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Em primeiro lugar, muito obrigado pela confiança na Associação Brasileira de 
Literatura Comparada num momento tão difícil para o país, em geral, e para o 
Estado do Rio de Janeiro, em particular. Nesse sentido, compreendemos que a 
grande solidariedade demonstrada para a realização do XV Encontro da ABRALIC 
na UERJ tem um alcance muito mais amplo. Trata-se de defender o ensino público, 
gratuito e de qualidade. A ABRALIC alinha-se com esse projeto.  

O XV Encontro ocorre num momento especial para a ABRALIC: em 2016, a 
Associação completa 30 anos. Por isso, apesar das dificuldades que enfrentamos, 
trabalhamos muito para oferecer uma programação à altura da ocasião. De igual 
modo, destacamos os 62 simpósios, instigantes e inovadores, que se desenvolverão 
durante o congresso. Reiteramos nosso compromisso: além da publicação dos 
trabalhos nos Anais, todo simpósio que retornar em 2017 terá um livro digital 
preparado pela ABRALIC.  

Além disso, para o XV Congresso Internacional (7 a 11 de agosto de 2017), estamos 
preparando um livro para os associados e as associadas, no qual resgataremos a 
história da Associação e dos congressos realizados nessas três décadas. A decisão 
de criar a ABRALIC foi tomada durante o XI Congresso da “International 
Comparative Literature Association” (ICLA), realizado em 1985, em Paris. No ano 
seguinte, no âmbito do “Seminário Latino-Americano de Literatura Comparada”, 
em Porto Alegre, a ABRALIC foi fundada. O I Congresso da ABRALIC foi organizado 
na Universidade Federal de Rio de Grande do Sul, de 1 a 4 de junho de 1988, sob a 
presidência de Tânia Franco Carvalhal. O primeiro Encontro privilegiou discussões 
acerca de conceitos-chave para a disciplina: “Intertextualidade e 

interdisciplinaridade”.  

Ora, com este livro, desejamos tanto sistematizar a trajetória da ABRALIC quanto 
mapear os caminhos da disciplina Literatura Comparada no Brasil. Exercitar a 
memória coletiva é um gesto de história intelectual indispensável a fim de afirmar 
a importância do conhecimento produzido no âmbito da Universidade Pública.  

Tal propósito estimulou a criação dos “Prêmios ABRALIC”, cujo objetivo relaciona-
se precisamente com a necessidade de fortalecer a comunidade dos estudos 
literários. Foram criadas 4 distinções. “Prêmio Tânia Franco Carvalhal”, pelo 
conjunto da obra. “Prêmio Blaise Cendrars”, reconhecimento a especialista 
estrangeiro. “Prêmio Eugênio Gomes”, concedido à obra publicada no ano anterior. 
“Prêmio Dirce Côrtes Riedel”, a ser oferecido para dissertação de mestrado e tese 
de doutorado na área de literatura comparada. Os Encontros de 2016 e de 2017 
pretendem propor reflexões acerca do papel e da posição dos estudos literários na 



contemporaneidade, articulando formas novas de teorizar e, sobretudo, questionar 

a própria disciplina Literatura Comparada. 

2016 – EXPERIÊNCIAS LITERÁRIAS  

“Experiências Literárias”: em lugar de concepções normativas do estético e do 
literário, que reduzem drasticamente o horizonte de leituras, impedindo a 
renovação do repertório teórico e crítico, a ABRALIC abraça a pluralidade atual de 
valores e de interesses como uma alternativa a ser radicalizada. Na circunstância 
presente, um conceito monocromático de “literatura” não dá conta da diversidade 
e da intensidade das múltiplas “experiências literárias” que transformam o cenário 
das letras no mundo todo. 

Hoje em dia, e não apenas no Brasil, o que está ocorrendo é a expansão 
considerável da atividade crítica e a apropriação vigorosa da experiência literária, 
redimensionadas segundo interesses variados de comunidades interpretativas as 
mais diversas. E não se trata da emergência de um “novo” espaço, resgate da 
legitimação perdida do circuito fechado da “vida literária”. Pelo contrário, vivemos 
o período histórico do surgimento de territórios possíveis para intervenções 
pontuais: jornal, livro, revista, blog, vlog, Twitter, Facebook, Academia, listas de 
endereço eletrônico, televisão, rádio, webcanais, festivais literários, casas de saber, 

livrarias, clubes de leitura – e a lista poderia seguir nas ruas do sono.  

Não é tudo: mesmo historicamente, nunca existiu algo próximo a uma prática 
discursiva homogênea denominada “literatura”, assim como um exercício 
monolítico chamado “crítica”. A diversidade de modelos desde sempre constituiu o 
veio dominante; apenas nunca nos preocupamos em observar essa pluralidade 
constitutiva da experiência literária e da atividade crítica. Por que não pensar em 
termos de experiências literárias em lugar de terminar no eterno beco sem saída 

das definições normativas?  

2017 – TEXTUALIDADES CONTEMPORÂNEAS  

“Textualidades Contemporâneas”: já passou da hora de reconhecer que não mais 
dispomos de um suporte único, definidor de uma hierárquica concepção de “texto”, 
cujo sentido deve ser “adequadamente” decodificado. Em resposta a esse 
entendimento normativo de uma prática hermenêutica domesticada, a ABRALIC 
propõe a noção de “textualidades contemporâneas”. Tal noção pretende 
caracterizar a pluralidade de suportes possíveis, a miríade de formas de inscrição e 
a multiplicidade tanto de produções de presença quanto de atribuições de sentido.  

Trata-se de dar conta da afirmação de um panorama cultural definido pela 
emergência de formas outras de expressão que, muito rapidamente, deslocaram a 
“literatura” do lugar central que ela desfrutou de meados do século XVIII às 
décadas iniciais do século XX. Isto é, desde o momento histórico em que o texto 
impresso – finalmente acessível, devido ao desenvolvimento de novas técnicas de 



reprodução que, além de permitirem a criação de diferentes formas de difusão de 
material escrito, baratearam o custo do livro – tornou-se objeto do cotidiano até o 
instante em que novas formas de tecnologia e novos meios de comunicação 
assumiram o protagonismo na circulação e na transmissão de bens simbólicos. A 
análise da experiência literária, portanto, não pode prescindir de uma cuidadosa 

reconstrução da materialidade dos meios de comunicação.  

Eis o desafio atual: como lidar com as múltiplas formas do literário no mundo 
contemporâneo sem levar em consideração as diversas textualidades que 
compõem a complexa rede de discursos e de comunidades interpretativas que 

atravessam nosso dia a dia?  

Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio! 
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ENTRE A CRÍTICA E A CRÔNICA: O ESPAÇO DO JORNALISMO NA TRAJETÓRIA DE ÁNGEL RAMA E 
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ - Joana de Fátima Rodrigues (UNIFESP) – p. 718 
 



EDUARDO GALEANO, AMÉRICA LATINA E AS (SUB)VERSÕES DA COLONIALIDADE - Roberta Silva 
(UFPE), Alfredo Cordiviola (Orientador) (UFPE) – p. 732 
 
A IDENTIDADE LATINO-AMERICANA NA CULTURA DE MASSAS: A TELENOVELA MEXICANA - Thais 
Maria Holanda Jerke Sevilla Palomares (UFF), Livia Reis (UFF) – p. 743 
 
Simpósio 9 – Arquivos, Fontes Primárias e Periódicos 
A AVALIAÇÃO FRANCESA DO ROMANCE INGLÊS CLARISSA HARLOWE NO SÉCULO XIX - Beatriz Gabrielli 
(UNICAMP), Profª Drª Márcia Abreu (UNICAMP) – p. 755 
 
REFLEXÕES SOBRE PESQUISA, TRANSMISSÃO E EDIÇÃO DE TEXTOS OU UMA VIAGEM AO UNIVERSO DA 
CRÍTICA TEXTUAL - Ceila Maria Ferreira (LABEC-UFF) – p. 764 
 
“A COLEÇÃO AUTORES AFRICANOS EM PERIÓDICOS”: “UM MAPA DA ÁFRICA LITERÁRIA” - Clauber 
Ribeiro Cruz (UNESP/Assis), Dr. Márcio Roberto Pereira (UNESP/Assis) – p. 775 
 
O ARQUIVO CLARICE LISPECTOR - Emiliano Mastache (UERJ) – p. 787 
 
PERCURSOS AMARILIANOS: ANTOLOGIAS E REVISTAS LITERÁRIAS NO DESENVOLVIMENTO DA 
ESCRITURA DE ORLANDA AMARÍLIS - Fabiana Miraz de Freitas Grecco (UNESP/FAPESP) – p. 796 
 
A ASSOCIAÇÃO DOS NOVOS E IMPRENSA DE BELÉM A SERVIÇO DA INVENÇÃO DO MODERNISMO 
PARAENSE - José Francisco da Silva Queiroz (UFPA), Gunter Karl Pressler (UFPA) – p. 808 
 
SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE DUAS BIBLIOTECAS OITOCENTISTAS: UMA COMPARAÇÃO ENTRE 
OS ROMANCES DA BIBLIOTECA IMPERIAL E DA BIBLIOTECA FLUMINENSE - Larissa de Assumpção 
(UNICAMP), Márcia Abreu (UNICAMP) – p. 816 
 
RASTROS DA CONSTRUÇÃO DO AUTOR E DA OBRA NO ARQUIVO DE MACHADO DE ASSIS - Luciana 
Antonini Schoeps (USP-Fapesp), Verónica Galíndez (USP) – p. 826 
 
APONTAMENTOS EM TORNO DA REVISTA LITERÁRIA SUL-RIO-GRANDENSE ARCÁDIA (1867-1870) - 
Mauro Nicola Póvoas (FURG) – p. 838 
 
DOS RODAPÉS AOS LIVROS: LITERATURA NO JORNAL DO COMMERCIO (PERIÓDICO E TIPOGRAFIA) - 
Odair Dutra Santana Júnior (UNESP/Ibilce), Profa. Dra. Lúcia Granja (UNESP/Ibilce) – p. 849 
 
A CORRESPONDÊNCIA DE VINICIUS DE MORAES NO PÓS-GUERRA - Rafael Martins da Costa (IFRJ) – p. 
860 
 
O AUTOR ENTRE A IMPRENSA E O PROJETO LITERÁRIO: O CASO DE A MORTALHA DE ALZIRA DE 
ALUÍSIO AZEVEDO - Sabrina Baltor de Oliveira (UERJ) – p. 871 
 
ESPAÇOS DE LEITURA EM JORNAIS OITOCENTISTAS - Valdiney Valente Lobato de Castro (UFPA), 
Germana Maria Araújo Sales (UFPA) – p. 882 
 
Simpósio 10 - As Experiências De Descentralização Da Escrita Nos Universos Textuais Modernos E 
Contemporâneos 
HIPERTEXTO E TECNOTEXTO: LEITURA, ESCRITA E LITERATURA NA CIBERCULTURA - Andréa Beatriz 
Hack de Góes (UFBA) – p. 893 
 
PAI ANTÔNIO: UMA ESQUIZOFLÂMICA TESSITURA CÊNICA DE RECALCADA MEMÓRIA - Bene Martins 
(UFMG), Fábio Limah (UFPA) – p. 904 
 
UMA LEITURA DE GIDE E POSSÍVEIS DESLOCAMENTOS CRÍTICOS - Bruna de Carvalho (USP) – p. 915 
 
TORNOU-SE O QUE TEM FORMA E É INFORME: EXPERIMENTAÇÕES COM GIFS COMO 
NANONARRATIVAS - Francine de Almeida Pereira (UNEB) – p. 922 
 



“O FATO COMPLETO DE LUCAS MATESSO, DE LUANDINO VIEIRA E MONANGAMBÉ, DE SARAH 
MALDOROR: LINGUAGEM, TRADUÇÃO INTERSEMIÓTICA E RESISTÊNCIA - Francisco Ewerton Almeida 
dos Santos (UFPA), Joel Cardoso (UFPA) – p. 934 
 
O PAPEL FORMATIVO DA LITERATURA E AS NOVAS CONFIGURAÇÕES DAS PRÁTICAS DE LEITURA E 
ESCRITA NOS UNIVERSOS VIRTUAIS CONTEMPORÂNEOS - Hudson dos Santos Barros (FAETERJ) – p. 942 
 
PROGRAMA CIRCUITO, TV CULTURA DO PARÁ: CRÍTICA DE ARTE E JORNALISMO CULTURA - Joel 
Cardoso (UFPA), Ana Paula Andrade (UFPA) – p. 952 
 
UM PASSEIO NA LOJA DE SOUVENIRS: MARIA ANTONIETA, OSCAR WILDE E AS NARRATIVAS DO CORPO 
AUTOFICCIONAL - Prof. Dr. Luiz Guaracy Gasparelli Junior (FAFIMA / FUNEMAC) – p. 964 
 
O FIM DO MUNDO COMO FRONTEIRA FINAL - Marcia Heloisa Amarante Gonçalves (UFF) – p. 976 
 
INDÚSTRIA CULTURAL E FICTO-REALIDADE: PENSAR O ENSINO DE LITERATURA É AINDA TEORIA DA 
LITERATURA - Mario Cesar Newman de Queiroz (UFRRJ) – p. 986 
 
A MINHA É O QUE A SUA DEVE SER: O DISCURSO DA FAMÍILIA EM DO MUNDO NADA SE LEVA - Pedro 
Felipe Martins Pone (UFERSA) – p. 994 
 
O IMAGINÁRIO TECNOLÓGICO E O MITO CONTEMPORÂNEO - Ricardo Portella de Aguiar (FAETERJ-RJ) – 
p. 1006 
 
Simpósio 11 – Atores Em Cena: O Público E O Privado 
A CRÔNICA DE RACHEL DE QUEIROZ, O PRIVADO E O PÚBLICO: A INSTAURAÇÃO DA INTIMIDADE - 
Adriana Giarola Ferraz Figueiredo (SEED/PR) – p. 1016 
 
ONDE NINGUÉM É AMIGO DO REI, OU O LUGAR DO PÚBLICO NA CENA LITERÁRIA DA PERIFERIA - 
Fernanda Pires Alvarenga Fernandes (UFJF) – p. 1026 
 
Simpósio 12 - Belle Époque: Literatura, Artes E Cultura 
O RETORNO DE OLAVO BILAC: TRIUNFO E DISTINÇÃO NAS PÁGINAS DA CARETA - Armando Gens (UERJ) 
– p. 1036 
 
A MODERNIDADE NEGATIVA DE LIMA BARRETO NUM FRAGMENTO: DA “MODA DA BALA” À 
REPRODUCTIBILIDADE TÉCNICA - Dionisio Márquez Arreaza (UFRJ/ULA-Venezuela) – p. 1048 
 
A BELLE ÉPOQUE CARIOCA SOB SUSPEITA NA OBRA DE LIMA BARRETO - Fátima Maria de Oliveira 
(CEFET/RJ) – p. 1055 
 
NOVAS PERCEPÇÕES DO OLHAR: TECNOLOGIA E JORNALISMO NA OBRA DE JOÃO DO RIO - Giovanna 
Dealtry (UERJ) – p. 1064 
 
JUÓ BANANÉRE E O LEGADO DA BLAGUE NA OBRA DE CARLOS HENRIQUE IOTTI - Jean Pierre Chauvin 
(USP) – p. 1072 
 
EM BUSCA DE MUNDOS PERDIDOS: A BELLE EPOQUE, A ARQUEOLOGIA E O ROMANCE PROUSTIANO - 
Luciana Persice Nogueira (UERJ) – p. 1084 
 
CRÔNICA E CARTOFILIA: LITERATURA E FOTOGRAFIA NA CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DA METRÓPOLE 
NA BELLE ÉPOQUE TROPICAL - Marcus Rogério Salgado (UFRJ) – p. 1096 
 
MACHADO DE ASSIS, A CIDADE, A MÚSICA E O TEMPO - Mónica Vermes (UFES) – p. 1105 
 
CECÍLIA VASCONCELOS E AS MODERNAS MULHERES: A FIGURAÇÃO DE CHRYSANTHÉME - Rosa Gens 
(UFRJ) – p. 1112 
 



ECOS DA BELLE ÉPOQUE BRASILEIRA EM PORTUGAL: A RECEPÇÃO DE COELHO NETO EM TERRAS 
PORTUGUESAS - Thiago Mio Salla (USP) – p. 1120 
 
ESFINGE ALÉM DO REALISMO - Thomas Alves Häckel (UERJ), Carmem Lúcia Negreiros de Figueiredo 
(UERJ) – p. 1132 
 
A AMBIVALÊNCIA DO “CHOQUE” EM A ALMA ENCANTADORA DAS RUAS, DE JOÃO DO RIO - Tiago de 
Holanda Padilha Vieira (UFMG) – p. 1144 
 
Simpósio 13 - Biopoéticas: Experimentos Contemporâneos De Arte E De Literatura No Brasil E Na 
América Latina 
POÉTICAS EM ESCAPE - Adriana Maciel (PUC-Rio) – p. 1156 
 
“PISAR A TERRA”: ESPACIALIDADE TROPICAL E SUBTERRÂNEAS NA ARTE BRASILEIRA NOS ANOS 
60/70 - André Luiz Masseno Viana (UZH) – p. 1163 
 
DO DIÁRIO À INTERNET, DA INTERNET AO LIVRO: TRANSFORMAÇÕES DAS ESCRITAS DE SI - Daniele 
Ribeiro Fortuna (Unigranrio / FAPERJ) – p. 1172 
 
TAMARA KAMENSZAIN: DIAGNOSTICAR COM METÁFORAS - Diana Klinger (UFF, Faperj, Cnpq) – p. 1184 
 
AUTORRETRATO COMO EX-POSIÇÃO - DA PARTE QUE NOS FALTA - Diego Ferreira (UERJ) – p. 1193 
 
ENTRE A VIDA E A OBRA: A CASA DO SOL COMO BIOESCRITA - Fernanda Shcolnik (UERJ) – p. 1205 
 
A VIDA COMO OBRA DE ARTE: DE ANDY WARHOL A CHACAL OU DO A AO C E DE VOLTA AO A - Juliana 
Carvalho de A. de Barros (UERJ) – p. 1213 
 
OPACIDADES: EL LIBRO O EL POEMA COMO EXPERIMENTOS POÉTICOS PARTICIPANTES - Ornela 
Barisone (CONICET- CEC/UNL- UADER-UCSF) – p. 1225 
 
CORPO E ARTE: O USO DO MATERIAL HUMANO EM PRÁTICAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÂNEAS - 
Patrícia Jerônimo Sobrinho (UNIGRANRIO e UNISUAM) – p. 1236 
 
POESIA QUE TOCA – TOCAR POESIA: OS OBJETOS POÉTICOS NEOCONCRETOS - Pauline Bachmann 
(Universität Zürich) – p. 1248 
 
O QUE RESTA DO ESQUECIMENTO? UMA PESQUISA DE ARTISTA E UM OLHAR SOBRE AS SOMBRAS DE 
HIROSHIMA - Raïssa de Góes (PUC-Rio), Ana Kiffer (PUC-Rio) – p. 1260 
 
DE UMA VIDA À OUTRA: A ESCRITA DA MEMÓRIA EM PLÍNIO DOYLE - Rosângela Florido Rangel (UERJ) – 
p. 1269 
 
AS HORAS DE VIRGINIA WOOLF - Victor Santiago Sousa (UERJ), Ana Cristina de Rezende Chiara (UERJ) – 
p. 1276 
 
Simpósio 14 – Crimes, Pecados E Monstruosidades  
DE O PARAÍSO PERDIDO À FIGUEIRA-MÃE: O DESEJO DO HOMEM DE REAVER O SEU ESPAÇO PERDIDO, 
POR CAUSA DO PECADO - Aristelson Gomes dos Santos (UNEMAT/PPGEL), Olga Maria Castrillon Mendes 
(UNEMAT/PPGEL) – p. 1285 
 
MONSTRUOSIDADES NA DESAGRADÁVEL SENHORA DOS AFOGADOS: UM MERGULHO NAS ÁGUAS 
MORTUÁRIAS DE NELSON RODRIGUES - Dênis Moura de Quadros (FURG), Dr. Antônio Carlos Mousquer 
(FURG) – p. 1297 
 
O CRIME E O SUBMUNDO DO RIO DE JANEIRO NA OBRA OS ESTRANGULADORES DO RIO OU O CRIME DA 
RUA CARIOCA. ROMANCE SENSACIONAL DO RIO OCULTO - Hendie Tavares Teixeira (UFRJ), Maria 
Aparecida Mota (UFRJ) – p. 1308 
 



A PROFECIA NUMÉRICA DO HORROR EM JERUSALÉM, DE GONÇALO M. TAVARES - Juliana Florentino 
Hampel (USP), Lilian Jacoto (USP) – p. 1316 
 
MULTIDÃO E ESCÂNDALO: “A BALADA DO CAFÉ TRISTE” DE CARSON MCCULLERS SOB A ÓTICA DA 
TEORIA MIMÉTICA DE RENÉ GIRARD - Júlia Reyes (UERJ) – p. 1324 
 
O CRIME COMO METÁFORA DO MAL NA FICÇÃO DE DASHIELL HAMMETT E RAYMOND CHANDLER - 
Julio Jeha (UFMG) – p. 1336 
 
DA BESTILIDADE E DA PRESENÇA DO MAL NA LITERATURA BRASILEIRA: O ANTI-HUMANISMO EM 
MEMÓRIAS DE LÁZARO, DE ADONIAS FILHO - Ludimila Moreira Menezes (UnB) – p. 1342 
 
ADULTÉRIO - DE LUÍSA A FABÍOLA: UM MAL HISTÓRICO - Mara Conceição Vieira de Oliveira (CEUEJF), 
Monique Rodrigues Lopes (CEUEJF) – p. 1350 
 
EDGAR ALLAN POE E AS TRÊS FACES DO CRIME - Marta Maria Rodriguez Nebias (UERJ/CNPq), Flávio 
Martins Carneiro (UERJ) – p. 1362 
 
ASSASSINOS NO “NOVO NOIR”: OS VILÕES DE JAMES ELLROY NA SÉRIE QUARTETO DE LOS ANGELES - 
Michelly Cristina da Silva (CAPES/FFLCH-USP), Júlio César Pimentel Pinto Filho (USP) – p. 1370 
 
UM ESTUDO SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM O REMORSO DE BALTAZAR SERAPIÃO, DE 
VALTER HUGO MÃE - Penélope Eiko Aragaki Salles (USP), Profª. Drª. Aparecida de Fátima Bueno (USP) – 
p. 1377 
 
UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE OS CONTORNOS DO HUMANO N’O REINO DE GONÇALO M. TAVARES - 
Renata Quintella de Oliveira (UFRJ) – p. 1389 
 
DO BARRO FEZ-SE O HOMEM E DA DECADÊNCIA DA PROVÍNCIA ASCENDEU-SE O SUBLIME: UMA 
LEITURA DE O DESCONHECIDO, OBRA DE LÚCIO CARDOSO - Rogério Lobo Sáber (UFMG), Julio Jeha 
(UFMG) – p. 1399 
 
DE CRIMES E PECADOS: CONSIDERAÇÕES SOBRE O FEMININO EM MEIA CULPA, MEIA PRÓPRIA CULPA - 
Tatiana Alves Soares Caldas (CEFET/RJ) – p. 1407 
 
OS VILÕES DA GUERRA- ESQUECIMENTO E A HIERARQUIA DO PODER EM "VALSA COM BASHIR- UMA 
HISTÓRIA DA GUERRA DO LÍBANO - Thallita Fernandes (UFSJ), Anderson Bastos Martins (UFSJ) – p. 1418 
 
Simpósio 15 – Cruzamento De Olhares Brasil/Europa: Entre Experiências Literárias E 
Textualidades Contemporâneas 
CHARLES EXPILLY: O BRASIL OITOCENTISTA PELAS LENTES DE UM LITERATO FABRICANTE DE 
FÓSFOROS - Andrea Reis da Costa (UFF/UERJ) – p. 1427 
 
O OLHAR DO SUJEITO NA ESCRITA DO OUTRO - Carlos Eduardo do Prado (UERJ/UFF), Maria Elizabeth 
Chaves de Mello (UFF) – p. 1438 
 
ELES ERAM MUITOS CAVALOS, UMA POÉTICA CONTEMPORÂNEA DE REINVENÇÃO DA TRADIÇÃO 
LITERÁRIA - Carolina Barbosa Lima e Santos (UFMS) – p. 1448 
 
O QUE VISTES E O QUE VI: O OLHAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PARA OS RELATOS DE VIAGENS - 
Gileade Godoi (CEFET-RJ) – p. 1460 
 
A SINGULARIZAÇÃO DO LEITOR: ENTRE PERFIS E PERSONAGENS - Lucianne Michelle de Menezes (UFF) 
– p. 1467 
 
POÉTICAS DA SOMBRA - Marcelle Ferreira Leal (UFRJ/CAPES), Ronaldo Lima Lins (UFRJ) – p. 1478 
 
CRUZAMENTO DE OLHARES FRANÇA/BRASIL NA CRÍTICA LITERÁRIA DO SÉCULO XIX - Maria Elizabeth 
Chaves de Mello (UFF) – p. 1489 



 
CHARLES EXPILLY: UM ANTROPÓLOGO POR ACASO - Maria Ruth Machado Fellows (UERJ) – p. 1496 
 
ARIANO SUASSUNA E O RESGATE DE UM GÊNERO MEDIEVAL: TRADIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FARSA - 
Maricélia Nunes dos Santos (UNILA/UNIOESTE), Lourdes Kaminski Alves (UNIOESTE) – p. 1504 
 
A FICCIONISTA, OU CERTA FICÇÃO DE ACADÊMICOS - Máximo Heleno Rodrigues Lustosa da Costa (UFF), 
Lívia Reis (UFF) – p. 1516 
 
TRAVESSIAS: MUSICALIDADE NA POESIA DE WILLIAM BLAKE A MELOPOÉTICA COMO SUPORTE DE 
ANÁLISE EM POEMAS DE CANÇÕES DA INOCÊNCIA E DA EXPERIÊNCIA - Raquel Lacerda Clemente 
Pereira (Colégio Anglo Americano de Volta Redonda), Maria da Conceição Vinciprova Fonseca (UniFOA) – 
p. 1527 
 
MULHERES FORTES RETRATOS DO FEMININO EM “A MARIA LIONÇA”, DE MIGUEL TORGA, E EM “A 
BENFAZEJA”, DE GUIMARÃES ROSA - Sílvia Mota Dantas (UEFS), Francisco Ferreira de Lima (UEFS) – p. 
1539 
 
MACHADO E DIDEROT: CRUZAMENTO DE OLHARES - Stela Maria Sardinha Chagas de Moraes (UERJ) – p. 
1551 
 
VEREDICTO EM CANUDOS: O OLHAR INTERTEXTUAL DE SÁNDÓR MÁRAI SOBRE OS SERTÕES, DE 
EUCLIDES DA CUNHA - Suênio Stevenson Tomaz da Silva (UEPB/UFCG) – p. 1562 
 
Simpósio 16 - Da Crítica Literária No Jornal Para A Crítica Midiática: Processos De Canonização 
OS OBSTÁCULOS AO CÂNONE: CRUZ E SOUSA E A CRÍTICA LITERÁRIA DO SÉCULO XIX - Alice Vieira 
Barros (UFMG) – p. 1570 
  
HILDA HILST E O ESPAÇO DO JORNAL - Aline Pires de Morais (IFMT-CNP/UNEMAT-TGA) – p. 1580 
 
LITERATURA MARGINAL: O LUGAR E A VOZ DA CRÍTICA LITERÁRIA - Ana Paula Franco Nobile 
Brandileone (UENP-CCP) – p. 1591 
 
O POETA-CRÍTICO NA CONTEMPORANEIDADE: UNIVERSIDADE E INTERNET -  
André Vinícius Pessôa (UERJ/CAPES/FAPERJ) – p. 1603 
 
JORNALISMO LITERÁRIO: TRANSGRESSÕES DISCURSIVAS E INAUGURAÇÃO DE NOVOS SABERES - 
Isabella Baltazar (UFES) – p. 1611 
 
A CRÍTICA À OBRA DE GRACILIANO RAMOS NOS JORNAIS: INFLUÊNCIAS E PERMANÊNCIA NO DISCURSO 
ACADÊMICO - Izaura Vieira Mariano de Sousa (UERJ) – p. 1623 
 
AS POSTURAS ASSUMIDAS POR ENEIDA MARIA DE SOUZA NO CENÁRIO DA CRÍTICA LITERÁRIA 
CONTEMPORÂNEA - Jefferson Neves (UFBA), Rachel Lima (UFBA) – p. 1632 
 
A PROSA LITERÁRIA E O NARRADOR-JORNALISTA: O HERÔDOTOS DA PÓS-MODERNIDADE NA 
BELETRÍSTICA COLETIVA DOS JORNAIS - Maria Elódia Baêta Gonçalves Ferreira, Marcus Vinicius 
Nogueira Soares – p. 1643 
 
MACHADO DE ASSIS ENTRE A CONSAGRAÇÃO E A POLÊMICA - Sílvia Maria Azevedo (UNESP) – p. 1655 
 
MACHADO DE ASSIS E O CÂNONE: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES - Thamires Gonçalves (UERJ), João Cezar 
de Castro Rocha (UERJ) – p. 1664 
 
PROCESSO DE CONSAGRAÇÃO DOS CONTOS MACHADIANOS - Valdiney Valente Lobato de Castro (UFPA), 
Germana Maria Araújo Sales (UFPA) – p. 1676 
 
LEITURAS DA POESIA DE DANTE MILANO EM JORNAIS - Vanessa Moro Kukul (USP/CAPES) – p. 1686 
 



OS DONOS VERSUS OS ORDINÁRIOS DA LITERATURA: POLÊMICAS E DISPUTAS LITERÁRIAS NA 
IMPRENSA DA DÉCADA DE 1930 - Wanessa Regina Paiva da Silva (UERJ), Carmem Lúcia Negreiros de 
Figueiredo (UERJ) – p. 1698 
 
Simpósio 17 - Da Tradução Linguística À Tradução Cultural: Separações, Vínculos E Mobilidade Na 
Construção Da Identidade Latino-Americana 
FILOSOFIA DA TRADUÇÃO: DE WALTER BENJAMIN E VILÉM FLUSSER - Rita Diogo (UERJ) – p. 1710 
 
DA LITERATURA PARA O CINEMA: A TEMÁTICA DO DUPLO COMO PROCESSO DE TRADUÇÃO DE O 
HOMEM DUPLICADO - Thaís Feitosa de Almeida (UERJ), Rita de Cássia Miranda Diogo (UERJ) – p. 1717 
 
Simpósio 18 - Desescritas E Desleituras Contemporâneas  
A AUTOFICÇÃO E A RECONFIGURAÇÃO AUTORAL NA OBRA DIVÓRCIO, DE RICARDO LÍSIAS - Ane Beatriz 
dos Santos Duailibe (UEMA), Maria Iranilde Almeida Costa (UEMA) – p. 1729 
 
ARISTÓFANES DO GREGO PARA O CEARENSÊS: UMA DESLEITURA DA COMÉDIA GREGA ANTIGA? - Ana 
Maria César Pompeu (UFC) – p. 1740 
 
DO TEXTO AO PARATEXTO, DO AUTOR AO EDITOR: UMA LEITURA DE ALABARDAS, DE JOSÉ SARAMAGO 
- Bianca Rosina Mattia (UFSC), Stélio Furlan (UFSC) – p. 1748 
 
A VOZ VEM DE VENTRO DA PESSOA – DAS GRAVAÇÕES DE VOZ REALIZADAS POR POETAS - Catarina 
Lins Antunes de Oliveira (PUC-Rio), Paulo Henriques Britto (PUC-Rio) – p. 1755 
 
AUTOR 24 HORAS – PRESENÇA DO AUTOR NA CONTEMPORANEIDADE - Eloise Porto Ferreira (PUC-RIO), 
Vera Lúcia Follain de Figueiredo (PUC-RIO) – p. 1765 
 
CARTOGRAFIAS SERTANEJAS: CASCALHO ENTRE PÁGINAS E TELAS - Joabson Lima Figueiredo (UNEB / 
UFBA), Alvanita Almeida Santos (UFBA) – p. 1774 
 
FRUIÇÕES ENTRE ORAL E O ESCRITO: TRÂNSITOS DA VOZ EM AS PELEJAS DE OJUARA: O HOMEM QUE 
DESAFIOU O DIABO - José Carlos Felix (Pós-Crítica/UNEB), Priscila Cardoso de Oliveira Silva (Pós-Crítica 
/UNEB) – p. 1784 
 
DESESCRITAS E DESLEITURAS CONTEMPORÂNEAS: O AUTOR E O LEITOR NO JOGO DO TEXTO - Juliana 
Cristina Salvadori (UNEB) – p. 1794 
 
A RELAÇÃO ELEGÍACA NA POESIA DE JOAQUIM MANUEL MAGALHÃES - Juliana Jordão Canella Valentim 
(UFF) – p. 1806 
 
UM ENTRELUGAR DE BORGES: AUTOR E LEITOR EM XEQUE - Juliana Ramos (UERJ), Flávio Carneiro 
(UERJ) – p. 1814 
 
ENTRE RUÍNAS, ESTILHAÇOS E SILÊNCIOS: OS FRAGMENTOS LITERÁRIOS EM CRÔNICA DA CASA 
ASSASSINADA - Luiz Antônio da Cruz Júnior (UNIFESP), Prof.ᵃ Dr.ᵃ Francine Fernandes Weiss Ricieri 
(UNIFESP) – p. 1826 
 
PERIGRAFIA E “PERIAGENTES”: CONFORMAÇÃO AUTORAL A PARTIR DE TEXTOS QUE CAMINHAM AO 
LADO DA NARRATIVA - Mariana Elia (PUC-Rio) – p. 1836 
 
O LEITOR/ESPECTADOR COMO COAUTOR DA OBRA: EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA DE JUAN MAYORGA - 
Marta López (UFRJ), Miguel Ángel Zamorano (UFRJ) – p. 1844 
 
CONSTRUINDO MATILDE CAMPILHO - Otávio Campos Vasconcelos Fajardo (UFJF), Prisca Rita Agustoni 
de Almeida Pereira (UFJF) – p. 1854 
 
DESTINOS POR ASSINAR: A ILEGIBILIDADE COMO EXEMPLO EM MANUEL DE FREITAS - Sérgio Lima 
(UFMG), Sabrina Sedlmayer (UFMG) – p. 1866 
 



A REESCRITA DO AUTOR EM BORGES E OS ORANGOTANGOS ETERNOS DE LUÍS FERNANDO VERÍSSIMO - 
Tatiana da Silva Capaverde (UFRR) – p. 1876 
 
O CONCEITO DE GESTO NA POESIA DE ANGÉLICA FREITAS - Yasmin Nigri (UFF), Pedro Süssekind (UFF) 
– p. 1888 
 
Simpósio 19 - Diálogos Brasil-França: Tradição E Renovação  
MODERNIDADE: DE BAUDELAIRE A DRUMMOND, A CIDADE E A LINGUAGEM, PONTOS DE CONTATO - 
Dibo Mussi Neto (UNESP/IBILCE), Prof. Dr. Ulisses Infante (Orientador) (UNESP/IBILCE) – p. 1895 
 
O UNIVERSO FRANCÊS DE MURILO MENDES - Eduardo Rosal (UFRJ), Marco Lucchesi (UFRJ/ABL) – p. 
1907 
 
PERFIS DA SOCIEDADE: MEMÓRIA E REALIDADE NO JORNALISMO LITERÁRIO DE MARCEL PROUST E 
JORGE ANDRADE - Fillipe Augusto Galeti Mauro (FFLCH/USP), Alexandre Bebiano de Almeida 
(FFLCH/USP) – p. 1919 
 
A PUBLICAÇÃO DE GUIMARÃES ROSA NA FRANÇA - Márcia Valéria Martinez de Aguiar (USP – FAPESP) – 
p. 1927 
 
LES LUMIÈRES: ILUMINISMO, LITERATURA, ESCRAVIDÃO: A INFLUÊNCIA DOS ESCRITORES NA 
FORMAÇÃO DA IDENTIDADE SOCIAL - Marcos Vidal da Silva Junior (UFPR), João Arthur Pugsley Grahl 
(UFPR) – p. 1935 
 
EPÍGRAFES FRANCESAS/EM FRANCÊS NO ROMANTISMO BRASILEIRO - Maria Cláudia Rodrigues Alves 
(UNESP/IBILCE) – p. 1946 
 
RIMBAUD E BAUDELAIRE EM TODOS OS CACHORROS SÃO AZUIS, DE RODRIGO DE SOUZA LEÃO - 
Monelise Vilela Pando (UNESP / IBILCE), Maria Cláudia Rodrigues Alves – p. 1957 
 
A PRESENÇA DOS ESTUDOS DE LITERATURAS ESTRANGEIRAS NOS ENSAIOS CRÍTICOS DE ÁLVARES DE 
AZEVEDO: PRIMÓRDIOS DO COMPARATISMO NO BRASIL - Natália Gonçalves de Souza Santos 
(USP/FAPESP) – p. 1965 
 
Simpósio 20 - Do Corpo Dos Textos Às Textualidades E Desterritorializações Do Corpo 
RESISTÊNCIA ÀS MEDIDAS DO GÊNERO EM UM ÚTERO É DO TAMANHO DE UM PUNHO, DE ANGÉLICA 
FREITAS - Claudiana Gois dos Santos (USP), Emerson da Cruz Inácio (USP) – p. 1973 
 
A REENCARNAÇÃO DE SANTA ORLAN: UM DISCURSO ARTÍTISCO SOBRE A CONDIÇÃO DO CORPO 
FEMININO NA CONTEMPORANEIDADE - Eliezer Pandolfo da Silva (URI), TatianeVaz (URI) – p. 1985 
 
A QUEERIFICAÇÃO DOS CORPOS EM ACENOS E AFAGOS, DE JOÃO GILBERTO NOLL, E EM “O HOMEM-
MULHER II”, DE SÉRGIO SANT’ANNA - Fabiana Gomes de Assis (UFAL) – p. 1992 
 
CORPO E IDENTIDADE EM INFÂNCIA DE GRACILIANO RAMOS - Fan Xing (UNICAMP) – p. 2002 
 
O ROMANCE NEGRO DE AUTORIA FEMININA: LEITURAS DO CORPO DIASPÓRICO EM "UM DEFEITO DE 
COR", DE ANA MARIA GONÇALVES - Fernanda Rodrigues de Miranda (USP), Mário César Lugarinho (USP) 
– p. 2012 
 
SEXTO SENTIDO: LINGUAGEM, PERFORMANCE E CORPOREIDADE EM ITAMAR ASSUMPÇÃO - Juliano 
Nogueira de Almeida (CEFET-MG) – p. 2021 
 
O CORPO DESSACRALIZADO DE SAN JUAN DE LA CRUZ NA POESIA DE JORGE DE SENA - Luiz Fernando 
Queiroz Melques (USP) – p. 2033 
 
AS RUGAS DO TEXTO: IDEIA E REPRESENTAÇÃO DA VELHICE EM HILDA HILST - Marcos de Campos 
Visnadi (USP) – p. 2043 
 



ATLAS, CORPO E METÁFORA EM GONÇALO M. TAVARES - Paloma Roriz (UFF), Ida Alves (UFF) – p. 2050 
 
O SEXO DO/NO TEXTO: HOMOTEXTUALIDADE EM AL BERTO - Rodolpho Amaral (UFRRJ) – p. 2060 
 
Simpósio 21 – Escritas Contemporâneas: Avaliações E Desafios Ao Comparativismo 
PENSAR O BRASIL NA LITERATURA: ENTRE MALANDROS, FAVELAS E 
GOLPES DE CAPOEIRA - Adeítalo Manoel Pinho (UEFS) – p. 2069 
 
PROCESSO DE MODULAÇÃO NO TRABALHO DE ARTE - Aguinaldo José Gonçalves (PUC-GO) – p. 2079 
 
CUMBE DO MAJOR: ENTRE O PASSADO E O CONTEMPORÂNEO NO CORDEL DE JOSÉ ARAS - Anita de 
Jesus Santana (UEFS), Adeítalo Manoel Pinho (UEFS) – p. 2091 
 
POR UMA LITERATURA DAS AUSÊNCIAS E DAS EMERGÊNCIAS: AS AFRO-LÉSBICAS NA ESCRITA DE 
MIRIAM ALVES E ZULA GIBI - Camila Dias (PPGEL/UNEB/CAPES) – p. 2099 
 
POESIA, IMAGINÁRIO E A PERFORMATIVIDADE DA DANÇA - Cecília Menezes Gonçalves Lima (PUC 
Goiás), Maria de Fátima Gonçalves Lima (PUC-GO) – p. 2110 
 
ESTUDO INTERCULTURAL DE LINGUAGENS EM MOVIMENTO: LITERATURA E OUTRAS ARTES - Divino 
José Pinto (PUC-GO), Lacy Guaraciaba Machado (PUC-GO) – p. 2122 
 
SEMELHANÇAS E DESSEMELHANÇAS EM DRUMMOND, BANDEIRA E MAGRITTE - Eni Santos Carvalho 
(PUC-GO), Viviane Andrade Oliveira (PUC-GO), Aguinaldo José Gonçalves (PUC-GO/UNESP) – p. 2134 
 
O EU, O OUTRO E O GÊNERO LITERÁRIO: ENTRE A TRADIÇÃO E A INOVAÇÃO EM BOBBI LEE INDIAN 
REBEL: STRUGGLES OF A NATIVE CANADIAN WOMAN, MEU NOME É RIGOBERTA MENCHÚ E ASSIM 
NASCEU MINHA CONSCIÊNCIA E A QUEDA DO CÉU: PALAVRAS DE UM XAMÃ YANOMAMI - Juliana Almeida 
Salles (UFRJ), Eduardo Coutinho (UFRJ) – p. 2144 
 
O JOGO DA MEMÓRIA: ESTUDO COMPARADO SOB A ÓTICA DO VELHO E DO NOVO MUNDO EM 
TRAVESSURAS DA MENINA MÁ E REPÚBLICA DOS SONHOS - Maria Teresinha Martins do Nascimento 
(PUC-GO) – p. 2153 
 
LUIZ GAMA E BENARDO GUIMARÃES: UM ESTUDO COMPARADO SOBRE AFRO-BRASILIDADE NO 
ROMANTISMO - Meila Oliveira Souza Lima (UEFS), Adeítalo Manoel Pinho (UEFS) – p. 2165 
 
REMEMORIALIZANDO A INFÂNCIA: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DE NAS ÁGUAS DO TEMPO, DE MIA 
COUTO, E ERA UM DIA DIFERENTE QUANDO SE MATAVA PORCO, DE JOÃO UBALDO RIBEIRO - Odara 
Perazzo Rodrigues (UEFS) – p. 2173 
 
AS MINAS DE PRATA E O BALUARTE: O BRASIL COLÔNIA NO SÉCULO XVII - Palloma Morais Rocha (UEFS), 
Prof.º Dr.º Adeítalo Manoel Pinho (UEFS) – p. 2185 
 
OS RESÍDUOS CONSTRUTIVOS DA MODERNIDADE – CHARLES BAUDELAIRE E MACHADO DE ASSIS - 
Paulo Victor Ferreira Rodrigues (PUC-GO), Úrsula Conrado (PUC-GO), Aguinaldo José Gonçalves (PUC-GO) 
– p. 2193 
 
OS SEM-LAR: UMA LEITURA DO SUJEITO DESLOCADO NA OBRA QUARENTA DIAS, DE MARIA VALÉRIA 
REZENDE - Renata Cristina Sant’Ana (UFJF) – p. 2204 
 
A MORTE E A MORTE DE QUINCAS BERRO D’ÁGUA E VIVA O POVO BRASILEIRO: DA ANCESTRALIDADE À 
REPRESENTAÇÃO DOS EGUNGUNS - Rosângela Santos Silva (UEFS) – p. 2216 
 
O PROCESSO DE KAFKA: UMA RELEITURA DO REAL AO IMAGINÁRIO E DO IMAGINÁRIO AO REAL 
CONTEMPORÂNEO - Viviane Bitencourt (UFMG) – p. 2223 
 
Simpósio 22 - Escritas E Territórios Literários Em Trânsito  



DARCY RIBEIRO NO EXÍLIO LATINO-AMERICANO: DESLOCAMENTOS DE RETINA E ESCRITAS EM 
TRÂNSITO - Adelia Miglievich-Ribeiro (UFES) – p. 2233 
 
DE SERTÕES, RIOS E ORIENTES – DES(RE)TERRITORIALIZAÇÕES RIZOMÁTICAS DA ALTERIDADE 
LATINO-AMERICANA EM GUIMARÃES ROSA, JOSÉ MARIA ARGUEDAS E MILTON HATOUM - Amilton 
Queiroz (UFAC), Ezilda Silva (UNIFESPA) – p. 2245 
 
SAM NO ES MI TÍO: FRONTEIRAS RECRIADAS, SUBJETIVIDADES REINVENTADAS - Ana Cristina dos 
Santos (UERJ) – p. 2256 
 
SOUSÂNDRADE E O PROBLEMA EPISTÉMICO DA LITERATURA LATINOAMERICANA - Cesar Augusto 
López Nuñez (UFMG), Myriam Ávila Corrêa de Araújo Ávila (UFMG) – p. 2268 
 
OS ESCRITORES ARGENTINOS NO ACERVO DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL. FONTES PRIMÁRIAS 
PARA UM PERSPECTIVISMO LITERÁRIO INTERAMERICANO - Davidson Diniz (UFRJ | FBN) – p. 2276 
 
ENTRE CARTAS, ESPAÇOS E JANELAS: OS DESLOCAMENTOS DA ESCRITA DE VIAGEM - Elaine Amélia 
Martins (UFMG / CEFET-MG) – p. 2289 
 
LINGUAGENS HÍBRIDAS PARA INOPERAR FRONTEIRAS [UMA LEITURA DE NOITE NU NORTE E MAR 
PARAGUAYO] - Eleonora Frenkel (FURG) – p. 2298 
 
FIGURAÇÃO DO ESTRANGEIRO E DAS FRONTEIRAS EM “O RECADO DO MORRO”, DE GUIMARÃES ROSA - 
Eliane Campos (UERJ), Prof. Dr. Gustavo Bernardo Krause (UERJ) – p. 2306 
 
A DILUIÇÃO DE FRONTEIRAS: O ENTRELUGAR DO DISCURSO E LITERATURAS EM TRÂNSITO EM A MAP 
TO THE DOOR OF NO RETURN: NOTES TO BELONGING DE DIONNE BRAND E I, RIGOBERTA MENCHÚ: AN 
INDIAN WOMAN IN GUATEMALA DE RIGOBERTA MENCHÚ - Fernanda Vieira de Sant’ Anna (UERJ), 
Valéria Silva de Oliveira (UERJ) – p. 2315 
 
IDENTIDADES NARRATIVAS TRANSATLÂNTICAS: MAHOMMAH GARDO BAQUAQUA E GUSTAVUS VASSA, 
OU OLAUDAH EQUIANO - Gustavo Bicalho (UFMG) – p. 2325 
 
O DIPLOMATA E O EXILADO: JOAQUIM NABUCO E LIMA BARRETO EM TRÂNSITO - João Gonçalves 
Ferreira Christófaro Silva (UFMG) – p. 2337 
 
O ENSAIO COMO PROSA DE COMBATE EM NICARAGUA TAN VIOLENTAMENTE DULCE, DE JULIO 
CORTÁZAR - João Marcos Reis de Faria (CAp-UERJ) – p. 2347 
 
ESCTITURAS DE LA FUGACIDAD EN DOS CAPITALES EN MODERNIZACIÓN - LA CRÓNICA URBANA DE 
LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO A TRAVÉS DE BILAC, JOÄO DO RIO, ARLT Y MARTÍNEZ ESTRADA - 
Marcela Croce (FFyL-UBA) – p. 2355 
 
TRÂNSITOS ENTRE O NACIONAL E O TRANSNACIONAL EM GRANDE SERTÃO VEREDAS E NOUTROS 
SERTÕES - Marli Fantini (UFMG) – p. 2364 
 
O RELATO COMO EXODÔ PARA AFIRMAÇÃO IDENTITÁRIA EM LEITE DERRAMADO E RELATO DE UM 
CERTO ORIENTE - Marluci Cristina da Silva Demozzi (UNEMAT), Vera Lúcia da Rocha Maquêa (UNEMAT) 
– p. 2376 
 
Simpósio 23 - Estudos De Literatura Russa No Brasil: Crítica, Comparatismo, Tradução 
A ESCOLA NEGATIVA E A UNIVERSIDADE DA VIDA: O LUGAR DA EXPERIÊNCIA E AS POSSIBILIDADES DE 
ESCRITA E TESTEMUNHO NAS OBRAS DE CHALÁMOV E PRIMO LEVI - Andrea Zeppini Menezes da Silva 
(USP), Bruno Barretto Gomide (USP) – p. 2388 
 
BAKHTIN E DOSTOIÉVSKI: REVOLVENDO AS MEMÓRIAS DO SUBSOLO - Carlos Versiani dos Anjos (UEMG) 
– p. 2398 
 



A TRADUÇÃO DO ROMANCE "ISTORIA ODNOGO GORODA" A PARTIR DE ESTUDOS DE CASO DE TEXTOS 
SATÍRICOS E PARÓDICOS - Denise Regina de Sales (UFRGS) – p. 2410 
 
UMA QUESTÃO DE MONTAGEM: EISENSTEIN E A LITERATURA DE PÚCHKIN - Erivoneide Marlene de 
Barros Pereira (USP) – p. 2417 
 
A BATALHA DOS DIÁLOGOS: SILÊNCIOS, REPETIÇÕES E PARATAXES NO FILME PICKPOCKET (BRESSON, 
1959) E SUA RELAÇÃO COM CRIME E CASTIGO - Luíza Alvim (UNIRIO / UFRJ) – p. 2425 
 
COMANDO DO TEMPO OU COMANDO DO PARTIDO: O POETA E O TEMPO, DE MARINA TSVETÁIEVA - 
Paula Costa Vaz de Almeida (USP) – p. 2437 
 
A CRÍTICA TEATRAL DE L. S. VYGÓTSKI - Priscila Nascimento Marques (FFLCH-USP) – p. 2446 
 
Simpósio 24 - Estudos Do Gótico: De Suas Origens Setecentistas À Contemporaneidade 
O HORROR CÓSMICO E O POLICIAL EM: "A ESTRANHA MORTE DO PROFESSOR ANTENA” - Bruno da Silva 
Soares (UFRJ) – p. 2453 
 
DOIS ESTEREÓTIPOS DA BINARIDADE OITOCENTISTA EM CARMILA, DE SHERIDAN LE FANU - Cassio 
Larotonda Maia (UERJ), Profa. Dra. Maria Conceição Monteiro. (UERJ) – p. 2463 
 
A ALEGORIA E O FANTASMA NO GÓTICO BRASILEIRO: CORNÉLIO PENNA E LÚCIO CARDOSO - Fernando 
Monteiro de Barros (UERJ) – p. 2472 
 
TERROR E MELANCOLIA: O SUBLIME NA POESIA DE FAGUNDES VARELA - João Pedro Bellas 
(UFF/CAPES) – p. 2483 
 
O GÓTICO E A PRESENÇA FANTASMAGÓRICA DO PASSADO - Júlio França (UERJ) – p. 2492 
 
O SERIAL KILLER COMO NARRADOR EM ZOMBIE, DE JOYCE CAROL OATES - Luciano Cabral (UERJ), Leila 
Assumpção Harris (UERJ) – p. 2503 
 
O GÓTICO NA LITERATURA RUSSA DO SÉCULO XIX: AS PECULIARIDADES DO GÊNERO NOS CONTOS DE 
NIKOLAI GÓGOL (A TERRÍVEL VINGANÇA, VIY) - Maria Petrova (USP) – p. 2515 
 
DESVIOS SOMBRIOS: O GÓTICO-NATURALISMO EM BOM-CRIOULO, DE ADOLFO CAMINHA - Marina Sena 
(UERJ) – p. 2524 
 
OS ECOS SONOROS E NARRATIVOS EM “THE FALL OF THE HOUSE OF USHER”, DE EDGAR ALLAN POE - 
Marluce Faria de Melo e Souza (UERJ), João Cezar de Castro Rocha (UERJ) – p. 2536 
 
AS CONVENÇÕES GÓTICAS EM OS 120 DIAS DE SODOMA - Nicole Ayres Luz (UERJ) – p. 2548 
 
A OBRA GÓTICA DE POE: ECOS DE UMA MENTE PERTURBADA - Sueli Meira Liebig (UEPB) – p. 2559 
 
Simpósio 25 - Ética, Estética E Filosofia Da Literatura 
MACHADO DE ASSIS E A CRÍTICA MUSICAL N’O FUTURO (1862-1863) - Alex Sander Luiz Campos 
(IFNMG/UFMG) – p. 2571 
 
LUIZ RUFFATO E A PROSA DO CONTEMPORÂNEO: OS (DES)SENTIDOS DO HOMEM NA DIALÉTICA 
VIDA/MORTE - Almir Gomes de Jesus (UNEMAT) – p. 2583 
 
A DIMENSÃO HISTÓRICA DA OBRA DE CLARICE LISPECTOR - Camila Chernichiarro de Abreu Corrêa 
(UnB), Alexandre Simões Pilati (UnB) – p. 2595 
 
MITO, ESTÉTICA E POLÍTICA OU A RECUPERAÇÃO DO TEMPO PERDIDO - Cesar Augusto López Nuñez 
(UFMG), Myriam Ávila Corrêa de Araújo Ávila (UFMG) – p. 2605 
 



A POTÊNCIA DA METÁFORA EM JORGE LUÍS BORGES - Damares do Nascimento Fernandes Costa (UEPB) 
– p. 2613 
 
A DIALÉTICA DO TRÁGICO - Dante Gatto (UNEMAT) – p. 2622 
 
“IMAGE OF OUR INSANE PRESENCE / ON THE SURFACE OF THE EARTH” REFLEXÕES PRELIMINARES 
SOBRE O SUBLIME E A DESTRUIÇÃO EM THE RINGS OF SATURN - Davi Alexandre Tomm (UFRGS), Profa. 
Dra. Kathrin Holzermayr Lerrer Rosenfield (UFRGS) – p. 2629 
 
ESTÉTICA E POLÍTICA: UM LIMIAR EM “JOSEFINA, A CANTORA OU O POVO DOS CAMUNDONGOS” DE 
FRANZ KAFKA - Elis Spyker (UFRJ), Ronaldo Lima Lins (UFRJ) – p. 2641 
 
CONTRIBUIÇÕES DA ATITUDE TERAPÊUTICA DE WITTGENSTEIN PARA OS ESTUDOS LITERÁRIOS 
CONTEMPORÂNEOS - Fernanda Valim Côrtes Miguel (UFVJM) – p. 2652 
 
O INCONSCIENTE NA PRIMEIRA VERSÃO DO ROMANCE QUINCAS BORBA, DE MACHADO DE ASSIS - 
Janaína Tatim (UNICAMP), Jefferson Cano (UNICAMP) – p. 2660 
 
ENTORTANDO AS LINHAS DA CANÇÃO: SÉRGIO SAMPAIO À LUZ DA TEORIA ESTÉTICA DE ADORNO - 
Jorge Luis Verly Barbosa (UFES/Fapes) – p. 2669 
 
O SILÊNCIO POÉTICO E A EXPERIÊNCIA INTERIOR: UM DIÁLOGO ENTRE A EXPERIÊNCIA E A 
LINGUAGEM - Juliana Jordão Canella Valentim (UFF) – p. 2679 
 
PROMETEU: O TRANSE, O PODER E A GÊNESE - Larissa Costa da Mata (DLCV-USP / CNPq) – p. 2686 
 
A CONSCIÊNCIA INFELIZ: UMA LEITURA FENOMENOLÓGICA DAS OBRAS MARGINAIS, DE EVEL ROCHA, E 
O DIÁRIO DE UM HERMAFRODITA, DE HERCULINE BARBIN - Larissa da Silva Lisboa Souza (USP) – p. 2698 
 
ARTE DE EDUCAR E CONEXÃO RAZÃO-SENTIMENTO E PENSAMENTOARTE EM ROUSSEAU: UMA 
FORMAÇÃO ESTÉTICA DA INFÂNCIA - Lia Presgrave Reis (PPGE/UFSC), Marlene de Souza Dozol 
(PPGE/UFSC) – p. 2707 
 
UM PORTUGAL MÍTICO: UM ESTUDO DAS LINGUAGENS DE ANTONIO LOBO ANTUNES E SOPHIA DE 
MELLO BREYNER ANDRESEN - Ludimila Moreira Menezes (UnB) – p. 2718 
 
VILÉM FLUSSER: ENSAIO, PRÁTICA, REFLEXÃO - Manuela Fantinato (PUC-Rio) – p. 2725 
 
A TEORIA DO POÉTICO E O FRAGMENTO LITERÁRIO DE NOVALIS: REFLEXÕES A PARTIR DE WALTER 
BENJAMIN E DA FILOSOFIA DE FICHTE - Natália Fernanda da Silva Trigo (UNESP/Ibilce), Prof. Dr. Márcio 
Scheel (UNESP/Ibilce) – p. 2732 
 
A MEMÓRIA COMO MECANISMO DO TRÁGICO NA POÉTICA DE FRANCISCO JOSÉ DANTAS - Patrícia 
Valéria Vieira da Costa (UEPB), Eli Brandão da Silva (UEPB) – p. 2744 
 
SOBRE CRÍTICA IMANENTE: CONTRIBUIÇÕES DE THEODOR ADORNO AOS ESTUDOS LITERÁRIOS - 
Raquel Patriota da Silva (Unicamp/Fapesp) – p. 2755 
 
PENSAR AS DEMANDAS: IMPLICAÇÕES ÉTICO-ESTÉTICAS DA ESPECTROLOGIA DE JACQUES DERRIDA 
NAS TEORIAS DA NARRATIVA - Ravel Giordano Paz (UEMS) – p. 2763 
 
LITERATURA E FILOSOFIA NO SÉCULO XVIII: O POEMA NARRATIVO HERÓI-CÔMICO - Samuel Carlos 
Melo (USP/ UEG), Cilaine Alves Cunha (USP) – p. 2775 
 
CESÁRIO VERDE, OU A POESIA PORTUGUESA NO HORIZONTE DO PROVÁVEL - Silvio Cesar dos Santos 
Alves (UEL) – p. 2787 
 
A POESIA E AS CIDADES EM SANTO AGOSTINHO - Thiago Gonçalves Souza (UERJ/UNIFESSPA), Dr. 
Roberto Acízelo Quelha de Souza (UERJ) – p. 2799 



 
RAZÃO CÍNICA EM CORAÇÃO DAS TREVAS (HEART OF DARKNESS) - Valmir Percival Guimarães (UFOP) – 
p. 2808 
 
O PESSIMISMO COMO PROTOFORMA DE NIILISMO EM “RESSURREIÇÃO”, DE MACHADO DE ASSIS: UMA 
PERSPECTIVA DE ESTUDO - Vitor Cei (UNIR) – p. 2820 
 
Simpósio 26 - Experiências De Tradução: Comentários Dos Tradutores Sobre Suas Próprias 
Traduções Literárias 
TRADUÇÃO DO TEATRO ESPANHOL: PROBLEMAS, ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES NA TRADUÇÃO AO 
PORTUGUÊS DE EL RETRATO VIVO - Danielle Theodoro Olivieri (UFRJ), Rafaela Iris Trindade Ferreira 
(UFRJ), Miguel Angel Zamorano Heras (UFRJ) – p. 2828 
 
DE “CRIME E CASTIGO” A “DELITO E PENA”: REFLEXÕES EM TORNO DA DICOTOMIA ENTRE TRADUÇÃO 
LITERÁRIA E TRADUÇÃO TÉCNICA - Paula Costa Vaz de Almeida (USP) – p. 2840 
 
CLARICE LISPECTOR, TRADUTORA - Vanessa Lopes Lourenço Hanes (UFF) – p. 2848 
 
Simpósio 27 - Experiências Contemporâneas: Poesia E Performance 
UM, NENHUM E CEM MIL CORPOS - Alice Alberti Faria (UFRJ) – p. 2860 
 
AS BALADAS LÍRICAS DO RACIONAIS MC`S - Daniela Silva de Freitas (PUC-Rio/Capes), Eneida Leal Cunha 
(PUC-Rio) – p. 2868 
 
“TÁ BOA, SANTA?”: PERFORMANCES DESBUNDANTES DE UM CORPO DZI - Haroldo André Garcia de 
Oliveira (PUC-Rio) – p. 2880 
 
A POÉTICA DE ARNALDO ANTUNES: DA PALAVRA AO TRAÇO EM (DES)CONSTRUÇÃO - Lívia Bertges 
(UFMT), Vinícius Pereira (UFMT) – p. 2891 
 
PELE TECIDO: PELE EM PROCESSO - Nanci de Freitas (UERJ) – p. 2903 
 
A LITERATURA BELLATINIANA E A NARRATIVA PERFORMÁTICA - Natalino da Silva de Oliveira (IF 
Sudeste MG/Muriaé) – p. 2912 
 
Simpósio 28 - Experiências Literárias Em Português E Galego  
A PERCEPÇÃO DE SI E A ALTERIDADE, NA OBRA DE VALTER HUGO MÃE - Ágnes Christiane de Souza 
(UFPE), Ricardo Postal (UFPE) – p. 2921 
 
FERRÉZ, ALLAN ROSAS E LUIZ RUFFATO – LITERATURA PERIFÉRICA; DE OBJETO PARA SUJEITO 
DISCURSIVO - Maria Cristina Amorim Parga Martins (PUC-Rio), Frederico Coelho (PUC-Rio), Eneida Leal 
Cunha (PUC-Rio) – p. 2929 
 
ESTÁTUAS DA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA EM CENA: A RECONSTITUIÇÃO DE UM 
DRAMA LITÚRGICO NA ATUALIDADE - Maria do Amparo Tavares Maleval (UERJ-CNPq) – p. 2938 
 
A LITERATURA BRASILEIRA NO CONTEXTO DA HISTÓRIA DA LITERATURA LATINO-AMERICANA - 
Mariângela Monsores Furtado Capuano (Colégio Pedro II) – p. 2948 
 
BERNARDO ÉLIS E A IDENTIDADE REGIONAL GOIANA - Nina Borges Amaral (Unicamp), Maria Betânia 
Amoroso (Unicamp) – p. 2960 
 
ESPAÇOS LIMINARES E FABULAÇÕES ILIMITADAS: JAIME BUNDA, DE PEPETELA E O SENHOR DO LADO 
ESQUERDO, DE ALBERTO MUSSA – QUANDO A LITERATURA É UM CRIME - Norma Lima (UERJ) – p. 2969 
 
O FALINVENTAR ALEGÓRICO EM ESTÓRIAS ABENSONHADAS, DE MIA COUTO - Rosemary Conceição dos 
Santos (PUC-MINAS), José Aparecido da Silva (USP-RP) – p. 2979 
 



SAIR DO EGITO, VAGAR PELO DESERTO, PASSAR O MAR VERMELHO: GARRETT NA REGENERAÇÃO - 
Sérgio Nazar David (UERJ/CNPq) – p. 2988 
 
A ESTÁTUA AMAZÔNICA, DE MANUEL DE ARAÚJO PORTO-ALEGRE: IRONIA, DISSIMULAÇÃO, VISÃO DE 
MUNDO - Simone Aparecida da Silva (UFMT), Fausto Calaça (UFMT) – p. 3000 
 
NEGOCIAÇÕES IDENTITÁRIAS EM “ESSE CABELO”, DE DJAIMILIA ALMEIDA E “AMERICANAH”, DE 
CHIMAMANDA ADICHIE - Vanessa Hack Gatteli (UFRGS), Prof.ª Dr.ª Rita Terezinha Schmidt (UFRGS) – p. 
3011 
 
“A DOR MOVE A EUFORIA DO SEU CONTRÁRIO” OU SOBRE PEDRO E INÊS - Viviane Vasconcelos (UERJ) – 
p. 3018 
 
Simpósio 29 - Ficção Brasileira Contemporânea Em Perspectiva Comparatista 
O ANIMAL E O HUMANO EM A CONFISSÃO DA LEOA (2012), DE MIA COUTO E “MEU TIO O IAUARETÊ” 
(1961), DE JOÃO GUIMARÃES ROSA - Ana Carolina Torquato P. da Silva (UFPR) – p. 3025 
 
DOIS IRMÃOS, DE MILTON HATOUM, EM DUAS VERSÕES - Ana Claudia Jacinto de Mauro (UPM) – p. 3035 
 
REFLEXÕES EM TORNO DO DESASSOSSEGO - Carlos Henrique dos Santos Pinto (UFF), Lucia Helena (UFF) 
– p. 3047 
 
ENTRE KRAHÔS E KUVALES: A REPRESENTAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS EM NOVE NOITES E OS PAPÉIS 
DO INGLES - Christian Fischgold (UERJ), Maria Aparecida de Andrade Salgueiro (UERJ) – p. 3059 
 
LAÇOS PARTIDOS: ESTUDOS DA DECADÊNCIA FAMILIAR - Danilo Sales de Queiroz Silva (UFBA), Mirella 
Márcia Longo Vieira Lima (UFBA) – p. 3071 
 
“TANTO NOS AMORES QUANTO NOS CHINELOS”: A SENSIBILIDADE ELEGÍACA E SINGELA DA FICÇÃO 
SILENCIOSA DE JOÃO ANZANELLO CARRASCOZA - Dinair de Fonte Silva (UERJ), Fátima Cristina Dias 
Rocha (UERJ) – p. 3081 
 
OS SENTIDOS DOS SILÊNCIOS REPRESENTADOS PELAS PERSONAGENS PROTAGONISTAS NA NOVELA OS 
CAMINHANTES DE SANTA LUZIA (1959), DE RICARDO RAMOS E NO ROMANCE PERDIÇÃO, DE LUIZ 
VILELA - Elcione Ferreira Silva (UFMS), Rauer Ribeiro Rodrigues (UFMS) – p. 3090 
 
AS REPERCUSSÕES DO SILÊNCIO NA OBRA DE BERNARDO KUCINSKI - Fernanda Reis da Rocha (UPM), 
Helena Bonito Couto Pereira (UPM) – p. 3102 
 
ESTRATÉGIAS DO NARRADOR CONTEMPORÂNEO E A CONSTRUÇÃO DA EXPERIÊNCIA EM 
"REPRODUÇÃO", DE BERNARDO CARVALHO - Gabriel Carrara Vieira (UFMG) – p. 3114 
 
UMA ANÁLISE DO CONTO A COLEIRA NO PESCOÇO DE MENALTON BRAFF - Gleiton Candido de Souza 
(UFMS) – p. 3124 
 
ESPAÇO E PERSONAGEM EM CHÃO BRUTO E SÃO BERNARDO: AS RELAÇÕES DE PODER - Jesuino 
Arvelino Pinto (PPGEL-UNEMAT/Campus de Tangará da Serra), Vera Lúcia da Rocha Maquêa (PPGEL-
UNEMAT/Campus de Tangará da Serra) – p. 3133 
 
ENTRE A TENSÃO E A BANALIDADE: NARRATIVAS DA VIOLÊNCIA NO CONTO BRASILERIO DO SÉCULO 
XXI - Luana Teixeira Porto (URI) – p. 3145 
 
DANTAS E HATOUM: REGIONALISMOS E REGIONALIDADES NA LITERATURA BRASILEIRA 
CONTEMPORÂNEA - Patrícia Valéria Vieira da Costa (UEPB), Eli Brandão da Silva (UEPB) – p. 3155 
 
METAMORFOSES DO PRESENTE. A FICÇÃO BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA EM PERSPECTIVA 
COMPARADA COM A FICÇÃO PORTUGUESA - Pedro Beja Aguiar (PUC-Rio) – p. 3167 
 
Simpósio 30 - Identidades E Alteridades: Territórios, Desterritorialização E Multiterritoralidades 



TERRITORIALIDADE E A QUESTÃO DE GÊNERO NA OBRA A NÚMERO UM, DE RAQUEL DE OLIVEIRA - 
Aline Deyques (UFRJ), Beatriz Rezende (UFRJ) – p. 3174 
 
IDENTIDADES E TERRITÓRIOS EM TRÂNSITO NA FICÇÃO DE RONALDO CORREIA DE BRITO - Analice de 
Oliveira Martins (IFF) – p. 3184 
 
FIGURAÇÕES DA INOCÊNCIA NA LITERATURA BRASILEIRA - Andressa Marques Pinto (UFJF) – p. 3192 
 
UM AUTOR, DOIS PAÍSES, TRÊS FALAS - Antonia de Thuin (PUC-Rio), Eneida Leal Cunha (PUC-Rio) – p. 
3204 
 
A ÉPICA SUJA E OS MONUMENTOS DE ARGILA: A HEROICIZAÇÃO DO TRÁFICO NO FUNK PROIBIDO - Ary 
Pimentel (UFRJ) – p. 3211 
 
AS TRANSFORMAÇÕES DOS PATRIMÔNIOS IMAGINADOS: UMA ANÁLISE DAS DIÁSPORAS 
CONTEMPORÂNEAS E SEUS EFEITOS NA FORMAÇÃO DAS COMUNIDADES IMAGINADAS E NAS 
TRANSFORMAÇÕES DOS PATRIMÔNIOS CULTURAIS - Carolina Filippini (UC) – p. 3223 
 
O PROTAGONISMO DA VILLA MISERIA: LA VILLA DEL SEÑOR NO CENTRO DA NARRATIVA DE CRISTIAN 
ALARCÓN - Desirée Climent (UFRJ) – p. 3230 
 
A CASA CAI, DE MARCELO BACKES: CONSTRUÇÃO DE IMAGENS DO RIO DE JANEIRO GENTRIFICADO - 
Fabiana de Pinho (PUC-RIO), Renato Cordeiro Gomes(PUC-RIO) – p. 3245 
 
LITERATURAS CONTEMPORÂNEAS DE AFRODESCENDENTES NAS AMÉRICAS - Felipe Fanuel Xavier 
Rodrigues (UERJ / FAPERJ) – p. 3255 
 
A MÃO QUE FECUNDA A TERRA E ESCREVE A HISTÓRIA: O LUGAR DA MULHER NIGERIANA NAS 
RELAÇÕES DE TRABALHO EM CHINUA ACHEBE E CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE - Hellyana Rocha 
(UFT), Olívia Aparecida Silva (UFT) – p. 3265 
 
O LUGAR NAS MARGENS: UMA INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA OBRA DO POETA BAIXADENSE MODUAN 
MATUS - Prof. Dr. Idemburgo Frazão (Unigranrio) – p. 3277 
 
DOSSIÊ “FAVELA”: FIGURAÇÕES BARTHESIANAS DE CAROLINA MARIA DE JESUS - Júlia Almeida (UFES) – 
p. 3288 
 
DA CABULA, DE ALLAN DA ROSA: RETERRITORIALIZAÇÃO ATRAVÉS UMA NARRATIVA PERFORMÁTICA - 
Karina Lima Sales (UFMG / UNEB) – p. 3301 
 
UMA LEITURA DO ROMANCE ZUMBI DOS PALMARES DE LEDA MARIA DE ALBUQUERQUE NORONHA - 
Karla Cristina Eiterer Santana (UFJF), Enilce do Carmo Albergaria Rocha (UFJF) – p. 3313 
 
FRAGMENTOS IDENTITÁRIOS E FRONTEIRAS MINADAS EM “O PRIMEIRO HOMEM”, DE ALBERT CAMUS 
- Leonardo Augusto Bora (UFRJ) – p. 3324 
 
À MARGEM DA MARGEM: UMA REFLEXÃO SOBRE AS NOÇÕES DE TERRITÓRIO E IDENTIDADE PARA 
JOVENS MORADORES DE RUA - Livia Baião (PUC-Rio), Frederico Coelho (PUC-Rio) – p. 3334 
 
À BEIRA DO ATLÂNTICO: MIGRAÇÕES, DIÁSPORA E IDENTIDADE NO PANORAMA LITERÁRIO 
CONTEMPORÂNEO - Luca Fazzini (PUC-Rio) – p. 3346 
 
APORIAS, UTOPIAS E A LUTA PELA DIGNIDADE: O MIGRANTE NO THE CHILDHOOD OF JESUS DE J.M. 
COETZEE - Maria Paola Guarducci (Università Roma Tre, Italy) – p. 3356 
 
O CANTO OSCURO, AS RAÍZES: BUSCA DE RESSIGNIFICAÇÃO IDENTITÁRIA NA OBRA DE CONCEIÇÃO 
LIMA - Naduska Mário Palmeira (UFRJ) – p. 3364 
 



“DWELLING PLACES (AND SPACES) OF THE USELESS-WINGED CORMORANT”: ISSUES OF SPACE, PLACE 
AND GENDER IN IDENTITY CONSTRUCTION IN JAMAICA KINCAID’S “BLACKNESS” AND OLIVE SENIOR’S 
“DO ANGELS WEAR BRASSIERES?” - Nathália Araújo Duarte de Gouvêa (UERJ) – p. 3374 
 
IDENTIDADES IMAGINÁRIAS EM A MÁQUINA DE FAZER ESPANHÓIS E TERRA ESTRANGEIRA - Paula 
Fábrio (USP), Fabiana Buitor Carelli (USP) – p. 3386 
 
IDENTIDADE E DIFERENÇA EM PAISAGENS PÓS-URBANAS, UMA LEITURA DE CIDADE ABERTA, DE TEJU 
COLE - Paulo Roberto Tonani do Patrocínio (UFRJ) – p. 3398 
 
UMA FLORESTA DE HOMENS: “TRIBALISMO” E MESTIÇAGEM EM MAYOMBE, DE PEPETELA - Pedro 
Henrique Gomes Paiva (UFT), Marília Fátima de Oliveira (UFT) – p. 3408 
 
EFEITOS DO DISCURSO DA PROPAGANDA IMOBILIÁRIA NA CRIAÇÃO DO IDEAL DE COMUNIDADE 
FECHADA: UMA LEITURA DE "LAS VIUDAS DE LOS JUEVES" - Renata Dorneles Lima (UFRJ) – p. 3420 
 
“NADA DE BANDEIRAS”: REFLEXÕES SOBRE IDENTIDADE(S), MIGRAÇÃO E ALTERIDADE EM DOIS 
ROMANCES NIGERIANOS CONTEMPORÂNEOS - Sheila Ribeiro Jacob (UFF) – p. 3428 
 
FIEL, DE JESSÉ ANDARILHO: UM EXERCÍCIO PARA PENSAR A LITERATURA MARGINAL - Silvana Gili 
(UFSC) – p. 3438 
 
SOBRE ESCALA, TERRITÓRIO E ARQUIVO: A LITERATURA NA CRÔNICA DO TRÁFICO DE DROGAS NO 
BRASIL E NO MÉXICO - Thiago Carvalhal (UFRJ/CAPES) – p. 3449 
 
FUTEBOL E SOCIEDADE: RELATOS PÓS-NACIONAIS NO CINEMA ARGENTINO E EM CONTOS DE 
EDUARDO SACHERI - Vitor Lourenço Rodriguez Salgado (UFRJ) – p. 3461 
 
Simpósio 31 - Interconexões: Mídias, Saberes E Linguagens 
ABY WARBURG NO PAÍS DAS MARAVILHAS: LEITURA DE UMA TELA-POEMA DE MAX ERNST - Carlinda 
Fragale Pate Nuñez (UERJ) – p. 3472 
 
REDES INTERMIDIÁTICAS E INTERTEXTUAIS: UMA PEQUENA ANÁLISE DE O LIVRO DAS ILUSÕES, DE 
PAUL AUSTER - Daniela Barbosa Ribeiro (UERJ) – p. 3484 
 
COBRINDO E DESCOBRINDO LOLITA: AS CAPAS COMO TRADUTORAS INTERSEMIÓTICAS DO ROMANCE 
DE NABOKOV - Denize Helena Lazarin (UFSM), Pedro Brum Santos (UFSM) – p. 3495 
 
MODULAÇÕES TÉCNICAS: A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO NA TELENOVELA ROQUE SANTEIRO DE DIAS 
GOMES - Elaine Cristina Carvalho Duarte – p. 3506 
 
O CINELIVRO ABRE A SESSÃO: O OLHAR CINEMATOGRÁFICO EM PATHÉ-BABY, DE ANTÓNIO DE 
ALCÂNTARA MACHADO - Frederico Spada Silva (PUC-Rio), Renato Cordeiro Gomes (PUC-Rio) – p. 3516 
 
THE MAGIC OF THE INTERNET VS THE MAGIC OF DESIGN: UM ESTUDO DO AFETO E DA PRESENÇA NOS 
LIVROS DE ARTISTA - Larissa Andrioli (IAD/UFJF), João Queiroz (IAD/UFJF) – p. 3526 
 
IMAGENS SOBRE PARES AMOROSOS EM O MONSTRO, DE SÉRGIO SANT’ANNA E EM FALE COM ELA, DE 
PEDRO ALMODÓVAR - Maria Antonieta Jordão de Oliveira Borba (UERJ) – p. 3538 
 
TESSITURAS EM JOGO: QUESTÕES SOBRE LITERATURA E(M) CINEMA - Maria Cristina Cardoso Ribas 
(UERJ/Faperj) – p. 3550 
 
A TRAGÉDIA CONTEMPORÂNEA: ANÁLISE DAS OBRAS O VICE-REI DE UIDÁ E COBRA VERDE - Mariana 
Castro de Alencar (UERJ) – p. 3562 
 
Simpósio 32 - La Condición Documental En Las Prácticas Artísticas Y Literarias. Usos, Conflictos, 
Historia, Proyecciones 



A EXPOSIÇÃO INDÍGENA: DA DESAPARIÇÃO ESPETACULAR À RESISTÊNCIA NO VÍDEO NAS ALDEIAS - 
Ana Carolina Cernicchiaro (Unisul) – p. 3574 
 
LIBRETITA: O REGISTRO NOS POEMAS DE ARTURO CARRERA - Joaquín Correa (UFSC), Jorge H. Wolff 
(UFSC) – p. 3584 
 
LA REBELIÓN DE LAS MASAS, O EL REGISTRO DE UNA BLASFEMIA: EXPERIÊNCIA N°2 DE FLÁVIO DE 
CARVALHO. - Laura Cabezas (UBA / CONICET) – p. 3592 
 
DIÁRIO DE UMA BUSCA: VOZ-ARQUIVO - Liniane Haag Brum (UNICAMP) - Marcio Seligmann-Silva 
(UNICAMP) – p. 3600 
 
A AMAZÔNIA QUE EU VI: PALABRA, IMAGEN, DOCUMENTO EN MÁRIO DE ANDRADE - Maria Florencia 
Donadi (UNC), Mario Cámara (UBA) – p. 3609 
 
VACÍO, MATERIA Y MEMORIA: FORMAS DE DAR SEPULTURA EN LA OBRA DE NUNO RAMOS - Victoria 
Cóccaro (ILH-UBA-CONICET) – p. 3621 
 
Simpósio 33 - Linguagens (In)Disciplinadas: Os Hibridismos Entre Literatura E Vida Social 
FRAGMENTOS URBANOS: A NARRATIVA DESVAIRADA DE ELES ERAM MUITOS CAVALOS, DO ESCRITOR 
LUIZ RUFFATO - Amanda Trindade Martins da Silva (UEFS), Aleilton Santana da Fonseca (UEFS) – p. 3631 
 
VISÕES INVISÍVEIS: FICCIONALIDADE E REPRESENTAÇÃO DO ANÔNIMO NO JORNALISMO LITERÁRIO 
DE ELIANE BRUM - Antero da Silva Bragança Gomes (PUC-RJ), Renato Cordeiro Gomes (Orientador/PUC-
RJ) – p. 3643 
 
ENUNCIAÇÃO, MEMÓRIA E GÊNEROS SEXUAIS: HIBRIDISMOS DE ANÁLISE E DE CONSTRUÇÃO 
DIEGÉTICA EM HISTÓRIA DO CERCO DE LISBOA, DE JOSÉ SARAMAGO - Jacob dos Santos Biziak (IFPR) – p. 
3651 
 
ENTRE RUÍNAS, ESTILHAÇOS E SILÊNCIOS: OS FRAGMENTOS LITERÁRIOS EM CRÔNICA DA CASA 
ASSASSINADA - Luiz Antônio da Cruz Júnior (UNIFESP), Prof.ᵃ Dr.ᵃ Francine Fernandes Weiss Ricieri 
(UNIFESP) – p. 3669 
 
Simpósio 34 – Literatura Brasileira: Exílios, Migrações, Errâncias 
PERSONAGENS MIGRANTES NA OBRA DE SERGIO KOKIS - Anna Faedrich (Unirio) – p. 3679 
 
BORIS SCHNAIDERMAN:UM INTELECTUAL ENTRE FRONTEIRAS - Evelina Hoisel (UFBA/CNPq) – p. 3691 
 
ERRÂNCIAS E MIGRAÇÕES COMO TRAÇOS AUTOBIOGRÁFICOS NA OBRA DE PALOMA VIDAL - Helena 
Maria de Souza Costa Arruda (UFRJ), Godofredo de Oliveira Neto (UFRJ) – p. 3700 
 
DESLOCAMENTOS E EXÍLIOS: UMA ANÁLISE DOS PROTAGONISTAS DE CINZAS DO NORTE, DE MILTON 
HATOUM E A CHAVE DE CASA, DE TATIANA SALEM LEVY - Lorena de Carvalho Penalva (UFF), Eurídice 
Figueiredo (UFF) – p. 3709 
 
INFÂNCIA DIASPÓRICA EM UM DEFEITO DE COR - Maria Aparecida Cruz de Oliveira (UnB), Regina 
Dalcastagnè (UnB) – p. 3721 
 
A BUSCA DE UMA IDENTIDADE NA METAFICÇÃO DE DESMUNDO - Pollyana Correia Lima (UEFS) – p. 3733 
 
Simpósio 35 – Literatura E Ciências Sociais: Exercício De Diálogos E Contrastes 
ANTROPOFAGIA E MITOS INTERPRETATIVOS: ENTRE LITERATURA E CIÊNCIAS SOCIAIS - Alessia Di 
Eugenio (UNIBO) – p. 3744 
 
OS DISCURSOS POLÍTICO E LITERÁRIO EM “A UTOPIA” - Alexander Rezende Luz (UFRRJ) – p. 3754 
 
MUITO ALÉM DA NAÇÃO: O INIMAGINÁVEL BRASILEIRO E SEUS RETORNOS POLÊMICOS - Ana Lígia 
Leite e Aguiar (UFBA) – p. 3769 



 
TRÊS PERSONAGENS FEMININAS E A CONSTRUÇÃO DO DUPLO EM ALLAN POE - Bianca Karam (UERJ), 
João Cezar de Castro Rocha (UERJ) – p. 3777 
 
ASPECTOS DO TRÁGICO EM O PAGADOR DE PROMESSAS, DE DIAS GOMES - Erenil Oliveira Magalhães 
(UNEMAT) – p. 3787 
 
GILBERTO FREYRE, AUTOR DE POESIA - Everton Barbosa Correia (UERJ) – p. 3799 
 
LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: POR UMA REINTERPRETAÇÃO DO DILEMA NACIONAL - 
Gabriel Estides Delgado (UnB) – p. 3809 
 
A HORA E A VEZ DE JOÃO DE SANTO CRISTO: UMA ABORDAGEM SOCIAL - Izabele Caroline Rodrigues 
Gomes (UEPG) – p. 3821 
 
CRISTIANE SOBRAL: A POESIA COMO DIALÉTICA DO IMAGINÁRIO SÓCIOCULTURAL - Juliana Cristina 
Costa (UFJF) – p. 3829 
 
UTOPIA BRASIL: O POVO BRASILEIRO, ENTRE JOÃO ANTÔNIO E DARCY RIBEIRO - Júlio Cezar Bastoni da 
Silva (UFSCar) – p. 3840 
 
A CRÍTICA LITERÁRIA COMO CRÍTICA DA CULTURA EM JOSÉ GUILHERME MERQUIOR - Kaio Felipe 
(IESP/UERJ) – p. 3851 
 
UM PORTO SEGURO PARA AS ELITES: VARNHAGEN E A NARRATIVA CONSERVADORA - Marcelo Barbosa 
da Silva (UERJ), João Cezar Castro Rocha (UERJ) – p. 3863 
 
MULHERES NA VIA DE CONTRAMÃO: A (DES)REPRESENTAÇÃO DO FEMININO EM ANTES DO BAILE 
VERDE, DE LYGIA FAGUNDES TELLES - Sandrine Robadey Huback (UFMT), Vinícius Carvalho Pereira 
(UFMT) – p. 3874 
 
O MANIFESTO MACUNAÍMA (1928) E O TEXTO O MOVIMENTO MODERNISTA (1942), DE MARIO DE 
ANDRADE - Silvana Oliveira (UEPG) – p. 3886 
 
UM MUNDO PARALISADO À ESPERA DE MOVIMENTO - UMA LEITURA DE RELATO DE UM CERTO 
ORIENTE, DE MILTON HATOUM - Valdir Prigol (UFFS) – p. 3894 
 
ORDEM, DESORDEM E MALANDRAGEM: ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO EM "MEMÓRIAS DE UM SARGENTO DE MILÍCIAS" E EM "MADAME 
POMMERY" - Vera Ceccarello (IFCH/Unicamp), Elide Rugai Bastos (IFCH/Unicamp) – p. 3906 
 
Simpósio 36 – Literatura E Crítica Contemporânea Nos Países Da América Latina 
MERCADO EDITORIAL E CRÍTICA LITERÁRIA: OS CASOS DE GALILEIA E 
RETABLO - Elaine Aparecida Lima (UNILA) – p. 3917 
 
ÁLBUM DE RETRATO EM POESIA: IMAGENS MEMORIALÍSTAS DA CIDADE DE ÁGUA PRETA, DE JORGE 
EMILIO MEDAUAR - Gleid Ângela dos Anjos Costa (FAPESB-UEFS), Tércia Costa Valverde (Orientadora-
UEFS) – p. 3929 
 
JORGE LUÍS BORGES, ENTRE O SER DOCENTE E O SER ESCRITOR: QUAL A TAREFA DAQUELE QUE CRIA 
AO ENSINAR? ALGUMAS POSSIBILIDADES DE ANÁLISE DO CURSO DE LITERATURA INGLESA - Graciane 
Cristina M. Celestino (UnB ), Robson Coelho Tinoco ( UnB ) – p. 3941 
 
A LITERATURA BRASILEIRA NA COLEÇÃO BOCA A BOCA - Ieda Magri (UERJ/Faperj) – p. 3950 
 
LITERATURA IMPURA: REALISMO HÍBRIDO E A FICÇÃO CONTEMPORÂNEA PÓS-AUTÔNOMA - Lucas 
Bandeira de Melo Carvalho (UFRJ) – p. 3960 
 



QUESTIONAMENTOS AO POETA: UM ESTUDO DE "POEMAS AOS HOMENS DO NOSSO TEMPO" DE HILDA 
HILST - Malane Apolonio da Silva (UEFS), Rosana Maria Ribeiro Patrício (UEFS) – p. 3972 
 
LA POESÍA COLOMBIANA: RETOS EN LA CREACIÓN Y DIVULGACIÓN LITERARIA - Nanny Zuluaga Henao 
(UFJF), Ana Beatriz Gonçalves orientadora (UFJF) – p. 3981 
 
NÃO POEMAS: O PARADOXO DE AUGUSTO DE CAMPOS - Nathaly Felipe Ferreira Alves (PUC-SP), Maria 
Rosa Duarte de Oliveira (PUC-SP) – p. 3992 
 
CHILENO ADMITE DESORIENTAR A POESIA - Saulo de Araújo Lemos (UECE) – p. 4000 
 
Simpósio 37 - Literatura E Dissonâncias 
GRACILIANO RAMOS E OS PERSONAGENS-AUTORES: DA ANGÚSTIA DO SILÊNCIO À ANGÚSTIA DA 
PALAVRA - Aline Bezerra da Silva (UFRJ/FAETEC/IBGE) – p. 4009 
 
POÉTICAS DA RESISTÊNCIA: DIÁLOGOS ENTRE FOLHETOS DE CORDEL E XILOGRAVURAS SOBRE O 
CALDEIRÃO - Ana Cláudia Veras Santos (UFC), Martine Suzanne Kunz (UFC) – p. 4016 
 
AQUILINO RIBEIRO: A GESTA BÁRBARA E FORTE DE UM PORTUGAL QUE MORREU - André Carneiro 
Ramos (UFRRJ) – p. 4028 
 
AGOSTINHO NETO: ENTRE AS ARMAS E AS LETRAS - Celiomar Porfirio Ramos (PPGEL/UFMT), Marinei 
Almeida (PPGEL/UFMT/UNEMAT) – p. 4037 
 
CRISTOVÃO TEZZA, DE LEITOR A AUTOR-CRÍTICO - Cesar Garcia Lima (FAPERJ/ UFF) – p. 4048 
 
ELISA LISPECTOR E SAMUEL RAWET: CONTRIBUIÇÕES SOBRE EXÍLIO E ISOLAMENTO INTELECTUAL - 
Débora Magalhães Cunha Rodrigues (UERJ), Ana Cristina dos Santos (UERJ) – p. 4056 
 
A ESCRITA DE E. PAULINE JOHNSON: INSTRUMENTO DE LUTA E DE RECONHECIMENTO - Eduardo de 
Souza Saraiva (FURG), Rubelise da Cunha (FURG) – p. 4066 
 
DESCASCANDO A CEBOLA: GÜNTER GRASS, A “VOZ DA CONSCIÊNCIA ALEMÃ”? - Elisandra de Souza 
Pedro (FFLCH – USP) – p. 4075 
 
ADMIRÁVEL MUNDO NOVO E A ILHA: AS FACES COMPLEMENTARES DO ROMANTISMO 
ANTICAPITALISTA DE ALDOUS HUXLEY - Evanir Pavloski (UEPG) – p. 4082 
 
AGONIA E TORTURA NO CONTO ‘O JARDIM DAS OLIVEIRAS’, DE NÉLIDA PIÑON - Helder Santos Rocha 
(UFPR) – p. 4094 
 
UM VAZIO TEÓRICO - Helenice Maria Reis Rocha (UFMG) – p. 4106 
 
O CASO DO REI DA CASA PRETA (THE CASE OF THE KING OF THE BLACK HOUSE), BY SANTOS DE 
OLIVEIRA: AN OVERVIEW STUDY ON A BRAZILIAN "ALICE-IN-WONDERLAND-MEETS-CHARLIE-AND-
THECHOCOLATE-FACTORY" BOOK SILENCED BY ITS OWN PUBLISHING HOUSE DURING BRAZIL'S 
MILITARY DICTATORSHIP - Leonardo Nahoum Pache de Faria (UFF) – p. 4116 
 
BRASIL E CABO VERDE: ELEMENTOS EXTERNOS E INTERNOS, DIÁLOGOS ENTRE A HISTÓRIA E A 
FICÇÃO - Márcia Elizabeti Machado de Lima (UNEMAT) – p. 4126 
 
DISCURSOS DISSONANTES: P.K. PAGE NO BRASIL DO FINAL DOS ANOS 1950 - Maria das Graças Salgado 
(UFRRJ) – p. 4138 
 
CONTRADIÇÕES DA MODERNIDADE EM VIDA E MORTE DE M. J. GONZAGA DE SÁ - Marina Brito de Mello 
(UFF), André Dias (UFF) – p. 4149 
 
A AUSÊNCIA DO NARRADOR E O PROTAGONISMO DAS PERSONAGENS EM “O QUE CADA UM DISSE”, DE 
LUIZ VILELA: ENTRE CORTES E ENQUADRAMENTOS - Pauliane Amaral (UFMS) – p. 4161 



 
O PÚCARO DE NARIZ SUTIL: CAMPOS DE CARVALHO, ATUAL E DISSONANTE - Raimundo Lopes 
Cavalcante Jr (UFF) – p. 4172 
 
MANOEL DE BARROS, O APANHADOR DE DESPERDÍCIOS - Suzel Domini dos Santos (UNESP/SJRP), 
Susanna Busato (UNESP/SJRP) – p. 4183 
 
Simpósio 38 – Literatura E Ensino: Diálogos E Pesquisas 
ADAPTAÇÕES LITERÁRIAS EM CONTEXTO ESCOLAR - Benedito Antunes (UNESP, Assis) – p. 4190 
 
LITERATURA INFANTO-JUVENIL DE TEMÁTICA HOMOAFETIVA: PERSPECTIVAS DO ENSINO INCLUSIVO 
- Benedito Teixeira de Sousa (UFC), Fernanda Maria Abreu Coutinho (UFC) – p. 4199 
 
LEITURA LITERÁRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL: DO DIÁRIO À COMUNIDADE DE LEITORES - Dorinaldo 
dos Santos Nascimento (UFS) – p. 4211 
 
MEMÓRIAS LITERÁRIAS DA ESCOLARIZAÇÃO (1890-1910): DRUMMOND & MORLEY - Maria Amélia 
Dalvi (UFES) – p. 4222 
 
Simpósio 39 – Literatura E Outras Artes (Música, Pintura, Cinema, Teatro): Relações Interartísticas 
MITO E HISTÓRIA NO DISCURSO POLÍTICO DAS PEÇAS TEATRAIS OS DEGRAUS (AUGUSTO SOBRAL), 
GOTA D’ÁGUA (CHICO BUARQUE E PAULO PONTES) E A BERLINIZAÇÃO OU PARTILHA DE ÁFRICA (AÍTO 
DE JESUS BONFIM): UM ESTUDO SOBRE OS TEATROS PORTUGUÊS, BRASILEIRO E SÃO-TOMENSE - 
Agnaldo Rodrigues da Silva (UNEMAT) – p. 4235 
 
AS PEÇAS PSICOLÓGICAS DE NELSON RODRIGUES E A INCOMPLETUDE HUMANA - Claudiomar Pedro da 
Silva (UNEMAT/SEDUC-MT), Agnaldo Rodrigues da Silva (UNEMAT) – p. 4243 
 
DA LITERATURA E DO BORDADO: A ARTE ARMORIAL DE ARIANO SUASSUNA E RAIMUNDO CARRERO - 
Daniella Carneiro Libânio de Almada (Paris X), Profa. Dra. Idelette Muzart-Fonseca dos Santos (Paris X) – 
p. 4253 
 
O OVO DE GALINHA EM JOÃO CABRAL, A GALINHA E O OVO EM CLARICE LISPECTOR - Francisco Antonio 
Ferreira Tito Damazo (UNITOLEDO) – p. 4263 
 
FICÇÃO E CONFISSÃO: A PRIMEIRA PESSOA E A AUTOBIOGRAFIA NO CINEMA DE NANNI MORETTI - 
Gabriela Kvacek Betella (UNESP-FCL/Assis) – p. 4274 
 
DOM QUIXOTE DE LA MANCHA EM PROSA, VERSO E COR: UMA APROXIMAÇÃO ARTÍSTICA ENTRE 
MIGUEL DE CERVANTES, CÂNDIDO PORTINARI E CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE - Gláucia Maria de 
Carvalho Cota (CEFET/MG), Luana Flávia Cotta Drumond (UFMG) – p. 4286 
 
TRADIÇÃO E CONTEMPORANEIDADE NAS ADAPTAÇÕES DO SÍTIO DO PICAPAU AMARELO - Gleiton 
Candido de Souza (UFMS) – p. 4294 
 
MULTIFACES DE UMA LÍNGUA ESQUIZO EM CLARICE LISPECTOR E ANTONIN ARTAUD - Jhony Adelio 
Skeika (PG-UEL) – p. 4307 
 
OS OLHARES CRIADORES EM “L’ÉLÉGANCE DU HÉRISSON” E SUA TRANSMUTAÇÃO FÍLMICA - João 
Vicente (UnB-CNPq-SEDF), Maria da Glória Magalhães dos Reis (UnB) – p. 4317 
 
SER BAILADORA: UMA ABORDAGEM SOBRE LITERATURA E DANÇA A PARTIR DO POEMA “ESTUDOS 
PARA UMA BAILADORA ANDALUZA”, DE JOÃO CABRAL DE MELO NETO - Joelma Rezende Xavier 
(FALE/UFMG) – p. 4326 
 
ESCRAVIDÃO VERSUS LIBERALISMO: A CONTRADITÓRIA SOCIEDADE BRASILEIRA NO TEATRO DE 
MARTINS PENA - Lucília Paula de Azevedo Ferreira (UFT), Maria Perla Araújo Morais (UFT) – p. 4336 
 



HEROÍNAS E VILÃS NOS CONTOS DE FADA: METAMORFOSES LITERÁRIAS E CINEMATOGRÁFICAS - Luiza 
Bernadete Faria da Silva (UNEMAT) – p. 4343 
 
UM OLHAR ESTÉTICO PARA A EXPRESSÃO POÉTICA NA CANTORIA DE VIOLA: MOVÊNCIAS E 
PERFORMANCE DA POESIA DE TRADIÇÃO ORAL - Marcelo Vieira da Nóbrega (UFPB), Beliza Áurea de 
Arruda Mello (UFPB) – p. 4357 
 
ECOS DA MUSICALIDADE BARROCA NA FICÇÃO DE ANTÓNIO LOBO ANTUNES: O ESPLENDOR DE 
PORTUGAL - Mariana Andrade da Cruz (UFF), Silvio Renato Jorge (UFF) – p. 4369 
 
CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISUALIDADE NAS POÉTICAS DE JOÃO CABRAL DE MELO NETO E DE 
MURILO MENDES - Maria Rafaelle Beserra Soares Lima (UFF) – p. 4381 
 
A INTERRELAÇÃO DA LITERATURA COM A MÚSICA: APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS - Marise 
Gândara Lourenço (UFU) – p. 4392 
 
LITERATURA E ARTES VISUAIS: REFLEXÕES SOBRE A CRIAÇÃO DE LIVROS PARA CRIANÇAS - Mitizi 
Gomes (UFPel), Roberto Heiden (UFPel) – p. 4404 
 
LITERATURA E MÚSICA: MÚLTIPLOS DIÁLOGOS - Pedro Alaim (UFBA/CAPES), Evelina Hoisel 
(UFBA/CNPq) – p. 4414 
 
UMA REPRESENTAÇÃO TEATRAL DA ANGOLA PÓS-COLONIAL: A REVOLTA DA CASA DOS ÍDOLOS e ANÁ, 
ZÉ E OS ESCRAVOS - Sidnei Boz (UNEMAT), Agnaldo Rodrigues da Silva (UMEMAT) – p. 4424 
 
ANTROPOMORFIZAÇÃO E ZOOMORFIZAÇÃO EM FAZENDA MODELO (CHICO BUARQUE), DISPARADA 
(GERALDO VANDRÉ) E ADMIRÁVEL GADO NOVO (ZÉ RAMALHO) - Thainá Aparecida Ramos de Oliveira 
(UNEMAT) – p. 4434 
 
A TELENOVELA MEXICANA SOB O OLHAR DOS ESTUDOS LITERÁRIOS - Thais Maria Holanda Jerke Sevilla 
Palomares (UFF), Livia Reis (UFF) – p. 4444 
 
O MESMO, O DIFERENTE: CONVERSA INFINITA NA LÍRICA DE MANOEL DE BARROS - Vanderluce 
Moreira Machado Oliveira (UNEMAT/IFMT), Madalena Machado (UNEMAT) – p. 4454 
 
Simpósio 40 - Literatura E Psicanálise: Entre A Dor De Amar E O Corpo Em Desamparo 
IMAGEM, MEMÓRIA E DOR NO DISCURSO DE ANDRÉ, DE LAVOURA ARCAICA - Ana Karla Albuquerque 
(UFPB), Profa Dra Genilda Azerêdo (UFPB) – p. 4464 
 
AMORES QUE (NÃO) ENVELHECEM: PSICANÁLISE, TEMPO E EXPERIÊNCIA - Angeli Raquel Raposo 
Lucena de Farias (UFPB), Hermano de França Rodrigues (UFPB) – p. 4474 
 
NARRANDO PERDAS: REPRESENTAÇÕES DO LUTO E DA MELANCOLIA EM CIDADE DE DEUS E S. 
BERNARDO - Carlisson Oliveira (UFPB), Hermano Rodrigues (UFPB) – p. 4481 
 
A REPRESENTAÇÃO DA VIOLÊNCIA EM VOCÊ VAI VOLTAR PRA MIM E OUTROS CONTOS, DE BERNARDO 
KUCINSKI - Cecília Guedes Borges de Araujo (UESPI), Fabrício Flores Fernandes (UESPI) – p. 4489 
 
ATMOSFERA MORNA: TÉDIO E MELANCOLIA EM AUGUSTO DOS ANJOS - Dayana Mendes Lopes (UERJ), 
Gustavo Bernardo Krause (UERJ) – p. 4501 
 
A DOR SEDIMENTOSA E A CATÁSTROFE DO EXISTIR: BASTARDIA, DESAMPARO E ANGÚSTIA EM 
FRANKENSTEIN DE MARY SHELLEY - Fernanda Vieira de Sant’Anna (UERJ), Profa. Dra. Lucia Rodriguez 
de La Rocque (UERJ) – p. 4510 
 
REPRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA TRAUMÁTICA NO ROMANCE METAFICCIONAL MÃOS DE CAVALO, DE 
DANIEL GALERA - Itana Silva Carvalho(UESPI), Silvana Maria Pantoja dos Santos (UESPI/UEMA) – p. 
4521 
 



O GÊNERO SEXUAL COMO CÁRCERE E COMO LIBERDADE: A GAROTA DINAMARQUESA, DE DAVID 
EBERSHOFF, NA PERSPECTIVA DO PERFORMATIVO E DA ALTERNÂNCIA DE SUJEITOS - Jacob dos Santos 
Biziak (IFPR) – p. 4530 
 
DODÓI: CORPO, DOR E POTÊNCIA EM ITAMAR ASSUMPÇÃO - Juliano Nogueira de Almeida (CEFET-MG) – 
p. 4547 
 
UM TÁXI PARA VIENA D’ÁUSTRIA NAS TEIAS DO DESAMPARO E DA SOLIDÃO - Leila Silva de Jesus 
(UNEB) – p. 4559 
 
MARGUERITE DURAS E O DESEJO DE ESCREVER EM O AMANTE - Profa. Dra. Maria Cristina Vianna Kuntz 
(USP) – p. 4567 
 
SOB O SIGNO DE EROS E A FORÇA DE THÂNATOS: ESPAÇOS DA DOR EM O LUSTRE, DE CLARICE 
LISPECTOR - Mariângela Alonso (USP) – p. 4579 
 
A RETÓRICA DO SILÊNCIO NA POESIA DE AMNERES: UMA LEITURA DE POEMAS - ENTRE A LITERATURA 
E A PSICANÁLISE - Olavo Barreto de Souza (UEPB), Silvanna Kelly Gomes de Oliveira (UEPB) – p. 4588 
 
FLORES MELANCÓLICAS: LAÇOS QUE SE QUEBRAM E AMORES QUE DEVORAM - Rafael Venâncio (UFPB), 
Hermano de França Rodrigues (PPGL/UFPB) – p. 4600 
 
PSICANÁLISE E LITERATURA: A ANGÚSTIA MAPEADA EM ALMIRA, PROTAGONISTA DO CONTO “A 
SOLUÇÃO”, DE CLARICE LISPECTOR - Silvanna Kelly Gomes de Oliveira (UEPB), Olavo Barreto de Souza 
(UEPB) – p. 4610 
 
SEXO E DESAMPARO: PARA ALÉM DAS FRONTEIRAS DA FEMINILIDADE - Silvio Tony Santos de Oliveira 
(UFPB), Prof. Dr. Hermano de França Rodrigues (UFPB) – p. 4621 
 
DEDICAR-SE AO OUTRO, ABANDONANDO-SE: DA CULPA À SEPARAÇÃO - Tâmara Duarte de Medeiros 
(UFPB), Hermano de França Rodrigues (PPGL/UFPB) – p. 4632 
 
Simpósio 41 – Literatura E Revolução 
A RUPTURA REVOLUCIONÁRIA DE 1789 E A PRIMEIRA GERAÇÃO DO ROMANTISMO: O CASO DE F.-R. DE 
CHATEAUBRIAND - Beatriz Cerisara Gil (UFRGS) – p. 4640 
 
TENSÕES DA POESIA E DA PROSA: FRAGMENTOS EM THE YEARS DE VIRGINIA WOOLF - Brena Suelen 
Siqueira Moura (UFRJ) – p. 4652 
 
JOSÉ DE ALENCAR: ENTRE A RUPTURA E A MANUTENÇÃO DA ORDEM - Carla Hauer Grivicich (UERJ) – p. 
4661 
 
A REVOLUÇÃO PELAS ASAS DA ESPERANÇA NA POESIA DE AGOSTINHO NETO E PEDRO CASALDÁLIGA - 
Edson Flávio Santos (PPGEL/UNEMAT/FAPEMAT), Benjamim Abdala Junior (USP/UNEMAT), Vera 
Maquêa (UNEMAT) – p. 4673 
 
A TRADIÇÃO MANDELSTAM - João Guilherme Siqueira Paiva (UFRJ), Ronaldo Lima Lins (Professor 
Emérito UFRJ) – p. 4682 
 
NARRATIVAS DE CRÍTICA SOCIAL NO TEATRO E NA LITERATURA: UM ESTUDO SOBRE DIALÉTICA E 
ESTRANHAMENTO EM BRECHT E SEBALD - Juliana Caetano da Cunha (UFRJ) – p. 4693 
 
A VOZ INQUIETA E REVOLUCIONÁRIA QUE ECOA EM/DE SÃO BERNARDO - Juliana Garcia Santos da Silva 
(UFF), José Luís Jobim Salles (UFF) – p. 4701 
 
VANGUARDA E REVOLUÇÃO: APROXIMAÇÕES ENTRE WALTER BENJAMIN E OSWALD DE ANDRADE - 
Lucas Toledo de Andrade (UEL) – p. 4712 
 



MADAME DE STAËL E O TERROR: UMA OBJEÇÃO À PERFECTIBILIDADE? - Luiza Duarte Caetano (UFMG) 
– p. 4724 
 
A TRAGÉDIA DA REVOLUÇÃO EM GEORG BÜCHNER - Pedro Alegre (UFRJ), Ronaldo Lima Lins (UFRJ) – p. 
4734 
 
PROFUNDIDADE E REVOLUÇÃO: UMA LEITURA DE AS RAÍZES DO ROMANTISMO DE ISAIAH BERLIN - 
Tiago Leite Costa (PUC-Rio/FAMATH-RJ) – p. 4743 
 
Simpósio 42 - Literatura Latino-Americana Contemporânea: Deslocamentos E Novas Estratégias 
Narrativas E Críticas 
PARA ALÉM DO HISTORICISMO: SENTIDOS POLÍTICOS EM EL HOMBRE QUE AMABA A LOS PERROS, DE 
LEONARDO PADURA - Bruna Tella Guerra (UNICAMP) – p. 4750 
 
A BUSCA POR ANTÍDOTOS PARA A ENFERMIDADE DO MUNDO OU POR FORMAS DE OCUPAR O TEMPO - 
Cristiano Rodrigues Batista (UNICAMP) – p. 4758 
 
A POÉTICA DO DESLOCAMENTO EM JUAN GABRIEL VÁSQUEZ - Diogo de Hollanda Cavalcanti (UFRJ) – p. 
4770 
 
ROBERTO BOLAÑO, 2666: COMUNIDADES, RESISTÊNCIA E AMIZADE - Gustavo Almeida Raposo (UNB), 
Laila Melchior (UFRJ) – p. 4780 
 
CULPA MINHA SER SUA DOENÇA: O OLHO E A SIMBOLOGIA DA ENFERMIDADE EM SANGUE NO OLHO, DE 
LINA MERUANE - Raphaella Lira Yaakoub (UFRJ) – p. 4792 
 
ALÉM DA PÁGINA: UMA REFLEXÃO SOBRE A LITERATURA CONTEMPORÂNEA, A PARTIR DA OBRA DE 
RICARDO LÍSIAS - Renata F. Magdaleno (Uerj) – p. 4799 
 
Simpósio 43 - Literatura, Cultura E Identidade Na/Da Amazônia: Experiências Literárias, 
Textualidades Contemporâneas 
LEITURAS DA DITADURA MILITAR BRASILEIRA NA LITERATURA PÓS-64 DA AMAZÔNIA PARAENSE: OU 
VICE-VERSA - Abilio Pacheco de Souza (UNICAMP), Márcio Seligmann-Silva (UNICAMP) – p. 4807 
 
IDENTIDADE, MEMÓRIA E PATRIMÔNIO EM PARÁ,CAPITAL: BELÉM, DE HAROLDO MARANHÃO - Aiana 
Cristina Pantoja de Oliveira (UFPA) – p. 4818 
 
AS FACES DA MULHER AMAZÔNICA: AS NARRADORAS VIAJANTES EM ROMANCES DE DALCÍDIO 
JURANDIR - Alinnie Oliveira Andrade Santos (UFPA/CAPES), Profa. Dra. Marlí Tereza Furtado (UFPA) – p. 
4830 
 
O “MAKE-BELIEVE” E A COERÊNCIA NARRATIVA NA LITERATURA SOBRE E DA AMAZÔNIA - Gunter Karl 
Pressler (UFPA) – p. 4838 
 
LITERATURA E IDENTIDADE CULTURAL DA/NA AMAZÔNIA BRASILEIRA: UMA LEITURA DO ROMANCE 
SAFRA, DE ABGUAR BASTOS - Ionete Morais Lopes (UNIFESSPA) – p. 4850 
 
A IMAGEM DO NORDESTINO NOS ROMANCES CHIBÉ, DE RAIMUNDO HOLANDA GUIMARÃES, 
CANDUNGA, DE BRUNO DE MENEZES, E VERDE VAGOMUNDO, DE BENEDICTO MONTEIRO: IDENTIDADES 
E CONFLITOS - José Victor Neto (IFPA/UERJ) – p. 4862 
 
A REPRESENTAÇÃO DE ALTERIDADES E DIFERENÇA NA AMAZÔNIA HATOUNIANA - Liozina Kauana de 
Carvalho Penalva (UFF), Eurídice Figueiredo (UFF) – p. 4874 
 
O ESTRANHO (1952) DE MAX MARTINS: A PÓETICA DA DISSONÂNCIA NA AMAZÔNIA - Melissa da Costa 
Alencar (UFPA) – p. 4886 
 
IMAGENS DE PERSONAGENS-LEITORES NA AMAZÔNIA DALCIDIANA - Regina Costa (UFPA), Marli 
Furtado (UFPA) – p. 4897 



 
ENTRE VERSOS E PROSAS COMO SE FABRICA UMA REGIÃO CHAMADA EXÓTICO - Roberto Mibielli 
(UFRR/PPGL) – p. 4909 
 
“... QUE A ÍNDIA TAPANHUMAS PARIU UMA CRIANÇA FEIA”: MÁRIO DE ANDRADE E A 
‘PENSAMENTEAÇÃO’ DO BRASIL - Sheila Praxedes Pereira Campos (UFRR/UFF) – p. 4922 
 
OS MITOS REIBEIRINHOS NA NARRATIVAS ORAIS DA COMUNIDADE DE NAZARÉ/RONDÔNIA - Simone 
Norberto (Unir) – p. 4929 
 
A SOBREVIVÊNCIA DO GÊNERO PICARESCO NA LITERATURA BRASILEIRA – UM ESTUDO DE GALVEZ, 
IMPERADOR DO ACRE - Wagner Trindade (UFF/ CPII), José Luis Jobim (UFF) – p. 4942 
 
O MITO DO CURUPIRA: VOZES E LETRAS, DIÁLOGOS E NARRATIVAS NO IMAGINÁRIO TEMBÉ - 
Prof.Me.Walmir Nogueira Moraes (UNAMA), Prof. Dr. Paulo Jorge Martins Nunes (UNAMA) – p. 4953 
 
Simpósio 44 - Literaturas Em Abismo: A Perspectiva Intersemiótica Em Debate 
CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS SOBRE OS REFLEXOS DO JOGO ESPELHADO ENTRE A OBRA 
LITERÁRIA E FOTOGRÁFICA DE CHARLES LUTWIDGE DODGSON OU POR UMA METODOLOGIA PARA A 
TEORIA PERPLEXA DOS EFEITOS DE SENTIDO EM SUA OBRA - Ana Carla Bellon (UERJ) – p. 4965 
 
QUARENTA CLICS EM CURITIBA INTERMIDIALIDADE NO FOTOLIVRO DE LITERATURA DE LEMINSKI & 
PIRES - Ana Luiza Fernandes (UFJF), João Queiroz (UFJF) – p. 4977 
 
ESPELHAMENTO ABISSAL: O SUJEITO ENCARCERADO NO HOLODECK DA FICÇÃO OSMANIANA - 
Ermelinda Maria Araújo Ferreira (UFPE) – p. 4988 
 
VIR PARA FERIR: A METATEATRALIDADE NA OBRA DE EDWARD ALBEE - Esther Marinho Santana 
(UNICAMP) – p. 5004 
 
O DIÁRIO EM ABISMO: NOTAS SOBRE A COMPOSIÇÃO ROMANESCA DE ANDRÉ GIDE - Fernando de 
Mendonça (UFS) – p. 5016 
 
A NARRATIVA ESPECULAR EM HIPERTEXTO: O CASO DE FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT 
“HYPERTEXT”, DE RICHARD HOLETON - Joanita Baú de Oliveira (UFPE) – p. 5023 
 
POESIA EM ABISMO NA LITERATURA ELETRÔNICA DE ANDRÉ VALLIAS - José Eduardo Gonçalves dos 
Santos (PPGL/UFPE-CNPq) – p. 5034 
 
QUANDO O CARNAVAL CARIOCA DEVOROU “O REI DA VELA” - Leonardo Augusto Bora (UFRJ) – p. 5046 
 
DESCORTINANDO A PELE DE VENUS - Dra. Maria do Carmo Nino (UFPE) – p. 5056 
 
VIAGEM AO PORTO “NUMA MIRABOLÂNCIA DE ILUSIONISTA”: LITERATURA E OUTRAS ARTES N’A 
QUINTA DAS VIRTUDES, DE MÁRIO CLÁUDIO - Mariana Caser da Costa (UFF) – p. 5065 
 
CLARICE LISPECTOR E CONSTANTIN STANISLAVSKI: A VIDA NA ARTE - Mônica Lopes (UFBA), Igor 
Rossoni (UFBA) – p. 5077 
 
SOBRE O VÉU DAS NINFAS: UMA ABODAGEM SEMIOTICA DE “L'APRES-MIDI D'UN FAUNE” - Olga Valeska 
Soares Coelho (CEFET-MG) – p. 5088 
 
AS NARRATIVAS METAMUSICAIS DE E.T.A. HOFFMANN: UM ESTUDO DA ÉCFRASE MUSICAL NO CONTO 
RAT KRESPEL OU O CANTO DE ANTONIA - Simone Maria Ruthner (UERJ), Carlinda Fragale Pate Nuñez 
(UERJ) – p. 5096 
 
AMPLIAR A REALIDADE? DIÁLOGOS ENTRE O NEO-REALISMO ITALIANO E A POÉTICA POLÍTICA DE 
ANTONIO MANUEL - Virgínia Gil Araujo (UNIFESP) – p. 5108 
 



Simpósio 45 - Naturalismo E Naturalismos: Literatura E Outras Manifestações 
LUIGI PIRANDELLO: O FILHO DO CAOS - TRANSITANDO FLUIDICAMENTE ENTRE OS GÊNEROS 
ARTÍSTICOS - Eduardo A. Maia Dias (UFBA), Professor-Doutor Mauro Porru (UFBA) – p. 5121 
 
A ESCOLA NATURALISTA-REALISTA: ‘O ATENEU’, ‘O CORUJA’ e ‘DOIDINHO’ - Haroldo Ceravolo Sereza 
(USP) – p. 5133 
 
ÉMILE ZOLA E NELSON PEREIRA DOS SANTOS: UMA APROXIMAÇÃO ATRAVÉS DO NATURALISMO - 
Karol Souza Garcia (UFRGS), Guilherme Gonçalves da Luz (UFRGS) – p. 5142 
 
NO LIMIAR DA FICÇÃO: LEITURA CRUZADA DE GERMINAL (1885) DE ZOLA E DE CLAUDE BERRI (1993) - 
Maristela Gonçalves Sousa Machado (UFPEL) – p. 5154 
 
L’AFFAIRE DREYFUS1 E A UTOPIA NATURALISTA - M. Inês C. Arigoni (UFRGS) – p. 5162 
 
OS NATURALISMOS DE FIGUEIREDO PIMENTEL EM O ABORTO E UM CANALHA - Renata Ferreira Vieira 
(UERJ/CNPq), Leonardo Mendes (UERJ) – p. 5173 
 
NATURALISMO E PINTURA EM LES DEUX CONSCIENCES, DE CAMILLE LEMONNIER - Rubens Vinícius 
Marinho Pedrosa (UFRJ), Pedro Paulo Garcia Ferreira Catharina (UFRJ) – p. 5184 
 
O TEATRO NO ROMANCE NATURALISTA: REPRESENTAÇÕES PICTURAIS DO TEATRO NO ROMANCE 
NANA (1880) DE ÉMILE ZOLA - Tainá da Silva Moura Carvalho (UFRJ-Bolsista CAPES), Prof. Dra. Celina 
Maria Moreira de Mello (UFRJ) – p. 5193 
 
CHAGAS ABERTAS EM SŒUR PHILOMÈNE (1861) DOS IRMÃOS GONCOURT: 
CURATIVOS DA ALMA E DA CARNE NO ROMANCE NATURALISTA FRANCÊS - Vanessa Costa e Silva 
Schmitt (UFRGS) – p. 5205 
 
VISIBILIDADE E VISUALIDADE DE SŒUR PHILOMÈNE NOS CAMPOS LITERÁRIOS FRANCÊS E 
BRASILEIRO - Zadig Mariano Figueira Gama (UFRJ/CNPq) – p. 5216 
 
Simpósio 46 - O Espaço Na Literatura E Os Espaços Da Literatura Na Cultura Contemporânea 
O NARRADOR ESPECTADOR DE JOSÉ SARAMAGO E AS SUAS RELAÇÕES ESPACIAIS COM A NARRATIVA - 
Ana Maria Cavalcante de Lima (USP) – p. 5225 
 
FLANÂNCIAS EM GONÇALO M. TAVARES - André Ricardo Duarte Santana (UFBA) – p. 5234 
 
RESSIGNIFICAÇÕES NO CAMPO DA LITERATURA INFANTIL CONTEMPORÂNEA: DIVERSIDADE 
TEMÁTICA E AUTORIA AFROIDENTIFICADA - Dalva Martins de Almeida (UnB), Cíntia Carla Moreira 
Schwantes (UnB) – p. 5246 
 
A ESCRITA DOS NÃO-LUGARES EM NAISSANCE D’UN PONT (2010) DE MAYLIS DE KERANGAL, E ELES 
ERAM MUITOS CAVALOS (2001) DE LUIZ RUFFATO - François Weigel (UBP de Clermont-Ferrand / UERJ) 
– p. 5258 
 
A POETA E O POEMA-PÁSSARO – TRAJETÓRIAS DE TRÂNSITO E OCUPAÇÃO - Gabriela Semensato 
Ferreira (UFRGS), Profa. Dra. Rita Lenira de Freitas Bittencourt (UFRGS) – p. 5271 
 
A LITERATURA PERIFÉRICA E O POLO RESTRITO DO CAMPO LITERÁRIO: EMBATES E ARTICULAÇÕES - 
Jefferson Agostini Mello (USP) – p. 5281 
 
HETEROCOSMICA: A LITERATURA COMPARADA ENTRE MUNDOS (IM)POSSÍVEIS - Lucas de Jesus Santos 
(Unicamp) – p. 5293 
 
A CRÔNICA CONTEMPORÂNEA E SUA DILUIÇÃO DO ESPAÇO - Luis Eduardo Veloso Garcia 
(UNESP/Araraquara) – p. 5302 
 



“DE SUPERFÍCIES AS NUVENS SEM CÉU”: UM ESTUDO SOBRE SOL SOBRE NUVENS, DE JOSELY VIANNA 
BAPTISTA JEAN-LUC NANCY - Maria Salete Borba (Universidade Estadual do Centro-Oeste - Unicentro) – 
p. 5313 
 
PAPO DE CAROL/ PAPO DE CAPITU: TRANSFICCIONALIZAÇÃO DAS PERSONAGENS MACHADIANAS NAS 
REDES SOCIAIS DO SÉCULO XXI - Marina Leite Gonçalves (UFJF/CEFET/MG), Rogério de Souza Sérgio 
Ferreira (UFJF) – p. 5325 
 
O ESPAÇO DE ESCRITURA EM ROLAND BARTHES E ARMANDO FREITAS FILHO: O TRÂNSITO ENTRE O 
LITERÁRIO E O AUTOBIOGRÁFICO - Olívia de Melo Fonseca (UFF/IFF) – p. 5336 
 
A FICCIONALIDADE EM DOIS TEMPOS: ANÁLISE DE REPRESENTAÇÕES DO ESPAÇO EM CONTOS DE 
SÉRGIO SANT’ANNA - Raquel Illescas Bueno (UFPR) – p. 5345 
 
O ESPAÇO NEGOCIADO: MASCATE, DE WILSON BUENO - Rita Lenira de Freitas Bittencourt (UFRGS) – p. 
5353 
 
TRANSMIDIALIDADE EM LIVRO DE REALIDADE AUMENTADA - Stephanie Martins Pinto da Costa (UFJF), 
João Queiroz (UFJF) – p. 5362 
 
O LIVRO INFANTIL ILUSTRADO TORNA-SE DIGITAL: BOOK-APPS COMO ARTEFATOS COGNITIVOS - 
Thales Estefani (UFJF), João Queiroz (UFJF) – p. 5374 
 
QUESTÕES SOBRE A RECEPÇÃO DA LITERATURA CONTEMPORÂNEA E ANÁLISE DE TEXTOS DA 
IMPRENSA PORTUGUESA: O CASO DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA - Umberto de Souza Cunha Neto 
(USP), Jefferson Agostini Mello (USP) – p. 5386 
 
Simpósio 47 – O Jogo Textual Osmaniano: Correspondências, Reflexos, Irradiação 
UMA LEITURA DO “RETÁBULO DE SANTA JOANA CAROLINA”, DE OSMAN LINS À LUZ DO PENSAMENTO 
POLÍTICO DE HANNAH ARENDT - Cacilda Bonfim (IFMA) – p. 5397 
 
A QUADRATURA DE HEIDEGGER NA OBRA AVALOVA - Margot Ines Villas Boas Caruccio (UNISINOS), 
Leny da Silva Gomes (UniRitter) – p. 5407 
 
O LEITOR ATIVO NO JOGO TEXTUAL DE OSMAN LINS E DE JULIO CORTÁZAR - Maria Aparecida Nogueira 
Schmitt (CES/JF) – p. 5418 
 
JOGO DE ESPELHOS: AVALOVARA E ALICES, REFLEXOS INTERTEXTUAIS - Maria Aracy Bonfim (UFMA) – 
p. 5431 
 
OS ELEMENTOS SONOROS-TEXTUAIS EM AVALOVARA: PEÇAS DE UM QUEBRA-CABEÇA - Martha Costa 
Guterres Paz (UFRGS) – p. 5444 
 
À SOMBRA E À LUZ DOS PÁSSAROS DE LINS - Thomaz Abreu (UnB), Elizabeth Hazin (Unb) – p. 5456 
 
Simpósio 48 – Performar A Literatura 
LINHAS DE ERRÂNCIA/ TRAÇOS DE VIDA NOS CADERNOS DE TATSUMI HIJIKATA - Adriana Frant (PUC-
Rio) – p. 5467 
 
VARIAÇÕES – POÉTICAS EM MOVIMENTO - Adriana Maciel (PUC-Rio) – p. 5476 
 
CONFLUÊNCIAS: EXPERIÊNCIA, CORPO E LINGUAGEM EM GALÁXIAS E FRAGMENTOS DE UM DISCURSO 
AMOROSO - Clarissa Loyola Comin (UFPR) – p. 5484 
 
DAR COM A LÍNGUA NOS DENTES: O CONTO SERTÃO - Érika Rodrigues Corrêa (UERJ) – p. 5494 
 
NU COMO UM GREGO, OUÇO UM MÚSICO NEGRO – O KAIROS POLÍTICO DA DESAGREGAÇÃO POÉTICA DE 
PAULO LEMINSKI - Fábio Roberto Lucas (USP) – p. 5501 
 



A ESCRITURA CURADORA DE VERÔNICA STIGGER - Fernanda Ribeiro Marra (UnB) – p. 5511 
 
ESCRITA EM MOVIMENTO - Lia Duarte Mota (PUC-Rio) – p. 5523 
 
A TEMPORALIDADE PROVISÓRIA DO ESTÉTICO COMO PERFORMANCE - Mariana Lage Miranda (UFPA) – 
p. 5531 
 
ONDE ESTÁ A PAIXÃO? ONDE ESTÁ A POLÍTICA? UMA TENSÃO DO PENSAMENTO EM DIREÇÃO À DANÇA 
- Mariana Patrício Fernandes (UFRJ) – p. 5543 
 
“NA ASA DO VENTO CORRE O MELANCÓLICO CORPO”, ESCRITA E PERFORMANCE EM DIÁRIOS, DE AL 
BERTO - Nathalia Greco (UFMG) – p. 5552 
 
Simpósio 49 – Poesia Contemporânea: Crítica E Transdisciplinaridade 
A PRESENÇA DA POESIA VISUAL EM CAPAS DE DISCO BRASILEIRAS (1969-2013) - Aïcha A. de 
Figueiredo Barat (PUC-Rio), Julio César Valladão Diniz (PUC-Rio) – p. 5562 
 
TEXTUALIDADES E EXPERIMENTAÇÕES DA POESIA CONTEMPORÂNEA EM AUGUSTO DE CAMPOS - 
Andressa da Costa Farias (UFSC), Susana Scramim (UFSC) – p. 5573 
 
A REINVENÇÃO DA TRADIÇÃO LITERÁRIA NA LÍRICA CONTEMPORÂNEA: UMA LEITURA SOBRE 
SENTIMENTAL, DE EUCANAÃ FERRAZ - Carolina Barbosa Lima e Santos (UFMS) – p. 5583 
 
A POÉTICA DE TORQUATO NETO: UMA VIAGEM PERDIDA NA NOITE ESCURA DOS ANOS 1960 - 
Esmeralda Barbosa Cravançola (UFBA) – p. 5595 
 
JEITO DE CORPO: DESBUNDE COMO RESISTÊNCIA POLÍTICO-POÉTICA - Leonardo Davino de Oliveira 
(UERJ) – p. 5605 
 
"QUANDO NÃO ESTOU POR PERTO": POEMA-PAISAGEM - Maíra Fernandes de Melo (PUC-Rio), Ana Kiffer 
(PUC-Rio) – p. 5613 
 
REFLEXÕES SOBRE O GESTO COLETIVO: UM PARALELO ENTRE O GRUPO NOIGANDRES E OS COLETIVOS 
CONTEMPORÂNEOS - Marina Mendes (PUC – Rio), Paulo Henriques Britto (PUC – Rio), Miguel Jost (PUC – 
Rio) – p. 5625 
 
O INACABAMENTO DO LUGAR E A METAMORFOSE DAS IMAGENS: OPERAÇÕES CRÍTICAS DOS POEMAS 
DE NUNO RAMOS E ANDRÉ VALLIAS - Victor Bello (UFSC), Carlos Eduardo Schmidt Capela (UFSC) – p. 
5633 
 
POESIA E HISTÓRIA: LEITURA DE “FOTOGRAFIA”, DE FABIO WEINTRAUB (2007), E “PRESENTE”, DE 
ANTONIO CICERO (2012) - Wilberth Salgueiro (UFES/CNPq) – p. 5641 
 
Simpósio 50 – Poesia Contemporânea: Reconfigurações Do Sensível No Brasil E Na América Latina 
OLHINHOS DE GATOS – REFLEXIVIDADE E AUTORREFERÊNCIA NA OBRA AUTOBIOGRÁFICA DE CECÍLIA 
MEIRELES - Aline Magalhães Pinto (UFMG) – p. 5650 
 
CÁLCULOS NOS INTESTINOS DA PROSA: A POESIA COMO CORPO ESTRANHO EM PAULO HENRIQUES 
BRITTO - Eduardo Veras (UNICAMP/ FAPESP) – p. 5658 
 
A CONSTRUÇÃO METAFÓRICA EM MICHELINY VERUNSCHK: UMA LEITURA DE SUAS IMAGENS - Érica 
Alves Rossi (UFMS), Kelcilene Grácia Rodrigues (UFMS) – p. 5670 
 
A PALAVRA DENTRO E FORA DE SI NA POÉTICA DE ARNALDO ANTUNES – UMA LEITURA DE “N.D.A.” - 
Glauber Mizumoto Pimentel (UERJ) – p. 5682 
 
ECLIPSE E DESPEDIDA:REPRESENTAÇÕES DA DOENÇA ALZHEIMER NA CULTURA BRASILEIRA 
CONTEMPORÂNEA - Nicola Gavioli (FIU) – p. 5693 
 



DO VIRTUAL AO ATUAL: A FÁBRICA DO POEMA - Rafael Lovisi Prado (UFMG), Eneida Maria de Souza 
(UFMG) – p. 5703 
 
4 POEMAS ATRAVESSAM A RUA SEM CUIDADO OU DISTRAÇÃO COMO ATITUDE HEROICA NA 
METRÓPOLE - Rafael Zacca Fernandes (PUC-Rio / CNPq) – p. 5713 
 
A LINGUAGEM-CORPO DA VOZ NA POESIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA - Susanna Busato (UNESP) – 
p. 5721 
 
Simpósio 51 – Portugal, Brasil E África: Experiências De Viagens E Hospitalidade 
VOZES INQUIETAS: (DES) CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS, NO ROMANCE "OS MEMORÁVEIS", DE LÍDIA 
JORGE - Ariane de Andrade da Silva (UERJ/CNPq) – p. 5729 
 
PORTUGAL, A JANGADA E A ILHA: PRENÚNCIO DE MOVIMENTAÇÃO E DIÁLOGOS INTERCULTURAIS - 
Gislene Teixeira Coelho (IF SUDESTE MG) – p. 5737 
 
O LUGAR DO OUTRO: UMA LEITURA DOS POEMAS ESCRITOS NA ÍNDIA, DE CECÍLIA MEIRELES - Idmar 
Boaventura Moreira (UNEB/UFRJ), Anélia Montechiari Pietrani (UFRJ) – p. 5749 
 
VIAGEM, DIÁSPORA, TRANSNACIONALIDADE E HIBRIDAÇÃO EM QUATRO NARRATIVAS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA - José Luís Giovanoni Fornos (FURG) – p. 5760 
 
DE PORTUGAL À ÁFRICA: APROXIMAÇÃO E DISTANCIAMENTO NO (DES) INTERESSE DA NARRATIVA 
QUEIROSEANA - Marco Antônio Fuly (UFRJ) – p. 5771 
 
A ERRÂNCIA COMO SUBSTRATO LÍRICO DA RESISTÊNCIA NO PÓSCOLONIALISMO: UMA LEITURA DE 
TERRA SONÂMBULA DE MIA COUTO - Renata Cristina Sant’Ana – UFJF – p. 5783 
 
O SUL DA MINHA VIDA: DESLOCAMENTOS E IDENTIDADE EM O PLANALTO E A ESTEPE, DE PEPETELA - 
Renata Cristine Gomes de Souza (UFF), Renata Flavia da Silva (UFF) – p. 5795 
 
Simpósio 52 – Práticas Literárias, Práticas De Leitura 
A FÁBULA NA VISÃO DE LEV VIGOTSKY - Elzimar Rodrigues Pantoja (UFPA) – p. 5807 
 
APROXIMANDO DUAS ÉPOCAS, DUAS CULTURAS E DUAS FORMAS DE EXPRESSÃO DIFERENTES: A 
CRIAÇÃO DE UMA REIMAGINAÇÃO ILUSTRADA DO ROMANCE “EMMA” DE JANE AUSTEN PARA O BRASIL 
CONTEMPORÂNEO - Giovanna Corrêa Lucci (USP) – p. 5818 
 
ESTREIA LITERÁRIA NA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA - Joana d’Arc Batista Herkenhoff (UFES) – 
p. 5830 
 
ARTE URBANA CONTEMPORÂNEA: O IMPACTO DA PALAVRA EM INTERVENÇÕES NO RIO DE JANEIRO - 
Julia Casotti (PUC-Rio) – p. 5841 
 
APROPRIAÇÕES: A ESCRITA NÃO-CRIATIVA E SEU CONTEXTO ATUAL - Leonardo Villa-Forte (PUC-RJ), 
Vera Lúcia Follain Figueiredo (PUC-RJ) – p. 5850 
 
PATCHWORK À ITALIANA: UMA LITERATURA FEITA DE RETALHOS - Patrícia Alexandra Gonçalves 
(UERJ) – p. 5861 
 
FREY APOLLONIO, UM ROMANCE DO BRASIL E SUA TRADUÇÃO BRASILEIRA EM 1992 - Patricia Cezar da 
Cruz (UFPA), Gunter Karl Pressler ( UFPA) – p. 5868 
 
A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E TEATRALIZAÇÃO DAS NARRATIVAS: VERSÕES E SUB(VERSÕES) DA 
LITERATURA NA ESCOLA - Paula Gomes de Oliveira (UnB) – p. 5877 
 
DA PARÁFRASE AO CTRL C + CTRL V - Rafael Guimarães Silva (UFMG) – p. 5888 
 



MARIA FIRMINA DOS REIS E CAROLINA MARIA DE JESUS - ESCRITORAS BRASILEIRAS E LIVROS 
DIDÁTICOS DO ENSINO MÉDIO - Renato Kerly Marques Silva (SEDUC/MA) – p. 5898 
 
Simpósio 53 – Recepção E Intertextualidades Na Literatura De Autoria Feminina 
LITERATURA AFRO-FEMININA BRASILEIRA DO SÉCULO XXI: CORPO, VOZ, POESIA E RESISTÊNCIA - 
Amanda Crispim Ferreira (PG – UEL), Luiz Carlos Ferreira de Melo Migliozzi (UEL) – p. 5910 
 
A VIOLÊNCIA DE GÊNERO NA RECEPÇÃO DE MIL E UMA NOITES POR NÉLIDA PIÑON - Carlos Magno 
Gomes (UFS) – p. 5922 
 
DISCURSO FEMININO: SUJEITO, HISTÓRIA E IMAGINÁRIO EM ELEODORA E MEMÓRIAS DE MARTA - 
Cláudia Regina da Silva Rodrigues (UFRJ) – p. 5933 
 
MENINAS LENDO MULHERES: A LITERATURA AFRO-BRASILEIRA DE MULHERES NEGRAS PARA 
ADOLESCENTES NA FUNDAC – BAHIA - Dayse Sacramento (IFBA) – p. 5939 
 
ANGÉLICA FREITAS, LEITORA DE SUSANA THÉNON - Eduarda Rocha Góis da Silva (UFAL), Susana Souto 
Silva (UFAL) – p. 5946 
 
MATERNIDADE E VIOLÊNCIA EM “QUANTOS FILHOS NATALINA TEVE?”, DE CONCEIÇÃO EVARISTO - 
Eliane Campello (UCPel) – p. 5956 
 
TENTATIVA DE INSERÇÃO MULHER NEGRA NA SOCIEDADE - Elisângela de Lana Costa (PUC MINAS), 
Terezinha Taborda Moreira (PUC MINAS) – p. 5967 
 
REPRESENTAÇÃO FEMININA E INTERTEXTUALIDADES EM LIVIA GARCIA-ROZA E ELVIRA VIGNA - 
Hellyana Rocha (UFT), Olívia Aparecida Silva (UFT) – p. 5976 
 
(DES)LIMITES: A SEXUALIDADE E O ERÓTICO NA POESIA DE ANGÉLICA FREITAS - Jucilene Braga Alves 
Mauricio Nogueira (CEFET/RJ, UFRJ) – p. 5988 
 
A COR DOS OLHOS DE MINHA MÃE: MATERNIDADE E SEGREGAÇÃO EM “OLHOS D’ÀGUA” E “QUANTOS 
FILHOS NATALINA TEVE”, DE CONCEIÇÃO EVARISTO - Rafaela Kelsen Dias (UFJF/IF SUDESTE MG) – p. 
5999 
 
ANGÉLICA FREITAS: O ÚTERO COMO PUNHO, A IRONIA COMO LUVA - Rafael da Silva Mendes (UFRJ) – p. 
6011 
 
BOVARISMO EM AS NETAS DA EMA, DE EUGENIA ZERBINI - Rosana Arruda de Souza (UFMT), Fausto 
Calaça Galvão de Castro (UFMT) – p. 6023 
 
A LOUCURA COMO ESPAÇO DE FALA: INSUBORDINAÇÃO E RESISTÊNCIA NA LITERATURA DE AUTORIA 
FEMININA - Virgínia Carvalho de Assis Costa (PUC-MG) – p. 6033 
 
Simpósio 54 – Representações Da (Pós-) Memória Na Literatura Contemporânea 
"L'AINÉ DES ORPHELINS" NA OPERAÇÃO RUANDA: ESCREVER POR DEVER DE QUAL MEMÓRIA? - Akemi 
Aoki (PUC-Rio) – p. 6040 
 
FICÇÃO E GUERRILHA DO ARAGUAIA: ELEMENTOS REVISIONISTAS NO ROMANCE PALAVRAS CRUZADAS, 
DE GUIOMAR DE GRAMMONT - Carlos Augusto Costa (UNIFESSPA) – p. 6047 
 
DO DIÁRIO ÍNTIMO À OBRA LITERÁRIA: OS DIÁRIOS DE LÚCIO CARDOSO, WALMIR AYALA E HARRY 
LAUS COMO LABORATÓRIO DE ESCRITA - Daniel da Silva Moreira (UFJF) – p. 6059 
 
MUTAÇÕES DA ARTE DO RETRATO NA GÊNESE DO MODERNO PROJETO (AUTO)BIOGRÁFICO - Deise 
Quintiliano Pereira (UERJ) – p. 6068 
 
MEMÓRIA E MASSACRE DA GUERRILHA DO ARAGUAIA: UMA LEITURA DE “TREVAS NO PARAÍSO”, DE 
LUIZ FERNANDO EMEDIATO - Elizabeth da S. Mendonça (IBILCE/UNESP) – p. 6080 



 
PIERRE SEEL E REINALDO ARENAS: PERSPECTIVAS TEÓRICAS DE APROXIMAÇÃO ENTRE LITERATURAS 
DE TESTEMUNHO HOMOSSEXUAL - Guido Vieira Arosa (UFRJ) – p. 6092 
 
FICÇÃO, HISTÓRIA E MEMÓRIA DA DITADURA NO BRASIL: MEMÓRIAS DO CÁRCERE E O QUE É ISSO 
COMPANHEIRO? - Haidê Silva (USP) – p. 6099 
 
L’EVÉNEMENT DE ANNIE ERNAUX: ESCREVER O INDIZÍVEL - Isadora de Araújo Pontes (UFJF), Jovita 
Maria Gerheim Noronha (UFJF) – p. 6111 
 
ERRÂNCIA E LEMBRANÇA EM UMA MENINA ESTÁ PERDIDA NO SEU SÉCULO À PROCURA DO PAI, DE 
GONÇALO M. TAVARES - Kim Amaral Bueno (UFRGS/IFSul) – p. 6121 
 
POLIFONIA E MEMÓRIA EM SERGE DOUBROVSKY E JACQUES FUX - Laura Barbosa Campos (UERJ) – p. 
6132 
 
A MORTE QUE NÃO CESSA: O LUTO E A LITERATURA PÓS-DITATORIAL - Lua Gill da Cruz (UNICAMP) – p. 
6139 
 
A AUTOFICÇÃO DE S. DOUBROVSKY E O REGISTRO DA MEMÓRIA DE SI: OBRA EM SI BEMOL - Luciana 
Persice Nogueira (UERJ) – p. 6150 
 
FACEBOOK– UMA NOVA FERRAMENTA DE ARQUIVAMENTO DA MEMÓRIA - Maria Tereza Gomes de 
Almeida Lima (IPTAN) – p. 6159 
 
FICÇÃO, MEMÓRIA E HISTÓRIA: A OBRA EM NEGRO, DE MARGUERITE YOURCENAR - Pedro Armando de 
Almeida Magalhães (UERJ) – p. 6172 
 
A “TRILOGIA DOS GÊMEOS” DE AGOTA KRISTOF E A(S) ESCRITA(S) DA ABJEÇÃO - Renato Venâncio 
Henriques de Sousa (UERJ) – p. 6179 
 
LINGUAGEM E MEMÓRIA EM PALOMA VIDAL - Silvina Carrizo (UFJF) – p. 6189 
 
A LITERATURA COMO EPITÁFIO E O TRAUMA DO DESAPARECIMENTO TRANSMITIDO COMO HERANÇA - 
Táscia Oliveira Souza (UFJF) – p. 6198 
 
Simpósio 55 – Tempos De Leitura Literária E Ritmos Da Escola 
NOS (DES)CAMINHOS DO LETRAMENTO LITERÁRIO: A TESSITURA DE UM PROJETO INSTITUCIONAL DE 
LEITURA NO ENSINO FUNDAMENTAL - Alba Vanúsia Nascimento Muricy (UNEB), Luciana Sacramento 
Moreno Gonçalves (UNEB) – p. 6206 
 
O TEMPO E OS RITMOS DA ESCOLA DO BRASIL DO SÉCULO XIX: UMA LEITURA DE “CONTO DE ESCOLA”, 
DE MACHADO DE ASSIS - Alessandra Maria Moreira Gimenes (Feusp) – p. 6216 
 
REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTAS PARA LEITURA LITERÁRIA - Ana Paula Teixeira Porto (URI) – p. 
6227 
 
PELO FIM DO DESCOMPASSO: O ENSINO DE LITERATURA NO SÉCULO XXI - Carla Cristiane Martins 
Vianna (IFSUL) – p. 6236 
 
OU CASAMENTO, OU DIVÓRCIO: A LEITURA LITERARIA E O FACEBOOK, RELACIONAMENTO POSSIVEL? - 
Epaminondas de Matos Magalhães (IFMT – Pontes e Lacerda) – p. 6244 
 
SOBRE GARUPAS E RÉDEAS: PENSAMENTOS “AVULSOS” A PROPÓSITO DA LEITURA LITERÁRIA EM 
ESPAÇOS ESCOLARES URBANOS HOJE - Ricardo Horacio Piera Chacón (UFBA) – p. 6253 
 
A EXPERIÊNCIA DE LEITURA LITERÁRIA NO ATUAL CONTEXTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
INTEGRADA: O LIVRO DIDÁTICO DE LITERATURA É TRAVA OU MOTOR? - Rossana Dutra Tasso (FURG) – 
p. 6265 



 
UM PROJETO ALÉM DA SALA DE AULA: A PRODUÇÃO DE UM PORTFÓLIO DE LEITURA A PARTIR DE A 
HORA DA ESTRELA, DE CLARICE LISPECTOR - Sarah Vervloet (USP) – p. 6277 
 
Simpósio 56 – Teoria Mimética: Desdobramentos E Possibilidades 
REENCONTRANDO O PAI: UMA ANÁLISE DO CONTO “O TRANSEUNTE” DE CARSON MCCULLERS SOB 
UMA PERSPECTIVA GIRARDIANA - Júlia Reyes (UERJ) – p. 6287 
 
O DESEJO TRIANGULAR EM A MULHER SEM PECADO - Julius François Cunha dos Santos (UFAM) – p. 6299 
 
A NOÇÃO GIRARDIANA DE MÉCONNAISSANCE, E SEU PAPEL EM FACUNDO E EM O GUARANI - Pedro Sette 
Câmara e Silva (UERJ), João Cezar de Castro Rocha (UERJ) – p. 6310 
 
REPUTAÇÃO E RESSENTIMENTO NO AMBIENTE LITERÁRIO - Vinicius Schröder Senna (UERJ), João Cezar 
de Castro Rocha (UERJ) – p. 6321 
 
Simpósio 57 – Textualidades Judaicas Contemporâneas 
DIANTE DA LINHA DE SOMBRA: O BLOG DE YORAM KANIUK - Berta Waldman (USP) – p. 6331 
 
AS RESSONÂNCIAS BÍBLICAS DOS LIVROS DE RUTE E ESTER NA REFLEXÃO SOBRE A CONDIÇÃO 
FEMININA NOS DIAS ATUAIS - Cláudia Andréa Prata Ferreira (UFRJ) – p. 6343 
 
DE ÁTOMOS E MEMÓRIAS: O SISTEMA PERIÓDICO, DE PRIMO LEVI - Claudia Maia (CEFET-MG) – p. 6355 
 
O DECLÍNIO DA COMUNIDADE JUDAICA DO IRAQUE NO ROMANCE ROKEMET HACHALOMOT MIBAGDAD 
(A BORDADEIRA DOS SONHOS DE BAGDÁ) DE EZRA TSABANI - Gabriel Steinberg (USP) – p. 6363 
 
A CONTEXTUALIDADE DA LITERATURA JUDAICA: AS VOZES DO EXÍLIO E DA DIÁSPORA - Helena Lewin 
(UERJ) – p. 6371 
 
IDENTIDADE E CONFLITO EM OPERAÇÃO SHYLOCK, DE PHILIP ROTH - Isadora Goldberg Sinay (USP), 
Nancy Rozenchan (USP) – p. 6380 
 
AS VOZES SILENCIADAS: O QUE FALAVAM OS PERSONAGENS CALADOS DA GERAÇÃO DA TERRA? UMA 
POSSÍVEL ANÁLISE SOBRE “ENTRE AMIGOS, DE AMÓS OZ - Juliana P. Schlesinger (USP) – p. 6390 
 
FORMAS DE RESISTÊNCIA: A DIALÉTICA DA FUGA E DA PALAVRA NA OBRA A MULHER FOGE, DE DAVID 
GROSSMAN - Karla Louise de Almeida Petel (USP) – p. 6399 
 
ANTES DE NASCER O MUNDO: JESUSALÉM E A GÊNESE DE SILVESTRE VITALÍCIO - Léia da Silva Gomes 
Torres (UNEMAT), Vera Lúcia da Rocha Maquêa (UNEMAT) – p. 6402 
 
DAS MÍDIAS SOCIAIS PARA AS PÁGINAS IMPRESSAS: OS MICROCONTOS DE ALEX EPSTEIN - Leopoldo O. 
C. de Oliveira (UFRJ) – p. 6417 
 
A FICÇÃO DE MOACYR SCLIAR ENTRE O PASSADO E O FUTURO - Lincoln Amaral (USP), Berta Waldman 
(USP) – p. 6425 
 
O ROL DAS COISAS OU DAS LISTAS E ENUMERAÇÕES NA LITERATURA SOBRE A SHOAH: VER: AMOR, DE 
DAVID GROSSMAN (MOMIK) - Lyslei Nascimento (UFMG) – p. 6436 
 
UMA ANÁLISE DO NÚMERO 120 NA BÍBLIA HEBRAICA COMO MEDIDA DE TEMPO - Manu Marcus Hubner 
(USP), Suzana Chwarts (USP) – p. 6446 
 
MOACYR SCLIAR E O ROMANCE BÍBLICO CONTEMPORÂNEO - Márcio César Pereira dos Santos (UFMG) – 
p. 6458 
 
O UNIVERSO LITERÁRIO DE ETKAR KÉRET EM HQ, CINEMA, TEATRO, BALÉ E LIVRO - Nancy Rozenchan 
(USP) – p. 6466 



 
POESIA E PROSCRIÇÃO EM ALEJANDRA PIZARNIK - Paullina Lígia Silva Carvalho (UEPB) – p. 6478 
 
OS FUNDADORES DA REVISTA CONTORNO (1953-1959) OU QUANDO O JUDAICO É UMA 
INTERTEXTUALIDADE VITAL - Pilar Roca Escalante (UFPB) – p. 6490 
 
A VÍTIMA DA VÍTIMA: QUESTÕES DE SUBALTERNIZAÇÃO EM O DIÁRIO DA QUEDA - Renata Cristine 
Gomes de Souza (UFF), Renata Flavia da Silva (UFF) – p. 6497 
 
OS JUDEUS E AS PALAVRAS, UM DUETO - Saul Kirschbaum (Pesquisador independente) – p. 6507 
 
AS MARCAS DO TRAUMA NO DISCURSO DE SOBREVIVENTES DO HOLOCAUSTO - Sofia Débora Levy 
(UNIRIO) – p. 6517 
 
Simpósio 58 - Textualidades Transamericanas E Transatlânticas 
OS “PLANETAS SEM BOCA” DO FUNK CARIOCA E DA CUMBIA VILLERA: PERFORMANCE, CIRCUITO E 
INDÚSTRIA FONOGRÁFICA COMO CONDIÇÕES DO DISCURSO - Ary Pimentel (UFRJ) – p. 6526 
 
QUILOMBISMO/MAROONAGE: REVISÕES DA ESCRAVIDÃO E O IDEAL LIBERTÁRIO NA LITERATURA 
NEGRA CONTEMPORÂNEA DAS AMÉRICAS - Denise Almeida Silva (URI) – p. 6538 
 
FLUXOS DIASPÓRICOS, NARRATIVA MIGRANTE E NOVAS COMUNIDADES NA VILLA MISERIA NARRADA 
DE CRISTIAN ALARCÓN - Desirée Climent (UFRJ) – p. 6547 
 
NAÇÃO E MEMÓRIA NA LITERATURA LATINO-AMERICANA CONTEMPORÂNEA - Diogo de Hollanda 
Cavalcanti (UFRJ) – p. 6559 
 
DESLOCAMENTOS TERRITORIAIS E HIBRIDAÇÕES CULTURAIS EM LA COGNIZIONE DEL DOLORE DE 
CARLO EMILIO GADDA - Fabrizio Rusconi (UFRJ), Elena C. Palmero González (UFRJ) – p. 6570 
 
AMÉRICAS TRANSITIVAS E AS REDES DO LITERÁRIO, O CASO DOUGLAS DIEGUES - Isabel Jasinski (UFPR) 
– p. 6584 
 
O ITINERÁRIO NA TRADUÇÃO: JUAN VILLORO - Livia Grotto (FFLCH-USP / FAPESP) – p. 6594 
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O ABISMO PSICOLÓGICO DE PESSOA E A RELIGIOSIDADE DE GOETHE 
NA CRIAÇÃO DO FAUSTO. 

Débora Domke Ribeiro Lima (USP) 

Na última cena do Fausto II, “Furnas montanhosas, Floresta, Rochedo”, 

Margarida reaparece para interceder por Fausto juntamente com a figura sagrada da 

Mater Gloriosa. A virgem é a imagem sagrada da mulher que vivia à margem dos 

dogmas religiosos e era cultuada pelos homens. 

A figura feminina representa de forma concreta e ativa por Goethe é diluída na 

obra de Fernando Pessoa. Maria, com quem o protagonista dialoga, pode ser entendida 

como uma segunda consciência de Fausto, representada pela voz feminina, ou até 

mesmo um delírio provocado pela angústia de entender o que é o amor.  O protagonista, 

em um de seus delírios, faz um pedido à sua amada: 

Reza por mim! 
Reza por mim! A mais não me enterneço. 
Só por mim mesmo sei enternecer-me 
Sob a ilusão de amar e de sentir 
Em que forçadamente me detive. 
Reza por mim, por mim! Eis a que chega 
A minha tentativa a querer amar (PESSOA, 1991, p.101). 

 
O pedido para que a amada reze por ele, coloca em xeque o ateísmo pessoano e 

relaciona a figura feminina ao sagrado. De forma concreta, as duas figuras femininas de 

Margarida e Mater Gloriosa, apresentam características do universo sagrado e profano 

de forma a diminuir o antagonismo que há entre os conceitos de pecado e salvação.  Foi 

permitida a Margarida, condenada à morte pelo infanticídio, a salvação, e ela retorna no 

Fausto II, intercedendo pela redenção do amado: “Inclina, inclina, / Ó Mãe Divina, / À 

luz que me ilumina, / O dom de teu perdão infindo! / O outrora-amado / Já bem-fadado, 

/ Voltou, vem vindo” (GOETHE, 2007, v. 12.069 – 12075). 

A imagem da ascensão do Fausto de Goethe é bem representada pelos elementos 

cenográficos: “espaços místicos, mas que ao mesmo tempo encenam, em outro plano de 
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significado, uma espécie de coreografia „metereológica‟ em que Goethe buscou vazar 

concepções científicas relativas às formações e metamorfoses das nuvens” (MAZZARI, 

2007, p. 13).  

O mesmo não acontece com o protagonista de Pessoa, uma vez que ao ler o 

texto, tem-se a nítida impressão da plasticidade dos personagens, como se fossem 

apenas vozes, espectros, possíveis memórias que ainda irão (ou não) se concretizar. 

O cenário elaborado por Goethe serve como pano de fundo para a primeira 

descrição do amor, pronunciada pelo Coro e Eco:    

Freme o verdor na serra, 
Crava-se a rocha em terra, 
Silva à raiz se aferra, 
Mata alta mata encerra. 
Jorra a onda da onda oriunda, 
Sombra em caverna afunda. 
Mansos, com passo amigo, 
Rondam leões nosso abrigo, 
Sítio a orações votado, 
Cume do amor sagrado 
(GOETHE, 2007, v. 11844 – 1853). 
 

Em Goethe, o amor é capaz de agir e transformar: “Assim é o onipotente amor / 

Que tudo cria, tudo opera” (GOETHE, 2007, v. 11872 e 11873). E, por último, chega a 

alcançar o etéreo: “E se lhe houvera haurir de cima, / Do amor a graça infinda, / Dele a 

suma hoste se aproxima / Com franca boa-vinda” (GOETHE, 2007, v. 11938 – 11941). 

E é esse amor que irá fazer com que Fausto seja salvo e que possibilita a Margarida, na 

cena “Cárcere”, clamar por sua salvação: “A ti me entrego, celeste Poder!” (GOETHE, 

2004, v. 4606). 

E assim é construído o momento da ascensão da alma de Fausto: as figuras 

masculinas são as que proclamam e cultuam a imagem da Virgem junto a Margarida.  

As definições, portanto, transitam pelas faces da salvação e da destruição: “De 

anjos maus limpou-se a arena; / Em vez de ânsias da Geena, / Os feriu amor mordaz, / 

Até o Mestre-Satanás / Em pungente amor soçobra / Jubilai! findou-se a obra!” 

(GOETHE, 2007, v. 11948 – 11953).  

Erich Trunz comenta que “a imagem da cena mostra montanha e árvores, 

eremitas e anjos suspensos, é uma imagem na qual o movimento vertical é 

especialmente destacado.” (TRUNZ, 2005, p. 730). Essa estrutura do cenário e da 

reelaboração dos personagens celestiais (uma vez que Goethe utiliza o universo católico 

sob uma visão inovadora e particular) pode ser vista sob a perspectiva da polaridade dos 
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conceitos. Tendo-se em mente que para o escritor os opostos não são contrários, mas 

sim polares, é possível compreender que o universo de significado da palavra “amor” 

também não pode estar fixado em uma única chave. Basta lembrar o diálogo de Sócrates 

e Agatão, nO Banquete, a respeito do que disse Diotima: 

Não fiques, portanto, forçando o que não é belo a ser feio, nem o que 
não é bom a ser mau. Assim também o Amor, porque tu mesmo 
admites que não é bom nem belo, nem por isso vás imaginar que ele 
deve ser feio e mau, mas sim algo que está, dizia ela, entre esses dois 
extremos (PLATÃO, 2006, p. 145). 
 

A figura feminina, portanto, representa tanto a força desestabilizadora, como a 

intercessora da salvação. Em Pessoa, podemos perceber a salvação não existe, uma vez 

que não se tem certeza nem do pecado e nem do amor. A sua principal angustia está 

centrada na ausência de definições. O sentimento que poderia nutrir por Maria, que 

nesse caso ocuparia o lugar de Margarida, é impossível de ser vivido porque ele, 

enquanto Fausto, não tem a possibilidade de amar: “Para poder amar eu precisava / 

Esquecer que sou Fausto /o  pensador/” (PESSOA, 1991, p. 90). 

Nas anotações de Fausto, Pessoa explica sobre a desilusão do protagonista, 

mostrando ao leitor dois aspectos que o afligem em relação ao amor: 

1) Verifica, no facto de que Maria o ama em parte sem saber porquê e 
em parte por qualidades que lhe supõe e ele não tem, que o amor é coisa 
que não se pode querer compreender e entre o qual e ele há um abismo 
profundíssimo; 2) verifica, na sua incapacidade não só de compreender 
o amor, como até de o sentir ou, talvez melhor, de se sentir sentindo-o, 
que esse abismo que existe entre ele e o amor começa por ser um 
abismo que existe entre ele e ele próprio (PESSOA, 1991, p. 99). 

Mais uma vez se confirma a tese da tragédia interior, em que se destacam como 

temas principais os conceitos de amor e religião, presentes no desenvolvimento das 

reflexões e inquietações de Fausto. O próprio nome dado à sua amada, Maria, nos 

remete à figura da mãe, figura religiosa por excelência. A contradição permeia quase 

completamente o Fausto de Pessoa: a negação e a afirmação constante da existência ou 

não de Deus e sua inquietação em relação ao amor: 

De vez em quando surge-me nos lábios 
Uma canção de amor e, instintivo, 
Nela choro uma amada morta. Sim. 
É a noiva eterna morta de um eu 
Que não soube amar (PESSOA, 1991, p. 88). 
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A citação abre espaço para a investigação sobre a impossibilidade contraditória 

de Fausto em vivenciar o amor. Ao negá-lo várias vezes durante sua fala, ele poderia 

afirmar o amor, ainda que de forma inconsciente. A figura feminina, tanto em Goethe 

como em Pessoa, aparece atrelada ao sagrado. O protagonista recorre a ela, na tentativa 

de um dia poder amar. A existência de Deus é colocada em questão ao longo de suas 

reflexões: “Pode Deus existir mas não ser Deus; / Transcendente mentira realmente / 

Existindo e cercando-nos, / O único Horror de um mistério maior (PESSOA, 1991, 

p.22).  

Nota-se, portanto, que as contradições que permeiam as indagações no Fausto de 

Pessoa são colocadas de forma mais interiorizada e contraditória do que em Goethe. As 

figuras femininas responsáveis pela salvação do Fausto de Goethe são concretas e 

levam-no para a salvação. De forma paradoxal, o Fausto de Pessoa não se configura 

nem como um personagem concreto e muito menos tem a capacidade de interagir com o 

universo e feminino em busca de salvação.  

 O universo introspectivo de Fernando Pessoa, que oscila entre a afirmação da 

não existência de Deus: “E não poder gritar / A Deus – que Deus não há – pedindo 

alívio! (PESSOA, 1991, v. p.27) e a impossibilidade de amar: “Minha alma fria, meu 

coração frio! / Aquilo é amor... Eu, pois, nunca amarei...” (PESSOA, 1991, p.103).  

A introspecção que reina no Livro do Desassossego é a mesma que permeia a 

composição do Fausto de Pessoa. A solidão e o horror de deparar-se com a realidade são 

os conflitos que o herói enfrenta ao longo do poema, sem conseguir e nem mesmo 

almejar sair de sua subjetividade, o oposto do Fausto goetheano, que lida com conflitos 

internos e externos a ele, conseguindo sua salvação por meio da interseção religiosa.  

A obra de Pessoa convida o leitor a adentrar na profundidade psicológica de sua 

criação, buscando trazer à tona angústias universais: a incerteza da salvação, o 

sofrimento como mote da existência, a morte como certeza maior em relação à 

existência humana e a religião, enquanto questionamento sobre a existência ou não de 

Deus e da nossa salvação.  

São essas questões que nos convidam a participar da aventura desse Fausto 

introspectivo, que dialoga com o Fausto de Goethe, inovando na forma como a 

constituição do personagem é elaborada: a indefinição de fronteiras entre o protagonista, 

sua amada (e também antagonista), o amor e o sofrimento. 
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O PAPEL DA MULHER E A CONSTRUÇÃO DO FEMININO EM GOETHE E 

F. VON SCHLEGEL 

Juliana Couto (UzK, UERJ) 

 

Resumo: A ideia de feminilidade se apresenta na superfície como algo dado, natural, mas ao 
buscar-se o cerne da questão, é possível perceber que trata-se de uma construção social, 
ostensivamente trabalhada e imposta à mulher burguesa desde a ascensão desta nova classe social 
– ocorrida na Europa no século XVIII.  
O presente trabalho destina-se, por conseguinte, a analisar a problemática do papel da mulher e 
da construção do conceito de feminilidade na forma como esta comparece no discurso literário 
no século do surgimento da burguesia europeia calcando o embasamento teórico nos argumentos 
de Michelle Perrot (2007), Sandra Guardini Vasconcelos (2007), Michel Foucault (2015), Simone 
de Beavoir (2016) e Mary Wollstonecraft (2016). Para a análise literária, obras de dois autores, 
de distintos estilos de época, foram selecionadas: o drama Clavigo de Goethe (fruto do Sturm und 
Drang) e o romance Lucinde de Friedrich von Schlegel (produto do Romantismo). O fato de as 
obras terem sido publicadas com um espaçamento de 55 anos – Clavigo veio a lume em 1744, 
enquanto Lucinde data de 1799 – não impede uma análise contrastiva no que se refere ao papel 
feminino em um século profundamente tumultuado e historicamente significativo. 
 
Palavras-chave: Feminilidade. Clavigo. Lucinde.  
 

 

A construção do conceito de feminilidade 

 

O advento da ascensão burguesa na Alemanha do século XVIII provocou toda 

uma reestruturação social, já que uma nova classe passou a dominar os meios de produção 

e a ter acesso à alta cultura, antes restrita à aristocracia. Esta reconfiguração se estendeu, 

ao longo do século, ao âmbito literário, que se viu ante um novo público leitor e à abertura 

a novos temas, como o cotidiano burguês. Como boa parte deste novo público era 

formado por mulheres, temas voltados a elas, como matrimônio e incompatibilidade entre 

paixões e demandas do mundo, tornaram-se recorrentes. É justamente através da literatura 

– principalmente do romance – e de periódicos moralizantes que surgem escritos voltados 

a uma espécie de “domesticação feminina”, ou seja, à consolidação da ideia de 
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feminilidade, que de nenhum ângulo se configura como um aspecto natural, inerente à 

qualquer figura feminina.  

A mulher burguesa que desejasse manter uma posição de “mulher virtuosa” 

deveria se ater a rígidas regras de comportamento após ser submetida desde a infância a 

uma educação que apenas visava a formação de esposas e mães perfeitas. Qualquer 

pretensão aventureira ou intelectual era não somente desencorajada como vigorosamente 

repelida por uma sociedade patriarcal, pois “uma mulher culta não é uma mulher” 

(PERROT, 2007, p. 93). De modo a manter o status quo, seria, portanto, necessário 

relegar às mulheres uma educação e um papel social inferiores aos masculinos. Observa-

se, por conseguinte, que toda a reestruturação social provocada pela elevação da 

burguesia ocasionou pouca ou nenhuma alteração significativa no cotidiano feminino no 

que se refere à liberdade social e conjugal, conforme descreve Sandra Guardini 

Vasconcellos: 

Embora a bipolaridade [entre o comportamento feminino e masculino] 
sempre houvesse existido, a burguesia de certa forma ampliava o 
controle social sobre as mulheres e universalizava, assim, esse padrão 
de conduta. Estas ideias, relativas sobretudo ao papel social da mulher 
e à instituição do casamento, foram disseminadas em diferentes tipos 
de publicações. [...] [Esses escritos] foram também responsáveis por 
disseminar um discurso de feminilidade e domesticidade especialmente 
dirigido a elas [...] [e] contribuíram ainda para forjar a nova imagem da 
mulher virtuosa, de cuja castidade dependia toda a sua vida e futuro 
(VASCONCELLOS, 2007, pp. 130-131).   

 

A “mulher ideal” era, desse modo, vítima de uma série de privações e de 

minuciosas regras de comportamento que de forma alguma visavam o seu bem-estar, 

apenas almejavam a manutenção de sua subserviência ante aos seus pais e maridos. De 

modo a manter uma imagem impecável, aquelas que desejavam enquadrar-se nos rígidos 

padrões do período se encontravam à mercê da opinião alheia, capaz de elevar ou destruir 

reputações. É justamente sob esta perspectiva que reside o contraponto entre as 

protagonistas de Goethe e Schlegel: enquanto Marie esforça-se por manter uma conduta 

impecável, Lucinde opta por uma vida sem amarras e dita seus próprios padrões de 

comportamento.  

Retomando o tópico da feminilidade como construção social, vale inferir a 

máxima de Simone de Beauvoir, fruto do século XX, mas em perfeita consonância com 

a visão de mundo patriarcal desde seus primórdios: “Não nascemos mulher. Tornamo-

nos mulher” (BEAUVOIR, 2016, p.11). Dessa forma, o sexo não seria, então, um fator 

determinante no que se refere ao comportamento, mas sim, toda uma construção social 
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que dita os aspectos “tipicamente femininos” e “tipicamente masculinos”. A autora se 

utiliza ainda da oposição entre “macho e castrado” para simbolizar a distinção hierárquica 

estabelecida entre os sexos: o homem, ser perfeito, deveria ser superior à mulher, ser 

incompleto. É a partir desta lógica que o pensamento patriarcal encontra justificativas 

para a educação inferior e superficial oferecida às meninas e para a necessidade de 

publicações com o fim de “domesticá-las”.   

É de vital importância destacar o fato de que o embrião da teoria desenvolvida por 

Beauvoir encontra-se justamente no século da ascensão burguesa, através da voz de Mary 

Wollstonecraft, uma das pioneiras na denúncia da artificialidade das amarras impostas às 

mulheres de seu tempo:  

Fortaleça a mente feminina, expandindo-a, e haverá um fim à 
obediência cega; mas, como o poder busca a obediência cega, os tiranos 
e os homens sensuais estão certos quando se esforçam por conservar a 
mulher no escuro, pois os primeiros querem somente escravas, e os 
últimos, um brinquedo (WOLLSTONECRAFT,p. 45, 2016). 
 

Seria, portanto, conveniente aos homens, em um regime patriarcal, a manutenção 

da subserviência feminina, – vedando ou restringindo seu acesso à educação – que nada 

possuía de natural. A partir daí advém a necessidade da criação de escritos que reforcem 

a crença na suposta fraqueza da mulher e contribuam para a manutenção de um estado de 

coisas cruel e desigual. 

No que se refere ao período histórico analisado, vale salientar que, por conta do 

afastamento cronológico de 55 anos entre o drama de Goethe e o romance de Schlegel, 

as obras se encontram circunscritas a distintos momentos da expansão burguesa. 

Enquanto Goethe elabora sua peça em um momento de ascensão da burguesia, Schlegel 

produz sua criação em meio à consolidação da nova classe social. É importante destacar 

que minúcias não serão abordadas, pois o objetivo deste trabalho não é uma exploração 

exaustiva das questões concernentes ao período. 

 

Marie, Lucinde e as representações do feminino 

 

A trama da peça goethiana gira em torno do abandono de Marie por Clavigo, um 

protagonista volúvel e influenciável, que se vê em um dilema entre amor e ambição. Já o 

romance de Schlegel alude do início ao fim à liberdade em suas distintas formas. Alusão 

que se reflete no processo de composição da obra: o autor mescla distintos gêneros 
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textuais ao retratar o processo de amadurecimento de seus personagens, uma forte 

característica do Romantismo alemão. 

Ao traçar um paralelo entre as duas protagonistas femininas, observa-se a 

fragilidade de Marie, em oposição à força de Lucinde: enquanto aquela sucumbe às 

amarras impostas às mulheres de seu tempo e ao seu amor desesperançado, esta escolhe 

a sua liberdade individual em detrimento de convenções falsas e superficiais. Na própria 

construção das personagens já transparece esta distinção: Marie é o retrato da 

vulnerabilidade e da fraqueza, exatamente como as mulheres de seu tempo eram 

“estimuladas” a se comportar; – vale acrescentar que esta fragilidade soa genuína, pois 

na época em questão era comum o recurso à encenação de uma indefensabilidade de modo 

a manter a reputação de “mulher virtuosa” (WOLLSTONECRAFT, 2016) – ao passo que 

Lucinde reconhece a artificialidade das convenções de seu tempo e não hesita em opor-

se a estas regras em prol de sua felicidade e é exatamente neste ponto que reside sua força, 

incomum para grande parte das mulheres daquele período. 

A grande oposição entre as personagens femininas reside no ideal de casamento: 

ao ver o sonho de um matrimônio feliz destruído pela ambição de Clavigo, – a moça é 

preterida por não ser a companheira ideal de um homem da corte espanhola – Marie passa 

por um considerável processo de enfraquecimento que resulta em sua morte; ao passo que 

Lucinde rejeita uma vida sob o jugo de uma instituição que apenas se apresenta como 

engrenagem mantenedora de um estado de coisas patriarcal e cruel. Por conseguinte, à 

medida que um enlace entre Marie e Clavigo é transposto ao plano metafísico, por conta 

da impossibilidade de conciliação entre paixões e demandas do mundo, – o protagonista 

goethiano também sucumbe ao deparar-se com o corpo sem vida de Marie – a união entre 

Julius e Lucinde se dá livre de crises de consciência, pois ambos rejeitam o ideal de 

casamento imposto pela sociedade e recorrem a uma vida simples, distante das 

convenções, a fim de praticar suas liberdades de modo natural, além de reconhecer a união 

entre amor espiritual e carnal. 

Ainda no que concerne à problemática do casamento, é notável uma relação 

hierárquica no âmbito de um matrimônio tradicional como ratificação da pretensa 

superioridade masculina, pois esta instituição era fundamentada na anulação da mulher, 

o que já é visível na perda de seu nome e adoção do nome do marido (PERROT, 2007, p. 

21). É necessário acrescentar, portanto, que esta era única forma de enlace conhecida 

pelos protagonistas goethianos e avidamente rejeitada pelos personagens de Schlegel, que 

optam por uma relação mais próxima de um vínculo pautado na equidade. 
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Vale mencionar ainda a questão da castidade: ao preterir um casamento 

tradicional, a liberdade de Julius e Lucinde se estende à esfera sexual. Em sua retirada 

rumo a uma vida mais simples e próxima da natureza, abre-se caminho a um 

comportamento mais próximo do natural, o que engloba o sexo – fator impensável fora 

do matrimônio para uma mulher como Marie. É importante ressaltar que a sexualidade se 

apresenta como uma característica inerente à condição humana, cujo controle também se 

configura como um modo de manter determinado estado de coisas, conforme destaca 

Foucault: “Dizer que o sexo não é reprimido, ou melhor, dizer que entre o sexo e o poder 

a relação não é de repressão, corre o risco de ser apenas um paradoxo estéril” 

(FOUCAULT, 2015, p. 13). Portanto, a simples expressão da conduta sexual seria algo 

violador, “fora da lei”. Ao contrário do drama de Goethe, Lucinde é pleno de erotismo, 

tido justamente como um comportamento natural, humano. O romance de Schlegel é, 

desse modo, por mais esta razão, transgressor. Ainda de acordo com Foucault:  

Se o sexo é reprimido, isto é, fadado à proibição, à inexistência e ao 
mutismo, o simples fato de falar dele e de sua repressão possui como 
que um ar de transgressão deliberada. Quem emprega essa linguagem 
coloca-se, até certo ponto, fora do alcance do poder; desordena a lei; 
antecipa, por menos que seja, a liberdade futura. Daí essa solenidade 
com que se fala, hoje em dia, do sexo (Idem, p. 11). 

 

Pode-se observar portanto, que a liberdade perseguida pelos protagonistas de 

Schlegel tem de passar pela transgressão para que possa ser concretizada em um período 

repressor. Se Clavigo e Marie sucumbem à repressão, Julius e Lucinde a rejeitam a fim 

de alcançar, ainda nesta vida, a plenitude. 

 

Aniquilamento e libertação 

 

Ao se submeter cegamente às convenções, o que provoca um encadeamento de 

eventos que culminam na morte de seu corpo fragilizado, Marie se apresenta como vítima 

da autorruína, isto é, o feminino na obra goethiana é aniquilado por conta da 

impossibilidade de concretização de suas ingênuas pretensões. Marie é a personificação 

da mulher virtuosa, mas, ao desiludir-se amorosamente, não vê mais espaço para si em 

um mundo pautado em uma vigorosa repressão ao feminino, o que fica claro na seguinte 

fala: 

Ich bin ein närrisches, unglückliches Mädchen. Schmerz und Freude 
haben mit all ihrer Gewalt mein armes Leben untergraben. Ich sage dir, 
es ist nur halbe Freude, daß ich ihn wiederhabe. Ich werde das Glück 
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wenig genießen, das mich in seinen Armen erwartet; vielleicht gar nicht 
(GOETHE, 2005).1 

 

Por outro lado, ao rechaçar a artificialidade das convenções sociais, Lucinde 

lança-se em direção à completude, à liberdade. A protagonista de Schlegel dá as costas a 

um mundo criado em prol da manutenção de um estado de coisas desigual e superficial 

abraçando sua sexualidade e vivendo a partir das regras ditadas pelo seu próprio ser. Os 

protagonistas conversam abertamente acerca de seus desejos sexuais em um tom natural 

e livre, conforme no diálogo a seguir: 

Julius: It’n not simply a product of my imagination. My yearning for 
you is boundless and always unsatisfied. 
[...] 
Julius: I found holy peace only in that yearning, my love. 
Lucinde: And I that holy yearning only in this lovely peace 
(SCHLEGEL, 1971, p. 127).2  

 

É possível observar, desse modo, um triunfo da convenção no drama de Goethe, 

enquanto que no romance de Schlegel vence a liberdade individual. Em outras palavras: 

o natural é sufocado pelo artificial na obra goethiana, ao passo que o oposto ocorre na 

publicação de Schlegel.  

 

Considerações finais 

 

Após o conteúdo exposto, é possível constatar que o presente estudo tomou 

extremos como base. Enquanto Marie e Clavigo se apresentam como vítimas de um 

sistema repressor, Lucinde e Julius contornam as convenções em prol de uma vida plena. 

Embora o drama de Goethe esteja pautado na sujeição feminina, a obra é um importante 

retrato da época, que auxilia o leitor contemporâneo na compreensão dos primórdios da 

versão atual do patriarcado. O romance de Schlegel, por sua vez, alude à possibilidade de 

uma vida sem amarras e sem culpa. 

                                                           
1 “Sou uma moça tola e infeliz. Dor e alegria minam minha pobre vida com toda a violência. Podes acreditar 
que tê-lo novamente não me proporcionou uma alegria completa. Pouco desfrutarei da felicidade que me 
aguarda em seus braços. Talvez eu jamais desfrute de felicidade alguma.“ (tradução nossa) 
2 “Julius: Não é um simples produto da minha imaginação. Meu desejo ardente por ti é ilimitado e sempre 

insatisfeito. 
[...] 
Julius: Encontro uma paz sagrada neste desejo, meu amor. 
Lucinde: E eu este desejo sagrado somente nesta amável paz.” (tradução nossa) 
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É válido salientar por fim que, embora a discussão foco deste trabalho tenha o 

século XVIII como panorama, este é um debate que está longe de se esgotar. Não é sem 

razão, portanto, que as indagações expressas por Mary Wollstonecraft naquele século 

tenham ecoado na escrita de Simone de Beauvoir dois séculos depois e ainda tenham 

espaço em pleno século XXI. O papel da mulher muito ainda tem a ser debatido e 

transformado para que o discurso de equidade iniciado no século XVIII possa finalmente 

se concretizar.  

 

Referências  

 

BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo 2 – A experiência vivida. Trad. Sergio Millet. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016. 

 

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: a vontade de saber. trad. Maria Thereza 

da Costa Albuquerque e J.A. Guilhon Albuquerque. 2 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2015.  

 

GOETHE, Johann Wolfgang von. Goethe Werke Band 4. Fünfzehnte Auflage. München: 

Verlag C.H. Beck OHG, 2005. 

 

PERROT, Michelle. Minha história das mulheres. São Paulo: Editora Contexto, 2007. 

 

SCHLEGEL, Friedrich. Lucinde. Trad. Peter Firchow. Minnesota: University of 

Minnesota, 1971. Disponível em 

<http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/english/currentstudents/pg/masters/modules/panro

manticisms/schlegel-lucinde_and_fragments.pdf>, acesso em 12/03/2016. 

 

VASCONCELLOS, Sandra Guardini. A formação do romance inglês: ensaios teóricos. 

(pp. 124-142) São Paulo: Aderaldo & Rothschild; FAPESP, 2007. 

 

WOLLSTONECRAFT, Mary. Reivindicação dos direitos da mulher. Trad. Ivania 

Pocinho Motta. São Paulo: Boitempo, 2016. 

 

  

56

MUSEU1076
Pencil

http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/english/currentstudents/pg/masters/modules/panromanticisms/schlegel-lucinde_and_fragments.pdf
http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/english/currentstudents/pg/masters/modules/panromanticisms/schlegel-lucinde_and_fragments.pdf


1 
 

 

DEMONISMO E HOMOSSEXUALIDADE,  

UM EXERCÍCIO DE LITERATURA COMPARADA 

Maria Cecilia Marks (FFLCH/USP) 

Orientador: Marcus Vinicius Mazzari (FFLCH/USP) 

 

Resumo 
Do Fausto, de Goethe, a Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, o propósito deste 

artigo é explorar uma relação historicamente estabelecida entre demonismo e 
homossexualidade. Destaco algumas obras do cânone mundial em que o tema aparece, desde a 
Divina Comédia, de Dante, a Orlando, de Virgínia Woolf, para então adentrar na complexidade 
da relação de afeto entre Riobaldo e Diadorim, abordando alguns episódios do romance de 
Rosa. Para tanto, conto com o suporte teórico de Mikhail Bakhtin e de Michel Foucault, entre 
outros. 

Como ponto de partida, utilizo uma passagem da cena “Inumação”, que antecede e 

prepara o desfecho da tragédia de Goethe, em que o diabo enamora-se dos mancebos que 
conduzem a alma de Fausto à salvação. Tal deslize provocado pelo desejo homoerótico 
contribui para que Mefisto perca definitivamente a aposta com o Altíssimo. Já em Grande 
Sertão: Veredas, estende-se por toda a narrativa o dilema vivido pelo protagonista de sentir 
desejo por um ser interdito. Neste ensaio, procuramos arrolar aspectos do comportamento 
sexual de Riobaldo, das reações de Diadorim e de como se expressa essa relação amorosa, cujas 
particularidades refletem as inúmeras possibilidades do amor.  
 
Palavras-chave: Homossexualidade. Fausto. Grande Sertão: Veredas. Foucault. Bakhtin. 
 
Contexto histórico 

No âmbito da literatura comparada e do universo fáustico que transita do Fausto, 

de Goethe, a Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, este artigo aborda uma 

relação historicamente estabelecida entre demonismo e homossexualidade. 

A cultura ocidental moderna consolidou-se a partir de um modelo binário e 

maniqueísta, tomando por base acepções como Deus e Diabo, Bem e Mal, homem e 

mulher, que são os arquétipos formatados desde a imagem bíblica inaugural. Muito da 

evolução da ciência moderna também se apoia em concepções duais, principalmente na 

busca, de caráter racionalista, por identificar um padrão na ocorrência dos fenômenos e, 
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assim, categorizá-los de modo excludente, não havendo espaço para o que é estranho a 

essa lógica binária, que deixou fortes traços no pensamento e na cultura ocidentais.  

À sombra da dupla homem-mulher, sempre permaneceu velado o par 

heterossexual-homossexual. Tolerada na Antiguidade Clássica e até mesmo revestida de 

um caráter elevado, a sodomia é especialmente pecaminosa no contexto da ética cristã, 

que reputa à atividade sexual a exclusiva finalidade da procriação, estabelecendo uma 

relação quase direta entre homossexualidade e demonismo.  

No Canto XIV do Inferno de Dante, é sobre um areão ardente e sob uma chuva 

de chispas de fogo que penam as almas daqueles que, em vida, cometeram o pecado da 

sodomia. Caminhando sem descanso, são eles em maior número que blasfemos e 

usurários, com quem dividem o terceiro giro do sétimo círculo infernal. 

A tradição literária do motivo fáustico – do pacto com o demônio – começa com 

o livro popular alemão A História do Doutor Johann Faustus, de 1587, que se constitui 

em obra exemplar no combate a práticas pagãs. Além do epicurismo do Fausto 

ficcional, Ian Watt menciona acusações de prática de sodomia ao Fausto real, que 

inspirou o livro popular. 

O Fausto de Goethe supera e se distancia da história exemplar ao colocar o 

personagem envolto nos dilemas da Modernidade, seja o conflito fé e ciência, seja o 

conceito de progresso ou ainda o projeto individualista em gestação, do qual Mefisto é o 

arauto. Crítico e visionário, antecipando poeticamente mudanças de paradigmas sociais 

e de comportamento, Goethe aborda a homossexualidade de forma paródica, pois é 

Mefisto quem sucumbe ao desejo homoerótico pelos anjos, enquanto estes preparam a 

redenção da alma de Fausto. 

Que há comigo? 
Têm-me embebido eflúvios estranháveis? 
Vejo-os com gosto, esses mancebos adoráveis 
 
(...) 
Quisera vos beijar, tão sedutores sois 
(...) 
E cada vez mais lindamente lindos; 
Oh vinde perto, oh concedei-me um vosso olhar! 
 
(...) 
Tratai-nos de malditos feiticeiros, 
Enquanto sois os bruxos verdadeiros, 
Pois seduzis vós homens e mulheres 
(...) 
Podíeis sem desonra andar mais nus, aliás; 
As amplas vestes são supra-decentes; 
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Desviam-se – assim vistos, por detrás! – 
São os malandros por demais apetecentes! 
(GOETHE, 2007, v. 11.761 a 11.800) 
 

Assim, é um diabo logrado e dominado pela luxúria – ou, nas palavras de 

Haroldo de Campos, sofrendo “penas de amor perverso (...) como Riobaldo padece por 

Diadorim” (CAMPOS, 2005, p. 161/162) – que acaba perdendo a aposta de levar a alma 

de Fausto. Dessa forma, a cena que prepara o desfecho da tragédia relaciona demonismo 

e homossexualidade. 

 

O amor que não ousa dizer seu nome 

“Nós, vitorianos”. Assim, Michel Foucault abre a sua História da Sexualidade, 

remetendo ao legado da rainha Vitória, período caracterizado por extremo puritanismo e 

repressão sexual. Um dos mais rumorosos casos da chamada Era Vitoriana ocorreu em 

Londres, em 1895, quando o escritor Oscar Wilde foi condenado por prática de “atos 

indecentes” em processo judicial impetrado pelo pai de seu amante, Lord Alfred 

Douglas, autor do verso “Eu sou o amor que não ousa dizer seu nome”, do poema Dois 

amores – um amor que se intitula o Verdadeiro, ou seja, o heterossexual, e aquele que 

não ousa se nomear, o amor homossexual. O verso foi incluído entre as provas do 

processo contra o escritor irlandês, que cumpriu dois anos de prisão com trabalhos 

forçados. Dessa experiência resultou o relato, em forma de missiva e publicado 

postumamente, De Profundis, no qual Wilde repassa detalhes do relacionamento que 

mantivera com Douglas e faz uma autoanálise da sua condição. 

De Profundis e a repercussão dos fatos que constam do relato podem ser 

incluídos no que Foucault chama de “vontade de saber”, de colocar o sexo em discurso, 

uma necessidade identificada pelo filósofo francês que enxerga, ao contrário de uma 

repressão, uma incitação discursiva sobre a sexualidade, ela mesma nomeada no século 

XIX, quando também foi descrito o homossexualismo. “O que é próprio das sociedades 

modernas não é o terem condenado, o sexo, a permanecer na obscuridade, mas sim o 

terem-se devotado a falar dele sempre, valorizando-o como o segredo.” (FOUCAULT, 

2012, p. 42) (grifo do autor) 

Segundo Foucault, dos cânones religioso e legal, a sexualidade passa também ao 

domínio da ciência e é o discurso científico formulado a partir do século XIX que dará 

ao homossexualismo o caráter de perversão doentia, tornando-o objeto de estudo da 
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Psicologia e da Psiquiatria. O fato é que, da interdição religiosa à condição patológica, o 

desejo erótico dirigido a um ser interdito sempre foi motivo de apreensão e sofrimento.  

Contemporâneo de Wilde, Marcel Proust debruça-se sobre o tema da 

homossexualidade em sua obra romanesca Em busca do tempo perdido. Em Sodoma e 

Gomorra, o autor compara a discriminação impetrada aos homossexuais à de que são 

vítimas os judeus e menciona a história de Wilde. 

Sem honra, que não precária, sem liberdade, que não provisória, até o 
descobrimento do crime; sem posição que não seja instável, como o 
poeta acolhido na véspera em todos os salões, aplaudido em todos os 
teatros de Londres, expulso na manhã seguinte de todos os hotéis, sem 
poder encontrar um travesseiro onde repousasse a cabeça (PROUST, 
2014, p. 32) 

Ao longo da narrativa, que começa com um flagrante de relação entre o 

aristocrata barão de Charlus – viúvo e cristão devoto – e o alfaiate Jupien, o tema da 

homossexualidade persevera, seja na observação atenta do narrador aos passos de 

Charlus, seja na percepção de que a sua própria companheira, Albertine, também se 

relacionava com mulheres. Desvenda-se então um universo que, assim como 

mencionado na Comédia, é bem maior do que imaginava o narrador. Ele adentra por 

esse labiríntico mundo de homens e mulheres que desejam os seus iguais – exilados de 

Sodoma e Gomorra, respectivamente – e descerra a ilusão que os mesmos têm de viver 

em segredo a própria sexualidade, pois também os demais os observam atentamente, 

atraídos por essa condição tão estranha quanto próxima de cada um. 

Muitas vezes, na sala do cassino, quando duas raparigas se desejavam 
dava-se como que um fenômeno luminoso, uma espécie de rastilho 
fosforescente que ia de uma a outra. Digamos de passagem que é com 
o auxílio de tais materializações, ainda que imponderáveis, desses 
signos astrais a inflamarem toda uma parte da atmosfera que, em cada 
cidade, em cada aldeia, tende a Gomorra dispersa a reunir seus 
membros separados, ao passo que idênticos esforços prosseguem em 
toda parte, ainda que em vista de uma reconstrução intermitente, por 
intermédio dos nostálgicos, hipócritas e algumas vezes corajosos 
exilados de Sodoma. (PROUST, 2014, p. 297) 

Semelhante à transformação que se revela ao narrador proustiano do personagem 

barão de Charlus, a cada passagem tornando mais evidentes os seus desejos e os 

artifícios para os satisfazer, se dá o processo de apaixonada decadência do escritor 

Gustav Von Aschenbach, protagonista da novela A morte em Veneza, de Thomas Mann. 

O sentimento do herói, que parte da noção platônica de amor ao que é belo, na figura do 

adolescente de formas perfeitas Tadzio, termina levando-o sem rumo pelas ruelas da 

cidade assolada pela peste. “Cabeça e coração estavam embriagados e seus passos 

seguiam as instruções do demônio, que sente prazer em pisar com seu pé a inteligência e 
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a dignidade humanas.” (MANN, 1979, p. 146) Mais uma menção que aproxima 

demonismo e homossexualidade. 

Bem distante da ascese e da temperança da tradição grega termina a trajetória do 

herói manniano. Para Anatol Rosenfeld (1994), A Morte em Veneza trata a concepção 

platônica do amor e da arte “com o ceticismo e a ironia de uma época tardia” e o crítico 

destaca o tom “quase parodístico” que faz com que todos esses valores – o belo, o amor, 

a forma – tornem-se vacilantes e ambíguos. 

Paródico também é o tratamento dado por Virgínia Woolf à longa trajetória de 

Orlando, o herói-heroína que percorre mais de 300 anos da história ocidental moderna. 

O romance é inspirado na escritora Victoria Sackville-West, com quem a autora 

manteve um relacionamento amoroso.  

Orlando começa como um belo e viril rapaz do século XVI, protegido da rainha, 

então uma quase anciã que sucumbe aos encantos do jovem; fartou-se em experiências 

eróticas com outras mulheres e viveu uma grande paixão, seguida de uma enorme 

desilusão. A meio caminho do romance, Orlando torna-se mulher, tão bela e atraente 

quanto a versão anterior masculina. Essa transformação gera uma consciência andrógina 

e o herói-heroína passa a refletir sobre questões de gênero, normas sociais, papéis 

sexuais, desejo. 

A transitoriedade dos afetos e dos desejos é o que pretendemos pinçar desse 

romance precursor para nossa interpretação do sentimento de perplexidade que permeia 

Grande Sertão: Veredas e o discurso de Riobaldo, narrador angustiado diante da paixão 

interdita. 

Embora diferentes, os sexos se confundem. Em cada ser humano 
ocorre uma vacilação entre um sexo e outro; e às vezes só as roupas 
conservam a aparência masculina ou feminina, interiormente, o sexo 
está em completa oposição com o que se encontra à vista. Cada um 
sabe por experiência as confusões e complicações que disso resultam 
(WOOLF, 2003, p. 124 e 125) 
 

 

Os inumeráveis estados do ser 

A permanente mutabilidade de coisas e pessoas, em um ciclo ininterrupto, é uma 

das teses expostas em Grande Sertão: Veredas, romance que se encerra com o símbolo 

do infinito. “Tudo é e não é...” (ROSA, 1976, p. 12), diz Riobaldo, ilustrando com a 

mandioca-doce que se torna brava e vice-versa; o homem mau e assassino que é pai 

dedicado e se redime diante da cegueira dos filhos, que por sua vez não têm culpa da 
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maldade do pai; ao contrário, o casal bom que acaba criando gosto por castigar o filho 

tinhoso e este, que “sofre igual que se fosse menino bonzinho...” (ROSA, 1976, p. 14), 

ou ainda a emblemática saga de Maria Mutema, que de ignóbil assassina quase vira 

santa (ROSA, 1976, p. 174). A essência dessas pequenas narrativas é assim sintetizada 

pelo autor: 

O senhor... Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: 
que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – 
mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade 
maior. (ROSA, 1976, p. 20 e 21) 
 

Essa formulação, que expressa a superação do racionalismo cartesiano e da 

lógica binária, reflete a condição humana contemporânea: precária, volátil, em 

mutabilidade constante. Nesse sentido, a vinculação entre demonismo e 

homossexualidade se apresenta de maneira complexa no romance, consistindo em um 

dos fios condutores do enredo. Durante toda a narrativa, o erótico se estabelece em moto 

contínuo, ora de forma sutil, colocando-se ao leitor entre o imperceptível e o incômodo, 

outras, com arrebatamento. 

Tudo turbulindo. Esperei o que vinha dele. De um aceso, de mim eu 
sabia: o que compunha minha opinião era que eu, às loucas, gostasse 
de Diadorim, e também, recesso dum modo, a raiva incerta, por ponto 
de não ser possível dele gostar como queria, no honrado e no final. 
Ouvido meu retorcia a voz dele. Que mesmo, no fim de tanta 
exaltação, meu amor inchou, de empapar todas as folhagens, e eu 
ambicionando de pegar em Diadorim, carregar Diadorim nos meus 
braços, beijar, as muitas demais vezes, sempre. (ROSA, 1976, p. 32 e 
33) 

No parágrafo seguinte a essa manifestação explícita de amor erótico, que o 

protagonista qualifica como “o sombrio das coisas” (ROSA, 1976, p. 33), ele mais uma 

vez pede a confirmação ao interlocutor de que o demônio não existe, e cita uma extensa 

série de denominações do Cujo, numa alusão clara que associa demonismo e 

homossexualidade. Em menções mais diretas, Riobaldo expressa a sua perplexidade 

diante da origem desse amor, que é “destino dado”. “Então, o senhor me responda: o 

amor assim pode vir do demo? Poderá?! Pode vir de um-que-não-existe?” (ROSA, 

1976, p. 108) 

Estudos consagrados da fortuna crítica sobre a obra do autor já se debruçaram 

sobre as ambiguidades no romance de Rosa. Aqui, faremos uma tentativa de elaborar 

uma visão atualizada da relação amorosa entre Riobaldo e Diadorim.  

De acordo com o relato do herói, sua trajetória sexual desenvolveu-se dentro dos 

parâmetros socialmente aceitos. Ainda jovem, teve as primeiras namoradas e fez sua 
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iniciação sexual com uma moça mais velha. Ao descobrir que é filho natural de Selorico 

Mendes, foge e chega à Fazenda Nhanva, de Zé Bebelo, onde tem uma vida de fartura, 

inclusive em prazeres carnais. Mais uma fuga e conhece a filha do Malinácio, com 

quem dormiu uma noite e pretendia uma segunda vez (ROSA, 1976, p. 110). No 

entanto, o reencontro com o Menino muda seu destino e ele, sem titubear, segue com o 

grupo de jagunços. 

Ao longo da narrativa, Riobaldo não só deseja diversas mulheres como se realiza 

sexualmente com elas, inclusive praticando estupros, e ainda faz o elogio das 

prostitutas: 

(...) sempre a essas do mel eu dei louvor de meu agradecimento. 
Renego não, o que me é de doces usos: graças a Deus toda a vida tive 
estima a toda meretriz, mulheres que são as mais nossas irmãs, a gente 
precisa melhor delas, dessas belas bondades. (ROSA, 1976, p. 180) 
 

Até se apaixona por uma, Nhorinhá, que lhe corresponde o amor fugaz. Por 

outro lado, o desejo que sente pelo amigo o atormenta, provoca reações de negação, 

inquietação, autocensura e recriminação. Mas é importante salientar que esse desejo não 

é generalizado, a atração não é extensiva a todas as pessoas do sexo masculino. O 

desejo – “Aquela mandante amizade.” (ROSA, 1976, p. 114) – é dirigido a um único 

“homem”, que é Diadorim. Mesmo quando insinua ocorrerem relações homossexuais 

entre os jagunços, Riobaldo não se inclui. 

Todos contavam estórias de raparigas que tinham sido simples 
somente; essas senvergonhagens. Mas, de noite – é de crer? – a gente 
sabia dos que queriam qualquer reles suficiente consolo. E eram 
brabos sarados guerreiros, que nunca noutro ar. (ROSA, 1976, p. 178) 

Entretanto, preocupa-se com o que os jagunços podiam pensar do 

relacionamento entre ele e Diadorim. “Cismei que maldavam, desconfiassem de ser feio 

pegadio” (ROSA, 1976, p. 130). Mas quando, na Guararavacã do Guaicuí, toma 

consciência de que o seu sentimento por Diadorim é “de amor mesmo amor, mal 

encoberto em amizade” (ROSA, 1976, p. 220), reage diferentemente, não se reprova ou 

condena. Esse movimento entre a aceitação e a negação repete-se ao longo do romance, 

em que a multiplicidade de facetas e possibilidades é exposta permanentemente, 

evidenciando a precariedade do fluir da vida, mimetizada na imagem do rio – instável, 

enigmático, sem retorno, em movimento perene.  

Riobaldo segue pensando nas “docemente coisas que são feias” (ROSA, 1976, p. 

25) e desejando ardentemente Diadorim. “Eu tinha súbitas outras minhas vontades, de 

passar devagar a mão na pele branca do corpo de Diadorim, que era um escondido.” 
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(ROSA, 1976, p. 239) A certa altura em que o desejo atinge um ponto de quase 

incontinência, pergunta: “Diadorim, você não tem, não terá alguma irmã, Diadorim?” 

(ROSA, 1976, p. 140), e também sonha com o amigo passando por debaixo de um arco-

-íris, superstição de que quem assim o faz muda de sexo. Vivencia aquele amor e o 

desejo em conflito permanente, mas é categórico: “homem muito homem que fui, e 

homem por mulheres! – nunca tive inclinação pra aos vícios desencontrados. Repilo o 

que, o sem preceito. Então – o senhor me perguntará – o que era aquilo? Ah, lei ladra, o 

poder da vida.” (ROSA, 1976, p. 114)  

Desde o primeiro encontro, Riobaldo se impressiona com a aparência do 

Menino, seus olhos verdes e traços delicados, os braços e as mãos –“bonitas, macias e 

quentes”–, cujo contato é mais frequente do que se supõe ocorrer entre companheiros 

d’armas, adquirindo um valor de comunicação do afeto. Enfim, um grande número de 

menções reflete a atração de Riobaldo pelo o que há de feminino em Diadorim. Além 

disso, algumas atitudes de Diadorim remetem ao desempenho de um papel social 

feminino. Era ele quem lavava as roupas dos dois, tinha jeito no trato com crianças e 

cuidava da aparência de Riobaldo, cortando-lhe o cabelo e o induzindo a adotar hábitos 

de higiene. É Diadorim ainda quem ensina Riobaldo a lembrar da bondade da mãe, a 

apreciar as belezas da natureza e até mesmo a amar Otacília.  

Dessemelhante, diferente de todos por destino, Diadorim reage violentamente 

quando um jagunço do bando o chama de “delicado” (ROSA, 1976, p. 123), assim 

como havia atacado o homem que se insinuou para os dois quando do episódio da 

travessia do Rio São Francisco, cena antecipatória do erótico que permeia toda a 

narrativa. Por outro lado, mantém o recato desde o primeiro encontro, pedindo a 

Riobaldo que urine longe dele. Quando os dois se reencontram, “faltou com o passo, 

num rejeito, de acanhamento” e, ao longo da narrativa, nega os desejos de Riobaldo 

apenas com o olhar. Interessante observar que, ao apresentar o moço “tão variado e 

vistoso”, o autor adiciona um artigo definido masculino desnecessário: “Ele se chamava 

o Reinaldo.” (ROSA, 1976, p. 108) (grifo nosso) 

Diadorim luta com todas as forças pelo seu amor, exclusivamente dedicado a 

Riobaldo. Roía-se de ciúme e lança mão de um ardil para propor um trato com o amado: 

abstinência de relações sexuais, alegando que isso dá mais coragem, conforme adotava 

o cultuado chefe jagunço seu Joãozinho Bem-Bem – “o sempre sem mulher, mas 

valente em qualquer praça.” (ROSA, 1976, p. 147). Diadorim faz o amigo jurar, ainda 

que sem muita eficácia, pois Riobaldo não cumpre o trato. “Diadorim me vigiava. (...) 
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Diadorim não me acusava, mas padecia. Ao que me acostumei, não me importava. Que 

direito um amigo tinha, de querer de mim um resguardo de tamanha qualidade?” 

(ROSA, 1976, p. 147/148) 

Além disso, Diadorim é passional diante das mulheres próximas a Riobaldo e, 

por parte de Otacília, tal reação é recíproca, pois a flor que, para Riobaldo, Otacília 

chama de “casa-comigo”, em seguida é apenas “liroliro” na resposta a Diadorim. Este 

enlouquece de ciúme e ameaça Riobaldo com um punhal.  

Na fazenda Barbaranha, ocorre uma cena de extrema densidade, que remete à 

imagem proustiana do desejo tornando-se “um rastilho fosforescente”. Só que, neste 

caso, quem acende o pavio é o próprio Diadorim, ao dirigir o olhar à moça “mais 

vistosa” da família, virtual objeto de desejo de Riobaldo. O olhar “arregalado de 

ciúmes” de Diadorim conduz os olhos de Riobaldo. “A boniteza dela esteve em minhas 

carnes. (...) Os olhos de Diadorim não me reprovavam – os olhos de Diadorim me 

pediam muito socorro.” (ROSA, 1976, p. 344). 

Mais uma passagem de elevado grau de erotismo se dá quando Riobaldo 

conhece o Verde-Alecrim. “Cheguei e logo achei que lugar tal devia era de ter nome de 

Paraíso” (ROSA, 1976, p. 397). Um paraíso, no entanto, ínfero, pois “ficava em 

aprazível fundo, no centro de uma serra enrodilhada” (ROSA, 1976, p. 397), onde as 

duas “mulheres-damas”, Maria-da-Luz e Hortência Ageala, recebem Riobaldo. 

O matiz das palavras cria uma imagem luminosa e agradável do lugar, onde o 

sexo é livre e o protagonista experimenta um alegre prazer do corpo e do espírito, seu e 

do outro(a). “No meio delas duas, juntamente, eu descobri que até mesmo meu corpo 

tinha duros e macios” (ROSA, 1976, p. 398), menção em que não se pode desconsiderar 

a dupla de adjetivos substantivados que remetem ao corpo masculino e ao feminino. É 

ali também que Riobaldo compartilha e, em um arroubo de empatia e alteridade, cede 

um momento de prazer ao jagunço Felisberto, que montava guarda, sucumbindo ao 

argumento da mulher: “Tu não repartindo, tu tem?...” (ROSA, 1976, p. 399). Para não 

aparecer nu diante do companheiro, Riobaldo chega a colocar uma peça de roupa de 

Maria-da-Luz, reagindo imediatamente. “Eu sentinela”, ele repete várias vezes, 

vivenciando uma inversão de papéis, e acaba por sugerir que o rapaz permaneça em 

definitivo com as duas mulheres do Verde Alecrim, que também eram parceiras entre si 

– “nas horas vagas, no lambarar, as duas viviam amigadas, uma com a outra – se soube” 

(ROSA, 1976, p. 400). 
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Considerações finais 

A partir do levantamento exposto, podemos lançar mão de uma análise um tanto 

anacrônica e interpretar a relação amorosa entre Riobaldo e Diadorim a partir de 

conceitos contemporâneos, relacionados à Teoria Queer. Sob essa perspectiva, o amor 

dos dois traz em seu cerne o amplo gradiente da natureza humana que transita entre o 

sexo – homem e mulher, tomando por base as características biológicas e anatômicas –; 

o gênero – feminino e masculino, que são construções sociais mediadas pela linguagem 

–; a orientação sexual – que reflete o desejo –; e a identidade de gênero – o quanto o 

indivíduo se identifica com a expectativa que a sociedade tem em relação ao seu sexo e, 

consequentemente, ao gênero construído para que ele ostente e reforce essa criação 

social.  

O risco dessa interpretação, no entanto, é apenas substituir o modelo binário – 

homem-mulher, heterossexual-homossexual – por uma nova categorização, mesmo que 

mais ampla, das referências sexuais e afetivas. Por outro lado, em defesa desse tipo de 

análise, recorremos ao conceito de “grande tempo”, elaborado por Bakhtin, em que 

novos sentidos eclodem das grandes obras de arte, significados que ficaram latentes e 

que só podem ser compreendidos além da contemporaneidade dessas obras. 

“O corpo não traslada, mas muito sabe, adivinha se não entende.” (ROSA, 1976, 

p. 25 e 26). “Com que entendimento eu entendia, com que olhos era que eu olhava?” 

(ROSA, 1976, p. 114)  

O desejo mutante, a instabilidade, a pluralidade, enfim, os “inumeráveis estados 

do ser” é que estão em jogo na relação amorosa de Riobaldo e Diadorim, enquanto 

representantes da condição humana, cuja natureza complexa não consegue se limitar ao 

regime dual e fragmentado postulado por doutrinas e pelo cientificismo moderno. 

Tampouco pode ser superada por conceitos contemporâneos. Com uma percepção e 

uma sensibilidade aguçadíssimas, Guimarães Rosa revela sutilezas do viver, alcança 

estágios profundos de compreensão dos sentimentos de amor, desejo e afeto, que 

seguem caminhos próprios e autônomos, e os expressa com genialidade em Grande 

Sertão: Veredas. 
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O ROMANCE DE FORMAÇÃO COMO PARÂMETRO: BILDUNG EM ESAÚ E 
JACÓ 
Pedro Armando de Almeida Magalhães (UERJ) 

RESUMO: As referências a Goethe são explícitas em Esaú e Jacó de Machado de Assis, 
notadamente as que dizem respeito à obra monumental e magistral que constitui o Fausto, drama 
da existência humana. No entanto, seria interessante averiguar qual a pertinência de adotar como 
parâmetro uma outra obra do genial autor alemão, o romance Wilhelm Meisters Lehrjahre (Os 
anos de aprendizado de Wilhelm Meister). De um lado, o livro, que se torna o modelo de romance 
de formação, aproxima-se de Esaú e Jacó por pertencer ao mesmo gênero narrativo híbrido, além 
de não descrever com linhas muito nítidas o contexto histórico. De outro, é inegável que a 
obsessão teatral que fundamentaria a concepção da “Bildung” (formação, em alemão) burguesa 
alemã encontra alguma sugestão de respaldo no plano dialógico que se constrói entre o narrador 
machadiano e seus leitores. O presente estudo visa portanto demonstrar a atualidade de Wilhelm 
Meisters Lehrjahre como parâmetro para se pensar as relações sociais e a formação do indivíduo 
em Esaú e Jacó, buscando-se partir da “Bildung” alemã para se pensar a questão da construção 
de cidadania no Brasil. É no plano dialógico entre o narrador e o leitor que se encontra algum 
ensejo de experiência de formação. No plano dos personagens, Pedro e Paulo ofereceriam um 
anti-exemplo, ou uma “anti-Bildung”, observada atentamente pelo conselheiro Aires. Em nossa 
análise, nós nos valemos de ensaios críticos sobre romance de formação (MAZZARI, MAAS), 
bem como de estudos sobre cidadania (CARVALHO) e cordialidade (HOLANDA) no Brasil. 
 
Palavras-chave: Romance de formação. Machado de Assis. Cidadania 

 

Esaú e Jacó (1904) é um romance às vezes considerado enigmático, por apresentar 

inúmeras chaves de leitura e suscitar certa ambiguidade interpretativa. Tem como cenário 

o Rio de Janeiro do século XIX, então capital do país, no período das mudanças 

governamentais que culminam com a mudança de regime (da Monarquia para a 

República). Apresenta dois irmãos como protagonistas, muito embora ambos sejam 

bastante superficiais em seus posicionamentos ideológicos. A narrativa efetivamente 

segue a vida desses dois irmãos, Pedro e Paulo, que são, como Esaú e Jacó da Bíblia, 

antagonistas, inimigos. Por acompanharmos acontecimentos relacionados ao período de 

gestação dos dois no ventre da mãe, bem como infância, juventude e maturidade, de certa 

forma é a “formação” (“Bildung”, em alemão) dos dois que se desvenda para o leitor.  

É curioso notar, além disso, a importante citação a Fausto, de Goethe, em capítulo 

que enfoca o drama de Flora (capítulo LXXXI), objeto de disputa amorosa dos dois, e 

que ama a ambos, igualmente, sem conseguir no entanto se decidir por nenhum dos dois. 

Além disso, o romance tem uma esfera peculiar que se sobrepõe ao plano 

propriamente da trama dos acontecimentos: a esfera do diálogo do narrador com o leitor. 

No capítulo intitulado “Entre um ato e outro” (XLVI) a experiência teatral é sugerida pelo 

narrador a seus leitores como a grande metáfora da perspectiva de leitura. 
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Por fazer menção explícita a Fausto de Goethe, inclusive citando versos; bem 

como por equiparar a plateia do teatro aos leitores da narrativa envolvendo Pedro e Paulo, 

Esaú e Jacó se prestaria a uma análise que utiliza como parâmetro o romance de formação 

Wilhelm Meisters Lehrjahre (Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister), outra obra do 

genial gigante Goethe. 

 

Pontos de contato 

 

De um lado, tanto Os anos de aprendizado quanto Esaú e Jacó  pertencem ao 

mesmo gênero narrativo híbrido. São romances no sentido amplo do termo. E, por serem 

romances, podem incluir poesia e teatro em suas tessituras. Nas duas obras, ademais, o 

contexto histórico não é descrito com linhas muito nítidas. Em ambos os casos há uma 

tendência em querer traçar tipos sociais da burguesia de época que se relacionam com 

membros da elite nobiliária e/ou governamental. Nas duas narrativas, há um nítido 

interesse em instruir o leitor através da experiência dos protagonistas.  

 

A presença da História nos dois romances 

 

Pode-se afirmar que nos dois romances os dados históricos podem ser obtidos 

eventualmente por intermédio de referências a seres verídicos relegados ao segundo plano 

ou por meio de citações a obras ou correntes de pensamento de época. E se é verdade que 

em Wilhelm Meisters Lehrjahre o entusiasmo pela “Bildung” através do teatro 

corresponde efetivamente a uma forte tendência cultural no final do século XVIII alemão, 

as poucas precisões histórico-geográficas reforçam a natureza exemplar e genérica da 

experiência do protagonista para o leitor. Diferentemente de Esaú e Jacó, que faz 

menções precisas ao espaço urbano do Rio de Janeiro e segue de forma explícita a 

cronologia dos eventos da transição de regime governamental. Todavia, os fatos 

históricos, no romance brasileiro, carecem da profundidade necessária na vida dos 

personagens. Falta a devida correlação entre os eventos históricos e uma participação 

ativa nas mudanças governamentais. Ou um genuíno comprometimento com os 

problemas brasileiros. A problemática social não encontra verdadeiro eco na vida dos 

personagens, indivíduos em sua maioria abastados que não são afetados realmente pelas 

transformações políticas.  Pode-se concluir portanto que as duas obras não se enquadram 

bem no modelo “romance histórico”, conforme a concepção de Georg Lukacs (2000).  
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Estruturação narrativa e “Bildung” em Wilhelm Meisters Lehrjahre 

 

Parece paradoxal que Goethe tenha escolhido o gênero romance para tratar de uma 

questão – a “Bildung” (formação do indivíduo) – que, para a burguesia alemã ascendente 

da época, era o objetivo a ser alcançado através da arte dramática (o teatro). E realmente 

o teatro desempenha papel muito importante, pois, ao longo dos cinco primeiros livros 

(mais da metade da narrativa) o protagonista busca sua realização e desenvolvimento 

existencial no palco. Isto sem mencionar o fato de que há um predomínio evidente de 

diálogos e monólogos. Excetuando-se o livro VI, em praticamente todos os livros que 

compõem o romance as cenas (curtas ou longas)  têm grande destaque. 

Ao retratar os anseios da burguesia ascendente em território alemão valendo-se de 

tipo social representado por Wilhelm Meister, Goethe descreve fenômeno histórico ao 

mesmo tempo que dele se distancia pelo olhar crítico associado à escolha de gênero 

literário diferente do dramático (defendido pela elite burguesa de época), mas cuja 

complexidade, hibridismo e ecletismo intrínseco não obstarão, antes impulsionarão sua 

própria expansão ao final do século XVIII e ao longo do século XIX. Na verdade, o 

romance Wilhelm Meisters Lehrjahre, ao pretender se substituir à peça teatral como 

“veículo” da “Bildung” na Alemanha, acaba por sugerir novo entendimento com relação 

à formação do indivíduo, sobretudo por intermédio de seus últimos livros (VI, VII e VIII). 

O herói renuncia ao teatro em prol de um pragmatismo esclarecido, legitimado por 

sociedade humanista conduzida por uma nobreza pensante. Ao final, a grande 

transformação individual seria perceber que o teatro não dá conta do papel social. O herói 

goethiano desenvolve uma apreensão crítica da vida que o leva a almejar contribuir 

efetivamente em sociedade. Paralela e sintomaticamente, Goethe escolhe não o teatro, 

mas o romance para configurar os anseios de “Bildung” da burguesia ascendente. 

O fato de o romance ser estruturado fundamentalmente por meio de grandes cenas 

ou sucessões de pequenas cenas, bem como de trazer grandes debates (entre os 

personagens) sobre a primazia de gêneros literários (como no livro V) só aumenta a 

complexidade e caráter “caleidoscópico” da obra.  

Com relação ao livro VI (“Bekenntnisse einer schönen Seele”), nota-se claramente 

uma ruptura de foco narrativo, pois ao narrador onisciente privilegiando o percurso de 

Wilhelm Meister se substitui uma narradora anônima nobre (chamada de “bela alma”) 

que relata as diferentes etapas de sua existência, desde a infância à idade madura. A voz 
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narrativa dos livros I a V somente é retomada nos livros seguintes (VII e VIII). Entretanto, 

tal “ruptura” é somente parcial, pois há “pontes” ou “pontos” que ligam o livro VI ao 

restante da trama. Com efeito, já no livro V faz-se referência ao livro VI como um 

manuscrito lido por dois personagens. O livro VI aparece portanto no livro V como um 

objeto da esfera ficcional. O manuscrito autobiográfico mencionado e revelado a dois 

personagens no livro V é aberto em toda sua extensão ao leitor somente em livro à parte, 

imediatamente posterior. E também o livro VI exerce função antecipatória:  “As 

confissões da bela alma” ajudam a compreender as origens da Sociedade da Torre, 

descrita nos dois últimos livros do romance, além de poderem ser consideradas (no 

sentido amplo) como a contrapartida nobre, feminina e espiritual da “Bildung”. 

Quanto à história de Wilhelm pode-se dizer que o romance se escreve em dois 

estratos sobrepostos que se fundem: um estrato da história propriamente dita do 

protagonista que coloca em cena prioritariamente a “Bildung” deste ou, de forma 

secundária, a experiência de outros personagens (como é o caso da “schöne Seele”, ou, 

globalmente, os inúmeros juízos de valor emitidos pelos mais diversos personagens em 

diálogos ou por carta); e um estrato da esfera do narrador-leitor, que promove um olhar 

distanciado e crítico da mesma “Bildung”, promovendo, de certa forma, a “Bildung” de 

quem lê. O leitor identifica-se com o protagonista mas também dele se destaca nas 

instâncias subjacentes num processo contínuo de reflexão. O que é especialmente 

específico neste romance é o olhar dirigido ao “devir” do herói, à transformação do ponto 

de vista a partir da experiência. 

 

“Bildung” em Esaú e Jacó 

 

Não podemos dizer que tal transformação do ponto de vista ocorre no romance de 

Machado, pois os presumidos heróis, os gêmeos Pedro e Paulo, permanecem praticamente 

os mesmos ao longo de toda a narrativa, mantendo a oposição de posicionamentos que os 

distinguem e correspondendo à visão estereotipada de carreira bem sucedida na sociedade 

burguesa brasileira. A experiência de vida não os transforma. A vida dos dois segue um 

curso inteiramente previsível em suas grandes linhas. Eles correspondem às profecias da 

cabocla do Morro do Castelo e se tornam “grandes”. 

A “Bildung” dos dois é narrada de forma bastante sucinta no romance, 

assinalando-se as bandeiras às quais se afiliam. A formação dos dois não é especial. Os 

dois agem em conformidade aos anseios dos pais, escolhendo profissões respeitáveis: 
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Paulo se torna advogado; Pedro médico. Mais tarde iniciam carreira política tornando-se 

deputados, o que demonstra elevado grau de conformismo social. A metáfora utilizada 

para tratar da distinção ideológica construída pelos dois, apesar das grandes semelhanças 

reais, é a das gravatas, o que sugere tanto uma falta de consistência quanto a fragilidade 

da polarização. 

As barbas não queriam vir, por mais que eles chamassem o 
buço com os dedos, mas as opiniões políticas e outras vinham e 
cresciam. Não eram propriamente opiniões, não tinham raízes grandes 
nem pequenas. Eram (mal comparando) gravatas de cor particular, que 
eles atavam ao pescoço, à espera que a cor cansasse e viesse outra. 
(ASSIS, 2012, p. 77) 

 

Na verdade a vestimenta surge como uma alegoria do simulacro de 

posicionamento político profundo, ou como um elemento que daria uma identidade 

somente aparente. O conto “O Espelho”, também de Machado de Assis, já havia tratado 

do efeito causado por uma farda na psique de um indivíduo. A roupa transformaria o 

indivíduo, lhe dando o estofo que realmente não possui. 

Pedro e Paulo, apesar de toda a luta para se diferenciarem, não conseguem 

convencer a amada Flora. Esta perece ao ser obrigada a escolher um dos dois. Para ela 

eles seriam iguais, podendo se fundir e se tornar uma mesma pessoa. 

Em que pesem as afiliações partidárias de cada um, Pedro e Paulo na verdade 

fazem parte de um mesmo grupo, uma elite que tem asseguradas as suas vantagens, o seu 

espaço privilegiado na pirâmide social. A pouca participação da população na mudança 

de regime governamental é sintoma da permanência de um sistema excludente, muitas 

vezes arbitrário, que beneficia alguns, praticamente os mesmos, em detrimento de muitos. 

As notícias da proclamação da República chegam através de boatos a uma população 

“bestializada” (LOBO, Aristides; citado por CARVALHO), pouco acostumada a fazer 

valer princípios básicos de cidadania: 

A surpresa da proclamação entrou para a história na frase 
famosa de Aristides Lobo, segunda a qual o povo do Rio de Janeiro 
assistira bestializado, isto é, bestificado, atônito, aos acontecimentos, 
sem entender o que se passava, julgando tratar-se de parada militar. A 
participação popular foi menor do que na proclamação da 
independência. Não houve grande movimentação popular nem a favor 
da República, nem em defesa da Monarquia. Era como se o povo visse 
os acontecimentos como algo alheio a seus interesses. (CARVALHO, 
2012, p. 80-81) 

 

A estrutura estamental (FAORO, 2012) perdura. 
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O entusiasmo de Paulo ao descobrir a mudança de regime revela o seu 

distanciamento em relação aos problemas brasileiros profundos. Em sua comemoração 

da passagem à República, ele empresta à França a vestimenta revolucionária para criar 

um universo inexistente de engajamento do povo.   

A polarização entre Pedro e Paulo na verdade não teria muitas diferenças em 

relação à polarização política que viceja atualmente no país. A cordialidade brasileira 

(HOLANDA, 2006), associada ao oportunismo individual, não dá conta do respeito ao 

bem público e parece enfraquecer os princípios básicos da cidadania. Aparências de 

polarização escondem o arrivismo contundente e a ideologia política de empréstimo. 

Contrapondo-se à “Bildung” dos personagens Pedro e Paulo, o romance Esaú e 

Jacó parece sugerir um outro espaço, que é o plano do diálogo entre o narrador e seus 

leitores, bem distinto do da narrativa propriamente dita. O narrador do romance 

machadiano parece convidar o leitor a observar com os próprios olhos os acontecimentos 

narrados. O leitor seria assim um espectador guiado por um narrador. O leitor seria 

convidado a se formar na experiência de leitura. 

Acresce a isso um outro elemento muito interessante: a ambiguidade do 

personagem Aires no romance. Aires tem caráter ambíguo, se confundindo muitas vezes 

com o narrador. Aires poderia inclusive desbancar os gêmeos no papel de protagonista. 

Se há real duplicidade, ela não se encontra através de Pedro e Paulo, mas no próprio Aires, 

narrador não inteiramente assumido, desdobrado em personagem na terceira pessoa do 

singular ou através de seus diários. Aires seria Esaú e Jacó numa mesma pessoa. Pedro e 

Paulo seriam miragens enganosas. “O melhor é ler com atenção” (ASSIS, 2012, p. 39). 

A “Bildung” se efetivaria através de Aires narrador ambíguo, sendo dirigida a seus 

leitores, para desenvolvimento de um olhar crítico efetivo; não através dos gêmeos, que 

na realidade sugerem o engano das aparências vestimentais, representando o 

convencionalismo apático de uma “Bildung” elitista, ou uma “anti-Bildung”. 

No país onde predominaria o binômio da Toga (símbolo da justiça burocrática e 

de privilégios) e da Farda (simbolizando a tendência ao autoritarismo, em especial o 

militar), opõe-se assim o desenvolvimento da capacidade crítica para o bem da construção 

da cidadania. 

O teatro do capítulo XLVI (ASSIS, 2012), intitulado “Entre um ato e outro”,  

coloca o leitor como espectador privilegiado da narrativa, estimulado a desenvolver 

distanciamento crítico suficiente para apreender o que se encontra nas entrelinhas. Desse 

desafio proposto ao leitor dependeria a compreensão do alto grau de ironia contido no 
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romance. Contrapondo-se o percurso formativo dos gêmeos às chamadas de atenção do 

narrador ao leitor, percebe-se o anseio de estimular uma leitura mais perspicaz e crítica, 

que examinasse com profundidade os jogos de cena.  

Ao contrário de Wilhelm Meister, Pedro e Paulo, a despeito do antagonismo 

político assumido que busca diferenciá-los, apresentam grande vacuidade e inconsistência 

subjetiva. Membros da elite burguesa brasileira do século XIX, testemunhas da transição 

de regime governamental, eles apontam para a ausência de projeto social que fundamenta 

a cidadania. Eles representam mais uma “anti-Bildung”, por estarem ligados a um 

convencionalismo superficial, a uma ausência de profundidade ideológica. A “Bildung” 

propriamente dita se daria no romance brasileiro através do narrador que instiga o leitor 

à leitura aprofundada, ao olhar perscrutador que percebe as artimanhas de poder por trás 

das estratégias de identificação e de diferenciação. 

É no desenvolvimento do olhar crítico de um público leitor que os antagonismos 

políticos enganosos são afastados dando lugar a uma reflexão sobre as necessidades da 

construção da cidadania. 

Wilhelm Meister passa pela experiência teatral para achar enfim o seu caminho. 

É toda uma “Bildung” que é compartilhada com o leitor. O leitor machadiano, por sua 

vez, ao adotar o olhar do espectador de peça teatral, pode vir a se formar como observador 

astuto da “Bildung” convencional e superficial (ou “anti-Bildung”, por falta de 

consistência reflexiva) de Pedro e Paulo.  
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A TORÇÃO DO MITO FÁUSTICO COMO DESPEDIDA DA MODERNIDADE

Resumo: A presente comunicação busca pensar a forma como as releituras do mito fáustico 
(Dr. Fausto de Thomas Mann, 
Valéry) possibilitam um pensamento sobre a modernidade do século XX 
entenderá aqui enquanto despedida do ideal moderno. As pro
no entanto, já não são ascendentes e/ou lineares, uma vez que a pr
associada a estágios sucessivos é posta, nos textos literários em xeque. Afinal, o que nos trouxe 
o projeto moderno? – pergunta cada uma das interpretações fáusticas. Afinal, onde está o 
indivíduo, ideia fundadora da modernidade? O
o momento no qual um dos mitos que nasce na modernidade incipiente e ganha força com o 
avançar da modernidade (o Fausto
os ideais que foram fundame
modernidade olha-se ao espelho, enxerga claramente as ilusões que a fomentaram e percebe que 
fora o seu movimento, os ideais que estão por traz da ideia de subj
agora, no início do século XX, aceitar prontamente as premissas modernas. O foco central, 
portanto, será o estudo das apropriações do início do século XX e da relação que a torção do 
mito fáustico possui com a ideia de despedida da modernidade. Torção é ente
da discussão trazida por Gianni Vattimo para a diferença entre as palavras 
e Überwindung (superação) no contexto do pensamento pós
Heidegger. Nesse sentido, a ideia de torção possibilita u
das várias mortes anunciadas ao longo do século XX, inclusive para aquela que aqui nos 
interessa: a morte de Fausto. 

 

Palavras-chave: Fausto. Subjetividade. Modernidade. Torção

 

 Busco aqui revisitar, reinterpretar, 

pensamentos que persigo há tempos. Revisito aqui o mito fáustico, ou melhor, a forma 

como o mito fáustico reaparece no início do século XX. Reaparece como Fausto, como 

músico, como uma voz. Reaparece para que p

todas talvez? 

 Refiro-me aos livros 

Valéry e Tragédia Subjectiva

longo de minha fala perceber ou pensar como o mito fá

A TORÇÃO DO MITO FÁUSTICO COMO DESPEDIDA DA MODERNIDADE

Tatiana de Freitas Massuno (UCAM)

 
A presente comunicação busca pensar a forma como as releituras do mito fáustico 

de Thomas Mann, Tragédia Subjectiva de Fernando Pessoa e Meu 
Valéry) possibilitam um pensamento sobre a modernidade do século XX 
entenderá aqui enquanto despedida do ideal moderno. As progressões fáusticas do século XX, 

já não são ascendentes e/ou lineares, uma vez que a própria ideia de progresso 
associada a estágios sucessivos é posta, nos textos literários em xeque. Afinal, o que nos trouxe 

pergunta cada uma das interpretações fáusticas. Afinal, onde está o 
indivíduo, ideia fundadora da modernidade? O que nos trouxe a fé da razão? Percebe
o momento no qual um dos mitos que nasce na modernidade incipiente e ganha força com o 

Fausto goetheano traz o ápice do otimismo moderno) olha de frente 
os ideais que foram fundamentais para o seu surgimento. Momento de autorreflexão na qual a 

se ao espelho, enxerga claramente as ilusões que a fomentaram e percebe que 
fora o seu movimento, os ideais que estão por traz da ideia de subjetividade, que impossibilitam 

ora, no início do século XX, aceitar prontamente as premissas modernas. O foco central, 
portanto, será o estudo das apropriações do início do século XX e da relação que a torção do 
mito fáustico possui com a ideia de despedida da modernidade. Torção é entendida aqui a partir 
da discussão trazida por Gianni Vattimo para a diferença entre as palavras Verwindung

(superação) no contexto do pensamento pós-metafísico desenvolvido por 
Heidegger. Nesse sentido, a ideia de torção possibilita uma apreensão mais ampla para o sentido 
das várias mortes anunciadas ao longo do século XX, inclusive para aquela que aqui nos 

 

Fausto. Subjetividade. Modernidade. Torção 

Busco aqui revisitar, reinterpretar, rememorar e por que não? – distorcer ideias e 

pensamentos que persigo há tempos. Revisito aqui o mito fáustico, ou melhor, a forma 

como o mito fáustico reaparece no início do século XX. Reaparece como Fausto, como 

músico, como uma voz. Reaparece para que possa novamente morrer, de uma vez por 

me aos livros Doutor Fausto de Thomas Mann, Meu Fausto

Tragédia Subjectiva de Fernando Pessoa e, de alguma forma, buscarei ao 

longo de minha fala perceber ou pensar como o mito fáustico sofre a sua torção ali no 
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A presente comunicação busca pensar a forma como as releituras do mito fáustico 
Meu Fausto de Paul 

Valéry) possibilitam um pensamento sobre a modernidade do século XX - aquela que se 
gressões fáusticas do século XX, 

ópria ideia de progresso 
associada a estágios sucessivos é posta, nos textos literários em xeque. Afinal, o que nos trouxe 

pergunta cada uma das interpretações fáusticas. Afinal, onde está o 
que nos trouxe a fé da razão? Percebe-se, assim, 

o momento no qual um dos mitos que nasce na modernidade incipiente e ganha força com o 
goetheano traz o ápice do otimismo moderno) olha de frente 

ntais para o seu surgimento. Momento de autorreflexão na qual a 
se ao espelho, enxerga claramente as ilusões que a fomentaram e percebe que 

, que impossibilitam 
ora, no início do século XX, aceitar prontamente as premissas modernas. O foco central, 

portanto, será o estudo das apropriações do início do século XX e da relação que a torção do 
ndida aqui a partir 

Verwindung (torção) 
metafísico desenvolvido por 

ma apreensão mais ampla para o sentido 
das várias mortes anunciadas ao longo do século XX, inclusive para aquela que aqui nos 

distorcer ideias e 

pensamentos que persigo há tempos. Revisito aqui o mito fáustico, ou melhor, a forma 

como o mito fáustico reaparece no início do século XX. Reaparece como Fausto, como 

ossa novamente morrer, de uma vez por 

Meu Fausto de Paul 

de Fernando Pessoa e, de alguma forma, buscarei ao 

ustico sofre a sua torção ali no 

78

MUSEU1076
Pencil

Ana
Pencil



2 
 

 
 

início do século XX. A palavra torção, ou distorção, ou repetição-distorção é pensada a 

partir do livro o O Fim da Modernidade de Gianni Vattimo. No livro em questão o autor 

busca elevar a ideia de pós-modernidade à categoria de reflexão filosófica. Ou seja, 

pensar a pós-modernidade não meramente enquanto um problema cronológico e/ou um 

apanhado de distintas características, mas como um problema filosófico que tem nos 

pensamentos de Nietzsche e Heidegger uma primeira formulação. Habermas já havia 

entendido Nietzsche como esse ponto de inflexão da pós-modernidade. O que Vattimo 

busca em seu livro, por outro lado, é pensar a forma como as contribuições de Nietzsche 

e Heidegger poderiam garantir algo positivo, ou “um bom temperamento”, perante a 

contemporaneidade, perante a pós-modernidade. Pergunta-se, assim: o que fazer com a 

quebra epistemológica, entendendo-se que, de fato, existe uma ruptura, que a pós-

modernidade nos traz? 

 Para pensar o problema faz-se necessário, primeiramente, atentar à palavra pós-

modernidade. Ou melhor, faz-se necessário pensar a contradição que o termo em si traz. 

O pós, enquanto prefixo, carrega o sentido de ultrapassamento ou superação que se 

revela incongruente com a ideia de pós-modernidade. Ultrapassar a modernidade 

implicaria continuar na sua lógica, ter-se ainda como superação.  

 Quando Hegel, o primeiro filósofo que toma a modernidade como um problema, 

anuncia o problema da subjetividade enquanto síntese dos “novos” tempos, garante a 

esse novo o sentido de superação, de progresso. Não é por acaso a associação que se faz 

entre o Fausto de Goethe e o percurso hegeliano na fenomenologia do espírito. É o 

primado da ação, é o primado do progresso, ou como Lukács entende é “a Ilíada da vida 

moderna” (LUKÁCS, 1965, p.175). O novo, portanto, adquire aqui um sentido 

positivo, movente, na medida em que estágios sucessivos seriam capazes de garantir ou 

fomentar o progresso. Não é difícil de perceber como as ideia de novo, progresso, 

superação, ultrapassamento se associam. E é também pelo viés da superação, ou tendo 

essa ideia enquanto norte, que as interpretações fáusticas do século XX serão pensadas 

enquanto decepcionantes. Decepcionam na medida em que não trazem a superação 

enquanto marca. Decepcionam, pois não são capazes de ultrapassar o Fausto gotheano.  

 O Fausto de Fernando Pessoa decepcionaria enquanto tentativa dramática mal 

fadada, como se, de alguma forma, o conteúdo escolhido pelo poeta não pudesse ser 

comportado pela forma dramática almejada. O Fausto de Paul Valéry é avaliado pelo 

mesmo viés. Não é completo, não é uma obra prima, sequer se equipararia à obra-prima 
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de Goethe. O de Thomas Mann decepciona pela falta de envergadura positiva. Não 

superam o Fausto goetheano, não o ultrapassam. Mas deveriam? 

 Para que a pós-modernidade possa ser elevada à categoria filosófica Vattimo se 

apropria de uma palavra usada por Heidegger (não inúmeras vezes, no entanto. A 

importância da palavra não deveria ser mensurada pela ocorrência nos escritos do 

filósofo) e, embora não utilizada por Nietzsche, apresenta-se como uma coerente 

interpretação para sua filosofia da manhã: a palavra Verwindung. A relação entre a 

modernidade e a pós-modernidade deveria ser pensada enquanto Verwindung e não 

Überwindung, uma vez que não é o sentido de ultrapassamento da modernidade que é 

postulado. Pensar em ultrapassamento, superação, seria o mesmo que permanecer na 

lógica da modernidade, aquela que pressupõe o novo enquanto valor. A pós-

modernidade enquanto Verwindung, por outro lado, implicaria uma torção, distorção ou, 

no sentido da tradução para o italiano: remeter-se a, recuperar-se de, restabelecer-se de. 

É no sentido de uma torção, repetição-distorção que os Faustos do século XX serão 

pensados, na medida em que é a própria lógica da modernidade, o valor do novo, ou da 

superação, que será recolocada nos Faustos. Repensada, recolocada. “É uma reprise!”, 

diria Mefistófeles em Meu Fausto.   

 Fausto é um dos poucos mitos que já nascem modernos. Seja pelas questões que 

se apresentam (refiro-me aqui ao indivíduo) seja pela marca temporal que ocupa, a 

figura de Fausto acaba por tornar-se símbolo da modernidade. Paul Valéry apropria-se 

em Meu Fausto da tradição fáustica. Uma reinterpretação consciente do passado do 

mito, tanto de Marlowe quanto de Goethe. Valéry diz-se tentado em transportar as 

figuras imortalizadas por Goethe, os dois extremos de humanidade e desumanidade, 

para o mundo no qual vive, para a primeira metade do século XX. Como reagiriam 

Fausto e Mefistófeles num mundo no qual o “diabo é apenas uma falácia histórica”? 

(VALÉRY, 1960, p. 35). Como seria a Fausto estar “fadado” a reviver após ter tido o 

todo? O que significaria ao homem do espírito tocar e ser tocado? É uma reprise, diria 

Mefistófeles. E enquanto reprise, enquanto recolocação em novo contexto, Fausto 

revive na variação do mesmo.  É o retorno do mesmo, como se a Fausto agora fosse 

somente permitido reviver as mesmas questões, estando o sentido de superação, de 

progresso eliminado. A ele já está tudo dado, resta-lhe apenas desejar se livrar da escrita 

de uma vez por todas. Como se, de alguma forma, a Fausto, a vida em um mundo no 

qual o indivíduo diminui de valor, no qual tudo lhe fosse conhecido, no qual os 

mistérios do caos tivessem sido desvendados fosse nada mais que uma maldição. 
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Afinal, Fausto, o símbolo da modernidade, o homem de ação, que tem o novo enquanto 

marca é fadado apenas reviver. O tédio é demais e Fausto clama para se livrar da 

escrita1 como um clamor último para decretar sua morte. A última. A final. As palavras 

de Fausto são claras: de uma vez por todas, diz. Pede para ser o último Fausto.   

 Valéry em seu projeto percebe o quão distante estava do mundo de Goethe, 

percebe o anacronismo que seria a figura do individualismo num mundo em que o 

indivíduo perdeu seu valor. Ao homem do espírito resta-lhe apenas enquanto reduto 

último de combate se desvencilhar das forças de um mundo sem espírito, resta-lhe 

rechaçar o riso de Lust, sua secretária, resta-lhe o pedido para se livrar da escrita, para 

deixar de escrever ou de ser escrito. A apropriação de Valéry recupera o mito e o 

continua a partir de onde fora deixado. O mito não é refundado, é reapropriado, a partir 

da consciência da tradição literária de onde provém. Se no Fausto goetheano há a 

aspiração pelo infinito, em Valéry, o todo já fora atingido (BLANCHOT, 2011, p. 285) 

- tudo se apresenta como dado, a ele é dado apenas o fardo de reviver. No entanto, disto 

provém seu sentido irônico: tudo terminou, não há mais nada, mas por isso mesmo, o 

homem do espírito começa a respirar, a ver, a tocar (BLANCHOT, 2011, p. 288). Aqui, 

entende-se o tédio de reviver, e aqui também se percebe a possibilidade de associar a 

apropriação de Valéry à concepção do último homem, do fim da história, do fim da arte. 

O mito, dessa forma, completaria o seu ciclo, fazendo reverência a sua tradição. 

Entenda-se aqui o sentido de torção em Valéry. O mito se torce sobre si mesmo, 

trazendo a partir dessa torção, não o elemento de superação e sim, o embate com os 

problemas que o ideal de superação trouxe. O momento nos quais o novo enquanto 

valor se reverte em tédio. Entretanto, a modernidade não é algo que se deixa para trás, 

tal como uma roupa usada, embora o clamor de libertação de Fausto assim peça.  

 Algo distinto, no entanto, acontece em Pessoa e em Thomas Mann. Não é a 

reverência ao mito, e sim, referência ao mesmo. Como se, de alguma forma, a tradição 

enquanto tal não fosse reverenciada, mas referenciada, o sentido aqui é o de repetição-

distorção. Se a palavra torção se mostrou apropriada para se pensar “Meu Fausto”, nos 

casos português e alemão o termo distorção, pela ideia de torcer para uma direção que 

não é prevista, torna-se mais apropriado.  

                                                           
1 Na tradução em inglês lê-se: “But writing is just what my great work is to get me rid of, for good and 
all.” A tradução em português é menos clara: “Mefistófeles: Então você quer acabar como literato, como 
um simples conquistador! É tão difícil então empunhar a pena...Por acaso eu escrevo?/ Fausto: Mas é 
justamente disso que minha grande obra deve me livrar de uma vez por todas.” (VALÉRY, 2010, p. 66) 
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  Em Pessoa e Mann a aparição da figura fáustica não está condicionada à 

consciência da tradição. No romance de Thomas Mann não há sequer menção à figura 

de Fausto, a não ser pelo título. Ademais, a peça, seja de Goethe, seja de Marlowe, 

entendendo-se que a consagração do mito enquanto tal acontece a partir dos dois, 

adquire tanto em Pessoa quanto em Mann, outra envergadura. Mann escreve um 

romance de quase setecentas páginas no qual o pensador Fausto, o símbolo da 

modernidade, é trazido para o ambiente da música. Fausto ali – entendendo-se que seja 

realmente Adrian Leverkühn a figura fáustica – de cientista, médico, pensador, 

transforma-se em um artista, naquele que deveria ser “um líder” e imprimir “o ritmo à 

marcha que conduz ao futuro” (MANN, 2000, p. 342). Adrian, assim, seria da estirpe 

dos construtores benjaminianos, capazes de, a partir da barbárie positiva, criar.  Em 

Pessoa, tem-se a matéria filosófica central 2 tornada poesia. O pendor dramático se 

mantém na medida em que Pessoa vem a entender que a poesia, a de mais alto grau pelo 

menos, aquela moldada nos parâmetros shakespearianos, a partir daquilo que entende 

enquanto sendo o dramático: da possibilidade de o poeta se despersonalizar. A poesia 

mais elevada seria aquela na qual o poeta, afastando-se do pendor meramente lírico, ou 

de um lírico de primeiro grau, conseguiria se despersonalizar, outrar-se; ou ainda, 

garantir o caráter dramático da poesia a partir da despersonalização do poeta.  

 Tragédia Subjectiva, entendido enquanto um poema dramático por Pessoa, falha, 

de acordo com a crítica pessoana justamente por sua tentativa dramática. Como diz 

Fernando Pessoa, o cerne do drama é uma luta, o embate entre Inteligência e Vida. José 

Augusto Seabra diria que não é por menos que o drama resulte falho. O grande 

problema de Pessoa residiria, no entender de Seabra, na escolha de conteúdo. Não 

haveria como um conteúdo tão abstrato quanto o embate entre Inteligência e Vida 

resultar dramático. Houve, portanto, um erro na escolha de gênero. Tal forma de se 

aproximar do problema do drama entende forma e conteúdo como pertencentes a esferas 

distintas. Somente o conteúdo poderia ser histórico. E se o drama resultasse não 

dramático? Se de forma inoportuna um drama não garantisse a dramaticidade almejada, 

o único culpado possível seria a escolha errada da matéria. Um problema de conteúdo, 

portanto. Assim pensava Goethe. Entendia que o importante era adequar o conteúdo 

apropriado à forma que lhe coubesse. Percebe-se que o que está em jogo é uma forma 

                                                           
2 Refiro-me ao embate entre Inteligência e Vida vislumbrado por Pessoa em seus projetos para compor o 
poema dramático fáustico.  
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atemporal, cujos traços estilísticos não sofressem qualquer alteração ao longo dos anos. 

Os gêneros: lírico, dramático e épico seriam formas atemporais (a-históricas) e qualquer 

problema de execução dos gêneros (traços épicos no drama, ou dramáticos na lírica) 

seria falha do autor, que não soube respeitar a especificidade de cada gênero.  

 Se, por outro lado, não entendo cada gênero como norma simplesmente, mas 

compreendo que a forma nada mais é do que conteúdo sedimentado3 o que foi 

considerado enquanto falha do autor, ganha aqui outra envergadura. Poder-se-ia 

conceber, a partir dessa mudança de postura, que haveria um enunciado da forma e um 

enunciado do conteúdo que poderiam estar ou não de acordo entre si. Nesse sentido, 

gêneros literários não seriam mais formas atemporais, mas formas historicizadas que 

trariam assim como o conteúdo problemas.  O que o poema dramático pessoano me diz 

sobre sua falência dramática? Seria, de fato, uma falência do drama ou seria, por outro 

lado, uma compreensão outra para aquilo que seria o dramático? Um drama sem ação, 

sem diálogo, a partir de vozes (majoritariamente de Fausto), sem desenlace, 

desenvolvimento no tempo. Vozes que anunciam um embate. Vozes sem rosto ou 

descrição, sem qualquer diretriz sobre uma possível encenação – são descrições 

mínimas, quase não há rubrica, há apenas vozes. Há majoritariamente a voz de Fausto, a 

atenção as suas palavras que apresentam um embate: Inteligência e Vida. Embate, 

entretanto, que não se apresenta aos olhos, uma vez que não há luta visível no palco. A 

visibilidade da luta pode ser apenas presenciada pelo som das palavras. Pelo som e não 

pela imagem. A linguagem, pelo contrário, no poema fáustico não cria imagens, apenas 

desertifica a possibilidade de construção imagética. Tem-se no poema dramático de 

Pessoa, assim, o descolamento entre encenação e poema dramático, entre visibilidade e 

palavras, entre luta e ação. Seabra, na tentativa de pensar drama a partir de um viés 

aristotélico-normativo, não apreendeu a empreitada pessoana que, tal como em outros 

poemas, direciona a atenção àquilo que se entende enquanto o material poético: 

palavras, sons, linguagem. O drama aqui não é a encenação de um texto, mas residiria 

na própria linguagem, no embate que ela a todo instante apresenta: a Inteligência de um 

lado e a Vida do outro.  

Do eterno erro na eterna viagem 
O mais que saibas na alma que ousa,  
É sempre nome, sempre linguagem 
O véu e a capa de outra cousa. (PESSOA, 1991, p. 175) 

                                                           
3 “As exigências impostas ao sujeito pelo material provêm antes do fato de que o próprio “material” é 
espírito sedimentado, algo socialmente preformado pela consciência do homem.” (ADORNO, 2011, p. 
36)  
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 Se, de um lado, tem-se “uma reprise...” (VALÉRY, 2010, p. 99) em Meu Fausto, 

a necessidade de reviver, marcada pelo tédio, decretando ali o fim da alma, do indivíduo 

– pilares da modernidade; de outro, tem-se o mito sofrendo uma (dis) torção – sem que 

a tradição seja trazida a partir de uma reverência. Talvez, a palavra mais apropriada no 

segundo caso seja referência. Ou seja: pode-se conceber que a “reprise” de Paul Valéry 

faz reverência à tradição fáustica, enquanto em Mann e Pessoa, tem-se referência à 

mesma, permitindo que o material fáustico, por não trazer em si o peso da tradição do 

mito, possa ser encarnado de outra forma. Possa ser, por exemplo, o material filosófico 

capaz de fomentar versos que trabalham na fronteira entre poesia e filosofia, e 

redimensionam o pensamento sobre o dramático, como no caso de Pessoa. Ou ainda, 

possa ser a premissa para que um romance seja, na verdade, uma grande obra teórica 

sobre arte. Em Mann e Pessoa tem-se a indistinção atingida pelo ultrapassamento de 

todas as fronteiras pré-estabelecidas entre o que seria um romance, poesia, filosofia ou 

teoria. Além disso, tem-se a impossibilidade de distinguir entre o que seria ou não o 

material fáustico. Afinal, seria necessário um pacto? E Margarida? 

 As três interpretações fáusticas do século XX mantêm-se, assim, distante do 

ideal de superação – ultrapassamento vislumbrado pela ideia de modernidade. O novo 

enquanto valor encontra nas três interpretações a exacerbação de sua potência que os 

levam à impossibilidade. Como fazer música ou arte no início do século XX, pergunta-

se Adrian? Ou, num jogo de espelhamento, como escrever, pergunta-se Thomas Mann, 

após Joyce, quando o romance já sofreu todos os abalos possíveis? Quando o novo 

enquanto valor trouxe a própria impossibilidade do fazer artístico? Adrian responde: 

evitando a possibilidade de superação, implodindo o fazer artístico, ou a possibilidade 

de fazê-lo a partir dos próprios pressupostos da música, ao criar uma música que 

prescinda de harmonia, sendo criada a partir de parâmetros matemáticos. Implodindo a 

aparência da música enquanto tal. Não é por menos que haja o paralelismo entre a figura 

de Adrian e a figura de Nietzsche. Vattimo entenderá o sentido de Verwindung em 

Nietzsche de duas formas nas quais busca escapar à superação da modernidade (ou aqui 

no caso da metafísica): primeiramente, enquanto a busca do eternizante (o mito, a arte); 

em segundo momento, enquanto dissolução da modernidade a partir da radicalização de 

suas tendências. É na tentativa de “imprimir a marcha de sua época”, tendo o novo 

enquanto um valor, que Adrian Leverkühn, implode a aparência musical. É a busca 
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constante do novo que impossibilita ou torna o novo enquanto valor uma 

impossibilidade na criação artística.  

 As reapropriações fáusticas do século XX, portanto, longe de serem medidas ou 

valoradas a partir da ideia de uma Überwindung, enquanto obras que deveriam superar 

ou ultrapassar a obra prima de Goethe, são aqui pensadas enquanto Verwindung do mito 

fáustico, enquanto revisitações, recolocações do problema fáustico que aqui se 

assemelha ao problema posto pela modernidade. A palavra em alemão, no entanto, 

ainda pode ser recuperada a partir de dois sentidos em português: o de torção e o de dis-

torção. Em Valéry tem-se a reverência ao mito, o mito que se torce sobre si mesmo, 

sendo reiniciado de onde fora deixado; em Pessoa e Mann, tem-se, por outro lado, a 

distorção, o problema sendo recolocado em outra direção, ora enquanto problema 

artístico ora enquanto problema epistemológico. Melhor, o problema do mito moderno 

em Pessoa e Mann ganha novos ares, assemelhando-se à arte ou à concepção do 

pensamento enquanto tal. Afinal, o que poderia se esperar quando um mito nascido 

moderno e europeu (perdoem-me a redundância) vai a solos portugueses e americanos? 
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DIACRONIA ESSENCIAL: TEMPO HISTÓRICO EM ‘VIAGEM À 

ITÁLIA’(1786-1788). 

Wilma Patricia M.D.Maas (UNESP/CNPq) 

 

 

RESUMO: A viagem de Goethe à Itália, empreendida entre 1786 e 1788, é, muito mais do que 

um diário de viagem, um texto “enciclopédico”, no qual se encontram muitas das mais 

importantes concepções do autor sobre arte, estética, Antiguidade e história. A leitura que se faz 

aqui baseia-se no conceito de “tempo histórico”, como o entenderam Reinhard Koselleck (2006) 

e Michail Bakhtin(1992), autores que investigaram como Goethe via o mundo fenomênico e a 

história como cronotopo. Em Roma, o “cronotopo universal”, essa perspectiva atinge o ponto 

máximo de evidência.  

Palavras-chave: Goethe. ’Viagem à Itália’. Tempo histórico.  

 

Goethe esteve na Itália entre setembro de 1786 e abril de 1788. A infinidade de 

assuntos dos quais se ocupou ao longo dessa permanência reflete os múltiplos interesses 

do autor, ao mesmo tempo em que confere ao texto seu caráter enciclopédico. Mas é 

preciso determo-nos aqui no sentido do termo “enciclopédico”. Assim como Friedrich 

Schlegel, cerca dez anos  mais tarde, enfatizará o caráter “universal e progressivo” da 

obra de arte, sua abrangência épica e sua natureza fragmentária, o Goethe “clássico” 

proverá o texto da temporada italiana de uma  dicção variada  e ao mesmo tempo autoral, 

inserindo ali observações que bem podem ter sido colhidas no calor da hora, ao lado de 

longos trechos extraídos de obras de outros viajantes que o precederam, além de 

reproduzir ali sua correspondência e mesmo textos de outros, como o pintor Tischbein e  

Karl Philipp Moritz, ambos companheiros de jornada.  
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 ‘Viagem à Itália’ é menos o relato fiel de uma experiência em um país estrangeiro 

do que um texto extremamente pessoal, para além do registro autobiográfico. As 

idiossincrasias, anseios, e obsessões do homem de 37 anos emergem sob o texto, 

desestabilizando a dicção clássica encontrada por aqueles que desejam ver ali o ponto de 

viragem, o momento em que o artista amadurece por completo para prover a Alemanha 

de seu Classicismo. O desejo pela Itália é confessado como uma patologia, como um mal 

a que apenas a contemplação e experimentação direta dos objetos do desejo poderia curar. 

Inspirado pela viagem anterior feita pelo pai e pelos objetos que lhe foram familiares na 

infância, trazidos por aquele, Goethe confessará “sua doença e sua estupidez”, pois  

 

Já há alguns anos não era capaz de contemplar qualquer autor latino, 

não podia mesmo contemplar coisa alguma que me trouxesse uma 

imagem da Itália. Se por acaso isso acontecesse, doía-me terrivelmente 

a alma. [...]Não tivesse eu tomado a decisão que levo adiante agora, 

teria já sucumbido. Impeliu-me a esta viagem o desejo de ver tais 

objetos com meus olhos, imprimindo-os em meu espírito. (GOETHE, 

1981, p. 98).  

 

O Anfiteatro e Verona é “o primeiro monumento significativo da Antiguidade” que seus 

olhos contemplam e marca também o começo da permanente perplexidade e espanto do 

“cimério” nas terras italianas. Aqui, o anfiteatro, contemplado vazio, faz o observador 

perder “a medida de quão extraordinariamente grande é o todo, [...] não se tem a medida, 

não se sabe se o anfiteatro é grande ou pequeno.” (GOETHE, 1981, p. 40). Muitas vezes 

Goethe reconhecerá que aquilo que vê vai além de sua capacidade de verbalização. Seja 

o espanto causado pelas enormes massas arquitetônicas, seja a alegria de se ver em meio 

à rica vegetação da Sicília, onde Goethe terá por fim a intuição de da Planta Primordial 

[Urpflanze]; todos esses momentos estão marcados pelo reconhecimento da incapacidade 

de expressão frente aos fenômenos da natureza e aos colossais empreendimentos da 

indústria humana. Goethe chegará mesmo a dizer que, perante a arte, toda palavra é inútil 

e inócua. Decorre daí que o texto da experiência italiana aponte muitas vezes para a 

questão do sublime na arte e na natureza, como uma experiência que corresponde a um 

abalo. 

Mas Viagem a Itália é também o texto no qual Michail Bakhtin identificou a 

“especial aptidão de Goethe para ver o tempo no espaço.” (BAKHTIN, 1992, p. 249) 
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Trata-se aqui tanto da já conhecida característica goethiana de consolidar as ideias 

abstratas em intuições sensíveis (a Planta Primordial, a Urpflanze, talvez seja a mais 

lembrada) quanto a uma capacidade de percepção de tempos distintos em um mesmo 

espaço. Em Estética da criação verbal (1992), Bakhtin procede à diferenciação entre o 

tempo natural e o tempo histórico, introduzindo assim aquela que acredita ser a 

compreensão goethiana do tempo, sempre ligada à sensibilidade.  Os indícios da marcha 

do tempo podem ser lidos, sobretudo, na natureza, “no movimento do sol e das estrelas, 

no canto do galo, nos indícios sensíveis e visuais das estações do ano.(1992, p. 241)” Para 

Bakhtin, esses são sinais que demarcam as atividades do homem sobre a terra, como a 

agricultura e a criação de rebanhos. Trata-se, portanto, do tempo natural, cíclico, que 

controla e determina a relação do homem com a natureza. Ao lado desses sinais do tempo 

cíclico, Bakhtin identifica outros sinais visíveis, “mais complexos”, as marcas visíveis do 

tempo histórico propriamente dito, indícios da atividade criadora do homem: cidades, 

casas, ruas, obras de arte e de técnica, a estrutura social, etc.. Mas o “tempo histórico” é 

mais do que a mera constatação das transformações causadas pela intervenção humana 

sobre a terra. Trata-se, na definição de Bakhtin, de uma percepção para a “coexistência 

dos tempos num único ponto no espaço”, que se manifesta claramente em Roma, “o 

grande cronotopo da história humana. (BAKHTIN, 1992, p. 260)”. Utilizando-se de uma 

afirmação de Goethe em 7 de novembro de 1786, logo à chegada a Roma, na qual este 

confessa ser “triste e amarga” porém necessária “a tarefa de fazer emergir a velha Roma 

a partir da nova (GOETHE, 1981, p. 130)”, Bakhtin revela a noção de tempo histórico 

em Goethe. Na literatura mundial, diz Bakhtin, Goethe atinge “um dos ápices da visão do 

tempo histórico: 

 

A simples contigüidade [sic] espacial dos fenômenos era 

profundamente estranha a Goethe; ele costumava preenchê-la, 

penetrá-la com o tempo, descobria nela o processo de formação, 

de desenvolvimento, distribuía as coisas que se encontravam 

juntas no espaço segundo os elos temporais, segundo as épocas 

de geração. Para ele, o contemporâneo, tanto na natureza como na 

vida humana, se manifesta como uma diacronia essencial: ou 

como remanescentes ou relíquias de diversos graus de evolução e 

das formações do passado, ou então como germes de um futuro 

mais ou menos remoto. (BAKHTIN, 1992, p. 247) 
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  Vejamos a afirmação de Goethe de 7 de novembro de 1786 na íntegra:  

 

Tornamo-nos nós mesmos membros do grande Conselho do 

Destino quando contemplamos essa existência de mais de dois 

mil anos, tão diversificada pela alternância das eras e tão 

profundamente modificada, mas, ainda assim, é o mesmo solo, 

são as mesmas montanhas, muitas vezes as mesmas colunas e 

paredes, ao passo que, no povo, há ainda vestígios do caráter 

antigo. É difícil, para aquele que contempla, descobrir como 

Roma sucedeu a Roma, não apenas como a Roma moderna 

sucedeu a antiga, mas também como as diferentes épocas de 

ambas se sobrepuseram umas ás outras.(GOETHE, 1981, p.130) 

 

O que impressiona a Goethe não é apenas a idade daquilo que contempla, 

mas principalmente a dimensão histórica dada pela “alternância das eras”, o que 

resulta na visível sobreposição das diferentes épocas, que coexistem assim no 

mesmo ponto no espaço.  

Em Reinhard Koselleck, outro leitor de Goethe, encontramos a mesma 

noção de tempo histórico. A percepção do tempo histórico se dá, segundo 

Koselleck em ‘Futuro passado’ 
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quando se evoca na memória a presença, lado a lado, de prédios 

em ruínas e construções recentes, vislumbrando assim a notável 

transformação de estilo que empresta uma profunda dimensão 

temporal a uma simples fileira de casas.” Também quando se 

observa “o diferente ritmo dos processos de modernização sofrido 

por diferentes meios de transporte, que, do trenó ao avião, 

mesclam-se, superpõem-se e assimilam-se uns aos outros. 

(KOSELLECK, 2006, pp.13-14) 

 

Koselleck considera que “a sucessão de gerações dentro da própria família, assim como 

no mundo do trabalho” são lugares privilegiados para a “apreensão do tempo histórico, 

uma vez que são lugares “nos quais se dá a justaposição de diferentes espaços da 

experiência e o entrelaçamento de distintas perspectivas de futuro, ao lado de conflitos 

ainda em germe.(KOSELLECK, 2006, p. 14)”Ciente da necessidade de se distinguir entre 

“um tempo único, natural, regido segundo nosso sistema planetário e calculado segundo 

as leis da física e da astronomia e um “tempo histórico” entendido para além das 

determinações temporais compreendidas de maneira física ou astronômica, Koselleck 

recorre a ninguém menos do que Herder)  que afirma, na Metakritik  zur Kritik  der reinen 

Vernunft (1799) : 

Na verdade, cada coisa capaz de se modificar  traz em si a própria 

medida de seu tempo; essa medida  continua existindo, mesmo se 

não houver mais nenhuma outra ali; não há duas coisas  no mundo 

que tenham a mesma medida de tempo. (HERDER, apud 

KOSELLECK, 2006, p. 14) 

 

Em ambos os exemplos, a perspectivização ou evocação na memória (ou na literatura) 

são mecanismos essenciais para a apreensão do tempo histórico. A mera observação 

empírica de um conjunto formado por partes separadas não dá conta de fazer surgir ao 

observador essa “profunda dimensão temporal”. Para que ela se desvele, é preciso que se 

reconheçam as relações entre as diferentes unidades de tempo em contínua transformação, 

o que remete tanto ao parágrafo de Herder acima citado, o qual reconhece que “cada coisa 

capaz de se modificar traz em si a própria medida de seu tempo”, quanto a uma expressão 

frequente em Goethe, a metáfora do “olho da mente” ou “olho do espírito” (Auge des 

Geistes).  
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Em outra oportunidade, pude falar do regime dos tempos no ‘Segundo Fausto’, no 

qual um tempo histórico e alegórico se contrapõe a um tempo natural e simbólico, 

acelerando a tarefa do grande colonizador. Na experiência romana de Goethe, é a  

contemplação dos muitos extratos de tempo coincidindo  em um mesmo espaço que dará 

a medida do tempo histórico, tanto na natureza quanto na arquitetura. O relato da ‘Viagem 

à Itália’ é rico em testemunhos dessa visão particular do tempo. Vamos a alguns deles. A 

famosa passagem em que Goethe reconhece estar em “solo clássico”  deriva ela mesma 

dessa capacidade de intuir presente, passado e futuro simultaneamente, por meio da 

contemplação de objetos do mundo sensível, como se pode ler em uma anotação de 

dezembro de 1787:  

 

Essas nossas excursões tornaram mais forte em mim o sentimento 

e a compreensão de estar pisando aquilo que a 

contemporaneidade decidiu chamar de solo clássico. A mim, 

essa sensação se me afigura como uma convicção tanto no plano 

do sensível como do suprassensível, de que neste lugar está e 

estará para sempre o que há de mais grandioso. O fato de que tudo 

que é grande e magnífico perecerá está na natureza do tempo e na 

dos elementos morais e físicos, que atuam reciprocamente. Não 

devemos nos entristecer com a contemplação de tudo o que já 

pereceu. Ao contrário, devemos nos rejubilar pelo fato de que 

tanta coisa perdurou, tanto pôde ser recuperado e restaurado, de 

modo ainda mais esplendoroso e colossal. (GOETHE, 1981, p. 

456) 

 

Um pouco mais à frente, um trecho que evidencia  a capacidade de apreensão 

diacrônica e ao mesmo tempo simultânea dos diversos extratos temporais. A 

contemplação da Catedral de São Pedro permite que o observador suscite tanto a 

memória do que foi “destruído ao longo de dois mil anos” quanto daquilo que tomou 

o lugar das ruínas:  

 

A Catedral de São Pedro foi planejada de modo tão grandioso, e mesmo mais 

grandioso e audacioso do que qualquer dos templos antigos. O que temos hoje 

diante dos olhos não é apenas aquilo que foi destruído ao longo de dois mil 
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anos, mas sim, principalmente, aquilo que um processo mais refinado de 

construção foi capaz de produzir. (GOETHE, 1981,p.456, grifo meu) 

 

Ou ainda:  

 

Não devemos nos abater pela percepção inevitável de que o que é grande 

perecerá; ao contrário, quando nos damos conta de que o passado foi 

grandioso, isso deve nos encorajar a produzir algo significativo, o qual, por 

sua vez, quando já em ruínas, desperte nossos pósteros  a uma nobre 

atividade, a qual não   faltou a nossos antepassados. (GOETHE, 1981, p. 

456, grifo meu) 

 

Em Roma, a percepção da passagem do tempo evidencia-se tanto na decadência do que pereceu 

quanto na atividade em germe dos pósteros, voltada para o futuro. Trata-se daquela diacronia 

essencial, como chamou Bakhtin,  que pode ser percebida no plano do sensível, reavivada na memória 

e apresentada na arte. Mas essa antecipo antecipação do futuro no passado pode ter, como salienta o 

próprio Goethe, um “sentido trágico”: 

 

Vi os monumentos antigos que se desintegravam em massas disformes depois 

de tantos séculos, ao mesmo tempo em que a presença dos suntuosos edifícios 

modernos fazia já lamentar a decadência de tantas famílias em tempos 

recentes.  Sim, mesmo a vida ainda fresca trazia   já em si oculto o verme que 

a consumiria. [...]  E do mesmo modo como é possível fazer reviver as ruínas 

por meio de uma disposição alegre, da mesma forma como -uma vegetação 

fresca e verde pode restituir a vida a paredes que desabaram e a fragmentos 

de rochas, também é possível despir a existência viva de seu mais belo 

ornamento   por meio de um sentido trágico, reduzindo-a a um esqueleto 

nu.(GOETHE, 1981, p.457, grifo meu) 

 

Alguns dirão que esse “sentido trágico” que Goethe atribui nesse momento aos efeitos  da 

passagem do tempo deve-se à proximidade de um acontecimento triste, que ele registra no texto 

de Viagem à Itália na mesma entrada , um longuíssimo retrospecto de dezembro de 1787. Goethe 

refere-se ali à doença de uma bela e jovem amiga pela qual ele secretamente se apaixonara. 

Preocupado com ela e com os efeitos deletérios da doença, Goethe comove-se com a ideia de que 
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“aquele rosto, aqueles traços que pertenciam à luz clara do dia, aquela expressão despreocupada, 

aquela vida que progredia em paz e tranquilidade” pudessem ser “turvados pelas lágrimas e 

transformados pela doença, ver uma juventude tão fresca empalidecer  e consumir-se 

prematuramente pelo   sofrimento moral e físico. (GOETHE, 1981, p. . 457) 

Entretanto, a hipótese que se quer lançar aqui , a ser ainda investigada, é a possibilidade da 

permanência desse “sentido trágico” na concepção que Goethe tem da história, para além desse 

mero incidente pessoal. Teria essa concepção permanecido? Quais seriam seus desdobramentos? 

Em que outras obras ela se deixa recuperar? Essas são questões que o aprofundamento da pesquisa 

deverá tratar.  
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SOBRE MAPAS INFEFINIDOS: 
CARTOGRAFIAS DE EUCLIDES DA CUNHA E CONSTANT TASTEVIN NO 

ACRE

Camila Bylaardt Volker (UFSC/CNPQ)
Carlos Eduardo Schmidt Capela (Orientador - UFSC)

RESUMO: 
A comunicação aborda a relação entre a cartografia e a imagem narrativa da Amazônia presente 
nas obras de Euclides da Cunha e Constant Tastevin. Euclides vai para o Acre em 1905, como 
chefe da Comissão Mista Brasileira e Peruana de Reconhecimento do Alto Purus, para verificar 
até onde residiam os brasileiros, de modo a fundamentar o uti possidetis, direito reclamado 
pelos brasileiros para legitimar o pertencimento daquelas terras ao Brasil. Tastevin missionava 
na Congregação do Espírito Santo, cuja prelazia era em Tefé, fazendo sucessivas viagens, entre 
1905 e 1926, para catequizar índios e seringueiros. Euclides da Cunha relata dificuldades no 
mapeamento do rio Purus, por causa da volubilidade inerente ao regime hidrográfico da região. 
Tastevin, ao se deslocar pelos rios da bacia do Juruá, traça os pontos cartográficos que resultam 
na composição do “Mapa do alto Juruá”, publicado em 1928, na revista La Géographie. Os 
viajantes se depararam com uma floresta marcada pela dificuldade de vê-la, de mapeá-la. Se a 
paisagem, como nos diz Nancy, implica uma suspensão da presença, inclusive de quem a 
observa, os autores ultrapassam a paisagem ao escolher seus pontos de orientação. A 
comunicação propõe comparar a escritura e a produção cartográfica sobre a Amazônia nos dois 
autores. 

PALAVRAS-CHAVE: Cartografia. Euclides da Cunha. Constant Tastevin. Amazônia.

Neste artigo1 pretendemos nos dedicar ao mapeamento do que hoje é o estado 

brasileiro do Acre através das obras amazônicas do missionário francês Constant 

Tastevin (1880 - ?1963) e do escritor Euclides da Cunha (1866 - 1909). Tastevin chegou 

à Amazônia em 1905, com o objetivo de trabalhar na catequese de indígenas e 

seringueiros na prelazia de Tefé, que era de responsabilidade da Congregação do 

Espírito Santo. Em 1926, ele deixa definitivamente a Amazônia. São anos de 

permanência na floresta, visitando muitos rios para realização das desobrigas.

Euclides da Cunha se inscreve para tomar parte da Comissão Mista de Fronteiras, 

formada por representantes do Brasil e do Peru, que iria mapear o curso do rio Purus, 

tendo em vista a solução do impasse estabelecido entre os dois países no sudoeste 

amazônico. Euclides é escolhido pelo Barão do Rio Branco como chefe da Comissão e 

parte para Amazônia em 1904. Por diversos motivos, o início dos trabalhos da 

Comissão é atrasado, de maneira que a subida do Purus começa em abril de 1905, sendo 

concluída em outubro do mesmo ano. 

1 Deixo aqui meus agradecimentos aos participantes do Simpósio “A construção de mapas: estéticas e 
políticas do espaço no Brasil”, que fizeram comentários importantes para o desenvolvimento deste 
trabalho. Agradeço imensamente à colaboração de Janaína Volker pela edição dos mapas e pelas 
conversas sobre as ideias presentes nesse texto.

95

MUSEU1076
Pencil



2

A primeira questão que se delineia no mapeamento feito pelos autores aqui 

estudados é a horizontalidade da planície amazônica. Tastevin comenta em um artigo, 

publicado na revista “Les Missions Catholiques”: “nada direi da viagem a vapor em um 

rio interminável, enquadrado por infindáveis florestas virgens” (TASTEVIN, 1914a, p. 

63). Em outro artigo, publicado em 1926, na revista “La Géographie”, ele nos conta um 

pouco mais sobre os seus métodos cartográficos:

A minha distração durante esta viagem era a de levantar todos os acidentes do 
terreno, e de construir um esboço de rio e dos seus afluentes a partir das 
informações que me davam no próprio lugar os habitantes. Infelizmente perdi 
todas essas notas e muitas outras coisas num naufrágio subsequente no Jordão. 
Estou reduzido às minhas lembranças, porque na descida, desencorajado e 
doente, não tive coragem de recomeçar o mesmo trabalho (TASTEVIN, 1926, 
p. 174).

Observar a paisagem, registrar todos os acidentes, desenhar o curso do rio e de seus 

afluentes e completar suas observações com informações obtidas com a população local 

— eis o que ocupava o missionário durante as suas travessias. Ainda que não tivesse 

perdido suas notas, como poderia fazer um mapa à partir delas, que pretendiam ser um 

registro de tudo? Se inicialmente o padre tentava captar todos os acidentes do terreno, 

posteriormente o rio assumiria a posição central em seu mapa. A própria ideia de 

construção de um esboço remete ao tipo de produção que estava em jogo: o mapa é um 

fracasso, pois não se pode ser fiel ao que se pretende mapear, sob o risco de se projetar 

um mapa do tamanho do mundo. Sempre se omite, e Tastevin deixou isso escapar 

quando afirma que não falará do rio interminável enquadrado por florestas infindáveis. 

Em outro momento, ver montanhas ao longe lhe reanima a coragem — uma 

referência espacial promove uma compreensão temporal: 

Entrávamos na mesma longitude de Gibraltar ou até mesmo um pouco a oeste, 
porque de lá percebíamos perto de nós as Montanhas Azuis de Contamana, cuja 
lembrança tinha reanimado a nossa coragem mais de uma vez.
Havia oito anos que eu não via montanhas, eu que fico tão frequentemente 
extasiado em frente aos picos nevados dos Alpes (…). Todo um passado 
retornava, e o meu coração se enchia de uma amargura doce. Havia oito anos 
que, pela primeira vez, eu tinha botado os pés sobre a terra do Brasil, no seu 
extremo oriental, na desembocadura do Amazonas. Quantas vezes sulquei os 
rios a canoa! E hoje eu atingia o último ponto aonde eu poderia pretender ir 
(TASTEVIN, 1914b, p. 89).

As doces lembranças de outras montanhas são revestidas de amargura quando 

Tastevin vê ao longe as montanhas azuis de Contamana. O conjunto de sensações que a 

paisagem provoca reitera uma infinidade de forças que não podem ser enquadradas no 
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mapa; não se pode enquadrar tudo: o rio será transformado em traço, ao passo que a 

floresta será transformada em um espaço em branco. As sensações, o tempo e as 

montanhas serão excluídos dessa representação. A escala cartográfica promoverá um 

distanciamento. O mapa fixa o rio e exclui a dimensão viva do tempo e da memória 

presentes durante o trabalho de campo e ressaltadas na escritura do relato.

Euclides da Cunha, em diversos momentos, comenta sobre a horizontalidade da 

paisagem. Vejamos seus apontamentos ao entrar na foz do Amazonas:

Afinal, o que prefigurara grande era um diminutivo: o diminutivo do mar, sem 
o pitoresco da onda e sem os mistérios da profundura. Uma superfície líquida, 
barrenta e lisa, indefinidamente desatada para o norte e para o sul, entre duas 
fitas de terrenos rasados, por igual indefinidos, sem uma ondulação ligeira onde 
descansar a vista (CUNHA, 1966b, p. 204).

A foz do Amazonas é uma superfície tão indefinida que não se pode determinar a 

sua própria natureza. O diminutivo, no sentido que o autor nos traz aqui, se refere a um 

quadro que se abre tão dilatado e excessivo que não permite a sua própria 

contemplação, o que, no plano da imaginação, parece ter acontecido. Essa mesma 

impressão aparece em outros textos, como marca de uma paisagem em que o 

mapeamento era uma obrigação, mas impunha uma dificuldade de referência, de recorte 

no horizonte imenso:

Ao revés da admiração ou do entusiasmo, o que sobressalteia geralmente, 
diante do Amazonas, no desembocar do dédalo florido do Tajapuru, aberto em 
cheio para o grande rio, é antes um desapontamento. (...) É, sem dúvida, o 
maior quadro da terra; porém chatamente rebatido num plano horizontal que 
mal alevantam de uma banda, à feição de restos de uma enorme moldura que se 
quebrou (…). E como lhe falta a linha vertical, preexelente na movimentação da 
paisagem, em poucas horas o observador cede às fadigas de monotonia 
inaturável e sente que o seu olhar, inexplicàvelmente, se abrevia nos sem-fins 
daqueles horizontes vazios e indefinidos como os mares (CUNHA, 1966a, p. 
223).

A inexistência de uma referência vertical provoca um desapontamento: é uma 

decepção, a ausência de algo que se aponte naquela paisagem — o observador volta-se 

para si mesmo, o único ponto que poderia abreviar a sensação expressiva de monotonia 

do horizonte. Se aqui temos a referência à molduras quebradas, de um quadro destruído 

e, por isso, não finalizado, em outro momento essas molduras aparecem como indecisas:

Entra no Amazonas. Reanima-se um momento ante a fisionomia singular da 
terra; mas logo acabrunha-o o quadro que contempla, certo enorme, mas em 
branco e reduzido às molduras indecisas das margens afastadas. Sobe o grande 
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rio; e vão-se-lhe os dias inúteis ante a imobilidade estranha das paisagens de 
uma só cor, de uma só altura e de um só modelo, com a sensação angustiosa de 
uma parada na vida: atônicas todas as impressões, extinta a ideia do tempo, que 
a sucessão das aparências exteriores, uniformes, não revela — e retraída a alma 
numa nostalgia que não é apenas a saudade da terra nativa, mas da Terra, das 
formas naturais tradicionalmente vinculadas às nossas contemplações, que ali 
se não vêem, ou não se destacam na uniformidade das planuras (CUNHA, 
1966a, p. 244).

A dificuldade com a horizontalidade retrai o viajante, não lhe permite observar a 

paisagem. Por isso, a sensação da passagem do tempo é também afetada, tal como 

vimos na citação de Tastevin. Se a paisagem não muda, não é possível perceber o 

próprio deslocamento. Essas sensações de desapontamento e de imobilidade eram uma 

primeira impressão da floresta, provenientes de um viajante recém chegado. Porém, em 

um outro extremo, nas cabeceiras do Purus, elas retornam: 

Há dois anos, num entardecer de julho, eu chegava, com os restos de uma 
comissão exploradora, à foz do Cavaljani, último esgalho do Purus, distante 
3200 quilômetros da confluência deste último no Amazonas; e tão perdido 
naquelas solidões empantanadas que nenhuma carta o revelava. (…) Mal se 
armavam as barracas. Na antemanhã seguinte, cambaleantes e trôpegos — 
porque as areias do rio navalhando-lhes a epiderme punham-lhes os pés em 
chagas — retratavam, desesperadamente, a luta da subida de um rio que não se 
acabava mais, tão extenso, tão monótono, tão sempre o mesmo, na 
invariabilidade de suas margens, que tínhamos a ilusão de andarmos numa 
viagem circular (CUNHA, 1966d, p. 433-4). 

Mesmo em um outro extremo, a sensação de invariabilidade e infinitude permanece. 

Se o tempo parecia suspenso no extremo da foz, naquele outro extremo os viajantes 

sentem estar andando em círculos. Ainda que naquela altura do rio não houvesse 

qualquer mapa que possibilitasse a orientação do viajante e o horizonte fosse tão 

problemático como o era antes, o recorte acontece: o curso do rio Purus é traçado, 

possibilitando a orientação de outros viajantes.  

Essas dificuldades de observação que trouxemos através dos textos de Euclides e 

Tastevin são sugestivas uma vez que ambos se propunham esboçar mapas das regiões 

que visitavam. Nos mapas, o enquadramento é uma condição, ou seja, não se traçará a 

sensação de desapontamento diante um horizonte infindável. Para quem os observa, os 

esboços fluviais curvilíneos não provocam a sensação de infinitude, mas a sensação 

contrária: os rios têm princípio, meio e fim; nós, leitores, podemos acompanhar o seu 

curso com o olhar, ou com a ponta dos dedos. A floresta, por outro lado, assume o seu 

aspecto indefinível: supomos a sua existência no espaço em branco que margeia os rios.
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Mapear toda a extensão de um rio, desde suas origens, é necessário para os 

deslocamentos dos viajantes e para atuação política e econômica dos representantes do 

Estado na região. Uma vez que a floresta se apresenta como uma superfície homogênea 

e inescrutável, naquela paisagem, os rios podem ser medidos e mapeados, ganhando 

uma importância maior do que os elementos que os cercam. Assim, a história dos 

mapeamentos amazônicos se contrói à partir deles. 

Para a produção dos mapas é necessária a comparação e a eventual correção dos 

mapas anteriores produzidos sobre as bacias dos rios, o Juruá, no caso de Tastevin, e o 

Purus, no caso de Euclides. Para Euclides, seguir o curso do rio Purus desde sua foz no 

Solimões até as suas mais distantes cabeceiras, representava a possibilidade de 

desvendar o mistério da ligação entre os rios Madre de Dios, Ucayali e Purus. Conforme 

nos atesta Barreto de Santana, até o final do século XIX, ainda pesavam sobre o rio 

Purus muitas questões sem respostas: 

até o início da década de 1860 persistiam dúvidas quanto a se este rio seria um 
prolongamento do Madre de Dios ou um desaguadouro do lago Roguagoalo, na 
Bolívia. Mesmo em 1868 havia quem o tratasse como sendo o lendário Amaru-
Maiu ou o Rio das Serpentes, dos incas, traçando-o a partir dos Andes 
(SANTANA, J.C.B., 2000, p. 907). 

Nos mapas de Guillaume de L’Isle (1703) e de Jean-Baptiste Bourguignon 

D’Anville2 (1748), as nascentes do Purus e do Juruá, de fato, estavam sujeitas à 

variações. No mapa de Guillaume de L’Isle, pode-se perceber que entre o rio Madeira e 

o rio Javari, há o traçado de três rios — o Juruá, o Purus (R. Des Omepalens) e um 

outro rio. O Purus nasce no lago Roguagoalo (ou lago Rogoaguado) na Bolívia. No 

mapa de D’Anville, entre o Javari e o Madeira, aparecem vários afluentes na margem 

direita do Solimões, como o Juruá, o Coari e o Tefé, por exemplo; esses rios, no 

entanto, têm curta extensão, com excessão do Purus, que tem o seu curso desenhado 

longamente, se juntando ao rio Beni até chegar na região dos Andes na Bolívia. As 

nascentes do Purus/Beni, no entanto, não são em nenhum lago. Seria somente à partir 

dos mapas de William Chandless3, em 1866, que esses dois afluentes do Amazonas 

teriam as suas origens determinadas de maneira mais objetiva, sem estarem sujeitas à 

suspeitas ou achismos que não foram fundamentados em viagens. 

2 O mapa se encontra disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/es/2014/11/18/espejos-del-
mundo/>.
3 O mapa se encontra disponível em: <http://www.jstor.org/stable/1798493?origin=JSTOR-
pdf&seq=1#page_scan_tab_contents>.
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A principal diferença entre as viagens de Chandless e Euclides é que, ao chegarem a 

um ponto em que o Purus se divide em dois braços, o inglês percorreria o braço mais 

curto, chamado Purus, e Euclides segue pelo braço do Cavaljani, atingindo as cabeceiras 

do Purus e o varadouro que levaria ao Ucayali. Tendo trilhado esse caminho, pode 

certificar a independência das bacias desses três grandes rios (sobre a qual Chandless já 

suspeitara), o que é uma descoberta fundamental para compreensão das bacias 

hidrográficas da região. Em muitos momentos de seu relatório, Euclides faz elogios aos 

mapas de Chandless: 

Devemos ainda por em relevo a confiança que nos inspiravam os trabalhos de 
Chandless; a princípio nascente da coincidência quase perfeita das latitudes, 
que determinávamos, com as dele, e depois fortalecida por todos os demais 
resultados que íamos obtendo. Por isto mesmo não nos surpreende o fato de 
serem as cartas todas do Purus, que consultamos, uma cópia, não raro grosseira, 
dos trabalhos do notável geógrafo (CUNHA, 1966c, p. 697-8).

As correções feitas pela equipe de Euclides são mais expressivas em relação às 

nascentes do Purus. Como se pode ler na citação acima, vários cartógrafos se 

aproveitaram dos mapas de Chandless como, por exemplo, o “Mapa do Alto Purus da 

foz do rio Acre à do rio Chandless4” de Augusto Hilliges, de 1905, onde se lê que as 

coordenadas para o traçado do mapa foram retiradas do mapa de Chandless. 

Como os mapas se restringem a uma documentação espacial ficam obsoletos com o 

tempo, uma vez que o rio muda seu trajeto e torna os mapas incorretos. Sobre isso, 

Euclides comenta: 

As considerações que fizemos acerca de evolução do Purus mostram, 
evidentemente, que seria impossível uma perfeita justaposição de traçados 
feitos com um intervalo de quarenta anos. De 1864-1865, data dos trabalhos 
daquele explorador, até hoje, o Purus variou consideravelmente as suas 
incontáveis voltas (…) A comparação das duas plantas denuncia de pronto estas 
divergências. Mas podemos dizer que elas discordam porque estão certas 
(CUNHA, 1966c, p. 696).

Podemos perceber, na argumentação de Euclides, uma divisão implícita entre um 

mapa bom e um mapa ruim. As cartas que copiam grosseiramente o mapa de Chandless 

são ruins, mesmo que estivessem corretas, porque não conferiram in-loco as medições 

do cartógrafo. Na discussão que Crampton faz sobre a ontologia dos mapas, ele 

comenta:

4 O mapa ainda não foi digitalizado pela Biblioteca Nacional.
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“Um mapa não é o território que representa, mas, se correto, possui uma 
estrutura similar ao território, o que conta em sua utilização” (Korzybski, 1948, 
58). As consequências políticas dessa ontologia do mapeamento são claras. 
Nosso objetivo como cartógrafos se torna aquela de decidir onde desenhar a 
linha entre os elementos da verdade e da falsidade em um mapa. É um 
argumento ontológico e normativo: mapas devem contar a verdade. Nós 
vigiamos essa linha para ter certeza que não há muita falsidade ou verdade 
insuficiente em um mapa. Isso se torna uma questão de separar os bons mapas, 
onde a falsidade por ser justificada (se é justa, legal), dos mapas ruins, onde a 
falsidade não pode ser justificada (é ilegal, ultrapassou o horizonte) 
(CRAMPTON, 2002, tradução minha5).

Os mapas de Euclides e Chandless estão corretos porque a representação que fazem 

do rio foram produzidas mediante pesquisas de campo. Mesmo que apresentem 

informações incorretas (como as nascentes do Purus no mapa de Chandless) suas 

incorreções são justificáveis e não produzem informações falsas sobre as nascentes, 

como o mapa de L’Isle, D’Anville. As cartas que copiam as anteriores ultrapassaram o 

limite do aceitável, uma vez que não trabalham com a transformação do rio mapeado.

Os bons mapas provam a transformação inerente ao regime hidrográfico da região; 

eles estão certos, cada um a seu tempo. Ainda que se pudesse representar o curso do 

Purus em um mapa, com o tempo, a sua volubilidade faria ver as incorreções dessa 

representação, que seriam justificáveis, pois “contaram a verdade”, mesmo que essa 

verdade se perca no tempo.

Clarificar as origens do rio Purus era de fundamental importância na missão 

diplomática que Euclides exercia na Amazônia, pois poderia dar a extensão do alcance 

peruano na região. Paralelamente ao mapeamento do rio, deveria se fazer um 

mapeamento populacional, de modo a sustentar o uti possidetis de facto, defendido pelo 

Brasil. Enquanto o Peru pretendia resolver as questões fronteiriças fazendo valer o uti 

possidetis iure, ou seja, os direitos herdados da época colonial, a diplomacia brasileira 

atuou para fazer com que as zonas ocupadas por brasileiros (não-indígenas) 

pertencessem ao Brasil; e esse método se converteu na principal estratégia brasileira 

5 No original: “a map is not the territory it represents, but if correct, it has a similar structure to the 
territory, which accounts for its usefulness” (Korzybski, 1948, 58). The political consequences of this 
ontology of mapping are clear. Our task as mappers becomes one of deciding where to draw the line 
between the elements of truth and lie in the map. It is a normative ontological statement: maps “ought to 
be” truth–tellers. We police the boundary, we watch it, in order to make sure that there is not too much lie 
nor insufficient truth in the map. It becomes a question of separating the good maps, where the lie can be 
justified (it is just, legal) from the bad maps, where the lie cannot be justified (it is illegal, it has passed 
over the horizon)”.
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para política limítrofe6. Fazer esses territórios brasileiros pertencerem ao Brasil era uma 

vitória econômica — antes que as plantações de Hevea no Oriente passassem a 

produzir, a exportação da borracha representava 25% das exportações brasileiras, o 

segundo produto depois do café. 

Tastevin produz um mapa do alto Juruá e seus afluentes (1928), mas mapeia 

também o alto Tarauacá, o riozinho da Liberdade e o rio Muru. Os pequenos 

mapeamentos do autor, focados nos afluentes dos afluentes do Solimões, são úteis para 

o conhecimento pontual das regiões onde atuava. O missionário fazia censos, 

documentando a população que vivia em torno desses rios; seus censos eram de gênero, 

faixa etária, e até de etnia, no caso dos povos indígenas. 

Tastevin não estabelece um diálogo com os mapas sobre a região produzidos 

anteriormente — não comenta, por exemplo, sobre o mapa de Chandless do Juruá7, que 

saiu em 1869, ou seja, muitos anos antes do missionário chegar à Amazônia.  Enquanto 

Euclides e Chandless esboçam a desembocadura dos igarapés nos rios, muitas vezes 

sem nomeá-los, nos mapas de Tastevin estão esboçados os igarapés que abastecem os 

afluentes, com indicações de seus nomes. O missionário conseguiu um apuro muito 

detalhado da região; pesa nesse detalhamento o fator tempo e as extensivas viagens de 

desobriga que realizou. Suas cartas indicam os barracões, as pequenas vilas e as aldeias 

que existiam ao longo dos rios, de maneira a reunir em um só mapa tanto a hidrografia 

quanto a demografia. 

Em diversos momentos, Euclides apregoa que o Acre era um “deserto empatanado” 

(CUNHA, 1966a, p. 248), os igarapés eram “sem nome” (CUNHA, 1966a, p. 245), a 

Amazônia era “vastíssima, despovoada, quase ignota” (CUNHA, 1966a, p. 248), dando 

a entender que a região teria sido povoada pelos colonizadores. Essa pré-concepção 

aparece em seu mapa, pois à medida em que se “sobe” o rio, aparecem mais igarapés 

sem nome ou com o nome em castelhano, o que poderia nos levar a suspeitar que esses 

nomes teriam sido fornecidos pela Comissão peruana.

Nesses detalhes, podemos ver as diferenças dos trabalhos de Tastevin e Euclides, 

que se expressam tanto nos mapas quanto nos relatos: o primeiro dispunha em seu mapa 

detalhes dos rios (os caminhos) e da ocupação populacional (os fiéis), ou seja, o mapa 

produzia um recorte de acordo com as informações que potencializariam a atuação dos 

6 cf. CUETO; LERNER, Indiferencias, tensiones y hechizos: médio sigo de relaciones diplomáticas entre 
Peru e Brasil, 2012, p. 33.
7 O mapa se encontra disponível em: <http://www.jstor.org/stable/1798554?origin=JSTOR-
pdf&seq=1#page_scan_tab_contents>.
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religiosos de sua Congregação na região. Mesmo em seus relatos, o missionário se 

dedicava à descrição das desobrigas realizadas e dos contatos com os povos indígenas.

No mapa de Euclides temos referências aos barracões e postos ocupados pela 

população brasileira e peruana, mas as referências aos indígenas aparecem de canto, em 

letras grandes, distantes das margens do rio, no espaço branco da floresta. De fato, a 

população indígena não pesava na arbitragem da fronteira, podendo ficar de escanteio, 

como ficou. Mesmo em seus relatos, Euclides oscilava entre o completo esquecimento 

da população nativa (como vemos em “Impressões gerais”, “Rios em abandono”, “Um 

clima caluniado” e “Judas-Asvero”), e menções à existência (e resistência) dos 

indígenas (como lemos em “Os Caucheros”). Por outro lado, são indicados no mapa os 

produtos que se exploravam (ou poderiam ser explorados); a existência de hevea e 

castilloa é pontuada em diversos trechos do rio, bem como a baunilha e o caucho. Como 

a contenda entre os dois países fora motivada pela exploração da seringa e do caucho, 

era interessante que o seu mapa abordasse a potência econômica da região, o que 

também podemos ler em seus relatos. 

Se o mapa é uma imagem que, para não se tornar um mapa do tamanho do mundo, 

como lemos no conto “Sobre o rigor da ciência”, de Borges, deve fazer perder, destruir 

e desaparecer informações, Tastevin e Euclides explicitam, nos seus mapas, os 

interesses que norteavam os seus recortes.

Como o próprio Euclides dissera, em citação que fizemos acima, tanto o seu mapa 

quanto o de Chandless estão corretos; poderíamos dizer que os mapas de Tastevin 

também, pois os interesses que regiam a produção de tais mapas ainda são 

contemporâneos. A Amazônia segue como uma fronteira econômica, de exploração 

territorial e populacional. Os percursos dos rios perdem sua atualidade e os mapas 

servem para confirmar a volubilidade de toda uma paisagem, em que os limites entre 

terra e água mudam continuamente: 

A inconstância tumultuária do rio retrata-se ademais nas suas curvas 
infindáveis, desesperadoramente enleadas, recordando o roteiro indeciso de um 
caminhante perdido, (…) sempre desordenado, e revôlto, e vacilante, destruindo 
e construindo, reconstruindo e devastando, apagando numa hora o que erigiu 
em decênios — com a ânsia, com a tortura, com o exaspero de monstruoso 
artista incontentável a retocar, a refazer e a recomeçar perpetuamente um 
quadro indefinido… (CUNHA, 1966a, p. 229).
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As questões que aqui surgiram através da comparação entre escritura e mapa nos 

levam a refletir sobre as diferenças desses dois instrumentos para cristalização da 

experiência de viagem dos dois autores. Mapa e relato consolidam o testemunho, 

congelando no tempo traçados que se realizaram à partir de uma experiência estética 

com a floresta. A aisthesis promove a escritura, tanto no traçado do mapa, quanto nos 

relatos. Os dois tipos de traçado finalizam e consolidam a experiência, fazendo-a 

retornar sempre como resto, como linguagem. Na escanção da paisagem, os traçados 

dos rios perdem-se no tempo, emergindo como incorretos e imprecisos, por outro lado, 

como nos diz Euclides, os mapas estão certos, mas paradoxalmente errados, uma vez 

que fixam o roteiro de um caminhante perdido, que não para de retraçar o seu percurso, 

ou de um artista, que nunca termina o seu quadro.

Enquanto o mapa ilude a apreensão de dada realidade, delimitando um recorte, 

necessário, inclusive, para que possa funcionar como instrumento de orientação e 

atuação política e econômica na região, a escritura esboça o traçado da própria travessia. 

Na horizontalidade amazônica, em que as margens dos rios estão distantes e indefinidas, 

o percurso do rio — que resulta no mapa — aparece com toda a sua volubilidade nos 

relatos: a memória, a indefinição, o naufrágio, a perda, a omissão…

Mesmo que a escritura também seja um recorte, com princípio e fim definidos, 

alude a uma página sempre a se escrever, pois as sensações, a experiência paradoxal do 

tempo, a magnitude de uma superfície lisa e impenetrável são os traçados comuns de 

uma paisagem que diminui inclusive por causa da profusão de sensações que não cessa 

de provocar.  
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 A MATERIALIDADE DA LINGUAGEM E A INSTABILIDADE DAS FORMAS 

NOS TERRENOS INSTÁVEIS DE JUNHO DE 2013.

Maria Del-Vecchio Bogado (PUC-Rio)

	
 RESUMO:

A partir de vídeos realizados por midialivristas nos protestos iniciados em junho de 2013 no 

Brasil, que perduraram por mais alguns meses em grandes cidades como Rio de Janeiro e São 

Paulo, pretende-se pensar acerca de singularidades expressivas manifestas nessas ocasiões, 

notadamente nos momentos marcados pela tensão com as forças de repressão policial. O ponto 

central a ser destacado é a preponderância da materialidade da linguagem e da instabilidade das 

formas, perceptíveis tanto na intervenção sobre os lugares e corpos presentes nas manifestações, 

quanto nos arquivos dos registros audiovisuais ali produzidos. A conturbação dos momentos em 

que eram produzidas, além das contingências técnicas, resultaram em imagens cuja suposta 

capacidade de transmissão neutra de acontecimentos era contundentemente refutada por 

camadas de pixels, borrões, estouros de luz e demais acidentes que se impunham 

anarquicamente sobre as formas daquilo a que remeteriam. Utilizando-se de reflexões de 

Deleuze, Guatarri, Jean Luc Nancy e Georges Didi-Huberman, além de intercessores do campo 

literário, tal como Melville, pretende-se extrair dessa escrita audiovisual o sentido político do 

contato com essa materialidade inquietante, que permite a fuga a formas fixas e estáveis, assim 

como possibilidades de subjetivação que escapam à rigidez identitária e são marcadas pela 

abertura ao devir e ao contato com o outro.

Palavras-chave: junho de 2013. Bartleby. sentido. ressonância.
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Imagem do vídeo “Prisão do Repórter da Mídia Ninja” transmitido ao vivo por Filipe Peçanha. 

Introdução

	
 O problema central do vídeo do qual extraí essa imagem congelada é a exigência 

de identificação. Já o seu paradoxo é o que figura com mais intensidade nas imagens: a 

fuga constante da possibilidade de identificação. Diante de um suposto policial 

disfarçado de civil, um repórter NINJA se engaja em questionamentos como: “Quem é 

você?”  “De onde você veio?”  “Quem é você pra colocar a mão no meu bolso?”. 

Enquanto permanece sem saber a identidade daquele sujeito que colabora com a polícia, 

ele próprio é intimado a apresentar o seu documento para a polícia uniformizada. Do 

emaranhado de sons e gritos de ordem, surge uma palavra identificável por parte da 

multidão - gritam: “identificação! identificação! identificação!”  Com o aumento da 

tensão que culmina no brutal ataque físico da polícia sobre o repórter que filma, 

colocado à força no camburão, as imagens vão gradativamente desidentificando os 

rostos e mesmo os corpos. Os limites dos contornos estão em um aflituoso embate entre 

fazimento e desfazimento. Para além do acontecimento que as imagens representariam, 

o que toca o espectador é a materialidade inquietante da luz captada através da 

instabilidade dos corpos agitados que se inscreve em borrões e rasga a superfície 

supostamente neutra da imagem. Essas imagens, mais do que documentar 

acontecimentos, atestam estados-limite do corpo e da linguagem.
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 Pretende-se extrair o sentido político dessas expressões, que fogem a formas 

fixas e estáveis, assim como apresentam possibilidades de subjetivação que borram a 

rigidez identitária e marcam novas passagens entre o eu e outro. 

Som, ressonância.

	
 O uso repetitivo de certas palavras como o “identificação! identificação!”, como 

gostaria de defender, atravessava as amarras da significação, partia para uma relação 

mais direta com a materialidade do som e convocava um envolvimento corporal 

sensível. Era antes, um bloco sonoro, ou um “sopro único”  arremessado contra a polícia. 

Através de uma repetição obstinada e aparentemente inócua, assemelhava-se ao uso de 

uma Fórmula, com um modo de operar próximo ao de Bartleby no conto de Melville, tal 

como Deleuze a descreve. Para Deleuze, a Fórmula “atinge o irremissível”. 

(DELEUZE, 1997, p.93). É uma Fórmula contagiosa e “torce a língua dos outros”. A 

linguagem tem pressupostos e referências, possibilidades de designação segundo 

convenções, que asseguram certas relações, mas com o uso da Fórmula

“eis que Batleby extrai dos escombros um traço de expressão, PREFIRO NÃO, que vai 
proliferar sobre si, contaminar os outros (...) mas também fazer fugir a linguagem, 
aumentar uma zona de indeterminação ou de indiscernibilidade tal que as palavras já não 
se distinguem umas das outras e os personagens tampouco.” (DELEUZE, 1997, p.100)

	
 Essa zona de indiscernibilidade entre as palavras e até mesmo entre os 

indivíduos, decorre de um certo tratamento da linguagem. Trata-se de encarar a fala 

como possibilidade de emissão sonora, um “sopro único”, mais do que ponte neutra 

para o significado. Para Jean Luc Nancy, se o som não é reduzido em prol da abstração 

semântica que propõe, pode ser encarado como uma potencialidade física, na qual não 

há distinção entre materialidade e sentido. O significado passa a ser apenas a margem de 

um processo mais amplo de relações envolvendo o fator crucial da ressonância, 

instância fundamental pela qual seria compartilhado o sentido. A partir dessa 

abordagem, que propõe uma relação material com o campo sonoro, do corpo como 

agente principal da recepção da linguagem, o filósofo questiona noções de sujeito e de 

linguagem e as formas como esses dois termos podem se friccionar. Destaca-se aí um 

elemento fundamental no enlace entre corpo e som: o espaço. É no espaço que o som 

vibra e se propaga num processo de reverberação mútua com a matéria corporal, 

proporcionando uma camada de indistinção entre esses três elementos: som, corpo e 
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espaço. O fator que envolve e permeia essas três dimensões é a ressonância, desfazendo 

as delimitações modernas que distinguem o sujeito daquilo que o circunda, estar à 

escuta:

“É passar, consequentemente, pelo registro da presença a si, tendo em conta de que o ‘si’ 
não é precisamente nada disponível (de substancial e de subsistente) a que possa ser-se 
‘presente’, mas justamente a ressonância de um reenvio. Por esta razão, a escuta (...) pode 
e deve aparecer-nos, não como uma figura do acesso a si, mas como a realidade deste 
acesso, uma realidade por consequência indissociavelmente ‘minha’ e ‘outra’, ‘singular’ e 
plural’, tanto quanto ‘material’ e ‘espiritual’, e significante e a-significante.”  (NANCY, 
2016, p. 28)

	
 Essa perspectiva acarreta profundas implicações na própria noção de corpo, não 

mais organizada asceticamente pela razão, remetendo a célebre noção de corpo-sem-

órgãos elaborada a partir de Artaud por Deleuze/Guatarri. No vídeo, pretende-se 

identificar os sujeitos, a polícia exige a identificação do repórter, sem a qual irá prendê-

lo. No entanto, se o som que o repórter pronuncia é na verdade produto das ressonâncias 

com os outros corpos e com o espaço, assim como o corpo dele é atravessado pelo grito 

coletivo que exige a identificação policial, como delimitar precisamente os limites da 

individualidade das suas ações? A produção de imagens que ele propõe com o seu 

celular seria estritamente autoral?

Imagem, contato.

	
 Pretende-se levantar a hipótese de que, a imagem teria entrado em ressonância 

com o som. E nesse sentido, levaria também ela ao informe. Assim como o campo 

sonoro, segundo Nancy, pode ser tomado como uma materialidade que desfaz os limites 

lógicos entre eu e o outro, singular e plural, entre o que tem ou não significado, a 

imagem parece responder a isso desfazendo as distinções entre corpos e espaço na 

transgressão das formas. O descontrole do corpo do repórter ao filmar, submetido a um 

regime de movimentos bruscos e não premeditados, traz a marca da instabilidade 

expressa no tremor das imagens.

	
 Sobretudo quando o primordial é atacar ou se defender e o ato de filmar é 

relegado a segundo plano, fica patente, nas suas imagens, momentos de suspensão de 

contornos claros. São criadas zonas de indiscernibilidade entre os indivíduos e a 

paisagem urbana que os circunda. Não só as pessoas tornam-se dificilmente 

identificáveis, mas por vezes, até mesmo a forma humana é totalmente desfeita pelos 
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borrões e riscos de luz que a abalam. As praças, ruas, construções e objetos ao redor 

também tem momentos de dessemelhança absoluta, que os tornam irreconhecíveis.

	
 Bataille procura abalar a relação de semelhança e conformidade das imagens 

com os objetos que elas supostamente representariam. Pensa as imagens como um 

processo que se abre ao olhar, mais do que como um resultado de uma cópia acabada, 

subordinada hierarquicamente ao modelo original. Uma insubordinação material das 

superfícies proporia uma abertura concreta no contado com o observador, a insurgência 

do tato sobre o pensamento, do sensível sobre o inteligível, do informe sobre a forma, 

mais do que a mera apresentação de abstrações enclausurantes resultantes de uma 

subordinação a ideias pré concebidas. Uma vez abaladas as abstrações formais, 

desmancham- se os termos fixos, a substancialidade das formas é substituída por 

relações lábeis. Didi-Huberman sintetiza em belas palavras a potência de espanto que a 

materialidade da imagem pode causar sobre o pensamento:

“Quando um contato material dilacera e sacrifica na forma a unidade da forma. Quando o 
inacabamento encontra, fugidio, seu rastro visual. Quando o acidente marca sua soberania 
sobre a substância. Quando no cume se abre uma cratera: quando no ápice do saber se 
abre a cratera do não-saber” (DIDI-HUBERMAN , 2015, p. 380)

	
 No vídeo, as imagens imprimem, antes de qualquer coisa, rastros dos gestos e 

movimentos abruptos. Resistem a representar as formas por semelhança clara e 

distintamente identificável. Um manifestante munido de seu celular, mais do que 

escrever correndo riscos, precisamente escreve os riscos. Puros riscos de luz são 

incorporados à tela, sobrepõem-se às formas delineáveis e rasgam os rostos. Cada eu 

possivelmente revelado pela imagem é tão logo desfigurado, desidentificado, em 

decorrência da perda de controle do eu que segura o celular.

	
 A tessitura da imagem vem a tona ao conturbar o espaço e desarticular 

identidades, fazendo com que o vídeo “fique de pé”. Para além da representação do fato, 

pode ser visto como monumento. Nem atuais, nem virtuais, os monumentos revelam 

possibilidades, possíveis para não sufocar. Inscrevem-se no campo da fabulação. Não 

pertencem mais a um autor, são blocos de sensações impessoais. A imagem se recusa a 

mostrar o absurdo da realidade, intolerável, a não ser que seja a partir da criação de uma 

outra imagem possível, dessemelhante, resistente. Contudo, faz
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do vídeo um bloco capaz de atualizar sensações, de fazê-las ecoar no presente. A 

sensação, tornada monumento: “vibra ela mesma porque contrai vibrações”(DELEUZE/

GUATTARI, 2010, p. 249). E ainda “transmite para o futuro as sensações persistentes 

que encarnam o acontecimento: o sofrimento sempre renovado dos homens, seu 

protesto recriado, sua luta sempre retomada. ”  (DELEUZE/GUATTARI, 2010, p. 209) 

E, por fim, podem agir, como os documentos de Bataille, “contra toda a relação 

suturada.”

Tornar-se estrangeiro

	
 Assim como Bartleby tornara o escritório tão estranho para o advogado que ele 

acabara por se mudar, muitas vezes os manifestantes conseguiam estabelecer 

temporariamente territórios impenetráveis pela polícia. Mais pela perplexidade que 

desconcertava a forma de organização militar, do que por efetiva intimidação física, até 

porque dispunham de muito menos força do que seus opositores. A Fórmula é 

simultaneamente interior e estrangeira à língua inglesa. Assim como Bartleby, uma 

máquina de guerra engendrada por nômades contra a forma estado podem ser, a um só 

tempo, interiores e estrangeiros ao aparelho de estado, instalar-se nas brechas, sempre 

em vias de se desfazer ou falecer. Contudo, apesar da iminência constante de captura 

pelo aparelho de estado, resguardam potências de alteridade. Minam pressupostos e 

substancialidades operando por descodificação e desterritorialização.

	
 A potência de Bartleby reside na gigantesca insistência da repetição de uma tão 

simples e breve Fórmula, que leva ao silêncio ou à música. Torna a língua impossível, 

convoca necessariamente um Fora. É insuportável para ordem vigente e desemboca no 

silêncio final da prisão, destino último da personagem. Operava-se, também nas 

manifestações, constantemente, pela repetição de Fórmulas que desatavam 

temporariamente os pressupostos dos jogos de poder vigentes. Se o patrão não espera 

ser desobedecido, a polícia muito menos. O gesto de retornar às ruas insistentemente e 

se deter diante da polícia a repetir uma Fórmula, era tão inesperado quanto 

desconcertante. Talvez tenha sido o maior crime cometido contra a ordem das cidades 

brasileiras. O repórter NINJA deste vídeo vai preso sem justificativa explícita apesar dos 

cinco mil espectadores que, em dado momento, anuncia ter com a esperança de que a 

existência do público colaboraborasse para a inibição do abuso policial.
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 Como aponta Sérgio Martins, numa troca de correspondência com Pedro Duarte, 

realizada em 30 de setembro de 2013, cerca de quatro meses após o disparar das 

manifestações:

“O ‘olha eu aqui de novo’ é desconcertante porque se contrapõe a essa falsa razão 
comunicativa do discurso vazio, porque o confronta com um tipo de recusa que ele não 
consegue desqualificar por completo. Sua insistência é tola só na aparência; é na 
verdade um sinal de extrema lucidez, um sinal de compreensão de que a arena da 
linguagem é central para a disputa política. E o motor desse ludismo lúcido é justamente 
aquela felicidade pública que você bem apontou, aquela dimensão afetiva que as ruas 
contrapõem à cisão da cidade entre gozo privado e fobia pública. Mas aqui já não estamos 
mais falando de ocupar a cidade com ideias, das quais gritos e cartazes seriam veículos, e 
sim de uma linguagem que emerge ela própria das ruas, de seus embates e sua dinâmica 
afetiva.” (MARTINS, 2014, p. 260 )

	
 A repetição do “Olha eu aqui de novo”  soa como a recusa de Bartleby ao 

afirmar: “Prefiro não ser sensato no momento.”  Sérgio Martins defende essa recusa ao 

demonstrar a impossibilidade de diálogo a partir de canais previamente estabelecidos, 

como os veículos da grande mídia ou instâncias governamentais. Explica:

“qual o valor de se entrar num semblante de diálogo com o discurso vazio que é 
engendrado pelo governo e pela imprensa? Esse discurso é uma armadilha ideológica: seu 
tom é aparentemente razoável e próximo do senso comum, o que sugere que quem o 
recusa está recusando o próprio diálogo democrático.” (2014: p.259)”

	
 Destacaria, para concluir, uma das Fórmulas que ajudava a manter a multidão 

coesa diante da polícia nos momentos em que buscavam reprimir os manifestantes ao 

dispersá-los, era o grito: “Resiste!”. Quando alguém ousava se deter diante da polícia e 

proferir este grito, geralmente outros, que já corriam, tomavam coragem e retornavam. 

Como a Fórmula de Bartleby, que era contagiosa, o “Resiste!”  logo era gritado por 

outros, promovendo uma amplificação das ressonâncias e a possibilidade verdadeira de 

resistir, lotando o espaço com corpos dispostos a encarar as bombas e demais armas. O 

“Resiste!”  mais do que comunicar um significado, promovia reflexos imediatos, 

agenciava os indivíduos, criando um corpo coletivo.

	
 Essas imagens, que resistem a comunicar o acontecimento, comprometendo o 

caráter informativo do vídeo, talvez insensatas do ponto de vista da comunicação, são 

uma expressão dessa resistência, no sentido de que exprimem antes o atravessamento 

dos corpos, dos limites entre eu e outro e dão a ver o sentido compartilhado como 

ressonância. É nessa desestabilização nomádica do terreno organizado da comunicação 

(lembremos que os policiais agem por comunicados), que os afectos podem guerrear. 
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Vale tanto para os rostos deformados, captados pelo tremor de uma lente de má 

qualidade diante daquela situação de embate, como para o espectador presente ao se 

sensibilizar: “Os afectos atravessam o corpo como flechas, são armas de 

guerra.”  (DELEUZE, GUATTARI, 1997) Ao ser preso, enquanto a multidão grita pela 

sua resistência “NINJA! NINJA! NINJA!”, ele pergunta: “Por quê? Mas, por quê? Por 

que, cara? Mas, por quê? Mas, por quê? Mas, por quê? Mas, por que, cara? Mas, qual é 

o motivo?”. Voz que continua em ressonância plenamente angustiante depois do vídeo. 

Difícil não pensar nos incontáveis porquês que a Polícia Militar do Rio de Janeiro 

continua sem responder; na multiplicidade de vozes que ecoam, talvez em silêncio e 

sem esperança, essas perguntas de formulação tão simples.

	
 A atualização dessas imagens, compreendidas mais como bloco de sensações 

do que como meramente informativas, nas quais os limites dos corpos estão 

borrados, talvez possa abrir a superfície enclausurante da pele para tocar esses outros 

que ainda tentam resistir às ações dessa mesma ordem que procurava reprimir a 

multidão, dessa ordem que ainda mantém Rafael Braga na prisão.
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A DESCONSTRUÇÃO DERRIDIANA: ANTIHUMANISMO

CONSTRUTIVISTA?

Ana Carla Lima Marinato (UFPE)

Resumo:  Pretende-se, com este estudo, debater a respeito da crítica de Richard Friedman e
Seumas Miller que, em seu  Re-thinking theory,  publicado em 1992, atacam o pensamento do
filósofo Jacques Derrida, qualificando-o como um “antihumanista construtivista”, uma vez que
verificam, nos textos do filósofo, as ideias da negação à referencialidade e à noção essencial de
sujeito individual,  além da dissolução do discurso de valoração estética. Partindo, então, de
alguns textos de Derrida, o propósito é pensar sobre suas contribuições possíveis para a crítica
literária contemporânea, relativizando o ataque dos americanos, sob o argumento de que eles
não parecem compreender a forma como Derrida lida com as relações entre filosofia e literatura.
Para tanto, é necessário focalizar o entendimento que Derrida demonstra ter sobre a linguagem,
além de  ressaltar  os  aspectos  de seu  procedimento  desconstrutivista,  dois  alvos  centrais  da
crítica operada por Friedman e  Miller.  Assim,  poderemos pensar  sobre a  necessidade de se
construir um debate profícuo a respeito da crítica literária contemporânea e sua relação com a
teoria, de modo que esta ofereça ao crítico ferramentas teóricas efetivas, com vistas à produção
de conhecimento pela análise literária.

Palavras-chave: Crítica Literária; Humanismo; Sujeito; Desconstrução.

Ao deparar-se com um texto literário sobre o qual se propõe tecer uma análise, o

crítico comumente adota como primeiro passo: optar por um campo teórico. A palavra

teoria,  para  ele,  pode  ter  diferentes  acepções,  pode  influenciar-lhe  de  diferentes

maneiras.  Quando  falamos  em  “teoria  literária  contemporânea”  recorremos  com

frequência a grandes pensadores, sobretudo aqueles provenientes do campo da filosofia,

que procuram superar a extrema cientificidade que marcou o século XIX - uma invasão

do evolucionismo e do método das ciências naturais em todas as formas de pensamento.

Entretanto, essa superação não é pretendida por meio de um abandono da teoria: pelo

contrário,  a  crítica  literária  atual  está  cada  vez  mais  especializada,  enchendo-se  de

jargões, inchando-se de teoria.
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É a  partir  desta  constatação  que  surgem livros  como  Re-pensando  a  teoria

(1994), de Richard Freadman e Seumas Miller. Os pesquisadores americanos pretendem

questionar a autoridade da teoria contemporânea, que com frequência acaba assumindo

uma postura um tanto autoritária em relação a seus próprios princípios. Eles identificam

em muitos textos de fins do século XX um “rigor metodológico” por meio do qual se

condenam vertentes  humanistas  de  crítica  literária  por  seu  caráter  “ideológico”  (no

sentido mesmo de “falsa consciência”). Considerando, assim, dois princípios centrais

dos discursos críticos na contemporaneidade – quais sejam, as concepções de sujeito e a

ideia de que a linguagem não refere, mas sim, cria a realidade –, Freadman e Miller

usam  o  termo  “anti-humanismo  construtivista”  para  designá-los.  Entre  os  alvos  da

crítica estão, sobretudo, a teoria marxista, que subtrai à literatura o seu papel de fonte de

conhecimento sobre a realidade, e os teóricos ditos “pós-estruturalistas” da linguagem -

entre os quais, Jacques Derrida.

Nessa perspectiva, o “antihumanismo” seria, obviamente, uma reação àquilo que

se entende como humanismo, algo que não serviria à teoria por seu caráter meramente

circunstancial e conceitualmente inconsistente. Aquilo que os autores entendem como

“construtivismo”,  por  sua  vez,  consiste  na  visão  de  que  a  linguagem  “constrói”  a

realidade, pois que não existe nada exterior a ela, de forma que qualquer tentativa de

referencialidade seria uma ilusão. Com isso, os autores pretendem mostrar que a teoria

não é exclusiva do anti-humanismo, pois que a importância dada ao “eu” individual e

autônomo, o julgamento de valor estético e moral, a necessidade de se considerar que

exista uma realidade exterior à linguagem, são pressupostos normalmente atribuídos a

um certo pensamento humanista, os quais não devem ser desprezados para a análise

literária. 

Freadman e Miller  entendem que Derrida se encontra justamente inserido na

“ala” antihumanista construtivista.  Dedicam um capítulo do livro ao filósofo franco-

argelino,  apontando  com  detalhes  alguns  dos  “entraves”  (segundo  consideram)  do

pensamento  derridiano.  Isso  pode,  talvez,  fazer  pasmar  o  estudante  de  literatura,

inserido em um ambiente inexoravelmente acadêmico – que se sinta aqui toda a carga

negativa que essa palavra pode assumir. Os acadêmicos, em geral, veem em Derrida um

grande pensador  –  pois  que  nenhum texto  que  não exija  ao  menos  uma dezena de

releituras para que se possa obter uma compreensão mínima parece ser rigorosamente

teórico. Os textos de Derrida suprem com grande êxito essa necessidade de teoria que se
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propaga no meio acadêmico; por isso, propor-se a criticá-lo é, em certa medida, um ato

de coragem.

A  curiosidade  desperta  por  uma  tal  crítica  me  leva  a  compor,  aqui,  um

comentário  analítico.  Meu  propósito  é,  portanto,  avaliar  o  posicionamento  dos

pesquisadores americanos e (re)pensar a análise derridiana sobretudo no que concerne

ao modo como ele concebe a linguagem e o seu próprio procedimento desconstrutor.

Em  um  primeiro  movimento,  para  compreender  o  lugar  que  Derrida  ocupa  no

pensamento ocidental, é preciso retomar um pouco da história da filosofia desde o início

da modernidade.

Aquilo  que  se  entende,  comumente,  por  humanismo renascentista  (dizem os

manuais  de  filosofia),  é  um  movimento  antropocêntrico  que  marca  uma  mudança

cultural  profunda  na  passagem da  Idade  Média  para  a  Idade  Moderna.  Começa  aí,

aparentemente de forma mais latente, a dúvida sobre o que vem a ser “o homem” e “o

mundo”.  Alimentada  ao  longo  dos  séculos,  essa  dúvida  ocupou  também  um  lugar

central  entre  os  pensadores  ditos  “iluministas”.  O  famigerado  método  cartesiano  é

salutar, nesse aspecto: o filósofo canadense Charles Taylor nos lembra em seu As fontes

do Self (1997, p. 228) que o sujeito “desprendido” de Descartes marca uma espécie de

mal-estar filosófico que percorre todo o pensamento contemporâneo. Desde então, não

conseguimos  mais  produzir  conhecimento  sem  um  método  claro  que  mantenha  à

distância o “eu” (self) e o objeto, na perspectiva da terceira pessoa – como um narrador

onisciente. Trata-se de um movimento que se desencadeia especialmente nas ciências

naturais, mas que ocupa também o campo das ciências humanas. Essa tendência à busca

por um método pressupõe um certo entendimento do fenômeno linguístico como sendo

um  meio  que  liga  o  sujeito  à  realidade,  coisa  transparente  que  serve  para  fazer

referências às coisas externas a si.

Evidentemente, o texto literário nos obriga a superar tal entendimento daquilo

que é a sua própria matéria prima: a linguagem. Sabemos que a poesia e a ficção em

geral produzem efeitos que vão muito além da mera referencialidade. Lidar com o texto

literário  requer,  portanto,  pensar  a  linguagem  por  sua  natureza  essencialmente

metafórica,  aquilo  que  ultrapassa  o  pensamento  lógico  e  racional.  Por  outro  lado,

tratando a linguagem dessa forma, os sujeitos e objetos envolvidos nesse processo não

devem ser concebidos como necessariamente opostos entre si. Cabe justamente à poesia

explorar o modo como sujeito e objeto se colocam no mundo, tendo em vista o papel

central nesse aspecto da linguagem metafórica. Ora, seria então o discurso literário o
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avesso do discurso filosófico? Seria próprio à literatura explorar um terreno diferente

daquele  que  é  explorado  pela  filosofia?  Seria  próprio  da  filosofia  produzir

conhecimento a partir de um método exclusivamente lógico e racional?

Uma  resposta  possível:  não,  os  discursos  literários  podem  imiscuir-se  na

filosofia, e também o contrário, se houver, em alguma medida, uma tentativa de superar

aquele mal-estar filosófico identificado por Taylor. Para tanto, não há lugar aqui para

uma linguagem puramente referencial  que busque a  essência  do ser  a  partir  de  um

método lógico. É preciso abrir mão desse princípio que se afirmou constantemente ao

longo dos séculos no campo da filosofia – a “vontade de verdade” –, investindo numa

linguagem poética – uma linguagem que se refaça com a história, e que seja consciente

de sua contingência.

Podemos dizer que o pensamento de Jacques Derrida parece ter justamente esse

propósito: o de não separar a literatura da filosofia, uma vez que o seu fazer filosófico

solicita com frequência um fazer literário. É imediatamente o que se pensa ao abrir o

seu Margens da Filosofia (1991), reunião de textos e conferências publicada em 1972.

O primeiro texto da coletânea divide o espaço (fisicamente!) com um texto literário;

lado a lado, texto literário e texto filosófico parecem caminhar de mãos bem cerradas,

permitindo uma cooperação que faz com que os textos se iluminem mutuamente. O

título: “Timpanizar – a filosofia” – um eco do título do texto literário que aparece ao

lado:  “Tímpano”.  Ambos  os  textos  fazem  um  apelo  a  todos  os  órgãos  sensoriais

possíveis e impossíveis, de modo que o discurso filosófico, altamente antianalítico, tenta

atingir o seu próprio limite. O texto sugere que a filosofia se desloque para um outro

lugar,  diferente  de  si  –  esse  outro  lugar,  eu  diria,  aparece  logo  ao  lado...  no  texto

literário.

Outros  textos  derridianos  investem  mais  ou  menos  em  sua  poetização  ou

ficcionalização.  Todos,  de  qualquer  forma,  investem com toda  a  força  no  poder  da

metáfora. Assim, o leitor que se debruça sobre a filosofia/literatura de Derrida na busca

de conceitos que expliquem a realidade estão fadados à  frustração. A elaboração de

conceitos exige justamente a perspectiva em terceira pessoa, o eu afastado do objeto,

que Derrida pretende superar. Tendo em vista o nosso solo tropical, podemos dizer: o eu

filosófico  derridiano  é  mais  machadiano  do  que  alencariano.  A onisciência,  para

Derrida, é uma ilusão.

Derrida foge do vocabulário da filosofia analítica, na tentativa de produzir um

conhecimento vivo e sensível. Como consequência, talvez paradoxalmente, seu texto é
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de difícil acesso, não só pela complexidade do campo que se propõe a investigar, mas

também pela forma como promove essa investigação – evitando o conceito, solicitando

a  sensibilidade  de  um  leitor  de  poesia.  Seria  possível,  com  um  esforço  do  autor,

amenizar a dificuldade de seu texto, tornando-o quase tão prazeroso quanto um romance

machadiano? Talvez. De qualquer forma, é possível perceber que o texto derridiano não

propõe uma teoria,  não  se  diz  científico;  por  isso,  não  parece  correto  dizer  que  se

configure,  nesse  aspecto,  como  um  texto  antihumanista,  “autoconsciente  de  seu

método”.  Também não parece  acertado tentar  compreender  Derrida  a  partir  de uma

perspectiva em que se busca o conteúdo dos seus textos, os conceitos objetivos, num afã

pragmático que por vezes invade o texto de Freadman e Miller. Estes não se satisfazem

com o fato de que Derrida leva ao limite o caráter escorregadio da linguagem, tendo em

vista  a  indeterminação  do  significado  de  que  fala,  pois  que  se  trata  de  “confundir

questões de estilo com questões de conteúdo” (FREADMAN; MILLER, 1994, p. 156).

Aqui  se  ignora  todo  um  esforço  não  só  de  Derrida  como  também  de  uma  parte

considerável da filosofia e do pensamento ocidental – o esforço de tentar compreender a

linguagem para além da oposição forma/conteúdo.

E  no  que  diz  respeito  à  forma  como  Derrida  concebe  a  linguagem,  outras

questões precisam ser evocadas. A tentativa de compreender o fenômeno linguístico por

parte da filosofia é algo frequente ao longo do século XX. Vários pensadores investiram

justamente na superação dessa oposição,  que vai na esteira de uma compreensão da

linguagem como uma forma de interação e construção de conhecimento, e não apenas

um meio usado para exteriorizar ideias interiores. Consequentemente, as noções de ser

(ou  self) e realidade acabam sendo profundamente modificadas. Nietzsche, sabemos,

teve um papel fundamental nesse sentido: não mais um sujeito homogêneo, centrado,

fundador e origem do conhecimento: o homem é feito de máscaras e fragmentos, e o

conhecimento que ele produz é constantemente produzido na própria linguagem.

O pensamento derridiano caminha por essa via. Um texto como “A diferença”

(DERRIDA, 1991, p. 38) mostra-se como um grande laboratório de produção de ideias.

Começa-se com a marca do a em différance (no francês, a palavra “diferença” é escrita

com e – différence;  Derrida opta pelo uso da palavra com a), um detalhe que inicia o

leitor  na  questão  que  vai  aos  poucos  se  desenhando  no  texto:  a  relação  entre  os

significados, a diferença como produto da “diferança”: termo que carrega um sentido

espácio-temporal, e que ajuda a compreender a produção de sentidos na linguagem de
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forma relacional,  marcando sua alteridade e  seu papel na autocriação1 do indivíduo.

Trata-se de uma busca pela autonomia do ser que, se em Descartes, se apresentava na

força que acreditava possuir para destruir tudo o que tinha conhecido e começar a erigir

o  seu  próprio  conhecimento,  a  sua  fortaleza,  em  Nietzsche  se  apresenta  como  a

necessidade de escrever-se com uma nova linguagem, que seja totalmente sua, sem que

se deva ceder à força “fascista” da língua, como disse Barthes em sua Aula.

No entendimento de Freadman e Miller, entretanto, Derrida, como outros pós-

estruturalistas, abdica totalmente da referencialidade da linguagem, o que também não

me  parece  correto.  Tomemos,  por  exemplo,  o  texto  “Assinatura,  acontecimento,

contexto”  (DERRIDA,  1991,  p.  349).  Derrida  opera,  aqui,  o  clássico  trabalho  da

desconstrução, colocando em evidência conceitos tradicionais que vão sendo pouco a

pouco deslocados: ele começa pelo sentido de  comunicação, palavra cuja polissemia

(comunicação  como gênero/fenômeno  linguístico)  não  passa  ao  largo  do  texto,  que

relembra  a  todo  momento  a  contaminação  sofrida  pelos  seus  vários  significados

possíveis. O texto caminha naturalmente para a palavra escrita, cujo deslocamento vai

se mostrando pouco a pouco inevitável. Palavras como “iterabilidade” e “alteridade”

surgem no jogo, de modo que se torna claro o deslocamento: a escrita se mostra, então,

como um lugar  de  disseminação  do sentido,  o  que  se  produz no próprio  texto  em

questão. Por fim, o diálogo com Austin dá o tom fundamental do projeto de Derrida:

entender  a  linguagem não  mais  como  um simples  meio  de  referenciar  coisas,  mas

também sem conferir um papel central à intenção do produtor, como fez Austin ao tratar

dos speech acts. Seria isso uma negação à referencialidade? Parece-me, na verdade, que

o propósito de Derrida é simplesmente explorar outros aspectos da linguagem, tirando a

centralidade do referente de cena. O fato é que constatar que a linguagem, em muitos

momentos, se refere a conceitos ou coisas exteriores parece muito pouco ao filósofo

franco-argelino.  Há todo um terreno mais  amplo  e  mais  instigante  a  ser  explorado,

sobretudo para aquele que progressivamente mergulha, ao longo da carreira, no discurso

literário.

Ao  desconstruir  a  teoria  de  Austin  propondo  uma  possível  nova  tipologia,

Derrida afirma que não pretende apagar a intencionalidade do falante; sua proposta é

que essa intencionalidade  não venha a  “comandar  toda a  cena e  todo o sistema da

1 Utilizo aqui o vocabulário de Richard Rorty em seu Contingência, Ironia e Solidariedade. Grande parte
do entendimento que se tem aqui da filosofia de Nietzsche e do próprio Derrida se deve a esse título. Cf.
RORTY,  Richard.  Contingência,  Ironia  e  Solidariedade.  Trad.  Nuno  Ferreira  da  Fonseca.  Lisboa:
Presença, 1992.
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enunciação”  (DERRIDA, 1991,  p.  369).  Não se trata,  portanto,  de  afirmar  que  não

exista nada fora da linguagem, assim como não se trata de priorizar a linguagem em

detrimento  do  pensamento.  Creio  que  se  trata,  sim,  de  questionar  a  oposição

pensamento/linguagem, e o uso da linguagem como simples meio de comunicação.

Por fim, isso nos leva a rever o próprio termo “humanismo”. Se por um lado, a

palavra  carrega  algo  de  antropocentrismo  (como  Heidegger  e  o  próprio  Derrida

entenderam), pressupondo uma noção estática dos valores humanos, por outro revela a

preocupação de se conceder a garantia dos direitos pessoais de cada indivíduo, como os

próprios Freadman e Miller destacam na introdução do seu Re-pensando a teoria. Nesse

ponto,  acredito  que  a  literatura  tenha  um  papel  fundamental,  na  medida  em  que

promove,  justamente,  a  autocriação  individual  que,  segundo Richard  Rorty,  Derrida

alcançou efetivamente em suas últimas obras,  a medida em que deixava seus textos

serem invadidos pelo discurso literário. Nessa perspectiva, lembramos certa acepção de

humanismo trabalhada por Ernesto Grassi em seu  La Filosofía del Humanismo (sem

tradução para o português). O filósofo italiano lembra a recusa de Dante em permanecer

preso ao discurso filosófico tradicional, lógico, na busca do eterno: Dante viu na poesia

justamente a possibilidade de criar o seu próprio mundo, afirmando o seu “aqui” e o seu

“agora”  –  afirmando,  como  diria  Rorty,  sua  própria  contingência.  Para  Rorty,  a

autocriação  buscada  por  Nietzsche,  Heidegger  e  o  próprio  Foucault  só  pode  ser

alcançada no âmbito privado – isto é, no campo literário.  Por isso, se não podemos

afirmar que Derrida seja um “humanista”, também não parece adequado dizer que ele

seja um “anti-humanista construtivista”. Entre Derrida e o Humanismo, no sentido em

que Grassi e, em grande medida, Freadman e Miller, concebem o termo, há antes uma

ponte do que um muro.
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A PROSA CRÍTICA DE SEBASTIÃO UCHOA LEITE: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES 

 

  André Vinícius Pessôa (UERJ/CAPES/FAPERJ)1 

 

RESUMO: Após uma breve e panorâmica exposição sobre a atividade crítica do poeta 
pernambucano Sebastião Uchoa Leite, o texto tem como foco apresentar algumas considerações 
específicas sobre os seus ensaios metacríticos. Nesses ensaios, ao analisar e debater a prosa 
crítica de Octavio Paz, Otto Maria Carpeaux e Alexandre Eulálio, o poeta desvela 
progressivamente não apenas os procedimentos desses autores, mas também, em um jogo de 
espelhamento, os seus próprios, utilizados ao longo de sua obra crítica. À medida que apresenta 
as características dos autores que analisa, Uchoa Leite revela a si mesmo como produtor de uma 
prosa crítica pouco convencional face à crítica tradicional, por conter elementos poéticos-
ficcionais e não se ater ao campo exclusivo da análise literária. Para a composição do texto 
apresentado, foram usadas as seguintes fontes bibliográficas: considerações sobre a prosa crítica 
do poeta, efetuadas por Luiz Costa Lima; uma entrevista concedida pelo próprio Uchoa Leite a 
Flora Süssekind, Beatriz Bracher e João Guilherme Quental; um artigo de Adolfo Montejo 
Navas sobre a interpenetração de crítica e poesia na sua obra; o livro que reúne sua obra poética, 
Poesia completa; e, finalmente, os seus livros de crítica, Participação da palavra poética – do 
Modernismo à poesia contemporânea; Crítica clandestina; Jogos e enganos; e o póstumo 
Crítica de ouvido, com destaque para a leitura dos ensaios “Octavio Paz: o mundo como texto”, 
“Carpeaux e Alexandria” e “O observador privilegiado”. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sebastião Uchoa Leite. Poeta-crítico. Ensaio.  

 

O crítico e teórico Luiz Costa Lima, em “Sebastião Uchoa Leite em prosa e 

verso” (2002), reconhece o poeta, tradutor e ensaísta Sebastião Uchoa Leite como um 

dos representantes de uma estirpe bastante rara entre nós: a dos poetas-críticos. “Como 

ele, haviam sido apenas o Machado do ‘Instinto de Nacionalidade’ e do ‘Eça de 

                                                           
1 Vinculado à Pesquisa de Pós-Doutorado “O poeta-crítico no Brasil: tradição e contemporaneidade – 
ensaísmo crítico de poetas na literatura brasileira dos séculos XX e XXI”, coordenada pelo Prof. Roberto 
Acízelo Quelha de Souza, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, com Bolsa de Apoio 
da Capes/Faperj. 
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Queirós’, o Cabral de Joan Miró, Mário Faustino e Haroldo de Campos” (2002, p. 215), 

escreveu o crítico. A afirmação de Costa Lima, face à tradição do poeta-crítico no 

Brasil, soa excessiva em seu rigor, pois muitos outros poetas desde o século XIX e, 

especialmente, a partir do século XX também enveredaram pelos caminhos da crítica, e 

outros tantos a incluíram no interior de sua poesia, com a prática da metapoesia, como 

fez o próprio Uchoa Leite. No entanto, a mesma afirmativa tempos depois ganharia um 

sentido mais preciso, em Sebastião Uchoa Leite: resposta ao agora (2012), pequeno 

livro que Costa Lima escreveu sobre a obra do poeta. Ao se referir à prosa crítica de 

Uchoa Leite, o renomado crítico afirma que o poeta “se integra ao pequeno grupo [...] 

de escritores que, ainda quando seja mínima sua contribuição ensaística (como Machado 

e João Cabral), mostram que dispunham de um invejável talento teorizante” (2012, p. 

86). A distinção, que inclui o estatuto da teoria como um diferencial valorativo nos 

textos de Uchoa Leite, é assim reforçada por Costa Lima:  

Para estarmos certos de que não escapa o que queremos acentuar, 
reiteramos: em todos os tempos, e não só entre nós, o exercício crítico 
tanto pode se restringir ao âmbito da análise concreta de peças 
separadas como se ampliar até seu âmbito teórico. [...] Sebastião 
pertence a esse segundo pequeno grupo” (2012, pp. 86-87). 

 

Quando comenta o ensaio “A mentira como linguagem: notas sobre um 

personagem de Canetti”, do livro Jogos e enganos (1995), Costa Lima destaca na escrita 

de Uchoa Leite “a presença de um crítico cuja competência não era apenas pragmática, 

isto é, restrita às obras particulares que abordava, senão que capaz de enfrentar questões 

teóricas, com uma acuidade pouco frequente” (2012, p. 84). 

Amigos desde os tempos de juventude na cidade de Recife, Costa Lima 

participava, com Uchoa Leite, o também crítico João Alexandre Barbosa e o poeta Jorge 

Wanderley, de um grupo que compartilhava interesses comuns. Em entrevista concedida 

a Flora Süssekind, Beatriz Bracher e João Guilherme Quental2, Uchoa Leite afirmou 

que quando moço recebeu muitas informações sobre literatura e teoria, especialmente de 

Costa Lima e Barbosa, e se considerava “batizado criticamente pelos dois” (2014, p. 

216). Leitor assíduo de Paul Valéry nesses anos de formação, Uchoa Leite dizia ter 

tirado do poeta e crítico francês a lição sobre a consciência de seus próprios limites. Por 

                                                           
2 Publicada na revista 34 Letras, n.7, em março de 1990.  
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isso mesmo assumia-se crítico, mas, ao contrário do que afirmou o amigo e apesar de ter 

se graduado em Filosofia, não se via como um teórico: 

Eu sabia muito bem que jamais chegaria a ser um crítico ou um 
teórico, na trilha em que Luiz e João Alexandre estavam. Porque sabia 
que eu não era uma cabeça de teórico. Eu faço uma distinção, que eu 
acho que é uma distinção importante e que, aliás, outras pessoas já 
fizeram. Acho que há mentalidades teóricas e há mentalidades críticas, 
são coisas bem distintas. É claro que uma coisa pode ser acompanhada 
da outra, mas não estão necessariamente juntas. Há pessoas que sabem 
articular uma conceituação teórica e, no entanto, na hora de fazer as 
distinções, que é mais uma peculiaridade da mentalidade crítica, elas 
às vezes falham. E outras, que sabem fazer muito bem as distinções, 
têm uma cabeça crítica, mas na hora de elaborar teoricamente aquilo, 
não têm essa capacidade de articulação. Eu sempre me classifiquei 
mais como uma cabeça crítica do que uma cabeça teórica. Sempre tive 
a consciência de que posso escrever crítica, ensaios, artigos – em geral 
ficar no limite do pequeno texto (2014, p. 216).  

 

Paralelamente à sua atividade de poeta e tradutor3, que se estendeu de 1960 a 

2002 (ano em que faleceu), Uchoa Leite cultivou uma vigorosa e densa prosa crítica. 

Essa produção encontra-se disponível em quatro livros de ensaios, a saber, Participação 

da palavra poética – do Modernismo à poesia contemporânea (1966); Crítica 

clandestina (1986); Jogos e enganos; e o póstumo Crítica de ouvido (2003).  

Em Participação da palavra poética, num tom direto, didático e simples, Uchoa 

Leite analisa cronologicamente as obras de diversos poetas brasileiros, de Gregório de 

Matos a contemporâneos seus, como João Cabral de Melo Neto e Haroldo de Campos, 

passando por poetas até então pouco comentados, como Sousândrade, Murilo Mendes e 

Jorge de Lima. Sua abordagem, centrada no conceito de participação, objetiva detectar 

nos versos desses poetas um maior ou menor grau participativo, isto é, crítico, face à 

realidade. A “vontade de participação”, revista em cada caso estudado, aparece como 

responsável por determinadas estruturações da forma poética. Na tarefa de “traçar de 

cada poeta ou grupo de poetas um retrato de suas respectivas atuações críticas” (1966, p. 

8), Uchoa Leite intenciona redimensionar o cânone da poesia brasileira. Em nota 

                                                           
3 Como poeta, Uchoa Leite publicou: Dez sonetos sem matéria (1960); Antilogia (1979); Isso não é 
aquilo (1982); Obras em dobras (1989); A uma incógnita (1991); A ficção vida (1993); A espreita (2000); 
e A regra secreta (2002). Como tradutor, assinou trabalhos como a tradução de Aventuras de Alice no 
País das Maravilhas e Através do espelho e o que Alice encontrou lá, de Lewis Carroll; O perseguidor, 
de Julio Cortázar; as Crônicas italianas, de Stendhal; a poesia de François Villon e Christian 
Morgenstern; e ainda vários ensaios de diversos autores, como Octavio Paz e Max Horkheimer.  

 

125

MUSEU1076
Pencil

Ana
Pencil

Ana
Pencil

Ana
Pencil



4 
 

 

explicativa à publicação do livro, o poeta confessa que na sua fatura “não pretendeu se 

furtar às suas predileções pessoais adotando um tom imparcial ao tratar de cada poeta ou 

de cada grupo e/ou movimentos poéticos” (1966, p. 7). Uchoa Leite, desse modo, 

inaugura sua prosa crítica num tom interessado, assumindo a contradição estabelecida 

entre o caráter paradidático de sua exposição e o “caráter pessoalista da escolha de 

temas e autores” (1966, p. 7). 

Vinte anos depois, em 1986, foi a vez de Crítica clandestina, que adota o gênero 

ensaio em sua radicalidade. Além de tratar de temas como a prosa crítica de Octavio Paz 

e Otto Maria Carpeaux (incluídos na seção “Metacrítica”), a prosa de Lewis Carroll e 

Leopardi, e a poesia de Marcelo Gama, João Cabral de Melo Neto e Marianne Moore, o 

livro transita por diversas linguagens artísticas, com textos sobre música, tradução e 

histórias em quadrinhos. Ao fim, apresenta uma resenha sobre cultura popular que, em 

seu aparente deslocamento temático, completa a edição.  

Em Jogos e enganos, publicado nove anos após Crítica clandestina, Uchoa Leite 

adensa as reflexões anteriores e introduz nas suas análises o conceito de jogo, 

inseparável da intenção lúdica que o acompanha. Com textos escritos entre 1988 e 1994, 

expõe o próprio autor na nota introdutória que o livro reflete certa gratuidade na 

apresentação dos temas debatidos, resultante de uma postura assumidamente 

idiossincrática e casual. Exceto pela inclusão do ensaio “O paradoxo da tradução 

poética: notas sobre o pequeno e o grande jogo na poesia de François Villon”, feito sob 

encomenda para um colóquio dedicado ao tema “A interpretação”, realizado em 1988 

na UERJ, a sequência textual de Jogos e enganos não se pauta por diretrizes de ordem 

acadêmica. Prefere recusar um determinado código linguístico e uma ordem específica 

no desenvolvimento de suas ideias. Tampouco cultiva a pretensão à unidade temática, 

pois deve ao acaso a sua coesão interna. A afirmação é do próprio Uchoa Leite: “A 

unidade que adquiriu, se é que isso pode ser afirmado sem dúvidas, resultou dos acasos 

e dos interesses suscitados por estímulos diversos” (1995, p. 7). “O acaso – talvez 

aquele mallarmaico que nenhum lance de dados jamais abolirá – é o seu único ídolo” 

(1995, p. 7), escreve o poeta sobre o livro, no qual abordagens sobre os quadrinhos de 

Winsor McCay e obras cinematográficas variadas, com referências a um vasto material 

fílmico, encontram-se no mesmo plano interpretativo de obras poéticas consagradas, 

como a de François Villon, por ele traduzida, e ficcionais ou ensaísticas, como a de 

Elias Canetti. O poeta, na nota que abre o volume, destaca três pontos que integram os 
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ensaios apresentados: o interesse lúdico predominante; a questão da linguagem; e a 

predominância e a coexistência de antinomias temáticas estruturais – como verdade e 

mentira, realidade e ficção – nas suas análises.  

No seu livro póstumo, Crítica de ouvido, dividido em três partes distintas, a 

saber, “De poesia e de poetas”, “De prosa e de crítica” e “Imagem e linguagem”, Uchoa 

Leite mais uma vez prima pela diversidade de temas apresentados e a capacidade de 

transitar entre linguagens variadas, como poesia, ficção, crítica literária, cinema, 

histórias em quadrinhos, desenho e fotografia. Nessa obra, também marcada pelo 

hibridismo dos materiais e das fontes, são revisitados e desenvolvidos vários temas 

anteriormente interpelados pelo poeta.  

No artigo que escreveu sobre o hibridismo da produção de Uchoa Leite, 

intitulado “Poesia, crítica e vice-versa” (2014), Adolfo Montejo Navas alude a uma 

“capacidade de translação intelectual para transitar por universos dissimiles” (2014, p. 

83) que “não só oferece um corpus heterogêneo, como permite o jogo das referências 

cruzadas” (2014, p. 83). Tais referências contidas nas análises críticas de Uchoa Leite se 

apresentam também interferentes na sua produção poética. A intrínseca relação entre 

sua poesia e sua obra crítica se evidencia nas diversas interpenetrações conceituais que 

o poeta estabelece. Inclusive, de uma perspectiva autoespeculativa, alguns poemas seus 

versam direta ou indiretamente sobre o exercício crítico4.  

Diante do conjunto desses entrelaçamentos, focaremos aqui um traço peculiar da 

prosa de Uchoa Leite, não menos transtextual que os demais. Trata-se da crítica da 

crítica, ou a metacrítica. Os ensaios do poeta destinados à leitura de obras críticas afins 

revelam determinados e determinantes pontos de contato com os seus próprios 

procedimentos. Íntimas conexões são estabelecidas por meio de enumerações de 

diversas posturas críticas, às quais o poeta se filia ao decidir pelos direcionamentos que 

veicula. Para tanto, Uchoa Leite faz uma distinção entre dois tipos de crítica: uma que 

se apoia numa metodologia explícita e outra cuja metodologia não chega a se definir. O 
                                                           
4 Alguns exemplos: “Método: A obsessão – janela aberta/Contra o veneno irrespiratório –/Compreendam-
me/É um método/Não um laboratório/Ou uma metáfora do vento/Mas o ar do respirar (A espreita, 1998) 
(2015, p. 383); sobre a arte de pensar: pelo jardim/seguia-me/a cogitar calculado o cágado/se eu 
parava/ele também/o olhar/interrogante/estoico/e nada arrogante (A regra secreta, 1999) (2015, p. 418); 
“antimétodo: Desoriento-me/Sem qualquer método/Ou sem/Qualquer fim/Vou e não vou/Mas vou/Caio 
sem qualquer/Alarde/O que é/E não é: mas é/Desorientar-me/ É meu antimétodo” (A regra secreta, 2002) 
(2015, p. 447); “antimétodo 2: Pouco a pouco/Embaralho tudo e nada/Sou meu 
próprio/Espantalho/Fujo/De mim mesmo/Finjo-me/Da minha própria/Esfinge/Perdido em meu próprio 
labirinto/Sou o que sou/Ou minto? Será isso/Uma regra secreta? (A regra secreta, 2002) (2015, p. 448).  
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primeiro caso atende à crítica propriamente dita, em suas fronteiras disciplinares bem 

demarcadas. O segundo caso é o dos poetas-críticos. No entanto, diz o poeta, em ambos 

“se encontra coerência metodológica interna” (1986, pp. 11-12). E é justamente essa 

coerência que o poeta persegue nas suas investigações.  

Em “Octavio Paz: o mundo como texto”, Uchoa Leite alude à conjunção poesia 

e crítica como uma consequência da era moderna face à “desagregação do romantismo, 

do culto da individualidade criadora” (1986, p. 7), momento em que a crítica, rebelde à 

ideia do mistério da criação poética, passa a analisar o fenômeno criador. Porém, ao 

operar contraditoriamente, por ser “atividade de dúvida, mais do que de esclarecimento 

da dúvida” (1986, p. 8), a crítica poética assume uma linguagem circular.  

Dúvida, ambiguidade, contradição: esses valores, que parecem 
próprios da criação poética, são também valores da crítica moderna, 
pós-romântica. Quando se é crítico e poeta ao mesmo tempo, a 
tendência circulatória da linguagem se acentua e a tensão entre os dois 
polos – o Eu e o mundo – torna-se maior. Embora os críticos-poetas, 
por estarem mais colados ao objeto da reflexão, geralmente o próprio 
ato de criação poética, tenham mais condições de apreensão deste, de 
seu mecanismo interno e de suas relações com o mundo exterior 
(1986, p. 8).  

 

Essa circularidade é notada por Uchoa Leite na prosa crítica do escritor 

mexicano, em que crítica e poesia “interferem uma na outra, há nelas frequente 

intercorrência de signos: são dois modos de exprimir a mesma apreensão do real” (1986, 

p. 9). O método crítico de Paz mostrado por Uchoa Leite consiste em “cercar o tema, 

desdobrá-lo, ramificá-lo em várias direções, detendo-se para lançar novos interrogantes, 

em suma, de exorcizá-lo pela linguagem poética” (1986, p. 10). Método poético que se 

utiliza da redundância sistemática de determinados termos como estratégia de 

aproximação do objeto e, consequentemente, tende à linguagem barroca resultante do 

constante uso de oposições dialéticas. “Assim, se a poesia é ‘ocupação capaz de 

transformar o mundo’, ela é também ‘prece ao vazio, diálogo com a ausência’; se é 

‘exorcismo, conjuração, magia’, é também ‘expressão histórica de raças, nações e 

classes’” (1986, p. 11), escreveu Uchoa Leite.  

O caráter enumerativo e reiterativo une-se ao dubitativo nas expressões 

utilizadas por Paz, e esse tom suspensivo e interrogante define um jogo de hipóteses 

críticas que tendem muito mais à interpretação do que à análise. “Como pode, 
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entretanto, sendo afirmativo, ser também dubitativo?” (1986, p. 12), pergunta Uchoa 

Leite. A resposta a essa pergunta estaria na consciência da inerente ambiguidade da 

linguagem e de sua plurissignificação. Paz concebe a linguagem como poética desde a 

sua origem. O mundo se apresenta como um grande texto em que a poesia é a sua 

metáfora mais significativa. Desse modo, é correto dizer que “tudo é texto, já que tudo é 

linguagem” (1986, p. 19), como escreveu Uchoa Leite. Nessa ampla perspectiva, o 

método correspondente do poeta e crítico mexicano atende a todo e qualquer 

desdobramento possível. Paz, ciente da unidade fundamental da linguagem, não se 

prende apenas à ocupação comum de um crítico literário, ao expandir seus interesses a 

outros campos da arte e do conhecimento.  

No texto “Carpeaux e Alexandria”, Uchoa Leite, ao comentar a prosa crítica de 

Otto Maria Carpeaux, ressalta o fato de o crítico ultrapassar os limites da indagação 

estético-literária e ocupar outras áreas conexas, como a reflexão histórico-social, o 

comentário biográfico e até alguns fatos anedóticos. Como, então, classificar os ensaios, 

os pequenos estudos, os comentários, os artigos ligeiros e as ficções críticas desse 

escritor? Uchoa Leite repele de imediato uma “idolatria metodológica” que incidiria 

numa postura incapaz de considerar como crítica o trabalho de Carpeaux, classificando-

o apenas pejorativamente como “jornalismo” e seus desdobramentos. O poeta também 

não se alinha às considerações de quem vê no crítico tão somente a pecha de um erudito 

egresso de “mundos mais luminosos”. Uchoa Leite, ao defendê-lo de ambas as posições, 

que considera equivocadas, ressalta o interesse de Carpeaux pela criação literária. Com 

foco no modo de proceder do crítico, alude ao ensaio “A torre”, que 

[...] pode ser tomado como lição do processo [...] em que se persegue 
um tema oculto através de um modelo paradigmático de reflexão. A 
perseguição do tema, aliás, lembra o processo musical da fuga e 
remete, assim, ao interesse de Carpeaux pela música. E, por 
associação, remete a outro recurso igualmente musical, o leitmotiv. Ou 
seja, a perseguição do tema através do leitmotiv construído por uma ou 
várias citações. Estas não são, em Carpeaux, um recurso de erudição. 
Surgem como elementos casuais, por vezes até aleatórios, 
aparentemente, em relação ao tema tratado (1986, p. 32). 

 

Uchoa Leite, ao comparar os trâmites desse procedimento a certas construções 

poéticas livres de normas e metodologias fechadas, situa Carpeaux num lugar que não 

pertence nem aos críticos sistemáticos, nem tampouco aos eruditos. A produção do 

crítico austríaco naturalizado brasileiro encontra-se, portanto, mais próxima de um 
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ensaísmo isento de intencionalidade metódica e de uma construção poético-ficcional. A 

montagem e a colagem, que fornecem aos textos de Carpeaux a impressão de um 

mosaico de citações e temas, ou alude a uma espécie de quebra-cabeças fragmentado e 

avultado por elementos paradigmáticos que o leitor, por sua vez, procura reunir, é 

transvisto por Uchoa Leite como um recurso constante da literatura moderna.  

Em “O observador privilegiado”, texto sobre o ensaísmo de Alexandre Eulálio, 

Uchoa Leite reconhece no crítico um “defensor da ‘organicidade subterrânea do 

ensaísmo crítico’ de escritos ocasionais” (2003, p. 95). Uma das marcas de Eulálio é o 

caráter aleatório de sua escrita, que se contrapõe à disciplina acadêmica 

tradicionalmente praticada nas universidades. Nesse sentido, o crítico dispõe de um 

“pensamento ensaístico englobante, essencialmente interpretativo” (EULÁLIO apud 

LEITE, 2003, p. 96), avesso a generalizações em que “a instrumentalização de saberes 

complementares” (EULÁLIO apud LEITE, 2003, p. 96) funciona como uma operação 

hermenêutica. Uchoa Leite destaca a plasticidade da pena de Eulálio, que atravessa 

fronteiras conceituais, passando de territórios de maior densidade intelectual a outros 

mais leves e poéticos, inclusive quando tende a uma escrita de si.  

Uma plasticidade que adapta ao seu objeto. Às vezes é este objeto 
mesmo aquilo em que o autor se reflete. Ao falar de inquietações que 
se transmutavam em situações diversas, a propósito de Paulo Prado ou 
Sérgio Buarque de Holanda, é de si mesmo que fala. Ao falar, a 
propósito de Thomas de Quincy, das “pesquisas de um imaginário em 
liberdade”, faz o seu mais adequado retrato (2003, p. 102). 

 

A autorreflexidade transvista por Uchoa Leite na prosa de Eulálio retrata o 

próprio poeta e crítico pernambucano, que também se vê diante do espelho quando 

pratica a metacrítica. O repertório de temas abordados por Uchoa Leite não apenas 

indica suas influências mais radicais, mas as embaralha no jogo de sua escrita 

especulativa. O labirinto produzido vem a ser o índice de uma crítica poética capaz de, a 

cada lance de dados, espelhar a si mesma numa figuração onde quem refere, o referente 

e a referência se constituem no mesmo e único elemento crítico e poético.  

Muitas considerações críticas efetuadas por Uchoa Leite sobre Paz, Carpeaux e 

Eulálio servem a esse jogo de espelhamento – consciente e proposital, que ironicamente 

(e clandestinamente) assume um teor autoficcional, resultante dinâmico do próprio 

movimento formativo de Uchoa Leite a ser revelado passo a passo ao leitor com base 
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em suas seleções temáticas e em seus posicionamentos junto aos materiais apresentados. 

Importa assinalar, como fundamento a possíveis releituras e novos cruzamentos 

metacríticos, que o próprio da crítica desses autores, desvelado progressivamente pelo 

tradutor de Lewis Carroll, pode até dispensar por parte de quem pretende investigar sua 

prosa crítica a pertinência de outras referências, pois aquelas que correspondem 

diretamente ao seu proceder já se encontram interiorizadas e espelhadas pela escrita 

metacrítica do poeta.  
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CRÍTICA LITERÁRIA E LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: 

VALORES E CRITÉRIOS 

Cristhiano Motta Aguiar (UPM) 

RESUMO 

 

O presente artigo analisará um conjunto de intervenções críticas publicadas originalmente em 
jornais impressos. Os três textos escolhidos possuem uma característica em comum, a de buscar 
estabelecer um panorama geral dos caminhos, ou descaminhos, da literatura brasileira 
contemporânea. Articulado com o debate, proposto em nosso simpósio, sobre os valores e as 
possíveis funções sociais que norteam a prática crítica na contemporaneidade, este corpus nos 
ajudará a entender como e mediante quais valores alguns dos nossos mais destacados críticos 
problematizam a literatura contemporânea, em especial as obras surgidas a partir de meados da 
década de 1990. Os três autores escolhidos são críticos de importante atuação, tanto no contexto 
acadêmico, quanto jornalístico, na discussão sobre a nossa atual literatura. Dois são professores 
universitários – Alcir Pécora, da Unicamp; Leyla Perrone-Moisés, da USP – e o terceiro é um 
jornalista com formação acadêmica: José Castello. Deste modo, consideramos que os três textos 
escolhidos para nossa análise consistem em uma significativa amostra de alguns possíveis valores 
que têm permeado a nossa crítica. Analisaremos “Impasses da literatura contemporânea”, de Alcir 

Pécora, “Literatura digestiva”, de José Castello, “A literatura exigente”, de Leyla Perrone-Moisés.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Crítica Literária. Literatura Brasileira Contemporânea. José 

Castello. Alcir Pécora. Leyla Perrone-Moisés.  

 

Literatura, crítica e polemismo 

 

 Não é incomum nos depararmos, volta e meia, com análises conjunturais do status 

quo da literatura brasileira contemporânea, a ponto de pensarmos ser esta prática uma 

espécie de topoi da crítica literária das últimas décadas. É possível que o próprio objeto 

de reflexão – a literatura contemporânea -, por sua constante transformação e progressivo 

incremento do seu corpus, exija um periódico balanço contextual. Nosso artigo realizará 

uma breve análise de três recentes sistematizações sobre a literatura brasileira 

contemporânea. Tratam-se dos seguintes ensaios, todos publicados originalmente no 
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contexto do jornalismo cultural: “Literatura digestiva”, de José Castello1 (2015), 

“Impasses da literatura contemporânea”, de Alcir Pécora (2011)2 e “A literatura 

exigente”, de Leyla Perrone-Moisés3 (2012). Os textos de Pécora e Castello são marcados 

por uma avaliação bastante negativa da qualidade e pertinência da nossa ficção brasileira. 

Perrone-Moisés, por outro lado, realiza uma abordagem que consideramos mais 

nuançada, tanto no que concerne às ideias propostas pela autora, quanto à metodologia 

utilizada para a escrita do seu ensaio.  

 Ao pensarmos na expressão “crítica literária”, nos surge à mente o seu principal 

trabalho, o de debruçar-se sobre um texto considerado literário e, a partir de uma análise 

textual mediante uma série de metodologias e pressupostos teóricos, estabelecer com a 

obra escolhida um fecundo diálogo, uma rica possibilidade de construção de sentidos. 

Outro desdobramento da atividade crítica, por outro lado, consiste na necessidade da 

crítica literária analisar a sua própria atividade enquanto produtora de hipóteses 

interpretativas. É neste segundo campo que podemos situar o presente artigo. Neste 

sentido, porém, me encontro diante de um risco duplo. Primeiro, em muitos dos nossos 

artigos, dissertações, teses, capítulos ou livros, o diálogo com teorias e demais fortunas 

críticas pode, infelizmente, se encaminhar na direção não de uma análise crítica, mas de 

uma celebração de um legado teórico. Dizendo em outras palavras: muitas vezes, partes 

consideráveis da nossa produção acadêmica se assemelham a museus, cuja função 

principal diz respeito mais à manutenção de uma memória, de uma tradição, de um grande 

Mestre a ser imitado. Por outro lado, o segundo risco é o da iconoclastia, o da gratuita 

demolição de ídolos, ou o risco da incorporação e rápida substituição das últimas teóricas 

e/ou perspectivas críticas da moda. 

 No campo da crítica literária, estamos fadados a transitar apenas entre o Museu 

ou Fast-Food teórico? Embora essas duas imagens caricaturizem uma dinâmica mais 

complexa, lanço mão delas a fim de enfatizar quais são as consequências possíveis de 

quando a crítica literária olha para si mesma. Neste sentido, são pertinentes as reflexões 

sobre a ideia de polêmica como motor do debate cultural, tal como foram pensadas por 

João Cezar de Castro Rocha (2011) no seu livro Crítica Literária: em busca do tempo 

perdido?. Ao resgatar da ideia de “polêmica” um significado que não seja tão somente, 

como muitos enfatizam, sinônimo de uma prática autoritária ou narcísica, Castro Rocha 

                                                           
1 Publicado no Estado de São Paulo. 
2 Publicado no jornal O Globo. 
3 Publicado na Folha de São Paulo.  
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indica o quanto a polêmica pode e deve se tornar uma condição estruturante de qualquer 

debate público cultural.  

 O foco do nosso estudo não consiste em problematizar a ideia em si de “polêmica”, 

mas sim de conectar-se com as consequências positivas do compromisso da crítica 

literária em fazer circular, nos termos de Castro Rocha (2011, p.115), “interpretações 

concorrentes”. Por conseguinte, evita-se a formação daquilo que é chamado pelo autor de 

“subsistemas autocentrados e endogamicos” (ROCHA, 2011, p.116). Deste modo, ao 

definir o ethos polêmico, Crítica Literária: em busca do tempo perdido? define uma 

postura intelectual que fundamenta a nossa própria perspectiva sobre o debate proposto 

neste artigo: 

 

Em outras palavras, recupero conscientemente o ethos polêmico em sua 
capacidade de estruturação sistêmica, capacidade que demanda a 
explicitação dos próprios pressupostos e a leitura atenta, ainda que 
belicosa, dos princípios defendidos pelo adversário do momento 
(ROCHA, 2011, p.73) 

 

 Apontar ressalvas aos textos de Pécora, Castello ou Perrone-Moisés não se 

configura necessariamente “polemismo”; por outro lado, devemos nos indagar se os 

próprios textos a serem analisados não recaem neste equívoco. Portanto, a nossa pergunta-

trabalho pode ser colocada nos seguintes termos: a partir de quais valores literários os três 

críticos escolhidos fundamentam as suas escolhas e as suas avaliações gerais a respeito 

do panorama da literatura brasileira contemporânea? Tais valores são contextualizados e 

problematizados por cada um dos textos escolhidos, ou são, pelo contrário, naturalizados 

para desta forma serem considerados como única forma de criação poética e ficcional? 

 Qual imagem se desenha em cada uma das três intervenções críticas?  

 

A literatura brasileira contemporânea: entre o digestivo e o impasse 

 

 Se, em 1923, perguntássemos à escritora inglesa Virginia Woolf qual era o 

panorama da literatura de seu tempo, a resposta seria profundamente pessimista. 

Vejamos, por exemplo, o que ela afirma no seu ensaio “Como impressionar um 

contemporâneo” (WOOLF, 2014): “Mas nossa época, tão pobre, está à beira da penúria. 

Não há um nome que se sobreponha aos restantes. Não há um mestre em cuja oficina os 

jovens se orgulhem de fazer seu aprendizado”. A afirmação não pode deixar de nos causar 

espanto. Estamos, afinal, na época que, para muitos, incluindo significativas parcelas da 
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crítica acadêmica em diferentes países, é considerado um “período de ouro” na literatura: 

o Modernismo. Em 1922, por exemplo, no universo das letras anglo-saxônicas, T.S. Eliot 

publica The waste land; James Joyce, o Ulisses. Ainda no âmbito das letras em língua 

inglesa, em 1923, Yeats ganha o Nobel de Literatura; em 1923, obras de Hemingway, 

Joseph Conrad, D.H. Lawrence, Aldous Huxley, William Carlos Williams, P.G. 

Wodehouse, Bernard Shaw, Robert Frost, E. E. Cummings, Wallace Stevens, entre 

outros, são compostas e/ou publicadas. Fora do campo da língua inglesa, duas obras 

notáveis vêm à luz neste mesmo ano: A consciência de Zeno, de Italo Svevo; o quinto 

volume de Em busca do tempo perdido, de Proust (publicado postumamente).  

 Woolf (2014, p.123) continua: 

 

Sim, esta é uma época pobre, repetimos, com muito para justificar-lhe 
a pobreza; mas, francamente, se opusermos um século a outro, a 
comparação se mostra, de modo irresistível, contra nós. [...] Ao nosso 
século não faltou atividade; porém, se lhe exigirmos obras-primas, os 
pessimistas, a julgar pela aparência, estão certos. Tem-se a impressão 
de que uma era de gênios deve ser sucedida por uma era de esforço; o 
tumulto e a extravagância, por limpeza e trabalho duro. 
 

 

 “Vivemos uma época em que não há obras-primas”; “nosso tempo é pobre”; 

parafraseio as duas ideias fundamentais contidas no fragmento acima e proponho a 

seguinte indagação ao leitor: em debates, artigos de opinião, simpósios ou mesas de bar, 

quantas vezes não ouvimos ideias semelhantes? Ao longo de séculos e décadas, uma 

mesma voz ecoa através de diferentes textos. Tal voz abre mão da perspectiva crítica em 

relação à contemporaneidade a fim de articular toda uma leitura de conjuntura ao redor 

de uma mesma palavra: o “não” ao tempo presente. 

 Este parece ser o caso do ensaio “A literatura digestiva”, de Castello. A visão 

bastante negativa contida no texto também surpreende. Castello é um dos bons críticos 

literários militantes em atuação hoje no Brasil e, ao longo de tantos anos de prática crítica, 

em diferentes momentos abriu espaço para escrever a respeito de autores 

contemporâneos, muitos deles, à época de cada resenha, estreantes. Em sua avaliação 

geral, contudo, a literatura brasileira atual é apresentada como carente de maior qualidade 

literária:  

 

A ficção brasileira do século 21 se caracteriza por uma nova tendência, 

a que podemos chamar de “literatura comercial”. O comércio – com 
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suas vendas, seus best-sellers, seus negócios, suas cifras – interessa a 

ela muito mais que a própria literatura e seu leitor. Literatura produzida 

“para vender”, essa literatura se dissemina com o avançar do novo 

século. O que é mais preocupante: ela se multiplica, sobretudo, entre os 

jovens autores, cada vez mais fascinados pelas benesses do deus 

Mercado, e menos interessados na qualidade e densidade de suas 

narrativas. Uma primeira característica se destaca: a padronização. O 

que significa que, no lugar da invenção, os escritores têm em vista 

agora, com ânsia redobrada, as vantagens da repetição. (CASTELO, 

2015) 

 

  

 Seria possível identificar uma ambiguidade no fragmento acima, no sentido de 

que Castello gostaria de atacar o conjunto de textos classificados como “literatura de best-

seller”? Sim, é possível pensar deste modo. Por outro lado, fica a impressão de que há 

uma negação como um todo da produção ficcional recente, em especial aquela escrita 

pelos mais jovens. Dois dos supostos problemas identificados em nossa ficção 

contemporânea estão elencados: o forte flerte com o “deus Mercado” e a “padronização”. 

Ao longo do texto, Castello (2015) continua a revelar os problemas que o incomodam. 

Seleciono aqueles que considero os principais do seu texto: “Há, em tudo isso, a 

influência declarada da linguagem ligeira e bruta que predomina na internet”; “essa nova 

literatura nutre grande desprezo pela aceitação intelectual. Não se importa em saber o que 

dela pensam os críticos literários, os professores e os leitores cultos”; “produzir textos 

digestivos, que sejam consumidos com a rapidez e o descaso de um novo antiácido”; “essa 

literatura se pauta, antes de tudo, pelo desejo de não errar. Pelo desejo de agradar”; “Há, 

ainda, um evidente desinteresse pelo trabalho de linguagem e pelos exercícios 

experimentais [...] um forte desprezo pela história literária [...] sua postura, muitas vezes, 

é de quem estar a fundar a literatura”. Por fim, o autor critica as temáticas preponderantes 

na “ficção digestiva”: namoros, relações com os pais, desabafos entre amigos, moda 

jovem, misticismo, aventuras fantásticas, desabafo ligeiro, confissões da vida cotidiana. 

 Não há, porém, nenhum autor da “ficção digestiva” citado em “Literatura 

digestiva”. Nenhum verso discutido, ou algum fragmento de um conto ou romance. Da 

mesma maneira, nenhum autor contemporâneo, brasileiro ou estrangeiro, é citado como 

possível contraponto ao digestivo. 
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 O mesmo ocorre com o texto de Alcir Pécora. Em sua avaliação negativa da ficção 

contemporânea, nenhum autor, obra ou trecho são citados. Temos, mais uma vez, 

comentários panorâmicos, baseados em pressupostos que talvez não tenham sido 

suficientemente problematizados. Quais as ressalvas do professor da Unicamp? Pécora 

formula uma hipótese ousada, a de que o mundo contemporâneo estabeleceu uma série 

de pressupostos sociais que retiram do campo da ficção literária sua possível pertinência: 

 

Ocorre, hoje, uma impressionante expansão das narrativas no cerne da 

própria existência. Antes mesmo de existir como evento, a ação já se 

apresenta como narrativa, como ocorre nos reality show, em que as 

pessoas, antes de agir, representam ou narram a ação que lhes cabe. 

Ocorre também na multidão que fala pelos blogs e pelas redes sociais, 

ou se monitoram pelos celulares, de modo que a ação ou a conversa é 

sempre exibição/narração da conversa. É como se o mundo inteiro fosse 

virtualidade narrativa antes de ser existência particular, e 

principalmente como se todo mundo fosse interessante o bastante para 

ser visto/lido. Esse é um dos pontos não negligenciáveis que parecem 

retirar a prioridade ou a exclusividade da narração do narrador literário. 

É um problema basicamente de inflação simbólica. (PÉCORA, 2011) 

 

 Em seguida, Pécora (2011) afirma o quanto a “literatura mediana” (sinônimo do 

“digestivo” formulado por José Castello) é inferior a uma literatura considerada 

abertamente “ruim”. Além disso, afirma que uma boa literatura não é apenas uma lição 

de casa, ou o resultado de um aluno aplicado4, mas sim o resultado de um esforço de 

competição em busca da excelência. Pécora identifica no mundo literário contemporâneo 

uma espécie de demagogia, contida na sua ideia de uma suposta  voga do “democratismo 

inflacionário das representações”, que despreza o “domínio técnico” e o valor da 

“radicalidade construída no discurso” (PÉCORA, 2011). Do mesmo modo que Castello, 

lamenta aquilo que considera a ausência de apreço dos escritores contemporâneos em 

relação às possíveis contribuições da crítica literária:  

 

                                                           
4 Castello (2015) também associa a ideia de “mediocridade” literária à imagem do “aluno aplicado”. No 
seu caso, a crítica é um pouco mais especifíca e voltado para oficinas literárias que “pretendem formar 
escritores no ritmo da pronta entrega” e produzir “alunos nota 10”.  
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Uma parte dessa cena contemporânea de crise existe por não haver 

qualquer disposição para a crise. Quem critica parece um vilão, um 

estraga-prazer, um intrometido. Quem critica as obras, ainda mais se 

faz isso com argumentos insistentes, tem qualquer coisa de indecente, 

de impróprio.  Espanta, pois, ver a intolerância para a crítica, como se 

fosse alguma traição pessoal. De onde vem essa ideia de parentesco 

traído? Pessoalmente, não vejo por que o crítico tem de ser animador, 

parceiro, divulgador ou chancela do escritor. (PÉCORA, 2011) 

 

 Ausência de diálogo com a crítica literária; crise da função social da ficção; pura 

representação da alteridade sem trabalho formal com a linguagem – além destes três 

problemas, o que mais falta à literatura contemporânea? Há ainda, dois graves problemas, 

defende “Impasses da ficção contemporânea”. O primeiro, a perda da autonomia estética, 

um dos valores mais relevantes da modernidade literária: “Neste início de século XXI [..] 

a identidade psicológica original em sua relação com o mundo hostil da mercadoria e não 

a distinção da própria invenção, enquanto invenção engenhosa, pretende ser a fonte da 

qualificação autoral” (PÉCORA, 2011). Ou seja: na literatura contemporânea, o literário 

não estaria mais na imanência do texto, considerado como uma obra de alta relevância 

estética, mas dependeria, para a sua valoração, de realidades para além da textualidade 

escrita. O segundo problema, segundo o autor, residiria no fato de que a literatura 

contemporânea teria deixado de problematizar duas instâncias fundamentais: a) o Eu; b) 

a própria linguagem da representação (PÉCORA, 2011).  

 É possível fazer ressalvas a estes dois ensaios. A primeira delas, repito, é a forte 

sensação de que já existe um a priori que se recusa de antemão a negar legitimidade à 

literatura contemporânea. Chama atenção, de igual forma, o quanto os dois textos 

lamentam a falta de diálogo das novas gerações de escritores no tocante à crítica literária. 

No entanto, é preciso perguntar: como é possível um diálogo a partir de ensaios como 

estes? Ambos apontam o desprezo pelos aspectos “técnicos” da escrita literária. No 

entanto, nem que seja em caráter de breve exemplo, não se encontra uma única citação de 

uma obra literária, quanto mais um gesto de análise textual.  

 Por fim, cada um dos problemas elencados por Pécora e Castello não é em si 

necessariamente negativo, ou positivo. Cada cultura, cada tempo histórico, bem como as 

necessidades internas a cada obra, é que definirão a pertinência, ou não, de tais valores. 

Tento explicar melhor: nem sempre o valor da autonomia, por exemplo, perpassou a 
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produção literária ocidental. A poesia mélica grega, ou o trovadorismo, por exemplo, 

podem ser entendidos plenamente a partir deste valor da “autonomia” do texto? Da 

mesma forma, tanto na literatura, quanto nas artes visuais, uma saudável expansão do 

campo de práticas textuais e artísticas necessitou repensar o primado da autonomia. Não 

podemos entender a obra de um poeta contemporâneo como o pernambucano Miró, por 

exemplo, sem entendermos que seu texto dialoga com uma performance do corpo em 

cena, traço que aliás é marcante em diferentes poéticas que, ao longo das últimas décadas, 

tomaram o campo de produção literária no Brasil e em outros sistemas literários. Não 

obstante uma obra como Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus (2014), 

publicado originalmente na década de 60, possua por si só uma qualidade na escrita que 

atenderia ao critério da “autonomia”, questões ligadas à representação social, testemunho 

e biografia se revelam fundamentais para o entendimento do livro. Linguagem ligeira, ou 

linguagem bruta, para pegarmos outro exemplo, são conceitos que por si só se esvaziam, 

sem um texto a partir do qual possamos discuti-los. Ou não é “ligeira”, ao seu próprio 

modo, a poesia e prosa de Oswald de Andrade? Ou bruta, também ao seu modo, a 

linguagem de Rubem Fonseca e Marcelino Freire?  

 Problematização da linguagem, da identidade, do ato de narrar, as diferentes vias 

do experimentalismo: são todos valores literários importantes, consolidados, aliás, 

exatamente na suposta “época pobre” a qual Virgínia Woolf no seu ensaio. No entanto, a 

ausência de algumas destas características não inviabiliza um projeto ficcional. Pelo 

contrário, uma série de interessantes escritores têm retomado um realismo bastante 

narrativo como uma nova via de criação ficcional, como é o caso de Jonathan Franzen, 

por exemplo, ou de algumas das obras de Philip Roth. Um bom romance brasileiro como 

o é Passageiro do fim do dia, de Rubens Figueiredo (2010), segue o mesmo caminho.  

 A própria tradição literária canônica pode nos levar a questionar o debate tal como 

posto nas avaliações negativas dos dois críticos. Ou autores como Balzac e Shakespeare 

não criaram suas obras-primas com um olho muito sensível ao “deus Mercado” de suas 

épocas? Antes da consolidação do realismo no romance moderno, através da picaresca, 

em primeiro lugar, e em seguida naquilo que Ian Watt (2010) chamará do “realismo 

formal” trazido pelo romance inglês do século XVIII, o senso de aventura e do fantástico, 

características criticadas por Castello, era uma condição muito frequente na prosa de 

ficção. Ou seriam os romances de cavalaria, por exemplo, literatura “digestiva” (de certa 

forma, para muitos críticos de sua época, a resposta seria sim)? Outro valor a permear os 

dois ensaios, embora não nomeado de modo explícito, é o da “transgressão”, tanto da 
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linguagem em si, quanto dos valores sociais consolidados na sociedade burguesa. Embora 

importante para as literaturas moderna e contemporânea, “transgredir” não é condição em 

si necessária à literatura. Toda a produção poética do Classicismo e do Neoclassicismo, 

por exemplo, é “transgressora” nos termos colocados pelos valores dos séculos XIX e 

XX? Uma certa cota de desprezo pelo que a crítica e os professores de literatura diziam 

ser o ideal literário não alimentou diferentes correntes do Romantismo e dos diferentes 

Modernismos?  

 Desta maneira, concluo que tanto “Literatura digestiva”, quanto “Impasses da 

literatura contemporânea”, formulam um discurso da crise, porque tentam impor à 

literatura contemporânea um conjunto de pressupostos que não são suficientes para 

entendê-la. Parte considerável destes pressupostos é baseada no conjunto de valores 

consagrados pelos mais diversos Modernismos. No entanto, embora a literatura 

contemporânea não implique necessariamente em um fatal rompimento com a literatura 

moderna, por outro lado fundamentar-se somente nos seus valores pode nos impedir de 

dar conta dos novos desafios propostos pelo contemporâneo.  

 Uma prova de que uma leitura panorâmica da literatura contemporânea pode ser 

escrita em outra perspectiva é o ensaio de Leyla Perrone-Moisés (2012), “A literatura 

exigente”:  

 

Entre as várias correntes da prosa brasileira atual, existe uma bem 

consolidada, que poderíamos chamar de literatura exigente. São obras 

de gênero inclassificável, misto de ficção, diário, ensaio, crônica e 

poesia. São livros que não dão moleza ao leitor; exigem leitura atenta, 

releitura, reflexão e uma bagagem razoável de cultura, alta e pop, para 

partilhar as referências explícitas e implícitas. (PERRONE-MOISÉS, 

2012) 

 

 “Entre as várias correntes”: a autora identifica uma pluralidade na produção 

literária contemporânea e, em seguida, escolhe uma destas vertentes como aquela com a 

qual possui uma maior afinidade. Em seguida, contextualiza as referências dessa vertente 

– autores como Kafka, Becket, Fernando Pessoa, entre outros -, bem como os situa 

geracionalmente. O passo seguinte é ainda mais interessante: Leyla Perrone-Moisés cita 

não apenas os autores que considera representativos do que classificou como “Literatura 
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exigente”, escritores como Julian Fuks e Alberto Martins, por exmplo, mas seleciona e 

comenta diferentes trechos das obras citadas ao longo do seu ensaio.  

 Não há, portanto, uma excessiva generalização, nem sequer uma palavra sobre o 

fim da literatura, ou da função social da ficção. Pelo contrário, a existência de diferentes 

vertentes em nossa literatura é considerada positiva pela autora:  

 

Há mais de 20 anos, o cultíssimo poeta-crítico José Paulo Paes 

advogava "por uma literatura brasileira de entretenimento" [...] Agora 

que já temos suficiente literatura de entretenimento, nacional e 

importada, é muito bom que tenhamos, ainda e também, uma literatura 

de proposta. (PERRONE-MOISÉS, 2012) 

 

Conclusão 

 

 Neste ponto, uma pergunta deve ser formulada: afinal de contas, Pécora e Castello 

não teriam um pouco de razão? Tudo caminha bem com a literatura contemporânea 

brasileira? Pelo contrário, não me furto a afirmar o quanto as diferentes preocupações e 

ressalvas desenvolvidas em seus textos são as minhas, também. No entanto, a nossa crítica 

não é ao direito e dever de formular ressalvas à literatura contemporânea, e sim ao modo 

pelo qual os dois textos estabeleceram esse debate. Seus textos tanto mais surpreendem 

porque ambos são escritos por leitores argutos não apenas de obras canônicas, como 

também da própria literatura contemporânea. É o caso, por exemplo, das contribuições de 

Pécora à fortuna crítica de Hilda Hilst, ou das resenhas que Castello tem publicado ao 

longo dos últimos anos sobre obras contemporâneas, resenhas estas circulando em jornais 

como O Globo, ou em suplementos literários como o Pernambuco.  

 O ensaio de Leyla Perrone-Moisés, por outro lado, demonstra o quanto é possível 

sim estabelecer um panorama sobre a literatura contemporânea sem recair em excessivas 

e reativas generalizações. Entre a demagogia festiva da contemporaneidade e as profecias 

apocalípticas, o caminho mais saudável é apenas um: não abdicar do gesto crítico, que só 

pode ser feito no infatigável corpo a corpo com o conjunto de produções textuais 

consideradas, a cada época, como pertencentes ao âmbito da literatura.  
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MÍMESIS E A TRAIÇÃO CONSEQUENTE DE JOÃO CABRAL 

 

Edneia Rodrigues Ribeiro (Doutoranda UFMG/ Professora IFNMG) 

Prof. Dr. Sérgio Alcides Pereira do Amaral (Orientador UFMG) 

 

RESUMO: Este trabalho pretende analisar o texto “A traição consequente ou a poesia 

de Cabral”, publicado no livro Lira e antilira (1968), observando as possíveis 

interferências de uma teoria mimética nessa leitura que Luiz Costa Lima faz acerca da 

poesia de João Cabral de Melo Neto. Reconhecendo-se que a escrita desse livro 

antecede à exposição da teoria da mímesis formulada por Costa Lima, serão observadas 

as associações entre esse conceito e algumas ideias apontadas por esse autor nessa 

análise da poesia cabralina, como a visualização do real por meio de lentes desfocadas e 

a ruptura desse poeta pernambucano com alguns europeus que foram importantes para a 

sua formação poética. A partir dessas aproximações, buscar-se-á demonstrar que, 

mesmo de modo incipiente, a noção de mímesis como aquilo que instaura a diferença e 

não como o que reitera semelhanças já pode ser notada nesse livro de 1968, embora esse 

autor só venha demonstrar claramente esse conceito em Mímesis e modernidade, 

publicado em 1980. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Luiz Costa Lima, mímesis, João Cabral de Melo Neto. 

 

 

 Em Lira e antilira, livro em que estuda a poesia de Mário de Andrade, Carlos 

Drummond de Andrade e João Cabral, além de uma breve passagem por Manuel 

Bandeira, Costa Lima faz um estudo da obra cabralina, desde o primeiro livro Pedra do 

Sono (1942) até Dois Parlamentos (1960), analisando-a em paralelo com a corrente 

filosófica da fenomenologia, de Edmund Husserl. Para Haroldo de Campo, esse terceiro 

livro inicia uma nova fase na carreira de Costa Lima, pois “[seus] estudos são 

precedidos de uma discussão da crítica estrutural e da proposta de uma crítica dotada de 

‘visada estruturalizante’, porém não destituída da ‘consideração histórica’”. (CAMPOS, 

1999, p. 150) Ainda que haja divergência acerca da posição de que em Lira e Antilira 

pratica-se uma crítica estrutural, a fala de Campos chama a atenção para o fato de esse 

livro demonstrar o amadurecimento profissional desse crítico à medida que analisa o 

literário amparando-se em uma teoria, o que indicaria o princípio da sua crítica da razão 
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estética. Fugindo do amadorismo no exercício da crítica literária, Costa Lima apresenta 

métodos e teorias que começam a propor uma resposta para a pergunta que lhe fizera o 

seu pai, quando da sua decisão de se dedicar ao estudo da literatura: “Como se estuda 

literatura?” A essa questão ele tem se dedicado desde então, desenvolvendo estudos que 

aliem o teórico ao literário, como fez nessa análise da poesia de João Cabral. 

Apesar de ser cartesiano, Husserl transpõe certos limites da filosofia de Decartes 

e lança bases para a fundamentação da filosofia contemporânea. Esse movimento 

influenciou filósofos como Jean-Paul Sartre e Maurice Merleau-Ponty, sendo 

desenvolvido também em pesquisas voltadas à literatura. A partir da obra de Roman 

Ingarden, discípulo de Husserl e visto como um dos fundadores da estética da recepção, 

a fenomenologia passa a aplicar-se à teoria literária. Ao sugerir a interação entre a 

consciência do sujeito e do objeto, a crítica fenomenológica acaba utilizando algumas 

das ideias dessa linha, principalmente a de que a obra de arte serve como mediadora 

entre a consciência do autor e do leitor, por isso enfatiza-se a recepção do texto literário 

e a sua interação com o leitor, sem se ater a análises mais subjetivas ou centradas na 

figura do autor.  

Husserl propõe a recuperação da realidade das coisas, para tanto seria necessário 

separar a consciência do sujeito da consciência naturalista, a fim de purificar a relação 

entre sujeito e objeto e manter cada uma dessas partes com sua respectiva 

funcionalidade. Isso tornaria possível a revisão da ideia de exterioridade (conhecimento) 

e interioridade (consciência do sujeito), por considerar a natureza do sujeito diferente da 

natureza do objeto.  Apesar dessa diferença entre sujeito e objeto, a teoria da 

fenomenologia não pode ser vista como um afastamento do mundo real nem como a 

criação de outro derivado dele, mas como proposta de um distanciamento temporário e 

metodológico por meio do exercício da epoché, pelo qual se pode atingir a maneira 

originária do homem diante das coisas. Assim, por meio dessa relação bipolar entre 

consciência e mundo, essa corrente filosófica postula uma posição ativa que se 

desdobra, constituindo o conhecimento e possibilitando a sua relativização.  

Relacionando as ideias da fenomenologia a sua leitura da poesia de Cabral, 

Costa Lima afirma que: 

 

À epoché  do filósofo corresponde a palavra cabralina tomada a todo 
pulso, não violentada, mas domada, em que suas fontes mágicas ou 
melódicas são transformadas em fontes de lucidez. Daí a sociedade que, 
por assim dizer, prepara e antecipa a poesia de João Cabral. Assim 
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como para Husserl “a linguagem... não é a palavra do ser, mas a palavra 

dos sujeitos que vivem para sempre.” (Funzione delle Scienze, etc. p. 
225) a poesia para Cabral não é a revelação do Mistério, mas a busca de 
rompê-lo. Não o mundo sujeito ao enigma, mas o mundo do homem-
sujeito. (LIMA, 1968, p. 410) 

 

 

 Ao associar o conceito de epoché  à lucidez com que a palavra é domada na 

poesia de Cabral, Costa Lima indica que esse poeta, sem abandonar o mundo ou criar 

um simulacro dele, distancia-se provisoriamente, a fim de vê-lo não como ele realmente 

é, mas como ele pode ser representado. Com base nisso, esse crítico chama a atenção 

para um provável realismo fenomenológico na poesia de João Cabral, que se dividiria 

em duas fases, sendo: a primeira composta pelos livros Pedra do sono e Os três mal 

amados e a segunda se desenvolveria a partir de O engenheiro. A primeira caracteriza-

se pelo aspecto lunar e abstrato, ao passo que a segunda destaca-se pela solaridade e 

concretude, sendo que em O engenheiro entrecruzariam essas duas vertentes.  

 A epoché husserliana, ou seja, a possibilidade de ver o mundo não como ele é, 

mas como ele pode ser representado, também se associa à afirmação de Costa Lima de 

que em O cão sem plumas há uma visualização que se difere de copiar a realidade 

anterior ao texto, pois o ato de visualizar se faz a partir de uma lente desfocada. Nessa 

forma diferenciada de visualizar, a palavra pode “tornar a imagem como estratégia para 

nomear o que a linguagem direta não nomeia e o que a linguagem sugerente esqueceria 

ou embelezaria”. (LIMA, 1968, p. 301). Apesar de, nesse momento, Costa Lima ainda 

não ter formulado nem nomeado a sua teoria da mímesis, é possível estabelecer 

associações entre a visualização do mundo por meio dessa lente desfocada, sobretudo 

em um texto marcado pelo tom de crítica social, como é o Cão sem Plumas, à ideia de 

mímesis que se diferencia da simples imitação da realidade ou de um modelo. A lente 

desfocada do poeta não se limita a retratar o mundo tal como ele é, mas busca 

representá-lo como esse poeta o imagina.  

Para pensarmos nas possíveis relações que essa visualização sob uma lente 

desfocada estabelece com a então futura teoria da mímesis de Costa Lima, torna-se 

relevante compararmos dois trechos extraídos dos livros Lira e antilira e do Mímesis e 

modernidade. No primeiro, ao discorrer sobre o modo como a realidade é visualizada 

em O cão sem plumas, Costa Lima afirma que 
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A lente que se distancia ou, ao invés, se aproxima, realiza atos que na 
realidade não cumpriu. Melhor dito, que cumpriu reflexivamente. [...] o 
afastamento e a aproximação da lente são traduções poéticas da ideia de 
que os horizontes das coisas não se restringem ao que é dado ver agora. 
(LIMA, 1968, p. 392/393) 
 
 

  Essa maneira de visualizar não se limita a retratar o real tal como ele é, mas 

caracteriza-se por mostrá-lo a partir de uma percepção que se dá na imaginação, num 

plano que vai além do que é possível ver. Fazendo um paralelo com o que é dito 

posteriormente acerca daquilo que não se representa como reflexo do real, no livro de 

1980, Costa Lima indica que  

 
 
Em suma, toda obra que não tem nem uma relação direta, nem a 
possibilidade de um efeito direto sobre o real, só poderá ser recebida 
como de ordem mimética, seja por representar um Ser previamente 
configurado – mímesis da representação – seja por produzir uma 
dimensão do Ser – mímesis da produção.  (LIMA, 1980, p. 171)  
 
 

Com base nessas considerações, pode-se relacionar esse modo de ver 

possibilitado pela palavra poética em Cabral a uma percepção mimética da realidade no 

sentido em que ela é pensada por Costa Lima, como disseminação da diferença e não 

como a reiteração de semelhanças, como se confirma nas seguintes observações desse 

autor 

 

A mímesis, se ainda cabe insistir, não é imitação exatamente porque não 
se encerra com o que a alimenta. A matéria que provoca a sua forma 
discursiva aí se deposita como um significado, apreensível pela 
semelhança que mostra com uma situação externa conhecida pelo 
ouvinte ou receptor, o qual será substituído por outro desde que a 
mímesis continue a ser significante perante um novo quadro histórico, 
que então lhe emprestará outro significado. (LIMA, 1980, p. 24) 

 

 

Embora a noção de que a realidade representada nas obras literárias não poderia 

ser tomada como um correlato daquilo que equivalha ao real já tivesse ruminando desde 

o livro de 1968, é partir da publicação de Mímesis e modernidade que esse autor 

desvincula definitivamente os termos mímesis de imitatio. Nessa separação, ele indica 

que a mímesis não pode ser vista como representação por reflexo ou imitação de um real 

já dado, mas deve ser pensada com base na sua singularidade de produzir a diferença, 

conforme indicam as palavras de Sergio Alcides Pereira do Amaral, “a atividade 
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mimética não reproduz o semelhante, senão que engendra o diferente.” (ALCIDES, 

2003, p. 932). Ao propor que a mímesis se caracteriza pela produção da diferença, Costa 

Lima se distancia de outros pós-estruturalistas, como Michel Foucault, Gilles Deleuze e 

Jacques Derrida, pois enquanto o brasileiro debate a diferença a partir da mímesis e da 

representação, os franceses discutem a diferença negando tanto a mímesis quanto a 

representação. 

 Como sugere o título, em “A traição consequente ou a poesia de João Cabral” 

são apontadas as influências exercidas por poetas como: Murilo Mendes, Manuel 

Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Paul 

Valéry, Rainer Maria Rilke e Jorge Guillén, sobre a poesia de João Cabral.  Além de 

pontuá-las, Costa Lima demonstra como elas foram ultrapassadas e problematizadas 

pelo poeta pernambucano, apesar de reconhecer e validar a importância desses 

precursores na sua poesia. Considerando-se que nesse livro surgem algumas ideias que 

podem ser relacionadas à teoria mimética, posteriormente defendida por Costa Lima, a 

traição de João Cabral a esses poetas estabelece relações com a ideia de que a mímesis 

volta-se também para a questão das artes periféricas como propõe Mímesis e 

Modernidade. Nesse livro, reflete-se sobre a dependência econômica e cultural que as 

nações situadas na periferia do capitalismo, caso do Brasil, por exemplo, mantém em 

relação às metrópoles e grandes centros onde circula o capital. Segundo ele, isso nos 

torna imitadores, em certa medida, da arte produzida pelo centro, representado pela 

Europa e pelos Estados Unidos. Essa questão das culturas periféricas como imitadoras é 

retomada e problematizada em  “O pai e o Trickster”, de Terra Ignota, texto no qual 

discute sobre as condições da América Latina para a crítica literária.  Para esse autor, 

 

Ao contrário do que afirma a visão funcional-economicista, as áreas 
marginais ou instáveis não estão fadadas a produzir obras imitativas. 
Tampouco é aceitável a posição daqueles que estão prontos a 
reconhecer a qualidade igual de obras concebidas nas mais distintas 
latitudes. Todas elas, afirmam, trazem a marca da criação 
contemporânea e são, em comum, exploração de limites. (LIMA, 1997, 
p. 273) 

 

 

Recuperando a ideia de que a mímesis se relaciona também à questão das artes 

periféricas, pode-se inferir que o Trickster, que agora reflete sobre a atuação do 

indivíduo e da cultura nos campos marginal e metropolitano, nega a imitação de um 
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modelo para instaurar uma arte própria que, mesmo que se constitua de elementos de 

outras culturas, distancia-se deles. Associando o Trickster, aquele que implode as 

fronteiras ao invés de simplesmente explorá-las, à traição de João Cabral aos poetas 

franceses e espanhóis, pode-se afirmar que o poeta brasileiro transforma a influência 

exercida pelos seus precursores em mímesis, produção de diferença, ao invés de 

imitatio, reiteração das semelhanças.   

Entre as influências e consequentes traições de João Cabral serão destacadas, 

neste trabalho, aquelas advindas de autores estrangeiros, pensando-se na ideia de 

mímesis das literaturas periféricas em relação às literaturas metropolitanas. Por esse 

motivo, não serão mencionadas as aproximações e rupturas em relação a Drummond, 

Bandeira e Murilo Mendes, sem que isso indique desconsideração à relevância desses 

poetas para a poesia cabralina. Em relação a Valéry, embora mantenha “o rigor no trato 

da palavra, o ideal do poema construção” (LIMA, 1968, p. 279), Cabral trai o projeto de 

poesia pura, dessacralizando esse conceito em “Fábula de anfion” com o ato de atirar a 

flauta, ou seja a musicalidade do poema e a própria noção de virtuose poética, aos 

peixes surdo-mudo do mar. Assim, enquanto para o primeiro o modelo de poema  é 

pensado  a partir da música e da arquitetura, no segundo, a linguagem se constitui com 

base na engenharia e na pintura. Conforme aponta Costa Lima, “enquanto Valéry se 

aproxima de conceitos-chaves de Bergson, o trajeto de João Cabral estará manchado 

pela* (sic) empreendimento fenomenológico”. (LIMA, 1968, p. 280). João Cabral volta-

se mais para o visual e imagético, que se associa, nessa leitura de Costa Lima, ao 

realismo fenomenológico. 

Além de outras traições, como a negação da música do poema em Baudelaire e 

da poesia pura de Valéry, Costa Lima aponta o realismo fenomenológico como uma das 

características que vai afastar João Cabral de poetas como Mallarmé, Guillén e Rilke. 

Ao comentar a análise que o crítico Poulet faz do poema Cántico, de Guillén, Costa 

Lima afirma que 

 
 
A posição do crítico francês parte do pressuposto que a subjetividade 
exerce em Guillén um papel mais receptor da realidade que em 
Mallarmé ou em Rilke (autores que ele expressamente cita). Assim de 
fato acontece. Mas o problema não se encerra aí. Em ambos os casos, o 
mundo aparece como dado. Em Mallarmé para ser negado, em Rilke 
para ser subjetivizado, em Guillén para ser afirmado como esplendor. 
Distinguem-se, portanto, na maneira como encaram esse óbvio. 
Nenhum deles porém vai descascá-lo desespacializá-lo para que o 
apresentem por dentro. Esse mesmo fato que aproxima, Guillén, 
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relativamente da poesia europeia, caracteriza mais fortemente a 
“traição” de Cabral a todos eles. (LIMA, 1968, p. 290) 

 

Desse modo, o realismo fenomenológico de João Cabral o separa de Guillén e 

desses outros poetas europeus, devido às relações diversas que se estabelecem entre 

poesia, poeta e mundo. Diferentemente de seus precursores, o mundo aparece na poesia 

cabralina não para ser negado, subjetivizado ou enaltecido, mas para ser tirado do seu 

lugar comum, ser explorado, descascado e representado por dentro. Pode-se dizer, 

portanto, que a preocupação de Cabral em não fraudar a realidade por meio da 

linguagem é perpassada por uma dupla responsabilidade, uma estética e outra ética. A 

esse respeito Costa Lima afirma que 

 

Enquanto neles a palavra tende a instaurar a aniquilação do real em que 
se tivesse baseado, em Cabral o poeta tem uma dupla responsabilidade, 
responsabilidade enquanto artista e não meramente ética. 
Responsabilidade artesanal, pela qualidade do que escreve, 
responsabilidade humana, embora também artesanal, em não fraudar a 
realidade pelo uso de um instrumento que, dela não sendo mais que um 
sinal, pode se converter em uma peça contra a realidade, contrária aos 
que nela vivem enganchados, sem outra possibilidade que a do viver pé 
contra o chão. (LIMA, 1968, p.319) 
 

 

Desse modo, o realismo fenomenológico na poesia de Cabral, possibilita-lhe 

desenvolver uma das suas principais rupturas: visualizar o mundo com a sua lente 

desfocada sem se descuidar das qualidades artísticas ou formais.  Ao instaurar um 

lirismo que mais punge que comove, dissolver qualquer ilusionismo verbal e afastar de 

si quaisquer nódoas de otimismo injustificado, propõe-se o “processo medular da poesia 

cabralina: o não deixar que a imagem conduza ao sortilégio verbal.” (LIMA, 1968, p. 

360). Assim o texto poético não se opõe ao real, porque nele se ampara, sem que nele se 

deixe esgotar. 

Se a poesia contemporânea caracteriza-se pelo uso da linguagem experimental e 

pela aniquilação da realidade, em Cabral a linguagem passa a ser usada como matéria 

prima, mas sem recusar o real. A realidade na sua poesia faz parte de um circuito em 

que realismo e linguagem se entrecruzam, ou seja, são explorados simultaneamente sem 

a possibilidade de enfatizar o caráter sociológico em detrimento do formal, ou de deixar 

que o virtuosismo estético sufoque o comprometimento da sua poesia com  “realidade, 

prima, e tão violenta que ao tentar apreendê-la toa imagem rebenta” (MELO NETO, 
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1994, p. 215). Aqui forma e conteúdo habitam o mesmo espaço, por isso Costa Lima faz 

alusão à existência de um realismo ativo e de uma linguagem ativa em percurso ora 

regressivo, ora progressivo. Dessa poética de tensão, entre o ético e o estético, o formal 

e o social, surge um circuito que, embora venha da realidade, passa pela linguagem  sem 

que nela se encerre. 

Relacionando essa crítica fenomenológica exercida por Costa Lima às traições 

de João Cabral, é possível destacar, entre outros aspectos já mencionados, a prática da 

linguagem ativa e do realismo ativo que aproxima a sua visualização do mundo ao 

realismo fenomenológico. Assim a ruptura de João Cabral em relação aos outros poetas 

consiste não apenas em focar a sua poesia no estético, mas em partir de um real que será 

visualizado e tematizado de modo diferente. Nessa perspectiva, pode-se dizer que sua 

poesia aproxima-se da ideia de mímesis formulada por Costa Lima, pois mistura forma e 

conteúdo, conciliando a possível tensão mencionada por esse crítico entre o estético e o 

ético, sem que algum dos dois seja preterido ou preferido. Demonstra-se, portanto, que 

por meio do ato consequente de trair, a poesia de João Cabral equilibra-se entre a 

elaboração extremada da palavra poética e o modo peculiar de visualizar a realidade. 

“Na verdade, prática da linguagem ativa e realismo ativo são duas faces de uma mesma 

realidade, a realidade formada pela poesia cabralina. O poeta assume papel de comando 

sobre a linguagem – papel de construtor e não de vidente ou inspirado – para que ative a 

realidade e não a aceite constituída.” (LIMA, 1968, p. 364)  

Além desse realismo fenomenológico que possibilita à poesia cabralina 

visualizar o mundo com uma lente desfocada, o mote desse texto – a traição de João 

Cabral em relação aos poetas que o influenciou – também se relaciona ao conceito de 

mímesis de Costa Lima. A ruptura do poeta brasileiro com os poetas europeus pode ser 

vista como a negação do pensamento de que as artes periféricas se constroem a partir da 

imitação dos modelos ditados pela metrópole cultural. Assim, essa traição de João 

Cabral aproxima-o do trickster, pois, ao invés de apenas se apropriar das influências 

vindas dos importantes centros intelectuais, a poesia cabralina problematiza-as, roendo 

tudo aquilo que considera excessivo na lírica de seus precursores e instaurando a 

diferença (mímesis) sem se limitar em reproduzir o modelo representado por eles 

(imitatio). 

Diante dessas considerações, conclui-se que a partir da leitura fenomenológica, 

em Lira e antilira,  Costa Lima desenvolve a sua trajetória de encaminhar a crítica 

literária para uma crítica centrada na razão estética, mas sem se descuidar de outros 
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fatores que a envolve. Assim como aponta a evolução da poesia de Cabral a partir de 

círculos, e não de saltos, demonstrando seu desenvolvimento gradativo, pode-se dizer 

que sua crítica também evolui em círculos. Conforme ele mesmo observa em texto que 

se propõe a dizer o que deve ao estruturalismo, até mesmo a virada teórica em relação a 

essa linha de pensamento não se dá como recusa aos seus princípios, mas como forma 

de ultrapassar certos limites intelectuais nele encontrado. Desse modo, ao analisar a 

poesia de João Cabral com base na fenomenologia de Husserl, já se demonstram 

algumas nuances daquilo que, após a sua ligação aos estudos estruturalistas, o 

rompimento com eles e o ingresso no “pós-estruturalismo”, se consolidaria como a 

teoria da mímesis que tem sido exposta a partir de 1980.  
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REPENSAR A TRADIÇÃO CRÍTICA HUMANISTA PARA NOSSO TEMPO: A 

LIÇÃO DE ERNESTO GRASSI 

Eduardo Cesar Maia (UFPE) 

 

Os sentidos de uma tradição crítico-filosófica “humanista” 

Ao observarmos retrospectivamente o século XX e, ainda, os princípios deste século 

corrente, seja no âmbito da teoria e da crítica literária ou no campo mais abrangente do 

pensamento filosófico, um fenômeno interessante na história das ideias nos salta à vista: 

observe-se quantas vezes a palavra humanismo – assim como a chamada crítica literária 

humanista – já apareceu estampada nos mais diversos obituários... A causa mortis, é 

claro, foi atestada por muitos pensadores e teóricos que, além de realizar o diagnóstico, 

ainda se dispuseram a fazer o trabalho de coveiro, jogando a pretensa última pá de terra 

sobre uma tradição intelectual antiga e plural que, entre suas principais características, 

revela uma capacidade virtualmente inesgotável de autorregeneração, de adaptação a 

novos contextos e circunstâncias; além de um desapego em relação a formulações 

dogmáticas, a grandes sistematizações autotélicas e, ainda, por carecer de um corpus 

doutrinário rígido. Será, portanto, fracassada qualquer tentativa de enxergar o 

humanismo como um conceito unívoco, constante e imutável, ou, como é bastante 

recorrente, reduzi-lo historicamente ao contexto do Renascimento Italiano. Durante 

vários momentos da história, características e ideais humanísticos foram associados às 

mais diversas correntes de pensamento, à religião (teologia), à arte ou mesmo a 

programas políticos e ideológicos.  

Uma das características mais importantes da tradição humanista é o 

entendimento de que as grandes questões humanas não podem ser bem compreendidas 

se tratadas como realidades compartimentadas e estanques: os domínios da política, da 
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arte, da religião, da estética ou da ética são respostas humanas diversas a interpelações 

existenciais diferentes, porém indissociáveis, confluentes e interativas. A partir de tal 

concepção, a literatura participaria da história de uma forma dialogal, fazendo parte de 

uma grande e interminável conversação humana a respeito de todos os tipos de 

situações e problemas vitais, sejam de natureza mais propriamente individual ou de 

abrangência mais social. As obras de arte literárias, portanto, suscitariam, antes de tudo, 

um tipo de conhecimento ligado à experiência vital, ao diálogo entre os homens, 

porque, diferentemente das proposições da lógica ou da ciência, não se propõem 

simplesmente a apresentar enunciados verdadeiros: elas problematizam a dimensão 

valorativa da realidade humana e seus aspectos difíceis. A literatura, assim 

compreendida, aparece como um ponto de irradiação e de discussão de todo tipo de 

valores – éticos, estéticos, políticos etc. –, os quais não podem ser completamente 

dissociados uns dos outros, nem matematicamente e cientificamente quantificados ou 

calculados. 

Tal tipo de abordagem, que foge essencialmente à concepção do crítico como 

especialista e da literatura como fenômeno autônomo e autotélico, foi duramente 

combatido por grande parte das tendências teóricas que dominaram os estudos literários 

do século passado. Pretendo apresentar aqui algumas reflexões relativas justamente a 

esse conflito, e defender a ideia de que a maioria dos filósofos e teóricos literários que 

se opuseram ou negaram a validez intelectual da tradição humanista, por motivos 

diversos, enxergaram-na de forma parcial e, muitas vezes, equivocada. Uma proposta 

humanista revisada e atualizada, no entanto, supõe uma autocrítica: não é já possível 

pensar o humanismo enquanto visão essencialista e idealizada; a aceitação da 

contingência da linguagem, dos valores e das perspectivas críticas é o ponto de partida.  

Apresentarei, neste pequeno artigo, os pressupostos do pensamento do filósofo 

italiano Ernesto Grassi como contraponto às tendências anti-humanistas da filosofia 

contemporânea (a partir de sua resposta ao Heidegger da Carta sobre o humanismo); e, 

posteriormente, relacionarei tais concepções a uma proposta de crítica literária 

humanista adaptada ao contexto atual. 

 

 

Do problema filosófico ao problema crítico 

De forma especial no século XX, um tipo de discussão conceitual preocupada em 

definir claramente o âmbito próprio da crítica e da teoria literárias (seus métodos, sua 

154

MUSEU1076
Pencil



3 
 

linguagem própria, seus objetivos, etc.) tomou proporções mais gerais devido à estreita 

relação que se estabeleceu entre a nova e inovadora teoria literária e algumas correntes 

linguísticas, filosóficas, sociológicas e psicanalíticas. Dessa relação – e de forma 

diferente em cada caso – nasceu a pretensão de se criar uma ciência da literatura, 

dotada de metodologia rigorosa e de terminologia conceitual nova, comparável a das 

chamadas ciências naturais ou exatas, o que acabou por estigmatizar as formas de 

crítica tradicionais – entre elas a tradição crítica humanista.  

Existe uma semelhança interessante e significativa entre as aspirações 

racionalistas e objetivistas da filosofia tradicional e certas proposições advindas das 

principais correntes de teoria literária que se desenvolveram no século passado, 

principalmente no sentido de que ambas assumiam o objetivo de serem discursos 

fundamentadores. Enquanto a filosofia racionalista buscava, a partir da tradição de 

especulação ontológica que se remete originalmente ao pensamento de Parmênides e ao 

projeto platônico, abandonar a esfera do meramente sensível, do transitório e 

contingente e chegar à palavra definitiva – ao conhecimento da realidade em sua 

essência, substituindo a opinião (doxa) pelo conhecimento racionalmente fundamentado 

(episteme) –, as primeiras grandes correntes da teoria literária pretendiam funcionar 

como metodologias metacríticas, quer dizer, tentavam ser uma espécie de 

fundamentação e servir como legitimação intelectual da crítica e do conhecimento 

literários.  

Tal concepção – de teoria como metacrítica – pode levar a excessos perigosos: é 

como se houvesse um lugar superior de onde o teórico pudesse avaliar de forma isenta 

as manifestações críticas singulares e concretas, funcionando como uma espécie de 

tribunal da razão crítica. É justamente nessa pretensão que acreditamos se encontrar a 

primeira importante divergência entre a filosofia racionalista tradicional (e algumas 

correntes de teoria literária em seu encalço) e a tradição intelectual humanista. Segundo 

Antoine Compagnon, em O demônio da teoria, o fim do humanismo na crítica literária 

teria ocorrido exatamente no momento em que “a teoria literária se arvorou a ser crítica 

literária” (COMPAGNON, 1999, p. 17), e acabou muitas vezes tomando seu espaço 

tanto na academia quanto no jornalismo e negando sua legitimidade. 

A natureza contingente da crítica literária se deve a sua origem como gênero 

jornalístico (EAGLETON, 1999, p. 29), que deve lidar com o efêmero, com o 
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circunstancial. Enquanto o teórico almeja criar um vocabulário – ou simplesmente 

repetir um jargão criado por outros teóricos – que seria, em sua pretensão, eternamente 

aplicável a toda sorte de texto literário; o crítico, por outro lado, é obrigado a lidar 

“sisificamente” com o dinamismo próprio do desenvolvimento literário, com os 

conflitos entre a atualidade e a tradição herdada, com a própria reforma pessoal e com 

as transformações sociais, de valores e de vocabulário. Não se trata, portanto, de uma 

disputa entre os críticos em torno da descoberta de uma verdade última, senão do 

enriquecimento de uma conversação cultural interminável, para usar a expressão de 

Richard Rorty. 

Cabe aqui uma analogia entre essa tendência – presente em diversas correntes de 

teoria literária – de busca por um vocabulário técnico especial (muitas vezes esotérico e 

deliberadamente hermético) e as pretensões da filosofia racionalista tradicional no 

sentido de encontrar uma linguagem perfeita, que represente fielmente – como um 

espelho – a realidade. Ambas as tendências – da teoria literária e da filosofia 

racionalista –, cada uma a sua maneira, pressupõem um afastamento do ideal humanista 

da busca do conhecimento através do diálogo entre os indivíduos. Assim, a crítica 

literária pensada como ação humana – com finalidades próximas e atentas às demandas 

da vida comum – é a que se aproxima da proposta edificante da tradição humanista, que 

diverge frontalmente da tendência teórica ao monólogo intelectual afastado da 

experiência existencial concreta. De fato, a teoria literária muitas vezes pareceu querer 

estar acima das contingências e das perspectivas (sub specie aeternitatis). 

 

Ernesto Grassi e a reabilitação da “tradição velada” 

O filósofo italiano Ernesto Grassi (Milão, 1902-1991), pouco conhecido e estudado no 

Brasil, propõe uma visão particular a respeito do problema da palavra na história da 

filosofia. Grassi defendeu uma perspectiva inovadora e se opôs ao anti-humanismo 

declarado de seu professor Martin Heidegger. O pensador alemão considerava o 

humanismo um movimento meramente literário, filológico e retórico, sem qualquer 

alcance especulativo, e que recaía numa antropologia neoplatônica (metafísica), a qual 

teria sido completamente superada pelo mesmo Heidegger em Sein und Zeit (1927). O 

pensador italiano, por sua vez, sem desprezar as críticas que seu tutor alemão havia 

lançado sobre o projeto racionalista e metafísico da filosofia ocidental, mostrou que 
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Heidegger só havia entendido parcialmente o alcance do humanismo, pois o havia 

observado exclusivamente em uma de suas raízes: a platônica. Grassi, após revisar 

detidamente uma série de pensadores que sempre foram deixados à margem da filosofia 

“oficial”,1 defendeu a revalorização estritamente filosófica do pensamento humanista 

latino – muitas vezes considerado somente a partir de um ponto de vista literário e 

retórico. 

Ao contrário da visão negativa apresentada por Martin Heidegger em sua famosa 

Carta sobre o humanismo,2 Grassi desenvolveu por mais de quatro décadas, em 

diversos livros e ensaios, a ideia de que a tradição humanista em filosofia é muito mais 

do que uma mera versão cristianizada do velho essencialismo platônico (aquilo que 

Heidegger chamou, na tradição filosófica ocidental, de projeto onto-teológico). Platão 

teria estabelecido como direção principal da filosofia o princípio racionalista de que “a 

res existe em si e por si, e que a racionalidade humana pode conhecê-la em sua 

consistência ontológica” (DAMIANI, 1997, p. 423-424); e que o labor do autêntico 

filósofo é estabelecer uma definição racional de tudo aquilo que existe, fixando a 

identidade essencial dos entes. A concepção platônica de mundo das ideias, como um 

nível ontológico superior à simples realidade sensorial (o mundo instável dos sentidos), 

é basicamente a representação desse ideal epistemológico. 

Segundo Grassi, Heidegger identificou o humanismo dentro dessa perspectiva, e 

enxergou nessa tradição apenas  

uma variante da metafísica tradicional que ele claramente rechaça. A discussão 
de seu anti-humanismo, portanto, implica também a questão de se o 
humanismo, em sua significação filosófica, é parte da metafísica tradicional 
(GRASSI, 1992, p. 22). 

  

A crítica do pensador alemão atinge justamente uma concepção de humanismo 

de índole platonizante, muito difundida e influente, que se caracteriza por estabelecer 

uma metafísica em torno da ideia de homem e do seu lugar no cosmos. Esse humanismo 

idealista acredita numa dignidade superior do ser humano fundada num valor 

                                                           
1 As investigações de Ernesto Grassi partiram de uma revisão crítico-filosófica de autores como Dante, 
Petrarca, Quintiliano, Cícero, Angelo Poliziano, Coluccio Salutati, Lorenzo Valla, Albertino Mussato, 
Leonardo Bruni e, principalmente, Giambattista Vico. 

2  Heidegger afirmou de maneira taxativa e direta: “[...] o pensamento expressado em O ser e o tempo vai 
contra o humanismo” (HEIDEGGER, 1949).  
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transcendental, absoluto e universal, que estaria fora da história e acima das 

contingências. Outro exemplo de concepção de caráter humanista fundamentada em 

premissas idealistas e racionalistas foi desenvolvida pelos pensadores da Ilustração a 

partir da ideia de que a racionalidade proporcionaria um meio para uma moralidade 

universal. Os pensadores iluministas achavam que a razão poderia conduzir os homens 

por um caminho de comunhão; bastava com que os homens aceitassem a racionalidade 

como guia que os conflitos morais e éticos deixariam de existir. Esse otimismo derivava 

da crença de que os valores humanos poderiam ser derivados de uma natureza humana 

universal que podia ser analiticamente perscrutada. Quer dizer, todos os homens, se 

usassem de sua capacidade racional, encontrariam um único e comum caminho para 

suas ações: “Todo o programa ocidental de reforma aperfeiçoadora derivava desse 

racionalismo otimista” (IGNATIEFF, 2000, p. 211). A crítica dos românticos a tal 

concepção se baseou justamente na constatação de que os valores eram criações 

humanas que variavam no tempo e no espaço, de acordo com a forma de vida e de luta 

pela sobrevivência de cada sociedade.  

A concepção platonizante – idealista e racionalista – de humanismo 

desconsidera, segundo Grassi (em acordo com Heidegger), justamente as características 

mais marcantes do homem em sua vida concreta: a finitude, a contingência e a 

circunstancialidade que marcam sua existência e sua forma de conhecer o mundo.  

Na perspectiva alternativa reconstituída por Ernesto Grassi, a característica 

fundamental comum aos grandes pensadores humanistas é a centralidade que a reflexão 

sobre a linguagem humana assume em suas filosofias; ou seja, é basilar a essa vertente 

do humanismo a reflexão sobre a interpretação da palavra enquanto instrumento da ação 

humana em sua realidade concreta, e não em termos completamente abstratos e 

logicistas: “A tradição filosófica ocidental estabeleceu desde o princípio uma distinção 

fundamental entre o discurso retórico-patético e o discurso lógico-racional” (Grassi, 

1993, pág. 1). A retórica, com o objetivo pragmático de “mover as almas”, 

(ARISTÓTELES, 2000, pág. 29), atua sobre o pathos, quer dizer, sobre os instintos e 

paixões humanas, com o intuito de persuadir o interlocutor a atuar ou a adotar uma 

determinada postura ética, diante não de uma questão abstrata, mas de uma situação 

concreta. O discurso estritamente racional, por sua vez, 

Baseia-se na capacidade humana de fazer deduções, de extrair conclusões de 
premissas. O discurso racional consegue seu efeito demonstrativo e seu caráter 
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vinculante mediante a demonstração lógica. O processo dedutivo está 
completamente fechado em si mesmo e não pode admitir formas de persuasão 
que não se derivem do processo lógico (GRASSI, 1993, pág. 2). 

 

Por sua vez, o discurso lógico-científico é impessoal, anônimo – independe da 

disposição particular e contingencial do indivíduo que o profere. Além disso, “como as 

conclusões do processo racional não podem ser limitadas a um tempo ou lugar 

determinados e estão deduzidas a partir de um rigor universal e necessário, sua a-

historicidade é evidente” (GRASSI, 1993, pág. 2).  

 

 

Característica de um humanismo crítico para nosso tempo 

A partir de uma visão humanista nos moldes defendidos por Grassi, a crítica literária 

não pode se resumir a um saber teórico, formal ou meramente abstrato. Ela seria muito 

mais relevante como parte de um diálogo cultural interminável e como forma – auxiliar 

da literatura – de enriquecimento e ampliação das experiências individuais de mundo. 

Um equívoco básico de alguns dos discursos teóricos mais representativos no século 

passado foi o de presumir que o objetivo primeiro da crítica é buscar a verdadeira 

interpretação, a verdade última sobre as obras. A estreiteza dessa concepção contaminou 

as teorias literárias com a ideia de que, com uma metodologia correta de análise literária 

– de pretensão científica – o problema da literatura estaria resolvido. A crítica, 

felizmente, ultrapassa em muito esse pontual objetivo. O problema central da crítica 

literária não é a busca de uma metodologia que garanta a descoberta de certezas e de 

verdades objetivas a respeito de textos literários; o trabalho do crítico relaciona-se, de 

forma mais essencial, com a busca de verdades intersubjetivas – moderadas, provisórias 

e negociadas dialogicamente: o desenvolvimento e a ampliação da imaginação literária 

não é uma questão de acumular resultados. A crítica humanista é aquela que depreende 

da obra literária uma visão integral da cultura e, ao mesmo tempo, afirma, dentro do 

ambiente que a produz ou a influi, a singularidade do indivíduo. Um Humanismo para 

nosso tempo começa pelo reconhecimento de que a cultura, a linguagem, a filosofia e, 

obviamente, a crítica literária são respostas às necessidades humanas, aos problemas da 

vida humana (da pessoa real, concreta e efetiva, e não do sujeito abstrato, idealizado); e 
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parte também do reconhecimento da linguagem comum (e não somente da linguagem 

formal lógico-filosófica) como forma válida de conhecimento, de interpelação 

existencial e de especulação sobre o real. A questão do uso contingente da palavra é, 

portanto, ponto essencial da reflexão humanista: é a primeira forma que o homem 

encontra para responder às suas carências; é o meio de expressar sua humanidade e a 

visão particular de suas circunstâncias. Um crítico de orientação humanista, nos dias de 

hoje, é aquele que, por prudência e reconhecimento do caráter radicalmente contingente 

de sua atividade, recusa-se a adotar preceitos universais, disjunções absolutas, teorias 

totalizantes e qualquer forma de monismo metodológico. 

Para repensar a tradição da crítica humanista para nosso tempo,3 devemos partir, 

pois, do entendimento de que a literatura não tem um propósito fixo e imutável: ela 

participa do jogo social em que todos os propósitos estão em contínua redefinição, tanto 

do ponto de vista individual como do coletivo.  

 

 

* 
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CRÍTICA E NEGOCIAÇÃO DE SENTIDO NA ERA DA MULTILICIDADE 
 

Fábio Cavalcante de Andrade (UFPE) 
 
RESUMO 
  
A crítica literária tornou-se, em determinados momentos, verdadeira tribuna, espaço de embates e 
diatribes. No séc. XIX não faltam exemplos de polêmicas encabeçadas por alguns de nossos mais 
importantes escritores. A verve polêmica chegou ao séc. XX através dos rodapés que definiriam o 
perfil da crítica praticada nos suplementos e jornais diários – a chamada “crítica de rodapé”. Álvaro 
Lins, por exemplo, encetou com Afrânio Coutinho o embate que marcaria a migração da crítica dos 
jornais para os cursos de letras das universidades. Essa mudança de endereço trouxe aquilo que 
Coutinho de maneira visionária anunciava: uma gradativa profissionalização da crítica, preocupação 
com o rigor do método e um aparelhamento do crítico com nomenclatura e terminologia 
especializadas. Entretanto, o fim do século XX e início deste séc. XXI parecem atestar a crise desse 
modelo. O que se vê cada vez mais é a retomada da discussão que culminou com a “vitória” da 

crítica acadêmica, assinalando que o nosso próprio tempo precisa repensar o caráter endógeno dessa 
crítica. Um novo olhar sobre a crítica de rodapé pode desvelar possibilidades capazes de renovar o 
discurso crítico atual, tais como o diálogo com o mundo social e político; assim como a procura de 
um diálogo mais amplo propiciado pelas novas tecnologias e pelas redes sociais. Nosso objetivo é 
refletir sobre o possível papel da polêmica para os nosso dias, marcados por uma caleidoscópica 
trama de olhares, perspectivas e valores. E sobre a possibilidade de na era da  multiplicidade ser 
fecundo o paroxismo a que parece levar toda polêmica, ameaçando matizes e complexidade.  

  
Palavras-chave: Crítica. Polêmica. Multiplicidade. 
 
Crítica e polêmica 

 

Uma parte da história da crítica literária está marcada por embates ferozes e 

contendas memoráveis. Provavelmente isso contribuiu para que o termo “crítico” tenha 

adquirido alguns significados pejorativos, numa gradação pouco favorável que vai desde a 

do artista frustrado até a de detrator profissional. De fato, a ideia de embate e confronto faz 

parte da história da crítica, de alguns de seus momentos cruciais e é um ponto incontornável 
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para se discutir as transformações que lhe ocorreram no último século e no início deste séc. 

XXI. 

  A polêmica é algo que acompanha o saber humano e se espalha por diferentes 

domínios do conhecimento: religião, política, filsosofia etc. A própria filosofia nasce de 

uma acirrada polêmica com o modelo mítico de explicação do cosmos. A idade média 

conheceu escolas de polemistas, quando a própria igreja promovia contendas entre 

representantes da fé judaica e da fé cristã, com o intuito de difundir seu credo e fazê-lo 

prevalecer sobre a religião dos judeus.   

No âmbito do pensamento sobre a literatura, a polêmica se associa à crítica na 

medida em que ela – a crítica – vai se transformando naquilo que conhecemos hoje, 

desligando-se da antiga tradição, de origem grega e latina, que atribuía ao crítico o papel 

similar ao do gramatikos:  

 

A crítica, assim, segundo a conhecemos  no nosso tempo, resulta de um 
proceso de desregulamentação – o abandono da preceptística retórico-
poética como pauta para o juízo sobre as obras literárias – traço esencial 
que lhe definirá os rumos a partir do séc. XIX. (SOUZA, 2013, p.14)   

 

 O século XIX foi uma espécie de etapa final dessa desregulamentação da crítica. 

Século rico em polêmicas igualmente no Brasil. Quando a autoridade da retórica, da teoria 

dos gêneros literários de procedência clássica, não mais pautava a valorização e julgamento 

das obras. O vazio deixado pela tradição foi ocupado pela necessidade de construir novos 

paradigmas de compreensão e avaliação. Algo que só poderia ser forjado em meio ao 

debate ou ao embate, como ocorreu no oitocentos.     

Uma das mais famosas de nossas polêmicas oitocentistas foi a que se travou entre 

Franklin Távora e José de Alencar, marcando também o declínio da estética romântica e 

prenúncio do realismo emergente.   

  Távora questionou o projeto nacionalista de Alencar, que segundo ele estava 

impregnado de artificialidade e desconhecimento dos lugares em que o escritor ambientava 

suas narrativas; defendendo, como bem vê José Guilherme Merquior, “a observação da 

realidade” e o “estudo documentado do passado” (2014, p.172). A polêmica com Alencar 

começava a traduzir o declínio da escola romântica. Através de suas Cartas a Cincinato, 

como Távora intitulou suas crônicas, questiona-se a autoridade de uma das figuras mais 
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proeminentes de nossa literatura romântica. O alcance cultural e político desse gesto 

repercurtiu de várias formas. O rescaldo dessa polêmica foi muito expressivo: Távora foi 

deslocado de Recife para o Rio de Janeiro a convite de D. Pedro II, com quem Alencar 

tivera grande desgosto político.  

 O melhor resumo da ópera, ao menos em sua versão política e burlesca, quem o dá é 

Eduardo Vieira Martins (2013), em seu texto Contra José de Alencar: Franklin Távora no 

ocaso do Romantismo: 

 

Távora não é o detrator de Alencar; é um crítico contundente, por vezes 
injusto, mas, em todo caso, um escritor que explora habilmente a 
polêmica como meio de conquistar a atenção dos leitores e de se 
autopromover, assim como era comum no período e assim como o próprio 
Alencar fizera com relação a Gonçalves de Magalhães. (p.62)       

 

 Outra importante polêmica travada nas letras brasileiras do período foi a que 

envolveu Machado de Assis e Eça de Queiroz. Machado, no artigo publicado em “O 

Cruzeiro”, em 1878, e que tem por título o objeto de sua crítica - O primo Basílio; se 

debruça sobre o então recém lançado romance do escritor português, não sem, no mesmo 

gesto, investir contra O crime do padre Amaro.   

 A crítica de Machado a’O primo Basílio se concentra nos fundamentos essenciais 

do naturalismo e naquilo que ele mesmo julga como problemas de verossimilhança. 

Machado questiona ironicamente a pretensão ao retratismo que se depreende da proposta do 

romance-experimental como concebido por Zola. É por nada esquecer, ou melhor, por nada 

ocultar que a “nova poética” busca a perfeição, que seria plena caso conseguisse dizer “o 

número exato dos fios de que se compõe um lenço de cambraia ou um esfregão de cozinha” 

(1964, p.110).      

 Entretanto, é possível dizer que Machado não mergulhou na polêmica com o  

mesmo ânimo com que geralmente os seus contemporâneos nela se lançavam. Seu gesto 

pode ser visto de outro ponto de vista, que não necessariamente elimina a ideia da polêmica 

como mecanismo de legitimação; mas sugere, para além disso, um aspecto pedagógico na 

crítica exercida por ele.       

José Luís Jobim (2013) acrescenta ao caso Machado/Eça um dado importante, que 

pode redimensionar o esboço de polêmica encetado por Machado. À possibilidade de 
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chamar atenção sobre si, como o faziam boa parte dos escritores da época; soma-se a 

hipótese – segundo Jobim – de que Machado entrevia uma justificativa para o seu próprio 

projeto literário que teria na oposição ao realismo/naturalismo um princípio norteador.      

  

 Em outras palavras, o Machado crítico é o futuro escritor na prancheta. É o aprendiz 

que colherá os frutos da reflexão sobre a literatura produzida por outros, transformando-os 

em fertilizante de sua própria criação. Nesse gesto já se delineia a noção de sistema interno 

de emulação, defendida por João Cezar de Castro Rocha e que o permite pensar a polêmica 

como “sistema”.  

  

As duas faces da polêmica 

 

 A agitação cultural, certo fenesi de ideias, próprios da polêmica, assim como a 

frequência com que ela se desenvolveu em nosso meio intelectual, levaram João Cezar de 

Castro Rocha (2013) a encará-la como uma ferramenta fundamental de vitalização das 

letras brasileiras.   

 Em seu texto Sílvio Romero: a polêmica como sistema?, João Cezar enfoca um 

outro famoso embate intelectual do séc. XIX, encenado por Sílvio Romero e José 

Veríssimo, com o objetivo de problematizar o lugar-comum que se tornou o modo como 

têm sido interpretadas as polêmicas literárias do Brasil oitocentista.  Segundo ele, não se 

sustenta a ideia de que as polêmicas seriam simplesmente “resquícios anacrônicos da 

mentalidade patriarcal”, ou apenas um “modo de calar o outro através da imposição de uma 

ordem hierárquica rigidamente definida” (2013, p.95). 

 O percurso inicial de seu ensaio se concentra na interpretação que alguns críticos e 

sociólogos deram à verve polêmica das letras brasileiras do século XIX – Roberto da Matta, 

Flora Sussekind – encarando-a geralmente como um aspecto negativo e oriundo de nossa 

socialização tão marcadamente desigual e opressora. Como se sempre pesasse sobre a 

polêmica um principio de autoridade – ou melhor: de autoritarismo – que tem no 

descredenciamento do outro uma premissa. Creio importante ressaltar que desde o 

princípio, João Cezar faz questão de assinalar o caráter “publicitário”, de autopromoção 

mesmo, que ronda todo ímpeto polêmico. A isso ele chama de face lunar da polêmica. A 
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crença na existencia, porém, de uma “face solar” é o que estimula sua reflexão e que, ao 

mesmo tempo, permite pensar o conceito de sistema interno de emulação. Esse jogo 

emulativo nasceria da polêmica enquanto pensamento e prática, regida por uma dinâmica 

do confronto onde os oponentes se enfrentam no “interior de um mesmo registro discursivo, 

levando-os ao exame interessado dos textos do adversário” (2013, p. 98). 

 Em seguida, o autor passa ao exame mais atento da polêmica Romero/Veríssimo, 

mostrando a importância do embate para os caminhos da crítica da época e mesmo do 

período posterior. Sílvio Romero representando uma tendência sociológica de forte 

influência germânica, muito presente no pensamento da Escola do Recife; e José 

Verísssimo um olhar mais propriamente estético, de forte influência francesa e devedor do 

antigo conceito de belles lettres.  

Para João Cezar, a clareza das diferenças entre o sociologismo de Romero e o 

esteticismo de Veríssimo se deve em boa parte à polêmica, que não só os ressaltou como 

também abriu espaço para um gesto político que parte do lado mais aguerrido, representado 

por Sílvio Romero. Romero buscava, através da polêmica, a “autopromoção e a luta pelo 

poder no campo simbólico”. Embora não fosse esse o objetivo declarado da contenda, era a 

sua motivação velada. Em resumo:  

 

As motivações subjacentes aos debates – por assim dizer o espólio da 
batalha de ideias – são emblemáticas da funcionalidade própria da 
polêmica: ela diz respeito tanto à estruturação do sistema quanto à 
autopromoção e à busca por notoriedade e privilégios (CASTRO 
ROCHA, 2013, p.100).  

     

    Para além do objeto em si do ensaio – a polêmica como propulsão do sistema 

interno de emulação – é interesante observar a maneira como o próprio João Cezar se 

relaciona com o caminho escolhido para a defesa de sua hipótese. A valorização do aspecto 

“solar”, e, logo, fértil, dinamizador, ampliador da polêmica é monitorado de perto pelo seu 

reflexo reverso: quando a polêmica é briga miúda, é interesse de fundo político ou 

puramente narcísico.  

 Desde o início ele faz questão de tocar nessa dimensão da polêmica, ensaiando já a 

sua própria defesa, alegada então com a consciência da natureza ambivalente dos 

confrontos intelectuais, irremediavelmente atravessados pelos afetos e pelas afetações. É 
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ele mesmo que nos adverte a respeito de sua hipótese: “Espero que o leitor não veja nessa 

proposta o fantasma de uma idealização ingênua da polêmica” (Castro Rocha, 2013, p.98).  

Em várias passagens a ressalva é imediatamente seguida pela afirmação do valor 

positivo da polêmica. Essa estrategia discursiva tem um significado importante quando se 

interpreta o ensaio de João Cezar para além de uma defesa da polêmica na vida intelectual 

do século XIX; e se passa a encará-lo como um verdadeiro manifesto, um encorajamento 

do debate público como forma de insuflar novo fôlego na crítica contemporânea.  Antes, 

porém, de defender um pouco mais esse ponto de vista, passo a indicar aspectos 

importantes no gesto de valorização da polêmica.  

Penso que aquelas polêmicas que marcaram a vida intelectual brasileira do séc. 

XIX, produziram, muitas vezes, um efeito de escape, deslocando o foco de atenção – no 

caso Romero/Veríssimo, por exemplo – para o confronto em si, transportando para segundo 

plano o que era mais importante: o debate de livros e ideias. Mais do que gostaria João 

Cezar, comprometido com essa releitura e valorização da polêmica.  Essa derrapagem do 

pensamento literário oitocentista, marcado pelo positivismo, pelo determinismo e pelo 

evolucionismo parece indicar que sua relação com os textos literários estivesse sempre 

mediada por uma distância assintótica.  

De qualquer modo, talvez quem mais se beneficie com a polêmica – para além da 

noção de sistema – sejam não aqueles diretamente envolvidos, que a levam por vezes ao 

extremo da dicotomia, suprimindo quase por completo o espaço para um debate que não se 

resuma em ataque. Talvez os mais beneficiados sejam aqueles a que chamo de leitores em 

segunda instância e que, num movimento dialético, observam o que há de legítimo numa e 

noutra posição, num e noutro ponto de vista; e tentam produzir, a partir dessa avaliação, 

uma síntese.  

Um exemplo dado pelo próprio João Cezar é o de João Mendonça de Souza, adepto 

de Sílvio Romero, que não se furtou em julgar excessiva a postura do crítico sergipano: 

“(…) insultou Veríssimo a torto e a direito. Cremos até que às cegas, às claras, às direitas, 

às escuras” (p.104).  

Outro exemplo expressivo desses leitores em segunda instância são os críticos de 

rodapé pernambucanos, que enfrentaram de maneira autônoma os problemas 

desencadeados pela polêmica Afrânio Coutinho x Álvaro Lins. Essa polêmica ficou 
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conhecida como a da cátedra contra o rodapé, detalhadamente estudada pelo mesmo João 

Cezar em seu A crítica literária em busca do tempo perdido (2011). João Cezar lembra que 

esse embate é interpretado como fundamental para o estabelecimento dos estudos literários 

universitários no Brasil:  

 

A história recente da crítica literaria brasileira conhece muitas versões, 
mas quase todas coincidem em apontar a origen de sua modernidade: a 
polêmica iniciada em 1948 por Afrânio Coutinho, defensor do método a 
ser oferecido pelos cursos universitários de Letras, contra o 
“impressionismo" dos famosos “rodapés” que dominavam os grandes 

jornais da época. (2011, p.11)  

 

Afrânio Coutinho, que tomara contato com o New criticism, nos Estados Unidos, 

voltou ao Brasil decidido a questionar a hegemonia da crítica jornalística. Usando as armas 

do inimigo, o crítico baiano manteve uma coluna – Correntes cruzadas – em que abriu fogo 

cerrado contra o improviso, a falta de rigor e de embasamento teórico que, no seu 

entendimento, dominavam a linguagem crítica, então subjugada ao generalismo dos 

periódicos. Era preciso, ao contrário, um conhecimento específico – numa palavra: teórico 

– para abordar a literatura de maneira apropriada. 

Em Pernambuco, terra de Lins, havia uma intensa atividade crítica ocupando as 

páginas dos principais jornais do estado: Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, Folha 

da Manhã, Diário da Manhã, Folha do Povo entre outros. Moacir de Albuquerque, um dos 

principais críticos de rodapé nos anos 50, comentando o lançamento de Correntes cruzadas 

de Afrânio Coutinho, apresenta grande liberdade de pensamento. Liberdade que o permite 

concordar Coutinho sobre a ausência de reflexão mais apurada a respeito da “técnica” (a 

despeito da vaguidão que a expressão apresenta em seu artigo); e, ao mesmo tempo, refutar 

as afirmações hostis de Coutinho sobre a crítica de jornal:  

 

De nossos críticos, mesmo dos mais eminentes, creio que só Afrânio 
Coutinho e Adonias Filho se vem dedicando a fundo ao problema da 
técnica. O próprio Álvaro Lins, que considero o maior crítico brasileiro 
destes últimos cinquenta anos, pela argúcia e profundeza da análise, 
passou de longe por ese problema, de importância capital, num país de 
improvisadores talentosos, como o nosso, em que pouco ou nada se 
estuda. (…) Simplesmente assombrosa a erudição do Sr. Afrânio 

Coutinho. E não apenas americana, como injustamente se tem afirmado. 
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Conhece e discute os franceses e italianos, ingleses e espanhóis, com 
absoluta segurança. Acho que exagera quando atribui à técnica, 
exclusivamente, o dom de salvar do vazio e do frívolo nossa literatura. 
Também não estou de acordo quando condena, quase em bloco a 
banalidade e insignificância de nossa crítica, sobretudo a feita no jornal, 
que acusa de se corromper em simples registro camaradesco, sem ciência 
nem utilidade para o público”.    

 

 Apesar de longa, a citação se justifica tanto pelo momento de flagrante exercício de 

liberdade de pensamento, como pelo fato de que o acesso aos artigos de Moacir de 

Albuquerque é extremamente limitado.1  

Grande admirador de Álvaro Lins, como denuncia a citação, Albuquerque exalta os 

dois críticos, pelas qualidades que apresentam, ao mesmo tempo em que aponta 

divergências dele para com ambos.  

Outro exemplo dessa autonomia militante, capaz de criticar o modelo de crítico que 

representava Álvaro Lins, encontra-se em Aderbal Jurema2. No artigo Um neorromântico 

da poesía questiona de maneira contundente o julgamento generoso de Augusto Frederico 

Schmidt por parte de Álvaro Lins:  

 

(…) Embora um crítico da estirpe do sr. Álvaro Lins tenha afirmado que o 

sr. Augusto Frederico Schmidt é um poeta do passado, do futuro e 
também do presente, tememos que o tom de sua poesia não esteja em 
consonância estética com a sua época. Mesmo que precisemos de 
mensagens neo-românticas, não serão as do sr. Augusto Frederico 
Schmidt capazes de repercutir no homem de nossos dias. 

      

O artigo de Aderbal Jurema continua num crescendo que assinala com muita 

firmeza e ironia a diferença de julgamento entre ele e o admirado Álvaro Lins.  

                                                        
1Utilizamos a única reunião dos artigos do crítico, publicada pela Associação Brasileira de Escritores, 
seção Pernambuco, e hoje União Brasileira de Escritores.       
2Exemplo da admiração e do respeito de Aderbal Jurema à Álvaro Lins, verifica-se no seu artigo Um 
crítico entre a aventura e a orden: “Álvaro Lins, em quem sentimos mais um intuitivo de talento do que 
um erudito academizado, no que tem escrito até hoje vem se colocando entre os dois dilemas da 
literatura contemporânea, tão bem qualificados por Guilherme de Torre como “a aventura e a orden”. 
Convém, no entanto ressaltar, que a intuição crítica do sr. Álvaro Lins não se alimenta unicamente da 
inteligência viva e atilada que possui, antes essa intuição vai mais além da crítica impresionista como 
um senso de análise e um sentido histórico da vida que o transformam, nas mais das vezes, num 
professor de literatura. Professor de literatura que na realidade o é não somente na cadeira do Colégio 
Pedro II, como, principalmente, através de seus rodapés do ‘Correio da Manhã’” (1949, p.102)  
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Acredito que a crítica de rodapé praticada em Pernambuco entre os anos 40 e 50 é 

um espaço privilegiado para observar a transformação da polêmica num debate aberto, 

onde a lógica binária, característica do século XIX, cede a um jogo plural de tomada de 

posições, adesões e recusas múltiplas que configuram inúmeros pontos de vista no que diz 

respeito à reflexão sobre a literatura.  

 

Crítica, pluralismo e multiplicidade  

 

 Nossa contemporaneidade está marcada pelo múltiplo e por uma pluralidade 

vertiginosa. Teixeira Coelho pensando essa contemporaneidade sob a rubrica do Pós-

moderno percebia que um dos traços do nosso tempo são os diversos modos culturais, que 

no seu entender compreendem também uma infindade de modos criadores (1995).  

Michel Maffesoli, por sua vez, também vê no pluralismo uma marca indelével de 

nossa contemporaneidade. Para ele “o enfraquecimento dos limites”, a “instabilidade das 

estruturas”, reconhecíveis na cultura e na arte definem muito do processo de barroquização 

da vida social contemporânea. Assim, a arte plural de hoje “justifica bem a heterogeneidade 

galopante, tendências contraditórias que, em todos os domínios, animam em profundidade 

nossas sociedades” (1996, p.222).   

Esse pluralismo contemporâneo explica e promove, ao mesmo tempo, a derrocada 

do impulso teórico travestido de ciência que vicejou em parte dos estudos literários 

modernos. Pluralismo esse que passa a ser reconhecido não só como um lugar-comum da 

crítica, por exemplo, quando lida com a produção poética contemporânea, como bem vê 

Marcos Siscar, em seu Poesia e crise (2013); como também impulsiona a crítica das 

narrativas hegemônicas nos vários âmbitos da reflexão literária. A exemplo do próprio 

discurso teórico que agitava o rigorismo formalista como a sua principal bandeira na guerra 

contra o amadorismo impresionista. Para Lourival Holanda, em seu texto A teoría literaria: 

desprestigiada e imprescindivel,  

 
A cultura no modo virtual permite permutas mais ricas, diminui as 
pretensões de uma teoria global, e faz inflectir as supostas certezas das 
escolas teóricas apenas em ganhos pontuais – não em verdades 
estabelecidas. (2015, p.89)  
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Desse ponto de vista, a proposta de João Cezar de Castro Rocha de rever a narrativa 

que fundamentou nosso julgamento da crítica de rodapé, não deixa de se firmar como 

reflexo também de um questionamento do lugar centralizador do discurso teórico, 

principalmente na sua versão estruturalista; e, para além disso, da própria academia como o 

espaço primordial de exercício da crítica literaria.    

Aqui me aproximo do núcleo fundamental de minha reflexão: a tentativa de 

compreender o signficado da prática crítica anterior à instalação dos estudos literários 

universitarios, e mesmo o olhar sobre a crítica oitocentista de viés polemista representam as 

etapas de formulação de uma nova postura crítica.  

Para entender essa postura é preciso reconhecer na valorização da polêmica não um 

gesto retropectivo, mas prospectivo. Mais do que uma nostalgia, uma reminiscência dos 

modos anteriores da crítica, incompatíveis com o pluralismo do nosso tempo; o gesto 

representa a proposta de uma crítica que se constitua como um debate aberto, a partir dos 

matizes e da complexidade dos diversos valores que atravessam o contemporâneo, em 

sintonia com a pluralidade criativa da própria literatura. Afinal, a noção mesma de 

esquizofrenia produtiva sugere a rotura da unidade, a tendência ao múltiplo. 

Em outras palavras: a polêmica de lógica binária e dos paroxismos é obsoleta para 

agenciar os diversos valores com os quais a crítica terá de lidar em sua prática atual. Essa 

nova crítica que João Cezar nos propõe terá a feição de uma forma nova de polemizar, mais 

inteligente porque mais plural; e, de maneira aparentemente contraditória, mais personalista 

na medida mesma em que a experiência do crítico não se submeterá ao solipsismo do 

método – sempre um caminho entre os vários possíveis. Uma tensa e contínua negociação 

de seu lugar e de sua pertinência no concerto profuso dos modos contemporâneos. 

A aproximação das ideias contidas no ensaio Sílvio Romero: a polêmica como 

sistema com o famoso texto de Machado de Assis – Ideal do crítico – parece-nos muito 

eloquente e reforçar essa hipótese. Sabemos o quanto a proposta machadiana destoa da 

crítica praticada em sua própria época, configurando-se também muito mais como a 

proposta de uma crítica futura (“ideal”) do que de uma realidade vivida pelo século XIX. É 

sintomático que o arremate do ensaio de João Cezar se dê através de uma pequena “coda”, 

extremamente expressiva daquilo que defendo. Nela se lê:    
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Se minha reavaliação do problema parecer fecunda, então talvez seja 
possível imaginar que num futuro próximo o sistema interno de emulação, 
cujo motor é a polêmica programática ou doutrinária, retorne ao cenário 
brasileiro. E se isso ocorrer não se tratará do eterno retorno das 
Zeverissimações, ou seja, das diatribes costumeiras, mas de um tipo de 
polêmica muito próximo ao que Robeto Ventura identificou na passagem 
do sex.XIX ao XX, no qual a argumentação ad hominem, que 
naturalmente não sairá de cena, estará subordinada à discussão dos 
pressupostos propriamente ditos.  

 

 A essa citação poderia ser acrescentado outro trecho, pertencente justamente ao 

tópico final de Crítica literária em busca do tempo perdido?, o dedicado à “esquizofrenia 

produtiva” que afirma que:  

 

(…) O caráter suplementar da literatura no mundo contemporáneo talvez 
assegure a criadores, críticos e teóricos uma liberdade inédita, cujo pleno 
aproveitamento exige a recusa de toda posição nostálgica e resentida. De 
igual modo, tal liberdade pode estimular uma nova forma de diálogo com 
um público mais amplo do que o composto por especialistas. (2013, 
p.379)    

 

 (Breves) Considerações finais   

 

A valorização da polêmica como execício do discurso crítico e o resgate da crítica 

de rodapé constituem ambos argumentos em favor de uma nova postura crítica, sintetizada 

na ideia da “esquizofrenia produtiva”. Uma união entre o saber e as reflexões acumuladas 

pela academia e uma intervenção cultural mais efetiva. Prática que será, por isso mesmo, 

um constante espaço de negociação. Prática igualmente sintonizada com as peculiaridades 

de um tempo plural, múltiplo, como o nosso.  

Uma crítica que questione, indague, investigue, que varra de si o pó do precoce 

envelhecimento nos tronos departamentais da certeza. Uma crítica, enfim, que polemize, 

transformando, porém, a polêmica num espaço de inteligência, sensibilidade e 

“urbanidade” – para usar o termo de Machado de Assis. E que, diante do papel periférico e 

“suplementar” que a literatura exerce hoje, faça-se ouvir porque capaz de convencer de que 

tem algo a dizer.  
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NOTAS SOBRE AS VARIAÇÕES DE UM PERCURSO 

  Josias de Paula Jr. (UFRPE)

Resumo: O presente ensaio busca assinalar as transformações por que passou a reflexão crítica
de José Guilherme Merquior. Argumenta-se que sua obra pode ser distinguida em duas fases,
sendo a primeira caracterizada pela percepção da cultura em crise, e a segunda por uma tônica
mais  afirmativa  dos  valores  da  modernidade,  especialmente  da  noção  de  progresso.  Não
obstante esta mudança, um fio condutor é facilmente identificável ao longo da íntegra de sua
trajetória, a saber, a crença no caráter formativo da arte e da cultura e a centralidade da crítica
em todo o processo. Pela análise do conjunto de seu trabalho tornar-se-á evidente a mudança
dos  adversários  a  que  se  destina  sua  verve  polemista  e  aguda,  inicialmente  a  alienação
decorrente  da  massificação  contemporânea,  seguida  pelo  irracionalismo  das  vanguardas,  a
opressão  do  socialismo  e  a  antimodernidade  dos  intelectuais.  Portanto,  o  que  se  almeja  é
explicitar que, para além das variações pelas quais passou, o pensamento de Merquior guarda
uma  profunda  coerência  com sua concepção da arte  e  da  crítica;  e  é  por  intermédio desta
concepção artístico-cultural que se entende melhor a continuidade que existe entre seu primeiro
livro publicado, Razão do poema, e o último, Crítica. Em suma, nosso texto pugna por clarificar
o que persiste, o que permanece e persevera – em paralelo às alterações – no complexo acervo
crítico de José Guilherme Merquior.

Palavras-chave: Merquior, Crítica, Vanguarda, Arte, Grafocracia

  

Qual o papel de um crítico cultural? Penso que seja respondendo a tal pergunta,

ou antes esclarecendo como o autor em questão buscou respondê-la,  que poderemos

delinear  melhor  a  concepção  e  a  evolução  da  trajetória  crítica  de  José

Guilherme Merquior.  Assim,  por  meio  do  esclarecimento  da  reflexão

empreendida por Merquior acerca  do  papel  fundamental  da  crítica,  julgamos,  é  que

teremos  melhor  condições  de  traçar  um  quadro  geral  de  sua  obra,  quadro  que

possibilitará  obter  uma  linha  de  continuidade  entre  sua  primeira  obra Razão  do

poema (1965) e a última O liberalismo, antigo e moderno (1991), aparentemente e sob

muitos aspectos tão díspares. 

Tem  sido  destacado,  nos  últimos  anos,  um  traço  certamente  marcante  do

percurso da produção teórica de Merquior, sua oscilação de uma atitude pessimista para

outra  otimista.  Contudo,  sob  esse  deslocamento  explícito,  esconde-se  o  fulcro  da

motivação crítica do autor, sua crença no caráter formativo da cultura. Daí que, e é isto

que intentaremos mostrar neste ensaio, subjaz às transformações por que passaram as

ideias merquiorianas a  intenção  teórica e  prática  de  intervir  na  cultura,  no  debate

cultural,  com  o  intuito  de  limpar  o  campo,  acentuar  acertos,  denunciar  falsos

espantalhos, exorcizar demônios. Podemos entender como uma espécie de missão, por
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parte da crítica; missão que apenas seria cumprida através de um ajustado acordo com a

razão,  fazendo-a  repicar  nos  fragmentos  existenciais  da  vida  moderna,  com sua luz

sóbria e seu corpo denso.                          

Seguindo os passos de Raymond Aron1, que ao iniciar um de seus comentários

acerca de Karl Marx, disse que nada melhor para embasar uma afirmação sobre um

autor do que dar a palavra ao próprio, cumpre dizer que Merquior vacilou um pouco até

se  ver,  definitivamente,  como  um  defensor  do  progressismo  liberal.  Quando

comparamos trechos do seu último livro publicado ainda vivo com passagens de obras

lançadas até o começo da década de 1970, salta aos olhos a transformação de sua visão

de mundo. Em Critica, no prefácio, se exprime da seguinte maneira, ao modo de um

balanço de  toda  sua  vida:  “Meu  trajeto  ideológico  foi  passavelmente  errático  até

desaguar, nos anos oitenta, na prosa quarentona de um liberal neo-iluminista” (1990).

Tal afirmação expõe ainda mais claramente a contradição entre seus primeiros trabalhos

– Razão  do  poema,  Astúcia  da mímese e  Saudades  do  carnaval –  e  os  derradeiros

– Michel Foucault ou O niilismo de cátedra, De Praga a Paris e O marxismo ocidental.

Contradição às vezes descrita, sem que assim se falseie o quadro, como uma passagem

do pessimismo para o otimismo. 

O cerne da contradição está na abordagem das noções de razão e progresso,

juntamente  com o papel  que o fator cultural  exerce no bojo do sistema social .

Quanto à primeira noção, reste estabelecido que a tônica por parte de Merquior fora

sempre  em  favor  do  racional.  Tanto  o  poema  quanto  a  crítica  deveriam  ter

compromissos com a inteligência, o inteligível, com o homem; é uma constante sua luta

contra  a  obscuridade  hermética,  o  formalismo  vanguardista  e  os

relativismos perspectivistas.

 Já  em Razão  do  poema,  glosando  a  frase  de  William Empson -

Unexplained beauty arauses an irritation in me, o autor sustenta que nela está contida

ao menos as seguintes reivindicações: “para a crítica, é claro, um apelo para que ela se

faça Razão e pela razão compreenda a obra; traz uma exigência ao poeta, que não deve

deliberadamente procurar a prática da poesia sem sentido,  sem se comprazer na arte

1 “Naturalmente, pode-se sempre dizer que um grande pensador se equivocou a respeito de si mesmo, e
que os textos essenciais são justamente os que ele não teve interesse em publicar. Mas é preciso estar
muito seguro  da própria  genialidade  para ter  certeza  de compreender um grande autor  de modo tão
superior ao do próprio autor. Quando não se está tão certo da própria genialidade, é melhor começar
compreendendo o autor do modo como ele próprio se compreendeu” (1993, p. 134). 
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obscura” (1996, p. 187). O mundo na medida em que é significado, é racional; e a arte, a

lírica, é um gesto estruturado de apreensão do mundo (Ibid. p.189).

Contudo, se não é possível afirmar que nosso autor tenha assumido in totum uma

posição irracionalista em período algum de sua vida, tampouco é prudente arguir que

não tenha havido ao menos flertes com o que ele veio a chamar de misológico. Aliás, é

sintomático na argumentação deste ponto assinalar a mudança de reputação que autores

como Martin Heidegger, Theodor Adorno e Herbert Marcuse, por exemplo, sofreram

junto a Merquior e o consequente afastamento em relação a eles. 

Lastreado  nesses  autores  José  Guilherme Merquior irá  inferir  que  a  cultura

moderna  ocidental  estaria experienciando uma  crise.  Portanto,  é  precisamente  nesta

quadra, por óbvio, que suas análises e expectativas são mais “pessimistas”. No final dos

anos 1960 vem a público Arte e Sociedade, um longo ensaio sobre a escola de Frankfurt

e seus temas prediletos.  Neste livro de 1969, Merquior trata da crítica cultural  como

crítica ensejada pela crise da cultura (1969, p. 288).  A influência mais notória neste

livro, contudo, é patente: o filósofo alemão Martin Heidegger. Como podemos ilustrar

tal asserção mais facilmente? Ora, justamente na discussão quanto ao pessimismo. Não

há dúvida  que o diagnóstico heideggeriano do mundo moderno é  semelhante  aos  de

Adorno e Marcuse,  inclusive – e  isso não é  pouco – no que tange à deploração da

racionalidade instrumental e seu maior expoente, a técnica. 

Entretanto,  e  muitas  vezes  isto  tem  sido  negligenciado,  se  o  perscrutar  do

esquecimento do Ser pela metafísica ocidental, por parte do pensador de Ser e Tempo,

levou-o  a  pintar  um quadro  de  opressão  do  indivíduo,  empobrecimento  da  vida  e

miséria existencial próximo àqueles aventados pelos frankfurtianos, a abertura redentora

proposta, contudo, o diferenciava fortemente destes. Quanto a Heidegger: 

sua  apreciação  do  estado  do  homem  contemporâneo  é  tão
crítica quanto a de Adorno ou Marcuse, e é significativo que o
sistema por excelência da penúria do presente focalizado por
ele – a obsessão da técnica – coincide exatamente com o que
os frankfurtianos consideram  como  elemento  definidor  da
repressão,  e  como  barreira principal  entre  a  cultura
contemporânea e a felicidade. Ao adotar, porém, outro conceito
de salvação, outra ideia de felicidade, calcada em outra visão
da história da cultura, tal como esta se exprime no itinerário da
filosofia, Heidegger  evita  o  pessimismo  em  que  recaem  os
representantes  do  pensamento  negativo (...).  Em  vão
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buscaríamos nele  o tom de amargura que ensombrece tantos
escritos de Adorno ou de Marcuse. (Merquior, 1969, p. 171).

 

O fato  é  que,  entre  os  autores  do  marxismo ocidental  e Heidegger,  por  esta

época, Merquior preferiria o último. Tal preferência parece ser fundada na possibilidade

de  evitar  o  impasse  absoluto,  com  o  consequente  sucumbir  à  imobilidade  e  à

impotência,  como  aparentemente  se  dava  com  a  escola  de  Frankfurt.  Não  foram

gratuitos, diga-se ainda, tanto os elogios dispensados a Heidegger2 quanto sua defesa em

relação às críticas desferidas pelos adversários – sejam eles os frankfurtianos ou não. 

Enfim, para fechar nossa argumentação no que toca a alguma proximidade que

teve o autor de Astúcia da mimese com o não racional (como aludido acima), e ilustrar

de  modo  cabal sua  desconfiança  com  o  traço  progressivo  da  civilização  moderna,

cremos ser oportuno citar duas passagens contidas em seu texto de 1972, Saudades do

carnaval.  Na primeira, que é mais um exemplo de tomada de posição em defesa de

Heidegger,  Merquior está a elogiar, no filósofo alemão, sua disposição em trazer ao

debate elementos da experiência religiosa, experiência repelida por seus detratores. E

diz, em relação aos últimos:

...notemos tão-somente que não admira que as interpretações
mais  engenhosamente  injustas  de  sua  [de  Heidegger] obra
partam  –  como  Negative  Dialektik,  de  Th.  W.  Adorno  –  de
marxistas neo-hegelianos radicalmente surdos à problemática
não só do divino, mas até do sacro. (1972, p. 202).

A segunda  explicita  seu  diagnóstico  soturno  em relação  à  cultura  ocidental,

vitimada por um desenvolvimento vazio de eticidade, e a rejeição de modo peremptório

de  uma  visão  otimista  em relação  ao  modelo  existencial  contemporâneo.  Merquior

lamenta aqueles que: “... permanecem hipnotizados pelo ingênuo utopismo da técnica e

pelo mito soteriológico da revolução político-social, obstinando-se em ignorar o estado

patológico do conjunto da cultura (liberal ou socialista) ” (Ibid, p. 207).

Deduz-se, assim, tentando caracterizar o que se poderia chamar de uma primeira

fase  da  teorização  de Merquior,  que  o  mesmo  ponderava  sobre  a  arte  e  a  cultura

2 Conferir, por exemplo: “O pensamento de Heidegger é uma das construções intelectuais mais densas de
nosso tempo” (Ibid. 159).
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ocidental a partir do registro de uma crise. Dois de seus livros da metade inicial da

década de 1970 possuem como subtítulo a expressão “crise da cultura”  3. A “moléstia

cultural”, o sentimento de perplexidade e de perda do vigor intelectual coletivo, incide

naquilo que lhe é essencial:  sua natureza de paideia,  de formação ético-estética dos

cidadãos, formação existencial integral. Por outro lado, se há um quê de decadentismo,

há do contrário um esforço de não se deixar  abater por uma moral  derrotista.  Mais

ainda, Merquior nunca desesperou da razão, nem tampouco deixou de guardar ao menos

uma avaliação ambígua em relação à modernidade. 

Seu  pensamento,  não  obstante, parece  ser  permeado  por  uma  disjunção,

vagalumeando entre  o  aceitar  e  rejeitar  da  diagnose  presente  e  das  elucubrações

futurológicas  do  arcabouço  conceitual  proposto  pela  teoria.  É  como  se  o  atestado

eminentemente  negativo  que  lhe  impunha  tal  perspectiva  entrasse  em  choque,  ou

melhor, pusesse em xeque-mate o essencial da missão da crítica e da arte: seu potencial

emancipador  do  homem,  sua  tarefa  de  contribuir  para  o  engrandecimento  e

melhoramento do espírito. Afinal, ele adota de Matthew Arnold a postura de tomar a

literatura como instrumento de crítica e análise da vida, da civilização (Arnold, 1896).

  A crítica  não pode se furtar  a  laborar  objetivando a construção de ambiente

propício à boa prática do debate livre, racional e democrático. O crítico não é aquele

que acumula um tesouro teórico, cuja meta seja voltar tal riqueza de aparatos para a

própria  teoria,  num  jogo  infinito  de  reflexão  egoica  e  descompromissada  com  a

circunstância  cultural.  Como  contraparte,  ou  etapa  de  uma  engrenagem,  a  crítica

participa  da  construção  e  consolidação  das  condições  apropriadas  para  o  clima  de

emergência e confronto dos valores, perpetuamente em disputa, na abertura virtual para

o aprimoramento que caracteriza o humano. Tais condições passam pela democracia

(“não há legitimidade fora do ideal democrático” 4) e pela prevalência do racional contra

o idealismo e a pura irracionalidade.

  Como um intelectual independente, talvez a qualidade que mais o caracterizou,

Merquior se volta - nisso que chamo de segunda fase – contra os adversários que a seu

3 Saudades do carnaval:  Introdução à crise da cultura (1972),  e Formalismo & Tradição Moderna:  o
problema da arte na crise da cultura (1974) [2015]

4 Cf. Merquior, 1985.
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ver  mais  ameaçavam  a  modernidade  e  a  liberdade:  o  marxismo-socialismo,  as

vanguardas formalistas do alto modernismo, o niilismo intelectual e a psicanálise5.

Os contornos do debate em que o autor de De Praga a Paris conheceu e atuou,

no que concerne à disputa com o marxismo, é um contexto no qual vários marxistas não

haviam feito revisões fundamentais, as quais viriam a ser forçosamente realizadas com

o fim do “socialismo realmente existente”. Merquior tinha de lidar com intelectuais de

esquerda que relativizavam a democracia, propunham a revolução como instrumento de

transformação  histórica,  reconheciam no  proletariado  a  encarnação  da  subjetividade

universal. Culturalmente, o marxismo se constituía numa denúncia eterna de um suposto

e  irrecorrível  caráter  alienante  da  cultura  moderna,  rejeitando,  inclusive,  as

consequências do industrialismo. Ou seja, a atmosfera exalada pela corrente de esquerda

recendia à autoritarismo e negação do progressismo.

  O marxismo se transformara, aos olhos de Merquior, num mito, numa religião.

Por  outro lado,  e  consequentemente,  Merquior  não  terá  nos  anos de  1980 qualquer

vestígio ou ponto de contato com o ideário marxizante, como tivera até os anos de 1970.

Em  Formalismo  e  tradição  moderna,  Merquior  ainda  pugnava  contra  uma  cultura

massificada  que  alienava  o  ser  humano,  obstando  o  emergir  de  sua  “verdadeira”

essência, como aqui: 

Os intelectuais kitschistas são intelectuais que abjuraram a fé
nos valores da cultura. (...) A tática desses renegados consiste
em  xingar  a  alta  cultura  de  repressiva. Reivindicando
indulgência  para  com  os  “prazeres”  alienados  do  “homem
comum”,  posando  de  “democratas”  hostis  ao  “elitismo”  da
alta cultura, os kitschistas se fazem apóstolos da tolerância (…)
Essas  “defesas”  ideológicas  do  homem  da  rua  e  do  gosto
“popular” só  servem  para  dar  razão  àquele  epigrama
dos Minima Moralia, de Adorno: “O burguês é tolerante: seu
amor aos homens como são reflete o seu ódio ao homem como
ele deve ser”. (2015, p. 173 – Grifo nosso). 

  

5 Com relação à psicanálise, penso ser suficiente a seguinte passagem para ilustrar o sentido da reflexão
merquioriana acerca da mesma:  ”Muita gente boa ainda pensa que a psicanálise é uma teoria do distúrbio
mental. Isso é o que ela promete, mas não cumpre. No duro mesmo, a psicanálise não é uma medicina da
mente – é uma enfermidade do intelecto, um projeto iluminista que virou superstição burguesa” (1983, p.
63).
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O  pressuposto  teórico  que  subjaz  na  citação  acima  é,  claro,  o  conceito  de

alienação. Tal conceito será duramente contestado por Merquior em sua segunda fase.

Esta contestação, sem dúvida, não se restringe apenas a negar a validade do conceito,

pois a forma como será desenvolvida articula vários elementos do marxismo (elogio da

vanguarda,  papel  dos  intelectuais,  evasionismo cultural,  etc.),  desdobrando a análise

conceitual numa crítica sistemática mais ampla. A alienação será encarada como um

fruto  apodrecido  do  monismo  ético  platonista,  uma  espécie  de  gnose,  cujo  traço

principal é o estabelecimento de um fim último (uma meta) do humano e do bem, em

suma, uma visão una e essencialista do homem e do Bem. 

Do ponto de vista político e cultural,  o marxismo devia ser descartado como

ideologia conservadora e autoritária. Mesmo a Escola de Frankfurt, a quem Merquior já

nutrira simpatia, escapa do escrutínio negativo. Afirmou:

 Agora  que  sua  fase  criativa  parece  esgotada,  o  marxismo
ocidental  está  em  vias  de  tornar-se  uma  forma  suave  de
contracultura institucionalizada – o romantismo dos professores
-  insípido,  encharcado  de  jargão,  altamente  ritualista  –  no
reino  de  humanidades  aguerridas  contra  a  evolução  da
sociedade moderna. Para o historiador de ideias, não há nisso
maior  mistério:  em  conjunto,  o  marxismo  ocidental  (1920-
1970)  foi  apenas  um  episódio  na  longa  história  da  velha
patologia do pensamento ocidental cujo nome é, e continua a
ser, irracionalismo (1987, p. 277 – Grifos nossos). 

  

Sustentamos, no início deste breve ensaio, que o componente primordial a ser

destacado na mudança por que passou o pensamento de Merquior seria a maneira como

se  entretece  organicamente  as  noções  de  razão,  progresso  e  cultura/arte.  Se,

inicialmente, o autor de O argumento liberal, tangenciou algumas franjas do irracional

(evocação do sagrado!), ou duvidou do progresso (com a incorporação de um sentido de

crise  cultural  civilizatória),  vendo  na  arte  o  sintoma  desta  crise;  agora  tudo  que

desdenhasse do poder evolutivo da sociedade ocidental viria a ser tachado de irracional.

Não seria diferente com o marxismo, como resta absolutamente aclarado com a última

citação.  

  Contudo, no caso do marxismo, existia ainda o aspecto totalitário dos regimes

socialistas  estabelecidos  em seu  nome.  Totalitarismo  que  é,  em última  instância,  o
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supremo irracionalismo, posto que devorador de cérebros e logocida máximo. Merquior

será implacável:

É que a nobre tradição da erudição,  a livre entrega do saber,
que se sabe infinitamente completável, desdobrável e corrigível,
pressupõe para prosperar um determinado meio ambiente, a
moldura das instituições liberais, a sociedade onde o poder é
de fato, por mais imperfeitamente que o seja, dividido e, por
conseguinte,  neutralizável,  em  seu  potencial  de  opressão.
(1983, p. 68 – Grifo nosso). 

  No terreno  artístico,  desde  sua  obra  O fantasma romântico  e  outros  ensaios

(1980), Merquior vinha denunciando a “guerra do modernismo contra a modernidade”.

Isto  é,  julgando  que  o  modernismo  findara  por  se  constituir  numa  acentuação  da

repulsão romântica ao presente, com forte e inquieto espírito contestatório, Merquior

apontava seu viés iliberal e antiprogressista.                                 

  A verdade  é  que  a  negação  a  radice  da  contemporaneidade  teria  levado  os

artistas do alto modernismo a se afastarem e detestarem a própria sociedade, com o que

de  mais  importante  existe  nela,  o  ser  humano  comum.  Repetindo  o  antigo  vezo

romântico de menosprezar as “multidões despreparadas”6, porção significativa da arte

atual  se  tornara  elitista,  e  desdenhosa  em relação  à  dinâmica  social.  Uma arte  “do

contra” forjando uma contracultura.

Essa atitude redundou numa pregação irracional contra a objetividade, contra a

ciência, contra a conceituação rígida, típica da “pós-modernidade”, e da desconstrução

à la Derrida. Em um dos ensaios recolhidos em Critica (1990), intitulado “Sobre a doxa

literária”,  Merquior  assim  se  exprimiu  acerca  da  estética  resultante  deste  gesto  de

afastamento  do  social,  o  qual  se  desdobraria:  “numa  cultura  estética  que  se  quer

autárquica, e se orgulha de rejeitar globalmente o código de valores da cultura social”

(1990, p. 369). Ou seja, uma estética divorciada de sua missão na  Bildung,  no auto

aperfeiçoamento individual e, portanto, coletivo, que seria a quintessência da arte.

  Sobra a arte pela arte, o mero jogo lúdico. E é nessa engrenagem que emerge a

grafocracia, a figura deletéria – marca de nosso tempo – do grafocrata. O grafocrata é

aquele que sonha legislar o universo com seus poderes sobre as ideias. Por cima da

6 Cf. Saliba, 2003, p. 51
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cegueira  espraiada  (por  isso  seu  apelo  mais  ou  menos  dissimulado  ao  conceito  de

alienação...)  e comum, o grafocrata propala verdades,  sempre contrárias à sociedade

industrial e de massas. Converge-se numa “arte pela arte da revolta” (1985a, p. 243),

numa  rebeldia  em  geral  muito  bem  remunerada,  posto  que  sediada  nas  melhores

universidades mundiais; aquilo a que Merquior cognominou de o niilismo de cátedra,

fundado por Michel Foucault. 

A consequência no âmbito estético-cultural é uma arte deslocada do público e

um discurso sobre a sociedade e o tempo presente que se esmera pela razia.  Quase

semanalmente somos apresentados a novos apocalipses. No ensaio “Aranha e abelha:

para  uma  crítica  da  ideologia  pós-moderna”,  Merquior  assevera  sobre  os  artistas

modernos – lembrando que o autor considera o pós-modernismo apenas uma sequência

do modernismo:

  Além  de  frequentemente  antidemocráticos  e  inclinados  à
grafocracia, os modernos evidenciaram o que se pode avaliar
como um iliberalismo estrutural na sua própria práxis artística.
Pois  o  modernismo em geral  significava obscuridade,  arte  e
literatura difíceis. (...) Isto lançava o artista moderno, de bom
ou de mau grado, numa posição fortemente autoritária: a arte
moderna era experimentada como uma tirania da imaginação
criativa sobre o público, mesmo o cultivado (1990, p. 399).

  

Por fim, lembrando Jorge Luís Borges (Merquior, 1989), Merquior mostrava-se

um tanto surpreso em como o irracionalismo romântico acabara por inocular-se com

sucesso em domínios prementes da modernidade,  da arte à filosofia.  E advertia que

Lukács tinha razão ao concluir que o mal contemporâneo é o irracionalismo, contudo

errara em identificar seu vetor sociológico; diferente do que dissera o autor de História

e consciência  de  classe,  ao  irracionalismo não dera  causa  a  burguesia.  O logocídio

ocidental é obra de uma categoria social específica: o grafocrata.
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ENTRE UMA DISCIPLINA E OUTRA, ENTRE O PASSADO HISTÓRICO E O 

TEMPO PRESENTE: O ENTRE-LUGAR DA CRÍTICA LITERÁRIA 

CONTEMPORÂNEA 

Larissa Moreira Fidalgo (UFF) 

 

Resumo: Como objeto de construção de nossa experiência temporal, muitas são as tentativas 
de recuperar o tempo passado em sua totalidade e, assim, compreender o tempo presente. 
Entretanto, o que antes era considerado um corpo sólido capaz de ser traduzido em relato fiel, 
situa-se em um contexto mais amplo da crítica. Reconhecendo que o passado somente se 
presentifica como um relampejo em um momento de perigo que ameaça a tradição, como já 
advertira Walter Benjamin, a ficção contemporânea volta-se para as incompreendidas questões 
históricas a fim de compreender, ainda que de maneira fragmentada, os sistemas de signos que 
conferem forma a nossa experiência temporal. E é justamente nessa problemática da 
representação estruturada na relação básica entre o ato de narrar e o caráter temporal das 
experiências humanas que o presente trabalho encontra-se inserido. Evidenciando que o sentido 
do passado não está apenas nos acontecimentos, mas nos sistemas, como observara Paul Veyne, 
direcionaremos nossa atenção para as cenas de enunciação da ficção contemporânea. Ao inserir 
elementos históricos em seu universo ficcional, a literatura contemporânea questiona os 
pressupostos históricos de verdade e objetividade nos oferecendo uma rede de possibilidades 
frente aos paradoxos do tempo, ao invés de uma verdade totalitária. Assim, através da análise do 
romance Nove noites, do brasileiro Bernardo Carvalho, observaremos ver a literatura não como 
apenas um corpo de obras, mas uma rede de significantes que assume diversos saberes. 
Corroborando a perspectiva do teórico Roland Barthes, para quem, a literatura não diz que sabe 
alguma coisa, mas que sabe de alguma coisa, poderemos concluir que o discurso ficcional, ao 
não garantir uma uniformização da dinâmica temporal, pode ser considerado uma dentre as 
inúmeras formas – quiçá a mais produtiva - de se compreender o sentido do ser e suas 
configurações. 

Palavras-chave: Literatura brasileira contemporânea. Crítica literária. Bernardo Carvalho. 

 
Um passeio pelo bosque da ficção brasileira contemporânea 

O que está prestes a ruir não é apenas nosso “olhar” sobre literatura, mas o 

próprio espaço a partir do qual a apreendemos. A metáfora ótica (nosso “olhar”, nossa 

“visão” da literatura) não é isenta de riscos, pois permite pensar que haveria um objeto 

estável – a literatura – cujas propriedades melhor aprenderíamos se aprimorássemos 

nossos instrumentos de percepção. Entretanto, ao fazer isso, estaríamos 
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desconsiderando que esse “objeto” se transforma no contato com tais instrumentos. Essa 

apropriação de Dominique Maingueneau (2006) acerca de nossa relação com o objeto 

literário nos pareceu bastante adequada para nossa entrada no bosque da ficção, das 

urgentes questões suscitadas pela literatura do chamado pós-modernismo e que nos 

conclamam à mesma indagação de Jean Paul Sartre (1989): “O que é a literatura?”. 

Situado em um contexto de questionamento dos conceitos clássicos de verdade e 

objetividade, o que chamam de poética do pós-modernismo provoca intensas 

transformações em diversos campos do saber. Os discursos literário e histórico muitas 

vezes compreendidos em compartimentos quase estanques, se interligam em 

perspectivas críticas que se assemelham em certos aspectos.  E é justamente nessa 

interseção que situamos o presente trabalho, pois acreditar na usual dicotomia que 

tornava o conhecimento histórico incompatível com o saber literário pode seria o 

mesmo que negar as inúmeras possibilidades de efeitos de significação da complexidade 

e pluralidade de uma literatura de desconstrução do senso comum. 

Assim percebida, a narrativa pós-modernista vem mostrando que se a ficção é 

historicamente condicionada e a história é discursivamente estruturada, precisamos 

compreender essas relações desconstrutivas conforme propõe Linda Hutcheon (1991), 

por meio do conceito de “metaficção historiográfica”. Estabelecendo uma relação 

dialógica entre presente e passado, através da inserção de fatos incisivamente históricos 

em um universo ficcional, essa poética nos insere em uma verdadeira rede de 

indagações e reformulações do que seja a literatura, hoje, do que seja esse 

contrassistema que nos apresenta lugares diferentes de fala. Afinal, como um “objeto 

transicional” (WINNICOTT apud Lima, 2006, p. 289), o discurso literário não busca, 

diferentemente das práticas Históricas, a reconstrução de uma situação historicamente 

marcada, mas um sistema de possibilidades, uma reorganização intransitiva de uma rede 

simbólica e culturalmente histórica.  

Por conseguinte, nesse jogo com a linguagem que não nos apresenta uma 

verdade dogmática frente aos paradoxos do tempo, corroboramos a perspectiva de 

Maurice Blanchot (2011), para que a arte jamais pode ser definida como algo acabado 

ou inacabado. Sendo desprovida de elementos meramente comprobatórios – uma vez 

que os dados sócio-históricos, quando integrantes do discurso artístico, são esvaziados 

de sua natureza documental para se transformarem em elementos de uma estrutura que 

funciona como se fosse independente –, a “verdade” da literatura e da arte não se 

verifica objetivamente, nem é corroborada por fatores externos a ela, simplesmente. Sua 
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verdade está diretamente relacionada a maneira como esta habita o mundo, sem estar 

tenuamente ligada a ele. Retida do próprio entre-ser (dasein histórico), a 

descontinuidade da rede de significâncias do literário nos convida a explorar sua própria 

profundidade no mundo codificado em que vivemos. Como consequência do seu 

encontro com o mundo – que é, ao mesmo tempo, o nosso – o discurso literário, a 

escritura, nos conclama a interagir criticamente com o meio que nos circunda. E é essa 

“manualidade” do literário que o distingue como um instrumento privilegiado da 

relação poesia-linguagem-pensamento. Assim, antes de uma crítica impressionista do 

literário, verificamos a necessidade de uma “nova” forma de reflexão que privilegie o 

Ser e o mundo – a começar pelo reconhecimento dos elementos sociais de todo processo 

cultural.  

Afinal, no mundo codificado em que vivemos, observamos uma forte tendência 

da comunicação humana em tentar explicar em vez de interpretar os sistemas de signos 

que conferem forma à nossa experiência temporal. Como bem observou Todorov (2007, 

p. 79), a todo momento, um membro de uma determinada sociedade está imersa num 

conjunto de discursos que se apresentam a ele como dogmas aos quais ele deveria 

aderir. São os lugares-comuns de uma época, as ideias que formam a opinião pública, 

ou, em outras palavras, aquilo que chamamos de “ideologia dominante”.  

Quanto mais nos sentimos integrados em uma determinada cultura, menores são 

as chances de compreendermos o significado de tal integração. Incapazes de neutralizar 

as luzes do nosso século e de reconhecer que aquela estrela resplandecente céu foi há 

muito encoberta pelas ruínas que se acumularam diante de nossos olhos, somos, 

inevitavelmente, enviados ao messiânico mundo das Ideias cuja politéia bem 

fundamentada repousaria sobre a inabalável atitude contra o pensamento (crítico). 

Passamos a nos assemelhar, portanto, àquela ingênua criança que ao contemplar seu 

reflexo no espelho - num jogo de projeção e reflexão no qual as coisas parecem entrar e 

sair uma das outras sem mediação - maravilha-se com a imagem refletida.  

Entretanto, nosso ser-no-mundo, nossa presença num mundo codificado não tem 

uma urdidura lisa e unívoca edificada numa lógica binária que propõe apenas duas 

soluções - uma verdadeira e outra falsa.  Nas palavras de Terry Eagleton (2009, p.210), 

Como ponto de fratura interna da ordem simbólica, o Real é aquilo 
que resiste a ser simbolizado, uma espécie de sobra ou resto que fica 
depois que a realidade é totalmente formalizada. Ele é o ponto em que 
nossa criação de signos vai-se reduzindo à incoerência e nossos 
significados começam a se esgarçar nas bordas; e, como tal, ele não se 
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registra diretamente, mas sim como o limite externo de nosso discurso 
ou como silêncio inscrito nele. Representa um núcleo sólido ou um 
vazio hiante no cerne de nossos esquemas simbólicos (as metáforas 
contraditórias são apropriadas), o qual, ao impedir que algum dia eles 
venham a se harmonizar inteiramente, é a ruína de qualquer totalidade 
e a sabotagem de qualquer produção de sentido. Ele é o tronco surdo 
de pura falta de significação que ecoa em nossa fala articulada, é a 
imperfeição de nosso ser que não há esforço de trabalho espiritual que 
endireite. Na raiz do significado, como na da poesia, há sempre um 
resíduo permanente de contrassenso 

Nesse sentido, começamos a nos questionar sobre a possibilidade de 

compreendermos nossa realidade ou, para os mais corajosos, de aprender a dinâmica do 

sempre incerto e ambíguo Real. E como somos indivíduos históricos cuja relação com o 

tempo presente dá-se através de um deslocamento e de um anacronismo, observamos a 

profunda necessidade de voltar para o tempo passado com questões do presente para 

voltar ao presente, com o lastro do que se compreendeu do passado.  

Determinante na constituição de barreiras entre o homem e o mundo em uma 

época na qual os sujeitos não vivem mais de maneira imediata, mas enfrentam sua 

realidade, o retorno às questões perdidas do passado pode ser realizado de duas formas 

distintas: ora podemos adotar uma concepção um tanto monológica da realidade que 

estabelece uma simples relação causal, totalizadora e essencializadora entre um sujeito e 

seu objeto – como o faz a historiografia - , ora podemos nos aventurar num lugar de 

terceira margem que, ao demonstrar uma realidade velada por camadas, rompe com 

nossas explicações de sentidos prévios e desgastados sob o toque do “susto”: o discurso 

literário, “espaço aparentemente inconhecível que a palavra apreende e diante da qual 

ela nos faz parar um momento, sobressaltados” (DERRIDA, 2003, p. 26). E paramos 

sobressaltados ao ler criticamente o romance Nove noites (2006), do brasileiro Bernardo 

Carvalho.  

 

Nove noites: entre os discursos histórico e literário 

Publicado em 2002, o romance Nove noites marca uma ruptura na carreira de 

Bernardo Carvalho. Operando no jogo entre forma e significado, a narrativa vencedora 

do prêmio Portugal Telecom e do prêmio literário da Biblioteca Nacional, tem como 

ponto de partida um acontecimento veraz: após permanecer nove noites entre os índios 

krahô, no interior do Tocantins, o jovem antropólogo americano Buell Quain, de apenas 

vinte e sete anos, suicida-se brutalmente às vésperas da Segunda Guerra Mundial, em 

1939, quando regressava da aldeia para a cidade de Carolina, fronteira com o estado do 

188

MUSEU1076
Pencil



5 
 

Maranhão. Esse fato histórico permaneceu um tabu no meio científico da época, mas 

logo foi esquecido. Comprovado o suicídio, pelas cartas deixadas por Quain e pelos 

testemunhos dos nativos, o caso foi arquivado a despeito do pedido de investigação 

impetrado pelo pai do etnólogo, Eric Quain, junto ao Departamento de Estado. 

Entretanto, ao saber do ocorrido por meio de um artigo de jornal, sessenta e dois anos 

após o trágico e inesperado acontecimento, um dos narradores do romance, que é um 

jornalista e pode ser considerado uma espécie de alter-ego do escritor Bernardo 

Carvalho, decide desvendar esse obscuro episódio da antropologia brasileira. A partir 

daí, inicia-se uma longa e sinuosa viagem nos vestígios do passado cujos alcances 

temporais e espaciais são desafiados por caminhos errantes, uma vez que “a verdade 

está perdida entre todas as contradições e disparates” (CARVALHO, 2006, p. 6). Dessa 

forma, configurando-se como um jogo no qual, paradoxalmente, não há vencedores, a 

prosa carvalhiana se volta para as indeléveis e especulativas questões históricas que 

operam no limite entre o vivido e o relato, entre a escrita e a representação da rede 

conceitual das ações, evidenciando que a literatura, como discurso das possibilidades, é 

capaz de preencher, sem estabelecer um sentido final, as lacunas da História através do 

exercício da imaginação produtiva.   

Nesse sentido, o jogo estabelecido entre o real e o ficcional em Nove noites será 

processado através da escolha do modo da narração, pautado por dois narradores que se 

revezam para contar a mesma história. O primeiro narrador é Manoel Perna, um 

engenheiro-sertanejo que, relembrando a breve convivência que tivera com Quain, 

relata, por meio de cartas, os possíveis motivos da pesquisa do antropólogo na tribo dos 

Krahô e seu misterioso suicídio, aparentemente sem motivos. Já o segundo narrador, um 

narrador-personagem que oculta seus reais objetivos – afinal, nunca ninguém havia-lhe 

perguntado qual a natureza de sua curiosidade (CARVALHO, 2006, p. 11) – 

corresponderia ao próprio diálogo autoficcional de Carvalho. 

Contudo, após constantes tentativas visando à recuperação da totalidade da 

história do jovem antropólogo Buell Quain, nada é verdadeiramente comprovado, 

restando apenas possibilidades que não se confirmam. Todo este conjunto, portanto, é 

responsável por ampliar o campo de hipóteses a serem formuladas pelos leitores, 

acentuando o caráter ficcional desta obra, em detrimento do elemento histórico que, no 

entanto, não apenas se insinua, mas relampeja num momento de perigo.  

Deste modo, podemos dizer que as escolhas literárias de Carvalho implicam em 

uma construção de literatura onde trazer o passado para o presente significa deslocar a 
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história, que só pode retornar como ficção. Mas afinal, como essa resistência ao real 

ingressa no romance? Se não é sob a forma do velho realismo, acreditamos que o único 

gênero narrativo ao qual podemos aproximar Nove noites é aquele que a teórica 

canadense Linda Hutcheon (1991) chama de metaficção historiográfica.  

Como assinala Hutcheon (1991), a metaficção historiográfica refuta os métodos 

tradicionais para distinguir entre fato e ficção. Dessa forma, examinando a história e a 

ficção como formas narrativas verossímeis, esse gênero evidencia que a “ficção é 

historicamente condicionada e a história é discursivamente estruturada” (HUTCHEON, 

1991, p. 158). Estabelecendo uma relação dialógica entre o passado e o presente, e 

questionando a tendência dos discursos historiográficos em converter em dogmas suas 

afirmações, a metaficção historiográfica fixa suas raízes no paradigma pós-moderno de 

desmaterialização das tradicionais fronteiras entre ficção e história e entre verdade e 

imaginação. Ao inserir fatos incisivamente históricos em um universo ficcional, ela 

problematiza e questiona todos os pressupostos históricos de objetividade, neutralidade, 

impessoalidade e transparência da representação.  

Dessa forma, considerando que, como constructos humanos, a ficção e a história 

constituem sistemas de significação pelos quais conferimos sentido ao passado por meio 

de aplicações da imaginação modeladora e organizadora, a metaficção historiográfica (e 

Nove noites) volta a “confrontar a natureza problemática do passado como objeto de 

conhecimento para nós do presente” (HUTCHEON, 1991, p. 126). Sem negar o 

conhecimento histórico, ela sugere que direcionemos nossa atenção para os sistemas 

culturais de signo e para as construções ideológicas das formas narrativas. Assim, a 

integralização da literatura nos campos sociais constitui-se como uma proposta de 

leitura do discurso histórico não como contexto, mas como texto de uma época. Por 

conseguinte, já “não pode haver um conceito único, essencializado e transcendente de 

historicidade autêntica” (HUTCHEON, 1991, p. 158).   

Em Nove noites, as referências a pessoas reais contribuem para aumentar essa 

tensão entre verdade e imaginação. Qual a relação entre os nomes das pessoas na 

narrativa e na história? Se levarmos em consideração que segundo Lyotard (apud 

HUTCHEON, 1991, p. 196) eles são “designadores rígidos da realidade”, ou seja, que 

seus referentes são os mesmos nos universos extraficcional e intradiegético, venceremos 

o jogo. Mas será essa analogia tão confiável se partirmos da premissa que Nove noites é 

uma metaficção historiográfica? Acreditamos que não. Ela não nega, em hipótese 

alguma, o referente, apenas problematiza sua natureza. A metaficção historiográfica nos 
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ensina que em toda ficção os personagens históricos podem conviver com personagens 

ficcionais, pois ambos se referem à intertextos, a entidades textualizadas e discursivas. 

Nesse sentido, a autorreflexividade do romance de Carvalho sugere que a linguagem 

não pode se prender diretamente à realidade, mas se prende basicamente a si mesma.  

Embora não possamos (e não almejamos) fundar uma resposta unívoca, 

poderíamos dizer que, em meio a tantos questionamentos sobre a veracidade dos 

eventos inseridos nesse romance, o que está em questão é, antes, a historicidade dos 

fatos e sua inteligibilidade. Assim, seguindo as reflexões de Hutcheon (1991, p. 121), 

para quem “pensar historicamente é pensar crítica e contextualmente”, vemos que é 

fundamental termos em mente que os discursos histórico e literário, objetos de 

significação das nossas experiências, dependem de uma análise crítica e de uma 

reconstrução imaginativa para que possamos compreendê-los.  

Dessa maneira, organizando-se nas contradições pós-modernas de “presença do 

passado”, subvertendo e criticando os conceitos que desafia, Nove noites nos oferece um 

espaço de múltiplas consciências e escritas variadas, visto que só podemos conhecer o 

passado histórico através de seus vestígios. É importante ressaltarmos que ao situarmos 

Nove noites nesse contexto, não estamos defendendo que a História seja lida como 

Literatura, ou que a Literatura seja considerada uma expansão do campo historiográfico. 

Trata-se, sobretudo, de compreender que toda representação do passado tem 

implicações ideológicas específicas. Ao invés de negar que o passado “real” tenha 

existido, apenas desviamos nosso “ideal da Voz da História para aquele da 

heteroglossia” (BURKE, 2001, p. 15), propondo uma reavaliação e um diálogo em 

relação ao passado à luz do presente, como faz o nosso narrador-jornalista.  

É importante observarmos que a desmaterialização das tradicionais fronteiras 

entre verdade e ficção não conduz, em hipótese alguma, a uma ficcionalização da 

realidade, mas a renúncia aos rígidos esquemas binários e às escrituras transitivas, pois 

como diria Paul Veyne (2008), nós conhecemos muitas verdades, mas elas são todas 

parciais. 

   Desse modo, sem comprometer sua liberdade ficcional, Nove noites evidencia 

que o discurso literário não pode ser considerado um repertório exclusivo e fechado ou 

um conjunto de leis orientado na oposição falso/verdadeiro, mas um engajamento do 

corpo inscrito em um espaço sociopolítico. Rompendo com a ilusória dimensão 

episódica da narrativa histórica e sua representação “linear”, a literatura, enquanto texto 

ficcional, não tem como fim o esgotamento das possibilidades, mas através de múltiplas 
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perspectivas e sentidos, nos evidencia como o “texto ficcional se relaciona com a 

realidade sem se esgotar em sua descrição” (ISER, 2002) a partir do momento em que 

as asas do anjo da história não se fecham, como diria Benjamin (1985).   

 

Considerações finais 

Dessa forma, o processo que estrutura o romance Nove noites nos permite ver a 

literatura em um determinado lugar no estatuto do pensamento, em que os discursos 

produzidos nas brechas que ela provoca negociam formas de diferença, estratégias de 

desmascaramento de poderes – políticos, da linguagem, etc. – e de discussão crítica dos 

limites textuais, históricos e autobiográficos.  

Então, corroborando a perspectiva de Paul Ricoeur (2010a, p. 137), as ficções 

com as quais dialogamos nos possibilitaram dizer que é às obras literárias que devemos 

em grande medida a ampliação de nosso horizonte de existência, pois, longe de 

produzirem apenas imagens enfraquecidas da realidade, elas só figuram essa mesma 

realidade, com todas as significações possíveis. 
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 COMO A CRÍTICA LITERÁRIA REAGIU – E REAGE – À 

FIGURAÇÃO DO REGIONAL NA PROSA CONTEMPORÂNEA 

Manuella Mirna Enéas de Nazaré (UFPE) 

 

RESUMO: Nesta Era, marcada pela multiplicidade, a sociedade se modificou muito; paralelo a 
isso, as necessidades estéticas foram modificadas, e a literatura acompanhou esse processo. A 
figuração de um regional consonante com as mudanças e complexidades do hoje é um dos 
caminhos que a literatura brasileira contemporânea vem tomando para se expressar, não em 
defesa de um projeto particular, como o regionalismo, mas pela necessidade de fazer um diálogo 
de entendimento e atualização com o passado. Falar em regional sem dizer ou desdizer os 
discursos construídos em torno desse conceito é problemático, uma vez que não só o passado 
reclama suas marcas deixadas, como também o presente mostra que as demandas sociais, 
culturais e artísticas são outras. Em meio às modificações e remodelações da literatura 
contemporânea, a crítica literária se encontra ainda um pouco tateante. Da percepção desse 
movimento ativo da literatura e esquivo da crítica, este trabalho se volta para o entendimento de 
como a crítica literária contemporânea tem recebido os novos discursos ficcionais de figuração 
regional, com enfoque sobre a prosa. Trazemos várias vozes da crítica contemporânea para 
debater ideias, conceitos e pressupostos acerca dessa tendência, como Perrone-Moisés, 
Schollhammer e Costa Pinto. Com este trabalho, objetivamos chamar a atenção para a figuração 
do regional na literatura contemporânea, tendência que, em suas novidades, ainda é pouco 
compreendida e estudada; lançar luz sobre os estudos da crítica literária contemporânea, que 
nem sempre são recorridos como aparato de pesquisa acadêmica; e estimular estudos mais 
aprofundados de crítica literária dentro dessa tendência contemporânea da literatura brasileira.   
PALAVRAS-CHAVE: Crítica literária. Contemporâneo. Literatura. Regional. 
 

 

Tratar da contemporaneidade é complexo e questionável, uma vez que esta fase 

da história humana mostra ser de permanências, construções e atualizações: 

A nossa contemporaneidade é um presente saturado de passado e de 
futuro, o que equivale confirmar que se trata de um fenômeno 
histórico-cultural grávido de sentidos, que remetem tanto para os foros 
da modernidade quanto da pós-modernidade. (SIQUEIRA, 2014, p. 
83).  

Entre a continuidade e a ruptura, a contemporaneidade se investe de 

ambivalências, o que aumenta seu caráter impreciso e plural. Só por isso, já seria um 

desafio estudar a literatura deste tempo. Ademais, a proximidade temporal entre autor e 
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leitor favorece a identificação e, portanto, pode levar a uma análise parcial e conclusões 

precipitadas.  

Mesmo assim, aceitar o desafio se faz necessário, pelas mudanças na dinâmica 

social, na maneira de pensar e reagir ao mundo, nas formas de manifestação de arte. 

Nesse empreendimento, é preciso ter atenção às demandas sociais que dão luz à obra, 

bem como ao contexto individual do escritor, às tradições com que se permitiu dialogar, 

mantendo senso crítico do momento e do escritor: 

Uma obra faz sempre parte de uma cadeia, ela destaca-se sempre de 
um pano de fundo e talvez ainda mais particularmente quando trata 
um tema dotado com a sua tradição própria, na qual o autor escolheu 
incluir-se. (TROUSSON, 1988, p. 51). 

No estudo de algumas obras teóricas e críticas de literatura no contemporâneo, é 

possível perceber esse cenário provocador de pluralidade e imprecisão. Em 

Schollhammer (2011), Resende (2008) e Pereira (2011), por exemplo, percebemos que a 

literatura contemporânea brasileira não se mostra homogênea, mas não é excludente. 

Ela não criou, até então, nenhuma escola literária, nem se prende a anteriores. Muito 

embora dialogue com alguns elementos do passado social e literário, que tendem a 

serem revistos, recriados, renovados, o que parece obedecer a uma necessidade de 

entendimento e reconstrução dos parâmetros já conhecidos. 

Perrone-Moisés (2016) também percebe isso. Ao comentar o fato de não haver 

um projeto definido e defendido pelos escritores do contemporâneo, a estudiosa afirma 

que ora eles dão continuidade aos processos estilísticos literários do passado, ora 

ignoram isso, “praticando tranquilamente qualquer tipo de estilo do passado, sem a 

preocupação modernista com o novo.” (op cit, p. 45).  

Nesse entendimento, ela acredita que: 

Estamos sempre mais próximos do passado que nos formou do que do 
presente, pois este já anuncia um futuro ainda desconhecido para nós. 
[...]  
A própria ideia de contemporaneidade exige a consciência de um 
tempo passado. (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 254). 

Portanto, refletir sobre o passado se faz imperante para entender as 

circunstâncias do presente, e a literatura acompanha esse pensamento.  

Costa Pinto (2005), ao estudar a literatura brasileira contemporânea (até 2005), 

percebeu a falta de escolas e fronteiras, mas também a afinidade entre tendências 

estruturais e temáticas. Como afinidade temática fundamental, ele enxergou o 

isolamento e a vulnerabilidade do sujeito moderno urbano, dentro de um entendimento, 

da literatura brasileira contemporânea como sendo, essencialmente, urbana. Ele exclui 
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desse estudo obras que não se passam em cidades legitimadas pelo cosmopolitismo, 

obras em espaços ficcionais mais periféricos, mais regionais. 

É interessante pensar que urbano é diferente de cosmopolita; que há muitos 

centros urbanos, na atualidade, no interior das nações (lugar privilegiado da literatura 

regional ao longo dos séculos), que não são ainda cosmopolitas, mas também não são 

mais rurais. Estão em um processo de transição, rápido e natural, social, econômica, 

territorial, política, cultural, humana, emocional. Dessa forma, o regional 

contemporâneo está mais próximo desses espaços em transformação, que guardam uma 

memória coletiva tradicional, mas estão sendo partícipes, pouco a pouco, dos efeitos 

modernizantes da globalização. 

Embora não pareça, a atenção ao regional em um tempo de forças 

homogeneizantes não é contraditório, e sim uma consequência natural. O processo de 

globalização repetiu a necessidade de se atentar a certas particularidades; não 

necessariamente louvar, mas retocar e rediscutir passados, fronteiras locais, tradições 

culturais, identidades individuais em relação à comunidade de origem. É o homem 

repensando seu eu original devido à grande dispersão cultural e ideológica de si na Era 

da multiplicidade; um homem transverso, que assistiu o passado virar o presente, mas 

deixar ruínas de tradições e valores pelo chão da atualidade.  

Perrone-Moisés (2016, p. 256) entende que:  

A globalização econômica, a informática, os progressos da genética, as 
migrações humanas, o acirramento das guerras religiosas e culturais, o 
aquecimento global, tudo isso tem tido consequências na vida dos homens 
sobre a Terra, e a literatura, como sempre fez, tem registrado essa nova 
situação.  

Mesmo em argumento de naturalidade, estudar o regional na literatura 

contemporânea é problemático, pois o conceito de regional na literatura costumou ser 

carregado de ideologias sociológicas e interesses políticos particularistas, o que, a longo 

prazo, gerou um clima de preconceito para com essa literatura.  

Ao refletir sobre a arte na era da globalização, Anjos (2005) afirma ser a região 

Nordeste a que mais sofreu a construção de um ideário regional em volta de si e “a mais 

insistentemente (auto)proclamada como regionalista” (op cit, p. 54). Portanto, seja por 

interesses políticos, ideológicos ou classistas, certa ideia de Nordeste foi tombada e é 

difícil desconstruí-la, mesmo nas diluições dessa Era de universalismos. Diante disso, o 

autor afirma a necessidade de um novo olhar sobre o Nordeste, sendo ele “um território 

movente imerso numa temporalidade que se contrai e distende.” (ANJOS, 2005, p. 69).  
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Portanto, ao estudar o regional no contemporâneo, deve-se ter o cuidado de não 

repetir estatutos ultrapassados, como o regionalismo. Não acreditamos que haja 

sobrevivência do regional em seu “ismo”, pois esse tipo de prosa é gerada por “grupos 

ou movimentos especializados para impor territorial e geograficamente os seus (bem 

definidos) interesses de natureza econômica, política ou cultural” (KRAMER, 2006, p. 

10 apud ARENDT, 2015, s.p.), fenômeno próprio das sociedades modernas. 

O regionalismo é politicamente engajado, voltado à implantação de determinado 

imaginário na memória coletiva nordestina e brasileira. Por isso, está em contínua 

tensão com elementos espaciais e temporais, no propósito de elaborar representações de 

si e de outros e de construir identidades a partir da definição de espaços sociais. Para 

tanto, afirma particularidades, delimita territórios e define relações com o meio 

ambiente, o que não é a preocupação das produções regionais contemporâneas. 

Nas palavras de Barcia (2004, p. 29 apud ARENDT, 2015, p. 114), uma 

literatura regionalista é: 

por decisón del autor, limitada a la región, centrada en ella. Es 
programática y poéticamente consciente de que abunda – y su 
imperativo es abundar – en rasgos específicos, distintivos de la región.  

Isso implica uma adesão consciente, por parte do autor, a um projeto de 

sacralização de um espaço e de sua determinada cultura, o que não ocorre na 

contemporaneidade, despojada da preocupação de enaltecer e/ou defender espaços e 

culturas particulares; despojada do compromisso com projetos estilístico-ideológicos.  

Assim, sem se reenquadrar no regionalismo ou revivê-lo, a literatura 

contemporânea brasileira, ao trabalhar o regional, mostra sua postura de não 

engajamento ao lado do diálogo com o passado. É o que alguns críticos literários 

percebem.  

Schollhammer (2011), em seus estudos de literatura contemporânea brasileira, 

discute tendências e novas formas de atuação da ficção atual. Dentre elas, há o que 

chama de “novo realismo regionalista”, do que explica:  

Estamos falando de um tipo de realismo que conjuga as ambições de 
ser “referencial”, sem necessariamente ser representativo, e ser, 
simultaneamente, “engajado”, sem necessariamente subscrever 
nenhum programa político ou pretender transmitir de forma 
coercitiva conteúdos ideológicos prévios. Ou seja, não basta 
demarcar uma diferença fundamental dessa nova escrita realista em 
relação ao realismo histórico do século XIX, mas também, e 
principalmente, em relação às reformulações políticas do realismo 
realizadas tanto no romance regional da década de 30 quanto na 
literatura urbana da década de 70, que se colocava claramente contra o 
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regime político da ditadura militar. (SCHOLLHAMMER, 2011, p. 
54). 

Nesse sentido, o autor percebe a existência na contemporaneidade de uma nova 

maneira de expressão do regional que se conjuga com o realismo, com a ressalva de não 

ser representativo nem subscrever um projeto ou definições restritivas, em oposição ao 

realismo regional de 30 e 70 do século XX. 

Conscientemente, o crítico percebe que o regional na contemporaneidade mudou 

seu enfoque:  

A questão regional abre mão do interesse pelos costumes, pela 
tradição e pelas características etnográficas para se tornar um palco da 
tensão entre campo e cidade, entre a herança rural e o futuro 
apocalíptico das grandes metrópoles. (SCHOLLHAMMER, 2011, p. 
78-79). 

Nesse contexto, ao se descentrar das representações de um espaço regional, bem 

como de um projeto regionalista, a literatura contemporânea de figuração regional tem, 

como principal preocupação, o homem, como ser proscrito e entre tensões interiores de 

tempo e espaço. 

Optando por não se preocupar com fronteiras externas de tempo e espaço, a 

ficção contemporânea mostra acompanhar as instâncias do contemporâneo, colocando 

seu foco em um homem sem amarras políticas e sociológicas, mas em tensão com 

memórias e identidades, conflitos e tensões. 

Outros críticos giram em torno dessa percepção. Farias e Aguiar (2013), ao 

estudar obras literárias pernambucanas e chamar seus escritores de “ficcionistas 

pernambucanos” (op cit, p. 102), têm o cuidado de advertir que tal rótulo não significa 

que esses ficcionistas carreguem em si a intensidade de uma alma literária com o selo 

desse estado, mas apenas que, de um modo ou de outro, Pernambuco se mostrou 

relevante no desenvolvimento de suas carreiras literárias.  

Nesse sentido, Farias e Aguiar (2013) lembram que essa ressalva é válida para a 

literatura de qualquer cultura, ainda mais quando se trata da literatura contemporânea: 

“pois a procura de uma identidade regional não é mais pauta prioritária na obra desta 

Ficção 2.1” (op cit, p. 103). 

Costa Pinto (2014), por sua vez, ao tentar responder à pergunta de se havia ainda 

uma literatura regionalista na contemporaneidade, utiliza como exemplo o escritor 

Ronaldo Correia de Brito para afirmar a existência de um diálogo com o regionalismo. 

O crítico diz que Ronaldo “colhe os frutos podres do colapso do projeto regionalista de 

encontrar uma narrativa que explicasse as contradições (sociais e subjetivas) do Brasil” 
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(COSTA PINTO, 2014, s.p.) e subverte o projeto regionalista, em um diálogo em 

litígio, de rechaço.  

Assim, sem afirmar a resistência do regionalismo na literatura contemporânea, 

Costa Pinto (2014) enxerga a existência de um diálogo de rechaço para com o 

regionalismo, seu projeto, suas propostas estruturalmente homogêneas para a sociedade 

e a literatura. 

Farias e Aguiar (2013), ao estudarem ficcionistas pernambucanos, também veem 

Ronaldo Correia de Brito como um bom exemplo da figuração literária do regional no 

contemporâneo, deixando mais claro a não vinculação a projetos:  

Sua obra proporciona uma nova leitura de um espaço social muito 
frequentado pela nossa literatura e cinema, o Sertão, sem, contudo, se 
vincular a um projeto regionalista, em que o Sertão seria enxergado 
como um lugar de identidade “pura”, ou como uma espécie de baú do 

tesouro de nossa nacionalidade.  
Na leitura de Prioste (2013) acerca do Sertão no contemporâneo literário, vemos 

a afirmação da dimensão humana em detrimento da dimensão espacial desse ambiente, 

que de físico se tornou Interior ao Ser, o que é também importante para o entendimento 

da figuração do regional no contemporâneo. Ele diz:  

O determinismo do espaço não constringe o ser ao limitável [...]  
Não é o sertão que molda o ser, mas esse que se apresenta como sertão 
em toda parte do TODO. (PRIOSTE, 2013, p. 290). 

 Dessa forma, ao ser caracterizado pela ubiquidade, o sertão é desvinculado do 

condicionante determinante, fortalecendo o que compete ao humano, que dá ao sertão 

contornos universais. Por isso é que esse espaço sacramentado da literatura regional se 

funda, no contemporâneo, em uma amplitude muito mais abrangente do que a que o 

determinou tempo espacialmente no passado, conforme Prioste (2013). 

Bras (2014), por sua vez, também ao ser questionado acerca da existência de 

literatura regional na contemporaneidade, tem a preocupação de desvincular a literatura 

regionalista da atualidade. Assim, afirma a existência de literatura de figuração regional 

no contemporâneo sobre outras formas de ação, diferentes das do regionalismo, que 

deixa claro não servir para as instâncias do hoje.  

O crítico explica que a origem ou a posição geográfica não determinam a 

literatura contemporânea, que são uma escolha afetiva do escritor, uma escolha que 

“enriquece o cardápio” (BRAS, 2014, s.p.).  

Dessa forma, fortalecemos a ideia de que a questão regional na 

contemporaneidade não se expressa atada a espaços, mas sim a partir das tensões 

fincadas no homem com o desequilíbrio das instâncias do passado e do presente dentro 
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de si. Diminuída em sua importância, a eleição de um espaço fica a critério afetivo do 

escritor, que, por vontade, queira abrir discussões relacionadas com o espaço, mas não 

subjugadas a ele. 

Ainda assim, da mesma forma que Costa Pinto (2005), que vê a literatura 

brasileira hoje como eminentemente urbana, o crítico chega a afirmar: “O momento, 

porém, é mesmo da literatura urbana e cosmopolita.” (BRAS, 2014, s.p.), isto é, de uma 

literatura passada em cidades urbanas legitimadas pela globalização.  

Esse entendimento de ser predominante na literatura contemporânea o thopos do 

urbano não exclui o thopos do regional, como viemos percebendo nos estudos de crítica 

literária, que percebem alguns escritores contemporâneos brasileiros com prosas em 

diálogo com questões regionais – a prosa “tem sido o gênero preferencial dos escritores 

contemporâneos” (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 45), motivo pelo qual voltamos nossa 

atenção para a crítica literária de prosa. São eles: João Ubaldo Ribeiro, Francisco J. C. 

Dantas, Milton Hautoum, Antônio Torres, Antônio Geraldo Figueiredo Ferrara, 

Valêncio Xavier, Luiz Ruffato, Márcio Souza, Raduam Nassar; destacamos ainda 

Estevão Azevedo, Antônio Carlos Viana, José Luiz Passos. 

Masina (2014) organiza obra que serve como uma espécie de catálogo dos 

escritores do contemporâneo. Infelizmente, na organização que ela faz não estão 

contemplados muitos dos escritores acima citados. Dentre os citados, destaca-se Milton 

Hatoum. Sobre sua ficção, a autora observa: a influência da cidade da sua infância; a 

influência de lendas, fábulas, mitos e crendices da sua família e conhecidos; a 

consciência da alteridade; a consciência de um horizonte multicultural; a abordagem 

não regionalista; o enfoque sobre os dramas e conflitos familiares, trajetórias de vida e 

destinos; a verdade das relações humanas, não a verdade histórica; a importância da 

memória do escritor; personagens inspirados em familiares. 

Pela não vinculação ao projeto regionalista e a espaços restritivos, pela 

consciência das multiplicidades da nossa Era e pelas tensões íntimas do ser humano 

fruto do descompasso com tempo, memórias e absorções de cultura, as características 

acima citadas poderiam ser boas definições da figuração do regional no contemporâneo, 

se estivéssemos buscando delinear essa tendência regional na literatura contemporânea, 

mas nosso foco, neste trabalho, tem sido estudar a reação da crítica a essa tendência.  

Pensando em Masina (2014), observamos que ela não pensa em características 

de uma tendência literária que um escritor abraça, e sim em características ficcionais de 

um (1) escritor; ela sequer fala em regional. A autora parece ignorar a existência de uma 
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linguagem literária contemporânea que dialogue com a tradição regional, postura crítica 

que caracteriza uma das maneiras de reação à figuração do regional na ficção 

contemporânea, uma postura de alienação frente a esse assunto. 

Embora nem sempre legitimada, essa figuração existe e muitos escritores a 

percebem, como vimos. Ela vem mostrando sua forma de ação a partir de vários 

escritores e, como outras tendências da literatura contemporânea, ela dialoga com a 

modernidade e se instaura enquanto linguagem nova e transformada, pelo novo e pelo 

antigo. 

Na obra organizada por Chiarelli et al (2013) há um mapeamento de tendências 

da literatura contemporânea, nos contatos ou fugas com a realidade fragmentada e 

instável. Dentre essas tendências, é pensado que “parte expressiva da atual literatura 

brasileira está caminhando neste momento para uma releitura das tradições da 

modernidade, saqueando ou revisitando o passado” (DAMAZIO, 2013, p. 2). Trata-se, 

como viemos percebendo até aqui, do diálogo literário com um passado em ruínas, que 

marca o presente do ser humano, que, em suas expressões de individualidade, mostra 

memórias e identidades em conflito pelas transições mal feitas entre passado e presente.  

Nessa obra, há uma percepção geral de que os ânimos atuais ou têm uma 

valorização simplificadora do novo, pela dificuldade em apreender a literatura 

caracterizada pela multiplicidade, ou têm o pré-conceito de abordagens comparativas 

com modelos canônicos, que se furtam a investigar o que há de específico e/ou novo na 

produção atual.  

Isso nos chama a atenção para a necessidade de evitar os gênios esquivos “da 

crítica, que reduzem toda incerteza e exploração criativa a esquemas ideais de registro 

ou transfiguração do real pela literatura” (DAMAZIO, 2013, p. 2). Por isso, objetiva-se 

a superação de polarizações redutoras da literatura contemporânea por parte da crítica 

literária. 

Neste ponto, importa pensar sobre a tradição, que parece ter um peso desmedido 

tanto para escritores quanto para críticos, tanto no sentido de influência, quando ainda 

há a tradição, quanto no sentido do peso da ausência de parâmetros de leitura, quando a 

tradição se desfez e não ancora mais a crítica.  

Esse é um desafio que precisa ser enfrentado, pois o contemporâneo se mostra 

como uma construção de faces contraditórias sobre um passado em ruínas, as quais 

representam o peso das tradições. Por isso, resta à crítica entender os sinais de 
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reconstrução do texto literário, apesar do desafio da falta de alguns parâmetros de leitura 

e análise, ou da presença de outros com os quais não está habituada. 

O passado que nos formou permanece presente dentro do ser humano, e a crítica 

deve perceber esse movimento de diálogo, reconhecendo as ruínas regionais deixadas e 

buscando entender as ferramentas que a literatura vem utilizando para entender esse 

processo sem fazer a reprodução acomodada dos dados homogeneizantes do passado, o 

que não se encaixa mais no contemporâneo. 

Nessa linha de pensamento, Anjos (2005, p. 69) entende que as obras artísticas 

contemporâneas de uma região são “proposições criativas que, embora marcadas pelo 

que é presente nos locais de onde se enunciam, terminam por destes desprender-se e, em 

trânsito constante, alcançar ainda outros lugares e momentos.”. 

Isso se faz verdade no contexto de globalização em que vivemos, que ditou 

novas formas de se analisar o regional na contemporaneidade, levando-nos a uma leitura 

livre de dicotomias, definições e territorialismos, conectada com as lutas íntimas do ser 

humano, em contato, dentro de si, com os restos do passado e as propostas de futuro; 

uma proposta mais plural e mais livre, portanto, de pensar a regionalidade.  

Além do peso das tradições e da questão espacial da literatura regional, outras 

formas antigas de análise ainda influenciam negativamente a crítica atual, dificultando 

uma nova abordagem e um novo entendimento acerca dessa tendência literária na ordem 

do contemporâneo. É o caso da marginalidade, que costumou ser, na segunda metade do 

século XX, um thopos operativo interessante para se pensar a literatura não canônica do 

ponto de vista de seus elementos temáticos, estilísticos, sociais e culturais. Essa maneira 

de análise reposiciona os debates binários (centro e periferia, maiorias e minorias, 

inclusão e exclusão, local e regional), o que não se coloca em voga na 

contemporaneidade, Era de multiplicidades.  

Não é positivo pensar em regionalidades na literatura contemporânea de forma 

dicotômica, nem estabelecer reflexões restritivas em torno do conceito de regional. Na 

atualidade, o regional cabe muito mais enquanto dialogante com culturas, espaços e 

imaginários tradicionais de uma região; dentro de uma perspectiva movente e 

atualizada, e não como um conceito homogêneo e imóvel.  

Infelizmente, a crítica literária, na parte que percebeu as dinâmicas e 

reformulações do regional na literatura, ainda não veio tratar disso abrangentemente, 

não aprofundou os estudos dentro dessa tendência da literatura contemporânea. Talvez a 
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contemporaneidade intimide a crítica por sua falta de projeto, pois, como diz Perrone-

Moisés (2016, p. 257), “sem um projeto de futuro, a crítica perde parte de sua eficácia”. 

Por isso, reiteramos o pensamento de Rocha (2015): é necessário se reinventar e 

afastar o pendor apocalíptico da contemporaneidade; é preciso que a crítica literária 

possa plasmar noções novas, que dialoguem com as noções definidoras dessas primeiras 

décadas do século XXI e traduzam melhor as demandas sociais de nosso tempo, bem 

como as manifestações na cultura e na arte.  

O que é consoante com nosso tempo, pois palavras em alta no contemporâneo 

são justamente reflexão e crítica, enxergando que “nossa época é o momento de pensar 

sobre o passado recente e de criticar os caminhos do presente” (PERRONE-MOISÉS, 

2016, p. 48-49), para que desse processo possa surgir o novo. Essa seria uma postura 

crítica esperada para a contemporaneidade, compromissada com a escrita, a leitura e a 

discussão literárias.  
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PRÁTICAS DA CRÍTICA EM ESPAÇO DIGITAL: A VIDA LITERÁRIA EM

UMA NOVA ESFERA PÚBLICA

   

    Natalia Francis de Andrade (PUC – Rio)

Karl Erik Schollhammer (PUC – Rio)

Embora os  estudos literários  adiem a autorreflexão sobre  suas  articulações  com o universo
digital, ela é fundamental para que se diminua a assimetria entre as formas já estabelecidas da
crítica e sua práxis contemporânea. Hoje, os debates em torno do literário passam não só por
livros, revistas especializadas ou eventos acadêmicos, mas rearticulam-se e expandem-se em
círculos virtuais dos quais participam professores, pesquisadores, jornalistas culturais e artistas.
Neste momento em que as fronteiras do campo disciplinar da literatura mostram-se movediças e
suas discussões mais descentralizadas  do que nunca, não é coincidência que a circulação e
recepção crítica do texto literário passem cada vez mais pelas redes digitais. Por características
que lhes são intrínsecas, elas demonstram inclinação para sediar a multiplicidade de disputas e
práticas críticas. Mas como a dinâmica entre os novos espaços e aqueles onde o pensamento
sobre literatura já está aferrado (principalmente a Universidade) pode passar da disputa para o
diálogo,do antagonismo para a complementariedade? Este trabalho traça breve cartografia da
vida literária na web, tentando compreender em que medida ela pode ser entendida como celeiro
para a crítica e propõe ferramentas teóricas para pensar a tensão entre dois sistemas de valores:
o da tradição literária impressa e o da comunidade digital. 

crítica contemporânea. hierarquia cultural. espaço digital. esfera pública. crítica em rede.

Ainda há muita hesitação por parte da academia em tratar dos meios digitais

como lugar fecundo para a circulação de ideias, levantamento de discussões e formação

de  opinião.  Talvez  por  conta  do  olhar  nostálgico  que  enxerga  no  digital  um  dos

arrematadores da cultura livresca,  sobre a qual se sustentou, entre o final do século

XVIII e a década de 80 do século XX, a centralidade, na arena política ocidental, das

ciências humanas e dos estudos literários. Talvez também porque é mesmo difícil tatear

e mapear um terreno em que a produção de pensamento –  partindo já do princípio de

que  ali  ela  é  possível   –   ocorre  de  forma  mais  espontânea,  ou,  pelo  menos,  não

necessariamente  regulada  por  alguma  instituição.  Mas  principalmente  porque  há  o
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temor de que a polifonia radical e o ritmo acelerado que caracterizam a produção de

discursos na internet possam contribuir para a continuidade do longo processo, iniciado

há  décadas,  de  perda  de  prestígio  da  figura  do  crítico  literário  especializado,  que

necessita dispor de tempo para a reflexão que a leitura literária exige.  

Se a mídia da segunda metade do século XX foi acusada de reduzir o potencial

de dissenso do debate literário por, na maior parte das vezes, buscar a consonância com

a indústria cultural, essa acusação se transferiu para a crítica feita e propagada em rede.

Nela,  muitos  identificam  a  mesma  lógica  da  assessoria  de  imprensa  travestida  de

resenha crítica,  do julgamento estético comprometido com fatores extratextuais e da

preferência por análises breves, que frequentemente incorrerem em reducionismos. Em

outras palavras, a sensação recorrente é a de que se instaurou uma situação em que as

mídias e  sociedade como um todo não estariam mais dispostas a conceder à crítica o

espaço que lhe é indispensável para empreender abordagens de fato problematizadoras –

até  porque  isso  iria  de  encontro  à  inclusão  progressiva  da  literatura  no  rol  do

entretenimento. Em resposta ao apelo quase publicitário das resenhas publicadas nos

jornais, os críticos de formação - aqueles que dispõem de fôlego teórico para ler as

tensões não só provocadas pelo contato do leitor com o texto literário, mas dos textos

literários com o seu tempo -  marcaram (o)posição fincando o pé em outro lugar e

mantiveram-se, em sua maioria, atuantes apenas em seu meio. Incapaz de (re)encontrar

um campo para o debate público, a crítica universitária teria se acachapado intramuros,

enquanto assiste, de lá, à redução do potencial de dissenso de suas intervenções.

Contudo,  em  contraponto  a  esse  tipo  de  avaliação  ressentida  que  acabo  de

descrever e com a qual tenho me deparado com frequência, o que proponho é um olhar

menos  polarizado,  capaz  de  levar  em  consideração  o  deslocamento  da  teorização,

circulação e contextualização do texto literário para o efervescente território da internet,

caracterizado  justamente  por  uma  virtualidade  que  fez  caducar  a  própria  noção  de

"muros".  Uma  realidade  que  salta  à  vista  da  maioria  dos  pesquisadores  em  sua

experiência diária, mas que por escapar a exames apegados a modelos já estabelecidos

de crítica, fica escondida em um ponto cego para o academicismo. Para salvar-se da

autotelia, portanto, a crítica contemporânea, bem como a teoria literária que se propõe a

pensá-la  (a  metacrítica),  precisam  se  abrir  a  conexões  com  o  seu  tempo  e  às

confluências com os meios eletrônicos, redefinidores das dinâmicas socioculturais.
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Participar de uma rede digital  que reúna não só perfis  de revistas,  editoras e

instituições, mas também de colegas e professores, além de artistas e críticos tornou-se

vivência importante para estudiosos de literatura que queiram acompanhar em tempo

real quais leituras têm repercutido entre seus pares e quais são as querelas teóricas,

estéticas  e  políticas  do  momento.  Enquanto  a  escassez  de  espaço  físico  nas

universidades  (em  muitas  delas  é  quase  impossível  encontrar  uma  sala  vazia  para

reuniões  extracurriculares),  a  dificuldade de  deslocamento nas  cidades,  a  pressa e  a

vontade de todos para chegar em casa por conta do cansaço, da hora e da violência são

fatores que inibem o convívio nos corredores e nos cafés,  uma outra faceta da vida

literária  encontra  abrigo  na  vastidão  da  internet,  onde  pululam  as  conversas

comunitárias. Para o crescimento desse circuito de discussões literárias online também

concorreu a crise do modelo de mídia impressa e a redução (ou mesmo fim, em alguns

casos) do espaço dedicado à cultura e literatura nos grandes jornais.

Assim,  muitos  teóricos,  inclusive  aqueles  com atuante  carreira  universitária,

estão começando a integrar uma constelação intelectual online, da qual também fazem

parte  escritores,  artistas  plásticos  e  visuais,  editores  e  jornalistas.  Eles  constroem

autorrepresentações em rede e alimentam esse ambiente social com textos, comentários

e  recomendações  de  leitura.  Essa  conjuntura  não  somente  reflete  como  reforça  a

porosidade no circuito e a diluição de fronteiras que separavam com mais clareza, no

passado,  a universidade,  a imprensa e o fazer artístico.  Muitos  são os ficcionistas  e

poetas que também exercem atividade crítica - ou até desenvolvem pesquisas formais

em  Letras  -  e  que  frequentam  o  Facebook,  por  exemplo.  Muitos  são  também  os

professores de nível superior que além de escreverem colunas e resenhas em jornais,

colaboram em  revistas digitais e mantêm atualizados perfis pessoais. E, é claro, muitos

dos críticos que levam adiante periódicos online estão também em sala de aula. Analisar

essa convivência na web, já referida por estudiosos como Beatriz Resende (UFRJ), será

importante para a compreensão futura do sistema intelectual brasileiro de hoje e dos

próximos anos.

 Os  blogs  de  escritores  e  de  críticos,  as  revistas  virtuais,  os  sites
especializados além de novas ferramentas como o twitter ou espaços
virtuais  como  o  facebook,  vêm  se  mostrando  instrumental
indispensável.  No  cyberspace surge uma nova vida literária  –  com
amizades,  brigas,  compadrismo ou perseguições  – que configuram,
hoje, novas formas de escrita,  de leitura, de crítica e, sobretudo de
produção e circulação literárias (RESENDE, 2010, p. 110).
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Compõem ainda o conjunto dessa cena literária online, os diversos periódicos

cuja  matriz  está  no  modelo  impresso,  mas  cuja  sobrevida  cultural  está  atrelada  em

grande parte à capacidade de articulação com os meios digitais. O perfil no Twitter do

Jornal Rascunho (@jornalrascunho) registrava, até o último dia 31 de outubro, 8.459

seguidores  e  mais  de  5  mil  e  400  "tweets".  Alimentada  desde  2011,  sua  timeline

acumula anúncios de lançamentos de livros, comentários sobre o recente Nobel do Bob

Dylan,  lembretes  do  prazo  de  inscrição  para  um prêmio  de  literatura  e  links  para

entrevistas com escritores, ensaios e resenhas. Uma das postagens avisa: "Leitores, a

edição de outubro está liberada na íntegra! Leiam aqui!". O texto curto acompanha um

link que direciona para o site  do Rascunho, onde o leitor visualiza o fac-símile da capa

e pode escolher entre "abrir versão em PDF" ou selecionar alguma entrevista, resenha,

ensaio  ou  coluna  específica,  clicando  sobre  seu  título.  Apesar  de  se  tratar  de  uma

publicação impressa independente, que anuncia em sua página planos de assinatura dos

quais depende sua viabilidade financeira, o Rascunho deve hoje sua repercussão entre

especialistas também à sua circulação entre leitores virtuais, grupo do qual faço parte.

Nos  últimos  anos,  textos  de  Alberto  Mussa,  José  Castello,  Affonso  Romano  de

Sant`Anna  e  João  Cezar  de  Castro  Rocha  me  chegaram  no  formato  digital,

compartilhados por amigos via Facebook ou como resultado de buscas por palavras-

chave feitas no Google.  

Já no site da editora Luna Parque, a  Revista Grampo Canoa - que carrega, desde

o nome, a marca de sua materialidade - é descrita em um jogo direto com o virtual:

"Grampo  Canoa é  uma  revista  grampeada.  Quando  um  número  esgota,

disponibilizamos gratuitamente nesta página todo o conteúdo da revista em PDF para

download."  Como um último exemplo,  posso acrescentar um caso que acompanhei

recentemente. Um colega, depois de ter publicado ensaio na Revista Serrote lamentava a

sensação da discussão proposta não ter ressoado. Um mês após o lançamento da versão

em papel, quando o mesmo conteúdo foi disponibilizado no site, seu celular não parava

de notificar compartilhamentos, curtidas e comentários. Foi preciso dedicar um bom

tempo para ler as reações, agradecer aos elogios e elaborar respostas às provocações e

apontamentos, alguns feitos por poetas e escritores com quem ele nunca tinha dialogado

diretamente.  
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Em paralelo ao gesto de reconhecer que a pesquisa e a crítica estão atravessadas

pelas  conexões  virtuais,  é  importante  também relativizar  a  tentação  apocalíptica  de

decretar  a  falência  da  crítica  e,  em vez  disso,  notar  que  a  universidade  continua  a

exercer o papel de formadora de especialistas que têm como ponto de encontro o espaço

da sala de aula (e suas ramificações) e que são perfeitamente capazes não só de se

comunicar em linguagem terminológica entre seus pares, mas de prezar o rigor em suas

análises caso se proponham a adaptar sua dicção a outras mídias. Tampouco perdeu,

ainda que ela tenha sido redimensionada, sua chancela como legitimadora de discursos e

de  negociadora  de  parâmetros  de  análise.  A academia,  aliás,   por  extensão  de  sua

influência, tem atuado diretamente sobre os regimes de visibilidade da literatura e dos

discursos sobre ela em rede. Para que um texto teórico circule e provoque reações, ou

para que uma página pessoal ou perfil de professor universitário angarie um público de

leitores,  seguidores  e  comentadores  "relevantes",  continuam  sendo  importantes  o

prestígio e os títulos conquistados fora dali, em antigas esferas institucionais. Assim,

não causa surpresa  a  resistência  no  meio  ao  surgimento  de  fóruns  possíveis  para  a

expansão e apropriação da experiência literária e da atividade crítica em rede por grupos

de  indivíduos  que  não  são  reconhecidos  como  "seus  praticantes".  A proliferação  e

popularização em paralelo de vlogs e vloggers, podcasts, blogs e páginas sobre literatura

mantidos por leitores não especializados, por exemplo, atestam que a distância entre

círculos  de especialistas  e  não especialistas  tende a  reproduzir-se no espaço digital,

assim como as hierarquias entre eles. 

Por isso, é preciso abrir o espectro de análise e situar as novas modalidades de

interação digital entre intelectuais, críticos e público geral na esteira de uma questão

muito maior que se arrasta desde o século XIX, na Europa, e que ganhou fôlego no

Brasil a partir da década de 40 quando da disputa entre o "rodapé" e a "cátedra": como e

onde se fala (ou se pode falar) sobre a literatura? A partir do momento em que novos

espaços se  revelam ou se  abrem com fecundidade para  multiplicações  de  discursos

sobre literatura e cultura, de que critérios depende a pertinência de considerá-los como

legitimadores de autores e obras? E, por fim, de que maneira a dinâmica entre os novos

espaços  e  aqueles  tradicionais  onde  o  pensamento  sobre  literatura  já  está  aferrado

(  principalmente  a  Universidade)   pode  passar  da  disputa  para  o  diálogo,  do

antagonismo para a complementariedade? 
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Amostras de uma possível fluidez, de uma aliança estratégica entre esses lugares

de  fala  surgem quando  observamos  que  alguns  já  perceberam o  potencial  de  seus

espaços virtuais para sediar discussões ainda em estágio embrionário, em círculos que

não existiriam fora dali. O exercício de encontrar condições e formas de estar nos dois

lugares  (na sala  de aula  e  no  blog,  no livro  publicado e nas  revista  eletrônicas,  na

discussão de corredores universitários e nas discussões nas redes sociais) exige que o

intelectual  administre  a  tensão entre  dois  sistemas de valores:  o  da tradição  e  o da

comunidade digital.  E,  é  claro,  entre  duas  temporalidades  muito  diferentes  tanto  de

leitura  quanto  de  elaboração  discursiva,  tendo  em  vista  que  a  velocidade  e  a

multiplicidade das interlocuções online impõem um ritmo de fala mais acelerado,  mais

provisório – logo, mais arriscado. 

Tensões  que  podem,  no  entanto,  ser  bastante  produtivas,  a  depender  da

habilidade desse intelectual para ajustar sua(s) atuação(ões) e suas dicções ao cenário

cultural contemporâneo, oferecendo respostas às suas demandas. Sendo a principal delas

a de adaptação a um contexto em que o maior volume de informações disponíveis no

mundo não mais converge para o suporte impresso. Nesse sentido, há um cerne ético e

também político na proposta de discutir sempre em conjunto o papel da crítica literária

na  academia,  na  imprensa  e  na  internet.  De  pensar,  enfim,  sua  possibilidade  de

intervenção social mais efetiva em tempos em que o qualificativo "elitista" vem sendo

aplicado – algumas vezes injustamente,  outras  não -  a  qualquer  prática crítica mais

comprometida com a complexidade apresentada por seus objetos.  É inevitável, então,

que a perspectiva acadêmica sobre a literatura, em parte, vá se modificando, até porque

os objetos contemporâneos resistem a leituras baseadas em modelos teóricos do século

XX,  em que o crítico-autoridade sentia a necessidade de oferecer ao público visões

panorâmicas  sobre  a  produção  nacional,  nomeando  movimentos,  e  identificando

afinidades estéticas entre autores para compará-los e agrupá-los. 

A internet, por características intrínsecas relacionadas ao seu funcionamento e às

suas formas de expressão mostra-se como o meio que mais guarda analogias com o

meio literário contemporâneo, pulverizado e plural. As redes não se prestam apenas à

pura transmissão de conhecimento, mas ao fomento da negociação de sentido de obras

ainda em formação. Antoine Compagnon, no capítulo de introdução de O demônio da
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Teoria,  define  o  que  ele  compreende  por  história,  teoria  e  crítica  da  literatura,

diferenciando os conceitos. Sobre crítica, ele diz:

Por crítica literária compreendo um discurso sobre as obras literárias
que acentua a experiência da leitura, que descreve, interpreta, avalia o
sentido e o efeito que as obras exercem sobre os (bons) leitores, mas
sobre leitores não necessariamente cultos nem profissionais. A crítica
aprecia, julga; procede por simpatia (ou antipatia), por identificação
ou projeção:  seu lugar  ideal  é  o  salão,  do  qual  a  imprensa é  uma
metamorfose, não a universidade; sua primeira forma é a conversação
(COMPAGNON, 2006, p. 22)

 

Quando assinala  a relação entre o exercício crítico e o salão,  em oposição à

universidade,  Compagnon chama atenção para o aspecto dialógico da crítica,  para o

gesto  cooperativo  e  coletivo  por  trás  da  negociação  entre  os  discursos,  às  vezes

discordantes, sobre uma obra ou sobre uma questão literária. A expressão salão literário

está  muito  associada  à  prática  de  encontros  regulares  entre  homens  e  mulheres

"eruditos", comuns principalmente na França entre os séculos XVII e XIX; reuniões que

combinavam a reflexão sobre a literatura com a articulação e fortalecimento de redes

sociais entre nobres, burgueses e artistas "de letras". Ao afirmar que a imprensa foi a

metamorfose  dessa  prática,  Compagnon  segue  privilegiando  o  aspecto  dialógico  e

plurívoco da discussão sobre literatura que, com o advento dos meios de comunicação e

posterior  estabelecimento  de  uma cultura  de  massa,  passou a  se  manifestar  em um

espaço de discussão mais ampliado.

 Em Mudança estrutural da esfera pública, o teórico alemão Jürgen Habermas

(2011) tematiza justamente a emergência, na Europa. a partir do século XVII, de um

novo conceito de opinião pública, que passaria rapidamente do cenário de publicações

dispersas  e  intercâmbios  entre  grupos  pequenos  para  um  grande  debate  aberto  à

sociedade inteira, em espaços como os dos jornais. É sabido que teoria de Habermas

tem questionável  teor  teleológico -  ao idealizar  uma esfera pública una e  imune ao

domínio  do  poder  do  estado,  do  mercado,  da  mídia  e  ao  imaginar  um projeto  de

emancipação por meio da razão. Ainda assim, hoje, me parece útil voltarmos a alguns

aspectos de sua obra como ferramenta crítica para indagarmos se estaria havendo, por

meio da das interações na grande rede,  uma revitalização de dinâmicas  que o autor

descreveu como possíveis no espaço da "esfera pública literária". Ou seja: pensar na

possibilidade  de  no  espaço  digital,  dialógico  por  vocação  e  constituição,  estarem
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surgindo novos dispositivos  críticos,  que trazem para  o intelectual  uma espécie   de

"sobrevida" de seu potencial político na configuração do espaço social.

   Entretanto, é fundamental diferenciar o tipo de polêmica literária que ocorria na

época  dos  grandes  debates,  como  entre  Romero  e  Machado,  Romero  e  Veríssimo,

Haroldo  e  Cândido  às  de  agora.  Antes,  posicionamentos  contrários  entre  críticos

"autorizados"  entravam  em  confronto  frente  aos  olhos  de  todos.  Toda  semana,  os

leitores podiam esperar pelo novo capítulo de algum embate em voga e acompanhar a

performance desses nomes que digladiavam em suas colunas, muitas vezes se referindo

diretamente aos textos e às ideias uns dos outros – não raro em tom ofensivo.  Hoje,

porém,  as  inúmeras  pequenas  polêmicas  que  surgem entre  diversos  atores  e  a  todo

momento em rede,  fogem completamente à lógica dicotômica.  Enquanto as disputas

teóricas e metodológicas do século XX tinham como palco os jornais e teses acadêmicas

e configuravam enfrentamentos de caráter sempre claramente público, as discussões na

internet, embora também manifestem o "ethos polêmico", não podem ser entendidas

simplesmente como posturas públicas. Não só porque nos enunciados produzidos pelos

avatares  dos  sujeitos  em  rede  as  noções  de  público  e  privado,  de  pessoal  e  de

profissional  se confundem. Mas porque até para falarmos de esfera pública no ou de

"polêmica"  em  seus  sentidos  originais  seria  necessário  imaginar  uma  centralidade

mínima em torno de um objeto comum - e o que a grande rede abarca e encena é

justamente  uma  profusão  de  intervenções  pontuais,  fragmentadas,  típicas  da

contemporaneidade. 

Para trazer um exemplo de como esse confronto intelectual é mais frequente,

porém mais diluído e, inclusive, mais aberto à interação com leitores não profissionais,

vale dar um exemplo de uso do Instagram pela crítica. A Suplemento Pernambuco criou

a #pernambucoleu,  com o intuito de lançar uma série de pequenas resenhas em sua

conta. A lógica é a da brevidade: publica-se uma foto com a capa do livro e,  na pequena

coluna ao lado,  o editor comenta as impressões de leitura. Na mesma semana em que

foi  lançado,  foi  mini-resenhado  por  Schneider  Carpeggiani  o  novo  livro  de  Daniel

Galera, Meia-Noite e vinte. O texto terminava dizendo:

Há mais Kit Kat e iPhone do que qualquer outra coisa. Já sabemos
como  é  estar  aqui  e  agora  em  meio  à  tamanha  confusão  de
paradigmas, o que precisamos é de novas formas de problematizar o
que fazer com tudo isso – e clichês só parasitam a formulação de mais
e melhores questões
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As  reações  dos  outros  usuários  da  rede,  leitores  de  Galera,  foi  bastante

emblemática.   Um deles,  @mester6,  respondeu: "o livro foi lançado terça feira,  dia

13/09, já deu tempo ler, ruminar e escrever essa crítica tão ácida?!  Não quero cair no

clichê fácil de dizer que críticos são recalcados, mas, se há um autor pode ser invejado

eis um exemplar!" Já a leitora @anaruche  reagiu dizendo: "vou ler a crítica na íntegra!

fiquei muito emocionada em ver uma avaliação finalmente crítica de um livro! e não

aquela confusão que suplementos literários seriam simplesmente assessoria de imprensa

de  (grandes)  editoras."  É  interessante  identificar  nas  palavras  do  primeiro  leitor  o

incômodo diante da percepção de que a tecnologia está mexendo com a temporalidade

que se convencionou como necessária à crítica – mesmo incômodo que, como já foi

dito, tem sido levantado no círculo dos especialistas.  Já nas palavras da segunda leitora,

o mais curioso é sua incompreensão de que aquelas poucas linhas que ela acabou de ler

já são "a íntegra", o que é também revelador da expectativa comum de que a qualidade

de  uma resenha  está  relacionada  à  sua  extensão.  Mas  o  que  ela  elogia  no  texto  é

justamente aquilo que se tornou cada vez mais a ausente na imprensa oficial e impressa

do final do século XX e início do século XXI: o ethos polêmico, o tom provocativo, a

dissonância inerente à "conversação" de que fala Compagnon. 

Não pretendo menosprezar os argumentos de quem se preocupa com a expansão

das práticas digitais de escrita da crítica porque percebe nela um paradoxo: quanto mais

se  diversificam  os  participantes,  se  multiplicam  os  embates  e  se  fragmentam  as

discussões, maior é o risco de cacofonia, dessas várias manifestações da crítica recaírem

na invisibilidade coletiva. Ou seja: a ampliação da esfera pública promovida pelas redes

digitais, por entropia, pode levar justamente ao encolhimento dessa mesma esfera. Tudo

isso  merece  e  deve  ser  problematizado.  Contudo,  volto  a  sublinhar  que  esse  é  um

paradoxo que abarca, de modo geral, toda a organização discursiva e sociopolítica da

contemporaneidade. A internet, como ferramenta e como meio, somente a deixa mais

manifesta. Seus usos, entretanto, não estão prescritos e, nesse caso, por que a academia

e  os  críticos  deveriam  se  negar  a  experimentar,  através  dela,  outras  formas  de

intervenção? Formas que tirem proveito precisamente do que em um primeiro momento

pode  parecer  perigoso,  como  a  facilidade  de  publicação  e  o  convite  aberto  à

participação, à provocação e à apropriação? 

Cumpre reconhecer, nesse sentido, que muitas vezes é na "margem" da internet

que  há  hoje  espaço  para  a  crítica  fazer  apostas  menos  seguras,  para  reverberarem
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autores iniciantes e práticas artísticas mais experimentais, quando já foi diagnosticado

que o celeiro de ideias já não se encontra na imprensa oficial ou no grande circuito. Em

artigo publicado na edição de setembro da Suplemento Pernambuco e intitulado "Não

há lugar  para poesia  em Kassel",  Juliana  Bratfisch  contrapõe a  domesticação que a

poesia vêm sofrendo não só em jornais, mas também em eventos e festas literárias às

discussões pulsantes em  espaços alternativos: 

Pois é nas margens, aliás, e muito antes de um jornal ou uma revista
de  grande  circulação  publicar,  resenhar  e  celebrar  certas  dicções
poéticas, que se estabelecem os diálogos e trânsitos na poesia. Não é a
toa que quando um jornal como a Folha de S.Paulo imprime em seu
caderno  dominical  alguns  poemas  do  cultuado O  livro  das
Semelhanças, publicado pela Companhia das Letras, a poesia de Ana
Martins Marques já é conhecida entre os leitores atentos, tendo sido
publicada, por exemplo, na franquia online da Revista Modo de Usar.
Formam-se novos leitores – ou seriam consumidores? –, mas não há
risco algum, descoberta, aposta ou contribuição efetiva para o debate
literário (BRATFISCH, 2016).

A observação de Bratfisch identifica o estágio histórico em que a continuação da

crítica dialógica e sua possibilidade contribuição efetiva estaria em revistas eletrônicas

como a  Modo  de  Usar,  enquanto  nos  grandes  jornais  outra  grande  disputa  já  teria

tomado o lugar da crítica – a  do mercado.  A  Revista Modo de Usar,  coeditada por

Ricardo Domeneck, Angélica Freitas e Marília Garcia é uma plataforma virtual muito

simples, situada no domínio blogspot.com.br e que, no entanto, tem se mostrado mais

do que adequada para abrigar uma produção de poemas e ensaios vasta e de qualidade.

Não raro, os editores desse tipo de blogs e periódicos online redigem, quase sem querer,

verdadeiros  manifestos  da  vida  literária  online.  Outro  espaço  importante  de  poesia,

tradução  e  crítica  que   nasceu  em  formato  de  blog  é  o Escamandro,  no  domínio

wordpress.com,   coordenado  por  Adriano  Scandolara,  Bernardo  Lins  Brandão  e

Guilherme Gontijo Flores. Em sua descrição, o Escamandro se define:

um blog pra 4.
(já foi pra 3, hoje é pra 5)
um blog pra quem?
começar um blog é ao mesmo tempo
entrar num movimento (nem tão) novo, talvez
no desejo de ser mais presente do presente,
e atirar no pé – desaparecer na informação da internet.
a aparição é o próprio movimento
de apagamento, talvez 

(ESCAMANDRO, 2016)
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Nessa espécie de poema-bio do blog, está latente a percepção de que, mesmo na

internet, a poesia ainda interessa aos mesmos poucos. Mas de que ali, na internet, o

signo da efemeridade e da precariedade se impõem sobre o que é dito-escrito de forma

positiva, que permite ser "mais presente do presente". Aliás, o escrever em rede guarda

muitas semelhanças com o dizer:  ali,  de fato, o ritmo de resposta de transmissão de

ideias muitas vezes se aproximam aos da oralidade. Já na página da Mallarmargens, na

seção " sobre a revista", os editores explicam que é a repercussão na rede virtual que lhe

serve, antes de tudo, como parâmetro:

Editora: inexistente, por se tratar de meio digital. O formato escolhido
é  o  do  blog,  uma  vez  que  se  adapta  à  metodologia  de  periódico
coletivo e pode ser alimentado individualmente pelos próprios autores.
Caso o projeto digital seja concretizado em via impressa, serão criadas
edições de forma a publicar o conteúdo que tiver maior número de
visualizações  em  um  período  ainda  a  ser  definido  pelos  editores.
Aceitamos a parceria de editoras interessadas ( MALLARMARGENS,
2016.)

Todos esses são indícios de que, muitas vezes, a relação tem se invertido, e que a

cena artística contemporânea tem eleito esse tipo de margem como centro, ao menos

para uma nova geração de leitores e escritores. A fim de que a academia e a crítica

institucionalizada  atravessem e  sejam atravessadas  também por  essas  margens,  elas

podem flexionar  suas  estratégias  de  enunciação,  tendência,  aliás,  que  já  vem sendo

sinalizada  nas  últimas  décadas,  quando  críticos  como João  Cezar  de  Castro  Rocha

(2015)  se aventuram a publicar na imprensa textos mais curtos e que, sem abrir mão do

embasamento  teórico,  aposta  na  "esquizofrenia  produtiva,  enquanto  metáfora  do

intelectual que sabe dialogar com diferentes públicos".   Uma das contrapartidas trazidas

pela web, que pode ser capitalizada pela universidade, é precisamente ela ter tornado

viável a supressão do longo intervalo temporal entre o momento da escrita e o de sua

chegada, em forma de material editado, publicado e distribuído, às mãos do leitor. 

Não é inédito na história o dilema da crítica que, diante de novas tecnologias da

comunicação – rádio, televisão, mídias populares - , peleja para encontrar o equilíbrio

de manter a sofisticação epistemológica sem se alienar no círculo fechado da "torre de

marfim".  Partindo do princípio de que o gesto mínimo esperado do intelectual é o de

realizar pequenos atos de resistência, ao estimular reflexões complexas como antídoto
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ao pensamento normatizado, fundado sobre formas de redução de complexidade, caberá

questionar de que formas os meios digitais se prestam a uma  nova possibilidade de

pensar  a"esfera  pública"  –  e  não  apenas  funcionar  em acordo  com a  tendência  de

simplificação e diluição da produção de pensamento. 
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A CRÍTICA TRIANGULAR 

 

 

Peron Rios (UFPE) 

RESUMO 

 

Por razão majoritariamente pragmática, pela prevalência dos usos da expressão, 
entenderemos crítica literária em seu sentido amplo: longe de separar-se da teoria ou 
da história literária, será a encruzilhada para onde esses estudos literários confluirão. 
A prática judicativa, lugar próprio da crítica stricto sensu – aceitando, como nos 
destaca René Wellek, em seu Conceitos de Crítica, que inicialmente kritikós é o juiz 
de literatura (WELLEK, 1977, p. 30) –, também não será, naturalmente, dela 
dissociada. A partir dessa preliminar, podemos afirmar que tais modalidades de 
exercícios críticos podem ser vislumbradas em medida considerável, no 
contemporâneo. Com a virada pós-moderna, iniciada nos pressupostos da literatura 
comparada – conforme observa o Bernheimer Report, de 1993 (BERNHEIMER, 
1995) –, uma série de suportes epistemológicos, observados sobremaneira na 
concepção da crítica como julgamento de valor, foi revista e redimensionada.  
 
De fato, parcela relevante do culturalismo (que terá uma Linda Hutcheon ou um Homi 
Bhabha como modelos teóricos) tentará suspender as esferas axiológicas da reflexão 
sobre literatura. Esse turning point relativo ao valor, porém, já estava previsto na 
abordagem privilegiadamente hermenêutica do Northrop Frye de Anatomia da Crítica 
e, em boa parcela, isso representa a percepção da vida cultural da própria 
modernidade. Afinal de contas, “no vocabulário crítico de nosso século, os adjetivos 
qualificativos se tornaram raros e discretos” (PERRONE-MOISÉS, 1998, p. 9) , 
lembra Leyla Perrone Moisés em seu Altas Literaturas.     
 
A multiplicidade desse olhar crítico legado ao contemporâneo – lastreada pela 
desregulamentação dos valores, iniciada com vigor no século XVIII – será foco de 
nosso artigo. Propomos discutir  como se representam três esferas críticas no 
contemporâneo, a saber: 
 
a) A axiológica, pela emissão de juízos contundentes; 
b) A pedagógica, colaborando ancilarmente (como queria Antonio Candido) para a 
elevação do nível dos escritores; 
c) A hermenêutica, iluminando pontos obscuros dos textos literários.  
 
Palavras-chave: Axiologia. Emulação. Hermenêutica. Culturalismo. 

 

A função e a legitimidade do crítico literário são, recorrentemente, postas em 

questão. Em seu Texto, crítica, escritura, Leyla Perrone-Moisés delineia 

panoramicamente o percurso de baixo conforto que os críticos enfrentaram em boa 

parte de sua história:  

 

220

MUSEU1076
Pencil



	   2	  

 No século XIX, a hipertrofia do gênio tornará ainda mais 
evidente a pequena estatura do crítico. Sua recente promoção social, 
devida à proliferação e à importância crescente dos jornais, não 
consegue amenizar seu complexo de parvenu. A estética romântica, 
inflando o criador, desinfla ao mesmo tempo o crítico. Se poder é 
sapeado por uma verdadeira onda de ridicularização, onda para a 
qual cada criador trará sua contribuição, sob a forma de observação 
sarcástica. Sainte-Beuve conhecerá seu lugar, em face do gigante 
Hugo (PERRONE-MOISÉS, 2005, p. 4). 

 

 

 Em certa medida, tal desqualificação se deve ao pouco apreço, que os críticos 

tiveram, a um tripé fundamental à pertinência do ofício em qualquer tempo ou 

latitude: o caráter axiológico, o desejo pedagógico e o perfil hermenêutico da crítica 

de literatura.  

 Entendemos a atitude valorativa como uma ação inevitável do jogo literário, 

embora relativizada por certa crítica contemporânea. Como veremos, a sua subtração 

é apenas ilusória, o resultado mais ou menos eficaz de um artifício retórico que 

pretende imputar uma objetividade científica à teoria da literatura. Para se enunciar a 

(ir)relevância de uma obra,  ainda parece válida a solicitação emitida por Machado de 

Assis, n’O ideal do crítico:  

 

Será necessário dizer que uma das condições da crítica deve ser a 
urbanidade? Uma crítica que, para a expressão das suas ideias, só 
encontra fórmulas ásperas, pode perder as esperanças de influir e 
dirigir. [...] Moderação e urbanidade na expressão, eis o melhor 
meio de convencer; não há outro que seja tão eficaz  (MACHADO 
DE ASSIS, 1997, p. 800). 

 

 Sem o mínimo de urbanidade, portanto, não apenas a restrição axiológica 

envereda pelo belicismo gratuito, como a hermenêutica textual pode perder a 

disponibilidade da recepção e o veio pedagógico automaticamente se implodir.   

 Chamamos de qualidade pedagógica à colaboração que o crítico oferece ao 

escritor, no processo de aperfeiçoamento permanente das criações, seja previamente à 

publicação ou como um efeito das resenhas e análises desenvolvidas em jornais, 

revistas ou universidades. Vale observar que admitir essa vertente significa, 

necessariamente, aceitar a existência da valoração na prática literária, já que só 

podemos aperfeiçoar aquilo que julgamos qualitativamente inferior. Retira-se daí um 

corolário importante: sob esse viés, a tarefa crítica realizada entre os muros 
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acadêmicos guarda, ironicamente, menor potencial pedagógico junto ao criador, uma 

vez que não costuma declarar abertamente as virtudes e as lacunas que um poema, 

uma peça ou um romance acumulam. A ausência de tal preocupação com o auxílio 

provoca, não raro, a sensação de acusação despropositada por parte do analista e 

impulsiona ataques semelhantes aos observados, mais acima, por Leyla Perrone-

Moisés.  

 O que denominamos perfil hermenêutico do ofício crítico, por sua vez, nada 

mais é do que a exploração de pontos semânticos (ou pragmáticos) obscuros de uma 

fatura. Aqui, o essencial é recuperarmos a máxima de Valéry, para quem metade do 

texto é elaborada pelo autor, a outra metade, pela recepção. Leitor mais experiente, o 

crítico literário teria a função, portanto, de alargar as fronteiras iniciais de uma obra, 

sem extrapolar ou, para falarmos com Umberto Eco, superinterpretar os seus 

significados. Apenas se avaliando razoavelmente o alcance do intelecto sensível e da 

sensibilidade inteligente de um texto é que seu valor pode ser expresso e uma 

colaboração fecunda junto ao escritor se vislumbrará.  

 

A crítica judicativa 

 

 Antoine Compagnon observa que, durante muito tempo, entendeu-se como 

problema considerável da história da literatura a equivalência (ou anulação) dos 

méritos: “Reprovava-se à história literária ser somente uma sociologia da instituição, 

fechada ao valor da obra e ao gênio da criação” (COMPAGNON, 2009, p. 19). A 

isso, Nietzsche já havia qualificado pejorativamente como história antiquária (cf. 

PERRONE-MOISÉS, 1998, p. 23): sem os instrumentos ou a coragem para valorar, o 

crítico acumularia as obras numa tábua horizontal em que tudo se equivaleria e, por 

consequência, nada teria real valor destacado. Um dos nomes mais relevantes da 

literatura francesa atual, o mesmo Compagnon é categórico ao dizer da necessidade 

da valoração: “[...] gostaria que meu ensino estivesse em contato direto com a 

situação da literatura hoje e amanhã. A teoria e a história serão as maneiras, mas a 

crítica – quero dizer, o julgamento ou a avaliação – será sua razão de ser. Para mim, 

depois dos tempos da teoria e da história, veio o momento da crítica, como quando 

Sainte-Beuve, se ouso a aproximação, anunciava ao final dos Retratos literários: ‘Em 

crítica, já fiz suficientemente o papel de advogado, façamos agora o de juiz’”. 
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(COMPAGNON, 2009, p. 22-3). A “aproximação”, de fato, é sintomática, embora 

não possamos dizer que inteiramente laudatória.   

 Recentemente, João Cezar de Castro Rocha afirmou que a crítica literária 

pautada em juízos já não faz sentido, em nossa contemporaneidade. Parece, desse 

modo, responder de modo cabal à indagação lançada por Leyla Perrone-Moisés, em 

seu Altas Literaturas: “[...] a literatura fundamentada em valores, tal como ela era 

concebida pelos modernos, ainda existe?” (PERRONE-MOISÉS, 1998, p. 174). Uma 

tão categórica negativa elaborada por Castro Rocha “pode superar e anular” duas 

outras perguntas, como já o previra a própria Leyla: “as escolhas dos escritores-

críticos modernos continuam valendo hoje? Os critérios de valor que fundamentavam 

essas escolhas permanecem os mesmos para os escritores e leitores atuais?” 

(PERRONE-MOISÉS, 1998, p.174).  

 Já nos lembrava René Wellek (1977), em seu confronto com Northrop Frye: o 

juízo crítico, até por vínculo etimológico, é incontornável. Roland Barthes, em 

Mitologias, observava que todo crítico que se pretenda descompromissado desse ato 

de julgar parece recair na “crítica nem-nem”. De fato, se na própria escolha do corpus 

a ser analisado a separação eletiva se perfaz, a questão não é exatamente se devemos 

ou não ser juízes de literatura, mas se nossas premissas e critérios estarão em 

evidência: “[...] Toda liberdade acaba sempre por reintegrar uma certa coerência 

conhecida, que não é mais do que um certo a priori. Assim, a liberdade do crítico não 

consiste em recusar o engajamento (impossível!), mas sim em proclamá-lo ou não” 

(BARTHES, 2003, p. 147).  

 Quando o analista literário se abstém de julgar uma obra para averiguar seus 

múltiplos sentidos, por exemplo, não evita a imprudência ou obsolescência de um 

veredito, mas escamoteia as razões pelas quais escolheu aquela obra para 

esquadrinhá-la, em detrimento de uma infinidade de outras, talvez até semanticamente 

mais fecundas. A função de “juiz de literatura”, desqualificada por Castro Rocha1, 

rigorosamente se encontra em todas as instâncias inseridas no campo literário. Assim, 

o editor, no momento em que elege os livros a serem publicados, julga e condena ao 

silêncio (ainda que momentâneo) as obras preteridas; o professor que sugere uma lista 

de obras a serem lidas durante o ano ou o semestre diz, implicitamente, que aquelas 

têm, por uma razão ou outra, maior mérito para serem consideradas. Como já nos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Semelhante desqualificação pode ser verificada em “Encontros de interrogação: a crítica capitulou?”, 
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lembrou aqui Roland Barthes, o crítico literário também não é isento dessa tomada de 

posição prévia (o que ele, crítico, pode é ocultar suas premissas). O diferencial que ele 

pode oferecer é exatamente o de esclarecer e embasar esses juízos, o que raramente 

acontece. Uma objeção possível: a análise é que irá gerar o juízo, sempre posterior e 

ponderado. A tal interlocução pode-se responder: diante de uma infinidade de obras a 

merecerem esse instante analítico, algumas é que efetivamente receberão essa luz 

crítica, o que já supõe um juízo anterior e que traz os princípios norteadores 

embutidos e dissimulados.  

 Dizia Lourival Holanda2, num evento literário (“Encontros de Interrogação”)  

ocorrido em 2011, em São Paulo: a literatura é um jogo e, portanto, precisa de regras 

mínimas para ser jogada. Alguém poderia contrapor que este é exatamente o núcleo 

ideológico da pós-modernidade: a implosão das regras hipostasiadas. A isso, diríamos 

duas coisas: de início, que essas regras não são essencializadas; pertencem à mesma 

natureza que nos humaniza: são provisórias e moventes. A reivindicação por “abrir o 

cânone” só faria sentido se tais normas de fato fossem petrificadas e ele fosse 

irremovível. Todavia, “o cânone nunca foi essa entidade imóvel e intocável contra a 

qual investem os particularistas. O cânone sempre esteve aberto a novas inclusões 

(assim como suporta exclusões); sabe-se que ele é sujeito às mudanças históricas, que 

sempre é provisório” (PERRONE-MOISÉS, 1998, p. 197). Semelhante mal-entendido 

relativo à dinâmica do paideuma literário, para usarmos a expressão poundiana, deve-

se consideravelmente a um deslize semântico: 

 

Em período moderno, será na segunda metade do século XVIII, na 
busca de analogias e de paralelismos entre antigos e modernos, que 
David Ruhnken (1723-1798) cria a palavra “cânone” para designar 
a imitação como valor. Ruhnken, no entanto, foi buscar a 
designação no âmbito dos estudos bíblicos, criando, deste modo, um 
equívoco que se prolongou por muito tempo, quanto à ideia de 
cânone como modelo fechado e imutável. O cânone bíblico, como é 
sabido, é um corpus de textos sagrados reconhecidos como tal pela 
Igreja e por suas autoridades, como inspirados pela voz de Deus, 
não sendo possível modificá-lo (SALOMÃO, 2016, p. 11).  

  

 Em segundo lugar, aqui parece ser, justamente, o ponto fraco do pós-moderno, apontado por 

tantos analistas do fenômeno (como Perry Anderson ou Frederic Jameson): quando a pós-

modernidade procurou capitular o projeto moderno, em seu lugar não pôs um outro de igual 

vigor e estatura. Não houve reforma que se seguisse a tal desconstrução, mesmo que o novo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Cf. https://www.youtube.com/watch?v=uVYDpVref1I. Acesso em 30/10/2016. 
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modelo também devesse estar sob a permanente alça de mira da “crítica infinita”, proposta 

por Derrida. Acabou gerando o que Anderson chamou de “aquário de formas flutuantes e 

evanescentes” (ANDERSON, 1999, p. 101). De fato, só pode haver percepção de um objeto 

se os seus limites, embora vacilantes, se revelam. Por outro lado, em seu mais recente livro 

Leyla Perrone-Moisés observa que, depois da instabilidade gerada pelos discursos pós-

modernos, da tentativa de implosão de qualquer tipo de projeto, a crítica literária 

contemporânea não escapou ao paradigma da modernidade, ao seu lastro axiológico: 

 

Se percorrermos o que ainda resta de crítica literária na imprensa e 
na internet, ou se penetrarmos na argumentação dos júris de prêmios 
literários, veremos que os críticos ainda fundamentam seu 
julgamento, explícita ou implicitamente, em valores sconsagrados 
num cânone. E esse cânone é o da modernidade do século XX. 
(PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 12). 

 

 Em outros termos, o aparente esvaziamento valorativo dos pós-modernos se 

perfaz de uma teia paramétrica que a modernidade elaborou e exaustivamente expôs.  

 

A crítica pedagógica 

 

 A percepção de Machado de Assis, referida n’O ideal do crítico, favorece o 

working in progress de qualquer artista, em vez de desestimulá-lo. Antonio Candido 

entendia que a crítica literária deveria ter uma função ancilar junto aos escritores, algo 

já observado no mesmo artigo machadiano, onde o autor fluminense utiliza os verbos 

“influir” e, sobretudo, “dirigir”, para se referir à teleologia da atividade crítica. 

Práticas de desqualificação constante e gratuita àqueles que se propõem a contribuir 

no jogo criativo, similares às realizadas por Sílvio Romero ou Agripino Grieco, não 

parecem estratégias fecundas para a consolidação do exercício analítico. De fato, se 

bem nos lembrarmos, o polemista sergipano – eivado de inúmeros méritos e criador 

de um método próprio de investigação literária – não se cansou de ridicularizar os 

contemporâneos que não partilhavam de seu credo crítico. Dentre os alvos, 

certamente os mais famosos são o próprio Machado e, no campo especulativo, o 

intelectual paraense José Veríssimo (sobre quem Romero publicou, em 1909, obra 

com um título nada sutil: Zeverissimações ineptas da crítica). Daí, certamente, mais 

este aconselhamento do criador de Capitu:  
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Se a delicadeza das maneiras é um dever de todo homem que vive 
entre homens, com mais razão é um dever do crítico, e o crítico 
deve ser delicado por excelência. Como a sua obrigação é dizer a 
verdade, e dizê-la ao que há de mais susceptível neste mundo, que é 
a vaidade dos poetas, cumpre-lhe, a ele sobretudo, não esquecer 
nunca esse dever. De outro modo, o crítico passará o limite da 
discussão literária, para cair no terreno das discussões pessoais; 
mudará o campo das ideias, em campo de palavras, de doestos, de 
recriminações [...] (MACHADO DE ASSIS, 1997, p. 800).    

 

 Eis a razão pela qual faz mais sentido transitarem no círculo das anedotas do 

que no terreno crítico admoestações como as que afamaram Agripino Grieco. Agenor 

de Moura (2003) nos dá notícia, aliás, de uma dessas ocasiões, em que, ao escutar a 

pergunta “Já leste a minha última tradução?”, feita por Monteiro Lobato, o crítico 

teria devolvido: “E tu, já a leste?”.   

 Na contramão de semelhante hábito, como nos documenta A. Walton Litz 

(1973), Ezra Pound entende a finalidade do labor crítico e propõe rigorosa reescrita de 

The Waste Land, favorecendo, em alguma medida, a elevada voltagem estética que o 

texto eliotiano apresenta. O crítico Russell Murphy chega a ser, inclusive, um pouco 

mais incisivo em relação ao papel central do autor dos Cantos na composição do 

poeta anglo-americano:  

Eliot had composed The Waste Land in an intentionally episodic 
fashion, as is now well known, and it was only his friend EZRA 
POUND’s extensive editing of the Eliot original that gave that text 
the tightness, and obscurity, of organization for which it 
subsequently became celebrated. That also means, however, that 
Eliot himself had never independently conceptualized and then 
executed a modernist long poem himself (MURPHY, 2007, p. 45).  

 

 Entre nós, podemos observar, a partir de um achado precioso do Prof. Antonio 

Carlos Secchin, um esforço de Mário de Andrade na contribuição para o 

aperfeiçoamento estético de ninguém menos do que Carlos Drummond de Andrade. 

Os comentários que o escritor paulista fez ao que agora assoma, de fato, como o 

primeiro livro de Drummond (2012), publicado em 1924, certamente colaboram para 

que Alguma Poesia, de seis anos depois, se inaugure com o vigor do “Poema de sete 

faces”. A crítica de Mário de Andrade aos 25 poemas da triste alegria tempera – 

polidez machadiana – a franqueza com certa dose de humor. Sobre o texto “Momento 

feliz”, por exemplo, declara: “Se você algum dia publicar isso rompemos relações!” 
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(ANDRADE, 2012, p. 89). Uma leitura minuciosa e de corte estilístico, feita por 

Mário do poema “Na tarde cheia de doçura”, não poderia ser mais proveitosa para a 

avaliação e a eventual reconstrução do texto. Escreve Secchin, salpicando seu próprio 

juízo crítico:  

 

Mário não gostou do poema, recriminando a técnica de repetição 
vocabular bem ostensiva nos versos iniciais. A isso 
acrescentaríamos a utilização excessiva, e pouco expressiva, dos 
adjetivos: nada menos do que 35 ao longo de 32 versos, se 
computarmos as locuções e orações adjetivas (ANDRADE, 2012, p. 
61).    

 

 Compõe a vertente pedagógica da crítica a ampla circulação do pensamento de 

nossos literatos. Para isso, faz-se necessário retomar as lições da retórica clássica, 

segundo a qual os discursos devem se ajustar ao assunto e ao auditório. Não é outra 

coisa que, por meio da ideia de “esquizofrenia produtiva”, solicita João Cezar de 

Castro Rocha (2008) à intelligentsia contemporânea3. Em seus textos, pede que os 

nossos críticos – de jornal, revista ou universidade – se desencastelem de seus espaços 

de atuação primária: que o autor de jornal também possa debater academicamente (ou, 

mesmo no jornal, com o rigor conceitual que o teor universitário exige), e que o 

professor do terceiro grau chegue à imprensa literária com plasticidade discursiva, 

mas mantendo seu lastro científico. Diríamos apenas que a esquizofrenia vai além de 

tal instância, e tomaremos o próprio João Cezar como exemplo. Componente 

institucional de um programa de literatura comparada, a qual ofereceu boa 

argumentação para os estudos culturais, pratica o livre trânsito que o culturalismo 

poderia positivamente franquear. Efetivamente, Rocha sempre está disponível para o 

debate tanto sobre as literaturas historicamente hegemônicas como a respeito das 

literaturas ditas ex-cêntricas; por outro lado, para demonstrar o processo de emulação 

entabulado por Machado de Assis frente a Eça de Queiroz, lança mão de uma análise 

micrológica da frase machadiana que não deixaria nada a dever aos mais fiéis adeptos 

do close reading, embora ele faça a observação de que extrapola o procedimento, uma 

vez que não se limita à análise de um texto específico – o que também é verdadeiro 

(cf. ROCHA, 2013, p. 30).  

 Os elementos aqui elencados já podem oferecer uma ideia da relevância que o 

veio pedagógico da crítica possui e que, não obstante, é frequentemente ignorado, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Para uma leitura mais aprofundada da ideia de esquizofrenia produtiva, cf. ROCHA, 2015, p. 39-53. 
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desconsiderado, pelos escritores e pela própria crítica literária, que muitas vezes paga 

o ônus da perda de centralidade no debate cultural de sua época.  

 

Crítica hermenêutica 

 

 O pendor mais interpretativo do que judicativo em certa crítica moderna (a 

que faziam menção René Wellek e Leyla Perrone-Moisés) é claramente vislumbrado 

no Sérgio Buarque de Holanda d’O Espírito e a Letra. Depois de fazer um balanço a 

respeito do espírito intelectual de seu tempo – orgulhoso das exterioridades e da 

inflação retórica fácil, mas que já tendia ao rigor e à humildade científica –, o autor de 

Raízes do Brasil conclui sua justificativa de retorno à crítica literária, após seis anos 

sem exercer a atividade:  

 
Ao retomar o ofício de crítico literário, são esses os sinais de 
transformação que julgo discernir em nosso horizonte intelectual. 
Transformação que pretenderei acompanhar daqui, não como um 
profeta, mas como um monitor ou exortador, nem mesmo como um 
juiz sempre atento a leis rígidas e inflexíveis, mas antes como uma 
testemunha de boa-fé, empenhada em bem compreender e bem 
interpretar” (HOLANDA, 1996, p. 40).  
 

 A vertente hermenêutica vê na palavra do crítico uma lente ampliadora da 

realidade textual. Ou ainda, se quisermos, um fiat lux. Osman Lins, ao compreender a 

leitura de um texto como uma forma de vivificá-lo, atualizá-lo e alargá-lo (por fazer 

emergir o que é subliminar), dizia ser A Divina Comédia, por exemplo, uma soma 

dela própria e de tudo o que sobre ela se disse a respeito. Novamente convocamos 

Leyla Perrone-Moisés:  

 

Há críticos que conseguem [...] desenvolver as potencialidades da 
obra de criação, acentuando e prolongando sua fruição. Assim, as 
grandes obras do cânone ocidental tiveram, no século XX, leituras 
críticas tão criativas e esclarecedoras que se incorporaram, de certa 
maneira, à própria obra criticada, tornando-se, para o leitor culto, 
inseparáveis dela. Apenas como exemplos, é o caso da leitura de 
Dante por Borges, de Cervantes por Carlos Fuentes, de Flaubert por 
Sartre, de Dostoiévski por Bakhtin, de Baudelaire por Walter 
Benjamin, de Proust por Deleuze (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 
66). 

 

 De fato, como ler Dostoiévski, hoje, sem pensar na condição polifônica de seu 

texto, classicamente defendida por Bakhtin? Sem dúvida, um fino leitor de poesia 
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como o crítico Antonio Carlos Secchin amplia o alcance hermenêutico da escrita de 

João Cabral, assim como um José Guilherme Merquior alterou radicalmente o nosso 

trânsito pela “Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias. Com efeito, depois do ensaio “O 

poema do lá”, publicado na coletânea A razão do poema, Merquior nos fez notar que 

todo o texto, sem expor um adjetivo, agiu como uma macroestrutura adjetiva. 

Secchin, por sua vez, ao abordar um conhecido soneto de Olavo Bilac (“A um 

poeta”), escapa à interpretação recorrente do esforço poético materializado no 

polissíndeto do último verso da primeira estância (“Trabalha, e teima, e lima, e sofre, 

e sua!”), propondo a seguinte leitura:  

 

Este verso é   muito citado em manuais escolares como exemplo de 
polissíndeto, em que a sucessão de conjunções aditivas forneceria a 
imagem de um labor incessante. Mas há outro aspecto, menos 
ostensivo e talvez de maior relevo: uma vez que o texto se traduz 
em  incitações a um aprendiz de poesia,  Olavo Bilac, sabiamente, 
cuidou de apresentar,  na  sequência tônica das vogais, a  cartilha 
primária de um iniciante das letras, o a-e-i-o-u:  “Trabalha, e teima, 
e lima, e sofre, e sua!”.  Relação isomórfica, na medida em que a  
forma do poema já estampa aquilo  que o conteúdo confirma: uma 
situação de aprendizado – não aos saltos ou à solta, mas progressivo 
(SECCHIN, 2010, p. 94-5). 

 

 Aqui, o crítico é criador: da ausência de um sentido em circulação gera-lhe 

vida e o faz transitar tanto no espaço teórico quanto no pedagógico. Também um 

poema conhecido, agora de Cecília Meireles, recebeu do autor de Poesia e desordem 

um tratamento diferenciado: em vez de dar continuidade ao discurso da efemeridade, 

tão comum entre os estudiosos de Cecília, ele enviesou pela transitividade verbal:  

 

No primeiro verso do famoso “Motivo” [...] sempre se observou a 
celebração do transitório, mas bem menos se falou da regência 
verbal: Cecília não se propõe a cantar alguma coisa, mas 
simplesmente a proclamar a autonomia de seu canto, sem 
subordiná-lo a qualquer objeto (SECCHIN, 2003, p. 154). 

 

 Por tudo isso, a ideia de secundidade discursiva, defendida por João Cezar de 

Castro Rocha, pareceu-nos sempre um tanto problemática justamente por trazer, 

implícita, a noção de discurso adâmico e, assim, negar (embora involuntariamente) a 

polifonia da linguagem ou, mesmo, a historicidade da literatura. Ora, o texto literário 

da última semana é primário em relação à crítica que o abordará, sem dúvida; porém – 

e a adversativa é fundamental –, é consequência e resposta a toda uma tradição crítica 
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que o antecedeu. O Drummond (2012) que escreve depois da crítica de Mário de 

Andrade aos seus 25 poemas é um autor alimentado por aquele corpo de juízos e, 

portanto, em relação a eles é... segundo. Last but not least: se essa influência da teoria 

sobre a literatura já é verdadeira em qualquer época (os autores sempre estão atentos à 

crítica), na modernidade – em que muitos escritores também eram críticos ou tinham 

formação universitária em Letras, sendo vários dentre eles professores universitários 

da área – o fato parece ser ainda mais evidente.  

 

Considerações finais 

 

 Uma base tripla, composta pelas críticas valorativa, pedagógica e 

interpretativa, compõe as condições necessárias para que o ofício do crítico literário 

tenha impacto e pertinência, favorecendo o deslocamento de percepção que se 

alimentou no imaginário histórico do campo literário: a de que esse leitor privilegiado 

e experiente seria um elemento dispensável e, até mesmo, parasita do organismo 

criativo. No instante em que os três pilares estão presentes, tende a sair da sombra o 

entendimento de que a crítica literária guarda, no mínimo, as funções de nortear o 

leitor frente à pletora de obras irrelevantes à ampliação do real, de colaborar com o 

escritor na confecção de um artefato propositivo e de iluminar a pluralidade semântica 

e pragmática que todo grande texto necessariamente acolhe.  
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AS CONTRIBUIÇÕES DE JOSÉ GUILHERME MERQUIOR PARA A 
CANONIZAÇÃO DA POESIA MODERNISTA BRASILEIRA: GERAÇÃO 22. 

 

Thaís Amélia Araújo Rodrigues (UESPI)1 

José Wanderson Lima Torres (UESPI)2 
 
 
Resumo: Propõe-se explicitar as contribuições de José Guilherme Merquior (1941-1991) para o processo de canonização 
da Primeira Geração da poesia modernista brasileira (1922).  Situando -se como um dos maiores intelectuais brasileiros da 
segunda metade do século passado, durante três décadas (1960, 70 e 80) de sua produtividade, o jovem Merquior investiu 
criticamente na valorização do legado da geração de 1922 em obras como Razão do Poema (1965) e O Fantasma Romântico 
e outros ensaios (1980). Com a importância e influência públicas de seus ensaios contribuíram para o reconhecimento de 
poetas como Mário de Andrade, Oswald Andrade, Cassiano Ricardo e outros e para legitimação do modernismo no Brasil. 

Explicitamos a importância de Merquior para a crítica literária brasileira. Em nossos dias, é consensual a importância 
do modernismo para a atualização da literatura brasileira do século XX, a ousadia estética e temática dos autores 
que se envolveram com a Semana de Arte Moderna. Deste modo destacamos a importância da obra merquiorina 
para a canonização do modernismo. Averiguar os resultados de seus esforços nesse sentido, com base na análise 
e contextualização de significativa parcela de ensaios seus sobre o tema, constitui a proposta principal desta 
pesquisa. 

 

 

Palavras-chave: Modernismo. José Guilherme Merquior. Canonização.  
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

232

MUSEU1076
Pencil



2 
 
Introdução 
 
 

 Pretende-se analisar a primeira geração da poesia modernista brasileira sob a visão de José Guilherme 

Merquior. O movimento modernista brasileiro de 1992 destaca-se por diversos motivos, uma de suas mais 

notórias aspirações seria a atualização ou para (modernização) da literatura brasileira. Buscavam também uma 

autonomia literária que não se tinha antes, para que esta atualização ocorresse, os autores inspiraram-se na 

agitação que ocorria na Europa com as Vanguardas. 

  

Sendo assim, destaca-se a contribuição de José Guilherme Merquior, jovem crítico literário, no processo 

de canonização da poesia modernista brasileira, especialmente no que se refere à geração de 22. Sabe-se que as 

realizações, dos poetas que se envolveram com a Semana de Arte Moderna constituíram referência para a 

literatura modernista posterior e contemporânea no Brasil. Entretanto, o reconhecimento amplo de seu legado, 

diferentemente do que se dá atualmente, ocorreu lentamente. 

Deste processo participaram tanto poetas que sucederam à geração de 22 quanto críticos que se dispuseram 

a analisar e avaliar poéticas, obras e poemas de autores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Cassiano 

Ricardo e outros. É comum pensar na geração de 22 pelo lado revolucionário, é natural aparecerem olhares e 

críticas exacerbados. Fato que de certa forma ofuscou os feitos literários da geração inovadora de 22. Merquior é 

defensor ferrenho da ousadia do modernismo.  Falemos sobre o processo de formação de um cânone literário, 

como surgem os grandes nomes da literatura, e como esse processo de canonização ocorre. 

A palavra cânone deriva do grego “kânon”, que seria basicamente regras, como uma unidade de medida, preceitos 

preestabelecidos, o que já remete que certos padrões devem ser seguidos. É a mesma lógica que a igreja católica 

utiliza para santificar algum cristão que fez algo tão primoroso ao longo de sua vida que merece ser santificado. 

Na literatura esse processo não é muito diferente, no cânone ocidental aparecem autores como Homero, 

Shakespeare, Dante e entre outros que se destacam que se perpetuam através dos tempos, e permanecem como 

grandes autores. 
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Modernismo no Brasil 

A Semana de Arte Moderna um evento de grande importância para o Brasil, que de certa forma ainda 

reproduzia a expressão artística de Portugal, os feitos da referida semana, tentaram consolidar a independência 

do Brasil, buscando criar de criar uma literatura genuinamente brasileira, ou pelo menos com características 

brasileiras, uma vez que as inovações que estavam acontecendo na Europa, e posteriormente no mundo inteiro. 

Em seu livro A semana sem fim, Frederico Coelho escreve para comemorar os 90 anos da semana que abalou o 

conceito de arte no Brasil, ele destaca o seguinte: 

 
A Semana de Arte Moderna torna-se, assim uma efeméride e um modelo histórico, pois é ponto de 
“agoricidade” permanente, o evento que sintetiza o espraiamento nacional de mais de 20 anos de 

transformações ininterruptas no pensamento cultural brasileiro (ou exatamente 28, se seguirmos os 
batizamentos cronológicos mais comuns demarcando (1917-945). Ela divide como data redonda um “antes 

e depois” para a difusão do pensamento moderno no país. (COELHO,2012, P. 58-59) 

 

Caráter inovador da primeira geração do modernismo no Brasil, estimulou a descentralização da literatura, 

propôs uma inovação literária, que culminou no aparecimento de diversos grupos de vanguarda por todo o país. 

Dentre as principais características da primeira geração modernista, destacamos algumas que foram de suma 

importância para a canonização do modernismo brasileiro. 

A preocupação reflexiva com o Brasil, com a cultura brasileira, sem jacobinismo, o enriquecimento 
das formas de expressão, a autoconsciência que marca a crítica literária, a vitalidade artística peculiar 
são elementos suficientes para o dimensionamento em grande da contribuição do Modernismo à 
literatura brasileira. (PROENÇA, 2008, p. 352) 

Percebe-se uma propensão à modernidade, aproximação entre oralidade e língua escrita, total liberdade de 

criação e inspiração nacional. Podemos destacar o Movimento Pau-Brasil (1924), onde Oswald Andrade 

propunha, a alcançar a autenticidade nacionalista, por esse motivo, iniciaram o evento em 1922, comemorando o 

centenário da independência do Brasil. 

Sendo assim, um faceta importantíssima do modernismo brasileiro, que deve ser evidenciada, é o verso 

livre. Uma vez que, uma das aspirações do modernismo era liberdade de criação, a ideia do verso-livre era ótima 

para que essa evolução de fato ocorresse. Antonio Candido já destaca esse feito do modernismo e explica o que 

é essa tática. 

O verso-livre não tem número determinado de sílabas e obedece à necessidade interior do poeta. O 
seu limite é a capacidade respiratória normal, combinada à expressão completa de um conceito, tendo 
como lei o ritmo adequado e variável à vontade. Não sendo metrificado, é essencialmente rítmico, 
isto é obedece à ondulação devida à alternância de sons e de acentos. (CANDIDO, 1968, p.  19-20) 
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Valorizar uma nova técnica que dava mais liberdade de criação ao autor, era uma maneira desprendida de 

se expressar por meio da poesia, uma maneira bem mais fácil até mesmo para os leitores que sentirem a essência 

do autor, tendo em vista que o modernismo valorizava os acontecimentos da vida cotidiana, o próprio Oswald 

Andrade destaca ironicamente a valorização do “poema piada”, fortalecendo a importância da mensagem que 

autor quer passar, e não com as questões de métrica. Vejamos as palavras de Mário de Andrade, figura importante 

no modernismo brasileiro. 

 

O meu mérito de participante é mérito alheio: fui encorajado, fui enceguecido pelo entusiasmo dos outros. 
Apesar na confiança absolutamente firme que eu tinha na estética renovadora, mais que confiança, fé 
verdadeira, eu não teria forças nem físicas nem morais para arrostar aquela tempestade de achincalhes. E se 

aguentei o tranco, foi porque estava delirando. (ANDRADE, 1943, p. 232)  

 

As palavras de Mário comprovam a magnitude do modernismo para a literatura brasileira, tendência que 

traria consigo a revolução no modo de fazer e pensar literatura. É um movimento que apesar das críticas, foi 

decisivo na atualização da literatura nacional. Com narrativas que retratavam a realidade nacional de maneira 

fidedigna, preocupando-se por exemplo em aproximar a linguagem do cotidiano do brasileiro. 

 

 

O Jovem Merquior e a Geração de 22 do Modernismo. 

 

 José Guilherme Merquior (1941-1991) Rio de Janeiro, crítico literário, autor de mais de 19 títulos, começa 

a publicar suas obras na conturbada década de 1960, desde criança apresenta interesse pelas artes, literatura 

principalmente. Formou-se em Direito, foi Diplomata, fez carreira no Itamaraty, mas em momento algum perdeu 

o interesse pela literatura, doutorou-se em 1972 em Paris com uma tese sobre Carlos Drummond Andrade, na 

ocasião foi aluno de Lévi-Strauss, também fez doutorado em Sociologia pela London School of Econmics and 

Political Science (1978). 

Em seu livro, O Fantasma Romântico e outros ensaios (1980), José Guilherme Merquior elucida a 

importância do modernismo no cenário literário no nacional, especialmente a geração de 22, geração essa que 

abalou estruturas tradicionais, com sua ousadia e proposta inovadora, conseguiu fazer o que nenhum dos estilos 

de época de literatura conseguiu fazer e por isso merece destaque. Isso fica bem claro no término do artigo 

dedicado ao modernismo. 

Fator difícil de desprezar, quando se constata que o modernismo operou uma transformação capital na vida 
literária do país: conseguiu simplesmente descentralizar a iniciativa literária desde o romantismo confinada 
ao Rio. Esses fatos foram, por assim dizer, pilares de infraestrutura sociocultural, sobre a qual a vanguarda 
modernista edificou sua vitória mais saudável: nacionalização definitiva da língua literária. Conquista que 
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sozinha é suficiente para fazer do modernismo a tradição viva das letras brasileiras. (MERQUIOR, 1980, p. 
133-134) 

 

 

Merquior valoriza a ousadia da Geração de 22, Merquior intitulou-se um neoiluminista, um ser humano 

que faz uso da razão sempre e todo lugar, tudo tem uma explicação racional. Sob a ótica merquioriana o principal 

inimigo, algo que o homem deveria repudiar de maneira incisiva, era a irracionalidade, a ignorância, seguidor das 

ideias iluministas, Merquior defendia o direito de discordância do ser humano, direito esse não poderia ser violado 

por impressões equivocadas.  

Em março de 1983 após uma longa disputa com Arnaldo Niskier, Merquior vence e ocupa a cadeira 36 

pertencente anteriormente a Paulo Carneiro na Academia Brasileira de Letras, fortalecendo seus laços com o 

cenário das letras nacionais. Essa faceta de alguma forma fez com que o reconhecimento como crítico literário se 

alargasse. 

Josué Montello fez o discurso de recepção de Merquior como de praxe na Academia Brasileira de Letras, 

destacando a importância do crítico carioca para o cenário literário nacional, suas obras, tiveram grande 

importância para a valorização da literatura brasileira. E destaca a importância do crítico, explicitando que toda a 

obra do autor vai desdobrar na atualização cultural nacional.3 Toda a vossa obra vai desdobrar-se na mesma 

direção. Ou seja: a da atualização cultural em função da Literatura Nacional. Mesmo quando preferis incursionar 

por mestres estrangeiros de vosso agrado, vossas vilegiaturas literárias têm por escopo servir à assimilação desses 

autores por parte dos autores brasileiros.  

Antes de tudo Merquior era um intelectual engajado, uma pessoa que desde cedo mostra interesse pelas 

artes em geral, não só pela literatura, mas pintura, cinema e escultura. Merquior não era apenas um leitor 

fervoroso, sabia defender seu ponto de vista de forma extremamente racional o conhecimento imenso, adquirido 

ao longo da vida fizeram dele um crítico autônomo. 

Na concepção “merquiorina”, o movimento modernista brasileiro de 1922 destaca-se por diversos 

motivos, uma de suas mais notórias aspirações seria a atualização ou para (modernização) da literatura brasileira. 

Buscavam também uma autonomia literária que não se tinha antes, para que esta atualização ocorresse, os autores 

inspiraram-se na agitação que ocorria na Europa com as Vanguardas. 

 

O modernismo seria tão importado quanto as nossas outras mais antigas ondas culturais. O modernismo 
ainda era, a esse respeito, mais uma mimética marcada....Mas sobretudo que se faz necessário julgá-lo não 
pelos seus programas (às vezes desastrados), mas sim pela sua obra que foi ricamente superior aos erros e 
até aos acertos de seus programas: o que essa obra nos diz permite afirmar serenamente a nacionalidade de 
22; porque ela nos dá muito menos futurismo, muito menos qualquer sorte ligeiro “experimentalismo”- do 
que saudável penetração brasileira proximidade da terra e vizinhança do povo, a importação foi quase nada, 

                                                        
3 Josué Montelo, “Discurso de recepção na Academia Brasileira de Letras”.  
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em contraste com ela, a conquista  do Brasil se tornou uma das glórias dessa poesia. (MERQUIOR, 1965, 
p. 37) 

 

Merquior ainda destaca a que a doxa literária é ideológica, deste modo então quais seriam para ele os 

pressupostos canonizadores do modernismo, quem dita as regras? Quando falamos em doxa literária estamos 

falando em uma opinião consensual, ideias que se dissipam ao longo do tempo e instauram um conceito sobre 

algo. Como ocorre o processo de valorização de uma obra literária por exemplo? Quais são os pressupostos 

canonizados e ensinados, porém rarissimamente examinados e questionados, da literatura moderna enquanto 

visão do mundo? Que diz o logos literário em estado de doxa acadêmica- do qual nutre, por sua vez todo em ethos 

intelectual ante o moderno? (MERQUIOR, 1990, p. 357) 

Já sabemos que o modernismo foi extremamente criticado por conta da revolução drástica que propôs à 

literatura brasileira, principalmente na linguagem, um novo método de fazer e enxergar a arte, sem amarras. Um 

fato que incomodou, ou assustou a crítica literária é o que vai chamar a atenção de Merquior. Seus ensaios   

contribuíram para o reconhecimento de poetas como Mário de Andrade, Oswald Andrade, Cassiano Ricardo, 

Murilo Mendes e outros. O professor Wanderson Lima destaca as preciosas contribuições do jovem crítico carioca 

para a legitimação do modernismo no posfácio na reedição de Razão do Poema. 

Para o Merquior daqueles anos, tudo o que rem contra a maré produzida pelos heróis de 22- ele chega mesmo 
a chamar a Semana de Arte Moderna de “Semana libertadora” - é signo de conservadorismo retrógrado ou 
falta de percepção estética. Só os autores capazes de reelaborar a herança de 22, a exemplo de João Cabral 
de melo neto, podem levar a poesia nacional a patamares mais altos. Purificar nossa literatura dos resíduos 
românticos, insistir na compreensão do dilema nacional e no abrasileiramento da língua, saltar do cotidiano 
aos graves temas sociais e filosóficos são ritos que os poetas nacionais devem cumprir para que possamos 
ter, de fato, uma literatura pujante. (LIMA, 2013, p.300) 

 

Considerações Finais 

 

 Em Crítica literária em busca do tempo perdido? Livro de João Cezar de Castro Rocha publicado em 

2012, podemos encontrar contribuições valiosas no que diz respeito à crítica literária no Brasil. Como bem 

destacou João Cezar de Castro Rocha, a plena aceitação modernismo só ocorreu na década de 1960, no entanto é 

interessante destacarmos a importância da década de 60 para o cenário mundial, Eric Hobsbawm já elucida a 

Revolução Cultural ocorrida neste período, que culminou em uma nova maneira de encarar a realidade, uma 

maneira mais despojada, vejamos o que Hobsbawm destaca em seu livro A era dos extremos. 

A revolução cultural de fins do século XX pode assim ser mais bem entendida como o triunfo do indivíduo 
sobre a sociedade, ou melhor, o rompimento dos fios que antes ligavam os seres humanos em texturas 
sociais. Pois essas texturas consistiam não apenas nas relações de fato entre seres humanos e suas formas 
de organização, mas também nos modelos gerais dessas relações e os padrões esperados de comportamento 
das pessoas umas com as outras; seus papéis eram prescritos, embora nem sempre escritos. (HOBSBAWM, 
1995, p.  328) 
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No livro de João Cezar encontramos valorosas contribuições para embasarmos as ideias a respeito do 

modernismo brasileiro. Destacamos um capítulo do referido livro: No meio do caminho A Semana de Arte 

Moderna, neste capítulo, o autor faze algumas considerações sobre um ensaio de Silviano Santiago, Fechado parar 

balanço. Mas também destaca o que seria a reavaliação do modernismo brasileiro. Modernismo este tão defendido 

por Merquior. 

Em suma, a avaliação do legado as Semana de 1922 enfrentou uma hostilidade inicial que se prolongou por 
algumas décadas. Essa constatação simples, e nada exaustiva, sugere a pertinência da reavaliação que 
proponho, pois em boa medida, a maior novidade da crítica universitária residiu na aceitação, em princípio 
incondicional, das conquistas do modernismo. (ROCHA, 2011, p.  272) 

  

Desde os primeiros ensaios, ainda na adolescência, Merquior vangloria a geração de 22, para Merquior os 

principais poetas brasileiros, são: Carlos Drummond Andrade, João Cabral de Melo Neto e Mário de Andrade, 

outros aparecem como Jorge de Lima, Cassiano Ricardo e Murilo Mendes, mas três primeiros trazem algumas 

peculiaridades destacam-se ainda mais.   

  O ensaísta carioca elucida que a geração de 22, deve ser avaliada positivamente, pelo simples fato de 

instaurar o modernismo no Brasil. Deste modo então, o problema ocorreu na recepção desta tendência literária. 

O processo de canonização do movimento foi tardio, na verdade a recepção se deu pela visão arcaica que estava 

enraizada na crítica literária na época. Foi preciso a revolução cultural proposta pela década de 1960 com novos 

valores, para que percebessem o verdadeiro legado quão grande foi do modernismo. 

 Atualmente o modernismo literário no Brasil está mais do que canonizado, em sua totalidade. Hoje os 

feitos da geração 22 e do modernismo inteiro são disseminados, ensinados, discutidos nas academias, tornando-

se objeto de análise de autores importantes. Antonio Candido já destacava a importância do movimento em suas 

aulas na USP, em 1962. Depois de fortes acontecimentos históricos e culturais, o leitor já estava apto a recepcionar 

o modernismo de maneira mais abrangente. Entretanto, não podemos esquecer as valorosas contribuições de José 

Guilherme Merquior para o referido processo de canonização. Seu nome deve ser lembrado também como um 

dos maiores críticos literários do século XX. 
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A ASCENSÃO DO LEITOR E O DEBATE CRÍTICO  

DE PROUST E SAINTE-BEUVE 

 

Thiago Blumenthal, UPM 

Profª Drª Glória Carneiro do Amaral, UPM 

RESUMO 

Muito se é debatido hoje o papel do crítico literário na sociedade, e suas relações com o 
mercado editorial vigente, em sua concretude e em seus descaminhos. O papel do jornal, do 
veículo impresso, frente à mídia eletrônica, deixa resvalar questões fundamentais do objeto 
literário contemporâneo, com destaque para o papel autoral e o peso do cânone. O que define 
um autor e o que consagra um livro ainda depende de uma crítica tradicional, respeitada entre 
seus pares (a saber, a academia e a imprensa)? Questionamentos como esse ressoam nos 
corredores das universidades e das redações, e atingem, sem dúvida, uma nova figura de crítico-
leitor, na era do caos de informação eletrônica via internet.  Embora contemporânea, tal 
discussão se inicia a partir do livro mais do que como fonte de conhecimento e intelecto, mas 
como objeto de valor afetivo, conferindo-lhe um alto grau de status à figura do autor, então 
alçada a um degrau mais alto em especial com a ascensão do romance no século XVIII, 
principalmente com Goethe. O romance como objeto de estima e entretenimento atinge em 
cheio nossos tempos, mas como um produto, ainda que por ganhar uma forma mais homogênea, 
mastigado, pensado e repensado ao longo de mais dois séculos de potencialização e cristalização 
de sua forma e de sua recepção com o leitor. Se a literatura alemã, com Goethe, e a inglesa, com 
Defoe, traçaram os primeiros esboços dessa nova percepção (e dessa espécie de 
“autoconsciência do romance”), foi Proust, na França, que nos apresentou um novo modelo de 

desaparelhamento dos vértices constitutivos de uma obra (leitor – obra – autor). Tanto na 
Recherche como em seus textos ensaísticos – no debate com o crítico Sainte-Beuve – o autor 
francês introduz uma subversão da recepção estética, não só literária, mas também plástica. 
Neste percurso, o mundo já demanda uma nova apreciação, não necessariamente melhor ou 
mais elaborada, mas simplesmente distinta, inédita e que responda a novas ânsias de um novo 
mundo e de um novo fazer literário, como bem reflete o crítico francês Antoine Compagnon, ele 
mesmo um estudioso da obra de Proust. Mais do que uma formação e uma canonização do 
autor, da figura autoral, talvez tenhamos hoje o destaque do leitor como principal mediador do 
cânone literário – passagem, trânsito e estado possíveis graças, entre outros motivos, obras e 
autores, a uma nova proposta de romance, e de literatura, decididamente demarcada por Proust, 
na Recherche e no debate crítico de sua época, no caso, com Sainte-Beuve. 

Palavras-chave: Proust. Sainte-Beuve. Leitor. Mercado editorial 
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A literatura não fala de outra coisa a não ser da própria literatura. Ou a 

literatura, no limite, de nada trata. Afirmações e teorizações a respeito do engenho 

literário, tanto como em seu polo actante (no fazer, no escrever) como em seu polo 

manifesto (o livro já escrito e concluído), colocaram em xeque no século XX o modelo 

mais tradicional de narrativa, calcado nos clássicos, chegando até o realismo. Estaria 

falido o projeto de uma narrativa que pretenda, mimeticamente, dar conta do real sem 

comprometer sua escritura e sua verossimilhança? É preciso antes atenuar o que esse 

tipo de reflexão buscava, e talvez ainda busque, em um panorama contemporâneo, a 

partir de narrativas que de fato se distanciaram demais do elemento concreto e mais 

chão do real, em especial na virada do século XIX para o XX.  

Mais ou menos até Goethe, ou seja, até a segunda metade do século XIX, a 

literatura era encarada como fim cívico, de modo racional, para mostrar eloquência e 

impressionar aqueles que faziam parte de determinado meio. Lia-se mais do que hoje, 

considerando a realidade do mercado editorial e gráfico de então, e os livros eram 

devidamente escolhidos para um fim bastante específico, um certo direcionamento 

social e racional, sem qualquer apego subjetivo ao seu autor, ao conteúdo, ao enredo. 

Não se buscava na literatura o deleite pessoal e a experiência estética era absorvida 

somente enquanto exercício de estilo e referencial; buscava-se a princípio a eloquência, 

apreendida com a leitura, no círculo social. Ler se associava a um status.  

Gostar de literatura é algo novo. Até o romantismo alemão ninguém se 

apaixonava por um autor ou por uma obra. Não pegava bem. Foi a necessidade, bastante 

romântica, de voltar no tempo, de alterar o foco temporal do presente para o passado 

(em suma, a concepção de nostalgia), que tocou o coração da sociedade ocidental. Há 

um livro bastante interessante sobre esse assunto, chamado Loving Literature: A 

Cultural History, da professora de Harvard Deidre Shauna Lynch.  

Foi com a ascensão do romance -- razões de mercado e de impressão, do livro 

como forma, em especial -- que ler passou a corresponder a uma experiência pessoal, 

subjetiva, o seu livro preferido, a sua aventura preferida, na hora de dormir. O que gerou 

o cânone e possibilitou o triunfo do “autor”. José de Alencar, em 1873, escreveu que 

“hoje em dia quando surge algum novel escritor, o aparecimento de seu primeiro 

trabalho é uma festa, que celebra-se na imprensa com luminárias e fogos de vistas. 
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Rufam todos os tambores do jornalismo, e a literatura forma parada e apresenta armas 

ao gênio triunfante que sobe ao Panteão.” 

Ross associa a mudança de uma leitura utilitária para uma leitura 
apreciativa, que para ele proclama a emergência da literatura, com 
uma “feminização” da cultura do século dezoito. Ele atribui peso 

comprovativo considerável, portanto, a declaração como a que 
Johnson fez a Boswell de que sua se distinguia das eras anteriores 
porque “temos mais conhecimento geralmente difundido; nossas 
mulheres leem..., o que representa muita coisa”. Pela leitura das 

mulheres, Ross sugere, a literatura foi precipitada para fora de uma 
antiga cultura argumentativa e de eloquência na qual o trato com a 
poesia era valorizado como veículo de ação social. [...] Quando o 
século dezoito inventa o cânone e, com ele uma nova concepção de 
estética, ele desenvolve em conjunto uma estima pelo caráter poético 
que ganhou ares recentes mais palpáveis às mulheres, em virtude da 
exclusão da erudição e da participação de assuntos mais práticos. 
(LYNCH, 2015, p. 30)1 

 

A experiência interiorizada do leitor, e da memória, que eleva o autor, atinge seu 

ápice em Proust. Com a Recherche, publicada entre 1913 e 1927, o autor francês, 

recluso em seu apartamento situado no efervescente bulevar Haussmann, celebrava o 

apogeu de seu narrador, um personagem que, tal qual Proust, desejava escrever um livro 

a partir de suas memórias; ao mesmo tempo, contudo, a obra se debatia dentro de um 

vórtice antagônico diante da sociedade então ali retratada: a vida nos salões de Paris que 

se contrapõe à experiência individual, da leitura, da escrita, da recuperação das imagens 

que mais nos marcam, via literatura, no silêncio de um quarto. A solidão propicia e 

delibera o romance e, quando este se volta a si mesmo, como no caso da Recherche, 

entramos, nós como leitores, em um circuito de alta tensão com a sociedade que 

demanda a nossa cara na rua, nos salões. Assim, a meu ver, a obra de sete volumes, hoje 

um clássico, encerra uma espécie de ciclo do indivíduo, de leitura individual, aquela que 

começou com o romantismo alemão, para apresentar, em contato de choque, uma nova 

realidade, ainda que muito incipiente: lemos para mostrar aos outros que lemos.  

É por esse procedimento, de complexos desdobramentos estéticos, que Proust se 

volta para as perdas e ao aparato humano que temos para lidar com elas, na própria ideia 

de leitura como identidade e perda. Se a resposta ocidental à ideia da perda, que ganhou 

contornos de celebração no romantismo alemão), foi suportá-la tal qual o é, a figura do 

perdido, daquele que busca recuperar ou encontrar o desejo, no caso, pela experiência 

                                                           
1 Tradução nossa 
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estética, torna-se a de alguém elevado. Tomando toda a Recherche, em suas longas 

digressões para o passado, como a obra de um narrador que pretende justamente 

escrever um romance, ao recuperar e desejar o passado, revestindo a camada de texto 

com uma tinta autorreferencial, a ideia de uma obra que problematiza a gênese, a 

criação, ganha sustentação inédita. 

A obra inédita de Proust não existe, caso singular da manifestação literária, de 

suas mortes e de seus espólios. Entretanto, o caso do autor francês é ainda mais sui 

generis porque seu narrador faz da própria hesitação da escrita um subgênero 

romanesco em seus desvios até a palavra fin, que raramente demarca um fechamento. 

Afinal de contas, Proust é desses autores de uma obra única, em que todos os seus 

escritos, ou documentos, podem ser recortados e amarrados à sua obra maior, à sua 

Recherche. Tal é o caso de Contre Sainte-Beuve, publicado postumamente em 1954, 

que, como denuncia o título, mais do que um micro-romance, ou um conjunto ensaístico 

pessoal e dialogado com sua mãe, é um desenho programático com e contra a principal 

figura da crítica literária francesa de meio século antes, Sainte-Beuve (1804-69).  

Proust, no ensaio sobre a abordagem de Sainte-Beuve a Balzac, mantém o mesmo 

tom que os outros textos que concernem a tendência dita biografista do crítico francês à 

literatura de seu tempo: um tom quase corretivo, de revisão das obras ali tratadas. Não é 

incomum o uso de expressões como “Sainte-Beuve s’est trompé là du tout au tout” e 

“Sainte-Beuve n’a absolument compris à ce fait de laisser les noms aux personnages”, 

“Les autres critiques de Sainte-Beuve ne sont pas moins absurdes”.  

Pode-se apontar a crítica que Proust faz a Sainte-Beuve sob três ângulos 

principais: primeiro, o fato de Sainte-Beuve apoiar-se demais na figura biográfica de 

Balzac (seu contemporâneo, aliás). Para Sainte-Beuve, o autor da Comédia Humana 

tinha um estilo desorganizado, não busca ser objetivo na linguagem de seus personagem 

e, quando o fazia, era apenas para reiterar a particularidade daquela figura. Proust 

parece seguir uma linha muito próxima de leitura à de Erich Auerbach, quando este, em 

seu Mímesis, no ensaio “Na mansão de La Mole”, indica o quanto a descrição precisa e 

objetiva (além de impessoal e apartidária). O que a personagem Mme. Roguin, 

“parisiense de espírito”, faz ou deixa de fazer entre os Rogron são características dela, 

enquanto criação, não do autor.  
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Para Sainte-Beuve, havia certa vulgaridade em Balzac, que depreciava sua 

literatura. O que nos faz entrar no segundo ponto da crítica de Sainte-Beuve levantado 

por Proust: engrandecer, por exemplo, o abade Troubert, transformando-o em uma 

espécie de Richelieu (o mesmo com Vautrin), seria algo “vulgar”. No entanto, na visão 

de Proust, essa aproximação de Balzac com personagens da história da França não era 

um engrandecimento da personagem, o que o aproximaria de um Stendhal e um Julien 

Sorel, por exemplo, mas sim uma teoria cara a Balzac de que ao grande homem, mas a 

quem lhe faltava “a grandeza das circunstâncias”, restava a “história anônima”.  

Por fim, o aspecto explicativo da narração balzaquiana que Sainte-Beuve encarava 

como “um estilo corrupto” e carregado em suas tintas. Para Proust, em Balzac, os 

elementos estilísticos do texto não servem para se dissolver em “tintas carregadas”, mas 

sim para explicar. Balzac tudo explica. Os períodos dos quais o autor se serve não são 

meros arranjos improvisados, mas antes para expor tudo o que sabe: se ele fala de um 

artista, ele vai, por justaposição de informações. É interessante como Proust nota até o 

uso, comum, do “voici pourquoi” de Balzac. O autor nada escondia; tudo dizia – isto, 

para Sainte-Beuve, era cercar o leitor de corruptelas para atingir, talvez, um maior 

prestígio entre o público. Para Proust, havia ali uma ideia já preconcebida, já pensada 

dentro do quadro criativo balzaquiano, enquanto para Sainte-Beuve, nada era pensado 

na hora de escrever, mas um mero ajuntamento de dados que o autor ia criando no ato 

da escritura.  

A grandeza de Balzac, para Proust, está em lermos suas histórias e exclamarmos: 

“mas é verdade”, quando identificamos as finas verdades universais, não só de seu 

tempo, das histórias ali contadas. A vida cotidiana, mundana, se revela nas descrições 

de seus personagens, no acúmulo de informações e impressões que vamos ganhando de 

cada um deles.  

Recaindo sobre uma espécie de biografismo autoral, Sainte-Beuve acumulou 

inimigos em sua vida ao relacionar vida e intenção de um autor (no que chamava de 

intencionismo) à produção e ao contexto de sua obra, um tema que hoje e sempre será 

bastante discutido, nos meios acadêmico, jornalístico e dentro da lógica interna do 

mercado editorial, em que a equação do tanto que se investe na imagem de um autor, em 

teasers publicitários em redes sociais, hoje se revela complexa quando o leitor dito 

“comum” tem tanto ou mais repercussão do que o autor – vide o fenômeno recente dos 
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YouTubers; quantos não ganham mais repercussão do que as obras que analisam ou 

resenham? 

A impressão que tenho hoje, e que pode render uma discussão relevante no 

circuito literário, é a de que estamos vivendo a potência máxima dessa experiência 

coletiva da leitura. Onde lemos com fins cívicos, para impressionar; seja postando uma 

foto daquela página no Instagram, uma citação entre aspas, o que for.  

Quem volta a triunfar hoje não é o autor, e sim o leitor -- que mostra eloquência, 

conhecimento, inteligência, que não é filisteu. Enquanto o autor se perde e se desespera 

por reconhecimento. Não importa o que lemos, se um artigo interessante ou um livro de 

800 páginas, precisamos mostrar o que estamos lendo e o quanto aquilo que estamos 

lendo é interessante -- e, no limite, o quanto somos todos interessantes (mais do que o 

conteúdo compartilhado). Voltamos àquele período que precede o romantismo. Como 

se pudéssemos traçar, em uma linha do tempo, uma curva que se inicia em 1750, 

suspende-se e começa a declinar em 1913 (com Proust) e cai vertiginosamente no 

século 21, com a experiência que gosto de chamar de “ultracompartilhada” da leitura. 

Ou algo mais ou menos previsto por Marshall McLuhan há algumas décadas, do 

fenômeno de “we become what we behold”. 

Lembro-me de uma entrevista mais ou menos recente com Bruno Maron, em que 

o autor diz que a pseudo-erudição é um mercado aquecido. Fernando Gabeira, nos idos 

de 1960, na Ilustrada, disse sobre Glauber Rocha e Terra em Transe que era "realizado 

para uma minoria intelectualizada e que se supunha capaz de entender e interpretar suas 

alegorias, mas dele nada pode aproveitar em tempos de compreensão de uma realidade 

nacional ou latino-americana". Ambas as entrevistas, separadas por 50 anos, dão uma 

boa noção deste fenômeno, que celebra o leitor (ou espectador, no caso de Glauber 

Rocha), muito mais do que o autor.  

Apesar de vivermos em uma era de massiva superprodução de livros, de muito 

papel para manter a ilusão perdida mais crucial, que é a de que um escritor sempre será 

uma figura séria em um mundo ignorantão, parece-me que o autor morreu e vive nas 

citações ou referências daquele que o consome. Essa quantidade enorme de papel serve 

para o leitor, não mais para o a glória do autor. Como uma teoria antropofágica às 

avessas, o autor é devorado pelo leitor, que o mastiga a ponto de destruí-lo em seus 
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círculos sociais, redes sociais, funções sociais. Mais importante do que Glauber Rocha 

sou eu que falo de Glauber Rocha.  

Proust compara a Recherche a uma grande catedral e a uma sinfonia, no sentido 

de precisarmos nos distanciar em relação à igreja para admirá-la e precisarmos 

acompanhar todo o desenvolvimento da sinfonia, até o fim, para iguais fins 

contemplativos. É o espaço e o tempo agindo sobre tudo e, em especial, na criação 

literária, que aproxima leitor de uma realidade que, fora do livro, é impalpável e sem 

magia. O espaço e o tempo agindo na literatura, como observação do mundo, de seu 

mundo naquele contexto em que foi escrito e na própria escritura. Talvez mais intrigante 

do que essa perspectiva é nos colocarmos dentro desta catedral ou no meio desta imensa 

sinfonia.  

Flaubert dizia que o discurso humano mais parece uma chaleira rachada da qual 

tiramos melodias para os ursos dançarem, quando, no fundo, desejaríamos mesmo era 

comover as estrelas. E Hannah Arendt, em um ensaio sobre a reputação literária, 

pergunta se é possível haver de fato um gênio não reconhecido. Ou se é um caso de 

delírio daqueles que não são gênios. Ainda não há filosofia o bastante que possa nos 

fornecer hoje uma resposta a esse fenômeno em que o leitor figura acima do autor. Não 

há psicanálise possível pois precisamos de um distanciamento histórico para melhor 

observarmos as razões e as motivações sociais do leitor. Por ora estamos todos sendo 

sugados, os vivos, os mortos, a literatura, os deuses que inventamos, as memórias, as 

histórias, os amores. 
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RESUMO: Varlam Chalámov, escritor russo, viveu durante dezessete anos como prisioneiro 
em campos de extermínio stalinistas. Foi preso pela primeira vez em 29, sendo mandado para 
Solóvki, um dos primeiros campos do Gulag. Em 37 cai novamente nas garras do estado, sendo 
mandado, desta vez, para Kolimá, no extremo oriental da Sibéria, onde a temperatura chegava a 
sessenta graus negativos. Sobre essa experiência escreveu a obra colossal Contos de Kolimá, 
composta por seis ciclos de contos. Escreveu também muita poesia, peças de teatro, cartas, 
ensaios. O presente trabalho visa estabelecer algumas características fundamentais de sua obra, 
a partir das reflexões do autor, presentes em dois ensaios, sobre a literatura e sobre sua própria 
prosa. São eles: “Sobre a prosa”, ensaio de 1965 e “Sobre a minha prosa”, de 1971. Nesses 
ensaios, ele condensa suas ideias de como deve ser a literatura depois de Auschwitz, Hiroshima, 
Kolimá. O fundamento dessa “nova prosa” é que a literatura deve ser feita por escritores que 
sofreram na pele a matéria de sua escrita, deve-se escrever apenas sobre o que se conhece muito 
bem e qualquer um pode escrever. Suas concepções de verdade, talento, memória e experiência, 
assim como a relação com a tradição literária russa e ocidental e a própria experiência nos 
campos, entram em cena para pensar essa “nova prosa”.  
PALAVRAS-CHAVE: Varlam Chalámov. Literatura de testemunho. Gulag 

 

(...) era como se eu tivesse sonhado um sonho de muitos anos e só 
agora estivesse acordando. E me assustei, e um suor frio surgiu sobre 
a pele. Assustei-me com a tremenda força do homem, com o desejo e 
a capacidade de esquecer. Vi que estava pronto para esquecer tudo, 
apagar vinte anos da minha vida. E que anos! E, quando eu entendi 
isso, venci a batalha comigo mesmo. Soube que não permitiria à 
minha memória esquecer tudo o que eu tinha visto. E então me 
acalmei e adormeci (CHALÁMOV. 2016a. PP. 376-377) 

 

 Esse trecho é extraído do conto “O Trem”, último do terceiro ciclo de Contos de 

Kolimá, a principal obra de Varlam Chalámov, escritor russo nascido em 1907. Em 

1929, quando era estudante de Direito na Universidade de Moscou e fazia parte de um 

grupo de jovens trotskistas, foi preso pela impressão de um documento que criticava 

Stálin. Com uma pena de três anos, foi mandado para Solóvki, um dos primeiros 
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campos do que viria a ser o Gulag, que incluiu “todo o sistema soviético de trabalho 

escravo em todas as suas formas e variedades: campos de trabalho, campos de castigo, 

campos para delinquentes comuns e para presos políticos, campos para mulheres, 

campos para crianças, campos de trânsito” (APPLEBAUM. 2006. P. 19). Cumprida a 

pena, retorna a Moscou em 1932, onde trabalha como jornalista e publica seus primeiros 

contos.  

Em 1937 Chalámov preparava-se para publicar um livro de contos e a seguir um 

de poesia, quando é preso novamente, na onda dos grandes expurgos, que mandaram 

para os campos e o fuzilamento milhares de pessoas. Da prisão de Butírskaia é mandado 

para Kolimá, extremo oriental da Sibéria, onde ficavam os piores campos do Gulag, 

com uma pena de cinco anos. Durante a guerra, recebe uma pena adicional de dez anos, 

por dizer que Búnin era um clássico. Em 1946, consegue fazer um curso de enfermeiro, 

função que começa a desempenhar a partir daí, o que lhe permite chegar até o final da 

pena, em 51. Deixa Kolimá em 53, mas só com a reabilitação, em 56, pôde se fixar em 

Moscou novamente. Morre em 1982, surdo, cego, meio louco, jogado em uma clínica 

psiquiátrica, sem ver seus contos publicados oficialmente em seu país, o que só 

aconteceria alguns anos depois.  

  “O Trem” narra as últimas horas do escritor em Kolimá, depois de dezessete 

anos de campos. O escritor sobreviveu e está pronto para esquecer tudo mas, 

principalmente, para lembrar-se de tudo. Chalámov passou por minas de ouro e carvão, 

campos de trabalho, de castigo, chegou até mesmo a se transformar em um dokhodiaga 

ou fitil: expressões que denominam o detento em estado terminal. A fome, as doenças, 

as surras diárias, o trabalho extenuante e fatal, o frio de até sessenta graus negativos, a 

falta de sono, levaram Chalámov às portas da morte por mais de uma vez. Levaram 

também à escrita de uma obra colossal sobre essa experiência.  

 Chalámov escreveu muito: além de contos, escreveu cartas, ensaios, peças de 

teatro e muita poesia. Considerava-se, antes de tudo, um poeta. O presente trabalho visa 

examinar o lugar da verdade, da experiência e da memória na prosa de Chalámov, a 

partir do olhar do autor sobre sua própria obra, tendo como base alguns contos e os 

ensaios “Sobre a prosa”, de 1965, e “Sobre a minha prosa”, de 1971. São textos que 

mostram um pensamento em construção, contraditório, mas que revelam, como 

premissa básica de sua obra, a literatura como tradução artística de uma experiência, 

documento, testemunho. Depois de Auschwitz, Hiroshima, Kolimá o escritor deve 

assumir um compromisso com a verdade, exigida pelo novo leitor.  
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 No conto “Xerez”, que Chalámov afirma ser um exemplo de “precisão 

histórica”, o escritor descreve a morte e os últimos pensamentos do poeta Mandelstam 

em um campo de trânsito, morte que não presenciou, pensamentos aos quais não 

poderia ter acesso. Por exemplo: “A vida inteira tivera de se apressar. Era maravilhoso 

não precisar se apressar, poder pensar lentamente” (CHALÁMOV. 2015. P. 109).  

 Na fraqueza do poeta, uma grande indiferença tomava conta de tudo: “E tudo se 

equivalia: Hipócrates, o faxina com a marca de nascença e a própria unha suja” 

(CHALÁMOV. 2015. P. 109). Mas não é um conto apenas sobre a morte: antes de tudo, 

é sobre arte, criação, poesia: “Tudo, o mundo inteiro comparava-se a versos: trabalho, 

tropel de cavalos, casa, pássaro, penhasco, amor _ toda a vida entrava suavemente nos 

versos e acomodava-se bem ali. E assim devia ser, pois os versos eram o verbo” (P. 

111). Até o fim ele ainda compunha versos, que não conseguia mais anotar: “O melhor 

é aquilo que não se anota, que se compõe e desaparece, desmancha sem rastros, e 

apenas o prazer criador que ele sente e que não se confunde com mais nada demonstra 

que a poesia foi criada, que o maravilhoso foi criado” (P. 112). Mais do que um conto 

sobre Mandelstam, é um conto sobre Chalámov:  

 

A vida entrava sozinha, como uma déspota: ele não a chamava, mas 
ainda assim ela entrava em seu corpo, em seu cérebro, entrava como 
versos, como inspiração. E o significado dessa palavra revelou-se a ele 
pela primeira vez, em toda sua plenitude. Os versos eram aquela força 
vitalizadora, pela qual ele vivia. Exatamente assim. Ele não vivia 
graças aos versos, ele vivia por versos (CHALÁMOV. 2015. P. 111). 

 

  A arte é vida: esse é um dos sentidos para a verdade que Chalámov propõe para 

a literatura e para sua própria prosa. A arte que é vida é verdadeira, em contraposição à 

arte desconectada da vida, que trabalha com roteiros e histórias inventadas. A verdade é 

o que vem da vida real.  

Em “Sobre a prosa”, Chalámov narra uma conversa com um editor de uma 

revista moscovita, em que este questiona a veracidade do conto. Chalámov defende sua 

verdade, argumentando que, em primeiro lugar, “em “Xerez” é descrita aquela mesma 

estação de transferência em Vladivostok onde morreu Mandelstam e onde o autor do 

conto esteve um ano antes”. Depois, “aqui é quase a descrição clínica da morte por 

distrofia alimentar, ou dizendo de modo simples, por fome, aquela mesma fome da qual 

morreu Mandelstam” (CHALÁMOV. 2016a. P. 398). Ou seja, a morte do poeta não 
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precisa ter sido presenciada pelo autor para que seja relatada como “verdade”, já que ele 

tira elementos da própria experiência para narrar essa história. 

  Nesse contexto, escrever é um direito e um dever: “Será que eu não tenho o 

direito moral de escrever sobre a morte de Mandelstam? Isso é um dever meu” 

(CHALÁMOV. 2016a. P. 399). O escritor tem um compromisso não apenas com sua 

própria experiência, mas com os que pereceram nos campos:  

 

A necessidade desse tipo de documento é extraordinariamente grande. 
Pois, em cada família, tanto na aldeia quanto na cidade, entre a 
intelligentsia, trabalhadores e camponeses, havia pessoas _ ou 
parentes, ou conhecidos _ que pereceram na prisão. É justamente esse 
leitor russo, e não apenas russo, que espera de nós uma resposta 
(CHALÁMOV. 2016. P. 396).   

 

Esse novo leitor, “que espera de nós uma resposta”, exige também um novo 

escritor, que deve ser um “Plutão, que subiu do inferno, e não Orfeu, que desceu ao 

inferno”. O escritor deve escrever apenas sobre “aquilo que foi sofrido na própria carne 

[e] chega ao papel como um documento da alma, transfigurado e iluminado pelas 

chamas do talento” (P. 400). O escritor deve ser o que passou pela experiência, mas isso 

não basta: deve ter talento para narrar.  

Para expressar a morte, a memória não basta: a experiência precisa encontrar 

uma forma artística para se tornar comunicável, forma que demanda, inclusive, alguns 

procedimentos de ficcionalização. Longe de afastar sua escrita da verdade, a forma 

artística torna-se condição de expressão dessa verdade. Chalámov inventa nomes, faz 

uso da terceira pessoa, imprime uma estrutura musical a seus contos através de frases 

curtas, investe em repetições que criam um ritmo. Enfatiza a necessidade da brevidade, 

da simplicidade, do “corte de tudo o que pode ser chamado de ‘literatura’”, da clareza e, 

o mais importante, do sentimento: “É importante ressuscitar o sentimento. O sentimento 

deve voltar, vencendo o controle do tempo, a mudança de apreciações. Apenas sob essa 

condição é possível ressuscitar a vida” (CHALÁMOV. 2016. P. 401). A prosa de 

Chalámov é seca, árida, sem lamentações, explicações ou julgamentos. Mas é 

justamente essa aridez que faz com que o sentimento e a emoção gritem em suas 

páginas.  

O escritor defende também que as descrições de pessoas e paisagens sejam 

econômicas e os detalhes funcionem como símbolos. Além disso, Chalámov reivindica 

o direito ao erro, como uma forma de proteger sua verdade: “Todas as repetições, todos 
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os lapsos de que os leitores me acusam foram feitos por mim não por acaso, não por 

descuido, não por pressa...” (CHALÁMOV. 2015. P. 406). A questão da autenticidade é 

primordial para o autor.  

No ensaio, Chalámov se refere a um exemplo de correção que o deixa 

indignado: em “Como começou?”, há uma palavra não terminada, sempre corrigida 

pelos “editores” que publicavam sua obra: “Como começou? Em qual dos dias de 

inverno o vento mudou, e tudo ficou terrível demais? No outono nós ainda traba...” 

(CHALÁMOV. 2016. P. 32). O conto narra como, em 1937, os campos de trabalho se 

tornaram campos de extermínio. Esse final abrupto, interrompido, dá uma sensação de 

algo que veio de repente, algo importante, agudo, avassalador, que é o próprio tema do 

conto. O que pode parecer um erro, pode também abrir ao leitor o caminho para os 

sentimentos e os fatos que Chalámov quer transmitir por vias menos racionais, talvez, 

incorporados à forma da palavra. O escritor quer que o leitor experimente, sinta junto 

com ele sua verdade.  

Em “Lida”, o narrador encontra uma estratégia de sobrevivência justamente em 

um “erro”.  Krist, o protagonista do conto, prestes a terminar a pena, enfrenta a tensão 

da espera pela liberdade, pois possuía, em sua condenação, a letra T de trotskista. 

Mandados ao campo para morrer, os portadores dessa letra ficavam sujeitos às “ordens 

especiais”: “durante o tempo de encarceramento, privar de conexão por telégrafo e 

correio, usá-lo apenas para trabalho físico pesado, informar sobre o comportamento a 

cada quatro meses” (Chalámov. 2016. P. 164). Krist sabia que, mesmo que o deixassem 

sair de Kolimá, estaria para sempre marcado e busca uma solução, que vem como uma 

criação artística, “como vem os melhores versos, as melhores linhas de um conto. 

Pensa-se nela dia e noite sem uma resposta, e vem uma iluminação, como a alegria da 

palavra exata, como a alegria de uma decisão” (P. 168). A sobrevivência aqui é arte, 

imaginação, construção artística. Não esperança, mas a alegria da criação.  

A solução chamava-se Lida, uma moça que Krist ajudara dois anos antes. No 

momento em que se passa a história, ela era responsável por digitar os passaportes de 

soltura dos presos. Krist lhe pede que não digite e letra T. Que “erre” e esqueça do T. A 

solução, portanto, vem através de um erro: erro e imaginação caminham juntos na 

sobrevivência dentro do campo e na obra de Chalámov.  

A leitura da obra de Chalámov é uma experiência para o leitor, que deve tirar 

suas próprias conclusões, sentir e refletir junto com o autor. Como se este construísse 

sua verdade junto com o leitor. Chega, inclusive, a dividir com este as escolhas estéticas 
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a fazer para narrar uma história, como faz no conto “A gravata”, que começa com uma 

pergunta: “Como contar sobre aquela maldita gravata?” (CHALÁMOV. 2015. P. 165).  

Para o escritor, a verdade é múltipla: “O escritor deve lembrar que, no mundo, 

há milhares de verdades” (CHALÁMOV. 2016. P. 401). Essa frase sugere a humildade 

que o escritor deve ter ao tratar de seu material. Mas também a multiplicidade de 

perspectivas concretizadas nas repetições que traz Contos de Kolimá, onde o autor 

repete temas, personagens, histórias, acontecimentos, tratando-os de diversas maneiras. 

Muitas vezes, traz versões contraditórias para uma mesma história. Um exemplo disso 

são as versões sobre o fim da letra T na condenação de Chalámov. Em “Lida”, como 

vimos acima, isso teria ocorrido por um estratagema do narrador ao final da pena de dez 

anos, quando o narrador já se preparava para deixar Kolimá ou, pelo menos, para 

terminar sua pena. Em “Meu processo”, que aparece apenas alguns contos depois, há 

uma versão menos poética, porém mais próxima da realidade: Chalámov foi denunciado 

por informantes dentro do campo, ainda nos anos da guerra, por ter dito que Búnin era 

um clássico. Por isso, recebeu uma nova pena de dez anos mais cinco de privação de 

direitos, e foi essa pena que lhe tirou o T do documento. Ainda assim, será que a versão 

de “Lida” é menos verdadeira do que a de “Meu processo”?   

O mais importante, a verdade, não está nos fatos, está em outro lugar: “A 

questão nos Contos de Kolimá está na representação de novas leis psicológicas, na 

investigação artística de um tema terrível, e não na forma da entonação da ‘informação’, 

não na coleta de fatos”. E conclui: “Embora, certamente, qualquer fato em Contos de 

Kolimá seja irrefutável” (CHALÁMOV. 2016. P. 395).   

 Chalámov está preocupado com “o que há de novo no comportamento do 

homem quando rebaixado à condição animal”. Sob as condições impostas pelo campo, 

as alterações na psique são irreversíveis, “como as queimaduras por frio. A memória 

dói, assim como dói a mão queimada pelo frio ao primeiro sopro de vento gelado”.  

Essas marcas nunca, nunca cicatrizam: “Não há ninguém que, ao voltar da prisão, viva 

um só dia sem se lembrar do campo, do seu trabalho humilhante e terrível” 

(CHALÁMOV. 2016. P. 395). 

 E Chalámov tinha uma memória prodigiosa. Dizia que a memória era formada 

por fitas onde era possível guardar tudo o que se viveu, cada dia, cada hora, cada 

minuto. E depois, para acessar esse material, o escritor precisava entrar em um estado 

de inspiração, de criação, que conseguia atingir apenas depois de um intenso trabalho de 

busca, de espera. Quando a memória vem, já encontra no papel sua forma artística, já 
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vem em metáforas e imagens: para Chalámov, um escritor não deve escrever e 

reescrever, pois isso mataria a autenticidade da prosa, regra que tira da poesia. Sua 

concepção de memória, fundamental para a transcrição de sua experiência, se confunde 

com criação: lembrar é também criar. Mas é também experimentar novamente o 

passado: ele sofria muito ao escrever, chorava, gritava, gesticulava, falava sozinho. As 

lágrimas só paravam quando terminava o conto ou uma parte do conto.  

 Para defender a novidade de sua verdade, Chalámov tenta criar um terceiro lugar 

para sua prosa: “Quando me perguntam o que eu escrevo, eu respondo: eu não escrevo 

memórias. Não há nada de memórias em Contos de Kolimá. Tampouco escrevo contos, 

melhor dizendo, esforço-me para escrever não um conto, mas qualquer coisa que não 

seja literatura” (CHALÁMOV. 2016. P. 408). E chega a um lugar paradoxal onde a 

escrita não é nem memória, nem literatura. Talvez fosse uma tentativa de enfatizar sua 

prosa como arte, uma nova forma de arte. Pois, se lida como memória, não seria levado 

em conta o aspecto estético de sua obra; se lida como literatura, talvez não fosse 

considerada a fonte de suas palavras, o mais importante, a verdade de sua experiência. 

Para o autor, não se trata de “prosa de documento, mas prosa, sofrida como documento” 

(CHALÁMOV. 2016. P. 408). Escrever é uma experiência, assim como ler deve ser. 

Podemos considerar a prosa de Chalámov como “literatura de testemunho”, a 

literatura de alto teor testemunhal que ganhou corpo após a Segunda Guerra: nos 

Estados Unidos e na Europa, seu principal tema foi a Shoah, já na América Latina foi a 

repressão sofrida nas ditaduras e as injustiças sociais. De toda forma, essa literatura é 

marcada pela articulação entre memória e história e refere-se a um outro “real”, o “real” 

do trauma. Para Seligmann (2003. P. 386):  

 
Na literatura de testemunho não se trata mais de imitação da realidade, 
mas sim de uma espécie de ‘manifestação’ do ‘real’. É evidente que 
não existe uma transposição imediata do ‘real’ para a literatura: mas a 
passagem para o literário, o trabalho do estilo e como a delicada trama 
de som e sentido das palavras que constitui a literatura é marcada pelo 
‘real’ que resiste à simbolização. Daí a categoria do trauma ser central 
para compreender a modalidade do ‘real’ de que se trata aqui. 

 

Não é o “real” do realismo do XIX, não é o real dos fatos, é o real da alma 

marcada pelo sofrimento que não passa. O trauma é a presentificação do passado, 

presentificação de uma experiência que se repete por não poder ser totalmente 

assimilada. Nesse contexto, a escrita da experiência torna-se uma tentativa de superação 

desse passado: lembrar, reviver, para assimilar essa experiência, para poder transformar 
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o que aconteceu em experiência de fato e, finalmente, poder esquecer.  E só a arte 

possibilita essa superação, só a arte pode transformar todo o horror em outra coisa: “em 

Contos de Kolimá não há nada que não tenha sido a superação do mal, o triunfo do bem, 

se abordarmos a questão sobre um plano maior, o plano da arte” (CHALÁMOV. 2016. 

P. 396).  
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O ARQUIVO E A TESTEMUNHA – UMA TENTATIVA DE ANÁLISE 

COMPARADA ENTRE OS PAPÉIS DA PRISÃO DE JOSÉ LUANDINO VIEIRA E 
AS MEMÓRIAS DO CÁRCERE DE GRACILIANO RAMOS 

Elisa Scaraggi (PHDCOMP FCT, CEC, FLUL, UL) 

 

RESUMO: 
Este trabalho é uma tentativa de analisar comparativamente as obras Memórias do cárcere e Papéis 
da prisão, respectivamente do escritor brasileiro Graciliano Ramos e do angolano José Luandino 
Vieira. Ambos presos por suas ideias políticas, os dois escritores mantiveram uma relação 
privilegiada com a escrita que, para eles, tornou-se o meio primário para narrar a experiência da 
prisão. Para os dois escritores, além de ser um instrumento capaz de contrastar o perigo de um 
embrutecimento moral e intelectual, a escrita também tinha um valor literário, já que ambos 
consideravam que as anotações tomadas atrás das grades podiam vir a ser úteis em vista de um 
trabalho literário posterior. Apesar dos pontos de contato entre os dois autores, pelos contextos e pelas 
condições de produção, mas sobretudo pela sua natureza textual, as obras carcerárias de Graciliano 
Ramos e Luandino Vieira se posicionam em dois extremos da produção literária que surge da 
experiência da prisão. Retomando em parte o título de uma das obras mais conhecidas do filosofo 
italiano Giorgio Agamben, o que proponho analisar são as principais caraterísticas das duas obras e 
seu papel de testemunha e arquivo. 
Palavras-chave: Graciliano Ramos. Luandino Vieira. Arquivo. Testemunha. Prisão. 
 

Ainda que a experiência da prisão possa assumir formas e modalidades variadas, ela está 

sempre marcada pela violência e pela inscrição do preso, enquanto sujeito, numa situação de 

exceção. Diferentes contextos históricos, políticos e geográficos, além das evidentes 

dessemelhanças entre os próprios presos, configuram essa multiplicidade de experiências. 

Ao analisarmos a literatura que narra a prisão e/ou que é produzida no interior dela, também 

nos deparamos com tal diversidade.  

A primeira marca divisória diante da qual esbarramos quando investigamos a 

literatura carcerária é aquela entre presos comuns e presos políticos. Todavia, há uma 

necessidade urgente de repensar a denominação de “presos comuns” e, em consequência, 
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também a diferenciação entre essa categoria e a dos presos políticos, porque continuar a 

adotar a definição “presos comuns” pode nos levar a menosprezar não só a eventual produção 

literária dessas pessoas, mas sobretudo sua experiência humana de sofrimento. 

Aliás, é preciso considerar que essas categorias são mais ambíguas do que 

costumamos pensar. Perguntemo-nos, por exemplo, em qual das categorias caberiam as 

camponesas angolanas capturadas pelos portugueses durante a guerra colonial e que, sem 

julgamento, acabaram presas por tempo indeterminado no campo prisional de São Nicolau, 

famoso por em Angola hospedar os militantes dos movimentos anticoloniais da época1. 

Presas por ter supostamente colaborado com a guerrilha, o grau de conscientização política 

dessas mulheres era praticamente nulo e é muito mais provável que elas ajudassem os 

guerrilheiros porque entre eles havia os seus parentes, os seus esposos. Então, essas mulheres, 

conhecidas também como as “manas do Bolongongo 2 ”, são presas políticas ou presas 

comuns?  

Vamos fazer mais um exemplo que vem da África colonial e que mostra como as 

categorias não são estáveis ao longo do tempo. Na África do Sul e na Rhodesia, nos anos da 

luta anticolonial e antiapartheid, muitas pessoas eram presas de maneira preventiva, sem 

receber acusações formais nem processos legais, por ser potencialmente perigosas para o 

sistema colonial. Eles eram definidos detainees (detentos), enquanto definiam-se political 

prisoners (presos políticos) só aqueles que eram formalmente acusados, processados e 

condenados à prisão (Buntman 2003; Alexander 2011). Entre os detainees havia muitos 

nacionalistas, até líderes de movimentos nacionalistas, porém o sistema não lhes concedia a 

denominação de presos políticos, provavelmente para não alertar a comunidade internacional 

com o número alarmante de militantes detidos. 

É preciso, então, repensar ou pelo menos questionar as categorias, também porque, 

das obras de ambos os escritores que aqui analisamos, e que foram presos políticos, emergem 

inúmeras contradições e incongruências, como por exemplo “presos comuns” que não 

                                                        
1  Devo o conhecimento dessa história a uma palestra da historiadora angolana Maria da Conceição Neto, 

intitulada “Prisões coloniais e memórias seletivas: O que é lembrado? Quem é esquecido? O caso das 

camponesas enviadas para o campo prisional de São Nicolau (Angola, 1969)”. A palestra foi dada no âmbito 

da conferência internacional Encarceramento colonial no séc. XX. Uma abordagem comparativa, que teve lugar 

em Lisboa, nos dias 21-23 de julho de 2016.   
2  Essa é a denominação usada num artigo baseado numa conversa com a historiadora Conceição Neto e 

publicado pelo site Rede Angola (Frazão 2015). 
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raramente demostravam um grau de politização e de coerência intelectual maior do que os 

presos políticos3. 

Na hora da análise, porém, enquanto estudiosos, precisamos de categorias que 

permitam fixar limites e nos orientar melhor. Então, uma distinção significativa e que 

prescinde da dicotomia preso político/comum, é aquela entre os presos que entram na cadeia 

já sendo escritores e os que se tornam tais dentro da prisão e, podemos dizer, por causa da 

prisão, ou seja, para contar a própria experiência atrás das grades. Este último é o caso das 

narrativas mais contemporâneas do cárcere, ou, por exemplo, de Primo Levi, que começou a 

escrever para testemunhar o horror do campo de concentração, e que só depois de muitos 

anos se dedicou também a outros tipos de escrita. A distinção que propomos não quer 

encorajar uma avaliação diferente das obras literárias: não se trata de emitir juízos de valor a 

priori sobre a literatura de escritores ‘profissionais’ ou ‘amadores’, mas de perceber atitudes 

diferentes perante a experiência do cárcere e a necessidade de escrever dela. 

De fato, se como afirma Primo Levi, todos os sobreviventes têm em comum o anseio 

de contar os fatos pelos quais passaram (Belpoliti 1997, 178), nem todos passam do conto 

oral à narrativa escrita. O próprio Levi, declarava que, ao sair do Lager, ele tinha uma carga 

narrativa “patológica” e que os seus livros de testemunho nasciam primeiramente como 

“contos orais” (Belpoliti 1997, 178). Para Levi, só depois de muito tempo a urgência do 

desabafo cedeu lugar à escrita4, que para ele era um jeito – o melhor jeito – de pôr ordem 

entre as coisas (Belpoliti 1997, 203).  

Ao contrário de Levi, para o brasileiro Graciliano Ramos e o angolano José Luandino 

Vieira, a escrita é o meio primário para narrar a experiência da prisão. Já dentro da cadeia, 

ambos começaram a pôr por escrito as próprias observações. Graciliano e Luandino 

recorreram à escritura e ao estudo como instrumentos para contrastar o perigo de um 

                                                        
3 Também acontece o contrário, como é possível perceber lendo alguns dos comentários de Luandino Vieira 

sobre os seus companheiros de reclusão no Tarrafal, campo de concentração que hospedou os militantes dos 

movimentos nacionalistas de Angola, São Tomé e Cabo Verde. Recém-chegado ao campo, Luandino anota no 

seu diário: «O ambiente e pessoas mto. distorcidas pelo s/ individualismo (todos querem ser líderes, ninguém 

militante...). Custa a acreditar que sejam p[resos] p[olíticos] (Vieira 2015, 596)». 
4 Lo stesso mio scrivere diventò un’avventura diversa, non piú l’itinerario doloroso di un convalescente, non 

piú un mendicare compassione e visi amici, ma un costruire lucido, ormai non piú solitario: un’opera di chimico 

che pesa e divide, misura e giudica su prove certe, e s’industria di rispondere ai perché. Accanto al sollievo 

liberatorio che è proprio del reduce che racconta, provavo ora nello scrivere un piacere complesso, intenso e 

nuovo, simile a quello sperimentato da studente nel penetrare l’ordine solenne del calcolo differenziale (Levi 

1975, 157). 
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embrutecimento moral e intelectual. Porém, não se tratava de uma escrita com função 

exclusivamente terapêutica, nem de um simples entretenimento: as anotações também tinham 

valor literário, porque ambos os escritores consideravam que elas podiam vir a ser úteis em 

vista de um trabalho literário posterior. 

 Na nossa opinião, essa relação privilegiada com a escrita deve-se também ao fato que 

os dois eram escritores antes de ser presos, embora para nenhum dos dois a literatura fosse a 

ocupação principal, o ganha-pão. Graciliano era um funcionário público que, porém, já 

gozava de certa fama literária no meio brasileiro: ele tinha publicado já dois livros bem 

recebidos pela crítica e publicaria o terceiro – Angústia – durante a reclusão. Ao contrário, 

no momento da prisão em 1961, Luandino só tinha publicado uma pequena coletânea de 

contos intitulada A cidade e a infância, e sua fama era limitada aos poucos interessados na 

literatura da então colônia portuguesa de Angola. Porém, para ele era evidente que ele era 

escritor. A esse propósito, citamos uma anedota reveladora relatada nos Papéis. Em 63, em 

Luanda, no Pavilhão Prisional da PIDE, Luandino tem esse diálogo com outro preso que o 

interroga sobre o motivo da sua prisão: «- És comunista? –Não! – Democrata? – Não! – 

Então? Liberal? – Não! Sou escritor! (Vieira 2015, 161)». Nessa reivindicação de ser escritor, 

ecoa a afirmação “Não, senhor. Faço livros” que Graciliano dirige ao diretor da Colônia 

correcional no momento em que é autorizado a deixar a Ilha Grande e promete escrever sobre 

ela5. 

Contudo, apesar dos pontos de contato entre os dois autores, pelos contextos e pelas 

condições de produção, mas sobretudo pela sua natureza textual, as obras carcerárias de 

Graciliano e Luandino se posicionam em dois extremos da produção literária que surge da 

experiência da prisão. A primeira diferença se apresenta logo nos títulos das duas obras: 

Memórias e Papéis. Enquanto o primeiro remete a um gênero literário já estabelecido que 

pressupõe uma narrativa autobiográfica bem estruturada, o segundo nos faz pensar numa 

série de folhas espalhadas e reunidas, se não ao acaso, também sem um projeto literário 

específico e sistematizado.  

                                                        
5 -Levo recordações excelentes, doutor. E hei de pagar um dia a hospitalidade que os senhores me deram. -Pagar 

como? exclamou a personagem. - Contando lá fora o que existe na ilha Grande. -Contando? -Sim, doutor, 

escrevendo. Ponho tudo isso no papel. O diretor suplente recuou, esbugalhou os olhos e inquiriu carrancudo: - 

O senhor é jornalista? -Não senhor. Faço livros. Vou fazer um sobre a Colônia Correcional. Duzentas páginas 

ou mais. Os senhores me deram assunto magnífico. Uma história curiosa, sem dúvida (Ramos 1974, 394). 
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Cabe aqui fazer uma pequena nota introdutória às duas obras, para quem não tiver 

familiaridade com elas. As Memórias, publicadas em 1953 depois da morte de Graciliano 

Ramos, são a elaboração literária da experiência de detenção do autor6, elaboração feita após 

muitas reflexões, inclusive sobre o porquê e a forma como contar casos passados há muitos 

anos num contexto tão sofrido. O autor admite ter sido obrigado a destruir as anotações que 

mantinha, todavia, estas não lhe fazem falta na hora de escrever: no primeiro capítulo, 

verdadeira declaração de intenções, Graciliano chega a afirmar que não possuir as anotações 

pode até vir a ser uma vantagem para conseguir criar uma boa narrativa literária. As 

Memórias do cárcere situam-se na fronteira entre ficção literária e realidade, sendo que o 

texto oscila constantemente entre uma esfera política de denúncia da violência do Estado e 

uma esfera privada, na qual se expõem os sentimentos e pensamentos do autor. O resultado 

é uma narrativa que, embora verdadeira, também não se constitui enquanto documento 

histórico; um texto que se apresenta como ato literário, mas ao mesmo tempo reivindica seu 

lugar no campo do real. 

Por outro lado, os Papéis da prisão são uma edição filologicamente bem cuidada dos 

diários que Luandino Vieira escreveu clandestinamente durante onze dos doze anos de 

reclusão (1961-1972) aos quais foi condenado pelo regime colonial português por ter se 

envolvido no movimento de libertação de Angola. Os Papéis se compõem de 18 cadernos 

constituídos por apontamentos, desenhos, cartas, bilhetes trocados entre presos, fragmentos 

de jornais, etc. Eles acompanham as peregrinações do seu autor por várias cadeias de Luanda 

(1961-1964), até o Campo do Tarrafal, em Cabo Verde, no qual o autor ficou preso de 1964 

a 1972. É importante destacar que, além dos diários, agora reunidos nos Papéis, a maioria da 

produção literária ficcional de José Luandino Vieira remonta aos anos da prisão.  

Acreditamos que as duas formas de escrever a experiência da prisão correspondem a 

duas atitudes distintas que os escritores assumem: se Graciliano pode ser definido uma 

testemunha da história e a sua obra pode se encaixar na categoria da literatura testemunhal, 

a atitude de Luandino é a do arquivista, que organiza meticulosamente o arquivo da 

resistência com a clara sensação de ser um agente da história. É preciso dizer que em 

Luandino se enxerga uma propensão para o arquivo que vai além da experiência do cárcere. 

Naqueles anos de luta contra o colonialismo, o ideal do bom intelectual combatente era 

                                                        
6 A prisão de Graciliano Ramos durou de março de 1936 a janeiro de 1937. 
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construir os arquivos da resistência, os “arquivos implacáveis”. Nos diários, Luandino usa 

essa expressão só uma vez para se referir à transcrição de alguns poemas nos seus cadernos 

(Vieira 2015, 505), porém a expressão era mais difundida, como confirma esse trecho de 

autoria do seu amigo Carlos Ervedosa, autor de um famoso Roteiro da literatura angolana:  

Começamos a guardar as cartas que nos chegavam do Tarrafal. Aliás, 
andávamos todos, há já alguns anos, a guardar desenhos, poemas, contos e 
outros escritos, uns dos outros, impublicáveis nesse tempo, formando os 
nossos “arquivos implacáveis”, como então lhes chamávamos (Laban 1980, 
94)  

 
O gesto de arquivista do Luandino é duplo, mas conjuga sempre estética e política: por um 

lado, até 1964, enquanto é preso em Luanda, ele utiliza a escrita dos diários como meio de 

comunicação com o mundo fora da prisão e, através da sua mulher, a quem entrega os 

cadernos clandestinos, consegue passar informações importantes para o movimento. Aliás, a 

sua participação na luta se dá também através da ficção escrita dentro do cárcere, e penso 

principalmente em Luuanda, coletânea publicada em 1964 quando Luandino já tinha sido 

transferido para o Tarrafal, na qual não faltam as referências explícitas à luta anticolonial e à 

situação dos militantes nacionalistas presos7. Por outro lado, uma das maiores preocupações 

de Luandino ao longo de todos os anos de reclusão é criar um arquivo da cultura angolana. 

Pensemos então nas listas de expressões em kimbundu ou em português akimbundado, ou 

nos apontamentos sobre algumas figuras do folclore, nos provérbios e nas estórias 

tradicionais que Luandino ouve dos seus companheiros de reclusão e que vai anotando. 

Pensemos ainda no projeto do Cancioneiro Popular Angolano, ao qual Luandino se dedica 

com constância, construindo um acervo composto por dezenas de canções em kimbundu. A 

intenção que motiva a compilação do cancioneiro é claramente difundir a cultura angolana, 

por isso o autor enviava as canções recolhidas para seus companheiros fora da prisão, para 

que eles pudessem «aproveitá-las para alguma coisa» porque «quietas não dão filhos (Vieira 

2015)». A motivação atrás da recolha desse material, como o autor afirma na longa entrevista 

que fecha o volume dos Papéis da prisão, é justificar a independência política: «A nossa 

                                                        
7A publicação de Luuanda marcou a história portuguesa, além da história da literatura angolana. Em 1965, a 

Sociedade Portuguesa dos Escritores (SPE) atribuiu a Luuanda o Grande Prémio da Novelística, o maior prêmio 

literário português. Quando se difundiu a notícia que a SPE tinha premiado um ‘terrorista’, condenado a 14 

anos por ter atentado à segurança e à integridade da Pátria, o escândalo que se criou foi literário, mas também 

político. Alguns membros da SPE chegaram a ser detidos, e a sede da sociedade –logo declarada extinta –foi 

destruída durante um ataque fascista da PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado). 
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independência política tem uma base cultural porque nós temos uma diferença cultural que 

justifica uma independência política (Vieira 2015, 1053)». 

Tudo isso acontece, podemos dizer, “ao vivo”, e esse é outro elemento que distancia 

os Papéis das Memórias. É certo que nos Papéis existe uma forte componente temporal: 

lembramos que Luandino Vieira passa 12 anos na cadeia, portanto é natural que na leitura 

dos diários se perceba o efeito do passar do tempo sobre o autor. Porém as anotações nunca 

são retrospectivas: elas correspondem aos pensamentos, impressões e considerações que 

Luandino pensava e sentia no momento da escrita.  

Ao contrário, nas Memórias do cárcere de Graciliano o problema do tempo aparece 

em toda a sua evidência. Como sabemos, o autor começou a trabalhar nas Memórias a uma 

década de distância da sua prisão8. O crítico Fábio Cesar Alves, afirma que é preciso levar 

em conta a duplicidade de vozes e de temporalidades que se instauram no discurso, porque 

no texto, fundem-se as vozes do prisioneiro de 1936 e do escritor militante de 1946 (Alves 

2013, 17). Isso significa que  

(...) para o narrador das Memórias, o passado, manipulado pela imaginação 
(...) somente lhe interessa na medida em que responde à “necessidade 

urgente de recompô-lo”, ou seja, conforme atenda aos dilemas enfrentados 

e repostos para o sujeito situado no presente da escritura (Alves 2013, 15).  
 

Essa duplicidade de temporalidades não seria caraterística exclusiva das Memórias de 

Graciliano, mas de toda a literatura do testemunho. Aliás a duplicidade, em geral, é própria 

desse gênero. Como já dissemos, trata-se de um gênero híbrido, que se situa no limite entre 

ficção literária e história. Pensemos na definição de literatura do testemunho de Alfredo Bosi, 

que aparece num artigo sobre as Memórias do cárcere. Segundo o crítico, a escrita do 

testemunho é bifronte, «nem pura ficção, nem pura historiografia (Bosi 1995, 309)». Em 

consequência disso, o sujeito responsável por essa escrita também é bifronte, ou, como o 

define o filosofo Giorgio Agamben (2008), é um sujeito cindido9, porque olha para si mesmo 

                                                        
8 Segundo um documento datilografado que indica, para cada parte de Memórias do Cárcere, as datas de início 

e término de cada capítulo, Graciliano começou a escrever o primeiro capítulo da primeira parte no dia 

22/Jan/46 e terminou o último capítulo da quarta parte no dia 1/ Abr/ 51. Contudo, outro documento, atesta que 

desde 1937, logo após a libertação, Graciliano tinha começado a trabalhar numa primeira versão de um livro 

sobre a sua experiência na cadeia.  
9 «O sujeito do testemunho é constitutivamente cindido, só tendo consistência na desconexão e na separação – 

não sendo, contudo, redutível às mesmas. Isso significa “ser sujeito de uma dessubjetivação”; por isso, a 

testemunha, o sujeito ético, é o sujeito que dá testemunho de uma dessubjetivação (Agamben 2008, 76)».   
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como se estivesse olhando para outra pessoa. Além disso, quando abordamos a literatura de 

testemunho, é preciso considerar que à multiplicidade de temporalidade interna ao texto, se 

soma também a temporalidade própria do leitor, se considerarmos a leitura como ato de 

atualização do texto por parte de quem lê (Seligmann-Silva 1998). A complexidade que 

resulta dessa teia de temporalidades e subjetividades é o que faz com que a literatura de 

testemunho seja um objeto escorregadio e difícil de analisar em toda a sua plenitude.  
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ESPIRAL ASCENDENTE E HOSPÍCIO É DEUS: MAURA LOPES CANÇADO E A 

ESCRITA DE RESISTÊNCIA. 
 

Ornella Erdós Dapuzzo1. (FURG) 
Luciana Paiva Coronel (FURG) 

 
RESUMO: O presente artigo traz uma análise a respeito da construção narrative de Maura Lopes Cançado em 
Hospício é deus: diário I e no conto intitulado Espiral ascendente. Busca-se compreender de que forma o 
mecanismo de escrita tranforma-se em uma ação de resistência, no sentido não apenas de efetuar uma denúncia, 
mas também de garantir a sobrevivência em um espaço fechado. 
Palavras-chave: Maura Lopes Cançado, escrita de si, resistência. 
 
ABSTRACT: This article is about to discuss Maura Lopes Cançado’s narrative process in two of her texts: 

Hospício é deus: diário I and the short story Espiral ascendente. It aims to analyze how the writing turns to a 
mechanism of resistance that not only denounces but also guarantees the survival in an institution.  
Key-words: Maura Lopes Cançado, self-writing, resistance.  
  

 

I- O eu inscrito nos textos: ajustes e desajustes de uma personalidade  

Através da ideia de que todos somos "homens narrativas", descrita por Pierre 

Bourdieu (1986) ao estabelecer que os indivíduos não se constroem de forma linear e 

constante, mas sim por meio de variações de trajetórias e, consequentemente, por 

modificações de si, torna-se possível a reflexão acerca da maneira como a autora se inscreve 

na narrativa, levando em consideração as aproximações e distanciamentos entre o eu da 

enunciação e o eu do enunciado. 

Philippe Lejeune (2014), ao estudar a escrita autobiográfica, formula o que 

entendemos enquanto "pacto autobiográfico". Para o autor, para que haja uma autobiografia, 

além de uma série de critérios, devem haver dispositivos que garantam ao leitor que aquilo 

                                                        
1 Mestranda em História da Literatura pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 
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que lhe é apresentado seja uma verdade passível de verificação no mundo empírico. A busca 

pela aproximação direta entre o sujeito do enunciado e o sujeito da enunciação, ou seja, a 

relação direta entre autor, personagem e narrador, é um dos principais critérios para se alegar 

que um texto pertence ao gênero autobiográfico. 

 O nome de Maura é apresentado não só na capa de seus livros publicados, mas 

também nos paratextos. Ao fim da nova edição de 2015, temos um breve perfil biográfico 

escrito por Maurício Meireles. Além disso, em Hospício é deus, o nome indicado na capa se 

encontra na nomeação da personagem e narradora. Maura Lopes Cançado, enquanto nome 

próprio, se doa como autora, personagem principal e narradora. Tudo conforme o 

estabelecido por Lejeune: 

 

A autobiografia (narrativa que conta a vida do autor) pressupõe que haja 
identidade de nome entre o autor (cujo nome está estampado na capa), o 
narrador e a pessoa de quem se fala. Esse é um critério muito simples, que 
define, além da autobiografia, todos os outros gêneros da literatura íntima 
(diário, autorretrato, autoensaio). (LEJEUNE, 2014, p.27-8) 

  

Entretanto, nesse estudo inicial, o pesquisador não leva em conta a questão levantada 

por Bourdieu, uma vez que sua teoria se mantém focalizada na lealdade e referencialidade 

nominal. Em contraponto, Pierre Bourdieu pondera:  

 

"Designador rígido", o nome próprio é a forma por excelência da imposição 
arbitrária que operam os ritos de instituição: a nominação e a classificação 
introduzem divisões nítidas, absolutas, indiferentes às particularidades 
circunstanciais e aos acidentes individuais, no fluxo das realidades 
biológicas e sociais. Eis por que o nome próprio não pode descrever 
propriedades nem veicular nenhuma informação sobre aquilo que nomeia: 
como o que ele designa não é senão uma rapsódia heterogênea e disparatada 
de propriedades biológicas e sociais em constante \ mutação, todas as 
descrições seriam válidas somente nos limites de um estágio ou de um 
espaço. Em outras palavras, ele só pode atestar a identidade da 
personalidade, como individualidade socialmente constituída, à custa de 
uma formidável abstração. (BOURDIEU, 1986, p.187)  

 
Essa honra à assinatura, ou nas palavras de Lejeune, esse "contrato de identidade" 

(p.39), é verificável no diário de Cançado sem restrições. Contudo, deve-se partir da noção 

de que esse "contrato" ocorre apenas a nível estrutural, pois difícil seria afirmar que ao longo 

de sua escrita estaríamos frente a um mesmo sujeito. 
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Também em uma análise de contraponto às noções propostas pelo pesquisador 

francês, é possível se ater ao estudo desenvolvido por Leonor Arfuch (2010), estudiosa que 

parte de alguns pressupostos defendidos por Lejeune e busca, de forma menos ortodoxa, 

levantar novas questões para reflexão. Próxima ao que Bourdieu menciona em seu estudo, 

Arfuch defende a impossibilidade de caracterização homogênea e linear do sujeito inscrito 

na narrativa. É para além do empirismo que se traçam as aproximações e naturais 

modificações do indivíduo da narrativa. A relação autor x narrador x personagem dá-se 

através da construção historiográfica e fictícia de um passado a ser rememorado e/ou de um 

presente a ser testemunhado: 

 

 Efetivamente, para além do nome próprio, da coincidência 
"empírica", o narrador é outro, diferente daquele que protagonizou 
o que vai narrar: como se reconhecer nessa histórica, assumir as 
faltas, se responsabilizar por essa outridade? E, ao mesmo tempo, 
como sustentar a permanência, o arco vivencial que vai do começo, 
sempre idealizado, ao presente "testemunhado", assumindo-se sob 
o mesmo "eu". (ARFUCH, 2010, p.55) 

 
 

 Considerando, primeiramente, a obra Hospício é deus: diário I (2015), vemos de 

forma mais direta a presença de Maura Lopes Cançado dentro do texto. Primeiro, pelo fato 

da utilização do nome próprio na narrativa e em segundo lugar, e talvez mais importante, 

pela presença de uma trajetória de vida descrita que causa um estranhamento e deslocamento 

desse “eu”. Estamos frente a centenas de páginas e diferentes possibilidades de assimilação 

da personagem Maura. O indivíduo “Maura Lopes Cançado” é um “sujeito narrativa”. A 

escrita diária auxilia na construção de sua personalidade ao mesmo tempo em que lhe revela 

novas características. O diário, com uma expressão narrativa incontestável, cria e recria o 

espaço de onde fala a sua narradora e é a partir desse jogo de construções que o “eu” afirma-

se e nega-se, carregado de reflexões subjetivas que se perdem quando intentam afirmações 

absolutas. É nessa busca por uma constituição de si, através da escrita, que Maura aciona sua 

memória e descreve suas impressões de vida em um momento de clausura. 

Ainda que a personagem tenha alegado que “será deveras lastimável se este diário for 

publicado” (p.132), a mesma demonstra seguir critérios de escrita, selecionando o que irá 

constar na obra. Encontramos, em algumas passagens, enunciados em que a narradora 

266

MUSEU1076
Pencil



4 
 

demonstra prazer na possibilidade de tornar pública sua trajetória no Engenho de Dentro, 

pois só desta maneira seria possível apresentar tal realidade tão desconhecida: 

 

Gostaria de escrever um livro sobre o hospital e como se vive aqui. Só quem 
passa anonimamente por este lugar pode conhecê-lo. E sou apenas um 
prefixo no peito do uniforme. Um número a mais. À noite, em nossas 
camas, somos contadas como se deve fazer com os criminosos nos 
presídios. Pretendo mesmo escrever um livro. Talvez já o esteja fazendo, 
não queria vive-lo. (CANÇADO, 2015, p.58). 
 

 
 O caráter “íntimo” do diário passa a ser repensado no momento em que Maura 

reconhece que torná-lo público poderia vir a ser um mecanismo eficiente de denúncia: 

 
É um diário íntimo, mas como ela mesma diz, escreve e reescreve, rasga a 
maioria das páginas, escolhe-as. Sendo assim, é uma escrita trabalhada, 
lapidada e selecionada, não é somente o relato direto do cotidiano mais 
imediato, portanto, não é incorreto supor que havia uma intenção de 
publicação. (SCARAMELLA, 2010, p.144) 

 

 Ao se ater em uma possível definição para os diários íntimos, Philippe Lejeune 

apresenta algumas possíveis utilidades a esta tipologia de escrita. Dentre as variantes pode-

se destacar algumas de fácil aproximação com a realidade descrita nas páginas de Hospício 

é deus: sobrevivência, desabafo e resistência. A personagem, ao se reconhecer novamente 

dentro de uma instituição psiquiátrica, procura dentro de si as razões que a tornam tão distante 

da realidade exterior aos muros. Na medida em que escreve, as possíveis conclusões que 

alcança são atravessadas de incertezas e, devido a isto, os questionamentos também sofrem 

modificações. Maura Lopes Cançado, “escritora e candidata à glória” (p.59), vê na escrita a 

possibilidade de abraçar o seu entorno. É nas páginas construídas que a narradora encontra o 

mínimo de salvação de si e do espaço como um todo. Mesmo que não haja uma descrição 

direta de que escreve para se purgar, fica nítido que o exercício é um ato não só de liberdade 

como também de terapia. Maura desabafa sobre os limites de uma interna e como esta figura 

desenvolve-se através dos (des)cuidados médicos. Esse desabafo é carregado de um tom de 

revolta, como alguém que esteja conjurando uma espécie de resistência às práticas 

psiquiátricas, bem como ao reconhecimento de si. Escrever está diretamente ligado ao 

processo de sobrevivência e resistência, garantindo a possibilidade de desabafos e denúncias, 

como encontramos ao longo do seu diário. 
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O diário é um espaço onde o eu escapa momentaneamente à pressão social, 
se refugia protegido em uma bolha onde pode se abrir sem risco, antes de 
voltar, mais leve, ao mundo real. Ele contribui, modestamente, para a paz 
social e o equilíbrio individual. (LEJEUNE, 2014, p.303) 

 

 O “mundo real” de Maura possivelmente não irá lhe assegurar esse equilíbrio 

individual. Entretanto, não podemos negar que a ação de escrever possibilita à narradora 

organizar seu íntimo, lhe garantir alguns minutos de convivência consigo mesma e, então, 

auxiliar na sobrevivência frente ao caos em que se encontra, caos este que impulsiona o grito, 

como nas perspectivas de Monique Plaza: 

 

Nem sempre é o sujeito que grita: aquilo grita nele, contra a vontade dele. 
Inefável e desenraizado, preso nas palavras e todo-poderoso, o grito a 
maioria das vezes não sai. Provoca implosões e explosões em cadeia, o que 
tem por resultado fechar cada vez mais o autor nos abismos. Porque os 
abismos são o reino do grito: lá, as palavras cobrem-se rapidamente com 
uma ferrugem estranha, e o sujeito, ao mesmo tempo ausente e demasiado 
presente, transforma-se aí num paradoxo vivo. (PLAZA, 1990, p.70)  
 

 
É esse caos gritante que irá nos possibilitar a alegação de que o conto intitulado 

Espiral ascendente, pode ser considerado autobiográfico. A personagem principal, que 

apresenta o espaço e as ações do texto a partir de poucas falas diretas, mas com muito fluxo 

de consciência, é uma interna que se encontra medicada, entre a realidade e as fantasias que 

constrói em sua mente. São dados vestígios lexicais para que nos aproximemos do 

entendimento que a personagem é um deslocamento daquela que tivemos contato ao longo 

do diário. “Médicas” (p.10), “sonifene” (p.11) e “sanatório” (p.11), são exemplos de indícios 

de que o conto é narrado a partir do mesmo espaço em que o diário foi escrito.  

Além disso, a presença da intratextualidade com o diário é o ponto de alcance para a 

afirmativa que Espiral ascendente é um objeto autobiográfico. Ao longo das páginas há dois 

momentos em que a narradora utiliza construções narrativas idênticas às presentes em 

Hospício é deus. Não apenas a situação do diário repete-se, mas a própria construção textual: 

 

- Não sou Sócrates. Deram-me cicuta. 
- ----------? 
- Escuto sim. 
- Sabe o que é cicuta? 
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- Sim. Sei o que é cicuta. 
- E Sócrates? 
- Quero fazer pipi. (CANÇADO, 2015, p.13)2 
 

 
A existência desse mecanismo intratextual dá suporte para aprofundar o olhar a 

respeito do modo como Maura sobrepôs uma forma narrativa à outra e, além disso, os trechos 

utilizados apresentam o eu personagem do diário em uma forma narrativa autodiegética. O 

eu transferido ao enunciado do diário está presente, de forma direta, em Espiral ascendente. 

 

II- A pluralidade significativa da escrita: terapia e resistência. 

 Dentro da biografia de Maura consta que aos quinze anos de idade a mesma casou-

se com Jair Praxedes e deste matrimônio nasceu Cesarion Praxedes. Após um ano de 

casamento, Cançado divorcia-se, passando a sentir uma nova e possível liberdade na idade 

quase adulta. Entretanto, em um período de diversas tensões sociais enfrentadas pelas 

mulheres, o divórcio não foi uma cartada que suavizou sua conduta, pelo contrário, veio a 

lhe conferir mais um estigma, potencializador de dificuldades, frustrações e inadaptações 

sociais.  

 É possível ponderar que foi a partir dessa "perda" de idealização a respeito dos novos 

horizontes de vida, que a autora passa a enfrentar um descontrole emocional que a levaria, 

aos dezoito anos, à sua primeira internação, ainda em Belo Horizonte. É sabido que Maura 

não experienciou o confinamento poucas vezes, pelo contrário, a vida cercada de muros e 

vestida de uniformes passa a ser a paisagem principal de sua vida e das narrativas que viria 

a consolidar.  

 A respeito de ambas as obras da autora mineira pode-se afirmar que a sua construção 

narrativa é imputada de uma realização literária em conjunto com a realidade da loucura. Na 

obra de contos, ainda que não tenhamos o nome de Maura direcionado às personagens 

principais e ou às secundárias, nomes de outras internas e funcionárias presentes em seu 

diário são evocados, inclusive em alguns títulos como "Introdução à Alda" (fazendo menção 

a uma interna do Engenho de Dentro). 

                                                        
2 Trecho também presente em Hospício é Deus: diário I. CANÇADO, Maura Lopes. Hospício é deus: diário 
I. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. p. 111.  
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Mais uma vez fazendo alusão ao estudo desenvolvido por Philippe Lejeune (2010), 

verificamos que o crítico atribuiu às finalidades dos diários, características que podem 

facilmente ser interpretadas na escrita de Cançado. Analisando uma pluralidade de escritas 

diarísticas, o pesquisador estimula o pensamento apontando que, por se caracterizar por uma 

série de vestígios datados, o diário pode vir a ser compreendido como um corpo simbólico 

do autor; o corpo que não morre. O eterno. Em outras palavras, ao dispor-se à escrita diária 

e datada, o autor do texto transpõe ao papel rastros de si. O ato de escrever pode vir a garantir 

uma eternidade desse eu, mesmo após sua morte carnal.  

Maura Lopes Cançado vem sendo revivida através de seus leitores. Seu diário vem se 

tornando objeto de estudo entre diversos pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. 

O corpo simbólico é mantido vivo e a chama da vida real passa a ser reacendida.  

Interessante ressaltar que, ao longo das páginas, o sujeito da narrativa constrói-se e 

destrói-se ao passo que a realidade cotidiana se estabelece. Maura autointerna-se no hospital, 

mas mesmo consciente dessa ação, demonstra em alguns momentos forte descrença do 

espaço em que se encontra, pois justifica sua internação lançando uma suposta culpa ao 

entorno de sua liberdade, pois menciona que “havia lá fora grande incompreensão. Sobretudo 

pareceu-me estar sozinha.” (CANÇADO, 2015, p.26)    

A medida em que se constrói e se doa à narrativa - através de opiniões, reflexões sobre 

si e sobre o outro, ponderações sobre os espaços, etc. - Maura mostra-se resistente ao trabalho 

terapêutico, seja pela descrença inicial lançada ao médico responsável (Dr. A), seja pelo 

distanciamento que aciona perante todas as pessoas do hospital (outras internas, guardas, 

médicos e enfermeiras). Esse distanciamento é desencadeado não só pelo já conhecimento 

da narradora sobre a instituição em que se colocou, mas, acima de tudo, sob a égide 

denunciativa. A personagem esculpi com as palavras a violência advinda das enfermeiras, o 

descaso de alguns médicos – que são “piores do que os policias” (p.153), e o questionamento 

do modo como são conduzidos os tratamentos psiquiátricos. Não é unicamente uma forma 

de fuga à instituição, ao contrário, Maura está imersa em um contexto e o torna antagonista 

de sua escrita: 

 

Os médicos são de uma incoerência escandalosa; por mais que queiram 
negar, estão de acordo com os "castigos", aprovam-nos ou mandam até 
mesmo aplicá-los. É necessário levar em consideração que são estes 
mesmos médicos que classificam os doentes, "acusando-os" (é importante) 
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de irresponsáveis. Mas esta responsabilidade de afirmar se o indivíduo é ou 
não responsável parece terminar no momento em que é feito o diagnóstico. 
Como punir a inconsciência é o que não entendo. (CANÇADO, 2015, p.83) 

 

No desenvolvimento do texto percebemos as mudanças ocorridas no sujeito da 

narrativa. Se no início da escrita havia certo distanciamento da personagem para com os 

outros sujeitos, ocorre um momento de reversão do olhar de si. A narradora passa a descrever 

algumas impressões que nos levam a compreender que estar no hospício é um estado de si, 

pois após relatar sobre uma briga menciona que “em nenhum lugar do mundo entenderia essa 

minha atitude a não ser aqui. (CANÇADO, 2015, p.48). É o espaço transformador do eu. 

A respeito desta noção de que os espaços são grandes potencias de modificação dos 

sujeitos, trazemos à análise as considerações feitas por Erving Goffman (2013) no que tange 

aos processos de mortificação dos indivíduos que se encontram em instituições totais3. Para 

o autor, no momento em que o sujeito se encontra frente a uma realidade institucional, passa 

por diferentes processos de perda de sua identidade e reconstrução de personalidade aos 

moldes da instituição. Esses processos são considerados pelo autor como mortificação e 

mutilação do eu: 

 

Na linguagem exata de algumas de nossas mais antigas instituições totais, 
começa uma série de rebaixamentos, degradações, humilhações e 
profanações do eu. O seu eu é sistematicamente, embora muitas vezes não 
intencionalmente, mortificado. Começa a passar por algumas mudanças 
radicais em sua carreira moral, uma carreira composta pelas progressivas 
mudanças que ocorrem nas crenças que têm a seu respeito e a respeito dos 
outros que são significativos para ele. (GOFFMAN, 2013, p.24) 
 

 
 Na medida em que a narrativa se desenvolve, defrontamo-nos com cenas claras do 

processo de mutilação, seja através do diário, seja no conto aqui analisado. Parte da crítica 

feita por Cançado às instituições psiquiátricas dá-se através do relato dessa perda de si, ao 

mesmo tempo em que percebemos que, ao passo que é reprimida uma parcela de identidade, 

é sobreposta uma nova, com o intuito de fazer desse indivíduo um ser correspondente ao 

espaço: obediente por assim dizer. Analisando o diário, vemos essa denúncia em momentos 

                                                        
3 Para o autor, as instituições totais “tem tendências de fechamento” (p.16), barrando o indivíduo das relações 

sociais e externas ao espaço total. É a partir dessa noção básica que se desencadeiam os processos de 
mortificação e mutilação do eu, também desenvolvido por Goffman. 
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plurais, uma vez que estamos lidando com uma escrita de maior aproximação entre o eu e o 

tempo de enunciação e enunciado. O conto, por mais que não traga essa característica, 

aproveita-se do fluxo de consciência do narrador para figurar os acontecimentos dentro da 

ala hospitalar, o narrador tenta expressar-se: “Levem-me. Preciso falar. Deixei de falar há 

tanto tempo. Estou sozinha e assim foi sempre. Não quero dormir. Foi dormindo que permiti 

que se construísse esta teia que me envolve e me perde. ” (CANÇADO, 2015, p.14)4. 

De acordo com Goffman (2013), o processo de perda de si se inicia no momento em 

que o indivíduo entra na instituição. O uniforme, a numeração e, no caso de Maura, o 

diagnóstico, são o início do processo de extravio da identidade civil. Maura em seu diário, e 

a narradora, através do conto, não carregam mais, aos olhos do outro, a pluralidade de ser 

quem se é. São números. São estatística. Ademais, em ambos os trechos, deparamo-nos com 

o silenciamento, demonstrando que o internado “nada tem a dizer”, e o que diz, não interferirá 

no comportamento e nas medidas advindas de “cima”. 

Mantendo a lógica do autor canadense sobre o espaço/instituição total, a autora de 

Espiral ascendente e Hospício é Deus traz à tona suas impressões e críticas a respeito de seu 

entorno “louco”. No decorrer de ambas as narrativas, os discursos presentes, direta ou 

indiretamente, tendem a remeter a uma análise feita por Maura sobre suas vivências 

hospitalares. A narradora em dado momento, transpõe ao papel sua noção objetiva do que é 

um hospício, sintetizando este com palavras como “guardas”, “monotonia”, “cotidiano” e 

“dor” (CANÇADO, 2015, p.57). No conto, há a condensação do hospital através da noção 

de que a vida em uma instituição psiquiátrica é movida a remédios e confusões entre realidade 

e fantasia. 

Por fim, ainda fazendo menção ao conto analisado, é interessante ressaltar que há um 

momento narrativo de grande impacto. Com uma narração desencadeada através do que 

podemos entender como a voz da (in)consciência da narradora, nos vemos diante de um 

parágrafo que relata a sensação da narradora ao ser abusada sexualmente na infância. É fato 

que não temos nenhum indício direto sobre o ocorrido, porém, aos leitores atentos que já se 

depararam com o diário, o reconhecimento se torna nítido: 

 

                                                        
4   Trecho retirado do conto Espiral Ascendente. 
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Estou chorando. Triste? Sim, triste e sozinha. Já escutei antes este choro. 
De mim mesma? 
Mamãe. 
Seis anos? Seis ou cinco. (Ibid., p.13) 

 
 

A rememoração da idade (seis ou cinco anos), nos desloca às páginas iniciais de seu 

diário, quando a narradora descreve a cena em que foi violentada por um trabalhador da 

fazenda de seu pai. O conto cede um parágrafo inteiro para essa reflexão, mesmo que não 

relate diretamente o fato:  

 

Mas a tarde pesava acusadora, quando encontrei mamãe, sentada na 
varanda, conversando. De vestido branco, tranquila. Via-a distante, boa. Foi 
inútil tentar pôr-me no colo. Entardeceu mais, olhei-a maravilhada. Meus 
olhos escurecidos de vergonha. (Ou medo? Naquele tempo, que nome dar 
aos sentimentos?) Fiquei ali. A distância enorme do vestido branco, à barra 
dos meus cabelos pesados. Chorei ali. Sentida. Degraus misturados 
elevavam a escada às proporções conhecidas nos futuros pesadelos. 
Tinha febre quando escondi-me sob os lençóis brancos. Mamãe. As mãos 
corriam nos cabelos mais longos e escuros de peso. 
Disseram que alguém fugiu naquela noite, da fazenda. (CANÇADO, 2015, 
p. 13)5 
 
 

O hospício e a identidade de internada saem da autora e se espalham na escrita, como 

personagens principais que darão vida e voz a todo o texto. O espaço é transformador do eu, 

e esse indivíduo é mortificado ao longo do processo de internação. Maura, ao questionar e 

perceber essa perda e deslocamento de identidade faz de sua escrita um ato além da criação: 

é resistência. 

 
III- A potência do espaço: uma conclusão.  

Explicitamos a ocorrência da repetição do espaço narrativo a fim de que se possa 

compreender a forte presença da instituição na vida da autora e nos textos escritos. Da mesma 

maneira como ocorre em Hospício é deus, o conto serve como uma ferramenta de desabafo 

de dores e de denúncias a respeito das ações ocorrentes em uma ala psiquiátrica. Nenhum 

                                                        
5 Trecho retirado do conto Espiral Ascendente. Nas páginas iniciais do diário, em que Maura cede espaço às 
rememorações sobre sua infância, há um momento dedicado ao relato do abuso sexual que sofreu e as sensações 
que teve posteriormente. Nas palavras escritas da própria autora, temos que: Era de tarde. Todos se achavam 
sentados na varanda. Mamãe também. Usava um vestido branco, parece-me. Ao ver-me, tentou pôr-me no colo. 
Recusei-me. Achei-a limpa, inocente e bonita. Corri para casa, deitei-me sob os lençóis, sem me lavar. (p.18).  
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sujeito está imune aos locais de experiência. As diretrizes e leis que predominam em 

diferentes espaços – da forma macro à micro – conduzem os trajetos feitos por cada um de 

nós ao longo de nossas vidas. Com Cançado não haveria de ser diferente. O entorno a 

atravessou de uma maneira peculiar e desde sua infância em Minas Gerais, já demonstrava a 

aflição que sentia frente a uma realidade “superior”. Os hospícios e presídios a que foi 

submetida por quase duas décadas, imputaram um olha diferenciado à autora e, a partir desse 

olhar construído e transformado, fez de sua sensibilidade e revolta mecanismos de 

sobrevivência. 

Todo o conhecimento adquirido a respeito da situação de internada a possibilitou criar 

uma consciência de que os papéis dentro das instituições não se encontram de acordo com o 

imaginário coletivo da época. Ao ativar essa razão em si, mescla sua criação com objeto de 

denúncia. Estando no espaço, então se posicionou não enquanto uma militante, mas enquanto 

uma testemunha das enormidades absurdas ocorrentes: 

 
Se me tornar escritora, até mesmo jornalista, contarei honestamente o que 
é um hospital de alienados. Propalam uma série de mentiras sobre estes 
hospitais: que o tratamento é bom, tudo se tem feito para minorar o 
sofrimento dos doentes. E eu digo: É MENTIRA. (CANÇADO, 2015, p.49)  
 

Maura Lopes Cançado torna sua escrita uma zona de debate e reflexão acerca de sua 

vivência manicomial. Não podemos afirmar que havia uma intenção consciente de que seu 

diário e parte de seus contos fossem objetos de análise acerca da realidade hospitalar da 

época, entretanto, o resultado que obtivemos acaba por possibilitar um estudo que vai além 

da investigação sobre a história psiquiátrica brasileira, parte de relatos e vivências individuais 

para uma criação estética e artística. Alfredo Bosi (2008) discorre que a escrita de 

“resistência” tende a transformar a ética em estética. O autor passa ao narrador a 

responsabilidade de formular todos os seus valores e antivalores a fim de torná-los matéria 

artística. A obra de Cançado traz muito esse caráter: ao imergir em uma realidade de clausura, 

seu eu é redirecionado e os valores a respeito da especificidade do momento de vida são 

construídos e transpostos à narrativa.  

Fica claro que as narrativas de Maura carregam uma intenção de denúncia a partir dos 

relatos que oferece, ora descritivos do espaço, ora de resistência aos fatos do seu entorno. 

Não sabia ela que a realidade prisional viria a fazer parte de sua vida a partir de 1972, após 
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o homicídio que cometeu em uma internada na casa de saúde Dr. Eiras6, mais uma das 

diversas instituições psiquiátricas em que esteve internada. 
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começa a variar os lugares de internação, alternando entre o Engenho de Dentro e outros hospitais.   
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O SISTEMA LITERÁRIO NA CONTEMPORANEIDADE: CAMPO DE 
FORMULAÇÕES 

Anderson Pires da Silva (UFJF) 

Resumo 

Ao final do século XX, a história da literatura, como método de estudo literário, foi 
encarada como uma práxis obsoleta. A última polêmica relevante ocorreu nos anos de 
1980, aberta por Haroldo de Campos em contestação aos pressupostos teóricos adotados 
por Antonio Candido em Formação de literatura brasileira, uma das opus magna da 
nossa historiografia literária. Apoiado no pensamento pós-estruturalista de Jacques 
Derrida e no conceito de “horizonte de expectativa” de Hans Robert Jauss, Haroldo 
denunciava o caráter nacionalista presente na ideia de “formação” como uma estratégia 

de legitimação canônica de obras esteticamente conservadoras, em sacrifício de obras 
ou projetos autorais mais “radicais”. Logo depois, o método diacrônico empregado por 
Candido foi associado a um tipo de pensamento racionalista excludente, incapaz de 
compreender e absorver o diferente. Esse julgamento, às vezes intransigente, coincidia 
com a chegada dos estudos culturais e do multiculturalismo na literatura brasileira, e 
toda uma pauta a favor da diversidade e dos discursos de gênero. Nesse cenário, o 
conceito de tradição proposto por Candido, primitivamente baseado na ideia de 
“vontade de fazer literatura brasileira” como princípio que atravessa gerações, conferido 

coesão e unidade ao sistema, desembocando em um conceito de identidade nacional una 
e coesa, chocava-se com o pensamento pós-moderno e sua valorização do fragmentário 
e do descontínuo. Porém, como pretendemos demonstrar, há hoje um campo de 
expectativa para os estudos historiográficos e a proposição de novas ideias a respeito da 
“diacronia” e da “sincronia”.     

 

Palavras-chave: Sistema literário. História da literatura. Modernismo. 
Contemporaneidade.   

 

É desafiante desenvolver um pensamento historiográfico hoje nos estudos 

literários brasileiros, não só por causa da descrença da crítica e da teoria da literatura em 

relação aos métodos da historiografia, mas também porque parece, às vezes, que não 

sabemos qual o lugar preciso de um pensamento historiográfico na reflexão literária 
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contemporânea, ou sobre o contemporâneo. Por isso é animador o simpósio A história 

da literatura como problema: reflexões sobre a crise permanente nos estudos 

diacrônicos de literatura, coordenado por dois pesquisadores afiados, Constantino Luz 

de Medeiros e Roberto Acízelo, diante de outros pesquisadores que aceitaram o desafio, 

o que nos faz crer que não estamos falando para fantasmas, e nem sobre fantasmas. 

Nesse sentido, a reflexão que propomos tem dois objetivos básicos: a) analisar como o 

conceito de "contemporâneo" é problemático pela perspectiva da historiografia 

tradicional; b) demonstrar como o conceito de "sistema literário" pode ser tomado, ou 

desvirtuado, como meio de compreensão de determinada situação literária 

contemporânea. 

Antes de iniciar a argumentação propriamente dita, rememoro e divido com os 

leitores um episódio que testemunhei e pode nos servir de epígrafe. A cena aconteceu 

no Museu de Arte Moderna Murilo Mendes, em Juiz de Fora, 25 de novembro de 2009, 

durante o seminário Euclides da Cunha: cem anos sem1, os personagens são o professor 

Luiz Costa Lima e uma participante do seminário inscrita como ouvinte. Após a palestra 

do emérito teórico da literatura, houve uma discussão tensa com outro participante da 

mesa redonda, o professor Flavio R. Kothe, que havia acusado Euclides de “ideólogo da 

ditadura militar do início da República”, um defensor do “genocídio de Canudos” 

(NEVES; NOGUEIRA, 2011, p. 48). No propósito de quebrar o silêncio que se instalara 

no auditório após tais declarações, a ouvinte fez a seguinte pergunta para o Costa Lima:  

- Qual autor contemporâneo o Senhor lê e gosta? 

 O silêncio voltou, mas dessa vez o clima tenso fora substituído pelo suspense, 

claro que Luis Costa Lima saboreou cada segundo em que prolongou sua resposta até 

revelar seu autor contemporâneo predileto: 

- Guimarães Rosa. 

 A ouvinte – e com ela, grande parte dos expectadores – não conseguiu disfarçar 

a expressão de surpresa, como se houvesse algo de deslocado na resposta, como se 

tivesse sido ludibriada, afinal, lhe era estranho considerar Guimarães Rosa um autor 

contemporâneo. Porém, sob a perspectiva da historiografia literária, a qual tacitamente 

                                                           
1Cf: NEVES, José Alberto Pinho; NOGUEIRA, Nícea Helena (orgs). Euclides da Cunha: cem anos sem. 
Juiz de Fora: Ed. UFJF/MAMM, 2011. 
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Costa Lima se baseava, não havia nada de inusitado, embora a surpresa da ouvinte 

pudesse apontar para um desalinho entre tempo cronológico (no qual a expressão 

"contemporâneo" foi empregada) e o tempo literário (historiográfico).  

 A sensação que a ouvinte demonstrou de ter sido tapeada também é muito 

justificável, até adequada ao momento, pois convenhamos, a cada ano que passa, 

Guimarães Rosa é lido e recebido, pelas novas gerações, como mais um autor 

"canônico" do que "contemporâneo". A resposta de Costa Lima alude para o 

deslocamento do lugar temporal do sentido de "contemporâneo".  

 Em obras como História da literatura brasileira Vol. V de Massaud Moisés, 

História da literatura brasileira de Luciana Stegagno-Picchio, Literatura no Brasil vol. 

V, dirigida por Afrânio Coutinho, não se emprega o termo contemporâneo de forma 

direta, no seu lugar utilizam o termo "atualidade", para se referir, como por exemplo, 

Stegagno-Picchio, a ‘ideologias, antropologias e ecologias – a narrativa dos nascidos 

nos anos 1930/1960’, "representantes da vitalidade da prosa de ficção no Brasil 

contemporâneo" (PICCHIO, 2004, p. 643). 

 Alfredo Bosi, na História concisa da literatura brasileira, elenca grande parte 

desses ‘nascidos’ sob a rubrica de tendências contemporâneas, não sem antes alertar 

que o "termo contemporâneo" é "elástico e costuma trair a geração que o emprega", por 

isso, para não ser logrado, "é boa praxe dos historiadores justificar as datas com que 

balizam o tempo, frisando a importância dos eventos que a elas se acham ligadas": 

1922, por exemplo, presta-se muito bemà periodização literária: a 
Semana foi um acontecimento e uma declaração de fé na arte 
moderna. Já o ano de 1930 evoca menos significados literários 
prementes por causa do relevo social assumido pela Revolução de 
Outubro. Mas tendo esse movimento nascido das contradições da 
República Velha que ele pretendia superar, e, em parte superou; e 
tendo suscitado em todo o Brasil uma corrente de esperanças, 
oposições, programas e desenganos, vincou fundo a nossa literatura 
lançando-a a um estado adulto e moderno perto do qual as palavras de 
ordem de 22 parecem fogachos adolescentes. Somos contemporâneos 
de uma realidade econômica, social, política e cultural que se 
estruturou depois de 1930. (BOSI, 2006, p. 409). 

 A princípio, Bosi formula uma ideia de contemporâneo como processo de 

amadurecimento do moderno, ou de outro modo, o moderno é o contemporâneo. 

Subsiste tacitamente na formulação de Bosi uma abordagem configurando as 

"tendências contemporâneas" como uma oposição ao estilo modernista de 22, este por 
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sua vez configurado como ingênuo. É quase uma aporia, se olharmos bem, pois ao 

mesmo tempo em que a literatura de 1930 revela a infantilidade da vanguarda de 22, o 

modo como Bosi postula que "somos contemporâneos" da literatura pós-1930, tem um 

eco da teleologia das vanguardas, isto é, a tendência do contemporâneo se realiza no 

futuro. 

Bosi não trata o contemporâneo como o "atual", já que acontece a partir e/ou 

contra um marco anterior situado cronologicamente. Logo, em sua argumentação, o 

contemporâneo se realiza diacronicamente, embora não empregue o termo "atualidade" 

para descrevê-lo, é justamente na coincidência com o atual que essas tendências se 

configuram como contemporâneas. Daí o sentido aporético da formulação de Bosi, pois 

segundo a sua demonstração, o contemporâneo é histórico e anacrônico.  

Desse modo, Alfredo Bosi se aproxima inusitadamente do raciocínio de Giorgio 

Agamben quando este aponta que o "compromisso em questão na contemporaneidade 

não tem lugar simplesmente no tempo cronológico: é, no tempo cronológico, algo que 

urge dentro deste e que o transforma" (AGAMBEN, 2009, p. 65). Formulado dessa 

forma, o conceito de contemporâneo, na História concisa da literatura brasileira, 

emerge do interior do modernismo de 22 e, intempestivamente, se opõe a ele. 

Essa linha de pensamento, em nossa historiografia, é antecipada por Antonio 

Candido, que toma a superação das linhas estéticas do modernismo de 22 como um 

parâmetro para o surgimento de uma nova literatura brasileira. Esse argumento aparece 

em vários ensaios de Candido como "A nova narrativa” e "Literatura e 

subdesenvolvimento", incluídos em A educação pela noite. No nosso caso, citamos uma 

passagem de Iniciação à literatura brasileira: 

O processo que estamos analisando (a formação e a consolidação do 
sistema literário) na literatura brasileira chega a um ponto culminante, 
porque o assunto perde a soberania e parece produto da escrita, 
tornando caducas as discussões sobre os critérios nacionalistas 
tradicionais. Com efeito, ele (Guimarães Rosa) parece dizer que a 
presença mimética da terra e do homem deve ser dissolvida na 
autonomia relativa do discurso para chegar à categoria de 
universalidade (CANDIDO, 2004, p. 32). 

 Os estudiosos da Formação da literatura brasileira – e da obra de Antonio 

Candido como um todo – sabem que a ideia de "formação" é formulada a partir de um 

princípio dialético definido como a tensão entre "local x cosmopolitismo" que rege a 

inteligência e a literatura brasileira, cujos momentos de ápice ocorrem com o 
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Romantismo e o Modernismo, movimentos que configuram uma tradição literária 

centrada na evolução de uma atitude e pensamento nacionalista. 

]Nos vários escritos de Candido, o par dialético às vezes é descrito como "local x 

universal", criando assim uma relação metonímica entre a ideia de cosmopolitismo e 

universalidade. Essa similitude já serviu de justificativa para Silviano Santiago apontar, 

no modelo de formação, a permanência de uma atitude submissa do intelectual 

brasileiro a uma razão eurocêntrica. No artigo “Atração do mundo”, Silviano traça uma 

linha reta entre a dialética de Candido e a escrita memorialista de Joaquim Nabuco no 

livro Minha formação. A partir da autodefinição de Nabuco como “antes um espectador 

do meu século do que do meu país”, Santiago argumenta: 

A riqueza exploratória da escrita memorialista de Nabuco [...] pode 
nos servir hoje, em primeiro lugar, para discorrer sobre as posturas 
ideológicas antagônicas no primeiro século da autonomia nacional, 
pode nos servir em seguida para indicar os dilemas bem mais 
complexos que os intelectuais brasileiros enfrentarão no século XX e, 
finalmente, pode nos ajudar a esclarecer o percurso político-cultural 
da nossa modernidade tardia. Destaco um dos mais surpreendentes 
capítulos do livro, “Atração do mundo”, em que o autor exprime de 

maneira corajosa a grande síntese a que Antonio Candido, meio século 
depois, ainda se referia como a definidora da cultura brasileira: a 
“síntese de tendências particularistas e universalistas” (SANTIAGO, 
1996, p. 32).  

 Segundo Silviano, a “necessidade” de criar uma metodologia para balizar “a 

literatura nacional e inscrever “o brasileiro culto na História ocidental”, funda “um 

método comparatista” para análise da nossa produção artística”, baseado no paradigma 

europeu. Quando Candido situa a formação da literatura brasileira no terreno 

neoclássico, continua Santiago, revela “um duplo movimento”, pois “os escritores 

brasileiros tanto são atraídos e motivados pela estética neoclássica”, beneficiando-se de 

um caráter universal, quanto “pelo ideário da Ilustração, que contribui para incutir e 

acentuar a vocação aplicada deles, transformando-os em verdadeiros delegados da 

realidade junto à literatura” (SANTIAGO, 1996, p.37).   

 Em síntese, Santiago aponta na aceitação do padrão ocidental, racionalista e 

realista, uma linha de “pensamento reducionista”, porque reafirma “o centramento da 

verdade cultural na razão européia” (SANTIAGO, 1996, p.42). O logos ocidental, o 

crítico denuncia, não consegue compreender o outro, ou aquilo que lhe é diferente, sem 

o menosprezar, por isso tolera o racismo. Ao final, propõe outro modelo de formação, 

inspirado no pensamento de Jacques Derrida (daí sua contradição, porque o parâmetro 
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de ruptura ainda é europeu e o crítico cultural ainda é subordinado a um pensamento 

europeu), não-centrado em uma verdade nacional, capaz de se deslocar entre “as várias 

etnias que explodem a almejada cultura nacional em vários estilhaços” (SANTIAGO, 

1996, p.48). Essa crítica entra em consonância com a crítica de um segmento dos 

Estudos Culturais ao método da historiografia tradicional, baseado na história das 

nações e sua complementação à história universal. 

 Seja como for, já que o suposto "eurocentrismo" de Antonio Candido não é o 

objeto da nossa discussão nesse momento2, a monumentalidade do modernismo de 22 

serviu tanto aos historiadores literários quanto aos culturalistas (como Silviano 

Santiago) como um parâmetro relativamente seguro para discutir o c sentido 

contemporâneo em perspectiva diacrônica. Nessa configuração, o contemporâneo, 

independente da linha cronológica em que se inicia, tem um sentido de ruptura e 

incompletude. Esse aspecto é enfatizado por Massaud Moisés, no capítulo "Atualidade", 

em sua História da literatura brasileira, da seguinte forma: 

Com Avalovara, encerra-se um ciclo de nossa modernidade, e inicia-
se o vago e impreciso quadro da mais recente contemporaneidade. 
História do presente? Somente enunciá-lo já descortina problemas: 
como fazer história sem o documento, ou sem que o filtro de horas 
haja decantado os fatos e oferecido uma imagem menos distorcida de 
seus protagonistas? História mais como testemunho do que 
documento? Vale a pensa arriscar? Ou é imprescindível tentá-lo para 
que a visão do passado remoto se complete com a do presente, e este 
mostre até que ponto estão visíveis as marcas daquele? (MOISÉS, 
1989, p. 528). 

 Massaud Moisés, em tom de dúvida e incerteza, expõe a contemporaneidade 

como um lugar movediço para o historiador tradicional, que sem o apoio da distância 

cronológica, é obrigado a questionar a sua função de compreender o passado como um 

fenômeno total e completo.  Esse questionamento, segundo Roberto Acízelo de Souza, 

conduziu a “uma idéia de história não como transporte para tempos idos, mas como 

compromisso com a atualidade e projeção do porvir” (SOUZA, 2015, p. 301).   

 Ao final de sua consideração, Moisés aponta para uma percepção de que o 

contemporâneo, dado sua incompletude como evento histórico interminável, só pode ser 

apreendido de forma sincrônica.  

                                                           
2Para os interessados em nossa opinião sobre esse tema, consultar o artigo "A dialética ruminante de 
Antonio Candido: antes e depois da Formação da literatura brasileira". Disponível em 
<<http://periodicos.letras.ufmg.br/index.php/o_eixo_ea_roda/article/view/3360/3290>>. 
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 Assistimos agora uma série de publicações importantes no campo da crítica 

literária que procuram construir um cenário para a literatura brasileira atual e/ou 

recente, obras como Ficção brasileira contemporânea de Karl Erik Schølhammer 

(2009) e Contemporâneos de Beatriz Resende (2008). Apesar da particularidade das 

análises de cada autor, ambos abordam o fenômeno contemporâneo a partir de uma 

metodologia muito semelhante à historiografia literária, ou seja, a fixação de um 

episódio histórico possível de ser considerado de forma monumental – no caso, o 

período da ditadura militar – e, a seguir, a abordagem cronológica dos autores. Logo, o 

fenômeno contemporâneo é captado de forma diacrônica. 

 Tanto a historiografia quanto crítica literária não consegue lidar com outra 

perspectiva de tempo que não seja a linear. O próprio pensamento histórico no século 

XX desconfia do tempo linear da história, podemos perceber isso no influente ensaio de 

Walter Benjamin – "Sobre o conceito de história"-, no qual aponta que "a história é 

objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas um tempo 

saturados de agora" (BENJAMIN, 1993, p. 229). 

 A perspectiva sincrônica, como defendida por Haroldo de Campos, no ensaio 

"Poética sincrônica", cuja função "tem um caráter eminentemente crítico e retificador 

sobre as coisas julgadas pela poética histórica" (CAMPOS, 1977, p. 207), não funciona 

se não em um espaço de múltiplas temporalidades.   

 A noção de tempo da historiografia e da crítica é pré-Einstein, não está 

preparada para lidar com múltiplas temporalidades. Porém, as coisas podem ficar bem 

mais complicadas do que Massaud Moisés imaginava, pois o que a vivência e a 

literatura produzida nos últimos anos, considerada contemporânea pela historiografia e 

pela crítica literária, insinua que o contemporâneo precisa ser compreendido em sua 

dimensão sincrônica, sob uma noção relativa de tempo de histórico. Não se trata apenas 

dos romances históricos pós-modernos, em que ficção está a serviço da reescrita da 

história, mas também da literatura de gênero, que não se reconhece na grande história 

nacional, a não ser como vítima, e reivindica uma escrita histórica alternativa. 

 O interessante, nesse sentido, tomemos como exemplo a chamada literatura 

periférica e o Manifesto da Antropofagia Periférica de Sérgio Vaz, é que ao mesmo 

tempo em que recorre à tradição literária estabelecida, para se apropriar de seus métodos 

e desautorizar as intenções dela, ele também se organiza como um sistema literário, 
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composto por autores conscientes do seu papel, um meio (livro, sarau, a internet), 

formando diferentes grupos de leitores.    

A Periferia nos une pelo amor, pela dor e pela cor. dos becos e vielas 
há de  
vir a voz que grita contra o silêncio que nos pune. Eis que surge das  
ladeiras um povo lindo e inteligente galopando contra o passado. A 
favor de  
um futuro limpo, para todos os brasileiros.Contra a arte domingueira 
que defeca em nossa sala e nos hipnotiza no colo  
da poltrona.  
Contra a barbárie que é a falta de bibliotecas, cinemas, museus, teatros 
e  
espaços para o acesso à produção cultural.  
Contra reis e rainhas do castelo globalizado e quadril avantajado.  
Contra o capital que ignora o interior a favor do exterior. Miami pra 
eles?  
“Me ame pra nós!”.  
Contra os carrascos e as vítimas do sistema.  
Contra os covardes e eruditos de aquário.  
Contra o artista serviçal escravo da vaidade.  
Contra os vampiros das verbas públicas e arte privada.  
A Arte que liberta não pode vir da mão que escraviza.(VAZ, 2016, 
s/p). 

 A intertextualidade, um recurso, aliás, da literatura da alta modernidade, é uma 

fusão também de múltiplas temporalidades. Afinal, o texto de Vaz é uma leitura crítica 

localizada do modernismo de 22, que o desaloja do seu lugar fixo histórico. 

 Mais além, para concluir: alguns conceitos da historiografia também podem ser 

deslocados do tempo em que foram empregados para analisar e/ou estabelecer analogias 

para se compreender determinado aspecto contemporâneo de modo imprevisto pela 

crítica literária. Um exemplo é o conceito de "literatura como sistema" criado por 

Antonio Candido para analisar a formação do nacionalismo literário e o sentido de 

missão do escritor brasileiro.  

 É certo que movimentos da literatura marginal periférica e das literaturas de 

gênero são contestadores do nacionalismo literário na base da ideia de formação da 

literatura brasileira, porém esse mesmo nacionalismo não é a base de um sistema 

literário. A existência de um sistema literário depende de "conjunto de autores 

conscientes do seu papel", "um conjunto de receptores formando diferentes públicos" e 

uma "linguagem traduzida em estilo" (CANDIDO, 2007, p. 25). Essa equação nós 

encontramos em diferentes manifestações da literatura atual, como o exemplo da 

literatura marginal periférica, em que surgiu com um grupo de autores "empenhados" 
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em produzir uma literatura como prova de que eram tão capazes quantos os autores 

estabelecidos pelo mercado literário.  
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REPENSAR O BRASIL MODERNO A PARTIR DAS DISCUSSÕES MÉDICAS: 

UMA REAVALIAÇÃO A PARTIR DA TRAJETÓRIA E DAS OBRAS DE 

GASTÃO CRULS1 

Andressa Marzani (UFSC) 

 

RESUMO 

Affonso Romano de Sant’Anna já discutia a necessidade de revisão da historiografia literária e 

do corpus oficial de nossa literatura. Para ele, exercia-se então uma ideia elitista de literatura, 
pautada em conceitos ideológicos como “artístico” e “belo” (SANT’ANNA, 1977, p. 14), 
privilegiando apenas certos tipos de obra. Mesmo a origem da própria palavra “literatura” pode 

ser repensada; de acordo com Raymond Williams, a delimitação do que é ou não literatura não é 
estanque, e sim construída historicamente, em um processo dinâmico, que deve ser reavaliado. 
Em que pese a distância da produção da obra de Romano de Sant’Anna – década de 1970 – para 
a atualidade, ainda se percebe esse ranço, sobretudo no que concerne à vasta camada da 
chamada “subliteratura”: a literatura de massa e os best-sellers, a narrativa policial, a ficção 
científica, as literaturas oral e folclórica. A partir das discussões feitas por esses autores, 
propomos uma reavaliação de nossa historiografia literária, repensando a importância do estudo 
de um autor que passeia entre uma proto-ficção científica e a literatura fantástica no Brasil, para 
o estudo do contexto histórico do período, bem como das discussões sobre nacionalidade e 
identidade brasileira. A trajetória intelectual, assim como trechos selecionados da obra literária 
de Gastão Cruls (1888-1959), médico carioca que atuou parte de sua vida também como 
escritor, e manteve contato com alguns círculos cariocas de escritores ligados ao Modernismo, 
servirá de ponto de partida para a reflexão sobre a historiografia literária consagrada, de suas 
contradições e aspectos que podem ser questionados.  
 
Palavras-chave: modernismo; história literária; Gastão Cruls; identidade nacional. 

 

Introdução 

 

                                                           
1 Este trabalho é um excerto de minha dissertação de mestrado em História Cultural pela UFSC, com 
orientação do Prof. Dr. Adriano Duarte, desenvolvida no momento. Na pesquisa, pretendo refletir sobre 
as discussões médicas das décadas de 1920-30 no Brasil, abordando temas como sanitarismo, higiene, 
eugenia e discussões raciais, e sua relação com os debates sobre identidade nacional, tendo como fontes 
algumas das obras literárias produzidas por Gastão Cruls. 
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Affonso Romano de Sant’Anna (1977) já discutia a necessidade de revisão da 

historiografia literária e do corpus oficial de nossa literatura. Sant’Anna reflete sobre as 

diversas interpretações da própria palavra “literatura”, em que um fato literário é 

considerado enquanto tal de acordo com a sua relação com a série ou sistema literário, e 

seus correspondentes extraliterários, ou seja, tudo o que não é considerado literatura. 

Tais denominações não são estanques, e sim construídas historicamente, em um 

processo dinâmico. Destarte, o autor propõe uma ampliação do corpus oficial nacional, 

que passa também por uma reavaliação da academia: 

 

[...] por que não se tem estudado a chamada literatura de massa nas 
Faculdades de Letras e nos cursos de Comunicação? Por que perdura 
esse desinteresse pela narrativa policial, pela ficção científica, pela 
literatura oral e folclórica? Por que os bestsellers não são sequer 
examinados nem examinado é o mecanismo de produtividade dessas 
obras? (SANT’ANNA, id., p. 24). 
 

 Em que pese a distância desta produção – década de 1970 – para a atualidade, 

ainda percebe-se esse ranço. Considerando a discussão feita por Williams (2000) sobre 

a multiplicidade do ato de escrever, propomos refletir sobre a divisão entre “literatura” e 

“subliteratura”. Para Williams, a literatura ganhou sua forma moderna entre os séculos 

XVIII e XIX, em um processo complexo que envolveu a especialização da mesma 

enquanto trabalho criativo ou imaginativo – em parte, uma resposta frente às novas 

formas socialmente repressivas e mecânicas da ordem capitalista –, bem como o 

desenvolvimento de um conceito de tradição, e o surgimento da crítica. O papel desta 

foi crucial nesse processo de validação do que era ou não considerado “literatura”.  

Nesse sentido, a “literatura” é uma construção, historicamente localizada, e, 

portanto, passível de mudanças. Para Sant’Anna, a área deve então ser repensada a 

partir da superação de dicotomias como “realidade/ficção” ou “subjetivo/objetivo” (op. 

cit, p. 16-20). Ao invés disso, os estudos literários devem se ater às formas de sua 

inclusão ou exclusão, tentando compreender os processos históricos sob as quais estas 

ocorreram. Deste modo, refletindo sobre a construção da historiografia literária 

brasileira, especialmente no que se refere aos primeiros passos da “ficção científica” no 

país, este trabalho propõe uma recuperação da trajetória do autor carioca Gastão Cruls, 

percorrendo um percurso que relacione sua produção ao contexto de seu tempo. 

 

A “ficção científica” e a literatura de fantasia no Brasil no alvorecer do século XX  
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Procurando entender o surgimento da ficção científica no Brasil, Alexander 

Meireles da Silva (2008) propõe a divisão em duas fases: uma própria da Belle Époque 

(1898-1914), produção alicerçada em raízes góticas – e por isso denominada de Ciência 

Gótica; e outra do período entre guerras (1914-1930), que foi marcada pela suplantação, 

como na Inglaterra, das utopias para as distopias – a Literatura de Distopia. De acordo 

com o autor, esse tipo de ficção não encontrou no Brasil o mesmo espaço que suas 

congêneres americana e inglesa, fato talvez propiciado pela introdução tardia da 

indústria livreira e do hábito de leitura, o que dificultou a consolidação de um público 

leitor. Também a preferência do cânone pelo documental teria acabado por influenciar 

os escritores, prejudicando a sedimentação de um mercado consumidor. E, nesse 

sentido, a própria escolha do Modernismo de 1922 como ponto chave de interpretação 

histórica pela historiografia literária teria auxiliado nesse processo. 

 A primeira categoria proposta por Silva teria sido influenciada pela produção de 

autores como Mary Shelley, Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, Nathaniel 

Hawthorne e outros, que apresentavam em suas obras figuras grotescas, histórias 

macabras e criaturas mecânicas. Essa literatura geralmente é associada, por conta desses 

elementos, ao Decadentismo e ao Simbolismo. Tratava-se, no exterior, dos primeiros 

contatos com as inovações advindas da Revolução Industrial. 

Esse período, compreendido entre o final do século XVIII e início do XX, foi 

marcado por modificações no cenário ocidental em níveis econômicos, sociais e 

culturais nunca antes experimentados. Tais mudanças provêm tanto de uma nova 

dinâmica na economia internacional, emergida com a Revolução Industrial, como da 

ascensão de uma lógica racional de pensamento iluminista, e suas subsequentes ondas 

revolucionárias, iniciadas em 1789. Ganhando força com a chamada Segunda 

Revolução, entre 1850 e 1870, essas transformações modificaram a vida em diversos 

níveis.  

 Foi nesse período em que a ideia de progresso sem limites tomou forma, 

implicando na ilusória crença de conforto material, estabilidade e paz. A avultada 

industrialização, somada a um período de crescimento econômico geral e relativa 

estabilidade política internacional (pelo menos europeia) possibilitou o otimismo com a 

ciência, vista então como chave para o desenvolvimento humano. Novas correntes de 

pensamento surgiram, baseadas em uma ideia de evolução linear e progressiva. 
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Dentro dessa configuração, o Brasil vivenciou também as rápidas mudanças. A 

abolição do regime escravista e, sobretudo, a mudança do regime político, vieram a 

transformar o país, bem como uma crescente urbanização dos espaços, a vinda de 

imigrantes de diversas partes, e uma ainda incipiente industrialização, que já faziam 

sentir seus efeitos. Essas transformações econômicas e políticas implicaram também na 

flutuação das taxas cambiais, encarecendo as vidas nos grandes centros e dificultando o 

acesso das populações mais carentes a itens básicos. Segundo Bosi, a vida pública 

brasileira era marcada “de um lado, [por] arranjos políticos manejados pelas oligarquias 

rurais; de outro, [pelos] novos estratos socioeconômicos que o poder oficial não 

representava” (BOSI, 1975, p. 399). Nesse ínterim, ideologias conflitantes coexistiam: o 

tradicionalismo do mundo agrário e as novas possibilidades permitidas pela 

modernização da urbe.  

Contudo, essas possibilidades só podem ser entendidas quando consideradas 

dentro do contexto de um Brasil plural, onde as posições ganhavam diferentes 

contornos. Nesse sentido, eventos díspares como as Greves Operárias de 1917-1919 em 

São Paulo, ou os movimentos de religiosidade popular, como Canudos (1893-1897), 

podem ser compreendidos à luz de uma sociedade contraditória, em busca de sua 

identidade. Destarte, a literatura produzida no período dialogou com esses problemas, 

por vezes contraditoriamente. No Brasil, essa ficção de Ciência Gótica iria encontrar 

eco nas produções de Álvares de Azevedo, Coelho Neto e João do Rio. Contudo, essa 

vertente se manifestou tardiamente, e não criou raízes. 

 Dentro da segunda fase proposta por Silva, as narrativas partem de uma longa 

tradição ocidental de utopias, com um corpus de fórmulas fixas, superando-as. Uma de 

suas primeiras aparições foi em As viagens de Gulliver, de Jonathan Swift (1726), em 

que o autor faz “estilhaçar o gênero a partir de dentro” (BACKZO, 1985, p. 358), 

transformando sociedades imaginárias em contra-sociedades. É, contudo, no período das 

tensões do entre guerras, de maior desenvolvimento tecnológico, que as distopias 

ganharam fôlego, marcadas por uma desconfiança com um sistema altamente 

organizado, o debate sobre a presença da ciência na vida individual e social, e a 

contestação de uma evolução humana linear.  

Desenvolvidas a partir das obras de H G Wells e Eugene Zamiatin, as distopias 

encontraram seu ápice nos livros de George Orwell e Aldous Huxley, já na década de 

1940. Em diferença da utopia, a sociedade representada não é mais um modelo perfeito 

a ser seguido, mas geralmente a ser evitado, ou um possível futuro desastroso, 
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decorrente das escolhas do presente. Alguns elementos aparecem claramente: a relação 

hierárquica entre oprimido e opressor, o controle social e individual, bem como a 

ligação entre conhecimento e exercício do poder.  

Destarte, seus elementos de antecipação podem ser aproximados da ficção 

científica, embora nenhuma das categorias seja simples e fixa. Silva resolve o problema 

entendendo essas primeiras manifestações distópicas também como um movimento 

constituinte da ficção científica. No entanto, Francisco Skorupa considera que os 

autores estrangeiros e brasileiros que escreveram impressões sobre a ciência, entre os 

séculos XIX e início do XX, “o fizeram sem ter a consciência exata do nascimento da 

nova forma literária, até mesmo pela própria indefinição na denominação do que estava 

sendo feito” (2001, p. 53). O próprio termo sciencefiction só seria cunhado em 1926, 

com Hugo Gernsback. Nesse sentido, optamos aqui por manter a divisão feita por Silva, 

tendo em mente, contudo, que as primeiras manifestações do gênero se adequam mais 

ao termo “proto-ficção científica”, utilizado por Skorupa. No Brasil, Monteiro Lobato e 

Gastão Cruls se sobressaem na experimentação inicial do gênero.  

Gastão Cruls nasceu no Rio de Janeiro, em 1888. Era filho do astrônomo belga 

Luís Cruls, autor de Planalto central do Brasil. Se formou em Medicina em 1910, com 

atuação na área de sanitarismo. Ainda estudante, entrou para a Assistência Pública. Ao 

mesmo tempo, desenvolveu um interesse pela literatura. Seus primeiros contos surgiram 

entre 1914 e 1915, publicados na Revista do Brasil, fase Monteiro Lobato. Estes contos 

iriam mais tarde integrar seu livro de estreia, Coivara (1920). Por fim, acabou se 

desiludindo e abandonando a carreira médica2. 

Começou a frequentar tardiamente os círculos literários; contudo, manteve 

contato com nomes como Alberto Rangel, Antônio Torres, Gilberto Amado e Monteiro 

Lobato (MENEZES, 1969, p. 411). Além disso, administrou por certo tempo a editora 
                                                           
2 Embora essa informação seja encontrada em diversos autores (MENEZES, 1969; MOISÉS; PAES, 
1967; SKORUPA, 2001; IACHTECHEN, 2008; SILVA, 2008), não pude descobrir a data exata em que 
isso ocorreu. A nota da editora nas publicações de Gastão pela José Olympio indica a data em que o autor 
teria permanecido na Assistência Pública. E a mesma nota informa: “[...] primeiro bibliotecário da antiga 

Universidade do Distrito Federal, cargo que exerceu por pouco tempo, Gastão Cruls, que era médico 
sanitarista do Ministério da Educação e Saúde, deixou o cargo em 1939, quando foi nomeado Chefe da 
Divisão de Bibliotecas e Cinema Educativo da Prefeitura do Distrito Federal [...]” (CRULS, 1958). Na 
nota, fica confuso se o cargo que Cruls deixou foi o de bibliotecário ou de médico do Ministério da 
Educação e Saúde. Deste modo, só se pode fazer suposições. Acredito, pelas indicações que dão 
comentários encontrados sobre sua biografia, que o autor tenha deixado o exercício da medicina em 
meados da década de 1920, considerando-se também que a publicação de A Amazônia misteriosa (1925) 
lhe deu alguma notoriedade (HALLEWEL, 1985, p. 345). Possivelmente, tenha permanecido mais algum 
tempo em funções administrativas correlatas – atividade que, se levada a cabo, foi desenvolvida em 
paralelo a outras funções que exerceu (bibliotecário, editor, tradutor).  
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Ariel, juntamente com Agripino Grieco. A editora manteve, entre 1931 e 1938, o 

Boletim de Ariel – segundo Lawrence Hallewel, “a revista literária mais importante da 

época” (1985, p. 345).  

Desde seus primeiros contos, sua escrita dialoga com suas experiências enquanto 

médico, suscitando discussões sobre a capacidade de cura da Medicina, ou a face 

antiética da ciência. Foi com A Amazônia misteriosa, obra lançada em 1925, que Cruls 

recebeu maior reconhecimento. Esse romance pode ser considerado um dos primeiros 

de proto-ficção científica distópica no país (SILVA, op. cit., p. 10). O autor publicou 

ainda Elsa e Helena (1927), A criação e o criador (1928), História puxa história 

(1938), e o estudo histórico Aparência do Rio de Janeiro (1947). Além disso, participou 

de algumas expedições para a Amazônia, relatadas nos livros A Amazônia que eu vi 

(1930) e Hiléia amazônica (1944). Faleceu em 1959. 

De acordo com Otto Maria Carpeaux, Cruls seria pré-modernista, apesar de 

contemporâneo do Modernismo (CARPEAUX apud MOISÉS; PAES, 1967, p. 83). 

Essa consideração se faz sobretudo em termos estéticos; no entanto, para Monica 

Pimenta Velloso (2003), a conceituação do período que antecede a Semana de Arte 

Moderna de 1922 pode ser questionada, na medida em que delimita os diversos 

movimentos e autores em função de um evento (posterior) elegido como chave para o 

entendimento de outros períodos (anteriores). De modo diverso, Velloso entende o 

modernismo como um processo contínuo ao longo do tempo.  

Se for repensada a partir de sua preocupação com os problemas nacionais, a 

chamada “Geração de 1870” também pode ser considerada modernista. É certo que essa 

geração guarda suas especificidades frente ao grupo de 1922. Consideravam a 

nacionalidade como uma matéria-prima ainda a ser trabalhada pelo saber científico das 

elites intelectuais. Mas, se em um primeiro momento, havia uma discussão por vezes 

“envergonhada” sobre o país, ela não deixava de ser, contudo, uma tentativa de 

compreensão de sua diversidade. 

Assim sendo, podemos questionar a utilização de termos como “pré-

modernismo”, que acabam por reforçar a data de 1922 como marco. Não se trata, nesse 

sentido, de negar a influência da Semana, mas sim de relativizá-la. Deste modo, 

reinterpreta-se o termo “modernista”, aqui reconsiderado não só em seu caráter de 

movimento artístico, mas em sua relação com a dinâmica do cotidiano na urbe, 

construída também em seus espaços informais e diversidade de expressões. Por isso, o 

entendimento do período compreendido entre as últimas décadas do século XIX e 1922 
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não como um intervalo à espera da renovação, mas permeado por uma “cultura do 

modernismo” (VELLOSO, ibid., p. 360). 

Por outro lado, vale retomar a discussão feita por Silva da influência do 

Modernismo (oficial e com letra maiúscula) sobre a produção de literatura fantástica e 

ficção científica no país. O primeiro deles se refere ao estabelecimento de uma distância 

entre o gosto popular e o sistema literário. De acordo com Silva, a divisão entre a 

literatura culta e a literatura de entretenimento era inexistente no período romântico 

(SILVA, op.cit., p. 134).  

O Modernismo, por sua experimentação estética, acabou por distanciar o cânone 

da literatura consumida mais amplamente. Apesar da sua tentativa de busca pelo 

nacional, suas primeiras obras não suscitaram grande interesse do público. Por outro 

lado, o impulso que o movimento ganhou inibiu o desenvolvimento de uma literatura 

“de massa” através das publicações denominadas pulp, feitas em papel mais barato, e 

muito comuns em diversos países, entre 1920 e 1940. O Brasil, contudo, acabou não 

vivendo uma “era pulp”, devido ao preconceito do mercado editorial nacional, bem 

como a preferência por autores estrangeiros já consagrados dos gêneros mais populares.  

  Apesar disso, Silva aponta que a literatura fantástica e a ficção científica 

brasileira encontraram certo espaço para se manifestar, à margem da estética 

modernista. A partir das reflexões trazidas por Velloso, podemos afirmar que o 

surgimento desse tipo de obra também pode ser entendido como parte do 

desenvolvimento de uma cultura do modernismo: uma nova maneira de responder e 

expressar os problemas ligados à constituição da modernidade.  

 

As discussões sobre sanitarismo, higiene e raça na composição da identidade 

nacional 

 

E é nesse sentido que, brevemente, propomos aqui uma reflexão sobre alguns 

aspectos da obra de Gastão Cruls. Selecionamos, para isso, o romance A Amazônia 

misteriosa (1925), bem como um de seus contos. Em A Amazônia misteriosa, o 

personagem principal é um médico que abandonou o exercício da medicina – tema 

constante da literatura produzida por Cruls. Perdido com uma expedição em plena 

hileia, trava contato com uma tribo peculiar, composta só de mulheres, cuja exceção é 

um cientista alemão. Ao longo de situações estranhas, o protagonista descobre que o 

cientista está conduzindo experimentos genéticos com as crianças do local, em uma 
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aproximação com o narrado na obra A ilha do Dr. Moreau, de H. G. Wells (1897). Com 

essa premissa, Gastão Cruls toca nas temáticas de ética na ciência, eugenia e 

miscigenação racial, debates importantes do período. 

Com os avanços da área, bem como a abertura de Faculdades de Medicina e a 

ampliação de postos e cargos, as premissas médicas passaram a fazer cada vez mais 

parte dos debates. Exemplo disso pode ser visto na importância que o discurso 

higienista deteve nas primeiras décadas do século XX. Diversas expedições foram 

enviadas aos lugares mais recônditos do país, em busca das raízes dos males nacionais. 

De acordo com Marília Mezzomo, havia um esforço na divulgação em larga escala de 

informações recolhidas, bem como de avanços da medicina de modo geral. Tentando 

levar a cura e a erradicação das doenças para diversas partes, esses profissionais 

queriam também chamar a atenção das populações citadinas e das autoridades para a 

situação precária das regiões mais afastadas (MEZZOMO, 2009, p. 15-16).  

Para Micael Herschmann e Carlos Alberto Messeder Pereira, os especialistas dos 

saberes técnicos relacionados à medicina, à educação e à engenharia, em conjunto com 

a geração literária de 1920, elaboraram discursos sobre a modernidade paradigmáticos 

(1994, p. 46). Foi nessa década em que a concepção de Brasil Moderno tomou corpo. 

Embora já viesse se delineando desde fins do século XIX, essa ideia emerge de maneira 

clara neste período, influenciando não apenas “nossa maneira de ver e pensar o mundo, 

com enorme legitimidade, até, pelo menos, meados dos anos 60, como também nos 

forneceu retratos do Brasil com que temos lidado até hoje” (ibid., p. 11). 

 Nesse sentido, modernizar também implicava em explorar e reconhecer as áreas 

mais distantes, preocupação que marcou diversos grupos modernistas. Significava, do 

mesmo modo, levar condições mínimas de higiene e saneamento às áreas mais 

recônditas, especialmente as rurais. Por outro lado, uma das preocupações dos debates 

passava, desde o século XIX, pelas questões relativas à raça e à miscigenação racial 

(MEZZOMO, op. cit., p. 50-51). E é para esses debates que as obras de Cruls apontam.  

Em A Amazônia misteriosa, Gastão Cruls levanta uma crítica aos limites éticos e 

morais da ciência, ao apresentar o cientista que conduz as experiências como alguém 

mais preocupado com suas pesquisas do que com os indivíduos envolvidos. Trata-se, 

segundo Fabio Luciano Iachtechen, de um interessante exemplo de crítica ao 

pensamento eugênico no Brasil (2008, p. 78). Embora por vezes o romance apresente os 

grupos indígenas com um viés preconceituoso, a obra problematiza as questões éticas e 

morais presentes nos debates científicos de seu tempo. Outros aspectos do romance 
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poderiam ainda ser levantados, ponto de que nos eximimos por conta do pouco espaço 

desse trabalho. 

 Do mesmo modo, em alguns de seus contos, são utilizados elementos do insólito 

e da literatura gótico-decadentista, ajudando a criar um clima de questionamento e 

aversão. Em G.C.P.A., do livro Coivara (1920), Silvino, enfermeiro de uma clínica 

onde o Professor Rodrigues atuava, parecia satisfeito com sua profissão. Contudo, 

diagnosticado com uma doença rara, e internado então em seu próprio local de trabalho, 

acaba por virar objeto de estudo do Professor e seus assistentes.  

Narrado com ironia, os exageros de um profissional mais preocupado com sua 

pesquisa do que com a saúde do paciente vão sendo delineados. O ápice do desespero, 

para Silvino, chega quando da anotação da sigla “G.C.P.A.” em seu prontuário, que em 

linguagem corrente da clínica significava “guarde o cadáver para autópsia”. O paciente 

se desespera, decidindo afinal pôr fim à vida. Lança-se então a uma fuga ao anoitecer, e 

acaba por se precipitar de um penhasco à beira do mar. Entretanto, três dias depois, seu 

corpo volta para a praia, indo por fim parar na mesa de autópsias do Professor. 

Como homem de seu tempo, Cruls vivenciou sua carreira e a compreendeu de 

determinado modo; suas acepções, sentimentos e frustrações não podem de todo ser 

dissociadas de uma vivência social do que era ser médico no período, considerando-se 

então todas as vicissitudes das mudanças tecnológicas e científicas. Na escrita de Cruls 

é visível esse processo, visto que vários de seus textos questionam aspectos negativos 

da medicina. Em que pese seu abandono da carreira – ou talvez justamente por isso –, 

essa preocupação parece ter sido constante ao longo de sua vida.  

Destarte, podemos retomar a significação dos dilemas de Cruls, observando as 

reflexões que a classe médica fazia sobre o exercício de sua profissão, bem como sua 

própria colocação enquanto membros ativos e modificadores de uma sociedade. Essa 

categoria “classe” não pode ser tomada de forma estanque, mas como um ponto de 

partida para tentar entender os debates gerados por um grupo específico que se entendia 

e exercia seu campo de ação enquanto tal. 

Nesse sentido, se há um questionamento das práticas médicas, ainda parte-se da 

ideia da proeminência dos discursos e práticas científicas como maneira de solucionar 

os problemas do país. Tais debates implicam também a discussão da função dos 

próprios intelectuais dentro da sociedade, remetendo a uma reivindicação destes por 

uma posição melhor, um reconhecimento de sua especificidade. Ocorre mesmo uma 

aproximação entre intelectualidade e política no período.  
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A intelectualidade, de maneira geral, se colocava sobremaneira em um papel de 

“mediadora necessária”, graças ao hiato existente entre o social e o político, em um 

sentido de vocação para elite dirigente (PÉCAUT, 1990, p. 22-33). Esta vocação 

compreendia, sobretudo, um “civilizar por cima”, uma construção nacional que viria das 

elites para o povo em um movimento descendente – ideia difundida, segundo o autor, 

tanto nos meios intelectuais autoritários quanto nos liberais. Esse relacionamento entre 

intelectualidade e política pode ser refletido também a partir da figura individual do 

autor e seu posicionamento social.  

 Desta forma, a atuação da intelectualidade na esfera pública se dava a partir de 

tomadas de posição, construídas ao longo do processo de sua produção material social. 

Portanto, feitas de isenções, recuos, avanços e mudanças. No caso específico de Cruls, 

percebemos um posicionamento quanto aos problemas encontrados na vivência médica: 

a desumanização da relação entre paciente e profissional, a descrença da capacidade de 

cura da Medicina. O próprio abandono da carreira de Cruls, e seu posterior 

envolvimento com a literatura, podem ser repensados nessa direção. Contudo, não 

devem também ser dissociados de suas posteriores viagens exploratórias pela 

Amazônia, a importância da divulgação de determinados valores através dos diários de 

viagem, bem como outras nuances de sua obra ficcional, marcando diferentes pontos do 

debate médico acerca de uma concepção de país.  

 

Considerações finais 

 

 Nesse sentido, buscamos recuperar a trajetória e trechos das obras de Gastão 

Cruls, tentando entender os primeiros anos da proto-ficção científica e literatura 

fantástica ou do insólito no país, a partir de uma perspectiva histórica que superasse 

alguns lugares-comum da historiografia literária. Tentando entender o autor, a obra e 

seu contexto mais amplo a partir das formulações de uma teoria materialista cultural, 

procuramos reinterpretar os sentidos possíveis dessa obra. Gastão Cruls está inserido 

nos debates sobre o Brasil em transformação do início da década de 1920. 

Sua preocupação mais evidente parece ser com os rumos da ciência e da 

Medicina em particular. Contudo, também reflete sobre o processo de urbanização e seu 

contraponto com as áreas rurais, sobre diferentes grupos étnicos, como o indígena, e 

procura mesmo elementos do folclore e da cultura popular, como mostram outros contos 

seus (“A morte do saci”, “Mãe d’água” e outros). Se, diversamente dos Modernistas 
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com maiúscula, não faz experimentações em termos estéticos e linguísticos, nem se 

aproxima de uma fala mais popular (MOISÉS; PAES, op.cit., p. 83), ainda sim faz parte 

de uma cultura do modernismo que passa a se preocupar com o nacional, fomentando 

nossa construção identitária. 
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FRIEDRICH SCHLEGEL E AUGUST WILHELM SCHLEGEL: TEÓRICOS 
DA APROXIMAÇÃO ENTRE TEORIA, CRÍTICA E HISTÓRIA DA 

LITERATURA 
                                                                       Constantino Luz de Medeiros (UFMG). 
 

RESUMO: Mais de um século e meio antes do discurso proferido por Hans Robert Jauss no ano 
de 1967, intitulado “História da literatura como provocação à ciência literária”, no qual o 

estudioso busca desconstruir as bases de uma visão teleológica da história da literatura, os 
irmãos Friedrich e August Wilhelm Schlegel já chamavam a atenção para a necessidade de se 
compreender a aproximação recíproca entre teoria, história e crítica da literatura. 
Contemporâneos do Zeitgeist em que a história da literatura não apenas começava a se constituir 
enquanto disciplina, mas se tornava uma importante área do conhecimento científico, os estudos 
dos irmãos Schlegel indicam que a problemática inserida por Jauss já se encontrava, ainda que 
em germe, na discussão sobre a poesia dos antigos e dos modernos, na resolução da famosa 
Querelle des anciens et des modernes, e na concepção dialética dos sistemas circular e 
progressivo de compreensão da literatura. O artigo apresenta e discute a aproximação entre as 
formas discursivas da teoria, da crítica e da história da literatura em obras de August Wilhelm 
Schlegel e Friedrich Schlegel. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Friedrich Schlegel. August Wilhelm Schlegel. Teoria da literatura. 
História da literatura. História da crítica literária. Primeiro Romantismo Alemão.  
 
 

Introdução 

No alvorecer do século XIX, Karl Wilhelm Friedrich Schlegel (1772-1829) 

anunciava a necessidade de se realizar uma revolução estética nos estudos literários. 

Uma revolução que ecoasse a atmosfera de mudanças que se operavam em todos os 

âmbitos da vida e da arte. Em linhas gerais, a denominada revolução estética 

schlegeliana representou uma ruptura com as normas até então vigentes no modus 

faciendi de crítica literária do século XVIII alemão. Buscando refúgio à crítica 

dogmática e normativa, e, ao mesmo tempo, uma solução para o problema do juízo de 

297

MUSEU1076
Pencil



2 

 

  

gosto, criado principalmente a partir da terceira Crítica de Kant, Schlegel afirma a 

necessidade de uma nova época para os estudos dos fenômenos literários. Sem dúvida, 

após as teorias de Karl Philipp Moritz sobre a fruição artística desvinculada de 

finalidade, e a definição de Immanuel Kant do prazer estético como uma satisfação 

desinteressada, as discussões sobre a arte literária e o belo sofrem diversas rupturas, 

abrindo caminho para a questão da autonomia da arte. Essa mudança sistemática na 

observação das obras literárias é parte integrante das alterações sociais, econômicas, 

políticas e epistemológicas ocorridas a partir da segunda metade do século XVIII.  

Além do estabelecimento da crítica literária enquanto organon da criatividade de 

espírito e reflexão potencializada, Friedrich Schlegel busca transcender a problemática 

da imitação dos antigos, a famosa Querelle des anciens et des modernes, pela percepção 

de que não era mais possível uma imitação servil da arte da Antiguidade, devendo o 

artista moderno emular não a letra mas o espírito dos antigos. Schlegel reconhece a 

relação entre as formas literárias e seu contexto histórico, e afirma que o estudioso de 

literatura deve exercer sua crítica levando em consideração aspectos culturais e 

históricos e sabendo se posicionar de acordo com cada época. Nessa concepção original 

da relação entre as épocas da poesia - entre a poesia natural dos antigos e a poesia 

artificial dos modernos - os escritos sobre a Antiguidade clássica de Schlegel1 

pertencem aos mais importantes documentos da crítica literária, não apenas como 

estudo filológico e histórico sobre a poesia grega, mas como renovação dos estudos 

clássicos. É principalmente a partir desses escritos que o romântico alemão desenvolve 

sua dialética das formas poéticas, envolvendo tanto a poesia grega como a poesia dos 

denominados modernos. Assim, o crítico alemão contribui para o entendimento 

histórico do desenvolvimento da literatura, estabelecendo uma nova maneira de 

entender a arte literária e a relação entre as épocas ou períodos da arte.  

A ocupação dos irmãos August Wilhelm  e Friedrich Schlegel com a questão da 

aproximação entre teoria, história e crítica da literatura data dos primeiros anos da 

década de 1790. Parte desse esforço pode ser contemplado em obras como o Studium-

Aufsatz, publicado pelo mais novo dos irmãos, Friedrich Schlegel, quase que 

concomitantemente ao escrito de Friedrich Schiller Poesia ingênua e poesia 

sentimental, nos anos de 1794 e 1795. Ambas as obras inserem-se ainda, de certo modo, 

no que Hans Robert Jauss (1970, p. 28) denominou como a réplica de Schiller e de 

                                                           
1 Quando referido apenas a “Schlegel” trata-se de Friedrich Schlegel. 
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Schlegel à Querelle des anciens et des modernes, caracterizando-se ainda pelo empenho 

em compreender as épocas ou períodos da arte (antiga e moderna), e estabelecer 

parâmetros para que a arte dos modernos alcançasse o mesmo grau de objetividade que 

a poesia alcançara entre os antigos. 

Os jovens do primeiro romantismo alemão postulavam que apenas o 

conhecimento filosófico e filológico, aliado à compreensão da letra e do espírito da obra 

literária permitiriam substituir a crítica dogmática e normativa do Kunstrichter, o juiz de 

arte, que vigorava até então. Desde a década de 1760 o trato com as obras de arte em 

seu tempo histórico começa a surgir de forma cada vez mais intensa. Com a publicação 

da História da arte da Antiguidade, de Johann Joachim Winckelmann, e os Fragmentos 

sobre Literatura de Johann Gottlieb Herder, na década de 1770, a noção de que fazer 

história da arte e da literatura era algo mais do que a acumulação de informações 

biográficas de autores e dados sobre obras em antologias é gradativamente substituída. 

Aos poucos surge um tipo de história da literatura que compreende a 

singularidade de cada fenômeno em sua época e lugar, contendo  igualmente a posição 

crítica do autor. Mas, é somente no final do século XVIII e começo do XIX, com as 

histórias da literatura de Friedrich Schlegel e Friedrich Bouterwek que se pode afirmar a 

existência de uma nova forma de se fazer história da literatura. Por outro lado, entre os 

anos de 1796 e 1801 surge um novo tempo para os estudos literários, quando um grupo 

de jovens decide se encontrar na residência de August Wilhelm, então nomeado 

professor de Estética da Universidade de Jena.  

Assim como a época do primeiro romantismo alemão assinala a ruptura com a 

tradição da referencialidade na representação literária, inaugurando uma arte 

autorreferencial, metacrítica e problematizadora do próprio fazer artístico, diversos 

escritos dos românticos chamam a atenção para o caráter não apenas lógico, mas 

necessário da aproximação entre teoria, crítica e história da literatura. Nesse sentido, 

como afirma Marco Aurélio Werle: “É como se o romantismo tomasse consciência de si 

e se percebesse entrando para a história do pensamento e se consolidasse como um 

modo de ver e de pensar a literatura e a arte no interior da tradição” (WERLE, 2014, p. 

11). O artigo discute alguns aspectos da problemática que envolve os estudos 

diacrônicos de literatura a partir da leitura da Doutrina da Arte de August Wilhelm 

Schlegel, de Conversa sobre a Poesia, de Friedrich Schlegel e do pensamento primeiro 

romântico sobre a aproximação entre história, teoria e crítica de literatura. O objetivo 
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principal é demonstrar que, para os românticos alemães (e ainda hoje) essa aproximação 

não é somente natural, mas necessária para que os fenômenos de literatura possam ser 

compreendidos em toda a sua dimensão. 

 

1. A aproximação entre teoria, história e crítica da literatura na Doutrina da Arte 
(1801), de August Wilhelm Schlegel. 
 

Parte dos pressupostos teóricos que permitiram aos românticos alemães 

desenvolverem conceitos inovadores no campo dos estudos literários têm origem na 

sólida formação filológica adquirida com pensadores como Christian Gottlob Heyne ou 

Friedrich August Wolf (1759-1824). As pesquisas de Wolf no âmbito dos estudos 

filológicos culminariam no que ficou conhecido como a “Questão homérica”, ou seja, a 

delimitação ou não da autoria dos poemas épicos atribuídos a Homero. Partindo dessa 

sólida formação filológica que obtiveram na época em que estudaram em Göttingen, os 

irmãos Schlegel postulavam a necessidade de se associar o conhecimento sério e 

sistemático da literatura ao entendimento dos povos, culturas e épocas para estabelecer 

o que Friedrich Schlegel denominava de filosofia da filologia. O estudo atento das obras 

em seu contexto histórico e social mesclava-se à atenção aos detalhes estilísticos e 

filológicos. Os ensaios crítico-literários intitulados de Charakteristiken [caracterizações]  

são exemplos práticos desse tipo de exegese literária. As caracterizações, espécie de 

ensaio crítico-literário, que os irmãos Friedrich e August Schlegel escreveram sobre 

autores e obras são até hoje considerados os primeiros exemplos de crítica literária não 

dogmática no alvorecer do século XIX2. 

Em um tempo em que a crítica de literatura ainda não havia se refugiado nas 

academias – nas quais, pela própria hierarquia inerente ao universo acadêmico o 

exercício da crítica nunca é totalmente autônomo – os estudos de literatura dos irmãos 

Schlegel se destacam entre outras obras de seu tempo justamente por seu caráter 

original. Exímios conhecedores da Antiguidade clássica e da literatura de seu tempo, 

esses pensadores contribuíram, de certo modo, para a resolução da famosa Querelle des 

anciens et des modernes ao esclarecer – diferentemente de estudiosos como Johann 

Joachim Winckelmann (1717-1768), o qual considerava os antigos muito superiores aos 

                                                           
2 Sobre a caracterização como ensaio crítico-literário, ver: MEDEIROS, Constantino Luz de. 
Caracterização: a obra de arte crítico-literária. Pandaemonium Germanicum. Vol. 18, n. 25, Jan./Jul. 
2015, p. 37-55. 
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modernos – que cada época da poesia tem sua característica e sistema próprios não 

cabendo mais a comparação entre os antigos e os modernos. 

Publicada no ano de 1801, a Doutrina da Arte, em alemão Kunstlehre, do 

primeiro romântico August Wilhelm Schlegel (1767-1845) pode ser considerada, 

segundo Marco Aurélio Werle (2014, p.  12) uma das primeiras contribuições aos 

estudos sobre filosofia da arte, tendo inclusive influenciado tanto a filosofia da arte de 

Schelling, de 1805, quanto os Cursos de Estética de Hegel, os quais foram publicados 

entre os anos de 1820 e 1830. Fundamentando-se nas teorias de seu irmão Karl Wilhelm 

Friedrich Schlegel (1772-1829), August Wilhelm compreende a obra de arte literária 

como integrada na história de sua forma, como resultado dessa história. A 

inseparabilidade desses discursos sobre a arte literária pode ser compreendida no 

postulado romântico de que toda obra literária carrega em si, de alguma forma, a 

história da literatura. August Wilhelm, na introdução de sua Doutrina da Arte, chama a 

atenção para a importância (muito atual) de não se separar teoria, crítica e história da 

arte, já que esses campos funcionam o tempo todo em interação, complementando-se 

mutuamente: 

A teoria, a história e a crítica das belas-artes são os assuntos desses 
cursos. Na verdade, não irei tratar de cada uma delas de maneira 
isolada e separada, e sim procurarei, na medida do possível, unificar e 
fundir reciprocamente todos os três âmbitos. Proponho isso não 
devido à convicção de que assim cada uma delas se tornará mais 
instrutiva e atrativa, mas porque cada uma delas pura e simplesmente 
não pode subsistir sem a outra e cada uma somente pode ser elaborada 
e consumada por meio de uma mediação com as outras. (SCHLEGEL, 
2014, p. 21). 

A noção de que não se deve separar teoria, história e crítica da literatura parece 

muito natural e até espontânea nos escritos de August Wilhelm e de seu irmão Friedrich, 

estudiosos para os quais era preciso criar uma nova maneira de se conceber os 

fenômenos literários. A certeza de que a atividade de crítica literária pressupunha uma 

sólida visão da história da literatura é um dos fundamentos da Doutrina da arte. O 

trânsito entre as áreas da história, da teoria e da crítica seria não apenas obrigatório, mas 

imprescindível, já que o conhecimento das épocas da poesia fornece, por exemplo, os 

dados empíricos com os quais o teórico chega à conclusões universais e, por outro lado, 

sem a crítica filológica não seria possível conhecer detalhadamente essas obras. Ainda 

de acordo com August Wilhelm, o diálogo permanente entre a teoria e a crítica tem o 

intuito de abstrair as formas individuais para se chegar aos conceitos universais: 
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Além disso, existe na crítica de arte uma referência constante à teoria. 
Pois, o julgamento apenas pode ser tornado claro e ser expresso por 
meio de conceitos, os quais primeiramente adquirem sua 
determinidade plena por meio de seu lugar em um sistema pressuposto 
(possua-se ou não expressamente um sistema). A reflexão crítica é, na 
verdade, um experimentar constante, a fim de se chegar a enunciados 
teóricos. Por outro lado, aquilo que está presente em uma arte torna-
se, por meio da crítica, primeiramente objeto para a história da arte e, 
assim, também é elaborado, de modo mediado, para a teoria. 
(SCHLEGEL, 2014, p. 40). 
 
 

2. O individual e o universal nos estudos literários dos primeiros românticos 

alemães 

Ao denominar a primeira parte de seus “Cursos sobre Literatura Bela e Arte” 

de “Doutrina-da-Ciência”, o primeiro-romântico August Wilhelm Schlegel aproxima 

sua obra da Doutrina-da-Ciência, do filósofo Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), 

publicada no ano de 1794. Como a Doutrina-da-Ciência de Fichte, a obra busca 

estabelecer um princípio central, um fundamento organizador que aproxime os âmbitos 

do particular e do universal nos estudos de literatura. Nesse sentido, a visão da poesia 

como aglutinadora de todos os âmbitos da vida e da arte é algo que aproxima as 

concepções de August Wilhelm e de Friedrich Schlegel: 

A Doutrina da Arte é o primeiro sistema estético na história do 
pensamento humano, surgida no período filosófico pós-kantiano [...] 
Sua proposta é articular todos os gêneros de arte com base em uma 
raiz comum: a poesia como atividade principal que caracteriza o ser 
humano. A arquitetura, a escultura, a pintura, a música, a dança e a 
arte do jardim são tidas como linguagens simbólicas da fantasia, as 
quais procuram, com seus meios e materiais específicos, realizar a 
poiesis na natureza (WERLE, 2014, P. 317). 

 

              Um dos grandes problemas que se colocava aos estudos literários no final do 

século XVIII (e continua atual) era exatamente a necessidade de aproximação entre os 

âmbitos da história da literatura (que trata de particulares) com o âmbito da teoria da 

literatura (que aborda os conceitos universais).  

August Wilhelm Schlegel procura responder, com sua obra, como tal doutrina 

da arte conseguiria realizar a síntese entre fenômenos particulares da história da 

literatura e os conceitos universais da teoria da literatura. Essa problemática encontra-se 

inserida em um trecho sintomático, quando o teórico aborda a distinção entre o 

universal e o individual dos estudos de literatura, chamando a atenção para o fato de 

que, embora díspares e distantes, esses campos do saber são interpenetráveis e 
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necessários. Partindo da distinção feita por Aristóteles (2008, p. 54) entre as esferas da 

história e da poesia como campos do que aconteceu ou poderia ter acontecido, de 

acordo com o princípio da verossimilhança e da necessidade, August Wilhelm teoriza 

sobre a crítica, a teoria  e a história como campos que se complementam: 

Aqui já se manifesta mais nitidamente como a história e a teoria, 
justamente por serem de natureza diferente e se moverem em direções 
opostas, aspiram por se encontrarem e a transitarem de uma para a 
outra. A teoria comprova o que deve acontecer, ela parte da mais 
universal e suprema exigência e a partir desse estágio se dirige cada 
vez mais ao particular sem poder alcançar inteiramente o individual. A 
história é conduzida de um fenômeno individual a outro, mas a 
suprema universalidade e o mais elevado sempre estão presentes de 
modo invisível (SCHLEGEL, 2014, p. 31). 
 

 O estudioso alemão contempla a história da arte literária como algo que não 

pode prescindir da teoria da literatura, pois o estabelecimento de conceitos universais é 

tarefa da teoria. Mas a teoria também não pode prescindir da história, porque extrai seus 

conceitos e investiga as leis em fenômenos individuais que a história (munida dos 

apetrechos da crítica de literatura) lhe fornece. A questão central dessa discussão, a 

passagem do individual ao universal, será realizada em conjunto. A crítica, como a 

teoria, observa as partes sempre em relação ao todo, todavia, diferentemente da teoria, 

ela tem acesso imediato aos elementos particulares, tendo igualmente o potencial para 

auxiliar o estudioso a compreender a história da literatura e chegar aos conceitos 

universais. Essa mesma concepção dos estudos literários é defendida por Friedrich 

Schlegel, o irmão mais novo de August Wilhelm, o qual acreditava que apenas o estudo 

histórico, filológico e filosófico da arte literária poderia fornecer elementos suficientes 

para uma sólida formação e atuação do crítico de literatura. 

Assim, os três modos de atuação do campo dos estudos literários, o teórico, o 

crítico e o histórico são interdependentes, complementares e necessários uns aos outros 

para que se possa obter a impressão do todo na obra de arte literária. A transição entre o 

particular (a história) e o universal (a teoria) deve ser concretizada por um estudioso de 

literatura capaz de se utilizar não apenas de seus conhecimentos filológicos, teóricos e 

linguísticos, mas igualmente de ler o espírito e a letra do texto literário. Mas uma vez, 

essa teoria da leitura do espírito e da letra de um texto remete à Doutrina-da-Ciência de 

Fichte, pois, assim como na obra do filósofo é a intuição que assume um lugar 

privilegiado no caminho que a consciência percorre (ou nos movimentos dessa 

consciência), de acordo com August Wilhelm é a ato de leitura, um ato divinatório 
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realizado pelo crítico, que auxiliará a compreender até mesmo o que não se encontra na 

letra do texto. Por ato divinatório não se deve compreender o mesmo que adivinhação. 

Trata-se do movimento realizado pelo crítico ao sintetizar o todo nas partes, ou mesmo 

ao estabelecer se uma obra havia concretizado sua tendência.  

Um exemplo clássico de junção entre história, teoria e crítica de literatura, que 

demonstra claramente o que significa o conceito de tendência é a caracterização que 

Friedrich Schlegel  escreveu sobre Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister (1795), 

de Johann Wolfgang Goethe. Na obra, partindo de uma visão geral sobre os períodos da 

arte romântica (história) e da análise apurada do romance de Goethe (crítica), o 

estudioso chega a diversas conclusões sobre o gênero conhecido como o 

Bildungsroman, o romance de formação, indicando que a obra cumprira com sua 

tendência e ideal ao se tornar exemplar para esse novo gênero (MEDEIROS, 2015,p. 

48). Exemplos como esses, nos quais teoria, crítica e história da literatura se 

interpenetram, podem ser encontrados nos escritos de Friedrich e August Schlegel. O 

pensamento central dos teóricos românticos era de que o estudioso da literatura, em sua 

busca por sintetizar teoria e história deve não apenas refletir sobre conceitos e 

fenômenos dados, mas intuir o devir (a tendência) das formas literárias no tempo, intuir 

a impressão do todo.  

 
3. Conversa sobre a poesia (1800) de Friedrich Schlegel e a questão da junção entre 
a teoria, a história e a crítica da literatura 

 
 
As teorizações da Doutrina da Ciência de August Wilhelm permitem 

igualmente contemplar a grande figura de Friedrich Schlegel, com quem o irmão 

desenvolveu a maioria de seus conceitos teóricos sobre a literatura. Um dos primeiros 

críticos de literatura, na concepção moderna do termo, Friedrich Schlegel dedicou 

grande parte de sua existência ao estudo das mais variadas épocas da literatura. Como 

afirma Luiz Costa Lima (1993, p. 192), até seu tempo, “Schlegel é o primeiro homem 

de letras que concentra toda sua formação a serviço do único alvo de ser crítico”. Um 

dos exemplos mais singulares da atuação de Schlegel nos campos da teoria, da história, 

da crítica da literatura e mesmo na criação literária é a obra Conversa sobre a poesia. 

Publicado em 1800, o romance em forma de ensaios, diálogos e reflexões parte da 

constatação de que todos os âmbitos do literário (que Schlegel chama de poesia) estão 

entrelaçados, de modo que a separação desses campos torna-se algo impensável: 
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A poesia irmana e une em laços indissolúveis todos os espíritos que a 
amam, Por mais que o que busquem na própria vida seja 
completamente diferente, este desprezando de todo o que aquele 
considera mais sagrado, um desconhecendo, não tomando 
conhecimento do outro, permanecendo-lhe sempre alheio, nessa 
região eles permanecem unidos e em paz por uma força mágica e 
superior. Cada musa procura e encontra a outra, e toso os rios da 
poesia correm juntos para o grande mar universal (SCHLEGEL, 2016, 
p. 483). 

 

A constante referência à fusão dos âmbitos da teoria, da crítica e da história é 

parte integrante de uma visão verdadeiramente holística do mundo, da natureza, e das 

relações sociais no primeiro romantismo. Em outras obras, o romântico aborda a 

questão da fusão dos gêneros na forma futura do romance absoluto, no entrecruzar de 

discursos, na composição coletiva (muitos dos fragmentos românticos foram escritos a 

quatro ou seis mãos), na reflexão em conjunto. Os jovens de Jena chamavam o ato de 

criação em conjunto de simpoesia, e o ato de filosofar ou refletir em conjunto de 

sinfilosofia. Todas essas noções indicam um Zeitgeist singular na história das ideias, da 

crítica e da história da literatura.  

Do mesmo modo, Conversa sobre a poesia é um exemplo de obra na qual 

Schlegel realmente aproxima os âmbitos da teoria, da crítica e da história da literatura. 

Grande parte do romance é dedicado a uma exegese dos tempos históricos da literatura, 

como no trecho denominado de Épocas da poesia. Atravessando diversos séculos em 

revista, o pensador alemão descreve como cada fenômeno literário está intimamente 

relacionado com sua história, pois,  “é da própria essência de toda arte ligar-se ao que é 

cultivado e, por isso, a história remonta mais e mais, de geração em geração, de degrau 

em degrau, até a Antiguidade, até a primeira fonte original” (SCHLEGEL, 2016, p. 

491). Todavia, além do estudo que realiza sobre cada período de arte, autor ou obra, a 

forma dialógica com a qual a obra foi pensada e realizada permite intercalar momentos 

de crítica, de história e de teoria, de um modo muito espontâneo, sem perder a noção de 

que algo na arte resiste a qualquer forma de exegese. Mais tarde, nos fragmentos da 

Athenäum e da Lyceum, o crítico alemão deixa ainda mais claro que a arte literária do 

futuro, denominada de romance absoluto ou de poesia romântica, universal progressiva 

jamais pode ser compreendida de um modo exaustivo, pois, “não pode ser esgotada por 

nenhuma teoria, e apenas uma crítica divinatória poderia ousar caracterizar-lhe o ideal” 

(SCHLEGEL, 1998, p. 64). A partir da análise da relação entre as formas literárias e o 

305

MUSEU1076
Pencil



10 

 

  

contexto histórico de seu surgimento, diversos escritos de Schlegel antecipam o tipo de 

leitura crítica que somente seria realmente efetivada no século XX. A real importância 

da história da literatura fica patente em Conversa sobre a poesia: 

Onde algum espírito vivo aparece unido à letra cultivada, ali há arte, 
separação, matéria a superar, instrumentos a utilizar, um projeto e leis 
de tratamento. É por isso que vemos os mestres da poesia se esforçar 
poderosamente para formá-la da mais diversas maneiras. Ela é uma 
arte, e onde ainda não chegou a sê-lo, deve se tornar tal, e quando se 
tornou, ela desperta por certo naqueles que verdadeiramente a amam 
um forte anseio de entendê-la, de conhecer a intenção do mestre, de 
compreender a natureza da obra, de saber a origem da escola e o 
andamento de sua formação. A arte repousa sobre o saber, e a ciência 
da arte é sua história (SCHLEGEL, 2016, p. 491). 

 

Nessa obra é possível perceber o modo como o autor de Conversa sobre a 

Poesia assume que o papel do historiador da arte literária é compreender os fenômenos 

a partir de um estudo que aprofunde o histórico através do filológico, que desafie os 

limites do sincrônico e do diacrônico, aproximando crítica, hermenêutica e o sentido 

divinatório para as mais diversas épocas, autores e obras. Na esteira da liberdade 

concedida por Imannuel Kant ao juízo de gosto, Schlegel compreende não apenas a 

teoria, mas a crítica divinatória como um modo de intuição, ou seja, uma análise e 

compreensão crítica do objeto literário a partir da observação livre e desinteressada: 

Se tais exemplos viessem à luz, eu criaria coragem para compor uma 
teoria do romance que fosse uma teoria no sentido original da palavra: 
uma intuição espiritual do objeto, com o ânimo completamente 
tranquilo e sereno, como convém contemplar, com festiva alegria, o 
jogo significativo das imagens divinas. (SCHLEGEL, 2016, p. 538). 

 
 
 
Conclusão 
 
 

Em um de seus Fragmentos sobre Poesia e Literatura, publicados entre os 

anos de 1797 e 1803, Friedrich Schlegel afirma que a diferença entre o clássico e o 

progressivo, ou seja, entre as épocas da poesia, só pode ser compreendida em um estudo 

histórico que contemple ao mesmo tempo uma análise filológica (SCHLEGEL, 2016, p. 

9). Em outro fragmento, o de número 117 da Lyceum, o pensador indica que  “poesia só 

pode ser criticada por poesia”, devendo ser o juízo artístico um exercício igualmente 

criativo (SCHLEGEL, 1997, p. 38). Essas concepções corroboram a tese que 

levantamos nesse artigo de que, para o primeiro romantismo alemão, os âmbitos da 
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crítica, da teoria, da história e mesmo da critica criativa não podem ser pensados em 

separado. Assim, tanto o romance Conversa sobre a Poesia de Schlegel, como a 

Doutrina da Arte de August Wilhelm Schlegel devem ser compreendidas como obras 

nas quais as formas discursivas de compreensão da arte literária se interpenetram: 

O fio condutor dessa relação com a tradição é marcado pelo contexto 
da segunda metade do século XVIII, quando, logo de entrada, são 
nomeadas as três formas discursivas que se especificaram naquele 
momento: a teoria, a crítica e a história da arte (WERLE, 2014, 
p.13). 
 

 Nesse sentido, a polêmica em torno dos estudos diacrônicos, isto é, a crítica 

severa contra qualquer forma de estudo dos fenômenos literários em um viés histórico 

perde sua raison d’être pelo simples fato, comprovado desde os românticos, de que não 

se pode criticar ou teorizar sobre a arte sem contemplar a história dos fenômenos 

artísticos implícita em sua forma. Desde a época dos primeiros românticos, a questão da 

aproximação entre crítica, teoria e história da literatura é algo que se coloca como uma 

forma abrangente e natural de se conhecer os fenômenos da literatura. 
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A CRISE DA HISTÓRIA DA LITERATURA: REPENSANDO SEU LUGAR NOS ESTUDOS 
LITERÁRIOS E NO ENSINO DE LITERATURA 

Juliane de Sousa Elesbão 1(UERJ) 
Roberto Acízelo Q. de Souza 2(UERJ) 

 
RESUMO: 
A história da literatura desfrutou de enorme prestígio a partir de meados do século XIX, especialmente, por conta do 
aparecimento da história como disciplina pretensamente científica, cuja perspectiva dominou o conhecimento, e da definição 
do conceito de literatura no sentido moderno, consolidada em meio ao movimento romântico, que se opunha à doutrinação 
clássica aristotélica. Entretanto, a concepção positivista da referida disciplina foi abalada com os estudos de fundamentação 
linguística desenvolvidos no período que vai de 1910 a 1970. Sendo assim, a história da literatura sofre certo desgaste, 
declinando em respeitabilidade científica, e voltando a ter certa visibilidade, apenas, com os estudos da estética da recepção, 
a partir de 1960. Ainda assim, os vários questionamentos aos quais foi submetida a história da literatura não diminuíram 
sua função prática, mas alteraram profundamente o seu lugar no âmbito dos estudos literários. No que diz respeito ao ensino 
de literatura, a disciplina em questão parece ainda fundamental, pois é difícil dispensar por inteiro um ensino pautado na 
periodização de obras e escritores, situados em recortes temporais e ligados a movimentos estéticos, apesar de esta 
metodologia ser alvo de críticas por parte de muitos professores. Todavia, o que poderia ser criticado é a forma como a 
história da literatura é tratada em sala de aula. A partir disso, é possível afirmar que a história da literatura passa por uma 
crise. Se assim é, questionamos: o ensino de literatura também é atingido por essa crise? Com base em Regina Zilberman, 
Roberto Acízelo de Souza, Paulo Franchetti, entre outros estudiosos da área, objetivamos problematizar o lugar da história 
literária como ciência, ligada aos estudos literários, bem como avaliar a sua posição no ensino de literatura, estendendo 
nossa reflexão para o caráter imprescindível da angulação diacrônica inerente à história da literatura. 
 

Palavras-chave: História da Literatura. Estudos Literários. Ensino de Literatura. 

 

Considerações iniciais 

 

Durante quase todo o século XIX, a História da Literatura ocupou posição de hegemonia no âmbito 

científico-acadêmico. No Brasil, contribuiu de forma efetiva para a formação de uma ciência da literatura e 

agregou intelectuais da estirpe de Sílvio Romero (1851-1914) e Araripe Júnior (1848-1911), por exemplo, a estes 

somados, já no século XX, Afrânio Coutinho (1911-2000), Antonio Candido (1918), Alfredo Bosi (1936), para 

                                                        
1  Doutoranda em Literatura Brasileira, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e mestre em Literatura Comparada pela 
Universidade Federal do Ceará. Atualmente, desenvolve pesquisa acerca da crítica literária brasileira no século XIX. 
2 Professor titular de Literatura Brasileira da UERJ, orientador deste trabalho. Dedica-se à Literatura Brasileira e à Teoria da Literatura, 
com interesse especial na história e nos fundamentos conceituais dos estudos literários, bem como na historiografia da literatura 
brasileira. 
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citar alguns. Além disso, como ressalta Zilberman (2014, p. 144), a referida disciplina também “colaborou para a 

delimitação e definição da literatura brasileira, sobretudo naquilo que ela tem de expressão da identidade nacional, 

questão que atravessa sua trajetória”, e que ainda suscita questionamentos desenvolvidos por alguns 

pesquisadores atuantes que se “atrevem” a tratar de tal assunto. 

Vale ressaltar que devemos a autores estrangeiros as primeiras contribuições historiográficas sobre a 

literatura do nosso país, como, por exemplo, o intelectual francês Ferdinand Denis (1798 – 1890), com o seu 

Resumé de l’histoire littéraire du Portugal, suivi du Résumé de l’histoire littéraire du Brésil, publicado em 1826. 

Neste trabalho, em que se verificam oito capítulos dedicados à literatura brasileira, Denis tece observações 

sucintas acerca da nossa então incipiente produção literária, enfatizando que “uma nova nação reclamava a 

história de sua literatura”. Delimita como marco histórico de “nascimento” da nossa literatura o século XVII, e 

traça, a partir daí, suas linhas principais. Acrescentamos a História da poesia e da eloquência (1805), do filósofo 

e crítico alemão Friedrich Bouterwek (1765 – 1828) – o primeiro intelectual a aplicar o método histórico aos 

autores de língua portuguesa –, e De la littérature du Midi de l’Europe (1813), do historiador e ensaísta político 

suíço Simonde de Sismondi (1773 – 1842). Destas, porém, só a obra do francês anteriormente citado procurou 

ser mais completa, tendo tratado a literatura brasileira como autônoma em relação à portuguesa e, além disso, 

tornou-se leitura obrigatória dos críticos românticos brasileiros, conforme se constata, por exemplo, nos ensaios 

de Joaquim Norberto – “deve-se a ele a primeira tentativa de uma História da literatura brasileira, cuja 

publicação […] iniciou-se no ano de 1859” (SOUZA, 2002, p. 23) – e nos juízos que este fizera de algumas obras 

literárias influenciado pelas teses de Denis. 

A partir de então, vários textos debruçados sobre a linhagem histórica da nossa literatura foram escritos, 

delineando mais ou menos sumariamente o aspecto da produção artístico-literária brasileira. Os traços 

diferenciais, principalmente em comparação com a literatura portuguesa, foram os meios pelos quais os primeiros 

historiadores conseguiram afirmar a nossa literatura, bem como manifestar os anseios de uma mesma nação que 

se queria livre e independente. Tais textos, e com eles os legados comuns aos quais todos pudessem se identificar 

como membros de uma mesma nação, se infiltraram na produção de materiais didáticos, que transitaram no âmbito 

educacional e se constituíram em leitura obrigatória no estudo da literatura brasileira, incluídos no currículo do 

curso secundário do Colégio Pedro II em 1855, através do regulamento de 17 de fevereiro assinado pelo então 

ministro do Império, Luís Pereira de Couto Ferraz; ou, por vezes, emergiram em gramáticas de língua portuguesa 

nas quais se apresentavam trechos exemplares dos clássicos nacionais. Souza (1999) reforça que, a partir de 1858, 

a “vertente historicista” sobrepôs-se de vez à vertente “retórico-poético”, com a inclusão da “história da literatura 

portuguesa e nacional” no ensino secundário. Em outras palavras, um quadro histórico da nossa literatura 

mostrou-se instrumento necessário e mais eficaz para se prestar a um propósito pedagógico no que diz respeito 

ao ensino de literatura brasileira. Movido por essa necessidade, o cônego Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro 

(1825-1876) publicou o Curso elementar de Literatura Nacional, em 1862, considerado o pioneiro sobre o 

conjunto de escritos historiográficos da literatura brasileira em português. A partir de então, outras histórias 
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literárias foram produzidas e acrescentadas à bibliografia escolar. 

Atualmente, no ensino básico, mais especificamente do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, o estudo 

que se concentra sobre as obras literárias brasileiras e a periodização que as situa é contemplada pela disciplina 

de Língua Portuguesa – com exceção de algumas instituições escolares que dividem a carga horária desta matéria, 

instituindo a Literatura como uma disciplina à parte –, e pela disciplina de Literatura Brasileira, ofertada, 

geralmente, entre o terceiro e o sexto semestre nos cursos de graduação em Letras. De todo modo, ainda é notória 

a predominância resistente (?) da perspectiva diacrônica, cronologicamente fatiada de acordo com movimentos e 

estéticas artísticas, por meio de características em comum resultantes de critérios propostos pelas divisões das 

histórias literárias, utilizadas ainda como material didático para o ensino de literatura.  

Por outro lado, desde que os princípios historicistas e causalistas entraram em descrédito, especialmente 

com a emergência e predomínio dos estudos de fundamentação linguística desenvolvidos no período que vai de 

1910 a 1970, a partir, sobretudo, do formalismo russo, passando pelo new criticism e repercutindo no 

estruturalismo, a história da literatura sofreu certo desgaste, declinando em respeitabilidade científica, e voltando 

a ter certa visibilidade, apenas, com os estudos da estética da recepção (por volta da década de 1960). Esta linha 

teórica procurou revitalizar a história da literatura através da ênfase dada ao leitor, visto que este seria o elemento 

que garantiria a historicidade das obras literárias, afiançando a vitalidade e a continuidade do processo literário, 

e ao conceito de “horizonte de expectativas”, que determina a recepção das obras por parte do público leitor. 

Desse modo, o valor estético-literário seria medido com base na leitura das várias obras, na recepção inicial e 

subsequente destas, na percepção das singularidades, resultando em novos parâmetros de avaliação.  Ainda assim, 

a longa crise que a história da literatura sofreu, e que parece atravessar novamente, deveu-se à crise do próprio 

conceito de história que a alicerçava, à desvalorização dos ideais que a ela estavam ligados, como os de nação, 

identidade nacional e patriotismo, aos questionamentos relacionados à literatura como expressão da sociedade e 

ao surgimento de novos paradigmas epistemológicos de abordagem do texto literário. Atualmente, na área de 

Letras, novas fronteiras do conhecimento, nas quais se digladiam discursos e práticas críticas diversas, 

revolucionam os estudos literários e intentam redefinições conceituais, sobretudo no concernente à própria 

definição de literatura, à sua natureza, aos critérios de valor e de interpretação, bem como à forma e função do 

cânone. Tal revolução também afeta o campo da historiografia literária, relegando esta a segundo plano, o que 

nos leva, outrossim, a refletir sobre o seu lugar tanto na pesquisa quanto no ensino. É o que faremos a seguir. 

 

O lugar da história da literatura nos estudos literários 

 
 No século XIX, com a ascensão do historicismo como ponto de vista epistemológico preponderante, a 

história da literatura viria a substituir a retórica e a poética por uma série de fatores, entre os quais se destacam a 

“emergência do antinormativismo romântico” (SOUZA, 2007a, p. 30) e a pretensão da disciplina de se tornar 

científica. Daí, se desenvolveram três correntes: 1) a biográfico-psicológica, diretriz que teve Sainte-Beuve como 

311



principal representante e centrava-se na vida do autor, na sua reconstrução biográfica e psicológica. “Neste 

sentido, a obra literária se definiria, antes de mais nada, como uma linguagem que se distingue pela pregnância 

de uma subjetividade” (ROGER, 2002, p. 50); 2) a sociológica, com ênfase nos fatores políticos, sociais e 

ideológicos, com interesse na função social do escritor e com a concepção de que o texto literário é reflexo da 

sociedade; 3) por fim, a filológica, objetivando a reconstrução da legibilidade, física ou contextual, dos textos, 

especialmente os mais antigos, e as influências a que se sujeitaram.  

 Nesse mesmo período, emerge, de forma mais efetiva e sob o crivo das contingências de sua época, a linha 

de estudos designada como literatura comparada, cuja consolidação se deu mais rapidamente na França, 

apresentando-se como uma ciência positivista, sujeita ao estudo eurocêntrico das literaturas nacionais e vinculada 

ao historicismo dominante. A referida expressão diz respeito a “uma forma de investigação literária que confronta 

duas ou mais literaturas” (CARVALHAL, 1992, p. 5), preocupada em investigar “a migração de um elemento 

literário de um campo literário a outro, atravessando as fronteiras nacionais” (CARVALHAL, 1992, p. 9).  

Caracterizada por certo ecletismo metodológico, pela diversidade dos objetos postos em análise e pelo diálogo 

possibilitado com diversas áreas do saber (filosofia, história, sociologia, entre outras), sua relação com a história 

da literatura é delicada, visto que a atividade crítica empreendida pelo comparatismo não exclui o histórico. A 

escola francesa, por exemplo, definia-se por lançar mão das concepções positivistas e lineares da história, 

valorizando as linhas de evolução das obras pautadas nos estudos sobre fontes e influências. Ao se expandir, a 

literatura comparada preservou tal perspectiva de investigação do literário e solidificou o entrelaçamento e o 

diálogo constante com a história, a fim de concretizar a elaboração de uma “história da literatura geral”. 

No entanto, na passagem do século XIX para o XX, a feição dos estudos sobre literatura sofre 

transformações em decorrência da crise dos conceitos de historicismo e positivismo, do surgimento do método 

fenomenológico na filosofia, da ascensão da linguística estrutural do suíço Ferdinand de Saussure (1857 – 1913) 

– apresentada no seu Cours de linguistique générale, publicada, postumamente, em 1916 –, e pelas inovações 

resultantes das vanguardas artísticas (cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo) que delinearam a estética 

modernista. Além disso,  

 
Na diretriz generalizada de questionamento do positivismo e do historicismo, 

desenvolvem-se, em diferentes centros culturais e universitários, algumas correntes de 
investigação da literatura que apresentam pontos comuns, apesar das divergências que as separam. 
Essas correntes, cujo período de surgimento e realizações de pesquisa estende-se do início do 
século XX até a década de 1930, são as seguintes: a estilística, principalmente na Alemanha e 
Suíça e, depois, na Espanha; o formalismo russo ou, mais amplamente, eslavo; a escola 
morfológica alemã; a nova crítica anglo-americana; a fenomenologia dos estratos, criada pelo 
polonês Roman Ingarden. (SOUZA, 2007a, p. 37; grifos do autor) 

 
 Mesmo que apresentassem pontos comuns, tais correntes visavam a estabelecer métodos próprios, 

independentes e desvinculados entre si. Ainda assim, é possível constatar entre elas os mesmos interesses: 

reconceber os estudos literários, definir uma concepção de literatura e distinguir a sua natureza a partir de critérios 
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sistematizados. Desse modo, o panorama dos estudos que se voltavam para a literatura tomou corpo e formou um 

conjunto que seria conhecido como teoria da literatura. E, à medida que esta ganhava terreno, sobretudo após o 

prestígio alcançado pelo livro Teoria da Literatura (1949), do austríaco René Wellek e do norte-americano Austin 

Warren, a história da literatura, ao lado de outras disciplinas – poética, retórica, estética –, tornava-se cada vez 

mais negligenciada e reduzida a um mero capítulo daquela. 

Além desse panorama, recentemente passou a coabitar lado a lado com os estudos literários uma outra 

linha de raciocínio que a cada dia ganha mais adeptos: os estudos culturais. O declínio da antiga unidade cultural, 

alicerçada na ideia de nação e no arcabouço das línguas pátrias construídos desde o século XIX, a existência de 

múltiplas culturas, a rivalidade entre a arte verbal e as formas expressivas não verbais ou semiverbais, a vida 

internética e sua velocidade eletrônica resultaram em alterações radicais no campo dos estudos literários e 

puseram em causa a delimitação do seu objeto e a tradição literária. A partir dos estudos culturais, o método de 

análise se volta para o elemento cultural em vez do literário, e o seu “intento é ressocializar e rehistoricizar a 

grande arte [...], bem como promover as manifestações das classes populares e das minorias a um estado de 

dignidade cultural que não lhes é concedido” (BORDINI, 2006, p. 14). 

A visão monolítica que servia de baliza para a construção e transmissão da tradição historiográfica acaba 

por ser refutada, visto não contemplar a heterogeneidade nem a complexidade literária, além de excluir do cânone 

aquilo que não convergia com o pensamento dominante: 

 
Historicamente, o cânone literário, tido como um perene e exemplar conjunto de obras-

primas representativas de determinada cultura local, sempre foi constituído pelo homem ocidental, 
branco, de classe média/alta; portanto, regulado por uma ideologia que exclui os escritos das 
mulheres, das etnias não brancas, das chamadas minorias sexuais, dos segmentos sociais menos 
favorecidos etc (ZOLIN, 2005, p. 275). 

 
 Apesar de não ser garantido o fato de essa exclusão ser motivada exclusivamente por critérios literários, 

passou-se a reivindicar um novo fazer historiográfico da literatura a partir do reconhecimento dos pluri, multi e 

transculturalismos e, por conseguinte, uma revisão do conjunto canônico considerado excludente. Proclama-se, 

então, uma visão não-linear, não-cumulativa da história e valoriza-se a descontinuidade na sua capacidade de 

articular elementos de áreas diversas sem a imposição de contornos predeterminados por uma pretensa linha 

evolutiva das obras literárias. Desse modo, afirma-se possível retraçar territorialidades literárias e não literárias, 

analisando a história pela sua pluralidade ao pôr em xeque os critérios de filiação, hereditariedade, fonte e 

influência. 

Com esse breve panorama, vê-se o quão foi difícil para a historiografia literária concorrer com a 

emergência de várias disciplinas que a colocavam em questionamento. Acrescenta-se ainda o fato de que os 

sujeitos que se formam inseridos num contexto histórico são os mesmos que não “[percebem] que as conclusões 

a que [chegam] em suas interpretações do mundo e dos textos ocorrem num lugar histórico, referem-se a uma 

herança de sentidos vigente nesse lugar” (JOBIM, 2005, p. 44). O elemento histórico não está no rol de interesses 

313



desses sujeitos, por mais que aquele seja inerente ao processo de interpretação e de constituição da noção de 

subjetividade, que interfere significativamente nas produções literárias. Forma-se, então, um ambiente hostil para 

a historiografia literária e para o pesquisador que pretende enveredar por esse caminho. Assim, tornou-se 

necessário – ou quase “vital”, motivo de “sobrevivência” – para a história literária acompanhar as transformações 

pelas quais passam os estudos literários e a própria literatura, que parece não se encaixar mais em uma diacronia, 

com recortes datados marcando início e fim de movimentos estéticos.  

A questão é: ela não perdeu o seu lugar, haja vista que a história é componente importante tanto para a 

concepção de literatura como para a compreensão de uma obra, mesmo para aqueles estudiosos que objetivam 

compor projetos diferentes. Sendo assim, a história literária mostra-se como ponto de referência para qualquer 

pesquisador; logo, quando “enfocamos os projetos ‘clássicos’ de história da literatura no Brasil, nossa primeira 

observação é que continuam válidos e relevantes para os estudos literários, como demonstram as reedições 

sucessivas de A literatura no Brasil, da Formação da literatura brasileira e da História concisa da literatura 

brasileira, por exemplo” (JOBIM, 2005, p. 45). Resgatar a dimensão histórica de uma obra literária é tratá-la 

como um relato do seu tempo, pondo-a em análise e questionamento, é concebê-la como uma “nova” fonte de 

percepção para o historiador-pesquisador acerca da construção e legitimação de um imaginário social, de um 

conjunto de identidades e subjetividades. Além disso, a historiografia literária mostra-se de suma importância 

para a compreensão do processo evolutivo interno da literatura enquanto fenômeno estético-artístico e discursivo, 

visto que fazer história da literatura é participar do próprio processo de construção do discurso literário. Exige-se 

uma revitalização da prática historiográfica literária, mas não se leva em conta que a releitura de textos do passado 

coloca-os numa nova malha de leitura, interpretação e formação de sentidos, em que há uma busca por apreender 

o que uma obra nos fornece de seu tempo, que pode contribuir para o entendimento do que se produz, hoje, de 

literatura. Em outras palavras, esquece-se que a literatura também é um produto histórico, “[...] signo de uma 

história e resistência a essa história." (BARTHES, 2008, p. 47). À vista disso, parece possível afirmar que faz 

sentido, sim, estudar a história da literatura, porém tal afirmação gera ainda desconforto. 

 

O lugar da história literária no ensino de literatura 

 

Se há uma crise permanente nos estudos diacrônicos da literatura, então o ensino de literatura também se 

vê atingida por essa crise? O que ainda se observa no ensino de literatura é o professor recorrendo às sínteses dos 

períodos literários e à contextualização das obras numa sequência temporal linear; em síntese, a função prática da 

história da literatura não diminuiu. A disciplina em questão parece ainda fundamental, pois mostra-se difícil 

dispensar por inteiro um ensino pautado na periodização de obras e escritores, situados em recortes temporais e 

ligados a movimentos estéticos, apesar do que se lê, por exemplo, nas Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio, disponibilizadas no site do MEC: “não se deve sobrecarregar o aluno com informações sobre épocas, 

estilos, características de escolas literárias, etc., como até hoje tem ocorrido, apesar de os PCN, [...] alertarem 

314



para o caráter secundário de tais conteúdos” (2006, p. 54). Essa metodologia, centrada na contextualização das 

obras em períodos literários, também é alvo de críticas por parte de muitos professores, que consideram defasado 

esse modo de ensinar literatura.  

Mas o fato é: não se deve romper com a história da literatura. Olhando por outro ângulo, o que poderia ser 

criticado é a forma como ela é tratada em sala de aula e a desvalorização dos conteúdos relacionados às ciências 

humanas, ou seja, “ é preciso destacar o fato de que as grandes obras de história literária não podem ser 

responsabilizadas pela má aplicação que delas se faz, e muito menos pela miséria geral do ensino médio no que 

toca às humanidades” (FRANCHETTI, 2002, p. 253-254). Conforme também se nota no seguinte trecho das 

Orientações..., de 2006: 

 
Constata-se, de maneira geral, na passagem do ensino fundamental para o ensino médio, um 
declínio da experiência de leitura de textos ficcionais, seja de livros da Literatura infanto-juvenil, 
seja de alguns poucos autores representativos da Literatura brasileira selecionados, que aos poucos 
cede lugar à história da Literatura e seus estilos. Percebe-se que a Literatura assim focalizada – o 
que se verifica sobretudo em grande parte dos manuais didáticos do ensino médio – prescinde da 
experiência plena de leitura do texto literário pelo leitor. No lugar dessa experiência estética, 
ocorre a fragmentação de trechos de obras ou poemas isolados, considerados exemplares de 
determinados estilos, prática que se revela um dos mais graves problemas ainda hoje recorrentes 
(BRASIL, 2006a, p. 63). 

 

Infere-se, então, que a prática docente se limita a reproduzir a “história da literatura” para os alunos em 

vez de ensinar a própria literatura, tornando-se, assim, uma “prática viciada” entre alguns professores reduzir o 

ensino de tal conteúdo à abordagem dos períodos literários e ao enquadramento de obras e autores nesses períodos; 

logo, o que se aponta é o modo como o texto literário, bem como a historiografia que dele se ocupa, é trabalhado 

em sala de aula, já que não se propicia a “experiência plena de leitura do texto literário”. No entanto, a história 

literária não impede que se faça a leitura dos textos, pelo contrário, ela deve facilitar a seleção de quais obras ler 

ou sobre quais falar. Infelizmente, o professor se vê pressionado por uma vasta lista de obras para contemplar, ou 

pelo seu vasto programa panorâmico, e sente-se compelido a cobrir a linha do tempo da literatura, e os alunos, já 

desestimulados, se veem com dificuldade para entender e contextualizar, estética e historicamente, tantas obras 

“antigas”, apenas citadas ou vistas superficialmente. 

O mesmo cenário é verificado no âmbito do ensino superior, na formação de pesquisadores e docentes nos 

cursos de Letras, em que o conteúdo e as ementas das disciplinas que compreendem a Literatura Brasileira 

configuram-se ainda de maneira historiográfica, com base nas principais historiografias produzidas – Veríssimo 

(1916), Coutinho (1955), Candido (1959), Bosi (1970), entre outros.  

O que muitas vezes é visto como um ensino rígido, estagnado, na verdade, pode apresentar-se como uma 

perspectiva educacional ainda necessária para a formação do futuro docente/pesquisador e para a geração de 

leitores dessas obras historiográficas, analisadas e apreendidas em um processo formativo em constante reflexão. 

Além disso, sobretudo no âmbito acadêmico, a historiografia literária constitui-se como um patrimônio 

representativo da cultura a ser valorizado e mantido, uma configuração orgânica e dinâmica que, subsidiada pela 
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crítica e pela teoria literárias, deve ser tomada como objeto de investigação, que “fornece como que um mapa do 

tempo, sem o qual será impossível mover-se com um mínimo de proficiência no domínio dos estudos literários” 

(SOUZA, 2007b, p. 152-153), além de ter como “uma das [suas] funções primordiais [...] atender ao público 

estudantil em suas necessidades didáticas” (MALLARD, 1995, p. 66), e, para tal, a literatura é tomada como 

“fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade” (CANDIDO, 1995, 

p. 243), bem como na sua historicidade. A permanente revisão dessa historiografia é imprescindível, portanto, já 

que ela permanece como alicerce para o ensino de literatura e para a formação do estudante, tanto como indivíduo 

quanto como profissional. Reconhecemos as vulnerabilidades e as limitações da referida disciplina – “noção 

sumária e grosseira da literatura”, “tendência para a linearidade evolucionista”, a concepção de contexto como 

“fator determinante” da literatura, entre outros –, mas se tornaria esvaziada e sem eixo a prática docente que não 

lançasse mão das configurações históricas, sociais e políticas das obras, que as eliminasse “do plano de estudos 

dos aspirantes a especialistas em literatura, com o que o acesso à literatura como objeto de reflexão e pesquisas 

se faria pela via única da teoria da literatura, concebida como construção conceitual alheia a qualquer referencial 

histórico” (SOUZA, 2007b, p. 151). Se assim fosse, o ensino de literatura se tornaria “desastroso”, tendendo ao 

fracasso, visto que sempre haveria a necessidade de “uma constante remissão à contínua reconfiguração desse 

objeto [objeto cultural chamado literatura] segundo o decurso do tempo, isto é, conforme o ritmo da história” 

(SOUZA, 2007b, p. 151). 

 

Considerações finais 

 

Sim: a história da literatura mantém seu lugar tanto nos estudos literários quanto no ensino, especialmente 

porque – e estamos cientes disso –  a “Literatura [...] é um campo riquíssimo para investigações históricas 

realizadas pelos estudantes, estimulados e orientados pelo professor, permitindo reencontrar o mundo sob a ótica 

do escritor de cada época e contexto cultural” (BRASIL, 2002, p.19), contribuindo, dessa forma, para o 

cruzamento das fronteiras do conhecimento e para a promoção das competências humanas mais amplas nos 

estudantes. Não devemos subtrair da referida disciplina a relevância da sua atuação no ensino e na pesquisa, que 

ganham em profundidade com ela, visto que um dos méritos da historiografia literária consiste em provocar o 

interesse de outros estudos que venham a preencher as suas lacunas. 

Os anacronismos e o “aqui e agora” negligenciam o que da linha histórica da literatura é recuperável na 

atualidade e que pode levar também ao entendimento do presente. Em outras palavras, trabalhar com a 

historiografia literária “não se trata de apresentar as obras da literatura no contexto de seu tempo, mas de 

apresentar, no tempo em que essas surgiram, o tempo que as conhece, isto é, o nosso” (BENJAMIN, 1994, p. 97), 

dando a conhecer e preservando, assim, não somente a história produzida pelo homem, mas o próprio homem. 

É inegável que a história literária continua servindo como uma espécie de dicionário, de material de 

consulta de datas e marcos literários, ou como um mero apêndice didático. Porém, o que não se vê é que, com o 
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auxílio dela, a literatura responsabiliza-se em permitir que reflitamos acerca das concepções e das representações 

construídas até então sobre o nosso povo, nossa cultura, dos principais traços que formam a nossa sociedade e do 

nosso estar no mundo. A literatura não é apenas ficção. Ela também é memória, conhecimento, história... 
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A PÓS-UTOPIA COMO MODO DE APROPRIAÇÃO DO PASSADO PELO 

PRESENTE EM TRÂNSITO 

Leomir Silva de Carvalho (UFPA/ CAPES) 

Sílvio Augusto de Oliveira Holanda (UFPA) 

 

Resumo: Este artigo visa analisar, em produção ensaística de Haroldo de Campos, o modo 
como o conceito de pós-utopia torna-se uma forma de problematizar o presente e de apropriar-se 
do pensamento europeu. Especialmente no ensaio “Poesia e Modernidade: da morte do verso à 
constelação. O poema pós-utópico” (1997), proferido pela primeira vez em 1984, Campos 

demonstra estar atento aos estudos feitos na Alemanha por Hans Robert Jauss, no contexto dos 
estudos estético-receptivos, e por Octavio Paz na América Latina. Ambos estavam engajados 
em refletir acerca do conceito de modernidade. Desse modo, a questão central no ensaio de 
Campos é: qual seria a poesia viável no presente, tendo-se em perspectiva o contundente 
declínio dos projetos capazes de unir uma coletividade de artistas em torno de um ideal comum. 
As nomenclaturas insatisfatórias como pós-moderno e antimoderno conduzem à necessidade de 
pensar uma noção mais abrangente, o pós-utópico. Campos chama a atenção para a atualidade 
dessa noção caracterizada pela fragmentação, em contraste com as diretrizes totalizantes das 
vanguardas. O autor paulistano considera que a possibilidade de apropriação de “uma 

‘pluralidade de passados’ sem uma prévia determinação exclusivista de futuro” (CAMPOS, 

1997, p. 268) é o horizonte aberto pela contemporaneidade. Constata-se que ao aproximar o 
pensamento diacrônico do teórico alemão ao pensamento que denomina “sincrônico” do poeta e 

crítico latino-americano, Campos almeja, por meio da apropriação, insubmissa e 
deshierarquizante, questionar o presente refletindo sobre a impossibilidade do surgimento de 
outras vanguardas e chamando a atenção para o novo paradigma da atualidade nos três âmbitos 
caros ao seu pensamento acerca do poético, a saber: a tradução, a crítica e a historiografia 
literária. 
 
Palavras-chave: Pós-utopia. Sincronia. Diacronia. Vanguarda. 

 

Entre as décadas de 1960 e 1970, o mundo via reverdecer o ímpeto 

revolucionário. Momento em que conflitos internacionais, como a Guerra Fria e a 

Guerra do Vietnã, faziam com que se levantasse uma nova força política, a voz dos 

jovens. Modelos de hierarquia e autoridade foram questionados, buscaram-se outras 

formas de representação de gênero, com a intensificação do movimento feminista, e 

abriu-se caminho para pensar outras formas de organização do mundo. Os jovens, que 
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participaram ativamente das mudanças, traziam suas demandas para serem ouvidas na 

sociedade, assumiam uma postura crítica e iam às ruas por liberdades próprias e alheias.   

A transgressão é alçada como valor representativo, segundo Irene Cardoso 

(2005):  

 
Transgressão não no sentido de uma pura negatividade, ou de 
uma negação absoluta dos limites estabelecidos, mas de um 
movimento que os atravessa afirmando novos limites. Em 
outros termos, um movimento que é de negação de valores 
estabelecidos, mas que na sua face positiva se lança no risco da 
afirmação de novos valores (CARDOSO, 2005, p. 94).  

 
Segue-se um tom contestador, que não tem como fim último a implosão do 

ordenamento político precedente, mas que, uma vez instaurada a crise, aceita o risco de 

pensar novas propostas. 

Na Alemanha, marcada pela divisão ideológica representada pelo muro de 

Berlim, um dos espaços em que a “força jovem” se fez ouvir foi nas instituições 

universitárias. Sobre esse contexto, Heidrun Olinto afirma que coincidiu: “com o 

momento de crise nas ciências humanas, com a época dos movimentos estudantis e a 

criação de novas universidades” (OLINTO, 2004, p. 48). No interior dos muros 

institucionais, a crise reflete o anseio por reavaliação do cenário acadêmico: “estava 

sendo pleiteada, sob a bandeira da politização das ciências, uma reflexão crítica acerca 

de suas bases epistemológicas e metodológicas, bem como acerca das condições da 

atividade do próprio cientista como parte de um sistema social” (OLINTO, 2004, p. 48). 

Procurou-se reformular o currículo para orientar as disciplinas a uma abordagem menos 

tradicional e mais voltada às demandas que se abriam no período. Reúne-se, com esse 

objetivo, o conjunto de estudiosos que passaram a ser conhecidos como Escola de 

Constança. Entre eles, figuram Hans Robert Jauss, Wolfgang Iser, Karlheinz Stierle e 

Hans Ulrich Gumbrecht. 

A conferência ministrada por Jauss, na abertura do ano letivo de 1967 da 

Universidade de Constança, é um marco nessa atmosfera de reforma, como se percebe 

logo no título de sua fala, conhecida como “provocação”. Na conferência, o teórico 

alemão reconhece a necessidade de repensar a história da literatura sob outros métodos 

e práticas científicas.  

O texto de sua palestra inicia com um breve diagnóstico da conjuntura de 

marasmo enfrentada pela disciplina:  
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Em nossa vida intelectual contemporânea, a história da literatura, em 
sua forma tradicional, vive tão-somente uma existência nada mais que 
miserável, tendo se preservado apenas na qualidade de uma exigência 
caduca do regulamento dos exames oficiais (JAUSS, 1994, p. 5).  
 

Jauss observa o declínio da história da literatura no ensino secundário, na 

pesquisa dentro das universidades e na crítica literária. De acordo com ele, as 

publicações recentes da disciplina figuravam apenas como adorno para as estantes da 

“burguesia instruída”.  

Diante do problema, Jauss assume o desafio de redefinir o papel da história da 

literatura na atualidade. Para isso, propõe que a disciplina transfira o foco da obra e do 

autor, para o leitor baseado no reconhecimento de que “a relação entre literatura e leitor 

possui implicações tanto estéticas quanto históricas” (JAUSS, 1994, p. 23).  

Na introdução de sua conferência, que recebeu o título de A história da 

literatura como provocação à teoria literária (1994), o pensador alemão dialoga 

criticamente com as tendências precedentes que desde o século XIX dominavam os 

estudos literários, são elas: a historicista, a marxista e a formalista. 

Haroldo de Campos demonstra estar atento às discussões que aconteçam no país 

europeu, especificamente no que tange à Estética da Recepção. Em diversos textos de 

cunho ensaístico revela seu interesse pela corrente teórica que se desenrolava na 

Europa. 

O exercício poético e crítico de Campos, como se pode constatar foi pautado 

pelo ímpeto vanguardista, polêmico e provocador, que deram o tom de grande parte de 

seus escritos, desde os Manifestos Concretistas, que desafiam a forma linear e excitam 

os sentidos, aos seus ensaios e traduções. Esse caráter, no entanto é atenuado no texto 

“Poesia e modernidade: da morte da arte à constelação. O poema pós-utópico” (1997), 

em que o autor percebe uma mudança na maneira como a cultura se configura na 

contemporaneidade.  

Nos referido texto, o autor paulistano reflete sobre a impossibilidade do 

surgimento de outras vanguardas e chama a atenção para o novo paradigma aberto na 

atualidade, que denomina de pós-utópico. Inserida nesse contexto, a tradução, em 

estreito diálogo com a crítica, assume papel central como prática renovadora. Nesse 

momento, a mirada de Campos desvia-se para uma perspectiva mais compreensiva, que 

tenta compor os fios do presente por meio da reflexão sobre o passado, permitindo 

entender o modo como se reconfiguram os três âmbitos caros ao seu pensamento acerca 

do poético, a saber: a tradução, a crítica e a historiografia literária.      
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“Poesia e modernidade” foi proferido pela primeira vez em agosto de 1984 no 

México, em um simpósio que homenageava os setenta anos de Octavio Paz, sendo 

posteriormente republicado distintas vezes em periódicos e revistas no Brasil e ao redor 

do mundo. Campos começa o texto acentuando a ambiguidade presente no termo 

“modernidade”. O pensador paulistano dialoga com Jauss, em específico por meio do 

ensaio “Tradição literária e consciência atual da modernidade” (1996), em que o teórico 

alemão estuda o conceito de modernidade em Baudelaire, realizando um percurso 

histórico sobre o termo antes de receber a contribuição decisiva do poeta francês. 

Dentre as questões levantadas por Jauss, o que é salutar para a leitura de Campos 

é ressaltar a variabilidade que a palavra “moderno” adquire nos distintos períodos 

investigados. Ela constantemente surge ao lado de outro termo, o “antigo”, quando uma 

consciência do novo é ativada no presente. A mobilidade histórica permite que o 

conflito se renove aprofundando o conceito e manifestando-se “enquanto nova 

consciência de modernidade” (CAMPOS, 1997, p. 244) que só se torna possível quando 

o horizonte da experiência estética se modifica.  Destarte, o pensador paulistano enfatiza a 

relevância que a tensão entre horizontes adquire na percepção diacrônica do conceito de 

modernidade. 

Outra contribuição da qual Campos se apropria em seu texto, é a do autor 

mexicano Octavio Paz, para investigar aspectos sincrônicos a serem considerados no 

estudo da modernidade literária, sobretudo a respeito do papel da crítica no contexto de 

reinvenção do passado pelo presente.  

Ao enfatizar o caráter eminentemente sincrônico das considerações de Paz, 

Campos evidencia apenas o caráter diacrônico do estudo de Jauss. Todavia, sabe-se, que 

Jauss se preocupou com o estudo dos dois aspectos, inclusive em sua pesquisa sobre 

Baudelaire. Ainda que se reconheça essa questão, observa-se que a intenção de Campos 

é compreender as transformações de seu tempo considerando ambos os aspectos no 

enfrentamento do problema. Ao lado disso, o método heterodoxo de Campos anunciado 

no ensaio “Da razão antropofágica: diálogo e diferença na cultura brasileira”, publicado 

em 1981, defende o seguinte: i) a devoração crítica do legado universal, ii) sob o ponto 

de vista do mal selvagem, i.e. insubmisso e des-hierarquizante. Portanto, não é de 

grande surpresa que ele realize esse exercício não só na tradução e em poesia, mas 

também no pensamento crítico.    

Assim, o pensador paulistano se atém aos ensaios reunidos na obra Los hijos del 

limo (2008), que apresenta escritos de Paz provenientes de suas conferências na 
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Universidade de Havard, feitas no primeiro semestre de 1972. Nele, o autor mexicano 

tece reflexões a respeito da modernidade literária e pensa seus desdobramentos nos 

âmbitos crítico, tradutório e criativo. Campos, a partir do texto Analogía e ironia 

(2008), que consta no referido livro, observa que uma das características básicas da 

modernidade é a tensão entre o passado, e o desejo de unidade com ele (atributo que 

relaciona à analogia), e a consciência de uma unidade impossível (atributo que relaciona 

à ironia). Paz em excerto citado por Campos, afirma:  

 
A analogia é metáfora na qual a alteridade se sonha unidade e a 
diferença se projeta ilusoriamente como identidade [...] A ironia nos 
mostra que, se o universo é uma escritura, cada tradução dessa 
escritura é distinta, e que o concerto das correspondências é um 
galimatias babélico [tradução nossa] (PAZ, 2008, p. 80-81)1.   

 
Campos destaca no pensamento de Paz a necessidade da ambivalência para 

compreender a dinâmica histórica. Desse modo, para proceder ao exame do “ponto de 

vista sincrônico”, o autor paulistano descreve algumas práticas que se vinculam a esta 

perspectiva: (i) a apropriação seletiva e não consecutiva da história, que em uma 

compreensão ampla, liberta da necessidade de considerar o que é imediatamente 

anterior e ou de aceitar o canônico como habitualmente é abordado; (ii) e reconstrução 

dialética do passado, percebendo os choques e tensões que constituem a história, o que 

torna possível ativar um fazer criativo que se percebe determinado e determinante. 

Campos utiliza-se da noção de agoridade  como “o momento de ruptura em que um 

determinado presente (o nosso) se reinventa ao se reconhecer na eleição de um 

determinado passado” (CAMPOS, 1997, p. 249).  

O conceito de agoridade é abrangido pela noção de poética sincrônica que 

Campos considera produtiva na abordagem de um fazer estético inovador. Na relação 

com a diacronia, a ênfase recai sobre a sincronia, em específico, no potencial que o 

crítico, o tradutor ou o poeta têm de, em contato com a tradição, realizar as escolhas que 

considera pertinentes para sua época e para atender às exigências de seu projeto criativo.  

O ensaio chega a sua última parte se engajando numa revisão histórica do 

passado revolucionário. Campos analisa e seleciona as lições importantes para o 

entendimento de um novo tempo em que as vanguardas se tornaram inviáveis. Isso 

                                                           
1 La analogía es la metáfora en la que la alteridad se sueña unidad y la diferencia se proyecta 
ilusoriamente como identidad […] La ironía muestra que si el universo es una escritura, cada traducción 
de esa escritura es distinta, y que el concierto de las correspondencias es un galimatías babélico (PAZ, 
2008, p. 80-81).     
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porque, de acordo com o crítico paulistano, as vanguardas se caracterizam pelo 

princípio-esperança compreendido como uma “esperança programática que permite 

entrever no futuro a realização adiada do presente” (CAMPOS, 1997, p. 265). Junto a 

esse princípio, conjugam-se os anseios de um movimento construído coletivamente, o 

que pressupõe a temporária dissolução das particularidades de cada membro em favor 

de um projeto comum, constituído, em última análise, por um ideal utópico.  

No que tange ao concretismo da década de 1950, a utopia versou sobre a 

possibilidade de uma linguagem ecumênica, ou seja, “a busca por uma nova linguagem 

comum, de uma nova koiné, da linguagem reconciliada, portanto, no horizonte de um 

mundo transformado” (CAMPOS, 1997, p. 266). Campos salienta que o contexto era 

favorável ao otimismo. Vivia-se o governo de Juscelino Kubitschek, que ocupou a 

presidência entre 1956 e 1961, em que houve a parceria entre um presidente liberal e o 

arquiteto marxista, Oscar Niemeyer, no momento da construção de Brasília. Esse 

aspecto marcou um tempo em que o diálogo efetivo entre tendências ideológicas 

distintas se realizou. Em atenção a essa circunstância, o manifesto publicado em 1958 

na revista Noigandres, recebe o título de Plano Piloto (2006). 

Essa atmosfera se prolonga até o início dos anos 1960. Campos cita no plano 

internacional, a Revolução Cubana (1959) e, em decorrência dela, o aguçamento do 

debate político e a possibilidade de mudanças na esfera social. No plano nacional, os 

concretistas traduzem Maiakóvski, na intenção de dialogar com um poeta relevante do 

ponto de vista da criação estética e, ao mesmo tempo, inserido nas discussões de seu 

tempo.  

Esse cenário se transforma, no entanto, com o golpe de 1964, em que acontece 

uma guinada do autoritarismo no Brasil, intensificado com o passar dos anos, como 

ocorreu com a promulgação da lei do AI-5, quatro anos depois. Fora do país, a 

polarização ideológica, divide o mundo:  

 

O capitalismo imperial, selvagem e predatório, por um lado; por outro, 
o Estado burocrático, repressivo e uniformizador, convertendo os 
revolucionários de ontem nos aparátchki de hoje, fazendo da arte um 
espaço de vassalagem para a dogmática partidária (CAMPOS, 1997, 
p. 268).  

 

Campos comenta que mesmo os antigos revolucionários são absorvidos pelo 

aparelho estatal, alinhando sua prática artística entre os ditames partidários. As 

mudanças decorrentes desse contexto alcançam as vanguardas que, devido ao 
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esvaziamento da função utópica, cerne do princípio-esperança, já não são possíveis ou 

almejadas.  

A questão que encerra o ensaio é: qual seria a poesia viável no presente? Tem-se 

em perspectiva o contundente declínio dos projetos capazes de unir uma coletividade de 

artistas em torno de um ideal comum:  

 
Nessa acepção, a poesia viável do presente é uma poesia de pós-
vanguarda, não porque seja pós-moderna ou antimoderna, mas porque 
é pós-utópica. Ao projeto totalizador da vanguarda, que, no limite, só 
a utopia redentora pode sustentar, sucede a pluralização das poéticas 
possíveis. Ao princípio-esperança, voltado para o futuro, sucede o 
princípio-realidade, fundamento ancorado no presente (CAMPOS, 
1997, p. 268).   

 
Nesse caso, as nomenclaturas insatisfatórias como pós-moderno e antimoderno 

conduzem à necessidade de pensar uma noção mais abrangente, o pós-utópico. Campos 

chama a atenção para a atualidade dessa noção caracterizada pela fragmentação, em 

contraste com as diretrizes totalizantes das vanguardas, e pelo princípio-realidade. Esse 

último traz consigo um matiz crítico, a respeito dos sucessivos projetos de futuro que 

procuram estabelecer um discurso unificador e “messiânico”. Campos considera que a 

possibilidade de apropriação de “uma ‘pluralidade de passados’ sem uma prévia 

determinação exclusivista de futuro” (CAMPOS, 1997, p. 268) seja o horizonte aberto 

pela contemporaneidade. Por conseguinte, o autor de Galáxias toma para si esse 

potencial para observar a poesia para além do –ismo de sua vanguarda e frisar que o 

trabalho com a palavra sob aquela perspectiva se estende em dimensão “transtemporal”.  

O autor paulistano também levanta o caráter crítico presente no processo 

tradutório que é entendido como potência capaz de responder às demandas do novo 

tempo: “A tradução – vista como prática de leitura reflexiva da tradição – permite 

recombinar a pluralidade dos passados possíveis e presentificá-la, como diferença, na 

unicidade hic et nunc do poema pós-utópico” (CAMPOS, 1997, p. 268). A tradução, 

então, torna-se dispositivo crítico por excelência que seleciona e atualiza o passado na 

construção de uma poesia viável, ou seja, de uma poesia que se constitui não como 

ideal, mas como realidade materializável no presente.  
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PODE A HISTÓRIA LITERÁRIA DO PARANÁ SER DIVIDIDA EM 

PEDAÇOS? 

 
 

Marco Aurélio de Souza (UFPR) 

 
 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é compreender de que modo as parcas tentativas de história 
literária do Paraná já publicadas recortam seus períodos e ordenam o passado que lhe serve de 
conteúdo. Nesta avaliação, acreditamos ser possível verificar se estas histórias efetivamente nos 
permitem pensar a literatura paranaense enquanto problema historiográfico, ou seja, para além de 
um aglomerado de fontes e autores cronologicamente organizados. Para isso, utilizamos a 
discussão de Jacques Le Goff (2015) acerca da noção de periodização na historiografia, para em 
seguida analisarmos um conjunto de quatro textos panorâmicos relativos ao desenvolvimento da 
literatura no Paraná, cada qual oriundo de um recorte temporal distinto: os livros Paraná Mental 
(1912), de Mariana Coelho, e Introdução à Literatura Paranaense (1988), de Marilda Samways, 
além dos ensaios introdutórios que constam nas antologias Letras Paranaenses (1970) e 48 
Contos Paranaenses (2014), assinados, respectivamente, pelos autores Andrade Muricy e Luiz 
Ruffato. O trabalho comparativo e de análise histórica destaca as diferentes concepções de 
história, literatura e, mais do que isso, o entendimento do que seria a literatura paranaense neste 
contexto de narrativas sobre o passado literário do estado, uma vez que a própria concepção do 
vínculo entre o texto literário e o seu lugar de origem se transformou ao longo do tempo, gerando 
ruídos teóricos nas visões contemporâneas do fenômeno.  
 
Palavras-chave: Periodização. História literária. Literatura paranaense. 
 

  

Nas entrelinhas de toda e qualquer narrativa que se debruça sobre eventos do 

passado buscando ordenar a passagem do tempo, mais ou menos escondida sob o ímpeto 

de contar uma história repousa alguma sorte de periodização. Uma certa divisão da 

história em pedaços que, na diversidade possível dos relatos, devem exprimir uma noção 

ou conceito mais geral sobre o recorte temporal estabelecido, indicando um sentido ou 

uma filosofia da história pairando sobre a escrita do historiador. 

Tão importante quanto negligenciada, a reflexão em torno da periodização nos 

chama a atenção para as razões que habitam por trás de um recorte temporal que é, 
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necessariamente, arbitrário por princípio. Em um ensaio publicado recentemente, Jacques 

Le Goff dá ênfase à questão, afirmando o caráter parcial das divisões ou, nas suas 

palavras, que a periodização “indica uma ação humana sobre o tempo e sublinha que seu 

recorte não é neutro” (LE GOFF, 2015, p. 12). Discutindo os períodos da Idade Média e 

do Renascimento, o historiador francês põe em relevo o caráter indeterminado das 

periodizações, posto que estas são sempre um objeto de disputa, um termo em negociação 

(LE GOFF, 2015, p. 12).  

Ramificação um tanto quanto desgarrada ou bastarda da historiografia, tensionada 

pelos flancos históricos e literários do conhecimento acadêmico, a história literária 

compartilha dos mesmos problemas e das mesmas questões acerca do ato reflexivo de 

periodizar o passado. Mais do que isso, à história literária, parece que os pressupostos da 

periodização nos deixam ver fragilidades teóricas ainda maiores e mais difíceis de 

resolver, dado que seu objeto é, ele mesmo, alvo de alguma imprecisão conceitual, por 

vezes mal resolvida. 

De fato, nem sempre a literatura, objeto de estudo da história literária, é entendida 

do mesmo modo por pensadores diversos, contemporâneos inclusive, imbuídos de 

referenciais divergentes e de perspectivas mais ou menos distanciadas umas das outras. 

As dificuldades conceituais, teóricas e metodológicas, contudo, não devem representar 

um impedimento para a história literária, mas sim um estímulo ao seu aprimoramento. 

Parte da “crise” que o campo vive contemporaneamente é derivada justamente da atitude 

resignada que muitos autores adotam frente ao conjunto de fragilidades identificadas nas 

narrativas tradicionais da história literária. Não obstante, a discussão em torno dos 

problemas da história literária tradicional e do desgaste deste modelo já datam, no Brasil, 

de pelo menos mais de meio século. Assim, a tal declínio da forma, um crítico como 

Afrânio Coutinho já se referia em idos de 1960, alegando perceber nos seus pares um 

desejo de negação da periodização e, com isso, da própria história literária pensada 

enquanto algo mais do que uma antologia de obras e autores canônicos (COUTINHO, 

1981, p. 18).  

Como se vê, o modo pelo qual um historiador apreende o conceito de literatura 

será decisivo nas escolhas que, elaborando uma narrativa histórica, irá realizar. 

Consequentemente, sua periodização deverá revelar nuances do conceito, quando este 

não for explícito ou declarado. Partindo destas premissas, analisaremos a seguir um 

conjunto de quatro textos panorâmicos relativos ao desenvolvimento da literatura no 

Paraná, perscrutando o modo como o fenômeno literário no Paraná vem sendo tratado 
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pelo olhar histórico – seja ele de ofício ou diletante – através dos tempos. Pela escassez 

de registros desta natureza (poucos são os autores que se aventuraram a narrar uma 

história literária do estado), o conjunto de fontes constitui um panorama significativo do 

que já se produziu em relação à literatura do Paraná vista como um todo coerente, 

sistemático ou contínuo. Passemos, portanto, à pioneira tentativa de história literária da 

região: o “Paraná Mental” (2002), de Mariana Coelho.        

 

O Paraná mental pelo olhar de uma leitora lusitana 

 

Publicado em 1908, o ensaio “Paraná Mental”, de Mariana Coelho, tinha por 

pretensão declarada oferecer ao público um olhar minucioso e ao mesmo tempo 

panorâmico acerca da vida intelectual do Paraná e seu desenvolvimento histórico, 

partindo de idos do século XIX até chegar ao cenário contemporâneo da autora. Ainda 

que tenha como foco a vida intelectual como um todo – abrindo espaço para a menção de 

artistas plásticos, músicos e até cientistas, por exemplo –, é notória a primazia concedida 

aos literatos e às obras literárias, dado que justifica sua tomada, neste trabalho, enquanto 

uma obra assemelhada a uma história literária.  

Afora sua introdução, o livro é dividido em quatro partes, sendo a primeira e mais 

longa voltada exclusivamente para a literatura paranaense. Os demais capítulos, de 

extensão acanhada, tratam, respectivamente, do teatro, das belas artes (música e pintura) 

e, por fim, da Escola de Belas Artes e Indústrias do Paraná. Concentraremos nossa 

atenção, portanto, na introdução e no primeiro capítulo, referindo-nos aos demais apenas 

em caso de apresentarem dado relevante acerca da visão da autora a respeito da literatura 

ou da vida intelectual do Paraná. 

Chama-nos atenção, primeiramente, seu modo de organização. Cabe registrar que 

o panorama elaborado pela autora responde a critérios demasiadamente subjetivos, a 

ponto de parecer um tanto nebuloso ao leitor, pela falta de método e maiores explicações. 

Logo na introdução da obra, Coelho ressalta sua posição inventariante, desprovida de 

qualquer pretensão valorativa – ainda que, na prática, sua valoração, embora pautada 

unicamente por questões de gosto pessoal, apareça de algum modo – e/ou de um juízo 

crítico que governe a escolha dos autores que compõem a sua exposição (COELHO, 2002, 

p. 23). A narrativa histórica de Mariana Coelho, deste modo, não é orientada por 

princípios valorativos, nem mesmo eventuais diferenças estéticas ou de estilo. Tampouco 

a autora nos alerta para os critérios que colocariam tal ou qual autor na qualidade de 
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paranaenses. Uma vez que na apresentação dos autores os dados indicados podem variar 

imensamente, ficamos sem saber o que faz de um autor um autor paranaense para 

Mariana Coelho. A imprecisão, no fim, dá o tom das apresentações: se em alguns casos a 

historiadora de ocasião traz ao texto lugar de nascimento e residência do escritor 

mencionado, noutros casos, nem uma coisa, nem outra. Ao que tudo indica, porém, todo 

e qualquer autor nascido ou residente no estado do Paraná poderia ter seu lugar nesta 

história, à revelia de sua participação na vida intelectual local.  

Em sua apresentação de autores e obras, deparamo-nos com uma única divisão 

interna que, por incipiente que seja, funciona ao modo de uma periodização. O texto é 

dividido em dois grandes blocos de autores: os da “velha” e da “nova” geração. A 

ausência quase que completa de balizas temporais relacionadas às biografias dos autores 

nos faz beirar a mera especulação quanto ao que define, para Mariana Coelho, as duas 

gerações diversas apresentadas pelo seu texto, restando-nos o óbvio: de alguma forma, os 

velhos surgiram antes dos novos – definição que deixa em aberto a informação que 

realmente interessa à divisão, qual seja, o sabermos se a velha geração nasceu, escreveu 

ou publicou antes da nova geração e, mais importante, quando a velha geração acaba ou 

dá lugar à nova geração, bem como os motivos desta passagem. 

 

Saudosismo, literatura e evocação 

 

No preâmbulo da antologia “Letras paranaenses”, publicada em 1970, deparamo-

nos com o relato sentimental acerca da trajetória literária do Paraná realizado por Andrade 

Muricy, escritor à época radicado no Rio de Janeiro. A introdução se abre com um extenso 

parágrafo de tonalidade saudosista. Feitas as primeiras considerações, Andrade Muricy 

parte para a narrativa histórica do desenvolvimento literário no estado do Paraná, trazendo 

para o texto, enfim, contextos, obras e autores tidos como relevantes para a compreensão 

da realidade artística local de um ponto de vista que alterna entre o histórico e o estético. 

Seguindo os passos de Mariana Coelho, Andrade Muricy lista, assim, autores e obras que 

compõem um painel cultural mais amplo, antes mesmo de se debruçar sobre a literatura 

local e as suas histórias. Daí por diante, seu interesse se fixa no fenômeno efetivamente 

literário. Embora o texto de Muricy, na qualidade de introdução, não comporte uma 

periodização muito clara, tampouco uma divisão interna que organize as ideias 

apresentadas, é possível verificar em sua exposição pelo menos 4 momentos distintos de 

produção literária no Paraná.  
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O primeiro, que diz respeito às manifestações esparsas do século XIX, recebe 

tratamento em nada mais que um único parágrafo, o qual, sem deixar de pontuar os casos 

em que o material citado foge do âmbito propriamente literário ou quando a obra possui 

relevância mais histórica do que estética, abrange desde os primeiros cronistas oficiais do 

estado, como Rafael Pires Pardinho e Antônio Vieira dos Santos, até autoras de cunho 

efetivamente literário, como Júlia da Costa e as primeiras produções de Rocha Pombo. O 

segundo momento compreende a eclosão do simbolismo entre os paranaenses, momento 

que será tingido pelas cores de uma grandeza paranista, pois, para Andrade Muricy, seu 

estado natal foi berço e origem do maior número de escritores ligados ao simbolismo no 

Brasil. Tal efervescência inseriu o nome do Paraná, ainda para o autor, num novo patamar 

relacionado à literatura, com reconhecimento nacional e até internacional, dado que pode 

ser relativizado e questionado à luz da intenção elogiosa do texto em questão.   

Não obstante sua importância para o Paraná, o período simbolista, contudo, é visto 

por Andrade Muricy como momento de transição nas letras brasileiras e, por 

contiguidade, paranaenses. Posto que não se consolidou no Paraná um expressivo 

movimento literário de cunho modernista nas décadas de 20 e 30, Muricy recorre à 

participação de escritores paranaenses na criação e condução da revista “Festa” (1927-

1935), no Rio de Janeiro, destacando-se a colaboração de Tasso da Silveira e, inclusive, 

a do próprio Muricy. Na esteira do dado, a narrativa segue enumerando literatos e obras 

que, de algum modo, flertaram com o modernismo no Paraná, encaminhando, adiante, 

um panorama específico sobre a produção de contos que desemboca na presença de 

Dalton Trevisan, “figura culminante do conto paranaense de todos os tempos” (MURICY, 

1970, p. 14). 

É curioso perceber, no entanto, que a despeito da apresentação grandiosa de 

Dalton Trevisan, com ênfase em sua importância para a literatura não apenas paranaense, 

mas sobretudo brasileira, a pequena história literária de Andrade Muricy sequer menciona 

a revista Joaquim, idealizada e editada pelo contista curitibano na década de 1940, assim 

como não cita qualquer obra do “vampiro de Curitiba”, restringindo-se ao 

reconhecimento de sua importância para as letras do Paraná. 

Por fim, o texto realiza uma breve menção aos novos escritores do estado, que já 

conquistavam algum tipo de destaque local ou nacional no momento da publicação da 

antologia. Neste âmbito, Muricy economiza nas palavras. A introdução se encerra, por 

fim, no mesmo tom elegíaco com que se iniciou. Diferente do balanço realizado por 

Coelho, a introdução de “Letras Paranaenses” apresenta ao leitor um olhar mais aguçado 
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sobre as características estéticas das obras e dos autores relacionados, pontuando aqui e 

ali, inclusive, alguns julgamentos de valor. A dimensão histórica e cronológica da 

narrativa é desenvolvida de modo mais eficiente, situando no tempo os fenômenos aos 

quais seu autor faz menção e criando contexto ao dado, quando necessário. Por tudo isso, 

a periodização da literatura paranaense apresentada por Andrade Muricy adquire uma 

consistência que, na obra de Mariana Coelho, não conseguimos encontrar. 

No que se refere à questão regional, entretanto, o texto de Muricy parece se utilizar 

do mesmo critério da lusitana, inserindo os nomes que, porventura, tivessem qualquer 

ligação com o estado do Paraná, seja ela de nascimento ou residência, na atualidade ou 

nalgum tempo passado. Isto explica, por exemplo, a exposição de Muricy acerca do 

modernismo no Paraná que, para ele, tem como seu maior feito uma agremiação de 

escritores em revista... do Rio de Janeiro.  

  

Ode ao contista de Curitiba, ou: uma introdução em formato acadêmico   

                    

Se Andrade Muricy sequer menciona a revista Joaquim em seu pequeno ensaio 

histórico, a obra que analisaremos a seguir, ao contrário, elenca tal momento literário 

como o grande divisor de águas da literatura no Paraná, comprando, de algum modo, a 

própria ideia iconoclasta veiculada por seu editor e mentor, Dalton Trevisan. Publicada 

em 1988, a “Introdução à literatura paranaense”, de Marilda Samways possui 

efetivamente um interesse primordial e declarado pela literatura do Paraná, focando sua 

história unicamente na arte literária, flertando com outras manifestações artísticas apenas 

na medida em que estas auxiliem no processo de contextualização do momento cultural 

que passava o país e o estado, aqui e ali. Vê-se, portanto, que enfim a literatura paranaense 

recebia uma história (ou “introdução histórica”), por mais frágeis que fossem as bases 

teóricas e metodológicas do trabalho da autora.  

Logo na abertura de sua obra, Samways deixa transparecer seu verdadeiro ponto 

de atração: sua introdução à literatura paranaense é, sob muitos aspectos, uma ode ao 

trabalho realizado na revista Joaquim por Dalton Trevisan, vista como o centro da história 

literária do estado e o acontecimento definidor de sua periodização histórica. Daí que, 

numa visão de conjunto de seu livro, encontremos volume muito maior dedicado à revista 

de Trevisan do que a todo o resto da história literária do Paraná. Isto se verifica, a rigor, 

desde a abertura da obra, posto que sua introdução, depois de lamentar o suposto processo 

de aculturação vivido pela juventude paranaense – conservadorismo bastante 
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extravagante aos olhos de nosso país hoje globalizado –, segue quase até o fim 

discorrendo sobre o valor da revista de Dalton. 

Denominando os diferentes períodos da história literária do Paraná de “fases”, 

Samways indica seis diferentes momentos da literatura paranaense no tempo a serem 

analisados por sua obra. São eles: 1) os precursores e pioneiros (1853-1895); 2) 

naturalistas, parnasianos e simbolistas (1895-1922); 3) modernistas, futuristas e os novos 

(1922-1939); 4) a obra de Rodrigo Júnior (1939-1945); 5) o advento de Joaquim (1945-

1948) e; 6) os moderníssimos (1949 em diante) (SAMWAYS, 1988, p. 12).  Observe-se, 

portanto, que o recorte temporal da autora abarca mais de um século, indo de 1853 até a 

data da publicação da obra, 1988. A divisão em seis grandes períodos, no entanto, 

escamoteia a importância definitivamente assimétrica que um dos períodos em questão, 

a quinta fase, “advento de Joaquim”, recebe dentro do trabalho. Desproporcionalidade 

que, aliás, pode ser vista por meios quantitativos e qualitativos dentro da obra, uma vez 

que o número de páginas dedicado à fase de Joaquim é maior do que o despendido para 

analisar as quatro primeiras fases inteiras. Antes mesmo de focarmos o trabalho de análise 

da autora, portanto, é possível perceber o caráter fundador da revista de Dalton na visão 

elegíaca de Samways.  

Tal avaliação se confirma na leitura da narrativa da autora. Se sua abordagem é 

predominantemente memorialística ao longo de todo o livro, posto que seu interesse 

maior reside na divulgação dos nomes, não na avaliação das obras, é ao tratar de Dalton 

que o acento elogioso extrapola os limites da simples admiração e passa para o plano do 

culto à personalidade. No capítulo dedicado à “Joaquim”, Samways dá início ao trabalho 

de aproximação da revista indicando, número a número, as contribuições de Dalton nas 

publicações. Nesta amostra, a autora não se furta a realizar considerações tais como a de 

que Dalton foi “menino-prodígio (...), sempre o madrugador na ‘Catacumba’, seu quarto 

de dormir, de refletir. Sempre acreditou no que fez e quase nunca errou” (SAMWAYS, 

1988, p. 85). 

A passagem é ilustrativa não apenas do papel atribuído a Trevisan dentro da 

história escrita pela autora como, sobretudo, do teor quase mitológico da construção da 

imagem do contista, este “madrugador (...) [que] quase nunca errou”. O aspecto heroico 

da figura de Dalton é montado, ainda, por meio da vinculação do homem ao destino, feito 

Trevisan estivesse predestinado ao sucesso literário desde o berço, já que, diante da sua 

importância para a literatura paranaense, Samways afirma que, pelo esforço e o gênio do 

“vampiro”, as coisas não poderiam ter se dado de outra maneira que não essa. 
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Por fim, podemos medir a extensão da importância atribuída a Dalton e à revista 

“Joaquim” por Marilda Samways na medida em que, ao falar dos novos autores, os seus 

contemporâneos, batizados em sua obra de “moderníssimos”, a autora retorna aos “moços 

da Joaquim” para reafirmar sua importância seminal, já que a geração seguinte de 

escritores do Paraná é colocada como consequência da revista, que continua sendo 

evocada a todo instante no capítulo que encerra a história narrada, embora a autora não 

nos aponte em momento algum, concretamente, a influência de Joaquim nos textos dos 

“moderníssimos” ou seu ponto de contato mais diretamente perceptível. O livro de 

Marilda tem como desfecho, deste modo, uma breve antologia de textos literários que 

busca dar a conhecer ao leitor alguns dos nomes mencionados na seção dedicada aos 

contemporâneos. E o que fica ao seu leitor, não obstante, é o eco do nome Dalton Trevisan 

que, de sua “catacumba”, parece ter aberto, aos olhos de Samways, o mar da literatura do 

Paraná ao meio, abrindo um caminho por onde os mais jovens puderam caminhar. 

             

Algumas linhas de Luiz Ruffato 

 

 Num primeiro momento, a introdução de Luiz Ruffato para a antologia de contos 

paranaenses publicada em 2014 pela Biblioteca Pública do Paraná desperta nosso 

interesse pelo desejo de atualização teórica, uma vez que o autor considera relevante 

dedicar suas primeiras linhas ao problema do vínculo entre literatura e país ou região, 

demonstrando uma problematização do objeto que parece ausente em qualquer outro dos 

trabalhos anteriormente analisados. O que muda, também, é o tom da escrita, mais 

ponderada, menos elegíaca, menos regida pelos sentimentos topofílicos, o que, talvez, 

possa ser lido à luz da origem do autor, haja visto que Ruffato é mineiro. 

O aspecto memorialístico, presente nas demais histórias, é relativizado na 

narrativa do escritor que, sem se aprofundar nas questões de ordem teórica e 

metodológica, inicia seu panorama citando uma divergência de Wilson Martins em 

relação a Marilda Samways a respeito de quem seria o pioneiro da literatura paranaense 

(RUFFATO, 2014, p. 12), demonstrando um olhar mais atento aos problemas que 

permeiam o conceito de literatura paranaense e seu uso. 

Daí que o critério de escolha e análise de autores e contextos literários, no artigo 

de Ruffato, parece ser mais claro no que se refere ao “ser do Paraná”. Mesmo que não 

explicitado, o escritor deixa ver nas entrelinhas que seu foco reside na literatura enquanto 

fenômeno social e na vida literária produzida no Paraná, não direcionando sua análise 
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para toda e qualquer expressão advinda de autor nascido no estado, a exemplo do que os 

autores vistos anteriormente fizeram. A escolha transparece ao leitor no momento em que 

Ruffato, citando a participação dos paranaenses na revista “Festa”, do Rio de Janeiro, 

realiza suas considerações sobre o período que sucede a febre simbolista, afirmando que 

as “ideias novas passaram ao largo do Paraná” (RUFFATO, 2014, p. 13). 

A periodização de Ruffato, assim, obedece ao critério da vida literária 

efetivamente ligada ao Paraná, indicando apenas marginalmente os feitos de autores 

nascidos no estado, porém radicados noutras regiões e inseridos em vida literária de outras 

regiões. Justamente por buscar o vínculo do literário com a sociedade, analisando o 

contexto de produção dos autores paranaenses ao longo da história, Ruffato constrói sua 

divisão da literatura paranaense em períodos históricos quase sempre a partir de fenômeno 

literário coletivo, que dê vida e impulsione a criatividade dos escritores locais. Esse o 

caso das revistas e jornais que, agremiando personalidades, trabalha no sentido de fazer 

borbulhar momentos de produção mais intensa. E mesmo que o escritor mineiro não 

desconsidere a importância de “Joaquim” para as letras paranaenses, a revista não é vista 

ou entendida como um caso isolado.  

Assim, podemos demarcar a periodização implícita no texto de Ruffato da 

seguinte maneira: 1) os primórdios parnasianos e simbolistas, ancorados em periódicos 

como o “Cenáculo”, entre outros; 2) a virada modernista da “Joaquim” e de Dalton 

Trevisan; 3) a geração mimeógrafo e a literatura marginal dos anos 70, impulsionadas 

pela Editora Cooperativa de Escritores; 4) a geração do jornal “Nicolau”, nos anos de 

1980 e, por fim; 5) a efervescência contemporânea da literatura paranaense, com a 

proliferação de pequenas editoras e novos periódicos, como o “Rascunho” e o “Cândido”.  

O tratamento de Ruffato, portanto, para além de nos remeter ao conceito de 

literatura enquanto sistema, tal qual definido por Antônio Cândido (2014), nos leva a 

refletir sobre os motivos pelos quais tão pouco se escreveu, até hoje, acerca da literatura 

paranaense vista enquanto conjunto, como organismo literário. É justamente a este 

respeito que destinamos ainda algumas considerações finais.  

              

Considerações finais, ou: existe a literatura paranaense? 

 

Neste trabalho, vimos como as histórias literárias do Paraná fraquejam na 

delimitação conceitual e na argumentação teórica explícita ou implícita, o que corrobora 

o estado de coisas encontrado: se, por um lado, a literatura é entendida enquanto 
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manifestação estética verbal mais ou menos autônoma, descolada de sua experiência 

social mais imediata (é o caso das perspectivas de Coelho, Muricy e Samways), por outro, 

o ser paranaense é apenas contingência geográfica que, de modo arbitrário, atinge não 

apenas quem nasceu no estado, como também aqueles que viveram ou passaram por aqui. 

Dentro desta ótica, a história literária possível do Paraná é um amontoado de fatos 

literários que, com efeito, não parecem estabelecer qualquer nexo ou sentido efetivamente 

historiográfico, como aquilo que apresenta possibilidade de leituras e problemas relativos 

ao passado. As histórias de Mariana Coelho e Andrade Muricy, deste modo, podem ser 

classificadas como inventariantes, ou seja, resgatam o acontecimento, ignorando o 

processo de interpretação do dado.     

A história literária de Marilda Samways, por sua vez, ainda que bastante próxima 

das anteriores, esforça-se por trazer um elemento novo ao debate. Inserindo o “advento 

da Joaquim” no centro de sua periodização, Samways, talvez involuntariamente, quebra 

o ciclo da história meramente factual para entender a literatura paranaense em um 

movimento de acerto dos ponteiros com a literatura brasileira. O antes e depois de sua 

narrativa parece estar ligado, assim, a um primeiro momento de relativa alienação e a um 

segundo momento de atualização. O caminho para tal conclusão, contudo, é que se mostra 

problemático. Desprovida de um método eficiente ou de uma fundamentação teórica que 

norteie claramente sua análise, Samways parece tão somente ter comprado e festejado a 

própria versão da história criada por Dalton Trevisan, que extrapola seu papel de fonte 

para se tornar, neste caso, coautor da narrativa.    

É com o texto de Luiz Ruffato, porém, que a rigor passamos de uma visão do 

literário enquanto obra individual para uma ideia de vida literária, de literatura enquanto 

fenômeno social. Tal concepção do literário, próxima do pensamento de Antônio Cândido 

(2014), oferece-nos um outro modo de se pensar a história literária de uma região 

específica do país, efetivamente vinculada a uma literatura nacional que a circunscreve e 

a engloba. Há um elemento que orienta a conceituação de literatura na obra de Cândido, 

contudo, que parece ter sido ignorado e que, para fins da discussão sobre periodização, 

torna-se fundamental: a ideia de continuidade. A este respeito, reporto-me ao artigo de 

Fernando Cerisara Gil, “Notas sobre as Aporias da Literatura no Paraná (ou o porquê de 

a literatura do Paraná não ter a sua história)” (2009).  

Trabalhando com a noção de sistema literário encontrada na obra de Antônio 

Cândido, o autor aponta para o modo como, na produção que se inicia com a geração 

simbolista do início do século XX, passa pela revista Joaquim, na década de 1940, e chega 
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até os autores influenciados pela contracultura, nos anos de 1970/80, os principais nomes 

da literatura do Paraná estiveram preocupados com o diálogo direto com uma arte 

compreendida enquanto universal, desejando, sobretudo, uma identificação com o 

contemporâneo, como se a expressão literária destes novos autores “estivesse por aqui 

desde sempre” (GIL, 2009, p. 145), tornando desnecessária a tentativa de diálogo com o 

próprio passado. Desta maneira, à questão da existência da história da literatura do 

Paraná, o autor responde com uma negativa. Sua fundamentação para tanto, como visto, 

reside na forma de conceituar a literatura. Enquanto sistema literário, para Gil, a literatura 

do Paraná não existiu, pelo menos, até idos de 1970/80, período que finda sua análise aqui 

mencionada. Consequentemente, a história da literatura no Paraná parece escapar pelos 

dedos do historiador que se propõe a escrevê-la.  

Como se vê, isto pode explicar a dificuldade em encontrarmos obras e discursos 

que construam, no que se refere à literatura paranaense, uma representação de longa 

duração. Consequentemente, a literatura paranaense acaba por inexistir em um plano 

teórico consistente, passando a figurar apenas como expressão de senso comum. Não 

estaria, entretanto, já superada pelo meio literário contemporâneo do Paraná esta falta de 

continuidade? Eis aí um problema digno de nota e que carece de alguma reavaliação.  

A possibilidade de periodização é condição primeira do trabalho historiográfico. 

A pergunta “pode a história literária do Paraná ser dividida em pedaços?”, por 

conseguinte, é complementar à indagação mais ampla, acerca da própria existência desta 

literatura. Pensá-la como sistema requer a formulação de períodos, de sentidos próprios 

que sustentem o argumento da sua existência. A ideia de continuidade e sua reavaliação, 

portanto, quem sabe indiquem um caminho para repensarmos a vida literária do Paraná 

sob as vestes de uma periodização nova, que dê conta de um velho e central problema 

deste debate: o questionamento acerca da própria existência do objeto. O desejo deste 

autor, neste sentido, é o de que este breve passeio pela historiografia literária do Paraná 

resulte na retomada de uma conversa que, ameaçada pelo mofo, parece digna de novos 

ares – alguma sorte de ventilação que, o mais rápido possível, espante este cheiro intenso 

de bolor.  
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O ADVENTO DOS ESTUDOS (AUTO)BIOGRÁFICOS: ENTRE A 
ASCENSÃO DO PRIVADO E A IDENTIDADE DO AUTOR 

 

Pauliane Amaral (UFMS/CPTL) 
 
 

Resumo: A reflexão sobre o processo de apreensão e transformação da experiência individual 
através da literatura ganhou novo impulso após a segunda grande guerra, quando houve uma 
popularização dos testemunhos dos sobreviventes do holocausto, como mostra Beatriz Sarlo no 
livro Tempo passado (2007). A emergência dos relatos, acrescida da valorização do espaço privado, 
que acompanhou o nascimento do romance e o início da idade moderna da literatura, 
proporcionaram condições ideais para a criação de narrativas que refletem sobre as fronteiras entre 
a experiência pessoal e a criação estética. Na literatura brasileira contemporânea são diversos os 
exemplos de livros que jogam com o que Philippe Lejeune chamou de “pacto autobiográfico”. Hoje, 
de maneira geral, o que vemos é o desmembramento da ficção autobiográfica em outras 
subcategorias, como a autoficção. Essas novas designações parecem tentar acompanhar o jogo 
performático dos autores contemporâneos, que emulam uma aproximação entre a imagem do 
homem e a do criador. O que nos cabe questionar nesse ponto de inflação e, poderíamos dizer, de 
saturação da ficção autobiográfica é a pertinência da criação de novas nomenclaturas para 
classificar as variantes do (auto)biográfico na literatura contemporânea. Assim, refazemos o 
percurso de críticos – como Lejeune, Bourdieu, Gusdorf e Paul de Man – que se voltam para o 
estudo de narrativas em que podemos vislumbrar um “pacto autobiográfico”, mostrando que pensar 

a ficção autobiográfica é pensar a definição do que é considerado espaço público e o que é 
entendido como espaço privado, assim como a própria determinação da identidade do autor, que 
parece não ter se recuperado do abalo provocado pelo escrutínio estruturalista, cujo ápice se deu nos 
anos 1960. 

 
Palavras-chave: Autoria. Ficção autobiográfica. Historiografia literária. Identidade. 

 

A produção de textos ficcionais chamados de autobiográficos ou confessionais não é 

um fenômeno novo, mas sua crescente disseminação fez com que muitos críticos 

apontassem a predileção por textos que exploram a relação entre o biográfico e o ficcional 

como uma das tendências da literatura contemporânea.  
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Críticos e acadêmicos ouvidos pelo jornal Folha de S. Paulo em 2014, especulando 

sobre quais seriam as marcam principais da ficção contemporânea brasileira, apontaram que 

“os enredos centrados no ‘eu’, frequentemente narrados em primeira pessoa, com temas 

ligados, mais ou menos explicitamente, à vida do escritor, são predominantes na produção 

nacional dos últimos anos” (ALMEIDA, 2014, s.p.). O sucesso de romances como O filho 

eterno (2007), de Cristovão Tezza, corrobora esse diagnóstico.  

Essa demanda por textos que trazem uma história baseada em uma experiência 

íntima também fez florescer um grupo de estudiosos voltados para a identificação de 

características que permitiriam classificar esses textos como biografia, autobiografia, 

romance autobiográfico e autoficção. As abordagens desses teóricos do autobiográfico têm 

em comum a busca de apoio em outro campo das ciências humanas, como a história, a 

psicologia, filosofia, sociologia, antropologia e as próprias teorias da linguagem. 

O filósofo e historiador alemão Wilhelm Dilthey, no fim do século XIX, elevou a 

autobiografia a uma importância inédita quando entendeu esse tipo de escrita (antes 

considerado apenas um mero braço da biografia) como “uma forma especial de 

compreensão dos princípios organizativos da experiência, de nossos modos de interpretação 

da realidade histórica em que vivemos” (LOUREIRO, 1991, p. 2)1.  

Partindo da compreensão de James Olney (2014) de que o estudo da autobiografia 

se desenvolve em três etapas – bios, autos, e grafia, respectivamente – revisitamos os 

principais teóricos dos estudos autobiográficos até a contemporaneidade. A fase da bios 

tem início com Dilthey e se estende até meados dos anos 1950. Nessa primeira fase, 

predomina o entendimento da autobiografia como uma forma literária voltada para a 

reconstrução de uma vida. Aqui estão intrínsecas as ideias de exatidão e sinceridade como 

marcas do texto autobiográfico. Essas marcas, no entanto, só podem ser averiguadas pelo 

leitor, que busca correspondência entre lugares, personagens e pessoas em outras fontes 

além do próprio texto literário. Como veremos, a presunção de sinceridade e exatidão 

alcança o pensamento de teóricos mais recentes, como Philippe Lejeune e Elizabeth Bruss, 

porém, com outra ênfase. 

                                                        
1 No original: “una forma especial de comprensión de los princípios organizativos de la experiência, de 
nuestros modos de interpretación de la realidade historica en que vivimos” (LOUREIRO, 1991, p. 2). 
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Olney demarca o fim da fase da bios com a publicação do artigo “Condições e 

limites da autobiografia” (1956), de Georges Gusdorf. Nesse artigo, Gusdorf se posiciona 

contra o pensamento positivista que vigorava até então e aponta a impossibilidade de 

recriar fidedignamente a trajetória de uma vida. Isso porque a autobiografia possibilitaria 

uma leitura da experiência vivida, leitura que é mais rica que a própria experiência, pois 

acrescenta a ela a consciência dessa experiência. Assim, Gusdorf assinala que o processo da 

escrita autobiográfica supõe um desdobramento do homem: “A autobiografia [...] exige que 

o homem se situe a certa distância de si mesmo, a fim de se reconstituir em sua unidade e 

em sua identidade através do tempo” (GUSDORF, 1991, p. 12).  

Essa ideia de que o homem produz um duplo para criar um objeto estético – em 

nosso caso, literário – é uma ideia que persevera nos estudos literários e figura no trabalho 

de teóricos como Mikhail Bakhtin, que propõe a distinção entre autor-pessoa e autor-

criador. Grosso modo, o primeiro seria um elemento do acontecimento ético e social da 

vida, enquanto o segundo constitui uma posição singular que pertence ao universo da obra 

ao mesmo tempo em que remete às escolhas do autor-pessoa. Bakhtin, aliás, se dedica ao 

estudo da (auto)biografia na Antiguidade grego-romana, em seu ensaio “Formas de tempo e 

de cronotopo do romance” (BAKHTIN, 2014). Esse desdobramento do eu em um outro, 

que está no cerne do conceito de autor-criador, não é um processo exclusivo das ficções 

autobiográficas, mas se estende a todo acontecimento estético. No caso da literatura, essa 

duplicação possibilita a criação de uma personalidade externa acabada que na obra de arte 

literária, segundo Bakhtin, é representada pela figura do herói. 

Voltando às observações de Georges Gusdorf, delas tiramos duas importantes 

lições. Primeiro: é exigência de que o homem, na condição de autor-criador, se desdobre 

em um outro. Segundo: a ideia da reconstrução de uma unidade e identidade do homem 

através do tempo é extremamente problemática.  Pierre Bourdieu, no ensaio “A ilusão 

biográfica” (1986) trata desse segundo aspecto, associando a questão da identidade com a 

possibilidade da escrita (auto)biográfica. 

 Bourdieu questiona o deslocamento linear, unidirecional, do conjunto dos 

acontecimentos de uma experiência individual e não distingue biografia de autobiografia à 

medida que nota que essas duas formas de relato se assentam em uma mesma tentativa de 

conter a experiência de uma vida em um relato linear. Para o teórico francês,  

341

MUSEU1076
Pencil



4 
 

[p]roduzir uma história de vida, tratar a vida como uma história, isto é, 
como um relato coerente de uma sequência de acontecimentos com 
significado e direção, talvez seja conformar-se com uma ilusão retórica, 
uma representação comum da existência que toda uma tradição literária 
não deixou e não deixa de reforçar. (BOURDIEU, 2006, p. 185, grifo 
nosso). 

Bourdieu usa a conhecida fala em que Macbeth, refletindo sobre a vida, assim a 

define: “É uma história contada por um idiota, uma história cheia de som e fúria, mas 

desprovida de significação”, como metáfora para a compreensão da vida como anti-história, 

do entendimento de que não há mais uma vida dotada de sentido. A manifestação estética 

dessa consciência seria o abandono do relato linear visto a partir do romance moderno.  

Alguns teóricos – a exemplo de Gusdorf – apontam a origem da autobiografia nas 

Confissões de Santo Agostinho2, enquanto outros – como Philippe Lejeune – preferem 

eleger como marco inicial as Confissões (1782) de Jean-Jacques Rousseau. Michael 

Sprinker (1991) apresenta a possibilidade de conferir a Giambatista Vico o título de pai da 

autobiografia. Ainda há o caso de Mikhail Bakhtin, para quem a primeira autobiografia é a 

do grego Isócrates, feita sob a forma de discurso de defesa, no qual a “conscientização do 

homem [ainda se apoia] sobre os aspectos de sua personalidade e de sua vida que são 

voltados para o exterior” (2014, p. 255), o que lhe confere um “caráter específico, 

normativo e pedagógico” (2014, p. 255). Independente das motivações que levaram cada 

um desses teóricos a atribuir a origem da (auto)biografia a diferentes autores, é importante 

pontuar que as Confissões de Rousseau, não só por ser a autobiografia mais recente entre as 

citadas, mas por apresentar a gênese da autobiografia em sua forma moderna, é a que mais 

dialoga com a forma contemporânea desse tipo de escrita. Roberto Acízelo de Souza, no 

prefácio ao livro Uma ideia moderna de literatura (2011), expõe uma das acepções do 

conceito de “moderno”, da qual também compartilhamos e adotamos no horizonte deste 

trabalho:  

[...] a ideia moderna de literatura desponta já na primeira metade do 
século XVIII, no âmbito do iluminismo, com prelúdios datáveis de fins do 
século XVII, configurados na ‘Querelle des Anciens e des Modernes’, 

desenvolvendo-se e firmando-se no século XIX, no embalo do 
romantismo e seus desdobramentos – ditos realismo, naturalismo, 
simbolismo –, para alcançar enfim as primeiras décadas do século XX, 
quando então, radicalizada, parece atingir o seu termo ao suscitar as 

                                                        
2  A data da escrita das Confissões de Santo Agostinho é incerta. Sabe-se apenas que foram escritas 
aproximadamente dez anos após sua conversão, entre 397 e 400 d.C. 
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experiências de vanguardas, confluentes na noção de modernismo. 
(SOUZA, 2011, p. 16, grifos do autor). 

A segunda fase dos estudos autobiográficos é chamada por Olney de autos, quando 

a análise “não se centra mais na relação entre o texto e a história, mas na conexão entre 

texto e sujeito, e o problema central consistirá em ver de que maneira um texto representa 

um sujeito, ou, levado ao extremo, se essa representação é absolutamente possível” 

(LOUREIRO, 1991, p. 3)3. Nessa fase, são estudados os processos mnemônicos, fazendo 

com que a memória não seja apenas entendida como 

[...] um mecanismo de mera gravação de lembranças, senão um elemento 
ativo de reelaboração dos feitos, que dá ‘forma’ a uma vida que sem esse 

processo ativo da memória careceria de sentido: a memória atua como 
retentora do passado ao convertê-lo em um presente eterno. (LOUREIRO, 
1991, p. 3)4 

Um artigo do próprio James Olney, “Some versions of memory/Some versions of bios: 

the onthology of autobiography” (1978) é um exemplo de estudo localizado na etapa do 

autos5. Na fase do autos também se modifica o estatuto do leitor, que passa de um mero 

investigador da fidelidade entre narrativa e fatos, personagens e pessoas, convertendo-se em 

um intérprete do texto. Aqui, além do trabalho de Olney, incluem-se os trabalhos da norte-

americana Elizabeth Bruss 6  e do francês Philippe Lejeune.  Bruss vê a essência da 

autobiografia no papel desempenhado pelo autor e pelo leitor, ressaltando que “apenas 

nossas convenções nos permitem vermos autobiografias em textos que em outra época 

podiam ser catalogados como apologias ou confissões” (LOUREIRO, 1991, p. 4)7. 

Lejeune, em seu ensaio “O pacto autobiográfico” (1975),  apresenta talvez a 

proposta teórica mais popular e menos consensual acerca do texto autobiográfico. Sua 

definição de autobiografia é a seguinte: “narrativa retrospectiva que uma pessoa real faz de 

sua própria existência, quando focaliza sua história individual, em particular a história de 

                                                        
3 No original: “En este etapa el análisis no se centrará ya en la relación entre texto e historia sino en la 
conexión entre texto y sujeto, y el problema central consistirá en ver qué manera un texto representa a un 
sujeto, o, llevado al extremo, si esa representación resulta posible en absoluto” (LOUREIRO, 1991, p. 3). 
4 No original: “La memoria ya no sería un mecanismo de mera grabación de recuerdos sino un elemento 
activo que reelabora los hechos, que da ‘forma’ a una vida que sin ese proceso activo de la memoria carecería 

de sentido: la memoria actua como redentora del pasado al convertilo en un presente eterno”. (LOUREIRO, 
1991, p. 3). 
5 Exemplo citado por LOUREIRO, 1991, p. 3. 
6 BRUSS, Elizabeth. Autobiographical acts. London: Johns Hopkins University Press, 1976. 
7 “[...] solo nuestras convenciones nos permiten ver autobiografias em textos que en outra época podían ser 
catalogados como apologias o confesiones” (LOUREIRO, 1991, p. 4). 
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sua personalidade” (LEJEUNE, 2008, p. 14, grifo nosso). Tal definição serviria para lermos 

tanto as Confissões de Rousseau, quanto Em busca do tempo perdido de Proust, 

desconsiderando, é claro, a intenção contida no projeto literário de cada um desses 

escritores e considerando também que nas duas narrativas a “pessoa real” só pode ser 

vislumbrada nas fissuras do autor-criador. Essa possibilidade de leitura indicia o porquê da 

proposta de “pacto autobiográfico” se ater a elementos extra-textuais. 

No caso do “romance autobiográfico”, Lejuene considera que, mesmo quando não 

há uma correspondência entre os nomes de autor, narrador e personagem  

[...] o leitor pode ter razões de pensar que a história vivida pelo 
personagem é exatamente a do autor: seja por comparação com outros 
textos, seja por informações externas, ou até mesmo pela própria leitura 
da narrativa que não parece ser de ficção (como quando alguém diz: “Eu 

tinha um grande amigo a quem aconteceu...”, e começa a contar a história 

desse amigo com uma convicção inteiramente pessoal). (LEJEUNE, 2008, 
p. 25, grifo nosso). 

Apenas um leitor ingênuo poderia acreditar que “a história vivida pelo personagem 

é exatamente a do autor”, seja no caso de uma autobiografia ou de um romance 

autobiográfico. Destacamos do trecho acima a passagem “pela própria leitura da narrativa 

que não parece ser de ficção”, que se refere à seleção de procedimentos narrativos (ponto 

de vista, focalização etc.) que remetem às escolhas do autor-criador. Lejeune enumera 

outros elementos que compõem seu conceito de autobiografia e que se referem a quatro 

categorias distintas:  

1. Forma de linguagem: a) narração; b) em prosa.  

2. Tema tratado: vida individual, história de uma personalidade.  

3. Situação do autor: identidade do autor (cujo nome remete a uma pessoa real) e do 

narrador.  

4. Posição do narrador: a) identidade do narrador e do personagem principal; b) 

perspectiva retrospectiva da narração8. 

A fragilidade da proposição do “pacto autobiográfico” de Lejeune surge à medida 

que ela privilegia elementos extra-textuais para diferenciar biografia, autobiografia e 

romance autobiográfico, lembrando que não só os gêneros citados, mas a própria narrativa 

historiográfica compartilha a mesma forma de linguagem.  

                                                        
8 Esse quadro foi apresentado por MARTINS, 2008, p.100. 
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No entanto, se consideramos que o paratexto9 ainda hoje é um elemento importante 

no processo de leitura de um texto autobiográfico ou não, a proposta de Lejeune não 

parecerá tão obsoleta. O paratexto pode ser um prefácio, entrevista ou qualquer outro 

recurso que “[...] está entre o dentro e o fora, sem limite rigoroso, nem para o interior 

(texto) nem para o exterior (o discurso do mundo sobre o texto)” (GENETTE, 2009, p. 10) 

e que pode indicar que o que está sendo narrado remete, de alguma maneira, à experiência 

real vivida por uma pessoa. No caso das biografias e autobiografias, esse paratexto pode ser 

dado pela inscrição da palavra autobiografia ou biografia na capa, contracapa ou folha de 

rosto do livro, que visa estabelecer um contrato de leitura. 

Como vimos, os principais problemas dos estudiosos da fase do autos converge para 

o estudo da relação entre o texto autobiográfico e o eu. Na fase denominada grafia essa 

preocupação ganha profundidade e os pensadores se voltam para as questões que envolvem 

o sujeito e o problema da linguagem na escrita autobiográfica. 

Teóricos como Paul De Man dão um importante passo ao tratar a linguagem 

narrativa a partir de suas especificidades, considerá-la independente de elementos externos, 

portadora de uma dinâmica própria, que extrapola a vontade do sujeito. Em “Autobiografia 

como Des-figuração” (1979) Paul De Man se volta para o desdobramento do “eu narrador” 

no “eu narrado” e a multiplicação do “eu narrador” no processo de narração, que explicita o 

fato de que “o texto autobiográfico é um artefato retórico e que o artifício da literatura 

longe de ‘reproduzir’ ou ‘criar’ um vida, produz sua desapropriação” (LOUREIRO, 1991, 

p. 5)10.  

De Man questiona não só as ideias apresentadas por Lejeune11 como a própria noção 

de autobiografia como gênero, propondo o conceito de “momento autobiográfico”, que 

pode ser compreendido como “uma figura de leitura ou entendimento que ocorre, em algum 

grau, em todos os textos” (DE MAN, 2012, p. 4). A ilusão de referencialidade que habita o 

texto autobiográfico se daria graças a um efeito mimético possibilitado por determinada 

estrutura retórica, que De Man associa ao uso de uma estrutura tropológica (metafórica ou 

                                                        
9 Sobre os diversos tipos de paratextos ver GENETTE, 2009.  
10 No original: “[...] el texto autobiográfico es um artefacto retorico y que el artificio de la literatura lejos de 

‘reproducir’ o ‘crear’ uma vida producen su desapropriación” (LOUREIRO, 1991, p. 6). 
11 De Man assinala a confusão de Lejeune acerca da assinatura e do nome próprio: “O fato de que Lejeune use 

‘nome próprio’ e ‘assinatura’ do modo intercambiável assinala tanto a confusão quanto a complexidade do 

problema” (De Man, 2012, p. 5). 
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metonímica) idêntica à estrutura de todo conhecimento, na qual está incluído o 

conhecimento de si mesmo.  

Ao passo que Bourdieu considera a identidade linear de um sujeito uma ilusão 

retórica, De Man considera o texto autobiográfico um artefato retórico que opera ora na 

ordem da metáfora, ora na ordem da metonímia. Por isso, sem prejuízo, também incluímos 

Pierre Bourdieu no rol dos teóricos que pensam a autobiografia na fase da grafia.  

Outro nome pertencente à fase da grafia é Michael Sprinker, que em “Ficções do 

‘eu’: o fim da autobiografia”12 defende a ideia de que o sujeito na autobiografia, longe de 

ter o controle sobre o texto, constitui-se por um discurso que nunca domina, o qual é, por 

sua vez, produzido por um inconsciente inacessível, sempre em movimento” (LOUREIRO, 

1991, p. 6)13. Para Sprinker, a criação da autobiografia como um gênero literário é coetânea 

do surgimento dos conceitos de sujeito, eu e autor, como soberanias independentes14. Essa 

ideia é corroborada por outros estudiosos, como Bella Josef: 

A crescente importância da autobiografia é parte da revolução intelectual 
caracterizada pelo surgimento de uma forma moderna de consciência 
intelectual caracterizada pelo surgimento de uma forma moderna de 
consciência histórica. Engloba uma série de escritos ligados à emergência 
do eu no espaço da modernidade [.] A emergências desse espaço é o signo 
maior da constituição moderna da literatura. (JOSEF, 1997, p. 219).  

Essa necessidade de refletir sobre o estatuto do sujeito, sobre os processos de 

subjetivação e sobre a própria especificidade da linguagem reverbera nos estudos da ficção 

autobiográfica. O recente desdobramento da ficção autobiográfica em outras subcategorias 

– como a autoficção 15  – mostra o esforço dos estudiosos em acompanhar o jogo 

performático proposto por alguns escritores contemporâneos, que visa confundir a própria a 

figura do autor (entendido aqui como a junção entre o autor-pessoa e o autor-criador, 

segundo a proposição de Mikhail Bakhtin) com a figura do homem de carne e osso. A 

recepção do romance Divórcio (2013), de Ricardo Lísias, ilustra um desdobramento 

comum provocado por uma narrativa de gênese autobiográfica. Mesmo que na ficha 

                                                        
12 “Ficciones del ‘yo’: el final de la autobiografia” (1991). 
13 No original: “[…] en la autobiografía el sujeto, lejos de tener control sobre el texto, está constituido por un 
discurso que nunca domina, el cual está a su vez producido por un inconsciente inasible, siempre cambiante” 

(LOUREIRO, 1991, p. 6). 
14 Cf. Sprinker, 1991, p. 120.  
15 O conceito é apresentado em pormenor por Diana Klinger em Escritas de si, escritas do outro: o retorno do 
autor e a virada etnográfica (2007). Rio de Janeiro: 7Letras, 2007. 
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catalográfica conste a palavra romance abaixo do título e que o autor reforce, em 

entrevistas e depoimentos, o caráter ficcional do livro, não há como impedir que muitos 

leitores vejam na história do narrador – que também leva o nome de Ricardo – uma forma 

de vingança pessoal contra a ex-mulher. É notório que o livro, “[...] independentemente dos 

méritos literários, causou mal-estar entre alguns jornalistas e escritores, que teriam 

reconhecido as pessoas envolvidas na trama, uma história de separação com vários 

elementos constrangedores” (BENEVIDES, 2013, s.p.). Tal constrangimento provocado 

por livros que trazem personagens inspirados em pessoas reais não é novidade e remete aos 

procedimentos do roman à clef, subgênero romanesco que nasceu na França, ainda no 

século XVII, e teve como precursora a escritora Madeleine de Scudéry, que retratava 

satiricamente pessoa conhecidas da corte de Louis XIV, geralmente utilizando um moldura 

histórica, deslocando as personagens no espaço e tempo16. 

Mais tarde, usando os mais diversos recursos narrativos, o romance, assim como a 

autobiografia em sua idade moderna, se voltará para a procura da restituição do sentido 

existencial do homem, fragmentado pelos processos culturais e socioeconômicos que 

possibilitaram o nascimento da modernidade. Na contemporaneidade, essa fragmentação 

discursiva será agravada pela experiência do pós-guerra, levando à radicalização da crise 

dos grandes paradigmas em diversas áreas das ciências humanas, que possibilitou, por 

exemplo, os trabalhos desenvolvidos pelos pensadores da École des Annales a partir do fim 

da década de 1920, que revisaram o estatuto do discurso histórico, como o questionamento 

das metanarrativas históricas, problematizadas em pormenor por Hayden White em seu 

livro Meta-história (1973). Outro exemplo recente de trabalho que reavalia a importância 

da história privada frente às metanarrativas é o estudo feito por François Dosse e 

apresentado no livro O espaço biográfico (2009), no qual o historiador e filósofo francês 

reflete sobre a importância da biografia e da experiência íntima para o campo da História. 

François Dosse mostra como a biografia, no que denomina sua Idade 

Hermenêutica17, consegue conjugar imaginação criadora com dados históricos de diferentes 

formas. Há, por exemplo, a microstoria, que se ocupa de “estudos de caso, de 

                                                        
16 Cf. SCHELLINGER, Paul. Roman à clef [verbete], Encyclopedia of the Novel. Vol. 2, Nova York/EUA: 
Routledge, 1998. 
17 Chamada também de era da reflexividade, quando historiadores, antropólogos, sociólogos e psicanalistas se 
voltam para a pergunta: o que é o sujeito? E: quais são os processos de subjetivação que envolvem a 
construção da identidade desse sujeito?. (Ver: DOSSE, 2009, p. 229). 
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microcosmos, valorizando as situações limites de crise” (DOSSE, 2006, p. 254), como a 

história do moleiro friulano Menocchio, contada por Carlo Ginzburg em O queijo e os 

vermes (1980) e o estudo de Michel Foucault sobre Pierre Rivière18. O que esses novos 

trabalhos biográficos mostram, de maneira geral, é que “[a]s retificações do olhar e da 

perspectiva [provocadas por essas novas formas de biografia] nos dão conta do caráter 

inelutavelmente parcial, e sempre aberto a novas leituras, de qualquer biografia ou trabalho 

histórico” (DOSSE, 2006, p. 285). 

A ideia de microstoria dialoga com o que Beatriz Sarlo chama de “guinada 

subjetiva”, ou seja, o nascimento de uma demanda por testemunhos a partir da experiência 

do holocausto, que levou a um protagonismo do “eu” e foi concomitante a derrocada “das 

narrações históricas de grande circulação”, ambicionadas pelos historiadores do século 

XIX, mas que hoje são consideradas “ora impossíveis, ora indesejáveis e, em geral, 

conceitualmente errôneas” (SARLO, 2007, p. 13). A “guinada subjetiva” teria sua origem 

ainda nos anos 1970, quando “a identidade dos sujeitos voltou a tomar o lugar ocupado, nos 

anos 1960, pelas estruturas” (SARLO, 2007, p. 18), atendendo a uma emergência de 

colocar em cena – seja no campo da literatura ou da história – aqueles que antes não tinham 

voz 19 . Noemi Jaffe, no livro O que os cegos estão sonhando? (2012), ao revisitar a 

experiência de sua mãe em Auschwitz, lembra que, “[...] na realidade, a vivência coletiva 

da guerra é uma coleção de memórias individuais” (JAFFE, 2012, p. 185).  

As questões que envolvem a ficção autobiográfica também tocam na definição da 

identidade do autor, dos modos de circulação, recepção e produção de discursos que 

definem o que é um autor em dado lugar e tempo, a exemplo da reflexão proposta por 

Michel Foucault em seu famoso ensaio “O que é um autor?” (1969). No plano dos estudos 

literários essa preocupação pode ser vista na proposta de leitura da ficção de Machado de 

Assis apresentada pelo crítico português Abel Baptista Barros em Autobibliografias (1998), 

em que esse propõe a leitura dos livros da fase madura de Machado à luz de um 

empreendimento autobibliográfico, ou seja, como uma literatura que questiona o próprio 

                                                        
18 FOUCAULT, Michel. Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère. Gallimard, col. 
Archives, 1973. 
19 A demanda por testemunhos continua atual e pode ser exemplificada pelo trabalho de Svetlana Alexijevich, 
escritora e jornalista vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 2015, conhecida por criar narrativas que 
contemplam informações coletadas a partir de pesquisa documental e entrevistas. 
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estatuto do livro e remete, assim, para uma imagem de autor ao qual é essencial 

problematizar na superfície da narrativa tanto o papel do livro quanto a ideia de autoria.   

A criação de novas nomenclaturas para classificar as variantes do (auto)biográfico 

na literatura contemporânea pode ser vista como um fruto da inquietação que essas 

narrativas provocam. A pertinência de designação como “autoficção” esbarra na 

compreensão de que toda ficção literária se origina na observação e criação de um homem 

que utiliza uma linguagem específica – a escrita – para falar de seu tempo e, 

consequentemente, de si, entenderemos que todo empreendimento literário e origina em 

uma experiência individual.  

Retomando o percurso da bios, autos e grafia, proposto por James Olney, podemos 

concluir que a grande herança deixada pelos estudos (auto)biográficos na história da 

literatura, desde o seu advento simultâneo ao início da literatura em sua idade moderna, foi 

provocar a reflexão sobre a questão das formas de configuração social do espaço público e 

do privado, a influência dessa configuração para a própria noção de autoria e a investigação 

dos mecanismos que definem o sujeito em sua existência. 
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ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE LITERATURA NA CORRESPONDÊNCIA 

DE ITALO CALVINO  

Raphael Salomão Khéde (UERJ) 

 

Resumo: Através da leitura crítica da correspondência de Italo Calvino (1923-1985), 

realizamos uma breve reconstrução do início de sua formação intelectual e de sua trajetória 

como narrador. Luca Baranelli organizou em 2000 uma edição quase completa da 

correspondência de Calvino, produzida entre 1940 e 1985 e onde estão reunidos não somente 

um grande número de cartas enviadas por Calvino, como também trechos citados das cartas 

enviadas para o autor pelos seus correspondentes. Diante do enorme volume do epistolário, a 

escolha entre as cartas mais significativas foi tão difícil quanto necessária. Por tratar-se de um 

período bastante amplo, que abarca quase meio século, decidimos dedicar nossa atenção às 

cartas escritas entre 1940 e 1959, deixando para um segundo momento o estudo da 

correspondência dos anos sucessivos. Portanto, a partir da seleção realizada, acompanharemos 

Calvino a partir dos 18 anos, no início de 1942, logo após a conclusão do liceu clássico em 

Sanremo, cidade na Ligúria onde o autor cresceu; a inscrição na faculdade de agronomia em 

Turim, cidade que será o “centro de minha vida e de minha formação intelectual”1; sua 

participação entre os partigiani contra o nazi-fascismo no final da 2° guerra mundial; a 

inscrição na faculdade de Letras e a tese sobre Conrad na universidade de Turim; a publicação 

do primeiro romance em 1947; o início da colaboração com a editora Einaudi que durou pelo 

resto da vida; a interlocução cotidiana com críticos e escritores, como Cesare Pavese e Elio 

Vittorini, que foram modelos fundamentais para a sua formação intelectual assim como para a 

sua produção narrativa. 

Palavras-chave: Italo Calvino. Correspondência. Literatura italiana contemporânea. 

Narrativa. 

                                                           
1 (CALVINO, 2000, p. 948). Daqui em diante esse trecho e os demais foram traduzidos pelo autor. 
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Segundo Luca Baranelli, mesmo não reunindo a totalidade das cartas escritas por 

Calvino, o livro pretende se constituir como uma antologia dotada de “massa crítica 

suficiente para a valorização seja da qualidade que da variedade dos textos” 

(CALVINO, 2000, p. LXXVI). Para Claudio Milanini, o epistolário de Calvino nos 

permite acompanhar de perto “um escritor que nunca parou de se interrogar sobre a 

própria identidade e sobre o próprio relacionamento com o mundo e que continuou a 

estudar durante a vida inteira” (CALVINO, 2000, p. XII). De fato, através da leitura da 

correspondência, somos informados detalhadamente não somente sobre a produção e a 

divulgação dos livros escritos por Calvino durante os anos quarenta e cinquenta, mas 

também sobre o diálogo assíduo que manteve com amigos escritores e críticos literários 

italianos e estrangeiros. É interessante notar, nas primeiras cartas, as tentativas iniciais 

do futuro escritor: em 1942, aos 18 anos, o jovem e idealista Calvino escreve para seu 

ex-colega de turma em Sanremo, Eugenio Scalfari (anos depois, importante jornalista e 

fundador do cotidiano La Repubblica), dizendo-lhe que a primavera do ano anterior lhe 

havia trazido ideias para uma dezena de contos que escreveu, e para mais uma dezena 

que não escreveu, além de uns vinte romances e dramas esquecidos e abandonados. 

Calvino termina a carta perguntando retoricamente para o amigo: “O que irá me trazer a 

próxima primavera?” e conclui: “Irei revolucionar a arte e o mundo” (CALVINO, 2000, 

p. 53). Nas cartas dos meses seguintes para o amigo, que se caracterizam sempre pelo 

humor e pelo tom irônico, Calvino fala sobre suas leituras e sobre seu forte interesse em 

escrever peças teatrais, influenciado por Tchecov, Ibsen, Pirandello e Eugene O’Neill. 

No mesmo ano, sempre em carta para Scalfari, escreve sobre sua concepção da arte 

como comunicação, concepção na qual Calvino acreditou até a fase final de sua 

produção; em outra carta afirma que “a sua arte sempre será social2, mesmo procurando 

ser o mais possível arte” (Ibidem, p. 131). Filho de um agrônomo e de uma professora 

de botânica, Calvino se inscreve em 1941 sem muito entusiasmo na faculdade de 

Agrária de Turim, mas em 1943, por causa da guerra, é obrigado a transferir a sua 

matrícula para a universidade de Florença. Na capital da Toscana, Calvino se inscreve 

rapidamente na biblioteca do Gabinetto Vieusseux, de onde “pega emprestado um livro 

por dia”, colocando em “sério perigo” seu rendimento nas provas da faculdade (Ibidem, 

p. 115). Se demonstra entusiasmado em carta de 1943 para Scalfari pela leitura de 

                                                           
2 Segundo Asor Rosa, “ ‘civil’ foi sobretudo a sua concepção de literatura: concebida precisamente - 
próprio porque pesquisa, projeto, construção - como operação de civilização, direcionada a soldar no 
plano moral as escolhas individuais com as grandes escolhas coletivas e históricas” (ASOR ROSA, 2001, 

p. XII).  
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Conversazione in Sicilia de Vittorini, sobretudo “pelo estilo ao modo americano e pela 

profundidade do pensamento” (Ibidem, p. 122).  

São pouquíssimas as cartas, somente para os pais residentes em Sanremo, em 

1944, ano em que Calvino viveu na clandestinidade atuando ao lado dos partigiani 

durante a fase da “Resistência” contra o nazi-fascismo. Entre setembro de 1944 e junho 

de 1945 não consta nenhuma carta. No final de 1945 volta a escrever para Scalfari 

informando-o sobre a sua atuação como partigiano, sobre a série de perigos e 

dificuldades pelos quais passou arriscando a vida, sobre a prisão de seus pais e sobre 

sua filiação ao partido comunista.  

Terminada a guerra, Calvino retorna para Turim, porém para se inscrever desta 

vez na faculdade de Letras e começar a colaborar com a revista (da editora Einaudi) 

Politecnico, dirigida por Vittorini. Inicia nesses anos o grande interesse pela obra de 

Hemingway e também a colaboração com o jornal comunista l’Unità. Na carta do dia 8 

de novembro de 1946 escreve para o amigo e escritor Silvio Micheli sobre a intenção de 

publicar uma coletânea de contos pela editora Einaudi, porém Pavese, refere Calvino, 

lhe confidenciou que os contos têm pouca saída no mercado e que seria melhor para ele 

escrever um romance. “Ora, não me sinto à vontade em escrever romance: eu escreveria 

contos pelo resto da vida”, acrescenta Calvino (Ibidem, p.167).  

Em 1947, porém, anuncia para Eugenio Scalfari a conclusão de seu primeiro 

romance, Il sentiero dei nidi di ragno, e sua intenção de se formar naquele mesmo ano 

com uma tese sobre Joseph Conrad; sempre em ‘47 Calvino escreve cartas para 

Marcello Venturi, reportando acontecimentos importantes de sua carreira literária: lhe 

diz que nos contos escritos até então seu único intento havia sido o de criar um próprio 

tempo narrativo e uma própria língua (Ibidem, p. 175) e tinha certeza de ter escrito um 

romance que, fora algum ponto morto aqui e ali, corre certamente firme da primeira à 

última página (Ibidem, p.178); Pavese, reporta Calvino, leu o manuscrito e o definiu 

como o primeiro romance que retrata poeticamente a experiência partigiana (Ibidem, p. 

181)3. Ainda em 1947, escreve para Marcello Venturi anunciando que irá traduzir Lord 

Jim através da colaboração de Cesare Pavese (Ibidem, p. 187). O crítico Giansiro 

Ferrata (na época redator cultural do jornal l’Unità), na função de membro do prêmio 

Mondadori, havia reprovado o romance de Calvino, definindo-o “pobre de 

                                                           
3 Pavese na edição do jornal l’Unità de 26 de outubro de 1947 definiu Il sentiero dei nidi di ragno “a 

história mais bonita até agora que possuímos sobre a experiência partigiana” (CALVINO, 2014, p. 149). 
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inventividade, exageradamente ‘tranche de vie’ e escrito em gíria”, segundo quanto 

escreve o próprio Italo para Marcello Venturi em abril daquele ano (Ibidem, p. 188).  

Em outra carta de 1947 para o amigo, define o livro A Story Teller’s Story de 

Sherwood Anderson, traduzido por Fernanda Pivano e recém-publicado em italiano com 

o título Storie di me e dei miei racconti, uma obra interessante porque não nasce de um 

terreno literário e sim de uma “baixa novelística de jornal e da produção literária 

comercial”. 

Em carta para o pai, Mario, em março de 1948, Italo anuncia sua colaboração, 

em breve, na redação da prestigiosa terceira página4 do jornal l’Unità (Ibidem, p. 216). 

Para Elsa Morante, sua interlocutora até os últimos anos de sua vida, escreve 

manifestando seu enorme prazer ao ler seu romance recém-publicado, Menzogna e 

sortilegio, vencedor do importante prêmio Viareggio. Conta para Silvio Micheli que ele, 

Natalia Ginzburg e Giulio Einaudi, conheceram Hemingway em Stresa e, em 1949, 

escreve para o pai em Sanremo: 

Parece que Einaudi finalmente decidiu publicar o famoso livro de 

contos [Ultimo viene il corvo]. E faria uma coisa boa: eu aos contos 

dou mais importância do que a qualquer romance que eu possa vir a 

escrever. Tenho um volume rico, com uns trinta contos e espero que 

ele aceite (Ibidem, p. 243). 

Mesmo levando-se em consideração que o primeiro livro publicado por Calvino 

foi um romance, as recorrentes declarações sobre sua predileção pelo conto, como a 

acima reportada, são coerentes com a forma breve e concisa por ele adotada em sua 

produção narrativa e ensaística, para além dos limites entre gêneros literários diferentes.  

Interessante, também, a carta para Pavese de 1949 onde define o romance Fra 

donne sole do amigo um livro cuja verdadeira mensagem é o aprofundamento “de sua 

lição de solidão, com algo novo sobre o sentido do trabalho, sobre o sistema trabalho-

solidão, sobre o fato de que os relacionamentos entre seres humanos não fundados no 

trabalho são monstruosos, sobre a descoberta dos novos relacionamentos que nascem do 

trabalho [...]” (Ibidem, p. 250). 

                                                           
4 Muitos jornais italianos, entre os quais l’Unità, dedicavam a terceira página à parte cultural. 
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Em dezembro de 1949 agradece o crítico Geno Pampaloni pela resenha do livro 

Ultimo viene il corvo publicada na revista Comunità, manifestando, porém, a 

necessidade de sair dos limites impostos pela imagem (criada pela crítica) de “escritor 

de aventuras, de conto de fadas e de diversão” (Ibidem, p. 259). 

Outra declaração importante sobre o ofício de escritor é a que está presente na 

carta para Elsa Morante de março de 1950, para a qual Calvino, entre outras coisas, 

escreve: “para mim escrever sempre quis dizer partir em uma direção, apostar tudo 

numa carta, porém com a consciência de que existem outras cartas, com a consciência 

do risco e de não conseguir me expressar. Por isso, para mim escrever sempre foi 

problemático” (Ibidem, p. 272). 

No mesmo tom é o que escreve para Natalia Ginzburg em agosto de 1950: 

“escrever é muito difícil, realmente não é uma brincadeira como eu achava no passado. 

Se eu fizer algo árduo será depois de ter penado e estudado muito a respeito” (Ibidem, p. 

292). Na carta para Mario Motta em julho daquele ano cita como modelos mais uma vez 

Conrad, Tchecov e Hemingway. Em agosto de 1950, Calvino recebe a trágica notícia do 

suicídio de Cesare Pavese, definido por ele em carta ao pai um “amigo entre os mais 

queridos, escritor que amo muitíssimo, um mestre ao qual me une uma dívida de 

gratidão infinita” (Ibidem, p. 293). Em muitas cartas desse período e dos anos seguintes, 

Calvino dedicou várias palavras de enorme reconhecimento a Pavese; em carta por 

exemplo para Isa Bezzerra, em setembro daquele ano, o define como:  

[...] não somente o autor predileto, um amigo entre os mais queridos, 

um colega de trabalho há anos, um interlocutor cotidiano, mas 

também uma das figuras mais importantes da minha vida, alguém a 

quem devo quase tudo o que sou, que determinou a minha vocação, 

que encaminhou, estimulou e seguiu sempre o meu trabalho, 

influenciando o meu modo de pensar, meus gostos, até meus hábitos 

na vida e meus comportamentos (Ibidem, p. 297). 

Em diversas cartas nos meses seguintes Calvino se refere à publicação, por parte 

de Einaudi (em muitos casos sob sua supervisão), de textos já éditos e vários ainda 

inéditos de Pavese, como, por exemplo, o livro de poemas Verrà la morte e avrà il 

colore dei tuoi occhi, o diário Il mestiere di vivere (1935-1950), e o epistolário5; daqui 

                                                           
5 Dividido em dois volumes: Lettere 1924-1944 (1956) organizado por Lorenzo Mondo e Lettere 1945-
1950 (1966) organizado por Italo Calvino. 
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em diante Calvino dialoga com críticos como Carlo Muscetta e Geno Pampaloni, entre 

outros, informando-os sobre o estado e as condições da edição e da publicação da obra 

de Pavese e sobre sua repercussão entre os críticos e o grande público. São cartas 

através das quais conhecemos de perto o trabalho realizado por Calvino na editora 

Einaudi. Em novembro de 1950 escreve para Beppe Fenoglio, o qual ele mesmo teve o 

mérito de “descobrir” e sinalizar a Vittorini, uma carta onde analisa com sinceridade a 

obra do escritor: 

Li La paga del sabato. Pude lê-la somente agora porque não tive, 

nestes meses, um momento de sossego. Mas seu conto me envolveu 

desde as primeiras páginas e tive que ir até o fim. Vou te dizer logo o 

que acho: me parece que você tem qualidades fortíssimas; claro, 

também muitos defeitos, muitas vezes você é displicente com a 

linguagem, várias pequenas coisas deveriam ser corrigidas, muitas 

coisas atrapalham o bom gosto - sobretudo nas cenas íntimas - e não 

todos os capítulos estão bem-acabados da mesma forma (Ibidem, p. 

311). 

No final da carta Calvino fala de outro elemento utilizado por Fenoglio na construção de 

suas narrativas que havia chamado a sua atenção: “você não julga explicitamente, mas, 

como tem que ser, a moral é toda implícita no conto e é isso, eu acho, que um escritor 

deve fazer”. Após alguns dias, escreve para Vittorini, enviando o manuscrito de La 

paga del sabato “de um certo Beppe Fenoglio de Alba”. Ele e Natalia Ginzburg o 

haviam lido com muito prazer:  

É um livro que tem muitos defeitos de língua e de bom gosto (em 

certos pontos beira a pornografia); mas são todos defeitos locais, que 

podem ser eliminados com poucas correções. E surge um narrador 

robusto, sem qualquer complacência literária, com um monte de 

coisas para dizer. Há certas discussões com a mãe, certas refeições 

com a família, várias coisas sobre os relacionamentos familiares, 

íntimos ou humanos, que realmente me parecem muito boas (Ibidem, 

p. 313). 

Calvino finaliza dizendo que Fenoglio “faz cinema e um bom cinema”, “seco”, assim 

como o definiria Vittorini (Ibidem, p. 313). 
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Em outubro viaja para a Rússia como membro da Federação Juvenil Comunista 

e somente ao retornar à Itália recebe a notícia da morte do pai, ocorrida no dia 25 de 

outubro de 1951. Em dezembro escreve para Vittorini expressando gratidão pela 

aprovação manifestada pelo amigo após a leitura do manuscrito do romance Il visconte 

dimezzato, que será publicado em março de 1952 como primeiro volume da trilogia 

intitulada, em seguida, I nostri antenati. Há cartas desse período em que Calvino, em 

nome da editora Einaudi, convida algum crítico a escrever uma introdução para um 

volume traduzido de outra língua ou para um romance de um jovem escritor. Para o 

crítico Carlo Salinari escreve em agosto sobre a importância para ele, ao escrever o 

Visconte, do “problema do homem contemporâneo (do intelectual para sermos mais 

precisos) partido ao meio, ou seja, incompleto, ‘alienado’ ” (Ibidem, p. 353). Em 1953, 

escreve para Anna Maria Ortese dizendo-lhe que leu e achou “lindo” seu romance Il 

mare non bagna Napoli, recém-publicado por Einaudi.  

Outra declaração sobre o ofício de escritor se encontra na carta enviada para 

Raffaello Brignetti: “é impossível escrever sobre algo que não se tenha vivido por anos 

e anos e que longe de nos divertir e de nos interessar, nos irritou e fez sofrer” (Ibidem, 

p. 373). 

Em março de 1954 responde a Domenico Rea que lhe havia feito perguntas 

sobre o “laconismo” de seus textos: entre os motivos apresentados está a “escolha 

estilística e a busca de fidelidade à lição dos clássicos” (Ibidem, p. 397). Em julho 

define como fundamental a observação de Niccolò Gallo sobre o interesse, manifestado 

constantemente por Calvino em sua produção, pelo desenho e planejamento da obra 

literária. Em outubro, em carta enviada a Alberto Carocci, aconselha a publicação na 

revista Nuovi argomenti do texto Cronache scolastiche de Leonardo Sciascia, definido 

por Calvino bastante “interessante”, “impressionante” e escrito por um “jovem literato 

muito inteligente” (Ibidem, p. 417). 

Em 1955, após ter assistido ao filme Le amiche do diretor Michelangelo 

Antonioni, inspirado no romance Tra donne sole de Cesare Pavese, Calvino escreve ao 

diretor uma carta onde afirma:  

Lhe escrevo, como amigo de Pavese, e também em nome de Giulio 

Einaudi e de outros amigos de Pavese, para agradecer o senhor pelo 

filme Le amiche. Estamos gratos por como o senhor e seus 
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colaboradores fizeram com que o nome de Pavese esteja relacionado a 

um nome tão importante quanto o Seu. A linguagem cinematográfica 

seca, com diálogos casuais e com muitas pausas, segue a lição do 

understatement típica de tantos escritores modernos, inclusive Pavese 

(Ibidem, p. 444). 

Em 1956, escreve para Pasolini manifestando sua visão crítica sobre a antologia 

Canzoniere italiano e o livro de poemas Ceneri di Gramsci do poeta friulano; no 

mesmo ano publica Fiabe italiane, uma coletânea de contos populares italianos 

divididos por região6. No ano seguinte, manifesta sua predileção pela “mimese 

clownesca da realidade contemporânea (Picasso, Chaplin, Brecht)”, em carta para 

Francesco Arcangeli (Ibidem, p. 475); sempre naquele ano, Calvino publica o romance 

Il barone rampante e escreve uma carta para a direção do partido comunista italiano e 

para o jornal Unità comunicando e explicando os motivos de sua exoneração do partido. 

“O drama verdadeiro, para mim, foi ter entendido que classe operária e partido não 

coincidiam mais”, escreve o autor para Lucio Lombardo Radice, após a invasão militar 

da ex-União soviética na Hungria (Ibidem, p. 521). 

Em carta para Armando Bozzoli, em 1958, escreve sobre a multiplicidade de 

significados da imagem poética, significados que não estão em contradição entre si e 

sim “um grudado no outro como as folhas de uma alcachofra” (Ibidem, p. 537). Publica, 

neste mesmo ano, o romance La speculazione edilizia, apreciado pelo crítico Lanfranco 

Caretti que Calvino agradece em carta: “Nosso trabalho, no fundo, é o de criar 

problemas para que vocês os resolvam” (Ibidem, p. 540). Em ’58 também fornece outra 

definição bastante importante sobre sua poética ao escrever para o escritor Carlo 

Cassola: 

Contra a literatura dos “intelectuais”, onde tudo é manequim 

ideológico, concordamos perfeitamente. Foi, ao contrário, minha 

primeira atitude polêmica como escritor: contra Gide e a literatura do 

intelectualismo, escolhi Hemingway e a literatura dos fatos. Mas uma 

parte da literatura que você condena teve o mérito de expressar, com 

uma frieza que é poesia (e moral, sim, existe também um cinismo 

moral), a crueza e a monstruosidade do mundo contemporâneo. 

                                                           
6 Lavagetto, em seu prefácio a Fiabe italiane, sublinha o interesse manifestado por Calvino, ao reescrever 
duzentas fábulas italianas, pela economia, o ritmo e a lógica essencial com as quais são escritas as fábulas 
(CALVINO, 2012, p. XXX). 
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L’étranger de Camus non filosofa nem ideologiza; e de Sartre, pelo 

menos o conto Le mur é assim (Ibidem, pp. 542-543). 

Naquele mesmo ano escreve para Alberto Asor Rosa agradecendo a sua leitura 

crítica da Speculazione edilizia e, em particular, o que o crítico disse sobre a questão do 

autobiografismo presente no livro, autobiografismo que alarga por um lado os “limites 

do poético” e, por outro, compromete, segundo Asor Rosa, as “prerrogativas da arte”, 

vale dizer a “escolha” e a “exclusão”. Neste ponto, conclui Calvino, talvez esteja o 

grande problema da arte moderna: a “relação entre experiência subjetiva e representação 

do mundo” (Ibidem, p. 549). Sempre em 1958, escreve para Franco Fortini sobre sua 

profunda convicção daquilo que denomina de “moral do estilo”: “a identificação total 

do conteúdo (da verdade do indivíduo) com o estilo” (Ibidem, p. 564); define também 

sua própria narrativa como “racional” quando é fantástica e “realística” quando é 

puramente lírica7 em carta para o crítico Cesare Cases em dezembro de ’58 (Ibidem, p. 

575). Em 1959, Calvino publica Il cavaliere inesistente, o último romance da trilogia I 

nostri antenati, reunida por Einaudi em 1960. 
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BEIJA-FLOR – UM PERIÓDICO NO ALVORECER ROMÂNTICO 

                       Renato Casimiro (UERJ / FBN)

    

Resumo: Este artigo é parte da pesquisa “Folhas literárias e comunidade letrada no Rio de 

Janeiro (1830 – 1860)”, desenvolvida através do Programa de Pesquisador Residente (PNAP-R) 
da Fundação Biblioteca Nacional. No momento, apresento uma reflexão sobre o 
periódico Beija-flor – Annaes Brasileiros de Sciencia, Politica, Litteratura, que circulou no Rio 
de Janeiro, nos anos de 1830 e 1831. Através da leitura da narrativa de ficção “Olaya e Júlio ou 

A periquita – uma novela nacional”, de dois capítulos do “Manual do agricultor brasileiro” e 

série dos relatos do movimento que, em julho de 1830, em Paris, derrubou Carlos X, sob o título 
de “Três dias gloriosos” – todos publicados de forma seriada nas páginas de seus oito números 
de existência e sem indicação de autoria – tenho como objetivo identificar sua linha editorial, as 
vinculações intelectuais de seus editores e colaboradores, bem como suas prováveis 
contribuições no processo de afirmação, no país, do movimento romântico, sobretudo, no 
âmbito do romance nacional.  

Palavras chave: Beija-flor (1830 – 1831), Vida Intelectual, Revistas Literárias, Romantismo 
Brasileiro. 

 

Em 1862, José Alexandre Teixeira de Melo em carta destinada ao amigo 

Francisco Ferreira Soares e publicada no jornal O Futuro, dizia de seu desejo de 

constituir um acervo que incluísse todos os periódicos literários que tivesse tido notícia, 

da juventude à maturidade. Para ele, aquele acervo serviria como “specimens das 

promessas de uma idade e dos frutos sazonados da outra” (O Futuro, no. 07, p. 218). Tal 

ideia lhe teria ocorrido ao desencavar “entre alguns papéis velhos” um número do Beija-

flor, Anais brasileiros de ciência, política, literatura, etc, publicado no Rio de Janeiro, 

de outubro de 1830 a março de 1831. 
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José Alexandre Teixeira de Melo foi fundador da Cadeira número 06 da 

Academia Brasileira de Letras, escolhendo como patrono o poeta Casimiro de Abreu, de 

quem fora amigo. Era formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 

defendendo tese em 1859, membro de diversas organizações literárias e autor do livro 

de poemas Sombras e sonhos, publicado em 1858. Em 1875, transferiu sua clínica para 

o Rio do Janeiro, passando a colaborar na Gazeta Literária, nos Anais da Biblioteca 

Nacional e na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Em 1876, foi 

nomeado chefe da Seção de Manuscritos da Biblioteca Nacional, passando, mais tarde, 

para a Seção de Impressos, assumindo, em 1895, a direção que exerceu até a 

aposentadoria. Nascido em 1833, nasceu na cidade de Campos dos Goitacazes, era 

ainda uma criança quando do desaparecimento do Beija-flor. Sua carta, no entanto, 

menciona outras publicações que foram contemporâneas de sua adolescência, quando 

ele já se transformara num leitor: Minerva Brasiliense – jornal de ciências, letras e artes 

(1843 a 1845); Guanabara – revista mensal artística, científica e literária (1850 a 1855); 

Iris – periódico de religião, belas-artes, ciências, letras, história, poesia, romance, 

notícias e variedades (1848 a 1849); Revista Nacional e Estrangeira (1839 a 1840); 

Revista Luso-Brasileira – publicação quinzenal de literatura, indústria, geografia, 

música (1860); Jornal da Sociedade Philomatica (1859); O Ônibus de Niterói – jornal 

político, e literário (1840). 

Vistas em seu conjunto e a despeito da efemeridade de sua maior parte, tais 

publicações representam 30 anos de uma atividade editorial que, entre outros temas, 

tratava de literatura, ciência e alguma filosofia, reunindo em torno de si uma 

comunidade mais imaginada do que real, mas que nem por isso deixa de possuir seus 

ritos de pertencimento e consagração, suas regras e outras formalidades. Uma 

comunidade formada por políticos, clérigos, funcionários públicos, profissionais 

liberais, amantes da ciência ou simples entusiastas. Todos, no entanto, com interesses 

que iam além da pura informação, da troca de insultos e das arengas entre grupos. 

Indivíduos que se denominavam homus litterati, o homem de letras, homem de espírito, 

cultor da erudição, do conhecimento, do esclarecimento, da divagação, da ilustração, 

sobretudo quando impresso em letra redonda.  

Naquela República das Letras distante dos grandes centros de produção 

intelectual, de pouca fragmentação do conhecimento, de especialização ou de divisões 

entre as disciplinas, o jornalismo impresso se colocava como reverbero de um discurso 
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que se pretendia mais elevado, mais transcendente (conforme definição do redator do 

Beija-flor) e, por conta disso, veículo de interação, de debate interpares e de construção 

de certo espírito de época e para a circulação de um conjunto de textos que apontam 

possíveis caminhos da formação intelectual de autores e leitores, num momento em que 

se organizava, no Brasil, mais precisamente na sua capital, um “sistema de obras ligadas 

por denominadores comuns, que permitem reconhecer as notas dominantes duma fase”, 

ou seja, uma Literatura Nacional (CANDIDO, 2007, p. 25).  

Ressalte-se, que no Brasil do século XIX, na ausência de outras instituições, os 

jornais de uma maneira geral cumpriam uma missão educadora, fomentando debates, 

por um lado e, por outro, estabelecendo consensos. Entre os letrados, fossem homens de 

espírito ou de ação, eram as publicações mais especializadas, dedicadas à arte, à 

literatura, às doutrinas políticas econômicas e filosóficas, que cumpriam o papel de 

informar e formar; instruir e disseminar saberes e, ainda, promover vínculos 

intelectuais, sociais e profissionais. Assim, tais como os cafés, as livrarias, os saraus e 

as associações literárias, muitas daquelas publicações seriam pontos de intercessões de 

diferentes experiências, vocações, interesses e concepções. Daí a possibilidade de se 

tentar entender aqueles periódicos como parte de um conjunto de iniciativas que 

visavam, não apenas à visibilidade de expressões e sensibilidades, mas à estruturação 

destas expressões e sensibilidades como campo intelectual autônomo. 

Por conta disso, se faz necessário identificar em cada uma destas publicações, o 

grupo responsável pela sua redação, seus editores e colaboradores mais constantes, seus 

patrocinadores e financiadores, sua linha editorial, quase sempre sugerida no título, na 

epígrafe e no texto programático estampado na edição inaugural e que diz de suas 

intenções e expectativas. Tais procedimentos, no entanto, não dispensam a leitura do 

conjunto de outros tantos textos, tornando aqueles periódicos, ao mesmo tempo, fonte e 

objeto de pesquisa. 

No caso específico do Beija-flor – Annaes brasileiros de sciencia, politica, 

literatura – chama atenção a sua excepcionalidade dentre as publicações literárias que 

até então haviam surgido no país. Isso por que suas páginas dedicaram maior espaço à 

prosa de ficção, reservando à poesia apenas um artigo, comentando o aparecimento dos 

Idylles brésilliennes (BEIJA-FLOR, no 07, p. 199 - 208), versos latinos escritos por 

Teodoro Taunay e traduzidos para o francês por seu irmão Félix Taunay. Assim, já em 
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seu primeiro número era anunciada a novela de Walter Scott, O colar de pérolas, 

publicada nas duas edições seguintes. Além desta, nos números quatro, cinco e seis 

aparecia aquela que pode ser considerada a primeira narrativa ficcional brasileira 

publicada em jornal, Olaya e Júlio ou A periquita – uma novela nacional, sem 

indicação de autoria. Por fim, em seu oitavo e último número publicou a tradução de 

Hermiona - novela alemã do século XIV, literatura fantástica, gênero que faria muito 

sucesso entre os leitores brasileiros. 

O Beija-flor tinha 32 páginas no formato 19 X 13. Tal qual os periódicos do 

século XIX tinha uma epígrafe – “je prends le miel sans offenser les fleurs”  – e um 

programa,  sua “Profissão de fé” que  dizia pretender “contribuir para a emenda da 

ordem social”; “analisar os artigos que fossem de interesse mais transcendentes”; se 

ocupar “com maior especialidade de muitos ramos de propriedade pública, tais como a 

literatura, a economia política e urbana e outros assaz negligidos pelas folhas 

atualmente existentes, envoltas que são na política e nas suas disputas”. Além disso, não 

negava seu apoio ao imperador: “o símbolo político que adotamos de coração e para 

sempre é do constitucionalismo monárquico representativo, tal qual, felizmente, nos 

rege”. (BEIJA-FLOR, no. 01, p. 03 a 05).  

Sem dúvida, dos textos impressos no Beija-flor, a narrativa de Olaya e Júlio – 

ainda que apenas por seu pioneirismo1 – é de grande interesse para o pesquisador das 

origens de nossa literatura, tendo merecido a atenção de alguns estudiosos, destacando-

se Marlyse Meyer (1967) que indica como de autoria do francês Charles (ou Carlos) 

Taunay2. De fato, a expressão novela nacional incluída no título faz justiça às intenções 

de seu autor. Além dos encontros e desencontros do jovem casal, a narrativa, 

ambientada no interior do Ceará durante um período de seca, descreve o ambiente 

natural, as relações sociais e personagens – escravos, senhores, membros de uma 

expedição chefiada por um naturalista europeu – que possuem alguma verossimilhança. 

Neste sentido, Olaya e Júlio ou A periquita – uma novela nacional antecipa um desejo 

que vai se explicitar na década seguinte, com o aparecimento do nosso Romantismo.  

                                                             

1 Hélio Viana aponta como sendo a primeira narrativa de ficção brasileira a novela de Lucas José de 
Alvarenga  Statira e Zoroastes, edição em livro, Rio de Janeiro, 1826. 
2 Marlyse Meyer chegou até Olaya e Júlio, ou a Periquita através de uma tradução publicada na Revue 
Française, editada no Rio de Janeiro nos anos de 1838 e 1839.   
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Há outros textos, no entanto, que merecem atenção e mais a novela nacional 

serão aqui observados: os relatos do movimento que, em julho de 1830, em Paris, 

derrubou Carlos X, o último Bourbon e os excertos do Manual do agricultor brasileiro 

que, dentre outras medidas, propunha um código sobre a escravidão. Todos sem 

indicação de autoria. Deste último, porém, sabemos que se trata do mesmo Carlos 

Taunay, pois, em 1839, por iniciativa de Júlio Villeneuve, proprietário do Jornal do 

Comércio, e patrocínio do Ministério da Justiça, sairia uma edição em livro da íntegra 

deste manual. 

Conforme anunciado na sua “Introdução”, o Manual do agricultor brasileiro 

pretendia “suprir a falta absoluta de guia e livros elementares” dedicados à “arte que 

sustenta, e enriquece o Estado”. Além disso, além do tal código para os escravos, 

propunha algumas medidas para redimir o atraso, “tão prejudicial como vergonhoso” da 

atividade agrícola: abertura de estradas, canais e promoção da navegação de cabotagem; 

criação de cursos de agricultura em todo o país; distribuição em todo o país de livros 

elementares sobre todos os ramos da agricultura (BEIJA-FLOR, no. 06, p. 167). 

Como é possível observar, o autor daquele Manual, tinha certo apreço pela 

modernização dos meios de transporte, dos livros, da instrução pública, das inovações 

da ciência e das novas técnicas, sem, contudo, abrir mão do sistema escravista, fazendo 

eco à justificativa que perduraria por todo o século XIX: “a escravidão dos pretos não é 

um mal para eles, sim para os seus Senhores” e deveria ser suportado, pois “nossa 

agricultura, já tão decaída, não aturaria no momento atual nem a libertação dos pretos, 

nem mesmo a real cessação do tráfico” (BEIJA-FLOR, no. 07, 188). 

A convivência com o mal representado pelo sistema escravista exigiria, no 

entanto, medidas compensatórias, ou seja, a racionalização da exploração, “e combine o 

interesse do dono, com o tolerável bem estar dos pretos” (Beija-flor, no 07, p. 190). Tal 

medida serviria, sobretudo, para preservar os interesses dos proprietários, pois “a 

ignorância, a avareza, o desleixo, de mãos dadas, cegam os donos a ponto [de deixar] 

inúteis as forças da sua escravatura (BEIJA-FLOR, no. 07, p.191). Em contrapartida, aos 

escravos, restaria à imposição da ordem:  

uma rigorosa disciplina nos campos; e mormente nas grandes fábricas, 
aonde uma perpétua vigilância e regra intransgressível devem presidir 
os trabalhos, o descanso, as comidas, e a qualquer movimento dos 
escravos, com o castigo sempre á vista. A maior ou menor perfeição 
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desta disciplina determina o maior ou menor grau de prosperidade dos 
estabelecimentos (BEIJA-FLOR, no. 07, p. 190). 

 

Enfim, a institucionalização do medo e da violência, deveria ser implantada para 

resguardar os senhores de escravos de sua própria ignorância, avareza e desleixo, 

reduzindo os riscos a que estava exposta a força motriz da riqueza nacional. 

No mesmo diapasão, os quatro primeiros números do Beija-flor traziam relatos 

que diziam do movimento que, em julho de 1830, em Paris, derrubou Carlos X, o último 

Bourbon, e levou ao trono Luís Felipe de Orléans, cujo reinado contou com o retorno de 

vários oficiais de Napoleão. A matéria intitulada “Três Dias Gloriosos” se inicia 

dizendo da falta de legitimidade da chamada Restauração Bourbon, 1814, uma vez que 

se tornou possível graças à ação de tropas estrangeiras. A matéria enaltecia inúmeros 

atos de bravura praticados por cidadãos anônimos, concluindo que a sociedade brasileira 

de então: 

não admite propriamente aquela massa de proletários em gozo dos 
direitos civis, sustentados do trabalho quotidiano, a que na Europa 
chamam povo. Entre nós existem donos e escravos; estes felizmente 
não tem voz no capítulo: aqueles aristocratas por sua posição estão 
sumamente interessados a evitar a anarquia, e unicamente o intuito de 
conquistar a liberdade, ou derrubar o absolutismo os poderão obrigar a 
comprometer a segurança da sua autoridade doméstica, e o nó dos 
membros tão gigantescos como pouco aderentes do vasto Império 
Brasiliense (BEIJA-FLOR, no 04, p.103). 

 

Ou seja, o gozo dos direitos civis, sustentados do trabalho quotidiano que 

deveria valer para as nações europeias não seria aplicável ao Brasil, em nome da ordem 

social e da integridade do território do país, por conseguinte. Por conta disso, o regime 

escravista e os vícios absolutistas do governo de Pedro I seriam perfeitamente 

justificáveis. Lembremos que, em seu programa, intitulado “Profissão de fé”, os editores 

do Beija-flor afirmavam seu apoio ao primeiro imperador: “o símbolo político que 

adotamos de coração e para sempre é do constitucionalismo monárquico representativo, 

tal qual, felizmente, nos rege”. (BEIJA-FLOR, no. 01, p. 05). Haveria, portanto, um 

liberalismo esclarecido que nega liberdade e esclarecimento, em nome da segurança, da 

autoridade e da unidade do Império. Sem dúvida, algo bem próximo da cartilha com 
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ensinamentos para os grandes proprietários da periferia do capitalismo. 

Além disso, muitos dos franceses que chegaram ao Brasil, assim como Charles 

Taunay, foram ligados ao regime bonapartista. Isso explicaria o flagrante entusiasmo do 

redator para com a queda de Carlos X, aquele seria o “maior, mais rápido, legítimo, 

puro de qualquer excesso, enfim, mais heroico movimento nacional que jamais houvera 

no mundo” (BEIJA-FLOR, no 01, p. 06). Neste sentido, ainda que não se possa identificar 

com exatidão o nome dos autores de seus textos, é possível concluir que havia uma 

ligação dos redatores do Beija-flor com a comunidade francesa instalada no Rio de 

Janeiro, sobretudo com o autor do Manual do agricultor brasileiro, hipótese, aliás, já 

levantada por Marlyse Meyer em texto que já fiz referência. 

Dito isso, resta o exame de Olaya e Júlio ou A periquita, uma novela nacional. 

A narrativa se passa no interior do Ceará. Júlio, ainda menino, é um retirante que tem o 

corpo repleto de chagas que o deixam com aparência de um sapo e que perdeu a família 

em decorrência da seca. Ele é socorrido por Olaya, filha do proprietário de uma “grande 

e opulenta fazenda”, que lhe oferece alimento. Em seguida, em suas andanças, Júlio se 

incorpora a uma expedição comandada por um naturalista europeu. Em gratidão aos 

seus serviços e honestidade, o cientista cura as chagas de Júlio e o leva para a Europa, 

onde o jovem recebe esmerada educação. A saudade faz Júlio retornar ao Brasil. Ele é 

agora um rico comerciante e, ao ficar sabendo que a seca arrasou a propriedade onde 

Olaia vivia, parte em seu socorro. O final é previsível: Júlio e Olaia se casam e se 

tornam os novos proprietários das terras onde haviam se conhecido. Por conta de sua 

boa índole e dos conhecimentos que adquiriu na Europa, Júlio alforriou os escravos e a 

propriedade se tornou bela e produtiva.  

Certamente, trata-se de uma tentativa de aclimatar aos trópicos um gênero que 

gozava de algum sucesso na Europa. Chama atenção, o enredo bem arranjado, a escrita 

agradável e fluente, além dos longos trechos que descrevem o ambiente natural e os 

interiores das moradias; os traços fiscos das personagens, costumes, o que confere 

verossimilhança à narrativa e estatuto de brasilidade, estabelecendo certa sintonia entre 

o tema, os diálogos e os personagens que utilizam expressões de linguagem 

identificadas com idade, condição social e origem geográfica. Em grande medida, ali 

estão presentes os elementos de uma alvorada romântica, tais como o patriotismo de 

Julião que, apesar de bem sucedido na Europa, opta por retornar a seu país; a bondade 
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de Olaya; a virtude dos amantes e a bondade mediando relações públicas e privadas, 

garantindo uma ordem baseada na fidelidade servil e na liberdade consentida. Soma-se a 

isso o esplendor da natureza, a função didática, moralizante e civilizatória. Chama 

atenção, ainda, o esforço de dar ares de veracidade à narrativa: ainda no prólogo, o 

narrador alerta que foi Júlio que lhe entregou um manuscrito com a história do casal. 

Por sua vez, o autor demonstra possuir alguma formação literária, leitor de 

romances, então já em moda. Bem provável que fosse leitor de relatos de viajantes 

estrangeiros, como é possível notar pela longa transcrição da passagem sobre a 

expedição científica. Também parece conhecer o país, sua natureza e suas mazelas que, 

por sua vez, puderam ser superadas graças aos conhecimentos técnicos trazidos da 

Europa. Provavelmente conhecia as idéias de Ferdinand Denis que, em 1826, dizia da 

necessidade de se olhar para a exuberância da natureza americana com propósitos 

literários: “Se os poetas dessas regiões fitarem a natureza, se se penetrarem da grandeza 

que ela oferece, dentro de poucos anos serão iguais a nós, talvez nossos mestres” 

(DENIS, 1978, p. 37).  

O Beija-flor não teve fôlego para um longo voo na monótona vida literária 

brasileira de então, sobrevivendo por apenas oito edições, de outubro de 1830 ao início 

do ano seguinte. No texto de sua despedida, o redator fez soar um desabafo que, em 

grande medida, iria ecoar por todo o século XIX: a contrariedade com a pouca aceitação 

por parte dos leitores e a percepção de que o homem de letras não contava com o apoio 

do público: 

O Beija-Flor tornou um voo seguido para as suas Florestas, muito 
agastado de ter tido tão pouca aceitação entre os seus patrícios, 
entretanto nós que fomos seus interpretes tínhamos muito maior razão 
de nos enfadar, pois que a graçola nos custa umas poucas de belas 
notas, [...] mas o desgosto de quem perde dinheiro não se pode 
equiparar à ferida que o amor próprio de um autor recebe de qualquer 
frieza, ou abandono do público (BEIJA-FLOR, no. 08, p. 232). 

De todo modo, em meio ao tiroteio dos pasquins, num momento de intensas 

agitações políticas que culminariam na abdicação do primeiro imperador e que 

marcariam todo o período regencial, o Beija-flor foi, sem dúvida, uma ave rara que 

prenuncia o surgimento do movimento romântico, o que justifica sua apreciação mais 

atenta. Parece certo que teve “pouca aceitação entre os seus patrícios”, levaria ainda 

algum tempo para que a prosa de ficção conquistasse algum espaço entre autores e 
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leitores. A novela de Olaya e Júlio, no entanto, não deixou rastro, à exceção de sua 

tradução para o francês, publicada na Revue Française, em maio de 1839.  Já o Manual 

do agricultor brasileiro, além da já citada edição em livro, também de 1839, existe 

outra mais recente promovida pela editora Cia. das Letras (2001), certamente, este é um 

importante testemunho da mentalidade das elites locais e de suas relações de poder, no 

interior da sociedade escravista do Brasil do século XIX. Quanto ao provável autor da 

intitulada novela nacional, Carlos Augusto Taunay, informa seu sobrinho, o Visconde 

de Taunay – no livro Trechos da Minha vida – que foi membro da Sociedade Nacional 

de Agricultura, fundador do primeiro Messager (1831-1832), colaborador assíduo do 

Jornal do Comércio e escreveu “diferentes livros e opúsculos sobre assuntos vários, 

práticos, sobretudo” (TAUNAY, 1921, p. 28 e 29). Dentre estes livros, além do já 

citado Manual, publicou, em 1862, Viagem pitoresca a Petrópolis, considerado o 

primeiro guia turístico sobre aquela cidade: nenhuma linha sobre o Beija-flor ou Olaya 

e Júlio. A parte isso, Inocência, de 18723, tem como cenário os sertões de Mato Grosso 

e seu autor, o mesmo Visconde, desenha em detalhes sua natureza, seus costumes, 

crendices, expressões linguísticas, alimentando a curiosidade do leitor urbano. 

A visão de aspectos regionais dos sertões do país que já estava presente em 

Olaya e Júlio ou a Periquita se tornou uma das vertentes do romantismo brasileiro, 

embora não haja registro que a novela publicada no Beija-flor tenha nisso alguma 

influência. De todo modo, em Inocência, a figura de Meyer, um desajeitado naturalista 

alemão, talvez não seja mera coincidência.  

 

 

 

 

 

                                                             

3 Devo esta lembrança à contribuição de Roberto Acízelo, durante minha comunicação na XV ABRALIC, 
2016, no simpósio “A História da Literatura como problema: reflexões sobre a crise permanente nos 
estudos diacrônicos de Literatura”.  
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A IDEIA DE LITERATURA: DEPENDÊNCIA RECÍPROCA

ENTRE AS PERSPECTIVAS CONCEITUAL E HISTORIOGRÁFICA

 

Resumo: 

Na área da nossa especialização, durante todo o século XX, o ponto de vista de base 

historiográfica tornou-se alvo de uma contestação generalizada, até chegar praticamente a 

transformar-se em verdadeira impertinência, mal tolerada, e vista como simples estorvo para um 

delineamento adequado do objeto dos estudos literários. No entanto, parece haver, para

construção consistente desse objeto, dependência recíproca entre a perspectiva conceitual e a 

historiográfica. 

É o que se pretende demonstrar, com base na análise de duas obras representativas 

respectivamente do que vamos chamar modo de exposição hist

conceitual – Storia della letteratura italiana 

an introduction (1983), de Terry Eagleton 

desses dois modos presente na 

Schlegel. 

 

Palavras-chave: 

História da Literatura. Teoria da Literatura. Narrativa. Conceito.
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 Um dos mais prestigiosos tratados de historiografia literária nacional do século 

XIX é a Storia della letteratura italiana

Eis como o autor inicia sua exposição:

 

A IDEIA DE LITERATURA: DEPENDÊNCIA RECÍPROCA

ENTRE AS PERSPECTIVAS CONCEITUAL E HISTORIOGRÁFICA

Roberto Acízelo de Souza (Uerj / CNPq / Faperj)

Na área da nossa especialização, durante todo o século XX, o ponto de vista de base 

se alvo de uma contestação generalizada, até chegar praticamente a 

se em verdadeira impertinência, mal tolerada, e vista como simples estorvo para um 

delineamento adequado do objeto dos estudos literários. No entanto, parece haver, para

construção consistente desse objeto, dependência recíproca entre a perspectiva conceitual e a 

É o que se pretende demonstrar, com base na análise de duas obras representativas 

respectivamente do que vamos chamar modo de exposição historiográfico e modo de exposição 

Storia della letteratura italiana (1871), de Francesco De Sanctis, e 

an introduction (1983), de Terry Eagleton –, e considerando, também, o esforço de conciliação 

desses dois modos presente na História da literatura europeia (1803-1804), de Friedrich 

História da Literatura. Teoria da Literatura. Narrativa. Conceito. 

Um dos mais prestigiosos tratados de historiografia literária nacional do século 

a letteratura italiana, de Francesco De Sanctis, publicada em 1871. 

Eis como o autor inicia sua exposição: 
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A IDEIA DE LITERATURA: DEPENDÊNCIA RECÍPROCA 

ENTRE AS PERSPECTIVAS CONCEITUAL E HISTORIOGRÁFICA 

Roberto Acízelo de Souza (Uerj / CNPq / Faperj) 

Na área da nossa especialização, durante todo o século XX, o ponto de vista de base 

se alvo de uma contestação generalizada, até chegar praticamente a 

se em verdadeira impertinência, mal tolerada, e vista como simples estorvo para um 

delineamento adequado do objeto dos estudos literários. No entanto, parece haver, para uma 

construção consistente desse objeto, dependência recíproca entre a perspectiva conceitual e a 

É o que se pretende demonstrar, com base na análise de duas obras representativas 

oriográfico e modo de exposição 

(1871), de Francesco De Sanctis, e Literary theory: 

, e considerando, também, o esforço de conciliação 

1804), de Friedrich 

Um dos mais prestigiosos tratados de historiografia literária nacional do século 

de Francesco De Sanctis, publicada em 1871. 
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1. Primeiros documentos da literatura italiana. – Considera-se 

usualmente como o mais antigo documento da nossa literatura a 

cantiga ou canção de Ciullo (diminutivo de Vicenzo di Alcamo), e 

uma canção de Folcachiero de Siena. 

Qual das duas canções seja anterior é coisa pueril disputar-se, sendo 

elas não princípio, mas parte de toda uma época literária, que começa 

muito antes e alcança o esplendor sob Frederico II, do qual toma o 

nome (DE SANCTIS, 1950, p. 29; tradução nossa). 

 

Observe-se a total ausência de um preâmbulo que situe os fundamentos 

conceituais ou metodológicos da exposição, que se inicia diretamente pelo relato 

cronológico dos fatos. Tal alheamento em relação a conceitos conduz ao emprego de 

termos que restam sem definição, acerca dos quais se pressupõe implicitamente uma 

compreensão tácita, dado que, segundo se pode deduzir desse processo expositivo, se 

prestariam a definição óbvia e incontroversa, e, portanto inteiramente supérflua. É o 

caso, inclusive, do mais central dos termos técnicos ocorrentes na obra – literatura –, 

que o autor se julga desobrigado de definir, certamente convicto de que todos os leitores 

compreenderão prontamente o que vem a ser afinal “a nossa literatura”. 

No entanto, justamente este termo é um bom exemplo para se mostrar a 

deficiência desse modo de exposição, a que chamaremos historiográfico. Veja-se: o 

autor serve-se de um termo técnico da sua época, correspondente a conceito que 

considera tão óbvio que prescindiria de definição; ocorre, no entanto, que o termo, de 

certo modo um neologismo do século XIX, simplesmente não se aplica às letras do 

tempo das canções em causa – o século XIII –, época em que a palavra literatura ainda 

não integra o vocabulário dos vernáculos modernos, e em que as diversas manifestações 

das artes verbais – a canção entre elas – ainda não se tinham unificado sob um só 

conceito, que seria expresso, no futuro, pelo vocábulo literatura. 

Friedrich Schlegel, por sua vez, percebeu, na sua História da literatura europeia 

(1803-1804), a necessidade de um preâmbulo conceitual, mas, talvez cedendo ao 

prestígio do historicismo, tão forte no seu tempo, resolveu o dilema história versus 

conceito dissolvendo este no sorvedouro daquela: “Antes de começarmos nossa 

exposição histórica, será necessário oferecer um conceito provisório de literatura, que 

precise a dimensão e os limites do todo. Mas esse conceito só pode ser provisório, pois 

372

MUSEU1076
Pencil



3 

 

o conceito mais pleno é a própria história da literatura” (SCHLEGEL, 2011 [1803-

1804], p. 504). 

 

2 

 

Os exemplos apresentados, que poderiam multiplicar-se para a verificação da 

mesma evidência, demonstram que o século XIX se assinalou, no campo dos estudos 

literários, pelo predomínio absoluto do modo de exposição historiográfico sobre o modo 

de exposição conceitual. Ora, o século XX inverteria a tendência, conforme veremos 

pela análise de um manual acadêmico que, segundo matéria publicada no suplemento 

“Prosa e Verso” do jornal O Globo, na edição de 26 de junho de 2010, tornou-se um 

“best-seller internacional, com mais de um milhão de exemplares vendidos”: Teoria da 

literatura: uma introdução, do professor inglês Terry Eagleton. Trata-se de obra de 

1983, que vem tendo diversas edições, das quais seis no Brasil (1986, 1994, 1997, 2001, 

2003, 2006). 

Ao contrário da praxe dos manuais historiográficos oitocentistas, o livro se inicia 

com duas partes dedicadas à exposição de seus fundamentos conceituais: um prefácio 

conciso e um capítulo consagrado a extensa discussão de seu conceito central, intitulado 

“Introdução: o que é literatura?”. Analisemos detidamente esse capítulo. 

Em certa passagem, manifesta-se clara consciência da historicidade do conceito 

em questão, sob a forma de uma autoadvertência retórica: “Podemos estar oferecendo 

como definição geral um sentido do ‘literário’ que é, na verdade, historicamente 

específico” (EAGLETON, 1987 [1983], p. 10; tradução nossa). Exemplo dessa 

inconsistência, aliás, encontramos no trecho de De Sanctis anteriormente citado, onde se 

verifica uso anacrônico do conceito, como vimos, pois ali se toma por geral certo 

“sentido do literário” que, contudo, é específico do tempo do autor, podendo, por 

conseguinte, aplicar-se ao século XIX, mas não ao XIII. 

A observação de Eagleton, então, nos parece perfeita, desde que a ressalva das 

aspas na palavra “literário” sirva efetivamente para assinalar que o termo aí se encontra 

na falta de expressão mais apropriada. É que, sem as aspas, o literário, como 

substantivo, seria sinônimo de literariedade, noção específica do século XX, que 

podemos definir como propriedade objetiva de certos textos reconhecível por critérios 

linguísticos, e que os distingue, no vasto campo das produções verbais, como 

integrantes de área mais restrita a que chamamos literatura. Ora, tomado nessa acepção, 
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“literário”, na passagem em apreço, constituiria exatamente “um sentido [...] 

historicamente específico”, e assim tornaria o enunciado contraditório nos seus próprios 

termos, o que só não ocorre caso leiamos as aspas com a significação que propusemos. 

Lamentavelmente, no entanto, o autor não é consequente com essa exigência de 

rigor que ele próprio se faz, pois um pouco antes, tomando por absoluto um conceito 

restrito ao século XX – o de literariedade –, afirma o seguinte: “Alguns textos nascem 

literários, alguns obtém literariedade, e a outros a literariedade lhes é introduzida a 

força” (EAGLETON, 1987 [1983], p. 8-9; tradução nossa). Ora, isso não é mais que um 

disparate: um texto de uma época em que não vigora a ideia de que existe certa 

propriedade verificável que carimba certas obras como especificamente literárias, isto é, 

como dotadas de literariedade, enquanto a outros sonega esse carimbo, por lhes faltar a 

tal propriedade requisitada, simplesmente não pode nascer literário. Vejamos um 

exemplo: um sermão de Vieira não é nem deixa de ser literário, simplesmente porque a 

distinção literário/não literário não se fazia no século XVII. De modo que, 

permanecendo no nosso exemplo, um sermão de Vieira não nasce literário, e tampouco 

tem capacidade para obter literariedade, bem como esta não se lhe pode introduzir a 

força, a não ser que – claro – nos contentemos com a complacência do vale-tudo dos 

anacronismos. 

Para concluir, vejamos mais uma passagem em que se ignora por completo a 

recomendação de não perder de vista a historicidade dos conceitos com que se opera. O 

trecho é o seguinte: 

 

Na Inglaterra setecentista, o conceito de literatura não se encontrava 

restrito, como às vezes está hoje, aos escritos “criativos” ou 

“imaginativos”. Tinha em vista todo o conjunto de escritos 

valorizados em sociedade: filosofia, história, ensaios e cartas, bem 

como poemas. O que tornava “literário” um texto não era o fato de ser 

ou não ficcional – o século XVIII tinha sérias dúvidas sobre se a 

forma recém-inaugurada do romance constituía mesmo literatura –, 

mas se era ou não conforme a certos padrões das belas-letras” 

(EAGLETON, 1987 [1983], p. 17). 

 

Ora, na Inglaterra do Setecentos – e, acrescente-se, em todas as sociedades 

letradas do Ocidente da mesma época –, o conceito de literatura não estava restrito a 
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isso ou àquilo, porque não havia conceito de literatura; o “conjunto de escritos 

valorizados em sociedade” não era literatura – conceito, aliás, então inexistente –, e, de 

resto, o próprio autor logo em seguida acaba por nomear tal conjunto com a expressão 

belas-letras, coisa a rigor distinta de literatura; e, por fim, terceira imprecisão, contida 

em espaço tão pequeno: “poemas” faziam parte das belas-letras, porém filofia, história e 

cartas, não. 

Com se vê, o manual de Terry Eagleton, à semelhança de seus congêneres do 

século XX, opta claramente pelo modo de exposição que chamamos conceitual. A par 

disso, manifesta a saudável intenção de manejar os conceitos com que trabalha – 

sobretudo, como vimos, o conceito central da área, o de literatura, naturalmente – sem 

perder de vista seu caráter apenas contingencial e histórico, sem tomá-los, portanto, 

como ideias alheias aos trancos e barrancos da história, ponto de vista que, se adotado, 

implicaria considerá-los noções situadas fora do tempo, eternas, por conseguinte, assim 

implicitamente legitimando filosofias da história incompatíveis com a própria 

orientação marxista adotada pelo autor. Ele fica, no entanto, como julgamos ter 

demonstrado, apenas nas boas intenções, perdendo-se em dolorosos anacronismos, que 

comprometem por completo a precisão e o rigor de seus argumentos. 

 

3 

 

Tentemos agora arrematar essas breves observações, na expectativa de que delas 

possamos extrair subsídios para nossas reflexões sobre o objeto literatura, que nos 

orientem no que escrevemos e ensinamos a seu respeito. 

Na área da nossa especialização, durante todo o século XX, o ponto de vista de 

base historiográfica tornou-se alvo de uma contestação generalizada, até chegar 

praticamente a transformar-se em verdadeira impertinência, mal tolerada, e vista como 

mero estorvo para um delineamento adequado do campo dos estudos literários. No 

entanto, parece haver, para uma construção consistente desse campo, dependência 

recíproca entre a perspectiva conceitual e a historiográfica, como indica a rápida análise 

que fizemos dos poucos textos por nós estrategicamente selecionados.  

O sumário trajeto que perfizemos, assim, teve por objetivo mostrar as 

dificuldades para se compor, na reflexão sobre a literatura, os elementos historiográfico 

e conceitual. Vimos que De Sanctis, optando pelo historiográfico, parte do pressuposto 

de que o conceito de literatura não precisa ser definido, por óbvio, e, por conseguinte, 
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sem se extraviar com abstrações, parte direto para a narrativa dos fatos concretos – as 

canções, os documentos, o contexto da época em que foram produzidas –, tarefa por 

excelência do historiador, pelo menos do historiador tradicional. Eagleton, por seu 

turno, valoriza os conceitos, cultor que é da teoria, e até dá satisfações sobre a 

necessidade de não perder de vista a história, mas falha inteiramente na tentativa de os 

colocar em perspectiva histórica, trabalhando o tempo todo com anacronismos 

impressentidos. Schlegel, por fim, quer fazer história, mas não desdenha dos conceitos; 

ao tentar, contudo, arrumar, na sua narrativa, um cantinho para os conceitos, acaba por 

entorná-los no rio do tempo histórico, onde eles se perdem ou se desmancham. 

 

4 

 

E há saída para esse dilema? – perguntará um daqueles alunos atentos e 

interessados, que admiramos, e que às vezes nos desconcertam, pelo embaraço que nos 

causam certas questões que suscitam. Respondo que não sei, mas acho que sim.  

Diria que é preciso equilibrar-se entre exigências contraditórias. Por um lado, 

admitir que existem fatos, relativamente independentes de nossos apriorismos teóricos, 

e por isso não se deve desdenhar do trabalho paciente da pesquisa em fontes e arquivos, 

sendo, pois, perfeitamente dignos projetos de índices, inventários bibliográficos, 

recuperação e edição de textos, estabelecimento de cronologias, etc., etc., muitas vezes 

mais interessantes para nossa comunidade estudiosa do que interpretações mais ou 

menos idiossincráticas de “novos objetos”, hoje tão em alta no mercado de bens 

acadêmicos. Por outro lado, não perder de vista que, sem teoria, não se alcança a 

inteligência dos fatos, e por isso não menos importante é dedicar-se ao pensamento 

especulativo e abstratizante, à reflexão sobre os fundamentos teóricos e metodológicos 

das nossas disciplinas, de modo que, no discurso delas, nada afirmemos sem ao mesmo 

tempo explicitar e pôr em questão as bases do que enunciamos, pois, parafraseando um 

conhecido lema de velhos políticos brasileiros, o preço do rigor é a eterna vigilância. 
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ALGUNS CONCEITOS PARA A HISTÓRIA DA LITERATURA

Rodrigo Octávio A. B. Cardoso (UFF)

Profª. Diana Klinger (UFF)

Resumo: Neste trabalho procuro elucidar a tarefa do historiador da literatura através de uma

reflexão sobre o conceito de história em sua relação com a memória e o esquecimento. A partir

da descrição do surgimento da disciplina da história no início da modernidade, no fim do século

XVIII,  que aparece juntamente à literatura em torno de uma figura etnocêntrica do homem,

conforme apresenta Foucault em As palavras e as coisas, procuro elaborar uma crítica a certas

premissas historicistas e etnocêntricas em textos historiográficos de Machado de Assis (Notícias

da atual  literatura brasileira.  Instinto de nacionalidade)  e  Antonio Candido (Formação da

literatura brasileira), problematizando as noções de sistema literário, alternância e continuidade

na literatura,  em favor de uma concepção mais em acordo com a ordem do acontecimento.

Busco, por fim, através das reflexões de Walter Benjamin em suas teses “Sobre o conceito de

história” apontar para um sentido político no trabalho do historiador.

Palavras-chave: História. Sistema literário. Etnocentrismo. Acontecimento.

A grande  musa  celebrada  da  narrativa,  desde  Homero,  é  Mnemosyne.  É  a

rememoração que preenche a duração, a abertura para o futuro, na qual se desenrola

uma narrativa. A grande musa da História, entretanto, seja talvez Lethe. É certo que a

História serve para recordar,  mas o que a mobiliza é justamente o esquecimento.  A

História  busca  fornecer  um  suplemento  à  memória  do  esquecido.  E  é  porque
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esquecemos  e  continuaremos  esquecendo  que  haverá  sempre  trabalho fresco  para  o

Historiador.  Sua  tarefa  é  recordar,  quando todos  parecem esquecer.  Mas,  como nos

lembra Jacques Rancière no seu  A partilha do sensível, “o real precisa ser ficcionado

para ser pensado” (2005, p.58). Assim, navegando contra a corrente das águas de Lethe,

o rio do esquecimento, o Historiador conduz um barco guiado por Mnemosyne, tecendo

textos que servirão de auxílio à navegação, mas cujo destino é ser absorvido pelo rio

que buscava navegar.

Se queremos discutir o conceito de História da Literatura, não o podemos fazer

fora de uma discussão sobre a modernidade, uma vez que tanto a disciplina da História,

quanto o conceito de literatura, surgiram no limiar da modernidade, na passagem do

século XVIII ao XIX. Foucault descreve esse aparecimento em As palavras e as coisas,

afirmando que é neste mesmo momento e neste mesmo movimento que surge também o

homem como figura para o saber, de modo que essas três instâncias permanecem de

certo modo entrelaçadas. Para o saber centro-europeu, nos séculos anteriores, a História

era um fluir único que carregava consigo, segundo os desígnios da divina Providência,

todos os seres em um grande e homogêneo devir cosmológico. Na modernidade que se

anuncia em meio aos tempos conturbados da Revolução francesa, e essa é uma das teses

centrais  de  As palavras  e  as  coisas,  há  uma reconfiguração geral  nas  estruturas  da

episteme,  na  qual  surgem  noções  antes  desconsideradas  pelo  discurso  do  saber.

Determinado como espécie viva em uma cadeia evolutiva, como falante de uma língua

resultante de um percurso histórico próprio, e como trabalhador ou proprietário em uma

sociedade  estruturada  em  torno  dessa  oposição,  o  homem  surge  também  aí,

desistoricizado, uma vez que é apenas constituído por essas distintas histórias. Mas, na

medida em que este saber se volta para si e encontra-se como seu produtor (este homem

burguês centro-europeu), representa-se a si nessas histórias, colocando-se aí ora como

sua origem, ora como sua finalidade. Então, como escreve Foucault:

a História se dividiu,  segundo um equívoco que sem dúvida não é

possível vencer, entre uma ciência empírica dos acontecimentos e esse

modo  de  ser  radical  que  prescreve  seu  destino  a  todos  os  seres

empíricos  e  a  estes  seres  singulares  que  somos  nós  (FOUCAULT,

2007, p.300)

O  discurso  moderno,  que  percebe  o  homem  como  um  produto  de  várias

histórias, insiste ainda, entretanto, em imaginá-lo como sua origem, como se em cada
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movimento dessa história  se  repetisse algo como a natureza  humana,  atribuindo-lhe

movimento, e, ainda, como se essa história tivesse um télos, um destino ou fim, que se

consumaria quando essa natureza humana encontrasse sua plena realização. (É assim

que  duas  concepções  tão  opostas  como  o  liberalismo  e  o  marxismo  puderam  se

desenvolver  sob  este  mesmo  signo,  essa  ideia  de  acabamento  da  história,  que  no

liberalismo  se  daria  por  um  movimento  natural  de  compensações,  tendendo  a  um

equilíbrio (chamado recentemente, mas já em vias de esquecimento, o fim da história)

ou, no marxismo, pela culminação da exploração crescente do trabalho capitalista, na

revolução proletária e o fim da luta de classes.)

Grande filósofo dessa transformação, do surgimento da História, Hegel deu uma

grande contribuição filosófica e anti-metafísica ao afirmar a imanência da realidade na

história: não existem senão fenômenos históricos. Mas essa concepção é ainda muito

atravessada por um pensamento teológico e um messianismo de tipo cristão que pode

ser percebido claramente na seguinte citação:

A Europa alcança a verdade, depois de a ter recusado e na medida em

que a recusou. É esse movimento que constitui, para falar a verdade, o

governo da Providência; ela faz com que a infelicidade, o sofrimento,

os fins particulares e a vontade inconsciente dos povos sirvam para a

realização do seu fim absoluto e da sua glória. (…) Que a História

universal é o curso desse desenvolvimento e o devir real do Espírito

sob  o  mutável  espetáculo  de  suas  histórias  –  eis  a  verdadeira

Teodiceia,  a  justificação  de  Deus  na  História.  (HEGEL  apud

d’HONDT, 1987, p.68)

No mesmo livro, Lições sobre a filosofia da história, Hegel afirma ainda que o

espírito, depois de uma “introdução” na África, teria migrado do oriente para o ocidente,

onde encontraria o seu ápice. Para ele a escrita da história é a autobiografia do espírito

universal.  Esse  espírito  corresponderia  ao  movimento  integrado  de  todas  as

subjetividades  individuais.  A história,  portanto,  seria  racional  em cada  um de  seus

momentos  e  se  desenvolveria  como  um  progresso  constante  da  realização  dessa

racionalidade.  Como a citação acima deixa claro,  esta  concepção tem uma estrutura

temporal, mas também espacial e esse progresso não se daria da mesma maneira em

todas as partes. Desse pensamento histórico, muitíssimo influente nos séculos XIX e

XX, decorre uma concepção claramente etnocêntrica, na qual as formas que se praticava
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então  na  Europa  se  tornam  como  que  paradigmáticas  de  um  progresso  e  uma

racionalidade que todos os outros povos deveriam alcançar. 

Consequentemente,  as  manifestações  literárias  foram pensadas  historicamente

segundo categorias hierarquizantes que apresentavam fenômenos contemporâneos como

pertencentes  a  diferentes  etapas  de  um  desenvolvimento  histórico  uniforme,

classificado-os,  assim,  como  primitivos,  civilizados  ou  modernos.  Atribuindo  à

produção artística da metrópole o status de presente histórico e às produções marginais

a responsabilidade ou necessidade de se “atualizar”.  Se o europeu civilizado vive o

presente  histórico  e  um habitante  das  cidades  na  América  Latina  vive  “em relativo

atraso”,  um membro de uma tribo ameríndia ou africana é dito primitivo,  com uma

produção cultural arcaica, ainda que muitas dessas populações tenham contatos e plena

consciência  do  modo  de  vida  civilizado,  e  participem  dessa  história,  mesmo  que

resistindo a integrar-se a ela.

Essa descrição, que homogeneiza o globo terrestre atribuindo uma única forma

adequada  para  um  determinado  momento  histórico,  explicaria  talvez  a  afirmação

indubitavelmente  racista  de  Machado  de  Assis  na  célebre  crônica  Notícia  da  atual

literatura brasileira. Instinto de nacionalidade. Em resposta ao indigenismo romântico

ele escreve:

Entrou a prevalecer a opinião de que não estava toda a poesia nos

costumes  semibárbaros  anteriores  à  nossa  civilização,  o  que  era

verdade, — e não tardou o conceito de que nada tinha a poesia com a

existência da raça extinta, tão diferente da raça triunfante, — o que

parece um erro. 

É certo que a civilização brasileira não está ligada ao elemento

indiano,  nem dele  recebeu influxo algum;  e  isto  basta  para  não  ir

buscar  entre  as  tribos  vencidas  os  títulos  da  nossa  personalidade

literária. (ASSIS, p.2)

A noção de que uma raça deveria triunfar sobre as demais, que não merecem ter

lugar na existência, busca responder a essa questão sobre o espírito, o desenvolvimento

do espírito na literatura e compatibilizá-la com a noção de progresso. A ideia de que o

“elemento indiano” não influiu na civilização brasileira, por sua vez, já foi inúmeras

vezes, e com muitos argumentos e evidências, rebatida e desbaratada. Pelo modernismo
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dos  anos  vinte,  por  Sérgio  Buarque  e  Darcy  Ribeiro,  e,  mais  recentemente,  pelo

professor Marcos Bagno e muitos outros linguistas, mostrando como há não só heranças

vocabulares, mas também sintáticas, do tupi no português brasileiro.

A leitura da história como movimento hegemônico, centrada em uma narrativa

etnocêntrica permeia também alguns dos trabalhos mais importantes da historiografia

literária brasileira no século XX. Em seu  Formação da literatura brasileira, Antônio

Cândido escreve:

Há literaturas de que um homem não precisa sair para receber cultura

e enriquecer a sensibilidade; outras, que só podem ocupar uma parte

da sua vida de leitor, sob pena de lhe restringirem irremediavelmente o

horizonte.  Assim,  podemos  imaginar  um francês,  um italiano,  um

inglês, um alemão, mesmo um russo e um espanhol, que só conheçam

os autores da sua terra e, não obstante, encontrem neles o suficiente

para  elaborar  a  visão  das  coisas,  experimentando  as  mais  altas

emoções literárias.

Se isto já é impensável no caso de um português, o que se dirá

de um brasileiro? (CANDIDO, 1985, p.9)

Assim, não só se define o que é literatura adotando de forma irrestrita o modelo

europeu como paradigma, como também se afirma que só nas culturas que têm esse

modelo desenvolvido as pessoas possam “elaborar a visão das coisas”. Eu não quero

colocar aqui em questão o valor da literatura para “elaborar a visão das coisas”, mas

vincular tão naturalmente uma à outra é sintoma de um agudo etnocentrismo, não só no

eurocentrismo  revelado  nos  modelos,  quanto  na  hierarquização  da  experiência  e

compreensão do mundo que privilegia a vivência do homem urbano “civilizado” em

detrimento  de  outras  formas  culturais  que  possuem,  entretanto,  outras  formas  de

constituir visões de mundo amplas e eficazes.

A conceituação de Cândido, além disso, prende-se à noção de sistema, separando

aquilo que ele chama de literatura, do que seriam meras “manifestações literárias”. Eu

cito:

Quando a atividade dos escritores de um dado período se integra em

tal  sistema,  ocorre  outro  elemento  decisivo:  a  formação  da

continuidade  literária,  –  espécie  de  transmissão  da  tocha  entre
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corredores, que assegura no tempo o movimento conjunto, definindo

os lineamentos de um todo. É uma tradição, no sentido completo do

termo, isto é, transmissão de algo entre os homens, e o conjunto de

elementos  transmitidos,  formando  padrões  que  se  impõe  ao

pensamento ou ao comportamento, e aos quais somos obrigados a nos

referir,  para aceitar  ou rejeitar.  Sem esta tradição não há literatura,

como fenômeno de civilização. (Idem, p.24)

Assim, uma literatura nacional se constitui quando há um sistema consciente (de

escritores,  leitores  e  um  meio  de  transmissão  –  linguagem  literária).  Antes  há

manifestações literárias. Compreendo que a preocupação de Cândido é estabelecer o

“patrimônio de uma civilização”, organizando e valorizando a produção realizada no

país.  E,  nesse  sentido,  o  livro  faz  um excelente  trabalho.  Mas  a  noção  de  sistema

implica um reducionismo que não coincide com a multiplicidade complexa da realidade

e a singularidade das obras artísticas. É também essa noção de sistema que sustenta as

periodizações  da literatura (a que Cândido faz importantes ressalvas,  mostrando sua

limitação). Pelo uso do sistema e da periodização se procura identificar alguns poucos

aspectos  que  caracterizariam,  de  um  modo  geral,  tendências  e  estilos,  assim

uniformizados  em  uma  determinada  época.  Daí  decorrem  certas  construções

esquemáticas,  usadas  principalmente  com  fins  pedagógicos,  como  as  que  atribuem

alternâncias histórico-dialéticas simplificadas que conhecemos bem de algum decoreba

de  pré-vestibular:  barroco  –  subjetivo,  clássico  –  objetivo,  romântico  –  subjetivo,

realista – objetivo…

Para Cândido a literatura deve ser considerada apenas enquanto sistema, fora daí

haveria meras “manifestações literárias”. Uma literatura nacional se constitui quando há

um sistema  consciente (de  escritores,  leitores,  em torno de  uma linguagem literária

própria).  Antes  há  manifestações  literárias.  Mas  a  noção  de  sistema  implica  um

reducionismo  que  não  coincide  com  a  multiplicidade  complexa  da  realidade  e  a

singularidade e excepcionalidade das obras artísticas. É também essa noção de sistema

que sustenta as periodizações da literatura (a que Cândido, por sua vez, faz importantes

ressalvas, mostrando sua limitação) que procura identificar alguns poucos aspectos que

caracterizariam, de um modo geral, tendências e estilos, assim uniformizados em uma

determinada época. Como um contraponto a esse tipo de programa, seria útil lembrar de

uma máxima de Godard: “A cultura é a regra, a arte é a exceção.”
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A história não pode ser descrita como o simples desenrolar de uma narrativa

clássica,  segundo  um  princípio  de  causalidade  e  progressão.  Múltiplas  forças  e

possibilidades a atravessam e a composição de uma narrativa é sempre um ato forçoso,

uma  tentativa  de  produzir  um  sentido  para  uma  série  heterogênea  e  relativamente

desconexa  de  acontecimentos.  Muito  mais  parecida  com  uma  montagem

cinematográfica  que  com a  recomposição  das  peças  de  um quebra-cabeça.  Isto  não

significa  que  o  historiador  vá  abdicar  de  qualquer  noção  de  verdade,  mas  que

necessariamente deverá entrar em uma torrente caótica de interpretações, que precisará

interpretá-las, e que mesmo isto, diria Nietzsche, é já uma interpretação.

Em sua sexta tese Sobre o conceito de história, Benjamin escreve:

Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo ‘como ele

de fato foi’. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela

relampeja no momento de um perigo. (…) Em cada época, é preciso

arrancar  a  tradição  ao  conformismo,  que  quer  apoderar-se  dela.

(BENJAMIN, 1985, p.224)

Benjamin atribui assim ao historiador uma responsabilidade, ela mesma histórica

e política,  diante da iminência de algum acontecimento ameaçador,  algum perigo.  A

proximidade com a memória aqui, a imagem do relampejo diante de um perigo, lembra

também a  descrição  de  Bergson  em  Matéria  e  Memória,  para  quem a  memória  é

coextensiva ao corpo e constituinte da percepção presente, cuja função é preservar a

vida. Ao perceber uma ameaça, a reminiscência relampeja o perigo, a musculatura se

contrai para reagir. Diante do discurso daquele que Benjamin chama de vencedor, e que

nós, hoje, poderíamos chamar de golpista, o historiador é aquele que, percebendo aí o

perigo, busca arrancar a tradição ao conformismo que quer dela se apoderar. 

Do ponto de vista da tradição dos oprimidos, escreve Benjamin na sétima tese, o

estado  de  exceção  é,  na  verdade,  regra  geral,  e  a  tarefa  do  materialista  dialético  é

construir  “um  conceito  de  história  que  corresponda  a  essa  verdade”  e,  para  isso,

“considera  sua  tarefa  escovar  a  história  a  contrapelo.”  Isto  é,  analisar,  criticar,

questionar  as  grandes  narrativas,  encontrar  ali  (e  porventura  ajudar  a  eliminar)  os

carrapatos  e  parasitas  que  impedem a  boa  circulação  do  sangue,  identificar  feridas

ocultas, que doem ainda, entretanto. Lidar com o trauma, o luto e a melancolia.
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O crítico alemão Detlev Schöttker afirma que a famosa imagem utilizada por

Benjamin, o Anjo que é arrastado pelas trovoadas messiânicas em direção ao futuro com

o rosto voltado para o passado, contemplando-o como uma ruína, é uma variação de

uma imagem do escritor  alemão  Wilhelm Raabe,  que  escrevia  em sua  Crônica  da

Sperlingsgasse, de 1856:

Sentada  de  costas  no  burrico  cinzento  chamado  'Tempo',  a

humanidade cavalga em direção a seu objetivo. (...) Com o rosto

dirigido ao caminho trilhado, ao passado escuro, ela escuta os

sinos  a  ressoar,  esteja  o  animal  a  trotar  por  pacíficos  vales

floridos  ou  a  chafurdar  por  sobre  o  sangue  dos  campos  de

batalha  -  ela  escuta  e  sonha! (RAABE  apud  SCHÖTTKER,

2016)

A imagem do tempo como um burrico que caminha em vez de uma tempestade

que atrai é certamente muito mais adequada a um temperamento mundano e profano.

Raabe denuncia aí, também, a apatia da humanidade: o burro caminha por vales floridos

ou pelo campo de batalha,  a humanidade alienada escuta e sonha.  Para Benjamin a

Revolução  se  dá  como  a  irrupção  de  um  passado  interrompendo  o  continuum da

história.  Que  interrompe  a  marcha  do  burro.  A obra  literária,  como acontecimento,

poderia  também ser pensada como irrupção que interrompe um  continuum.  Mas ela

curiosamente, parece ter uma relação muito mais sutil com o decorrer da história. Ela

tem um tempo de circulação mais lento, mais subterrâneo. Seus efeitos são difíceis de se

medir.  Ela  parece  rearticular  premissas  ocultas.  A circulação dos  textos  faz  circular

também memórias,  histórias,  formas narrativas e  diferentes composições de afetos e

corpos. Nessa circulação, que permanece aquém da história, a própria história se torna

instável,  suas  narrativas  justapostas,  sobrepostas  e  contrapostas  à  possibilidade  da

ficção, à fabulação criativa, mas também ao trauma duro e indizível, mais real que a

própria história, e que hesitava em emergir.
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ISSO TUDO ACONTECENDO E EU AQUI NA ESCRIVANINHA: 

ESCRITA DE SI AUTORAL EM ROMANCES PÓS-DITATORIAIS BRASILEIROS 

Abilio Pacheco de Souza (UNICAMP) 

Márcio Seligmann-Silva (UNICAMP) 

 

RESUMO: 
Durante as duas décadas de duração da ditadura (civil)-militar no Brasil (de 1964 a 1985) a 
produção literária não esteve alheia à reflexão e à crítica ao regime. Desde o início dos governos 
militares, é possível observar como as representações estéticas de protesto faziam paralelamente 
à crítica ao regime, um registro da própria atividade estética ou uma reflexão sobre ela. 
Entretanto, esse dobble bind se torna mais complexo quando o encontramos em romances 
produzidos durante o período. Desde o romance-dentro-de-romance que nos lembra o mise-en-
abyme gideano e os labirintos ficionais de Borges, a narrativas desconjuntadas que atestam a 
tentativa e o fracasso na consumação do romance, passando por romances que num jogo de 
auto-espelhamento nos lançam num debate específico da escrita de si autoral ou transformam o 
romance num personagem da narrativa. Em quaisquer das possibilidades, o contexto histórico 
da ditadura militar participa de modo significativo para a reflexão, para o êxito ou para o 
fracasso do romance ou do romance interno ao romance. Se a escrita de si pode ser considerada 
“um sintoma do final do século” (KLINGER, 2006), nosso objetivo é refletir sobre a forma 
como romances pós-ditatoriais brasileiros escritos durante a ditadura (civil-)militar singularizam 
(ou pulverizam) ou exploram as questões vivenciais do sujeito histórico e questionam o 
comprometimento com realidade histórica em narrativas cuja reflexão sobre o próprio objeto 
estético também é problematizado. Seguindo relativamente em paralelo à desordem social do 
regime, o romance brasileiro tem feição análoga à constituição do momento histórico. Neste 
texto, procederemos a análise do romance Pessach, a travessia, de Carlos Heitor Cony, cuja 
reflexão, procedimentos estéticos e escolhas narrativas se relacionam com o contexto histórico-
político ao mesmo tempo em que o romance ou pelo menos a participação engajada do escritor é 
problematizada. 
 
Palavras-chave: auto-ficção. Romance dictatorial. Romance pós-64. Escrita de si 
 

0.  

O título dessa comunicação remete a letra de uma canção bastante conhecida da 

década de 1970 composta por Silvio Brito, mas que se popularizou na voz de Zé 

Geraldo. A expressão “Dando milhos aos pombos”, que é o título e também o refrão da 

composição, virou símbolo de certa apatia política resultado de um sentimento de 

impotência diante da ruptura democrática que procurava se sustentar com ares de 
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legalidade e constitucionalidade, embora os tanques militares estivessem nas ruas; 

resultado também do posterior estado violento e policialesco que se consolidou a partir 

do Ato Institucional número 5. 

Na terceira estrofe desta canção, este sentimento de impotência (impotência que 

paralisa) é bastante explícito. O eu-lírico declara saber o quanto pode ser perigoso 

qualquer ousadia maior que pode resultar em queda, abatimento, morte.  

 

Eu sei tanto quanto eles se bater asas mais alto 
voam como gavião 
Tiro ao homem tiro ao pombo 
Quanto mais alto voam maior o tombo. 

 

Existe no eu-lírico um sentimento de contiguidade em relação aos pombos. Ele, 

assim como os pombos, sabe que os voos mais altos, as tentativas de fazer alguma 

coisa, podem ter uma retaliação proporcional ao efeito produzido. Em outras palavras, a 

participação política engajada à esquerda e contrária à ditadura militar estava sujeita às 

atrocidades do período. Esta reflexão que resulta em paralisia está no cerne das 

discussões estéticas da época. Segundo Zuenir Ventura, em texto produzido e publicado 

em jornal ainda na década de 1960, “vários setores da arte No Brasil” tinham como 

mote os questionamentos em torno do próprio fazer estético. Eu seu artigo, “A falta de 

ar”, ele apresenta como exemplos no cinema (com Quem é Beta?, de Nelson Pereira dos 

Santos) e no teatro (Um grito parado no ar, de Gianfrancesco Guarnieri) e afirma que o 

artista brasileiro do período ao sentir-se desesperado pela impossibilidade de produzir 

arte imerge numa heroíca busca sobre os procedimentos estéticos. Segundo Ventura, 

“dessa dificuldade, ele [o artista] está fazendo matéria-prima” (Ventura; 2000, p. 57) 

Embora os romances publicados no Brasil durante a vigência do regime militar 

não tenham sofrido uma censura tão intensa quanto o teatro, a música popular, os 

jornais e programas de televisão, este tipo de reflexão crítica sobre a participação 

política do escritor perpassa boa parte da produção literária romanesca brasileira pós-

golpe de 64. Como o escritor, consciente de seu papel, poderia se fechar em sua 

escrivaninha produzindo romances enquanto a realidade social e política era terrorismo 

de Estado, violência institucional e perda de direitos civis os mais diversos? Mesmo que 

as narrativas produzidas fossem contestatórias dessa realidade, como elas poderiam no 

seu corpo apresentar esta reflexão e contestação? Não vamos nem de longe esboçar uma 

resposta nesta comunicação. Pretendemos apenas apresentar alguns apontamentos para 
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logo em seguida, procedermos a análise do romance Pessach, A travessia, de Carlos 

Heitor Cony. 

 

1. 

Silviano Santiago afirma, sobre os romances brasileiros produzidos na década de 

1970, que um ponto importante para o mapeamento da produção da época seria a 

“anarquia formal”. Outros críticos buscam formas de agrupar a produção do período 

seja em gêneros (Malcolm Silverman, 2000), seja por temas (Renato Franco, 1998), seja 

por data de publicação (Flora Sussekind, 1985). Considerando as obras publicadas no 

período que tematizaram a ditadura militar, cremos dois outros aspectos devem ser 

elencados como relevantes para o mapeamento do debate. 

Em paralelo a obras que penderam para o realismo cru dos romances 

reportagens, romances denúncias, uma parcela significativa pendeu para o extremo 

oposto, ou seja, para uma reflexão pessoal transposta para o romance, para uma escrita 

de alto teor testemunhal, que de diferentes formas se apresentou como uma escrita de si 

flertando com ou nas raias da (ainda não totalmente consolidada) auto-ficção, mas 

também com guardando sérias proximidades com o Künstlerroman de escritor, ou 

Schriftstellerroman – como tenho preferido nomear, pelo fato de o romance tematizar 

através de seu próprio enredo as reflexões e questionamentos sobre a própria escrita 

romanesca. 

Existe uma parcela significativa de romances escritos e publicados durante a 

ditadura militar no Brasil com esse perfil. Dos mais de 200 romances que catalogamos 

no período, pelo menos um quarto deles, tematizam de algum modo a atividade literária, 

sendo que a maior parte apresenta um escritor como narrador protagonista. Este 

espelhamento autoral leva, entretanto, para o interior do romance a imagem em 

formação, em construção, do homem que está num embate entre os problemas políticos 

e os problemas da escrita literária, seja ele um escritor incidental, seja aprendiz de 

escritor, seja um escritor fracassado, seja (raramente) profissional. Vale notar que, nesta 

parcela de romances escritos, ocorre um jogo especular entre os narradores 

protagonistas escritores que estabelecem “uma ambiguidade [...] perturbadora demais 

para ser proscrita”, como afirma Tânia Sarmento-Pantoja. 

O resultado são romances cuja possibilidade de apontar uma unidade se dispersa, 

se esgarça. Seja pela sua própria composição ficcional, seja por se apresentarem como 

esboço de um romance que não se conseguiu escrever. Aqui novamente a “anarquia 
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formal” apontada por Silviano Santiago vem à tona. Apesar disso, é possível notar no 

espectro dessa produção formalmente anárquica do período o desenho de uma parábola 

análoga aos momentos políticos relacionados ao momento histórico. Poderíamos dizer 

que temos uma linha ascendente começando a partir do prelúdio do golpe (a renúncia de 

Jânio Quadros e a campanha pela legalidade) seguida de uma outra reta ascendente do 

golpe de 1 de abril a instauração do Ato Institucional número 5, a partir de quando 

temos o arco da parábola, que compreende todo o período do AI5 ao governo Médici. 

Para depois, na continuidade descendente do arco, termos uma reta descendente no 

período que vai de Costa e Silva, passa pela lei da Anistia, pelas diretas e encerra com a 

constituição de 1988. 

Os romances brasileiros do período guardam certa analogia com esta parábola no 

que tange ao seu espectro formal. Os romances publicados até o AI-5 apresentam uma 

fisionomia mais perceptível, mais acabada, com enredos lineares, temporalidades 

marcadas pela causalidade. Enquanto os romances publicados ou escritos durante o pós 

AI5 até fins do governo Médici teria uma feição mais esgarçada, aparentemente menos 

acabados, com enredos não linearidades e menos conexões claras de causa e 

consequência. Por fim, teríamos novamente um amoldamento dos romances em suas 

visualidades, linearidade de enredo e causalidade. 

Os romances cujos narradores protagonistas são escritores também acompanham 

em larga medida esse contorno. Os romances iniciais apresentam o debate relativo a 

figura do escritor com uma tensão constitutiva menor. O debate relacionado a escrita se 

dá de modo menos violento e integram o fio do enredo sem que haja um relevo com 

muita dramaticidade. Já os romances escritos ou publicados no período mais 

contundente, (entre o AI5 e o anúncio de uma abertura “lenta, progressiva e gradual”) 

são aqueles que mais apresentam a “anarquia formal” indicada por Silviano Santiago. 

São os romances cujos narradores protagonistas escritores menos realizam efetivamente 

a escrita de um romance, mas apenas registram tentativas e muitos fracassos, ou 

registram a impossibilidade da escrita. Os romances pós-anistia, por sua vez, retornam à 

feição de algum modo mais acabada, linear e causal. Os romances desse período 

registram o retorno dos guerrilheiros exilados que publicam em seus relatos a auto-

crítica de sua participação política durante a ditadura. 

Neste texto, vamos nos deter na leitura do romance Pessach, A travessia, de 

Carlos Heitor Cony. Romance relativamente paradigmático ou pelo menos ilustrativo da 

curva ascendente da parábola, escrito e publicado ainda no período pré-AI5.  
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2. 

 

Em 1964, Carlos Heitor Cony já estava consolidado na literatura brasileira 

como romancista autor de narrativas existenciais na linhagem sartreana. Quando ocorre 

o golpe, ele é uma das primeiras (e por algum tempo a única voz) a se levantar contra o 

regime, que ele chamava em suas crônicas ora de quartelada de Abril ora de “revolução 

dos caranguejos”. Suas crônicas, publicadas no Correio da Manhã, eram um alento, um 

foco de resistência para as pessoas e, sobretudo, intelectuais contrários ao golpe, como 

relatou Luís Fernando Veríssimo anos mais tarde. O sucesso das crônicas pode ser melhor 

dimensionado pela boa recepção que teve o livro lançado ainda em julho de 1964, 

intitulado O ato e o fato. Segundo Gaspari (2002), aproximadamente 1600 exemplares 

foram vendidos apenas na noite de autógrafos. 

Cony, entretanto, não era um escritor ou intelectual engajado à esquerda (ou 

mesmo à direita), apesar de ser um autor contrato por uma editora de alinhamento político 

de esquerda e marxista (Civilização Brasileira, de Ênio Silveira). Suas crônicas versavam 

sobre o que o incomodava ou instigava no cotidiano, mesmo após o golpe, mas após ele, 

Cony passou a também criticar o regime com humor e sarcasmo, divulgar manifestos, 

denunciar desaparecimentos e violações de direitos humanos. O engajamento político não 

era necessariamente sua bandeira, embora o público se agradasse das crônicas com essa 

temática. Por isso, a publicação do romance Pessach, A travessia, em 1967, tenha 

decepcionado um público de intelectuais – sobretudo de esquerda – que esperavam uma 

obra de denúncia e politicamente engajada na luta contra a ditadura. 

O romance Pessach, A travessia, de Carlos Heitor Cony, juntamente com o 

romance Quarup, de Antonio Callado, e o filme Terra em Transe, Glauber Rocha, 

representam em conjunto os primeiros trabalhos estéticos de relevância a questionar a 

primeira fase da ditadura militar (pré-AI-5). Cada um ao seu modo questiona também o 

papel do intelectual e a possibilidade de engajamento na luta armada. Os três autores 

estavam em fase de produção de seus trabalhos quando em Novembro de 1965 foram 

presos por conta de uma manifestação que faziam (junto com outros 5 intelectuais) em 

frente ao Hotel Glória no Rio de Janeiro. O episódio que se notabilizou como “Oito do 

Glória” resultou na prisão dos autores que no cárcere tiveram a oportunidade de trocar 

ideias sobre o que cada um deles estava escrevendo (Kushnir, 2000, p, 97). O clima de 

época era capturado de forma muito semelhante pelos três, entretanto vamos nos deter 

no romance de Carlos Heitor Cony. 
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O romance se apresenta dividido em duas partes: Pessach (A passagem por 

cima) e A travessia. A primeira parte (até a página 120) narra as ações praticadas pelo 

protagonista Paulo em um único dia – o dia de seu aniversário de 40 anos. Paulo é um 

escritor profissional – ou seja, que vive da publicação de seus romances e crônicas para 

jornal – que já tem uma obra consolidada de romances existenciais em linhagem 

sartreana, mas não escreveu ainda o romance que gostaria. Vive uma vida, para a 

mentalidade da esquerda da época: acomodada, alienada e pequeno-burguesa. É 

separado, mora sozinho, a única filha vive num colégio interno, a ex-mulher não o 

perturba sequer com a exigência de pensão, tem uma amante que o visita regularmente. 

Publica de quando em quando um romance e cumpre encomendas que o editor lhe fizer 

sem a menor dificuldade de inspiração. Ignora o que a crítica fala a seu respeito e se 

importa mesmo é se tem grana para viver, para ficar em paz gastando o dinheiro 

recebido e para farrear com mulheres. 

Na manhã de seu aniversário, recebe a visita de um amigo militante de 

esquerda que há anos não vira. O amigo, Silvio juntamente com uma militante chamada 

Vera, vem lhe apresentar um convite que é também uma “oportunidade” de se recuperar 

como pessoa, pois como escritor Paulo, na opinião de Silvio, já estaria perdido. Como 

Paulo é oficial da reserva (Cony também o era) e seu amigo tinha informações de seu 

excelente desempenho e habilidade com armas de fogo, o convite é para que ele 

participe da luta armada contra a ditadura militar. A recusa é evidente e contundente, 

mas é determinante para o desenvolvimento da segunda parte do romance. 

Após se desvencilhar do amigo e de sua camarada, Paulo cumpre todo o seu 

dia de aniversário de 40 anos vendo pessoas de sua estima (sua filha no convento, a ex-

mulher, os pais idosos) e também passa na sede da editora para receber alguma 

encomenda e avisar que vai se ausentar uns meses para escrever um romance. Quando 

retorna à noite para casa percebe que fora seguido o dia todo por Vera, que estivera se 

certificando se ele não iria denunciar Silvio e ela. Fim do primeiro dia. Fim da primeira 

parte.  

A segunda parte inicia com Paulo encontrando Vera, a militante que o 

perseguira, escondida dentro de seu automóvel. Vera pede-lhe ajuda e o convence a 

levá-la para fora da cidade, pois as coisas se complicaram. Uns desavisados haviam 

jogado uma bomba na embaixada americana. Depois que passam da barreira, Vera 

convence Paulo a ir mais adiante, numa fazenda-acampamento do grupo perto de São 

Paulo e a 300km do Rio de Janeiro, pois encontram no caminho um camarada ferido. 
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Paulo aceita sob a condição de que iria apenas almoçar e ir embora, no entanto é retido 

na fazenda pois já sabe bastante. Lá permanece pelo menos por 5 dias. Não se queixa 

pois pretende aproveitar o tempo de prisioneiro escrevendo o romance que pretendia 

quando avisou na editora que iria se ausentar. Neste meio tempo, é-lhe apresentada a 

estrutura do acampamento, local de treinamento, uma enfermaria improvisada etc. Ele, 

entretanto, não consegue escrever nada, pois termina se envolvendo nos problemas do 

grupo, chegando a presenciar o estupro de Vera, envolvendo-se em uma luta corporal 

com o estuprador que é assassinado pelo líder do grupo. Paulo também ajuda a enterrar 

o “companheiro” assassinado. 

Dias depois quando está ‘libertado’ em São Paulo, onde deveria embarcar com 

Vera para Porto Alegre, ou apenas comprar as passagens para ela, caso deseje abandonar 

a ‘missão’ que sequer assumira. Paulo resolve então embarcar para Porto Alegre de onde 

partiriam para se encontrar com o grupo mais avançado do movimento numa cidade do 

interior do Rio Grande do Sul, quase fronteira com o Uruguai. Lá fica sabendo por um 

dos líderes principais do movimento sobre todo o resto do plano e decide participar da 

luta, num grupo que tomaria as cidades menores até as proximidades de Santa Vitória do 

Palmar. A ideia era tomar e resistir num pequeno triângulo no mapa do RS que fica entre 

o Uruguai e o Oceano Atlântico. Assim forçariam a ditadura negociar e devolver a 

democracia ao Brasil, mesmo que fosse para a direita. No caminho, o grupo formado por 

Paulo, Vera, Macedo (o líder da Fazenda) e mais dois gaúchos, descobre que o 

movimento fora traído. A luta passa a ser, então, pela sobrevivência com o objetivo de 

ultrapassar a fronteira com o Uruguai. Tendo os militares em seu encalço todos os demais 

de seu pequeno grupo morrem. Paulo quando fica sozinho já atravessando a fronteira e 

podendo fugir, resolve retornar, empunhar uma metralhadora e avançar. Fim do romance. 

Marina Ruivo (2012) que fez um trabalho de fôlego sobre as obras de Cony 

publicadas até 1974, traça um perfil comum aos protagonistas de Cony. Segundo ela, o 

perfil de Paulo na primeira parte do romance se aproxima bastante do que ela chama de 

“seus antecessores” e que A travessia, termina por representar uma ruptura com a 

produção literária anterior de seu autor. O que podemos perceber neste romance é que 

existe uma progressão ascendente de tomada de consciência do protagonista no decorrer 

da narrativa muito embora ele não apresente aceitar totalmente a discussão da 

problemática social em detrimento da existencial. Por onde passa – principalmente na 

primeira parte do romance – todos o reconhecem como escritor e todos (com exceção de 

seus pais e sua ex-esposa) comentam algo sobre o caráter alienado de sua obra. Mesmo 
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sua filha lhe diz que o acha “um bocado alienado” (Cony, 1975, p. 45). Também os 

personagens da segunda parte da obra (ou seja, os membros do movimento armado) 

julgam a mesma coisa, mas não o pretendem recuperar como escritor mas sim 

possibilitar que ele tenha um papel mais revolucionário engajado na luta armada. 

A aparente conversão de Paulo é lenta, com ziguezagues e incerta. Embora a 

recepção inicial do romance tenha lido como uma adesão do protagonista à luta armada, 

cremos – assim como o faz Ruivo – que essa conversão não se apresenta de modo tão 

evidente no romance. Sobre seu trabalho de escritor, Paulo, mesmo estando confinado 

na fazenda, ainda insistir para escrever. Organiza onde colocar a máquina de 

datilografar. Lê um esboço de romance que recebera das mãos da ex-esposa e que 

pretende terminar. Planeja os pontos principais para o novo livro cujo título seria 

Pessach e seria o cruzamento do mito do Êxodo com a história de seu pai. De modo que 

a história de um homem pudesse funcionar como catalisadora da história de muitos 

homens. Entretanto, alguns fatos ocorrem para sua progressiva mudança de atitude. É 

possível perceber isso pelos vários momentos de reflexão, introspecção psicológica 

nesta segunda parte. Marina Ruivo (2012) indica como fator mais importante para sua 

conversão, uma noite em que ele salva Vera de um estupro, parte para uma luta corporal 

com quem a estava violentando e é salvo da morte pelo líder do grupo da fazenda. 

Por outro lado, creio que o momento mais relevante da narrativa em que Paulo 

toma ciência (e praticamente a decisão de ingressar na luta armada) ocorre quando está 

em São Paulo e está indo para a filial da Editora tirar um vale de dois meses para viajar. 

Ele olha para as pessoas nas ruas e sente repugnância pelo que ele chama de “homens de 

testículos inteiros - e passivos na rotina incolor, na cadeia imbecil de compromissos 

ridículos, mesquinhos” (1975, p. 233). A referência aos testículos se deve ao fato de que 

alguns companheiros de luta, inclusive um dos líderes perderam os seus em sessões de 

tortura. Mais adiante, como numa epifania, ele se dá conta do quanto pode ou poderia 

ter colaborado para formatar pessoas assim. Vejamos: “gente com ideias assentadas e 

tranquilas nas cabeças penteadas e dignas é justamente a humanidade de meus 

romances, a humanidade contra a qual eu combatia, eu acusava e condenava. No 

entanto, sou cúmplice daquela humanidade, cúmplice e escravo ao mesmo tempo” 

(1975, p. 234). Outro momento semelhante a esta tomada de consciência podemos notar 

no último capítulo quando Paulo novamente faz uma reflexão sobre si mesmo e sobre 

seus romances. Ao perceber que mudara, ele afirma que 
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“agora fazia parte de um mundo que aceitava o pacto com a morte, 
com a aventura, com a glória, o mundo heróico que eu sempre me 
recusara, que sempre negara aos meus romances e à minha vida.” (p. 
289). 

 

Esta tomada de consciência reflete um testemunho sobre o seu tempo ou um 

testemunho sobre a alienação de seu papel de escritor e reprodutor desta 

alienação/submissão. Mas também parece ressoar a explicação de Alfredo Bosi sobre a 

resistência em arte, em poesia. De modo metafórico, Bosi afirma que “resistir é subsistir 

no eixo negativo que corre do passado para o presente, e é persistir no eixo instável que 

do presente se abre para o futuro” (2000, p. 226) A arte, opera “uma ruptura com a 

percepção cega do presente”. (2000, p. 226). 

 

Considerações finais 

 

Se a escrita de si, conforme Diana Klinger (2014) pode ser considerada “um 

sintoma do final do século”, aqui procuramos refletir sobre a forma como romances pós-

ditatoriais brasileiros escritos durante a ditadura (civil-)militar singularizam (ou 

pulverizam) ou exploram as questões vivenciais do sujeito histórico e questionam o 

comprometimento com realidade histórica em narrativas cuja reflexão sobre o próprio 

objeto estético também é problematizado. Como afirmamos neste trabalho, a 

conformação visual do romance, sua causalidade e linearidade narrativa coadunam com 

ordem/desordem social do período. 

Em Pessach, A travessia, Carlos Heitor Cony foge da sua tendência sartreana 

dos romances anteriores. Mesmo assim não podemos afirmar que este seu livro de 1967 

se trate de um romance engajado ou politicamente engajado. Neste romance, o narrador, 

o escritor Paulo Simões, embora não fique claro o seu engajamento, já que as relações 

simbólicas do desfecho nas mais variadas versões do romance, oscilando entre 

“avançar” e “voltar”, apresenta uma tomada de consciência sobre a realidade político 

social do país. Sua narrativa, ainda integrando a linha ascendente da parábola que 

comentamos, ainda apresenta uma visualidade com certa nitidez, enredo linear e alguns 

nexos de casualidade, elementos que mais tarde serão destroçados e depois – não de 

modo igual – retomados, nos romances, respectivamente, do período entre AI5 e o 

governo Médici, e do período pós-Anistia. 
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 OS ROMANCES COMO FICCIONALIZAÇÃO DO VIVIDO 

 Aída Maria Jorge Ribeiro (UFF/IFF) 

 

RESUMO: 

            A partir das leituras de duas autobiografias da escritora antilhana Maryse Condé, La vie 
sans fards (2012) e Mets et merveilles (2015), busca-se observar de que modo vida e obra 
apresentam uma intrincada relação, de onde decorre uma confusão deliberada entre o romanesco 
e os índices do real, um embate que a persegue desde seu primeiro livro.  

Tanto em La vie sans fards quanto em Mets et merveilles, Maryse Condé,  a todo o 
momento, indica ao leitor o recurso de ficcionalização do vivido (GASPARINI, 2014) utilizado 
em muitas de suas obras marcantes, ou seja, busca mostrar a realidade dos acontecimentos a 
partir de sua visão literária, de sua fabulação, de seu modo de ver e interpretar.  

Condé revela em La vie sans fards e ainda persegue em Mets et merveilles o desafio de 
traçar um mapa de leitura de suas próprias obras e oferece muitos elementos que contribuiriam 
para uma colagem ao real, o que Roland Barthes chama de efeito de real (BARTHES, 2004, 
p.190) e não a realidade propriamente dita. Os trechos das autobiografias de Condé que fazem 
referências às suas próprias obras de ficção, se confrontados com as mesmas obras citadas, 
estimulam o leitor, cão de caça (LEJEUNE, 2008), a aceitar e comprovar cada vez mais o pacto 
de sinceridade feito com ela, que recorre a eventos de sua vida, pessoas e lugares pelos quais 
passou e apresenta como esses eventos, lugares e pessoas serviram de inspiração à criação de 
personagens, cenas, capítulos ou até mesmo obras inteiras, mostrando que a vida é um elemento 
essencial à criação literária.  

Para a análise de tais aspectos, serão utilizados textos de Philippe Lejeune, Roland 
Barthes, Antoine Compagnon, Philippe Gasparini, Enrique Vila-Matas, Michel Leiris, dentre 
outros, além de especialistas nas obras de Condé e em literatura antilhana. 

 
Palavras-chave: ficcionalização; autobiografia; narrativa; romance; tauromaquia.

  

Romancista, ensaísta, dramaturga, crítica literária e professora universitária 

Maryse Condé nasceu em Pointe - à - Pitre (Guadalupe), nas Antilhas francesas, em 

1937. Começou a sua carreira de escritora aos 42 anos com o livro Heremakhonon, 

lançado em 1976, reeditado em 1988 e mais uma vez reeditado em 1997 com mudança 

do título para En attendant le bonheur: Heremakhonon. A partir de então, lançou 

praticamente obra após obra. Em 1981, Une saison à Rihata. Em seguida, os dois tomos 

de Ségou, les murailles de terre (1984) e Ségou, la terre em miettes (1985). Em 1986, 
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Moi, Tituba ... sorcière noire de Salem e La vie scélérate em 1987. Em 1988, Pension 

les Alizés. No ano seguinte, Traversée de la mangrove. Em 1992, Les derniers rois 

mages e, em 1993, La colonie du Nouveau Monde. Em 1995, lança La migration des 

coeurs. Em 1997, Pays mêlé e Désirada. Em 1999, Le coeur à rire et à pleurer − 

souvenirs de mon enfance. Em 2000, Célanire cou-coupé e no ano seguinte La belle 

créole. Em 2003, Histoire de la femme cannibale. Em 2006, Victoire, les saveurs et les 

mots. Em 2008, Les belles ténébreuses. Em 2010, En attendant la montée des eaux. Em 

2012, sua autobiografia La vie sans fards. Em 2015, Mets et merveilles uma 

continuação de sua autobiografia pelo viés culinário. 

Aparentemente desnecessária aqui, num artigo, a citação da listagem de obras 

acima, formada, em sua maioria, por romances reconhecidos e premiados da escritora, 

faz sentido para a leitura e análise de La vie sans fards e Mets et merveilles, mais 

recentes autobiografias de Maryse Condé que, além da biblioteca particular que 

apresenta a seus leitores em uma multiplicidade de citações e referências, também tenta 

deixar pistas de leitura de muitas de suas obras, apresentando relações entre estas e os 

acontecimentos de sua vida. Algumas autobiografias deixam mais evidente o “pacto 

autobiográfico”, marcando de forma particular a interlocução. Aqui, podem-se perceber, 

a todo instante, referências do tipo “Como disse em...”, “Como conto na narrativa...”, 

“Por exemplo, quando escrevi...”, “Como contei em...”, “Descrevo em...” que fisgam e 

instigam o leitor a conferir tal pacto (fantasmático). 

O leitor é assim convidado a ler os romances não apenas como ficções 
remetendo a uma verdade da „natureza humana‟, mas também como 

fantasmas reveladores de um indivíduo. Denominarei essa forma 
indireta de pacto autobiográfico pacto fantasmático. (LEJEUNE, 
2008, p.50) 

 
  Numa tentativa de mostrar que a vida é um elemento essencial à criação 

literária, Maryse Condé faz inúmeras vezes alusão a personagens, fatos e locais 

espalhados por diversas de suas obras, oferecendo ao leitor cada vez mais a ilusão ou 

impressão de que o que está contando é verdade. Segundo Lejeune, “diante de uma 

narrativa de aspecto autobiográfico, a tendência do leitor é, frequentemente, agir como 

um cão de caça, isto é, procurar as rupturas do contrato (qualquer que seja ele)” 

(LEJEUNE, 2008, p.31). 

“Contrato social” do nome próprio e da publicação, “pacto” 

autobiográfico, “pacto” romanesco, “pacto” referencial, “pacto” 
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fantasmático, todas essas expressões remetem à ideia de que o gênero 
autobiográfico é um gênero contratual. (LEJEUNE, 2008, p.53)  
 

Pode-se contar sua própria história de vida com total honestidade? A escritora 

revela esse desafio; tenta estar o mais próximo da realidade. Muitos elementos das obras 

em questão contribuiriam para uma colagem ao real, o que Roland Barthes chama de 

efeito de real e não a realidade propriamente dita: 

(...) o barômetro de Flaubert, a pequena porta de Michelet não dizem 
mais do que o seguinte: somos o real; é a categoria do real (e não os 
seus conteúdos contingentes) que é então significada; noutras 
palavras, a própria carência do significado em proveito só do referente 
torna-se o significante mesmo do realismo: produz-se um efeito de 
real, fundamento dessa verossimilhança inconfessa que forma a 
estética de todas as obras correntes da modernidade. (BARTHES, 
2004, p.190) 

 
               Antoine Compagnon, em O demônio da teoria (2010), declara o real em 

termos barthesianos como ilusão linguística, ou seja, pensar que a linguagem pode 

copiar o real, que a literatura pode representá-lo fielmente, como um espelho ou uma 

janela sobre o mundo, segundo as imagens convencionais do romance – “a única 

maneira aceitável de colocar a questão das relações entre a literatura e a realidade é 

formulá-la em termos de “ilusão referencial” (COMPAGNON, 2010, p. 107). Essa 

questão do referencial é abordada também por Philippe Lejeune quando afirma que  

em oposição a todas as formas de ficção, a biografia e a autobiografia 
são textos referenciais: exatamente como o discurso científico ou 
histórico, eles se propõem a fornecer informações a respeito de uma 
“realidade” externa ao texto e a se submeter portanto a uma prova de 

verificação (...) Todos esses textos referenciais comportam então o 
que chamarei de pacto referencial, implícito ou explícito, no qual se 
incluem uma definição do campo do relato visado e um enunciado das 
modalidades e do grau de semelhança aos quais o texto aspira. (...) a 
fórmula passaria a ser “juro dizer a verdade, nada a mais que a 

verdade.” (LEJEUNE, 2008, p.43) 

 
           Os trechos que fazem referências às obras de Condé se confrontados com as 

mesmas obras citadas estimulam o leitor a aceitar e comprovar cada vez mais o pacto de 

sinceridade feito com sua autora que recorre a eventos de sua vida, pessoas e lugares 

pelos quais passou e apresenta como esses eventos, lugares e pessoas serviram de 

inspiração à criação de personagens, cenas, capítulos ou até mesmo obras inteiras. A 

escritora tenta a todo instante convencer seus leitores de que a matéria prima de sua arte 
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literária sempre foi e sempre será a vida real. Tal procedimento talvez seja melhor 

entendido com as palavras de Vila-Matas: 

(...) a literatura nos permite compreender a vida, nos fala do que pode 
ser, mas também do que pode ter sido. Não há nada, às vezes, mais 
distante da realidade que a literatura, que nos está recordando a todo 
tempo que a vida é assim e o mundo foi organizado assado, mas 
poderia ser de outra forma. Não há nada mais subversivo do que ela, 
que se ocupa de nos devolver à verdadeira vida ao expor o que a vida 
real e a História sufocam. (VILA-MATAS, 2006, p.309 – grifo do 
autor) 

 

Segundo Gasparini, há apenas três possibilidades pragmáticas do contrato de 

leitura e a que estaria diretamente relacionada à autobiografia seria a do “contrato de 

verdade, que rege a comunicação referencial, do qual depende a escrita do eu em geral e 

a autobiografia em particular.” (2014, p.204) Desse modo, Condé, por exemplo, 

desmente uma informação muito comum oferecida pela imprensa de que seu primeiro 

contato com o marido, o ator Mamadou Condé, teria sido na plateia da peça Les Nègres: 

Por exemplo, li nos folhetos escritos por meus assessores de imprensa 
a partir de minha própria informação para os jornalistas e livreiros: 
“Em 1958, ela se casa com Mamadou Condé, um ator guineense que 

ela viu em cena no Odeon em Os Negros, uma peça de Jean Genet, 
dirigida por Roger Blin e parte com ele para a Guiné (...).” Essas 

frases criam uma imagem atraente. De um amor iluminado pela 
militância. Ora, elas contêm muitas falsificações. Nunca vi Condé 
atuar em Os Negros (...). Ele só encarnou a personagem de Archibald 
no Odeon em 1959, quando o nosso casamento, longe de ser bem 
sucedido, vivemos a primeira de nossas separações.1 (CONDÉ, 2012, 
pp. 11-12) 

 
Maryse Condé indica ao leitor o recurso de ficcionalização do vivido utilizado 

em muitas de suas obras marcantes, ou seja, busca mostrar a realidade dos 

acontecimentos a partir de sua visão literária, de sua fabulação, de seu modo de ver e 

interpretar. Justamente por apresentar características de fabulação num texto 

autobiográfico, Gasparini (2014) classifica os tipos de ficcionalização do vivido que 

                                                           
1 Par exemple, je lis dans les brochures rédigées par mes attachées de presse d'après mes propres 
informations à l'intention des journalistes et des libraires:"En 1958, elle épouse Mamadou Condé, un 
comédien guinéen qu'elle avait vu jouer à l'Odéon dans Les Nègres, une pièce de Jean Genet, mise en 
scène par Roger Blin et part avec lui pour la Guinée (...)." Ces phrases créent une image séduisante. Celle 
d'un amour éclairé par le militantisme. Or, elles contiennnent à elles seules de nombreuses falsifications. 
Je n'ai jamais vu Condé jouer dans Les Nègres (...) Il n'incarna le personnage d'Archibald à l'Odéon qu'en 
1959, alors que notre mariage étant loin d'être une réussite, nous vivons la première de nos séparations. − 

Todos os trechos das obras e entrevistas de Maryse Condé citados neste artigo são tradução nossa. 
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podem ali estar presentes. Seriam eles a ficcionalização inconsciente (por erros, 

esquecimentos, deformações, falhas de memória creditadas ao próprio autor) que não 

seriam necessariamente intencionais e, portanto, não denunciariam a priori uma 

intenção estética; a autofabulação, que leva inevitavelmente à presença do elemento 

fantástico e, consequentemente, ao rompimento com o factual; e a autoficção voluntária, 

que está no trânsito entre autobiografia e ficção, e que, portanto, se caracterizaria pela 

intencionalidade, por parte do autor, de se ressignificar e de reelaborar o vivido a partir 

do exercício da escrita da sua própria história.  

No que tange ao contrato de leitura, Gasparini considera que algumas obras são 

lidas como autobiografia e outras como romance, posicionando-se contra a 

possibilidade de leitura que siga, a um só tempo, as duas direções, como se faz na 

autoficção. Para ele, não há um terceiro tipo de pacto de leitura, que não seja o 

autobiográfico ou o romanesco, como já postulara Lejeune. Pelas definições que 

Gasparini oferece, o texto de Condé seria “uma ficcionalização inconsciente (através de 

erros, esquecimentos, seleção, roteirização, deformações) comum a toda reconstituição 

narrativa.” (GASPARINI, 2014, p.203) 

Definitivamente, ao analisar La vie sans fards e Mets et merveilles é o conjunto 

da obra de Maryse Condé que está sendo estudado; essas autobiografias aparecem como 

conclusão, a pedra fundamental do trabalho de Condé, elas trazem os pontos finais, uma 

espécie de elucidação das obras de ficção da autora, que as evoca ao longo dos dois 

textos, lembrando-se e apropriando-se delas mais uma vez. 

Tanto em La vie sans fards quanto em Mets et merveilles, Condé lança mão de 

recursos literários que instigam seu leitor. As suas personagens são variadas, homens e, 

normalmente, mulheres aparentemente frágeis que tentam incansavelmente, pelas 

vicissitudes da vida e do mundo, tomar as rédeas de seus destinos e de afirmar sua 

liberdade. As personagens femininas têm por nome Tituba, Rosélie, Célanire, Véronica, 

Marie-Hélène, Victoire, Maryse e tantos outros. São histórias feitas de humilhação e 

sofrimento que a autora conhece bem e nas quais seu leitor a identifica diversas vezes. 

Longe de todo progresso em direção a uma autenticidade reencontrada, a escrita 

de Maryse Condé, ela mesma submissa a uma tentativa de explicar o real antilhano, 

explora de romance em romance diversos aspectos de uma identidade múltipla, através 

de personagens divididas entre pertencimentos que são ao mesmo tempo familiares e 
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exóticos. Seus romances revelam uma busca identitária, o exílio, o retorno, o percurso 

de um ser que se descobre em perpértua construção.  

No livro Maryse Condé: une nomade inconvenante (2002), é nestes termos que 

são definidas as principais temáticas da obra vasta e variada da escritora da Guadalupe: 

Combate contra a onipotente negritude que acalenta uma África 
mítica, principalmente, com Heremakhonon, Une saison à Rihata e 
Ségou. Combate contra uma concepção idealista da identidade 
antilhana com La vie scélérate, Traversée de la mangrove, Les 
derniers rois mages, Désirada. Combate contra o apagamento da 
memória com Moi, Tituba. Combate contra as utopias fáceis com La 
colonie du Nouveau Monde.2 (MOUDILENO e COTTENET-HAGE, 
2002, p.41) 

 
  A repetição da palavra “combate” no início de cada frase não é sem intenção e 

apresenta Maryse Condé guerreira numa luta contínua contra os clichês e o 

esquecimento. Sua obra divide-se em dois espaços maiores, as Antilhas e a África. A 

autora não busca as idealizações da negritude, pelo contrário ela descreve as 

contradições do continente africano, as dificuldades dos antilhanos de lá se integrarem, 

seja por meio de personagens que não recebem o nome da autora ou através daquelas 

que recebem seu próprio nome, como nas autobiografias em estudo. Ela conta o passado 

doloroso das Antilhas, através de uma sociedade doente e hipócrita. Frequentemente, 

Condé utiliza material de sua própria história feita de rupturas com seus próximos, sua 

família literária, com os estereótipos nos quais tentaram colocá-la, consigo mesma, para 

dar vida a suas obras; imagina sua avó em Victoire, les saveurs et les mots, evoca em 

forma de conto sua infância na Guadalupe em Le coeur à rire et à pleurer, sua epopeia 

africana em La vie sans fards e em Mets et merveilles entrega-se ao prazer da cozinha 

para recuperar toda sua obra de modo simples e digestivo. 

As obras de ficção que autora insiste em recuperar ao longo de suas 

autobiografias parecem confirmar o caráter autobiográfico de toda a obra de Condé. Em 

Heremakhonon, Tituba, Ségou, Désirada, Célanire, La vie scélérate, Le derniers rois 

mages e em muitos outros escritos ficcionais, atrás da personagem na primeira pessoa 

                                                           
2 Combat contre l‟omnipotente négritude accoucheuse d‟une Afrique mythique avec notamment 

Heremakhonon, Une saison à Rihata et Ségou. Combat contre une conception idéaliste de l‟identité 

antillaise avec La vie scélérate, Traversée de la mangrove, Les derniers rois mages, Désirada. Combat 
contre l‟effacement de la mémoire avec Moi, Tituba. Combat contre les utopies faciles avec La colonie du 
Nouveau Monde. – Tradução nossa. 
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do singular esconde sempre a autora que se utiliza delas para se contar mais ou menos 

discretamente.  

Tanto a obra romanesca quanto à autobiográfica de Maryse Condé apresentam 

de algum modo a questão do desejo de retorno ao país de origem e a frustração daí 

decorrente, criando vários personagens, homens, mulheres, que transitam pelos diversos 

países da África e da diáspora. O exílio de si, a busca de uma África mítica, o fracasso 

dessa empreitada são matéria prima riquíssima quando se faz o exame de seus romances 

e de sua obra autobiográfica. Em Heremakhonon e em Une saison à Rihata, por 

exemplo, embora possuam enredos diferentes, apresentam personagens principais 

mulheres da Guadalupe, estudando em Paris e decidindo ir morar na África; uma porque 

decide procurar seus ancestrais e a outra porque se casa com um africano, mas as duas 

fazem percursos extremamente semelhantes aos da autora, conhecidos na pesquisa de 

material ligado à vida dela e na leitura de suas obras autobiográficas, sobretudo Le 

coeur à rire et à pleurer e La vie sans fards. Também a frustração e o fracasso dos 

contatos das protagonistas com os africanos são bastante semelhantes aos de Condé. 

Cada obra condeana reitera um exílio e um retorno; sempre uma busca, uma 

descoberta, uma composição identitária é formada pelo contato com o outro, pelas 

viagens, pela mistura. Cada obra dela é um mosaico, um espelho partido, em que 

paradoxalmente se vê de forma nítida a influência da sua vida e ao mesmo tempo suas 

criações, suas imperfeições, seus desvios, seus fragmentos. Sempre uma partida, uma 

chegada insatisfeita, um sentir-se exilado onde quer que esteja. Percebe-se que, desde 

seu primeiro romance, os temas tratados são os mesmos, as mesmas indagações, as 

mesmas perseguições identitárias, as mesmas angústias multifacetadas, o que a própria 

autora percebe no último capítulo de Mets et merveilles intitulado “À guisa de 

conclusão”: “O escritor, quando envelhece, vive no terror de repetir sempre e ainda a 

mesma obra.” (CONDÉ, 2015, p.375) e parecia já perceber no artigo produzido por ela 

em 1995 “Chercher nos vérités” (“Procurar nossas verdades”) em que afirma: “Após 

dez romances e quase vinte anos de escrita, dou a mim mesma a impressão de já visto 

ou já ouvido, como se queira.” 
3 (CONDÉ, 1995, p.305).  

Para o leitor, já era instigante encontrar marcas referenciais da autora nas obras 

de ficção. Nos relatos autobiográficos de Condé aqui analisados, mais fácil ainda torna-

                                                           
3 Après dix romans et près de vingt années d‟écriture, je me donne à moi-même une impression de déjà 
vu ou de déjà entendu, comme on voudra. 
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se a missão desse leitor que se vê satisfeito, saciado, sobretudo com os últimos pratos 

servidos por ela. 

Em La vie sans fards, por exemplo, Condé fala sobre “flechas”, indícios de 

realidade que às vezes não são percebidos como gostaria que fossem em seus textos. 

Aqui sobressai uma das imagens lançadas por Michel Leiris (2003) e mais caras ao 

conjunto de sua obra: a tauromaquia. O chifre do touro representa a insígnia do real e da 

revelação na tessitura de um texto literário, ou seja, assim como a tourada, em que o 

toureiro deve extrair beleza e técnica de um gesto de crueldade, em seu texto, o escritor 

deve unir técnica e beleza além de entregar-se, transmitir mensagens, engajar-se. No 

plano das atividades entre a imagem da escrita como tauromaquia e a imagem do 

autobiógrafo como criminoso estão, portanto, a entrega e a inteireza do escritor/ 

matador, a técnica e a expressividade do ritual, a sedução da linguagem/jogo que muitas 

vezes dissimula o real, o embate entre os pólos, a revelação de um chifre de touro que 

porventura desponta e a emoção sinistra que decorre desse momento. Aqui fica claro 

como a beleza da tourada/escrita adquire uma natureza especial, pois se faz justamente 

na tangência, “tudo concorre, em suma, para marcar o confronto do touro e do toureiro 

com um caráter escultural.” (LEIRIS, 2003, p.23) 

Como exemplo, Condé oferece ao leitor referência a seu livro lançado em 2010, 

En attendant la montée des eaux, então abre aspas e cita um trecho dessa obra que 

esperava suscitar reações diversas das que suscitou; “chifres de touro” que não foram 

percebidos: 

Mais de uma vez, lamentei que flechas contidas em meus textos não 
tivessem sido percebidas. Assim em meu último romance En 
attendant la montée des eaux [Esperando a subida das águas] (J.-C. 
Lattès, 2010), escrevo: “ Um terrorista não é simplesmente um 

excluído, excluído de sua terra, excluído da riqueza, excluído da 
felicidade, que tenta de maneira desesperada e talvez bárbara fazer 
escutar sua voz?”  
Esperava que numa época tão melindrosa, tal definição pudesse 
suscitar várias reações. 4(CONDÉ, 2012, p.13) 

 

                                                           
4 Plus d'une fois, j'ai regretté que des flèches contenues dans mes textes n'aient pas été perçues. Ainsi dans 
mon dernier roman En attendant la montée des eaux (J.-C. Lattès 2010), j‟écris: “ Un terroriste n‟est-il 
pas tout simplement un exclu, exclu de sa terre, exclu de la richesse, exclu du bonheur, qui tente de 
manière désespérée et peut-être barbare de faire entendre sa voix?” J'espérais que dans notre époque si 

frileuse, une telle définition pourrait susciter diverses réactions. 

404

MUSEU1076
Pencil



9 

 

               Além da confrontação com as obras, dados biográficos são expostos a todo 

instante como, logo de início, em La vie sans fards, por exemplo, ao relatar que seu pai 

tinha uma pequena empresa de poupança e empréstimo, chamada Caisse des Prêts 

Coopérative, e, ao longo da obra, dados sobre sua mãe, professora, sobre sua avó, 

analfabeta e excelente cozinheira, seus filhos, seus amores são conferidos a todo 

instante pelo leitor investigador, estabelecendo-se assim um diálogo de proximidade 

entre este e a autora . Segundo Leonor Arfuch:  

Assim, o diálogo na proximidade com o autor tentará descobrir, além 
da trama e das vozes, das adivinhações e das armadilhas do texto e 
mesmo das “explicações” preparadas para a ocasião, aqueles materiais 

indóceis e misteriosos da imaginação, de que maneira a vida ronda a 
literatura ou a literatura molda a vivência. (ARFUCH, 2010, p.212) 
 

 O fato de muitas de suas personagens serem parecidas com a própria autora, 

suas vivências, seus anseios e tensões reforçam a fala de Maryse Condé ao ser 

entrevistada por Suzanne Crosta (1998): “Só posso falar daqueles que se parecem 

comigo.” 
5 (Apud CROSTA, 1998, p.125) 

 Ainda nessa mesma entrevista, quando Suzanne Crosta afirma que Condé de um 

romance a outro evoca tanto as lembranças dos seres que a impressionaram quanto dos 

lugares pelos quais passou e continuam a morar nela, a escritora dialoga e afirma: “É 

evidente que os lugares em que morei, e que moram em mim, são a referência de meus 

escritos.” (Apud CROSTA, 1998, p.124) 

A autora projeta nos seus livros, isto é, no universo fictício, a história da sua 

vida, a sua experiência individual, os seus traumas, seus recalques; toda a matéria de sua 

obra faz parte daquilo que ela precisa e quer exteriorizar em busca da autocompreensão, 

do entendimento e, por conseguinte, da autoanálise.  

Na medida em que exterioriza a matéria de sua psique, a sua subjetividade, 

tornando-a objeto palpável, através da escrita, ela também se volta para si mesma, no 

mergulho intenso na própria consciência. A distância entre o vivido e o narrado permite 

essa reflexão autoanalítica e crítica. As experiências do passado tornam-se presente 

através da rememoração e do novo sujeito que as escreve. E, por se tratar de uma 

ficcionalização de si, essa projeção pode dar-se de maneira mais livre, ou até mesmo 

mais idealizada, pois não se trata mais do eu, mas sim do ser-ficcional.  

                                                           
5 Je ne peux parler que de ceux qui me ressemblent. 
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A escrita do eu é real e ficcional, e, é através dessa “mentira” que a autora revela 

a si mesma e o seu íntimo, iluminando os “territórios obscuros de sua personalidade”. 

Assim, percebe-se nas obras de Condé citadas em suas autobiografias que o gesto 

autobiográfico sempre foi marca em seus escritos e é passível de ser efetuado em 

momentos de escrita não intencionalmente autobiográficos.  

Mais do que falar de errância, definiria assim a problemática de minha 

obra. Ela se modela sobre minhas reflexões, minhas hesitações, 

minhas buscas e minhas soluções jamais definitivas. Por outro lado, 

estou sempre à procura de uma estrutura narrativa que abrace as 

ambiguidades de meu pensamento.6 (Apud CROSTA, 1998, p.123) 

A literatura é a construção de um mundo, de um universo de ficção no 

qual se dispõem os sinais à sua maneira. Para mim, não é somente o 

lugar onde coloco as questões que me interpelam, mas onde eu lhes 

proponho soluções mesmo provisórias. 7 (Apud CROSTA, 1998, 

p.128) 

 

Os intertextos com seus próprios romances dialogam nas duas obras 

autobiográficas mais recentes a todo instante, apresentando sempre um dado da 

realidade usado para fomentar suas obras ficcionais; de Heremakhonon a En attendant 

la montée des eaux, sempre tentando mostrar, a cada obra, o poder que a autora tem em 

mãos, o poder de ficcionalizar o vivido. 
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PROFANAÇÃO AUTOBIOGRÁFICA EM POR QUE A CRIANÇA COZINHA NA 

POLENTA, DE AGLAJA VETERANYI 

Alexandre Ferreira Velho (PUC-Rio) 

 

 

RESUMO: Este artigo apresenta uma leitura preliminar do romance Por que a criança cozinha 
na polenta da escritora romena Aglaja Veteranyi, que foi traduzido no Brasil em 2004, por 
Fabiana Macchi. A leitura do livro se desenvolve a partir do que chamamos aqui de profanação 
autobiográfica, proposição que se dá a partir do cruzamento daquilo que o filósofo italiano 
Giorgio Agamben (2007) chamou de profanação e da constelação de conceitos moventes do 
espaço biográfico, apresentados por Leonor Arfuch (2010). A perspectiva deste trabalho, encara 
o romance de Veteranyi como uma narrativa resistente à classificação tradicional de gêneros, e 
busca, através do termo profanação autobiográfica, não o estabelecimento de um novo termo de 
categorização, mas sim a articulação de um modo de leitura interessado em objetos que parecem 
carregar explicitamente um desejo de tensionar (produzir tensão) determinadas características 
atribuídas ao gênero autobiografia.  O artigo reflete sobre o gesto profanatório do autobiográfico 
no romance de Veteranyi através do caráter fragmentário da narrativa e do impulso imaginativo 
articulado pela voz da criança que narra a história.  
 
Palavras-chave: Profanação Autobiográfica. Aglaja Veteranyi. Por que a criança cozinha na 
polenta. Imaginação. Autobiografia. 
 
 
Profanações autobiográficas – pensar narrativas resistentes 

 

Este texto é parte de uma reflexão que venho desenvolvendo na minha pesquisa 

de tese de doutorado em Literatura, Cultura e Contemporaneidade, na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro. A tese, por sua vez, é um desdobramento da 

minha pesquisa de dissertação do mestrado, desenvolvida na mesma instituição, 

intitulada Autobiografia Cultural e Performance de Identidade: uma leitura alternativa 

de “The Autobiography of an Ex-Colored Man” de James Weldon Johnson. Meu 

desenvolvimento com e sobre o romance (Autobiografia de um ex-negro, na tradução 

brasileira), nessa referida pesquisa, focou-se em uma perspectiva que encarava tanto a 

questão da identidade, quanto a questão da autobiografia de modo complexo, processual 
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e não dicotômico. Dito de outro modo, investiguei, a partir de indícios incitados pelo 

próprio romance, o seu duplo caráter performático: um relacionado ao gênero textual – 

um texto que se inscreve e se encena ora como autobiográfico, ora como romance; e 

outro relacionado à identidade – um narrador-personagem que usa de suas 

particularidades fenotípicas para transitar entre os universos negro e branco nos Estados 

Unidos após os anos da Guerra de Secessão. 

 Embora não tenha empregado o termo profanações autobiográficas para 

dialogar com o romance de Johnson, tenho convicção, após um certo distanciamento e 

uma releitura desse trabalho, que já estavam ali determinados apontamentos e algumas 

provocações que me levam a pensá-lo hoje. Quero dizer que The Autobiography of an 

Ex-Colored Man é, pelas razões supracitadas, um ato profanatório do discurso 

autobiográfico considerado tradicional. 

 A proposição do termo profanações autobiográficas se dá a partir do 

cruzamento entre a teoria desenvolvida pelo filósofo italiano Giorgio Agamben (2007) 

em seu livro Profanações e uma constelação de conceituações relacionada ao que a 

teórica argentina Leonor Arfuch (2010) chamou de “espaço biográfico”. 

Minha pretensão na pesquisa de doutorado não é traçar uma genealogia do 

auto/biográfico, prática que realizei, de certa forma, ao longo da minha pesquisa e da 

escrita da dissertação. Entretanto, cabe recordar que sua ampla tradição remonta às 

escrituras autografas do século XVIII, as quais moldaram a sensibilidade do sujeito 

moderno – autobiografias, memórias, testemunhos, confissões, diários íntimos, 

correspondências; gêneros que se tornaram “canônicos” sem perder sua vigência e que 

continuam em forte diálogo com as novas formas de escrita de construção de selves. 

O pioneiro nos estudos sobre o tema (e que não posso deixar de citar) é o 

pesquisador francês Philippe Lejeune que, tomado pelo afã estruturalista dos anos de 

1970, tentava definir as características da autobiografia como “narrativa retrospectiva 

em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, quando focaliza sua história 

individual, em particular a história de sua personalidade” (LEJEUNE, 2008, p. 14). 

Segundo essa perspectiva tradicional, as autobiografias se relacionam majoritariamente 

a homens, muito frequentemente uma figura pública, que narra sua história, como ela 

teria supostamente acontecido, retrospectivamente em primeira pessoa e apresenta um 

certo aprendizado ou conselho moral ao fim. 
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A proposição de Lejeune permaneceu durante muito tempo (e talvez ainda 

permaneça) como o dispositivo que cerceou (cerceia) o que poderia (pode) e não 

poderia (pode) ser considerado uma autobiografia. 

Entendo dispositivo na perspectiva de leitura que Giorgio Agamben (2009) 

apresenta das proposições do filósofo francês Michel Foucault sobre o assunto. Em seu 

ensaio O que é um dispositivo?, Agamben conceitua o termo como 

 

qualquer coisa que tenha algum modo a capacidade de capturar, 
orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar, assegurar os 
gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos viventes. Não 
somente, portanto, as prisões, os manicômios, o Panóptico, as escolas, 
as confissões, as fábricas, as disciplinas, as medidas jurídicas etc., cuja 
conexão com o poder é em um certo sentido evidente, mas também a 
caneta, a escritura, a literatura, os computadores, os telefones celulares 
e – por que não – a própria linguagem, que talvez é o mais antigo dos 
dispositivos, em que há milhares e milhares de anos um primata – 
provavelmente sem se dar conta das consequências que se seguiriam – 
teve a inconsciência de se deixar capturar. (AGAMBEN, 2009, p. 40-
41) 

 

Essa proposta de pesquisa toma, como ponto inicial a conceituação de Lejeune e 

se debruça sobre distintos modos como se podem narrar a vida e a experiência humanas. 

O objetivo principal é ir além da mera inclusão de “exemplos” e/ou gêneros dentro de 

um reservatório das formas cambiantes que esse tipo de narração pode assumir1. Como 

dispositivo, o conceito de autobiografia tal como estabelecido por Lejeune aproxima-se 

do que Agamben define como religião, pois ela segrega e classifica determinados atos, 

validando e consagrando uns e impossibilitando a visibilidade de outros. 

 

Pode-se definir como religião aquilo que subtrais coisas, lugares, 
animais ou pessoas ao uso comum e as transfere para uma esfera 
separada. Não só não há religião sem separação, como toda separação 
contém ou conserva em si um núcleo genuinamente religioso. O 
dispositivo que realiza e regula a separação é o sacrifício. 
(AGAMBEN, 2007, p.65-66). 

 

                                                           
1 Gostaria de esclarecer que não tenho o intento de cunhar um novo termo que porte todas as chaves de 
leitura de discursos (auto)biográficos. A minha proposta não é reivindicar a “descoberta” de um “novo 

gênero literário”, mas sim articular um modo de olhar determinadas obras, as quais parecem ter como 
elemento fundante, a explícita intenção de esgarçar as características ditas fundamentais de uma 
autobiografia tal qual conceituada por Lejeune. 
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O conceito de profanação apresentado por Agamben vem como proposta de dar 

relevo a determinadas práticas artísticas autobiográficas que resistem, des-criam e 

retiram o dispositivo autobiografia do seu lugar sagrado. 

Em entrevista concedida à Folha de São Paulo, em 18 de outubro de 2005, o 

filósofo apresenta o significado da ação de profanar: 

 

O que está realmente em questão é, na verdade, a possibilidade de 
uma ação humana que situe fora de toda relação com o direito, ação 
que não ponha, que não execute ou que não transgrida simplesmente o 
direito. (...) E talvez ‘política’ seja o nome desta dimensão que se abre 

a partir de tal perspectiva, o nome do livre uso do mundo. Mas tal uso 
não é algo como uma condição natural originária que trata de 
restaurar. Ela está mais perto de algo de novo, algo que é resultado de 
um corpo-a-corpo com os dispositivos do poder que procuram 
subjetivar, no direito, as ações humanas. Por isso, tenho trabalhado 
recentemente sobre o conceito de ‘profanação’ que, no direito romano, 

indicava o ato por meio do qual o que havia sido separado na esfera da 
religião e do sagrado voltava a ser restituído ao livre uso do homem. 
(AGAMBEN, 2005) 

 

Profanar é, então, uma ação política que busca devolver o que está consagrado 

ao livre uso dos homens, ou ao uso comum dos homens. “Profanar significa abrir a 

possibilidade de uma forma especial de negligência, que ignora a separação, ou melhor, 

faz dela um uso particular.” (AGAMBEM, 2007, p.66). 

Dentro dessa perspectiva tenho me interessado pelo uso da profanação por 

identidades e subjetividades minoritárias e/ou periféricas na constituição de atos 

autobiográficos. Uma vez que, sendo a autobiografia um dispositivo de poder associado 

à escrita individual sobre a personalidade de um sujeito branco, eurocêntrico e 

colonizador, os diversos usos operados por essas “vozes menores” abolem e cancelam 

as separações que a autobiografia, como sagrado, havia separado e petrificado. 

É nesse amplo panorama de aproximação, de um corpo-a-corpo com 

experimentações de arte e escritura expandidas2, onde se desdobram formas 

autobiográficas híbridas e profanadas, novas e nem tanto, resistentes a uma catalogação, 

que invisto meu olhar sobre o livro Por que a criança cozinha na polenta, de Aglaja 

Veteranyi. 

                                                           
2 Entendo o conceito de arte e escritura expandidas a partir do desenvolvimento do professor e 
pesquisador Roberto Correa dos Santos, em seu livro (manifesto, experimento?) No contemporâneo: arte 
e escritura expandidas. A partir de um olhar complexificado e adisciplinar da Teoria da Arte, Santos 
busca trabalhar com “as questões formuladas e as aberturas propostas por obras de constituição 
indecidível, que lidam com tipos múltiplos de escrita e de plasticidade a um só instante, reforçando, em 
especial, a tensão afirmativa entre arte e escritura” (SANTOS, 2011, p.8) 
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Fragmentação e imaginação como gestos profanatórios 

 

Não grito. Joguei minha boca fora. (VETERANYI, 2004, p. 39) 

 

  A imaginação também é autobiográfica. (MACCHI, 2004, p. 10) 

 

Por que a criança cozinha na polenta é o primeiro livro de Aglaja Veteranyi. 

Trata-se de uma narrativa de cunho fortemente autobiográfico, mas que não consegue, 

exatamente porque não aspira a, reconstruir uma totalidade hipotética, uma coerência 

retrospectiva dos acontecimentos ou uma restituição da perda e do trauma, 

características tão perseguidas dentro de uma construção autobiográfica, chamada de 

“clássica” ou “canônica”. 

Dentro do meu escopo de pesquisa de atos pseudo/auto/biográficos, ou, como 

venho tateando e tentando chamar, atos de profanações autobiográficas, o livro de 

Veteranyi é um interessante ponto de discussão. Nele a autobiografia não consiste, na 

verdade, no relato dos acontecimentos de uma vida, mas em um rumor profundo e 

secreto, de tentativa de articulação de uma experiência extrema, que só se torna 

perceptível na escrita. 

Como forma autobiográfica profanada, o livro é, em si, duplamente híbrido: 

tanto a sua forma, quanto o seu conteúdo, não seguem parâmetros de categorias 

estanques e pré-definidas. 

 

(...) É um livro sobre limites, sobre fronteiras. Não sobre fronteiras 
definidas, estanques, mas, sim, sobre fronteiras constantemente 
permeáveis, indefinidas. Entre o poético e o grotesco, entre a realidade 
a imaginação, entre o sonho e a desilusão, entre ficção e autobiografia, 
entre poesia e dor, beleza e infâmia, melancolia e vitalidade, culpa e 
inocência. (MACCHI, 2004, p.9) 

 

A partir da perspectiva de uma criança, Veteranyi apresenta, nos quatro 

momentos que compõem o livro, a vida de uma família de artistas circense que foge da 

ditadura de Ceausescu, na Romênia, em busca do sonho de liberdade, dinheiro, fama e 

felicidade. A família passa a viver no “estrangeiro”, como a própria narradora relata no 

início do romance: 
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Aqui, todos os países estão no estrangeiro. 
O circo está sempre no estrangeiro. Mas no trailer, estamos em casa, 
eu abro a porta do trailer o menos possível, para a casa não evaporar. 
As berinjelas assadas da minha mãe cheiram, em todos os lugares, 
igual como em casa, não importa em que pais estejamos. Minha mãe 
diz que aproveitamos muito mais do nosso país no estrangeiro, pois 
toda a comida do nosso país é vendida no estrangeiro.  
 
SE ESTIVÉSSEMOS EM CASA, TUDO CHEIRARIA COMO NO 
ESTRANGEIRO? 
 
Só conheço meu país pelo cheiro. Ele tem o cheiro da comida da 
minha mãe. 
Meu pai diz que a gente se lembra do cheiro do país da gente em toda 
a parte, mas só o reconhece quanto está longe. (VETERANYI, 2004, 
p. 19) 

 

Uma narrativa escrita através de fragmentos, que mobiliza e mescla descrições 

de eventos e de personagens com o uso de listas, rememorações com fabulações, 

imaginações e devaneios da narradora-personagem, a qual nos conduz pelo caminho de 

busca do conhecimento de si mesma, da sua própria identidade. Uma narrativa que 

envolve o leitor pelo uso de construções poéticas e imaginativas próprias da infância, 

mas que ao mesmo tempo choca, ao trazer verbalizado, muitas vezes em letras 

literalmente GARRAFAIS, como numa espécie de grito-sussurro, situações que não 

associamos com a vivência de uma criança. 

 Sob o olhar desta criança, somos levados a observar as tentativas de construção e 

de compreensão de sua própria identidade. Paralelo a isso, no nomadismo e nas 

perambulações da história, que acompanham os próprios trânsitos da família circense, 

os fragmentos da história dessa família desterrada e refugiada, bem como os 

personagens, nos são apresentados. 

A mãe se pendura pelos cabelos todas as noites na cúpula do circo e faz 

malabarismos, um número circense que deixa a narradora com um desejo paradoxal e 

dúbio de medo e de vontade que ela cai e morra. “ESPERO O DIA INTEIRO QUE 

CHEGUE A NOITE. SE MINHA MÃE NÃO CAI DA CÚPULA, DEPOIS DO 

ESPETÁCULO JANTAMOS JUNTOS SOPA DE GALINHA. ” (VETERANYI, 2004, 

p.33) 

O pai é um palhaço, produtor de pequenos filmes caseiros, que carrega consigo 

um sonho de toda a família se tornar famosa. “Ele cola nossas fotografias na tela. 

Depois, fotografa a televisão. Aqui somos nós, ele diz para as pessoas importantes, já 

aparecemos muitas vezes na televisão! ” (VETERANYI, 2004, p.54) 
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A irmã é acrobata, apesar da pequena deficiência na perna. “Meu pai atropelou a 

sua perna com um trator, para que ela nunca encontre um marido e fique sempre com 

ele.” (VETERANYI, 2004, p.31). Pelos relatos da narradora-personagem, somos 

levados a entender que a irmã é abusada pelo pai. É ela também quem inventa e instiga 

a formulação da fábula, para acalmar os medos da narradora, de uma criança que 

cozinha na polenta. 

A vida da narradora-personagem não é apresentada de maneira cronológica, 

seguindo as etapas de desenvolvimento de um sujeito. Seguindo um fenômeno das 

típicas brincadeiras de crianças, a vida narrada é apresentada numa sucessão de “de 

repentes”: “DE UMA HORA PARA OUTRA, minha irmã e eu fomos levadas para uma 

casa nas montanhas” (VETERANYI, 2004, p. 87); “DE REPENTE A SENHORA 

SCHNYDER veio buscar minha irmã” (VETERANYI, 2004, p. 119). As cesuras que 

interrompem a história, correspondem a um desmoronamento da própria narradora-

personagem e do mundo “real” que ela inventa, como um toque acidental sobre uma 

peça de dominó que desencadeia a queda de todos anteriormente enfileirados ou como 

um leve sopro que engatilha o desmoronar de um frágil castelo de cartas. “Dentro de 

mim, tudo se dissolve, e um vento me atravessa” (VETERANYI, 2004, p. 41), é o que 

escreve Aglaja, ao ver o circo sendo desmontado, enquanto jaulas e trailers são 

conduzidos à estação ferroviária, como num grande “cortejo fúnebre” (VETERANYI, 

2004, p. 41). 

“CONTADA PELA MINHA MÃE, NOSSA HISTÓRIA VARIA TODOS OS 

DIAS” (VETERANYI, 2004, p. 64). Diante da violência de uma vida fragmentada, que 

não consegue se estruturar sobre uma linha racional, pois ela é variante e movente como 

os personagens e a história que eles fazem parte e compõem, a menina tenta reunir os 

cacos que a constituem. Por vezes, a sensação de desmoronamento é intensa, 

estendendo a linguagem ao corpo: “DEIXO CAIR MINHA PELE NO CHÃO” 

(VETERANYI, 2004, p.94). Outras vezes, no entanto, numa tentativa precária de 

pertencimento de encontrar algo que permaneça sem imprevistos, frente a realidades 

múltiplas e díspares, ela junta pedaços e os aspectos imaginativos se afastam e a 

realidade emerge crua: “Na hora do abate, o cacarejo das galinhas é internacional, 

entendemos, não importa o lugar” (VETERANYI, 2004, p. 62). 

A narradora não utiliza de frases e construções bem acabadas para construir sua 

história. Profanando a autobiografia, ela experimenta a história (sua e também 

imaginada) a partir de uma escrita igualmente dilacerada. Os sustos, as quedas e os 
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despedaçamentos de sua vida coincidem com a fragmentação da narrativa: os dois 

formam uma única e mesma trama, isto é, o mundo de Aglaja. Diante disso, uma 

pergunta nos atravessa: como poderia ela, afinal, construir narrativas sequenciais e 

cronológicas a partir de uma vida, constantemente, cortada em pedaços? 

Um caminho talvez passe pela lembrança do que nos sugere a tradutora do livro 

para o português Fabiana Macchi, que em seu texto de apresentação do romance aponta 

para o fato de que “a imaginação também é autobiográfica” (MACCHI, 2004, p.10). 

Seguindo esse indício, a imaginação, faculdade criativa própria das crianças, quem sabe 

seja a única forma de esboçar uma narrativa de vida. Nesse sentido, a fragmentação e o 

caráter imaginativo funcionam como modos desarticuladores do dispositivo 

autobiografia, ou como viemos procurando desenvolver (ainda que de forma inicial) 

nesse artigo, caracterizam o aspecto profanatório do livro Por que a criança cozinha na 

polenta. 
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A PAISAGEM URBANA DE PORTO VELHO E A CONSTITUIÇÃO 

ESTÉTICA DE UMA “POÉTICA DAS RUÍNAS” NA AMAZÔNIA OCIDENTAL 

 

Alexandre Pacheco (UNIR) 

 

Resumo: Essa pesquisa tem como intenção analisar alguns elementos da paisagem urbana 
contemporânea da cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, Amazônia, em perspectiva 
comparativa com as representações da literatura histórica e de ficção produzida sobre a cidade, 
mas também em comparação com as representações da literatura de ficção e da crítica literária 
produzida sobre a Amazônia nos últimos cem anos. A análise incidirá sobre os processos de 
intervenções que expressam os padrões políticos do poder, como também os padrões 
econômicos, estéticos e culturais da vida local e que se relacionam com a promoção da 
fragmentação, da falta de unidade, da distorção e até mesmo da própria destruição de certos 
elementos da paisagem urbana contemporânea da cidade de Porto Velho. Nossas referencias 
teóricas irão se basear no diálogo com autores como João Henrique Bonametti que influenciado 
por Walter Benjamin entende o conceito de paisagem urbana como produto de complexas 
percepções do homem sobre ela. Esse conceito de paisagem urbana, por outro lado, nos leva ao 
estudo da literatura de ficção produzida sobre a cidade de Porto Velho e sobre a Amazônia, bem 
como a crítica literária que se debruçou sobre ela. Sobretudo se considerarmos as possibilidades 
da paisagem urbana de Porto Velho - através das suas formas fragmentadas, distorcidas ou 
destruídas - nos revelar as imagens simbólicas de uma trágica vida urbana em relação ao avanço 
da inserção da cidade ao capitalismo nacional e internacional. Imagens que se relacionam, por 
sua vez, com os enredos apocalípticos, com os enredos trágicos e violentos, com as imagens de 
ruínas percebidas em boa parte da literatura de ficcção da Amazônia e que foram percebidos por 
críticos como Francisco Foot Hardman e Jaime Gizburg, ambos influenciados por Walter 
Benjamin.  
 

Palavras-chave: Paisagem urbana. Porto Velho. Poética das ruínas. 

 

O presente trabalho tem como intenção analisar alguns elementos da paisagem 

urbana contemporânea da cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, Amazônia, em 

perspectiva comparativa com as representações da literatura histórica e de ficção 

produzida sobre a cidade, mas também em comparação com as representações da 

literatura de ficção e da crítica literária produzida sobre a Amazônia nos últimos cem 
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anos. A análise incidirá sobre os processos de intervenções que expressam os padrões 

políticos do poder, como também os padrões econômicos, estéticos e culturais da vida 

local e que se relacionam com a promoção da fragmentação, da falta de unidade, da 

distorção e até mesmo da própria destruição de certos elementos da paisagem urbana 

contemporânea da cidade de Porto Velho. 

Vejamos, neste sentido, o que poderíamos chamar de “O cemitério das 

Locomotivas” da legendária Estrada de Ferro Madeira Mamoré - E.F.M.M. e que foi 

constituído, a partir de nosso entendimento do que Manuel Rodrigues Ferreira (2005), 

em seu livro A Ferrovia do Diabo, se refere como o abandono da E.F.M.M. iniciado a 

partir da transferência da responsabilidade de seu trafego da Rede Ferroviária Federal 

para a Diretoria de Vias e Transportes, do Ministério da Guerra, a partir de meados dos 

anos de 1960. 

  A partir daí a ação da força desagregadora da natureza (pois mesmo o aço das 

locomotivas se deteriora frente à ação do regime rigoroso do calor, das chuvas e dos 

períodos de secas na Amazônia Ocidental) e a depredação e roubo de seus 

equipamentos tem levado as máquinas do “Cemitério das locomotivas” a uma gradativa 

destruição.  

É interessante se perceber, no entanto, que essa representação da paisagem 

portovelhense em termos de uma estética das ruínas se constitui como sendo os 

resquícios de uma parte do passado da E.F.M.M. e a possibilidade de concepções sobre 

ele.  

Dessa forma, como uma das últimas reminiscências do patrimônio que um dia 

formou a E.F.M.M., bem como o sítio de Santo Antônio e o Cemitério da Candelária 

ligado a E.F.M.M, tais resquícios 

[...] destroçados e isolados, evocam a lembrança de como foram um 
dia vivos e significativos; outros já se apresentam reformados e ainda 
com utilidade prática; outros ainda alterados até o ponto de serem 
irreconhecíveis e estarem totalmente imersos no ser e na vida do 
presente; e este nada mais é do que a síntese do todos os restos do e 
resultantes do passado. (DROYSEN, 2010, p. 42). 

Reminiscências, enfim, que conseguiram sobreviver (ainda que em ruínas) 

diante do desmonte e abandono da EFMM induzido, de acordo com Rodrigues (2005), a 

partir do Decreto n 58501, de 25 de maio de 1966, em que o presidente Castello Branco 

transferiu a responsabilidade do tráfego da Estrada de Ferro Madeira Mamoré que 

pertencia a Rede Ferroviária Federal S. A. para a Diretoria de Vias e Transporte ligado 

ao Ministério da Guerra.  
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Ainda, de acordo com Rodrigues, “[...] pelo referido decreto, cumpriria ao 5º 

Batalhão de Engenharia e Construção (5º BEC), sediado em Porto Velho, substituir a E. 

F. Madeira Mamoré por uma rodovia.” (RODRIGUES, p. 375). 

Vejamos, no entanto, como esses resquícios nos revelam no presente percepções 

sobre esse processo de desmonte da Ferrovia.  

Segundo Rodrigues (2005), o conhecimento público do desmonte da E. F. M. M. 

deu-se de forma inusitada e um tanto dramática a partir de 1971, pois de acordo com 

notícia intitulada “Madeira Mamoré está chegando a São Paulo” e publicada no jornal O 

Estado de São Paulo de 4 de julho de 1971, a partir de uma licitação pública todo o 

aparato da E.F.M.M. estava sendo vendido como sucata para siderúrgicas em São Paulo.   

De 12 em 12 dias, entra na Capital um caminhão vindo de Porto 
Velho, carregado com o que resta da Estrada do Diabo - pedaços de 
locomotiva, caldeiras e sinos. Hoje, 250 cruzeiros por tonelada é o 
preço da ferrovia. (...) Conforme Aderbal Luís Vieira, vencedor da 
concorrência de compra da sucata da estrada, este é um preço de 
ocasião: até o fim do ano o ferro-velho que ainda existe deverá custar 
mais. “Tenho que condicionar o meu preço ao custo da tonelada aqui 

em São Paulo” - justifica o comerciante. Atualmente, além do reajuste 
do preço da tonelada, a maior preocupação de Aderbal são seus 
caminhões que chegam a São Paulo carregando oito toneladas de 
sucata cada um. É um trabalho difícil: as 22 locomotivas, que estavam 
empilhadas no pátio do 5º Batalhão de Engenharia e Construção, 
tiveram que ser cortadas uma a uma antes de serem colocadas nos 
veículos. E a maioria das rodas e caldeiras custaram muito a ser 
carregadas até aos 80 caminhões que já chegaram a São Paulo: os ex-
empregados da ferrovia, os únicos que podem auxiliar Aderbal nessa 
operação, não querem que a Estrada desapareça. Toda vez que 
Aderbal pede a sua ajuda, a resposta é a mesma: “Só trabalhamos se o 

exército mandar”. E então Aderbal tem que recorrer ao 5º Batalhão 

responsável pela Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. (...) Por enquanto 
a Estrada de Ferro permanece intacta: as oitenta toneladas de sucata 
que chegaram a São Paulo eram constituídas de restos de locomotivas, 
rodas, ferramentas e caldeiras. Já no fim do ano começarão a ser 
retirados os trilhos, que colocados lado a lado perfazem 760 km. Está 
será então a derradeira viagem a ser feita na Estrada de Ferro. 
Embarcados em uma locomotiva – que no fim também será 
transformada em sucata – Aderbal e vários operários começarão a 
viajar em sentido contrário, de Guajará-Mirim para Porto Velho, 
desmontando os trilhos e jogando fora os 80 mil dormentes feitos de 
duríssima madeira do Amazonas. (...) Mas até que a Estrada de Ferro 
Madeira-Mamoré acabe serão necessários ainda dois anos: Aderbal 
espera conseguir 9 mil toneladas de sucata. Desde que venceu a 
concorrência para a compra do material da velha estrada, Aderbal 
deixou de ganhar muito dinheiro: além da sucata, foram jogadas em 
fornalhas paulistas centenas de equipamentos preciosos sob o ponto de 
vista histórico: picaretas de bronze datadas de 1808, sinos e apitos do 
começo do século e um número enorme de rodas, lampiões e 
telégrafos que, vendidos em qualquer antiquário, poderiam render-lhe 
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muito mais que a sucata. “Só soube do valor desse equipamento 

quando conversei com Manoel Rodrigues Ferreira de um trabalho 
sobre a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Ele me alertou sobre o 
interesse que essas peças têm para os antiquários da Capital e se 
propôs inclusive examinar comigo o que ainda resta”. (RODRIGUES, 

2005, p. 374-375). 
Entretanto, a partir de nossa leitura do livro A Ferrovia do Diabo de Manuel 

Rodrigues Ferreira, tudo indica que antes da chegada dos militares à direção da 

E.F.M.M. seus equipamentos por falta de investimentos já deviam estar em processo de 

degradação. 

Tal fato pode ser notado na reportagem de O Estado de São Paulo, segundo 

Rodrigues (2005), quando o Sr. Aderbal se refere como havendo 22 locomotivas 

empilhadas no pátio de Porto Velho, ou seja, de locomotivas que fazendo parte do 

patrimônio da E.F.M.M. há muito não deviam mais rodar. E considerando-se também 

que, de acordo com Rodrigues, em 1959 só existiam duas viagens por semana de Porto 

Velho a Guajará-Mirim e vice-versa, tal afirmação demonstra que muitas máquinas 

provindas da construção original da E.F.M.M. já deviam estar em abandono.  

Assim, de acordo com Rodrigues (2005), a denúncia por parte do jornal O 

Estado de São Paulo fez com que fosse suspensa a venda da Estrada de Ferro, fato que 

não paralisou o processo de desativação da mesma. Sendo tal ato de desativação feito de 

forma solene, de acordo com notícia de O Estado de São Paulo de 15 de julho de 1972: 

Às 19 e 30 horas do dia 10 de julho, as velhas locomotivas a lenha da 
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré acionaram seus apitos durante 
cinco minutos, pela última vez, num adeus aos 50 mil habitantes de 
Porto Velho. Elas encerravam naquele instante 50 anos de atividades 
ao longo dos 366 km que ligam a capital do Território de Rondônia a 
Guajará Mirim, na fronteira com a Bolívia. (RODRIGUES, 2005, p. 
377). 

E embora a venda do material tivesse sido suspensa, a ferrovia, por outro lado, 

seguiria sem ser preservada. 

De acordo com Rodrigues (2005), a notícia de uma nova tentativa por parte da 

REFESA em vender como sucata o equipamento da E.F.M.M. novamente surgiu em 

1979, a partir de notícia de O Estado de São Paulo, mas o que nos chamou a atenção foi 

à denúncia do total abandono por parte da REFESA dos equipamentos da Ferrovia 

como também do patrimônio ligado a ela.  

Vejamos como esse artigo de O Estado de São Paulo realizou a denúncia sobre 

as condições do sítio próximo onde se encontra o que chamamos de o “Cemitério de 

locomotivas”: 
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[...] Paralela ao rio Madeira, a ferrovia do diabo desenvolveu pequenas 
comunidades do ao redor de suas estações e que, como a estrada, estão 
condenadas ao desaparecimento. Santo Antônio do Madeira, por 
exemplo, já é apenas uma sucessão de ruínas. (RODRIGUES, 2005, p. 
380).  

A esse estado de abandono veio a somar-se, segundo Rodrigues (2005), a 

destruição sistemática de documentos presentes nos arquivos das estações que haviam 

sido preservados desde 1907, processo que culminou com uma grande fogueira de 

documentos no pátio da ferrovia em Porto Velho que havia levado horas para consumir 

toda a documentação.   

Esse processo de desmonte que ocorreu no transcurso da década de 1970, fez 

com que muitas locomotivas fossem abandonadas no percurso entre Porto Velho e 

Guajará Mirim e entre tais abandonos temos os das locomotivas que compõe o que 

chamamos de o “Cemitério das locomotivas”, local próximo a outro cemitério que 

também foi abandonado à destruição: o dos trabalhadores da E.F.M.M. intitulado 

Cemitério da Candelária. 

 

O estranhamento da cultura local diante das forças de civilização e a literatura 

amazônica do século XX 

 

Essa paisagem urbana singular representada pelo “Cemitério das Locomotivas”, 

por outro lado, contém esteticamente a permanência dos elementos constitutivos do 

estranhamento da cultura local em face do processo de modernização imposto pelas 

forças de civilização sobre a Amazônia a partir de final do século XIX e no transcurso 

do século XX.  

Paisagem muito próxima de outras paisagens descritas, de acordo com Francisco 

Foot Hardman (2009), em seu livro A vingança da Hiléia, pelo imaginário de cientistas, 

viajantes, religiosos, historiadores e literatos que retrataram a Amazônia como o 

produto de uma gênese incompleta.  

De acordo com Foot Hardman (2009), essa representação pode ser percebida em 

autores como Franklin Távora, que no prefácio ao livro O Cabeleira, de 1876, retratou a 

Amazônia em sua imensidão e natureza complexa, através da perspectiva de que toda e 

qualquer representação artística, científica, política sobre a região deveria ser realizada 

considerando-se o processo civilizatório e as leis do progresso que o desenvolvimento 

da economia da borracha instaurou nela e fez com que a Amazônia se transformasse em 

uma nova fronteira para a expansão do capitalismo. No citado manifesto Franklin 
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Távora delineia a Amazônia como um mundo que seria objeto dos mais variados 

anseios civilizatórios, tanto em termos de sua retratação literária como também em 

termos de sua inserção junto à cultura de elite do país. 

Essa perspectiva em relação à Amazônia, por outro lado, não evitou que Távora 

também olhasse para a região como um “território distante, remoto no tempo e no 

espaço, envolto nos mistérios de seus rios, florestas, línguas „sem história‟, enfim, no 

império de uma violência naturalizada, na fúria ancestral de uma natureza indômita.” 

(HARDMAN, 2009, p. 25).  

Para Foot Hardman (2009), por outro lado, essa visão de uma Amazônia de 

natureza violenta, bárbara e indômita às forças de civilização configurou-se como 

verdadeiro lastro de lugar-comum das narrativas que tiveram a Amazônia como foco 

central, podendo, inclusive, ser encontrado em autores de países vizinhos como o 

romancista colombiano José Eustasio Rivera, em sua obra La vorágine, de 1924. 

De acordo com Foot Hardman (2009), cabe ressaltar que esse lastro de lugar-

comum também pôde ser percebido a partir do final do século XIX e inícios do século 

XX, nas narrativas ficcionais de autores como Inglês de Souza, em obras publicadas 

entre 1876 e 1893, como O cacaulista, História de um pescador, O coronel sangrado, 

O missionário e Contos Amazônicos. Obras que se baseiam nas imagens presentes nas 

memórias de tapuios, caboclos e cabanos da região de Óbidos, no Pará, possibilitando a 

descrição por parte de Inglês de Souza da resistência cultural dessas populações contra a 

violência de coronéis. 

A partir dessa abordagem da literatura ficcional em autores como Franklin 

Távora e Inglês de Souza, Foot Hardman tratou da presença de Euclides da Cunha como 

um dos principais autores do realismo naturalista que passou a predominar como esteio 

da representação literária da Amazônia durante o século XX.  

Conquanto não fosse ficção no sentido da literatura que discutimos acima, 

podemos notar, a partir das análises de Foot Hardman sobre obras como À Margem da 

História, de Euclides da Cunha, o quanto esse realismo naturalista também incorporou o 

lastro de lugar-comum que constantemente procurou descrever a Amazônia como um 

território violento e bárbaro. Isso, sobretudo na narrativa que Euclides teceu para a 

construção da experiência dos seringueiros em constante luta e adaptação à natureza da 

floresta amazônica nos longínquos seringais do Acre. 

Nesse sentido Foot Hardman descreve uma Amazônia a partir de Euclides da 

Cunha em que a herança das faltas, das incompletudes já percebidas pelo escritor 
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fluminense também incorporam e representam em boa medida a racionalidade 

capitalista que nos últimos cinqüenta anos tem assolado a região. Racionalidade que a 

passos largos está descortinando a região ao mesmo tempo em que promove a 

impiedosa destruição de sua natureza e de seu patrimônio histórico. 

Dessa forma, a reflexão sobre a Amazônia de Euclides em A vingança da Hiléia 

possui um movimento que para Jaime Ginzburg (2010) se daria a partir de categorias 

negativas. Categorias voltadas ao estabelecimento de fios condutores por Foot Hardman 

para a explicação do movimento que Euclides realizou em seus escritos sobre a região e 

que são reveladores de imagens apocalípticas, trágicas, violentas, de deslocamentos e 

ruínas.  

Em A vingança da Hiléia temos uma amadurecida crítica sobre a obra de 

Euclides da Cunha, já que Foot Hardman, de acordo com Ginzburg (2010), expõe não 

só os aspectos internos da complexa e diversificada produção do autor de Os Sertões, 

mas também as linhas de continuidade que existiriam entre elas. Daí o entendimento do 

significado da Amazônia a partir da reflexão de como o autor de A Margem da História 

teria mobilizado recursos ficcionais inerentes ao seu realismo naturalista, sobretudo a 

partir de imagens representativas de um estranhamento diante das agruras impostas pela 

natureza amazônica. Tal projeção desse estranhamento então acabou por moldar 

aspectos ficcionais de sua obra. 

Quando Hardman descreve o estranhamento que Euclides vivencia em 
sua experiência no espaço amazônico - ponto que já havia proposto 
em Trem-fantasma -, sinaliza, em fragmento, um estranhamento que 
impregna a relação da Amazônia com o Brasil, a ambiguidade de sua 
inserção, sua enormidade impactante, suas precariedades, sua 
constituição com tensões. Ao mesmo tempo, apresenta a percepção 
inteligente e inquieta com que, em diversos gêneros textuais e 
adotando variados procedimentos formais, Euclides elaboraria 
imagens críticas e perturbadoras de seu tempo. (GINZBURG, 2010, p. 
415). 

Segundo Ginzburg (2010), A Vingança da Hiléia ao retomar a critica sobre a 

obra de Euclides procurou libertá-lo de classificações convencionais ao perseguir as 

relações de Euclides com o contexto histórico, sobretudo amazônico. Fato que 

percebemos se manifestar dentro do que Ginzburg se refere como sendo uma poética 

das ruínas: 

Essa poética das ruínas se coloca contra a totalização estética. Nesse 
sentido, um problema fundamental enfrentado, para uma crítica 
estética e política de imagens do Brasil, é a análise de imagens 
unificadoras, mitos de unidade nacional. Cito o autor: "Na construção 
de uma cultura brasileira unitária, apagam-se rastros da violência sob 
forma de massacre, batismo silenciador ou incorporação dos tiranos 
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ancestrais da sujeição voluntária". Mais adiante, dentro da mesma 
linha de reflexão: Unificações forçadas e unidades interessadas contra 
as diferenças socioculturais e contra restos e rastros a serem 
eliminados da memória, ou então, a serem cristalizados como 
figurações de um passado já suplantado, ficam fora do grande 
arcabouço de uma coletividade de destinos superpostos... 
(GIZNBURG, 2010, p. 416). 

Foot Hardman, de acordo com Ginzburg (2010), inclusive, nos fornece uma 

chave para o entendimento do que está por trás dessa “poética das ruínas”, ao 

demonstrá-la como a manifestação de um estranhamento por parte da Amazônia em 

relação ao Brasil na literatura de Euclides. “Poética das ruínas” presente na literatura 

que se opõe à mistificação de uma unidade nacional que configura o apagamento da 

violência, que elimina diferenciações, simula homogeneidades e manipula a memória 

coletiva. Contra a unidade forçada, a interpretação propõe a leitura textual de inspiração 

benjaminiana, que admite o fragmento como força histórica de teor crítico. 

Em lealdade às teses sobre história de Benjamin, que refletem sobre 
catástrofe histórica, Hardman avalia o trabalho de Euclides da Cunha 
examinando o problema de como narrar o massacre. Formula o 
impasse rigorosamente: "Como escrever essa história, como 
representar a catástrofe sem apagá-la? [...] Mas o narrador não a 
transcreve. Este é o seu limite". Assim como não cabe uma totalização 
da cultura brasileira, que representaria uma unidade homogênea 
autoritária, não cabe uma narrativa totalizadora de Canudos, que 
poderia amenizar o impacto catastrófico do que ocorreu. É no caráter 
problemático da narração que se observa a desmedida na relação entre 
a linguagem e a experiência. (GINZBURG, 2010, p. 415 - 416). 

Dessa forma, de acordo com Ginzburg (2010), semelhante a Canudos que se 

constituiria a partir de componentes aterradores, a Amazônia também se constituiria a 

partir dos excessos, daquilo que se manifestaria como desmedido. Diante da 

grandiosidade apocalíptica da região em que a percepção necessita de uma nova 

modulação frente à natureza hiperbólica, a linguagem convencional não parece 

conseguir captar de forma justa a manifestação de fenômenos ligados ao homem e à 

natureza que ali vivem. Diante de tudo isso, a Amazônia não se constituiria mais do que 

um fantasma na memória de Euclides, assim como também se constituiria como um 

fantasma na história do Brasil que passou a civilizar-se, sobretudo a partir de inícios do 

século XX.  

Creio haver em A vingança da Hileia um movimento similar ao que 
Hardman atribui a Rodrigues Ferreira, uma vez que categorias 
negativas - apocalipse, tragédia, violência, deslocamento, ruína - 
estabelecem fios condutores da reflexão. [...] A sustentação dessa 
ênfase está no princípio de que "verifica-se que a barbárie é aspecto 
constitutivo inerente à vida civilizada moderna. Barbárie civilizada 
(pelas leis e aparelhos policial-militares do Estado) é o que se tem 
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como prática cotidiana e secular". Isto é, a violência tem um papel não 
casual ou incidental, mas constitutivo dos processos históricos e 
sociais em pauta. (GINZBURG, 2010, p. 415). 

Categorias negativas que também podem ser vistas em Manoel Rodrigues 

Ferreira quando descreve o próprio desaparecimento do sítio de Santo Antônio. 

Localidade próxima ao que denominamos “Cemitério das ferrovias” que ora estamos 

analisamos: “[...] esse sítio, do qual parte era propriedade da REFESA e parte das ruas e 

praças públicas, estava em ruínas, ou seja, ninguém ainda o recebera de presente das 

autoridades do Governo do Território de Rondônia.” (RODRIGUES, 2005, p. 380). 

Esse aspecto demonstra, entretanto, que ao impacto das forças externas de 

civilização que promovem estranhamento na Amazônia, temos, por outro lado, a 

demonstração de como forças internas à região puderam agir para que esse 

estranhamento por trás de paisagens como a do “Cemitério das locomotivas” pudessem 

se reproduzir. 

[...] a Amazônia tem algo de excessivo, de desmedido. Hardman 
comenta em Euclides “o terror sublime diante da grande massa de 

água e vegetação”. A natureza hiperbólica, diante da qual os hábitos 
de percepção e a linguagem coloquial parecem pequenos, convida a 
pensar o Brasil, de modos imprevisíveis. Para Hardman, “a Amazônia 

[...] ficaria como fantasma na história do Brasil civilizado, assim como 
fantasmal na memória de Euclides”. (GINZBURG, 2010, p. 416). 

E essa metáfora pode ser materializada ao se visitar o “Cemitério das 

locomotivas” em Porto Velho, onde temos uma sequência de locomotivas que lá estão 

dispostas ao longo dos trilhos próximos ao Cemitério da Candelária, que ao serem 

engolidas pela floresta e degradadas pelo severo clima amazônico, gradativamente se 

transformaram em fantasmas do que um dia elas foram quando integras e em 

funcionamento.  

Assim, podemos notar a partir dessa perspectiva comparativa como essa 

paisagem em ruínas representada pelo “Cemitério das Locomotivas” possui estreitas 

relações - enquanto produto de um estranhamento da cultura local aos processos “ditos 

civilizatórios” - com as paisagens de destruição e violência que serviram de inspiração 

para a literatura de autores como Euclides da Cunha, entre outros, sobre a região 

Amazônica. 
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O TEXTO REFLETE O MUNDO: LITERATURA E SOCIEDADE EM 
LARANJA MECÂNICA. 

Bruna Wagner (UFMT) 

 
Resumo: O presente trabalho foi realizado a partir da análise da obra Laranja Mecânica (2011) 
de Anthony Burgess. Neste texto, levantamos a hipótese de que o personagem protagonista da 
obra, Alex, é construído e corrompido socialmente, sendo sua personalidade e ações reflexos da 
sociedade que o rodeia. O estudo se fundamenta no crítico literário Antonio Candido, que 
aborda em seu ensaio Literatura e Sociedade (2000) a temática da reflexão do ambiente social 
dentro da constituição do romance. O objetivo em que esta análise está apoiada é o de que o 
ambiente externo social tem fundamental contribuição na elaboração e formação das 
características presentes na produção ficcional Laranja Mecânica, que se voltam para a 
representação da realidade social. Este é um trabalho de cunho bibliográfico que utilizou para 
sua realização um levantamento histórico sobre a situação social da Inglaterra no período da 
escrita da obra de Burgess. Como suporte teórico, utilizam-se as teorias de Lukács (2000) sobre 
a teoria do romance e a formação dos gêneros literários de acordo com as características das 
sociedades que os formaram, de Goldmann (1976) e sua teoria sobre o herói problemático na 
sociedade moderna e de Antônio Candido (2000) e sua explicação sobre como o elemento 
externo pode se tornar interno à estrutura narrativa.  

Palavras-chave: Literatura e Sociedade. Laranja Mecânica. Anthony Burgess. 

1. Apresentação 

Neste trabalho levantamos a hipótese de que o personagem protagonista da obra 

Laranja Mecânica, Alex, escrita por Anthony Burgess, na Inglaterra durante a década 

de 1960, é construído e corrompido socialmente, sendo sua personalidade e ações 

reflexos do meio que o cerca. Visamos analisar como a influência dos elementos 

externos surtem efeito na constituição dos elementos internos do protagonista e de como 

esses elementos afetam as relações interpessoais e o caráter do jovem delinquente.  

O estudo se fundamenta no crítico literário Antonio Candido, que aborda em seu 

ensaio Literatura e Sociedade (2000) a temática da reflexão do ambiente social dentro 

da constituição do romance. O objetivo em que esta análise está apoiada é o de que o 

ambiente externo social tem fundamental contribuição na elaboração e formação das 

características presentes na produção ficcional Laranja Mecânica, de Anthony Burgess, 

que se voltam para a representação da realidade social.  
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2. O herói do romance: passagem do indivíduo épico ao moderno degradado 

Um novo gênero ascende junto com a modernidade: o romance. Com o romance 

também surge um novo indivíduo que se estabelece no interior deste. Com as 

transformações que aconteceram na sociedade a partir da consolidação dos valores da 

modernidade, o sujeito presente dentro das narrativas também se modificou e se 

adequou aos novos axiomas que se estabeleceram. Anterior ao romance existiu a 

epopeia, que fazia alusão às aventuras de um herói movido pelo sentimento patriótico. 

Já as motivações e temáticas do romance são diferentes às de outrora abordadas naquele 

gênero.  

Epopéia e romance, ambas as objetivações da grande épica, não 
diferem pelas intenções configuradas, mas pelos dados histórico-
filosóficos com que se deparam para a configuração. O romance é a 
epopéia de uma era para a qual a totalidade extensiva da vida não é 
mais dada de modo evidente, para a qual a imanência do sentido à 
vida tornou-se problemática, mas que ainda assim tem por intenção a 
totalidade. (LUKÁCS, 2000, p. 55) 

 Romance e epopeia diferem-se tanto temporalmente quando ideologicamente. 

Nesta o valor atribuído à vida era evidente, o herói vivia e morria por um propósito, 

sendo este alcançado ou não. No romance não nos é sempre evidente o intento de vida 

que guia o herói, muitas vezes ele sequer possui um, pois no ambiente do romanesco a 

vida tornou-se algo problemático, por vezes sem sentido atribuído, mas que, ainda 

assim, busca uma totalidade a ser alcançada. 

Epopeia e romance se distanciam também quanto suas formas de narrar o 

mundo. Na epopeia encontramos o verso, estrutura fechada, já no romance o verso é 

substituído pela prosa, estrutura que permite maior liberdade ao narrar. Podemos 

entender que “A epopéia dá forma a uma totalidade de vida fechada a partir de si 

mesma, o romance busca descobrir e construir, pela forma, a totalidade oculta da vida” 

(LUKÁCS, 2000, p. 60).  

Partindo do pressuposto de que a epopeia nos apresenta um ambiente que limita 

psicologicamente o herói, podemos afirmar que o romance surgiu para que os 

problemas da vida social de um indivíduo pudessem ser transmitidos de forma que 

englobasse todos os seus dilemas pessoais e sociais. No mundo moderno, no qual os 

indivíduos buscam se tornar seres de destaque, a epopeia não permitiria que o herói 

pudesse desenvolver-se enquanto elemento individual, pois “O herói da epopéia nunca 

é, a rigor, um indivíduo. Desde sempre se considerou traço essencial da epopéia que seu 
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objeto não é um destino pessoal, mas o de uma comunidade” (LUKÁCS, 2000, p. 67), 

por isso no momento em que a vida passou para um plano individual problemático, a 

epopeia foi substituída pelo romance. 

A escrita epopeica valorizava e enaltecia os heróis gregos, os heróis perfeitos, 

que não envelheciam e que conseguiam resolver todos os conflitos de maneira a estarem 

sempre ao lado dos verdadeiros valores de sua sociedade. O romance traz uma forma 

diferente de observar esse herói; não temos mais um mundo perfeito e fechado, de uma 

sociedade onde a alma era de harmonia (TADIÉ, 1992), agora observamos um herói 

problemático e que busca por valores autênticos que foram corrompidos.  

Mesmo partindo da ideia de que o herói do romance é um indivíduo isolado, não 

podemos deixar de perceber que por mais que o foco da narrativa esteja voltado para 

ele, o herói romanesco moderno, não se erige individualmente, sua construção 

psicológica depende de todo um aparato cultural e social no qual ele está inserido. A 

criação desses fatores externos (sociais, econômicos e culturais) é diretamente 

influenciada por um ou mais momentos históricos, sendo assim, a escolha temporal do 

romance reflete o íntimo do herói, ou seja, as influências históricas de uma determinada 

sociedade repercutem na criação da personalidade do indivíduo que está inserido 

naquele ambiente. Dessa forma, o herói moderno é um reflexo da sociedade em que 

vive, como observa Goldmann: 

O que não torna menos verdade o fato de que, em nossa opinião, e no 
sentido em que Hegel escreveu que “a Verdade é o Todo”, os 

verdadeiros objetos da criação cultural são, efetivamente, os grupos 
sociais, e não os indivíduos isolados; mas o criador individual faz 
parte do grupo, muitas vêzes por sua origem ou posição social, sempre 
pela significação objetiva de sua obra, e nêle ocupa um lugar que, sem 
dúvida, não sendo decisivo é, não obstante, privilegiado. (1976, p. 4) 

O romance gera uma busca incessante pela autenticidade do herói na sociedade, 

para sair do mundo da degradação e ocorrer, ao final, a sua conversão. Assim, podemos 

afirmar que o romance aborda a realidade da sociedade, em que tanto esta, quanto seus 

indivíduos são degradados, e com isso, tornam-se evidentes os conflitos internos que os 

personagens apresentam. Goldmann (1976), ao interpretar Lukács, nos diz que para ele 

toda forma de arte literária se desenvolve da necessidade de conhecer e de mostrar um 

conteúdo essencial, que revela a verdadeira realidade envolvida por heróis de caráter 

degradado por uma sociedade e por sua própria consciência.  

O herói do mundo moderno sofre e falha, seus pensamentos e ações estão 

ligados principalmente aos valores materiais impostos pelo meio que o cerca e pela 
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busca por dinheiro, sucesso e status fazendo assim com que haja uma deterioração das 

relações humanas na vida do sujeito da modernidade, ou seja, as relações interpessoais 

são deixadas de lado. Seguindo esses pontos problemáticos do herói surge o 

individualismo, movimento de afastamento com o mundo exterior e foco no 

crescimento e alcance dos interesses individuais. 

Na vida econômica, que constituiu a parte mais importante da vida 
social moderna, tôda relação autêntica com o aspecto qualitativo dos 
objetos e dos sêres tende a desaparecer, tanto das relações entre 
homens e as coisas como das relações inter-humanas, para dar lugar a 
uma relação mediatizada e degradada: a relação com os valôres de 
troca puramente quantitativos. (GOLDMANN, 1976, p. 15) 

Após o exposto, podemos entender que com o passar dos tempos, o herói deixou 

de ser visto como um ser inatingível e perfeito, como eram representados os heróis das 

epopeias. O herói que temos agora falha e comete erros e acertos, trilha uma vida 

destituída de fama ou glória, é uma pessoa muitas vezes comum, que se comporta de 

acordo com o meio em que está inserida. Esse ser que encontramos hoje protagonizando 

os romances que lemos é uma criatura individualista, sem grandes perspectivas. Os 

valores legítimos da vida são deixados de lado e substituídos pela busca incessante da 

realização de ideais supérfluos. Os elementos norteadores que guiam o herói não são 

considerados relevantes, os “sentidos” dados à vida deste indivíduo são corrompidos 

consequentes de um mundo que se encontra em igual estado. 

3. A obra e a sociedade 

Estimular a reflexão sociológica a partir de expressões artísticas em geral 

significa que podemos contar com informações que indicam que essas expressões não 

aparecem do nada.  É necessária complementaridade entre as divergentes áreas, analisar 

o vínculo entre a obra e o ambiente e levar em conta que alguém as criou em um 

determinado momento, num determinado contexto e que não devemos deixar de lado a 

análise estética do relato literário. Para Candido, mais do que tentar apontar traços da 

sociedade dentro da obra, é preciso perceber como “O externo (no caso, o social) 

importa, não como causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha 

um certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno” (2000, p. 6). 

Os elementos externos, que são caracterizados como a sociedade e seus 

elementos sociais, são importantes para a construção de elementos internos nas obras. 

São apresentados fatos que estão acontecendo ou aconteceram na sociedade, estes 

podem ser bons ou ruins, trazendo episódios reais, críticas, que podem ser representados 
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dentro do campo literário. Assim, as relações externas são capazes de moldar o 

elemento interno que está sendo construído ou que já foi criando ideias e características 

próprias a partir da análise do social. 

Candido considera como relevante a relação dos fatores sociais como uma 

maneira de explicação e organização das ideias, conteúdos, da obra em si, fornecendo-

lhe elementos que ajudam a validar o seu efeito sobre os leitores que o absorvem. Dessa 

maneira, a obra simples e pura não é um universo fechado que explica a si mesma, e sim 

algo orgânico, que não é totalmente isolado do mundo. (CANDIDO, 2000). Os fatores 

sociais devem ser emoldurados junto às formas estruturais que envolvem uma obra. É 

dessa forma que esta irá adquirir a própria composição artística, deixando de ser um 

elemento isolado passando a captar valores simbólicos que fazem com que o externo se 

transforme em interno. 

4. A Inglaterra no período pós-guerra 

Após a Segunda Guerra Mundial a Inglaterra passou por uma série de 

transformações tanto em seu cenário político quanto no ideológico. A Segunda Guerra 

Mundial foi para a Inglaterra uma retrospectiva da Primeira, porém foi menos 

traumatizante para o país que a enfrentou de maneira diferente, mesmo com todas as 

dificuldades. A Inglaterra passou a ser uma nação mais orgulhosa de si e mais unida. 

Vencer a guerra deixou sérias marcas na economia britânica. Para se manter durante o 

período de batalha, a nação inglesa contraiu exorbitantes dívidas com os Estados 

Unidos.  

A eleição de um governo trabalhista nos últimos meses de guerra demostrou o 

quanto a nação estava consciente de que novos tempos tinham chegado e de que eram 

necessárias novas medidas. Com a chegada do governo trabalhista ao poder foi adotada 

uma política que visava ao bem-estar social.  

Apesar das melhorias das condições sociais na vida da população britânica o 

povo ainda sofria e o governo trabalhista enfrentava grandes dificuldades financeiras, 

como a demasiada dívida com os Estados Unidos obtida durante o período da guerra. A 

política de severidade que o governo trabalhista se viu obrigado a implantar não lhe 

rendeu muita popularidade, e, apesar do seu excelente legislativo, sua maioria foi 

gravemente reduzida nas eleições de 1950. Os conservadores subiram ao poder, porém 

não planejavam modificar a legislação do bem-estar implantada pelos trabalhistas.  
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Durante os anos 50, a Inglaterra se beneficiou do desenvolvimento internacional. 

Uma crescente prosperidade era especialmente óbvia entre a classe média. Não obstante 

os restos inextinguíveis de pobreza e de perturbações industriais endêmicas, 

manifestadas em grandes greves, a grande maioria era mais rica do que antes (ZIERER, 

1978). Porém, a fase bem-sucedida pela qual a Inglaterra passava não durou muito 

tempo. Dificuldades no setor da economia foram surgindo e o sistema econômico 

vigente mostrou-se ineficiente. O governo conservador caiu e os trabalhistas voltaram 

ao poder. 

Mas o consumo desenfreado não foi acompanhado pelo investimento, 
e as instituições que cuidavam do bem-estar social deterioraram-se 
pela diminuição das subvenções do governo. [...] Dificuldades 
persistentes no controle da inflação e na manutenção de uma saudável 
balança comercial mostravam as debilidades do sistema econômico, e 
o recurso do governo à tática econômica stop-go – expansão num ano, 
contração no próximo – não só irritou o público, como revelou a falta 
de uma política de base a longo prazo. Em 1962, a imagem do 
“Supermac” aparecia velada: um escândalo sensacional envolvendo 

sexo e espionagem, e cruéis golpes e mudanças de ministros deixaram 
um sabor amargo. (ZIERER, 1978, p. 120) 

“Na década de 60, um ar de alegre frivolidade parece ter-se apoderado do país” 

(ZIERER, 1978, p. 121). Porém, mesmo com esse ar de alegria e juventude pairando 

sobre o país, os problemas sociais não sessaram, apenas ficaram fora de foco, o que 

gerou muitas críticas. Além disso, houve um aumento na criminalidade entre os jovens, 

causado na maioria das vezes entre as gangues urbanas que começaram a surgir nessa 

época. 

5. Laranja Mecânica  

Ao analisarmos os textos de Lukács (2000) sobre a teoria do romance e a 

formação dos gêneros literários de acordo com as características das sociedades que os 

formaram, de Goldmann (1976) e sua teoria sobre o herói problemático na sociedade 

moderna e de Antônio Candido (2000) e sua explicação sobre como o elemento externo 

pode se tornar interno à estrutura narrativa, percebemos que em seus discursos, todos 

falam das transformações da sociedade como mecanismos de mudança no ser, seja o 

homem comum ou o herói literário. Por consequência das profundas mudanças que 

foram ocorrendo com o passar dos séculos na mente, imaginário e no comportamento 

humano, coube à literatura a missão de adaptar-se para acompanhar esse 

desenvolvimento e satisfazer as necessidades do homem moderno. 
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Para exemplificarmos o que seria esse homem moderno, o ser degradado fruto 

de seu meio social e moldado de acordo com este último, adotaremos como exemplo o 

personagem protagonista e narrador Alex, de Laranja Mecânica, com o objetivo de 

tentar demonstrar como o meio é um princípio constituinte do indivíduo também dentro 

do campo narrativo.  

Tomando por norte o homem como sendo um reflexo do seu meio sociocultural, 

político e econômico, percebemos que Alex, que se encontra em uma Inglaterra 

futurista, porém que apresenta fortes traços da sociedade vigente na época de escrita da 

obra por Burgess, remetendo-se a diversos problemas sociais enfrentados pela Inglaterra 

na década de 1960, podemos apontar que o protagonista de Laranja Mecânica apresenta 

características que nos fazem acreditar que este seja uma personificação da sociedade 

que o cerca dentro da obra, bem como um é instrumento de uma crítica à certas mazelas 

da sociedade inglesa das décadas da época de escrita da narrativa. 

Laranja Mecânica (1962) conta a história do jovem narrador Alex, que faz um 

relato autobiográfico de suas experiências ao decorrer do livro. Alex é um adolescente 

transviado, líder de uma gangue, que perambula pelas ruas de uma Londres “futurista” 

decadente com seus Druguis, seus amigos, cometendo livremente os mais bárbaros atos 

contra homens e mulheres, tais como estupros, assaltos e espancamentos. Após cometer 

involuntariamente um assassinato, Alex é preso. Na cadeia, sua única chance de se ver 

livre da reclusão é participar como cobaia de uma experiência de cunho social 

desenvolvida com a intenção de eliminar tendências criminosas presentes em 

delinquentes. Ao conseguir se tornar um voluntário para participar da experiência, Alex 

se vê num processo doloroso e desumano, tanto quanto a ultraviolência que pregava e 

praticava.  

Após sair do programa de “reabilitação social”, Alex depara-se com as 

consequências do processo ao qual foi submetido. Com o objetivo de eliminar o 

comportamento criminoso de seus pacientes, o “tratamento” fazia com que os 

indivíduos submetidos a ele passassem a sentir um forte mal-estar físico a cada vez que 

tentassem cometer qualquer ato delinquente. Mesmo após passar pelo experimento Alex 

não deixa de sentir vontade de cometer atos hediondos, porém, por estar condicionado a 

ter reações físicas desagradáveis ao tentar pôr em prática seus pensamentos criminais, 

ele prefere não os cometer. No final da obra, o protagonista volta a conseguir pensar e 

agir como antes e ainda sai como vítima do sistema ao qual foi submetido 

(FERNANDES, 2011). 
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Durante a obra Alex se apresenta para nós leitores como um indivíduo 

extremamente violento e cruel, não possuindo nenhum sentimento de culpa, nem de 

arrependimento pelos atos bárbaros que comete juntamente com seus Druguis. Mesmo 

em momentos em que para refletir sobre suas ações, Alex não demostra nenhuma reação 

de remorso. 

Aparentemente, Alex não possui motivos que possam servir de pretexto para que 

o narrador tenha o comportamento que nos apresenta, porém, ao nos situarmos 

historicamente nos problemas sociais vivenciados na época da escrita de Laranja 

Mecânica, vamos encontrar diversos fatores que nos levam a entender os porquês que 

levam o protagonista a agir desta maneira degradada. A primeira característica que o 

Alex nos apresenta é a falta de objetivos palpáveis em sua vida, e a falta de desafios, 

como podemos perceber no seguinte trecho: “Mas eu não conseguia deixar de me sentir 

um pouquinho decepcionado com as coisas do jeito que eram naquela época. Nada 

contra o que lutar de verdade. Tudo era fácil como tirar doce de criança. Mas a noite era 

mesmo uma criança” (BURGESS, 2011, p. 15).  

A falta de objetivos o leva à monotonia e essa monotonia acaba por servir de 

canal para à prática da violência como forma de diversão. Os jovens ingleses, após o 

término da Segunda Guerra Mundial, não tinham muitos ideais de vida e com isso 

passaram a buscar maneiras diversas para se entreterem, até mesmo aqueles 

provenientes de famílias abastadas economicamente, foi então que o número de gangues 

de jovens na Inglaterra cresceu, a violência gratuita era uma forma de escape para a 

monotonia, consequência da falta de objetivos. 

O protagonista e narrador de Laranja Mecânica possui um tutor, uma espécie de 

conselheiro encaminhado pelo Estado para auxiliá-lo a manter uma conduta adequada 

aos padrões exigidos pela sociedade, pois Alex já havia anteriormente se envolvido em 

confusões pela Londres do amanhã.  Esse tutor expõe para nós alguns argumentos que 

nos fazem questionar se o personagem Alex é um indivíduo perverso por si próprio ou 

se as circunstâncias que o rodeiam o transformaram no que ele é. Como no seguinte 

trecho: 

– Ah, sim, aprecia, não é? – ele meio que debochou. – Fique esperto, é 
isso. Sabemos mais do que você pensa, jovem Alex. – Então ele disse, 
com uma goloz de grande sofrimento, mas ainda balançando: – O que 
é que dá em vocês todos? Nós estudamos o problema e já estamos 
estudando há quase um século, sim, mas os estudos não estão nos 
levando muito longe. Você tem uma bela casa aqui, bons pais que te 
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amam, você não tem um cérebro lá tão ruim. É algum diabo que entra 
dentro de você? (BURGESS, 2011, p. 41) 

Mesmo ao abordar esta questão, ao decorrer da narrativa podemos perceber que 

existem diversos fatores que moldaram o narrador, fatores estes que por vezes mostram 

o jovem refletindo o comportamento dos jovens da sociedade de Burgess, a sociedade 

externa física, e em outros momentos tomando atitudes claramente semelhantes às que o 

governo vigente na narrativa desempenhava, mostrando como o sistema no qual ele está 

inserido é falho e ineficiente.  

Alex têm 15 anos de idade, não vai à escola, apesar de seus pais “acreditarem” 

que o filho frequentava as aulas. Possui uma família ausente. Seus pais trabalhavam 

durante todo o dia, à noite eles se “dopavam” para conseguirem dormir e não perturbar 

o filho. Percebemos durante a narrativa uma inversão de papéis, Alex é quem “ensina” 

os pais a forma como agir em relação a ele, e não o contrário, a partir disso podemos 

notar a degradação da família urbana, os valores não são mais os mesmos de 

antigamente e as regras não se aplicam mais da mesma maneira. 

Não há nos primeiros momentos da narrativa uma participação efetiva dos pais 

de Alex em sua vida. Nos anos que seguiram após a Segunda Guerra Mundial os pais e 

mães de família da Inglaterra começaram a trabalhar excessivamente por causa da 

pobreza que o país atravessava no período pós-guerra. Nessa época as mulheres 

começam a sair de casa para trabalhar e deixavam seus filhos sob a responsabilidade da 

escola. Havia um pensamento de que a escola era responsável pela educação destas 

crianças, porém as instituições educacionais não conseguiam conter esses indivíduos e o 

comportamento dos jovens acaba saindo de controle.  

A família encontra-se alienada, consequência das mudanças sociais que 

ocorreram no período da escrita da obra, bem como acontece com a família de Alex em 

Laranja Mecânica, como podemos observar no seguinte trecho: “– Oioioi. Muito 

melhor agora depois de um descanso do dia. Pronto para mais um trabalho noturno 

agora para merecer aquele trocadinho. – Porque era isso que eles diziam que 

acreditavam que eu fazia naquela época [...]” (BURGESS, 2011, p. 50). A própria fala 

de Alex em relação aos seus pais nos transmite um tom de ironia quando diz que os pais 

“diziam que acreditavam”.  

Apesar de ir contra as regras e princípios de sua sociedade, Alex, internamente, 

desenvolve suas próprias regras e princípios. Ele é contrário a um sistema que impõe 

uma ordem, mas ele próprio desenvolve uma. Dessa maneira podemos compreender que 
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Alex faz as vezes de um espelho, refletindo sociedade que opressora e ditadora em que 

ele se encontra, pois, o próprio narrador impõe-se dentro de seu minúsculo grupo de 

Druguis, assim como dentro do seio familiar. O grupo do qual é líder vai contra as 

instituições governamentais de poder, como a polícia, porém, apresenta uma figura 

portadora de autoridade e de nível superior aos dos outros membros dentro de dela, e 

este ser é o próprio Alex. 

Eu podia me sentir ficando todo razdraz por dentro, mas tentei 
disfarçar, ficando calmo: – É necessário que exista um líder. 
Disciplina tem que haver. Ok? – Nenhum deles skazatou uma palavra 
ou sequer fez assim com a cabeça. Por dentro fui ficando mais 
razdraz, mas calmo por fora. – Eu – disse – porque estou há muito 
tempo no comando. Somos todos druguis, mas alguém precisa estar no 
comando. Ok? Ok? – Todos meio que fizeram que sim com a cabeça, 
assim meio desconfiados. (BURGESS, 2011, p. 32) 

Além do sistema hierárquico e opressor que existe dentro do grupo de Druguis, 

Alex também cria noções de moral para serem seguidas por seus amigos, o protagonista 

adota dentro de seu universo particular regras semelhantes as que são impostas pela 

sociedade em que vive e que ele se diz contrário. O narrador estabelece seu poder e 

requer o respeito às normas morais através do uso da violência, exatamente como a 

polícia da narrativa e bem como a polícia inglesa das décadas de 1950 e 1960. 

Alex age dentro de seu universo como se fosse o presidente de uma pequena 

nação, o representante maior dentre seus amigos, como o governador e soberano do 

meio em que vive. O grupo que é contra as instituições governamentais tem um governo 

dentro de si. Dessa maneira percebemos como Alex é um reflexo do seu sistema, pois 

mesmo indo contra o sistema vigente o protagonista possui internalizadas noções de 

regras e valores que são semelhantes às das instituições governamentais as quais ele se 

mostra contrário. Burgess, em Laranja Mecânica, criou um personagem narrador e 

protagonista desordeiro, corrupto, ladrão, estuprador, assassino e mentiroso que é fruto 

do mesmo governo que ataca.  

Vemos aqui um aspecto irônico na obra de Anthony Burgess, um indivíduo que 

vai contra um sistema do qual ele próprio é uma representação. Essa ironia nos mostra 

como as estruturas sociais estão entrelaçadas à formação dos indivíduos, pois as atitudes 

de Alex são um reflexo dos valores internalizados da sociedade em que ele vive. Nosso 

protagonista tem esse comportamento porque foi moldado por seu meio, reproduzindo 

tudo aquilo que a sociedade em que vive lhe transmitiu. O governo é autoritário, Alex 
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também, o governo é opressor, Alex também é, o governo não demonstra culpa pelos 

seus atos, Alex também não.  

Mesmo Alex elegendo-se o líder do grupo e tentando impor ordem, seus amigos 

contrariam suas regras e seu regime, como eles próprios fazem em relação às entidades 

policiais e governamentais. Percebemos então que existe uma crítica às tentativas de 

imposição de poder, pois elas não funcionam nem fora do universo ficcional de Alex e 

seus Druguis como também não funcionam dentro do universo da Inglaterra de então. 

– Yarblis – disse Tosko, fungando – grandes bolshis yarblokos pra 
você. O que você fez ali não tinha direito de fazer. Vou enfrentar você 
com corrente, noja ou britva a hora que quiser, não tendo você motivo 
para me dar toltchoks, é razoável que eu não aceite isso. 
– Uma raspada de noja à hora que quiser – resfoleguei de volta. Pete 
disse: 
– Ah, o que é que há? Não vocês dois, maltchiks. Não somos druguis? 
Não é certo que druguis devam assim se comportar. Vejam ali alguns 
maltchiks de boca mole smekando da gente, meio que zombando. Não 
devemos nos menosprezar.  
– O Tosko – disse eu – tem que saber qual é o seu lugar. Ok? 
– Esperem um pouco – disse Georgie. – Que história é essa de lugar? 
É a primeira vez que ouço falar de camaradas aprendendo qual é o seu 
lugar. (BURGESS, 2011, p. 31) 

O protagonista é um jovem rebelde que quer combater o sistema, assim como 

muitos jovens da época da escrita da obra e do tempo da narrativa o faziam, 

contrariavam tudo, porém ele não percebe que na verdade ele reproduz o sistema 

repressor, autoritário, carcerário e judiciário em que vive. Podemos então considerar 

Alex como uma mini reprodução destes sistemas. 

A monotonia, os valores degradados, a família ausente, o estado repressor, a 

polícia truculenta, todos esses fatores são constituintes fundamentais dos 

comportamentos e ideologias dos jovens Druguis, dessa maneira, podemos dizer que o 

comportamento destes últimos era ocasionado por uma índole boa ou ruim, ou seja, não 

era algo que proveniente do berço, mas talvez o produto da fusão das circunstâncias 

sociais as quais esses indivíduos estavam submetidos.  

Mesmo a narrativa sendo situada numa data diferente do período histórico de sua 

escrita, Burgess transferiu para a obra as chagas da sociedade inglesa dos anos pós 

Segunda Guerra Mundial. Sua escrita traz elementos muito próximos da realidade 

vivenciada naqueles dias, como podemos observar na fala de Fábio Fernandes: 

[...] embora ambientada numa Inglaterra futurista inexistente, seus 
elementos de extrapolação são mais próximos do mundo real [...]. Ao 
extrapolar elementos específicos da sociedade, como gangues e o 
sistema penitenciário, em vez de propor uma alteração completa na 
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sociedade, Burgess torna o universo de Laranja Mecânica mais 
reconhecível para o leitor – e mais próximo da realidade. Afinal, a 
violência está cada vez mais próxima de nós no cotidiano. 
(FERNANDES, 2011, p. X) 

Podemos finalizar dizendo que as estruturas sociais estão internalizadas em Alex 

por meio dos diversos fatores aqui apresentados, como a violência, a falta de culpa, a 

opressão e o autoritarismo. Alex e o governo possuem características muito 

semelhantes. O protagonista da obra mais famosa de Anthony Burgess pode ser 

considerado como a representação do seu micro ecossistema, pois ele é corrupto assim 

como o governo da narrativa, bem como o governo que estava em exercício durante o 

período de escrita de Laranja Mecânica, é violento da mesma forma que o sistema 

judiciário de sua sociedade e é controlador e autoritário, do mesmo modo como a 

polícia presente em seu universo e na Inglaterra contemporânea a publicação da obra. 
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HISTÓRIA DAS MULHERES, POLÍTICA E OUTROS DIÁLOGOS DO SÉCULO XIX 
NO ROMANCE INDIANA DE GEORGE SAND 

Daiane Basílio de Oliveira (UFV) 

 

Resumo 

Em 1832, a francesa George Sand publica seu primeiro romance, Indiana, no qual investiu com 
eloquência na crítica à sociedade patriarcal, sobretudo quanto ao modo como a mulher era tratada 
no matrimônio. Antônio Candido (2006) afirma que a dimensão histórica e a construção artística 
convivem como um conjunto dentro das obras literárias. No universo de Indiana, percebemos a 
expressão de uma época, do século XIX e da classe burguesa, narrada com bastante realismo. O 
trabalho da autora permite alinhar os fatores estéticos e sociais na obra, e contemplamos, por isso, 
um romance cujo enredo é desenvolvido em um período histórico que perpassa o real e o 
imaginário, retratando uma gama de perfis políticos distintos entre si, os quais representam várias 
figuras sociais e até aquela que seria em suma, a idealização da mulher em ascensão à 
emancipação; além da maciça e relevante crítica social que se estende à política da época, até a 
mais clara situação da mulher na sociedade de 1830. Assim, discutiremos acerca dos traços 
relevantes da vida social da época, através de acontecimentos históricos e perfis de personagens, 
bem como a situação da mulher dentro do matrimônio. 

Palavras-chave: George Sand. Literatura Francesa. Crítica feminista. Sociedade. 

 
Introdução  

 Em meio aos grandes acontecimentos do século XIX, George Sand, em 1831, 

publica seu primeiro romance, Indiana, no qual investe com sensibilidade através de uma 

trama repleta de emoção e sentimentalismo, elaborada por meio de uma linguagem 

delicada, eloquente e realista, cuja base central é a crítica à sociedade patriarcal, mais 

precisamente a forma como a mulher era tratada no matrimônio. Indiana é uma das 

primeiras obras literárias que registram uma escrita de autoria feminina e discurso em 

defesa da emancipação da mulher e da igualdade de gênero. 

 A presença maciça da história e da política como elementos constitutivos do 

romance, oferece-nos a dimensão temporal e o contexto a que a autora prima referir-se 

afim de afirmar aquilo que se passava e como o extrato social acaba por sujeitar os 

indivíduos àquilo que lhe era de interesse, a exemplo das mulheres. Visto que a autora 

ocupa-se em discutir questões de ordem social, pode-se afirmar que o contexto político e 

histórico, na obra referidos, tendem a incidir diretamente sobre o comportamento e caráter 

de cada personagem, ao passo que torna-se também, um dos objetos de crítica dentro da 

obra. 

  Indiana é um “romance dentro da história, romance de 1830, Indiana é muito mais 

que um romance de tese que denuncia a opressão das mulheres dentro do casamento.” 
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(BORDAS, 2004, p.147), e por isso, o presente artigo assente para a análise acerca dos 

traços relevantes da vida social da época, através de acontecimentos históricos e perfis de 

personagens, bem como a situação da mulher dentro do matrimônio no século XIX 

delineada no romance. 

Um romance dentro da história 

 Sand consegue, por meio de suas obras literárias, trazer o contexto histórico e 

social vivenciado por ela, ilustrando sua crítica à condição da mulher francesa do século 

XIX, primordialmente à condição da mulher no matrimônio e os inconvenientes desse 

status. Tais inconvenientes, como veremos, se apresentam desde a forma do autoritarismo 

marital até o cerceamento de suas liberdades e direitos civis. “Indiana conta a história de 

um sujeito que busca se tornar alguém, em seu sofrimento, e que renuncia a todo o desejo 

de existência, destruída pela falta de liberdade” (BORDAS, 2004, p.148). 

 Quando Charlier (2003) define a obra de Sand como um romance dentro da 

história, infere-se que as cenas se passam dentro da história o que, efetivamente, não é o 

mesmo que cenas históricas. Dessa maneira, o contexto e acontecimentos do século XIX 

na França são como planos de fundo para a ambientação da obra, resultado, 

provavelmente, de uma escolha ocasional não ocasional, já que o escopo de sua crítica se 

encontrava nesta mesma sociedade. 

 Antônio Candido (2006) assegura que a dimensão histórica e a construção artística 

coabitam juntas dentro das obras literárias. Indiana, narra com demasiado realismo o 

contexto político e social do século XIX na França, de maneira que o elemento social em 

Sand, não é concebido como um fator exterior, “como referência que permite identificar, 

na matéria do livro, a expressão de uma certa época ou de uma sociedade determinada; 

nem como enquadramento que permite situá-lo historicamente; mas como fator da própria 

construção artística” (CANDIDO, 2006).   

 Para Chartier (1990: 62), todo documento, seja ele literário ou de qualquer outro 

tipo, é representação do real que se apreende e não se pode separar de sua realidade de 

texto construído segundo regras próprias de produção, provenientes de cada gênero de 

escrita, “de testemunho que cria ‘um real’ na própria historicidade de sua produção e na 

intencionalidade da sua escrita”. Assim, a história política da época se apresenta dentro 

da ficção em meio aos conteúdos sentimentais, afim de suscitar melhor as faltas, as 

derrotas e os compromissos. 
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 Contemplamos, no romance, cenas políticas da vida privada. Centrado na vida 

sentimental da jovem protagonista cujo nome intitula a obra, o enredo transporta-nos da 

vida privada à vida daqueles que vivem os acontecimentos históricos. A história se centra 

no fim do período conhecido como Restauração Francesa e na Revolução de Julho de 

1830 que pôs fim a esse período da história da França, uma revolução curta, mas violenta.  

 Os Trois Glorieuses, como são chamados os três dias de revolução, são retratados 

na obra como plano de fundo de diversas situações apresentadas na quarta parte do 

romance, na qual convergem-se todas as ocasiões em catástrofes, assim como a 

Revolução que expressa, na obra, o estado de crise a que os personagens estão envoltos. 

Raymon, amante de Indiana, exprime claramente a reação assombrosa e terrível da 

aristocracia frente à Revolução, mas é sobre a protagonista que incide as maiores 

experiências diante da Revolução de Julho. 

Mas qual foi sua surpresa e susto, quando desembarcou, ao ver a 
bandeira tricolor voar sobre os muros de Bordeaux! Uma violenta 
agitação transtornava a cidade: o prefeito quase havia sido massacrado 
na véspera; o povo revoltava-se de toda parte; a guarnição parecia se 
preparar para uma luta sangrenta […] (SAND, 1991, p.447, tradução 
minha) 1 

 Acontecimentos semelhantes ao que é defendido pelos historiadores a respeito 

desse episódio histórico e político são retratados na obra, não a fim de que seja um 

romance de cunho historiográfico, mas como retrato de uma época, ambiente de uma 

narrativa sentimental.  “Cena política, no sentido estrito, Indiana, romance dentro da 

história, encontra dentro da evocação da Revolução de Julho sua peripércia decisiva.” 

(BORDAS, 2004, p.20). No excerto a seguir, observamos a descrição dos acontecimentos 

e a percepção de mundo da protagonista. 

Enquanto ela se debatia contra a suspeita imensamente absurdo acerca 
dos triunfadores, ela ouvia assegurar ao seu redor que a realeza havia 
caído, que o rei estava fugindo e que os ministros haviam sido 
massacrados pelos partidários. Essas notícias, proclamadas em meio 
aos risos, tripúdios e gritos de alegria, eram um golpe mortal para 
Madame Delmare (SAND, 1991, p.448, tradução minha). 

 Além de ser ambientado em meio à Revolução de Julho, admite-se ainda que os 

personagens comportam-se como tipos políticos e históricos, propondo uma visão 

anedótica da França de 1830. A política e a relação com a história definem a 

                                                             
1 Mais quels furent sa surprise et son effroi, en débarquant, de voir le drapeau tricolore flotter sur les murs 
de Bordeaux ! Une violente agitation bouleversait la ville ; le préfet avait été presque massacré la veille ; le 
peuple se soulevait de toutes parts ; la garnison semblait s’apprêter à une lutte sanglante […] (SAND, 1991, 

p.447). 
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personalidade de cada um; George Sand é categórica neste ponto e seu narrador também: 

“Eu creio que a opinião política de um homem representa ele como um todo” (BORDAS 

apud SAND, 2004, p.50). Destarte, cada personagem possui, ainda que inconsciente, 

relação com essas áreas sociais, visto que há, sobre todos, o enquadramento em algum 

traço de seu caráter que o figura como sujeito político: 

O elemento central na explicação dessa mitogênese é a percepção 
(consciente ou inconsciente) de "enquadramento", em algum aspecto ou 
aspectos, de determinado indivíduo em um estereótipo vigente de herói 
ou vilão - governante, santo, bandido, feiticeiro, ou seja lá o que for. 
Esse "enquadramento" impressiona a imaginação das pessoas, e 
começam a circular histórias sobre o determinado indivíduo, oralmente, 
a princípio. Ao longo dessa circulação oral, entram em atividade os 
mecanismos comuns de distorção estudados por psicólogos sociais, 
como ‘nivelamento’ e ‘aguçamento’” (BURKE, 2000, p.79). 

 Comparte da vida social, Indiana é, no entanto, indiferente à política. Retratando 

a mulher que está constantemente atada ao laço matrimonial, é reveladora da vida privada, 

visto que estava limitada ao ambiente doméstico e à reflexão dos indivíduos excluídos da 

história. “Ela havia sido ensinada por Sir Ralph, que havia uma opinião medíocre quanto 

à inteligência e raciocínio da mulheres [...] Ela sabia somente a história resumida do 

mundo e toda dissertação séria a sobrecarregava de tédio” (SAND, 1991, p.235-236, 

tradução minha)2. A educação recebida por Indiana é semelhante àquela recebida pelas 

demais moças de sua época, educação que as distanciavam do engajamento social e 

político. 

 Em se tratando, ainda, das figuras femininas proeminentes na obra, Madame de 

Ramière assim como a protagonista é uma mulher que sobrevive reduzida aos deveres 

domésticos e fora da política, encarna a feminilidade maternal inteligente. “Ao passo que 

é proprietária de uma consciência histórica que não se alterou apesar de sua consciência 

de classe” (BORDAS, 2004, p.22). Pode-se afirmar que a personagem é uma figura 

carregada de experiências e de história: 

Era uma dessa mulheres que atravessaram épocas muito diferentes, que 
seu espírito tomou toda a surpresa de seu destino, que foi enriquecido 
pela experiência da infelicidade, escapou dos ‘échafauds’ de 93, dos 

vício do Diretório, da vaidade do Império, dos rancores da restauração; 
mulheres raras, cuja espécie está perdida (SAND, 1991, p.59, tradução 
minha).3 

                                                             
2  Elle avait été élevée par sir Ralph, qui avait une médiocre opinion de l’intelligence et du raisonnement 
chez les femmes […]. Elle savait donc à peine l’histoire abrégée du monde, et toute dissertation sérieuse 

l’accablait d’ennui (SAND, 1991, p.235-236). 
3 C’était une de ces femmes qui ont traversé des époques si différentes, que leur esprit a pris toute la 
souplesse de leur destinée, qui se sont enrichies de l’expérience du malheur, qui ont échappé aux échafauds 
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 A figura anacrônica de Laure de Nagny, esposa de Raymon, representa a mulher 

moderna, consciente histórico e politicamente. Para ela, o casamento é uma necessidade 

social e a felicidade uma ilusão. Segundo Bordas (2004:43), “Laure de Nagny é a mulher 

do século, mulher que reúne consciência histórica e política”, é a possibilidade de ser, no 

mundo, aquela que é independente financeiramente e livre, de certa forma, da opressão 

masculina, ainda que tenha que responder às convenções sociais. 

 Ao abordar os tipos políticos e históricos masculinos dentro do romance, nos 

limitaremos a discutir a respeito de Coronel Delmare e Ralph. Bonapartista amargurado 

e desorientado, Coronel Delmare, marido de Indiana, fez parte da armada de Napoleão e 

por isso defende o império de maneira veemente. Burke (2000) explica que histórias nas 

quais é possível o relacionamento de personagens que excedem o tamanho natural, sejam 

eles bons ou maus, são criadas a partir de sequências de episódios estereotipados. M. 

Delmare segue e defende o mito napoleônico obstinadamente, revelando sua 

incapacidade de seguir a evolução e as lições da história. Embora, à vista do narrador, ele 

seja um homem sem tato, sem espírito e sem educação, Delmare é “hábil nas relações e 

enérgico, fisgado de toda sua força soldadesca sobre um passado que seus 

contemporâneos buscam esquecer. Um passado que ele mesmo não havia compreendido 

[...]” (BORDAS, 2004, p.24). 

 Sem perceber a causa da queda de Napoleão, argumentando em todo tempo que a 

pátria havia sido vendida. “Ele não escutava nada que questionasse a glória inatacável do 

seu grande império, e ele o defendia com a obstinação de uma criança de 60 anos” 

(SAND, 1991, p.86, tradução minha). Coronel Delmare incarna um passado esquecido, é 

o personagem que representa mais fielmente o reviver memorialístico, visto que de tempo 

em tempo, relembra com nostalgia o tempo glorioso do Império.  

 Há de se ressaltar que, enquanto, Coronel Delmare atravessa o espaço do tempo 

rememorando, há aqueles cuja escolha está vinculada à amnésia voltada ao senso coletivo 

do que foi e do que representou o Império Napoleônico, ou seja, havia na memória 

daqueles que estavam envolvidos com a história, o desejo de alguns em reviver o passado 

e o desejo por parte de outros em abandoná-lo totalmente. Sabemos, que embora, no 

romance, contemplamos o anseio pelo esquecimento do Império Napoleônico, este é 

conhecido e portador de importância histórica. "São os indivíduos que lembram, no 

                                                             
de 93, aux vices du Directoire, aux vanités de l’Empire, aux rancunes de la Restauration ; femmes rares, et 
dont l’espèce se perd (SAND, 1991, p.59).  
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sentido literal, físico, mas são os grupos sociais que determinam o que é "memorável", e 

também como será lembrado” (BURKE, 2000, p.70). 

 Antagônico a M. Delmare está Ralph, primo de sua esposa, republicano 

intransigente que rejeita os valores de Delmare, assim como personifica aqueles que 

primam pela rejeição de um passado marcado pelo fracasso e declínio, de forma a incarnar 

o futuro. Para ele, utopicamente, a república daria fim a todos os abusos, preconceitos e 

injustiças. Suas críticas vão desde a Restauração até Napoleão enquanto um mal 

governante, um déspota, e a Carta de Charles X, que segundo Ralph, os cidadãos foram 

obrigados a aceitar. 

 Nesta ótica, podemos inferir que a estratégia linguística da autora sob esses 

diferentes tipos políticos e históricos prioriza a construção por meio do narrador da 

polifonia, fazendo uso, dessa forma, de diversas vozes dentro do romance. De maneira, 

que é deixado às claras algumas as intencionalidades ao trazer esses temas para dentro de 

seu romance, não somente abarcar a realidade da época, a estrutura do matrimônio e o 

lugar da mulher dentro do mesmo, mas assinalar as divergências políticas, a crise humana 

e dos governos, bem como seu desejo progressista. 

Indiana: a imagem da mulher do século XIX e seu lugar na sociedade 

 Nesta união do social e do estético, a ideologia feminista da autora é colocada 

como ponto chave para a elaboração da obra e essa ideologia deve ser considerada como 

um agente da estrutura artística. A ideologia neste caso, desempenha um papel importante 

na obra e se apresenta “como um discurso dotado de uma dupla função. Uma que se passa 

no social, outra que se passa no conhecimento” (MENDONÇA, 1971, p.8).  

 Sand evita lançar sua ideologia de maneira panfletária, oposto a isso, a autora 

aborda o tema, ao passo que insere seus personagens em situações que fazem suscitar 

reflexões, de forma a efetivar seu discurso em meio à situações controversas e infames 

nas quais principalmente suas personagens femininas se encontram sob os ideais do 

patriarcado e leis que regulam o comportamento feminino, aprofundando-se nas angústias 

das mesmas. Vejamos como é a primeira descrição da presença de Indiana no romance:  

Mas suas vagas e passageiras distrações não impediam que o Coronel, 
a cada tour de seu passei, lançasse um olhar lúcido e profundo sobre os 
dois companheiros de sua velhice silenciosa, reportando de um a outro 
esse olhar atento que cobria há três anos um tesouro frágil e precioso, 
sua esposa. Pois sua esposa tinha dezenove anos, e si você houvesse a 
visto afundada sob o manto dessa vasta chaminé de mármore branco 
com cobre dourado; se você tivesse a visto, toda franzina, toda pálida, 
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toda triste, o cotovelo apoiado sobre o joelho, ela toda jovem, em meio 
a esse lugar antigo, ao lado de seu velho marido, semelhante a uma flor 
nascida ontem que cresce em um vaso gótico [...] (SAND, 1991, p. 8-9, 
tradução minha).4 

 Bordas (2003) afirma que Indiana é muito mais que um romance, é uma tese onde 

denuncia-se a opressão das mulheres no casamento. A beleza, juventude, preciosidade e 

fragilidade de Indiana são evidenciadas em primeiro plano, entretanto, já vemos elencado 

em seu silêncio o tédio e a angústia. Criada apenas por seu pai violento e bizarro, ela 

jamais conheceu a alegria e afeição por parte de outra pessoa para consigo. Seu pai era 

um homem cuja paixão era a política, ambicioso e rude, fez com que sua filha sofresse 

por causa do seu mal humor. Apesar do isolamento e a dependência, Indiana é descrita 

como alguém que possui uma resistência de ferro contra tudo que escopa oprimi-la e uma 

bondade para com aqueles que necessitam (SAND, 1991). A exposição feita sobre a 

figura central da obra, tende à percepção da exaltação da mulher, enquanto negligenciada 

na vida doméstica que, no entanto, não concorda com o estado de tutela a que está sujeita. 

 A heroína se distingue, claramente, dos demais personagens, pois ela personifica 

as atitudes mais nobres e amorosas, é através dela que a situação da mulher no 

matrimônio, único lugar relegado a elas, é expressa. No entanto, Indiana é praticamente 

um ideal da mulher do século XIX, enquanto M. Delmare representa a lei e a opressão, 

Indiana representa a mulher submissa, cerceada de direitos políticos, mas que caminha 

rumo ao estado de emancipação. Diante de tal representação, coloquemos como 

contraponto às virtudes de nossa heroína a situação em que se encontra:  

Esposando Delmare, ela apenas trocou de dono, vindo morar em Lagny, 
apenas trocou de prisão e de solidão. Ela não amava seu marido, pela 
únida razão talvez que faziam amá-lo um dever e resisti mentalmente à 
toda espécie de limitação social havia se tornado para ela uma segunda 
natureza, um princípio de conduta, uma lei do consciente. Não haviam 
procurado prescrever à ela outra coisa a não ser a obediência cega 
(SAND, 1991, p.79-80, tradução minha).5 

                                                             
4 Mais ces vagues et passagères distractions n’empêchaient pas que le colonel, à chaque tour de sa 

promenade, ne jetât un regard lucide et profond sur les deux compagnons de sa veillée silencieuse, reportant 
de l’un à l’autre cet oeil attentif qui couvait depuis trois ans un trésor fragile et précieux, sa femme. Car sa 
femme avait dix-neuf ans, et, si vous l’eussiez vue enfoncée sous le manteau de cette vaste cheminée de 

marbre blanc incrusté de cuivre doré ; si vous l’eussiez vue, toute fluette, toute pâle, toute triste, le coude 
appuyé sur son genou, elle toute jeune, au milieu de ce vieux ménage, à côté de ce vieux mari, semblable à 
une fleur née d’hier qu’on fait éclore dans un vase gothique, vous eussiez plaint la femme du colonel 

Delmare, et peut-être le colonel plus encore que sa femme (SAND, 1991, p. 8-9). 

5 En épousant Delmare, elle ne fit que changer de maître ; en venant habiter le Lagny, que changer de prison 
et de solitude. Elle n’aima pas son mari, par la seule raison peut-être qu’on lui faisait un devoir de l’aimer, 

et que résister mentalement à toute espèce de contrainte morale était devenu chez elle une seconde nature. 
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 Neste trecho, mais uma vez, lê-se sob a perspectiva/visão do narrador a conjuntura 

na qual a censura está abertamente direcionada às figuras masculinas e a relação de poder. 

“Esposando Delmare, ela apenas mudou de dono, vindo habitar em Lagny, apenas mudou 

de prisão e de solidão”, este excerto é demasiado forte e ilustrativo para o que Bourdieu 

(1995) postulou como violência simbólica, que se efetiva conforme a teia das relações de 

poder. De acordo com o mesmo, a estrutura social é como um sistema hierarquizado de 

poder e privilégio, determinado tanto pelas relações materiais, econômicas e culturais 

entre os indivíduos.  

 No caso do romance de Sand, contextualizado no século XIX, a estrutura social é 

extremamente deficiente tendo em vista os direitos civis das mulheres, e entende-se que 

no pós-Revolução Industrial, houve uma reconfiguração, momento em que segundo 

historiadores, o público se torna extensão do privado, ou seja, a forma com que a mulher 

é tratada na sociedade é apenas o alargamento daquilo que ocorre no âmbito doméstico. 

O que ocorre neste meio privado é ilustrado pelo narrador como “prisão” que condiciona 

a mulher à solidão e à obediência cega. Trata-se da insistência do patriarcado em manter 

a mulher em uma posição subalterna. 

Considerações Finais 

 O romance, nascido na segunda metade do século XVI, aflora no século seguinte 

aquilo a que é vinculado até os nossos dias, o realismo formal, como designado por Watt 

(1990), no qual os autores satisfaziam a ânsia de colocar no papel aquilo que sobrevinha 

sobre o mundo ao redor, ao passo que refletia-se quanto à realidade. Contudo, é no século 

XIX que o romance alcança devido reconhecimento literário. Nas palavras de Madame 

de Staël, “a arte é a expressão da sociedade”, e o primeiro romance de Sand é um exemplo 

inequívoco nesse ponto. 

 Por meio da análise dos distintos pontos, Revolução de Julho, tipos políticos e 

históricos e a crítica feminista à sociedade patriarcal do século XIX, nos foi permitido 

assinalar como a crítica literária está diretamente ligada aos estudos pós-modernos, os 

quais visam um olhar atento sob os laços sociais, culturais e históricos.   

 A relação entre a literatura, a história e política é demasiado reveladora daquilo 

que o escritor, principalmente em se tratando de um romancista, aprouve escrever. Uma 

relação que nos permite visualizar a obra por diferentes prismas e assinalar a importância 

                                                             
un principe de conduite, une loi de conscience. On n’avait point cherché à lui en prescrire d’autre que celle 
de l’obéissance aveugle (SAND, 1991, p.79-80). 
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de Indiana como um romance que se presta a retratar não só um período histórico e 

político através do artífice literário, bem como se posicionar quanto à conjuntura na qual 

as mulheres se encontravam, denunciando a opressão e colocando a público seu discurso 

contra hegemônico. 
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MOBILIDADES LITERÁRIAS EM ERICO VERISSIMO: GATO PRETO EM 

CAMPO DE NEVE (1941) E A POLÍTICA DE BOA VIZINHANÇA 

ESTADUNIDENSE 

Fernanda Boarin Boechat (UFPR) 

 

RESUMO: Compreendemos que o discurso literário é voz que integra uma comunidade 
discursiva. O discursivo aqui é visto como interlocução que se estabelece entre os sujeitos, 
como ação partilhada que os conduz a questionamentos. Entendemos que o discurso literário 
integra essa comunidade de comunicação enquanto voz que se manifesta sobre ela e seus temas, 
como voz ativa de um sujeito integrante de uma comunidade, que fala da mesma e para a 
mesma. Trata-se de uma voz que vem permeada por discursos diversos e que irá desencadear 
outros discursos, promovendo inúmeros diálogos na comunidade que o recebe. Propomos, 
então, uma reflexão que procura investigar a participação da produção literária existente no 
grande discurso que se estabelece em uma comunidade discursiva mundial, não só nacional. 
Procuramos demonstrar como o discurso literário pode ser visto como um medium que, ao fazer 
uso da linguagem natural e dar-se nas dinâmicas desta linguagem, pode ser capaz de incorporar 
e incentivar transformações na realidade extraliterária. Propõe-se, por fim, observar tais 
dinâmicas em diálogo com o relato de viagem Gato preto em campo de neve (1941) de Erico 
Verissimo, publicado após sua primeira estadia nos Estados Unidos e que oficializa a 
participação do escritor na política de Boa Vizinhança estadunidense instituída entre os anos 
1933 e 1945 com os países da América Latina. Para tanto, não só tratamos de Gato preto em 
campo de neve em interface com esta política específica, mas destacamos o lugar político que 
ocupou Verissimo neste contexto, o qual parece-nos definitivo para a construção de sua posição 
de intelectual ao longo da carreira. Observamos, ademais, como é possível apontar para a 
revalorização não só da obra literária no amplo debate em uma comunidade de comunicação, 
mas também do escritor. 
Palavras-chave: Erico Verissimo. Discurso literário. Estados Unidos. Política de Boa 
Vizinhança 

 

Os diálogos e intersecções possíveis entre o discurso literário e o discurso 

extraliterário são investigados em diversas áreas de pesquisa, no âmbito dos Estudos 

Literários, naturalmente, mas também em áreas como a História, Antropologia, 
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Psicologia, Pedagogia, Neurociência, Psicologia Cognitiva1, entre outras. Assim, essa 

capacidade ou potencialidade de diálogo parece já justificar desde a incorporação da 

literatura como disciplina ao currículo da educação básica em diversos países, até 

pesquisas em diferentes áreas que se preocupam em investigar em que medida a leitura 

de literatura poderia contribuir para que se configure uma sociedade mais crítica, mais 

tolerante, mais democrática, e até mesmo mais pacífica.2 

Um outro viés de pesquisa que investiga as aproximações entre o discurso 

literário e o extraliterário se concentra em observar em que medida a produção literária 

desempenha um papel (positivo ou negativo, legítimo ou condenável) nos processos de 

formação dos Estados-nação, quanto à constituição de um imaginário a ser partilhado e 

cultivado pelo povo que o integra. Tal relação incorpora, em especial, as discussões em 

torno da ideia de cultura, de modo que se destaca, nem sempre de modo suficientemente 

crítico, a produção literária existente como patrimônio cultural de uma sociedade, 

inclusive em vista de sua formação política. Nesse sentido, compreende-se a produção 

artística em um país como parte daquilo que caracteriza sua identidade cultural, de 

modo que esta produção pode inclusive ser tomada como elemento de identificação, 

capaz de conectar o cidadão ao sentimento de espírito nacional.3  

Nesse sentido, a potencialidade de inserção do discurso literário em uma 

comunidade de comunicação, compreendido aqui como o espaço das relações 

humanas4, parece-nos também ter sido reconhecida por determinadas políticas em vista 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Mais recentemente os estudos sobre leitura de Literatura e os processamentos mentais do texto literário 
tem sido tema de pesquisas empíricas nas áreas de Neurociência e Psicologia Cognitiva. Sobre tais 
pesquisas ver, em especial, o trabalho do norte-americano Raymond Mar 
(http://www.yorku.ca/mar/papers.html) e do alemão Gerhard Lauer 
(http://www.gerhardlauer.de/publications/).  
2 Na cidade de Curitiba, por exemplo, tem-se, através da Fundação Cultural de Curitiba, a implantação do 
projeto Curitiba Lê desde 2010, que contempla editais anuais que visam o incentivo à leitura, além da 
implementação e manutenção de diversas Casas de Leitura (pequenas bibliotecas) espalhadas por toda a 
cidade. Com a instituição de tal projeto pretende-se estabelecer no município políticas voltadas ao 
incentivo à leitura de literatura como um serviço público prestado à comunidade, garantindo, assim, seu 
direito de acesso à arte e à cultura. A concepção do projeto, ademais, considera a prática de leitura de 
literatura como processo de ampliação de pensamento crítico e visão de mundo do sujeito, de modo que o 
projeto possa, por exemplo, através da formação de leitores, fomentar o exercício da cidadania dos 
contemplados. Sobre projetos de leitura, destaca-se o trabalho da antropóloga francesa Michele Petit, em 
que trata da relação entre leitura (de literatura) e construção social. A partir da década de 1990, em 
especial, Petit orientou suas pesquisas para a relação entre sujeito e livro, privilegiando a experiência 
singular do leitor. 
3 Sobre tais apontamentos, destaca-se aqui o trabalho de Benedict Anderson em Comunidade Imaginadas. 
Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. 
Trad. Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.  
4 Compreendido segundo entendimento do filósofo alemão Karl-Otto Apel: “Desse modo a filosofia 
transcendental hermeneuticamente transformada parte do a priori de uma comunidade real de 
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das relações exteriores, por exemplo, como é o caso da Good Neighbor policy ou da 

política de Boa Vizinhança estadunidense instituída pelo presidente Franklin Roosevelt 

entre os anos 1933 e 1945.  Durante este período, diversas ações em diferentes áreas – 

como a indústria, a agricultura e a cultura – foram implementadas pelo governo norte-

americano, a fim de que se alinhasse os interesses da América Latina aos interesses dos 

Estados Unidos.5 Assim, segundo Ronaldo Machado6, 

 

[e]sses anos de 1933 a 1945 representaram para a América Latina, em 
todas as esferas das relações continentais, sua inserção passiva na 
“política da boa vizinhança”, formulada e posta em prática pelos 
Estados Unidos, durante a segunda guerra mundial. Essa política 
significou a primeira resposta norte-americana ao nacionalismo 
econômico que se generaliza na América Latina, a partir das crises 
nacionais geradas pela depressão econômica, iniciada em 1929 com o 
crack da Bolsa de Nova York. Além disso, a diplomacia da boa 
vizinhança buscava realinhar as nações latino-americanas ao lado dos 
Estados Unidos, visando reduzir, eliminar ou controlar as relações que 
vinham mantendo com as potências extracontinentais de então - 
Alemanha e Itália, pois fascismo e nazismo pareciam de certo modo, 
vistos do outro lado do Atlântico, a história de sucesso da década. 
(MACHADO, 2004, p. 1) 

 

Dentre muitos artistas e intelectuais brasileiros que participaram de ações da 

política de Boa Vizinhança estadunidense – como Sergio Buarque de Holanda, Villa 

Lobos, Gilberto Freyre, Carmem Miranda, Candido Portinari e Burle Marx – Erico 

Verissimo destacou-se como um dos maiores agentes culturais, haja visto seu ingresso 

oficial na mesma quando recebe o primeiro convite para visitar o país em 1940. Tal 

convite – que consistia na estadia de três meses e que se efetivou no início do ano de 

1941 – foi o suficiente para que ele estreitasse suas relações com os Estados Unidos. 

Dessa forma, o escritor teve posteriormente a oportunidade de mais duas longas estadias 

no país. Foram elas entre os anos 1943 e 1945, em que assumia um cargo de professor 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

comunicação, que para nós é praticamente idêntica à espécie humana ou à sociedade.” (APEL, 2000, p. 
69-70). 
5 Vale aqui relacionarmos ações voltadas à cultura que contemplavam a política de Boa Vizinhança ao 
que mais tarde foi chamado de “soft power”, conceito criado no final dos anos 1980 pelo norte-americano 
Joseph Nye. Tal conceito é usado principalmente na Teoria das Relações Internacionais e serve para 
designar a habilidade de um Estado influenciar diretamente o comportamento ou interesse de outros 
corpos políticos através de meios culturais e ideológicos. Cf. Nye, Joseph S. Soft Power: The Means to 
Success in World Politics. Ed. Publicaffairs: Cambridge, 2004. 
6 Texto apresentado no VI Encontro do “Brasilianisten-Gruppe in der ALAF”, realizado em outubro de 
2004, em Berlim, p. 1. 
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de Literatura Brasileira na Universidade da Califórnia em Berkeley e ainda uma estadia 

mais longa – de três anos – quando ocupou o cargo de Diretor de Assuntos Culturais na 

Organização dos Estados Americanos (OEA) – em Washington D.C. – entre os anos 

1953 e 1956, época em que a política de Boa Vizinhança inclusive já havia sido 

oficialmente extinta.  

Nesse sentido, parece-nos importante que apresentemos alguns fatores que 

talvez tenham contribuído diretamente para o interesse do Departamento de Estado 

norte-americano em aproximar Erico da política de Boa Vizinhança a partir de 1940, 

momento em que os Estados Unidos intensificavam suas ações especialmente por conta 

do cenário  político da Segunda Guerra Mundial.  

Erico Verissimo, antes mesmo de publicar seu primeiro romance Clarissa em 

1933, já havia trabalhado como professor de língua e literatura inglesa, e em 1931 já 

havia publicado pela então Editora Livraria do Globo7 sua tradução de O sineiro do 

romancista inglês Edgar Wallace.8 A partir do ano de 1931, ademais, Erico é contratado 

para trabalhar na Revista do Globo, da mesma editora, onde coordenou a Revista até 

1939. Segundo Fabrício dos Santos da Costa, 

 

[a] Revista implicou a possibilidade de Erico não apenas aplicar as 
disposições culturais adquiridas em seu itinerário, mas também ser 
marcado por tal experiência, num processo dialético de objetivação da 
posição de produtor cultural em vias de profissionalização e da 
produção do próprio produtor cultural. (COSTA, 2012, p. 13) 

 

Erico, que associava sua atividade de escritor a de tradutor de literatura de língua 

inglesa e a de diretor de uma importante revista na Editora O Globo, encontrou neste 

meio oportunidade para se desenvolver em todas as três atividades, inclusive lhe 

favorecendo quanto à publicação de sua própria obra. O sucesso como escritor, ademais, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

7 Sérgio Miceli aponta a Editora Globo no início dos anos 1940 como a segunda editora brasileira, atrás 
apenas da Companhia Editora Nacional e seguida da Editora José Olympio. Dentre as categorias 
apontadas por Miceli, a Editora Globo, entre os anos 1938 e 1943, era a editora que mais publicava as 
seguintes categorias: ficção, variedades e obras militares. Cf. Miceli, Sérgio. “A expansão do mercado do 
livro na categoria ‘ficção’”. In: Intelectuais à brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 151-
157.  
8 Erico Verissimo aprendeu inglês durante sua infância, graças ao período em que estudou no Colégio 
Cruzeiro do Sul – fundado por missionários protestantes norte-americanos – e foi um grande leitor de 
literatura de língua inglesa. Assim, tornou-se um dos principais tradutores de obras literárias em inglês no 
Brasil naquela época, assim como seu contemporâneo Monteiro Lobato. Erico também foi um dos 
fundados do Instituto Cultural Brasileiro Norte Americano de Porto Alegre em 14 de julho de 1938. O 
ICBNA é o único centro binacional creditado no Estado do Rio Grande do Sul pela Embaixada dos 
Estados Unidos da América no Brasil. Sobre o Instituto cultural Norte Americano ver: 
http://www.culturanocultural.com.br/Institucional/Default.aspx 
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fomentou também o seu trabalho na Editora e em 1938 passou a trabalhar como 

conselheiro literário, atuando de forma mais intensa como um agente cultural ainda no 

Brasil, especialmente se considerarmos sua experiência como leitor e tradutor de língua 

inglesa. Neste período, por exemplo, e graças a posição que assumiu, ele passa a 

colaborar na elaboração de coleções como Nobel e Biblioteca dos Séculos, que teve um 

sucesso estrondoso na época, e que contava com a tradução para o português de textos 

de Virginia Woolf, Thomas Mann, Balzac e Proust.9  

Além de tais funções, Erico Verissimo tornou-se um autor bastante conhecido e 

lido no Brasil, especialmente depois do sucesso de Olhai os lírios do campo, lançado 

em 1938, que lhe permitiu viver de direitos autorais e o transformou em um dos 

escritores mais importantes não só do Estado do Rio Grande do Sul, mas de todo o país. 

Dessa forma, parece-nos que tais características reunidas por Erico Verissimo 

correspondiam de forma bastante completa a de um próspero agente cultural para a 

política de Boa Vizinhança, especialmente nos anos em que se dava a segunda Guerra 

Mundial.10 

A atuação de Erico Verissimo em tal política, portanto, não passou apenas por 

sua atuação enquanto editor e tradutor – fomentando contratos de publicação no Brasil e 

nos Estados Unidos, por exemplo, dos seus livros e dos de outros autores – ou de 

divulgador das ideias do pan-americanismo que marcaram a política de Boa Vizinhança 

na época, mas – especialmente até final dos anos 1940 –, pela sua atuação como grande 

divulgador da cultura norte-americana no Brasil, do American way of life. Nesse 

sentido, as exposições de suas primeiras experiências nos Estados Unidos, registradas 

nas duas narrativas de viagem, Gato preto em campo de neve (1941) e A volta do gato 

preto (1946), mas em especial da primeira, contribuíram diretamente para a criação de 

uma imagem positiva deste país no Brasil.11 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

9 Erico Verissimo, também mantinha contato direto com outros importantes tradutores no Brasil, como o 
tradutor do alemão, inclusive da obra de Thomas Mann, Herbert Caro. Um número significativo de cartas 
entre os dois pode ser encontrado no acervo do Instituto Moreira Salles no Rio de Janeiro. 
10 Vale notar aqui que o Rio Grande do Sul é um dos Estados brasileiros que mais recebeu imigrantes da 
Alemanha e da Itália ao longo do período entre guerras. Trata-se portanto de uma região no Brasil onde se 
organizou grupos a favor de políticas nazistas e fascistas, justamente aquelas que os Estados Unidos 
combatiam fortemente na época. 
11 É importante observar que Erico escrevia para uma pequena elite alfabetizada, que, por sua vez, se 
vinculava aos grupos de poder no Brasil, mas que também divulgava as ideias em voga. Segundo Antonio 
Candido, "[o]s analfabetos eram no Brasil, em 1890, cerca de 84%; em 1920 passaram a 75%; em 1940 
eram 57%. A possibilidade de leitura aumentou, pois, consideravelmente. Muito mais, todavia, aumentou 
o número relativo de leitores, possibilitando a existência, sobretudo a partir de 1930, de numerosas casas 
editoriais, que antes quase não existiam. Formaram-se então novos laços entre escritor e público, com 
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O primeiro convite do Departamento do Estado norte-americano, assinado por 

Mr. Cordell Hull – Secretário de Estado norte-americano – contemplava ao longo dos 

três meses viagens de Erico a visita a mais de dez cidades norte-americanas, convites 

para proferir diversas palestras sobre o Brasil e literatura e encontros em prol de 

relações inter-americanas em universidades e centros de ensino e educação. Assim, 

Erico se encontrou com escritores, professores e figuras políticas brasileiras e norte-

americanas, mas também de outras nacionalidades, como o escritor alemão Thomas 

Mann, o filósofo norte americano James Feibleman, o romancista e dramaturgo 

britânico W. Somerset Maugham e o historiador da literatura e crítico literário britânico 

David Daiches.12 

 Após os três meses de estadia, então, Erico retorna ao Brasil no dia 21 de maio 

de 1941 e publica Gato preto em campo de neve pela Editora Globo em novembro do 

mesmo ano. Tal obra trata da experiência do autor ao longo deste curto período nos 

Estados Unidos, especialmente ligada a aspectos políticos, históricos e literários. O 

sucesso do livro no Brasil foi enorme, de vendas mas também de crítica.13 Assim, Gato 

preto em campo de neve vendeu antes do primeiro mês após seu lançamento uma 

tiragem de 10 mil exemplares, de modo que imaginava-se que a vendagem viesse a 

ultrapassar 30 mil exemplares.14 Somente no ano da estréia do livro, mesmo que em 

novembro de 1941, foram feitas duas impressões da primeira edição, uma de 10 mil 

exemplares e outra de 5 mil exemplares.15  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

uma tendência crescente para a redução dos laços que antes o prendiam aos grupos restritos de diletantes 
e 'conhecedores'". Candido, Antonio. Literatura e cultura de 1900 a 1945. In: ______. Literatura e 
sociedade. 9. ed. Rio de Janeiro: Editora Ouro sobre azul, 2006. p. 116. 
12 Estes quatro encontros são descritos em Gato preto em campo de neve, inclusive com capítulo dedicado 
a cada um dos encontros.  
13 No acervo de Erico Verissimo no Instituto Moreira Salles no Rio de Janeiro é possível encontrar 
diversas cartas trocadas por Erico com outros escritores e críticos, como Monteiro Lobato, em que se 
expressa uma recepção extremamente positiva de Gato preto em campo de neve. 
14 Em carta a Mr. Pattee, datada de 29 de dezembro de 1941, Erico Verissimo comenta o sucesso de 
vendas e também os efeitos provocados nos leitores, afirmando que verifica com alegria “que com meu 
último livro consegui muitos adeptos para o pan-americanismo” e que havia sido muito sincero quanto às 
suas descrições dos Estados Unidos, atribuindo a esta sinceridade o sucesso da obra. Cf. VERISSIMO, 
Erico. [Carta] 29 dez. 1941 [para] PATTEE, Richard. IMS 069334 (acervo Erico Verissimo no Instituto 
Moreira Salles, Rio de Janeiro.) 
15 Em O contados de histórias, há um levantamento do volume de exemplares impressos: da obra Gato 
Preto em campo de neve houve 10 impressões da primeira edição (até o ano de 1957) – contabilizando 43 
mil exemplares – e uma impressão da segunda edição de 15 mil exemplares (em 1963), totalizando 58 mil 
exemplares até esta data. De A volta do gato preto, tem-se 4 impressões da primeira edição – 
contabilizando 30 mil exemplares até 1957 – e a primeira impressão da segunda edição, de 15 mil 
exemplares (de 1962), totalizando 45 mil exemplares até esta data. Sobre os números de exemplares 
impressos e vendidos após as referidas datas, não foi possível encontrarmos os dados, seja através do 
contato com a editora, seja através do contato com outros pesquisadores da obra de Erico Verissimo. De 
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Ainda em vista do sucesso de vendas, vale observar ademais que a publicação e 

o sucesso de Gato preto em campo de neve conforme descrito parece em grande sintonia 

com os últimos acontecimentos internacionais, já que o lançamento e sucesso do mesmo 

se dá um mês antes do ataque a Pearl Harbor nos Estados Unidos e, então, do ingresso 

deste país na Segunda Guerra. Assim, quando os Estados Unidos posiciona-se 

declarando guerra aos países do Eixo, sua popularidade no Brasil já ganhava espaço 

significativo, momento em que Getúlio Vargas ainda titubeava entre se alinhar aos 

Aliados ou aos países do Eixo. 

Em diálogo direto com o contexto histórico em que se inseria, Gato preto em 

campo de neve é construído em tom muito entusiasmado, apesar de crítico, e se organiza 

especialmente em torno da relação política, história e literatura, tendo em vista o papel 

e/ou o lugar do escritor e da obra literária no ambiente extraliterário. Assim, ao passo 

que Erico descreve sua experiência ele também não desiste de investigar as 

potencialidades do texto literário e do papel do escritor, seja tematizando essa 

investigação no próprio texto, seja investigando a natureza do texto literário no próprio 

fazer textual. 

É curioso que já de início, Erico deixa claro na narrativa que seu interesse maior 

ao longo da viagem será pelas pessoas e não pelas paisagens, fábricas ou máquinas 

norte-americanas. Segundo as palavras do escritor:  

 

Que pessoas desejo conhecer? Que lugares planejo visitar? Para que 
setor especial se dirige minha curiosidade? Quero ver museus e 
galerias de arte? Teatros? Universidades? Tudo, Mrs. Barber, tudo. 
(...) Quanto a vossa paisagem, madame, guardai-a que de natureza 
estou farto. (...) Afastai de mim as vossas fábricas e as vossas 
máquinas, que eu quero apenas vossas almas. Sim, minha amiga, eu 
coleciono almas, sou um caçador de homens. (VERISSIMO, 1956, p. 
57-58) 

 

Parece-nos também que a revelação deste interesse maior por parte de Erico 

parece contribuir para o caráter factual do gênero narrativa de viagem, já que em 

princípio o leitor esperaria encontrar naquele texto impressões que estão muito mais 

próximas de um caráter documental do que ficcional. Interessar-se pelas almas, mais do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

qualquer modo, acreditamos ser possível, através destes dados, imaginar o sucesso das duas obras perante 
o público leitor em um intervalo aproximado de 20 anos após o lançamento das mesmas. Cf. Chaves, 
Flávio Loureiro (Org.). O contador de histórias: 40 anos de vida literária de Erico Verissimo. Porto 
Alegre: Globo, 1972, p. XX. 
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que pelas coisas, parece fomentar a ideia de que se está conhecendo a intimidade 

daquele povo, favorecendo a confiança do leitor, no sentido de que ele encontrará na 

obra que tem em mãos de fato uma descrição com propriedade sobre aquela cultura, 

reveladora da alma do povo norte-americano. Ainda nesse sentido, é notável diversas 

observações de Erico a respeito da curiosidade que tem os norte-americanos sobre o 

Brasil e o brasileiro, quase que como chamando atenção para um desconhecimento entre 

as duas nações ou justificando que através de sua estadia nos Estados Unidos – descrita 

e divulgada pela obra – ele estaria contribuindo para um maior entendimento entre as 

nações, senão divulgando mesmo necessidade de um espírito pan-americano.  

Esta propriedade em descrever os Estados Unidos após a experiência no país 

está também atrelada a importância que lhe foi dada ao longo da estadia, ou seja, em 

vista da agenda que lhe foi oferecida, em especial dos encontros que lhe foram 

proporcionados – com autoridades brasileiras e norte-americanas, editores e outros 

artistas e escritores – e também do destaque que se deu às suas conferências organizadas 

pelo Departamento do Estado. Erico Verissimo descreve esta agenda com muitos 

detalhes na obra e a coloca em destaque, deixando ao leitor a impressão de que sua 

passagem pelos Estados Unidos foi muito prestigiada pelas pessoas que o receberam. 

Ainda sobre este prestígio de que desfrutou o escritor, tem-se a seguinte passagem: 

 

Todos os domingos a International House [onde esteve hospedado] 
reúne os seus hóspedes num grande jantar e sempre há uma convidado 
especial para fazer uma palestra ao fim dele. Thomas Mann e 
Somerset Maugham já fizeram conferências aqui. Domingo passado 
quem falou foi Christopher Morley, o autor de Kitty Foyle. E é 
bastante estranho que quem vai falar hoje, neste domingo de neve e 
céu escuro, sou eu. (VERISSIMO, 1956, p. 195)  

 

É interessante observar que apesar de um tom de modéstia em tal passagem, 

assim como em outras que também descreve na obra, Erico nunca deixa de comentar a 

importância que foi dada à sua presença e a seus proferimentos, de modo que a partir 

desta importância o leitor poderia direcionar ainda mais respeito ao escritor, mas 

especialmente à voz do escritor, como se fosse mesmo uma maneira curiosa de legitimar 

ainda mais as descrições daquelas experiências registradas na obra.  

As características do povo e da configuração social norte-americana descritas 

por Erico – e que também ocupam lugar central na obra – estão quase sempre ligadas a 

aspectos em torno do consumo da produção cultural, da literatura, principalmente, mas 
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também do cinema, música e artes plásticas. Assim, Erico nunca perde de vista seus 

interesses em vista das posições que ocupa no cenário brasileiro, ou seja, de editor, 

escritor e tradutor. Ele descreve – e ainda compara com o Brasil –, desde como funciona 

o mercado editorial norte-americano, – dando detalhes, inclusive, sobre as 

possibilidades de ascensão social e econômica do escritor nos Estados Unidos – até 

menciona dados sobre características do sistema educacional, o número de bibliotecas 

no país, de livrarias e até mesmo do que se vende nas mesmas, como quando comenta 

que nos dias em que visita Nova York sente-se surpreendido com “o pequeno número 

de book-shops que vendem livros em língua estrangeira” (VERISSIMO, 1956, p. 253).  

Ainda que muito entusiasmado com a experiência, Erico Verissimo fala de um 

lugar delicado, já que além de se posicionar insatisfeito com a política da era Vargas é 

também sujeito inserido no contexto histórico da Segunda Guerra e que transita neste 

período intensamente entre as difíceis relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o 

Brasil. Trata-se, portanto, de um escritor que se encontrava em um lugar político não 

somente através de seu lugar de intelectual – que vai sendo construído principalmente 

depois que se insere na política de Boa Vizinhança –, mas através dos cargos que 

ocupou principalmente entre o final da década de 1930 até o final da década de 1950, 

seja no Brasil ou nos Estados Unidos.  

Parece-nos, nesse sentido, que apesar do tom informativo marcante na sua 

primeira narrativa, a problematização do papel do escritor e da literatura naquele 

contexto é que ocupa o lugar central na obra. Assim, ele desenvolve reflexões e 

discussões desde sobre a dicotomia ficção e realidade em literatura, passando pela ideia 

de literatura de mensagem ou de propaganda, também pela ideia de função e utilidade 

da literatura, até a problematizar o uso da linguagem em literatura. Além disso, não lhe 

escapa a reflexão a respeito da responsabilidade do autor, uma vez que parece-nos partir 

do pressuposto de que há sim diversas intersecções entre o discurso literário e o 

extraliterário, desde ao observar a relevância que programas políticos dão à literatura – a 

exemplo da política de Boa Vizinhança –, até problematizando a potencialidade do 

discurso literário e da voz do escritor. Em outras palavras, caso a literatura fosse um 

discurso inofensivo e à parte do discurso extraliterário nem mesmo os convites que lhe 

foram feitos pelo Departamento de Estado norte-americano fariam sentido. 

Uma passagem que comprovaria o interesse de Erico a respeito da inserção do 

discurso literário em uma comunidade de comunicação é quando ele menciona a 

resposta de Robert Frost, um dos grandes poetas norte-americanos, quando este é 
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perguntado sobre o que a poesia estaria fazendo para salvar a Democracia. O poeta teria 

então respondido: 

 

Dizem que a vida do homem gira em torno do sexo e do estômago. 
Não concordo. Acho que ela se concentra principalmente no desejo de 
se meter na vida alheia, isto é: mandar, aconselhar, influir, comover. E 
a poesia, meus amigos, é a maneira mais suave que a gente tem de 
meter o bedelho nos negócios sentimentais do próximo. 
(VERISSIMO, 1956, p. 165) 

 

A resposta de Frost parece-nos dialogar com a perspectiva de Erico, já que o 

escritor reconhece na leitura de literatura uma atitude que muito mais aproxima o leitor 

da vida do que o afasta. Nas palavras de Erico, ao responder a pergunta sobre o que nos 

leva à ficção, tem-se: 

 

A nossa necessidade de ler ficção, penso, vem de um desejo de viver 
mais, de ampliar a órbita individual, de participar de outras vidas e em 
outros lugares. A leitura nem sempre significa fuga da vida, como 
queria aquela personagem de Machado de Assis. As pessoas procuram 
nos livros de história o convívio com outros seres humanos que tem 
problemas parecidos com os seus; querem ver como as personagens 
resolvem esses problemas, como se portam em circunstâncias 
idênticas às que eles, leitores, encontram na vida real. (VERISSIMO, 
1956, p. 451)  

 

Esse processo empático que nos proporcionaria a leitura de literatura e que 

permitiria uma clara aproximação entre literatura e realidade, porém, parece a Erico ser 

bastante complexo. Nesse sentido, interessado também na dimensão comunicativa do 

texto literário, Erico irá problematizar em que medida não só o texto literário pode ser 

elo para outros discursos, como também em que medida o próprio escritor está inserido 

em uma grande cadeia de contadores de histórias.16 Por fim, quase que como concluindo 

suas reflexões a respeito do papel social que assume como escritor e a respeito do papel 

que a literatura também é capaz de desempenhar, Erico faz uma comparação que nos 

parece pertinente naquele momento específico, mas que também serviria para pensar a 

relevância em se discutir as potencialidades do texto literário em vista de sua inserção 

no espaço público. Nesse sentido, tem-se o seguinte diálogo: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

16 Sobre tais apontamentos, vale a pena conferir o comentário em Gato preto em campo de neve que Erico 
atribui ao escritor Somerset Maugham. Cf. Verissimo, Erico. Gato preto em campo de neve. Rio de 
Janeiro/Porto Alegre/São Paulo: Editora Globo, 1956, p. 336. 
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- O cientistas também falam da ciência por amor da ciência – Mr. G.  
- Sim – concorda Mr. Daiches – olham a ciência como um fim e não 
como um meio que garanta o valor do fim nela implícito. Mas um dia 
o cientista “imparcial” se descobriu a fabricar imparcialmente e com 
uma indiferença supinamente científica gases venenosos e a ajudar o 
fabricante de bombas – gases e bombas que estavam sendo 
empregados na destruição de mulheres e crianças... – Só nesse 
momento é que a deficiência do conceito de “ciência pela ciência” foi 
compreendida. Chegaram, então os cientistas (pelo menos alguns 
deles) à compreensão de que a ciência era um meio com muitos fins 
possíveis e que eles precisavam definir o seu fim se quisessem estar 
certos de estarem fazendo mais bem do que mal. A situação da 
literatura é mais ou menos semelhante. (VERISSIMO, 1956, p. 313-
314) 

 

Para encerrarmos a breve discussão que propomos aqui vale ainda relacionar a 

tal passagem com a declaração de Erico em que reconhece que “a linguagem é um meio 

e não um fim” (VERISSIMO, 1942 p. 133), ou seja, trata-se de pensar a literatura como 

um discurso que pode constituir forma de acesso a um medium17 e que, por se constituir 

pela linguagem natural e dar-se sob dinâmicas que problematizam os usos da linguagem 

natural, é capaz de incorporar e incentivar transformações no mundo da vida 

(Lebenswelt)18. De qualquer modo, independente da voz que prevalecerá, concluímos 

esta breve explanação dando voz ao escritor João Guimarães Rosa, quando menciona 

em entrevista a Günter Lorenz que “a língua é o espelho da existência, mas também da 

alma (...) Somente renovando a língua é que se pode renovar o mundo. Devemos 

conservar o sentido da vida, devolver-lhe esse sentido, vivendo com a língua” e 

acrescentamos, ainda citando Rosa, que “legítima literatura deve ser vida” (GÜNTER, 

1973). 
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Filosofia contemporânea. São Paulo: Edições Loyola, 2006, p. 335-336.  
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RESUMO 

Este trabalho propõe a leitura de Criação imperfeita. Cosmo, vida e o código oculto da 
natureza, de Marcelo Gleiser, para investigar a presença da narrativa como componente do 
discurso científico, especialmente na área da cosmologia contemporânea. É proposta a tese de 
que a elaboração de narrativas é etapa importante, embora raramente explícita, para a 
construção de paradigmas científicos, sobretudo quando a ciência se defronta com questões 
“indecidíveis”. A noção de “ciência monoteísta” será debatida como narrativa hegemônica. 
Através da distinção entre hipótese, dogma e ficção, proposta por Hans Vaihinger, a 
ficcionalidade dos postulados científicos será alvo de análise. Este trabalho reelabora o 
problema das Duas Culturas, levantado por C.P. Snow, a partir de uma perspectiva literária.  

 

Palavras-Chave: Literatura da Ciência.  Narrativa. Ficção. Paradigma. Indecidibilidade.  Duas 
Culturas.  

 

 Este trabalho tem o objetivo de ser um estudo introdutório para a preparação de 

minha tese Fábulas da Ciência. Proponho-me a analisar a presença das formas narrativas 

no espaço comunicacional das chamadas ciências duras ou exatas, ou, como define 

Pierre Bourdieu, o chamado “campo científico”. Mais exatamente, a relação entre 

narratividade e discurso científico em sentido estrito. Em termos mais gerais, é uma 

tentativa de abordar o problema  levantado em 1959 pelo químico e romancista Charles 

Percy Snow, também conhecido como C.P.Snow, ao proferir uma palestra denominada 
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“As Duas Culturas”, na qual ele menciona uma pequena anedota que lhe teria 

acontecido:  

“Algumas muitas boas vezes, tenho estado presente nas reuniões de 
pessoas que, pelos padrões da cultura tradicional, são altamente 
educadas, e com considerável gosto expressam sua incredulidade no 
analfabetismo dos cientistas. Uma vez ou duas vezes, eu fui 
provocado e então perguntei aos colegas quantos deles poderiam 
descrever a segunda lei da termodinâmica. A resposta foi fria e 
também negativa. No entanto, eu estava pedindo algo que é o 
científico equivalente de: você já leu alguma obra de Shakespeare?”1 

 

  O problema d'As Duas Culturas seria o de um crescente hiato de 

compreensão entre os discursos das ciências humanas e exatas,  como se fossem duas 

linguagens tornadas cada vez mais estranhas entre si. Para C.P. Snow isso representava 

uma tragédia para o desenvolvimento humano e ameaçava as convicções de uma cultura 

humanística integrada. Essa polêmica já foi muitas vezes discutida, mas pretendo 

abordá-la novamente, desta vez dentro da perspectiva do campo literário propriamente 

dito.  Proponho uma hipótese inicial: que as Duas Culturas, humanas e exatas, se 

aproximam entre si pelo uso reiterado da narrativa. Do ponto de vista das assim 

chamadas Humanidades, é ponto pacífico o recurso à narrativa. Mas na perspectiva das 

ciências duras, ou exatas, o uso da narrativa é frequentemente ignorado, eludido, 

omitido, ou simplesmente refutado. 

 Gostaria de iniciar a discussão da função da narrativa no discurso científico com 

uma leitura de Criação Imperfeita. Cosmo, Vida e o Código Oculto da Natureza, do 

físico Marcelo Gleiser, lançado no ano de 2009, pela editora Record. Professor nos 

Estados Unidos, Gleiser é provavelmente o mais conhecido divulgador de ciência 

brasileiro, ou pelo menos o mais bem sucedido em termos de público-leitor. Sua área de 

atuação é a cosmologia e as teorias do Modelo-Padrão que objetivam descrever as 

“partículas elementares”, os blocos mínimos de formação da matéria, da energia e do 

espaço. O tema desse livro é a controvérsia científica a respeito da origem do universo e 

das chamadas “teorias da unificação”, que abordaremos mais adiante.     

  Antes, no entanto, um breve comentário a respeito da assim denominada 

“literatura de divulgação científica”. Trata-se de um ramo pouco estudado nas 

                                                           

1 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Two_Cultures 
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academias de Letras brasileiras apesar do crescente sucesso das publicações que têm 

como objeto as ciências “duras”, exatas, ou mesmo as ciências biológicas e médicas; 

enfim,  as ciências experimentais.  Não raro seus autores, cientistas dedicados, figuram 

nas listas dos livros mais vendidos e frequentemente são convidados para bienais e 

festivais literários. Em geral, considera-se que esses autores traduzem para um público 

amplo, com linguagem acessível, questões complexas de suas áreas de atuação.  

Considera-se, com razão, que a linguagem que utilizam para realizar esta tradução é 

diferente da linguagem com que tratam dos mesmos problemas com seus pares. No 

entanto, não se pode concluir daí que, ao realizarem a divulgação de temas complexos, 

tais autores banalizem e falseiem a linguagem científica. A literatura de divulgação 

científica é, em si mesma, um campo autônomo de discurso.   

 Não faremos nesta ocasião uma discussão mais aprofundada da função literária 

ou cultural da literatura de divulgação científica. Interessa-nos, antes, como essa 

literatura articula sua dimensão narrativa que, como mencionamos, é frequentemente 

omitida no sentido estrito do discurso científico. É o que nos propomos a fazer em nossa 

abordagem do livro de Marcelo Gleiser. Este autor abre sua obra colocando em termos 

claros seu tema e seus objetivos:  

“Neste livro, veremos que a crença numa teoria física que propõe uma 
unificação do mundo material – um código oculto da Natureza – é a 
versão científica da crença religiosa na unidade de todas as coisas. 
Podemos chamá-la de 'ciência monoteísta'. Alguns dos maiores 
cientistas de todos os tempos, Kepler, Newton, Faraday, Einstein, 
Heisenberg e Schrödinger, dentre outros, dedicaram décadas de suas 
vidas buscando esse código misterioso que, se encontrado, revelaria os 
grandes mistérios da existência. Nenhum deles teve sucesso”. 
(Gleiser, 2009) 

 

 Em Criação Imperfeita, Marcelo Gleiser irá contestar os pressupostos das 

chamadas teorias da unificação. Em diversas teorias de ponta da cosmologia 

contemporânea, há uma busca por unificação. Unificação das 4 forças (interações) 

elementares, unificação entre a mecânica quântica e a teoria da relatividade de Einstein, 

unificações das muitas hipóteses para a origem do universo num único grande evento 

fundador. Esse projeto unificador pode ser resumido, segundo o autor, numa busca do 

“Grande Código Oculto da Natureza”, que codificaria uma lei absolutamente simples e 

fundamental de onde seriam geradas todas as demais leis responsáveis pela diversidade 
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e complexidade do cosmo. Essa lei elusiva seria fundante de uma Teoria Final, de onde 

derivariam todas as demais teorias. Por criadora e totalizadora, teria o valor de uma 

linguagem divina que expressaria a própria “mente de Deus”, conforme mencionou 

certa vez o grande físico inglês Stephen Hawking.  

A unificação depende, no entanto, de uma premissa ou hipótese: a existência de 

uma simetria fundamental, ou uma “supersimetria”, que precederia a existência do 

universo tal como o conhecemos:  

“Todas as teorias de unificação baseiam-se na noção de que quanto 
mais profunda e abrangente a descrição da Natureza, maior o seu nível 
de simetria matemática. … Claro, a ideia de simetria sempre foi e 
continua sendo uma ferramenta essencial nas ciências físicas. O 
problema começa quando a ferramenta é transformada em dogma 
(Gleiser, 2009, p.14)”.  

 

 Essa busca por unificação viria desde os primórdios do pensamento da ciência. 

Sua origem encontra-se na assim chamada Escola Jônica, de Tales de Mileto, que 

defende a unidade de todas as substâncias. A Escola de Pitágoras associará a esta ideia a 

noção de simetria, com a geometria e o número. A partir desses, a lógica da unificação 

atravessa o pensamento dos maiores cientistas físicos de todos os tempos como Kepler, 

Galileu e Einstein e chega às atuais teorias de ponta da ciência avançada, na teoria das 

Supercordas e na Teoria de Tudo. Desenvolve-se, assim, no discurso científico o 

argumento da convergência dos “unificadores”: a unidade das substâncias, a perfeição 

das formas elementares e o código oculto. A tese da unificação supõe, entretanto, a 

premissa de uma simetria primordial. Gleiser atribui essa premissa a uma tendência 

monoteísta da própria ciência em que o princípio é a simetria perfeita e simples.  

A ciência monoteísta seria aquela que, para defender certa hipótese, lança mão 

de uma premissa transcendental que não pode ser comprovada empiricamente. A ideia 

de uma simetria fundamental, uma arquissimetria ou uma “supersimetria”, como é 

denominada, teria o valor na ciência, segundo Gleiser, de uma crença num ser superior 

ou mesmo divino, por ser essa simetria a noção mais acabada de perfeição. Com isso, 

tal crença acaba por gerar uma narrativa primordial que dá coerência e consistência ao 

edifício teórico formulado. Essa narrativa fundante pode ser descrita por um diagrama 

lógico simplificado:  
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 Ou, colocando em termos propriamente narrativos: “Era uma vez uma 

Supersimetria, perfeita e simples tal qual um Deus único. Em certa ocasião essa 

simetria partiu-se e então daí formou-se o Universo”. Embora o autor não descreva a 

narrativa nesses exatos termos, é exatamente esta pequena “fábula” que se explicita em 

seus argumentos e é responsável por encadear as hipóteses às teorias e as causas às 

consequências. No entanto, essa narrativa nunca é explicitada no discurso científico das 

teorias unificadoras, mas produz, de forma imprevista, certo excedente de sentido. Pois, 

a própria noção de “quebra de simetria” traz com ela uma ideia de imperfeição, de 

“perda de qualidade”, de “degradação”; enfim, de pecado e falta, como na cosmologia 

cristã.  São conotações que transcendem inteiramente o discurso científico. É este 

“excesso de sentido” que caracteriza a força das narrativas.     

Contra essa narrativa monoteísta, Marcelo Gleiser irá defender a importância das 

assimetrias na constituição material do universo e na origem da própria vida. Mas fará 

isso não apenas como um debate de argumentos, mas como uma controvérsia de 

narrativas. O título de Criação imperfeita se refere às assimetrias que acontecem na 

natureza e que permanecem não explicadas pela ciência: a assimetria do tempo, da 

matéria, da vida e da consciência.  Não será possível aqui repassar todas essas 

assimetrias cujas descrições detalhadas preenchem boa parte de seu livro. 

Resumidamente,  podemos dizer que a assimetria temporal se refere à própria origem do 

tempo pelo evento do Big Bang; assimetria da matéria se refere ao excesso de partículas 

em relação à de antipartículas; assimetria da vida diz respeito à misteriosa origem da 

vida, que contraria o crescimento universal de entropia; assimetria da consciência ao 

quase milagroso surgimento da vida inteligente que é a capaz de pensar em si própria.  

 Percebemos que a série de assimetrias arrolada por Gleiser não é lógica ou 

necessária. Com certeza funciona como argumento poderoso em sua controvérsia contra 

a primazia da simetria. No entanto, embora aponte para várias experimentações que 

supostamente vêm confirmar seus argumentos, o físico admite que essas ainda não 

foram conclusivas.  Desconfiamos estar na presença da construção de outra narrativa 

Supersimetria Quebra de simetria Universo 
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que irá funcionar como uma “contranarrativa”. Veja-se como Gleiser define as 

assimetrias:   

“ A assimetria do tempo proporciona um mecanismo para explicar um 
dos grandes mistérios de todos os tempos, a origem da vida: ao 
traçarmos os detalhes da história que leva do cosmo à célula, 
compreenderemos que somos produtos de assimetrias esculpidas nas 
entrelinhas do código oculto da Natureza” (p. 74).    

 

 Para contestar a narrativa da ciência monoteísta, Gleiser constrói uma 

contranarrativa que encadeia as várias assimetrias apresentadas, da origem do universo 

ao surgimento da consciência inteligente, como ligadas por uma mesma história “que 

leva do cosmo à célula”. As assimetrias são, assim, uma nova lógica para explicar a 

“Criação Imperfeita”, como “esculpidas nas entrelinhas do código”, à maneira de um 

ruído que perturba a narrativa monoteísta hegemônica.  

 A questão se torna: como comprovar ou refutar uma narrativa? O filósofo da 

ciência Karl Popper propôs que uma teoria pode ser considerada científica se ela pode 

ser “falseada”.  Por esse critério, uma teoria é científica se puder produzir uma condição 

experimental na qual um argumento essencial da teoria pode ser refutado. Se não houver 

possibilidade de refutação experimental, então essa teoria não é científica. Isso gera um 

problema para o recurso à narrativa, pois não podemos refutá-las, podemos apenas 

propor narrativas diferentes. A questão se transforma assim em: qual narrativa é 

melhor? Qual narrativa é mais coerente, consistente ou verossímil? Se não podemos 

refutar, devemos decidir qual narrativa precisaremos adotar ou confiar.  O fato de que 

narrativas não podem ser “falseadas” ou refutadas é o principal motivo pelo qual se 

nega sua presença no discurso científico. Admitir que a ciência constrói seus 

paradigmas e suas teorias e dirige suas pesquisas laboratoriais baseada em histórias que 

inventa e transmite a seu público é assumir uma posição arriscada no campo científico. 

A Ciência não produz ficções, mas hipóteses que podem ser testadas e comprovadas. 

Gleiser admite que a ciência é uma pesquisa aberta e a tentativa de se chegar a uma 

“Teoria Final” seria uma maneira de fechar essa busca:  

“Eu diria que estivemos sempre 'errados', e que assim continuaremos 
indefinidamente. Não existe uma resposta final 'certa', o fim do túnel, 
por assim dizer; apenas uma sequência de descrições cada vez mais 
precisas do Universo em que vivemos”  (p. 145).  
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 Os físicos não conseguem, no entanto, demonstrar como as descrições se tornam 

cada vez mais precisas, ou qual a medida dessa precisão. Em uma frase brilhante, 

“Talvez não sejamos a medida de todas as coisas, como propôs o grego Protágoras em 

tempos pré-socráticos, mas somos as coisas que podem medir” (p.337), Gleiser aponta a 

intrínseca relação entre descrição e medição. Todo processo de cálculo e medição acaba 

por passar também pela necessidade de descrição e é nesse momento que a questão da 

narrativa se impõe. Em Criação Imperfeita, Marcelo Gleiser mostra como a narrativa 

fundamental da busca do código oculto da natureza funciona como dispositivo retórico 

para consolidar publicamente uma pesquisa que não pode ser, nas condições atuais, 

inteiramente verificada. Devemos lembrar que teorias como a das supercordas recebem 

vultoso subsídio público para realizar seus estudos e pesquisas. Mas o essencial do 

argumento, no entanto, não está em dizer que essa narrativa é apenas um instrumento de 

persuasão e convencimento do público e dos outros. Certamente, essa não é uma 

história de engano ou logro da opinião pública ou das agências estatais ou privadas de 

fomento à pesquisa. É preciso entender antes tal narrativa como autoconvencimento: 

quem precisa de fato desse discurso são os próprios cientistas envolvidos. Mas seria 

errôneo também reconhecê-la como uma lógica do autoengano. O fato é que todo 

paradigma científico é mais do que um conjunto de conceitos teóricos, uma coleção de 

hipóteses, uma série de experimentos arranjados pela “ciência normal” (Kuhn, 1970). 

Todo paradigma pressupõe também uma narrativa.  

 A esse respeito, um dos interesses maiores de Criação Imperfeita é o contraste 

entre o esforço teórico de questionar pressupostos científicos com argumentos próprios 

a esse campo discursivo e a dramatização de sua trajetória pessoal no interior desse 

campo que nele produz uma grande inflexão. Este drama tem início com o triste e 

melancólico relato autobiográfico de sua infância e a perda precoce, aos seis anos, da 

presença materna que lhe impôs o “medo das trevas” e a fixação do adolescente com os 

temas mórbidos:  

“Sei que pareço ter sido um pré-adolescente um tanto desequilibrado, 
mas minha morbidez não vinha do nada. Quando tinha seis anos, 
minha mãe morreu em circunstâncias trágicas. Agora que tenho filhos 
vejo no meu dia a dia a devastação emocional que uma perda dessas 
causa. De repente, passei a ser a criança que não tinha mãe, a que 
meus amigos olhavam de forma estranha, como se fosse uma ovelha 
desgarrada. … O mais doloroso de não ter mãe é não ter uma mãe: é 
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não ter o seu colo e os seus abraços quando você tem medo; é não ter 
ninguém para celebrar com você as notas boas ou a vitória num jogo; 
é não ter mais aquela pessoa que você sabe que o amará 
incondicionalmente. … A maior tragédia de não ter mãe é saber que 
ela não o verá crescer, que não será mais parte de sua vida; é saber que 
haverá um lugar vazio na sua formatura, no seu casamento, no 
nascimento do seu primeiro filho. É a ausência que dói. A maior 
tragédia de não ter mãe é que é para sempre” (p. 30).  

 

A irreparável tragédia em sua vida é a marca da presença de uma “assimetria” 

existencial cujo efeito virá a ser a formação do futuro cientista. Para escapar do “medo 

das trevas” virá em socorro o interesse pela ficção científica e a busca pelos segredos 

últimos da natureza: “ A noção de que uma ordem oculta permeia tudo que existe me 

impressionou profundamente” .  Contra a desordem existencial que a perda do afeto 

materno lhe causou, veio a certeza de que havia uma “realidade invisível” além dos 

sentidos. É assim que Gleiser se tornará um dos “unificadores” e partirá em busca do 

“código oculto da Natureza”. Ele dedicará sua carreira acadêmica à pesquisa sobre a 

Teoria Final. Seu doutorado será sobre a Teoria das supercordas, uma das versões dessa 

teoria. No entanto, algo parecia ainda fora da ordem:  

“No início de minha carreira, quando era um Unificador devoto, 
Einstein era a minha inspiração principal, mas não a única. Outros 
pioneiros da física também buscaram a unificação, validando a minha 
escolha. ... Dediquei uma década às teorias de unificação e à sua 
formulação em espaços com mais de três dimensões. … Mesmo 
assim, apesar de toda essa atividade, no início da década de 1990 
comecei a pensar de modo diferente de meus colegas. Preocupava-me 
muito com o fato de que a maioria das ideias que estávamos propondo 
eram tão remotas e abstratas que provavelmente jamais seriam 
testadas. Caso isso fosse verdade, como saber se faziam sentido? Será 
que a evidência indireta é suficiente em física? (p. 216).  

 

Como as diversas assimetrias que se sucedem e se encadeiam na evolução do 

universo, também as dúvidas e lacunas causavam ruídos no avanço de sua carreira:   

“Mesmo que, inicialmente, tenha evitado pensar no assunto, aos 
poucos a noção de que a Teoria Final era uma fantasia começou a 
tomar corpo. A virada deu-se em 2002, quando eu e minha esposa 
construímos uma casa no meio de um bosque situado a 25 quilômetros 
de Dartmouth, a universidade onde leciono nos Estados Unidos. ... A 
Natureza nos espiava constantemente pelas janelas exageradas da 
casa, impossível de ser ignorada. Pela primeira vez na vida, 
vislumbrei o mundo com os olhos bem abertos, sem uma teoria 
preconcebida para guiar meus pensamentos. Vi que as árvores nunca 

469



se bifurcam de forma perfeita, que as nuvens não são esféricas, e que 
as estrelas se distribuem no céu noturno sem um padrão aparente. 
Entendi que a ordem que impomos na Natureza é a ordem que tanto 
queremos nas nossas vidas. ” (p. 216).  

 

 Este relato pessoal, narrado sob a forma de uma epifania, representa a 

emergência de outra “assimetria”, cortando sua carreira acadêmica como um divisor de 

águas. Essa epifania é semelhante à perda da fé. Não é, no entanto, um momento de 

“eureka”, tão famoso nas histórias da ciência. A descrença descrita por Gleiser é com 

certo modelo narrativo. A ordem cósmica procurada na noção de simetria não passava 

da projeção do desejo interior por ordem. Assim, há também duas narrativas para sua 

tese: a primeira, manifesta, de que as assimetrias da natureza se encadeiam e a segunda, 

a de sua assimetria existencial causada por uma grande infelicidade. 

 O relato de Marcelo Gleiser nos leva à questão de que temos narrativas 

concorrentes e precisamos decidir entre elas sem, no entanto, ter critérios precisos para 

tomar essa decisão. Trata-se de um problema conhecido na área das ciências 

matemáticas, o problema da decisão, ou em alemão Entscheidungsproblem. Trata-se de 

uma questão que remonta à Leibniz que propôs construir uma máquina que pudesse 

decidir todos os problemas. Em 1928, o matemático David Hilbert formulou esse 

problema em termos lógico-formais.  Em 1936, o matemático Alan Turing chegou a um 

resultado espantoso. Ele provou que é impossível obter um método de validade 

universal que possa decidir todo e qualquer problema. Assim, haverá sempre problemas 

denominados de “indecidíveis”, ou seja, problemas que não sabemos decidir se 

podemos ou não resolvê-los.  

 A área de atuação do físico Marcelo Gleiser, a cosmologia, é uma área repleta de 

problemas dessa natureza. A questão não é simplesmente a de que não temos condições 

experimentais para comprovar esta ou aquela hipótese. Muitas vezes, a cosmologia 

trabalha com questões que são intrinsicamente indecidíveis. Essa é uma questão 

bastante complexa e abrangente e não podemos discuti-la nesse espaço e nesse 

momento. Mas deslocando nosso problema da questão de comprovar teorias para a 

questão de decidir entre narrativas, mudamos de perspectiva.  

Em sua obra, A Filosofia do Como Se, Hans Vaihinger defende a importância 

das ficções para a Ciência. O teórico propõe a distinção entre os conceitos de hipótese e 
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ficção. Para Vaihinger, esses conceitos muitas vezes se confundem e em outras são 

reversíveis entre si. Conceitos como “átomo” e “força” já foram hipóteses, mas no 

início do século XX (quando o autor escreve sua obra) já eram considerados como da 

ordem da ficção. Então como distinguir esses dois conceitos?  

“A hipótese concerne sempre à realidade, isto é, a construção de 
representações nela contida aspira ou alimenta a esperança de 
coincidir no futuro com alguma percepção. Ela submete sua realidade 
ao exame e demanda a verificação, ou seja, almeja ser confirmada 
como verdadeira e real, como expressão real da realidade” (Vaihinger, 
2011, p.231) 

 

Se há um compromisso com a realidade e a verificação, toda hipótese almeja ao 

final ser incorporada (“fixada”) à descrição da realidade, ou caso contrário ser 

descartada, ao passo que a ficção objetiva apenas ser “útil” e “proveitosa” para o 

conhecimento, pois ela permite organizar os dados sensoriais da realidade como uma 

“função lógica”. Toda ficção tem, portanto, um valor apenas “heurístico”, podendo, 

após seu uso, ser “desmontada”. Uma ficção é regida conforme seus fins e não pode ser 

verificada, mas apenas justificada:  

“À verificação das hipóteses corresponde à justificação das ficções. Se 
aquelas podem ser confirmadas pela experiência, estas precisam se 
justificar pelos serviços prestados à ciência da experiência” 
(Vaihinger, p. 236).  

 

Vaihinger diz que hipótese e ficção estão sempre se tangenciando e podem 

muitas vezes trocar de lugar. Para descrever esse movimento, o filósofo alemão propõe 

então sua “lei do deslocamento de ideias”, introduzindo um terceiro elemento, o dogma. 

Ele diz que há um movimento natural que vai da ficção ao dogma, passando pela 

hipótese, ou vice-versa. Com esta trajetória, as tensões psíquicas do conhecimento se 

reduzem, pois as representações passam de um “equilíbrio instável” para um “equilíbrio 

estável”. O dogma representa sempre um estágio de menor tensão, de conforto psíquico, 

de uma representação que se estabilizou. No entanto, o filósofo adverte que, exatamente 

por essa posição de conforto, há sempre a possibilidade de uma hipótese se transformar 

em dogma de “maneira ilegítima”, bem como uma propensão da ficção se transformar 

em dogma sem intermediação da hipótese. 
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A lei do deslocamento de ideias nos dá uma indicação do real problema descrito 

por Gleiser em relação ao conceito de “simetria”. Inicialmente, como uma ferramenta 

heurística que permitia simplificar o cálculo, depois como uma hipótese sobre a origem 

do universo e quase que imediatamente como dogma “unificador”. A passagem 

imediata do estatuto de hipótese (“havia um estado simétrico perfeito antes da origem 

do universo”) para o de dogma provavelmente se deve ao fato de que sua comprovação 

está fora do alcance (atual) da ciência.  

Porém, onde entra a questão da narrativa propriamente dita? Para Vaihinger, 

ficções são modalidades de ideias e não modalidades de discursos. Podemos, entretanto, 

articular a ideia de narrativa através da relação entre ficção e justificação mencionada 

anteriormente.  Fazemos a seguinte proposição: narrativas são dispositivos retóricos que 

justificando a si próprios, justificam também as suas ficções. Por exemplo, no âmbito da 

cosmologia: qual a necessidade do conceito de simetria na cosmologia, segundo 

Gleiser? Num capítulo interessante de seu livro, o autor se refere ao “Deus das lacunas”, 

aquele que vem preencher certo intervalo no conhecimento empírico-experimental: 

  

“Com grande ironia, a situação ecoa o argumento do “Deus das 
Lacunas”, usado com frequência nos embates entre ciência e religião, 
que afirma que Deus começa onde a ciência termina. À medida que a 
ciência progride e aprendemos mais sobre a Natureza, Deus para sua 
humilhação, vai sendo espremido para uma lacuna cada vez menor. … 
Podemos construir um argumento equivalente para a unificação, 'A 
Unificação das Lacunas': a unificação começa onde nossas teorias 
atuais terminam. O que não sabemos, a unificação explicará. Á 
medida que a ciência avança e aprendemos mais sobre a Natureza e 
sobre a violação das simetrias, a unificação, para sua humilhação, vai 
sendo esprimida numa lacuna cada vez menor. Teorias são revisadas 
às pressas, parâmetros  são reajustados e a missão da unificação é 
redefinida. Os que acreditam na unificação afirmam que a lacuna  
nunca se fechará por completo e a unificação um dia será 
demonstrada. Já os céticos acham que está na hora de deixar sua ideia 
para trás” (p.186) 

 

Mas vimos que há indicações de que, usando a linguagem matemática, haverá 

sempre problemas “indecidíveis” que não sabemos se têm ou não solução. Se não 

aceitamos as premissas teológicas como fundamento para as hipóteses científicas, isso 

não significa que o espaço lacunar é um espaço para a emergência de narrativas?  As 

narrativas são a forma social de “decidir o indecidível”.  No entanto, o reconhecimento 
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do discurso narrativo no interior da ciência não deve ser um argumento do 

enfraquecimento de sua posição, da relativização do seu critério de objetividade. Como 

a indecidibilidade é uma condição inerradicável da linguagem matemática e lógica da 

ciência, isto deve ser visto não como um obstáculo ao conhecimento, mas como sua 

abertura, a evidência de sua incompletude. Mas a narrativa não é aquilo que “ocupa” a 

lacuna, como se a dissimulasse. A narrativa é o que “emerge” dessa lacuna, sendo seu 

índice. Lacuna que é a marca de um Real que não pode ser simbolizado e que impede a 

teoria de ser completa, pois se assim o fosse, ela já estaria decidida, e não haveria lugar 

para o humano arbítrio. Narrativas trazem versões de mundos e são o modo humano de 

habitar suas lacunas.  
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 AUTOFICÇÃO E OS DISCURSOS PÓS-MODERNOS 

Ilana Goldfeld Carvalho (PUC-Rio) 

 

RESUMO: A comunicação pretende articular o conceito de autoficção, surgido com a publicação 
do livro Fils por Serge Doubrovski em 1977, com o debate do pós-moderno, compreendendo-o 
como forma discursiva cuja própria existência só foi possível a partir das questões centrais 
suscitadas pela discussão acerca da pós-modernidade. Seguindo esse viés, é interessante 
relacionar a autoficção com a crise da representação, que se iniciou na modernidade e com o 
sujeito fragmentado pós-moderno. Inicialmente, apresenta-se uma breve exposição sobre a 
origem do termo “autoficção” e o intenso debate por ele provocado, levando em consideração o 
“pacto autobiográfico” de Philippe Lejeune, a criação de “autoficção” enquanto conceito por 

Serge Doubrovski e algumas reflexões de Leonor Arfuch, Eurídice Figueiredo e Elizabeth Duque-
Estrada sobre o tema. Ao abrir mão do comprometimento com a verdade que a autobiografia 
almeja (objetivo que sabemos ser idealizado, uma vez que não há sujeito absolutamente 
imparcial), a autoficção renova a relação da literatura com a realidade. De certo modo, inspira-se 
na ideia nietzschiana de vida como obra de arte e torna difusas e apagadas as fronteiras entre vida 
real e ficção. Em seguida, são levantados alguns pontos acerca do debate do pós-moderno, 
conceito igualmente polêmico que será analisado a partir de reflexões dos estudiosos Ihab Hassan 
e Andreas Huyssen. O sujeito pós-moderno é reconhecidamente fragmentado, o que significa que 
as relações estabelecidas entre ele e si mesmo, o Outro e o mundo são diferentes das da 
modernidade. Deste modo, a comunicação propõe analisar a figura do autor como sujeito pós-
moderno, que não se vê mais como indivíduo unificado, e como isso pode influenciar a relação 
entre arte, mais especificamente, sua escrita, e vida.  
 
 
Palavras-chave: Autoficção. Pós-modernidade. Sujeito pós-moderno. 
 

 

Autoficção, um conceito controverso 

O termo “autoficção” foi cunhado por Serge Doubrovski em 1977, com seu livro 

Fils, cuja contracapa diz: 

Autobiografia? Não, é um privilégio reservado às pessoas importantes 
do mundo, no crepúsculo de suas vidas, e em belo estilo. Ficção, de 
acontecimentos e de fatos estritamente reais; se quiser, autoficção, por 
haver confiado a linguagem de uma aventura à uma aventura da 
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linguagem, além da sabedoria e além da sintaxe do romance, tradicional 
ou novo.1 (DOUBROVSKI, 1977, contracapa)  

Fils foi escrito como um experimento em relação às proposições do estudioso 

francês Philippe Lejeune, em seu texto “O pacto autobiográfico”, publicado 

originalmente na revista Poétique e depois, em 1975, pela Seuil. Philippe Lejeune (2008) 

analisava a autobiografia e um suposto contrato de leitura entre autor-narrador-

personagem e o leitor. Ele afirmava ainda que não existia um pacto do romance em que 

o nome do autor e do narrador-personagem coincidissem (como é o caso da autobiografia) 

ou de um pacto autobiográfico em que os nomes do autor e do narrador-personagem 

fossem diferentes. Porém, desde que o artigo de Lejeune foi publicado, ele tornou-se fonte 

de críticas das mais diferentes naturezas. Uma delas está relacionada a uma visão um 

tanto ingênua do compromisso do autor em tentar reproduzir a realidade — afinal, 

segundo Lejeune, ao se colocar por escrito “não brinco de me reinventar” (LEJEUNE, 

2014, p. 212), fato não apenas possível como muito comum em autobiografias de figuras 

da cena política, por exemplo.  

Doubrovski procurou provar em Fils as complexas relações estabelecidas entre 

obra literária e realidade. Assim, o pacto autobiográfico de Lejeune sofre mutações e é 

muitas vezes embaralhado. A autoficção seria, portanto, uma obra resultante da mistura 

entre elementos autobiográficos do autor com ficcionais. Desta maneira, ela permitiria 

infinitas possibilidades de combinação entre realidade e ficção. Ela seria um gênero 

literário híbrido, colocando em questão a própria definição de gênero literário.  

Elizabeth Duque Estrada menciona Blanchot ao afirmar que há na autobiografia 

algo que não se pode dizer, uma espécie de lacuna impossível de ser trazida à luz 

(DUQUE-ESTRADA, 2009). Na autoficção, a arte consegue lidar com a opacidade 

presente no relato autobiográfico, não procurando preencher os vazios que lhe são 

inerentes, mas sim oferecendo-se como uma ferramenta alternativa na hora de contar uma 

história.   

A professora argentina Leonor Arfuch, que tem a biografia como um de seus 

principais temas de pesquisa, declara que: 

Mas, se os gêneros canônicos são obrigados a respeitar certa 
verossimilhança da história contada — o que não supõe 
necessariamente veracidade —, outras variantes do espaço biográfico 
podem produzir um efeito altamente desestabilizador, talvez como 

                                                           
1 Tradução nossa. No original em francês: “Autobiographie? Non, c’est un privilège réservé aux importants 

de ce monde, au soir de leur vie, et dans un beau style. Fiction, d’événements et de faits strictement réels; 
si l’on veut, autofiction, d’avoir confié le langage d’une aventure à l’aventure du langage, hors sagesse et 

hors syntaxe du roman, traditionnel ou nouveau.” DOUBROVSKI, 1977, contracapa) 
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“desforra” diante de um excesso de referencialidade “testemunhal”(...) 
Deslizamentos sem fim, que podem assumir o nome de “autoficção”, 

na medida em que postulam explicitamente um relato de si consciente 
de seu caráter ficcional e desligado, portanto, do “pacto” de 

referencialidade biográfica. (ARFUCH, 2010, p. 126-127) 
 

O uso da palavra “deslizamento” é interessante, uma vez que ela pode explicar 

também a instabilidade da definição de o que é “autoficção”. Ela implica também um 

dinamismo, uma atividade — ou melhor interatividade — entre diferentes forças que 

também caracteriza as obras deste tipo de escrita. Nestas, há um movimento entre as 

diferentes figuras do escritor: ele enquanto sujeito no mundo “real” e sua versão 

ficcionalizada. 

A professora da Universidade Federal Fluminense Eurídice Figueiredo, em seu 

artigo “Autoficção feminina: A mulher nua diante do espelho”, menciona um texto de 

Philippe Vilain segundo o qual: 

A autoficção, tal como concebida por Doubrovsky, seria “uma variante 

‘pós-moderna’ da autobiografia na medida em que ela não acredita mais 

numa verdade literal, numa referência indubitável, num discurso 
histórico coerente e se sabe reconstrução arbitrária e literária de 
fragmentos esparsos da memória” (FIGUEIREDO, 2010, p. 92). 
 

É interessante como Doubrovski relaciona a autoficção ao “pós-modernismo” 

(outro termo de natureza complexa). Vale ressaltar que a autobiografia é um gênero que 

ainda perdura (inclusive, a atual sociedade midiática proporciona novas maneiras e 

formatos para esse tipo de obra), portanto a autoficção não a substitui tampouco a 

existência de uma não elimina a da outra. Ambas coexistem. 

Outro ponto significativo é que, para Doubrovski, a autobiografia — gênero que 

se baseia em fatos — recorre à ficção — campo imaginativo — para lidar com a questão 

da memória. Segundo esta visão relacional entre autoficção e pós-modernidade, o escritor 

da autoficção seria o sujeito fragmentado pós-moderno, alguém que não sente mais 

possuir uma identidade única e imutável e que vê a escrita como lugar para encontrar 

novas significações para a própria experiência. 

 

O debate do “pós-moderno”  

 Assim como “autoficção”, as expressões “pós-moderno” e “pós-modernidade” 

também são motivo de intenso debate acadêmico. Intelectuais como Andreas Huyssen, 

Frederic Jameson, Jean-François Lyotard e Linda Hutcheon, entre outros, se dedicaram 

ao tema, com análises sob os mais diferentes vieses. Mesmo hoje que muitos, como 
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Hutcheon, consideram como um momento pós-pós-modernidade, ainda não é possível 

olhar retrospectivamente e oferecer uma definição cristalizada. Em seu artigo “Beyond 

Postmodernism: Toward an Aesthetic of Trust”, o teórico Ihab Hassan reforça, de modo 

bem-humorado, essa dificuldade teórica: “Tranque dez dos principais estudiosos [do pós-

modernismo] em uma sala, e observe o sangue correr por baixo da porta.”2 (HASSAN, 

2010, p. 199). 

Embora o foco do artigo de Hassan seja debater o que viria depois do pós-

modernismo, sob uma análise estética, ele primeiro se pergunta o que foi pós-modernismo 

e o que foi a pós-modernidade (ele diferencia os dois, classificando o primeiro como um 

fenômeno cultural, enquanto o segundo estaria mais relacionado à estrutura e situação 

global). Em seguida, o intelectual questiona: “Mas, de toda forma, quem precisa de 

definições?”3 (HASSAN, 2010, p. 200). Esta fala mostra a postura pós-moderna de 

abarcar indefinições e hibridismos. Sob este aspecto, é interessante aproximarmos a 

“autoficção” do “pós-modernismo”. Embora pertençam a níveis lógicos diferentes — a 

“autoficção”, pertencente ao campo literário, o “pós-modernismo”, podendo ser visto 

como fenômeno cultural, social, etc. —, ambos não permitem ser enquadrados enquanto 

conceitos cristalizados, rígidos e precisos.  

A tese de doutorado de Anna Faedrich Martins, defendida na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 2014, menciona que Doubrovski afirma 

que: 

Pessoalmente, favoreci uma outra abordagem; meu modo ou modelo 
narrativo passou da HISTÓRIA para o ROMANCE. A própria 
concepção do sujeito mudou. De unidade através da narrativa, ele se 
tornou quebrado, dividido, fragmentado, em caso extremo, incoerente. 
(apud FAEDRICH, 2014, p. 25, grifos nossos) 
 

Deste modo, não se trata mais de retratar o real, questão levantada desde a 

modernidade, com a crise da representação. A autoficção parte de uma nova concepção 

de sujeito, diferente da da autobiografia. Sua concepção não é baseada exclusivamente na 

realidade, ela permite que uma nova seja criada a partir da vida do autor. Há um quê de 

realidade na obra, mas ela não se propõe a ser uma cópia fiel do real. 

Ainda sobre o pós-modernismo, Hassan se pergunta: “O que todos esses 

[exemplos do fenômeno pós-moderno] têm em comum? A resposta já nos é familiar: 

                                                           
2 Tradução nossa. No original em inglês: “Lock ten of its [postmodernism’s] foremost proponents in a room, 
and watch the blood trickle under the door.” (HASSAN, 2010, p. 199) 
3 Tradução nossa. No original em inglês: “But who needs definitions, anyway?” (HASSAN, 2010, p. 200) 
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fragmentos, hibridismo, relativismo, jogo, paródia, pastiche, uma postura irônica e 

sofisticada, um ethos que beira o kitsch e o exagerado.4 (HASSAN, 2010, p. 200). Hassan 

menciona “fragmentos”. De certo modo, é possível fazermos associações entre o sujeito 

fragmentado pós-moderno e o escritor de autoficção. Este consegue criar um personagem 

capaz de se alternar entre criação e realidade justamente porque a visão que tem de si 

mesmo, enquanto indivíduo, não possui um sentido de unidade. Assim, a questão da 

representação é igualmente fragmentada, com o autor transitando entre vida e ficção. Este 

tipo de análise, embora possa parecer historicizante, pode ser considerada válida por 

tentar compreender melhor quem é o escritor da autoficção e qual a natureza de sua 

relação com a obra. 

Andreas Huyssen, no texto “Mapeando o pós-moderno”, procura traçar um 

panorama de como o pós-modernismo foi pensado. Ele menciona o livro Theory of the 

avantgarde, de Peter Bürguer, no qual é apresentado o argumento de que a vanguarda 

europeia histórica (o dadaísmo, o surrealismo inicial e a vanguarda soviética-

revolucionária) tinha como uma de suas principais propostas atacar a arte 

institucionalizada burguesa e tentar integrar a arte com a vida. Porém, 

Contrariamente à intenção da vanguarda de fundir arte e vida, o 
modernismo sempre permaneceu preso à noção mais tradicional de obra 
de arte autônoma, à construção de forma e conteúdo (a despeito de quão 
estranho ou ambíguo, deslocado ou indecifrável esse conteúdo possa 
ser) e ao estatuto especializado da estética. (HUYSSEN, 1991, p. 37-
38) 
 

Mais adiante, Huyssen explica o contexto de surgimento das vanguardas 

americanas como um movimento de oposição à arte institucionalizada no país, que, 

ironicamente, “era o próprio modernismo, cujo principal desígnio sempre tinha sido 

resistir à institucionalização” (HUYSSEN, 1991, p. 38-39). Sendo assim, a arte 

modernista europeia foi um dos fatores para o surgimento das vanguardas americanas 

que, para muitos, viriam marcar o começo do pós-modernismo. Uma das críticas deste ao 

modernismo foi justamente a distância entre arte e vida, estabelecendo certa aproximação 

com o intuito das vanguardas históricas europeias.  

Quanto à relação entre arte e vida, a autoficção pode ser interpretada como uma 

experimentação no campo literário de unir ambos. Ela, a seu próprio modo, recupera o 

                                                           
4 Tradução nossa. No original em inglês: “What do all these have in common? The answer is familiar by 
now: fragments, hybridity, relativism, play, parody, pastiche, an ironic, sophistical stance, an ethos 
bordering on kitsch and camp.” (HASSAN, 2010, p. 200) 
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intuito deste primeiro momento, no surgimento do pós-modernismo, de misturar o 

universo artístico com a vida real.  

 

Considerações finais 

 Autoficção e pós-modernismo. Ambos são temas controversos, de difícil 

definição e com naturezas distintas. O presente trabalho procurou respeitar as 

especificidades de cada um, estabelecendo conexões que enriquecessem o estudo de 

ambos, dois vastos campos de pesquisa. 

Um dos principais objetivos ao buscar articular a discussão sobre o pós-moderno 

e suas complexidades com a teorização sobre a autoficção foi lançar nova luz sobre este 

tipo de criação artística. Tentar analisá-la sob uma nova perspectiva permite também que 

tenhamos vislumbres inovadores do sujeito por trás desta escrita, enriquecendo a 

compreensão que possuímos dele e, por consequência, de sua obra, naturalmente tão 

escorregadia. É ele, sujeito fragmentado, que se faz presente em sua escrita. Já a 

autoficção, é obra híbrida por natureza. Assim, fragmento e hibridismo encontram-se na 

matriz da autoficção. 

Estudar o papel desempenhado pelo autor deste tipo de texto não é, de modo 

algum, tentar ler sua obra encarando-a como autobiografia ou ainda esquadrinhar o texto 

buscando separar realidade e ficção. Pelo contrário, uma leitura atenta pode ser um 

exercício para se refletir sobre a condição do Outro. Independente do debate teórico 

corrente e dos “pós” e “ismos”, a boa literatura perdura e, quem sabe, ao compreendermos 

a complexa figura do autor, conheceremos melhor nós mesmos, o Outro e o mundo em 

que vivemos. 
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ENTRECRUZAMENTOS ENTRE VIDA E OBRA EM CAIO FERNANDO 

ABREU 

Lilian Greice dos Santos Ortiz da Silveira (UFPel) 

Aulus Mandagará Martins (UFPel) 

 

RESUMO: Na análise da obra de Caio Fernando Abreu temos a possibilidade de constatar que 
existem relações que conseguimos estabelecer entre os dados referenciais da vida do escritor e 
sua ficção. Por conta disso, seus textos foram entendidos por alguns críticos literários como 
pertencentes ao gênero autobiográfico. As autobiografias foram inicialmente definidas e 
teorizadas por Philippe Lejeune. Dentre os motivos que levaram a esse entendimento está o fato 
de que muitos eventos da vida do autor podem ser encontrados em sua obra quando se coloca 
realidade e ficção lado a lado. Todavia, ao refletirmos sobre a obra do escritor, percebemos que 
essa definição não dá conta de oferecer um entendimento satisfatório dos entrecruzamentos 
entre ficção e vida/real. Para exemplificar esses entrelaçamentos iremos analisar o conto “Lixo e 

Purpurina”, publicado na obra Ovelhas negras. Nesse sentido, uma teoria que visa dar conta 
dessa hibridização é a da autoficção. Serge Doubrovsky cria esse termo para pensar essas 
relações de uma maneira em que o trabalho com a linguagem literária seja destacado e analisado 
juntamente com o real. Dessa forma, é admissível entender a autoficção como uma escrita em 
que fatos reais eventualmente estão presentes na escrita ficcional, mas não se sobrepõem ao 
trabalho com a linguagem realizado pelo escritor. Essa noção dá margem para constituirmos 
nexos com os textos de Caio Fernando Abreu, pois compreendemos que o autor deixa alguns 
fatos de sua vivência atravessarem sua escrita ficcional, sem que isso transforme sua escrita em 
autobiografia, além de romper com a identidade autor-narrador. Portanto, os objetivos deste 
trabalho são retomar o conceito de autobiografia para contrapor ao de autoficção e verificar 
como isso ocorre em um dos textos do autor, intitulado “Lixo e Purpurina”. 

Palavras-chave: autoficção; real; ficção; Caio Fernando Abreu. 

 

Introdução 

Escrito em 1974, o conto “Lixo e Purpurina” foi publicado na obra Ovelhas 

Negras, de 1995. Essa obra contém textos de Caio Fernando Abreu que foram escritos 

desde 1962 até 1995.  O conto selecionado para a discussão tem como personagem um 
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homem que deixa o Brasil para morar em Londres em busca de uma mudança em sua 

vida. No entanto, suas expectativas acabam sendo frustradas por uma realidade que não 

acolhe o estrangeiro. O personagem, então, acaba se sentindo deslocado naquele país 

que não é o seu e que não o acolhe. Ao longo da narrativa, vamos tendo acesso a 

algumas de suas experiências em Londres e o que ele está fazendo para conseguir 

sobreviver nessa cidade. O dinheiro é pouco e não é suficiente para manter uma boa 

condição de vida. Por esse motivo, ele tem a necessidade de ocupar casas e ficar se 

mudando constantemente, além de dividir o mesmo local com inúmeras pessoas. 

Os poucos conhecidos iam deixando Londres com o objetivo de tentar melhorar 

de vida, pois a situação que eles estavam vivenciando era bastante degradante. Com o 

passar do tempo, o próprio personagem percebe que há a necessidade de deixar aquele 

local. A solução encontrada, então, é o retorno ao Brasil. 

Levando em consideração os acontecimentos que são apresentados ao leitor no 

conto, podemos analisar o texto de Caio Fernando Abreu a partir do conceito de 

autoficção, que será explorado mais detalhadamente no decorrer desta discussão. Para o 

momento, podemos adiantar que a autoficção entende que acontecimentos reais podem 

atravessar a ficção, sem que se perca de vista o trabalho com a linguagem que o escritor 

realiza e sem correr o risco de focalizar apenas na apreensão de dados biográficos. 

Se formos analisar o que é narrado em “Lixo e Purpurina” a partir do conceito de 

autoficção, não podemos deixar de mencionar que as vivências do narrador do conto 

revelam muito da experiência do escritor, que também deixou o Brasil em busca de um 

futuro promissor na Inglaterra, mas que passou por grandes dificuldades no período em 

que esteve fora de seu país. Além disso, é possível dizer que até mesmo as cartas 

escritas no conto são similares as cartas que Caio Fernando Abreu escreveu a seus 

familiares e amigos durante o período que esteve fora. Sendo assim, existe em 

entrecruzamento entre realidade e ficção nesse conto. Todavia, não podemos deixar de 

levar em consideração o fato de o autor está fazendo uma criação literária, ainda que 

pautada por fatos vividos. 

Por fim, é válido apontar que as aproximações que aqui serão feitas entre real e 

ficcional tem o objetivo de pensar o conceito de autoficção no texto do escritor sem o 

intuito de apenas verificar quais dados da experiência de Caio Fernando Abreu podem 
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ser identificados em sua obra, mas de pensar o trabalho com a linguagem que o escritor 

faz para criar a sua ficção. 

Autoficção e contexto social 

Por existir a possibilidade de relacionar dados referenciais da vida do escritor 

com os textos que por ele foram escritos, sua obra foi vista por críticos por um longo 

tempo como autobiográfica. Nelson Luís Barbosa (2011) discute esse entendimento 

equivocado dizendo que o tom confessional da obra do autor e a influência de Clarice 

Lispector foram características que levaram a crítica a classificá-la como autobiográfica. 

O conceito de autobiografia surge com Philippe Lejeune que a pensa a partir do 

pacto autobiográfico, estabelecendo uma relação de identidade entre autor, narrador e 

personagem acreditando que deva existir também um compromisso com a verdade. A 

partir desses entendimentos, Lejeune (2014:16) a define como uma “...narrativa 

retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, quando 

focaliza especialmente sua história individual, em particular a história de sua 

personalidade.” (LEJEUNE, 2014, p. 16) 

No entanto, alguns questionamentos foram feitos em relação à definição inicial 

de Lejeune sobre autobiografia e até mesmo o próprio pesquisador repensou seus 

apontamentos iniciais. Conforme as noções relativas à autobiografia eram discutidas, 

novos conceitos foram surgindo e dentre eles temos o conceito de autoficção, de Serge 

Doubrovsky.  

Em “O pacto autobiográfico”, Lejeune (2014) questionou se poderia existir um 

romance com o nome próprio de autor quando dizia que a ficção era regida por um 

pacto romanesco em que o leitor deve entender a história narrada não como verdade, 

mas sim como ficção. Doubrovsky resolve esse questionamento ao escrever um 

romance com seu nome próprio e criar o termo de autoficção, definido da seguinte 

forma: “A autoficção é a ficção que eu, como escritor, decidi apresentar de mim mesmo 

e por mim mesmo, incorporando, no sentido estrito do termo, a experiência de análise 

não somente no tema, mas também na produção do texto.” (DOUBROVSKY, 1988, p. 

77 apud Kingler, 2012, p. 47) 

Se a autoficção envolve não apenas a experiência em análise, mas também a 

produção do texto, podemos entender a autoficção como uma escrita em que fatos reais 

483

MUSEU1076
Pencil

Ana
Pencil



4 
 

4 
 

podem estar presentes na escrita ficcional, mas não se sobrepõem a ficção. É essa ideia 

que tentaremos relacionar com o conto “Lixo e Purpurina”, pois entendemos que o autor 

deixa alguns fatos de sua vivência atravessarem sua escrita ficcional, sem que isso 

transforme sua escrita em autobiografia. 

Além disso, outro ponto de bastante destaque é que o autor acaba fazendo uma 

crítica social ao abordar o período em que seu conto foi escrito dentro da narrativa. Ao 

retratar a questão do exílio, Caio Fernando Abreu mostra as condições sociais que 

levavam as pessoas a abandonarem o Brasil por conta do momento político pelo qual 

passávamos. Os valores opressores predominavam em nossa sociedade e isso é retratado 

pelo escritor durante todo o conto. Quando o narrador decide que vai voltar ao país, 

descobrimos que ele está completamente amedrontado, como vemos em “Peço à 

aeromoça algumas revistas. Ela me trás uma Manchete. Misses, futebol, parece horrível. 

Então sinto medo. Por trás do cartão-portal imaginado, sol e palmeiras, há um jeito 

brasileiro que me aterroriza. O deboche, a grossura, o preconceito.” (ABREU, 2014, p. 

220) 

Com base na citação, percebemos que apesar do Brasil ser conhecido por alguns 

elementos que mostram nosso país de uma maneira idealizada, na verdade nem tudo é 

tão perfeito quanto o que é veiculado pelo senso comum, pois o personagem sabe que o 

preconceito social e sexual existe. Na verdade, é a própria existência que o apavora, 

pois sua vida está incompleta e ele não consegue se libertar daquilo que faz com que 

seus sonhos sejam vistos como gastos e usados. O pensamento do personagem revela 

sua falta de esperança em relação ao futuro uma vez que seus sonhos foram perdidos e o 

que ainda está por vir não se mostra como esperançoso. Essa visão de mundo perpassa 

toda a narrativa e fica bastante clara na seguinte passagem: “...Há montes de lixo pelas 

escadas e corredores. Fomos expulsos, não vale a pena arrumar mais nada, limpar mais 

nada. Esse lixo espalhado pela casa são os nossos sonhos usados, gastos, perdidos”. 

(ABREU, 2014, P. 208) 

Essa discussão acerca da forma como o escritor aborda o contexto em sua obra 

já foi apontada por Porto (2012) em sua análise de “Lixo e Purpurina”, pois a autora 

entende que o contexto da ditadura militar, que era o período pelo qual o Brasil passava 

quando Caio Fernando Abreu estava escrevendo seu texto, contribui para a constituição 
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de um sujeito em crise, como é o personagem principal do conto. E é essa crise que faz 

com que o sujeito saia de seu país e não tenha intuito de retornar. 

O receio em voltar ao Brasil, já retratado na citação que fala sobre os medos que 

aterrorizam o personagem, também é abordado por Porto (2012), que afirma ser isso 

consequência do contexto do país na época que tornava possível práticas de 

discriminação e preconceito. Nesse sentido, Porto (2012) declara: 

Como o Brasil se mostra para o protagonista como uma terra que 
abandona ou rejeita seus filhos... o exílio foi a solução encontrada pelo 
narrador-personagem para buscar o seu espaço e viver de acordo com 
seus valores e regras, sentindo-se livre e preparado para alcançar 
outros “horizontes”. A falta de liberdade, a ameaça e a ausência de 

perspectivas promissoras acentuam a descrença do personagem não só 
em relação ao presente, mas também ao futuro num sinal de que a 
terra natal não tem condições de acolher seus nativos nem de lhes 
garantir possibilidades concretas de realização plena. Essa perspectiva 
negativa acerca do Brasil ganha dimensão maior quando se considera 
o contexto sócio-político dos anos 1970, quando o autoritarismo 
militar assumia o controle social, silenciava e violentava opositores do 
sistema, sufocava tentativas de resistência e sobrepunha interesses do 
Estado às necessidades dos civis, dentre outros traços. (p. 144) 

Podemos afirmar, então, que o escritor consegue, em “Lixo e Purpurina”, 

representar o contexto do período em que o conto foi escrito e pensar como essa época 

propiciou que tivéssemos um momento de autoritarismo, que tornava admissível uma 

marginalização social, como aponta Porto (2012). Essa preocupação com o contexto 

colabora para o entendimento de que a ficção de Caio Fernando Abreu é uma escrita 

preocupada com a construção literária. Sendo assim, mesmo que seja possível 

identificar elementos da vida do escritor em seus textos, não podemos perceber sua obra 

como autobiográfica, pois existe uma preocupação literária. Devemos analisá-la a partir 

do conceito de autoficção, já apresentado ao longo dessa discussão e que é capaz de dar 

conta dessas relações estabelecidas entre escrita e experiência. Vejamos esta definição: 

A diferença, contudo, entre a escrita autobiográfica e outra 
autoficcional estaria assim no fato de que, além da condição especial 
da autobiografia concebida por um ‘pacto de verdade’, o que é 

completamente descartado pela autoficção, Doubrovsky concebe a 
autoficção como uma criação essencialmente literária pelo ‘primado 

do texto’, ainda que pautada por fatos vividos. (BARBOSA, 2008, 
p.171) 

Com base nas considerações de Barbosa (2008), que analisa diversos textos de 

Caio Fernando Abreu a partir do conceito de autoficção em sua tese de doutorado, 
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corroboramos as ideias até então apresentadas sobre a necessidade de entender que o 

texto é mais relevante do que os dados referenciais. Com esses apontamentos em mente, 

voltemos à narrativa do conto a fim de comprovar que essas relações realmente podem 

ser estabelecidas. Sobre isso, podemos mencionar o fato de que o escritor realmente 

teve que se exilar na Europa por conta do momento político em que nosso país vivia e 

precisou trabalhar nos mesmos empregos que o narrador do conto menciona: modelo 

vivo, lavador de pratos e faxineiro. Dentre todos os empregos pelos quais passou, o 

menos desagradável parece ter sido o de modelo vivo, no qual ele se vê como “pouco 

mais do que um objeto”, mas ao menos menciona que as pessoas são gentis com ele. 

Caio Fernando Abreu também fala sobre essa atividade em suas cartas ao dizer que 

“Arrumei um emprego sensacional, como modelo na escola de Belas Artes (com 

roupa)... Arrumamos uma casa maravilhosa... O aluguel? Nada. A casa estava 

abandonada.” (ABREU, 2014, p. 325) 

Nessa citação podemos perceber outro detalhe interessante: assim como o 

personagem do conto, Caio Fernando Abreu também viveu como estrangeiro em 

Londres e por vezes não tinha condições nem ao menos de pagar seu aluguel, tendo que 

procurar casas abandonadas para poder morar. Logo, há muitos fatos que aparecem no 

conto que se aproximam com a vida do escritor: a tentativa de melhorar de vida, a 

mudança constante de moradia, os empregos, os amigos que ele encontra em Londres e 

até mesmo alguns detalhes coincidem, por exemplo, o fato de o escritor ter decidido 

roubar livros. No conto lemos: “Hermes e eu fomos presos roubando uma biografia 

recém lançada de Virginia Woolf...Trinta libras de multa para cada um. Merda, todo o 

dinheiro que eu pretendia levar para o Brasil” (ABREU, 2014, p. 216). E nas cartas 

lemos: “...encontrei com Homero e Fê para roubar umas coisinhas... Aí fiquei alucinado 

por uma biografia da Virginia Woolf... Resultado: 30 libras de multa...Vou chegar ao 

Brasil sem dinheiro nem pro táxi.” (ABREU, 2014, p.334).  

Sendo assim, as dificuldades por ele enfrentadas que ele conta aos pais e amigos 

por meio de cartas também se assemelham as que são apresentados em “Lixo e 

Purpurina”. Dessa forma, é possível afirmar que alguns eventos narrados possuem 

articulação com a vida de Caio Fernando Abreu e até mesmo o escritor revela isso em 

entrevistas que concedeu, pois ele afirma ter evitado publicar esse conto justamente por 

ser quase um diário e revelar muito de sua vida, uma vez que praticamente todos os 
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acontecimentos têm como ponto partida fatos reais. Nesse sentido, é interessante 

destacar que o conto tem a seguinte anotação antes do início da história narrada: 

De vários fragmentos escritos em Londres em 1974 nasceu este diário, 
em parte verdadeiro, em parte ficção. Hesitei muito em publicá-lo – 
não parece ‘pronto’, há dentro dele várias linhas que se cruzam sem 
continuidade, como se fosse feito de bolhas. De qualquer forma, 
talvez consiga documentar aquele tempo com alguma intensidade, e 
isso quem sabe pode ser uma espécie de qualidade. (ABREU, 2014, 
p.197) 

Essa citação nos remete a algumas considerações já feitas aqui, pois é inegável 

que o escritor consegue retratar o contexto da época e mostrar como o Brasil acabou 

sendo afetado pelo período de autoritarismo pelo qual passamos. Ginzburg (2005) 

aponta essa preocupação com o contexto por parte do escritor e afirma que: 

Uma mediação entre ficção e história...é a imagem de um sujeito que 
não tem condições de constituir a si mesmo...a vida se apresenta como 
danificada e os personagens não conseguem elaborar caminhos 
satisfatórios de libertação...A imagem do Brasil apontada é de um país 
em que as relações sociais são construídas de maneira 
desumanizadora, os valores opressores sufocam as energias de 
resistência... (p. 39)  

Essa definição de Ginzburg (2005) revela que a vida é apresentada como 

danificada e que os personagens não encontrem saída nos novos caminhos que 

percorrem, pois o abandono do Brasil tinha como objetivo uma vida melhor em 

Londres, o que como já vimos não se concretiza. Por fim, é possível afirmar que 

existem relações que podem ser estabelecidas entre escrita e experiência em “Lixo e 

Purpurina” e, por conta disso, o conto pode ser lido como autoficção já que o escritor 

faz de seu texto não apenas reflexo de sua vivência, mas consegue fazer uma construção 

literária. Além disso, o real aparece imbricado de tal forma com o ficcional que é 

impossível separar o que seria realidade e o que seria ficção, pois os limites entre 

público e privado aparecem de maneira fluida.  

Considerações finais 

Sendo assim, Caio Fernando Abreu se preocupa em refletir sobre o contexto em 

que seu texto foi escrito. Quando discute os motivos que levaram o personagem de seu 

conto a deixar o Brasil, o escritor aponta para uma série de questionamentos acerca da 

realidade brasileira no período ditatorial. 
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  Além disso, a mistura entre real e ficcional, que define o que entendemos por 

autoficção, está bastante presente nesse conto, uma vez que podemos relacionar os fatos 

narrados na obra do autor com fatos de sua existência. Barbosa (2008) afirma que essa 

mistura é feita de uma forma tão perfeita que nos deixa sem saber onde estão os limites 

entre o real e o ficcional, pois nos diz que: 

A mistura entre ficção e realidade é tão eficiente no texto que, em 
razão da constituição do conto como diário, dificilmente se consegue 
distinguir o que de fato pode ser ficção e o que de fato pode ser 
realidade. Trata-se, na verdade, em sua maioria, de situações 
realmente vividas por Caio, como o fato de inúmeras vezes o narrador 
se queixar do trabalho de ‘modelo vivo’ pelas longas horas de 
exposição sempre na mesma posição. A informação de que ele 
trabalhara, entre outras tarefas, como modelo vivo na escola de belas-
artes é sabida por todos os leitores de Caio, amplamente divulgada em 
suas cartas. A ficção, porém, engendra-se com tal força na realidade 
que parece inútil tentar discernir o que se compõe como pura ficção e 
o que se compõe como pura realidade. (BARBOSA, 2008: 271) 

Na verdade é esse o papel da autoficção: apagar os limites que estabelecemos 

entre realidade e ficção. Dessa maneira, não devem aparecer barreiras entre real e 

ficcional em uma autoficção. Esse hibridismo está presente na obra de Caio Fernando 

Abreu, pois não temos como garantir quais fatos que estão sendo narrados são 

verdadeiros e quais são ficcionais, até mesmo porque não é isso o que realmente 

importa e sim o texto a que o leitor tem acesso. Sendo assim, podemos estabelecer 

relações entre o que o personagem de “Lixo e Purpurina” vivencia e a vida do escritor. 

Quando colocamos em relação o texto e as cartas que foram enviados no período em 

que o conto estava sendo escrito, esses entrelaçamentos ficam ainda mais visíveis e nos 

ajudam a pensar o conto do autor como autoficcional. 

Por fim, ao discutir sobre o contexto social em sua obra e apontar os impactos 

que a ditadura militar deixou em nosso país, Caio Fernando Abreu aponta para as 

relações que podem ser feitas entre literatura e sociedade, pois como sabemos não 

podemos separar o social do literário e ler a literatura totalmente fora de seu contexto de 

produção. Nesse sentido, essa preocupação em abordar o contexto acaba evidenciando 

que existe uma tentativa do escritor em construir a sua literatura critica. Portanto, o real 

de mescla com sua criação literária. Podemos concluir que as aproximações que podem 

ser feitas entre real e ficcional em “Lixo e Purpurina” contribuem para que entendamos 

esse conto como autoficcional. 
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RESUMO: O presente artigo se propõe a analisar dois contos “Liberdade Adiada”, de Dina 

Salústio e “A troca”, de Ondina Ferreira, duas autoras cabo-verdianas que abordam a necessidade 

da mulher emigrar em busca de uma vida melhor. Os contos retratam estórias de mulheres que 

saíram de Cabo Verde e de outras que ficaram imaginando que destino poderiam ter atingido. 

Ambos os casos abordam o sentimento de solidariedade entre as mulheres, ainda que em situações 

diferentes, vê-se entre elas o comunitarismo como força de resistência e de coesão social. O drama 

social no arquipélago erige-se do fato de Cabo Verde não dispor de recursos naturais, agravado por 

grandes secas periódicas forçando a maioria da sua população masculina para a emigração em busca 

de sobrevivência e esperança de uma vida melhor. Mesmo no período colonial já havia um fluxo 

migratório de homens e, posteriormente, de mulheres cabo-verdianas para Angola e para as ilhas de 

São Tomé e Príncipe com o objetivo de trabalhar nas roças como contratados visto que nas ilhas 

não havia condições de subsistência. Perceberemos nos contos que realidade e ficção entrelaçam-se 

                                                         
1 Mestranda em Estudos Literários na Fundação Universidade Federal de Rondônia 
2 Professor Doutor Pedro Manoel Monteiro 
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e confundem-se, pois o tema da emigração tanto na vida real quanto no imaginário, atravessa 

literalmente, a vida dos cabo-verdianos e é um tema recorrente nas artes representado pelo 

leitmotiv: desejo de partir e ter que ficar. Nessa análise dos contos procura-se estabelecer alguns 

pontos de semelhança e dessemelhanças entre as personagens femininas no que tange a esses 

aspectos da solidariedade e do comunitarismo como microestratégias de sobrevivência.  

 

Palavras-chave: Cabo Verde. Conto. Mulher. Emigração. Comunitarismo 

1 CABO VERDE - ORIGENS DA EMIGRAÇÃO 

Os portugueses em 1460 registram o achamento de Cabo verde, arquipélago 

composto por um grupo de dez ilhas na região central do Oceano Atlântico, agrupadas em 

dois conjuntos: o de Barlavento, ao norte, composto pelas ilhas de Santo Antão, São 

Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal, e Boa Vista, e os ilhéus Branco e Raso e o de 

Sotavento, ao Sul, formado pelas ilhas Brava, Fogo, Santiago, Maio e os ilhéus Secos 

(HERNANDEZ, 2002). A ilha de Santiago foi a primeira a ser povoada. Os portugueses 

tinham a intenção de ocupar as ilhas, no entanto, as dificuldades com o clima quente e a 

falta de cereais dificultaram o projeto. De acordo com Marzia Grassi (2007) o fato de Cabo 

Verde estar em uma localização geoestratégica lhe permitiu ser base de apoio à metrópole 

portuguesa no serviço do tráfico humano de africanos para o continente americano, sendo 

esta a atividade mais rentável. Dessa forma, Grassi aponta o seguinte sobre o povoamento 

da ilha: 

 

Assim, no povoamento de Cabo Verde houve escravos e negros livres que 

acompanhavam os comerciantes, os mercenários e os capitães dos navios, 

e todas as etnias existentes na Costa da Guiné participariam, em 

proporções diversas, na constituição do povo cabo-verdiano. A 

mestiçagem deste povo resultou essencialmente das relações senhor 

branco/negra escrava ou dos membros do clero e suas concubinas negras 

(GRASSI, 2007, p. 27). 
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Pelo fato de Cabo Verde não dispor de recursos naturais e, frequentemente, ser 

assolado por secas sazonais, a sua população, na maioria masculina, recorria à emigração 

como forma de sobrevivência e esperança de uma vida melhor. Esse movimento migratório 

de homens muitas vezes casados acabou gerando outro problema social: mulheres e filhos 

abandonados. Sobre isso, Elisa Andrade aponta: 

 

Os que emigram são (apesar da importância da emigração feminina) 

maioritariamente do sexo masculino que, na maior parte das vezes deixam 

as sua famílias no país. Em vista disso as mulheres são obrigadas, por um 

lado, a assegurar a educação dos filhos e, por outro, a vender, 

frequentemente, a sua força de trabalho nas obras públicas, para poderem 

garantir a subsistência da família, para além das tarefas que lhe cabem 

tradicionalmente, no quadro da produção agrícola (ANDRADE apud 

GRASSI, 2007, p.31). 

 

É importante salientar que, ainda no período colonial há um fluxo migratório de 

homens e mulheres cabo-verdianos para as ilhas de São Tomé e Príncipe com o objetivo de 

trabalhar em roças como contratados visto que Cabo Verde não lhes dava condições de 

subsistência. 

O presente artigo tem como objetivo fazer a análise comparada dos contos 

“Liberdade adiada”, de Dina Salústio e “A troca”, de Ondina Ferreira, escritas que retratam 

situações de personagens femininas que saíram de Cabo Verde em busca de uma vida 

melhor e de outras que ficaram em Cabo Verde imaginando que destinos poderiam ter caso 

tivessem partido. Nessa análise procura-se estabelecer pontos de semelhança e 

dessemelhanças entre as personagens femininas dos contos destacando os aspectos da 

solidariedade e do comunitarismo como microestratégias de sobrevivência das mulheres 

num mundo agreste. 

2 O DESTINO DAS MULHERES CONTRATADAS EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

“Creio-o absolutamente; quando partimos, há algo que se quebra dentro de nós, um pouco da nossa alma fica 

preso às coisas que formaram o nosso ambiente”. 
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Maria Helena Spencer 

Segundo Alfredo Margarido (1980), o contrato era descrito como uma forma de 

exploração de mão-de-obra, uma espécie mal disfarçada de trabalho forçado, pelo qual os 

proprietários das roças pagavam pouco, ou na maioria das vezes nada, além de alimentar 

mal e fornecer alojamentos em condições precárias aos trabalhadores das plantações ou 

indústrias. 

A opção de emigração quer seja para Angola ou para as ilhas de São Tomé e 

Príncipe estava longe de ser um destino almejado, no entanto era uma saída para escapar da 

fome para os que se encontravam em situação de desespero. De acordo com Manuel 

Semedo Brito (2006) essa emigração era apoiada e incentivada pelo governo, pois via como 

uma forma de solucionar o problema de desemprego e fome nos anos das grandes secas de 

1864/1866 e, ao mesmo tempo, estratégia para fornecer mão-de-obra barata para o trabalho 

agrícola em Angola e São Tomé e Príncipe. Em dezembro de 1863, uma portaria régia 

determinou a facilitação da emigração por parte do Governo- Geral. Nessa Portaria o 

Governador Carlos Alberto Franco em cumprimento a outra Portaria de março de 1864: 

“manda dar passagem gratuita, nos seus barcos a todos os indivíduos que quiserem emigrar 

para a ilha de São Tomé ou Luanda tomando-os no porto da Praia ou no porto de São 

Vicente” (BRITO, 2006, p. 248). 

Entre os anos de 1940 e 1950 ocorreu uma das mais graves secas que vitimou 

muitos cabo-verdianos, então, não restava outra saída para essa população senão o trabalho 

como contratado nas roças. Os trabalhos executados pelas mulheres contratadas não se 

diferenciava dos executados pelos homens. Cabia às mulheres todo o tipo de serviço braçal, 

conforme descreve Augusto Nascimento (2007): 

 

As cabo-verdianas faziam todo o trabalho, não se lhes reconhecendo a 

qualidade de mulheres. Tirar cacau e copra, carregar bananeira para 

plantar, carregar estrume, tirar capim do boi, limpeza do hospital e capina 

do terreiro, tudo era nha trabalho. Nesta expressão poderá entrever-se a 

alusão, não apenas a uma aprendizagem, como também à transformação 

do papel da mulher face ao imaginado à saída de Cabo Verde. Não havia 

lugar a uma nítida repartição sexual do trabalho, as mulheres eram pau 

para quase toda a obra (NASCIMENTO, 2007, p. 154). 
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Como podemos observar nas roças não havia homens nem mulheres, só contratados. 

As diferenças físicas entre homens e mulheres não eram levadas em consideração na 

repartição de trabalho. As jornadas eram de 10 horas diárias, o que para as mulheres era 

muito exaustivo uma vez que estavam habituadas aos trabalhos domésticos em Cabo Verde 

e, via de regra, ainda estavam fadadas aos serviços domésticos rotineiros em toda sua 

extensão, cumprindo assim dupla jornada de trabalho. 

Nascimento (2007) também aponta que se em 1940 a emigração era vista como 

terrível, já em 1960 muda de significado, sendo considerado como um lugar de esperança 

de sobrevivência e “não poucas mulheres se decidiram a ir a São Tomé. Para estas, a 

emigração constituiu uma oportunidade para a resolução de conflitos familiares” 

(NASCIMENTO, 2007, p. 154) e busca de sobrevivência na impossibilidade de imigrar 

para lugares melhores, ou como paliativo para a incapacidade de sobreviver no arquipélago. 

Tal estado de coisas perdurará até o final da década de 80 com ações como a criação da 

OMCV (Organização das Mulheres Cabo-verdianas) e da entrada de Cabo Verde para a 

CEDAW (Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher). 

3 OS CONTOS “LIBERDADE ADIADA”, DE DINA SALÚSTIO E “A TROCA”, DE 

ONDINA FERREIRA 

Para Sandra Nitrini o termo literatura comparada “surgiu justamente no período de 

formação das nações, quando novas fronteiras estavam sendo erigidas e a ampla questão da 

cultura e identidade nacional estava sendo discutida em toda a Europa” (2015, p. 21), para a 

autora literatura comparada e política estão em conexão, como podemos verificar no 

excerto abaixo: 

 

O ponto de partida para a literatura comparada pós-colonial deve 

necessariamente ser a cultura local, obedecendo a um movimento de 

dentro para fora, mais do que começar com o modelo literário europeu e 

depois olhar para dentro. [...] Uma visão similar predomina entre os 
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comparatistas africanos. Dentre estes, é destacado Chidi Amuta, que 

critica a literatura comparada que busca as marcas das influências 

europeias nos escritores africanos e descreve “a busca das influências” 

como “um dos artifícios da gíria daqueles críticos que veem a cultura 

europeia como tendo um impacto civilizador sobre a escritura africana 

primitiva (NITRINI, 2015, p. 62). 

 

Tomamos por verdadeira a perspectiva adotada por Sandra Nitrini, entendemos que 

o ponto de partida da literatura comparada pós-colonial deve ser a cultura local. Com isto 

em mente, analisamos o corpus deste artigo, em “A troca”, de Ondina Ferreira percebemos 

os reflexos da desestruturação social resultante dos processos de emigração (mesmo no 

período colonial) e a situação desumana que os cabo-verdianos enfrentavam nas viagens de 

barco culminando no trabalho degradante nas roças de São Tomé. Por outro lado, percebe-

se em “Liberdade adiada”, de Dina Salústio, o desejo de partir e ter que ficar, expresso pela 

personagem principal, esse leitmotiv cabo-verdiano demonstra no fundo, a busca de outras 

saídas, em outras terras, como possibilidade de encontrar uma vida melhor apenas. 

“Liberdade adiada” faz parte da coletânea Mornas eram as noites, publicada em 

2002. Este conto descreve o cotidiano de uma mulher inominada em seus afazeres 

domésticos, cansada da rotina excruciante de buscar água várias vezes ao dia, começando 

pela madrugada e seguindo pelo resto do dia, levando-a paulatinamente ao desejo de morte, 

como única saída possível, para a vida miserável e sem perspectivas. Não há relato da 

presença de um esposo nesta narrativa, apenas nomeiam-se os filhos indesejados e impostos 

pela vida, que ela diz odiar, conforme o excerto abaixo: 

 

Pensou em atirar a lata de água ao chão, esparramar-se no líquido, 

encharcar-se, fazer-se lama, confundir-se com aqueles caminhos que 

durante anos e mais anos lhe comiam a sola dos pés, lhe queimavam as 

veias, lhe roubavam as forças. Imaginou os filhos que aguardavam e que 

já deviam estar acordados. Os filhos que ela odiava! Aos vinte e três anos 

disseram-lhe que tinha o útero descaído. Bom seria que caísse de vez! 

Estava farta daquele bocado de si que ano após ano, enchia, inchava, 
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desenchia e lhe atirava para os braços e para os cuidados mais um 

pedacinho de gente (SALÚSTIO, 2002, p. 5). 

 

A mulher não vê como libertar-se daquela vida agônica, afigurando-se o suicídio 

como única solução, tal sofrimento físico e emocional faz com que sinta ódio pelos filhos. 

No entanto, no decorrer do conto fica claro que esse odiar os filhos não é uma realidade, 

mas sim, espelho da situação a qual estavam expostos, pois os filhos pequenos também 

representam fardos a serem carregados e necessitados de tudo que ela não possuía para si: 

Atirar-se-ia pelo barranco abaixo. Não perdia nada. Aliás nunca perdeu 

nada. Nunca teve nada para perder. Disseram-lhe que tinha perdido a 

virgindade, mas nunca chegou a saber o que aquilo era. À borda do 

barranco, com a lata de água à cabeça e a saia batida pelo vento, pensou 

nos filhos e levou as mãos ao peito. O que tinha a ver os filhos com o 

coração? Os filhos... Como ela os amava, Nossenhor! Apressou-se a ir ao 

encontro deles. O mais novito devia estar a chamar por ela. Correu 

deixando o barranco e o sonho de liberdade para trás (SALÚSTIO, 2002, 

p. 3). 

Ao lembrar-se dos filhos que estavam em casa levou as mãos ao coração, numa 

demonstração de pesar, lembrou principalmente do mais novo que devia estar chamando 

por ela. Os filhos a fazem desistir da morte. Só a morte a libertaria da vida miserável, mas 

essa liberdade teria que ser adiada, pois o pensar nos filhos que dependiam dela a fez adiar 

o suicídio/liberdade. 

Esse diálogo no conto surge do encontro da narradora com a protagonista na praia, 

em outro momento em que a mulher está esperando a pesca. Podemos notar que a 

protagonista agora está em outra situação, também de trabalho, de busca pela sua 

sobrevivência e da sua família: no primeiro momento buscava água, agora peixe. A 

narradora conta à protagonista do seu desejo de partir para outros destinos, outros lugares.  

Em reposta, a protagonista responde à narradora o seu desejo de partir definitivamente da 

vida: 
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Quando a encontrei na praia, ela esperando a pesca, eu atrás de outros 

desejos, contou-me aquele pedaço da sua vida, em resposta ao meu 

comentário de como seria bom montar numa onda e partir rumo a outros 

destinos, a outros desertos, a outros natais (SALÚSTIO, 2002, p. 3). 

 

Neste conto Dina Salústio ficcionaliza de maneira muito realista a situação da 

mulher cabo-verdiana que começa ainda na madrugada a caminhar quilômetros de distância 

para conseguir água, ao mesmo tempo coloca em destaque o mar como metáfora da 

liberdade. Para a mulher sem nome a liberdade seria a morte, já para a narradora a liberdade 

seria “montar numa onda e partir”, convite que o mar faz à evasão. O conto finaliza com 

ambas na praia a olhar o mar pensando em seus desejos de liberdade não realizados e/ou 

adiados. 

O conto “A troca” faz parte da coletânea Contos com Lavas, de Ondina Ferreira, 

publicado em 2010. “A troca” ambienta-se no período colonial. No conto temos duas 

mulheres desconhecidas que se relacionam através do destino que as unia: saída de Cabo 

Verde em busca de sobrevivência. A viagem foi por meio de um navio; o destino final era o 

contrato nas roças de São Tomé e Angola. A mais velha chamava-se Maria, a mais nova 

Rufina, que durante o conto fica conhecida como Fina. Maria estava grávida, porém sua 

gravidez passou despercebida no embarque, somente Fina sabia do segredo. As vidas que 

levavam em Cabo Verde as aproximavam. Para ocupar os dias da viagem: 

 

A bordo travaram conhecimento. Maria e Fina. Fizeram amizade. Falaram 

de muitas coisas. Falaram para acalmar a ansiedade. Para sacudir o enjoo. 

Para afugentar o medo do mar largo. Disseram das dores e das saudades 

dos que ficaram. Também contaram uma à outra como apanhavam a 

lenha, as urzes nas ladeiras íngremes e pedregosas para cozinharem. Das 

vezes que se livraram da iminência de quedas perigosas. De tantas rochas, 

de tantas escarpas galgadas sob sol, vento e poeira. Apenas por um molho 

de lenha. De como catavam a água. O caminho percorrido em grupo, de 

lenço e de rodilha à cabeça, da casa à fonte. [...]Enfim, a conversa 

continuava, as confidências trocavam-se entre as duas como se naquele 

espaço se tivessem descoberto amigas de longa data que só por um acaso 
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da vida, não se haviam ainda cruzado uma com a outra (FERREIRA, 

2010, p. 4-5). 

 

Os dias se passavam calmamente e as regras e a dureza do contrato já começavam 

no navio, pois a semelhança e as tribulações da vida as uniam e tornar-se-á inquebrável 

após Maria dar a luz em alto mar.  

Maria, agora com Circe Helena nos braços estava próxima do seu destino, São 

Tomé. No entanto, como se encontrava sem condições de trabalhar, visto que ainda se 

recuperava do parto propôs à Fina que trocassem os papeis: Fina assumiria a identidade de 

Maria e desceria em São Tomé e Maria assumiria a identidade de Fina e seguiria para 

Angola, assim Maria poderia continuar tendo um caldo mais grosso para tomar no navio e 

assim procederam. 

O nome da roça onde Rufina ficou era Saudade. O trabalho a qual ela ficou 

responsável era o de capinar, das seis da manhã às cinco da tarde. Na roça “dissera a todos 

que o nome de casa era Rufina- assim continuava a ser chamada pelo verdadeiro nome- e o 

de registro Maria Alves”. (FERREIRA, 2010, p. 10). 

O tempo passou e Rufina passou a viver com um rapaz, chamado Morgado:  

 

Os filhos vieram um a seguir a outro. Dois rapazes. Por fim, um par de 

gémeas, duas meninas. As doenças, as privações, os sustos, as brigas, os 

bons e os maus momentos da vida, tudo se passou sob o tecto do Morgado 

e da Rufina.[...] A farmacêutica simpatizara-se com ela. E enquanto lhe 

aviava as receitas metia conversa com ela. Que devia parar de parir mais 

filhos. Que se continuasse assim a saúde pioraria. Que estava a emagrecer 

muito (FERREIRA, 2010, p. 11). 

 

A vida na roça estava difícil, Morgado tinha a impressão que com a independência 

do País, ao invés de melhorarem de vida, estavam cada vez mais pobres. O filho mais velho 

de Rufina emigra para Lisboa, lá falecendo. Rufina recebe um telegrama da empresa onde o 

filho trabalhava informando a morte dele e a mensagem de que em breve seria contatada 

pela empresa e por uma Companhia de Seguros, mais uma vez o destino adverso se acerca 

de Rufina de maneira inexorável.  
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Rufina estava em situação difícil, pois o único documento que dispunha era o 

registro na roça em nome de Maria Alves, o que permitiu registrar os filhos. E o documento 

tinha que ser original, logo de Cabo Verde. Rufina entrou em desespero, mas logo 

conseguiu com o consulado de Cabo Verde, recém-instalado em São Tomé o registro de 

nascimento de Maria Alves que dizia (FERREIRA, 2010, p.13 - grifo nosso): “nascida na 

localidade de Relvas, Ilha do Fogo, Cabo Verde em 1915... e na margem do documento: 

falecida em Cela, Angola, a 21 de Janeiro de 1974.” Diante disso, Rufina perdeu todas as 

esperanças e o marido a culpava pela situação em que estavam, pois com a nacionalização 

da roça o sistema de contrato foi encerrado, estavam desempregados, e sem o seguro que o 

filho havia deixado, por causa da confusão da troca dos papéis, mostrando que nem sempre 

os comunitarismos e as solidariedades não substituem ações que deveriam ser estatais.  

4 ANÁLISE COMPARADA DOS CONTOS 

O conto “Liberdade adiada” (2002) de Dina Salústio e o conto “A troca” (2010) de 

Ondina Ferreira, aproximam-se em muitos aspectos. Ambos revelam as péssimas condições 

de vida a qual estavam sujeitas as cabo- verdianas e o desejo de libertarem-se desse jugo: 

pela morte e/ou emigração. Outra semelhança é a presença do Mar nos dois contos. Para a 

narradora do conto “Liberdade adiada”, o mar é sinônimo de libertação, pois a mesma 

afirma que seria bom montar numa onda e partir para outros lugares, ou seja, fugir daquele 

lugar. Embora, não seja revelado o motivo desse desejo no conto, podemos chegar a 

compreensão que a situação de miséria impulsionava muitos cabo-verdianos para esse 

desejo de partir conforme aponta JoAne Hoffman(2007): 

 

Desde o início do séc. XVIII e até aos dias de hoje, os cabo-verdianos 

adoptaram a única estratégia de sobrevivência que lhes era acessível- a 

emigração. Não seria exagerado dizer que a emigração, tanto na realidade 

quanto no imaginário, atravessa literalmente, toda a vida dos cabo-

verdianos e é um tema recorrente nas artes (HOFFMAN, 2007, p. 219). 
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Já a personagem sem nome do conto, não vê na emigração saída para a situação de 

abandono que se encontra, o seu desejo é de morte. Em ambos os contos as mulheres estão 

em situação de abandono pelos companheiros. 

No conto “A troca” ao observarmos a conversa de Maria e Fina a bordo do navio 

relembrando os trabalhos diários de pegar água na fonte temos a impressão que estamos 

vendo a personagem do outro conto “Liberdade adiada” na execução de suas tarefas: “das 

vezes que se livraram da iminência de quedas perigosas. De tantas rochas, de tantas 

escarpas galgadas sob sol, vento e poeira. Apenas por um molho de lenha. De como 

catavam a água.” (FERREIRA, 2010, p.4). O caminho que as mulheres trilhavam para 

buscar água era muitas vezes caminhos íngremes e perigosos. Isso nos leva a concluir que a 

personagem do conto “Liberdade adiada” que fazia tantas vezes esse caminho caso 

cometesse suicídio seria contabilizado como um acidente. 

Outra semelhança presente nos contos é o sentimento de solidariedade. Em ambos 

os contos há mulheres que sacrificam seus interesses imediatos em prol da solidariedade. 

No conto “Liberdade adiada” ainda que o desejo da personagem fosse abandonar os filhos e 

morrer. Algo a faz desistir dessa ação: o sentimento de mãe, de responsabilidade por 

aquelas vidas. No conto “A troca”, o destino de Fina era o desembarque em Angola, mas o 

sentimento de solidariedade ao ver a amiga (que conhecera há poucos dias) com uma 

recém-nascida nos braços e desamparada a faz trocar de identidade e descer em um destino 

(São Tomé e Príncipe) que não era o seu, afim de que a amiga Maria pudesse ficar um 

pouco mais com a filha e ter uma alimentação “melhor” no navio. 

Se no conto “Liberdade adiada” o mar era para a narradora um sonho, um destino 

impossível, para as personagens Maria e Fina do conto “A troca”, o mar era o “caminho” 

que as levaria a sonhar com uma vida melhor, apesar de sentir a dor da separação da família 

tiveram a coragem de partir deixando o arquipélago fisicamente para trás buscando outros 

destinos. 
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ENTRE FOTOS E FATOS: AUTORIA E ESCRITA AUTOBIOGRÁFICA EM 

GUIA AFETIVO DA PERIFERIA, DE MARCUS VINÍCIUS FAUSTINI. 
Maíra Silva da Fonseca Ramos (UnB) 
Anderson Luís Nunes da Mata (UnB) 

 
RESUMO: 
Pretende-se discutir a escrita de si presente no livro Guia Afetivo da Periferia (2009), de Marcus 
Vinícius Faustini, que se insere no projeto maior da coleção chamada Tramas Urbanas, editada 
pela Aeroplano, que dá visibilidade a eventos culturais e sociais que agora ocorrem nas 
periferias das grandes cidades brasileiras, cujas narrativas são contadas pelos próprios 
protagonistas. Narrado em primeira pessoa, com identidade implícita entre autor-narrador-
personagem, a ficha catalográfica insere o livro como “ficção”, ao passo que a trajetória pessoal 

do autor narrada e as mais de 50 (cinquenta) fotografias presentes na obra deixam dúvidas 
quanto ao correto enquadramento: romance ou autobiografia? Se a catalogação sugere a leitura 
da obra enquanto romance, como entender as diversas fotografias do autor trazidas para 
conhecimento do leitor, que, ao menos de forma aparente, parecem confirmar o pacto 
autobiográfico? São esses questionamentos que o presente artigo pretende trazer à discussão.   
 

Palavras-Chave: Guia Afetivo da Periferia. Marcus Vinícius Faustini. Autoria. Autobiografia. 

 

Democratização do fazer literário: Coleção Tramas Urbanas 

O perfil dos escritores brasileiros é bastante homogêneo, vide as conclusões da 

pesquisa coordenada por Regina Dalcastagnè junto ao Grupo de Estudos em Literatura 

Brasileira Contemporânea da UnB, que aponta serem os escritores, em sua maioria, 

homens, brancos, de classe média1. Da mesma forma, os personagens trazidos nos livros 

publicados pelo mercado editorial atual brasileiro parecem-se em demasia com seus 

autores, talvez porque lhes seja mais confortável falar sobre a realidade que vivenciam. 

                                                             
1 O raio-x da pesquisa, que teve como corpus os romances publicados pelas três maiores editoras 

brasileiras até o ano de 2004, assim detecta: “Na narrativa brasileira contemporânea é marcante a 

ausência quase absoluta de representantes das classes populares. Estou falando aqui de produtores 
literários, mas a falta se estende às personagens. De maneira um tanto simplista e cometendo alguma 
(mas não muita) injustiça, é possível descrever nossa literatura como sendo a classe média olhando 
para a classe média. O que não significa que não possa haver aí boa literatura, como de fato há – mas 
uma notável limitação de perspectiva.” (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 18) 
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Neste cenário de ausências, surge a Coleção Tramas Urbanas, idealizada pela 

professora e crítica literária Heloísa Buarque de Hollanda, com o patrocínio da 

Petrobras, que traz, em seus vinte e nove títulos, editados pela Aeroplano de 2007 a 

2013, experiências que acontecem agora nas periferias brasileiras, contadas sob a ótica 

dos próprios protagonistas.  

 A referida Coleção, mais que dar visibilidade a esses fenômenos culturais, acaba 

também inventando autores, como é o caso de Marcus Vinícius Faustini, cujo livro Guia 

Afetivo da Periferia é objeto da presente pesquisa. Além de juntar escritores novos aos 

já consagrados no âmbito da chamada Literatura Marginal2, a exemplo de Sérgio Vaz, 

Allan da Rosa e Sacolinha, a Tramas Urbanas também traz ao público trabalhos 

acadêmicos e de cunho jornalístico, em posição de diálogo, que pensam a produção dos 

autores moradores das periferias de grandes cidades brasileiras, reconhecendo-os como 

intelectuais.  

Ao invés de objeto da escrita alheia, os autores periféricos passam a ser sujeitos 

da própria escrita, trazendo à cena debates importantes sob o ponto de vista de quem 

fala - os autores -, oferecendo diversidade ao perfil sociológico dos escritores brasileiros 

(NASCIMENTO, 2012, s/p). 

Os autores que publicam pela Coleção Tramas Urbanas trazem para a literatura 

a visão de que o fazer literário não deve ficar circunscrito à produção das elites, 

permitindo pensar em uma nova perspectiva que rompa com a visão hegemônica 

reinante nesse cenário. Ainda, os acadêmicos que se debruçam sobre a produção 

literária dos autores marginais ou periféricos não desconhecem que as obras escritas 

pedem que sejam trazidos novos critérios de análise e valoração das obras (ZIBORDI, 

2004, p. 81).  

Nesse sentido, a Coleção escolhida insere-se num projeto maior de 

democratização do processo de produção da literatura, oferecendo pluralidade de 

experiências literárias nesse campo de ausências sentidas. A perspectiva inscrita na obra 

eleita (e nos demais livros da Tramas Urbanas, cujos autores são os próprios 

protagonistas) é a do morador da periferia, pobre, trabalhador, que em seu cotidiano 

vivencia a dura realidade de exclusão social e consegue mudar a própria história, 

reinventando seu lugar de estar no mundo.  

                                                             
2 Literatura Marginal e Literatura Periférica serão aqui utilizadas como expressões sinônimas, a indicar 

a literatura produzida por marginalizados sociais, com o recorte de classe social, especificamente 
produzida por escritores moradores das periferias de grandes cidades brasileiras. 
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A pesquisadora Lucía Tennina (2009, s/p), abordando a Tramas Urbanas 

quando esta só contava com os dez títulos iniciais, faz contundente análise que começa 

pelas capas, cujas fotografias pixeladas e com sobreposição de imagens parecem 

adiantar uma ideia de periferia em forma de diálogo.  

A capa do Guia Afetivo da Periferia, com suas imagens sobrepostas, confirma 

essa ideia de diálogo, nela avulta a fotografia (cortada) de um menino trajando uniforme 

de escola, ladeado por placas indicativas de direção e um mapa, valendo informar que as 

imagens constantes da capa irão aparecer ao longo da obra, constando, ao fim do livro, 

um índice de imagens3. 

O projeto gráfico de cada um dos livros traz, ainda, diversas fotografias 

entremeadas aos textos que, por sua vez, não representam imagens homogêneas, mas 

em sobreposição, tal qual um mosaico, corroborando também essa ideia de diálogo.  

Analisado o perfil dos escritores dos dez volumes iniciais da Coleção - o que 

pode ser estendido para os demais volumes -, Tennina (2009, s/p) aponta que há divisão 

em dois grupos de autores: aqueles oriundos das periferias das grandes cidades 

brasileiras e, por outro lado, o grupo dos artistas ou acadêmicos oriundos da classe 

média, mas estudiosos dos fenômenos que ocorrem nas periferias. 

O auxílio econômico dado pela patrocinadora Petrobras permitiu que os 

escritores oriundos das periferias brasileiras (alguns deles inéditos em publicação de 

livros, mas com intensa produção cultural em prol de suas comunidades, como é o caso 

do próprio Faustini) fossem encorajados e pudessem divulgar suas histórias, trazendo 

novas perspectivas sociais ao cenário literário.  

 

Guia Afetivo da Periferia: um novo olhar sobre a periferia e seus habitantes 

A obra escolhida apresenta a perspectiva de um sujeito pobre e sua infância 

como morador da cidade de Duque de Caxias e, após, sua juventude vivida em um 

conjunto habitacional de classe média baixa do bairro de Santa Cruz, periferia da cidade 

do Rio de Janeiro. A narrativa traz as estratégias desenvolvidas pelo rapaz (narrador 

protagonista) para romper os espaços e construir suas bússolas de orientação pela cidade 

do Rio de Janeiro.  

                                                             
3    Restou frustrada a tentativa de obter autorização, junto ao autor Marcus Vinícius Faustini, para que as 

imagens pudessem ser juntadas ao presente texto, de modo que as fotografias constantes do Guia 
Afetivo da Periferia somente serão referidas ao longo deste trabalho. 
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O protagonista, narrando em primeira pessoa, numa narrativa fragmentada e de 

tom acelerado, traz ao leitor as lembranças de menino pelos subúrbios e, depois, do já 

rapaz em suas andanças pela cidade, trazendo à cena locais pouco turísticos, como o 

supermercado, a escola de teatro, o cemitério do Caju e os demais locais dos 

subempregos do narrador, numa vida que margeia a linha do trem e o trajeto de van.  

O autor, atento observador da cidade e de suas personagens anônimas, nos traz a 

conhecimento passagens de sua vida em tom memorialista, mas não sem reconstrução 

literária desses eventos, dotados de evidente valor afetivo para o protagonista narrador: 

O prazer de ver o céu brilhar pela janela nas casas diminuía também o 
calor do vagão, mas era interrompido pelas repetidas vozes do 
vendedor de Prestobarba. Devido à falta de grana e à presença 
constante de todo tipo de vendedor e produtos em toda parte, por 
várias vezes prestei muita atenção no jeito de venderem. Cogitava 
trabalhar assim. Falar dava dinheiro, escrever, não. 
(…) 
Perceber falas, tons, vozes e frases ditas foi ocupando o lugar do 
procedimento de criar histórias. As oportunidades de trampos com a 
voz foram aparecendo: animador de festa, Papai Noel no Carrefour de 
São Gonçalo, Urso Fred no Shopping Madureira e toda sorte de 
subempregos que me serviam para ter alguma grana. (FAUSTINI, 
2009, p. 35-36) 

  

Um sujeito-autor que bem cedo percebe a possibilidade de ficcionalização da 

vida4 e daquilo que o envolve, já que mesmo os fatos mais simples e as observações 

mais banais são elevadas a ganhos de distinção, como observado por Gabriel Estides 

Delgado, que menciona que a recriação da realidade empreendida no livro de Faustini 

“vem a redimensionar a experiência individual”, operando “verdadeira transformação 

do dado prévio” (DELGADO, 2013, p. 43). 

Sobre o livro e sua escrita híbrida do ponto de vista da estrutura, porque mescla 

ficcionalização autobiográfica e fotografias autorais, Vinicius Mariano Carvalho 

observa a importância da “filiação ao tecido urbano, construindo uma sintaxe que é a da 

circulação urbana, transitando entre os espaços considerados centro e periferia, sem 

hierarquização dos mesmos”, já que o autor se inscreve na cidade (CARVALHO, 2015, 

p. 37). 

                                                             
4 “Nunca gostei do excesso de realidade presente na boca dos arautos que falam sobre o Rio, seja em 

mesa de bar, entrevista de canal a cabo ou seminário de universitárias charmosas. Na cidade, eu 
procuro a ficção. (FAUSTINI, 2009, p. 74) Prossegue o autor: “Não se trata de viver algum 

personagem. Trata-se de poder entregar-se à fruição. De não se preocupar com as reações faciais que 
você terá de fazer ao encontrar pessoas. No Rio de Janeiro da ficção, a liberdade é total.” (p. 75) 
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Em entrevista intitulada Guia Afetivo da Periferia de Marcus Faustini, um olhar 

de dentro para fora, quando questionado sobre o surgimento da ideia do livro, o autor 

responde que a narrativa se traduz em um gesto estético, objetivando demonstrar “a 

potência e a complexidade do modo de vida da periferia carioca”. E prossegue 

afirmando a importância do livro como um convite a um outro olhar sobre a periferia: 

Só é possível conhecer a experiência do outro através da expressão. 
Neste livro, meu objetivo foi demonstrar a expressão da subjetividade 
de um “moleque” que circula a cidade -a cidade dentro dele e ele 
dentro da cidade- queria um contato íntimo do leitor. Apresentar esse 
sujeito da periferia não como um ser de carências, mas com sua 
complexidade e potência. Por isso a opção de fragmentar o livro em 
pequenos fluxos de pensamentos do personagem. (FAUSTINI, 2010, 
s/p) 

Faustini constroi seu personagem como um sujeito que circula a cidade e que 

pensa sobre si enquanto se locomove, mas a tônica que também recai sobre a narrativa, 

além desse tom memorialístico, é a que situa o narrador e suas histórias num Rio de 

Janeiro da década de 80, o que pode ser visto, especialmente, pelos bens de consumo 

presentes: o ventilador FAET de aço, que abre a narrativa; a vitrola portátil vermelha e 

bege, em que ouvia os discos de vinil em cima do telhado de um conjunto habitacional 

do Terceiro Mundo; o leite de saquinho da marca CCPL, consumido pela família; a lata 

de leite moça, que era a alegria do menino rapaz depois de uma ida ao supermercado 

com a família; a garrafa de vidro de 2 litros de coca-cola, que somente era consumida 

aos domingos; as etiquetas das marcas Cyclone e Company, que, uma vez coladas às 

roupas, serviriam para retirar o protagonista da invisibilidade; o tênis all star, com o 

qual rompia fronteiras pela cidade; o picolé dragão chinês, alívio no calor do vagão 

lotado do trem.  

Importantes para a narrativa, a cidade – e seus diferentes locais – e os objetos 

ajudam o narrador protagonista a se constituir enquanto sujeito, auxiliam-no a 

compreender melhor o mundo e a determinar sua percepção sobre as coisas. Fazem 

parte da mesma matéria afetiva de que é feita o protagonista. 

Uma das inovações trazidas pelo livro é explicada pelo autor em resposta ao 

questionamento formulado pela entrevistadora Laila Melchior, que indaga a Faustini 

sobre o lugar da memória para a população das periferias urbanas brasileiras. O autor 

aponta que a expressão literária também deve ser reconhecida como meio de expressão 

da experiência das vivências nos territórios populares, como já ocorre em outras 

linguagens, como o samba, o funk. E vai além: 
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Frequentemente percebemos a memória como uma linguagem 
narrativa da classe média: biografias, reminiscências, etc. Personagens 
populares estão sempre representados como agentes de luta pela 
sobrevivência, do agora. Potencializar experiências de expressão onde 
os territórios e sujeitos populares aparecem também pela memória é 
apostar na diversidade das formas de viver nesse país. Diria que pode, 
inclusive, contribuir para radicalizar a democracia. (FAUSTINI, s/d, 
s/p) 

Essa democratização é a tônica da presente narrativa: por um lado se pode 

entender que a escrita do livro representa, em si mesma, parte do projeto de 

democratização do direito dos habitantes das periferias de escreverem as suas próprias 

histórias e, por outro, a democratização de acesso aos espaços públicos por cidadãos 

menos abastados. 

 

Realidade versus Ficção 

Guia Afetivo da Periferia estimula a pensar na tensão entre a escrita factual e a 

ficcionalização de si por parte do autor Marcus Vinícius Faustini. Esse estreitar de 

vínculos entre o produto literário e a realidade vivenciada é um dado que não se pode 

olvidar na literatura contemporânea, fato que não é exclusividade das obras produzidas 

atualmente no Brasil.  

Como aponta Diana Klinger, esse é um fenômeno que se nota presente nos 

romances contemporâneos latino-americanos, contudo o autor que retorna e deixa 

marcas em sua escrita não é aquele “sujeito pleno no sentido moderno, cartesiano, mas 

haveria um deslocamento: nas práticas contemporâneas da 'literatura do eu' a primeira 

pessoa se inscreve de maneira paradoxal num quadro de questionamento da identidade” 

(KLINGER, 2012, p. 34). 

Catalogado como obra ficcional (ficção - romance brasileiro)5, Guia Afetivo nos 

mostra que a recriação do eu através da escrita, mais que mera transposição e narração 

seca e documental de fatos ocorridos, pode ser vista como um trabalho de 

ficcionalização de si.  Isso porque  

No momento em que um escritor começa uma narração ou um poema, 
ele tem a possibilidade de se ficcionalizar. A função narrativa lhe dá a 

                                                             
5 O enquadramento enquanto obra ficcional foi opção do autor em conjunto com a editora Aeroplano. 

No caso, houve efetiva participação do autor na escolha do subtítulo, o que talvez explique que esse 
livro seja o único da Coleção Tramas Urbanas (que possui mais de 20 títulos) catalogado como 
ficção. 
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liberdade de enriquecer seu papel de contador, de modular sua atitude 
com relação à história contada, por alusões, comentários, à expressão 
de sua verve, para se construir como “herói extra”. (COLONNA, 

2014, p. 65) 

Assim, o trabalho de se recriar através do texto nunca é literal, seja porque a 

memória é falha, seja porque há boa dose de inventividade deixada a cargo do escritor, 

que pode omitir fatos que reputa não relevantes, que seleciona passagens da vida 

pessoal que serão transcritas para a narrativa, que aumenta e supervaloriza experiências 

pessoais contadas.   

Guia Afetivo da Periferia traz um narrador em primeira pessoa, não nominado 

de forma explícita, que conta ao leitor suas experiências: sua vida aparece descortinada 

em suas pequenas e grandes conquistas, sua formação enquanto leitor, sua formação de 

ator, seu papel de filho, de amigo e, sobretudo, de andarilho numa grande cidade 

brasileira. 

O livro, apresentando narrativa dotada de evidente caráter pessoal, cabe na 

conhecida definição de Lejeune acerca da autobiografia, que a insere como sendo a 

“narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, 

quando focaliza sua história individual, em particular a história de sua personalidade” 

(LEJEUNE, 2014, p. 16). 

Philippe Lejeune é nome importante quando se pensa na valorização do discurso 

autobiográfico e em sua inclusão no campo dos estudos literários. O autor francês 

emprega o termo “autobiografia” para designar qualquer texto regido por um pacto 

autobiográfico, no qual o autor propõe ao leitor um discurso sobre si, mas também uma 

narrativa que visa responder à pergunta: “quem sou eu?” (LEJEUNE, 2014, p. 63). 

Ainda que conhecêssemos a fundo a história de vida da “pessoa real” Marcus 

Vinícius Faustini, não se pode deixar de perceber que o enquadramento ficcional da 

obra não nos dá indicação de que o autor fez a promessa de dizer somente a verdade, daí 

não se poder falar de um pacto autobiográfico explícito. Assim, uma explicação possível 

para a presença das 58 (cinquenta e oito) fotografias reais do autor no Guia Afetivo da 

Periferia seria a confirmação do pacto autobiográfico. Através das fotos é como se o 

autor afirmasse: “Eu, pessoa real Marcus Vinícius Faustini, estou aqui e digo a verdade. 

Estas fotografias são a prova!”.  
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Confirmando a autenticidade de tais fotos e sua ligação à história real da pessoa 

por trás do narrador protagonista, o livro contém, ainda, fotos da Carteira de Trabalho 

de Marcus Vinícius Faustini e sua Carteira de funcionário do Banco do Brasil.  

Não se pode perder de vista que os textos autobiográficos, à semelhança das 

biografias, diferenciam-se dos textos ficcionais por serem “referenciais”, na medida em 

que “se propõem a fornecer informações a respeito de uma 'realidade' externa ao texto e 

a se submeter a uma prova de verificação” (LEJEUNE, 2014, p. 43).   

Lejeune aponta a necessidade do pacto autobiográfico para que a leitura 

funcione, ou seja, passa a ter importância ímpar a figura do receptor da obra, na medida 

em que a autobiografia é vista como um gênero contratual, isso a partir da consideração 

do contrato implícito ou explícito proposto pelo autor ao leitor, que determinará o modo 

de leitura do texto (LEJEUNE, 2014, p. 53-54).  

Desde a capa do Guia Afetivo da Periferia vê-se a opção de Faustini por vincular 

a narrativa, que se diz ficcional, aos dados de realidade extratextuais, ao trazer a foto de 

um Faustini ainda menino, em sobreposição com imagens de placas indicativas de 

direção localizadas na cidade do Rio de Janeiro, como visto anteriormente. 

A primeira foto do livro nos mostra um Faustini menino, em fotografia de 

escola, sentado de braços cruzados e uniformizado, com a bandeira do Brasil como pano 

fundo, olhando em frente, onde é possível ler a data 29.08.84; a última fotografia traz a 

foto de um Faustini também menino, trajando roupa de festa junina, segurando seu 

chapéu de palha, com desenho de bigode no rosto feito por lápis preto, olhando para o 

lado6. 

Ocorre que, no caso, tratando-se de um autor que possui somente essa obra e não 

é por demais conhecido do público leitor, a questão que surge é: existe diferença entre a 

leitura de um texto ficcional e de um texto apontado como autobiográfico? Se partirmos 

da constatação de que a autobiografia seria, em verdade, um modo especial de leitura, é 

de se questionar se ao leitor caberia conhecer os dados extratextos para, tal qual um 

detetive ou um juiz, ir atrás de pistas que permitissem buscar os dados de realidade 

presentes na obra.  

Mas volto à pergunta: e se não conheço esses dados de realidade presentes no 

texto literário, a leitura deixa de ter valor? A obra fica menos importante ou menos 

                                                             
6 Ambas as fotografias, ao serem incluídas no índice de imagens, receberam a indicação de se referirem 

à pessoal real Marcus Vinícius Faustini. A primeira delas tem a menção: “Eu em uma foto de escola”; 

na última há a referência também à primeira pessoa do singular: “Eu numa festa junina.” 
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valorosa se lida apenas enquanto ficção? E indo mais além, há um limite preciso que 

separa as obras autobiográficas daquelas ficcionais?  

A questão já foi objeto de indagação por renomados autores, dentre os quais cito, 

mais uma vez, Lejeune, não havendo uma resposta pronta e fácil ao questionamento. Ao 

revés, os limites entre ficção e autobiografia não são precisos, resultando em muitas 

ambiguidades a depender da definição que se adote7.  

A história que nos é contada por Faustini, através da descrição de suas andanças 

pela cidade do Rio de Janeiro, de suas estratégias para obter dinheiro, de acesso à 

cultura tendo parcos recursos financeiros, de peregrinação por diferentes subempregos 

que eram o meio de possibilitar a sobrevivência financeira, poderia ser a de dezenas de 

jovens moradores de periferias brasileiras.  

Com cenários inusitados e trazendo uma nova forma de olhar a periferia e seus 

habitantes, Marcus Vinícius Faustini constroi seu Guia Afetivo da Periferia através de 

uma escrita fragmentada e ágil, em que nada escapa de seu olhar atento: pessoas, 

lugares, cheiros, objetos. Inserida na Coleção Tramas Urbanas, a obra nos mostra que a 

representação do espaço periférico pode ser feita para além da pobreza e da violência 

comumente atreladas à imagem das periferias do Brasil.  

Tomando por base os ensinamentos de Philippe Lejeune sobre autobiografia, 

viu-se que o livro problematiza a conceituação cunhada pelo escritor francês já que, 

embora catalogado como obra de ficção, as fotografias pessoais trazidas ao Guia Afetivo 

da Periferia tensionam os limites entre escrita ficcional e realidade, confirmando que 

essas fronteiras nem sempre são fáceis de serem transpostas.  
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O ENGAJAMENTO DE DUNGA RODRIGUES E MARIA DE ARRUDA 
MÜLLER NAS ATIVIDADES CULTURAIS EM MATO GROSSO 

 
Prof. Ms. Maria E. N. de Oliveira (UNEMAT) 

Orientadora: Prof. Dra. Elza Assumpção Miné (USP-UNEMAT) 
 

O trabalho em foco é fruto parcial de uma pesquisa a nível de doutoramento que busca 
apresentar as escritoras Dunga Rodrigues (1908-2002) e Maria de Arruda Müller (1898-2003), 
escritoras matogrossenses, como pioneiras na difusão da cultura no Estado de Mato Grosso. 
Acreditamos que a atenção voltada à atuação dessas duas mulheres, por meio da localização, 
levantamento e estudo de suas produções, muitas delas esquecidas nos arquivos e publicações 
da época, nos possibilitará ressignificar alguns aspectos da vida sociocultural e política no 
cenário histórico de Mato Grosso, especialmente da capital do Estado, Cuiabá. Na constituição 
do corpus da pesquisa contemplaremos uma amostra representativa do engajamento das autoras 
em projetos, grupos e movimentos de cunho político-social, bem como buscaremos delinear 
alguns dos olhares que ambas lançaram sobre os acontecimentos socio-históricos e culturais na 
cidade de Cuiabá-Mato Grosso, com vistas a um traçado de seus perfis intelectuais. Porém, nos 
limites desta abordagem focalizaremos em um breve relato biográfico das autoras e em duas de 
suas crônicas que fazem parte da coletânea do livro Cuiabá ao longo de 100 anos (1994), 
publicado por ambas. Estas se intitulam O Jornalismo em Mato Grosso (1994, p. 51), por Maria 
de Arruda Müller e Experiência Jornalística (1994, p. 188), de autoria de Dunga Rodrigues, nas 
quais as autoras revelam um pouco de suas relações com o jornalismo e nos fornecem elementos 
relevantes para se pensar o universo cuiabano em um contexto em que também foram 
personagens. Para tanto, buscaremos sustento crítico-teórico nas contribuições de Antonio 
Candido (1992), Marcus Vinicius Nogueira Soares (2014) e Ana Filipa Prata (2003) que 
abordam a constituição e importância da crônica no percurso literário dos autores e na 
compreensão do espaço urbano, bem como em Maurice Halbwachs (2006) e Ecléa Bosi (1994), 
quando destacam o papel da memória na reconstituição da vida sociocultural. 
 
Palavras-chave: Dunga Rodrigues. Maria de Arruda Müller. Crônicas. Memória. Vida social. 
 
 

Ao apresentar Dunga Rodrigues e Maria de Arruda Müller objetivamos dar 

visibilidade a essas duas mulheres e mostrar a importância que ambas tiveram em um 

tempo em que Mato Grosso ainda era totalmente liderado por homens. Maria Benedita 

Deschamps Rodrigues, popularmente conhecida como Dunga Rodrigues, é filha de 

Firmo José Rodrigues e de Maria Rita Deschamps Rodrigues, nasceu em 15 de julho de 

1908, numa quarta-feira em Cuiabá no Estado de Mato Grosso. Ao longo de sua 

trajetória assumiu várias atividades públicas, como: professora, musicista, historiadora e 

escritora, além de ter ocupado a cadeira de número 39 na Academia mato-grossense de 

Letras.  

Dunga Rodrigues ministrou aulas de francês e de música, sua atividade 

preferida, além de ter promovido vários recitais. Aprendeu a tocar piano aos cinco anos 

de idade e declarou que foi sob a orientação da professora polonesa Helena Müller que 

mudou sua relação com a música, pois esta a ensinou a tirar a intensidade do som com 

todo o corpo e não apenas com os dedos. 

513

Ana
Pencil



2 
 

Segundo João Carlos Vicente Ferreira, na Enciclopédia Ilustrada de Mato 

Grosso (2004), os livros publicados por Dunga Rodrigues são: Reminiscência de 

Cuiabá (1969); Lendas de Mato Grosso (1977); Os Vizinhos (1977); Marphysa (1981); 

Cuiabá: Roteiro de Lendas (1984); Uma aventura em Mato Grosso (1984); Memória 

Musical de Cuiabá (1985); Cuiabá ao longo de 100 anos (1994); Movimento musical 

em Cuiabá (2000); Colcha de Retalhos (2000). No entanto, outras fontes literárias e 

culturais estão sendo encontradas.  

Além das funções supracitadas, Dunga Rodrigues foi membro, tanto do Instituto 

Histórico e Geográfico do Estado, quanto do Centro de Música Brasileira do Estado de 

São Paulo, integrando a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. A 

autora era um ser humano ativo que buscava vencer as barreiras do tempo conservando 

a alegria da juventude. Exemplo desse espírito jovem foi a  conclusão do curso de 

especialização em música brasileira aos 89 anos de idade. A autora faleceu  aos 93 anos, 

no dia 06 de janeiro de 2002, comemorado pelo igreja cristã, o dia de Santo Reis, 

momento em que se encontrava em Santos, região do Estado de São Paulo, onde se 

tentava se ecuperar de problemas cardíacos. O corpo foi cremado em Santos e as cinzas 

trazidas para Cuiabá, onde foram enterradas no cemitério do Porto. Acreditamos que o 

desejo em ser cremada deriva da vontade em permanecer livre e não enjaulada, 

portanto, trata-se de um fato curioso que ainda precisa ser dado maior atenção. 

Quanto a Maria de Arruda Müller, esta nasceu em Cuiabá, no dia 9 de 

dezembro de 1898, filha de João Pedro de Arruda e Adelina Ponce. Seu avô Generoso 

Ponce foi umas grandes lideranças políticas estaduais mato-grossenses. Atuou na virada 

do século XIX para o século  XX e foi grande incentivador da autora em seus primeiros 

passos no campo da educação formal, já que sempre a presenteava com livros e 

incentivava a leitura.  

Maria de Arruda Müller foi alfabetizada aos cinco anos de idade, exerceu a 

atividade de professora desde os dezesseis anos, quando foi auxiliar de professora, 

deixando as salas de aula somente aos 96 anos de idade por problemas de saúde. Além 

de  Comendadora da Ordem Nacional do Mérito Educativo foi a primeira mulher a 

conquistar uma cadeira na Academia Mato-grossense de Letras, em 1930. Aqui, 

portanto, é possível destacar sua ruptura às normas e regras institucionais de uma 

sociedade patriarcalista, eis, portanto, um dos elos da ação revolucionária dessa mulher 

que foi  sinônimo de cultura em Mato Grosso no século passado. Presidiu ainda 
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a Legião Brasileira de Assistência durante a Segunda Guerra Mundial, onde também 

contribuiu com as famílias dos soldados, visando sua qualidade de vida.  

A contribuição de Maria de Arruda Müller no cenário de Mato Grosso atinge 

diversos campos socioculturais, como: política, educação e literatura. No que tange à 

produção escrita, a autora publicou três livros: Família Arruda (1972), Sons longínquos 

(1998) e Cuiabá ao Longo de 100 anos (1994), este último em parceria com Dunga 

Rodrigues. Além de ter colaborado em diversos jornais de Mato Grosso e revistas. 

Maria de Arruda Müller recebeu a comenda da Ordem Nacional do Mérito 

Educativo que visa homenagear personalidades que prestam serviços excepcionais à 

educação, no ano de 2002, entregue pelo então ministro da Educação, Paulo Renato de 

Souza. Entre suas inúmeras contribuições e legado destaca-se, ainda, a fundação da 

primeira revista feminina de Mato Grosso, A Violeta. A autora faleceu de infarto em  4 

de dezembro de 2003, às vésperas de completar 105 anos, no Hospital Santa Rosa, na 

capital do Estado de Mato Grosso, Cuiabá. 

A coletânea de crônicas do livro Cuiabá ao longo de 100 anos, abarca o 

contraste do universo ficcional e histórico da vida sociopolítica e cultural da capital do 

estado de Mato Grosso entre os anos de 1889 a 1991 e nos mostram como as respectivas 

autoras leram alguns dos momentos históricos vivenciados na capital do Estado. 

Embora não iremos adentrar no caráter estrutural da crônica, é crucial destacar algumas 

de suas características. Trata-se de um gênero genuinamente brasileiro, bem como de 

uma composição, como diria Antonio Cândido (1992) criada ao “rés do chão”, a qual 

apresenta uma delimitação tênue entre jornalismo, literatura e história, trazendo em sua 

narrativa discursiva a hibridez que contagia o leitor, talvez por fazer parte de uma 

literatura marginal, criada nos contextos das vivências humanas. É importante destacar 

que algumas das crônicas que compõem a coletânea foram primeiramente impressas em 

jornais que veicularam na capital do Estado de Mato Grosso. Destaca-se ainda que 

devido o espaço destinado à difusão do gênero nos jornais, muitas destas produções se 

apresentavam apenas em fragmentos, daí optarmos por sua publicação no livro. 

As crônicas apresentam as ranhuras da sociedade, aspectos que, na maioria das 

vezes, não se encontram registrados na história oficial, pois apresentam um olhar de 

subversão aos componentes que formam a identidade nacional.  Trata-se de um gênero 

discursivo que registram as tramas que envolvem não apenas a cultura de determinada 

região, mas as culturas de vários países, muitas vezes, sendo abordadas de maneira 

jocosa ou irônica, especialmente, quando estas surgem trazendo a superioridade de uma 
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cultura sobre a outra, indo do fato acontecido à ficção, é narrada de forma leve, mas 

provocadora. Como afirma Antonio Candido (1992, p.13), “por meio dos assuntos, da 

composição aparentemente solta, do ar de coisa sem necessidade que costuma assumir, 

ela se ajusta à sensibilidade de todo dia”.  

Candido (1992) aborda ainda que a crônica surgiu inicialmente apenas como 

uma publicação efêmera, ou seja, sem a intenção duradoura de ser publicada em livro, já 

que era filha do jornal e ocupava espaço na era da máquina, onde tudo é passageiro, 

fugaz. Porém, a partir de uma leitura atenta dessa produção discursiva é possível 

perceber que ela ultrapassou a própria função para a qual foi criada, como é o caso do 

objeto de estudo em foco, impresso em livro. Trata-se de um gênero, ainda de acordo 

com o autor, que encontrou no Brasil um terreno fértil e acolhedor para sua difusão, 

tanto que, como já salientamos, pode ser considerado um gênero tipicamente brasileiro, 

vejamos: “No Brasil ela tem uma boa história, e até se poderia dizer que sob vários 

aspectos é um gênero brasileiro, pela naturalidade com que se aclimatou aqui e a 

originalidade com que aqui se desenvolveu” (CANDIDO, 1992, p. 15).  

Marcus Vinicius Nogueira Soares (2014) também defende a proposição de 

Antonio Candido ao relatar ser a crônica um gênero essencialmente jornalístico, que só 

alcançou notariedade recentemente no início do Séc. XX, o autor atribui este fenômeno 

à mudança da imprensa editorial que começa a apresentar este gênero em coletânea 

impressa em livros, a este respeito enfatiza que: “[...] a valorização da crônica salta de 

um extremo a outro: do quase desaparecimento em sua precariedade de gênero 

vinculado ao jornal à sobrevivência garantida pelo título de primeiro gênero 

genuinamente nacional” (SOARES, 2004, p. 10).  

Os textos da coletânea Cuiabá ao longo de 100 anos caminham por entre o 

universo supracitado e mostram a habilidade das respectivas mulheres na arte do narrar, 

as quais incitam reflexões sobre o discurso das histórias que compõem o acervo cultural 

do contexto de produção enlaçado às práticas cotidianas das quais elas também foram 

personagens. É importante evidenciar que não há preocupação exarcebada com o relato 

histórico ou com o objeto estético, mas como a própria autora descreve na primeira 

crônica que compõe a coletânea é apenas “[...] um passeio sentimental pelo passado”. 

Ao considerar o exposto ressaltamos o caráter social da memória na produção de 

ambas, de modo que se perceba que a mesma ultrapassa o plano meramente individual. 

De acordo com Maurice Halbwachs (2006) são os grupos sociais que ditam tanto o que 

deve ser memorável quanto os lugares onde a memória deve ser preservada, podemos 

516

Ana
Pencil



5 
 

traduzí-la como reminiscências do passado e vislumbrar como estas submergem no 

modo de ver e sentir o mundo de cada um em particular, no entanto, as memórias nunca 

se subscrevem apenas no nível particular, pois as lembranças, ainda de acordo com o 

autor, não podem existir desconectadas do contexto social, aspectos que podemos 

confirmar nas crônicas de Maria de Arruda Müller e Dunga Rodrigues. 

Maria de Arruda Müller (1994, p.54), na crônica O Jornalismo em Mato Grosso,  

destaca que o primeiro jornal editado em Mato Grosso foi o Themis Matogrossense, 

ainda produzido em trabalho rudimentar e datado de 14 de agosto de 1839. Salienta 

ainda  que se no Brasil a imprensa só surgiu a partir de 1808 é compreensível que este 

tenha se instituído em Mato Grosso três décadas depois. Logo após houve outros 

editoriais de vida efêmera, pois somente um século depois é que surgiu o editorial O 

Estado de Mato Grosso sob direção do jornalista Arquimedes Pereira Lima que foi 

contratado pelo governo para executar tal atividade, passando por vários outros 

diretores. Destaca ainda que ao longo do tempo o jornal foi se modernizando,  tanto em 

sua estrutura física quanto em seu conteúdo. 

 
O jornal, em 1950, passou a ter novo titular ou outro dono o Sr Pedro 
Rocha Jucá, substituindo nesta direção até o ano de 1987. [...] com 
feição ultra moderna não devem do nada aos diários de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Brasília, o Estado de Mato Grosso sede no município de 
Várzea Grande [...] inicia uma bela etapa de sua vida empresarial, 
dotado dos mais modernos e completos equipamentos com seções de 
clicheria, assuntos sociais, crônicas políticas (MÜLLER, 1994, p. 54). 

 
 
É importante destacar que a crônica permite apresentar o talento literário de 

observadores atentos às práticas cotidianas, de modo que haja uma mesclagem entre a 

vida social e cotidiana do povo recheada pela perspicácia e habilidade do narrador. Ao 

considerar este gênero que se originou por meio do suporte jornalístico, Lenine C. 

Póvoas (1994, p. 53) evidencia que, a contribuição da imprensa na difusão da cultura 

em Mato Grosso foi fundamental e pouquíssimas cidades com tão poucos habitantes 

tiveram o privilégio de ter tão bons editoriais. O autor apresenta uma lista constando os 

editoriais desde 1839 a 1929 e ressalta que: 

 

Se formos aos arquivos e compulsarmos os jornais daquele fase áurea 
da nossa evolução cultural, - os anos que ficaram entre a Guerra do 
Paraguai e a Resolução de 1930-, veremos o alto nível daquele 
imprensa. Os artigos muito bem lançados, focalizando assuntos 
versados com extraordinária precisão e lógica de argumentação  e, 
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sobretudo, numa linguagem castiça, num português corretíssimo 
(PÓVOAS, 1994, p.59). 

 
Lenine C. Póvoas destaca a visita do ilustre escritor Monteiro Lobato em terras 

matogrossenses em 1936 e sua boa impressão a respeito do nível intelectual do Estado, 

especialmente no que tange ao trabalho editorial. Nesse sentido, Dunga Rodrigues 

(1994, p. 186), relata que muitos escritores da literatura tornaram-se conhecidos por 

intermédio de suas relevantes contribuições em jornais, entre eles destaca a figura de 

Machado de Assis, Rui Barbosa, Agripino Grieco, Humberto de Campos e, lamenta o 

fato de ainda no período desta produção não haver no Estado de Mato Grosso uma 

faculdade de jornalismo e acrescenta que se houvesse teria mudado o rumo de sua vida, 

já que desde cedo começou a se interessar por escrever os fatos corriqueiros do 

cotidiano. 

Dunga relata que o primeiro Jornal que coordenou recebeu o nome Faísca e 

circulou clandestinamente na escola e não era bem visto pela professora. Ao salientar o 

fato, a autora assume um tom sarcástico “A nossa professora, a despeito de sua grande 

competência e dedicação ao ensino, uma excelente mestra, classificava o jornalismo 

como artimanha ou coisa indecorosa para meninas educadas. O jornal, segundo o seu 

juízo divulgava muita impropriedade literária” (RODRIGUES, 1994, p. 186). 

A escrita de Dunga Rodrigues apresenta traços da sua personalidade, em tom 

humorístico e extrovertido ela narra fatos dessa sua primeira experiência jornalística 

ainda no quarto ano primário e mescla a este a aguçada observação que tinha sobre os 

fatos pitorescos que contribuíram para que se tornasse uma importante expoente da 

cultura mato-grossense: 

 
Algumas colegas, sentiram-se preteridas por não aparecerem seus 
nomes no jornalzinho, e uma delas me interpelou magoada. Na 
realidade era tão apagadinha, enfeitada pelo gorrinho horroso do 
uniforme, que só embelezava a Filota, Adelaide de Faria Couto, uma 
belezinha cacerense com gorro ou sem ele (RODRIGUES, 1994, 
p.186). 

 

A autora descreve ainda sua colaboração no jornal O Recreio de circulação 

mensal produzido, ainda, de forma manuscrita quando cursava o ginásio no Liceu 

Cuiabano, primeiro colégio Estadual de Ensino em Mato Grosso, bem como a 

contribuição de outras mulheres na produção do exemplar. Nesse viés destaca que 

apenas em 1927 adentrou a imprensa oficial com a colaboração no jornal A Chrysallida, 
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bem como, posteriormente, com a publicação de Crônicas esparsas, tanto no Estado de 

Mato Grosso quanto no Diário de Cuiabá. 

As informações acima são expostas na crônica Experiência Jornalística de 

Dunga Rodrigues, texto que compõe a coletânea Cuiabá ao longo de 100 anos. Somos 

sabedores de que muitos escritores escreveram suas primeiras produções a partir de 

pseudônimos e/ou heterônimos, em Mato Grosso não foi diferente. Ainda nesta 

produção a autora narra a divertida identidade de Jean Claude que por vários anos 

assinou as Crônicas do Estado de Mato Grosso e que permaneceu uma incógnita entre  

seus leitores. Porém, há pistas na crônica de Dunga que nos leva a crer que havia por 

trás do gentlemann de sangue azul a figura feminina. 

Conta-nos a autora, que chegou na cidade um conde, do qual fora anfitriã e, na 

época a capital fornecia poucos atrativos, seu ímpeto primeiro foi levá-lo à prainha onde 

viram uma cabra pastando ao lado de dois cabritinhos e, destaca que apenas aos olhos 

de um poeta a imagem poderia agradar, então tratou logo de narrar as histórias que 

sempre agradava aos visitantes, a abundante riqueza das terras mato-grossenses:  

 

Voltei às histórias de sempre, buscando Miguel Sutil e todo o ouro 
que ele arrancou, no vale da Prainha. Não sou pintora, mas sei dar 
boas pinceladas do ouro em nossa história até dar brilho de cobiça aos 
olhos dos meus interlocutores. O nosso conde não fugiu à regra, 
extasiou-se com o relato. Meu Deus! Tanto ouro, estrapolando a 
ourivesaria, invadindo até a cozinha, brilhando nas panelas e castiçais 
e nos objetos mais insólitos. Ele se encantou com Cuiabá, com suas 
igrejas, com suas ruas em desalinho, mas construídas sobre um ouro 
que se exauriu rápido. Enfim, a denguice da cidade, plantada em seu 
passado, talvez não o deixasse reparar em mim (RODRIGUES, 1994, 
p. 188). 

 
A descrição minuciosa dos fatos apresentados por Dunga nos remete ao período 

da produção, onde a Capital do Estado, ainda, vivia sob a história da exploração do 

ouro, já que a riqueza advinda do mineral enchia os olhos dos visitantes de admiração e 

cobiça. A autora descreve ainda que a visita do conde à capital de Mato Grosso forneceu 

por muito tempo subsídio para as crônicas de Jean Claude. Esta figura emblemática vai 

aos poucos tomando forma física com a descrição minuciosa e cuidadosa de Dunga 

Rodrigues que conta com perspicácia a atuação do personagem no jornalismo mato-

grossense: 

 

A primeira crônica do imaginário Jean Claude teve forma epistolar, 
veio-nos de Capri, cidade italiana (nome inspirado nos caprinos que 
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pastavam despreocupados à beira do córrego); enviou-nos suas fortes 
impressões e nossa pacata cidade, com interessante passado histórico, 
contrastando com a atualização da nossa maneira de ser, em pauta 
com os acontecimentos atuais do mundo. Também fazia referências 
elogiosas ao mundo feminino elegante (grifo nosso, RODRIGUES, 
1994, p. 189). 

 
A autora descreve ainda a adesão dos leitores pelas histórias de Jean Claude e 

por alguns termos em francês que eram utilizados em suas escrituras. Considerando que 

Dunga era professora de francês é interessante pensarmos na real identidade do 

jornalista, ao mesmo tempo em que ela tenta desconstruir na trajetória da narrativa esta 

suspeita do leitor “o meu jeito de viver, afastava qualquer hipótese de pessoa ligada à 

arte de bem vestir, do conhecimento das coisas finas, ou atenção aos rumores que se 

denominam fofocas” (RODRIGUES, 1994, p. 189), ela o coloca diante do enigma 

identitário do jornalista ao destacar seu amplo conhecimento das coisas narradas por 

Jean Claude, assim em primeira pessoa  “mas adquiri um bom conhecimento em 

figurinos, porque vivi entre modistas [...] assim transmiti ao Jean Claude toda a crítica 

dos vestuários que desfilavam nos bailes e no Jardim Alencastro” (RODRIGUES, 1994, 

p. 189). 

Dunga destaca ainda que Jean Claude ao querer desvendar o mistério de sua 

identidade propôs uma festa onde premiaria “as dez mais elegantes do set social 

cuiabano. O local foi o Clube Náutico e o crachá consistia num broche de ouro, com o 

nome de cada eleita” (RODRIGUES, 1994, p. 190) e salienta que, embora a festa tenha 

sido um sucesso, o principal personagem, Jean Claude, não apareceu e encaminhou duas 

cartas para apaziguar o ânimo dos leitores. Vejamos o que a autora expõe: 

 
Aliás este cronista escreveu duas cartas, que eu própria lhe conferi 
uma nota alta com louvor. A primeira vinda de Capri, continha 
descrições reais, fidedignas, pois eu acabara de conhecer este local, 
encantando-me com o seu casario branco, subindo os morros, o 
mar turquesa do mediterrâneo e os reflexos do sol na Gruta Azul. 
A segunda carta, justificando a ausência no baile de gala, veio tecida 
de igarapés do Amazonas, garças e outras aves silvestres. O cheiro da 
mata exuberante, enfim eu acabara de ler as descrições minuciosas 
da região, nos contos de José Veríssimo e de Gastão Cruls 
(RODRIGUES, 1994, p. 190). 

 
Destaca-se no fragmento acima, a estratégia discursiva da autora para enredar o 

leitor no mistério da identidade do jornalista, bem como intensifica o conhecimento 

cultural da escritora em foco e nos fornece substrato para o seguinte questionamento: 

será Dunga Rodrigues parte da real identidade do jornalista  Jean Claude? 
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Dunga aborda que com o passar do tempo surgiram outros Jeans Claudes o que 

obrigou o original a “voltar ao ninho antigo” e que Dona Maria Lígia uma das 

progenitoras do enigmático jornalista quis acabar com o mistério, mas apareceram 

muitos pais para o mesmo, o que nos leva a acreditar na permanência do enigma, porém, 

como leitores, somos sabedores de que Jean Claude teve origens nobres, pois sua 

configuração foi plasmada na pessoa de um conde de verdade, com quem Dunga 

Rodrigues entabolou uma conversa histórica e fantasiosa à beira da prainha 

(RODRIGUES, 1994, p. 187). 

As respectivas autoras foram artífices de uma produção preocupada com o seu 

lugar e com a sua gente e, sobretudo, com a ideia de fazer circular estas memórias de 

modo a manter viva a cultura do povo cuiabano. Ambas delineiam vivências do 

cotidiano e fornecem elementos para que possamos observar as inúmeras formas de 

atuações do seu povo frente a uma realidade que começava a sofrer alterações por meio 

das forças políticas e os princípios de modernização, os quais começavam a surgir 

lentamente, mas que já intervinham na forma de organização sociocultural da região. 

Assim, apresenta um panorama representativo do cenário histórico e cultural da época e 

destacam a forma como o sistema vigente contribuía ou não para a emancipação 

sociopolítica e cultural da região centro oeste.  

Por meio da leitura das crônicas é possível visualizar aspectos importantes de 

aproximação e distanciamentos entre a produção de ambas, de um lado a fronteira tênue 

entre o histórico e o ficcional que enfatiza que os sentidos de fruição do texto literário 

que nos permite vê-lo não apenas como objeto estético, mas como uma espiral de 

inegável complexidade ao apresentar os modos viventes por meio da experiência 

individual, os quais se subscrevem em determinado tempo histórico e, ao mesmo tempo, 

permite ao leitor vislumbrar sua atemporalidade, ou o seu diálogo inegável com o tempo 

presente. Por outro lado há as diferenças estruturais das narrativas que mostram as 

características particulares de cada uma, enquanto Maria de Arruda Müller apresenta 

uma linguagem mais séria, objetiva; Dunga Rodrigues assume um tom entre o casual e 

o jocoso, como bem afirma Müller já na introdução da coletânea ao relatar  que Dunga 

“aborda cenas pitorescas, lendas e estória o “folclore”, fotografando a alma bondosa e 

ingênua de nossa gente. Mais reservada, sensaborona, realista, desativada é a sua 

colaboradora”, fala de si mesma e enfatiza “[...] talvez até fique interessante o 

contraste” (MÜLLER, 1994, p.05). À medida que se avança na leituras das lembranças 
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de ambas confirma-se a proposição de Müller, pois parece ser nestas diferenças que elas 

se completam. 

As autoras associam suas lembranças aos fatos que ocorriam no momento 

vivido, de modo a nos permitir enfatizar que há uma dialética entre suas memórias 

autobiográficas  e suas memórias socio-históricas. A este respeito Maurice Halbwachs 

(2006, p. 92) salienta que há completamentariedade entre a memória autobiográfica e a 

memória social, ou seja, 

 

a primeira se apoiaria na segunda, pois toda história de nossa vida faz 
parte da história em geral. Mas a segunda seria, naturalmente, bem 
mais ampla do que a primeira. Por outra parte, ela não nos 
representaria o passado senão sob uma forma resumida e esquemática, 
enquanto a memória de nossa vida nos apresentaria um quadro bem 
mais contínuo e mais denso (HALBWACHS, 2006, p. 92). 

 
Ainda segundo Halbwachs (2006), toda história de vida está inclusa na história 

geral, pois mesmo quando estou sozinho teço diálogo com outros, pois adoto mesmo 

que, momentaneamente, ponto de vista de outros, entro em universos de outros grupos, 

estabeleço diálogos. Porém, vale destacar que há uma complexidade considerável neste 

modo de ver o papel da memória, pois, 

 

para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não 
basta que estes nos apresentem seus testemunhos: também é preciso 
que ela não tenha deixado de concordar com as memórias deles e que 
existam muitos pontos de contato entre uma e outras para a lembrança 
que nos fazem recordar venha a ser constituída sobre uma base 
comum (HALBWACHS, 2006, p. 39). 

 

Há nas narrativas de Dunga Rodrigues e de Maria de Arruda Müller este pacto 

entre o eu e outro ou outros descrito por Halbwachs, pois percebe-se que as autoras por 

inúmeras vezes se encharcam de lembranças suas e dos outros, preenchem suas 

narrativas com discursos alheios, mas que são ativados pelas suas lembranças 

particulares. Tais conjecturas podem ser confirmadas em diversas passagens das 

crônicas, como em A rua grande, por exemplo, onde Dunga destaca: “a minha avó não 

me puxou as orelhas, porque não era seu hábito bater em crianças, mas voltei para casa 

debaixo de uma saraivada de recriminações. Um falatório das tias, por esse ato de falta 

de educação”. (RODRIGUES, 1994, p.15). Ou ainda na crônica de Maria de Arruda 

Müller que se intitula Vida social: 
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É deveras surpreendente ao forasteiro, até mesmo a conterrâneos não 
muito ligados aos eventos do passado, saber que em Cuiabá já se fazia 
teatro no século XVIII: “É inacreditável!... Era só o que faltava!...” 

divertidamente repelem essa asserção...  [...] Entretanto, uma 
sociedade culta, aficionada às exibições teatrais, não tem um teatro 
municipal, existente, em todas as capitais do País. Os cofres 
municipais sempre vazios, dão a medida desse pretenso descaso... 
(MÜLLER, 1994, p. 68-69). 

 

As crônicas da coletânea Cuiabá ao longo de 100 anos nos permitem perceber 

como as autoras leram os momentos socioculturais e históricos que vivenciaram em 

Mato Grosso, mas para além disso, nos permitem advogar a estas os perfis de grandes 

divulgadoras da cultura e suas inegáveis veleidades literárias, visto suas rupturas aos 

padrões convencionais da época. De acordo com Ana Filipa Prata (2010, p. 40): 

 
Este tipo de texto caracteriza-se não pela sua permeabilidade formal e 
pela sua característica marginal em relação a outras formas de 
discurso, mas também porque permite ao seu autor expressar-se livre e 
subjectivamente sobre a história de sua cidade. A crônica é portanto 
um instrumento  particular de construção histórica, uma forma de 
habitar o espaço, constituindo mais uma das práxis do quotidiano. 
Encerrando escrita e acção, cumprindo a sua função de city text, a 
crónica elabora um outro discurso, um discurso permeável e 
imprescíndivel à compreensão da complexidade do tecido urbano 
(PRATA, 2010, p. 40). 

 

Compreende-se assim, as produções das autoras não como rasa imagem da 

sociedade cuiabana, mas como representação de uma realidade com seu poder de 

atemporalidade, ou seja como narrativas que apresentam um tecido que se faz vivo e 

atuante em qualquer que seja o momento histórico por meio da movimentação inferida 

pela dialética existente entre autor-leitor. Inferimos, portanto, que a produção em foco é 

composta de tempos vividos, fragmentos das histórias ouvidas e vivenciadas por Dunga 

Rodrigues e Maria de Arruda Müller em dado momento da história da sociedade 

cuiabana. Isto significa dizer que trata-se de relatos sobre a matéria da experiência. 

Portanto, dar visibilidade a essas ilustres figuras, jogar luz sobre o seus legados, é um 

dos caminhos para fortalecer  a cultura no Estado de Mato Grosso.  

A proposta que ora defendemos, portanto, é que o engajamento sociocultural, 

político e literário das referidas personagens-autoras do nosso diálogo expande o 

conceito de representação de uma realidade, ou seja apresenta possibilidades de se 

compreender o ser e o estar no mundo não apenas de um local de determinada cultura, 

mas que ao delinear esta cultura expande o olhar para o universal ao apresentar os traços 
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de complexidade existentes no espaço urbano, portanto, não se trata de produções 

fechadas apenas ao regional.  

Ao ser primeiramente difundida no jornal, este gênero discursivo tornou-se 

popular, já que encontrava-se impresso num importante veículo de propagação da 

literatura, contribuindo significativamente para divulgar a observação criteriosa do 

cotidiano feita pelos intelectuais sobre os variados temas que (de)formaram a sociedade 

brasileira, de forma a legitimar os seus lampejos de memória.  Isto significa dizer que 

para além de um dado momento histórico, as crônicas apresentam elementos ficcionais 

e históricos que se convergem para anunciar e denunciar as diversas facetas de um 

mundo que não está feito, mas que está incessantemente se fazendo pela-na linguagem, 

são facetas que advem de inúmeros lugares e não de determinadas regiões mais ou 

menos privilegiadas.  
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TRÂNSITOS PERFORMÁTICOS EM LOS DETECTIVES SALVAJES, DE 
ROBERTO BOLAÑO 

 
Mariana Augusta Pinheiro Di Salvio Almeida (UFMG) 

 
Resumo: Partindo da hipótese de que a literatura de Roberto Bolaño constitui-se como um 
modo de acessar o real, incidindo olhares múltiplos sobre ele sem realizar, contudo, uma leitura 
fechada e definitiva, esta comunicação tem como objetivo analisar o romance Los detectives 
salvajes (1998) a partir da performance. Em um primeiro momento, mostraremos como o autor, 
mediante a exposição de seus traços autobiográficos, realiza o performático trânsito rumo a uma 
coletividade pensada por uma constante abertura para o outro. A arte se forma assim nas 
relações do mundo, muito mais preocupada com os meandros éticos  de sua criação do que com 
sua recepção crítica; um modo de construção onde o artista surge como um aprendiz, como um 
sujeito que busca sentido para a própria vida e também para a alheia pois percebe-se imerso na 
experiência da coletividade, transformando-se a partir dos inúmeros diálogos sociais. 
Posteriormente, analisaremos como a inserção do artista nesse espaço em comum, por dirigir-se 
ao presente, desperta tempos temporais outros que não cessam de interpelar o agora 
(AGAMBEN, 2009),  e com isso novos sentidos para o processo artístico. Finalmente, após 
refletirmos sobre as dimensões espacial e temporal do romance, discutiremos o performático 
trânsito rumo ao real indomável, entendido por Graciela Ravetti como o desejo de ir além do 
ficcional mediante a interação entre o artista e alguns "referentes explícitos à realidade material" 
(RAVETTI, 2002, p.49), trazendo à tona sintomas e rastros  que apontam para uma dimensão 
além daquela que a escrita conseguiu abarcar. O romance torna-se assim um campo fecundo 
para elaborar, desde as mais diversas perspectivas, o não compreensível da experiência humana, 
o que pode apontar, de algum modo, para a construção de um horizonte de perspectiva, apesar 
do enigma do extermínio e da violência que paralisa e mina os desejos de transformação social 
na América Latina. 
 
Palavras-chave: Performance. Literatura Latino-Americana. Real indomável.  
 

 Sobre o incessante trânsito performático rumo à coletividade  

 Quando o artista transfere vivências provenientes do universo pessoal para o 

objeto artístico, à esfera pública são convocadas perguntas que lhe interpelam por novos 

sentidos e formas. O privado, excedendo as experiências de um corpo singular para 

adquirir vida no espaço coletivo, parece indagar-nos sobre o estatuto do público, não 

mais pensado tanto em termos aglutinadores capazes de atender às diferentes demandas 

de uma trama social tecida por interesses controversos – inclusive quando se trata da 
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ideia de um bem comum – mas como uma rede cujo esfacelamento do ponto de vista 

unívoco provoca a multiplicidade de vozes, as quais, em interação com o artista, acabam  

por produzir subjetividades que se transformam a partir dos diálogos com os diferentes 

pontos de enunciações e ideológicos que participam do diálogo da vida.  

 No âmbito literário, Graciela Ravetti (2011) aponta para o caráter político que 

são dotadas as obras consideradas por ela como "narrativas performáticas". Estas, de 

acordo com a teórica, mediante a exposição do “eu” do artista, funcionariam como um 

modo de resistência aos "vínculos performativos", aos chamados a ser provenientes de 

posições hegemônicas. As narrativas performáticas surgiriam assim como uma forma de 

negociação dos sentidos sociais no campo interdiscursivo de pugna política, onde seria 

possível trazer modos de vida que não se centram tanto na construção narcísica do “eu”, 

ao buscar possibilidades de autocriação e afirmação das diferenças, rejeitando “o 

modelo único das vidas felizes (o casamento heterossexual, a descendência, as 

linhagens etc)” (ARFUCH, 2010, p.99).   

 É com essa postura performática, a de recorrentemente tomar posições 

responsivas e subversivas mediante a exposição de si, evidenciando não somente a 

trama polifônica e dialógica da linguagem já discutida por Mikhail Bakhtin, mas 

também o caráter ficcional e, portanto, criativo da construção de um "eu" que se 

transforma na medida em que vai adotando diferentes lugares de enunciação nos jogos 

de linguagem, que adota Roberto Bolaño na construção de Los detectives salvajes 

(1998). O romance, constituído por mais de trinta narradores, gira em torno de dois 

poetas iconoclastas, que nunca emergem na superfície textual como narradores: Arturo 

Belano e Ulises Lima – o primeiro,  alter ego confesso do autor e o segundo uma 

homenagem ao amigo Mario Santiago Paspaquiaro – personagens cuja presença-

ausência funciona como uma espécie de elo dialógico na trama. Com outras linhas, as 

múltiplas vozes convocadas pela busca dos protagonistas que o texto empreende entram 

em diálogo entre si a partir de um processo de rotação centrífuga, não se limitando a 

contar seus encontros e desencontros com essas personagens, o que traz à narrativa 

relatos inacabados que, quando se cruzam, é de modo oblíquo diante das múltiplas 

perspectivas presentes no romance.  

 Não há, então, apenas uma imagem bem delineada de Belano e Lima ao final da 

narrativa, mas múltiplas, que se confirmam e se contradizem, sugerindo uma incessante 

construção identitária sempre atravessada pelo outro na contínua peregrinação dessas 
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personagens pelo mundo, como parte da América Latina, Europa e África, ao longo de 

vinte anos. E sendo a personagem Arturo Belano alter ego de Bolaño, a literatura surge 

como um modo de dialogar com sua experiência de poeta marginal na Cidade do 

México, quando, juntamente com o amigo Mario Santiago Paspaquiaro, fundaram o 

Movimiento Infrarrealista nos meados da década de 1970.  

 Revisitando então esse movimento poético mediante a presença ausência dos 

protagonistas e do movimento poético fundado por eles – o Realvisceralismo –, Bolaño 

parece performar o processo de identificação como um constructo ficcional, dialógico e 

polifônico, em constante hibridação – o que pode ser lido como um modo de resistência 

aos chamados identitários provenientes dos roteiros preestabelecidos pelos códigos 

hegemônicos. Por outro lado, ocorre a necessária passagem do individual ao coletivo 

próprio da performance. Ao utilizar traços biográficos para dar vida a uma personagem 

que se posiciona na margem e tem como "como parientes más cercanos" (BOLAÑO, 

1976) figuras minoritárias, como prostitutas, vendedores de drogas, poetas marginais, 

dentre outros, Bolaño acaba por incorporar vozes alheias mediante o aparecimento de si 

em uma zona limiar, de contato com o outro. Referimo-nos aqui à necessária 

"disponibilidade do autor de se entregar a diversas personagens" (RAVETTI, 2011, 

p.38) nas narrativas performáticas. Segundo Ravetti, ao propor “a si mesmo como 

veículo para a representação das transformações corpóreas e incorpóreas dos corpos em 

sociedade"(RAVETTI, 2011, p.38), o autor multiplica as agências no mundo, mediante 

“a interação entre o público e o privado" (RAVETTI, 2011, p.28).  Não se trata, 

portanto, de uma subordinação da narrativa a uma identidade exterior à ela,  de um “eu” 

produtor da escrita, mas, antes disso, da identidade gerada pelo ato de escrever, como 

efeito desse processo – a escrita como um modo de experiência, portanto. 

Yo escribo desde mi experiencia, tanto mi experiencia, digamos, 
personal como mi experiencia libresca o cultural, que con el tiempo se 
han fundido en una sola cosa. Pero también escribo desde los que solía 
llamarse experiencia colectiva, que es, contra lo que pensaban algunos 
teóricos, algo bastante inaprensible. (BOLAÑO apud SWINBURN, 
2011, p.84). 
 

 É então nessa permeabilidade do "eu" que Bolaño tece o fazer artístico, o que faz 

com que em Los detectives salvajes seja evidenciado  um espaço propulsor no qual o 

escritor se coloca em contato com o outro, delineando uma espécie de comunidade 

literária em permanente fuga, a qual é imbricada no romance à experiência de vida de 

poetas que , assim como Bolaño, nasceram na década de 1950,  perceberam na arte uma 
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possibilidade de mudar o mundo mediante a criação de "un movimiento a escala 

latinoamericana" (BOLAÑO, 1998, p.36) e, por isso, entregaram o próprio corpo para 

dar voz a "los derrotados y a los que ya nada tenían" (BOLAÑO, 2006, p.213); poetas 

cujas palavras "son las palabras de la tribu que no cesan de indagar, de investigar, de 

referir a todas las historias. Pese a que esas palabras estén circundadas por el silencio, 

minuto a minuto erosionadas por el silencio" (BOLAÑO, 1998, p.205 - grifo nosso).  

 Uma comunidade literária que se funda, portanto, em torno de uma 

heterogeneidade constitutiva, que, desprovida de um discurso fundador único, mantém-

se em permanente estado de abertura para o outro. Uma espécie de "comunidad 

inoperante" defendida por Jean Luc-Nancy (2000) , quando o filósofo, frente à 

exterminação nazista, argumenta sobre o risco de se pensar a comunidade em volta de 

um mito fundador, que sugere uma comunhão perdida e, consequentemente, uma 

comunidade idêntica a si mesma, essencializante e totalizadora,  defendendo a ideia, 

portanto,  de uma comunidade em aberto – uma comunidade inoperante –  que, 

desprovida de um projeto totalizador, é mais pensada pela exposição de seres cuja 

finitude constitui sua singularidade essencial  (NANCY, 2000, p.92) do que pela 

comunhão de uma essência que pudesse levar à fusão de si mesma. Um modo de pensar 

a comunidade que pressupõe a abertura e o inacabamento – por se estruturar em torno 

de  um vazio constitutivo que lhe permite estar em constante processo de obrar-se, “en 

el sentido que siempre está viniendo, sin parar, al seno de una colectividad  y al 

individuo” (NANCY, 2000, p.86 – grifo do autor).  

 É então entre o uso de seus traços autobiográficos e o desdobramento de si como 

outro – seja se transformando em personagem, seja dando voz às dezenas de 

personagens reais e ficcionais que se sobressaltam no romance – que Bolaño traça o 

lugar do fazer literário, que se encontra, para o autor, afastado do ideal romântico da 

literatura como expressão de um povo, concebendo-a como um espaço que afirma o 

estar em comum entre as diversas vozes que a constitui enquanto um obrar-se em aberto 

– retirada de toda sua essência, a literatura surge como agenciadora da dinâmica 

compartilhada entre as finitudes – o que faz com que o objeto artístico assimile a crítica 

ao caráter totalitário da comunidade apontado por Nancy e possibilite a constituição da 

vida em comum sem qualquer delimitação baseada em identidades, sejam de raça, 

religião, geografia etc, mediante o fluxo de vozes provenientes de diversos continentes 

(América Latina, Europa e África), classes econômicas, etnias, experiências e 
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perspectivas presente no romance.  A literatura constitui assim  uma espécie de “vazio 

essencial” na narrativa, por se tratar de um elo narrativo que gira em torno do paradoxo 

de “una historia de poetas perdidos y de revistas perdidas y de obras sobre cuya 

existência nadie conocía una palabra” (BOLAÑO,1998, p.240), provocando o falar 

incessante próprio da literatura contemporânea. 

 Com outras linhas, livre de parâmetros universais de identificação, a força 

vanguardista da comunidade literária que Bolaño parece traçar em Los detectives 

salvajes reside menos em um projeto bem delineado por padrões formais, e mais na 

obstrução no modo de pensar a literatura como um produto acabado, em cujo centro 

estaria a essência do que viria a ser a literatura latino-americana, que, pautada pela 

exclusão de temas, vozes e gêneros considerados externos à ela – como as artes visuais, 

a ciência-ficção, a pornografia, o discurso jornalístico etc , gêneros que são apropriados 

pelo romance – criaria uma efeito de interioridade com o intuito de delinear um espaço 

canônico e autônomo. Uma concepção de arte, nesse sentido, inserida nas relações da 

vida, nas vozes dos mais de trinta narradores, um fazer artístico que se tece pelos 

meandros éticos de sua relação com o mundo, onde o artista surge como um aprendiz, 

como um sujeito que busca sentidos para a própria a vida e também para a alheia, pois 

se percebe imerso na experiência de uma coletividade aberta ao devir.  

 Sobre o incessante trânsito performático rumo ao tempo presente 

 A partir do momento em que a literatura, em seu movimento performático rumo 

ao espaço polifônico do estar em comum, abandona as débeis fronteiras instituídas pelos 

campos autônomos da modernidade, ela acaba por travar um íntimo vínculo com o 

tempo presente. Trânsito que franqueia não apenas agenciamentos entre as vozes 

provenientes do espaço dialógico da linguagem, mas, sendo esta um constructo 

histórico, de retomada e refutação dos vários enunciados que tecem a sua trama 

(BAKHTIN,2006), estabelece também uma íntima relação com outros tempos 

entrelaçados no espaço polifônico do agora performático, desdobrando sentidos não 

antevistos no momento de criação da narrativa performática. 

 Giorgio Agamben, no intento de responder a questão de quem ou do que somos 

contemporâneos, nos fala da luz emanada pelos séculos, sendo que, da palavra século, 

extrai duas acepções: o tempo histórico e o coletivo. O poeta, diz o filósofo, ao mesmo 

tempo em que opera essa fatura entre temporalidades,deve suturá-la –  a verdadeira 

poesia, não estando plenamente aderida a sua época, relaciona-se com o tempo mediante 
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um anacronismo e uma dissociação. Contemporâneo então para Agamben é aquele que 

insere no tempo homogêneo da modernidade o "limiar inapreensível entre um ainda não 

e um não mais" (AGAMBEN,2009, p.67– grifo do autor), e justamente por essa cesura 

que temporaliza a própria existência, ele "pode colocar em relação aquilo que 

inexoravelmente dividiu, rechamar, re-evocar e revitalizar aquilo que tinha até mesmo 

declarado como morto" (AGAMBEN, 2009, p.69). É então sob a forma de um "escuro 

especial",  ou seja, de uma origem que não cessa de operar no agora, que o que nos é 

contemporâneo se dirige a nós. Uma espécie de débito no presente, de "não vivido em 

todo vivido" (AGAMBEN, 2009, p.70).  

 No romance, é pelo Realvisceralismo, movimento de poesia marginal que surge 

na narrativa como modo de revisitar o já mencionado Infrarrealismo,  que Bolaño opera 

uma fratura em sua própria experiência para nela tentar suturar diversas temporalidades,  

em uma homenagem, como afirma o autor em seu discurso Caracas, quando recebeu o 

Prêmio Rómulo Gallegos (1999)  por Los detectives salvajes, um tanto quanto 

anacrônica às vanguardas históricas do início do século passado, a “un ideal que hacía 

más de cincuenta años que estaba muerto” (BOLAÑO, 2006, p.212) ,  mas que ainda 

assim deixa como legado uma cauda de anseios inconclusos que interrogam o agora da 

enunciação. O tempo da narrativa se constrói mediante uma descontinuidade: formada 

por três partes – enquanto a primeira e a terceira são compostas pelo diário do jovem 

poeta real-visceralista Juan García Madero, que abrangem os anos de 1975 e 1976, 

quando ele, junto com os protagonistas, saem em busca da poeta Cesárea Tinajero, uma 

espécie de mãe dos reais visceralistas, que é tragicamente assassinada nos desertos de 

Sonora, cronologicamente, o final da narrativa se localiza na construção polifônica da 

segunda parte do romance, no desdobramento desse movimento literário ao longo de 

vinte anos, parte compreendida entre os anos de 1976 e 1996. É então a poesia 

temporalizada entre a iminência de acontecer nos sonhos dos ainda jovens protagonistas 

evidenciados no diário do adolescente Madero, e o seu abandono como fim, cujos 

indícios são percebidos na segunda parte, quando o grupo dos reais-visceralistas vai 

pouco a pouco desintegrando-se  e os protagonistas têm suas histórias desconstruídas 

pelas vozes dos narradores, que faz com que diversas temporalidades entrem em 

colapso, rompendo com o tempo teleológico instaurado pela modernidade.  

 Com outras palavras, pairando sob diversos referentes históricos ligados aos 

horrores dos regimes totalitários que assolaram grande parte do território latino-
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americano, a força vanguardista do Realvisceralismo surge na obra como potência 

negativa que ainda sobrevive no desamparo de sua não realização no século XXI, se 

considerarmos as promessas em torno das projeções igualitárias preconizadas por esses 

movimentos no século passado. Trata-se, dessa maneira, de um movimento literário que 

se dirigindo ao presente e, por isso, experimentando a sua própria temporalidade na 

"forma de um limiar inapreensível entre um ainda não e um não mais (AGAMBEN, 

2009, p.67 – grifo do autor) , acaba por abandonar um projeto com determinado fim, 

trazendo à tona novos sentidos que muitas vezes entram em choque com o sentido 

inicial que o fez nascer por meio de seu agenciamento entre as diversas vozes do 

romance, que apontam  para a positividade de novas formas culturais. A potência dessa 

abordagem anacrônica das vanguardas históricas parece residir assim em um 

desdobramento de suas possibilidades de existência enquanto traço de vida, "que 

incessantemente excede as suas formas e as suas realizações" (AGAMBEN, 2006), o 

que faz com que, no romance, a retomada do Realvisceralismo em diversas 

temporalidades obstrua a ideia de um progresso que, pautado pela homogeneidade e 

linearidade, acaba por levar ao horror da lógica  de eliminação nos campos de 

concentração; como também inebria o estado no qual estamos submersos na 

contemporaneidade, o de acúmulo de memória que nos leva a uma contemplação 

melancólica da vida e, consequentemente, à paralisação.  

De todas las islas visitadas, dos eran portentosas. La isla del pasado, 
dijo, en donde sólo existía el tiempo pasado y en cual sus moradores 
se aburrían y eran razonablemente felices, pero en donde el peso 
ilusorio era tal que la isla iba se hundiendo cada día un poco más en el 
río. Y la isla del futuro, en donde el único tiempo que existía era el 
futuro, y cuyos habitantes eran soñadores y agresivos, tan agresivos, 
dijo Ulises, que probablemente acabarían comiéndose los unos a los 
otros. (BOLAÑO, 1998, p.367).  
 

  Bolaño, desse modo, parece reclamar por uma memória que irrompe na 

experiência mediante a imersão do artista na temporalidade coletiva e heterogênea do 

presente, o que faz com que esse movimento iconoclasta adquira um aspecto 

performático em seu processo de realização. Com outras palavras, no romance, a 

memória não surge fora da temporalidade da experiência, ou seja, como algo a ser 

cultuado, desconstruindo a ideia de uma totalidade narrativa que pudesse oferecer uma 

solução simbólica ao enigmático presente. Longe disso, na narrativa, o  passado surge 

como a pulsação de uma origem cujo caráter provisório e incompleto acaba por trazer 
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um modo de permanência performática que se insere fora da lógica objetual, insinuando 

um débito de uma reminiscência que, lembrando Agamben, por não ter sido vivida em 

sua completude no passado, é paradoxalmente contemporânea ao agora. Ora, se 

pensarmos que a verdadeira poesia, fulgurada mediante a persecução do 

Realvisceralismo, nunca toma forma definitiva no romance, o objeto artístico, embora 

seja retomado de modo contraditório pelas diversas vozes, não se apresenta como um 

produto acabado – afinal, ao longo das 609 páginas da narrativa, o leitor não tem acesso 

a nenhum poema do grupo. Mas, antes disso, se considerarmos as dimensões visível e 

palpável da realidade, esse movimento apresenta-se como um processo que persiste 

enquanto ausência evocada, a qual se reverbera de modo heterogêneo e fragmentado, 

rompendo, por um lado, com a pretensa ideia de uma origem idêntica a si mesma ou de 

uma memória localizada em um ponto estático do passado e, por outro, fazendo surgir 

uma multiplicidade de sentidos e formas que não foram antevistos no momento de sua 

criação.  

Sobre o incessante trânsito performático rumo ao real indomável  

Quando lemos Los detectives salvajes, a sensação que se sobrevém é de 

estarmos imersos em um fluxo incessante, como se a literatura estivesse dotada de um 

viés fantasmagórico que lhe conferisse movimento. Os trânsitos de ideias, de linguagens 

e das mais de trinta vozes presentes no romance que se entrelaçam no agora da 

enunciação em épocas recentes e longínquas, bordejando uma história ausente, a dos 

poetas perdidos que buscam respostas e multiplicam os sentidos em torno do mal que 

atravessa não somente a história latino-americana, mas também a mundial, nos trazem a 

impressão de estar lendo pedaços de um texto cujo todo não nos é possível conhecer. 

Afinal, as diversas buscas em torno das quais gira o romance não são resolvidas, 

sugerindo a presença de uma dimensão latente, regida por leis inapreensíveis, que 

excedem qualquer possibilidade de arquivamento pela palavra. 

Trata-se, desse modo, tendo referentes históricos trágicos, como as ditaduras 

militares na América Latina e algumas guerras no continente africano, referentes que se 

misturam com a vida  daqueles que são, na visão de Bolaño, os verdadeiros poetas, 

sujeitos valentes, que, como vimos no início deste texto, se afastam de temas 

consagrados pelos espaços do poder para dar voz a "los derrotados" e "a los que ya nada 

tenían" (BOLAÑO, 2006, p.213), de afirmar o real como um espaço inapreensível que, 

paradoxalmente, apenas se insinua no entrelaçamento das dimensões visíveis , factível e 
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dizível da nossa vivência como um constructo ficcional, constituindo-se, portanto, como 

um território passível de constante reformulação. A poesia é assim percebida muito 

mais por um viés revolucionário, capaz de reconfigurar os limites do visível e do dizível 

da experiência, do que por critérios formais do objeto artístico.   

Com outras palavras, ao trazer à tona as diversas perspectivas sobre um grupo de 

poesia marginal que mais além de se imbricar à vida do autor, expõem referentes 

históricos ligados ao horror, como, por exemplo, o delirante relato de Auxilio 

Lacouture, que se insere na atmosfera da dura repressão militar na UNAM, que foi 

invadida em 1968 e se manteve temporariamente fechada, relato que também faz 

menção ao brutal massacre estudantil que teve centenas de mortos ocorrido em 

Tlatelolco dias antes das olimpíadas deste mesmo ano, o que confere a narrativa um alto 

valor de realidade referencial , o romance parece  gravitar em torno do desafio de, 

mediante seu trânsito performático rumo ao real indomável, àquilo que se mostra 

governado por leis caóticas e inapreensíveis, possibilitar rearranjos na configuração do 

sensível que diluem as fronteiras que separam a representação da atuação, o real do 

fictício, como um meio de intervir nas configurações em que se manifesta aquilo que 

nos é dado como realidade. Lembrando aqui Rancière, o romance, ao possibilitar a 

emergência dos que eram vetados ao direito de ter voz como coparticipantes do real por 

meio das diversas perspectivas presentes na narrativa , abriria caminhos para a criação 

de cenas de dissenso: territórios capazes de registrar os conflitos dos mais diversos 

traços dos indivíduos no espaço público, assegurando-lhes os intervalos que marcam 

suas diferenças. A arte seria então uma possibilidade de propor configurações outras 

para o que se constrói como um consenso, como uma ficção dominante, "que nega seu 

caráter de ficção fazendo-se passar por realidade" (RANCIÈRE, 2012, p.74). 

A propósito do Realvisceralismo, Paula Aguilar nos chama a atenção para o 

significado do termo "visceralismo". O visceral, segundo a autora, "alude a un doble 

sentido, refiere a los órganos internos del cuerpo, a las entrañas de la barbarie, y 

describe una lesión emocional muy intensa, una herida en la subjetividad" (AGUILAR). 

O Realvisceralismo preconiza então um certo tipo de fazer literário que se configura 

mediante a disponibilidade e abertura do corpo do próprio artista ao que o mundo 

oferece, sujeitando-o às influências do desejo, da imaginação e da intuição com o 

objetivo de implicar o próprio real , em sua indizibilidade, na obra de arte.  
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O romance parece assim sublinhar que a passagem do real ao texto sempre 

pressupõe uma diferença, um deslocamento que se realiza por meio de uma associação e 

de uma ausência criadora. O real indomável, portanto, embora não cesse de se escrever 

como ausência,  surgindo na obra muito mais como um efeito de um evento do que 

como a representação de algo, mediante os hiatos que fraturam a superfície textual, 

funciona como um gatilho para a positividade da construção detetivesca do romance, 

onde a literatura está imersa em situações limítrofes desde o ponto de vista ético, "la 

literatura no es inocente, eso lo sé desde que tenía quince años" (BOLAÑO, 1998, 

p.151), diz um dos narradores. Desse modo, esse espaço devastador que extrapola 

aquele que a escrita conseguiu abarcar, sugerido por um passado que irrompe no 

presente como uma força implacável, mais além de evidenciar que entre as experiências 

e as formas que as tornam pensáveis e legíveis há uma distância incontornável,faz com 

que a literatura surja  como um campo privilegiado para elaborar, desde as mais 

diversas perspectivas,  mediante um processo metonímico de associação e diferença, o 

não compreensível da experiência humana, o que pode sugerir, de algum modo, a 

construção de um horizonte de perspectiva, apesar do enigma do extermínio e da 

violência que paralisa e mina os desejos de transformação social na América Latina. 
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NARRATIVAS DE BARATAS E FORMIGAS: UMA RELAÇÃO ENTRE 

FICÇÃO E REAL 

Nandara Maciel Leite Tinerel (UNEMAT/PPGEL) 

 

RESUMO: Este trabalho tem como recorte os contos “Começo” de Rubem Fonseca, Pequenas 
criaturas (2002), “As formigas”, Seminário dos ratos (1998) de Lygia Fagundes Telles e “A 

quinta história”, Felicidade Clandestina (1998) de Clarice Lispector e aborda questões referentes 
ao medo, a relação com os insetos, o papel do escritor como mediador entre a literatura e o 
homem, como seu trabalho pode e proporciona maior significação ao texto, além da relação que 
o tema proporciona entre real e ficcional. Também procuramos saber como o medo está ligado ao 
homem e sua existência desde os tempos mais antigos. No decorrer do trabalho, o embasamento 
teórico que norteia as discussões sobre o medo: Zygmunt Bauman (2008), Nádia Battella Gotilb 
(1987), Luzia de Maria Rodrigues Reis (1992), Sérgio Givone (2009), Tzvetan Todorov (2010), 
Antonio Candido (1995), Flávio R. Kothe (1987), H. P. Lovecraft (2007), entre outros, apontam 
características de uma sociedade em constante processo de transformação, às relações eminentes 
entre real e ficção, o papel reflexivo da literatura que possibilitam, quando vistos em conjunto, 
um maior entendimento sobre o homem e o mundo. 
 

PALAVRAS-CHAVE:  Literatura contemporânea. Medo. Ficção. Real 

 

 
O medo, com sua física, tanto produz: carcereiros, 

 edifícios, escritores, este poema; outras vidas. 
 (Carlos Drummond de Andrade) 

 

Lutz Müller em Herói: todos nascemos para ser heróis (1997), ressalta a 

importância de todo ser humano, homem ou mulher, adulto ou criança, em um caminho 

de “superação”, no qual todos podem ser Heróis. No decorrer da obra aborda questões 

referentes ao humano, aos “heróis”, aos dragões que, consequentemente, refletem no 

medo. Assim Müller nos revela que: 

 

O drama da pessoa heróica, que tem coragem para vencer todas 
as adversidades e medos, apesar dos perigos, para penetrar em esferas 
até então desconhecidas e ganhar novos conhecimentos, fascinou os 
homens de todas as culturas e de todas as épocas como nenhum outro 
tema. Quer nos antigos mitos, sagas e contos de fadas, quer na literatura 
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e nos filmes atuais, na religião, nas artes plásticas, na história, na 
política, na ciência; o ser humano que se arrisca no novo, no 
desconhecido e no extraordinário é sempre o interesse principal. 
Evidentemente, ele representa as grandes esperanças e os profundos 
anseios da humanidade. (MÜLLER, 1997, p. 8) 

 
Assim, esse modelo do herói humano, representa-se por meio das narrativas de 

Rubem Fonseca, “Começo”, Lygia Fagundes Telles, “As formigas” e “A quinta história” 

de Clarice Lispector. Três contextos diversos que implicam em uma relação de busca e 

reflexão de si mesmo. Personagens e situações distintas que representam a todos nós, 

seres humanos incompletos e, finitos. Isso na medida em que estamos abertos a novas 

possibilidades de ser e existir quando, como afirma Müller, estamos dispostos a nos 

arriscar em busca do novo e do desconhecido. Podemos, então, considerar um resquício 

de heroísmo nos personagens dos contos mencionados? 

Partimos assim do conto de Rubem Fonseca e seu personagem “gordo e 

insignificante”, personagem protagonista-narrador, não nomeado. Vemos que durante a 

narrativa o personagem objetiva uma única coisa: escrever um livro e se tornar, de fato, 

um escritor, “Quero escrever um livro. Não penso em outra coisa”. (FONSECA, 2002, 

p.275). Tenta por diversas vezes, mas, algumas delas em vão. Ao ler a entrevista de um 

escritor famoso que dizia “ao escrever, livre-se da sua vidinha” (Idem. Ibidem. p.277), o 

personagem que na primeira tentativa de escrever seu livro, falha, por narrar a história de 

um gordo, insignificante e sem grandes feitos, acaba por desistir, pois na verdade o 

personagem o representava: “então meu personagem vai deixar de ser gordo, ele é gordo 

porque eu sou gordo, vou livrar-me da minha vidinha”. (Idem. Ibidem. p.277). O que nos 

chama atenção neste momento é o fato do personagem tentar (quando digo “tentar” é que 

mais ao final do conto este percebe a impossibilidade desse ato), deixar de lado sua 

vidinha, algo impossível, já que a literatura trata justamente dos fatos da vida humana, 

são muitas vezes com base nas experiências vividas que o escritor conseguirá expor para 

seus leitores aquilo que o real não consegue. Extraindo do real aquilo que é negado pelos 

demais, aquilo que falta, que é insignificante. Livrar-se da sua vidinha? Livrar-se da sua 

vidinha, se torna impossível, pois isto significa que ao livrar-se dela estamos nos deixando 

envolver pelo senso comum ou como afirma Perrone-Moisés, ser movido pelo “cor-de-

rosa”. A literatura nos envolve num mundo contrário a esse, em que pessoas aceitam tudo 

e de qualquer maneira, isso sim é: “livrar-se da sua vidinha”. O papel que exerce a 

literatura é importante justamente por provocar nos leitores uma espécie de sentimento, 

no sentido em que este, faz abrir suas mentes para um leque de possibilidades, nas quais, 
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a própria vida é capaz de causar, sentindo seu lado “negro” e a problemática de sua 

existência. “(...) a literatura aponta sempre para o que falta, no mundo e em nós” 

(PERRONE-MÓISES, 1998, p.104). Desde as experiências mal sucedidas do 

personagem ao escrever seu livro e das tentativas em vão, até a última em que este 

finalmente consegue. Consegue escrever seu livro e isto só se realiza quando o 

personagem para de imaginar e começa a vivenciar suas próprias experiências. Seu medo 

por baratas, por exemplo, no final, se torna o caminho para o desejo de se tornar um 

escritor: 

Odeio baratas e antes as matava pisando nelas, mas hoje vou matá-las 
com a minha mão, isso me dará uma satisfação especial, eu me vingo 
assim do nojo e do medo que me causam. (...) achato-a com um golpe 
forte, sinto a barata estalando e enchendo de gosma fedorenta a palma 
da minha mão, que esfrego vitorioso no chão da cozinha. (Idem. Ibidem. 
p.283). 
 

Isso porque o medo por elas (as baratas) foi enfrentado. E esse enfrentamento do 

personagem o torna capaz de finalmente escrever seu livro. A “falta” de encarar seus 

medos o prendia e o fazia realmente um “gordo manso e inofensivo” (p. 283). Ao sentir 

o lado “negro” de sua existência (o medo) e dessa maneira enfrentá-lo matando não só as 

baratas, que temia, mas também a causa das baratas o perturbarem – a personagem, velha 

“suja e petulante” (p.283), que morava no apartamento do andar de baixo, o personagem 

principal de Fonseca finalmente encontra o verdadeiro caminho que o tornará um escritor: 

 
(...) a crueldade da sua imaginação está de certa forma conectada com 
seus impulsos criativos. Matar a velha, não a crueldade, como disse o 
poeta, mas a força do meu ato e não apenas da minha imaginação foi a 
impulsão que fará de mim um verdadeiro escritor. (Idem. Ibidem. p. 
284). 

 

Em contrapartida ao conto de Rubem Fonseca, “Começo”, o conto de Lygia 

Fagundes Telles aponta para o não enfrentamento do medo nos personagens de “As 

formigas”. A narrativa se passa em uma pensão velha e assustadora, três personagens 

fazem parte desta narrativa: a dona da pensão e as duas primas. Uma estudante de direito 

que é quem narra os acontecimentos e a outra, uma estudante de medicina. “A terrível 

narrativa de “As formigas” (...), (p. 759)”, conforme Nejar (2011), desencadeia em seus 

personagens o temor de uma velha pensão e dos acontecimentos misteriosos que lá 

ocorrem. Ao chegarem à pensão e adentrarem o quarto no qual vão ficar, se deparam com 

um pequeno caixote de madeira, coberto por um plástico que um inquilino antigo havia 

deixado, a estudante de medicina fica impressionada, pois dentro do caixote havia o 
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esqueleto de um anão. “Minha prima largou a mala e pondo-se de joelhos puxou o 

caixotinho pela alça de corda. Levantou o plástico. Parecia fascinada. (...) Mas que 

maravilha, é raro à beça esqueleto de anão.” (TELLES, 1998, p. 8). As descrições da 

pensão e sua dona também contribuem para formar um cenário de temor. Além das 

características da velha lembrarem os de uma bruxa: que causam medo, temor, 

assombram os personagens, vejamos: 

 
(...) a saleta era escura, atulhada de móveis velhos, 

desparelhados. No sofá de palhinha furada no assento, duas almofadas 
que pareciam ter sido feitas com restos de um antigo vestido, os 
bordados salpicados de vidrilho. (...) A dona era uma velha balofa, de 
peruca mais negra do que a asa da graúna. Vestia um desbotado pijama 
de seda japonesa e tinha as unhas aduncas recobertas por uma crosta de 
esmalte vermelho-escuro descascado nas pontas encardidas. (TELLES, 
1998, p. 07). 

 
O personagem de Fonseca era considerado um ser insignificante e sem realizações, como 

já mencionado, ao contrário dos personagens protagonistas de Telles, que possuíam certo 

grau de conhecimento, pois ambas estavam no ensino superior, possuíam também uma 

vida social e amigos: “voltei tarde essa noite, um colega tinha se casado e teve festa” 

(Idem. Ibidem. p.13). Enquanto aquele descobria com base em suas experiências, um 

modo novo que dava sentido à sua vida, enfrentado o temor de baratas, em Telles, porém, 

os seres ficcionais vão desconstruindo suas características ao perceberem que o esqueleto 

do anão está sendo montado pelas formigas. O temor aumenta e elas acabam fugindo da 

pensão. Durante a narrativa de Lygia Fagundes Telles nos deparamos, enquanto leitores, 

com situações de mistério e medo, vividos pelos personagens, bem como, uma série de 

dualidades entre ambas, como, por exemplo, a característica dos personagens: primeiro, 

a estudante de medicina, fascinada pelo esqueleto do anão, enquanto sua prima arruma 

um urso de pelúcia sobre a cama; segundo: enquanto a primeira pisa incessantemente 

sobre as formigas, a outra sente pena e “vê” uma das formigas com a mão sobre a cabeça, 

como se pedisse para não ser esmagada... “calçou os sapatos e,... foi pisando firme, um 

pé diante do outro na trilha das formigas. (...) já ia esmagá-la quando vi que levava as 

mãos à cabeça, como uma pessoa desesperada. Deixei-a sumir numa fresta do assoalho.” 

(Idem. Ibidem. p. 10). Essas dualidades podem ser percebidas também na descrição da 

dona da pensão: “(...) de peruca mais negra que a asa da graúna” (p.7), que nos remete ao 

personagem de José de Alencar – Iracema, a virgem dos lábios de mel. Enquanto esta 

última é apresentada por sua beleza e graciosidade, aquela tem características 
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completamente opostas. Carlos Nejar em “Lygia Fagundes Telles, ou a disciplina do amor 

(2011) ao descrever as narrativas de Lygia, afirma que: 

 

Seus textos são feitos de momentos que hipnotizam os leitores para 
dentro deles, em que os acasos não são acasos, porém popa de realidade 
que deles emerge. Suas personagens femininas são sólidas, impositivas, 
em regra, e os masculinos se desvanecem, flutuantes e sem caráter. (...) 
É que Lygia, criando, distingue-se mais pela intensidade dos 
sentimentos, das sensações que lhe perpassam os contos do que pela 
percepção deles, no que é inconsciente. (NEJAR, 2011, p.760). 

 
Esses momentos de hipnose, causados pelas narrativas de Lygia, em especial, no 

conto “As formigas”, perpassam a escuridão da noite, onde tudo acontece: a chegada à 

pensão, o cheiro forte e estranho dentro do quarto, o aparecimento e desaparecimento das 

formigas, os ossos do anão se movendo no caixote de madeira, os sonhos da narradora e 

a fuga da pensão causada pelo medo em ver o anão completamente pronto. A intensidade 

pode ser percebida no decorrer da narrativa, do início ao fim. Uma narrativa que mostra 

a degradação do ser humano, a penumbra que os acompanha, do começo desde a 

descrição da pensão e sua dona até o fim quando “no céu, as últimas estrelas já 

empalideciam” (TELLES, 1998, p.14). Uma narrativa que nos remete, não só ao tema do 

não enfrentamento do medo, mas também ao tema da morte que a cada momento se 

intensifica com a montagem do anão e os mistérios noturnos que o cercam, como a 

presença das formigas e ao mesmo tempo mostra a fragilidade humana/inocência, 

demonstrada pela narradora que sempre está com seu “urso de pelúcia”.  

Os personagens de Fonseca e Telles possuem características completamente 

opostas. O primeiro, percorre o caminho pelo “baixo” e a partir das experiências vividas 

este se torna um verdadeiro escritor, sendo “elevado” ao final, com a realização daquilo 

que almejava. Já no segundo, os personagens passam por experiências que não são 

capazes de enfrentar. Estão no “alto” e “caem”. Lutz Müller sobre isso destaca: 

 

O herói nos fascina tanto porque pura e simplesmente ele 
personifica o desejo e a figura ideal do ser humano. (...) Reencontramo-
nos nos seus medos e sofrimentos, nos seus combates, vitórias e 
derrotas, na sua luta pela sobrevivência. (...) A tarefa mais difícil, 
porém, ligada ao medo humano mais profundo e que representa, 
portanto, o seu “dragão maior e mais problemático”, ainda está para ser 

enfrentada: o confronto com o mundo subterrâneo da morte. (1997, p. 
8-98). 
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Além destas narrativas destacadas até o momento, temos o conto de Clarice 

Lispector, “A quinta história”. Esta narrativa apresenta uma personagem-narradora-

protagonista e uma segunda personagem que só é mencionada (a senhora que dá a receita 

de como matar baratas). Nesta narrativa temos a descrição de cinco histórias, nas quais, 

nenhuma mente a outra, conforme a própria personagem: “farei então pelo menos três 

histórias, verdadeiras, porque nenhuma mente a outra. Embora uma única, seriam mil e 

uma, se mil e uma noites me dessem” (LISPECTOR, 1998, p. 147). Porém, é necessário 

enfatizar que, conforme visto acima, a narradora descreve três histórias, sendo: “Como 

matar baratas”, “O assassinato” e as “Estátuas”. A quarta história e para nós a mais 

importante, por que não dizer, não recebe título algum, mas destaca-se nesta pesquisa, 

justamente, por apresentar a tomada de consciência da personagem para seus atos (matar 

baratas). E, na sequência, o título da “Quinta história”: “Leibnitz e a Transcendência do 

Amor na Polinésia”, título inclusive muito sugestivo e que nos deixa brechas com relação 

à história anterior, para pensar exatamente nessa tomada de consciência da personagem e 

dessa “transcendência”.  

A quarta história inicia-se, diferentemente das demais, no sentido de não dar título 

à narrativa, mas sim, inicia-se com uma afirmação: “A quarta narrativa inaugura nova era 

no lar.” (Idem, ibidem, p. 149). É o anúncio de uma nova fase. Fase esta que implica num 

novo modo de agir. Nas três primeiras narrativas o que vemos é a personagem descrever 

sua queixa por baratas à senhora e o modo como o extermínio de baratas acontecia. 

Voltemos, porém, nas narrativas da segunda e terceira história: “O assassinato” e as 

“Estátuas”. Na primeira, destacamos a palavra “nosso” que aparece duas vezes e, em 

seguida, a exposição da personagem com relação às baratas: 

 

Em nosso nome, então, comecei a medir e pesar ingredientes 
numa concentração um pouco mais intensa. Um vago rancor me tomara, 
um senso de ultraje. De dia as baratas eram invisíveis e ninguém 
acreditaria no mal secreto que roía a casa tão tranquila. Mas se elas, 
como os males secretos, dormiam de dia, ali estava eu a preparar-lhes o 
veneno da noite. Um medo excitado e meu próprio mal secreto me 
guiavam. Agora eu só queria gelidamente uma coisa: matar cada barata 
que existe. Baratas sobem pelos canos enquanto a gente, cansada, 
sonha. (...) Como baratas espertas como eu, espalhei habilmente o pó 
até que este mais parecia fazer parte da natureza. (LISPECTOR, 1998, 
p. 147-148, grifos nosso) 

 
Assim, quem é esse “nosso” apresentado na narrativa? Que medo é esse sentido 

pela personagem do conto? A personagem se compara mesmo com as baratas que a 
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atormentam? São alguns dos questionamentos que norteiam essa narrativa. Narrativa 

complexa, traço marcante de Clarice Lispector que poderia também ser interpretada como 

uma metaficção, na qual, o conto destaca esse labor com as palavras, o processo de escrita, 

além de, mostrar cinco versões de um mesmo fato. Contudo, este conto se nos apresenta 

como um diálogo com os dois demais mencionados anteriormente, uma vez que tem como 

destaque o “medo” e suas causas: “as baratas/as formigas”. Mas como toda narrativa 

clariceana há por trás disso tudo algo ainda maior. Se voltarmos à citação acima, 

perceberemos, o momento em que a personagem se compara ao inseto. Mariângela 

Alonso e Guacira Marcondes Machado Leite em “Um labirinto de baratas ou A quinta 

história, de Clarice Lispector” citando (Kahn, 2005, p. 28) afirmam que: “[...] os limites 

eu/outro, malfeitor/vítima já não são claros”. Ambas continuam: “o que propicia ao conto 

de Lispector uma espécie de movimentação comutável entre eu x barata, na medida em 

que o texto recobre tanto a existência humana quanto a animal” (ALONSO E LEITE, 

2011, p. 88). Assim sendo, vemos a transfiguração do ser humano no inseto e vice-versa. 

Ambos se tornam apenas um no sentido em que são-estão e/ou permanecem como seres 

insignificantes no mundo que os envolve. Nenhum supera o outro. No decorrer destas 

narrativas, mais ao final, temos novamente a palavra “nosso” sendo retomada. E 

novamente nos questionamos: Que “nosso” é esse? 

Na terceira história, “Estátuas”, mais uma vez a narradora prepara a mistura mortal 

para as baratas e, em seguida faz referência à cidade de Pompéia: “Na boca de umas um 

pouco da comida branca. Sou a primeira testemunha do alvorecer em Pompéia” 

(LISPECTOR, 1998, p. 148). Ao fazer essa referência à Pompéia, retomamos a tragédia 

ocorrida na Itália, 79 d. C., onde a cidade foi devastada pela erupção de um vulcão. Toda 

a cidade e os corpos das vítimas ficaram, de certo modo, protegidos pela cinza espessa do 

vulcão e quando foram encontrados seus corpos estavam “moldados”, ou seja, foram 

encontrados do mesmo modo em que estavam na hora da tragédia. Mas, o que a tragédia 

de Pompéia tem a ver com a narrativa de Clarice Lispector? Diretamente, nada! Porém, 

esta referência está ligada ao modo como a personagem narradora se encontra: 

“Petrificada”. E petrificada não por uma tragédia como em Pompéia, mas sim, petrificada 

pelo tempo, pelas experiências, pelo próprio viver, cotidiano que esmaga as pessoas e as 

fazem, de um modo ou outro, alienadas dentro dos sistemas, dos afazeres do dia a dia. O 

molde interno que petrifica, segundo a narradora e que, ao mesmo tempo está ligada ao 

corte das palavras “eu te...”, vejamos: 
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(...) assim como a palavra é cortada da boca: eu te... Elas que, usando o 
nome de amor em vão, na noite de verão cantavam. Enquanto aquela 
ali, a de antenas marrom suja de branco, terá adivinhado tarde demais 
coisas com a graça gratuita do em vão: “é que olhei demais para dentro 

de mim! é que olhei demais para dentro de...” – de minha fria altura de 
gente olho a derrocada de um mundo. (LISPECTOR, 1998, p. 149) 

 
 

Finalmente, “A quarta narrativa inaugura nova era no lar”. Se levarmos em 

consideração a terceira narrativa – “Estátuas”, perceberemos que, na quarta narrativa que 

não recebe título e, talvez seja a mais importante no desenrolar dos fatos, a personagem 

narradora muda seu posicionamento com relação às baratas. Assim como o personagem 

de Fonseca que resolve dar fim a causa da existência das baratas, se questiona e, é esse 

questionamento que a liberta do molde interno destacado na história anterior (Estátuas), 

observemos: “(...) Eu iria então renovar todas as noites o açúcar letal? como quem já não 

dorme sem a avidez de um rito?” (LISPECTOR, 1998, p. 149). Posteriormente continua: 

 

(...) E estremeci também ao aviso do gesso que seca: o vício de 
viver que rebentaria meu molde interno. Áspero instante de escolha 
entre dois caminhos que, pensava eu, se dizem adeus, e certa de que 
qualquer escolha seria a do sacrifício: eu ou minha alma. Escolhi. E 
hoje ostento secretamente no coração uma placa de virtude: “Esta casa 

foi dedetizada”. (Idem, ibidem, p. 149, grifos nossos). 
 

Dessa forma, a personagem de Clarice se destaca no que diz respeito ao “medo excitado 

e ao mal secreto” que a envolve. A barata nessa narrativa está mais ligada à essência desse 

personagem do que propriamente ao inseto asqueroso e nojento. É assim que a 

personagem se vê. Carregar a “placa: casa dedetizada”, significa escolher o caminho pelo 

qual percorrer: o do medo (ligado à vida, ao viver), que sufoca, restringe, petrifica ou o 

caminho que a libertará. O caminho que a levará ao “nosso”: eu e alma e/ou personagem, 

leitor, ser humano. O que nos permite retomar também as afirmações de Nejar1 sobre 

Clarice, um movimento que vai além do olhar, que vem de fora para dentro, exterior e 

interior. E no silêncio das palavras, dos gestos, da “palavra cortada do amor em vão”, 

contar o mundo. Esse silêncio pode ainda ser visto na última história do conto: “Leibnitz 

e a Transcendência do Amor na Polinésia”, porque, não temos a continuidade dessa 

narrativa, temos apenas um título. Título este que, como mencionado anteriormente, 

sugere a transcendência dessa personagem. 

                                                           
1 Cf. NEJAR, Carlos. “Clarice Lispector - Névoa úmida, paixão do silêncio”. In: História da literatura 
brasileira: Da carta de Caminha aos contemporâneos. São Paulo: Ed. Leya, 2011 
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 Os contos aqui selecionados nos remetem ao tema do medo e suas implicações. 

Entre baratas e formigas, personagens insignificantes e outros nem tanto. Vemos que 

todos os personagens percorrem caminhos diferentes, porém, se entrecruzam na medida 

em que marcam um processo de busca, de “começo” como enfatiza o próprio título do 

conto de Rubem Fonseca. Assim também, como o título da última história do conto de 

Clarice Lispector – “Leibnitz e a transcendência do amor na Polinésia” - que como em 

reticências nos dissesse que ainda existe um caminho a trilhar e, continuaria muito mais, 

se “mil e uma noites lhe dessem”. E porque não fazer tal afirmação com relação às 

personagens de Lygia? Ao fugirem representam o ser humano no mais alto de sua 

fraqueza, porém, fraqueza que não significa se assim podemos dizer, inferioridade. Além 

disso: destaca esse “ser humano” limitado, amedrontado, sufocado, que precisa de 

maturidade para perceber que apenas ele próprio é capaz de mudar a si mesmo. Que 

necessita de experiência para lidar com as adversidades do mundo. Que viver “colado ao 

urso de pelúcia” e/ou viver o mundo “cor-de-rosa” discutido por Perrone-Móises, não os 

transformará/tornará capazes de viver, longe das alienações, do mundo mimético. Lutz 

Müller (1997, p. 12) afirma que o amadurecimento e mudança, implicam na relação do 

ser humano consigo mesmo e o mundo: 

 

(...) significa com frequência o processo de individuação, através do 
qual penetramos em nossas próprias profundezas anímicas 
desconhecidas, vivendo a experiência da morte de valores e 
posicionamento antigos e estéreis, e retornando, depois de um processo 
de reordenação, com uma atitude mais saudável em relação a nós e à 
vida. 
 

 
“Começo” e “A quinta história” se assemelham em sua estrutura narrativa, na qual, ambos 

os personagens destacam vários textos dentro da própria narrativa. No primeiro a vontade 

de se tornar um escritor, enquanto no segundo, um mesmo fato ganha diversas versões, 

além da morte que ambos provocam contra as baratas. Ambos matam as baratas com as 

próprias mãos, enfrentando desse modo o medo existente. Percebemos ainda que à 

maturidade e mudança destacada por Müller se fazem presente nos dois contos. Isso 

porque até chegar à história que de fato o tornará um escritor, o personagem de Fonseca 

passa por diversas situações, vai adquirindo essa maturidade. O que acontece também 

com a personagem de Clarice, no qual, ao descrever o mesmo acontecimento, a cada 

narrativa, o processo de maturidade vai acontecendo a ponto de ao final vermos, mesmo 
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que implícito, o transcender desse personagem para um mundo novo, um novo olhar sobre 

a vida e sobre si mesmo. 

 Victor Hugo em Do grotesco e do sublime (2010) apresenta a relação entre esses 

dois modos de ser da literatura, da narrativa moderna do drama. Nesse paralelo Hugo 

afirma que é sob o reflexo entre grotesco e sublime que nasce a genialidade moderna. 

Inclui também uma relação entre a literatura moderna e clássica, na qual, a primeira 

compreende o grotesco como parte fundamental na sua composição, enquanto a segunda, 

compreende o grotesco ligado ao insignificante, investindo assim apenas no que lhe é 

belo: “(...) o grotesco é (...) a mais rica fonte que a natureza pode abrir à arte” enquanto 

“o sublime sobre o sublime dificilmente produz um contraste, e tem-se necessidade de 

descansar de tudo, até do belo. Parece, ao contrário, que o grotesco é um tempo de parada, 

um termo de comparação, um ponto de partida, de onde nos elevamos para o belo...” 

(HUGO, 2010, p. 33). Se tomarmos como base a relação entre “grotesco” e “sublime” de 

Victor Hugo, chegaremos, como já mencionado anteriormente, a relação destacada por 

Perrone-Móises entre o “negro” e o “cor-de-rosa”. O “grotesco” do primeiro está para o 

“negro” deste último, pois ambos exigem um posicionamento do leitor, uma mudança, 

algo que nos retire do lugar comum em que nos encontramos. 

 Assim as relações de “medo” podem ser identificadas/ligadas a união do grotesco 

e do negro na literatura contemporânea. Isso porque absorve da condição humana o que 

lhes é mais tenso, pavoroso, sombrio, melancólico. É a partir deles que vemos os cortes, 

os rompimentos, que nossas expectativas, enquanto seres humanos, leitores, são 

quebradas, porém, são quebradas no intuito de nos modificar de algum modo. Uma vez 

que grotesco/negro abrem novas perspectivas de se pensar o mundo, o homem, sua 

condição, o levando, quem sabe, ao sublime, ao belo. Abarcam em si as mazelas do 

mundo, do homem à margem, do nada, do insignificante. É o próprio real “criado” por 

meio da literatura.  

Logo, vimos nos contos selecionados em estudo a relação entre o enfrentamento 

e o não enfretamento do medo nos personagens contemporâneos. E é por meio da 

literatura que essas questões se acentuam, conforme Perrone-Móises:  

 
A literatura nasce de uma dupla falta: uma falta sentida no 

mundo, que se pretende suprir pela linguagem, ela própria sentida em 
seguida com falta. (...) Acentuar o que está mal, torná-lo perceptível e 
generalizado até o insuportável, é ainda sugerir, indiretamente, o que 
deveria ser e não é. (PERRONE-MÓISES, 1990, p. 103-104). 
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O medo é a reprodução desse mundo faltante, de um mundo em constante mudança, no 

qual segundo Bauman, os medos não desaparecem e as parcerias não se fortalecem. No 

entanto, é desse mundo faltante/ negro/ grotesco, dos medos, da inconstância do homem 

que a reflexão de si mesmo pode ser feita. São necessárias “amputações”, como já 

mencionado, para que o mundo/homem mimético seja transformado. 
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“UM ECO DA MINHA SOLIDÃO”: O DIÁRIO COMPLETO DE LÚCIO 
CARDOSO 

  Rafael Batista de Sousa (UnB) 

RESUMO: 

O trabalho apresenta uma proposta de análise dos Diários Completos de Lúcio Cardoso (1912-
1968), publicados em 1970, com o objetivo de investigar a construção de uma vida que se 
produz no limiar entre o real e o ficcional em um gênero, que, segundo nossa leitura, transborda 
o status autobiográfico e constitui literatura no conjunto da obra do autor. Consoante com o 
projeto estético de Cardoso, o Diário Completo faz de sua literatura território da escrita de si. 
Deste modo, o estudo se debruça sobre uma literatura que se faz sob o invólucro da escrita 
íntima tecendo uma vida inventada nos limites da palavra. 

Palavras-chave: 

Lúcio Cardoso, diário, literatura, escrita de si. 

 

Os limites entre o real e o ficcional, o vivido e o inventado, constituem a verve 

da arte desde a sua origem. Estabelecer esses limites, demarcar suas fronteiras também é 

tarefa que nunca cessa. O problema que se apresenta neste estudo é o enfrentamento de 

um texto intitulado como diário – o Diário Completo de Lúcio Cardoso – , escrito com a 

regularidade do diário, porém que transgride a forma do diário. Basta lembrar que, 

desde o princípio, Lúcio Cardoso manifesta o desejo de publicá-lo. Não apenas um, mas 

uma espécie de ciclo, totalizando cinco volumes (cf. Ribeiro, 2012).  

Sendo assim, o fato de saber que seu texto será lido por outros já não seria 

suficiente para, se não descartar, ao menos relativizar o status de diário? Ou seja, se o 

diário está vinculado a um espaço íntimo de inscrição do eu, a construção de uma escrita 

diarística que pressupõe leitores desconhecidos não encaminharia a outro gênero? Ou 

tratar-se-ia de uma nova modalidade de escrita? Em suma, em que medida o Diário 

Completo de Lúcio Cardoso configura um texto literário que encena a escrita do diário 

para plasmar um personagem? Parece residir aí o centro do debate.  
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Deste modo, o estudo lança um olhar sobre o diário do escritor mineiro não 

como um texto que, por ventura ou casualidade, transborda os limites de um diário 

convencional, mas como um projeto que se faz como literatura; que, intencionalmente, 

constrói página a página um personagem, cuja escrita é sempre a escrita de si, 

compreendida aqui como o engendramento de um corpo simbólico feito de palavras.  

Assim, traçando o itinerário da escrita que se transforma no próprio autor ou do 

autor que se metamorfoseia pela escrita num incessante processo de construção de si, 

vê-se no Diário Completo de Lúcio Cardoso o projeto, por excelência, em que esse jogo 

é posto em cena e que configura um outro tipo de texto ou outra forma de pensar a 

criação da vida e da literatura. 

1. A trajetória de Lúcio Cardoso 

Lúcio Cardoso nasceu em 1912, na cidade de Curvelo em Minas Gerais, anos 

mais tarde, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde viveu até 1968, ano de seu 

falecimento. Dono de uma vultuosa obra, Lúcio foi romancista, contista, poeta, 

dramaturgo, além de ter uma participação ativa no cinema e no teatro. Também, de 

forma diletante, cultivava o desenho e a pintura. Em 1962, acometido de uma 

hemiplegia, que deixou todo o seu lado direito paralisado, Lúcio dá curso à atividade de 

pintor, chegando a fazer exposições de suas obras. 

Publica seu primeiro romance em 1934, intitulado Maleita. Misturando dados 

reais e ficcionais, o romance conta a história da fundação da cidade de Pirapora, à 

margem do rio São Francisco, em 1893, por Joaquim Lúcio Cardoso, pai do autor, que 

acaba por falecer com a doença homônima ao romance. O texto, que dá espaço às 

“descrições dos hábitos locais e costumes das personagens, do seu linguajar e do 

ambiente em que viviam, com destaque para a influência do rio sobre suas vidas” 

(Santos, 2001, p. 26), foi lido e recebido, por boa parte da crítica como continuador da 

vertente regionalista.  

No ano seguinte, publicado pela editora José Olympio, surge Salgueiro, segundo 

romance do escritor, que gozará de uma recepção não muito distinta do anterior. 

Ambientado no morro do Salgueiro, no Rio de Janeiro, o romance narra a trajetória 

miserável de três gerações de uma família, bem como dos habitantes do morro, que 

sobrevivem em meio à privação, à exploração do trabalho, à fome e à violência. Com 
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um viés mais visivelmente social, Salgueiro aponta para a força do ambiente sobre a 

ação dos indivíduos, mas deixa entrever preocupações não muito correntes entre os 

escritores da época – uma mirada sobre a complexa relação do homem com Deus e uma 

inquietação religiosa que se aprofundará na produção de Lúcio Cardoso em seus 

próximos trabalhos.  

É flagrante o desconserto que a obra de Lúcio Cardoso representa no momento 

do seu surgimento. A inexperiência da crítica diante da corrente introspectiva que se 

consolidava nas obras deste autor vai gerando uma série de leituras que tentam 

enquadrar ou rotular segundo parâmetros insuficientes ou, no mínimo, incompletos.  

No entanto, a publicação de A luz no subsolo (1936) demarca claramente um 

distanciamento em relação aos padrões da literatura do momento. Romance de difícil 

aceitação por parte da crítica, foi encarado como uma guinada em que as lutas íntimas e 

o teor introspectivo confundiam-se com o misticismo e o absurdo, ou ainda criavam um 

terreno estranho e assombrado. Neste terceiro romance, o escritor explora de forma 

contundente os abismos dos personagens, num clima alucinatório em que o inusitado 

surge como desdobramento das contradições do espírito humano.  

A luz no subsolo inaugura um caminho trilhado por Lúcio Cardoso, povoado 

pela atmosfera intimista de onde brota o sujeito e seus movimentos interiores como 

elemento fulcral, que terá como ponto de chegada o romance de 1959, Crônica da casa 

assassinada, no qual o desvendamento do ser, as lutas íntimas, a subjetividade reinante 

já não são mais sintomas ou movimentos de ruptura, mas encarnam-se em todas as 

esferas constitutivas do texto, da temática à formalização estrutural.  

Entre os romances, as novelas, as poesias, as peças de teatro, surge em 1960, 

publicado pela Editora Elos, o Diário I de Lúcio Cardoso, reunindo os escritos datados 

de agosto de 1949 a março de 1951. Lúcio Cardoso revela em seus escritos esparsos que 

desejava publicar, no total, cinco volumes de diários, o que, entretanto, é 

impossibilitado pela sua morte. Em 1970, a editora José Olympio publica o Diário 

Completo, que reúne, além dos escritos já publicados em 1960, o Diário II, datado entre 

1952 e 1962. 

No diário, mesclam-se, em registros diferentes – relatos, cartas, anotações mais 

ou menos descuidadas – e em linguagens também díspares – do confessional ao 
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discurso metalinguístico–, as anotações de leitura do autor, suas reflexões acerca da 

literatura e das artes, em especial o cinema e o teatro; debates, por vezes acalorados, 

acerca do panorama político do país, amplas discussões acerca da religião, do Cristo e 

do seu catolicismo aguerrido. Vê-se também o processo de gestação de algumas de suas 

obras, tais como o inconcluso O Viajante e sua obra-prima Crônica da casa 

assassinada. Outrossim, é possível captar em diversos momentos uma espécie de 

“matéria de carpintaria”, ou seja, uma série de entradas cuja escrita encena toda a 

introspecção e o monólogo interior que singularizam a literatura do autor, e ressoam em 

outros textos publicados por Cardoso. 

Considerando os pressupostos que estabelecem o mobiliário deste gênero, o 

diário de Lúcio Cardoso parece compor-se nas fronteiras, apresentando uma série de 

entraves que parecem apontar para um problema maior do que o enfrentamento de um 

simples diário de autor. Noutras palavras, perseguir o diário deste sujeito é ter de 

relativizar os limites do próprio diário e pensá-lo como parte do seu projeto literário, 

uma vez que se pode flagrar, em meio a este processo de construção de si, a construção 

de um personagem, em consonância absoluta com aquilo que produzia no âmbito da 

ficção.  

Deste modo, a escrita de si produzida neste diário dá lugar a construção de um 

sujeito, que deseja, a um só tempo, ser um eu e ser um outro, que encena-se como 

escritor, como intelectual e que se propõe a todo tempo a tencionar os limites entre o 

vivido e o inventado, o homem e o personagem, o criador e o eu criado no espaço da 

palavra. 

2. O problema do diário  

Philippe Lejeune, em O pacto autobiográfico, assim define a autobiografia: 

“narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, 

quando focaliza sua história individual, em particular a história de sua personalidade.” 

(2014, p. 16). Na defesa de um contrato de leitura, um pacto entre autor e leitor, Lejeune 

dedica boa parte de seus estudos aos gêneros autobiográficos e, embora sua definição 

não esteja diretamente ligada ao diário, considera-o como gênero vizinho da 

autobiografia, garantindo, pois, a amplitude do conceito. 
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O crítico aposta em uma “relação de identidade entre o autor, o narrador e o 

personagem” (p. 18). Encerrados na relação entre enunciado e enunciação, na qual o 

narrador, falando em nome do autor, representa o sujeito da enunciação e, por sua vez, o 

personagem figura como sujeito do enunciado. Assim, o “eu” que se inscreve tanto nos 

textos autobiográficos quanto no diário seria um tríptico em que se conjugam estes 

lugares de fala e de representação. 

No diário de Lúcio Cardoso, esta relação se vai tecendo de modo a revelar um 

jogo complexo. Diversas vezes, as entradas tratam da escrita do próprio diário, da sua 

gênese, da sua elaboração e do seu significado para o autor. No início, afirma: “Nada 

quis e nada quero: escrevo apenas porque o sol é bom e porque me sinto desamparado 

nesta enorme manhã de pureza e euforia” (1970, p. 6). Algumas páginas adiante, tem-se 

uma outra forma de dizer a escrita do diário. Eis: 

Escrevo – e minha mão segue quase automaticamente as linhas do 
papel. Escrevo – e meu coração pulsa. Por que escrevo? Infindável é o 
numero de vezes que já fiz a mesma pergunta e sempre encontrei a 
mesma resposta. Escrevo apenas porque em mim alguma coisa não 
quer morrer e grita pela sobrevivência. Escrevo para que me escutem -
(...) para que me escutem morrer agora. E depois, é inútil procurar 
razões, sou feito com estes braços, estas mãos, estes olhos – e assim 
sendo, todo cheio de vozes que só sabem se exprimir através das vias 
brancas do papel, só consigo vislumbrar a minha realidade através da 
informe projeção deste mundo confuso que me habita. E também 
escrevo porque me sinto sozinho. Se tudo isso não bastar para 
justificar porque escrevo, o que basta então para justificar alguma 
coisa na vida? Prefiro as minhas pequenas às grandes razões, pois 
estas últimas quase sempre apenas justificam mistificações 
insustentáveis ante um exame mais detalhado. (p. 60) 

Entre o sujeito que nada quer e o sujeito que escreve para não morrer um abismo 

se afigura. Há certamente um fingimento que delineia a modulação entre autor e 

personagem, como se, à medida que o diário avançasse, o eu fosse mergulhando cada 

vez mais no universo criado, desatando os nós que separavam o autor e o personagem.  

No fragmento extraído, o texto diz não apenas da escrita do diário como escrita 

que escapa à morte, mas também de todo exercício de criação do autor. Em suma, de 

toda a literatura cardosiana, em sua luta constante contra a morte, em um embate 

desesperado que pulsa e lateja contra si mesmo num mundo habitado pelo pecado e pela 

solidão. Assim, vê-se no fragmento, um eu que professa sua crença na palavra como 

locus de sobrevivência. Escrever é construir-se, pois, apesar de se saber feito com “estes 

braços, estas mãos, estes olhos”, sabe que também é feito de vozes, que seu corpo se 
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estende pelas “vias brancas do papel”, que sua completude se dá na “projeção deste 

mundo confuso que me habita”, e, por isso, mesmo só se realiza pela escrita.  

Philippe Lejeune afirma ainda que uma das funções fundamentais do diário é 

“fixar o tempo”, isto é, “construir para si uma memória de papel, criar arquivos do 

vivido, acumular vestígios, conjurar o esquecimento, dar à vida a consistência e a 

continuidade que lhe faltam” (2014, p. 320). Cabe ressaltar, é claro, que o estudo de do 

crítico francês em torno do diário está centrado no que ele chama de “diários 

generalistas”, isto é, naqueles cujo objetivo é acompanhar toda a trajetória de uma vida, 

o máximo possível e por quanto tempo for capaz. O caso Lúcio Cardoso apresenta, pois, 

entraves quanto ao proposto por Lejeune. O diário cardosiano, longe de confirmar a 

assertiva lejeuniana, parece tecer fatalmente o seu contrário: Lúcio Cardoso escreve não 

como quem tenta juntar os resíduos do dia para “dar à vida a consistência e a 

continuidade que lhe faltam”, mas como quem intenta captar a inconsistência e a 

descontinuidade da experiência vivida. Ele não escreve para recuperar o vivido ou fazer 

um balanço daquilo que se esvaneceu com o passar das horas e que, na escrita diarística, 

perduraria e traria uma maior compreensão dos fatos. A bem da verdade, sua escrita é 

em si mesma a negação a este propósito. Por isso mesmo trata-se de uma escrita fugidia, 

de uma escrita nauseante e absurdamente fragmentária, na qual se nota o repúdio ao 

comezinho, à coleção de fatos que compõem o cotidiano. Nele, o autor escreve:  

Não são os acontecimentos que fazem um diário, mas a ausência 
deles. Nada pude escrever durante esses dois dias, devido ao atropelo 
dos fatos, mas quero fixar aqui o meu cansaço cada vez maior de tudo 
o que hoje compõe a maioria dos elementos de minha vida. (p. 60-1) 

Se, por um lado há a negação dos acontecimentos, da mesquinhez dos detalhes, 

dos fatos; por outro, o escritor afirma que não deseja “traçar um itinerário espiritual ou 

realizar um inventário de ideias para servir aos outros” (1970, p. 6). Sendo assim, o que 

restaria? Eis uma discussão importante quanto a este objeto. O diário, escrito para ser 

publicado ou consciente de sua publicação, afasta-se, pois, do que se entende por diário. 

E tanto o faz que a última entrada do diário, datada de 17 de março de 1951, onde se 

encerra o Diário I, configura uma espécie de posfácio, uma epílogo talvez, um desfecho 

elucidador, no qual se lê: “Termina aqui o primeiro volume do meu Diário. Repasso as 

páginas que tanto tédio me causam. Não tentei me ocultar, nem me fazer melhor do que 

sou.” (p. 169). Lejeune, ao pensar como terminam os diários afirma: “O diário é 

virtualmente interminável desde o início, uma vez que sempre haverá um tempo vivido 
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posterior à escrita, tornando necessária uma nova escrita e que, um dia, esse tempo 

posterior assumirá a forma da morte.” (p. 316).  

Assim, o desfecho do primeiro volume apresentado pelo escritor sinaliza um 

projeto literário no qual se intenta a diluição entre o homem que se inscreve e o homem 

inscrito. Propositalmente, Lúcio resguarda muito bem o espaço de sua intimidade, ao 

suprimir nomes os quais ele não desejaria ver revelados (“A opinião de J. a que confiei 

este diário...”, p. 122; “Ontem a esta hora, X estava aqui e eu sentia a casa inteira cheia 

de sua presença”, p. 33; “Visita ontem do Sr. S., amigo de D. Rosita”, p. 38; “X já não 

está aqui. As águas do mesmo mar nos separam”, p. 46), ou ao preservar as relações 

mais familiares. Poucas são em suas páginas as referências à família, à relação com os 

pais, à sexualidade, ou aparecem com muita sutileza. O próprio Lúcio, no aqui chamado 

posfácio, assume: 

Se nem de tudo falei, se sobre aquilo que provavelmente constituiria o 
interesse do público mais numeroso calei-me ou apenas sugeri o que 
devia ser a verdade, é que um arrolamento constante dos fatos sempre 
me pareceu monótono e sem interesse para ninguém. A questão 
sexual, por exemplo, que alguns leitores provavelmente reclamariam, 
que adiantaria estampá-la, destituída de força, apenas para catalogar 
pequenas misérias sem calor e sem necessidade? Mas por outro lado, 
procurei, para com as minhas ideias e os meus sentimentos, ser tão 
exato quanto possível. (1970, p. 169) 

 Se Lúcio Cardoso foi um dos mestres do romance intimista na literatura 

brasileira, o que se vê é que aquilo que move sua criação ficcional, no sentido de dar 

forma ao indefinível e caótico da consciência humana, e que passa a figurar como o 

principal caminho na construção de si plasmada no diário. Assim, mais do que sua 

intimidade, Lúcio parece oferecer ao leitor algo ainda mais profundo, o intimismo. É 

dado ao leitor acompanhar o movimento sinuoso e caótico que compõe em uma trama 

viva o sujeito que se enuncia. Por isso mesmo, os fatos, por mais privados que possam 

ser, são sempre “destituídos de força”, a qual só se pode entrever no processo de 

domação do indisciplinado e indistinto urdido da consciência humana (Humphrey,1976, 

p. 77). 

“Quem poderá jamais se vangloriar de ter viajado impunemente até os bordos 

extremos que nos circundam?”, diz Lúcio Cardoso, cujo desejo é “sondar todos os 

horizontes da culpa e do pecado” (p. 169), e que remete inexoravelmente à busca que se 

instaura em toda a produção ficcional do autor. É em nome deste projeto que Lúcio 
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Cardoso se lança à escrita do intimismo, à tendência introspectiva, tão marginal no 

momento em que se põe a experimentar – leia-se aqui o Modernismo de 30, marcado 

pelo regionalismo e pelo denuncismo da literatura social. De igual modo, o diário é 

constituído, mas tornando-se ele mesmo – Lúcio Cardoso – o personagem lacerado. 

Trata-se aqui de transpor todo o mobiliário da escrita ficcional para uma reflexão que se 

volta sobre si mesmo, perseguindo as sombras que lhe compõem e que, outrora postas 

em cena nos diversos personagens de sua ficção, recaem sobre o personagem que vai 

tecendo de si mesmo a cada entrada do diário. Por isso mesmo, afirma: “não creio que 

um escritor, um ser humano, se encontre jamais senão na vibração continua de seus 

sentimentos extremos.” (p. 169). E acrescenta, com uma assertiva que bem poderia 

caber para vários dos personagens que circulam em sua obra, 

Este livro é fruto do medo. (...) é uma súmula de remorso e de 
consciência culpada. Tenho agora outro remorso, é o de não ter ido até 
o fim, de não ter perseguido até à fronteira, as sombras que sempre me 
acenaram de lá. Renuncio, mas sem fé no bem que pratico. (p. 170) 

E finaliza a entrada com: “tentei reencontrar apenas a unidade perdida”, ainda 

que dispersa em meio ao vendaval das vibrações e sentimentos que se afiguram ao 

longo do processo que parece longe de tornar a vida “memoriável”, como diria Lejeune 

discorrendo acerca da função do diário, mas, consciente da complexidade que isto 

encerra, tornar a vida narrável, mas com o instrumental que singulariza as vidas 

narrados, tanto em se tratando dos personagens que desfilam no rol de sua ficção, 

quanto na ficção de si mesmo, na construção de um eu que se torna personagem em uma 

lógica especular. 

3. A invenção de si nos Diários de Lúcio Cardoso 

 Em 17 de setembro de 1949, escreve Lúcio Cardoso: 

Aqui estou eu, como diante de um espelho. Minha imagem inteira se 
projeta – um esforço apenas, deteriorado por todas as espécies de 
sonhos. Sinto-me de pé à espera da transformação – sei, sei 
dolorosamente que me transformarei – e enquanto isto ouço escorrer 
dentro de mim este sangue escuro feito pelos detritos de tudo que 
amei, de tudo o que concebi e que supus mais alto. Há um inverno 
permanente que me cerca – sinto que me falam ao ouvido, palavras 
que ninguém jamais escutou – e a solidão traça seus estreitos 
caminhos, quando o mar bate e o tempo fala de suas débeis 
conquistas. Não somos ISTO – o que existe, está além, muito além de 
nós. As vozes que escuto, são sombras da verdade. A verdade é tudo 
ainda que não adivinhamos. (p. 21, grifo do autor) 
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 O penoso exercício de escrita de si se dá, neste excerto e em vários outros deste 

diário, como um enfrentamento de si como um outro. Olhar para si mesmo é mirar-se 

num espelho. O que se encontra, no entanto, é uma imagem, um reflexo, que remete a 

uma espécie de “estranho familiar”, segundo Freud. Em seu texto, de 1919, “Das 

Unheimlich”, o psicanalista analisa a palavra “heimlich”, que, de maneira ambígua, 

significa tanto o que é familiar, como algo secreto, oculto. Esta ambiguidade linguística, 

dessa maneira, aproxima “heimlich” do seu significante oposto “unheimlich”, que, em 

diversas línguas, quer dizer estrangeiro, inquietante, desconfortável, sombrio, obscuro, 

assombrado, repulsivo, sinistro, suspeito, lúgubre, demoníaco. Sendo assim, aquilo que 

é estranho e repulsivo guarda profunda relação com o que é familiar, mas também 

oculto e secreto. Em seu diário, Lúcio Cardoso afirma: “Às vezes não é a vida que me 

interessa – mas o que me faz estrangeiro dentro dela.” (p. 39). Pensado à luz do debate 

freudiano, esse estrangeiro, tão próximo, mas também tão estranho a ele mesmo, remete 

a um desdobramento apontado por Freud em “Das Unheimlich”, o fenômeno do duplo.  

O eu diante do espelho em Cardoso aparece como este duplo de quem se fala 

para poder falar de si, mas também como presa da armadilha. Há aí um processo um 

deslocamento, uma transformação, que, em Lúcio Cardoso, ressoa como vozes que lhe 

habitam e lhe falam ao ouvido – projeções de si mesmo? Reverberações de um eu que 

se desdobra para poder narrar-se? Figuras demoníacas surgidas da duplicação do ego? 

Trata-se, certamente, de uma forma de embate com o trabalho de inscrever-se, de 

transfigurar-se. Voltar o olhar sobre si é lançar-se neste processo complexo de espelhar-

se, de outrar-se: “Os meus vazios, é o que reconquistei até agora. De ausências é que me 

formo. Revejo-me no espelho imenso da desolação” (1970, p. 20). Não à toa, o autor se 

refere ao diário como “este diabólico e raro prazer da confidência” (p. 6). Ademais, se o 

duplo é, para Freud, a fuga da morte, a escrita é, para Lúcio, em si mesma a luta contra a 

morte, contra o desvanecimento; morte essa que se faz presente constantemente, como 

uma sombra que ronda ou como um espírito que habita, como aquilo que é estranho, 

mas ao mesmo tempo entranhado, familiar: “desde há muito a morte se acha instalada 

dentro de nós (...) e a morte que nos espera, é a mesma que nos acompanha, como a 

sombra estrangeira que divisamos na limpidez dos muros” (p. 15). 

 Paul de Man, no ensaio Autobiografia como des-figuração, defende como forma 

de compreensão dos textos autobiográficos uma teoria que considere a lógica especular. 

Segundo ele: 
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O momento autobiográfico ocorre como um alinhamento entre dois 
sujeitos envolvidos no processo de leitura em que eles determinam um 
ao outro por substituição reflexiva mútua. A estrutura implica 
diferenciação assim como similaridade, na medida em que ambos 
dependem de um intercâmbio substitutivo que constitui o sujeito. Esta 
estrutura especular é interiorizada em um texto no qual o autor declara 
ser ele o sujeito de seu próprio entendimento, mas isto meramente 
torna explícita a maior reivindicação de autoridade que tem lugar a 
cada vez que um texto é tido como de alguém e assumido como 
inteligível por esse mesmo motivo. (p. 4) 

Conforme De Man, este duplo do sujeito se instaura na escrita autobiográfica, 

promovendo algo “similar a uma ficção” dado o modo de figuração entre os dois 

sujeitos que se registram no ato da escrita. No diário cardosiano, esta representação 

duplicada ou especular se mostra, tanto na temática do estrangeiro, do homem que se 

põe diante do espelho para ver-se como outro, quanto na própria forma do texto. Nele, 

lê-se: 

O só humano. Esta coisa brava e quente que um dia, sem sabermos 
como, amanhece identificada em transe. Não sei em que espécie de 
espelho te reconheceste, e saudaste através da face fria que te 
contemplava, a forma exangue que desde então ostentaria o teu nome 
e a tua consciência. (...)  A saudação foi breve, um olhar, um gesto de 
mão – ainda úmida dos contatos de infância, a mãe, a irmã, a janela 
grande sobre a paisagem de todo o dia. Aos poucos te viste juntando, 
um adeus esboçado no canto, quando as primeiras flores coroavam as 
mangueiras do quintal. Nem sei onde, nem soube quando. Que 
importa? (...) e repente estavas completo: o ser parecia flutuar no 
mundo como à procura de um porto, e nesta brusca revelação da 
composição, adivinhaste a música chegada e o concerto impossível. 
Ainda tenho presente na memória a noite em que te acordaste e 
pressentiste o mundo autônomo, girando à parte do teu acontecimento. 
Sim, acontecias fora dos limites, em zonas inquietas e de acesso 
defendido. Não houve espanto, mas uma certeza crua, um relâmpago 
fulgurando brusco: estava desfeita a infância. (p. 225-6) 

No fragmento, observa-se a enunciação de um “eu” que tem como interlocutor 

um “tu” – “Não sei em que espécie de espelho te reconheceste” –, ambos como 

figurações de um mesmo sujeito. Importa ressaltar também que o texto apresenta um 

momento de descoberta de cunho sexual, uma espécie de rito de passagem. A escrita de 

alto teor lírico que encena a consciência do corpo é mediada por um eu que se distancia 

de si, na direção de um outro. Tratar-se-ia de uma espécie de defesa, uma ótica de 

preservação da intimidade, cuja aproximação só pode ser dar, paradoxalmente, pelo 

distanciamento? Ou seja, Lúcio Cardoso precisa distanciar-se de si para aproximar-se do 

eu que revela sua intimidade, suas descobertas, sua sexualidade. A delineação poética 

da descoberta vai acentuando imagens, com maior ou menor grau de precisão, de cores, 
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de aromas, de texturas, num apelo sensorial que desvela o homem que surge rompendo 

a infância. Esse tu é o elemento essencial para a compreensão do eu. É nele e por ele 

que se pode perscrutar o universo íntimo. O mergulho em si só é possibilitado pela via 

do outro. 

Considerações finais 

Paul de Man afirma: “parece que a distinção entre ficção e autobiografia não é 

uma polaridade ou/ou: é indecidível” (1984, p. 3). Esse “indecidível” seria a terceira 

margem que rompe com a classificação imediata e passível de equívocos ou reduções, 

mas que também resguarda o caráter singular desses textos. 

O diário de Lúcio Cardoso apresenta-se a priori sob a égide do indecidível, uma 

vez que está para além de um conjunto documental em que se revela a personalidade 

mais íntima do autor. Não se trata aqui de um arquivo reaberto, de um caderno 

encontrado e, posteriormente, publicado, onde ser leria a vida do homem que se 

notabilizou pela profusa e talentosa escrita literária. Trata-se um diário que integra o 

conjunto de sua obra, comunicando-se indelevelmente com os demais romances, as 

novelas, o teatro, os poemas, os contos cultivados por Lúcio Cardoso ao longo de uma 

vida inteira. Trata-se de uma obra que buscou uma forma ímpar de representação, mas 

que não consegue nem plasmar a vida com a crueza e com a objetividade que lhe dariam 

o status de escrita-verdade, tampouco descambar para uma ficcionalização 

desentranhada da vida. Por outro lado, situa-se no entrelugar, tecendo uma forma em 

que vai página a página construindo um personagem de si mesmo.  

Ainda que trata de cotidianidades, de problemas relativos à política e ao 

panorama sócio-histórico do seu tempo, que apresente anotações de suas leituras, que 

problematize seu Deus e seu catolicismo intenso, que nos apresente uma estética de 

rascunhos de obras e projetos, o que se eleva em  meio aos diários é o personagem 

Lúcio Cardoso, que, multifacetado – intelectual, dramaturgo, diretor e roteirista de 

cinema –, é sobretudo poeta, no sentido mais originário de poiesis, que denota a 

fabricação, a invenção, a criação. Fabricação de um eu que rompe com os ditames entre 

o vivido e o inventado, que afirma: “todo eu sou o mapa antigo de um romance que 

ideei na adolescência” (1970, p. 147), que sabe que sua literatura, bem como toda sua 

vida brotam de um mundo fabricado como um grande tear cuja malha tecida é em si 

mesma a própria matéria extraída do itinerário que se percorre diuturnamente. 
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O diário de Lúcio Cardoso apresenta-se, portanto, como uma literatura que se 

inventa no difícil limite entre a vida-em-si e a criação absoluta. Alimenta-se desse 

limítrofe, forçosamente tenciona as paredes que encerram as armadilhas dos gêneros. 

Segundo o próprio autor: “sem dúvida, o ideal como ‘diário’ não é um processo 

constante de autoanálise (...) e sim alguma coisa que participe da invenção. Gênero 

híbrido, a ser tentado.” (1970, p. 86). Entre o eu empírico do mineiro e o eu lavrado pela 

palavra, engendra-se esta obra, no espaço fundido dos opostos, no espaço criado da vida 

e de si mesmo: “Eu sou como um homem levado por uma correnteza brava, mas que 

conserva ainda nas mãos um punhado de terra da ribanceira de donde se desprendeu.” 

(1970, p. 87). 
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 O TEMPO E EU:  
AUTOBIOGRAFIA E FICÇÃO DE LUÍS DA CÂMARA CASCUDO 

  
Regina Lúcia de Medeiros1 (UFRN) 

Derivaldo dos Santos (UFRN) 
 

RESUMO: Em O tempo e eu: confidências e proposições, obra de natureza autobiográfica 
publicada pela primeira vez em 1967, Luís da Câmara Cascudo consignou reflexões e 
apontamentos sobre sua vida, seus interesses, suas predileções, simpatias e amizades. A partir 
da leitura desses registros, somos informados de que o contato íntimo do escritor com o 
universo ficcional principiou desde cedo, quando ainda vivia sua meninice isolada e doente, sem 
amigos e sem direito a brincadeiras. Nas páginas desse livro, encontramos ainda a mescla de 
registros de leituras com anotações de caderno de viagens, reminiscências de casos e 
comentários acerca de acontecimentos históricos, ilustrando bem o estilo híbrido da escrita do 
célebre pesquisador norte-rio-grandense. Primeira e mais citada de suas obras autobiográficas, 
O tempo e eu apresenta uma estrutura organizada e hierarquizada, composta de quatro partes. 
Suas páginas nos fornecem elementos históricos e memorialistas: dados autobiográficos do 
escritor, informações sobre a sua relação com os homens e as coisas da sua cidade natal. De 
fato, o entrelaçamento entre autobiografia e memorialismo caracteriza o conjunto dos textos que 
integram o livro. Contudo, ponderamos que uma leitura orientada tão somente para a busca 
dessas informações biográficas, sem o propósito de problematizá-las, acaba por se mostrar 
superficial e ignora a importância desse volume para a compreensão do pensamento cascudiano. 
Dessa maneira, optamos por levantar questionamentos que condizem com o interesse deste 
simpósio e atentam para a riqueza da narrativa cascudiana. Propomos uma leitura que considere 
os imbricamentos existentes entre autobiografia e memorialismo, autobiografia e ficção. Para 
tanto, tomamos como pressupostos teóricos os escritos de Alberti (1991), Miranda (1992), 
Barthes (2005), Lejeune (2008). A presente comunicação reúne os primeiros resultados da nossa 
pesquisa de doutoramento, desenvolvida junto ao Programa de Pós-graduação em Estudos da 
Linguagem, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Palavras-chave: Autobiografia. Luís da Câmara Cascudo. Ficção. Memorialismo. 

 

O tempo e eu: confidências e proposições, obra de natureza autobiográfica 

publicada pela primeira vez em 1967, possui como característica marcante a mescla de 

registros de leituras com anotações de caderno de viagens, reminiscências de casos e 

                                                           
1 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O presente trabalho foi realizado com apoio do Programa 
Observatório da Educação, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 
CAPES/Brasil. 

560

MUSEU1076
Pencil



2 

 

comentários acerca de acontecimentos históricos – hibridismo característico do estilo de 

Luís da Câmara Cascudo. Primeira, e mais frequentemente citada, das obras 

autobiográficas do escritor norte-rio-grandense, o livro possui estrutura mais organizada 

e hierarquizada do que os demais2, sendo composto por quatro partes: “No rasto das 

velhas imagens”, narrativas breves sobre seu nascimento e crescimento, dispostas em 

ordem cronológica, lembrando os personagens e os cenários da convivência familiar e 

amiga; “A lição do cotidiano”, reflexões sobre o aprendizado oriundo da experiência, 

que se aproximam, em sua maioria, do ensinamento fabular pelo fato de narrarem 

acontecimentos que culminam na formulação de uma lição ou de um preceito moral; 

“Compensações e mistérios”, discussões, que retomam o caráter fabular dos textos 

anteriores, sobre as escolhas feitas ao longo da vida, entre os apelos opostos da 

“vocação” e da “remuneração”, e algumas narrativas acerca de casos e de histórias 

ouvidas sobre experiências sobrenaturais; “Aula de bichos”, comentários, também de 

natureza fabular, tecidos a partir da observação do comportamento animal, ocupados, 

porém, como acontece nas fábulas, em construir um conhecimento sobre a espécie 

humana.  

Lendo a bibliografia crítica de Luís da Câmara Cascudo, percebemos que O 

tempo e eu sobressai como um dos seus livros mais constantemente citados, o que 

sugere o amplo conhecimento dessa obra pelos estudiosos. No entanto, verificamos que 

a maioria dessas referências reitera sempre os mesmos elementos: dados biográficos do 

escritor ou informações sobre a sua relação com os homens e as coisas da sua cidade 

natal, fornecidos por ele mesmo nas primeiras páginas do livro. De fato, o 

entrelaçamento da autobiografia e do memorialismo caracteriza o conjunto dos textos 

que integram O tempo e eu.  

Com linhas autobiográficas largamente traçadas, O tempo e eu reúne textos que 

assumem o caráter confidencial e propositivo anunciado em seu subtítulo. Em alguns 

deles, essa dupla natureza encontra-se em perfeita harmonia, como acontece no primeiro 

texto da segunda parte, intitulado “Uma teoria de imagem mental”. Nele, Cascudo tece, 

num tom ensaístico, reflexões consequentes sobre a herança cultural no 

                                                           
2 Referimo-nos a Na ronda do tempo (CASCUDO, 2010a)., Ontem: maginações e notas e um professor 
de província (CASCUDO, 2010b). e Pequeno manual do doente aprendiz (CASCUDO, 2010c). 
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desenvolvimento do ser humano. O capítulo inicia-se com versos do poema “Caos”, de 

Olavo Bilac, nos quais o sujeito lírico diz sentir e ouvir as “vivas almas sepultadas”. 

Partindo dessa imagem, Cascudo desenvolve uma argumentação sobre a recepção e a 

permanência, à revelia do sujeito, de sensações anteriores, para afirmar seu interesse 

pelo passado, não somente o passado visto e vivido por ele, mas igualmente aquele que 

não foi, para ele, objeto de experiências diretas. Dessa maneira, podemos perceber que 

Cascudo, diante do problema da inelutável finitude humana, ressalta a continuidade das 

ações e das descobertas realizadas pelos representantes da espécie: “nada, porém, 

morrerá em nós” (CASCUDO, 2008, p. 159).  

Fazendo nova referência a um soneto do “príncipe dos poetas brasileiros”, 

Cascudo transcreve o verso “vida de vidas múltiplas herdeiras”, do poema “A um 

triste”, e o associa à imagem do celacanto3, peixe que em sua obra como metáfora do ser 

humano, destinada a amparar sua tese relativa à herança cultural: 

 

Podemos dizer ‘pensamentos idos e vividos’ porque não sabemos calcular a 
duração do percurso na extensão da elipse. Certo é que voltarão, para nós ou 
para outros. Persistem, indefinidamente, sem que envelheçam. Nunca deparei 
um pensamento velho. Já usado, sim, mas a reaplicação proclama a 
legitimidade da existência, atual, indispensável. Assim, pensamentos súbitos 
talvez conservem substâncias milenares e nunca fixarei como surgiram em 
mim, distantes da lógica mecânica pessoal. Esse fenômeno da abstração, com 
dimensões infinitas, ninguém elucidará seu nascimento e ação. Desde quando 
foi permitida a viagem mental? Creio que todo pensamento é inseparável de 
uma longa cadeia temática. Antes e depois dele o colar continua, 
interminável (CASCUDO, 2008, p. 160). 

 

Longe de serem inúteis, como afirma modestamente Cascudo, no final do texto, 

a partir de uma citação das Memórias póstumas de Brás Cubas, os comentários tecidos 

nesse ensaio condensam o pensamento que podemos rastrear desde seus primeiros livros 

publicados. De forma explícita, o ensaio configura-se como um esclarecimento, dirigido 

ao leitor, sobre o ponto de vista do pesquisador e, antes disso, configura uma ação de 

autoexegese, pois, não podemos esquecer, o ensaio compõe um livro de natureza 

autobiográfica. Para Cascudo, uma ideia, um pensamento, não morre, mas, lembrando a 

célebre Lei de Antoine Lavoisier sobre a energia4, conserva-se e se transforma. Nessa 

perspectiva, todo pensamento é um elo que contribui para formar uma cadeia 

                                                           
3 “E quem poderia prever, contemporâneo e vivo, o celacanto, peixe do devoniano, resistindo três milhões 
de séculos transformadores? E por que aqueles monstros de lentas toneladas possantes, morreram, e o 
celacanto, aparentemente inferior e subalterno, veio aos nossos dias?”(CASCUDO, 2008, p. 160). 
4 Tal como ficou conhecida popularmente: “na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”. 
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interminável, remetendo a pensamentos anteriores e possibilitando atualizações futuras. 

Em semelhante sistema, a originalidade, continua Cascudo, consiste no arranjo atual de 

ideias já nascidas, e os pensamentos originais são mosaicos, frutos da combinação 

“harmônica de idéias agenciadas pela reminiscência”. 

O trecho diz respeito, majoritariamente, ao modo como Cascudo leu e 

compreendeu a experiência dos antigos (o passado remoto, não vivido) e a sua própria 

vida (o passado próximo que, um dia, esteve ao alcance dos seus sentidos); permite-nos 

igualmente pensar o diálogo existente entra sua obra e o modelo de uma “cadeia 

temática” apresentado, sendo, portanto, fundamental para a compreensão do modo 

como se constitui uma “obra”, isto é, o conjunto sistemático dos livros de um mesmo 

autor. Nesta leitura, percebemos que essa firmeza de posicionamento dá continuidade ao 

trabalho iniciado pelo jovem Cascudo na década de 20 do século passado. Ao longo dos 

anos, as afirmações iniciais – ora tímidas, ora eufóricas – que pontuavam aqueles 

escritos confirmam-se e se expandem nos livros autobiográficos da maturidade. A busca 

do dado histórico5, a referência frequente às obras clássicas, o elogio de figuras do 

passado, o respeito intransigente e amoroso pela cultura popular, a preferência pelo 

antigo em detrimento do moderno6, em afirmações veementes como “O passado vive 

em mim!” (CASCUDO, 2008, p. 159), tudo corrobora o interesse de Cascudo pela vida 

pretérita, confirmando seu já conhecido posicionamento tradicionalista. No entanto, O 

tempo e eu, ensaio tachado de “inútil” por seu autor, explicita uma percepção dialógica 

das produções do espírito humano.  

Para além desse tema, O tempo e eu oferece outros frutos das sementes plantadas 

em Alma Patrícia (CASCUDO, 1921) e Joio (CASCUDO, 1924), primeiras obras 

cascudianas. Recorrendo a narrativas situadas no campo da autobiografia, Cascudo 

                                                           
5 Lembremos que, para Luís da Câmara Cascudo, a noção de história não se restringe à consideração 
exclusiva ou prioritária da história oficial. Nos seus escritos, notamos a valorização da história do 
cotidiano, do elemento percebido em função dos temas escolhidos (muitos dos quais localistas, como a 
rede, a cachaça, os gestos) e comprometido com o modo como o pesquisador produziu seus registros 
históricos: consignando diariamente anedotas populares e comentários acerca dos conhecimentos 
adquiridos através de casos e experiências cotidianas, assim como praticando o gênero ensaio e realizando 
pesquisas de natureza etnográfica. Sobre o assunto, Araújo (1998, p. 69) reconhece afinidades entre o 
método de escrita/pesquisa cascudiano e a concepção dos pioneiros da História Nova, que ampliaram a 
noção de documento.  
6 Alguns exemplos dessa preferência são bastante curiosos, como o capítulo XXIX da segunda parte de O 
tempo e eu, intitulado “As velhas mobílias”, no qual Cascudo lamenta a renovação mobiliária e a 

fabricação em série dos móveis, opondo os móveis antigos (associados ao passado e ricos em valor 
afetivo e familiar) aos móveis novos (vinculados ao presente e caracterizados exclusivamente em função 
de seu valor de troca) (CASCUDO, 2008, p. 186). 

563

MUSEU1076
Pencil



5 

 

sente-se à vontade para cultivar suas simpatias, que agora perfazem um novo conjunto, 

muito mais amplo, ao se voltarem, ao mesmo tempo, para as experiências localistas, 

frequentes no primeiro livro, e para as cosmopolitas, iniciadas no segundo, confirmando 

o que ele declarou em entrevista datada de 1982: “fui, como serei até fechar os olhos, o 

grande trabalhador nos terrenos da minha simpatia” (CASCUDO, 1999, p. 77). Nos 

escritos da maturidade, o interesse heterogêneo pela cultura e pelos acontecimentos 

locais, demonstrado desde suas primeiras crônicas publicadas na seção Bric-à-brac do 

jornal A Imprensa, ganha matizes saudosistas ao servir de ambientação para a narração 

da sua própria vida. Confundindo-se com a paisagem, Luís da Câmara Cascudo inicia 

sua autobiografia com uma escrita em espiral que, sem perder o fio narrativo originário, 

traz para o centro do relato informações sobre a cidade, pondo numa relação de 

interdependência a sua vida e a vida da sua cidade Natal:  

 

Nasci numa sexta-feira, dia de São Sabino, 30 de dezembro de 1898, às 5h30 
da tarde. A Fábrica de Tecidos, de seu Juvino Barreto, apitava às cinco horas 
“para soltar os operários”. Havia uma alta, possante e decorativa chaminé, 

chamada pelo Povo o “boeiro do tecido”, construída em 1888 e derrubada em 

1958. Correspondia ao local ocupado pelos armazéns da firma Nóbrega & 
Dantas, na avenida Junqueira Aires, já com essa denominação. Nasci meia 
hora depois do apito da fábrica, pregão sonoro da tarde natalense. Minha mãe 
fizera promessa para dar-me o nome Luís da França, mas meu pai vetou o 
“da França”, por causa de um soldado desse nome, muito cachaceiro e 

rixento no quartel, então na Silva Jardim, esquina da Frei Miguelinho, diante 
de três imensas árvores de sombra.  
Meu padrinho sabia latim e respondeu às perguntas do sacerdote: –Quid petis 
ad Ecclesiam Dei? Fidem! E a Igreja concedeu-me a súplica. O padre João 
Maria disse meu nome certo em latim: – Ludovicus (CASCUDO, 2008, p. 
40). 

 

Atentemos para o modo pelo qual Cascudo narra sua vinda ao mundo e seu 

batismo. Dados relativos às circunstâncias do seu nascimento misturam-se a 

informações sobre o cotidiano da cidade, o traçado das ruas e a missa, culto dos 

católicos, naquele tempo rezada em latim. Entra em cena, portanto, junto com a pessoa 

do autobiógrafo-memorialista, a pequena Natal de fins do século XIX, cujos moradores 

se conheciam à sombra de árvores imensas e frondosas. Nesse cenário, a chaminé da 

fábrica sacudia a tarde com seu apito, anunciando, de certa forma, a chegada vagarosa 

da modernidade. A cena do batismo, por sua vez, nos revela a influência europeia que 

dominava a província, na qual os filhos da jovem República recebiam nomes de reis 

franceses. Por outro lado, a crendice popular, expressa na voz autorizada do Coronel 
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Cascudo, não permitiu que seu filho recebesse o nome escolhido inadvertidamente pela 

mãe. 

O leitor é, pois, chamado pela narrativa de O tempo e eu a participar, 

precisamente como testemunha ocular, de um passe de reencantamento: nomes de 

praças e de ruas voltam a ser indivíduos de carne e osso, industriais ou sacerdotes; o 

apito de uma fábrica de tecidos, hoje extinta, ressoa novamente no ar da tarde antiga, 

agora presentificada na experiência da leitura-evocação. Até mesmo um soldado 

anônimo, “cachaceiro e rixento”, retorna com seu passo trôpego e cai de bêbado na 

sombra de três árvores frondosas que algum administrador municipal se encarregou de 

mandar cortar. 

Essas informações, que podem parecer desinteressantes ou pouco significativas 

ao leitor desatento, materializam, na verdade, o famoso “pacto autobiográfico” firmado 

entre o autor e seu leitor. Segundo Lejeune (2008, p. 26), esse pacto é a afirmação, no 

texto, do nome próprio que garante a identificação do autor-narrador-personagem. De 

acordo com o teórico francês da autobiografia, a relação de identidade de nome entre 

essas três instâncias pode ser estabelecida implicitamente, a partir do título do livro ou 

de uma seção inicial na qual o narrador assume compromissos junto ao leitor, ou de 

modo patente, mediante a coincidência entre o nome do narrador-personagem e o nome 

do autor, impresso na capa do livro. No caso de O tempo e eu, primeira autobiografia de 

Cascudo, a relação de identidade entre essas figuras diegéticas ocorre de modo 

explícito, pois a narrativa, escrita na primeira pessoa, confirma, logo no início, que o 

“eu” presente no título do livro é o autor cujo nome aparece na capa.  

No trecho em que Luís da Câmara Cascudo relata seu nascimento, o narrador se 

enuncia como “eu”. Contudo, o mais interessante a ser considerado é a ênfase, própria 

da narrativa memorialística, dada aos elementos contextuais. Não podendo fixar suas 

lembranças, uma vez que não nos lembramos do nosso nascimento, Cascudo optou pelo 

registro de informações, coletadas certamente em conversas com familiares e amigos 

mais velhos, sobre a cidade e sobre a origem do seu nome, ressaltando, na narrativa dos 

primeiros tempos da sua vida, os elementos da vida exterior que são recorrentes na sua 

obra. Condizente com a apresentação7 do livro, a narrativa sugere um deslocamento 

                                                           
7 Na apresentação do livro, Cascudo, caracterizando, sem dúvida, o seu próprio procedimento, toma como 
exemplo o que “Axel Munthe escrevia: ‘O método mais prático para escrever uma obra sobre si próprio, 

consiste em pensar nos outros’. É o que fiz. Reminiscências dos outros. Proposições minhas. Sem a 
política inflacionária da inveja ou do louvor” (CASCUDO, 2008, p. 32). 
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dialógico, em meio a uma narrativa de “si”, do “eu” para o “outro”. Esse deslocamento 

intensifica-se ao longo do livro, a ponto de a narrativa propriamente autobiográfica dar 

lugar, principalmente nas duas outras partes do volume, a registros relativos à história 

da cidade, a suas personagens, a seus costumes e aos ditos populares correntes no final 

do século XIX. 

O modo de narrar cascudiano revela, pois, a interpenetração das esferas da 

autobiografia e do memorialismo, que descentraliza o objeto da reflexão – a história de 

uma vida individual – para se envolver com a narrativa dos acontecimentos sociais. 

Miranda (1992, p. 36) mostrou que memorialismo e autobiografia costumam andar lado 

a lado e, por vezes, se entrelaçar de modo inextricável. De fato, encontramos em O 

tempo e eu, obra apresentada por seu autor como autobiografia, trechos nos quais parece 

prevalecer o memorialismo. Nesses momentos da narrativa, o sujeito da escrita dá lugar 

à rememoração de sua experiência localista (perceptível na evocação das feiras e das 

festas, no uso dos ditos populares e na referência às ruas da pequena capital 

provinciana), assim como da sua experiência cosmopolita (a presença, no texto, dos 

grandes hotéis nacionais da época, como o Hotel Avenida, no Rio de Janeiro, e das 

viagens internacionais). Esses apontamentos dão a conhecer a imagem que o sujeito da 

escrita elabora de si mesmo e o modo como se interpenetram intensamente, em seu 

texto, as memórias das leituras efetuadas e as memórias da vida “vivida”.  

Acerca das relações existentes entre as esferas da autobiografia e da ficção, 

Alberti (1991) nos lembra que a própria ideia do espaço “literário” dialoga com a 

compreensão do sujeito moderno, uma vez que o escritor move-se identitariamente no 

processo de criação da narrativa, provocando deslizamentos entre a identidade do autor 

e a sua criação. A pesquisadora, que parte de leituras benjaminianas, resgata a imagem 

do escritor em sua ligação com a emergência do invidíduo solitário em seu ato criativo. 

Desse modo, a ficção moderna está intrinsecamente relacionada com o sujeito criador.  

Por outro lado, a autobiografia, ao centrar-se no sujeito, tomando-o como ponto 

de partida e o próprio objeto textual,  atualiza o “sujeito moderno” nesse espaço literário 

(ALBERTI, 1991, p.73). A partir da ficção, o sujeito solitário inventa possilidades e 

constrói novas propostas de sentido, buscando uma “dissipação” do “eu”. A narrativa 

autobiográfica, por sua vez, procura uma “fixação” do “eu”, possibilitando uma 

construção de imagens de si e registrando movências circunscritas no espaço da 
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semelhança. Nesse processo, vale ressaltar, o sujeito autobiográfico seleciona temas e 

constrói narrativas a fim de criar imagens favoráveis de si. 

A relação dialética da vida com a obra foi pensada por Barthes (2005) a partir da 

“volta do autor” ao cenário da história literária. Segundo o crítico, a volta à biografia 

surge como um “desrecalque” do autor após um grande movimento pelo seu 

apagamento em proveito do Texto (p.167). Surgem, então, escritas de vida que tendem à 

divisão, à fragmentação do sujeito. Nesse princípio novo, os eus que escrevem esboçam 

diferentes papéis na escrita da vida: Persona, a pessoa cotidiana que vive 

independentemente da escrita; Scriptor, o escritor tal como a sociedade o compreende, 

classificado em uma escola; Auctor, o “eu” que se coloca como criador da obra; 

Scribens, o “eu” que escreve, que vive sua escrita. Essas cintilações do sujeito, 

considera o pensador francês, são eus tecidos na escrita que podem se unir, em ocasiões 

específicas, de forma a causar efeitos distintos.  

Na escrita autobiográfica de Luís da Câmara Cascudo, essas cintilações do 

sujeito entrecruzam-se, provocando uma escrita híbrida e fragmentária. Desse modo, 

percebemos a necessidade de uma leitura atenta das narrativas autobiográficas, 

memorialistas e fabulares de O tempo e eu, assim como da relação dialógica que essas 

narrativas estabelecem com sua nebulosa biográfica (BARTHES, 2005, p.168). É com 

esse roteiro de leitura que seguimos na análise das “confidências e proposições” 

cascudianas – do qual ventilamos um breve anúncio nesta comunicação. 
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A LITERATURA-SELFIE :  
NOVAS TENDÊNCIAS NA AUTOFICÇÃO FRANCESA CONTEMPORÂNEA 

 
Autor: Sylvain Adrien Optat Bureau (UFPR) 

Orientador: Pedro Ramos Dolabela Chagas (UFPR) 
 

Resumo 
Eleita “palavra do ano” em 2013 pelo Oxford English Dictionary, o selfie, autorretrato 
instantâneo, surgiu na era da revolução digital com a propagação das tecnologias móveis e o 
desenvolvimento das redes sociais, num período que acompanha a multiplicação de obras 
autoficcionais na literatura francesa contemporânea. Já no final do século XX surgiram diversos 
estudos questionando o gênero da autoficção, principalmente pela dialética realidade-ficção: de 
um lado, os ficcionais (COLONNA, 1989; GENETTE, 1991); do outro, os realistas 
(DOUBROVSKY, 1988). O presente estudo tende a sair dessa perspectiva analisando a 
constituição sócio-midiática do gênero, com base num corpus mais recente composto apenas por 
narrativas do século XXI. Buscando uma nova definição da narrativa autoficcional, constatamos 
que não existe apenas um único tipo de autoficção. De fato, as últimas produções literárias 
mostram que pode-se definir a autoficção com critérios complementários à presença do autor: o 
tempo, a ação do autor dentro da narrativa e o meio social. Distinguem-se, portanto, as autoficções 
anamnésicas (Angot, Ernaux, Louis) e as autoficções da atualidade (Houellebecq, Beigbeder, 
Nothomb). Ao questionar a etimologia do termo “autoficção”, originalmente fusão de 

“autobiografia” e “ficção”, surge uma nova genealogia baseada na proximidade entre o prefixo 
grego αὐτός, autós (“si-mesmo”) e a palavra latina auctor (“autor”) para pensar a autoficção não 

mais como uma “biografia de si”, mas como uma “biografia do autor”. Além disso, diferenciam-
se o autor e o ator, remetendo à dicotomia que opõe o escritor (“écrivain”) e o scriptor 
(“écrivant”) (BARTHES, 1964) para explicar essas obras recentes que aparecem como selfies ou 
autorretratos literários instantâneos, e nas quais o autor fotografa não sómente o “eu” como 

também ele, o“autor”, dando luz a um novo tipo de literatura: a literatura-selfie. 
 
Palavras-chave: Autoficção. Autor. Literatura francesa. Literatura contemporânea. Literatura-
selfie.  

 

No seu ensaio literário, Défense de Narcisse, publicado em 2005, Philippe Vilain, 

escritor e ensaísta francês questiona um processo injustamente feito à autoficção durante 

as últimas décadas e se esforça, ilustrando sua demonstração com sua própria experiência 

literária, a jogar sobre o gênero autoficcional a luz de um olhar mais atual, pois a 

autoficção já possui uma pequena história.  

Em 2017, o neologismo “autoficção” comemorará seu quadragésimo aniversário. 

Nos anos 1970, para definir o gênero do seu romance Fils (1977), o escritor e crítico 

literário Serge Doubrovsky, concebeu um “mot-valise”, uma montagem lexical, juntando 

as palavras autobiografia e ficção. Ao longo das últimas décadas, o gênero autoficcional 

foi objeto de inúmeras definições, abordagens, produções críticas e literárias. Vincent 

Colonna, no final dos anos 1980, definiu a autoficção em sua tese de doutorado na EHESS 

– École des Hautes Études en Sciences Sociales –  da seguinte forma: num sentido restrito, 
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trata-se da projeção de si dentro de um universo ficcional no qual poderíamos encontrar-

nos mas não vivemos realmente; num sentido amplo, referia-se a toda narrativa 

autobiográfica (pois sempre há uma parte de ficção na confissão) (COLONNA, 2005). 

Gérard Genette, orientador de Colonna, deu logo em seguida sua própria acepção do 

gênero, elaborando o protocolo nominal da tripla identidade que tem por base a unicidade 

do nome próprio do autor (A), narrador (N) e protagonista (P) (GENETTE, 1991). Por 

ele, a autoficção verdadeira é autenticamente ficcional; se houver fatos reais, trata-se de 

falsas autoficções que ele qualifica de “autobiografias vergonhosas” (GENETTE, 1991).  

Até hoje, outras definições do gênero surgiram, se completando, se confrontando 

e às vezes se opondo. A autoficção é um fenômeno ainda nebuloso que pode tanto 

abranger um amplo número de produções literárias, quanto restringir-se a um tipo de 

relato de vida. Segundo os dicionários de língua francesa, o gênero autoficcional é tanto 

visto como uma “autobiografia com formas narrativas da ficção” (Petit Larousse) quanto 

a “junção de autobiografia e ficção” (Le Grand Robert) lembrando aqui a montagem de 

Doubrovsky – mas não deixando de mencionar que trata-se de um “termo mal formado”. 

Portanto, não há hoje consenso sobre a definição do gênero, apesar de referir-se a 

variações do gênero autobiográfico que trouxe muitas outras experimentações, como 

automythobiographie (Claude-Louis Combet), autobiogre (Hubert Lucot), 

otobiographies e circonfession (Jacques Derrida), curriculum vitae (Michel Butor), prose 

de mémoire (Jacques Roubaud), nouvelle autobiographie (Alain Robbe-Grillet), 

égolittérature (Philippe Forest) e, naturalmente, autofiction (Serge Doubrovsky). 

Dentro de todas as asserções sobre o gênero, encontramos dois componentes 

básicos. Em primeiro lugar, a narrativa precisa situar-se entre a ficção e a realidade; em 

segundo lugar é imprescindível a presença do autor na narrativa, seja ele protagonista, 

narrador ou uma terceira pessoa, conforme foi a proposta tanto dos Ensaios de Montaigne, 

declarando “Eu sou mesmo a matéria do meu livro” (MONTAIGNE, 1580, p. 1), quanto 

de Rousseau nos Devaneios do Caminhante solitário com a seguinte frase: “Eu dedico 

meus últimos dias a me estudar eu mesmo e a preparar desde já o julgamento que eu não 

demorarei a fazer sobre mim” (ROUSSEAU, 1782, p. 30).  

Ao observar as produções autoficcionais nos últimos quarenta anos, é possível 

cernir uma evolução do conceito de gênero do ponto de vista da produção literária? 

Apesar de referir-se a um período curto para a história literária, é legítimo para o crítico 

literário, bem como para o leitor, perguntar-se se o gênero não evoluiu desde 1977. 
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A maioria dos estudos que encontramos a respeito tratam de uma abordagem 

crítica baseada na dialética realidade/ficção: de um lado, os ficcionais, cuja perspectiva 

da análise autoficcional entende-se na projeção do “eu” do autor dentro de um universo 

ficcional; do outro lado, os realistas, que interpretam a autoficção na sua âncora com os 

fatos reais, pois consideram, para parafrasear Jules Renard no seu Journal, que assim que 

uma verdade ultrapassa cinco linhas, é uma ficção (RENARD, 1903). O presente estudo 

tende a sair dessa dicotomia e propõe-se mergulhar dentro do gênero autoficcional sem 

questionar a relação realidade/ficção, e considera-se “autoficcional” todo texto literário 

incluindo o próprio autor dentro da narrativa e deixando ambígua a relação entre o real e 

o ficcional.  

Porém, nossa ampla definição tem o inconveniente de juntar textos que 

aparentemente não têm nada em comum, além da implicação do autor na narrativa. Para 

ilustrar o problema, selecionamos como exemplos duas obras “opostas” cujas narrativas, 

temáticas ou propostas são claramente distintas: En finir avec Eddy Bellegueule, de 

Édouard Louis (2014) e Un Roman français de Frédéric Beigbeder (2009). Quando Louis 

faz um retrato completo e complexo de sua infância em um vilarejo miserável do norte 

da França no qual ele sofre exclusão e humilhação por descobrir-se homossexual, 

Beigbeder relata as 48 horas que ele passou numa prisão preventiva após ser flagrado pela 

polícia no dia 28 de janeiro de 2008 às 3 horas da manhã em Paris, consumindo cocaína 

atrás de um carro na saída de uma casa noturna. Por vários motivos – a intenção, a 

temporalidade, a tonalidade –, essas narrativas se diferenciam nitidamente e em alguns 

aspectos podem até se opor uma a outra.  

A questão que este conflito levanta é a polifonia do gênero autoficcional. 

Certamente, uma vez que cada autor tem sua própria voz, poderíamos considerar que cada 

obra, cada autor, cada eu, define seu próprio conceito de autoficção. Porém, algumas 

tendências destacam-se e ensejam um tipo de classificação que permitirá ou não cernir 

um deslize interno ao gênero que se desenvolve ao longo das quatro últimas décadas e 

que transcende a dicotomia realidade/ficção, complementando as definições antigas que 

não podiam levar em consideração as evoluções técnicas da era digital.  

Além disso, para reduzir o foco, o corpus de obras literárias deste estudo inspira-

se na antologia La littérature française au présent (VIART & VERCIER, 2008) na qual 

a seleção restringe-se a obras publicadas e recebidas exclusivamente na França, decisão 

motivada pela impossibilidade cientifica de tratar da literatura francófona na sua 

extensão. Viart justifica os critérios de publicação da seguinte maneira:  
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Conforme o escritor publica a primeira edição de seus livros em um país 
ou na França, ele não destina sua obra aos mesmos leitores. Quando 
Jean-Philippe Toussaint [ou] Amélie Nothomb […] publicam seus 

livros na França, eles escrevem dentro da literatura francesa. (VIART 
& VERCIER, 2008, p. 10) 
 

Incluímos ainda um critério para servir a nossa demonstração: o presente corpus 

compõe-se exclusivamente de obras publicadas no século XXI (1999-2016) para analisar 

a autoficção contemporânea. Portanto, trataremos das narrativas de, entre outros, Angot, 

Beigbeder, Boltanski, Carrère, Darrieussecq, Dreyfus, Ernaux, Houellebecq, Laurens, 

Louis, Nothomb, Vigan.  

Não é muito arriscado afirmar que há uma proliferação, nos últimos anos, de 

textos autoficcionais, acontecimento que as revistas literárias tais como Le Magazine 

littéraire1 apontam com certa frequência em dossiês especiais. A autoficção é um gênero 

dinâmico e plural, que não possui território definido. Embora em todos os textos 

analisados o autor se desfaça do diktat do autor-morto (BARTHES, 1973) e inclua-se na 

sua narrativa, a condição do autor-vivo não parece mais suficiente para definir as 

vertentes intrínsecas da autoficção. Destacam-se dois movimentos internos que podem 

ser entendidos como relações do eu, o autor, com o tempo: de um lado, as narrativas do 

passado que revisitam as experiências do autor (autoficções anamnésicas); do outro, as 

narrativas nas quais o autor, presente como personagem, testemunha ou (supostamente) 

vivencia os acontecimentos (autoficções da atualidade); e cada vertente segue suas 

próprias injunções. 

 

Narrativas anamnésicas 

O “romance memorial” de Régine Robin ilustra perfeitamente esse tipo de 

narrativa autoficcional: tratam-se de obras nas quais um indivíduo, um grupo ou uma 

sociedade pensa seu passado modificando-o, deslocando-o, deformando-o, inventando 

lembranças ou um passado glorioso. Essa definição cabe às obras de Amélie Nothomb, 

Annie Ernaux, Christine Angot, Arthur Dreyfus ou Édouard Louis, autores que usam o 

exercício literário no intuito de revistar o passado, apesar de divergências nas perspectivas 

do processo anamnésico que levam a quatro subcategorizações das narrativas 

autoficcionais: as nostálgicas, as sociológicas, as psicanalíticas e as políticas.  

                                                           
1 “L’autofiction attaquée par l’exofiction”, em Le Magazine littéraire¸ agosto de 2016, Paris. 
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Em Ni d’Ève ni d’Adam, Amélie Nothomb conta a (sua) história amorosa com 

um jovem japonês de boa família que ela encontrou lecionando francês enquanto estava 

morando lá. Com muita saudade, ela descreve seu passado no Japão, onde ela nasceu e 

ficou até os cinco anos de idade, mas em nenhum momento ela propõe-se a algum tipo 

de análise. Trata-se da evocação do passado para celebrar a lembrança, a volta para casa 

(em grego, nostós), com uma conotação positiva e carinhosa; eis uma narrativa 

meramente nostálgica.  

Mas as autoficções que revisitam o passado não são todas felizes, bem pelo 

contrário. A grande maioria relata episódios de vida doloridos e violentos que foram 

superados pelo preciso ato de reconstrução. Neste sentido, a abordagem sociológica 

marca uma ruptura por considerar o eu como um objeto de campo. Em Mémoire de Fille 

(2016), Annie Ernaux relata sua própria experiência do descobrimento da sexualidade, 

evento sofrido que a autora tenta analisar ao longo do texto. Ela reconhece seu exercício 

literário como uma proposta que se aproxima das ciências sociais e produz narrativas que 

enfatizam a miséria do meio do qual ela vem: “Eu não construo uma personagem de 

ficção. Eu desconstruo a menina que eu fui.” (2016, p. 56). Pois o que a interessa resume-

se em “explorar o buraco entre a espantosa realidade do que está acontecendo, no 

momento em que está acontecendo e a bizarra irrealidade que veste, anos depois, o que 

aconteceu” (2016, p. 151).  

O caso dos textos de Christine Angot é bem diferente. Pois a narrativa 

autoficcional também tem um poder catártico, alinhando-se numa vertente psicanalítica. 

Em L’Inceste (1999), a autora relata durante as quarenta primeiras páginas uma cena de 

sexo oral, imposta pelo próprio padrasto. Neste caso, não há mais uma proposta de análise 

do eu como ser social, mas como ser pensante que tenta se reconstruir através da confissão 

– a fala – de um evento traumático, abordagem que Arthur Dreyfus também escolheu para 

escrever Histoire de ma sexualité (2014) que propõe fragmentos de memória de sua 

infância em relação à sua sexualidade. No seu ensaio, Vilain explica a dinâmica das 

narrativas psicanalíticas:  

Pela ficcionalização dos personagens sob o olhar do leitor, a escrita 
romanesca seria uma escrita implícita do eu, e ao mesmo tempo um 
meio, muito mais sútil que a escrita autobiográfica, para fazer sua 
terapia. (VILAIN, 2005, p. 88) 
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Por fim, não há como não perceber uma missão política quando a narrativa trata 

das injustiças sofridas por grupos minoritários. En finir avec Eddy Bellegueule (2014) de 

Louis conta a luta infantil do autor para sair de seu miserável meio social que condenava 

sua condição homossexual. Louis trabalha como sociólogo especialista em Pierre 

Bourdieu e homenageou o filósofo Michel Foucault com o título do seu segundo romance, 

Histoire de la violence (2016) que faz referência à Histoire de la sexualité. Neste sentido, 

o livro de Louis pode se ver como um manifesto defendendo os direitos LGBT, postura 

do texto que o autor reivindica em várias entrevistas2.  

 

Narrativas da atualidade: da autoficção à atoficção 

O que aparece como grande diferença com as autoficcões dos anos 1970 é a 

emergência de narrativas do presente. Em D’autres vies que la mienne (2009), Emmanuel 

Carrère define seu trabalho de escritor na contracapa do livro. Foi-lhe pedido narrar a 

catástrofe que vivenciou em suas férias no Sri Lanka em 2004, quando um tsunami atingiu 

a costa do país provocando um desastre material e humano: “Alguém me falou então: 

você é escritor, porque você não escreve a nossa história? Foi um pedido, eu aceitei” 

(2009, contracapa). Do mesmo modo, David Foenkinos publica um livro chamado 

Charlotte (2014) que conta a história de uma pintora judia alemã deportada e assassinada 

em Auschwitz durante a Segunda Guerra mundial enquanto estava grávida. Com a mesma 

postura que Emmanuel Carrère, Foenkinos se inclui dentro de sua narrativa, à maneira de 

um jornalista que investiga o caso:  

 

Um dia, entrei na escola dela.  
Garotas estavam correndo na entrada.  
Pensei em Charlotte que poderia ainda estar com elas.  
Na secretaria, fui acolhido pela coordenadora pedagógica.  
Uma mulher muito afável, chamada Gerlinde.  
Expliquei a razão da minha presença. (FOENKINOS, 2014, p. 27) 

 

Nestes dois casos, não se trata mais de revisitar o passado do autor, mas de 

colocar em cena na atualidade a figura social do escritor. Portanto, questiona-se a 

etimologia do termo “autoficção”, originalmente fusão de “autobiografia” e “ficção”: sob 

a luz da produção literária contemporânea, é possível construir uma nova genealogia 

baseada na proximidade entre o prefixo grego αὐτός, autós (“si-mesmo”) e a palavra 

                                                           
2 A exemplo: http://www.franceculture.fr/emissions/le-carnet-dor/page-111-sexe, visto em 18.01.2014.  
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latina auctor (“autor”) para pensar a autoficção não mais como uma “biografia de si”, 

mas como uma “biografia do autor”. De “autor”, vindo do latim “augere” que também 

gerou a palavra “ator”, distinguem-se o autor e o ator, remetendo à dicotomia barthesiana 

que opõe o escritor (“écrivain”) e o scriptor (“écrivant”) (BARTHES, 1964). Nesta 

perspectiva, as narrativas autoficcionais protagonizando o autor como pessoa pública 

escrevendo sua própria condição de escritor reconhecido, dão luz a uma nova vertente 

autoficcional ainda não explorada, que pode chamar-se de “atoficção”. A atoficção refere-

se a uma narrativa na qual o escritor-ator, figura pública e midiática reconhecida, coloca-

se em cena, atuando no tempo presente. O eu sendo ator da vida, é uma consequência 

natural que o eu do autor também torna-se ator, tanto na vida quanto no seu texto, 

misturando os dois mundos. Aliás, é muito interessante notar que vários escritores da 

nova geração (entre 20 e 35 anos) já fizeram curso de teatro para tornar-se atores e 

desistiram: Joël Dicker, Arthur Dreyfus, Édouard Louis ou Leila Slimani, entre vários 

outros.  

Mas como entender a atoficção? Em suas Metamorfoses, Ovídio relata a história 

do reio de Chipre e escultor, Pigmaleão, que se apaixonou por uma estátua representando 

a mulher ideal que saiu das suas próprias mãos; a deusa Afrodite, vendo que o rei não 

encontrava uma mulher mais bela e pura que a estátua, transformou a obra de arte numa 

mulher de carne e osso para ele viver feliz.  

No caso dos escritores-atores conforme definidos aqui, pode estabelecer-se um 

paralelo entre o mito do Pigmaleão e o mito de Narciso que o mesmo Ovídio descreve. 

Segundo o poeta, um belo rapaz se apaixonou pelo seu próprio reflexo e morreu. 

Fusionando Pigmaleão e Narciso, no caso da atoficção, o escritor-ator incorpora tanto 

Narciso, pessoa bela e desejada, quanto Pigmaleão, que se apaixona por sua própria 

criação, sua estátua-livro. Vilain resume a ideia nestes termos:  

O narcisismo talvez se explique menos aqui pela imagem produzida 
pela autobiografia do que pela ação de produzir esta imagem de ele-
mesmo, menos pelo fato de se olhar em um outro do que pelo gesto 
jubilatório do qual os autobiógrafos desde Rousseau fizeram um 
verdadeiro topos, de se ver escrever e, portanto, de se considerar 
seriamente como ego scriptor. Do mesmo modo que Pigmaleão se 
adora no que ele cria, temos o sentimento que o autobiógrafo se adora 
no que ele escreve e goza de dizer que ele escreve. Com um bonito 
“narcisismo intelectual”, ele sempre precisa constatar que ele escreve 

para se realizar na sua arte, afirma-lo para se revelar a ele-mesmo e 
revelar aos outros quem ele é, justificá-lo para se aproximar do ideal 
que ele deseja alcançar. (VILAIN, 2005, p. 20-21).  
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No gênero atoficcional das narrativas da atualidade, o autor pode tanto ser um 

escritor-jornalista (Carrère, Foenkinos), quanto um escritor-ator. Neste último caso 

cabem quatro obras do nosso corpus: Quitter la ville de Christine Angot, Un Roman 

français de Frédéric Beigbeder, Pétronille de Amélie Nothomb ou ainda La Carte et le 

territoire de Michel Houellebecq. No que diz respeito às obras dos escritores-jornalistas 

que colocam-se como testemunhas de outras vidas, já existe um termo novo criado por 

Philippe Vasset, escritor e ensaísta em um artigo publicado no jornal Libération em 2013: 

fala-se de “exoficção”, ou seja, de uma biografia ficcional. No entanto, para as obras 

remetendo à figura do escritor-ator, não há ainda nenhuma denominação.  

 

De si a selfie 

Entrevistado no programa3 radiofônico Le Carnet d’or transmitido pela France 

Culture em janeiro de 2014, Arthur Dreyfus confessa que Histoire de ma sexualité nasceu 

na forma de “um pensamento, uma pequena bolha que surge quando eu tiro uma foto de 

uma zona do meu cérebro com o filtro da sexualidade”. Nestes últimos anos, as ficções 

de autores famosos escrevendo sobre eles mesmos, com eles mesmos, por eles mesmos 

se tornaram um ritual na carreira dos escritores franceses contemporâneos, justamente 

como selfies ou autorretratos literários instantâneos, fotografando não só mais o “eu” 

como também o “autor”. Na contracapa do ensaio de Vilain em defesa da literatura 

autoficcional, lê-se: “Narciso, não sou eu, somos nós.” Portanto, considerando essa nova 

tendência tanto social quanto literária, que imita as relações do eu nas tecnologias 

modernas de comunicação, pode-se conceitualizar uma nova vertente dentro da atoficção: 

a literatura-selfie.  

Eleita “palavra do ano” em 2013 pelo Oxford English Dictionary, o selfie, 

autorretrato instantâneo, surgiu na era da revolução digital com a propagação das 

tecnologias móveis e o desenvolvimento das redes sociais, mudando a relação dos 

indivíduos com eles mesmos em um período que acompanha a multiplicação de obras 

autoficcionais na literatura francesa contemporânea. Essa nova conjuntura levanta uma 

questão essencial: existe um tipo de relação entre a interferência das tecnologias 

modernas na vida dos indivíduos e o próprio conceito de autoficção? Para responder, é 

preciso entender que as tecnologias influenciam o modo de pensar. Segundo a teoria de 

Marshall McLuhan, filósofo canadense especialista das mídias, “a mídia é a mensagem” 

                                                           
3 http://www.franceculture.fr/emissions/le-carnet-dor/page-111-sexe, 18.01.2014.  
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(1964), ou em outras palavras, o fato de integrar no cotidiano a noção de selfie, tanto 

prática quanto conceitual, pode influenciar sobre a produção literária de um autor. 

A literatura-selfie leva em conta a recepção social das escritas de si e brinca com 

a forma. Trata-se de um novo tipo de autoficção que enrola uma narrativa dentro de uma 

outra, colocando várias camadas para melhor, como diz Vilain, “construir o mito de si” 

(2005, p. 123). Engloba obras autoficcionais de tipo atoficção, escritas por autores 

reconhecidos propondo narrativas que os coloca em cena, na maneira de um autorretrato 

literário instantâneo, fotografando não só mais o eu como também o “autor”, figura 

pública. Portanto, são necessários quatro componentes para constituir uma narrativa-

selfie: a identidade real do autor (nome, espaço, meio social) deve ser a mesma que a do 

narrador; a ação deve acontecer na atualidade (tempo presente ou passado recente); os 

acontecimentos devem ter uma parte ficcional; enfim, o autor deve ser reconhecido no 

espaço público para cumprir o tácito pacto de identidade com o leitor. Assim, quando as 

narrativas anamnésicas analisam o eu passado e que o escritor-jornalista relata os fatos de 

uma história real como testemunha, o escritor-ator tira uma foto dele que ele apresenta ao 

mundo. E não há como não entender a literatura-selfie sem considerar a dimensão lúdica 

do exercício literário e provocativo, como foi no caso de Un Roman français de Beigbeder 

que foi escrito para se vingar das longas horas passadas na prisão preventiva e cuja 

história foi dedicada ao policial que pretendeu o autor. 

 

Uma literatura de todos? 

Durante muito tempo, e ainda hoje, a autoficção foi considerada como um gênero 

menor. Em um artigo intitulado “Le Moment sauvage de l’autobiographie : le tournant 

des années 1990” apresentado em 2012 no coloque de Cerisy na França e publicado em 

Lisières de l’autofiction (2016) sob a direção de Arnaud Genon e Isabelle Grell, grandes 

especialistas das narrativas autoficcionais francesas, Thomas Clerc, escritor e ensaísta, 

lembra do nascimento do gênero nos anos 1970:  

Lembremos que a autoficção se construiu contra a autobiografia, como 
explica seu fundador: “Autobiografia? Não. É um privilégio reservado 

aos importantes deste mundo no fim da vida e num estilo bonito.” 
[citando DOUBROVSKY, Serge. Fils. Paris: Galilée, 1977]. (GENON 
& GRELL, 2016, p. 279) 

 

Já nos anos 90, Gilles Deleuze, em Critique et clinique (1993), condenava este 

tipo de prática literária: “A literatura começa apenas quando nasce em nós uma terceira 

pessoa que nos desfaz do poder de falar eu.” (DELEUZE, 1993, p. 13). Na mesma 
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perspectiva, em seu artigo intitulado “Le Pacte autobiographique et le destinataire”, 

Mirna Velcic-Canivez reconhece que “para contar sua vida, é preciso ter o direito de 

fazê-lo” (VELCIC-CANIVEZ, 1997, p. 246). Neste contexto, a autoficção parece ter se 

construído em resposta à hegemonia da elite sobre o gênero autobiográfico, elaborando 

uma proposta democrática, como resume Thomas Clerc: “Uma vez que a autobiografia é 

reservada a uma elite, a autoficção será para todo mundo” (GENON & GRELL, 2016, 

p. 280). Porém, como explicar que um gênero ontem desprezado pela elite seja hoje 

louvado por ela? O fato de vir de escritores reconhecidos como Beigbeder ou 

Houellebecq, apesar de eles produzirem tipos diferentes de autoficção, questiona a 

posição do gênero autoficcional no cenário literário francês contemporâneo. A literatura-

selfie quis romper dar a voz para todos e romper com o mito do autor sagrado, afirmando 

raízes populares, mas funciona na verdade apenas para um círculo de grandes autores. 
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TEMPO, VIDA, POESIA: MATÉRIA E MEMÓRIA NA PROSA 

DRUMMONDIANA 

Thadeu Togneri Moreira  (UERJ) 

Orientadora: Carmem Lúcia Negreiros de Figueiredo (UERJ) 

RESUMO: O presente trabalho aborda "Tempo, Vida, Poesia", obra ainda pouco estudada de 
Carlos Drummond de Andrade, publicada em 1986, produto final de uma série de oito 
entrevistas radiofônicas concedidas à amiga e jornalista Lya Cavalcanti, veiculadas, todos os 
domingos, pela PRA-2, Rádio Ministério da Educação e Cultura, na década de 1950. Objetiva-
se no contexto de “Tempo, Vida, Poesia", apreciar o trabalho literário da narrativa enquanto 

‘media’ fundamental da recordação que se projeta sobre a memória dos vestígios 

autobiográficos do autor. Neste sentido, a “performance” singular do prosador em foco permite 
identificar o percurso de "uma vida literária" , principalmente na empatia que estabelece com o 
receptor e a matéria da recordação e memória constituídas em imagens, que figuram sua própria 
complexidade subjetiva enquanto “personagem”. A riqueza poética do artifício de escrita encena 
a oralidade da experiência singular do narrador, possibilitando uma compreensão ampliada do 
fazer literário em foco, principalmente no que se refere à auto-ironia e  ao humor em relação à 
matéria da recordação e memória de sua própria vida, reatualizando leituras e críticas ao corpo 
canônico de seus escritos. Esta característica da obra permite analisar os traços do perfil 
autobiográfico do narrador que se integram harmonicamente à memória autobiográfica dos 
intelectuais no período do Estado Novo e à memória sócio-cultural do país, na medida em que a 
memória intelectual do autor, como crítico de seu tempo, contribui para ampliar a percepção de 
organização da cultura nacional entre 1920 e 1950. 
Palavras-chave: Matéria. Memória. Prosa poética drummondiana. 

 

 O debate acerca da cultura brasileira constitui uma tradição entre os escritores 

nacionais, manifestando um traço constante, que permite delinear o roteiro de um 

"itinerário intelectual coletivo", principalmente no que se refere a um processo contínuo 

de representação da identidade cultural nacional (ORTIZ,1994,p.13). Neste contexto, 

destaca-se o papel particular do escritor brasileiro como elemento fundamental na 

relação entre "grupos criadores e grupos receptores de produção cultural" nas 

sociedades modernas, principalmente no que se refere à disseminação da civilização 

europeia, à crítica dos ideais iluministas e à compreensão acerca da expansão do 

capitalismo nas sociedades periféricas pós-coloniais (CÂNDIDO,1980,p.83-84). A 
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profissionalização do escritores em foco, enquanto instituição representativa de uma 

coletividade nacional, manifesta uma profunda reflexão acerca da dialética que permeia 

as "relações entre localismo e cosmopolitismo" na constituição social brasileira 

(SANTIAGO,1978,p.18). Coube ao escritor não somente a descrição poética da 

realidade local, mas constituir a complexidade prosaica de uma voz que busca 

inscrever-se na história da civilização ocidental. A literatura brasileira é pródiga em 

narrativas literárias, algumas autobiográficas, que evidenciam o debate de escritores 

enquanto agentes representativos da cultura local, marcadamente pelo exercício de suas 

atividades jornalísticas e literárias efetivadas na composição da história nacional. Tais 

narrativas manifestam certa frequência coletiva de simultaneidades na reflexão acerca 

da "realidade brasileira" pela consciência de alguns representantes, evidenciando uma 

"tradição discursiva" que se perpetua desde a imprensa periódica no romantismo 

(VELLOSO,1987,p.3).  

 No discurso proferido durante a fundação da Academia Brasileira de Letras em 

1897, Machado de Assis problematiza com maestria alguns dilemas na atuação do 

escritor, assinalando principalmente a relevância histórica da instituição acadêmica, 

caracterizada então através de uma emblemática metáfora do trabalho intelectual: 

"Machado de Assis se refere à Academia como uma 'torre de marfim', onde os 

intelectuais se refugiariam no mundo das idéias, tendo como único objetivo a 

preocupação literária" (VELLOSO,1987,p.8). O autor evidencia um papel 

contemplativo do intelectual em relação ao mundo, cabendo-lhe apenas a reflexão 

acerca da realidade nacional sem envolvimento direto com as "lutas sociais". Tal 

perspectiva também permite delinear, na concepção de Machado, a ideia de que "é 

preciso se retirar, se distanciar para melhor refletir sobre a realidade: ver 'claro e 

quieto'", asseverando certo risco enfrentado pelos escritores brasileiros no início do 

século, especialmente no que se refere aos grupos de autores que demonstravam uma 

perspectiva acentuadamente crítica em relação à sociedade através da "literatura social" 

(VELLOSO,1987,p.9). Acerca desses aspectos tradicionais particulares do escritor 

brasileiro, perspectiva-se no contexto do Estado Novo um complexo 

redimensionamento no trabalho dos intelectuais, cujas consequências permitem ampliar 

a compreensão do perfil de atuação dos indivíduos em  foco. Sobre esse fator, Mônica 

Pimenta Velloso complementa: 
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No Estado Novo o intelectual responde à chamada do regime que o 
incumbe de uma missão: a de ser o representante da consciência 
nacional. Reedita-se, portanto, uma idéia já enraizada 
historicamente no campo intelectual. O que varia é a delimitação 
do espaço de atuação deste grupo da torre de marfim para a arena 
política - , permanecendo o seu papel de vanguarda social. O 
trabalho do intelectual agora engajado nos domínios do Estado 
deve traduzir as mudanças ocorridas no plano político. 
(VELLOSO,1987,p.11) 

 

 O ingresso de Getúlio Vargas na Academia Brasileira de Letras em 1943 

assinala uma reconfiguração particular neste debate acerca da atuação tradicional dos 

escritores, principalmente ao criticar a metáfora machadiana da "torre de marfim" em 

contraposição à profissionalização do trabalho de escrita requerida pela "ideologia de 

Estado" emergente nos anos 30, delimitando a participação dos intelectuais no âmbito 

de um "projeto político-pedagógico" dedicado à popularização e difusão ideológica do 

regime: enfocar o vínculo dos intelectuais com este projeto evidencia as relações entre 

propaganda política e educação no Estado Novo (1937-1945).  

 Destacam-se neste contexto uma cooptação problemática dos intelectuais no 

referido projeto de governo, visando a articulação entre uma política nacional de 

educação e cultura eruditas e o controle das comunicações pelo "Departamento de 

Imprensa e Propaganda (D.I.P)", bem como a consolidação de políticas públicas para 

educação e saúde centralizadas, amparando a construção ideológica de um Estado 

nacional autoritário; aspectos que modificam significativamente as relações de 

localismo e clientelismo características no cenário da Primeira República (1989-1930). 

Assim, os relatos de Carlos Drummond de Andrade em "Tempo Vida Poesia", além de 

retomarem o complexo dilema da torre de marfim, trazem uma reflexão substancial 

acerca dos intelectuais e de sua atuação em políticas culturais no Estado Novo, tratando 

principalmente das contribuições do escritor neste projeto de governo enquanto chefe de 

gabinete no "Ministério da Educação e Saúde", administrado por Gustavo Capanema 

(1934-1945).  

 Além disso, a narrativa em foco traz cenas privilegiadas na história da literatura 

brasileira: a mocidade do Café Estrela em Belo Horizonte, o encontro com os 

modernistas paulistanos, as correspondências estabelecidas entre seus contemporâneos 

como heranças na sua geração de modernistas. Sendo assim, este trabalho busca 

verificar em que medida "Tempo, Vida, Poesia" contribui na reconstituição e 
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atualização da memória do movimento modernista mineiro e, consequentemente, do 

modernismo em escala nacional. Em "Tempo, vida, poesia" Drummond fala contra o 

senso comum do corpo canônico de seus próprios escritos, que isolam sua relevância 

subjetiva enquanto poeta, desconsiderando também o “narrador”, que ora assevera uma 

consideração indispensável de seu trabalho prosaico enquanto mecanismo para 

evocação de uma memória coletiva: “Falando da vida ou ‘mostrando-se viver’, o 

entrevistado, no jogo dialético com seu entrevistador, contribuirá sempre, mesmo sem 

se propor, para o ‘acervo’ comum” (ARFUCH,2010, p.159).  

 O livro também aborda as críticas negativas que Drummond recebeu por seu 

poema de projeção nacional publicado na "Revista de Antropofagia" em 1928 e por 

"Alguma Poesia (1930)"; o narrador chega a confabular as piadas feitas pelos 

professores de língua portuguesa brasileiros no contexto acerca deste seu poema e das 

obras produzidas também por outros poetas do movimento de 1922. A obra traz ainda 

curiosos desdobramentos deste contexto, como "O Soneto que explicava a pedra", 

produzido por João Alphonsus e publicado da "Folha da Manhã-SP (1942)"; o narrador 

confessa que esta publicação o fez pensar "candidamente" ter solucionado o "problema 

de incompreensão pública", mas novos desdobramentos imprevisíveis de recepção, 

agora sobre os dois poemas, continuaram se reproduzindo pela vida de Drummond. 

Acerca da amplitude desta problemática na compreensão perfilar de sua vida e obra, o 

narrador destaca: 

 

Professores de português, ainda sem curso de letras, geralmente 
bacharéis de formação literária convencional, espalhavam pelo Brasil 
inteiro, nos ginásios, que o modernismo era uma piada ou uma 
loucura, e como prova liam o poeminha da pedra. Sucesso absoluto de 
galhofa. Imagem gravada na mente de milhares de garotos, que daí 
por diante assimilariam o conceito de modernismo-pedra-burrice-
loucura. Em 1934, vim para o Rio servir no gabinete de Gustavo 
Capanema, Ministro da Educação. O autor da pedra em posição-chave 
no Ministério que cuida do ensino! O solecismo 'tinha uma pedra', em 
lugar de 'havia uma pedra', erigido em norma oficial de linguagem... 
Capanema sempre foi o mais indulgente dos homens. Não se podia 
atacar o Estado Novo, porque a censura do DIP vigiava e rosnava. 
Mas atacar o Capanema, podia; ele dava liberdade, e além do mais não 
tinha cobertura política em Minas, onde Benedito de Valadares lhe 
fazia pirraças enciumadas. Então, pau no Capanema. Entre outras 
coisas, a pedra servia para mostrar que só podia ser maluco um 
Ministro que tinha secretário maluco. Mais de uma vez me disseram: 
'Engraçado, eu pensava que o senhor fosse débil mental, mas agora, 
vendo que providencia o andamento dos processos e faz as coisas 
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normalmente, vejo que me enganei. Desculpe: foi por causa da pedra 
no caminho...' (ANDRADE, 1986,p.51) 

 

 Os referidos desdobramentos deste cenário na voz do narrador permitem 

explicar traços significativos de tensão e complexidade na integração dos mais variados 

grupos de intelectuais ao regime, bem como a própria organização social gerada a partir 

dele. A composição do "Ministério da Educação e Saúde", bem como as articulações 

significativas entre alguns literatos modernistas e seu interesse pela gestão direta das 

políticas públicas brasileiras, esclarecem a culminância e articulação de um projeto 

modernizante de longo prazo que sedimenta pilares arquitetônicos, ideológicos e 

estéticos de cidadania na Era Vargas, evidenciando investimentos significativos do 

governo na legitimação pública do regime ditatorial através da propaganda política. Por 

conseguinte, inspirados pelas utopias que despontam no cenário político internacional 

dos primeiros decênios do século XX, pode-se delinear na atuação do intelectuais 

brasileiros do contexto um certo senso de missão, traduzido pelo "sentimento de não-

identificação com a sociedade tal como esta se apresenta, o que pode traduzir-se por 

uma rejeição do status quo e constituir a fonte do desejo de transformar tal sociedade"¸ 

característica que muito lhe aproxima da problemática implicada no estudo da 

"intelligentsia" Russa  e Polonesa do século XIX (MARTINS,1986,p.3). Entretanto, o 

custo da ampla rede de modernização estatal promovida pela Era Vargas revela que a 

"forma de alienação"  intuída pelos intelectuais brasileiros já no início do século XX 

pôde situar-se predominantemente nos domínios da subjetividade e da criação literária, 

pois há uma evidente "decalagem pressentida ou vivida entre, de um lado, a sociedade 

desejada a partir de uma certa visão de mundo e, de outro, a sociedade tal como se 

apresenta, a sociedade 'real'" (MARTINS,1986,p.4).  Embora o período do Estado Novo 

represente uma profunda transformação nas concepções de cultura no Brasil, 

consolidando uma consciência democrática sobre a progressiva universalização da 

educação pública e da cultura erudita, a mobilidade social na estrutura burocrática em 

desenvolvimento ainda está condicionada ao acaso: as ideias da razão instrumental - 

cujo eixo sustenta-se na justificação da disciplina, da eficiência e da organização - 

miscigenam-se às leis das relações pessoais e da subserviência, evidenciando as relações 

de patronato e de favor que conduzem aos benefícios do emprego público.  

 Nesse sentido, em meio às complexidades reiteradas na indisociabilidade entre 

estética, ideologia e política no referido contexto, prevalecem as lembranças da 
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“mocidade remota” em Belo Horizonte, reunindo-se no “Café Estrela” para discutir as 

possibilidades e os rumos de uma ainda futura vida literária com os amigos Abgar 

Renault, Milton Campos, Pedro Nava, João Alphonsus, Gustavo Capanema e Emílio 

Moura, tempo em que Drummond assevera: “Escrever era bom, sobretudo para mostrar 

aos companheiros de café, quando cada um de nós sacava do bolso os seus produtos 

literários do dia e expunha-os à critica informal dos outros” (ANDRADE, 1986,p.49). O 

encontro com a caravana dos modernistas de São Paulo na capital mineira, em 1924, 

com a presença do poeta francês Blaise Cendrars, Tarsila do Amaral, Oswald e Mario 

de Andrade.  

 Um percurso de reminiscências sabiamente redirecionadas em alguns momentos 

pelo roteiro de perguntas da jornalista, entrevistadora e amiga Lya Cavalcanti, 

solicitando-lhe maiores detalhes acerca de certa liderança exercida por Drummond em 

meio à juventude de literatos modernistas mineiros, posição que foi atestada por Emilio 

Moura nos depoimentos cedidos ao jornal "Diário de Minas" em 19/10/1952, mas que o 

narrador contesta veementemente discordando de sua relevância individual na crítica do 

amigo, afirmando:"- Emílio atribuiu-me uma posição que eu não tive. Os amigos, de tão 

perto que estão de nós, podem atribuir-nos dimensão maior do que a real. Os que se 

colocam a certa distância avaliam melhor" (ANDRADE, 1986,p.95). Partilhando desta 

perspectiva, compreende-se a narrativa em foco como uma representação particular do 

tempo, corporificada na mutualidade comunicativa que estabelece entre o ser e o 

universo que o cerca, a vida do sujeito em meio a um conjunto complexo e plural de 

indivíduos, alguns anos de pequenas histórias que se reconfiguram em momentos 

decisivos da vida literária nacional. Matéria e memória sobrepostas ou descontínuas, na 

medida em que “a percepção dispõe do espaço na exata proporção em que a ação dispõe 

do tempo”(BERGSON,1999,p.29). Acerca deste aspecto característico da produção 

narrativa autobiográfica dos intelectuais modernistas no contexto histórico em questão, 

Mario de Andrade nos fornece uma reflexão que permite mapear certa frequência do 

debate sobre a literatura nacional no âmbito das memórias coletivas em foco:  

 
"Já é tempo de observar não o que um Augusto Meyer, um Tasso 
da Silveira e um Carlos Drummond de Andrade têm de diferente, 
mas o que tem de igual. E o que nos igualava, por cima de nossos 
dispaupérios individualistas, era justamente a organicidade de um 
espírito atualizado, que pesquisava já irrestritamente radicado à sua 
entidade coletiva nacional" (ANDRADE,1972,p.243). 

 

585

MUSEU1076
Pencil



7 

 

 No que se refere aos redimensionamentos críticos desta reflexão, "Tempo, vida, 

poesia" é uma narrativa da história em movimento de passagem, captado no contraste 

das imagens que o narrador armazena e transfigura para a constituição de si também na 

poesia, como na lição de vida do movimento antropofágico, consume a cultura universal 

e local para constituir a memória de uma literatura efetivamente nacional. O texto em 

foco ainda é riquíssimo em detalhes sobre a Revolução de Barbacena em 1930 e a 

presença de Drummond no local enquanto auxiliar de gabinete do Secretário de Interior 

Cristiano Machado, que pouco tempo depois seria substituído por Capanema. Traz um 

panorama sobre a ampla rede comunicativa que se desenvolveu entre Drummond, 

trabalhando com redator nos jornais "Minas Gerais", "Estado de Minas" e "Diário da 

Tarde" simultaneamente, e os modernistas de São Paulo através da "Revista de 

Antropofagia", tempo em que o narrador revela ter se iniciado na "aventura do Verso 

Livre", cabendo destacar também que Drummond narra especificamente como 

iniciaram-se suas correspondências epistolares com Mário de Andrade pouco tempo 

depois do referido encontro com a caravana de paulistas que visita Belo Horizonte em 

1924.  

 Em "Tempo Vida Poesia", a recordação e a memória enquanto uma constelação 

de imagens no território da escrita poética de si asseveram a relevância de compreender 

a experiência do escritor num conjunto ainda mais amplo de simultaneidades de 

relações intra e intertextuais; principalmente enquanto confluência de acontecimentos 

históricos que resultaram no seu trabalho em verso e prosa, e na comunhão de seus 

escritos enquanto memória de uma coletividade de contemporâneos com os quais 

compartilhou a vida literária.  A Academia de Itabira e a pertença do narrador a ela, em 

detrimento da Academia Brasileira de Letras, mostram a preferência pelo lugar menor, 

pela humildade, pelo papel do aprendiz volante. As imagens de seus conterrâneos e 

contemporâneos através das metáforas temporais da memória que se transfiguram no 

território da escrita em companheiros da vida literária compartilhada; principalmente 

pelas imagens que marcaram sua constituição identitária desde o nascimento na 

condição de "aprendiz local" com os "mestres sedentários" de sua terra até seu percurso 

efetuado enquanto "aprendiz volante" dela na carreira de jornalista até o trabalho como 

escritor-funcionário, laborando ativamente no projeto político e cultural do Estado 

Novo. 
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 ...EU ESCREVO EU ESCREVO EU... 

 

Tiago Monteiro Velasco (PUC-Rio)1 

Heidrun Krieger Olinto (PUC-Rio) 

 

RESUMO: O presente trabalho é um experimento de escrita de si literária, de cunho teórico-
prático, a partir da indagação sobre possíveis formas autobiográficas que ensaiam respostas 
plausíveis face à incredulidade com relação a grandes narrativas fundadas sobre a ideia de um 
sujeito supostamente autônomo, autoconsciente, integrado. O formato experimental deste 
trabalho é um ensaio para chegar ao formato final da minha tese. A metanarrativa aqui apresentada 
reflete não somente sobre o processo de escrita, mas também sobre a “invenção” de um narrador 

autocentrado durante a escrita. Este trabalho se justifica dentro de uma perspectiva construtivista, 
de autores como Benhard Poerksen e Siegfried J. Schmidt, que compreende que a realidade, bem 
como objetos, é construída pelo observador, de forma intersubjetiva. O conhecimento e o acesso 
à realidade são apreendidos e construídos por sujeitos históricos, a partir de seus aparatos 
cognitivos, inseridos em contextos socioculturais específicos. O foco deste texto passa do objeto 
para processos de construção; em vez de perguntar “o quê”, cuja resposta seria o objeto, explicar 

o “como”, que leva o pesquisador, como um observador de segunda ordem, à compreensão e ao 

desvendamento do processo de construção deste objeto. O formato experimental mostra-se não 
só como um espaço em que o percurso da pesquisa pode ser desvelado, explicitando dúvidas, 
dificuldades, confortos e desconfortos que surgem durante o período de doutorado, mas também 
se apresenta como o lugar de encenação e construção deste autor e futuro doutor em Letras no ato 
da escrita. Este experimento de escrita de si literária deve ser compreendido como performance 
do autor tanto na construção do texto quanto em sua vida pública. Mas, nessa fusão entre real e 
ficcional, se dá também a performance do narrador, em processo durante o próprio ato da escrita 
objetiva, deste modo, uma construção identitária móvel, em aberto.  
Palavras-chave: Escrita de si. Autobiografia. Autoficção. Escrita criativa. Performance. 

 

Nasci em 1980, no Rio de Janei... Não, não vou começar assim esse experimento 

de escrita de si literária. Não há nada mais chato do que aquelas autobiografias em que o 

autor opta por contar o dia, o ano, o lugar, o modo, enfim, o seu nascimento. A lembrança 

de como foi, ou melhor, a forma com que lembra do que sua mãe lembra como foi. Uma 

série de dados registrados na certidão de nascimento. Como se dissessem muito sobre ele, 

aquelas letras em um papel roto. Tenho duas certidões de nascimento. Creio que uma é a 

                                                           
1 Bolsista da CAPES. 
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segunda via. Não consigo saber qual é a primeira, ou se há alguma certidão original na 

minha pasta de documentos. Fora qualquer problema burocrático que possa ocorrer, não 

muda em nada sua função: estabelecer que Tiago Monteiro Velasco nasceu em 28 de 

março de 1980 no Rio de  

* * * 

A conversão, a vida exemplar, a autocrítica, o psicologismo, a construção de uma 

personalidade maior do que a vida, a reivindicação da verdade são paradigmas históricos 

da autobiografia, aponta Suzane Nalbatian. Como não cair na armadilha do que já foi 

feito? Poderia reclamar que tudo o que aqui está escrito deve ser lido como se fosse dito 

por uma personagem de romance. Barthes já o fez. Faltam-me respostas. Exponho as 

aflições. Uma tentativa, pela escrita, de ter que lidar com os problemas do objeto que 

construo. Costumo optar por não escrever, apenas ler indefinidamente teóricos e buscar 

referências de literaturas de si. Servem momentaneamente para apaziguar a angústia. 

Logo passa, e a angústia volta mais e mais forte. Desde que Bertha me sugeriu escrever a 

tese como um romance autobiográfico, sinto-me tateando em meio ao que me parece uma 

confusão teórica, à procura de um formato para esta escrita que responda à provocação 

de Serge Doubrovsky: o escritor deve inventar uma escrita própria, consoante a 

paradigmas contemporâneos. Agamben nos ensinou que, para isso, é preciso se 

embrenhar na escuridão. Escrever é meter os pés em terreno m 

* * * 

Cheguei à porta da sala de aula antes do horário. Aguardei, ao lado de uma 

candidata, chamarem meu nome. Não sei se ela passou para o doutorado ou não. A 

memória falha. Já aceitei que é assim. E que será assim nas linhas porvir. Agrada-me 

saber que a instabilidade criadora das deslembranças age sobre este texto. Era a minha 

vez. Havia uma cadeira vazia e, diante dela, três professores. Identifiquei, à minha 

esquerda, Bertha, orientadora da pesquisa que aqui apresento. Os outros dois professores, 

um homem, ao centro, e uma mulher, à minha direita, ainda eram desconhecidos por mim. 

Roberto Bezerra de Jesus e Luiza Keller, depois soube. Estava confiante até o “este 

projeto é tão difícil”, saído da boca de Roberto, abrir a sabatina de doze minutos. Precisei 

de muito esforço para conseguir projetar a voz. Sentia cada pergunta vinda da esquerda e 

da direita como bombas sendo lançadas em uma guerra. Roberto permaneceu calado, 

evidenciando seu papel de agente desestabilizador para que a artilharia tivesse êxito até 

sentir que o objetivo houvesse sido cumprido. Saí da sala com a certeza de que não havia 

sido aprovado. Sentia-me cansado, estilhaçado, sem forças para criar uma narrativa que 
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me unisse novamente. Mas era preciso. Liguei para as pessoas próximas e contei que não 

havia sido daquela vez. Não havia plano B para a minha vida naquele momento. O triunfo 

da racionalização do meu  

* * * 

 A profecia catastrófica do fragmento anterior não se concretizou. Talvez a 

descrição do campo de guerra que foi a entrevista de seleção para o doutorado seja precisa 

somente para o Tiago que entrou naquela sala no fim de 2013. Alguém distinto do que 

estou hoje. Tiago estava fraco, em um processo de separação após doze anos de 

relacionamento. Tentavam retomar a relação vivendo em casas diferentes. Durou pouco, 

alguns meses. Esse Tiago é aquele descrito no conto “Petaluma”. Tiago foi acusado de 

ter reatado para garantir alguma estabilidade emocional e concluir o processo de seleção 

para o doutorado. Talvez ela tivesse certa razão. Enx 

* * * 

Eu-orientador 

– Então, li o seu projeto, mas gostaria que me falasse um pouco dele antes de fazer 

meus comentários. 

A orientanda faz uma cara de desespero. Fica quieta alguns segundos – talvez, 

pareçam minutos para ela. Balbucia palavras genéricas, gagueja. Ela tenta disfarçar a 

tremedeira do corpo. Permaneço quieto, aguardando. Ela avança na explicação do projeto. 

Está confusa. Eu já esperava. Não há problema. Após a breve exposição do que pretende 

fazer, começo a tecer algumas críticas construtivas, apontar alguns problemas do projeto, 

levantar questões para ela pensar. Ela concorda com tudo. Não sei se compreende o que 

falo, mas sempre assente com a cabeça. Às vezes sorri, nervosa. Ao fim, indico uma 

pequena bibliografia para iniciarmos o trabalho. Ela agradece e vai embora. 

Eu-orientando 

– Então, li o seu projeto, mas gostaria que me falasse um pouco dele antes de fazer 

meus comentários. 

Faço uma cara de desespero. Fico quieto alguns segundos – parecem minutos para 

mim. Balbucio palavras genéricas, gaguejo. Tento disfarçar a tremedeira que se instala 

em meu corpo. Bertha permanece quieta, aguardando. Avanço na explicação do projeto. 

Estou confuso. Ela já devia esperar. Não parece haver problema. Após a breve exposição 

do que pretendo fazer, ela começa a tecer algumas críticas construtivas, apontar alguns 

problemas do projeto, levanta questões para eu pensar. Concordo. Acho que ela sabe que 

não compreendo tudo o que fala, mas sempre confirmo com a cabeça. Às vezes sorrio, 
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nervoso. Ao fim, ela indica uma pequena bibliografia para iniciarmos o trabalho. 

Agradeço e  

* * * 

Falar com Bertha me deixa ligeiramente ansioso por um breve período que 

antecede a conversa. Dessa vez, havia um componente extra que alimentava o 

nervosismo: ela iria comentar o meu recém-lançado livro de contos, Petaluma. Havia um 

certo medo de ela não gostar, de falar que essa coisa de escrever ficção não era para mim. 

O receio permanece. Bertha me saudou de forma efusiva. Sentamos ao redor de uma mesa 

redonda na sala dela. E daí seguiram-se momentos de felicidade, alívio, confiança, 

realização. Após alguns dias me dei conta da efemeridade destes sentimentos. Ela havia 

lido parte do livro e gostado. Levou para a reunião duas páginas de anotações e 

comentários a respeito dos contos. Bertha Müller Pires achava que eu escrevia bem a 

ponto de tecer análises críticas e de me chamar de escritor – desde então, assumi a 

alcunha, com mais ou menos convicção, dependendo do estado de espírito ou do 

interlocutor. Temos que trazer essa escrita para a sua tese, não podemos deixar esse 

autodeboche, essa ironia de fora. Seria um desperdício, ela falava, enquanto sugeria uma 

mudança de rumos radical na minha então incipiente pesquisa. A expressão “temos que 

trazer essa escrita para a sua tese” teve a força performática fundacional da garrafa que 

se quebra no casco de um navio ao ser batizado, o ato de elocução que deu as bases para 

que o Tiago Velasco escritor e pesquisador de literatura começasse a ser erguer. A 

segurança de uma pesquisa convencional, cuja resposta praticamente existia a priori, que 

não oferece riscos porque o pesquisador não se permite um envolvimento corpóreo e 

subjetivo havia ruído em instantes. Ela instaurou o caos, abriu um sem número de portas 

ao mesmo tempo, apresentou o pântano, acendeu a luz que, de tão potente, em um 

primeiro momento cega, obrigando-nos a apalpar os objetos, a percebê-los por outros 

sentidos e af 

* * * 

Bastaram alguns encontros para Bertha reconfigurar meu horizonte de 

expectativa. Tivemos uma reunião no dia seguinte à derrota do Brasil por 7 a 1 para a 

Alemanha na Copa do Mundo. Ela lamentou a forma com que a Alemanha venceu. Foi 

uma hora de indicações de leitura, risos e o conselho precioso, talvez o responsável por 

eu não ter sucumbido à ansiedade e à neurose ao longo do doutorado: “não se preocupe 

em escrever agora. Leia tudo o que puder. É o momento de você conhecer o máximo de 

coisas possíveis, de se perder. Se não for assim, o doutorado não serve, você já terá uma 
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resposta pronta, em vez de estar disponível para se surpreender, ter dúvidas, ser afetado”. 

Comecei a ler todo o tipo de texto, entre teoria, ficção, escritas de si, entrevistas, matérias 

de jornal, escritas experimentais. Se no início o percurso parecia estar sendo feito a esmo, 

esta percepção já foi alterada há algum tempo. As leituras se relacionam à medida em 

que, ao lê-las, atribuo sentidos, reescrevendo-as, mentalmente, sob a ótica da pesquisa 

que desenvolvo, e traço as irmandades com outras obras e situações. Se a língua é fascista 

porque obriga a dizer, segundo a lição barthesiana, a academia obriga a escrever, por mais 

que eu tente, neste texto, subverter a retórica da objetividade totalizante cara à razão. O 

prazo, autoritário, colabora na transfiguração não só do lugar-comum que é a vida que 

vivo, mas da escrita mental para a  

* * * 

Em um momento de insônia, escrevi grande parte do que poderia ter sido este 

texto. Escrever ainda tira o sono. Naquela madrugada, durante uma hora, as ideias 

surgiam de forma veloz. Escrevia palavra por palavra até formar linhas inteiras, 

parágrafos longos, os fragmentos que venho praticando nas últimas escritas de si que levei 

a público. Quanto mais escrevia, mais as lembranças eram iluminadas e se prestavam à 

escritura, mesmo que desordenada. Flashes espocavam em minha mente, congelando a 

imagem até se transformar em narrativa – um processo que somente pode ser dividido, 

separado e ordenado de acordo com fins estéticos. Qualquer resquício de sono esvaía-se 

à medida em que o êxtase da produção assumia o controle. Em pouco tempo, a criação 

deu lugar à soberba, que inflou o ego e extinguiu a escrita, satisfeito que estava com a 

crença na própria genialidade. O que escrevi naquela noite insone poderia ser este texto. 

Não é. Não tive coragem de levantar da cama e ligar o computador. Não era apenas medo 

de perder o sono de vez, era muito mais ter que enfrentar as dúvidas que aquele 

pensamento faria emergir, as críticas as quais eu teria que encarar, o fracasso quase certo 

que teria que lidar. Preferi me entregar – ao sono e à deslembrança –, resignado, 

justificando que a memória se encarregaria de dar o tratamento adequado. O que não 

voltasse à tona, nunca teria existido; o que emergisse, após transformações interpretativas, 

recriaria, à sua maneira, o que se passou. É preciso que se diga, no entanto, que estas 

reflexões se deram no próprio momento em que escolho as palavras deste texto, duas, três 

ou quatro semanas após a insônia. Agora também me ocorre que não levantei e escrevi o 

que burilava em pensamento talvez não por fraqueza, mas porque a criação possa ter se 

dado apenas no inconsciente, enqu  

* * * 
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É possível que certos leitores duvidem que este texto seja acadêmico ou mesmo 

uma autobiografia. Talvez tenham razão. Ou talvez seja apenas uma questão de aparência, 

acostumados que estão com retóricas específicas consagradas, que, hoje, apresentam-se 

gastas e insuficientes para se aproximar e falar com o mundo contemporâneo. Mas isso é 

fácil de res 

* * * 

É cada vez mais frequente nas artes contemporâneas a presença de obras de 

categorização indefinida, seja por sua multimiadialidade, seja por suas formas diversas, 

seja pela utilização de suportes efêmeros, seja por romper quaisquer fronteiras de gêneros 

e disciplinas. Frutos estranhos é como a teórica argentina Florencia Garramuño (2014) 

batizou tais práticas estéticas inespecíficas. No que toca à literatura, Garramuño dá 

exemplos de experimentações que “justapõem ficção e fotografia, imagens, memórias, 

autobiografias, blogs, chats, e-mails, ensaios e textos documentários que atestam sobre a 

condição testemunhal da arte contemporânea” (p. 65). Eles eram muitos cavalos, do autor 

mineiro Luiz Ruffato, é um desses frutos estranhos, segundo Garramuño. Nesta obra, 

Ruffato enfraquece a unidade e o ordenamento do romance, ao optar por fragmentos 

heterogêneos entre si, em uma tentativa de incorporar o caos do dia a dia à narrativa. Eles 

eram muitos cavalos, para a teórica argentina, está mais próximo de um “texto instalação” 

do que de um romance: 

A fertilização cruzada entre instalação e literatura se materializa na 
estruturação de um texto composto por fragmentos diversos que enquanto 
materialidades diversas se incorporam no espaço de um livro. Como se o texto 
fosse ele mesmo uma instalação, a sua trama desconjuntada incorpora objetos 
diversos num mesmo espaço, o espaço da escrita. (p. 68-69). 

 Essas práticas artísticas não são meros exercícios estilísticos vazios. Florencia 

Garramuño enxerga nelas o questionamento da “especificidade do sujeito, do lugar, da 

nação, e até da língua” (p. 71). As formas do não pertencimento dos frutos estranhos põem 

em xeque toda uma lógica binária que está no cerne da racionalidade moderna. O ensaio 

termina com Garramuño defendendo que a crítica da arte inespecífica contemporânea 

também deve ser, ela mesma, inespecífica. 

 Para Heidrun Krieger Olinto (2014), a imprecisão, tanto dos objetos de 

investigação quanto de formatos e estilos empregados nos discursos teóricos, é uma das 

marcas dos estudos de literatura nos dias de hoje. Dentre os formatos, Olinto destaca a 

escrita ensaística e a escrita autobiográfica, situadas “em algum ponto entre as 

extremidades polares que atuam em sua construção: ciência-arte, sujeito-objeto, razão-

emoção.” (p. 202). As possíveis vantagens epistemológicas, de acordo com Olinto, seriam 
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o distanciamento das dicotomias positivistas, sobretudo a separação entre forma e 

conteúdo, e o questionamento da possibilidade de se falar de uma linguagem poética por 

meio de uma linguagem inestética.  

 A escrita autobiográfica, além de intensificar certos pressupostos do ensaio, 

permite ao leitor enxergar o que uma escrita acadêmica científica que utiliza a retórica da 

objetividade omite: as emoções, os desejos, as preferências, as convicções ideológicas, as 

ambições, as encenações, as inseguranças, as indecisões dos pesquisadores que afetam as 

suas escolhas teóricas e metodológicas e, portanto, a própria produção do conhecimento 

(OLINTO, 2014).  

Assim, a escrita teórica autobiográfica pode ser compreendida a partir de uma 

epistemologia construtivista, que questiona a possibilidade da neutralidade científica, já 

que reconhece a presença atuante do observador nos processos de investigação. O 

conhecimento e o acesso à realidade são apreendidos e construídos por sujeitos históricos, 

a partir de seus aparatos cognitivos, inseridos em contextos socioculturais específicos. 

“Ao reconhecer o sujeito como lugar empírico da construção de sentidos, o 

construtivismo radical aponta para a necessidade de teóricos desenvolverem uma 

perspectiva metateórica sobre o processo de construção de suas próprias teorias” 

(VERSIANI, 2005, p. 30). Dessa forma, Benhard Poerksen (2013) e Siegfried J. Schmidt 

(2011) sugerem uma mudança de foco: do objeto para processos de construção; em vez 

de perguntar “o quê”, cuja resposta seria o objeto, explicar o “como”, que levaria o 

pesquisador, como um observador de segunda ordem, à compreensão e ao desvendamento 

do processo de construção deste objeto.  

Em “A economia das emoções na crítica e teoria da literatura”, Heidrun Krieger 

Olinto (2009) aponta uma outra tendência nos estudos do fenômeno literário: a introdução 

de princípios de prazer na escrita teórica: 

No centro encontra-se uma reflexão sobre os pressupostos presentes em 
projetos que a partir da segunda metade do século passado manifestam de 
forma crescente um interesse evidente pela reintegração do prazer na 
comunicação literária, com ênfase sobre o próprio espaço da produção teórica, 
expressa por pleitos a favor de uma ciência da literatura hedonista. Essa 
transformação sinaliza, antes de mais nada, a copresença de fatores afetivos – 
antes restritos à dimensão participativa do crítico na relação recepcional entre 
texto e leitor – na elaboração e validação do próprio aparato teórico e 
epistemológico que sustenta a sua análise (p. 148). 

A defesa de uma teoria da literatura hedonista se faz importante à medida que o 

prazer é uma das principais razões pelas quais as pessoas em geral leem ficções, embora 

a crítica esteja mais preocupada com questões semânticas, estilísticas e ideológicas. A 

academia comumente utiliza uma linguagem enfadonha e autocentrada, com um 
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vocabulário próprio, só compreendido entre os pares, de modo que o conhecimento e a 

reflexão produzidos limitam-se aos seus próprios círculos. 

Nesse contexto, a tese-experimento autobiográfico, cujo formato está aqui 

ensaiado, mostra-se como um espaço em que o percurso da pesquisa pode ser desvelado 

– explicitando dúvidas, dificuldades, confortos e desconfortos que surgem durante o 

período de doutorado –, e que, por meio de uma linguagem inespecífica, como o objeto 

construído ao longo da investigação, possa ativar afetos e sensibilidades, consoantes a 

uma teoria da literatura hedonista.  O formato experimental apresenta-se como o lugar de 

encenação e construção desse autor e futuro doutor em Letras no ato da escrita. Sabe-se 

que esse fruto estranho não depende “apenas de sua força explicativa, mas igualmente de 

seu poder de persuasão nos recintos de uma comunidade científica efetivamente 

preocupada com a escrita de histórias de literatura em sintonia com estes novos 

repertórios teóricos que demandam uma nova configuração (OLINTO, 2012, p. 61). 

* * * 

Escrevo com Florencia Garramuño, Heidrun Krieger Olinto, Siegfried J. Schmidt, 

Susan So 

* * * 

Lembro quando eu era Arturo Bandini, protagonista de Pergunte ao pó, romance 

dos anos 1930 escrito por John Fante. Arturo Bandini morava num quarto de hotel em 

Bunker Hill, sem dinheiro, vivendo da autoilusão de que era escritor, após ter publicado 

o conto O cachorrinho riu, em uma revista literária. Bandini, o escritor de apenas um 

conto, se sustentava da esperança de virar um autor conhecido e do dinheiro que a 

* * * 

Certas vezes, no início da vida adulta, fui Gregor Samsa naquela manhã em que 

despertou de sonhos intranquilos metamorfoseado num inseto monstruoso, com suas 

pernas finas que vibravam desamp 

* * * 

Em Nova York, fui o personagem-narrador de Paris não tem fim, que vai à capital 

francesa viver como seu ídolo de juventude, Hemingway. Ao contrário do escritor 

americano, o personagem criado por Enrique Vila-Matas não foi feliz, embora igualmente 

pobre em seus anos parisienses. Enfurnado em uma água-furtada imunda, tal qual 

Hemingway alugara de Marguerite Duras, o personagem-narrador de Vila-Matas tentava 

“levar uma vida de escritor como a que Hemingway rel 

* * * 

595

MUSEU1076
Pencil



9 
 

E como não ser Roland Barthes, Jean-Paul Sartre e Michel Leiris neste exercício 

de escrita autobiográfica, sem querer soar pr 

* * * 

Mas certamente fui o Ricardo Lísias de Divórcio, em pele viva, a perambular 

semiconsciente por São Paulo. Felizmente, passou e 

* * * 

Queria ter sido Alice B. Toklas, espelho de Gertrude Stein em A autobiografia de 

Alice B. Toklas, escrita por Gertrude Stein, e conviver co 

* * * 

Sou o Bioy Casares de “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, que discutiu com Jorge Luis 

Borges sobre a elaboração de um romance em primeira pessoa em que o narrador omitisse 

os fatos e entrasse em contradições, de modo que apenas muito poucos leitores pudessem 

adivinhar uma realidade atroz ou  

* * * 

Pierre Menard, autor do Quixote sou eu, no momento em que escrevo estas pa 

* * * 

Já fui Tiago, Ti, Coruja, Valete, Amor, Pop, Tiago Monteiro Velasco, Titi, Tiago 

Velasco. Mas aquele com que mais me identifico não está nesta lista: 

T 
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DA ODISSÉIA DE HOMERO À ODISSEIA MODERNA DE NIKOS KAZANTZAKIS: 

UMA ATUALIZAÇÃO DE ULISSES 

 

Ana Lúcia Silva Resende de Andrade Reis (PUC-Rio) 

Izabel Margato (PUC-Rio) 

 

A presente comunicação aborda duas obras: a Odisseia de Homero, representativa da 

Antiguidade Clássica e A Odisseia moderna de Nikos Kazantzakis (1958), expoente da 

Literatura Contempôranea. . Na Odisseia homérica, a temática da obra gira em torno da volta 

(nóstos); já na Odisseia kazantzakiana, fica latente a clara tentativa de superação da meta de 

retorno à Itaca, o herói é movido pela vontade de continuar a jornada, quer manter-se em 

marcha. Nas duas histórias, Ulisses não fica imune aos episódios vividos; ao contrário, 

impregna-se das marcas dos lugares visitados, dos acontecimentos e das pessoas e seres 

mitológicos encontrados ao longo do caminho. Vale ressaltar que, no texto de Kazantzakis, os 

deuses não estão presentes, as agruras de Ulisses estão sedimentadas na esfera do humano, e são 

oriundas, dentre outros fatores, da caotização do cotidiano, a abalar sua noção de pertencimento 

e origem.  A releitura (ou o retorno ao texto canônico) está condicionada a um novo sentido 

político e ideológico que se quer dar, de forma a atualizar o texto, situando-o na 

modernidade/contemporaneidade. Dito isto, delineiam-se os objetivos do trabalho - a análise 

comparatista entre as odisseias de Homero e Kazantzakis, pelo viés do personagem Ulisses, 

mapeando as três questões supracitadas – e o escopo teórico selecionado para a sua realização – 

Edith Hall (The return of Ulisses a cultural history of Homer´s odyssey – 2008); W. B . Stanford 

(The Ulysses theme. a study in the adaptability of a traditional hero - 1954); Piero Boitani (A 

sombra de Ulisses - 2005) e Maria José de Queiroz (Os males da ausência, ou a literatura do 

exílio - 1998) e Jeanne Marie Gagnebin (Lembrar, escrever, esquecer – 2009).  

 

Palavras-chave: Odisséia. Ulisses. Retorno. Homero. Kazantzakis. 
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DA ODISSÉIA DE HOMERO À ODISSEIA MODERNA DE NIKOS 

KAZANTZAKIS: UMA ATUALIZAÇÃO DE ULISSES 

 

Ana Lúcia Silva Resende de Andrade Reis (PUC-Rio) 

Izabel Margato (PUC-Rio) 

 

A presente comunicação aborda o estudo de duas obras: a Odisseia de Homero, 

representativa da Antiguidade Clássica e A Odisseia moderna de Nikos Kazantzakis 

(1958), expoente da Literatura Contempôranea. O ponto de interseção das duas obras 

tem início no canto XXII, verso 477, da Odisseia de Homero, quando Ulisses acabara de 

exterminar os pretendentes de Penélope. A continuação dos feitos do herói lendário, 

entretanto, reorienta o sentido do destino glorioso do herói clássico. Logo em seu 

primeiro encontro com a esposa, o filho e o pai, longe de sentir-se apaziguado pelo fim 

das atribulações do trajeto de retorno ao lar, o Ulisses kazantzakiano sente um profundo 

desencanto, e sua ilha tão desejada torna-se a seus olhos estreita e asfixiante, 

empreendendo então uma nova jornada. Na Odisseia homérica, a temática da obra gira 

em torno da volta (nóstos); já na Odisseia kazantzakiana, fica latente a clara tentativa de 

superação da meta de retorno à Itaca, o herói é movido pela vontade de continuar a 

jornada, quer manter-se em marcha. Nas duas histórias, Ulisses não fica imune aos 

episódios vividos; ao contrário, impregna-se das marcas dos lugares visitados, dos 

acontecimentos e das pessoas e seres mitológicos encontrados ao longo do caminho.  

Vale ressaltar que, no texto de Kazantzakis, os deuses não estão presentes, as 

agruras de Ulisses estão sedimentadas na esfera do humano, e são oriundas, dentre 

outros fatores, da caotização do cotidiano, a abalar sua noção de pertencimento e 

origem. Está claro, portanto, uma diferenciação fundamental entre os dois Ulisses: ao 

moderno não mais se aplica a alcunha de herói. A releitura (ou o retorno ao texto 

canônico) está condicionada a um novo sentido político e ideológico que se quer dar, de 

forma a atualizar o texto, situando-o na modernidade/contemporaneidade. Na sua 

errância, o Ulisses moderno personifica a metáfora do caminhante, i.e., sempre em 

marcha, tendo o horizonte como meta e a memória como alimento, insolitamente, as do 

Ulisses de Homero, como se estivesse permanentemente à sombra deste. Um dos 

personagens mais instigantes e complexos da mitologia e da literatura gregas, e também 

da universal, Ulisses fornece substância para reflexões modernas/contemporâneas, tais 

como a impermanência, o estranhamento e a errância – autoimposta, no caso de 
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Kazantzakis. Dito isto, delineiam-se os objetivos do trabalho - a análise comparatista 

entre as odisseias de Homero e Kazantzakis, pelo viés do personagem Ulisses, 

mapeando as três questões supracitadas – e o escopo teórico selecionado para a sua 

realização – Edith Hall (The return of Ulisses a cultural history of Homer´s odyssey – 

2008); W. B . Stanford (The Ulysses theme. a study in the adaptability of a traditional 

hero - 1954); Piero Boitani (A sombra de Ulisses - 2005) e Maria José de Queiroz (Os 

males da ausência, ou a literatura do exílio - 1998) e Jeanne Marie Gagnebin (Lembrar, 

escrever, esquecer – 2009).  

Na lide com visões de mundo tão diferentes e contextos históricos de produção 

das obras separados por distâncias temporais, ainda assim são muitos os procedimentos 

e efeitos que podem ser detectados na Odisseia de Homero e na Odisseia de Nikos 

Kazantzakis. O objetivo do presente trabalho é destacar e avaliar a lírica do exílio nas 

duas obras escolhidas, apontar as possibilidades de percepção deste sentimento pelo 

viés destes dois autores e inseri-las em um universo comparativo através de seu 

personagem principal: Ulisses. Serão consideradas, ao mesmo tempo, as características 

peculiares e a visão de mundo em que cada obra está inscrita e sua universalidade, capaz 

de uni-las sem apagar as diferenças 

A obra Odisseia de Homero foi escolhida como parâmetro comparativo por ser 

um referencial clássico e pela presença de seu personagem principal: o mítico Ulisses e 

que posteriormente é “recriado” na obra homônima de Nikos Kazantzákis. Por que 

Ulisses?  Por este personagem ser considerado um arquétipo capaz de perpassar toda a 

história e a literatura como uma constante que nunca cessa de ser citada e retomada, 

mostrando uma capacidade de adaptação e de poder sempre ser atualizado. Aqui a 

Odisseia de Homero vai ser um elemento para se pensar a questão do exílio e do retorno 

do personagem a Itaca e a obra de Kazantzákis vai mostrar a incapacidade deste de se 

acomodar e sua insatisfação com a volta ao lar, partindo novamente em mais uma 

viagem sem rumo determinado. 

Com um tom épico e majestosa imaginação Kazantzákis tentou completar a 

odisseia de Homero. O Ulisses de Kazantzákis é demasiado complexo mentalmente, 

nele se agitam todos os problemas do homem diante da verdade. 

Muitas especulações acerca do destino de Ulisses já começam a ser delineadas 

na própria Odisseia homérica através da previsão do adivinho Tirésias, quando o herói 

faz sua descensão ao Hades, no canto XI. Característica maior de previsões de adivinhos 

e oráculos, a ambiguidade é a responsável por prolongar ao longo dos tempos a força da 
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mensagem de Tirésias. O autor Piero Boitani (2005), em sua obra A Sombra de Ulisses, 

analisa os desdobramentos que a profecia suscitou na tradição literária, afirmando que a 

permanência do tema de Ulisses na literatura e na cultura ocidental já estava delineada 

nesta abertura deixada na fala de Tirésias. Thanatos ex halos  expressão grega que pode 

significar que Ulisses teria uma morte “vinda do mar” ou “distante do mar”. 

Ainda de acordo com o adivinho, após seu retorno ao lar Ulisses ainda teria 

“uma enorme prova, longa e difícil” embarcando para uma última viagem. Nas palavras 

de Jeanne Marie Gagnebin: 

 

Todas as pesquisas recentes sobre a Odisseia concordam em não ver 

mais na errância de Ulisses a descrição de um itinerário geográfico 

preciso, como ainda o faziam os intérpretes do início do século XX 

quando saíam à procura das paisagens, dos bosques, dos rios, das 

oliveiras e dos rochedos evocados pela Odisseia nas ilhas do 

Mediterrâneo. Hoje, intérpretes to diferentes como Adorno e 

Horkheimer ou Pierre Vidal-Naquet e François Hartog leem essa 

viagem muito mais como uma trajetória alegórica entre a perda inicial 

de rumo, a desorientação funesta sobre “o mar sem caminhos”, como 

diz Homero, a volta a Itaca, à Pátria, à ordem familiar e política. 

Adorno e Horkheimer² encontraram na Odisseia a descrição da 

construção exemplar do sujeito racional que, para se construir a si 

mesmo como “eu” soberano, deve escapar das tentações e das 

seduções do mito, assegurando seu domínio sobre a natureza externa 

e, também, sobre a natureza interna, sobre si mesmo (GAGNEBIN, 

2006). 

 

Quando a obra se inicia Ulisses já é um exilado, aprisionado por Calipso durante 

sete anos na ilha de Ogigia, onde era considerado o senhor. É alguém que não tem 

identificação com os lugares onde está. Ele é testado a cada Canto por desafios no plano 

humano e divino e precisa buscar forças na sua origem e na motivação que o imprime: à 

volta ao lar, a recuperação de sua família. Mas Ulisses é um tipo de herói muito claro, 

ele é o homem do caminhar, na sua eterna busca quanto mais ele caminha mais se 

distancia de sua origem1. 

 

O tema do retorno é fundamental. O retorno mais célebre da cultura ocidental é o 

de Ulisses. Como se o tempo pudesse ser suspenso e as relações mantidas. Ao analisar a 

                                                             

1 T. W. Adorno e M. Horkheimer, Dialética do Esclarecimento,tradução de Guido Antonio de Almeida, 
Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1985. 
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obra de Kazantzákis e a proposta/destino que ele supõe para Ulisses após sua volta ao 

lar e a reinterpretação que o autor dá ao herói à luz da história do século XX, podemos 

confirmar a diferença das questões a que os distintos Ulisses estão expostos. 

O tradutor da obra de Kazantzákis para o espanhol, Miguel Castillo Didier 

levanta a hipótese de que a base para a problemática da Odisseia Moderna se encontra 

na própria A Divina Comédia de Dante Alighieri (Canto XXVI do Inferno), onde 

Ulisses relata a Dante e Virgilio sua última viagem. W. B. Stanford (1954) endossa esta 

suposição, lembrando que o autor grego foi leitor e tradutor de Dante.  

Na primeira Odisseia, vale lembrar que a temática da obra gira em torno da volta 

(nóstos), na Odisseia kazantzakiana o que fica latente é a clara tentativa de superação da 

meta de retorno à Itaca, o herói mantém a vontade de continuar a viagem e não se 

contenta com o apaziguamento da chegada, quer manter-se em marcha. E o que 

devemos registrar também são as transformações que nosso herói sofre durante a sua 

jornada. Ele não fica imune aos episódios que viveu, fica impregnado com as marcas 

dos lugares que visitou, com a caotização do cotidiano, tem sua noção de pertencimento 

e origem abaladas. Desta forma, ele já não é o mesmo homem que partiu, toda a 

experiência vivida nestes entrelugares o modificaram e o tornaram um novo ser 

humano.  

Para ilustrar as marcas deixadas pela jornada em Ulisses e o quanto o assustava 

saber que em breve estaria de volta ao lar e despido das vicissitudes da viagem, que ora 

o encantavam e ora o apavoravam Bernardes (2012), que assim descreve:    

 

De tudo que encontrei sou uma parte. 

Toda a experiência é um arco, e através dele 

Um mundo ignoto brilha e as margens fluem 

Quando me movo, sempre, para sempre. 

Quão tedioso é parar, dar um final (Tennyson, Ulysses) 

(BERNARDES, 2012). 

 

A partir da percepção de nosso herói já podemos perceber o indício de que sua 

jornada não estava se aproximando do fim e que a profecia do adivinho poderia se 

confirmar. Esse herói, na sua errância, que é um errar singrando os mares, ele é a 

metáfora do caminhante que tem o horizonte como meta. No tempo ele tem a memória, 

no horizonte o caminho. Ulisses é o personagem mais interessante e completo da 

mitologia e da literatura gregas e talvez da universal.  
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Dos heróis homéricos e de fato de todos os heróis da mitologia grega e romana, 

Ulisses foi de longe o mais completo, tanto pelo caráter quanto pelas façanhas. Seu 

caráter era mais variado e mais ambíguo que o caráter de qualquer figura da história 

grega ou da história literária universal. Nenhum personagem mitológico compara-se 

com a riqueza de matizes de Ulisses, o que é uma mostra de sua universalidade. 

Todos esses “personagens”, todos esses Ulisses tão diversos têm convivido 

através dos séculos nos versos de Homero, pois o próprio autor parece duvidar ou não 

conhecer todo o verdadeiro caráter de seu herói. Caráter este formado por suas 

contradições entre seu lado bom e mau, por sua astúcia e habilidade.  

É extremamente válido ressaltar que a Odisseia de Kazantzákis faz parte do 

amplo e atual discurso da viagem e do herói que teve sua origem em Homero. Portanto, 

a epopeia moderna não deve apenas ser considerada como uma simples herdeira da 

tradição homérica, com pontos de contato entre as obras, mas, principalmente um fruto 

do diálogo permanente com a temática da viagem e do herói, dois conceitos 

sedimentados como arquétipos temáticos e simbólicos da literatura. 

Assim uma obra pode estabelecer ou não relações mais ou menos explícitas com 

uma determinada fonte. A abertura e o impacto causados pela semiótica de Kristeva 

(1978) evidenciam uma consciência do texto como absorção de textos anteriores, 

denunciando e rejeitando a crítica de caráter imanentista que por muitos anos renegou a 

questão das “influências” e das “fontes” no fazer literário. 

O que é inevitável, no entanto é o fato de que a releitura ou o retorno ao texto 

canônico estejam condicionados a um novo sentido político e ideológico que se quer 

dar, de forma a atualizar o texto. O que se conhece como adaptação refere-se ao 

fenômeno geral da transposição de textos, embora possa ser também um procedimento 

amplificador de adição, expansão, acréscimo e interpolação. 

Quer seja apropriação, quer seja adaptação, o que fica nítido é a intenção de se 

fazer uma “recriação” de outra obra inscrita em uma época, provavelmente bastante 

anterior, onde poderemos observar na filiada traços da matriz. A influência de Homero 

na cultura e na arte ocidentais pode ser facilmente verificada na produção literária dos 

povos do Ocidente desde os tempos remotos, onde podemos constatar a força das 

recriações e “pensá-las como uma forma de colaboração através do tempo, e às vezes 

através da cultura e da língua” (SANDERS, 2006). 

O retorno de um mesmo tema à baila através da escrita de autores diversos é 

uma possibilidade que sempre vai existir, demonstrando que uma obra clássica pode ser 
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revisitada infinitas vezes sem se esgotar. Pensamento este presente em um depoimento 

do autor argentino Jorge Luis Borges que disse uma vez que se sentia afortunado graças 

a seu “oportuno desconhecimento do grego”2, pois assim podia “reler” a Odisseia de 

Homero várias vezes nas diversas traduções para as muitas outras línguas que ele 

conhecia – o que nos traz à mente uma afirmação de Derrida: “ Talvez o desejo de 

escrever seja o desejo de lançar coisas que voltem a nós tanto quanto possível, de tantas 

maneiras quantas forem possíveis”3. 

A título de constatação, a cada vez que se revisita o tema de Ulisses, tendências 

e conceitos da época da respectiva criação são assimilados e acrescidos nesta figura 

literária de influência incessante através dos tempos.  

Julie Sanders ratifica e acrescenta que as recriações, adaptações e apropriações 

“são uma maneira interminável e maravilhosa de ver as coisas voltando para nós tanto 

quanto possível” (SANDERS, 2006, p. 160). 

Podemos conceber Ulisses como um herói antigo e moderno ao mesmo tempo, 

também herói da continuidade e da metamorfose, capaz de atravessar épocas, pois desde 

o início mostra-se aberto ao futuro: aos disfarces de que é mestre em Homero e às 

transformações poéticas que seu mito e seu primeiro texto literário estimulam, com seus 

excessos e seus vazios evocativos. 

 Ele constitui, desde o início de sua existência literária, uma espécie de modelo, 

uma “forma” multiforme (polytropos) de vida humana repleta de possibilidades. 

Do mito de Ulisses surge silenciosamente uma sombra que vem através dos 

tempos permeando nosa cultura e nos apresentando a um Ulisses que reencarna, com 

valências diferentes, quer seja na poesia ou na historia através dos séculos, desde 

Homero até nossos dias. A presença constante desta figura, demonstra o fascínio que 

nunca deixou de exercer sobre a imaginação, são sinais de que ela traz em si o nosso 

destino de homens.  

Para finalizar, registro uma poesia de Octávio Mora, poeta nascido na Argentina 

e radicado no Brasil, que ilustrou nosso herói de forma brilhante e que está em 

consonância com o o que foi aqui escrito, ou seja, o autor nos relata uma volta sem 

regresso e demonstra a a mudança que se operou no herói em todo o seu percurso.  

                                                             

2  BORGES. As versões homéricas, p. 256. 

3 Derrida citado por Sanders na obra “Adaptation and Appropriation”, p.160. 
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Porque volvió sin regresar Ulisses 

Ulisses em Itaca, vivo ausente. 

Talvez seja resíduo da viagem, 

Mas é tão pouco minha esta paisagem. 

Que só posso estar longe desta gente: 

Se foi minha, cortaram-na tão rente 

Que a memória mudou toda a folhagem - 

Falávamos idêntica linguagem – 

Falo agora, linguagem diferente: 

Vivo em Itaca ausente: minha fronte 

Alargou-se, meus olhos são maiores,  

E na memória trago outros países: 

Contudo, já foi este meu horizonte,  

Já fui jovem aqui: olho arredores,  

E vejo Itaca ao longe, sem raízes (MORA, 1998).  
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RESUMO:  

A Prosopopeia de Bento Teixeira chega aos dias atuais por meio de uma edição lisboeta 
de 1601 e é, na verdade, um apêndice de um Relato de naufrágio, que estava em sua segunda 
publicação nesse ano. Tal Relato teve pelo menos duas grandes tiragens, com mil exemplares por 
edição, quantidade expressiva nos inícios do século XVII (Lanciani, 1979, p. 25-6). Assim, apesar 
de uma grande circulação no período, a Prosopopeia só figura nos debates literários de hoje por 
já ter sido abonada como primeiro poema da nossa literatura. 

Numa cadeia de leituras que a analisa ora como “documento de reduzido mérito poético” 

(Ribeiro,1601; Galvão, 1873), ora como “primeira obra da literatura brasileira” (Galvão, 1873; 
Romero, 1905; Peixoto, 1923; entre outros), ora como “poemeto” (Bosi, 2006) ou “pequeno 

poema de assunto brasileiro” (Saraiva e Lopes, 2001), a obra tem sido interpretada, de maneira 
geral, como uma imitação pouco aprimorada d’Os Lusíadas de Camões.  

De fato, Camões é o principal modelo emulado por Teixeira, mas certamente não a sua 
única referência. Ancorado no gênero épico, o poema dialoga com todo o legado deste, e tem 
numa prosopopeia de Proteu o seu ponto alto, além de citar inúmeras divindades marinhas da 
mitologia e de trazer uma écfrase (semelhante à do escudo de Aquiles, da Ilíada). Na écfrase da 
Prosopopeia há uma menção aos episódios da Titanomaquia/Gigantomaquia, narrados por 
Hesíodo e por Apolodoro.  

Esses, poucos, exemplos já bastam para mostrar que Teixeira lançou mão não somente da 
memória contida no gênero épico, mas também de suas fontes para a construção de um 
fundamento que em sua época é principalmente histórico. O objetivo deste estudo, porém, é 
observar como a técnica da écfrase é atualizada no poema, com o auxílio de um referencial 
teórico-metodológico baseado numa instituição retórica, mediadora das práticas de representação 
do período. 

 
Palavras-chave: Gênero épico. Écfrase. Recepção dos clássicos. Poesia luso-americana séculos 

XVI-XVII. 

 

A técnica retórica da écfrase na Prosopopeia 

Nesta análise que procederemos à Prosopopeia de Bento Teixeira (15?- ca. 1618) 

cabe ressaltar que nossa abordagem se insere no eixo central do simpósio do qual 

tomamos parte na edição de 2016 da Abralic, chamado Recepção dos clássicos nas 

literaturas modernas. De fato, ao estudar os autores do ambiente luso-americano de fins 

do século XVI e inícios do século XVII, é facilmente verificável que os textos 

denominados clássicos constituem o cerne da educação de um letrado do período. Seria 

necessário, porém, ressaltar que se trata de uma apropriação ibérica e, sobretudo, católica 
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desse material, o que certamente tem implicações no que se refere à leitura que esses 

autores farão do legado greco-romano.  

Assim, muitos pesquisadores já demonstraram – e trata-se de um ponto 

razoavelmente pacífico –, que ao estudar o mencionado período é relevante ter no 

horizonte os autores ditos clássicos e o caso que trazemos para este estudo, a Prosopopeia, 

também não está, portanto, alheia a essa especificidade. Antes, porém, de tecer as 

reflexões sobre o legado da poesia clássica no poema de Bento Teixeira, é interessante 

mencionar as principais abordagens que foram se construindo ao longo da assim chamada 

recepção do poema.  

Apenas para recordar, a Prosopopeia se conservou até os dias atuais por meio de 

uma edição que saiu em Lisboa no ano de 1601. Como sabemos, os escritos do período 

que chegavam a correr impressos no Reino precisavam passar primeiramente pelo crivo 

da Inquisição e o censor responsável pela edição do Relato de Naufrágio que passou 

Jorge Dalbuquerque, capitão e governador de Paranambuco, cujo anexo era nada menos 

do que a nossa Prosopopeia, indica “que não tem cousa que ofenda às orelhas cristãs”, 

assim como a prosopopeia anexa “[n]ão tem cousa por onde se não possa imprimir”. 

Desse modo, tendo alcançado ganhar a imprensa na metrópole, Bento Teixeira 

torna-se, assim, autor referido posteriormente na História trágico-marítima (entre 1735 e 

1736), composta por Bernardo Gomes de Brito (1688-depois de 1759). É mencionado, 

em seguida, no volume 4 da Biblioteca lusitana (no ano de 1759), por Diogo Barbosa 

Machado (1682-1772).  

Apesar do feito de obter um lugar na memória do período das navegações e das 

descobertas lusitanas, as referências a Bento Teixeira e à Prosopopeia eram bastante 

imprecisas/incompletas desde esse momento no século XVIII. Bernardo Gomes de Brito, 

por exemplo, indica Teixeira como autor do Relato como um todo e Barbosa Machado 

atribui outras obras a ele, além de afirmar ser o nosso autor natural de Pernambuco. 

Ambos constituem a base do que é dito sobre a Prosopopeia até 1872, quando Francisco 

Adolfo de Varnhagen (1816-1878) encontra uma cópia do impresso seiscentista em 

Portugal e Ramiz Galvão (1846-1938), estimulado pela descoberta do amigo, realiza 

busca e encontra outra da mesma edição no Rio de Janeiro.  

Ao que tudo indica, o impresso de 1601, que hoje está digitalizado e disponível 

on-line pela Biblioteca Nacional de Portugal, só voltou a circular a partir deste momento. 

Isso sugere que, durante muito tempo, talvez a Prosopopeia tenha sido mais referida do 
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que lida, ainda que os testemunhos do século XVIII tenham sido fundamentais para a sua 

conservação.  

Mas no contexto do século XIX e de figuras como Varnhagen e Ramiz Galvão, 

bem como de instituições como o IHGB, que estão, bem ao espírito da época, construindo 

o Brasil como Nação, bem como uma história da sua literatura, a Prosopopeia vai ser 

lida como “o primeiro trabalho poético publicado em Portugal por filho deste nosso caro 

Brasil”, nas entusiasmadas palavras de Ramiz Galvão em 1873. 

Nesta afirmação fica evidente uma valoração unicamente cronológica, pois todos 

os juízos críticos repetem quase a mesma opinião: estamos diante de um poemeto, que 

recebe tal designação não apenas por sua curta extensão, mas por suas limitadas 

qualidades artísticas mesmo. E tal poemeto tem interesse apenas histórico, por ser de 

autoria de um poeta já “brasileiro” em pleno período colonial, o primeiro de todos os 

poetas de nosso país.  

Mais do que isso, esse tipo de leitura, em chave nacionalista, não se preocupa em 

investigar o legado clássico da Prosopopeia, muito pelo contrário: todos os esforços vão 

no sentido de buscar “brasilidades”, principalmente porque a Prosopopeia é um poema 

de louvor à Capitania de Pernambuco e de seu terceiro donatário, Jorge de Albuquerque 

Coelho. Jorge passa a ocupar tal posto após a morte de Duarte, seu irmão mais velho, 

herói que perece em Alcácer-Quibir, onde os irmãos combatem os mouros ao lado de 

ninguém menos do que o ilustre rei Dom Sebastião.  

O máximo de concessão que encontramos a essa leitura “puramente brasileira” da 

Prosopopeia é a indicação de que Bento Teixeira faz esse elogio à Capitania de 

Pernambuco a partir d’Os Lusíadas, e nisso o autor teria mais defeito do que mérito, sendo 

entendido como mais um imitador menor de Camões. 

A leitura que nos é possível hoje, já distante de preocupações nacionalistas, 

consegue identificar mais facilmente o legado clássico no poema, além de visualizar a 

Prosopopeia como integrante de uma espécie de “ciclo camoniano”. E é por meio do 

gênero épico, no qual a Prosopopeia está fortemente ancorada, que se observa todo esse 

legado clássico no poema, pois seria preciso acionar a memória contida nesse gênero, a 

começar pelo grande poema heroico de Camões, o mais próximo temporalmente de Bento 

Teixeira. 

Além de acatar a autoridade poética de Camões, pode ser interessante, porém, 

estudar como algumas técnicas, bem como algumas fontes, próprias do gênero épico se 

atualizam no poema. Referimo-nos a uma técnica de criar imagens na poesia, chamada 
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écfrase ou descrição, muito própria do gênero épico, que é narrativo e que precisa criar 

visualidades verbais, ao contrário da tragédia, em que o “público vê a ação representada 

em cena” (Hansen, 2008, p. 77). 

Bento Teixeira realiza, por exemplo, a écfrase de Tritão, que emula a mesma 

imagem presente n’Os Lusíadas de Camões.  

 

X 
Quando ao longo da praia, cuja areia 
É de marinhas aves estampada, 
E de encrespadas conchas mil se arreia, 
Assim de cor azul, como rosada, 
Do mar cortando a prateada veia, 
Vinha Tritão em cola duplicada, 
Não lhe vi na cabeça casca posta 
(Como Camões descreve) de lagosta. 

 

 Em Camões (Canto VI), a écfrase de Tritão é mais extensa, mas é possível 

comparar as duas imagens: 

 

VI 
Tritão, que de ser filho se gloria 
Do Rei e de Salácia veneranda, 
Era mancebo grande, negro e feio, 
Trombeta de seu pai e seu correio. 

 
Os cabelos da barba e os que decem 
Da cabeça nos ombros, todos eram 
Uns limos prenhes d'água, e bem parecem 
Que nunca brando pêntem conheceram. 
Nas pontas pendurados não falecem 
Os negros mexilhões, que ali se geram. 
Na cabeça, por gorra, tinha posta  
üa mui grande casca de lagosta. 

 
O corpo nu, e os membros genitais, 
Por não ter ao nadar impedimento, 
Mas porém de pequenos animais 
Do mar todos cobertos, cento e cento: 
Camarões e cangrejos e outros mais, 
Que recebem de Febe crecimento; 
Ostras e birbigões, do musco sujos, 
Às costas co a casca os caramujos. 

 
Na mão a grande concha retorcida 
Que trazia, com força já tocava; 
A voz grande, canora, foi ouvida 
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Por todo o mar, que longe retumbava. 
Já toda a companhia, apercebida, 
Dos Deuses pera os paços caminhava 
Do Deus que fez os muros de Dardânia, 
Destruídos despois da Grega insânia. 

 

BENTO TEIXEIRA continua sua écfrase da seguinte forma, no canto XI, após 

indicar que não vê a mesma imagem que Camões descreve: 

 

Mas uma concha lisa e bem lavrada 
De rica madrepérola trazia, 
De fino coral crespo marchetada, 
Cujo lavor o natural vencia. 
Estava nela ao vivo debuxada 
A cruel e espantosa bateria, 
Que deu a temerária e cega gente 
Aos deuses do céu puro e reluzente. 

 
A écfrase de Tritão emula a mesma imagem presente n’Os Lusíadas de Camões; 

há, porém, uma discordância entre a descrição de Bento Teixeira e a de Luís de Camões, 

expressa por uma formulação que seria basicamente a seguinte: “quando ao longo da praia 

vinha Tritão não vi AQUILO que Camões descreve, mas ISTO, que ora passo a 

descrever”. Em função dessa negação da imagem camoniana, Bento Teixeira inclui 

inovações em sua própria imagem que a Prosopopeia lhe dá a chance de construir.  

A primeira inovação a ser imediatamente notada na interessante écfrase de Tritão 

é a correção que Bento Teixeira quer estabelecer com relação à écfrase camoniana da 

mesma divindade, a começar pela negação de que Tritão usaria uma casca de lagosta 

como um gorro para cobrir sua cabeça, pois tratar-se-ia de mero resíduo recolhido na 

natureza e adaptado para esse fim.  

 

X 
Quando ao longo da praia, [...] 

[...] 
Vinha Tritão em cola duplicada, 

Não lhe vi na cabeça casca posta 
(Como Camões descreve) de lagosta. 
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Camões parece situar Tritão totalmente no reino da natureza e Teixeira insiste em 

trazê-lo para o reino da cultura. Isso é reforçado em seguida, quando fica claro que, ao 

contrário da “concha retorcida” que Camões diz ser usada por Tritão, Teixeira fala de 

uma “concha lisa e bem lavrada”, feita de “rica madrepérola” e de “fino coral crespo 

marchetada”, “cujo lavor o natural vencia”, a qual era trazida pelo mensageiro de Netuno. 

As diferentes escolhas de adjetivos, bem como a atenção dada ao instrumento por 

parte de cada poeta, confirmam a disposição de rebaixar a imagem de Tritão em Camões 

(que, de resto, já é descrito como “mancebo grande, negro e feio”, mera “trombeta de seu 

pai e seu correio”) e elevar a mesma imagem em Teixeira.  

Nota-se, ainda, que o que há de luminoso na écfrase de Teixeira, há de obscuro na 

imagem de Camões. Nesse sentido, Bento Teixeira se alinha à tradição de demonstrar 

cenas vívidas, luminosas e claras por meio da écfrase, enquanto Camões o faz de maneira 

inversa, isto é, construindo uma imagem escura. Trata-se, portanto, de duas possibilidades 

diferentes de criar uma visualidade, cada uma com seus atributos e Bento Teixeira 

demonstra entender o objetivo principal da emulação, que é o de superar o seu modelo 

em algum aspecto. 

Mais do que isso, na concha do Tritão de Bento Teixeira está descrita uma cena 

de batalha e serve de base, portanto, para outra écfrase, segundo a tradição épica de 

projetar uma imagem em um suporte determinado. Desde Homero, a tópica privilegiada 

para esse tipo de projeção é o escudo de Aquiles e, segundo Melina Rodolpho (em sua 

dissertação de 2010, p. 159),: 

 
O escudo funciona bem como veículo da écfrase, visto que seu emprego 
é frequente; [...] A descrição das armas constitui uma tópica no gênero 
épico, portanto, é inegável que a écfrase se insere nessa tradição para 
incitar a visualização da descrição. 

 

Bento Teixeira atualiza, de maneira bastante engenhosa, essa tópica no contexto 

de seu poema sobre a conquista marítima que deu a Nova Lusitânia ao Reino. 

 A écfrase do poema de Bento Teixeira traz uma cena da “cruel e cega bateria/ que 

deu a temerária e cega gente/ aos deuses do céu puro e reluzente”. Nas narrativas, que 

hoje chamamos mitológicas, de Hesíodo (Teogonia) e de Apolodoro (Biblioteca) é 

possível encontrar a menção aos episódios da Titanomaquia e da Gigantomaquia, quando 
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os “deuses do céu puro e reluzente” e, principalmente Zeus, precisaram enfrentar os Titãs, 

os Gigantes e, por último, o monstro Tifeu. A imagem da concha de Tritão em Camões é 

parte de uma écfrase, mas não contém outra imagem dentro de si, ao contrário do que 

ocorre na Prosopopeia. 

Uma possível interpretação da função dessa imagem da 

Titanomaquia/Gigantomaquia na Prosopopeia pode ter a ver com uma tentativa de 

projetar a imagem de que a monarquia ibérica católica é tão forte quanto Zeus a combater 

Titãs, Gigantes e Tifeu. No século XVI, é essa monarquia que está apta a vencer os 

embates e que se estabelece em África, na Índia Oriental ou na Índia Ocidental, quer 

dizer, na América. 

Neste pequeno estudo nós nos ocupamos apenas de uma técnica, a da écfrase, e 

de duas fontes, Hesíodo e Apolodoro, mas sabemos que o ponto alto do poema é uma 

prosopopeia de Proteu, outra divindade marinha, de modo que a recepção dos clássicos 

nesse tipo de poema é realmente evidente. 

Assim também, no Prólogo, Bento Teixeira menciona o símile horaciano ut 

pictura poiesis e, mostrando familiaridade com o braço romano da épica, cita Virgílio e 

seu herói Eneias, além de medir forças com os poetas antigos, cantando um herói “cujo 

valor e ser [...] pode estancar a Lácia e Grega lira”.  

Da mesma forma, o narrador do poema afirma que os irmãos Albuquerque Coelho 

são capazes de “no valor abater Querino e Remo”, e, metaforicamente, são figurados 

como heróis fundadores da Nova Lusitânia, à semelhança dos gêmeos romanos.  

Desse modo, por meio de uma dicção épica, Teixeira insere a América no rol de 

assuntos possíveis para esse tipo de poema de louvor de grandes ações e de grandes 

heróis, como Camões havia feito com relação à descoberta da rota marítima para as 

Índias, de modo que a semelhança como o gênero épico ancora o texto na tradição antiga, 

mas o tema americano a atualiza. Nesse sentido, pode resultar bastante pertinente e 

frutífero acionar, a partir dos preceitos das artes poética e retórica, um evidente legado 

clássico a fim de ler a Prosopopeia de Bento Teixeira. 

 

Referências 

615

MUSEU1076
Pencil



8 
 

ALVES, Hélio J. S.. A casca de Tritão: teoria poética na crítica quinhentista a Os 

Lusíadas: a leitura “brasileira” de Bento Teixeira. Coimbra: Imprensa da UC, 2012. 

Disponível em: <http://hdl.handle.net/10316.2/31199>. Acesso em: 13 dez. 2015.  

 
BOXER, Charles R. O império marítimo português: 1415-1825. 3ª. reimpressão. São 

Paulo: Cia. das Letras, 2002. 

 
HANSEN, João Adolfo. Categorias epidíticas da ekphrasis. São Paulo: Revista USP, 

2006. Vol. 71. p. 91. 

 
______. Introdução: notas sobre o gênero épico. In: Multiclássicos: épicos. Org. de Ivan 

Teixeira. São Paulo: Edusp, Imprensa Oficial, 2008. 

 
LANCIANI, Giulia. Os relatos de naufrágio na literatura portuguesa dos séculos XVI 

e XVII. Amadora/PT: Instituto de Cultura Portuguesa, 1979. 

 
LUZ, Guilherme Amaral. O Canto de Proteu ou a corte na colônia em Prosopopeia (1601), 

de Bento Teixeira. In: Tempo. Vol. 13(25). Niterói: UFF, 2008. 

 
MUHANA, Adma Fadul.  O Prosopopeia de Bento Teixeira: epopeia de derrotas. Anais 

do XIX Encontro Brasileiro de Professores de Literatura Portuguesa. Curitiba: 2003. 

Disponível em: < http://www.cep.ufpr.br/arquivos/ABRAPLIP.pdf>. Acesso em: jul. 

2015. 

 
SOUSA, J. Galante de. Em torno do poeta Bento Teixeira. SP: IEB, 1972. 

 
TEIXEIRA, Bento. Prosopopeia. In: Multiclássicos: épicos. Org. de Ivan Teixeira. São 

Paulo: Edusp, Imprensa Oficial, 2008. 

616

MUSEU1076
Pencil



 
 

 

  

GRANDE SERTÃO: VEREDAS E RUDIMENTOS ÉPICOS 

Andressa Medeiros (UFPR) 

Paulo Asthor Soethe (UFPR) 

RESUMO: A recepção da épica na obra Grande Sertão: Veredas é tema recorrente na crítica 
rosiana. Contudo, este trabalho tem como objetivo apresentar a influência das obras de Homero 
na elaboração das digressões no romance, embasadas nas anotações de Guimarães Rosa sobre a 
Ilíada e Odisseia no documento E17, seção Ilíada, no Arquivo Guimarães Rosa (IEB-USP), o 
documento apresenta notas breves do autor e registros das principais características da narrativa 
homérica. No entanto, ainda que a análise recaia sobre um romance moderno, pretendo abordar 
a digressão em sua definição clássica, avaliando alguns princípios estéticos e técnicos descritos 
nas poéticas e tratados de retórica clássica, bem como interpretações das digressões em Homero, 
a partir dos argumentos de Malcolm Heath e Wayne B. Ingalls. Ainda, a fim de investigar a 
influência da tradição oral na composição das digressões retomo a Fortuna crítica rosiana. 

O artigo tem como foco a análise das funções estratégicas de alguns rudimentos épicos 
homéricos, comparando-os ao emprego das mesmas no romance rosiano, destacando a função 
estratégica das digressões na construção do sentido e da estética da obra como um todo. 
Portanto, concluímos que o emprego da digressão no Grande Sertão: Veredas objetiva 
multiplicar as possibilidades de investigação do tema principal, manifestando as relações entre o 
sensível (explícito na ação) e o inteligível (expresso através do pensamento na subjetividade da 
palavra). Assim, eixo narrativo e digressão estão organizados de modo que são complementares 
tanto em relação à matéria quanto à organização do discurso.  

 
PALAVRAS- CHAVE: Guimarães Rosa. Homero.  Digressão. Fórmulas 

Homéricas. Grande Sertão: Veredas. 
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GRANDE SERTÃO: VEREDAS E RUDIMENTOS ÉPICOS 

 

Andressa Medeiros (UFPR) 

Paulo Asthor Soethe (orientador) (UFPR) 
 

A recepção da épica na obra Grande Sertão: Veredas é tema recorrente na crítica 

rosiana. Contundo, me interessa investigar a influência dos recursos digressivos da épica 

homérica, tendo como ponto de partida para a discussão o estudo realizado por Ana 

Luisa Costa Martins (2001), do documento E 17 seção Ilíada, no Arquivo Guimarães 

Rosa (IEB-USP), bem como de duas traduções da Ilíada e uma da Odisseia, as quais 

encontram-se presentes na biblioteca do autor. Segundo a autora “[...] os Caderno 

Homero, documento inédito abre novos caminhos para acompanharmos o seu diálogo 

com a tradição no próprio processo de elaboração da sua obra, notadamente de Grande 

Sertão: Veredas.” (COSTA, 2001, p, 124). 

Portanto, a hipótese da influência da épica homérica e consequentemente do 

procedimento digressivo como forma de arquitetar a narrativa do Grande Sertão: 

Veredas, parte das notas de leitura da Ilíada e da Odisseia, realizadas por Guimarães 

Rosa no Caderno Homero. Neste documento encontram-se registros do autor sobre 

algumas das principais características da narrativa homérica. Ana Luiza Costa (2001) 

descreve de que maneira as anotações aparecem: “[...] o caderno de Homero, que contém 

a cópia de inúmeras passagens dos poemas e alguns breves comentários sobre o herói, a 

linguagem e a narrativa épica, sobretudo da Ilíada.” (COSTA, 2001, p. 79). Destaco aqui 

apenas alguns trechos que considero frutíferos para a argumentação em questão. 

Rosa faz uso da regressão épica, ou seja, a inversão da ordem dos 

acontecimentos, gerando assim uma prospecção dos fatos como vemos na anotação: 

“pré-avisos do autor”, “Homero “mata” Pátroclo a prestações”, ou ainda, “(pré-aviso 

fúnebre, habilmente intercalado)”. No Grande Sertão: Veredas, assim como Homero, 

Rosa nos dá pistas a respeito das personagens e do papel que assumirão na ordem dos 

acontecimentos.  

Igualmente, nas anotações de Rosa, percebemos a importância da tradição oral, a 

qual também exerce grande influência na obra rosiana: “(As longas intercalações = 

maneira autêntica e primitiva de contar)”. O fato das narrativas serem declamada gerava 

a necessidade de se estabelecer pontos de comunicação entre os diversos trechos da 

narrativa, o que se dava por meio de imagens, as quais são múltiplas: “multiplicidade na 
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imagem”, mas geram uma teia imagética, seja por meio de objetos referenciais ou pela 

repetição de palavras (recursos pleonásticos): “(m% - o epíteto como leitmotiv: a 

necessidade de recordar ao ouvinte (as rapsódias eram declamadas) quem eram as 

personagens)”.  

Essa teia imagética servia para caracterizar o clima ou as personagens se davam 

por meio dos símiles: “As comparações com animais já são as preferidas de Homero 

(m%)”, as quais ocorriam interrompendo o curso da ação dramática: “(As longas 

intercalações = maneira autêntica e primitiva de contar)” (in: COSTA, 2001).  

Acredito que os apontamentos de Rosa colaboram para a confirmação de 

algumas de minhas hipóteses sobre a influência do recurso retórico da digressão, sendo a 

digressão um recurso análogo à tradição oral como explicita a frase: “As longas 

intercalações/ = maneira autêntica e primitiva de contar”, uma vez que poderíamos ler 

“intercalações” como digressões. 

Primeiramente, cabe uma breve definição clássica sobre digressão ou excurso. 

Nas Instituições Oratórias, de Quintiliano (capítulo 3 do livro 4), o autor define 

digressão como uma técnica utilizada pelo orador com o objetivo de tornar mais atrativo 

ou convincente o tópico em discussão e nem sempre estão completamente deslocadas da 

matéria, antes, têm como objetivo preparar a audiência para o que será dito depois 

(prospecção). De fato, Quintiliano define digressão (grego parekbasis, latim egressio) 

como todo tratamento de um assunto pertinente à utilidade da causa, mas desviando-se 

da ordem dos fatos (4.3.14). Quintiliano apresenta, ainda, uma classificação das 

digressões, entre elas as de cunho moral; as elogiosas; a descrição de lugares; narrativas 

de fatos reais ou histórias fictícias. (4.3.14). 

No Grande Sertão: Veredas, encontramos uma grande diversidade de digressões 

de acordo com a classificação acima.  Pretendo analisar duas categorias que se 

relacionam às anotações de Rosa: a descrição de lugares e narrativas de histórias fictícias 

ou reais, ou seja, as historietas/causos/sub-estórias. Com base nas considerações iniciais, 

observemos alguns trechos do romance que nos apresentam indícios sobre o 

entendimento de Riobaldo sobre o ato de narrar. 

Sei que estou contando errado, pelos altos. Desmendo. Mas não é por 
disfarçar, não pense. De grave, na lei do comum, disse ao senhor 
quase tudo (...) (ROSA, 1979, p. 77). 
 
Ai, arre, mas: que esta minha boca não tem ordem nenhuma. Estou 
contando fora, coisas divagadas. No senhor me fio? (...). Mas 
conforme eu vinha(...)” (ROSA, 1979, p. 19). 
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Percebemos nesses pequenos excertos que Riobaldo demarca seus comentários 

com termos alusivos à digressão. O termo “digressão” relaciona-se etimologicamente 

com a ideia de dar passos para uma direção diferente (assim como e-gressio e ex-cursus 

significam aproximadamente “saída do caminho”). Nas passagens acima, observamos 

“errado”, evocando errância, des-mendo, “contando fora”, di-vagadas, desta forma, 

Riobaldo indica estar consciente de estar se desviando do assunto, ocasionando a 

suspensão da ação narrativa, mas ao fazer isso introduz a matéria vertente e o verdadeiro 

centro de seu interesse: o de compreender os conflitos dos seres humanos, como 

apontado por Schüler (1991).  

Nas anotações do Caderno Homero e igualmente nas falas de Riobaldo, parece 

que Rosa sugere que a ideia de digressão não estava longe da sua própria percepção de 

narrativa, assim como parece entender que as intercalações são comparáveis a maneira 

primitiva de contar. 

A analogia com a tradição oral é apontada pela crítica rosiana como nos indica 

Arrigucci (1994) ao comentar a relação entre a épica à tradição oral dos cantadores 

sertanejos como influências visíveis na obra de Rosa. Já Schwarz (1981) descreve a 

forma discursiva adotada no Grande Sertão: Veredas, como um monólogo inserto em 

situação dialógica, no qual o narrador conta sua história a um interlocutor mudo. 

Encontramos novas afirmações que abalizam a grande influência da literatura 

mundial na obra de Rosa, bem como da combinação entre os gêneros lírico e épico em 

Rosenfield (2006). No texto a autora nos apresenta uma série de argumentos que 

demonstram como Rosa manipulava as influências literárias por meio de técnicas 

discursivas e retóricas, as quais imprimem no romance uma dicção simples da fala, 

como se fosse uma conversa. Outro aspecto enfatizado pó Rosenfield diz respeito à 

combinação entre lírico-narrativo, combinação que injeta agilidade no desenvolvimento 

do épico. Tal agilidade ocorre através da alternância da narração de eventos de ação 

interrompidos por passagens contemplativas, ou seja, passam da descrição concreta da 

realidade física à especulação sobre as possibilidades metafísicas das mesmas. Essa 

técnica permite ampliar a descrição espacial e contextual, transfigurando o espaço e a 

situação que tem o intuito de descrever os sentimentos mais íntimos e obscuros que 

envolvem as cenas. Vejamos um breve exemplo: 

Durante que estávamos assim ouvi: – “Fafafa, não. Fafafa está é 
matando!...” Assim era, real, verdadeiramente de repente, caído como 
chuva: o rasgo de guerra, inimigos terríveis investindo. – “São eles, 
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Riobaldo, os Hermógenes!” – Diadorim aparecido ali, em minha 
frente, isto falou. Atiraram um horror, duma vez, tiros e tiros que 
estavam contra nós desfechando.  (ROSA, 2006, p. 324).  
 

O trecho acima descreve o momento em que os inimigos irrompem o 

acampamento dos Zé Bebelos, os quais se preparavam para enfrentar os Hermógenes, 

porém estes chegam repentinamente, assim como a chuva que se pressagia, mas que caí 

sem que estejamos preparados. Assim a guerra rasga o acampamento “caído como 

chuva: o rasgo de guerra”. Contudo essa frase conecta-se também à morte de Fafafá que 

caí na terra ao ser atingido pela guerra, assim como a chuva é sugada pela terra; a guerra 

rasga a vida. Desta forma, percebemos que a imagem lírica e metafórica surge em meio 

à cena de tensão dramática, exigindo que o leitor pare e reflita para além da ação, a fim 

de compreender o que se passa na mente da personagem, bem como na consequência da 

ação. 

Ora, não seria essa alternância exatamente uma digressão ao modo da poesia 

épica homérica que em meio à ação adiciona um símile constituído a partir de imagens 

retiradas do mundo à sua volta? Imagens que ampliam o significado da ação ao criar 

analogias que possibilitam alcançar às abstrações da alma pelo sensível; não pelo 

racional? 

Segundo Ingalls (1979) os símiles homéricos formam uma teia imagética com 

motivos retirados do cotidiano e da natureza, os quais são repetidos diversas vezes e 

servem para caracteriza uma situação, um espaço, uma personagem e temas ao longo da 

narrativa. Contudo, há na repetição da imagem uma série de transformações lexicais, 

que se dão por meio da adição de uma desinência ou pela mudança na classe gramatical 

das palavras. Cabe ainda ressaltar que os símiles interrompem a ação freando a narrativa 

a fim de comparar a ação dramática à experiência do cotidiano. Em suma os símiles em 

Homero formam uma teia imagética que entrelaça digressão à narração da experiência.  

O mesmo sucede com o léxico em Grande sertão: Veredas, conforme nos indica 

Schüler (1991), o romance de Rosa faz uso do recurso pleonástico de imagens 

referências, lhe conferindo densidade épica, o que nos rememora o clima criado nos 

poemas homéricos. Assim sendo, as repetições de expressões e palavras ampliam os 

significantes, expandindo seus significados de forma a atingir novas camadas 

semânticas. O recurso pleonástico também permite a desobjetualização da natureza por 

meio do metaforismo antropomórfico, o que dilata os significantes fazendo deles mais 

do que meras criações poéticas, tornando-os Leitmotiven para personagens e ações.  
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Portanto, essa variedade de imagens que freiam a narração de forma digressiva, 

denominadas símiles em Homero e recursos pleonásticos em Rosa, por ventura não 

exercem a mesma função? A de estabelece uma teia imagética intertextual que permita 

ao leitor um livre trânsito pela obra, numa construção de sentido gerada por sua 

experiência individual de leitura. 

[...] sertão como espaço geográfico e metáfora da vida do sujeito – 
pressupõe ainda o livre trânsito do leitor pelo texto, através de 
antecipações e retrospecções necessárias para a construção de sentido 
[...]. Para entender o trecho que lê, o leitor precisa altear-se sobre o 
romance e vê-lo no todo, auxiliado pela força sintetizadora da 
memória, a partir dos indícios proporcionados pela conformação 
pictórico-figural do espaço de travessia e das metáforas associadas a 
ele. (SOETHE, 2007, p. 227). 
 

No entanto, esses recursos que em teoria poderiam facilitar a apreensão do 

sentido da obra, mas que ao interromperem o fluxo narrativo exigem do leitor um 

esforço sintetizador e reflexivo. Desta forma, como nos propõe HANSEN (2012) à 

interpelação digressiva origina a indeterminação das representações referências, levando 

o leitor a estabelecer uma significação provável para elas, assim deixa para trás outros 

significados possíveis. Durante a primeira leitura o sujeito apreende as imagens 

referenciais de forma isolada e pontualmente, apenas como representações realistas 

parciais. Porém, ao longo da leitura o sujeito pode reinterpretá-las e as correlacionar por 

meio da sobreposição de sentidos, assim, novos níveis de significações são constituídos.  

Em resumo tanto os símiles, quanto o recurso pleonástico, em sua ocorrência 

tanto por meios de uma comparação visual, quanto de um paradigma ou de um exemplo 

histórico, permite ao leitor ampliar o entendimento da temática em questão, ainda que 

estas não correspondam inteiramente ao evento narrado, porém estão relacionadas ao 

contexto inicial. 

A fim de explicitar as afirmações postas até agora, vejamos o exemplo de 

imagem referencial sugerida pelo sertão, à qual se sobrepõem diversos significados.   

[...] que situado sertão é por os campos gerais a fora a dentro, eles 
dizem, fim de rumo, terras altas, demais do Urucúia. Toleima. 
Para os de Corinto e do Curvelo, então, o aqui não é dito sertão? 
[...] (ROSA, 2006, p. 8).  

[...] Sertão. Sabe o senhor: sertão é onde o pensamento da gente 
se forma mais forte do que o poder do lugar. Viver é muito 
perigoso... (ROSA, 2006, p. 25). 

Nestes dois excertos percebe-se a ampliação do significado da imagem 

referencial do sertão. No primeiro, Riobaldo situa o Sertão como espaço geográfico, de 
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fronteiras indeterminadas, já no segundo o sertão está relacionado ao caráter de 

Riobaldo, e na maneira com que o sertão interior e exterior o transformou.  

Outro recurso digressivo são os símiles. Segundo Heath (1989), os símiles 

pretendem ilustrar um evento, sendo esses introduzidos por um termo comparativo 

introdutório, podendo ou não apresentar um termo conclusivo: “Quanto é largo portão 

soberbo de opulenta régia tanto ela a destra expande as asas fuscas” (Ilíada, XXIV), no 

entanto o termo conclusivo poderá ser sugerido incidentalmente: “De seguir assim, sem 

a dura decisão, feito cachorro magro que espera viajante em ponto de rancho, o senhor 

quem sabe vá achar que eu seja homem sem caráter.” (ROSA, 19, p, 141).  Ana Luiza 

Costa Martins (2001) apresenta alguns termos comparativos introdutórios utilizados no 

Grande Sertão:Veredas  “para apresentar as personagens, ao modo da épica oral, 

principalmente da Ilíada, que nos fala de um mundo em guerra assim como o Grande 

sertão.” (COSTA, 2001, p.102).  

Desta forma, entende-se que a comparação estabelecida pelo símile nem sempre 

está completa. Assim como nos apontou Hansen, faz-se necessário entender primeiro o 

evento ilustrado, uma vez que no símile ocorre uma condensação metafórica do evento.  

O segundo aspecto a ser analisado comparativamente como digressivo são as 

cenas episódicas em Homero e as sub-histórias exemplares em Rosa.  

Segundo Heath as obras gregas possuem uma complexidade coesiva com 

características centrífugas, ou seja, há trechos que se distanciam do tema central, com o 

objetivo de examinar outras questões filosoficamente sérias, mas que se relacionam 

intimamente com o assunto em questão. No capítulo dedicado á Homero o autor cita 

diversas passagem da Scholia homérica, citando a análise de Plutarco sobre a 

composição homérica. Plutarco percebe que Homero mantinha a atenção do leitor, 

através da introdução de episódios que conduzem o leitor de uma narrativa à outra, 

criando o pathos e surpresa.  

Na Ilíada há diversas inserções episódicas que freiam a ação, a fim de trazer 

exemplum para o momento presente, como podemos observar no Canto VII (v. 124 – 

170), no qual Nestor ao perceber que os Gregos renunciam pelejar com Heitor por 

covardia rememora um episódio de sua juventude, a fim de incentivar os seus a pelejar 

com Heitor. 

No Grande Sertão há a presença marcante das sub-estórias exemplares, através 

das quais o narrador questiona e relativiza as ideias/verdades assentadas inicialmente. 

Tomemos como exemplo o tema sobre a existência ou não do Diabo, questionamento 
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que vai além da busca de uma verdade una, pelo contrário o narrador a explora como um 

conflito que supera a dicotomia entre bem é mal. O tema é explorado sob diversos 

aspectos da consciência e experiência humana, nas quais coexiste o bom e mal: “Querer 

o bem com demais força, de incerto jeito, pode já estar sendo se querendo o mal, por 

principiar.” (ROSA, 1979, p. 16). 

Esse conflito é evocado por uma multiplicidade de imagens que permitem criar 

um paralelismo entre diversas partes do texto, ocasiona uma superposição da questão 

metafísica, porém mantém níveis semânticos que possibilitam multiplicar o significado 

do signo expandindo a discussão metafísica. Deste modo, as sub-estórias exemplares 

esclarecem uma situação, permitindo que a colocação de um tema narrado previamente 

possa ser associado à experiência concreta, podendo tanto esclarecer, questionar ou 

relativizar os questionamentos postos anteriormente.   

Comparando três historietas no início do Grande sertão: Veredas, as quais 

encontram-se em meio ás exposições biográficas de Riobaldo e podem ser associadas 

aos  questionamentos em relação a suas escolhas e acasos de sua vida. Desta maneira 

percebe-se a sobreposição de ideias metafísicas a respeito do bem e do mal à causos 

retirados do cotidiano e sua própria biografia do narrador-protagonista. 

Riobaldo conta um série de historietas exemplares como objetivo exemplificar a 

modificação dos seres a reversibilidade entre o bem e o mal. Vejamos a historieta de 

Aleixo, homem que mata um mendigo por puro prazer, porém mais tarde sofre um duro 

golpe do destino que cega os três filhos, provação que o torna um homem caridoso 

(ROSA, 2006, p.12). Já o caso de menino Pedro Pindó, menino “mal”, a quem os pais, 

,descritos como pessoas de bem, tentam corrigir por meio de castigos corporais que vão 

adquirindo a forma de sadismo. Contudo, esse ato não transforma o caráter do menino, 

pelo contrário corrompem os pais, que mesmo frente ao sofrimento do menino e sua 

morte iminente continuam a castigá-lo (ROSA, 2006, p.13).  

Em seguida, Riobaldo realiza uma digressão biográfica a respeito do seu 

processo de alfabetização, o levando a falar das leituras “proveitosas”, principalmente da 

vida dos santos nos almanaques. Leituras essas que o ajudam a “exortar os outros para o 

bom caminho”. Em seguida, menciona à proteção das rezas, as quais poderiam aquietar 

“seu temer de consciência”, (ROSA, 2006, p.14-15). Contudo, Riobaldo é um ser que 

“diverje” da maioria das pessoas e que nada sabe, mas que desconfia de muita coisa. 

Riobaldo é um herói moderno que se deixa influênciar por diversas verdades e sob essas 

influências tenta compreender o mundo e a a existência, assim resta-lhe sempre a 
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materia vertenta a dúvida. Por essa razão a alma de Riobaldo não se aquieta, ainda que 

rezem por ele. Logo, retoma a ideias que persegue a  existência ou não do Demo, para 

em seguida iniciar uma nova digressão sobre sua vida e as escolhas e ele acredit ter 

errado de toda a conta. 

Então finalmente, introduzido pelo Leitmotiv do perigo da vida, Riobaldo retorna 

ao tema do mal e do bem e de como ambos estão misturados, partindo para um breve 

catálogo dos chefes jagunços e proferindo um breve encômio de Medeiro Vaz:  “(...) 

Montante, o mais supro, mais sério — foi Medeiro Vaz. Que um homem antigo...” 

(ROSA, 1979, p. 16). Neste trecho final encontramos mais uma influência homérica se 

estabelecermos um  um paralelo desse breve encômio de Medeiro Vaz ao catálogo das 

Naus, ambos têm como objetivo apresentar o nome dos heróis e ao mesmo tempo 

apresentar episódios, marcas geográficas e genealogias dos mesmos. No trecho acima 

Riobaldo indica o quanto o bem e o mal estão misturados, assim como os chefes 

jagunços. 

Em seguida, insere-se a historieta do delegado Javezedão, homem que fez muito 

“homem e mulher chorar sangue”, Riobaldo questiona se era preciso existir alguém 

assim, complementando que era necessário sim, uma vez que foi por conta desse tipo de 

gente e que a jagunçada acabou no sertão, porque jagunço não iria ficar bonzinho por 

pura soletração. As três histórias relacionam-se ao questionamento transcendente e de 

uma lei organizadora universal e da existência do demo, bem como da possibilidades de 

perdão pelos erros cometidos. 

O causo do meio que fala da conversão repentina de Joé Cazuzo abre espaço para 

digressão do espaço geográfico, logo é associado á Diadorim e às batalhas dos jagunços, 

enfatizando as mudanças que ocorreram no sertão.  

Portanto, concluímos que o emprego da digressão no Grande Sertão: Veredas é 

consciente e objetiva multiplicar as possibilidades de investigação do tema principal e a 

manifestar as relações entre o sensível (explícito na ação) e o inteligível (expresso 

através do pensamento, da subjetividade da palavra) e estão organizados de modo que 

são complementares na narrativa. 

Portanto, o leitor que deseja obter essa percepção necessita, no decorrer do 

romance conectar as digressões e referenciá-las espacialmente e gradativamente, 

juntando continuamente fragmentos, retendo as digressões na memória até que através 

da reflexão seja capaz de juntar todos os elementos. Assim sendo, o leitor só poderá 
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adquirir a sensação do todo após ter finalizado a leitura do romance e ter organizado as 

referências e digressões no seu devido lugar.  

O leitor adquiriria a presença do pássaro que pode observa o sertão de cima. O 

sertão é metáfora para a vida de Riobaldo. “Sei o grande sertão? Sertão: quem sabe dele 

é urubu, gavião, gaivota, esses pássaros: eles estão sempre no alto, apalpando ares com 

pendurado pé, com o olhar remidindo a alegria e as misérias todas…” (ROSA, 1979, p. 

364).  
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RECEPÇÃO, APROPRIAÇÃO E POÉTICA EM "FÁBULA DE ANFÍON" DE
JOÃO CABRAL DE MELO NETO

Douglas Silva (UFMG)

Resumo: O presente artigo tem por intuito analisar a relação entre as versões do mito de
Anfion  presentes  em  suas  fontes  antigas  (sobretudo  As  Fenícias de  Eurípides,
Argonáutica de Apolônio de Rodes e  Arte poética de Horácio) e o uso feito por João
Cabral  de  Melo  Neto  em  seu  poema  “Fábula  de  Anfion”,  do  livro  Psicologia  da
Composição,  de  1947.  As  duas  versões  são  mediadas  por  outra  apropriação,  a
apresentada por Paul Valéry no melodrama  Amphion, escrito para a música de Arthur
Honegger em 1931, principal referência do mito para João Cabral. Buscaremos, então,
analisar as camadas do mito presentes na versão cabralina, a última da série, tomando o
próprio mito como uma narrativa sempre em progresso (e, no caso, algo como uma
“língua franca” por meio da qual gerações tão distantes podem discutir sobre questões
do  gesto  criativo/criador)  em  que,  através  de  suas  escolhas,  Cabral  posiciona  sua
poética.

Palavras-chave: Recepção. Mito. Poética.

Psicologia da composição, escrito entre 1946 e 47, quarto livro de João Cabral

de Melo Neto, tem por epígrafe uma citação de Jorge Guillén, poeta da “geração de 27”

espanhola: “Riguroso horizonte” = Rigoroso horizonte. Com essas duas palavras, Cabral

já  aponta a continuação de um certo processo em sua poética,  já  explicitado em  O

engenheiro, escrito entre 1942 e 1945, um processo que permanecerá como talvez o

traço principal que atravessa sua obra: a busca pelo rigor, pela impessoalidade,  pela

objetividade, por uma poesia em nada confessional.1 Psicologia da composição, o livro

em questão,  é  formado  pelo  tríptico  “Fábula  de  Anfion”,  o  próprio  “Psicologia  da

composição”  e  “Antiode”.  Muito  se  falou,  e  se  fala,  dos  dois  últimos  poemas,  de

1 Parece inelutável, apesar de enclausurante, que diante da poesia de Cabral encontremos sempre uma
prescrição  de leitura que a toma sempre  a partir  de certos  mesmos adjetivos.  Por outro lado,  O
Engenheiro e  Psicologia da Composição são sem dúvida manifestos dessa faceta cabralina sempre
retomada pela crítica. Tentamos ao máximo neste texto não cair nas armadilhas dessa leitura fechada.
Sobre a questão, cf. a ousada porém necessária reflexão de COSTA, 2014.
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antológicos  trechos como “saio de meu poema/ como quem lava as mãos” (MELO

NETO, 1997, p. 60) ou de “poesia, te escrevia:/ flor! conhecendo/ que és fezes” (MELO

NETO, 1997, p. 65). Anfion, o primeiro da série, traz em si marcas tão importantes da

poética  cabralina  quanto  os  demais:  uma semelhante  construção  de  um vocabulário

crítico e a mesma negação intensa ao que Cabral considerava grandes vícios da poesia.

Chama nossa atenção, especialmente, a rara escolha pelo tema mitológico e a afirmada

relação de parentesco que o poema constrói com o melodrama escrito por Paul Valéry,

Amphion,  em  1931.  Esta  comunicação  tentará,  pois,  através  dessas  especificidades,

enxergar  o papel  dessa dupla recepção no primeiro poema de um livro-chave dessa

poética.

I.

Anfion e seu mito parecem ter sido meticulosamente escolhidos por Cabral para

o poema de abertura de Psicologia da composição: Anfion era filho de Zeus e Antíope,

que por ter engravidado do pai dos deuses e dos homens fugiu com Epopeu, com quem

se casou.   Seu pai,  assim,  matou-se  por  desgosto e  seu  tio  Lico  resolveu vingá-lo,

invadindo Sícion e sequestrando Antíope. Em cativeiro ela teria tido dois filhos, Anfion

e  Zeto.  teria  crescido  escondido entre  pastores  de  ovelhas.  Sua  maior  habilidade,  a

musical, teria sido desenvolvida a partir de um presente dado por Hermes (em outras

versões por Apolo ou pelas musas), uma lira. Tinha, no uso de seu instrumento, assim

como Orfeu,  uma habilidade sobrenatural:  conseguia manipular  objetos.  Após tomar

Tebas com seu irmão Zeto, fortificou as famosas muralhas da cidade.2

O feito já é em parte apresentado em Homero, Odisseia XI.260-264, quando da

2 O  resumo  é  em  grande  parte  baseado  nesta  versão  do  mito  presente  na  Biblioteca de  Pseudo-

Apolodoro (III,  5.5):  “Ἀντιόπη θυγάτηρ ἦν Νυκτέως: ταύτῃ Ζεὺς συνῆλθεν.  ἡ δὲ ὡς ἔγκυος
ἐγένετο, τοῦ πατρὸς ἀπειλοῦντος εἰς Σικυῶνα ἀποδιδράσκει πρὸς Ἐπωπέα καὶ τούτῳ γαμεῖται.
Νυκτεὺς δὲ ἀθυμήσας ἑαυτὸν φονεύει, δοὺς ἐντολὰς Λύκῳ παρὰ Ἐπωπέως καὶ παρὰ Ἀντιόπης
λαβεῖν δίκας. ὁ δὲ στρατευσάμενος Σικυῶνα χειροῦται, καὶ τὸν μὲν Ἐπωπέα κτείνει, τὴν δὲ
Ἀντιόπην ἤγαγεν αἰχμάλωτον. ἡ δὲ ἀγομένη δύο γεννᾷ παῖδας ἐν Ἐλευθεραῖς τῆς Βοιωτίας,οὓς
ἐκκειμένους εὑρὼν βουκόλος ἀνατρέφει, καὶ τὸν μὲν καλεῖ Ζῆθον τὸν δὲ Ἀμφίονα. Ζῆθος μὲν
οὖν ἐπεμελεῖτο βουφορβίων, Ἀμφίων δὲ κιθαρῳδίαν ἤσκει, δόντος αὐτῷ λύραν Ἑρμοῦ.” Antíope
era filha de Nicteu: com ela Zeus se relacionou. E ela, como engravidara, escapou do pai fugindo para
Sicíon, para junto de Epopeu, com quem se casou. E Nicteu, desgostoso, matou-se, tendo dado ordens
a Lico de fazer justiça quanto a Epopeu e Antíope. E Lico marchou contra Sicíon e tomou a cidade, e
em seguida matou Epopeu e levou Antíope como prisioneira. E a cativa deu à luz duas crianças em
Eleutera da Beócia, as quais, tendo sido abandonadas, foram encontradas e criadas por pastores. Um
foi chamado de Zeto e o outro de Anfion. Zeto se ocupou da criação de gado, enquanto Anfion se
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visita de Odisseu ao Hades, em que encontra Antíope:

τὴν δὲ μέτ' Ἀντιόπην ἴδον, Ἀσωποῖο θύγατρα,
ἣ δὴ καὶ Διὸς εὔχετ' ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαῦσαι, 
καί ῥ' ἔτεκεν δύο παῖδ', Ἀμφίονά τε Ζῆθόν τε, 
οἳ πρῶτοι Θήβης ἕδος ἔκτισαν ἑπταπύλοιο 

E depois vi Antíope, filha de Asopo,
que se orgulhava de nos braços de Zeus ter dormido,
e que então gerou dois filhos, Anfion e Zeto,
os primeiros a fundar Tebas de sete portões.

Somente  após  Homero,  e  de  forma  crescente,  o  que  há  de  milagroso  nessa

construção dos muros se torna evidente. Em As fenícias de Eurípides, versos 822-825,

por exemplo:

Ἁρμονίας δέ ποτ' εἰς ὑμεναίους 
ἤλυθον οὐρανίδαι, φόρμιγγί τε τείχεα Θήβας 
τᾶς Ἀμφιονίας τε λύρας ὕπο πύργος ἀνέστα 

Quando para o himeneu de Harmonia
vieram os celestes, se levantaram com a fórmix 
os muros de Tebas e pela lira de Anfion uma torre.

Ou nas Argonáuticas de Apolônio de Rodes, canto I, v. 735-741:

Ἐν δ' ἔσαν Ἀντιόπης Ἀσωπίδος υἱέε δοιώ,
Ἀμφίων καὶ Ζῆθος, ἀπύργωτος δ' ἔτι Θήβη 
κεῖτο πέλας· τῆς οἵγε νέον βάλλοντο δομαίους 
ἱέμενοι· Ζῆθος μὲν ἐπωμαδὸν ἠέρταζεν 
οὔρεος ἠλιβάτοιο κάρη, μογέοντι ἐοικώς· 
Ἀμφίων δ' ἐπὶ οἷ χρυσέῃ φόρμιγγι λιγαίνων 
ἤιε, δὶς τόσση δὲ μετ' ἴχνια νίσσετο πέτρη. 

Nele estavam os dois filhos de Antíope, filha de Asopo,
Anfion e Zeto, e Tebas ainda sem torres
jazia ao lado: suas fundações eles naquele momento 
começavam a lançar. Zeto sobre os ombros carregava
o cume de um alto monte, semelhante a um sofredor.

exercitava no canto e na cítara, já que Hermes lhe dera uma lira. (As traduções apresentadas são todas
de minha autoria)
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Já Anfion, junto a sua fórmix dourada, tocando
estava, e uma pedra duas vezes tão grande vinha pelo caminho

Por fim, em Horácio, na Epístola aos Pisões, ou Arte Poética, v. 394-396:

dictus et Amphion, Thebanae conditor urbis, 
saxa movere sono testudinis et prece blanda 
ducere quo vellet. [...]

É dito também que Anfion, fundador da cidade de Tebas,
pedras moveu com o som da lira e com branda prece
as conduziu para onde queria. [...]

II.

Um primeiro ponto claro de contato que poderia ser levantado então entre mito e

Fábula de Anfion é a própria relação sintética entre poesia e música na antiguidade,

sendo o instrumento musical com o qual tradicionalmente Anfion é apresentado, a lira,

ainda hoje um símbolo do fazer poético. O segundo ponto, e aparentemente o ponto

decisivo,  é  a  imagem do  processo  de  construção  associado  à  poesia.  O  poeta,  um

“fazedor”, o detentor de uma técnica que em sua primeira acepção,3 ligava-se nesse mito

inteiramente aos ofícios do fazer prático: construir, edificar. João Cabral de Melo Neto

demonstra  já  em  O  engenheiro um  intenso  interesse  na  relação  entre  as  ideias  da

arquitetura moderna e as outras artes, imaginando que a lição básica dessa arquitetura

pós-Le Corbusier4 é que seria de fato possível, e cito Cabral em entrevista a Antonio

Carlos Secchin, “fazer arte não com o mórbido, mas com o são, não com o espontâneo,

mas  com o  construído”  (SECCHIN,  1999,  p.  327).5 Cabral  propõe  aqui  um modo

3 Somente  em  Heródoto,  no  século  V  a.C.,  poiéō surge  com  o  sentido  estrito  de  “compor”  ou
“escrever”. Para uma revisão dos desdobramentos do conceito de poiésis na literatura e na filosofia
gregas, cf. LLEDÓ, 2012. 

4 È  uma  citação  do  próprio  Le  Corbusier  a  epígrafe  antológica  de  O  engenheiro:  “...machine  à
émouvoir...”.  O  recorte  de  Cabral  é  de  um  trecho  em  que  Le  Corbusier  falava  justamente,
curiosidades da cadeia  de recepção,  do Partenon,  de sua sobriedade material  aliada a uma densa
complexidade  escultural:  “Voici  la  machine  à  emouvoir.  Nos  entrons  dans  l'implacable  de  la
méchanique. Il n'est pas de symboles attachés à ces formes; ces formes provoquent des sensations
catégoriques; plus besoin d'une clé pour comprendre. Du brutal, de l'intense, du plus doux, du très fin,
du très fort. Et qui a trouvé la composition de ces éléments? Un inveteur génial. Ces cailloux étaient
inertes  dans  les  carrières  du  Pentélique,  informes.  Pour  les  grouper  ainsi,  il  ne  fallait  pas  être
ingénieur; il fallait être un grand sculpteur.” (LE CORBUSIER, 1925,  p. 173).

5 “— Além dos nomes de que já falamos, cresce em seu segundo livro a importância de arquitetos e de
pintores. Isso se deve ao caráter fundamentalmente visual de seus poemas?
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específico de fazer arte que pode talvez ser melhor compreendido nas palavras que usa

ao falar da criação em Miró:

Em Miró,  mais do que em nenhum outro artista,  vejo uma enorme
valorização do fazer. Pode-se dizer que, enquanto noutros o fazer é um
meio para chegar a um quadro,  para realizar a expressão de coisas
anteriores e estranhas a esse mesmo realizar, o quadro, para Miró, é
um pretexto para o fazer. Miró não pinta quadros. Miró pinta. (MELO
NETO, 2003, p. 39)

Se Drummond e os surrealistas foram fundamentais para a feitura de seus dois

primeiros livros, o modo como Cabral se apresenta nos livros seguintes não oculta o

parentesco  com  uma  certa  poesia  francesa,  calcado  especialmente  na  dupla

Mallarmé/Valéry: o rigor, o trabalho com o verso, em Mallarmé, e a construção crítica

de Valéry diante do próprio Mallarmé.. Daí mais uma motivação para a presença de

“Fábula de Anfion” no livro. Esse é o único momento em que João Cabral faz uso de

um mito antigo em toda sua obra (STERZI, 2011, p. 04.), e este certamente não chegou

sem escalas entre a antiguidade e  Psicologia da composição.  Se em seu precursor,  O

Engenheiro, Valéry se divisa no penúltimo poema, a ele dedicado (“doce tranquilidade/

do pensamento  da  pedra,/  sem fuga,  evaporação,/  febre,  vertigem.”  (MELO NETO,

1997, p. 48.)), em Psicologia da Composição, Cabral retoma um mito presente na obra

do poeta francês,  que em 1931 havia composto com o músico Arthur Honegger um

melodrama chamado  Amphion,  em que já podemos encontrar algumas características

dessa relação entre o ofício artístico como construção. Assim, “Fábula de Anfion” se

apresenta de antemão como mais um gesto de filiação de Cabral a uma certa ideia de

rigor dessa linhagem da poesia francesa.

III.

No melodrama de Valéry, também focado na construção dos muros de Tebas,

todo gesto do herói é ainda um milagre, um milagre apolíneo, positivo, que representa a

capacidade  de  a  divindade,  através  da  arte,  organizar  um mundo  sem ordem,  feito

inteiro de matéria inerte, de natureza (VALÉRY, 2009, p. 133):

 — Certamente. Aliás, a maior influência que sofri foi a de Le Corbusier. Aprendi com ele que se
podia fazer  uma arte  não  com o mórbido,  mas  com o são,  não  com o espontâneo,  mas  com o
construído. Foi ele quem me curou do surrealismo definido como arte fúnebre em seu livro Quando
as catedrais  eram brancas.  A partir  de  O engenheiro,  optei  pela luz em detrimento da treva e da
morbidez.”
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J’attaquerai le désordre des roches!
Mes actes purs
Vont asservir à l’œuvre sans exemple
Les ruines des monts, les monstres écroulés
Tombés des flancs sublimes! 

Ou na fala de Apolo, em sonho, para Anfion (VALÉRY, 2009, p. 126):

Je place en toi l’origine de l’ordre,
J’habiterai ton moment le plus pur,
Et désormais s’accompliront
Sur la face de la terre
Des actes vénérables
Où paraîtra la céleste sagesse!
Je te confie l’invention d’Hermès!
Je te remets l’arme prodigieuse,

     La Lyre!   

O próprio Apolo, em sua positividade solar, lhe aparece em sonho e diz qual será

seu objetivo. Sua demiurgia é a construção da cidade, e para isso, pela vontade divina,

domina aquilo que há de mais rasteiro na paisagem, as inanimadas pedras,  a massa

amorfa de matéria inerte que formará a cidade. Depois do milagre, sua lira é tomada por

um ser alado (“O amor ou a morte”, é dito no poema) e é lançada fora, na fonte em que

havia sido encontrada. 

O poema de Cabral, no entanto, se surge como um gesto de filiação, busca na

diferença o seu espaço criativo, caminha, em certas sendas, no sentido contrário ao de

seu antecessor direto. A poesia que lhe surge do exercício de tentar se distanciar dos

aspectos factuais da realidade,  de,  se não abolir, domar o acaso,  depara-se,  também

mallarmaicamente,  como  observa  Wander  Melo  Miranda,  “com o  próprio  silêncio”

(MIRANDA, 1984, p. 154.). O Anfion de Cabral é antes de tudo não uma ferramenta da

vontade positiva, da criação divina, mas um asceta no deserto em busca desse silêncio,

em que encontraria não a produção, mas “a esterilidade que procurava”. Na primeira

parte, em que é narrada a chegada de Anfion ao deserto, percebe-se na ambiguidade

criada  já  no  primeiro  terceto  do  poema  que  o  personagem  é  construído  aqui  em

profunda identificação com o espaço que o cerca, o deserto, e não como instrumento de

criação de uma novidade (MELO NETO, 1997, p. 53):
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No deserto, entre a
paisagem de seu 
vocabulário, Anfion,

ao ar mineral isento
mesmo da alada
vegetação, no deserto

que fogem as nuvens
trazendo no bojo
as gordas estações,

Anfion, entre as pedras
como frutos esquecidos 
que não quiseram 

amadurecer, Anfion,
como se preciso círculo
estivesse riscando

na areia, gesto puro
de resíduos, respira
o deserto, Anfion. 

Nesse  espaço-personagem,6 ou  no  espaço  em  que  o  personagem  busca  se

transformar, encontramos somente o inorgânico como positividade. O deserto é claro,

brilhante, direto. Nele não há lugar para noites ou tristezas, e a flauta de Anfion, um

signo  da  criação,  é  seca  como pedra.  A mineralidade,  o  sol  e  a  mudez  do deserto

garantem que o dia seja exato, que apenas passe pelo relógio.

É nesse espaço, em um meio-dia que se traduz como ápice dessa positividade

solar,  que  o  Anfion  de  Cabral  se  depara  com o  acaso.  Após  esse  encontro  com a

exuberância,  os  signos  de  depuração  do  deserto  se  tornam signos  de  expansão;  as

imagens minerais e o esgotamento do raro vegetal, em contato com o acaso, que lhe faz

soar a flauta, agora já não seca, dão lugar ao florescimento do orgânico, do móvel, do

animado. Não se fala mais de pedras ou de luminosidade, mas de animais, com sua

moção imprevisível e seu constante ruído, traduzido também de início no verso mais

curto formado por predicados do acaso, duros  enjambements em fluxo contínuo, não

mais em tercetos, como em um ligeiro bestiário (MELO NETO, 1997, p. 56.):

6 Note-se  a  ambiguidade  no  pronome  possessivo  do  primeiro  terceto,  momento  de  fusão  dessas
terceiras pessoas,  Anfion e o deserto.
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Ó acaso, raro
animal, força
de cavalo, cabeça
que ninguém viu;
ó acaso, vespa
oculta nas vagas
dobras da alva
distração; inseto
vencendo o silêncio
como um camelo
sobrevive à sede
ó acaso! O acaso
súbito condensou;
em esfinge, na 
cachorra de esfinge
que lhe mordia 
a mão escassa;
que lhe roía
o osso antigo
logo florescido
da flauta extinta:
áridas do exercício
puro do nada.

IV.

É no instante em que nomeia esfinge, esse ícone antigo, esse utensílio narrativo

oriundo de um mesmo mundo mítico que Anfion, que Cabral anuncia em uma rubrica, à

direita do poema que “Tebas se faz” (MELO NETO, 1997, p. 57). O trecho, o ápice até

então esperado, parece dar a chave de sua escolha desse específico mito (MELO NETO,

1997, p. 57):

Diz a mitologia
(arejadas salas, de
nítidos enigmas
povoadas, mariscos
ou simples nozes
cuja noite guardada
à luz e ao ar livre
persiste, sem se dissolver)
diz, do aéreo
parto daquele milagre:

Quando a flauta soou
um tempo se desdobrou
do tempo, como uma caixa
de dentro de outra caixa.
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 A mitologia,  isto  é,  a  própria  matéria  aqui  escolhida  por  Cabral,  alcança  a

produtividade que parece mais interessá-lo (e também a Valéry) justamente por ser um

material  aberto e  fechado.  Só assim Anfion pode ser o herói  lembrado na visita  ao

Hades em Homero, o milagre encantatório de Eurípides, Apolônio de Rodes e Horácio,

a crença na inteira positividade da construção humana de Valéry ou o asceta cabralino

em cíclica e fracassada busca do menos diante do acaso. É nele que o tempo se desdobra

do tempo, “como uma caixa/ de dentro de outra caixa” (MELO NETO, 1997, p. 57). É

assim que o mito, portanto, cabe em João Cabral (e é por caber que sobrevive, como os

próprios habitantes do Hades odisseico necessitam do sangue trazido pelos ainda vivos

para falar). A função-mito, uma cadeia de influência em seus atos intermediários de

repetição, é o que permite, por exemplo, que Anfion tenha aqui uma flauta e não uma

lira, escolha precisa de Cabral, que parece querer reforçar na diferença de sua versão o

quanto  é  contra  o  acaso.  A flauta  não  carrega  consigo  a  imagem  de  Apolo  e  a

positividade do deus presente nos outros poemas. Encontramos em Platão, no livro III

da República, por exemplo, a precisa contraposição entre os dois instrumentos, sendo a

flauta ligada aos pastores, a Pã, ao irracional presente no diálogo de Sócrates e Gláucon:

Τί δέ; αὐλοποιοὺς ἢ αὐλητὰς παραδέξῃ εἰς τὴν πόλιν; ἢ οὐ τοῦτο
πολυχορδότατον,  καὶ  αὐτὰ τὰ παναρμόνια αὐλοῦ  τυγχάνει  ὄντα
μίμημα; 
Δῆλα δή, ἦ δ' ὅς. 
Λύρα δή σοι,  ἦν δ'  ἐγώ, καὶ  κιθάρα λείπεται  [καὶ]  κατὰ πόλιν
χρήσιμα· καὶ αὖ κατ' ἀγροὺς τοῖς νομεῦσι σύριγξ ἄν τις εἴη. 
Ὡς γοῦν, ἔφη, ὁ λόγος ἡμῖν σημαίνει. 
Οὐδέν γε, ἦν δ' ἐγώ, καινὸν ποιοῦμεν, ὦ φίλε, κρίνοντες 
τὸν Ἀπόλλω καὶ τὰ τοῦ Ἀπόλλωνος ὄργανα πρὸ Μαρσύου 
τε καὶ τῶν ἐκείνου ὀργάνων. (PLATÃO, República 399d-e)

E então? Receberás fazedores de flautas ou flautistas na cidade? Ou
não é este o [instrumento] mais cheio de sons? E os [instrumentos]
que são eles próprios cheios de harmonias, não acontece de serem eles
imitações da flauta?
- Claro – ele disse.
- A lira então, disse eu, e a cítara para ti restam úteis à cidade; e, por
sua vez, nos campos, para os pastores haveria a siringe...
- Assim ao menos, disse, o nosso raciocínio indica.
- Nada de fato novo, eu disse, fazemos, ó amigo, ao preferir Apolo e
os instrumentos de Apolo a Mársias e os seus instrumentos.
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V.

Se o Anfion de Cabral,  em sua crença de autodeterminação, atira  no fim do

poema sua flauta aos peixes  surdos-mudos do mar, objeto de sua frustração por ter

criado ao acaso uma cidade inteira imperfeita, Cabral também se apresenta determinado

ou ao menos consciente de qual é o espaço que busca com sua poesia. A criação parece

ser livre e é possível acreditar que a determinação de uma poética impessoal já pode ser

encarada como a própria poética impessoal, apesar de essa ser, a rigor, impossível. 

É também uma escolha esse uso do mito, parte da construção do poema e da

poética presente no livro, e isso não seria possível se não fosse a já citada abertura e

ambiguidade que o mito carrega. Parece algo realista, no entanto, pensar ainda, por fim,

que  sua  eficácia  talvez  não  se  deva  somente  a  essa  ambiguidade,  condição  de  sua

perpetuação, mas à própria perpetuação do mito – e da cultura antiga, por fim – como

uma espécie de língua franca de uma certa cultura dominante, espaço em que Cabral e

Valéry,7 o centro e a margem dessa cultura no modernismo do século XX, podem se

comunicar.
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UM SENTINELA DO MISTÉRIO: ANTÔNIO VIEIRA E A ANATOMIA DO 

CONCEITO DE "HERMES CRISTÃO" À LUZ DA TRADIÇÃO CLÁSSICA 

 

Felipe Lima da Silva (UERJ) 

Ana Lúcia M. de Oliveira (UERJ)  

 

RESUMO:  

Inserida em um campo investigativo mais amplo, esta comunicação propõe-se como uma breve 
sondagem do que consideramos chamar de “anatomia do conceito de pregador” que, no nosso 

entendimento, tem sua marcação inicial nas preponderantes anotações de Aristóteles, as quais 
compõem os livros de sua Retórica. A partir de um olhar mais analítico, é possível apreender 
que o caráter do orador, conforme indica o filósofo helenista, assumiria o papel de mais 
poderosa prova argumentativa. Alinhado ao páthos e ao logos – elementos centrais do tratado 
aristotélico e, por conseguinte, da técnica retórica –, o éthos completa uma série fundamental de 
preceitos que encaminham ao fim do edifício conceitual da retórica: a persuasão. É mediante a 
modelagem ideal do caráter, portanto, que o orador atingiria – segundo Aristóteles – o seu 
propósito discursivo. Sob a égide dos clássicos gregos e latinos, que não ficaram de fora do 
espectro conceitual da formação dos jesuítas, procuraremos demonstrar como Vieira – segundo 
nossa perspectiva – configurar-se-ia como um verdadeiro “Hermes cristão”, um autêntico 

pregador sacro formado nas bases clássicas que representa a imagem ideal de um mensageiro 
para a Igreja contrarreformada. O ponto nevrálgico desta comunicação, contudo, consistiria em 
demonstrar, na medida do possível, como o inaciano em foco não apenas se reveste do conceito 
de exegeta da Bíblia, isto é, de comentador das passagens escriturais, mas sim de autorizado 
hermeneuta, uma vez que reinventa o imaginário cristão – não no sentido romântico-moderno da 
criação estética –, explorando as próprias Histórias sacra e profana, de modo a elucidar as 
cadeias de signos que dão forma aos mistérios, ressemantizando e orientando sentidos 
intransitivos que lastreiem as heterodoxias para reconfigurá-los como signos transitivos que 
devem obedecer aos mandamentos da hermenêutica canalizada da Igreja católica ortodoxa. 
 
Palavras-chave: Mistério; Hermes Cristão; Aristóteles; Antônio Vieira.  

 

 
 

Nesta comunicação consideraremos que o ponto de partida para um exame da 

anatomia do conceito de pregador, sem dúvidas, teria sua marcação nas preponderantes 

anotações de Aristóteles, registradas em seus livros da Retórica. É lá que o caráter do 

orador assume o papel de mais poderosa prova argumentativa. Alinhado ao páthos e ao 

logos, elementos centrais do tratado aristotélico e, por conseguinte, da técnica retórica, o 

éthos completa uma série fundamental de preceitos que encaminham ao fim do edifício 

conceitual da retórica: a persuasão. É mediante a modelagem ideal do caráter, ainda, que 

o orador atinge – segundo Aristóteles – o seu propósito, pois conforme diz o estagirita: 

“o caráter moral deste [do orador] constitui, por assim dizer, a prova determinante por 

excelência” (Livro I, cap II, 2).  
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Nosso propósito aqui não será traçar um esquema teórico da arte da persuasão, 

mas considerar a eminência de um breve recuo cronológico como matéria indispensável 

à época de Antônio Vieira, que, como se sabe, foi educado segundo os moldes dos 

colégios jesuíticos, responsáveis pela reatualização e pela difusão da matriz tomista-

aristotélica que configurou a Península Ibérica como o território majoritário de atuação 

da “segunda escolástica”, como designou Carlo Giacon (1944-1950).  

No que tange a Aristóteles, o éthos, em sua perspectiva, era tomado como um 

efeito do discurso e não um conhecimento prévio do caráter do orador. Nesse sentido, é 

preciso considerar que o próprio discurso moldava o caráter, mediante os pontos de liga 

traçados, pelos quais se constituía a verossimilhança discursiva, tornando o ato 

argumentativo uma rede de possibilidades críveis. Vale reiterar, junto com Nietzsche, 

que “a consciência da dignidade individual é romana, não grega” (1971, p. 104).  

Passa a valer, como senha de entrada à compreensão do tema, portanto, o fato de 

que é só com os romanos, mais especificamente com Cícero, que o fator de civilização 

fora introduzido como peça essencial da constituição moral do orador. É com o referido 

orador e a civilização romana que se acentua a noção de personalidade, de modo que as 

qualidades pessoais, conjuntamente ao poder do qual usufrui, passam a ser fulcrais na 

fatura da persuasão com o mesmo ou maior peso do que o próprio discurso. Assume 

importância a nobreza do orador, as suas virtudes, a sua fama, o seu gênio e ingenium. 

Este último, como assinala a crítica portuguesa Margarida Vieira Mendes (1989, p. 31), 

“ao mesmo tempo que é responsável pela feitura de uma oratio, é também um resultado 

ou consequência, uma imagem produzida na e por essa oração”.  

Convém sublinhar que, no campo de atuação da oratória, o ideal ciceroniano é 

compreendido como sinônimo do orador perfeito, cuja tarefa oficial é discursar de 

maneira adequada a persuadir o auditório. Sabemos que, no caso particular de Cícero, 

não foi possível atingir na experiência o orador perfeito, plasmado somente como uma 

“ideia”. Se recordarmos os estudos de Erwin Panofsky (1994, p. 15), quando este 

pensou a trajetória do conceito de belo, perceberemos que a imagem modelar do orador 

é apenas uma simples abstração na interioridade daquele que a mentaliza. Nesse caso, 

não estamos falando de estética, mas de técnica retórica. Logo, é válido ter em vista que 

a proposta da eloquência ciceroniana – de que nenhuma pessoa saberia tornar-se um 

orador completo se não possuísse em todo o espírito humano um conhecimento grande e 

elevado, capaz de “falar de qualquer coisa, ainda que prolongada, com abundância e 

elegantemente” (Sobre el orador, I, v-20) – é, por vezes, inconcebível, mas não impediu 
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que o conceito fosse hipertrofiado e assimilado como pilar de autoridade e prestígio no 

concílio tridentino (OLIVEIRA, 2003, p. 38).   

Revestida de certo valor mitológico, a configuração do orador, reativada na 

Renascença sob a clave ciceroniana, favorece à retórica, na mesma proporção, um 

verdadeiro lugar de renascimento. Ana Lúcia de Oliveira (2003, p. 26) não nos deixa 

esquecer que a retórica retoma seu papel de “geradora de ordem civil”. Por isso, passa a 

ser um dos pré-requisitos ao cargo de orador a posse de um conhecimento enciclopédico 

que lhe assegure falar de todas as coisas sem cair no buraco negro de uma falsa verdade, 

que a filosofia platônica tanto condenou quando aludia à arte retórica. Desde então, 

mudou-se o eixo do grande debate antigo entre retores e filósofos para uma nova 

configuração que centralizava, desde o âmbito dos teóricos medievais cristãos, uma 

querela entre retórica e teologia (cf. OLIVEIRA, 2003, p. 27).  

Recuperemos um ponto já mencionado: em razão do preceito de que o orador 

romano devia possuir um caráter cívico sublime, o pregador sacro fora assimilado da 

mesma forma. Nesse sentido, pode-se inferir novamente com Margarida Vieira Mendes 

(1989, p. 32), que “foram os romanos que assim criaram uma das mais importantes 

fontes de persuasão, de tipo indutivo, próxima do exemplum: a imago, a personagem 

exemplar”.  

Tal figura será vista constantemente esboçada no repertório temático da 

sermonística do Padre Vieira, que, além de reativar a presença de Cícero, incorpora 

outra de origem eclesiástica: a concepção apostólica do pregador, forjada nos profetas 

bíblicos, em Cristo, São Paulo, nos Padres da Igreja e ainda nas hagiografias. Essas 

referências vão formar um ideal ético e religioso daquele que toma a palavra a partir de 

tais modelos ou protótipos, ideal resguardado por princípios e preceitos de um ambiente 

mental, discursivo e institucional: a Contrarreforma. 

Na segunda metade do século XVI, a imagem do orador ideal traçada nos textos 

de Cícero – aqui traduzida por imago – assume o estado de perfeição aos olhos daqueles 

que cultivavam os saberes da grande arte do discurso. Operando como uma ferramenta 

imprescindível para os interesses públicos, a oratória assume um título de destaque ao 

se fundir à teologia. É novamente da crítica portuguesa que advém uma decisiva 

avaliação do mencionado ponto: “a oratória permanece cívica, mas deixa de ser laica 

para se tornar sagrada. O loquente, como sacerdote, apresenta-se na persona do 

mediador e intérprete da palavra divina” (MENDES, 1989, p. 32).  
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O crescimento da popularidade do pregador caminhava de mãos dadas à sua 

intensa formação, cujas raízes também se encontravam na expressão emprestada de 

Cícero dos estudos de humanidades – studia humanitatis –, os quais compreendiam as 

letras essenciais para a educação do pregador, englobando a gramática, a retórica, a 

poesia, a história e a filosofia moral e, sem dúvidas, anos de teologia. Veiculadas, essas 

disciplinas proporcionavam conceitos de vida e de valores morais relacionados com a 

pessoa, bem como produziam conteúdos éticos, instituindo uma pedagogia da imitação 

de vidas exemplares, com frequência tomando Cristo e os mártires da Igreja 

contrarreformada como modelos dessa imitatio sanctorum.  

Conforme assinalaram importantes estudiosos das letras sacras seiscentistas, 

como Benedetto Croce e H. D Smith (MORÁN & GALLEGO, 1995, p. 117), é 

paradoxal regressar a essas épocas mais remotas da história e não convocar 

mentalmente a figura do pregador, até mesmo posicioná-la no xadrez social da época 

como peça-chave de todos os eventos e acontecimentos de mais variados foros.  

A estreita relação entre oratória e teologia – a qual podemos assimilar como uma 

autêntica fusão –, por vezes, é capaz de nos impossibilitar de avistar, desde seu 

aparecimento, a existência de uma disciplina fora do circuito de extensão da outra. 

Representada pela união da autoridade discursiva de ordem ciceroniana – restaurada, 

por sua vez, no Renascimento, com a revalorização e a reforma da pregação e do acento 

posto ao título do orador sacro, ocorrido após o Concílio de Trento –, essa fusão, 

certamente, foi o que tornou possível o advento Antônio Vieira, bem como promoveu às 

letras do século XVII uma fama de escala poderosa por passar a ser conhecida como a 

“idade de ouro da oratória”.  

  Dito isto, é de se reiterar que as reciclagens e os deslocamentos conceituais, 

assim como os conhecimentos, que vigoram nos séculos XVI e XVII, são da mesma 

ordem – embora também sejam releituras – da litterae humaniores, isto é, a base de 

ensino da época, cujo retorno assume a face de reconquista de território, em oposição 

aos novos saberes medievais, às especulações gramaticais e linguísticas, bem como à 

ontologia nascente ou à filosofia moral.  

Não podemos deixar passar em silêncio que, dentre as muitas estratégias 

elaboradas pela Igreja contrarreformada para reformular o programa de divulgação da 

própria doutrina, destaca-se, sobretudo, a formação dos sacerdotes na pregação e no 

ensino do catecismo. A pregação, segundo nos esclarece Manuel Móran e José Andrés 

Gallego (cf. 1995, p. 118) foi um dos tópicos centrais das primeiras sessões (a quinta 
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efetuada já em 1546) da Assembleia Magna tridentina, de onde resultou o importante 

decreto Super lectione et praedicatione, datado de 17 de junho, a que se seguiu, entre 

outros, o cânone IV do Decretum de reformatione, sancionado na vigésima quarta 

sessão (1563). Era imprescindível que o pregador ensinasse o que todos devem saber 

para alcançar a salvação eterna, expondo com brevidade e clareza (e nesse sentido a 

retórica foi uma ferramenta poderosa no auxílio do propósito) os vícios que devem 

evitar e as verdades que devem exercitar, para poderem escapar às penas do inferno.  

As deliberações que pelejavam a favor da figura desse intérprete eleito exigem, 

por seu turno, conhecimentos pontuais introduzidos na rotina da longa formação desses 

pastores de almas. É com data e hora marcada que sabemos que os aspectos adotados 

pela Contrarreforma em relação à formação do orador, que visa ao perfil de homem 

perfeito, são oriundos diretamente da fortuna dos escritos de retórica atribuídos a Cícero 

e Quintiliano.  

Na Institutio Oratoria (ou “Educação do orador”), Quintiliano insiste – 

particularmente – na aliança da ética com a eloquência, e retoma a célebre designação 

de Catão – vir bonus dicendi peritus –, defendendo que é impossível dissociar da 

imagem do orador, a bondade que a este deve ser inerente. Assim sintetiza Margarida 

Vieira Mendes o pensamento do orador e professor de retórica romano, “a arte de bem 

falar e a de bem viver são inseparáveis: o homem que não seja honrado não pode 

persuadir” (MENDES, 1989, p. 60).  

Percebe-se, com isso, que esse paralelo entre ética e eloquência, que não estava 

em Aristóteles como critério essencial, mas como consequência para a eficácia 

discursiva, toma maior centralidade nas bases romanas que servem à Contrarreforma, 

visto que justifica a necessidade da moral no exercício de atuação do pregador. Esse 

tema ganha energia diferenciada na prédica do Padre Vieira, que o encara como tarefa 

eminente do pregador, o qual deve sempre exalar exemplos e demonstrar obras elevadas 

ao longo da vida se quiser ter credibilidade perante o auditório. A título de ilustração, 

apenas, destaquemos uma célebre passagem do “Sermão da Sexagésima” (1655), 

pregado na Capela Real de Lisboa, para um singular auditório de nobres e religiosos, a 

fim de demonstrar como o pregador matiza a matéria, dando a ela contornos bem 

definidos: 

 

Será porventura o não fazer fruto hoje a palavra de Deus, pela 
circunstância da pessoa? Será por que antigamente os pregadores eram 
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santos, eram Varões apostólicos, e exemplares e hoje os pregadores 
são eu, e outros como eu? Boa razão é esta. A definição de pregador é 
a vida, e o exemplo (VIEIRA, 2015, p. 53; grifos meus).   

 

Em síntese, o éthos é basilar para a eficácia da pregação. Dito isso, podemos 

afirmar que o modelo de orator ideal de Cícero vai se sacralizar quando passar a ser 

desempenhado pelo sacerdos, o qual, de igual maneira, se encherá do prestígio terreno 

do orator. 

Cabe assinalar que a retórica não apenas consistiu – para os homens dos séculos 

XVI e XVII – numa técnica forense, mas antes passou a servir plenamente a Paideia: a 

educação integral dos homens. Em poucas palavras, a retórica tornou-se a disciplina 

central para a qual todas as outras fazem reverência, assim como a formação intensa do 

pregador favoreceu com que a pregação tornasse-se a arma da contrarreforma por 

excelência. A esse mensageiro da Palavra divina atribui-se um estatuto até então 

desconhecido.  

Mais especificamente sublinhemos que, para a Companhia de Jesus, as antigas 

artes discursivas do trivium, especialmente a retórica e a dialética, formam objetos de 

extrema valorização, como armas poderosas não apenas para persuadir os laicos como 

também para enfrentar os pregadores da heterodoxia reformista (cf. RODRIGUES, 

1917, p. 45). Esses conhecimentos essenciais para o desempenho da vida em sociedade 

forneceram aos pregadores os meios necessários para operar um aparelho de persuasão 

muito eficaz, quando manejado com uma habilidade decorosa.  

As considerações anteriores nos permitem concluir que o orador 

contrarreformista, remodelado em termos católicos e, claro, também retóricos, não se 

reduziu a um simples técnico da palavra, mas teve de demonstrar ser um homem 

integral, com uma boa formação moral e cultural. Assim sintetiza a estudiosa 

portuguesa, de maneira lapidar, os eventos ocorridos nessa época:  

 
A Igreja contra-reformada, dominando a vida de res publica nos 
países mediterrâneos, assimilou o orador laico, que entretanto se 
formara nas literae humaniores, e tentou conjugar a eloquência 
humanista com a imitação das homilias dos cristianíssimos padres 
medievais; servia esta receita para substituir o estafado modus 
scholasticus pelo antigo e renascido modus oratorius, que viera a 
fecundar a vida civil italiana nos séculos XVI e XVII (MENDES, 
1989, p. 62).     
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Sob a égide dessas ponderações podemos afirmar que a exegese sagrada toma 

foros de aventura; o orador-pregador, a investidura de um bravo que se lança na missão 

de escalar uma empresa colossal na qual se esconde, na torre mais alta, o sentido 

espiritual das Escrituras. Lançando mão dos estudos retóricos clássicos e da arte da 

persuasão, bem como do amplo emprego das mnemotécnicas como auxílio valioso para 

executar a leitura das Escrituras e a própria pregação, o orador sacro – no caso deste 

trabalho, jesuíta - recicla, na era cristã, os principais procedimentos da oratória pagã.  

Consoante as palavras de Henri de Lubac (2000, p. 77, vol. 2), aqui expostas 

para melhor elucidar o dito acima, “se a escritura fosse a torre da teologia e sua base a 

própria história, mais acima do topo estaria o sentido espiritual”. As palavras do teólogo 

constroem uma metáfora-ponte para que possamos estabelecer um caminho seguro para 

melhor avistar a figura do pregador, também possível de ser assimilado como um 

Hermes Cristão; em termos gerais, tratar-se-ia de um mensageiro da Palavra formado 

sob as bases dos saberes pagãos que ministra a hermenêutica institucionalizada no 

âmago das doutrinas católicas, conduzindo o fluxo transitivo dos sentidos sagrados para 

uma via intransitiva de ortodoxia.  

No caso específico do Padre Vieira, isso significaria dizer que, sua base clássica 

lhe favoreceu, como também poderíamos identificar em outros importantes jesuítas 

coetâneos a Vieira de nacionalidades distintas, como Baltasar Gracián e Emanuelle 

Tesauro, um posto não de mero exegeta das escrituras, mas de autêntico hermeneuta, ou 

seja, responsável pela reatualização, e não só pela leitura, das Escrituras nos púlpitos de 

seu tempo. Para finalizar, poderíamos dizer, que a retórica clássica é um dos pilares para 

a atuação missionária dos pregadores jesuítas, e ,no caso de Antônio Vieira, ela serviu 

de instrumento elementar para um proveitoso cruzamento de referências bíblicas e de 

uma remodelagem da “ciência dos signos” que, desde então, exigiu daqueles que se 

debruçam sobre o umbral da obra vieiriana um olhar perspectivo que para vislumbrar 

um panorama mais completo da época de ouro da retórica eclesiástica precisa 

considerar, em sua totalidade, as bases dos saberes que enformam o pensamento da 

Antiguidade clássica.  
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A RELEITURA DO MITO DE HIPÓLITO E FEDRA POR RACINE A PARTIR

DE EURÍPIDES E SÊNECA

Fernando Crespim Zorrer da Silva (UFES)

RESUMO: O mito de Hipólito e Fedra já recebeu inúmeras releituras e uma delas é a
peça Fedra, de Racine, dramaturgo do século XVII. Em tal obra, o poeta francês abarca mais
uma vez o referido mito com uma escritura que se aproxima das obras de Eurípides e de Sêneca.
Racine segue a trama da tragédia, sem apresentar nenhum aspecto radical, mas introduz novos
personagens, inova nos diálogos, além de retirar a crítica severa de Hipólito contra as mulheres.
Assim, Racine consegue escrever uma nova obra com elementos do seu universo literário bem
como refletir sobre pontos nos quais os textos anteriores deixaram em suspenso, sem apresenta-
rem um maior detalhamento, como, por exemplo, expõe com mais detalhes a ausência de Teseu,
enquanto a sua esposa, Fedra, está apaixonada por Hipólito, seu enteado. Desta forma, a ideia é
analisar a tragédia de Racine, além dos referidos textos que tratam do mesmo mito, e procurar
apontar qual é a dimensão da releitura do mito grego pelo escritor francês.

Palavras-chave: Hipólito. Fedra. Eurípides. Sêneca. Racine.

A nossa preocupação é examinar como o dramaturgo francês Racine, do século

XVII, reescreve o mito de Fedra e Hipólito, na sua tragédia Racine, como podemos en-

tender a sua compreensão, e, se podemos falar de intertextos ou/e de recuperar no seu

texto elementos provindos da cultura francesa. Parece-nos improvável, segundo Genette

(1989) que o teatrólogo francês tenha conseguido construir uma obra sem a permanên-

cia de elementos oriundos da tradição. Como ainda nos informa o pensador francês, os

temas das tragédias provenientes da história ou que fossem inventados, desde a antigui-

dade, são raríssimos, como são as obras Os persas de Ésquilo ou, seguindo a opinião de

Aristóteles, esse pensador só conhecia Antea de Agatão. Tal característica formará parte

das normas da tragédia clássica no que inclui posteriormente Racine e Corneille. Ainda

segundo o estudioso francês, tragediógrafos como Corneille e Racine revelam as suas

fontes como algo necessário. O que acontece de modo subjacente é que o tema da in-
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venção não é desconhecido pela poética clássica, mas tal característica é empregada por

um gênero supostamente chamado de inferior que é justamente a comédia, conforme

destaca, mais uma vez, Genette (1989).

Racine é um poeta cujos textos produzidos são localizados no período do Classi-

cismo. No entanto, tal questão não é tão pacífica assim. Roland Barthes (1987) chega a

mencionar, em seu estudo Sobre Racine, que esse dramaturgo é, por assim dizer, barro-

co, cuja tragédia se mistura com o futuro teatro burguês. Agora na visão do teórico Ví-

tor Manuel de Aguiar e Silva (1986),  o século XVII é caracterizado pela presença do

Barroco na primeira metade e é a partir de 1640 que o Classicismo prepondera na Fran-

ça. O pensador português destaca que tanto o Barroco como o Classicismo interferiram

entre si, e cita os textos de Malherbe e Racine. Além disso, tal época foi marcada pela

presença constante do racionalismo e da exigência de como se deveria escrever uma

obra literária e, neste caso, havia um conjunto de regras para se compor um texto dra-

mático que, nem sempre, era cumprido pelos escritores da época, conforme pondera o

crítico literário português.

Agora entrando propriamente no mito de Hipólito e Fedra, esse possui registros

desde a Odisseia de Homero, quando Odisseu visita o Hades, no canto XI, e contempla

a referida heroína ali presente. Em linhas gerais, a história trata da paixão de Fedra, es-

posa de Teseu, pelo seu enteado, Hipólito, que é, mais tarde, acusado de ter ultrajado a

casa de seu pai, por ter tocado em sua esposa. Tal relato mítico é retomado na tragédia

clássica em duas obras do dramaturgo Eurípides, sendo que a primeira delas, intitulada

Hipólito Velado, possuímos poucos fragmentos, ao passo que o segundo texto, Hipólito

Porta-Coroas, é o mais completo. A data da apresentação desse último texto é registra-

da em 428 a. C, alguns anos antes do início da Guerra do Peloponeso. É importante des-

tacar que a primeira tragédia escandalizou o público, pois Fedra apresentou diretamente

a sua paixão a Hipólito. Trata-se de um dos poucos casos na literatura na qual um texto

é reescrito por causa da recepção negativa do público.

No prólogo dessa peça, a deusa Afrodite revela praticamente todo o enredo da

trama da tragédia, contudo não nos informa sobre a interferência da serva da rainha e tal

personagem será mencionada como decisiva, no êxodo, pela deusa Ártemis, pois essa

criada, dentre outros atos, revela a paixão a Hipólito. Há registros de que Sófocles teria

escrito também uma peça com o mesmo tema, porém sabe-se pouco sobre esse texto.
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Posteriormente o dramaturgo latino Sêneca retomou tal mito e apresentou uma nova re-

flexão, na peça Fedra, no ano de 59, adaptando-o de acordo com a sua filosofia estóica.

Alguns estudiosos da Literatura Latina debateram muito se o texto de Sêneca seria uma

simples cópia e até mesmo se possuía valor literário. Vale mencionar que o estudioso

Pierre Grimal (1963) destacou a qualidade literária da tragédia de Sêneca. Posteriormen-

te conceitos novos apresentados nos estudos da Literatura Comparada como intertexto,

imitação, originalidade e influência foram decisivos para uma nova avaliação dessa tra-

gédia. Agora, no texto latino, se observa, possivelmente, uma retomada da estrutura da

primeira tragédia de Eurípides, ou seja, Fedra apresenta diretamente o seu desejo a Hi-

pólito. Também merece destaque que a figura de Fedra, pelo seu desequilíbrio e por sua

incapacidade de conter o seu desejo amoroso, é apontada por ser uma personagem cujos

atos deveriam ser evitados e estariam longe de uma conduta equilibrada que era defen-

dida pela filosofia estóica. 

Muitos séculos depois, Racine, também retoma o mesmo mito, porém introduz

uma série de novidades se fizermos um rápido contraponto com as obras dos dramatur-

gos clássicos, apesar de que novamente Fedra confesse o seu desejo amoroso a Hipólito.

Ao longo da tragédia, se observa o trabalho de reescrita de Racine, pois muitas falas ou

informações aparecem mas não são proclamadas pelos mesmos personagens, como, por

exemplo, a paixão de Fedra começa quando essa vê Hipólito; no texto grego, é justa-

mente a deusa Afrodite quem proclama tal informação, “Fedra, viu-o e ficou possuída

em seu coração”, verso, 27; no texto latino, não há referência como esse sentimento co-

meçou; em Racine, a própria rainha revela como surgiu a paixão e essa inicia pelo olhar,

isto é, há uma humanização, dessacralização da paixão. Um outro exemplo é que tanto

no texto grego como no latino não há qualquer menção à quantidade de tempo que Te-

seu se encontra ausente; em Racine, corresponde a seis meses, isto é, o tempo é raciona-

lizado e concebido de uma outra forma na modernidade e representa um elemento deci-

sivo na vida dos homens. 

Assim, com a introdução de novos personagens, como assinala Genette (1989),

se observa uma amplificação de um tema, como sucede desde o teatro clássico até o fi-

nal do século XVIII. Em Eurípides, já se faz presente esse recurso, pois a peça As Fení-

cias, que foi muito criticada, possui mais de dez personagens, alguns desses estranhos

ao mito. Neste sentido, os personagens de Racine, Arícia, Terâmeno, Panopéia não es-
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tão nas tragédias clássicas. O dramaturgo francês, do mesmo que os autores clássicos,

reescreve o mito de acordo com as suas escolhas mas tendo sempre subjacente os textos

greco-romanos com os quais dialoga. 

Um dos pontos importantes, se contrapormos as versões de Eurípides e de Sêne-

ca, diz respeito ao tratamento dado pela personagem Hipólito às mulheres. Não temos o

ódio manifesto como nas personagens construídas por Sêneca e por Eurípides contra

esse grupo social. Somente em duas oportunidades, uma fala da aia de Fedra (Enome no

ato III, cena I) e outra provinda do próprio Hipólito é nos revelado algum tipo de pro-

blema com as mulheres. Na verdade, além da ausência de um discurso extenso e violen-

to contra todo o gênero feminino, a personagem foi transformada em sua identidade no

teatro de Racine. 

Roland Barthes (1987) contribui ainda com esse assunto esclarecendo mais al-

guns detalhes. Na questão sexual, Hipólito é ainda estéril como é também o seu silêncio;

esse personagem se relaciona com a recusa ao sexo. O pensador francês atesta que tal

esterilidade é dirigida contra o pai, visto que, no seu entendimento, esse gasta a vida

com o sexo. Para Hipólito, a carne é odiosa; precisa cortar os laços com os objetos com

os quais roçou, como declara o crítico francês. O mero olhar de Fedra já o corrompeu e

a espada que Fedra pegou já se tornou repugnante. Roland Barthes julga que Arícia é

um homólogo de Hipólito, se encaixando na esterilidade, pois não é só pela ordem de

Teseu de deixá-la de lado; visto que, no ato II, 1, ela afirma que sempre é adversa ao

amor. 

Apesar da pontualidade de tais críticas, a tragédia de Racine apresenta, em Hi-

pólito, a criação de um novo comportamento diante do ser feminino, visto que direta-

mente o engrandece, mostra que as mulheres são dignas de confiança e não devem ser

rejeitadas como o foram no período clássico. Hipólito ama uma mulher maculada e, as-

sim, tal ato representa uma transgressão não só diante de uma posição na tragédia mas

também diante do mito que envolve a sua vida e a de Fedra. Realmente as opiniões de

Hipólito e seu comportamento geram dúvidas sobre a sua sexualidade. A questão é que

Hipólito se transforma ao longo da tragédia; até propõe uma fuga com Arícia, ideia a

qual é inovadora. Como poderia Hipólito ser tão efeminado se articulou uma fuga com

Arícia, ato digno de uma atitude de seu pai? Duvidamos de que possa ponderar que haja

traços de bissexualidade em Hipólito como sugeriu Mitchell Greenberg (2010). Na ver-
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dade, esta peça é uma tragédia de tabus e de interditos. Fedra ama Hipólito que é proibi-

do. Já Hipólito ama Arícia que também é proibido. Somente Hipólito queda satisfeito,

por algum tempo, pelo seu desejo, pois Arícia, apesar de suas limitações, deseja fugir

com ele. Se há limitações, comentários paralelos negativos quanto às mulheres, Hipólito

está convicto do que quer e não vai deixar passar a oportunidade para ficar com Arícia.

Racine salienta esse desdobramento, pois Hipólito enquanto morria após a mal-

dição lançada pelo seu pai, só resta tempo para solicitar que Teseu cuide de Arícia. No

final das peças de Eurípides e de Sêneca, na primeira há um longo diálogo entre pai e fi-

lho, no qual se restabelece a paz, além da deusa Ártemis apontar a culpa de Teseu pelos

seus atos mas que são, desculpáveis, pois, errar ainda é humano, pois proclama “Sem

querer o mataste, e aos homens / é natural que errem se os deuses assim o ordenam”, v.

1433-1434; na segunda tragédia, a de Sêneca, não temos nenhum diálogo entre pai e fi-

lho, mas permanece o desejo deste último que o seu pai estivesse ali consigo. Ao contrá-

rio de perfazer uma cena nos moldes referidos, o dramaturgo francês obtém um meio

termo, pois permite que Hipólito envie um recado ao seu pai, quer dizer, não há um diá-

logo entre os dois, nem a ausência de palavras, mas um personagem intermediário é que

faz a comunicação que é Teramene, preceptor de Hipólito. Além disso, o recado de filho

para pai é que esse deve realizar algo que não foi concretizado por Hipólito enquanto

estava vivo, isto é, restabelecer a dignidade à Arícia. Teseu vai cuidar de Arícia, que é a

sua cativa, e deve tratá-la como filha. Assim, o comportamento de Hipólito é idêntico na

vida e na morte, pois não desdiz e nem desfaz aquilo que começara a realizar durante a

sua vida. Com tal ato, um preconceito, um interdito, é rompido por um ato que começou

no filho e terminou no pai. Teseu transforma-se devido ao filho, fato que não ocorre

nem na peça de Eurípides nem na de Sêneca. Este ato carrega também a relativação da

compreensão da autoridade. Hipólito recebera de seu pai instruções para guardar Arícia,

mas apaixonou-se por ela. Neste caso, o filho reeduca o pai; não é o pai, um homem

com experiência de vida, que educa o filho. No entanto, não quer dizer que o pai tenha

fracassado na educação do filho, mas que o filho aprendera a transformar as pessoas e a

si mesmo. 

Temos um eco indireto posteriormente em uma peça de Bertold Brecht, A mãe,

pois após a morte do filho, a mãe é convencida a respeito da necessidade de lutar politi-

camente, segundo Roland Barthes (2002). Tal alteração na posição da mãe não ocorre
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como aqui, através da morte e de um pedido de Hipólito, mas é realizado através dos

atos do filho, sem termos algum tipo de fala por parte do jovem sobre os motivos que o

levam a lutar daquela forma. Vale lembrar as ideias de um dos tantos teóricos que trata-

ram a intertextualidade, que foi Riffaterre, pois o intertexto é o resultado da leitura, não

impedindo que um leitor encontre em Molière um traço de Brecht (2008). 

Mais do que nunca, marcando tal transformação na forma pela qual a imagem de

Hipólito, construída por Racine, rompe com a tradição, na qual o havia exposto como

jovem, orgulhoso, completamente misógino e é, justamente a última frase da tragédia,

proclamada por Teseu que fará de Arícia uma filha. O fechamento da tragédia, em sua

última ideia, reforça um ato de quem foi injustiçado, de quem não conseguiu reagir di-

ante dos desejos e temores das outras personagens. De fato, ainda o teatro de Racine

respeita a concepção da palavra como decisiva na construção das peças e na solução das

querelas quando é bem articulada. 

Há outras questões que merecem destaque no texto de Racine. Cada um dos per-

sonagens deseja o outro, como se fosse em um espelho, tornando cada indivíduo tam-

bém um monstro para o outro, de acordo com Mitchell Greenberg (2010). Esse teórico

cita as passagens, 3.3. 88-44, quando Fedra e Oenone conversam, e a primeira diz que

Hipólito é um monstro. Depois há a acusação de Teseu contra o filho, chamando-o de

monstro, 4.2 1044-49. Por fim, Arícia fala de Teseu que matou monstros, 5.3; 1443-46,

mas que esqueceu de um, isto é, de Fedra (cujo nome não é evocado), é o que salienta o

referido crítico. Através de tais especulações, observamos que a palavra ‘monstro’ que-

da transformada, pois o termo sofreu humanização, ou seja, há a troca do plano do sa-

grado para o profano. Se, anteriormente, nas outras tragédias, “monstro” designava so-

mente “besta monstruosa”, como atesta Eurípides na sua peça, no verso 1214, agora os

humanos se comportam como feras, desejando se apropriar dos outros ou destruí-los.

Na verdade, há ecos naquele mesmo período histórico, pois Hobbes (1588 -1679), na

sua obra Leviatã, menciona que o homem é o lobo do homem. 

As transformações ocorridas na peça de Racine demonstram as inovações em um

momento histórico no qual a modernidade lentamente começa a produzir alterações no

comportamento  do  indivíduo  burguês.  Tais  fatos  revelam  o  quanto  o  pensamento

moderno  se  distancia  em  relação  ao  pensamento  clássico.  Não  se  trata  de  uma

despedida, mas de uma releitura, de se ver longe sempre refletindo a partir da tradição
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direta  da  qual  esta  obra  de  Racine  dialoga.  O  texto  de  Racine  dirige-se  para  a

reconstrução  que  não  retorna  cegamente  conceitos  desenvolvidos  na  Antiguidade

Clássica. Tal posição é averiguada na continuação de algo já iniciado por Eurípides que,

em uma linha de interpretação teórica, concebera os deuses como forças e que já não

intervinham de um modo tão direto na trama da tragédia. Sêneca procedera por uma

escolha que se entrelaça com a sua concepção acerca do estoicismo; busca o equilíbrio

sem que o homem se perca em suas paixões. Racine segue pelo refinamento, ao não

inserir  deuses,  nem colocar  a  presença do coro,  além de acentuar  cada vez mais  os

traços profanos em suas personagens.
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RESUMO A recorrência aos mitos gregos é uma prática discursiva e artística 
renovadora. Ao longo dos anos, o mito de Electra foi retomado por escritores que lhe 
atribuíram novas forma e pertinência. Autores como Jean Anouilh (1972) e Jean-Paul 
Sartre (1943) dedicaram parte de suas obras à retomada do mito de Electra em 
diferentes contextos sócio-históricos e, por sua vez, atribuíram-lhe características 
próprias às práticas discursivas da sociedade às quais estes autores pertenciam. De 
acordo com Ute Heidmann, “cada enunciação de um mito grego, antigo ou moderno, 
traz indícios mais ou menos explícitos do que podemos definir como uma re-enunciação 
de uma história que ainda é uma ‘velha história’” (HEIDMANN, 2010, p.2).  Assim, 

nosso trabalho parte da compreensão de que textos escritos em línguas e épocas 
distintas tornam-se fundamentalmente distintos, pois inscrevem as antigas narrativas 
helênicas em contextos discursivos próprios às culturas de seus enunciadores, tornando-
se, portanto, escrituras desses mitos gregos. Dessa forma, tal como propõe Heidmann 
(2010), consideramos pertinente a realização de uma análise das diferenças presentes 
em cada escritura dos mitos gregos, pois defendemos que essas escrituras não 
reproduzem única e simplesmente o sentido “universal” do mito clássico, mas 
modificam as cenas de fala e as cenas genéricas presentes nas antigas narrativas 
helênicas e assim, criam novos efeitos de sentido. Nesse sentido, conceitos pertencentes 
à Análise Textual do Discurso, suplantada por Dominique Maingueneau (2006) e Jean-
Michel Adam (2010) tornam-se fundamentais para a realização do nosso trabalho. 
Diante do exposto, nossa pesquisa se constitui como uma Análise comparativo-
diferencial e discursiva do mito de Electra e suas escrituras modernas. Nesta exposição, 
deteremo-nos em duas retomadas do mito: a primeira, na peça Les Mouches, de Sartre 
(1943) e a segunda, no filme Electra, my love de Miklós Jancsó (1974). 
 

 

Palavras-chave: Electra. Escritura. Comparação diferencial. Mito. 
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A primeira menção ao mito de Electra é feita em As Coéforas, a segunda peça da 

trilogia de Ésquilo – Oréstia (458 a. C) - da qual também fazem parte Agamêmnon – 

peça que a precede, e Eumênides, que conclui a única trilogia ligada que nos chegou do 

teatro grego e também considerada a origem da tragédia.  

A peça As Coéforas, assim como as demais da trilogia, traz duas características 

marcantes do teatro de Ésquilo e da sociedade grega da época: a crença na Moira e a 

forte presença dos deuses que, quando não intervêm nas ações dos demais personagens 

incitando-os a agir de acordo com seus desejos, agem livremente e interferem de forma 

direta no desenvolvimento da narrativa. 

 Dessa forma, as Moiras – as três irmãs responsáveis pela sorte de todos os 

indivíduos -, aparecem como um “destino” do qual o homem não pode fugir e para o 

qual todas as suas ações, ainda que involuntárias, são direcionadas. Na tragédia de 

Ésquilo, por exemplo, Orestes tem sobre si a profecia de um oráculo: vingar a morte do 

pai, mesmo que para isso tenha de assassinar a mãe – pesadelo que habita sua 

consciência e que o faz hesitar durante toda a peça. O homem e sua condição de total 

impotência face esse destino esmagador foi durante muito tempo uma verdadeira 

obsessão grega.  

O assassinato de Clitemnestra só se concretiza, apesar de toda hesitação de 

Orestes, graças à outra característica do teatro de Ésquilo: a intervenção divina nas 

ações humanas. Orestes volta a Argos para cumprir uma determinação de Apolo que 

mais tarde, na peça Eumênides, agirá em favor de Orestes para livrá-lo da punição pelo 

crime de matricídio.  

De Ésquilo aos dias de hoje, o mito da família argiva tem sido frequentemente 

retomado na literatura. Ainda na Grécia, apenas algumas décadas depois da trilogia 

esquiliana, Sófocles (420 a.C ) e Eurípides (410 a. C ) escreveram cada um suas versões 

desse mito. As peças, homônimas, trazem no título a figura do que seu tornou um dos 

personagens mais emblemáticos da literatura grega: Electra.  

Apesar de não se ter notícias se as peças de Sófocles e Eurípides integravam, 

elas também, uma trilogia, tal como Oréstia, antes de iniciar a leitura de suas peças, 

uma diferença fundamental se coloca: esses autores intitularam suas peças com o nome 

de uma personagem que, apesar de importante, tem uma participação reduzida na obra 

de Ésquilo. Electra não é um personagem ativo no texto esquiliano, toda a importância é 

atribuída a seu irmão Orestes.  
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Assim como Sófocles e Eurípides, outros autores de épocas e contextos 

socioeconômicos distintos têm recorrido ao mito de Electra ao compor suas obras, uma 

rápida pesquisa acerca do tema e observamos o quanto essa personagem é recorrente na 

literatura ocidental. Na literatura francesa, por exemplo, cinco autores de renome se 

propuseram a recontar o mito de Electra em suas obras. Como é o caso de Jean 

Giraudoux e a peça Electre [Electra] (1937), Electre ou la chute des masques [Electra 

ou a queda das máscaras], de Marguerite Yourcenar (1943), Tu étais si gentil quand tu 

étais petit [Tu eras tão gentil quando pequeno], de Jean Anouilh (1972) e  Les Mouches 

[As moscas], de Jean-Paul Sartre (1943). Isso apenas para listar algumas obras que 

trazem a figura de Electra como tema.  

Assim como na literatura, a personagem também foi retomada no cinema. Em 

1972, o diretor húngaro Miklós Jancsó produziu Szerelmem, Elektra [Electra, meu 

amor], na qual o mito grego é ambientado em um espaço e tempo não definidos, além 

de apresentar elementos pertencentes ao homem moderno, tais como armas de fogo e 

helicópteros para contar a história de constantes invasões sofridas pelo povo húngaro no 

último século.  

Como vemos, o mito da princesa tornada escrava por sua própria mãe e sua luta 

para que o assassinato de seu pai seja vingado, tornou-se uma fonte de constante 

inspiração para autores que enxergam a personagem de Electra como um símbolo de 

resistência.  

No entanto, é necessário que uma pergunta seja feita: a que resiste Electra? Não 

exatamente a Electra grega, o mito clássico. Mas todas essas Electras presentes nas 

obras de autores que, assim como nós, conheceram a personagem por meio de Ésquilo 

ou Sófocles numa sociedade com regras e costumes demasiado diferentes das nossas. E 

essa questão nos conduz a outra: é possível que a Electra presente na tragédia de 

Ésquilo responda, por exemplo, a questões presentes no texto Sartre (1943), escrito em 

meio a Segunda Guerra Mundial?  

A reflexão acerca dessas questões nos leva a dois caminhos: partir de uma 

concepção universalizante do mito, no sentido em que se atribui o caráter/sentido 

presente no mito clássico, bem como a análise dos elementos comuns a cada texto para 

explicar suas retomadas nas obras modernas; ou faz-se outro caminho: parte-se de 

personagens aparentemente semelhantes – a figura de Electra em duas obras, por 

exemplo – para, a partir delas, identificar elementos de diferença, e analisar de que 
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forma esses elementos podem contribuir como criadores de novos efeitos de sentido 

particulares à sociedade à qual pertencem. 

Os conceitos de comparação “universalizante” e comparação “diferencial” são 

definidos por Ute Heidmann (2003) da seguinte forma: 

 

O tipo de comparação dominante no estudo da escritura do mito dos 
mitos gregos se orienta geralmente em direção ao que é parecido (do 
‘imediatamente comparável’) e, por extensão, do universal. [...] 
Eu proponho abandonar essa comparação universalizante para adotar 
um tipo de comparação que eu chamo de diferencial. A comparação 
diferencial exige o reconhecimento e a investigação da diferença 
fundamental e irredutível dos enunciados singulares a comparar, em 
relação com tudo o que eles podem ter em comum, incluindo o plano 
temático. (HEIDMANN, 2003, p. 50).1 

 

 

Neste trabalho, tomaremos o segundo caminho para refletir acerca de duas obras 

que retomaram o mito de Electra em sociedades cujo contexto social e político diferem 

de forma fundamental não só daquele presente na obra de Ésquilo, mas também entre si. 

São elas: As moscas (1943) e a narrativa fílmica Electra, meu amor (1974). Nosso 

objetivo não se trata apenas de buscar os elementos de diferença entre as obras, mas 

também verificar de que forma a figura de Electra responde a cada novo contexto e se 

dá o processo de construção de novos sentidos a partir da personagem. Para tal, 

tomaremos como aporte teórico a Comparação Diferencial e Discursiva dos mitos 

clássicos proposta por Ute Heidmann (2010). Heidmann reinvindica: 

 

O retorno do comparatismo literário aos textos e, mais 
especificamente, à dimensão linguageira e discursiva dos textos, pois 
os procedimentos complexos da realização na língua, no texto e no 
discurso [...], são essenciais e constitutivos dos efeitos de sentido 
produzidos pelas literaturas e pelas culturas. (HEIDMANN, 2010b, p. 
63). 

 

 

                                                           
1 Todas as traduções são de nossa autoria.  
Le type de comparaison dominant dans l’étude da le réecriture des mythes grecs s’oriente en effet 

généralement sur la recherche su semblable (de « l’immédiatement comparable ») et, par extension, de 
l’universel. [...] Je propose d’abandoner cette comparaison universalisante pour adopter un type de 
comparaison que j’appelle différentielle. La comparaison différentielle exige la reconnaissance et 
l’examen de la différence fondamentale et irréductible des énoncés singuliers à comparer, en relation avec 
tout ce qu’ils peuvent avoir en commun, notamment sur le plan thématique. 
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Dessa forma, a Comparação Diferencial privilegia o texto enquanto produto de 

uma sociedade. Sociedade essa que possui não apenas uma língua, mas práticas 

sociodiscursivas particulares e partilhadas por seus membros.  

O termo escritura é utilizado para identificar esses novos textos que retomam o 

mito clássico reconfigurando-o e assim, atribuem-lhe novos sentidos, mais pertinentes à 

sociedade à qual pertencem. 

Ao propor uma Comparação diferencial dos mitos gregos, Ute Heidmann propõe 

três eixos de análise: a reconfiguração genérica, nessa perspectiva, um texto em si não 

pertence a um gênero, mas é “posto em relação”, tanto na produção, como na recepção, 

com um e, mais frequentemente, com vários gêneros; a relação intertextual, 

compreendido como processo dialógico, ou seja, no qual esses novos textos são 

tomados como resposta aos textos que os precederam e a cena de fala, uma obra 

reconfigura uma determinada cena de fala, característica de um gênero, através da 

criação de outro dispositivo cenográfico capaz de impor uma “nova forma de dizer”. 

Neste trabalho, tomaremos o conceito de cena de fala, para analisar de que 

forma Sartre (1943) e Jancsó (1974) compõem suas obras e criam a partir delas, novos 

efeitos de sentido. 

De acordo com Ute Heidmann (2012), ao compararmos uma escritura de um 

mito clássico, devemos atentar para a forma como esse novo texto constrói seu “dizer”, 

de que maneira ele dialoga com o texto clássico ao mesmo tempo em que realiza 

mudanças fundamentais de significados e cria novos efeitos de sentido. Assim, é 

necessário que se atente para a “cena de fala”:  

 

Antes de analisar o que é dito no enunciado literário (no que concerne 
ao enredo, aos motivos e temas, etc.), convém, sob essa ótica, 
examinar a forma como o sujeito enunciador o apresenta. Em qual 
espaço e em qual tempo ele situa sua enunciação e seu enunciado? 
Qual é a ‘cena de fala’ que ele constrói para dizer ou fazer dizer? 
Quem ele instala nessa cena? (HEIDMANN, 2012, p. 07).2 

 

 

                                                           
2 Avant d’analyser ce qui est dit dans l’énoncé littéraire (ce qui a trait à l’intrigue, aux motifs et thèmes, 

etc.), il convient, dans cette optique, d’examiner la façon dont le sujet énonciateur le présente. Dans quel 
espace et dans quel temps situe-t-il son énonciation et son énoncé ? quelle est la « scène de parole » qu’il 

construit pour dire ou faire dire ? qui installe-t-il sur cette scène ? 
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Nesse sentido, nossa primeira observação é acerca de como as obras de Sartre e 

Jancsó apresentaram o mito de Electra e como essa nova forma de dizer contribuiu para 

a criação de novos efeitos de sentido na peça e no filme. 

Quando o texto de Sartre começa, temos a seguinte cena: “uma praça de Argos. 

Uma estátua de Júpiter, deus das moscas e da morte. Olhos brancos, face lambuzada de 

sangue” (SARTRE, 1947, p. 82).  Mulheres de luto fazendo libações à estátua de 

Júpiter, quando são abordadas por Orestes e um Pedagogo – figura que o acompanhará 

ao longo de toda a peça. Júpiter, por sua vez, também se apresenta como figura 

importante na trama e é por meio de seus diálogos, sobretudo no primeiro ato, que o 

público obtém as informações acerca dos demais personagens, tais como Electra e 

Clitemnestra, assim como a situação da cidade de Argos, tomada por moscas desde a 

morte de Agamêmnon e destino evitado por viajantes.  

A presença das moscas, definidas como “maiores de libélulas”, (SARTRE, 1947, 

p. 85) é explicada por Júpiter: “Há quinze anos, uma enorme podridão as atraiu para a 

cidade.” (SARTRE, 1947, p. 85). 

Assim, logo de início, percebemos a mudança de elementos importantes do texto 

clássico: enquanto no texto de Ésquilo, temos as libações de Orestes ao túmulo do pai, 

Agamêmnon, numa cerimônia de honra aos mortos, e fundamental na cultura grega, 

essa cena desaparece da peça sartriana. O ato das libações é deslocado. Agora, são 

mulheres do povo que horam Júpiter “deus das moscas e da morte” (SARTRE, 1947, p. 

82). 

A presença marcante das moscas, constantemente relacionada à presença alemã 

em território francês, também pode ser interpretada como metáfora para outro tema 

recorrente na obra de Sartre e marcante na peça: o da liberdade humana e o peso que a 

consciência dessa liberdade aporta. Sartre questiona um dos pilares da cultura grega: o 

destino. Ao apresentar o homem como o único responsável por seus atos, o autor 

questiona se o fato de acreditar em um deus ou em uma força superior capaz de reger 

nossas ações não é uma forma mais confortável de se comportar diante dessa condição 

que homem é colocado. 

Nesse sentido, Sartre atribui a Orestes, e não a Electra a condição de único capaz 

de libertar Argos das moscas e de Egisto. Mas desloca o motivo. Orestes não assassina 

sua mãe e seu padrasto para vingar a morte de Agamêmnon, pelo contrário, ele o faz 

para que Argos se livre da condição de opressão face a um governo de mentiras. Orestes 

não deseja governar Argos, pois já não pertence a essa cidade. Electra figura, portanto, 

660



como um contraponto ao personagem de Orestes. Pois, se no mito clássico ela deseja 

vingança e encoraja Orestes a assassinar Clitemnestra, na peça de Sartre, Electra hesita: 

 

ELECTRA (só) – Ela gritará? (Um tempo. Ela ouve.) Ele anda pelo 
corredor. Quando ele abrir a quarta porta... Ah! Eu quis! Eu quero, é 
preciso que eu ainda queira! (SARTRE, 1947, p. 161).3 

 

 

A Electra de Sartre não é capaz de resistir à condição de opressão imposta por 

Egisto e por Júpiter, mesmo quando Egisto já está morto. A figura de Electra como 

aquela que, junto ao irmão, urde o assassinato da mãe, é enfraquecida na peça sartriana 

em favor de outra abordagem do mito que só pode ser representada pelo personagem de 

Orestes: a da liberdade enquanto exílio. Por não ter crescido em Argos, Orestes não tem 

o sentimento de pertencimento a nenhum lugar, por isso, não teme Júpiter nem os 

castigos dos quais o deus o ameaça. Electra, ao contrário, assume a culpa pelo 

assassinato da mãe e se rende às ameaças de Júpiter. 

Acerca do filme de Jancsó (1974), temos a história da princesa grega ambientada 

em um lugar que não é nominado. Fato esse que faz com que a história possa se passar 

em qualquer lugar e não especificamente em Argos. 

No filme, Egisto é o governante da cidade. Clitemnestra, morta há cinco anos e 

Orestes desaparecido. Apenas Electra resiste à tirania de Egisto, que a mantém como 

sua escrava. Para humilhá-la, Egisto decide casá-la com um anão. Nesse ínterim, 

Orestes, disfarçado de mensageiro, aparece para informar de sua suposta morte e é 

assassinado por Electra. Orestes ressuscita e une-se à irmã para matar Egisto. 

Após matarem Egisto, os irmãos atiram um contra o outro e caem mortos. Na 

cena seguinte, eles ressurgem abraçados e entram num helicóptero vermelho. Enquanto 

eles seguem em direção ao helicóptero, granadas caem do céu. O helicóptero decola 

enquanto uma multidão dança e canta. Em seguida, o helicóptero aterrissa e Electra e 

Orestes descem para se unirem à multidão que continua cantando e dançando.  

Ao compararmos a peça As Moscas e o filme Electra, meu amor, um aspecto se 

torna evidente: a figura do mito de Electra é retomada na peça como no filme, como 

uma tentativa de responder a um contexto político. A peça de Sartre, escrita em 1943, é 

contemporânea a invasão francesa pelo exército alemão, invasão essa que dividiu o 

                                                           
3 ELECTRE (seule) - Est-ce qu’elle va crier? (Um temps. Elle prête l’oreille.) Il marche dans le couloir. 

Quand il aura ouvert la quatrième porte... Ah ! Je l’ai voulu ! Je le veux, il faut que je le veuille encore. 
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povo francês em dois grupos: a resistência e os colaboracionistas. Temos, portanto, uma 

França que vive sob um governo ilegítimo e um povo que já não tem uma unidade 

político-ideológica. 

Quanto ao filme de Miklós Jancsó, o contexto político não é diferente daquele 

vivido na França. Apesar de em 1972, a Hungria não viver efetivamente uma guerra, o 

país encontra-se devastado pelos confrontos travados com a União Soviética nas 

décadas precedentes. A luta do povo húngaro e suas dificuldades políticas são temas 

recorrentes na obra do cineasta.  

Miklós Jancsó é um dos grandes cineastas a utilizar o que se chama de planos-

sequência, ou seja, filmar sem cortes nem interrupções. Essa característica não só 

imprime dinamicidade à narrativa, mas também faz com que a ação se desenvolva em 

torno da personagem de Electra, o espectador só presencia o que Electra também 

presencia não há informações externas àquelas que são mostradas.  

Para além das questões técnicas do filme, é possível identificar outros pontos de 

diferença ao comparar a obra de Jancsó e o mito clássico. O primeiro ponto é que a 

narrativa fílmica mais se aproxima da personagem Electra proposta por Eurípides que 

daquela de Ésquilo.  

Na obra de Eurípides, Electra encontra-se casada com um camponês, 

personagem que também abre a peça e nos informa sobre a situação de Electra: “exilado 

o filho de Agamêmnon, como estava, ele prometeu avultado prêmio a quem o matasse; 

e a mim, deu-me Electra como esposa.” (EURÍPIDES, p. 06). No filme, temos nas suas 

cenas iniciais a festa de casamento de Electra e um homem do povo, pobre e anão, 

Electra argumenta que o casamento, planejado por Egisto tem o único propósito de 

humilhá-la perante o povo.  

Essa cena, não existe na obra de Ésquilo, mas dialoga com o texto de Eurípides, 

que também nos apresenta a personagem já casada. No entanto, Jancsó vai mais longe, 

pois transforma Electra em símbolo de resistência face à tirania representada por Egisto. 

Jancsó é o único a contar o mito clássico sem retomar o tema do matricídio e assim, 

diminui a relevância de Orestes para ressaltar a condição de Electra, mais próxima da 

opressão vivida pela Hungria do século XXI. 

O que restaria então ao cineasta?  

Exatamente o que cabe a Electra, a figura da resistência. No filme, logo em 

seguida a morte de Egisto, Electra mata Orestes e se mata. A morte daqueles cujo trono 

fora usurpado levanta uma questão importante: todo aquele que alcança o poder vive 
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também o risco de tornar-se um tirano. A volta de Orestes e Electra, trazidos num 

helicóptero vermelho no dia seguinte a sua morte – cena que conclui o filme - traduz 

essa preocupação que é também recorrente na obra de Jancsó. 

Assim, tanto na obra de Sartre, como na de Jancsó observa-se um deslocamento 

das questões presentes no mito clássico. Temas como matricídio e crime de honra são 

afastados para dar lugar a temas que vão do existencialismo sartriano ao despotismo tão 

combatido por Jancsó.  

Na peça assim como no filme, Orestes e Electra não ficam em Argos, não veem 

razão para fazê-lo, mas em ambos uma questão é colocada ao espectador 

contemporâneo: o que é mais desafiador para o homem, viver sob a tirania de outrem ou 

perceber o peso da liberdade?  

Percebemos, portanto, que mesmo retomando o mito clássico, essas questões são 

particulares ao homem contemporâneo e que o mito grego é totalmente reconfigurado  

para responder novas inquietações. O matricídio, tema clássico do teatro grego foi 

deixado em segundo plano para levantar questões que abordam desde política até o 

existencialismo do pós-guerra. Limitar a interpretação desses textos ao sentido universal 

do mito é também ignorar o diálogo que Sartre e Jancsó estabelecem com Ésquilo e 

também com a sociedade francesa e húngara que contextualizam a obra desses autores 

dando-lhes novos significados. Significados esses que só podem ser apreendidos por 

meio de uma análise na qual se privilegie o discurso de seus autores. 
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BORGES E SEUS PRECURSORES 
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Resumo: Atendendo à proposta do simpósio A recepção dos clássicos nas literaturas 
modernas, propõe-se uma reflexão sobre a presença da tradição na obra crítico-criativa do 
escritor argentino Jorge Luis Borges. Tomam-se como ponto de partida as proposições da 
professora e ensaísta brasileira Leyla Perrone-Moisés, que vê em Borges um exemplo 
paradigmático do escritor-crítico, tipo de escritor que marcaria a modernidade literária. Segue-
se então um breve panorama que destaca textos de Borges, ora críticos, ora poético-narrativos, 
em que questões como tradição, novidade, influência e intertextualidade se fazem presentes. A 
análise detém-se, no momento seguinte, na seleta O fazedor (1960), entendida como uma obra 
de síntese na qual se podem notar algumas das principais linhas de força da poética borgiana. 
Desta seleta, destaca-se um breve texto em prosa intitulado A trama, que serve como ilustração 
das questões anteriormente delineadas. Para fundamentar a abordagem ora ensaiada, são 
utilizadas principalmente as ideias dos professores Alcir Pécora – que analisou sucintamente o 
volume O fazedor –, João Cezar de Castro Rocha – no seu estudo sobre a poética da emulação 
na obra de Machado de Assis –, e de alguns críticos incontornáveis da obra borgiana, como a 
argentina Beatriz Sarlo. 
Palavras-chave: Jorge Luis Borges. Escritores-críticos. Tradição. Literatura latino-americana. 

 

Enquadramento 

 

Para introduzir o tema sugerido para esta comunicação, tomamos como ponto de 

partida o trabalho da professora Leyla Perrone-Moisés intitulado Altas literaturas: 

escolha e valor na obra crítica de escritores modernos (1998). Nele, a pesquisadora 

propunha-se a preencher uma lacuna que julgava existir nos estudos sobre o juízo 

estético no século XX, a saber, o estudo sistemático da crítica literária exercida pelos 

próprios escritores. Esse exercício crítico – desenvolvido paralelamente ou em perfeita 

simbiose com as práticas poéticas e ficcionais – seria uma das feições mais 

características da modernidade literária, configurando em larga medida, segundo a 

                                                           
1 Mestrando em Teoria da Literatura e Literatura Comparada. Bolsista CAPES. 
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autora, uma resposta ao mal-estar causado pela exaustão dos valores de novidade e 

originalidade no período da história da cultura que se inicia com a estética romântica. 

Considerado o esboço acima, registremos que uma série de questões-chave 

baliza a abordagem de Perrone-Moisés, desenvolvida a partir da convicção de que ler é 

sempre eleger.  Seriam elas: por que e como alguns críticos, que são também e, antes de 

tudo, escritores, escolhem no passado certos nomes e certas obras? Que relação existe 

entre essas obras pessoais e as da história literária tradicional? Que modificações suas 

escolhas e seus fundamentos introduzem nessa história? Existem coincidências nessas 

escolhas? Essas coincidências se devem a critérios comuns? As respostas a tais 

perguntas são então buscadas num corpus constituído pelas obras de escritores de 

diferentes países que têm em comum, no momento inicial, o fato de se interessarem, 

como o demonstram em sua obra crítica, pela literatura de épocas e línguas as mais 

diversas.  

Mais detidamente, Perrone-Moisés (1998, p. 12) sugere que outras três 

características se somam às duas já mencionadas – reafirmemos: a atividade crítica 

como pilar fundamental da obra e o poliglotismo / cosmopolitismo – para a composição 

de uma espécie de tipologia do escritor-crítico moderno. São elas: a passagem, ainda 

que breve ou não tão decidida, pelas vanguardas do início do século XX; a preocupação 

pedagógica / programática, que se revela na produção de manifestos, na publicação de 

livros ou no envolvimento com o ensino de literatura; e, associada à característica 

anterior, a centralidade que a tradução ganha na obra dos referidos autores2.  

Muito haveria para dizer dos encaminhamentos e das conclusões a que chegará a 

autora a partir do projeto apresentado, mas, para nosso recorte, destacamos, em primeiro 

lugar, que os escritores são pensados, acima de tudo, como leitores – e mais ainda (indo 

além da ênfase na importância do leitor comum), como leitores muito especiais, leitores 

que se tornam escritores e que definem o futuro das formas e dos valores literários. 

Some-se a isso o destaque que é dado à questão da escolha na obra crítica desses 

escritores, o que “obriga a tocar em vastos assuntos de poética: formação de cânones, 

tradição e novidade, influência e intertextualidade, tradução” (PERRONE-MOISÉS, 

1998, p. 14).  
                                                           

2 Respeitada tal tipologia, são eleitas as obras de Ezra Pound (1885-1972), T.S. Eliot (1888-1965), Jorge 
Luis Borges (1899-1986), Octavio Paz (1914-98), Italo Calvino (1923-85), Michel Butor (1926-2016), 
Haroldo de Campos (1929-2003) e Philippe Sollers (1936) como objeto de atenção, com o intuito de 
entender os valores dominantes da época moderna a partir do mapeamento dos paideumas desses 
escritores-críticos emblemáticos. 
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Esse conjunto de questões, portanto, parece fundamental para pensarmos a 

recepção dos clássicos nas literaturas modernas, e, consequentemente, em nosso caso 

específico, para pensar a recepção dos clássicos na obra do escritor Jorge Luis Borges. 

O ponto em análise ganha ainda mais relevo, se sublinhamos que, no fim do século XX 

– século marcado, em seu princípio, pelo fervor vanguardista, que em casos mais 

extremos estimulava fazer tábula rasa do passado –, Leyla Perrone-Moisés viu-se 

atraída pelo impulso de mapear, de forma metódica, justamente a complexa relação 

entre novos escritores e seus precursores, tópico que segue sendo de crucial importância 

para os estudos literários, como o era para o autor argentino. 

 

Breve panorama  

 

Mesmo numa mirada panorâmica, a obra crítica de Borges convida à reflexão a 

respeito do papel que nela desempenham noções como tradição e novidade, influência e 

intertextualidade. A autorreflexão que marca os escritores-críticos pode ser encontrada 

já em Discussão3 (1932), o primeiro livro de ensaios do autor argentino. Num texto 

como A postulação da realidade, Borges preocupa-se com a delimitação de conceitos 

como literatura clássica e romântica, a partir dos quais sugere a existência de dois 

modelos equivalentes de escritores. Ao afirmar que “para o conceito clássico, a 

pluralidade dos homens e dos tempos é acessória, a literatura é sempre uma só” 

(BORGES, 1974, p. 219), o jovem ensaísta já insinua certa concepção do literário 

decisiva para o desenvolvimento de sua obra subsequente – concepção esta que não 

cansaria de evocar ao longo dos anos. 

Nos ensaios da fase madura, persistirá tal preocupação, sendo Kafka e seus 

precursores – a que alude o título de nossa comunicação – e Sobre os clássicos, ambos 

recolhidos no livro Outras inquisições (1952), dois exemplos de textos borgianos 

recorrentemente citados em debates sobre cânone, influências e intertextualidade. No 

primeiro deles, propõe-se um curioso dispositivo anacrônico para o estabelecimento de 

filiações literárias, que se fundariam na invenção de precursores pelos autores de cada 

época, em ponto de vista que ecoa concepção semelhante antes exposta pelo poeta T. S. 

Eliot, diretamente citado. Como afirma Gérard Genette, se se encara a proposição de 

                                                           
3 Optamos por traduzir ou recorrer às traduções de todos os títulos e trechos de textos utilizados neste 
trabalho, embora tenhamos utilizado para consulta uma edição em espanhol das obras completas de 
Borges, conforme indicado nas referências. Nesta seção, sempre que mencionamos um título do escritor 
argentino pela primeira vez, indicamos entre parêntesis a data de sua primeira edição.  
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Borges em sua radicalidade, “a causa é posterior ao efeito, a ‘fonte’ está abaixo, pois a 

fonte, aqui, é uma confluência” (GENETTE, 1972, p. 128), não uma influência, sendo a 

obra posterior um vetor que reúne as referências anteriores. 

No segundo ensaio, mencionam-se certas definições célebres do conceito de 

livro clássico, para que então se sugira uma definição particular, da lavra do escritor. Ao 

dizer, no parágrafo que encerra o texto, que “Clássico não é um livro [...] que 

necessariamente possui estes ou aqueles méritos; [mas] é um livro que as gerações 

humanas, premidas por razões diversas, leem com prévio fervor e misteriosa lealdade” 

(BORGES, 2007, p. 222), Borges funda sua definição não em características intrínsecas 

às obras, mas sim nas vicissitudes do processo de leitura e recepção das mesmas.  

No célebre O escritor a argentino e a tradição4, ensaio imediatamente posterior, 

a reflexão de Borges sobre a relação dos escritores com o legado da cultura ocidental 

ganha novo matiz, uma vez que é utilizada para fundamentar seu posicionamento sobre 

os desafios enfrentados por escritores de países periféricos em épocas de pendor 

nacionalista. Ele critica a busca desesperada por traços ostensivos que seriam 

tipicamente argentinos – a cor local –, além de recusar decididamente a postura 

isolacionista de alguns escritores, que propunham a mera ruptura com a tradição 

literária europeia – o que o leva a afirmar que “nossa tradição é toda a cultura ocidental” 

(BORGES, 1974, p. 272). 

Se reconhece, portanto, a inevitabilidade do vínculo das literaturas dos países 

colonizados com a cultura das matrizes europeias, Borges também não deixa de 

constatar a igualmente inevitável especificidade cultural daquelas. Estabelecendo um 

paralelo com a integração algo distanciada dos judeus na cultura ocidental e dos 

irlandeses na cultura inglesa, diz que “os argentinos, os sul-americanos em geral, [...] 

podemos lançar mão de todos os temas europeus, utilizá-los sem superstições, com uma 

irreverência que pode ter, e já tem, consequências afortunadas” (BORGES, 1974, p. 

273)5. Em alguma medida, toda a obra de Borges pode ser pensada a partir dessa 

                                                           
4 Trata-se da versão escrita de uma palestra proferida em 1953 e depois incorporada ao citado Discussão, 
volume duas décadas anterior a ela. Esse tipo de exercício de reordenamento da própria obra é uma faceta 
muito característica da prática literária borgiana. 
5 Este ensaio foi alvo, vale registrar, de estudo comparativo da referida Leyla Perrone-Moisés em 
Machado de Assis e Borges: nacionalismo e cor local, recolhido na antologia Borges no Brasil (2001). 
Para a autora, ainda que sejam distintas “as circunstâncias nacionais e literárias”, Borges “postul[a] a 

mesma concepção da literatura” (2001, p. 102) que Machado de Assis no ensaio Instinto de 
nacionalidade. O paralelo entre Borges e Machado de Assis também é fundamental no importante ensaio 
que Davi Arrigucci Jr. dedica ao escritor argentino na década de 80, intitulado Da fama e da infâmia 
(Borges no contexto literário latino-americano (cf. 1987, p.197-203). 
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utilização irreverente da tradição, que, como nota um comentarista, é “performada em 

suas leituras/reescritas do legado discursivo (literário, mitológico, teológico, filosófico, 

científico) da cultura ocidental” (ARAÚJO, 2011, p. 62). 

Fenômeno análogo se verificará na parte de sua obra, por assim dizer, mais 

estritamente literária, marcada por citações e associações inumeráveis entre autores e 

obras. Neste ponto, vale chamar atenção para o fato de que, muitas vezes, as fronteiras 

entre poesia/ficção e crítica são dificilmente estabelecíveis no caso desse autor, exemplo 

paradigmático do escritor-crítico identificado por Leyla Perrone-Moisés, pois a poesia e 

a ficção borgianas são elas também, muitas vezes, explicitamente autorreflexivas e 

metaliterárias. O esboroamento entre essas fronteiras é constatável, para ficar num único 

exemplo célebre, no conto Pierre Menard, autor do Quixote, do livro Ficções (1944), 

que parte da catalogação da obra de um escritor fictício e de seu projeto de reescrita 

extemporânea do Dom Quixote para sugerir uma decisiva contribuição ao processo de 

leitura: a técnica do anacronismo deliberado e das atribuições errôneas, espécie de 

emblema extensível à escrita borgiana como um todo. 

 Entendendo que esse breve esboço já é suficientemente ilustrativo – e 

considerando que sua natureza catalográfica permitiria, já que tratamos de uma obra 

como a de Borges, que nos alongássemos quase que indefinidamente –, passamos a uma 

análise mais detida das feições que a recepção de textos da tradição ganha na obra de 

Borges a partir do volume O fazedor (1960). Sublinhamos, antes de mais nada, que se 

trata de uma aproximação in progress, não exaustiva, mas comprometida em alcançar 

resultados sistemáticos futuros, e que se dará em dois tempos: num primeiro momento, 

o próprio título da seleta servirá como mote para a reflexão sobre sua natureza 

específica e, em âmbito mais geral, sobre a obra borgiana como um todo. Num segundo 

momento, a breve análise de um texto em prosa do conjunto, intitulado A trama, 

ilustrará as questões até então discutidas. 

 

O fazedor 

 

O volume O fazedor é uma seleta da fase madura de Borges, antologista 

profícuo cuja atividade ordenadora teve como alvo muitas vezes a própria obra. “Livro 

de síntese” – na definição precisa de Beatriz Sarlo (2005, p. 220) –, ostensivamente 

híbrido – nele se encontram os mais diversos tipos de poemas e textos em prosa –, O 

fazedor retoma uma série de obsessões – por exemplo, o tempo, os espelhos, os livros e 

669

MUSEU1076
Pencil



6 
 

a história familiar – e procedimentos borgianos – entre eles, a opção por textos curtos, a 

exuberância intertextual e a fusão entre ficção e ensaio. Já o título escolhido para a 

seleta, com sua alusão ao étimo grego da palavra poesia – poíesis é a ação de fazer 

alguma coisa, ou seja, criar –, parece reivindicar, em alguma medida, sua inserção numa 

matriz artística antiga, dando o que pensar a respeito da concepção de literatura que a 

anima. 

Tem razão o professor Alcir Pécora (2008), quando afirma que o termo fazedor 

precisa ser entendido, no caso em questão, em ao menos dois sentidos. O primeiro deles 

indicaria que, para além da mera referencialidade, do retrato do que há no mundo, quem 

escreve “acrescent[a] alguma coisa a ele, interferindo em sua existência” (PÉCORA, 

2008, on-line). O segundo sentido apontaria para a escrita como um procedimento de 

segunda mão, uma vez que o principal ato de um texto seria colocar em circulação uma 

vez mais os textos que foram decisivos para sua existência. Portanto, a ação do fazedor, 

do poeta, poderia ser sintetizada num quiasma, em que esses dois sentidos acentuariam, 

respectivamente, ora o fazer da representação, segundo o qual a literatura é capaz de 

introduzir novos objetos no mundo, ora a representação do fazer, ligada à consciência 

“de que cada objeto artístico mimetiza discursos de temporalidades diversas” 

(PÉCORA, 2008, on-line).  

A escolha do termo para nomear um livro que tem as características de uma obra 

de balanço não parece ingênua, portanto. Muito pelo contrário, as diretrizes apontadas 

por Pécora parecem radiografar duas das ideias-mestras da arte poética borgiana. Num 

primeiro nível, epistemológico, digamos, o fazer da representação simboliza a defesa 

decidida das obras de imaginação, reiteradamente apontadas pelo autor, digamos assim, 

como tão reais quanto a realidade. Num segundo nível, mais ligado ao artesanato do 

texto, a representação do fazer destaca a avalanche de referências que dão aos textos de 

Borges sua feição característica.   

Acreditando não ser ociosa a discussão detida dos sentidos cifrados no título da 

seleta, assinalamos que o uso de um vocabulário que parece evocar valores pré-

modernos tem-nos chamado a atenção na obra de Borges. Em fins da década de 60, para 

elencar outro exemplo, ele nomearia como Esse ofício do verso [This craft of verse, no 

original em inglês] uma série de conferências proferidas em universidades 

estadunidenses e postumamente organizadas em livro.  

Artesanato do texto, como se disse acima; ofício do verso, como se vê agora: o 

uso de tal vocabulário indica a insistência na ideia de que a arte também é técnica – 
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tékhne –, passível de aprendizagem e observância de modelos, paradigma desprestigiado 

pelo conceito moderno de arte como atividade de natureza puramente estética. Essa 

insistência, se não nos enganamos, certamente repercute na concepção de literatura 

como diálogo continuado com as obras precedentes e no consequente incômodo com a 

ideia “de que a literatura se renova continuamente, de que Adão renasce todas as 

manhãs” (BORGES, 2009, p. 52).  

Nesse sentido, é útil recorrer também à discussão que João Cézar de Castro 

Rocha (2013) desenvolveu em livro recente, no qual estuda a obra de Machado de Assis 

pelo filtro da poética da emulação. A análise realizada pelo professor carioca da 

retomada pós-romântica, deliberadamente anacrônica, da técnica da imitatio e da 

aemulatio, na obra de Machado de Assis, pode ser frutífera para enfrentar as questões 

ora apresentadas. É interessante notar, inclusive, como a obra de Borges parece se 

configurar como uma espécie de duplo implícito da de Machado no raciocínio 

desenvolvido ao longo do livro por Castro Rocha. A consideração dos modelos, que 

passam sim por processos de combinação inventiva, mas não de negação total, é 

certamente comum aos autores, já que ambos não se deixam seduzir pela proposição de 

um tempo cultural tendente sempre à ruptura. 

Para Castro Rocha, os autores que operam segundo o paradigma da poética da 

emulação, no desafio de buscar a novidade, não a confundem “com ruptura traumática, 

mas com acumulação de alternativas numa arte combinatória, cujo potencial de 

variações é na prática infinito” (ROCHA, 2013, p. 172). Sob a vigência de tal 

paradigma, “o gesto de escrita e o ato de leitura demandam a apreensão simultânea de 

tempos históricos diversos” (ROCHA, 2013, p. 172), com a superação do tempo 

cultural vigente desde o Iluminismo, cuja linearidade é condição sine qua non para a 

superação de etapas prévias pressuposta na noção de progresso. Nada mais adequado 

para pensar um autor como Jorge Luis Borges, cuja originalidade se funda, em larga 

medida e paradoxalmente, na citação, na recombinação e na reescrita de textos alheios.  

 

A trama 

 

Em O fazedor, podem-se notar referências a alguns autores canônicos caros a 

Borges, como Homero – que é evocado no texto que dá nome à seleta –, Dante, 

Shakespeare e Cervantes, além de autores de repercussão mais restrita, limitada ao 

universo literário argentino, como Leopoldo Lugones, Paul Groussac e José Hernández 
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– este responsável pelo incontornável Martín Fierro (1872), obra-fetiche que Borges 

comentou e reescreveu ao longo de toda a vida, como o faz na seleta em questão. A 

presença estimulante e simultânea de autores de outras épocas e de contemporâneos, de 

autores forâneos e de conterrâneos, parece índice significativo do fenômeno mapeado 

até o momento. Destacando que a eleição desse repertório de referências é marca tanto 

da tipologia dos escritores-críticos sugerida por Leyla Perrone-Moisés quanto da poética 

da emulação delimitada por João Cezar de Castro Rocha, vale se deter no breve texto 

em prosa intitulado A trama, transcrito abaixo:  

Para que seu horror seja perfeito, César, acossado ao pé de uma 
estátua pelos impacientes punhais de seus amigos, descobre entre os 
rostos e os aços o de Marco Júnio Bruto, seu protegido, talvez seu 
filho, e já não se defende, exclamando: "Até tu, meu filho!". 
Shakespeare e Quevedo recolhem o patético grito. 
Ao destino agradam as repetições, as variantes, as simetrias; dezenove 
séculos depois, no sul da província de Buenos Aires, um gaúcho é 
agredido por outros gaúchos e, ao cair, reconhece um afilhado seu e 
lhe diz com mansa reprovação e lenta surpresa (estas palavras devem 
ser ouvidas, não lidas): "¡Pero, che!". Matam-no e ele não sabe que 
morre para que se repita uma cena (BORGES, 2006, p. 30). 

 

Já o título do texto aponta para a maneira como o discurso –  a forma literária – 

sublima e transfigura a imediatez da experiência, do acontecimento histórico. A menção 

a Shakespeare e a Quevedo, no primeiro parágrafo, indica a entrada da trama no 

repertório da tradição, e consequentemente sua sina: a glosa infinita pela pena dos 

cultores de tal repertório. Para Beatriz Sarlo (2005, p. 222), Borges, ao narrar uma vez 

mais o assassinato de Júlio César e, em seguida, o de um camponês anônimo, insere-se 

ele próprio nessa tradição, e parece tomar os dois crimes como parte de uma mesma 

configuração de sentidos. Haveria um padrão formal, criado pela literatura, que 

enquadra de maneira semelhante distintos atos de violência.  

Ao destino, entretanto, agradam as repetições e as simetrias, mas também as 

variantes. Deslocada para o sul da província de Buenos Aires, a fórmula clássica tu 

quoque exige que o autor argentino “escreva essa frase final – ‘¡Pero, che!’ – que pede 

mais a escuta que a leitura [e] cuja oralidade [...] quase antiliterária [...] só pode ser dita 

no Rio da Prata” (SARLO, 2005, p. 222). A frase destacada pela ensaísta opera em dois 

sentidos, portanto, apontando para a matriz de que o relato deriva, mas dando a ela 

inconfundível verniz local, e consequentemente aludindo ao desafio técnico de modular 

a oralidade. Os parênteses com uma advertência direta e absolutamente paradoxal ao 
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leitor – “estas palavras devem ser ouvidas, não lidas” – são mais uma maneira de 

assinalar os dilemas envolvidos na transposição da imediatez do acontecimento à 

mediação da literatura. 

É possível entender essa leitura de A trama na chave daquilo que a professora 

Carlinda Fragale Pate Nuñez (2013) chamou, em artigo recente, de a dialética do 

clássico. Ao refletir sobre as apropriações modernas da matriz clássica, ela afirma que 

“é na condição de legado da Antiguidade adaptado à constelação de referências 

contemporâneas que devemos pensar a lógica da tradição e o futuro do clássico” 

(NUÑEZ, 2013, p. 97). Nesse sentido, a adaptação do “patético grito” ao léxico e à 

prosódia do Rio da Prata parece ser um signo poderoso da “assimilação ressignificante 

do legado em tempos pósteros e heterogêneos” (NUÑEZ, 2013, p. 97).  

Vale lembrar aqui o que já se disse na breve análise do ensaio O escritor 

argentino e a tradição: a leitura/reescrita do legado discursivo da cultura ocidental, com 

sutis deslocamentos e deformações, faz as vezes de um verdadeiro programa poético 

borgiano, capaz de talhar grande parte de sua obra. É isso o que a mesma Beatriz Sarlo 

defende em outro trabalho dedicado ao escritor argentino, como fica claro no trecho a 

seguir: 

 [Uma] tensão [...] percorre a obra de Borges quando a dimensão rio-
pratense aparece inesperadamente para desalojar a literatura ocidental 
de uma centralidade segura. A literatura de Borges é uma literatura de 
conflito. 
Borges escreveu num encontro de caminhos. Sua obra não é límpida e 
não se instala por inteiro em nenhum lugar: nem no criollismo 
vanguardista dos primeiros livros, nem na erudição heteróclita dos 
contos, falsos contos, ensaios e falsos ensaios dos anos 1940 em 
diante. Ao contrário, sua obra é perturbada pela tensão entre a mistura 
e a nostalgia por uma literatura europeia que um latino-americano não 
pode nunca viver integralmente como natureza original. Apesar da 
perfeita felicidade de seu estilo, a obra de Borges traz uma rachadura 
em seu centro: desloca-se na crista de várias culturas que se tocam (ou 
se repelem) em suas periferias. Borges desestabiliza as grandes 
tradições ocidentais, bem como aquelas que conheceu do Oriente, 
cruzando-as (no sentido de caminhos que se cruzam, mas também no 
de raças que se misturam) no espaço rio-pratense (SARLO, 2008, p. 
17). 

 

Se a correta apreensão desse “conflito” é uma das questões que mais têm 

ocupado os analistas da obra de Borges nas últimas décadas6, a reflexão sobre a 

                                                           
6 Os trabalhos de Beatriz Sarlo (2005; 2008) e de Davi Arrigucci Jr. (1987) configuram uma amostra 
significativa desta preocupação. 
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recepção dos clássicos nas literaturas modernas e a consequente busca de um 

entendimento mais agudo de noções como tradição e novidade, influência e 

intertextualidade ajudam-nos a sondar alguns dos aspectos mais estimulantes da obra de 

Borges. Como esperamos ter começado a demonstrar, livros como O fazedor e textos 

como A trama são ideais, portanto, para pôr em relevo a complexa relação entre tempos 

descontínuos e espaços heterogêneos que ganha forma em certa fração da literatura 

moderna. 
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O MITO DE ULISSES E A HISTÓRIA LUSITANA NAS MÃOS DE 

TEOLINDA GERSÃO 

 

Licia Rebelo de Oliveira Matos (UFRJ) 

Ângela Beatriz de Carvalho Faria (UFRJ) 

 

RESUMO 

 

A importância da tradição greco-romana no mundo moderno ultrapassa influências diretas, 
como as que podemos observar nas línguas e nas artes. As narrativas clássicas se repetem com 
frequência não só na literatura, mas também na história; é o que mostra a escritora portuguesa 
Teolinda Gersão na obra A cidade de Ulisses (2011), corpus literário de nossa pesquisa. A 
autora aborda a jornada do herói grego Ulisses durante seu retorno a Ítaca após a guerra de 
Troia, e a semelhança desse mito à trajetória de Portugal ao longo de vários séculos. O desenho 
socioeconômico da Odisseia de Homero é discutido e aproveitado no romance em questão; 
segundo a autora, relembrando a história de seu país, Portugal viveu, século após século, 
períodos de saída de homens para o mar à custa de guerras, conquistas, exploração de outros 
territórios e emigrações com variadas finalidades. A notável ausência masculina no seio familiar 
lusitano, frente à presença da mulher como gestora da casa que restara, remete à leitura 
empreendida por Gersão do mito de Ulisses e Penélope, bem como do filho deixado no lar, 
Telêmaco. Endossa a relação entre Portugal e Grécia a lenda de que o guerreiro grego teria 
fundado Lisboa em seu caminho de regresso, história que os portugueses fazem por manter viva 
e presente em seus monumentos urbanos e manifestações artísticas. Usando-se desses elementos 
que aproximam essas duas nações afeitas às navegações e conquistas, Teolinda Gersão cria 
personagens que, em seu cotidiano, acabam por representar inconscientemente as figuras da 
segunda epopeia homérica. Para embasar a análise de sua obra, serão utilizadas leituras de Jean-
Pierre Vernant, Pierre Grimal, Fernando Pessoa, Luís de Camões, entre outros teóricos, poetas e 
prosadores que falam sobre Grécia e Portugal. 
 
Palavras-chave: Ulisses. Odisseu. Odisseia. Penélope. Homero. Portugal. 
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O MITO DE ULISSES E A HISTÓRIA LUSITANA NAS MÃOS DE 

TEOLINDA GERSÃO 

 

Licia Rebelo de Oliveira Matos (UFRJ) 

Ângela Beatriz de Carvalho Faria (UFRJ) 

 

Sobre um mito 

“Nunca mais escaparemos a esses gregos”. A frase do poeta brasileiro Murilo 

Mendes (1972, p. 136) resume em poucas e sinceras palavras a incomensurável 

influência da antiguidade grega neste ocidente conhecido por nós, que se formou e 

reformulou desde então. Manifestando-se em nossa cultura por diversas vias – a 

política, a social, a linguística, por exemplo –, os gregos têm papel central em nosso 

modo de ver o mundo, sendo a literatura ocidental, domínio sobre o qual versa nosso 

estudo, marcada por reincidentes remissões à Grécia-mãe. Seja por meio do mito ou da 

literatura propriamente dita – ou, ainda, do mito que se transformou em literatura, como 

é o caso das epopeias homéricas –, é de certa forma incontornável aludir às heranças 

gregas quando da criação de novos caminhos poéticos e narrativos. 

De poeta lusófono para poeta lusófona, a referida frase de Murilo Mendes é 

aproveitada pela portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen na epígrafe de seu livro 

de ensaios O nu na Antiguidade clássica, de 1978. Sophia, como costuma ser referida 

por seus conterrâneos, é presença sempre oportuna em se tratando de mapear pegadas 

gregas sobre terras lusas. A poeta se tornou conhecida por verter sobre grande parte de 

seus versos o encantamento pelo universo helênico, marcando a seu modo uma 

aproximação entre Portugal e Grécia, duas nações costeiras regidas pelo mar. 

Aproveitando-me dessa deixa temática apresentada por Sophia e outros 

escritores lusitanos, este artigo, oriundo de uma pesquisa desenvolvida para obtenção do 

grau de mestre, tem como intuito apresentar e comentar a estreita relação existente entre 

gregos antigos e portugueses. Mais especificamente, quero focar na relação entre a 

história de Ulisses/Odisseu e a dos lusos, partindo do mito que aproxima as narrativas 

coletivas de ambos os povos. Minha intenção é observar como a literatura portuguesa 

absorveu o herói da Odisseia, tomando-o como personagem de enorme importância para 

a formação da nação lusitana. 

Dessa forma, para início de discussão, introduzirei neste estudo um texto 

essencial para o tema da relação entre Ulisses e Portugal: o poema “Ulisses”, de 
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Fernando Pessoa. Trata-se do terceiro texto da Mensagem, obra poética que tem como 

proposta reconstruir a narrativa – apresentada por Camões, n’Os lusíadas – das 

navegações lusitanas até as Índias. O poema em questão, que leva o nome do herói 

grego, não por acaso é eleito por Pessoa para inaugurar a segunda parte de seu livro, 

denominada “Os castelos”, na qual, à semelhança do Canto III d’Os lusíadas, faz uma 

apresentação poética sobre personagens importantes da história portuguesa: 

 

O mito é o nada que é tudo. 
O mesmo sol que abre os céus 
É um mito brilhante e mudo – 
O corpo morto de Deus, 
Vivo e desnudo. 
 
Este, que aqui aportou, 
Foi por não ser existindo. 
Sem existir nos bastou. 
Por não ter vindo foi vindo 
E nos criou. 
 
Assim a lenda se escorre 
A entrar na realidade, 
E a fecundá-la decorre. 
Em baixo, a vida, metade 
De nada, morre. 
(PESSOA, 2011, p. 65). 

 

O mito referido por Pessoa, explicitado no título do poema, corresponde à teoria 

inverídica de que Ulisses teria fundado o que viria a ser a cidade de Lisboa em meio a 

seu caminho de retorno a Ítaca após a guerra de Troia – o que constitui a odisseia 

propriamente dita. Ainda que sem veracidade possível, visto que Ulisses é um 

personagem mítico e literário, ou seja, ficcional, é curioso o modo como essa lenda se 

instalou na memória portuguesa. De maneira semelhante à cultura helênica em geral, 

que vige o ocidente que conhecemos, o navegador, conforme escreveu Pessoa, sem 

existir lhes bastou, por não ter ido foi indo, e os criou. 

Tendo surgido ainda no período romano e perdurado por séculos, esse mito, que 

muito se resguarda na origem do nome da cidade, Olisipo, e em sua semelhança ao 

nome Ulisses, tem sido, por todo esse tempo, tema de fascínio dos portugueses: 

“Segundo a lenda Ulisses dera a Lisboa o seu nome, Ulisseum, transformado depois em 

Olisipo através de uma etimologia improvável.” (GERSÃO, 2011, p. 34). 
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Esse encanto se confirma nas manifestações artísticas locais, muitas delas, até 

hoje, fazendo reviver a memória do grego. Na literatura, o herói e os desdobramentos de 

sua viagem são cantados por referências como Luís de Camões, Fernando Pessoa, a já 

referida Sophia de Mello Breyner Andresen, Miguel Torga, Manuel Alegre, Almeida 

Faria, entre outros poetas e prosadores, nos quais podemos incluir Teolinda Gersão, 

que, em 2011, publicou o romance A cidade de Ulisses. 

A obra de Gersão, tomando o herói como patrimônio cultural português, resgata 

o mito da fundação de Lisboa, narrativa que acaba por explicar muito do modo lusitano 

de viver e ver o mundo, em seu fascínio pelo épico, pelo que é grandioso, em sua 

história de exaltação a destemidos desbravadores de mares e terras. A nação que tem 

como símbolo o sentimentalismo e a saudade, o cantar dos feitos de outrora, muito se 

faz valer desse bem-vindo mito originário, que lhe confere “um estatuto singular, [de] 

uma cidade real criada pela personagem de um livro, contaminada portanto pela 

literatura, pelo mundo da ficção e das histórias contadas.” (GERSÃO, 2011, p. 34-35). 

Conforme escreve Junito de Souza Brandão sobre a apropriação do rei de Ítaca por 

alguns povos, “ter tido um herói do porte de Ulisses como rei, ancestral ou 

simplesmente como hóspede ou exilado, falava alto demais, para que se deixasse de 

formar um autêntico novelo de variantes e tradições locais.” (2000, p. 325). 

Mas Teolinda Gersão vai além: por meio de seu protagonista e narrador, o artista 

plástico Paulo Vaz, a escritora desvenda uma associação histórica e cultural entre 

Portugal e Grécia, deflagrando semelhanças nos caminhos geográficos, sociais e 

emocionais traçados por seus respectivos povos. Com base nas figuras de Ulisses e 

Penélope, ela fala de uma herança de viagens e esperas que se manifesta à custa de uma 

segregação de gêneros: homens que saem e mulheres que ficam. 

No estudo “Héstia-Hermes. Sobre a expressão religiosa do espaço e do 

movimento entre os gregos” (1990), o helenista Jean-Pierre Vernant discorre a respeito 

desses lugares masculinos e femininos, tomando como representações de sua análise os 

deuses Hermes e Héstia. De acordo com Pierre Grimal, no Dicionário da mitologia 

grega e romana, “Hermes era considerado o deus do comércio e também do roubo. Ele 

guiava os viajantes pelos caminhos; [...]” (2011, p. 224). Por sua vez, 
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Héstia [representa] a deusa do Lar, de que é personificação [...] 
Enquanto as outras divindades vagueiam pelo mundo, Héstia 
permanece imóvel no Olimpo. Tal como o lar doméstico é o centro 
religioso da casa, assim também Héstia é o centro religioso da mansão 
divina. 
Esta imobilidade de Héstia faz com que ela não desempenhe qualquer 
papel nas lendas. Permanece mais como um princípio abstracto, a 
ideia do lar, do que como uma divindade pessoal. (GRIMAL, 2011, p. 
227). 

 

Assim, com base nesses dois deuses classificados como correspondentes opostos 

nos estudos de Vernant sobre a cultura grega, ele resume: 

 

O espaço doméstico, espaço fechado, com um teto (protegido), tem, 
para os gregos, uma conotação feminina. O espaço de fora, do 
exterior, tem conotação masculina. A mulher está em casa em seu 
domínio. Aí é o seu lugar; em princípio, ela não deve sair. O homem, 
pelo contrário, representa, no oikos [a casa], o elemento centrífugo: 
cabe-lhe deixar o recinto tranquilizador do lar para defrontar-se com 
os cansaços, os perigos, os imprevistos do exterior; cabe-lhe 
estabelecer os contatos com o que está fora, entrar em comércio com o 
estrangeiro. Quer se trate do trabalho, da guerra, dos negócios, das 
relações de amizade, da vida pública, quer esteja nos campos, na 
ágora, no mar ou na estrada, as atividades do homem são orientadas 
para fora. (VERNANT, 1990, p. 197-198). 

 

Ainda que nosso objetivo neste estudo não seja a discussão de questões de 

gênero, mostra-se incontornável comentar a relação direta entre a análise de Vernant 

sobre os gregos e a cultura secular de nossa civilização. Por cultura secular, refiro-me à 

herança ocidental resistente até a contemporaneidade que divide homens e mulheres 

entre forças de saída e de centralização, respectivamente. 

O par Ulisses e Penélope é, talvez, a mais oportuna simbolização dessa 

tendência. Se, por um lado, a viagem de Ulisses costuma ser lida com foco apenas no 

herói, revelando-se um sofrido percurso de solidão e provações que levam ao 

autoconhecimento e ao crescimento pessoal, por outro, ela sinaliza, também, uma 

questão sociocultural. A assunção de Penélope como coprotagonista de uma narrativa de 

viagem, sendo ela a representação da ausência do viajante, evidencia uma estrutura 

doméstica e econômica que se vale dos espaços atribuídos ao homem e à mulher. 

Citando novamente Murilo Mendes, “Enquanto Penélope dentro de casa tece 
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diariamente a história na sua roca, Ulisses lá fora fabrica o mito com seus 

companheiros.” (MENDES, 1972, p. 142). 

Ulisses simboliza a força centrífuga de que fala Vernant, sendo o retrato do 

externo, da viagem, da luta, da conquista, da comunicação com povos, deuses e seres 

mitológicos; em outras palavras, o herói é mostrado o tempo todo em expansão. Por sua 

vez, a Penélope é reservado o espaço interno da casa. Ela circula pelos aposentos 

domésticos, sendo pouco vista do lado de fora; traça um percurso feito não com os pés, 

mas com as mãos, pelas linhas que desfia enquanto tece a manta da espera. É curioso 

notar a oposição entre os movimentos do homem e da mulher na epopeia: a navegação 

de Ulisses, percurso de ida, com um retorno de caráter errático, frente à tecelagem de 

Penélope, trajeto curto e repetitivo de ida e volta. 

De forma semelhante, conforme muito bem observou Teolinda Gersão em A 

cidade de Ulisses, formou-se a sociedade portuguesa ao longo de séculos de viagens e 

navegações que tornaram Portugal uma potência marítima e colonizadora. A associação 

entre a história de Ulisses e a dos lusitanos é apresentada pelo personagem Paulo Vaz, 

narrador e protagonista do romance, em meio a elucubrações sobre Lisboa e o mito de 

sua fundação: 

 

Podíamos ler a Odisseia como o primeiro romance europeu, matriz de 
todos os que vieram depois. 
A história assentava como uma segunda pele no imaginário de Lisboa: 
Ulisses parte para a guerra e para o mar, deixando para trás a mulher e 
um filho. 
Ao longo dos séculos também nós [portugueses] vivemos essa história 
de mulheres esperando, sozinhas, e de filhos crescendo sem pai. Foi 
assim nas cruzadas, nos Descobrimentos, na guerra colonial, na 
emigração, até ao século XX. (GERSÃO, 2011, p. 39-40). 

 

Com efeito, tendo Portugal se criado e afirmado como uma nação de onde os 

homens partem, “país de imigrantes” (ibidem, p. 159), a solidão feminina, a espera e a 

formação de núcleos matriarcais se tornaram quadros sociais reais em diversos períodos 

da história portuguesa. Sobre essa condição das mulheres lusas, é premente recorrer ao 

poema “Mar português”, também da Mensagem de Fernando Pessoa, nos versos “Por te 

cruzarmos, quantas mães choraram,/ Quantos filhos em vão rezaram!/ Quantas noivas 

ficaram por casar/ Para que fosses nosso, ó mar!” (2011, p. 103), assim como à estrofe 
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89 do Canto IV lusíada: “Em tão longo caminho e duvidoso/ Por perdidos as gentes nos 

julgavam,/ As mulheres c’um choro piadoso,/ [...] Mães, Esposas, Irmãs, que o 

temeroso/ Amor mais desconfia, acrescentavam/ A desesperação e frio medo/ De já nos 

não tornar a ver tão cedo.” (CAMÕES, 1978, p. 216). 

Por tanto se exaltar a força dos homens, muitos dos quais não puderam regressar, 

acabou-se por delegar às mulheres o legado da condução efetiva da nação, o que veio a 

se tornar, também, temática comum nas narrativas locais. É o caso, por exemplo, de O 

senhor do paço de Ninães, novela de Camilo Castelo Branco, cujo protagonista, 

circunstancialmente mais ligado à mãe que ao pai, o qual lutara na “milícia de África e 

Índia” (1966, p. 28), chega a declarar “Minha mãe é para mim a pátria.” (ibidem, p. 52). 

 

Adentrando A cidade de Ulisses 

Trilhando o caminho de seus precursores literários, Teolinda Gersão cria, em A 

cidade de Ulisses, uma voz de enunciação um pouco obsessiva quanto à ausência da 

figura paterna. O personagem Paulo Vaz, em meio a relatos sobre a infância e a família, 

se coloca no lugar de Telêmaco, definindo o descendente de Ulisses e a si mesmo como 

filhos sem pai. Enquanto o jovem grego passa 20 anos (dez de guerra e dez de retorno) 

sem conhecer Ulisses efetivamente, sustentando apenas uma concepção fantasmagórica 

e idealizada do rei de Ítaca, o narrador lisboeta convive durante a infância e a juventude 

com um homem autoritário e violento, que acaba por aproximar mãe e filho. A ausência 

literal de Ulisses vem a ecoar na presença sufocante e distanciadora de Sidónio Ramos – 

o pai – na casa familiar, junto a Paulo e Luísa Vaz – a mãe: 

 

poder descarregar sobre ela (como também sobre mim [...]) a sua 
histeria, a sua frustração, o seu mal-estar consigo próprio, a sua raiva 
irracional contra o mundo. [...] A sua autoridade era de tal modo 
violenta que deixava de ser autoridade, era apenas uma voz 
trovejando, uma tempestade desabando sobre nós. A única coisa que 
procurávamos era sobreviver, como os animais procuram sobreviver 
ao perigo: escondendo-se, abrigando-se, fugindo. (GERSÃO, 2011, p. 
94). 

 

A partir dessa necessidade constante de fuga, promove-se o encontro de Paulo 

Vaz com a arte, que acabaria por se tornar seu modo de se colocar no mundo como 

homem e cidadão. Refugiados no sótão da casa familiar, Paulo Vaz cria com a mãe uma 

redoma de amor, cumplicidade e libertação por meio da descoberta de ambos pela 

criação artística. 
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Vemos, que, fazendo também parte da família retratada, Sidónio Ramos assume 

um posicionamento que ecoa da epopeia. A rua, lugar não concedido à mulher, faz dele, 

que tem livre acesso aos espaços interno e externo, uma espécie de Ulisses: 

 

A modéstia da sua aparência e a sua vida quase monacal (monótona, 
repetitiva, incluindo a pobreza pessoal e uma espécie de clausura) 
faziam parte da estratégia defensiva do meu pai. Quanto menos ela 
desse nas vistas, mais probabilidades tinha de ficar com ela. O ideal 
seria mesmo que nunca saísse, a não ser ao lado dele, e mesmo assim 
poucas vezes. (GERSÃO, 2011, p. 94). 

 

A necessidade de transpor os limites físicos e geográficos da casa se manifestam, 

então, para Luísa – uma Penélope – em alguns de seus traçados iniciais e iniciáticos: 

“por vezes ela desenhava espaços pequenos, linhas apertadas, perspectivas erráticas que 

pareciam deslizar para um ponto de fuga.” (ibidem, p. 95). Através de uma pequena 

janela no sótão dando para o Tejo, o anseio de partir se encontra com a água, afirmando 

a lusitanidade do romance: “O sótão tinha dentro o rio, e o rio tinha dentro o mar. O rio 

com o mar lá dentro era uma parede que deixava de haver, que se tinha diluído, ou 

tornado transparente como água. O sótão só tinha três paredes, a outra parede era o rio e 

o mar.” (ibidem, p. 80). 

Dessa forma, por meio de sua história pessoal, o protagonista de Gersão se 

insere na mátria portuguesa e, fascinado com o mito de Ulisses, encontra um ponto de 

identificação com o filho do herói, mas não só. Ao tornar-se adulto, mudam-se as 

perspectivas de Paulo Vaz, que veste outro figurino na encenação ficcional da epopeia. 

Em relação a Cecília Branco, mulher com quem o artista se relaciona durante quatro 

anos na década de 1980, Gersão coloca-o, em certa medida, na pele do próprio Ulisses, 

enquanto a namorada, também fascinada pelo mito, encenaria inconscientemente o 

papel de Penélope: “Não esperes grande coisa de mim, Cecília. Sou um homem errante, 

ou, se preferires, errático. Estou apenas de passagem.” (ibidem, p. 27). 

O narrador se define como um sujeito sem vínculos, afeito à liberdade e 

destituído de anseios de nacionalidade, o que, paradoxalmente, situa-o entre portugueses 

de diversas gerações: “não posso dizer que sofresse, ou pelo menos que sofresse 

demasiado, por estar longe do meu país, embora pensasse nele muitas vezes. Sentia-me 

igual a milhões de portugueses, emigrantes como eu.” (ibidem, p. 159); “No fundo 

nunca tive grande sentido de pertença [...] nunca abri mão de uma condição um tanto 

distanciada, da liberdade de não pertencer” (ibidem, p. 160). 
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Por sua vez, Cecília ocuparia o lugar de mulher ajustada ao lar – por opção, 

diferentemente de Luísa Vaz –: “Mas tu parecias adaptar-te sem dificuldade. Gostavas 

da casa e do ateliê.” (GERSÃO, 2011, p. 112); “Eu gostaria de ser como tu um animal 

de horários e rotinas. Mas não era: agradava-me o imprevisto, o desarrumar das coisas, 

o rasgão no mundo conhecido para surpreender além dele uma perspectiva improvável.” 

(ibidem, p. 110-111). 

Não apenas como homem, mas também como pai – sem tê-lo sido, de fato – 

Paulo Vaz se vê no papel do herói grego, quando provoca o aborto de Cecília e, dessa 

forma, abandona o filho, nega-lhe o direito à vida e o direito a ter um pai, tal qual sua 

leitura de Ulisses para com Telêmaco. Numa carta escrita a Sidónio Ramos anos após 

sua morte e, naturalmente, nunca enviada, o artista declara: “Também eu fui um 

agressor, e muito mais violento do que tu. Contra um filho. E contra uma mulher 

amada.” (ibidem, p. 152). 

Criando uma história mais complexa do que cabe abordar neste texto, ao longo 

de seu romance Teolinda Gersão coloca seus personagens nas peles de Ulisses, 

Penélope e Telêmaco, alternando-os conforme o desenrolar dos acontecimentos. Nem 

mesmo Lisboa, cidade elevada a quase protagonista da narrativa, escapa das 

comparações com o universo de Homero: ao relatar o fim da relação amorosa com 

Cecília, Paulo Vaz descreve uma Lisboa em ruínas: 

 

A terra tremeu, debaixo dos meus pés, as casas oscilaram para cima e 
para baixo, para um lado e outro durante minutos que pareciam 
séculos. Depois os telhados começaram a cair, as paredes 
desmoronaram-se, uma nuvem de pó cobriu o sol, não se via nada nas 
ruas, só se ouviam gritos, havia gente que gritava, meio soterrada no 
meio dos escombros; pessoas e animais fugiam, e outros eram 
esmagados pelas casas que continuavam a cair, deflagaram incêndios 
em vários locais ao mesmo tempo, havia gente morrendo, sufocada ou 
queimada [...] o chão abriu-se e engoliu passeios, árvores, pessoas, 
autocarros, e depois o rio rebentou as margens e veio subindo, com o 
mar atrás dele [...] arrastando tudo consigo, navios, barcos, amarras, 
paredes, casas, igrejas, multidões em fuga – 
Lisboa desapareceu contigo. (ibidem, p. 154). 

 

A imagem fictícia de destruição da capital portuguesa condensa as três vias 

narrativas que compõem o romance de Teolinda Gersão: o enredo ficcional em torno de 

Paulo Vaz, a história de Portugal e a presença do mito de Homero na cultura lusitana. 

Ela é, por essa razão, minha escolha para a conclusão deste artigo. 
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Representando o espaço onde Paulo Vaz passa a maior parte da vida e onde vive 

a relação com Cecília, Lisboa é elemento-chave no que diz respeito à história narrada. 

É, inclusive, a partir de uma proposta apresentada ao artista para que crie uma exposição 

sobre a cidade que se inicia sua rememoração sobre Cecília e o tempo ali vivido com 

ela; é, ainda, a partir dessas lembranças que Ulisses é trazido à narrativa. Por outro lado, 

a descrição da cidade em ruínas faz uma alusão silenciosa ao grande terremoto ocorrido 

em Lisboa em 1755, fator de grande importância na história lusitana, bem como à 

devastação de Troia pelos guerreiros gregos – dentre eles, Ulisses. 

Unindo literatura, história e mito numa proposta de análise da cultura portuguesa 

e desse Portugal repleto de passado, cumpre-se a proposta de Teolinda Gersão em A 

cidade de Ulisses e, também, a nossa, nesta pesquisa. Encerra-se, assim, um projeto que 

se presta a, por meio da história e da vida cotidiana de Portugal, reviver o mito de 

Homero, fundador de todos nós. 
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O HERÓI E AS SUAS FACES: A IMAGEM ETERNA DO GÊNIO 
CERVANTINO EM GRANDE SERTÃO: VEREDAS 

Márcia Denise Assunção da Rocha (IFPA/Doutoranda em Letras/UFPA/FAPESPA) 
Orientador: Prof. Dr. Sílvio Augusto de Oliveira Holanda 

 
RESUMO: Propõe-se neste estudo que a imagem do herói simbolizada na obra Dom Quixote 
(1605/1615) — “verdadeiro patrimônio da humanidade” (VIEIRA, 2002, p. 9) — de Cervantes 
(1547-1616), tenha exercido influência sobre a memória da literatura brasileira, incidindo, 
sobretudo, na obra de Guimarães Rosa (1908-1967). A grande criação do “príncipe dos 
engenhos”, o Cavaleiro da Triste Figura, tal qual um mito do idealismo moderno (WATT, 1997), 
continua a influenciar nas mais diversas esferas e regiões, por tratar-se de “imagem eterna” 
(MIELIETINSKI, 1987, p. 119) como expressão máxima do idealismo presente no espírito 
humano. Guimarães Rosa entrevê grandes possibilidades de leitura acessadas pela obra que 
nos propõe “realidade superior e dimensões para mágicos novos sistemas de pensamento” 
(ROSA, 1967, p. 3), a partir da risada e meia provocada pelo gênio cervantino. Interessa-nos 
revelar como os ricos caminhos de significação abertos pelo cavaleiro manchengo do século 
XVII resvalam na obra-prima da literatura brasileira Grande sertão: veredas (1956) com seu 
herói-narrador Riobaldo, ao baldear sua vida entre letras e armas, tal qual Quixote. Impelidos pela 
paixão que tais personagens injetam na modernidade, aceitamos o desafio de acompanhar a 
cavalgada desses heróis, explicitando as ressonâncias quixotescas sobre o romance de Rosa pelo 
viés da travessia que se perfaz através de intervenções míticas, arquetípicas, como se evidencia 
pela proposição hermenêutica que se adotará de que cintilações do mito do Quixote — este, por 
sua vez, descendente das novelas de cavalaria — podem ser vistas também no romance Grande 
sertão: veredas, de modo inverso, mesmo arbitrário em determinadas passagens e episódios das 
obras em questão.  Revelar-se-á, desse modo, como Quixote — leitura fecundante de muitas 
outras obras clássicas, incide no “último dos clássicos” (NUNES, 2008, p. 571), a partir do mito 
do herói quixotesco que imprime sua marca indelével na obra. 
 
Palavras-chave: Herói. Mito. Dom Quixote. Grande sertão: veredas.  
 

“O mundo moderno começa quando Dom Quixote de La Mancha, em 1605, deixa 

a sua aldeia e parte para o mundo e, descobre que o mundo não é parecido com o mundo 

sobre o qual ele andara lendo”. (FUENTES, 1976, p. 41). É desse modo que um dos mais 

destacados intérpretes da obra cervantina, o crítico mexicano e também escritor, Carlos 

Fuentes (1928-2012), identifica o surgimento do romance primeiro que representa, para 

além da abertura de um novo capítulo na história literária, a transformação na própria face 

do homem ocidental, ao trazer a lumen a marca do herói em ruptura com o mundo — 

estruturação objetivada pelo teórico húngaro Georg Lukács: o herói problemático do 

idealismo abstrato, também denominado demoníaco. 

O herói é, certamente, a figura que, ao embaralhar paixão e crítica, melhor reflete 

os valores e conflitos de nossa civilização. Sua partida é no mito, consevado em sua 

armadura, para se desdobrar em diversas faces: o herói épico resguarda a força do mito 

ao representar sumariamente a força do homem em cumprir seu destino dado pelos 

deuses; assim também, o herói trágico revela que seu poder sempre será mais forte do que 

as forças que o destroem; já no medievo, o herói cavalheiresco transforma os sutentáculos 

686

MUSEU1076
Pencil



2 
 

reais e simbólicos de uma elite guerreira e moralizante, enquanto no romance, a busca do 

herói expõe a sua interioridade em anseio demoníaco de impor-se em um mundo à revelia, 

no qual ele só pode movimentar-se de forma desajustada. 

Em Dom Quixote, todavia, adentramos em terreno de múltiplas dimensões a partir 

do primeiro herói que embaralha as categorias de heróis anteriores e inaugura a nova 

forma do romance moderno. Na obra em que o homem, aprisionado a esfera humana, 

conseguiu ser heroicamente ampliado, o gênio cervatino “ao mesmo tempo em que nos 

arranca de nossa prisão realista, conduz e guia pelos mundos da fantasia, abre-nos os 

olhos sobre aspectos desconhecidos e secretos da nossa condição, e nos dá os 

instrumentos para explorar e entender os abismos do que é humano” (LLOSA, 2009, p. 

29), inaugurando uma nova forma do homem compreender o mundo a sua volta, 

sobretudo pela ótica do herói, que em embate de sua interioridade com o mundo, 

configura-se problemático, demoníaco.  

A maior exemplificação dessa recepção que instiga a travessia do leitor está no 

episódio da batalha contra os moinhos de vento, no qual a luta intrépida de Dom Quixote 

amalgamou-se à história e tornou-se símbolo de todas as lutas inglórias, puramente 

subjetivas e sem sentido, assim como passaram a ser qualificados “quixotescos” os 

homens que se devotam a proezas mirabolantes e fantasiosas.    

No final da obra, já cansado, após exatas 20 vitórias e 20 derrotas — conforme 

constatado por Vladimir Nabokov (2009), e tantas aventuras, já sem suas armas e 

humilhado, Dom Quixote não suporta a força degradada do cotidiano; então, como 

resistência, como negação ao mundo, a alma doa-se à morte, aventura derradeira, advinda 

da ruptura insuperável. Desse modo, o engenhoso fidalgo Alonso Quijano morre 

simbolicamente para renascer sob a forma do engenhoso cavaleiro Dom Quixote, 

deixando-nos lições tão fortes, profundas e heroicas que nenhum louco teria sido capaz 

de passar. “Precisamos buscar, nela ou em nós mesmos, um princípio de explicação”. 

(SAN TIAGO DANTAS, 1993, p. 24-25). Essa é a luta do herói demoníaco, seu grande 

confronto com o mundo, do qual Cervantes foi o pioneiro.  

“O que faz dessa obra elemento tão essencial para a humanidade?” (SPITZER, 

1962, p. 115). A pergunta do hispanista americano Leo Spitzer adquire novas 

ressonâncias na voz e vez do leitor. Ora, não é o espaço, tampouco o tempo que mais 

relevo adquirem na narrativa. É justamente a figura do herói, em sua loucura lúcida, que 

marcará toda a saga de desastradas aventuras e chega aos nossos dias com armadura 

modificada, gerando as mais diversas identificações e inspirando ricas interpretações. 

687

MUSEU1076
Pencil



3 
 

Buscamos provar nesse trabalho que o ponto alto do livro é visão do Cavaleiro da Triste 

Figura que embaralha os limites do real e do ficcional — herói às avessas — e acaba por 

converter-se em “imagem eterna” (MIELIETINSKI, 1987, p. 119), figura-síntese em 

nossas mentes, ensinando-nos lições que reverberam para além das claves satírico-

cômicas e até mesmo do texto literário, uma vez que 

 

Dom Quixote e Sancho Pança já se tornaram figuras míticas, tanto para 
eles próprios quanto para os outros. Ao mesmo tempo, vemos como a 
dupla legendária passa a interferir no mundo real. A relação entre ficção 
e história dá uma reviravolta. Antes, os romances haviam transformado 
figuras quase históricas em personagens de ficção; Cervantes 
transformou personagens de ficção em verdadeiras celebridades 
históricas. (WATT, 1997, p. 79).  

 

Encantado em nossas mentes e corações, em nossas fantasias e na quixotesca 

realidade, bem como na construção da própria história social, tal qual um mito do 

idealismo moderno, Dom Quixote continua a influenciar nas mais diversas esferas, quer 

artísticas, sociais, morais, culturais ou históricas, como a expressão máxima do idealismo 

presente no espírito humano. A inusitada dupla do Cavaleiro da Triste Figura e de seu 

Fiel Escudeiro partiu dos campos da Espanha e percorreu cada região do planeta. Por 

terras brasileiras, surge a um pesquisador brasileiro é: Quais seriam as influências desta 

obra seminal, um apólogo da literatura universal, no Brasil? Esta é a base para a análise 

comparativista deste trabalho.  

Na imagem de Quixote se dá um dos mais garbosos encontros entre a literatura 

nacional e a literatura espanhola, sobretudo na literatura rosiana. Verdadeiro amante do 

castelhano e leitor de Cervantes, Guimarães Rosa entrevê grandes possibilidades de 

leitura acessadas para além do cômico em Quixote ao vislumbrar que tal obra nos 

propõe “realidade superior e dimensões para mágicos novos sistemas de pensamento” 

(ROSA, 1967, p. 3), a partir da risada e meia provocada pelo gênio cervantino. A 

influência do herói quixotesco é marcante na obra de Rosa e a loucura lúcida do 

herói é claramente vislumbrada em um dos personagens mais excêntricos dentre os 

contos de Primeiras Estórias (1962):  “Tarantão, meu patrão”.  

Nossa cavalgada aqui vai além ao propormos que os ricos caminhos de significação 

abertos pelo cavaleiro manchengo do século XVII resvalam na obra-prima da literatura 

brasileira Grande sertão: veredas (1956) com seu herói-narrador Riobaldo, ao baldear 

sua vida entre letras e armas, tal qual Quixote. A natureza dinâmica, mutável, tendo em 
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vista a própria problemática da vida moderna em sua tensão e pulsão que expressa o tom 

demoníaco do idealismo abstrato captado em Dom Quixote também se expressa na 

natureza do conflituoso Riobaldo, herói do único romance do escritor brasileiro João 

Guimarães Rosa, Grande sertão: veredas. Conforme veremos, o caráter de herói 

demoníaco explorado de forma emblemática em Dom Quixote também pode ser rastreado 

em Grande sertão, em relações de espelhamento quanto à dimensão problemática que se 

apresenta em Riobaldo. 

Impelidos pela paixão que tais personagens injetam na modernidade, aceitamos o 

desafio de acompanhar a cavalgada desses heróis, explicitando as ressonâncias 

quixotescas sobre o romance de Rosa pelo viés da travessia que se perfaz através de 

intervenções míticas, arquetípicas, como se evidencia pela proposição hermenêutica que 

se adotará de que cintilações do mito do Quixote — este, por sua vez, descendente das 

novelas de cavalaria — podem ser vistas também no romance Grande sertão: veredas, 

de modo inverso, mesmo arbitrário em alguns momentos, ao propor a abertura para as 

dimensões de “mágicos novos sistemas de pensamento”. Para se chegar a tal comparação 

hermenêutica, é fundamental que incorporemos em nosso estudo as atualizações das 

obras, bem como levar em conta os ensaios de maior relevo que lançaram novas luzes 

sobre determinadas passagens e episódios das obras em questão, tais como os estudos da 

premiada pesquisadora cervantina Maria Augusta Vieira para quem, além do texto 

literário, a obra traz em seu bojo a criação de um mito. Revelar-se-á, desse modo, como 

Quixote — leitura fecundante de muitas outras obras clássicas como, aqui arriscamo-nos 

a explorar, incide no “último dos clássicos” (NUNES, 2008, p. 571), a partir do mito do 

herói quixotesco que imprime sua marca indelével na obra. 

Riobaldo inicia sua narração por um começo que já se passou, deveras, o sertão 

contado se modificou, já fluiu. Essa é uma das muitas similitudes entre Riobaldo e 

Quixote, uma vez que ambos estão em espaços que já não existem mais, bem como, em 

momentos diversos, refletem, entre dúvidas e certezas, sobre o que viveram. Desse modo, 

adentramos o texto não mais pelo começo, mas pelo extremo do fim, para trazer pela 

memória o fato vivido. Riobaldo vai além, podendo ainda manipular o vivido, gerando 

fortes complicações pela memória. Entre as letras e as armas, tal qual Quixote, ele, 

anteriormente mestre, agora jagunço, revela em sua natureza traços marcantes de um 

contador de histórias.   

Aqui mais um ponto de convergência: Quixote e Riobaldo são contadores de 

histórias. Ditados populares e provérbios (ideograma da narrativa) surgem como refrão 
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nas obras, como repositório de memórias populares, todavia, também épicas e eruditas. 

Sobretudo em Grande sertão: veredas, no fluxo da narrativa oral de ditados recorrentes 

e frases que parecem ditos populares, emerge o leitmotiv da obra “viver é muito perigoso” 

(ROSA, 1956, p. 234), constatação tão aproximada de vários dizeres do escudeiro Sancho 

Pança, temeroso em meio aos perigos que a vida de cavaleiro andante exige da dupla. E 

o que dizer da apropriação explícita que estilizou a epígrafe que ressurge nos momentos 

de maior dúvida da narrativa: “O diabo na rua no meio do redemunho”, tão aproximada 

do falar quixotesco: “E o diabo, que não dorme, sempre amigo de semear e espalhar rixas 

e discórdia por toda a parte, armando motins de vento e grandes quimera de nonada” 

(CERVANTES, 2012, p. 318). Nessas formas embrionárias que embrulham as narrativas, 

ditos e falares, bem como a interpolação de histórias e de complicadas intrigas 

secundárias, perpetuam Rosa e Cervantes em uma tradição viva de suas comunidades.  

Peregrinos solitários, imbuídos de grande dose de idealismo, os cavaleiros em 

questão revelam-se sem dúvida heróis, fazendo uso de uma das acepções de Mielietinki 

para quem “todo herói cultural, todo demiurgo ou ancestral mitológico é necessariamente 

um duplo, um personagem que reúne características diametralmente opostas” (1987, p. 

477). Ademais, sempre em busca de algo e revelando natureza dual — marca indelével 

do herói problemático — a tentativa de conciliação de opostos é deveras o tema mais 

emblemático das narrativas em questão que se reflete na alma dos heróis e na estrutura de 

seus romances. A narrativa aparece ilustrada de histórias e aventuras duais, porquanto a 

indefinição das fronteiras entre vida e literatura, história e ficção, verdade e mentira, 

claridade e mistério emerge quanto mais se avança nas cavalgadas desses heróis que 

passam pelos grande lugares-comuns dos homens: o Bem e o Mal, Deus e o Diabo, o 

Amor e o Ódio, o Ser e o Não-ser.  

Da partida, sozinhos, após as realizações inadequadas que revelam a alma estreita 

do herói até o retorno do herói ao lugar tópico, muitas são as cintilações do idealismo 

abstrato em tais obras. Cabe repetir: não é a saída e nem a chegada que marcam o livro, é 

a viagem, a travessia dos heróis que nos permitem compreendê-los melhor. 

Acompanhemos, pois, em perspectiva comparada, a travessia do herói rosiano.   

Riobaldo apresenta fulgências de herói demoníaco, porquanto, na trama do 

romance, este se envolve em conflitos que revelam sua natureza de caráter problemático 

e em ruptura com o mundo. Riobaldo, como Alonso Quijana, é sertanejo comum e leitor 

intrépido. Após a descoberta de sua verdadeira filiação, ele não consegue aceitar a 

realidade e parte do lugar tópico, também sozinho, afinal como o peregrino solitário de 
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Lukács, Riobaldo não pode esquecer a máxima ensinada por seu compadre Quelemém: 

“A colheita é comum, mas o capinar é sozinho...” (ROSA, 1956, p. 59).   

Ao lançar-se no mundo, na tentativa de guiar sua própria vida é que este perde seu 

controle. Na segunda fuga, agora da casa de Zé Bebelo, por não concordar com os ideais 

deste, assim como na segunda partida de Dom Quixote em que este só segue seu desígnio 

por ter ao lado Sancho Pança, há um reencontro de Riobaldo com um jagunço que 

conheceu em sua infância, em uma manhã que atravessaram juntos o Rio de-Janeiro em 

uma canoa. Nesse segundo encontro, fica evidente que o Menino, agora guerreiro, 

Reinaldo, exerce um forte poder de atração em Riobaldo. O amor (sem conotação sexual 

aqui, mas muitas vezes inexplicável) que une Quixote e Sancho, une Riobaldo ao grupo 

de jagunços do qual Reinaldo-Diadorim faz parte, cujo líder é o admirado Joca Ramiro. 

A partir da aceitação do propósito de vingar a morte vil do que era o pai de Diadorim às 

mãos de Hermógenes, muitos ideais e elementos da cavalaria podem ser rastreados. 

Montados em seus cavalos, tais heróis demoníacos revelam que “o sonho do 

cavaleiro revela o desejo de participar de um grande empreendimento, que se distingue 

por um caráter moralmente muito elevado e de certo modo sagrado” (SAN TIAGO 

DANTAS, 1993, p. 204). Para alcançar seu empreendimento, Riobaldo, assim como 

Quixote que aceitara de bom grado a nova alcunha a ele atribuída por Sancho, de 

“Cavaleiro da Triste Figura”, pelo estado lastimável em que se encontrava após um dos 

embates contra a realidade que lhe infligira duros golpes, e depois do episódio dos leões, 

muda seu nome para Cavaleiro dos Leões”, Riobaldo decide mudar a alcunha, qual 

essência e substância e passa a ser Tatarana, o Cerzidor, a Lagarta-de-fogo (pela mira em 

atirar), e, mais tarde, o Urutú-Branco, chefe do grupo, que por fim ataca os “hermógenes”, 

livrando o sertão da maldade.  

Nesse sentido, observamos também que ambos os personagens apresentam valores 

morais e buscam valores autênticos, tais como a efetivação da justiça  embora, muitas 

vezes, esta siga seus próprios padrões. A cavalaria, tanto quixotesca quanto rosiana, 

revela-se um compromisso, humano e místico, que liberta! 

Para vencer, Riobaldo faz o pacto com o Diabo. Tal configuração coincide com a 

maior objetivação desta tipologia lukácsiana, Dom Quixote. Por exemplo, no episódio 

dos leões, Dom Quixote afirma: “Estou com ânimo de me bater com o Satanás em 

pessoa!” (CERVANTES, 2012, p. 101) Em Grande sertão, Riobaldo também revela sua 

homogeneidade e conflitos na cena do Pacto: “Ah, ri; êle não. Ah — eu, eu, eu! “Deus ou 

o Demo — para o jagunço Riobaldo!” (ROSA, 1956, p. 414). 
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Sem dúvida, traços do idealismo abstrato permeiam ambas as narrativas. Apesar de 

tais heróis constatarem em alguns momentos a impossibilidade da execução de seus 

projetos, como no caso de Riobaldo, na travessia do Liso do Sussuarão, ambos os heróis 

permanecem em suas ideias fixas dissonantes da realidade e muitas vezes buscam em 

transformações místicas o impulso necessário à realização dos intentos. Determinado em 

seu empreendimento heróico, o herói ensina a lição do guerreiro vencedor: “Para vencer 

justo, o senhor não olhe e nem veja o inimigo, volte para a sua obrigação.” (ROSA, 1956, 

p. 456). 

As convicções de ambos também são um fator passível de comparação: Ambos se 

consideram heróis, e de fato, o são, uma vez que “o heroísmo não se afirma apenas em 

relação a um objetivo externo; afirma-se, ao mesmo tempo, em direção do nosso próprio 

ser, como um firme propósito de resguardar algo íntimo. ” (SAN TIAGO DANTAS, 

1993, p. 50). Esse é o dom de si mesmo.  

Assim como em Dom Quixote, no conflito final, Riobaldo não triunfa. É Diadorim 

na luta corpo a corpo com o Hermógenes que vence e é por este vencida. Com a morte e 

descoberta do verdadeiro sexo de Diadorim, Riobaldo cai, mais uma vez, exposto a um 

permanente risco de maus encontros e conflitos. Nesse ponto, volta-se ao início da história 

em movimento circular, agora Riobaldo busca no contar dar sentido a travessia, ao baldear 

o rio da existência.  

Casado com Otacília, sempre cultuada como idealização do amor na narrativa, mais 

um fator de aproximação entre os textos, já que em Dom Quixote encontramos a 

concepção do amor espiritual que se contrapõe ao amor sensual naquela idealizada 

“senhora dos pensamentos” de Dom Quixote. No Grande sertão, Riobaldo afirma “em 

Otacília eu sempre muito pensei [...] era como se para mim ela estivesse no camarim do 

Santíssimo. (ROSA, 1956, p. 306). Tratadas de forma pura, os ideais da cavalaria de amor 

puro são revisitados pelos cavaleiros problemáticos.  

No final da história vivida, na fazenda que herdara, é que se inicia a narração no 

romance, que segue não a lógica concreta desenvolvida o enredo, mas a de um passado a 

ser contruído na memória, Riobaldo realça a identidade fragmentada em permanente 

confronto com o mundo e reconhece que carece de ter coragem em um mundo muito 

misturado. Protótipo do herói problemático, buscou ideais nobres e desses, emerge o 

carater imprevisível da aventura. Assim, ele começa, ou conclui:  “Lhe falo do sertão. Do 

que não sei. Um grande sertão! Não sei. Ninguém ainda não sabe. Só umas raríssimas 

pessoas – e só essas poucas veredas, veredazinhas” (ROSA, 1956, p. 101).   
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A viagem destes heróis converge-se, portanto, para uma experiência de caráter 

existencial. Como a aventura quixotesca, a saga riobaldiana interroga a morte e a vida. 

Na voz e vez do leitor, seja este moço ou velho, a obra destes clássicos pode ter sempre 

sua travessia reinventada, já que se tratam de obras de espectro aberto e que geram fortes 

identificações do homem com seus heróis. Ao fim da saga, a morte enfrentada é um 

despertar da consciência de suas existências e um desafio aos seus limites através da sua 

busca de uma transcedência. Sem poder engendrar o mundo transcedente, a certeza íntima 

esvai-se: Existe é homem humano. Travessia” (ROSA, 1956, p. 594). 

Cavalgando junto a Dom Quixote e Riobaldo, no terreno da literatura comparada e 

pelas ruas da loucura, do sonho, da realidade, da paixão e da coragem diante de um mundo 

em que os ecos do cavalheirismo não são mais ouvidos, observamos que o espírito 

quixotesco envolve a personagem do conto rosiano de forma arbitrária, a partir da 

temática da travessia. Sim, o herói do idealismo abstrato rompe as barreiras do tempo e 

do gênero e pudemos encontrá-lo na obra de Guimarães Rosa, escritor que sempre 

surpreende. 

Ao atingir um nível de recepção estética na qual a identificação que o leitor teria 

esperado lhe é negada, a fim de sacudi-lo de sua atenção imperturbável, opor-se à estética 

e direcionar a sua reflexão para um despertar às condições de ilusão e as possibilidades 

de interpretação, diversas são as modalidades de identificação com o fidalgo manchego e 

o jagunço sertanejo que se revelam possíveis, deixando evidente que o que realmente 

interessa não é, portanto, as diversas formas com que o herói literário nos foi apresentado 

no curso da história social, mas sim os vários níveis de recepção com que o espectador, o 

ouvinte e o leitor, em períodos anteriores ou ainda hoje, podem identificar-se com o herói, 

tais como os representativos, míticos, históricos, múltiplos e universais Quixote e 

Riobaldo. De fato, “um grande personagem desperta infinito interesse; seu fascínio nunca 

desvanece” (GASS, 1971, p. 43). 
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 DESCANTARES: O ITINERÁRIO DA AUSÊNCIA EM “CINCO 
ELEGIAS” DE HILDA HILST 

Milena Karine de Souza Wanderley (UFMS) 
Kelcilene Grácia-Rodrigues (UFMS) 

 

RESUMO: Estar diante do fenômeno poético é reconhecer a transcendência nas palavras e 
deixar-se embeber de suas cores. É assim que se entra no mundo poético hilstiano, deixando-se 
embriagar pelas texturas complexas de suas metáforas, estando à beira da existência enxergando 
a si mesmo no escuro fundo do poema decantado. Nesse movimento, residem duas forças, uma 
que teima em abrir-se e outra que insiste em invadir, como numa cópula transcendental em que 
a poesia quebra as barreiras temporais articulado diálogo com formas composicionais fixas ao 
passo que se renova através desse movimento. “Cinco Elegias”, primeiro poema de Roteiro do 
Silêncio (1959), obra que abre a coletânea Poesia 1959/1967 editada pela Livraria Sal em 1967, 
é um dos metapoemas de Hilst que, ainda em tenra produção, põe o poeta e a poesia diante da 
questão de ouro: no fim, o que é essencial, o que sobra, o que fica decantado no fundo do 
poema? Assim, guiados pelas perdas, procuramos analisar, no presente estudo, como Hilda Hilst 
se vale do tema elegíaco para construir em cinco partes o itinerário da ausência, tema que 
perpassa toda sua produção poética. Para tal, apoiar-nos-emos nos estudos acerca da elegia 
desenvolvidos por Rui Carlos Morais Lage (2010), nos apontamentos de Maurice Blanchot 
(2002) acerca de “La Soledad Esencial” e no ensaio de Octávio Paz “Los signos en rotación” 
(1986). 

PALAVRAS-CHAVE: Formas composicionais fixas; Hilda Hilst; elegia; ausência. 

Hilst e a ressignificação de formas composicionais fixas 

Desde sua segunda obra lançada em 1951, Balada de Alzira, Hilda Hilst, 

escritora brasileira nascida em Jaú, interior de São Paulo, em 21 de abril de 1930, vem 

traçando em sua poética um percurso formal cujos enlaces retomam estruturas e temas 

de formas composicionais fixas, principalmente, através da ressignificação. Essa 

articulação temático-formal, nesse sentido, se põe como um dos principais roteiros para 

leitura de sua poesia, haja vista que, quando Hilst não utiliza referência a tais formas 

nos títulos de seus poemas, ela retoma modos de articulação de formas fixas sem 

mencionar diretamente que o faz, como se pode notar no estudo que fizemos de “Via 

Espessa”, poema publicado em Do desejo (1992). No estudo observamos que ele 

mantém uma unidade narrativa e é construído a partir do diálogo de 
dois personagens: o louco e a quem ele chama de Samsara. Ambos 
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encontram-se em um contexto de enunciação intradiegética cujo 
cenário, apresentado no primeiro canto, é bucólico, o que possibilita a 
relação com a forma composicional écloga por conta do contexto de 
enunciação e das intenções discursivas observáveis em sua contextura. 
(GRÁCIA-RODRIGUES, WANDERLEY, 2015, p. 218). 

 

A conclusão semelhante chegou Cristiane Grando (2014) que empreendeu 

análise do poema “Da morte, odes mínimas”, publicado em 1980, tendo como ponto de 

partida o processo criativo empreendido por Hilst através do estudo de manuscritos. No 

artigo “Pela estrada das Odes Mínimas, de Hilda Hilst”, publicado no dossiê dedicado a 

escritora da revista Antares: Letras e Humanidades no primeiro semestre de 2014, 

Grando afirma: “Hilda Hilst, em sua obra, retoma uma parte significativa da tradição 

literária, dos textos clássicos, dialogando com várias formas poéticas fixas - ode, trova, 

soneto, balada, elegia, cantares e fábulas -, às vezes aceitando-as, normalmente 

inovando-as” (GRANDO, 2014, p. 9). Isto posto, não nos parece precoce afirmar que tal 

relação com formas fixas é uma marca estética hilstiana que não nega as fontes nas 

quais bebeu, nem em seus poemas e nem em suas entrevistas. 

Das baladas até “Cinco elegias”, publicado em Roteiro do Silêncio (1959), 

Hilst aprofunda ainda mais a relação de sua poesia com as formas composicionais 

clássicas, já que nessa mesma obra seguem-se os poemas “Sonetos que não são” e “Do 

amor contente e muito descontente”, um poema dividido em dezesseis partes cujo eixo 

temático é o amor, a perda e a espera, temas recorrentes na obra poética de Hilst, seja 

ela em verso ou prosa.  

 

O elegíaco caminho do poema: a perda de si nas palavras 

(...) 
Comienza una vez más a la nunca exhausta 

alabanza. Y observa como el heróe 
no deja de ser nunca – hasta qué punto 

su propia muerte sólo es um pretexto 
de su último nascer. (...) 

(RILKE, 1945, p. 29) 
 

Rui Carlos Morais Lage (2010), em tese desenvolvida para obtenção do título de 

doutro pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Portugal), desenvolveu 

estudo muito lúcido acerca da elegia portuguesa nos séculos XX e XXI. Nessa tese, ele 

ressalta a falta de estudos em língua portuguesa acerca da forma composicional clássica 

sobre a qual se debruçou e, embora diga na introdução que não intenciona desenvolver 
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trabalho de fôlego em torno da elegia, ele o faz, já que seu trabalho amplia os caminhos 

de pesquisa em torno dessa forma bem como apresenta um consistente compêndio de 

analistas a serem consultados acerca da elegia apontando os principais poetas e poemas 

que foram desenvolvidos com base elegíaca na história literária ocidental.  

Um conceito que também nos é caro versa sobre a sobrevivência dessa forma 

composicional já que se trata de um modo de articulação poética bastante antigo, cuja 

unidade métrica, o dístico elegíaco composto por um hexâmetro e um pentâmetro, será 

para base para construção de diversos poemas sobre diversos temas durante todo 

percurso da literatura ocidental. Assim, a elegia se desenvolverá tanto denominada 

como metro, quanto denominada como tema. Aristóteles, em sua poética, já trata da 

força do metro elegíaco como qualificador para uma determinada espécie de poeta, 

antes pela escolha formal, do que pelo tema: “Porém, ajuntando à palavra "poeta" o 

nome de uma só espécie métrica, aconteceu denominarem-se a uns de "poetas 

elegíacos" a outros de "poetas épicos", designando-os assim, não pela imitação 

praticada, mas unicamente pelo metro usado. ” (ARISTÓTELES, 1991, p. 246).  

Um dos pontos que nos chama atenção no estudo de Lage (2010) é o 

questionamento que desenvolve acerca dos sentidos temáticos lato e estrito do  que a 

elegia vem alcançando ao longo de sua articulação, já que alguns poetas e críticos 

tenderam a restringir o seu tema às lamentações diante das perdas de morte e de amor, 

enquanto outros ampliaram seu sentido de articulação a questões que envolvem a 

própria existência quando o homem se perde em si mesmo, ou quando da passagem do 

tempo vê-se a vida esvair-se, por exemplo. O sentido lato elegíaco, segundo o estudioso, 

é o que vai guiar o exercício dos poetas modernos quando da articulação dessa forma 

composicional, pois se pela orientação grega há uma inclinação para o pathos1, o poeta 

moderno ampliará o sentido de sua articulação ao aprofundar as relações que se podem 

estabelecer entre a vida e morte como substâncias que habitam o mesmo espaço, assim 

como o faz Rainer Maria Rilke (1985-1926) em Las Elegias de Duíno (1945). Diante 

dessa discussão teórica ainda há quem considere, por exemplo, as elegias eróticas, 

amorosas e funerárias como subgêneros da elegia. Todavia, para efeito de determinação 

de sentido acerca da elegia como categoria estética no estudo de “Cinco Elegias” de 

Hilda Hilst, coadunamo-nos a Lage (2010) que, ao reconhecer a resistência da essência 

                                                             
1 AVELAR, Mário. http://www.edtl.com.pt/business-directory/6155/elegia/ . Acesso em 09 de janeiro de 2016. 
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elegíaca que transcende às reflexões formais acerca estrutura dessa forma 

composicional, afirma que essa consciência 

 
ajuda-nos a compreender a razão pela qual a elegia configura, acima 
de tudo, uma categoria estética, ao lado de outras categorias estéticas 
como o trágico, o cómico, o satírico, o dramático ou o fantástico. 
Enquanto categoria estética, a elegia obedece às seguintes quatro 
características enunciadas por Étienne Souriau2: possui um éthos, isto 
é, uma atmosfera afectiva específica, facilmente reconhecível, dando 
azo a uma determinada reacção ou impressão emocional; é um sistema 
de forças estruturadas, quer dizer, nela tem lugar uma interacção 
orgânica de uma série de elementos relacionados; configura um tipo 
especializado de valoração, serve de referência a um juízo estético 
particular; é possibilidade aberta a todos os géneros literários e a todas 
as artes, da poesia à ficção, da pintura e da música ao cinema. (LAGE, 
2010, p. 32) 

 

 Como Lage (2010), entendemos que a elegia, bem como outras formas 

composicionais que foram articuladas, em retomada ou ressignificação, funda bases de 

arquitetura estética que ampliam as possibilidades de construção artística tanto no 

âmbito da criação literária, como em outras linguagens artísticas. Em Hilst, a 

reverberação da elegia como senso estético encontra-se no itinerário das perdas que 

guiam tematicamente cada parte das “Cinco elegias” diante da construção de uma 

consciência poética que configura e transfigura a identidade do eu lírico. 

O poema referido é introduzido pela seguinte sentença escrita em versalete: “É 

TEMPO DE PARAR AS CONFIDÊNCIAS” (HILST, 1967, p. 13, grifos da autora), como uma 

nota introdutória de advertência numa busca por afastamento do pathos comum à 

articulação elegíaca encontrada em Ovídio, por exemplo, e que orientou alguns de seus 

poemas nas obras anteriores. O tempo de parar as confidências também é o tempo de 

mergulhar em si mesmo, na consciência estética que lhe guia e que confere os tons de 

sua poesia. Em vista disso e diante do fato da articulação metapoemática estar 

intimamente ligada aos processos de autorreflexão artesanal é que se reconhece nessa 

espécie de didascália3 de “Cinco Elegias” a significação do que Octávio Paz em Los 

hijos del limo (1990) analisou como característica comum aos poetas da chamada idade 

da crítica. Não obstante, o tempo de parar com as confidências pode ser entendido 

                                                             
2 SOURIAU, Étienne – Vocabulaire d'esthétique. Paris, Presses Universitaires de France, 1990. 
3 Ver didascália em Alice Mendes (2015), disponível em: http://www.edtl.com.pt/business-
directory/5947/didascalia/. Acesso em 09 de janeiro de 2016. 
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também como tempo de deixar de lado um “tu” – objeto de desejo e articulador de 

abandonos – para o mergulho num outro que é o “eu”.  

O mergulho da consciência poética nessa elegia de Hilst é iniciado na primeira 

parte em que o eu-lírico se refere a um tu inquieto de feições graves que grita o que não 

se entende: 

1 
 
1   Teus esgares, de repente, 
2   Teus gritos 
3   Quem os entende? 
4   E todos os teus ruídos 
5   Teus vários sons e mugidos 
6   Quem os entende? 
 
7   E foi assim que o poeta 
8    Assombrado com as ausências 
9    Resolveu: 
10  Fazer parte da paisagem 
11  E repensar convivências. 
12  Em vão tenho procurado 
13  A glória das descobertas. 
14  Em vão a língua se move 
15  Trazendo à tona o segredo. 
16  Em vão nos locomovemos. 
17  Para onde pés e braços? 
18  Até quando estas andanças 
19  E até quando esse passo? 
 
20  Distante os hemisférios 
21  E as relíquias da memória. 
22  Tão distante a minha infância  
23  Pudor, beleza, invenção 
24  E o ouro da minha trança 
25  Não teve sequer canção. 
26  Cresci tão inutilmente 
27  Quando devia ficar 
28  Debaixo das laranjeiras 
29  À sombra dos laranjais. 
 
30  Cresci, elegi palavras 
31  Qualifiquei os afetos. 
32  Vestígios de madrugada 
33  Diante dos olhos abertos. 
34  Claridades, esperanças, 
35  Em tudo a cor e a vontade 
36  De ver além da distância. 
 
37  Depois as visões, as crenças 
38  Algumas falas a sós 
39  Premeditadas vivências 
40  Graves tremores na voz. 
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41  Era ou não  
42  Abrasada adolescência? 
(HILST, 1967, p. 13-14) 

 

Composto por quarenta e dois versos, a primeira parte das cinco elegias dá o 

mote central: a ausência, a perda. Na primeira estrofe é criada a imagem de um 

indivíduo que possui feições e ações de louco, alguém que grita e produz ruídos que 

ninguém entende, conforme o poeta que pretende dizer o indizível. Já a segunda estrofe 

é iniciada por uma expressão modal que põe no centro a figura do poeta como sendo um 

ser assombrado por ausências que resolve fazer parte da paisagem e repensar as 

convivências. Até o décimo primeiro verso há um afastamento em relação ao indivíduo 

que se quer cantar, como se, de fora, o eu-lírico enxergasse a si mesmo: o poeta 

assombrado pelas perdas que resolve fazer parte do espaço ao passo em que racionaliza 

o estar entre as pessoas. O décimo segundo verso, entretanto, muda a tônica dos versos 

anteriores e a confidência amorosa passa a ser confidência de existência, de alguém que 

começa a questionar a validade das movências e do próprio cantar, já que a repetição da 

expressão “Em vão” que inicia os versos 12, 14 e 16, pode significar essa relação de 

nulidade que se tem diante da falta de sentido para as ações: Em vão tenho procurado / 

Em vão a língua se move / Em vão nos locomovemos. A utilização da primeira pessoa 

do singular e também do plural será encontrada em todos as outras partes, o que 

significa que as confidências referidas na nota introdutória são específicas: as 

confidências que precisam ser cessadas são as de amor.  

Os questionamentos diante da transitoriedade das coisas são seguidos por uma 

espécie de retorno, de volta, resgate de memória em face de uma infância perdida no 

tempo e no espaço. Distâncias que são lamentadas através do resgate de imagens 

passadas, do que poderia ter sido e não foi. Essa espécie de anáfora existencial é 

significada nos versos 24 ao 29.  

O verso 30 “Cresci, elegi palavras” abre a quarta estrofe e marca não só um 

retorno ao tempo em que se canta, mas também uma relação mantida entre as intenções 

de construção elegíaca pela articulação do verbo “eleger”, na primeira pessoa do 

singular no pretérito perfeito do modo indicativo, cujo radical remete ao substantivo 

“elegia” em língua portuguesa, ou “elegi”, elegia na língua sueca. Os versos que se 

seguem na estrofe apontam para uma mudança de perspectiva poética, retomando a 

ideia de racionalização quando da qualificação dos afetos e uma abertura de percepção 

no desejo de enxergar além da distância. 
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Perder-se nas palavras significa, nesse primeiro canto elegíaco, estar só diante de 

si e diante do mundo, significa ter olhos para enxergar além, para sentir e repensar os 

caminhos que se escolhe diante do exercício poético. Tecer versos, nesse sentido, é 

questionar-se diante dos falares alheios, é procurar ver-se através dos olhos dos outros, 

mas ainda sim a sós, questionando: “Era ou não/ Abrasada adolescência? ”. Eis o dístico 

final da primeira parte das cinco elegias. Único dístico das cinco partes.  

Maurice Blanchot (2002) em “El Espacio Literario” desenvolve a primeira parte 

de seus ensaios em torno da solidão essencial ao fazer literário. Nela, ele considera que 

“el infinito de la obra no es sino el infinito del espíritu. El espíritu quiere realizar-se em 

uma sola obra en lugar de acer-lo en el infinito de las obras y el movimento de la 

historia. ” (BLANCHOT, 2002, p. 18) ampliando a visão que se pode ter acerca do 

fenômeno literário como sendo apenas produto da consciência criativa de um indivíduo, 

pois ao reconhecer a infinitude da obra como sendo a infinitude do próprio espirito, 

Blanchot considera que a obra e o escritor fazem parte de uma coletividade, que eles são 

transpassados por forças que situam obra e escritor na história, ele ainda assinala que “ – 

la obra de arte, la obra literária – no es ni acabada ni inconclusa: es” (Idem). Essa ideia 

de inconclusão em relação ao fazer literário é, pois, ressaltada por Hilst quando aponta o 

isolamento como forma de repensar a articulação poética, como quem se põe a repensar 

a própria existência diante das perdas resgatadas pela memória. Nessa primeira parte a 

perda da sanidade e da infância são pontos de inquietação que revelam as escolhas 

estéticas e transformam a melancolia da ausência como modo de reconhecer-se diante 

da poesia e da própria vida. 

 

Equilibrar-se na linha do horizonte: do habitar paisagens 

 

2 
 
1    O vocábulo se desprende                
2    Em longas aspirais de aço.              
3    Ajustemos a mordaça                      
4    Porque no tempo presente               
5    Além da carícia, é a farsa                
6    Aquela que se insinua.                     
7    Faço parte da paisagem.                   
8    E há muito para se ver                             
9    Aquém e além da colina.                  
10  Há pouco para dizer,                         
11  Quando a alma que é menina            
12  Vê de um lado o que imagina,          
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13  Do outro o que todos veem:              
14  O sol, a verdura fina                          
15  Algumas reses paradas                      
16  No molhado da campina,                  
17  Ventura a minha, a de ser                  
18  Poeta e podendo dizer                        
19  Calar o que mais me afeta.                 
20  Ventura ter o meu mundo                   
 
21  E resguardá-lo das cinzas 
22  Das invasões e dos gestos. 
23  Ah, poderiam ter sido 
24  Encantados e secretos 
 
25  Aqueles brandos colóquios 
26  Que outrora se pareciam 
27  As doces falas do afeto. 
(HILST, 1967, p. 15-16) 

 

A consciência criadora do poeta nessa segunda parte é cantada de forma 

contínua, simetricamente ritmada, pois se a descontinuidade rítmica habitará alguns 

versos da primeira parte (2, 3, 6, 9 e 41), a segunda parte será inteiramente composta 

através da redondilha maior, do verso popular já mencionado anteriormente quando 

tratamos da balada. O esquema de rima, bem como as cesuras e os pés, por sua vez, não 

mantêm uma linearidade, embora se possam encontrar alguns versos que são 

sonoramente próximos.  

A utilização do metro contínuo nessa segunda parte aponta, mais uma vez, para a 

intenção de aproximar o poema da forma composicional que o intitula, já que em sua 

articulação clássica a elegia era construída “em dísticos formados de versos hexâmetros 

e pentâmetros”4, como afirmarmos anteriormente. Ou seja, seguia uma linearidade 

rítmica comum ao modo de articulação greco-romana. Se as elegias gregas e romanas 

mantinham uma simetria no seu modo de construção, na modernidade é a 

descontinuidade que dará o tom da forma poética na intenção de que o significado seja 

prioridade em detrimento de uma técnica. Diante das duas perspectivas de construção 

elegíaca, Hilst reside entre os dois. 

 Nicolás Boileau-Despréaux (1636-1711), em A arte poética (1979), um 

metapoema crítico dividido em quatro cantos, aconselha já no primeiro canto que o 

poeta não tenha medo da censura pública, argumentando que ele seja “Severo e crítico 

                                                             
4 MOISÉS, Massaud – Dicionário de termos literários. São Paulo, Cultrix, 1975, p. 167., apud. LAGE, Rui Carlos 

Morais, 2010, p. 20. 
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para consigo mesmo”, afirmando que “A ignorância está sempre propensa a 

autoadmiração” (BOILEAU, 1979, p. 21). Tal atitude em relação a própria produção 

artística está significada nesse poema na prudência diante das confidências e escolhas 

que o poeta precisa fazer para que seu metro e significado opere o arrebatamento que só 

se alcança através do exercício do sublime, assim “En la medida en que como escritor, 

hace justicia a lo que se escribe, ya no puede expresarse nunca más, ni tampoco recurrir 

a ti, ni siquiera dar la palavra a outro. ” (BLANCHOT, 2002, p. 22), pois se a poesia 

reside no silêncio que pede o ajuste da mordaça (verso 3), precisa o poeta ter prudência 

quando além da carícia reside a farsa (versos 4 e 5). A consciência poética, nesse 

sentido, reside na eterna busca e na certeza do inacabado: “escribir es entregarse a lo 

interminable” (idem). Eis a ventura de todo poeta quando dele se desprendem as 

palavras (versos 1 e 17 a 22). 

Ser paisagem, fazer parte dela, é enxergar a si mesmo de dentro para fora. É 

exercitar a autocrítica aconselhada por Boileau (1979) e ter a consciência de infinitude 

da obra descrita por Blanchot (2002) ao passo em que se transfigura na posição do 

outro, dentro de limites que também são os seus. Estar em estado de poesia é encontrar-

se passeando por sobre a linha do horizonte buscando o equilíbrio na organização do 

estado caótico da constante inquietude.  

A terceira parte mantém o mesmo questionamento colocando o poeta diante dos 

falares e das coisas: 

3 
 
1    As coisas que nos circundam 
2    (Na aparência desiguais) 
3    Conservam em suas essências 
4    Ai, aquela mesma e triste 
5    Parecença. 
6    Difícil é escolher  
7    Entre viver e morrer. 
8    Difícil é o escutar-se 
9    E ao mesmo tempo escutar 
10  Rigores que vem da terra 
11  Lirismos que vem do mar 
12  Auroras imprevisíveis 
13  Entre Platão e Plutão. 
14  Entre a verdade e os infernos 
15  Dez passos de claridade 
16  Dez passos de escuridão. 
17  Consinto que me surpreendas 
18  Dizendo palavras densas. 
19  O não dizer é o que inflama 
20  E a boca sem movimento 
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21  É o que torna o pensamento 
 
22  Lume 
23  Cardume 
24  Chama. 
25  Não tenho tido descanso  
26  Do falarar de quem ama. 
27  Amor é calar a trama 
28  É inventar. É magia. 
29  As palavras engenhosas 
30  E os teus dizeres do dia 
31  À noite não tem sentido 
32  Quando arquiteto a elegia. 
 
33  E sendo assim continuo 
34  Meu roteiro de silêncio 
35  Minha vida de poesia. 
(HILST, 1967, p. 16-17) 

 

A meditação em torno do fazer poético dá a tônica das cinco partes nas quais o 

poema se desenvolve, entretanto é nessa terceira que se declara a intenção de reflexão 

em torno da articulação elegíaca, precisamente nos versos 31 e 32. A tradição clássica 

também fica significada nas referências a Platão, filósofo e matemático grego aprendiz 

de Sócrates e preceptor de Aristóteles, e Plutão deus romano do submundo equivalente 

a Hades na mitologia grega (verso 13). Tanto as presenças da filosofia quanto da 

mitologia também complementam as inquietações significadas nos versos 6 ao 11. 

Neles, o poeta se encontra diante da dualidade de escutar-se e escutar, 

concomitantemente, o outro, tendo que escolher entre vida e morte, terra e mar, rigores 

e lirismos. As implicações metafísicas e filosóficas na consciência estética do poeta é o 

que vai fundar as tensões antitéticas que se seguirão, pois se a verdade filosófica tem o 

poder de iluminar, as tensões infernais são o que vai fornecer o combustível para o 

aprofundamento do exercício artístico. Estão, pois, luz e escuridão, razão e paixão, 

fundidas na ação criadora de um ser descobrindo que a poesia reside no não dizer, assim 

como o amor reside no silêncio. Assim, “La literatura tiene entonces la soledad gloriosa 

de la razón, esa vida enrarecida en el seno del todo que exigiría resolucíon y valor (...)” 

(BLANCHOT, 2002, p. 23-24) 

 

Transmudar-se: perca da humanitude  

O roteiro do silêncio, a poesia que se desprende em aspirais de aço e constrói 

uma vida que se dedica a perceber o mundo pelo seu avesso, leva o poeta a querer 

perder sua forma, a querer assumir um outro inumano a fim de que se experimente a 
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transcendência de sentir a existência através de outros sentidos e a partir deles 

experimentar da liberdade de não ser gente. A quarta parte, nesse sentido, aprofunda a 

relação do poeta com as suas intenções criadoras alimentadas por um desejo de 

desprender-se da condição de humanidade e ser, apenas. 

 

4 
1    Não te espantes da vontade 
2    Do poeta 
3    Em transmudar-se: 
4    Quero e queria ser boi 
5    Ser flor 
6    Ser paisagem 
7    Sentir a brisa da tarde 
8    Olhar os céus, ver as tardes 
9    Meus irmãos, bezerros, hastes, 
10  Amar o verde, pascer  
11  Nascer junto a terra 
12  (Á noite amar as estrelas) 
13  Ter os olhos claros, ausentes, 
14  Sem o saber ser contente 
15  De ser boi, ser flor, paisagem, 
16  Não te espantes. E reserva 
17  Teu sorriso para os homens 
18  Que a todo custo há de ser 
19  Oradores, eruditos, 
20  Doutos doutores 
21  Fronte e cerne endurecido. 
22  Quero e queria ser boi 
23  Antes querer ser flor. 
24  E na planície, no monte 
25  Movendo com igual compasso 
26  A carcaça e os leves cascos 
27  (Olhando além do horizonte) 
28  Um pensamento eu teria: 
29  Mais vale a mente vazia. 
30  E sendo boi, sou ternura. 
 
31  Aunque pueda parecer 
32  Que del poeta 
33  Es locura. 
(HILST, 1967, p. 17-18, grifos da autora) 

 

Se “Escribir es romper el vínculo que une a palabra a mí mismo” (BLANCHOT, 

2010, p. 22), o poeta que deseja o transmudar-se, ser outro que não aquele sujeito ao 

julgo dos oradores eruditos, dos doutos doutores de fronte endurecida incapazes de 

perceber ou ser o outro (versos 16 a 21), reconhecerá mais de si na flor e no boi do que 

nos homens. A segunda pessoa, o interlocutor, ao qual, por vezes, o eu-lírico se refere 

(versos 1 e 17), é justamente esse ser humano incapaz de exercitar a alteridade, pois se 
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ele ri diante do que não foi feito para o cômico, falta-lhe o desprendimento para sentir o 

que se desprende do outro através das palavras. A perda da humanitude, e não da 

humanidade, nessa quarta parte, é a caracterização da falta de alteridade essencial não 

só ao exercício poético criador, mas também ao exercício de recepção poética. À mesma 

conclusão chega Octávio Paz (1986) no seu ensaio Los signos en rotación: 

 
El crescimento del yo amenanza al leguaje en su dolble funcíon: 
como diálogo y como monólogo. El primero se funda em la 
pluralidad; el segundo, em la identidad. La contradiccíon del 
diálogo consiste en que cada uno habla consigo mismo al hablar 
com los otros; la del monólogo en que nunca soy yo, sino otro, 
el que ecucha lo que me digo a mí mismo. La poesía há sido 
siempre uma tentativa por resolver esta discordia por medio de 
uma conversión de los términos: el yo del diálogo en el tú del 
monólogo. La poesia no dice: yo soy tu; dice: mí yo eres tú. La 
imagen poética es la otredad. (PAZ, 1986, p. 317, grifos do 
autor)  

 

Ao admitir que a imagem poética é a alteridade, Paz (1986) ressalta a dupla 

função essencial da linguagem como responsável pelos desdobramentos típicos do 

fenômeno poético em que o “eu” de quem cria é o “tu” que lê ou escuta. O transmudar-

se do poeta em outro, assim, é exercício essencial assim como é a solidão necessária 

para que se fale com a voz do mundo, para que esse “eu” seja compartilhado e 

pluralizado. Hilst, na entrevista “O sofrido caminho da criação artística, segundo Hilda 

Hilst” cedida a Delmiro Gonçalves e publicada no periódico O Estado de São Paulo em 

03 de agosto de 1975, reafirma esse desejo de falar com a voz do mundo, postura que 

ela ficcionaliza na metanarrativa Tu não de moves de ti de 1980: 

 
(...) Prefiro dizer:  Quero falar tudo nos meus textos e posso dizer 
ainda mais. Faço perguntas possíveis a mim mesma: se eu falasse com 
a voz do mundo, como falaria? Se eu falasse com a voz dos ancestrais 
(que representa o sangue e o sêmen dentro de mim) haveria 
refulgência de uma nova voz? É preciso tentar tudo, experimentar 
tudo. (HILST, 2013, p. 34, grifo nosso). 
 
Imagine, arranco neste instante, olha como espeta a mão Se eu falasse 
com a voz do mundo como falaria? Se eu falasse com a voz dos 
ancestrais, sangue, o sêmen do mundo em mim, a refulgência de uma 
nova voz? Noz vivosa na Laringe de Tadeu, pomo de Adão 
enriquecido de contorções e nódulos: nós, os daqui, os do outro lado, 
dimensão que não vês, te olhamos, Tadeu, duro arrebato: que sim. 
(HILST, 1980, p. 29, grifo nosso). 
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Como se pode notar, a alteridade é uma característica das intenções criadoras 

hilstianas ressaltadas não só em “Cinco elegias” como também em toda sua obra. Iniciar 

seu Roteiro do Silêncio (1959) por um poema que pretende fundar suas bases estéticas 

no sentido da autorreflexão necessária à artesania artística também representa a sua 

busca pela ancestralidade, pelo o que pulsa dentro do poeta e o impulsiona a criar. Hilst, 

nesse contexto, é herdeira não só de uma atitude de resistência à forma, mas também de 

uma tendência de busca identitária no dialogar com as bases que formam o pensamento 

ocidental.  

De descantares e lamentos 

Construído em trinta e três versos numa única estrofe, a última parte das cinco 

elegias retoma a simetria sonora da segunda parte cujos versos são todos heptassílabos: 

 

5 
 
1    É tempo para dizer 
2    Se prefiro o teu amor 
3    Àqueles, aos doces ares 
4    Da minha campina em flor. 
5    Tu que projetas e inventas 
6    Estruturas ascendentes 
7    E sonhas com superfícies 
8    Além deste continente, 
9    Tu que conheces melhor 
10  As coisas do querer bem 
11  (Porque até agora te quis 
12  E antes não quis ninguém) 
13  Tu, bem o sei, me pressentes. 
14  E mais ainda, me vês 
15  Tão perto de querer ser 
16  Deste amor sempre contente. 
17  Ah, descantares, lamentos. 
18  As leves coisas do tempo 
19  Têm seu tempo e seus altares. 
20  É tempo para escolher 
21  O anoitecer nas planuras 
22  E o contemplar luaceiros 
23  E é tempo para calar 
24  A estória dos meus roteiros. 
25  Paisagem, tu me alimentas 
26  De verde, de sol, de amor. 
27  E numa tarde tranquila, 
28  Nos longes, seja onde for 
29  Lembra-te um pouco de mim: 
30  Que eu morra olhando as alturas. 
31  E que a chuva no meu rosto 
32  Faça crescer tenro caule 
33  De flor. (Ainda que obscura) 
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(HILST, 1967, p. 19-20)  
 

O último poema além de resgatar o ritmo constante da redondilha maior, resgata 

também o amor e o lamento apresentando o “descantar” como modo de ressignificar a 

relação do poeta com o amor e com o ser amado: o amor aqui é  transcendência e o 

amado é criador que pressente os desejos do poeta. A caracterização da segunda pessoa 

cantada nessa última parte da elegia, não obstante, se dá pelo discurso de alguém 

constrói para si uma imagem poética do ser. Do verso 5 ao 16, a segunda pessoa é 

arquitetada como alguém cujo conhecimento perpassa a superfície, ou seja, o “tu” é o 

reflexo do eu que fala pois ambos caracterizam-se como seres que desejam conhecer o 

que é profundo, o que está para além da superfície das palavras.  

O tom de lamentação, por sua vez, não recai por sobre a morte ou a perda de 

identidade, mas na dicotomia em ter que escolher a voz com que se possa falar já que 

“As leves coisas do tempo / Têm seu tempo e seus altares” (versos 18 e 19). A escolha, 

por sua vez, é feita. E o poeta silencia o roteiro deixando-se alimentar pelas imagens 

que apontam transcendência desejando olhar as alturas até o ponto em que “su propia 

muerte sólo es um pretexto / de su último nascer. (...) (RILKE, 1945, p. 29). 

“Cinco Elegias” é, assim, um canto não de lamento, mas de reflexão e 

renascimento diante das perdas, sejam elas das palavras que se desprendem do poeta na 

busca pelo sublime, sejam elas a significação do silêncio que precisa existir para que a 

poesia se consume. O estado de solidão e silêncio são cantados como condições 

essenciais ao poeta que precisa fazer escolhas para que seu projeto estético se construa e 

apresentem a consistência necessária para que sua voz se eternize e a morte seja, de 

fato, só mais um modo de renascer. 
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A POLÍTICA DA TEORIA NO DEBATE SOBRE A IDENTIDADE LATINO-

AMERICANA: UM TEXTO CANADENSE 
 

Dionisio Márquez Arreaza (UFRJ/ULA-Venezuela)  
 
Resumo: O trabalho examina o texto “Latin American Imagined Communities and the 
Postmodern Challenge” (1994) onde a crítica canadense Amaryll Chanady faz um destaque ao 
ensaio “Calibán” (1971) do crítico cubano Roberto Fernández Retamar. Ali, uma lista extensa 
de nomes —que inclui o índio inca Túpac Amaru, o negro haitiano Toussaint-Louverture e o 
hispano-americano chileno Pablo Neruda— é valorizada pela autora como uma ilustração do 
discurso identitário do descendente crioulo que oscila simultaneamente entre a crítica do poder 
(neo)colonial e a homogeneização. A complexidade da identidade se encontra, numa implícita 
política da teoria, não só na bibliografia primária, mas também na bibliografia secundária dos 
textos teóricos como esse ensaio. Para compreender o movimento metodológico-bibliográfico 
do capítulo da autora, aprecio, em primeiro lugar, a diferença de valor de uso entre a 
mencionada lista e outros modelos interpretativos também comentados no texto. Em segundo 
lugar, tento “historizar” o capítulo dentro do marco mundial ocorrido nos anos 1989 e 1991, 
respectivamente, a queda do muro de Berlim e o fim da URSS. Trata-se de observar a relação 
entre a visão triunfalista neoliberal dos anos 1990 e o debate teórico sobre a identidade latino-
americana na época. 
 
Palavras chave: Identidade. Latino-américa. Academia. 1990. 

 
Nesse trabalho, comentarei o capítulo introdutório “Latin American Imagined 

Communities and the Postmodern Challenge” de Amaryll Chanady, publicado em 1994 

pela editora estadounidense da Universidade de Minnesota, que é o capítulo introdutório 

de um livro coletivo intitulado Latin American Identity and Constructions of Difference 

que contém capítulos escritos por renomados críticos da academia latino-americana, 

norte-americana e europeia como Fernando Aínsa, Enrique Dussel, Françoise Perus, 

Blanca de Arancibia, Zilá Bernd, José Rabasa, Pierre Beaucage, Íris Zavala e Alberto 

Moreiras. Especificamente, o destaque que a crítica canadense, professora de literatura 

comparada na Universidade de Montréal, faz ao ensaio “Calibán” (1971) do crítico 

cubano Roberto Fernández Retamar me interessa aqui como caso para refletir sobre a 

dimensão política da produção teórica sobre a identidade latino-americana no início dos 

anos 1990. 
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O capítulo mapeia o debate em torno à questão da nação e a identidade na 

América Latina e pode ser divido nos seguintes momentos: definição de conceitos 

operativos, revisão da crítica recente, contexto da diferença latino-americana e, com 

subtítulos, a explicação de três modelos de construção identitária a partir de sujeitos 

históricos na lógica de “diferença oposicional” (“oppositional difference”), a saber: o 

outro colonizado, o outro colonizador e a hibridez; e, finalmente, conclui, antes de 

apresentar os capítulos do livro, com a ideia do “desafio pós-moderno” (“postmodern 

challenge”) em toda tentativa de definir a identidade latino-americana. 

O título do capítulo anuncia a relação de três coisas: a ideia de América Latina, o 

conceito de “comunidade imaginada” formulado pelo historiador britânico Benedict 

Anderson e o discurso da pós-modernidade que, logo no início, será associado ao da 

pós-colonialidade. Como sugerido no título, ao longo do texto, a autora faz uma revisão 

ampla de interpretações da identidade latino-americana e opta pelo conceito operativo 

de “hibridez” (“hybridity”) a partir das propostas pós-estruralistas do filósofo francês 

Jacques Derrida, que deconstroem e decentram o paradigma ocidental, e as pós-

coloniais do crítico indiano Homi Bhabha quem, por sua vez, no seu texto 

“DissemiNação” (1990), critica, a partir da ideia de “comunidade imaginada”, a 

pedagogia homogênea da origem para poder valorizar a heterogeneidade da 

performatividade dos discursos de nação (CHANADY, 1994, p. ix-x). Reconheço a 

pertinência do uso das teorias do mundo indiano anglófono para pensar o mundo latino-

americano hispanófo, lusófono e francófono, porque são mundos pós-coloniais, mas ali 

também vale estabelecer a diferença e “différances” do contexto histórico e cultural de 

cada experiência e também de cada ato de teorização.  

Ainda na primeira parte do capítulo, são citados vários outros textos teóricos de 

acadêmicos latino-americanos e latino-americanistas, como Julio Ortega, Josaphat 

Kubayanda e José David Saldívar, entre outros, para questionar versões monolíticas da 

cultura latino-americana provenientes dos séculos XIX e XX e para avançar 

formulações complexas e inclusivas da identidade na atualidade de então. Porém, na 

hora de abordar o texto de Retamar, opera uma opção mais política que teórica, ou 

melhor, opera uma política da teoria. A menção de Retamar vai acontecer depois das 

referências àqueles acadêmicos com que ela vai criticar não só os discursos 

explicitamente hispânico-céntricos, mas também os discursos do “mestiço”, que são, diz 

a autora, uma “integração simples” do outro na cultura dominante, e o discurso da 

“antropofagia” brasileira cuja “canibalização”, explica ela, não equivale ao “novo 
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conceito de hibridez” (CHANADY, 1994, p. xvi). Tudo isso em prol de uma concepção 

plural, heterogênea e híbrida da identidade. Concordo com Chanady em que os próprios 

discursos de mistura correm o risco de reproduzir uma ideologia monolítica, como tem 

se visto a partir do romantismo literário e a historiografia pós-independência, mas é 

necessário avaliar o uso em cada caso de maneira de, por exemplo, não confundir 

Alencar com Bello ou Freyre com Vasconcelos, e ter consistência nos termos escolhidos 

para formular a crítica, o que não acontece na valorização da autora do ensaio do crítico 

cubano.  

Depois de traçar em “Qu’est-ce qu’une nation?” (1882) do Ernest Renan o 

discurso europeu de nação; de estabelecer, ainda com Bhabha, o processo de “esquecer-

para-lembrar” como base da construção do discurso de nação; e de apreciar como a 

América Latina pós-colonial, ou seja, pós-idenpendência política, “nasce em diferença” 

(“born in difference”) em relação às metrópoles respectivas; Chanady vê em “Calibán” 

um exemplo “interessante” e “problemático” da conceptualização da hibridez 

(CHANADY, 1994, p. xxii). E concordo em parte, mas não pelas mesmas razões. A 

“deconstrução” que a autora faz do ensaio vai, em primeiro lugar, mostrar a imagem que 

ela tem do próprio autor. No uso que Retamar faz dos personagens shakespearianos, o 

escritor cubano vai equivaler a identidade latino-americana com Calibán, ao mesmo 

tempo que ele próprio se identifica com o bárbaro escravizado, e vai diferenciar e se 

diferenciar de Próspero, o colonizador europeu. Chanady explica que o jogo de 

identificação é na verdade ao inverso e em seguida faz uma citação do ensaio. Vamos 

ler o trecho com a sequência em questão: 

Não só é Calibán, o bárbaro colonizado, “obrigado a esquecer” sua própria história e 
cultura, sendo que praticamente todas as línguas ameríndias desapareceram no Caribe, 
mas, ainda mais interessante, os mestiços e descendentes crioulos do colonizador 
esqueceram suas próprias origens como Próperos metropolitanos, no sentido que 
eles se identificam com Calibán dentro de uma estratégia de auto-determinação a 
respeito do Próspero neocolonial, identificado tanto com Norte-américa (pela 
hegemonia econômica e política) quanto com Europa (pelos paradigmas culturais 
dominantes). A passagem que segue [...] do texto de Fernández Retamar ilustra o 
esquecimento deliberado de origens e diferenças em uma estratégia unificadora de 
solidariedade e resistência, que, com certeza, não é idêntica à construção de nação 
totalizadora  do século XIX na Europa, mas que, de qualquer forma, manifesta um 
processo similar de estabelecimento de analogias entre entidades completamente 
diferentes (tradução e grifos meus) (CHANADY, 1994, p. xxii-xxiii). 
 

E segue imediatamente a sua citação do ensaio de Retamar: 

De Túpac Amaru, Tiradentes, Toussaint-Louverture, Simón Bolívar, Padre Hidalgo, 
José Artigas, Bernardo O’Higgins, Benito Juárez, Antonio Maceo, e José Martí, to 
Emiliano Zapata, Augusto César Sandino, Julio Antonio Mella, Pedro Albizu Campos, 
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Lázaro Cárdenas, Fidel Castro, e Ernesto Che Guevara, do Inca Garcilaso de la Vega, o 
Aleijadinho, a música popular das Antilhas, José Hernández, Eugenio María de Hostos, 
Manuel González Prada, Rubén Darío (sim, quando tudo está dito e feito), Baldomero 
Lillo, e Horacio Quiroga, ao muralismo Mexicano, Heitor Villa-Lobos, César Vallejo, 
José Carlos Mariátegui, Ezequiel Martinez Estrada, Carlos Gardel, Pablo Neruda, Alejo 
Carpentier, Nicolás Guillén, Aimé Césaire, José Maria Arguedas, Violeta Parra, e 
Frantz Fanon —o que é a nossa história, o que é a nossa cultura, se não a história e a 
cultura de Calibán? (tradução minha) (RETAMAR em CHANADY, 1994, p. xxii-xxiii). 
 

A explicação e a citação da lista de nomes não são coerentes com os próprios 

termos da crítica canadense porque Retamar não esqueceu nela figuras hispânico-

americanas em um lugar de poder semelhante ao Próspero metropolitano-colonial, 

embora com uma significação oposta a este. É certo que a estratégia de apropriação 

retórica do outro marginalizado (o índio e o negro) foi e é uma caraterística no discurso 

de identidade dos grupos dominantes pós-independência até nas ciências sociais do 

século XX e que a menção a figuras não-brancas de resistência colonial por parte de 

Retamar não escapa o perigo dessa tradição retórica. Mas da independência à academia 

dos anos 1970 essa tradição sofreu, ao longo de 150 anos, transformações significativas 

e mudanças de sentido, recuperando, precisamente, a veia contra-hegemônica em 

distintas ocasiões durante os tumultos político-sociais do século XX. Ao identificar o 

Próspero metropolitano com o escritor cubano, Chanady confunde também europeu na 

metrópole e europeu na colônia, diferença que produziu a ruptura política. Chame-se 

este europeu americano ou americano europeu, é uma simplificação chamar Bolívar ou 

Martí simplesmente de Prósperos, em particular ao considerar o abolicionismo e 

liberalismo implícito ou explícito nestes. Mas, por outro lado, também é certo que a 

generalização temporal e espacial dos termos “mestiço” e “crioulo” (é o sentido 

hispânico-americano de “criollo” que prevalece no capítulo), como faz Chanady quando 

qualifica Retamar como seus “descendentes”, arisca fundir numa categoria e num 

sujeito abstrato quase duzentos anos de história e perder a diferença entre as 

valorizações do outro marginalizado, por exemplo, em Bello e Alencar ou em Martí e 

Rodó, tão diferentes entre si dentro da produção literária; isso se não incluímos o risco 

de generalizar teorizações como as de Gilberto Freyre e Fernando Ortiz, incluídas aí as 

várias revisitações a estes; ou, ainda, o risco do anacronismo de confundir a Cuba pós-

revolução castrista de Retamar com a América Hispânica “criolla” e conservadora da 

pós-independência imediata. E a autora em boa parte tem consciência disso.  

Há uma dimensão positiva na valorização de Chanady, mas acaba sendo tão 

contraditória quanto o seria a lista de Retamar quando diz que o ensaio é: 
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“simultaneamente um discurso de resistência, uma problematização dos paradigmas 

metropolitanos, e uma crítica das estruturas de poder neocoloniais; e um discurso de 

unificação, solidariedade continental, e homogeneização” (grifos meus) (CHANADY, 

1994, p. xxv). Concordo com a frase até “homogeneização”, pelo sentido negativo que 

carrega, no caso. A ideia de que a lista homogeneíza porque separa por vírgulas figuras 

sem relação de fato entre si como que “apagando-e-esquecendo” a diferença dos sujeitos 

historicamente marginalizados pode ser, da mesma maneira, revertida na ideia de que a 

lista heterogeneíza porque une entre vírgulas figuras tão diferentes que agiram em 

situações tão diversas num propósito comum contra-hegemônico, de afirmação da 

diferença e pela autodeterminação. O problema não é, pois, a lista e, sim, a interpretação 

da autora que também se serve da “lista” da bibliografia secundária que gosta ou não. O 

natureza opinativa do argumento se reforça quando diz que “a unificação horizontal de 

setores heterogêneos” (CHANADY, 1994, p.xxiv) da lista de Retamar serviria o 

propósito de opor um “nós” latino-americano supostamente feito de “marxistas” a um 

“eles” estadunidense-europeu feito de capitalistas, como se Retamar ou qualquer leitor 

ignorasse a existência das elites do capitalismo periférico ou os segmentos 

altermondialistas metropolitanos que estão tensamente presentes nesses “nós” e “eles”.  

Fora os argumentos sobre a questão identitária propriamente, a avaliação da 

crítica canadense evidencia uma dimensão política quando diz que Retamar: “não 

considera o discernimento pós-estrutural da construção da identidade oposicional” 

(CHANADY, 1994, p. xxv), como se o uso da norte-americanização da teoria francesa 

fosse condição para renovar o debate sobre a América Latina nos anos 1990.  

Mas por política da teoria me refiro a outro aspecto de sua avaliação. Por um 

lado, existe um movimento metodológico que se desenvolve ao longo do capítulo da 

autora, através da diferença de valor de uso entre a mencionada lista de Retamar e a 

própria “lista” da autora com dois modelos interpretativos, a saber: a transculturação 

(1982) de Ángel Rama, que propõe a síntese de formas, e a heterogeneidade (1994) de 

Antonio Cornejo Polar, que reconhece o convívio tenso entre elementos. Esses modelos 

vão mostrar a “heterogeneidade” interpretativa que, seguindo o fio da meada, vão 

contrastar com a “homogeneização” de Retamar. A sugestão é inconsistente porque pelo 

menos a síntese de Rama como conceito operativo pode também ser interpretado como 

síntese homogeneizadora e, no mínimo, contraditória.  

A complexidade da identidade se encontra, pois, não só na bibliografia primária 

dos textos dos escritores do século XIX e XX, mas também na bibliografia secundária 
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dos textos teóricos como esse ensaio. Ao citar a lista de nomes e o ensaio como objeto 

de estudo, o movimento metodológico que opera converte textos secundários em 

primários para obter um efeito de historicidade sobre o próprio debate teórico agora 

como “parte” da identidade latino-americana. Porém, nesse movimento de rebaixamento 

metodológico-bibliográfico, os teóricos aceitos pela autora, tanto Rama quanto Cornejo 

Polar, poderiam então ser tidos como sujeitos “criollos” semanticamente contraditórios 

nas suas apropriações teóricas do subalterno que não fala, como diz a teoria da pós-

colonialidade. Para compreender esse movimento e o seu critério de aceitação, ou não, 

de teorizações é preciso “historizar” o momento no qual é publicado o capítulo de 

Chanady.  

Com efeito, com a queda do muro de Berlim em 1989 e o fim da URSS em 1991 

observa-se a relação política entre a visão triunfalista neoliberal e a academia que 

marcou a década a vir e que, por isso, vou chamar de teoria pós-91, que vai continuar 

desenvolvendo as propostas do pós-estruturalismo e pós-colonialismo de anos 

anteriores, sendo escrita em inglês por intelectuais em sua maioria indianos que, a partir 

de universidades norte-americanas, discutiram os problemas da literatura e a cultura 

num mundo capitalista globalizado. Nesse contexto, a teoria pós-colonial anglófona, 

com tudo o que tem de força crítica e contra-hegemônica, vai se difundir também nos 

programas de pós-graduação de espanhol e português e dos chamados estudos latino-

americanos nos Estados Unidos e daí para o resto da América. Trata-se do que Nelly 

Richard em 1996 chama de “traspasso acadêmico”, ou seja, a circulação acadêmica de 

ideias do norte ao sul e na medida em que o sul as legitima, se reitera a hegemonia 

dessas escolhas teóricas e interpretativas e seu lugar enunciação na academia 

internacional. Assim, a política da teoria no texto de Chanady publicado em 1994 pode 

ser entendida como o rebaixamento da qualidade teórica de um ensaio como texto 

secundário que não se alinha com as novas tendências teóricas e que por isso só pode 

ser a lista homogeneizadora de um texto primário e negativamente contraditório. Me 

pergunto se essa leitura se deve menos ao ensaísta cubano e mais ao intelectual 

socialista vocalmente não alinhado às tendências teóricas provenientes das instituições 

metropolitanas, sejam europeias ou norte-americanas. 

Não digo que a teoria pós-91 pós-colonial anglófona seja desconsiderada nos 

estudos literários latino-americanos dentro ou fora da América Latina, mas, sim, 

aproveitada sempre de modo crítico para encontrar, de maneira produtiva, aquele efeito 

de historicidade e uma consistência de critério tanto nos textos primários quanto 
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também nos textos teóricos. O percurso de ideias e a revisão bibliográfica do capítulo 

aqui comentado, sem dúvidas, constitui uma contribuição valiosa para o debate 

identitário latino-americano dos anos 1990. Não obstante, apontei aqui a um detalhe, 

por pequeno não menos perigoso, que corre o risco da generalização, de tirar 

consistência ao argumento central e às indagações da autora quando organiza teóricos e 

teorias em heterogêneos ou homogêneos dentro de uma sutil, mas perceptível, política 

pós-91 da teoria identitária latino-americana.  

A questão faz lembrar o argumento de Edward Said no capítulo introdutório de 

Orientalism (1978) de que o trabalho acadêmico é sempre político e nunca neutro. 

Explicar isso em cada instância, é apenas um dos desafios. 
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ENTRE A CRÍTICA E A CRÔNICA: O ESPAÇO DO JORNALISMO NA 

TRAJETÓRIA DE ÁNGEL RAMA E GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

Joana de Fátima Rodrigues (UNIFESP) 

Resumo: Em momentos distintos, frente a realidades histórico-sociais também distintas, García 

Márquez e Ángel Rama tiveram nas tarefas jornalísticas a oportunidade de elaborar suas 

produções textuais. Nesse processo de laboratório da escrita, escolheram na extensão do fazer 

jornalístico o momento para promover mudanças estéticas e linguísticas em suas escrituras, ou 

como expressou Aníbal González, “aguçando suas armas literárias para ir explorando e 

definindo a natureza do discurso literário em contraste com o discurso jornalístico”. 

(GONZÁLEZ, 1983). García Márquez teve os primeiros contos publicados no jornal 

colombiano El Espectador entre os anos de 1947 e 1952, fato que lhe assegurou o ingresso nas 

atividades jornalísticas, quando assumiu a coluna Punto y Aparte em 1948 no periódico El 

Heraldo, de Cartagena das Indias. Sua atuação como jornalista prosseguiu até os anos 2000, 

período em que reuniu textos na condição de repórter, crítico de cinema, colunista, redator, 

editorialista, editor e cronista. Se ao escritor colombiano coube a prática de textos diários e 

semanais, para apurar sua escrita literária, a escolha de Rama recaiu na tarefa de crítico de teatro 

e de literatura, entre diversas publicações latino-americanas, e em particular no semanário 

Marcha, uma das publicações culturais com um espaço politicamente independente, marcado 

pelo caráter reflexivo e analítico de seus textos, cujas páginas se abriam, de forma pioneira na 

América Latina, para a tarefa intelectual de apresentar, discutir e refletir, entre outros aspectos, 

o papel da literatura. Assim, o exercício da escrita para um veículo de comunicação da imprensa 

impressa trouxe para ambos um espaço privilegiado e legítimo para se formarem e se 

exercitarem como sujeitos críticos. Pois foi na imprensa o lugar em que eles nortearam sua 

própria escrita na condição de escritores. Cada um deles, com suas especificidades, García 

Márquez dedicado aos textos jornalístico-literários e Ángel Rama voltado para a crítica, com 

textos marcadamente ensaísticos, puderam expressar-se como intelectuais atuantes. 

718

MUSEU1076
Pencil



2 
 

Palavras-chave: Literatura latino-americana, Laboratório de escrita. Jornalismo. Ángel Rama. 

García Márquez  

              O relato vem da memória de Eric Nepomuceno e já pontuou depoimentos 

informais do jornalista, escritor e tradutor que há mais de quatro décadas vem se 

dedicando à tarefa de verter para a Língua Portuguesa obras de autores latino-

americanos entre eles, Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, Horacio Quiroga e 

Juan Rulfo.    

           Diante de um propósito gastronômico, García Márquez zanzava entre a cozinha e 

a sala do sobrado onde escreveu Cem Anos de Solidão, no bairro mexicano de San 

Ángel, tratando de dar andamento aos preparativos de uma versão adaptada da feijoada 

brasileira diante dos olhares de Nepomuceno, quando o próprio García Márquez 

chamou-o para que viesse conhecer um dos amigos ali presentes, o uruguaio Ángel 

Rama. O tom da informalidade deste encontro na residência do escritor colombiano nos 

idos dos anos de 1980 expressava uma condição pessoal muito cara a García Márquez, a 

amizade, mas no caso expressava, sobretudo, o respeito e a confiança entre o crítico 

literário Ángel Rama e o ganhador do Nobel de Literatura (1982).  

             Desde a época desse encontro já havia tempo que Rama e García Márquez 

mantinham uma profícua relação, iniciada na década de 1950 quando da publicação do 

romance La Hojarasca no Uruguai, ocasião em que se conheceram pessoalmente. A 

partir de então os dois permaneceram próximos e mantiveram nutrida uma vasta 

produção epistolar. 1 

             No entanto, essa proximidade entre Rama e García Márquez passa a ganhar um 

outro espaço, desta vez público, e a referência aqui diz respeito ao espaço na imprensa, 

que se efetiva quando da publicação do artigo de Rama, intitulado García Márquez: a 

violência colombiana em abril de 1964 nas páginas de Marcha; semanário uruguaio que 

mantinha sua linha editorial focada nos assuntos de economia e política, mas que 

concedia à literatura e à cultura, espaço e tratamento muito particular desde sua criação. 

                                                           
1 Uma das marcas particulares do crítico uruguaio, que se manteve alimentada por García Márquez com 
assiduidade. Correspondência essa ainda inédita e que por isso nos deixa um vazio crítico, uma vez que 
poderá vir a se constituir em contribuição a novos estudos e abordagens na obra de ambos os escritores, e 
particularmente no que diz respeito aos aspectos de formação da crítica literária latino-americana, em 
especial nas décadas de 1960 e 1970. 
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O tabloide semanal foi criado no ano de 1939 e contou com a orientação de Carlos 

Quijano, um dos intelectuais mais expressivos da história cultural do Uruguai. 

                Nesse artigo, Rama reforça um de seus temas centrais de discussão, quando 

afirma, “de que literatura estamos tratando, senão de uma literatura latino-americana, 

que como tal atende às aspirações de um continente geopolítico sócio-cultural com sua 

diversidade e complexidade de riquezas e matizes”.  

                 Tal diagnóstico voltado para a escrita garciamarquiana então reunida até 

aquele momento em outros títulos, El Coronel no tiene quien le escriba (1961) e nos 

contos, organizados nos volumes Ojos de perro azul (1974) e Los funerales  de Mamá 

Grande (1962) viera revelar também que o escritor colombiano, mergulhado em um 

realismo ao qual Rama nomeou de alucinado, “revivia com uma nova vitalidade, 

revelando-se como um eficaz instrumento para penetrar nas circunstâncias profundas da 

vida do homem americano atual”
 2 (RAMA, 1964, pp.22-23). 

                Nesse artigo, Rama em discordância à linha de leitura de outros críticos que 

se apegavam à temática da violência colombiana, afirmara estar diante de um escritor 

que trazia sim uma forma inovadora e transformadora de narrativa, apresentando ao 

público leitor, sob um percurso questionador, personagens e cenários quase 

desconhecidos da mesma América Latina, personagens esses que Rama se encarregava 

de redesenhar no campo da crítica literária, imprimindo-lhe voz própria, com direito às 

narrativas igualmente próprias.  Razões que endossaram a ênfase do crítico: “Penso que 

não exista um romancista que tenha visto de forma tão aguda e tão voraz, a relação 

íntima que existe entre a estrutura político-social de um determinado país e o 

comportamento de seus personagens”.3 (RAMA, 1964, pp.22-23). 

                 O crítico uruguaio, que reconhecera em García Márquez, “um homem de 

esquerda”, não se furtara em salientar a preocupação do colombiano com as questões 

sociais, históricas e suas diretas implicações políticas, “frente a um rigor como até então 

não se havia visto na América Latina”. Em mais um trecho que destacamos deste artigo, 

Rama defendera com veemência a literatura de García Márquez:    

                                                           
2 No original: “Revivía con nueva vitalidad, revelándose como un eficaz instrumento para penetrar en las 
circunstancias hondas de la vida del hombre americano actual”.  
3No original: “Creo que no hay novelista que haya visto tan aguda, tan verazmente, la relación íntima que 
existe entre la estructura político-social de un determinado país y el comportamiento de sus personajes”.  
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Como um implacável teorema mental, o que García Márquez pretende é 
entender, no fundo, o porquê do destino de seus pequenos personagens 
interioranos; encontrar a chave que explique suas vidas frustradas. Volta 
e meia retorna obsessivamente ao mesmo povoado, sobre os mesmos 
personagens, e refaz outras vezes a mesma situação, como se trabalhasse 
sobre um campo experimental forjado em um laboratório próprio, para 
responder essa interrogação. (RAMA, 1964, pp22-23,)4 

               Após a publicação de Cem Anos de Solidão, em 1967, Rama continuou muito 

próximo à obra de García Márquez, e escreveu no ano de 1972 uma contundente 

resenha sobre o livro de Vargas Llosa, que era a tese de doutorado do escritor peruano, e 

havia sido apresentada na Universidade de Lima, intitulada García Márquez: la historia 

de un deicidio, justamente sobre o romance do colombiano. O resultado da crítica de 

Rama sobre a obra de Llosa teve um desdobramento caudaloso, com direito à réplica e 

tréplica em edições de Marcha.  As tantas linhas da polêmica se constituíram no ensaio 

García Márquez y la problemática de la novela, publicado posteriormente (em 1974) 

em formato de livro e assinado em dupla, por Vargas Llosa e Rama. 

               Tal aproximação aos romances de García Márquez transformou-se em mais 

matéria-prima para um de seus cursos universitários, ministrado na Universidade de 

Vera Cruz, no México, em 1972, onde Ángel Rama esteve exercendo outras de suas 

atividades de intelectual de seu tempo, nas palavras de Edward Said, a de professor. O 

curso baseado nas obras La hojarasca (O Enterro do Diabo na versão brasileira) , 

Ninguém Escreve ao Coronel e Cem Anos de Solidão, foi transcrito em um ensaio e 

publicado postumamente na revista Texto Crítico (1985) com o título de La narrativa de 

Gabriel García Márquez. Edificación de un arte nacional y popular, e teve também 

uma edição da Faculdade de Humanidades e Ciências da Universidad de la República 

(Montevidéu) em 1987, instituição em que o uruguaio desenvolveu um intensivo 

trabalho acadêmico, ministrando aulas nos cursos de Graduação, e assumindo a direção 

do departamento de Literatura Hispano-Americana da faculdade de Letras. 

                                                           
4 No original: “Como un implacable teorema mental, lo que García Márquez pretende es entender, a 
fondo, el porqué del destino de sus pequeños personajes pueblerinos; encontrar la clave que explique sus 
vidas frustradas. Una y otra vez vuelve obsesivamente sobre el mismo pueblo, sobre los mismos 
personajes, rehace una y otra vez la misma situación, como si trabajara sobre un campo experimental 
forjado en un laboratorio propio, para desentrañar esta interrogación”. 
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               A convivência e o estreitamento das relações junto ao escritor colombiano, que 

de certa forma funcionou como uma retroalimentação para o pensamento crítico de 

Ángel Rama, da mesma maneira levou García Márquez a reformular seu 

posicionamento sobre o que anteriormente admitia em relação à crítica. A resposta do 

colombiano ao questionamento da jornalista Rita Guibert, considerando que os críticos 

vinham se ocupando demasiadamente em mantê-lo no alvo central de suas miradas, 

García Márquez contestou: “No quisiera que mi respuesta pareciera despreciativa, pero 

ja realidades —y sé que es difícil que me lo crean— que juzgo poco a los críticos. No sé 

por qué, pero no comparo lo que yo pienso con lo que ellos dicen”. 5 

              Permitir que o crítico se manifestasse em sua atividade de força maior, acabou 

resultando em um laço ainda mais estreito entre Rama e García Márquez, a ponto de o 

crítico uruguaio ter sido seu primeiro e mais fervoroso dos leitores de Crônica de uma 

morte anunciada (1981). O reconhecimento de tais laços efetivou-se na declaração de 

García Márquez quando da morte de Rama, ao afirmar “que desaparecia um dos únicos 

maiores críticos literários”. 

          Portanto, ao elegermos a publicação do artigo García Márquez: a violência 

colombiana como um marco na aproximação de fato entre estes dois intelectuais latino-

americanos, justamente por se tratar da primeira vez que Rama se dedicava à leitura 

crítica da produção literária de García Márquez, trazemos aqui um espaço comum aos 

dois, o jornalismo. E é justamente nesse espaço, entendido como um plataforma de 

formação do sujeito crítico que chegamos a constatar uma passagem em comum a esses 

dois intelectuais. 

               Partimos daqui para um compacto retorno às origens da escrita jornalística de 

ambos, que ocorre na juventude, sob um fator comum aos dois, a necessidade de 

sobrevivência financeira, pois tanto o uruguaio, como o colombiano, encontravam-se às 

voltas para cobrir as despesas pessoais e com os estudos, uma vez que não podiam 

contar com a ajuda de familiares. De idades próximas, pois se levavam um ano de 

diferença (García Márquez era do ano de 1927 e Rama nasceu em 1926), vindos de 

famílias proletárias, frequentaram instituições públicas de ensino, e coincidentemente 

não chegaram a graduar-se em um curso universitário. No entanto foi a veia literária que 

os levou para as páginas da imprensa impressa.  

                                                           
5
  GUIBERT, Rita. Siete voces, México: Organización Editorial Novaro, S.A., 1974 
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               Em sua juventude Ángel Rama colaborou com revistas culturais uruguaias, 

assumindo textos críticos e pequenos ensaios, mas foi no ano de 1945 que estreou nos 

periódicos, especificamente em Acción, ao assumir uma coluna sobre lançamentos de 

livros. Seguiram-se as décadas de 1950 até 1980, quando o uruguaio dedicou-se 

primeiramente à crítica de teatro e seguiu com as questões literárias no tabloide Marcha, 

na dupla função de crítico e de editor do caderno de literatura Literarias, onde ficou até 

o fechamento da publicação, em 1974, consequência das ações da ditadura militar 

chefiada por Juan María Bordaberry. Rama, porém, prosseguiu colaborando como 

crítico em outros periódicos fora do Uruguai, quando passou a viver como exilado, nos 

finais dos anos 1970 e início dos 1980 e se estabeleceu entre outras cidades europeias e 

latino-americanas na capital venezuelana Caracas, e tornou-se colaborador dos jornais 

El Nacional e Últimas Notícias. 

               Até sua morte, em 1983, decorrente de um acidente aéreo em Madrid, Rama 

foi o responsável pela edição do caderno literário de Marcha e por textos críticos 

marcantes para os rumos da literatura latino-americana conjuntamente com uma gama 

de escritores latino-americanos que incluía a Juan Carlos Onetti, Mario Benedetti, 

Mario Vargas Llosa,  entre uma extensa lista que contemplou também Che Guevara, 

Carlos Quijano, o idealizador de Marcha, Jorge Rufinelli, Emir Rodriguez Monegal. 

              No entanto, para assinalar esse traço comum aos dois latino-americanos, o de 

manter na imprensa impressa o espaço fundamental para a consolidação de sua escrita 

destacamos as atuações de Ángel Rama durante o ano de 1960, o primeiro da vigência 

da Revolução Cubana, marco que também ecoou na atuação do crítico frente às páginas 

de Marcha no sentido de dar espaços a novos autores, uruguaios em particular e latino-

americanos de forma geral. Ponto que veio a se constituir em um de seus pilares como 

crítico e portanto como autor do conceito de transculturação, que defendia entre outros 

aspectos a formação e a consolidação de cultura, em particular a de uma literatura, “em 

um momento em que o escritor cumpre uma tarefa social, como uma espécie de um 

serviço público sui generis”, como afirmara em um artigo publicado em 30 de dezembro 

de 1960 no seção Literarias de Marcha, intitulado “La construcción de una literatura”. 

Um dos eixos principais da temática de minha tese de doutorado intitulada Nas páginas 

dos jornais: Ángel Rama e Antonio Candido críticos literários na imprensa (2011). 
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              No caso de Rama, que pouco se ocupou da ficção, única exceção feita 

às memórias da família tecidas em Terra Sem Mapa (1959), as páginas do semanário, 

em particular nesse ano de 1960, passaram a se constituir em um espaço para seus 

exercícios de escrita. A ponto de tal desempenho ser reconhecido e corroborado pelo  

professor e crítico Pablo Rocca, na afirmação de que o uruguaio teve na linha francesa 

da cultura e do jornalismo muitas das referências para a sua forma de atuar nas páginas 

de periódicos, a começar por Marcha, que seguiu um modelo bastante próximo ao Le 

Monde. “Rama até 1960 respondia por um estilo de texto um pouco afrancesado”
6, e 

que a partir de então, o crítico uruguaio passa a ter um texto e uma linguagem menos 

afrancesados,  mais próximos à linguagem do jornalismo e portanto dotado de 

elementos  referentes às questões de clareza da informação, brevidade, coesão, 

coerência, simplicidade, impedindo assim que o texto se transformasse em algo 

excessivamente ensaístico.  

Foi em 1960 que o crítico uruguaio iniciou o que se poderia chamar de “Era 

Rama” no semanário, ao assumir a editoria de Literatura, passando a exercer a direção 

da seção Literarias. E sob a condição de editor-chefe, adotou uma nova linha editorial, 

divergente daquela mantida por seu antecessor, o ferrenho opositor Emir Rodríguez 

Monegal, que, desde 1949, vinha “haciendo de la seción una sucursal de la revista Sur y 

de su deslumbramiento respecto a las letras anglosajonas”, como observou Rama.
7   

A respeito dessa guinada de Literarias que, entre outras alterações, concedeu à 

literatura latino-americana mais espaço, Rama assim se pronunciou anos depois, em 

uma de suas obras fundamentais, La Generación Crítica 1939-1969:8  

A mí me correspondió reinsertar la literatura dentro de la estructura 
general de la cultura, lo que fatalmente llevó a un asentamiento en lo 
histórico y a operar métodos sociológicos que permitieran elaborar la 
totalidad, reconvertir el crítico al proceso evolutivo de las letras 
comprometiéndolo en las demandas de una sociedad y situar el interés 
sobre los escritores de la comunidad latinoamericana, en sustitución de 
la preocupación por las letras europeas. (RAMA, 1972, p.136)9 

                                                           
6 Literatura, cultura e sociedade na América Latina Ángel Rama. ROCCA, Pablo (org.) Belo Horizonte: 
editora UFMG, 2008, p16. 
7 “La Lección Intelectual de Marcha”, Cuadernos de Marcha, tercera Epoca, ano 5, n. 44, jun. 1989, p. 
21.  
8 RAMA, Ángel. La Generación Crítica, 1939-1969. Montevideo: Arca, 1972 “La Generación Crítica, p. 
89.  

9 RAMA, Ángel. La Generación Crítica, 1939-1969.   
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Nesta dupla função no periódico, o crítico se consolidou entre novas tarefas, 

referentes à edição, ao cuidado com as pautas e com seus colaboradores, e à sua própria 

escrita, que começou a apresentar mudanças. O que foi possível observar no conjunto de 

textos publicados entre janeiro e dezembro de 196010 é que estes se apresentaram sob 

um estilo mais jornalístico, com uma equação mais equilibrada entre a teoria, os dados 

factuais e suas inflexões críticas. Mais ambientado com as necessidades do fazer 

jornalístico, o crítico, na visão de Pablo Rocca, se apresentava “menos afrancesado e 

mais maduro”, e passou a deixar para trás sua primeira inclinação, “cosmopolita e 

afrancesada”,
11 aproximando-se do universo do leitor de jornal.  

Essa condição apontada por Rocca, a de amadurecimento do crítico, se mostrava 

condizente com aquele período, se atentarmos novamente para a trajetória de Rama, que 

a essa altura somava anos de prática jornalística em outros periódicos – El País, El 

Nacional, Match e Acción. Ainda na imprensa, Rama contava com a experiência de ter 

sido secretário de redação da revista Entregas de La Licorne em duas ocasiões distintas.  

Agregavam-se a essas experiências profissionais outras empreitadas culturais, 

como sua investida editorial junto à criação de editoras. Isso sem contar que, nessa 

época, Rama se fazia chegar aos leitores também por intermédio de seus primeiros 

livros: Un Estudio del Lazarillo de Tormes (1954, ensaios), La Aventura Intelectual de 

Figari (seleção de inéditos do pintor e escritor com um apêndice crítico de Rama, 

1949), ¡Oh Sombra Puritana! (1951, prosa) e as peças de La Inundación (1958), 

Lucrecia (1959) e Queridos Amigos (1961).  

O percurso intelectual com atividades múltiplas, que envolvia Ángel Rama em 

uma rede de tramas superpostas, atendia a uma necessidade econômica, no sentido de 

lhe garantir recursos financeiros. Esse formato de se manter atrelado a tantas tarefas 

ganhava amparo no fato de que a maioria das suas atividades profissionais se 

desenrolava na capital uruguaia, uma cidade de pequeno porte, o que facilitava em 

muito o seu deslocamento entre os locais de trabalho. Tanto assim que o modus vivendi 

e o modus operandi do crítico praticamente não se apartavam. Também se somavam a 

                                                           
10 Este conjunto constituiu-se no corpus para análise em minha tese de doutorado.Ver 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8149/tde-20082012-091416/pt-br.php 
11 Em P. Rocca (org.), Literatura, Cultura e Sociedade na América Latina/Ángel Rama, p. 16. 
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essa forma de vida traços de uma personalidade peculiar, marcada por uma 

“independência cultural”, como se referiu Mario Benedetti ao colega de jornal, a 

respeito desse comportamento ao estilo workaholic. 

              Se Rama havia optado e se decidido pela crítica, García Márquez desde o início 

de sua trajetória nas páginas do jornal já havia se identificado com a redação de textos, 

por isso de pronto assumiu as funções de redator de notas, de colunas fixas e de 

crônicas, em concomitância à reportagem, funções estas consonantes com o desejo 

maior de se tornar um escritor, ou um contador de histórias, como respondeu em uma 

entrevista no ano de 1974 à jornalista Rita Guibert12
: “Mas penso que minha vocação 

não é a de escritor, mas sim a de contador de histórias”. 

No entanto, a redação de textos de García Márquez não se limitou à coluna, foi 

comentarista, se encarregando portanto de editorais, foi editor da página de notícias 

internacionais e também um excelente titulador, ao imprimir nos títulos, segundo García 

Usta, em forma novidadeira e eficiente. “(...) o estilo de titular é coerente com a noção 

de jornalismo e literatura e o mundo que se tinha naquele tempo; formas cativantes, 

surpreendentes e humorísticas, as intenções literárias, plásticas e artísticas, frente ao 

combate da simplicidade denotativa,  da grandiloquência e da monotonia”.13 

Dos títulos às reportagens mais longas, como foi o caso de Relato de um 

Náufrago publicado primeiramente nas páginas do jornal El Espectador e depois em 

formato de livro em 1970, García Márquez optou em 1980 por exercitar sua escrita 

junto a um gênero literário que havia sido parte de sua rotina em menor escala no início 

de sua carreira jornalística, a crônica. E em meio a um cenário coalhado por questões 

sociopolíticas     e a referência aqui é para os primeiros quatro anos da década de 1980, 

em particular atenção à situação de muitos dos países da América Central, Honduras, 

Panamá, Guatemala, Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, que viviam anos intensos 

frente aos ataques norte-americanos em seus territórios sob a era Richard Nixon      não 

deixou García Márquez impune às reações. Uma delas foi a retomada da escritura 

literária, cujo registro de autoria do próprio escritor encontra-se no prólogo de Doze 

contos peregrinos.  

                                                           
12

 Siete voces (México: Organización Editorial Novaro, S.A., 1974) No original: “Pero pienso que mi 
vocación no es la de escritor sino la de contador de cuentos 
13 USTA, Jorge G. Cómo aprendió a escribir García Márquez. Medellín: Lealon. 1995. p.357. No 
original: “El estilo de titular coherente con la noción de periodismo, la literatura y el mundo que se tenía 

por entonces; formas cautivantes, sorprendentes y humorísticas, combate a la simplicidad denotativa, a la 
grandilocuencia y la monotonía”. 
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Quando comecei Crônica de uma morte anunciada, em 1979, 
comprovei que nas pausas entre dois livros perdia o hábito de escrever e 
cada vez era mais difícil começar de novo. Por isso, ente outubro de 
1980 e março de 1984, me impus a tarefa de escrever um texto semanal 
para diversos países, como disciplina para manter o braço aquecido. 
(GARCÍA MÁRQUEZ, 1992, pp.14-15).14   

 

Levado pela necessidade de retomar o ritmo da escrita jornalística, uma vez que 

estava afastado das redações e dividia suas atividades entre compromissos políticos, 

reportagens de campo e a produção de seus romances, García Márquez assume a tarefa 

e volta, em outubro de 1980, a escrever uma crônica por semana. Como ele próprio 

afirma “com a mesma alegria, a mesma vontade, a mesma consciência, e muitas vezes 

com a mesma inspiração que teria para escrever uma obra maior”.
15  

Essa retomada da prática da escrita jornalística semanal, passando então para a 

função de cronista, em que lhe é permitido inventar incidentes e contar histórias, García 

Márquez traz para as páginas do jornal, um fazer literário por excelência que permite 

criar “um outro real”.
16
– ou seja ao narrar fatos, possa, sob a permissão do recurso 

literário, representá-los, alterando a ordem cronológica desses acontecimentos, 

mudando a sua frequência ou a duração, ou seja, abrindo uma dimensão ficcional na 

crônica que venha garantir o efeito da verossimilhança.  

Tais operações demonstram que é possível entre o fazer literário e o fazer 

jornalístico um intenso e produtivo intercâmbio, contribuições que receberam do 

próprio escritor uma confirmação:17 “A ficção melhorou meu trabalho jornalístico 

                                                           
14 Tradução de Eric Nepomuceno. 7ed. Editora Record p. 13, 1995. 

 Prólogo Por qué doce, por qué cuentos y por qué peregrinos in: GARCÍA MÁRQUEZ, G. Doce cuentos 
peregrinos: Barcelona: Mondadori, 1992. p.14-5. No original: Cuando empecé Crónica de una muerte 
anunciada, en 1979, comprobé que en las pausas entre dos libros (El otoño del patriarca, 1975) perdía el 
hábito de escribir y cada vez me resultaba más difícil empezar de nuevo. Por eso, entre octubre de 1980 y 
marzo de 1984, me impuse la tarea de escribir una nota semanal en periódicos de diversos países, como 
disciplina para mantener el brazo caliente. 

15 In: “Se necesita un escritor”. GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Notas de Prensa 1980-1984. Santafé de 
Bogotá: Norma. 1991. p.408. (Tradução nossa). 
16 SATO, Nanami. “Jornalismo, literatura e representação”  in: CASTRO, Gustavo de. & GALENO, 

Alex. Jornalismo e Literatura: a sedução da palavra: São Paulo: Escrituras, 2002. p. 33. 
17 STONE, Peter H. Confesiones de escritores. Los reportajes de The Paris Review. Escritores 
Latinoamericanos (prólogo de Noé Jitrik). Madrid: El Ateneo, 1981. p. 148. “La ficción ha mejorado mi 
trabajo periodístico porque le ha dado un valor literario. El periodismo ha mejorado mi trabajo de ficción 
porque ha servido para mantenerme en contacto con la realidad 
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porque deu-lhe um valor literário. O jornalismo melhorou meu trabalho de ficção 

porque serviu para manter-me em contato com a realidade”.
18 

Esse conjunto de crônicas reunido e publicado posteriormente em Notas de 

Prensa 1980-198419  adquiriu importância fundamental na obra garciamarquiana por 

constituir uma série  que promoveu a intertextualidade entre os universos do jornalismo 

e da literatura, o que nos leva a assegurar que foi com esse conjunto de textos em que 

uma vez mais García Márquez pode ajustar a trajetória de sua escrita.  

Ademais de promover tal mecanismo junto à sua escrita, a dedicação a esse 

gênero literário híbrido que permite o imbricamento entre a Literatura e o Jornalismo, 

no contato semanal com tal produção, García Márquez pôde imprimir a função histórica 

que o jornalismo também permite, já que a esse conjunto de textos coube a função de 

registro e a interpretação dos acontecimentos da época, função intrínseca ao gênero 

crônica que traz no nome a relação direta e explícita com o tempo. 

De gênero híbrido, esses textos ficam a meio caminho entre a ficção e o 

jornalismo e reúnem características marcantes como a ambiguidade, a fragmentação e a 

subjetividade, permitindo que o escritor colombiano recuperasse sua boa forma de 

escrita e o pulso firme ao eleger temas pontuais no complexo momento político e social 

que o mundo enfrentava nesses primeiros quatro anos da década de 1980. Mas da 

mesma maneira permitiu que García Márquez passeasse entre a ficção e o cotidiano, 

usando de seu humor requintado e perspicaz para tratar de assuntos prosaicos que 

também rodeiam os escritores consagrados.  Tudo isso acondicionado nas várias 

camadas que a tessitura do texto permite. O que revela um cronista maduro, arraigado à 

sua dedicação artesanal com as palavras e à carpintaria da narrativa, sem, contudo 

desviar de seu compromisso com o jornalismo, o de levar informação.  

Neste compacto repasse podemos confirmar que o processo de formação 

pessoal, intelectual e profissional de ambos percorreu caminhos distintos. No entanto, 

ao nos distanciarmos dos riscos comparatistas, é possível ao nos aproximarmos da 

trajetória jornalística dos dois intelectuais latino-americanos, e confirmamos igualmente 

                                                           
18 Tradução nossa. 
19  Traduzida para o português e foi publicado com o título de Crônicas Gabriel García Márquez Obra 

Jornalística 5 1961- 1984 
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que foram distintas, pois viveram em épocas e países diferentes, escrevendo para 

públicos igualmente diversos. 

No entanto, voltando-nos ao nosso recorte frente estas duas trajetórias, o de 

Rama, em Marcha, e o de Gabriel García Márquez no periódico colombiano El 

Espectador, e chegamos a constatar que os dois apresentam uma relação de 

consanguinidade jornalística. Pois podemos entender o jornalismo como uma 

plataforma de formação da escrita e da escritura do sujeito crítico. Uma vez que foi no 

jornalismo que tanto Rama como García Márquez  estabeleceram o lugar de onde iriam 

promover avanços em suas formas de expressão escrita. Pelo jornalismo puderam rumar 

ao projeto maior de ambos: o de estudar, discutir e refletir a literatura, no caso de Rama 

e o de produzir textos literários e jornalísticos, no caso de García Márquez.  

É nesta relação de congenialidade jornalística que Ángel Rama e Gabriel García 

Márquez mantiveram entre seus pontos comuns, a preocupação com a formação de um 

público leitor, imprimindo às suas produções elementos que abarcassem não somente a 

questão do factual e do novidadeiro, como também aportes teóricos, se apresenta como 

uma constante nos dois escritores.  

Optar pelo jornal, sem abandonar os livros, nos aponta outro dos aspectos  

relevantes na atuação de Rama e de García Márquez, na medida em que, ao se 

transferirem para uma dimensão distinta da esfera pública, a imprensa, passam a 

interagir junto a um público mais amplo. E já não mais limitados ao mundo acadêmico, 

“conseguem questionar certos lugares comuns do imaginário social e os poderes 

estabelecidos”, nas palavras de Gonzalo Aguiar
20. Mais. Ao publicarem seus textos nas 

páginas de periódicos evitaram que as reflexões sobre literatura permanecessem 

encerradas às páginas dos livros e às salas das universidades, mantendo-se 

encapsuladas. Tal atitude apresenta em ambos, outra marca histórico-cultural, a de 

acompanhar o movimento da cultura e dos bens simbólicos junto à sociedade, como nos 

afirma Pierre Bourdieu.  

Tal preocupação comum nos mostra que ambos, seguidores de princípios de 

marxistas e socialistas, viam igualmente na literatura o que confirma Aguiar: “El 

                                                           
20 GONZALO, Aguiar. “Los intelectuales de la literatura: cambio social y narrativas de identidad”, In: 
ALTAMIRANO, Carlos .Historia de los intelectuales en América Latina, Los avatares de la “ciudad 
letrada” en el siglo XX. IX Tendencias y debates. Vol. 2, Buenos Aires: Katz Editores, 2010, p.685. 

Disponível em: http://books.google.com.br/books. Acesso em: 9 set. 2011. 
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discurso con el cual es posible construir narraciones de identidad, un espacio de 

formación ciudadana y una crítica de estado de cosas.”21 
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RESUMO 
 
Transcorridos quinhentos de conquista, as figurações da América não cessam de provocar 
espanto e fascínio no imaginário cultural. O fato de ser conformada como um lócus, que há 
muito tempo foi visto sob o prisma de um relato oficial, faz com que a realidade americana 
continue suscitando interesse. Testemunha ocular das dissidências impostas pelos projetos 
coloniais na América, sobretudo na América Latina, Eduardo Galeano não apenas reflete essa 
realidade em suas narrativas, mas tenta recriar uma versão alternativa aos relatos até então 
disseminados, uma vez que, com o início do colonialismo no continente americano se iniciou 
também a constituição da “colonialidade do poder” (QUIJANO, 2005) e, por conseguinte, do 

imaginário. O que forja a necessidade de construir uma outra história, uma história que revele o 
que ficou oculto, não para inverter os termos do debate, mas, como sugere Walter Mignolo 
(2007, p. 74), para gerar um diálogo “más allá de las lógicas y prácticas de dominación y 

explotación del sistema-mundo”. Para revelar a identidade obliterada do continente, Galeano 

muitas vezes desafina o senso comum desestabilizando os conceitos de história e ficção e, 
através de uma consciência crítica que congrega em seu bojo a ideia de cultura como dimensão 
social e política, se dispõe a deslegitimar o legado advindo das fontes oficiais, atribuindo à 
América uma ressignificação histórica. Através deste agenciamento, o autor redimensiona o 
relato da cultura dominada que, nessas circunstâncias, passa a atuar como uma resposta à 
colonização no “próprio nível da fabulação”, como diria Silviano Santiago (1982, p. 23). 
Portanto, o objetivo deste trabalho é analisar as figurações da América nas narrativas de 
Eduardo Galeano e demonstrar as implicações concebidas em decorrência disso. Para tanto, as 
contribuições teóricas advindas dos Estudos Culturais e Pós-coloniais servirão de suporte. 
 
Palavras-chave: Eduardo Galeano. América Latina. Colonialidade. Identidade. 
 
Introdução 
 

Desde 1492, o imaginário coletivo é marcado por dicotomias que afetam os 

setores mais dinâmicos da sociedade. Esta data tornou-se emblemática porque 

inaugurou, talvez, a mais incisiva de todas, a saber, a dicotomia Velho/ Novo Mundo, 

consolidada através de concepções que estipulavam a Europa como ponto de partida, 
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dentre as quais, a periodização hegeliana seria um exemplo: “El mundo se divide en el 

Viejo Mundo y en el Nuevo Mundo. El nombre del Nuevo Mundo proviene del hecho 

de que América [...] no ha sido conocida hasta hace poco para los europeos” (HEGEL 

apud DUSSEL 1994, p. 15). Nesta perspectiva, as histórias locais das grandes 

metrópoles foram compostas através da expansão de projetos em escala global, 

corroborando a configuração da Era Moderna. Convém assinalar que modernidade aqui 

é concebida como ideário universal projetado em função da razão imperialista que se 

configurou como “um conjunto complexo que surge como uma condição a partir da 

expansão europeia do século XVI, na ocidentalização que redefine o sistema-mundo a 

partir da consolidação dos projetos coloniais” (CORDIVIOLA, 2010, p. 10).  

Disseminado através de uma pretensa neutralidade, o projeto moderno serviu de 

engrenagem na configuração de um mundo polarizado. Nestas circunstâncias, conceitos 

como inferior e bárbaro autenticaram a consolidação da identidade ocidental como 

superior e civilizada. Entretanto, esta identidade outorgada pelos desígnios imperialistas 

começou a ser problematizada através da atitude de intelectuais preocupados em estudar 

mais detalhadamente a questão. Neste sentido, as constatações do Padre Bartolomé de 

Las Casas são representativas. No século XVIII, as expedições científicas empreendidas 

com propósitos administrativos das grandes metrópoles realizadas por pesquisadores 

como Humboldt e Bonpland entre 1799-1804, acentuaram a problematização das 

diferenças entre o Ocidente e o resto do mundo. Convém assinalar que neste contexto, 

tais diferenças já estavam largamente distribuídas e legitimadas através da concepção de 

uma suposta predisposição “natural” das espécies, o que engendrou relações 

assimétricas em escala global. Com isso, mais que relações econômicas e políticas, 

foram forjadas relações de representação e imaginação. Nesta conjuntura,                    

“La reinvención de América fue, por tanto, un proceso transatlántico, que comprometió 

las energias y la imaginación de los intelectuales y de amplios públicos lectores en 

ambos hemisférios, aunque no necessariamente del mismo modo” (PRATT, 1997, p. 

199), conforme assinala Pratt em Ojos imperiales. 

Tendo como premissa o fato de que a conquista da América também foi um 

processo semiótico, pois, até a chegada dos europeus, a cultura oral era predominante no 

contexto ameríndio, a história desta região foi construída sob a prática escritural 

empreendida por sujeitos que esboçavam as realidades do continente através de um 

lócus de enunciação específico: o eurocêntrico, conforme assinala Mignolo (2003). 

Entretanto, os aborígenes americanos ao inteirar-se do poder do código linguístico do 
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colonizador na semiose cultural, tentam elaborar através de uma dinâmica tensa, mas 

criativa, uma história “a contrapelo” como diria Benjamin (1987).  

 Portanto, o objetivo do presente estudo é analisar as figurações da América a 

partir de uma topologia subalterna, na tentativa de (re)visar a história a partir da “casa 

da ferida colonial” (MIGNOLO, 2007, p.29). Para tanto, as narrativas de Eduardo 

Galeano, sobretudo as que compõem sua obra póstuma intitulada El cazador de 

historias, foram tomadas como corpus de análise. Tendo como pressuposto a 

consciência de que há uma tendência para interpretar a produção de Galeano como um 

discurso monolítico em decorrência de sua condição de latino-americano, o presente 

estudo parte da premissa de que América é um local geohistórico abalizado por projetos 

globais e que, portanto, se configura como um lócus que concentra as tensões 

características das sociedades colonizadas e, por conseguinte, comporta os dilemas e os 

(des)encontros de uma dinâmica transcultural.  

 

Galeano e as (sub)versões da história 

 

 De acordo com Mignolo (2007, p. 29), as teorias disseminadas na e a partir da 

Europa foram construídas sob conhecimentos que tinham como base “las experiencias y 

la memoria de los reinados y principados europeos”, ou seja, foram elaborados numa 

dimensão imperial. Quanto a isso, Galeano, enquanto sujeito depositário de uma 

memória cultural marcada pela colonização, explicita no prólogo de Los nacimientos, 

primeiro volume que compõe a Trilogia Memória del Fuego, que “A lo largo de los 

siglos, América Latina no sólo ha sufrido el despojo del oro y de la plata, del salitre y 

del caucho, del cobre y del petróleo: también ha sufrido la usurpación de la memoria” 

(GALEANO, 1982, p. 12). Com disso, o escritor questiona a versão da história escrita 

sob a perspectiva eurocêntrica e imperialista que, como sugere Pratt (1997, p. 25) 

“cierra los ojos a las maneras en que la periferia determina a la metrópole: empezando  

tal vez, con la obsesiva necesidad que tiene esta última de presentar y re-presentar 

continuamente sus periferias y sus otros ante sí misma”, na tentativa de contestar a 

representatividade do americano esboçada nestas condições. Neste sentido, Galeano não 

hesita em afirmar que “Yo no soy historiador. Soy un escritor que quisiera contribuir al 

rescate de la memoria secuestrada de toda América, pero sobre todo de América Latina” 

(GALEANO, 1982, p. 12). Com isso, ele transforma sua escrita em contradiscurso e, 

enquanto tal, visa a “deslegitimação de relações de poder consideradas opressivas” 
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(ASSMANN, 2011, p. 152). Este contradiscurso parece apagar as fronteiras entre o 

político e o poético e se constitui como uma força motriz da maioria dos microrrelatos. 

É o que fica patente, por exemplo, no relato Ciegos que compõe a obra intitulada El 

cazador de historias: 

 
¿Cómo nos veían Europa en el siglo dieciséis? Por los ojos de 
Theodor de Bry. 
 Este artista de Lieja, que nunca estubo en América, fue el 
primero que dibujó a los habitantes del Nuevo Mundo. 
 Sus grabados eran la traducción gráfica de las crónicas de los 
conquistadores. 
Según mostraban esas imágenes, la carne de los conquistadores 
europeos, dorada a las brasas, era el plato preferido de los selvajes 
americanos. 
 Ellos devoraban brazos, piernas, costillas y vientre y se 
chupaban los dedos, sentados en rueda, ante las parrillas ardientes. 
 Pero, perdón por la molestia: ¿eran indios esos hambrientos de 
carne humana? 
 En los grabados de De Bry, todos los indios eran calvos. 
 En América, no había ningún indio calvo. (GALEANO, 2016, 
p. 26). 
 

 

 Através deste relato, o escritor deixa nítida uma aversão à representação da 

América e do americano esboçada pelo prisma oficial. Contrapondo-se à maneira 

objetiva e exaustiva do discurso historiográfico, o escritor lança mão da mescla de 

discursos oficiais e não oficiais, um recurso muito utilizado desde a trilogia Memoria 

del Fuego e levado ao extremo nos relatos de El cazador de história, tornando as 

fronteiras entre literatura e história ainda mais tênues no conjunto das obras. Neste 

sentido, Palaversich, em um estudo seminal, afirma que através dos fatos históricos 

verificáveis, “pero contados a su manera, Galeano revela el inherente carácter 

mitologizante de toda historia y borra la frontera que separa historia (objetiva/racional) 

de la ficción (subjetiva/irracional)” (PALAVERSICH,1995, p. 162). Deste modo, o 

escritor se dispõe a deslegitimar o legado colonialista no continente através de uma 

consciência crítica que articula a ideia de cultura como dimensão social e política. É o 

que indica, por exemplo, o relato seguinte: 

 

Angelito de Dios 
Yo también fui niño, un “angelito de Dios”. 
En la escuela, la maestra nos enseñó que Balboa, el conquistador 
español, había visto, desde una cumbre de Panamá, a un lado el 
océano Pacífico, y al otro el océano Atlántico. É  había sido, dijo la 
maestra, el primer hombre que había visto dos mares a la vez. 
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Yo levante la mano: 
- Señorita, señorita. 
Y pregunté: 
- ¿Los indios, eran ciegos? 
Fue la primera expulsión de mi vida. (GALENO, 2016, p. 239).   
 
 

 Neste relato fica patente um dos traços que singularizam a produção de Galeano: 

crítica acerba delineada com requinte e sagacidade. O sarcasmo presente em Angelito de 

Dios confirma a natureza contestatária e subversiva do escritor. A brevidade do relato 

contrasta com um problema que aflige as sociedades subalternizadas há um longo 

período: a denegação de ser. Ademais, o relato em questão evidencia um esforço do 

escritor em reelaborar as figurações da América em resposta às representações 

metropolitanas ou em diálogos com elas, pelo viés “autoetnográfico”, um modo de 

descrever os traços peculiares das narrativas produzidas nas “zonas de contato” 

conforme sugere Pratt (1997, p. 28). Neste espaço intersticial que congrega ideologias 

díspares, o que vibra atrás do signo de Galeano é uma estética convertida em ética. Com 

esta atitude, o autor redimensiona o relato da cultura dominada que, nessas 

circunstâncias, passa a atuar como uma resposta à colonização “no próprio nível da 

fabulação”, como diria Silviano Santiago (1982, p. 23). É o que fica ainda mais 

acentuado no seguinte relato: 

 

Si el Lauresse lo dice... 
Em 1885, Josef Firmin, negro, haitiano, publicó em Paris um libro de 
más de seiscientas páginas, titulado Sobre la igualdad de las razas 
humanas. 
La obra no tubo difusión, ni repercusión. Sólo encontró silencio. En 
aquel tiempo, era todavia palabra santa el diccionario Larousse, que 
explicaba así el asunto: 
En la especie negra, el cerebro está menos desarrollado que en la 
especie blanca.    (GALEANO, 2016, p. 532). 

 

 De acordo com Quijano (2007), a modernidade, enquanto projeto global, utilizou 

dois mitos fundacionais como mecanismos de controle: a ideia de que a história da 

civilização humana, enquanto trajetória linear,  parte de um estado de natureza e 

culmina na Europa percorrendo o sentido Oriente-Ocidente.  O segundo, complementa o 

primeiro, e funciona quase como um silogismo: consiste  na ideia de que Europa é o 

ápice da civilização e, portanto, o europeu é superior por natureza. Neste segundo mito 

fica implícita a ideia de “raça”, uma construção mental que, na concepção de Quijano 

(2005, p. 107) “expressa a experiência básica da dominação colonial e que desde então 
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permeia as dimensões mais importantes do poder mundial, incluindo sua racionalidade 

específica, o eurocentrismo”. Segundo o crítico, através destes mitos será instituída a 

colonialidade do poder, um mecanismo de controle e domínio social pautado nas ideias 

de raça e trabalho, que teve início na América, no período colonial, mas não ficou 

restrito a esse período, pois perdura sob novas configurações até os dias atuais. Nesta 

perspectiva, Mignolo (2003) assinala que os fenômenos modernidade /colonialidade são 

simultâneos e complementares, pois a colonialidade foi a condição para a modernidade 

se instituir. Nessas circunstâncias, o relato em tela torna-se um exemplo da inquietação 

de Galeano, que através de um tom irônico, tenta demonstrar a persistência da 

colonialidade imposta nos diversos setores das sociedades subaltern(izad)as. Si el 

Lauresse lo dice indica também que a violência imposta pela colonialidade não se 

restringiu ao ser, ela se expandiu ao âmbito do saber. Assim, a violência flagrante no 

relato em questão pode ser associada ao que Spivak (2012), em Pode o subalterno 

falar? conceitua como “violência epistêmica”. Isto é ainda mais dramatizado no relato 

que tem por título El tambor: 

 
 

Desde las costas de África viajó, hacia las manos y la memoria de los 
esclavos de las plantaciones de América. 
Allí fue prohibido. El repique del tambor desataba a los atados y daba 
voz a los condenados al silencio; y los amos de los hombres y la tierra 
bien sabían que esa peligrosa música, que llamaba a los dioses, 
anunciaban la rebelión. 
Por eso el sagrado tambor dormía escondido. (GALEANO, 2016, p. 
46).       

 

O tambor serve para demonstrar que o silenciamento foi utilizado pelo 

colonizador como estratégia de repressão. Com isso, Galeano sugere que a violência do 

sistema colonial não se restringia ao ser, era também uma violência contra o poder ser, 

no caso, de poder ser livre.  Mas, se por um lado El tambor simboliza o sistema de 

repressão imposta aos “condenados da terra”, como dizia Fanon, por outro, ele atua 

como instrumento de resistência. O fato de estar recalcado ou “escondido”, significa que 

pode, a qualquer momento, vir à tona. Desse modo, o caráter subversivo da produção do 

escritor se torna ainda mais latente. A instabilidade sígnica instaurada pela tensão 

antagônica na escrita de Galeano é ainda mais explícita nos relatos de caráter biográfico 

narrados em primeira pessoa.  Seria o caso de Por qué escribo 2: 
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Si no recuerdo mal, creo que fue Jean-Paul Sartre quien dijo: escribir 
es una pasión inútil. 
Uno escribe sin saber muy bem por qué o para qué, pero se supone 
que tiene que ver com las cosas en las que más profundamente cree, 
con los temas que lo desvelan. 
Escribimos sobre la base de algunas certezas, que tampoco son 
certezas full time. Yo, por ejemplo, soy optimista según la hora del 
día. 
Normalmente, hasta el médio día soy bastante optimista. Después, de 
doce a cuatro, se me cae el alma al piso. Se me acomoda em su lugar 
de nuevo hacia el atardecer, y en la noche se cae y se levanta, varias 
veces, hasta la mañana seguinte, y así... 
Yo desconfio mucho de los optimistas full-time. Me parece que son 
resultado de un error de los dioses. 
Según los dioses mayas, fuimos todos hechos de maíz, por eso 
tenemos tantos colores diferentes como tiene el maíz. Pero antes hubo 
algunas tentativas muy chambonas que les salieron pésima. Una dio 
como resultado el hombre y la mujer de madera. 
Los dioses estaban aburridos y no tenían com quién conversar, porque 
estos humanos eran iguales a nosotros pero no tenían nada que decir ni 
cómo decirlo porque no tenían aliento. Siempre pensé que si no tenían 
aliento, tampoco tenían desaliento. El desaliento es la prueba de que 
uno tiene aliento. Así que tampoco viene tan mal que a uno se le caiga 
en el alma al piso, porque es una prueba más de que somos humanos, 
humanitos, nomás. 
Y como humanito, tironeado por el aliento o el desaliento, según las 
horas del día, sigo escribiendo esa pasión inútil.  (GALEANO, 2016, 
p. 240). 
 
 

No decorrer de suas narrativas, Galeano deixa implícita a importância da 

presença de intelectuais europeus no imaginário cultural local. Assim, as figuras do 

Padre Bartolomeu de Las Casas, o religioso que defendeu a humanidade dos indígenas 

na sociedade colonial e a de Samuel Ruiz, religioso que através de uma “teologia da 

liberação” na região de Chiapas em 1960, colaborou com as ideias da insurreição 

zapatista; desempenham papel proeminente. Além disso, as ideias de Sartre e Marx são 

igualmente, recorrentes. Entretanto, se por um lado, a afinidade de Galeano com os 

intelectuais europeus endossam a sua atividade escrita enquanto artefato comprometido 

com a causa social, por outro, ele assinala que o arquivo europeu no contexto latino-

americano não acarreta uma transposição de ideias: “siempre pudo y puede reflejar las 

contradicciones que dan prueba de la vida en movimiento y pudo y puede contribuir al 

desarrollo de una alternativa socialista diferente y nuestra” (GALEANO apud 

RUFFINELLI, 1992, p.120). O que propicia uma dinâmica cultural criadora, que 

enfatiza a diferença na tentativa de afirmar uma “outredade” que não é exterior, mas 

atua através de uma relação de cumplicidade com o sistema, ainda que seja uma 
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“complicidad subversiva” (CASTRO-GÓMEZ; GROSFOGUEL, 2007, p. 20), força 

motriz para uma atitude descolonial. 

Neste relato em particular, a atividade criadora em relação ao europeu é 

esboçada através da inclusão da cosmovisão maya-quiché para desestabilizar a noção de 

certeza e infalibilidade herdada da cultura ocidental. Assim, a cosmovisão das 

sociedades pré-hispânicas põe em xeque o relato disseminado segundo os parâmetros da 

cultura hegemônica.  Nesse jogo de dicotomia aparente entre elementos ocidentais e 

autóctones, o que prevaleça é um continuum que (des)articula  as histórias locais das 

sociedades periféricas com as histórias disseminadas pelos projetos globais das grandes 

metrópoles. No relato em tela, a atitude subversiva de Galeano se dá mediante a 

preservação da cosmovisão da cultura pré-hispânica por intermédio do uso do código 

escritural do colonizador. Nesse aspecto, Iturri, em El retorno de los bárbaros, explicita 

que com esse recurso: “podemos, entonces, exorcizar la huella colonial, representarnos 

nuestra memoria, imaginar nuestros deseos, es decir, reconstruir nuestra dignidade oral 

destrozada por el alfabeto” (ITURRI, 2011, p. 98).  Na produção literária 

contemporânea, esse complexo pode ser entendido como “transculturação”. Na 

concepção de Ortiz, o conceito de transculturação  

 

Expressa melhor as diversas fases do processo de transição de uma cultura a 
outra, porque este não consiste somente, como indica o termo anglo-
americano, aculturação, mas o processo implica também necessariamente a 
perda ou o desarraigamento de uma cultura precedente, o que poderia ser 
chamado de uma parcial desaculturação, e, ademais, significa a consequente 
criação de novos fenômenos culturais que poderiam ser denominados 
neoculturação. [...] No conjunto, o processo é uma transculturação, e este 
vocábulo compreende todas as fases da sua parábola. (ORTIZ apud 
WALTER, 2009, p. 36). 
 
 

Esta dinâmica transcultural nas narrativas de Galeano vai elaborar uma escrita 

que, apesar de ser produzida no interior dos projetos globais metropolitanos e das 

histórias locais das sociedades colonizadas, transcende os limites impostos e se 

configura enquanto signo contestatário, ou nas palavras de Walter (2009, p. 50), se 

configura como uma “transescrita”, um tipo de escrita produzida e imbricada em um 

espaço intersticial e transcultural que expressa com toda latência a instabilidade sígnica, 

pois ela é constituída através de um movimento que oscila entre a apropriação, 

articulação e re-visão. Essa imbricação da cultura central com a cultura periférica nas 

narrativas de Galeano produz, no âmbito literário, um traço basilar para uma teoria pós-

colonial: a celebração da diferença mediante a negociação. Como sugere Shohat, esse 
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caráter híbrido e sincrético nas teorias pós-coloniais viabiliza a abordagem da       

“negotiation of the multiplicity of identities and subject positionings that result from 

displacements, immigrations, and exiles without policing the borders of identity along 

essentialist and originary lines” (SHOHAT, 2000, p. 135). Ademais, as narrativas de 

Galeano profanam as limitações impostas pelos dispositivos do poder que instituíram 

um relato monotópico, viabilizam a possibilidade de uma história alternativa ou 

“pluritópica” (MIGNOLO, 2003, p. 42) e incitam uma ressignificação do sujeito 

subalterno nas tramas da colonialidade. De acordo com Richard, no contexto latino-

americano, isso nos permite 

 

colocar a questão de nossa própria identidade, a de indivíduos nascidos de e 
numa mistura dialética das diferentes línguas em redor de nós, que 
praticamente se fundiram, produzindo uma identidade cultural vivenciada 
como uma série de colisões. Essa identidade pode ser entendida como um 
produto instável dos tropos da modernidade que envolvem um contínuo 
reagrupamento, distorção e transformação de modelos importados, de acordo 
com as pressões específicas pertencentes à esses modelos nas redes locais. 
(RICHARD apud MIGNOLO, 2003, p. 270).   

 

 

Considerações finais 

 

Portanto, ler as narrativas de Galeano por este prisma não se trata de instigar um 

eurocentrismo às avessas, supõe um olhar para as dissidências que marcam a realidade 

latino-americana. Uma realidade que foi engendrada através de uma dinâmica 

transcultural e que reflete e refrata com dinamismo e dramaticidade o legado de um 

sistema-mundo (pós/anti) colonial. Mas, e, sobretudo, tais narrativas, por intermédio de 

uma poética de (des)encontros e (sub)versões, permitem um olhar para as histórias 

obliteradas por este legado uma vez que elas reverberam os anseios e assédios que 

permeiam a América Latina. 
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A IDENTIDADE LATINO-AMERICANA NA CULTURA DE MASSAS: A 

TELENOVELA MEXICANA 
 

Thais Maria Holanda Jerke Sevilla Palomares (UFF) 
Orientadora: Livia Reis (UFF) 

 
RESUMO: 

Muitos trabalhos têm sido desenvolvidos para esclarecer questões relacionadas à identidade 
latino-americana, então, buscamos somar reflexões a essa grande discussão. Enfocaremos a 
representação da identidade latino-americana nas telenovelas mexicanas, fundadas no melodrama, 
com origens apontadas na literatura de folhetim e no teatro popular. As telenovelas, no mundo 
contemporâneo, são um forte produto de exportação, de forma que parte do público passa a 
“conhecer” a América Latina através desses produtos, que adquirem grande influência no 
imaginário sobre a latino-américa. 

Para trabalhar com essas produções culturais relativamente recentes transmitidas através de 
meios de comunicação de massas, utilizaremos ideias de autores como Canclini (2006), Barbero 
(1995) e Mato (1999). Segundo Canclini (2006), o papel da televisão é importante para a construção 
da imagem do país e de símbolos conhecidos como nacionais. Para Mato (1999), as telenovelas 
podem, além de estimular a integração do país, criando um sentimento nacional, fazê-lo em relação 
a toda a América Latina. De acordo com Barbero (1995), “a telenovela constitui um novo momento 
do processo de integração sentimental latinoamericana, o qual já haviam impulsionado o rádio e o 
cinema, o tango, a música ranchera e o bolero.” (p. 283) Assim, as telenovelas estariam reafirmando 
e construindo sentidos e valores latino-americanos.  

Com essa pretensa integração através da telenovela, surge também a homogeneização de 
características, criando uma “identidade estándar” baseada em estereótipos, inclusive em relação às 
mulheres, que são divididas de maneira maniqueísta. Esses estereótipos e os mecanismos criados 
para subvertê-los de alguma forma serão mencionados. A presença de estereótipos é uma 
característica do melodrama, que perpassa diversos gêneros, desde os primórdios da indústria 
cultural, especialmente na América Latina. Portanto, acreditamos ser relevante inserir na reflexão 
sobre identidades latino-americanas a contribuição desse produto da cultura de massas, fortemente 
presente no imaginário popular.  
Telenovela mexicana. Identidade latino-americana. Cultura de massas. Estereótipos femininos. 

 

Muitos trabalhos têm sido desenvolvidos para esclarecer questões relacionadas à 

identidade latino-americana e cada um deles certamente contribui para que tracemos um 
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panorama mais vasto em meio a tanta diversidade cultural. Então, buscamos somar algumas 

informações e reflexões a essa grande discussão. 

Para tanto, incluiremos neste tão extenso tema as telenovelas mexicanas, fundadas 

no melodrama e com origens apontadas na literatura de folhetim e no teatro popular. As 

telenovelas, no mundo contemporâneo, são um forte produto de exportação e muito 

consumidas ao redor do mundo.  

Com a exportação, que ocorre desde a década de 1980, surge também outro 

fenômeno: em alguns lugares, parte do público passa a “conhecer” a América Latina 

através das telenovelas exibidas em seus países. Assim, a imagem que é transmitida por 

essas telenovelas tem grande influência no imaginário sobre a latino-américa de diversas 

pessoas do mundo inteiro. 

Canclini (2006) observa que “o rádio ‘nacionalizou o idioma’: a televisão unifica as 

entonações, dá repertórios de imagens em que o nacional sintoniza com o internacional” (p. 

262). Desta forma, o papel da televisão é definitivamente importante para a construção da 

imagem do país e de símbolos que são conhecidos como nacionais no México e tipicamente 

mexicanos no exterior. 

Nesse mesmo sentido, Barbero (1995) afirma que “a telenovela constitui um novo 

momento do processo de integração sentimental latino-americana, o qual já haviam 

impulsionado o rádio e o cinema, o tango, a música ranchera e o bolero.” (p. 283). Portanto, 

as telenovelas, assim como as radionovelas, desde os anos 1950, estariam reafirmando e 

construindo sentidos e valores comuns aos latino-americanos, o que demonstra a relevância 

da sua inclusão entre as manifestações que podem contribuir em revelar os diferentes 

matizes da identidade latino-americana. 

O professor venezuelano Daniel Mato (1999) reafirma que as telenovelas podem 

estimular a integração do país, criando um sentimento nacional, e fazê-lo em relação a toda 

a América Latina, construindo de alguma forma um sentimento de “latinoamericanidade”. 

Essa, para ele, seria a função social das telenovelas. Porém, muitas vezes, nos meios 

massivos há uma homogeneização de características, criando uma “identidade estándar” 

baseada em estereótipos. Desta forma, há também exclusão de outras características que 

não são expostas. 
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Para Canclini (2006), “quando se define uma identidade mediante um processo de 

abstração de traços (língua, tradições, condutas estereotipadas), frequentemente se tende a 

desvincular essas práticas da história de misturas em que se formaram”. (p. 256) Então, 

muitas vezes a origem ou a influência de algumas manifestações culturais são ignoradas. O 

autor diz também que:  

 

a noção de cultura massiva surge quando as sociedades já estavam 
massificadas. Na América Latina as transformações promovidas pelos 
meios modernos de comunicação se entrelaçam com a integração das 
nações. Monsiváis afirma que os mexicanos aprenderam no rádio e no 
cinema a reconhecer-se como uma totalidade que transcende as divisões 
étnicas e regionais: modos de falar e de vestir-se, gostos e códigos de 
costumes, antes distantes e dispersos, juntam-se na linguagem com que a 
mídia representa as massas promovido pelas tecnologias comunicacionais. 
(p. 256) 

  
Assim, é comum a criação e a manutenção de estereótipos, tanto por parte do 

espectador, que pode imaginar uma totalidade de indivíduos representados nos 

personagens, como por parte das próprias produtoras, que utilizam a telenovela para afirmar 

e generalizar aspectos culturais que parecem nacionais, mas que muitas vezes não 

correspondem à realidade cultural de algumas regiões ou de alguns grupos sociais.  

Na América Latina, “[…] os perfis nacionais mantêm vigência em algumas áreas do 

consumo, sobretudo nos campos em que cada sociedade dispõe de ofertas próprias. Não é o 

caso do cinema […]” (CANCLINI, 2006, p. 36). Mas é o caso das telenovelas. Então, no 

México, elas preservariam essa representação nacional, o que não acontece em outros 

elementos da cultura massiva, que são importados. 

Como a telenovela não é um produto exclusivo para o público mexicano, suas 

características poderiam ser alteradas, fazendo com que se buscasse a retratação de 

situações mais genéricas, com as quais mais pessoas de lugares diferentes pudessem se 

identificar. Porém, a globalização dos mercados não parece causar uma homogeneização do 

gênero. Quando Mato (1999) entrevistou profissionais do setor, pode notar que a maioria 

disse que algumas das telenovelas de mais sucesso dos últimos anos têm forte sabor local.  

É necessário pensar em que características dariam às telenovelas mexicanas dito 

“sabor local”. Diversas telenovelas, que geralmente se passam na Cidade do México, 

mostram a arquitetura da capital e pontos turísticos através de suas locações. Um exemplo 
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pode ser a telenovela Cuidado con el ángel (2008), na qual a protagonista mora em uma 

“vecindad” e costuma andar de bicicleta pelo Centro Histórico da Cidade do México.  

Assistindo às telenovelas, muitas pessoas, inclusive de cidades menores ou 

distantes, passam a conhecer ou querem visitar a capital. Há também telenovelas que 

explicitamente apresentam temas históricos, mas tal utilização não significa a apresentação 

do ponto de vista dos indivíduos que participaram do fato, pode se tratar de mais um 

estereótipo. 

O que não se pode negar é que, apesar dos estereótipos, as telenovelas difundem 

uma visão sobre a América Latina para espectadores de todo o mundo, que muitas vezes 

têm suas impressões influenciadas pelas telenovelas que assistem. Então, assim como 

outros produtos da indústria cultural, elas têm uma participação na formação e na difusão 

da identidade latino-americana. 

É uma característica do melodrama a presença de estereótipos representados pelas 

personagens da telenovela. O melodrama, apesar de ter surgido na Europa, encontrou na 

América Latina terreno fértil. A respeito da identificação entre o melodrama e a América 

Latina, Meyer (1996) diz:  

 

Mexicanização, cubanização, sempre o modelinho “desgraça pouca é 

bobagem” tomando países ainda embrenhados tanto nos pecados originais 

da dominação colonial como na opressão de uma industrialização e 
urbanização à século XIX, com seu cortejo de sofrimentos históricos se 
acrescentando aos sofrimentos elementares, amor, ciúme, ódio, que 
alimentam a forma nova da velha ficção e as rubricas especiais dos 
jornais. (p. 234) 

 
A História de exploração e sofrimento da América Latina, portanto, teria relação 

com nossa identificação com os folhetins e melodramas: 

 
Não é de espantar portanto a fácil aclimatação nesses países, onde “a 

desgraça pouca é bobagem”, de um gênero romanesco que, além de 

cativar auditórios e leitores pelas engenhosas tramas, tematizava sub-
condições de vida e exacerbadas relações pessoais e familiares. 
Desenvolvia um paroxismo de situações e sentimentos mal canalizados 
por uma mensagem conservadora que se desejava conciliadora mas não 
apagava totalmente seu valor de denúncia e cultivava uma forma de 
sobressalto narrativo a mimetizar o sobressalto do vivido, amenizando-o 
pela magia da ficção. (MEYER, 1996, p. 383) 
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 Para a autora, é uma tradição ibérica o gosto pelo gestual excessivo, pela palavra 

expressiva e uma busca por justiça e amor. No melodrama, a intensidade e às vezes até 

certo exagero do sentimento, das emoções, parece se adequar bastante à América Latina.  

De maneira geral, a telenovela aproveita ficcionalidades que fazem parte do 

imaginário cultural na América Latina e sobre ela. Essas ficcionalidades, já trabalhadas no 

produto cultural, retornam para o imaginário coletivo a através da narrativa e do drama da 

telenovela. 

Segundo Brooks (1978), os personagens do melodrama representam os principais 

papéis e expressividades psíquicas. Esse intenso valor emocional foi o que fez com que o 

melodrama se mantivesse popular desde seu surgimento, na Europa do século XVIII. 

Portanto, o público pode experimentar sensações catárticas através da trama que está 

acompanhando.  

A expressão dos sentimentos no melodrama muitas vezes se dá inclusive de maneira 

exagerada, podendo chegar ao extremo, se aproximando da paródia e causando humor. 

Então, no melodrama há excessos, exagero de contrastes visuais e sonoros, estrutura 

dramática e atuação que exibem os sentimentos exigindo uma reação do público.  

Os espectadores podem se identificar de maneira ativa, já que os melodramas 

apresentam episódios cotidianos, cujos personagens são pessoas comuns que em situações 

extremas apresentam caráter destacado. Em muitas histórias melodramáticas, há a 

utilização de músicas populares, que relacionam mais facilmente a narrativa ao seu público. 

Para Bargainnier (1980), a função social do melodrama é conectar as emoções 

comuns do público a uma representação de um mundo ideal de certeza e justiça, que 

oferece empolgação e um espetáculo não disponível no dia-a-dia. As emoções fascinam o 

público através da teatralidade. Assim, os melodramas muitas vezes representam os sonhos 

das classes sociais desfavorecidas e o imaginário popular.  

O melodrama permeia várias épocas e gêneros, fazendo parte do imaginário 

popular. Com efeito, é utilizado em diversos momentos nos quais se busca envolver o 

espectador e despertar nele sentimentos e identificação. E, de certa maneira, o espectador 

participa do melodrama de maneira ritual1, o que não necessariamente significa inexistência 

                                                 
1 Para o antropólogo Stanley Tambiah, “O ritual é um sistema cultural de comunicação simbólica. Ele é 
constituído de sequencias ordenadas e padronizadas de palavras e atos, em geral expressos por múltiplos 
meios. Estas sequencias têm conteúdo e arranjos caracterizados por graus variados de formalidade 
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de reflexão ou consciência crítica. Na alta cultura, o receptor do melodrama geralmente é 

considerado passivo, porém não podemos ignorar que a identificação é também uma forma 

de participação. 

Acreditamos que os consumidores da cultura de massas são também sujeitos ativos 

e que a grande popularidade desses produtos não é casual. Quando um indivíduo se senta 

para assistir uma telenovela com sua família, está resgatando um ritual comunitário muito 

antigo: o de presenciar encenações, representações, que remontam à Grécia Antiga e ao 

teatro popular. Portanto, o espectador não é passivo, é um sujeito cultural, que resgata o 

subalterno em meio à hegemonia, como um ato político. 

A autora especializada em melodrama diz: 

 
Assim como os gêneros não são entidades estratificadas, o público cria 
níveis de resistência próprios, gerando mecanismos de defesa contra a 
alienação total, que mais de uma vez obrigaram a que se mudassem as 
regras da oferta e da procura. Não convém subestimar a inteligência do 
público, pois este sempre produz novas formas de adaptação para 
sobreviver e se rearticular. (OROZ, 1992, p. 97) 
 

Da mesma maneira que a televisão, a telenovela faz parte do cotidiano inclusive das 

pessoas que não as assistem. Por se tratar de um produto de grande interesse comercial, que 

alcança níveis de vendas elevados, tem a possibilidade de ser vista em diversos lugares do 

mundo, nos quais se tornam representantes de seu país. 

Um dos antecedentes mais apontados para as telenovelas é o folhetim, gênero 

literário que surgiu na Europa no século XIX. O outro, o teatro popular, remonta à época 

pré-hispânica, quando, segundo testemunhos de cronistas, existia no México o culto a 

deuses, as danças dramáticas, as representações de lendas, mitos e cenas da vida familiar. 

Os atores eram especialistas que serviam à classe sacerdotal indígena. Além disso, a 

presença dos rituais era marcante naquela sociedade, como nos confirma Johansson (2004): 

 

                                                                                                                                                     
(convencionalidade), estereotipia (rigidez), condensação (fusão) e redundância (repetição). A ação ritual nos 
seus traços constitutivos pode ser vista como ‘performativa’ em três sentidos; 1) no sentido pelo qual dizer é 

também fazer alguma coisa como um ato convencional [como quando se diz “sim” à pergunta do padre em 

um casamento]; 2) no sentido pelo qual os participantes experimentam intensamente uma performance que 
utiliza vários meios de comunicação [um exemplo seria o nosso carnaval] e 3), finalmente, no sentido de 
valores sendo inferidos e criados pelos atores durante a performance [por exemplo, quando identificamos 
como “Brasil” o time de futebol campeão do mundo].” (Peirano, 2003, p. 11).  
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[...] en el mundo náhuatl precolombino una línea muy tenue separa la 
realidad tangible de la ficción teatro-ritual. El mejor ejemplo lo constituye 
la encarnación progresiva de una deidad por la víctima que lo representa 
durante varios meses hasta su consustanciación plena. Cuando sacrifican a 
la víctima en lo alto del templo es a la deidad misma que sacrifican. (p. 6) 

 
Então, podemos considerar que há muitos séculos temos no México uma tradição de 

representações, aproveitada pelos colonizadores quando evangelizaram os índios através do 

teatro. Ao longo dos séculos, a teatralização acontece na sociedade mexicana em diversos 

sentidos, inclusive em âmbitos que não estariam estritamente vinculados ao teatro enquanto 

gênero puramente artístico, como por exemplo as festas pátrias e religiosas, nas quais se 

costuma representar momentos históricos ou religiosos importantes.  

O autor mexicano Octavio Paz, em seu livro El laberinto de la soledad (1950) 

confirma a abundância e importância dessas festas, que caracterizam o povo mexicano 

como um povo ritual. Para ele, a simulação e a mentira poderiam ser também maneiras de 

representação na sociedade mexicana. Há um vínculo entre elas e o teatro, considerando 

que os que mentem e simulam precisam, de alguma maneira, atuar: 

 
La simulación es una actividad parecida a la de los actores y puede 
expresarse en tantas formas como personajes fingimos. […] Al mismo 

tiempo, esa ficción se convierta en una parte inseparable – y espuria – de 
su ser: está condenado a representar toda su vida, porque entre su 
personaje y él se ha establecido una complicidad que nada puede romper, 
excepto la muerte o el sacrificio. (PAZ, 1950, p. 46) 
 

Portanto, o teatro é um marco na história da telenovela mexicana porque remete à 

trajetória das representações e dos rituais populares naquele universo cultural desde a época 

pré-colombiana. 

Podemos concluir, então, que a telenovela, como parte da importante cultura de 

massas, pode ser relevante para refletirmos sobre alguns aspectos da identidade latino-

americana. Nas telenovelas mexicanas, é comum vermos a classe social como destaque, em 

histórias de moças pobres que se casam com homens ricos. A diversidade racial muitas 

vezes está associada à classe social: os mais ricos costumam ter mais traços físicos 

europeus, enquanto os mais pobres, muitas vezes excetuando-se a protagonista, revelam a 

ascendência indígena.  
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Os núcleos de personagens pobres costumam apresentar elementos da cultura 

popular, como festas, músicas, comidas e religião. Em diversas telenovelas há personagens 

que trabalham como mariachis, símbolos da cultura popular mexicana e da própria 

identidade do país, inclusive no exterior. O culto à Virgem de Guadalupe é recorrente, 

especialmente pelas protagonistas e/ou mães em seus momentos de sofrimento.  

As telenovelas geralmente não problematizam questões políticas relacionadas às 

socioeconômicas. A justiça social é feita nos moldes melodramáticos: os pobres e bondosos 

serão recompensados com a riqueza através do amor romântico ou de um passado 

desconhecido, como uma família rica perdida. A posição social pode ser indicativa de 

caráter: muitas das grandes vilãs são ricas e as principais mocinhas são tão bondosas quanto 

pobres.  

Há uma diferença socioeconômica muito grande entre os personagens milionários, 

que possuem carros caríssimos, empresas, mansões, e os mais pobres, que muitas vezes 

vivem em casas humildes, lixões ou na rua e não têm condições sequer de se alimentar. 

Esses extremos revelam também a desigualdade presente na própria Cidade do México. 

Nas telenovelas, nesse ambiente diverso é possível que pessoas pertencentes aos dois 

mundos se encontrem e assim nasça um romance ou uma amizade, neutralizando os 

problemas econômicos e gerando uma impressão de harmonia em meio à disparidade 

social.  

As características do melodrama contribuem para a criação e manutenção de 

estereótipos através das telenovelas, inclusive referentes às mulheres. As produções 

melodramáticas geralmente são maniqueístas, ou seja, o bem e o mal aparecem como 

instâncias totalmente separadas. Segundo Décio de Almeida Prado, citado en el libro A 

telenovela, de Samira Youseff Campedelli (1987), nas telenovelas: 

 

[...] o mal não decorre das causas sociais, não possui raízes psicológicas 
complexas, não nasce da incompreensão, da neurose, do desencontro de 
opiniões ou de personalidades. Tem sempre forma concreta, personifica-
se num indivíduo propositadamente mau: o tirano ou o vilão. (p. 29) 

 
As vilãs costumam ser fisicamente atraentes, são mulheres fatais. Como se o corpo 

definisse a personalidade, essas mulheres são calculistas, frias, mentirosas, maquiavélicas e 
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se utilizam de sua beleza para alcançar objetivos como a fama e o dinheiro. Muitas vezes 

são ou desejam ser ricas e têm um nome e/ou sobrenome fortes e marcantes. 

O bem, por outro lado, se personifica em mulheres com rosto angelical, gestos 

delicados, roupas discretas e muito sentimento. As protagonistas normalmente são pobres, 

trabalhadoras e honestas. Essas mulheres ocupam os lugares de esposa e mãe e que por sua 

bondade, pureza e dedicação à família podem ser associadas à Virgem Maria. Para essas 

mulheres, muitas vezes vistas como vítimas indefesas, há compaixão e amor.  

A aparência física também pode ser relacionada ao caráter: as bondosas 

protagonistas seguem os padrões de beleza, independentemente da classe social a qual 

pertencem. Então, associa-se beleza, bom caráter e/ou alto nível social ao padrão físico 

eurocêntrico. Assim, os personagens das telenovelas mexicanas muitas vezes são mais que 

um indivíduo, representam uma tipificação, com personalidades previsíveis, que se situam 

em extremos e não possuem diferentes matizes. 

“En las telenovelas tradicionales, el matrimonio es presentado como objetivo de 

vida y fin último de la existencia femenina”, afirma Diana Vela em seu artigo “Mujer de 

telenovela” (2004). As protagonistas valorizam muito a família e o casamento. É forte a 

ideia de que uma mulher só é feliz quando é casada e tem filhos. A pureza também é 

sinônima da virtude da mulher. “Sólo las mujeres débiles o las villanas se entregan a 

encuentros apasionados sin ningún tipo de remordimiento”. (VELA, 2004, p. 2). 

Então, os valores apresentados nas telenovelas mexicanas, seguidos pelas 

protagonistas, são os tradicionais da cultura judaico-cristã: virgindade, amor, casamento, 

família, maternidade. As protagonistas costumam ter como características a bondade, a 

justiça, a honestidade, a honra. Em muitos casos, mesmo sendo extremamente pobres, 

preferem passar dificuldades a pedir ajuda a algum amigo rico, seguindo o estilo “Pobre, 

pero honrada”. A personagem Esmeralda, de La gata (2014), que está sendo exibida 

atualmente no Brasil pelo SBT, vive em um lixão e costuma passar fome. Seu namorado 

pertence a uma família milionária, mas ela se recusa a pedir ajuda financeira a ele.  

As personagens que não seguem esses valores são vilãs e em algum momento 

sofrem as consequências por suas atitudes, em um final moralizante. Paola Bracho, 

personagem icônica de La Usurpadora (1998), tinha vários amantes, não cuidava de seus 

enteados, não valorizava seu marido e por isso fugiu de casa, deixando em seu lugar sua 

751

MUSEU1076
Pencil



 10 

irmã gêmea antes perdida, Paulina. No final, Paola sofreu um grave acidente, ficando 

paralítica. Antes de morrer, ela pediu perdão à irmã. O arrependimento é muito comum nas 

vilãs, o que não as livra do final moralizante, que pode ser a morte, a loucura, um grave 

acidente ou a prisão. 

Teresa, protagonista da telenovela Teresa (2010), assim como Rubí, que citaremos 

em seguida, são condenadas pelo seu egoísmo, já que em muitos momentos se 

aproveitaram de amizades com maior poder econômico para ascenderem socialmente. Por 

outro lado, as personagens bondosas fazem muitos sacrifícios por amor e pelos filhos. É 

comum a personagem de mãe dedicada, abnegada, que trabalha até a exaustão para 

sustentar a família. 

Na telenovela Rubí, de 2004, a protagonista é também vilã, rompendo as 

características do melodrama clássico. Rubí busca a ascensão social através do casamento 

com o noivo de sua melhor amiga, apesar de ser apaixonada por um homem pobre. Então, 

ela se opõe a essa personagem: enquanto Rubí é bela, Maribel tem um defeito físico por 

conta de um acidente que sofreu; Maribel é ingênua, Rubí é astuta, Maribel sofre e chora 

por circunstâncias de sua vida, Rubí luta pelo que deseja, mesmo precise deixar seus 

sentimentos em segundo plano.  

Porém, mesmo sendo uma vilã, Rubí ainda concentra algumas características típicas 

de uma protagonista de telenovela guiada pela moralidade latino-americana: valoriza o 

casamento, a virgindade e sofre por amor. Assim, Rubí reorganiza os estereótipos 

frequentes nos melodramas e nas telenovelas. Por outro lado, Maribel nem sempre se 

comporta como a típica mocinha, já que depois de ser abandonada por seu noivo, aprende a 

ser mais maliciosa, orgulhosa, determinada e considera que o amor é mais importante que a 

virgindade até o casamento. 

Desta forma, Rubí pode ser considerada uma mulher fatal, mas também é uma 

mulher mexicana. Na telenovela, tem a capacidade de amar e é sensível em diversos 

momentos, sente culpa por não ter permanecido ao lado daquele que ela considera o amor 

de sua vida e sofre por consequência desse ato. Também é humilhada por ser pobre e vista 

como uma mulher fácil por alguns homens. Nesse ponto, Rubí se assemelha a Maribel e as 

outras mulheres boas da telenovela, como sua mãe e sua irmã, que também amam, sofrem e 

sentem culpa. 
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Outra razão para considerarmos que a telenovela rompe estereótipos é que a 

personagem Rubí não tem um final irreversivelmente moralizante como costuma acontecer 

às vilãs: a morte, a prisão ou o arrependimento. Rubí, apesar de ter ficado desfigurada e ter 

tido uma perna amputada por causa de um acidente, ainda tinha alguma esperança de 

vingança, representada por sua sobrinha Fernanda, que ela treinou para ser uma mulher 

fatal e, de alguma forma, substituí-la e continuar sua história. Essa mudança no final pode 

ter acontecido pelo fato de que Rubí na telenovela apresentou um perfil que transitava entre 

vilã e mocinha, deslocando maniqueísmos.  

Vemos, então, que as telenovelas mexicanas apresentam muitos estereótipos, 

inclusive em relação à imagem femininas, mas em alguns casos eles podem ser subvertidos. 

Esses estereótipos circulam juntamente com as telenovelas no México e nos países para os 

quais são exportadas e contribuem, de alguma forma, com a construção e manutenção da 

identidade latino-americana que é apresentada nas telenovelas. 

 Então, podemos concluir que as telenovelas expõe um retrato da América Latina? 

Certamente não abordam todos os seus aspectos culturais, todas as problematizações que 

poderiam ser apresentadas, todas as possíveis facetas de sua identidade, mas revelam uma 

fração dela. Além disso, elas são parte importante do imaginário popular sobre nosso 

continente. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo colaborar com o estudo da recepção crítica aos 
romances no século XIX, período determinante para o estabelecimento do gênero romanesco e 
de sua valorização, a partir da análise de avaliações francesas da obra Clarissa Harlowe, escrita 
originalmente pelo inglês Samuel Richardson em 1748, um grande sucesso de público e crítica e 
ganhando sucessivas edições e traduções em diversas línguas, inclusive o francês, língua da 
cultura no século XIX. Foram escolhidos três textos, dois deles de periódicos, La Presse e Le 
Constitutionnel, datados de 1846 e referentes a uma mesma tradução de Jules Janin e outro que 
faz parte de uma coletânea crítica publicada em 1839 dedicada aos romances intitulada Revue 
des Romans de Eusèbe Girault de Saint-Fargeau e que não se refere a nenhuma edição 
específica da obra. A partir da análise textual dessas críticas, pretende-se observar quais os 
critérios críticos utilizados em cada uma e como foram empregados de acordo com os interesses 
de cada publicação, tendo em vista que os periódicos priorizavam as novidades e as figuras 
conhecidas da sociedade, enquanto a Revue des Romans colocava-se como um guia para os 
leitores. Por meio deste breve estudo pretende-se também observar a influência do nascimento 
do romance-folhetim nos jornais franceses em 1836 e o peso do seu sucesso no modo de se ler e 
avaliar o gênero romanesco. 
 
Palavras-chave: Romance. Crítica. França. Século XIX.  
 

O século XIX é um período crucial para a trajetória de ascensão do gênero 

romanesco, que passa da desvalorização dos críticos na primeira metade do século por 

sua popularidade, sendo visto como um simples entretenimento, que desviava os 

leitores, jovens e mulheres, de assuntos e obras mais úteis para ser por fim ser 

valorizado, encontrando na imprensa periódica espaço para tanto. Nestes periódicos, 

muitos dos versáteis homens de letras do período eram também romancistas, 

defendendo, portanto, o próprio trabalho e de seus colegas (AUGUSTI, 2006). 

Considerando esta mudança no status do gênero e a sua relação com os jornais, ela 

coincide com a transformação dos próprios periódicos a partir da década de 1830 na 

França, a capital cultural do período. Eles multiplicaram suas tiragens e criaram seções 
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com um grande número de vozes e tipos de escrita, fazendo surgirem inclusive novos 

gêneros, entre eles o romance-folhetim. Eles eram publicados em partes e moldados 

especialmente para estes veículos, com cortes diários que causam suspense e ritmo 

acelerado de acontecimentos (THÉRENTY, 2015).  

Esta pesquisa pretende colaborar no estudo da recepção crítica francesa aos 

romances no período posterior a criação em 1836 do romance-folhetim no jornal francês 

La Presse, detendo-me em um estudo de caso da recepção de traduções da obra inglesa 

do século XVIII Clarissa, or, the History of a Young Lady, de autoria de Samuel 

Richardson, um nome de fortuna crítica já consolidada, considerado ao lado de Fielding 

e Defoe um dos fundadores do romance moderno inglês e mundial (VASCONCELLOS, 

2002). A obra, construída a partir de cartas, acompanha a trajetória da virtuosa Clarissa 

até seu destino trágico e mortal, motivado ambiciosa família, o que a leva a fugir com 

Richard Lovelace, um libertino que a seduz e engana. 

Para observar como se deu a recepção crítica de uma obra estrangeira e do 

século XVIII por três veículos franceses no século XIX, foram escolhidos dois jornais 

parisienses, o bonapartista Le Constitutionnel e o politicamente vacilante La Presse, 

além de uma coletânea de críticas de Eusèbe Girault de Saint-Fargeau, Revue des 

Romans. Os periódicos tratam da mesma edição, publicada no ano de 1846 e com 

tradução de Jules Janin, sendo que a crítica de Athanase Cucheval-Clarigny para o Le 

Constitutionnel foi publicada em 11 de junho do mesmo ano desta edição e a crítica de 

Eugène Pelletan ao La Presse aparece quatro dias depois. Já a crítica de Saint-Fargeau 

na sua coletânea de textos críticos Revue des Romans não se refere a nenhuma edição 

específica, indicando a existência de quatro traduções (1751 e 1766-1777 com tradução 

do Abbé Prévost e 1751 e 1802 de Pierre Letourneur). 

O estudo dessas críticas será feito a partir da perspectiva da história cultural, que 

procura fazer análises das obras considerando os modos de produção, circulação, 

recepção dos textos em seu próprio tempo. Além delas, ao considerar os homens de 

letras envolvidos no meio literário, como escritores, editores, livreiros, colegas e nesta 

análise em especial, os críticos, leva em conta seus interesses políticos, pessoais e 

materiais, o que os distancia muitas vezes do amor pela arte pura e simplesmente 

(ABREU, 2014a). 
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 Diversas pesquisas sobre as críticas a romances no século XIX indicam a 

coincidência dos critérios avaliativos utilizados pelos críticos de diversas localidades, 

como Inglaterra, França, Portugal e Brasil, fruto da formação escolar semelhante dos 

letrados. A explicação da semelhança está na formação em comum quando se tratava 

das belas letras, baseada nos preceitos da retórica, os quais aplicavam na avaliação de 

romances (ABREU, 2014b). Em seus textos, eles esperavam que as obras pudessem 

instruir, deleitar e moralizar, tivessem um estilo fácil e gracioso, linguagem clara e 

elegante, enredo inventivo, com episódios bem selecionados e relacionados, 

demandando certas características na construção adequada dos personagens. Tudo isso 

deveria funcionar com o objetivo de despertar a comoção e a compaixão do leitor. As 

preocupações dos críticos com a construção dos romances divergiam dos interesses dos 

leitores, que envolviam o entretenimento, a novidade e a distração (JONES, 1986 apud 

ABREU, 2014b). O surgimento do romance-folhetim em 1836 no periódico La Presse 

alterou o modo de produzir, ler e avaliar o gênero, valorizando o impacto da obra em 

seus leitores, o ritmo mais vigoroso, a curiosidade e a surpresa que gerava (ABREU, 

2014b). 

 Os critérios anteriormente citados foram, como já esperado, a base da avaliação 

encontrada nas três críticas, que de um modo geral trataram dos mesmos pontos. Todas 

comentaram sobre o autor Richardson, a construção do enredo, os personagens, a moral 

e brevemente sobre a importância do romance e de seu autor para a literatura nacional 

de seu país. Além de comentar os romances, os autores das críticas utilizam o espaço 

para abordar assuntos que, ainda relacionados à obra, extrapolam a constituição do 

texto, como a reação apaixonada dos leitores do século XVIII a Richardson 

demonstrada na crítica da Revue des Romans, criticando as lágrimas em excesso em um 

livro que se prestava a divertir, além de intercederem por seus personagens favoritos. O 

La Presse e o Le Constitutionnel, por sua vez, abordam as diferenças nas sociedades 

inglesa e francesa e as consequências na forma de se fazer arte. 

  Nas críticas do La Presse e Le Constitutionnel a imagem de Richardson é de 

uma figura ultrapassada e que precisa ser atualizada para ser aceita pelo público atual, 

ainda que ele fosse um símbolo do seu período. A crítica do Le Constitutionnel utiliza 

duas vezes a imagem de tumba ao se referir ao escritor inglês, uma delas para comentar 

a manutenção da cor local e da veracidade histórica na tradução de Janin, que se esforça 

para criar uma obra que Richardson, se levantasse de sua tumba e lesse a tradução, 
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reconhecesse como sua obra, com seus contemporâneos, linguagem, hábitos e maneiras. 

Todas as três críticas reverenciam Richardson, contudo a Revue des Romans e o La 

Presse enfatizam a importância de Clarissa Harlowe e do autor para a literatura inglesa, 

referindo-se a Richardson como um “gênio” e à obra como um “clássico”, mas em 

momento algum a Revue des Romans refere-se a qualquer um deles como ultrapassados, 

já que com exceção de traduções datadas século XVIII no cabeçalho, não há menções 

sobre quando a obra foi escrita. 

As duas críticas em periódicos abordam a versão de Jules Janin, focando quase 

tanto no tradutor e seu trabalho quanto em Richardson, o autor do original, o que é 

pouco comum no período. Isto leva a considerações sobre os motivos disto, que 

parecem ser a nova tradução que acaba de ser publicada e é a notícia a ser apresentada 

em relação à obra já conhecida dos leitores. Aliado a isso, há também a própria figura 

de Janin, conhecido pelo seu trabalho como escritor e crítico, com presença frequente na 

imprensa e um colaborador dos periódicos de Émile de Girardin, criador do La Presse, 

desde o Musée des Familles (1833) (THÉRENTY, VAILLANT, 2001). A primeira 

crítica a romances publicada no La Presse é sobre uma obra de sua autoria, Le Chemin 

de Traverse, na qual Frédéric Soulié, na posição de crítico e amigo, faz um resumo da 

trajetória de Janin, focando na sua vida pessoal, uma vez que os dois eram íntimos 

desde a juventude (SOULIÉ, 1836). 

Apesar de tratarem da tradução e dedicarem alguns parágrafos a elogios a Janin, 

os dois críticos periódicos abordam a obra de formas distintas em seus textos. A crítica 

do Le Constitutionnel foca em Janin e em suas escolhas ao transformar o romance, 

tornando-o mais aprazível aos leitores do século XIX. A mesma discussão sobre a 

função do tradutor é feita no texto do La Presse, porém de forma distinta e menos 

direta, pois ainda que avalie as construções do enredo e das personagens criadas por 

Richardson, o crítico discute a capacidade de grandes títulos do gênero romanesco como 

Dom Quixote, Robinson Crusoé e inclusive Clarissa de retratar sua época e as suas 

questões importantes. Já que a sociedade inglesa do século XVIII estaria muito distante 

em costumes e gosto dos franceses do século XIX, o trabalho de Jules Janin nesta 

tradução a ser avaliado seria justamente a capacidade de adaptação da obra a seu tempo. 

A crítica de Eugène Pelletan no La Presse destaca a importância do romance ao 

longo do tempo para o público feminino, atraindo sucessivamente novas gerações a 
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partir de leituras incentivadas por suas mães, que também apreciavam a obra. O crítico 

adota uma postura ponderada, afirmando que Clarissa possui algo universal em sua 

constituição e que falará a leitores de todas as idades e países cristãos, apesar de ser 

fruto de sua sociedade e de sua época. O texto dedica diversos parágrafos para explicar 

a diferença entre os franceses e os ingleses, sendo que os primeiros produzem obras de 

arte condizentes com seus espíritos esfuziantes e acostumados a grandes movimentações 

e os ingleses, obras sérias, calmas e metódicas. O ritmo dos acontecimentos no romance 

é definido em uma passagem atribuída a Jules Janin como repetitivo e pouco fluente, ao 

que Pelletan considera muito radical, uma vez que a obra de Richardson é apenas fruto 

da sociedade inglesa daquele momento e os defeitos vistos pelos franceses, como a 

monotonia não eram vistas como defeito para os ingleses, do século XVIII e XIX. 

Ao avaliarem as mudanças feitas por Janin, as críticas dos periódicos destacam 

como positivas as alterações nos personagens, em especial Lovelace, o antagonista e 

interesse romântico da protagonista. O La Presse critica a construção do personagem 

por Richardson, que precisa demonizá-lo para que a virtude de Clarissa seja ressaltada, 

o que Janin diminuiria ao acrescentar nuances. O Le Constitutionnel, porém, diz que os 

tipos marcados de Clarissa e Lovelace funcionavam bem e por isso ainda eram imitados 

um século depois por diversos autores, sendo, porém desenvolvidos de forma mais clara 

por Janin, que os deixou mais definidos e adequados para o seu próprio tempo. Ambas 

as críticas citam o ritmo lento do romance como um dos principais problemas, ao que a 

redução e o estilo mais vivaz de Janin consertariam, ao menos para o gosto oitocentista 

francês. O La Presse, para reforçar o benefício destas intervenções, destaca alguns 

problemas da construção do romance original. Clarigny, porém, dá menos destaque para 

este elemento em sua crítica, elogiando a redução de catorze para dois volumes, que 

permite a apreciação mais efetiva dos acontecimentos. 

Ao indicar a inadequação da obra para o gosto do público daquele tempo, que ao 

contrário das outras gerações não era atraído pela história de Clarissa, demonstra uma 

percepção de mudança. Neste sentido, as modificações feitas por Janin corrigiriam o 

romance de Richardson ao atualizá-lo para os franceses do século XIX, sendo bem 

sucedido ao condensar os livros e concentrar os acontecimentos, tornando o ritmo da 

narrativa mais intenso. Saem os longueurs intermináveis e o modo de se fazer romance 

dos ingleses e entra a vivacidade galesa, indicando uma preferência pelo modo de se 

fazer romance dos franceses e também a influência dos folhetins a serem publicados nos 
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mesmos periódicos dessas críticas, que se destacavam pela grande quantidade de 

peripécias e pelo ritmo acelerado com que aconteciam a fim de manter os leitores 

interessados. 

Ao contrário dos periódicos, na Revue des Romans não há qualquer menção às 

traduções, a não ser pelo cabeçalho da crítica, que apenas cita os tradutores e os anos 

das edições comentadas. Por seu texto mais reduzido, ela é mais direta em seu 

julgamento, sem grandes discussões sobre o enredo do romance ou o gênero. Sem 

comentários sobre a tradução, destaca-se a figura do autor, a sua contribuição para 

literatura inglesa e a reputação de autor clássico da nação alcançada com o lançamento 

de Clarissa. Sendo um dos tradutores Abbé Prévost, célebre autor de Manon Lescaut, a 

ausência de comentários parece ser uma escolha que busca unificar as edições e 

comentar de forma geral o conteúdo da obra, o que outras obras do mesmo autor com 

várias traduções criticadas na Revue des Romans, como Paméla e Histoire de Charles 

Grandisson, parecem indicar.  

Essa fonte também se difere por ter apenas comentários positivos sobre a obra, 

com elogios à moralidade do romance, em especial à protagonista, que o crítico 

considera ser construída como um símbolo da virtude e próxima da perfeição. Os 

personagens principais são destacados por sua construção feita “com pinceladas 

vigorosas” e admiravelmente bem delineados, ao contrário da crítica do Le 

Constitutionnel, que exalta Jules Janin pela maior definição dos tipos e humanização 

dos personagens em sua tradução, numa possível atualização para o gosto dos leitores 

atuais. Sobre o enredo, Saint-Fargeau o define como “simples”, elogiando a condução 

da personagem-título nos seus momentos finais. 

A coletânea, que como indica o seu subtítulo é uma recolha de análises das 

produções marcantes dos mais célebres romancistas franceses e estrangeiros, buscando 

guiar com prudência os seus leitores entre as muitas obras oferecidas em catálogos a 

partir de uma análise direta das obras, demonstrando ideias e qualidades gerais das 1100 

obras a serem abordadas em dois volumes. O prefácio da primeira edição, de 1839, 

indica como público-alvo da coletânea as mães de família, os jovens maridos e suas 

mulheres, que teriam na obra orientação para escolher romances, pois mesmo que o 

gênero não seja mais considerado inerentemente mau, alguns de seus exemplares, de 

acordo com a intenção do autor, podem ser nocivos, em especial às moças, que apenas 
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recentemente foram autorizadas a lê-los sem esconder. Como o gênero romanesco não 

segue as regras da poética, a figura do autor assume o protagonismo, pois a obra, 

segundo Saint-Fargeau, é a expressão do seu pensamento, sendo, portanto o papel do 

crítico analisar as suas escolhas ao construir a obra, optando ou não por escrever um 

romance bom para seus leitores. A preocupação com a utilidade para os leitores, no caso 

a moralização, é o ponto principal da crítica da Revue des Romans e que por cumprir 

isto Richardson poderia considerar sua missão como romancista cumprida.  

 A moralidade na obra, em especial a de sua protagonista, é uma característica 

destacada nos três textos, sendo apreciada pelos leitores franceses do século XIX do 

mesmo modo que os ingleses do século XVIII. Porém, apenas as críticas do La Presse e 

a da Revue des Romans preocupam-se com o efeito da obra em seus leitores. Pelletan 

destaca no La Presse a fuga de Clarissa e a sua consequente desonra, que seriam vistos 

como um exemplo de imoralidade para moças que lerem o romance, já que todas as 

moças ao serem repreendidas por suas mães acreditariam que estão autorizadas a saltar 

pelos muros do jardim para encontrar seus amantes. No caso da Revue des Romans, que 

analisa traduções anteriores, além de elogios à dignidade moral da protagonista, destaca 

o enredo, que faz a virtude ser superior a todo erro, e a intenção do autor de moralizar 

com sua obra, que tem como efeito nos seus leitores incentivar a virtuosidade pelo 

desfecho trágico de Clarissa, que se arrepende de seus erros. Os outros efeitos de leitura 

citados na crítica são o de emocionar a ponto de causar lágrimas em seus leitores e 

também diverti-los. Mais econômico em suas considerações sobre a moral, o Le 

Constitutionnel destaca apenas a virtude superior da personagem-título, que se beneficia 

na nova versão de uma humanização de seu caráter, tornando-a menos cerimoniosa e 

menos difusa em suas dissertações, que parecem desagradar os leitores atuais. 

Mesmo que tratem da moral, as outras duas críticas escolhem abordá-la de forma 

menos enfática, analisando com mais detalhes outros critérios da sua constituição, 

inclusive citando alguns elementos da obra original como negativos e procurando com a 

comparação valorizar o trabalho de Janin. A crítica do Le Constitutionnel é ainda mais 

focada no seu trabalho e na crítica da obra em si, defendendo-a de forma mais radical, 

acusando mais claramente a obra de Richardson de ser ultrapassada para o gosto 

francês. Já a do La Presse fez uma análise mais aberta sobre o gênero romanesco, 

trazendo diversas obras para a discussão. Do outro lado, a crítica da Revue des Romans, 

como uma recolha de críticas que se propõe a ser um guia para os leitores, tratando de 
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textos atuais e obras de mais de um século, como Clarissa, não havendo preocupação 

com a atualidade e os lançamentos mais recentes, tratando com maior reverência a obra 

de Richardson. 

Mesmo com perfis distintos e tratando de edições diferentes é perceptível o 

alinhamento nos critérios críticos utilizados nas três avaliações com os das críticas do 

século XIX, comprovando o que já havia sido dito sobre a concordância dos críticos na 

forma de se avaliar os romances. Além dos elementos que constituem o gênero, como 

autoria, enredo, personagens, a moral também se sobressai nas discussões críticas 

analisadas, já que a capacidade de moralização e instrução estavam entre os elementos 

mais valorizados pelos letrados na primeira metade do século XIX (ABREU, 2014a). 

Considerando que as críticas periódicas acompanham, por interesses 

publicitários, os lançamentos do mercado livreiro e que esses mesmos jornais baseiam-

se na publicação de notícias sobre a atualidade e que levantem nomes relevantes 

naquele momento, é compreensível o destaque para Jules Janin, escritor e homem de 

opinião na imprensa francesa. Aparecem nessas críticas de 1846, dez anos após a 

publicação do primeiro folhetim no La Presse, mudanças claras na forma de se avaliar 

os romances e na percepção do gosto dos leitores, pois favoreceriam obras que tivessem 

um ritmo intenso, assim como a nova tradução de Janin e ao contrário do original de 

Richardson. 
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REFLEXÕES	  SOBRE	  PESQUISA,	  TRANSMISSÃO	  E	  EDIÇÃO	  DE	  TEXTOS	  OU	  UMA	  VIAGEM	  AO	  
UNIVERSO	  DA	  CRÍTICA	  TEXTUAL	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ceila	  Maria	  Ferreira	  (LABEC-‐UFF)	  

	  

	  	  	  	  	  	  Resumo: Este trabalho versa sobre a importância da Crítica Textual para o estudo de fontes 
primárias, como também para a importância de não dissociarmos a materialidade textual do 
plano ideológico. Quanto ao corpus, trabalhamos com fontes da tradição de Papéis Avulsos, de 
Machado de Assis, como também com fontes das narrativas de viagens, de Eça de Queirós. 
Falaremos também sobre a importância da realização de edições críticas para a preservação do 
patrimônio cultural em forma de textos escritos. Nosso objetivo, com este trabalho, foi 
contribuir para a divulgação da importância da Crítica Textual para os estudos de literatura, 
assim como para a divulgação de trabalhos realizados no Laboratório de Ecdótica da 
Universidade Federal Fluminense, o Labec-UFF, como é o caso da edição crítica e comentada 
de Papéis Avulsos, por exemplo. A edição crítica com viés genético das narrativas de viagens 
de Eça de Queirós está sendo realizada sob a coordenação de Carlos Reis, catedrático da 
Universidade de Coimbra e Coordenador da Edição crítica das Obras de Eça de Queirós.  

Palavras-chave: Crítica Textual, Filologia, Ecdótica, Literatura Comparada, Machado de Assis, 
Eça de Queirós.  

 

	  

	  	  	  	  É precisamente “contra a abstração dos textos”, perspectiva adotada por quase 
todas as abordagens de crítica literária do séc. XX e do começo deste, que se vê a 
relevância da crítica filológica. Nela, não se faz a oposição binária entre texto 
físico/material versus texto abstrato; afinal, como aponta Chartier, quando um 
“mesmo texto” muda de suporte, não há apenas uma simples transposição de uma 
massa textual, e sim a recriação de outras coordenadas histórico-culturais que 
implicam outros sentidos. [...] (BORGES/SOUZA, 2012, p. 54). 
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Damos aqui continuidade à viagem ao universo da Filologia. À Filologia, aqui 

entendida como Crítica Textual, assim como nos cursos de Graduação da Universidade 

Federal Fluminense, a UFF, em que todas as habilitações dos cursos de Letras têm a 

disciplina Crítica Textual/Ecdótica I por obrigatória.  

Podemos definir Crítica Textual como o estudo da transmissão de textos e a 

restituição desses textos a uma representação da última redação autoral a partir de fontes 

primárias ou a partir do estudo dessas fontes - sejam elas manuscritas, impressas ou 

eletrônicas -, pois trabalhamos com a Crítica Textual Moderna, ou seja, com aquela que 

trabalha com originais autorais e que, por conta disto, trabalha com arquivos e fontes 

primárias. Além disso, a Crítica Textual estuda a materialidade dos textos, as etapas do 

processo de sua construção e de sua gênese, além de sua recepção, e os aproxima, por 

meio de interpretações e de comentários, ao leitor de hoje e leva a esse público leitor 

informações a respeito de épocas em que tais textos foram editados.  

A Filologia também entendida como Crítica Textual Antiga ou Tradicional já 

trabalhava e continua trabalhando, a partir dos métodos lachmmaniano, bedieriano e 

neolachmmaniano, com arquivos à procura de testemunhos de obras que não possuem 

originais, mas que possuem tradição direta e/ou indireta, apesar de a tradição direta, 

nesse caso, ser constituída de manuscritos apógrafos e de edições impressas realizadas 

sem a intervenção de seus autores ou de suas autoras.  

            A Filologia, nestes dois casos, tem interseções com a Literatura Comparada e é 

de fundamental importância para pesquisas com e sobre textos literários e com fontes 

primárias e é de se estranhar que a Crítica Textual/Filologia não esteja presente nos 

currículos da maior parte dos cursos de Letras do país. 

          Podemos também visitar, para um maior detalhamento do que dissemos e até 

mesmo, para levarmos a vocês, uma parte da história acerca das funções atribuídas à 

Crítica Textual ao longo do tempo, citações das funções da Filologia elencadas por 

Segismundo Spina em Introdução à Edótica (SPINA, 1994, p. 83-84). São elas: a 

função substantiva : “[…] em que ela se concentra no texto para explicá-lo, restituí-lo à 

sua forma genuína e prepará-lo tecnicamente para publicação […]”; a função adjetiva: 

“[…] em que ela deduz do texto, aquilo que não está nele: a sua autoria, a biografia do 

autor, a datação do texto, a sua posição na produção literária do autor e da época, bem 

como a sua avaliação estética (valorização) […]” e a última, a chamada de função 
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transcendente: “em que o texto deixa de ser um fim em si mesmo […] para se 

transformar num instrumento que permite ao filólogo reconstituir a vida espiritual de 

um povo ou de uma comunidade em determinada época.” 

         Sabemos que muito do que está escrito nessas funções – é preciso que se diga: 

publicadas pela primeira vez, na década de 70 do recém-findado século XX -  foi 

colocado em discussão até mesmo pela própria Filologia da atualidade, que, no dizer de 

Ivo Castro, coordenador do Grupo de Trabalho para o Estudo do Espólio e Edição 

crítica da Obra Completa de Fernando Pessoa, apresenta uma característica 

fundamental:  

ainda que não consensual, que é sua recusa de promover resultados absolutos 
e definitivos. O original perdido é irrecuperável. A sua reconstituição, 
mesmo que seja certeira, não tem meios de saber que o é. Os originais 
examinados pelo geneticista apenas revelam uma fracção do proceso criador 
do texto, A intenção autoral é impalpável, só as suas manifestações materiais 
podem ser consideradas. Nenhuma edição crítica é mais que uma “proposta 
de trabalho”, nenhuma encerra definitivamente a forma e a significação de 
um texto. A letra do texto não segrega um sentido literal. Assim como muito 
autor compartilha com outros participantes a responsabilidade final pela 
obra, assim nenhum filólogo trabalha liberto das condições do seu tempo. A 
transcrição é menos uma função do texto que do público a que se destina. E 
assim por diante […] (CASTRO, 1995, p. 6-7). 

   

Há muito que filólogos nos alertam para a necessidade de estudarmos a 

materialidade dos textos, que muito nos auxilia no estudo da sua historicidade, como 

também no de aspectos ideológicos, linguísticos e literários que fazem parte do universo 

da criação, da edição e da recepção da literatura, assim como na preservação do 

patrimônio cultural em forma de textos escritos.  

            Até mesmo para termos pesquisas com bases mais passíveis de verificação, 

como alertam muitos manuais de pesquisas científicas, devemos também estudar a 

história da transmissão de textos e a materialidade desses textos. Em tais estudos, 

pesquisamos e divulgamos também informações a respeito de mediações que os textos 

sofrem no seu processo de publicação.   

 A prática filológica também dialoga com o título deste evento da ABRALIC, 

“Experiências literárias, textualidades contemporâneas”, pois a Filologia, entendida como 

Crítica Textual, há muito que trabalha com o conceito de texto como algo que se 
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transforma inclusive por meio dos tipos de edições em que eles são publicados, 

divulgados através dos tempos. Também não podemos nos esquecer de que parte 

considerável da literatura do passado é publicada, na atualidade, conforme critérios de 

edição vigentes na atualidade, sem que muitas vezes tais critérios sejam explicitados ao 

público leitor, pois, infelizmente, ainda hoje, no Brasil, não é suficientemente divulgada 

nem pela maioria das universidades do país, a importância de conhecê-los, mesmo que o 

seu desconhecimento comprometa a transmissão e o estudo desses textos. Além disso, 

tais critérios podem estar baseados em opções editoriais do passado, que, nos dias de 

hoje, acabam inclusive sofrendo influência dos novos meios digitais de divulgação de 

edição de textos e de novas disciplinas como, por exemplo, a Crítica Genética, que 

valoriza, assim como a Crítica Textual Moderna, o estudo dos manuscritos autógrafos 

autorais e a figura do autor. Outro ponto de importância para nós é a questão da pesquisa 

de textos – inclusive de fontes primárias - no universo da transmissão textual e na 

formação de cânones literários (há poucos dias, foi divulgada a notícia de que foi 

encontrado um livro de Machado de Assis que era desconhecido da maioria dos 

estudiosos da literatura. E, tal obra foi encontrada graças à pesquisa em arquivos e em 

fontes primárias que também é usual na Filologia). Aqui texto e contexto - sobretudo suas 

condições materiais de produção e de publicação - assim como a interação ou diálogo 

entre conceitos necessariamente historicizados são estudados como elementos que 

devemos obrigatoriamente considerar na realização de nossas pesquisas. 

Em relação à obra de Machado de Assis, estamos realizando, pelo Laboratório de 

Ecdótica da UFF – o Labec-UFF - com ajuda de alunos de Graduação da UFF e de uma 

aluna da Pós-Graduação da UERJ, assim como de graduados em Letras pela UFF, uma 

edição crítica de Papéis Avulsos, coletânea de contos realizada por Machado de Assis e 

publicada, em 1882, pela Lombaerts @ C.a. Também, para a realização desse projeto, já 

contamos com uma bolsa de IC da FAPESP, além de bolsas de extensão da PROEX-

UFF, de Desenvolvimento Acadêmico da PROAES-UFF e PIBIC-UFF e CNPq. No 

momento, o projeto conta com três bolsas de Desenvolvimento Acadêmico da PROES-

UFF e uma bolsa PIBIC-CNPq.  

            A maior parte da obra de Machado de Assis já havia passado por edições críticas 

realizadas pela prestigiosa Comissão Machado de Assis. Contudo, nem Papéis Avulsos 

nem Páginas Recolhidas nem obras póstumas de Machado que foram recolhidas por 

Mario de Alencar e por Raimundo Magalhães Junior tiveram suas edições concluídas 
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pela Comissão que leva o nome daquele que está entre os maiores escritores da literatura 

em língua portuguesa.  

           No texto crítico da edição que estamos preparando, recuperamos a lição da edição 

de 1882, com a grafia atualizada como podemos ver no trecho que ora apresentamos:  

        
ADVERTÊNCIA 

 

Este título de Papéis avulsos parece negar ao livro uma 

certa unidade; faz crer que o autor coligiu vários escritos 

de ordem diversa para o fim de os não perder. A verdade 

é essa, sem ser bem essa. Avulsos são eles, mas não vieram 

para aqui como passageiros, que acertam de entrar na 

mesma hospedaria. São pessoas de uma só família, que a 

obrigação do pai fez sentar à mesma mesa. [...]//1 

 

II 

fica alegre, o tempo escoa-se, e o conto da vida acaba 

sem a gente dar por isso. 

Deste modo, venha donde vier o reproche (*), espero 

que daí mesmo virá a absolvição. 

 

MACHADO DE ASSIS. 

Outubro de 1882 

 

O texto crítico procura ser uma representação, inclusive mantendo a formatação 

na medida do possível a formatação, da edição de 1882.2 

Outra questão importante é que a nossa edição irá manter formas de palavras que 

dialogam com jogos entre palavras e ditos populares que estão presentes na referida 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  As barras duplas indicam mudança de página. 	  
2	  Aqui o tipo de letra do texto foi alterado para satisfazer a formatação deste artigo.	  
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obra de Machado de Assis, como por exemplo, entre a palavra doudo e o dito popular 

que é transmitido implicitamente, no conto machadiano pelo Padre Lopes à Dona 

Evarista, esposa do alienista, dr. Simão Bacamarte. É ele:  

― Olhe, D. Evarista, disse-lhe o padre Lopes, 

vigário do lugar, veja se seu marido dá um passeio 

ao Rio de Janeiro. Isso de estudar sempre, sempre, 

não é bom, vira o juízo. (FERREIRA, p. 4).  
 

Na maior parte das edição que circulam hoje de Papéis Avulsos, assim como 

nas que publicaram o conto “O Alienista” em separado, não mantiveram a forma doudo. 

Na maior parte das edições, tal forma foi substituída por doido.   

A respeito da obra queriosiana, estamos realizando, sob a coordenação de Carlos 

Reis, Professor da Universidade de Coimbra e Coordenador da Edição Crítica das Obras 

do autor de O Crime do Padre Amaro, a edição crítica, com viés genético, das 

narrativas de viagens de Eça de Queirós. 

           Assim como a Comissão Machado de Assis contribuiu para a preservação, a 

divulgação e para a transformação do cânone das obras de Machado de Assis, a 

chamada Equipe Eça de Queirós vem contribuindo para preservação da obra de Eça de 

Queirós e para o conhecimento de um novo Eça, como bem salientou um dos capítulos 

finais de Fundamentos da Crítica Textual. Diz ele: 

 

      Graças à vaga de renovação no domínio da crítica textual, hoje o 
leitor médio tem uma ideia muito mais dinâmica e certa das condições 
em que chegaram até nós a obra queirosiana, constituindo um 
conjunto cuja natureza complexa, às vezes tão diferenciada e 
movediça, não podia deixar de influenciar de forma importante a 
interpretação biográfica e literária do autor. (SPAGGIARI/PERUGI, 
2004, p. 224)    

       

Parafraseando, Ivo Castro, em Editar Pessoa, obra publicada em 1990, pela 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, que lembra que é preciso ler Pessoa, mas o que 

Pessoa efetivamente escreveu, dissemos, é preciso ler Machado e Eça, mas ler o que 

eles efetivamente escreveram, até mesmo para termos maior conhecimento de seus 
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processos de criação, além de também da natureza da transmissão de suas obras e, para 

isto, a Crítica Textual e o estudo dos arquivos e das fontes primárias são 

indiscutivelmente fundamentais.  

Para a realização da edição crítica e comentada de Papéis Avulsos, estamos 

trabalhando com cópias digitalizadas de edições de livros e de periódicos que fazem 

parte do acervo da Biblioteca Nacional-RJ, além de cópia da edição de 1937 de Papéis 

Avulsos, pertencente ao acervo da Academia Brasileira de Letras (RJ), como também 

de um exemplar de uma edição sem data daquela obra, pertencente ao acervo do 

Laboratório de Ecdótica da UFF, o Labec-UFF. Vamos começar a voltar a ir à 

Biblioteca Nacional para tentarmos sanar nossas dúvidas de leitura e podermos fechar o 

trabalho de preparação tanto do texto crítico, baseado na edição de 1882, como da 

construção do aparato de variantes que está sendo preparado a partir do cotejo do texto 

crítico com as edições em periódico e com a edições sem data (possivelmente de 1920) 

e de 1937 de Papéis Avulsos. A sem data foi publicada pela famosa Garnier e a de 

1937, pela Jackson. 

É preciso dizer que Papéis Avulsos é formado por uma  “Advertência assinada 

por Machado de Assis e por doze contos e mais um capítulo de notas da lavra do autor. 

A respeito dos contos, são eles: “O Alienista”, “Teoria do Medalhão”, “A Chinela 

Turca”, “Na Arca”, “Dona Benedicta”, “O Segredo do Bonzo”, “O Anel de Polícrates”, 

“O Empréstimo”, “A Sereníssima República”, “O Espelho”, “Uma Visita de 

Alcibíades” e “Verba Testamentária”.   

Tanto a edição sem data como a de 1937 apresentam graves problemas de 

transmissão do texto autoral machadiano e como se não bastassem os erros que 

acrescentam à tradição da obra, mantêm a assinatura de Machado de Assis aos textos 

que abrem aquelas edições, como também a data de 1882 que os fecha, apesar de que 

tais texto, naquelas edições, estarem eivados de sérias modificações em relação ao 

presente na edição saída em vida de Machado de Assis, a de 1882, publicada pela 

Lombarets &C.      

   Só para citarmos algumas dessas modificações, o texto que abre a edição de 

1882 tem o título de ADVERTENCIA e é assinado por Machado de Assis.  
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   Na edição sem data da Garnier, assim como na da Jackson, o texto que abre 

aquelas publicações recebeu o título de PREFACIO, na edição Garnier, e Prefacio, na 

edição da Jackson. As duas edições mantiveram a assinatura de Machado de Assis a 

despeito de cometerem várias modificações no texto autoral, modificações essas que 

foram materializadas após a morte do autor e sem a autorização dele. 

   A edição de Papéis Avulsos realizada pela Jackson muito provavelmente tem 

como modelo a edição da Garnier saída no início do século XX. Vale acrescentar que há 

duas edições da Garnier publicadas naquela época: uma com data (1920) e uma sem 

data, mas possivelmente é uma tiragem da edição de 1920.   

  A edição crítica e comentada que estamos preparando, como já dissemos neste 

trabalho,  apresentará o resultado do cotejo ou comparação entre o texto crítico, as 

edições em periódicos, a edição da Garnier sem data e a da Jackson de 1937 no capítulo 

intitulado Aparato Crítico de Variantes. As diferenças que encontrarmos entre o texto 

publicado nos periódicos e o texto crítico, que tem por modelo a edição de 1882, são, 

muito provavelmente, resultantes do trabalho do autor em relação a seu texto. Contudo, 

as diferenças encontradas no cotejo do texto crítico com a edição sem data da Garnier e 

a edição da Jackson são resultantes do trabalho de terceiros, ou seja, não podem ser 

consideradas como resultantes do trabalho autoral e não devem ser levadas em 

consideração quando estudamos o processo de criação autoral. Podem e devem ser 

estudadas na história da transmissão da obra Papéis Avulsos e este é um dos mais fortes 

motivos que nos levaram a apresentá-las na edição que estamos construindo. O outro 

motivo importante é que a existência dessas edições e a grande quantidade de variantes 

não autorais contidas em suas páginas contribuíram para aumentar a necessidade de se 

fazer uma edição crítica das obras de Machado de Assis.  

Dentre as variantes autorais, podemos dar como exemplo a que ocorre logo no 

primeiro capítulo do conto que abre Papéis Avulsos: “O Alienista”.  No Jornal Ilustrado 

A Estação de 15 de outubro de 1881, lemos a seguintes passagem: “alternando os livros 

com as molestias”.3 Já, em Papéis Avulsos, a passagem aparece assim: “alternando as 

curas com as leituras”.  Trata-se muito provavelmente de uma variante autoral. Na 

passagem presente em Papéis Avulsos, a alteração forma uma rima: curas e leituras. 

Além disso, dialoga também com o sentido de que o ofício do médico é uma espécie de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  A citação do texto entre aspas teve a grafia mantida tal qual a da edição do periódico de 1881.  
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sacerdócio, pois a palavra cura também pode dialogar com o sinônimo de pároco. Na 

lição presente em A Estação, não há, nessa passagem, literalmente a ideia da cura, ela 

ainda será atingida por meio dos livros. 

 Quanto às narrativas de viagens de Eça de Queirós, a sua primeira edição 

impressa se deu 26 anos após a morte do autor de Os Maias e em uma edição em que o 

texto autoral foi bastante modificado pelo responsável por sua fixação: o filho mais 

velho do autor, José Maria. Contudo, as narrativas que estão presentes nas cadernetas e 

nos chamados linguados que hoje se encontram na Biblioteca Nacional de Portugal, em 

Lisboa, foram muito provavelmente escritas em 1869 e em 1870. Na edição de 1926, 

que tem como título não-autoral, O Egypto: notas de viagem, apresenta várias alterações 

também não-autorais e são tão grandes tais alterações que podemos chamar tal edição 

de semiapócrifo. Há também uma outra edição de narrativas de viagens de Eça de 

Queirós que não foram contempladas na edição de 1926. É a de Folhas Soltas, saída em 

1966, cujo texto teve como responsável a filha do autor, dona Maria.   

A edição crítica que estamos construindo vai contribuir para as pesquisas e 

estudos da obra e do fazer literários de Eça de Queirós, assim como para a história da 

transmissão, da obra queirosiana.   

Como podemos perceber, a materialidade dos texto não está dissociada dos seus 

sentidos.  

Entender o texto pelo texto sem levarmos em conta sua materialidade é nos 

negarmos a viajarmos pelo mundo da Crítica Textual e, mais sério ainda: é negarmos a 

historicidade e o princípio tão bem explicado por César Nardelli Cambraia, em 

Introdução à Crítica Textual: que os textos, à medida que são publicados, são 

modificados (CAMBRAIA, 2005, p. 2). E para preservá-los e para conhecermos a 

história da sua transmissão é preciso visitarmos a Crítica Textual.   

 

Referências: 
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“A COLEÇÃO AUTORES AFRICANOS EM PERIÓDICOS”: “UM MAPA DA ÁFRICA 

LITERÁRIA” 

 

Clauber Ribeiro Cruz (UNESP/Assis)1  

Orientador: Dr. Márcio Roberto Pereira (UNESP/Assis) 

 

RESUMO: A partir do acesso ao acervo pessoal do Dr. Fernando Augusto Albuquerque 
Mourão, professor aposentado do curso de Ciências Sociais, da Universidade de São Paulo, 
almejamos evidenciar como a série literária Autores Africanos, da Ática, foi recebida por parte 
da imprensa brasileira e angolana através da análise documental dos seguintes periódicos: O 
Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, Jornal de Angola, Revista Visão e Revista de Angola. 
Deste modo, verificaremos uma das várias histórias que cruzam os mapas literários de Brasil e 
África, visto que autores como José Luandino Vieira, Pepetela, Manuel Lopes, Luís Bernardo 
Honwana, Jofre Rocha, Manuel Ferreira, Valentin-Yves Mudimbe, Arnaldo Santos, Orlando 
Mendes, Nuruddin Farah, Bernard Binlin Dadié, Chinua Achebe, Agostinho Neto, Baltasar 
Lopes, Djibril Tamsir Niane, Cheikh Hamidou Kane, Boaventura Cardoso, Teixeira de Sousa, 
entre outros, são apresentados ao público brasileiro no primeiro projeto literário orgânico 
lançado durante os anos de 1979 e 1991 no país.  
Palavras-chave: Coleção “Autores Africanos”. Fernando A. A. Mourão. Periódicos. 
 

Por meio do acesso ao acervo pessoal do professor Dr. Fernando A. A. Mourão, 

evidenciaremos neste artigo alguns registros acerca das recém-chegadas literaturas 

africanas no Brasil, através da análise documental de parte de alguns periódicos 

selecionados por Mourão ao longo de sua trajetória acadêmica, tais como: O Estado de 

São Paulo, Jornal do Brasil, Jornal de Angola, Revista Visão e Revista de Angola, com 

destaque à recepção da série literária Autores Africanos, da Ática.     

A presença das literaturas africanas no Brasil se manifestou de modo lento e com 

iniciativas isoladas por parte do mercado editorial brasileiro. Somente após as 

transformações sociais e políticas enfrentadas pelo continente africano durante a década 

de 1960, período das lutas anticolonialistas, que as relações entre Brasil e África 

tornaram-se gradativamente mais estreitas. Par tanto, a seguir, destacamos alguns casos.  

                                                                 
1 Doutorando em Letras. Bolsista FAPESP. claubercruz@hotmail.com 
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No período de 1937 e 1949, o escritor angolano Fernando Monteiro de Castro 

Soromenho esteve no Brasil e publicou a obra Terra Morta, pela Casa do Estudante do 

Brasil, em 1949. Com o seu retorno em 1966, lançou mais dois títulos: A Viragem, pela 

Arquimedes Edições, em 1967; e A chaga, pela Civilização Brasileira, no Rio de 

Janeiro, em 1970. Já o escritor cabo-verdiano Luís Romano, que viveu no Rio de 

Janeiro como cônsul honorário de Cabo Verde, publicou o livro Famintos, pela 

Civilização Brasileira, em 1965. 

Entre os títulos lançados, encontramos os de Manuel dos Santos Lima, com o 

romance As Sementes de Liberdade, pela Civilização Brasileira, em 1965; de Fernando 

Costa Andrade, com o Tempo Angolano em Itália, em São Paulo, pela Felman Rêgo, em 

1963. Houve também uma antologia de poetas e contistas africanos, organizada por 

João Alves das Neves, pela Brasiliense, em 1963. Ademais, alguns poemas de 

Agostinho Neto, Léopold Sénghor e Costa Andrade foram publicados esporadicamente. 

Um pouco depois do lançamento dessas obras, a Nova Fronteira divulgou a 

tradução de alguns escritores africanos numa coleção chamada Romances da África, 

entre eles, constam: Um fuzil na mão, um poema no bolso, de Emamnuel Dongala, que 

fora traduzido em 1974 graças à ajuda de um amigo de Carlos Lacerda, que o era dono 

da Nova Fronteira. Após um ano deste lançamento: “[...] Mohammed Mrabet, norte 

americano analfabeto, falante do dialeto que mistura árabe e espanhol de Tânger, teve 

seu relato O Limão, feito por Paul Bowles [...]” (WYLER, 1979, p. 11), traduzido por 

Carlos Lacerda e lançado também nesta coleção.  

Segundo o jornalista Ricardo Porto de Almeida (1979), como a África era um 

assunto ainda pouco explorado no Brasil, a insistência de Carlos Lacerda nas edições, e 

do então diretor da empresa Roberto Riet, não obteve muito sucesso:  

[...] Curiosamente, a coleção encontra-se hoje desativada, uma vez 
que, segundo Maria Alice Bandeira, do departamento editorial da 
Nova Fronteira, “naquela época talvez o público não estivesse 
sensibilizado para a questão dos povos africanos. Foi um fracasso.” 
(ALMEIDA, 1979, p. 33)    

 

Contudo, um pouco antes da morte dos dois incentivadores deste projeto, as 

obras O velho negro e a medalha (1975), de Ferdinand Oyono, e O bebedor de vinho de 

palmeira, de Amos Tutuola (1976), foram publicadas. Ainda houve o lançamento de O 

sol das independências, de Ahmadou Kourouma.  

Durante este período, a Editora Codecri, cujo nome é uma criação dos 

cartunistas Henfil e Jaguar, que significa Comitê de Defesa do Crioléo, também se 
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dedicou à publicação de livros de autores africanos, visto que a empresa tinha uma linha 

editorial de identificação com os países conhecidos como do Terceiro Mundo. Entre os 

livros lançados há Poemas de Angola (1976), de Agostinho Neto.  

Este livro de Neto reúne os poemas que foram lançados em 1975 pela editora 

Cadernos de Capricórnio, de Lobito, em Angola. A edição acompanha um prefácio feito 

por Jorge Amado: Para uma coletânea de poemas de Agostinho Neto. Nele, notamos 

que o escritor brasileiro enfatiza a figura de Neto como guerrilheiro e poeta de alta 

qualidade literária, acentuando a opressão para a qual o país foi submetido, mas também 

a independência conquistada: “Na luta pela independência de Angola, a poesia foi arma 

poderosa manejada por Agostinho Neto. Na selva, tanto quanto a metralhadora, o fuzil, 

o facão, a poesia sustentou o ânimo e alimentou a esperança dos guerrilheiros.” 

(AMADO, 1976, p. 7)   

Apesar dessas significativas iniciativas editoriais, a repercussão das obras foi 

quase imperceptível, visto a pequena recepção dos títulos entre os leitores. Contudo, a 

partir do final dos anos de 1970, a Ática começou a desenvolver o que viria a ser o 

primeiro projeto literário orgânico de uma produção literária africana no Brasil: A 

Coleção “Autores Africanos” (CAA), tecendo uma espécie de mapa literário do 

continente africano, haja vista que a antologia lançou autores representativos de 

diversos países africanos.  

Esta produção efetivou-se através de um convite feito pelo então presidente da 

Ática na época, Anderson Fernandes Dias, ao pesquisador e professor Dr. Fernando 

Mourão, então vinculado à área das Ciências Sociais, da Universidade de São Paulo.  

Mourão organizou uma coleção com os mais expressivos autores das principais 

épocas que marcaram a história da África, desde a literatura oral, fundamentada no 

registro de mitos e lendas, até a “literatura de combate”, desenvolvida a partir das lutas 

de independência. Deste modo, três períodos das produções literárias africanas são 

destacados: a literatura pré-colonial, colonial e pós-colonial, sobre a qual é evidente 

uma maior relação de obras, uma vez que contribuiu para o renascimento da cultura 

africana durante o período.  

Através da reportagem Um mapa da África Literária (1983), do Jornal do 

Brasil, Mourão deu uma entrevista ao jornalista Mário Ponte apresentando a produção 

da CAA, destacando uma espécie de planos de etapas para os lançamentos dos títulos. 

Para tanto, na sequência, acompanharemos como esta divisão foi realizada.  
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Primeiramente, Mourão selecionou obras que possibilitassem um olhar sobre o 

colonialismo português ao leitor brasileiro, tal como o romance A vida verdadeira de 

Domingos Xavier (1979), de Luandino Vieira, que, segundo Mourão, traça um bom 

retrato do colonialismo em Angola. Aliado a uma proposta semelhante, há o romance 

Climbiê (1982), de Bernard Dadié, que na época era o ministro da Cultura da Costa do 

Marfim, ex-colônia francesa.  

Posteriormente, enfatizou os títulos que remetessem a problemas sociais, como: 

Nós Matamos o Cão-tinhoso (1980), de Luís B. Honwana, que retrata a dificuldade 

vivida pelos moçambicanos durante o colonialismo; e dois autores de Cabo Verde, com 

as obras: Os flagelados do vento leste (1979), de Manuel Lopes; Hora di Bai (1980), de 

Manuel Ferreira, que tratam, entre outras questões, do problema da seca no arquipélago. 

 Numa terceira linha, temos a considerada “literatura de combate”, representada, 

sobretudo, por Mayombe (1982), de Pepetela. Quando o livro foi para o prelo no fim 

dos anos 70, não faltou, nas altas esferas políticas do país, quem propusesse a cadeia 

para o autor. Predominou, felizmente, a ala defensora, de forma que em invés do cárcere 

Pepetela foi distinguido, em 1980, com o Prêmio Nacional Angolano de literatura 

(PONTE, 1983, p. 12). A quarta fase, explorou os problemas linguísticos resultantes do 

choque cultural decorrente da colonização, essas características estão presentes em 

Kinaxixe (1981), de Arnaldo Santos; “Mestre” Tamoda (1984), de Uanhenga Xitu; e 

Luuanda (1982), de Luandino Vieira. 

A próxima linha de trabalho abordou o contexto centrado na fase de 

descolonização com as obras Belo Imundo (1981), do escritor zairense Valentin Y. 

Mudimbe, que trata da corrupção dos que chegaram ao poder após a descolonização; 

Gente da Cidade (1983), do nigeriano Cyprian Ekwensi, que evidencia a relação da 

população com o processo de urbanização após a independência.  

Mourão ainda destacou mais três romances, De uma Costela Torta (1982), do 

somaliano Nuruddin Farah, que apresenta a situação da mulher da sociedade 

muçulmana; Sundjata ou a epopeia mandinga (1982), de Djibril T. Niane, do Mali, que 

trata de uma antiga saga africana por volta do século XII; e Portagem (1981), de 

Orlando Mendes. 

Com esta seleção diversificada de escritores, corrobora-se uma das intenções da 

série literária, traçar um mapeamento das literaturas africanas com vistas à sua 

divulgação no Brasil. Por conta disso, a produção dos elementos que compõem todas as 

informações extratextuais, tais como: biografia, bibliografia, glossários, notas de 
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rodapé, capas, orelhas de página, prefácios, introduções, foram cuidadosamente 

preparados pelo diretor da coleção, uma vez que estas obras estavam chegando ao Brasil 

pela primeira vez. 

Além do mais, a Ática já estava presente no mercado editorial brasileiro com 

esta característica, isto é, tanto os livros didáticos quanto os paradidáticos, sobretudo as 

séries literárias, eram confeccionados dentro de um padrão escolar, beneficiando o 

trabalho do professor e do aluno. Assim sendo, com o lema “A voz de um Povo”, a CAA 

foi lançada em 1979 e permaneceu ativa até o ano de 1991. Entre os doze anos de 

vigência da antologia, ocorreram alguns hiatos em virtude de problemas internos na 

empresa. No total, foram lançadas 27 obras, na sua maioria romances e contos; há um 

livro de poesia, Sagrada Esperança, de Agostinho Neto.    

Deste modo, com a chegada desta antologia, alguns autores foram convidados a 

virem ao Brasil pela própria Ática ou mesmo por alguns centros de estudos 

universitários para falarem de suas obras, bem como ao Centro de Estudos Africanos, da 

Universidade de São Paulo, que teve com um de seus fundadores/diretores o próprio 

professor Fernando Mourão.  

Em decorrência disso, parte da mídia impressa brasileira e mesmo a angolana (a 

qual tivemos contato com o material do acervo pessoal de Mourão) divulgam algumas 

reportagens acerca do assunto. Para tanto, veremos alguns casos de agora em diante. 

Entre um dos primeiros relatos sobre a produção africana no Brasil encontrados 

no acervo de Mourão, verificamos uma reportagem de março de 1977, do Jornal do 

Brasil, intitulada O Colóquio de Lagos: educação e civilização negra, por Roberto 

Pontual. Na matéria, o repórter apresenta informações sobre a cobertura do II Festival 

Mundial de Arte e Cultura Negra e Africana, realizado em Lagos, na Nigéria. Com o 

retorno ao Brasil, Pontual entrevistou o professor Mourão, que também fora ao Festival 

como coordenador da participação brasileira em um dos colóquios. Para tanto, foi 

realizada uma entrevista com o pesquisador com o título Fernando Mourão – O Brasil 

na Presença Africana. 

   Entre os assuntos tratados, destacamos as discussões em torno da origem e da 

importância dos festivais artísticos, visto que as produções africanas foram colocadas no 

centro de discussão, pois, desta maneira, seria possível conhecê-las mais 

profundamente: “[...] A escolha do tema para esse primeiro colóquio não foi, portanto, 

um excesso de refinamento, já que, como bem sabiam os seus organizadores, conhecer o 
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íntimo da arte africana é dispor da chave para a filosofia africana.” (PONTUAL, 1977, 

p. 5).   

A fim de nos auxiliar na recomposição da presença das literaturas africanas no 

Brasil, continuamos a nossa busca pelos periódicos no acervo de Mourão e, desta vez, 

encontramos uma longa reportagem feita na Revista Visão, do dia 18 de setembro de 

1978, intitulada Ouçamos as vozes d’África, com a seguinte manchete: “A literatura 

africana de expressão portuguesa começa a interessar os universitários. Tudo indica que 

brevemente ela estará chegando às mãos do grande público”.  

Como uma espécie de prenúncio à produção da Ática, que viria no ano seguinte, 

a reportagem traz ao longo da matéria poemas de Osvaldo Alcântara, de Cabo Verde 

(pseudônimo de Baltasar Lopes); de Maria Manuela Margarido, de São Tomé e 

Príncipe; de Marcelino dos Santos, de Moçambique; um excerto do romance Nós, os do 

Makulusu, de Luandino Vieira, de Angola; e um conto do angolano Agostinho Neto - A 

Náusea.  

Inicialmente, a reportagem frisa uma redescoberta da África no Brasil, 

canalizada pelas relações das literaturas comparadas como um eixo fundamental para 

uma melhor aplicação da área de pesquisa em língua portuguesa, especialmente a partir 

da XXX Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, realizada em 

julho de 1978: 

A comunicação assinada pelos paulistas Benjamin Abdala Júnior, 
Maria Aparecida Santilli, Nádia Batella Gotlib e Nelly Novaes Coelho 
insistia nas vantagens de se alargar o campo de pesquisa literária, 
abrigando novas diversidades de expressões em língua portuguesa. E, 
a título de sugestão, apontavam métodos comparativos para cotejar a 
literatura brasileira, portuguesa e africana, sem privilégios 
colonialistas ou outros preconceitos. Sem a vertente africana, segundo 
os professores, a pesquisa seria parcial. O tripé ficaria capenga, pois 
quem fizer vista grossa pra a recém-chegada literatura da África estará 
elidindo um regime sutil mas não menos eficaz de influência com 
prejuízos científicos. (FIGUEIREDO, 1978, p. 118) 

 

No que diz respeito ao campo editorial, João Sá da Costa assinala que muito 

pouco tinha sido feito, reiterando a publicação de Poemas de Angola, de Agostinho 

Neto, pela Codecri (1978, p. 121-122). Já de acordo com a pesquisadora Maria Santilli 

(1978, p. 124), da USP, a produção literária africana já oferecia na época uma 

quantidade de obras consideráveis que poderiam reforçar os estudos luso-afro-

brasileiros. Para tanto, cita uma série de obras e autores representativos de Cabo Verde, 

Moçambique e Angola na matéria. 
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 No dia 10 de novembro de 1979, o Jornal do Brasil lançou a matéria A Ática 

retoma um programa iniciado pela Nova Fronteira, na qual é reforçado o percurso das 

produções literárias africanas lançadas no Brasil, com destaque inicial às obras da Nova 

Fronteira, e posteriormente à série então inaugurada pela Ática. Com o subtítulo, O 

mapa da África em meia centena de romances atuais, corrobora-se a proposta de 

divulgação de obras que compusessem um repertório da África literária, tal como 

observa Mourão: um dos motivos para se realizar série foi justamente por conta desse 

“boom”, que levou a editora Heinemann, da Inglaterra, por exemplo, a publicar 

inúmeros livros africanos. Outro foi a criação de Centros Acadêmicos especializados em 

assuntos africanos, em diversas universidades brasileiras, o que representava um 

mercado potencial (WYLER, 1979, p. 11).  

  Após 15 dias do lançamento da matéria anterior, no dia 25 de novembro de 

1979, o jornal O Estado de S. Paulo apresentou a reportagem Brasil descobre a 

literatura africana. E logo no primeiro parágrafo, encontramos informações sobre a 

produção da Ática, reiterando o pioneirismo da antologia, visto a organicidade do 

projeto: “[...] Esta iniciativa editorial cristaliza todas as esparsas tentativas anteriores, 

efetuadas por raros editores, de mostrar a nova realidade africana.” (ALMEIDA, 1979, 

p. 33).  

 Na matéria, Mourão salienta que havia alguns pontos dos títulos da antologia 

que poderiam cativar o público brasileiro, tais como: o ideal de vivência africana, visto 

que está fora dos esquemas dos países desenvolvidos, aproximando, por sua vez, os 

espaços narrativos; a linguagem simples, espontânea, sem a contaminação da teoria 

literária (ALMEIDA, 1979, p. 33).   

Seguindo nesta esteira, no dia 7 de novembro de 1982, O Estado de S. Paulo 

lançou a reportagem África, a autodescoberta de uma cultura, na qual foi abordada uma 

espécie de nova descoberta do continente africano através de obras publicadas no Brasil, 

porque discutem as diversas questões relacionadas aos países pelas perspectivas dos 

seus próprios autores. Além dos trabalhos isolados realizados por outras editoras, há 

uma atenção à organicidade da produção da Ática novamente: 

[...] e de maneira mais orgânica, aqueles que integram a Coleção 
Autores Africanos, da Editora Ática, já com 15 títulos publicados, de 
escritores como José Luandino Vieira, Pepetela, Jofre Rocha, Arnaldo 
Santos e Boaventura Cardoso (Angola); Manuel Lopes e Manuel 
Ferreira (Cabo Verde); Luís Bernardo Honwana e Orlando Mendes 
(Moçambique); V. Y. Mudimbe (Zaire); Nuruddin Farah (Somália); 
Bernard B. Dadié (Costa do Marfim); e Djibril Tamsir Niane 
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(Senegal). Os próximos lançamentos apresentarão autores da Nigéria e 
Tunísia, além dos novos nomes do Senegal. (MENGOZZI, 1982, p. 
43) 

 

Com isso, temos a reiteração da proposta da Ática: apresentar ao leitor brasileiro 

um panorama da “África literária”. Para tanto, outras produções pertencentes a este 

segmento são integradas, como: História Social da Literatura Portuguesa, de Benjamin 

Abdala e Maria Aparecida Paschoalin, na qual há um apêndice sobre as modernas 

literaturas africanas de língua portuguesa. E também a tradução de quatro dos oito livros 

da História Geral da África, projeto organizado pelo Comitê Científico patrocinado 

pela UNESCO e do qual Mourão fez parte.  

Em virtude da recorrência do assunto entre os periódicos do período, 

verificamos o acervo digital da Biblioteca Nacional (a Hemeroteca Digital) e 

encontramos diversas menções à CAA no Jornal do Brasil. Com esta busca, 

evidenciamos a divulgação dos lançamentos dos livros da antologia “Autores 

Africanos” entre 1980 e 1990. As notas eram compostas com breves sinopses das obras 

e o valor para compra. No dia 10/05/97, as obras Mayombe e Yaka, de Pepetela, 

ganharam uma pequena nota no meio da página 2, devida à premiação do escritor ao 

Prêmio Camões de Literatura, salientando tanto o acerto da Ática com a escolha das 

obras, quanto o apoio do periódico às divulgações dos títulos.  

Pelo fato de uma maior proximidade de Fernando Mourão com Angola, quer 

geograficamente quer nos assuntos relacionados à pesquisa, encontramos algumas 

reportagens no Jornal de Angola em seu acervo, principalmente sobre a presença das 

literaturas africanas e sua divulgação no Brasil. As matérias estão localizadas na sua 

maioria na seção do Suplemento Cultural Vida e Cultura. Entre as manchetes, temos: 

Fernando Mourão e como se dá a conhecer África no Brasil; Prof. Fernando Mourão 

em Angola; A autonomia das literaturas africanas e a sua divulgação no Brasil: o caso 

de Angola; e Identidade cultural africana – ficção e realidade.  

 As matérias apresentam uma notável apreciação pelo trabalho desenvolvido por 

Mourão, que no mestrado e na livre-docência dedicou-se aos estudos da sociedade 

angolana, sobretudo pela cidade de Luanda. Ademais, corroboram-se as várias frentes 

de trabalho do pesquisador: diretor na CAA; diretor do Centro de Estudos Africanos 

(CEA), da USP; coordenador da Revista África – iniciativa do próprio CEA -, entre 

outras.  
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Na matéria Fernando Mourão e como se dá a conhecer África no Brasil 

(entrevista realizada em duas edições do jornal: de 14 a 21 e de 21 a 28 de agosto de 

1983a/b), temos inicialmente um parte que salienta a recuperação do reconhecimento da 

história africana diante dos processos de assimilação cultural europeia, preconizada 

pelos centros de estudos em Portugal e pela Casa dos Estudantes do Império, a partir do 

ponto de vista de Mourão, que vivenciou este contexto como aluno do curso de direito 

em Coimbra.  

Posteriormente, com o retorno de Mourão ao Brasil (em 1960), a entrevista 

enfoca os trabalhos realizados pelo intelectual no país, tais como o pioneirismo no CEA 

e da Revista África, lançada em janeiro do ano de 1978.   

Já a segunda reportagem, há o destaque à estrutura formada pelo CEA em São 

Paulo, com uma foto do acervo e os cursos já oferecidos na área de estudo, tanto na 

graduação como na pós-graduação, como: Sociologia da África Negra, Poder e Política 

da África Negra, A Literatura Portuguesa e os seus Desdobramentos Ultramarinos: a 

poesia e o conto cabo-verdiano e angolano, entre outras.  

Entre as viagens de Mourão a Angola para coletar dados para sua pesquisa, o 

Jornal de Angola (de 18 a 25 de março de 1984) o acompanhou, destacando a seguinte 

manchete: “Fernando Mourão, que aproveita esta viagem para rever velhos amigos ao 

tempo da Casa dos Estudantes do Impéri (CEI), vem fazer as últimas pesquisas sobre 

um trabalho sobre a cidade de Luanda”. (AMÉRICO, 1984, n.p.).  

Ainda nesta matéria, Prof. Fernando Mourão em Angola, o pesquisador salienta 

o interesse dos alunos brasileiros pelos autores angolanos, entre eles, temos: Arnaldo 

Santos, Luandino Vieira, Pepetela e Uanhenga Xitu. Este grupo de escritores nos revela 

a importância da CAA na formação de uma massa crítica brasileira acerca do assunto, 

visto que a produção da Ática forneceu o primeiro material mais completo das 

literaturas africanas no país. 

No Jornal de Angola de 30/06/1985, há uma reportagem feita pelo próprio 

Mourão à seção Vida e Cultura: A autonomia das literaturas africanas e a sua 

divulgação no Brasil: o caso de Angola. Além da manchete, há na capa quatro livros 

angolanos lançados no Brasil pela CAA: Luuanda, de Luandino Vieira; Dizanga dia 

Muenhu, de Boaventura Cardoso; Mayombe, de Pepetela; e Estórias do Musseque, de 

Jofre Rocha. 

Mourão faz uma breve reconstrução do percurso das literaturas africanas em 

busca de sua autonomia, passando pelos centros culturais europeus, centros de estudos 

783

MUSEU1076
Pencil



10 
 

africanos e pela CEI. Paralelamente, o pesquisador destacou as publicações que 

ajudaram nessa empreitada, como o Caderno de Poesia Negra de Expressão 

Portuguesa (1953), organizado por Mário Pinto de Andrade e José Francisco Tenreiro; 

e a Antologia de Poesia Negra (1959), organizada também por Mário de Andrade.  

A Présence Africaine e a CEI foram espaços editoriais fundamentais para a 

circulação dos textos pelos países europeus, visto que parte dos autores africanos 

conseguiram lançar algumas de suas obras, entre eles, destacam-se: Viriato da Cruz, 

António Jacinto, Agostinho Neto, Arnaldo Santos, Henrique Abranches, Costa Andrade, 

Manuel Lima, Mário António, Alda do Espírito Santo, Noémia de Sousa, entre outros. 

Com essa matéria, certificamos que a produção da CAA auxiliou na divulgação desses 

escritores no Brasil.   

Na última reportagem que destacaremos neste artigo, analisamos uma matéria 

feita na Revista Angola, de 08/1983: Brasil descobre literatura angolana. Através de 

uma entrevista feita com Mourão, percebemos novamente que o projeto da Ática foi o 

que pela primeira vez divulgou de modo esquemático parte da produção africana no 

Brasil. Concomitantemente, o surgimento dos centros de estudos no Rio de Janeiro, 

Bahia e São Paulo, intensificaram o interesse pela área: “Neste momento começam a 

surgir teses com base em autores africanos e, dentre os angolanos, nomeadamente, 

Luadino Vieira e Pepetela. (GONÇALVES, 1983c, p. 56) 

Com um ambiente propício ao debate, alguns escritores são convidados a virem 

ao país, sobretudo os de língua comum. E este procedimento também ocorreu com 

Mourão, que foi convidado a palestrar sobre o assunto em alguns lugares, tanto que, a 

convite de Antônio Houaiss, Mourão fez uma exposição na Academia Brasileira de 

Letras sobre a CAA, e ainda proferiu uma palestra, na qual defendeu a inclusão dos 

estudos das literaturas africanas de língua portuguesa no Brasil. 

Com o subtítulo O papel positivo da Ática, a matéria segue mostrando como este 

projeto tem viabilizado uma melhor divulgação, em especial, dos autores de Angola no 

país: “Na realidade, até ao dia em que o Dr. Anderson convidou Fernando Mourão para 

coordenar a coleção de autores africanos, a literatura do nosso continente não tinha nem 

conquistado espaço nem ganho grande interesse junto do público.” (GONÇALVES, 

1983c, p. 57). 

   Assim sendo, percebemos um enfoque positivo de parte da mídia brasileira 

com a chegada dessas produções, destacando o percurso evolutivo da participação do 

mercado editorial nacional, mesmo que ainda com uma produtividade em baixa escala. 
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O papel da Ática como a primeira empresa a investir a longo prazo em uma série 

literária africana também foi bastante destacado nas reportagens, mostrando a relevância 

deste empreendimento para o desenvolvimento dos estudos literários africanos no 

Brasil. 

  Há de se levar em consideração que a produção de autores africanos ainda é 

divulgada de modo tímido em nossa contemporaneidade, mesmo com a criação da Lei 

de 2003 (10.639), que incentivaria um espaço mais focalizado aos estudos afro-

brasileiros, o setor livreiro ainda não alcançou uma receptividade estável no mercado 

nacional.  

A CAA foi um projeto de tamanha envergadura que até o momento corrente não 

encontramos um material que conseguisse superá-lo em termos qualitativos, isto é: a 

lista de autores e livros selecionada é de uma diversidade notável. Além disso, a 

preparação dos elementos externos ao texto literário caracteriza a coleção como um 

material que auxilia o leitor a inserir-se neste universo ficcional.  

Desta maneira, a CAA deixou um legado relevante à área de estudos, ao 

fomentar um espaço mais profícuo no que tange à inserção dos escritores africanos no 

Brasil. Embora a antologia não tenha seguido adiante com a sua produção, encerrando-

se em 1991, outras editoras começaram a lançar diferentes autores africanos no país, o 

que de algum modo vincula-se com a iniciativa pioneira da Ática, pois sem este 

primeiro passo, talvez, ainda não tivéssemos alcançado essa nova etapa. 

Com isso, autores como Mia Couto, Ondjaki, Pepetela, Agualusa, Paulina 

Chiziane, Ruy Duarte de Carvalho e Luandino já tiveram e ainda têm algumas de suas 

obras editadas pela Companhia das Letras, Leya, Língua Geral e outras. Outro setor que 

também se beneficiou com a vinda das literaturas africanas foi o acadêmico, tanto que o 

interesse nas disciplinas ofertadas e o número crescente das pesquisas mostram este 

novo panorama da área no Brasil. Bem como o crescente espaço para debates literários, 

históricos e de outras áreas de estudos nos congressos, encontros e seminários. 

Por fim, a produção da Ática foi o resultado de um trabalho realizado pela 

parceria entre Anderson Fernandes e Fernando Mourão, os quais estavam envolvidos 

com questões vinculadas ao continente africano e tinham o desejo que promover as 

produções dos escritores em nosso país. E com a repercussão evidenciada neste artigo 

por meio dos periódicos nacionais e angolanos, claramente observamos que este desejo 

foi alcançado, uma vez que a série literária contribuiu significativamente para a 

disseminação dos autores africanos no Brasil.  
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O ARQUIVO CLARICE LISPECTOR 

 
Emiliano Mastache (UERJ) 

 

O presente texto é resultado da depuração e análise detalhada do arquivo de Clarice 

Lispector que se encontra tanto na Fundação Casa Rui Barbosa quanto no Instituto 

Moreira Salles.  

 O objetivo principal tem sido pôr à prova a seguinte hipótese: na progressão do 

trabalho literário de Clarice Lispector acontece uma radicalização da escritura, e passa 

do que se pode conceber como um “escrevo”, a um “escrevo?”. Isto, de maneira muito 

esquemática, porém, levando em conta que uma hipótese tal, supõe diversos 

desdobramentos.  

Desde já é importantíssimo mencionar que a hipótese tem pelo menos duas 

vertentes ou dimensões. A primeira tem a ver com a literatura em geral; mais 

especificamente com a chamada literatura “moderna”, na medida em que se pode 

afirmar que, ao menos no romance, desde o século XVIII com Sterne e talvez mesmo 

desde O Quixote, a escritura é parte da encenação ou um tópico que vai ganhando cada 

vez mais força ao passo do tempo. Nesse primeiro sentido então, Clarice Lispector, 

digamos, teria retomado a tradição (“escrevo”) e a teria radicalizado (“escrevo?”). 

 Ora, acontece que essa mesma radicalização pode ser pensada ao interior da 

própria obra de Lispector, isto é, não é absurdo imaginar que isso foi o que aconteceu na 

progressão dos seus romances, até o ponto em que a escritura chega a um “escrevo?”, 

particularmente em textos como Água viva e A hora da estrela. 

 Dessa forma, a hipótese abriu a necessidade de consultar o arquivo com o fim de 

buscar fazê-la observável ou determinar se isso é possível e em quais documentos. 
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 O primeiro passo então foi realizar uma depuração atenta de todos aqueles 

documentos em que fosse observável a escrita em geral, não só a sua intensificação. Isto 

é, o trabalho não foi realizado diretamente com os documentos, mas com os registros 

eletrônicos ou as bases de dados de ambos os arquivos. Nesse sentido, deve ser 

salientado que a diferencia entre um e outro arquivo, é muito marcante. Se, no Instituto 

Moreira Salles, a informação é apresentada de maneira clara e com rapidez, já no caso 

da Fundação Casa Rui Barbosa o sistema é lento e confuso. Se o pesquisador não presta 

a atenção devida, não é raro que parte da informação ou diversos documentos fiquem 

ignorados ou desconhecidos. Ademais a quantidade de documentos que resguarda um 

arquivo em comparação com o outro, é também muito marcante.  

 A Fundação Casa Rui Barbosa, segundo o sistema eletrônico de pesquisa, conta 

com 983 registros a respeito da entrada “Clarice Lispector”, enquanto o Instituo Moreira 

Salles conta apenas com 302 documentos perfeitamente classificados e ordenados. 

 Como se pode advertir, no primeiro caso foi necessário, então, um amplo e 

minucioso esforço de distinção e separação desse enorme conjunto de registros.  

 O alvo central foi, como já se assinalou, detectar todos aqueles documentos que 

tivessem uma possível relação com a hipótese, isto é, os documentos em que a escritura, 

digamos, “em andamento” ou “em reflexividade” fosse observável. Se realizou um 

registro por áreas e tipos de documentos de maneira que a totalidade dos mesmos (983) 

pudesse ser ordenada e então articulada com a hipótese. Ora, muito cedo foi necessário 

separar as referências de livros – pouco mais de 500 referências, só na FCRB – e se 

passou à detecção dos documentos de importância para a pesquisa nas referências 

restantes. 

 De maneira resumida, são 76 documentos que têm relação com a hipótese de 

trabalho, na FCRB. Todos eles pertencem a uma categoria chamada “Produção 

intelectual”, estabelecida pela própria FCRB. Até este momento não se sabe o conteúdo 

de tais documentos, porém obviamente fazem pensar que talvez o processo de escrita de 

Clarice Lispector seja observável neles. 

 Por outro lado, existe outra categoria chamada “Documentos suplementares”, 

entre eles destacam, mais 20 documentos. Se esse rubro é importante é porque nos 

registros aparece o seguinte enunciado entre aspas: “datilografado com emendas”, a 

respeito de todos eles; o que permite supor que ali se abre uma área de observação da 

escrita. De igual forma, os 20 documentos serão revisados para determinar se têm 

alguma utilidade em relação com a hipótese.  
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 Ora, é preciso dizer que toda a correspondência que se encontra no FCRB já foi 

lida e revisada integralmente. Nesse sentido, é importante destacar que há uma série de 

cartas do ano 1969, que Clarice Lispector encaminhou para o seu filho Paulo durante a 

estadia dele nos Estados Unidos, nas quais há pelo menos dois aspectos de suma 

importância para a escrita. 

 O primeiro é que algumas estão datilografadas e outras escritas a mão, mas um 

detalhe curioso é que em todas se abre um jogo entre as duas formas de escrita, porque a 

escritora, no caso de cartas datilografadas não deixava de colocar no final, à mão, 

alguma frase breve de despedida ou simplesmente a expressão “tua mãe”. Ademais, há 

pelos menos duas cartas em que a caligrafia de Clarice Lispector é absolutamente 

descomposta, desalinhada, difícil de ler e desordenada na sua forma, embora não no 

conteúdo. O contrário se oberva numa carta dirigida aos seus sogros no ano de 48, 

enviada para o Brasil desde Europa e datada no dia 19 de outubro de 1948, em que a 

caligrafia é extraordinariamente cuidada, ordenada e até caberia dizer, “bonitinha”. E 

chama a atenção que se faz um uso muito preciso da acentuação, da pontuação e dos 

signos gráficos quase de todo tipo. Porém, há um segundo aspecto que não deixa de ser 

inquietante. 

 É o fato de que a própria Clarice, naquelas cartas dirigidas ao seu filho Paulo, 

trata explicitamente da forma da escrita e faz reparos ou pede desculpas porque sabe e 

reconhece que a sua caligrafia é ruim.  

Em carta de 10 de março de 1969, diz: “Estou sem vontade de escrever a 

máquina e sai uma letra horrível”. Em algum momento até chega a dizer a Paulo que 

está fazendo grandes esforços por melhorar a sua escrita à mão e até celebra alguns 

avanços. Em carta sem data, mas no mesmo contexto das outras, diz: “Meu gafanhoto 

eu deveria escrever a máquina mas estou fazendo exercícios para poder escrever a mão, 

o que nas entrevistas me é muito útil”.
1 E em carta do no mês de junho do mesmo 1969 

diz: “Meu querido, ando normalmente fatigada por excesso de trabalho manual. Esse é 

um dos motivos porque lhe escrevo menos. (Veja como minha letra melhorou).” 

 Já em outras, confessa que não se sente à vontade para escrever, mesmo à 

maquina. Em carta de 7 de maio de 1969, diz a seu filho Paulo: “...vai ser uma luta 

saber quem ganha no seguinte páreo: quem escreve pior a máquina. Acho que vou 

ganhar, pois tem dias então que eu escrevo pedras.” 

                                                             
1
 Lembre-se que a Clarice realizou uma série de entrevistas a artistas, escritores e pessoalidades públicas 

para a revista Manchete. 
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Ora, isto que pode parecer não mais que uma ocorrência do momento, ganhará 

uma enorme transcendência, cinco ou seis anos depois, no último romance publicado 

em vida, A hora da estrela. Com efeito, ali acontece uma inesperada relação entre 

escrever e esculpir, ou mais bem, como os trechos citados nas cartas o mostram, entre 

escrever e o “trabalho manual”. Este ponto será desenvolvido com maior detalhe nos 

próximos meses, mas vale a pena lembrar algum trecho nesse sentido. Por exemplo: “É 

que a esta história falta melodia cantábile. O seu ritmo é as vezes descompassado. E tem 

fatos. Apaixonei-me subitamente por fatos sem literatura – fatos são pedras duras e agir 

está me interessando mais do que pensar, de fatos não há como fugir.” (16) 

 Isto é de uma grande transcendência porque abre uma fenda em que é possível 

obervar a Clarice Lispector numa reflexividade a respeito do puro ato de escrever, isto 

é, na dimensão prática e físico-material que supõe a escrita. Claro, isto não permite 

afirmar mecanicamente que a mesma coisa acontecia com a escritura criativa ou 

“literária”, mas mostra, muito ao contrário do que comumente se pode chegar a 

imaginar, que a escrita podia ser sim um empecilho, uma paixão – no sentido de 

“padecimento” –, uma luta e até um aborrecimento. Em outras palavras, essa escrita 

contra a vontade, como feita “por força maior” não pode ser ignorada justamente em 

relação com uma intensificação ou uma radicalização da escritura – como dirá em 

algum momento de A hora da estrela: 

  

Por que escrevo? Antes de tudo porque captei o espírito da língua e assim às vezes a 
forma é que faz conteúdo. Escrevo portanto não por causa da nordestina mas por motivo 
grave de “força maior”, como se diz nos requerimentos oficiais, por “força de lei”. (1998: 
18) 
 

Contudo, essa escrita visualmente desalinhada e desordenada nas cartas ao seu filho 

Paulo, deve ser reavaliada em função do acidente que a escritora sofreu no seu 

apartamento em 1966. Um incêndio que, como bem é sabido, lhe feriu grandemente a 

mão direita – com a que escrevia – e que a deixou com grandes consequências que 

dificultaram a escrita os seguintes anos. Isto provocou que Clarice Lispector procurasse 

uma assistente que a ajudasse a ordenar e datilografar muitos dos seus escritos.2 

 Ora, se isto foi mesmo dessa forma, é necessário considerá-lo precisamente em 

relação à hipótese apresentada, pois uma intensificação da escrita pode ter, em parte, 

                                                             
2
 Na mesma carta já mencionada com data de junho de 1969, a escritora diz: “Arranjei uma secretaria 

para bater a maquina as minhas coisas.” Tudo parece indicar que essa secretaria era Olga Borelli. 
Repare-se que o ato de datilografar era para a escritora, nesse momento, também um incômodo.  

790

MUSEU1076
Pencil



5 
 

explicação na impossibilidade de escrever, seja à máquina ou à mão. Em outras 

palavras, a prolixidade que Clarice Lispector desenvolveu nas primeiras duas décadas 

desde que publicou o seu primeiro romance, e que chegou ao máximo com as 400 

páginas de A maçã no escuro, provavelmente teria continuado se o acidente não tivesse 

ocorrido.  

 Mas tudo isto merece uma reflexão mais profunda, porque não é possível ignorar 

que a escritora teve uma continuidade a respeito das crônicas e dos contos. E, por outro 

lado, é necessário lembrar que depois de A maçã no escuro, publicado em 1961, os 

seguintes romances são A paixão segundo G. H., em 1964, e Uma aprendizagem ou o 

livro dos prazeres, em 1969. Ambos os romances muito mais próximos na forma e na 

extensão aos últimos três: Água viva, A hora da estrela e o romance póstumo, Um sopro 

de vida. 

 Nesse sentido é preciso lembrar que Clarice Lispector acostumava trabalhar sob 

o “método” de copiar uma e outra vez os seus romances, procurando fazer correções, 

acrescentar coisas ou até reescrever trechos. Ao menos isso é o que afirma uma das mais 

importantes biógrafas da escritora, Nadia Batella Gotlib, ao assinalar que: 

  

“O ano [1948] se abre com uma grande novidade: em carta a Bluma [...] a escritora 
comunica estar esperando seu primeiro filho. Enquanto trabalhava para pôr o ponto final 
em seu terceiro romance que lhe custara os últimos três anos, tendo sido “copiado” pela 
autora mais de 20 vezes, método que usava ao elaborar um livro...” (site do IMS) 
 

 

Porém, é muito mais importante a confirmação desse “método” pela própria Lispector, 

mas não a respeito de A cidade sitiada – seu terceiro romance – se não a respeito do 

quarto, A maçã no escuro. Em carta de 7 de maio de 1956, diz a Fernando Sabino: 

“Estou copiando o meu romance por assim dizer, terminado” (2011: 121), precisamente 

como uma espécie de última versão-revisão. 

 Além disso, é de grande importância destacar algo que pode passar 

desapercebido. É o fato de que copiar um escrito, à mão ou à máquina, era possível 

graças aos meios técnicos da época. Em outras palavras, se tinham dois objetos 

materiais, isto é, duas folhas, uma junto com a outra, e podiam então ser olhadas 

simultaneamente, e por isso corrigidas e rescritas. Na atualidade, com o computador, 

isto tem mudado de maneira radical. Sim, ainda é possível copiar no processador de 

textos um texto que está em papel, mas é preciso reconhecer que hoje poucas pessoas o 
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fazem ou o fariam, na medida em que isso requer que o texto esteja impresso e na 

medida em que atualmente é possível já prescindir do papel. Esta mudança é muito mais 

transcendente do que se quer pensar, e o é, simples e rápido, porque precisamente 

desmaterializa a escritura ou a faz prescindir do mais importante suporte material que a 

escritura já teve em toda a sua história: o papel. Dessa forma, é preciso repensar as 

“técnicas” de escrita exercidas por Clarice Lispector e as possibilidades e 

impossibilidades que produziam, mas sobretudo, as implicações que tinham justamente 

para um “escrevo” radicalizado na forma “escrevo?” 

 Por outro lado, é preciso reavaliar a questão da dificuldade física para escrever 

em relação à intensificação da escrita em outro sentido. 

 Ou seja, é possível conceber precisamente essa dificuldade, a partir do acidente 

sofrido por Clarice Lispector, como um dos detonantes da radicalização da escrita, 

apenas pelo simples fato de que estender-se ao escrever seguramente acrescentaria as 

moléstias e as dores. Mas, ao mesmo tempo, é preciso salientar que uma circunstância 

como essa necessariamente recolocava o ato mesmo de escrever, quer dizer, tinha que 

ser visto, pensado e vivido de outra forma. Se isto foi assim, a mão ferida que se 

recusava a escrever, bem pôde criar uma tensão ao contrário do que ditava a vontade. 

Ou para dizê-lo de outro modo, o conflito que acontecia entre a mão e a vontade talvez 

chegou a concretizar-se precisamente na forma: “escrevo?”. 

 Seja como for, não é pertinente ignorar a dimensão física e sensível e depois, 

emocional, que isto poderia gerar justamente em uma escritora como Clarice Lispector. 

 

Outras cartas  

 

Como é lógico, na correspondência com o amigo, Fernando Sabino, existe uma grande 

quantidade de alusões e referências explícitas à escrita, tanto a respeito das dificuldades 

que em diversos momentos ia achando a escritora, quanto em forma de comentários 

feitos ao acaso. Por exemplo, em carta de 1946, Clarice diz: 

 

Interrompi mesmo o trabalho, minha impressão é de que é para sempre. 
 Que coisa está me acontecendo não sei dizer. Já me perdi em tantos pensamentos que se 
afinal eu pudesse fazer uma confissão que salvasse tudo, não saberia fazer. Era preciso 
que alguém desse as primeiras palavras ou todas pra mim. (2011: 35) 
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O que não é estranho, se uma anedota na forma de lembrança, que contará para Sabino 

em carta de agosto de 1946, se lê com atenção. A escritora diz: 

 

Você sabe, quando eu queria entrar na Faculdade, papai não queria e eu soube que ele 
tinha dito à minha irmã que não queria porque tinha medo que eu terminasse pensando 
demais e me exaltando. Não foi a Faculdade evidentemente que me deixou assim. Mas 
agora compreendo tanto o que ele queria dizer. Uma vez ele disse: se eu escrevesse, 
escreveria um livro sobre um homem que viu que se tinha perdido. (2011: 50) 
 

  

É por isso que não poucos comentários desse tipo podem parecer irrelevantes ou 

menores, mas é preciso tomar com cuidado cada um deles. É o caso, por exemplo, do 

seguinte comentário. Clarice diz: 

 

Depois fui no dia 4 de janeiro a Paris e voltei no dia 4 de fevereiro. Queria escrever de lá, 
contando as impressões bem frescas, mas caí na bobagem de querer juntar mais 
impressões ainda, e acontece de novo que só posso resumir ou tomar um ar detestável de 
descrição, que não seria detestável se eu soubesse descrever. (2011: 74) 
 

 

Isso que parece um simples comentário do seu quotidiano, no final ganha uma dimensão 

precisamente escritural inesperada. Enfim, se trechos como esse são lidos simplesmente 

como parte de uma carta, isto é, feitos ao acaso, se pode perder o que tem a ver 

precisamente com a escritura. Nesse sentido, lembre-se que o Lukács escreveu um 

estudo que exatamente se chama “Narra ou Descrever?”, que tem uma profunda relação 

como o que aqui se tem nomeado uma radicalização da escritura. Confrontem-se as 

palavras de Lispector com o seguinte trecho de Lukács: 

 

Em uma narração é lógico que se fale apenas daqueles aspectos de uma coisa que são 
importantes para as funções que a coisa assume no ato humano concreto em que figura. 
Todas as coisas apresentam em si mesmas uma infinidade de qualidades. Se o escritor que 
se limita a descrever aquilo que vai observando tem a ambição de reproduzir de modo 
completo a presença objetiva da coisa, dois caminhos lhe estão ao alcance: 1) ou renuncia 
de todo a qualquer princípio seletivo e se dedica ao trabalho de Sísifo de exprimir em 
palavras um número infinito de qualidades; 2) ou, então, da preferência aos aspectos mais 
espontaneamente adaptados à descrição, porém mais superficiais da cosia. 
 De qualquer modo, o fato de se perder a ligação (própria da narração) entre as coisas e a 
função que elas assumem em concretos acontecimentos humanos implica na perda de 
significação artística das coisas. (70-71) 
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Não esquecemos que Lispector, nessa carta, está falando do seu quotidiano e não de 

questões literárias. Porém, o reconhecimento de que não sabia descrever, sem dúvida é 

de grande importância precisamente pelas consequências que tem em relação com a 

escrita literária. 

Ora, essa complexa questão será trabalhada assim que se termine a revisão dos 

documentos nos arquivos. Por enquanto, continuamos a reportar o que tem a ver com o 

arquivo. 

 Retomando o fio: Assim como já foi lida toda a correspondência que se encontra 

na FCRB, igualmente foram já revisadas as rubricas restantes. 

 Nesse sentido, há uma pasta na qual se reúne uma grande diversidade de folhas 

escritas por Clarice Lispector. Leva, por isso, o nome de “Notas”. Entre esses 

documentos, vários chamam a atenção. Por um lado, há pelo menos quatro esboços de 

narrações; os chamamos dessa forma porque são histórias sem terminar e merecem ser 

analisados com detalhe. Em segundo lugar, aparece também a comparação de trechos 

que a própria Lispector fez da tradução francesa de Perto do Coração Selvagem, mesma 

que a deixou muito inconformada pelas inexatidões e erros maiúsculos que foram 

cometidos. Por outro lado, há varias folhas em que aparecem trechos tanto de dois 

contos quanto de Água viva. De maneira que são documentos privilegiados para a 

observação da escrita. Finalmente, existe um pequeno caderno de notas a lápis que 

ainda não foi lido, mas que também contem trechos do que parecem ser textos literários. 

Todo esse material será revisado em relação à hipótese. 

 Finalmente, serão deixados para pesquisas posteriores todas aquelas rubricas que 

tem a ver com artigos críticos sobre a obra da escritora e que ela mesma foi recopilando 

ao passo do tempo, sejam artigos de jornal ou artigos feitos por terceiros. 

 Tem-se então um total de 96 documentos a consultar nos próximos meses, aos 

quais devem acrescentar-se os 5 manuscritos que resguarda o acervo do IMS. Os aquis 

são: versão manuscrita de Água viva, de A bela e a fera, de Um sopro de vida e de A 

hora da estrela. Mais um caderno de anotações de viagem dos anos 40. Sem esquecer, 

claro, o outro caderno de notas que se encontra na FCRB. 

 Sempre tendo presente a hipótese: a radicalização da escritura: 

 “Escrevo?”... 
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PERCURSOS AMARILIANOS: ANTOLOGIAS E REVISTAS LITERÁRIAS 
NO DESENVOLVIMENTO DA ESCRITURA DE ORLANDA AMARÍLIS 
 

Fabiana Miraz de Freitas Grecco (UNESP/FAPESP) 
 

RESUMO: A contista cabo-verdiana Orlanda Amarílis estreou no cenário literário em 1944, com a 
publicação de um texto crítico que promovia a igualdade dos gêneros, sob o título “Acerca da 
Mulher”. Da revista Certeza (1940) passou a publicar, em Portugal, frequentemente os seus contos 
em antologias e revistas literárias. Os temas dessas narrativas são tanto excepcionais quanto 
cotidianos e relacionam-se diretamente à memória das vivências em Cabo Verde e as preocupações 
sociais, as diferenças entre as classes e a posição da mulher nessas esferas da sociedade. Suas 
publicações avulsas compreende as décadas de 1970 a 1990. No entanto, o público atual não dispõe 
facilmente dessas publicações, ficando restritos somente aos livros de contos, também já esgotados. 
Ao recolhermos os documentos relativos às publicações avulsas da contista cabo-verdiana, 
publicados em antologias e revistas literárias, partimos da necessidade de agrupá-los em uma 
antologia sólida, tomando como ponto de partida a comparação entre as versões iniciais e as ditas 
definitivas.  Ainda, averiguamos que, para além dos fatores sociais e políticos, há uma regra de 
escritura que se torna evidente quando comparamos esses textos inaugurais com aqueles que depois 
se tornariam parte de um livro de contos organizado pela própria escritora. Os processos de 
escritura de Orlanda Amarílis são descortinados quando se seguem os seus percursos nas antologias 
e revistas de literatura em língua portuguesa. Levando em consideração a noção de que um 
periódico é ao mesmo tempo objeto de análise e fonte, colaborando, assim, para a reconstrução 
histórica necessária para abordar determinada obra, propomos aqui traçar um percurso amariliano.  

 
PALAVRAS-CHAVE: fontes primárias; contos; antología; literatura cabo-verdiana. 
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A escritora cabo-verdiana Orlanda Amarílis nasceu em Assomada, cidade situada no 

conselho de Santa Catarina, na ilha de Santiago, Cabo Verde, a 8 de outubro de 1924. Viveu 
a maior parte de sua vida fora do arquipélago, tendo terminado os estudos do Magistério 
Primário em Goa, na Índia e, depois, se formado em Pedagogia pela Faculdade de Letras de 
Lisboa, onde se estabeleceu. Ainda, na década de 1990, Amarílis ministrou aulas de língua 
cabo-verdiana no programa de Letras da Universidade Católica Portuguesa, também em 
Lisboa, sob a égide “O Regresso das Caravelas”. A sua obra está dispersa em revistas como 
Certeza (Cabo Verde 1944- 1946), Colóquio Letras e Loreto 13 (Portugal) e no jornal O 
Heraldo (Goa/Índia), por exemplo, e em antologias literárias, quais sejam: Escrita e 
Combate (1976); Contos – O campo da palavra (1985); Fantástico no Feminino (1985), 
entre outras. Além da obra dispersa, Amarílis tem publicado três livros de contos: Cais do 
Sodré té Salamansa (1974), Ilhéu dos Pássaros (1982), A casa dos mastros (1989).  

Amarílis criou uma nova maneira de tratar as questões do exílio, da diáspora e da 
insularidade próprios do povo caboverdiano, recorrendo às tradições africanas, suas crenças 
religiosas e ao bilinguismo (língua portuguesa e a língua cabo-verdiana) a fim de expressar 
literariamente a sua identidade. Assim, testemunha-se, por meio da sua escrita, o esmiuçar 
do cotidiano em Cabo Verde, como também de personagens que questionam e buscam a sua 
identidade em um espaço alheio e distante, recorrendo à memória para trazer à tona a sua 
casa, a sua pátria.  

A mulher cabo-verdiana tem importância na transmissão da cultura crioula e pela 
fixação da tradição oral. Nesse aspecto, Orlanda se insere entre essas mulheres, “que 
contam histórias de mulheres dentro da História do seu país. Daí a força da construção de 
suas personagens femininas” (TUTIKIAN 2007, p. 239). Não é por acaso que, na literatura, 
as mulheres cabo-verdianas constituem o maior número de autores com publicações 
periódicas. A intromissão da mulher no espaço ficcional de Orlanda Amarílis ocorre, 
portanto, a partir de “confissões insuspeitas” derivadas da “devassa de vidas”, que, no 
contexto cabo-verdiano, está fatalmente relacionada ao exílio e à insularidade. Nas próprias 
palavras da autora “é um mundo feminino, não deliberadamente escolhido. Mulheres 
saltam para a escrita à revelia” (TUTIKIAN, 1999, p. 145).  
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Orlanda reitera que, como resultado dessa condição de exílio e insularidade, afirma-
se a “desilusão, o desencanto e a presença do fantástico”, pois esses elementos “fazem parte 
do nosso imaginário cotidiano” (1997, p. 145).  Como conclui Jane Tutikian, o fantástico 
em Orlanda é “a apreensão mesma da realidade africana, onde é típico que seu aspecto 
sobrenatural seja tomado por real e natural, numa ligação entre cultura e realidade regidas 
por qualidades mágicas” (apud TUTIKIAN, 2007, p. 245).  

Apesar de estabelecer determinados temas essenciais que se relacionam com a vida 
em Cabo Verde, Amarílis emprega quase sempre forças sobrenaturais, aproximando sua 
literatura da chamada fantástica, mas também projeta a sua escrita na tentativa de que 
formem, quando unidos os contos em livro, uma unidade de conjunto, à moda de Edgar 
Alan Poe: “Um livro de contos, para mim, terá de ter uma determinada unidade de 
conjunto. Por exemplo, num livro de Edgar Poe, sabendo que em princípio são de terror, em 
cada um deles sente-se uma ténue ligação entre os contos. Ou estarei enganada? Além da do 
tema em si” (LABAN, 1992, p. 274). 

Além de procurar uma unidade de conjunto, que estruturaria os seus livros de contos, 
a escritora em entrevista a Michel Laban, no ano de 1992, declara muito rapidamente sobre 
o processo de escritura de seus contos, que são feitos “com pequenas interrupções para 
respirar, mas todos de um jacto. Com o Ilhéu dos Pássaros aconteceu o mesmo. Fi-los de 
seguida” (LABAN, 1992, p. 273).  

A relação de Orlanda com as memórias e as roturas que se instauraram em sua escrita, 
quando ela, ao praticar tal ato, passa a ser o outro, que são todos os cabo-verdianos, faz 
com que perca a sua própria identidade para identificar-se com aquele todo coletivo. Diante 
dessa explicação podemos perceber a grande quantidade de personagens femininas em suas 
narrativas, que nada mais são que o resultado desse deslocar-se de si mesma, ou seja, a 
coletividade de que faz parte, é necessariamente o saldo resultante de todas aquelas 
interferências que atingem o seu país de origem: as sobras, o que resta são as mulheres 
lutando em um ambiente desfavorável: 

 
No desbravar da escrita quase tudo nos surpreende, sem jamais avaliarmos 
ou adivinharmos se erupções suspeitas no discurso literário ou se do 
envolvimento da gama de mulheres espreitando e, sorrateiramente, 
intrometendo-se no espaço ficcional, seriam, na verdade, aqueles seres 
que queríamos dele fizessem parte. Transbordam no instante em que 
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somos impelidas para a devassa de vidas, de emoções, quando clareiras 
inesperadas nos surgem sob o nosso olhar. A nós próprias, surpreende 
ainda, no percurso do deslizar da pena, sem jamais cuidar que, pela 
calada, confissões insuspeitas espreitarão no comenos de alguma 
desordenação, chamemo-la assim, indo emaranhar-se no seio das nossas 
conjecturas. E somos atirados, nós mulheres e homens escritores, para a 
confissão de sensações e verdades sobrepostas no escorrer de anos, de 
dias, de estar e conviver (TUTIKIAN, 1999, p. 139). 

 
A língua cabo-verdiana, por sua vez, também é uma das protagonistas dessas 

histórias, está presente em quase todas as narrativas. Como resultado providencial da 
necessidade de se criar uma língua para o comércio e as relações entre escravos e colonos, a 
língua crioula nasce da articulação do português arcaico com inúmeros dialetos africanos. É 
a convivência entre essa língua mestiça e a língua portuguesa tida como oficial, mas 
somente falada por um número irrisório da população do arquipélago, que tece o discurso 
narrativo dos contos de Orlanda.  

Assim como a insularidade, a diáspora e a condição da mulher, a língua crioula 
também se faz presente nesses contos, não em sua forma pura, mas mesclada ao português, 
revelando muito da maneira como Amarílis compõe sua escritura, ou seja, há na “imagem 
da costura ou tecedura (...) uma produção artesanal, restrita aos papeares domésticos”, que 
contribui para a comparação da articulação da linguagem oral com os antigos griots 
africanos (ABDAL Jr., 2003, p. 297). 

Muitas análises têm sido feitas por diversos pesquisadores das literaturas africanas de 
língua portuguesa sobre o fator do bilinguismo e do uso do crioulo em Orlanda Amarílis. 
No entanto, apenas recorreremos ao que a própria autora relata sobre o uso e os 
mecanismos de composição de sua escrita, no que tange ao costurar das línguas portuguesa 
e cabo-verdiana. A diferenciação dessa linguagem original presente nas narrativas 
amarilianas não está vincada num uso excessivo da língua africana, mas no modo como se 
fala o português nas ilhas, com um ritmo próprio, com pequenas inclusões de algumas 
palavras daquela nova língua, assim, afirma Orlanda em entrevista a Ana Maria Martinho:  

 
Nunca escrevo em crioulo, mas há muitas maneiras de dizer que são 
típicas de lá. Aplico certas palavras como o faria em crioulo, embora use o 
português. Por exemplo, prefiro dizer engoniada do que agoniada ou 
aborrecida. E a própria estrutura das frases sai com uma fluidez diferente, 
o tom recriado vem do crioulo. No fundo nós falamos muito assim e as 
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pessoas identificam-se com os meus textos também por isso, creio. No 
nosso contexto está certo (MARTINHO, 2001, p. 186). 
  

Em entrevista a Danny Spínola, Orlanda, novamente questionada sobre o uso da 
língua cabo-verdiana em suas narrativas breves, explica que a inclusão da sua língua 
materna foi a maneira mais imediata que encontrou de manter contato com Cabo Verde, de 
não perder as memórias da sua terra-mãe: 

 
Bem, essas expressões, usai-as de saudade. Sabe, alguém que está há 20 
anos sem ir à sua terra, então o reencontro com o crioulo, fui escrevendo e 
envolvendo alguns vocábulos para sentir mais a minha escrita. É uma 
coisa terrível estar muito tempo longe da terra, terra-mãe como nós 
dizemos. E depois voltar lá algumas vezes, pronto, vem a tranquilidade; 
parece que é o mar que se acalmou depois das ondas bravias soltarem-se, 
e que é um desassossego (não sou Fernando Pessoa, não é?). Depois, 
pronto, acalmamos. E eu sinto que em outras escritas que eu tenho feito 
(chamo-as escritas, não sei o espaço que elas ocupam), mas de qualquer 
maneira eu já me realizei com esses três livros e tenho ainda outras coisas. 
Agora a vontade de falar crioulo é muito forte, porque o crioulo é a nossa 
língua-mãe. É a língua que nós herdamos das amas e dos pais, porque em 
casa só falamos o crioulo. Só se fala português nas escolas com os 
professores, porque, de resto, se estamos no pátio das escolas a brincar, 
falamos o crioulo, que é o que nos sabe bem, que nos dá satisfação plena, 
completa. E para uma criança ou uma jovem, cortar-lhe o crioulo, seria 
amputá-la” (SPÍNOLA, 2004, p. 265).  

 
Deleuze e Guattari, ao trabalharem a obra de Franz Kafka em “Kafka – Por uma 

Literatura Menor” (2003) apontam o uso da língua nas literaturas menores como 
instrumento político. Aqui, a língua é também instrumento político, da forma como aparece 
estruturada nas narrativas de Orlanda, demonstrando a desterritorialização da língua 
portuguesa em Cabo Verde. Ao passo que em Kafka a desterritorialização ocorre na língua 
alemã falada em Praga, o uso da língua crioula, resultado das várias línguas africanas de 
indefinidas partes do continente, mesclado à língua portuguesa tida como “língua de papel”, 
oficializada pela colonização, gerará na narrativa de Orlanda Amarílis, o que Deleuze e 
Guattari chamam na obra de Kafka de “enriquecer artificialmente a língua”. Dessa forma, 
assim como o escritor de Praga, Amarílis opta por enriquecer o português oficial, 
mesclando-o a língua cabo-verdiana ainda não formalizada, aplicando-o em suas narrativas. 
O uso das línguas maiores, por autores que pertencem à minoria, para escreverem suas 

800

MUSEU1076
Pencil



6 
 

literaturas, é um ato revolucionário. A língua nos contos amarilianos possui tanto uma 
conotação social quanto política: 
 

 Do ponto de vista ideológico, a produção literária em crioulo ou, melhor 
dizendo, com o uso do crioulo, passa pela fase lírica, às vezes portadora 
de uma conotação social, e pela fase marcadamente ideológica, de 
protesto e de invenção política. O texto amariliano permeia as duas fases 
ao trazer consigo a essencialidade e o caráter de um povo marcado pelo 
temperamento amorável e pela nostalgia, a nostalgia de quem parte, a 
tristeza de quem fica (Idem).  

  
O que Orlanda Amarílis retira do crioulo cabo-verdiano é o léxico, empregando-o 

estrategicamente no decorrer de seus contos. Portanto, a literatura de Amarílis é estruturada 
de forma que todos elementos constitutivos de sua escritura irão convergir no uso da língua.  

 
 

1.1.  Antologia Necessária: compreendendo o percurso literário de Orlanda 
Amarílis 

 
A importância da obra de Orlanda Amarílis no meio acadêmico brasileiro, de acordo 

com as comparações a nomes imprescindíveis de nossa literatura, como Lygia Fagundes 
Teles, Clarice Lispector e também a nomes da literatura portuguesa, como Sophia de Mello 
Breyner Andresen e Lydia Jorge, demonstram que muito em comum tem seus contos com 
aqueles que fazem parte do nosso cânone literário. Essa aproximação valorosa qualifica e 
coloca a sua literatura numa posição de igualdade perante a literatura canônica brasileira e 
portuguesa, fazendo com que seja pertinente a acessibilidade a sua obra no Brasil. Dessa 
forma, propusemos a elaboração de uma antologia dos contos amarilianos para o leitor 
brasileiro, a fim de expandir para além do âmbito acadêmico dos cursos de Letras das 
universidades brasileiras, a sua riqueza para o aprendizado da diversidade cultural, das 
relações de semelhança das culturas africanas, em língua portuguesa, com a brasileira.  

Dentro da proposta de recolher por completo a sua produção literária, nos dedicamos 
à busca dos textos teatrais da autora premiados em Goa, na Índia, que tratavam das castas 
daquela sociedade. No entanto a pesquisa nesses documentos foram infrutíferas.  As peças 
teatrais de Orlanda encenadas na Radio Goa na década de 1950, não foram publicadas, e 
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segundo documentos curriculares da autoras, cedidos a nós por seu filho Hernani Ferreira, 
contam anotações da própria contista onde lê-se: “Por graça não publicável”. No “Boletim 
da Emissora de Goa”, organizado por seu marido Manuel Ferreira, não consta nenhum dos 
textos teatrais referidos, embora haja um grande volume de críticas sobre a literatura em 
Goa, Portugal e Cabo Verde realizadas por ele. Os textos de caráter didático-pedagógico 
produzidos por Orlanda em Goa e possivelmente publicados pelo Jornal “O Heraldo”, 
também não foram localizados até este momento da pesquisa, ficando, assim, a fase goesa 
da produção da escritora, com uma lacuna que possivelmente não poderá ser preenchida.      

Amarílis participou ativamente nas antologias e revistas literárias desde a década de 
70 até os anos 90, precisamente em Portugal. Essa intensa participação na cena literária 
portuguesa é verificada nas inúmeras contribuições da autora a essas organizações 
literárias, às quais recorreremos para atestar nossas formulações acerca da produção da 
autora. Ao recolhermos os documentos relativos às publicações avulsas da contista cabo-
verdiana, averiguamos que há uma regra quanto a elas em revistas e antologias. 
Normalmente, Amarílis publicava primeiro as narrativas naqueles órgãos, e quando atingia 
um determinado número de contos, os reunia em livros, como se pode extrair de seu 
testemunho na entrevista a Danny Spínola: “há uns meses recomecei a escrever e já tenho 
três contos prontos, e quando tiver sete, que é o meu número cabalístico, eu então ponho o 
livro cá fora. Tem de ser sete de cada vez” (SPÍNOLA, 2004, p. 261). Os seus três livros de 
contos tiveram cada um sete narrativas, respeitando outra particularidade de sua escrita, 
além da unidade de composição à moda de Edgar Alan Poe, uma realidade “cabalística” 
aparece para caracterizar o seu projeto de escritura.  

Para uma maior compreenção do percurso amariliano nas revistas e antologías 
literárias, apresentaremos nos parágrafos seguintes a participação da escritora em cada um 
desses órgãos, descrevendo a intenção e a importância deles no cenário literário português, 
ressaltando suas ideologias e propostas, a fim de contextualizar a produção da contista.    

A revista Colóquio-Letras, iniciada no ano de 1971, resultante do encerramento e 
cisão da antiga Revista Colóquio, Revista de Artes e Letras, que descrevemos acima. Teve 
como diretores Hernâni Cidade e Jacinto do Prado Coelho em seus primeiros números e 
procurou obedecer às mesmas diretrizes gerais da Colóquio antiga, mas adicionando a 
preocupação com as perspectivas e métodos atuais e salientando a preocupação na 
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divulgação das literaturas de língua portuguesa: brasileira, africana, galega e portuguesa. 
Mostra, ainda, a preocupação com os processos da escritura, empenhando-se em 
“reproduzir com a maior fidelidade manuscritos, dactiloscritos, capas e páginas 
de primeiras edições, documentos e fotografias, no sentido de dar a conhecer directamente 
os processos de escrita e edição e de reconstituir os respectivos ambientes” 
(COLÓQUIO/LETRAS, 2006, p. 07).  

No ano de 1977, em seu 39º número, é publicado o conto de Orlanda Amarílis, 
intitulado Canal Gelado. Esse número contou com a participação maciça de grandes nomes 
da literatura africana, tais como o próprio marido da autora Manuel Ferreira, Corsino 
Fortes, Gabriel Mariano e José Craveirinha. Na contra-capa da revista observa-se em nota 
“Novos colaboradores”, uma pequena biografia de Amarílis. Esta é a única colaboração da 
escritora nessa revista.   

A publicação na antologia Afecto às Letras – Homenagem da Literatura Portuguesa 
Contemporânea a Jacinto do Prado Coelho, de 1984, foi destinada a festejar os 40 anos de 
atividade docente de Jacinto do Prado Coelho, da Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa e diretor das revistas Colóquio, Revista de Artes e Letras e Colóquio-Letras. No 
prefácio, David Mourão-Ferreira, discorre sobre os grandes feitos do professor, destacando 
a sua grande personalidade, que foi responsável por abolir as fronteiras entre os estudos 
linguísticos e os estudos literários em Portugal. Nessa antologia, dentre uns cem números 
de escritores como Agustina Bessa-Luís, Ana Hatherly, Eugénio de Andrade, Lídia Jorge, 
Manuel Ferreira e Nuno Júdice, por exemplo, Orlanda colabora com o conto “Tosca”, 
escrito em Bristol, Inglaterra em 1984.  

A Loreto 13, Revista da Associação Portuguesa de Escritores, teve por diretores 
Maria Velho da Costa (1978) e Casimiro de Brito (1979-1981) e recebeu esse nome por ter 
sua sede na Rua do Loreto, nº 13, em Lisboa. A autora publicou o conto “Requiem”, no 
número 04 da revista, de 1980, posteriormente publicado no livro de contos Ilhéu dos 
Pássaros, 1982, cujo manuscrito foi publicado na Antologia O Texto Manuscrito, de 1975, 
sob o título Alegoria. A revista tinha como proposta abarcar todas as áreas da e sobre a 
literatura, assim desejava o editorial da revista, em 1979: 
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O que nós queremos é abrir, como diria António Ramos Rosa, 
“abrir não sei que espaço, romper, abrir”. E, no entanto, apesar do 
peso do acaso, julgamos saber o espaço. A área, todas as áreas da (e 
sobre a) literatura: o textos e os seus prefixos, referentes e 
fronteiras; os nomes e o uso que fazem da linguagem; as relações 
que através dela se tecem com o mundo, a história, o inconsciente; 
memórias e utopias; incontáveis variantes microcósmicas, 
carregadas de sentido e som, mas ao mesmo tempo autónomas... 
Essa, entre outras, a área do literário. Procuraremos visita-la (dá-la a 
ler) em todos os sentidos (LORETO 13, 1979). 
 

 
Essa revista foi composta pelos escritores da Associação Portuguesa de Escritores 

que foi precedida pela Sociedade Portuguesa de Escritores, inaugurada no ano de 1956 e 
nesse primeiro momento foi presidida por Aquilino Ribeiro. As decisões em participações 
internacionais como na COMES – Comunità Europea degli Scrittori – organismo criado em 
Nápoles no ano de 1958, que foi responsável por ativar o diálogo entre os escritores do 
leste e oeste europeus durante a guerra fria –, também passavam pelas reuniões e 
consequentes decisões dos membros da SPE. O ingresso de Manuel Ferreira como um dos 
diretores portugueses da COMES, também foi decidido em uma reunião da SPE.  

Em Onde o mar acaba- Antologia de poesia e prosa sobre as descobertas, de 1991, 
organizada pelo P.E.N Clube Português e cuja apresentação é assinada por Ana Hatherly, 
tem-se uma publicação voltada para o tema dos descobrimentos, e formada pelos poetas e 
prosadores contemporâneos e membros do clube, que resultou de uma proposta oferecida 
pelo poeta Casimiro de Brito à sua direção. A formação dessa antologia seguia o programa 
de celebração dos descobrimentos portugueses, mas permitia um alargamento do conceito 
de descoberta, englobando “múltiplos aspectos da criatividade traduzida em escrita” 
(HATHERLY, 1991, p. 11). Orlanda colabora com o conto “Josefa de Sta Maria nas Ilhas 
de Cabo Verde achadas pelo piloto Diogo Gomes pelo Genovês Antonioto Usodimare 
companheiro de Cadamosto no ano de 1460”, abrindo a sessão de prosa. Ainda no âmbito 
das celebrações dos descobrimentos, temos a Revista Oceanos, dirigida por António Mega 
Ferreira e José Sarmento de Matos, da Comissão Nacional para as Comemorações dos 
Descobrimentos. Em abril de 1992, no nº 10 da revista, Orlanda Amarílis publicará 
novamente o conto “Josefa de Sta Maria”, uma espécie de conto epistolar.  
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O texto “Mutações”, publicado na revista Vértice, nº55, do ano de 1993, é outro 
conto que não consta em nenhum livro de contos da autora, posterior à publicação de Josefa 
de Sta Maria nas Ilhas de Cabo Verde achadas pelo piloto Diogo Gomes pelo Genovês 
Antonioto Usodimare companheiro de Cadamosto no ano de 1460, em 1991. Por isso é de 
extrema importância para a composição desta pesquisa, visto que propusemos abordar os 
textos dispersos da autora. Outro texto de suma importância para as análises a serem 
apresentadas sobre o corpus reunido refere-se ao conto “Alegoria”, publicado em sua forma 
manuscrita na antologia intitulada O Texto Manuscrito, 1975.    

Orlanda, na maioria das publicações referidas preferia publicar os contos inéditos 
naquelas compilações até constituírem ao longo dos anos um número relativo de textos para 
a reunião deles em livro. Ademais, há muita prática de leitura, que consiste em suas 
variantes – as modificações dos contos nas antologias e revistas – se compararmos os 
contos dispersos e aqueles agrupados em livros. Essas comparações estão em 
desenvolvimento e serão bastante clarificadoras para a compreenção da obra amariliana no 
Brasil.   
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A ASSOCIAÇÃO DOS NOVOS E IMPRENSA DE BELÉM A SERVIÇO DA 
INVENÇÃO DO MODERNISMO PARAENSE 

 
José Francisco da Silva Queiroz1 (UFPA) 

Gunter Karl Pressler2 (UFPA) 
 
Resumo: Qualquer proposta de estudo historiográfico que se pretenda investigar a literatura 
produzida no Brasil no início do século XX tem a necessidade de confirmar as “narrativas” que 

tratam do “triunfo do modernismo brasileiro”. Como metodologia inconsciente todo pesquisador 
inicia seu trabalho investigativo reafirmando a vitória dos valores estéticos de vanguarda sobre a 
literatura “acadêmica”. Nas últimas décadas vários estudos foram publicados dando conta da 

integração ou da adesão das “províncias brasileiras” ao movimento reformador prenunciado pela 
Semana de Arte Moderna e institucionalizado nos Cursos de Letras. Recentes pesquisas compõem 
a tentativa de dar visibilidade a outros “modernismos”, que agora devidamente catalogados 
comporiam uma grande e hegemônica narrativa da modernização cultural brasileira. Unindo-se a 
esse espírito de celebração da “democratização do avanço literário” algumas teses de doutorado 
elegeram, dentro do cenário cultural de Belém do Pará, a Associação dos Novos (1920 – 1931) 
como o órgão precursor da novidade literária na Amazônia. Nesse artigo fazemos uma breve 
apresentação das principais referências que retomam a memória da Associação dos Novos sem, 
contudo, comprovar com fontes primárias a relevância desse grêmio literário no processo de 
produção de uma literatura que apresentou uma ruptura com o passado literário paraense e 
brasileiro.  
 
Palavras-chave: Historiografia, fontes primárias, modernismo. 
 
Introdução 
 

Mesmo que a crise da produção de Histórias da Literatura já tenha sido apontada 

desde o final da década de 60 estudos com esse objetivo ainda continuam sendo feitos. 

Apesar de todo alarmismo crítico os novos manuais prosseguem despertando polêmicas e 

valendo-se, alguns deles, pela inserção ou pela reavaliação de autores dentro de um 

espectro cronológico. O potencial de uma pesquisa historiográfica não reside mais na 
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2 Professor de Teoria Literária da Universidade Federal do Pará (Graduação) e do Programa de Pós-
Graduação em Letras – Belém e do Programa de Pós-Graduação em Linguagens e Saberes da Amazônia – 
Bragança. 
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abrangência de séculos de produção “literária”, nem mesmo no apanhado informativo 

sobre a vida de seus autores, muito menos na busca por ideais nacionais.  

A função de uma História da Literatura deve ser a de discutir o cânone instituído 

por trabalhos “tradicionais”, firmando-se como uma investigação que reconheça além da 

recepção de livros, a circulação de propostas estéticas que interferem e modificam a 

própria concepção de criação literária. Assumir essa maior complexidade de uma 

investigação historiográfica incide na ampliação do conceito de fenômeno literário; o que 

nos permitiria trazer para semelhante discussão a análise da correspondência dos autores, 

os paratextos das obras, a crítica jornalística e finalmente a recepção feita dentro do 

ambiente acadêmico. A investigação que se vale apenas da triangulação autor-obra-público 

mostra-se incapaz de explicar ausências e permanências dentro do ensino sistematizado da 

literatura nacional.  

No caso da literatura produzida à margem das grandes capitais culturais brasileiras 

a sua recepção costuma ser tendenciosa, e na maioria das vezes, excludente. O que se 

chama de “história da literatura brasileira” é somente uma redução que interessa evidenciar 

alguns centros culturais e os estudiosos que ali residem. A Amazônia, “um subúrbio 

abandonado do Brasil”, como escreveu Raul Bopp em carta a Joaquim Inojosa, permanece 

“à margem da história”, título do livro póstumo de Euclides da Cunha, autor que contribuiu 

mesmo sem querer para a formação de uma ideia negativa sobre as capitais do Norte do 

Brasil. Com a literatura produzida durante as transformações trazidas pelo Modernismo a 

Amazônia passou a existir como motivo literário a partir das obras Macunaíma (1928) e 

Cobra Norato (1931); e elas parecem bastar para a representação desse espaço geográfico 

dentro do debate e da história literária, o que nos levaria a pensar que nada do foi 

produzido em Belém, por exemplo, tenha valor literário ao ser comparado a esses dois 

livros.  

As poucas referências à vida literária paraense ficam por conta de alguns ensaios e 

crônicas de autoria de Peregrino Júnior e de Raul Bopp. Os dois escritores tiveram a 

experiência de morar em Belém, dialogando com grupos intelectuais da cidade e ao saírem 

dessa capital fixando residência anos depois no Rio de Janeiro, onde o futuro os reservaria 

a eleição ao silogeu da Academia Brasileira de Letras, tornaram ambos no elo entre a 

“selva” e a “civilização”. Com o ensaio Modernismo (1969), Peregrino Júnior compôs o 

parágrafo antológico sempre citado por pesquisadores do Modernismo brasileiro na 

tentativa de suprir a falta de conhecimento sobre a literatura produzida no Norte do Brasil.  
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Quero referir-me ao movimento do grupo da revista Efemeris, chefiado 
por Lucídio Freitas, Tito Franco, Dejard de Mendonça, Alves de Souza, e 
que representou uma carajosa e afoita tentativa provinciana de renovação 
literária. Quem compulsar a coleção da Efemeris – até materialmente 
original, discreta, diferente – verá que o “grupo paraense” merecia a 

atenção dos críticos e dos historiadores literários do nosso tempo. Esse 
movimento, de resto, mostrava como as sementes do Modernismo 
estavam soltas no ar, há longo tempo, esperando apenas condições 
adequadas para germinar e frutificar... (JÚNIOR, 1969, p. 14). 

 
Mesmo que a “dica” fosse válida e a pesquisa a esse magazine trouxesse novas 

informações para a compreensão da literatura modernista no Brasil; hoje infelizmente essa 

investigação mostra-se impossível, pois apenas o primeiro exemplar desse magazine está 

disponível na Biblioteca Pública Arthur Viana em Belém. Semelhante ausência do material 

que poderia comprovar ou não a relevância inovadora da imprensa paraense revela o 

descuido com as fontes primárias impedindo o trabalho historiográfico de mostrar o 

diálogo entre as Províncias e as Capitais. Raul Bopp com o opúsculo Movimentos 

Modernista no Brasil: 1922 – 1928 (1966), pretendeu também oferecer um vislumbre da 

presença dos valores modernistas na Amazônia, mas repetindo a fórmula usual de 

historiografia literária de então limitou-se a citar alguns nomes, referir-se a um “grupo” 

formado por dois membros e pronto, assim resumia-se toda a dinâmica literária 

desenvolvida em Belém e em Manaus. 

Em Belém, o grupo Flaminiaçu, com Abguar Bastos e Eneida; e em 
Manaus, o pessoal da revista Redenção agitaram a atmosfera de interesse 
pelo movimento modernista. Destacava-se, neste grupo, Nunes Pereira, 
profundo conhecedor de assuntos indígenas, estudados em suas fontes 
locais. Peregrino Júnior prestou também uma valiosa colaboração a esse 
movimento (BOPP, 1966, p. 56).    
 

Tais exemplos servem somente como índice da prática excludente, ou 

desinteressada, que imperou durante um longo período na produção dos manuais de 

História da Literatura Brasileira, desencadeando nos primeiros Cursos de Letras, criados 

entre as décadas de 1930 a 1940, uma percepção estreita do fenômeno literário nacional. A 

região brasileira que ganhou a alcunha de “inferno verde”, cujo clima “caluniado” 

favorecia o seu “isolamento” do resto do país mostrava-se também destituída de pesquisas 

que buscassem compreender como se desenvolveu a literatura de apelo moderno em uma 

capital como Belém. Graças aos trabalhos pioneiros de Aldrin Moura de Figueiredo, 

Eternos modernos: uma história social da arte e da literatura na Amazônia, 1908-1929 
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(2001); e, de Marinilce Oliveira Coelho, Memórias Literária de Belém: o Grupo dos Novos 

(2003); começamos a compreender essa dinâmica de um suposto Modernismo amazônico. 

Talvez como um sintoma do esgotamento de um modelo de pesquisa historiográfica 

que se manteve reforçando paradigmas, afirmando a primazia do Centro em detrimento das 

“periferias literárias”, as teses desses professores articulam a necessidade de conhecer 

“como os movimentos locais responderam aos movimentos mais amplos, nacionais ou 

mesmo regionais da literatura” (ARAÚJO, 2013, p. 109). Assim, a constatação da falência 

de um modelo historiográfico não deve ser encarrado como uma forma de invalidar outras 

pesquisas que ainda poderão contribuir para a compreensão de uma dinâmica literária 

pensada dentro de um novo molde norteador. O que se nega como procedimento 

metodológico e avaliativo são as Histórias da Literatura incapazes de admitir seus limites 

materiais, suas preferências ideológicas e a repetição de paradigmas. A percepção de um 

impasse permite que novas iniciativas e propostas venham a suprir as lacunas deixadas 

pelas convencionais investigações historiográficas. O que nos permitiria reconhecer 

 

The writing of literary histories is confronted today will require a much 
more profound effort of thought and reconsideration than all the 
provocations that had emerged from the centrifugal but altogether 
productive proliferation of questions and new paradigms in literary 
history during the twentieth century. Today, it becomes clear that a new 
start for literary history would presuppose a series of discussions, 
answers, and solutions that cannot be produced by literary studies alone” 

(GUMBRECHT, 2008, p. 528). 
 

Nossa proposta de investigação historiográfica afinada com a reflexão oferecida por 

Gumbrecht pretende trazer respostas e não mais alarmismo. Ao problematizarmos os 

limites das histórias da literatura brasileira, obras que instituíram o Cânone, esse conjunto 

de “verdades” que hoje tentamos reinterpretar e ampliar; mostra-se necessário 

questionarmos o discurso afirmativo e a pouca abrangência analítica em detrimento ao 

enorme apanhado cronológico pretensamente preocupado com os “grandes autores”. 

As pesquisas que citamos anteriormente, embora sua importância e pioneirismo 

discutem o desenrolar histórico-literário do Modernismo no Pará por meio de alguns 

manifestos publicados em magazines; porém, sem darem aos textos literários ali presentes 

a devida atenção, omitindo os textos literários ali presentes. Além disso, não conhecemos, 

com a devida propriedade catalográfica e crítica, quais produções literárias foram 

publicadas em formato de livro efetivando os discursos ideológicos da cada momento 
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distinto dos movimentos literários locais. Não é possível, pela falta de conexão ente os 

fatos, os textos e os autores, pensarmos em um sistema literário que seja capaz de 

representar o esforço de um conjunto de escritores ao longo das décadas.  

A primeira tentativa de dar consistência a um movimento literário que propôs 

renovação aos fazeres literários em Belém e dialogou com os principais autores do 

Modernismo nacional fica por conta do opúsculo Graça Aranha e o Modernismo no Pará, 

de autoria de José de Campos Ribeiro, publicado a primeira vez em 1969 e reeditado 

em1973. A proposta textual utilizada por De Campos Ribeiro não se utiliza da citação a 

qualquer fonte, nem mesmo se presta a argumentar baseando-se em textos ou referências a 

produções literárias, o que o autor realiza em seu “despretensioso trabalho” consiste 

somente na criação de uma lista de nomes que em nada ajuda o leitor comum ou o 

pesquisador acadêmico a entender o que tenha sido a Associação dos Novos.  

 
De início, a Associação dos Novos contava apenas com Paulo de 
Oliveira, seu idealizador; Wenceslau Costa, De Campos Ribeiro, 
Waldemar Lisboa Messias, R. Nonato, Edgar de Brito Pontes, Mário 
Platilha, Luís Moraes, A. Ribeiro de Castro. Depois, outros chegaram. 
Clóvis Gusmão, o nosso Benjamim; Santana Marques, Lauro Paredes, 
Farias Gama (...); Abguar Bastos; Júlio Nazaré de Sá; Benedito Cordeiro, 
para quem o pecado tinha cheiro branco; Bruno de Menezes, que vinha de 
uma geração anterior; Luís Teixeira Gomes e Lindolfo Mesquita, poetas 
humoristas de cintilante verve, escrevendo sob os pseudônimos, 
respectivamente, de Jacques Flores e Zé Vicente; e uma mulher, Brites 
Mota, bela mulher e poetisa brilhante (...) (RIBEIRO, 1973, p. 21).     

 

Em 1990 a Academia Paraense de Letras publicou uma tentativa de história da 

literatura paraense, a qual chamou de Introdução à Literatura Paraense, obra 

extremamente confusa e que serve nos seus 8 volumes como um dicionário para saciarmos 

a curiosidade sobre alguns dados da vida de escritores esquecidos. A pesquisa que deu 

origem a essa série de livros contou com a participação de três autores, sendo o 

responsável pela investigação das primeiras décadas do século XX o acadêmico José 

Ildone. As afirmações feitas por esse autor também sustentam um discurso que não possui 

qualquer referencialidade, nenhum documento literário ou fonte primária é revelado para 

que possamos entender como a Associação dos Novos funcionou e quais foram suas 

principais realizações artísticas iconoclastas.  

 
Reunir para fortalecer-se, em busca de novos caminhos – eis o objetivo 
que norteava a juventude, abancando estudantes, jornalistas e poetas, 
principalmente. Com esse objetivo surgiu em 14 de julho de 1921, a 
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Associação dos Novos, ideia de Paulo de Oliveira, conforme De Campos 
Ribeiro. Reunir aos domingos, a princípio organizando os estatutos, 
depois promovendo palestras literárias, sessões cívicas e debates 
envolvendo a vida associativa. Foi seu presidente Farias Gama que, 
apesar do curto período de vida, publicou três obras em prosa e verso. O 
órgão de divulgação da entidade foi, a princípio, A Semana, de Alcides 
Santos e depois a Belém Nova, importante revista de que tratarei mais 
adiante, e que reunia valores inegáveis das Letras do Pará, como Bruno 
de Menezes, Abguar Bastos, Paulo de Oliveira, A. Ribeiro de Castro, 
Elzeman de Freitas, Venceslau Costa, Mário Platilha, Benedito Serrão, 
Clóvis Gusmão, Jacques Flores (Luiz Teixeira Gomes), Lindolfo 
Mesquita, Martins Santana, Antônio Tavernard. Era a musa dos “novos” 

(como Paulo de Oliveira foi o grande “animador” do grupo), segundo 

Abguar Bastos, - Brites Mota, poetisa estuante e talentosa, alegre e 
bonita, cuja poesia lembrava a de Virgínia Vitorino (ILDONE, 1990, p. 
174). 
 

Se documentos faltam para expressar essa condição de pioneirismo dos escritores 

do Pará existe a possibilidade e o emprenho de criar uma narrativa capaz de sublimar as 

ausências e afirmar por meio do discurso descritivo uma história coerente. A tese de 

doutorado de Aldrin Moura de Figueiredo, Eternos modernos: uma história social da arte 

e da literatura na Amazônia, 1908-1929 (2001), conseguiu transformar as incongruências 

das listas de artistas desconhecidos em uma potência criadora de arte de vanguarda. O 

texto de Aldrin Figueiredo parece possuir mais substância por não incorrer nas listas que 

nada dizem sobre um movimento literário. A sua estratégia argumentativa baseia-se na 

ativação de um repertório conceitual da crítica e da historiografia literária que nos 

encaminha a aceitar como eventos históricos factuais um conjunto de conceitos sem 

conexão com referências textuais. O brilhantismo da argumentação reside em repetir 

nomes de escolas literárias, eventos e datas, tudo associado a novos dados que pela 

proximidade vocabular semântica indicam coincidência de princípios e procedimentos. Se 

o leitor contentar-se com a clareza da argumentação e não buscar as fontes o discurso 

científico funda uma realidade histórica e historiográfica. 

 
Logo nos primeiros números da revista (Belém Nova), apareceram os 
sinais da “adesão” ao movimento paulista, cujo marco de fundação 
acabou sendo a Semana de Arte Moderna de 1922. Havia, no entanto, 
muita incerteza sobre o que queriam aqueles jovens do Sul, quais suas 
propostas e o que defendiam. Havia também muita similitude de 
propósitos, tanto que alguns nomes que não tiveram qualquer 
participação na agitação paulista, passaram a figurar entre os fundadores 
do modernismo brasileiro e até confundidos entre os participantes da 
Semana (...). O parnasianismo foi o principal alvo do destempero dos 
jovens. Por mais que os velhos poetas fossem aceitos nas solenidades 
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mais pomposas e nas sessões da revista, fugia-se deles nos encontros 
mais íntimos (FIGUEIREDO, 2001, p. 225 – 226). 

 
Influenciada pelo trabalho de Aldrin Moura de Figueiredo, a tese de doutorado de 

Marinilce Oliveira Coelho, Memórias Literárias de Belém do Pará: O Grupo dos Novos 

(1946 – 1952) (2003), também reproduz o discurso da “adesão ao modernismo” associado 

à ruptura dos poetas da Associação dos Novos com a geração anterior. O modo de 

argumentação acadêmica consolida o conhecimento, os vocábulos que trazem a ideia de 

novidade e renovação surgem solidificando a proposta de que a modernização literária e 

cultural foi uma ideia partilhada em todas as latitudes brasileiras. 

 
De qualquer modo, pela análise dos textos publicados na revista 
modernista paraense, percebe-se a atitude do movimento literário local de 
receber e ampliar o ideal de renovação estético nacional, visto que o 
movimento da Belém Nova avançava em sentido contrário ao movimento 
local anterior a este, do qual participou Eustáquio de Azevedo. Belém 
Nova, “embrião da nova geração moderna do Pará”, juntou “novos e 

velhos numa ambiciosa empresa literária” vinculada ao presente, 

sinalizando a preocupação com o regional e o nacional, consciente de um 
“Sul” do país que “irradiava novidade” e “ignorava” a literatura do 
“Norte” (COELHO, 2003, p. 54).  

 
A culminância de uma narrativa triunfante da ideia modernista é feita de maneira 

positiva, não deixando espaço para que em sua tessitura objetiva transpareça a manutenção 

de um discurso consagrado e que precisa disseminar-se encontrando no formato acadêmico 

o melhor veículo textual para efetivar esse intento. Os elementos de um enredo vitorioso se 

organizam nos textos acima: um órgão de intelectuais para dar suporte aos interesses de 

uma comunidade literária, textos acadêmicos para legitimar aqueles produzidos sem o 

devido rigor metodológico e científico, e tudo converge para a “adesão” aos valores 

estéticos da grande Capital brasileira. Subsiste ainda o traço de um militar proselitismo 

quando os autores são apresentados como “assimilados” ou “convertidos”.  

Tais evidências apresentadas nos levariam a crer que a existência da Associação 

dos Novos foi uma tentativa louvável e corajosa de trazer o modernismo para Belém. Essa 

é uma pequena amostra do que se esconde em meio aos porões da historiografia do 

Modernismo brasileiro, seja em qual latitude desejarmos investigar, acabaremos 

percebendo que o cânone costuma ser “um repositório das lendas e dos mitos heroicos que 

se foram cristalizando em redor de uma verdade bem mais simples” (MARTINS, 1965, p. 

64).  
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SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE DUAS BIBLIOTECAS 
OITOCENTISTAS: UMA COMPARAÇÃO ENTRE OS ROMANCES DA 

BIBLIOTECA IMPERIAL E DA BIBLIOTECA FLUMINENSE 
 

Larissa de Assumpção1 (UNICAMP) 
Márcia Abreu (UNICAMP) 

 

Resumo: 

Catálogos de bibliotecas brasileiras públicas e particulares do século XIX são fontes primárias 
que podem trazer indícios sobre quais obras circularam entre o público leitor do período, 
composto por pessoas pertencentes a diferentes estratos da sociedade. O objetivo desse trabalho 
é realizar uma comparação entre as obras ficcionais presentes no catálogo da Biblioteca Imperial 
do Brasil e no catálogo de 1866 da Biblioteca Fluminense, identificando algumas semelhanças e 
diferenças entre os livros desse gênero disponíveis para a leitura dos membros da mais alta elite 
brasileira do período e o público mais amplo. Os livros da Biblioteca Imperial, que fazia parte do 
Palácio de São Cristóvão, foram doados ao Brasil em 1891, por Dom Pedro II, e atualmente fazem 
parte do acervo da Coleção Teresa Cristina da Fundação Biblioteca Nacional. A Biblioteca 
Fluminense foi uma biblioteca pública do Rio de Janeiro, fundada em 1847. Um dos catálogos 
dessa biblioteca, publicado no ano de 1866, contém informações sobre 1.192 obras ficcionais que 
faziam parte da categoria “Ficções em Prosa (Romances, Contos e Novelas)”. A comparação entre 
as obras ficcionais presentes no catálogo de 1866 da Biblioteca Fluminense e os livros desse 
gênero presentes no catálogo da Biblioteca Imperial e publicados até o mesmo período permite 
verificar se as mesmas obras ficcionais faziam parte do repertório de leitura da Família Imperial, 
cujos membros possuíam diversas nacionalidades e formações culturais elevadas, e do público 
brasileiro mais amplo, ou se existem diferenças significativas entre os acervos. Além disso, a 
análise das línguas, locais de edição, autores e obras mais presentes em cada um dos acervos pode 
auxiliar nas pesquisas sobre a circulação de obras ficcionais entre Europa e Brasil no século XIX, 
permitindo a identificação de obras e autores estrangeiros que circularam no Brasil em língua 
original ou por meio de traduções. 
Palavras-chave: Catálogos de Biblioteca. Biblioteca Imperial. Biblioteca Fluminense. Século 
XIX. 

 

                                                
1 Pesquisa financiada pela FAPESP e CAPES, através de bolsa de mestrado, nº do processo: 2016/06129-
3 - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 
As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas neste material são de responsabilidade da 
autora e não necessariamente refletem a visão da FAPESP e da CAPES. 
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Dentro das pesquisas de História Cultural, catálogos de bibliotecas brasileiras 

públicas e particulares do século XIX têm sido bastante utilizados como fontes primárias 

para pesquisa2, pois podem revelar importantes informações sobre quais obras estavam 

disponíveis ao público que frequentava as bibliotecas. Além disso, a quantificação dos 

autores e títulos mais presentes nos catálogos, bem como das línguas e locais de edição 

de destaque pode servir como indícios da circulação de materiais impressos entre diversos 

países no século XIX3. 

Neste artigo, serão analisados dois catálogos de bibliotecas brasileiras 

oitocentistas: o Catálogo de Livros da Biblioteca Fluminense, publicado em 1866, e o 

catálogo da Biblioteca Imperial do Brasil, que é hoje parte do acervo da Fundação 

Biblioteca Nacional. Esses catálogos serão comparados considerando-se três aspectos 

principais: a língua de edição das obras ficcionais, a sua proveniência e os autores e obras 

ficcionais de destaque em cada um deles. Dessa forma, será possível identificar quais as 

semelhanças e diferenças entre o acervo de uma biblioteca particular, frequentada pelos 

membros da mais alta elite brasileira, e de uma biblioteca aberta ao público em geral.  

 O interesse especial pelas obras ficcionais (que englobam romances, novelas, 

contos, entre outros) se deve ao fato de que esse gênero teve ampla circulação no século 

XIX, apesar de ter sido inicialmente mal visto pelos críticos por não fazer parte das 

poéticas clássicas, atingir diversos tipos de público (incluindo mulheres e pessoas de 

baixa renda) e tratar de situações consideradas imorais (ABREU et al., s/d). Apesar disso, 

o romance agradou especialmente ao público amplo do período, e as obras desse gênero 

                                                
2  Ver ROCHA, Débora Cristina Bondance. Bibliotheca Nacional e Pública do Rio de Janeiro: um 
ambiente para leitores e leituras de romance (1833-1856). Dissertação (Mestrado) -Teoria e História 
Literária, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2011. ANASTÁCIO, Vanda. Bibliotecas 
Particulares e Problemas Concretos. In: ANASTÁCIO, Vanda (org). Tratar, Estudar, Disponibilizar: 
Um Futuro para as Bibliotecas Particulares. Lisboa: Banco Espírito Santo, 2013. ABREU, Márcia. Uma 
biblioteca particular, dois proprietários e nenhum perfil de leitor. Um estudo dos livros de Daniel Pedro e 
João Guilherme Christiano Müller. In: ANASTACIO, Vanda (org.) Tratar, estudar, disponibilizar: um 
futuro para as bibliotecas particulares. Lisboa: Banco Espírito Santo, 2013, pp. 59 – 70. BESSONE, 
Tania. Palácios de Destinos Cruzados: bibliotecas, homens e livros no Rio de Janeiro: 1870-1920. Rio 
de Janeiro: Arquivo Nacional, 1999. CHARTIER, Roger. A Ordem dos Livros. Brasília: Editora da 
Universidade de Brasília, 1994. SCHAPOCHNIK, Nelson. Os jardins das delícias: gabinetes literários, 
bibliotecas e figurações da leitura na corte imperial. Tese apresentada ao Departamento de História da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo para a obtenção de 
Doutor em História. Orientador: Prof. Dr. Nicolau Sevcenko. São Paulo, 1999. 

3 Sobre a circulação de obras ficcionais e outros materiais impressos no século XIX, ver: ABREU, 
Márcia (org.). Trajetórias do Romance: Circulação, Leitura e Escritas nos séculos XVIII e XIX. 
Campinas: Mercado de Letras, 2008. 
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estavam disponíveis aos leitores brasileiros e europeus através de manuscritos, folhetins, 

edições em volumes, entre outros. 

A Biblioteca Fluminense foi uma biblioteca privada e aberta ao público do Rio de 

Janeiro, por meio de subscrição anual de 12$. Essa biblioteca, fundada em 1847 por 

Bernardo Joaquim de Oliveira, publicou, em 1866, um catálogo com as informações 

principais sobre 4.499 obras de seu acervo, dentre as quais 1.316 correspondem a obras 

ficcionais. 

A Biblioteca Imperial fazia parte do Palácio de São Cristóvão, moradia da Família 

Real Portuguesa, que veio para o país em 1808, e das famílias de Dom Pedro I e Dom 

Pedro II. Após a Proclamação da República, em 1889, o Imperador Dom Pedro II doou 

ao Brasil todos os livros do Palácio. Dentre os livros doados, cerca de 24.270 foram para 

a Biblioteca Nacional, onde hoje fazem parte da Coleção Teresa Cristina. Dentre esses 

títulos, cerca de 680 pertencem ao gênero prosa ficcional.  

A primeira diferença entre o acervo das duas bibliotecas se refere ao número de 

obras ficcionais em cada uma. Dos 4.499 títulos listados no Catálogo dos Livros da 

Biblioteca Fluminense, de 1866, 1.316 estão na seção “Ficções em Prosa”, número que 

corresponde a quase 30% do catálogo. Já no que se refere ao catálogo da Biblioteca 

Imperial, as obras de ficção correspondem a apenas 2,8% do total, ou a 1,86%, ao 

considerarmos apenas as obras publicadas até 1866, ano da impressão do catálogo da 

Biblioteca Fluminense. Essa grande diferença entre os dois acervos pode ser um indício 

de que o gênero ficcional era mais comum entre o público amplo que frequentava a 

Biblioteca Fluminense do que entre o público mais restrito formado pelos moradores do 

Palácio de São Cristóvão. 

Outra grande diferença entre o acervo de obras ficcionais das duas bibliotecas é a 

língua de edição das obras. A comparação entre as línguas de edição das obras ficcionais 

de cada biblioteca permite perceber como a formação cultural dos leitores pode 

influenciar em seus acervos: 
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Figura 1: Porcentagem de Obras por Língua de Edição 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Através do gráfico, é possível observar a porcentagem de obras publicadas por 

língua no catálogo da Biblioteca Fluminense de 1866, e na lista das 446 obras ficcionais 

da Biblioteca Imperial publicadas até o mesmo ano. O português é a língua que mais se 

destaca na Biblioteca Fluminense, provavelmente por ser mais acessível ao público amplo 

que a frequentava. Outra língua de destaque nessa biblioteca é o francês, língua de edição 

de mais de 40% das obras, o que indica que ao menos parte do público leitor dessa 

biblioteca era capaz de ler os romances franceses em língua original. 

Além de se destacar na Biblioteca Fluminense, o francês também é a língua de 

edição de 65,4% das obras da Biblioteca Imperial publicadas até 1866. Essa 

predominância provavelmente se deve ao fato de que a Família Imperial Brasileira, 

formada por pessoas de diferentes nacionalidades e com formações culturais elevadas, 

utilizava muitas vezes a língua francesa para se comunicar entre si e com outros membros 

da aristocracia da época. Além disso, é preciso considerar que a França exerceu um 

grande papel na produção, tradução e exportação de romances no século XIX (ABREU 

et al., s/d), e que muitos dos romances que circulavam no Brasil no período eram de 

origem francesa. 

Outra língua que se destaca na biblioteca da Família Imperial Brasileira e que 

reflete a formação do público leitor que a frequentava é o alemão, em que foram editadas 

mais de 15% dos romances do acervo editados até 1866. A presença da Imperatriz 
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Leopoldina no Palácio, somada ao fato de que a maioria das obras em língua alemã foram 

editadas na primeira metade do século, pode explicar o grande número de obras nessa 

língua. As línguas inglesa e espanhola também se destacam mais na Biblioteca Imperial 

do que na Biblioteca Fluminense, provavelmente por fazerem parte da formação dos 

membros da Família Imperial, mas não serem tão comuns entre o público mais amplo.  

Além de considerar as línguas na qual foram editados os romances da biblioteca, 

é preciso levar em conta, ainda, a língua em que as obras foram originalmente escritas, 

conforme o gráfico a seguir: 

 

Figura 2: Porcentagem de Obras por Língua Original 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

A partir do gráfico, é possível perceber como o francês se destaca como língua de 

publicação original dos romances presentes em ambas as bibliotecas. A Biblioteca 

Fluminense, que tem a maior parte das obras em língua portuguesa, possui mais obras 

que têm o francês como língua original do que a Biblioteca Imperial. Apesar das duas 

bibliotecas terem sido formadas no Brasil, poucos romances presentes em seus acervos 

foram originalmente escritos em português, correspondente a menos de 7% das línguas 

originais. A língua alemã, por outro lado, que não está presente nas obras da Biblioteca 

Fluminense, é a língua original 2,9% das obras dessa biblioteca. 

A presença de obras ficcionais em diferentes línguas nos acervos das bibliotecas, 

além de auxiliarem na compreensão de qual a formação do público leitor de cada uma 
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delas, também são indícios da circulação de romances no século XIX. Outro importante 

elemento que mostra a importação de obras estrangeiras para o Rio de Janeiro, cidade 

onde se localizavam as bibliotecas, é o local de edição dos livros, que pode ser visualizado 

no gráfico abaixo: 

 

Figura 3: Porcentagem dos locais de edição das obras ficcionais 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

  A grande presença de obras ficcionais em língua francesa está relacionada à 

predominância de Paris como local de edição dos romances da Biblioteca Imperial: 

grande parte dos romances franceses em língua original são provenientes dessa cidade. 

No que se refere à Biblioteca Fluminense, a maior parte das obras em francês foram 

importadas de Bruxelas, e a maior parte dos livros em português vem de Lisboa, Rio de 

Janeiro e Porto. É interessante notar como até mesmo as obras em português eram muitas 

vezes importadas da Europa, o que mostra a grande circulação de romances entre Europa 

e Brasil no século XIX. 

A predominância de países europeus nas bibliotecas também é notada ao levarmos 

em conta os autores de maior destaque em cada uma delas. O autor que mais se destaca 

na Biblioteca Imperial é o alemão Carl Franz van der Velde, autor de romances históricos, 

que está presente no acervo com 24 romances em língua original. Na Biblioteca 
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Fluminense, esse autor também aparece com dois de seus romances traduzidos para o 

português. 

Na Biblioteca Fluminense, o autor de maior destaque é o francês Alexandre 

Dumas, que está presente no catálogo com 83 romances (42 em francês, 39 em português 

e dois em espanhol). Na Biblioteca Imperial, Dumas aparece com apenas um romance: 

História dos Stuarts, em edição de 1841, em português. Outros autores que se destacam 

apenas na Biblioteca Fluminense são Paul de Kock, com 62 romances (32 deles em 

francês, 29 em português e um em espanhol), e Honoré de Balzac, com 38 obras (33 em 

francês e 5 em português). Esses autores não têm nenhum de seus romances na Biblioteca 

Imperial.  

As diferenças entre os autores mais presentes em cada uma das bibliotecas 

provavelmente refletem as formações culturais do público leitor que frequentava os 

acervos. Os autores Paul de Kock e Honoré de Balzac talvez atendessem mais ao gosto 

do público amplo que frequentava a Biblioteca Fluminense do que o da Biblioteca 

Imperial. 

Apesar das diferenças listadas, também existem autores que se destacam nas duas 

bibliotecas. É o caso do escocês Walter Scott, que aparece com 19 obras na Biblioteca 

Imperial (16 em alemão e três em francês), e com 20 romances traduzidos para português 

e uma edição de suas obras completas em francês na Biblioteca Fluminense. Outros 

escritores que se destacam em ambas as bibliotecas são Eugène Sue, que aparece com 41 

obras na Biblioteca Fluminense (16 em francês, 24 em português e uma em espanhol) e 

com 12 obras na Biblioteca Imperial (11 em francês e uma em português) e Fecilité de 

Genlis, com 17 romances na Biblioteca Fluminense (13 em português e 4 em francês) e 

11 na Biblioteca Imperial, todos em francês. 

Também existem semelhanças e diferenças entre as duas bibliotecas se 

considerarmos os romances com o maior número de edições no acervo. Na Biblioteca 

Fluminense, o romance que mais se destaca pelo número de edições é Les Aventures de 

Télémaque, de Fénélon, que aparece cinco vezes no catálogo, em edições de 1843, em 

francês, 1808, em inglês, e 1785, 1825 e 1830, em português. Esse romance tem apenas 

um exemplar na Biblioteca Imperial, datado de 1773, em francês.  Nessa biblioteca, o 

livro de grande de destaque é Le Genie du Christianisme, de Chateaubriand, que aparece 

com 4 edições (duas em francês e duas em português), e que não está presente no catálogo 

da Biblioteca Fluminense. 
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Outros romances que contém diversas edições no catálogo da Biblioteca 

Fluminense são Jean, de Paul de Kock, que está presente em quatro edições (três em 

português, datadas de 1839, 1842 e 1846 e uma em francês, datada de 1842), Jérome 

Paturot, de Louis Reybaud, também com quatro edições (três delas em francês, 

publicadas em 1846, 1848 e 1849 e uma em português, de 1849), e Les Mystères de Paris, 

de Eugène Sue, com três traduções em português, datadas de 1844, 1845 e 1848, e uma 

edição em francês, publicada em 1845. Os romances Jean e Jérome Paturot não estão 

presentes na Biblioteca Imperial, mas Les Mystères de Paris aparece três vezes em seu 

acervo, todas em francês e datadas dos anos de 1842, 1843 e 1844. 

 Outro romance que se destaca nas duas bibliotecas é El Ingenioso Hidalgo Don 

Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, que aparece em quatro edições diferentes 

na Biblioteca Imperial (três em espanhol publicadas em 1859, 1860 e 1863 e uma em 

alemão não datada) e em duas edições na Biblioteca Fluminense (uma em espanhol, de 

1844, e uma em português, de 1830).  

O romance Histoire de Gil Blas de Santillane, também se destaca nas bibliotecas, 

aparecendo com três edições diferentes na Biblioteca Imperial (todas em francês e datadas 

de 1788, 1838 e 1864) e com duas edições na Biblioteca Fluminenses (publicadas em 

português, nos anos de 1836 e 1837). 

 

Conclusão 

Existem importantes diferenças entre a biblioteca da Família Imperial Brasileira 

e a Biblioteca Fluminense, como as línguas e locais de edição em que a maioria dos 

romances foram escritos e os autores e títulos predominantes em cada uma delas. Essas 

diferenças se devem provavelmente ao fato de a elite brasileira ter uma formação cultural 

mais elevada do que a do público mais amplo, que frequentava a biblioteca pública.  

Porém, os catálogos das bibliotecas também apresentam semelhanças, tais como 

a presença de várias edições de uma mesma obra ou de obras diferentes de um mesmo 

autor. Além disso, ambas as bibliotecas apresentam um grande número de livros 

provenientes da França ou publicados em francês. Esse fato mostra como, no século XIX, 

as mesmas obras ficcionais poderiam atingir públicos de estratos sociais diversos e que, 

como afirma Chartier (1996): “a circulação dos mesmos objetos impressos de um grupo 

social a outro é, sem dúvida, mais fluida do que sugeria uma divisão sociocultural muito 

rígida”. Além disso, as semelhanças entre os acervos da biblioteca servem como indícios 

da grande circulação de obras entre o continente europeu e o Brasil durante o século XIX, 
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o que permitia que um leitor brasileiro entrasse em contato com romances publicadas na 

Europa do período, possuindo o mesmo repertório de leitura que as pessoas de outros 

países. 
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RASTROS DA CONSTRUÇÃO DO AUTOR E DA OBRA NO ARQUIVO DE 

RESUMO: Dentro da proposta do simpósio “A
presente artigo debruça-se sobre o primeiro dos três elementos, a fim de relacionar a 
materialidade dos manuscritos e 
teoria/crítica literária. Para tanto, trarei à tona alguns aspectos que podem ser levantados a partir 
do chamado “Arquivo Machado de Assis”, guardado na Academia Brasileira de Letras, 
observando um aspecto nem sempre ressaltado na
construir uma determinada imagem autoral por meio da materialidade de seus livros. Dessa 
forma, mostrarei como a preocupação com o aspecto material de sua obra 
qualidade da folha, quantidade de páginas do livro, escolha d
inclusão de prefácios, formatação do layout da capa do livro, entre outros 
um elemento predominante não apenas na correspondência do autor com os editores, mas 
também no próprio manuscrito de sua pen
aspectos da produção física da obra enquanto objeto material, percebe
a imagem de um autor pautada pela visualidade da obra, na medida em que uma obra bem 
acabada materialmente traduziria a qualidade de seu conteúdo e, consequentemente, a 
importância de seu autor. Nesse sentido, parece ser possível entrever
autoral efetivado por meio da materialidade da obra
romântico em voga no período de produção que lhe é imediatamente anterior, se mostra 
extremamente preocupado com a forma, com a valorização da escrita literária enquanto um 
trabalho quase que artesanal. Assim sendo, tal visão da literatura enquanto trabalho pode se
contemplada em diversos documentos do referido acervo demonstrando a existência de um 
trabalho de pesquisa, leitura e reescrita como inerente à produção literária machadiana. 
Palavras-chave: Machado de Assis
 

Este artigo, advindo de um aspecto 

doutorado, pretende trazer à tona elementos do “Arquivo Machado de Assis” 

conservado na Academia Brasileira de Letras

possibilidade de observação de uma 

machadiana, estabelecida por meio de uma preocupação do autor com relação à 

materialidade de seus livros. Tal ideia surgiu da impress
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Dentro da proposta do simpósio “Arquivos, as fontes primárias e os periódicos”, 
se sobre o primeiro dos três elementos, a fim de relacionar a 

materialidade dos manuscritos e de outros documentos a questões preponderantes da 
teoria/crítica literária. Para tanto, trarei à tona alguns aspectos que podem ser levantados a partir 

o chamado “Arquivo Machado de Assis”, guardado na Academia Brasileira de Letras, 
um aspecto nem sempre ressaltado na escritura machadiana: seu cuidado em 

construir uma determinada imagem autoral por meio da materialidade de seus livros. Dessa 
a preocupação com o aspecto material de sua obra – tamanho da fonte, 

qualidade da folha, quantidade de páginas do livro, escolha de foto do autor para ilustrar a obra, 
inclusão de prefácios, formatação do layout da capa do livro, entre outros – transparece como 
um elemento predominante não apenas na correspondência do autor com os editores, mas 
também no próprio manuscrito de sua penúltima obra, Esaú e Jacob. Nessa ênfase dada aos 
aspectos da produção física da obra enquanto objeto material, percebe-se a tentativa de construir 
a imagem de um autor pautada pela visualidade da obra, na medida em que uma obra bem 

aduziria a qualidade de seu conteúdo e, consequentemente, a 
importância de seu autor. Nesse sentido, parece ser possível entrever, nesse jogo de construção 
autoral efetivado por meio da materialidade da obra, um autor que, contrariamente ao gênio 

em voga no período de produção que lhe é imediatamente anterior, se mostra 
extremamente preocupado com a forma, com a valorização da escrita literária enquanto um 
trabalho quase que artesanal. Assim sendo, tal visão da literatura enquanto trabalho pode se

documentos do referido acervo demonstrando a existência de um 
trabalho de pesquisa, leitura e reescrita como inerente à produção literária machadiana. 

Machado de Assis. Arquivos. Imagem autoral. Reescrita.  

de um aspecto rapidamente abordado em minha pesquisa de 

doutorado, pretende trazer à tona elementos do “Arquivo Machado de Assis” 

conservado na Academia Brasileira de Letras (ABL), visando nele entrever a 

possibilidade de observação de uma construção de determinada imagem autoral 

machadiana, estabelecida por meio de uma preocupação do autor com relação à 

materialidade de seus livros. Tal ideia surgiu da impressão de que, em vários momentos, 
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teoria/crítica literária. Para tanto, trarei à tona alguns aspectos que podem ser levantados a partir 
o chamado “Arquivo Machado de Assis”, guardado na Academia Brasileira de Letras, nele 
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construir uma determinada imagem autoral por meio da materialidade de seus livros. Dessa 
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em voga no período de produção que lhe é imediatamente anterior, se mostra 
extremamente preocupado com a forma, com a valorização da escrita literária enquanto um 
trabalho quase que artesanal. Assim sendo, tal visão da literatura enquanto trabalho pode ser 

documentos do referido acervo demonstrando a existência de um 
trabalho de pesquisa, leitura e reescrita como inerente à produção literária machadiana.  
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seria possível perceber que Machado está atento à correspondência entre a significação 

da obra e seus aspectos materiais – mostrando que a corporificação material e física da 

obra influi sobre sua significação –, desde as ocorrências nas quais essa reflexão aparece 

de forma ficcionalizada em sua obra literária, até os casos que se cristalizaram em seu 

arquivo e que correspondem aos processos que antecedem à publicação da obra, 

fazendo parte dos bastidores da fabricação da obra e demonstrando o gesto autoral de 

controlar todas as etapas de produção do livro.  

Apenas para lembrar um dos muitos exemplos nos quais essa correlação entre 

materialidade e sentido da obra aparece na ficção, remeto aqui ao capítulo XXII, de 

Memórias póstumas de Brás Cubas, intitulado “Volta ao Rio”, no qual o narrador 

regressa da Europa ao saber da notícia da morte da mãe: 

Vim... Mas não; não alonguemos este capítulo. Às vezes, 
esqueço-me a escrever, e a pena vai comendo papel, com grave 
prejuízo meu, que sou autor. Capítulos compridos quadram melhor a 
leitores pesadões; e nós não somos um público in-folio, mas in-12, 
pouco texto, larga margem, tipo elegante, corte dourado e vinhetas... 
principalmente vinhetas... Não, não alonguemos o capítulo. (ASSIS, 
1975 [1881], p. 144, grifo meu) 

No âmbito deste artigo, centrarei minha exposição apenas no que pode ser 

entrevisto no arquivo do autor. Parto então da hipótese de que seja possível entrever no 

“Arquivo Machado de Assis”, conservado no “Arquivo Múcio Leão” da ABL, a 

construção de determinada imagem autoral machadiana, vislumbrada nos rastros 

deixados pelo autor que denotam sua preocupação com a materialidade de seus livros. 

Essa hipótese segue a ideia da construção de imagens autorais de acordo com a 

teorização de José-Luis Diaz (2007). 

Segundo o autor, haveria, sobretudo a partir do romantismo, a prevalência no 

campo literário francês de cenografias autorais guiando a definição da noção de autoria, 

sendo a cenografia um elemento que estaria entre a imagem e a mise en scène, entre o 

cenário e a encenação, já que pressupõe posturas e imagens que se espera que o escritor 

venha a desempenhar a fim de ocupar um determinado lugar de escritor dentro do 

sistema literário, desenhando espécies de escritores imaginários, no sentido de serem 

origem de figurações, de imagens autorais. Essas cenografias seriam construídas pelo 

imbricamento de 3 planos: o plano real – equivalente ao homem de letras –, o plano 

textual – equivalente ao autor depreendido a partir das marcas formais de enunciação 

daquele que diz eu e que assina o escrito – e o plano imaginário – equivalente ao plano 

do escritor enquanto representação, relevando a “dimensão imaginária da função-autor” 
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–, mostrando a reciprocidade entre os planos, na medida em que a cenografia imaginária 

vai atuar como função reguladora dos outros dois, definindo tanto as escolhas formais e 

de enunciação como o imaginário construído em torno das condutas do homem de letras 

e de suas escolhas socioprofissionais, mesmo em se tratando de ficcionalizações da vida 

intelectual.  

Assim, vários elementos influem para a formação de uma imagem ou postura 

autoral, sejam eles textuais ou não, sendo os salões, as academias e as reuniões literárias 

os lugares privilegiados para construir cenografias de autor e para representar o papel de 

escritor, além do papel desempenhado por editores, biógrafos, críticos literários, 

amigos, personalidades literárias ou até mesmo pela correspondência. Já no âmbito 

textual e material da obra, os paratextos, tais como os prefácios, as dedicatórias, os 

retratos ou informações biográficas, contidos na capa ou na contracapa do livro, são o 

lugar por excelência do estabelecimento da postura autoral, na medida em que eles 

determinam a feição do livro, ao lado das demais características materiais da obra. 

Nesse sentido, é interessante notar que no arquivo machadiano vários são os 

testemunhos de uma participação autoral nas decisões concernentes à feitura desses 

paratextos e dos demais aspectos tipográficos dos livros, todos levando a uma 

determinada imagem de autor que se constrói por meio desses gestos e posturas 

autorais. Começo pelo diálogo entrevisto na correspondência entre Machado e a casa de 

edição de seus livros, sendo o missivista tanto o editor Garnier como seu representante 

no Rio de Janeiro, Julien Lansac. Os autógrafos das cartas estão conservados na ABL, 

mas cito aqui a partir dos volumes da correspondência completa – cujo projeto foi 

editado nos últimos anos pela ABL – visto a publicação facilitar o acesso aos 

interessados. 

Na missiva de 9 de novembro de 1903, por exemplo, na qual Machado remete a 

Julien Lansac as provas corrigidas de Esaú e Jacob, então intitulado Ultimo, vê-se que o 

autor está preocupado com a materialidade da obra em seu aspecto geral, mas também 

em suas minúcias: 

Com esta carta que lhe é dirigida, entrego ao Senhor Lansac as 
provas do meu livro Último. Li-as e corrigi-as com bastante cuidado. 
Aguardo que elas sejam paginadas, e devolvidas para que eu possa 
relê-las ainda uma vez e definitivamente. 

Não é necessário pedir-lhe que os capítulos deste novo livro 
sejam divididos como os de Dom Casmurro e de Brás Cubas, e que a 
composição seja interlinear. Para tudo isso e o resto confio no Sr. 
Quanto ao papel, é preciso que seja grosso (o de Dom Casmurro está 
bom). Não podendo calcular o número de páginas a que chegará o 
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livro como um todo, espero que o Sr. faça a propósito as 
recomendações necessárias. 

[...] 
Quanto à epígrafe, tinha pensado a princípio em pô-la numa 

só página, como no manuscrito que está em Paris. Mas pensando 
melhor, acho preferível conservá-la onde está, isto é, acima do 
primeiro capítulo. (ASSIS, 2012, p. 225-6, tradução de Sergio Paulo 
Rouanet)1 

Vê-se aqui um Machado preocupado com o aspecto geral da obra, com a 

qualidade e a grossura do papel, com a quantidade geral de páginas, mas também com a 

formatação da página, com a localização do texto da epígrafe, da mancha impressa da 

página, dialogando com o editor a fim de controlar esse processo de materialização da 

obra.  

Já na carta de 8 de setembro de 1902, endereçada a Lansac, a questão da 

quantidade de páginas volta à tona:  

Passando-lhe às mãos as primeiras provas tipográficas do meu 
livro ‘Várias Histórias’, devo confessar-lhe que sua composição não 
me parece conveniente. A edição Laemmert é de 310 páginas. A 
edição de V.S. não contará mais de 230, ou seja, a obra terá o aspecto 
e o valor de um pequeno livro, o que prejudicará a venda. Compare 
uma página da primeira com outra da segunda. A linha desta é mais 
longa, e cada página contém 38 linhas; as páginas daquela são 
formadas com 34 linhas, e V. S. poderá verificar a diferença de 
tamanho. Além disso, veja a primeira página de cada conto; na edição 
Laemmert, ela contém apenas 13 linhas, ao passo que na edição 
Garnier vai até 20. Veja as seis primeiras folhas de provas; as 108 
páginas que lhe envio ocupam 132 na edição Laemmert. Para fins de 
comparação, anexo as duas primeiras páginas da edição Laemmert. 
(ASSIS, 2012, p. 146-7, tradução de Sergio Paulo Rouanet)2 

                                                             
1 Ressalta-se que a correspondência trocada entre Machado de Assis e o editor Garnier ou seu 
correspondente no Rio de Janeiro, Julien Lansac, era efetuada em língua francesa. Segue-se em nota de 
rodapé o texto original das missivas, sempre que a elas aqui se aludir: “Avec cette lettre pour vous, je 
remets à Monsieur Lansac les épreuves de mon livre Último. Je les ai lues (as provas) et corrigées avec 
beaucoup de soin. J’attends qu’elles soient mises en page, et renvoyées ici pour lire encore une fois et 
définitivement. / Il n’est pas besoin de vous demander que les chapitres de ce nouveau roman soient 
divisés comme ceux de Dom Casmurro et de Brás Cubas, et la composition interlignée. Pour tout cela et 
le reste je remet[s] à vous. Pour le papier, il faut qu’il soit gros (celui de Dom Casmurro est bien). Ne 
pouvant pas calculer le nombre de pages que nous donnera le tout, j’espère que vous fer[r]ez à ce propos 
les recommendations nécessaires. / [...] / Pour l’épigraphe, j’avais cru d’abord la faire remettre dans une 
seule page, comme dans le manuscrit, qui est à Paris; mais en y pensant, je crois qu’il vaut mieux la 
conserver dans la place où elle est dans l’épreuve, c’est-à-dire, au-dessus du premier chapitre”. 
2 “En vous faisant remettre les premières feuilles d’impression de mon livre ‘Várias Histórias’, je dois 
vous avouer que la composition ne me semble pas convenable. L’édition Laemmert est de trois cents dix 
pages (310). Votre édition ne comptera plus de deux cents trente (230), c’est-à-dire que l’ouvrage aura 
l’aspect et la valeur d’un petit livre, ce qui fera du mal à la vente. Comparez une page de la première avec 
une autre de la vôtre: la ligne de celle-ci est plus longue, et chaque page comte 38 lignes; les pages de 
celle-là sont formées avec 34 lignes, et vous pourrez voir la différence de longueur. Outre cela, voyez la 
première page de chaque nouvelle; dans l’édition Laemmert, elle ne compte que 13 lignes, au lieu que 
dans l’édition Garnier elle va jusqu’à 20. Voyez déjà les six premières feuilles d’épreuves; la matière de 
108 pages que je vous envoie occupe dans l’édition Laemmert 132 pages. Pour la vérification et la 
comparaison, vous trouverez ci-joint les deux premières pages de l’édition Laemmert”. 
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Nessa carta, nota-se que aparece de forma explícita a questão da correlação entre 

a materialidade e a recepção da obra, mostrando que a definição da parte do leitor de 

uma valoração para o livro que se vai publicar, para o seu sentido, depende diretamente 

de seu formato, de seu tamanho, correndo-se o risco de que a obra tenha o ‘valor de um 

pequeno livro’, de um livro inexpressivo, se o número de páginas for diminuto.  

Em outra carta, escrita por Garnier e datada de 8 de outubro de 1899, vemos que 

o editor responde às demandas de Machado, mostrando novamente a participação 

autoral na formatação material do livro: 

Tenho a honra de acusar recebimento de sua carta de 5 de 
setembro, e apresso-me a agradecer o favor que o Sr. me presta ao 
assinalar-me alguns defeitos de execução material em seu último livro 
Páginas Recolhidas. Chamei a atenção a esse respeito do empregado 
encarregado da fabricação, que foi instantemente solicitado a tomar 
em consideração suas justas observações.  

Atenderei a seu desejo de usar em Dom Casmurro um papel que 
lhe dê uma corpulência igual à das de Brás Cubas e Quincas Borba. 
Aproveito essa ocasião para anunciar que Contos Fluminenses está 
esgotado e que vou proceder à sua reimpressão. Estarei atento para 
que as menções da Academia Brasileira e Nova edição não estejam 
ausentes, como ocorreu por ocasião da tiragem precedente.  

Se o Sr. tiver algumas correções a fazer, peço que as envie pelo 
correio mais próximo. (ASSIS, 2011, p. 418-9, tradução de Sergio 
Paulo Rouanet)3 

Nessa carta, além da questão da aparência geral do livro, conferida pela 

quantidade de páginas e pela qualidade do papel, fornecendo a corpulência à obra, 

vemos também a ênfase de Machado em construir sua imagem autoral de forma 

correlacionada a uma validação e consagração institucional, por meio da exigência de 

indicação de sua pertença à ABL na capa do livro, mostrando que a construção autoral 

não se aparta da socialização operada no campo literário, por meio das academias.  

Já em outra carta, endereçada a Lansac e sem data, vemos também a 

preocupação do autor com seus paratextos: 

Prezado Senhor Lansac. 
Tenho a honra de passar-lhe às mãos o exemplar das Memórias 

póstumas de Brás Cubas para a nova edição, revisto a pedido do Sr. 
Garnier e de acordo com nossas convenções. 

                                                             
3 “J’ai l’honneur de vous accuser la réception de votre lettre du 5 Septembre et je m’empresse de vous 
remercier du service que vous me rendez en me signalant quelques petites défectuosités d’exécution 
matérielle de votre dernier livre Páginas Recolhidas. J’en ai fait la remarque à l’employé chargé de la 
fabrication qui a été prié instamment de tenir compte de vos très justes observations. / Je déférerai à votre 
désir d’avoir pour Dom Casmurro un papier qui lui donne une corpulence égale à celles de Brás Cubas et 
Quincas Borba. Je saisis cette occasion pour vous annoncer que Contos Fluminenses est épuisé et que je 
vais faire procéder à sa réimpression. Je veillerai à ce que les mentions da Academia Brasileira et Nova 
edição ne soient pas omises comme lors du tirage précédent. / Si vous avez quelques corrections à faire, 
vous voudrez bien les envoyer par le plus prochain courrier”. 
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Creio, senhor, que essa nova edição de Brás Cubas poderá 
trazer na capa a indicação “Quarta edição” em vez de simplesmente 
“Nova edição”. Assim, não tendo data, não poderia ser confundida 
com a terceira, que acaba de esgotar-se. Não fiz mudança alguma, 
salvo no cabeçalho. Quanto à capa, far-se-á em Paris o que se julgará 
melhor e mais prático. (ASSIS, 2012, p. 208, tradução de Irene 
Moutinho e Sergio Paulo Rouanet)4 

Novamente, vemos aqui indicações e pedidos que o autor faz ao editor no que se 

refere à feitura da capa de seus livros, a fim de assinalar qual a edição correta da obra, 

em vez de simplesmente indicar ‘Nova edição’ – num desejo de assinalar a quantidade 

de edições a fim de corroborar o sucesso da obra que se reimprime, o que se traduziria 

em uma imagem de autor consagrado? –, além de outras indicações formais, como as 

diretrizes para a feitura do cabeçalho.  

Em outra carta de Garnier, pode-se ver que Machado participava também da 

feitura de outros paratextos, além da capa e do prefácio, como se vê na missiva de 12 de 

janeiro de 1900: 

Aguardo a notícia do seu entendimento com o Sr. Lansac para 
dar início à edição ne varietur de suas Poesias. Não receie ser 
indiscreto ao exprimir seus desejos com relação a esse livro, do ponto 
de vista tipográfico. O tipo de Poesias de Alberto de Oliveira lhe 
agrada?  

Queira enviar-nos um bom documento fotográfico para a 
reprodução do seu retrato, que tencionamos colocar em face do título. 
(ASSIS, 2011, p. 451-2, tradução de Sergio Paulo Rouanet)5 

Nessa carta vemos a escolha de fotografias para ilustrar seus livros, decisão 

partilhada entre Garnier e Machado, bem como a abertura do editor para que o autor 

determinasse outras preferências de caráter tipográfico, diálogo que comprova que 

Machado participava ativamente da enformação material de seus livros, não se 

descuidando de praticamente nenhum de seus aspectos formais de produção. 

Dessa forma, é interessante notar que vários desses elementos que indicam 

diretrizes do autor no que respeita à corporificação material da obra quando de sua 

publicação aparecem igualmente no manuscrito de Esaú e Jacob, conservado na ABL. 

                                                             
4 “Mon cher monsieur Lansac, / J’ai l’honneur de vous remettre l’exemplaire des “Memórias Póstumas de 
Brás Cubas” pour la nouvelle édition, revu à la demande de Monsieur Garnier et d’accord avec nos 
conventions. / Je crois, monsieur, que cette nouvelle édition de Brás Cubas pourra porter sur la couverture 
l’indication ‘Quarta edição’ au lieu de simplement ‘Nova edição’. De cette façon, n’ayant pas de date on 
ne pourrait pas la confondre avec la troisième qui vient de finir. Je n’ai pas fait aucun changement, 
excepté sur l’en-texte. Pour ce qui est de la couverture, on fera là-bas ce que l’on jugera mieux et plus 
pratique”. 
5 “J’attends la nouvelle de votre accord avec Monsieur Lansac pour mettre en main l’édition ne varietur 
de vos Poesias. Ne craignez pas d’être indiscret en exprimant vos désirs pour ce livre au point de vue 
typographique – Le type Poesias de Alberto de Oliveira vous agrée-t-il? / Veuillez nous envoyer un bon 
document photographique pour la reproduction de votre portrait que nous comptons mettre en regard du 
titre”. 
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Nesse autógrafo, aparecem várias anotações que indicam, por exemplo, a localização da 

epígrafe na página de abertura do romance, mostrando que inicialmente ela estaria 

centralizada na página (Cf. Figura 1), elementos relacionados à fonte a ser empregada, 

como a indicação de ‘caixa-baixa’, em francês – ‘bas de casse’ – ou a indicação de letra 

capitular, com a abreviação ‘cap’ (Cf. Figura 2), o tamanho da fonte, com a indicação 

dos ‘pontos’ – em francês ‘points’ –, e indicações de contagem de linhas – também em 

francês, ‘lignes’ – (Cf. Figura 3), ou ainda indicações que mostram um controle da 

produção da obra que vai até a etapa da chamada mise en page, com o apontamento do 

lugar de quebra de linha presente na primeira edição (Cf. Figura 4), assinalando para o 

fato de que tal manuscrito tenha servido para que o escritor controlasse a impressão do 

livro até as suas etapas mais terminais. Além desses casos, temos no manuscrito do 

romance a aparição de 7 folhas contendo o rascunho do que seria a folha de rosto do 

romance, então intitulado “Último”, com a famosa indicação da filiação autoral à ABL 

– “por Machado de Assis (da Academia Brazileira)” –, apontando para a necessidade de 

Machado visualizar a materialidade de seu livro até mesmo na espacialização da capa, 

invólucro último da obra e imagem primeira com a qual se confronta o público leitor 

(Cf. Figura 5). 

 

Figura 1 – Manuscrito autógrafo de Esaú e Jacob, Imagem 6, [s/p] (Fonte e reprodução: ABL, Arquivo 
Múcio Leão).  
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Figura 2 – Manuscrito autógrafo de Esaú e Jacob, Imagem 7, p. 3 (Fonte e reprodução: ABL, Arquivo 
Múcio Leão). 

 

 

Figura 3 – Manuscrito autógrafo de Esaú e Jacob, Imagem 23, p. 17 (Fonte e reprodução: ABL, Arquivo 
Múcio Leão). 
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Figura 4 – Manuscrito autógrafo de Esaú e Jacob, Imagem 413, p. 390 (Fonte e reprodução: ABL, 
Arquivo Múcio Leão). 

 

 

Figura 5 – Manuscrito autógrafo de Esaú e Jacob, Imagem 108, [s/p]  (Fonte e reprodução: ABL, 
Arquivo Múcio Leão). 

834

MUSEU1076
Pencil



10 
 

Com relação a essa folha frontispício, sua autoria é claramente machadiana, 

mostrando que ele se preocupava em pensar como o livro seria em sua corporificação 

final; já com relação às indicações tipográficas aqui vistas, é mais difícil dizer se são 

autógrafas ou não. De toda forma, se elas tiverem sido efetivadas por alguém da 

tipografia, sendo o manuscrito em seguida devolvido ao autor, elas demonstrariam que 

Machado participava intensamente das decisões editoriais em conjunto, na esteira dos 

diálogos epistolares. 

Dessa forma, os aspectos da produção física da obra enquanto objeto material 

afloram tanto nas missivas como no manuscrito presente no arquivo da ABL, 

percebendo-se uma tentativa de construir uma imagem de autor pautada pela 

visualidade da obra, na medida em que uma obra bem acabada materialmente traduziria 

a qualidade de seu conteúdo e, consequentemente, a importância de seu autor. 

Contrariamente ao gênio romântico em voga no período de produção que lhe é 

imediatamente anterior, Machado se mostra extremamente preocupado com a forma, 

com a valorização da escrita literária enquanto um trabalho quase que artesanal, 

construindo-se assim a imagem de um autor preocupado com a forma, com uma escrita 

que releva o valor trabalho da literatura. E, nesse sentido, poderíamos aqui seguir essa 

comunicação estendendo essa ideia de trabalho como equivalente não apenas de uma 

reflexão acerca da materialidade, mas também de um processo de leitura, de pesquisa e 

de reescrita, efetivados com vistas à produção de sua obra, aspectos que poderiam ser 

vistos em outros elementos do arquivo machadiano da ABL, mostrando que a recolha 

em seu acervo de elementos que apontam para a formação de uma imagem autoral 

preocupada com o trabalho artesanal da literatura pode bifurcar-se em vários sendeiros. 

Por exemplo – e para citar apenas dois casos –, em alguns fólios do manuscrito de O 

Almada, podemos entrever anotações de leitura, mostrando a realização de uma prévia 

pesquisa bibliográfica empreendida para a feitura da obra (Cf. Figura 6), além do raro, 

mas significativo, relato presentes na correspondência, apontando para outras pesquisas 

ligadas a seus projetos literários, como quando o autor consulta Taunay sobre a 

definição de nomes indígenas para suas poesias, na missiva de 15 de outubro de 1873: 

Amigo Machado de Assis. 
Depois de nossa conversa última pensei qual podia ser o 

verdadeiro nome que deve ter a sua heroína Guaicuru. A tradição em 
que você se funda dá Naniné. Pois bem, o vocábulo legítimo e que 
servia de apelido a algumas mulheres guaicurus é Nianni [niãni], que 
quer dizer – criança, pessoa fraca, débil. 

Julguei de obrigação comunicar-lhe isto. 
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O amigo e colega 
Alfredo d’Escragnolle Taunay 
Nianni é por certo melhor. (ASSIS, 2009, p. 87) 

Assim, vemos que processos que se cristalizam no arquivo permitem entrever 

como a preparação da obra, a pesquisa, a leitura, a reescrita e a reflexão sobre o aspecto 

material do livro obra são inerentes à produção literária de Machado de Assis. 

 

Figura 6 – Manuscrito autógrafo de O Almada, Imagem 13, p. b (Fonte e reprodução: ABL, Arquivo 
Múcio Leão). 
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APONTAMENTOS EM TORNO DA REVISTA LITERÁRIA 

SUL-RIO-GRANDENSE ARCÁDIA (1867-1870) 

Mauro Nicola Póvoas (FURG) 

 

RESUMO: 
O texto aborda um dos principais periódicos literários sul-rio-grandenses do século XIX, 

a Arcádia, que circulou entre 1867 e 1870, ao longo de quatro séries, nas cidades de Rio Grande 
e Pelotas, localizadas ao Sul do Rio Grande do Sul. O empreendimento jornalístico teve papel 
importante na consolidação da literatura sulina, pois em suas páginas foram publicados poemas, 
romances, contos, crônicas, peças de teatro, críticas e artigos que conformam os primeiros passos 
do Romantismo e do Regionalismo em solo gaúcho, assim como noticiam a visão social 
progressista da revista, que por muitas vezes insurgiu-se, em suas páginas, contra a escravidão. 
Também havia, no órgão de imprensa, uma preocupação associativa, para que a iniciativa de 
Antônio Joaquim Dias, diretor-proprietário, não sucumbisse ante um ambiente cultural, àquela 
época, tímido. A Arcádia nunca mereceu da crítica especializada brasileira e sul-rio-grandense 
um estudo global, pois apenas tópicos específicos foram mapeados; deste modo, a intenção, aqui, 
é apontar e comentar os principais elementos em torno da existência da revista. 

 
Palavras-chave: Arcádia. Periodismo literário. Literatura do Rio Grande do Sul. Século 

XIX. Crítica literária. 
 

A Arcádia (1867-1870) pode ser considerada, metaforicamente falando, como 

uma ponte que liga os primeiros empreendimentos gaúchos do gênero jornalístico-

literário – A Rosa Brasileira (1851) e O Guaíba (1856-1858) – e os que se seguiram – 

Revista Mensal da Sociedade Partenon Literário (1869-1879), Murmúrios do Guaíba 

(1870) e Corimbo (1883-1943)1. A revista localiza-se entre as primeiras tentativas de 

mesclar imprensa e literatura na província, algumas canhestras, como da Rosa, outras com 

                                                
1 Sobre Murmúrios do Guaíba, ver a minha dissertação de Mestrado, Literatura e imprensa em Porto 
Alegre: a revista Murmúrios do Guaíba (1870), defendida na PUCRS, em 2000. Sobre O Guaíba, Revista 
Mensal da Sociedade Partenon Literário e Corimbo, ver a minha tese de Doutorado, Uma história da 
literatura: periódicos, memória e sistema literário no Rio Grande do Sul do século XIX, também defendida 
na PUCRS, em 2005. Sobre A Rosa Brasileira, ver meu ensaio Precedência malograda: A Rosa Brasileira, 
o primeiro jornal literário do Rio Grande do Sul?, na revista Navegações (Porto Alegre, v. 8, n. 1, 2015, 
p. 75-81). 
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algum sucesso, caso d’O Guaíba, e os três periódicos que a sucederam, acima citados, os 

quais aproveitaram, em suas páginas, algumas das práticas da Arcádia: vinculação ao 

Romantismo, Indianismo-Nacionalismo e Regionalismo; diversificação temática; 

publicação de manifestações de crítica literária; aproveitamento dos escritores locais; 

nítido posicionamento político-ideológico, vinculado a um ideário progressista, 

republicano e antiescravocrata; recuperação da história da província, em especial os 

acontecimentos do decênio farroupilha. 

A Arcádia teve quatro séries, todas depositadas na Biblioteca Rio-Grandense, na 

cidade de Rio Grande/RS. A 1ª série foi impressa na Tipografia do Diário do Rio Grande, 

de Antônio Estêvão & Cia.; a partir da 2ª série, a impressão dava-se na Tipografia da 

Arcádia, de Antônio J. Dias. 

Publicada inicialmente em Rio Grande, a 1ª série começa em maio de 1867, tendo 

como subtítulo “Jornal ilustrado, literário, histórico, biográfico etc.”. A 2ª série tem início 

em fevereiro de 1868, mudando a forma de se intitular: “Jornal consagrado à literatura”. 

A 3ª série abre provavelmente em novembro de 1868 (o texto final da 2ª série está datado 

de 27 de outubro de 1868)2. Por fim, a 4ª série inicia-se em 1º de agosto de 1869; aqui, 

há mudanças no subtítulo, que passa a ser somente “Jornal literário”, e também na 

disposição gráfica das matérias, em colunas, semelhante a um jornal. A partir de 31 de 

janeiro de 1870, a redação transfere-se para Pelotas3, pois o proprietário e editor da 

revista, Antônio Joaquim Dias4, para lá se mudara, anunciando inclusive, nas páginas da 

Arcádia, a fundação de um novo periódico diário na cidade vizinha, o Jornal do 

Comércio. Estende-se a 4ª série até 13 de junho de 1870, momento em que Dias 

comemora a publicação das 300 páginas da 4ª série, número aliás de todas as outras séries, 

totalizando 1.200 páginas. Ainda neste último número, em texto intitulado “Até que 

                                                
2 As quatro séries estão encadernadas, como se fosse um livro, reunindo cada uma 300 páginas, o que 
impede a clareza, muitas vezes, sobre o número ou a data das publicações, com exceção da 4ª série, em que 
estão preservados os dados relativos à numeração e data. Por isso, quando houver referência ao material 
das 1ª, 2ª e 3ª séries, registra-se apenas a página; da 4ª série, indica-se também o número. A 1ª série tem 
dois volumes repetidos depositados na instituição. 
3 Na edição de 16 de janeiro de 1870 (n. 25, p. 200), há um “Noticiário”, avisando que a em breve será 
inaugurada, na cidade vizinha de Pelotas, uma folha diária, o Jornal do Comércio, motivo pelo qual a 
Arcádia mudaria para a vizinha cidade, a fim de “satisfazer completamente o compromisso em que estamos 
para com os nossos favorecedores, a quem, supomos, não prejudicar com esta resolução” (p. 200). Com 
efeito, na edição seguinte, de 31 de janeiro de 1870, (n. 26, p. 201), já aparece Pelotas no frontispício, sem 
nenhuma outra alteração em sua parte gráfica. Assim, das 1.200 páginas totais dos quatro volumes, apenas 
as 100 últimas da 4ª série são editadas em Pelotas. 
4 Em geral, assinava-se como A. J. Dias. Português, veio jovem para o Brasil, atuando ao longo da vida na 
imprensa e na literatura em Rio Grande e Pelotas, em especial por meio da criação dos periódicos Arcádia, 
Jornal do Comércio e Correio Mercantil. Teve atuação decisiva na fundação da Biblioteca Pública 
Pelotense. V. CESAR (1971, p. 166-167). 
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enfim!” (4ª série, n. 44, p. 297-298), o editor-chefe anuncia a suspensão da revista, devido 

às inúmeras dificuldades que assolam a produção e a manutenção de um periódico 

dedicado às letras, ainda mais em cidades localizadas no interior da província: 

Está completo o número de 300 páginas da 4ª série da Arcádia. 
Está completo! 
Estas duas palavras saem-me d’alma como o suspiro que rebenta do 
coração ao termo de uma longa e enfadonha jornada, cheia de peripécias 
e desgraças. 
E publicaram-se quatro séries do periódico literário Arcádia! 
Quatro séries! 
Aos materialistas, horrorizará semelhante verdade; aos literatos 
admirará, e a mim, que não sou nem uma nem outra cousa, enche de 
verdadeira satisfação. 
Realmente, é um triunfo; – devo ser o primeiro a dizê-lo. 

Na verdade, desde o começo de circulação Dias alertara para as dificuldades do 

empreendimento, como se vê no editorial do primeiro número, “Ao público” (1ª série, p. 

5-7): 

Nesse infindo caminho das letras, tenebroso e cheio de terríveis 
peripécias, onde a cada passo surgem embaraços, embaraços que só 
imensa força de vontade poderá inutilizar; onde, assim mesmo, os 
espinhos, nunca flores, aqui e ali surgindo como por encanto, 
constituem-se agudos punhais ferindo a coragem e penetrando té à 
própria alma. 

No encerramento da 1ª série, em artigo intitulado “O diretor da Arcádia, ao 

público” (p. 299-301), o proprietário demonstra mais entusiasmo, acreditando na 

consolidação da literatura em solo gaúcho, conforme o excerto deixa entrever: 

A infantil literatura rio-grandense, em seu berço de ouro, é embalada 
pelos sábios e estudiosos propagadores das letras. E ela crescerá tão 
depressa como o arbusto que zelosamente é cuidado. 
Haja perseverança no trabalho.  

A importância da Arcádia para quem estuda periodismo literário radica-se em pelo 

menos dois aspectos: o fato de ser uma revista essencialmente dedicada à literatura e a 

sua longevidade, já que quatro anos, numa época de jornais efêmeros, constitui-se em 

tempo apreciável. Estes itens serviram de inspiração para que uma série de outros 

periódicos posteriores tomassem, no Rio Grande do Sul, o caminho da imprensa literária, 

inclusive o Partenon Literário, importante agremiação artístico-social de Porto Alegre 

com quem a Arcádia teve estreita ligação. Antônio Joaquim Dias estampava informações 

referentes à nova instituição desde os seus primeiros passos, sem contar que vários 

membros da sociedade porto-alegrense colaboraram com a publicação rio-grandina, tais 

como Bernardo Taveira Júnior e os irmãos Aquiles e Apolinário Porto Alegre. 

Neste sentido, uma notícia que ganha relevo ainda na 2ª série é “Panteon Literário” 

(p. 153-154), que começa com a frase de Gonçalves de Magalhães: “A civilização de um 
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povo avalia-se pela sua literatura”. Após, A. J. Dias comenta a fundação de um grêmio 

literário na província sulina, mais especificamente em Porto Alegre: o Panteon Literário 

(como se vê, há um equívoco, pois o texto faz alusão, na verdade, ao Partenon Literário), 

um clube para estimular a inteligência, tendo como líder Apolinário Porto Alegre. Há 

ainda outras notícias sobre o Partenon e transcrições de discursos, ao longo das outras 

séries da Arcádia, como em 8 de agosto de 1869 (4ª série, p. 13), em que há a reprodução 

do ementário da Revista Mensal da Sociedade Partenon Literário, de junho de 1869, com 

um comentário em torno do primeiro aniversário da sociedade fundada um ano antes, em 

1868. 

Isso mostra que Dias acreditava na associação de pessoas interessadas em assuntos 

artísticos e humanísticos, como antídoto à paralisia cultural do Rio Grande do Sul do 

século XIX. É assim que, ao longo dos anos, ele vai comentar sobre a importância das 

associações, com o intuito de fortalecer o sistema literário incipiente da cidade e da 

província, como se vê na nota “A fundação de um clube literário, instrutivo e recreativo” 

(1ª série, 1867, p. 107-108), em que A. J. Dias comenta que à cidade do Rio Grande 

“parece estar destinado um brilhante lugar nas eminências da civilização”; para tanto, 

uma instituição que seja literária, instrutiva e recreativa precisava ser criada. A notícia dá 

conta que o clube teria aulas de francês, inglês, música e escrituração mercantil, além de 

haver, em uma noite por semana, leitura e discussão de argumentos e temas sobre 

literatura; por fim, a nota aponta o próximo 7 de setembro como data provável da primeira 

assembleia. Como se verá adiante, essa primeira reunião teve a sua data postergada. 

Na 3ª série, várias notas e textos, de A. J. Dias e Artur de Lara Ulrich, dão conta 

da movimentação em torno da necessidade de criação do Grêmio Literário Rio-

Grandense; noticia-se, por exemplo, uma reunião no dia 9 de novembro de 1868 na casa 

de Carlos Eugênio Fontana. Depois, ainda na 3º série (p. 185-199), reproduzem-se os 

discursos proferidos na instalação do Grêmio, finalmente ocorrida no dia 4 de abril de 

1869, quase dois anos depois da primeira menção da necessidade de sua criação, 

respectivamente por: Sr. Dr. Frederico Bier, presidente da sociedade; Sr. Telêmaco 

Bouliech, 2º secretário; Sr. José Vicente Thibaut, 1º secretário; e A. J. Dias, sócio. 

Surpreendentemente, no entanto, pouco mais de quatro meses depois, em 29 de agosto de 

1869 (p. 33), Dias comenta que a sociedade destinada ao cultivo e ao progresso das letras 

estava extinta, pelo menos tendo em vista os princípios que animavam a maior parte dos 

seus membros: “Quão penosa e curta lhe foi a existência!...”. Sem deixar claros os 
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motivos da dissensão, o autor fala em traição e em ataque político para que fosse 

dilapidado o que até ali fora construído. 

Esta preocupação de Dias com a reunião de pessoas interessadas na literatura, por 

meio de clubes culturais, seja pelo relato que acontecia no Partenon Literário (veja-se a 

nota de 31 de janeiro de 1870, 4ª série, n. 26, p. 201, em que é listada a diretoria recém-

eleita do cenáculo porto-alegrense), seja pelo penoso caminho vivenciado na discussão, 

criação e dissolução do Grêmio Literário Rio-Grandense, indicia a trajetória incipiente do 

meio cultural sulino, que necessitava da reunião dos escritores em grupos, de modo a não 

dissipar ainda mais os poucos escritores e leitores de um sistema literário que ainda estava 

em formação. As notícias divulgadas ao longo das séries do periódico apontam para a 

importância que o diretor dava ao caráter associativo dos interessados em literatura, como 

um meio fundamental de desenvolvê-la e divulgá-la. 

Outro aspecto que chama a atenção, na Arcádia, é o grande número de textos de 

caráter analítico, aspecto já marcado por Carlos Alexandre Baumgarten em seu livro A 

crítica literária no Rio Grande do Sul: do Romantismo ao Modernismo. A Arcádia foi o 

veículo pioneiro, na província, a se preocupar com a crítica literária, dando guarida a esse 

tipo de manifestação em suas páginas; neste sentido, o primeiro texto de cunho crítico da 

história da literatura do Rio Grande do Sul, “Divagações”, de F. C. de Bulhões Ribeiro, 

foi publicado na 1ª série (1867, p. 33-36): 

Embora incipiente, o artigo de Bulhões Ribeiro coloca em discussão 
temas intensamente debatidos pela crítica literária sul-rio-grandense da 
segunda metade do século passado, como é o caso da questão 
envolvendo a nacionalidade da literatura brasileira e sua relação com a 
literatura portuguesa. (...) Nesse sentido, cabe ao ensaio de Bulhões 
Ribeiro a primazia de inaugurar a crítica literária no Rio Grande do Sul, 
instaurando o debate em torno do ideário romântico que iniciava seu 
percurso na Província. (BAUMGARTEN, 1997, p. 67-68)  

Os textos críticos da Arcádia são fundamentais para a compreensão da trajetória 

da literatura sulina, por terem a preocupação em refletir sobre os caminhos já trilhados 

até aquele momento e as veredas a serem percorridas futuramente pelas literaturas 

brasileira e sul-rio-grandense. Além disso, os comentários promoviam a discussão de 

obras e autores do momento; no caso de romances e peças de teatro, essas impressões de 

leitura constituem uma maneira de capturar o sentimento da época quanto à abordagem 

da temática das obras, permitindo, especialmente, constatar quais eram os critérios 

estéticos valorizados pelo crítico em suas análises. 

A partir do texto pioneiro de Bulhões Ribeiro, vários serão os textos publicados 

em torno da argumentação crítica, biográfica ou bibliográfica, ressaltando um tópico, um 
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livro ou um escritor. Abaixo, alguns desses exercícios críticos, a fim de exemplificar esse 

tipo de material, assinado ora por autores sulinos, ora por articulistas de outras províncias: 

. “Cláudio Manuel da Costa” (1ª série, p. 167-170), comentário sobre o poeta 

arcádico, por A. J. Dias; 

. “O demônio do lar: drama em 5 atos” (1ª série, p. 171-174), comentário sobre o 

drama de Carlos Augusto Ferreira e José Felizardo Júnior, apreciação de autoria de P. A. 

do Vale (São Paulo); 

. “Os dramas Madalena e A opinião pública por Carlos Augusto Ferreira e José F. 

Júnior” (1ª série, p. 249-251), comentário sobre os dramas, em especial sobre o primeiro, 

por U. do Amaral (São Paulo); 

. “Impressões de leitura – Diva. Perfil de mulher” (1ª série, p. 264-268), 

comentário sobre o romance de José de Alencar, por Carlos de Andrade (São Paulo); 

. “Esboço de um artigo: a poesia há de morrer – falta de gosto pela poesia” (2ª 

série, p. 22-27), por ***; 

. “Nossa literatura” (3ª série, p. 5-7), espécie de introdução ao terceiro volume da 

Arcádia, em que o redator A. J. Dias faz comentários sobre o estado da literatura nos dias 

que corriam; 

. “Gil Vicente e o teatro português (fragmento dum livro inédito)” (3ª série, p. 

116-118; p. 141-143; p. 155-157), transcrição de J. C. Fernandes Pinheiro; 

. “Poetas e poesia (crítica?)” (3ª série, p. 82-86; p. 273-275), por Glodomiro 

Paredes; 

. “A literatura no Rio Grande” (3ª série, p. 129-132), por Antônio Maria Pinto; 

“Movimento literário na província” (4ª série, n. 1, p. 3-4; n. 7, p. 51-52), por 

Menezes Paredes; 

. “Reflexões sobre a literatura rio-grandense” (4ª série, n. 2, p. 9-10), por Bernardo 

Taveira Júnior; 

. “Mulher e mãe, drama pelo Sr. Eudoro Berlink” (4ª série, n. 29, p. 218; n. 30, p. 

221-223; n. 31, p. 225-226; n. 32, p. 229-231; n. 33, p. 233-235; n. 34, p. 237-238), por 

Bernardo Taveira Júnior; interessante observar o seu começo: “A crítica literária ainda 

não existe em nossa província. Sem ela, nunca a nossa literatura poderá florescer com 

vantagem, porque ela, a verdadeira crítica, é para as letras o que o orvalho é para as 

plantas” (p. 218); 

. “Brasileiros ilustres – Esboços biográficos: Manuel Antônio d’Almeida” (4ª 

série, n. 32, p. 231-232; n. 37, p. 257-258), por Vítor Valpírio; 
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. “Perfis rio-grandenses: Taveira Júnior”, por Vítor Valpírio (4ª série, n. 38, p. 

262-263; n. 39, p. 272-273; n. 40, 277-278; n. 42, p. 291-292; n. 43, p. 293-294; n. 44, p. 

298-299). 

Por outro lado, na 2ª série, há um conjunto de textos que chama a atenção pelo seu 

teor curioso: “O Rio Grande no ano 2000”, de autoria do pseudônimo Viana-Castelense, 

publicado ao longo de quatro números da revista (p. 149-150; p. 164-165; p. 235-236; p. 

277-278). A data marcada ao fim de cada parte é “Rio Grande, 1868”; terminado o quarto 

texto, aparece “Fim da 1ª parte”, dando a entender que o material continuaria, o que não 

se confirma nas demais páginas da Arcádia. 

Nos textos, o autor relata um sonho que teve, em um agosto em que Rio Grande 

estava sitiada, após muitas chuvas, pelas águas das lagoas que a circundam. Na visão, o 

narrador relata a sua chegada, em um “destes monstros marinhos que a moderna 

arquitetura levantou para encurtar distâncias” (p. 149), no porto da cidade, bastante 

modificado em sua estrutura e com muitos mais navios a vapor do que no século XIX, 

em que a navegação a vela era o mais comum. Ao desembarcar no cais, à noite, o narrador 

maravilha-se com a iluminação a gás, perfeita, harmoniosa e distribuída equanimemente 

por todas as vias. 

Amanhece, e um transeunte ajuda o viajante do passado, mostrando-lhe a cidade 

nova, com largas ruas arborizadas, jardins floridos e soberbos edifícios, erguidos fora do 

antigo traçado da municipalidade, com destaque para o prédio novo do tribunal, fronteado 

por uma representação diferente da justiça: nesta estátua, reformulada mais de acordo 

com os novos tempos, a justiça não é mais cega nem carrega uma balança na mão, mas 

inexorável com o crime e possuidora de um olhar penetrante, sustentando na mão uma 

espada desembainhada e calcando figuras horrendas – a hipocrisia, o suborno, o 

estelionato, o cinismo e o peculato. Ao mesmo tempo, seu braço estendido protege a 

probidade, a honestidade, a integridade e a orfandade. Ante tal visão, o narrador não se 

contém e exclama: “Têmis5 desvendada e livre! se assim fora no meu tempo!” (p. 236). 

O texto termina com a ida do viajante do tempo e do seu cicerone a um “vastíssimo 

reservatório de água potável” (p. 278), localizado em frente à estação de trens. O narrador, 

incrédulo com o volume hídrico que a edificação comporta, dado o terreno arenoso da 

cidade, pede explicações ao amigo, que conta que tal caixa-d’água, com capacidade para 

1 milhão de litros, era abastecida por um manancial da vizinha Pelotas, por meio de um 

                                                
5 Filha de Urano e Gaia, Têmis é a deusa, na mitologia grega, que personifica a justiça e a lei. 
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sistema de tubulações, ora aéreo, ora subterrâneo, a fim de suprir as necessidades dos 100 

mil habitantes da cidade naquele momento. 

O curioso relato flagra a cidade rio-grandina em uma data que sempre mobilizou 

o ser humano, 2000, 132 anos, portanto, à frente do momento da escrita, 1868. Sem o 

caráter de uma ficção científica distópica, as principais mudanças e inovações na crônica 

são sempre positivas, embora modestas, dando-se na estrutura do porto e do cais; na 

largura das ruas, com uma vasta vegetação a enfeitá-las; na iluminação pública; na 

representação da justiça e na questão da distribuição da água encanada, sendo este último 

quesito, talvez, o exercício de “futurologia” em que o autor mais chega próximo da 

realidade atual – interessante assinalar que, na época de escrita do texto, estavam sendo 

dados os primeiros passos em termos de saneamento básico no Brasil. Entretanto, não se 

observa exatidão no número de moradores da cidade por volta do ano 2000, pois a 

previsão de Viana-Castelense chega somente à metade do que hoje é a população rio-

grandina: cerca de 200 mil habitantes6. 

Por meio da visão de um presumível futuro, o autor quer, na verdade, pela 

comparação, fazer uma série de críticas à cidade no presente (1868), como a sujeira; a má 

iluminação e a impossibilidade de se caminhar nas ruas à noite; a justiça lenta e falha. O 

curioso é que muitos dos problemas constatados no século XIX e resolvidos na ficção, 

continuam a assolar, na vida real, tanto Rio Grande, como as demais cidades brasileiras. 

O órgão dirigido por Dias destaca-se também pelo fato de que as primeiras 

composições de cunho regionalista da literatura sul-rio-grandense, desde o cancioneiro 

gaúcho, talvez tenham sido estampadas nas páginas da Arcádia. A vertente campesina, 

depois, dominará boa parte da produção sulina até o final do século XIX, atravessando o 

século XX de ponta a ponta, com altos e baixos, e ainda com rendimento na literatura, na 

música e na cultura do Rio Grande do Sul do século XXI, às vezes com tons renovadores, 

às vezes com elementos conservadores. 

Sobre esse tema, um poema tipicamente encomiástico aparece na 2ª série, “Rio 

Grande” (p. 193-195), de S. S. S., assinado no Paraguai, em Paré-Coé, 1868. Composto 

de nove estrofes de dez versos cada, todos em redondilha maior, o poema traz um discurso 

grandiloquente que revestirá, posteriormente, muitas das produções ditas regionalistas ao 

longo da literatura sul-rio-grandense; aqui, a farta adjetivação realça a liberdade, a 

coragem e a altivez do rio-grandense, que combate sempre qualquer tipo de tirania: 

                                                
6 No final da década de 1860, Rio Grande tinha “14 mil almas”, como aponta um texto de 5 de setembro de 
1869 (4ª série, p. 41), acerca da Sociedade Promotora da Emancipação de Escravos. 
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Terra dum povo guerreiro, 
De glórias tradicionais, 
Mostra altivo ao mundo inteiro 
Que tens bem poucos rivais; 

Em 1869, já na 4ª série, pelo menos dois poemas, ambos pentassilábicos, são 

dignos de nota, “Canto do campeiro”, de Apolinário Porto Alegre (n. 5, p. 38), e “Rio 

Grande do Sul”, de Bernardo Taveira Júnior (n. 8, p. 62), cujas primeiras estrofes, 

respectivamente, estão reproduzidas abaixo: 

Canto do campeiro 
Avante, ginete 
Dos campos do sul! 
Quem pode contigo, 
Que, afeito ao perigo, 
A sanha do imigo 
Não temes, taful? 
Avante! Galopa 
Num bom galopar; 
Os laços e bolas, 
Ferinas pistolas 
Já fiz preparar; 
Avante, ginete, 
Num bom galopar! 
 
Rio Grande do Sul 
Altiva amazona 
Das plagas do Sul – 
Mimosa safira, 
Num límpido azul – 
Fanal de primores, 
De ternos amores, 
Brilhando gentil – 
Teu nome reboa, 
Nas serras ecoa 
Do imenso Brasil! 

Enquanto a primeira composição volta a sua atenção para uma personagem 

específica do cenário sul-rio-grandense, qual seja, o campeiro (ou seus sinônimos: 

“gaúcho”, “tropeiro”, “monarca das coxilhas”, “centauro dos pampas”), a segunda 

preocupa-se em cantar e elogiar não uma figura, mas o espaço sulino. Note-se, no poema 

de Apolinário Porto Alegre, o adequado uso do metro curto, no sentido de que os versos 

sincopados simulam o galope de um cavalo, animal fundamental na relação estabelecida 

com o gaúcho. 

Assim como o Regionalismo, igualmente outro tópico fundamental para o 

Romantismo brasileiro, o Indianismo, marca o periódico, em especial pela publicação, na 

4ª série, das Poesias americanas, de autoria de Taveira Júnior, antes da reunião dos dez 

poemas em livro, pela Tipografia da Arcádia, em 1869. Já na 3ª série, Lobo da Costa tem 
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estampado o poema “O índio” (p. 79-80), em que o discurso do silvícola reveste-se de um 

tom épico, entrecruzado pelo elemento lírico, como a reprodução da primeira, da quinta 

e da última estrofes, do conjunto total de nove quadras, deixa entrever: 

Sou índio atrevido, criado nas matas 
Ao som das cascatas d’arbórea soidão... 
Cresci embalado por brisas fugaces, 
Tingi minhas faces da cor do canhão! 
(...) 
Nas noutes mimosas, ao brilho d’estrelas, 
Ao canto das belas, no longo sertão... 
Ai... quantas doçuras tão longe do mundo, 
Se calam no fundo do meu coração! 
(...) 
Sou índio atrevido, de faces tostadas 
De noites doiradas, de sonho fagueiro, 
De toda essa taba de tribos morrudas, 
De setas agudas – eu sou o primeiro! 

A questão da servidão negra aparece ao longo de todas as séries da revista, 

mostrando o caráter progressista de seu diretor e dos articulistas que colaboravam com a 

publicação. É o caso do longo poema “O escravo”, de Fernando Osório (2ª série, p. 60-

62), em que o mote religioso de combate à escravidão dá o tom da composição, como 

pode ser visto em sua última estrofe: 

É que Deus odeia a escravidão! 
Entre nós deve haver toda a igualdade 
Em cada coração, por entre as carnes 
Escrito deve estar – FRATERNIDADE! – 

A reprodução, na íntegra, de “O navio negreiro – Tragédia no mar”, de Castro 

Alves, reforça esse caráter libertário do periódico (4ª série, n. 43, p. 295-296), assim como 

vários textos espalhados em suas páginas, como “Sociedade Promotora da Emancipação 

de Escravos” (4ª série, p. 41-42, de A. J. Dias), vinculada à Sociedade Acácia, em que se 

relatam ações com o fim de combater a escravidão, como “a sua primeira festa de 

liberdade no glorioso dia 7 de Setembro, em o paço da Câmara Municipal, quebrando os 

ferros da ignominiosa opressão, a uma ou duas escravas, conforme suas posses” (p. 41). 

Outro destaque é o texto “Libertação dos escravos”, de J. I. Arnizaut Furtado, publicado 

em oito partes, de 8 de agosto até 31 de outubro de 1869, defendendo um império 

brasileiro livre do trabalho servil. 

Afora a parte literária, a revista ainda diversificava suas temáticas, com, por 

exemplo, textos de caráter científico, conforme o termo era entendido na época, como na 

1ª série, “Cura do cholera-morbus”, pelo médico Dr. Carlos Eugênio Marchand (p. 277-

278), ou, na 3ª série, “Astronomia descritiva”, por Nicácio T. Machado (p. 113-115; p. 

137-141). Também aspectos históricos ganhavam espaço, em publicações seriadas ao 
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longo de vários números: “Apontamentos para a história da revolução da província do 

Rio Grande do Sul (1835-1845)”, por Spartacus, e “Apontamentos históricos, 

topográficos e descritivos da cidade do Rio Grande, desde o descobrimento e fundação 

até a presente data”, por Carlos Eugênio Fontana, ambos na 1ª série. Na 2ª série, por sua 

vez, editou-se a coleção “Documentos sobre a revolução desta província – 1835-1845 

(coligidos)”. 

Além dos autores já citados, outros nomes locais se fizeram presentes na Arcádia, 

publicando contos, romances em série (por exemplo, Lampírio, de Apolinário Porto 

Alegre, é publicado na forma de folhetim), peças de teatro e críticas literárias: Zeferino 

Vieira Rodrigues Filho, Antônio Ferreira das Neves, Carlos Augusto Ferreira, Frederico 

de Villeroy, Francisco Antunes Ferreira da Luz, Aurélio de Bittencourt e Fernando 

Osório, entre outros. Estas publicações inéditas dividiam espaço com reproduções de 

autores internacionais e nacionais, como na 4ª série, com o drama em cinco atos Os 

salteadores, de Schiller, na tradução de Arno Ernst, que teve a sua publicação iniciada 

em 3 de outubro de 1869 (n. 10, p. 73), estendendo-se por vários números, embora tenha 

ficado incompleta, ou a poesia “A cruz”, de Fagundes Varela, também na 4ª série (n. 24, 

p. 189). 

Por tudo isso, ainda está para ser feito um estudo mais detalhado do periódico 

editado sucessivamente em Rio Grande e Pelotas, o qual merece, em caráter definitivo, 

ganhar um lugar no mapa da cultura do Rio Grande do Sul. A importância da Arcádia não 

fica restrita somente ao século XIX, já que a sua atuação no campo artístico-social foi, 

com certeza, um dos esteios que sedimentaram os caminhos futuros da então nascente 

literatura sulina. 
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DOS RODAPÉS AOS LIVROS: LITERATURA NO JORNAL DO COMMERCIO 

(PERIÓDICO E TIPOGRAFIA) 

 

Odair Dutra SANTANA JÚNIOR (UNESP/Ibilce) 

Profa. Dra. Lúcia GRANJA (Orientadora) (UNESP/Ibilce) 

 

Resumo: A partir das obras literárias que saíram à luz pela tipografia do Jornal do Commercio 
do Rio de Janeiro, entre 1827 e 1865, e que hoje compõem os acervos de bibliotecas do país, 
apresentamos algumas considerações acerca da produção literária realizada por sua oficina no 
período. Para o levantamento dessas obras, foram consultados os acervos da Fundação 
Biblioteca Nacional, da Biblioteca Mário de Andrade, da Biblioteca Brasiliana Guita e José 
Mindlin e o portal do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo 
(SIBiUSP). Percebemos, ao analisar essa produção, uma concentração dessas obras entre os 
anos de 1839 e 1848, relacionada, entre outros fatores, ao desenvolvimento do folhetim nos 
jornais brasileiros e ao hábito de reimpressão dos romances-folhetim pelas tipografias do 
período após sua publicação pelo jornal. Apresentaremos esses títulos, as características dessas 
obras, suas trajetórias nas páginas do jornal em folhetim e/ou anúncios para, dessa relação entre 
divulgação ao rodapé da página e reimpressão em volume, demonstrar como a atividade 
editorial realizada pelas oficinas dos jornais do XIX colaborou para a criação e manutenção de 
um comportamento literário e leitor em voga no período. 
 

Palavras-chave: Jornal do Commercio. Tipografias. Romance-folhetim. Século XIX. História 

editorial. 

 

Neste artigo, comentaremos a atividade editorial que era realizada pela tipografia 

do Jornal do Commercio do Rio de Janeiro durante suas “horas ociosas” entre 1827 e 

1865, isto é, a atividade realizada pelos seus prelos quando não estavam a serviço da 

impressão do jornal no período. Para isso, realizamos um levantamento das obras 

publicadas pela tipografia do Jornal junto aos acervos da Fundação Biblioteca Nacional, 

da Biblioteca Mário de Andrade, da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin e junto 

ao portal do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo (SIBiUSP), 

a partir da busca de tal traço editorial no registro de entrada das obras nessas 

instituições. Nesse levantamento, observamos uma expressiva e variada atividade de 
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impressão, ou seja, confirmamos que as “horas ociosas” da tipografia não tinham nada 

de “ociosas” e que a atividade editorial por ela realizada abrangeu diversos assuntos, 

sendo o local responsável pela publicação de obras políticas, de história, de economia, 

de direito, de maçonaria e de obras literárias, das quais trataremos neste artigo. 

O Jornal do Commercio foi impresso no Rio de Janeiro a partir de outubro de 

1827 por iniciativa do francês Pierre Plancher. No entanto, a casa impressora 

responsável pela impressão do jornal já atuava no município desde 1824, ano de 

chegada de Plancher ao Brasil. 

Como comenta Laurence Hallewell, em O livro no Brasil (2005), e como 

confirmamos a partir do levantamento realizado, a tipografia do Jornal do Commercio, 

enquanto estava sob os cuidados de Pierre Plancher, pouco se dedicou a publicação de 

literatura. Com uma inexpressiva produção literária no Brasil, Pierre Plancher mostrava, 

na verdade, seguir uma tendência da época na qual as tipografias se dedicavam 

prioritariamente à publicação de obras políticas – animadas pelas discussões referentes à 

Independência do país, como aos limites dos poderes de D. Pedro I, à autonomia das 

províncias e à liberdade de imprensa -, enquanto o mercado de literatura era abastecido 

por importações de Portugal e por edições em língua portuguesa realizadas em Paris. 

Apesar disso, cabe a Plancher o crédito de haver publicado a primeira novela brasileira, 

Statira e Zoroastes, de Lucas José de Alvarenga, em 1826 (HALLEWELL, 2005, 

p.151-152). 

A publicação da novela de Alvarenga aconteceu no ano anterior ao lançamento 

do Jornal do Commercio e, a essa produção literária da tipografia sob a direção de 

Pierre Plancher, nós pudemos adicionar apenas mais dois títulos após nossa busca: As 

frutas do Brazil, de Frei Antônio do Rosário, publicada por Plancher em 1828, e a 

comédia Tartufo, de Molière, publicada em 1830. Dessas duas publicações, podemos 

destacar particularidades. Por exemplo, como apresentado por António Ferreira de Brito 

(1993), a edição de Tartufo realizada por Plancher se tratava de uma tradução realizada 

pelo capitão Manoel de Souza a serviço do Marquês de Pombal, que foi publicada 

originalmente em 1768 em Lisboa. Brito destaca a opção de Sousa por uma tradução em 

prosa em detrimento do verso alexandrino da versão original e, em seguida, comenta o 

processo de “nacionalização” pelo qual a obra passou quando traduzida para o 

português, como a conversão do protagonista da comédia de “falso devoto” do original 

de 1669 em “jesuíta hipócrita” (BRITO, 1993, p.66-67). 
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Quanto As frutas do Brazil, ele foi anunciado aos leitores em 12 março de 1828 

e apresentou o subtítulo “obra dada a luz em Lisboa, em 1702, por hum missionario da 

Bahia, e reimpressas no Brazil, a rogos dos verdadeiros conhecedores desta obra 

burlesca, por P. Plancher”. Como dissemos, era uma edição de uma obra do Frei 

Antônio do Rosário originalmente intitulada Frutas do Brasil numa nova, e ascética 

Monarquia, consagrada à Santíssima Senhora do Rosário. 

As Frutas do Brasil é uma obra composta por três sermões que correspondem às 

três parábolas em que é dividida. A edição que Pierre Plancher imprimiu da obra em 

1828, entretanto, era uma versão “mutilada” da obra. Conforme apresentado por Ana 

Hatherly, na introdução da edição da obra realizada pela Biblioteca Nacional de Lisboa 

em 2002, as partes que circunscrevem as três parábolas foram suprimidas por Plancher, 

como os textos introdutórios da edição de 1702, que, segundo a escritora, são essenciais 

para a compreensão da obra por explicitarem sua intencionalidade e o contexto em que 

ela se insere. Foram excluídas: 

[...] a Dedicatoria à Soberana Rainha dos Anjos, assinada pelo autor, 
assim como a advertência ao Leytor; as Licenças da Ordem, assinadas 
por Fr. Hieronymo da Ressurreyçaõ; a Censura do M. R. P. Fr. Luis 
da Purificaçaõ; a Licença da Ordem, por Fr. Joseph de S. Catharina; a 
Approvaçaõ do Paço, por Balthezar Duarte; as Licenças de correr; a 
lista das 36 Frutas do Brasil que se contem neste Livro; e a 
importantíssima Prefaçam que, embora não assinada, se depreende ser 
da pena do autor. Também não estão incluídos o Indice dos Lugares 
da Escritura e o Indice (alfabético) das cousas mais notaveis, com que 
a edição de 1702 termina. (HATHERLY, 2002, p. 22)  

 

Ainda sobre a edição de Plancher, Hatherly critica o prefácio que a 

acompanhava, um acréscimo da publicação de Plancher que foi publicado sem 

indicação de autoria. Nele, a coletânea de sermões é descrita como uma “obra burlesca”, 

classificação propagada também nos anúncios vinculados no Jornal do Commercio. 

Para a escritora, ao indicar o livro como uma obra cômica e na qual a mocidade acharia 

motivos para rir, o prefaciador traveste de burlesca e carnavalesca o que fora concebido 

como obra mística (HATHERLY, 2002, p.23). 

A vinda de Pierre Plancher para o Brasil havia ocorrido por conta de 

perseguições políticas em seu país. Plancher era um entusiasta partidário de Napoleão 

Bonaparte e, após 1815, com a derrota de Napoleão em Waterloo e o retorno da dinastia 

de Bourbon ao poder na França, viu as condições para seu trabalho de editor na França 

se extinguir com o fortalecimento da censura. Em 1830, notícias sobre um novo quadro 

político na França fizeram Plancher decidir por voltar ao seu país. A Revolução de 
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Julho de 1830 levou à queda dos Bourbons, ao restabelecimento das liberdades 

constitucionais e ao fim da censura à imprensa, possibilitando novamente sua atuação 

na França. Assim, em junho de 1832, Plancher vendeu todo o seu patrimônio 

acumulado durante sua residência no Rio de Janeiro aos franceses Junius Villeneuve e 

Réol Antoine de Mougenot. A transação previa que Plancher continuasse à frente da 

administração do periódico por um tempo e, de fato, Plancher deixou o Brasil apenas 

dois anos depois, em fevereiro de 1834. 

 A despedida de Plancher do Rio de Janeiro acentuou os desentendimentos entre 

Mougenot e Villeneuve e, em dezembro de 1834, o público do Jornal do Commercio foi 

informado do fim da sociedade entre os dois. Villeneuve, então, passou a ser o único 

proprietário do Jornal e da tipografia fundada por Pierre Plancher. 

Com a retirada de Mougenot, Villeneuve, único proprietário, 
dirigiu o Jornal, a tipografia, a loja e a editora fundados por Plancher 
com o espírito de um homem de negócios, um diretor de jornal 
businessminded, no jargão eivado de anglicismos da imprensa de hoje. 
Seu trabalho garantiu a permanência do Jornal, ampliou a circulação e a 
publicidade, e sua visão comercial estabeleceu as bases de uma empresa 
altamente lucrativa. (SANDRONI, 2007, p.78) 

 

Esse “homem de negócios” investiu na tipografia buscando melhor atender seus 

assinantes e, com isso, permitiu que o trabalho editorial da casa também se expandisse. 

Destacamos, abaixo, um trecho de um texto divulgado pelo Jornal do Commercio em 

maio de 1836 aos seus leitores que nos dá ideia desse investimento de Villeneuve no 

jornal e também das novas possibilidades editoriais que se abriram na oficina com o 

novo proprietário: 

Resolvemos, [...] mandar vir de Paris um PRELO MECÂNICO, como 
único meio de acabar com os estorvos que encontrávamos. 
Este PRELO MECÂNICO, o primeiro que passou o Equador, chegou 
e acha-se já a trabalhar; e o Jornal, que até agora com 2 prelos levava 
10 horas a imprimir, fica hoje pronto com 2 horas de trabalho e estará 
distribuído em toda a cidade e subúrbios pelas 6 horas da manhã. 
(Jornal do Commercio, 07/05/1836, p.1, col.1. Consultado na 
Hemeroteca Digital Brasileira da Fundação Biblioteca Nacional.) 

 

A partir desse ano, então, a tipografia de Villeneuve dispensaria menos horas 

para a impressão do jornal, estando mais disponível para a publicação de outros 

materiais. Essa disponibilidade, juntamente a outros fatores, teve efeito também em sua 

produção literária, que é encontrada em número bem mais expressivo nos acervos 

consultados. 
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Primeiramente, continuou a publicação de textos teatrais e chama atenção nos 

títulos de teatro editados por Villeneuve a origem desses textos, principalmente quando 

comparamos com as novelas que foram publicadas pela tipografia. O conjunto de 

autores de teatro é bem mais heterogêneo, trazendo obras francesas, portuguesas, 

italianas e também clássicos da antiguidade. A impressão desses títulos estava 

envolvida em uma estratégia de edição muito mais ampla, um projeto intitulado 

“Archivo Theatral”, como notamos ao observar os anúncios publicados pelo jornal.  

Quanto à produção de poesia realizada pela tipografia do Jornal do Commercio 

após 1836, encontramos apenas três títulos até o ano de 1865 que estão presentes nos 

acervos consultados. São eles: Folhas cahidas, de Almeida Garrett, obra publicada em 

1853; Bluettes, contes et légendes en vers, de Edouard du Rosay, lançado pela casa de 

Junius Villeneuve em 1856; e o poema narrativo A Nebulosa, de Joaquim Manuel de 

Macedo, publicado em 1857. É digno de nota sobre essa publicação, como nos conta 

Angela da Costa (2009), o fato de o poema de Macedo ter sido considerado pela crítica 

da época uma obra-prima e sua fama ter chegado até Lisboa, tendo Francisco Inocêncio 

da Silva comentado o poema no seu Dicionário Bibliográfico Português de 1858. Hoje, 

porém, o texto é pouquíssimo lido.  

Como dissemos, as obras de literatura publicadas pela tipografia do Jornal do 

Commercio após 1836 aparecem em número bem mais expressivo nos acervos da 

Fundação Biblioteca Nacional, da Biblioteca Mário de Andrade, da Biblioteca 

Brasiliana Guita e José Mindlin e das demais bibliotecas da Universidade de São Paulo, 

consultados para este trabalho. Todavia, não são as obras poéticas ou os textos teatrais 

que se sobressaem entre a publicação literária realizada por Villeneuve presente nesses 

acervos. O gênero mais expressivo numericamente em nosso levantamento, que reflete 

uma novidade do período na imprensa e também um gosto crescente entre o público 

leitor do período, é o romance. 

Em 31 de outubro de 1838, os leitores do Jornal do Commercio encontraram 

publicado, na primeira página do jornal, na rubrica “Variedades”, o primeiro capítulo do 

romance O Capitão Paulo de Alexandre Dumas. Diariamente, até 27 de novembro de 

1838, os leitores acompanharam as emoções da história que havia sido publicada pela 

primeira vez pelo jornal Le Siècle naquele mesmo ano (MEYER, 1996, p. 60). Poucos 

dias após a divulgação do último capítulo do romance pelo Jornal, os leitores 

encontraram um anúncio que informava a venda de O Capitão Paulo pela Casa de J. 
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Villeneuve e Comp., tendo a obra em volume sido impressa naquele mesmo 

estabelecimento. 

 Essa foi uma trajetória comum para as prosas de ficção publicadas pela 

tipografia do Jornal do Commercio a partir daquele ano. Assim, o desenvolvimento da 

rubrica “Folhetim” em 1839, junto ao hábito de reimpressão dos romances ali 

publicados, proporcionou um número expressivo de novelas/romances1 que saíram à luz 

pela casa de Junius Villeneuve. Ao confrontar os títulos impressos pela tipografia de 

Villeneuve entre 1836 e 1865 com o levantamento dos romances publicados pelo 

folhetim do Jornal do Commercio entre 1839 e 1870, realizado por Ilana Heineberg 

(2004), podemos observar, como adiantado, que a maioria dessas novelas passou 

anteriormente pelas páginas do periódico. 

Encontramos, nos acervos consultados, 27 prosas ficcionais publicadas pela 

tipografia do Jornal do Commercio entre 1836 e 1855, das quais vinte foram divulgadas 

anteriormente no folhetim do jornal. Essas vinte obras são: O pacto da fome, novella, de 

Élie Berthet, A casa de duas portas, novella, de M. Cordellier-Delanoue, Mestre Adam 

o calabrez, de Alexandre Dumas, O Pontifice e os carbonarios, novella histórica, 

também de Dumas, Os dous tirados do pó novella, de Frédéric Soulié, O anniversario 

de D. Miguel em 1828: romance histórico, de João Manuel Pereira da Silva, publicados 

em 1839; Os moços de cobranças, novella, de Élie Berthet, O segredo da confissão, 

novella, de Alexandre de Lavergne, Emilia: novella, de Jules David, publicados em 

1840; Paulina Butler, novella, de Alexandre de Lavergne, Jorge, de Charles Reybaud, 

Os ultimos Bretões, novella, de Pitre Chevalier, publicados em 1841; A caçada dos 

amantes, novella, de Charles de Bernard, Para não serem treze, novella, de Alphonse 

Karr, publicados em 1842; A mina de ouro, novella, de Élie Berthet, Edmundo e sua 

prima, novella, de Paul de Kock, Uma duqueza de Florença, 1578-1579, sem indicação 

de autoria, publicados em 1843; O conde de Mansfeldt, novella, de Alexandre de 

Lavergne, publicado em 1844; A Gorgone, de Gabriel de la Landelle, publicado em 

1848; e O pagem do duque de Saboia, de Alexandre Dumas, publicado em volumes 

entre 1854 e 1855. 

As outras sete prosas de ficção impressas pela tipografia de Villeneuve que 

levantamos junto aos acervos pesquisados, mas que não foram publicadas anteriormente 

                                                             
1 Destacamos que, naquele período, não havia um nome estável para as produções narrativas, que podiam 
ser encontradas sob diferentes denominações, como “histórias”, “contos”, “novelas” e “romances” 

independente do número de páginas ou das características estruturais.  (Cf. ABREU, Márcia, 2003, p. 
265) 
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pelo jornal são: Galatéa: novella pastoril, de Florian, publicada em 1836; Lorenzo, 

novella histórica, de Auguste Arnould, Dom Rodrigo Calderon, ou o castigo de Deos, 

novella histórica, de Edward Bulwer-Lytton, O contrabandista, novella, de Robert 

Gréville, Praxedes, imperatriz de Allemanha; novella, de Alexandre Dumas, publicados 

em 1840; A louca de Solanto: novella, sem indicação de autoria, publicado em 1842; e 

Olympia de Cleves, de Alexandre Dumas, publicado em 1853.  

No Brasil, como demonstrado por Márcia Abreu, ocorria “a utilização das 

matrizes de impressão empregadas para compor as páginas do jornal para a impressão 

do livro” (ABREU, 2014, p.48). Na mesma linha, segundo propõe Lúcia Granja (2011), 

a reimpressão e comercialização dos romances-folhetim posteriormente à sua 

publicação nos rodapés era uma prática comum, e o comércio do livro mobilizava o 

próprio ritmo de aparecimento dos capítulos e partes do folhetim. 

Podemos notar que a publicação das novelas em volumes ocorria, na grande 

parte das vezes, pouco tempo após a divulgação do romance em folhetim. A casa de 

duas portas de M. Cordellier-Delanoue (Étienne Casimir Hippolyte Cordellier-

Delanoue), por exemplo, teve sua última parte publicada pelo Jornal do Commercio em 

27 de dezembro de 1839 e, no dia 05 de janeiro de 1840, o jornal já publicou um 

anúncio de que o romance se encontrava a venda na Casa de J. Villeneuve e Comp., 

tendo saído à luz naquele mesmo local. Outro exemplo da rápida transposição das 

novelas do folhetim para o volume foi o caso de O Pontifice e os carbonários, de 

Alexandre Dumas, que teve seu último capítulo publicado em 16 de agosto de 1839 e já 

no dia 27 do mesmo mês foi anunciado pela casa de Villeneuve. Também podemos citar 

o caso da novela O segredo da confissão de Alexandre de Lavergne, que foi anunciada 

em volume em 10 de janeiro de 1841, sendo que havia encerrado sua passagem pelo 

folhetim do Jornal do Commercio poucos dias antes, em 31 de dezembro de 1840. 

Imediata ou não, o fato é que a publicação dos anúncios sempre acontecia após a 

parte do romance anunciada ser finalizada no folhetim. Esse intervalo, além de garantir 

que o comércio dos livros não interviesse na venda do periódico, corrobora a 

possibilidade de as edições em volumes dos romances terem sido realizadas a partir da 

mesma composição tipográfica utilizada para a publicação dos folhetins nos rodapés dos 

jornais. 

Exemplo lapidar da transposição da composição do romance no rodapé para o 

livro, deu-se no Diário do Rio de Janeiro, entre junho de 1847 e dezembro de 1850, 

quando o jornal deixou de publicar os romances-folhetim seguindo a divisão de colunas 
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do jornal e passou a publicá-los de modo graficamente semelhante a um livro. Nesse 

período, os romances foram publicados pelo Diário nos rodapés das duas primeiras 

páginas e apresentavam uma numeração independente das páginas do jornal. 

Regiane Mançano, ao analisar os anúncios de romances presentes no Jornal do 

Commercio entre 1827 e 1844, descreveu da seguinte forma a postura de Pierre 

Plancher quanto ao oferecimento de obras literárias: 

Pois, se o francês [Plancher] atirava-se às letras desde que chegara ao 
Brasil, por meio dos periódicos dos quais era redator, ao comércio de 
romances lançava-se mais timidamente, propondo aos clientes títulos 
já consagrados, que não representavam nenhuma novidade comercial, 
mas também não ofereciam riscos à economia do estreante mercador. 
(MANÇANO, 2010, p. 45) 

 

Como vimos, as decisões comerciais de Plancher refletem em suas opções 

enquanto editor, como expõem as impressões de Frutas do Brasil e Tartufo, ambas 

escritas muitos anos antes de suas edições por Plancher, portanto, já testadas junto a um 

público. Refletindo agora acerca da mudança de postura da tipografia sob a direção de 

Villeneuve, podemos pensar que, embora Villeneuve tenha expandido a atuação da 

tipografia nessa área, publicando títulos menos consagrados, sua mudança de estratégia 

não foi um tiro no escuro. Villeneuve também pensava na economia da tipografia ao 

realizar essas publicações e, para evitar riscos, realizava a impressão em livro de um 

romance/novela, na grande maioria das vezes, quando a popularidade da história ou de 

seu autor já havia sido testada nas páginas do jornal. 

Não é sem importância, então, o fato de que, entre as sete obras impressas pela 

tipografia de Villeneuve que não passaram pelo folhetim do jornal, duas pertencem a 

Alexandre Dumas (Praxedes, imperatriz de Allemanha e Olympia de Cleves). Como o 

autor já era conhecido do público do jornal, tendo outras de suas obras reimpressas pela 

tipografia, seu nome já bastaria para atrair o interesse dos leitores. 

 Lembramos, ainda, que os dados levantados junto aos acervos consultados não 

englobam toda a produção editorial da tipografia do Jornal do Commercio, como 

demonstram os anúncios de obras que teriam saído à luz pelo empreendimento, porém 

não foram encontradas em nossas pesquisas. Todavia os dados aqui brevemente 

expostos se apresentam como suficientes para compreender as tendências editoriais do 

local, bem como nos dar indícios dos hábitos de leitura da sociedade do período. 

Apesar da pouca produção nacional que encontramos entre as novelas impressas 

pela tipografia do Jornal do Commercio entre 1836 e 1865, é inegável sua contribuição 
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para a circulação de romances no Brasil do século XIX. Seja na página do jornal, seja 

em volumes, a casa de Villeneuve contribuiu para a presença maciça do gênero no 

período, força que incomodou e assustou os críticos do romance à época. Além disso, ao 

optar pela edição popular das obras in-oitavo – das 27 prosas de ficção listadas acima, 

17 podemos afirmar terem sido impressas nesse formato -, a tipografia do jornal atuou 

também na popularização do romance, colaborando na criação desse público que, 

embora desvalorizado pelas elites letradas, foi considerado no momento de 

desenvolvimento da produção nacional. 

Contudo, os romances estrangeiros que circulavam no país, durante o século 

XIX, não influíram na produção nacional apenas por mediação do gosto do público. 

Não podemos esquecer que também compunham esses leitores os próprios homens de 

letras do Brasil, que, sob a luz dessas produções, deram os primeiros passos de nosso 

romance. Sobre a presença de livros traduzidos no país e sua influência em nossa 

literatura, Antonio Candido formula a questão: 

Os livros traduzidos pertenciam, na maior parte, ao que hoje 
se considera literatura de carregação; mas eram novidades prezadas, 
muitas vezes, tanto quanto as obras de valor. Assim, ao lado de 
George Sand, Mérimée, Chateaubriand, Balzac, Goethe, Irving, 
Dumas, Vigny se alinhavam Paul de Kock, Eugène Sue, Scribe, 
Soulié, Berthet, Gonzalés, Rabou, Chevalier, David, etc. Na maioria, 
franceses, revelando nos títulos o gênero que se convencionou chamar 
folhetinesco. Quem sabe quais e quantos desses subprodutos influíram 
na formação do nosso romance? Às vezes, mais do que os livros de 
peso em que se fixa de preferência a atenção. (CANDIDO, [1959], 
1981, p. 121-122)  

 

Desse modo, podemos observar que a presença de romances traduzidos no Brasil 

influiu no gosto do público que influenciou os autores nacionais. E também influenciou 

os autores do país, que ao produzir seus romances alimentavam ainda mais o gosto 

desse público pelo gênero. Considerando que os jornais e suas tipografias foram os 

grandes responsáveis pela divulgação e publicação desses romances no país, 

percebemos então quão importante foi o papel desses estabelecimentos no jogo 

permanente de relações entre autor, público e obra (CANDIDO, 1959; 1965). Um jogo 

do qual a tipografia do Jornal do Commercio participou ativamente, pelo menos, até a 

década de 1860. 
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A CORRESPONDÊNCIA DE VINICIUS DE MORAES NO PÓS-GUERRA 

Rafael Martins da Costa (IFRJ) 

 

RESUMO: Na segunda metade da década de 1940, o poeta Vinicius de Moraes atuou como vice-
cônsul do Brasil nos EUA. Durante essa temporada, Vinicius manteve uma significativa 
correspondência com intelectuais e poetas brasileiros, como João Cabral de Melo Neto, Manuel 
Bandeira, Eduardo Escorel. O resgate dessa epistolografia, depositada no acervo de Vinicius na 
Fundação Casa de Rui Barbosa (Rio de Janeiro), revela o pensamento do poeta em relação a 
questões políticas – sobretudo no que diz respeito à geopolítica no contexto do pós-guerra, com a 
perseguição aos “comunistas” nos EUA –  e literárias. O presente trabalho pretende resgatar 
elementos dessa correspondência, trazendo à luz debates e conflitos que a historiografia literária 
nem sempre foi capaz de esmiuçar com precisão. A comunicação pretende, pois, a partir do 
resgate de textos do Arquivo Vinicius de Moraes, analisar a importância das fontes primárias e 
dos textos não publicados – mas que foram guardados pelo autor! – para que se possam perceber 
com maior clareza as tensões na/da “políticas da escrita” (Jacques Rancière). Os arquivos passam, 
assim, a ser entendidos como espaços em que se aclaram conflitos que foram ocultados pela 
historiografia literária ou que não podem ser vistos quando se analisa um livro de poesia somente 
a partir da sua publicação, desconsiderando o seu processo de organização. Dentro desse contexto, 
o trabalho busca refletir também sobre a relevância dos arquivos para que se tenha uma dimensão 
da existência de regimes normativos que legislam sobre o que é poetizável – regimes que a própria 
concepção de literatura, desenvolvida a partir do século XIX, tenta ocultar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Correspondência, Vinicius de Moraes, Arquivos, Pós-guerra 
 
 

I.  

Os primeiros dias de 1948 não trazem para Vinicius de Moraes a sensação de que 

o ano seria auspicioso. Em Los Angeles desde 1946, como vice-cônsul do Brasil, Vinicius 

sente-se enfadado, indisposto à rotina diplomática. Naquele pós-guerra, o solo americano 

lhe parece “o verdadeiro deserto de homens e de ideias”1. Atuando na diplomacia 

                                                           
1 Carta para D. Lydia de Moraes, 3 de fevereiro de 1948, manuscrita. Acervo Vinicius de Moraes. Série 
Correspondência Familiar. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa. A carta encontra-se reproduzida 
na coletânea Querido poeta: correspondência de Vinicius de Moraes, organizada por Ruy Castro. 
Utilizaremos, porém, para a confecção deste trabalho os documentos depositados no Acervo da FCRB, haja 
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brasileira em tempos de Good Neighbor Policy, acredita que a empáfia dos norte-

americanos lhes faz “desprezar cordialmente os latinos, considerando o mexicano a 

escória”2. Junto a isso, lamenta as ações do Comitê de Atividades Antimericanas (House 

Un-American Activities Commitee), que leva cabo investigações arbitrárias contra 

suspeitos de ligação com os soviéticos. A recém criada ONU não consegue evitar as 

animosidades entre Moscou e Washington, a diplomacia está em baixa: a URSS e os EUA 

preparam-se para um enfrentamento na Guerra da Coreia. Vivendo em Los Angeles, 

Vinicius vê de perto a ação de atores como Larry Parks, Adolphe Menjou, Gary Cooper 

que delatam voluntariamente ao Comitê colegas suspeitos de difundir ideias comunistas 

nos estúdios de Hollywood. Indignado, transcreve, em carta a Bandeira, a fala de Cooper: 

“Não entendo muito de comunismo, mas, de ouvi falar, não gosto dessa ‘pink mouthing’, 

porque não me parece ‘on the level’”3.  O poeta, que nesse momento julga-se um 

progressista, reconhece a ameaça que seu posicionamento pode lhe trazer: “se eu disser 

então que sou um comunista, estarei provavelmente com o FBI em casa no dia seguinte. 

É uma covardia enorme, me angustia às vezes tremendamente”. Naquele inverno de 1948, 

faz quase dois anos que Vinicius não vem ao Brasil. A avaliação da sua primeira 

temporada no exterior como diplomata não é positiva. Quer sair dos EUA: pleiteia uma 

transferência para a Itália, mas não obtém sucesso. Seu ânimo abate-se pelo cançaso e 

pela raiva. “É a era da ansiedade e do medo”4.O poeta se recente por não encontrar 

liberdade para falar abertamente o que pensa. “É ruim viver trancado”5, escreve a 

Bandeira.  

 Mas essa temporada nos EUA é também um momento de grandes descobertas. 

Vinicius começa a estudar música em um curso de extensão da Universidade da 

Califórnia, ouve muito jazz, sobretudo Duke Ellington e Louis Armstrong6, lê bastante  

                                                           

vista que a edição em livro não reproduz toda a epistolografia de Vinicius e, por vezes, faz a reprodução de 
trechos das cartas, sem, contudo, identificar para o leitor a realização desses cortes.  
2 Carta para Manuel Bandeira, 14 de setembro de 1947, datiloscrita. Acervo Vinicius de Moraes. Série 
Correspondência Pessoal. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa.  
3 Carta para Manuel Bandeira, 11 de janeiro de 1948,  datiloscrita. Acervo Vinicius de Moraes. Série 
Correspondência Pessoal. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa. 
4 Carta para Manuel Bandeira, 11 de janeiro de 1948, datiloscrita. Acervo Vinicius de Moraes. Série 
Correspondência Pessoal. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa. 
5 Carta para Manuel Bandeira, 11 de janeiro de 1948, datiloscrita. Acervo Vinicius de Moraes. Série 
Correspondência Pessoal. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa. 
6 Carta para Manuel Bandeira, 15 de fevereiro de 1949,  datiloscrita. Acervo Vinicius de Moraes. Série 
Correspondência Pessoal. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa. 
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poesia norte-americana, poetas como Robert Frost, Karl Shapiro e Hart Crane7, cuja morte 

será tema do poema “O poeta Hart Crane suicida-se no mar”, publicado pela primeira 

vez no livro Novos Poemas II e republicado na segunda edição da sua Antologia Poética 

(Editora do Autor, 1960). Frequenta a casa de Carmen Miranda, onde encontra músicos 

brasileiros, atores e cineastas de Hollywood. Sobre essas noitadas na casa de Carmen, 

escreverá crônicas que publica em periódicos cariocas, como O Jornal8. Apaixonado por 

cinema, Vinicius também aproveita a estadia em Los Angeles para ver muitas fitas, 

experiência que lhe leva a organizar com Alex Vianny a revista Filme, publicada no 

Brasil. Na correspondência com amigos, envia listas de filmes que devem ser assistidos. 

Por esse tempo, escreve roteiros de gosto duvidoso para conseguir dinheiro. Pede à mãe, 

D. Lydia de Moraes, que pesquise na Biblioteca Nacional reportagens antigas sobre um 

caso que ouvira na infância acerca de um operário que caíra no esgoto e que, por não 

poder ser resgatado, morrera aos poucos, com gangrenas nas pernas afundadas na lama9. 

Deseja aproveitar o caso para vender um roteiro. Ao amigo Lauro Escorel relata: “Estou 

escrevendo as histórias mais escrotas para cinema, na esperança de vender uma. Não 

assinarei, é claro; mas a ideia de ganhar uns US$ 10 mil de uma pernada não me soa nada 

desagradável.”10. 

 Essa profusão de acontecimentos e impressões é figurada nas cartas que o poeta 

escreve de Los Angeles, entre 1946 e 1950. Apesar de se considerar um correspondente 

“impontual”(MORAES, Vinicius de. 1945), Vinicius escreve bastantes e longas cartas 

nesse período. De alguma forma, parece encontrar na epistolografia a liberdade de 

expressão que a atuação como representante do Itamaraty nem sempre lhe permite, 

mormente nesse momento de "caça às bruxas". A carta torna-se, assim, um exercício de 

escrita que, por seu caráter privado, não está totalmente submetido às limitações próprias 

à atuação pública do poeta-diplomata. É na correspondência que a subjetividade pode ser 

exercitada, pois ali, na materialidade da escrita, formulam-se opiniões, relatos que vão 

conferindo forma às impressões difusas  do estado geral da vida11. Em momentos de 

                                                           
7 Carta para Manuel Bandeira, 11 de janeiro de 1948,  datiloscrita. Acervo Vinicius de Moraes. Série 
Correspondência Pessoal. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa. 
8 Como exemplo, poderia ser mencionado a crônica “A bela ninfa do Bosque sagrado”, reunida em Para 
viver um grande amor, em que narra como Carmen o fez conhecer a atriz Ava Gardner. 
9 Carta para D. Lydia de Moraes, 18 de abril de 1948, manuscrita. Acervo Vinicius de Moraes. Série 
Correspondência Familiar. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa. 
10 Carta para Lauro Escorel, 7 de setembro de 1949, datiloscrita. Acervo Vinicius de Moraes. Série 
Correspondência Pessoal. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa. 
11 Possivelmente essa consideração é devedora das reflexões de J. Habermas, para quem a intensificação 
da epistolografia no século XVIII foi decisiva no sentido da formação de uma subjetividade, indispensável 
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perseguição política, é também  no âmbito da escrita epistolar que perdem força as 

censuras que obstam a sinceridade nos debates públicos. Na missiva enviada a amigos e 

parentes, o julgamento é de outra ordem. Não se trata mais de ponderar a escrita levando 

em consideração o veredito de uma arena pública. O que não quer dizer que se apague 

toda forma de restrição imposta por uma audiência. Mas trata-se, no caso, de um arbítrio 

próprio da interlocução: o missivista projeta-se no tempo e no espaço, moldando sua 

escrita segundo as suposições que faz acerca de seu interlocutor, buscando imaginar as 

reações dele no momento da leitura, tendo de lidar com o fato de que a recepção da 

mensagem ocorrerá em um outro tempo, o que faz da carta um texto pretérito. Ela tem 

seu argumento feito de acontecimentos já vividos; por vezes, veicula conclusões que mais 

tarde se revelarão precipitadas; amiúde contém previsões que o tempo tratará de frustrar. 

Quem escreve cartas como que penhora a sua palavra. O resgate demorará dias, meses, 

talvez. Para não se converter em papel podre, a escrita investida tem que resistir ao 

intervalo que separa a escrita da postagem, a postagem da entrega, o recebimento da 

leitura, por fim.     

 

II.  

Manuel Bandeira foi possivelmente a figura que mais trocou cartas com Vinicius de 

Moraes no período em que este esteve em Los Angeles, foi o seu “correspondente tão 

batata”12. A correspondência dos dois revela uma amizade sincera estabelecida por meio 

de um diálogo em que a afetividade se coaduna com uma profunda admiração intelectual 

que mantêm um pelo outro. É nessas cartas para Bandeira que Vinicius faz as mais longas 

descrições do cenário político dos EUA, da sua vivência como diplomata naquele 

contexto, das suas insatisfações por sentir que está se “bicho-matificando dia a dia”13.  

Nesse tempo, a chegada das correspondências de Bandeira é saudada por Vinicius 

como uma espécie de lenitivo. Às vezes parecem assumir a forma do amigo distante, 

como se pudessem magicamente presentificá-lo – “Tua carta, Mané, foi como se me 

                                                           

à forma literária específica da sociedade burguesa em formação: o romance psicológico. (cf. Habermas, J. 
Mudança estrutural na esfera pública. São Paulo: Editora da Unesp, 2011, p. 173. )  
12 Carta para Manuel Bandeira, 13 de maio de 1949, datiloscrita. Acervo Vinicius de Moraes. Série 
Correspondência Pessoal. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa. 

13
 Carta para Manuel Bandeira, 11 de janeiro de 1948, datiloscrita. Acervo Vinicius de Moraes. Série 

Correspondência Pessoal. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa. 
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tivesse pousado um passarinho. Achei-a boa demais. Dentuça e dissimulada”14. Em outras 

ocasiões, as cartas alentam por virem acompanhadas de livros recém lançados – “seus 

dois livros chegaram aqui num ótimo momento: de depressão moral da tropa, problemas 

domésticos de empregada, que se revelou um dos maiores espíritos-de-porco, desânimo 

diante da política internacional. Tiveram uma ação de Pervitin no meu cérebro 

nublado”15. Esses comentários mais do que palavras de cordialidade com o interlocutor, 

também visam reconfigurar para ele o momento de recepção, para que o outro tenha 

conhecimento da efetividade da sua mensagem.  Por outro aspecto, essa metalinguagem 

também expõe a afetividade que envolve o objeto em si, a materialidade da carta. Sobre 

essa carga emocional do objeto-carta, escreve Geneviève Haroche-Bouzinac: 

 la forte charge émotionnelle qui entoure l'écriture épistolaire 
contribue à transformer le matériau en substitut charnel, objet d'un 
véritable fétichisme. Cette dimension matérielle est souvent 
amplifiée par un cortège d'objets qui peuvent accompagner l' envoi: 
mèche de cheveux, fleurs, trèfles séchés, qui interviennent dans la 
topique épistolaire ( HAROCHE-BOUZINAC), 1995, p. 43).  

 

Não se trata aqui de analisar semanticamente o termo “fetiche”, mas vale a pena 

reconsiderar algo que talvez a tradição materialista deixou escapar quando retorna à 

palavra apenas para denunciar a ideologia: o substrato afetivo que resiste a toda 

reificação. Por isso, a pesquisa literária em fontes primárias, que não deve ser 

desvinculada de uma defesa dos arquivos públicos, não é o retorno ilusório do fetichismo 

da mercadoria. O resgate da relevância da materialidade de correspondências depositadas 

em acervos de escritores como Vinicius e Bandeira permite ver a humanidade existente 

nessa troca de mensagem. Como por exemplo, o desenho que Manuel Bandeira faz no 

verso da carta de uma carta, por meio do qual pede a Vinicius que procure nos EUA lentes 

bifocais para seus óculos. Ou o picotado no papel em que foi escrita a carta, que acaba 

revelando  a situação financeira da família Moraes16: “o picotado do papel não é somente 

                                                           
14 Carta a Manuel Bandeira. 14 de setembro de 1947, datiloscrita. Acervo Vinicius de Moraes. Série 
Correspondência Pessoal. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa. 
15 Carta a Manuel Bandeira. 18 de maio de 1948, datiloscrita. Acervo Vinicius de Moraes. Série 
Correspondência Pessoal. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa. Os livros a que Vinicius se refere 
são a edição das Poesias Escolhidas de Bandeira e Belo belo. “Pervertin” é o nome comercial de  um 
psicoestimulante feito de anfetamina e muito utilizado durante a Guerra, para manter os soldados de 
infantaria dispostos ao combate.   
16 Em diversas cartas desse período, Vinicius queixa-se da sua situação financeira.  Ele, que se declara 
“comunista”, enfrenta problemas domésticos: tem de vender o carro, dispensar a empregada. Tati assume 
todo o trabalho da casa, costurar as roupas da família. Vinicius também relata a viagem que a esposa faz à 
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enfeite, como uma mostra da eficiência mecânica desse povo. Trata-se de uma nova 

tesoura de costura, cuja função é não deixar o tecido esfiapar, como acontecia antes. 

Tati(...) está uma grande costureira, fazendo toda a roupa da casa, fora cozinhar e 

lavar.”17. 

III.  

Outro ponto de interesse na correspondência entre Bandeira e Vinicius está no fato 

de ela revelar um intenso debate acerca de questões literárias. Além de livros, os dois 

trocam impressões sobre a poesia brasileira daquele momento. Mesmo distante, Vinicius 

acompanha - com um certo desinteresse, é verdade - a produção de poetas da  “geração 

de 1945”. Sua avaliação não é positiva.  

Tenho recebido aqui umas revistas dos novos, em que o 
pessoal fica surrando a gente. Achei muito gozado e aprovaria 
francamente, se houvesse alguém melhor que a gente, mas ainda não 
vi. Existe algum francamente bom? Desses rapazes novos, gosto 
muito de João Cabral, de alguma coisa do Lêdo Ivo, de alguma coisa 
do Bueno de Rivera, e acho que é só. É verdade que eu não conheço 
bem os outros, pois, apesar de ter recebido os livros deles, não 
consegui ler tudo porque achei muito palavroso, muito falso-Rilke, 
falso-Eliot, essa coisa. E muito Cecília Meireles, que é uma poesia 
que, hoje em dia, apesar do valor formal, eu acho intolerável18. 

Esse julgamento sobre os “novos” é revelador da concepção de poesia que 

Vinicius tem naquele momento. A insatisfação do poeta toca pontos como verborragia e 

interiorização. A referência ao nome de Cecília Meireles, empregado no texto como um 

adjetivo, não é gratuita. Ela é figurada como o estandarte daquilo que, para o Vinicius 

daqueles anos, é o intolerável em poesia: a subjetividade voltada para si própria, a recusa 

do contingente, da trivialidade do cotidiano19. Em certa medida, essa rejeição também 

explica as restrições que o poeta faz à própria obra, já que em diversas correspondências 

                                                           

Europa como secretária de Carmen Miranda durante uma breve turnê, o que lhe rendeu um dinheiro 
providencial para a quitação de dívidas. Carta a Manuel Bandeira, 18 de maio de 1948, datiloscrita. Acervo 
Vinicius de Moraes. Série Correspondência Pessoal. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa. 
17 Carta a Manuel Bandeira. 15 de fevereiro de 1949, datiloscrita. Acervo Vinicius de Moraes. Série 
Correspondência Pessoal. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa. 
18 Carta a Manuel Brandeira. 15 de fevereiro de 1949, datiloscrita. Acervo Vinicius de Moraes. Série 
Correspondência Pessoal. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa. 
19 Uma leitora recente da poesia ceciliana, Leila V. B. Gouvêa da também reforça a ideia de que a poeta 
produzia obra que expulsava a modernidade na acepção baudelairiana, isto é, um momento que se marca 
pelo efêmero, pelo instável. Por outro lado, Gouvêa também registra uma característica da poesia de Cecília 
que a simplificação de Vinicius ignora: “o vocabulário quase sempre trivial, o tom antieloquente, cool e 
antioratório”. (Leila V. B. Gouvêa. Pensamento e “lirismo puro” na poesia de Cecília Meireles. São Paulo: 
Edusp, 2008, p.58) 

865

Ana
Pencil



 

 

7 

 

faz questão de destacar a repulsa que tem aos seus primeiros livros de poesia. O título 

Forma e exegese se torna inclusive uma espécie de tipologia literária, uma categoria de 

poesia a ser rechaçada. Quando quer reprovar a escrita de um novo poeta, ou quando 

revisita um texto antigo seu de que não gosta, escreve com pequenas variações: “tem 

algumas boças-apanhadas, mas cheira muito a formaeexegese (sic) (grifos nossos)”20. 

Essa recusa de uma interiorização como matéria da poesia também será mais de uma vez 

criticada por Vinicius21. Sua avaliação em relação novos tem qualquer coisa de 

reprovação à insinceridade, que, para Vinicius, é o que está por trás dessa recusa.  

Por sua vez, Bandeira verá, nessa poesia, uma “fabricação”, a produção de versos 

com bem ajustados formalmente, mas reveladores de uma falsa expriência. Relata a 

Vinicius: 

Há mais de um ano que  não escrevo uma linha de poesia. Para eu 
escrever versos tenho de ficar só muito tempo (...). Há momentos em 
que me parece que nunca mais escreverei um poema. Fabricar, não 
fabrico. É defeito que acho na poesia dos novíssimos. Quase tudo 
me parece fabricado. Nao é difícil fabricar bonito, basta ter talento, 
isto é, habilidade. Mas fazer uma coisa que pode não ser bonita, mas 
que tenha a marca suja da vida, da puta vida, ah isso não quando a 
gente quer. Isso é o que diferencia você dos novíssimos. Diferencia 
não: distancia, meu “sórdido poeta”. Vamos lançar a teoria do poeta 
sórdido. Vai um sujeito de casa com a roupa de brim muito bem 
engomada e na primeira esquina passa um caminhão e lhe salpica o 
paletó ou  a calça de uma nódoa de lama. (...) O poema deve ser 
como a nódoa do brim: fazer o sujeito satisfeito dar o desespero. Sei 
que a poesia também é orvalho, mas este fica para as menininhas22. 

Essa impagável “teoria do poeta sórdido” é iluminadora daquilo que vinha sendo 

dito mais acima. A referência aos “novos” nas duas cartas vem acompanhada de uma 

comparação entre eles e Vinicius, com conclusões e princípios muitos parecidos. De um 

lado, Vinicius em vantagem, um “poeta sórdido” que leva na poesia a sujeira da vida. Do 

                                                           
20 Carta a Manuel Bandeira, 15 de fevereiro de 1949, datiloscrita. Acervo Vinicius de Moraes. Série 
Correspondência Pessoal. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa. 
21 Inclusive publicamente, como na “Carta aos escritores mineiros”, publicada  nO Jornal. Nesse texto, 
embora se dirija aos autores de minas, Vinicius volta sua crítica a todos aqueles que fazem a expressão 
literária refém de um solipsismo: “esse olhar perpetuamente para dentro vos secará o brilho dos olhos. 
Precisais de água, a água do mar, a água da mulher, a água da criação. Temeis errar: errai. Temeis mostrar 
a vossa nudez: desnudai-vos”. O Jornal, Rio de Janeiro, 5 de novembro de 1944. Disponível em: 
http://www.correioims.com.br/carta/carta-contra-os-escritores-mineiros-por-muito-amar/. Acesso de 07 de 
julho de 2016. 
22 Carta a Vinicius de Moraes, 18 de maio de 1949, datiloscrita. Acervo Vinicius de Moraes. Série 
Correspondência Pessoal. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa. 
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outro, homogeneizados, os “novos”, com uma escrita “palavrosa”, afetada, bem 

fabricada, mas com o “defeito” da recusa à imperfeição23.  

Essa leitura binária do momento literário no pós-guerra, de certa forma, se reflete 

também no trabalho de seleção de textos que resulta na Antologia poética de Vincius. Por 

meio da correspondência entre ele e Bandeira, o leitor pode acompanhar o processo 

organização do livro. Em missiva de 11 de janeiro de 1948, o autor de O caminho para 

distância pergunta se Bandeira tem interesse em organizar “uma ediçãozinha de [suas] 

poesias escolhidas”24. É Bandeira quem sugere o título de Antologia, corrigindo o 

diminutivo de Vinicius: “Com muito prazer me encarregarei da edição – não ediçãozinha 

– de suas poesias escolhidas. Chame-a como fazem os poetas de língua espanhola de 

‘Antologia’” 25. A partir dessa resposta, Vinicius começa a selecionar os textos, 

reavaliando sua produção até ali. Ele tem nesse momento pouco mais de 34 anos e seu 

primeiro livro de poesias ainda não completou 15 anos. Mas já se considera um poeta 

amadurecido, distante dos “novos”. Demorará quase um ano e meio para finalizar a 

seleção das poesias que integrarão a Antologia, aproveitando apenas 15 poemas dos dois 

primeiros livros. Em junho do ano de 1949, envia os originais para Bandeira, que fará a 

revisão e a leitura minuciosa de cada poema, sugerindo algumas alterações, reprovando 

elementos desnecessários, como o uso de pronome “eu” sujeito de verbos que já estão na 

primeira pessoa do singular. Em outros casos, a intervenção de Bandeira é mais decisiva, 

como a que ocorre com o célebre “Pátria Minha”. Esse poema que também aparece na 

Antologia poética é debatido antes de ser enviado para publicação. Em carta de fevereiro 

de 1948, Vinicius escreve:  

O poema “Pátria minha”, de que te falei, tem um verso assim: 
 “A minha pátria não é filha de negociante nem mulher de militar” 
Diga se você acha que vão me despedir ou prender por causa disso. 
Por que estou para mandar o poema para o Diário carioca. Não 

                                                           
23A parte disso, curiosamente, tanto Vinicius quanto Bandeira guardam grande admiração por João Cabral 
de Melo Neto, a quem se referem sempre com muitos elogios. Cultivador de frases de efeito, Vinicius certa 
vez escreverá sobre Cabral: “o melhor poeta novo e com tremendas possibilidades de crescer. Para mim, é 
um mistério como é que, com aquela dor de cabeça permanente, pode escrever alguma coisa, inda mais em 
poesia”. Carta a Manuel Bandeira, 7 de maio de 1950, datiloscrita. Acervo Vinicius de Moraes. Série 
Correspondência Pessoal. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa. 
24 Carta a Manuel Bandeira, 11 de janeiro de 1948, datiloscrita. Acervo Vinicius de Moraes. Série 
Correspondência Pessoal. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa. 
25 Carta a Vinicius de Moraes, 26 de janeiro de 1948, datiloscrita. Acervo Vinicius de Moraes. Série 
Correspondência Pessoal. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa. 
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quero trapalhadas agora. Estou pagando lentamente minhas dívidas 
(grifo do autor)26. 

 

A resposta de Bandeira vem na carta seguinte: 

Ontem fui ver o Rodrigo [Melo Franco de Andrade] no ministério e 
consultei-o sobre o verso de “Pátria minha”. Ele acha perigoso para 
você deixá-lo no poema. O momento aqui é de reação e não faltará 
um f.da p. que o remeta diretamente ao [presidente da República, 
Eurico Gaspar] Dutra27. 

O verso em questão não aparecerá quando o poema for finalmente publicado. Na 

carta que vai junto aos datiloscritos da Antologia, Vinicius comenta as alterações: 

Mande também dizer o que achou do mozarlesco “Pátria minha”, 
feito com um mau gosto proposital. Eliminei a 10[ª] estrofe, para 
evitar complicações políticas. Era a tal que começava “A minha 
pátria não é filha de negociante, nem mulher de militar/ A minha 
pátria é tristeza e luar e avenida à beira mar” etc.28 

 O caso de “Pátria minha” é significativo porque faz ver como questões de ordem 

prática acabam interferindo na produção de um determinado poeta. É uma espécie de 

autocensura prévia: Vinicius está em apuros financeiros e quer evitar adversidades 

políticas e profissionais. A carreira de diplomata impõe restrições à liberdade criadora: 

aqui, ele é um diplomata poeta, e não um poeta diplomata. Tem-se, pois, um caso 

ilustrativo das consequências negativas de um certo acanhamento da nossa esfera pública. 

Mesmo publicando seus trabalhos na imprensa, grande parte da intelligentsia brasileira 

dependeu/depende de cargos na administração pública – e, por vezes, isso 

                                                           
26 Carta para Manuel Bandeira, 17 de fevereiro de 1948, datiloscrita. Acervo Vinicius de Moraes. Série 
Correspondência Pessoal. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa. Apesar de ter dito que estava 
prestes a enviar o poema para o Diário Carioca, provavelmente Vinicius não deve tê-lo feito. Isso porque 
não há, salvo engano, registros da publicação do poema no referido periódico. Isso não exclui, 
evidentemente, a possibilidade de o texto ter saído em algum outro jornal, o que ainda estamos pesquisando. 
Por ora, a pesquisa que temos feito em arquivos de periódicos nos quais Vinicius costumava publicar – A 
manhã, O Jornal, Correio da manhã, Diretrizes, suplementos como Letras e artes, Autores e livros – 
também não indica que “Pátria minha” tenha aparecido nesses lugares. Certo é que o poema foi publicado 
em uma plaquete editada na prensa manual de João Cabral de Melo Neto, com uma tiragem de apenas 50 
exemplares, em 1949.  
27 Carta para Vinicius de Moraes, 12 de março de 1948, manuscrita. Acervo Vinicius de Moraes. Série 
Correspondência Pessoal. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa. 
28 Carta para Manuel Bandeira. 14 de junho de 1949, datiloscrita. Acervo Vinicius de Moraes. Série 
Correspondência Pessoal. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa. O adjetivo “morzalesco” usado 
na carta é emprestado de Jayme Ovalle, que propõe uma teoria da Nova Gnomonia. Ovalle divide as coisas 
existentes em cinco categorias, numa proposta de explicação do universo  -  “Exército do Pará”, “Dantas”, 
“Kernianas”, “Onésimas”e “Morzalescas”. Os homens e coisas “morzalescos(as)” são aqueles(as) que têm 
qualquer coisa de pedagógico, didático. A grandiloquência é um traço morzalesco, sobretudo se for pouco 
prestante à ação. Ambientes universitários são morzalescos. D. Pedro II também.  
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significou/significa um prejuízo para o fortalecimento de uma esfera pública no Brasil29 

- sobretudo, se considerarmos que um dos obstáculos à formação de uma arena em que o 

debate se dá no plano da razão é a existência de acordos explícitos ou velados que forçam 

um comportamento apolítico e, portanto, impedem o livre pensamento reflexivo30.  

IV.  

O que vai dito acima tem por finalidade fazer uma defesa da relevância da 

pesquisa com arquivos de escritores. No caso específico da epistolografia, a sua leitura 

permite reconstituir as etapas de produção de um texto literário, reforçando a importância 

do processo de escrita para a compreensão da obra de um determinado autor. Isso, 

evidentemente, revela a concepção que subjaz todo o argumento desenvolvido aqui: a 

crença de que a interpretação não se esgota com a análise dos textos em sua versão final. 

Dessa maneira, a carta, devido a seu caráter privado, faz ver aquilo que a obra pública 

termina por ocultar: os regimes políticos que interferem na produção literária. 

Especificamente, a correspondência de Vinicius de Moraes no período em que ele 

desempanhava atividades no Itamaraty permite que o leitor perceba com maior clareza 

essa política da escrita31.  

Assim, esclarece-se o pressuposto com que vinhamos trabalhando, i.e., a ideia de 

que a escrita literária implica uma política, na medida em que intervém definindo os 

limites do pensável, ora alargando as formas de fazer, ora contraindo o espaço da ação. 

Não seria, portanto, exagero afirmar que o mundo só é (parcialmente) apreensível porque 

nos é reportado pela literatura. 

                                                           
29 O caso em análise parece exemplificar, portanto, a consideração de Sérgio Miceli, que, lendo o ensaio 
Modernidade periférica, de Beatriz Sarlo, vê uma diferença entre os intelectuais os brasileiros e os 
argentinos: “Os argentinos nunca lograram se subtrair às oportunidades de trabalho e de ganho na imprensa; 
os brasileiros foram brindados com posições funcionais destacadas nos altos escalões do serviço público 
federal”. (MICELI, Sérgio, 2010, p. 16). 
30 Fazemos alusão ao pensamento de J. Habermas sobre os entraves à esfera pública (cf. HABERMAS, J., 
2011, p. 77). O pensador alemão, contudo, vê o obstáculo mormente no plano econômico, evidenciando 
sua dívida com o pensamento de Frankfurt. Para Habermas, a dificuldade em democratizar o controle do 
processo econômico produz uma oposição entre interesse público e interesse privado, a qual é um fulcro da 
dominação. O que se propõe, aqui, é um adendo tropical. No Brasil, para além da questão econômica, a 
dificuldade de se forjar um pensamento democrático está associada à dificuldade de se dissociar governo e 
Estado. Assim, o fato de intelectuais ocuparem postos na administração pública frequentemente significou 
um adiamento do debate para não provocar inconveniências, controvérsias perigosas.     
31 Foi fundamental para o estabelecimento dessa reflexão, a leitura que fizemos de J. Rancière, cuja 
argumentação parte da concepção de que as formas de imaginação condicionam as formas de fazer política. 
Ou seja, para Rancière “um modo de articulação entre as maneiras de fazer, formas de visibilidade dessas 
maneiras de fazer e modos de pensabilidade de suas relações, implicando uma determinada ideia da 
efetividade do pensamento”. (RANCIÈRE, J, 2009, p. 13) 
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A leitura de cartas de Vinicius revela as limitações que o exílio nos EUA naquele 

pós-guerra trouxe para a sua atividade intelectual. Por outro lado, a sua escrita poética 

também esbarra em obstáculos que a carreira diplomática lhe impunha. Malgrado as 

limitações inerentes a todo debate intelectual, a correspondência, pelas leis que garantem 

a sua inviolabilidade e por toda a sua dimensão emocional, revela-se como um espaço de 

escrita em que o autor parece se sentir mais livre. Por contraste, podem-se perceber, pela 

leitura de cartas, os cerceamentos que estorvam o fortalecimento de uma esfera pública. 

Por extensão, a epistolografia faz ver aquilo que fragiliza a própria ideia de democracia. 
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O AUTOR ENTRE A IMPRENSA E O PROJETO LITERÁRIO: O CASO DE A 
MORTALHA DE ALZIRA DE ALUÍSIO AZEVEDO 

Sabrina Baltor de Oliveira (UERJ) 

RESUMO: 

Aluísio Azevedo é um dos autores cânones da Literatura Brasileira e considerado o maior escritor 
do Naturalismo no Brasil. Sua obra O Mulato inaugura esta escola no território nacional e o 
romance O Cortiço é considerado o melhor exemplar da estética naturalista brasileira. Aluísio 
Azevedo tinha um projeto literário bem definido que buscava a evolução do romance nacional, 
deixando para trás um paradigma romântico considerado ultrapassado e fantasioso, e propondo 
um modelo literário baseado na observação científica, em busca da descrição mais fiel possível 
da sociedade. Por estas razões, a crítica literária costuma praticamente ignorar toda a produção 
azevediana que foge do padrão estabelecido pela escola de Zola, considerando-a menor, pois seria 
elaborada com um único objetivo financeiro. Aluísio Azevedo foi considerado pelo crítico 
Valentim Magalhães o primeiro escritor brasileiro a viver somente de sua pena. Tal dedicação 
exclusiva ao mundo da escrita teria justificado o lançamento de obras essencialmente comerciais 
que caíam facilmente no gosto popular, exigência feita pelos donos dos periódicos ao contratar 
os serviços do escritor. Dentre elas, encontra-se A Mortalha de Alzira, romance publicado 
primeiramente em folhetim e sob o pseudônimo de Victor Leal. Esta obra foi escolhida para 
estudo, pois a considero um símbolo do cruzamento do projeto literário do escritor e das 
exigências da imprensa. Pretendo demonstrar que, embora realmente faça concessões no que diz 
respeito ao tema do romance, inspirado no conto fantástico La Morte Amoureuse, do escritor 
Théophile Gautier, Aluísio Azevedo não deixa, através de modificações fulcrais na história 
fantástica original e em seu desenlace, de inserir a estética naturalista em A Mortalha de Alzira, 
aliando sucesso de vendagem, tanto do folhetim, quanto das edições do romance, ao seu projeto 
literário. 

PALAVRAS-CHAVE:  Aluísio Azevedo. Imprensa. A Mortalha de Alzira. Naturalismo. 

A Mortalha de Alzira é um romance publicado pela primeira vez, no formato 

folhetim, nas páginas do periódico Gazeta de Notícias, de 13 de fevereiro a 24 de março 

de 1891. No jornal, quem assume, em um primeiro momento, a autoria da narrativa é 

Victor Leal, pseudônimo ilustre não só de Aluísio Azevedo, mas de outros grandes nomes 

da literatura brasileira como Olavo Bilac, Pardal Mallet e Coelho Neto. 
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Somente dois anos depois, em 1893, devido ao enorme sucesso do folhetim, 

Aluísio Azevedo aceita publicar o romance em volume e proclamá-lo como seu. No 

entanto, é possível perceber claramente, tanto na dedicatória quanto no prefácio da 

primeira edição, um certo desconforto do mestre do naturalismo brasileiro ao confessar a 

paternidade de A Mortalha de Alzira. Nestes dois textos, consegue se desculpar, ao 

mesmo tempo, com os leitores de Victor Leal, com os leitores de seus romances 

naturalistas e com os críticos.  

Aos leitores de Victor Leal, na dedicatória, procura convencer que o romance não 

é puramente comercial, mas que foi uma válvula de escape para os seus sentimentos. 

Trata o romance como filho bastardo, uma vez que não pode ser incluído ao lado de suas 

outras obras no projeto literário naturalista, considera-o como um verdadeiro pecado, mas 

afirma, ao “leitor idealista”, como define o leitor de Victor Leal, que o ama assim como 

às suas outras irmãs ficcionais. 

A obra que te dedico é sincera sob o ponto de vista da comoção, posto 
não seja honestamente e logicamente irmã das minhas outras filhas 
literárias, que constituem a honradíssima família de que sou chefe. 
É um filho que não reconheci logo, nem batizei com o meu nome, mas 
que, a despeito disso, não foi produzido com menos amor ou desejo. 
(...) é um filho bastardo, mas é meu filho. (...) 
Segue pois o teu destino, meu querido pecado! Já não és um simples 
capricho de teu pai; és uma obra atirada ao público. (AZEVEDO, 1893, 
p. IX-XI) 
 

Se a dedicatória se dirige ao leitor de Victor Leal, o prefácio, impresso logo após, 

é escrito para os leitores e os críticos que acompanhavam a obra naturalista de Aluísio 

Azevedo. O autor chega a declarar que o prefácio enumerando as razões para a criação 

de A Mortalha de Alzira “é uma satisfação que dou aos homens de letras que me levam a 

sério” (AZEVEDO, 1893, p. XIII). Revela ainda que a obra não é fruto de uma inspiração 

pessoal, mas encomendada pelos responsáveis pelo periódico Gazeta de Notícias, que não 

apenas pedem um romance ao autor do recém-lançado O Cortiço, como ditam como 

deveria ser este romance.  

A Gazeta de Notícias precisava de um romance e encomendou-me, 
determinando logo, já se vê, o caráter literário que ele devia ter. Não 
fazia questão de mais ou menos enredo, contanto que a obra, longe de 
ser naturalista, fosse bem romântica e bem fantasiosa; obra enfim que 
pudesse convir ao paladar da grande massa de leitores sentimentais de 
que na maior parte se alimenta aquela folha, mas que ao mesmo tempo 
não caísse no completo desagrado daqueles que não admitem obra sem 
arte e arte sem verdade. (AZEVEDO, 1893, p.XIII-XIV) 
 

872

MUSEU1076
Pencil



3 
 

Aluísio Azevedo segreda aos críticos e aos seus fiéis leitores, no trecho acima, que 

não tinha escolhas e que para subsistir com a literatura foi obrigado a escrever um 

romance nos moldes românticos. Justifica ainda que a oferta era tentadora, pois o trabalho 

seria “bem remunerado, ficando-me ainda a propriedade do romance e o direito 

consequente de publicá-lo em volume” (AZEVEDO, 1893, p. XIV). 

O sucesso de A Mortalha de Alzira, em folhetim, havia sido estrondoso. Sua 

publicação em volume era tentadora tanto para a editora quando para o autor e o projeto, 

como previsto, teve bons resultados. A primeira edição de A Mortalha de Alzira esgotou-

se rapidamente e, em dois anos, uma segunda edição teve dez mil exemplares vendidos, 

um verdadeiro recorde para a época. 

Realmente o sucesso de A Mortalha de Alzira poderia ofuscar um pouco 
as outras obras do autor, pois M. Nogueira da Silva, organizador das 
obras completas publicadas pela Briguet & Cia.(sic)1, lembra que a 
segunda edição do romance, feita em 1895, chegou a dez mil 
exemplares. Êxito incontestável, parece ter causado furor no público 
que já havia tido acesso à obra no jornal e na primeira edição que se 
esgotou em mais de um ano. O filho desprezado se impôs pela 
popularidade. O pecado das noites de amor e fantasia não conquistou a 
crítica, mas rendeu ao menos uma notável marca de vendagem. Atingir 
o décimo milheiro é realmente um feito para os padrões do mercado no 
século XIX. Como base de comparação, A moreninha, de Joaquim 
Manuel de Macedo, considerado o primeiro sucesso de vendas 
brasileiro, teve quatro edições de mil exemplares entre as décadas de 
1840 e 1850. O moço loiro, do mesmo autor, e outro romance de grande 
sucesso, atingiu a marca de cinco edições em vinte anos. Obras como 
Lucíola e Diva, de José de Alencar, destacam-se por terem seus 
primeiros milheiros esgotados rapidamente, como afirma Ubiratan 
Machado, em A vida literária no Brasil durante o romantismo. 
(ESTEVES, 2014, p. 116) 
 

Valentim Magalhães, crítico, escritor e jornalista, afirma, em obra publicada em 

Lisboa, que Aluísio Azevedo é o primeiro escritor brasileiro a viver da própria pena. No 

entanto, aponta ironicamente que a vida proporcionada pela publicação de suas obras não 

era das mais confortáveis. 

Aluísio Azevedo é no Brasil talvez o único escritor que ganha o pão 
exclusivamente à custa da pena, mas nota-se que apenas ganha o pão: 
as letras no Brasil ainda não dão para a manteiga – como aqui também, 
creio eu. (MAGALHÃES, 1896, p. 24) 
 

Ainda nesta análise da obra de Aluísio Azevedo, Valentim Magalhães ressalta as 

qualidades de A Casa de Pensão e demonstra consciência de que O Cortiço talvez seja o 

romance naturalista mais importante da literatura brasileira. Sobre suas obras 

                                                           
1 O nome da editora é Briguiet & Cia. 
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essencialmente folhetinescas deixa entender que eram produzidas para sustentar 

financeiramente o autor, uma vez que não se podia viver, nem se alimentar somente dos 

elogios dos críticos. 

Depois tem Aluísio publicado – O homem, um estudo forte mas violento 
e nem sempre verdadeiro, O coruja, estudo psicológico de valor, O 
cortiço, que é de primeira ordem e para alguns críticos superior mesmo 
à Casa de Pensão (cortiço é o que aqui chamam ilha) e alguns romances 
de aventura, de folhetim – que disto é preciso viver! – como Mistérios 
da Tijuca, Filomena Borges, A mortalha de Alzira, Memórias de um 
condenado, etc. (MAGALHÃES, 1896, p.23) 
 

Anos antes de escrever, em Lisboa, essa pequena história da literatura brasileira 

entre os anos de 1870 e 1895, Valentim Magalhães é também o responsável por revelar 

ao grande público que o verdadeiro autor de A Mortalha de Alzira não era Victor Leal, 

mas, sim, Aluísio Azevedo, num artigo publicado no jornal O Paiz, no dia 07 de março 

de 1891. Vale lembrar que a revelação é feita bem no meio da divulgação de A Mortalha 

de Alzira no jornal Gazeta de Notícias, uma vez que a primeira publicação ocorre no dia 

13 de fevereiro e o último capítulo sai apenas no dia 24 de março de 1891. O próprio 

Azevedo só confirma o boato na publicação, em volume, de A Mortalha de Alzira dois 

anos depois.  

Neste artigo intitulado Salada de Frutas e assinado com o pseudônimo, 

Marasquino, Valentim Magalhães comenta a precariedade das letras e das artes no Brasil. 

Denuncia que o progresso chega apenas para banqueiros e comerciantes que enriquecem 

da noite para o dia, mas esquece dos artistas. Defende que um grande país não se constrói 

apenas com indústrias e que o dinheiro “só é verdadeiramente útil quando serve a este 

amo caprichoso, mas excelente – O Espírito” (MARASQUINO, 1891, p.1) Valentim 

Magalhães, neste cenário desfavorável para a cultura brasileira, coloca novamente Aluísio 

Azevedo em posição de destaque, sendo indicado como único escritor capaz de sobreviver 

a partir de suas publicações em periódicos: “Apenas um escritor tem sabido resistir – 

Aluísio Azevedo, que atualmente, sob o pseudônimo de Victor Leal, está publicando na 

Gazeta de Notícias um romance A mortalha de Alzira.” (MARASQUINO, 1891, p.1) 

Parece-nos claro, a partir destes textos de Valentim Magalhães e do próprio 

prefácio de A Mortalha de Alzira de Aluísio Azevedo, que, dentro do campo literário 

brasileiro do século XIX, era praticamente impossível sobreviver através da publicação 

de folhetins e romances e a exceção desta regra seria somente o próprio Aluísio Azevedo. 

No entanto, mesmo este deveria, como confessou, muitas vezes ter seus textos “ditados” 

pelos donos de jornal que visavam, sem dúvida, atender ao gosto literário popular. 
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No entanto, como é nosso objetivo provar aqui, Aluísio Azevedo, longe de ceder 

totalmente, desenvolve uma estratégia visando desenvolver o gosto do leitor brasileiro. 

É, inclusive, no meio de um folhetim, que explica sua estratégia literária. Na publicação 

de Mistério da Tijuca, no periódico A Folha Nova, Aluísio simplesmente quebra o ritmo 

da aventura e, no capítulo LXI, intitulado de forma autoexplicativa: Onde o autor põe o 

nariz de fora, resolve esclarecer ao leitor o modus operandi do escritor e os objetivos que 

deseja alcançar. Vale lembrar que Mistério da Tijuca é apenas o quarto romance do 

escritor, antecedido por Uma lágrima de mulher, romance romântico, O Mulato, sua 

primeira obra naturalista e Memórias de um condenado, folhetim publicado no periódico 

Gazetinha em 1882.   

Neste capítulo, Aluísio prevê que as doses de naturalismo com que salpica este 

folhetim de aventura pode lhe causar problemas. Denuncia francamente o poder do leitor 

que, através de cartas ao periódico, poderia se queixar de decisões tomadas pelo autor, 

forçando muitas vezes mudanças na história. 

Mas, querido leitor, se te sentes aborrecido, se te cansam as nossas 
descrições mal desenhadas, se te enfastiam as nossas modestas 
considerações a respeito do histerismo de D. Olímpia, dos sobressaltos 
e da moléstia nervosa da mulher do comendador Ferreira, decide-te a 
nos prevenir desta desgraça enquanto é tempo, fala-nos com franqueza 
em uma carta, em uma declaração de qualquer espécie, que nós 
tomaremos a heroica resolução de apressarmos o passo e quanto antes 
te lançaremos ao nariz o desfecho da obra. (AZEVEDO, 1883, p.1) 
 

Embora Mistério da Tijuca, posteriormente publicado em volume com o título 

Girândola de Amores, seja, ao lado de outros folhetins do escritor, considerado uma obra 

menor, feito sob medida para corresponder ao gosto da massa leitora, Aluísio revela que 

utiliza do método tipicamente naturalista de observação da sociedade para produzi-lo, 

revelando um hibridismo já apontado por críticos como Eugênio Gomes (2005) que, 

diferente de outros estudiosos da obra azevediana, se recusa a separar sua obra em 

romances naturalistas dignos de análise e elogios e romances de folhetim, considerados 

como pequenos produtos descartáveis, ausentes de interesse literário, feitos com o único 

intuito de vender e entreter o leitor comum. 

Sabes, e se não sabes fica sabendo, que os fatos que aí deixamos, tão à 
mingua descritos, não são puramente inventados por nós, mas colhidos 
aqui e ali da vida real. Cada um dos tipos deste romance tem atrás de si 
um ou mais indivíduos, que encontramos na rua, no teatro, nas 
repartições públicas ou em alguma reunião de família. 
Andamos como os trapeiros, de saco às costas, a mariscar por aí nesse 
mistifório de paixões boas e más, de bons e maus impulsos, de intenções 
de toda a espécie, nesta mistela de virtudes heroicas e misérias 
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degradantes, de cuja argamassa se forma a estranha coisa, que se chama 
– vida humana. (AZEVEDO, 1883, p. 1) 
 

Azevedo, alguns parágrafos depois, defende seu método de observação para a 

posterior criação literária em uma verdadeira conversa imaginária com o leitor, afirmando 

que o romance mais realista e menos fantasioso é o único possível no final do século XIX. 

Já não estamos no tempo em que o romancista podia empilhar todas as 
situações que lhe surgissem à fantasia, sem dar conta disso ao leitor. 
Hoje é preciso dizer os porquês, é preciso investigar, esmiuçar as razões 
que determinaram tais e tais cenas. 
- Mas dessa forma, dir-nos-á o leitor – o romance de que fala V.M. não 
será um romance, isto é uma novela, um enredo, mas sim uma série de 
pequenas dissertações a respeito de vários episódios e vários tipos da 
vida real. 
- Ai, ai! Respondemos nós – é isso mesmo. (AZEVEDO, 1883, p.1) 

 

A lamentação com que finaliza o trecho precede uma confissão de Aluísio ao seu leitor 

de folhetim. O autor de O Mulato revela objetivo é transformar o público leitor com seus 

romances, híbridos por excelência, a fim de resolver uma equação quase impossível: agradar ao 

mesmo tempo um público leitor amante da escola literária romântica e aos críticos ávidos pela 

novidade literária naturalista.  

E já que avançamos tanto, diremos logo com franqueza que todo nosso 
fim é encaminhar o leitor para o verdadeiro romance moderno. Mas 
isso, já se deixa ver, sem que ele o sinta, sem que ele dê pela tramoia, 
porque ao contrário ficaremos com a isca intacta. 
É preciso ir dando a coisa em pequenas doses, paulatinamente. Um 
pouco de enredo de vez em quando, uma ou outra situação dramática 
de espaço a espaço, para engodar, mas sem nunca esquecer o verdadeiro 
ponto de partida – a observação e o respeito a verdade. Depois as doses 
de romantismo irão gradualmente diminuindo enquanto as de 
naturalismo irão se desenvolvendo, até que um belo dia, sem que o 
leitor o sinta, esteja completamente habituado ao romance de pura 
observação e estudo de caracteres. 
No Brasil, quem se propuser escrever romances consecutivos, tem 
fatalmente de lutar com um grande obstáculo – é a disparidade que há 
entre a massa enorme de leitores e o pequeno grupo de críticos. 
Os leitores estão em 1820, em pleno romantismo francês, querem o 
enredo, a ação, o movimento; os críticos porém acompanham a 
evolução do romance moderno e exigem que o romancista siga as 
pegadas de Zola e Daudet. 
Ponson du Terrail é o ideal daqueles; para estes Flaubert é o grande 
mestre. 
A qual dos dois grupos se deve atender – ao de leitores ou ao de 
críticos?! 
Estes decretam, mas aqueles sustentam. Os romances não se escrevem 
para a crítica, escrevem-se para o público, para o grosso público, que é 
quem os paga. 
Por conseguinte entendemos que em semelhantes contingências o 
melhor partido a seguir era conciliar as duas escolas, de modo a agradar 
ao mesmo tempo ao paladar do público e ao paladar dos críticos; até 
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que se consiga por uma vez o que ainda há pouco dissemos – impor o 
romance naturalista. 
Mas, enquanto não chegarmos a esse belo ponto, vamos limpando o 
caminho com as nossas produções híbridas, para que os mais felizes, 
que por ventura venham depois, já o encontrem desobstruído e franco. 
Seremos sentinelas perdidas – Paciência! (AZEVEDO, 1883, p.1) 
 

Neste verdadeiro desabafo, Aluísio descreve a situação precária do escritor 

brasileiro e sua situação incomoda no nascente campo literário do século XIX, dividido 

entre o reconhecimento literário da crítica e a recompensa financeira ofertada pela 

admiração do público leitor que é quem verdadeiramente compra jornais e romances. 

Assume o papel de educador do gosto do público, de precursor que trabalha para que um 

dia a massa de leitores esteja preparada para o “romance moderno”, ou seja, o romance 

naturalista. 

É preciso lembrar que Mistério da Tijuca é publicado em 1883 e A Mortalha de 

Alzira aparece oito anos depois sem que o cenário no campo literário se modifique. 

Aluísio continua a publicar seus romances híbridos. A particularidade de A Mortalha de 

Alzira, como desejo demonstrar aqui, é o caráter mestiço não só do romance como 

também da imagem do escritor. O paradoxo entre a dedicatória, dirigida aos leitores de 

Victor Leal, e o prefácio, dirigido aos críticos e aos leitores dos seus romances 

naturalistas, é tão grande que o caráter duplo do personagem Ângelo parece atingir o 

próprio Azevedo que diz na dedicatória amar seu romance bastardo e no prefácio chega, 

com uma certa raiva e mágoa, maldizer a obra e seus fãs: 

 (...) eis que a casa Fauchon & C., a pretextos de atender às reclamações 
dos seus clientes, me propõe editar em volume A Mortalha de Alzira, 
mas com meu nome. 
Hesitei a princípio: a coisa me pareceu muito escandalosa; mas afinal 
consenti. Porque não? Se o público quer essa obra e diverte-se com ela, 
que a leia! 
Terei o direito de escondê-la? Não! Não seria digno de um adversário 
correto! Victor Leal que rejubile vitorioso e vá para o diabo que o 
carregue ou para os braços dos seus admiradores sentimentais. Eu é que 
não estou disposto a aturá-lo mais! (AZEVEDO, 1893, p. XXI) 
 

Assim, como em A Mortalha de Alzira, o protagonista Ângelo, o padre, luta, em 

sonhos, contra o Ângelo boêmio, amante do fantasma de Alzira, aqui Azevedo se bate 

contra seu próprio pseudônimo Victor Leal, o seu duplo.  

Ignorar os romances-folhetim de Aluísio Azevedo equivale a menosprezar todo o 

contexto de produção do romance no século XIX e a constituição do campo literário 

brasileiro, que se assemelha um pouco à formação do campo literário francês tão bem 

elucidado por Pierre Bourdieu no seu livro As regras da arte: 
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Os diretores de jornais, frequentadores assíduos de todos os salões, 
íntimos dos dirigentes políticos, são personagens aduladas, que 
ninguém ousa desafiar, especialmente entre os escritores e os artistas 
que sabem que um artigo em La Presse ou Le Figaro cria uma reputação 
e abre um futuro. Foi por meio dos jornais, e dos folhetins, dos quais 
estão infalivelmente dotados e que todo mundo lê, do povo à burguesia, 
dos gabinetes ministeriais à corte, que, como diz Cassagne, “o 

industrialismo penetrou na própria literatura depois de ter transformado 
a imprensa”. Os industriais da escrita fabricam, segundo o gosto do 

público, obras escritas em um estilo fluente, de aparência popular, mas 
sem excluir o clichê “literário” nem a busca do efeito “com as quais se 

adquiriu o hábito de medir o valor a partir da soma que renderam”: 

assim, Ponson du Terrail escrevia todos os dias uma página diferente  
para Le Petit Journal, La Petite Presse, jornal literário, L’Opinion 

Nationale, jornal político pró-imperial, Le Moniteur, jornal oficial do 
Império, La Patrie, jornal político muito sério. Por intermédio de sua 
ação como críticos, os escritores jornalistas instauram-se, com toda a 
inocência, como medida de todas as coisas da arte e da literatura, 
autorizando-se, assim, a rebaixar tudo o que os ultrapasse e a condenar 
todos os trabalhos capazes de colocar em discussão as disposições 
éticas que orientam seus julgamentos e onde se exprimem sobretudo os 
limites ou mesmo as mutilações intelectualmente inscritas em sua 
trajetória e em sua posição. (BOURDIEU, 2005, pp. 69-70) 
 

É possível afirmar que tanto Valentim Magalhães quanto Aluísio Azevedo 

aproveitaram o espaço do jornal para discutir o papel da literatura e das artes no século 

XIX, no Brasil. Valentim Magalhães o faz, em sua coluna, no jornal O Paiz; Aluísio, por 

sua vez, aproveita a popularidade do folhetim Mistério da Tijuca, no periódico A Folha 

Nova, para destrinchar sua técnica e apontar as dificuldades enfrentadas pelos escritores 

brasileiros que estão literalmente entre os críticos e a massa de leitores. Isso é tão claro 

que, na publicação em volume de Mistério da Tijuca com o título de Girândola de 

amores, todo este trecho em que o autor conversa com o leitor sobre “o romance 

moderno” e as dificuldades de ser escritor no Brasil é suprimido. 

O hibridismo dos romances de Azevedo precisa ser mais explorado pelos 

pesquisadores. Não só aquele das obras consideradas menores, mas aquele que 

igualmente aparece nos romances naturalistas canônicos. Ana Porto (2008), em um artigo 

em que comenta as semelhanças de Mistério da Tijuca e Casa de Pensão, explica que não 

só os romances folhetinescos apresentam traços dos romances naturalistas, como os 

romances naturalistas também recuperam estratégias do folhetim e até mesmo possuem 

traços romanescos. Aluísio, longe de ceder à pressão do público, dos donos de periódicos, 

dos editores e dos críticos, desenvolve uma estratégia literária que procura posicioná-lo 

bem no campo literário, ao mesmo tempo agradando e desagradando a todos, o que 
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explica totalmente não só o caráter híbrido de seus romances, como o paradoxo existente 

entre os textos introdutórios da primeira edição de A Mortalha de Alzira.  

 A estratégia de Aluísio foi arriscada: tentar receber o reconhecimento da crítica, 

ao mesmo tempo em que conquistaria os leitores do século XIX. Acaba por conseguir os 

dois, mas sem êxito total, uma vez que a crítica especializada, durante anos, ignorou sua 

publicação mais folhetinesca e o público devorou mais seus romances folhetinescos do 

que seus romances naturalistas, irritando, como vimos no prefácio de Alzira, o próprio 

escritor. 

O caráter singular do romance A Mortalha de Alzira reside, não só, como afirmo 

antes, na luta esquizofrênica entre Victor Leal e Aluísio Azevedo, como na própria 

construção do romance. Embora a obra seja inspirada do início ao fim no conto fantástico 

La Morte Amoureuse de Théophile Gautier, autor francês conhecido como um dos ícones 

da batalha romântica, Aluísio não deixa de lado o naturalismo, substituindo o efeito de 

fantástico do vampirismo no conto pela histeria em seu romance: 

Mas o que separa principalmente as duas obras e dá-lhes caráter bem 
diverso, é que – La Morte amoureuse tem a sua razão na lenda do 
vampiro; enquanto que a Mortalha de Alzira substitui o truc 
maravilhoso do vampirismo pelos fenômenos naturais que podem 
apresentar certas crises histéricas de um neuropata.  
Eis tudo. (AZEVEDO, 1893, p. XXII) 
 

Ou seja, o vampirismo onde reside o componente fantástico no conto de Théophile 

Gautier desaparece em A Mortalha de Alzira para dar lugar à histeria do padre Ângelo 

que explica, com razões naturais, ao leitor à vida dupla que o padre pensava levar: padre 

durante o dia e boêmio durante a noite, em seus sonhos. Vida dupla que acaba por 

conduzi-lo ao suicídio. A explicação científica da loucura do personagem Ângelo é o 

elemento naturalista do romance citado.  

Há toda uma explicação das doenças mentais realizada pelo personagem do Dr. 

Cobalt, médico e porta-voz do conhecimento científico. A existência do Dr. Cobalt, 

personagem inventado exclusivamente por Aluísio Azevedo, nunca nem sequer citado 

em La Morte Amoureuse de Théophile Gautier, serve ainda mais para introduzir os 

preceitos científicos do romance naturalista no folhetim que originalmente se queria bem 

romântico e fantasioso. Basta lembrar que Aluísio já fizera um romance, O homem, em 

que analisava a histeria feminina e outro personagem médico tem papel fundamental na 

história: Dr. Lobão. 
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A explicação da loucura de Ângelo para Dr. Cobalt é bem simples: determinação 

do meio. Criado longe do mundo real e de todo pecado, Ângelo desenvolve uma fé pura 

completamente abalada no encontro tardio com a verdadeira sociedade e, sobretudo, com 

Alzira, mulher que lhe desperta o desejo carnal que jamais conhecera antes. 

- Qual! Desdisse o materialista em ar de pouca importância. Acho 
que aquele pobre moço é mais uma inteligência aproveitável que se 
perde, e mais um infeliz doente que ganham os hospitais! 
- E por quê?... exclamou Alzira vivamente. 
- Ora! Desdenhou aquele. Porque toda a sua ciência, se é que ele a tem, 
baseia-se nos mais falsos princípios. A sua filosofia é bonita, não há 
dúvida, mas completamente inútil. Não passará nunca de um 
metafísico. Construiu seu edifício intelectual sobre areia movediça; e 
no dia em que o primeiro sopro de vida real cair-lhe em cima, lá se irá 
por terra a igrejinha! No dia em que a natureza, indefectível, nas suas 
leis, o chamar friamente à verdade das coisas e exigir que ele cumpra 
com o seu destino fisiológico de homem, o seu próprio talento há de 
revolucionar-se com o seu sangue, e ele terá que abrir guerra aos falsos 
e arbitrários princípios em que o educaram. E então, o desespero e a 
decepção daquela pobre vítima do visionário Oséias, serão tamanhos e 
tão fortes, que o desgraçado talvez não tenha forças para resistir ao 
golpe. (AZEVEDO, 2005, p.661) 

 

Assim, Dr. Cobalt, no início do romance, antes mesmo do primeiro encontro entre 

Alzira e Ângelo, prevê, com toda a sua precisão científica, o desespero do padre e seu fim 

trágico promovidos pela ruína de suas convicções a partir do desejo despertado por Alzira 

a partir de um único olhar. 

O estilo híbrido de Azevedo, resultante de uma estratégia de sobrevivência no 

campo literário brasileiro do século XIX, que tenta, como ele mesmo confessa, satisfazer 

aos críticos e à massa de leitores, é evidente não só no enredo de A Mortalha de Alzira, 

como em todo o contexto de sua produção e publicação.  Em um primeiro momento, 

assinado por Victor Leal, em folhetim, para só depois ser assumido por Aluísio Azevedo, 

com tantas ressalvas.  

Aluísio detestava tanto assim seus folhetins romanescos como nos parece querer 

convencer no prefácio? Como parece querer convencer os críticos? Divertia-se ao 

escrevê-los dando vazão aos seus sentimentos? Descansando um pouco da frieza analítica 

de seus romances naturalistas, como queria convencer os leitores de Victor Leal? Talvez 

a resposta esteja no encontro desses paradoxos, no híbrido, no duplo que tanto caracteriza 

A Mortalha de Alzira e seus outros romances naturalistas ou folhetinescos. 
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ESPAÇOS DE LEITURA EM JORNAIS OITOCENTISTAS 

 

Valdiney Valente Lobato de Castro (UFPA) 

Germana Maria Araújo Sales (UFPA) 

 

RESUMO: Enquanto lugar de memória, o arquivo conserva informações que servem de 
indícios para os pesquisadores repensarem as verdades estabelecidas. Essa concepção de 
arquivo embasada principalmente em Ricouer (2007), Le Goff (1984), Nora (1993), Foucault 
(2007) e Derrida (2001) pode nortear os estudiosos da circulação literária que ao mergulhar nas 
fontes primárias têm feito descobertas significativas para a construção do cenário em que as 
condições da leitura e da literatura se desenvolviam em nosso país, redesenhando a 
compreensão da formação não só do cânone, como também do próprio conceito de texto 
literário.  A pesquisa realizada nos jornais cariocas da segunda metade do século XIX revelou 
diversas notícias sobre os freqüentadores dos espaços de leitura mostrando um número 
expressivo de leitores, sendo as belas letras o assunto de maior interesse em quase todos os 
anúncios. Se por um lado isso revela o quanto a literatura era bem aceita pela sociedade 
oitocentista, por outro demonstra que o número de leitores da época não era tão reduzido como 
comumente se supõe. 
 
Palavras-chave: Arquivo. Leitores. Jornais 

 

1 – Sobre arquivos e pesquisa literária 

 

Os estudos literários têm reproduzido dados influenciados pelas primeiras 

histórias literárias escritas nos idos do século XIX que ajudaram a entronizar alguns 

autores e obscurecer outros, a construir uma sistematização cronológica dos períodos 

literários, e ainda a propor uma definição de literatura. Muitas dessas concepções 

construíram impressões, alimentaram debates e resultaram em críticas que por anos 

conduziram o olhar do estudioso para autores e textos legitimados por essa herança. 

No entanto, a ida aos arquivos para a pesquisa em fontes primárias pode não 

apenas ajudar a repensar essas concepções como também compreender como elas foram 

construídas, podendo ainda revelar dados importantes sobre o cenário sociocultural em 
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que nossa literatura foi gerada. Para tanto o conceito de arquivo precisa ser estendido 

para além do acúmulo de materiais preservados, mas sim como instalação de 

recordações, onde se encontram documentos diversos para preservar a memória 

coletiva.  

É óbvio que a escassez do material arquivado representa apenas uma 

fragmentação, por isso é apenas vestígio do que existiu no passado, que podem servir de 

indícios para as interpretações dos pesquisadores, pois são relíquias por serem 

elementos residuais de histórias passadas. Paul Ricouer em sua obra A memória, a 

história e o esquecimento afirma que como o arquivo pode ser lido e consultado, ele 

serve como um lugar físico que abriga o destino dessa espécie de rastro que 

cuidadosamente se tem distinguido do rastro cerebral e do rastro afetivo, a saber, o 

rastro documental (2007, p. 177). A aproximação dos termos vestígios, indícios, 

relíquias e rastros caracterizam os fragmentos residuais que se tem do passado, o que 

mais uma vez reforça a concepção de incompletude que todo arquivo, de qualquer 

forma, será. 

Pode-se com isso criar um abismo entre o que o autor do documento quis dizer, 

as imagens que o documento representa e a leitura que os historiadores farão dele. Daí a 

necessidade de ampliar a compreensão do termo arquivo, sendo não apenas como um 

depósito de vestígios, mas também como um lugar de memória. Exatamente por isso 

que Jacques Le Goff (1984) relaciona os documentos a monumentos, visto serem 

heranças do passado, que carregam marcas da memória coletiva de um povo. Assim, 

ampliando o termo, os arquivos deixam de ser apenas um armazém de vestígios do 

passado para estarem atrelados ao conceito de memória; daí não ser entendido o arquivo 

apenas como um museu, mas sim como algo que perpassa pela subjetividade daquele 

que tenta desvendá-lo. São dados do esforço da sociedade que consciente ou 

inconscientemente guardam imagens, registros, indícios, vestígios, rastros (para usar os 

diferentes termos aqui mencionados) dos papeis sociais que eram (ou são) 

desenvolvidos. A recordação de muitos fatos do passado não existe mais, por isso é 

preciso de lugares de memória para manter a lembrança do que se acredita que já não 

existe, a fim de bloquear o esquecimento. Pierra Nora assim se refere ao tratar dos 

lugares de memória: 
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Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há 
memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso 
manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios 
fúnebres, notariar atas, porque essas operações não são naturais. É por 
isso a defesa, pelas minorias, de uma memória refugiada sobre focos 
privilegiados e enciumados guardados nada mais faz do que levar a 
incandescência a verdade de todos os lugares de memória. Sem 
vigilância comemorativa, a história depressa os varreria. São bastiões 
sobre os quais se escora. mas se o que eles defendem não estivesse 
ameaçado, não se teria, tampouco a necessidade de construí-los. 
(NORA, 1993, p. 25) 

 

Além de relacionar o arquivo ao esquecimento, mostrando que as memórias não 

são espontâneas, isto é, surgem de uma organização, de uma lembrança, a citação trata 

ainda das minorias, ao afirmar que na consulta aos arquivos é possível construir a 

memória dessas classes mesmo nas fontes guardadas para preservar as recordações das 

elites. Se os arquivos então são indícios para se repensar as verdades de todos os 

lugares de memórias, as fontes primárias da literatura como jornais, manuscritos, 

contratos e correspondências podem ajudar a refazer o caminho que levou a constituição 

de nossa literatura para, assim,  não só repensar o cânone, como também compreender 

como se construiu a crítica e a história literária brasileiras. 

No entanto, é preciso atentar que os arquivos não guardam uma verdade 

absoluta. Sobre isso, Foucault pondera: 

 

Não entendo por esse termo a soma de todos os textos que uma cultura 
guardou em seu poder como documentos de seu próprio passado, ou 
como testemunho de sua identidade mantida; não entendo tampouco, 
as instituições que, em determinada sociedade, permitem registrar e 
conservar os discursos de que se ter lembrança e manter a disposição. 
Trata-se antes e, ao contrário, do que faz com que tantas coisas ditas 
por tantos homens, há tantos milênios, não tenham surgido apenas 
seguindo o jogo das circunstancias, que não sejam simplesmente a 
sinalização, no nível das performances verbais, do que se pôde 
desenrolar na ordem do espírito ou na ordem das coisas; mas que 
tenham aparecido graças a todo um jogo de relações que caracterizam 
particularmente o nível discursivo, que em lugar de serem figuras 
adventícias e como que inseridas um pouco ao acaso, em processos 
mudos, nasçam segundo regularidades especificas, em suma, que se há 
coisas ditas – e somente estas – , não é preciso perguntar sua razão 
imediata às coisas que aí se encontram ditas ou aos homens que as 
disseram, mas ao sistema da discursividade, às possibilidades e às 
impossibilidades enunciativas que ele conduz (FOUCAULT, 2007, p. 
54) 
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Para Foucault o arquivo está caracteriza-se pela ideia da discursividade: está 

marcado pelas escolhas daquele que seleciona, são discursos organizados. Ele rejeita 

tanto a concepção de arquivo como “soma de todos os textos que uma cultura guardou 

em seu poder como documentos de seu próprio passado, ou como testemunho de sua 

identidade mantida quanto à compreensão de: instituições que em determinada 

sociedade, permitem registrar e conservar os discursos de que se ter lembrança e manter 

a livre disposiçãoˮ. Com isso, o filósofo francês não apenas desmitifica o endeusamento 

que se tem atribuído aos arquivos de modo geral, como se opõe à própria ideia de 

arquivo como um lugar de autoridade e legitimidade, visto ser necessário investigar 

então quem selecionou os documentos, que ideologias eles representam e quais as 

negam, com que intuito eles foram arquivados, entre outras indagações.  

A imersão no arquivo possibilita o derruir daquilo que a ciência erigiu, pondo a 

inteligência em alerta, mostrando a fraqueza de toda metodologia geral ou definição 

teórica prévia. 

A concepção de que o arquivo guarda uma desconfiança perpassa também pela 

obra de Derrida que se opõe a compreensão do arquivo como um museu, lugar de 

guardar o que está esquecido, um artefato estático e fixo. Essa percepção considera 

como uma massa documental fixa e congelada baseada apenas no passado, sem que o 

presente e o futuro sejam pensados. Isso é o que integra a maior parte das instituições 

hoje: a preocupação apenas com o excesso de matéria, de material, de documentos e 

objetos. O filósofo francês Jacques Derrida é contra a ideia de conservatório, o que 

denomina de “mal de arquivo”. Ele se baseou na concepção de Freud em que memória é 

um traço, um arquivo, uma escritura, que para o psicanalista está associado a um estado 

de culpa. Derrida (2001) repensou esse conceito construindo uma relação entre a ideia 

de mal-estar e o arquivo, criando a partir daí, a concepção de mal de arquivo. 

Esses lugares de memórias geram quase sempre o mal do arquivo: em que os 

documentos são tratados com um endeusamento, repletos de verdade e autoridade. É 

necessário – e Foucault mostra exatamente essa necessidade de tratar os documentos 

não como verdades absolutas, mas resultados de um processo discursivo – a 

presentificação da memória, a subjetividade, a reflexão. 

Com essa desconfiança, os pesquisadores da circulação literária, ao se deter nas 

fontes primárias, têm se preocupado em investigar o suporte onde os textos literários 

foram originalmente publicados, por isso na análise dos periódicos oitocentistas, por 
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exemplo, há vários trabalhos sobre Paula Brito e Garnier, editores da época, traçando 

uma trajetória das edições por ele organizadas, a fim de investigar a razão por que 

escolheram determinadas publicações e como eram feitas. Além disso, a ideologia do 

suporte, a periodicidade, o número de assinantes e as províncias em que essas folhas 

circulavam possibilitam desenhar um perfil dos leitores da época.  

Na tentativa de traçar um perfil da leitura e dos leitores do século XIX, os 

pesquisadores tem se voltado às folhas públicas e buscado indícios dessas memórias e 

com isso têm encontrado significativo material capaz de fazer repensar as verdades 

apresentadas pelas histórias literárias.  

 

2 – As notícias sobre os espaços de leitura em jornais cariocas oitocentistas 

 

Quando se buscam informações sobre a sociedade letrada do século XIX, os 

dados encontrados quase  sempre a assinalam como reduzida  e de pouca instrução, 

apesar desse século ser considerado determinante para a  nossa independência literária. 

Essa negativa caracterização ganha ainda mais força quando se observam os dados 

colhidos no primeiro recenseamento geral do império realizado em 1872 e divulgado em 

1876, que alarmou a população:  dentre os 274.972 habitantes da cidade do Rio de 

Janeiro, apenas 99.485 sabiam ler e escrever, o que representa 63,8% de analfabetos. Já 

os dados censitários de 1890 sugerem um aumento: de 522.651 habitantes, 270.330 são 

alfabetizados, o percentual de analfabetismo reduziu para 48,3%. 

Esses dados causaram tanto espanto na população que os principais jornais da 

Corte divulgaram o resultado. Dias depois, muitos artigos foram publicados em 

diferentes periódicos revelando a indignação de diversos representantes da sociedade 

carioca.  

O jornal A Imprensa Industrial, em 25 de junho de 1877, assim se manifestou: 

 

Quem compra livros é porque precisa deles, quem deles precisa é 
quem sabe ler, e os que sabem ler são poucos. 
Não é questão para se submeter a preceitos da ciência econômica; 
resolve-se pela estatística geral do Império. 
Em poucas palavras diz-se tudo: 
Não sabemos ler: 
A alma enluta-se perante esta triste verdade, as faces coram de 
vergonha, mas a realidade é essa. (A Imprensa Industrial,1877, pp 
761-4) 
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No entanto, Maria Arisnete Câmara de Morais (1996) afirma que: 

 

181.583 mil habitantes ficavam de fora nesse levantamento uma vez 
que o grau de instrução dessas pessoas não constava dos quadros 
gerais. E constate-se também que, tanto no censo de 1870 quanto no 
de 1890, a população não foi discriminada por idade relativamente ao 
grau de instrução. (MORAIS, 1996, p. 38) 
 
 

É muito provável que muitos habitantes tenham ficado fora do censo, até porque 

o longo tempo gasto na coleta das informações não conseguia alcançar o fluxo intenso 

de movimentação na capital, tendo o cais como principal porto de entrada para novos 

habitantes e as ferrovias como meio para o deslocamento às demais cidades. Essa 

movimentação na capital fluminense ocorria com a intensa chegada de imigrantes: 

alemães e italianos proliferavam no porto enquanto as estradas de ferro traziam 

estudantes das mais distantes províncias do país. 

Além disso, o recenseamento não contabilizou os instruídos fora do ambiente 

escolar e a educação informal, feita no espaço doméstico pela família ou por uma 

preceptora era uma prática muito comum na época. Como não havia legislação 

adequada, ordinariamente pessoas mais instruídas abriam espaços para ensinar as lições 

primárias, daí anúncios, como o apresentado abaixo, extraído do Jornal do Comércio  

de 01 de janeiro de 1860 eram recorrentes nos periódicos da época: 
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Anúncios como esse abundam nos jornais cariocas oitocentistas revelando o 

quanto a leitura era tema de interesse para a sociedade da época.  

Se esses argumentos sugerem que o número de leitores era maior do que o 

apresentado pelos dados censitários, é possível questionar a verdade - para lembrar a 

citação de Pierre Nora (1993) – do arquivo institucional. Obviamente com isso 

desautoriza-se e deslegitima-se o valor do arquivo e passa-se ao processo de 

desentronizar o endeusamento atribuído a essas informações, conforme sugeriu Foucault 

(2007). Nesse processo outros documentos devem ser investigados para colher indícios 

do percurso dos leitores do século XIX.  Os periódicos adéquam-se perfeitamente a essa 

proposta por apresentarem notícias dos visitantes dos espaços de leitura.  

Abaixo, há dois anúncios divulgando os números de freqüentadores da 

Biblioteca Nacional, ambos colhidos no Diário de Notícias: 

 
Diário de Notícias, 09.10.1886 

 
Diário de Notícias, 02.02.1893 

O anúncio de 1886 apresenta os dados do trimestre de julho a setembro: as 4.223 

pessoas que desfrutaram do acervo consultaram 4.977 obras, sendo 1.063 destinadas às 

belas letras. Já na notícia de 1893, referente a apenas doze dias de dezembro, a 

Biblioteca Nacional recebeu 721 leitores que consultaram 963 obras, sendo 326 de belas 

letras. Interessante destacar ainda o domínio que havia de outros idiomas, fruto tanto da 

chegada de imigrantes, o que justifica a procura por obras em alemão e em italiano, 

quanto da formação escolar da sociedade da época. Vale acrescentar que no Colégio D. 

Pedro II, fundado em 1837, havia entre as disciplinas do currículo, o estudo do grego, 

como revelou a pesquisa de Roberto Acízelo apresentada no livro O Império da 

Eloquencia: retórica e poética no Brasil oitocentista (1999). 
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A Biblioteca Nacional começou o seu acervo com os livros que vieram na 

viagem da corte portuguesa e por um tempo demorou a fazer renovação no material 

disponível aos leitores, o que afastava os freqüentadores. Outro problema era o horário 

para a visitação: funcionava apenas das 9 às 14 horas, período inconveniente para a 

maior parte da clientela que apenas após o trabalho tinha tempo disponível. Outro fator 

ruim era o público a que se destinava: somente podiam visitar pessoas pertencentes à 

elite cultural da época, como mostra o trecho de Nelson Schapochnik (2008), ao 

caracterizar os frequentadores do ambiente: 

 

Seu acervo era um tesouro polivante composto por manuscritos, 
incunábulos e livros das mais distintas ordens do saber. Além do livre 
acesso ao estabelecimento a instituição disponibilizava papel e tinta 
para os freqüentadores. O público prefigurado pelos administradores 
deveria ser composto por eruditos e sábios. Lamentavelmente, as 
práticas efetivas dos leitores que a freqüentavam permitem constatar o 
grau de idealização formulado pelo bibliotecário (SCHAPOCHNIK, 
2008, p. 161) 

 

No entanto, no final do século, época das duas notícias, a Biblioteca Nacional já 

vinha fazendo atualização no acervo, o que pode ter despertado o interesse do público, 

como se percebe pelo número de visitantes.  

O interesse pela leitura das belas letras não transparece apenas nas notícias da 

Biblioteca Nacional. Abaixo, na divulgação dos leitores da Biblioteca do Exercito e da 

Biblioteca da Marinha, a literatura também é o assunto preferido: 

 

 
Diário de Notícias, 08.07.1888 

 
Diário de Notícias, 02.02.1893 
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Os 341 leitores da biblioteca do exército consultaram 172 obras, sendo 69 de 

literatura. Já na biblioteca da marinha, os 304 leitores examinaram 330 livros, sendo 66 

de belas letras. Nos dois casos, a literatura novamente é o assunto mais procurado e é 

importante destacar que na biblioteca do exército a maior parte dos leitores são os 

oficiais, o que mostra como a literatura não era interesse apenas das mulheres 

desocupadas e dos jovens estudantes, como geralmente se supõe. Além disso, esse 

arquivo funciona em tempo integral, facilitando a leitura para os oficiais que estivessem 

de serviço. Relevante ainda perceber a qualidade do acervo disponível: livros, jornais e 

revistas em vários idiomas e de diversos assuntos podiam ser consultados pelos oficiais. 

Abaixo, um anúncio retirado do Diário de Notícias revela a quantidade de 

visitantes da Biblioteca Municipal: 

 

 
Diário de Notícias, 02.02.1893 

 
Nos 26 dias úteis de janeiro, a biblioteca foi visitada por 1.020 leitores que 

consultaram 1.117 obras, sendo 199 de belas letras. O grande diferencial da Biblioteca 

Municipal é o horário de funcionamento: o expediente noturno atrai um número 

significativo de visitantes. Diferente da Biblioteca Nacional, a Municipal oferece 

acervos mais atualizados, o que explica o interesse por assuntos científicos e jurídicos, 

provavelmente devido a capital fluminense receber uma grande quantidade de jovens 

estudantes vindos de outras partes do país, mas independente do assunto, o interesse 

pela leitura é evidente. Além das bibliotecas, outro espaço procurado pela população era 

o Gabinete de Leitura, como se nota no anúncio abaixo, extraído também do Diário de 

Notícias: 
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Diário de Notícias, 02.02.1893 

 
Os gabinetes de leitura eram espaços que dispunham de livros tanto para ser 

lidos em salas individuais quanto para empréstimos e no anúncio há uma movimentação 

de mais de mil volumes em apenas um mês. Nelson Schapochnik (1999) estudou a 

implantação e a composição do acervo de alguns espaços destinados à leitura no Rio de 

Janeiro no século XIX, no período entre 1844 e 1861, e revela a existência de oito 

gabinetes contendo livros de assuntos variados, o que atraía um público diversificado, 

oriundo de diferentes classes sociais, revelando, com isso, a inserção de um novo 

contingente de leitores, no cenário da leitura na capital fluminense. 

Se os gabinetes e as bibliotecas proliferavam na cidade, o mesmo acontece com 

as livrarias. Segundo Laurence Hallewell (1995) existiam apenas duas livrarias em 1808 

e em 1816 já havia doze. Em 1870, havia cerca de trinta e em 1890, quarenta e cinco. 

Obviamente que o termo “livraria” para designar os primeiros locais de venda é muito 

generosa, porque o livro é apenas um dos artigos que são vendidos, visto que junto com 

ele, na maior parte das vezes, são comercializados chapéus, charutos, bengalas, louças 

finas, tecidos, entre outras variedades, mas no final do século as livrarias localizadas 

quase todas na famosa Rua do Ouvidor eram locais freqüentados pela elite cultural da 

época. 

 

3 – Para (des) arquivar o assunto 

 

Vários outros espaços de leitura se desenvolveram na capital fluminense nesse 

período, resultado de uma sociedade em ascensão que paulatinamente se libertava dos 

domínios portugueses e trilhava seu próprio caminho, embebedando-se das influências 

de outras metrópoles européias que chegavam a todos os instantes e se imiscuíam em 

uma terra ávida por novidades estrangeiras. 
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Com a leitura não era diferente, a busca por livros de vários assuntos e de 

idiomas diferentes desarquivam a imagem já consagrada de um público leitor leigo e ao 

se considerar que os dados apresentados nas imagens colhidas no jornal referem-se a 

apenas algumas bibliotecas e um gabinete de leitura, quando, efetivamente, existiam 

muitos outros ambientes, a concepção de um número modesto de leitores também 

precisa ser repensada. 

Mesmo os registros oficiais minimizando a quantidade de leitores, é preciso, 

então, desconfiar dos arquivos tanto pela quantidade de visitantes a freqüentar os 

espaços de leitura como vimos quanto pelo crescente número de periódicos rotativos na 

cidade, tema cada vez mais investigado pelos estudiosos da circulação literária, que ao 

analisar as fontes primárias tem contribuído para reconstruir nosso passado literário. 
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HIPERTEXTO E TECNOTEXTO: LEITURA, ESCRITA E LITERATURA NA 

CIBERCULTURA 

 

Andréa Beatriz Hack de Góes (UFBA) 

 

RESUMO 

 

A sociedade contemporânea é marcada pelo advento de novas formas de leitura e de escrita, 
pautadas pelas tecnologias em profusão no cotidiano e que dependem de conexão via internet para 
uma complexa e ilimitada coexistência em rede, a “web”. Essas tecnologias em constante 
evolução dissolveram as fronteiras do tempo e do espaço, modificando profundamente as relações 
estruturais do texto mediante a mescla inovadora de linguagens, envolvendo leitura, escrita, som, 
imagem, movimento, influenciando inclusive, as relações sociais, cada vez mais pautadas e 
dependentes dos aparatos tecnológicos, no bojo dos quais surge o “tecnotexto”, de extrema 
plasticidade e multimodalidade. Tamanha ressignificação e reconfiguração dos usos e formas de 
linguagem, particularmente a escrita, acarretou em deslocamentos relevantes e desafiadores dos 
sujeitos autor e leitor, transformando e reconstruindo constantemente a dimensão e a relação 
desses papeis na composição dos discursos e textos no âmbito da cibercultura. Diante desse 
quadro, instável e irreversível, pergunta-se: como a escola tem lidado com essas novas práticas 
de leitura e escrita e sua relação com outras linguagens, que quebram paradigmas basilares da 
cultura impressa? Os múltiplos recursos tecnológicos oferecidos na web, tão apreciados por 
jovens e adolescentes, têm tido lugar nas aulas, especialmente as de Língua Portuguesa e 
Literatura? E os professores, têm sido preparados para usar essas tecnologias e novos formatos de 
texto - hipertexto, sem simplesmente “trocar o quadro pela tela”, mas utilizando estratégias 
adequadas, fundamentadas em teorias consistentes? Tais questões buscam guarida nos trabalhos 
e pesquisas de autores como Giselle Beiguelman, Luiz Antônio Marcuschi, Antonio Carlos 
Xavier, Carla Coscarelli, Jacqueline P. Barbosa, Pierre Lévy, Roxane Rojo, Roger Chartier, dentre 
outros, com vistas a promover uma necessária reflexão sobre o papel do hipertexto e dos gêneros 
digitais no ensino de Língua Portuguesa e Literatura na contemporaneidade.  
 
Palavras-chave: Leitura e Escrita. Cibercultura. Escola. Hipertexto e Tecnotexto.  
 
 
 
Introdução 
 
 A sociedade atual, particularmente nos grandes centros urbanos, vive cada vez 

mais imersa na tecnologia, sem a qual praticamente não se concebe mais a existência 
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humana, não obstante o fato do significativo contingente que ainda se encontra excluído 

dela. Tamanha penetração perpassa todas as esferas da vida cotidiana, tendo já se 

alastrado há muito do âmbito mais profissional e técnico e invadido irreversivelmente as 

relações pessoais e interpessoais. Tais elementos também modificam as formas de 

comunicação, pensamento e uso da linguagem, numa multimodalidade que gera novos 

signos e códigos.  

Pierre Lévy salienta que “A internet tem aumentado consideravelmente nossos 

processos cognitivos individuais e coletivos, através do acesso a uma riqueza de dados 

multimídia em tempo real, multiplicando (...) nossa percepção e memória.” (LEVY, apud 

XAVIER, Antonio Carlos, 2011, p. 19). Tal observação implica no fato de que a rede tem 

ampliado e potencializado tanto a produção do conhecimento quanto as possibilidades de 

troca e interação de saberes e informações, abolindo fronteiras de tempo e de espaço, 

mediante o uso de múltiplas linguagens, que por sua vez introduzem, de maneira 

impositiva até, novas formas de leitura e de escrita.  

 Novas maneiras de significar, ver e memorizar representam um imenso desafio à 

escola, que precisa também se atualizar para acompanhar tantas e tão profundas 

mudanças. Conforme aponta Levy (2011), a internet oferece um imensurável 

armazenamento de dados, possibilitando uma conexão sem precedentes com as gerações 

anteriores, através de uma interpenetração de redes on e off line que reúne todo um 

patrimônio cultural existente. Nesse contexto, tais elementos, ressignificados e 

reinterpretados pela mediação tecnológica, constitui uma cultura híbrida, também 

chamada de cibercultura, que unindo culturas impressas e digitais, faz surgir uma outra 

configuração epistemológica, ou seja, um novo universo de leitura, e formas de produção 

e transmissão de textos, sons e imagens. (BEIGUELMAN, 2003).  

 Há alguns anos Marcuschi já alertava para a necessidade de se perceber “a 

penetração e o papel da tecnologia digital na sociedade contemporânea e as novas formas 

comunicativas aportadas (...) numa perspectiva menos tecnicista e mais sócio-histórica. 

(MARCUSCHI, 2010, p. 19). Ou seja, trata-se de uma realidade não apenas emergente, 

mas intrínseca, de forma cada vez mais consolidada e irreversível, alimentada pela 

velocidade impressionante com que os aparatos tecnológicos constantemente superam a 

si mesmos e se fazem indispensáveis, essenciais às pessoas. Diante disso, é inconcebível 

que a escola se abstenha, se omita no contexto dessa conjuntura, mesmo em face de um 

certo paradoxo ou mesmo oposição estabelecido entre os chamados “imigrantes digitais” 

(professores, que precisam se adaptar e aprender a viver e conviver com tantos 
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dispositivos) e os nativos digitais (as gerações mais novas de estudantes, que já nasceram 

no atual contexto e, portanto, o têm como natural). Mas como pode ela lidar e absorver 

os impactos provocados por esse verdadeiro processo de “digitalização da cultura”, 

segundo expressão cunhada por Lúcia Santaella (SANTAELLA, 1996), de modo a não 

somente trocar o papel pela tela, já que essas questões são muito mais complexas e 

profundas, e impõem transformações bastante radicais na própria estrutura curricular e 

pedagógica vigente? É consenso geral que o modelo de escola que ainda se pratica hoje, 

em sua maioria, já está ultrapassado e não dá conta das tantas e diferentes demandas da 

sociedade atual. Portanto, é preciso que ela busque se atualizar e tornar-se capaz de “falar 

a mesma língua” da sociedade, acompanhando essas mudanças com o protagonismo que 

lhe cabe enquanto instituição reconhecida como responsável pelo ensino e educação, com 

status de referência. Contudo, é necessário também, por outro lado, que essa mesma 

escola, na pessoa de seus professores, tenha a humildade de reconhecer que já não é mais 

a única a deter e produzir conhecimento, e que nessa questão, em particular, tenha muito 

mais a aprender do que a ensinar – os “imigrantes” com os “nativos” digitais. 

 

 

Desafios da dissolução da estabilidade na cultura híbrida (ou “cíbrida”1) 

 

 Os suportes tecnológicos e digitais colocam em xeque a própria materialidade 

textual, que até então gozava de uma certa estabilidade confortável conferida pelos 

gêneros discursivos (BAKTHIN, 1997), pois o que se observa hoje, segundo Giselle 

Beiguelman, “é o desaparecimento dos critérios que permitiam ordenar, classificar e 

distinguir (...) formatos discursivos dos textos em função de sua materialidade (...)” 

(BEIGUELMAN, 2003, p. 13). No espaço da interface diluem-se e se mesclam 

características específicas de linguagens visuais, sonoras e verbais, visto que estas 

comparecem simultaneamente, transcendendo potencialidades mais restritas, e, portanto, 

                                                           
1 Universo cognitivo fundado num grau de instabilidade tão radical que seja capaz de corromper os 
pressupostos de ordenamento e representação da cultura impressa, forçando não o seu descarte, mas a 
redefinição do que se espera da comunicação distribuída em múltiplas plataformas (...). Operações 
transgressoras que lidem com outros códigos de leitura propondo encadeamentos inusitados pela 
transformação permanente dos atributos dos dispositivos de comunicação, prontos a serem convertidos em 
outra interface, conforme a necessidade pontual de seus usuários ciborgues, interligados e prontos a operar 
dentro de sistemas inteligentes. (BEIGUELMAN, Giselle. Está chegando a cultura cíbrida. Revista Trópico, 
disponível em http://www.revistatropico.com.br/tropico/html/textos/1634,1.shl - acesso em 29/10/2016). 
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mais controláveis e estáveis dos suportes e mídias físicos, conforme aponta Chartier 

(2002).  

 É importante frisar que esse profícuo diálogo entre as mídias e seus repertórios 

pressupõe o uso de linguagens múltiplas e simultâneas, o que só se tornou viável graças 

a recursos tecnológicos cada vez mais ilimitados e surpreendentes. E é justamente nesse 

contexto, prenhe de inúmeras e praticamente imprevisíveis possibilidades que se dá uma 

verdadeira revolução nas práticas de leitura e na cultura escrita, que assumem dimensões 

e conexões antes nunca vistas.  

 De acordo com Beiguelman, esse novo “horizonte de leitura” exige que se atente 

para novos papeis e dimensões dos textos, enquanto suportes e registros da memória, em 

relação a tecnologias capazes não apenas de armazenar dados em larga escala, mas 

também de produzir conhecimentos (2003, p. 17). Um dos aspectos mais marcantes e 

desafiadores, talvez até inquietantes dessa “nova” condição consiste no fato de ela 

promover um certo deslocamento da escola e mais especificamente da figura do professor, 

conforme já apontado, pois esta passa a não ser mais o centro ou fonte exclusiva do saber, 

já que as tecnologias oferecem outras formas e fontes de acesso ao saber, propiciando sua 

própria construção, mais autônoma e livre, quase incondicional. Nesse sentido, é possível 

observar que talvez esse seja um dos pontos nevrálgicos que faz suscitar e preservar uma 

certa resistência, no mínimo desconfiança, à introdução de tecnologias e hipertextos no 

espaço “sagrado” (e nesse sentido, também arcaico) da sala de aula, já que a falta de 

controle e previsibilidade que lhe é natural gera intimidação e receio, desconforto. 

 Um dos elementos mais revolucionários nesse contexto, e que por isso mesmo 

tanto encanta, fascina, quanto assunta, intimida, é a velocidade com que dados e 

informações podem ser transmitidos. Essa integração praticamente ilimitada entre os 

usuários da rede (internet) acontece numa rapidez tão alucinante, configurando um 

contínuo processo de atualização, que mal dá tempo de se assimilar uma informação, pois 

ela é imediatamente substituída por outra, e assim, sucessivamente. Mas como lidar com 

tamanho volume de informações, como assimilá-las de modo crítico e consciente, quando 

a fluidez vertiginosa dos dados não possibilita mais um espaço temporal mínimo para 

refletir sobre eles? E, por conseguinte, como fica a construção da cidadania, do próprio 

ser, em meio a tantos “atropelos” virtuais? Quem sabe não está justamente aí o forte e 

essencial contraponto, didático e paradigmático pelo qual a escola pode e dever trazer sua 

contribuição a uma sociedade, aparentemente cada vez mais autossuficiente e 

individualista?  
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É fato posto e inescapável que a cibercultura impõe novas técnicas e suportes de 

produção de textos e práticas de escrita, conforme aponta Chartier (2002, p. 113). E cabe 

salientar também que tal mudança incide fortemente também nas práticas políticas, 

semióticas e jurídicas, ou seja, interfere profundamente nas próprias relações pessoais e 

interpessoais, já que não se concebe mais a existência dissociada da tecnologia e seus 

inúmeros e cada vez mais sofisticados aparatos. Contudo, o foco do presente artigo recai 

sobre as práticas de leitura e escrita e suas transformações conceituais, estéticas e 

simbólicas no âmbito da cibercultura, com ênfase no papel da escola e dos professores 

nesse processo. 

 

 

Novo horizonte de leitura e escrita: simples troca do papel pela tela? 

 

  Considerando uma perspectiva mais discursiva, Marcuschi define os gêneros 

textuais como “frutos de complexas relações entre um meio, um uso e a linguagem.” 

(MARCUSCHI, 2010, p. 23). Não obstante a multimodalidade linguística intrínseca ao 

contexto da rede e propiciada por recursos tecnológicos cada vez mais sofisticados e 

variados, que integram e mesclam escrita, som, imagem e movimento, entre outros 

elementos gráficos, a internet e todos os gêneros subjacentes a ela têm como base 

principal a escrita. (MARCUSCHI, 2010, p. 22). Nesse sentido, cabe observar, a partir de 

David Crystal (CRYSTAL, apud MARCUSCHI, 2010, p. 22), que no contexto da internet 

ocorre uma absorção e transformação complexa de gêneros textuais preexistentes a ela, 

bem como o surgimento de alguns realmente novos e ainda, a mistura de outros, como o 

blog, por exemplo, que parece mesclar os papeis sociais de diário pessoal, diálogo 

interpessoal, notícia e texto de opinião (como uma espécie de editorial mais informal, 

subjetivo e interativo). Essa hibridização é viabilizada pela conexão tecnológica e tem 

como eixo principal a escrita, que continua sendo essencial, ainda que abrigue, 

especialmente no âmbito das redes sociais uma espécie de “código dentro do código”, 

apelidado de “internetês”2 e alvo de grandes polêmicas, especialmente na escola e na 

                                                           
2 O “internetês” é uma linguagem simplificada e informal que surgiu no ambiente da Internet, para tornar a 
comunicação mais rápida em salas de bate papo. O problema é que com a internet cada vez mais presente 
em nosso cotidiano, os vícios de linguagem avançam em igual velocidade, e essa linguagem informal tem 
sido usada em locais pouco apropriados, como escolas, e-mail´s corporativos, propostas comerciais. Os 
defensores desta “linguagem” alegam que além de agilizar, os códigos estimulam a reflexão, aumentam o 
hábito da leitura e escrita entre os jovens. Disponível em: http://www.revistaliteraria.com.br/internetes.htm 
Data de acesso: 30/10/2016 

897

MUSEU1076
Pencil



6 

 

mídia. O autor considera ainda que o fenômeno da internet tem mais impacto na interação 

linguística em sociedade do que propriamente no contexto tecnológico. 

 Isso posto, como pode a escola, por sua vez, reagir e mesmo apropriar-se dessas 

mudanças que já grassam de modo indelével e progressivo na sociedade, em todas as 

áreas da existência humana, e isso há algumas décadas? Não se trata de um simples 

modismo, superficial e passageiro, e, portanto, introduzir a tecnologia na sala de aula, 

trabalhar com gêneros digitais exige muito mais do que uma simples troca de suporte 

físico – o papel pela tela, a caneta pelo teclado, ou ainda, pelo touch screen, que tanto 

encanta e fascina, como tem ocorrido em algumas instituições. Isso porque, como bem 

lembra Beiguelman, “A longa história da leitura e da cultura escrita mostra que as 

revoluções nas práticas são muito mais lentas que as tecnológicas, e é suficiente lembrar 

que novas formas de ler não sucederam, imediatamente, nem foram simultâneas à 

invenção da imprensa.” (2003, p. 17). Ou seja, a despeito da fluidez e velocidade 

vertiginosa do avanço tecnológico, que torna aparelhos, programas e aplicativos obsoletos 

em questão de meses, substituindo-os por outros ainda mais rápidos, potentes e 

autossuficientes, esse processo ainda tem uma trajetória muito longa pela frente. 

 Para Beiguelman, as concepções relativas a texto e textualidades ainda estão muito 

arraigadas ao livro-objeto, à cultura material da página impressa, como elemento que 

abriga e preserva nossas representações de conhecimento, conferindo-lhes uma 

estabilidade necessária. (BEIGUELMAN, 2003, p. 18). Assim, o absoluto e ilimitado 

redimensionamento das funções e espaços de leitor e autor, trazidos pela interface, 

provoca uma quebra nessa estabilidade já consolidada, gerando incertezas e uma sensação 

de descontrole no mínimo desconfortável. No contexto de uma instituição histórica e 

culturalmente consolidada como a escola, é natural que tal condição constitua-se em 

ameaça e, por conseguinte, encontre resistência e até mesmo rejeição. Barbosa e Rojo já 

constataram que ainda hoje a escola insiste em dar preferência à cultura “culta”, ou 

clássica, enquanto arcabouço da memória, da história, arte e ciência, desconsiderando 

sumariamente a variedade de linguagens, gêneros, saberes, procedimentos, forjados e 

oriundos da cultura das massas, que circulam cada vez mais graças à tecnologia. 

(BARBOSA; ROJO, 2015, p. 135). Contudo, não basta apenas abrir as portas da escola 

para a cibercultura, mesmo porque, no que se refere aos alunos, eles já estão mais do que 

imersos nesse mundo da web; as tecnologias que constituem e permeiam amplamente os 

meios de comunicação e informação já fazem parte da vida dos mais jovens desde que 

nasceram - daí a já referida alcunha “nativos digitais”- tanto quanto dos mais velhos – os 
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chamados “imigrantes digitais”. E tudo isso traz consigo novas formas de ser, pensar, se 

relacionar, aprender... enfim, viver, tanto para estes quanto para aqueles. 

 Diante disso, é inegável a urgência de se refletir e analisar criticamente os 

currículos escolares, a fim de que possa responder a essas demandas de forma consistente 

e pertinente. É óbvio que não cabe à escola propriamente inserir o aluno na tecnologia, 

ao menos, na maioria dos casos, pois a maioria já domina os diferentes aparatos 

tecnológicos com tamanha naturalidade que quase causa inveja aos professores, em sua 

maioria ainda “imigrantes digitais”, pressionados a repensar e modificar suas estratégias 

de ensino. Mas então, o que resta à escola? O que ela ainda tem para fazer? 

 Muito. Em meio a um verdadeiro “oceano” de informações oferecidos 

constantemente por uma infinidade de sites e plataformas digitais, no qual é preciso 

aprender a “navegar” (ainda que muitos naufraguem, mesmo), a escola precisa marcar 

uma posição firme e norteadora. E como fazer isso? Através de professores bem 

preparados, embasados em teorias consistentes, atualizadas e contextualizadas, a fim de 

qualificar as vivências e experiências que os alunos já têm na internet, ensinando-os a 

refletir criticamente sobre diferentes conteúdos e repertórios, a posicionarem-se, 

construindo uma postura ética e consciente que os capacite a fazer escolhas adequadas e 

conscientes. Selecionar informações, analisar comportamentos e opiniões, avaliar a 

confiabilidade e legitimidade de fontes são elementos essenciais para uma existência e 

convivência saudável e profícua na rede. Saberes como esses não podem ser transmitidos 

tecnicamente por softwares ou em aplicativos virtuais, mas dependem de um processo 

que exige e envolve reflexão, autonomia e cidadania.  

 Barbosa e Rojo questionam, com bastante otimismo, a possibilidade de se tratar 

didaticamente os textos contemporâneos oriundos do contexto tecnológico, de natureza 

multissemiótica ou multimodal a partir da teoria de gêneros de Bakhtin, já referida aqui. 

(BARBOSA, ROJO, 2015, p. 135). Para Rojo, as diferentes linguagem, mídias e 

tecnologias que se misturam, simultaneamente, constituem-se em desafios para a teoria 

dos gêneros de discurso, mas não necessariamente em impedimento. (ROJO, 2013, p. 19).  

No entanto, o que parece configurar um certo consenso entre os estudiosos citados e 

outros é que, em termos teóricos, ainda há muito por fazer no campo da comunicação e 

interação no meio virtual (MARCUSCHI, 2010), até mesmo no sentido de se verificar e 

avaliar até que ponto as teorias que se têm hoje da leitura e da escrita dão conta dessas 

novas relações que unem em um mesmo espaço e meio as ações de ler, escrever e publicar, 

num contexto do que Beiguelman chama de “texto líquido” – que transcende o simples 
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espaço da tela e os limites perfeitamente mensuráveis da página impressa. 

(BEIGUELMAN, 2003, p. 24). 

 

 

Intersecção entre linguagens e interfaces – hipertexto e tecnotexto 

 

 O uso cada vez mais intenso e amplo das tecnologias de informação e 

comunicação – as chamadas “TICs”, tem provocado mudanças profundas e irreversíveis 

nos processos de leitura e escrita, no que se refere à aquisição, aprendizagem e prática 

social dessas competências linguísticas, especialmente no que diz respeito ao hipertexto 

on-line3, espaço que abriga um fluxo de dados contínuo e relativiza as diferenças antes 

mais definidas e estáveis, entre texto, imagem e espaço, reconfigurando, em sequência, 

as práticas de leitura e de escrita. A intersemiose das linguagens é elemento comum e 

onipresente no hipertexto, a tal ponto que a imagem e o som se transformam em um dado 

da escrita, no texto grande e virtual que é a internet, isenta da materialidade dos suportes 

convencionais de leitura (BEIGUELMAN, 2003, p. 18, 19). 

 Segundo Xavier, o hipertexto impõe maneiras diferentes de ler e, 

consequentemente, interpretar o mundo, e é preciso conhecer suas características, de 

modo que ele possa ser compreendido em sua multidimensionalidade (MARCUSCHI; 

XAVIER, 2010). 

 Os papeis de autor e leitor se mesclam e se intercambiam no contexto da 

cibercultura, num processo que Xavier (2010, p. 217) chama de “dessacralização da 

autoria”, já que na internet qualquer usuário pode registrar suas ideias e impressões, 

estabelecendo uma interação sem precedentes, livre de qualquer crivo ou restrição 

editorial.   

 A multisemiose da rede também incrementou a criação cultural contemporânea, 

graças à possibilidade de intersecção entre as diferentes linguagens e exploração de várias 

mídias simultaneamente (cinema, vídeo, texto (escrita) e áudio) e o potencial de suas 

especificidades.  

 No âmbito da cultura e da arte, a hibridização do meio dá origem a novas formas 

de literariedade, onde diferentes linguagens interagem entre si, colocando em xeque as 

                                                           
3 O hipertexto digital é um documento composto por nós conectados por vários links. Os nós são unidades 
de informação, como textos verbais ou imagens, por exemplo, e os links são conexões entre esses nós. 
(Coscarelli, 2002). 
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fronteiras e diferenças entre música, literatura e vídeo (BEIGUELMAN, 2003, p. 21-22). 

Um exemplo bastante emblemático nesse sentido é a obra Filmtext (2002)4, de Mark 

Amerika, gravada no Japão, EUA e Austrália, feita em formatos para a web, papel e Palm, 

que introduz um tipo de escrita multiforme e multiuso, denominada por Beiguelman de 

“cinescritura”.  Segundo a autora, por misturar de forma interdependente a linguagem 

escrita com um software multimídia (Flash), o trabalho de Amerika estabelece “um marco 

de uma prática escritural que se faz pela interpenetração dos formatos vernaculares e 

algorítmicos, apontando para novas interfaces de leitura”, colocando e ampliando o 

espaço de discussão sobre a poética da linguagem na medida em que atualiza, recicla e 

reconfigura formatos narrativos convencionais no contexto híbrido da Internet (p. 22). 

Beiguelman salienta ainda que esse e outros processos de interação, citados por ela na 

obra em questão, só são possíveis no meio digital, como por exemplo, o concurso de 

poesia escrita em linguagem Perl, no qual cabe aos participantes traduzir poesias para 

essa linguagem, gerando assim novos efeitos gráficos, estéticos e de sentido. (p. 23). 

 Nesse atrito e mescla entre plataformas de leitura convencional (impressa) e 

tecnológicas (digitais) coloca-se o conceito de tecnotexto5, desenvolvido pela crítica 

Katherine Hayles como “a obra literária que interroga a tecnologia de inscrição que a 

produz, mobilizando loops reflexivos entre seu mundo imaginário e o aparato material 

que incorporou essa criação como presença física, transformando-a em interface.” 

(HAYLES, Katherine, apud BEIGUELMAN, 2003, p. 30). 

  Tais incursões comunicativas e artísticas, que confrontam e ao mesmo tempo 

unem, mesclam, destroem e reconstroem diferentes plataformas e linguagens, oriundas 

do contexto mais convencional (cultura impressa), redimensionando-as e 

potencializando-as ad infinitum através da tecnologia, em constante evolução, trazem em 

seu bojo o vínculo já apontado por Freire entre o mundo da leitura e a leitura do mundo. 

No período atual, prenhe de novas disposições culturais e rico em possibilidades, isso 

implica, segundo Beiguelman (p. 31), na expansão e redirecionamento do sentido do livro 

enquanto objeto, projetando outras formas de leitura dentro das relações intrínsecas entre 

superfície e interface, arte e tecnologia.  

 

 

 

                                                           
4 AMERIKA, Mark. Filmtext. http://www.markamerika.com/filmtext/. 
5 HAYLES, N. Katherine. Writing Machines. Cambridge: MIT Press, 2002, p. 25. 
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Considerações finais 

 

Sem qualquer pretensão de trazer respostas a questões que ainda mal foram 

formuladas, esse artigo buscou suscitar reflexões no bojo de uma contemporaneidade 

completamente imersa e impregnada de tecnologia, cuja relação de dependência com esse 

objeto já se configura num estilo de vida em que o ser humano se encontra incapaz de 

sequer imaginar a ausência desses aparatos digitais.  

Nesse sentido, procurou-se situar alguns dos elementos que interferem e alteram 

as práticas de leitura e escrita e suas funções sociais, devido à intensa mediação de 

suportes tecnológicos, cujo grau de penetração influencia e mescla, inclusive, o uso da 

linguagem e as relações sociais no âmbito da cibercultura.  

Nesse ínterim, o foco em questão recaiu sobre a escola enquanto instituição 

detentora de status e legitimação consolidados enquanto responsável pelo ensino e seus 

desafios nessa nova conjuntura que se coloca de maneira indelével e arbitrário. O 

hipertexto e o tecnotexto, subprodutos da cibercultura, impõem novas formas de se 

produzir, lidar e armazenar conhecimento, bem como de ler, escrever, interagir na 

sociedade e produzir arte e cultura. Todas essas mudanças não podem ser ignoradas, 

tampouco excluídas no espaço escolar, e os professores precisam com urgência atualizar 

e ressignificar seu fazer pedagógico frente a essas demandas, sob pena de perderem seu 

protagonismo e relevância como agentes promotores da construção de uma cidadania 

crítica e responsável, tão necessária em um mundo cada vez mais individualista e 

superficial.   
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PAI ANTÔNIO1:
Uma esquizoflâmica tessitura cênica de recalcada memória

Bene Martins2

Fábio Limah3

            Entre Zumbi e Luther king:
Pai Antonio!

Sem metáfora.
Sem saravá.
Sem samba.

Porque ponta de faca não reza nem dança.
Senhores fidalgos da casa imperial moderna: silêncio!

A hora é grave, estamos mexendo com a memória.
(Nazareno Tourinho)

Da peça  Pai Antônio,  1989, do dramaturgo paraense Nazareno Tourinho4, ainda não

encenada5,  embora  escrita  há  quase  três  décadas,  extraímos  a  epígrafe  cujos  versos

introduzem  o  tom  de  desmistificação  do  negro  escravo.  O  autor  exclui  as  dicotomias

limitantes  sobre  o  ser  humano,  negro  discriminado.  Entre  líderes  humanistas,  eleva  Pai

Antônio à  categoria  daqueles  que  ultrapassam  estereótipos.  Mas,  adverte,  “silêncio!  (…)

estamos mexendo com a memória”. Neste caso, a memória ressentida, envergonhada, devido

ao período de escravidão a que foi submetido o povo negro brasileiro. O exercício de análise

será focado na narrativa, segundo o autor, brechtiana, além de apontar possíveis indicações

para o espetáculo, por ora, uma hipotética encenação. 

Não há como negar a presença dos ensinamentos de Brecht na tessitura deste texto, o

autor segue princípios do, assim considerado, iniciador do teatro épico nos palcos mundiais.

Um dos méritos desta composição textual é que, escrita antes do acesso, quase que irrestrito,

às novas tecnologias, exige um espetáculo teatral multimidiático em diálogo com os recursos,

enfoques,  métodos de re(a)presentação das artes visuais.  Prática tão em voga nos últimos

tempos. O próprio autor rende-se às inovações tecnológicas e indaga “Mas o que se há de

fazer se a arte cênica, como todas as outras, está permanentemente renascendo para novas

formas?”  (TOURINHO,  1989,  p.  488).  Além desse  aspecto  contemporâneo  no  modo  de

1 Espetáculo corrido sem fragmentação em atos.
2 Doutora em letras, pela UFMG; pós doutoranda em Estudos de Teatro, na Universidade de Lisboa; professora
da Universidade Federal do Pará; coordenadora do projeto de pesquisa:  Memória da dramaturgia amazônida:
construção de acervo dramatúrgico.  Pós-doutoranda em Estudos de Teatro,  na Universidade de Lisboa-PT.
(behne03@yahoo.com.br – behneafonso@gmail.com  )

3 Mestre  em Artes  (UFPA),  Especialista  em Formação  de  Professores  para  o  Ensino  Superior  (Faculdade
Ipiranga), Graduado em Língua Portuguesa (UVA) e tecnologia em Processamento de Dados (CESUPA). Ator
(ETDUFPA) do Grupo Teatral Os Varisteiros (www.osvaristeiros.com). (fabiolimah@gmail.com)
4 Um dos principais dramaturgos da Amazônia brasileira.
5 Esta peça, apesar de ter sido publicada em 1989, pela Editora CEJUP, e depois ser premiada em concurso de
dramaturgia  fora  do Brasil,  nunca  foi  encenada até  o  lançamento  deste  livro.  -  Peças  Teatrais  de  Nazareno
Tourinho, 2014 - Segundo o autor, ela sempre esteve disponível, e sempre estará, para quem quiser representá-la
no palco ou fora dele.
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escrever,  Tourinho  traz  vozes  outras  à  história  oficial  mal  contada.  Mal  contada  porque

veicula,  via  de  regra,  apenas  vozes  do  vencedor.  Felizmente,  há  muito  que  as  pretensas

verdades dos fatos históricos têm sido questionadas em sua soberba arrogância de desejar que

apenas uma explicação, relato ou registro dê conta ou abarque todos os aspectos de algo

acontecido.

Felizmente também, pois quando um escritor, com veia poética, escreve sobre história,

ele invoca muitos outros seres com ele, procura contar de maneira mais sensível, para além de

mitos e estereótipos. Nazareno assim procede, como bom contador de histórias, apresenta o

preto Antônio para além do saravá, do samba, alguns dos atributos restritivos, embora nobres,

quase sempre atribuídos aos negros, de maneira meio pejorativa. Aqui ele pede silêncio, ele

mexerá com sabedoria ancestral,  com memória de um povo, neste caso, por muito tempo,

escravizado!  Nada  contra  saravá  e  samba,  ao  contrário,  mas  procura  demonstrar  outras

características tão importantes quanto àquelas. Assim, metaforiza as figuras envolvidas, para

além de concepções ideológicas, mas como figuras de linguagem, por assim dizer. No caso da

peça Pai Antônio, Nazareno recorre, além de outros elementos, a monumentos arquitetônicos

da  Praça  da  República  (Belém-Pará).  Estátuas  como  personagens,  elas  têm  vozes,  são

testemunhas do que ocorre à sua volta. Ao elegê-las como personagens, metaforiza a situação,

aqui específica do escravo Pai Antônio, para falar, implicitamente, da escravidão em geral.

Numa referência a Luís Alberto Brandão Santos6,  reiteramos que as estátuas têm o

condão  de  ser  expostas,  vistas  ou  ignoradas  pelos  habitantes  e  transeuntes  do  local,  à

semelhança do escravo, em sua servidão humana, ignorado, enquanto servia aos desmandos

do patrão. No momento em que falha, não por descuido, mas por estar doente, é visto, sai do

anonimato, deixa de ser coisa, para ser coisificado, ou pior ainda, para ser sacrificado. As

estátuas, por analogia, ao escravo, seriam algo visível tornado invisível pela indiferença dos

que não querem ou não se detêm para ver, prestar atenção ao redor do que os circundam ou

atravessam.

Para o escritor mineiro, Luís Alberto Brandão Santos, em seu livro Saber de pedra - O

livro das estátuas  (1999), uma das funções da estátua seria a de conter em si mesma um

estado de alerta, pois sabe ser observada e também ignorada em seu papel de funcionamento

do maquinário urbano. As estátuas, no entanto, cientes de tal função, garantida pela dispersão

dos olhares distraídos ou apressados, em trânsito, por espaços públicos, mantêm-se altivas. Ou

ainda, sabe “ser presença absoluta, radicalmente constante, na mesma proporção em que é

ausência,  coordenada nula para os sentidos”.  (SANTOS, p.11,  1999).  Entremente,  em sua

altivez, silenciosas, testemunham o que ocorre e sobrevive ao redor. Misérias de toda ordem

6 Escritor, professor, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
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são  focadas  pela  mudez altiva  das  estátuas,  nestes  tempos  de  pressa,  violência,  desamor,

indiferença, tempos sombrios, de desencanto.

Além de tecer os temas vivenciais, ou de perceber o ser humano em todas as condições

sociais, numa referência a Brecht, o dramaturgo ainda recorre à  metalinguagem, especialmente

nesta peça, pois, além de dialogar com o público e explicar um pouco sobre o que verão, há a

sugestão ou exigência da mistura de linguagem teatral e cinematográfica. Nazareno, para além

das tendências contemporâneas, já antevia a necessidade de outros recursos para a montagem do

espetáculo, além dos tradicionais elementos cênicos. Ninguém poderá encenar Pai Antônio sem

recorrer  às  técnicas  da  filmagem7.  Vejamos,  uma das  fontes  icônicas  da  peça  é  a  Praça  da

República, em Belém do Pará. Não por acaso, o local, antes um imenso terreno descampado,

segundo o historiador paraense Ernesto Cruz8, dentre outras utilizações do espaço, ele serviu para

armazenamento da pólvora e de corpos.

Depois,  no  século XVIII,  lá  foi  construído  um imenso  armazém para  se  guardar
pólvora, traçando-lhe o nome para Largo da Pólvora. Uma forca foi erguida, mas não
há registro de nenhum enforcamento. O que se sabe é que o espaço era usado para
sepultar, em cova rasa, escravos e pobres (CRUZ, 1970, p. 118).

Nazareno,  pesquisador  autodidata,  seleciona  estátuas  da  praça,  dá-lhes  voz.  Elas,

esculpidas em mármore carrara, portam a memória sedimentada em ecos de outras vozes, as dos

pobres  e  escravos  ali  enterrados.  Esta  foi  uma  apropriação  genial  do  autor,  fazer  dos

monumentos,  testemunhas  falantes.  A personagem  principal  é  o  preto  velho,  Pai  Antônio,

personagem baseado  no  último  assassinato  de  um escravo  em praça  pública,  na  cidade  de

Santarém-Pará. O escritor João Carlos Pereira, assim refere-se à peça.

A história oficial  deve ao Pará,  entre outras reposições da verdade,  o resgate da
figura de um homem que, até então, contribuía para que a lista dos injustiçados e
esquecidos  fosse  reduzida.  Se  os  documentos  e  os  livros  não  devolveram a  Pai
Antônio  o  lugar  que,  por  justiça,  lhe  é  devido  na  luta  pela  liberdade  do  negro
escravo, e que hoje teria o nome de “direitos humanos” ao teatro ficou reservada
essa tarefa. E pelas mãos de Nazareno Tourinho, a figura do Pai Antônio é revelada
como símbolo de luta (PEREIRA, 1989).

Nazareno  foi  engenhoso  na  composição  das  demais  personagens:  Estátua-homem;

Estátua-mulher; Escravo acorrentado; Escravo amarrado; Escravos no tronco; Escravos soltos;

Feitor;  Juiz;  Promotor;  Advogado  de  defesa;  Frade;  Figurantes:  Escrivão,  Soldados  etc..

Elementos adicionais: Coro masculino; Coro feminino; Voz da Senhora República; Uma voz

metálica, impessoal. A peça inicia com atitude de estranhamento, uma voz chama atenção do

público para advertir o espectador, explicar a estrutura diferente da peça. Isto é, já convoca o

público a prestar atenção e refletir sobre o que assistirá. O texto escrito a partir de pesquisa
7 Reportamos à apresentação à obra completa do autor. Peças Teatrais de Nazareno Tourinho. Bene Martins (Org.), 
2014.
8 Ruas de Belém de Ernesto Cruz, editado pelo Conselho Estadual de Cultura do Estado do Pará; 1970 (página 
118-119)
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bibliográfica tece a trajetória da lendária personagem de um escravo, o Pai Antônio, "história

do  último  escravo  condenado  à  morte  no  Pará".  Pai  Antônio viveu  em uma  fazenda  de

Santarém, foi condenado à morte por ter assassinado o carrasco patrão que a todos maltratava.

Assim inicia-se a peça sobre o sábio escravo Pai Antônio.

Primeira rubrica da peça:

Espaço vertical do palco dividido em dois planos distintos. Ambos se demoram sem
qualquer iluminação depois que o pano sobe. Quando a plateia começa a revelar
sinais de impaciência ouve-se uma voz metálica, impessoal.

VOZ  -  Calma,  calma,  calma.  É  cedo  para  vos  sentirdes  incomodados,  pois  a
representação ainda nem teve início. Sabei logo o seguinte, a peça que ireis assistir é
diferente,  não  se encaixa no modelo de teatro convencional,  aliás  tem uma ação
dramática “esquizoflâmica”, isto é, esquizofrênica inflamada. Melhor dizendo: uma
ação dramática incoerente e contraditória, ora densa, ora rarefeita, sempre pontilhada
de  quebras  e  curvas,  nunca  linear,  por  motivos  brechtianos,  confessadamente
panfletários. Ostentando um caráter documental tão minucioso quanto critico, com
sabor jornalístico-livresco, não devia talvez ser encenada por que o palco, diz-se e
pensa-se, não é o lugar para literatura. Mas o que se há de fazer se a arte cênica,
como todas as outras, está permanentemente renascendo para novas formas? Bem,
chega de explicação, prestai atenção (TOURINHO. Pai Antônio, 1989).

Esta enunciação primeira, explicita a estrutura da peça nos moldes brechtianos, a Voz alerta, desperta a

curiosidade do público, exatamente como quer o autor, todos têm de ficar atentos. Esta não é uma peça clássica,

aristotélica, por assim dizer. A peça recorre aos procedimentos do metateatro também, já que, desde o início,

demonstra os elementos cênicos. As estátuas têm, conforme rubricas do texto, de ser projetadas no telão do palco;

a voz metálica terá de ser gravada com recurso de áudio, meio computadorizado para dar o efeito estranho, voz

robótica; a voz, além de alertar sobre a estrutura da peça, contextualiza, histórica e ironicamente o acontecido,

enquanto a imagem da primeira estátua é projetada.

No  plano  superior  do  palco  é  projetada,  sobre  uma  tela,  a  imagem  nº  19,  já
conhecida. Ouve-se a mesma voz.

9 http://www.acervodigital.unesp.br/handle/123456789/65961?mode=full
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VOZ - Belém do Pará, ano de 1984. Amazônia, Brasil. A praça mais importante da
cidade. Na sua área central, o símbolo. Ei-lo em muda eloquência, urge decifrá-lo.
Obra de arte imponente, de vinte metros de altura, em bronze e mármore de carrara,
inaugurada em 1897. De autoria do escultor genovês Michele Sansebastiano. Se a
obra de arte tem um significado qualquer, convém desvendá-lo com a imaginação.
Um tanto mais porque se trata de um Monumento à República. Olhai. Vede como é
belo  e  como  fala.  Aquela  mulher  na  parte  de  cima,  cheia  de  augusta  nobreza,
representa a nossa República. Na mão, uma espada. Aquele homem embaixo, apesar
de possuir asas e dominar o leão, precisa empunhar uma bandeira e ajoelhar-se. Esses
artistas  são,  mesmo,  terríveis.  Contemplemos o monumento por trás  da Praça  da
República, tão famosa para os belenenses (TOURINHO. Pai Antônio, 1989).

Após essa espécie de introdução, para situar-esclarecer ao leitor-espectador, a peça

toda  é  perpassada  pelos  ensinamentos  do  velho  escravo,  há  o  repassar,  o  revitalizar  das

histórias antigas aos jovens. Pai Antônio, à semelhança do contador de causos, conta e reconta

as suas vivências e as de outros. Assim mantém a tradição dos seus antepassados e a recria ao

contar  ao  seu  modo,  infelizmente,  ainda  sob  o  regime  da  escravidão.  Regime  que  tudo

cerceava, menos a imaginação e a memória dos escravizados. Para eles, o apego e cuidado

com  a  memória  era  estratégia  de  sobrevivência,  acima  de  tudo.  Parafraseando  Carlos

Drummond de Andrade, no poema Nosso Tempo, invocamos o velho preto: conta velho preto,

conta  o  que  resta  na  memória,  tudo  tão  difícil,  “e  muitos  de  vós  nunca  se  abriram”

(ANDRADE, 1984, p.32). E Pai Antônio assim o faz.

(...)  Foi  filho,  pode acreditar.  Escutei  do meu pai,  que escutou do pai  dele,  que
escutou do pai do pai dele. Faz um tempão, porém aconteceu, juro por está luz que
me alumia. Aconteceu e não deve ser esquecido, vocês têm de botar tudo o que eu
disse na cabeça dos filhos que tiverem (TOURINHO, Pai Antonio, 1989).

Pai Antônio repassa o que guardou-vivenciou, em suas memórias, como escravo, mas

não  faz-se  vítima,  ao  contrário,  dignifica  suas  narrativas,  as  verbaliza  para  que  seus

descendentes as relembrem e passem adiante,  ou seja,  para que seus filhos mantenham o

saudável enlevo, o alerta dos contadores de histórias. A preocupação, o zelo com a lembrança

dos velhos, sempre que vêm à tona, vem de maneira re-elaborada, pois que, como afirma

Ecléa Bosi.

A função da lembrança é conservar o passado do indivíduo na forma que é
mais apropriada a ele. O material indiferente é descartado, o desagradável,
alterado, o pouco claro ou confuso simplifica-se por uma delimitação nítida,
o trivial é elevado à hierarquia do insólito; e no fim formou-se um quadro
total, novo, sem o menor desejo consciente de falsificá-lo (BOSI 1995, p. 68).

Ecléa Bosi refere-se à atualização que o indivíduo faz ao interpretar suas lembranças

encobertas ou latentes, os silêncios da história, os fios da memória ou dos flashes do passado

em texto falado, no caso do Pai Antônio. Ele seria, numa referência a Eduardo Galeano, um

caçador/portador  de  vozes  perdidas  e  valiosas  vozes  que  ecoam  esparramadas  alhures.

Nazareno Tourinho traz as vozes tristes de quem protagonizou, como sofredores, essa época.

É como se o autor concordasse plenamente com a visão de Brecht sobre teatro.
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Necessitamos de um teatro que não nos proporcione somente as sensações, as
ideias e os impulsos que são permitidos pelo respectivo contexto histórico das
relações humanas (o contexto em que as ações se realizam), mas, sim, que
empregue e suscite pensamentos e sentimentos que desempenhem um papel
na modificação desse contexto (BRECHT, 2005, p.142).

Não há como ler a peça  Pai Antônio de maneira indiferente, o texto faz refletir e,

muito, sobre esse período injusto e violento em que viveram os povos negros. Didaticamente,

Nazareno fisga o leitor-espectador inúmeras vezes. Não é leitura de passatempo. É leitura

poeticamente  bela  e  triste.  Para  reiterar  a  importância  da  trama da  peça  contada  por  um

anônimo, representante da história não oficial, o historiador francês Jacques Le Goff10 nos

lembra que

É preciso lutar  pela democratização da memória social.  Tal  luta se faria,
como  propôs  Triulzi,  resgatando  conhecimentos  não-oficiais,  não
institucionalizados,  que ainda não se cristalizaram em tradições formais...
que de algum modo representam a consciência coletiva de grupos inteiros
(famílias,  aldeias) ou de indivíduos (recordações e experiências pessoais),
contrapondo-se com o conhecimento privatizado e monopolizado por grupos
precisos em defesa de interesses constituídos (LE GOFF, 1984, p. 477).

Pai Antônio, ao narrar suas lembranças e as de seus antepassados escravos, socializa

uma  memória  que  a  todos  pertence,  que  paira  viva  nos  ecos  de  vozes  e  recordações

individuais,  somente  quando  são  contadas,  são  revitalizadas  e  tornam-se  memória  social,

constituinte da história dos povos. Ele conta outra parte da história da escravidão. Aqui, outra

referência se faz presente, a do escritor francês Patrik Chamoiseau, no romance Texaco: “Oh,

Sophie, meu coração, você diz ‘a História’, mas não quer dizer nada, há tantas vidas e tantos

destinos, tantas trilhas para fazer nosso único caminho. Você, diz a História, eu, eu digo  as

histórias, aquela que você acredita ser a raiz de nossa mandioca é apenas uma raiz entre um

bocado de outras” (CHAMOISEAU, 1993, p. 87). Nazareno ramifica as raízes e expõe outros

galhos, outras vozes, outros cantos para encenar a mesma história, mas com outras roupagens.

O  professor  de  literatura,  cinema  e  semiótica,  Joel  Cardoso,  assim  se  refere  à  peça  Pai

Antônio.

Um texto de registro e resgate de uma página negra do nosso passado; um
contundente texto de denúncia; um texto que nos leva à reflexão; um texto
que,  ao nos percebermos como personagens da história,  faz com que nos
sintamos senão cúmplices, pelo menos, meio culpados pelos desmandos que
tiveram lugar nesses perdidos rincões paraenses; um doloroso grito de revolta
ecoando no marasmo do nosso comodismo (CARDOSO, 2012)11.

Além de trazer à tona, artisticamente, um quadro histórico lamentável, Nazareno nos

convida a contemplar os monumentos da praça! Ele reitera o apelo para o não esquecimento

desse período vergonhoso da nossa história. Essa praça tem em seu solo, sangue, ossos, restos

10 01/01/1924 – 01/04/2014.
11 Palestra proferida no V Seminário de Dramaturgia Amazônida, maio/2014, no Teatro Universitário Cláudio
Barradas, da UFPA.
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mortais  dos  desfavorecidos,  hoje  encobertos,  à  maneira  de  palimpsesto,  por  camadas  de

concreto e  mármore,  se cavarmos as camadas,  lá  estarão os resquícios esquecidos,  porém

latentes. Mais uma vez, didaticamente, chama a atenção do leitor-espectador para que saia da

inércia, que observe, busque saber o que tais monumentos representam, para além do que está

registrado e exposto. Na peça, dois monumentos tornam-se personagens.

                         (Na tela é projetada a imagem nº212)

Ai está. Esquecei as crianças, de um lado e outro. Outra mulher, de asas, não ao
nível da senhora República, que aliás se conserva de costas para ela, e sim ao nível
do homem. Observai com especial interesse a dignidade desta mulher. Em vez de
uma  espada,  ou  uma  bandeira,  os  dois  peitos  de  fora.  Notai  como  demonstra
sabedoria: primeiro assentou-se sobre uma pilha de livros que merecem o desprezo
dos  olhos,  e  só  depois  considerou  um  para  o  qual  aponta.  Vamos  examiná-lo
(TOURINHO. Pai Antônio, 1989).

Como se vê, Nazareno pesquisa, indica as fontes, diria, numa referência a Walter

Benjamin, que ele, sem querer – não é historiador, nem leitor de Walter Benjamin – assume tal

papel, abre fresta ou dá uma escovada na história escrita no Pará. Para o filósofo alemão, ao

historiador caberia o papel de “escovar a história a contrapelo, demonstrar que não existe um

documento  da  cultura  que  não  seja,  ao  mesmo  tempo,  um  documento  de  barbárie”

(BENJAMIN, 1985). Sua versão resulta algo a mais, outro olhar, outra inscrição no já escrito

sobre a temática. Além desse aspecto, tem cuidado primoroso com a escrita, com a estrutura

da peça, as didascálias abundantes, esclarecedoras. Ele reapresenta, recria tanto fatos quanto

cenas do cotidiano, de maneira bela, elegante, não há em seus textos, vocabulário desleixado,

quando escreve  as  falas  do homem do povo,  por  exemplo,  é  fiel  às  expressões,  crenças,

maneiras  de  ser  deles,  em apelar  à  pejorativa  visão do  exótico.  Mais  um exemplo  desse

compromisso com o que recria em seus textos, é a tragicomédia, Severa Romana, 1970.

12.http://www.acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/65961/1/Monumento%20a%20Rep%C3%BAblic
%20Bel%C3%A9m%20%20%282%29.jpgTeatro (acesso em 30 de abril de 2016).
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Ao  escrever  esta  comédia  “sui  generis”  agi  com  a  maior  honestidade
intelectual.  Procedi  uma  rigorosa  pesquisa  a  fim de  apurar  como de  fato
ocorreu  a  história  de  Severa  Romana,  que  até  hoje  muitos  consideram
SANTA, e coloquei na peça todos os detalhes encontrados, estruturei mesmo
o enredo de acordo com tais detalhes, fazendo concessões à literatura, o que
não é bom para um autor teatral (TOURINHO, 1970).

Voltando a  Pai Antônio,  nesta peça declaradamente didática e brechtiana,  o autor

recorre a elementos plásticos, à história, à literatura e, embora não mencione, à linguagem

cinematográfica, senão como pôr em cena as personagens estátuas-falantes, a voz metálica em

off? E mais, indica o livro e as páginas destacadas, como a induzir a consultas posteriores.

Conforme afirmamos em outro texto, a cada entrevista realizada com Nazareno, recebe-se

lições de como escrever, como elaborar personagens, como pesquisar, mas, acima de tudo,

lições de vida de um homem apaixonado pelo teatro. 

Para  reiterar  o  ofício  do  dramaturgo  Tourinho,  citamos  Heiner  Muller  (1986).

Segundo o autor, “Uma função do dramaturgo é a evocação dos mortos – o diálogo com os

mortos  não  deve  se  romper  até  que  eles  tornem conhecida  a  parcela  de  futuro  que  está

enterrada com eles”13. Lemos aqui, mortos, no sentido estendido a acontecimentos passados.

Estes, ao serem revisitados, portam segredos, lições, indicações do que foi enterrado com eles,

mas precisam ser escutados, ser vistos, ser colocados em cena novamente, para que as novas

gerações os conheçam, os explorem, os respeitem, os tragam à vida!

Nazareno  não  só  visualiza  ao  escrever,  ele  dirige  as  peças.  Aliás,  ele  dirigiu  o

espetáculo, a partir da peça Severa Romana, depois decidiu ser dramaturgo e deixar sua obra

completa14 publicada. “Eu esperei uns anos. Até que eu fiz carreira em vários estados, menos

aqui em Belém. Quando eu vi que ninguém encenava, eu montei um grupo de teatro, o Taba

(...) Então, eu mantive o  Taba sozinho, inclusive, dirigindo a  Severa Romana no Teatro da

Paz”15. Parêntese interrompido, vejamos o que consta às páginas 461-2 do livro História do

Pará, de Ernesto Cruz:

Leiamos:  “o último enforcamento de que se há notícias  nos anais  judiciários  da
província,  data  de  1851.  Em  fevereiro  desse  ano,  foi  supliciado  na  cidade  de
Santarém, o escravo conhecido por Pai  Antônio, acusado de haver assassinado o
feitor,  que  azorragara,  apesar  das  suas  súplicas  e  doenças.  Pai  Antônio  viera  da
África, num dos muitos negreiros que faziam o infame comércio com a província.
Muito  embora  fosse  velho  sexagenário,  trabalhava  desde  que  o  sol  raiava  até  o
anoitecer.  Um dia alegou doença.  O feitor  respondeu-lhe com uma chicotada.  E
como o negro não se levantasse, zurziu-o implacavelmente. Deu-se, então, o crime.
Pai Antônio foi condenado à morte. Na forca erguida na praça de Imperatriz, entre as
ruas de Santa Cruz e Mercadores16,  terminou os seus dias.  Com as formalidades
costumeiras” (CRUZ, 1970, In: TOURINHO. Pai Antônio, 1989).

Assim, Nazareno manteve a praça como palco da trajetória e fim violento do escravo
13 In: KOUDELA, Indrid Dormien. Brecht na Pós-Modernidade. São Paulo: Perspectiva, 2001.
14 Organizada por Bene Martins. A maioria das peças foram publicadas à época da escrita, estavam esgotadas.
15 Entrevista realizada por Fabio Limah, em março de 2013.
16 Nessa praça, há o monumento do escravo, Pai Antônio.

911



que, apesar de doente, cansado de maus tratos e humilhações, reage e mata o seu carrasco

patrão. Um dos traços das protagonistas do autor é esse, elas têm dignidade – não porque

matam, mas por demonstrarem extremos de violência e humilhação a que o ser humano pode

suportar – chegam ao limite, fazem valer o que defendem, mesmo que paguem com a própria

vida,  nenhuma  personagem  entrega-se,  passivamente.  Essa  é  mais  uma  das  marcas  de

Tourinho, ele acredita na evolução e dignidade do ser humano: mesmo advindos de precárias

situações, eles são fortes. Ecos brechtianos, teatro a demonstrar reações dignificadoras do Ser!

Necessitamos  de  um  teatro  que  não  nos  proporcione  somente  as
sensações, as ideias e os impulsos que são permitidos pelo respectivo
contexto histórico das relações humanas (o contexto em que as ações
se  realizam),  mas,  sim,  que  empregue  e  suscite  pensamentos  e
sentimentos  que  desempenhem  um  papel  na  modificação  desse
contexto (BRECHT, 2005, p.142).

Para chegar ao público, de maneira mais impactante, não bastam as personagens da trama, há a

presença de dois coros: masculino e feminino, os quais têm o papel de reiterar, esclarecer, enfatizar a

trajetória da personagem principal, Pai Antônio. Ouçamos um pouco das vozes masculinas:

Coro masculino - (declamando).
Entre Zumbi e Luther King:
Pai Antônio!
Deixai-nos capturar a semente da tragédia no húmus amazônico
Onde, em cada lua, ela é replantada para novos frutos de ontem...
(...)
A negritude rebentou as entranhas da caverna e já começa a sombrear o rosto claro da
planície.
Silêncio...
O instante é sumamente sério embora talvez o sério não faça mais sentido.
Silêncio...
A negritude subiu o talo da flor, está pousando em suas pétalas e se evolará para o
bico dos pássaros.
Silêncio….
A menor vibração poderá ser fatal. Contudo, não vos apavoreis senhores fidalgos da
casa Imperial Moderna.
O pastor  da  madrugada não  vos cobrará  moedas de  arrependimento ou  remorso,
apenas  uma  lágrima  seca  de  vergonha,  pois  só  estamos  arranhando  levemente  o
ventre inviolado da história (TOURINHO. Pai Antônio, 1989).

Os desenhos17 mencionados na peça dispensam explicação, reiteram as cenas desumanas,

dramaticamente narradas.

17 Desenhos constam da obra completa do autor, sem referência.

912



Para interromper a análise deste texto – ainda há muito para desenvolver sobre a peça -

reiteramos a necessidade da montagem do espetáculo,  para que a equipe envolvida e o público

tomem conhecimento de mais um trabalho de pesquisa criativa do autor. Nazareno, a partir de fato

histórico,  o re-escreve à sua maneira,  sempre voltado às problemáticas sociais,  aqui,  dos povos

negros. Outro motivo para a peça em cena, fazer jus à qualidade e beleza do texto. Mais um texto

que eleva a dignidade do ser humano, por meio do teatro. Assim, passamos a voz, novamente ao

inspirador, Bertold Brecht e ao elenco da peça,  Pai Antônio. Não poderíamos tecer palavras mais

adequadas, de maneira mais eloquente do que eles o fazem.

(...) E Brecht conclui pela necessidade “de interrogar todas as coisas sobre o seu carácter
transitório e variável, pois os homens no poder odeiam as transformações e querem que
tudo fique imóvel, se possível, por mil anos, (...) Então ninguém teria fome, nem pediria de
comer.  (...)  Os governos que levam os homens à miséria  procuram por qualquer preço
impedir que, na miséria, se pense no governo. Por isso falam muito em destino (...) Mas é
possível recusar os lugares comuns sobre o destino e demonstrar que é o homem que faz o
seu destino (DORT, p. 119, 1960)

ELENCO
Senhores Fidalgos da Casa Imperial
Imperiais Senhores da Casa Fidalga
O Espetáculo chegou ao seu final
Pedindo reflexão em vez de palmas.
(Todos os atores apontam para o corpo do Pai Antônio.)

TODOS

Na forca a imagem
Na forca a coragem
Na forca a mensagem.

Os tempos passaram
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Os ventos sopraram
E mil flores murcharam
Sobre o seu martírio.
Mas tal destemor
Germinado na dor
E orvalhado de amor
Ainda é negro lírio!

                                                 FIM
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UMA LEITURA DE GIDE E POSSÍVEIS DESLOCAMENTOS CRÍTICOS 

Bruna de Carvalho (USP) 

 

RESUMO 

Com esta comunicação, gostaria de propor uma leitura de um excerto da sotie de André 
Gide, intitulada Les Caves du Vatican (Os Porões do Vaticano), sobretudo no que concerne a=à 
maneira pela qual o que chamamos de narrador se articula no livro. A partir da percepção de 
determinadas inserções de um insólito “je” (eu), do ponto de vista de quem narra, procurarei 
esboçar em linhas gerais uma proposta para a minha atividade crítica, articulada evidentemente 
à leitura literária, e que poderia opor a categoria do narrador a uma ideia fluida a respeito da 
enunciação. A ideia aqui é pensar formas de balançar determinados paradigmas acadêmicos 
ligados à escrita (por exemplo, o tabu em se dizer “eu” num texto crítico) que por vezes servem 

como camisa de força à possibilidade de pensar junto com a literatura. Ao invés disso, a partir 
de determinados modos cristalizados do discurso, a crítica acadêmica se enrijece em categorias 
aplicadas muitas vezes sem autorreflexão, petrificando assim a própria possibilidade de abertura 
e deslocamentos do pensamento (algo que habita o cerne do gesto crítico). Como propor, dentro 
dessas condições enunciativas, uma leitura que possa conservar no seio de sua própria 
configuração a impropriedade do literário, isto é, o seu caráter hostil ao gesto classificador, para 
falar com Jacques Rancière? 

 
Palavras-chave: André Gide. Crítica Literária. Enunciação. Literatura. Relação crítica. 

 

No resumo que propus a esse simpósio, constava que eu falaria sobre o 

deslocamento de categorias críticas a partir de uma leitura de Os Moedeiros Falsos, de 

André Gide, o autor a partir do qual desenvolvo minha pesquisa de doutorado. Essa 

proposta surgiu de um primeiro desejo de compartilhar aquilo que eu havia feito em 

minha dissertação de mestrado, que era questionar as posições de enunciação enrijecidas 

da crítica literária acadêmica (para resumir grosseiramente), a partir de um 

deslocamento enunciativo específico contido em um trecho dos Les Faux-Monnayeurs, 

de Gide. No entanto, desde o envio do resumo até aqui, outras coisas foram acontecendo 

e me desviando desse primeiro desejo, embora eu não tenha me afastado completamente 

dele. Em primeiro lugar, a distância em relação ao mestrado, que, se na ocasião de 

inscrição no congresso já era grande, foi se tornando ainda maior. Imaginei que talvez 
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fosse mais interessante – levando em conta o próprio conteúdo da minha proposta – 

trazer algo que está se movimentando agora, em vez de um pensamento já consolidado e 

cristalizado no formato da dissertação. 

A segunda coisa que me distanciou da primeira proposta de apresentação para 

esse congresso foi uma disciplina bastante singular que cursei no primeiro semestre de 

2016, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 

Paulo, intitulada “Questões de literatura e ética”. Qualifico-a como singular porque não 

se tratou de uma disciplina que girava em torno de seu próprio conteúdo, mas sim de 

uma proposta cujo cerne seria o próprio encontro de pessoas que se instaurava ali. Em 

termos práticos, isso significou que nós, alunos, tínhamos uma grande possibilidade de 

agência e mesmo voz nessa disciplina: poderíamos não só nos colocar ao longo das 

aulas, como também propor temas sobre os textos sugeridos, e mesmo reformular todo o 

programa a partir de nossos próprios interesses (e foi efetivamente o que fizemos). A 

ideia do professor, acolhida de imediato pelo conjunto de estudantes, era de algum 

modo se apropriar de uma horizontalidade possível entre alunos e professores que, 

embora seja algo sempre em alguma medida utópico (devido ao caráter hierárquico da 

própria estrutura de uma universidade que ultrapassa a agência dos sujeitos), era 

também entre nós um pouco real, um pouco desestruturante. Essa experiência disse 

muito da minha própria pesquisa, tanto daquilo que eu já havia feito, quanto sobre o 

caminho para o qual eu iria enveredar no futuro: uma atenção que não se esgota no que 

chamamos de “objeto” (o autor), mas que se volta para suas próprias condições de 

enunciação. O que apresento aqui é parte da leitura que propus no trabalho final dessa 

disciplina, a respeito do deslocamento e descentramento das condições de enunciação da 

crítica a partir da leitura da literatura, no caso, de um excerto do livro Les Caves du 

Vatican, de Gide. 

Curiosamente, Les Caves du Vatican, quando começou a ser escrito, era o 

mesmo livro que Les Faux-Monnayeurs, como Gide conta em Journal des Faux-

Monnayeurs – ainda que os registros desse diário não possam ser encarados de modo 

explicativo ou como um documento fiel à realidade do processo de criação. De todo 

modo, podemos imaginar que só depois de algum tempo de escrita é que o autor decidiu 

que se tratavam de dois livros separados, que integrariam dois universos diferentes – 

mas também muito semelhantes em alguns pontos. São como dois irmãos, com algumas 

semelhanças genéticas, que, no entanto, não determinam o seu destino nem o seu 

desdobramento.  

916

MUSEU1076
Pencil



3 
 

Passemos, então, à leitura de um excerto de Les Caves du Vatican. Trata-se de 

Anthime Armand Dubois, personagem enfocada na primeira parte do livro, mas que não 

é o protagonista. Este se corporifica em Lafcadio, uma personagem que só surge a partir 

da página 40, depois de um tortuoso e curvilíneo trajeto narrativo. Toda a história de 

Anthime e sua família funciona como uma espécie de introdução mais ou menos 

descosida à trama central relativa a Lafcadio, e pode ser lida também como um 

comentário à própria estrutura do livro. Dada a brevidade desta comunicação, não será 

possível desenvolver essa ideia, mas considero relevante ao menos pontuá-la aqui.  

Anthime Armand Dubois é “livre pensador” ou “livre cientista”, dedicando seus 

dias a levar a cabo insólitas e sádicas experiências envolvendo ratos, dentro de um 

laboratório improvisado em sua própria casa. As experiências são descritas com 

bastante sarcasmo, personificado na figura de sua esposa, Véronique. Em determinado 

momento, Anthime encontra Beppo, um menino de doze anos que gosta de caçar ratos 

pela rua, e, a partir daí, fecha um acordo com o rapazinho que passa a lhe entregar os 

animais em casa. Beppo é um dos únicos que não rejeita ou desqualifica de antemão a 

atividade do cientista. 

 
Por vezes, Beppo não trazia nada, mas entrava mesmo assim: ele sabia 
que Armand Dubois o esperava, ainda que com as mãos vazias. E, 
enquanto a criança se curvava em silêncio, ao lado do cientista, em 
direção a alguma experiência abominável, eu gostaria de poder 
assegurar que o cientista não saboreava um prazer vaidoso de falso 
Deus ao sentir o olhar espantado do pequeno repousar ora apavorado 
sobre o animal, ora cheio de admiração sobre ele. (GIDE, 1922, p. 12-
13)1  
 

O parágrafo acima integra uma dessas cenas. O tema aqui é o próprio poder: 

Beppo, mesmo tendo chegado de mãos abanando, é recebido na casa de Armand 

Dubois, por saber que o erudito preza por sua presença. Por quê? A única razão pela 

qual Armand Dubois deseja que Beppo fique é saber que é admirado pelo rapazinho: 

aquilo que todos consideram uma experiência abominável, é visto pelo garoto com 

veneração. Armand Dubois se deleita com isso e se engrandece.  

Há um elemento que, do meu ponto de vista, é por assim dizer protuberante no 

excerto: a inserção do “eu” por parte de quem está narrando, e que configura a primeira 

                                                           
1 Essa e todas as outras traduções presentes neste artigo são livres. No original: Parfois, Beppo n’apportait 

rien; il entrait tout de même : il savait qu’Armand Dubois l’attendait, fût ce les mains vides ; et, tandis 
que l’enfant silencieux aux côtés du savant se penchait vers quelque abominable expérience, je voudrais 

pouvoir assurer que le savant ne goûtait pas un vaniteux plaisir de faux dieu à sentir le regard étonné du 
petit se poser, tour à tour, plein d’épouvante, sur l’animal, plein d’admiration sur lui même. 
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aparição da primeira pessoa do singular no livro. Até então, tudo vinha sendo 

apresentado sob o véu da imparcialidade do il ou do on, aquilo que Émile Benveniste 

classifica como pronomes não-pessoais, no sentido de que eles não advêm do interior da 

enunciação2. Ora, qual a relevância disso senão a de uma irregularidade narrativa, a de 

uma mera falta de uniformidade ou controle por parte de quem conta? Mas esse “eu” 

me saltou aos olhos em razão, precisamente, de sua estranheza: se até aqui não havia 

nenhum eu, quem é esse novo enunciador que escorregou para dentro do relato e tomou 

a palavra daquele narrador geral e universalizante de antes, daquela voz onisciente que 

parecia vir de lugar nenhum? 

Observemos em detalhe. A voz surge em meio a uma frase já iniciada, para a 

qual pressuporíamos a neutralidade da terceira pessoa, e admite que gostaria de poder 

assegurar que o erudito não sentia um prazer vaidoso em se ver admirado pelo 

rapazinho. É afirmado aqui que Armand Dubois se alimenta dessa relação de poder com 

um pequeno garoto que mal compreende a crueldade de suas experiências. É como se 

essa voz dissesse: Eu gostaria de poder afirmar que ele não se achava um falso deus 

diante desse garotinho, mas é evidente que ele, sim, eleva a si mesmo nessa operação e 

se coloca na posição de um falso deus. Curiosamente, essa insólita primeira pessoa do 

singular aparece especificamente quando o assunto se torna falsos deuses. 

Aquilo que habitualmente chamamos de narrador parece, de uma hora para 

outra, desistir de sua imparcialidade e admitir uma posição singular, cujo nível de 

compreensão é similar ao das próprias personagens por assim dizer pessoalizadas: não 

se trata mais de uma visão de lugar nenhum, mas da visão de um “eu”. A forma de 

articulação da frase retoma o tom de alguém que se coloca junto à narrativa, e não 

acima dela. Esse narrador, ou seja lá qual for a designação adequada, se é que qualquer 

designação seja possível num contexto de tamanha instabilidade, desce alguns degraus 

da escadaria da onisciência e se posiciona provisoriamente como eu, emitindo opiniões, 

respondendo e sentindo-se provocado pelo que vê, localizando-se na dinâmica do 

diálogo eu/você. O que evidentemente não significa uma garantia total de 

horizontalidade, de um posicionamento que abdica da onipotência narrativa, mas é 

certamente um grão de dúvida quanto ao grau de saber comumente vinculado a essa 

                                                           
2 « La forme dite de 3e personne comporte bien une indication d’énoncé sur quelqu’un ou quelque chose, 
mais non rapporté à une ‘personne’. L’élément variable et proprement ‘personnel’ de ces dénominations 
fait ici défaut. (...) La conséquence doit être formulée nettement : la ‘3e personne’ n’est pas une 

‘personne’ ; c’est même la forme verbale qui a pour fonction d’exprimer la non-personne ». 
(BENVENISTE, 1966, p. 228) 

918

MUSEU1076
Pencil



5 
 

onipotência. Me pergunto então se a acusação que esse enunciador profere, dirigida à 

prepotência de Armand Dubois, quando esse se eleva à condição de deus, não valeria 

duplamente como acusação ao falso deus narrativo. Não se trata só de uma acusação por 

parte do conteúdo, que comenta tematicamente uma relação de poder, mas também e 

acima de tudo no relevante deslocamento enunciativo operado no excerto em destaque. 

Trata-se quase de uma descida do salto daquele, cuja voz onisciente, cujo abuso de 

autoridade, até então sabia de tudo e apresentava supostamente tudo o que existe; trata-

se de uma autoacusação ou autoflagelação.  

Vale ainda dizer que são diversos os momentos em que, nesse livro, há a 

emergência súbita de um eu, que se coloca em perspectiva de diálogo e profere réplicas 

ao que vê acontecer, sem o subterfúgio da impessoalidade. Cito ainda um trecho em que 

poderíamos ler essa espécie de localidade evidenciada na passagem de um capítulo a 

outro: 

 

À pergunta de Julius sobre para onde Anthime poderia ter ido: 
- Foi para o laboratório – Véronique responde; e a Marguerite, que 
pergunta se não seria bom passar lá para dar uma olhadinha nele – 
uma vez que ele pode estar sofrendo, depois de passar tanta raiva – ela 
garante que seria melhor deixá-lo se acalmar sozinho e não dar muita 
atenção à sua ausência. 
- Terminemos de jantar tranquilamente – conclui.  
V 
Não, o tio Anthime não foi para o laboratório. Ele atravessou 
rapidamente essa oficina em que acabam de sofrer os seis ratos. Será 
que ele está no terraço inundado por uma claridade ocidental? (GIDE, 
1922, p. 31-32)3 

 

São diversos os momentos em que esse enunciador emite exclamações, retruca 

falas das personagens (como no trecho acima, em que responde ao diálogo como se 

fosse também ele uma personagem), se surpreende com elas, se irrita: intrusões de quem 

se posiciona no patamar de uma conversa, apto a interromper, dizer sua opinião, se 

colocar no mesmo nível, estar junto. Quem conta, aqui, está junto, ainda que em lapsos 

breves, ainda que de forma instável, oscilante e provisória. 

                                                           
3 No original : « Comme Julius demande où il peut être allé: – A son Laboratoire, répond-elle; et à 
Marguerite qui demande si l’on ne ferait pas bien d’y passer voir – car il pourrait être souffrant, après une 
telle colère ! – elle assure qu’il vaut mieux le laisser se calmer tout seul et ne pas prêter trop d’attention à 
sa sortie.  - Achevons de dîner tranquillement, conclut-elle. // V // Non, ce n’est pas à son laboratoire que 

s’est arreté l’oncle Anthime. Il a traversé rapidement cette officine où achèvent de souffrir les six rats. 

Que ne s’attarde-t-il sur la terrasse qu’inonde une occidentale lueur ? »  
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Há uma curiosidade adicional: aquele que se posiciona junto das personagens é 

aquele que supostamente deveria estar mais distante, dado o caráter de sátira do livro. 

Os Porões do Vaticano, exibem já na primeira página a classificação de sotie. A sotie 

era um gênero comum ao século XVI francês, encenado por estudantes de direito, cujo 

princípio se baseava no fato de que todas as camadas sociais são compostas por idiotas, 

incapazes de refletir sobre si mesmos e que por isso necessitam de uma forma que 

externalize a crítica a ser feita. A partir disso, a sotie se impõe como uma sátira que tem 

por função ridicularizar tudo e todos, valendo-se de uma mensagem moral que subsiste 

ao final, com vistas à transformação da sociedade enfocada. É interessante, até 

impróprio, o resgate que Gide faz desse gênero algo arcaico para o século XX francês, 

pois a sátira que tira sarro e objetifica, com um ensinamento moral emitido de um ponto 

de vista superior, não pode de nenhuma forma se unir àquilo que torna objeto de sua 

análise inescrupulosa. Caso contrário, é evidente, esse didatismo se esvai e a mensagem 

se compromete. Mas é precisamente o que parece acontecer em Os Porões do Vaticano: 

a máscara da sátira como que fracassa e se converte de súbito numa tentativa de 

parcialidade – ainda ridicularizando, ainda demonstrando por vezes hostilidade, mas 

também justificando Armand Dubois, se identificando com ele, projetando-se de um 

ponto de vista localizado e presente. A sotie de Gide – e isso é impensável para o gênero 

da sátira – se afirma como a impossibilidade de distanciamento, de impessoalidade, de 

universalização e de onisciência, como se ele dissesse: eu preciso me implicar, estar 

presente, estar aqui, mesmo no mais ridículo disfarce. 

Permito-me agora dar um pequeno salto para o viés propriamente crítico 

despertado pela leitura. Ando bastante inspirada por uma frase de Jacques Rancière no 

livro La chair des mots, quando ele se refere “às portas nas quais as palavras podem 

entrar rumo àquilo que não são palavras”4 (2004, p. 3). Qual o sentido disso? Em quais 

portas seria possível entrar rumo àquilo que não são palavras? Talvez possamos ler a 

frase sob a égide da leitura realizada anteriormente, ou ainda iluminar o excerto de Gide 

com o holofote oblíquo da proposição de Rancière.  

Depois de seis meses tomada por uma tentativa de construção de horizontalidade 

na disciplina “Questões de literatura e ética”, a relevância dessa leitura do excerto de 

Les Caves du Vatican é a seguinte: Les Caves não poderiam ser pensados como uma 

lição de crítica? Refiro-me ao pressuposto subjacente à crítica acadêmica de absoluta 

                                                           
4 No original: “the doors through which words can go toward what are not words”. 
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separação entre o sujeito e aquilo que ele designa como seu objeto, algo semelhante 

àquilo que Rita Felski (2012) denominou a “hermenêutica da desconfiança”, de uma 

crítica negativa, rigorosa e sem afeto, que já fincou um longo caminho na história da 

universidade. Seria possível fazer algo mais? Seria possível descer alguns degraus na 

escadaria da desconfiança, da hostilidade e da sisudez? Seguir com as palavras rumo 

àquilo que não são palavras – talvez o afeto, o corpo, a presença? Nesse caso, Gide é 

também uma lição ou uma alternativa ao ethos comumente disseminado na atividade 

crítica acadêmica. Ao mesmo tempo uma lição de horizontalidade e uma lição de 

presença.  

Uma oposição pode começar a ser delineada, a partir do trecho lido, entre o 

poder, que seria ilustrado nas noções de sátira objetificante, jogo, cartas escondidas por 

aquele que sempre sabe mais, e as emergências do eu, localizadas, pessoalizadas (não 

necessariamente individualizadas), presentes. É uma questão que coloco de forma aberta 

e não resolvida para a reflexão. Talvez a resposta definitiva não chegue, embora isso 

não importe tanto. Importa, isto sim, repensar os compartimentos criados pela tradição 

crítica acadêmica, que não raro esmagam ou sufocam o seu suposto objeto, para dar 

lugar a uma forma de pensar junto talvez utopicamente mais aberta, mais fluida e que 

abra espaço constante para sua autotransformação. 
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TORNOU-SE O QUE TEM FORMA E É INFORME: EXPERIMENTAÇÕES 

COM GIFS COMO NANONARRATIVAS 

Francine de Almeida Pereira (UNEB)1 

 

RESUMO: O presente trabalho pretende situar as animações digitais denominadas GIFs 
(Graphics Interchange Format) no universo da cultura, da escrita e narrativa contemporâneas. 
Para isto, os GIFs são considerados, aqui, enquanto nanonarrativas digitais. Para compor o 
corpus de análise desta pesquisa serão estudados os GIFs animados: criados a partir de trabalhos 
de Luca Agnani com os quadros de Van Gogh; e postados na página de dois grupos do 
Facebook: Black Bloc Brasil e Proibido Ler, respectivamente. Objetiva-se situar os GIFs na 
rasura e no diálogo com as categorias das narrativas tradicionais e no processo de transver e 
trânsito, como dobra, entre-lugar, imagem-palavra que está sendo imagem para além do signo. 
Assim, a extensão GIF é representante da potência de uma escritura curta descentrada, de 
caráter transgenérico, que significa um mundo de referencias sublimadas e subsumidas. O 
desenvolvimento deste argumento será baseado nos conceitos de: microficção e microconto 
trabalhados pelos autores Zavala e Álvares; como também, a fim de contextualizar o espaço 
virtual, as plataformas digitais, a cultura contemporânea da visualidade e a apropriação 
“antropófaga” dos elementos da mídia, serão trazidos os estudos e reflexões de Pierre Levy, 
Martín-Barbero e Bourriaud. A hilariedade e/ou a comicidade são características marcantes 
também analisadas neste estudo como força motriz para este fazer discursivo que redunda numa 
escrita experimental, não necessariamente engajada nas estruturas e questões formais da 
linguagem, mas que agrega em sua corporeidade a cultura da mídia, do consumo e do show do 
eu, características que a inscrevem no contra fluxo das diretrizes do cânone literário, 
especialmente no cenário da escrita no ciberespaço. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cibercultura.. Descentralização da escritura. Nanonarrativa. 

GIFs. 

 

Pigmalião, [...]  
Enquanto isso feliz e com arte admirável esculpiu 

O níveo marfim, concedendo-lhe forma: a de uma mulher  
Como nenhuma jamais. 

Por sua obra encantado ficou. 
Bela, a forma de virgem real, que acreditas viver  

                                                           
1
 Graduada em Letras Vernáculas pela UFBA, mestrando no Programa de Pós-Graduação em Estudo de 

Linguagens (PPGEL), UNEB. Bolsista CAPES e integrante do Grupo de Pesquisa PPGELCult. E-mail: 
fap3488@hotmail.com 
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E pensarias querer se mover se não fosse restrita: tal é a arte que 
esconde sua arte. (OVIDIO) 

 

O ato de criar é como fazer uma invocação, fazer dos membros e da sinestesia 

um pedido e súplica, seja a Afrodite, como Pigmalião fez, ou a Morfeu, deus dos 

mundos oníricos. É conformar a matemática das formas e proporções e deixar que se 

espalhem para os olhos e todos os sentidos, pois, apesar das fórmulas que a história da 

arte desde imemoráveis tempos relata, apesar de haverem estratégias mil para descrever 

o sentimento criador, ele ainda se inova, se ressignifica. E é neste processo de 

reescritura e reformulação que o prosumer (produtor-consumidor), por vezes fã e tanta 

vezes crítico, utilizando de softwares de edição dos mais variados níveis de qualidade e 

complexidade, cria, seja com o lápis ou nanquim na ponta dos dedos, seja por fotos ou 

“corte de vídeos”, o que desde 1987 foi denominado GIF.  GIF que, nesta pesquisa a 

qual representa um desdobramento do projeto de mestrado vinculado ao Programa de 

Pós-Graduação em Estudos de Linguagem (PPGEL), da Universidade do Estado da 

Bahia (UNEB), é analisado no formato de imagem e como fenômeno de narratividade 

no digital contemporâneo. Aqui, o GIF se apresenta, em seu processo de feitura, 

postagem e recepção, como narrativa em nano, como em pílulas prenhes de 

desenvolvimento criativo e comunicacional. 

 

O GIF 

 

O GIF é um formato criado pela empresa CompuServe, com o logaritmo do 

LZW (Lempel-Ziv and Welsh, responsável pela compressão da imagem e pelo tempo de 

transmissão), e sua sigla é representante do significado Grafics Interchange Format 

(Formato de Intercâmbio de Dados). Nasce dentro de um universo de armazenamento e 

troca de informações que é anterior a Web 2.0, período em que, além de haver uma 

limitação dos modelos de computadores disponíveis no mercado (um modelo da Apple 

– Macintosh Plus – e outros dois da IBM – 286 e 386) também havia uma capacidade de 

conexão restrita ao nível dos kb por segundo (16,32 e 56) e que era discada, como 

aponta Nadal (2014) em suas pesquisas. 

 Na sua primeira versão, 87a, o GIF não apresentava animação, sendo, portanto 

entendido enquanto imagem memética, porém, dois anos depois, em 1989, foi criada a 

versão 89a, que já permitia imagens animadas linearmente.  
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O formato GIF é criado inicialmente pela “necessidade de se ter um arquivo 

gráfico que fosse rápido, compacto, versátil e que previsse inovações tecnológicas.” 

(CARDOSO,1996). Assim, como aperfeiçoamento possibilitado por suas características 

intrínsecas à animação em GIF é agregado o loop (uma repetição de dados de imagem 

ou outros produtos de mídia, ou melhor, uma ocorrência na qual há um retorno à visão 

primeira da apresentação de modo contínuo, um reinício infinito), o que permitiu, dessa 

maneira, um formato de imagem que deixou de ser apenas memético e se tornou, 

também, cíclico.  

Os fenômenos de mudanças que ocorreram após o loop, na história do GIF, 

desempenham para este um momento de ascensão, entre as décadas de 1980 e grande 

parte de 1990, exemplificadas nas contínuas utilizações dele até mesmo em sites 

institucionais como os de bancos, entre outras páginas. Seu momento de renegação e 

declínio se deu nos anos finais de 1990 e segue do início de 2000 em diante, por dois 

fatores: a transição da linguagem HTML2 para Flash e a difusão da banda larga. O 

HTML 1.0 era a linguagem que servia para publicações de conteúdos diversos, de texto 

a vídeos, no espaço web, porém sua velocidade, acessibilidade e facilidade para o uso 

de aplicativos, ou mesmo o acesso à visualização de imagens e afins, era muito lento e 

limitado. Logo, com o surgimento do Flash 1.0 e, posteriormente, suas atualizações, 

com capacidades de propiciar: a criação de sites animados, uma melhor rotatividade e 

animações interativas embutidas num navegador web, fizeram deste software da Adobe, 

mesmo com a sua necessidade de  instalação de um plug-in para a leitura, um substituto 

do espaço que era da versão HTML e, nesta disposição, do GIF. O GIF, no período 

citado, apresentava-se como imagens animadas com nitidez, por vezes, comprometida 

pela maior granulação (talvez pela grande número de cores distintas que se tentava 

empregar nas imagens) e assim, apesar de sua alta qualidade e resolução em diversos 

hardwares, a visualidade do formato não se apresentou tão satisfatórias quanto às 

imagens oportunizadas pelo Flash. Desse modo, os GIFs animados foram substituídos, 

então, por animações e imagens estáticas com melhores definições de cores e outros 

elementos. 

Na última década do século XXI os GIFs foram recuperados por tumblrs, blogs, 

redes sociais e movimentos artísticos, os motivos que levaram a isto são pontos que 

estão sendo analisados na pesquisa de mestrado em desenvolvimento, objetivando o 

                                                           
2
 Hypertext Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto) 
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entendimento da extensão e de sua faceta de se metamorfosear em diversas linguagens. 

No entanto, os caracteres experimentais e participativos para a criação, além do 

elemento aparentemente despretensioso em sua divulgação e recepção, parecem ser um 

importante chamariz para o retorno ao uso deste formato no período contemporâneo. 

 

Consumo, subjetividades e identidades. 

 

Assim, falar de GIF é tratar de contemporaneidade, por, entre outros aspectos, 

sua representatividade na cena cultural, que é conformada, a exemplo, pelas redes 

sociais (tumblr3 e facebook, especialmente), pelas mídias digitais, fandons e vastas 

curadorias na nuvem – todas são, em alguma medida, representantes das afamadas 

comunidades participativas de Pierre Levy. Nestas comunidades, a extensão .gif tem 

tentáculos pixelados que o tornam permeável em múltiplos espaços, tanto pela sua 

capacidade de expressão, representatividade intercultural, ligação com o cinema, os 

quadrinhos e outros referenciais pop, quanto por seu alto nível de compressão, que o 

torna de fácil upload e trânsito.  

Outro aspecto que pode ser trazido à tona sobre ele é que o GIF é um importante 

representante na expressão das formas de subjetividades contemporâneas, 

subjetividades estas que são uma produção, construídas num processo complexo de 

devir, perfazendo-se, logo, de acordo com Foucault, como formas de subjetivação. 

Essas formas de subjetivação podem ser expressas no frenesi dos movimentos, das 

atenções e temporalidades aglutinadas, das sensorialidades definidas pelo touch screen, 

e, mais expressivamente, delineadas pela imagem. Sobre o tema Martín-Barbero 

relatou:  

Há pouco tempo, em um seminário de análise da televisão, alguns 
alunos colocaram-me contra a parede dizendo o seguinte: “Nós temos 

a sensação de que a escritura de um roteiro é a última chantagem da 
cultura letrada contra nós. Nós poderíamos fazer filmes sem roteiros 
porque pensamos em imagens.” (2002, p.51)  

  
Estas imagens que perfazem o pensamento dos alunos do autor não são somente 

produtos visuais mercadológicos, ou seja, tão somente projeções de suportes para 

aquisição, são, também, visões de linguagens que codificam e decodificam o mundo e o 

derredor pensados pelos e para os sujeitos contemporâneos.  

                                                           
3
 Assume-se aqui a não marcação de itálico das palavras estrangeiras que já foram dicionarizadas em 

língua portuguesa como aquelas presentes no dicionário Houaiss. 
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Neste momento, porém, objetiva-se atentar aqui para a questão das imagens 

relacionadas ao consumo, como estas só se tornam materialidades de utilização, hoje, 

num entendimento contrário ao ciclo hegemônico, ou seja, no sentido inverso ao 

sistema em que a materialidade é primeiramente pensada para então se tornar imagem 

de divulgação e obtenção. Torna-se, então, um complexo de pensamento em que a 

imagem é o primeiro “produto” criado para e pelo desejo.  

Entender este consumo e estes quadros criados nos imaginários dos sujeitos por 

um entendimento epistemológico condutista e iluminista do processo comunicativo, é 

problemático, mas ainda encontra ressonância na recepção que entende uma população 

como “nutrida” em suas necessidades ou análises político-econômico-culturais, além de 

em outras áreas, pelos meios de mídia, somente.  

Em contrapartida, estes quadros criados pelos imaginários e imaginações dos 

sujeitos numa acepção antropológica e sociológica contemporâneas, se constroem, até 

na significação, nos arranjos sociais, na linguagem, rituais e regras da cultura e grupo. 

Desta maneira, as imagens acabam por ser possuidoras de uma função totêmica, 

anunciada desde a década de 1980, tornando-se estabelecedoras de usos, modos de uso, 

de entendimento/ significação e divisão de grupos de consumo e consumação delas; elas 

são uma elaboração/produção social do gosto. E é na produção social do gosto e na 

experiência com a imagem, escrita e vista, que está em feitura e rearranjamento 

sensorial e conteudista constante, que o GIF, com suas características conformadoras – 

títulos, tags, hastags, loop, ironia, hilariedade e outras – se torna nanonarrativa e acaba 

por participar direta ou indiretamente dos fluxos de consumo vigentes.  

Nano não se refere somente aos números de caracteres presentes nas produções 

neste formato de imagem, mas também à força semântica de criação do enredo que se 

aproveita da brevidade da arrumação das orações para criar a potencia das palavras-

imagem e descrições-imagem. Na inexistência deste discurso escrito direto serão as 

visualidades agéis que conformarão as narrativas em nano. Fato possível de ilustrar 

através dos GIFs criados a partir de um curta de três minutos que faz a animação dos 

quadros do pintor Van Gogh – o curta é feito pelo designer Luca Agnani, em 2013, e os 

GIFs, pelos membros do site BuzzFeed, em 2014. Agnani, no uso da arte da pós-

produção, tipologia analisado por Bourriaud (2009), utilizou as técnicas mais 

características do pintor holandês, como o jogo de luzes e sombras, para criar. O GIF da 

obra “First Steps” (Primeiros Passos) faz uma narrativa do cotidiano, em uma possível 

leitura, como demonstrado a seguir: 
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Figuras 1. First Steps 

 

Estes primeiros passos, por este mecanismo de apoderar-se e remodelar,  de 

rever a criação sobre novos primas e recriá-la, num ato antropófago, é quando o formato 

GIF, também gênero, se estabelece na produção de novas relações com a cultura, na 

dobra, que não é dentro nem fora, é um efeito de superfície que quando movida ou 

espiralada pode ser visto de todas as perspectivas, reajustáveis e múltiplas que se deseje 

olhar. Ele também se situa, no entre lugar, entre o memético, o fotográfico, o estanque, 

o mitológico e o cíclico, cinematográfico, contínuo, veloz e movediço.  Ele esta posto 

entre a visualidade e suas funções expressivas (cores, profundidas, iluminação, sombras 

e sucessões de movimento) e os elementos narrativos que, de modo geral, podem ser 

elencados na forma das personagens (mulher, criança e homem), ações (passos de uma 

criança saindo de um apoio para se firmar de pé), espaço (num possível lugar de 

pequena plantação) e sequências (sua aproximação do homem que de braços abertos 

espera por ela), ganhando assim um corpo comunicativo por uma miríade de caracteres.  

Esta produção no “entre lugar” se dá no ciberespaço que é onde se viu 

construída a cultura digital, que, contemporaneamente é representada no 

desenvolvimento deste universo de representações em mídias, na linguagem HTML5, 

por exemplo, um de seus formatos de codificação. Universo composto por uma 

variedade gigantesca de materiais disponibilizados para e pelo trânsito em rede.  

Assim, neste ponto, na pesquisa presente, utiliza-se do recolhimento de dados, 

revisão bibliográfica e de uma aproximação a etonografia digital para o estudo e análise 

de referências sobre narratividade, visualidade, comunicação e consumo, além dos 

materiais para integrar o corpus e empreender um recorte dentro do ciber universo. Para 

isto são utilizadas páginas da web em língua portuguesa e pertencentes a criadores 

brasileiros, as quais foram priorizadas para integrar uma análise das transformações e 

reconfigurações do sistema comunicativo, literário e democrático nacional. 
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Dentre os desdobramentos que a reflexão sobre o digital, o trânsito em rede e a 

cultura formada a partir deste espaço – grande amalgama de variadas outras culturas – 

vale-se ressaltar as questões da democracia virtual e das identidades, respectivamente, 

como elementos norteadores do processo de conformação da criação, constituição e 

representação de si e de obras dentro da web. 

Pode-se observar, inicialmente, que a democracia virtual desejada e prenunciada 

por Pierre Levy, André Lemos e diversos outros autores e autoras da área não se 

efetivou, já que a questões que permeiam as democracias e outros sistemas sociais se 

transferem à rede como argumenta Barros (2013): “[...] nenhuma tecnologia se instaura 

em um vácuo cultural. Não há uma “razão tecnológica” que carregue em si um sentido 

deslocado de experiências concretas.” (p.8). Portanto, a transição do locus social, seus 

costumes e hierarquias, para o da web, que o usuário subtende como uma projeção de 

uma virtualidade, se efetiva, como afirma a autora, na manutenção das categorias 

sociais daquele primeiro ambiente existencial.  

Esta situação pode ser exemplificada: com a restrição à acessibilidade e/ou 

pertencimento a certas páginas web através da frase eufemizante: "não liberada para 

todos os usuários”; pelos comentários de ódio; pelas criações/compartilhamentos de 

materiais visando menosprezar e deslegitimar outros membros e/ou avatares. Estes fatos 

são demonstrados em pesquisas sobre a “favelização do Orkut”, pesquisada por Barros 

(2013) e, do mesmo modo, através dos estudos sobre o fenômeno da chamada 

“orkutização do facebook”, por Freitas, Calazans e Cruz (2013).  

Na mesma medida que a democracia virtual, as identidades dos sujeitos 

demarcam territorialidades e processos de singularização e, muitas vezes, midiatização 

do real no ciberespaço – fato recorrente e marcante na atualidade. Os interesses 

estéticos, políticos e afins, são características que singularizam e coletivizam, ao mesmo 

tempo, os sujeitos, como fica expresso nas páginas do facebook: black-bloc-brasil e 

blogproibidoler, a seguir. 

 

Leia-se o GIF: nanonarrando no digital. 

 

Pondo-se sob observação primeiramente a página da rede social dos Black Bloc 

no Brasil, pode-se ver disponibilizada neste ambiente diversas postagens como a 

seguinte: “do it no rio... arremesso de alcool.. novo esporte olimpico” . 
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Figuras 2. “Do it no rio ...”
4 

 

A postagem trazida anteriormente demonstra a demarcação de uma identidade 

combativa, anárquica e irônica do grupo supracitado, visão corroborada desde o 

aparente uso, na animação, de indumentária de camuflagem até o ataque ao veículo com 

segurança reforçada.  

Em uma interpretação, a partir dos elementos da mensagem exposta e da ciência 

do contexto histórico do país – organizador das olimpíadas – é utilizada uma 

combinação de título, que se desdobra em anunciação e enunciação descritiva, e 

representação imagética, para imprimir uma hilaridade irônica no ato de protesto 

afirmado pelo grupo. Estes elementos conformam um caráter transgenérico da dimensão 

“híbrida e fronteiriça” da nanonarrativa e nanonarratividade, relato aqui pareado com as 

análises de Zavala (2002) e Álvares (2012) sobre microficção/microcontos.  

Neste universo transgenérico as novas mídias exercem importância determinante 

para a conceituação da brevidade, narratividade e intertextualidade destes materiais que 

efetivam sua inserção nas categorias anteriores, já que há uma impossibilidade, no uso 

corrente, de dissociação da imagem-texto/palavra, como visto anteriormente. Sua 

brevidade se dá precipuamente: por uma questão espacial e de visualidade no suporte 

(NTIC), afirmação defendida por Zavala; e uma grande capacidade elíptica por parte do 

discurso presente no produto de comunicação. Pela sucessão dos efeitos, o uso de 

intertextualidade (conhecimento associativo) na preparação e recepção destes produtos é 

essencial, como pode ser observado no uso da expressão “novo esporte olímpico”.  

                                                           
4
 Disponível em: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=119652074038 

9009&id=3530351547375760  Acesso em: 04 Agosto 2016. 
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O uso do verbo no imperativo na língua inglesa (do it) acompanhado do 

localizador espacial (no Rio) e da narrativa enunciativa posterior (arremesso de álcool... 

novo esporte olímpico) se filia ainda mais ao universo nanonarrativo pelos princípios da 

condensação e intensidade que se desdobram na unidade de efeitos (impacto da 

finalização distinta) que o GIF e seu loop perfazem como elementos determinantes, já 

que afirmam a quebra e o retorna ao “início” dos movimentos. Apesar de muitas 

categorias anteriormente citadas fazerem parte do universo estruturador do conto 

tradicional, também, estes elementos de análise servem ao GIF em sua constituição na 

relação de intersecção imagem-título-imagem, nesta ordem. 

Numa ordem deslocada da anterior, incorrendo na sequência título-imagem, 

somente, na página do blog Proibido Ler, a ordem se dá com enunciado (definidor e 

norteador de sentidos) e sequência animada, padrão mais comumente utilizado em redes 

sociais e outros espaços. Esta sequência em animação apresenta autonomia de sentido, 

diferentemente do primeiro GIF que tem grande conexão com o exercício do protesto, 

portanto, podendo ser empregada em uma vasta diversidade de produções. Veja-se a 

seguir como está utilizada pelo blog: 

 

        

Figuras 3. Quando você tem que acordar cedo.5 

 

O título da postagem: “Quando você tem que acordar cedo” já situa o universo 

em que será inserido o espectador, entre o mundo material e o onírico. Estes mundos 

aparecem caricaturados e atravessados pelo non sense que se desdobra em hilariedade. 

Hilariedade que, no corrente trabalho, é compreendida através da interculturalidade a 

qual é representante dos conceitos dos imaginários sociais, especialmente, aqueles 

urbanos, estressados, diariamente atarefados ou com questões com o sono ou acorda – 

grupo alvo mais provável. 

                                                           
5 Disponível em: https://www.facebook.com/blogproibidoler/posts/1251151261581512  Acesso em: 11 
Abril 2016 
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 O uso do non sense na construção do enredo é um dos fatores que potencializa a 

unidade de efeitos, ou seja, o clímax se dá desde o início até que a sequência narrativa 

finde no prenúncio do corpo ser abandonado pelo “espírito que sai”. 

 

Considerações e reflexões 

 

Como fica expresso com a análise das postagens anteriores existe uma 

necessidade de continuidade de pesquisas nas áreas de leituras estéticas e das 

comunidades atomizadas, como desenvolvida por Canclini. Estas comunidades, como 

fica expresso na citação que está a seguir, podem ser investigadas como formadoras e 

orientadoras dos “jogos de identidades” e de leituras hodiernos. Estas plataformas de 

comunicação digital atomizadas são cada vez menos relacionadas com entidades 

macrossociais, elas se apresentam imiscuídas a sociedades civis que:  

[...] aparecem cada vez menos como comunidades nacionais, 
entendidas como unidades territoriais, linguísticas e políticas; 
manifestam-se principalmente como comunidades hermenêuticas de 
consumidores, ou melhor, como conjunto de pessoas que 
compartilham gosto e pactos de leitura em relação a certos bens 
(gastronômicos, esportivos, musicais) os quais lhes fornecem 
identidades comuns. (CANCLINI, 1999, p.285)  

 
Este pacto é relativizado e atravessado pela cultura de massa, em boa medida, e 

pela cultura pop, em grande medida. Cultura de massa e cultura pop estão 

intrinsecamente relacionadas nos referenciais de composição destas sociedades e 

sujeitos pós-modernos. E, apesar da cultura de massa ser entendida como menor, 

espúria e pertencente às massas revoltosas, é incontestável sua penetração nas mais 

dissemelhantes camadas sociais, transicionando e rasurando o tráfego destes pactos. 

Em acréscimo, por ter seu caldo criativo e construtivo advindo da cultura pop, da 

cultura de massa, que pode primar pelo kitsch, o GIF e seu processo de criação 

expressam estratégias de cumplicidade com o leitor, pelas mais variadas e criativas 

formas de potencialização de uma experiência corriqueira, cotidiana, singular ou 

esdrúxula. Nele, participe do embate entre cultura hegemônica e cultura da pós-

produção, é impossível de se precisar origens, veias, coração e cérebro unívocos, pois 

está expandido e difundido em tantas partes que vai além do entendimento de estruturas 

narrativas do linear ou do cronológico, do que se produz como dito-escrito, como 

princípios da narratologia.  
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O GIF realiza uma transição que não se pretende aproximada do cult, mas sim 

do universo narrativo contemporâneo deslocado, entendido com produção e consumo, 

igualmente. Um representante também do universo da Latino América, que é marcado 

por uma prolífica produção de micro ficcionalidades. É um gênero digital de formas e 

especificações técnicas, aparentemente simples, mas que pode se transmutar, que se 

mostra no desbotamento das micro ficções atuais tomando informes conformidades. 

 Este trabalho, portanto, buscou mapear os caminhos que tem tomado e se 

conformado às animações digitais GIFs, na cibercultura, no ciberespaço, e, 

particularmente, no universo da escrita e narrativa contemporânea. Pode-se indicar, em 

caráter prefacial, a existência de fortes ligações, para a criação e leitura deste gênero 

atual, nas estruturas tradicionais e da modernidade do universo narrativo e estético. 

Pretende-se a partir destes estudos, pesquisar outras formas e meios de leitura para estas 

vertentes. No entanto, dentro dos fenômenos contemporâneos, é de relevância para os 

estudos culturais e de comunicação o entendimento, mesmo que movediço, das formas 

de criação e recriação autônomas desta linguagem.   

Como se viu Pigmalião frente a seu desejo: “Tinha chegada a data da festa de 

Vênus [...] tímido, encosta diante do altar e suplica: “se, deuses, tudo podeis conceber 

desejo uma esposa [...] igual a que fiz.”[...]Viva ela estava: pulsavam as veias ao toque 

dos dedos.” (OVÍDIO, 1959), assim os prosumers se veem diante dos GIFs. 
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“O FATO COMPLETO DE LUCAS MATESSO, DE LUANDINO VIEIRA E 

MONANGAMBÉ, DE SARAH MALDOROR: LINGUAGEM, TRADUÇÃO 

INTERSEMIÓTICA E RESISTÊNCIA 

 

Francisco Ewerton Almeida dos Santos (UFPA) 

Joel Cardoso (UFPA) 

 

Este texto visa investigar, comparativamente, cinema e literatura africanos, mais 

especificamente angolanos, no período das lutas pela descolonização do país. O foco do 

trabalho será o trânsito intersemiótico entre o filme Monangambé (1968), dirigido pela 

cineasta Sarah Maldoror (1939), e o conto que adapta, “O fato completo de Lucas 

Matesso” (VIEIRA, 2006) do escritor angolano José Luandino Vieira (1935). 

Ambos, escritor e cineasta, tiveram papel ativo no período das lutas pela 

descolonização de Angola, sendo integrantes do MPLA (Movimento Para a Libertação 

de Angola). Luandino Vieira foi preso pela PIDE, órgão de repressão da ditadura 

salazarista, em 1958 e em 1961, passou quatorze anos na cadeia, acusado de ser 

“terrorista” (termo utilizado pelo discurso colonial para designar ativistas combatentes 

do colonialismo), e escreveu lá grande parte de sua obra. Sarah Maldoror, por sua vez, 

iniciou-se nas lutas pela independência das colônias africanas no período em que 

estudou cinema na URSS, entre 1961 e 1962, onde conheceu o poeta Mário Pinto de 

Andrade (1928-90), um dos fundadores da MPLA, de quem foi companheira. 

Percebemos, portanto, as similitudes entre as vidas destes autores, marcadas pelas 

mesmas lutas políticas, sociais e contingências históricas. 

Não obstante, a narrativa aqui abordada, escrita durante o período em que 

Luandino Vieira estava preso, representa este momento histórico e reflete a experiência 

carcerária, que qualquer angolano suspeito de envolvimento no combate ao 

colonialismo poderia viver na época.  
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Em “o fato completo de Lucas Matesso”, o protagonista, cujo nome dá título à 

narrativa, recebe a visita da esposa, a qual lhe sussurra que na próxima visita lhe trará “o 

fato completo”. Tal segredo é ouvido pelo guarda prisional Artur, que o transmite para o 

chefe Reis. Acreditando ser o fato completo uma roupa, o chefe passa a alimentar a 

ideia de que algum bilhete viria escondido nos bolsos, com informações que enfim 

atestariam as conexões do prisioneiro com outros terroristas, bem como denunciariam 

os companheiros que Lucas Matesso há muito vinha protegendo com seu silêncio, 

apesar das seguidas torturas. 

Simulando benevolência, o chefe Reis sadicamente inicia a tortura ao 

prisioneiro, deixando-o, primeiramente, dois dias sem comida. Quando chega a sexta-

feira, dia de visita, enfim a esposa de Lucas traz sua roupa e uma panela de comida. 

Após revistarem toda a roupa do prisioneiro, sem nada encontrar, torturam-no 

impiedosamente até quase matá-lo, perguntando pelo bilhete, o qual Lucas Matesso 

afirma descnhecer. Quando retorna à cela, encontra, além de sua roupa limpa espalhada 

pelo chão, a panela de comida trazida pela esposa. 
Essa comida de feijão de azeite-palma com peixe de azeite-palma, a 
banana e tudo, que toda a gente nos musseques tem só a mania de 
chamar de “fato completo”. A gargalhada grande como as chuvas de 
Abril engrossando mais os rios cantou na garganta dele, encheu a cela 
de alegria, fugiu no postigo, pelos arames da rede, entrou maluca nos 
gabinetes onde os irmãos aguentavam as pancadas e torturas, calou os 
pássaros no jardim e, com um salto, voou por cima dos muros da 
prisão, correndo livre pelas areias de todos os musseques da nossa 
terra de Luanda. (VIEIRA, 2006 p. 57). 
 

O trecho acima, além de dar conta do final da narrativa, evidencia uma 

característica fundamental na literatura de Luandino Vieira: sua linguagem inventiva, 

frequentemente comparada à de João Guimarães Rosa.  

Em O conto brasileiro contemporâneo (1997), Alfredo Bosi diferencia o diálogo 

que o escritor mineiro estabelece com o sertão de outros “regionalistas” que o 

precederam. No século XIX, com os primeiros românticos, e depois deles, os realistas, a 

distância entre o narrador e os personagens sertanejos era mediada pela linguagem: “a 

dominante, trazida pelo narrador culto, e a dominada, que se reduz a matéria passiva, 

pitoresca, pseudofolclórica” (BOSI, 1997, p. 11). Mesmo os modernistas de 30, cujo 

regionalismo é, segundo o autor, lúcido e crítico, mantêm a necessidade de dialogar com 

a cultura dominante. 

Guimarães Rosa parece cessar esse diálogo rompendo com a distância que 

separa narrador de personagens, unificando-os em uma linguagem mitopoética: “Não se 

935



trata de uma simples volta ao vocabulário arcaico ou à frase coloquial sertaneja (...); 

trata-se de estender os princípios criadores da língua mitopoética a todo o tecido 

narrativo” (BOSI, 1997, p. 12-13). 

Da mesma forma, Luandino Veira se diferencia de seus antecessores por meio da 

linguagem. Entre o final da década de 50 e o início da seguinte do século XX, quando 

desponta como escritor, Castro Soromenho, de dicção neorrealista, era o maior destaque 

da ficção angolana, e ainda que sua produção apresentasse uma ideologia marxista e 

representasse a angústia do viver na colônia com um olhar crítico, ainda era uma visão 

“de cima”, da cultura dominante, cujo narrador apresentava uma linguagem neutra e 

distanciada de seus personagens das classes subalternas. 

A relação entre linguagem e dominação colonial é deslindada por Flávia Arruda 

Rodrigues (2009), ao demonstrar que a representação da fala do negro angolano na 

literatura colonial de um Artur Ferreira da Costa, ou mesmo de um Castro Soromenho, 

era uma versão portuguesa do que Frantz Fanon chamou de petit-nègre: “um branco 

dirigindo-se a um negro, comporta-se exatamente como um adulto com um menino, usa 

mímica, fala sussurrando, cheio de gentilezas e amabilidades artificiosas” (FANON, 

2008, p. 44), isto é, uma forma de estigmatizá-lo, primitivizá-lo, enfim, diminuí-lo,  

ainda que “sem intenção”. 

Já Luandino Vieira, para Arruda, reproduz o português falado pelo sujeito 

angolano de forma “carinhosa e solidária”, tendo em vista que usa “a inflexão angolana 

do português no seu texto narrativo (contribuindo, inclusive, para a fixação, 

sedimentação e legitimação de um registro fonético e gráfico tipicamente angolanos)” 

(ARRUDA, 2009, p. 7). 

Gustavo Rückert (2012), sobre esse aspecto, afirma:  
Tendo como foco sempre o cotidiano dos musseques, o que Luandino 
Vieira faz é justamente uma representação da linguagem e dos 
discursos dos moradores dessas áreas. A linguagem empregada por 
Luandino Vieira é largamente apontada pelos críticos como a grande 
contribuição desse autor à literatura angolana. Do estilo praticamente 
neutro dos narradores do neo realismo, evolui-se para uma construção 
de linguagem que representa – e cria – essa noção de hibridação. O 
português é falado nos musseques – devido ao processo de 
superposição cultural. No entanto, é um português alterado na 
fonética, na morfossintaxe e no léxico devido à convivência com o 
kimbundo. É essa linguagem viva, falada por esses personagens 
populares em seu cotidiano, que é a matéria da palavra do narrador da 
novela, alterando na ortografia, na morfossintaxe e no léxico um 
padrão de escrita muito baseado no português europeu. (RÜCKERT, 
2012, p. 40)  
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No excerto acima, chama a atenção o conceito de hibridação que o autor atribui 

a linguagem literária de Luandino Vieira. Uma mistura do português, língua oficial da 

colônia, com o quimbundo, presente não só no plano léxico-morfológico, mas na 

própria estrutura das frases, como é evidenciado no trecho “que toda a gente nos 

musseques tem só a mania de chamar de ‘fato completo’” (VIEIRA, 1962, p. 57. Grifo 

nosso). Para Rückert, na esteira de Ana Mafalda Leite (1998), esse hibridismo 

linguístico opera uma subversão da língua do colonizador, demarcando a resistência 

dentro do próprio sistema semiótico do opressor, além de apresentar o ponto de vista, a 

voz e o discurso das camadas subalternas da sociedade. 

Até aqui, no entanto, Rückert, como Flávia Rodrigues, parece insistir em uma 

ideia de “reprodução” do português falado nos musseques, em vez de recriação poética. 

Só mais adiante em seu artigo, ao tratar da relação entre oralidade e escrita no texto 

literário de Luandino Vieira, é que o pesquisador vai introduzir a noção de transcriação 

da língua oral popular angolana para uma escrita literária singular e criativa, ou, 

segundo Maria Inês de Almeida e Sônia Queiroz (2004), transCriação, que é a tradução 

de uma modalidade para outra, ou seja, trânsito intersemiótico, que não busca 

reprodução literal do original, mas sua recriação em um texto novo e original. 

É assim que compreendemos que a linguagem de Luandino Vieira não é nem o 

português canônico europeu, nem o português misturado com quimbundo, falado nos 

musseques angolanos, mas uma amálgama dessas coisas que gera uma língua poética 

única. Como diz Rita Chaves (1999, p. 159), essa depuração da linguagem “consegue 

abstrair a circunstância imediata dos domínios do cotidiano para convertê-la em 

material estético”. 

Assim, a subversão dos nexos da sintaxe tradicional, além de uma forma de 

apropriação da língua do outro, do colonizador, como forma de resistência e afirmação, 

é também uma maneira de responder ao “desconcerto dos tempos”, às situações 

extremas vividas no período em questão, produzindo o que Bosi, referindo-se a 

Guimarães Rosa, chamou de “semântica do insólito”. O registro popular é retirado do 

seu cotidiano e transmutado em linguagem poética; as situações apresentadas possuem 

força e singularidade em sua carga liminar do humanamente suportável. Aqui, cabem 

algumas exemplificações retiradas do texto de Luandino Vieira: 
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E afastou-se com o passinho miúdo e aos saltinhos como rato, os 
olhos outra vez encolhidos de alegria, as mãos fazendo festas no 
queixo, sonhando com esse dia de manhã em que ele ia mas é fazer 
um fato completo a chicote a esse sacana do Lucas João Matesso, da 
cela 16. (VIEIRA, 2006, p. 49-50) 
 
Mas o que espantava ainda mais, agora que olhava no tecto onde 
passeava a osga à procura de mosquitos, era essa pergunta que lhe 
tinha deixado baralhado, já mesmo o guarda tinha aberto a porta do 
corredor. Chefe Reis estava ainda atrás dele a pensar e, assim à-toa, 
rápido, até custou-lhe a perceber as palavras, perguntou: 
— Ouve lá? Mandaste vir hoje o teu fato? 
Olhou-lhe bem nos olhos, outra vez aquele sorriso mau, de cobra, e, 
mesmo sem Lucas Matesso falar nada, virou-lhe as costas e adiantou 
ir embora. (VIEIRA, 2006, p. 51) 
 
A cabeça estava quente de pensar, cada vez mesmo era fome, o 
matabicho não tinham-lhe dado, percebia bem era mentira do chefe, 
estava só a querer lhe desanimar nesse dia. O corpo ficou pequeno de 
frio, o medo lhe correu ainda no sangue quando pensou talvez mesmo 
estava-se a?? preparar para lhe deixar morto com as pancadas. 
Medroso não era, mas, cada vez que sentia o chicote de cavalo 
marinho na pele, cortava-lhe mesmo lá dentro. (VIEIRA, 2006, p. 51-
52) 

 
Aqui, podemos perceber, primeiramente, a presença do “narrador cúmplice”, de 

que fala Rita Chaves, isto é, um narrador que, apesar da terceira pessoa, aproxima-se do 

universo narrado e do personagem focalizador a ponto de fundirem-se seus discursos. 

Essa técnica do discurso indireto livre é fortalecida pela proximidade da linguagem, que 

não distingue narrador de personagem: “ele ia mais era fazer um fato completo a chicote 

a esse sacana”, “virou-lhe as costas e adiantou ir embora”, “talvez mesmo estava-se 

preparar para lhe deixar morto com as pancadas”. 

Neste ponto, adentramos na reflexão acerca da transmutação deste texto operada 

por Sarah Maldoror com um questionamento: como transpor para a tela do cinema os 

aspectos elencados até aqui, tão próprios da linguagem literária, como a subversão 

linguística e o posicionamento do narrador? 

Linda Hutcheon (2013), em sua teoria da adaptação, utiliza o termo “modos de 

engajamento” para referir-se ao tipo de interação entre as diferentes mídias e seus 

receptores. Assim, a literatura estaria para o “contar”, e o cinema para o “mostrar”. Para 

a estudiosa canadense, na passagem de um para o outro 

 
a adaptação performativa deve dramatizar a descrição e a narração; 
além disso, os pensamentos representados devem ser transcodificados 
pela fala, ações, sons e imagens visuais. Conflitos e diferenças 
ideológicas entre os personagens devem tornar-se visíveis e audíveis 
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(...). No processo de dramatização, há, inevitavelmente certa 
reenfatização e refocalização de temas, personagens e enredo. 
(HUTCHEON, 2013, p. 69). 

 

Podemos buscar no conceito de “semântica do insólito” compreender os tropos 

de linguagem utilizados pela cineasta para operar as transformações pontadas na citação 

de Hutcheon . Entendendo aqui insólito como aquilo que se opõe ao cotidiano habitual, 

percebemos sua presença na sintaxe e morfologia inventivas, na constituição do texto 

carregado de metáforas, como a constante comparação do chefe Reis com animais 

“maus” ou “traiçoeiros”, como o rato e a cobra, ou a sugestão presente nos trechos “o 

corpo ficou pequeno de frio, o medo lhe correu ainda no sangue (...)cada vez que sentia 

o chicote de cavalomarinho na pele, cortava-lhe mesmo lá dentro”, e por fim, na própria 

situação extrema de fome, espancamento e solidão vivida por Lucas Matesso. 

Sarah Maldoror mantém o núcleo do enredo de Luandino Vieira: seu filme inicia 

com um caminhão transportando prisioneiros, cena sucedida pela visita da esposa a 

Mateus (protagonista da película), supervisionada pelo guarda, durante a qual este 

último ouve acerca do “fato completo”. 

No entanto, quando se depara com elementos “intraduzíveis” da linguagem 

literária, a cineasta lança mão da inventividade para recriá-los, inserindo cenas que, 

apesar de não presentes no conto traduzem-no, interpretam-no, tornando a relação entre 

as obras mais instigante. 

Uma delas é a cena em Mateus, faminto e solitário, conversa com um lagarto, 

que está do lado da sua cela pelas grades. O personagem diz: 
- Tens fome, lagarto? Tu também tens fome? Como me vês? Como 
um animal. Uma grande besta negra que tem fome como tu. Deviam 
ter me dado dois pães. Dois pães... o homem com o sorriso de rato me 
prometeu. Dois pães para que contes tudo. Só é pão, lagarto. O que 
não conseguem com o chicote e a tortura, creem poder obter com a 
fome, lagarto. (MALDOROR, 1968). 
 

No conto, há uma referência ao lagarto, no trecho “agora que olhava no tecto 

onde passeava a osga à procura de mosquitos”, justamente no ponto da narrativa em que 

se insere a cena do filme. Neste, ela é basilar.  Primeiramente dá conta, por meio da fala 

e da imagem, de elementos narrativos importantes, que, no conto, vêm à tona por meio 

do discurso indireto livre, como sofrimento da fome, o olhar do personagem sobre o 

chefe Reis e sua expressão sádica e traiçoeira (metaforizada na comparação com 

animais, como o rato) e a resistência à tortura em defesa dos companheiros de causa se 
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apresentam no filme por meio desse “falso diálogo” que traduz a técnica literária do 

monólogo interior, e insere-se na película para expressar a introspecção de Mateus e, 

segundo a própria cineasta, metaforizar a solidão total (cf. PIÇARRA, in ANTÔNIO; 

PIÇARRA (Orgs.) 2014).  

A cineasta recorre também ao insólito audiovisual, a conversa entre um homem 

e um animal, para representar a situação limite vivida pelo personagem, chegando a 

ameaçar sua sanidade.  

No fim do filme Maldoror opta por mais uma mudança narrativa. Como vimos 

acima, no fim do conto, ao perceber que toda a situação ocorrida foi fruto do 

desconhecimento por parte dos policiais do que seria o “fato completo” para os 

habitantes dos musseques de Angola, Lucas Matesso emite uma sonora gargalhada. 

Essa gargalhada simboliza uma vitória final, é uma força libertadora: “A grande 

gargalhada de Lucas Matesso rehumaniza o sujeito objetificado pelo colonialismo 

português” (CARRASCOSA, 2005, p. 9). 

No filme, Mateus é mantido como uma estátua até que seu corpo entra em 

colapso. Seu corpo quebrado se contorce pela dor, acompanhando o ritmo frenético do 

jazz do Art Emsemble de Chicago, que serve como trilha sonora do filme. Nesta cena, 

mais uma vez, o insólito se apresenta, através da imagem-som que rompe com a 

normalidade tanto quanto a gargalhada emitida pelo prisioneiro torturado e sem 

perspectiva de liberdade do conto. 

Para Piçarra (2014), “o jazz avant-garde do Art Ensembe de Chicago é 

dilacerante, potenciando a perturbação e as sensações de claustrofobia e desespero 

criadas por Maldoror”. Mais adiante, a autora afirma: “Maldoror traduz em imagens 

cinematográficas o diálogo entre a militância e a arte ‘imaginando’ através das palavras 

de Luandino e usando o jazz como grito libertário.” (PIÇARRA, 2014). 

Entendendo que, como afirma Hutcheon (2013) a trilha sonora de um filme 

acentua e direciona certas emoções, o jazz caótico e cacofônico de Monagambé, se por 

um lado reforça a agonia física e mental que se abate sobre o personagem, por outro, 

ecoa como o grito furioso que funciona como um dos substitutos da gargalhada do 

conto.  

Segundo Carrascosa (2016), um dos traços do phármakon afrodiaspórico que 

permanece ativo nos textos culturais negros da diáspora é “a síncopa musical – que 

aparece no blues, samba, jazz, reggae, dub, rap – um tempo intervalar que solicita o 
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corpo para o movimento e a ação, liberando-o da repressão moral e subjugação 

laborativa” (CARRASCOSA, 2016, p.68).  

Essa afirmativa reforça nossa leitura do jazz como grito de resistência e insere, 

aqui, a relação da sincopa musical com o corpo. A liberdade resistente que o sujeito 

encontra na sonora gargalhada do conto transforma-se, também, no movimento 

frenético do corpo do prisioneiro ao som do jazz, que por essa via, liberta-se 

simbolicamente da repressão e subjugação. 
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O PAPEL FORMATIVO DA LITERATURA E AS NOVAS 
CONFIGURAÇÕES DAS PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA 

NOS UNIVERSOS VIRTUAIS CONTEMPORÂNEOS 
 

Hudson dos Santos Barros (FAETERJ) 

 

RESUMO: As ferramentas digitais contemporâneas viabilizadas pela expansão e 
aprimoramento da internet têm transformado significativamente as formas de acesso e 
apreensão do conhecimento, as práticas de leitura e escrita, bem como os padrões cognitivos e 
comportamentais individuais e coletivos. (CHARTIER, 2002; CASTELLS, 2013). Tais 
mudanças, no entanto, trouxeram ao mundo digital a inevitável imperatividade do debate acerca 
das perdas ocasionadas pelas tecnologias de rede. Isso porque, além das conhecidas conquistas, 
o mundo digital contemporâneo tem afetado vertiginosamente a capacidade de elaboração do 
pensamento reflexivo e, consequentemente, a construção de conceitos e visões de mundo 
(CARR, 2011). Se por um lado as novas tecnologias de rede promovem um espaço de múltiplas 
possibilidades criativas e de compartilhamento, por outro, reverberam indícios de relevantes 
contradições que precisam ser amplamente debatidas: isso porque as novas práticas de leitura e 
escrita são também portadoras da superficialidade, da dispersão, da imposição e do isolamento. 
Diante dessas instigantes mutações, o texto literário pode se tornar um eficaz instrumento de 
enfrentamento dos crescentes ocasos intelectuais continuamente suscitados pelo universo 
digital. O aspecto multidisciplinar da literatura em conjunto com sua estética discursiva, seja na 
forma impressa ou virtual, possibilitam a construção de novos saberes e práticas geradores de 
autonomia e renovação epistemológica (MCLUHAN, 1964; TODOROV, 2009). Tendo em vista 
tais pressupostos, este trabalho objetiva trazer à baila recentes aportes teóricos a respeito das 
novas transformações na leitura e escrita promovidas pela revolução digital, principalmente pelo 
uso da internet. Em seguida, será abordada a relação entre literatura, leitura, escrita e formação 
intelectual frente aos desafios da rede e do mundo digital.  
 
Palavras-chave: Tecnologia. Rede. Literatura. Formação. Leitura. Escrita. 
 

Introdução  

 

Estudos teóricos a respeito da leitura no mundo digital têm despertado 

pesquisadores de inúmeras áreas a respeito das novas potencialidades da leitura e da 

escrita nos novos suportes eletrônicos e nas múltiplas tecnologias de rede. Conceitos 

como multimodalidade (KRESS, 2000; MARTINS; MACHADO, 2011) e 
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hipertextualidade (SNYDER, 1996) têm sido frequentemente debatidos nas últimas 

décadas, com foco nos efeitos, coerções e contradições do mundo virtual e da 

textualidade eletrônica na formação de novas práticas de leitura. Imerso em um mundo 

altamente conectado a imagens, sons e múltiplas manifestações da escrita, o leitor tem 

seus hábitos cotidianos e modos de leitura significativamente alterados, enfrentando um 

processo ressignificação tanto do sentido do texto quanto de si próprio. As novas 

ferramentas eletrônicas oferecem agilidade, simultaneidade e versatilidade em espaços 

virtuais onde o significado, a apreensão e a produção do texto são ao mesmo tempo 

ampliados e mutilados. O hipertexto, por exemplo, traz simultaneamente a ideia de 

ligação exploradora e caos labiríntico; na cadeia não linear de possibilidades por ele 

oferecida, o leitor pode facilmente perder o foco e sua energia reflexiva, transformando 

sua pretensa autonomia em dispersão e superficialidade. 

Não há dúvidas que os atuais suportes de leitura, com seus softwares e 

conectividade, viabilizam novos modos de enriquecimento da leitura, da escrita e da 

construção do conhecimento. Um tablet, um notebook ou um smartphone abrem 

diversas possibilidades epistemológicas a seu usuário, não apenas pela quantidade de 

informação que disponibiliza, mas também pela qualidade de recursos que oferece para 

uma melhor apreensão sensorial e cognitiva dos textos lidos. Com os dispositivos 

digitais, é possível, por exemplo, ampliar o tamanho do texto na tela, localizar partes 

específicas com alguns cliques, buscar imediatamente o significado de vocábulos 

desconhecidos, traduzir palavras estrangeiras, pesquisar dados, fotos ou vídeos de 

personagens ou lugares citados, entrar em contato com outros leitores para troca de 

comentários ou dúvidas, enfim, dezenas de ações que tornam o processo de leitura mais 

ativo, enriquecedor e até divertido. Processo pelo qual leitura e escrita se tornam ainda 

mais interligados, visto que são partes de um amplo processo de movimentos resultantes 

da busca e interatividade. 

Deve-se, contudo, chamar atenção ao fato de que a simples disponibilidade de 

uma tecnologia não a avaliza para a realização de transformações qualitativas de larga 

escala. Tampouco seu uso constante aprimora necessariamente habilidades cognitivas 

esperadas, como, por exemplo, o caso da leitura acima citado: o fato de haver recursos 

tecnológicos para o aperfeiçoamento da leitura não implica uma imediata mutação 

qualitativa desta. São contundentes as inúmeras pesquisas e debates acerca dos desafios 

e contradições da leitura no mundo digital (LÉVY, 1996, CHARTIER, 2002, 

ZILBERMAN; LAJOLO, 2009, ECO, 2010, CARR, 2011; CASTELLS, 2013), estudos 
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esses que despertam instigantes considerações acerca da força de atuação do universo 

tecnológico na cognição humana e sobre as contradições engendradas por esse universo. 

Diante dessas transformações, a literatura pode desempenhar um importante 

papel formativo capaz de ampliar tanto habilidades de leitura e escrita quanto a 

capacidade de compreensão da experiência humana. No universo virtual, onde 

frequentemente testemunha-se a superficialidade, a fragmentação alienada do saber e a 

fluidez irrefletida de atos e pensamentos, a literatura pode atuar como um poderoso 

instrumento de construção de subjetividade, sendo capaz de instaurar percepções mais 

profundas sobre a realidade em geral e, principalmente, a respeito dos novos sentidos 

protagonizados pelas atuais tensões trazidas pelas tecnologias de rede. 

É baseando-se nessas premissas que este trabalho será desenvolvido, tendo como 

foco a relação entre leitura, escrita e interatividade como elementos essenciais de 

potencialização do processo formativo viabilizado pela experiência literária no mundo 

digital. Objetiva-se discutir aqui o valor da literatura na promoção de novas formas de 

sociabilidade e da sociabilidade como meio de progredimento das habilidades de leitura 

e cognição e de estímulo para o (re)conhecimento do literário. Será apontada neste 

estudo a intrínseca interdependência entre a leitura e a escrita no desenvolvimento do 

pensamento reflexivo e da própria subjetividade a partir da literatura, bem como as 

contradições presentes no uso das tecnologias de rede, caracterizado tanto 

superficialidade quanto por interações que viabilizam o enriquecimento das práticas de 

leitura. 

 

As imposições do universo virtual e as possíveis contribuições da literatura 

 

A ideia de superficialidade na leitura em rede tem sido amplamente focalizada 

por Carr (2011), cujos estudos e argumentos demonstram uma intensa influência da 

internet nos hábitos mentais de seus usuários, provocando principalmente radicais 

alterações nas formas de apreensão e divulgação da informação. Carr reconhece as 

imprescindíveis conquistas trazidas pelas tecnologias de rede, assim como uma 

irreversível dependência da internet no mundo contemporâneo. O autor, no entanto, 

ressalta que a poderosa força de atuação da rede tem um preço: a imposição de modos 

leituras que não favorecem a reflexão e a elaboração de conceitos mais complexos. Carr 

argumenta que o aumento das horas on-line tem impactado extensamente a capacidade 

de concentração em leituras de textos maiores que exigem maior articulação dialógica 
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entre conteúdos. A não linearidade e a rapidez, mais do que uma nova forma de ler, 

seriam também indícios de perdas ocasionadas pela rede, transformações essas 

causadoras de novos padrões de pensamento e ações que favorecem a superficialidade. 

Essa discussão sofre os efeitos negativos da tecnologia já havia sido explorada 

pelo filósofo canadense Marshall Mcluhan na década de 1960, tendo encontrado 

repercussão em recentes estudos de outros pensadores (LÉVY, 1996; CHARTIER, 

2002, ECO, 2010, CASTELLS, 2013). Mcluhan compreendia a tecnologia como uma 

extensão do ser humano, capaz de provocar essenciais mudanças nos sentidos e nas 

estruturas mentais de percepção. O autor denuncia em sua obra o perigo de 

entorpecimento mental ocasionado pelo uso da tecnologia, assim como a aceitação dócil 

de imposições que tornam o ser humano altamente dependentes e condicionados: 

“Incorporando continuamente tecnologias, relacionamo-nos a elas como 

servomecanismos.” (MCLUHAN, 1964, p. 64).  Ao apresentar sua proposta de 

definição do virtual e de reflexão sobre inserção deste nas práticas sociais, Lévy (1996) 

explica que a virtualização não ocasiona transformações apenas na comunicação e na 

informação; ela afetaria amplamente os corpos, a econômico, a sensibilidade e o 

exercício da inteligência. O pensador enfatiza o poder desestabilizador da revolução 

virtual, capaz de provocar um vertiginoso movimento de heterogênese nos modos de 

ser, principalmente nas modalidades comportamentais coletivas. Se de um lado o virtual 

potencializa fecundos processos de criação e compartilhamento integrativo, por outro, 

instaura novas mutações de identidade que precisam ser amplamente analisadas, sob a 

pena de se perder o entendimento dos inovadores destinos das novas subjetividades 

reorganizadas pelas inovações do mundo digital.  

No campo da leitura ou da história da leitura, Chartier (2002) apresenta uma 

intrigante imagem da “morte do leitor” ao discutir as novas modalidades de inscrição e 

transmissão de textos advindos da revolução ocasionada pelo nascimento e uso do livro 

eletrônico. O historiador questiona a capacidade do livro eletrônico em produzir 

imediatamente novos leitores, argumentando que historicamente as revoluções das 

técnicas não implicam uma rápida mutação na ordem das práticas. Embora utilize 

essa imagem da “morte do leitor”, o pesquisador não possui uma visão catastrofista 

sobre o fim do livro impresso ou sobre uma redefinição pessimista das futuras práticas 

de leitura. Suas reflexões alertam, contudo, ao fato de que as inovadoras modalidades 

tecnológicas de constituição e comunicação do conhecimento podem facilitar a 
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acomodação intelectual ou a dispersão interpretativa, afetando negativamente 

construção e a preservação de saberes: 

 

Assim como a presença da internet em cada escola não faz 
desaparecer por si mesma as dificuldades cognitivas do processo da 
entrada do escrito (cf. Ferreiro, 2001, p. 19), também a comunicação 
eletrônica não transmite por si mesma o saber necessário à sua 
compreensão e utilização. Pelo contrário, o leitor-navegador do digital 
corre o grande risco de perder-se totalmente em arquipélagos textuais. 
(CHARTIER, p. 120-121).  

 

Constatação parecida com a de Eco (2010) ao alertar sobre a importância da 

escolha crítica de conteúdos confiáveis na internet, habilidade essa que depende tanto da 

qualidade de leitura quanto de conhecimentos adquiridos durante a vida. Para Chartier, é 

fundamental compreender as contradições presentes nas novas práticas de leitura, bem 

como as novas condições impostas pela textualidade eletrônica, uma vez que as 

múltiplas mudanças das técnicas convocam questões essenciais sobre as mutações da 

sociedade e do papel do saber nas redefinições culturais da realidade.   

Como resposta aos impactos negativos da tecnologia no ser humano, Mcluhan já 

expressava uma interessante posição a respeito da relação entre arte e consciência 

social: “Nenhuma sociedade teve um conhecimento suficiente de suas ações a ponto de 

poder desenvolver uma imunidade contra suas novas extensões ou tecnologias. Hoje 

começamos a perceber que a arte pode ser capaz de prover uma tal imunidade.” 

(MCLUHAN, 1964, p. 84). Para Mcluhan, o artista é indispensável para o entendimento 

da vida das formas e das estruturas criadas pela tecnologia elétrica; o artista seria um 

indivíduo adiante de seu tempo, capaz de captar antecipadamente os impactos culturais 

da tecnologia e, assim, neutralizar a “violência” desta com plena consciência. Seria um 

indivíduo de “consciência integral” cuja obra interviria a favor da sociedade e da 

sobrevivência desta, revelando e corrigindo ações e conhecimentos de seu tempo. 

Portanto, para Mcluhan, a arte, em especial a literatura, mais do que entretenimento ou 

distração, é um instrumento de libertação das consequências psicológicas e sociais de 

uma nova tecnologia, capaz de agir como resposta profética ou conscientizadora das 

perdas provocadas pelo tecnológico nos sentidos humanos:  

 

Tenho curiosidade em saber o que aconteceria se, de repente, a arte 
começasse a ser vista tal como é, ou seja, informação exata para 
reordenação das mentes, no sentido de antecipar o próximo golpe que 
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nos será vibrado pelas nossas faculdades projetadas para fora. 
(MCLUCHAN, 1968, p. 86)  

 

O valor do literário como ferramenta de compreensão crítica da realidade foi 

recentemente discutido por Todorov (2009), que defende veementemente uma 

indiscutível e forte relação entre literatura e mundo, o que possibilitaria à literatura um 

papel essencial como presença catalizadora de revelação do mundo e do próprio 

humano. Para Todorov, a literatura permite ao leitor maior entendimento da condição 

humana no contato com o diverso; permite, ao mesmo tempo, a ampliação do 

conhecimento do mundo psíquico e social e o contato com uma experiência 

transfiguradora de sentidos à vida. Na visão do pensador, o literário viabiliza a 

descoberta de si pela alteridade, instituindo novos modos de ser a partir da 

intensificação de novos vínculos da consciência, a partir de um inesgotável diálogo 

capaz de integrar novas verdades partilhadas por outros seres humanos. 

A respeito das citadas posições a respeito do papel formativo da literatura, cabe 

questionar que, assim como as novas tecnologias por si não realizam necessariamente 

mudanças positivas de amplo escopo, a leitura de um texto literário também não é 

sempre transformadora. Hoje, o acesso a textos literários é indubitavelmente maior do 

que há dez anos. Isso não significa, contudo, que se lê literatura (clássica ou não) de 

forma mais profunda, como desejaria Mcluhan ou Todorov. Atualmente, os dispositivos 

digitais viabilizam múltiplas formas de vivência da experiência literária pelo hipertexto, 

pela multimodalidade e pela interatividade; ainda sim, há um significativo afastamento 

de modos de leitura mais atentos e associativos, mesmo em textos literários. Surge então 

a pergunta: o que pode a literatura? 

 

Considerações finais 

 

A pergunta “O que pode a literatura?” é o título do penúltimo capítulo do livro 

de Todorov, A literatura em perigo, e serve como ponto inicial para a presente 

discussão propositiva acerca do papel formativo do literário diante das múltiplas 

contradições impostas pelo ininterrupto avanço das novas tecnologias do universo 

virtual. Trazer essa pergunta à baila a partir das contribuições de Todorov, no contexto 

de discussão das atuais transformações da leitura e da escrita no mundo digital, 

proporciona uma relevante possiblidade de reflexão a acerca da relação entre literatura e 
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interatividade. Para Todorov (2009, p. 76), a literatura aproxima os seres humanos uns 

dos outros, sendo capaz de provocar, a partir dessa aproximação, uma rica 

transformação interior construtora de horizontes mais amplos no pensar e no 

sentir:  “Pensar e sentir adotando o ponto de vista dos outros, pessoas reais ou 

personagens literários, é o único meio de tender à universalidade e nos permite cumprir 

nossa vocação.” (TODOROV, 2009, p. 82).  No contexto das novas tecnologias de rede, 

essa possiblidade do texto literário pode ser também uma nova forma de aproximação 

ou reaproximação do leitor de suas habilidades de leitura contemplativa e de construção 

autônoma do pensamento reflexivo. 

Os dispositivos digitais e a internet podem realmente enriquecer a leitura e servir 

de estímulo para instigantes aventuras epistemológicas. O mesmo pode ser dito em 

relação à literatura: na rede, são incontáveis as formas de busca, contato, produção e 

compartilhamento que permitem ao leitor uma vívida experiência de leitura e escrita do 

literário. No entanto, é importante ressaltar que a potencialização protagonizada pelos 

dispositivos digitais e pela internet estão associadas, principalmente a uma ativa 

participação humana nesse processo. Por esse motivo, que aceitação da ideia do papel 

formativo/transformador da literatura implica necessariamente a aceitação da 

importância da interação humana nesse processo. No caso das tecnologias de rede, a 

palavra-chave é interatividade. 

No que se refere à literatura, a interatividade aqui valorizada não é aquela restrita 

às rápidas e superficiais ações de compartilhamento. Na rede, a leitura do texto literário 

pode se tornar um acontecimento, um projeto interpessoal de ricas trocas de experiência 

de leitura e criatividade. Mais do que possuir amplo acesso a textos ou novas 

ferramentas de leitura, é imprescindível ter pessoas interagindo para a construção 

conjunta de sentidos a partir da literatura. Pessoas que tornem a leitura do outro um 

desafio de novas percepções, que provoquem estímulos e despertem novas estratégias 

de interpretação. Conforme defende Chartier, a leitura não precisa ser apenas uma 

prática silenciosa e solitária: ela pode ser um modo de “multiplicar as ocasiões e as 

formas de tomar a palavra ao redor do patrimônio escrito e da criação intelectual e 

estética.” (CHARTIER, 2002, p. 121) Vale mencionar aqui também as considerações de 

Lévy (1996), que ressalta a indispensável participação da subjetividade humana nos 

movimentos de indeterminação e precisão de sentido na virtualidade. O pensador 

destaca também o valor do coletivo no desenvolvimento de conhecimentos, valores e 

ferramentas transmitidos culturalmente; para Lévy, a comunicação assistida pelo 
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computador, mediada pelas redes digitais, constituem novas formas de inteligência 

coletiva fundadas na reciprocidade e no respeito das singularidades. 

Uma possível resposta aos desafios suscitados pelas práticas de leitura 

superficiais e fragmentadas é o uso das tecnologias digitais para promover uma 

sociabilidade a partir da literatura. Hoje, é possível trocar pensamentos ou tirar dúvidas 

sobre um livro em chats, fóruns ou clubes de leitura on-line; pode-se participar de 

palestras ou debates por meio de aplicativos ou programas específicos, visualizando e 

interagindo com os participantes ao vivo; a partir da leitura de um determinado gênero 

literário, pode-se, por intermédio de sites e aplicativos, criar versões alternativas de um 

enredo, sequências ou paródias; é possível também, pelas redes sociais, criar grupos de 

compartilhamento de livros e construção conjunta de resenhas com objetivo de agregar 

mais leitores interessados em determinados temas. Enfim, por meios e participantes 

diversos, a leitura do texto literário, sendo ele canônico ou não, se tornaria de fato uma 

experiência de descoberta do outro, promovendo a reorganização de representações, 

estruturas cognitivas e emoções. Seria por intermédio de uma rica interatividade 

produtiva que a literatura se tornaria uma eficaz ferramenta de promoção do pensamento 

reflexivo e de uma fundamentada autonomia crítica e criativa. 

É preciso chamar atenção ao fato de que a interação dinamizada pelas 

tecnologias de rede envolve tanto a leitura quanto a escrita. As ações mediadas por essas 

ferramentas tornam as duas habilidades ainda mais interdependentes e abrem espaço a 

uma profícua reciprocidade de ampla influência qualitativa. Ou seja, tanto a leitura pode 

aprimorar habilidades de produção escrita, quanto a escrita pode contribuir para o 

aperfeiçoamento de práticas de interpretação contemplativa. É por isso que uma 

discussão a respeito das possibilidades estratégicas de desenvolvimento das habilidades 

de leitura pela interatividade precisa abranger também reflexões sobre o papel da 

produção escrita na construção do sentido. Esta não é apenas um adendo, um anexo 

parcialmente conveniente da atividade interpretativa: na sociabilidade reverberada pela 

rede, as práticas de escrita são também pilares essenciais de estruturação do pensamento 

e de desenvolvimento cognitivo. São essas práticas que mobilizam os sentidos do 

literário, assim como viabilizam a consolidação mnemônica da experiência de leitura e 

o exercício da criatividade e das associações intertextuais. 

Portanto, interatividade, leitura e escrita são quase inseparáveis no universo 

virtual. Diante desse fato, um processo formativo tendo a literatura como eixo propulsor 

deve considerar as possíveis formas de integração desses três elementos. Ainda, torna-se 
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fundamental localizar, criar ou reinventar agentes integradores ou facilitadores capazes 

de que incitar e mediar a sociabilidade e a reflexão a partir do texto literário. Agentes 

com a capacidade de reunir o diverso, o distante e disperso, suscitando interações 

promotoras de contínuos compartilhamentos de conceitos, sentimentos, experiências e 

informações que permitam paralelamente uma autoavaliação das práticas de leitura e 

escrita.  

 Finalmente, cabe enfatizar ainda que as propostas aqui apresentadas sobre o 

papel formativo da literatura e sua relação com a interatividade não estão circunscritas à 

textualidade eletrônica: a mediação formativa impulsionada pelas tecnologias de rede 

não deve prescindir do uso das publicações impressas, que possuem um importante 

valor sociocultural que não pode ser ignorado. O mundo digital e as tecnologias de rede 

podem ser promotores de uma permanente e rica convivência entre as duas 

textualidades, visto que cada uma tem sua forma de contribuição para o aprimoramento 

das habilidades de leitura e escrita. O que importa de fato é o encontro (real ou virtual), 

o desvelamento e o interesse pela vida presente nos livros, principalmente fora deles. 
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PROGRAMA CIRCUITO, TV CULTURA DO PARÁ: 
CRÍTICA DE ARTE E JORNALISMO CULTURA 

 
Joel Cardoso (UFPA) 

Ana Paula Andrade (UFPA) 
 

RESUMO 

O presente trabalho faz uma análise da construção conceitual de matérias do programa Circuito, 
exibido pela TV Cultura do Pará. Este é um programa segmentado no campo da arte, que surge 
com a proposta de dar visibilidade ao cenário artístico paraense com  uma abordagem mais 
aprofundada desta temática. Será que a meta está sendo cumprida? A partir de leituras sobre 
Crítica da Arte e Jornalismo Cultural e de autores como Argan e Piza, analisaremos matérias 
sobre literatura, cinema, teatro e artes visuais veiculadas, para verificar se questões como por 
exemplo: contextualizações históricas, relação da obra com o artista e processos criativos, são 
consideradas na construção da informação sobre arte no programa Circuito. Também são 
observados os canais de comunicação para aproximação com o público, pois além da televisão, 
o Circuito também está nas mídias sociais, uma maneira de expandir a visibilidade da arte 
produzida no Pará, neste ponto analisaremos como se dá esta divulgação nas redes e se há 
alguma adaptação da informação para a internet. 

PALAVRAS-CHAVE: Televisão. Arte. Literatura. Texto jornalístico. Novas mídias. 
 

O Programa Circuito 

 O Circuito é um programa de TV produzido e exibido pela TV Cultura do Pará, 

emissora de televisão pública estadual. O programa começou a ser concebido no 

segundo semestre do ano de 2014. Em Junho de 2015, completamente estruturado em 

conceito e formato, ele foi colocado no ar. A linha editorial do programa contempla a 

arte, em todas as suas representações, como informação principal. E o grande desafio do 

projeto é utilizar a televisão- meio de comunicação de massa que tem por natureza a 

pasteurização dos discursos e conteúdos- para dar visibilidade e aprofundamento a 

pautas referentes ao cenário de arte paraense. A estruturação conceitual do Circuito 

surge alicerçada em reflexões e cruzamentos sobre conteúdos de Crítica de Arte e de 

952

MUSEU1076
Pencil



2 
 

Jornalismo Cultural, propondo-se um caminho a ser seguido na construção de 

informações sobre arte pelos veículos de comunicação televisiva. 

Arte e Televisão: uma parceria com benefícios para o público 

 O valor artístico de um objeto, representado em sua mensagem, é a forma em 

que é constituído, apresentado. Estas formas valem como significante das obras no 

momento em que uma consciência atribui significado a elas. Para Argan (1994), “uma 

obra de arte é uma obra de arte apenas na medida em que a consciência a recebe e julga 

como tal”. 

 Ainda hoje a arte tenta romper as barreiras e desmistificar a imagem elitista, de 

um campo complexo e difícil de entender, distante da realidade, algo escondido em 

museus, teatros e galerias. Arte não é só para acadêmicos, artistas e críticos: destina-se à 

sociedade. Afinal, está ligada à história da humanidade e suas conquistas, à natureza 

humana e seu simbolismo, à herança cultural dos grupos e ao desenvolvimento 

individual das pessoas. Para Costa (2004), despertar a intuição artística, desenvolver as 

suas formas de expressão e ampliar nossa capacidade de absorvê-la está relacionada 

intimamente com o despertar de nossa humanidade. 

 A arte é para sociedade tanto quanto nasce da cultura social. Surge de reflexões e 

experiências dentro de uma dada cultura e propõe a libertação de olhar a realidade sob 

novas perspectivas. 

A arte se manifesta nas culturas ou nas camadas culturais que, em 
qualquer tempo ou lugar, fundamentam a realidade social, sempre e 
tão só no contexto de uma ética dos valores, isto é, de uma concepção 
da vida como trabalho produtivo, das relações humanas como 
intercâmbio de experiências, da política como dialética de autoridade 
e de liberdade. Em toda a sua história, a arte sempre se encontra no 
polo oposto do poder carismático e do dogmatismo político. Mesmo 
quando se apresenta normalmente sujeita a um poder despótico, 
faraônico, resgata e realiza em si, em seu fazer-se, a liberdade negada 
pelo sistema. (ARGAN, 2005, p. 42) 

 Para Costa (2004), nós nos tornamos mais humanos quanto mais próximos da 

arte nos colocamos. As conquistas do homem contemporâneo passam pela consciência 

do incalculável valor da arte, um patrimônio que nos identifica, aproxima e universaliza. 
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 A sensibilização para a arte precisa ser exercitada. Principalmente em regiões 

com baixos investimentos, incentivos e procura do público para a arte – como, no caso, 

o estado do Pará.  

 É no ato de leitura das obras que o homem se familiariza com as linguagens. 

Mais do que na escola e nos livros, é nas galerias, teatros, museus, ou onde estiver a 

obra estética, que os olhares são construídos. A obra de arte pede público, a 

comunicação pode ser realmente social e contribuir para levar a população aos espaços 

destinados às artes. A TV pode, além de promover o universo da arte, contribuir para a 

sensibilização do público. 

 A busca por abrir janelas dentro dos veículos televisivos, que possam dar 

visibilidade para informações sobre arte, é também uma tentativa de valorização dos 

veículos, humanização do trabalho do jornalista e principalmente uma preocupação com 

o público, para que as mensagens que recebe sejam muito mais que “produtos 

enlatados” e possam contribuir para educação e informação do mesmo. A colaboração 

entre as duas áreas- Arte e televisão- pode levar a interações, de modo que haja um 

enriquecimento mútuo, com benefícios para a sociedade. (LE COADIC, 2004) 

A linguagem da Arte e a linguagem da TV 

 Qual o significado de uma obra de arte? Muitos. A interpretação de uma obra é 

múltipla, depende do ponto de vista sob qual é analisada, de quem a significa, do 

contexto em que ocorre a significação, entre outros fatores. 

 A obra de arte é uma mensagem, onde o artista se comunica com o mundo. Ela 

pode utilizar os mais variados signos, seja sonoro (música), visual (artes plásticas) ou 

linguístico (literatura), ou ainda um pouco de todos (teatro, dança). O certo é que estes 

signos se transformam em plurissignos, ou seja, em símbolos e estes exigem uma 

capacidade de abstração e imaginação humana para decodificação da mensagem 

artística. É uma realidade perceptível pelos sentidos e mediante a qual expressamos 

outra realidade. 

 Para interagir com a mensagem artística é necessário o contato com sua 

representação material, concreta. Em BONNEMASOU (2002), a forma, o tipo de 

pincelada, a repetição de elementos, o ritmo, a aliteração e tantos outros recursos são 
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capazes de prender a atenção humana em busca de compreender os sentidos da obra 

artística, ausentes ou metafóricos, ao invés de deter-se apenas ao sentido literal da obra. 

 Avaliando este contexto pelas funções de linguagem, em arte, haveria então uma 

ruptura entre a função referencial e a poética, já que o valor da arte está no signo e não 

no objeto. Diferentemente da referencial, é a função linguagem poética que se 

fundamenta no signo, o objeto não possui grande relevância. 

Eis que para desenvolver a sensação da vida, para sentir os objetos, 
para experimentar que a pedra é de pedra, existe o que se chama arte. 
A finalidade da arte é dar uma sensação do objeto como visão e não 
como reconhecimento; o procedimento da arte é o procedimento de 
singularização dos objetos e o procedimento que consiste em 
obscurecer a forma, a aumentar a dificuldade e a duração da 
percepção. O ato de percepção em arte é um fim em si mesmo e deve 
ser prolongado; a arte é um meio de experimentar o tornar-se do 
objeto, o que já se “ tornou” não importa para a arter. (Chklovski 
Apud BENNEMASOU, 2002, p.2) 

Nesta linguagem poética, voltada para o signo, a expressão literal ganha sentido 

metafórico, levando a polissemia na linguagem. Neste momento, separa-se 

essencialmente a linguagem da arte e a linguagem do sentido monossêmico, buscada 

nas matérias jornalísticas televisivas, que visam uniformizar as informações para que 

atinjam os mais variados públicos objetivamente. Na TV, o texto deve ser direto, 

objetivo, evitar frases intercaladas  e manter relação com a imagem. A palavra 

esclarece, a imagem mostra. Para escrever para jornais de TV aberta devemos, segundo 

Paternostro (2006) destacar algumas características deste meio, como: a informação 

visual que transcende idiomas; a instantaneidade, a informação é recebida no mesmo 

momento em que é emitida; o alcance, atingindo públicos variados; superficialidade; 

audiência e interesse comercial. Ao construir a matéria telejornalística, o repórter deve 

manter um raciocínio claro e coerente,contar uma  história com começo, meio e fim.  

A linguagem artística é bem diferente. Ela possibilita uma vasta possibilidade de 

significações. Quanto maior a capacidade de interpretação, associação e de correlação 

simbólica por parte do receptor, mais ricas são as significações e conotações da 

linguagem artística. O processo de interpretação desta linguagem se desenvolve em 

cadeia, quanto maior a vivência da arte, maiores as possibilidades de compreendê-la, 

mais intimidade se cria com o campo. A sensibilidade artística é desenvolvida no 

contato, na educação, no conhecimento das correntes estéticas e história da arte.  
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Para abarcar sua riqueza significativa, a leitura da obra deve, então, estar pautada em 

aspectos forma e conteúdo, abrangendo a dimensão técnico-formal, a simbólica e ainda  

contextual, esta última é referente aos elementos exteriores à obra como, por exemplo: 

História da obra, contextualização, correlação com escolas, história da arte, 

pensamentos, sociedade;  história do artista, biografia, seu percurso na arte; o olhar do 

artista sobre sua obra. 

Jornalismo Cultural x Crítica de Arte 

 As abordagens sobre Arte realizadas pela imprensa, em sua maioria são notícias. 

É considerada uma perda para o jornalismo a submissão ao cronograma de eventos 

culturais. A notícia, quase sempre, só acontece em lançamentos de filmes, livros, 

exposições. E o depois? Não se deve negligenciar os efeitos da obra. Qual foi sua 

verdadeira importância para a sociedade? Esta também deve ser uma informação 

repensada e repassada ao público. Mais que a notícia1, às vezes repassada quase como 

nos releases, é preciso pensar em reportagens2 e analisar contextos. 

O jornalismo que faz parte desta história de ampliação do acesso a 
produtos culturais, desprovidos de utilidade prática imediata, precisa 
saber observar esse mercado sem preconceitos ideológicos, sem 
parcialidade política. Por outro lado, como a função jornalística é 
selecionar aquilo que reporta (editar, hierarquizar, comentar, analisar), 
influir sobre tudo os critérios de escolha dos leitores, fornecer 
elementos e argumentos para a sua opinião, a imprensa cultural tem o 
dever do senso crítico, da avaliação de cada obra cultural e das 
tendências que o mercado valoriza por seus interesses, e o dever de 
olhar para as induções simbólicas e morais que o cidadão recebe. 
(PIZA, 2003, p. 45) 
 

O Jornalismo Cultural deve ser aberto e buscar a democratização das 

informações, sem menosprezar os possíveis temas a serem abordados. A cultura não é 

algo elitizado, não sob esta ótica banal de que conhecimento é para “eleitos” ou 

“privilegiados”. Elite para este deve ser o que há de maior qualidade em relação ao que 

é produzido, não interessam origens e classes sociais. Seja música pop, erudita, ou 

mesmo um filme hollywoodiano, é preciso olhar a pauta sem preconceitos e a abordá-la 

sem simplismo, maniqueísmo ou achismos – dentro deste último aspecto temos o juízo 

de gosto, característica tão inadmissível quanto a interpretação pessoal da obra, sem 

fundamentação; ou ainda confundir afinidades pessoais com avaliações estéticas. 
                                                           
1 Fato ou tema novo e relevante para a sociedade 
2 Aprofundamento de informações sobre determinado tema, com levantamento de conteúdo, entrevistas e 
busca de várias versões sobre o mesmo. 
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Temas eruditos podem ser tratados com leveza, assim como o entretenimento 

pode ir além do superficial. Para Piza (2011), ao longo da história, a cultura sempre 

demonstrou aspectos de entretenimento, isso mesmo, este gênero tão questionado se 

mostra bem próximo das representações culturais em vários momentos. Gregos 

acompanhavam teatro na era clássica, assim como a população brasileira acompanha, 

hoje, as novelas televisivas. Mozart e Beethoven lotavam óperas e eram famosos a 

ponto de dar autógrafos nas ruas. Dickens e Balzac eram lidos tanto por intelectuais, 

quanto pela classe média. Vários exemplos demonstram que não há porque desvincular 

esta característica de entretenimento do cultural. Não é papel do Jornalismo Cultural 

tentar romper a ligação entre ambos, mas sim o de identificar em obras e ideias o que 

vai transcender aos modismos e marcar, se tornar uma referência para gerações. 

Vale também ressaltar que no cenário de produções culturais, muito voltado para 

a indústria do entretenimento, o jornalismo cultural não deve se resumir a serviços. Ora, 

a matéria não deve existir só para anunciar um espetáculo. Literatura, dança, música, 

exposições, artes em geral, esses temas tão abrangentes e que por si só abrem outros 

universos de informações, não devem se resumir à agendas. Infelizmente, o cenário 

atual do jornalismo segue este modelo. A realidade é que uma matéria jornalística deve 

ser também encarada como um produto cultural que pode estimular o contato direto do 

público com os temas abordados e não apenas com os espetáculos. 

Em sua construção, o jornalismo cultural tem que seguir as velhas regras de um 

bom texto jornalístico, buscando clareza, coerência e agilidade. Também deve informar 

o leitor sobre as características gerais da obra, sua estrutura, sua linguagem, apontar sua 

história, falar de seu autor e da importância do mesmo, assim como os temas e 

percepções com que trabalha. E, principalmente, tem que ser um texto que demonstre 

criatividade e preparo intelectual para ir além do objeto analisado, usando-o para refletir 

sobre um aspecto da realidade. 

A objetividade jornalística não exclui boas metáforas, riqueza verbal e humor. 

Além dos padrões, o texto deve ser atraente, evitar adjetivações, hierarquizar 

informações, ser cauteloso na utilização de advérbios, evitar chavões, termos pomposos 

e clichês, e traduzir jargões e termos específicos da área ou tema abordados. 

Por fim, deve combinar ainda atributos como sinceridade e foco e ser uma peça 

cultural, trazer novidade e reflexão para o receptor, ser prazeroso por sua beleza, 

sagacidade ou argúcia.  
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Questionam-se as abordagens atuais do Jornalismo Cultural, para que este seja 

realizado com qualidade, sendo capaz de convidar e provocar o leitor a conhecer o 

novo, instigar através de novos pontos de vista. Mas tem uma outra importante questão 

a ser transposta: o alcance do jornalismo cultural à outros meios de comunicação, não só 

os impressos. Uma das principais mídias que poderia reforçar as temáticas culturais, 

principalmente por seu poder de visibilidade, é a televisiva. 

Com raras exceções em emissoras de TVs públicas e em canais de TV à cabo, os 

telejornais só abordam matérias culturais na morte de celebridades, grandes 

lançamentos ou em pautas recomendadas. As matérias são vistas como ideais para 

encerrar os telejornais, pela superficialidade e tom direcionado apenas ao 

entretenimento. Nem mesmo os grandes programas de reportagem, que abordam os 

mais variados temas, como saúde, natureza, crime, costumam abrir espaço para as 

temáticas culturais e artísticas. 

Repensar a importância das informações sobre cultura - em um país onde o 

orçamento para cultura não chega a 1%3, o mínimo recomendado pela Unesco4 - é 

reforçar as estruturas ligadas à cultura em todos os níveis, sejam eles nacionais, ou 

locais, dando visibilidade também aos autores e suas obras e instigando os receptores a 

um contato com as mesmas, contribuindo com a formação de público. 

Para uma abordagem completa da informação sobre Arte, é interessante buscar 

contribuições na Crítica de Arte. Neste contexto, ao abordar uma obra de arte, além de 

declarar se a ela tem valor artístico, tem que localizá-la espacial e temporalmente, 

também a coordenando com outras obras as quais está relacionada, explicando a 

situação em que foi produzida e suas consequências. 

Noutros tempos, os parâmetros do juízo de valor foram o belo, a 
fidelidade na imitação da natureza, a conformidade com certos 
cânones icônicos ou formais, o significado religioso, etc. Para nossa 
cultura, que se baseia na ciência e considera a história a ciência que 
estuda as ações humana, o parâmetro do juízo é a história.  
Uma obra é vista como obra de arte quando tem importância na 
história da arte e contribui para formação e desenvolvimento de uma 
cultura artística. Enfim: o juízo, que reconhece a qualidade artística de 
uma obra, dela reconhece ao mesmo tempo a historicidade. (ARGAN, 
1992, pgs. 18 e 19) 
 

No levantamento de informações sobre a produção da obra está também a 

compreensão do fazer artístico, de sua relação com seu criador. Cada artista pode 

                                                           
3 Dados de 2009 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. 
4 Organização das Nações Unidas para a Educação. 
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trabalhar com uma noção de estética particular, estando ligado à questões teóricas, ou 

apenas à sensibilidade. Ele pode criar depositando valor estético no fazer, no cuidado, 

na perícia, nas sensações, ou, diferentemente, identificando-se com uma ideia universal 

de arte criar sua obra por aproximação com estas ideias. Este é um dos princípios para 

sua compreensão, é preciso entender a obra a partir do artista que a criou, como a criou, 

em que circunstância e para quem.  

Se a arte é um dos grandes tipos de estrutura cultural, a análise da obra 
deve dizer respeito, de um lado, à matéria estruturada, de outro ao 
processo de estruturação. Em cada objeto artístico se reconhece 
facilmente um sedimento de noções que o artista tem em comum com 
a sociedade de que faz parte, sendo como a linguagem histórica e 
falada de que se serve o poeta. Acima dele encontra-se sempre uma 
camada cultural mais especificamente orientada e intencionada que 
poderia ser dita profissional. É o que Venturi chamou de gosto e que 
se compreende sobre a arte e as preferências artísticas, os 
conhecimentos técnicos, os modos convencionais de representação, as 
normas as normas ou as tradições iconográficas e, até mesmo certas 
predileções estilísticas geralmente comuns aos artistas do mesmo 
círculo cultural. Há, por fim, a última camada, cuja composição 
escapa à análise conduzida segundo modelos culturais determinados e 
que constitui a contribuição pessoal, inovadora do artista.” (ARGAN, 

2005, pg. 29) 
 

É este interesse pelos diversos detalhes da obra que fazem transcender ao 

conhecimento empírico, levando a proposições teóricas. Daí a importância de pesquisar 

o valor das obras, em que consistem, como são geradas, são transmitidas, são 

reconhecidas e usufruídas. 

Somando-se os conceitos utilizados pela Crítica de Arte aos conceitos utilizados 

pelo Jornalismo Cultural, chega-se conclusões sobre o que deve realmente ser 

observado em uma obra de arte para constituição de um texto que não reflita apenas as 

sensações de um contato que qualquer observador possa ter com a obra estética e sim 

uma visão profissional sobre o tema, mesmo que esta não venha de um jornalista 

especialista em arte.  

Na busca por um olhar especializado, os campos do jornalismo e da crítica 

cultural se encontram e algumas questões se tornam unanimidade. É o caso, por 

exemplo, da importância de análises contextualizadas com questões do presente e do 

passado, relacionando a obra com fatos históricos, com a história da arte, buscando as 

influências e conexões que ela traz com a arte produzida em outros períodos.  

Outra questão frisada por ambos é a necessidade de se conhecer o autor da obra, 

em uma biografia que aborde suas influências, seus objetivos com determinada criação, 
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além, claro, do sistema social e cultural em que foi produzida, ou seja, o cenário em que 

nasce. 

Os apontamentos aqui levantados serão utilizados para compreensão de como 

atua e do papel do Programa Circuito dentro do cenário paraense. 

 

A aplicação de conceitos no programa Circuito 

A compreensão sobre a mídia televisiva e suas características e comum uso para 

massificação de discursos, a compreensão da arte com sua carga polissêmica e a 

reflexão sobre conceitos de “crítica de arte” e de “jornalismo cultural” para uma 

abordagem mais aprofundada e coerente da informação sobre as obras artísticas são de 

fundamental importância para compreensão dos pilares que estruturam e influenciam o 

trabalho desenvolvido pelo programa Circuito.  

Primeiramente, para tratar de um objeto polissêmico, a simplificação do discurso 

pasteurizante da mídia é substituída pela tentativa de realizar um programa com 

temática especializada e com tempo maior para a emissão da mensagem sobre arte. 

Enquanto as matérias de TV mais comuns, veiculadas em programas jornalísticos tem 

um tempo aproximado de  um minuto e meio, no Circuito elas tem de dois minutos e 

meio a oito minutos e meio, dependendo do quadro. Esta é outra característica que luta 

contra a superficialidade de abordagens comuns na TV, a criação de quadros para o 

programa, foi pensada para dar visibilidade as várias expressões artísticas, 

democratizando o espaço. Na matéria principal, a equipe vai ao local onde a obra se 

desenvolve para mostrar técnicas, processos criativos, influências e contexto em que a 

obra é produzida. No segundo quadro, o Vitrine, a ideia é mostrar um produto artístico 

que possa ser consumido pelo público, como livros, CDs, cursos e outros projetos onde 

as pessoas possam participar. No quadro “Galeria”, o programa destaca o processo 

criativo do artista de uma forma sensível, colocando-o em diálogo direto com o público, 

adentrando suas ideias e pensamentos, dá espaço para artistas de variadas linguagens 

artísticas. Na sequência, realiza-se uma entrevista que pode chegar até a oito minutos e 

meio, aqui mostram-se trabalhos mais recentes e também um pouco da biografia do 

artista. O programa finaliza cedendo um espaço de até seis minutos para produções 

audiovisuais de artistas, que muitas vezes não tem espaço para veicular suas obras, aqui 

são exibidos desde curtas ficcionais até videodança, videoarte, ou videoclipes musicais. 
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As palavras incentivar, aprofundar e democratizar resumem o trabalho do 

Circuito dentro do cenário artístico paraense. A estrutura do programa e a linha editorial 

mostram sua busca incessante por aproximar a mídia televisiva do campo das artes com 

benefícios para o público - que recebe informações que muitas vezes não tem vazão nos 

outros canais de comunicação e ainda com boa qualidade de apuração e também estética 

diferenciada- e para os artistas, com visibilidade dos trabalhos e de ampliação do seu 

alcance a um público maior e mais diversificado. É, por fim, uma busca por fazer o 

campo da arte ficar mais valorizado, movimentado e fomentar a busca do público por 

frequentar os espaços dedicados a arte. 

Quanto as abordagens de conteúdo nos quadros, entrevista e matérias do 

programa, pesam os principais conceitos de bebidos na fontes do “Jornalismo Cultural” 

e da “Crítica de Arte”: 

- Não se fechar a agenda/cronograma de eventos, dando visibilidade a artistas e 

obras que não estejam apenas pautadas para os teatros e galerias, trazendo reflexões 

atemporais e conceituais para o público. Apesar disso, o serviço da agenda é importante 

para convidar e atrair o público para um contato direto com a arte, afinal o programa é 

somente um interlocutor, para isso, foi criado um interprograma “Circuito da Semana” 

que traz as informações básicas sobre os principais eventos e é exibida nos intervalos da 

programação da TV. 

- O texto construído para abordar as temáticas explora metáforas, riqueza verbal 

poesia e humor, tudo para torná-lo ainda mais atraente ao público. Este texto é escrito 

não só com palavras, mas também com imagens, afinal estamos falando de TV, logo a 

plástica das imagens, os enquadramentos, a iluminação e os efeitos de edição são 

cuidadosos e buscam tornar o programa agradável aos olhos, seduzindo o telespectador. 

- Pautas de gêneros e linguagens artísticas diferentes, não fazendo juízo de valor 

entre o que é de origem erudita ou popular. O programa é apenas um interlocutor, logo, 

não realiza crítica ou avaliação de obras. 

- Busca-se com frequência a  contextualização da obra, localizando-a espacial e 

temporalmente, mostrando suas referências e inspirações, revelando técnicas de 

produção e ainda sua relação com seu criador, a partir das reflexões do artista/criador, 

influências estéticas e biografia. 
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Dentre estas abordagens que realizam a espinha dorsal do programa Circuito, 

uma foi bastante desafiadora, como aprofundar as informações sobre obras literárias 

sem o suporte de imagens? Afinal, é difícil segurar um grande tempo de produção 

televisiva com apenas imagens de um livro. A tendência é cair na repetição de imagens 

e monotonia. Para isso, adaptou-se o quadro “Vitrine”, com arte de fundo realizada em 

chroma key5, trazendo não só imagens do livro, como do escritor e de suas referências. 

O artista fica em primeiro plano falando sobre a obra, enquanto estas imagens se 

deslocam no fundo. O quadro se tornou atraente, com edição dinâmica e atraente e tem 

uma repercussão muito boa junto ao público, tendo muitas visualizações e 

compartilhamentos, após o programa ser colocado no site da emissora e nas redes 

sociais. 

Aliás, a adaptação de conteúdo para internet e redes sociais corrobora com os 

objetivos principais do programa de incentivar e divulgar o cenário da arte no Pará. Essa 

visão veio desde sua estruturação. O programa foi dividido em quadros, justamente para 

que esses fossem posteriormente fragmentados, podendo ser publicados em pílulas na 

internet, facilitando o compartilhamento e visualizações das informações, pois pesquisas 

revelam que os internautas preferem conteúdos mais compactos e objetivos. Dessa 

forma, eles podem escolher os conteúdos de seu interesse, sem precisar visualizar um 

programa inteiro, que tem o tamanho total de 26 minutos na televisão, um tempo muito 

longo para a internet. 

O contato com os internautas permite o entendimento dos conteúdos que 

provocam maior interesse e de como está a aceitação do material criado pelo Circuito e 

ainda é um canal onde a equipe do programa recebe sugestões e pautas para as futuras 

matérias/quadros. 

 

Conclusão 

Em apenas um ano e meio de programa, o Circuito já se tornou uma referência 

no Pará na divulgação e abordagem dos conteúdos referentes ao cenário artístico do 

estado. Sendo procurado por artistas e pelo público, recebendo pautas, sugestões e 

                                                           

5 É uma técnica de processamento de imagens cujo objetivo é eliminar o fundo de uma imagem para 

isolar os personagens ou objetos de interesse que posteriormente são combinados com uma outra imagem 

de fundo. O efeito é utilizado em vídeos para substituir o fundo por algum outro vídeo ou foto. 

962

MUSEU1076
Pencil



12 
 

agradecimentos a cada nova edição do programa. É um dos programas mais visitados e 

visualizados no site e nas redes sociais da TV Cultura do Pará. 

Podemos atribuir esta boa repercussão a esta estruturação conceitual embasada 

em conhecimentos de “Crítica de Arte” e de “Jornalismo Cultural”, revelando que é 

possível usar a televisão como uma importante ferramenta de construção de mensagens, 

provocando a transmissão e o reconhecimento do trabalho dos artistas e estimulando e 

contribuindo com a ampliação e a formação de um público de arte. 
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UM PASSEIO NA LOJA DE 

AS NARRATIVAS DO CORPO AUTOFIC

Prof. Dr. Luiz Guaracy Gasparelli Junior (FAFIMA / FUNEMAC)

 

RESUMO: A rainha da França, Maria Antonieta (1755

(1854-1900) sempre fizeram de seus corpos objeto de uso político, tanto ela na corte de 

Versailles, como ele na Era Vitoriana, e produziram narrativas performáticas, em suas 

de criar uma possível autenticidade nas formas de ser, de se apresentar perante a sociedade e de 

se (re)configurar enquanto figuras de transição histórica. Nosso trabalho propõe refletir sobre o 

fazer biografemático, conforme os conceitos elabor

Câmara Clara”, e os estudos sobre performance e gênero, como meios de se pensar as 

perspectivas sobre o corpo, a identidade, a construção de uma possível autenticidade de si como 

narrativa e a obra de arte, todos em con

seres biológicos, temos, hoje, a possibilidade de lidarmos com uma mitologia 

personalidades históricas. Seja no cinema, música, literatura, e até mesmo em lojas de 

souvenirs, ou em seus túmulos, 

existência física e se imortalizaram numa convergência de paródias. E nenhum outro contexto 

possibilitaria tamanha potencialidade dos atributos de nossos personagens: o pós

que é, para o camp, ao mesmo tempo o berço e o templo de culto de pessoas que transitam entre 

mundos, narrativas e imagens de si mesmos. 

modos de ser, viver e expressar de Maria Antonieta e Oscar Wilde, pers

que hoje circulam em nossa sociedade, ao estabelecerem novos limites para os modos de pensar 

e agir a respeito de gênero, corpo, história, poder e política, incorporando à marginalidade de 

suas atitudes em suas devidas épocas, o char

 

PALAVRAS-CHAVE: Autoficção. Performance. Camp.

 

 Invoquemos, aqui, a memória daqueles que foram, são e serão nossos 

benfeitores, e como em libri 

eles. “Aqueles cujas memórias lembramos (...) aqueles de quem escrevemos os nomes 

para guardarmos na memória” 

materializem-se, assim, nos souvenirs

UM PASSEIO NA LOJA DE SOUVENIRS: MARIA ANTONIETA, OSCAR WILDE E 

AS NARRATIVAS DO CORPO AUTOFICCIONAL 

 

Prof. Dr. Luiz Guaracy Gasparelli Junior (FAFIMA / FUNEMAC)

A rainha da França, Maria Antonieta (1755-1793) e o escritor irlandês Oscar Wilde 

1900) sempre fizeram de seus corpos objeto de uso político, tanto ela na corte de 

Versailles, como ele na Era Vitoriana, e produziram narrativas performáticas, em suas 

de criar uma possível autenticidade nas formas de ser, de se apresentar perante a sociedade e de 

se (re)configurar enquanto figuras de transição histórica. Nosso trabalho propõe refletir sobre o 

fazer biografemático, conforme os conceitos elaborados por Roland Barthes, no livro “A 

Câmara Clara”, e os estudos sobre performance e gênero, como meios de se pensar as 

perspectivas sobre o corpo, a identidade, a construção de uma possível autenticidade de si como 

narrativa e a obra de arte, todos em confluência. Para além da existência de ambos, enquanto 

seres biológicos, temos, hoje, a possibilidade de lidarmos com uma mitologia camp 

personalidades históricas. Seja no cinema, música, literatura, e até mesmo em lojas de 

túmulos, a rainha e o escritor conseguiram ultrapassar os limites da 

existência física e se imortalizaram numa convergência de paródias. E nenhum outro contexto 

possibilitaria tamanha potencialidade dos atributos de nossos personagens: o pós-modernismo; 

, ao mesmo tempo o berço e o templo de culto de pessoas que transitam entre 

de si mesmos. Propomos, assim, em nosso trabalho, análises dos 

modos de ser, viver e expressar de Maria Antonieta e Oscar Wilde, personagens autoficcionais 

que hoje circulam em nossa sociedade, ao estabelecerem novos limites para os modos de pensar 

e agir a respeito de gênero, corpo, história, poder e política, incorporando à marginalidade de 

suas atitudes em suas devidas épocas, o charme nada discreto do camp. 

Autoficção. Performance. Camp. 

Quorum quarum querecolimus memoriam (...) quorum nomina 
ad memorandum conscripsimus (LE GOFF, p. 447)

Invoquemos, aqui, a memória daqueles que foram, são e serão nossos 

 memoriales, formulemos invocações em comemoração a 

eles. “Aqueles cujas memórias lembramos (...) aqueles de quem escrevemos os nomes 

para guardarmos na memória” (LE GOFF, p. 447), já inscritos na epígrafe deste artigo, 

souvenirs que compramos nas lojinhas de Versailles e na 
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1793) e o escritor irlandês Oscar Wilde 

1900) sempre fizeram de seus corpos objeto de uso político, tanto ela na corte de 

Versailles, como ele na Era Vitoriana, e produziram narrativas performáticas, em suas tentativas 

de criar uma possível autenticidade nas formas de ser, de se apresentar perante a sociedade e de 

se (re)configurar enquanto figuras de transição histórica. Nosso trabalho propõe refletir sobre o 

ados por Roland Barthes, no livro “A 

Câmara Clara”, e os estudos sobre performance e gênero, como meios de se pensar as 

perspectivas sobre o corpo, a identidade, a construção de uma possível autenticidade de si como 

Para além da existência de ambos, enquanto 

 dessas duas 

personalidades históricas. Seja no cinema, música, literatura, e até mesmo em lojas de 

a rainha e o escritor conseguiram ultrapassar os limites da 

existência física e se imortalizaram numa convergência de paródias. E nenhum outro contexto 

modernismo; 

, ao mesmo tempo o berço e o templo de culto de pessoas que transitam entre 

Propomos, assim, em nosso trabalho, análises dos 

onagens autoficcionais 

que hoje circulam em nossa sociedade, ao estabelecerem novos limites para os modos de pensar 

e agir a respeito de gênero, corpo, história, poder e política, incorporando à marginalidade de 

 
quorum nomina 

(LE GOFF, p. 447) 

Invoquemos, aqui, a memória daqueles que foram, são e serão nossos 

, formulemos invocações em comemoração a 

eles. “Aqueles cujas memórias lembramos (...) aqueles de quem escrevemos os nomes 

(LE GOFF, p. 447), já inscritos na epígrafe deste artigo, 

que compramos nas lojinhas de Versailles e na 
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National Portrait Gallery. Que encontremos, em cada um dos produtos, a memória de 

nossos ancestrais mortos, para acharmos quem somos, quem queremos ser. E que as 

narrativas sobre eles produzidas, através do imaginário coletivo, nos sirva como liturgia 

dessa invocação. 

Se o drama, o fim trágico, a morte e todas as agruras desses processos levam-nos 

a crer no fato de que as memórias que temos dos falecidos fazem deles pessoas 

melhores, o senso comum existe para nos respaldar. Projetamos, ainda mais, naqueles 

que morrem de forma trágica e dolorosa, uma aura de abnegação do corpo em favor do 

espírito. Constituímos aos que partiram uma esperança luzidia, uma projeção de 

bondade, de martírio, até. E por quê?  

Talvez o ser humano tente, através dos que já morreram, resgatar algum vínculo 

com sua própria ideia de ancestralidade, tente também estabelecer na imagem dos 

mortos – dos seus mortos, de todos os mortos! - a vida imanente, e representar, pela 

memória, as figuras que encaixamos como sendo de todos nós.  E quando essa projeção 

pós-morte está associada a figuras emblemáticas de determinados contextos sócio-

histórico-culturais, de personalidades de reconhecida influência em algum âmbito, há a 

potencialização de todos os atos que indicam a representação social do falecido como 

arauto de alguma batalha cultural, um lutador corpo-a-corpo, que vence ao entregar sua 

carcaça aos párias e seu espírito, à posteridade. 

Pensemos para além dos meandros biográficos. Pois se os retalhos biográfico-

biografemáticos das duas personagens históricas nos povoam até hoje, é porque em 

algum lugar da memória coletiva ambos se fizeram efetivamente inscritos. 

Materializando-se como narrativas sociais, extrapolaram a noção de indivíduos para 

assumirem representações sociais e elementos de transição histórica. Enquanto vivos, 

eles foram ativos em seus contextos, refletindo, discutindo e alterando padrões de 

comportamento. Apregoavam, através do status quo que ocupavam, novos paradigmas 

sociais. Como meio de reflexão acerca de tais ações, pensemos em ambos como 

performers. E para tal, antes de aprofundarmos essa hipótese, é necessário entender a 

performance, segundo Renato Cohen (2002), como uma atuação pessoal, não uma 

encenação, esta que nos remeteria a uma perspectiva mais teatral. Além disso, a 

performance é uma linguagem híbrida, que se coloca entre a plástica e a cênica, pois 

tem as características da primeira e tem a segunda como finalidade. Sendo um 

happening, o ato performático é acontecimento, ocorrência, evento, além do mais, “(...) 
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aplica-se essa designação a um espectro de manifestações que incluem várias mídias” 

(p. 43). 

A performance, então, se afastada do universo das artes e entendida como ação 

cotidiana, é um evento em que nos manifestamos, a todo instante, para expressarmos 

nossas supostas individualidades. Ao performatizarmos, desenvolvemos diversos “eus” 

conforme os contextos nos solicitam. E o instrumento para atuarmos nossa performance 

de cada dia, soa-nos óbvio, é o corpo. Suporte e meio em si mesmo, é nele que 

inserimos nossas vontades de projetar e introjetar quem, como, quando e onde somos. 

As relações de dentro e fora, nesse caso, não funcionam. O corpo (biológico, mas 

principalmente cultural e social) agrega a ele não apenas marcas próprias, mas adere 

elementos que complementam sua funcionalidade. O que há dentro há fora, assim como 

o externo está, também, no interno. São limites que não existem na confluência do ato 

performativo; imbricam-se. 

À persona grega, as máscaras que fazemos nas relações com o outro, conosco e 

com o mundo servem-nos de meio para acrescentarmos mais um marco para nossas 

reflexões: a autoficção. Se a performance é estruturada e acontece através do corpo, que 

a serve de suporte e fim, a autoficção é o resultado identitário dessa atuação. É, também, 

o processo de constituição do eu em busca de autenticidade, através das possibilidades 

culturais, sociais, históricas e biológicas a que o indivíduo está submetido. E como 

pensar em Maria Antonieta e Oscar Wilde, senão como performers, seres 

autoficcionais? Mas e seus corpos, como objetos fundamentais da performance, se a 

atuação é um ato em processo presente? Falamos de mortos, sequer temos um registro 

filmado – quem dera – dos dois. Recolhemos, então, retalhos; biografemas que se 

juntam para formar uma energia mítica, imaginária, um fazer que parte do arquetípico 

para se tornar simbólico. Resta-nos, agora, uma conversa com esses mortos. 

 Vivos até hoje, enquanto memórias sociais, temos as projeções fantasmáticas de 

dois responsáveis pela proliferação do que Susan Sontag delimitou como camp. 

Conceito arbitrário (algum conceito assim não é?), traz à baila um universo de poses, 

artificialidade e feminilidade. Moe Mayer (2002) ainda o aprofunda, nos dias atuais, 

como movimento intensamente político, de caráter social e que inscreve os diversos 

nichos de gênero como fenômenos culturais de grande envergadura nas relações sócio-

econômicas. Acreditamos que a junção de ambas as visões teóricas sobre o camp – 

excluímos, apenas, o tom apolítico apregoado por Sontag – é o que mais enraíza a 

memória performática de Maria Antonieta e Oscar Wilde na contemporaneidade. E, cá 
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entre nós, o que nos acrescentaria simplesmente pensar nessas duas personalidades 

estanques no passado, se não nos ressoassem, até hoje, com grande potência, suas 

mitologias? O universo do camp, nesse contexto, é de grande valia para agregarmos os 

valores sociais dos séculos XVIII e XIX, na França e Inglaterra, respectivamente, com 

as engrenagens sócio-culturais da atualidade ocidental, capitalista. Tanto que hoje há 

quem, algum desavidado, associe esta ou aquela primeira-dama à Maria Antonieta, por 

exemplo. Blasfêmia contra a rainha, mas perdoável pelo mito. 

Ao absorvermos em nossas máscaras pessoais o que outros projetaram, mesmo 

há tanto tempo, reescrevemos as narrativas biográficas daqueles que queremos ter um 

pouco dentro de nós. Ao assumirmos que os mortos, nossos mortos, estão sempre 

presentes em pequenas ações, abrimos janelas sociais para expormos o que adaptamos 

deles, em nossas próprias narrativas. O que foi construído, na memória coletiva, a 

respeito de Antonieta e Oscar já extrapolou o que fora documentado a respeito deles, 

restando, de fato, as narrativas, as pressuposições e eventos, coletivos ou privados, em 

sua homenagem. O que ocorre, conforme nos orienta Le Goff (1990), é que: 

(...) pesquisa, salvamento, exaltação da memória coletiva não mais nos 

acontecimentos, mas ao longo do tempo, busca dessa memória menos nos 

textos do que nas palavras, nas imagens, nos gestos, nos ritos e nas festas; é 

uma conversão do olhar histórico. Conversão partilhada pelo grande público, 

obcecado pelo medo de uma perda de memória, de uma amnésia coletiva, que 

se exprime desajeitadamente na moda retro, explorada sem vergonha pelos 

mercadores de memória desde que a memória se tornou um dos objetos da 

sociedade de consumo que se vendem bem. (p. 472) 

 

 O que a sociedade de consumo fomenta, para depois serem apropriados pelos 

consumidores, são justamente as palavras, imagens, gestos de nossos dois personagens. 

Por traduzirem, hoje, o camp, ambos são objetos de consumo e projetam em quem os 

consomem as imagens a que remetem. Quando compramos algum produto que tenha a 

insígnia de Maria Antonieta, levamos junto não apenas o epíteto de rainha da França, 

mas principalmente o modo de vida dela, o mitológico produzido, quando compramos 

um romance de Wilde, ou algum produto que ostente algum de seus aforismos, 

assumimos seu wit. 

O cinema, veículo mais potente do século XX na produção de imagens e 

estímulo ao imaginário coletivo, e ainda fonte relevante, apesar da difusão de outras 

manifestações imagéticas nos últimos quinze anos, foi um meio fundamental para a 

profusão, rememoração e reconstituição das personas de Maria Antonieta e Oscar 

Wilde. E com o aumento de outras formas de produções para a televisão, nossos 
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personagens seguiram, também, para esses meios. São listas extensas de filmes e 

seriados que retratam tanto a biografia de ambos, quanto os textos literários do segundo. 

Citamos dois filmes sobre Maria Antonieta, que consideramos fundamentais para 

entendermos sua trajetória no ideário camp: um de 1938, outro de 2006. Ambos têm 

como título o nome da monarca. Sobre Oscar, destacamos “Wilde” (1997), além de 

extensa lista de filmes sobre “O Retrato de Dorian Gray”, desde a década de 1940, até o 

“Dorian Gray”, de 2009. São desde adaptações diretas do texto literário, até 

apropriações e citações dos personagens, como em “A Liga Extraordinária” (2003), 

além de séries de televisão, como “Penny Dreadful” (2014-2016). 

Optamos por selecionar, a fim de aprofundarmos a forma como os meios de 

comunicação desenvolvem o perfil biografemático das duas personalidades estudadas, 

além do potencial padrão camp aos nossos personagens autoficionais, duas obras, o 

filme “Marie Antoinette”, de Sofia Coppola e o seriado “Penny Dreadful”, de John 

Logan. Através delas, refletirmos acerca desse modelo de memória performática 

presente na cultura contemporânea. 

Com a sugestão inicial de ser um filme realista, por se tratar da esfera do mundo 

verificável, num filme de época, de cunho histórico, a obra de Coppola segue deslocada 

do contexto do realismo ao adotar, logo no início, uma trilha sonora e alguns elementos 

cenográficos distantes da suposta realidade setecentista. Maria Antonieta, nessa 

narrativa, surge como uma espécie de musa do pop, uma adolescente típica da 

contemporaneidade, com ar inadequado ao ambiente e sensação de isolamento. Não é, 

de fato, a Maria Antonieta das biografias clássicas, nem dos romances históricos, apesar 

de o filme ser, assumidamente, uma adaptação da biografia escrita por Antonia Fraser. 

Avocando a impossibilidade de ser plenamente fiel aos fatos daquela época, o filme 

propõe uma releitura atualíssima, cuja verossimilhança se dá dentro da própria narrativa 

fílmica, em vez de seguir o verossímil realista histórico. 

Enquanto universo camp, o filme é emblemático ao desenvolver narrativas 

paralelas às documentadas oficialmente sobre a vida na corte e como Maria Antonieta 

lidava com essa realidade. O corpo da personagem foi utilizado como meio de 

comunicação fundamental para representar as nuances de poses da rainha em suas 

performances de corte. A relação que ela estabeleceu com seu cabeleireiro e sua 

modista, que ganharam o epíteto de “Ministros da Moda”, foi fundamental para tal 

imagem. Antonieta representava em seu corpo toda a exuberância que Versailles 

esperava dela, vestia-se como a mais soberana das rainhas, usava seus vestidos e 
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penteados como instrumento ditatorial de beleza a ser seguida. Uma das cenas mais 

emblemáticas do filme é uma espécie de vídeo clipe, com a rainha experimentando 

roupas, penteados, sapatos, doces. É o laissez-faire como modo de vida e que até hoje, 

nas teias econômicas, funciona da mesma maneira.  

O filme de Coppola foi um marco para o ideário de Maria Antonieta. Não apenas 

pelo vislumbre que temos do palácio, de onde ela vivia e como interagia com a corte, 

mas principalmente ao se repaginar a imagem da rainha para o século XXI. Após o 

filme, o número de turistas visitando o palácio de Versailles, principalmente com a 

reinauguração do Petit Trianon, aumentou potencialmente. Lojas de souvenirs tornaram-

se paradas obrigatórias em vários espaços do museu, tendo como principal foco Maria 

Antonieta, resumindo todos os outros reis, rainhas e personalidades históricas, 

incluindo, inclusive, o próprio Imperador Napoleão I, a meros coadjuvantes de 

consumo. Compra-se desde lixas de unhas, lápis, borrachas, trilhas sonoras que a rainha, 

supostamente, ouvia, até sua geleia. Os doces da empresa Ladurée, que aparecem no 

filme, estão lá para compra, em belíssimas caixas em tom pastel. O comércio da 

imagem de Antonieta, hoje, devolve para a França toda a dívida que ela um dia teria 

gerado – e somos convictos de que essa ideia é falaciosa – aos cofres franceses. 

Ao pensarmos em Oscar Wilde, seu único romance o protagonista dele, Dorian 

Gray, logo nos vem à mente. É uma associação óbvia, não apenas na relação 

metonímica autor-obra, mas principalmente em como um absorveu o outro em vida e 

arte. A razão elementar para tal elo não é apenas o fato de ser o único romance 

assumidamente escrito pelo autor irlandês, ou um personagem tão marcante na literatura 

universal. O que mais nos gera essa associação entre o autor e seu personagem é o 

vínculo profundo, de caráter biografemático. O que Oscar registrou em forma ficcional, 

na existência de um jovem hedonista que assim enxerga o mundo, além de seu final 

monstruosamente infeliz, guia-nos, aqui, na mesma toada da existência do autor. O que 

Oscar não melindrou no romance, exacerbou na vida. E em um ato de muito pouca 

coincidência, seu destino físico seguiu como o de Dorian. 

Talvez por estabelecer tão profundas marcas entre a biografia, o biografema e a 

ficção, temos Oscar e Dorian como a mesma moeda, que ao variarmos os lados, 

sentimos apenas uma leve alteração, no que concerne à genialidade artística do primeiro 

e ao profundo tédio do segundo. Daí, trazemos à baila a brilhante concepção 

desenvolvida por John Logan, em Penny Dreadful (PD), para retratar não apenas 

Dorian, mas aprofundar e essência de Oscar em seu personagem especular. Estruturado 
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em uma narrativa de horror, que resgata temas mitológicos desse universo, Dorian Gray, 

personagem coadjuvante da trama, interage com outras figuras literárias, como Victor 

Frankenstein (Mary Shelley), Drácula (Bram Stoker) e Dr. Jekyll (Robert L. Stevenson), 

além de personagens criados originalmente para a trama. A forma como o personagem 

de Dorian Gray é estruturado no tecido narrativo é uma ode a Oscar Wilde. Já na 

primeira cena em que ele é apresentado, somos guiados ao universo hedonista e 

decadente proposto no romance, e na vida de seu escritor. Mas são nos ambientes 

íntimos da casa do personagem, em seus pequenos atos, afloram o que Oscar chamava 

de estetismo, o culto à artificialidade artística, à arte pela arte, como único costume 

possível de existência. Emblemáticas, as cenas no salão de baile de Dorian Gray 

mostram aos espectadores dezenas de quadros, todos retratos célebres. Naquele 

ambiente, sob o olhar dos mortos eternizados em pinturas, Dorian realiza atos de 

profunda luxúria, prazeres os mais diversos e possíveis, e também manifesta profundo 

tédio com relação à sua vida eterna. Experimenta todas as delícias possíveis, sem 

distinção de gêneros, estrato social ou qualquer outra forma de rotular pessoas. Sua 

fonte de desejo é desmedida e demonstra isso quando diz: “Eu nunca nego nada, sempre 

posso tudo”. Em uma cripta, ele esconde, como no romance, seu retrato putrefato, 

bastante monstruoso; nesse local, ele extermina quem o vê em estado artístico, na 

pintura de sua alma, acorrentada em culpa, desespero e monstruosidade. 

Seguindo os padrões wildeanos, a cada cômodo da casa de Dorian que nos é 

apresentado, são desveladas camadas do camp. Seja através do ambiente, da 

indumentária ou da maneira como o personagem interage e estabelece sua postura 

corporal perante os demais, o furor decadente do camp wildeano está intensamente 

representado em cada cena. São armários monumentais de perfumes, um para cada 

ocasião, livros os mais variados, dos mais arcaicos aos mais atuais, quartos de vestir 

com decorações luxuosas. Já Dorian tem o talento nato para observar peças decorativas 

e históricas, cuidado com as louças e porcelanas, isso sem contarmos com as vestes de 

aristocrata vitoriano, delicadamente modernizada, num excelente trabalho de figurino, 

dando ao dândi um ar de cantor de rock.  

O wit de Wilde que pulsa na imagem do Dorian de PD é vinculado ao potencial 

destrutivo que a palavra possui, como forma de ativar uma energia ancestral. Ele a 

utiliza como mecanismo de controle, apunhala com suas frases, e rasga quando opta 

pelo silêncio e detém a mente do outro, quando seu corpo se manifesta. Demoníaco, o 

olhar de Dorian remete-nos a uma sabedoria imemorial, daquele que vive há milênios e 

970

MUSEU1076
Pencil



8 
 

sabe por quais caminhos percorrer, por já ter experimentado todas as facetas da vida. É 

um olhar que muito já mirou o que há no mundo, nada lhe parece novo ou fresco. Só 

através do prazer em caminhar no fio da morte que faz nosso personagem de PD se 

sentir vivo. Como Wilde, ele vê e se relaciona com o mundo através da arte e das 

possibilidades infinitas que ela tem, vincula coisas, pessoas e situações a padrões 

estéticos. Dorian reconstituiu o Oscar desejado pelos padrões contemporâneos, induz-

nos a pensar nele como alguém que vive da própria imagem, acima de quaisquer 

talentos que possua. O personagem encarna o bom vivant, que não perde um baile 

sequer, ou oportunidade de ser visto, até mesmo em fotografias pornográficas, fazendo 

sexo com uma tísica, banhada em sangue. É a mesma silhueta do Oscar que foi exposto 

em tribunal, por camareiras de hotel, apresentando lençóis nodosos de seu sexo com 

efebos. Assim como Maria Antonieta é preservada da morte por Coppola, Dorian não se 

atreve rasgar o quadro e livrar-se da eternidade. Continua seu caminho de tédio e 

hedonismo, ao contrário de Oscar, que como a rainha, morreu em profunda miséria. 

Os meios de comunicação, as performances ficcionalizadas seguem o modelo da 

sociedade de consumo, produzindo discursos que atualizam nossos personagens para a 

contemporaneidade. Mas temos, também, rememorações, produções performáticas além 

das telas de cinema e TV, nas relações que estabelecemos com os mortos, a fim de 

reforçarmos não apenas a existência deles, mas construirmos as nossas próprias 

referências pessoais. Pois quando nos situamos com relação a eles, encontramos a nossa 

própria indicação de jornada. Mesmo sem termos, no ocidente, cultos verdadeiramente 

dedicados aos mortos, ainda fazemos de seus domínios, os cemitérios, locais de 

reverência e conexão com o outro, conosco. É lá que estabelecemos as lembranças e nos 

relacionamos com as memórias não apenas daqueles mortos, mas da própria cultura, 

história e sociedade em que eles estavam inseridos. Segundo Le Goff (1990), 

(…) imediatamente em seguida à Revolução Francesa, assiste-se a um 

retorno da memória dos mortos na França, como nos outros países da Europa. 

A grande época dos cemitérios começa, com novos tipos de monumentos, 

inscrições funerárias e rito da visita ao cemitério. O túmulo separado da 

igreja voltou a ser centro de lembrança. O romantismo acentua a atração do 

cemitério ligado à memória. (p. 462) 

 

Invocamos, também, outra materialização intensa das reverberações 

mnemônicas de Oscar e Antonieta: seus túmulos e a relação destes com as memórias de 

seus mortos. Analisados num prisma de como as dinâmicas culturais depositam e ao 

mesmo tempo expõem a memória deformada que temos dos mortos, os túmulos servem-
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nos, aqui, como elementos agregadores de memória e refratores das relações entre os 

enterrados e aqueles que os visitam. A arte tumular não pertence a quem está dentro 

dela, mas a todos; é um elemento de identificação social e estabelece relações de sentido 

entre identidades, narrativas e memória.  

Referendamos, aqui, a ideia de mártires que tanto Oscar como Maria Antonieta 

ocupam, hoje, no imaginário camp. Mortos por defenderem suas (im)posturas, foram 

testemunhas de sociedades que execravam qualquer forma diferente de manifestação 

pessoal e hoje têm em seus túmulos essa memória efetivada por seus seguidores.  

A performance autoficcional, nesse caso, é de quem visita o túmulo, ao 

estabelecer contato com uma outra modalidade de corpo, o jazigo, e o morto que ali está 

representado. O contato com o falecido é apenas uma confirmação de como os mortos 

mantêm, ainda hoje, esse espaço de memória estabelecido entre nós.  

Oscar e Antonieta têm suas sepulturas em posição privilegiada na lista de 

túmulos mais visitados da França, talvez até do mundo. A razão é, de fato, o aumento da 

popularidade de ambos, no universo midiático contemporâneo, mas principalmente em 

função de as pessoas terem experiências com esses mortos, gerarem algum grau de 

intimidade, de estabelecerem uma relação íntima com aqueles que já morreram há 

centenas de anos. 

Em 2011, o túmulo de Oscar Wilde foi reformado e com isso, algumas 

interferências foram efetuadas, conforme reportagem publicada na época pelo sítio 

eletrônico UOL Notícias: 

 
Frequentado durante anos, o túmulo tombado em 1997 pela França, como 

monumento histórico, tornou-se um lugar de peregrinação do romantismo, 

pelo que se apresentava quase que inteiramente coberto de marcas de beijos 

impregnadas de pigmentos vermelhos. 

O surpreendente ritual que começou, misteriosamente, nos anos 90, acabou 

por enfear a sepultura, uma vez que os conteúdos gordurosos dos batons 

penetraram profundamente na pedra. 

Intérprete célebre das obras de Oscar Wilde, o ator britânico Rupert Everett 

assistiu à colocação do novo dispositivo de proteção. 

"Os beijos, para Oscar Wilde, não eram simplesmente sinais de amor. Ele os 

associava ao perigo, e até à morte", lembrou ele, destacando que o escritor foi 

preso e condenado a dois anos de trabalhos forçados por um beijo 

homossexual. "Um beijo pode arruinar uma vida humana", escreveu um dia 

Oscar Wilde. 

(...) 

Merlin Holland admite que esse ritual dos beijos é "extraordinariamente 

tocante", mas considera que as destruições do local não podem continuar. 
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"O túmulo é uma obra de arte e um monumento histórico. É preciso protegê-

lo. As homenagens poderão ser feitas de outra forma, com flores, por 

exemplo", disse. 

(...) 

"As paredes de vidro não estão lá para afastar os admiradores. Elas dizem 

simplesmente: 'Por favor, protejam a memória deste homem!", disse o neto 

do escritor. 

No entanto, o túmulo reformado não recuperou a verdadeira aparência: a 

esfinge, uma alegoria ao gênio de Oscar Wilde, perdeu seu sexo, durante o 

assalto de um misterioso vândalo nos anos 60. A peça, famosa por seu 

tamanho imponente, a ponto de fazer escândalo durante a inauguração, em 

1912, não foi restabelecida. 

 

Interessa-nos pensar na relação estabelecida entre o túmulo, no cemitério, e os 

meios de comunicação, isso sem falar do próprio poder público, que ali estabeleceu 

como ponto turístico, por enxergar na relação que os “fãs” do escritor e dramaturgo 

estabelecem com seu mausoléu um ato de performance. O beijo, símbolo que institui 

tanto o amor, a paixão, assim como a traição, é o elemento autoficcional de Oscar, ali 

naquele espaço. Carregar na lápide marcas de batom é um índice de algum tipo de 

desejo expresso, de prazer voluntário pelo homem aqui está sepultado.  

Já o túmulo de Maria Antonieta, apesar de ser menos visitado, tem memórias 

sociais e simbologias mais complexas, além de formas de interação pouco ortodoxas. 

Para tal, rememoremos uma lenda setecentista, que narra o fato de Maria Antonieta, tão 

aficionada que era por champanhe, ter solicitado que fosse produzida uma taça especial 

moldada a partir de seu próprio corpo, para apreciar a bebida. Reza a história de que 

fora produzido um modelo de taça moldado a partir de seu seio e que todo o palácio de 

Versailles deveria brindar em tal produto o champanhe em honra à rainha da França. Eis 

o pequeno mito, para justificar a existência de taças de boca larga e hastes baixas, muito 

comuns no reinado de Luís XVI e ainda hoje utilizadas. Não obstante, a modelo inglesa 

Kate Moss (1974) teve, de fato, seus seios como moldes para taças, que foram 

produzidas pela artista Jane McAdam Freud, bisneta de Sigmund Freud. Já os moldes 

vindos dos seios de Maria Antonieta, questionamos na mesma proporção do famigerado 

“Se não tem pão, que comam brioches”. A rainha era pudica demais para tal ato. 

Porém, seu túmulo diz o contrário. Por razão desconhecida, deparamo-nos, em 

visita à Catedral de Saint Denis, em Paris, com a arte tumular manchada, escurecida, 

justo nos seios da rainha. Um olhar cuidadoso nos possibilitou ver que não era poeira 

natural ou desgaste do tempo. Pessoas, de fato, tocam com certa frequência a escultura 

em seu busto. 
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Outra característica simbólica bastante relevante quanto ao cenotáfio de Luís 

XVI e Maria Antonieta é a posição deles na escultura. Ajoelhados em genuflexórios 

ornados (o dela um pouco mais baixo, para destacar o poder do soberano), o casal real 

está em de contrição, em uma oração contida, apoiados na base do móvel, que sustenta 

os brasões da realeza francesa. Importante notar que este é o único cenotáfio em toda 

catedral que tem os soberanos em posição ajoelhada, como em súplica. Todos os outros 

retratam os reis em descanso, ora deitados, com almofadas sob os pés e cabeça, ora 

sentados em majestosos tronos ricamente ornados. Se o imaginário francês foi refletido 

ao colocar o casal em eterna pose de subserviência, ao contrário dos outros reis, fica-nos 

evidente o tom ainda hostil contra os soberanos. 

Essa interação estabelecida entre a arte tumular e seus significados subjacentes e 

as pessoas que visitam a catedral muito nos diz a respeito da memória construída a 

respeito de Maria Antonieta. Muito menos a rainha e soberana, muito mais o mito camp, 

as mitologias que povoavam sua identidade, no século XVIII, se fortalecem hoje como 

narrativas para os espectadores de uma fashionistaerotizada de seu tempo, e do nosso 

também. 

Se desde antes do século XVIII, preocupamo-nos com os modos de ser, de se 

comportar e estruturar o corpo e como ele está sujeito ao escrutínio social; se Maria 

Antonieta e Oscar Wilde ainda hoje são pesquisados, não optamos por eles apenas pelas 

belas roupas ou penteados. Suas narrativas ressoam em nós até hoje, adaptadas às 

modalidades sócio-culturais a que estamos inseridos, como mitologias da Era Moderna. 

Absorvemos suas narrativas, enquanto consumidores culturais, para aprendermos 

padrões de ser e estar no século XXI, com os alicerces já construídos por eles, em outras 

épocas. Extrapolando os limites do camp, seguimos os perfis de personagens históricos 

como estratégia de identificação e ressemantização de nós mesmos. 

Se a rainha e o escritor foram esmagados por máquinas impiedosas e absurdas 

dos maneirismos de suas épocas, hoje essa massa mítica nos serve como escudo protetor 

e fonte inesgotável de caminhos a serem percorridos. Heróis mitológicos que se 

tornaram, realizaram tarefas e estabeleceram experiências com seus corpos para além da 

memória cultural. Seguindo o que nos ensinou Joseph Campbell (1990),  

 
(...) não precisamos correr sozinhos o risco da aventura, pois os heróis de 

todos os tempos a enfrentaram antes de nós. O labirinto é conhecido em toda 

a sua extensão. Temos apenas de seguir a trilha do herói, e lá, onde temíamos 

encontrar algo abominável, encontraremos um deus. E lá, onde esperávamos 

matar alguém, mataremos a nós mesmos. Onde imaginávamos viajar para 
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longe, iremos ter ao centro da nossa própria existência. E lá, onde 

pensávamos estar sós, estaremos na companhia do mundo todo (p. 137). 

 

Encontremo-nos, então, com nossos personagens nas profundezas de nossa 

existência. 
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     O FIM DO MUNDO COMO FRONTEIRA FINAL 

       Marcia Heloisa Amarante Gonçalves (UFF) 

 

RESUMO: O presente trabalho é uma expansão da minha pesquisa sobre contornos de pânico 

político nas narrativas de horror norte-americano. Buscando analisar a recorrência cíclica de 

uma paranoia apocalíptica em obras estadunidenses do século XX e XXI tomo como objeto de 

análise a série televisiva “Arquivo X”, produto cultural popular na década de 1990 que estreou 

uma temporada inédita em 2016, após um significativo hiato de quatorze anos.  Uma vez que o 

material da série se apresenta vasto e variado, decidi não me deter em episódios específicos, 

selecionando para análise alguns taglines que embasaram a construção do chamado “arco 

mitológico” da série. São eles: “A verdade está lá fora”, “Não confie em ninguém”, “Negue 

tudo” e “Este é o fim”. Mais do que analisar o material da série em sua pluralidade de gêneros e 

subgêneros (uma combinação de ficção científica, horror sobrenatural, mistério e melodrama) 

busco identificar em sua mitologia elementos tipicamente estadunidenses que refletem e 

atualizam a história política do país, sobretudo a partir dos anos 1960. Desta forma, interessa-

me explorar os aspectos da série que sugerem na temática do fim do mundo uma alternativa de 

avanço empreendedor reminiscente dos frontierman, apontando assim para uma perspectiva de 

reforço, e não embaçamento, do ideal heroico estadunidense. 

 
Palavras-chave: pânico; paranoia; política. 
 

1. Ainda vitorianos: o ressaibo do gótico finissecular 

 

 A série Arquivo X é composta por uma abordagem audiovisual que se expandiu 

além dos 208 episódios transmitidos pelo canal de televisão Fox e ganhou dois filmes: 

Fight the Future (1998) e I Want to Believe (2008). Mais do que analisar o material da 

série em sua pluralidade de gêneros e subgêneros (uma combinação de ficção científica, 
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horror sobrenatural, mistério e melodrama) busco identificar em sua mitologia 

elementos tipicamente estadunidenses que refletem e atualizam a história política do 

país, sobretudo a partir dos anos 1960. Desta forma, interessa-me explorar os aspectos 

da série que sugerem na temática do fim do mundo uma alternativa de avanço 

empreendedor reminiscente dos frontiersmen, apontando assim para uma perspectiva de 

reforço, e não embaçamento, do ideal heroico dos Estados Unidos.  

 Assim como todas as narrativas que se localizam no campo semântico do medo 

sobrenatural estadunidense, em Arquivo X é possível detectar o ressaibo gótico 

finissecular ainda sensível no palato do horror. O legado vitoriano no horror moderno, 

em especial, cristalizou-se nos Estados Unidos pelo cinema, sobretudo nas décadas de 

1930 e 1940, período no qual os chamados “monstros clássicos” foram responsáveis 

pelo funcionamento pleno do combustível que mantém operante esta expressiva 

máquina de entretenimento estadunidense. O estúdio Universal destaca-se como veículo 

basilar para a penetração do gótico europeu em solo americano. Dois títulos formam os 

pilares desta base, ambos lançados em 1931: “Drácula”, com Bela Lugosi no papel 

título e “Frankenstein”, com Boris Karloff representando a criatura de Victor 

Frankenstein. Graças ao rico conteúdo arquetípico sugerido pelas duas obras literárias 

que os inspiraram, estes dois lançamentos em particular forneceram o subsídio 

necessário para a longa manutenção do gênero no cinema e, posteriormente, na 

televisão. Com “The Wolf Man” em 1941, a tríade do horror clássico estava completa: o 

vampiro, a criatura do cientista louco e o lobisomem.  

 Em seu estudo sobre história e memória cultural, a autora Kate Mitchell conclui 

sua análise sobre as recriações contemporâneas da era vitoriana indagando: “Será que 

somos assombrados pelos mesmos fantasmas que assombravam os vitorianos?” 

(MITCHELL, 2010, p. 180). Fiel à construção que ainda norteia as diretrizes do horror 

estadunidense, Arquivo X responde a esta pergunta não só ressuscitando os fantasmas do 

século XIX, como fazendo um esforço para compreendê-los à luz do século XX e XXI. 

É interessante notar que, mais do que ressemantizar os velhos fantasmas, a série busca 

decifrá-los, usando o próprio conceito de arquivo como recurso. O arquivo, como 

repositório de passado, acumula, organiza e historiciza a memória, fazendo o translado 

do horror gótico europeu para as ameaças monstruosas do horror moderno 

estadunidense. De modo geral, em seus 208 episódios, distribuídos em dez temporadas, 

a série alternou duas premissas narrativas. A primeira contemplava o legado gótico, 

dialogando com a oposição do rigor explicativo da ciência com os mistérios 
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inexplicáveis da fé. Esta premissa deu ensejo aos episódios chamados de “monstro da 

semana”, por trazerem os protagonistas em confronto com a ameaça sobrenatural e em 

conflito com as suas próprias convicções diante da ambiguidade materializada no 

monstro. A segunda premissa construiu o arco narrativo da mitologia de Arquivo X, 

chamada “mitarco”. Este arco reúne toda a parte da trama que relaciona vida 

extraterrestre com conspiração governamental e é a grande contribuição da série para a 

inclusão de um mito moderno no repertório dos mitos ancestrais: os discos voadores.1  

 A série acompanha a busca heroica de dois agentes do FBI, Fox Mulder 

(psicólogo formado na Universidade de Oxford) e Dana Katherine Scully (médica de 

formação, que trabalha também como legista) por provas que evidenciem a corrupção 

do governo estadunidense e revelem ao mundo que as autoridades do país estão há 

muito comprometidas como um sinistro pacto de silêncio no que diz respeito ao 

envolvimento do governo com entidades alienígenas. Mulder, afeito às teorias de 

conspiração, tende a deslocar todos os acontecimentos criminais investigados pelo FBI 

para o campo do sobrenatural, do místico e do conspiratório. Scully, doutrinada pela 

racionalidade da ciência, procura esclarecer os mistérios da série em termos médicos e 

psiquiátricos. A parceria dos dois, pautada pela excelência pessoal de cada um, dá ao 

espectador um maior escopo de compreensão, uma vez que, em suas leituras antitéticas, 

Mulder e Scully fornecem uma visão mais ampla de cada enigma da série. 

 Proponho uma breve análise dos temas históricos e políticos que habitam as 

entrelinhas de Arquivo X a partir das suas chamadas taglines: frases que pontuavam 

mudanças marcantes do arco narrativo da série. As taglines eram anunciadas ao 

espectador na abertura do programa, servindo como uma espécie de epígrafe ao 

conteúdo subsequente da semana. Além da tagline padrão The Truth is Out There (A 

verdade está lá fora), em suas dez temporadas a série introduziu vinte ‘epígrafes’, 

distribuídas em 208 episódios. Apresento-as a seguir, marcando em negrito somente as 

que serão discutidas no presente trabalho: 

 

The Truth is Out There (A verdade está lá fora) 

Trust No One (Não confie em ninguém) 

Deny Everything (Negue tudo) 

'éí 'aaníígÓÓ 'áhoot'é' (Significa "The truth is far from here" em Navajo) 

                                                           
1 Ver Carl Gustav Jung, “Um mito moderno sobre coisas vistas no céu”, Editora Vozes, 2013. 
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Apology is Policy (Pedir perdão faz parte da estratégia) 

Everything Dies (Tudo morre) 

Deceive Inveigle Obfuscate ( 

E pur si muove (“Mas que se move, move”, frase atribuída a Galileu Galilei) 

Believe the Lie (Acredite na mentira) 

All Lies Lead to the Truth (Todas as mentiras conduzem à verdade) 

Resist or Serve (Resistir ou servir) 

The End (Fim) 

Die Wahrheit ist irgendwo da draußen  ("A verdade está, de algum modo, lá fora”, em 

alemão) 

In the Big Inning (O começo; trocadilho com expressão de baseball)  

Amor Fati (Amor ao destino) 

Believe to Understand (Acreditar para compreender) 

Nothing Important Happened Today (Nada importante aconteceu hoje) 

erehT tuO si hturT ehT (“A verdade está lá fora” ao contrário) 

They're Watching (Eles estão vigiando) 

Dio ti ama (“Deus te ama”, em italiano) 

This Is The End (Este é o fim) 

 

2. “A verdade está lá fora” 

 

 A frase “A verdade está lá fora” é o tagline padrão de Arquivo X, normalmente 

finalizando a abertura da série. Inscrita sobre um céu crepuscular de densas nuvens, ela 

se sobrepõe à uma paisagem que revela uma floresta imersa nas trevas. A imagem se 

relaciona com a noção colonial estadunidense de wilderness, um território ainda 

inexplorado e selvagem, permeado por mistérios e ameaças insondáveis. No afã de 

desbravar, mapear e domesticar o Novo Mundo, os colonos ingleses criaram uma 

narrativa histórica de expansão e contenção, reféns de uma constante ansiedade de 

controle do que estava para além do descoberto. O que chamamos de wilderness pode 

ser definido como o passo adiante do limite traçado; o poço que esconde um abismo 

profundo; a natureza que insiste em resistir à constrição da civilização. Em termos 

míticos, simboliza uma região intocada, depósito insone de todos os pesadelos 

inconfessáveis dos puritanos. Todo o mal esterilizado e abolido das colônias 
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condensava-se nas florestas escuras e cerradas, lar das bruxas, dos bichos e dos 

demônios que os comandavam. 

 As atmosferas e enredos que evocam a wilderness em Arquivo X ampliam o 

escopo narrativo da série, oferecendo uma releitura do período colonial que serve para 

reforçar a ideia de produto cultural como lugar de memória. Para o autor John Kenneth 

Muir, este “vínculo explícito com o passado colonial norte-americano” posiciona 

Arquivo X como herdeiro de uma tradição que começa em Nathaniel Hawthorne e 

deságua na série criada por David Lynch, Twin Peaks: a da floresta como lugar 

misterioso por excelência. Para o autor, “Arquivo X escreve um capítulo novo nessa 

linhagem, vinculando a floresta não ao demônio ou aos espíritos malignos (...) mas a um 

fenômeno moderno e inexplicável: a abdução alienígena” (MUIR, 2015, p.129). Eu 

diria que Arquivo X vai além: a série não só insere os alienígenas na floresta, como trata 

o próprio espaço como uma nova floresta.  

 Deste modo, a noção de que “a verdade está lá fora” aponta para um movimento 

intrépido de empreendimento, pressupondo que o herói estadunidense, este ingênuo 

cavaleiro da verdade, precisa sempre avançar para encontrá-la mais adiante. A verdade 

não é imanente, é transcendente. É sempre uma projeção, uma prospecção de conquista, 

sucesso e progresso. A plenitude do sonho americano jamais pode ser alcançada, pois o 

sonho americano é um sonho de futuro. Uma vez que a conquista plena ameaça a 

perspectiva de desenvolvimento, congelando o empenho que tradicionalmente 

caracteriza a mobilidade ascendente rumo ao topo, o território não explorado é, na 

verdade, o agente regulador da produtividade coletiva. 

 Mulder e Scully, em sua busca inescapável e infindável pela verdade, 

reproduzem um ideal colonial de dinamismo e doutrinação. São os frontiermen do 

futuro, reivindicando a perenidade da wilderness tanto na terra, como no céu. Os 

desbravadores do século XX e XXI não se atêm à penetração das florestas e ao 

translado dos mitos de fundação estadunidenses para a nova era. Eles buscam a 

wilderness do espaço, projetando o ímpeto de mapeamento para fora do planeta e, 

sugerindo assim, que o destino manifesto dos Estados Unidos não se esgota nos limites 

da Terra e se expande para a conquista do universo.  

 Buscar a verdade é entender e digerir um passado traumático, realinhar as 

perspectivas de presente equilibrando crença e ciência e imunizar-se para “combater o 

futuro” usando um arquivo que não só comporta a memória, como a comprova. Mas, 

em consonância com o ethos estadunidense, buscar a verdade também trai um desejo de 
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apossar-se dela, de torná-la emblema de superioridade. Em outras palavras, a verdade 

pode estar “lá fora”; desde que o “lá fora” seja anexado ao território norte-americano. 

 

3. “Não confie em ninguém”  

 

 A frase “Trust no one” surgiu no último episódio da primeira temporada, em 13 

de maio de 1994. Ela reproduz as últimas palavras de Garganta Profunda – personagem 

que, assim como seu homônimo no célebre caso Watergate, serve de informante para 

Mulder. Garganta Profunda, supostamente executado pelo governo como punição por 

compartilhar informações confidenciais com Mulder, emite antes de morrer a frase que 

irá acompanhar todo o mitarco de Arquivo X, funcionando como uma espécie de mantra 

admonitório que visa manter os protagonistas da série em constante estado de alerta. Ela 

serve também para nortear uma triagem que decanta aliados de inimigos, polarizando de 

maneira didática os personagens recorrentes que orbitam os protagonistas. Assim, 

Mulder e Scully já sabem que a elusiva e indefinida verdade que buscam está fora de 

seu alcance imediato, mas precisam, neste segundo momento, absorver e digerir a lição 

que os norte-americanos aprenderam nos anos 60 e 70: não é possível confiar na 

inviolabilidade moral do país. 

 O mitarco tem como sustentáculo basilar as nuances de medo e desproteção 

provocadas pelo escândalo conhecido como Watergate, que não só arruinou o segundo 

mandato presidencial de Richard Nixon, como o levou a ser o primeiro e único 

presidente na história dos Estados Unidos a renunciar o seu cargo No entanto, já é 

possível detectar essa noção de desconfiança compulsória generalizada em 

acontecimentos históricos pregressos, como a ameaça nuclear da Guerra Fria e o 

assassinato do presidente Kennedy, ainda nos anos 60. A atmosfera do início dos anos 

1960 - com JFK bradando a bandeira de todas as Novas Fronteiras alcançáveis, uma 

figura quase bíblica conduzindo os Estados Unidos à terra prometida do Futuro 

Glorioso, logo seria maculada com sangue, violência e revolta. O assassinato do 

presidente em 1963 não só catapultaria o país para dentro do caos e gestaria uma 

numerosa prole de teorias de conspiração, como abriria caminho e espaço para a 

ascensão de Nixon.   

 A gênese do “Trust no one” está diegeticamente associada ao arco narrativo da 

série que emula, a partir da década de 1990, o escândalo de Watergate nos anos 70. 

Chris Carter, o criador de Arquivo X, reconheceu em entrevistas que o subtexto de 
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pânico político da série é produto de uma desconfiança pessoal que atribui ao fato de ter 

vivido Watergate em seu desenrolar diário, na obsessiva cobertura jornalística que o 

esmiuçou, denunciou e, sobretudo, televisionou. “Quando você é um garoto de 16, 17 

anos, perder completamente a fé nos seus líderes é algo perturbador” (CARTER in: 

MUIR, 2015, p. 60), declarou ele. “Não confie em ninguém”, em última instância, 

traduz-se como “não confie no governo”. Não obstante, ao longo de suas dez 

temporadas, Arquivo X nos doutrina a diferenciar indivíduo de espécie, mostrando que, 

embora o governo não seja de confiança, existem agentes governamentais humanos e 

valorosos que defendem e protegem os protagonistas. Assim, se por um lado “não 

confiar em ninguém” pressupõe um imperativo de impermeabilidade que alija Mulder e 

Scully do social e do coletivo, estabelecendo uma cisão entre os protagonistas e os 

demais personagens, “não confiar em ninguém” também aponta para a oportunidade de 

parcerias invioláveis, uma vez que o produto de uma triagem rigorosa há de ser digno de 

distinção e manutenção.  

 Por fim, cabe contextualizar que o autor da frase “Trust no one” é um 

personagem pontual da série, uma figura anônima do governo que auxilia Mulder 

oferecendo informações confidenciais em segredo. Apelidado de Garganta Profunda, ele 

mimetiza o seu homônimo histórico, o informante secreto que auxiliou o jornalista Bob 

Woodward a desembaraçar a trama de Watergate. Carl Bernstein e Bob Woodward 

foram os jovens jornalistas do Washington Post responsáveis não só pela cobertura do 

escândalo, mas pela sua investigação. Em Arquivo X, há uma atualização do contexto 

investigativo, mas não de sua metodologia. Os heróis jornalistas foram substituídos por 

agentes governamentais, mas o modus operandi da investigação é o mesmo: códigos, 

encontros furtivos em estacionamentos, envelopes de papel pardo lacrados, telefonemas 

misteriosos, mensagens cifradas. Mais do que uma homenagem nostálgica, as 

referências à Bernstein, Woodward e Garganta Profunda servem para reforçar o senso 

de relevância do arquivo, sugerindo que os pilotis do passado são garantias estratégicas 

de solidez à construção do presente. 

 

4. “Negue tudo” 

 

 A frase “Negue Tudo” nos remete à política imediata de abstenção de culpa em 

face de uma denúncia que comprometa a sacralidade da confiança depositada nas 

lideranças de governo. Ainda operando no recorte temporal que abrange os primeiros 
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anos da década de 1970, Arquivo X oferece o seu comentário às declarações de Nixon 

negando o seu envolvimento no escândalo de Watergate e antecipa às declarações de 

Bill Clinton quatro anos mais tarde, quando negou qualquer relação imprópria com 

Monica Lewinsky. “Negue Tudo” também atende à crítica subjacente do mitarco, que 

expõe as constantes recusas das autoridades estadunidenses em admitir evidências de 

vida extraterrestre. 

 Embora o escândalo que revelou ao mundo o envolvimento do presidente Nixon 

em diversos esquemas políticos escusos não tenha sido o primeiro golpe histórico na 

solidez da presidência, a recusa de Nixon em reconhecer e assumir a sua culpa 

publicamente foi o que, em caráter pontual e definitivo, conspurcou para sempre a 

ebúrnea e imaculada inocência da Casa Branca. A fissura do escândalo abalou a 

estrutura política do país, mas o que fez com que a construção do mito de inocência 

caísse por terra foi a mentira. Quando Nixon se dirigiu ao povo americano em abril e em 

agosto de 1973, defendendo “a integridade da Casa Branca” e negando qualquer 

conhecimento prévio ou participação no escândalo; quando ele atribuiu ao governo um 

patamar ‘sagrado’ de confiança e se disse ‘determinado a ser digno dessa confiança’, ali 

é possível detectar o adensamento de nuvens sobre a presidência e prever a chuva negra 

que mergulharia o país em um longo período de escuridão política. 

 Em 1974, as ilusões haviam acabado. JFK fora assassinado, Martin Luther King 

Jr. fora assassinado, Robert Kennedy fora assassinado, Richard Nixon mentiu primeiro 

e renunciou depois. A Guerra do Vietnã foi um banho desnecessário e generalizado de 

sangue e o layout “paz e amor” do movimento de contracultura foi profanado com a 

indelével imagem de Charles Manson e sua “família” hippie servindo de garotos 

propaganda da juventude americana na era de Aquarius. Talvez apenas uma narrativa de 

pânico e conspiração dê conta dos acontecimentos históricos que moldaram os Estados 

Unidos com a sangrenta massa dos anos 1960. A década da ferida aberta da inocência, 

da mutilação do sonho, da comunhão dos braços entrelaçados nas passeatas, do delírio 

psicodélico, do pranto irrestrito, do presidente morto, do pastor assassinado, da guerra 

que deixaria uma nódoa indelével na identidade nacional. Para cada conquista, uma 

perda; para cada avanço, um luto. Uma época de ruidosos silêncios e gritos abafados, de 

reconfigurações, acordos frágeis, excisões ideológicas e enxertos compensatórios. Se o 

país entrou na década de 1970 amputado, é possível então ver coerência nas múltiplas e 

imprecisas dores fantasmas em seu corpo político. 
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5. “Este é o fim” 

 

 Por que, após um hiato de quatorze anos, uma série volta para acabar? A 

resposta é simples: após contemplar o fim por duas décadas, Arquivo X finalmente 

encontra senso de oportunidade, na atualidade dos pânicos políticos, para se fazer não 

só sintomático, profilático e profético, e sim sincrônico. Muito além de um sintoma, o 

apocalipse de Arquivo X é, como postulou Peter Knight, um diagnóstico. Para o autor, 

“Se Arquivo X é um sintoma de um regresso recente à paranoia na sociedade americana, 

também é um diagnóstico sofisticado e irônico da mesma doença. ” (KNIGHT, 2000, p. 

17). Deste modo, o anúncio do fim não deve ser lido como um desfecho e sim como 

ponto de partida. É enfim chegada a hora do espectador descobrir o que Arquivo X tem 

para nos contar. O "era uma vez" ressemantiza-se em “será desta vez”. 

 Se o fim de mundo é a busca por uma nova colônia inexplorada, é também um 

desejo perene de confronto com um antagonista. Assim, a presunção do mal e do perigo 

é uma justificativa para uma cruzada heroica de ocupação territorial de um inimigo não-

civilizado ora demoníaco, ora sobrenatural, ora alienígena, mas sempre ameaçador. 

Neste embate inevitável, o herói estadunidense reencontra o seu propósito e restaura o 

objetivo que mantem em movimento a engrenagem do maquinário americano: a 

supremacia de uma vitória que os preserva como povo universalmente eleito.  

 Em suas dez temporadas, Arquivo X sempre se ocupou do fim do mundo. 

Buscando estofo no passado colonial, tomando emprestado o universo gótico, criando e 

recriando os eventos históricos que marcaram os Estados Unidos do século XX. 

Conjugando paranoia, pânico político, terrorismo e terror, a série construiu uma 

mitologia moderna que confronta o que visto no céu com o que não queremos ver na 

terra. O arquivo reside na intercessão do que “queremos acreditar” com o que 

“buscamos não esquecer”. E o ambíguo X é incógnita, mas é também precisão, 

demarcação de território. Afinal, não existe memória sem um marco. 

 No fim do mundo de Arquivo X, Mulder e Scully descobrem que a verdade, há 

muito buscada, é a própria verdade em si. E que “querer acreditar” extrapola o desejo de 

uma crença futura para trair uma profissão de fé, pois quem quer acreditar, já acredita. 

Deste modo, é na constatação de que o medo do fim os tornou inócuos ao medo que eles 

podem combater a ameaça de extermínio se conectando com o que desafia o desfecho 

temporal da existência: os laços afetivos, a memória compartilhada e um legado fértil 

em herdeiros. O episódio final da décima temporada encerra com a perspectiva de 
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aniquilamento do mundo, mas também com a de reencontro do filho que os 

protagonistas tiveram juntos. No combate ao antagonista necessário, a família nuclear 

reencontra a sua vocação. Vislumbrando o fim, a solidão compartilhada de Mulder e 

Scully é instada a se amalgamar em unidade indivisível de colaboração. O fim do 

mundo da série é, previsivelmente, cristão. A confiança sagrada converte-se em sagrada 

família. 

 Prospectar o fim é mapear o fim; antecipa-lo em seus hipotéticos 

desdobramentos a fim de esmiuçá-los, transformando compreensão e previsão em 

eficazes medidas apotropáicas. O arauto do apocalipse é a apoteose do arquivo, o 

momento mítico para onde converge todo o acúmulo de memória da série, onde o mito 

deixa de ser arco para ser arca - espaço dos eleitos, veículo dos vencedores.  
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INDÚSTRIA CULTURAL E FICTO-REALIDADE: PENSAR O ENSINO DE 
LITERATURA É AINDA TEORIA DA LITERATURA 

 

Mario Cesar Newman de Queiroz (UFRRJ) 

 

RESUMO 

Como ensinar literatura, principalmente, ao se levar em conta os "males" da indústria cultural? 
Primeiro, percebamos que Adorno ao analisar a indústria cultural não observava que a própria 
imprensa de Gutemberg já era um empreendimento capitalista de "indústria cultural", que grande 
parte do que ao tempo dele podia ser chamado de clássicos da literatura já eram em seu berço 
frutos da "indústria cultural". Em segundo lugar, compreender o imaginário do leitor 
contemporâneo, sem esquecer que muitos clássicos foram fenômenos de mídia da época. Hoje 
uma série de tv, Game of Thrones, faz sucesso mundial, com estreias simultâneas em vários 
países. Ela vem na esteira de enormes sucessos de versões cinematográficas de um gênero de 
fantasia épica que tem na literatura seu nascedouro. Via de regra a partir de uma literatura de 
“segunda ou terceira classe”: O senhor dos anéis; As crônicas de Nárnia; As brumas de Avalon; 
Harry Porter. E de versões cinematográficas de epopeias, narrativas bíblicas e mitológicas: 
Hércules, Rei Arthur, Moisés, Tróia, Perseu, Beowulf. Nessa compreensão, não podemos nos 
esquecer dos games jogados em plataformas interativas via internet. Toda essa massa de indústria 
cultural seria impensável por Adorno, mas consideramos impossível pensar a, literatura sem 
levarmos em conta os leitores contemporâneos. Chamemos todas essas obras de mobilização e 
produção imaginária de lixo. Mas como pensar no leitor de literatura destacado deste universo se 
os próprios autores estão nascendo e vivendo em meio a este universo, produzindo seus textos em 
computadores, tablets? E diante da Indústria Cultura Contemporânea aprender a ler literatura e a 
realidade dos mass-media como ficto-realidade. Somente a leitura como ato de voluntária 
suspensão da descrença ensina que um mundo bastante verdadeiro pode ser inteiramente 
construído com palavras, e essas palavras não serem preenchidas por referentes no cotidiano, 
como a colher modelos na superfície dos dias.  
 

Palavras Chave: Ensino de literatura. Indústria cultural. Ficto-realidade. Formas de 

singularização. 

 

Apresentação 

 Apresenta-se neste texto o início de uma reflexão sobre o ensino de literatura. Ela 

foi motivada principalmente por encontros profissionais com colegas mais novos, de nível 

superior e da educação básica. Busca-se apresentar aqui o pouco que o tempo de 

exposição no evento nos permitiu. Há, portanto, uma fidelidade ao acontecido, mais do 

que uma fidelidade de apresentação da reflexão que segue em curso para além dessas 

páginas, para encontrar oportunidade de expor-se em páginas futuras. 

 

Cânone e indústria cultural 
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Nihil tam utile est, ut in transit prosit.  
Distringit librorum multitudo. 
(SÊNECA, 1996, p.6) 

 

 

O termo indústria cultural parece-nos precisa de uma melhor definição ou de uma 

redefinição interna. Walnice Nogueira Galvão em seu tão importante mapeamento 

cultural (estudos culturais?) apresentado em “Indústria Cultural e Globalização” 

configura o escritor Paulo Coelho como “o maior fruto da combinação de indústria 

cultural com globalização”, e justifica perfeitamente sua indicação “pasteurizado e 

homogeneizado com o intuito de tornar-se consumível em qualquer latitude – e um 

paladino da indústria cultural” (2005, p.39-40). Sabe-se que a voz mais forte na denúncia 

à indústria cultural é o próprio cunhador da expressão Theodor W. Adorno, 

kulturindustrie, e que o fez para substituir e melhor especificar a expressão “cultura de 

massa”. Para Adorno mesmo o cinema e o rádio eram a mecanização da indústria cultural 

se apropriando do ócio do homem para mecanizá-lo e doutriná-lo ideologicamente. Ele 

se batia com o pensamento de Walter Benjamin e o julgava ingênuo demais para com as 

formas de apropriação do humano pelo capitalismo industrial ao explorar bens 

considerados culturais.  

 

Dependência e servidão dos homens, objetivo último da indústria 
cultural (...) Ela impede a formação de indivíduos autônomos, 
independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente. (...) Se 
as massas são injustamente difamadas do alto como tais, é também a 
própria indústria cultural que as transformava nas massas que ela depois 
despreza e impede de atingir a emancipação para a qual os próprios 
homens estariam tão maduros quanto as forças produtivas da época o 
permitiriam.  (ADORNO, 1986, p.99)  

  

 Mas o que se deve perceber também é que em todas as épocas há e encontraremos um 

Meu pé de laranja lima e um Lavoura arcaica, um Paulo Coelho e um Bernardo Carvalho, 

um Castro Alves e um Gentil Braga, uma Música do Parnaso, de Botelho de Oliveira e a 

não publicada obra de Gregório de Matos, como se dois Gonçalves estivessem sempre 

muito próximos, mas em dimensões diferentes um de Magalhães e um Dias, somente para 

ficarmos em algo mensurável.  

Claro que podemos escutar o hoje e ouvirmos tanto Funk ruim, tanto Michel Teló, 

tanto Gustavo Lima (contabilizando um sucesso musical que é a mera repetição do nome 

do artista, e que não chega a ter a sofisticação de uma propaganda de Bom-Brill), uma 
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epidemia de música sertaneja de péssima qualidade, mas já tivemos tanta Jovem Guarda, 

tanto Leo Jaime, tanto Luiz Caldas... e sobrevivemos. E obras culturais de qualidade 

sobreviveram. E por todas essas ondas, as ondas sonoras nos trouxeram também Cartola, 

Chico, Caetano, Gil, Paulinho... desde os idos de 1960 até hoje. Recentemente (março de 

2016), em defesa de qualificação do mestrando em Prof-Letras Rafael Martins, o 

professor Nonato Gurgel, que compunha a banca, lembrou que muitos (inclusive eu e ele) 

de nossa geração chegaram a Fernando Pessoa e José Régio através de gravações de Maria 

Bethânia, discos da indústria cultural sim.   

A obra cultural de alta qualidade é sempre rara. Sabemos disso, e também da 

potência dessa raridade. No entanto, talvez, a dor, a nossa dor é que um produto da 

qualidade do último CD de Chico Buarque não terá as recompensas financeiras de uma 

única música de Wesley Safadão, nem o mesmo espaço nos mass media. Uma edição de 

Guimarães Rosa não venderá como uma edição de Paulo Coelho. A obra-prima no mundo 

da “reprodutibilidade técnica” não encontra um valor de produto em equivalência ao seu 

valor de arte. Mas vamos nos doer por isso? Não nos é mesmo esperado que “no mundo 

onde o que mais conta é o rendimento econômico imediato, o lugar da poesia só pode ser 

dos mais restritos” (TODOROV, 2012, p.20)?  

Por acaso não sabemos que a poesia, a literatura, sempre foi do mundo de uma 

estranha embriaguez, sempre foi a expulsa da República? Não temos consciência que ela 

não participa da lógica do mundo da pólis e não participará muito folgadamente da lógica 

do trabalho do mundo burguês e do mercado do capitalismo industrial? Ela não terá sido 

do século XIX ao XXI entronizada na escola para apontar a margem do até onde podemos 

ir com nossas forças mentais, intelectuais, criativas fora de controle?   

O professor de literatura, amante de literatura como é, não é neutro. Não 

desdenhemos de nosso fazer micropolítico. Nós somos os cristais que reverberam através 

dos séculos os cantos das musas. Somos os que transformam uma obra em clássica 

efetivamente ao adotá-la em classe. E fazemos parte substancial das forças que fazem 

perdurar uma obra literária em detrimento de outras. Aos professores sempre coube esse 

papel. E sempre fomos cabotinos a respeito da literatura na educação: a literatura, a poesia 

por diversas vezes foi inserida nos conteúdos por alguma questão externa a ela mesma, o 

modelo do bem escrever, da retórica à poética; numa época anterior ao rádio e ao cinema, 

como arte narrativa e imagética, expressão da alma de um povo em sua língua nacional; 

para auxiliar no ensino da língua materna; como forma de ensinar divertindo; etc. Mas os 

professores amantes da literatura sempre souberam que havia uma outra causa para inserir 
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a literatura nos programas, uma causa sua, secreta, espalhar essa pólvora, disseminar as 

incertezas, frutificar porosidades no real, amar essa contra-razão tão emprenhada de 

logos. A palavra com “um uso dislógico e disjunto que mostra que nunca dispomos de 

todas as faculdades ao mesmo tempo e que a inteligência vem sempre depois” 

(DELEUZE, 1987, p.104). 

 Diante da Indústria Cultural, mais do que nunca, ler literatura e ler a realidade 

dos mass-media como ficto-realidade. Somente a leitura como ato de voluntária 

suspensão da descrença ensina que um mundo bastante verdadeiro pode ser inteiramente 

construído com palavras, e essas palavras não serem preenchidas por referentes exatos no 

mundo do cotidiano.  A leitura da literatura ensina a reler as linguagens com que o mundo 

é apresentado pelos mass-media, e não são apenas os clássicos que nos ensinam isso. 

Todorov aponta para o “abuso de poder” (2014, p.30) que faz com que por falta de 

humildade ensinemos “nossas próprias teorias acerca de uma obra em vez de abordar a 

própria obra em si mesma” (p.31). Contudo esse “abuso de poder”, essa “falta de 

humildade”, se manifesta de forma bastante clara também no que consideramos clássico. 

Muito do que hoje chamamos de clássicos da literatura brasileira já estiveram sob 

suspeição da crítica. Gregório de Matos é fruto de um longo processo de descoberta, este 

é um caso que percorre quase todo o período de fazimento do Brasil enquanto identidade 

nacional, mas o que dizer de Lima Barreto, Sousândrade, Augusto dos Anjos? Não 

nasceram num berço esplêndido da literatura. Foram inseridos ora pelo povo, ora pelo 

esforço de alguns admiradores. Em que momento Poe, Conan Doyle, Lovecraft, escritores 

de matiz muito popular, tornaram-se clássicos da literatura mundial?   

Quando se atinge uma idade em que os anos já favorecem, pode-se perceber os 

discentes em gerações de leitores. Hoje chegam na universidade os que leram Harry Poter 

na infância, já acompanhamos a leva de leitores de Paulo Coelho, de Dan Brown, de 

Bruna Surfistinha... Os da minha geração leram O menino do dedo verde e Fernão Capelo 

Gaivota, hoje recomendaria o de Maurice Druon, mais que o de Richard Bach. Haverá 

sempre tipos muito diferenciados de leitores e de interesses leitores. A reavaliação do 

cânone não é uma desconsideração do que é canônico, é acima de tudo uma superação do 

preconceito contra as leituras não canônicas. Aceitar o leitor já existente, mesmo que seja 

apenas de cadernos de esportes de jornais, ou de histórias em quadrinhos, de letras de 

funk, e relacionar esse leitor com outros textos distintos de seu cotidiano.  

Olhar para os discentes e perceber suas distintas gerações de leituras parece-nos 

normal, porque os vemos de uma espécie de plataforma acima. E assim a crítica à 
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indústria cultural parece se situar também nessa plataforma judicatória. Mas todos nós, 

assim como Adorno, fomos formados em nossa acepção de clássicos da literatura através 

de uma moderna indústria de imprensas industriais. Os nossos romances clássicos não 

partilharam em sua maioria de nenhum estatuto de grandeza cultural em sua época. Na 

Estética de Hegel, na metade final do século XIX, o romance ainda não goza de um 

estatuto de respeitabilidade. Antonio Candido ressalta como Walter Scott, para receber 

um título honorífico do monarca britânico não o pode receber pela real razão, seu sucesso 

como romancista, mas por suas poesias de juventude (CANDIDO, 1987, p.72)  

Machado de Assis, nosso clássico maior, contou com os jornais, os folhetins e as 

revistas para moças para trazer ao público sua obra e fazer sua fama (v. p.e. MEYER, 

1996, p.390-1). Foi um fenômeno de mídia da época. Hoje uma série de tv, Game of 

Thrones, faz enorme sucesso mundial, com estreias simultâneas em vários países. Ela 

vem na esteira de enormes sucessos de versões cinematográficas de um gênero de fantasia 

épica que tem na literatura seu nascedouro. Via de regra a partir de uma literatura de 

segunda ou terceira classe, de enorme sucesso: O senhor dos anéis; As crônicas de 

Nárnia; As brumas de Avalon; Harry Porter... Mas também de versões cinematográficas 

de epopeias, narrativas bíblicas e mitológicas como estórias de Hércules, Rei Arthur, 

Moisés, Tróia, Perseu, Beowulf. Um gênero hoje tão bem executado no cinema que 

parece não apresentar nenhum problema de apresentação realística mesmo para as 

concepções mais fantasiosas da literatura. E para isso pode-se perceber também um marco 

de virada numa percepção mais realística dos efeitos especiais com os filmes 2001, uma 

odisseia no espaço (1968) e Star War (1977).    

 Na compreensão desses sucessos, não podemos nos esquecer também dos games, 

dos RPGs, que criam um universo fantasioso do tipo Dungeons and Dragons, e dos de 

computadores, hoje jogados principalmente em plataformas interativas via internet. 

Enquanto pensávamos a questão surgiu o Pokemon Go e os caçadores de figuras virtuais 

nos espaços reais de nosso cotidiano. Toda essa massa de indústria cultural seria 

impensável por Adorno, mas devemos considerar como impossível fazermos 

considerações sobre a literatura hoje sem levarmos em conta os seus possíveis leitores de 

hoje. Chamemos todas essas obras de mobilização e produção imaginária de lixo, tudo 

bem. Mas como pensar no leitor de literatura destacado deste universo se os próprios 

autores de hoje – da boa e da má, da grande e da pequena, da nobre e da furreca, da mais 

ou da menos sofisticada literatura – estão nascendo e vivendo em contato com essas 

mídias todas, surgindo em meio a este universo?   
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Cultura de massa, micropolítica e singularização 

Quando o livro impresso surge em substituição ao manuscrito ali se movia uma 

fronteira que dividiria o mundo em antigo e moderno. Frédéric Barbier, em sua História 

do livro, nos traz luz sobre a natureza e dimensão da empresa que envolvia as primeiras 

gráficas de impressão gutemberguianas, a citação será longa mas é bastante ilustrativa 

para vermos que um Don Quixote, de Cervantes, ao menos em sua gigantesca e rápida 

difusão, somente para ficarmos num livro admirável, foi produto de uma nascente 

indústria cultural na acepção mais capitalista do termo. 

 

 Um último adendo acerca das condições financeiras da 
impressão: a própria história dessa invenção coloca em evidência a 
importância da necessidade de capital. O trabalho sobre o metal é 
bastante oneroso, os investimentos a serem realizados com o intuito de 
uma publicação são pesados (sobretudo em compra de papel, mas 
também por causa do custo dos caracteres e até mesmo da preparação 
das ilustrações) e, além disso, é preciso empregar verdadeiros técnicos 
especializados para a execução. Gutemberg passou pelo crivo dos 
financistas enquanto, rapidamente, alguns dos maiores impressores 
livreiros foram levados a se associar para dividirem o trabalho ou para 
conseguirem os fundos necessários a uma publicação. As dificuldades 
não terminam com a impressão: é preciso distribuir em boas condições 
os exemplares produzidos, o que supõe a organização de redes 
especializadas de expedição e de pagamento.  (BARBIER, 2008, p.132) 

  

 Félix Guattari, em Micropolítica, apresenta em debates questões basilares sobre a 

formação da subjetividade moderna e contemporânea em torno do que ele denomina 

Capitalismo Mundial Integrado (CMI). O que não excluía à época, 1982, segundo 

Guattari, os modos dos estados totalitários socialistas. Duas das palavras presentes nas 

conceituações de Adorno, que vimos há pouco, estão retrabalhadas nas palestras de 

Guattari. Temas candentes dos debates de esquerda e do pensamento que busca encontrar 

frestas de transformação para a vida no mundo contemporâneo. A primeira das palestras-

debate tinha por título “Cultura de massa e singularidade” e tinha por foco abordar a 

cultura de massa (ou indústria cultural na preferência terminológica de Adorno) como 

elemento fundamental da produção de subjetividade capitalística.  E o diagnóstico da 

questão dado pelo pensador não desagradaria ao pensador marxista. Talvez.  

 
A cultura de massa produz, exatamente, indivíduos: indivíduos 
normalizados, articulados uns aos outros segundo sistemas 
hierárquicos, sistemas de valores, sistemas de submissão – não sistemas 
submissão visíveis e explícitos, como na etologia animal, ou como nas 
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sociedades arcaicas ou pré-capitalistas, mas sistemas de submissão 
muito mais dissimulados (GUATTARI, 2005, p.22).  
 

 Na continuação desse parágrafo, Guattari toca num ponto que Adorno 

tangenciava, mas não adentrava, havia ainda algo de essencialista talvez em Adorno, 

“todavia mesmo os seus defensores não contradirão abertamente Platão, quando ele diz 

que o que é objetivamente, em si, falso, não pode ser verdadeiro e bom, subjetivamente, 

para os homens” (ADORNO, 1986, p.98), para que ele tratasse a subjetividade como algo 

a ser produzido, construído mais do que oprimido ou redirecionado. Assim, segue 

Guattari. 

 
Eu nem diria que esses sistemas são “interiorizados” ou 

“internalizados” de acordo com a expressão que esteve muito em voga 

numa certa época, e que implica uma ideia de subjetividade como algo 
a ser preenchido. Ao contrário, o que há é simplesmente uma produção 
de subjetividade (2005, p.22).  
 

E essa produção não seria apenas uma produção de subjetividade dos indivíduos, mas 

esses mesmos, esse modelo do indivíduo, faz parte de uma produção de subjetividade 

social que se pode encontrar em todos os níveis da produção e do consumo. Produção da 

subjetividade inconsciente também. 

 
A meu ver, essa grande fábrica, essa poderosa máquina capitalística 
produz inclusive, aquilo que acontece conosco quando sonhamos, 
quando devaneamos, quando fantasiamos, quando nos apaixonamos e 
assim por diante. Em todo caso, ela pretende garantir uma função 
hegemônica em todos esses campos (2005, p.22). 

 

 Tal fabricação não atua no entanto apenas num âmbito do que poderíamos chamar 

da cultura das artes, do ócio do homem, o conceito de cultura de massa aqui ganha uma 

largueza maior. Guattari procura pensar em opor a essa máquina de produção de 

subjetividades, de encodificações preestabelecidas, de manipulação e telecomando, 

aquilo que chama de “processos de singularização”. Processos de singularização 

construtores de modos sensibilidade, de relação com o outro.  

 

Para concluir rapidamente 

 A questão transformadora na educação pela qual é imperioso ensinar literatura, 

valorizar a ficção literária, teatral, cinematográfica, televisiva é porque é preciso mostrar 

também como a indústria cultural funda realidades facilmente. Como toda e qualquer 

realidade dos mass-media é uma ficto-realidade, uma construção por si só ficcional. É 
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preciso inverter o platonismo, Deleuze nos fala disso. É preciso nos certificarmos do 

simulacro, compreendê-lo em sua dimensão própria não em relação a um original 

intangível. Somente com a aceitação demiúrgica de toda força produtora de simulacros 

teceremos a sistemática dúvida sobre tudo que se nos apresenta como realidade e a 

compreensão poética do que quer que chamemos realidade.  
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A MINHA É O QUE A SUA DEVE SER: O DISCURSO DA FAMÍILIA EM DO 
MUNDO NADA SE LEVA 

Pedro Felipe Martins Pone (UFERSA) 

 

RESUMO: Considerando os mecanismos de exclusão listados por Michel Foucault em A 
Ordem do Discurso, destaco a ‘organização das disciplinas’, algo que não seria a reunião de 

todos os saberes sobre um assunto, pois devemos pensar, antes disso, que “cada disciplina 

reconhece proposições verdadeiras e falsas; mas ela repele, para fora de suas margens, toda uma 
teratologia do saber.” (FOUCAULT, 2014, p. 31). Propomos, aqui, uma ampliação do que pode 

ser definido como uma disciplina, que não se restringe somente à organização do conhecimento 
acadêmico, mas também ao conhecimento de mundo mais abrangente. Ao pegarmos o conceito 
de família, podemos perceber que quanto mais categorias internas são expostas, como, por 
exemplo, os membros (pai, mãe, filhos) ou os papéis (sustento, cuidado, obediência), mais 
podemos definir o que é ou não socialmente aceitável e maior é a nossa noção dos valores que 
devem ou não ser passados adiante. É esta disciplina família que nos será importante, pois o 
objetivo é entender o conceito de relações familiares construído pelo cineasta Frank Capra em 
Do Mundo Nada Se Leva (1938). Nossos argumentos, pensando na análise do filme e do tema 
supracitados, terão, ainda, o suporte teórico de Orlandi (2007), ao se pensar no silêncio como o 
mecanismo de valoração discursiva utilizado por Frank Capra, além de René Girard, cujas 
ideias de desejo mimético (2009) e contágio mimético (2010) expõem as relações pelas quais o 
silêncio ocorre no universo da narrativa fílmica.  
 

Palavras-chave: discurso. ideologia. cultura estadunidense. Grande Depressão. 

 

Em A Ordem do Discurso, texto de sua aula inaugural no Collège de France, em 

1970, o filósofo Michel Foucault enumerou algumas formas de organização da 

produção de discursos, a partir de mecanismos de exclusão, pelos quais, segundo o 

estudioso, 

  

em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número 
de procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e perigos, 
dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 
materialidade.” (FOUCAULT, 2014, p. 8-9) 
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Das formas de exclusão listadas por Foucault – interdição, separação, rejeição, oposição 

entre verdadeiro e falso, etc. – destaco o que o autor alcunha de “organização das 

disciplinas” (p. 28). 

 Para Foucault, não podemos dizer que uma disciplina é a reunião de todos os 

saberes sobre algo, uma vez que “cada disciplina reconhece proposições verdadeiras e 

falsas; mas ela repele, para fora de suas margens, toda uma teratologia do saber.” 

(FOUCAULT, 2014, p. 31, grifo meu). Sendo assim, o saber deformado, aquele que não 

se enquadra, aquele que não pode ser categorizado, não deve ser incluído, com vistas a 

evitar, como colocado acima, uma aleatoriedade no que é dito, por consequência, uma 

materialidade pesada e incontrolável. 

 Proponho aqui, uma ampliação do que pode ser definido como uma disciplina 

que, a meu ver, não se restringe somente à organização do conhecimento acadêmico, 

mas também, a uma organização de um conhecimento de mundo mais abrangente. 

 Ao pegarmos o conceito de família como ilustração, podemos perceber que 

quanto mais categorias são expostas, como, por exemplo, os membros (pai, mãe, filhos) 

ou os papéis (sustento, cuidado, obediência), mais podemos definir o que é ou não 

socialmente aceitável e maior é a nossa noção dos valores que devem ou não ser 

passados adiante. 

 Nesse sentido, por mais que não seja botânica ou medicina (exemplos de 

disciplina dados por Foucault), família seguiria o mesmo princípio de controle da 

produção discursiva que uma disciplina acadêmica teria, isto é, um controle discursivo 

que “fixa os limites pelo jogo de uma identidade que tem a forma de uma reatualização 

permanente das regras.” (FOUCAULT, 2014, p. 34), fazendo, portanto, com que o que 

se entende por família não se perca com o passar dos tempos, mas que se adapte às 

diferentes regras do jogo social. 

 É esta disciplina família que nos será importante, pois o objetivo, aqui, é 

entender o conceito de família construído pelo cineasta Frank Capra em Do Mundo 

Nada Se Leva (1938). Pretendo não só mapear o que fica do lado de dentro da família 

capresca, mas, também, o que ele exclui ou o que ele aborda superficialmente nas 

relações familiares, por concordar com o fato de “o novo não está no que é dito, mas no 

acontecimento de sua volta.” (FOUCAULT, 2014, p. 25). 

 Esse entorno do novo, circunvizinhança da produção de discursos, pode ser 

entendido como silêncio e para sistematizar tal silêncio, isto é, o que não se transforma 

em material de disciplina, me valho um pouco do que diz a análise de discursos de 
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filiação francesa e, mais especificamente, do texto da teórica brasileira Eni Orlandi 

(2007), quando a mesma afirma que: “a política do silêncio se define pelo fato de que ao 

dizer algo apagamos necessariamente outros sentidos possíveis” (ORLANDI, 2007, p. 

73). 

O que fica de fora diz muito sobre o que é dito e a opção pela exclusão é um ato 

de marcação ideológica. Portanto, ao fazer a contraposição entre essas duas partes (a 

dita e a silenciada), é possível de se ter uma melhor abordagem sobre o objeto de análise 

já mencionado, não como parte isolada, mas como documento histórico sobre a década 

de 1930 nos Estados Unidos, pois o que Capra produzia diz muito sobre a forma como o 

cineasta lidava com as influências da Grande Depressão na população do país. 

 Cabe, neste momento, uma pequena explanação sobre acontecimentos 

importantes das décadas de 1920 e 1930 nos Estados Unidos. O cinema de Capra 

dialoga com esses momentos e passar por eles traz a este texto um interessante 

esclarecimento e marcação de ponto de vista, pois, uma vez que mencionei que trato a 

filmografia capresca como um documento histórico, é necessário que se tenha 

entendimento sobre os outros aspectos históricos com os quais ela dialoga ou, melhor, 

com quais convenções e práticas sociais a arte de Capra negocia, pois se penso em 

silêncio como política consciente, esse silêncio terá um referencial, será um silêncio em 

relação a algo. 

 Volto, portanto, à Quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque em outubro de 

1929. Este evento jogou os Estados Unidos da América do patamar de nação forjada 

pelo consumo para nação marcada pela falência. Não só inúmeras empresas tiveram seu 

funcionamento comprometido, com as ações da bolsa despencando vertiginosamente, 

como, também, inúmeros cidadãos tiveram freada a ascensão social, marcada pela 

aquisição de bens. 

 Na nação do capitalismo, os anos de 1930 viram uma tímida crescente do 

pensamento de esquerda, com o Trotskista Socialist Workers Party (SWP, Partido 

Socialista dos Trabalhadores) passando a figurar nos movimentos sindicais na época. Se 

houve um momento no qual a nação mais poderosa do mundo esboçou algum 

pensamento coletivo, este momento foi o do turbilhão confuso dos anos seguintes ao da 

explosão da crise em 1929. Durante a depressão, segundo Bradbury e Temperley:  

 

Uma das emoções dominantes era o medo – medo dos outros e medo 
de perder coisas, este último encorajando um desejo por aquisições e 
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por segurança. Ambos os medos estão por detrás da importância dada 
ao lar e à vida privada. (...) Também bastante presente era o medo da 
culpa e da vergonha pessoais, normalmente trazidas pela humilhação 
do desemprego. (BRADBURY & TEMPERLEY, 1981, p. 241, 
tradução minha) 

  

Numa época de fracassos individuais, a saída coletiva colocava-se cada vez mais 

no horizonte. Seria exagerado falar de um clamor popular pelo socialismo nos Estados 

Unidos ou coisa semelhante, mas quando há crises, há inquietações, e a saída pela 

esquerda, nesses momentos, pode ganhar voz. 

 Quem seria prejudicado por uma coletividade exacerbada? A resposta para tal 

pergunta, neste trabalho, tem início com um movimento polêmico de análise, uma vez 

que será necessário pensar de forma mais detalhada o que pensava Frank Capra e o que 

tinha o cineasta como projeto de vida. Já deixo muito claro que não pretendo fazer uma 

análise biográfica vista como curiosidade sobre a vida do diretor e que os dados 

pessoais de Capra são apenas um ponto de partida para entender seu trabalho. 

 Se trato o cinema como parte da história da época, posso, também, quebrar a 

hierarquia entre a obra do cineasta e o que o cineasta pensa, com o objetivo de deixar 

mais clara a importância do tema da família para a produção capresca, assim como a 

maneira que os filmes de Capra ecoaram na sociedade da época. Façamos, portanto, um 

exercício de análise do seguinte fragmento: 

 

Eu odiava ser pobre. Odiava ser um camponês. Odiava ser o 
entregador de jornais oportunista encarcerado no imoral gueto 
siciliano de Los Angeles. Minha família não sabia ler ou escrever. Eu 
queria cair fora. Rapidamente. Eu procurei por um instrumento, uma 
barra, uma alavanca pra me catapultar através das trilhas do meu 
habitat escorbútico dos ninguéns para o mundo enriquecido dos 
alguéns. (CAPRA, 1971, p. xi, tradução minha) 

 

Por mais que faça na passagem acima uma crítica a sua família analfabeta, Capra não 

tenta destruir o conceito de família. Ele tenta ressignificar aquela família, a que lhe dá 

perspectivas de ser apenas um camponês pobre e habitante do gueto; o que deve ser 

destacado aí é a intenção de escapar da insignificância. 

A mudança de nome do cineasta (de Francesco Rosario Capra para Frank Russel 

Capra) é relevante, pois se o ato de se catapultar do nada era valorizado, o primeiro 

passo desse lançamento foi a ‘americanização’. Não havia nada que poderia fazer do 
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pequeno entregador de jornais um homem de sucesso se ele não comprasse 

ideologicamente as regras do país onde estava. 

Criar e inventar a si mesmo, ser um self-made man: essa era a chave do se tornar 

alguém. E a era do empreendedor foi a década de 1920, movida pela ascensão pelo 

consumismo, época na qual Capra começou sua carreira. Com a chegada da crise, é, 

chegada, também a necessidade de adaptação e, desde Aconteceu Naquela Noite, em 

1934, que o diretor tem como temática marcante o fechamento do indivíduo em seu 

próprio mundo, resolvendo seus pequenos problemas e estando praticamente isolado das 

questões sociais.  

Do Mundo Nada Se Leva, lançado em 1938, pode ser lido como um resumo do 

que Capra pensou para o país durante a década de 1930, sendo as atitudes dos 

Vanderhof/Sycamore o modelo de comportamento para o cidadão comum. A 

passividade e o pacifismo da família protagonista, cuja regra interna era a obtenção de 

um doce lar no qual cada um faz o que quer fazer para ser feliz são essenciais para 

entendermos o Capra que não quer voltar a ser um mero desconhecido. 

Não devemos nos enganar com a coletividade familiar apresentada neste filme, 

que dá brechas para uma leitura superficial de apologia ao comunismo, pelo fato de os 

fogos produzidos no porão da casa dos Vanderhof/Sycamore serem batizados de 

‘Revolução Russa’. O anti-capitalismo de Capra não está numa leitura socialista de 

mundo, mas numa tentativa de quebra com as dinâmicas de mercado, minando, nas 

telas, os grandes empresários e consolidando, na vida real, aproveitando-se do potencial 

mimético do cinema, a noção de uma casta, na qual apenas os detentores da palavra, a 

partir de um meio de divulgação popular na época, o cinema, seriam os maiores 

beneficiados. 

É dessa forma que o diretor põe sua produção como forma de driblar o ambiente 

hostil que foi apresentado aos Estados Unidos após a Quebra da Bolsa e dos eventos que 

a seguiram. Os personagens que buscam saídas individualizantes para problemas sociais 

são um reflexo do Capra que fez o mesmo, pois já que economia freada mostrava-se 

restrita à livre competição, o caminho tomado deveria ser o da manutenção, pois quanto 

menos adversários, mais fácil a escalada social. 

É por isso que os grandes empresários e banqueiros são absorvidos ou pouco tem 

voz no cinema capresco a partir da segunda metade da década de 1930, a partir de uma 

coletividade que não se dá pelas pautas da esquerda, mas por um individualismo de 

autopromoção. Ao deslocar a referência do ‘nós’ dos sindicatos e associações e jogá-la 
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para a família, Capra opõe-se, ao mesmo tempo, ao capitalismo e ao socialismo, uma 

vez que esteriliza as mudanças que visavam ao bem comum, assim como qualquer tipo 

de competição mercadológica, o que faz com que ele reinvente o conceito de self-made 

man inventando a si próprio como gênio. Wakeman, em seu livro sobre grandes 

diretores do cinema cita a seguinte colocação do cineasta: 

 

Meus filmes devem fazer com que cada homem, mulher e criança 
saibam que Deus os ama, que eu os amo, e que a paz e a salvação se 
tornarão realidade apenas quando eles aprenderem a amar uns aos 
outros. (CAPRA apud WAKEMAN, 1987, p. 99, tradução minha) 

 

A mensagem de Capra, com um tom cristão, nos faz perceber o direcionamento 

que ele dá ao público que recebe seus filmes. Ao amar uns aos outros, qualquer tipo de 

competição entre os personagens é encerrada; ao fazer com que as figuras de destaque 

econômico passem a amar o próximo, como faz a família Kirby em Do Mundo Nada Se 

Leva, Capra acaba com o diferente que poderia servir de modelo para a identificação 

com um instinto mais predador por parte do cidadão médio. 

Se há uma disciplina da família, devemos constatar que a família boa é aquela 

que absorve a ruim e que se Frank Capra molda uma disciplina em seus filmes, não há 

como não enxerga-lo como o professor... 

  

Construindo a disciplina pelo programa 

 

Ao retomarmos, mais uma vez, o conceito foucaultiano de disciplina como 

categorização, isto, é como a organização de saberes sobre uma determinada área, 

perceberemos como a montagem de uma disciplina segue critérios formais. Para se 

discutir o conteúdo de uma disciplina, é necessário se discutir, antes, a forma de uma 

disciplina. 

Nesse sentido, proponho analisarmos a família no cinema capresco a partir da 

determinação de uma ementa, de um programa e de um docente. Uma vez feita a 

exposição do porquê de Frank Capra assumir para si a figura central, delimitadora e 

determinadora dos discursos que perdurarão, sendo, portanto, o professor, faremos o 

exercício de traçar o que seria o norte do conceito de família que este professor quer 

deixar como legado a seus espectadores/alunos. 
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Entendo as complicações de se determinar uma ementa sem ser o professor, uma 

vez que já fiz a afirmação de que é Capra que ocupa esta posição. Se foi ele, o cineasta, 

que escolheu o que ficou de dentro e o que ficou de fora, não seria correto falar por ele. 

Sendo assim, o caminho mais acertado seria reconstruir a ementa a partir do programa, 

isto é, das ações dos personagens e do enredo do filme. Fazendo esta opção, evito tecer 

uma análise já com um comando ou palavras-chaves pré-determinadas e construo a 

oportunidade, como crítico, de, a partir do material cinematográfico, encaixar as peças 

no quebra-cabeça do jogo interpretativo. 

Dois momentos do filme Do Mundo Nada Se Leva são marcantes. Introduzo-os a 

partir das seguintes situações:  

(Fig. 1: atividades dos Vanderhof/Sycamore) (Fig. 2: Martin Vanderhof e Anthony Kirby) 

 

 

A primeira figura ilustra o comportamento familiar dócil, importante para que se 

concretize a noção de como Capra lidou com a realidade a sua volta. Aproveitando-se 

do potencial do diálogo mimético entre ficção e realidade, a família 

Vanderhof/Sycamore iria das salas de cinema para as salas de estar das pessoas que 

voltavam do cinema. 

 A história comovente sobre como a vizinhança foi salva da demolição tem 

interessantes protagonistas: a mãe aspirante a dramaturga; seu marido fabricante de 

fogos de artifício; os agregados que ajudam o marido; a filha bailarina acima do peso; o 

patriarca colecionador de selos. A única pessoa dessa família que se desvia do padrão de 

atividades diletantes é Alice, mas não por convicção em um trabalho remunerado e 

explorado, mas para introduzir os grandes capitalistas da família Kirby, a partir de seu 

afeto e namoro com Tony, herdeiro deste clã. 
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 O primeiro ponto do programa da disciplina família seria: cada um faz o que 

lhe traz felicidade. O ócio é o combate ao trabalho, que é libertador e não alienante 

para o socialismo e necessário para mover a engrenagem capitalista. Ao impedir que as 

relações trabalhistas, tão importantes para os dois modos de produção, tomem 

centralidade no filme, Capra não estimula a competição entre os seres humanos, ao 

mesmo tempo em que não dá voz aos trabalhadores. Impede o desenvolvimento da 

direita e um potencial levante da esquerda. 

 Para sair do habitat dos ninguéns, isto é, para ganhar os holofotes do mundo, 

Capra não pode permitir a penetração e circulação dos discursos que fazem de todos 

alguéns, pois se todos tem destaque, há nivelamento e este nivelamento é o que o moveu 

a querer sair de sua infância no gueto de imigrantes em Los Angeles. 

 Acrescento que o nivelamento a ser combatido é um nivelamento de caráter 

revolucionário, pois a docilização dos personagens e a consequente lição de docilização 

para o público tem por finalidade a criação de uma harmonia. No entanto, é importante 

ressaltar que o único que não participa dessa harmonia é a classe dos detentores da 

palavra pelo cinema, a qual Capra pertence, ou seja, ao criar normas para os outros, ele 

garante o seu destaque, como figura da qual essas regras emanam. 

 Os trabalhadores com presença constante no núcleo familiar, além de Alice, são 

a empregada doméstica da casa, Rheba e o professor de dança, Boris, e ambos são 

fundamentais para a manutenção da organização da casa dos Vanderhof/Sycamore. 

Curioso notar que nenhum dos dois representa a imagem clássica do trabalhador 

socialista, que livrará o mundo dos grilhões do capitalismo, o que nos leva a concluir 

que ao não retratar uma dinâmica fabril com sindicalismo fervilhante, Capra dá voz a 

pessoas que seriam felizes por desempenhar suas funções e sem a intenção de criar 

qualquer conflito. Se incluirmos nessa lista de trabalhadores o Sr. Poppins, último dos 

agregados o ambiente, veremos que, por mais que ele tenha optado por sair da empresa 

de Kirby, ele o fez para começar a ser parte de uma estrutura familiar na qual o 

utilitarismo do trabalho é questionado, não para criticar estruturalmente o capitalismo 

pensando em seu fim, mas mostrar ao público uma possibilidade de maior empatia ao 

ser humano que não vence a partir do próprio esforço, uma visão mais humanizada 

destinada a um dos grandes medos da sociedade estadunidense, o loser. 

 A vitória do loser é o segundo ponto da disciplina família e é consequência da 

liberdade de diletantismo do primeiro. Essa vitória, em Do Mundo Nada Se Leva, dá-se 

não só pelo protagonismo da inutilidade, mas por uma coletivização desse protagonismo 
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pelas representações familiares e pela capacidade de absorção que essa coletividade 

possui.  

Tal assimilação não ocorre apenas com trabalhadores burocráticos do menor 

escalão, assim como o Sr. Poppins. O grande símbolo do comportamento burguês na 

trama, a família Kirby, é também cooptada, numa espécie de fagocitose, cuja expressão 

maior é a segunda figura. 

Os Vanderhof/Sycamore sabem que estão longe do padrão de família, tanto que, 

para apresentar sua família à de Tony, Alice quer ter certeza do dia da visita, para tentar 

diminuir ao máximo o impacto das diferenças. No entanto, o próprio Tony faz questão 

de trocar o dia deste encontro entre famílias, para que cada clã conheça a verdadeira 

identidade do outro. É importante dar destaque ao papel de mediação do casal 

Tony/Alice para a absorção da família mais rica pela mais pobre. 

Quando digo mediação, faço uma referência clara à obra de René Girard (2009 e 

2010) e ao seu trabalho sobre desejo mimético. O mediador é uma figura central para o 

que Girard chama de desejo triangulado, isto é, o desejo que se tem pelo que quer um 

terceiro. Apesar dos bons sentimentos que tem por sua família, Tony Kirby possui uma 

identificação com o desapego às normas sociais prescritas que os Vanderhof/Sycamore 

têm; da mesma forma, Alice é o elemento de sua casa que é mais próximo aos padrões 

do que se tinha por normalidade. A ponte entre as duas famílias é feita pela dupla. 

 É notório que Alice e Tony desejam-se amorosamente, mas a concretização 

deste sentimento não poderá ocorrer de maneira harmônica enquanto seus panos de 

fundo familiares não estiverem em sintonia. É perceptível, também, o quanto Tony se 

sente atraído pela desordem dos Vanderhof/Sycamore, para a qual não foi preparado 

durante a sua vida, que é pautada em um dia assumir os negócios da família. Alice, por 

sua vez, é magnetizada pela estabilidade que não existe em sua casa, o que fica claro em 

sua tentativa de fazer a apresentação entre as duas pontas da maneira mais convencional 

possível, com sua família tendo um comportamento mais próximo do comum e 

esperado. 

Para os Vanderhof/Sycamore deglutirem e transformarem o modo de vida dos 

Kirby, é preciso que a atração de Tony pelo lado mais caótico ganhe destaque, pois, ao 

ver a paixão de seu filho por Alice, o velho Anthony abre espaço para uma aproximação 

com o que é diferente de si. 

A engenhosidade do mecanismo do desejo mimético, aqui, está no fato de ser 

Capra, como diretor, uma figura centralizadora em sua obra. É ele que impede a 

1002

MUSEU1076
Pencil



10 
 

aplicação do contrário do percurso anterior, isto é, da família ao mediador e do 

mediador a outra família. Os Vanderhof/Sycamore não são absorvidos pelos Kirby, pois 

isso significaria uma vitória da engrenagem capitalista. A assimilação dos Kirby, 

portanto, serve a um propósito de coletividade socialmente infrutífera e não 

revolucionária. Os dois patriarcas tocando música ao fim da trama significam uma 

vitória do imobilismo estético capresco, que prima pela suspensão do individualismo do 

cidadão comum, assim como de qualquer outra pauta que se oponha à manutenção dos 

detentores da palavra pelo cinema como maiores beneficiados. 

O eu instável, que necessita do outro como disparador de seus desejos, ou seja, o 

eu que deseja por inveja e acaba por se tornar o outro (cf. GIRARD, 2010) apenas 

engatinha na forma como os Vanderhof/Sycamore enxergam os Kirby mediados por 

Alice, mas a solução de Capra é não deixar que esse filhote de contágio mimético 

cresça. A mão capresca é ditadora ao por fim no conflito invejoso, fazendo com que os 

Vanderhof/Sycamore percebam o desejo dos Kirby mediados por Tony e não façam 

nada e apenas aceitem esse momento como forma de exterminar as diferenças, 

terceiro ponto do programa da disciplina família, que tem como base o silêncio do 

socialmente assinalado como vencedor a partir da vitória do que seria, no mundo real, 

assinalado como perdedor. 

 

A recepção como vitória capresca 

 

Finalizo pensando na recepção, palavra que, quando utilizada, nos remete a todo 

um quadro teórico que se debruça sobre este conceito com vistas a interpretar a 

literatura. Nossa intenção, aqui, é utilizar, como material para reflexão, as teses de 

Jauss, mais especificamente a segunda, que creio ser adaptável ao trabalho com outras 

obras que não sejam literárias: 

 

A análise da experiência literária do leitor escapa ao psicologismo que 
a ameaça quando descreve a recepção e o efeito de uma obra a partir 
do sistema de referências que se pode construir em função das 
expectativas que, no momento histórico do aparecimento de cada 
obra, resultam do conhecimento prévio do gênero, da forma e da 
temática de obras mais conhecidas, bem como da oposição entre a 
linguagem poética e a linguagem prática. (JAUSS, 1997, p. 27) 
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A figura de Frank Capra como o professor da disciplina família, ou seja, como o 

responsável por capitanear os saberes sobre este conceito como marcação ideológica, 

tem sua consolidação na relação do público e da crítica com o material fílmico. Não 

custa lembrar os números da época, que destacam o alcance que o filme teve, relativos a 

Do Mundo Nada Se Leva, reconhecimento que não pode ser roubado de Capra, com um 

total de US$ 7,433,101 arrecadados em bilheteria, 7 indicações ao Oscar e duas 

estatuetas ganhas (melhor filme e melhor diretor). 

Quanto à relação com o público, ela se dá numa repetição da dinâmica das 

relações internas. O novo de Capra é legível no diálogo com o saber prévio dos 

espectadores que é não só um saber histórico (a dureza dos anos de crise em 

contraposição à leveza dos filmes de Capra), mas, também, um saber sobre o diretor, 

que despontou de grande promessa no início da década e que ganhou, com Do Mundo 

Nada Se Leva, seu terceiro Oscar em três anos.  

A partir do momento em que a predadora família Kirby aproxima-se dos 

Vanderhof/Sycamore, é esta noção de unidade que é passada aos espectadores. Se as 

relações de imitação entre arte e vida são válidas, como creio que sejam, uma vez que o 

cinema possui a capacidade de alcançar milhões de olhos em diferentes lugares, é 

possível dizer que a harmonia capresca coloca-se como estranha ao turbilhão da crise 

que assolou os Estados Unidos durante a década de 1930 e é com este estranhamento 

que o público se identifica e é o ato de se esquivar do peso que é legado didático do 

filme de Capra. 

É a promessa de um final feliz nas telas, de uma família que não é só sangue, 

mas interesses em comum, que aponta o grande vitorioso no jogo ideológico, Frank 

Capra, que conseguiu passar a disciplina família adiante, de maneira quase 

autoficcional, como forma de reforçar o que ele diz de si próprio, the name above the 

title, tendo a intenção, em algum grau, de ser maior que a obra de arte, entendimento 

dado pelo movimento de personalização, mas que, para um crítico atento serve apenas 

como material para uma melhor compreensão das forças históricas e discursivas da 

época. 
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 O IMAGINÁRIO TECNOLÓGICO E O MITO CONTEMPORÂNEO 

 

Ricardo Portella de Aguiar (FAETERJ-RJ) 

 

Resumo: Abraham Moles afirmava que o homem, nas suas ações em geral, profundas ou 
primitivas, é antes de qualquer coisa “homo faber”; desejamos realizar, mesmo antes de 
querermos compreender. Talvez isso se deva ao fato de que na raiz do nosso desejo esteja 
plantada a convicção de que “compreender” é uma forma do “fazer”. Somos movidos pela ânsia 

da criação e pelos desejos de ação que a provoca. Nossa missão é transformar o mundo através 
da realização de nossos sonhos de ação. Voar, criar a vida, fabricar ouro, estar ao mesmo tempo 
em toda a parte: são todos mitos dinâmicos. Nesta perspectiva, a Realidade Virtual é um dos 
diversos exemplos contemporâneos de mito dinâmico, desenvolvido e difundido pelos 
complexos algoritmos computacionais, incrustrados em uma ferramenta tecnológica poderosa e 
misteriosa para os nãos iniciados. O desejo de recriar a realidade, com toda a sua diversidade e 
aleatoriedade,  não deixa de ser um sonho a ser realizado, como um possível e desejado retorno 
ao paraíso perdido: o culto à árvore cibernética do conhecimento. Nesse delírio cibernético, o 
computador acaba por preencher uma lacuna já existente, deixada pelo distanciamento e pelo 
esfriamento das relações humanas, em um mundo onde a tecnologia vem se impondo 
gradativamente desde a Revolução Industrial. Cultuamos o mito dinâmico, o mito moderno 
representado e personificado na tecnologia, um mito definido pela forma e não pelo objeto. 
Nesta comunicação, abordarei o lugar da Tecnologia no mundo contemporâneo, muito além do 
objeto exclusivamente tecnológico. Neste texto, a Tecnologia será tratada como mito moderno, 
como mitificação inconsciente. Um lugar onde todos estão à procura do mundo perfeito; um 
mundo modelado, um mundo virtual devorador, descrito e escrito em Textos Digitais. 
 
Palavras Chaves: Cibernética. Tecnologia. Mito. Tradutor intersemiótico.   

 

O homem, quando exposto aos significantes do mundo real, impregna-os com os 

mais variados e subjetivos significados; estes são imediatamente incorporados na 

linguagem do receptor; esta, por sua vez, se vale de novas experiências com os 

significantes para se expandir: a construção de nossa cognição é um processo interativo, 

iterativo e recursivo. Diferentemente, os computadores digitais, embora fortemente 

baseados na linguagem, utilizam-se de processos que estabelecem uma relação objetiva 

entre o significante e significado, formando um conjunto ordenado de objetos que visam 

à descrição e à emulação do mundo. Esse processo de “tradução simbólica ou 
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transcodificação” (PLAZA, 2003, p.93-94) cria na máquina estruturas interligadas 

através de uma sintaxe rígida, que pretendem dar uma significação cibernética para o 

mundo real observado. “Significar quer dizer que os objetos não veiculam apenas 

informações, caso em que eles comunicariam, mas constituem também sistemas 

estruturados de signos, isto é, essencialmente sistemas de diferenças, oposições e 

contrastes” (BARTHES, 2001, p. 206). Embora limitado à semântica circunscrita pela 

Tecnologia, o ambiente virtual e as redes de comunicação mudam a nossa 

propriocepção, inaugurando um novo estatuto do corpo humano: o “homem-máquina”
1; 

“movemos-nos” no ciberespaço enquanto nossos corpos  físicos permanecem estáticos, 

sujeitos aos estímulos produzidos eletronicamente. No vortex virtual ficamos imersos, 

projetados em avatares, ao sabor de discursos interessantes que nos soem familiares; 

imagens e sons vindos de outros corpos virtuais igualmente desejosos de um novo tipo 

de prazer. Ali podemos nos transmutar em deuses, em heróis, ou em qualquer coisa que 

imaginarmos, sem as amarras da censura ou qualquer limitação física imposta pelo 

mundo concreto. 

O mito é a parte oculta de toda história, a parte subterrânea, a região 
ainda não explorada, porque ainda faltam as palavras para chegar até 
lá. Para narrar o mito, a voz do narrador na assembleia tribal de todo 
dia não basta; são necessários lugares e épocas especiais, reuniões 
reservadas; a palavra não basta, é necessária a convergência de um 
conjunto de signos polivalentes, isto é, um rito. O mito vive do 
silêncio além da palavra; um mito calado faz sentir sua presença na 
narração profana, nas palavras diárias; é um vazio de linguagem que 
aspira as palavras em seu vórtice e dá forma à fábula. (CALVINO, 
2006, p. 208) 

  

Em Mitologias, Roland Barthes atualiza o conceito clássico de Mito, que para 

ele tem um sentido de falsa evidência, de mentira absorvida e aceita pela comunidade 

que o consome. Barthes considera mitos: espetáculos esportivos ou eróticos, textos de 

publicidade, fotografias de atores ou de políticos, enfim, tudo o que, à época, distraía e 

continua distraindo a massa consumidora, seja no transporte coletivo, nos parques, nos 

cafés, nas horas de lazer, no teatro, no cinema ou em qualquer lugar. “O mito é uma 

fala. (...) Naturalmente não é uma fala qualquer. São necessárias condições especiais 

para que uma linguagem se transforme em mito” (BARTHES, 2007, p.199). Os 

                                                             
1 Tema brilhantemente abordado em “DONATO, Cida. Ciberpoiesis e o renascimento do autor 
polifônico. In: 8.o ENCONTRO INTERNACIONAL DE ARTE E TECNOLOGIA, 1., 2009, Brasilia-
DF, Anais: Arte, Tecnologia e territórios ou a metamorfose das indentidades Brasilia: Universidade 
de Brasilia (UNB), 2009. 1 v. V.1, p.369-373” 
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ambientes computacionais são a realização cibernética dos dois sistemas semiológicos 

do mito descrito por Roland Barthes, 

  

um deles deslocado em relação ao outro: um sistema linguístico, a 
língua (ou os modos de representação que lhe são comparados), que 
chamarei de linguagem-objeto, porque é a linguagem de que o mito se 
serve para construir o seu próprio sistema; e o próprio mito, que 
chamarei de metalinguagem, porque é uma segunda língua na qual se 
fala da primeira [grifos no original] (BARTHES, 2007, p.206). 

 

No modelo cibernético barthesiano, temos a Tecnolinguagem como um dos 

componentes do sistema semiológico, classificado como linguagem-objeto, uma vez 

que a comunicação com o computador não se completa através dessa linguagem, mas, 

sim, através dos Textos Digitais. O desejo de recriar a realidade, com toda a sua 

diversidade e aleatoriedade,  não deixa de ser um sonho a ser realizado, como um 

possível e desejado retorno ao paraíso perdido: o culto à árvore cibernética do 

conhecimento. A criação das Tecnolinguagens, produto também oriundo das mentes dos 

Tradutores Intersemióticos, foi o primeiro passo em busca desse ideal, ou seja, o início 

da concretização do sonho de comunicação com o aparato tecnológico. Diferentemente 

de outros meios tecnológicos, como o rádio ou a Televisão, no mundo virtual há uma 

simulação do mundo real — o mundo possível — que permite aos indivíduos a 

percepção de contato, mesmo que numa esfera luminosa, saciando, talvez, a necessidade 

da proximidade física e estabelecendo, simultaneamente, uma aproximação e um 

distanciamento. 

Desta forma, é licito considerar a Máquina Universal de Alan Turing (Hodges, 

2001), como um mito barthesiano; um modelo que se reproduz em cada aparato 

cibernético manipulado por qualquer pessoa, em qualquer lugar. O mito tecnológico 

barthesiano vive através da Tecnologia e da Linguagem que a produz. Para tanto, a 

linguagem deve ser sutilmente despolitizada, produzida pela conotação; não nega, mas 

torna as coisas inocentes, dando-lhes uma significação natural e eterna. O mito se define 

pela sua forma e não pelo objeto de sua mensagem: “O mito nada esconde e também 

nada ostenta: ele deforma; o mito não é uma mentira nem uma confissão: é uma 

inflexão” (ibid., p. 221). O mito transforma uma imprevisibilidade, uma contingência 

histórica, em eternidade, imobilizando o mundo. A realidade virtual é um mito 

1008



barthesiano dinâmico2, criado, descrito e difundido pelo Tradutor Intersemiótico em 

uma ferramenta tecnológica poderosa e misteriosa para os não iniciados: a 

Tecnolinguagem3.  

No filme MATRIX Reloaded4, nas conversas travadas em corredores de Kafka 

(2005), os Programadores — principais agentes da ação no espaço virtual e que 

chamaremos doravante Tradutores Intersemióticos —, são reverenciados (ou se auto- 

reverenciam) como seres superiores que pairam acima do confuso relacionamento 

concreto-virtual que se dá na trama, definindo destinos como se deuses fossem. Nesta 

obra, em cada um dos diversos níveis de realidade que se apresentam, os personagens se 

comportam como se o simulacro fosse a própria realidade, viabilizada por julgadores 

oniscientes que se confundem com a tecnologia onipresente. Na trama, a aparente 

desordem dos ambientes e a confusa relação entre personagens e instâncias de ação, 

escondem a mais pura lógica da mais alta ordem, materializada por Textos Digitais5.  

“O homem só se tornará ele próprio quando estiver radicalmente desmistificado. 

Só será verdadeiramente livre quando tiver matado o último deus” (ELIADE, 2008, p. 

165). Entretanto, o homem não pode esperar. Para se tornar ele próprio, o homem 

inventou o caminho da tecnologia, pela qual ele tenta substituir seus deuses por 

máquinas, recriando a realidade (aumentada), a vida (robótica) e a sua própria 

inteligência (artificial). A virtude que perseguimos, ou seja, a inteligência sagaz possível 

apenas aos que dominam a linguagem e conseguem decifrar sintomas e indícios, poderá 

                                                             
2 Abraham Moles define o homem e sua relação com os mitos dinâmicos: “Na sua ação profunda como na 
sua ação primitiva, o homem é antes de tudo homo faber, quer realizar, fazer, antes de querer 
compreender. ‘Compreender’ é um modo do ‘fazer’, e os motores profundos das criações serão todos 

traduzidos por desejos de ação: os arquétipos da invenção são atos contra a natureza. O papel do homem é 
o de transformar o mundo e de realizar os seus sonhos de ação: voar, criar a vida, fabricar ouro, estar ao 
mesmo tempo em toda a parte... são todos mitos dinâmicos” (MOLES, 2007, p.247). 
 
3 O termo Tecnolinguagem define o conjunto de todas as Linguagens (controle, definição, manipulação, 
marcação, comandos, protocolos, etc.) e Metalinguagens codificadas, usadas para estabelecer uma 
comunicação com os aparatos tecnológicos que envolvem o homem no mundo contemporâneo, tornando 
possível a comunicação deste com o mundo virtual: uma linguagem que nunca é falada, mas que viabiliza 
a inusitada comunicação entre o homem e a máquina. O termo Linguagem de Programação será usado 
apenas quando se tratar de um código específico. 
 
4 The Matrix Reloaded (The Matrix, Larry and Andy Wachowski, Warner Bros., USA, 2002). 
 
5 Termo utilizado como uma alternativa de definição para os códigos cibernéticos, ou Programas de 
Computador. O termo foi escolhido, partindo da definição de Wolfgang Iser, para quem “O texto encena a 

transformação do mundo que foi trazido para a esfera textual, permitindo que esse processo se 
presentifique como uma sequência de fases” (ISER, 1999, p.115). 
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ser o objeto central das pesquisas científicas pela busca da satisfação do nosso desejo 

por uma realidade impensável, pela máquina inteligente, pelo robô protetor, incansável 

na tarefa de satisfazer nossos sonhos e nossas necessidades. Um artefato capaz de 

incorporar o poeta, o professor, o cientista, além de fiel seguidor de todas as regras 

humanas e interlocutor perfeito.  

A busca pelo ciborgue é a busca pela recriação do homem e a consequente 

desmistificação da criação divina, o que não deixa de ser uma validação do sagrado. 

Assim sendo, nesse deslocamento humano-computador-espaço virtual, pensando-o 

dentro das narrativas arquetípicas das sociedades, pode-se inferir que há aí uma 

mitificação da tecnologia computacional, no sentido de que há uma adoração pelo 

"desconhecido" que se manifesta apenas a partir dos encontros e desencontros das 

linguagens do homem e da máquina, fazendo juz à gênese: “in principio erat verbum”. 

No Filme Matrix6, enquanto tortura Morfeus, o agente, justificando o fracasso de uma 

“primeira Matrix” faz uma referência à linguagem perfeita — a linguagem da máquina 

— como a solução para a descrição e a felicidade do homem no mundo:  

 

— Alguns acreditam que não tínhamos linguagens de programação 
para descrever o seu mundo perfeito, mas, eu acredito que como 
espécie os seres humanos definem a realidade através da desgraça e do 
sofrimento. Então o mundo perfeito era um sonho do qual o cérebro 
primitivo de vocês tentava acordar (Smith: The Matrix).  

 

Esse trecho fala de uma transtextualidade plena, pois temos um personagem — o 

agente Smith — interagindo com um indivíduo imerso em uma realidade virtual — Neo 

—, através de um discurso que coloca a linguagem da máquina como agente de 

mudança no mundo real.  

A literatura de ficção científica, totalmente dominada pelo imaginário 

tecnológico é um espelho do desejo humano, no que se refere à imortalidade e ao 

domínio completo do mundo real, uma simbiose entre a sociedade, o onírico e a ciência, 

que se confunde com a nossa origem. A projeção do desejo da ubiquidade e da 

comunicação plena com as criações maquínicas pode ser uma justificativa para a 

interminável busca do homem por Tecnolinguagens que possam atender a todas as 

funcionalidades requeridas para a criação de um mundo virtual absoluto: um simulacro 

no qual a simulação é tão perfeita que se torna um “eficaz ordenador da realidade” que 

                                                             
6 Matrix (The Matrix, Larry and Andy Wachowski, Warner Bros., USA, 1999). 
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ultrapasse a própria capacidade humana: em busca do Aleph7.  Esse novo mundo — um 

recorte estereotipado da realidade, modelado pela linguagem do indivíduo que o 

programa e pela linguagem de programação que o produz — possui os seus tabus, suas 

tribos virtuais, seus clãs totêmicos. No domínio do virtual, a máquina devora a si 

própria — “Tecnofagia” —, escondendo do homem a sua verdadeira identidade; 

impondo ao homem, através do próprio homem, uma falsa impressão de liberdade; 

escondendo em suas estruturas superpostas e complexas as suas verdadeiras intenções. 

“A revolução cibernética leva o homem, diante da equivalência entre cérebro e 

computador, à interrogação: ‘Sou um homem ou uma máquina?’” (BAUDRILLARD, 

2008, P.31). 

Se em um momento anterior as tecnologias eram encaradas como extensões do 

homem, elas agora aparecem como meios de superação da condição humana. Estamos 

em fase de emigração do mundo real para o território virtual, para um mundo no qual 

não se pode ficar calado, pois nada se tem além da linguagem. A cosmogonia virtual 

estabelece uma espécie de ciberteogonia na qual o computador é a divindade de 

enumeração vivificadora frente aos perigos da solidão e da ignorância. Neste mundo 

virtual, repleto de paradigmas, a linguagem de comunicação — filha de mnemônico8 — 

entre o homem e a máquina é o elemento que traz a ordem. Viabilizado pela linguagem, 

um imenso arsenal de funcionalidades se apresenta no auxílio à comunicação do homem 

com o agregado tecnológico. Uma estrutura antropofágica em camadas, na qual a 

camada superior, cada vez mais distante da linguagem “nativa” da máquina — o binário 

— e mais próxima da linguagem do homem, devora a inferior, escondendo de quem a 

usa as propriedades e os segredos das camadas devoradas, em um processo de tradução9 

que se reafirma em cada uma dessas camadas, reduzindo a fidedignidade entre o 

desejado e o codificado, uma vez que “há limites de fidelidade na tradução digital, como 

em qualquer tradução, como é sabido. Além disso, (...), a comunicação efetuada através 
                                                             
7 “Aleph é um dos pontos do espaço que contém todos os outros pontos. (...) o lugar onde estão, sem se 
confundirem, todos os lugares do planeta, vistos de todos os ângulos. (...) O microcosmo dos alquimistas 
e cabalistas” (BORGES, 2008, p.145-147). 
 
8
 “A deusa Mnemósine, personificação da ‘memória’, irmã de cronos e de oceanos, é a mãe das musas. 

Ela é onisciente” (ELIADE, 2000, p.108). 

9 Nesse aspecto, a definição de Umberto Eco se encaixa nos processos de tradução realizados pelos 
tradutores intersemióticos na produção dos Textos Digitais. Diz ele: “Traduzir significa sempre ‘cortar’ 

algumas das consequências que o termo original implicava. Nesse sentido, ao traduzir não se diz nunca a 
mesma coisa. A interpretação que precede cada tradução deve estabelecer quantas e quais das possíveis 
consequências ilativas que o termo sugere podemos cortar” (ECO, 2007a, p. 107). 
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de códigos digitais implica na preexistência dos significados, e não na produção de 

significantes durante o processo de comunicação” (TENÓRIO, 1998, p. 61). Na relação 

do homem com a máquina, tanto na interação superficial quanto na programação 

propriamente dita, a máquina ocupa o lugar do animal totêmico, um totem cibernético; 

um corpo sem órgãos e sem alma, mas que preenche as lacunas da nossa psique.  

A Ciência da Computação, centro da tecnologia, plena em criatividade, com suas 

linguagens artificiais, com seu sonho de ubiquidade10, seus legisladores onipresentes, 

sua incontestável fábrica de soluções originais, seus mitos e suas relações transtextuais, 

nos envolve em uma mitificação inconsciente. Através e por intermédio dela estamos 

todos à caça do mundo perfeito: um mundo modelado, um mundo virtual devorador, 

mitológico, escrito e descrito em alucinantes Textos Digitais!   

                                                             
10 Computação ubíqua é a utilização de dispositivos tecnológicos, que devem interagir de maneira 
invisível com o usuário. Trata-se de uma computação onipresente e invisível. (WEISER, 1993) 
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A CRÔNICA DE RACHEL DE QUEIROZ, O PRIVADO E O PÚBLICO:  

A INSTAURAÇÃO DA INTIMIDADE 

 

Adriana Giarola Ferraz Figueiredo (SEED/PR) 

 

Resumo: A definição e a delimitação entre a esfera privada e a esfera pública é uma questão 
tão antiga quanto paradoxal. Partindo da tradução latina de alguns termos gregos, seguindo para 
o encaminhamento e a adaptação desses termos ao pensamento romano, tem-se a formação de 
um emaranhado de considerações que, ora se completam, ora se confrontam, ora se excluem. 
Com a instauração da Era Moderna, no século XIX, e o surgimento da esfera denominada 
social, que não era considerada nem privada e nem pública, os limites entre esses domínios 
acabam se confundindo, e a delimitação de uma divisão entre esses espaços torna-se cada vez 
mais difícil. Diante dessa realidade, vida privada e vida pública entram em conflito: certos 
interesses, que eram de cunho particular, ganham notoriedade e, consequentemente, tornam-se 
alvo popular. Nesse contexto, a intimidade passa a ser considerada muito mais por aquilo que 
ela representa, diante da sociedade, do que por aquilo que, de fato, ela é. Em meio a essa 
conjunção, está a crônica “Amor & casamento”, de Rachel de Queiroz, escrita em 22 de março 

de 1997 e inserida no livro Falso mar, falso mundo (2002), texto em que as particularidades de 
um casamento são compartilhadas no domínio público. Os acontecimentos da esfera do lar e da 
família são analisados entre as atividades relativas ao mundo comum, e os sentimentos pessoais 
são tratados no espaço da coletividade. Essa representação remete a uma sociedade que, ao sair 
do interior de seu lar, com destino à esfera pública, não apenas enfraqueceu a antiga fronteira 
existente entre o domínio privado e o domínio público, como também modificou o significado 
desses dois termos e a importância deles para a vida do indivíduo e do cidadão, a ponto de 
torná-los, em certas ocasiões, distintos, outras vezes, tão próximos e até mesmo indissociáveis. 
 

Palavras-chave: Privado. Público. Intimidade. Crônica. Rachel de Queiroz. 

 

Toda espécie de vida humana encontra-se enraizada em um mundo de homens e 

de coisas feitas pelos homens, no qual está a essência e o essencial para a realização 

dessa vida, que se desenvolve nos domínios privados e públicos. Essas esferas abarcam 

os espaços possíveis de consumação das ações praticadas pelas pessoas, quer sejam elas 

atividades individuais ou performances desempenhadas em grupos. 

Com a instauração da Era Moderna, no século XIX, e o surgimento da esfera 

denominada social, que não era considerada nem privada e nem pública, os limites entre 
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esses domínios acabam se confundindo, e a delimitação de uma divisão entre esses 

espaços torna-se cada vez mais difícil. Uma fronteira muito pequena e frágil passa a 

existir entre aquilo que compreende o que é privado e o que é público, modificando até 

os significados que essas instâncias receberam ao longo de sua constituição.  

Diante dessa realidade, vida privada e vida pública entram em conflito. Certos 

interesses, que eram de cunho particular, ganham notoriedade e, consequentemente, 

tornam-se alvo popular. Nesse contexto, a intimidade passa a ser considerada muito 

mais por aquilo que ela representa, diante da sociedade, do que por aquilo que, de fato, 

ela é. Em muitas situações, a partir dessa nova configuração social, é a noção 

determinada pelo espaço público que passa a dar significado à vida privada. 

E essas constatações acabam interferindo não apenas nos espaços. Isso não é 

mais, genuinamente, uma verificação do que compete ao domínio privado ou ao 

domínio público. Quando certas privacidades estão no centro das discussões, há que se 

avaliar, também, todas as perspectivas possíveis no âmbito dos relacionamentos 

sentimentais, bem como a capacidade de transformação dos indivíduos, as 

consequências dessas mudanças e as implicações disso tudo sobre o outro. Só assim 

torna-se possível compreender, de uma forma plausível, as novas formas de 

envolvimento emocional. 

Com o fim da fronteira entre o privado e o público, é possível vislumbrar uma 

nova ordem disciplinar e comportamental, capaz de regular as ações humanas, por meio 

de mecanismos que favorecem tanto a individualidade quanto as aproximações. Fatores 

esses que, consoante Richard Sennett (1998), contribuem para o surgimento de uma 

“sociedade sem deuses”, em que a igualdade prevalece mesmo nas adversidades, e o 

espírito humanitário é posto em questão. 

 

A crença hoje predominante é que a aproximação entre pessoas é um 
bem moral. A aspiração hoje predominante é de se desenvolver a 
personalidade individual através das experiências de aproximação e de 
calor humano para com os outros. O mito hoje predominante é que os 
males da sociedade podem ser todos entendidos como males da 
impessoalidade, da alienação e da frieza. A soma desses três constitui 
uma ideologia da intimidade (SENNETT, 1998, p. 317). 

 

E o que essa ideologia dissemina é a possibilidade da existência de 

relacionamentos sociais de qualquer tipo, quer sejam eles legítimos, plausíveis ou, 

aparentemente, impossíveis.  
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Para isso, é preciso compreender que a sociedade, ao sair do interior de seu lar, 

com destino à esfera pública, não apenas enfraqueceu a antiga fronteira existente entre o 

domínio privado e o domínio público, como também modificou o significado desses 

dois termos e a importância deles para a vida do indivíduo e do cidadão, a ponto de 

torná-los, em certas ocasiões, distintos, outras vezes, próximos demais.  

A crônica “Amor & casamento”, escrita em 22 de março de 1997, inserida no 

livro Falso mar, falso mundo (2002), apresenta aos leitores de Rachel de Queiroz as 

particularidades de um casamento sendo compartilhadas no domínio público. Os 

acontecimentos da esfera do lar, da família, são analisados entre as atividades relativas 

ao mundo comum, e os sentimentos pessoais são tratados no espaço da coletividade.  

Uma senhora, aparentando quase setenta anos, muito encabulada, vai até o 

cartório de sua cidade para dar entrada em seu divórcio. Diante do juiz, todos os 

acontecimentos que permearam o seu enlace matrimonial são trazidos à tona. Em um 

espaço público e desconhecido, a protagonista se vê perante uma situação em que a 

democratização daquilo que lhe é particular se faz necessária. 

 

A mulher entrou no cartório timidamente e, quando mandaram, sentou 
à mesa do juiz. Vestida de rosa, tinha o cabelo ondulado permanente, 
a cara pintada e os beiços vermelhos de batom, num esforço 
comovente para fingir mocidade. O que era impossível, pois os 60 
anos já tinham passado ali fazia tempo, e os 70 andavam perto, se 
ainda não haviam chegado (QUEIROZ, 2002, p. 165). 

 

A imagem da mulher, apresentada pelo narrador, no início do texto, evidencia a 

figura de uma pessoa que tenta aparentar ser aquilo que não é. Diante da cena 

estabelecida, é possível perceber que a senhora quer passar a ideia de algo que já foi um 

dia, mas não é mais. O conceito que ela cria de si não condiz com a realidade visível. 

Sua aparência demonstra um desencontro entre a verdade dos fatos e a mentira 

projetada em sua representação. 

Mesmo estando em um lugar estranho, no meio de pessoas desconhecidas, logo 

que a senhora chega ao cartório, parece esquecer essas condições e se permite um 

momento de desabafo com o juiz. E essa atitude pode ser explicada, ao se considerar o 

fato de que o privado, que sempre fora uma premissa humana necessária para se 

preservar certas particularidades, perde sua essência e acaba se ajustando diante do 

público, uma invenção humana instituída para democratizar aquilo que, de acordo com 

certas convenções sociais, era visto como algo, meramente, pessoal. 
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Conforme Richard Sennett (1998), particular e público, inseridos no contexto 

social vigente, caminham lado a lado, ora distantes, ora próximos. Portanto, aquilo que 

corresponde ao universo íntimo acaba sendo articulado em um mundo cada vez mais 

compartilhado e mais carente do conhecimento do outro.  

O desabafo da mulher é revelado pelo narrador de forma contundente e 

esclarecedora: 

 

Sentou na cadeira, pôs-se logo a chorar. Sim, vinha atrás de divórcio. 
Bem que o povo tinha dado conselho – mas conselho só se escuta 
depois que é tarde. Casar com um rapaz mais novo 28 anos – ai, mas 
sabe como é, uma viúva sozinha – e, ela tinha bom corpo, não estava 
assim acabada; e bem calçada e bem vestida – riso no meio da lágrima 
– diziam mesmo que era uma viúva chibante. E ele, caixeirinho de 
bodega, magrinho, maltratado, porém ali todo dia, ocupando o lugar 
do defunto por trás do balcão – conversa vai, conversa vem – acabou 
tratando o casamento, casou mesmo (QUEIROZ, 2002, p. 165). 

 

Ainda que tenha sido aconselhada a não se casar com um homem 28 anos mais 

novo que ela, a viúva, sozinha e orgulhosa, opta por unir-se com o mancebo que a 

estava ajudando após a perda do marido. Em tempos de individualização, os 

relacionamentos acabam surgindo como uma “dádiva” àqueles que se encontram 

solitários. Por mais que houvesse diferenças entre os dois, a possibilidade de uma vida 

partilhada, certamente, era bem mais agradável do que a solidão. 

Zygmunt Bauman, quando comenta a respeito da “fragilidade dos laços 

humanos”, especialmente em seu livro Amor líquido (2004), alega que os 

relacionamentos estão na ordem do dia. Por mais que haja percalços no processo de 

envolvimento com o outro, ainda assim haverá a necessidade da convivência. Para o 

sociólogo, os personagens principais dos enredos diários são homens e mulheres que 

andam 

 

[...] desesperados por terem sido abandonados aos seus próprios 
sentidos e sentimentos facilmente descartáveis, ansiando pela 
segurança do convívio e pela mão amiga com que possam contar num 
momento de aflição, desesperados por “relacionar-se” (BAUMAN, 

2004, p. 8). 
 

A viúva escolhe casar-se novamente, ainda que os relacionamentos sejam, 

geralmente, realizações paradoxais e incertas. Ela assume os riscos ao envolver-se com 

um homem bem mais novo e investe no caixeirinho, fazendo-o mudar a aparência, 
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dando o que ele não tinha: roupas boas, sapatos novos e lenços de seda, presentes que 

eram, prontamente, acolhidos e usufruídos sem modéstia ou volteios. E como tudo isso 

era custeado pelas economias do falecido, o noivo ainda se dava ao desfrute de tirar 

prosa sobre o feito. 

E a convivência trouxe a intimidade. E, junto dessa situação, vieram certas 

decorrências: 

 

Durante o noivado era assim – ela dava e ele recebia. Mas, passada a 
lua-de-mel, na sua autoridade nova de marido, que não perguntava 
mais nada – era só tirando, comprando cavalo, comprando caminhão 
fiado para botar frete. Chegou a comprar um touro de raça nobre 
cruzado com holandês (QUEIROZ, 2002, p. 166). 

 

Enquanto o novo marido só “roía o dinheiro”, tudo ia bem, pois a amizade ainda 

ficava. Dessa forma, tudo se encaminhava em pleno acordo com determinadas 

convenções sociais, que definem que a mulher deve conformar-se e submeter-se a um 

sistema de hierarquia e de obediência. Se é o homem quem deve mandar, enquanto 

houvesse afeto entre o casal, tudo estaria na mais perfeita normalidade. 

No entanto, uma nova crise de choro indica que havia algo mais: 

 

Sim, tudo seria muito bom, se ele então não desse para raparigueiro. 
Primeiro, as vadiações eram por perto, mas em seguida ele deu pra ir 
mais longe. E quando ela reclamou, e chorou, e tornou a reclamar, ele 
então perdeu a paciência, disse que ia largar de viajar, mas depois ela 
não se arrependesse. Dito e feito, pois na seguinte viagem trouxe 
consigo uma rapariga paraibana, botou casa para ela na rua da igreja – 
e dentro da casa a dita cuja tinha de tudo, até criada. E se ao menos, 
doutor juiz, se ao menos fosse uma rapariga formosa – mas qual, uma 
cabocla melada, faltando um dente na frente. E, pois, ele mandou 
então botar um dente de ouro nela, não fosse por isso (QUEIROZ, 
2002, p. 166). 

 

Em meio ao desespero, a senhora acaba revelando mais detalhes do seu infeliz 

casamento: não bastando os mandos e os desmandos do marido, ele dera para traí-la, 

sentindo-se no direito de ameaçá-la em função do descontentamento dela com essa 

situação.  

Sem nenhuma restrição, a mulher comenta acerca de cada detalhe do 

comportamento do cônjuge. A intimidade do casal, construída de uma forma nada 

convencional, transforma-se em motivo de apreciação de uma plateia que, até então, não 

fazia parte dessa história. Segundo Antoine Prost (2009), por não existir uma vida 
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privada de limites definidos para sempre, o que passa a definir a intimidade são os 

recortes das atividades humanas que acontecem entre a esfera privada e a esfera pública. 

Quando o narrador dá voz à personagem, ela não se incomoda por estar em uma 

esfera social e confidencia todas as suas agruras. Nesse instante, o “muro da vida 

privada” cai por terra, abrindo caminho, até mesmo, para as confissões mais íntimas. 

Num ímpeto de raiva e de desgosto, a esposa declara estar sendo preterida por uma 

mulher que, de formosa, não tinha nada.  

E a paraibana, a amante, queria mais. Apesar de todas as mordomias e luxos que 

recebia, queria casar-se com o marido alheio. Ele, por sua vez, em meio aos prantos da 

mulher e da concubina, ameaçou realizar, realmente, tal façanha. 

Marlise Matos, em sua obra Reinvenções do vínculo amoroso: cultura e 

identidade de gênero na modernidade tardia (2000), afirma o seguinte a respeito dos 

relacionamentos: 

 

Ultrapassados os momentos iniciais de contato/encontro, sedução 
mútua e (re)conhecimento do outro, a relação está pronta para se 
tornar mais densa e exigir dos parceiros mais “investimentos”, maior 

disponibilidade de tempo, interesse e motivação para ser mantida. A 
partir daí, se a relação vai ser consolidada, inicia-se o processo mútuo 
de “modelação da subjetividade”: esquemas de interpretação a dois 

são (re)construídos e compartilhados (MATOS, 2000, p. 168). 
 

Segundo a socióloga, passados os momentos iniciais do relacionamento, chega a 

hora em que a mutualidade torna-se um fator determinante para que a relação aconteça, 

de forma satisfatória, àqueles que se envolvem emocionalmente.  

No caso da protagonista da crônica, é justamente o contrário que se dá: seu novo 

marido regozija-se com os presentes recebidos, vangloria-se dos mimos que lhe são 

destinados e assume a posição de “homem da casa”, passando a administrar, como bem 

lhe convém, o dinheiro do casal. Entretanto, nega-se a dedicar-se, unicamente, a sua 

esposa. Para ele, seu direito vai além dos bens materiais recebidos. Suas vontades, 

enquanto homem, deveriam ser atendidas, independentemente da anuência da mulher. 

Tanto isso é fato que, quando declara que pensa em se casar com a amante, “nos 

crentes”, e a esposa coloca-se contra, deixa de falar com ela, como se a errada fosse ela. 

E o que se pode concluir a respeito do comportamento do marido, em relação ao casal, é 

que essa instituição não compreende mais uma norma exclusiva. O indivíduo, nesse 

caso, passa à frente da família. 
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[...] e daí para diante o criatura deixou de falar com ela. Vinha em casa 
somente almoçar, e assim mesmo só abria a boca para botar o comer 
dentro. E quando tinha de se entender com a mulher por causa da 
bodega, fazia um bilhete que jogava em cima da cômoda, no quarto 
dela (QUEIROZ, 2002, p. 167). 

 

A escritora Rachel de Queiroz, uma mulher muito ligada à família, sempre 

deixou claro, em seus escritos e nas entrevistas concedidas ao longo de sua vida, que 

seu esteio vinha da convivência com os seus. Para ela, tudo girava em torno do respaldo 

dessa instituição. 

Na crônica “Amor & casamento”, os valores norteadores da vida privada da 

escritora acabam sendo colocados à prova, diante da traição e dos desmandos de um 

marido que trafega longe das condutas morais que regem esse tipo de relacionamento.  

Assim, parece haver uma “intrusão” da cronista diante do caso apresentado. 

Quando o narrador refere-se ao esposo traidor, denominando-o “o criatura”, é possível 

notar certa indignação nesse contexto, considerando o tom impresso à fala, reforçando, 

mais uma vez, o que a autora declarou ao longo de sua vida a respeito de certas relações 

íntimas: os valores familiares precisam ser mantidos e resguardados das interferências 

do tempo e das modernidades. 

Há cerca de, aproximadamente, meio século, era a família que se sobressaía aos 

seus componentes. A vida privada pessoal, quando não se confundia com a vida 

familiar, ficava em segundo plano ou encontrava-se subordinada a ela. Na crônica 

“Amor & casamento”, ocorre o processo inverso. O que se vê, ante a conduta do 

homem, é o que afirmou Antoine Prost (2009) em seu artigo “A família e o indivíduo”: 

 

A relação do indivíduo com a família se inverteu. Hoje, exceto na 
maternidade, a família não é senão a reunião dos indivíduos que a 
compõem nesse momento; cada indivíduo tem sua própria vida 
privada e espera que esta seja favorecida por uma família de tipo 
informal. E se, pelo contrário, ele se sentir asfixiado por ela? Nesse 
caso, vira-lhe as costas e vai procurar contatos mais “enriquecedores” 

(PROST, 2009, p. 80-81). 
 

O casal, que deveria ter uma vida familiar, é condenado ao fracasso em função 

de uma vida privada pessoal, que acaba determinando o rumo da existência dos dois. O 

esposo, por se sentir insatisfeito com um relacionamento monogâmico, vira as costas à 
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mulher e sai em busca de outras possibilidades. Sua individualidade sobrepuja a 

realidade do par. 

Essa conduta do esposo deixa a mulher desolada. Sua única saída é o choro, uma 

vez que seu lar está se esfacelando. E, naquele momento, por mais que fosse ultrajante 

realizar tal confissão, comentar sobre os detalhes de sua relação com o caixeirinho, 

transformar sua realidade pessoal em um assunto compartilhado, talvez seja a única 

forma de amenizar essa situação.  

Em meio a toda essa exposição, personagem e narrador misturam-se e 

confundem-se, e o resultado é uma confissão sem restrições: 

 

Cada bilhete daqueles, seu doutor, era uma facada no meu coração. E 
ele, vendo o efeito que fazia, passou a amiudar as cartas, todo dia era 
uma, ou então botava uns versos, tudo tirado da cabeça dele, que 
aquilo só tem memória pro que é ruim. E ela ia aguentando, não se 
separava, imagine, isso mesmo era o que ele e mais a desgraçada da 
paraibana queriam (QUEIROZ, 2002, p. 167). 

 

E a mulher seguia firme em seus propósitos, ia aguentando todos os infortúnios 

de sua relação, até se deparar com a reza forte do marido. “E reza forte ela não 

enfrentava” (QUEIROZ, 2002, p. 167).  

Até alguns versos escritos pelo esposo ela lê para o juiz antes de concluir as suas 

declarações. Aos prantos, confidencia: 

 

─ Me dê logo esse divórcio, doutor juiz, pelo amor dos seus filhinhos. 

Já faz três dias que não como nem bebo, não passo uma hora sem dar 
um ataque, e ele diz que ainda está na primeira reza. Quando for na 
segunda, eu sei que não resisto! ... (QUEIROZ, 2002, p. 167). 

 

Por meio do discurso direto, totalmente sem rodeios, a esposa traída rende-se aos 

apelos e às ameaças do cônjuge. A essa altura, o que menos lhe importa é a discrição. 

Sua intimidade fora exposta e arruinada em função do comportamento do marido, e a 

ela resta, apenas, o consolo da partilha dessa situação. 

Diante de uma vida privada que se desloca em si mesma, ajeitando-se ao 

contexto em que acontece, é preciso compreender que a intimidade, ao ser 

compartilhada, no espaço público, não apenas reduz o antigo limite existente entre o 

domínio privado e o domínio público, como também transforma o significado da 

existência dessas duas esferas e a importância delas para a vida dos indivíduos e dos 

cidadãos.  
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Conforme Richard Sennett, o “mundo dos sentimentos íntimos perde suas 

fronteiras; não se acha mais refreado por um mundo público onde as pessoas fazem um 

investimento alternativo e balanceado de si mesmas” (SENNETT, 1998, p. 19). Essa 

democratização desestabiliza, mas também permite que, entre os sujeitos, haja 

interação, questionamentos e autoavaliação.  

Quer aconteça no domínio do privado ou na esfera pública, os homens são 

individualizados, conforme as ocasiões e os fatos vão se sucedendo ao longo de sua 

própria existência. Seja por meio de ações comuns a determinados grupos ou por 

intermédio de práticas particulares, a vida privada vai se constituindo, às vezes, nos 

espaços íntimos, em outras ocasiões, na esfera pública, o ambiente que, na atualidade, 

anseia por compreender e desvendar o que diz respeito à intimidade humana. 

Independentemente do contexto em que as relações íntimas aconteçam, na visão 

da cronista Rachel de Queiroz, o que importa é que os valores norteadores dos 

relacionamentos humanos sejam protegidos. Por meio da combinação entre o estilo 

direto, a naturalidade narrativa e a busca insistente pelos efeitos literários da oralidade, 

suas crônicas acabaram apresentando flagrantes do cotidiano rodeados de conselhos, de 

cuidados ou, simplesmente, pelo gosto da conversa.  
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ONDE NINGUÉM É AMIGO DO REI, OU O LUGAR DO PÚBLICO NA CENA 
LITERÁRIA DA PERIFERIA 

 
Fernanda Pires Alvarenga Fernandes (UFJF)1 

 
Resumo: Neste trabalho, buscamos analisar o estabelecimento de uma cena literária na 
periferia, fato no qual as novas tecnologias e os saraus tiveram papel preponderante. Assim, as 
relações entre a divulgação na internet e os espaços compartilhados para leitura de poesia 
trazem mais conexão para tais grupos que as abstratas normas de democracia das tradicionais 
organizações coletivas, como sindicatos, partidos, clubes e demais agremiações enquanto 
formas de organização da cidadania. Na medida em que o autor da periferia toma a palavra para 
expor a própria concepção dos fatos e a de sua comunidade em relação ao que aparece nos 
noticiários, configurações outras da representação identitária podem ser investigadas na cena 
cultural urbana. Isso torna presente um novo público para a literatura, caracterizado por uma 
camada social que estava oculta da vida pública.  
 
Palavras-chave: Esfera pública. Cultura contemporânea. Produção de presença. Audiência.  
 
 

A periferia sempre foi vista como um espaço encontro concreto com o mundo e 

não um lugar de produção de sentidos. Estabelecer a produção literária e cultural neste 

espaço, dizer que ali é possível sim, cultivar, empreender e consumir literatura não é 

ponto pacífico. Na verdade, é um embate travado há pelo menos um par décadas e, de 

maneira mais presente na academia e na mídia, nos últimos dez anos. Expor esses 

limites é importante porque a emergência da literatura brasileira produzida a partir das 

periferias urbanas no Brasil vem provocando uma série de discussões que mobiliza a 

cena pública contemporânea. São casos diversificados, que movem o debate tanto no 

campo das novas audiências quanto da discussão do espaço e da esfera pública em que 

se instaura. Neste texto, propomos a discussão de seu estágio inicial através do livro O 

trem, de Alessandro Buzo, seguida de uma reflexão sobre os saraus como um espaço 

que promove deslocamentos em relação à ideia de poesia, com um ritual próprio de 

fruição literária.  
																																																													
1 Professora na Faculdade de Comunicação Social da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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Há que se considerar o envolvimento com hip hop e todo um leque de atividades 

normalmente alheias ao circuito estabelecido do mercado editorial que se tornaram 

importantes para o estabelecimento dessa literatura. Além dos saraus, há programas de 

rádio e projetos como Cinema na Laje que tornaram populares as publicações da 

periferia, cujos autores de camadas pobres e marginalizadas, passaram a ocupar um 

espaço tradicionalmente dedicado a classes abastadas quando começam a escrever 

poemas, contos, novelas e romances.  

Neste sentido, o lugar do “marginal”, começa a ser articulado de outro modo por 

esses escritores que saem da margem e cada vez têm alcançado maior espaço tanto no 

cenário independente, quanto nas editoras comerciais.  

O livro O Trem: contestando a versão oficial, é um desdobramento do primeiro 

livro do Buzo. A primeira versão saiu no ano de 2000 com o nome O Trem: baseado em 

fatos reais. Depois de Cinco anos, pouca coisa tinha mudado e o autor acrescentou mais 

linhas à história, fazendo a nova versão, republicada em 2010 já com o selo Suburbano 

Convicto que é o nome da livraria que Buzo abriu em São Paulo e de um dos livros que 

escreveu sobre o o cotidiano do Itaim Paulista. 

O “livro do trem” traz um relato de tom documental, em primeira pessoa, 

evocando as memórias de duas décadas passadas nos vagões da Companhia Paulista de 

Trens Metropolitanos (CPTM) que ligam a Zona Leste ao Centro de São Paulo. O 

veículo de transporte público é apresentado como um espaço de socialização, com 

horários de encontro e de prática de atividades como o jogo de cartas para passar o 

tempo. As longas distâncias entre a periferia e o centro fazem do trem um meio rápido, 

comparado a outros, apesar do longo tempo que se passa dentro da composição.  

Mais que um meio de transporte ou de passagem, o trem é um ambiente social e 

político, no qual se organizam diversas atividades produtivas e identitárias, do jogo à 

religião, do samba ao comércio. O comércio ambulante tem um capítulo à parte no livro 

no qual escritor reflete sobre o tema comentando o desemprego, a rotina flexível e o fato 

de que muitos conseguem ganhar mais no mercado informal do que aqueles com salário 

fixo e carteira assinada.  

Buzo faz referência ao tema em várias partes do livro, apontando os problemas 

da ilegalidade da situação, entre eles a luta constante contra a violência do “rapa”. 

Segundo ele, todos torcem pelos camelôs, e ajudam a esconder sacolas com 

mercadorias. Ele descreve todo esse ambiente de sociabilidade do subúrbio paulistano 

por um motivo específico: Ele quer dar a sua versão para o que ocorreu no ano de 1999, 
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quando todos os jornais estamparam manchetes semelhantes a “Vândalos destroem 

trens” ou “Vândalos ateiam fogo nos trens”. 

No capítulo “Fogo nos trens e suas consequências” Buzo relata sequência de 

eventos que levou alguns passageiros à ira. Ele foi testemunha ocular do fato. Estava no 

trem não apenas no dia do incêndio, mas nas semanas que antecederam o fogo e narra 

detalhes a precariedade do sistema e a transformação do humor das pessoas até que um 

pequeno grupo encontrou um sofá velho abandonado próximo à linha, jogou dentro de 

um vagão e ateou fogo.  

Sabemos que uma trama muito maior está envolvida na seleção do que se torna ou não 

notícia na grande mídia e na forma como ela é apresentada. Naquela época, foi 

divulgada a versão da CPTM, noticiando que o transporte ficou destruído e prejudicado 

devido à atitude de marginais.  

Buzo escreve em seu livro: “Nenhum canal de TV ou jornal escrito entrevistou o 

povo, as entrevistas eram com técnicos da CPTM, que anunciavam os valores do 

prejuízo. O povo era tratado como demônio incendiário em pessoa.”  

 
Estrategicamente, os trens incendiados foram 

enfileirados próximo ao Brás, para que quem estivesse no metrô 
pudesse ver o que os vândalos fizeram. [...] no meu trampo, a 
palavra vândalo foi substituída pela palavra marginal. Todos 
queriam dar sua opinião sobre as punições que devíamos sofrer. 
Ficar sem trem era uma unanimidade. Só para lembrar: os 
vândalos ou marginais no caso, eram pais e mães de família 
cansados e humilhados. (BUZO, 2010, p.52) 

 

Após o incêndio, os usuários ficaram seis meses sem trem, a CPTM alegava que 

os trilhos haviam sido danificados no incêndio, mas, segundo o relato, estranhamente o 

fluxo de trens de carga foi mantido e logo surgiu o boato de que a linha seria extinta 

para passageiros.  

Apesar da superlotação, da falta de manutenção nos vagões e de todos os 

problemas do trem, a vida de quem mora no extremo Leste da grande São Paulo e 

trabalha na região central fica impraticável sem esse meio de transporte. A narrativa dá 

conta de muitas pessoas que perderam o emprego porque não conseguiam mais chegar 

no horário dependendo de ônibus.  

A divulgação do livro torna-se um agenciamento de novas versões do fato e, 

apesar de dizer que pouca coisa mudou alguns anos depois, Buzo conta a história da 

entrevista que deu por causa da primeira versão do livro. Uma repórter de TV gravava 
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com ele na estação do Itaim quando a câmera flagrou vários dos problemas retratados 

no livro e ilustrou suas histórias.  

A aquisição de poder está relacionada à consciência e à emancipação individual 

e coletiva em relação aos direitos sociais e à superação de uma realidade em que se 

encontra. Isso envolve a participação em espaços privilegiados de decisões, dos quais o 

autor tomou parte não apenas ao assumir-se como um escritor que publica um livro, mas 

também ao promovê-lo em todos os espaços de legitimação possíveis, mostrando sua 

outra versão para os fatos e negociando com a comunidade que o cerca e com a 

imprensa. 

As ideologias operam nos sistemas de representação “em cadeias discursivas, 

agrupamentos, campos semânticos” e não de maneira isolada, como observa Hall. O 

espaço literário apresenta-se aqui como força capaz de promover deslocamentos no 

senso comum.  

As “estratégias de representação” e empoderamento, evocadas por Buzo, se mostram na 

orelha de seu livro:  

 
Vitória!!! Se você simplesmente está lendo a orelha deste 

livro é porque ele conseguiu romper várias barreiras. [...] talvez depois 
da orelha você nem venha a comprá-lo, mas viu a capa, pegou, sentiu. 
[...] só o fato de ter lido essa orelha já foi uma vitória para o autor, que 
não vem da elite e das faculdades e sim do gueto que é uma escola. 
(BUZO, 2010) 

 

Ele quer atrair o leitor de maneira a indicar a leitura como uma conquista pessoal 

sua e do leitor. Fia claro um chamado à identidade dos sujeitos que estão no trem e que 

falam a mesma língua que ele. Assim, ocorre um deslocamento na noção de público 

leitor no Brasil, tradicionalmente identificado como aquele que frequenta bancos 

escolares e livrarias. Um desvio que tensiona as fronteiras da literatura. 

Buzo pode não ser interessante apenas como autor, mas sim no que ele produz 

de deslocamentos de valores, no processo de circulação que dá ao discurso enquanto 

escritor que elabora um imaginário da vida suburbana e o projeta socialmente através do 

livro, impondo presença através da literatura e redefinindo o papel da crítica literária.  

O que a literatura marginal faz, assim, é tornar presente uma camada que estava 

ausente desta vida pública. Grupos que se encontram inseridos no mundo econômico 

pelo emprego, pelo trafico ou por outras esferas, mas que estavam excluídos da forma 
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discursiva literária, da produção cultural brasileira e que começam a aparecer em 

alternativas que lhe eram negadas. 

Estamos falando de um livro ainda do início desse movimento de visibilidade da 

literatura periférica. (Posteriormente Buzo se lança na ficção e na poesia.) E por isso A 

contestação das versões oficiais têm aí um papel importante. Essa contestação encontrou 

na forma livro um espaço oficial antes interdito de expressão, mas também na internet 

um canal de circulação de ideias passível de manifestações contra o noticiário padrão e 

um fator de estímulo à escrita, criando uma “cena” literária junto à presença dos saraus.  

Numa entrevista à época da comemoração dos dez anos da Cooperifa, em 2010, 

Buzo comenta que, quando escreveu o livro, Os saraus ainda não existiam. Tudo estava 

começando.  

 

Não tinha nenhuma cena literária que tem hoje. [...] Quando eles 
viram que as pessoas começaram a publicar, eles falaram: 
“Porra, é possível publicar?! E antes de ser possível publicar eu 
já posso publicar na internet, eu já posso fazer meus contos 
circularem”. Então um foi virando referência pro outro: “Pô 
mano, o cara fez daquele jeito”. “O cara lançou com o dinheiro 
do próprio bolso”. “O outro fez um projeto pro Vaz e lançou 
vários livros”. “O outro é o Allan da Rosa, lançou vários livros”. 
Começaram a surgir os “Allan da Rosa” da vida, começaram a 
surgir os “Ferréz” da vida, que começaram a reproduzir, até eu, 
começando da periferia. Então, eu acho que antes da nossa 
geração já tinha um monte de gente que escrevia, acho que 
desde os anos 60/70 já tinha muita gente que escrevia. Era uma 
minoria? Era uma minoria! Hoje tem mais gente? Hoje tem mais 
gente porque existe toda essa cena, pô! O cara tem onde mostrar, 
o cara existe!  

 

 Existir, do ponto de vista da organização espacial, é também pensar a expansão 

desse capital simbólico representado pelas periferias, que passa a ter empreendimentos 

culturais em áreas de maior centralidade. Não à toa a loja 1 da Sul, do escritor Ferréz 

está na Galeria do Rock, no Centro de São Paulo, e a Suburbano Convicto, de Buzo, no 

Bairro do Bixiga.  

Além disso, os saraus criam um circuito no qual se reproduz a valorização das 

histórias individuais, verificada na trajetória dos pioneiros da Literatura Marginal. 

Como existe nesta condição de marginalidade um jogo tenso da dinâmica social, na qual 

se valoriza a alteridade, 
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Tal lógica favorece, mas não garante, um processo de subjetivação que vincula o 

indivíduo tanto à sua identidade e consciência quanto a um poder de controle externo. 

Nesse jogo com a alteridade torna-se possível a relativização dos valores que põem em 

tensão as regras mais amplas da sociedade e as estratégias de resistência de pequenos 

grupos que se instituem como comunidades.  

A escala global corresponde a uma perspectiva hegemônica da esfera pública 

que não contempla muitos dos sujeitos que vão se articular, às vezes através do 

compartilhamento de uma mesma rede de comunicações, a fim de problematizar esta 

unidade nacional que é reconhecida como vazia e homogênea. Na dinâmica da 

sociedade brasileira, a condição de sujeito periférico guarda muito mais do que 

particularidades de uma cultura étnica, mas também econômica e social.  

Bhabha recorre à leitura de Derrida de Espectros de Marx2 para demonstrar que a 

representação da minoria em nossa época se dá de maneira enigmática ou espectral, uma 

vez que  

 

O personagem da minoria, como uma forma de emergência 
histórica, é um problema das tecnologias de visibilidade – um 
trazer à luz; da disjunção da espacialidade – trazer até lá sem 
estar lá; e das políticas de temporalidade – ao mesmo tempo 
tanto presente quanto ausente. (BHABHA, 2011, p.154) 

  

 Nesse ponto é que se reconhece que os autores ligados à Literatura Marginal 

comportam-se de maneira empreendedora, revestem o papel do intelectual com a lógica 

do trabalho contemporânea, diferente daquela que guiava o escritor modernista 

brasileiro, tipicamente funcionário público que tinha tempo para se dedicar à escrita. 

Vaz, Ferréz e Buzo, entre outros, trazem a lógica do trabalho para o circuito, não 

necessariamente para a escrita. Apresentam-se como agitadores culturais, videomakers, 

produtores e escritores, de modo que escrever é uma das tarefas que compõem esse 

circuito.  

 São autores que se aproximam do que Walter Benjamim identificou enquanto 

“autor como produtor”.  

Neste sentido, além de qualquer alcance ideológico que possa ser hermeneuticamente 

lido como proposta em alguns dos textos ou contextos sociais ligados à literatura 

																																																													
2 Derrida, por sua vez, cita Hamlet, de Shakespeare, quando constata que “The time is out of joint” (O 
tempo está fora dos eixos) para evocar a imagem, após a morte de Marx, de uma época ainda assombrada 
pelo fantasma de um mito com o qual não sabe lidar. 
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produzida a partir das periferias urbanas brasileiras, trata-se mais a fundo, de 

refuncionalizar modos de produção e consumo de arte e cultura interferindo assim na 

relação que a periferia tradicionalmente tem com a esfera pública, ou seja, de trazer 

efetivamente à presença um grupo que fale por si à sua própria audiência tanto quanto a 

outras, um grupo que, enquanto corpo, se encontrava apenas espectralmente 

representado quando se fazia ouvir por outrem. 

Ao se refuncionalizar modos de produção e consumo de arte e cultura – e 

retomando a precisa menção de Alessandro Buzo ao estabelecimento de uma cena 

literária propiciada pelas novas tecnologias e pelos saraus –, é possível observar que não 

se trata apenas do meio internet ou de formas poéticas construídas por meio da 

tecnologia que tanto se discutem hoje em dia.  

Acredito que o locus de maior potência no estabelecimento da literatura 

periférica talvez esteja não no livro, ou necessariamente na escrita poética, mas no 

sarau.  

Não quero com isso minimizar o fato de que a ampliação do espectro de 

produção e circulação do livro na seja um ponto alto para análises tanto sociais quanto 

estéticas ou subestimar a contribuição das novas tecnologias, mas chamar a atenção para 

o sarau como um tipo de evento que, embora cercado pelo acesso contemporâneo à 

tecnologia, adquire caráter performático e ritualístico nesta cena literária.  

O maior exemplo é o  Sarau da Cooperifa, que acontece no Bar do Zé Batidão, 

em Piraporinha, no extremo sul paulistano que reúne aproximadamente 200 pessoas, as 

podendo chegar até 500 em datas especiais, regularmente às quartas-feiras, desde 2001.3 

Os frequentadores ou “cooperiféricos” são tratados como “uma família” na qual 

não cabe qualquer discurso protocolar. “Chega, se não fica parecendo festa de rico!” é 

uma fala de o idealizador Sérgio Vaz costuma dizer. A reação do público, segundo a 

pesquisa etnográfica empreendida por Érica Peçanha do Nascimento, é de muitos 

aplausos e assovios.  

Apesar da vibração e do caráter descontraído e até festivo, há uma preocupação 

dos organizadores com os propósitos específicos de um sarau. Além de um grande 

volume, há uma variedade enorme na qualidade da produção apresentada nos saraus.  

																																																													
3 Acontecem em espaços diferentes, como o Sarau da Brasa, que começa e termina com toque 
de tambor; o Sarau do Ademar, que fez de um campo de futebol a sua casa; o Sarau dos 
Mesquiteiros, realizado com adolescentes em uma escola; e o Sarau Suburbano, este último 
realizado na livraria de Buzo. 
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Há pessoas que frequentam o sarau para recitar quase sempre o mesmo poema 

de Castro Alves ou uma canção popular, outros leem poemas próprios ainda incipientes, 

letras de rap, funk e até cantam a capella. Há também os que se tornaram escritores 

profissionais, como Marcelino Freire, além de Allan da Rosa e o próprio Sérgio Vaz e 

Rodrigo Ciríaco (ele próprio organizador de outro sarau, o dos Mesquiteiros) que 

participa lendo seus contos com teatralidade.  

O sarau torna-se assim um espaço de diversidade, um local onde se pode 

confraternizar e vender o livro, frequentemente publicado com recursos próprios, além 

de um espaço para divulgar causas, bandas e outras trocas socioculturais. 

Mais do que uma forma de conduzir ao empoderamento, ou constituir um novo 

processo literário, os novos saraus representam a apropriação de uma cultura que 

pertencia apenas aos mais favorecidos. (O sarau não era coisa dos salões dos ricos de 

outro tempo?) 

Essa apropriação fica clara no “Manifesto da Antropofagia Periférica” (2007), 

quando Sergio Vaz afirma tomar o que havia de mais sagrado na cultura paulistana e na 

tradição modernista brasileira, interferindo, a seu modo, no “Manifesto Antropófago” de 

Oswald de Andrade e alterando as referências da Semana de 22, para construir novos 

códigos a partir da periferia. Observa-se aí uma dupla mudança de centralidade: a 

primeira se dá num plano mais amplo, no imaginário coisa pública, deslocando no cerne 

do pensamento cultural; seguida pela alteração no eixo espacial, que se move o encontro 

literário dos salões das classes mais abastadas para espaços públicos, para o bar, para a 

praça. 

No sarau, contra a percepção aristocrática de valor ou a não menos rara recusa 

acadêmica, o aplauso indistinto faz com que todos sejam bem vindos e aplaudidos, 

independentemente de sua origem, ainda que sua expressão poética repita o cânone, o 

contradiga ou apenas reafirme uma canção de massa. Mais que um reforço à autoestima, 

a prática se torna um mecanismo que rompe com a ideia de sociedade fechada nos 

moldes da admiração mútua lida por Bourdieu e permite que, naquele lugar, a expressão 

seja livre, de modo que não há motivo para deixar a esfera periférica, mas dialogar e 

produzir nela e com ela, entre aplausos e silêncios. 

O bar, como espaço comum e comungado através do sarau, cria um corpo 

místico onde se vislumbra a possibilidade de encontrar a liga social que sindicatos, 

partidos e associações tinham perdido. Entre os gritos de “Uh, Cooperifa! Uh, 

Cooperifa!”, sempre se clama que “O silencio é uma prece”.  
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Na concepção habermasiana de esfera pública, inexiste a compreensão de que 

não apenas os meios de comunicação de massa, mas a própria discussão mediante 

razões resvala em um limite crítico. Ele diz: “Na passagem do público que discute a 

cultura mediante razões para o público que consome a cultura, perdeu-se a característica 

específica que permitia distinguir a esfera pública literária da esfera pública política” 

(HABERMAS, 2014, p. 384), levando à configuração da mudança estrutural em um 

modelo de características publicísticas e apolíticas.  

No processo de secularização da sociedade, onde a esfera pública buscou 

racionalizar-se, a arte se valeu do discurso da liberdade para reafirmar seu campo em 

contraposição ao Estado e à Religião. Porém, seja na esfera artística, seja na política, a 

crítica emancipada reina soberana, despersonalizando o indivíduo.  

Em uma perspectiva anti-absolutista, a crítica substituiria o rei pelo reinado da razão e, 

de modo distintivo, funciona enquanto se volta para a ideia de progresso iluminista, 

apegada à crença de que a razão triunfaria com o tempo. Como nos diz Reinhart 

Koselleck: “Tudo é arrastado pelo turbilhão da esfera pública. Não há nada que não 

possa ser submetido a essa esfera. Mas, tal publicidade é dialética: à medida que tudo se 

torna público, tudo se distancia ideologicamente.” (1999, p.103).  
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 O RETORNO DE OLAVO BILAC: TRIUNFO E DISTINÇÃO NAS 
PÁGINAS DA CARETA 

                                                                                                      Armando Gens (UERJ) 
 
RESUMO: Uma imagem vigorosa para representar a Belle Époque encontra-se, segundo 
Jeffrey D. Needell, na Avenida Central. Fachadas grandiosas, arejamento espacial, 
modernização e civilidades forjadas oferecem traços para o retrato de um período 
caracterizado por cultuar a vertigem, a rapidez e a voragem. A vida ao ar livre, a 
preocupação extrema com a aparência, o sensualismo visual, a circulação de revistas 
ilustradas, o desenvolvimento técnico e a leitura de romances de escândalo, entre outras 
características, fazem do espaço público e da literatura uma grande avenida, na qual tudo 
se expõe em contínuo fluxo. As revistas ilustradas refletem esse efeito avenida e 
esmeram-se em agilizar a disseminação de informações. A despeito deste contexto 
marcado por muitas variáveis, a proposta desta comunicação incide sobre um corpus 
muito específico: os sonetos de Olavo Bilac ilustrados por J. Carlos que irrompem nas 
páginas da revista Careta entre 1912-1914. Portanto, se o cerne desta comunicação reside 
nas relações entre texto, imagem e revista ilustrada, não é demais frisar que o tratamento 
aplicado à publicação dos sonetos bilaquianos comemora o retorno do autor de Tarde 
(1919) à imprensa, após um longo período de afastamento. A volta triunfal de Olavo Bilac 
ao seu “habitat” pode ser acompanhada nas páginas da Careta (1908-1960) — revista 
fluminense ilustrada. Ali, relações entre poema, artes visuais e gráficas, no período 
compreendido entre 1912 e 1914, realizam-se de modo bastante refinado para a retórica 
gráfica do período, conferindo a elas notória distinção, como bem atesta o diálogo entre 
as ilustrações de J. Carlos (1914-1950) e os sonetos de Olavo Bilac (1865-1918). 
Pretende-se, pois, colocar em discussão o caráter ornamental e isolante atribuído às 
molduras que guarnecem os poemas bilaquianos, por entender que a moldura se articula 
aos sonetos para compor um conjunto em que texto e imagem interagem de diferentes 
perspectivas.  
 
Palavras-chave:  Belle Époque. Revista Careta. Poema. Ilustração. Art  Nouveau. Art  
Déco.  
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O RETORNO DE OLAVO BILAC: TRIUNFO E DISTINÇÃO NAS PÁGINAS 
DA CARETA 

                                                                                                      Armando Gens (UERJ) 
 

Sobre a importância das revistas ilustradas na difusão do estilo Art Nouveau, não 

há o que discordar. Tanto na Europa quanto no Brasil, elas dele fizeram amplo emprego 

no campo gráfico, uma vez que o referido estilo, além de capturar o zeitgeist do momento, 

buscava esbater as fronteiras arte e técnica. Mas, para que se compreenda tal difusão, é 

importante destacar que, entre 1892 e 1910, o Art Nouveau se espraiara pela Europa, 

recebendo diferentes denominações nos países em que se estabeleceu: Modern Style, na 

Grã-Bretanha, Stile Floreale ou Liberty na Itália, Jugenstil na Alemanha, Sezessionstil na 

Áustria e  Art Nouveau na França e na Bélgica.  Além da nomenclatura plural, o Art 

Nouveau ia ao encontro das demandas da modernidade, especialmente no que diz respeito 

à vida nos centros urbanos e às novas práticas de sociabilidade, uma vez que, nas bases 

de seu ideal, estava presente  a clara intenção de ser uma arte que mirava alcançar as mais 

diversas dimensões da vida e da cultura humanas a fim de estetizá-las. Por este motivo, é 

possível acompanhar a propagação do Art Nouveau na arquitetura, nas peças decorativas, 

no mobiliário, na indumentária, nos produtos industriais, na escultura, na pintura, nas 

artes visuais, na literatura, nas joias e nos utensílios domésticos.  

Configurando-se como estilo integrado à vida social e arte aplicada por 

excelência, hostilizava “todas as distinções e qualquer tipo de hierarquia nas artes e nos 

ofícios” (BARILLI, 1991, p. 51), estetizava produtos industriais, incentivava associações 

corporativas e mantinha compromisso com a educação popular, entre outras tantas 

possibilidades.  Em sua plataforma estética, o Art Nouveau defendia ainda que o “artista 

não deveria pretender criar uma única “obra de arte”, mas sim um complexo harmonioso 

e integrado de partes e elementos que propiciasse um ambiente adequado para a vida 

social” (BARILLLI, 1991, p. 51): uma preocupação muito acentuada e que se reflete no 

modo pelo qual se disseminou por diferentes setores da vida urbana entre o final do século 

XIX e o início do XX.   

Em sendo assim, não surpreende que os artistas do Art Nouveau tenham 

demonstrado grande interesse pelas artes gráficas, já que, através delas, pretendiam 

alcançar um público bem mais variado, investindo na ilustração de jornais e revistas, 

assim como na confecção de cartazes. Tratava-se de um estilo que se coadunava com as 

propostas da indústria cultural e dos veículos midiáticos que investiam no ornamento e 
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na ilustração como procedimentos voltados para o enriquecimento visual de reportagens, 

notícias, retratos, textos literários, propagandas, páginas. 

Se, na Europa, alguns periódicos que tinham como proposta difundir o Art 

Nouveau através da combinação texto e imagem se definiam como publicações 

centralizadas na arte decorativa, como por exemplo, Deutsche Kunst und Dekoration 

(1897) e Zeitschrift für Innendekoration (1889), no Brasil do início do século XX, a 

propagação do Art Nouveau se deu, de modo marcante, através das revistas ilustradas que 

também investiram na conjugação entre texto e imagem, porém com o claro objetivo de 

propagar cultura, instrução, sociabilidades e fatos do cenário político, entre outros pontos 

de interesse público. 

Em consonância com este perfil, não se pode esquecer de dar destaque, por 

exemplo, as seguintes revistas ilustradas: Kosmos (1904-1909), Renascença (1904-1906), 

Careta (1908-1961). Nelas, o Art Nouveau é adotado como identidade gráfica, — às vezes 

muito forte, às vezes diluído pelo processo de estilização —, que se confirma no emprego 

de orlas, fontes, filetes, vinhetas e frisos cuja intenção é dinamizar e ornamentar o espaço 

branco da página, tirando o máximo de partido da “linha-laço” ou do efeito coup de fouet. 

Não seria, pois, descabido concluir que o Art Nouveau, em parte, atende às necessidades 

estéticas e aos ares da Belle Époque, especialmente por se configurar como um estilo 

contemporâneo, leve, alegre, jovial, dinâmico e com toques de refinamento.   

Por se firmar como identidade gráfica de revistas ilustradas como Kosmos, 

Renascença e Careta, o estilo Art Nouveau compareceu na elaboração de cenários 

destinados a divulgar poemas que ocupavam, preferencialmente, uma página inteira. É 

importante destacar que este tratamento gráfico e/ou artístico teve como princípio ilustrar 

ou ornamentar composições poéticas através de cenografias que, sem dúvida, visavam à 

distinção e ao enriquecimento visual e, ao mesmo tempo, propunham efeitos similares a 

janelas e /ou molduras que, simbolicamente, enquadravam o texto poético.  

No entanto, nem todo conjunto cenográfico estabelecerá um diálogo efetivo com 

os textos poéticos, como bem exemplifica um modo específico de aparição de poemas 

nas revistas Kosmos e Renascença. As molduras que os envolvem, salvo certas exceções, 

seguindo as diretrizes do estilo Art Nouveau, investem em elementos “fitomórficos” e 

“linhas sinuosas” (BARILLI, 1999) cujo efeito final é mais da ordem da decoração. O 

esperado diálogo texto e imagem não se realiza de forma plena, uma vez que o exame da 

cenografia na qual se utilizam molduras florais para “vestir” poemas revela que elas 

evocam apenas uma estreita relação entre poema e flor, possivelmente respaldada em 
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concepções retóricas, metáforas e dados etimológicos, como, por exemplo, na origem da 

palavra antologia ou na tendência de certos poetas em oferecer ao público-leitor poemas 

como se flores fossem. A este respeito, vale evocar o expressivo exemplo que se encontra 

no “Prólogo” a Espumas Flutuantes (1870). Ali, Castro Alves assim se refere à suas 

composições: “–– Uma esteira de espumas...–– flores (grifo nosso) perdidas na vasta 

indiferença do oceano. –– Um punhado de versos.... “ (ALVES, 1997, p.10). Ou ainda no 

largo emprego do vocábulo “florilégio” para designar uma reunião de poemas, ou, a título 

de ênfase, relembrar o enigmático poema de Carlos Drummond de Andrade, intitulado 

“Áporo”, onde, através de um giro semântico, a orquídea se metamorfoseia em poema. 

A franca relação de poemas com uma tradição floral permite associar a função da 

moldura à da estufa, no que diz respeito ao caráter isolante nelas presente. A moldura não 

será tão somente um recurso ornamental. Ela pode compor uma cenografia que, 

extrapolando a mera a função de guarnecer poemas, irá manter um franco diálogo com as 

composições poéticas, porque estará a serviço da ilustração. Relevante exemplo sobre 

este diálogo encontra-se na revista Careta, quando ali, entre 1912 e 1914, Olavo Bilac 

publica vários sonetos cuja ilustração ficará a cargo de J. Carlos. Sem dúvida, trata-se de 

uma parceria em que texto e imagem podem se conjugar de modo direto e intenso para 

formar um todo orgânico. 

Será importante sublinhar que poemas de Olavo Bilac ilustrados por J. Carlos 

assumem uma função que parece muito clara: marcar o retorno de Bilac à imprensa. Uma 

relação que vai se deteriorar precisamente no final do ano de 1908, uma vez que o poeta 

teve o nome enxovalhado por seus pares. O motivo fora uma subvenção de 27 contos 

recebida das mãos do Barão do Rio Branco. Segundo Raymundo de Magalhães, para a 

Agência Americana, que fundara em 1908, com Medeiros e Albuquerque e o italiano 

Alfredo de Ambris, “destinada a dar informações aos homens de negócio do Brasil, 

especialmente aos exportadores de café, sobre as cotações das Bolsas de Londres, Paris e 

Nova Iorque” (MAGALHÃES, 1974, p. 318). Diante das críticas e da acusação de ser 

“um cavador, um picareta” (Idem), restitui ao Ministro a quantia, passou a agência e 

indispôs-se com os jornais, prometendo nunca mais colaborar com a imprensa. 

Entretanto, graças ao empenho de Jorge Schmidt, Olavo Bilac faz as pazes com a 

imprensa.  A volta é triunfal. Notícias, cobertura de festa de aniversário, nota sobre 

publicação das conferências, participação no álbum destinado a celebrar figuras públicas, 

retratos e textos inéditos cumpriam o papel de glorificar Olavo Bilac.  Tais práticas 

visavam a conferir ao poeta um tratamento diferenciado e dar visibilidade ao processo de 
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reparação por parte da imprensa através do acionamento de diferentes seções da revista. 

Cumpre observar que processo, para comemorar o retorno de Bilac à imprensa 

fluminense, evoca a estrutura romantizada que costuma permear o retorno de injustiçados;  

neste caso, na qualidade de jornalista,  todas as honras gráficas lhe foram oferecidas.  

Contudo, antes de avançar no estudo das relações entre poema e ilustração, 

convém sublinhar que a parceria entre Olavo Bilac e J. Carlos ficou confinada às páginas 

da revista Careta, pois, de acordo com Ivan Teixeira, Olavo Bilac “prepara os originais 

de Tarde, a partir de recortes das edições em periódicos, sobretudo da revista Careta.” 

(TEIXEIRA, 1997, p. LXXVIII). Esta informação dá conhecer não só parte do processo 

organizacional do último livro de Olavo Bilac, mas também promove algumas conclusões 

importantes, no que se refere ao transporte dos poemas para o livro, uma vez que as 

ilustrações realizadas por J. Carlos foram descartadas.  

A primeira conclusão diz respeito ao valor que o poeta atribuiu aos sonetos que 

publicara nas páginas do referido periódico ilustrado. Ao selecioná-los para fazer parte 

de seu último livro, o poeta demonstra que nem sempre os poemas estampados em jornais 

ou revistas eram considerados artigos de ocasião. Já a segunda, a mais provocativa, 

concerne à atitude de Olavo Bilac: eliminar as ilustrações que J. Carlos realizou com 

exclusividade para os seus sonetos, quando os publica em livro.  

De certo ângulo, os sonetos, neste trânsito entre revista e livro, foram despidos e 

perderam em muito a força expressiva agenciada pelo diálogo entre texto e imagem. O 

todo orgânico se esfacelou e os sonetos voltaram a habitar de forma tradicional as páginas. 

A supressão das ilustrações de J. Carlos realizada pelo poeta bem pode revelar uma certa 

concepção de que a imagem seria apenas um acessório e não parte indissociável de um 

conjunto, tendo em vista o contexto em que poema e ilustração se conjugaram. 

Contudo, não há como saber quais motivos levaram Olavo Bilac a eliminar as 

ilustrações, embora se saiba que o poeta era um típico representante da sociedade 

grafocêntrica.  E que, como tal, não se eximiu de atacar os desenhistas e a proliferação de 

imagens em uma crônica publicada na Gazeta de Notícias, em 1910.  Neste importante 

jornal fluminense, o  autor de “ Samaritana” escreveu: 

Vem de perto o dia em que soará para os escritores a hora do 
irreparável desastre e da derradeira desgraça. Nós, os rabiscadores de 
artigos e notícias, já sentimos que nos falta o solo debaixo dos pés ...  
Um exército rival vem solapando os alicerces em que até agora 
assentava a nossa supremacia: é o exército dos desenhistas, dos 
caricaturistas e dos ilustradores. O lápis destronará a pena: ceci tuera 
cela. (BILAC apud DIMAS, 1996.)  
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Segundo se observa, o cronista demonstra estar profundamente indignado com o 

fato de a imagem estar conquistando cada vez mais espaço na imprensa. Fica muito clara 

a rivalidade vivida entre desenhistas e homens de letras. As palavras de Olavo Bilac 

incitam uma guerra entre o “lápis” e a “pena”. Embora não se deva cobrar coerência dos 

cronistas, porque suas posições podem variar de acordo com as conveniências de cada 

momento, não é possível negar que o desabafo de Olavo Bilac fortalece a hipótese de que 

ele não deu o valor devido às ilustrações e ornamentações que J. Carlos elaborou para os 

20 sonetos publicados nas páginas da Careta, a saber: “Os amores da abelha”; “Os amores 

da aranha”; “Avatara”; “Benedicte!”; “Beethoven surdo”; “Dante no paraíso”; 

“Estuário”; “Fructidoro”; “Hino à tarde”; “Língua portuguesa”; “Maternidade”; “Música 

brasileira”; “Natal”; “New York”;  “As ondas”;  “A rainha de Sabá”;  “Respostas na 

sombra”;  “Samaritana”;  “Sinfonia”;  “Os sinos”. 

As hipóteses são muitas para justificar a supressão das ilustrações e podem estar 

relacionadas a problemas técnicos, a concepções mais estreitas sobre o papel da ilustração 

ou ainda a exigências e demandas da revista ilustrada, como, por exemplo, as que 

envolvem interesses midiáticos mais imediatos para garantir a periodicidade do veículo, 

o que não ocorre necessariamente com a publicação de livros.  

O fato de o poeta ter transposto para o livro os poemas sem as ilustrações de J. 

Carlos desperta, sem dúvida, muita curiosidade. Haveria muito que se especular sobre tal 

exclusão; entretanto, na busca de justificativas plausíveis para o procedimento adotado 

por Olavo Bilac, infere-se que os poemas foram separados das respectivas ilustrações, 

porque, sendo o poeta um homem de Letras marcado pelas crenças e convicções 

grafocêntricas do século XIX, talvez não pudesse atribuir à imagem o merecido valor, 

como bem comprova o ponto de vista que ele assumiu na crônica publicada na Gazeta de 

Notícias, em 13 de janeiro de 1901. O certo é que os poemas sem as ilustrações de J. 

Carlos perderam a força sêmica que o diálogo entre texto e imagem promovera e que esta 

cisão interceptou, em parte, a linha histórica do diálogo entre ilustração e poema, uma 

vez que este conjunto indissociável ficou confinado às páginas da Careta.  

Para que se aquilate o valor histórico do corpus da pesquisa para a história das 

relações entre poema e ilustração, no campo gráfico brasileiro do início do século XX, 

tomam-se, como exemplo, o poema “Hino à tarde”, de Olavo Bilac, e a ilustração que J. 

Carlos propôs para o soneto que viria aparecer na primeira página do livro Tarde.  Antes, 

é importante destacar que se trata da transmutação de um conjunto linguístico para um 

conjunto visual. Assim, com o formato de uma generosa moldura, no que diz respeito ao 
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volume, a ilustração do poema vai acionar aspectos sociais, culturais, afetivos na 

administração de linhas e cores, transcriando o que se poderia denominar o “mundo do 

poema”.   

Se a hipertrofia do que se está denominando como moldura implica ver uma 

rivalidade entre o poema e o que parece guarnecê-lo, esta mesma hipertrofia também o 

isola e propõe múltiplos movimentos do olhar na contemplação do conjunto texto e 

imagem. Em termos espaciais, o poema se situa à esquerda e a ilustração à direita da 

página em que coabitam, ficando reservado para o primeiro a interioridade e, para a 

segunda, a exterioridade. E no que concerne   aos aspectos cromáticos, a fraca 

luminosidade da fração de tempo captada pelo olhar da voz poética reflete-se na opção 

do ilustrador pelo emprego de nuances do branco e preto e do alaranjado, de modo a 

configurar um conjunto ilustrativo medianamente luminoso, frio, mas que vem temperado 

por uma cor brandamente quente. 

Com base nos pontos anteriormente destacados e que irão nortear a análise do 

possível diálogo entre poema e ilustração, retorna-se à proposta de estudo da cenografia 

dos sonetos de Olavo Bilac nas páginas da revista Careta e destaca-se, para tal fim, “Hino 

à tarde”, soneto publicado em 22 de março de 1913, e que, conforme já se ressaltou, abre 

o último livro de Olavo Bilac — Tarde (1919).  

Para efeito de ênfase, frisa-se mais uma vez que a apresentação do poema conta 

com uma moldura assinada por J. Carlos na qual se nota a nítida influência do estilo Art 

Nouveau. A moldura traz uma figura feminina que avança em direção a um céu cheio de 

nuvens, já invadido pela escuridão da noite e salpicado de estrelas. Sublinha-se que 

ilustração é policromática, mas as tensões entre as nuances do branco e do preto destacam-

se com mais intensidade, realçando visualmente os seguintes versos do soneto: “Amo-te, 

ó tarde triste, ó tarde augusta, que entre /Os primeiros clarões das estrelas, no ventre, /Sob 

os véus do mistério e da sombra orvalhada,” (BILAC, 1997, 269). 

Na figura feminina que avança em direção ao céu, os traços do estilo Art Nouveau 

se mostram de forma muito evidente, seja no caráter ascensional e nas transparências, 

seja na voluptuosidade e na teatralidade com que a figura se dirige ao alto. Compreende-

se ainda que J. Carlos, captando o panteísmo que está presente em “Hino à tarde”, 

materializa o fim da tarde em uma figura de mulher, porque o poema de Olavo Bilac 

suscita tal condução, como bem ilustram os seguintes versos:  

Amo-te, hora hesitante em que se preludia 
O adágio vesperal ,–– tumba que te recamas 
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De luto e de esplendor, de crepes e auriflamas,  
Moribunda que ris a própria agonia! (BILAC, 1997, p. 26) 

 
Se processo de personificação da “tarde” se explicita no soneto de Olavo Bilac 

através do léxico –– “recamas”, “moribunda”, “ris”, “ventre”––,   na ilustração de J. 

Carlos ela se fortalece e concretiza-se na figura da mulher que se lança em direção ao 

céu. Neste conjunto ilustrativo encerrado também em uma moldura, prioriza-se o tom 

crepuscular a que o poeta faz alusão. Através de uma cartela de cores que investe no 

preto, no branco e no alaranjado, J. Carlos reforça o fim da tarde –– esta fração de tempo 

marcada pela tensão entre luz e sombra –– sem muito se afastar das nuances cromáticas 

presentes ao poema. Confirme-se: “ Amo-te, ó tarde triste, , ó tarde augusta, que, entre/Os 

primeiros clarões das estrelas, no ventre,/Sob os véus do mistério e da sombra 

orvalhada.” (Idem).  

O projeto de ilustração concebido por J. Carlos também permite que nele se veja 

a sensualidade que se concentra na abordagem pictórica que o poeta faz da realidade 

exterior, especialmente no processo de personificação. Orientando-se pelas marcações 

textuais, J. Carlos investe no contorno do corpo, no volume do busto, na expressão de 

êxtase e nos cabelos longos e revoltos para transcriar visualmente uma dimensão erótica 

presente ao léxico do poema: “esplendor”; “volúpia”; “véus de mistério”.  

O erotismo refletido na diafaneidade da figura feminina desenhada por J. Carlos 

e na movimentação a ela imposta explora, com propriedade, as possibilidades de 

estilização do Art Nouveau, se notadamente contrastadas às figuras femininas que 

comparecem nos cartazes do tcheco Alfons Mucha. Neste sentido, J. Carlos aciona a 

retórica da representação de figuras femininas concernente ao estilo Art Nouveau, para 

criar uma figura translúcida e evanescente que funde a personificação ao seu referente: 

mulher e tarde.  

Do ponto de vista cromático, cabe ainda dizer que a ilustração de J. Carlos retoma 

visualmente a cartela de cores empregada pelo poeta com a finalidade de criar 

pictoricamente a instalação do fim de tarde sobre a terra. Se o léxico do poema incorpora 

vocábulos como “ouro”, “chamas”, “fogo”, “auriflamas”, “clarões”, “luto”, “véus”, 

“sombra” para “pintar” o crepúsculo, a ilustração do poema não se realiza de forma 

diferente. J. Carlos lança mão de nuances e saturação do claro e escuro, para criar o efeito 

de que a claridade e a reverberação da luz solar –– tom alaranjado –– começam a ser 

eclipsadas pela ambiência noturna que se insinua sobre a terra. Há que se admitir que J. 

Carlos era mesmo um mestre muito habilidoso quando o assunto era a combinação de 
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cores.  Com muita justiça, Cássio Loredano, em O bonde e a linha: um perfil de J. Carlos 

(2002), exclama: 

Com que maestria e felicidade este homem combina porcentagens de duas 
cores para obter uma terceira e uma quarta. Ou, no miolo da revista, como 
pode, usando retículas, conseguiu vários tons de cinza para o preto e várias 
nuances para a cor; e, superpondo as retículas de um e outra, obter ainda novas 
sugestões cromáticas, (LOREDANO, 2002, p. 62-63) 

Já no que toca à elaboração da paisagem, o ilustrador combina elementos 

descritivos que fazem parte do poema para compor uma cena assentada na narratividade 

que, por sua vez, dá conta do louvor entoado pela voz poética de “Hino à tarde”: uma 

figura feminina translúcida que ruma em direção a um céu estrelado. Trata-se, portanto, 

de uma cenografia na qual se pode contemplar o caráter divino que se manifesta no soneto 

de base cultual.   

Quanto ao caráter dinâmico proposto pela ilustração, pode se dizer que os olhos 

se exercitam em duas direções: de baixo para cima e de cima para baixo. Se a figura 

feminina –– “tarde” –– transformada em um bibelô de lalique pela transparência de cristal 

que lhe dá forma, ascende ao céu, a noite, por sua vez, vem descendo à terra, como a 

engolir a área em que a luz solar ainda permanece.  Buscando aproximar texto e imagem, 

é importante ressaltar que o caráter dinâmico captado pela ilustração também se apresenta 

no soneto “Hino à tarde”, tanto no plano da sintaxe quanto no do ritmo. Segundo se 

observa, os versos picotados por vírgula e travessão criam um ritmo aligeirado, uma 

espécie de coup de fouet, enquanto as inversões dos termos sintáticos impõem um 

dinamismo característico dos torneios frasais, encontrando similitudes com o movimento 

sinuoso aplicado à linha no estilo Art Nouveau.    

É importante esclarecer que a relação entre a moldura e o poema de Olavo Bilac 

promove conclusões importantes sobre o diálogo entre texto e imagem, quando se 

examina o conjunto visivo. Em um primeiro lance, observa-se que a moldura lembra o 

formato de “colchetes” que guardam a ilustração de J. Carlos, enquanto uma caixa 

destina-se a conter o poema. Dessa perspectiva, parece existir uma rivalidade na partilha 

da página. Se a ilustração ocupa a maior parte do espaço, o poema vem comprimido em 

um retângulo que avança ilustração adentro. Tal cenografia instaura uma tensão espacial 

e demonstra com clareza uma espécie de disputa de território no âmbito da página. Além 

do mais, esta mesma cenografia suscita elaborar a fantasia de que a ilustração irá absorver 

o poema ou cada vez mais confiná-lo à margem esquerda.  Como se pode deduzir, na 

relação entre imagem e texto as ambiguidades sempre barram conclusões definitivas. 

1044



Salta ainda aos olhos a função dupla da moldura, pois, ao mesmo tempo em que 

demarca a área da ilustração, ela também reveste o poema. Essa dupla função coloca em 

evidência que tanto o soneto quanto o conjunto ilustrativo, a despeito do destaque 

oferecido pelos recursos gráficos (caixa e “colchetes”), encaixam-se em decorrência de 

uma dinâmica que implica a coordenação de molduras. 

No entanto, essa dinamização de molduras não se aplica aos 20 sonetos de Olavo 

Bilac que foram ilustrados por J. Carlos nas páginas da revista Careta.  O enquadramento 

de poemas é bem variável, como se pode perceber através do levantamento do corpus da 

pesquisa. Por exemplo, há molduras que não captam o mundo do poema que estão a 

ilustrar. São as que investem em motivos geométricos muito empregados pelo Art 

Nouveau e que, de fato, criam margens e demarcam os seguintes sonetos: “Música 

brasileira”, “Língua portuguesa”, “Rainha de Sabá”.  Nelas, o ilustrador ora brinca 

simplesmente com os movimentos da linha, ora recorre à utilização de filetes, vinhetas e 

motivos florais típicos do estilo Art Nouveau para envolver os sonetos.  

Já em “Samaritana”, a moldura se concretiza através da combinação harmoniosa 

entre a figura da personagem que dá título ao soneto e os filetes com motivos florais 

típicos do Art Nouveau. Sobre esta moldura é conveniente destacar que, na configuração 

pictórica da personagem feminina, J. Carlos tira partido de linhas e de motivos 

geométricos orientalizados para criar diferentes texturas no vestuário e nos adereços da 

samaritana.  

Isto posto, substancialmente, a pesquisa sobre o diálogo entre poema e ilustração, 

com base nos sonetos de Olavo Bilac ilustrados por J. Carlos, permite algumas conclusões 

sobre a apresentação de poemas em revistas ilustradas que circularam no campo cultural 

fluminense ainda na primeira década do século XX. 

 O enquadramento dos poemas, além de propor rivalidades entre texto poético e 

imagem, amplia o debate sobre o possível diálogo que se espera existir neste tipo de 

apresentação. Na verdade, o trabalho do ilustrador resulta de uma leitura autoral da 

composição poética, porque a ele cabe transcriar um conjunto linguístico para um 

conjunto visual. E para realizar esta transcriação, o ilustrador olha o poema e dele retira 

os elementos ou o elemento aos quais dará “vida” através do desenho.  

O “mundo do poema” que chega ao ilustrador será, sim, um mundo visivo. Por 

isso, J. Carlos ora se detém a recolher elementos dispersos nos poemas e distribuí-los ao 

redor das molduras, como procedeu em “Fructidoro”; ora se ocupa em dar uma 

narratividade aos elementos, construindo verdadeiras paisagens ou cenas, como se 
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observa em “Sinfonia” e “Natal”. Outras vezes, a moldura surge apenas como ornamento 

e recurso isolante para o poema, segundo se pode observar no tratamento visual concedido 

a “Estuário”. Em outros momentos, o ilustrador serve-se da personificação suscitada na 

elocução da voz poética, como se pode constatar nas molduras que ilustram “Hino à tarde” 

e “Amores das abelhas”, por exemplo. Existe mais um tipo de enquadramento no qual o 

ilustrador combina desenho, filetes e vinhetas, entre outros recursos, com fins mais 

ornamentais.  

O certo é que as ilustrações dos sonetos de Olavo Bilac assinadas por J. Carlos, 

além do valor histórico e documental para os estudos sobre a relações entre poema e 

ilustração, atestam o diálogo agenciado por J. Carlos e que diz respeito as relações entre 

poema e design, já que as molduras que propõe colocam o poema como peça de exposição 

e cumprem a função de embalagem destas peças que serão consumidas pelo leitor-

contemplador. Não seria um exagero pensar, diante do que foi exposto neste estudo, que 

a conjugação entre texto e imagem ardilosamente desmonta preceitos caros ao campo 

artístico: a supremacia da letra sobre a imagem, o influxo da lógica do mercado e do 

consumo sobre objetos de arte, o a falta de compromisso estético nos veículos midiáticos, 

a desqualificação das produções midiáticas. Mentiras que caem por terra, quando se 

examinam as relações estabelecidas entre os poemas de Olavo Bilac e as ilustrações de J. 

Carlos, pelo tanto de arte que comportam e pelo compromisso altamente estético com o 

público-leitor. Realmente, ali, entre 1912 e 1914, Olavo Bilac e J. Carlos não fizeram 

pacto com a mediania. 
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A MODERNIDADE NEGATIVA DE LIMA BARRETO NUM FRAGMENTO: 

DA “MODA DA BALA” À REPRODUCTIBILIDADE TÉCNICA 
 

Dionisio Márquez Arreaza (UFRJ/ULA-Venezuela) 
 

Resumo: Esse trabalho comentará a passagem na terceira parte do romance Triste fim de 
Policarpo Quaresma de Lima Barreto em que o narrador fala sobre a “moda da bala” no público 
do Rio de Janeiro durante o conflito da Revolta da Armada (1893-1894). A diferença de outras 
passagens, ficções e crônicas do escritor, esse fragmento de obra, publicado em 1911, é um 
procedimento textual que vai representar literariamente a estetização da mercadoria de guerra, a 
sua reprodução técnica e o efeito de espetacularização que opera nas massas. Por um lado, o 
autor se antecipa duas décadas de maneira incipiente à formulação da reproductibilidade de 
Benjamin (1936), figura da Escola de Frankfurt. Por outro, a força crítica do procedimento 
textual constitui uma forma discursiva própria da modernidade (produzida pelo escritor 
profissional) que questiona negativamente essa modernidade (que visava o progresso nacional) 
na Belle Époque carioca situada na periferia latino-americana. 
 
Palavras-chave: Lima Barreto. Modernidade. Guerra. Belle Époque. 
 

Nesse trabalho, quero valorizar um fragmento de Triste fim de Policarpo 

Quaresma de Lima Barreto, romance publicado por primeira vez em 1911 em forma 

periódica, como um sintoma literário e latino-americano do que, duas décadas depois, 

constituiria algo fundamental no corpo de ideias da teoria crítica ocidental do século 

XX, particularmente, a partir da Escola de Frankfurt nos anos de 1930 e 1940. Trata-se 

de uma crítica material incipiente por parte de Lima Barreto, ainda não formulada como 

tal, centrada na atividade da guerra, compatível com a crítica política da estrutura 

econômica de uma sociedade periférica, mas também à superestrutura da sua cultura 

onde opera a percepção artística e a comunicação em sociedade. A situação do escritor 

carioca não escapa o dilema: a modernidade material que trouxe novas técnicas e novas 

divisões do trabalho e que foi fundada numa república violenta, ela também se 

manifesta na modernidade estética que trouxe os novos gostos e padrões de percepção 

que nutriram a Belle Époque. A negatividade do fragmento que vou chamar de “moda 

da bala” talvez se entenda a partir dessa contradição entre a profissão moderna do 

escritor e a crítica deste às formas modernas de vida das quais ele próprio participa. 
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O fragmento está na terceira parte do romance, a parte da guerra, quando 

Policarpo participa da ficcionalizada Revolta da Armada (1893-1894) que o leva à 

decepção final com a república e, mortalmente, ao seu “triste fim”. O narrador descreve 

com um tom de ironia e um sentido de negatividade as cenas de guerra entre o Exército 

e a Marina na Baia de Guanabara. Fazem parte delas o despreparo do major Quaresma, 

que sempre metido em livros não é levado ao sério pelos seus subalternos, e o 

improviso dos soldados e oficiais na manipulação dos canhões. Porém, é a intrusão 

permitida de civis curiosos no espaço de combate o que dá um tom cômico que 

ridiculiza os atores e a própria atividade da guerra. A ênfase cai no efeito da Revolta na 

sociedade e como muda a sua rotina sem deixar de lado a história da cidade do Rio de 

Janeiro. Lemos: 

E assim sempre. Às vezes eles chegavam bem perto à tropa, às trincheiras, atrapalhando 
o serviço; em outras, um cidadão qualquer, chegava ao oficial e muito delicadamente 
pedia: O senhor dá licença que dê um tiro? O oficial acedia, os serventes carregavam a 
peça e o homem fazia a apontaria e um tiro partia. 
 
Com o tempo, a revolta passou a ser uma festa, um divertimento da cidade... Quando se 
anunciava um bombardeio, num segundo, o terraço do Passeio Público se enchia. Era 
como se fosse uma noite de luar, no tempo em que era do tom apreciá-las no velho 
jardim de Dom Luís de Vasconcelos, vendo o astro solitário pratear a água e encher o 
céu (BARRETO, 1997, p. 206). 
 
A seriedade da guerra se perde quando o perigo da bomba é percebido como 

entretenimento crescente no qual os próprios civis participam, como se fosse coisa de 

brincar. A referência a Luís de Vasconcelos e Sousa, nada menos que o vice-rei do 

Brasil colônia entre 1778 e 1790, vai lembrar a história urbana do Rio. Foi ele quem 

criou o mencionado Passeio Público, construído entre 1779 e 1783 pelo escultor e 

arquiteto Valentim da Fonseca e Silva, conhecido na época como Mestre Valentim. O 

primeiro parque público da cidade tornou dom Luís o “precursor do urbanismo no Rio” 

(LUÍS, 2016). Por outro lado, durante a administração de Vasconcelos e Souza, ocorreu 

a Inconfidência Mineira em 1789 (o mesmo ano que a Revolução Francesa), depois do 

qual se instala uma onda repressiva no Brasil. Assim, a aparentemente risível referência 

ao criador contemplativo do parque implica, lembrado o conjunto da obra de Lima 

Barreto, a crítica reiterada do autor na época em relação às recentes reformas urbanas do 

Rio, em particular, àquelas praticadas por Pereira Passos na primeira década do século 

XX. A alusão a Dom Luís não é, então, tão “contemplativa” quanto pareceria em 

primeira leitura. Dessa maneira, a espectacularização do bombardeio comparado à 

contemplação de uma “noite de luar” do “velho jardim de Dom Luís [...] vendo o astro 
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solitário pratear a água e encher o céu” acaba por ser sobretudo uma ironia sobre o 

embelezamento urbanístico que vai desse primeiro reformador-repressor até Pereira 

Passos e, inclusive, os nossos dias. E o narrador continua a descrição apontando o 

alcance da espectacularização tanto ocular quanto cultural: 

Alugavam-se binóculos e tanto os velhos como as moças, os rapazes como as velhas, 
seguiam o bombardeio como uma representação de teatro: “Queimou Santa Cruz! 
Agora é o ‘Aquidabã’! Lá vai”. E dessa maneira a revolta ia correndo familiarmente, 
entrando nos hábitos e nos costumes da cidade. 
 
Nos cais Pharoux, os pequenos garotos, vendedores de jornais, engraxates, quitandeiros 
ficavam atrás das portadas, dos urinários, das árvores, a ver, a esperar a queda das balas; 
e quando acontecia cair uma, corriam todos em bolo, a apanhá-la como se fosse uma 
moeda ou guloseima. 
 
As balas ficaram na moda. Eram alfinetes de gravata, berloques de relógio, lapiseiras, 
feitas com as pequenas balas de fuzis: faziam-se também coleções das médias e com os 
seus estojos de metal, areados, polidos, lixados, ornavam os consolos, os dunkerques 
das casas médias; as grandes, os “melões” e as “abóboras”, como chamavam, 
guarneciam os jardins, como vasos de faiança ou estátuas (BARRETO, 1997, p. 206-
207). 
 
Ainda no Passeio Público, as multidões assistem ao bombardeio como que em 

êxtase como se fosse entretenimento teatral. O narrador distingue socialmente os 

espaços por ócio e ofício entre o público abastado do parque (com os binóculos 

revezados entre velhos e jovens) e aquele dos cais (dos vendedores, engraxates e 

quitandeiros). Já dos cais, com maior proximidade da área de combate, e assim das 

balas, os prédios servem como de proteção divertida antes de a multidão de pessoas se 

apressarem a apanhar, uns antes dos outros, o material bélico usado como prêmio, como 

se fossem espécie de plateia. Com efeito, a plateia da cidade maravilhada acrescenta aos 

teatros convencionais os novos palcos da baia onde acontecia a troca de tiros entre as 

embarcações da Marina e os postos do Exército.  

A modo de ilustração, diria-se que as luzes de pólvora no céu, os impactos 

detonando estruturas em milhares de pedaços e as ruínas desfiguradoras acumuladas no 

dia seguinte atormentam e ao mesmo tempo excitam centenas de olhares. O público do 

Rio vai aprendendo, assim, a nova sensibilidade de percepção moderna que acrescenta 

prazer ao horror, e isso antes mesmo de eclodir a Primeira Guerra e de virar norma 

estética moderna. 

A citação acima revela, ainda, outro aspecto do gosto pervertido em aceitação. 

Além dessa espectacularização in-situ, o armamento destinado para a guerra, uma vez 

usado, ganha um novo propósito: a de mercadoria estetizada. Os distintos tamanhos de 
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bala ganham distintas funções ornamentais nos corpos das pessoas e nos estantes e 

jardins das casas. Tal interação entre sociedade e guerra entra na intimidade do corpo e 

da casa, gera uma relação cotidiana que naturaliza a violência e, assim, cria uma 

unidade cultural da modernidade capitalista. Em outras palavras, a interação entre o 

espaço público, o espaço privado e a situação imediata de guerra cria a unidade do 

horror prazeroso ou o prazer horrífico onde as balas e outros componentes do 

armamento bélico já executado celebram a violência e destruição físicas como algo belo 

e, sobretudo, normal. As balas fora do voo até o objetivo se transformam em artefato 

queto e signo visual num processo perceptivo e afetivo de familiarização. Como já 

havia começado a acontecer na metrópole europeia, a modernidade se mostrava um 

projeto de destruição e auto-destruição.  

Não obstante, essa unidade cultural também estará determinada pelas marcas 

periféricas que se encontram quando o narrador parece atribuir aquela falta de seriedade 

e aquele improviso na atividade guerreira no Rio, portanto, no Brasil, à desordem da 

América Latina quando as sua elites locais entram em conflito. Com isso, não quero 

afirmar que as guerras latino-americanas carecem de causas político-econômicas, mas 

que essas cenas aqui narradas do seu desenvolvimento as contradizem e que a própria 

geografia americana periférica vai se unir a esse sentido de desordem. (O fato de todo o 

armamento de guerra ter sido comprado e importado de algum produtor europeu coloca 

a Revolta da Armada dentro de uma escala internacional, por insignificante que esse 

conflito tenha sido nessa escala. A Europa foi um referente importante na vida da elite 

latino-americana em todos os níveis e, assim, as guerras europeias foram sempre 

“recepcionadas” ali, entre outras, por exemplo, as relacionadas com a Alemanha, a 

Francia e a Rússia ao longo do século XIX e já no ínicio do XX.) 

Por outro lado, o narrador fala do fenômeno da celebridade dos garotos que 

anunciavam os tiros: 

Houve um [garoto] em Niterói que teve seu quarto de hora de celebridade. Chamavam-
no “Trinta-Reis”; os jornais do tempo ocuparam-se com ele, fizeram-se subscrições a 
seu favor. Um herói! Passou a revolta e foi esquecido, tanto ele como a “Luci”, uma 
bela lancha que chegou fazer-se entidade na imaginação da urbs, a interessá-la, a criar 
inimigos e admiradores (BARRETO, 1997, p. 207). 
 

O combate estetizado se amplia na função comunicativa dos garotos e eles próprios, na 

lógica de estetização, se popularizam através, primeiro, da atenção dos espectadores 

fascinados e, depois, se tornam ícones massificados, mas efêmeros, através dos meios 

de comunicação privados que captam lucros com os leitores que não presenciaram as 
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cenas ao vivo, e que se beneficiam aprofundando o sentimento de oposição entre 

bandos. Assim, se evidencia a relação entre a indústria de guerra e a indústria cultural 

como partes do mesmo enredo capitalista no mundo pré-rádio comercial e, inclusive, 

pré-audiovisual. O próprio narrador comenta, ainda, que o momento era de prosperidade 

econômica: 

No centro da cidade, a noite era  alegre e jovial. Havia muito dinheiro, o governo 
pagava soldos dobrados, e, às vezes, gratificações, além do que havia também a morte 
sempre presente; e tudo isso estimulava o divertir-se. Os teatros eram freqüentados [sic] 
e os restaurants noturnos também (BARRETO, 1997, p. 208). 
 

A riqueza patentemente gerada pela atividade de guerra beneficiou o governo e a cidade 

que lotava teatros e restaurantes, enquanto, acrescento, as tiragens espectacularizantes 

dos jornais e outros materiais impressos esgotavam. Guerra e cultura selam, pois, uma 

relação esteticamente produtiva e economicamente lucrativa dentro dessa lógica 

perversa do prazer-horror. 

Porém, a lógica do espetáculo bélico também tem seus limites e ciclo útil. Os 

tons de ironia e comicidade do narrador não dominam o fragmento inteiro. O vemos em 

Policarpo: 

Quaresma recolheu-se no seu quarto e continuou os seus estudos guerreiros. Os mais 
dias que passou naquele extremo da cidade não eram diferentes deste. Os 
acontecimentos eram os mesmos e a guerra caía na banalidade da repetição dos mesmos 
episódios (BARRETO, 1997, p. 207). 
 
É aqui que o narrador vai contrastar a alegria da noite no centro da cidade, que 

Policarpo estranhava, e todo o fenômeno da guerra estetizada, com a “morte sempre 

presente”. Portanto, é difícil argumentar a favor de uma leitura do fragmento de Lima 

Barreto como que relativizando os efeitos destruidores da guerra através da ironia e do 

humor que são, sim, ferramentas críticas, logo depois contrastadas, ou melhor, 

complementadas com uma dose de seriedade “fúnebre” por parte do narrador. O vemos, 

de novo, através daquilo que Policarpo vê nas suas caminhadas nos cemitérios no 

Campo de São Cristóvão:  

Ia vendo aquela sucessão de cemitérios, com as suas campas alvas que sobem 
montanhas, como carneiros tosquiados e limpos a pastar; aqueles ciprestes meditativos 
que as vigiam; e como que se lhe representava que aquela parte da cidade era feudo 
e senhoria da morte. 
 
As casas tinham um aspecto fúnebre, recolhidas e concentradas; o mar marulhava 
lugubremente na ribanceira lodosa; as palmeiras ciciavam doridas; e até o tilintar da 
campainha dos bondes era triste e lúgubre. 
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A paisagem se impregnava da morte e o pensamento de quem passava ali mais 
ainda, para fazer sentir nela tão forte aspecto funéreo (grifos meus) (BARRETO, 
1997, p. 207-208). 
 
Os pequenos detalhes que compunham a paisagem (“campas”, “carneiros” 

pastando, “ciprestes meditativos”, “casas”, “mar”, “ribanceira”, “palmeiras”, e 

“bondes”) não servirão aqui para praticar algum entusiasmo patriótico, mas para 

perceber o domínio desse estado de morte, ainda descrito como um feudo, ou seja, a 

exploração do homem seria praticada pela morte, o homem como que sendo só seu 

agente. A última frase da citação encerra o sentido destrutivo dessa modernidade da 

sequência da moda da bala. Fora da festa, fica a morte e a destruição como forças 

aniquiladoras que, no limite, levarão o protagonista a se questionar e questionar sua 

participação nessa guerra e nessa sociedade, acrescentando no seu idealismo nacional 

um sentimento de desencanto do qual não sairá mais. A quixotesca morte do ideal de 

Policarpo simboliza bem o triunfo desse projeto de modernidade. 

O contraste e a interdependência entre o entretenimento e a morte da guerra 

constitui a estratégia crítica do fragmento. Sob pretexto de contar o combate histórico de 

1893-1894, acenando os novos modos de política e de percepção que afetaram a rotina e 

os hábitos cariocas, se revela a lógica culturalmente perversa e humanamente auto-

destrutiva do capitalismo periférico em nome da modernidade e a república, que Lima 

Barreto considerava em 1911, ou seja, no ano 22 da República Velha. Tal revelação, 

reconsiderada hoje, faz lembrar o paradigmático texto no qual, 24 anos depois do 

fragmento estudado, em 1936, Benjamin teoriza sobre a reproductibilidade técnica da 

arte na Europa, mas essa relação implica formular diferenças importantes.  

Em primeiro lugar, o pretexto de crítica em Lima Barreto na representação da 

Revolta, como em toda sua obra, é a república brasileira, enquanto que o pretexto de 

crítica em Benjamin é o capitalismo europeu. Fora a diferença formal entre obra literária 

de representação e obra teórica de explicação, o que muda também o tipo de leitura, o 

fragmento de Lima Barreto representa uma crítica cultural sobre a estetização especular 

da guerra (certamente encaixada, no resto do romance, à crítica à herança da escravidão 

e o latifúndio), e não propriamente uma crítica material ou da estrutura econômica 

entendida como tanto os médios de produção quanto dos suportes próprios da obra de 

arte. E aí está diferença central: enquanto o objeto do texto no fragmento limiano é o 

uso estético-massivo, especificamente, do armamento bélico, o objeto benjaminiano é a 

reprodução técnico-massiva de obras artísticas. O que vai unir ideologicamente a moda 
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da bala à reprodução da obra está no tema da guerra como meio e fim da ordem e da 

desordem, como unidade cultural da modernidade e da sociedade, enfim, como a etapa 

“última” da civilização em ambos sentidos, como cume da sofisticação e como ato final.  

Concluindo, o fragmento irônico e negativo consegue representar uma cena de 

guerra que correlaciona entretenimento, lucro e morte no sentido do “epílogo” no final 

do texto de Benjamin em que a frase “esteticismo da vida política” explica como o 

fascismo, ou capitalismo autoritário, coloca a humanidade como espectador e espetáculo 

da auto-eliminação de si mesma (BENJAMIN, 1989, p. 56-57). O valor do fragmento 

de Lima Barreto vai simultaneamente através e além da negatividade literária e da ironia 

da guerra (por isso sendo crítica ao novo regime brasileiro), quando apreciado como 

prenúncio teórico-crítico da cultura de massa tanto no contexto brasileiro quanto o 

latino-americano e, ainda, da modernidade que estava em vias de intensificar a sua 

globalização de regimes desiguais de propriedade.  
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A BELLE ÉPOQUE CARIOCA SOB SUSPEITA NA OBRA DE LIMA BARRETO 

 
Fátima Maria de Oliveira (CEFET/RJ) 

 
RESUMO: o objetivo do presente artigo é avaliar o modo como questões complexas do período 
da chamada Belle Époque cariosa, foram abordadas pela escrita militante de Lima Barreto em 
cartas enviadas aos amigos e anotações pessoais em cujo conteúdo faz  menções às reformas 
urbanas e de costumes do Rio de Janeiro dessa “bela época”. O Rio da passagem do século não 
era apenas a capital administrativa, mas também o efervescente centro cultural. Extremamente 
atento às mudanças por que passava a cidade, Lima Barreto, com seu olhar satírico, radiografa 
os valores e hábitos da intelectualidade laureada e da elite econômica carioca, contrastando-os 
com comportamentos e desejos das camadas pobres da população e de uma intelectualidade 
“menor”, periférica, as quais eram silenciadas e excluídas dos benefícios e vantagens da 
modernidade carioca. A Belle Époque carioca está estreitamente identificada com o país que 
ressurgiu com Campos Sales e prossegue com o presidente Rodrigues Alves (1903-1906), 
quando o Rio de Janeiro passa por reformas urbanas estruturais e saneadoras projetadas pelo 
engenheiro e então prefeito  Pereira Passos. A inauguração da Avenida Central em 1905 e a 
finalização da construção de seus edifícios em 1910 conferem à Capital Federal uma vitrine da 
Civilização; no entanto, as mazelas do atraso da realidade colonial com as marcas indeléveis do 
passado escravocrata pulsavam sob o dinamismo moderno da Metrópole, em constante 
contraponto, que constitui tema central das reflexões empreendidas por Lima Barreto em sua 
obra sobre a relação entre tradição e modernidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Belle Époque. Lima Barreto. Rio de Janeiro. reformas urbanas 
 

 O período que ficou conhecido nos estudos históricos e culturais, no Brasil,  como 

Belle Époque, abrange o final do século XIX e as décadas iniciais do século XX. A cidade do 

Rio de Janeiro era o espaço por excelência onde se configurou e instaurou com mais vigor o 

imaginário da chamada Belle Époque.  A capital da recente República tornou-se o palco onde se 

encenava o espetáculo de imagens cosmopolitas e também onde variados aspectos da vida social 

e política  manifestavam sua vocação para o espírito de vanguarda em curso na Europa. A 

produção artística da cidade do Rio de Janeiro, segundo o escritor Aluísio Azevedo,  vivia uma 
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conjuntura em que a elite letrada mostrava-se arrebatada pela “corrente elétrica de ideias que 

jorra na França” (Aluísio Azevedo apud SEVCENKO, 2003, p. 98). 

           A inovação técnica invade o estilo de vida urbano e o Rio passará, em pouco tempo, de 

uma “aldeia comedida”, segundo expressão de João do Rio, à urbe cosmopolita, marcada pela 

dinamização dos transportes públicos e pela velocidade dos automóveis e pela magia das 

imagens, em especial, aquelas que se movimentavam na tela do cinema. 

A “aldeia comedida” é herança do passado colonial, do governo monárquico, da 

sociedade escravocrata, e representa o atraso; enquanto a cidade moderna é resultado da 

expansão da economia industrial, da aplicação das mais recentes descobertas científicas aos 

processos produtivos, capitaneados pela elite da burguesia republicana, cuja exigência de acertar 

os ponteiros brasileiros com o relógio global suscitou a hegemonia de discursos técnicos, 

dispostos a fazer valer a modernização a qualquer custo.  

A ilusão de que tudo se resolveria com a reforma institucional da Primeira República 

levou o novo regime a consolidar-se em uma atmosfera de euforia e ostentação, sustentada pelo 

clima geral de otimismo e confiança ilimitada da Europa e dos Estados Unidos no crescimento 

econômico:  

De meados dos anos 1890 até a Grande Guerra, a orquestra econômica global tocou na 
clave maior da prosperidade… O enriquecimento baseado no crescimento explosivo dos 
negócios formou o pano de fundo do que se tornou conhecido como “os belos tempos” 
(Belle Époque) (Hobsbawm apud SEVCENKO, 1998, p. 34). 

 
          Os chamados “belos tempos” têm em Paris a capital cultural do mundo. Paris é o ícone 

por excelência da metrópole moderna. No Brasil, ainda não dispúnhamos de uma cidade em que 

fosse possível recriar o espaço psíquico próprio dessa capital europeia e dar vazão ao pleno 

anseio pela modernidade. Caberia ao Rio de Janeiro, sede do governo e maior porto do país, 

desempenhar esse papel de cidade-modelo europeia nos trópicos. A então capital da República 

torna-se para o país o centro irradiador das grandes transformações em marcha pelo mundo: “O 

Rio passa a ditar não só as novas modas e comportamentos, mas acima de tudo os sistemas de 

valores, o modo de vida, a sensibilidade, o estado de espírito e as disposições pulsionais que 

articulam a modernidade como uma experiência existencial e íntima” (SEVCENKO, 2003, p. 

522). 

A gestão do presidente Rodrigues Alves (1902-1906) dá início a um vasto programa de 

reforma urbana e saneamento da capital cuja culminância ocorreria em 1920 com a demolição 

do Morro do Castelo, na gestão do prefeito Carlos Sampaio (1920-1922), para os preparativos 

da Exposição Internacional pelo Centenário da Independência que aconteceria em 1922. O 

engenheiro Francisco Pereira Passos foi nomeado prefeito, por Rodrigues Alves, para dar à 

capital um perfil moderno, modelado com base nas grandes capitais europeias e, em particular, 

no exemplo da cultuada Paris. Tem início o processo conhecido como Regeneração do Rio de 
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Janeiro, cujo símbolo máximo ficou sendo a Avenida Central, inaugurada em 1905, mas cuja 

finalização da construção de seus edifícios se deu em 1910. A Avenida Central inspirada no 

planejamento dos bulevares parisienses, torna-se a nossa vitrine do progresso, a qual nos 

garantia um lugar entre as nações civilizadas. A Avenida introduzia na capital a atmosfera 

cosmopolita pretendida pela nova burguesia republicana, e seu caráter suntuoso contrastava com 

a população pobre, segregada e dispersa pelas ribanceiras íngremes da cidade em barracos de 

lata ou madeira.  

Em crônica satírica sobre a República da Bruzundanga, do ano de 1917, o escritor Lima 

Barreto cria um país imaginário e ficcional, que muito lembra o Brasil republicano, em que o 

governante local  modifica radicalmente o aspecto da capital e, com empréstimos obtidos no 

estrangeiros para a realização das obras, pôs as velhas casas  abaixo e de uma hora para a outra, 

a antiga cidade desapareceu e outra surge dos escombros “como se fosse obtida por uma 

mutação de teatro. Havia mesmo na cousa muito de cenografia” (BARRETO, 1961a, p. 106). O 

aspecto cenográfico da cidade será reiterado por Lima em crônica de 1921, em que irônica e 

alegoricamente compara o governo republicano ao governo dos sultões asiáticos, considerando a 

suntuosidade dos projetos arquitetônicos observados nesses dois modelos de administração 

pública: 

 

Não há dúvida alguma que o embelezamento das cidades sobreleva as questões de higiene 
e de assistência que elas também reclamam. É isto que se tem visto em toda parte, 
principalmente nas capitais de tiranos asiáticos, onde se erguem monumentos 
maravilhosos de mármore e ouro, de ônix e porcelana, de ouro e jaspe, em cidades que 
não têm água nem esgoto e o grosso da população habita choupanas miseráveis. 
Com o advento da democracia nos países de origem europeia, especialmente no nosso, 
depois da proclamação da república, essa regra asiática tem sido mais ou menos 
obedecida, com o caráter cenográfico, que nos é próprio. (BARRETO, 1961b, p. 103) 

 
     Esse comentário com que abre a crônica tem origem na leitura de diferentes notícias em dois 

grandes jornais cariocas, O Jornal e O Dia. O primeiro lamentava “que a municipalidade ainda 

não houvesse levado a efeito, a construção de um stadium, no Leblon”. O cronista ironicamente 

se solidariza com o lamento do jornalista sobre o abandono de tão grandioso projeto e 

imediatamente transcreve o trecho de notícia do segundo jornal lido, na mesma semana, cujo 

conteúdo contrasta fortemente com a notícia anterior. Lima transcreve na crônica o seguinte 

trecho do jornal O Dia sobre as habitações improvisadas no morro do Salgueiro e do Nheco. 

Nesses morros 

 

encontram-se extensos aldeamentos de casas construídas com folhas de latas de gasolina, 
ripas de caixas de batata e caixões de automóveis. 
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Por essas barracas, que seria impossível de qualificar de casebres, porque nelas nenhum 
homem rico abrigaria o seu cão de estima, cobram-se 30$ a 50$000 por mês e até mais. 
(BARRETO, 1961c, p. 104) 
 

O projeto de construção de um estádio no Leblon que ainda não havia saído do papel, segundo a 

notícia lida, leva Lima a concluir que os arquivos da prefeitura devem       

 
regurgitar de planos de prados, coliseus, frontões, boliches, teatros, palácios, etc., etc. 
Entretanto, ela não presta atenção nos meios de enfear e emporcalhar mais a Favela, 
embora os seus propósitos de embelezamento de Copacabana e arredores peçam 
logicamente, de acordo com a sua doutrina calcutaense, a transformação daquele e outros 
morros que circundam a cidade, na coisa mais repugnante deste mundo. (BARRETO, 
1961c,  p. 104) 

 
      O processo de “Regeneração” do Rio de Janeiro, calcado na ideia do “bota-abaixo”, afetou 

toda a população, mas de maneira desigual, acentuando a cisão social que se instaurava como 

efeito constitutivo da nova ordenação republicana. Enquanto alguns ascendiam na escala social 

e se beneficiavam da reforma urbanística, outros eram expulsos para os morros e cortiços, 

segregados e identificados como foco de problemas que ameaçavam a cidade moderna, tais 

como epidemias, sujeira, ócio, criminalidade, ignorância e “cultura primitiva”. As reformas 

eram calcadas em crenças e fantasias acerca da civilização através da europeização, mas traziam 

em si uma negação de antigas tradições, bem como uma condenação de aspectos raciais e 

culturais da realidade nacional, associadas pela elite a um passado colonial que deveria ser 

ultrapassado em nome do progresso e da rigorosa ordenação social. 

      A família de Lima Barreto fazia parte desse passado colonial que deveria ser excluído da 

agenda republicana e, por isso, o escritor se insurge contra as reformas urbanas que expulsavam 

do centro do Rio aqueles que não faziam parte do projeto civilizatório, em moldes europeus. 

No ano de 1902, quando se inicia o chamado processo de Regeneração da cidade, 

vamos encontrar o escritor Afonso Henriques de Lima Barreto, aluno do Curso de Engenharia 

da Escola Politécnica do Largo de São Francisco, o qual iria abandonar no ano seguinte, por 

conta da doença do pai e das sucessivas reprovações na cadeira de Cálculo. Tendo de arcar com 

a responsabilidade da família, Lima faz concurso para a Secretaria de Guerra, na qual ingressa 

em outubro de 1903 no cargo de amanuense. Foi também nesse ano que Lima Barreto e sua 

família vão morar no subúrbio de Todos os Santos, onde os alugueis eram mais baratos.  Ainda 

que fizesse um esforço para adaptar-se à rotina de funcionário público de uma Secretaria do 

Estado, Lima não consegue se integrar àquele ambiente e procura no jornalismo dar vazão ao 

seu talento de escritor.  Indicado por amigos, colabora em jornais e revistas de pequena 

circulação até conseguir ingressar no jornalismo profissional, escrevendo reportagens no 

Correio da Manhã, o famoso jornal do poderoso empresário da imprensa, Edmundo Bittencourt. 

É no Correio da Manhã que Lima irá publicar sem assinatura a série de 22 reportagens em torno 
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das escavações dos subterrâneos do morro do Castelo, ao tempo em que eram concluídas os 

trabalhos de abertura da Avenida Central, na altura da praia de Santa Luzia. À reportagem sobre 

as escavações que a Prefeitura realizava no Morro do Castelo, Lima Barreto incorporou a 

narrativa folhetinesca D. Garça ou O que se passou em começos do século XVIII, nos 

subterrâneos dos Padres da Companhia de Jesus, na cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro, 

a mui heroica, por ocasião da primeira invasão francesa ao mando de Clerc.1 A veia satírica e 

irônica de Lima Barreto já se anunciava nesta publicação e irá se confirmar no ano de 1909, 

quando publica o Recordações do Escrivão Isaías Caminha, seu primeiro livro, no qual irá 

caricaturar “os mandarins das letras e da grande imprensa” com os quais conviveu no Correio 

da Manhã. A estreia de Lima Barreto como autor do Isaías Caminha reveste-se de escândalo e 

desagrado e irá incompatibilizá-lo com a grande imprensa da época, fazendo-o optar por revistas 

e jornais de menor expressão, nos quais pudesse criticar abertamente fatos e personagens que, 

segundo ele, não trabalhavam para tirar o país do atraso em que se encontrava, apesar de toda a 

aparência de modernização. Segundo o jornalista Figueiredo Pimentel, autor da coluna 

jornalística O Binóculo, da Gazeta de Notícias, o “Rio civiliza-se” a partir de todas as obras de 

reforma do espaço urbano e dos comportamentos sociais. A população do Rio assistia à 

transformação do espaço público, do modo de vida e da mentalidade carioca, segundo padrões 

importados de Paris. 

       Proponho, neste artigo, apresentar alguns trechos de cartas e anotações pessoais de Lima 

Barreto em que o jovem escritor, recentemente incorporado à Secretaria de Guerra como 

funcionário público, coloca sob suspeita em seus aspectos políticos, econômicos e culturais a 

chamada “Regeneração” da cidade e do modo de vida de seus habitantes. 

Começo por duas anotações do Diário íntimo, nas quais Lima se manifesta sobre as 

mudanças urbanas e a resistência dos moradores  diante do que consideravam arbitrariedades 

dos administradores republicanos. A primeira é do ano de 1904 e versa sobre a famosa Revolta 

da Vacina. Nessa anotação, Lima desconstrói a imagem de passividade do povo carioca diante 

dos desmandos da República, recentemente “imposta” pelos militares. Anota ele, nessa página 

pessoal:  

 

Durante as masorcas de novembro de 1904, eu vi a seguinte curiosa cousa: um grupo de 
agentes fazia parar os cidadãos e os revistava. 
O governo diz que os oposicionistas à vacina, com armas na mão, são vagabundos, 
gatunos, assassinos, entretanto ele se esquece que o fundo dos seus batalhões, dos seus 
secretas e inspetores, que mantêm a opinião dele, é da mesma gente. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Esta	  série	  de	  reportagens	  foi	  editada,	  como	  livro,	  em	  1997:	  O	  subterrâneo	  do	  morro	  do	  Castelo.	  
Um	  folhetim	  de	  Lima	  Barreto,	  com	  organizaçãop,	  introdução	  e	  notas	  de	  Beatriz	  Resende.	  Rio	  de	  
Janeiro:	  Dantes,	  1997	  
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Essa masorca teve grandes vantagens: 1) demonstrar que o Rio de Janeiro pode ter 
opinião e defendê-la com armas na mão; 2) diminuir um pouco o fetichismo da farda; 3) 
desmoralizar a Escola Militar. 
Pela primeira vez, eu vi entre nós não se ter medo de homem fardado. O povo, como os 
astecas ao tempo de Cortés, se convenceu de que eles também eram mortais. 
(BARRETO, 1961c, pp.47-48) 

 
A anotação coloca em relevo a aversão de Lima Barreto pelos homens fardados com os quais 

ele era obrigado a conviver no seu dia a dia na Secretaria de Guerra e dos quais temia 

sobremodo a violência. Segundo Lima, o governo de Rodrigues Alves (1902-1906) era de 

“tronco e bacalhau”.  A violência do governo republicano faz Lima declarar em anotação 

pessoal o temor que sente de ser atingido pelas forças policiais e cerca-se de cautela ao esconder 

as anotações que vai fazendo dos acontecimentos políticos testemunhados. Eis a nota de 1904 

sobre o estado de sítio instaurado na cidade: 

 

Este caderno esteve prudentemente escondido trinta dias. Não fui ameaçado, mas temo 
sobremodo os governos do Brasil. 
Trinta dias depois, o sítio é a mesma coisa. Toda a violência do governo se demonstra na 
ilha das Cobras. Inocentes vagabundos são aí recolhidos, surrados e mandados para o 
Acre.  
Um progresso! Até aqui se fazia isso sem ser preciso estado de sítio; o Brasil já estava 
habituado a essa história. Durante quatrocentos anos não se fez outra coisa pelo Brasil. 
Creio que se modificará o nome: estado de sítio passará a ser estado de fazenda. 
De sítio para fazenda, há sempre um aumento, pelo menos no número de escravos. 
(BARRETO, 1961c, p. 49) 
 

O governo republicano nada mais faz do que dar continuidade à história violenta do Brasil dos 

latifúndios hereditários e escravocratas. Os cidadãos republicanos que discordam do regime são 

tratados como vagabundos com a anuência do patriarca-presidente, presos nas masmorras da 

ilha das Cobras, surrados e deportados. Silenciados e excluídos são os escravizados dos novos 

tempos. 

         A outra anotação que vou citar é interessante pelo cruzamento de imagens da figura 

feminina retocada pela maquiagem e realçada pela toilette  com a imagem da cidade em franco 

processo de remodelação e embelezamento. A nota traz data de 27 de janeiro de 1905 e foi 

escrita durante o horário de trabalho do funcionário público Lima Barreto, na Secretaria de 

Guerra.  

 

Ontem ao sair da secretaria, passei pela Rua do Ouvidor e não vi a Palhares. Acho-a 
curiosa por causa do mestiçamento que nela há, disfarçado pelos cuidados meticulosos da 
toilette: perfumes, pomadas, pós, etc. Isso aborreceu-me mais do que estava aborrecido e 
na botica tive sono. Saí e tomei um bonde e fui à Prainha. A rua está outra, não a conheci 
bem. Se os prédios fossem mais altos, eu me acreditaria em outra cidade. Estive na 
esquina dela com a avenida, a famosa avenida das indenizações, subi-a a pé, tomei pelo 
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que resta de beco da Rua da Prainha, agora em alargamento, e segui pela Rua Larga de 
São Joaquim, prolongada e alargada até o Largo de Santa Rita. A rua quebra um pouco do 
primitivo alinhamento, mas mesmo assim ficará bela. Entretanto, como vêm já de boa 
administração essas modificações, acredito que o Rio, o meu tolerante Rio, bom e 
relaxado, belo e sujo, esquisito e harmônico, o meu Rio vai perder, se não lhe vier em 
troca um grande surto industrial e comercial; com ruas largas e sem ele, será uma aldeia 
pretensiosa de galante e distinta, como é o tal de São Paulo.  
Cá estou na secretaria; o barão, em frente, vigia-me por cima dos livros que acumulei nas 
minhas ventas. 
O dia vai correr e eu vou trabalhar um tanto. (BARRETO, 1961c, pp. 91-92) 

 
O tédio do trabalho sem interesse na Secretaria é contornado pela escrita  das experiências 

pessoais do dia anterior, quando circulou pela cidade que lhe pareceu “outra” por causa das 

transformações. A descrição da geografia das ruas é acompanhada por uma perspicaz 

observação sobre a necessidade de que as mudanças se façam acompanhar por um “surto 

industrial e comercial”, pois do contrário a cidade terá belos prédio e avenidas, mas não passará 

de uma “aldeia pretensiosa”. A beleza da cidade , segundo Lima, encontra-se justamente nos 

contrastes --- bom e relaxado, belo e sujo, esquisito e harmônico – que estão sendo eliminados 

em nome da artificialidade da recriação de uma Paris nos trópicos. Do mesmo modo que a 

elegante Palhares ao exibir-se no footing da Rua do Ouvidor, em um passeio que os cronistas da 

época tratavam como o “desfile das encantadoras”, disfarça seu mestiçamento com pó e 

pomadas, o Rio vai sendo maquiado e revestido de toilettes elegantes que lhe roubam a 

identidade também construída ao longo do tempo por meio do mestiçamento, cujo apagamento 

vem sendo cuidadosamente arquitetado pelo governos republicano e suas elites. 

         Na correspondência de Lima Barreto, temos duas cartas em que ironicamente coloca sob 

suspeita um possível resultado promissor das reformas urbanas da capital. Ambas são escritas a 

amigos que se encontravam no exterior: um deles, na França e o outro, nos Estados Unidos. Ao 

amigo Mário Galvão que estava em Paris, Lima dá notícias, em carta de 1905, sobre a 

inauguração da Avenida Central. Diz ele: 

 

[...] Ontem inaugurou-se a avenida. Está bonita; cheia de canteirinhos, candelabros, etc.; 
mas os edifícios são hediondos. Não que sejam feios, ao contrário, são garridos, 
pintadinhos, catitas; mas lhes falta, para uma rua característica de nossa pátria, a 
majestade, a grandeza, acordo com o local, com a nossa paisagem solene e mística. 
Calculas tu que na cidade do granito, na cidade dos imensos monólitos  do Corcovado, 
Pão de Açúcar, Pico do Andaraí, não há na tal avenida-montra, um edifício construído 
com esse material. Choveu a mais não poder, assim mesmo ela esteve cheia, de tropa e de 
povo. (BARRETO, 1961d, p. 134) 
  

A beleza dos edifícios, na avaliação de Lima, é artificial, porque não combina com o que ele 

considera a grandeza e solenidade da paisagem local: as montanhas de granito que a circundam. 
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Para ele, é inconcebível que os prédios não apresentem em sua construção e decoração o granito 

que distingue a paisagem da cidade.  A avenida Central é apenas uma “avenida-montra” em que 

se faz presente a demonstração de força militar e capitalista. 

          Também em carta ao ex-colega da Escola Politécnica, Otávio Augusto Inglês de Sousa, 

que estava nos Estados Unidos fazendo um curso de especialização em engenharia, Lima 

comunicará as reformas do Rio, mais uma vez demonstrando seu ceticismo em relação ao modo 

como as reformas estão se processando.  Na carta de março de 1906, dirá ao amigo:  

 

O Rio, como mais ou menos deves adivinhar, continua na senda do progresso, e 
velozmente! O governo, conhecendo que é uma falta grave à nossa cidade, a falta de um 
rio que o corte, como acontece em Paris, Londres, com as primeiras capitais europeias, 
enfim, cujo efeito estético ninguém discute, pretende desviar o curso do Paraíba para a 
nossa baía. Os estudos ainda não estão feitos; mas a comissão já está indicada e já se fala 
nas indenizações. Escusado é dizer-te que ambiciono um lugar na sobredita comissão. 
Falei a respeito ao genial Frontin, levando uma recomendação do Alcindo (Guanabara), 
que é agora o centro coordenador de todas as nossas forças nacionais, quer literárias, 
artísticas, científicas e industriais... É o chefe, tu sabes. (BARRETO, 1961d, p. 146) 

 

Neste trecho da carta, Lima satiriza o artificialismo das mudanças, a mania das comissões, as 

falcatruas das indenizações, cujos valores superfaturados favoreciam os proprietários, e os 

apadrinhamentos políticos, cujo funcionamento manifesta-se pelas “recomendações”, tão ao 

gosto da política patrimonialista dos “favores”.   

          Em outra carta de junho desse mesmo ano, escrevendo a esse mesmo amigo, Lima 

mostra-se ainda mais ferino em seus comentários sobre as reformas da cidade, quando diz: 

 

Conforme o meu programa, continuarei a te mandar notícias dos embelezamentos da 
nossa cidade. 
         O desvio do Paraíba – exigência estética das grandes capitais – continua em estudos, 
isto é, está ao cargo de uma comissão de trinta engenheiros que refletem sobre o 
problema em Petrópolis, nos seus clubs elegantes e nas suas soirées afetadas. Fala-se 
agora na importação de ladrões hábeis. O Rio, como tu sabes, a esse respeito é de uma 
vulgaridade espantosa, e uma grande capital que se preza não pode dispensá-los. O nosso 
Chefe de Polícia é um reformador. É justo o que pensa este funcionário. Avenidas, 
boulevards, parques, teatros, palácios, Paris enfim, sem escrocs geniais, não se 
compreende!  (BARRETO, 1961d, pp. 149-150) 
 

A urbe higiênica, bela e ordenada não poderia prescindir de um rio que a equiparasse 

esteticamente às capitais europeias, nem tampouco de ladrões que deveriam ser importados, no 

dizer radicalmente irônico de Lima Barreto.  O riso, permeado de amargura, melancolia e 

impotência, denuncia o vácuo existente entre os discursos e as ações reformistas 

homogeneizantes e o contexto social multifacetado e díspare. O riso provocado pela ironia 

limiana busca desmontar o discurso unívoco e organizador das elites, ao mesmo tempo que 
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revela a inviabilidade de concretização de um projeto republicano de base democrática, cujas 

reformas tivessem como principal foco a conquista da cidadania por parte de todos os 

segmentos da população. Esse longo sonho de futuro não foi alcançado por Lima Barreto, 

durante a vigência da Belle Époque carioca, mas por ele continuamos lutando como tributo às 

gerações que nos precederam e por ele também lutaram. 
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 Novas percepções do olhar: tecnologia e jornalismo na obra de João do Rio 

  

Giovanna Dealtry (UERJ) 

  

Resumo:  

A partir da leitura de crônicas e do romance A profissão de Jacques Pedreira, de João do 
Rio, pretende-se observar como a chegada de novas tecnologias, como o automóvel, a 
transformação do papel do jornalista e a “importação” de novos hábitos pelas elites econômicas, 
promovem o aparecimento de um cronista guiado pelas figurações do olhar e pelo jogo da 
aparência.  

Por um lado, João do Rio é hábil em apontar o caráter artificial, caleidoscópico da capital, 
por outro, a vertigem trazida pela modernidade aponta para a nostalgia de um passado próximo 
que já começa a desaparecer. A escrita serve, assim, como palco de denúncia da cidade artificial, 
ao mesmo tempo em que o próprio cronista testa os limites do jornalismo na urbe recém-
inaugurada.   

 

Palavras-chave: João do Rio; Rio de Janeiro; Modernidade.  

 

 

 

“Hoje, nós somos escravos das horas, dessas senhoras inexoráveis que não cedem nunca 

e cortam o dia da gente numa triste migalharia de minutos e segundos.”  

(João do Rio) 

 

 

Aproximar-se do cronista inventado por Paulo Barreto exige do pesquisador 

semelhante mobilidade à traçada nas páginas dos periódicos e nas ruas da cidade. Ao 

eleger o deslocamento constante pelas ruas, e também como campo de visão, como práxis 

da escrita, João do Rio compreende a impossibilidade de fixação do espaço urbano em 

constante mutação.  
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Em seus textos nota-se a tensão entre o encantamento e a desconfiança diante da 

insígnia do progresso, representada pelo espaço urbano em transformação; pelo papel do 

jornalismo na esfera social ou pela inserção de novas tecnologias no cotidiano da cidade.  

Em consonância com a cidade caleidoscópica, o cronista oferece uma pluralidade 

de temas, gêneros, múltiplos arranjos entre pseudônimos e veículos de publicação  que 

evidenciam a própria instabilidade da voz autoral. Pseudônimos, por vezes, podem ocupar  

o mesmo jornal em dias consecutivos, como na Gazeta de Notícias, no ano de 1910, onde 

encontramos a coluna “Cinematographo”, assinada por Joe, e a publicação do folhetim 

“A profissão de Jacques Pedreira”, pela rubrica de João do Rio.  

No dia 03 de junho, Joe assim descreve as festas juninas que tomaram os espaços 

reurbanizados do Rio de Janeiro.  

 

Na Av. Central - sim, na Av. Central, meus prezados amigos – soltaram 
balões como nos terreiros das fazendas, e havia armadas baterias de 
girândolas. A cidade virou uma grande aldeia sem policiamento, aldeia 
em que a gente grande tivesse o prazer de brincar como alguns hóspedes 
de enfermarias do hospício.  (RIO, 1910, p. 12) 

 

A crítica de Joe aproxima-se ao mais conhecido Olavo Bilac e suas imprecações 

contra a permanência das antigas tradições brasileiras borrando o símbolo máximo da tão 

ansiada modernidade, a Avenida Central. As festas juninas, a festa da Penha, os antigos 

comércios, costumes portugueses e afro-brasileiros, precisavam ser removidos 

urgentemente do cento da cena para não desfazer a imagem da cidade moderna planejada 

por Pereira Passos e concretizada pelo engenheiro Paulo de Frontin.  

Não é objetivo desta comunicação, obviamente, explorar a linha autoral de cada 

um dos pseudônimos de Paulo Barreto, desde as temáticas até a elaboração do estilo, mas 

ensaiar, de forma hipotética, que as várias faces do cronista, ao desabilitarem a 

estabilidade do lugar do autor, emulam os contrastes oferecidos pela nova dinâmica do 

Rio de Janeiro. Assim, no dia seguinte à citada coluna Cinematographo, João do Rio 

publica mais um capítulo do folhetim A profissão de Jacques Pedreira, na mesma Gazeta 

de Notícias, no qual vemos desfilar os tipos mais arrivistas e snobs da jeunesse dorée 

carioca, sem poupá-los, igualmente, do olhar irônico. Tal interesse de João do Rio pelos 

extremos da sociedade carioca de então é expresso pelo pseudônimo Godofredo Rangel: 

“Nas sociedades organizadas interessam apenas: a gente de cima e a canalha. Porque são 

imprevistos e se parecem pela coragem dos recursos e ausência de escrúpulos.” (apud 

GOMES, 1996, p.63)  
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À nova cidade corresponde uma escrita móvel, recusando a descoberta de alguma 

“essência”, mas, igualmente, nostálgica diante do Rio desaparecido – o mesmo Rio 

criticado por Joe? – angustiada diante da vertigem das transformações dos cenários e a 

consciência que a única estabilidade possível é a constante impermanência.  

A crônica, nesse contexto, surge como gênero ideal para a representação e análise 

da sociedade de então. Como afirma Renato Cordeiro Cardoso,  

As visões parceladas do cotidiano que afeta e mobiliza o cronista 
permitem recompor um possível painel que rearranja os fragmentos da 
história miúda recolhida no efêmero da realidade. O cronista então se 
liga ao tempo, ao seu tempo. 
 Desse modo, ancorado no presente, partindo da observação do 
cotidiano, que lhe fornece os assuntos, o cronista não abre mão de 
testemunhar o seu tempo, de ser seu porta-voz. As crônicas, quase 
sempre, são respostas a certas perplexidades pessoais e sociais. 
(GOMES, 2005, p. 30) 

 

Não é por acaso, portanto, que João do Rio se insere em suas crônicas, ou mesmo 

reflete continuamente sobre o papel do jornalismo e a figura do cronista. Tal 

ficcionalização confere ao texto sentido testemunhal ao mesmo tempo em que dramatiza 

o novo papel desempenhado pelo jornalista na sociedade.   

Em “Esplendor e Miséria do Jornalismo”, publicada no volume Vida Vertiginosa 

(1911), o narrador discorre, inicialmente, sobre a importância e o fascínio causado pelo 

cronista na capital do país.  

 Meio atordoado, o jovem recém chegado do norte acompanhou o 
cronista, participando um pouco do brilho do homem célebre. (...) Na 
Avenida um ministro que ia tomar seu automóvel parou, conversou. 
Mais adiante, o chefe de polícia rasgou um cumprimento que parecia de 
delegado para o chefe. No restaurante foi um “brouhaha”. O 

proprietário em pessoa veio espalhar pétalas de rosa na mesa. Das 
outras mesas, nomes de cotação na política, na finança, na indústria 
cumprimentavam. (RIO, 1911, p. 173) 

 
A moeda de troca do cronista, mera engrenagem no novo jogo do capital, é a 

informação avalizada pelo seu nome, transformado em “grife” com poder de destruir  

reputações. O caráter encenado das descrições de João do Rio, por certo não traz um 

ineditismo na leitura das elites econômicas. No entanto, na obra do cronista o palco se 

estende e passa a ser a própria cidade. O encanto não se sustenta quando o jovem passa a 

ser apenas mais uma engrenagem nas redações. “Não era o esplendor. Era a miséria 

infernal. Ele repórter tinha um ordenado que seria irrisório se o secretario não ganhasse 

uma soma mensal perfeitamente cômica, e se o poeta admirável não tivesse por cada 

crônica, assinada por seu grande nome, o que barbeiro faz por dia.” (Idem, ibidem) 
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A ilusão do proscênio, próxima igualmente dos novos modelos de visão 

provocados pela tecnologia – fotografia, automóvel, cinematógrafo – não esconde os 

bastidores, a maquinaria por trás do palco ilusionista no qual se transforma a “boa 

sociedade”.  

 Como sintetiza o narrador de A profissão de Jacques Pedreira (PJP), “antes 

parecer do que ser. ” (RIO, 1992, p. 13). PJP será o romance por excelência dessa 

encenação. Não apenas Jacques Pedreira, mas a maioria dos personagens aqui retratados, 

faz o jogo da mascarada, sempre com o intuito de promover ganhos pessoais. Não escapa 

a este procedimento Justino, pai de Jacques, definido como um pai misto de “peça 

romântica com comédia moderna.”  

  

A vida é um palco onde cada um representa seu papel, disse 
Shakespeare. Depois do transformismo, moda passada em ciência e 
moda em voga em cena: a vida é palco, onde cada um representa seus 
papéis. Justino representava alguns – nem sempre gloriosos, é de 
convir, mas com tal elegância, um brilho tão particular, que só merecia 
aplausos. (ibidem, p.11)  

 

 Justino será a interseção entre a representação de uma ética romântica que já começa 

a desaparecer das nossas letras e a nova cidade especular. “O secreto e acovardado Justino 

íntimo tornara-se apenas o espectador de vários Justinos mundanos, e só raramente 

intervinha no drama (...)”(ibidem) Nesta nova cidade há cada vez menos espaço para 

premissas que vigoraram durante o século XIX: a defesa da vocação pessoal, a 

valorização do amor romântico, o amor à pátria etc. O esteticismo do dândi será o norte 

na composição da máscara de João do Rio.  

  

 Forçado à frivolidade, forçado à aparência, forçado à imagem, sua 
imagem de beleza pura inexplicada, o dândi não poderia ter uma 
“verdadeira” personalidade sob a máscara. Esta o define 
completamente. Só existe ela para ser vista, e nada mais por baixo. 
Nele, a essência é sistematicamente banida, rejeitada. (BOLLON, 1993, 
p.185) 

 

Daí o dandismo, incorporado por João do Rio, ao contrário do que a mera oposição 

entre importação ou localismo quer fazer crer, se tornar o regime exato de composição 

para transitar na cidade-artifício. Não se trata de denunciar o caráter de importação, mas 

de assumir a cópia, o simulacro, como único caminho possível em uma cidade que 

objetiva apagar em definitivo quaisquer traços do passado escravista, colonial,  ao mesmo 
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tempo em que inaugura um sistema complexo, definido por Nicolau  Sevcenko (1983), 

como a inserção compulsória do Brasil na modernidade da Belle Époque. Nada mais 

lógico, portanto, do que a artificialidade trazida pela importação de novos hábitos pela 

elite aburguesada.  

Assim, Carlos Chagas, companheiro de Jacques de Jacques Pedreira, incapaz de 

empregar-se em “nada de confessável, resolvera ter gosto. Ter gosto pode ser uma 

profissão, dada a raridade do gosto”. (RIO, op.cit. p. 67) Frente aos inúmeros políticos do 

interior do país que inundam a capital com seus bolsos cheios e excelentes relações com 

os poderosos, resta aos ociosos de luxo tornarem-se necessários. Jacques segue pelo 

mesmo caminho, trocando a toda hora de “profissão”: de amante sustentado por uma 

cocotte a “cavador” de empenhos; de rapaz decorativo a ladrão do próprio “sócio”, o 

cronista Godofredo de Alencar, numa negociata. A Frívola City, termo cunhado por João 

do Rio, torna-se símbolo de uma sociedade de excessos. A ordem do dia no Governo é 

gastar. E entre os expoentes das elites é aparentar que se gasta. 

É em PJP também que o automóvel ganha uma dimensão inédita, tornando-se uma 

extensão do corpo de jovens, como Jacques ou seu amigo Jorge, engenheiro enriquecido 

pelas obras de remodelação da cidade e que traz gravado em seu carro a divisa “esmago 

todo mundo e ninguém me vê”.  (ibidem, p. 18). É notável como João do Rio se apercebe 

da fusão operada entre o corpo do homem e da máquina.  

Na Beira-Mar, onde chegaram um minuto depois talvez, o carro 
voava numa nuvem de poeira. Era impossível trocar uma palavra. O ar 
deslocado pela máquina cortava. As mulheres riam excitadas. (...)O 
chauffeur português voltava-se contentíssimo. Jorge sorria. Mme. de 
Melo e Sousa achava a sensação inteiramente inédita. Não era uma 
corrida. Era uma vertigem. Naquele estendal de luz o animal de ferro 
voava numa densa nuvem de poeira. (ibidem, p. 123) 

 
 A invenção do automóvel, assim como anteriormente a do trem, conduz o 

indivíduo a uma nova forma de observação, talvez seja melhor dizer, separação, já 

anunciada pelo trem, mas que agora transforma-se em extensão do indivíduo, local de 

privacidade no meio da multidão, e, igualmente, inaugura dentro do espaço urbano o 

deslocamento, a velocidade, como regra, em contraposição ao flâneur.  

Nessa perspectiva, Jonhantan Crary contribui com seus estudos sobre percepção  

ao afirmar que  

Se é possível dizer que a visão teve alguma característica 
constante ao longo do século XX, esta seria precisamente a falta de 
características constantes. Ao contrário, a visão está imersa em um 
padrão de adaptabilidade a novas relações tecnológicas, configurações 
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sociais, e imperativos econômicos. (CRARY, 2013, p. 294) 
 

A análise de Crary a respeito das inovações trazidas por Cézanne para as artes 

plásticas pode nos proporcionar uma aproximação com o espectador das ruas – o flãneur 

– agora deslocado para dentro do auto, percebendo a cidade como traços, manchas, até o 

momento que se fecha em si mesmo.  

  
Quando deslocamos deliberadamente o olho de uma posição fixa para 
outra, a mudança de um objeto ou área para fora do centro de visão, 
mesmo que seja para borda interna da visão periférica, o transforma: 
sua cor torna-se um pouco menos distinta, ele perde detalhamento, mas 
o mais importante que ele se torna algo diferente do que havia sido. 
(Ibidem, p. 293) 

  
O corpo torna-se passivo; a visão, incapaz de se fixar. Ainda que os automóveis 

atinjam não mais de trinta quilômetros por hora. “Nevrose”, “vertigem” são termos 

usados por João do Rio para traduzir o fascínio e a angústia diante da multiplicação de 

estímulos da cidade moderna. Buzinas, luminosos, automóveis, cinemas, inéditas formas 

de entretenimento, gramofones, festas, teatros, novas modas a cada instante, tornam-se 

exigências no cotidiano do sujeito moderno.   

Em “O dia de um homem em 1920”, crônica publicada no volume “Vida 

Vertiginosa”, João do Rio borra os limites entre capital, tecnologia e jornalismo ao criar 

um personagem, nomeado apenas como “Homem superior”, cuja vida é conduzida pela 

velocidade do giro do capital inseparável da circulação da informação, dissipada na 

volatilidade do cotidiano.  

 
 O Homem superior é presidente de cinquenta companhias, diretor 
de três estabelecimentos de negociações lícitas, intendente-geral da 
Compra de Propinas, chefe do célebre jornal Eletro Rápido, com uma 
edição diária de seis milhões de telefonógrafos a domicílio, fora os 
quarenta mil fonógrafos informadores das praças, e a rede gigantesca 
que liga as principais capitais do mundo em agências colossais. Não se 
conversa. O sistema de palavras é por abreviaturas. (RIO, 1911, p. 335-
336) 

 
Temos aqui a visão distópica de João do Rio para esse presente próximo. O 

jornalismo tendo abandonado de vez qualquer função que não meramente informativa. A 

escrita reduzida a abreviaturas, como os próprios quadros da cidade vistos pela janela do 

auto, a voracidade da entrada no mundo do capital destruindo qualquer possibilidade de 

subjetividade. A superfície do dândi, se ainda se colocava como uma espécie de 

resistência ao mundanismo, aqui é transformada em capital necessário, despesa 
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improdutiva, para gerar ainda mais investimentos. Daí, a palavra escrita tornar-se 

desnecessária e só no limite esse homem confrontar-se com sua sombra. A velocidade – 

giro material do capital e da alienação de si mesmo surge como única resposta. 

 

Vai, de repente com um medo convulsivo de que o cupê aéreo 
abalroe um dos formidáveis aerobus, atulhados de gente, em disparada 
pelo azul sem fim, aos roncos. 

— Para? — indaga o motorista com a vertigem das alturas. 
— Para frente! Para frente! Tenho pressa, mais pressa. 

Caramba! Não se inventará um meio mais rápido de locomoção? 
(ibidem, p. 341) 

 

 

A velocidade torna-se o elemento em comum entre a nova ética burguesa, a 

tecnologia das locomoções e o próprio fazer do cronista. Deslocamentos pela cidade 

transformada em superfície onde vigora a economia da aparência aproximam-se do 

cronista mundano, cuja matéria prima é a mutação da urbe e a mercadoria a própria 

crônica.  
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JUÓ BANANÉRE E O LEGADO DA BLAGUE NA OBRA DE 
CARLOS HENRIQUE IOTTI

Jean Pierre Chauvin (USP)

“O riso é certo gesto social que ressalta e reprime certa distração
especial dos homens e dos acontecimentos” (Henri Bergson).1

Resumo: Neste trabalho, relativiza-se o assim chamado Pré-Modernismo e reivindica-se lugar
de destaque para a produção de dois escritores de sotaque italiano, o poeta e cronista Alexandre
Ribeiro Marcondes Machado e o quadrinista Carlos Henrique Iotti. Retoma-se a discussão em
torno dos gêneros risíveis, como a paródia e a sátira.
Palavras-Chave: Juó Bananére; Carlos Henrique Iotti; Crítica Literária; Humor; Linguagem.

Postura

Desde que Mário Raul Moraes de Andrade (1893-1945) foi adotado como um

dos  paradigmas  de  nossa  cultura  e  pensamento,  determinados  critérios  passaram  a

nortear os estudos relacionados ao Brasil, em uma chave de ênfase nacionalista e dicção

ufanoide.  Particularmente  na  Universidade  de  São Paulo,  o  escritor  parece  ter  sido

institucionalizado durante os anos que se seguiram imediatamente à sua morte. Isso se

deu, a princípio pelas mãos de Gilda de Mello e Souza2 e Antonio Candido3. Mais tarde,

foi a vez de João Luiz Lafetá sedimentar os estudos sobre brasilidade e inovação, em

torno do prosador e poeta.

Não se está a negar o importantíssimo papel de Mário de Andrade, inclusive

como  leitor  sensível  que  também  era.  Além  de  cultivar  estudos  folclóricos,

1 O riso, 2004, p. 65.
2 “Pauliceia desvairada (1922) é o primeiro livro de poesias a difundir no Brasil os princípios estéticos
do verso livre” (SOUZA, 2005, p. 27). Escusa lembrar que Gilda de Mello e Souza era prima de Mário de
Andrade e que o escritor se tornou amigo de Antonio Candido. Em que medida esses fatores de ordem
pessoal terão favorecido a eleição de Mário como maior referência entre os modernistas, segundo uma
parcela de nossa crítica?
3 “Oswald  de  Andrade  é  um problema  literário.  Imagino,  pelas  que  passa  nos  contemporâneos,  as
rasteiras que passará nos críticos do futuro” (CANDIDO, 2004, p. 11). “O livro inicial do movimento
[Modernista]  foi  Pauliceia  desvairada (1922),  de  Mário  de  Andrade,  cujo principal  personagem é  a
cidade de São Paulo” (CANDIDO, 1997, p. 69).
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antropológicos e musicais – em torno das lendas indígenas do Amazonas, do chamado

“Barroco” mineiro, e dos ritmos de origem luso-brasileira –, ao final da vida o escritor

legou-nos um livro de ensaios que sintetizava a sua concepção a respeito de algumas

obras e momentos capitais de nossa história literária. 

É  justamente  ali  que  o  problema  ganha  maior  dimensão.  Em  Aspectos  da

literatura brasileira, o crítico assinala com propriedade que o romance  Memórias de

um sargento de milícias “termina quando o inútil da felicidade principia”. Beirando um

autêntico polemista, assevera que Machado de Assis era autor para ser lido “depois dos

trinta”. Porém, a questão mais importante está no juízo de valor sobre a primeira fase do

Modernismo,  cujo ânimo exaltado Mário relaciona à  escrita  debochada,  considerada

como produto de maior combatividade e menor valor estético. Na retrospectiva que faz

do movimento a que ele mesmo pertenceu, considera os primeiros atos de seus pares

como atitudes datadas, que teriam contagiado os expoentes do movimento, em sua fase

supostamente mais imatura e irreverente (ANDRADE, 1974).

Coincidência  ou  não,  desde  que  Mário  de  Andrade  estipulou  que  a

combatividade  guardava  relação  com  o  dado  esteticamente  inferior  –  relegado  ao

espírito juvenil de escritores pseudorrevolucionários – passou-se a disseminar a hipótese

de  que  produzir  textos  voltados  para  o  humor  fosse  produto  de  uma  subliteratura.

Atitude de gente alheia  às  verdadeiras  questões  nacionais  que carreava sintomas de

imaturidade intelectual e artística.

Isso implicaria questionar a volumosa produção do talentoso e divertidíssimo

Emílio  de  Menezes  (hoje  praticamente  esquecido)4,  também  a  prosa  e  os  versos

macarrônicos de Juó Bananére – heterônimo5 inimitável criado por Alexandre Ribeiro

Marcondes  Machado  (1892-1933).  Como  compreenderíamos  o  histrionismo

programático  de  Oswald  de  Andrade,  os  poemas-charada  de  Carlos  Drummond  de

Andrade e os versos mais aguerridos (e divertidos) de Murilo Mendes, que marcaram

seus  primeiros  livros  de  poesia?  A questão  é  controversa  e  divide  nossa  crítica.  É

emblemático que, para Alfredo Bosi, o movimento modernista corresse “à parte [d]o

tom despachado e a visada redutora das frases do grande satírico de si mesmo que foi

Oswald de Andrade” (BOSI, 2003, p. 210).

4 “Nem ótimo, nem péssimo. Vai indo. / Personificação do meio-termo, / Veio das vascas do governo
findo / E é um paliativo do país enfermo” (MENEZES, 1980, p. 82).
5 De modo geral, os breves comentários sobre Juó Bananére referem-se a ele como “pseudônimo” de
Alexandre Ribeiro Marcondes Machado. Opta-se pelo termo “heterônimo”, uma vez que a escolha do
autor não se limitava a disfarçar sua identidade, mas assumir uma nova persona literária.
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Descompostura

O  papel  do  riso,  em  nossa  história  cultural,  não  pode  ser  desprezado  ou

rebaixado, como se se tratasse de sintoma detectado em poetas e gêneros literários de

categoria inferior. A questão ganharia em complexidade se recuássemos aos tempos da

Colônia luso-brasileira (de Gregório de Matos a Tomás Antônio Gonzaga), ao Segundo

Império  (de  Manuel  Antônio  de  Almeida  a  Machado  de  Assis),  ou  ainda  se

remontássemos  à  Primeira  República  e  aos  lamentáveis  episódios  que  se  seguiram,

quase todos sob o signo da violência militar (de Lima Barreto a Millôr Fernandes).

A ressalva de Mário aos modernistas de primeira hora também manifestava o

traço egocêntrico de quem pressupunha ter evoluído espiritual e artisticamente e que, ao

negar uma parcela de sua própria obra, pretendia justificar a desqualificação alheia –

talvez devido ao fato de incertos autores terem driblado as questões de ordem nacional e

enfatizar a produção de obras ridentes.

Desde  meados  do  século  XIX,  dizia-se  do  Arcadismo  que  era  movimento

“precedente” ao Romantismo,  em temas,  valores e modos.  Sugeriam-se,  nos autores

românticos da geração “indianista”, os fortes ventos do patriotismo (ainda que de em

débito  com nossa  matriz  lusitana).  Enxergava-se  Euclides  da  Cunha,  Lima Barreto,

Graça Aranha e Monteiro Lobato como “precursores” dos Modernistas. 

Em diversas instituições de ensino superior, essas fórmulas costumam ser pouco

discutidas,  com vistas  a  se  evitar  o  eventual  constrangimento  de  bulir  com estudos

realizados há décadas, que se cristalizaram num cânon de críticos tão ou mais poderoso

(e excludente) que o das obras literárias pré-selecionadas. É oportuno rever o que dizia

João Luiz Lafetá:

O primeiro movimento do Modernismo foi bastante cosmopolita,
acusando forte influência das vanguardas artísticas europeias. Mas, em
seguida  a  esse  “cosmopolitismo”  viria  a  se  combinar  com
componentes  “localistas”  (os  termos  entre  aspas  são  do  crítico
Antonio Candido), ocorrendo uma fusão feliz entre as novas técnicas
literárias  vanguardistas  e  as  formas de expressão artística  de nossa
cultura  popular.  O  Losango  cáqui  é  um  primeiro  exemplo  desse
abrasileiramento  das  influências  internacionais  (LAFETÁ,  2004,  p.
221).

Repare-se que o nome dos “vanguardistas” (Oswald de Andrade e Anita Malfatti

estariam no pacote?) a que o crítico alude não constam do breve panorama sobre o

“primeiro  movimento  do  Modernismo”.  O  desejo  de  reestabelecer  o  espírito

nacionalista,  candente  em Mário de  Andrade,  parece ter  contagiado a  orientação do
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próprio  crítico,  que  contrapõe  o  dado cosmopolita  ao  elemento  local.  Ao reiterar  a

cláusula de Antonio Candido, ele supõe uma “feliz” síntese entre o outro e o nosso, o de

fora e o de dentro. 

A síntese  aventada  por  Lafetá  alcançou  o  ápice  justamente  com Oswald  de

Andrade – a despeito de ele ser colocado, quase sempre, à sombra de Mário. Entre o

suposto bom-mocismo deste e a bufonaria daquele, uma parcela de nossos críticos tende

a enaltecer a imagem do arlequinal “tangendo um alaúde” em detrimento do “enfant

terrible” de nossas letras.

Como já aconteceu por diversas vezes em nossa historiografia, foi preciso que

alguém de  fora,  e  possivelmente  mais  isento,  apontasse  os  impasses  dessa delicada

questão.  Em  2005,  o  português  Abel  Barros  Baptista  tomou  a  frente  dos  críticos

literários, tecendo corajosas ressalvas aos estudos que vigoravam em nossas instituições

de ensino. A seu ver,

A “estabilização de uma consciência criadora nacional” seria assim
o  princípio  decisivo,  até  em  prejuízo  dos  outros,  da  conjugação
definida  por  Mário  de  Andrade.  A  diversidade  de  correntes  e
experimentações, as discussões e as dissensões, tanto literárias como
políticas, não escondem que o Brasil persiste no lugar de fundamento
da  literatura  brasileira  –  o  mesmo  lugar,  de  resto,  em  que  os
românticos o tinham colocado – e que a exigência de interpretação do
Brasil  legitimava  a  construção  modernista  e  ajudou  a  torná-la
predominante (BAPTISTA, 2005, p. 44).

Polêmicas desse tipo são fermentadas por aqui, há muito tempo. Desde o final do

século  XIX,  quando  a  crítica  literária  nasceu  no  país,  as  dissensões  entre  o

pernambucano  Silvio  Romero  e  o  paraense  José  Veríssimo  sinalizavam para  nossa

mania de polarização (estética e ideológica) que,  até hoje, contrapõe uns e outros –

como se o professorado de Letras precisasse de novas razões para confirmar a falta de

solidariedade e a incapacidade de compreender o ponto de vista alheio. Por sinal, a fama

daquele  poeta  de  sotaque  híbrido  não  era  pequena.  Como  ressalta  Carlos  Eduardo

Capela: 

Índice  inequívoco  do  sucesso  de  Juó  Bananére  entre  seus
contemporâneos é fornecido pelo número de reedições de  La divina
increnca.  Publicada  em  1915,  nos  anos  seguintes  a  coletânea  foi
relançada em mais oito oportunidades, [...] a última ocorrendo, com o
escritor ainda em vida, em 1925 (CAPELA, 2009, p. 53).

É questionável, portanto, que o nome de Alexandre Ribeiro Marcondes Machado

(1892-1933)  e  de  seu  heterônimo  Juó  Bananére  sequer  sejam  mencionados  nas

principais  antologias  e  manuais  de  literatura  brasileira  –  especialmente  em  alguns
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daqueles  mais  utilizados  nos  cursos  de  Letras.  A consulta  ao  “Sumário”  e  “Índice

Remissivo” desses livros permite constatá-lo com facilidade.6

Polarização

Evidentemente,  a  questão  não se restringe ao tablado da crítica.  Luís  Bueno

(2006) lembrou oportunamente que, no discurso feito por Jorge Amado, ao tomar posse

na Academia Brasileira de Letras, ele defendia duas perspectivas de nossa literatura,

com origem nos Oitocentos: uma mais nacionalista, representada por José de Alencar;

outra mais reflexiva e intimista, capitaneada por Machado de Assis. 

Assim  como  pretendeu  Mário  de  Andrade7 com  Macunaíma,  o  romancista

baiano  procurava  estabelecer  continuidades  com  a  tradição  romanesca,  mas  como

lídimo  representante  do  regionalismo  do  Estado  Novo,  face  à  produção  de  autores

intimistas  –  questão  controversa  que  suscitou  novos  antagonismos.  No  universo  da

crítica, os embates entre uns e outros comprometem nossa imagem, tanto do ponto de

vista social (afinal, pertencemos a uma classe), quanto do ponto de vista acadêmico.

O motejo, a ironia e o humor embalaram obras de inegável qualidade, entre nós.

Descontadas as relevantes diferenças em termos históricos e culturais, sonetos satíricos

compreendem tanto Gregório de Matos, no século XVII, quanto Glauco Matoso, em

nossos dias. Crônicas viscerais conjugam Lima Barreto, autor dos Bruzundangas, e Luís

Fernando  Veríssimo.  Contos  mordazes  permitiriam aproximar  Artur  de  Azevedo  de

Dalton Trevisan. 

Paródias em palavra e imagem irmanam a obra de Juó Bananére, “cidadão do

Abaxo Piques” (BANANÉRE Apud ANTUNES, 1998, 88) e de Radicci, filho de Caxias

do Sul, separados por mais de meio século. Afinal, estaria o riso fora do escopo (ou do

alcance) da crítica? É tempo de lançarmos mão de novos recursos e perspectivas, de

modo a reavaliar a obra desses e outros artistas. Isso implica dilatar o cânon literário

brasileiro.

6 O  poeta  paulistano  ficou de  fora  de diversas  coletâneas,  dentre as  quais:  Apresentação da poesia
brasileira (BANDEIRA,  2009);  Presença  da  literatura  brasileira (CANDIDO;  CASTELLO,  1983);
História concisa da literatura brasileira (BOSI,  2001) e  História da literatura brasileira (MOISÉS,
2001). 
7 “[…] amigo José de Alencar, meu irmão” (ANDRADE, 1974, p. 247).
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Modernismos

Ao lado disso, ou seja, da exclusão de muitos, em benefício da permanência de

poucos,  está a formulação de terminologias reducionistas,  a exemplo do famigerado

período “pré-modernista” – alastrado em manuais que passaram a reproduzir o termo

sem maior  exame e  nele  encaixaram autores  sobremodos  diversos  e  de  concepções

ideológicas e artísticas notavelmente distintas. 

Discussões  em  torno  da  periodização  da  literatura  brasileira  não  são  muito

frequentes. Particularmente o chamado “Pré-Modernismo” comporta temáticas, estilos e

perspectivas irreconciliáveis. Cristina Fonseca afirma que Juó Bananére “[...] pode ser

considerado um dos principais nomes do Pré-Modernismo e um dos grandes escritores

satíricos brasileiros de todos os tempos” (FONSECA, 2001, p. 15). 

Por sua vez, Marcia Camargos observa com razão que, “Sob o guarda-chuva do

pré-modernismo,  expressão  urdida  nos  anos  1930  por  Alceu  Amoroso  Lima  para

designar  o  período  que  se  estende  dos  fins  do  simbolismo  aos  primórdios  do

modernismo,  acabaram  abrigando-se  todos  os  que  não  cerraram  fileiras  com  os

vanguardistas” (CAMARGOS, 2003, p. 22).

Não se trata, apenas, de discutir os senões sobre nomenclaturas, mas de reavaliar

perspectivas  que  consideram  determinados  componentes  históricos  e  culturais  que

permitem  (ou  não)  enfeixar  Lima  Barreto,  Monteiro  Lobato,  Euclides  da  Cunha  e

Alexandre Ribeiro Marcondes Machado em uma mesma corrente estética. O termo é

vago e sugere a inferioridade do movimento (“pré”),  como se se tratasse de estágio

inferior e preparatório do “Modernismo”. 

Seria o caso de perguntarmos: quando expôs suas obras em 1917, durante um

evento que dividiu as  impressões  de Monteiro Lobato e  Menotti  Del  Picchia,  Anita

Malfatti  foi  considerada  pré-modernista  ou  modernista?  A discussão  em  torno  da

modernidade não pode se limitar a um fator cronológico, tampouco se reduzida a uma

nova categoria que pretenda aglutinar os artistas e escritores, em tese, desvinculados das

correntes  de maior  prestígio.  Espremidos entre  o Simbolismo e o Modernismo,  não

parece justo o lugar de menor relevo atribuído aos escritores.

Vale lembrar que foi Oswald de Andrade quem convidou Marcondes Machado

para assumir As cartas d’abax’o Pigues, em 1911. A partir de então, “[...] o interlocutor

de Juó Bananére passava a ser o ‘Lustrissimo Redattore du Pirralho’.” (CAPELA, 2009,

p. 30). Como a dicção macarrônica não se encaixava nas matrizes linguísticas propostas
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pela  crítica,  passou-se  a  atrelar  a  produção  de  Bananére  a  fenômeno precursor  dos

modernistas da “fase heroica” – como a definira João Luiz Lafetá, na década de 1970. 

Juó Bananére e a blague em verso

A atuação do paulistano Alexandre Ribeiro Marcondes Machado (1892-1933)

como  cronista  do  jornal  O  Pirralho,  na  década  de  1910,  traduz  bem  o  espírito

debochado  e  aguerrido  dos  jornalistas  e  escritores  do  início  do  século  XX,

frequentemente postos à margem do cânone literário modernista. 

Em um dos trabalhos de relevo em torno de Juó Bananére, Maurício Martins do

Carmo lembra que “O Pirralho era revista combativa, engajada na campanha civilista,

contrária ao governo do marechal Hermes da Fonseca. Tinha, assim, ligações claras com

o  Partido  Republicano  Paulista  (PRP).  O  tom  de  ataque,  no  entanto,  era  leve”

(MARTINS, 1997, p. 89). Sem ser assíduo frequentador dos salões da Pauliceia, durante

a  Belle  Époque,  Marcondes  Machado  fez  da  imprensa  uma  plataforma  cultural,

popularizando a crônica de divertissement e o poema-piada. Para Cristina Fonseca:

O  macarronismo  [...]  já  é  oposição  pelo  riso.  No  discurso  de
Bananére,  a  antieloquência  e  antirretórica  contrapõem-se  à  estética
dos versos nobres da literatura instituída de seu tempo. [...] com seu
trabalho,  destrói  o  “mito  do  falar  bem”,  a  linguagem  dos  salões
prevalecente nos meios intelectuais. Nele o que entra em choque é a
fala ágil das ruas contra a expressão literária do poder conservador das
oligarquias (FONSECA, 2001, p. 17). 

Ao nomear  “João Bananeira”  segundo as  regras  do dialeto  “esculhambado”,

Machado reforçava a identidade do poeta-personagem, justapondo seu nome à fala dos

imigrantes italianos. Ou seja, o heterônimo Juó Bananére parodiava a tradição literária,

em prosódia e sintaxe,8 em prosa e verso. 

Em evidente  diálogo  com a  Divina  Comédia de  Dante,  La Divina  increnca

estabelecia  uma  irreverente  ponte  cultural  com  as  letras  italianas  mais  refinadas,

recuadas  ao  século  XIV.  Os  versos  de  Marcondes  Machado mostravam logo  a  que

vinham: 

A chegada do cronista do Piques à imprensa paulistana coincide
com um período  turbulento  da  política  partidária  brasileira.  A voz
estilizada do imigrante enriqueceria a oposição a Hermes da Fonseca,
liderada pela oligarquia do PRP. A “encrenca” no título do livro do
barbeiro, poeta e jornalista, expressa também a vida confusa dos anos
dez, no Brasil (MARTINS, 1997, p. 113).

8 Em 1913, ao assumir a seção O Rigalegio, o veículo era identificado como “Organo Indipendento do
Abax’o Pigues i do Bó Retiro – Prorpietà da Sucietà Anonima Juó Bananére & Cumpania”, cuja “Redaçó
I Ficina” ficava no “Largo do Abax’o Pigues pigado co migatorio” (CAPELA, 2009, p. 240).
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Sob o encargo de Voltolino9,  o desenho da página de abertura fazia evidente

alusão à jornada de Virgílio, em companhia de Beatriz. O mesmo se pode afirmar das

ilustrações  que  acompanhavam  os  poemas,  em  suas  quarenta  e  cinco  páginas.  A

estilização não se limitava  às  imagens  disseminadas  no livro;  parodiava as  célebres

“Advertências”,  tão frequentes em nossos escritores desde os tempos de Colônia.  O

próprio Bananére declara a intenção de “intrá p’ra Gademia Baolista di Lettera” (2001,

p. 1), por intermédio daquele livro. 

O que se vê são paródias brilhantes de um espírito que conhecia e subvertia o

legado de poetas célebres, empregando dicção muito particular: de Dante a Gonçalves

Dias; de La Fontaine a Edgar Allan Poe; de Camões a Olavo Bilac, o legado em versos é

posto em xeque. Para isso, Alexandre Marcondes Machado recorria a temas universais

de maneira a esculhambar os poemas originais e ironizar atitudes de figuras tidas como

muito sérias, em sua época – a exemplo do próprio Hermes da Fonseca(!), figurado

como “Hermeze”.

Em La divina increnca cabiam a “tradução futurista” (“O gorvo i o Raposo”); a

célebre  releitura  de  Gonçalves  Dias  (“Migna  Terra”);  e  provocações  aos  versos  de

Raimundo Correa (“Vai a primeira pombigna dispertada / I maise otra vai disposa da

primeira”),  Olavo  Bilac  (“Xiguê,  xigaste!  Vigna  afatigada  i  triste”  ou  “Che  scuittá

strella, né meia strella!”), Casimiro de Abreu (“O chi sodades che io tegno / D´aquillo

gustoso  tempigno,  /  Ch’io  stava  o  tempo intirigno  /  Bringando  c’oas  molecada”)  e

Álvares de Azevedo (“Io dexo a vita come um tirburêro /  Chi dexa as rua sê cavá

frigueiz”).

Radicci e a estilização em quadrinhos

É  notável  que,  exatos  cinquenta  anos  após  a  morte  de  Alexandre  Ribeiro

Marcondes Machado, o cartunista gaúcho Carlos Henrique Iotti (nascido em Caxias do

Sul,  no  ano  de  1964)  tenha  dado  vida  à  personagem  Radicci  –  protagonista  de

numerosas histórias em quadrinhos em que o dialeto ítalo-brasileiro desempenha papel

tão relevante quanto na obra de Juó Bananére. 

Em ambos  os  autores,  a  qualidade  de  suas  obras  resulta  do  consórcio  entre

imagem e palavra, por meio de caricaturas (a cargo de Voltolino) e por intermédio de

9 O caricaturista Voltolino – Lemmo Lemmi (1884-1926) – tornou-se personagem das Cartas D’abax’o
Pigues, Veja-se O Pirralho n. 38, de 27 de abril de 1912 (Cf. ANTUNES, 1998 e CAPELA, 2009).
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historietas agitadas por figuras marcantes, com dicção peculiar e dialetos misturados. A

crônica,  a  poesia  e  as  tiras  em  quadrinhos  não  limitam  o  fazer  literário;  antes,

potencializam  o  seu  alcance  por  intermédio  dos  gêneros  cômicos.  Na  brevíssima

“Apresentação” a O livro negro do Radicci (em alusão paródica a obras que se valeram

de referências a cores, como o Livro vermelho de Mao Tsé-Tung ou o Livro vermelho de

de Carl  Gustav Jung), Carlos Henrique Iotti  define o volume como um conjunto de

histórias misturadas, feito “Uma zona, mas proposital” (2002, p. 2).

Nas suas narrativas, Iotti se vale do mesmo recurso empregado por Marcondes

Machado: privilegia a fonética e o vocabulário tipicamente ítalo-brasileiro, ao compor

suas historietas. E como pretende evidenciar o gritante contraste entre duas gerações,

justapõe  a  fala  com tiques  porto-alegrenses  do  filho  (Guilhermino)  ao  linguajar  do

interior rio-grandense de seus pais (Radicci e Genoveva).

Expressões  como  “questo”,  “chón”,  “zeito”,  “zá”,  “emboletado”,  “veraneá”,

“buracòn”,  “diverson”,  “aviòn”,  “entòn”,  “vômo”  etc,  estão  na  boca  dos  pais.  Em

contrapartida, Guilhermino se vale de gírias aproximadas do falar praticado na capital

gaúcha, como: “Bãn”, “Floripa”, “grana”, “descola um troco”, “colônia” etc.

10

Inclusão

Contava Hipócrates (460 – 370 a.C.) que o sábio Demócrito fora acometido por

uma aparente patologia. Objeto de grande preocupação entre seus pares e amigos, para

além das fronteiras de sua cidade, eis que ele revela a causa de seu constante estado de

divertimento: “[…] eu rio de uma só coisa relativa à humanidade, a falta de razão que

preenche o homem, ou, em outras palavras, a vacuidade que há nas suas ações corretas,

nos seus desejos pueris, na inutilidade de seus sofrimentos infindáveis” (HIPÓCRATES,

2013, p. 53).

Milênios depois, a lição de Demócrito precisaria ser lembrada, especialmente se

nos  metermos  a  desbravar  autores  e  obras  que  se  dedicaram a  suscitar  o  riso.  Por

intermédio  da  blague,  a  irreverência,  a  fluidez  e  a  estilização  caminham  juntas.

10 Genoveva,  Radicci  e  Guilhermino  em  uma  típica  cena  doméstica.  Tira  disponível  em
http://radicci.com.br/portal/.
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Independentemente  do  suporte  ou  da  modalidade  imagético-textual  empregada,  há

diversas  formas  de  mostrar  a  interlocução  entre  nossos  escritores.  Carlos  Eduardo

Capela ressalta a recepção ambígua a Juó Bananére, quando ele apareceu: 

Em que pese a todo o seu sucesso e aos elogios amiúde recebidos,
fica evidente que ao escritor era reservada uma posição inferior ao
quadro da cultura e da literatura de seu tempo. Escritos para rir eram,
então,  considerados  os  seus,  diversão  gratuita,  brincadeira  pouco
consequente, descartável como as revistas em que vinham impressos,
ou índice de um barbarismo linguístico e de uma degradação cultural
preocupantes (CAPELA, 2009, p. 56).

Separadas por meio século, as narrativas de Bananére e Radicci desenrolam-se

sob a linguagem macarrônica11, concedendo primazia ao senso crítico, como retaliação

aos preconceitos e ideias prontas. Não se tratava de desqualificar a fala alheia, mas de

abordar múltiplas questões também pelo viés da comunicação entre uns e outros. Essa

lacuna em torno do humor precisa ser preenchida por nossos estudiosos. Especialmente

o fenômeno Juó Bananére merece ser revisto, já que ele foi o cronista mais importantes

de seu tempo, como sugerira Antônio de Alcântara Machado (2001).12 Benedito Antunes

bem observou que: 

A partir da língua macarrônica e da expansão por ela operada, o
autor  desenvolve  uma  maneira  particular  de  abordar  os  assuntos.
Embora  os  textos  se  apresentem  das  mais  diversas  formas,  sua
tendência  é  privilegiar  uma determinada  atitude do autor  frente  ao
material  trabalhado.  Bananére  é  sempre  um participante  direto  dos
acontecimentos  relatados,  ou  um  observador  privilegiado  deles
(ANTUNES, 1998, p. 52-3). 

Sempre é tempo de minorar o prejuízo com que o leitor venha a arcar, por não

ter acesso às obras excluídas do cânon estabelecido pela crítica. Essa breve reflexão

pretende nos alertar quanto ao comodismo (particular e institucional) de reproduzir o

que  sujeitos  mais  autorizados  já  disseram.  Pensemos  num  movimento  contrário,  à

procura de leituras mais inclusivas, que demandariam novas chaves de análise. 

Figurada na obra de Juó Bananére e Radicci, a  blague tem estatuto literário e

merece  ser  reconsiderada.  É  ocasião  de  levar  em conta  as  muitas  formas  de  fazer

autoironia e estimular o engajamento dos leitores. Num país que costuma levar coisas

mínimas a sério, causa estranhamento que a arte de fazer rir seja preterida em função de

obras supostamente mais elevadas, que tratem com maior circunspecção e gravidade as

11 Segundo Otto Maria Carpeaux,  o  macarrônico deve sua  origem ao italiano Teófilo  Folengo,  que
produziu a primeira obra empregando essa linguagem no século XVI (CARPEAUX, 2001). 
12 Dentre os estudos de maior fôlego, a respeito da obra de Marcondes Machado, praticamente nenhum
deles  foi  publicado por Editoras  afiliadas  à  Universidade  de  São Paulo.  As  estatísticas  confirmam a
carência de pesquisas sobre os periódicos, os temas e o ambiente cultural que cercavam o escritor.
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coisas percebidas como mais graves ou importantes. A história recente nos ensina que

há vários pseudonacionalistas de ocasião entre nós. 
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EM BUSCA DE MUNDOS PERDIDOS: A BELLE EPOQUE, A ARQUEOLOGIA E O 

ROMANCE PROUSTIANO 

Luciana Persice Nogueira (UERJ) 

RESUMO: A arqueologia é uma das ciências que se renovam, desenvolvem e estruturam na 
Belle Epoque. Esse “estudo do passado” evolui, descortina admiráveis velhos mundos, e, a cada 

nova descoberta, encanta e anima círculos intelectuais e acadêmicos da época. Coadunada à 
revolução do olhar que se opera ao longo do século XIX e se estende pela Belle Epoque 
(CRARY 2012), será signo da visão moderna e funcionará, inclusive, como metáfora dessa 
renovação da visão. Marcel Proust (1871-1922), escritor paradigmático da Belle Epoque 
francesa, absorve sua estrutura em sua escritura. Um dos principais inspiradores da obra 
proustiana é John Ruskin (1819-1900) – esteta, moralista, teórico, sociólogo, reformador 
socialista, crítico de arte, desenhista, colecionador e mecenas británico –, é também teórico do 
“olhar inocente” (que não é, de fato, inocente, mas livre de convenções e códigos históricos) 
diante da obra de arte. Ruskin será, por isso mesmo, grande rival do arquiteto francês Eugène 
Viollet-le-Duc (1814-1879) e eles estarão em campos opostos de políticas de preservação 
patrimonial. Proust, em vários momentos de sua obra, vai deixar clara sua própria oposição às 
concepções de Viollet-le-Duc (alinhando-se a Ruskin, portanto, sem necessariamente mencioná-
lo). Proust também vai semear referências à arqueologia e a sítios arqueológicos ao longo dos 
tomos de seu romance. Vários trechos de sua obra poderão ser destacados para evidenciar e 
explanar como o texto proustiano testemunha o trabalho do “ar do tempo”, assim como 

manifesta a importância da arqueologia, e da visão e do olhar arqueológicos, diante do mundo e 
das artes durante a Belle Epoque. 
Palavras-chave: Proust, arqueologia, Belle Epoque, romance 
 

A Belle Epoque corresponde, de uma maneira geral, a um período de paz e prosperidade 

em solo europeu, revestido do brilho do refinamento nas artes e das inovações tecnológicas que, 

combinados, alimentam uma cultura urbana cosmopolita e complexa (ela será conhecida, pelos 

britânicos, como eras vitoriana e eduardiana, e pelos alemães, como wilhelminismo). Parte 

desse brilho revela-se, retrospectivamente, ilusório, pois o fim dessa era será determinado pela 

Primeira Guerra Mundial, que se desencadeia por conta de uma extensa rede de alianças 

internacionais de cunho econômico, político e militar elaborada ao longo do século XIX, e 

estreitada e acirrada no início do século XX. O expansionismo europeu – responsável, em 

grande parte, pela prosperidade das nações e de suas capitais – está, claro, no cerne das 

motivações da eclosão da Grande Guerra, mas é no esteio desse movimento imperialista que 
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viceja uma ciência que evolui e encanta os círculos intelectuais e acadêmicos da época: a 

arqueologia. 

Esse “estudo do passado” será possível a partir da análise de vestígios materiais de 

culturas e modos de vida primevos. Viagens, diários e relatos de viagens, e romances que 

desenvolvem o tema da pesquisa e da descoberta arqueológicas se multiplicam (a obra de 

Agatha Christie é um exemplo extemporâneo disso – o interesse pela arqueologia, interrompido 

e impedido durante a guerra, retorna em seguida). Ao prosperar enquanto ciência, a arqueologia 

descortina admiráveis velhos mundos, e permite um novo olhar sobre o velho continente e o 

entorno do Mar Mediterrâneo. Por exemplo, as cidades de Pompéia e Herculano foram 

descobertas no século XVI, mas seus afrescos eróticos causaram alvoroço quando o rei de 

Nápoles proibiu sua exposição, em 1819; o arqueólogo amador alemão Heinrich Schlieman 

provocou furor ao escavar, em 1868, num sítio já conhecido, uma série de Tróias superpostas; e, 

entre 1900 e 1905, com grande alarde, o arqueólogo britânico Sir Arthur John Evans 

desenterrou e “restaurou” as ruínas de Cnossos. No caso específico da França, desde a 

expedição napoleônica ao Egito (iniciada em 1798), a arqueologia torna-se fonte de debates e 

deslumbramentos. A decifração dos hieroglifos por Jean-François Champollion (em 1822) 

angariou prestígio a um novo ramo da ciência, que passou a ser considerado como uma “ciência 

nacional” – a egiptologia.  

Evidentemente, não se trata de mera onda de exotismo ou de curiosidade nostálgica. 

Trata-se da expressão, no mundo da pesquisa científica (grandemente influenciada pela tradição 

humanista), da revolução do olhar que se opera ao longo do século XIX e se estende pela Belle 

Epoque. Trazer de volta à luz culturas esquecidas trouxe à baila toda uma revisão da valoração e 

do conhecimento histórico acerca dessas culturas. Junte-se a isso o fenômeno mais geral de 

redimensionamento da noção de tempo que se verificou ao longo do século XIX em decorrência 

do avanço da economia industrial capitalista (o tempo de trabalho como mercadoria), e tem-se 

que várias ciências humanas e disciplinas se desenvolverão e distinguirão, e conhecerão novos 

direcionamentos: Sociologia, Antropologia, História, História Literária, História da Arte, 

Psicanálise, entre outras, serão (re)vistas segundo um olhar moderno. E as culturas esquecidas e 

reavivadas deixam o status da lenda ou do mito e integram o mundo da realidade acadêmica e 

literária.  

Jonathan Crary (2012), ao estudar a visão, sua construção histórica e a modernidade no 

século XIX, usa por epígrafe de seu livro uma frase do filósofo francês Paul Virilio: “o campo 

da visão sempre me pareceu comparável ao sítio de uma escavação arqueológica”: visão ou 

registro de imagens que se produz por camadas, acrescentando e acumulando sedimentos e 

impressões (inclusive no sentido fotográfico). A arqueologia será, assim, signo do modo de 

visão que impera nesse período, e funcionará, inclusive, como metáfora dessa renovação da 

visão do mundo, em diversos fenômenos intrínsecos à modernidade.  

1085

MUSEU1076
Pencil



3 
 

Sigmund Freud (1856-1939), por exemplo, a usa como modelo para seu método de 

análise (e compara sua técnica de interpretação dos sonhos “enterrados no inconsciente” à 

escavação de uma cidade antiga). E Marcel Proust (1871-1922), escritor paradigmático da Belle 

Epoque francesa, e de forma totalmente independente do “pai da psicanálise” (já que Freud e 

Proust não tomaram conhecimento de seus respectivos trabalhos), absorve a mesma estrutura 

em sua escritura. Pois estava “no ar do tempo” essa busca, em camadas inferiores e anteriores, 

de perspectivas, explicações e sentidos.  

Proust retrata, com descomunais detalhe e esmero, um vasto afresco da sociedade 

parisiense, seus personagens e celebridades, misturando ficção, história, ensaio e autobiografia – 

o que vai provocar, na medida em que os volumes da obra são editados, reações imediatas, nem 

todas positivas, de um público que reconhece sua atualidade – tanto no caráter mundano da(s) 

história(s) narrada(s) quanto nos enxertos de crítica e teoria da arte afinados com as polêmicas 

que se travavam no meio artístico e científico da época. Nas entrelinhas dessa obra romancesca 

colossal, versão proustiana da Comédia Humana de Balzac (de quem Proust é grande 

admirador), lê-se um importante e erudito ensaio sobre a arte e o tempo. Em Busca do Tempo 

Perdido é uma obra multifacetada, que o próprio autor compara a uma catedral, mas que poderia 

ser considerada como uma “catedral enterrada” (outra referência a Balzac, que fala, num poema, 

de uma “cathédrale ensevelie”), por ser uma obra sobre o tempo, sua perda e sua busca – 

inclusive arqueológica.  

Em carta ao poeta e crítico Fernand Gregh, Proust afirma: “Admito que Ruskin me 

embriagou um pouco. E a arqueologia também” (PROUST, 1979, pp.283-284; as traduções não 

referenciadas são minhas). Há, nessa declaração, dois elementos que se complementam e 

superpõem. Primeiro, o inebriamento com a obra de John Ruskin (1819-1900): antes de se 

lançar na escritura de A la Recherche du Temps Perdu, Proust se dedicou à tradução de dois 

títulos do esteta e pensador britânico. Segundo, o reconhecimento da importância, para ele, da 

arqueologia, o que justifica sua futura presença em seu texto (a carta é de 1905, e sua obra 

ficcional é retomada em 1907).  

Ruskin e a arqueologia se complementam na obra de Proust de maneira sutil, e se 

infiltram na malha do texto e no arcabouço da obra de maneira subterrânea e produtora de 

sentidos. É sabido que a obra colossal de John Ruskin – esteta, moralista, teórico, sociólogo, 

reformador socialista, crítico de arte, desenhista, colecionador e mecenas britânico – fascinou 

Proust durante alguns anos. Entre 1899 e 1906, o escritor francês vai dedicar todos os seus 

esforços ao estudo, comentário, interpretação, tradução e divulgação de títulos do pensador 

britânico na França, antes, portanto, de escrever sua Recherche. Aliás, esse trabalho, a 

conhecida “era das traduções” (expressão sua), lhe permite, justamente, abandonar esboços 

inacabados (publicados postumamente: Jean Santeuil e Contre Sainte-Beuve) e conceber o 

projeto literário da Recherche, que, com o tempo, o incluirá no rol dos “clássicos” franceses. 
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Ruskin é teórico do “olhar inocente” diante da obra de arte, e prega uma visão 

especializada, que recebe cores e formas como conjuntos de fragmentos e privilegia o processo 

de percepção. Crary o cita ao falar do processo de “modernização da visão”, e explica que o dito 

“olhar inocente” é, na verdade, “uma visão alcançada a duras penas, que reivindicou ao olho um 

lugar privilegiado, sem o peso das convenções e dos códigos históricos relativos ao ver” 

(CRARY 2012, p.96). Um olhar menos inocente do que inédito e inaudito, renovado e inovador. 

Por isso, em suas múltiplas frentes de batalha, Ruskin faz a apologia do medievalismo, ataca o 

classicismo e o academicismo, defende fervorosamente o (à época) polêmico William Turner 

(1775-1851), promove os pré-rafaelitas (que aspiram à arte anterior às técnicas e inovações 

pictóricas do Renascimento, e pretendem retornar ao gótico, não usando, por exemplo, o claro-

escuro), e inspira a criação do movimento Arts and Crafts. Esse movimento estético surgido na 

Inglaterra em meados do século XIX defende o artesanato criativo e valoriza o artesão enquanto 

artista; opõe-se à mecanização e à produção industrial, em massa, e ao individualismo. E 

influenciou diretamente a arte decorativa da Belle Epoque, inclusive o Art Nouveau francês. 

Ruskin era também géologo (amador), e essa especialidade é particularmente 

importante nos seus estudos de arquitetura, e embasa suas propostas de preservação patrimonial. 

Seus conhecimentos nessa área lhe servem, também, de inesgotável fonte de imagens para 

analogias e metáforas nos mais diversos estudos sobre arte e literatura, e constituem o que seus 

críticos denominam de “geologismo ruskiniano”. Sua preocupação com as pedras, em estado 

bruto ou como monumentos de história e arte, interage com a prosperidade da arqueologia.  

Nesse sentido, seu trabalho crítico será de suma importância – até os dias de hoje, no 

domínio da arquitetura e da restauração patrimonial. Ruskin defende o “ruinismo” – que leva 

em conta a ação do tempo como elemento constituinte do monumento a ser preservado, e opõe-

se vigorosamente a todo tipo de intervenção sobre a obra. É contra o restauro, admitindo apenas 

medidas que visem impedir a continuidade da deterioração de um monumento ou ruína. 

Considera que a ação do tempo sobre a pedra deve ser integrada à compreensão da obra em 

questão. Por isso mesmo, Ruskin será grande rival do arquiteto francês Eugène Viollet-le-Duc 

(1814-1879). Eles estarão em campos opostos de políticas de preservação patrimonial, pois 

Viollet-le-Duc promove a restauração interventora de monumentos, eliminando os traços da 

ação do tempo sobre eles e adequando-os ao gosto da época (no mesmo gênero de intervenção 

que será operada por Evans, em Cnossos, por exemplo). 

Proust, em vários momentos de sua obra, vai deixar clara a sua própria oposição às 

concepções de Viollet-le-Duc (alinhando-se a Ruskin, portanto, sem necessariamente mencioná-

lo). Em carta pessoal, por exemplo, não poderia ser mais explícito: 

Estou com muita vontade de dar ao Monsieur Straus (…) um livro 

(…) bem agradável de reler e folhear, o Dictionnaire de l’Architecture 
de Viollet le Duc. Pena que Viollet le Duc tenha estragado a França, 
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restaurando com ciência mas sem fulgor, tantas igrejas cujas ruínas 
seriam mais comoventes do que seu remendo arqueológico com 
pedras novas, que não nos dizem nada, e modelagens idênticas ao 
original, mas que deste nada guardam (Carta a Mme Straus, out. de 
1907, PROUST, 1980, p.287). 

Na obra ficcional, o arquiteto francês também é citado nominalmente, e a crítica de 

Proust, no olhar de Marcel, é evidente, já no primeiro volume (No Caminho de Swann): 

Partíamos imediatamente após o almoço pelo portãozinho do jardim e dávamos na 
rua dos Perchamps (...) Porém, meu devaneio (semelhante a esses arquitetos que 
seguiram a escola de Viollet-le-Duc, que, julgando encontrar sob um púlpito 
renascentista e um altar do século XVII os traços de um coro romano, repõem o 
prédio no estado em que devia estar no século XII) não deixa uma só pedra da nova 
construção de pé, e torna a abrir e "restitui" a rua dos Perchamps. Aliás, para essas 
reconstituições ele dispõe de dados mais precisos do que geralmente têm os 
restauradores. Algumas imagens conservadas na minha memória, as últimas que 
talvez ainda existam hoje, e votadas a desaparecer em breve, do que era Combray 
na minha infância, e como foi a própria cidade que as delineou em mim antes de 
desaparecer, têm toda a emoção – se é que se pode comparar um obscuro retrato às 
efígies gloriosas cuja reprodução minha avó tanto gostava de me dar – das gravuras 
antigas da Ceia ou desse quadro de Gentile Bellini nos quais se vêem, num estado 
que já não possuem hoje, a obra-prima de Da Vinci e o pórtico de São Marcos. 
(PROUST, 2001, p.82; optei pela tradução de Fernando Py por ela estar 
inteiramente digitalizada) 

Aqui, o narrador “restitui” ou “restaura” imaginariamente a rua por meio de recordações 

afetivas, emocionais (única forma de reconstrução que considera válida), e aproveita para 

denegrir a prática de Viollet-le-Duc de impor a interpretação contemporânea do que deveria ser 

o estado original – desprezando o atual aspecto da ruína ou monumento.  

O arquiteto francês também não escapa ao rancor de Swann: 

Às vezes, [Odette] se ausentava por vários dias, os Verdurin a levavam para ver as 
tumbas de Dreux, ou para Compiègne, a fim de admirar (...) os ocasos do sol na 
floresta, e seguiam até o castelo de Pierrefonds. “E pensar que ela poderia visitar 

monumentos de verdade comigo, que estudei arquitetura durante dez anos e que 
seguidamente [sou tentado a conduzir rogam-me que leve] a Beauvais ou a Saint-
Loup-de-Naud pessoas de alto valor e só o faria por ela, e em vez disso ela vai, 
com os [últimos brutos maiores idiotas], extasiar-se sucessivamente diante das 
dejeções Luís Filipe e de Viollet-le-Duc!” (PROUST, 2001, p.138; as intervenções 
no texto traduzido são minhas) 

Swann, erudito e frustrado alterego do autor, corrobora a ideia de que as obras 

interventoras de Viollet-le-Duc são equivocadas, de interesse apenas superficial, e associa essa 

restauração recriadora e recreativa (pois fazia sucesso, estando bem ao gosto da época) à 

Restauração monárquica e à ascenção de uma burguesia inculta e vulgar – aos seus olhos de 

aristocrata e esteta. 
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Também ao gosto da burguesia da época estão as viagens de dito “interesse 

arqueológico”, como já mencionado. De novo, Swann e Odette ilustram essa prática – simulacro 

de aventura, fantasia extravagante inspirada nos avanços da egiptologia – e a crítica a ela: 

"Forcheville vai fazer uma boa viagem, [pelo no] Pentecostes. Vai ao Egito" e 
Swann compreendeu que aquilo significava: "Vou ao Egito, [pelo no] Pentecostes, 
em companhia de Forcheville'' de fato, se alguns dias depois Swann lhe dizia: 
"Vejamos, a propósito dessa viagem que me disseste que farias com Forcheville", 
ela respondia, estouvada: "Sim caro! Partimos no dia dezenove, mandaremos um 
cartão postal das Pirâmides.'' (PROUST, 2001, p.166; destaque, novamente, meu).  

Proust vai semear, prodigamente, referências a sítios arqueológicos e a ruínas ao longo 

dos tomos de seu romance. Marie-Magdeleine Chirol já fez o seu inventário em um belo estudo, 

L’Imaginaire de la ruine dans A la Recherche du temps perdu de Marcel Proust, e lista ruínas 

bíblicas (Sodoma e Gomorra), clássicas (Herculano, Pompeia, Atenas, Roma e Cartago) e 

outras, não-europeias (como Nínive, Susa e Jerusalém) que povoam o texto proustiano 

(CHIROL, 2001, p.97ss). Essas referências servem ao autor como ponte ou trampolim para 

outros tempos e associações das mais diversas entre territórios geográficos e/ou afetivos, numa 

intrincada malha de referências e imagens (que, de acordo com um dos maiores conhecedores 

da obra de Proust, Jean-Yves Tadié, permanece pouco estudada pela crítica especializada1). 

Alguns trechos da obra proustiana mencionam diretamente a arqueologia e os 

arqueólogos. Por exemplo: 

Nenhuma das minhas primeiras impressões, já tão distantes, podia encontrar contra 
a sua deformação diária [um] recurso em minha memória; durante as longas horas 
que eu passava conversando, lanchando, jogando com aquelas moças, nem me 
lembrava que elas eram as mesmas virgens implacáveis e sensuais que eu vira, 
como num afresco, desfilar diante do mar. Os geógrafos e os arqueólogos nos 
conduzem à ilha de Calipso, exumam o palácio de Minos. [Unicamente, Só que] 
Calipso não passa de uma mulher, Minos[,] de um rei sem nada de divino. Até as 
qualidades e os defeitos que a História nos ensina terem sido então o apanágio 
dessas pessoas muito reais, diferem às vezes, grandemente, das qualidades e 
defeitos que havíamos atribuído aos seres fabulosos [do de] mesmo nome. Assim 
se dissipara toda a graciosa mitologia oceânica que eu havia elaborado nos 
primeiros dias. (PROUST, 2004, p.229, destaques meus) 

Os profissionais, cientistas (“geógrafos” e “arqueólogos”) “exumam”, desmistificam, 

trazem do âmbito da lenda e do sonho elementos que passam à história, assim como os 

devaneios do herói se tornam realidade cotidiana e ordinária. O exame dos indícios, em ambos 

os casos, permite uma alteração no olhar e no modo de compreender os seres ou as coisas. 

E, ao encerrar esse volume (À sombra das raparigas em flor), entre as palavras-chave 

que constituem todo excipit, Proust retrata novo elemento arqueológico, em novo procedimento 

imagético, que usa a arqueologia e seus objetos de estudo como inspiração para o desenrolar dos 

seres e das coisas pelo tempo: 
                                                           
1 Ver Jean-Yves Tadié, Le Lac inconnu. Entre Proust et Freud, Paris: Gallimard, 2012. 
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E, durante meses a fio, nessa Balbec que tanto desejara, porque só a imaginara 
batida pela tempestade e coberta de névoas, o bom tempo fora tão deslumbrante e 
tão fixo que, quando ela vinha abrir a janela, eu pudera sempre, sem me enganar, 
esperar encontrar a mesma réstia de sol dobrada no ângulo da parede externa, e de 
uma cor imutável que emocionava menos como um sinal de verão do que pelo teor 
melancólico, como o de um esmalte artificial e inerte. E, enquanto Françoise 
desprendia os alfinetes dos cortinados, despregava os tecidos e corria as cortinas, o 
dia de verão que ela aos poucos desvelava parecia tão morto, tão imemorial, como 
uma suntuosa e milenária múmia que nossa velha empregada não fizesse mais que 
ir desenrolando cuidadosamente de suas bandagens, antes de fazê-la aparecer 
embalsamada em seu vestido de ouro. (PROUST, 2004, p.231) 

Exemplo da influência do valor e do prestígio da egiptologia (“ciência nacional” 

francesa, como já dito), a referência à mumificação e ao embalsamamento atende com perfeição 

à necessidade do autor de expressar, recorrentemente, sua temática de substrato: a passagem do 

tempo e a tentativa, por parte do autor-narrador, de o capturar, resguardar, restaurar, recompor, 

reavivar – como os antigos egípcios aos seus faraós. 

Já em A Fugitiva, o autor tece à própria origem da história de Marcel e Albertina o 

interesse do herói pela arqueologia: 

eu não teria conhecido Albertine se não tivesse lido num tratado de arqueologia a 
descrição da igreja de Balbec; se Swann, ao me dizer que essa igreja era quase 
persa, não tivesse orientado meus desejos para o normando bizantino; se uma 
sociedade de hotéis de luxo, construindo em Balbec um hotel confortável e 
higiênico, não tivesse levado meus pais a atenderem meu desejo e me enviarem [à 
a] Balbec. (PROUST, 2004, p.40; destaque meu) 

Dentre as várias ocorrências das referências à arqueologia na obra de Proust, vale 

destacar a mais extensa e impressionante de todas, elaborada como preparação do momento 

climático da obra (conhecido como matinée des Guermantes, que o autor escreveu juntamente 

com o primeiro tomo da obra e onde retrata o envelhecimento dos personagens, concebida, 

portanto, pelo autor, como veículo privilegiado para a elaboração de algumas de suas principais 

reflexões e conclusões acerca da passagem do tempo). Ela ocorre num encontro do narrador 

com Charlus, nas ruas de Paris. Esse trecho, assim como toda a primeira parte do último volume 

da Recherche, foi escrito pouco antes da morte de Proust; ele antecipa, de maneira 

macroestrutural, através da descrição dos estragos causados pelo bombardeio alemão à cidade, a 

cena mais intimista do bal de têtes (apoteose da matinée), onde a destruição, operada pelo 

tempo, se constata nos rostos dos convivas.  

Ao deambular pelas ruas de Paris, em plena guerra, o herói compara a capital francesa, 

sucessivamente, a Pompeia e a Gomorra, e relata algo não previsto por Proust no início da 

redação de sua obra: o fim de uma “era”, de uma “civilização”, da própria Belle Epoque. Essa 

comparação permite a Proust assinalar a presença de estratos de outros tempos no atual, pois a 

estrutura de camadas imbricadas permite a passagem entre as culturas e as histórias.  
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Num mimetismo entre forma e conteúdo, essa presença arqueológica de outros mundos 

se situa num parêntese no tempo da narrativa de Marcel, que dá a palavra a M. de Charlus: 

Mas é preciso voltar atrás. Estou descendo os bulevares ao lado do Sr. de Charlus, o 
qual acaba de me fazer um vago intermediário para preliminares de paz entre ele e 
Morel. Vendo que [eu] não lhe respondia: – Aliás, não sei por que [ele] não toca 
mais; evita-se a música, a pretexto da guerra, mas dança-se e janta-se fora (...) As 
festas preenchem o que, caso os alemães [continuarem continuassem] a avançar, 
será os últimos dias de nossa Pompéia. E é o que a salvará da frivolidade. Por pouco 
que a lava de algum Vesúvio alemão (seus canhões navais não são menos terríveis 
que um vulcão) venha surpreendê-las em sua toalete, eternizando seus gestos ao 
interrompê-los (...) A frivolidade de uma época será tema de aula para os futuros 
Brichots quando, passados dez [anos séculos], for assunto da mais grave erudição, 
sobretudo se [for tiver sido] conservada intacta, [por] uma erupção vulcânica ou por 
material análogo à lava projetada por bomba. Que documentos para a História 
futura, quando gases asfixiantes, análogos [, aos ] que o Vesúvio emitia, e os 
desmoronamentos [como os] que soterraram Pompéia, [guardará guardarão] intactas 
todas as casas imprudentes das quais ainda não [se] tinham mandado para Bayonne 
os quadros e as estátuas! E não vemos, aliás, [há um ano,] [momentos de] Pompéia 
[por fragmentos,] todas as noites? Todas as pessoas correm para as adegas, não para 
algum frasco antigo de Mouton-Rothschild, ou de Saint- Émilion, mas para 
esconder com eles o que possuem de mais precioso, como os padres de Herculanum 
surpreendidos pela morte no momento em que transportavam jarros sagrados; 
sempre o apego ao objeto que conduz à morte o seu possuidor. Paris não foi, [só 
como] Herculanum, fundada por Hércules. Mas quantas semelhanças saltam aos 
olhos [!] essa lucidez que nos foi concedida não é só de nossa época, todas a 
tiveram. Assim como penso que podemos ter amanhã a sorte das cidades destruídas 
pelo Vesúvio; estas sentiam-se ameaçadas pela sorte das cidades malditas da Bíblia. 
Encontrou-se nas paredes de uma casa de Pompéia esta inscrição reveladora: 
Sodoma, Gomo[r]ra (PROUST, 1995, p.113-114; destaques meus) 

Seja no original “Pompeia por fragmentos”, seja na solução do tradutor “momentos de 

Pompeia”, no discuso de Charlus, Proust aborda a questão do fim de uma cultura, e a repetição, 

nos ciclos da história, dos movimentos de destruição, seguidos da tragédia de seu inevitável 

esquecimento– contra o qual trabalham os arqueólogos. Essa “lucidez que não é só de nossa 

época”, comum a todas as culturas, faz com que essa destruição anunciada insira Paris numa 

linhagem de cidades destinadas ao ocaso. Ocaso por fragmentos, e recorrências da história. 

A seguir, Marcel fala de sua aventura em meio a uma Paris sob bombardeio: 

Apressei o passo para fugir, como um viajante perseguido pelo macaréu; rodava em 
círculo nas praças negras, de onde já não podia sair. Por fim, as chamas de um 
incêndio me iluminaram e pude reencontrar o caminho, enquanto sem cessar 
estrugiam os tiros de canhão. Porém meu pensamento se desviara para outro 
assunto. Pensava na casa de Jupien, talvez agora reduzida a cinzas, pois uma bomba 
caíra bem perto de mim logo que eu acabara de sair de lá; nessa casa sobre a qual o 
Sr. de Charlus poderia ter profeticamente escrito "Sodoma", como o fizera, não 
menor presciência ou talvez no começo da erupção vulcânica e da catástrofe 
principiada, o desconhecido habitante de Pompéia. Mas que importavam sirenes 
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gothas àqueles que ali tinham vindo buscar seu prazer? (...) Alguns desses 
pompeianos, sobre os quais já chovia[m] bombas do céu, chegaram a descer aos 
corredores do metrô, negros como catacumbas. (PROUST, 1995, p.141-142) 

Nessa mise en abyme de cidades destruídas – Paris, Pompeia, Sodoma e Gomorra – o 

narrador encadeia, na lógica da superposição de decomposições, também o aspecto moral das 

famosas “inversões” (eufemismo do autor para o homossexualismo) de que trata o romance, 

associado à escuridão e a um submundo apresentado como condenável – e sujeito à ira divina. 

Entre labirintos (pois o herói se perde na escuridão da cidade sob ataque) e catacumbas (os 

corredores do metrô), o narrador, pompeiano revisitado, re-edita a catástrofe do fim dos tempos, 

conhecida, reconhecida, objeto de estudo arqueológico, estofo das reflexões proustianas acerca 

do tempo – que se perde e se re-encontra junto com as cidades decantadas. 

Cidades decantadas, pois idealizadas e sonhadas, mas também como se decantam os 

vinhos, separando-se do líquido os depósitos e sedimentos. Nelas, o observador atento identifica 

estratos de sucessivos acúmulos, distintas superposições de matérias, que, no caso do trabalho 

literário e das reflexões proustianas, se traduzem como memórias, narrativas e histórias. 

Talvez seja em O Caminho de Guermantes que Proust use a imagem da arqueologia – 

sem chegar a nomeá-la – de forma mais explicitamente ligada à temática do tempo e de seu re-

encontro ou recuperação: 

Os poetas pretendem que [reencontremos reencontramos] por um momento aquilo 
que fomos outrora, quando entramos em determinada casa, determinado jardim, 
onde vivemos na juventude. Trata-se de peregrinações muito arriscadas essas em 
cujo término se colhem tanto decepções como sucessos. Os locais fixos, 
contemporâneos de anos diferentes, vale mais encontrá-los em nós mesmos. É para 
isso que podem servir, em certa medida, as canseiras seguidas de uma boa noite. 
Mas estas, para nos fazerem descer às galerias mais subterrâneas do sono, onde 
nenhum reflexo da vigília, nenhum clarão de memória vem mais iluminar o 
monólogo interior, se é verdade que ele mesmo aí não cessa, revolvem tão bem o 
solo e o tufo do nosso corpo que nos fazem reencontrar, lá onde os nossos 
músculos mergulham e retorcem suas ramificações, e haurindo a vida nova, o 
jardim em que vivemos quando crianças.2 Não há necessidade de viajar para revê-
lo, é preciso descer para encontrá-lo. O que cobriu a terra não está mais sobre ela, 
mas abaixo; a excursão [não] basta para [se] visitar a cidade morta, é necessário 
proceder [à a] escavações. Porém, já se verá como certas impressões fugidias e 
casuais levam muito melhor ainda ao passado, com uma precisão mais aguda, um 
vôo mais leve, mais imaterial, mais vertiginoso, mais infalível, mais imortal, do 
que esses deslocamentos orgânicos. (PROUST, 1996, p.39; destaques meus) 

Proust percorre todos os tomos de seu romance inculcando a ideia e a estrutura da 

superposição de camadas, levando o leitor a acumulá-las e a formar, para os fatos, os relatos, os 

seres, as coisas, as casas e os jardins, imagens multifacetadas e polimórficas, em composições 

                                                           
2 Freud propõe uma arqueologia do inconsciente como método de cura; Proust sugere uma arqueologia 
das lembranças como método de (re)descoberta da plenitude do ser (idealizada na experiência paradisíaca 
da infância – “o que fomos outrora”). Ambos valorizam o sono e os sonhos em sua prospecções. 
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cubistas em que, ao fim e ao cabo, prevalece a compreensão retrospectiva da técnica da 

disposição de múltiplos estratos. Esse itinerário do olhar, que deve passar ou passear entre as 

diversas versões, na busca arqueológica de um entendimento totalizante da obra e suas partes, 

também pode ser o roteiro do “peregrino” da citação acima, em sua busca do re-encontro 

consigo mesmo – de um “eu” primevo que se aloja nas “galerias subterrâneas do sono”, que não 

se descobre em viagens, mas “descendo-se” em si mesmo. “Não basta excursionar até uma 

cidade antiga”, é preciso “escavá-la”. Não basta expandir-se no espaço, é preciso aprofundar-se 

no tempo. E as impressões obtidas por meio desse aprofundamento – numa arqueologia de si – 

são mais valiosas do que as peregrinações (“deslocamentos orgânicos”) aos lugares 

frequentados no passado. 

São várias as imagens e metáforas usadas ao longo da obra no sentido de reforçar essa 

ideia de aprofundamento em camadas. Uma das mais expressivas se encontra na última parte do 

último tomo (como já foi dito, escrita juntamente com as primeiras páginas do romance). Essas 

linhas dão início ao episódio da matinée des Guermantes – um sóbrio sarau vesperal que Proust 

chama de bal de têtes, “baile de máscaras”: 

Por todos esses motivos, uma vesperal como esta em que me achava era algo bem 
mais precioso que uma imagem do passado, e me oferecia todas as imagens 
sucessivas, e que jamais vira, que separavam o passado do presente; melhor até, a 
relação existente entre o presente e o passado. Era como o que se denominava 
outrora [um "panorama", mas um panorama] [uma vue d’optique, ou perspectiva, 
mas uma perspectiva] dos anos, a visão não de um momento mas de uma pessoa 
situada na perspectiva deformante do Tempo. (PROUST, 1995, p.230; nova 
interferência se impõe à tradução, pois o panorama é outra invenção) 

Nesse trecho crucial à compreensão da obra, o narrador visualiza, enfim, a superposição 

sincrônica (nos rostos de velhos conhecidos) das “sucessivas imagens” ou camadas do tempo 

vivido por cada personagem, e detecta “a relação existente entre o presente e o passado”, 

revelando, entre eles, nexos e sentidos. E a referência à vue d’optique, também chamada de 

“perspectiva”, é fundamental ao que se explana aqui. 

Ao longo de seu romance, Proust lança mão de uma série de instrumentos ópticos – 

caleidoscópio, lanterna mágica, microscópio, telescópio etc – muitas das vezes em metáforas 

para os processos de leitura e de escritura. Na citação acima, o autor relembra a perspectiva, que 

já caíra em desuso no início do século XIX: trata-se de uma gravura que tem, por centro, um 

ponto de fuga, colocada numa perfície horizontal, vista através de um zograscópio (instrumento 

vertical que permite a visualização da imagem através de seu reflexo num espelho e de lentes de 

aumento biconvexas). O instrumento e a fixação do olhar no ponto de fuga criam um efeito de 

profundidade e tridimensionalidade.  

Ao descrever sua visão no salão dos Guermantes, como “uma vue d’optique, o narrador 

fala de uma visão “não a visão de um momento”, mas “de uma pessoa situada na perspectiva 

deformante do Tempo”, ou seja, não vê uma fotografia panorâmica e estática; enxerga 
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perspectivas, vues d’optiques, efeitos ópticos tridimensionais em que se exige, do observador – 

o narrador ou o leitor – um olhar retrospectivo (aprofundamento no tempo) e introspectivo 

(aprofundamento na própria matéria da compreensão do tempo, na memória); olhar, portanto, 

arqueológico, que deve penetrar nas camadas, revelá-las, decifrá-las, na busca de sentidos 

perdidos ou esquecidos. 

Ao comparar o seu baile de máscaras a uma vue d’optique, Proust reitera a noção de 

deformação – rosto como máscara, visão como “perspectiva deformante do Tempo”. Nada 

realista, a estética proustiana aponta para expressões externas de realidades interiores, e para 

projeções distorcidas, pelo tempo ou pela memória; estética que se informa de momentos 

vividos, lampejos de lembranças que, acumuladas e/ou sobrepostas, evocam Pompeias, por 

fragmentos, e solicitam um olhar unificador que as traga à baila, à luz de nova (re)leitura, num 

trabalho de reflexão arqueológica que, a um só tempo, as exuma e revifique. 
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CRÔNICA E CARTOFILIA: LITERATURA E FOTOGRAFIA NA 
CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DA METRÓPOLE NA BELLE ÉPOQUE 

TROPICAL 

Marcus Rogério Salgado (UFRJ) 

 

RESUMO: A partir de finais do século XIX, avanços na reprodução de material iconográfico e 
na arte gráfica criaram uma nova demanda por imagens, da qual resultaram as revistas ilustradas 
e a ampla circulação dos cartões postais. A popularidade dos cartões postais, que gerou a chamada 
cartofilia (modalidade de colecionismo focada nos cartões postais), comprova a emergência de 
uma espécie de iconografia industrial capaz de atender à referida demanda. O objetivo do artigo 
é analisar as imbricações entre literatura, fotografia e cartofilia no âmbito da Belle Époque 
tropical, considerada como o período enfeixado nas duas primeiras décadas do século XX, 
momento decisivo para a constituição da modernidade estética no Brasil e cujas transformações 
urbanísticas tiveram forte impacto sobre a vida social. Para tanto, tomaremos como corpus as 
crônicas publicadas pela revista Kosmos entre sua criação (janeiro 1904) e a inauguração da 
Avenida Central (considerada a síntese do projeto ideológico estético empreendido pelos poderes 
públicos brasileiros naquele momento).  

PALAVRAS-CHAVE: Belle Époque; crônica; fotografia; cartofilia; literatura brasileira.  

 

 

A importância dos cartões-postais para a vida cultural da belle époque ainda não 

foi devidamente dimensionada. Seu surgimento está diretamente ligado a avanços 

técnicos ocorridos no último quartel do século XIX que suscitaram uma demanda por 

consumo de imagens e material gráfico. Diretamente ligado à invenção e consolidação da 

fotografia e ao desenvolvimento de técnicas de impressão que permitiam a reprodução 

em massa de imagens, o cartão-postal foi “um poderoso aliado na difusão da imagem 

fotográfica em seu momento de massificação” (Fabris 1991: 33). Seu surgimento e sua 

popularidade comprovam a emergência de uma espécie de iconografia industrial capaz 

de atender à referida demanda.  
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No Brasil, a circulação dos cartões-postais remonta à última década do século XIX 

(cf: Daltozo 2006: 19), atingindo seu momento de culminância durante a primeira década 

do século XX. Os números ratificam o que estamos afirmando, pois “no ano de 1909, 

quando a população brasileira girava ao redor de vinte milhões de habitantes, circulou 

pelo Correio a impressionante soma de quinze milhões de cartões postais” (Daltozo 2006: 

19).  

Nesse quadrante, é possível afirmar que o cartão-postal ampliou 

consideravelmente a demanda por imagens fotográficas, entre as quais destacavam-se 

aquelas de temática urbana, retratando cidades e paisagens. A partir de 1900, Marc Ferrez 

– cuja fotografia privilegiava cenografia e temas urbanos – coloca em circulação postais 

com seus registros fotográficos do Rio de Janeiro e, a partir de 1902, não param de surgir 

no mercado gráfico grande quantidade de postais tematizando a Capital Federal. Em 1904 

é fundada, no Rio de Janeiro, a Sociedade Cartófila Internacional Emmanuel Hermann, 

que dispunha de uma publicação própria e contava entre seus membros tanto fotógrafos 

e editores de cartões postais (como Augusto Malta) como entusiastas da novidade (os 

poetas Olavo Bilac e Guimarães Passos), “marcando a aproximação entre os atos de 

produção e recepção da imagem” (Velloso 2000: 131).   

Avanços técnicos na indústria gráfica verificados entre nós a partir do início do 

século XX não ficaram restritos ao segmento dos cartões postais. Juntamente com 

novidades como o cartão-postal e os dispositivos óticos (dioramas, panoramas, a 

fotografia e o cinema), revistas e jornais também foram afetadas pelas transformações 

técnicas no campo da reprodutibilidade da imagem, marcando, assim, a emergência de 

“outras formas de difusão impressa da imagem” (Sotilo 2014: 2).  

Foi nesse contexto que surgiu Kosmos, uma das pioneiras revistas ilustradas no 

Brasil. Publicada mensalmente entre janeiro de 1904 e abril de 1909, totalizando sessenta 

e quatro números, nela escreveram os principais nomes da literatura brasileira do período: 

Olavo Bilac, João do Rio, Gonzaga Duque, José Veríssimo, Alberto de Oliveira, 

Medeiros e Albuquerque, Arthur Azevedo, Coelho Netto, Emílio de Menezes etc. Kosmos 

também chamava atenção pela qualidade gráfica, desde o uso da impressão em cores e de 

materiais nobres até a diagramação, passando, obviamente, pela fotografia. Fartamente 

recheada com imagens, em Kosmos a fotografia era uma linguagem privilegiada por seus 

editores, como dão conta as frequentes fotorreportagens que a ilustravam. Curiosamente, 

muitas dessas fotorreportagens traziam, por conta do enquadramento, da temática e do 

tratamento composicional, notável influência do cartão-postal, que, naquele momento, 
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notabilizava-se por suas vistas e temas urbanos (igualmente privilegiados pela revista), 

encetando, assim, relações bastante particulares entre palavra e imagem.  

Como ressalta Antonio Dimas (1983: 5), “deslumbrada com as possibilidades 

expressivas da fotografia e com a impressão em cores, a redação esforçava-se no sentido 

de tudo ilustrar, o que, muitas vezes, relegava o texto escrito a um plano inteiramente 

secundário”. Nessa coabitação com a fotografia, a literatura acabaria por mimetizar a 

linguagem emergente, compondo e revelando imagens verdadeiramente fotográficas, 

que, por sua vez, refletem a fascinação da época com o cartão postal. Em Kosmos, muitos 

textos funcionam como registros verbais de paisagens e aspectos arquitetônicos ou 

urbanísticos, contendo forte apelo imagético. Isso se verifica sobretudo entre os cronistas, 

que, com o aparato gráfico disponibilizado pela revista, conduziam a crônica para um 

território limítrofe ao da visualidade.  

A reforma encetada por Pereira Passos implicava na “construção do cenário de 

cartão-postal, que dava à Cidade do Rio de Janeiro um status de cidade cosmopolita” 

(Machado 2008: 135). Assim, se a cartofilia privilegiava as imagens urbanas, a Capital 

Federal – em processo de reurbanização – tornava-se o tema favorito especialmente dos 

cronistas, sempre ocupados com a pauta do dia.     

No primeiro número da revista, Olavo Bilac reforça as intenções da nova 

publicação:  

A fotografia, o desenho, a arte da gravura e todas as belas conquistas da imprensa 
moderna, serão aqui postas a serviço do programa de Kosmos: e estas páginas 
serão uma placa sensível em que se irão fixando todas as imagens, todos os 
aspectos, todas as mudanças da nossa vida, nesta era de regeneração e reabilitação 
material e moral. (Bilac 1904a: 8).  

 

 O primeiro número de Kosmos ostenta – coabitando com fotografias de canhões, 

estátuas e celebridades políticas, jurídicas, diplomáticas, teatrais e literárias – uma série 

de postais das Cataratas do Iguaçu. Em consonância com o editorial do primeiro número 

– no qual Kosmos prometia fornecer “um artístico álbum das nossas belezas naturais” 

(Behring 1904: 6), objetivo partilhado com os cartões-postais, com sua ênfase em 

paisagens –, a série de fotografias das Cataratas do Iguaçu reforça a ideia de magnitude 

das riquezas encontradas em terra brasilis, obedecendo, por sua vez, ao diapasão da 

política de propaganda do Brasil no exterior característica do período. Outros números da 

revista apresentam paisagens e habitantes brasileiras (como o segundo, em que se veem 

indígenas e seringueiros do Acre) lado a lado com cartões-postais da Capital Federal. A 
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crônica, por sua vez, mostrava-se permeável à fotografia e à cartofilia, a ponto de 

apresentar uma série de descrições panorâmicas de paisagens.  

É o que verificamos em uma crônica de Bilac presente no segundo número. Ela 

começa exaltando Petrópolis, oferecendo ao leitor uma vista da cidade serrana, a que 

descreve “como uma rainha sobre um trono, coroada de rosas vermelhas e de camélias 

alvas, cortejada pela gente feliz e elegante” (Bilac 1904b: 4).  A seguir, temos um longo 

elogio ainda das paisagens montanhosas, só que das Paineiras, na qual não estão ausentes 

o elemento pitoresco e a exaltação da magnificência da natureza, bem como a insistência 

por atrair a atenção do morador do Rio de Janeiro para os cartões-postais que a cidade 

oferece. 

 As obras propriamente ditas começam a aparecer no terceiro número de Kosmos, 

que é, ele todo, um elogio à reforma urbanística que pretendia transformar a antiga capital 

do Império (a Constantinopla tropical visionada por Pedro II) em cidade moderna e 

cosmopolita (à maneira da Paris de Haussmann) a sediar a capital da República.  A pauta 

e o tom elogiosos estendem-se até o número seguinte, ao tratar do concurso de fachadas, 

que, para Bilac, era garantia do êxito estético da abertura da Avenida Central. Nessa 

crônica, Bilac não chega a traçar uma imagem do futuro urbanístico da cidade, mas define 

tudo o que, em sua opinião, deveria ser extirpado da paisagem urbana em prol da 

modernização: “os chalés, as platibandas com compoteiras, as casas com alcovas, os 

sotãozinhos em cocuruto, os telhados em bico, as vidraças de guilhotina, as escadinhas 

empinadas, os beliquetes escuros, os quintais imundos, os porões baixos” (Bilac 1904c: 

5). Para Bilac, a paisagem urbana a ser configurada pela Avenida Central implicava 

“prédios bem construídos, elegantes ou suntuosos” (Bilac 1904c: 5).  

 O processo de construção da metrópole é tematizado em uma longa crônica do 

nono número, assinada por Mariz e Carvalho, na qual o cronista consigna tanto o trabalho 

de demolição como as expectativas implicadas na imagem de futuro que se desenha para 

a Capital Federal:  

Esboroa-se a casaria velha da cidade; o martelo, a trolha, a alavanca, bloco a 
bloco, pedra a pedra, atiram ao solo úmido e lamacento cumeeiras, cimalhas, 
cornijas, paredes, e dos alicerces centenários, como de alvéolos carcomidos, 
arrancam-se as grandes lajes enegrecidas e gastas pela ação do tempo. Escancara-
se às vistas profanas o interior dos lares desertos, e, envolta na poeira que 
sobrepaira aos escombros e que o vento dispersa, parece evolar-se para o céu a 
alma das cousas passadas, de que se extinguem os últimos vestígios. Erguem-se, 
como se fossem caveiras, as fachadas nuas, derrocados os corpos de edifícios a 
que pertenciam, e através das janelas sem portas – órbitas sem olhos – descortina-
se o amontoamento informe de caibros, tijolos, barro e pedras toscas, arcabouço 
desfeito, esqueleto desarticulado da velha urbs, que o alvião revolve, e sobre que 
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passa, indiferente e apressada, a turba de operários arquejando suarentos. 
(Carvalho 1904: 3) 

 

 Essa crônica de Mariz e Carvalho deixa claros os vínculos que se estabeleciam 

entre linguagem verbal e linguagem visual em Kosmos. A motivação da crônica é o 

registro do presente, propósito que a irmana com a fotografia. Ao oferecer ao leitor uma 

série de fotogramas da desmontagem de um modelo urbanístico condenado ao 

desaparecimento, a organização estética da informação nessas cenas descritivas é 

conforme ao que se veio a chamar de pictorialismo (vigente na fotografia da época), pelo 

qual a reprodução verista dos objetos é substituída pela estetização dos mesmos. O 

tratamento plástico-visual da linguagem verbal e a estratégia retórica de organização 

discursiva a partir de imagens seriadas são por demais evidentes em passagens como essa: 

O artista invisível e misterioso que preside à construção efêmera das ruínas faz 
de um sótão um minarete, de um telhado pontiagudo o lanternim de um 
monumento funerário, e, no desregramento da sua imaginação delirante de 
fantasma, escava aqui uma cripta sombria, ergue acolá frontarias de igrejas, 
baluartes, arcadas, cúpulas, pórticos, mausoléus, tudo isso aéreo, oscilante, sem 
base, ameaçando subverter-se ao mais fraco impulso. (Carvalho 1904: 2).  

 

Para Mariz e Carvalho, as ruínas são um motivo estético que carrega em si a força 

da ação afirmativa: a potência destrutiva pressupõe a reconstrução, percorrendo o arco 

voltaico que vai da sombra à luz. De um lado, o arcaico, o colonial, aquilo que se quer 

lançar para fora da cena, um recalcar que logo se revela (como os fragmentos do mundo 

empírico capturados pela íris da câmera e cobertos pelos cristais de prata a que a luz 

atravessará para formar uma imagem carnal desses estilhaços) obsceno – no que isso 

implica tanto em um presságio da morte iminente como a resistência à dominação do 

corpo em suas condutas externas e internas. Do outro, o moderno, o cosmopolita, a 

República, aquilo que se quer fazer crer (no sentido mesmo econômico do termo crédito, 

já que estava em jogo a construção de uma imagem da República para consumo externo 

e captação de investimentos financeiros), aquilo que se quer trazer ao proscênio. Nessa 

oscilação pendular entre o que deve ser posicionado na sombra (o passado) e o que deve 

vir à luz (o futuro), o cronista flagra a cidade em um momento e em uma pose 

privilegiados (o presente).  

O ponto de viragem da crônica é justamente a descrição da passagem de um trem 

elétrico a carregar os destroços do passado para o mar, fazendo ecoar na boca de cena a 

palavra de ordem progressista: o cronista passa a não estar mais ocupado com a 

efemeridade do presente; seu objetivo passa a ser a tentativa de forjar uma imagem de 
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futuro, capaz de endossar e reproduzir ideologicamente os grandes mitos da época – como 

a ordem, o progresso, a função pedagógica da arte etc. Nessa imagem de futuro que 

apresenta o cronista, a Capital Federal aparece astrologicamente fadada à beleza e à 

majestade, maior que as grandes e míticas cidades da Antiguidade – mal desconfiando, 

contudo, como os exageros retóricos do presente podem transformar-se em humor 

involuntário no futuro, reforçado pela recorrência monótona das anamorfoses e 

enumerações: 

E tu, Cidade bem amada, coroa desse monumento, como te vejo surgir radiante e 
bela dentre as névoas douradas de um horizonte longínquo no meio de projeções 
de luz cambiante, num clarão resplandecente de auréola! Ante os meus olhos 
deslumbrados passam como numa visão de Isaías, pirâmides do Egito, templos 
de Tebas, palácios de Persépolis, Parthenons, Coliseus, a mole portentosa dessa 
lendária Babel – o templo das sete esferas do mundo – e, sob a cúpula desse 
firmamento em que a constelação simbólica do Cruzeiro preside aos teus destinos 
e traça o teu horóscopo, o gigante que, desde séculos imemoriais, repousa sobre 
os cabeços das tuas montanhas, ergue-se, majestoso e forte, e te aponta à 
contemplação extática do Universo! (Carvalho 1904: 6-7).  

  

Ao presentear o leitor com esses cartões-postais do futuro e fazer o apanágio do 

empreendimento em que também estão em jogo interesses de poderosos, resta nítido 

como as páginas da revista ilustrada estão saturadas de codificações ideológicas. 

Das formas de relacionamento possíveis entre as linguagens verbal e visual no 

interior de uma revista ilustrada nem todas, contudo, apresentariam essa mesma estratégia 

de presentificação do futuro. A crônica podia tornar-se, também, redundante em relação 

às imagens, servindo como mero endosso do material iconográfico. Em novembro de 

1905, a Avenida Central foi finalmente entregue ao tráfego, o que serviu de mote para os 

cronistas de Kosmos, porquanto fosse a artéria viária o símbolo maior do projeto de 

reurbanização da Capital.  

 A começar por Bilac, que saudou de forma entusiástica a materialização do sonho 

de encontro entre presente e futuro que vinha dominando a pauta da revista desde seu 

número inaugural. O cronista Gil não se limitou ao elogio ao êxito da iniciativa de 

reurbanização da Capital Federal, fornecendo em seu texto uma passagem altamente 

descritiva que funciona como um cartão-postal da nova artéria na qual futuro e presente 

tinham seu encontro anunciado e realizado. Ferreira e Rosa também comemora a 

inauguração e em seu texto repete-se o jogo antipódico entre sombra e luz, saudando a 

materialização da Avenida Central como um verdadeiro milagre, não fora a presença das 

informações técnicas a lembrar que aquele era o resultado de um projeto muito bem 

estudado, uma obra exemplar da engenharia e do urbanismo modernos, a vitória da 
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“emergente cultura racional e industrial” (Needle 1993: 176). Como bem frisou Jeffrey 

Needell, a Avenida Central “também sugeria o potencial mágico conferido pelos cariocas 

à Civilização” (Needell 1993: 68).   

O texto de Ferreira e Rosa é uma mistura de crônica e fotorreportagem, já que é 

fartamente ilustrado e frequentemente atravessado por informações técnicas. Nele, a 

linguagem verbal encontra-se subordinada à visual, pois, enquanto o texto repete truísmos 

e endossa as codificações ideológicas vigentes, as fotografias da inauguração mostram os 

resultados concretos daquele encontro entre presente e futuro tão ansiado pelos cronistas 

do período. É como se o texto insistisse – em uma redundância duplamente não-

informativa (já que não avança para além do visível e ainda persiste no percutir uma única 

tecla) – em confirmar que uma verdade banal: a existência empírica da Avenida Central; 

como se o texto se programasse para apontar ininterruptamente a veracidade das imagens, 

o que, no caso específico da fotografia, implica, por sua vez, no reconhecimento dos 

vínculos deslizantes entre imagem e realidade sensorialmente verificável.  

Nesse processo, a crônica se apropria de um modo de funcionamento que é 

característico da fotografia, operando como testemunho, no sentido atribuído por Susan 

Sontag ao termo: “Fotos fornecem um testemunho. Algo de que ouvimos falar mas de 

que duvidamos parece comprovado quando nos mostram uma foto” (Sontag 2004: 16). 

Ao usurpar da fotografia a função testemunhal, o texto degrada-se como redundância, 

transformando-se em uma espécie de alarme a tocar continuamente a melodia afirmativa 

de que as imagens, bem ao lado, são nada menos que a verdade: já não se trata mais de 

sonho ou de miragem – o que os olhos veem é uma cidade cenográfica, uma cidade 

construída para ser fotografada, uma cidade cartão-postal.   

O que estava em jogo nos textos e nas imagens publicados por Kosmos é a 

articulação ideológica entre aquilo que se vê (o presente) e aquilo que não é visível (o 

futuro). Essa articulação só se revelou possível porque, desde meados do século anterior, 

em decorrência das gradativas transformações na paisagem da Corte, consolidava-se, no 

âmbito da vida coletiva, um novo modo de ver, que incluía a proposição de um novo olhar 

sobre a cidade e a experiência urbana. Não se pode esquecer que, como ressalta Myriam 

Ávila, “com suas laterais abertas, o bonde permitia ver e ser visto, instalando no espaço 

urbano uma dupla perspectiva escópica” (Ávila 2008: 30). Para o sujeito que, instalado 

no interior do bonde, lançava seu olhar para a paisagem circundante, a realidade passava 

a ser percebida como uma sequência de “cenas separadas em fotogramas pelas barras 

verticais” (Ávila 2008: 30). Com a República e a reurbanização da Capital Federal (de 
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que a Avenida Central funcionou como síntese estética e ideológica), não apenas aquilo 

que podemos chamar de percepção fotogrâmica da realidade acentuou-se e atingiu um 

ponto de aceleração (chegando, enfim, aos fotogramas em movimento, o cinematógrafo 

das letras – cinematógrafo que é, de qualquer forma, nada mais que sequências de 

fotogramas em movimento), como também estendeu-se a outros domínios estéticos, como 

o pictorialismo fotográfico, a cartofilia, todos eles particularmente ligadas aos modos 

como se verificaria a experiência urbana enquanto aspecto fundamental para se 

compreender a vida social da Belle Époque.  
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MACHADO DE ASSIS, A CIDADE, A MÚSICA E O TEMPO 

 

Mónica Vermes (UFES) 

 

RESUMO: A vida cultural do Rio de Janeiro na virada do século XIX para o século XX era 
intensa e isso também se refletia na música feita na cidade. Múltiplos espaços serviam de palco 
para as atividades musicais, de gêneros e estilos também múltiplos, feitas por gente de diversas 
origens. O insuficiente registro dessa complexa teia musical nos manuais tradicionais de história 
da música exigiu um levantamento sistemático dessa atividade musical nas colunas de 
programação cultural dos jornais e a reconstituição de seus usos sociais e dos significados que 
lhes eram atribuídos só é possível mediante a análise de textos em que a música aparece inserida 
em seu contexto. Foi com esse propósito que analisamos a última série de crônicas de Machado 
de Assis, publicadas no jornal Gazeta de Notícias entre 1892 e 1897 sob o título “A Semana”. Ali 
Machado nos permite vislumbrar a cidade – e a música da cidade – da perspectiva do tempo que 
passa, como perspicaz observador que olha com olhos de um tempo já passado. 

Palavras-Chave: música - Rio de Janeiro. Machado de Assis – crônicas. circuitos musicais. 
práticas culturais. 

 

Introdução 

Numa trajetória de construção de uma “cidade capital”, o Rio de Janeiro foi alvo 

de vários projetos reformistas especialmente entre o século XIX e as duas primeiras 

décadas do século XX, projetos que incidiram tanto sobre aspectos físicos da cidade 

quanto no âmbito dos costumes. Ainda que não começasse propriamente ali, esse 

processo ganhou especial ímpeto no começo do século XIX, com a vinda da família real 

portuguesa em 1808, e um de seus marcos foi a criação do Município Neutro, separado 

do resto da província, em 1834. Observa-se então uma oposição entre uma visão de cidade 

provinciana oposta à da cidade capital se estendeu até o século XX, com esforços para 

fazer desaparecer o Rio colonial, dando lugar à cidade moderna (ou a uma ideia de cidade 
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moderna), tal dicotomia se faz presente também nas representações da vida na cidade que 

encontramos em vários tipos de documentos. Neles percebe-se quanto a música integrava 

a teia de atividades e experiências da cidade do Rio de Janeiro no período de grandes 

transformações que foi a primeira década da República. Fazia-se música praticamente em 

todos os lugares: na rua, em casa, nos teatros, nos restaurantes e cafés. Parte das práticas 

e repertórios musicais aparece registrada na historiografia da música brasileira, parte pode 

ser recuperada a partir da análise de fontes como jornais não especializados de circulação 

diária e documentos oficiais, mas essa documentação nem sempre nos permite perceber 

os significados que tais repertórios e práticas tinham para as pessoas que os 

experimentavam. Nas crônicas, que saem do espaço híbrido entre a notícia e a fantasia, 

produzidas para consumo imediato e permeadas da experiência da vida na cidade, 

encontramos inevitavelmente os ecos da música que se fazia e da forma como era recebida 

ao menos por uma parte daquela sociedade. Da vasta produção carioca de crônicas do 

período em tela, selecionamos a série “A Semana” de Machado de Assis, publicada no 

jornal Gazeta de Notícias entre 1892 e 1897, além de duas últimas crônicas publicadas 

em 1900. Este é último conjunto de crônicas escritas por Machado e são consideradas 

como os melhores exemplares do autor nesse gênero. Trata-se de um conjunto de 248 

crônicas em 49 das quais há referência direta à música. Essas crônicas, assim como todas 

as outras séries que Machado publicou ao longo de sua vida, tinham como propósito esse 

destino fugaz nas páginas dos jornais de circulação diária. E com seu tom sem 

monumentalidade e ênfase, como aponta Antonio Candido, nos possibilita uma 

aproximação da experiência quotidiana, dos usos e valores, “ajudando a restabelecer a 

dimensão das coisas e das pessoas.” (CANDIDO, 1992, p. 14). Ao superpor o relato dos 

manuais de história da música brasileira, o registro das atividades diárias no jornal O Paiz, 

documentos oficiais (posturas e processos) e as crônicas de Machado de Assis, 

vislumbramos com mais riqueza a intensa vida musical do Rio de Janeiro da última 

década do século XIX. 

As crônicas de Machado não se enquadram no perfil do “cinematógrafo de letras” 

de João do Rio, ao contrário, elas estão muito mais para "reflexão e comentário” que para 

“desenho e caricatura”, mas isso não quer dizer que elas não lidem de alguma forma com 

as intensas transformações na vida carioca do final do século. O olhar de Machado é, 

nessa superposição de temporalidades, o daquele que já se entende fora de seu tempo. 

Observa com desconfiança as grandes novidades – que muitas vezes nem lhe parecem tão 
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novas assim -, dirige-se aos “jovens”, colocando-se na posição de homem maduro que já 

viu muito e que não se ilude ou entusiasma tão facilmente, expressa esse deslocamento 

até mesmo com a sugestão de saudades de um mundo que já está sendo suplantado. 

 

As atividades musicais no Rio de Janeiro entre 1890 e 1900 

As novas tecnologias, que transformaram o dia a dia e reconfiguraram as 

sensibilidades nessa virada do século XIX para o século XX, também afetaram as 

atividades ligadas à música e seu consumo. O tratamento dado à música num discurso 

historiográfico mais convencional não é muito diverso daquele identificado por Flora 

Süssekind ao tratar da literatura entre 1880-1920. Pós-romântica ou pré-modernista, 

segundo uma periodização convencional, a música e, num sentido mais amplo, as práticas 

musicais da Belle Époque carioca apresentam características próprias e peculiares que 

merecem um tratamento diferenciado. 

Na ausência de trabalhos prévios que identificassem os tipos de práticas musicais 

e repertórios praticados no Rio desse período, procedemos ao levantamento sistemático 

da programação musical carioca empregando como fonte principal a programação teatral-

musical diária publicada nas colunas “Teatros e Diversões” e “Artes e Artistas” do jornal 

O Paiz,1 complementando essas informações e seu contexto com o emprego de outras 

fontes, como documentos oficiais (posturas municipais, contratos, processos), revistas 

ilustradas e textos de cronistas e memorialistas. Desse modo foi possível mapear os 

circuitos musicais existentes, evidenciar a existência de agentes tipicamente invisíveis, 

identificar os trânsitos de músicos e repertórios entre circuitos diferentes, valorizando os 

atritos e choques entre as várias instâncias desses circuitos e delinear projetos culturais 

(enunciados ou não) que estavam em choque, além de entender os diferentes (e por vezes 

conflituosos) significados atribuídos a repertórios e a práticas culturais ligadas à música. 

A vida musical no Rio de Janeiro de 1890 foi intensa. Salvo na Sexta-feira Santa, 

no dia de Finados e nos dias de Carnaval – quando os espetáculos eram substituídos por 

bailes – houve espetáculos teatrais todos os dias do ano, muitas vezes em todos os dez 

                                                             
1 Trata-se do projeto Música nos teatros cariocas: repertório, recepção e práticas culturais (1890-1920). 
O projeto foi dividido em dois grandes blocos cronológicos, o primeiro de 1890 a 1905 e o segundo de 
1906 a 1920. O trabalho cobrindo o primeiro bloco já foi realizado e contou com financiamento do CNPq 
(Edital Universal 2012), o segundo bloco do trabalho está em andamento. 
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teatros em atividade na cidade, frequentemente com casa lotada. Esses espetáculos eram 

constituídos em sua maioria de gêneros teatrais-musicais ligeiros. No ano de 1890 houve 

213 peças em cartaz, destas 5 foram mágicas, 14 foram revistas, 13 zarzuelas, 32 

vaudevilles e 28 operetas e similares (óperas buffas, óperas cômicas, por exemplo, 

gêneros que aparecem de forma intercambiável na imprensa da época). Havia também 

dramas (67) e comédias (54), além de peças sem identificação de gênero. Esse padrão de 

repertório, em que a presença preponderante era de peças de teatro musical ligeiro, era 

entendido por parte dos profissionais de teatro e de música e por parte significativa da 

imprensa como atestado de atraso e falta de sofisticação. O momento de mudança política 

é percebido por muitos como propício para uma transformação, ensejando iniciativas 

reformistas, civilizatórias e modernizadoras. 

Houve iniciativas relativas à estrutura dos teatros, tendo em vista questões de 

segurança. Neste item está incluída a substituição da iluminação a gás por iluminação 

elétrica e o estabelecimento de normas de construção e decoração para prevenir incêndios 

nos edifícios. Outros projetos aparecem pouco tempo depois da proclamação da 

República, tendo como propósito “elevar” o meio teatral carioca, estimulando a produção 

de obras dramáticas ou de ciclos de concertos de música sinfônica. 

Em 1900 houve um esvaziamento dos teatros. Os 213 espetáculos de 1890 foram 

reduzidos a 178 em 1900; as 1607 récitas (contando as repetições de uma mesma obra) 

foram reduzidas a 919. 

Esse esvaziamento dos teatros, essa crise, parece estar ligada a múltiplos fatores: 

queda do preço do café, instabilidade política e crise econômica, inflação, o 

endividamento do país, os ecos da traumática Guerra de Canudos e um desânimo difuso 

motivado por essas várias questões. Mas há outros fatores que também precisam ser 

considerados: uma grande concentração de atividades de lazer em espaços privados ou 

semiprivados (saraus domésticos ou em clubes sociais) e a formação, incipiente mas 

sólida, de uma indústria do entretenimento. 

Observa-se uma tendência de os grandes programas organizados por gêneros 

tradicionais serem substituídos pelos programas fragmentados dos cafés concertos e dos 

teatros jardim. Texto e música mais ligeiros – mais afeitos a uma atenção distraída – 

código de traje e comportamento mais descontraídos, presença de bebida e comida. 
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A música nas crônicas de Machado de Assis 

As transformações na cidade e na vida musical da cidade aparecem refletidas de 

forma tangencial nas crônicas de Machado de Assis da série “A Semana”. Raramente a 

música é o tema central: ela aparece tipicamente como metáfora ou como parte do tecido 

da vida na cidade. Assim observamos, também quando Machado fala de música, o 

deslocamento, a voz que fala a partir de um tempo que já não é seu, mas que nos permite 

entender, mais que numa descrição, o lugar que a música ocupava na vida carioca. É o 

que ocorre, por exemplo, nesta passagem: 

Tannhäuser e bonds elétricos. Temos finalmente na Terra essas grandes 
novidades. O empresário do Teatro Lírico fez-nos o favor de dar a 
famosa ópera de Wagner, enquanto a Companhia de Botafogo tomou a 
peito transportar-nos mais depressa. Cairão de uma vez o burro e Verdi? 
Tudo depende das circunstâncias. 
Já a esta hora algumas das pessoas que me leem, sabem o que é a grande 
ópera. Nem todas; há sempre um grande número de ouvintes que farão 
ao grande maestro a honra de não perceber tudo desde logo, e entendê-
lo melhor à segunda, e de vez à terceira ou quarta execução. Mas não 
faltam ouvidos acostumados ao seu ofício, que distinguirão na mesma 
noite o belo do sublime, e o sublime do fraco. (“A Semana”, 02 out. 

1892) 
 

A ópera alemã em oposição à ópera italiana era a própria síntese das rivalidades 

no mundo da música erudita carioca. A nova geração, o novo, que ascendeu aos postos 

mais relevantes das instituições musicais com a República, tomava o lugar e o prestígio 

que já fora destinado a Carlos Gomes, o antigo, representante nacional da ópera italiana. 

As novidades tecnológicas também aparecem nas crônicas de Machado, como é o 

caso do fonógrafo, de que trata na passagem a seguir e cuja novidade é minimizada: 

Os primeiros fonógrafos que se conheceram foram as paredes, por 
terem ouvidos que tudo colhem, memória para retê-lo, e boca para 
repeti-lo. Ainda agora são excelentes crônicas, e as do senado 
magníficas, por serem obra antiga e forte, datadas do tempo em que se 
construía para um século. [...] Afinal, surgiu Edison, com o seu 
aparelho, guardando falas e cantigas e transmitindo-as de um mar a 
outro e de um céu a outro céu. Os próprios ventos são mensageiros. 
Homero põe na boca dos seus zéfiros coisas bonitas e exatas. Podemos 
crer que, antes mesmo das paredes, já eles eram fonógrafos. (“A 
Semana”, 28 mai. 1893) 

 

Se os zéfiros de Homero já eram proto-fonógrafos, não há, como parece dizer 

repetidamente Machado de Assis, nada de novo sob o sol. Nihil novi sub sole, do livro 
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bíblico do “Eclesiastes”, que aparece citado na passagem que destaco a seguir, publicada 

por ocasião da morte do compositor Carlos Gomes e que é toda pautada nesse 

deslocamento temporal e no eterno desencontro das gerações: 

Toda esta semana foi feita pelo telégrafo. Sem essa invenção, que põe 
o nosso século tão longe daqueles em que as notícias tinham de correr 
os riscos das tormentas e vir devagar como o tempo anda para os 
curiosos, sem essa invenção esta semana viveria do que lhe desse a 
cidade. Certamente, uma boa cidade como a nossa não deixa os filhos 
sem pão; fato ou boato, eles teriam algo que debicar. Mas, enfim, o 
telégrafo incumbiu-se do banquete. 
A maior das notícias para nós, a única nacional, não preciso dizer que é 
a morte de Carlos Gomes. O telégrafo no-la deu, tão pronto se fecharam 
os olhos do artista e deu mais a notícia do efeito produzido em todo 
aquele povo do Pará, desde o chefe do Estado até o mais singelo 
cidadão. A triste nova era esperada — e não sei se piedosamente 
desejada. Correu aos outros Estados, ao de São Paulo, à velha cidade de 
Campinas. A terra de Carlos Gomes deseja possuir os restos queridos 
de seu filho, e os pede; São Paulo transmite o desejo ao Pará, que 
promete devolvê-los. Não atenteis somente para a linguagem dos dois 
Estados, um dos quais reconhece implicitamente ao outro o direito de 
guardar Carlos Gomes, pois que ele aí morreu, e o outro acha justo 
restituí-lo àquele onde ele viu a luz. Atentai, mais que tudo, para esse 
sentimento de unidade nacional, que a política pode alterar ou afrouxar, 
mas que a arte afirma e confirma, sem restrição de espécie alguma, sem 
desacordos, sem contrastes de opinião. A dor aqui é brasileira. Quando 
se fez a eleição do presidente da República, o Pará deu o voto a um filho 
seu, certo embora de que lhe não caberia o governo da União; divergiu 
de São Paulo. A república da arte é anterior às nossas constituições e 
superior às nossas competências. O que o Pará fez pelo ilustre paulista 
mostra a todos nós que há um só paraense e um só paulista, que é este 
Brasil. 
Agora que ele é morto, em plena glória, acode-me aquela noite da 
primeira representação da Joana de Flandres, e a ovação que lhe 
fizeram os rapazes do tempo, acompanhados de alguns homens 
maduros, certamente, mas os principais eram rapazes, que são sempre 
os clarins do entusiasmo. Ia à frente de todos Salvador de Mendonça, 
que era o profeta daquele caipira de gênio. Vínhamos da Ópera 
Nacional, uma instituição que durou pouco e foi muito criticada, mas 
que, se mereceu acaso o que se disse dela, tudo haverá resgatado por 
haver aberto as portas ao jovem maestro de Campinas. Tinha uma 
subvenção à Ópera Nacional; dava-nos partituras italianas e zarzuelas, 
vertidas em português, e compunha-se de senhoras que não duvidavam 
passar da sociedade ao palco, para auxiliar aquela obra. Cantava o 
fundador, D. José Amat, cantava o Ribas, cantavam outros. Nem foi só 
Carlos Gomes que ali ensaiou os primeiros voos; outros o fizeram 
também, ainda que só ele pôde dar o surto grande e arrojado... 
Aí estou eu a repetir coisas que sabeis — uns por as haverdes lido, 
outros por vos lembrardes delas; mas é que há certas memórias que são 
como pedaços da gente, em que não podemos tocar sem algum gozo e 
dor, mistura de que se fazem saudades. Aquela noite acabou por uma 
aurora, que foi dar em outro dia, claro como o da véspera, ou mais claro 
talvez; e porque esse dia se fechou em noite, novamente se abriu em 
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madrugada e sol, tudo com uma uniformidade de pasmar. Afinal tudo 
passa, e só a terra é firme: é um velho estribilho do Eclesiastes, de que 
os rapazes mofam, com muita razão, pois ninguém é rapaz senão para 
ler e viver o Cântico dos Cânticos, em que tudo é eterno. Também nós 
ríamos muito dos que então recordavam o tempo em que foram cavalos 
da Candiani, e riam então dos que falavam de outras festas do tempo de 
Pedro I. É assim que se vão soldando os anéis de um século. (“A 
Semana”, 20 set. 1896) 

 

Nessas crônicas de Machado há uma superposição em várias camadas de uma 

percepção temporal e de deslocamento: a estrutura da crônica, sua relação com o tempo 

presente, seu uso como evocação do passado, a tematização da música – arte do tempo. 

O distanciamento do tempo presente se dá também por uma diferença rítmica: às longas 

ligaduras de Machado, a sensibilidade contemporânea dá preferência às expressões 

breves, destacadas, afeitas à distração. É assim que, tanto na tematização da música 

quanto na organização do próprio texto de forma quase musical, Machado nos ensina 

sobre a música de seu tempo. 
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CECÍLIA VASCONCELOS E AS MODERNAS MULHERES: A 
FIGURAÇÃO DE CHRYSANTHÉME 

                                                                                     Rosa Gens (UFRJ) 
 
RESUMO: A Belle Époque carioca aponta para uma intricada rede de tendências, que se espraiam 
ao final do século XIX e prosseguem nas primeiras décadas do XX. Entre elas, avultam as ligadas 
ao panorama de movimento vertiginoso,  às tensões modernas, às dinâmicas de gênero  e ao 
traçado da cidade do Rio de Janeiro. A presente comunicação revisita a obra da escritora Cecília 
Bandeira de Melo Rebelo de Vasconcelos (1870-1948), que se assinava Madame Chrysanthème, 
figura literária que publicou em jornais, revistas e  lançou quinze volumes, com ampla aceitação 
por parte do público. O pseudônimo tem origem na obra de Pierre Loti denominada Madame 
Chrysanthème, publicada em 1887, e a sintonia da escritora com o autor francês dá-se, 
principalmente, pelo painel descritivo que marca seus textos. A  autora sobrevive da literatura e 
possui laços com a sociedade que permitem visualizá-la como pertencente ao campo literário de 
maneira excêntrica. Busca-se, aqui,  estudar a representação das mulheres em suas obras,  motivo 
perseguido pela autora, paralelamente à apreensão  da imagem da cidade do Rio de Janeiro.   
Observa-se que as personagens femininas produzidas pela escritora não agem segundo as 
convenções, desfilam pelas ruas do Rio de Janeiro surpreendendo os passantes, usam o sexo como 
elemento de poder, utilizam drogas. No entanto, sua elaboração ficcional continua esquemática, 
sem complexidade psicológica.  Pela leitura dos títulos de seus volumes e dos anúncios que os 
veicularam nos jornais, fica patente o propósito da autora de atingir um grande número de leitores 
a partir de uma estratégia de sedução pelo apelo ao erótico, ao moderno, ao violento. A autora 
celebra o feminino, mostra-o e desnuda-o, através de representações  vigorosas, que compõem o 
leque de possibilidades de entendimento de mulheres à beira do moderno, mas ainda vagando à 
margem de uma consciência de seu papel enquanto mulheres. 
Palavras-chave: Chrysanthème. Belle Époque carioca. Relações de gênero. Ficção 
brasileira. 
 
 

Abro meu texto com uma história: ingressei no doutorado da UFRJ em 1991 e, 

durante o período, pesquisei a ficção brasileira nas primeiras décadas do século XX. Foi 

assim que entrei em contato com a escritora Cecília Vasconcelos, li a sua obra, e servi-

me dela para um dos capítulos de minha tese, defendida em 1997, sob a orientação do 

professor  Antonio Carlos Secchin. Em 1994, na revista Terceira margem, da Pós-

graduação da Faculdade de Letras da UFRJ, havia publicado o artigo “Sexo, drogas e 

literatura: algumas notas sobre a narrativa de Cecília Vasconcelos”, que me rendeu boas 
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trocas e ricos diálogos, principalmente com a pesquisadora Maria de Lourdes Pinto, que 

estudou a presença da autora nos jornais da época. E agora, muitos anos depois,,retomo 

minhas reflexões sobre a escritora. Pouco mudou: continuo sem encontrar seus livros, 

mesmo em estantes virtuais, e sua existência nas bibliotecas continua estacionada. As 

histórias da literatura prosseguem ignorando-a, e são poucos os trabalhos acadêmicos a 

ela dedicados. 

 E aqui, amparada pelo grupo de pesquisa, apresento ou reapresento Cecília 

Bandeira de Melo Rebelo de Vasconcelos, nascida no Rio de Janeiro, em 1870, e falecida 

em 1948. Filha da escritora Emília Moncorvo Bandeira de Melo, mais conhecida pelo 

pseudônimo Carmen Dolores, segue a carreira da mãe, que a apresenta ao jornalismo. 

Representa, portanto, a segunda geração de uma escrita que atua em jornais e em livros, 

ganhando a cena e revelando sua própria cena íntima. 

Não se encontram, em dicionários de literatura, referências maiores a sua vida. 

Mesmo em obras de crítica é pouco citada, embora tenha se tornado bastante conhecida 

do público, já que lançou quinze  títulos. Isso sem levar em conta as contribuições para 

jornais e revistas. Como curiosidade, vale a pena citar que causou furor na época seu 

relacionamento  amoroso com  Alcindo Guanabara, a ponto de escritores se darem ao 

trabalho de perpetuá-lo, o que não aconteceu no que tange às críticas recebidas por sua 

produção literária. Ao que parece, o jornalista e político apaixonou-se perdidamente por 

ela. Gilberto Amado comenta a paixão: "Alcindo Guanabara, em período de descrença 

política e de grande paixão por Mme. Chrysanthème, pseudônimo de uma filha de Carmen 

Dolores, a cronista d' O País, raramente vinha à redação à noite..." (AMADO, 1956, p. 

27). Esse é o único traço de seu retrato que é trabalhado com insistência, o que demonstra, 

sintomaticamente, quais pontos são os alvos escolhidos, quando se trata de escritoras, 

pela crítica e pelos comentários da imprensa. 

Madame Chrysanthème, Mme. Chrysanthème,  Chrysanthème –– assim assinava 

Cecília Vasconcelos os seus escritos. O pseudônimo tem origem na obra de Pierre Loti 

denominada Madame Chrysanthème, publicada em 1887. Nela, o escritor francês segue 

um fio temático que é comum a duas outras de suas produções –– Aziyadé e Le mariage 

de Loti –– e tem uma estrutura bastante simples. Em síntese, um oficial da Marinha, muito 

sedutor, ganha os favores de uma bela japonesa. Só que esse resumo de trama é 

insuficiente para caracterizar a escrita de Pierre Loti, já que ela se fundamenta, 
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basicamente, na camada descritiva. São incidentes, esgarçados, que vão construindo a 

história, em grande parte montada por um painel descritivo. O crítico Roland Barthes, em 

estudo de 1971 sobre Aziyadé, nota a tendência do escritor para trabalhar com aparentes 

insignificâncias, que seriam passadas ao leitor por "um grau zero de notação", em sintonia 

com o "projeto ético do livro, relato de um mergulho na substância intemporal do 

antiquado"
 
(BARTHES, 1974, p. 102).  

Em sua época, Pierre Loti foi um escritor bastante popular e afirmou-se como uma 

personalidade interessante. Seus salões turcos e japoneses, seus costumes extravagantes, 

sua maquilagem ostentatória, com que se travestia de personagem, ficaram famosos e 

moviam o público de então. Em sua obra, predomina a atmosfera fin-de-siècle, plena de 

refinamento e apegada à  acumulação descritiva. Na narrativa Madame Chrysanthème, 

especificamente, a protagonista   chega a tornar-se um mero bibelô, uma imagem como 

que pintada em porcelana, sob o peso do aparato descritivo. Uma extravagância, em suma; 

uma aquarela moderna, um objeto japonês em exposição. Mais tarde, em 1904, o fio 

narrativo serviu de motivo à ópera Madame Butterfly, de Giacomo Puccini. 

Do acúmulo de efeitos descritivos a obra de Cecília Vasconcelos está repleta. Mas 

nem sempre foi assim. A autora escreveu inicialmente narrativas para crianças, publicadas 

no volume Contos azuis, de 1906. Aqui, liga-se a Figueiredo Pimentel.  Depois, lançou 

novelas, romances, contos,  textos teatrais e crônicas. A relação de suas obras é vasta: 

Flores modernas (1921), Enervadas (1922), Gritos femininos (1922), Uma estação em 

Petrópolis (1923), Uma paixão (1923), Mãe (1924), Memórias de um patife aposentado 

(1924), Almas em desordem (1924), Vícios modernos (1925), Matar! (1927), Minha terra 

e sua gente (1929), O que os outros não vêem (1929), A mulher dos olhos de gelo (1935), 

Cartas de amor e de vício (1935) e A infanta Carlota Joaquina (1936). 

Alguns títulos de seus livros, e, além deles, os subtítulos, deixam entrever a 

especificidade da literatura a que Chrysanthème se dedicou –– do choque, do escândalo. 

Como exemplo, Gritos femininos, Vícios modernos, O que os outros não vêem (romance 

moderno de psico-análise feminina), Matar! (romance sensacional e moderníssimo). Os 

títulos apelativos denunciam um conteúdo que se queria ousado, para a época, e a palavra 

moderno é uma constante. Ao contrário de, por exemplo, Júlia Lopes de Almeida, que 

trilhou os caminhos já conhecidos do bem-estar burguês e literário, pelo menos em grande 

parte de sua obra, Cecília Vasconcelos expõe uma nova linhagem. Pela leitura dos títulos 
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dos seus volumes e dos anúncios que os veicularam nos jornais, fica patente o objetivo 

da autora de atingir um grande número de leitores, através de uma estratégia de sedução 

pelo apelo ao erótico, ao moderno, ao violento. Muitas vezes, até ao escabroso. As capas 

de suas edições também cativam o leitor, através da presença de mulheres nuas, 

cadáveres, expressões faciais enigmáticas. 

Literatura que procura o grande público, que lança o choque para chegar aos 

leitores, impelindo-se sob o rótulo de moderna, que imagem da mulher e de linguagem 

nos fornece em seu espelho de palavras? 

Se visualizarmos a cidade do Rio de Janeiro, nos anos 20, veremos que a imagem 

que se faz das mulheres, amparada pela imprensa e pela propaganda, encontra-se ainda 

ligada à idéia de fragilidade mental e física. No entanto, a época é de crises e de mudanças 

aceleradas. O desenvolvimento urbano, a agitação da imprensa e o advento do cinema 

fornecem novas formas de agir e de pensar. O Rio civiliza-se, a mulher moderniza-se. E 

qual o perfil dessa nova mulher? 

A nova mulher, moderna, é perseguida por Cecília Vasconcelos em suas obras. 

Suas protagonistas não agem segundo as convenções. Desfilam pelas ruas da cidade 

surpreendendo os transeuntes, usam o sexo como elemento de poder, aplicam-se morfina, 

namoram a morte e dançam o fox-trote. Ou o ragtime. Em suma, mulheres modernas que 

se exibem, e ousam, como se pode observar através  da protagonista Maria José, no 

romance Flores modernas:  

Como a tinham olhado! Como a tinham admirado!  Graças a Deus! O 
Rio civilizava-se e os costumes permitiam às moças solteiras a nudez de colos e 
ombros, que nada podiam invejar aos das senhoras casadas.

 
 (VASCONCELOS, 

1921, p. 5) 
Ombros de donzelas desnudos, escritura desvelada. Entretanto, há sempre a 

sombra de uma outra caracterização possível. O trecho citado, por exemplo, continua da 

seguinte maneira:  

Bem fizera ela em não atender aos ditos da avó–– a boa d. Aninha –– que, inquieta 
e triste, aconselhava-lhe que não desnudasse tanto o seio virgem e colocasse um 
pedacinho de renda sobre os ombros demasiadamente descobertos. (Idem, p. 5) 

 Cecília Vasconcelos esboça perfis de mulheres com palavras vigorosas: no 

entanto, as personagens continuam cindidas, esquemáticas, sombras de mulheres, sem 

complexidade psicológica. Rasas emocionalmente, embora aparentemente conflituosas, 

pairam no universo ficcional como fantasmas de representação. Ao assumirem atitudes 

modernas, e aqui a palavra tende a assumir um significado moral,  parecem lançar-se ao 
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universo da tragédia. Dessa maneira, na obra citada, Flores modernas, a protagonista 

Maria José, moça solteira da média burguesia da cidade do Rio de Janeiro, envereda por 

um caminho que persegue o luxo, o prazer e o dinheiro, amparada por sua mãe ––

moderna––, que assim ganha corpo nas palavras do narrador: “aquela que cuida do corpo 

da filha, cobre-o de sedas e de enfeites, deixando-lhe a alma em abandono e impelindo-a 

às exibições contínuas  e às procuras ininterruptas das sensações de luxo. (Ibidem, p. 146) 

A narrativa mostra uma busca incessante por belos vestidos e  uma fascinação 

pelo espaço da moda, ficando os sentimentos encobertos pela ânsia de reconhecimento na 

sociedade. Maria José casa-se com o Sr. Vilarinho, rico negociante, e vai trilhar o 

percurso da traição, como já era esperado, visto ser uma flor moderna, adubada pela 

"sociedade especial que, como um mau terreno, as produz já envenenadas e 

infeccionadas." (Ibidem, p. 224).  Alimenta-se dessa forma o enredo da inconveniência 

da educação dedicada às mulheres nas primeiras décadas do século. 

Em toda a obra da autora, predomina a imagem da mulher, seja ela sensualizada, 

circulando à deriva em um universo normalmente povoado de virgens e fiéis guardiães 

da castidade, seja dividida, pois apresentando idéias libertárias em relação ao papel da 

mulher no universo social, seja representada como moderna, fruto de uma educação 

imperfeita. Mas fora do circuito da família não parece haver muito espaço para ela. Em 

Matar!, só o da prostituição é apresentado como alternativa. Em Mãe, após abandonar o 

marido, que a desprezava, a protagonista Regina vê como único caminho tornar-se 

agregada na casa de parentes. Depois, encontra um amante que a sustenta.  Qualquer que 

seja a chave que se utilize para a leitura dos romances, recairemos no fechamento social  

em que se achavam as mulheres. A saída só existe a partir de um elemento masculino, ou 

de vários, que serão os responsáveis pelo sustento do feminino. 

Em Enervadas, encontramos vasto arsenal para um estudo das configurações do 

feminino na época. Em primeiro lugar, trata-se de uma narrativa em primeira pessoa, as 

"memórias modernas" de Lúcia, protagonista da obra. O relato do  eu  permite uma 

perspectiva feminina dos fatos, o que será de importância na revelação do universo de 

relacionamento homem/mulher. Mas o que se pode chamar de perspectiva feminina? No 

caso da narrativa em questão, a abertura parte do diagnóstico do médico a respeito da 

protagonista/narradora: "–– é uma enervada"
 
(VASCONCELOS, 1922, p. 5). Uma outra 

denominação para histérica. Mais uma vez, é através do prisma da fragilidade emocional 
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que a mulher está na berlinda, como fica patente nas palavras do médico, em relação a 

Lúcia: 

––Minha senhora, declarou-me ele, depois de ter-me fitado longamente 
com um olhar estranho, que luzia através dos vidros redondos do seu pince-nez 
de tartaruga, o que a transtorna assim tão profundamente, a faz rir, andar e chorar 
sem motivo, o que a impele a amar e a odiar, o que a impulsiona hoje para o bem 
e amanhã para o mal, o que a obriga a procurar sempre novas sensações e 
freqüentes emoções, o que a torna, enfim, senhora de uma alma complicada e 
ansiosa é que a minha deliciosa cliente é uma "enervada". (VASCONCELOS, 
1922, p.  4) 

 
Parece-nos que Chrysanthème apresenta a seus leitores um retrato de mulher bem 

comum para a época, quando se focalizava a figura moderna. Ao longo da narrativa, no 

entanto, através do discurso da personagem, observa-se o desmoronar de alguns dos 

traços tão nitidamente acentuados nesse primeiro momento. Aqui, sim, podemos perceber 

uma perspectiva feminina de exposição, e posterior desmascaramento, de papéis 

tradicionalmente impostos às mulheres. 

Através da narrativa confessional, recheada de ornatos, Chrysantème evoca 

mulheres que já não mantêm uma sintonia afinada com o sistema patriarcal de valores. O 

cotidiano redimensionado provoca uma nova imagem. Vidas que vêm à tona, vivências 

que transbordam das quatro paredes do chamado lar começam a ser apresentadas na 

literatura. No caso particular de Enervadas, ser moderna, ganhar essa nova imagem, 

significa percorrer caminhos imprevisíveis, sair às ruas, conhecer o mundo e ter, ainda, 

um aparato emocional antigo, insuficiente (segundo a ótica da autora) para fazer frente a 

determinadas situações. Em outras de suas obras aparece o sentimental como responsável 

pelo fracasso no projeto de vida das personagens; mas, paradoxalmente, estaria na 

possibilidade de emoção mais plena a marca do feminino. A autora, em crônica publicada 

nos anos 20, "Mulher moderna", comenta, ao citar as mudanças femininas: "Se, com seu 

trabalho, ela procura existir digna e superiormente, com o seu sentimentalismo e a sua 

hereditária necessidade de amor ela estraga a vida e inutiliza o esforço."
 

(VASCONCELOS, 1929, p. 23). Na esfera da mulher moderna, seguindo a linha de 

pensamento apresentada por Chrysanthème, não haveria lugar para o sentimento, numa 

atitude clara de querer equiparar-se ao homem na célebre máscara do domínio de 

emoções. 

No conto "A melindrosa", publicado em Almas em desordem, as contradições 

ficam patentes, enfaticamente marcadas na trama. A protagonista é apresentada ao leitor 
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em meio à vertigem da época: “Joaninha é uma "melindrosa", fruto da época, criação 

surgida dessa convulsão de pesares, desse desequilíbrio de gestos, desse tumultuar de 

passos dominante em nossos dias. (VASCONCELOS, 1924, p. 232) 

A partir de Joaninha, a melindrosa do título, portanto, vemos esboçados alguns 

traços de um determinando tipo de mulher da época. Joana tem o rótulo de feminista, que 

usa como lhe convém: 

Joaninha, embora indolente e fútil, diz-se feminista, adoradora da mulher 
moderna, reivindicadora dos direitos que lhe darão, quando conquistados, a 
independência e a liberdade promissoras de muitos gozos e de muitas larguezas. 
(Idem, p. 223) 

A mãe convida-a à cozinha e ela: 
–– A mulher moderna deixa a cozinha aos criados e corre às urnas. 

(Ibidem, p. 235) 
Joaninha resolve trabalhar como agente de anúncios, o que não passa de um 

pretexto para sair às ruas. De tanto andar pela Avenida, é atropelada. Segundo o narrador, 

parece que o atropelamento lhe devolve a razão, pois aquieta-se e casa-se com um velho 

farmacêutico.  

A vida liberta pode . No 

entanto, conforme já se notou, nem só de melindrosas se tece a obra de Cecília 

Vasconcelos. Em O que os outros não vêem, após a dedicatória a "todas as mulheres da 

minha terra", a autora declara que nenhum dos seus livros contém prefácio, seja escrito 

por ela ou pelos outros, visto que não procurava padrinho ou apresentador para a sua 

produção. Explica, a seguir, o livro presente, por afastar-se dos demais: 

Este meu novo livro, porém; O QUE OS OUTROS NÃO VÊEM, 
necessita de ser precedido de algumas palavras explicando o motivo por 
que o traço, assim amargo, numa época de folia gozosa, e por que me 
aparto, como o faço, das linhas gerais, usadas nos romances da atualidade. 
A minha heróina não é, hélas! a melindrosa de vinte anos, de carne fresca 
e coração gasto, tão no apetite dos leitores, e o herói, pertencendo ao clan 
dos modernos, não faz parte todavia do exército dos mais inconscientes ou 
dos mais criminosos [...]

 
(VASCONCELOS, 1929, p. 8) 

 

As mulheres na obra da autora andam, assim, numa espécie de corda bamba. 

Mostrando-se modernas em seus atos, revolvem-se num turbilhão de sentimentos que não 

conseguem decifrar, o que as aproximaria, na perspectiva do texto, das heroínas do 

passado. Perdem-se em nuances nervosas, vacilam, hesitam, mas ao menos apresentam a 

coragem de mover-se pelo desejo. Assim acontece, por exemplo, com a protagonista de 

Uma paixão, Maria Luiza, que vive uma paixão pelo cunhado –– proibida.  
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Para Chrysanthème, o discurso da confissão aparece plasmado na vida devassa, 

que corrompe o estatuto burguês, em um primeiro momento, para depois chegar perto de 

sua legitimação.  As circunstâncias da época ressoam no texto da autora, assim como 

laivos de um discurso confeitado que dá conta, no torvelinho de emoções, do desmesurado 

artificial. Os efeitos são imediatos, encaminhando os olhos do leitor para o conhecimento 

de modernas mulheres, personagens que se batem numa sexualidade que se deseja liberta, 

em nível de individualidade, embora ainda esteja confinada pela moral da época. 
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ECOS DA BELLE ÉPOQUE BRASILEIRA EM PORTUGAL: A 
RECEPÇÃO DE COELHO NETO EM TERRAS PORTUGUESAS 

 
Thiago Mio Salla (USP) 

 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo recuperar e analisar a recepção da obra de 
Coelho Neto em Portugal entre o início do século XX e o final dos anos 1920, isto é, entre o 
começo e o auge da edição e da difusão das obras desse prolífico autor brasileiro do outro lado 
do Atlântico por parte da casa portuense Lello & Irmão. Por meio de levantamento realizado na 
Biblioteca Nacional de Portugal e na Academia Brasileira de Letras, bem como da retomada de 
volumes dedicados à bibliografia do autor maranhense, foram encontradas noventa edições de 
obras de Coelho Neto publicadas no Porto pela Lello & Irmão, no intervalo entre 1903 e 1951. 
Desse total, 71 concentram-se entre os anos de 1910 e 1920. Apenas nessa última década, foram 
encontradas 53 edições de diferentes títulos da volumosa obra do escritor brasileiro. Desse 
conjunto, o destaque maior recaiu sobre Sertões, primeiro volume de Coelho Neto editado pela 
Lello & Irmão ainda em 1903. Nessa coletânea de contos, o autor recolhe uma série de 
narrativas curtas de caráter regionalista, em que avultam o gosto pela expressão local e pelo 
sentimento do exótico em perspectiva que se opõe ao cosmopolitismo então reivindicado pelo 
Rio de Janeiro em processo de modernização. Ancorado nessa fórmula, do conjunto de livros do 
romancista brasileiro editado em Portugal, Sertão descreveu a mais expressiva trajetória de 
sucesso editorial em terras lusas: de 1903 a 1945 essa obra alcançou seis edições, duas delas nos 
anos 1920 (1921 e 1926). Não por acaso, o caráter pitoresco e a prosa ornamental de Sertão 
chamaram a atenção de parte da crítica portuguesa, que acolheu favoravelmente o exotismo 
vazado na variante lusitana do português.  
 
Palavras-Chave: Coelho Neto. Recepção em Portugal. Belle Époque. Editora Lello & Irmão. 
 

 Nas duas primeiras décadas do século XX, se por aqui os autores lusos 

continuavam a colaborar com jornais brasileiros e a ter o melhor mercado para os seus 

livros (com destaque para a figura, entre outros, de Guerra Junqueiro1), eles pouco se 

interessavam pela produção literária oriunda do Brasil (BROCA, 1960, p. 26). O mesmo 

juízo se estendia para o comportamento do leitorado português: “se muitos escritores 

brasileiros eram editados em Portugal, seus livros, na maioria dos casos, só aqui 

praticamente circulavam” (Idem, ibidem). Uma das raras exceções a esse cenário seria 

Coelho Neto (Caxias, Maranhão, 1864 – Rio de Janeiro, 1934), que vivia então seu 

                                                           
1 João do Rio dizia que “só Junqueiro apanhava e apanha o Brasil, não porque o tenha estudado em 

detalhe, mas porque é génio e génio possuidor de um espírito de síntese extraordinário” (RIO, 1911, p. 

246). João de Barros, por seu turno, apontava que “no Brasil tanto quanto sei e julgo, a admiração e 

devoção [por Junqueiro] é unânime” (BARROS, 1921, p. 93). 
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momento de apogeu, “quando exerceu influência em nossas letras, aclamado não 

somente aqui como em Portugal” (Idem, p. 26). 

A história da publicação da obra de Coelho Neto em Portugal inicia-se ainda em 

1900, quando a Tavares Cardoso & Irmão Editores publica a ópera Saldunes – Acção 

Legendada em Três Episódios2. Em seguida, praticamente, toda a produção do escritor 

maranhense editada em terras portuguesas será realizada pela portuense Lello & Irmão. 

Originária da Livraria Chardron, a qual fora adquirida de Ernest Chardron3 pelos irmãos 

António Pinto de Sousa Lello e José em 1894, aquela casa editorial mostrou-se 

particularmente receptiva aos brasileiros, publicando livros de João do Rio, Almáquio 

Diniz, Vicente de Carvalho, Euclides da Cunha e Sílvio Romero, entre outros 

(HALLEWELL, 2005, p. 263). Na verdade, como aponta Camilo Castelo Branco em 

1874, tal interesse por nossa literatura já teria sido manifestado anteriormente pela 

Chardron, antes de ela ter dado origem à Lello & Irmão: 

 

Longo tempo se queixaram os estudiosos do descuido dos 

livreiros portugueses em se fornecerem de livros brasileiros. 

Nomeavam-se de outiva os escritores distintos do Império, e raro 

havia quem os tivesse nas suas livrarias. Nas bibliotecas públicas era 

escusado procurá-los. Em compensação, sobravam nelas as edições 

raras de obras seculares que ninguém consulta.  

O mercado dos livros brasileiro abriu-se, há poucos meses, em 

Portugal. Devemo-lo à atividade inteligente do Sr. Ernest Chardron. 

Foi ele quem primeiro divulgou um catálogo de variada literatura, em 

que realçam os nomes de mais voga naquele fluentíssimo país. [...] 

Falta dizer que os preços dos livros oferecidos no catálogo das casas 

Chardron, no Porto e em Braga, são módicos, reduzidos, e inferiores 

ao preço corrente das obras portuguesas de igual tomo. E, pois que 

estou agradavelmente recomendando livros de brasileiros [...] 

(CASTELO BRANCO, 1874, pp. 50 e 52). 

 

                                                           
2 O filho de Coelho Neto lembra que essa edição não foi paga a seu pai (COELHO NETO, 1956, p. 17). 
3 “Ernest Chardron (1840-1885) emigrou da França para o Porto em 1865, empregado por seu 
compatriota Moré, até conseguir sua independência, em 1869, e adquirir importância como editor do 
popularíssimo Camilo Castelo Branco (do qual publicou trinta títulos em quinze anos)” (HALLEWELL, 

2005, p. 263). 
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 Se Chardron importava livros brasileiros, Lello & Irmão não só editavam nossos 

autores como sua estratégia de negócios visava à expansão da casa no Brasil. No livro 

de viagem Portugal d’Agora (1911), João do Rio descreve esse último movimento: 

 

[...] os Lello, a multiplicar negócios, ou vieram ao Brasil, ou 

tomaram informações práticas, no desejo de aumentar ou defender 

interesses. Para a concorrência sensível, a concorrência localizada, era 

necessário o estreitamento de relações. Há uns cinco ou seis anos 

começaram a remessa de livros aos jornais, com dedicatórias dos 

autores. Depois deu-se o meio de facilitar edições aos brasileiros, 

tratados com uma gentileza enternecedora pela imprensa [...] Foram os 

Lello, de Porto, que puseram em moda em Portugal o Brasil mental 

(RIO, 1911, p. 249).  

 

O destaque maior de João do Rio recai sobre a iniciativa dos Lello em editar, ou 

antes reeditar, “o grande Coelho Neto”, bem como Sílvio Romero. Por meio desse 

gesto, teriam causado a impressão de um “arrancar de cortinas”, revelando o Brasil aos 

portugueses. “Portugal teve a sensação de que via uma literatura, e é indizível o êxito 

alcançado por esse livro magistral O Sertão” (Idem, p. 250). De fato, o caráter pitoresco 

e a prosa ornamental dessa coletânea de contos do prosador maranhense, o primeiro 

volume de Coelho Neto editado pela Lello & Irmão ainda em 1903, chamaram a 

atenção de parte da crítica portuguesa, como se verá em seguida. 

Apesar do mérito da iniciativa dos Lello, João do Rio destacava que, ao 

reduzirem nossa literatura a três ou quatro escritores capitais, os agentes do livro em 

Portugal ainda mostravam pouco do Brasil. Segundo o cronista, tal limitação decorreria, 

sobretudo, do fato de os editores portugueses desconhecerem os “escritores conhecidos, 

verdadeiramente conhecidos no Brasil” (Idem, ibidem). Essa falta de familiaridade, 

entretanto, não os impedia de editar obras de autores de pouca ressonância por aqui, 

pois não perderiam dinheiro com isso, considerando-se que a maioria dos donos de 

editoras lusos, ou não pagaria direitos aos autores, ou cobraria para lançar os trabalhos 

de escritores de além-mar. Mesmo os grandes artistas portugueses não seriam muito 

bem remunerados por eles, fato justificado pelos editores lusos da seguinte maneira: 

“Mas aqui não se leem livros. Não é possível dar mais porque teríamos prejuízo. O 

nosso grande mercado é o Brasil. No Brasil é que se lê! Pagar mais é ter prejuízo!”. 
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João do Rio não vislumbrava nenhuma sombra de lógica nessa afirmação, quer por 

saber da inexistência de voracidade de leitura do Brasil, quer por levar em conta o 

trabalho dos editores brasileiros, como Garnier e Francisco Alves, em suprir nosso 

parco mercado.  

Em conformidade com os questionamentos de João do Rio às lamúrias dos 

editores portugueses, Hallewell pontua que, no início do século XX, Coelho Neto tinha 

mais leitores em Portugal do que no Brasil (2005, p. 311), num momento em que tal 

artista ainda desfrutava de capital simbólico por aqui, chegando a ser eleito, em 1928, 

“Príncipe dos Prosadores Brasileiros” pelo jornal carioca O Malho, apesar das críticas 

cada vez mais constantes, sobretudo de seus adversários modernistas (MORAES, 2004). 

Tratava-se de nosso primeiro homem de letras a conseguir real popularidade e 

expressiva publicação na terra de Camões. Por meio de levantamento pessoal realizado 

na Biblioteca Nacional de Portugal e na Academia Brasileira de Letras, bem como da 

retomada de obras dedicadas à bibliografia do autor maranhense (COELHO NETO, 

1956; COELHO NETO & KUHN, 1972), foram encontradas noventa edições de obras 

de Coelho Neto publicadas no Porto pela Lello & Irmão, no intervalo entre 1903 e 1951. 

Desse total, 71 concentram-se entre os anos de 1910 e 1920. Apenas nessa última 

década, foram encontradas 53 edições de diferentes títulos da volumosa obra do escritor 

brasileiro4. 

Em 1923, isto é, no transcorrer da década de auge da publicação de Coelho Neto 

em Portugal, os irmãos Lello vêm ao Brasil e organizam um jantar em homenagem ao 

escritor. Na ocasião, Raul Lello declara que oferecia tal banquete “ao nosso mais 

fecundo e brilhante romancista”, dizendo que a Livraria Chardron se mostrava 

orgulhosa de concorrer para popularizar por todo o império lusitano “a admirável obra 

do autor do Jardim das Oliveiras” (COMO COELHO NETO, 1923). Em seguida, o 

livreiro assinalava de modo enfático que “Coelho Neto era tido e havido além-mar 

como um escritor lusitano, tanto a língua comum encontrava em sua pena um 

instrumento capaz de falar profundamente à alma portuguesa. Fosse o escritor àquelas 

terras e logo veria como é ali querido, e a sofreguidão com que os seus livros são 

procurados” (Idem, ibidem). 

                                                           
4 “Coelho Neto escreveu 120 volumes, mas se lhes adicionassem todas as crônicas e artigos diversos 

publicados nos jornais do país e do estrangeiro – aproximadamente oito mil – aquele número oscilaria 
entre 280 e trezentos. Suas improvisações, que orçavam por três mil, segundo cálculos do próprio escritor, 
dariam matéria para mais cem volumes contendo cada um trinta trabalhos. Ele deixou apenas 120 obras, 
quando poderia ter acumulado cerca de quatrocentas” (COELHO NETO, 1942, p. 143). 
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 Todavia, antes de passar a ser fartamente publicado pela Lello & Irmão, o nome 

de Coelho Neto já havia ressoado em Portugal nas páginas do semanário ilustrado 

Branco e Negro, que começara a ser publicado em 1896, sob a chancela da livraria e 

casa editora António Maria Pereira. Nas páginas de tal periódico, Carlos Malheiro Dias 

tomava o romancista maranhense como um grande mestre: “a sua prosa de cinzelador 

tinha sido o traslado da minha prosa, e foi com os seus livros que eu sonhei o meu 

primeiro livro, cego pelo esplendor do seu incomparável estilo, rútilo, todo ouro e coral, 

de um sensualismo fácil a embriagar a minha mocidade” (DIAS, 1896, p. 98). Em 

continuidade a seu maravilhamento de pupilo, o jovem Malheiro Dias não se furtava a 

colocar o autor de Rei Fantasma como, à exceção de Fialho de Almeida, o mais 

maravilhoso decorador do idioma, aquele que mais teria deixado sugestões em suas 

páginas e esbanjado imaginação em seus períodos (Idem, ibidem).   

 Anteriormente, o semanário Branco e Negro já havia estampado um discurso da 

lavra de Coelho Neto em homenagem à literatura portuguesa. Esse texto, no qual o 

orador enaltece as figuras de Camilo, Herculano, Quental, Ramalho Ortigão e, 

sobretudo, Eça de Queiroz, vinha antecedido de uma laudatória apresentação feita pelos 

editores do periódico. Nela o artista maranhense figurava entre os expoentes da 

desconhecida nova geração de brilhantes prosadores brasileiros, “cheios de pitoresco e 

de magia” (BRINDE DE COELHO NETO, 1896, p. 7). Mais especificamente, Coelho 

Neto era alçado à condição de “poeta da prosa”, “o impressionista radioso de tantas 

páginas de singular encanto” (Idem, ibidem). 

De início, tendo em vista tal conceito de “pitoresco” associado a cenários 

tropicais ainda desconhecidos, a Lello & Irmão investe num volume de contos de 

Coelho Neto já editado primeiramente no Brasil. Trata-se de Sertão, publicado em 1896 

pela Tipografia Leuzinger, instalada no Rio de Janeiro. Nesse título, o prosador 

maranhense recolhe uma série de narrativas curtas de caráter regionalista, em que 

avultam o gosto pela expressão local e pelo sentimento do exótico. Ancorado nessa 

fórmula, dos livros do romancista brasileiro editado pela referida casa portuguesa, 

Sertão descreveu a mais expressiva trajetória de sucesso editorial em terras lusas: de 

1903 a 1945 essa obra alcançou seis edições, duas delas nos anos 1920 (1921 e 1926). 

Alguns anos depois do lançamento de Sertão, Maria Amália Vaz de Carvalho 

revelava sua surpresa diante da edição “esmerada e nítida” dessa obra realizada pela 

casa Chardron. Tratava-se de livro singular de um dos mais belos e vigorosos escritores 

do Brasil, que se destacava pelo poder evocador e pela energia sugestiva: “Li-o com 
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prazer artístico que a prosa portuguesa, quando manejada com tão soberba maestria, 

sempre me dá. Mas as cenas, pela maior parte dolorosas, trágicas, até de um trágico 

macabre, impressionaram-me profundamente” (CARVALHO, 1909, p. 219). Em 

especial a intelectual portuguesa, ressaltava o conto “Praga”, que abre o volume: 

 

“A Praga” – que descreve a passagem da peste por uma dessas 

regiões em que vagueiam grandes manadas de gado, pastoreadas por 

vaqueiros de valentia selvagem e de alma negra de crimes, é um dos 

mais belos trechos descritivos que eu tenho lido em língua portuguesa. 

[...] E não é somente a Natureza que Coelho Neto sabe pintar como 

um estranho e vigoroso paisagista moderno, particularizando os 

detalhes, sem deixar de acentuar a grandeza do conjunto; ele sabe 

também pôr de pé, nesse fundo de colossal e esmagadora violência, os 

homens que lhe servem de natural complemento (Idem, pp. 220-221). 

 

Um ano depois, Manoel de Sousa Pinto inclui no livro de viagem Terra Moça 

(1910) o relato de sua visita à casa de Coelho Neto. Antes de alcançar tal meta, o 

viageiro perambula por ruas, bares, cafés e livrarias do Rio de Janeiro, com o fito único 

de encontrar o autor das Baladilhas. Diante do insucesso dessa caçada espontânea, vale-

se da ajuda de João Luso, então redator do Jornal do Commercio, para agendar um 

encontro com o romancista. Tamanho esforço transcendia a esfera da admiração 

pessoal, pois se fundava no propósito de satisfazer a curiosidade do leitor português a 

respeito do eminente artista brasileiro. Todavia, Sousa Pinto se recusa a sujeitar o 

“originalíssimo talento” de Coelho Neto à “banalidade de uma interview” e traça um 

perfil do prosador tão admirado no Brasil e em Portugal (PINTO, 1910, p. 277). 

Manoel de Sousa Pinto não poupa palavras ao afirmar que as impressões mais 

fortes que recebera de toda a arte brasileira provieram de Coelho Neto. Entre outros 

aspectos, descreve o método de trabalho do romancista brasileiro, bem como a paixão 

deste pelo idioma, fato que corroborava o estreitamento dos laços com Portugal:  

 

Coelho Neto tem entranhadamente, o culto, o amor, quase a 

superstição da palavra. Adora o termo como a mais bela das formas 

[...]. A língua portuguesa [...] é como a sua amante, prediletamente 

eleita, a quem o artista se não cansa de ofertar, de adornar de joias 

novas, de vocábulos virgens, de termos desenterrados, de palavras 
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sonoras como crótalos, luzentes como pedrarias ou suaves como 

bálsamos aromados. É a sua deusa e é a sua musa (Idem, p. 279). 

 

Depois de listar uma série de produções de Coelho Neto, indica que tal conjunto 

de volumes valia por si só como uma biblioteca: “É a obra de um só, pedestal enorme e 

radioso de um nome que nunca a língua portuguesa, que ele estremece e alinda, 

abandonará” (Idem, p. 299). Desse imenso catálogo, Manoel de Sousa Pinto ressaltaria 

o livro de contos Sertão, no qual avultaria o pitoresco domesticado das paisagens do 

Brasil interior:  

 

Poderão esses contos ferir à primeira vista uma sensibilidade 

inabituada, por um sabor velho de enredo rebuscado, de notas 

acumuladas, que, para alguém ignorante da vida outra que lá se faz, 

parecerão de uma oca falsidade ou de um macabro dado com esforço, 

mas são trechos impetuosos, vibrantes, pletóricos, flagrantes de uma 

observação rigorosa. Os seres que neles surgem, para europeus 

incompreensíveis e estranhos, mulatos bêbedos e feiticeiros, homens 

rudes e maus, filhos puríssimos dessa primitiva natureza, cálida, 

brutal, de uma bizarria extrema, de um diferente e incalculável 

encanto, são os habitantes naturais, lógicos desse sertão, quase 

virgem, indesbravado, vegetando numa miséria mental de 

antepassados remotos, rudimentares, quase apenas instintivos [...]. É 

preciso que o leitor se amolde a pensar que está diante de uma 

paisagem inédita, feita para inéditos seres, e, só então, avaliará o valor 

desse artista original, inédito também, em cuja pena há arte para 

erguer a seus olhos, com tal poder, a mais poderosa, variada e 

ignorada das naturezas (Idem, pp. 305-306). 

 

Manoel de Sousa Pinto destaca como o prosador maranhense saberia conciliar a 

prosa ornamental, de orientação lusitana, com a suposta “observação rigorosa” de 

espaços selvagens e de seres “incompreensíveis e estranhos” para um europeu. Em 

resumo, pontua a articulação de dois vetores que estariam na base da aceitação do 

escritor em Portugal: o exotismo dos assuntos em conformidade com a variante lusitana 

do português. Tratava-se da apresentação de um mundo novo e desconhecido, vazado, 

entretanto, em linguagem familiar. 
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Por outro lado, essa mesma combinação de fatores, vista, por sua vez, em chave 

crítica, estaria na base da recusa ao autor que começara a ser semeada por aqui antes 

mesmo do modernismo. José Verissimo assinalava a inverossimilhança do sertão 

apresentado por Coelho Neto, ao mesmo tempo em que repudiava o repertório 

linguístico lusitano mobilizado pelo artista: “Sendo um escritor pitoresco, o Sr. Coelho 

Neto, como se dos livros tirasse as linhas e tintas com que descreve as nossas coisas, as 

pinta com palavras, expressões e toda a tecnologia de Portugal, donde resulta, por 

exemplo, a absoluta infidelidade dos seus quadros brasileiros” (VERISSIMO, 1979, pp. 

232-233). Em resumo, o prosador maranhense se mostraria mais compreensível e 

atraente para o público português do que para o brasileiro, algo aparentemente 

percebido e explorado pela Lello & Irmão. 

Para além dessa questão, o celebrado Fialho de Almeida, já no final de sua vida, 

não deixa de assinalar a entrada do artista brasileiro, com o Sertão, na plêiade dos 

escritores primaciais e triunfantes. Refere-se não propriamente ao Brasil, onde o escritor 

maranhense já gozava da “glória tranquila, segura, feita em artigos de jornal, peças e 

livros”, mas à difusão da obra dele em Portugal. Todavia, deixa de lado a análise da 

obra do autor das Baladilhas para se referir ao fato singular de Coelho Neto sobreviver 

da própria pena: 

 

Coelho Neto é avis rara que, segundo me dizem, tem 

conseguido viver de produção literária, estenografada na língua 

portuguesa. Facto tão estranho, que em Portugal mal pode ser 

compreendido, visto a literatura entre nós não ter valor negociável, e 

ser para meia dúzia uma forma de ostracismo, e um pretexto de 

faineantise para o resto. Ignoro como o Brasil remunera os seus 

homens de letras: é certo que alguns aí vivem do que escrevem [...] 

(ALMEIDA, 1911, pp. 161-162).  

 

Manoel de Sousa Pinto, em referência tão somente ao Brasil, também tocava 

nesse ponto ao destacar que Coelho Neto teria sido o primeiro a ter o inaudito “arrojo de 

arvorar em profissão a carreira das letras” (PINTO, 1910, p. 300). Todavia, na medida 

em que passava a depender da pena para sobreviver, a porção da obra do escritor 

brasileira feita por encomenda teria resultado “variada, desigual, defeituosa talvez, aqui 

ou além, mas nunca banal, nunca desprezível, nunca aleijada”. Assim como Camilo 
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Castelo Branco, de quem a fecundidade o aproximava, Coelho Neto se via obrigado a 

produzir “forçadamente obras apressadas, que o escritor não queria fazer. É o doloroso 

suplício da esgotante profissão: esse das páginas obrigatórias” (Idem, p. 302).  

Apesar de apontar certo desnível qualitativo em meio à produção abundante de 

Coelho Neto, Sousa Pinto não deixa de atrelar tais derrapagens ao fato de o artista 

trabalhar sob demanda, fator que o obrigaria a produzir “forçadamente obras 

apressadas” como meio de subsistência. Nesse sentido, nada da erosão do capital 

simbólico de Coelho Neto, algo que, conforme já se disse, começa a se realizar por aqui 

muito antes do furor modernista, ou mesmo da aguerrida postura de Lima Barreto, que, 

em 1911, reduzia a literatura do autor de A Capital Federal à produção de frivolidades 

para leitoras ociosas: “Não posso compreender que a literatura consista no culto do 

dicionário; não posso compreender que ela se resuma em elucidações mais ou menos 

felizes dos estados d’alma das meninas de Botafogo ou Petrópolis” (BARRETO, 1956, 

p. 261). Alguns anos depois, a postura crítica do romancista de Recordações do 

Escrivão Isaías Caminha evolui para o ataque pessoal à figura do escritor maranhense, 

referido como o “sujeito mais nefasto [...] em nosso meio intelectual” (Idem, p. 189).  

Em Portugal, por outro lado, Coelho Neto seguiu desfrutando de uma acolhida 

modesta, mas extremamente favorável. E, para além da referência a contos e romances 

do escritor, destaque ainda para suas peças de teatro. Desde que iniciaram a empreitada 

de editar a vasta produção do prosador brasileiro, os irmãos Lello publicaram um 

conjunto de seis volumes dedicados a coligir a porção da obra do artista maranhense 

voltada ao teatro. Em abril de 1927, o jornal A Noite dava conta do triunfo obtido por 

Coelho Neto em terras portuguesas com a representação da comédia em três atos 

Quebranto, que colocava em cena diferentes aspectos da sociedade carioca da época, 

bem como o contraste entre a urbe estrangeirada e o pitoresco amazônico (na figura do 

senhor Fortuna, caboclo nortista endinheirado que se casaria com a jovem e interesseira 

Dora)5. Lisboa teria aplaudido vitoriosamente o espetáculo: 

 

Com o triunfo de Coelho Neto na cena portuguesa, abre-se, 

talvez, uma fase de os nossos dramaturgos fazer-se conhecer lá fora, e 

                                                           
5 Trata-se de peça escrita para ser apresentada pela primeira vez em 1908, quando da comemoração do 
centenário da abertura dos portos por Dom João VI. O texto, que conta a história frustrada casamento por 
interesse entre a jovem Dora e o velho e rico Forturna, consta do volume Quebranto: Comédia em Três 
Atos Escrita Expressamente para a Companhia do Teatro da Exposição Nacional; e o Sainete Nuvem. 
Porto: Livraria Chardron, 1908.  
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colhendo os louros que as suas peças certamente alcançariam? O êxito 

de Quebranto é uma via florida, aberta às mais douradas miragens. 

Por que não segui-la? 

Os jornais de Lisboa chegados às nossas mãos tecem os maiores 

elogios e mais rasgados elogios à obra de Coelho Neto. Todos são 

unânimes no valor, no equilíbrio, na beleza da peça – talvez das mais 

encantadoras do mestre (O TEATRO,1927, p. 8). 

 

A repercussão do nome de Coelho Neto em Portugal continuou a frutificar no 

ano seguinte. Em 18 de agosto de 1928, na primeira página do Diário de Lisboa, João 

de Barros dá notícia da elevação do romancista brasileiro à condição de “Príncipe dos 

Prosadores de sua terra”. Segundo o brasilianista, diante de tal homenagem, não haveria 

português sincero que a ela não devesse se associar, pois “tão nobremente Coelho Neto 

cultivou a nossa língua, tanto esplendor novo lhe trouxe, tão dedicado é às letras e ao 

pensamento lusitano, e até se quiserem, porque uma parte importante da sua obra foi 

editada no Porto, pela livraria Lello...” (BARROS, 1928, p. 1). Em referência a esse 

mesmo evento de consagração literária do escritor maranhense, Raul Martins assinalava, 

nas páginas de O Comércio do Porto, que “quando um homem, no final de toda uma 

existência laboriosa, de esgotante, exaustivo esforço chega aos cimos refulgentes da 

glória e da consideração pública – esse homem deve merecer o nosso respeito e a nossa 

veneração” (MARTINS, 1928).  

E, mesmo após a morte de Coelho Neto, ocorrida em 1934, o nome desse 

escritor ainda se impunha quando o assunto era a repercussão da literatura brasileira em 

terras lusitanas. Segundo Mário de Andrade, antes da atuação marcante do brasilianista 

José Osório de Oliveira nossa produção literária não existiria em Portugal. “Havia 

quando muito algum literato brasileiro, com Coelho Neto por chefe de fila” 

(ANDRADE, 1993, p. 245). Em 1944, o próprio José Osório de Oliveira, em edição de 

uma seleta de contos do romancista maranhense publicada no livro Elogio de Coelho 

Neto, de João Neves Fontoura (trata-se da edição portuguesa do discurso de posse desse 

diplomata na Academia Brasileira de Letras; ele tinha assumido a cadeira que 

pertencera a Coelho Neto), destacava que “poucos autores brasileiros são tão 

conhecidos em Portugal como Coelho Neto” (OLIVEIRA, 1944, p. 161), além de 

pontuar que seria uma honra lusitana o fato de a maior parte da obra do autor de Sertão 

ter sido publicada pela portuense Lello, ainda responsável pela edição das obras do 
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escritor. Ou seja, essa imagem perdurava, por mais que a literatura brasileira já tivesse 

se expandido e diversificado em Portugal. 
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ESFINGE ALÉM DO REALISMO 

Thomas Alves Häckel (UERJ) 

Carmem Lúcia Negreiros de Figueiredo (UERJ) 

 

RESUMO: O trabalho tem por objetivo o estudo do romance “Esfinge”, de Coelho Neto, 

questionando o conceito de realismo. Uma vez que o romance pode ser ajuizado em seus 
dispositivos formais, em suas estratégias de narração, em suas sobreposições de imagens, é 
possível pensá-lo como signo capaz de evocar sensações visuais e táteis. Considerando, então, a 
crise do realismo no romance, pretendo compreender o texto como um corpo capaz de produzir 
impacto na estrutura sensível dos indivíduos, permitindo que se discuta para além dos processos 
de narrar, mas sim como um compartilhamento de sensibilidades entre sujeito e literatura, 
estabelecido como outra categoria do signo linguístico. Evocando a matéria verbal como 
imagem, tal estudo permite colocar em xeque a experiência visual, modificando as condições 
cognitivas, sensoriais e imaginativas dos indivíduos. É possível, também, discutir acerca da 
ideia de realismo e política da escrita, visualizando a possibilidade ou não de uma autenticidade 
entre corpo-texto e corpo-realidade empírica, a partir da colocação de descrições e narrações do 
romance em posição com um “antimimetismo” que pretende, com isso, pensar uma metafísica 
da realidade. O romance, com uma composição de si muito mais tátil e expressionista do que 
realista, formula problemas estéticos a partir da escrita sensorial relacionada com expressões 
visuais próximas à fotografia e ao cinema, demostrando uma leitura diferente da literatura. Com 
isso, não tento desvendar qualquer enigma da esfinge, mas sim pensar a partir dos signos da 
linguagem para refletir sobre a ideia de texto na virada do século XIX/XX com a ideia de um 
corpo-romance e com a relação entre escrita e imagem. 
 
Palavras-chave: crise do realismo, corpo-romance, sensibilidade. 

 

 

O my soul! Where art thou, my soul…! (NETO, s/d, p.30) 

 

 Essa evocação ecoa pelas páginas de Esfinge. Saída dos lábios do personagem 

que carrega a “ação”, torna-se não só a dúvida e o pedido dele, mas sim uma decisão 

estético-formal do texto. O romance, por si só, traz com tema tal situação: ambientado 

no início do século XX, em uma pensão comandada por uma senhora conhecida como 

Mrs. Barkley, vive um sujeito peculiar, de nome James Marian, descrito como apolíneo, 

sorumbático, calado, com um rosto de feminina e suave beleza (ibid., pp.13-14). O 
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enredo é simples, relata trechos da vida do narrador na pensão e sua relação singular 

com o personagem enigmático. As complicações se dão primordialmente por a) a 

relação que James tem com os outros, com o narrador e consigo mesmo e b) a estrutura 

do romance, feita por imprecisão formal e linguagem curiosa. 

 Gostaria de pensar inicialmente com Adorno ao propor o romance como uma 

capacidade de dominar artisticamente a existência e a experiência narrável (2003). Para 

tanto, o processo literário constitui-se de uma concatenação entre forma e tema, capazes 

de construir conjuntamente uma proposta estético-formal. Portanto, é possível pensar 

que o romance não se aplica apenas por descrições de uma possível realidade, nem por 

apenas decisões de mudanças estruturais, mas sim uma combinação de atmosfera para o 

leitor. 

 Muito disso se dá pelo estilo de escrita do romance, pictórico: construindo uma 

ambientação mais próxima de uma cenografia de teatro do que da "realidade empírica", 

as palavras já são colocadas com uma plasticidade que tem por princípio afetar 

sensorialmente o texto, compondo-se quase como uma pintura. Dessa maneira, o texto é 

responsável por evocar outra maneira de lidar com textualidades, a partir do uso de 

palavras para encantar não só a imagem em si, mas o caminho construído: 

 

Num cachepôt, em coluna de faiança, esguia plameira inclinava 
graciosamente as folhas em flabellos e nas paredes quadros preciosos, 
gravuras, retratos, mascaras carrancudas de samurais, porcelanas 
antigas; uma panóplia authentica arranjada em torno de um escudo 
com uma morrião ao alto e, irradiando em troféu frexas indígenas, 
zarabatanas, tacapes, borés dispostos em volta de vistoso cocar de 
plumas flanqueado por um cinto de tucum franjado de campanulas de 
côco e uma luzda cabeleira negra, longa, a escorrer como uma cauda 
farta de um potro selvagem (NETO, s/d, p.24). 

  

Arquiteta-se, então, o romance, tanto pelo uso refinado da linguagem quanto 

pelo tipo de descrição. Como uma pintura, o texto não parece ser escrito, mas passado 

por técnicas que vão além do uso comum da linguagem, já que o texto é tecido, descrito 

por visualidades, sonoridades, tateabilidades, em produção sinestética1. 

 É com essas decisões estéticas que se concilia a tematização descrita. Num 

romance feito por refinamento sensorial, o espaço primordial não é necessariamente um 

                                                 
1A escrita do texto parece ser sentida. A palavra é sonora e visual. A música é vista, num entrelaçamento 
sensorial: “Os sons iam cantando, espalhando a divina poesia, abrindo o sentimento para o mysterio da 
natureza, voando, borboletas do sonho, para o sonho da noite, a confundir-se com o perfuma, lá fora, na 
serenidade mystica do espaço adormercido, ao luar” (NETO, s/d, p.25). 
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enredo feito por ações e deslocamentos, mas sim apresentado principalmente na pensão, 

com bastante visualidades. Não é por acaso que Coelho Neto conta a João do Rio que a 

palavra escrita vive do adjetivo, de forma que o texto muito mais se expressa que narra2. 

E, se as palavras vivem dos adjetivos, vale lembrar que o texto vive, então, da imagem. 

Por isso mesmo as ações realizadas ao longo do romance são mais próximas a figuras 

cinéticas que propriamente atos para o desenrolar do enredo. 

 Por outro lado, gostaria de retomar o juízo de valor feito sobre Coelho Neto pela 

crítica literária brasileira ao se dar conta de textos como Esfinge. Em 1950, Lúcia 

Miguel-Pereira (1957) o classificou como um "sorriso da sociedade", caracterizando sua 

escrita como uma manifestação do bem-estar social que não leva em consideração 

debates sobre a condição humana. Sua escrita, supostamente, não desceria aos confins 

das dúvidas ou debateria problemas eternos, não estaria pronta a inquietar nem 

transparecer os destinos humanos, mas se consagraria como um ressaibo artificial. 

Ainda completa ao questionar a arquitetura verbal do escritor, argumentando que 

não soube equilibrar ideia e expressão, fugindo de conceitos, emoções e processos de 

escrita. Ao colorir excessivamente as paisagens, eriçou os diálogos com acúmulo de 

locuções, tornando-se um artífice da literatura, executando um transbordamento verbal. 

Vale lembrar que tal debate tem origem no conceito de realismo, cujas 

proclamações se deram no século XIX e foi determinado principalmente por Lukács 

(1968). O autor faz uma distinção entre um realismo “verdadeiro” e os exageros e 

equívocos do formalismo e do naturalismo, visto que, para ele, há a obrigação de fazer 

uma literatura politicamente responsável: 

 

Por um lado, o romance deve oferecer uma visão narrativa total 
que unifique a vida de cada personagem com as necessidades do 
processo histórico subjacente e, por outro lado, deve aplicar a 
descrição dos eventos apenas na medida em que se justifique 
dentro da necessidade dramática (SCHOLLHAMMER, 2009, 
p.167). 

                                                 
2Trecho de entrevista feita por João do Rio com Coelho Neto: “Todos os clássicos. Eça de Queiroz... Eu 
estudo com grande amor a língua portuguesa, mas sou pela liberdade, fujo aos estudos propriamente 
chamados clássico-gramaticais. As línguas evoluem, e eu admito, como necessidade de representação de 
idéias, o estrangeirismo. Tenho a respeito da palavra uma teoria: a palavra falada é a palavra viva, livre, 
solta de todas as cadeias, capaz de por se só definir, pintar, colorir; a palavra escrita é a palavra 
agrilhoada, morta. Sem a expressão imediata. A primeira tem a intenção que é tudo e a inflexão que é a 
realidade da intenção. Toma por exemplo a palavra Deus. Deus tem uma cor no juramento solene, outra 
no auge do pavor, outra na ironia, tem todas as cambiantes do sentimento, graças a inflexão e, às vezes, 
apesar de sagrada, falta-lhe moralidade, como quando uma rapariga, comida de beijos pelo amante, 
murmura trêmula – Meu Deus! A palavra escrita vive do adjetivo, que é a sua inflexão. Daí a grande 
necessidade de disciplinar o vocabulário” (RIO, 1994, pp.51-60). 
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 Lukács (1968) oferece juízos de valor para diferenciar os escritores, em prol da 

sua definição de literatura que precisa preservar a natureza verdadeiramente épica da 

narrativa, descrevendo a ação humana a partir disso, e não como um desencantamento 

do mundo. Em crítica a Zola e Flaubert, repara que as observações da natureza visual, as 

descrições e a simultaneidade de detalhes fazem com que o enredo se perca em 

insignificâncias, quando deveria se tornar uma unidade de nexo narrativo para 

selecionar elementos essenciais de múltiplos fenômenos para amarrar os trechos em prol 

do suspense da história e da atenção do leitor. 

 A valorização da narrativa em detrimento da descrição ainda encontra mais uma 

crítica desdobrada, quando comenta que o naturalismo é sinônimo de perigos da 

descrição exagerada, já que fragmenta a literatura em momentos autônomos e rejeita a 

composição, hipertrofiando os objetos representados (idem). 

 Reitero a relação entre Lúcia Miguel-Pereira, senão por origem ou por 

influência, por consonância. O que ambos os autores não levaram em consideração, seja 

por um marxismo bastante marcado, (Lukács), ou por uma tradição, (Lúcia Miguel-

Pereira), é que as noções de escrita, de texto e de visualidade estavam em mudanças, 

operando novas formas de narrar, afetadas pelas novas maneiras de conceber tempo, 

espaço e subjetividade. A partir disso, é importante contrapor a opinião de Lukács ao 

colocar em xeque o conceito de realismo: talvez não houvesse espaço na totalidade 

unida e fechada para uma a subjetividade, visto que, na verdade, ela começava a se 

tornar fragmentada e caótica, como colocado pelas vanguardas. 

 E não foi por acaso que iniciei o texto com a evocação sobre a alma de James. 

Se o romance concatena forma e tema para se formalizar como um objeto estético, 

significa que ao longo do romance o texto vai marcando essa simbiose entre “princípios 

literários” para marcar tanto a dor de James, como a dor da forma. Não é apenas o 

personagem que se pergunta, mas o próprio romance. As formações históricas de um 

período e uma capacidade de contar a realidade são colocadas em segundo plano, em 

prol de um questionamento do texto em si. Isso se evidencia no quarto de James, logo 

após o narrador ser convidado a traduzir um manuscrito sobre sua vida, cujas páginas 

estão repletas de desordem: 

 

Logo á primeira vista tive a impressão da desordem daquele 
espirito – respingada de tinta, cheia de rasuras, de traços 
inutilizando parágrafos inteiros, era escripta, ora em letra miúda 
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e fina, direita, hirta na pauta, ora em caracteres enormes, 
confusos, passando, por vezes, por cima de borrões e derreados, 
pendidos como hervaçal ao vento (NETO, s/d, pp.60-61). 

 

 O manuscrito é como uma metáfora da metáfora. Um favor metalinguístico da 

obra para pensar a própria obra. As páginas dele estão muito além da linguagem 

comunicacional. É um texto rasurado, marcado por fissuras – assim como a “alma” do 

personagem. E isso perpassa para o romance em si, num texto marcado por formações 

bastante distintas das propostas exigidas de um romance realista. Muito disso se dá não 

só pelo desejo do autor de fazer literatura diferenciada, de brincar com a palavra escrita, 

mas sim pela percepção que a arte tem com a realidade à volta, num questionamento de 

si e do mundo. 

 Exemplo disso foi a noção de realidade empírica na modernidade, que sofreu um 

golpe com a mutação da observação, temporalidade e atenção do indivíduo. Estudos 

sobre a modernização da percepção na passagem do século XIX ao XX demonstram a 

ruptura radical no estatuto do observador, abandonando a perspectiva da câmera 

obscura3. Isso significa abandonar uma perspectiva de mundo previamente dado para 

entender que a imagem é também efeito de um corpo que vê, acarretando mudança na 

percepção como uma profusão de possibilidades, desestabilizando-se, então, certezas 

concernentes tanto ao sujeito quanto ao objeto (CRARY, 2012). 

Dessa forma, é possível pensar em como a literatura se apresenta diante de um 

momento de incertezas cognitivas. Adorno, em texto categórico, faz uma crítica ao 

pensamento realista para a literatura ao lembrar que os objetos estéticos estão diante de 

um grande paradoxo: “não se pode mais narrar, embora a forma do romance exija a 

narração” (ADORNO, 2003, p.55). 

 É notório, portanto, o conhecimento do romance sobre a ambiguidade criada 

entre uma incapacidade e uma exigência narrativa. Gostaria de pensar que ele flerta com 

essa proposta ao se propor metalinguístico e metafórico com as suas colocações 

interiores ao texto. Um ponto que desejo ressaltar é quando as posições dos personagens 

se modificam ao transformar o narrador em, também, leitor: James Marian pede a ele 

que traduza um manuscrito e o entrega; nesse texto tem toda a história mítica do 

personagem, sua criação, seus anseios, seus questionamentos. Aqui, entra em questão a 

                                                 
3A câmera obscura operava uma perspectiva newtoniana, com base em uma física dos raios luminosos. As 
imagens se projetavam no fundo escuro da câmera, por onde um único orifício deixava penetrar os raios 
solares, eram efeitos de leis naturais que independiam do corpo contingente e cambiante do homem. 
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formação a base da ciência e do misticismo, a androginia com a qual surge, debatendo 

sobre a indefinição sexual dele/dela.4 A partir disso, é importante pensar que existem 

dois níveis narrativos presentes: o texto em si, Esfinge, e a narrativa dada por James ao 

narrador. Entrelaçam-se porque é o momento de descobrimento do enredo, que, até 

então, estava inerte: 

 

[...] Riam-se. Eu só mantinha-me indiferente. É que pensava no 
manuscripto que me fora prometido e que eu contára achar, á 
volta da cidade, sobre a minha mesa para enveredar por ele, 
procurando na trama dos períodos rastro que me levasse ao 
mysterio d’aquella alma indecifrável e, talvez, quem sabe? Ás 

ideias d’aquella cabeça feminina implantada disparadamente em 

corpo másculo, fazendo pensar em robusto jequitibá cujas 
franças fossem um roseiral (NETO, s/d, p.45). 

 

 O que acho interessante é a relação com a distância que isso produz. Se nós, 

leitores, estamos diante de um texto repleto de enigmas, sugestões, sinestesias trazidas 

pelos olhos de um narrador – que, aparentemente, não está em pleno domínio da sua 

própria narrativa –, agora é a vez de o narrador estar diante de outra narrativa. 

 As posições que o narrador e leitores ocupam vão se modificando ao longo do 

texto. Isso difere bastante de propostas estéticas anteriores, como o romance do século 

XIX, que mantinham como uma câmera fixa o enredo a partir dos olhos do narrador, de 

forma que se constituísse uma estratégia narrativa para garantir “autenticidade” à 

proposta ilusória de intimidade entre o texto e o leitor. Por outro lado, o texto questiona 

isso ao mostrar a subjetividade do narrador fissurada em muitas situações, com as quais 

não pode ou não tem conhecimento de como lidar. Isso influencia diretamente na 

relação que o leitor tem com o texto, ora sendo deixado de lado, ora sendo colocado em 

meio às sensações.  

 Além disso, há uma disposição específica em que as imagens vão se formando 

para o leitor ao contar da história. Parece, em primeiro plano, com passagens, como 

takes5 de cinema, invento ótico que ainda estava em processo de formação. O leitor 

caminha junto ao narrador, passando de um lugar a outro numa troca de parágrafos.  

                                                 
4O personagem sempre havia se apresentado como homem na pensão, apesar de seu rosto bastante 
feminino. Descobre-se, então, que sua criação foi feita a partir de uma cirurgia que juntou dois corpos, um 
homem e uma mulher, para criar um terceiro indivíduo, dividido entre gêneros, com identidade instável. 
5O considerado "primeiro cinema" começava a entrar em cena nas primeiras décadas do séc. XX. Como 
uma conquista no plano técnico, industrial, semiótico e estético, ele se caracteriza pela fundamental 
heterogeneidade do fato fílmico, com encenações, confusão, movimento, simultaneidade de ações e 
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No dia seguinte, brumosa segunda-feira de vento, Basilio, ao 
descer para o almoço, encontrou Miss Barkley no vestíbulo [...] 
Uma noite, estava eu escrevendo, quando pareceu ouvir 
gemidos, depois o baque de um corpo, nos aposentos do inglês. 
Puz-me atento, á escuta, mas como os gemidos continuassem 
sahi ao corredor, adiantei-me até a porta do salão. Estava aberta, 
havia luz (ibid., p.19). 

 

 Em uma mesma página, dois parágrafos à frente, novamente o enredo pula de 

um dia a outro, sem nenhuma distinção de espaço ou tempo. Isso evidencia um romance 

que tem uma resposta à constituição da realidade e do passar dos dias, mostrando como 

o regime de atenção e as ideias de tempo e espaço são reorganizáveis de acordo com as 

necessidades do texto. Sem observação imparcial e fechada dos dias, o enredo persegue 

James, pulando de cena a outra, como num protocinema, sem preocupação com 

linearidade, fragmentarizando-se em busca do personagem. 

 Assim, torna-se evidente que não existe fôlego suficiente para segurar o enredo 

dentro da pensão pelos costumes e pelo realismo da época. Por outro lado, não mais 

representação, mas sim pinturas em telas cooptando trechos que relatam a figura de 

James, que, por se constituir como um enigma, está mais próximo de uma ideia do que 

de uma pessoa. O romance, então, questiona a distância fixa como um mandamento da 

sua própria ideia formal, assim podendo fugir à superfície textual para embarcar em 

rasuras do texto. 

Se não bastasse a mobilidade da distância estética, há também um imbricamento 

de sentidos no texto, estabelecidos a partir do refinamento da sensibilidade do leitor, o 

que permite um flerte entre realidade "empírica" e fantasia. Tal ponto se concatena com 

uma sobreposição e hibridez de maneiras de narrar, que vão da incorporação dos 

dispositivos folhetinescos do romantismo à pintura, provocando sensorialmente os 

indivíduos e o texto, somados aos takes cinematográficos e escrita fotográfica trazidos 

em sentido de arquivamento. 

Dessa maneira, como coloca Adorno (2005), o texto de Coelho Neto vai além do 

“é assim” do limite literário estabelecido pelo realismo. Ao cingir sobre a realidade com 

a imagem, o texto desencadeia uma crítica à formação histórica da literatura brasileira 

                                                                                                                                               

descontinuidade entre planos e cenas na montagem (COSTA, 2005). A sucessão ininterrupta de várias 
imagens do primeiro cinema é o que gostaria de entender, aqui, como "takes". 
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ao construir um romance que caminha em prol de uma palavra que pinta. Quase como 

uma extravagância, típica de um relato fantástico: 

 

E James, com a sua voz macia, acariciante, perguntou-me: “Se 

eu lhe podia traduzir do inglês um escripto, espécie de novela... 
Uma extravagancia...?” (grifos meus) (NETO, s/d, p.34). 

 

 Tudo isso encontra numa subjetividade literária uma modificação da forma do 

romance. Em tempos em que os procedimentos realistas tornaram-se questionáveis, de 

acordo com a incapacidade de narrar, o papel do narrador é crucial para pensar em como 

é impossível lidar com a matéria “real” sem transformá-la. Se Lukács desejava que o 

romance buscasse os preceitos épicos da objetividade, Adorno nos lembra que o efeito 

do pensamento e do indivíduo entrarem em crise de tal forma que é com preciosidade 

que se constrói um romance a partir da plasticidade da palavra. 

 Vale lembrar que as anotações de Adorno são para um período posterior a 

Coelho Neto. Trata-se, principalmente, de uma relação que a experiência tem com a 

guerra e com as novas formas de barbárie que a cultura adquiriu ao longo do século XX. 

Porém, Esfinge, publicado em 1908, se não é um exemplo de como os processos 

modernos da literatura estão se constituindo, começa a questionar a forma romance. Na 

virada do século XIX ao XX, indivíduo, história, tempo estavam sendo colocados em 

cheque pela experiência urbana e pelas modificações realizadas pela modernidade. 

Como já dito anteriormente, a relação com a experiência passa por uma modernização 

causada pela mudança de paradigma pelos inventos óticos. Dessa maneira, o texto 

literário já mostra em seu cerne como “a identidade da experiência, a vida articulada e 

em si mesma contínua” (ADORNO, 2005, p.56) são incapazes de serem narradas, visto 

que sua relação social com a realidade é de não-compreensão do material empírico para 

entender o quão fragmentado é o mundo: 

 

Todos possuem um livro como este – visível ou invisível, não é 
verdade? A vida é assim: temol-a sob os olhos e não a deciframos... e 
ella devora-nos. É a Esphinge. Volte uma pagina d’este livro para 

adiante – é o amanhan, mysterio da vida. Folheie-o para traz, ainda 
mysterio! O passado, a morte. O presente, que é? Redouça em que nos 
balançamos entre a saudade e a esperança. É assim. De que vale 
saber? Feche o volume ou deixe-o aberto. Em somno ou em vigília a 
vida é sempre indecifrável (NETO, s/d, p.53). 
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Muito disso surge com o papel do narrador no romance. Adorno questiona a 

técnica da narrativa por relembrar que há um processo de individuação em seu cerne. O 

que se pode notar, então, é que o texto tem uma fissura entre as descrições sinestésicas e 

pictóricas da pensão e o relato narrativo de James Marian. Isso porque, em primeira 

instância, o narrador "oficial” deixa de narrar, enquanto são inseridos na obra os limites 

da narrativa ao relativizar tempo e espaço, já que os relatos de James não colocam 

fronteiras quanto à localização e ao período, e sugerindo o irreal, a fantasia, a 

imaginação para negar a possibilidade da narrativa realista. Porém, não abandona, em 

absoluto, as marcas da narrativa, já que parece mais interessado em questionar o que é 

narrar do que propriamente destituir a possibilidade de narração. Essa ambiguidade 

remonta a constituição de forma e tema do texto, e, principalmente, a evocação inicial 

ao configurar o personagem em meio ao cientificismo, à magia e ao esoterismo: 

 

Recolhi os despojos ao meu gabinete de estudo e, examinando 
atentamente os corpos, reconheci que um era de menino, a esse 
a cabeça ficara em pasta informe; o outro, de menina, tinha o 
peito esmagado; era uma massa de carne espontada de astilhas 
d´ossos, sangrando aos jorros. [...] Tomando a cabeça da 
menina e adaptando-a ao corpo do menino restabeleci a 
circulação, reavivei os fluidos e assim rebatendo os princípios, 
desde o Atma, que é a própria essência divina, refiz uma vida, 
em um corpo de homem, que és tu (ibid., pp. 167-8). 

 

 O trecho é do relato de Arhat, médico responsável pela criação de James Marian. 

Por meio de descrições que sugerem mais sensações que informações fixas, debate-se 

sobre a indefinição sexual do personagem a partir da criação de uma vida andrógina, 

entre uma alma de mulher e uma alma de homem. Tais subjetividades flutuam, entram 

em conflito e brigam pelo corpo único de James. Concatena-se com as aparições do 

personagem ao longo da história, ora concretas, visíveis6, ora como fantasma, 

impreciso7. Seria, então, o personagem capaz de ser apreendido sensível ou 

psicologicamente? 

 Faz parte dessa crise do realismo a parte psicológica do romance. Em vez de 

relatos que vão para a mente do personagem, o texto parece fugir do óbvio da psicologia 

                                                 
6“Os gemidos cessaram e eu já me decidia a voltar quando vi aparecer mister James, mais lívido que 
nunca, os olhos imensos, alargados com expressão de pavor, a boca entreaberta, o alvo e formoso pescoço 
nú até a golla baixa da camisa de sêda.” (NETO, s/d, p.20)  
7“Fez-se um vulto esbelto e, sob a ampla tunica que o envolvia, desenhavam-se os contornos suaves de 
um corpo feminino. Alvo, como de geosso, rigido, em attitude laipar, prendia-me os olhos e, 
accentuando-se-lhe os traços do rosto, nelles reconheci as feições de James." (NETO, s/d, p.90) 
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para surrupiar conceitos e dar à ciência tom de misticismo. É tudo sobre crença: 

acreditar na possibilidade de que a essência divina refaça uma vida ou que a Magna 

Sciência seja capaz de juntar dois corpos. E é exatamente nesse sentido que o texto 

embarca numa possibilidade psicológica ao pensar no caráter inteligível do homem, 

discutindo a partir dele para repensar a tangibilidade, a interioridade e a informação ao 

ponto de funcionar como um paradoxo que rompe com as representações comuns de 

sujeito. 

De fato, o texto é tomado por duplicidade: o(s) sexo(s) de James, as narrativas, 

as maneiras de narrar, os narradores, tudo isso como uma forma de se fechar densa e 

cerradamente a superfície do processo social da vida, encobrindo hermeticamente a 

essência do texto como um véu (ADORNO, 2005, p.57): 

 

Se o romance quiser permanecer fiel à sua herança realista e dizer 
como realmente as coisas são, então ele precisa renunciar a um 
realismo que, na medida em que reproduz a fachada, apenas a auxilia 
na produção do engodo. 

 

 Esfinge parece não se interessar por isso. Por outro lado, o texto está repleto de 

sinais de uma crise do realismo a partir do papel da linguagem. Gostaria de colocar que 

não só James, mas Mrs. Barkley também tem uma descrição ambígua8, o que me 

interessa ainda mais pela ambiguidade do termo “gênero” em português, que vai de 

encontro a duplicidade das definições dos seus papéis a um problema de língua. E não é 

por acaso que a esfinge de Esfinge seja formada pela indefinição do sexo, visto que é a 

partir disso que o texto literário se apropria de um mistério para chegar à ideia dele no 

campo linguístico. O místico é tomado por imagens, iconografias. 

 Por fim, penso que seja nessa consonância com a plasticidade do romance que 

exista uma possibilidade de questionamento do realismo. A escrita, por todo lado, 

sugere sensibilidades pelos usos cenográficos, para lembrar que ela não reproduz a 

palavra, e sim a torna visível (ARBEX, 2006). Se o texto flerta o tempo todo com esse 

lado pictórico, é por saber que a escrita nasceu da imagem, e, assim como ela, existe 

pela descoberta, pela invenção, pela superfície. 

Esfinge está questionando a imagem ao tentar colocar o pensamento em tela, 

pintando, com palavras, as ideias. Seu sistema não segue regras básicas de 

                                                 
8“Décio, quart’annista de medicina, que costumava aparecer em visita ao pianista, escandalizando a casa 

com a sua alegria esfuziante, definia em frase cerce, a aprumada e ressequida inglesa: ‘É um homem 
aleijado em mulher” (NETO, s/d, p.9). 

1141



comunicação, porém está entrelaçados por figuras, pinturas, cenas, privilegiando o 

espaço físico da imagem a partir do texto como uma superfície. Assim, o texto entra se 

encaixa em um período de consciência da iconicidade da escrita: 

 

[...] a cultura alfabética foi tomada pela imagem, e tanto a 
literatura quanto as artes viram surgir inúmeros exemplos de 
reintegração da parte visual e espacial da escrita, na ilustração, 
nos cartazes, nos jogos literários com a letra, nos jogos dos 
pintores com a escrita e dos poetas e escritores com a imagem 
(ARBEX, 2006, p.19). 

 

 Então, o flerte não é somente com a ideia de ícone, mas sim com o suporte do 

ícone também. As textualidades da virada do século XIX ao XX confirmam, 

enigmaticamente, que o espaço é o único dado que permanece em relação às artes e que 

pode ser constituído como princípio comum (ibid., p.25). Assim, o signo linguístico se 

transformando em signo pictórico leva em consideração a formação do romance como 

um pensamento de superfície iconográfico, reconhecendo a “invenção da tela” como um 

“espaço abstrato, extraído arbitrariamente da aparência do real, que determina a dupla 

convenção de uma extensão contínua e de observadores situados a uma mesma distância 

de sua superfície” (ibid., p.15). 

 Há, então, na escrita, uma espécie de “mistério da tela” formado a partir da 

aparição da iconografia como um signo entre o linguístico e o visual. Ela esconde o que 

lhe foi confiado, guarda em si como verdade a ilegibilidade, tornando-se iconográfica. 

 

- Ninguém sabe! Debalde, por isto, experimentei todos os 
climas da terra vasta. Durante seis anos, com a esperença de 
resolver taes gryphos, percorri os lugares em que ainda subsiste, 
em espíritos profundos, a sciencia dos deuses. [...] Gastei 
milhares de libras... Debalde! E daria quanto possúo, daria uma 
gotta de sangue por palavra a quem m’as fosse arrancando 

destes symbolos que me torturam (NETO, s/d, pp.52-53). 
 

 Esse texto é um livro presente nos aposentos de James, marcado por lírios, pelo 

tempo e por símbolos. De acordo com ele, foi encontrado ao seu lado após “renascer” 

pelas mãos de Arhat. Um livro tomado por imagem, como uma narrativa tomada por 

ícones. Escrita e imagem se entrelaçam e se tornam um. 

 A invocação de James, então, pode ser pensada para si e para além de si: como 

sujeito literário do romance e como o romance sendo sujeito de si mesmo, ele se declara 

livre das convenções da representação de um objeto com a realidade, reconhecendo a 
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impotência perante o mundo das coisas (ADORNO, 2005), com uma narrativa em crise 

com o realismo. O signo da visualidade se permeia na plasticidade das palavras, de 

forma que se prepara uma segunda linguagem, além da comunicação, linguagem da 

coisa, que é inalienável aos problemas da massa. 

 James liquida a si mesmo, assim como o narrador primeiro. A busca da narrativa 

é perdida para as cores e sensações, convergindo para uma situação antirrealista, 

demonstrando a falta de sentido do mundo, consagrando-se como uma arte “moderna” 

por encontrar prazer na dissonância e no abandono do real: 

 

O momento antirrealista do romance moderno, sua dimensão 
metafísica, amadurece em si mesmo pelo seu objeto real, uma 
sociedade em que os homens estão apartados uns dos outros e 
de si mesmos. Na transcendência estética reflete-se o 
desencantamento do mundo (ibid., p.58). 
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A AMBIVALÊNCIA DO “CHOQUE” EM A ALMA ENCANTADORA DAS RUAS,

DE JOÃO DO RIO

Tiago de Holanda Padilha Vieira (UFMG)

RESUMO: Retomando ideias de Georg Simmel, Walter Benjamin considera que o habitante da
metrópole  moderna  está  sujeito  a  um  bombardeio  de  imagens  desconexas  que  acarreta
“choques”, contra os quais busca se proteger, adptando seu sistema perceptivo e tornando-o uma
espécie de “amortecedor”. Com base em Benjamin, o presente trabalho investiga e interpreta a
presença do choque, enquanto recurso literário-político, nas crônicas de  A alma encantadora
das  ruas,  de  João  do  Rio.  Citando  trechos  desta  antologia,  intentamos  demonstrar  que  o
elemento investigado manifesta  sentido político ambivalente: por um lado, é “domado” para
reforçar  certa  divisão  hierarquizadora  do  espaço urbano  configurado nos  textos;  por  outro,
participa da proposta de uma prática espacial alternativa, que “reúne” as “partes” da cidade e,
assim, promove o encontro como meio de conhecimento mútuo. Tal prática não apenas dispensa
a referida hierarquização, como também sugere que seja enganadora, que o conhecimento do
lado “inferior”  permita  contestar  a  suposta  virtude  dos  “superiores”.  O corpo  do  narrador-
personagem, exposto  aos incômodos do contato com “estranhezas”, tensiona as “frações” da
cidade, permitindo que suas diferenças se informem entre si, sem cortes nem rechaços.

Palavras-chave: A alma encantadora das ruas. João do Rio. Choque. Walter Benjamin. Espaço.
Cidade.

Na coletânea de crônicas A alma encantadora das ruas (1908), de João do Rio, o

narrador-personagem expõe  seu  corpo  ao  impacto  do  choque –  resumidamente,  ao

sobressalto decorrente do contato com “estímulos” que lhe são inabituais. O choque,

pois, indica estranhamento em relação a espaços da cidade. Esse elemento, na obra, tem

papel político ambivalente: por um lado, “pacifica”-se para servir ao reforço da divisão

hierarquizadora proposta pela ordenação espacial dominante; por outro, contribui para

uma  prática  espacial  alternativa  à  preconizada  pelas  elites  dirigentes.  No  segundo

sentido,  os  embates  (corporais)  promovem  interrelações  entre  elementos  que,

pretensamente  apartados  e  até  opostos,  integram  uma  mesma  “ordem”.  As  tensões
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permanecem irreconciliadas, perturbadoras. O narrador não estabiliza sequer a própria

posição, mantida dispersa, incerta, sem nítida filiação social.

O  objetivo  do  presente  trabalho  é  investigar  e  interpretar,  politicamente,  a

presença do choque nessas crônicas. A noção de choque aqui considerada é apresentada

por  Walter  Benjamin  em  “Sobre  alguns  temas  em  Baudelaire”  (1939)  e,

secundariamente  para  nossos  propósitos,  em  “A  obra  de  arte  na  era  de  sua

reprodutibilidade  técnica”  (1935-1936).  A abordagem  benjaminiana  parece  retomar

concepções de Georg Simmel, razão pela qual estas serão resumidas previamente.

Na  conferência  “As  grandes  cidades  e  a  vida  do  espírito”  (1903),  Simmel

ressalta,  como  “fundamento  psicológico”  do  habitante  da  metrópole  moderna,  a

intensificação  de  sua  “vida  nervosa”  por  causa  da  rápida  e  constante  variação  das

impressões  sensíveis  (SIMMEL,  2005,  p.  577-578).  Como  reação  protetiva  a  esse

“excesso” de estímulos, sentido como ameaça, o indivíduo estaria propenso a tornar-se

blasé, tendendo a ter certa indiferença ao particular, ao peculiar, “pois do individual

originam-se relações e reações que não se deixam esgotar com o entendimento lógico”

(SIMMEL, 2005, p. 579). Essa característica é causa e efeito de uma ordenação social

pautada  em  impessoalidade,  precisão,  em  uma  “univocidade  nos  acordos  e

combinações”. Desse modo, “a técnica da vida na cidade grande não é concebível sem

que  todas  as  atividades  e  relações  mútuas  tenham sido  ordenadas  em um esquema

temporal  fixo  e  supra-subjetivo”  (SIMMEL,  2005,  p.  580).  O excesso de  estímulos

incitaria uma predisposição do indivíduo a homogeneizar o cotidiano.

Por sua vez, Walter Benjamin afirma que na cidade grande o bombardeio de

imagens desconexas resulta em  choques que o citadino busca amortecer por meio da

consciência.  No  ensaio  “Sobre  alguns  temas  em  Baudelaire”,  a  modernidade  é

caracterizada como avessa à tentativa do indivíduo de formar uma “imagem de si”, de

“se apossar de sua própria experiência” (BENJAMIN, 1994, p. 106). Permanentemente

exposto a uma série de choques e colisões, o habitante vive por reflexos e não consegue

formar sua experiência, “um eidos de vida”, ressalta Willi Bolle (1994, p. 345).

A referência central declarada por Benjamin é o texto Para além do princípio do

prazer (1921), de Sigmund Freud. Segundo Benjamin, Freud sustenta que a consciência

teria a função de agir como proteção contra a ameaça de eventuais efeitos nefastos dos
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choques  provocados  por  estímulos  diversos.  A suspensão  dessa  barreira  protetiva

poderia ter efeito traumático, permitindo que se instalasse “o agradável ou (na maior

parte dos casos) desagradável sobressalto que, segundo Freud, sanciona a ausência de

resistência ao choque” (BENJAMIN, 1994, p. 114). Na cidade moderna, a recepção dos

choques  realizada  em  estado  de  distração indicaria  uma  reestruturação  do  sistema

perceptivo em conformidade com as “violentas tensões do nosso tempo”1 (BENJAMIN,

1987, p. 194).

No livro de João do Rio,  o narrador-personagem, deliberada e atentamente –

nem indiferente nem distraído –, expõe seu corpo ao incômodo, ao susto decorrente do

contato  com  “estranhezas”.  Simmel  e  Benjamin  consideram  o  choque  um  tipo  de

sobressalto  intrínseco  à  grande cidade  moderna,  mas  aqui  essa  figura  interessa-nos,

como acima se prenunciou, enquanto recurso literário-político de função ambivalente. 

Em A alma encantadora das ruas, o espaço urbano se caracteriza como dividido,

fundamentalmente, em duas partes, uma dos pobres e outra dos ricos, apesar de haver

particularidades de regiões e bairros. Essa bipartição expressa uma redução da realidade

social  historicamente  localizada  à  qual  se  refere  o  livro,  mais  especificamente,  do

empreendimento  “regenerador”  concretizado  pelas  elites2.  O  cronista  comenta,  em

termos diretos ou indiretos, a ampla reforma executada na década de 1900 na região

central  do  Rio  de  Janeiro.  A ação  oficial  de  “modernização”,  buscando  replicar  o

“progresso”  europeu  –  especialmente,  o  parisiense  –,  demoliu  centenas  de  imóveis,

alguns dos quais funcionavam como pensões para grande parte da população pobre. A

elevação brutal dos aluguéis empurrou os habitantes de menos recursos para subúrbios e

morros. A porção mais central da cidade foi quase reservada para os “civilizados”.

Um espaço abstrato baseava as operações que moldavam e parcelavam a cidade

segundo  interesses  político-econômicos,  reforçando  a  espacialização  da  segregação

entre um centro de poder e periferias. As elites dirigentes buscaram adaptar o espaço às

novas demandas do processo de acumulação. Desejava-se desenredar os “constituintes”

1 A distração descrita por Benjamin seria uma “percepção no limiar entre consciente e inconsciente”
(BOLLE, 1994, p.  280).  Willi  Bolle aponta que Benjamin redescobriu,  entre seus contemporâneos,  a
acedia medieval e barroca: “A rotina das percepções leva a um encouraçamento emocional; e o medo de
ser vulnerável, a um fazer as pazes com os choques do cotidiano” (BOLLE, 1994, p. 122).

2  A ideia  de  redução se  inspira  em apontamentos  de  Anonio  Candido  acerca  de  Memórias  de  um
sargento de milícias, de Manuel Antonio de Almeida (CANDIDO, 1993, p. 32-33).
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da cidade, separar o que era ou poderia vir a ser “funcional” do que era “antagônico” ao

“progresso”  (os  pobres,  “atrasados”).  As  representações  subjacentes  às  reformas

urbanístico-arquitetônicas implicavam que os “esclarecidos” não se interessassem por

encontrar e conhecer os “atrasados”, senão para lhes impor o “adiantamento”.

Similarmente,  a  ordenação social-espacial  dominante configurada em  A alma

encantadora das ruas hierarquiza posições.  Majoritariamente ambientadas em espaços

(de)  pobres,  as  crônicas  mostram uma cidade  destoante  do modelo  de “civilização”

propagado pelas elites, mas esse dado não basta para que apontemos uma divergência

em relação ao ideário dominante. Em alguns casos, não apenas se escreve uma cidade

partida, mas também se assumem os valores das elites dirigentes que defendiam e, em

ampla  medida,  concretizavam  uma  ordenação  segregadora.  Em  vários  textos,

estabelece-se  uma  oposição  entre  “inferiores”,  que  deveriam  ser  controlados  e

“corrigidos”, e “civilizados”, entre o quais o narrador inclui a si mesmo.

João  do  Rio  ecoa  doutrinas  raciais  e  evolucionistas  difundidas  nos  meios

“cultivados” da época. Em “Os tatuadores”, por exemplo, o narrador, não mencionando

a escravidão oficialmente abolida havia vinte anos, considera que os negros têm índole

servil. Intriga-se com o costume de marcar a pele com símbolos do extinto império:

Esses negros explicam ingenuamente a razão das tatuagens. Na coroa
imperial  hesitam, coçam a carapinha e murmuram, num arranco de
toda a raça, num arranco mil vezes secular de servilismo inconsciente:

– Eh! Eh! Pedro II não era o dono? (RIO, 2008, p. 64)3.

Na mesma crônica,  o  narrador  informa ter  andado meses  “pelos  meios  mais

primitivos, entre os atrasados morais” (p. 67). Buscando razões para o uso da tatuagem

na “classe baixa” (p. 66), escreve: “Lombroso diz que a religião, a imitação, o ócio, a

vontade,  o espírito de corpo ou de seita,  as paixões nobres,  as paixões eróticas e  o

atavismo são as causas mantenedoras dessa usança” (p. 66). O médico Cesare Lombroso

estudava  a  suposta  natureza  biológica  do  comportamento  criminoso,  embora

reconhecesse a existência de fatores sociológicos. Propôs uma classificação de traços

físico-corporais  que  permitiriam  detectar  heranças  ancestrais  fundamentais  para  a

irrupção do crime e da loucura. A referência a Lombroso pode lançar luz sobre o fato de

personagens terem aspectos tratados como sórdidos, animalescos. Em uma carceragem,

3  As próximas transcrições da obra, também extraídas desta edição, são referidas apenas com os números
de suas respectivas páginas.
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há  como  um  panorama  sinistro  e  caótico,  –  negros  degenerados,
mulatos  com contrações  de  símios,  caras  de  velhos  solenes,  caras
torpes de gatunos, cretinos babando um riso alvar, agitados delirantes,
e mãos, mãos estranhas de delinqüentes, finas e tortas umas, grossas
algumas, moles e tenras outras, que se grudam aos varões de ferro
com o embate furioso de um vagalhão (p. 204).

Por sua vez, presidiárias têm “caras vivas de mulatinhas com olhos libidinosos

dos macacos”, “olhos amortecidos de bode em faces balofas de aguardente” (p. 227).

No entanto,  o  narrador-personagem não se  limita  a  replicar  uma perspectiva

elitista. Ao lançar seu corpo ao incômodo do contato com estranhezas da “classe baixa”,

ele  ressalta  a  necessidade  de  a  cidade  ser  conhecida  em  suas  facetas  múltiplas  e

surpreendentes4.  O  encontro  entre  grupos  sociais,  ainda  que  desarmônico,  pode  ser

mutuamente esclarecedor. Realiza-se e, ao mesmo tempo, sugere-se a possibilidade de

uma prática outra do espaço na qual as diferenças se afirmem sem cortes nem rechaços.

O corpo conhece a cidade ao cruzá-la, ao tensionar suas partes e, assim, permitir que

estas  se  informem reciprocamente.  Os  embates  espaciais  acentuam  interrelações

inelutáveis entre elementos aparentemente segregados; perturbam posições, provocam

tensões irreconciliadas, abrem questões, carências de sentido.

A proposta  do  encontro  mutuamente  esclarecedor  pressupõe  o  abandono  da

hierarquização que define “atraso” e “progresso”, “civilizado” e “primitivo”, pois que

esta estabelece que o “esclarecimento” parte de um dos polos, corretivo, em direção ao

outro, carente de correção. Nas crônicas, a prática do encontro não se limita a dispensar

a polarização; também sugere que esta seja enganadora, que o conhecimento do lado

supostamente inferior permita contestar o mérito daquele modelo de “regeneração”.

Em “Os trabalhadores de estiva”, o narrador-personagem atravessa um trecho da

baía  da  Guanabara  com o fim de  conhecer  a  rotina  do  carregamento  de  porões  de

navios. A decisão de conviver por um dia com os trabalhadores implicou a recusa da

representação destes como gente perigosa de quem se deveria manter distância:

Durante a última greve, um delegado de polícia dissera-me:

– São criaturas ferozes! Nem a tiro...

Eu via, porém, essas fisionomias resignadas à luz do sol e elas me
impressionavam de maneira bem diversa (p. 161).

4 Julia  O’Donnell  considera  que,  em  sua  produção  cronística,  João  do  Rio  mostra  “temperamento
etnográfico”, ao exercitar um “estranhamento” diante do que é observado (O’DONNELL, 2008, p. 15). 
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A desconsideração da advertência do delegado é reforçada, mais à frente, com

um gesto amigável. O toque do corpo alheio também se mostra meio de conhecimento:

Acerquei-me do primeiro, estendi-lhe a mão:

– Posso ir com vocês, para ver?

Ele estendeu a mão, mão degenerada pelo trabalho, com as falanges
recurvas e a palma calosa e partida.

– Por que não? Vai ver apenas o trabalho – fez com amarga voz.

(...) Entre os botes, dois saveiros enormes, rebocados por uma lancha,
esperavam. Metade dos trabalhadores, aos pulos, bruscamente, saltou
para os fardos. Saltei também (p. 162).

Ainda que o gesto alheio seja brusco, estranho, o narrador também salta, em uma

série de atos de aproximação. Autodefinido “civilizado” (p. 162), ele continua o diálogo,

sem a ilusão de eliminar a diferença entre espaços em choque: “pela minha face eles

compreenderam que  eu  os  deplorava.  Vagamente,  o  primeiro  falou;  outro  disse-me

qualquer coisa e eu ouvi as ideias daqueles corpos que o trabaho rebenta” (p. 164-165).

Tendo acompanhando o trabalho dos estivadores no porão de um navio durante

todo o dia, o narrador sobe ao convés para ir embora e retornar ao cais:

Subi.  Os  ferros  retiniam  sempre  a  música  sinistra.  Encostados  à
amurada,  damas  roçagando  sedas  e  cavalheiros  estrangeiros  de
smoking debochavam,  em inglês,  as  belezas  da nossa baía;  no  bar,
literalmente cheio, ao estoirar do champagne, um moço vermelho de
álcool e de calor levantava o copo dizendo:

– Saudemos o nosso caro amigo que Paris receberá...

(...) Desci, meti-me num bote, fiz dar a volta para ver mais uma vez
aquela morte lenta entre os pesos (p. 166-167).

O narrador não permanece no convés, onde se poderia esperar que mais se acomodasse.

Não tolera os “civilizados”, que ignoram os homens se arrebentando a poucos metros.

As práticas da high life são criticadas por meio do choque entre seu espaço e o outro,

“bárbaro”. A religação entre ambos se faz possível pelos passos do narrador.

Em “Sono calmo”, por sua vez, o narrador é convidado por um delegado para

visitar  estalagens  miseráveis,  em  excursão  que  inclui  um  adido  de  legação  e  um

bacharel. Por um lado, o narrador apresenta-se como membro da elite carioca e alia-se

ao poder oficial (representado pela polícia); por outro, ele estranha seus companheiros,

trata-os com ironia e desdém. Se ele se choca com o espaço da primeira hospedaria

visitada, logo em seguida se mostra inquieto com a reação de seus companheiros:
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começamos a ver o rés do chão, salas com camas enfileiradas como
nos quartéis,  tarimbas com lençóis encardidos, em que dormiam de
beiços abertos, babando, marinheiros, soldados, trabalhadores de face
barbuda.  Uns  cobriam-se  até  o  pescoço.  Outros  espapaçavam-se
completamente nus. (...) O bacharel estava varado, o adido tinha um ar
desprendido.  Não  tivesse  ele  visitado  a  miséria  de  Londres  e
principalmente  a  de  Paris!  O  delegado,  entretanto,  gozava  aquele
espetáculo (p. 177).

Ao longo da crônica, os choques ante os espaços das estalagens são entremeados

com notas desassossegadas quanto aos gestos dos acompanhantes. Entre dois extremos

da cidade, o narrador não parece firmar sua posição. O que sentir em relação àquela

gente, tratada por nomes pejorativos como “canalha”, “gado humano” (p. 179)? Esses

infelizes são parecidos conosco ou são outros para além de fronteira intransponível?

Grande  parte  desses  pobres  entes  fora  atirada  ali,  no  esconderijo
daquele covil, pela falta de fortuna. Para se livrar da polícia, dormiam
sem ar, sufocados, na mais repugnante promiscuidade. E eu, o adido, o
bacharel, o delegado amável estávamos a gozar dessa gente o doloroso
espetáculo!

–  Não  se  emocione  –  disse  o  delegado.  –  Há  por  aqui  gatunos,
assassinos, e coisas ainda mais nojentas (p. 179).

O delegado, percebendo o narrador a inclinar-se para lá da fronteira, envia uma

instrução, quase uma ordem: é assim que você, sendo um de nós, deve sentir-se quanto a

eles. O narrador, porém, não se decide.

Curvei-me,  perto  da  latrina.  Era  uma  velha  embiocada  num capuz
preto.

— Quanto pagou, minha velha?

— O que tinha, filho, o que tinha, dois tostões...

Dei-lhe  qualquer  coisa,  e  mais  íntima,  esticando  o  pescoço,  ela
indagou, trêmula:

— Por que será tudo isso? Vão levar-nos presos?

Mas  já  o  delegado  saíra  com  os  seus  convidados.  À  porta  o
encarregado esperava. Saí. (p. 180)

Contrariando  o  delegado,  o  narrador  se  comove,  aproxima-se  de  um  dos

miseráveis, forja contato mais íntimo, enquanto os outros se afastam depressa, como

espectadores já satisfeitos com um espetáculo macabro.

“Sono calmo” é uma das crônicas em que mais se evidencia que o caminhante de

A alma encantadora das ruas não se sente pertencente a qualquer parte da cidade. Não

há “univocidade nos acordos” (Simmel) entre ele e os fragmentos do espaço urbano. A
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pobreza provoca choques no corpo inadaptado, não habituado. O narrador não ajusta o

percebido (o particular, o contingente) a um quadro generalizante, procedimento que,

segundo  Julio  Ramos  (2008,  p.  156),  “condensa  e  classifica  a  heterogeneidade  e  o

perigo” e é usado na crônica latino-americana finissecular para “domesticar” a miséria. 

A  narrativa  de  “Sono  calmo”  parece  expor  possíveis  efeitos  nefastos  dos

choques. Em uma das estalagens, o desconforto do narrador aumenta à medida que a

“excursão”  sobe  as  escadas,  “afundando”-se  no  espaço.  No penúltimo piso,  “quatro

paredes impressionavam como um pesadelo” (p. 177). Segue-se para o piso derradeiro:

Havia com efeito mais um andar, mas quase não se podia lá chegar,
estando a escada cheia de corpos,  gente enfiada em trapos,  que se
estirava nos degraus, gente que se agarrava aos balaústres do corrimão
–  mulheres  receosas  da  promiscuidade,  de  saias  enrodilhadas.  Os
agentes  abriam  caminho,  acordando  a  canalha  com  a  ponta  dos
cacetes. Eu tapava o nariz. A atmosfera sufocava. Mais um pavimento
e  arrebentaríamos.  Parecia  que  todas  as  respirações  subiam,
envenenando as  escadas  e  o  cheiro,  o  fedor,  um fedor  fulminante,
impregnava-se nas nossas próprias mãos, desprendia-se das paredes,
do assoalho carcomido, do teto, dos corpos sem limpeza. Em cima,
então, era a vertigem (p. 178-179).

O grupo passa a fazer o caminho de volta: “Desci. Doíam-me as têmporas. Era

impossível o cheiro de todo aquele entulho humano” (p. 179). Sufocamento, vertigem,

dor,  sobrecarga  de  estímulos:  a  estupefação  provocada  por  choques  reduz  a

possibilidade de controle sobre a operação observatória, havendo o “desgoverno” de um

amplo engajamento corporal. O corpo é tomado pelos espaços em “derredor”; cheiros,

visões,  ruídos formam um tecido com todos os corpos.  O narrador  não observa em

segurança, como um “dentro” mirando um “fora” que deve permanecer alhures: ele se

cede para ser espalhado, atravessado, agredido.

Às vezes o corpo busca se desvencilhar. Em algumas crônicas, um movimento

de fuga ao impacto de choques é simbolizado por um “refúgio”,  ainda que breve e

precário, na “natureza”, no sol, no céu, nas estrelas, espaços não “corrompidos”. Porém,

apesar das tentativas de recompor-se, o narrador da coletânea não parece se reunir após

“despedaçado”. Talvez nem sequer se configure um “após”. O narrador não estabelece

sua posição, não para de caminhar – e o ato de caminhar tende a ser passagem por

lugares  alheios,  ausência  de um  próprio (CERTEAU, 2014).  A cidade tampouco se

unifica.  O livro ilustra a ideia benjaminiana de ser a modernidade contrária a quem
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intenta  apossar-se  de  sua  experiência  como  o  narrador  tradicional  de  sua  narração.

Como se  localizar na cidade, conjunto deslimitado de pedaços habituais e outros não

corriqueiros? Os fragmentos do Rio dirigem-se a algum “sentido”? Existe um Rio?

Na crônica  “Visões  d’ópio”,  os  parâmetros  geográficos  e  mesmo a  eventual

proposição  de  uma  “memória”  coletiva  enraizada  na  cidade  tornam-se  inócuos  no

sentido de uma virtual circunscrição do Rio de Janeiro. Acompanhado de um guia, o

narrador vai a casas onde imigrantes chineses fumam ópio. Já no começo do passeio, o

cicerone deixa claro que tais espaços não são familiares à fração da sociedade carioca à

qual o narrador se filia (conflituosamente, como vimos):

Nunca frequentou os chins das ruas da cidade velha, nunca conversou
com essas caras cor de goma que param detrás do Necrotério e são
perseguidas, a pedrada, pelos ciganos exploradores? Os senhores não
conhecem esta grande cidade que Estácio de Sá defendeu um dia dos
franceses. O Rio é o porto de mar, é cosmópolis num caleidoscópio, é
a praia com a vaza que o oceano lhe traz. (p. 103-104)

Dentro de uma das casas – “é a visão oriental das lôbregas bodegas de Xangai”

(p. 105) –, o narrador reage aos choques sentindo hostilidade para com os chineses:

Sinto náuseas e ao mesmo tempo uma neurose de crime. (...) Há na
escuridão  uma  nuvem de  fumo  e  as  bolinhas  pardas,  queimadas  à
chama das candeias, põem uma tontura na furna, dão-me a imperiosa
vontade de apertar todos aqueles pescoços nus e exangues, pescoços
viscosos de cadáver onde o veneno gota a gota dessora (p. 106).

O narrador se precipita para fora: “Arrasto o guia, fujo ao horror do quadro” (p.

106).  Na  casa  seguinte,  manifesta  perturbador  sentimento  de  desenraizamento.  A

cartografia se esfacela diante de uma inapreensível multiplicidade espacial:

Câimbras de estômago fazem-me um enorme desejo de vomitar. Só o
cheiro do veneno desnorteia. Vejo-me nas ruas de Tien-Tsin, à porta
das cagnas, perseguido pela guarda imperial, tremendo de medo; vejo-
me nas bodegas de Cingapura (...).  Oh! o veneno sutil,  lágrima do
sono, resumo do paraíso, grande Matador do Oriente! Como eu o ia
encontrar  num pardieiro  de  Cosmópolis,  estraçalhando  uns  pobres
trapos das províncias da China!

Apertei a cabeça entre as mãos, abri a boca numa ânsia.

– Vamos, ou eu morro!

O meu amigo, então, (...) atirou-se à janela, abriu-a. Uma lufada de ar
entrou,  as  lâmpadas  tremeram,  a  nuvem  de  ópio  oscilou,  fendeu,
esgueirou-se, e eu caí de bruços, a tremer diante dos chins apavorados
e nus (p. 109-110).
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O que significa estar nesse Rio de Janeiro? Quais seus contornos? É significativo

que o narrador desabe, perca os sentidos, pois que se perdem em deslimites.

Quando não pacificado, o choque tem o sentido de impedir que componentes

“estranhos” da cidade sejam instrumentalizados para o reforço de classificações prévias,

de  normatizações  elitistas  que  os  esvaziem de  potencial  crítico.  A hiperestesia  nas

crônicas de João do Rio expressa não somente um impulso mimetizante de “retratar”,

literariamente,  o  ritmo  fragmentário  da  cidade5.  O  choque,  como  recurso  político-

literário,  contrapõe-se  a  um consumo  distante  de  uma  pobreza  “exótica”.  O  corpo

caminhante  viaja  entre  o  próximo (as  elites)  e  o  distante  (a  pobreza),  reunindo-os,

fazendo com que se choquem e se tornem diferenças imanentes.

Desse modo, o narrador não goza a cidade como espetáculo, ao contrário do

flâneur observado por Charles Baudelaire (2010), Walter Benjamin e Julio Ramos. Na

produção  cronística  latino-americana  em fins  do  século  XIX,  o  ato  de  “perambular

desinteressadamente é o corolário da indútria do luxo e da moda, no interior de uma

emergente indústria do consumo” (RAMOS, 2008, p. 148). O cronista-flâneur encara a

cidade como objeto em exibição “contido atrás do vidro dos mostradores” (RAMOS,

2008, p. 148-149). Consideramos que, em sua postura contestatória, o peculiar flâneur

de A alma encantadora das ruas mereça a avaliação que Ramos devota a José Martí:

A crônica martiana não decora, não resolve as tensões da cidade; ao
contrário  –  bem ao  contrário  dos  padrões  da  prosa  estilizada  que
domina na crônica modernista – parece que a fragmentação do corpo
do outro contamina, com sua violência, o próprio espaço do discurso,
o  lugar  seguro  do  sujeito  que,  por  seu  lado,  reclama  distância
(RAMOS, 2008, p. 163).

O espaço do outro, fragmentário, ameaçador e indomesticado, é o que se lê no

seguinte trecho de “Visões d’ópio”:

em cada mesa um cachimbo grande e um corpo amarelo, nu da cintura
para cima, corpo que se levanta assustado, contorcionando os braços
moles.  Há  chins  magros,  chins  gordos,  de  cabelo  branco,  de  caras
despeladas, chins trigueiros, com a pele cor de manga, chins cor de
oca, chins com a amarelidão da cera nos círios. As lâmpadas tremem,
esticam-se na ânsia de queimar o narcótico mortal. (...) O ambiente
tem um cheiro inenarrável, os corpos movem-se como larvas de um
pesadelo e essas quinze caras estúpidas, arrancadas ao bálsamo que

5  Esse hipótese é apresentada por Flora Sussekind (1987), segundo quem João do Rio buscava mimetizar
o que se julga ser o caráter multifário, fragmentário, acelerado do Rio de Janeiro na  Belle Époque. Os
textos intentariam assimilar novas sensibilidades e aspectos das inovações técnicas.
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lhes  cicatriza  a  alma,  olham-nos  com  o  susto  covarde  de  coolies
espancados.  E todos murmuram medrosamente, com os pés nus,  as
mãos sujas (p. 105-106).

Um  dos  traços  do  flâneur  parisiense  de  meados  do  século  XIX  é  certo

descompromisso  social,  um  desejo  de  manter-se  em  posição  vacilante,  sujeito

privatizado que olha de longe,  voyeur que consome uma imagem e abandona-a para

gratificar-se com outra. O narrador de A alma encantadora das ruas não assume nítida

filiação social, mas pretende eliminar ou atenuar aquela “irresponsabilidade”. Ele busca

reencontrar certo tipo de comunidade, “reunindo” os segmentos da cidade partida. Na

cidade, tomada como instrumento de co-nascimento, o sujeito se constitui e se co-mede

no encontro com os outros6.  A “reconciliação”  da e  com a cidade significa que um

caminhante,  encontrando  outros,  possa  questionar  a  si  próprio,  instabilizar  suas

representações. Essa “utopia”, longe de ser pacificadora, restitui o encontro tenso a uma

ordenação espacial que busca evitá-lo por meio da fixação de posições segregadas.
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                                       POÉTICAS EM ESCAPE 

                                                                     Adriana Maciel (PUC-Rio) 

 

RESUMO: 

A arte como possibilidade de experiência impermanente se impõe cada vez mais. São 
poéticas instáveis, que se dão em deslocamento, muitas vezes, nos limites entre formas 
expressivas, entre linguagens. Poéticas em deslocamento não só no espaço, como também no 
tempo. Formas de habitar o tempo e o mundo. O fato do corpo, imagens e sons, como escritura, 
produzir narrativas; ou a escrita se impor como imagem; ou a fala ser transcrita como partitura; 
ou ainda, o próprio som se tornar objeto visível, abre questões sobre a maneira como estes 
deslocamentos provocam sentidos ao mesmo tempo em que se impõe como presença estranha 
real. 

John Dewey, importante crítico de arte do século XX, em Arte como experiência, fala 
da experiência estética comum e da importância de uma arte não apartada do cotidiano, já que é 
na experiência que ela realiza seus significados, no encontro.  

A arte como possibilidade de experiência impermanente se impõe cada vez mais. São 
poéticas instáveis, que se dão em deslocamento, muitas vezes, nos limites entre formas 
expressivas, entre linguagens. Poéticas em deslocamento não só no espaço, como também no 
tempo. Formas de habitar o tempo e o mundo. O fato do corpo, imagens e sons, como escritura, 
produzir narrativas; ou a escrita se impor como imagem; ou a fala ser transcrita como partitura; 
ou ainda, o próprio som se tornar objeto visível, abre questões sobre a maneira como estes 
deslocamentos provocam sentidos ao mesmo tempo em que se impõe como presença estranha 
real. 

John Dewey, importante crítico de arte do século XX, em Arte como experiência, fala 
da experiência estética comum e da importância de uma arte não apartada do cotidiano, já que é 
na experiência que ela realiza seus significados, no encontro.  

 

Palavras-chave: Valêncio Xavier. Haroldo de Campos. Escritas. Performance. 
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Arte é uma reclamação ou faça outra coisa, diz Jasper Johns na escrita 

atravessada de John Cage. É um gesto, uma força contrária.  

Um livro é um microterritório de ação. Povoação mínima, escrita, toda ela. 

Corpo estável tatuado de imagens, palavras, sons e cheiros. 

 Se não se pode mais limitar a escrita ao livro, se os corpos seguem soltos se 

inscrevendo em múltiplos e diversos meios, é imprescindível reafirmá-lo – o livro. 

Afirmar o texto que se faz com ele, nele, matéria antiga, mutante e insistente. Rastro de 

corpos e corpos intensos, pulsantes. Insistir em seu funcionamento como força 

expressiva, que, antes ou além da representação – não se trata aqui de negá-la – age 

performativamente, produzindo uma coletividade própria, uma realidade que não se 

opõe a ficção, mas que volta a ela como narrativa em dissenso, reclame. 

   É na quebra entre signo e objeto, na democratização de vozes e meios, na 

autonomia de sua heterogeneidade que muitas ficções se inscrevem. Autores brasileiros 

contemporâneos, como Haroldo de Campos e Valêncio Xavier trabalham a escrita de 

forma fragmentada, permeada por outras linguagens, nas quais fatos e fabulações se 

entrelaçam, os sentidos se dão em  copresença e  incompletude. Trabalham a escrita 

além da letra, a escrita é imagem e é som. A fragmentação atualiza o caos de 

informações atravessadas que nos alcançam em movimento. Informações incompletas, 

ruidosas, suplementares. A impossibilidade de ordem configura-a como réplica do 

mundo e essa impossibilidade, ou atividade caótica, produz pensamento. Um 

pensamento imediato, apreensão e exercício de presença, que age produzindo 

percepções potentes da realidade, capazes de voltar a ela ativamente. Dessa forma, a 

sincronicidade inventa os futuros, já presentes.  

 

Invenção 

Provocação  

Performance 

Desconformação 

Resistência 
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 Poéticas em escape. Aqui dois livros – e não dois textos – caixas verdes que se 

desdobram em conteúdos e formato múltiplos, irrefreáveis, em sentidos que não se 

estabilizam e geram forças de ação. Rremembranças da menina de rua morta nua e 

outros livros, de Valêncio Xavier; e Galáxias, de Haroldo de Campos. 

 Ambos ampliam as possibilidades de escrita ao mesmo tempo em que 

desestabilizam a linguagem. De formas diferentes, ambos atualizam e redimensionam o 

que, de maneira cada vez mais imprecisa, insistimos em chamar de literatura ou de 

literário. O pensamento, em escritas, não se desata do corpo que produz, esse corpo é, 

ele mesmo, pensamento em ação.  

              Rremembranças da menina de rua morta nua e outros livros foi lançado em 

2006. É uma caixa desordenada de combinações. Tudo é imagem – palavras, fotografias 

e desenhos se aglutinam em sete contos. Valêncio é um catador de signos, dos signos 

que nos atravessam cotidianamente com violência, sem, muitas vezes, nos darmos conta 

dela. Ele os coleta, seleciona, descontextualiza e os coloca em copresença. Seu livro é 

uma reclamação, uma ação performática, juntando em um mesmo espaço fotografias 

tiradas por ele e por outros, desenhos achados em livros diversos que não seus, notícias 

de televisão e palavras entre suas e de outros autores. Colagens que se juntam 

construindo narrativas múltiplas e singulares, impedindo o leitor de optar por uma única 

via de compreensão. O livro é um evento estético, um microterritório intensivo no qual 

o caos cotidiano se refaz, em alteração e estranhamento. Um gesto que nos devolve a 

nós mesmos, à nossa realidade complexa. A escrita se faz em fragmentos cujos sentidos 

não se fecham, eles movimentam-se em constante desorganização. Escapam. A 

proximidade entre os contos, que não se relacionam diretamente, produz um corpo 

coletivo e um espaço/tempo particular que agem sobre a percepção sensível e inteligível 

do leitor. 

              Valêncio não apenas escreveu o texto, mas pensou o livro. “Rremembranças da 

menina de rua morta nua é uma coletânea de romances gráficos”, ele escreve na ficha 

técnica do livro.   

   E o insere na grande tradição literária dos romances, ressignificando-a. 

Imagens e palavras são sinais visuais impressos em narrativas imprecisas que insistem 

em des-situar o leitor. O autor organizou as páginas, a tipologia, as alternâncias entre 

cinza, preto e branco. Há uma ordem que encena uma linearidade e um sentido, os quais 
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se desfazem a cada página seguinte. Não há, propriamente, uma representação. A 

realidade se refaz em fragmentos indiciais que na sua des/organização delimitam um 

território, desestabilizando referências e percepções cristalizadas. O que parece familiar, 

ainda que indigesto, na performance textual, escapa, deixando o leitor em suspenso, no 

silêncio – espaço em que sua subjetividade é chamada a agir em dissenso. 

             A imagem estática de um filme projetado, o reflexo inexistente de um homem 

no espelho duplica frases, acelera repetições no primeiro conto – Memórias de um 

homem invisível, também título de um filme de terror meio comédia de 1992, cuja 

sinopse faz parte do texto. O segundo conto é O barqueiro da morte – uma história 

verídica acontecida em Curitiba, capital do Paraná.  Palavras e imagens compõem a 

história do Velho que bebia pra cachorro no bar do Chico, sua Velha que morre, seu 

barco e a figurinha mais difícil das Balas Zequinha, o Zequinha viúvo, de número 130, 

única coisa que sobrou do Velho e que está estampada no livro. A realidade exposta ali, 

em seu completo absurdo, como ficção. É o absurdo que nos cerca. Mulheres em 

amores começa com a foto de duas mulheres se tocando e o texto segue contando a 

história de Maria e Felipa que se amam na Bahia em 1591. Até que são descobertas. A 

foto de um homem com a legenda “o inquisidor e suas maldades” corta o texto, e a ela 

seguem-se ilustrações medievais nas quais mulheres são torturadas com a legenda de 

cada espaço de tortura. Rremembranças da menina de rua morta nua reconta a história 

de uma menina de nove anos estuprada e assassinada em um trem fantasma na cidade de 

Diadema, São Paulo. Diferentes fontes da notícia se sobrepõem, Gil Gomes é a voz que 

costura o texto, imagens de jornais, fotos, verbete de dicionário, números, desenhos, 

fragmentos do cotidiano tomam as páginas. A crueza do que se realiza no papel nos 

torna cúmplices na construção de narrativas que seguem violentando. O assassinato do 

corpo se repete na selvageria dos signos. A linguagem age. É, também, perversa. 

Sete, o nome das coisas é, segundo o autor no subtítulo, uma historia sem 

sentido, feita de poucas palavras e fotografias de Valêncio e de J. F., a história, entre 

múltiplos sentidos que cada leitor desenhará imprecisamente, ronda, também, um 

assassinato. Fotos grandes e algumas palavras compõem um desconcerto delicado, triste 

e potente. “Sete foram as calcinhas encontradas na grama da praça que não sabemos o 

nome.” Macao é o penúltimo conto – um texto em imagens, diz o autor. Quase não há 

palavras e as que há são, em sua maioria, reproduções, como por exemplo, o trecho de 
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uma entrevista de Orson Welles sobre Uma história imortal. Macao é também um filme 

de 1988 do diretor suíço Clemens Klopfenstein, cuja sinopse está no conto. 

Eu já não matei ela antes disso? 

Coisas da noite escura fecha o livro, texto de um parágrafo em primeira pessoa 

que termina com a frase: estou morto. Nas duas páginas seguintes, a fotografia de um 

lugar árido tomado por inúmeras cruzes de madeira, um descampado cemitério, silêncio 

e solidão. O livro realiza um espaço em que a morte se repete sistematicamente.  

 – Que descuido foi esse em que viveis? A pergunta insiste em imagens e 

palavras já distantes dessas.  

– Que descuido foi esse em que viveis? 

De outro modo, o livro Galáxias, de Haroldo de Campos é também uma caixa 

de sentidos e sons, fluidos. Uma pulsão sinestésica. O poeta começa a escrever o texto 

em 1963, deixando seu trabalho com a poesia estritamente concreta. Escreve-o durante 

13 anos, termina o livro em 1976, mas sua edição final é de 1984.  A ideia inicial era 

fazer uma poesia épica, mas tornou-se, segundo o autor, um longo poema epifânico – 

uma narrativa conduzida por imagens, constantemente interrompidas. O texto escrito é 

parte do projeto livro, todo ele pensado pelo autor. Sua intenção poética é alargar as 

fronteiras da língua e isso inclui a sintaxe. Galáxias é um poema em 50 cantos. É uma 

proliferação barroca, poesia pós-utópica que trabalha na concreção, na materialidade 

dos signos, na materialidade da linguagem expandindo-a em possibilidades verbais, 

sonoras e gráficas. As imagens explodem desarticuladas de um sentido aparente. O 

poema é uma realidade em si, mais um microterritório em ação que age 

performaticamente ao exigir do leitor seu corpo presente em olhos, ouvidos, tato, 

cheiros. A língua explora sua sensualidade nos deslizes entre signos e sentidos. Os 

significados existem como deslizamento entre superfícies significantes. Mas essas 

superfícies não estão em branco, carregam também em seus corpos rastros de memória 

de significados. O poema se move, é um corpo em movimento contínuo dentro da caixa 

múltipla que é o livro.  

Haroldo rompe com o discurso linear. Não há pontuação, não há letras 

maiúsculas, cada um dos cantos preenche uma página e é o espaço que determina seu 

início e fim – ou sua leitura contínua. Os textos ocupam sempre as páginas ímpares e 
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não são justificados à direita, essa disposição refaz o movimento da linguagem, deixa os 

olhos inquietos e soltos.  

“um depois um depois um outro outro um depois um outro outro um não 

muitos”. As ideias são matérias que percorrem as palavras, em afluência. Sem 

pontuação, a sintaxe – organização rígida que domestica a linguagem – se embola. As 

funções se misturam, deixando-nos desfamiliarizados com o que nos é conhecido. 

Rolamos por entre palavras e espaços. A fala é vertiginosa, há uma profusão de imagens 

que se colocam em proximidade a outras, desconformando-as. O discurso linear se 

rompe. Não é possível segui-lo. É necessário abandoná-lo e deixar-se cair no mundo 

caleidoscópico criado pelo livro. Haroldo mistura línguas, cria neologismos, provoca o 

som das palavras em paronomásia. As imagens explodem desarticuladas de um sentido 

aparente.  

O livro se faz de 50 fragmentos, das pulsões em branco e um cd. As páginas à 

esquerda são todas brancas e dão o intervalo às palavras que seguem em jorro. “aberto 

de um livro aberto e esse aberto é o livro que ao mar reverte e o mar converte pois de 

mar se trata do mar que bate sua nata de escuma se eu lhe disser que o mar começa você 

dirá que ele cessa se eu lhe disser que ele avança você dirá que ele cansa se eu lhe disser 

que ele fala você dirá que ele cala  e tudo será o mar” . O branco é espaço inscrito, 

território/tempo no qual os efeitos sensíveis do texto se espalham – respiro, pulsação –  

impressão do vazio. E de novo o vórtice intenso que desloca o leitor e suas referências – 

rasteiras. O livro inclui o cd isto não é um livro de viagem, com a leitura de Haroldo de 

16 textos das galáxias. Os meios se duplicam, é possível escutar o movimento das 

imagens/palavras na voz do autor, seu tempo, sua respiração. Além de imagem, o texto 

é escuta. A performance, nessa caixa de provocações, implica o leitor e sua 

subjetividade na realização de sensações e sentidos em movimento, sempre em escape. 

Não aponta para uma realidade exterior objetiva, mas movimenta a capacidade da 

linguagem de criar mundos e a realiza. É a própria linguagem a realidade a que se volta 

todo o tempo no livro.  

A complexidade cotidiana e suas narrativas agem em atravessamentos, 

dissonâncias, atritos, antíteses, dissensos, há mais perguntas que respostas nas nossas 

ocupações do presente. Ela acampa a não hierarquização, o pensamento não linear, a 

ruptura de paradigmas como conformação experimental instável de micropolíticas. 
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Força de intervenção, gesto que abre possibilidades de percepção e partilha de 

diferentes realidades. A arte é a prática de um estranhamento sensível, de produção de 

espaços compartilhados temporariamente, encontro de diferenças. A arte é contingente e 

necessária. Atravessada por tempos e procedimentos diversos, não comporta mais, se é 

que em algum momento comportou, um conceito que abranja uma possível 

universalidade. Ela é um acontecimento singular que traz em si uma ideia mesma de 

arte, misturando-se ou refazendo às ideias já vivas. Não há mais possibilidade de se 

dizer isso é arte, buscando uma categoria homogeneizante. A universalidade está na 

singularidade de cada evento. O mesmo se pode dizer da literatura, que refaz a cada 

texto seu sentido e suas forças de ação. 

Fecho em espiral, com Jasper Johns:  

Uma coisa feita de outra. Uma coisa sendo usada como outra. Um objeto 

arrogante. Algo para ser dobrado, curvado ou esticado (Pele?) 
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“PISAR A TERRA”: ESPACIALIDADE TROPICAL E SUBTERRÂNEAS NA ARTE 
BRASILEIRA NOS ANOS 60/70 

 
André Luiz Masseno Viana (UZH) 

 
 
RESUMO: Através da ênfase da obra do artista plástico Hélio Oiticica na proposição de “pisar 
a terra”, pode ser entrevisto o desejo de uma grande parcela de artistas dos anos 60/70 
interessada na abordagem do “solo brasileiro”, isto é, dos eixos ético e artístico pertencentes à 
cultura em questão, porém indo mais além da superfície deste terreno ao buscar discursos 
espaciais silenciados durante o processo de construção das narrativas oficiais e, portanto, 
hegemônicas. Neste artigo, sustento que o ato de “pisar a terra” promovido por certas produções 
artístico-literárias do período se tratava de um movimento de avanço para dentro dos substratos 
socioculturais brasileiros, no intuito de chegar à condição subterrânea de uma cultura, opondo-
se por conseguinte ao discurso oficial empreendido pelo Estado vigente, marcado pela coesão e 
coerção das manifestações públicas sobre diversidade e liberdade política, cultural e social. 
Partindo destes pressupostos, entrevê-se uma arte brasileira que discute a espacialidade tropical 
brasileira como terreno composto por uma genealogia sem origem, cujos movimentos de 
construção, desmontes e deslocamentos rechaçam qualquer discurso essencialista de uma 
“identidade espacial/cultural brasileira”, por sua vez constantemente móvel, residual e impura. 
Além da instalação ambiental Tropicália e do texto-manifesto “Subterrânia” – ambos de Hélio 
Oiticica –, cito como exemplos a cenografia de Lina Bo Bardi para a peça teatral Na Selva das 
Cidades, encenada pelo Teatro Oficina (1969), para o qual foi criado um espaço cênico 
composto por restos de uma construção e que era destruído diariamente durante o espetáculo; a 
obra literária Panamérica (1967) de José Agrippino de Paula, repleta de imagens de 
fragmentação e dissolução espacial do solo em que pisam os personagens; os escritos de 
Rogério Duarte, reunidos na coletânea Tropicaos.  
 
Palavras-chave: arte brasileira; Hélio Oiticica; anos 60/70; literatura brasileira. 
 

 

“A pureza é um mito” – assim escreveu Hélio Oiticica na parte superior da parede de 

um dos Penetráveis pertencentes à instalação ambiental Tropicália (1967), cuja materialidade 

composta por elementos baratos e populares se apresenta como evocação artística a uma suposta 

espacialidade tropical, isto é, a uma condição de impermanência advinda do trânsito de diversos 

substratos sociais, históricos e culturais. Na obra de Oiticica, o visitante sai da posição de 

observador para tornar-se participante, sendo convidado a adentrar-se na instalação para 

percorrer descalço um caminho feito de areia e pedras de brita. Segundo o artista, “o ambiente 

criado era obviamente tropical, como que num fundo de uma chácara, e, o mais importante, 
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havia a sensação de que se estaria pisando a terra” (OITICICA, 2009, p. 50). De acordo com 

Hélio Oiticica, Tropicália foi a primeira tentativa consciente de impor uma imagem “brasileira” 

ao contexto das vanguardas e das manifestações da arte nacional de seu tempo (OITICICA, 

2008, p. 99). O artista investiu numa espacialidade tropical fundada na ressemantização dos 

materiais “tipicamente” nacionais ou considerados clichês de “brasilidade”, como, por exemplo, 

a folhagem verde das plantas suculentas, os papagaios e o tecido colorido de padrões florais 

(conhecidos popularmente como pano de chita). Tais materiais não são rechaçados, porém 

utilizados como elementos primordiais para acionar tanto uma mítica dos trópicos quanto a 

espacialidade tropical com seus agentes.  

A necessidade de criar um ambiente obviamente tropical surgiu juntamente com o 

desejo de que Tropicália fosse uma experiência que retomasse a sensação de pisar o solo, por 

sua vez resultante da deambulação frequente de Hélio Oiticica pela favela, que lhe oferecia a 

vivência de “estar pisando a terra” novamente (OITICICA, 2008, p. 101). Através dessa 

experiência tátil do pisar, Tropicália propõe ao público uma participação ativa, que ele seja uma 

presença importante para o funcionamento de uma obra em que a intervenção corporal é 

imprescindível para a criação de experiências e conexões com o espaço. O contato do sujeito 

com a terra surge como ponto de referência à (re)tomada da convivência intensa entre o sujeito e 

o ambiente. Pisar descalço um caminho feito de areia e pedra seria uma estratégia de 

(re)encontro sensorial com o espaço e de seu (re)conhecimento a fim de indagar de que é 

composto o solo histórico e cultural em que se pisa.  

Através da ênfase de Oiticica na proposição de “pisar a terra”, pode ser entrevisto o 

desejo de se chegar à uma condição subterrânea da cultura nacional e que irá atravessar o 

percurso do artista a partir de então, elucidando este desejo em diversos escritos pertencentes ao 

período de transição entre as décadas de 60 e 70. A subterrânea – além de ser uma alternativa 

terminológica à denominação underground, que estava bastante atrelada ao debate 

contracultural estadunidense – apresenta-se como espaço composto por substratos culturais 

historicamente silenciados ou usurpados no território nacional. Entretanto, para (re)volver essa 

camada (sub)cultural sem cair no gesto essencialista da busca de um espaço original, é 

necessário levar em conta a alteridade como um confronto imprescindível, e que pode ser 

acionado por meio da instauração de uma postura artística situada na afirmação da impureza 

enquanto condição inerente às trocas culturais. 

Vejamos, por exemplo, o texto-manifesto “Subterrânia”, redigido por Hélio Oiticica em 

Londres em 21 de setembro de 1969, e no qual argumenta que “Tropicália é o grito do Brasil 

para o mundo – subterrânea do mundo para o Brasil” (OITICICA, 1969). O texto surgiu dois 

meses após o astronauta Neil Armstrong pisar o território lunar em 20 de julho. Na versão 

manuscrita, há um desenho situado entre o título e o texto, e composto por pontilhados entre os 

quais é inserido um cabeçalho: na extrema esquerda, está o nome da cidade em que o texto foi 
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escrito e logo abaixo o nome do artista; e na extrema direita, a data de escrita do texto, seguida 

do sobrenome do artista. Os pontilhados formam o que seriam, ao mesmo tempo, sutis linhas 

horizontais que intercalam com os dados do cabeçalho acima mencionado, e um desenho que 

remete a três pequenos redemoinhos que, unidos entre si, se assemelham a uma nebulosa ou a 

um conjunto de nuvens vistas do alto. Essa imagem parece corroborar com uma das passagens 

em que Hélio Oiticica afirma: “eu sou o astronauta o Brasil é a lua cuja poeira mostrar-se-á ao 

mundo sublixo” (OITICICA, 1969). Hélio Oiticica incorpora o acontecimento da chegada do 

homem à Lua para criar uma equivalência com a sua condição de artista brasileiro morando em 

território londrino e mirando o Brasil à distância. Hélio equivale-se ao astronauta sobre um 

terreno (re)descoberto e empoeirado que, ao ser pisado, levanta partículas que se propagam pelo 

entorno. O manifesto de Hélio reivindica uma ultrapassagem de um território nebuloso e árido a 

fim de alcançar a camada subterrânea da cultura nacional, ganhando-se distância, portanto, de 

um lócus (seja este cultural, artístico ou geográfico) para então submergir afetivamente sobre 

aquele. Para atingir ao subterrâneo local, é necessário pisar a sua terra, porém sem desconsiderar 

a importância de seus estudos à distância, de confrontá-la com tantos outros registros culturais 

considerados estrangeiros, mas que, de fato, são agregados e apropriados durante as trocas 

locais.  

Ademais, há um duplo movimento nesta estratégia de pisar o terreno subterrâneo, que 

seria não somente de recuperar os substratos culturais soterrados, mas também de reconhecer a 

presença da subterrânea no próprio indivíduo (neste caso, o artista) que revolve tais territórios, 

verificável na sentença “embaixo da terra/ longe do falatório/ dentro de você” e na passagem 

“longe dos olhos – perto do coração: ou da cor da ação: debaixo da terra como rato de si 

mesmo: RATO é o que somos símbolo flama”. 

Estar “debaixo da terra como rato de si mesmo”, seria, portanto, incorporar a condição 

de um roedor de sobras, de elementos descartados e aterrados pelo tempo, tanto na esfera 

sociocultural quanto no âmbito do sujeito; em suma, chafurdar em si o que resta da cultura da 

(sub)terra. No gesto de (re)descoberta de sei e de uma cultura, é possível vislumbrar a busca de 

éticas de vida alternativas perante os padrões socialmente normativos de produção, eficiência e 

operância. 

A proposta ético-estética de Oiticica não era uma gesto isolado, porém compartilhado 

por certa parcela de artistas que, naquele período, estavam também interessados em “pisar a 

terra” para, assim, entrar em contato com uma cultura subterrânea brasileira. Eles propunham ir 

mais além da superfície das narrativas hegemônicas a fim de se aprofundar seja no resgate de 

substratos culturais silenciados ou na denúncia das práticas de silenciamento. Como alguns 

exemplos artísticos dessa abordagem, e salvaguardando suas peculiaridades, apontarei a seguir a 

colaboração entre Lina Bo Bardi e José Celso Martinez Corrêa na montagem teatral Na Selva 
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das Cidades (1969), o texto-relato “A grande porta do medo” (1968), de Rogério Duarte, e o 

livro Panamérica (1967), de José Agrippino de Paula. 

 

Lina Bo Bardi e José Celso Martinez Corrêa – Na Selva das Cidades (1969) 

A estreia em setembro de 1969 de Na Selva das Cidades, de Bertold Brecht (1923), 

marca uma ruptura no elenco do Teatro Oficina. Na montagem de José Celso Martinez Corrêa, a 

Chicago de 1912 da peça brechtiana é transposta para a São Paulo de 1968, quando o Brasil era 

regido pelo governo militar. A encenação incorporava signos visuais pertencentes à cidade 

paulistana do período, situada entre a tomada da rua pela manifestação estudantil, que faziam 

passeatas contra o regime autoritário, e a implementação do discurso visual ditatorial, que se 

promovia por meio do investimento em obras monumentais, como a construção de grandes 

viadutos (LIMA, 2007, p. 39). São Paulo estava se tornando uma metrópole afetada pela 

chegada de campesinos que, movidos pela busca de oportunidades de trabalho, se deslocavam 

para as áreas periféricas da cidade. Lina Bo Bardi resolveu criar para o palco um ringue de 

boxe, que era o cenário predominante da montagem. Além disso, acumulava-se em cena 

elementos aleatórios que, em sua maioria, eram retirados do lixo e dos restos de obras públicas 

pelas quais passava a cidade paulistana – no caso, a construção do Minhocão no Bexiga, bairro 

sede do Grupo Oficina. Conforme relatado por José Celso no texto do programa da peça teatral, 

“[..] o teatro está que é um lixo fantástico. Um caos absoluto. Não se tem por onde passar. 

Entulho, lixo, folhas, cheiro de peixe podre” (CORRÊA, 1998, p. 139). Ao optar pelo uso das 

sobras encontradas na rua, a cenógrafa trazia à cena elementos de fácil reconhecimento para a 

plateia e que lhe aproximavam à realidade circundante, gerando, segundo Evelyn Furquim 

Werneck Lima, uma crítica ao mundo do consumo (LIMA, 2007, pp. 37-8). A peça era 

constituída por 11 rounds; no fim de cada um deles, e sob o comando de José Celso, que gritava 

“quebra!”, os móveis e os adereços eram destruídos pelos atores em cima do ringue. A peça 

desenvolvia um movimento entrópico crescente, até chegar ao instante de destruição do próprio 

ringue, conforme declara o diretor: “No final, os atores estão tirando o chão do teatro e 

chegando na terra” (CORRÊA, 1998.).  

A montagem era uma aposta em novos rumos estéticos e existenciais para o Teatro 

Oficina, de uma investida em voos mais radicais tanto sobre a relação com o espaço cênico 

quanto sobre as possibilidades de novas formas de diálogo com a plateia naquele ano de 1969:1 

																																																													
1 Cabe lembrar que, desde a montagem em 1967 da peça teatral O rei da vela, de Oswald de Andrade, o 
grupo Oficina foi se direcionando a um posicionamento cada vez mais crítico acerca da instituição teatral 
e seus agentes, culminando com a montagem de Na selva das cidades, quando então surgiu uma reflexão 
arguta sobre o exercício da função artística e a transição para modelos diversos de produção e encenação 
teatrais: 

O próprio tipo de representação que estamos fazendo agora, em que repetimos 
 todas as marcações, todas as falas, está ultrapassado. Melhor seria que a 
 representação se modificasse cada vez que fosse levada. Eu gostava muito mais 
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É o fim definitivo de um certo tipo de teatro e um mergulho 
arqueológico no trabalho do Oficina: quebrar tudo, virar a mesa, 
espatifar as cucas e se preparar para destruir dez anos de “Oficina”, 
que ameaça se transformar em instituição. Quebrar tudo e se preparar 
para aceitar o desafio que é agora, e não em 1964 (CORRÊA, 1998, p. 
142).  
 

Para Zé Celso, o “mergulho arqueológico” é a oportunidade de repensar a ética do 

artista e reformular os modos de intervenção artística no contexto contemporâneo, composto por 

um âmbito cultural fragilizado devido ao acirramento das práticas censora e coercitiva, então 

respaldadas pela instauração do AI-5 no ano anterior. A ação de “quebrar tudo” configurava-se 

como estratégia de provocação ao espaço da arte como instituição e, ao mesmo tempo, como 

exercício de (auto)crítica perante o momento vigente, que estimulava o autocontrole, a 

vigilância e o auto-comedimento sobre o fazer artístico e a conduta de vida. 

 

Rogério Duarte – “A grande porta do medo” (1968) 

“A grande porta do medo” é um texto-relato de Rogério Duarte escrito em 1968, porém 

publicado somente 45 anos depois na coletânea Tropicaos (2003). O tema central é a tortura 

sofrida por ele e seu irmão, Ronaldo Duarte, após serem detidos, em 04 de abril de 1968, 

durante uma missa de sétimo dia na Candelária, Rio de Janeiro, em memória do estudante 

Edson Luís da Silva Couto.2 Rogério e Ronaldo permaneceram oito dias em poder dos militares, 

sob o peso das torturas física e psíquica.  

Em certo sentido, o texto aponta uma espacialidade subterrânea sombria, que seria 

àquela onde as práticas de tortura eram exercidas silenciosamente nas dependências dos 

equipamentos públicos, ou em imóveis alugados para tal intento, enquanto uma nação tropical 

progressista e desenvolvimentista ia sendo difundida pelo discurso nacionalista.3 Para evadir-se 

do sofrimento da tortura, o narrador Rogério tenta idealizar um espaço tropical. Contudo, essa 

idealização não consegue ser plena, já que a experiência da tortura e a presença dos discursos 

																																																																																																																																																																																			
 da Selva nos ensaios quando os móveis eram todos quebrados mesmo, quando, 
 no fim, o cenário estava destruído. Em virtude de estarmos presos a uma 
 estrutura comercial, tivemos que criar uma “embalagem” para a peça, 
tornando-a mais vendável (CORRÊA, 1998, p. 150).		

2 O estudante foi morto em 28 de março de 1968 por um tiro a queima-roupa disparado por um policial 
militar durante o protesto estudantil contra a demora no término das obras no Restaurante Calabouço, 
além do aumento dos preços de sua refeição, já que era o ponto central de alimentação dos estudantes no 
Rio e onde também funcionava o Instituto Cooperativo de Ensino. Para uma análise mais aprofundada 
sobre as relações entre o relato autobiográfico de Rogério Duarte e a experiência da tortura, cf. 
MASSENO, 2015. 
3 Rogério Duarte e seu irmão foram umas das primeiras figuras públicas a recorrer aos meios de 
comunicação de massa para declarar que foram vítimas de tortura. A declaração pública ocorreu em 14 de 
abril de 1968, resultando em uma matéria no Jornal do Brasil, no momento em que a repressão ainda não 
estava totalmente “oficializada” pelo Ato Institucional nº 5 (AI-5), outorgado somente em dezembro do 
mesmo ano durante o governo do General Costa e Silva.		
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oficiais parecem assombrar, através de uma rede imagética associativa e incontrolável, o espaço 

de um suposto refúgio nos trópicos:   

[...] sempre o sonho de uma banda militar [...]. Quero me lembrar da 
prisão e o meu cuidado viaja para a Bahia. Tenho chegar ao escuro do 
cubículo e chego ao verde praial do Brasil. Me lembro de Nando, Dedé 
Conceição e Judith. Ou erro em todas as balas em direção ao papa-
capim. Cacau Petróleo e Paulo Afonso, são riquezas da Bahia, para a 
Bahia. Governar em Juracy vamos votar. Os silogismos sempre mais 
perfeitos dos jingles das campanhas eleitorais (DUARTE, 2003, p. 33). 

 
Entrevê-se na passagem acima um espaço tropical, repleto de uma discursividade 

ufanista disseminada em propagandas políticas e empreendimentos nacionais, e que contamina 

as lembranças pessoais do narrador, sejam as mais prazerosas, sejam as indesejáveis resultantes 

da tortura. Ocorre um movimento cíclico em que as recordações pessoais acabam por retornar 

ao contexto nacional, que, por sua vez, remetem aos acontecimentos privados, e assim 

sucessivamente. Logo, “A grande porta do medo” oferece uma visão diversa da subterrânea, que 

neste caso não seria o território de uma contracultura a ser resgatada, mas sim um espaço oficial 

a ser denunciado e onde o nacionalismo exerceria a sua faceta mais sombria, de caráter opressor 

e punitivo sobre os comportamentos desviantes. No texto de Rogério Duarte, a subterrânea não 

é o espaço de vozes plurais silenciadas, mas efetivamente terreno de produção de silenciamento 

da plurivocidade, abrangendo impunemente todo o território latino-americano, dominado pelo 

silêncio forçado e impedido de reconhecer as vozes de protesto:  “O corpo de Ronaldo era 

golpeado e nós estávamos em algum ponto da América Latina” (DUARTE, 2003, p. 43). 

A partir das obras artísticas analisadas até aqui, pode-se entrever a espacialidade 

tropical composta por vários tipos de subterrâneas e muitas vezes conflitivos entre si: a 

subterrânea pode ser tanto a evocação da insurreição (contra)cultural como ato de 

reconhecimento em si de traços não conformes com o quadro social vigente; em outras 

instâncias, a subterrânea pode ser o território onde ocorrem práticas coercitivas de 

aniquilamento do sujeito. No entanto, a espacialidade tropical pode apresentar uma subterrânea 

incapturável e que se resvala de qualquer definição – como ocorre com a obra literária 

Panamérica (1967), de José Agrippino de Paula. 

 

José Agrippino de Paula – Panamérica (1967) 

O romance de José Agrippino de Paula – que tem o subtítulo de epopeia – é considerado 

um dos principais representantes do movimento tropicalista no campo literário. Na realidade, é 

sabido que Panamérica surgiu antes mesmo do tropicalismo musical; trata-se de uma obra 

literária fundamental para refletir, por exemplo, o seu impacto produzido nas canções do 

compositor Caetano Veloso, que, juntamente com Gilberto Gil, se consolidaria como um dos 

mais importantes porta-vozes da Tropicália na esfera musical. 
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A narrativa de Panamérica estabelece-se por meio de um discurso em primeira pessoa, 

proferido por um narrador multifacetado e completamente absorto no universo da cultura de 

massa estadunidense, levando-o a conviver intensamente com as estrelas míticas do cinema e do 

show business hollywoodianos. O universo narrativo é caótico e destituído de lógica no 

encadeamento dos acontecimentos, beirando a um imaginário semelhante ao produzido pelas 

experiências lisérgicas. Ao longo da narrativa, há uma menção recorrente à figura de Marilyn 

Monroe, com quem o narrador mantém relações afetivo-sexuais. Em certa passagem do 

romance, o narrador relata o momento em que um moderno carro prateado rompe o piso de 

vidro de uma plataforma sobre a qual ele e Marilyn se encontravam:  

O braço de Marilyn escorregou nas minhas mãos e ela continuou se 
desculpando de não permanecer ao meu lado, e inclinou o corpo na 
direção da escada e se desprendeu de mim e partiu veloz descendo a 
escada. O automóvel prateado e aerodinâmico mantinha a cabeça 
elevada e estava na plataforma de cima. O automóvel prateado deslizou 
da plataforma e caiu com um estrondo. Eu desviei o corpo e o 
automóvel prateado passou veloz ao meu lado. O solo de vidro fendeu 
com a queda do automóvel prateado e subiu para cima. Ao longe 
Marilyn Monroe deslizou no solo de vidro e todas as plataformas se 
fraturaram em desordem. Eu ouvi o grito de Marilyn Monroe e a queda. 
As amplas plataformas se fendiam e desabavam umas sobre as outras. O 
solo de vidro se fraturou e eu ouvi o ruído estridente de estilhaços de 
vidro se fragmentando, o solo se fechou sobre mim, e eu caí deslizando 
no solo em movimento (PAULA, 1967, p. 74). 
 

Há um chão de vidro feito em estilhaços e que parecem abrir um abismo sem fim no 

qual Marilyn e o narrador caem. Esse chão móvel, fragmentado, remete a um solo abismal que 

jamais se encerra sobre si mesmo.  

Entre as obras aqui abordadas, talvez a de Agrippino seja a menos utópica e otimista, já 

que o espaço tropical em Panamérica é formado por uma cultura oficial completamente 

alicerçada sobre os produtos culturais massivos estrangeiros, sem que haja uma referência a 

traços culturais considerados “nacionais”, ou no mínimo pertencentes a um suposto clichê da 

cultura tropical brasileira. Argumento que, no caso de Panamérica, “pisar a terra” tropical é por 

os pés sobre um solo frágil prestes a romper-se, confirmando uma subterrânea de vazio abismal, 

um buraco sem fundo por onde caem também os produtos e os estilhaços de uma cultura4 em 

um contínuo movimento de queda livre.  

Em Panamérica, a afirmação de que a pureza é um mito parece reverberar tanto na 

cultura oficial globalizada quanto na subterrânea abismal. Todavia, não é possível apreender as 

peculiaridades da impureza da subterrânea da obra de Agrippino, já que, a meu ver, Panamérica 

estaria menos interessada em demarcar as fronteiras entre pureza e impureza, entre cultura e 

																																																													
4 Com a expressão “estilhaços da cultura” me refiro ao estudo pioneiro de Evelina Hoisel sobre a obra de 
José Agrippino de Paula na década de 1980, quando Panamérica ainda não recebia o reconhecido 
interesse por parte do âmbito acadêmico nacional. Cf. HOISEL, 1980. 
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contracultura, do que ressaltar a “pisada em falso”, a queda livre sempre presente no desejo de 

(re)pousar os pés sobre a espacialidade tropical, uma queda sempre inevitável em um território 

para além de toda cultura oficializada. E para além de uma subterrânea, argumento que 

Panamérica é uma superterrânea, algo que constitui a espacialidade tropical sobre um estado de 

explosão e excesso; uma superterrânea que incorpora também o abismo da subterrânea, que faz 

as vezes de elemento desestabilizador e recorrente noinstante em que a narrativa parece sugerir 

a instauração de uma determinada ordem espacial e dos acontecimentos. 

 

Comentários finais 

A título de conclusão, argumento que, a partir de um breve panorama de determinadas 

manifestações artísticas ocorridas durante os últimos anos de 1960, o exercício crítico aqui 

proposto foi o de apontar, de modo breve e sucinto, a subterrânea como o espaço do impuro na 

cultura e história nacionais, cuja condição não essencialista é trazida à tona por meio de 

procedimentos de convivência entre os traços subterrâneo e estrangeiro – no caso de Hélio 

Oiticica, a afeição à cultura das favelas e sua permanência no território londrino sob a condição 

de “exilado”; na colaboração entre Lina Bo Bardi e Zé Celso, o estabelecimento de um diálogo 

com a peça teatral brechtiana e a apropriação do lixo da cidade paulista; em Rogério Duarte, a 

busca por uma figuração do espaço tropical por meio da ressemantização da experiência da 

tortura; em José Agrippino de Paula, a evocação às estrelas da cultura de massa estadunidense 

em prol de uma Panamérica estilhaçada. Reconhecer o solo histórico-cultural em que se pisa é 

fazer um movimento em direção a um “debaixo da terra”, porém sem descartar a apropriação 

crítica das superfícies alheias e, também, sem desconsiderar as “pisadas em falso” inevitáveis 

nessa abordagem sobre as (sub)culturas das terras do sul,5 exigindo uma recusa a qualquer 

espécie de demarcação binária e peremptória das fronteiras entre a cultura e a subcultura, entre o 

local e o global, que são bastante porosas e cambiantes. Portanto, “pisar a terra” surge como 

gesto de reconhecimento artístico das subterrâneas, para assim propor uma reflexão crítica 

acerca dos modelos de produção artístico-conceituais fomentados pela cultura vigente.  
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DO DIÁRIO À INTERNET, DA INTERNET AO LIVRO: TRANSFORMAÇÕES 

DAS ESCRITAS DE SI 

 

Daniele Ribeiro Fortuna (Unigranrio / FAPERJ) 

 
 
RESUMO: Nesta comunicação, tratamos das mudanças nas chamadas escritas de si no Brasil – 
principalmente, a escrita diarística - ocasionadas pelo surgimento da internet. Discutimos o diário 
como um discurso que constitui um corpo e reverbera uma verdade, como considera Foucault. 
Apresentamos também as principais características do diário, para, em seguida, nos debruçarmos 
sobre o surgimento da internet e dos blogs. Nesse momento, analisamos as diferenças entre o 
diário escrito e o virtual, refletindo sobre a intimidade. Com os blogs, a interação se tornou uma 
realidade, transformando até intenção da escrita. Por meio do contato dos internautas, os 
chamados blogueiros passam a saber do que seus leitores gostam e, com isso, começam mais a 
buscar atender a essas expectativas do que seus próprios interesses. A exposição do eu se torna 
mais contundente com o surgimento dos vlogs, que implicam a postagem de vídeos nos quais 
seus autores aparecem expondo suas vidas. Muitos vloggers acabam publicando livros, que se 
tornam fenômenos de venda. Assim, abordamos a transição do blog para o vlog e, 
posteriormente, para o livro. Para ilustrar, trazemos dois exemplos: a blogueira Bruna Vieira e a 
vlogger Kéfera. Por fim, analisamos brevemente estes livros, que parecem ter se tornado uma 
tendência do mercado editorial brasileiro. 
 
Palavras-chave: Diário. Blog. Vlog. Mercado Editorial 

  
Introdução 

 

“O espaço autobiográfico bem poderia começar pela casa, o lar, a morada, no 

sentido forte de morar: estar em um mundo, além de ter um abrigo, um resguardo, um 

refúgio”1. Esta frase Leonor Arfuch (2013, p. 28), em seu livro Memoria y autobiografia, 

é o ponto de partida texto que se segue. 

                                                           
1 Tradução minha: “El espacio biográfico bien podría comenzar por la casa, el hogar, la morada, em el 
sentido fuerte de morar: estar em el mundo, además de tener um cobijo, um resguardo, um refugio.” 
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Assim, o diário seria como uma casa: um lugar seguro e aconchegante para se 

resguardar das intempéries do dia a dia; um espaço de desabafo, sempre confiável e 

disponível. Compartilhar com o papel as impressões e fatos do cotidiano seria como entrar 

em um quarto só nosso, onde nos sentimos protegidos de qualquer problema. Lá também 

estão nossas memórias, “signos mnemônicos”, que nos permitem dizer: “assim, vou poder 

me lembrar” (LEJEUNE, 2014, p. 330). 

Da mesma forma que escolhemos quem vai entrar na nossa casa, também 

selecionamos o que vamos colocar no diário e apenas nós sabemos como estão 

organizadas nossas coisas – a ordem na desordem –, tanto no diário como na casa. Em 

ambos estão os rastros dos nossos corpos, as recordações de angústias e alegrias. Mas 

estamos falando do diário de papel. Seja naquele que fica guardado às sete chaves, 

trancado com um pequeno cadeado ou o que escrevemos pensando na possibilidade de 

ser lido, as folhas apresentam uma certa limitação. Ainda que venha a ser publicado, 

talvez seu público não seja muito extenso. Assim, nossas impressões da vida serão 

compartilhadas com poucos. 

Atualmente, existem outros tipos de diários, que são compartilhados na internet 

em blogs – conteúdo impresso disponível na Internet, em diferentes tipos de site – e em 

vlogs – vídeos postados na internet, geralmente, no canal YouTube. São diários lidos e / 

ou assistidos por milhões de pessoas, as quais têm a possibilidade de comentar os 

chamados posts, que são os textos ou vídeos disponibilizados nesses espaços virtuais. 

Quando um canal tem muitas visualizações, esse sucesso acaba se refletindo em 

outras mídias e redes sociais. Muitos YouTubers2 publicam livros que se tornam 

verdadeiros fenômenos de venda. Blogs e vlogs podem, de fato, ser considerados diários? 

Alguns deles acabam resultando em livros no Brasil. Como são esses livros? Novos 

diários? Antes de respondermos a essas questões e apresentarmos exemplos de blogs e 

vlogs que se transformaram em livros no mercado editorial brasileiro, faremos uma 

reflexão sobre a escrita de si, com ênfase no diário. 

 

O diário ou um cantinho para chamar de meu 

 

 De acordo com Foucault (1992, p. 143), “o papel da escrita é constituir, com tudo 

o que a leitura constituiu, um ‘corpo’”. E este corpo, continua Foucault,  seria o “próprio 

                                                           
2 Youtubers são as pessoas que gravam vídeos no youtube 

1173

MUSEU1076
Pencil



3 
 

corpo daquele que, ao transcrever as suas leituras, se apossou delas e fez a sua a respectiva 

verdade: a escrita transforma a coisa vista ou ouvida em ‘forças de sangue’.”3 

Com isso, a linguagem passa a ser constitutiva do sujeito, e o discurso formulado 

a partir dela pode reverberar a realidade – pelo menos, a realidade do indivíduo que se 

expõe nas páginas de seu texto. Dessa forma, a experiência se concretiza por meio de sua 

relação com o discurso. É por meio do discurso ainda que o sujeito expõe suas emoções. 

Por isso, escrever é fundamental para quem utiliza o discurso para compartilhar com o 

diário – e seu(s) leitor(es) – suas experiências e sensações. 

 Assim, escrever transforma-se em uma necessidade para o narrador do texto. 

Conforme afirma Loureiro (1991, p. 3), “a linguagem não pode ser reduzida a mero 

instrumento nas mãos do escritor, já que seu caráter de mediador entre o sujeito e o texto 

e entre este e o leitor nos obriga a refletir sobre de que modo e em que medida a linguagem 

não apenas serve ao sujeito, mas também o constitui como tal.”4  

 Para Lejeune (2014, p. 327), no diário “nenhuma forma é imposta, nenhum 

conteúdo é obrigatório”. Porém, apresenta algumas características que o autor acredita 

serem constitutivas do gênero: descontínuo, lacunar, redundante e repetitivo, e que, em 

geral, termina de forma abrupta e inesperada. Segundo o pesquisador francês, não há uma 

preocupação com o formato da escrita. O que importa é contar para permanecer. O diário 

é, então, “uma garantia de continuidade” (LEJEUNE, 2014, p. 337), uma passagem para 

aquele quartinho da nossa casa, onde guardamos nossas lembranças e onde, se permitido 

for, outros podem entrar para ver o que estamos fazendo lá dentro. Assim como só entra 

em nossas casas quem é convidado, no diário revelamos apenas o que nos interessa. Mas 

e quando perdemos a chave e as portas estão escancaradas para quem quiser penetrar?  

 

Do Blog ao Vlog: as escritas não tão íntimas de si 

 

 “O diário está longe de ser o espelho da feiticeira, ele é, na verdade, um filtro”. 

Esta frase de Lejeune (2014, p. 342) nos mostra que, no diário – ao menos, no diário cujo 

autor escreve com a intenção de ser lido -, não são compartilhados exatamente segredos, 

mas somente o que o diarista deseja que os leitores saibam. 

                                                           
3 Grifo do autor 
4 Tradução minha. No original: “(...) el lenguaje no puede reducirse a mero instrumento en manos Del 
escritor sino que su carácter de mediador entre sujeto y texto y entre este y lector nos obliga a plantearnos 
en qué modo y medida el lenguaje no simplemente sirve al sujeto sino que lo consituye como tal (...)” 
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 Na verdade, o diário é uma tentativa de apreensão de um tempo em movimento, 

que ficará registrado para sempre. Uma garrafa lançada ao mar (LEJEUNE, 2014), para 

que qualquer um a pegue, a abra e veja o que tem dentro. Esta imagem nos remete a uma 

visão romântica de alguém que, ao caminhar sem compromisso pela praia, depara com o 

objeto e, curioso, procura desvendar seu conteúdo. Lê suas páginas gastas pelo tempo e 

imagina uma vida que ficou presa a um fragmento de tempo. Hoje, com a internet, esta 

garrafa se transformou em um tonel gigante em que todos podem mergulhar. Basta um 

clique e a vida de milhões de pessoas está disponível para quem quiser ver. 

 De acordo com Schittine, (2004), os primeiros blogs começaram a surgir no Brasil 

por volta dos anos 2000. Segundo a autora, a expressão ‘blog’ é uma contração das 

palavras web (internet) e log (diário de bordo) e, a princípio, tinha uma conotação de 

diário íntimo, pois era onde muitos internautas tratavam de questões pessoais. 

 Mas como permanecer ‘íntimo’ em uma mídia que é acessada por milhares, senão 

milhões de pessoas, o tempo todo? Para Lejeune (2014), o fato de o escritor poder manter-

se distante dos seus leitores, faz com ele se sinta livre para escrever o que quiser. Embora 

pareça contraditório, trata-se de uma privacidade dentro da rede. 

 O diarista sabe que será lido, mas isso não representa um incômodo, já que os 

leitores são desconhecidos. Por mais que eles venham a interagir, comentando as 

inserções do diário – ou posts -, dificilmente, haverá um convívio pessoal. Lejeune 

considera que “o distanciamento benéfico permite que pessoas que sofrem, desgostosas 

com sua escrita ou bloqueadas no silêncio, encontrem um caminho em direção a si” 

(LEJEUNE, 2014, p. 378) 

 Mas por que trocar o papel pela internet? Atualmente, a resposta a essa pergunta 

parece óbvia. O computador e a web fazem parte do nosso dia-a-dia de uma maneira antes 

impensável. Mas, nos anos 2000, quando os blogs começaram a surgir no Brasil ainda 

não era assim. Naquele momento, a ideia da interatividade em um diário era totalmente 

nova e instigante. Ao mesmo tempo, os leitores eram pessoas distantes que, como 

afirmamos anteriormente, poderiam comentar sem travar um relacionamento íntimo com 

o escritor: “A escolha de um confidente na internet ultrapassa a segurança das instituições 

ou dos grandes amigos, é um novo interlocutor, estranho ao autor, mas que estabelece 

uma nova relação com ele” (SCHITTINE, 2004, p. 20) 

 E essa relação se dá por interesses comuns. Há uma identificação de ambas as 

partes: o leitor acompanha o blog porque se identifica e se espelha no escritor, e o escritor, 

por sua vez, a partir dos comentários do leitor, passa a se identificar com ele também. 
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Para Lejeune (2014, p. 394), “as pessoas escrevem porque as coisas vão mal, mas também 

porque gostam de escrever. E leem para se comparar”. Em uma relação de constante 

interação, ao perceber quais são os interesses de seus leitores, o escritor começa, então, a 

abordar assuntos que os agradam. 

 Outra característica apontada por Lejeune (2014) é que a escrita na internet 

permite corrigir o texto sem deixar vestígios, o que por si só, de certa forma, desvirtua a 

ideia original do diário: uma escrita imediata, à qual, no máximo, o diarista acrescenta 

comentários no canto do papel. Por outro lado, implica certa privacidade, no sentido de 

que não há pistas sobre o autor – as marcas no papel, fotos deixadas ao acaso etc. 

 Nesse caso, Lejeune está se referindo aos blogs. No que diz respeito aos vlogs, 

falar sobre privacidade ainda é mais paradoxal, já que, todos os dias, um número 

gigantesco de pessoas expõe seu cotidiano, principalmente no YouTube. Paula Sibilia 

(2008) problematiza a questão da privacidade na web, referindo-se a uma ‘intimidade 

inventada’: as vidas expostas na tela seriam autoficções? Como a própria autora afirma, 

é uma pergunta sem resposta definida. Mas parece aí haver uma contradição – um desejo 

de exposição aliado a uma privatização do espaço público.  

 Os diaristas da atualidade expõem sua intimidade em uma tela de computador ou 

de celular, mas é uma relação quase sempre mediada por um aparato. Quando acontece 

de se encontrarem com seus leitores ou espectadores, muitas vezes, recebem tratamento 

de celebridade. Em geral, não há um contato e uma interação pessoal dos autores com 

seus leitores. 

 Os internautas são seguidores de blogs e vlogs como acompanhavam – ou ainda 

acompanham - as novelas da televisão. A diferença é que agora se trata da vida de pessoas 

comuns, que relatam seu dia a dia. Pode ser que a intimidade, como ponderou Sibilia 

(2008), seja inventada, mas isso não é realmente relevante e por três motivos: o que 

importa é poder acompanhar diariamente a vida daquela pessoa; a possibilidade de 

interação e resposta torna ainda mais interessante ler / assistir (a)o blog / vlog; o pacto 

autobiográfico proposto por Lejeune (2014) também pode ser aplicado neste caso. 

 Segundo Sibilia (2008, p. 49), atualmente, os relatos autobiográficos seguem o 

modelo das narrativas audiovisuais: “(...) gestos cotidianos mais insignificantes revelam 

certo parentesco com as cenas dos videoclipes e das publicidades”. Por isso, ao acreditar 

que não se trata de ficção, os jovens espectadores preferem assistir à novela da vida real 

dos vlogs postados no YouTube. Além disso, sentem-se importantes quando fazem 

comentários e recebem algum tipo de retorno. 
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 No que diz respeito ao pacto autobiográfico, Sibilia (2008) considera que os 

internautas que acompanham os vlogs e blogs, de antemão, se propõem a acreditar que o 

que está sendo dito corresponde à verdade e que as identidades do autor, do protagonista 

e do narrador do texto são as mesmas. 

 Há, entretanto, uma questão ainda pouco abordada, pois é bastante recente: os 

vlogs como produtos mercadológicos – entre eles, livros. Trata-se de refletirmos sobre o 

caminho inverso. Começamos analisando o diário de papel, para em seguida, refletir sobre 

uma suposta versão desse diário na internet. Agora desejamos abordar blogs e vlogs que 

se tornam livros no Brasil. 

 

Blogs e Vlogs: da internet ao mercado editorial brasileiro 

 

Segundo a revista Exame, em matéria publicada em 17 de janeiro de 2016, 

pesquisa feita pela empresa de tecnologia Technorati constatou que existem no mundo 

aproximadamente 200 milhões de blogs e cerca de 10 milhões são atualizados pelo menos 

uma vez a cada 180 dias. O Brasil é o quarto país com maior número de blogs, perdendo 

somente para EUA, Reino Unido e Japão. Já o Youtube foi lançado em 2005 e, no 

momento, é o maior canal de compartilhamento de vídeos do mundo. Tornou-se uma 

oportunidade de negócios para várias pessoas no mundo inteiro. O faturamento no 

YouTube se dá, geralmente, em função dos anúncios vinculados aos vídeos que aparecem 

sobre estes ou antes de começarem. O YouTube controla cada visualização, e o vlogger 

só recebe dinheiro se houver algum tipo de interação com o vídeo: quando o internauta 

clica sobre ele ou assiste a todo o seu conteúdo. 

 Blogs e vlogs são espaços de informação que influenciam milhões de pessoas no 

mundo todo, de muitas maneiras: comportamento, ideologia, consumo, hábitos etc. E foi 

nesses espaços que o mercado editorial encontrou uma forma de driblar a crise pela qual 

passa a economia brasileira atualmente, apostando, principalmente, no público jovem. De 

acordo com matéria publicada no Portal PucRio Digital, dos dez livros mais vendidos no 

Brasil em 2015, quatro são de jovens influentes da internet. 

 Uma dessas jovens é Bruna Vieira, de 22 anos. Em 2008, Bruna criou o blog 

“Depois dos 15”. A princípio, o objetivo era desabafar e superar uma desilusão amorosa. 

O blog se tornou um sucesso, tendo recebido até hoje, mais de 130 milhões de acessos. 

Posteriormente, transformou-se em canal do YouTube e em livro. 
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 Ao acessar o blog, é possível perceber mudanças drásticas ao longo dos anos. Os 

assuntos abordados foram divididos em mais de vinte categorias, que incluem desde 

compras, look do dia, beleza a textos de amor, decoração e design. Como o nosso tema é 

diário, e uma das características do gênero é a descrição do dia-a-dia, escolhemos a 

categoria ‘rotina’ para analisar. 

 Acessamos o blog no dia 12 de abril de 2016. O último post da categoria rotina 

foi no dia 22 de fevereiro do mesmo ano, cujo título é: “Lançamento da linha cultive seus 

sonhos no Rio”. Nele, Bruna Vieira, fala sobre o lançamento de uma linha de produtos 

em parceria com a marca ‘Uatt’. O texto tem apenas dois parágrafos curtos, nos quais a 

autora descreve sua felicidade de viajar nos fins de semana para fazer o lançamento da 

marca em vários estados diferentes. Diz também que tem compartilhado tudo no 

Instagram5 e que os produtos estão à venda no site da marca. É um texto sem erros 

gramaticais e com um tom um tanto institucional. Bruna aparece sozinha e junto com seus 

fãs em fotos produzidas pela fotógrafa do blog. Há imagens também dos produtos e dos 

fãs. Uma das fotos parece ser de uma fila de fãs. 

 Decidimos, então, acessar o primeiro post desta categoria, que aparece na 41ª 

página. Não é possível saber a data exata, mas, pelos comentários dos leitores, tem, no 

mínimo, cinco anos. Trata-se de um texto também curto, praticamente sem pontuação. 

São as impressões de uma adolescente sobre o domingo. Transcrevemos aqui as duas 

primeiras frases exatamente como estão disponíveis na internet: “Ai como eu odeio 

domingo essa hora é pessimo lembrar que amanha começa tudo de novo. e pra varias eu 

não descansei o quanto precisava nesse final de semana, vai Bruna dormindo na aula de 

novo, mas vamos a parte cool, a pergunta que eu deixo para vocês pensarem é… vocês 

acreditam que meninos podem mudar?”6 (VIEIRA, 2016). A autora diz ainda que os 

meninos não valem uma lágrima ‘siquer’ e que quem vive de passado é ‘muzeu’. A foto 

que acompanha o texto não parece ter sido feita por fotógrafo profissional. 

 É possível perceber na escrita de Bruna Vieira características da oralidade, uma 

das marcas do texto na internet. Bruna usa no texto, por exemplo, a expressão ‘eita’. Não 

há preocupação com coesão ou coerência. A autora parece apenas querer compartilhar 

impressões sobre o seu dia e sobre o amor. 

 Nos posts seguintes, na mesma página, Bruna fala sobre angústia, sofrimento, 

amor não correspondido... São textos que apresentam muito em comum com a escrita 

                                                           
5 Instagram é uma rede social de compartilhamento de fotos 
6 Grifos da autora.  

1178

MUSEU1076
Pencil



8 
 

diarística: neles, a autora pretende desabafar, conhecer-se, sobreviver e resistir às 

intempéries da adolescência. 

 Em 2011, três anos depois da estreia do blog, este se tornou parceiro da revista 

Capricho. No ano seguinte, Bruna Vieira publicou seu primeiro livro, cujo título é o 

mesmo do blog. Em 2013, mais um livro foi publicado. Juntas, as duas obras venderam 

mais de 60 mil exemplares. Posteriormente, Bruna Vieira publicou mais quatro livros. 

 Depois dos quinze – quando tudo começou a mudar é menos um diário do que um 

livro de crônicas. É uma coletânea de textos, em sua maioria, de duas ou três páginas, nos 

quais a autora conta fatos do seu cotidiano, mas principalmente divaga sobre o amor.  

O primeiro texto, “O começo”, dá o tom do restante da obra. Nele, a autora afirma: 

“Transformar sentimentos em palavras foi a única maneira que encontrei de desabafar e 

escapar sutilmente para uma realidade inventada onde as pessoas – e os personagens – 

não me julgavam ou diziam como eu deveria sentir” (VIEIRA, 2015, p. 15). Neste trecho, 

é possível perceber as semelhanças com a escrita diarística: o desabafo e a escrita como 

lugar seguro. Entretanto, na linha seguinte a autora muda o estilo: “Vocês vão dizer que 

aos quinze aos nós ainda não sabemos nada da vida”. (VIEIRA, 2015, p. 15) Já não se 

trata mais de desabafar ou refugiar-se na escrita, mas sim de dividir com o leitor suas 

experiências e pensamentos. 

Embora o diário implique a presença de um leitor, seu autor é totalmente 

autocentrado. Ele talvez espere que alguém leia suas palavras, mas o que importa é poder 

escrever. O foco está em si mesmo e no texto, nunca no leitor. 

Ao contrário, as crônicas e contos de Bruna Vieira parecem ter um público-alvo 

definido: as adolescentes, que, como ela, procuram amores na internet e, não raramente, 

se decepcionam. Embora, em “Coisas que ele já deveria saber”, ela dê conselhos aos 

rapazes, seus textos abordam basicamente o universo feminino.  

Outra característica é a constante referência a esse objeto de amor: “Estou de salto. 

Passei maquiagem e até coloquei aquele vestido que você elogiou uma vez”. (VIEIRA, 

2015, p. 19). Em vários textos, Bruna escreve como se estivesse falando com esse 

interlocutor.  

Decepções amorosas, insegurança, amores não correspondidos, sonhos são alguns 

dos temas abordados. Entretanto, sempre de maneira um tanto ingênua e um pouco 

simplista. Frases como “O amor torna a indiferença impossível” (VIEIRA, 2015, p. 45) 

marcam todos os textos, que, como afirmamos anteriormente, parecem se dirigir às 

adolescentes. Nesse sentido, parece haver no próprio formato do livro uma preocupação 
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com o design apropriado ao público-alvo a que se destina. A obra apresenta em sua capa 

gaivotas em relevo, que também estão presentes no miolo do livro, após a dedicatória. A 

presença desse elemento é uma marca da autora, que tem em seu antebraço gaivotas 

tatuadas. 

Há também um caderno de fotos coloridas e bem produzidas, com frases da autora. 

Neste caderno, está uma imagem da tatuagem de Bruna. As três páginas finais do livro 

apresentam elementos próprios do público adolescente e da internet: uma lista de música 

que sugere o que o leitor deve ouvir enquanto estiver lendo o livro, um código QR7 e um 

texto indicando uma hashtag8 para opinar sobre o livro. A lista de músicas inclui, em sua 

grande maioria, músicas de cantores de grupos americanos. O código QR direciona o 

leitor para o site do livro, que apresenta informações sobre a obra, a autora, vídeos com 

depoimentos dela, além de textos extras, não disponíveis no livro. O texto final informa 

a hashtag #livrodepoisdoisquinze, para que o leitor dê sua opinião sobre o livro e 

compartilhe com outros leitores seus trechos preferidos. 

Outro livro que apresenta vários pontos de contato com a internet é Muito mais 

que 5inco minutos, de Kéfera Buchmann. Antes de nos atermos à obra, cabe conhecer sua 

autora um pouco melhor. Assim como Bruna Vieira, Kéfera é bastante conhecida na 

internet. Desde 2011, tem um canal no YouTube, que se chama 5inco minutos. 

O canal começou de maneira totalmente despretensiosa. Em julho de 2010, Kéfera 

resolveu postar um vídeo no YouTube sobre a vuvuzela9. A vlogger conta em seu livro 

que acompanhava o YouTube e tinha vontade de fazer vídeos caseiros, mas se sentia 

envergonhada. Quando percebeu que vídeos que ela considerava ruins podiam ter um 

número grande de visualizações, resolveu tentar. Não sabia bem o que falar, até que veio 

a ideia de gravar alguma coisa sobre a vuvuzela. Como o material tinha cinco minutos, 

ela decidiu que este seria o nome do seu canal. No mesmo dia em foi postado, o vídeo 

teve trezentas visualizações. No dia seguinte, seiscentas e, uma semana depois, 12 mil. 

Em abril de 2016, o canal de Kéfera tem mais de oito milhões de inscritos, um verdadeiro 

                                                           
7 O código QR (ou Quick Response Code) é utilizado para direcionar o usuário a um site. Ao focar no 
código com a câmera do celular, esta apresenta a opção de direcionar o usuário para o site do produto, no 
qual haverá informações complementares. 
8 Tags são palavras-chave (relevantes) ou termos associados a uma informação, tópico ou discussão que 
se deseja indexar de forma explícita no aplicativo Twitter, e também adicionado ao Facebook, Google+ 
e/ou Instagram. (Wikipedia, 2016) 
9 Uma espécie de instrumento cilíndrico, muito utilizado pelos torcedores de jogos de futebol na copa do 
mundo de 2010 
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fenômeno da internet. Além disso, Kéfera tem seguidores em outras redes sociais, como 

Facebook e Instagram, totalizando 13 milhões de pessoas. 

Os vídeos de Kéfera são sobre os mais variados assuntos. Ela dá conselhos sobre 

a virgindade, por exemplo, fala sobre o primeiro encontro com o namorado, encena 

pequenos sketches sobre as mais diferentes situações, conta sobre sua carreira de atriz, 

mostra a intimidade de sua casa etc. Em suas falas, usa bastante palavrões e narra 

situações escatológicas, como o dia em que foi se depilar, e a depiladora, após reconhecê-

la, pediu para guardar os pelos pubianos. 

A todo momento, também, Kéfera convida seus espectadores a interagirem com 

os vídeos. O número de comentários é sempre imenso, revelando a grande audiência do 

canal. Cada vez mais, as pessoas parecem estar interessadas na vida real, na intimidade 

de YouTubers, que têm um cotidiano comum, mas que passam a se tornar celebridades. 

Kéfera publicou seu livro pelo selo “Paralela”, da Companhia das Letras, uma das 

maiores e mais importantes editoras do Brasil. O lançamento aconteceu na Bienal de 

2015, no Rio de Janeiro. Muito mais que 5inco minutos encabeçou a lista dos mais 

vendidos no evento. A tiragem inicial foi de 75 mil exemplares, uma cifra astronômica 

para o mercado editorial brasileiro. 

É possível perceber na diagramação do livro uma preocupação ainda maior com 

o design e a participação do leitor do que na obra de Bruna Vieira. O livro apresenta fotos 

e páginas em que o vermelho predomina, o que revela o investimento na sua estruturação. 

Um livro totalmente preto e branco é muito menos dispendioso do que um livro que 

apresenta cores em seu miolo. 

O tom do texto é o mesmo do blog: uma mistura de humor, autoironia, conselhos 

para adolescentes, muitos palavrões e escatologia. Logo na introdução, Kéfera avisa ao 

leitor que ele não espere nenhuma história revolucionária, pois ela não passa de uma 

garota de 22 anos que ainda não fez nada de relevante. Diz que só escreveu o livro, pois 

“existem pessoas no mundo (umas três, maios ou menos) que têm vontade de saber um 

pouco mais sobre a minha história de vida. Porque, sem querer, eu acabei inspirando 

algumas meninas e meninos” (BUCHMAN, 2015, p. 23). A história envolvendo as 

sessões de depilação de Kéfera também é repetida no livro. 

Podemos perceber também a influência da linguagem oral no texto, assim como 

no livro de Bruna Vieira. Em muitos momentos, parece que Kéfera está dialogando com 

um leitor próximo. Trata-se de um diálogo constante, não apenas na maneira de se referir 

a ele, mas também pela linguagem do texto e seu conteúdo. A escritora conta sua história 
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de vida: uma menina gordinha, que sofria bullying na escola, e tinha amores platônicos. 

Assim como Bruna, revela que o príncipe encantado não existe, e que é preciso se 

valorizar e estar atenta sempre à própria autoestima. 

O miolo do livro apresenta uma sequência de fotos em preto e branco de Kéfera 

com um figurino que parece uma mistura de fada madrinha e princesa. É um vestido de 

estilo romântico. Ela tem uma coroa na cabeça e segura uma espécie de varinha mágica. 

Somente a coroa e a varinha são coloridas de vermelho. A sequência mostra a autora 

levantando o dedo da mão do meio e, quando ele está totalmente em riste, aparece um 

grande sorriso no seu rosto. Ao final, há fotos da autora quando criança. 

Basicamente, o livro conta a história de Kéfera: como ela era na infância e como 

se tornou uma celebridade na internet. É dividido em capítulos, nos quais ela alterna sua 

breve trajetória com casos que ela considera engraçados ou que marcaram sua vida, como 

o seu primeiro amor. É uma narrativa descompromissada. Mais livro para ser consumido 

rapidamente, sem necessidade de análises profundas, problematizações, interpretações ou 

comparações. É ler e deixar-se entreter. 

 

Considerações finais 

 

 Cada vez mais, o YouTube torna-se uma mídia a que assistem milhões de pessoas 

de todas as idades. Pessoas de todas as idades também participam desta mídia, postando 

vídeos. Desde donas de casa – que gravam vídeos de faxina – até filósofos participam do 

YouTube. Quando se trata da juventude, o apelo desta mídia parece ser maior, até porque 

os jovens assistem e gravam vídeos por meio de seus celulares. Através deles também 

participam de suas diversificadas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat 

etc. 

 E como ficam o livro e a escrita nesse cenário? Eles se adaptaram e têm se tornado 

uma extensão dessa imensa e infinita rede que é a internet. As celebridades da vida real 

gravam vídeos contando seu dia a dia nos mínimos detalhes, e esse conteúdo passa a se 

tornar alvo do mercado editorial. 

 É uma espécie de escrita de si midiática, ao vivo e a cores, que depois se 

transforma em um livro, um produto de consumo rápido e descompromissado. Uma 

leitura em fragmentos, como fragmentos de vida são os vídeos compartilhados na internet. 

A interação é também outra marca desse tipo de mídia: o espectador interage com o vídeo, 

compra o livro e, em seguida, coloca na internet suas impressões sobre o que leu, para 
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que outras milhares, milhões de pessoas também dialoguem, em um turbilhão de 

informações. 

Assim, a fragmentação se reproduz infinitamente, fazendo com que a vida desses 

youtubers e seus seguidores seja um caleidoscópio de cores, imagens, sons, rostos e vozes. 

A fragmentação e instanteneidade do diário estão lá, mas são vidas que se interconectam. 

Parece não haver mais espaço para o indivíduo contar unicamente a sua experiência, já 

que esta talvez não exista sem a participação das dezenas ou centenas ou milhares de 

pessoas que leem seu blog ou assistem ao seu vlog. 
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TAMARA KAMENSZAIN: DIAGNOSTICAR COM METÁFORAS  

Diana Klinger (UFF, Faperj, Cnpq) 

  

RESUMO: 

O trabalho propõe uma leitura do último livro da Tamara Kamenzsain, O livro dos divanes, a 
partir da ideia de “inspiração”, em cruzamento com o discurso psicanalítico. Se o estado de 
"inspiração" ou “entusiasmo” (como concebido por Platão no Ion) está ligado a um estar 
“possesso” ou “fora de si”, isto é, se a inspiração é pensada não como uma iluminação interior e 
sim como uma “incorporação" de algo que vem de fora, é interessante observar no livro de 
Tamara Kamenzsain, como se desenvolve um paralelo entre a psicanálise  e a poesia como 
discursos que, ao mesmo tempo, “inspiram” e “curam”.  "Me resigno a no dejarme inspirar”, 
"Curarse del asma, de no poder inspirar(se) fue una ilusión”, dizem alguns versos. Essa 
inspiração tem a ver com uma escuta, com a troca que acontece no divã psicanalítico. A escuta 
analítica contorna um silêncio, um não dito, um tabú que é frequente na poesia de Kamenzsain. 
Neste último livro, a história pessoal e familiar vai se entretecendo com a história de uma 
geração marcada tanto pela psicanálise quanto pelos silêncios e tabus que a História lhe impôs. 

PALAVRAS CHAVE: poesia. inspiração. psicanálise.  

Há dois grandes tabus na poesia moderna e contemporânea: o tabu da inspiração 

e o tabú do confessional: 1) a poesia não é produto de uma inspiração, ela é qualquer 

outra coisa menos isto. Ela é resultado de um trabalho minucioso com a linguagem, 

diria um, digamos, Mallarmé. 2) a poesia não é expressão  uma interioridade. Ela jamais 

é uma confissão. É manifestação de uma exterioridade que puxa o sujeito para fora de 

si, diria, digamos, um Blanchot.    1

 Quase todos os poetas modernistas brasileiros escrevem poemas que se chamam “Confissão"  e no 1

entanto nada se confessa nesses poemas. (Ver, por exemplo, os poemas de Bandeira, de Drummond, ou de 
Mário Quintana). 
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 O ultimo livro de Tamara Kamenzsain, O livro dos divãs (2015), surpreende por 

colocar a poesia na encruzilhada desse duplo tabu: tudo acontece no divã psicanalítico, 

onde se recebe a inspiração para a poesia e onde poesia se torna confissão.  Trata-se de 

um único poema longo, narrativo, como é o estilo dos últimos livros de Tamara, 

dividido em capítulos, o que o aproxima da ideia de romance. E lembremos que a sua 

obra reunida, publicada pouco tempo antes, se intitula La novela de la poesia (2012), e 

que a palavra "novela" em espanhol significa "romance" mas também está associada à 

novela familiar, no sentido que dá a psicanálise, de que cada um cria a sua própria 

novela familiar. Kamenszain organiza sua obra poética como uma grande novela, como 

uma narrativa pessoal, cheia de nomes próprios: dos nomes das pessoas da familia e dos 

amigos. Nos seus livros há algumas questões centrais que retornam uma e outra vez: a 

família é uma delas, mas também a questão judaica, e o exílio político que ela própria 

viveu durante a ditadura, que muitas vezes vem associado à diáspora judaica. Então, se 

sua poesia se aproxima à novela (ao romance) não é pelo que há nela de montagem de 

uma ficção com persongens, mas porque ela tem a ver com a anotação do real, do 

presente, para retomar o curso de Barthes sobre a preparação do romance. A novela da 

poesia de Kamenszain "fica suspensa ao nivel da anotação”, para retomar suas  próprias 

palavras  (KAMENSZAIN, 2016, p. 128).  

 Há um forte fio narrativo, mas o que me interessa é que não se trata de poesia 

em prosa, mas romance em verso, produzindo uma cisão entre poesia e lirismo, e uma 

narrativização da poesia a partir do corte do verso, e não da prosificação do poema.  

No Livro dos divãs, retornam os assuntos dos outros livros: mas dessa vez, citando seus 

livros anteriores, toda sua obra vai sendo “deschavada” em sua relação com a 

psicanálise. Por exemplo: 

(Os não da sua mãe: não isto, não aquilo, não o de acolá 

notava ao pé do divã meu segundo analista 

quando eu estava escrevendo Os não e contudo  

existia outra linha de leitura estou certa 

�2

1185

Ana
Pencil



de que existia outra) (2015, p.29) 

Dessa forma, com uma leveza que impressiona, ela se desfaz de um terceiro fortíssimo 

tabu, emparentado com a questão do confessional, mas que vai além dela, que é 

justamente o da coincidência entre eu biográfico e o eu da enunciação.  E reforçando 2

isso, em Una intimidad inofensiva, diz sobre um poema dela mesma de 30 anos atrás: 

“tive que aceitar, me despojando de velhos pudores formalistas, que essa que eu chamei 

“a sujeita” não era outra que, literalmente, eu mesma.” (KAMENSZAIN, 2016, p. 122)  

O livro dos divãs começa assim: 

Quando lhe digo que meu primeiro livro,  
Deste lado do Mediterrâneo,  
vai aparecer na obra reunida 
e que isso me dá vergonha, 
ela como se tivesse ouvido mal me responde 
que um mar separa o quarto da filha  
do quarto da mãe. 
É um livro naif, selvagem,  
tenho medo de que me delate,  
insisto bancando a que também ouviu mal 
embora tenha ficado claro que como num passe de mágica 
já tínhamos mudado de assunto. 
Ela, seu suposto saber, acha graça. 
Diz: o sintoma é naif, selvagem, o sintoma delata. 
Será então que quando escrevo eu ventilo  
as queixas, as falências, as taras 
que aparecem e desaparecem no ritmo  
de minhas sucessivas análises? 
Ela não responde e isso deve querer dizer 
que sempre existe outra linha de leitura, sempre existe outra. (2015, p.4) 

 

Focalizemos a atenção neste verso: “o sintoma é naif, selvagem, o sintoma delata”. Um 

livro “delata” “como um sintoma”, delata sua metáfora. O próprio sintoma é que é a 

metáfora no poema, que continua assim: 

 Interessa notar que, em Una intimidad inofensiva, seu último livro de ensaios, ela se refere a Alejandra 2

Pizarnik como testemunho “do sofrimento que [a] alienação do sujeito pode provocar em alguns 
artistas”(2016, p. 40).
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Não se nomeavam os sintomas na minha família,  
diagnosticava-se com metáforas e é preciso reconhecer  
que embora um discurso datado envelheça hoje a psicanálise  
me obstino continúo procurando 
por fadiga no divã associo livremente  
outro nome para a asma. 
com seu pudor burguês meus pais tinham traduzido 
doença por cansaço asma por fadiga 
para que eu nao me envergonhasse mas foi inútil 
tive que retroceder até a intimidade daquele chiado  
para encontrar ai meu próprio trabalho mensurável 
no fundo da espirometria bem onde inspirar a gente inspira 
mas onde para se inspirar 
busca uma analista que certamente lhe dirá: 
o mar é para ser nadado os asmáticos  
se afogam num copo d’agua 
não chegam jamais ao quarto da mãe 
dão braçadas inúteis enquanto o verdadeiro doente 
é outro. 
(2015, p.6) 

Dizia,  no começo, que a inspiração é o grande tabu da poesia pós-romântica (moderna e 

contemporânea).  No entanto, seria mais preciso dizer que a inspiração é um tabú  desde 

muito antes. Ja os gregos invocavam a inspiração como forma de desqualificar a poesia.  

Lembremos que num dos primeiros diálogos platônicos, o Ion, publicado recentemente 

pela editora Autentica, com tradução de Claudio Oliveira e um posfácio de Alberto 

Pucheu, a atividade poética é apresentada por Sócrates não como como uma habilidade 

artística e sim como uma possessão. Sócrates conversa com Ion, um rapsodo, e o 

convence de que os poetas são seres possuídos pelo entusiasmo, isto é, pela inspiração 

das musas. Estar entusiasmado -em grego én-theos-  é estar possuído por um deus. Os 

entusiasmados sofreram passivamente a ação da Musa, que transfere o entusiasmo como 

a ação da pedra magnética, permitindo que eles o transfiram ao público. Mas é claro que 

é uma armadilha, pois no final Sócrates associa o raposo ao sofista e ao sábio, uma vez 

que todos, segundo ele, carecem de um saber técnico. E conclui: “Sabios sois vós, os 

atores e os raposos e aqueles cujos poemas vós cantais, enquanto eu não falo nada além 

da verdade, como convém a um leigo” (2011, 532e).  
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Inspiratio é termo latino que traduziu a ideia grega de entusiasmo, e a força divina nas 

ações humanas se descreve agora justamente em termos relacionados a um pneuma, um 

sopro, como se uma voz soprasse o poema (cf. D’ ÁVILA, 2012) . Fazer poesia implica 

incorporar esse sopro, esse ar. E então é curioso que, no poema de Tamara, curar-se da 

asma e fazer poesia sejam uma mesma busca. 

curar-se da asma, de não poder inspirar (se) foi uma ilusão (2015, p.40) 

Mas o que me interessa dessa ideia é que nos dois casos, no entheos e na inspiratio, o 

poeta nao é tido como agente causal do discurso: uma voz alheia fala através dele.  

 Como sabemos, com os gregos se configura uma dupla linhagem que ainda hoje 

parece sobreviver com certas nuances: uma platônica, segundo a qual a poesia depende 

de potências que estão além do humano e outra, aristotélica, segundo a qual o poema é 

produto de uma poiseis, isto é, um trabalho técnico especializado observando regras de 

criação. Esta dicotomia é retomada, por exemplo, por Joao Cabral de Melo Neto, no 

famoso texto “Poesia e composição. Inspiração e o trabalho da arte”, de 1952. Nele, 

Cabral considera que há duas familias de poetas:  uma para os quais a composição é 

procura, (trabalho exhaustivo com a linguagem) e “o ato do poema é um ato íntimo, 

solitário, que se passa sem testemunhas” e a outra é a dos “inspirados”, isto é,  os que 

“encontram a poesia, e ato de escrever o poema neles se limita a registrar uma voz, é um 

ato mínimo, rápido, em que o poeta é passivo.” (MELO NETO, 1987, p. 378) Essa 

dicotomia funcionava de maneira de separar o poema com rigor estético e avesso ao 

confessionalismo do poema “rápido" ligado à experiencia.  

Evidentemente, na modernidade (e a rigor ja desde o Renascimento) a ideia de 

inspiração vá perdendo suas conotações de relação com o divino para se apresentar 

primeiro em termos de uma voz que passa de um poeta para outro (como na leitura do 

Ion que faz no renascimento Marcilio Ficino) (cf. D'ÁVILA, 2012) e mais adiante como 

uma questão psicológica ou perceptiva (isto é, relacionada à sensorialidade: "é preciso 
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se tornar vidente por meio do desregramento dos sentidos", dirá Rimbaud). No entanto, 

esse texto de João Cabral mostra que a inspiração continúa funcionando no século XX 

de modo a pensar o poeta em termos de passividade. E que ela, a inspiração, continúa 

sendo usada para desqualificar se não toda a poesia, sim certa poesia.  

 

Seja como for, o que fica evidente, ao longo de suas múltiplas sobrevivências, é que a 

inspiração não é, como ingenuamente poderíamos imaginar, uma iluminação interior, 

mas  pelo contrário é da ordem da troca, da incorporação de algo exterior.  

 Por isso proponho que há um gesto, digamos, duplo, nessa poesia de Tamara 

Kamenszain ao se colocar do lado dessa linhagem muito desprestigiada dos poetas que 

procuram inspiração. Mas, ao mesmo tempo, há uma torção desse sentido, pois aqui a 

inspiração está relacionada a um sintoma, a uma doença. A fadiga, a asma, é a 

dificuldade de inspirar e para isso, para inspirar e para inspirar-se, busca-se uma 

analista. Quero dizer, em outras palavras, que a ideia de inspiração aqui é torcida pela 

análise e a ideia de análise é torcida pela ideia de inspiração: pois, como mostrei acima, 

ela implica um deslocamento da ideia de interioridade. De modo que vai se construindo 

a novela com os nomes próprios da familia e dos amigos e vai se desconstruindo a 

interioridade a partir dessa voz alheia e também desse silêncio analítico  que inspira que 

se inspira. 

quando conto um sonho à analista de hoje 
quase nao diz nada mais uma vez cala a boca 
como se buscasse que no silêncio do meu próprio romance  
fale minha realidade eu contudo 
persisto não acabo de despertar 
ao que parece preciso encontrar um sentido freudiano 
para o que não tem, já disse, não tem  
mais volta. (2015, p. 21) 
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 O silêncio que fala é uma das formas em que a Tamara re-trabalha a metáfora . 3

Como os pais, que “por pudor burguês”,  não diziam "asma" mas "fadiga”, também na 

sua poesia a metáfora funciona como sintoma: isto é, como aquilo que oculta, que 

silencia, e não como aquilo que revela a coisa. O que é que silencia a metáfora? 

Justamente o tabú, o estigma : é algo que nao se diz ou que se diz de forma oblicua. Um 4

silêncio ou uma espécie de segredo familiar que atravessa muitos dos livros anteriores 

da autora. 

 Se, por um lado, poesia e psicanálise se aproximam pela inspiração e pelo 

sintoma, por outro lado, o discurso psicanalítico também é em si mesmo sintoma: 

porque a história da psicanálise na Argentina é a história da uma geração, a da Tamara. 

Os pais dessa geração nao fazem análise, os filhos dessa geração fazem porque os pais 

insistem.  

Para meu pai a psicanálise era  

coisa de louco 

para meus filhos é como ir ao dentista (2015, p. 41) 

Mas é uma questão geracional também para a própria poesia:   

Fogwill deixou inédito o livro  

A grande janela dos sonhos 

dedicado a seus quatro analistas. 

Não há dúvida de que minha geração  

é igual a si mesma. (2015, p.43) 

 Em um livro de ensaios publicado em 2007, La boca del testimonio, Kamenszain  se ocupava 3

de poetas que trabalham sem metáforas; 

cf. resenha de Alejandra Laera  http://bazaramericano.com/resenas.php?cod=582&pdf=si 4
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No ultimo livro de ensaios, Tamara diz que nas escrituras contemporâneas estaria se 

produzindo uma volta em espiral a um novo realismo, um  "realismo intimista”. E ali se 

ocupa de uma nova geração de poetas que escrevem “com o que há”. Ela diz que eles 

escrevem a partir de uma “intimidade inofensiva”, que gera uma espécie de efeito de 

“infância permanente” ou de “inocência extrema” (p. 43).  Esses poetas exploram uma 

certa sinceridade brutal, ligada à insignificancia do cotidiano e a certo facilismo. 

Kamenszain se pensa a si mesma e a sua própria obra em tensão entre essa geração e a 

sua própria, a de Perlongher, a de Arturo Carrera, a dos neobarrosos, que sofreu da 

censura do sujeito da marca formalista e que, ao mesmo tempo, nao abriu mão do 

hermetismo a partir da proposta do neobarroco de Lezama Lima, o que foi lido como 

estetizante.  

 Então, nessa intimidade do divã psicanalítico há um ajuste de contas com toda 

uma geração e com polêmicas e formas de fazer poesia que são também 

posicionamentos políticos. O trecho a seguir, com que fecho esse breve percurso pelo 

livro, é bastante significativo disso:  

Segundo Roberto Jacoby na década de 60 
os que vamos ao Bar Moderno sentamos 
da seguinte maneira: 
perto da porta gays e apolíticos 
e da metade para tras machos e politizados. 
Algumas mulheres digo eu 
sentávamos no meio 
ao abrigo da política e ao abrigo também  
da despolitização.   

  

�8

1191

Ana
Pencil



Referências 

D’ÁVILA, Leonardo. “Poesia e imantação”. Em SCRAMIN, Susana; LINK, Daniel e 

MORICONI, Italo (orgs). Teoria, poesia, crítica. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2012. p.

89-107 

KAMENSZAIN, Tamara. La boca del testimonio. Lo que dice la poesía. Buenos Aires: 

Norma, 2007. 

____. La novela de la poesía. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2012. 

___. O livro dos divãs. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2015. Tradução de Carlito Azevedo e 

Paloma Vidal. 

___. Una intimidad inofensiva. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2016. 

LAERA, Alejandra. "El pase”. Resenha de El libro de los divanes. Em http://

bazaramericano.com/resenas.php?cod=582&pdf=si 

MELO NETO, João Cabral. “Poesia e composição. Inspiração e o trabalho da arte”. 

Conferencia pronunciada na Biblioteca Municipal de São Paulo em 13/11/1952. In 

TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda europeia e modernismo brasileiro. Petrópolis: 

Vozes,  1987. 

PLATÃO. Ion. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011. Tradução de Claudio Oliveira. 

�9

1192

Ana
Pencil



1 
 

 

  

 

AUTORRETRATO COMO EX-POSIÇÃO - DA PARTE QUE NOS FALTA 

Diego Ferreira (UERJ) 

 

 

RESUMO: 

O trabalho se localiza no cruzamento entre a perspectiva contemporânea da noção de sujeito e 
as possibilidades de representação de si em autorretratos. Para tanto, proponho uma reflexão 
sobre o corpo - o corpo do artista -, o lugar do corpo no espaço, bem como seus limites. Para 
apoiar este pensamento, atravesso a análise dos autorretratos de Dieter Appelt e Kazimir 
Malevich, relacionando-os às noções de semelhança de Jean-Luc Nancy e Georges Didi-
Huberman, bem como à noção de Resto de Jacques Lacan. Me situo, portanto, nas correntes do 
pensamento de um corpo-limite, no lugar onde o autorretrato não se fecha, se desassemelha, 
produz lugar de abertura. A escolha das obras se justifica pelo desafio a uma representação 
estática de si, um encerramento no corpo (fosse o corpo biológico a única possibilidade de 
representação de si), mas que apontam para lugares estranhos, ligações subjetivas que sugerem 
um olhar que perturba, desfoca, produz estranheza. Corpos que resistem à fixação em uma 
verdade cultural, mas que se apresentam como alargamento do campo de sentido, das áreas de 
sensibilidade, o que neles insiste de líquido, deslizante. As obras analisadas - de Malevich e 
Appelt - se apoiam na produção de uma falta, pela elaboração de autorretratos que se 
autoquestionam, na recusa à uma ideia rígida de autorretrato. Ambos artistas se dedicam a 
realização de obras que apontam para uma "ex-posição" (exposição de si como problema, lugar 
de tensão), inserindo nos autorretratos, cada um a seu modo, sentidos que frustram a expectativa 
de desvelar o sujeito. Se por um lado é uma maneira de dialogar com as crises de representação, 
é fundamentalmente, por outro, a busca por novos modos de relacionar-se a um "eu". 
 
Palavras-chave 
Autorretrato. Semelhança. Corpo. Sujeito 
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A mancha no espelho 
 

Diante do espelho, a imagem fabricada de si, um Outro em superfície (Outro à 

margem, o impensado, o desconhecido). A imagem do espelho não nos revela a 

experiência totalizante de uma vida, assim como o rosto, delineado por tantos ossos, 

nervos, músculos, não está para a totalidade do corpo, desenha-se em uma superfície – 

mostra-se apenas em pele, pelos, mucos -, onde encontra sua potência. 

A fotografia objeto do trabalho, intitulada Der fleck auf dem spiegel, den der 

atemhauch schafft (A mancha no espelho, feita pela respiração), é do artista visual 

alemão Dieter Appelt. Nascido em 1935, na cidade de Niemegk, iniciou seus estudos 

fotográficos no período de pós-guerra, precisamente em 1959, mantendo em paralelo 

uma carreira dedicada ao canto lírico - foi membro do Coro da Ópera de Berlim. 

Fotógrafo, pintor e escultor, começou a se estabelecer nas artes visuais em suas 

primeiras exposições individuais, no ano de 1974. Com influência do trabalho de seu 

compatriota, o artista Joseph Beuys, trouxe para sua fotografia a força da performance. 

Durante uma viagem para a ilha italiana de Monte Isola, em 1976, iniciou uma série de 

autorretratos, utilizando-se, portanto, como modelo de suas próprias fotografias. Usou 

diversos materiais, como gesso ou argila em sua pele, envoltas em gaze, esculpindo-se 

como uma criatura amorfa. Pontuando essa série de apresentações está sua famosa 

imagem que se torna aqui objeto de estudo: A mancha no espelho, feita pela respiração. 

As marcas do trauma do pós-guerra se confundem em seu trabalho com a 

memória dos corpos de soldados em decomposição encontrados no terreno da fazenda 

de sua família, durante sua infância. Essa decomposição, a transitoriedade do corpo, 

aparece como tema de suas fotografias, que traduzem uma crise que situa sua 

extremidade na morte, na decomposição, na efemeridade da matéria.  

Em um primeiro momento me surge a ideia de um corpo efêmero, sujeito às 

mais diversas ações do tempo: um corpo que não se situa em lugar rígido, que quer e 

age a todo tempo na abertura de suas ‘janelas’, na sua recusa a se estabelecer em um 

‘sistema fechado’. Há, no entanto, muitas nuances dessas aberturas, que se realizam nas 

imagens de abjetos, ou na ação da abjeção: suar, sangrar, urinar, digerir, menstruar, 

ejacular... respirar. É a ação do corpo que o dessitua, que o coloca no lugar de eterna 

passagem, de tantas incorporações e aleijamentos. Ou como quer Jean-Luc Nancy: 
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O corpo é uma lixeira e uma rede de fontes, um poço, um buraco, um 
pântano, uma maquinaria de bombas, turbinas e comportas cujo 
conjunto mantém a vida no úmido, ou seja, na passagem, na 
permeabilidade, no deslizamento, na flutuação, no nado e no banho. 
Heráclito não só não se banha duas vezes nas águas do mesmo rio, 
tampouco o faz no mesmo corpo. Nunca é o mesmo sem estar 
empapado de estranheza, manando novas umidades. (NANCY, 2014, 
p. 21) 

 

Ao me referir ainda às imagens da abjeção, me atenho aqui à respiração por duas 

circunstâncias essenciais: (a) nos faz refletir sobre um corpo em estado gasoso, 

encontrando uma potente imagem do corpo como passagem; (b) é a respiração de Dieter 

Appelt refletida no espelho, na circunstância da fotografia, que desabrocha uma 

perturbação das linhas que definem a imagem de seu rosto.  

Na obra de Dieter Appelt, notamos a mancha da respiração tomando o lugar de 

seu rosto. É de interesse reforçar: trata-se de um autorretrato; no entanto, um 

autorretrato que insere a ação do tempo (não é difícil imaginar que o espelho volte a seu 

estado inicial, segundo depois) e certa recusa a estabelecer a fisionomia do fotógrafo 

como a máxima expressão do que ele seria, por ventura, em uma associação tão repetida 

na história dos autorretratos nas artes plásticas. A busca da perfeição e do realismo nas 

artes plásticas, principalmente antes do advento da fotografia, nos faz pensar sobre a 

importância dada à fabricação das imagens de alguém, do rosto desse alguém, em 

compromisso com sua aparência “real”. Inevitável: algo se quer fazer reconhecer. Nesse 

sentido, o autorretrato de Appelt nos aponta uma direção contrária: é possível fabricar 

minha aparência sem o compromisso do realismo dos traços e do reconhecimento da 

forma, como o fez muitas vezes a pintura? 

Há então uma tensão da suposta semelhança com a produção da própria imagem, 

em contraponto à ideia de um corpo (um rosto, para usar exemplo mais preciso) que 

represente a identidade de um fotografado. A reflexão sobre rosto na história dos 

retratos interessa neste momento. Segundo Giorgio Agamben, o significado de Genius 

se traduz, para além da sexualidade, no princípio que gere e exprime sua existência 

inteira. Para o filósofo, a expressão corporal de Genius consagra-se na fronte. Mas 

Genius é também aquele que forma uma espécie de duplo com o ser, como uma fratura 

que se confunde com uma ideia de “si”, “devemos conceder tudo o que nos pede, pois 

sua exigência é nossa exigência” (AGAMBEN, 2007, p. 17). É ao mesmo tempo aquilo 

que há de mais íntimo e pessoal em nós, mas impessoal porque nos supera e excede. “É 

essa presença inaproximável que impede que nos fechemos em uma identidade 
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substancial, é Genius que rompe com a pretensão do Eu de bastar-se a si mesmo”. 

(AGAMBEN, 2007, p. 18)  

Seria possível então entender a transfiguração do rosto e do corpo no 

autorretrato fotográfico (como em Appelt), em equivalência ao autorretrato na literatura, 

na medida em que ambos são potência de recusa a uma fixidez de si - seja do corpo ou 

histórica? Não seria a encenação de si uma face fabricada a partir desse lugar pré-

individual? Esculpir um corpo não seria, para além da encenação, manter aberta a 

passagem entre o individual e o impessoal? 

Atendo-me novamente à fotografia de Appelt, em consonância à eventual 

possibilidade de fabricação de corpos, notamos o ar impulsionado pela sua boca que só 

nos é visível pelo espelho: o espelho é o aparato, o anteparo que torna possível a 

“imagem do vento”. Como mencionado acima, o espelho traz à tona a ideia de um corpo 

gasoso, de um estado gasoso do corpo. É importante refletir sobre o fato de que as 

partículas de gases se movimentam difusamente, o que empresta a esse corpo uma ideia 

de deformidade, um aspecto amorfo, que não se cristaliza, enquanto a aparente solidez 

dos tecidos, da carne e dos ossos, nos faz reconhecer, dia após dia, o rosto de um 

parente. 

Não quero propor o pensamento de um corpo que se realiza apenas em solidez. 

Mas se pode falar sobre a ilusão de um corpo sólido. É possível tocar a mão no peito e 

pensar que o corpo é aquilo que se concretiza diante de si, apenas aquilo que um 

espelho é capaz de refratar. Ademais, o espelho só nos devolve a superfície, mas a 

ilusão ainda resiste considerando-se todas as camadas guardadas pela pele. No entanto, 

o corpo é composto por tantos túneis de passagem, tantas cavernas. O ar que circula nos 

pulmões, os gases presentes em um estômago vazio - exemplos de um sem número de 

lacunas, de espaçamentos internos – deveriam se subtrair de um pensamento do corpo? 

Talvez esse corpo manancial esteja sempre jorrando para fora, escamando, recaindo, por 

trás de toda aparência de uma segura solidez. E por isso o corpo gasoso está aqui: para o 

pensamento de um corpo que se organiza em uma estrutura (não precisamos abandoná-

la), mas sempre aberta, em tantas frestas: ao meu ver, a melhor imagem para reivindicar 

um resto. 

O corpo é tão fluido e gasoso como sólido. É gasoso no intercambio 
rítmico da respiração, das narinas aos brônquios, um incessante 
intercambio do impalpável com o impalpável, a infraleve suspensão 
no mais volátil estado da substância (a natureza, a coisa, o real). No 
coração desse intercambio, é fluido, flui veias e artérias, circula por 
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todos os lados, impregna e embebe a carne, os tecidos. (NANCY, 
2014, p. 21) 

 

O estado gasoso do corpo estaria relacionado, pelo motivo supracitado, a uma 

parte não reconhecível do Outro, mas tão distante que Outro. Em se tratando da 

respiração, há ainda um aspecto do “de dentro para fora”, sem reduzir a questão a uma 

dualidade - torna-se Outro pelo caminho de si. Há um personagem em ação, D-i-e-t-e-r 

A-p-p-e-l-t, assim tão desfigurado. Esse ar que vaza, e que tocou as paredes de seus 

pulmões, faz pensar na frase de Nietzsche: Escreva com sangue (NIETZSCHE, 2011, p. 

96), mas o que nos diria escrever com sangue dentro do contexto do retrato, afinal? É 

imitar os movimentos dos corpos, expelir: outro. Assim se suspende a obra, a realização 

de um autorretrato, a um espaço de transfiguração de si, no sentido de esculpir um corpo 

que parte de um silêncio histórico, de um afeto. A parte de um Genius impessoal que se 

torna assim outro.  

Volto agora ao fato de que Appelt é também cantor. Sua boca aberta em forma 

de “O”, os músculos dos lábios se abrindo para fora da boca, podem sugerir que Appelt 

estaria cantando, emitindo uma nota inaudível na fotografia, que não ressoa na imagem 

fotografada, em seu aspecto acabado. Não quero me apressar e sugerir com isso uma 

relação direta entre esse dado de sua vida (de que Appelt é cantor) e sua fotografia; no 

entanto, tratando-se de um autorretrato, surge como um elemento interpretativo 

interessante para o decorrer da reflexão. Fosse uma nota, fosse um canto, seria possível 

entender o autorretrato de uma maneira ainda mais vasta: é possível encontrar a 

potência de um autorretrato em uma nota musical? Que seja em uma canção inteira: 

Self-portrait in Three Colors, de Charles Mingus. Fato curioso: se não é possível escutar 

a canção numa fotografia, que três cores estariam aí presentes na música instrumental de 

Mingus? As vozes dos instrumentos de sopro, explicação mais plausível. Mas algo não 

se revela, resiste ao fechamento. No entanto a pose está feita, a melodia composta, 

ambas fabricadas com a pretensão de um autorretratista.  

Ainda que não cantada, a voz carrega consigo um duplo aspecto: de um lado, se 

aproxima da animalidade, no sentido de que é, antes de tudo, fabricada por fricções do 

corpo, pelas finas modulações das cordas vocais; por outro lado, está intimamente 

associada à identidade: é possível se reconhecer alguém somente ao ouvir sua voz. Há 

um caráter único em cada voz, que se projeta com os estresses, com as acentuações, 

com as inflexões que só poderiam existir através (do corpo) do indivíduo que a produz. 
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E além, quando uma palavra é dita, pronunciada, cantada, produz vibrações só possíveis 

naquele instante, pelo conjunto de acidentes que fizeram possível dizer “aquilo”, 

“naquela” forma, “naquele” momento. É precisamente esse o sentido da perda que me 

refiro no autorretrato de Appelt. Algo íntimo, irrepetível, está ao mesmo tempo presente 

no instante da fotografia (a pose, o instante da pose) e, em consonância, condenado a 

jamais ser testemunhado, ouvido (quiçá ecoando ainda nos baús do universo?). 

Quando o retrato dá preeminência ao estado civil, quando se faz 
referencial e individualizador (retrato para o reconhecimento - em 
todos os sentidos do termo - da posteridade, o povo, a família e até a 
polícia, como ocorreu mais de uma vez), a identidade da pessoa se 
encontra fora dele e a identidade pictórica se perde ao ajustar-se à 
outra. (NANCY, 2006, p. 24)  

 

Outro elemento tão destacado em seu autorretrato, o espelho, nos indica novos 

paradigmas para a análise do objeto. Se o espelho nos devolve, por assim dizer, uma 

virtualização de uma imagem “duplicada”, por outro lado não deixa de esconder os 

ruídos persistentes no aparato físico espelho: ranhuras do tempo, porosidade, índice de 

refração, angulação: a imagem devolvida nunca será uma reprodução fidedigna do 

“real”. Desses tantos ruídos que nos devolve o espelho, uma característica se destaca na 

abordagem sugerida: o caráter da ficcionalização. A física pertinente ao espelho - a cada 

espelho - é única, produz imagens com seus próprios ruídos, embora em um imaginário 

coletivo esteja associada a uma limpidez e uma perfeição que não encontram lugar, 

talvez sequer no que chamamos de real. Abro aqui “parênteses” para explicar o sentido 

da palavra ruído que atravessa esse trabalho - uma palavra-chave. Faço uma 

reapropriação (que em primeira instância foi feita pela semiologia) do termo utilizado 

no processo comunicativo entre duas máquinas. Do esquema comunicacional que vai 

desde fonte emissora do sinal ao destinatário (caminho que não nos interessa), o ruído é 

algo que se insere no canal (por onde passa a mensagem), um acidente. “O ruído é um 

distúrbio que se insere no canal e pode alterar a estrutura física do sinal. Pode ser uma 

série de cargas elétricas, uma imprevista irrupção no fornecimento de energia que dá 

lugar a que o acidente (...) seja entendido como mensagem” (ECO, 2007, p. 7) 

A partir desse ponto, entendemos o espelho como um objeto que não nos poderia 

relevar a identidade do ser-aí refletido. Os ruídos do espelho, mesmo os fabricados por 

Appelt com seu hálito, evocam o sentimento de um resto, em um sentido lacaniano: 

sintomas de que um discurso não se completa. Mas há de se ressaltar que o resto não 

significa o indizível, nem portanto anula a fabricação de uma imagem, ao contrário, ele 
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participa do dito, da imagem, deslocando-a consigo, ou seja, recusando o seu 

fechamento em um sentido apenas. Daí concluímos que a ficcionalização de si na 

confecção de um autorretrato guarda uma potência, em seus ruídos, de uma existência 

que jamais se concretizará numa palavra final, imagem acabada. 

Por outro lado, mesmo que saiba o artista que embora a angústia da morte 

participe tão decisivamente do seu processo artístico, há de se ressaltar a possibilidade 

de esculpir semelhanças como elemento presente na autoralidade. No seu fazer artístico, 

já o sabe, não interessa revelar, mas se posicionar, fabricando a imagem de um retrato 

que só carrega esse nome pela possibilidade de atribuir-lhe semelhanças. 

No entanto, a relação de atribuição de semelhanças parte de um pressuposto 

essencial a qualquer relação, se relaciona a si (ou ao objeto de onde se busca 

semelhança) como um si no entanto outro. E esse si não nos remete exclusivamente à 

fisionomia e aparência do corpo (corpo como o lugar de existência), mas suas relações 

afetivas com o mundo e toda a complexidade que envolve o ser.  

A "interioridade", como se há dito, tem lugar no mesmo espaço da 
"exterioridade", e em nenhuma outra parte. A "exposição" é essa posta 
em espaço e esse ter lugar nem "interior" nem "exterior", mas em 
abordagem ou em relação. Se poderia dizer: o retrato pinta a 
exposição. Ou seja, que a põe em obra. Mas a "obra", aqui, não é a 
coisa ou o objeto "quadro". A obra é o quadro em relação. Neste 
sentido, o sujeito é a obra do retrato, e é nesta obra onde ele se 
encontra ou se perde. (NANCY, 2006, p. 34) 

 

Não pretendo, ao evocar a ideia de semelhança, estabelecer uma relação direta 

entre uma forma (reconhece-se primeiro uma forma, talvez a primeira de todas as 

semelhanças) e um íntimo, um ser que possa ser tão perfeitamente exprimido por uma 

estética. A semelhança não se constrói nunca em uma superfície apaziguada, mas antes 

conflituosa: é como se todas as dessemelhanças estivessem presentes no “familiar”, 

participassem deslocando-o: como se a imagem aparecesse sempre sobre a ausência da 

coisa: fosse a imagem sempre o rosto de sua ausência (em se tratando de uma 

semelhança sob o ponto de vista da imagem, como o caso do autorretrato na fotografia); 

ou, antes, situada neste entre-lugar: nem imagem-coisa, nem coisa-nada: um quase, um 

por vir, nunca apaziguado. 
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Eu sentia apenas noite dentro de mim 
 

Quadrado preto sobre fundo branco. O título descreve a cena. A obra apresenta 

apenas as formas singelas: do ponto de vista tautológico são apenas dois quadrados. 

Contrastante, o preto sobre o branco carece de perspectivas, só mantém a magia de uma 

negrura em quadrilátero, um eclipse quadrangular. A obra determina um passo decisivo 

de seu autor, Kazimir Malevich, em direção ao que denominava “um mundo sem 

objetos”, em um impulso de abstração radical. Na intenção do pintor, estaríamos diante 

da supremacia do puro sentimento, ideia que deu origem ao Suprematismo, movimento 

artístico russo iniciado em 1915. Após 12 anos, em 1927, Malevich descreve no livro O 

mundo sem objeto, publicado pela Bauhaus, uma tradução verbal desse “sentimento 

puro” que o teria inspirado na criação da obra: “eu sentia apenas noite dentro de mim” 

(MORENO, s/d).  

Chamo atenção para a cor preta descrita como a “noite dentro de si”. A noite 

provoca inúmeras insurgências, muitas formas de pensá-la do ponto de vista simbólico, 

evoco sua imagem dual, o dia, para pensar a noite como ausência do dia, ausência de 

luz, breu. O dia pressupõe a luz que faz entrar em cena os objetos, nos apresenta um 

mundo visível que segue suportando uma paisagem “exterior”: há um mundo “fora” de 

mim. O dia é quando se pode ver, onde o espaço se dilata, as cores se definem, as 

formas são contornadas. A noite quer associar-se a outros aspectos, imagens do 

inconsciente: escuridão, borrões, distopia de cores, mas principalmente, quando nos 

referimos ao aspecto visual da noite, salvo a retina dilatada e tantas correções do 

cérebro. Estamos mais próximos daquilo que propõe Malevich, o mundo sem objetos. 

Há de se pensar que um mundo sem objetos não pressuporia a ausência de tudo, o 

mundo sem objetos seria, antes, o mundo da supremacia dos sentimentos. O mundo dos 

sentimentos, dos afetos: a imagem potente do Resto, daquilo que a razão não reveste, 

não contorna. Branca, marca a aparição do negro quadrado interior. É o corpo da Obra, 

quer fazer-se corpo. 

Quisesse Malevich, sua pintura acabaria nos apontando direções mais difusas 

que uma suposta vanguarda do “zero”, fosse o zero a superação da coisa. Quadrado 

negro é noite, escuridão que sobrevive não apenas conceitualmente, mas como imagem, 

como potência de sentimentos ruidosamente associados. Este “grau zero” seria 

unicamente possível, portanto, se nos referíssemos a ele como a uma janela, um espaço 

aberto a uma imensidade íntima, comovedora, correlacionada ao proposto não-objeto. 
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Mesmo Malevich não considera a representação de um quadro vazio, mas a sensação de 

ausência de objetos. Insisto nesta hipótese por uma razão específica: o reaparecimento 

do quadrado negro sobre o fundo branco como assinatura de seu autorretrato, feito anos 

mais tarde, em 1933. 

Partiremos agora à analise do autorretrato de Malevich, pintado em 1933, 

exatamente dois anos antes de sua morte. É preciso, para evocar o sentido que sugiro, 

contextualizar o momento histórico em que foi concebido. Malevich havia sido proibido 

pelo regime de pintar quadros abstratos, restou-lhe criar seu autorretrato na única 

maneira permitida pela política cultural estalinista: o Realismo Socialista. Era 

necessário seguir a corrente realista nas artes plásticas, o que culminou com uma 

representação aparentemente “tradicional” de si: um autorretrato que quer, 

principalmente, revelar as formas de seu rosto, delineá-lo sem a produção de abstrações, 

uma construção que não baseada em formas geométricas, afasta-se do cubismo e se 

aproxima de uma arte figurativa. É possível compará-lo ao autorretrato realizado pelo 

pintor alemão Albrecht Durer, de 1500, no qual produziu uma imagem de si mesmo 

idealizada, com características físicas semelhantes às de Jesus Cristo. Em ambos os 

quadros, percebemos os retratados posicionando suas mãos direitas na altura do 

estômago. Em Durer, enquanto suas mãos seguram a gola de pele do casaco, as linhas 

de seus dedos indicam a posição de uma benção, mesma situação encontrada nas mãos 

de Sandro Botticelli em seu Retrato de um jovem, realizado entre 1942 e 1945. Era 

também em posição semelhante que inúmeros retratados apareciam segurando um 

pequeno quadro ou medalhões com a imagem de santos, ou de seus amantes, como em 

um segundo autorretrato do mesmo Botticelli: Retrato de um jovem com um medalhão. 

O segundo sentido abordado mais me interessa, porque então estaríamos diante 

de um Malevich segurando um “objeto ausente”, que em uma primeira leitura 

remeteria-nos à ideia propulsora de seu Quadrado preto sobre fundo branco: O mundo 

sem objeto. Uma segunda leitura sugiro sobre a ausência: a produção de ausência em 

um autorretrato. Enquanto o rosto desfigurado de Dieter Appelt nos afasta das linhas de 

seu rosto, Malevich evoca a ausência de um objeto: um autorretrato que estaria para 

sempre incompleto, que recusaria um aspecto acabado.  

 Malevich opta então pelo fundo branco, em referência ao Suprematismo. 

Também as cores de sua roupa imaginada remetem ao movimento: a parte superior 

repete as cores de suas obras criadas no período suprematista. Malevich não nos olha, 
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lança seu olhar para um ponto “indefinido”, desconhecido para o autorretrato. O detalhe 

mais importante, que gostaria de chamar a atenção, encontra-se no canto inferior direito: 

no lugar da assinatura de Malevich vê-se uma pequena representação de seu Quadrado 

preto sobre fundo branco. O pintor parece nos indicar que a representação realista de 

seu rosto não satisfaz, evocando para isso o signo maior da não-representação, do não-

objeto. Como se pudesse de uma só vez questionar as restrições do regime stalinista e 

lançar-se em uma imagem de liberdade irrestrita que pressupõe o quadrado preto. Como 

se nos dissesse Malevich: o autorretrato direciona-se à produção de semelhança, uma 

semelhança atribuída espontaneamente que não precisa ancorar-se em um aspecto físico 

ou histórico, a imagem de si se suspende, é elevada a um patamar de irrestritos 

encontros e produção de sentidos, um lugar escuro, noturno, no entanto potente do 

ponto de vista simbólico. Talvez quisesse nos indicar Malevich: eu sou também 

quadrado preto em um fundo branco.  

Se o reino da imagem pode ser dito “vasto como a noite”, é, portanto, 

sobretudo em razão desta perpétua remissão – ruminante – de 
semelhança a semelhança. Traços remetem a outros traços e criam, 
pouco a pouco, e depois por intervalos, uma superfície 
indefinidamente dobrada, desdobrada, redobrada. Nessa rede 
interminável, os aspectos passam ao pano de fundo das relações. 
(DIDI-HUBERMAN, 2011) 

 

A noite é uma imagem interessante para este raciocínio porque guarda em si o 

vigor do todo (de tudo o que poderia iluminar-se) sem, no entanto, encerrar-se em um 

objeto: não seria escuridão, portanto, que não pudesse se iluminar com a chegada do 

dia. Como se com seu quadrado preto, antes de implodir algo no qual se pudesse olhar, 

abrisse uma fenda à multiplicidade de coisas vislumbráveis. Lembremos que me refiro 

antes de tudo ao autorretrato, não no intuito de negar as possíveis semelhanças entre um 

sujeito e um corpo, uma forma específica de aparição de si, uma pose, delegando a 

produção de semelhanças de um sujeito à mera ausência de tudo, a um oco absoluto. 

Muito antes, gostaria de aproximar-me de uma vasta produção de semelhanças, de um 

“si” que esconde a força de inúmeros aparecimentos, ou como quer Georges Didi-

Huberman: “a salvação da aparência”.  

Afirmaria, como Maurice Blanchot: “A noite revela-se feita de órgãos”. Por isso, 

como Didi-Huberman, associaria à noite - imagem da qual também se apropria 

Malevich - uma semelhança interminável, salvaguardado o fato de que nenhuma 

semelhança se ancora, isto é, substitui sua origem. A semelhança pressupõe ao contrário 
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a ausência de qualquer origem, ou um eterno deslizamento ao múltiplo, mas que 

somente se desloca, somente produz tantas reaparições, no encontro entre a noite (a 

noite de um retrato, de uma obra) e o sonho (de um leitor). 

O retrato está feito para guardar a imagem em ausência da pessoa 
retratada, trate-se de um afastamento ou da morte. O retrato é a 
presença do ausente, uma presença, in absentia que está encarregada 
não somente de produzir características, mas de apresentar uma 
presença entanto ausente: de evoca-la (e até de invocá-la), e também 
de expor, de manifestar, o retiro em que essa presença se mantém. (...) 
O retrato põe a própria morte em obra: a morte obrando em plena 
vida, em plena figura e em pleno olhar. A morte – ou a castração –, ou 
seja, aquilo que reduzimos ao conceito de “finitude” ou “divisão”: a 

saída do em-si, a ex-istência, a ex-posição. (NANCY, 2006, p. 53) 

 

A escolha pelas obras analisadas - de Malevich e Appelt - se encontra aqui no 

sentido da produção dessa falta, na elaboração de autorretratos que se autoquestionam, 

não simplesmente no sentindo de oposição, mas na perturbação de uma ideia rígida de 

autorretrato.  Ambos se dedicam a realização de obras que exigem em primeiro 

momento uma “leitura” de si, para enfim uma exposição de si (exposição de si como 

problema, lugar de tensão), mas inserem nos quadros, cada uma a seu modo, o sentido 

que frustra a expectativa da exposição de si através da figura de um corpo completo, que 

se desfigura no olhar do outro (um outro que compreende também o artista criador), do 

coágulo à dissolução, do estático ao extático. 

O sentido primeiro de pintar ou retratar é justamente traçar linhas, ou 
seja, arrancar do “em-sí” (que, estritamente falando, permanece em 

seu interior, em seu fundo noturno, a identidade própria de um “a si”). 

A semelhança se saca (se retira) do idêntico escuro não identificável. 
(NANCY, 2006, p. 50) 

 

Em se tratando de autorretratos, a leitura se direciona à investigação dos 

enunciados identificatórios, presentes no quadro, texto, fotografia... Mas a maneira 

como esses elementos, nos objetos escolhidos, nos apontam sua insuficiência, no 

sentido de uma vasta noite interior, que se enuncia de tantos modos, que nos toca em 

aparição, mas que não se cristaliza, ou se cristaliza unicamente nesses autorretratos 

inserindo em si o signo do ruído, das ranhuras e imperfeições -  de um espelho, do um 

corpo. 
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ENTRE A VIDA E A OBRA: A CASA DO SOL COMO BIOESCRITA 

Fernanda Shcolnik (UERJ) 

 

RESUMO: Na década de 1960, Hilda Hilst se transfere da cidade de São Paulo para uma chácara 
nas imediações de Campinas. Atribuindo a mudança à necessidade de escrever, a escritora idealiza e 
projeta a Casa do Sol como espaço de criação literária e, ao mesmo tempo, como morada. Assim, 
constrói uma residência pessoal que funcionaria, também, como residência criativa - espaço onde 
Hilst viria a produzir toda a obra literária que escreveria a partir de então e onde outros artistas 
produziriam suas obras. A partir de narrativas da própria escritora e de amigos sobre a construção e 
a vida na Casa do Sol e com base em minha visita à Casa, como participante do Programa de 
Residências promovido pelo Instituto Hilda Hilst, apresemto, no presente trabalho, uma leitura da 
Casa do Sol como mais uma obra de Hilda Hilst, conjugando os espaços de vida e de escrita 
literária. Abrigando as tensões entre vida e obra, subjetividade e vida literária, e tumultuando, 
também, os espaços do público e do privado, a Casa permite-nos situá-la no território das 
bioescritas. 
Palavras-chave : Casa do Sol. Hilda Hilst. Bioescritas. Autoria. Vida Literária.  

 

Na década de 1960, Hilda Hilst se transfere da cidade de São Paulo para uma 

chácara nas imediações de Campinas. Atribuindo a mudança à necessidade de escrever, a 

escritora idealiza e projeta a Casa do Sol, uma residência pessoal que funcionaria, também, 

como espaço de criação literária – onde viria a produzir a maior parte de sua obra.  

No artigo “Hilda Hilst e o espaço de pensar o humano”, Gutemberg Medeiros 

afirma que talvez a Casa do Sol tenha sido uma das principais obras da escritora, “a obra 

que antecedeu outras de suas obras” (MEDEIROS, 2014, s/p). Na esteira dessa afirmação, 

pretendo, neste trabalho, apresentar uma leitura possível da Casa do Sol como mais uma 

obra de Hilda Hilst, que conjuga os espaços de vida e de escrita literária, situando-se no 

espaço das bioescritas.  

Ao idealizar a mudança para Campinas, Hilda pensou toda a estrutura da casa. De 

acordo com Destri e Folgueira, o projeto consistia em  

 

uma casa de dois andares, com um pátio retangular ao meio, janelas em 
arco e uma varanda na frente. As paredes foram pintadas de branco. Mais 
tarde, uma pintura em tom de rosa envelhecido deveria dar à casa 
aparência de antiga (DESTRI; FOLGUEIRA, 2006, p. 54).  

 

O segundo andar não chegou a ser construído, sendo a casa composta por um pátio 

interno que dá acesso aos demais cômodos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Dado que o projeto foi pensado tendo em vista o objetivo da autora de se dedicar 

exclusivamente à atividade de escrever, a própria estrutura física do local apresenta relação 

com o ofício de escritor. O pátio, rodeado por dez arcos, é inspirado na arquitetura de 

conventos espanhóis, o que remete à ideia de reclusão e recolhimento, também necessários 

ao trabalho com a literatura.  

Ao que tudo indica, a escritora perseguia, de fato, o recolhimento, procurando 

construir um ambiente propício à produção literária. A ideia, de acordo com Hilda Hilst, 

surgiu da leitura de Carta a El Greco, de Nikos Kazantzákis, que a escritora ganhara do 

amigo e poeta português Carlos Maria de Araújo. Como afirmam Destri e Folgueira,  

 

motivada pela leitura de Cartas a El Greco, de Nikos Kazantzákis, livro 
que prega uma nova relação do homem com Deus e com a natureza e a 
necessidade de isolamento para conhecer realmente o ser humano, a 
escritora iniciou um período de introspecção, que duraria sua vida inteira” 
(2006, p. 56).  

 

 Para Medeiros, o livro “propõe que se o escritor quer abordar o mais profundo da 

condição humana, deve se isolar completamente”. Em depoimento, Hilda Hilst declara: 

“Quando li esse livro, Carta a El Greco, resolvi mudar para cá. Resolvi mudar minha vida. 

Eu tinha uma casa gostosíssima em São Paulo (...). Aí, li o livro e mudei minha vida” 

(DINIZ, 2013, p. 197). Em outra ocasião, afirma: “Esse livro me deixou assim 

absolutamente perturbada (...), o que ele tem a dizer é tão importante que eu preferi, então, 

sair de lá para começar a aprender outra vez as coisas, e vim morar aqui. E aqui foi um 

começo de bastante solidão. Eu tinha uma vida bastante agitada e aqui fiquei numa vida 

mais concentrada, mais dentro de mim” (DINIZ, 2013, p. 78). Ainda nas palavras da 

escritora, “acho que é verdade que qualquer pessoa que deseje realmente fazer um bom 

trabalho tem que ficar isolada, tem que tomar um distanciamento” (IDEM, p. 124). 

De fato, ao passar a viver ali, transformações relevantes ocorreram na obra de Hilda 

Hilst. É na Casa do Sol que a escritora, até então poeta, escreve suas oito peças de teatro. 

Também no espaço da Casa Hilda se lança à escrita de ficção em prosa, que marca uma 

ruptura radical com seus trabalhos anteriores – a dicção poética filiada a uma estética do 

sublime –, com textos em que é marcante a transgressão da forma, em um trabalho regido 

por uma estrutura em fluxo e pelo monólogo interior, situando-se na estética do romance 
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moderno, tendo como referência autores como Samuel Beckett e Franz Kafka, dos quais 

Hilda era leitora. Em algumas entrevistas, Hilda relaciona o estilo de vida na Casa do Sol 

ao aprofundamento de sua obra, situando a Casa como aspecto determinante de sua 

produção literária a partir de então. Ela afirma, por exemplo: “Foi justamente nesse lugar, 

nesse sítio que eu, longe de todas aquelas invasões e das minhas próprias vontades e da 

minha gula diante da vida, pude escrever o que escrevi” (DINIZ, 2013, p. 124).     

Os depoimentos em que Hilda relaciona a construção da casa à escolha de uma vida 

pautada pelo trabalho literário evidenciam a construção, por parte da autora, de uma 

narrativa que situa a Casa do Sol como protagonista de transformações nos eixos de vida e, 

sobretudo, de sua obra. Através de sucessivas repetições desse discurso, Hilda consolida o 

mito baseado na indissociabilidade da Casa do Sol em relação à literatura produzida ali. 

Utilizando-se do espaço midiático, principalmente as entrevistas, ela eleva a Casa do Sol a 

um lugar de importância para a produção de sua literatura, atrelando-a, assim, à sua 

assinatura.  

Como consequência, a Casa do Sol passa a ser mencionada em reportagens sobre a 

escritora, tornando-se indissociável dos registros a seu respeito. Em matéria de 1971, temos 

um texto altamente subjetivo, calcado na narração da jornalista de sua ida à Casa do Sol. A 

descrição do ambiente é permeada por aspectos que mitificam a Casa, dado o encantamento 

provocado pelo primeiro contato com o lugar: “Alguma coisa muito especial ronda por 

volta. Tenho vontade de comprar um pedaço de terra e viver ali” (SCWARTZKOPTT, s/p, 

1971). 

   A jornalista transforma sua visita à Casa do Sol em uma experiência única. 

Certamente, a opção por este viés não é casual, pois está de acordo com uma abordagem 

que explora uma aura de misticismo e excentricidade em torno do universo de Hilda Hilst, 

comum em muitas matérias jornalísticas do período em questão. No momento em que estão 

jantando na cozinha, afirma-se:  

 

Alguma coisa mais vai acontecendo. Me deixo envolver por aquelas 
criaturas amáveis, amigas, e sinto o sentimento lá da infância, alguma 
coisa terna e profunda, e ouço as vozes se entrelaçando (...) (IDEM).  

 

Aos poucos, esse tom de encantamento se transfere da Casa para a figura de Hilda 

Hilst, a quem se atribui a mesma aura idealizada que vemos na descrição da Casa do Sol: 
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“Vejo claramente que todos estão imantados por Hilda, que lhes dá alento, vida. Tomamos 

um vinho rosé, suave. Os cachorros rondam por ali”. (IDEM). Quando o foco recai sobre a 

figueira, que Hilda faz questão de mostrar à visitante, essa aura especial e misteriosa se 

aprofunda:  

 

Hilda me leva ao jardim: ‘Venha ver a figueira. Ela realiza os desejos de 
quem a toca’. Embaixo de um céu claro, com estrelas muito brilhantes, 
está uma imensa figueira, uns trinta metros de diâmetro. (...) Nesse 
momento me volto e me surpreendo ao ver seu vulto levitando no espaço. 
Como? Percebo então que Hilda está sentada num balanço sustentado por 
cordas presas a um galho da figueira, lá no alto (IDEM). 

 

 A menção à figueira é significativa, pois ela se tornou um marco da Casa do Sol, um 

dos aspectos constitutivos do mito constrtuído por Hilt em torno da casa. Tendo sido a 

razão da escolha de Hilda pelo terreno para construção da casa, a figueira tornou-se um 

símbolo da Casa do Sol, e em torno dela foram criados alguns mitos, como o de que ela 

teria atendido, de imediato, a três desejos do escritor Caio Fernando Abreu, nos anos em 

que viveu ali. Hilda sempre falava da figueira como uma árvore mágica, por realizar 

desejos de quem a visitava. Na verdade, a mitologia em torno da figueira remonta à 

antiguidade, e tem como principal razão a sua longevidade, sendo esta árvore considerada 

mágica e sagrada. De acordo com Márcia Fernandes,  

 

a figueira é considerada a Árvore Sagrada da Índia e juntamente à oliveira 
e à videira,  simbolizava a fartura e a imortalidade. Os antigos egípcios 
utilizavam a figueira em rituais de iniciação, pois ela representava a 
sabedoria religiosa. Atualmente, as folhas da figueira são usadas em 
esculturas e pinturas para cobrir os genitais, tornando-se símbolo de 
castidade. A figueira de bengala é a casa dos espíritos que representam a 
vida e a procriação. No budismo, a figueira passou a ser o eixo do mundo, 
pois (...) simboliza aprendizado, imortalidade e iluminação. 
(FERNANDES, 2011). 

 

Em matéria de 1981, também ganha destaque o ambiente da Casa do Sol. De acordo 

com a repostagem, Hilda Hilst:  

 

mora numa casa que tem ares de convento; as janelas não têm cortinas e 
nem se vê (sic) tapetes no chão. Todos os ambientes, à semelhança 
daquelas casas religiosas, convergem para um pátio sossegado e 
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doméstico, onde sobressai uma fonte; cachorros preguiçosos; passarinhos; 
plantas, naturalmente e a figura alegremente barulhenta de um papagaio 
(...). (RUSCHEL, 1981). 

 

 A repórter prossegue detalha alguns aspectos da casa, como a presença de quadros 

de Mira Schendel, Maria Bonomi e Aloizio e Giselda Leiner nas paredes e de muitas 

fotografias dos familiares e amigos da escritora. Destaca-se a quantidade de mesas 

“distribuídas por toda parte, todas repletas de livros que indicam autores pouco comuns 

como Albert Camus, Carl Jung, Samuel Beckett, Franz Kafka, Otto Rank, os quais Hilda 

consulta frequentemente” (IDEM). Toda a atmosfera da Casa do Sol é associada à imagem 

de escritora que se deseja vincular à Hilda, sendo a sua residência, de acordo com a 

reportagem, um lugar “apropriado para a meditação e o trabalho intelectual” (IDEM).  

De sua parte, após a mudança para a Casa do Sol, Hilst passa a cultuar uma imagem 

que destoa da anterior, da escritora conhecida por figurar em colunas sociais nos eventos da 

alta sociedade paulistana e pela vida boêmia junto à intelectualidade em São Paulo. Ela 

passa a usar túnicas, performatizando e deixando-se fotografar em uma versão muito 

diferente da conhecida antes da mudança para a Casa do Sol. Como afirmam Destri e Diniz, 

“a ligação de Hilda com a terra, proporcionada pela chácara, a vida rústica e afastada da 

badalação, suas referências frequentes a santas e a temas espirituais – tudo isso precipitou 

um retrato quase místico da autora” (2010, p. 39). A apropriação da mídia da imagem de 

escritora reclusa tendo a Casa do Sol como elemento catalisador reforça a construção dessa 

narrativa, consolidando o mito da escritora isolada da vida social, em sua chácara.  

A um só tempo morada e espaço de criação, a Casa do Sol passa a funcionar como 

eixo entre vida e obra, tornando-se marca das menções públicas a Hilda Hilst. Pode-se dizer 

que a Casa une duas pontas que necessitavam ser amarradas – o interesse de Hilst pelo 

misticismo e a religiosidade e sua escolha pelo trabalho literário, que ela relatava intuir 

desde cedo, quando dizia à sua mãe que queria ser escritora, e não bailarina (LAMBERT, 

2010).  

A despeito do isolamento que passou a marcar a imagem pública de Hilda Hilst, é 

sabido que a escritora recebia amigos com frequência, a maioria artistas, físicos e 

intelectuais.  Alguns chegaram a ser convidados para morar em sua casa, como é o caso do 

escritor Caio Fernando Abreu, que viveu na Casa do Sol entre 1968 e 1969, e do artista 
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plástico Jurandy Valença, que se transferiu para lá na década de 1990. Hilda também 

contou com a companhia permanente do escritor José Luís Mora Fuentes, principal 

interlocutor da autora acerca de sua obra, e da artista plástica Olga Bilenky, que até hoje 

reside ali. Logo a Casa do Sol tornou-se ponto de encontro de artistas e intelectuais, 

funcionando como local de produção artística e de debates sobre arte, literatura e temas 

afins. 

Nos ambientes da Casa, é possível encontrar marcas de seus moradores, como 

esculturas de Dante Casarini, ex-marido de Hilda Hilst, quadros de Olga Bilenky e o vasto 

jardim, plantado e cuidado por Mora Fuentes. A presença dessas obras sugere a construção 

coletiva de um ambiente que mescla criação e laços afetivos, mantendo viva a memória da 

Casa do Sol em seu próprio espaço, marcado por criações artísticas que interferem na 

formatação do ambiente. 

Além de abrigar a própria memória enquanto espaço de convivência e produção 

artística, a casa abriga a memória afetiva e biográfica de Hilda Hilst. São exemplos disso o 

painel de fotografias de amigos da escritora e o altar composto por objetos religiosos que 

Hilda colecionava, ambos localizados na sala de jantar. Em uma das paredes do quarto de 

Hilda Hilst, encontram-se fotos de escritores e filósofos admirados, e que serviram de 

referência para a construção de sua obra, como Kafka, Sartre, Witgenstein e Kazantzákis. 

Entre eles, figura a foto de Apolônio Hilst, pai da escritora e também adorado por ela 

enquanto homem das letras. Todos esses elementos constituem aspectos fundadores da 

construção memorialística de um acervo a um só tempo biográfico e literário que se estende 

por todos os ambientes da casa. 

Assim, podemos afirmar que a própria estrutura física da Casa do Sol, por um lado, 

e a narrativa construída por Hilda Hilst acerca da importância da Casa para a produção de 

sua literatura, por outro, fazem da Casa do Sol uma obra da escritora. Trata-se, em última 

instância, de um local que funciona como uma das peças da encenação de si como escritora, 

pois remete à escolha de Hilda Hilst pela literatura como atividade primordial e simboliza 

um momento de transformação de vida que permite a produção de toda a sua obra.   

Tomando as palavras da pesquisadora Eneida Leal Cunha em seu estudo sobre a 

Casa Jorge Amado, podemos afirmar ser a Casa do Sol  
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uma construção autobiográfica com forte assinatura, que desconhece as 
fronteiras entre vida e obra e tumultua os limites entre a esfera pública e 
os domínios do privado. Como um texto autobiográfico, a casa impõe a 
sua própria narrativa, aberta à leitura, mas resistente às interpretações que 
a desvirtuem, que rasurem ou alterem a imagem instituída do escritor (...)” 
(CUNHA, 2003, p. 125).           

 

Não é à toa que a equipe do Instituto Moreira Salles realizou um ensaio 

fotográfico da Casa do Sol, incluída nos Cadernos de Literatura Brasileira sobre a 

escritora. O ensaio foi utilizado, posteriormente, pela editora Globo no projeto 

gráfico dos livros de Hilda Hilst, relançados a partir de 2001. A presença da Casa do 

Sol em suportes que legitimam a consagração de Hilda Hilst mantém a memória da 

escritora atrelada à Casa, que se consolida como aspecto constitutivo do imaginário 

relacionado ao nome de Hilda Hilst e sua obra.  

Ao erigir a Casa do Sol, Hilda idealiza para si um caminho de vida, ao 

mesmo tempo em que molda uma persona enquanto escritora, desencadeando um 

processo de invenção de si que problematiza a separação dos eixos vida e obra, em 

convergência pela existência da Casa do Sol. Assim, literatura e experiência 

coabitam um mesmo espaço, que se expande à assinatura de Hilda Hilst e à 

autoficcionalização promovida pela escritora. Abrigando as tensões entre vida e 

obra, subjetividade e vida literária, e tumultuando os espaços do público e do 

privado, a Casa do Sol permite-nos, assim, situá-la no território das bioescritas. 
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 A VIDA COMO OBRA DE ARTE: DE ANDY WARHOL A CHACAL OU DO A 

AO C E DE VOLTA AO A 

 

Juliana Carvalho de A. de Barros (UERJ) 

 

RESUMO:  O artigo que se apresenta tem como objetivo principal propor um estudo 
comparado de dois  artistas da pop art e da contracultura, respectivamente: Andy Warhol e 
Chacal, a partir  de uma perspectiva bioescrítica que conjuga vida & obra. Ou seja, interessa-nos 
questões ligadas desde a figura pública do artista ao corpo em consonância com a obra, à pose, à 
performance, à máscara, à dialética arte e vida. Para tanto, a partir dos teóricos Jean Baudrillard 
e Antoine Compagnon, refletiremos sobre o lugar que nossos artistas ocupam tanto no mercado 
quanto na sociedade, analisaremos como conceito fetiche dialoga com suas obras artísticas. 
Usaremos também aportes biográficos e críticos (Fernanda Medeiros, Antônio Carlos Brito, 
Silviano Santiago, além das bioescritas de Warhol e Chacal) no sentido de investigar essas 
articulações, buscando estabelecer os quadros analíticos de semelhanças e diferenças entre os 
dois nos seus contextos de produção e de recepção. 
 

Palavras-chave: Andy Warhol. Chacal. Bioescrita. Vida & obra. 

  

 Temos como objetivo principal fazer um estudo comparado de dois artistas da pop art e 

da contracultura, respectivamente: Andy Warhol e Chacal. Eles, personalidades inovadoras, 

angariaram para a arte novas possibilidades de realização, transmissão e recepção, além de 

encarnarem a própria arte que criavam – apontada por alguns críticos como polêmica e 

controversa, possivelmente pelo caráter pioneiro, tal como veremos adiante. Dessa maneira, 

estudá-los se faz fundamental para pensarmos a arte pós-moderna e contemporânea. A partir  de 

uma perspectiva bioescrítica que conjuga vida & obra, pretendemos discutir questões ligadas 

desde a figura pública do artista ao corpo em consonância com a obra, à pose, à performance, à 

máscara, à dialética arte e vida.   

Com Warhol, deparamo-nos com um artista que tinha fixação por beleza, vaidoso, ele 

usava uma peruca branca para disfarçar a calvície. Sua câmera acabava por transformar homens 

e mulheres em personagens de si mesmos. Ele mesmo transformou-se em um personagem para 
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o público. Confusão entre vida e arte. Sua postura e seu suporte (uma polaroid) despretensiosos  

perpetuaram uma sociedade que se mostrava fugaz em suas obras.  

 Com Chacal, sua poética busca eliminar os limites entre a poesia e o poeta, arte e a vida, 

a performance1, o discurso e a máscara. Chacal mantém hoje a mesma crença de mais de 40 

anos – o uma poesia “corpo a corpo com a vida”2, uma força de resistência, uma força heroica, 

biotônica vitalidade.  

Warhol e Chacal são frutos de uma sociedade em que o consumo é cultura, como 

também experiência memorável e prazerosa. Adquire-se bens a depender do poder financeiro do 

indivíduo, em meio a uma infinidade de opções e ofertas. Após a Segunda Guerra Mundial e a 

escassez de produtos dela oriunda, a sociedade fortificou-se numa configuração propícia ao 

desenvolvimento econômico. Símbolos de consumo emergiram de uma forma inédita e a cultura 

popular começava a se desenhar: coca-cola, enlatados – sopas Campbell -, jukebox, jeans, 

minissaia, cinema, música e literatura, tudo isso acessível à massa.  

Andy Warhol é um ícone, mesmo que irônico, desse fetiche do “consumir é ser feliz”, 

ou, ainda, “possuir é ser feliz”, em que o indivíduo é, ele mesmo, mero corpo a ser consumido, 

possuído; a publicidade o bombardeia para adestrar a mente para o consumo, fomentando nele a 

curiosidade e o gosto pela posse. Warhol retrata a sociedade que o rodeia e sua arte é conhecida 

porque contém justamente os elementos de consumo que a sociedade deseja. Para o mundo 

tornar-se mais colorido e acessível, basta comprar. Ou resistir a esse consumo e se colocar 

contra esse sistema, contra essa cultura, tal como Chacal.  

Ambos os artistas, cada qual em suas áreas de atuação, lançam mão de objetos 

cotidianos – antes considerados produtos de consumo para a arte refinada e elitista – para 

fabricarem/fazerem arte. A arte deles se quer acessível para qualquer um que a deseje.  

 Analisemos Warhol. No início dos anos 60, ele reproduziu Gioconda sob o título Thirty 

are Better than One. Com a técnica da serigrafia ou da tela de seda, Warhol reproduzia quantas 

vezes quisesse a mesma imagem, no caso a fotografia do célebre quadro de Da Vinci. Dessa 

forma, Warhol dava continuidade aos ready-mades de Duchamp, supervalorizando a repetição e 

a produção em série, colocando-se em sua famosa posição ambígua, nesse caso específico: 

negadora e nostálgica, em relação à arte consagrada. Lembremos que em 1919, Duchamp 

desenhou um bigode em Gioconda, conferindo humor à sua releitura, profanando a 

reprodutibilidade técnica.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 A performance é legado de grupos dos quais Chacal participou, como Nuvem Cigana, Artimanhas, 
Charme da Simpatia e o atual CEP 20.000. 
2 Expressão cunhada pelo escritor e jornalista João Antonio, em seu ensaio “Corpo-a-corpo com a vida” 
(1975), a fim de pensar uma escrita comprometida com a realidade social nacional esquecida, colocada à 
margem. (ANTÔNIO, João. Malhação do Judas Carioca. Rio de Janeiro: Civilização Carioca, 1975.) 
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Tal processo, que se iniciou com Duchamp, desenvolve-se com Andy Warhol e resulta 

em um iminente “fetichismo” do artista, que passa a assumir uma atitude construtora de uma 

persona midiática junto com sua obra artística. Vejamos como Compagnon comenta esse 

processo:  

 

A dessacralização da arte desemboca, curiosamente, na fetichização do 
artista, porque este representa, em sua própria pessoa, em seu corpo, 
tudo o que fica como critério da arte depois que o ready-made triunfou. 
A obra repousa na sua assinatura, fazendo do artista o lugar da arte. 
(COMPAGNON, 1996, p. 97)  

 

 Assim, ao tirar a obra de arte de seu pedestal de sacralidade, Warhol traz para seu corpo 

o próprio espaço da arte. Ele se torna a sua própria obra de arte. O glamour está tanto em sua 

imagem fetichizada quanto em seus quadros. Ele é a exposição em pessoa, o acontecimento 

artístico. A muitas de suas exposições, o público ia para vê-lo desfilar sua peruca platinada, 

tentar decifrar sua figura enigmática e posar a seu lado na foto, enquanto as obras lá ficavam 

quando o galerista fechava as portas ao fim do dia. 

 Ainda de acordo com Compagnon, a imagem midiática de Warhol é despida de 

qualquer individualidade, ela é uma máscara, é superficial, não há ninguém por trás da máscara, 

segundo o próprio Warhol: “Sou o que pareço. Não há nada por trás disso.” (WARHOL apud 

COMPAGNON, 1996, p. 97). Warhol tinha tanta fixação pela promoção pessoal que, em 1966, 

publicou uma propaganda dizendo que assinaria tudo que lhe quisessem apresentar, até mesmo 

dinheiro. O que Warhol mais queria era ser uma estrela, ser notado.  

 Warhol cultiva os limites da projeção midiática dos personagens que retrata – já que a 

escolha das imagens guarda em si um potencial icônico pré-estabelecido, são imagens 

amplamente divulgadas e repetidas pela publicidade – e de seu próprio corpo, construindo para 

si mesmo a possibilidade de trabalhar ironicamente o artista como um empresário cultural bem 

sucedido. No interior da cultura de massa, ele encontra a matéria-prima ideal de sua arte, na 

mediação imagem-personalidade, em que a imagem se sobrepõe à personalidade – predomina a 

pose.  

Em oposição à realidade artística americana nos idos e intensos anos 70 e à produção 

maquinal de Warhol, aqui no Brasil tivemos a poesia marginal e, com ela, uma produção 

artesanal de livros, subvertendo as bases da produção cultural em voga e também a ditadura 

militar reinante. Criou-se uma espécie de circuito alternativo de edição e distribuição, resposta 

política ao conjunto de adversidades reinantes. 

 Foi esse ambiente paradoxal brasileiro, em que faltavam condições sociais para a 

vivência de um movimento cultural transgressor, que ressignificou as relações artista/público e 

artista/arte. É na arte que o poeta marginal encontra seu lugar de combate. Há uma vivência do 
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presente, sua rebelião está presente no corpo que exala juventude. O presente que é 

comemorado e vivido, celebrando o aspecto festivo e coletivo da vida, vide Nuvem Cigana e 

suas Artimanhas.  

 Fernanda Medeiros, em seu livro Chacal, da coleção Ciranda da Poesia, faz um 

apontamento chave para pensarmos a obra de Chacal: “ele já nos deu há muito a pista sobre 

como ser lido: não só por seus versinhos, mas por seu jeitinho – poeta independente de raiz, 

poeta performer” (MEDEIROS, 2010, p. 84). Em muitos poemas, Chacal reafirma seu 

compromisso de viver de poesia, apostar seu corpo e sua vida nesse projeto.  

 Chacal é a mão por trás da polaroid que é seu poema-instante-já, poema-polaroid, de 

acordo com Armando Freitas Filho, “de revelação instantânea e ‘elabora’ um estilo e uma 

estética do inacabado, do ‘surpreendido’ pelo acaso da interferência do poeta” (FREITAS apud 

PERRONE, 2015). Se no poema há frases truncadas ou inacabadas, o motivo é mimético, o 

poeta imita o movimento da palavra viva, movimento vivo, palavra cotidiana, matéria da própria 

vida, da própria vivência. Chacal identificou-se com o ritmo e o fluxo da vida e do poema, 

identificou-se a ponto de seu corpo fazer-se poema também, esgarçando os limites entre poesia 

e vida. A palavra poética é o sopro nos pulmões do artista, ela é expressão maior, que o salva da 

existência precária, transformando arte e vida em um só ímpeto. 

 Podemos, também, pensar em como Warhol viu a si mesmo e o mundo através de 

filtros. Para ele, a máquina é, no mundo moderno, a grande provedora de ilusão, então ele vê a 

si mesmo como máquina que provê estupor. Ele mesmo é a máquina de filtrar o mundo, dele 

mesmo emanam os filtros coloridos, ele é o superstar que dominou seus temores e transformou-

se no que idolatrava.  

 Andy Warhol e Chacal, cada qual com seu estilo e sua polaroid em mãos, seja esta a 

máquina ou a palavra, filtram o mundo e o colorem com suas cores, seus corpos, seus trejeitos, 

imprimindo no mundo suas marcas: das mãos, das tintas, das palavras; trazendo a arte para um 

lugar mais próximo do cotidiano e do público não letrado ou não iniciado artisticamente. A arte, 

a partir deles, torna-se mais próxima à vida e, mais precisamente, eles fazem de seus corpos a 

própria matéria da arte, mais ainda, fazem da arte a própria vida.  

 Nesse sentido, a tela é, não de tecido, mas a própria pele do artista. Chacal é 

Quampérius, é o índio e, sob as lentes de Christopher Makos, Warhol esgarça as fronteiras 

identitárias, questiona-as, reflete sobre a dubiedade de gêneros, pois se a maquiagem é feminina, 

os trajes não o são. O artista encarna mulheres ora glamorosas ora frágeis, fazendo uma releitura 

das mulheres da alta sociedade que ele mesmo clicava. 

 Mais uma vez o artista pop segue os passos da enigmática Rrose Sélavy, mais 

conhecido como Marcel Duchamp. Seis décadas antes, em 1921, o artista francês pousou para o 

fotógrafo Man Ray trajando chapéus, casacos de pele e plumas. Duchamp criou um alterego 

feminino: Rose Sélavy. Rose é um nome bastante corriqueiro na França, enquanto Sélavy é um 
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trocadilho de c’est la vie (esta é a vida). Mais tarde, ele acrescentou mais um “r” ao nome Rose, 

Rrose Sélavy, como ficou posteriormente conhecida. O acréscimo não foi coincidência, a 

intenção era criar um novo trocadilho. Ao ser lido em língua francesa, R (er) mais Rose Sélavy 

resulta em Eros c’est la vie (Eros é a vida).  

 Interessante perceber que as feições de Duchamp são masculinas. Ele, diferentemente 

de Warhol, não utiliza uma maquiagem marcante. Rrose Sélavy emprestou seu nome a diversas 

produções duchampianas. Dessa forma, Duchamp criou um personagem que existiu somente 

como imagem conceitual, a fim de dar uma dimensão visual aos conceitos de seu criador. É 

importante sublinhar que Sélavy não é um ready-made, pois não foi apropriada.  

 Antes ainda da versão feminina de Warhol, temos outra versão, a versão primeira, 

datada de 6 de agosto de 1928, o Andrej Warhola. A persona Andy Warhol nasce nos anos 50, é 

a versão mais pop do tímido Warhola. De forma equivalente, o homem Ricardo de Carvalho 

Duarte pare o poeta Chacal. Tanto Andrej quanto Ricardo criaram máscaras e as encarnam, 

máscaras que dão continuidade às suas obras.  

 Segundo Fernanda Medeiros, em Chacal, livro da Ciranda de Poesia, 

 

O que se constata, então, é que existe uma continuidade entre certo 
jeito de ser poeta e exercer o fazer poético, oriundo da premência da 
produção independente, e o poema em si. A essa continuidade estou 
dando o nome de encarnação.  
A poesia encarnada tem desejo de comunicação, desejo do outro – 
cumprindo seu destino de corpo. (MEDEIROS, 2010, p. 15) 
 

 O poeta Chacal entrou em cena com sua arte encarnada no início da década de 70, 

quando começou a produzir seus livros de forma independente, rodando-os no mimeógrafo, 

diagramando, cortando, juntando as páginas, fazendo e vendendo de mão em mão, criando, 

muito além de poesia, um estilo de vida novo até então. Ele foi “criador de um modo de 

existência para a poesia” (id., p, 14).  

 Dessa forma, percebemos que não basta estudar apenas seus poemas, mas também sua 

trajetória e as novas possibilidades de existência do poema, em livros mimeografados, páginas 

encartadas em envelopes, caixas de poesia, palavra que sai dos pulmões do poeta em busca da 

voz e do outro, palavra cantada.  

 A palavra, em Chacal, “prima por sua fisicalidade – ela é antes de tudo som, batida, 

levada. É preciso acordar ou ouvidos para ler Chacal” (id., p. 15). Sua palavra desperta nossa 

audição – palavra performática –, nossa visão – a disposição das palavras na página constrói 

sentido, como veremos adiante –, nosso tato – seus “Poemas encaixotados” (2001, 2007), são 

compostos de quatro caixas de papel pequenas (4 cm x 4 cm x 1,5 cm) –, até mesmo o paladar, 
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caso se estivesse presente em nas Artimanhas da década de 70, uma bebida incrementada, à base 

de batida de limão, era servida aos presentes, o Alert Limão, drink oficial das Artimanhas.  

 Assim, falar poemas em público começou a orientar o próprio processo de criação 

poética, uma orientação consciente que almejava a concretude da “palavra gostosa”. 

 
uma  
palavra 
escrita é uma 
palavra não dita é uma 
palavra maldita é uma palavra 
gravada com gravata que é uma palavra 
gaiata como goiaba que é 
uma palavra gostosa 
(CHACAL, 1975) 
 

 O poema acima, publicado em América, é considerado pelo próprio poeta como o 

poema-chave de sua obra. Chacal costuma começar suas performances com ele. Ele começa a 

declamá-lo em um ritmo e vai acelerando até que já não se pode entender quais palavras estão 

sendo  pronunciadas, assim, o poema se torna puro som. Medeiros analisa: 

 
“Uma palavra” não apenas tematiza como performatiza a tensão entre 
poesia falada e poesia escrita. Inicialmente, o poeta faz uma defesa 
tácita da poesia falada ao afirmar que a palavra escrita, não dita, é 
maldita. Em seguida, no entanto, o poema dá uma virada puramente 
sonora, abrindo mão do conteúdo algo solene que vinha ostentando. O 
termo “gravada” se desprende do sintagma “uma palavra gravada”, 
que fazia parte da argumentação inicial, para ser associado à palavra 
“gravata”, e ambos, agora puro significante, são palavras gaiatas e 
gostosas, como a palavra, que também é fruta, “goiaba”. 
(MEDEIROS, 2010, p. 51) 
 

 A palavra escrita precisa ser dita, a palavra falada é gostosa como goiaba, é saborosa, 

cada fonema é para ser degustado. Então Chacal dá voz e corpo ao poema até que seja mais do 

que apenas um metapoema, mas sua própria ideia central, o poema se torna a atuação do poeta.  

 Com seus poemas encarnados, Chacal provocou bastante desconforto aos apreciadores 

da literatura canonizada, pois causa um choque entre a cultura escrita, hegemônica, e a cultura 

oral, considerada menor. Dessa forma, ele conjuga as duas culturas – oral e escrita –, 

multiplicando as possibilidades de leitura de sua poesia. 

 O crítico inglês Eric Mottram, ao refletir sobre a performance de poesia, distingue a 

apresentação do próprio poeta em público de atores que recitam poesia. Vejamos: 

 
O ator lê poesia com falsidade porque assume um papel desnecessário 
– não o do poeta, papel que ele desconhece. Um poeta, em todo caso, 
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é um personagem ele mesmo e, quando se apresenta em público, 
revela-se criador e performer. Falar sobre a ‘interpretação oral’ de um 
poeta de seu próprio trabalho é equivocado, a não ser talvez que ele 
esteja lendo um trabalho muito antigo, sem revisão. A voz de um 
poeta concretiza uma composição a partir de seu corpo e é um ato 
visual além de acústico (MOTTAN apud MEDEIROS, 2010, p. 23). 

  
 A encarnação da poesia é a própria performance do poeta. A ocupação do espaço 

público – quando Chacal ia à rua e vendia de mão em mão seus livrinhos mimeografados – 

moldando sua máscara, que figurará tanto nos palcos quanto nos textos. Medeiros nos chama 

atenção para uma distinção importante: 

 
Houve uma forte tendência em se identificar esse personagem público 
de Chacal com o Ricardo Duarte, como se não existisse qualquer 
mediação entre vida e obra, como se a poesia de Chacal fosse pura 
espontaneidade, decalque de um eu-mesmo sem qualquer filtro, 
projeto, poética. E alguém fala em verso no dia a dia? (id., p. 27)  
 

 Assim, percebemos que o poeta Ricardo Duarte criou uma máscara-poeta, Chacal, 

criador uma linguagem singular, com uma dicção própria nestas terras latino-americanas. 

Medeiros chama-nos, ainda, atenção para o fato de Chacal ter tirado, na edição comemorativa 

de 25 anos de Muito prazer, Ricardo, o seu nome de batismo. Dessa forma, o livro reeditado 

pela 7Letras em 1997 é Muito prazer. Em nota de rodapé, o autor esclarece: “P.S.: Na primeira 

edição do Muito prazer, por paranoia ou não, fui aconselhado a assinar Ricardo, meu nome 

cristão. Assim era a capa: ‘Muito prazer, Ricardo’. Hoje as coisas aparentemente mudaram”.  

 Muito prazer, Chacal, finalmente somos apresentados ao poeta que lança mão de sua 

arte como instrumento de afirmação de diferença e de militância, suas atitudes configuravam a 

contracultura – sexo, drogas, rock and roll e resistência política. A poesia de Chacal quer ser 

rock and roll, anunciando sua pré-disposição performática, intensa, elétrika, explosão sonora. 

 Naquela época, década de 70, Silviano Santiago sinaliza, a partir da análise que faz 

sobre Caetano Veloso, a importância do corpo para as artes. Em “Caetano Veloso enquanto 

superastro”, Santiago sublinha a relevância da recepção do expectador ao artista no palco:  

 
Caetano trouxa para o palco da praça e para a praça do palco o próprio 
corpo, e deu o primeiro passo para ser o superastro por excelência das 
artes brasileiras. O corpo é tão importante quanto a voz; a roupa é tão 
importante quanto a letra; o movimento é tão importante quanto a 
música” (SANTIAGO, 2000, p. 158-9) 
 

 Dessa maneira, observamos que artista e espectador se entregam a uma experiência que 

vai além do olhar passivo de um leitor em sua contemplação de objetos em uma galeria de artes. 

O espectador torna-se um explorador de novas possibilidades do processo criativo do artista. 
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Chacal levou essa ponte entre artista e espectador para a literatura. Inspirando-se em Ginsberg, 

ousou uma poesia escrita com a voz e com o corpo, ofereceu-se ele mesmo como acontecimento 

para seu público.  

 Se Warhol esconde sua melancolia sob a máscara do hipocondríaco, se por meio deste 

seu transtorno compreendemos sua fixação por beleza e glamour, se foi essa obsessão um dos 

fatores que levou Warhola a criar a versão mais pop de si mesmo, o que dizer de Chacal? Onde 

ele escondia sua melancolia? O poema-artigo “Artimanha”, que escreveu para a revista 

Malasartes, dá-nos uma pista: 

 

Artimanha se faz na rua, precisamente no meio dela.  
 
Artimanha nasceu para dar nome ao que não era poesia, música, 
teatro, cinema, apenasmente. Era tudo e mais – e mais que tudo – tudo 
aquilo. QUAL o nome da criança – mustafá ou salomé, homem ou 
mulher, cocaína ou rapé – qual o nome, qual o nome, qual o nome? 
Nenhum outro senão Artimanhas.  
(…)  
 
Artimanha se faz com artifício e Artimanha  
   artefato plástico  
pernas palcos e vedetes  
chicletes chacretes  
folia  
Artimanha é comício na cinelândia na central  
é perigosíssimo  
é o início do fim de tudo  
é o nada incrementado  
é um bolo confeitado  
enfeitiçado  
 
Artimanha é denúncia é discurso é infâmia,  
é o produto de um povo que não soube até agora o que é interferir 
o que é votar o que é liberdade o que é democracia o que é o que é 
 
Artimanha sabe que sem malandragem não é possível  
  sabe que é preciso ocupar espaço  
  sabe que é preciso gastar munição  
  sabe que torquatro é oito como biscoito torto  
ai meus dentes  
 
não aceite imitações, exija ARTIMANHAS 
(CHACAL, “Artimanha”, p. 32.) 
 

 O poeta sabe que “sem malandragem não é possível”. Sabe também que “Artimanha se 

faz com artifício (...) pernas palcos e vedetes”. Sob a máscara do malandro, encenar é preciso. 
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Antônio Carlos de Brito, em Não quero prosa, aponta o jeito malandro que Ricardo Duarte 

constrói para Chacal. Leiamos: 

 
Chacal, dos mais interessantes entre os que conheço. Se quisermos 
entrar de posse de rica experiência que sua poesia realiza, vendo-a tirar 
de um jeito malandro uma lição especificamente poética da situação 
restritiva, então seria aconselhável darmos uma olhadela em certas 
transformações profundas e recentes que reorientaram os rumos de 
nossa vida e cultura (BRITO, 1997, p. 19). 

 

 No poema “Desabutino”, Fernanda Medeiros aponta que esteja desenhada a máscara 

lírica frequente do poeta Chacal. Leiamo-no. 

 
quem quer saber de um poeta na idade do rock 
um cara que se cobre de pena e letras lentas 
que passa sábado à noite embriagado 
chorando que nem criança a solidão 
quem quer saber de namoro na idade do pó 
um romance romântico de cuba 
cheio de dúvidas e devaneios 
tal a balada de neil sedaka 
quem quer saber de mim na cidade do arrepio 
um poeta sem eira nem beira de um calipso neurótico 
um orfeu fudido sem ficha nem ninguém para ligar 
num dos 527 orelhões dessa cidade vazia 
(CHACAL, América, 1975.) 
 

 O lamento potente e lírico, que busca o outro por meio da pergunta repetida três vezes 

“quem quer saber [?]”, traça o perfil da máscara-poeta, do poeta “na idade do rock”, aquele que 

precisa dirigir sua voz ao outro, aquele corpo no qual poesia e rock and roll coabitam em uma 

atmosfera de sexo, pó, devaneio, rock e solidão. Mistura explosiva que o deixa “sem eira nem 

beira  de um calipso neurótico”. O corpo embriagado na cidade do arrepio, o corpo cheio de 

dúvidas na cidade vazia, com seus 527 orelhões e ninguém para atender do outro lado da linha. 

Sob a máscara do malandro das ruas – e muitas são as ruas que o poeta vai percorrer em seus 

poemas –, o poeta revela sua melancolia. 

 Dessa forma, ampliemos o conceito de Medeiros, poesia encarnada, para arte encarnada. 

Andrej Warhola e Ricardo Duarte criaram Andy Warhol e Chacal, personas de si mesmos. Eles 

desejavam ser vistos, ansiavam pelo espaço público e por fazer da arte meio de sobrevivência, 

assim como fazer de seus corpos suportes para a criação artística. Ambos os artistas angariaram 

para a arte novas possibilidades de realização, transmissão e recepção, fazendo uma revolução 

no mundo artístico.  
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OPACIDADES: EL LIBRO O EL POEMA COMO EXPERIMENTOS POÉTICOS 

PARTICIPANTES 

Ornela Barisone (CONICET- CEC/UNL- UADER-UCSF) 

 
RESUMO 

Edgardo Antonio Vigo (1928-1997), un artista multifacético nacido en la ciudad de La 
Plata (Argentina) se propuso iluminar, con el efecto contrario, la opacidad, a partir del 
cuestionamiento de las nociones tradicionales de libro o de poema y su suspensión.  

Suspender y participar con un juego profano: el juego del poema (de su descubrimiento, 
de su aserción). No se trata sólo de la suspensión en términos conceptuales o la suspensión 
física y espacial (por ejemplo en los poemas suspendidos de la Expo Novísima), también es de 
la suspensión por contacto, por contagio, una de las formas más simples de profanación. 

Vigo juega con la poesía, la suspende en un acto profano proponiendo experiencias que 
desarticulen la lógica de la linealidad; experimentos (Montaldo, 2010; Barisone, 2016) 
sintético-ideogramáticos. Más bien, utilizando la nominación para señalar el lugar del signo 
ausente, como exploración experimental de “todo lo que hace sentido” (Aguilar, 2016), e 
inocular su función.  

Los experimentos poéticos seleccionados tendieron a lo sintético ideogramático, 
socavando los límites de la literatura a partir de la participación. 
Palavras-chave: Experimentos poéticos. Edgardo Antonio Vigo. Juego participativo 

 
 

Suspender y participar: el poema como juego 

No es un decir:/ es un hacer./ Es un hacer/ que es un decir./ 

La poesía/ se dice y se oye:/ es real./ Y apenas digo/ es real./ se 

disipa./ ¿Así es más real?/ Idea palpable,/ palabra impalpable:/ la 

poesía/ va y viene/ entre lo que es/ y lo que no es (…) 

PAZ, Octavio. “Decir, hacer” en La llama doble, 1998. 

 

Edgardo Antonio Vigo, un artista multifacético nacido en la ciudad de La Plata 

(Argentina) se propuso iluminar el campo cultural argentino, con el efecto contrario, la 

opacidad, a partir del cuestionamiento de las nociones tradicionales de libro o de poema 

y su suspensión1.  

Suspender y participar con un juego profano: el juego del poema (de su 

descubrimiento, de su aserción). “¿Qué es ahora la poesía?”, se preguntaba Jorge 

Romero Brest en 1969 cuando se inauguraba la Exposición Internacional de Novísima 

Poesía / 69 en el Instituto Torcuato Di Tella. 

No se trata sólo de la suspensión en términos conceptuales o la suspensión física 

y espacial (por ejemplo en los poemas suspendidos de la Expo Novísima), también es de 

																																																								
1 Una idea iluminadora sobre este punto aparece por primera vez en el texto de Jorge Perednik “Edgardo 
A. Vigo dice qué es un poema experimental” en El surmenage, 2009: 4) 
http://www.surmenagedelamuerta.com.ar/El_Surmenage-II-03.pdf 
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la suspensión por contacto, por contagio, una de las formas más simples de 

profanación2. 

Un arte tocable que exige de parte del espectador la inmersión y la disposición 

corporal en la participación, “que pueda a ser ubicado en cualquier ‘hábitat’ y no 

encerrado en museos y galerías” (VIGO, 1969). 

¿Cómo se juega con la poesía?, con Vigo diríamos: proponiendo experiencias 

que desarticulen la lógica de la linealidad, proponiendo experimentos sintético-

ideogramáticos. Más bien, utilizando la nominación para señalar el lugar del signo 

ausente, como exploración experimental de “todo lo que hace sentido” (AGUILAR, 

2016), e inocular su función.  

Cuando hablo de suspensión por contagio y de juego profano me refiero a la 

particular forma en que Vigo exhibe con sus estrategias la “ocupación heterotópicadel 

signo artístico” (AGUILAR, 2016) como espacio simbólico de alojamiento de los 

emplazamientos reales que se pueden encontrar en el interior de la cultura y que “están 

a la vez representados, cuestionados e invertidos”,  como “especies de lugares que están 

fuera de todos los lugares, aunque sean sin embargo efectivamente localizables” 

(FOUCAULT, 1984) 3. Esta propiedad de estar en relación se da “de un modo tal que 

																																																								
2 Para Agamben “Lo que ha sido ritualmente separado, puede ser restituido por el rito a la esfera profana. 
Una de las formas más simples de profanación se realiza así por contacto (contagione) en el mismo 
sacrificio que obra y regula el pasaje de la víctima de la esfera humana a la esfera divina. Una parte de la 
víctima (las vísceras, exta [N. de T. Exta, Mrum: entrañas, intestinos. ]: el hígado, el corazón, la vesícula 
biliar, los pulmones) es reservada a los dioses, mientras que lo que queda puede ser consumido por los 
hombres. Es suficiente que los que participan en el rito toquen estas carnes para que ellas se conviertan en 
profanas y puedan simplemente ser comidas. Hay un contagio profano, un tocar que desencanta y 
restituye al uso lo que lo sagrado había separado y petrificado” (AGAMBEN, 2005: 97-8) 
3 “Entre todos los emplazamientos, algunos que tienen la curiosa propiedad de estar en relación con todos 
los otros emplazamientos, pero de un modo tal que suspenden, neutralizan o invierten el conjunto de 
relaciones que se encuentran, por sí mismos, designados, reflejados o reflexionados. De alguna manera, 
estos espacios, que están enlazados con todos los otros, que contradicen sin embargo todos los otros 
emplazamientos, son de dos grandes tipos (…) También existen, y esto probablemente en toda cultura, en 
toda civilización, lugares reales, lugares efectivos, lugares que están diseñados en la institución misma de 
la sociedad, que son especies de contra-emplazamientos, especies de utopías efectivamente realizadas en 
las cuales los emplazamientos reales, todos los otros emplazamientos reales que se pueden encontrar en el 
interior de la cultura están a la vez representados, cuestionados e invertidos, especies de lugares que están 
fuera de todos los lugares, aunque sean sin embargo efectivamente localizables. Estos lugares, porque son 
absolutamente otros que todos los emplazamientos que reflejan y de los que hablan, los llamaré, por 
oposición a las utopías, las heterotopías” (FOUCAULT, 1967, 1984). 
3 “En las sociedades llamadas “primitivas”, hay una forma de heterotopías que yo llamaría heterotopías de 
crisis, es decir que hay lugares privilegiados, o sagrados, o prohibidos, reservados a los individuos que se 
encuentran, en relación a la sociedad y al medio humano en el interior del cual viven, en estado de crisis. 
Los adolescentes, las mujeres en el momento de la menstruación, las parturientas, los viejos, etc. 
En nuestra sociedad, estas heterotopías de crisis están desapareciendo, aunque se encuentran todavía 
algunos restos. Por ejemplo, el colegio, bajo su forma del siglo XIX, o el servicio militar para los jóvenes 
jugaron ciertamente tal rol, ya que las primeras manifestaciones de la sexualidad viril debían tener lugar 
en “otra parte”, diferente de la familia. Para las muchachas existía, hasta mediados del siglo XX, una 
tradición que se llamaba el “viaje de bodas”; un tema ancestral. El desfloramiento de la muchacha no 
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suspenden, neutralizan o invierten el conjunto de relaciones que se encuentran, por sí 

mismos, designados, reflejados o reflexionados” (Mi destacado). Se produce el pasaje 

de una heterotopía de crisis4 a una heterotopía de desviación marginal o de suspensión. 

Según Vigo, en el proceso de integración que vienen desarrollando las artes, la poesía es 

la que sufre el mayor retardo. “Es notable cómo en los últimos años, la plástica y la 

música, así como la arquitectura, han evolucionado en nuestro país. La poesía parecía 

haberse quedado en un estancamiento de posiciones comunes. El libro, el trato de la 

palabra y una métrica que exige su lectura así lo certifican” (VIGO, 1968). 

Un cúmulo de experimentos poéticos que incluyen en su título la palabra 

“poema” son: Manual y práctica caja tipográfica para armar poemas visuales (1993), 

Armado de un poema demagógico (1970), Poemas (in) sonoros, un disco para mirar 

(1969), Análisis (in) poético de 1 metro de hilo (1970), por citar algunos. Con ellos, 

Vigo explicita la crisis estructural de la poesía en su dependencia del verso como de la 

palabra. Es la entrada de las nonlinear poetries que desafían el universo conformado 

alrededor de la palabra como unidad. En estos casos, Vigo opta por la introducción del 

número, la abstracción de fórmulas matemáticas imposibles y la incorporación del 

aspecto artesanal.  

																																																																																																																																																																		
podía tener lugar “en ninguna parte” y, en ese momento, el tren, el hotel del viaje de bodas eran ese lugar 
de ninguna parte, esa heterotopía sin marcas geográficas. Pero las heterotopías de crisis desaparecen hoy 
y son reemplazadas, creo, por heterotopías que se podrían llamar de desviación: aquellas en las que se 
ubican los individuos cuyo comportamiento está desviado con respecto a la media o a la norma exigida. 
Son las casas de reposo, las clínicas psiquiátricas; son, por supuesto, las prisiones, y debería agregarse los 
geriátricos, que están de alguna manera en el límite de la heterotopía de crisis y de la heterotopía de 
desviación, ya que, después de todo, la vejez es una crisis, pero igualmente una desviación, porque en 
nuestra sociedad, donde el tiempo libre se opone al tiempo de trabajo, el no hacer nada es una especie de 
desviación” (FOUCAULT, 1984).  
4 “En las sociedades llamadas “primitivas”, hay una forma de heterotopías que yo llamaría heterotopías de 
crisis, es decir que hay lugares privilegiados, o sagrados, o prohibidos, reservados a los individuos que se 
encuentran, en relación a la sociedad y al medio humano en el interior del cual viven, en estado de crisis. 
Los adolescentes, las mujeres en el momento de la menstruación, las parturientas, los viejos, etc. 
En nuestra sociedad, estas heterotopías de crisis están desapareciendo, aunque se encuentran todavía 
algunos restos. Por ejemplo, el colegio, bajo su forma del siglo XIX, o el servicio militar para los jóvenes 
jugaron ciertamente tal rol, ya que las primeras manifestaciones de la sexualidad viril debían tener lugar 
en “otra parte”, diferente de la familia. Para las muchachas existía, hasta mediados del siglo XX, una 
tradición que se llamaba el “viaje de bodas”; un tema ancestral. El desfloramiento de la muchacha no 
podía tener lugar “en ninguna parte” y, en ese momento, el tren, el hotel del viaje de bodas eran ese lugar 
de ninguna parte, esa heterotopía sin marcas geográficas. Pero las heterotopías de crisis desaparecen hoy 
y son reemplazadas, creo, por heterotopías que se podrían llamar de desviación: aquellas en las que se 
ubican los individuos cuyo comportamiento está desviado con respecto a la media o a la norma exigida. 
Son las casas de reposo, las clínicas psiquiátricas; son, por supuesto, las prisiones, y debería agregarse los 
geriátricos, que están de alguna manera en el límite de la heterotopía de crisis y de la heterotopía de 
desviación, ya que, después de todo, la vejez es una crisis, pero igualmente una desviación, porque en 
nuestra sociedad, donde el tiempo libre se opone al tiempo de trabajo, el no hacer nada es una especie de 
desviación” (FOUCAULT, 1984).  
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En Manual y práctica caja tipográfica (1993), el poema visual es un signo 

ausente, una cosa que preexiste a la intervención del espectador. Se observa una caja 

rectangular con la etiqueta impresa que refiere al título y un cartón, plegado a modo de 

tríptico que incluye el dibujo de una circunferencia. Contiene una serie de pequeñas 

cartulinas puntiagudas plegadas de color rojo, azul y amarillo y, en el centro, blancas y 

negras. Como la etimología de la palabra tipografía lo indica, [del griego τύπος [típos]] 

y γράφω [gráfο]], el espectador dejará su ‘golpe’ o ‘huella’ de una escritura que perdió 

los caracteres reconocibles para ahondar en su materialidad. Esta reinvindicación de lo 

tipográfico como la huella participante retrotrae a la instalación participante Roda dos 

prazeres de Lygia Pape (1968). Sin embargo, Vigo va a ahondar en el espacio profano 

que genera el juego tipográfico en su accionar y a desestructurar el formato libro en una 

construcción móvil y abierta. 

Por su parte, el Armado de un poema demagógico (1970) es una de las 

incitaciones que ligan esa producción al desenvolvimiento de la leitura criativa (Moacy 

Cirne), tal como fuera considerada por los integrantes del movimiento poema-processo. 

Se trata de un espacio abierto, el de la página, que el espectador debe completar. Este 

experimento poético se enmarca en una serie de acciones participativas realizadas por 

Vigo en diferentes lugares públicos hasta el año 1971, con la utilización de la Urna con 

cabezales intercambiables o la Urna erótica: una caja de madera y cuatro cabezales, 

esta última con un orificio circular. 

El 14 de marzo de 1970, Vigo ubica la urna “erótica” en la vereda de la boutique 

Tomatti de La Plata y distribuye una boleta con la consigna para una acción colectiva: 

“al reverso, dibuje, coloree, forme, escriba, etc. todo aquél elemento que sea útil para el 

armado de una poesía. Realizado proceda a hacer un rollo e introdúzcalo en la URNA 

ERÓTICA”. Sin embargo, el Poema demagógico es el cuarto señalamiento de Vigo y se 

presenta en septiembre de ese mismo año en la Exposición de Ediciones de Vanguardia, 

organizada por el artista uruguayo Clemente Padín en la Universidad de la República de 

Montevideo (Uruguay). Las “claves mínimas” están impresas en una boleta similar a la 

de la acción en Tomatti:  

Instrucciones: Coloque, conservando su anonimato, una frase, fonema, símbolo o signo 

visual (etc.) indispensable para ud. en un poema, en el espacio en blanco del presente. 

Haga un tubo e introdúzcalo en la URNA Nro 1. Recibirá la certificación de su voto en 

forma de un tarjetón que deberá colgar en su solapa. Gracias (VIGO, 1970). 

 

1228

Ana
Pencil



	 5	

La realización del poema se suspende en una consigna (en este caso, “votar”); se 

apela a las direcciones del pueblo (a las representaciones sobre lo que un poema 

contiene) a alojar modos de significar, de hacer poemas que, por lo demás, no serán 

vistos porque se mantendrán en el “anonimato” y dentro de la urna (una coparticipación 

entre lo colectivo y lo anónimo). Esta acción exige al espectador que suspenda su juicio 

sobre el poema y que abandone la “tiranía” de la linealidad.  

El juego del voto es la filtración de lo profano. El votum era una promesa 

solemne que exigía el cumplimiento para no defraudar a los dioses y recibir su castigo. 

El dios es el autor que certifica la devoción del participante, toda vez que éste haya 

cumplido con la acción: gesto paródico que instala nuevamente el desplazamiento del 

autor a la obra y de la obra al lector-espectador.  

En 1971, Vigo presentó la Historieta para armar, también en la casa Tomatti. 

La Historieta para armar está conformada por varias piezas. Vigo entregaba al público 

un sobre que contenía una plantilla para realizar una historieta junto con una tarjeta que 

poseía las instrucciones. La plantilla consiste en una cartulina dividida en seis partes, 

cada una de las cuales contiene un cuadro de historieta no totalmente blancos, sino con 

imágenes ya realizadas por Vigo, pero diseñadas para ser completadas por el receptor 

para componer una historieta, cuyo resultado puede ser “una historia de amor, de 

guerra, de pistoleros o política se anima?”, indican que ésta luego puede destruirse y 

buscar otra, o bien ser llevada para que sea expuesta en la vidriera. Indica que el 

resultado “de u.d depende” y coloca al espectador en un lugar privilegiado. Estas 

intervenciones del público fueron expuestas posteriormente, con lo cual, el proceso de 

suspensión poemático se reforzaba. 

Vigo agregó a la propuesta procesual del poema-processo recursos como la 

perforación y la viñeta. Ambos recursos completaban la tridimensionalidad de la página 

plegada a modo de tríptico.  

Otro ejemplo que cabe destacar es Poemas (in) sonoros. Un disco para mirar 

(1969), el cual altera la acción esperada para cada soporte: un poema que no tiene 

sonido y un disco que no se escucha, que debe mirarse. El anuncio para la presentación 

del “instrumento” (un cuarteto y un “no-instrumento”) se realizó a fines de los 70 para 

la grabación de los poemas en la Boutique Tomatti de La Plata. En dicha invitación la 

linealidad se suprime, se anula porque los espacios entre palabra y palabra son 

eliminados, evidenciando la cadena sonora (sólo distinguible a partir de la observación 

visual).  
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La incorporación del instrumento puede ligarse a un experimento anterior, un 

objeto impreso por la editorial Diagonal Cero e ideado por Luis Pazos: La corneta 

(1967). Este objeto plástico, una corneta de cotillón, incluía una serie de poemas fónicos 

y la representación pop de los sonidos de la vida cotidiana que habían sido publicados 

separadamente en la revista Diagonal Cero (1967) y, en el mismo año, realizados como 

performance en el bar de copas Federico V de La Plata. El objeto y los poemas visuales 

fueron presentados en una caja de cartón con la etiqueta diseñada, incluyendo 

instrucciones lingüísticas para proceder a la acción. Éstas consistían en tomar la caja, 

jugar, observar y soplar en vez de leer -para reemplazar al libro- porque “a la poesía 

fonética le corresponde un libro sonoro, donde además el lector participa de forma 

activa” (1967).  

Es dable recorder el poema-objeto participativo de Pazos, El dios del laberinto 

(1966). El poema, presentado también en Federico V, estaba contenido en una botella: 

un formato extraño para el observador, alejado de la poesía tradicional y realizado con 

materiales industriales y de deshecho. El objeto incluía algunos poemas en papel 

envejecido que simulaban un pergamino, un corcho comprado en una tienda de cotillón 

y una etiqueta diseñada por Vigo. El texto que acompañaba la presentación del objeto 

afirmaba: “El dios del Laberinto es un poema místico. Ha sido tratado con la mayor 

irreverencia porque la poesía es para todos y el concepto de lo vulgar ya no existe. Por 

lo consiguiente lo que tiene ante sus ojos es arte de masas de primera calidad (“Poesía 

envasada”, 1967). 

 Con esta actitud, tanto Pazos como Vigo situaban la poesía en lo cotidiano. La 

poesía podía circular con facilidad y manipularse como un objeto de consumo. Estos 

poemas-objeto mencionados instaban a la participación y a la apertura del género a 

partir de la tensión que ofrecía el hermetismo de los objetos cerrados (tapados o 

enlatados); metáfora de la circulación elitista, direccional y lineal de la poesía.  

Volviendo a los Poemas (in) sonoros, en una clara referencia a los Discos 

visuales (1968) de Octavio Paz -los cuales se encuentran en la biblioteca de Vigo-, el 

platense asume con el mexicano que “los ojos hablan/ las palabras miran,/ las miradas 

piensan. Oír/ los pensamientos,/ ver/ lo que decimos/ tocar / el cuerpo/ de la idea./ Los 

ojos/ se cierran/ Las palabras se abren”. Propone “tocar el cuerpo de la idea”, jugar 

invirtiendo las representaciones asociadas al poema: el sonido y la mirada ya no son los 

“factores constructivos del verso” del formalista ruso Eichenbaum, porque se 

comienzan a delinear propuestas intersensoriales como las de la Expo Novísima 
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(BARISONE, 2015, 2016) que expanden y desbaratan el concepto de lo específico al 

interior del campo de la literatura. 

El último ejemplo que quisiera rescatar es el Análisis (in) poético de 1 metro de 

hilo de Vigo, publicado durante el primer período de la revista uruguaya OVUM 105. El 

poema envuelve la revista porque el cuerpo de la obra es un metro de hilo. Los extremos 

del hilo están marcados por círculos idénticos de papel donde se lee “principio” y “fin”. 

Erdmute White afirma que:  

Si realmente el metro como la rima se considera como parte íntegra de un poema, 

entonces un metro de cualquier cosa podría llamarse poema. En este poema es el hilo, 

en lugar de las palabras, lo que se ha empleado. Sin embargo, el poema es también un 

análisis, poético o (in) poético, dependiendo del significado de la palabra metro: ya sea 

el grupo de sílabas en una línea con unidades de tiempo definidas y compás regular, ya 

la unidad fundamental en el sistema métrico. Lo que estas dos categorías de significado 

tienen en común es que ambas poseen comienzo y terminación. Sobre todo las dos son 

normas convencionales (…) [El poema de Vigo] no se encuentra en el juego con los dos 

significados de la palabra metro, sino en el pedazo ordinario de hilo amarillo que el 

lector desata y desenrolla (1976, pág. 309). 

 

Esta afirmación es importante no sólo porque se constituye en una lectura 

académica prácticamente coetánea a Vigo y en un documento inédito, sino también 

porque exhibe que la discusión de fondo en ese contexto apuntaba a la comunicación 

poética: ya no tiene que ver con el empleo del lenguaje escrito, sino con el acto. 

Cualquier materia puede ser potencialmente poética y en este aspecto se discute, 

entonces, la suspensión del poema y de la linealidad involucrada. 

Desde ese lugar de acto, de estado potencial del poema juega con las 

representaciones, porque las requiere, pero las suspende. Como señala Vigo: “la poesía 

visual es un excitante para el psiquismo, a partir de las palabras propuestas y de su 

arquitectura, debe hacer trabajar su cuerpo y su espíritu; debe proponerse él mismo 

como contenido”.  

Para Vigo el arte contemporáneo lucha contra el mercado del arte y propone 

dirigirlo, desde la participación, al arte tocable: 

Arrojar el lastre será para el artista la apertura al vacío, el ‘derrumbe’ de Galerías y 

																																																								
5 Revista difusora de las nuevas tendencias poéticas; desde la poesía concreta, tecnológica al poema-
processo. Cada edición presentaba un manifiesto. Es en 1969, cuando Clemente Padín, editor de la 
revista, invita a Edgardo Vigo a participar de la edición. 
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museos en un deseo de ganar la calle, la muerte de las elites exigentes, dueñas de 

creadores al servicio de sus intereses. La utilización de materiales que permiten la 

destrucción del religioso espacio separatista entre obra-público, indican una dirección 

hacia un arte ‘tocable’, signo de calidez comunicativa. Complementa un público 

predispuesto a entregarse a lo colectivo, cuando la participación permite en alguna de 

sus secuencias la aparición de la personalidad individual puesta al servicio del ‘logro de 

la cosa’. (VIGO, 15/12/68, s/p)  

 

En el manifiesto que entregó al crítico Ángel Nessi en 1969 sobre el arte tocable, 

se revelan las claves para la participación. Vigo declara como necesaria una 

participación “epidérmica” del espectador/participante6 con la cosa, que pueda accionar 

la cosa y actuar creativamente. 

 

Libro, energía dinámica 

Harry Polkinhorn (1991) ha señalado la orientación de ciertos experimentos 

poéticos como una “anti-book aesthetic” para describir las publicaciones que 

problematizan los parámetros conceptuales y plásticos del libro. Una de las preguntas 

que cabe hacerse es respecto de las audiencias consumidoras de estos experimentos o de 

las audiencias a las que estaban dirigidas (que pueden no ser coincidentes). Otra 

cuestión que remite a la noción de Book art es si se trata de arte en forma de libro, 

libros hechos por artistas o si esta cuestión, a la vez que problematiza y hace uso 

subversivo de la forma libro, la excede, produciendo un desvío conceptual. La mayoría 

de estudiosos de la historia del libro coinciden en poner como punto de partida del libro 

de artista los años sesenta y en establecer dos objetivos comunes: el primero, el de la 

democratización del arte, que cuestionaba la forma y el concepto de libro y pretendía 

crear un producto artístico democrático, utilizando un medio de difusión de masas para 

																																																								
6 “Hacia un arte ‘tocable’ que quiebre en el artista la posibilidad del uso de materiales “pulidos” al 
extremo de que produzcan el alejamiento de la mano del observador -simple forma de atrapar- que se 
quedará en esa posición sin participar “epidérmicamente” de la cosa. Vía uso de materiales 
“innobles” y por un contexto cotidiano delimitador del contenido.  
Un arte ‘tocable’ que se aleja de la posibilidad de abastecer a una ‘élite’ que el artista ha ido formando a 
su pesar, un arte ‘tocable’ que pueda ser ubicado en cualquier ‘hábitat’ y no encerrado en Museos y 
Galerías. Un arte con ‘errores’ que produzca el alejamiento del ‘exquisito’. Un aprovechamiento al 
máximo de la estética del ‘asombro’, vía ‘ocurrencia’ -acto primigenio de la creación- para convertirse, 
ya por forma masiva -movimientos envolventes- o por la individualidad -congruencia de intencionalidad- 
en ‘actitud’. Un arte de expansión, de atrape por vía lúdica que facilite la participación-activa del 
espectador, vía absurdo. Un arte de ‘señalamiento’ para que lo cotidiano escape a la única 
posibilidad de lo funcional. No más ‘contemplación’ sino ‘actividad’. No más ‘exposición’ sino 
‘presentación’. Donde la materia inerte, estable y fija tome el movimiento y el cambio necesario para que 
constantemente se modifique la imagen. En definitiva: un arte contradictorio” (VIGO, 1968-1969).  
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llegar al público transformando su valor simbólico y, el segundo, el de protagonizar a 

partir del libro de artista cambios sociales, considerándolo un transformador de la 

sociedad. 

En las segundas vanguardias artísticas se había hablado en los escenarios de 

variados movimientos de la muerte del libro aprovechando ese “objeto de deseo, 

contenedor de ideas y conocimiento” (POLKINHORN, 1991) para transformarlo, 

precisamente, en arte. Eso no representaba una renuncia radical del libro, sino más bien 

la constatación de que algo estaba cambiando. Eso mismo puede trasladarse al poema. 

En ese contexto, Emir Rodríguez Monegal ofrece una descripción de los experimentos 

poéticos en Brasil y en Suiza, así como los de Octavio Paz y Vicente Huidobro, 

señalando que: 

En el fondo, este experimento, como los de la poesía concreta, se propone enfatizar 

algo que nunca se subrayará bastante: la poesía es un arte del movimiento, un arte 

dinámico. La poesía, ya se sabe, se produce en el tiempo; es una estructura sonora que 

la invención de la imprenta ha sujetado a la página dándole un falso aspecto de cosa 

estática. Por medio de los experimentos visuales de la poesía concreta, o del registro 

sonoro en los discos, la poesía no sólo vuelve a su tradición oral sino que se libera 

(visualmente, también) de su estatismo (1972, pág. 154. Mi destacado).  

 

El juego profano de los experimentos poéticos participantes de Vigo incorporan 

conceptual y materialmente al libro o al poema como arte dinámico. Es una referencia 

innegable que establece una articulación necesaria entre las artes visuales y la literatura, 

entre las historias de su conformación. Si la opacidad era una propiedad a alcanzar en el 

arte porque “lo opaco hiere el ojo del esteta, lo enceguece y como tal no deja descubrir 

su propia identidad. Es la defensa de un cuerpo que no recibe luz exterior sino que la 

posee dentro de su propio contexto” (VIGO, 1982, pág. 1). El agregado de la energía 

que mueve el juego puede producir luz sobre estos experimentos poéticos opacos, y 

sobre las nociones mismas de libro y poema en la actualidad. 
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CORPO E ARTE: O USO DO MATERIAL HUMANO EM PRÁTICAS 
ARTÍSTICAS CONTEMPORÂNEAS 

 
 

Patrícia Jerônimo Sobrinho (UNIGRANRIO e UNISUAM) 
 
 
RESUMO: 
 
O corpo muda, sofre alterações, e, de maneira infalível, forma parte de uma ordem simbólica 
presente em cada sociedade. Na literatura, na pintura, na fotografia, na escultura, na filosofia, na 
sociologia, são encontradas diferentes tentativas de reivindicar, estudar, analisar e representar os 
enigmas e segredos que envolvem o corpo. Na Contemporaneidade, a arte vem possibilitando 
uma abertura a outras formas de perceber, de sentir e de experimentar o corpo. Algumas 
especificidades de linguagens artísticas colaboraram para essa transformação, como o 
“Happening”, o Fluxus e o Acionismo (dos anos 50 e 60) e a “Body Art” (dos anos 70). 

Atualmente, já não se fala de uma “representação” do corpo nas artes, como pode ser verificado 

na história da pintura e da escultura, mas da “apresentação” de um corpo vivo na arte. Surgem 

assim, propostas artísticas que ultrapassam a simples representação do corpo. Muitos artistas 
contemporâneos têm utilizado o corpo como uma ferramenta para a criação de suas obras de 
arte, baseando-se no sofrimento físico para causar um impacto na sociedade. Um desses artistas 
é o brasileiro Fábio Magalhães que, com a “visceralidade” de suas obras, golpeia a condição 

mais profunda do ser humano. Suas obras colocam o observador em uma situação que não é 
mais contemplativa, porém que requer uma atitude ativa, de sensibilidade, percepção e reflexão. 
Tomando como exemplo algumas pinturas do artista Fábio Magalhães, este artigo tem como 
objetivo discutir o uso do material humano em práticas artísticas com o objetivo de 
desestruturar o estado normal das coisas. Para tanto, utiliza como escopo teórico autores como 
Matesco (2009), Pires (2005) e Santaella (2004).  
 
Palavras-chave: Corpo. Arte. Material Humano.  
 
 
Introdução 
  

Para cada sociedade, o corpo humano é o símbolo da sua própria estrutura; agir 

sobre o corpo é sempre um meio, de alguma forma, de agir sobre a sociedade. Além 

disso, o modo de representar o corpo na arte é um reflexo da estrutura social, de uma 

visão de mundo e de uma definição de pessoa. 
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Na literatura, na pintura, na fotografia, na escultura, na filosofia, na sociologia, 

são encontradas diferentes tentativas de reivindicar, estudar, analisar e representar os 

enigmas e segredos que envolvem o corpo. Não se pode mais negar que o conceito de 

corpo é uma construção elaborada social e culturalmente. Ele define e traduz um 

conjunto de ideias-símbolos resultantes de um sujeito que é modelado a partir do social.  

O corpo tem sido regulado, perfurado, pintado, mutilado, deformado, 

transformado, mas não tem deixado de significar algo. No mundo das artes, sua 

representação também vem se modificando ao longo da história da arte, revelando que 

ele sempre ocupou, de um modo ou de outro, o centro das atenções de artistas. Nota-se 

que, na história da arte, a representação do corpo vai cedendo lugar aos pouco à 

vivência, à experiência, ao movimento.  

Algumas especificidades de linguagens artísticas colaboraram para essa 

transformação, como o “Happening”, o Fluxus e o Acionismo (dos anos 50 e 60) e a 

“Body Art” (dos anos 70). Trazendo à tona os trabalhos do artista baiano Fábio 

Magalhães, percebe-se que eles estão em diálogo com a “Body Art”.  Cabe, porém, 

ressaltar que a associação entre esses trabalhos e a “Body Art” é aqui colocada a título 

de reflexão, levando-se em consideração que o artista utiliza o seu corpo como suporte 

para a criação de suas obras de arte, baseando-se no sofrimento físico para causar um 

impacto na sociedade.  

Nesse contexto, este artigo tem como objetivo discutir o uso do material humano 

em práticas artísticas com o objetivo de desestruturar o estado normal das coisas. Para 

tanto, serão utilizadas como base algumas pinturas do artista baiano Fábio Magalhães, 

que, com a “visceralidade” de suas obras, golpeia a condição mais profunda do ser 

humano. 

 

Os percursos da arte 

   

Na antiguidade greco-romana o conhecimento anatômico se voltou para uma 

exacerbada exaltação da estética "clássica", com o seu esplendor e perfeição. A arte na 

Grécia Antiga estava voltada para a expressão de elegância espiritual humana, em um 

corpo ideal que servia de referência, que devia ser imitado. 

Motivo principal da arte grega, o corpo não apenas era representado no aspecto 

formal, mas também na maneira de expressar os movimento e as emoções. Nota-se uma 

grande preocupação com os “cuidados com o corpo, por sua limpeza, por sua estética, 
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[...] o prazer através do corpo é um centro de interesse nesta civilização, alvo de suas 

múltiplas construções, motivo de suas pinturas, de suas estátuas.” (MARTÍNEZ 

GORROÑO, 2002, p. 5, tradução nossa). 

Os gregos foram os primeiros a representar seus deuses, heróis e atletas nus nas 

artes. O nu grego, muito característico, era formado a partir de elementos concretos que 

lhe conferiam esse caráter particular. Dava-se ênfase a certas partes do corpo e 

desviava-se a atenção de outras. O corpo inventado pelos gregos era um corpo 

musculoso, forte e vigoroso (e não natural) – modelado seja através do esporte ou da 

guerra. 

Já na Idade Média (dos séculos V ao XV), devido à influência cristã, a situação 

mudou. O corpo devia ser desprezado e abandonado porque era uma pedra no caminho 

para a salvação, mas também devia ser respeitado e glorificado uma vez que se tratava 

de uma criação de Deus, logo exigia atenção e respeito especial, de agradecimento para 

com o Criador. A arte medieval foi, portanto, fortemente impulsionada e influenciada 

pela fé cristã. Ela encontra-se pintada e esculpida nas igrejas. 

Os temas da arte da Idade Média eram religiosos, traduziam figuras santas e 

passagens bíblicas, como forma de aproximar os santos dos homens e também de 

intensificar a fé através do imaginário visual. Chartier (2002) destaca que uma das 

principais funções da imagem é “exibir sua própria presença enquanto imagem e, assim, 

constituir aquele que olha como sujeito que olha.” (CHARTIER, 2002, p. 165). Ou seja, 

as pinturas da Idade Média tinham como função trazer os personagens bíblicos para a 

esfera do visível e, assim, torná-los mais tangíveis.  

No Renascimento (dos séculos XV ao XVI), a ciência foi, de certa forma, quem 

contribuiu para um nova visão da realidade física, construindo outro olhar sobre os 

corpos. A preocupação com a anatomia permitiu o desenvolvimento da medicina nos 

séculos seguintes ao Renascimento. O corpo é estudado a partir de seus órgãos. Os 

conhecimentos se especializam cada vez mais em uma determinada parte do corpo do 

homem.  

A dissecção, por exemplo, possibilitou a observação direta do corpo. Na Idade 

Média, “abrir o corpo era também bulir com o espírito. As primeiras dissecções oficiais 

se verificaram no início do século XIV e iriam praticamente se banalizar após os séculos 

XVI e XVII.” (RODRIGUES, 1999, p. 58-59). As dissecções proporcionaram a 

aquisição de conhecimentos acerca do interior dos corpos. O conhecimento do corpo 

humano torna-se objetivo e científico.  
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Com essa visão científica e objetiva do corpo humano, as representações do 

mesmo começam a assumir nuances diferentes e até contrastantes entre as diferentes 

manifestações artísticas. Nota-se uma busca de trabalhá-lo de modo a subverter a forma 

tradicional de representá-lo, forma marcada pelos ideais de beleza. No início do século 

XX, os artistas rompem com os padrões artísticos tradicionais do Ocidente, tornando-se 

inventores (GOMBRICH, 2009). Eles dão início à retirada da imagem do corpo como 

algo passivo, como simples objeto de observação.   

Entretanto, o corpo somente deixa de ser um modelo ou imagem contemplada, 

passando a ser visto enquanto movimento e experiência, na segunda metade do século 

XX. Algumas manifestações artísticas contribuíram para essa transformação, como o 

“happening, Fluxus e Acionismo dos anos 50 e 60 [...], body art dos anos 70” 

(SANTAELLA, 2004, p. 68). Tendo em vista que se pode estabelecer um diálogo entre 

as obras de Fábio Magalhães e a “Body Art”, o foco deste estudo recai sobre essa 

manifestação.  

 

O corpo do artista como suporte de arte 

 

A "Body Art" é uma manifestação artística que se desenvolveu nos anos de 

1970. Nela, o artista é “ao mesmo tempo, sujeito e meio da expressão estética” 

(SANTAELLA, 2004, p. 69). Com esta prática, o corpo do artista é tomado como 

suporte de arte. Até então, o corpo tinha sido representado pela arte; era tema de 

esculturas, de pintura, da dança etc. Com a "Body Art", ele se revela como a ferramenta 

principal da expressão artística. Não se trata mais de uma representação ou imitação, 

mas de uma apresentação do próprio corpo, às vezes, até de forma violenta, a fim de 

mostrar uma autenticidade que só se alcança em vida. 

Com a “Body Art", o corpo se converte em uma tela onde os artistas capturam 

suas aflições ou neuroses individuais e coletivas. Para Santaella (2004, p. 69), “é o 

corpo como algo vivo, na sua vulnerabilidade, seu estar no mundo, suas 

transfigurações.” Através do corpo, o artista tenta expressar o seu mundo interior, os 

seus sentimentos, acerca da própria realidade física.  

Segundo Matesco (2009, p. 95), “a exploração do corpo em suas funções 

corpóreas era a maneira de se contrapor à sua tradicional repressão para trazê-lo à sua 

verdadeira função: a de instrumento do homem.” Assim, o artista pretendia (por meio 

do seu corpo), nos anos de 1970, expor algumas problemáticas da sociedade, como 
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questões políticas, sociais e sexuais: o corpo como denúncia da opressão social, sexual; 

vítima da violência; manifestação de sua natureza orgânica, perecível, mutilável etc. 

Para transmitir sua mensagem, o artista se apoiava em um universo simbólico, já que a 

“Body Art" não descrevia fatos, mas construía significados. 

Na "Body Art", o corpo tem um valor de troca comunicativa, ideológica e social, 

uma vez que busca uma interação, um questionamento do espectador. Esse tipo de 

manifestação trouxe uma reflexão sobre o papel que o corpo desempenha e como ele 

interage com o espaço que o rodeia. O corpo se converte em um veículo de códigos 

socioculturais. “Seja qual for o assunto que visa referenciar, é eminentemente uma arte 

do corpo, pois nele o corpo humano é, via de regra, usado como seu instrumento 

central.” (SANTAELLA, 2004, p. 70). 

Essa manifestação, que transforma o corpo em meio artístico, tem persistido na 

história da arte. São muitos e variados artistas que usam, na atualidade, o corpo como 

uma expressão de sua arte. Dentre esses artistas, destaca-se o baiano Fábio Magalhães.  

 

“Indo além do que se vê”: as pinturas de Fábio Magalhães 

 

 A visão tem sido o sentido mais apreciado como uma forma na qual o homem 

percebe o mundo. A primazia do olhar também configura a experiência estética. O 

sensorial como um conjunto de possibilidades de apreensão artística tem sido relegado 

ao olhar. A história da arte teve sempre um interesse ocular. O que o olho via devia 

converter-se em uma fiel representação da realidade. 

Entretanto, na contemporaneidade, a arte deixa de ser só representação. Ela 

possibilita uma abertura a outras experiências sensoriais, de caráter sinestésico, entre as 

quais o corpo forma parte dessa nova exploração. Merleau-Ponty (1999) é um dos 

renovadores da experiência não só estética, mas também ontológica do século XX. Em 

seu livro "Fenomenologia da Percepção" ele ressalta: 

 

O sentir [...] investe a qualidade de um valor vital; primeiramente a 
apreende em sua significação para nós, para esta massa pesada que é 
nosso corpo, e daí provém que ele sempre comporte uma referência ao 
corpo [...] O sentir é esta comunicação vital com o mundo que o torna 
presente para nós como lugar familiar de nossa vida. (MERLEAU-
PONTY, 1999, p. 84)  
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O sentir seria, portanto, uma ampliação das possibilidades ativas de percepção e 

do experimentar. É um fenômeno complexo que varia de indivíduo a indivíduo e que 

marca uma visão crítica, podendo levar o sujeito a uma reflexão, a um questionamento. 

A arte é isso, suscitar um furor interno, promovendo uma agitação, uma mudança, no 

sujeito que a observa. 

As artes, principalmente as atuais, parecem ter o intuito de produzir sensações, 

agindo sobre as emoções e sugerindo a imersão do indivíduo em um objeto que o 

envolve. Elas põem em cena maquinações da sensibilidade, cujo objetivo aparenta ser, 

portanto, o de fazer sentir, comover. Um dos artistas brasileiros que se vale dessa forma 

artística de “fazer sentir” é o brasileiro Fábio Magalhães. 

 Nascido na Bahia (Tanque Novo, 1982), o artista "apresenta encenações 

meticulosamente planejadas, capazes de borrar os limites da percepção, configuradas 

em distorções da realidade e contornos perturbadores1". Ele recolhe um pedaço do real e 

extrai algo novo, colocando o observador em uma situação que não é mais 

contemplativa, porém que requer uma atitude ativa, de sensibilidade e reflexão. 

 O trabalho de Fábio Magalhães é construído por meio de um processo que 

envolve o seu próprio corpo, fotografado em determinadas cenas, que terminará em 

pintura. Em outras palavras, trata-se de um processo híbrido, composto por três 

procedimentos: a simulação do ato, no qual o artista usa como suporte o seu próprio 

corpo, simulando o ato ou a ação de maneira mais próxima do real; a fotografia, em que 

ocorre a captura da imagem; e a pintura em si.  

 Para este artigo, foram escolhidas algumas obras2 independentes do artista e 

algumas da série “O Grande Corpo” (expostas na Galeria do Conselho – Salvador/BA, 

em 2011) e da série “Retatos Íntimos” (expostas na Galeria Laura Marsiaj – Rio de 

Janeiro, em 2013) para discutir a “visceralidade” de suas obras que golpeia a condição 

mais profunda do ser humano. 

 Nas pinturas “Dos Lugares que me Prendem II” (2010) e "Diz-se das Línguas 

Malidicentes" (2010), o conteúdo choca logo no início, mas ele tem um propósito: 

pensar o humano. Olhar estas imagens – dedos dos pés com prego e uma língua com 

agulhas e alfinetes (como se estivesse gritando), provoca uma estranha inquietação 

sensorial. Talvez porque as imagens funcionem como uma espécie de espelho, em que o 

observador, muitas vezes, enxerga-se em um reflexo perturbador.  

                                                           
1 Extraído de: <http://fabiomagalhaes.com.br/> Acessado em: 28 ago. 2016.  
2 O uso dessas obras foi autorizado pelo artista Fábio Magalhães.  
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Imagem 1 – “Dos Lugares que me prendem II” (2010), de Fábio Magalhães 

 

Fonte: Página pessoal do artista3 

 

Imagem 2 – “Diz-se das Línguas maledicentes”(2010), de Fábio Magalhães 

 

Fonte: Página pessoal do artista4 

 

 À primeira vista, as obras parecem fotos, mas logo em seguida isso se desfaz e a 

pintura se revela. De fato, Fábio Magalhães cria uma imagem para que ela se torne uma 

pintura. Esta, por possuir um enquadramento que faz referência ao formato de retrato, 

dá humanidade à obra e impressiona o observador por este ser feito da mesma matéria 

presente no quadro. Há um “envolvimento do espectador [...] demandando-lhe uma 

reação em relação à proposta apresentada.” (MATESCO, 2009, p. 98).  

A ideia é utilizar a expressão corporal para levar ao espectador conhecimentos 

entre os limites do corpo, da arte e da reflexão. De fazer com que “o indivíduo se 

perceba como corpo físico, não somente como intelecto, o corpo se fragmenta, se 

permite ser visto como carne.” (PIRES, 2005, p. 134). Assim, o corpo do artista é o 

                                                           
3 Extraído de:  <http://fabiomagalhaes.com.br/portifolio/obras-independentes/> Acessado em: 28 ago. 
2016. 
4 Extraído de:  <http://fabiomagalhaes.com.br/portifolio/obras-independentes/> Acessado em: 28 ago. 
2016. 
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elemento mais importante de suas obras; é o suporte de seu discurso, porque define o 

seu ato criativo. 

 Já na obra “Sem título” (2013), da série “Retratos Íntimos”, há uma pequena 

quantidade de sangue ensacada com ar, suspensa por um barbante. A imagem do sangue 

presente na pintura faz referência ao próprio sangue do artista, coletado por um 

enfermeiro e que, posteriormente, foi materializado em pintura. Na tela, pode-se notar 

uma interpretação singular do “coração”. 

 

Imagem 3 – “Sem Título” (2013), de Fábio Magalhães 

 

Fonte: Página pessoal do artista5 

 

 O sangue não é o que a anatomia vê nele, mas como ele nos atinge. Segundo 

Matesco (2009, p. 100), “é maneira como o trabalho nos atinge e nos fala que faz a 

imagem.” A obra de Fábio Magalhães é uma imagem que possibilita ver o invisível; é 

“uma dimensão fantasmática da percepção e do desejo humano. É mediante esse ser 

fantasmado, esse outro que movimenta em nós que o trabalho nos olha.” (MATESCO, 

2009, p. 100). O observador deve enxergar o que está além da superfície da pintura, pois 

se trata de outro lugar. 

Ora, na experiência de "observar" uma obra de arte, ocorre algo extraordinário e 

único: trazer uma visão, uma perspectiva da "realidade" sentida; evocar sentimentos e 

sensações; tocar por dentro, no âmago do indivíduo onde estão escondidos os segredos 

da alma e do coração. Dessa forma, a pintura é um meio concreto de propagar 

visualmente uma mensagem.  

As obras de Fábio Magalhães objetivam chocar o espectador, tirá-lo da sua 

condição passiva e levá-lo à reflexão, pois não basta mais "uma arte que retrate o corpo, 
                                                           
5 Extraído de:  <http://fabiomagalhaes.com.br/portifolio/retratos-intimos/> Acessado em: 28 ago. 2016. 
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ou que seja produzida sobre o corpo; ela tem que ser produzida com o corpo.” (PIRES, 

2005, p. 87). De objeto de representação, o corpo passa a ser a própria arte, um material 

de trabalho.  

Os quadros "Invólucro II" (2008), "Invólucro VIII” (2011) e "Próximo Segundo" 

(2010) – da série "O Grande Corpo" – apresentam situações inconcebíveis de serem 

imaginadas. São partes do próprio corpo do artista embrulhadas em sacos plásticos 

transparentes. As imagens parecem sugerir uma proteção ou uma violência ao próprio 

corpo, que está envolto sob uma membrana transparente.  

 

Imagem 4 – “Invólucro II” (2008), de Fábio Magalhães 

 

Fonte: Página pessoal do artista6 

 

Imagem 5 – “Invólucro VIII” (2011), de Fábio Magalhães 

 

Fonte: Página pessoal do artista7 

  

 Nota-se que o corpo se mostra como algo afetivo, "como um objeto-sujeito 

[...] capaz de 'ver' e de 'sofrer.'” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 111). O sujeito só está 

no mundo através do seu corpo. Ele não possui um corpo, é o próprio corpo, corpo este 

                                                           
6 Extraído de:  <http://fabiomagalhaes.com.br/portifolio/o-grande-corpo/> Acessado em: 28 ago. 2016. 
7 Extraído de:  <http://fabiomagalhaes.com.br/portifolio/o-grande-corpo/> Acessado em: 28 ago. 2016. 
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que percebe e é percebido, devendo ser visto não apenas como um objeto (concepção 

materialista) ou como algo que se opõe à alma (visão espiritualista), mas um corpo que 

vive experiências em uma realidade concreta. É como se o corpo falasse; como uma 

prova de que a vida existe com a sua dor e o seu prazer, com o bom e o mau. Nessa 

pintura, realiza-se uma ação direta sobre o corpo de forma real, agredindo-o, 

aprisionando-o.  

 O mundo na consciência de Fábio Magalhães, assim como o mundo na 

consciência do outro, não é um mundo particular. Parece que o mundo dele resulta da 

sua percepção de mundo, da percepção que ele tem no mundo do outro e da percepção 

que tem do outro. O uso do corpo humano em suas obras não é tido apenas como sujeito 

ou objeto de trabalho dentro do âmbito físico, mas também como um corpo em sua 

amplitude filosófico e psicológica, a partir do qual irradiam propostas ou mensagens. 

 

Imagem 6 – “Próximo Segundo” (2008), de Fábio Magalhães 

 

Fonte: Página pessoal do artista8 

 

Fábio Magalhães explora intensamente o seu corpo, o material de sua arte, 

colocando-se “como obra viva, usando o corpo como instrumento, destacando sua 

ligação com o público.” (PIRES, 2005, p. 69). Com suas obras – que causam grande 

nível de repulsa e de estranhamento ao espectador –, ele imprime marcas na arte 

contemporânea, trazendo novos modos de fazer e de pensar a arte.  

 

 

 

 

 

                                                           
8 Extraído de:  <http://fabiomagalhaes.com.br/portifolio/o-grande-corpo/> Acessado em: 28 ago. 2016. 
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Considerações finais 

 

As obras de Fábio Magalhães trazem a premissa da ação, do gesto, do 

movimento, enquanto motor de sua criação artística. Mais do que um resultado final que 

se possa alcançar, o artista valoriza a vivência do fazer artístico, do processo de 

construção e de experimentação em suas pinturas. Partes do corpo humano que ora 

aparecem presas com prego, espetadas com agulhas e alfinetes, ora envoltas em sacos 

plásticos, não estão mortas, ao contrário, elas apresentam-se muito “vivas”, o que 

colabora para a construção de uma atmosfera cheia de significados.  

A característica mais marcante na obra de Fábio Magalhães é a provocação, que 

retira o espectador do lugar de simples observador. A provocação é usada 

intencionalmente para causar um choque, uma sacudida na “ordem” rotineira do 

espectador e incentivá-lo a fazer uma nova apreciação de seus próprios conceitos 

artísticos e culturais, assim como de seus comportamentos sociais e da percepção da 

realidade em que vive. 

Nas pinturas analisadas, o corpo do artista tem uma função central. Em todos os 

quadros o corpo é símbolo dominante em sua polissemia (vários significados). A 

mensagem literal de sua obra é o que se vê, e a mensagem simbólica são os significados 

do que se vê. Sua obra não se encerra em si mesma, mas se abre ao mundo, propondo 

questões e desconstruindo certezas em torno do que venha a ser compreendido como 

arte. 
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POESIA QUE TOCA – TOCAR POESIA:  

OS OBJETOS POÉTICOS NEOCONCRETOS 

 

Pauline Bachmann (Universität Zürich)  

 

Resumo 

Dando um breve esboço do desenvolvimento da arte concreta até a arte 
participativa no Brasil, este ensaio analisa trabalhos concretos dos artistas e poetas 
Ferreira Gullar e Lygia Pape, integrantes do movimento neoconcreto no Rio de Janeiro 
entre os anos 1959 e 1961. O ensaio defende a tese de que eram obras que oscilam entre 
a arte plástica e a poesia como os livro-objetos e os livro-poemas de Gullar e Pape, que, 
por sua vez, possibilitaram o deslocamento da arte e da poesia concreta para a arte 
participativa. A colaboração dos dois gêneros foi essencial para esse desenvolvimento. 
Em vez de recorrer ao Max Bill como “figura paterna” do concretismo no Brasil, a autora 
enfoca o desenvolvimento transnacional da poesia concreta no país e a troca mútua com 
o filósofo e semiótico Max Bense na altura dos olhos.  
Palavras chave: neoconcretismo; Lygia Pape; Ferreira Gullar; participação. 

 

Entre os anos 1959 e 1963, a artista e poeta carioca Lygia Pape criou três Livros: 

o livro da criação, o livro da arquitetura e o livro do tempo. Apesar de a artista chamá-los 

de livros, essas obras carecem de uma caraterística central daquele: elas não contêm 

escritura. Também não tem a forma de um livro com páginas atadas no lado esquerdo e 

com capa e contracapa. Os livros de Lygia Pape consistem de páginas avulsas e 

manipuláveis feitos de papel cartão e, no caso do livro da criação e do livro da arquitetura, 

guardados numa caixa. O livro do tempo consiste de 365 placas quadradas de madeira, 

repartidas e expostas numa parede. Esses livros possuem um lugar importante no 

desenvolvimento da arte construtivista-concreta no Brasil, já que formam parte de um 

corpo de obras que marcou a transição da arte concreta à arte participativa. A historiadora 

de arte norte-americana Mariola Alvarez afirma que o livro é uma forma paradigmática 

da arte participativa no Brasil por causa de sua função como objeto interativo e 
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intermediático (ALVAREZ, 2015, p. 315). Já o poeta Ferreira Gullar tinha destacado que 

a arte participativa se iniciou com o livro no Brasil (GULLAR, 2007, p. 50). Ao contrário 

da arte participativa desenvolvida na Europa e nos Estados Unidos nos anos 1960, que 

usavam o choque, a confusão e o conflito como meios de ativar o público de forma 

coletiva, a prática artística neoconcreta propõe uma experiência individual de formar 

parte do processo de criação  da obra (ALVAREZ, 2015, p. 316).  

Este ensaio pretende analisar o desenvolvimento no Brasil da arte concreta até a 

participativa, focando o seu lugar central na fusão entre artes plásticas e poesia. Uma 

análise de obras como os livros, onde se encontram a arte plástica com o vasto campo da 

literatura, será o tema central deste ensaio. Mas primeiro é importante de traçar o 

desenvolvimento da arte construtiva-concreta no Brasil para entender como foi possível 

o deslocamento dessa corrente até a arte participativa.  

A artista Lygia Pape, autora dos livros acima citados, começou sua trajetória como 

artista através do movimento construtivista-concreto do Grupo Frente, um dos dois 

grupos de arte concreta que se formaram no início da década de 1950. Mas em 1959 ela 

já participava do movimento neoconcreto no Rio de Janeiro, onde colaboraram artistas 

visuais (Lygia Pape, Lygia Clark), escultores (Franz Weissmann, Amílcar de Castro) e 

poetas (Ferreira Gullar, Theon Spanudis, Reinaldo Jardim), o que criou um ambiente no 

qual obras percebidas com os (seis) sentidos puderam surgir cada vez mais sem que os 

artistas abandonassem as premissas do construtivismo. Mas a interdisciplinaridade do 

movimento recebeu pouca atenção até o presente momento. Particularmente, a relação 

entre poesia e escritura no seu sentido mais amplo e a arte visual merece uma análise mais 

detalhada, porque essa união é essencial para o desenvolvimento de um foco no 

participativo e no corpo no neoconcretismo.  

Em 1930, o pintor holandês e fundador da arte concreta Theo van Doesburg 

definiu esta como a realização de ideias puramente mentais que já não teriam nenhuma 

conexão com a natureza e com o mundo, embora aspirasse a ser uma linguagem formal 

universal. Catorze anos depois, Max Bill retomou a ideia de arte concreta e o legado da 

escola de Bauhaus na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Bill também define a 

arte concreta como “uma expressão da mente humana”. “Uma obra concreta”, ele escreve, 

“é de tal agudeza e decisão, de tal perfeição como só se pode esperar de obras criadas da 

mente humana” (BILL 1944, p. 30).  

A arte concreta foi um rebento do pensamento cartesiano que introduziu o método 

analítico ao humano, mesmo que resultasse em uma separação estrita entre a mente e o 
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corpo, dando àquela mais importância e valor. Esse pensamento abasteceu as ideologias 

modernas tanto na Europa quanto no Brasil. Nos anos 1950, o Brasil experimentou o auge 

de modernização, quando essa ideologia penetrava tanto a política quanto no âmbito 

cultural.  

O livro da criação e o livro de arquitetura contradizem as premissas da arte 

concreta em todos os níveis: (1) a introdução do tato sobrescrita a categorização ocidental 

(e cartesiana) da visão como sentido capaz de “produzir conhecimento racional” e os 

outros sentidos estão desvalorizados como “mais baixos e irracionais”  (EDWARDS et 

al., 2006, p. 7). Deste modo, uma obra manipulável dificilmente pode ser uma obra 

racional no sentido previsto por Max Bill (2). Em vez da decisão, os livros de Pape 

mostram uma ambiguidade aberta e apoiada pela forma e pela ausência de palavras 

escritas. As obras também não procuram uma perfeição no sentido do acabamento da obra 

de arte, mas sim enfocam o processo de criação como detentor de um lugar no momento 

da sua recepção através do contato físico com o espectador. Mesmo assim, é justamente 

o enfoque no processo que faz com que seus livros sejam obras concretas-construtivistas. 

Pape entende literalmente o construtivismo, enfatizando  seus livros como processos de 

construções manuais.   

A história da arte concreta no Brasil geralmente começa a ser narrada com a figura 

do Max Bill, que ganhou o prêmio da escultura na primeira Bienal de São Paulo em 1951 

e que o levou a viajar ao país dois anos depois para dar palestras sobre arte concreta e 

arquitetura. Contudo, eu argumento que as conexões com os artistas concretos do Brasil 

lhe serviram mais a Max Bill do que a influência de sua visita para os artistas brasileiros. 

A integração de artistas brasileiros na exposição de arte concreta em Zurique em 1960 era 

uma estratégia de mostrar que o movimento concreto era atual e internacional num 

momento que a arte concreta estava num declive na Europa. Por conseguinte, Bill expôs 

somente obras concretas brasileiras que apoiassem tal ideia. O movimento neoconcreto, 

que neste momento já existia no Rio de Janeiro, não foi levando em consideração 

(NEUBAUER, 2009). Mas outra figura que teve grande importância tanto para a poesia 

quanto para a arte concreta – e sobretudo para sua fusão  – foi Max Bense.  É importante 

mencionar que, desde o princípio, a poesia concreta foi um movimento transnacional. 

Quando o poeta Décio Pignatari, do grupo Noigandres, se encontrou com o alemão Eugen 

Gomringer, professor na Escola de Design em Ulm, concordaram em chamar de poesia 

concreta os seus experimentos com a linguagem. Tal denominação foi rapidamente 

adotada internacionalmente para esse tipo de experimentos poéticos. A Escola de Design 
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foi fundada por Max Bill em 1953 a fim de estabelecer uma continuidade com as ideias 

da Bauhaus em Weimar, que tinha sido fechada pelo regime nazista. Durante estes anos, 

o filósofo e semiótico alemão Max Bense encontrou o artista Almir Mavignier, um dos 

primeiros artistas brasileiros a estudar em Ulm. Bense organizou uma exposição dos 

trabalhos de Mavignier na Studiengallerie da Universidade Técnica de Stuttgart, onde 

então ele dava aulas. Em 1959, Bense também encontrou o poeta concreto Haroldo de 

Campos – encontro este que levou Bense a visitar o Brasil quatro vezes entre 1961 e 1963, 

quando ele manteve contato com a maioria dos participantes nos movimentos concretos, 

tanto artistas quanto poetas. Bense estava profundamente impressionado pela poesia 

concreta do grupo Noigandres, considerando-lhe o grupo mais importante dessa vertente 

na atualidade (BENSE, 2009, p. 72). Também teve muito apreço ao design e à nova 

capital Brasília, que foi visitada numa da suas vindas a Brasil. Achava que o design 

brasileiro tinha uma função central na imaginação de uma civilização futura no Brasil 

(BENSE, 2009, p. 30). 

Bense sempre pensou a poesia e a arte concreta como “um movimento de caráter 

acentuadamente supranacional” (BENSE, 2009, p. 73) e estava interessado numa troca 

mútua. Ainda antes da sua primeira viagem ao Brasil – quando já havia lido o ensaio “Da 

arte concreta à arte Neoconcreta” de Ferreira Gullar e publicado em 1959 no jornal 

internacional de arquitetura Módulo  –, Bense queria convidar os artistas neoconcretos do 

Rio para participar de uma exposição que ele preparava naquele momento em Stuttgart 

sobre as relações entre a poesia, a arte e a música concreta (SDJB, 1959, p. 1). Sem saber 

das diferenças que haviam ocorrido entre os poetas em São Paulo e Rio, Bense estava 

surpreso por Haroldo de Campos não ter lhe mencionado o grupo neoconcreto.1  

Durante a década de 1960, Bense organizou uma série de exposições de artistas 

brasileiros na Studiengallerie em Stuttgart. Começou com a produção do grupo 

Noigandres em 1960 e depois realizou vários exposições individuais: Bruno Giorgi em 

1962, Alfredo Volpi em 1963, os bichos de Lygia Clark em 1964, Aloísio Magalhaes em 

1965, Mira Schendel em 1967 e as pinturas de José Paulo Moreira da Fonseca, Gilda 

Azevedo, Marilia Gianeti Torres e Thomaz Ianelli em 1968. No mesmo período, surgiram 

textos de diferentes escritores brasileiros traduzidos ao alemão na revista Rot, editada por 

Bense e Elisabeth Walter, sua esposa. O número de 1962 foi inteiramente dedicado ao 

                                                           
1 A ruptura neoconcreta se produziu primariamente no contexto da poesia quando Ferreira Gullar não estava 
de acordo com a base matemática da poesia concreta em 1959. O resultado foi a publicação de dois artigos: 
“Da psicologia da composição à matemática da composição” escrito por Haroldo de Campos e “Poesia 
concreta: Experiência fenomenológica” escrito por Ferreira Gullar (cf. ASBURY 2005). 
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grupo Noigandres (NOBRE, 2009, p. 99). Sob a iniciativa de Haroldo de Campos, textos 

de Bense foram publicados no Brasil, sendo o primeiro já em 19602 (idem, ibidem).   

Max Bense era um defensor do racionalismo existencialista (existentieller 

Rationalismus), que pretendia anular as barreiras entre o pensamento nas humanidades e 

nas ciências naturais.  

As viagens ao Brasil lhe convenceram de ter encontrado um lugar onde coexistiam 

forças opostas como um “espírito cartesiano” e “tropical”, cuja mistura explosiva forma 

a “complexidade intrínseca do Brasil” que paralelamente é o substrato ideal para o “gesto 

criador” (NOBRE, 2009, p. 70). Bense conclui que “a ideia e a práxis da humanidade” 

tem outra dimensão nesse país por ter sido construída sobre uma “permanente atualidade” 

em vez da historicidade, constituindo, deste modo, o criativo como o seu poder central e 

não o contemplativo (BENSE, 2009, p. 12). 

Ele observou os movimentos concretos do Brasil, levando a desenvolver uma 

definição do concreto menos rígida do que a de Max Bill, posicionando o concreto 

simplesmente como oposição do “abstrato” (BENSE, 2009, p. 73). “Tudo o que é 

concreto se resume apenas a si mesmo” (idem, ibidem). Para Bense, isso implica numa 

compreensão da arte e da poesia concreta de modo literal, significando que o material 

obtém uma posição central. A arte concreta, escreve, “emprega o seu material de tal forma 

que ele corresponda às funções materiais [...]. De certo modo a arte ‘concreta’ pode ser 

compreendida como arte ‘material’” (BENSE, 2009, p. 73/74). É interessante que Bense 

ainda se refira ao “Plano-piloto para a poesia concreta” do grupo Noigandres para teorizar 

a materialidade da comunicação concreta que encontra na junção do “verbivocovisual”. 

Mas o foco no material como “espaço de comunicação” ou “corpo linguístico 

tridimensional” que é “o portador de uma mensagem estética especificamente concreta” 

(BENSE, 2009, p. 74), é ainda levado mais adiante no movimento neoconcreto. Artistas 

e poetas como Lygia Pape e Ferreira Gullar vão além do verbal, vocal e visual ao 

integrarem o tato em suas obras, concentrando-se no processo da sua criação. O material 

nas suas obras converte-se num “corpo linguístico tridimensional” ao focar o lugar onde 

le signifié (o significado) encontra le signifiant (o significante): a folha de papel, que 

também é uma superfície, e o livro como contentor tridimensional. 

 

 

                                                           
2 O texto “Fotoestética” no Correio Paulistano, no. 28 vol. 02, 1960 e o texto “Theoria do texto” no Correio 
Paulistano, no 27 vol. 03, 1960.  
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Obejtos textuais e poema-objetos 

Esses experimentos têm um antecedente na Itália. Em 1951, o poeta italiano Carlo 

Belloli já trabalhava com textos-objetos. Ele fixava palavras ou grupos de palavras em 

“figuras geométricas transparentes, como bolas, pirâmides ou cubos” e os chamava de 

corpi di poesia (MALTROVSKY, 2004, p. 104). Embora ele se alinhasse ao movimento 

futurista da Itália e tinha reservas em aceitar a designação posterior de poeta concreto, 

seu procedimento antecipava a união de poesia e arte concreta efetuada no 

neoconcretismo. Particularmente, sua opinião radical de que “a poesia concreta não 

deveria excluir o nível semântico por completo, porque a semântica das palavras pertence 

ao de concreção do material linguístico” (idem, ibidem.) antecipa, ao menos em teoria, 

os experimentos de Lygia Pape e Ferreira Gullar.  

Mas Belloli antecipou algo mais, que só ocorreu aos neoconcretos quando estes já 

estavam quase se dissolvendo. Ele achava que o leitor dos poemas devia ser integrado ao 

processo de produção textual de tal maneira que tivesse “um encontro direto, quase 

corporal, com a língua como um objeto” (grifo nosso) (WEISS, 1984, p. 62). Um 

exemplo neoconcreto que antecipa tal procedimento é os poemas-objetos de Lygia Pape 

(1957/58), que consistem de cartões de papelão (< 22 x 22 cm) com elementos móveis 

que podem ser manipulados de modo que as palavras escritas apareçam. Pape leva o 

encontro corporal com a língua de modo bastante literal: as mãos do público estão 

manipulando a “página” quando o objeto gráfico – uma palavra – aparece. Esse processo 

de interação faz com que o espectador/leitor leia novamente a palavra sem sacrificar suas 

qualidades gráficas. A partir desses experimentos, a inter-relação da escritura com a 

forma torna-se tema central da artista. A temporalização da experiência de forma (através 

do processo de manipulação) produz ao mesmo tempo uma extensão temporal da 

experiência da semântica do sinal (a palavra). Além disso, a interação tátil do espectador 

é uma concreção: é uma experiência corporal – através dela, o espectador obtém um 

entendimento concreto tanto da forma quanto da semântica da palavra, que interagem 

para se realçar.  

Tanto a linguagem quanto o material obtém qualidades corporais num livro-

poema (1960) da artista. Uma peça quadrada de cartão, e que tem  um quadrado acima 

desenhado com uma linha preta, possui um corte atravessando verticalmente toda a 

página, permitindo ao leitor que abra as suas duas partes. Caso ele levante a parte 

esquerda, serão reveladas as palavras “em quebra”; se procede mesmo porém com o  lado 

direito, aparecerá a palavra “revela”. Pape conecta o ato de virar a página com a ideia de 

1253

MUSEU1076
Pencil



7 
 

 
 

revelar algo através dessa ação. Essa ideia provavelmente já existe na cabeça do leitor 

antes de virar a página, isto é, a própria motivação de fazer tal ação. Contudo, depois de 

virar a página o leitor se decepciona por não encontrar nada além da mera repetição verbal 

da sua operação. Ideia e ação correspondem a experiências mentais e sensoriais 

interconectadas, fazendo com que se possa tomar as palavras “em quebra” e “revela” ao 

pé da letra. O material, o cartão e as folhas são o espaço de comunicação, o “corpo 

linguístico tridimensional” dessa frase que se entende somente através do contato corpo 

a corpo – a mão do leitor com a folha/o cartão onde o poema está escrito.  

De maneira semelhante opera o poema-objeto não de Ferreira Gullar, que cria 

significado através de uma experiência corporal: antes de ver uma palavra escrita, o leitor 

literalmente tem que descobri-la.  

Não também é um quadrado que tem um corte vertical no meio onde o leitor pode 

abri-lo; contudo, em vez do cartão, Gullar usou a madeira pintada de preto. O leitor o abre 

e dele retira uma chapa preta em forma de quadrado apoiado em um dos seus cantos, para 

por fim descobrir que, embaixo, há somente outro quadrado vermelho. Nesta chapa, a 

palavra “não” está escrita em letras pretas. Neste processo de descobrimento, o leitor 

muda significativamente seu papel: ele atua como um arqueólogo escavando a palavra 

“não”, que está escondida embaixo de várias camadas. As cores e as formas também 

possuem um papel integral, pois se convertem em veículos para uma concreção semântica 

da palavra. O quadrado vermelho assemelha-se a um sinal de parada, o que intensifica a 

experiência corporal do conceito da palavra “não”. O ato de abrir a caixa já pode ser 

percebida como uma intrusão, que prepara o leitor para o choque que recebe ao descobrir 

o “não”. O corpo material da palavra “não”, interatua com o corpo do leitor, abrindo e 

tirando as capas para criar uma mensagem estética e concreta.  

 

O livro como objeto 

O historiador de arte brasileiro Frederico Coelho destaca o potencial 

transformativo do livro como meio de ação artística entre a literatura e a arte visual. 

“Objeto físico, espaço de ação estética e de criação verbal, o livro se torna um território 

pleno de subversão ou adoração por parte de artistas que transcendem os limites 

demarcados entre o campo literário e o campo visual” (COELHO, 2010, p. 189). Os 

construtivistas russos, aos quais os neoconcretos se referem, já viam o potencial do livro, 

usando-o como meio de transmissão de ideias artísticas e transformando-o “num espaço 

de formas de expressão radicalmente diferentes nas artes visuais, na literatura, no teatro 
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e na arquitetura” (RÖDER, 2006, p. 141). No Brasil, o livro como objeto ganhou grande 

importância nas artes visuais durante a época do neoconcretismo (VENANCIO FILHO, 

2011, p. 217).  

Mais perto ainda dos textos-objetos de Belloli do que dos poemas-objetos de Pape 

e Gullar, os livros-poemas de Gullar trabalham com o leitor como parte do processo de 

criação textual.  

Eles só revelam uma palavra por página, tendo leitor de folheá-lo para descobrir 

a próxima. Assim, o poema não pode mais ser percebido como um objeto gráfico em uma 

mirada. O leitor não somente começa a ler as palavras de novo, mas também participa do 

processo de criação ao virar as páginas, e esse gesto do leitor revela de forma performativa 

a semântica das palavras. 

É o terceiro livro-poema que “apresenta uma nova concepção [...] pois não tinha 

a estrutura de um livro e, sim, de um objeto novo, manuseável” (GULLAR, 2007, p. 37). 

No livro-poema fruta, Gullar usa pregas de forma geométricas e cortes nas folhas. Para o 

leitor, o poema torna-se uma experiência espacial-corporal do significado da palavra 

“fruta”. Através de manipulação manual, o leitor desempenha o ato de descascar uma 

fruta ao virar as páginas e desdobrar as pregas. 

Gullar constata: “Eu queria materializar a sensação de abrir uma fruta através do 

uso de um objeto” (GULLAR, 2012, p. 72). Segundo o historiador de arte brasileiro Ariel 

Jiménez, fruta funciona em analogia com a natureza porque o poema é produzido desde 

o interior até o exterior, como uma flor (GULLAR 2012, p. 76). A palavra “fruta” só se 

revela quando o leitor chega com sua leitura/ação ao centro do livro-poema, e é esse gesto 

que no final produz a significância da palavra no mundo real. O livro, que já é um objeto 

poético (73), e a semântica mantêm uma relação constitutiva, e a palavra “fruta” se 

converte numa experiência concreta-corporal. Neste trabalho, o “corpo linguístico” virou-

se verdadeiramente tridimensional, expandindo-se ao longo de todo um livro. O ato de 

ler, o de gerar significado através do reconhecimento do valor semântico do sinal (a 

palavra) é um ato corporal do leitor. Como nos trabalhos anteriores aqui discutidos, este 

livro-poema entrelaça os dois corpos – o corpo material da escritura e o corpo humano do 

leitor – para criar assim uma mensagem concreta. Os livros-poemas também têm um 

componente espaço-temporal, já que ocupam o espaço inteiro de um livro, e não somente 

uma página, de maneira que o processo de leitura também se alonga e assim a obra fica 

concentrada no processo da sua criação e não na contemplação do resultado.  

Resumindo, voltamos ao início deste ensaio com os livros da Lygia Pape, isto é, 
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o livro da criação, o livro de arquitetura e o livro do tempo. Eles são manipuláveis com 

as mãos mas não contêm palavras. Diferentemente dos livros pop-up, as páginas precisam 

da intervenção do leitor para que se convertam em esculturas de papel tridimensionais. 

Não tem a forma nem a função de um livro comum, pois as páginas são avulsas e 

guardadas numa caixa como um jogo de tabuleiro. O conceito do concreto é altamente 

móvel, perdendo até mesmo a conexão com o significado literal de palavras ainda 

presente nos outros trabalhos aqui discutidos. Em vez disso, a mensagem concreta é 

experimentada unicamente através do ato de construção manual.  

A despeito da ausência de palavras escritas, no caso do livro da criação, palavras 

ainda são parte da obra. A artista apresentava primeiro seu livro pessoalmente recitando 

um poema ou uma oração para cada página: 

 

1. Depois as águas foram baixando, baixando, baixando, e baixaram.  
2. O homem começou a marcar o tempo 
3. O homem descobriu o fogo 
4. o homem era nômade e caçador 
5. Na floresta 
6. O homem era gregoriano e semeou a terra 
7. E a terra floresceu 
8. O homem inventou a roda 
9. O homem descobriu o sistema planetário 
10. A terra era redonda e girava sobre o seu próprio eixo 
11. Quilha navegando no tempo 
12. Palafita 
13. Submarino; o vazado é cheio dentro d’água 
14. Luz 

 
A recitação revela que o livro se trata da gênese humana no mundo. Mas essas 

palavras faltam quando a artista não está presente e, assim, a obra fica completamente 

aberta a conclusões fenomenológicas do leitor-participante através do tato. De fato, a 

ausência de palavras resulta numa significação que se cria somente através da experiência 

individual com as formas e as cores do livro (MATTAR, 2003, p. 68). A concepção 

concreta inerente a essa obra é, portanto, baseada no processo de interação do leitor com 

o livro, sendo altamente flexível e móvel. Conforme afirmado pela artista a respeito de 

seu trabalho:  

 

Being able to attach meaning to the book through the viewer’s 
contribution does not change its meaning, since the book is revealed to 
each person as novel and unique. […] There is no historical intention of 
narrating more or less important facts, but rather, things that touch all 
humans in an existential or universal sense. (PAPE, 2011, p. 179) 
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Logo, os polos que se apresentam como opostos no pensamento ocidental da 

vanguarda europeia, o universal e a experiência individual, expressam-se na obra de Pape 

um através do outro. O leitor precisa experimentar com seu próprio corpo o que significa 

o universal e o existencial, e que os dois existem um dentro do outro. Pape deriva seu 

pensamento concreto de formas artísticas indígenas:  

 
Quando um índio faz um losango, está querendo falar de algo concreto, 
como o peixe pacu, e que essa forma, assim como outras que 
representam o caminho das formigas, da onça ou do jacaré, seria uma 
síntese, e não uma abstração. (MACHADO, 2008, p. 87) 

 
Dessa maneira, representação simbólica e concreção não se contradizem, mas 

formam duas partes do mesmo conceito. O simbólico e o concreto se encontram no 

material: as páginas de cartão manipuláveis que portam a mensagem concreta que se 

desenvolve só nas mãos do leitor. E é mediante essa concepção que a poesia e a forma se 

acercam tão sutilmente no neoconcretismo, que palavras como símbolos com sentido 

semântico não ficam categoricamente fora do concreto. 

A interseção entre poesia e arte concreta lidou primeiro com uma revalorização 

do significado semântico de palavras, depois com a criação de mobilidade do significado 

na forma e no texto e, por fim, com a ausência da palavra por completo, concentrando-se 

no poder construtivo do leitor tornado participante. A participação tornou-se um conceito 

intrínseco do construtivo-concreto entendido da maneira como o fizeram os artistas e 

poetas neoconcretos, isto é, entendê-lo literalmente como um processo de criação. Assim, 

a concepção do concreto tornou-se uma figura transformável, ambígua (Kippfigur) que 

pode corresponder tanto ao plano puramente mental, tal como considerado por van 

Doesburg e Max Bill, quanto ao plano processual-construtivo, verificável no caso da 

Lygia Pape e do Ferreira Gullar.  

Mesmo assim, o sentido do tato permanece como o aspecto mais problemático dos 

trabalhos dos neoconcretos cariocas, sobretudo no contexto atual dos museus. Os 

materiais frágeis das obras fazem necessário a criação de réplicas para, por fim, expô-las 

debaixo de vitrines que, no caso dos livro-poemas e poema-objetos, é a prática mais 

corriqueira. Essa prática tira a possibilidade dos trabalhos de comunicar com o leitor-

participante da maneira tal como foi concebida pelos artistas, além de mudar o seu 

significado. Lygia Pape resolveu o problema para o livro da criação através da feitura de 

um filme onde se pode ver os mãos dela manipulando as páginas. Sua voz em off recita 
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as palavras poéticas ditas por ela durante abertura da sua primeira exposição. Mas mesmo 

assim a apresentação fílmica retira a ideia inicial de levar o construtivismo-concretismo 

a sério, que seria a de promover uma conexão com o conhecimento fenomenológico 

através da construção processual manual. A melhor solução sempre serão as réplicas que 

podem ser tocadas, embora isso dependa muitas vezes de fatores econômicos e legais dos 

próprios museus e exceda a área da história da arte. 
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O QUE RESTA DO ESQUECIMENTO? UMA PESQUISA DE ARTISTA E UM 
OLHAR SOBRE AS SOMBRAS DE HIROSHIMA 

    Raïssa de Góes (PUC-Rio) 
  Ana Kiffer (PUC-Rio) 
 
 

RESUMO 
A memória é frequentemente vista como uma forma de escrita. O interesse deste trabalho é 
examinar a possibilidade do esquecimento ser também visto como um modo de escrita, 
diluindo, assim, a oposição entre memória/esquecimento. Aquilo que foi esquecido não é um 
retorno à página em branco, mas uma mancha, um resto de texto, de história, uma imagem. É a 
partir desta formulação de esquecimento que pretendo desenvolver este artigo. Farei isto, 
através de três imagens: O diário, um trabalho que faz parte de minha trajetória como artista 
plástica e pesquisadora, imagem das “sombras de Hiroshima”; inscritas pelos corpos 
aniquilados na explosão da bomba no dia 6 de agosto de 1945 e ainda outro trabalho de minha 
trajetória sobre os desaparecidos da ditadura civil militar no Brasil. Este último, associando-se 
aos meus próprios arquivos de família e as histórias relatadas a partir desse arquivo e de seu 
possível acesso através de uma narrativa de alguém que se esquece e recria o que viu e viveu.  
Pretendo, portanto, compreender o discurso possível do esquecimento e poder ver as marcas 
deixadas por aquilo que já não está mais presente, pelo que foi apagado, deslocado, esquecido. 
Mas que existe ainda. 
 
Palavras-chave: esquecimento.política.arte.psicanálise.memória 
 
 

 A minha pesquisa é pensar o esquecimento como um modo de escrita. 

Usualmente, a memória é associada à escrita, sobretudo na psicanálise. O texto "O 

bloco mágico" de Freud é um exemplo dessa analogia. Penso no esquecimento, não 

como uma borracha, um mero descarte ou apagamento, mas como a complementação da 

memória, talvez. Aqui, peço que imaginem a fita de moebius, uma superfície torcida 

onde o dentro e fora ocupam o mesmo espaço. Seria interessante se pudéssemos pensar 

o esquecimento e a memória ocupando também este espaço torcido sem excluir um ou 

outro. Um paradoxo. E podemos conviver com paradoxos. O esquecimento seria, 

portanto, um modo de escrita e não a sua exclusão ou seu apagamento total. Sublinho a 

palavra total, pois o que interessa aqui não é afirmar que o apagamento não existe, mas 
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seu resquícios, suas falhas e manchas produzem texto, imagem e narrativa. Não uma 

escrita plena e completa, mas uma gagueira de falhas e restos. É este o discurso 

perseguido neste trabalho. 

 Ao longo deste curto artigo, farei uma mostra de algumas imagens e situações 

onde se pode pensar e discutir esta ideia de escrita do esquecimento. 

A pergunta que motiva esta pesquisa é: como  essa escrita opera? Comecei, 

então, a investigar ou ainda buscar por essa escrita. Em princípio, a encontrei como 

imagem. Uma cena.  

“Comme toi, je connais l’oubli”1 Foi esta a primeira vez que escutei esta palavra, oubli. 

Veio a mim em uma língua estrangeira. Veio com imagens, imagem na tela do cinema. 

A imagem e uma escuta. Seria escutar um modo de ver? Dois corpos que pareciam 

cobertos de cinza, como toda uma cidade coberta de cinza: “comme toi, je connais 

l’oubli.” A cidade de Hiroshima. O filme era “Hiroshima, mon amour".  

Foi esta a primeira vez em que o esquecimento apareceu com o uma força 

concreta, um objeto passível de ser conhecido. Eu conheço o esquecimento. A pesquisa 

que passei a desenvolver nos últimos anos vem desta impressão. Aqui recupero o 

sentido de impressão diferente do coloquial. Não se trata de um "achar", mas algo que 

se imprime na superfície. Trata-se de uma impressão desta escuta. A frase muitas vezes 

repetida no filme se inscreveu em meu corpo. Vi o filme e dele me afastei. Não por 

vontade ou rejeição, mas porque as coisas às vezes são assim. Vi e fui embora de ver. 

Mas a frase veio comigo, veio porque quis, nunca a chamei. Era como um bicho que 

segue a gente na rua. Ficava pelos cantos da casa e não pedia nada. Parecia que não. 

Não incomodava. Era uma  convidada inesperada, mas não incomodava. 

O segundo momento no qual me deparei com esse modo de esquecimento, que a 

meu ver é também um modo de escrita e de escuta, foi quando desenvolvia um trabalho 

sobre memória. Achava que era um trabalho sobre memória. Mas era um trabalho sobre 

o esquecimento. Sobre essa escrita do resto.  

Desenvolvi este objeto e vídeo, talvez mais uma interferência no objeto que o 

arraste para outro lugar do que uma criação de objeto. Não sei bem como definir, então 

explico, mostro. Escolhi uma edição do diário da escritora neozelandesa Katherine 

Mansfield. Apaguei as páginas do livro, letra por letra. No seu corpo de papel, se pode 

ver o rastro de cada tipo, na verdade não se trata de um simples apagamento, mas um 

                                                

1 Cena do filme Hiroshima, mon amour de Alain Resnais e Marguerite Duras. 
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deslocamento. As letras são retiradas das páginas através de uma fita corretora e é 

possível ler o conteúdo do diário nessas fitas. Porém agora em um formato horizontal, 

diferente da página do livro. 

Deste processo de apagar, refazer, reescrever o livro surge mais uma questão: O 

que resta quando esquecemos? Quais rastros, a memória nos imprime apesar de nossa 

escolha? O trabalho não fala de um mero apagamento, onde se retornaria à página em 

branco, mas de um apagamento que deixa um rastro na página do livro e desloca seu 

conteúdo para um novo espaço. O processo se assemelha ao processo de leitura, o leitor 

acompanha letra por letra do texto, e apreende esta letra, guarda a lembrança do outro 

como um segredo. Algo do que é lido se escreve no leitor. Algo do que é apagado, resta 

e conta história. 

O processo me leva ao tempo de quando eu era criança e seguia as pegadas dos 

adultos nas areias da praia, hoje, sigo as letras de K.M. em suas lembranças. 

Apaguei o texto partindo de seu final, garantindo que não leio seu conteúdo, 

pois, na introdução da edição, está escrito que havia uma outra parte do diário destruída 

por sua autora. Os editores não têm, portanto, a certeza de que K.M. gostaria de ver suas 

memórias publicadas. O que faço é suspender esta dúvida, concretizar o espaço da 

memória. Guardo, numa espécie de segredo, as anotações da escritora. 
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Foi no processo do trabalho que a imagem mais uma vez me mostrou: O 

esquecimento deixa marcas. Do branco ainda fala, a letra. As marcas, restos. Comme 

toi, je connais l’oubli. Olhei para a frase/bicho no canto da sala. Nela, havia um sorriso 

no canto da boca. Assim a pesquisa me pegou, começou. 

Neste trabalho vi como o esquecimento é também uma forma de escrita. É clara 

a ligação entre memória e escrita, mas não é disso que estou falando. Falo do 

apagamento. O borracha também desenha, não somente o lápis e quem já desenhou sabe 

disso. A pergunta, então, retorna: Como opera essa escrita? Como reconhecê-la? 

Trago mais um exemplo onde vejo este modo de marca se tornar escrita, 

inscrição no corpo do mundo. Retorno ao universo do filme, Hiroshima, mon amour. O 

filme sobre um casal que se encontra em Hiroshima, ela francesa, ele japonês. E já 

houve a segunda guerra e eles já foram jovens, jovens no tempo da guerra. E ainda há a 

cidade, tantas cidades, cidade velha, cidade de muitos anos e a destruição, a cicatriz e as 

marcas. A destruição dos homens da guerra e as marcas e a cidade. Talvez o filme não 

seja, afinal, sobre um casal. Mas há também a história de amor. E como é triste o amor 

que tenta existir no tempo das distâncias.  
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Mostro essas sombras de Hiroshima. Na ocasião do lançamento da bomba sobre 

as cidades de Hiroshima e Ngazaki, na ocasião de uma guerra já terminada e um país já 

entregue à sua rendição, na ocasião de uma atrocidade feita por um outro país que não 

resiste e nunca resistiu a mostrar sua arrogância e violência, duas cidades são 

devastadas. No momento no qual a bomba H, litlle boy cai sobre as ruas e sobre o 

cotidiano das pessoas. Um homem lia o jornal na escadaria de um banco, um criança 

corria por uma calçada e litlle boy lhes tirou a vida, a vida e os corpos. Os corpos foram 

desintegrados, aqueles que estavam próximos ao ponto onde a bomba caiu, porém suas 

marcas nas paredes e no chão permaneceram. Como uma radiografia das pessoas que ali 

estavam. Uma inscrição do esquecimento, a meu ver. O corpo foi varrido, mas sua 

impressão no mundo permanece em silêncio. É possível que o silêncio ainda fale 

alguma coisa? 
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Acredito, portanto que o esquecimento se inscreve, escreve. Tanto na cidade 

quanto no corpo. Se trata menos de uma ausência do corpo e mais da presença da 

marca. Não uma porta para se recuperar o corpo que ali esteve, mas a presença da 

marca, do resto. 

A seguir, mostro este outro trabalho feito a partir de imagens de desaparecidos 

da ditadura civil/militar ocorrida no Brasil. 

Luiz Maranhão era nordestino, nasceu em Natal, era comunista e se opôs ao 

sistema autoritário imposto pelo golpe militar deste país. Luiz foi preso nos primeiros 

meses do golpe, assim como Djalma, seu irmão e tantos outros. Djalma foi assassinado 

pelos militares, Luiz foi pra São Paulo, perseguido, desapareceu depois de ser preso 

mais uma vez já  em 1974 em São Paulo. Como Luiz foram tantos outros. Mas de Luiz 

para mim ficou o nome. Ouvia: a última vez que o vimos... ele esteve no Rio e 

comemos uma feijoada. Depois, sumiu. Nunca o conheci, apenas sabia que gostava de 

cachaça, da prosa de meu avô e que um dia sumiu. Se falava dele como morto, se sabe 

dele como morto. Mas em seu nome está o carimbo de desaparecido. O discurso do 

estado não o trata como morto. Nem a ele, nem a tantos outros. Vítimas da ditadura 

militar e vítimas ainda hoje da violência social que nos acomete. 

Restaram as fotografias desses desaparecidos. Isso e a impossibilidade de enterrá-

los, permanecem suspensos. A sociedade e não apenas suas famílias precisam que a 

narrativa se feche. O fim é necessário a todas as coisas. A inscrição na lápide.  

Guardo os retratos dos desaparecidos do regime militar no Brasil para tentar 

denunciar esse lugar de suspensão e falta de fim. Neste trabalho, é projetada uma 

sequência de fotografias de rostos em uma parede branca . Essas fotografias estão em 

preto e branco e com as cores invertidas, ou seja negativadas, o que na fotografia 

aparece preto é branco e vice versa. Cada foto fica exposta por um minuto, após esse 

minuto, a imagem some e resta apenas a tela branca. Até outra imagem, outro rosto, 

surgir e assim por diante. Quando um deles em negativo some, através de um processo 

de “pós imagem” o espectador vê um vulto do rosto como estaria na foto revelada. Esse 

“vulto” não está na tela, é produzido pelo próprio espectador.  

A pós imagem, ou permanência retiniana, se dá devido a uma operação em nosso 

córtex visual. O cérebro tende a compensar o fato de ser exposto a ondas luz, que fazem 

a cor, com suas ondas opostas. Deste modo, o que vemos por um tempo como uma 

mancha preta, compensamos com uma mancha branca ao olharmos para uma superfície 

neutra. Por isso as fotos, vistas em sua forma negativa, surgem como sua forma 
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positiva. Elas se inscrevem na memória de quem vê, elas retornam, como um vulto, um 

espectro. Esse espectro não está na tela, é produzido por nosso olhar, por nosso aparato 

físico e psíquico. Nosso corpo é seu suporte. Esta é uma operação que se dá no corpo, 

mas é externalizada. O corpo juntamente com a visão sustenta e produz algo fora de si. 

E esse algo vem a ser aquilo que retorna. Aquilo que foi por nossa lei, por nossos 

arcontes recalcado: os desaparecidos, os arquivos sobre aqueles que foram presos e 

cujas histórias não se sabe o fim. Esse retorno é também inscrição: aquelas figuras se 

inscreveram em nós, os que vemos. Como se inscreveram, na memória do país, os anos 

de terror de um regime autoritário. Embora se diga: aqui é o país onde se esquece, esse 

esquecido retorna, ronda como um fantasma. Nos olha, nós, aqueles que víamos 

também somos vistos por seus olhos de espectros. Seu olhar nos constrange.  
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É necessário marcar que este trabalho não trata apenas da ditadura, mas de uma 

prática ainda exercida em nosso país. As pessoas desaparecem nas mãos do Estado. A 

tortura é presente no Brasil com prática perversa de punição e submissão de suspeitos 

que pertencem a uma classe social baixa. Os pobres e negros no Brasil são assassinados 

todos os dias. Mulheres e homens continuam a desaparecer. Este trabalho mostra esse 

sintoma, o retorno do fantasma. 

Os desaparecidos não foram inscritos no discurso histórico como vítimas do 

Estado, essa suspensão provoca o retorno. Este retorno se dá nos corpos dos pobres, se 

deu no corpo de Amarildo, por exemplo. O esquecimento se inscreve e retorna de modo 

cruel. 

O Brasil é um país onde, durante um processo ilegítimo de impeachment, um 

parlamentar evoca o nome do torturador da presidenta da república e nada acontece. É 

este discurso que estamos tecendo, é preciso enxergar a potência do esquecimento como 

uma escrita de marcas e falhas e não como uma tentativa de apagamento que possibilita 

o retorno do horror. 

É preciso mencionar ainda a criação da Comissão de da Verdade. Creio ser de 

grande importância essa comissão e suas falas, porém há um problema aí: A ideia de 

recuperar e reparar o passado. O passado não se recupera. É preciso haver elaboração, 

mas não recuperação. Pois isto significa colocar os personagens do passado no lugar 

que já  ocuparam. Em um julgamento de crimes de estado, como em qualquer 

julgamento é necessário que os lugares mudem. A vítima, o corpo torturado não pode 

mais assumir este lugar, mas o lugar de quem acusa. A empáfia de um general não pode 

ser aceita em um tribunal. 

Gostaria apenas de deixar essa sugestão no fim de meu texto. Tentemos nos 

esforçar para perceber a potência do esquecimento. Vê-lo como uma escrita, como uma 

espécie de escuta. Uma escuta que opera a escrita. Como as páginas do diário, nas quais 

o vazio da letra é um vestígio, um resto. O negativo da letra, sua marca de ausência, fala 

ainda. Muito baixo, talvez, mas não mudo. 

Uma voz que sussurra de um lugar que parece ser vazio. "Il faut entendre 

l'oubli." 

 

 

 

 

1267

Ana
Pencil



 9 

Referências 

FREUD, Sigmund. “ Nota sobre la piazzarra mágica”. In: Obras Completas. vol. XIX. 

Buenos Aires, Amorrortu editores, 2007 

RESNAIS, Alan.; DURAS, Marguerite. Hiroshima, mon amor [Filme].  França, 1960, 

1h30min. p&b. 

 

 

 

 

 

1268

Ana
Pencil



De uma vida à outra: a escrita da memória em Plínio Doyle 

Rosângela Florido Rangel1  

Resumo  

Leitura de dois momentos do registro da vida literária realizados por Plínio Doyle: a escrita 

memorialista e a construção da figura dirigente de autor das atas do sabadoyle. Em 1935 Plínio 

começou a trabalhar com o editor José Olímpio, além de atuar no escritório de advocacia de 

Haroldo Valadão, José Carlos Coelho da Rocha e de San Tiago Dantas. Da sua relação com José 

Olímpio, Doyle conheceu muitos escritores, e também recebeu a doação de manuscritos 

descartados pela editora após a publicação. No ano de 1999, publicou um relato da sua 

trajetória profissional e intelectual, obra de caráter memorialístico, intitulada Uma vida. 

Análise da obra a partir de instrumentais teóricos sobre a escrita da memória. Em 

contraponto, a leitura das atas do sabadoyle a fim de perceber o dispositivo memorialístico 

que organiza o registro das reuniões. Discutirei a possibilidade de Plínio ser o autor dessas 

memórias do sabadoyle pelo compartilhamento do espaço da escrita das atas já que, como 

proponho, os autores das páginas das atas escrevem com Plínio Doyle.  

 

Palavras-chave: Plínio Doyle; biografia; autobiografia; sabadoyle; Uma Vida; memórias. 

 

Introdução 

Plínio Doyle surpreendeu em 1999 ao apresentar Uma vida a todos que o conheciam 

mais intimamente. O livro de memórias teve sua origem nas gravações realizadas para um 

ensaio de história oral da Fundação Casa de Rui Barbosa, concebido por meio de entrevistas 

realizadas por Isabel Lustosa e Homero Senna. A partir das transcrições das entrevistas, Plínio 

Doyle partiu para inserções e correções no texto, proporcionando maior volume ao propósito 

inicial. Desse modo, a alternativa seguinte passou a ser um texto memorialístico que abraçasse 

o percurso da sua trajetória. A partir daí, o que se tem como o texto final contempla os sete 

capítulos do livro. Nas páginas de Uma vida, Doyle pôde dar o testemunho dos fatos da sua 

intimidade, como também aqueles ligados à sua esfera pública. Como ocorrem com os autores 

de memórias, os fatos relatados podem ser confrontados com as inúmeras fontes de 

informações existentes. No caso específico de Plínio Doyle, essas informações faz parte dos 

                                                           
1 - Doutoranda em Literatura Comparada pela UERJ e chefe do Arquivo-Museu de Literatura Brasileira 

(AMLB) da Fundação Casa de Rui Barbosa. 
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documentos e livros por ele colecionados que constituem o seu arquivo pessoal e a sua 

biblioteca, hoje pertencente à Fundação Casa de Rui Barbosa. 

Doyle sentiu a necessidade de narrar a sua vida a partir de 1993, durante o processo 

de entrevistas, porém, a necessidade do registro escrito ficou mais evidente, à medida que 

relembrava os fatos da sua história. Sendo ele um homem que colecionou livros, documentos 

e registros os mais variados sobre o seu universo de interesses, não é sem sentido a 

elaboração de sua autobiografia. Na Nota Prévia do seu livro esclarece que “nunca teve o 

hábito de anotações ou diários, e tudo o que está dito a seguir, salvo referências a datas e 

livros, foi puxado da memória, nas longas noites e nos momentos de solidão; nada foi 

inventado, ao contrário, teve sempre a preocupação de ser exato e verídico”. No texto, invoca 

também a ajuda que recebeu de sua filha Sonia Doyle “que reavivou lembranças de episódios 

que lhe havia contado anteriormente.”  

Embora se trate de um estudo comparativo entre duas formas de narração da vida, as 

memórias e a autobiografia, a definição por Philippe Lejeune para autobiografia, ou seja, a 

“narrativa retrospectiva em prosa que alguém faz de sua própria existência, quando focaliza 

especialmente sua história individual, em particular a história de sua personalidade” pode ser 

inteiramente empregada no caso de Plínio Doyle. O processo de entrevistas realizado com ele 

foi de primordial importância para a composição de Uma vida, pois ao relembrar os fatos de 

sua infância, passou a contar também os momentos políticos que ocorreram na cidade do Rio 

de Janeiro, nas décadas de 1910 a 1930, que misturados às suas lembranças compõem a 

trajetória de vida explicitada nos capítulos de seu livro.  A narrativa da vida em Plínio Doyle 

mostra-se tradicional no sentido de acompanhar o desenrolar dos acontecimentos de sua vida 

íntima e pública, ou seja, partindo da sua infância em família, enumerando as atividades dos 

seus pais, dando a conhecer aos seus irmãos, passando pelos colégios em que estudou, e 

chegando à fase de ingressar na Faculdade de Direito. Caminhando ao lado da narrativa, Doyle 

vai relembrando os muitos acontecimentos sociais e políticos de importância histórica e 

acontecidos nos períodos retratados, qual seja, as notícias sobre a I Guerra Mundial, a 

Revolução de 1922 e o enterro de Rui Barbosa, entre outras. Uma vida constitui a trajetória de 

Doyle desde a sua infância até após a sua aposentadoria do Serviço Público. 

Assim, o narrador vai aos poucos incorporando a sua narrativa os acontecimentos 

sociais e políticos do seu tempo. Visto de outra maneira, o narrador não consegue dissociar 

suas lembranças pessoais das outras coletivas. Segundo Freud (Foucault, 1967) o nosso 

pensamento está constantemente ativo, povoado de múltiplos acontecimentos simultâneos, 

que são constantemente resgatados por uma vontade que se impõe sobre as outras. Nesse 

sentido, o narrador vai criando uma ordenação lógica aos seus múltiplos pensamentos. A mais 
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aceita, de comum acordo com o organizador, é a ordem que vai prevalecer em sua 

autobiografia, sendo a mais frequente a ordem cronológica dos fatos e acontecimentos da vida 

do biografado. 

À ilusão uma vida organizada, temos em contrapartida uma narrativa lógica, que apresenta no 

começo uma origem, de duplo sentido de ponto de partida, ou seja, um propósito para essa 

vida narrada. Depois, um princípio, ou uma razão de ser, e por fim um término, que é também 

um objetivo. O relato, seja ele biográfico ou autobiográfico, propõe acontecimentos que 

mesmo sem terem acontecidos em sequência, pressupõe um encadeamento lógico e 

cronológico. Segundo Bordieu, o narrador e os fatos narrados estão em constante busca para o 

sentido da existência narrada. Dessa forma, podemos verificar no livro Uma vida os seguintes 

enunciados que comprovam as considerações de Bordieu: “Nasci às 10:30 horas da manhã de 

uma segunda-feira,... Na noite desse dia, de lua cheia, foi anunciado um eclipse total da lua 

para o dia 2, fato da maior importância, mas que evidentemente eu não apreciei.” (P.19). Esta 

narrativa busca a semelhança com o real, e ao mesmo tempo, o narrador vai construindo um 

personagem que o possibilite falar de si. A narrativa para funcionar impõe a existência de um 

personagem que dê conta das ações da história. Ele vai incorporando na sua narrativa de vida 

os fatos sociais e históricos para lhe dar maior relevância e corroborar, em certo sentido, a 

uma trajetória por ele idealizada ou imaginada. Plínio Doyle insere em seu relato de vida 

informações do seu interesse pessoal, como a seguinte com relação ao eclipse mencionado 

anteriormente: “Essas informações foram tiradas do excelente Almanaque Brasileiro, volume 

de 1906, da livraria Garnier, publicação que existiu de 1903 a 1914, a princípio dirigida pelo 

Barão de Ramiz Galvão e depois por João Ribeiro”. Há, em certo sentido, uma ação elaborada 

para configurar à sua existência, desde o início, uma busca pela pesquisa, a literatura e suas 

ações. A própria narrativa de uma vida impõe a existência de um personagem, senão não seria 

possível narrar. Em Uma vida, o personagem seleciona passagens da História, localiza nomes 

de instituições, descreve as ações ocorridas na cidade, como, por exemplo, o trote dado aos 

calouros da faculdade de direito em 1927 que consistia em pagar chopes aos veteranos nos 

bares da cidade, e a depredação do edifício onde funcionava o jornal A Noite, na Praça Mauá, 

durante a Revolução de 30, assistida por ele enquanto soldado do Exército servindo no 

Batalhão Acadêmico. Há um genuíno interesse em descrever como era a vida nos primeiros 

anos do século passado, permanecendo no livro muitas passagens semelhantes que colaboram 

com o personagem Plínio Doyle em sua narrativa de vida. O leitor é assim convidado a ler não 

apenas história de uma vida, mas também a história de uma época que não existe mais. 

 

A autobiografia e a biografia  
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Reunindo os fatos na sua pesquisa com as referências a datas e livros, Doyle montou a 

sua retórica da maneira clássica de narrar. Ele utilizou o fluxo de consciência, no qual lembrava 

seus momentos pessoais mais importantes, e por isso mesmo os que ficaram mais em 

evidência na sua memória, contrapondo ao tempo cronológico dos acontecimentos sociais e 

políticos do seu tempo.  Havendo a necessidade de esclarecimentos aos fatos, ele procurou a 

sua comprovação dentre as inúmeras fontes de documentação disponíveis que acumulou ao 

longo da vida. Na intenção de narrar a sua vida Plínio Doyle preencheu o requisito de que nos 

fala Pierre Bordieu, em seu texto A ilusão biográfica, o de que a vida somente é possível de ser 

entendida a partir da sua narrativa, ou seja, passamos a ter uma vida somente depois de 

realizarmos a sua narrativa. Nesse sentido, passamos a existir quando somos narrados, e 

consequentemente contamos com a possibilidade de organizar uma vida diante da sua 

narrativa. 

Em consequência da narrativa, o que diferencia a autobiografia de Plínio Doyle de suas 

memórias, atenta para o fato de que ele buscou falar de si, em todos os aspectos, de maneira 

abrangente elencando cronologicamente os fatos desde o nascimento até depois da 

aposentadoria. Ao passo que as memórias ficam relacionadas a um determinado período de 

tempo, ou até mesmo, em momentos nos quais o narrador não esteve envolvido diretamente. 

Segundo Bordieu, a autobiografia reúne as histórias contadas por um indivíduo comum, 

apresentando fatos cotidianos de sua vida, arrumados em uma sequência de encadeamento 

de experiências vividas, e que pretendem organizar-se segundo relações inteligíveis. Sem 

dúvida, o relato autobiográfico se preocupa em dar sentido a narrativa de vida.  

Plínio Doyle, no capítulo sobre a formação da sua biblioteca, informa com começou a formar a 

sua coleção, intercalando com uma palestra na Biblioteca Nacional sobre o colecionismo de 

livros, e depois, retornando à narrativa quando comenta as principais obras da sua biblioteca. 

Essa arrumação do texto não comprometeu o efeito do real, pelo contrário, o leitor participa 

do pacto criado por Doyle de expor os fatos verdadeiramente ocorridos. Segundo Lejeune, as 

interrupções de tempo nas narrativas funcionam como técnicas de escrita para convencer o 

leitor sobre a vida que está lendo.  Elas reforçam o efeito do real, vestindo o personagem com 

descrições mais detalhadas do relato de sua vida.  

O biógrafo não conhece a vida emocional e inconsciente do personagem retratado, ao passo 

que o personagem inventado pelo autobiógrafo conhece inteiramente o sujeito da 

enunciação. Após a narrativa sobre a sua biblioteca, Doyle passou a contar sobre o sabadoyle, 

visto que esse existiu unicamente por causa da existência da biblioteca.i 

 

Intenção autobiográfica - as atas 
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Em se tratando de Plínio Doyle, além de sua autobiografia Uma vida, contamos 

também com as atas do Sabadoyle, em certo sentido, para essa narrativa de vida mais 

abrangente. O Sabadoyle foi uma reunião de escritores e intelectuais ocorrida de 1964 até 

1998, no recinto da biblioteca de Plínio Doyle. Em seu ambiente conversavam sobre literatura, 

artes, cultura e demais temas de interesse do grupo participante. A partir de 1972, as reuniões 

passaram a contar com a redação de atas, que reuniu no universo da escrita os temas do 

Sabadoyle. A escrita das atas foi compartilhada por todos os que lá estiveram reunidos, uma 

vez que a cada reunião era solicitado a um dos partícipes a escritura de uma ata, sempre a 

pedido da figura dirigente de Plínio Doyle. A solicitação para redigir uma ata partia de Doyle, 

com a clara intenção do registro da memória.  

Percebe-se pela leitura das atas a determinação para se evitar temas políticos e 

religiosos. Nesse sentido, a atuação de Doyle, nos leva a crer, em uma condução da escrita, na 

qual o autor das atas passa a agir com Plínio Doyle, ou seja, por Plínio Doyle. Isso nos leva a 

pensar também em uma narrativa de memórias de Plínio Doyle, através da escrita 

compartilhada por aqueles que participaram das reuniões do Sabadoyle.  Ao mesmo tempo, 

percebemos nas atas, a construção da imagem de intelectual para Plínio Doyle, 

consequentemente adicionada à personagem que narra a sua vida.  

As autorias das atas do Sabadoyle, em certo sentido, podem ser percebidas mediante 

dois raciocínios: por um lado, cada ata possui um autor identificado por seu nome socialmente 

conhecido, e por outro lado, contamos com a figura de Plínio Doyle no comando da escritura 

das atas, e na sugestão da não adoção de certos temas, como por exemplo, política e religião.  

A esse comando exercido por Doyle, podemos perceber a justaposição da figura do escritor 

(aquele que escreve, porém não possui obra publicada) na figura do autor preponderante das 

atas do Sabadoyle.  No salão do Sabadoyle podemos perceber “a distinção entre o indivíduo 

concreto e o indivíduo construído. A dimensão propriamente biológica da individualidade – 

que o estado civil apreende sob a forma de descrição e fotografia de identidade – está sujeita 

a variações segundo o tempo e o lugar, isto é os espaços sociais que lhe dão uma base muito 

menos segura do que a mera definição social” (Bordieu, p. 189). Sob esses aspectos, 

analisamos a figura de Plínio Doyle composta por dois lados, aquele que representa a sua 

atuação na vida pública como advogado, diretor da Biblioteca Nacional, criador do Arquivo-

Museu de Literatura Brasileira, membro do Conselho Federal de Cultura entre outras atuações, 

que configuram as ações do indivíduo concreto em distintos espaços e tempos, com aquele 

que está definitivamente ligado a comandar as reuniões do Sabadoyle e com a intervenção 

direta na redação das atas. Esse se caracteriza como o indivíduo construído, ou seja, o principal 

autor do Sabadoyle, e aquele que determina o discurso das reuniões. 
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Sob esse aspecto podemos considerar a figura de Doyle como o produtor do discurso 

do sabadoyel, aquele definido como uma pessoa real socialmente responsável e produtor de 

um discurso, bem como a produção material desse discurso, ou seja, a redação das atas das 

reuniões. A essa definição costumam nominar de autor, portanto, temos então a figura de 

Doyle como o autor principal das atas do Sabadoyle. A função do autor inclui o discurso e a 

materialidade do texto. As atas do sabadoyle reforçam as ações de Plínio Doyle como dirigente 

das reuniões do grupo. Elas apresentam uma dupla leitura: por um lado representam a reunião 

ocorrida, e por outro, em textos ficcionais variados. Existe uma diferença significativa entre ler 

um documento como uma ata e ler uma página de ficção. Nas atas podemos perceber o efeito 

do real nas descrições mais detalhadas das figuras participantes das reuniões, de 

características da figura de Doyle, dos assuntos das atas, compondo com mais realismo a 

narrativa.  

 

Conclusões 

Analisamos a figura de Plínio Doyle em dois aspectos significativos, o primeiro como o 

personagem criado por ele mesmo para narrar a sua existência em Uma Vida e o segundo 

como o comandante da redação das atas do Sabadoyle. A partir dessa análise, podemos aliar 

os dois aspectos em um único objetivo, qual seja, o de demonstrar que o comandante da 

redação das atas colabora com o personagem que narra Uma vida, permitindo incluir maior 

realismo aos fatos acontecidos durante a existência de Plínio Doyle. 

Segundo Lejeune, é fato que cada escritor constrói a sua biografia com base na rede 

imaginária tecida em favor de um lugar a ser ocupado na posteridade. Nesse sentido, a figura 

do autor cede lugar à criação da imagem do escritor e do intelectual, entidades que se 

caracterizam não só pela assinatura a de uma obra, mas que se integram ao cenário literário e 

cultural recomposto pela crítica biográfica. O contato literário entre escritores distanciados no 

tempo, e participantes da mesma confraria, fornece subsídios para que sejam feitas 

aproximações entre os seus textos estabelecendo-se feixes de relações que independem de 

causa factuais as que se explicam por semelhantes ou diferentes poéticas de vida e de arte.  

Assim, a utilização das atas do sabadoyle para compor parte da autobiografia de Plínio 

Doyle permite ampliar o escopo de características do personagem criado a partir de uma 

perspectiva literária e cultural. A inserção das atas como apêndice para a leitura de Uma vida 

pode ser interpretada como um pacto de leitura no qual o traço biográfico de Plínio Doyle vai 

sendo a cada dia realçado.  
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i A autobiografia (narrativa que conta a vida do autor) pressupõe que haja identidade de nome entre o 
autor (cujo nome está estampado na capa), o narrador e a pessoa de quem se fala. Esse é um critério muito 
simples que define, além da autobiografia, todos os outros gêneros da literatura íntima (diário, 
autorretrato, auto ensaio). O pacto autobiográfico. Lejeune.p.24. 
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AS HORAS DE VIRGINIA WOOLF 

Victor Santiago Sousa (UERJ)1 
Ana Cristina de Rezende Chiara (UERJ)2 

 
Resumo: 
 
A partir de questões levantadas por Virginia Woolf no conto Memoirs of a Novelist (2006), 
começou-se a refletir acerca das impossibilidades colocadas pela autora de narrar a vida de um 
indivíduo fora de amarras estritamente factuais e/ou historiográficas. Ou seja, como acessar os 
recônditos da mente de alguém, sem que se caia na armadilha da imaginação e da invenção, se 
mostrou impraticável. Deste modo, o presente trabalho objetiva pensar como a conjugação entre 
a vida e a obra da própria Virginia Woolf – principalmente no tocante às suas últimas horas de 
vida - é representada em The Hours (1998), romance do escritor americano Michael 
Cunningham, e como esta representação se dá a partir de um cruzamento de leituras. 
Cunningham lê textos de Virginia Woolf, ao passo que esta lê Shakespeare. Este encontro de 
vozes culmina na construção da personagem Virginia em The Hours. Além disso, em 
consonância com os conceitos perceptos e afectos (DELEUZE & GUATTARI, 2010), pretende-
se pensar também como este encontro de percepções de leitura envolve uma melancolia 
contagiante que conecta as personagens.  
 
Palavras-chave: Virginia Woolf. Michael Cunningham. Melancolia. As horas. Perceptos. 
Afectos.  

 
 
Introdução 
 

Virginia Woolf, no conto Memoirs of a Novelist [Memórias de uma novelista] 

(2006), lança questões concernentes à dificuldade de escrever sobre a vida de alguém, 

de acessar e apreender os recônditos da mente de um indivíduo e entender de fato quem 

este realmente é. No conto, tal dificuldade se dá a partir do ato de ler, pois, quando a 

escritora Miss Willatt morre, a biógrafa Miss Linsett sente-se motivada a contar a 

história se sua amiga, a fim de preservar suas memórias, mas se depara com uma grande 

dificuldade de entender quem realmente foi Miss Willatt quando começa a ler mais 

                                                           
1 Mestrando em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro. 
2 Orientadora. 
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detidamente seus livros, suas cartas. A Miss Willatt escritora e a Miss Willatt amiga não 

eram a mesma pessoa. Além disso, questiona-se se, de fato, temos o direito de saber 

sobre a vida dos outros, em que sentido o mundo poderia se beneficiar e como a 

imagem de alguém pode ser representada na escrita. (WOOLF, 2006, p. 79). No 

decorrer da narrativa, Miss Linsett se dá conta que o trabalho do biógrafo é cheio de 

obstáculos, posto que as únicas “verdades” possíveis de serem alcançadas são as que 

dizem respeito a datas, filiação, moradia, ou seja, informações que podem ser facilmente 

checadas. No entanto, entender quem foi sua amiga, no tocante às suas percepções de 

vida, seus anseios e possíveis dramas, como mãe e mulher, seria uma empreitada 

deveras inalcançável. O biógrafo vê-se incapaz de acessar esses lugares e acaba caindo 

na armadilha da fabulação, da invenção. Miss Linsett, por exemplo, sabe que a filha de 

Miss Willatt, Frances, está com dezesseis anos e se vê “forçada a imaginar” (Ibid, p. 81) 

como a menina está se sentindo, o quanto a presença da mãe está lhe fazendo falta.  

A partir das indagações levantadas neste conto de Virginia Woolf acerca desta 

impossibilidade de narrar a vida de outrem de forma efetiva, ou seja, de forma a 

apreender a vida numa dimensão que ultrapasse barreiras factuais e historiográficas, 

começou-se  a pensar como Virginia Woolf é representada e fabulada no romance The 

Hours [As horas] (1998), do escritor americano Michael Cunningham, e como esta 

representação se dá a partir de um cruzamento de leituras feitas por Cunningham e 

Woolf.  

 

Leituras cruzadas 

 

 Antes de entregar-se ao Rio Ouse com pedras nos bolsos em 1941, Virginia 

Woolf deixou para o seu marido, Leonard Woolf, uma emblemática carta de suicídio, na 

qual, de forma bastante concisa, deixa claro que a vida perdera completamente o 

sentido, pois não conseguia mais se concentrar e escrever como antes, e como tornara-se 

deveras impossível lutar contra a depressão, contra as vozes que insistiam em perturbá-

la. Além de sentir-se bastante infeliz, Virginia sentia que estava arruinando também a 

vida de Leonard. Devia a ele momentos de felicidade, mas tinha consciência de que sua 

depressão chegara a um nível insuportável. Algo precisava ser feito, e a morte parecia 

ser a escolha mais acertada.  
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Querido, 
Estou certa de que estou enlouquecendo mais uma vez. Acho que não 
devemos passar por mais um daqueles terríveis períodos. E 
provavelmente não vou me recuperar desta vez. Comecei a ouvir 
vozes, e não consigo me concentrar. Então terei de fazer o que parece 
ser o melhor a ser feito. Você me proporcionou a maior felicidade 
possível. Você foi de todas as formas possíveis tudo o que ninguém 
poderia ter sido. Acredito que duas pessoas não poderiam ter sido 
mais felizes do que nós fomos até que essa doença surgiu. Não tenho 
mais forças para lutar. Tenho consciência de que estou arruinando a 
sua vida, que sem mim você conseguiria trabalhar. E eu sei que você 
vai conseguir. Perceba que nem sou capaz de escrever direito. Não 
consigo ler. O que quero dizer é que devo toda a felicidade da minha 
vida a você. Você foi inteiramente paciente comigo e incrivelmente 
bom. Quero dizer que – todo mundo sabe. Se alguém pudesse me 
salvar seria você. Tudo escapou de mim, menos a convicção de sua 
bondade. Não posso mais continuar a arruinar a sua vida. Acredito que 
duas pessoas não poderiam ter sido mais felizes do que nós fomos.  

V. 3 
(WOOLF, 1941 apud CUNNINGHAM, 1998. Tradução minha) 

  

 De acordo com registros feitos em seu diário, esta não foi uma decisão tomada 

impulsivamente: “Por que a vida é tão trágica; tão semelhante a uma estreita faixa de 

pavimento sobre um abismo. Olho para baixo; sinto vertigem; não sei se conseguirei 

caminhar até o fim” (WOOLF, 1989, p. 69). Ao longo da vida, Virginia passou por 

alguns colapsos nervosos causados, por exemplo, pela morte da mãe em 1895 e pelos 

bombardeios alemães que danificaram sua casa em 1940, um ano antes de sua morte. 

Essas experiências traumáticas, então, atrapalharam seu processo criativo e sua 

autoestima como escritora. “Bom, sabe, sou um fracasso como escritora. Estou fora de 

moda, velha; não vou melhorar em nada...” (Ibid, p. 73). No entanto, estas perturbações 

psicológicas também se apresentavam como impulso criativo. Enquanto escrevia o 

romance Mrs. Dalloway (2012 [1925]), por exemplo, Virginia registrava em seu diário 

o que estava sentindo com relação ao processo de escrita: “Da minha parte, estou 

                                                           
3 
No original:   
Dearest, 
I feel certain I am going mad again. I feel we can’t go through another of those terrible times. And I 

shan’t recover this time. I begin to hear voices, and I can’t concentrate. So I am doing what seems the best 

thing to do. You have given me the greatest possible happiness. You have been in every way all that 
anyone could be. I don’t think two people could have been happier till this terrible disease came. I can’t 

fight any longer. I know that I am spoiling your life, that without me you could work. And you will I 
know. You see I can’t even write this properly. I can’t read. What I want to say is I owe all the happiness 

of my life to you. You have been entirely patient with me and incredibly good. I want to say that – 
everybody knows it. If anybody could have saved me it would have been you. Everything has gone from 
me but the certainty of your goodness. I can’t go on spoiling your life any longer. I don’t think two people 

could have been happier than we have been. V.  
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laboriosamente dragando minha mente para Mrs. Dalloway & trazendo à tona baldes 

leves. Não gosto da sensação de estar escrevendo muito depressa” (WOOLF, 1989, p. 

86). Os temas morte e depressão estão presentes neste romance, principalmente no que 

diz respeito ao personagem Septimus, que comete suicídio devido a experiências 

traumáticas que teve durante a guerra. De acordo com Tadeu (2012), este pode ser 

entendido como o duplo de Virginia, posto que esta se conecta à vida e à morte do 

personagem, como um prenúncio do que viria a acontecer consigo mesma alguns anos 

mais tarde. 

Sinto-me tomada por uma depressão, como se fôssemos velhos e 
estivéssemos no fim de tudo. Depois, como estou em um momento de 
depressão com meu livro – a morte de Septimus -, começo a 
considerar-me um fracasso. (WOOLF, 1989, p. 102) 

 

 Estes registros feitos por Virginia em seu diário, assim como sua carta de 

suicídio, serviram de mote para a construção do personagem Virginia Woolf no 

romance The Hours. No tocante às questões colocadas pela própria Virginia no conto 

Memoirs of a Novelist (2006), pode-se pensar, primeiramente, em quem é Virginia 

Woolf. Assim como Miss Linsett se deparou com obstáculos ao tentar contar a história 

de Miss Wiillatt, o que dizer também de Cunningham com relação à Virginia? Partindo 

do pressuposto de que Virginia registrava em seus diários seus sofrimentos e 

questionamentos como escritora, seria possível apreender os recônditos de sua mente, 

seus reais interesses como mulher e ficcionista? 

 No ensaio Mr. Bennett and Mrs. Brown (1924), Virginia diz que a ficção começa 

quando se observa uma senhora na estação de trem. Seria impossível dizer quem ela 

realmente é e no que está pensando, mas, levando em consideração a expressão do seu 

rosto, o modo como se veste, o movimento das mãos, caberia ao observador imaginar 

como poderia ser a sua vida, seus dramas pessoais, e até mesmo dar-lhe um nome (Mrs. 

Brown, no caso).  É este o lugar que o escritor ocupa para Virginia. A tentativa de 

acessar uma “verdade absoluta” sempre falha. É necessário abandonar essa ideia para 

que a narrativa seja bem sucedida, para que o personagem se torne “real”. De acordo 

com Bennet (1924 apud TADEU, 2012, p. 207), “a fundação da boa ficção é a criação 

do personagem, nada mais. Os personagens devem ser tão plenamente verdadeiros que 

eles tomam conta do próprio criador”. Destarte, Virginia pode ser vista como “uma 

mulher na estação de trem” em seus diários e na sua carta de suicídio. Ela mesma 

poderia estar se vendo como um personagem de sua própria escrita, poderia estar 
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fabulando a sua própria vida através de estratégias diarísticas e ficcionais. “Eu escrevo? 

Ou invento com palavras, amando-as como as amo?” (WOOLF, 1989, p. 98).  

 Deste modo, Cunningham, em The Hours, estabelece uma conexão inventiva e 

criativa com a representação de Virginia Woolf, com o modo que ela via a si mesma e 

acaba por registrar na escrita, mostrando como a escritora e suas experiências puderam 

afetar, transformar e deslocar a vida de personagens de épocas completamente distintas.  

 O romance narra, em capítulos alternados, as histórias de três mulheres ligadas 

pelo romance Mrs. Dalloway. Em 1923, Virginia Woolf vive as suas últimas horas de 

vida enquanto escreve o romance e enfrenta dramas psicológicos que a levam a cometer 

suicídio; em 1951, Laura Brown lê o livro escrito por Virginia e se sente contagiada 

pela melancolia da narrativa, pelas últimas horas de vida do personagem Septimus; e 

nos dias atuais, Clarissa Vaughn vivencia situações semelhantes à vida da personagem 

Clarissa Dalloway, pois também se encontra preocupada em preparar uma festa para seu 

amigo e antigo amante, Richard, filho de Laura Brown, que acaba de publicar um livro. 

Acompanhamos as horas finais de Richard, que comete suicídio em dado momento, 

assim como Septimus em Mrs Dalloway. Richard não suporta mais ter de conviver com 

a Aids, doença que o corrói diariamente; ao passo que Clarissa gostaria de vê-lo bem e 

faz de tudo para que a festa saia como planeja. Nós, leitores, não temos acesso ao livro 

de Richard. Sabemos apenas que Clarissa Vaughn o inspirou a criar uma de suas 

personagens. Além disso, esta é chamada de Mrs. Dalloway várias vezes por Richard ao 

longo da narrativa, indicando que este conhece a obra de Virginia Woolf.  

 Vale mencionar, ainda, que apreender a vida de Virginia Woolf através de seus 

textos implica também leituras feitas pela própria escritora. Enquanto em The Hours o 

encadeamento da vida dos personagens, assim como o consequente tom lúgubre e 

melancólico, se dá a partir da carta de suicídio de Virginia, em Mrs. Dalloway se dá a 

partir de dois versos de Cymbeline (2015 [1611]), obra do dramaturgo William 

Shakespeare: “Não mais temas o calor do sol / Nem os rigores do furioso inverno4” 

(SHAKESPEARE, s/d apud WOOLF, 2012 [1925]). Na peça, estes versos fazem parte 

de uma canção fúnebre que dois irmãos entoam a fim de aliviar o peso da morte, pois, 

após uma vida de muitas tribulações, a morte pode vir como um conforto. Porém, 

Virginia não menciona em momento algum que estes versos são de Skakespeare. É 

necessário já ter lido esta peça para conseguir fazer esta conexão quando Clarissa 

                                                           
4 No original : “Fear no more the heat o’ the sun / Nor the furious winter’s rages”. 
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Dalloway está andando pelas ruas de Londres e para em frente a uma vitrine na qual há 

um livro sendo exibido aberto, no qual se pode ler esta citação. A partir de então, 

quando entramos em contato com as perturbações psicológicas de cada personagem, ao 

som das badaladas do Big Ben, como um prenúncio de que algo está para acontecer, 

percebe-se que a grande briga é entre morte e vida. Viver e morrer apresentam-se como 

atos de coragem, como uma forma de não temer mais o calor do sol. Mrs. Dalloway 

decide viver, e Septimus decide morrer.  

 Este encadeamento de leituras coloca vida e morte em suspensão, sobrepondo 

possibilidades de se acessar experiências pessoais. Talvez a morte represente certa 

impossibilidade de acesso a um eu-empírico, ao passo que a vida possa ser a própria 

obra. Embora o empreendimento de uma obra de arte possa partir dos modos como os 

artistas veem e sentem o mundo, para Deleuze e Guattari, as obras de arte são 

Seres que valem por si mesmos e excedem qualquer vivido. Existem 
na ausência do homem, podemos dizer, porque o homem, tal como ele 
é fixado na pedra, sobre a tela ou ao longo das palavras, é ele próprio 
um composto de perceptos e de afectos. A obra de arte é um ser de 
sensação, e nada mais: ela existe em si.  

(DELEUZE & GUATTARI, 2010, p. 194, grifo no original)  
 

A obra de arte é um “ser de sensação”, “existe em si mesma” e carrega essencialmente 

perceptos e afectos, sensações, vazios que tangenciam e entrecruzam percepções e 

afetos de outrem. A obra conserva as visões do artista, mas este não está mais em cena 

e, consequentemente, o que pode nos tocar não são mais as visões, as opiniões, os 

modos de sentir originariamente concebidos pelo artista, mas sim as relações que estas 

podem estabelecer com os modos de sentir daqueles que entram em contato com a obra; 

e cada indivíduo poderá ser afetado de uma forma diferente, pois, no caso do texto 

literário, por exemplo, “escrever não é contar as próprias lembranças, suas viagens, seus 

amores e lutos, sonhos e fantasmas” (DELEUZE, 2011, p. 12). Escrever, na verdade, 

consiste em falar para um eu impessoal, por vir; falar de um lugar que não tem mais 

relação com experiências pessoais, senão com experiências coletivas.  

 Assim, este cruzamento de leituras que conecta Michael Cunningham, Virginia 

Woolf e Shakespeare, culminando na criação da personagem Virginia Woolf que, por 

conseguinte, no âmbito ficcional, conecta-se à obra do personagem Richard, num ciclo 

melancólico, contagiante e sensível, se dá a partir de perceptos e afectos. Estes 

conceitos nada têm a ver com o que comumente é entendido por percepções e afetos, 

embora possam partir destes. Percepções e afetos, no senso comum, dizem respeito a 
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sensações que podem inspirar o artista a produzir algo e, também, aos efeitos que uma 

obra pode causar no receptor. Experiências e memórias as mais distintas e variadas, 

contextos socioculturais e históricos, enfim, formas de perceber e estar no mundo, 

podem inspirar um sujeito qualquer a produzir algo, seja uma obra de arte e/ou um 

discurso. No entanto, perceptos e afectos estão para outra dimensão. São sensações que 

atravessam um indivíduo em determinado momento e o colocam numa relação de devir 

(DELEUZE, 2012) com traços de cores, palavras, sons, animais, personagens, em suma, 

com tudo aquilo que não está mais “colado” no artista; não importa mais dizer quem 

escreveu, pintou ou produziu uma obra, senão deixar-se afetar pelo que ali está, pelas 

sensações que a obra produz sem que se deixe de ser o mesmo, pois o devir é da ordem 

da aliança, do contágio (Ibid, p. 19). Vale ressaltar, no entanto, que ao estar numa 

relação de devir, não se produz outra coisa senão a si mesmo e, ainda, não se imita nada. 

Há algo que é acionado quando atingido pelos afectos. Fascinação, repulsa e desejo são 

sensações que a arte pode causar. Por vezes, podem-se descobrir sensações nunca 

imaginadas; além de ser possível partilhar afectos involuntariamente. 

Assim, Virginia Woolf olha para dentro de si o tempo todo por meio de seus 

personagens, assumindo o tempo todo o papel do outro, isto é, a sua voz se mistura às 

diversas vozes do romance, num devir-personagem, pois, de acordo com Deleuze 

(2011), “escrever é um caso de devir, sempre inacabado, sempre em via de fazer-se, e 

que extravasa qualquer matéria vivível ou vivida. É um processo, ou seja, uma 

passagem de Vida que atravessa o vivível e o vivido”. Logo, dizer que Os diários de 

Virginia Woolf (1989) podem ser entendidos como uma autobiografia de Virginia 

Woolf é muito pouco para entender o entrecruzamento entre literatura e vida, pois, 

ainda à luz das concepções de Deleuze, a literatura segue uma via diversa em direção a 

algo singular e impessoal já que “a literatura só começa quando nasce em nós uma 

terceira pessoa que nos destitui do poder de dizer Eu” (DELEUZE, 2011, p. 13). Em 

suma, há algo que Woolf só consegue dizer na relação de devir com a personagem Mrs. 

Dalloway. Os perceptos e afectos de Virginia no tocante às suas percepções e aos seus 

afetos como uma ficcionista britânica na década de 1920 são tangenciadas em Mrs. 

Dalloway e em sua escrita diarística com a possibilidade de colocar leitores ainda por 

vir numa relação de devir.  O escritor vive a vida daqueles que ele mesmo inventa e 

lembra de episódios que não viveu, além de, no que concerne a uma “função 

fabuladora” , dar voz a um povo ainda por vir (Idem, Ibidem, 2011, p.14). É essa 

“função fabuladora” e inventiva que dá margem à criação de The Hours.  
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Assim, com base em questões levantadas por Virginia Woolf no conto Memoirs 

of a Novelist, observou-se que a representação de Virginia no romance The Hours se dá 

a partir da representação que Virginia faz de si mesma em seus escritos. Acessar os 

recônditos da mente da autora, mesmo quanto esta parece estar desabafando seus 

problemas mais íntimos, mostra-se inviável. Seus próprios escritos revelam que ela vê 

na escrita um lugar onde seja possível exercitar e conjugar diferentes subjetividades.  

Essa consideração se deve também ao fato de a construção da personagem 

Virginia Woolf no romance de Cunningham envolver um cruzamento de leituras, pois, 

ao tentar apreender a vida de Virginia através de seus textos, Cunningham indireta e 

inevitavelmente esbarra em Shakespeare, ou seja, em leituras feitas por Virginia. Esta 

vida a ser capturada passa por um filtro.  

Por fim, a fim de pensar este cruzamento de leituras, recorreu-se aos conceitos 

perceptos e afectos, de Deleuze e Guattari (2010), por entender que esta conexão ocorre 

como um contágio. Tantos as personagens de Mrs. Dalloway quanto às de The Hours - e 

obviamente a relação que há entre essas duas obras - conectam-se por um fio narrativo 

melancólico que influi diretamente nas decisões que são tomadas por cada personagem 

no que diz respeito a viver e a morrer.  

Certamente este trabalho não dá conta de todas as possibilidades que pode haver 

entre a vida e a obra de Virginia Woolf com relação ao romance de Michael 

Cunningham, pois criar uma personagem que conjugue aspectos da vida de uma artista 

é deveras árduo. Este artigo é embrionário e será certamente o mote de outros trabalhos.  
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DE O PARAÍSO PERDIDO À FIGUEIRA-MÃE: O DESEJO DO HOMEM DE 

REAVER O SEU ESPAÇO PERDIDO, POR CAUSA DO PECADO 

 

                                                            Aristelson Gomes dos Santos (UNEMAT/PPGEL) 

                                                          Olga Maria Castrillon Mendes (UNEMAT/PPGEL) 

Resumo: Este artigo propõe fazer um estudo comparatista com os temas: Queda e Pecado, 
usando como base os relatos bíblicos como fonte influenciadora nas obras: O paraíso perdido, 
de John Milton, e Madona dos Páramos, de Ricardo Guilherme Dicke. A linha mestra que 
conduz o estudo está pautada nos Mitos como um arquétipo, que trás toda uma concepção da 
construção da história do gênero humano desde o princípio. O interesse da literatura nesse meio 
é criar campos imaginativos, paralelo a história como outra possibilidade para o entendimento 
daquilo que nos constitui. As obras em estudo perfazem um caminho nos mitos, mostrando que 
ainda há controvérsias naquilo que constitui o pensamento do homem, portanto, devendo, ainda 
serem debatidas. 

Palavras-chave: Pecado. Mitos. Arquétipos. Paraíso. Paraíso Perdido. Madona dos 

Páramos. 

 

A ideia de pecado é algo eminente no pensamento do gênero humano desde in 

illo tempore. (Cf. Eliade, 2010). Na visão do Cristianismo, o pecado se originou no 

Jardim do Éden com o ato de desobediência do primeiro casal: Adão e Eva. Não 

obstante, a literatura tem se preocupado em trazer questões hipotéticas para discutir o 

porquê da rebelião do homem contra seu Criador, bem como, o desejo de reatar a 

comunhão perdida e reaver o espaço perdido no Paraíso. Uma das obras de grande 

expressão com este tema é a Bíblia; o livro sagrado para o Cristianismo, nela está um 

dos relatos hipotéticos que narra sobre a Queda do gênero humano, e serve, também, 

como o manual que o homem deve seguir para ligar-se novamente ao Criador. Partindo 
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deste pressuposto, propomos fazer uma interpretação usando duas obras literárias; a 

primeira o poema épico de John Milton O Paraíso perdido (1995), escrito no século 

XVII, tratando da revolta de Satã contra Deus, da criação do gênero humano, da 

sedução de Adão e Eva e sua expulsão do Paraíso; a segunda é o romance 

contemporâneo do escritor brasileiro Ricardo Guilherme Dicke, Madona dos Páramos 

(2008), publicado em 1981, recriando no sertão mato-grossense uma espécie de Paraíso, 

proposto na Figueira-Mãe, um lugar de repousa e felicidades eternas. 

Ao ter como proposta um trabalho comparatista, com duas obras de expressão 

dentro do campo da literatura, nos filiamos a algumas ideias de Sandra Nitrini (2015), 

quando faz um percurso histórico, teórico e crítico para mostrar conceitos fundamentais 

da Literatura Comparada, no livro Literatura Comparada: história, teoria e crítica.. 

Temos uma temática comum em ambas as obras: a culpa por um suposto pecado 

cometido, o castigo e o desejo de redenção. Nas palavras de Mircea Eliade (1972) temos 

um arquétipo em funcionamento. O funcionamento do arquétipo é defendido pelo 

estudioso como “modelos para a conduta humana, conferindo, por isso mesmo, 

significação e valor à existência”. (ELIADE, 1972, p. 8). No campo da Literatura 

Comparada, alguns estudiosos compreendem que esta é uma ideia fundante na produção 

literária, e é através dela que chegamos aos conceitos de “influência”, “convenção”, 

“tradição”, ou “imitação”. A literatura é um campo abrangente e de importância 

significativa para o homem, nesse sentido, Nitrini (2015, p. 146) defende que, “a grande 

literatura é um permanente “reescrever ou revisar”. Partindo desse pressuposto, as obras 

em estudo têm essa dinâmica; “reescrever ou revisar” ideias, assuntos e eventos que 

estão presente na história do gênero humano desde o princípio. 

A literatura não é neutra em relação aos acontecimentos históricos da 

humanidade, mesmo que seu compromisso não seja contar os fatos como eles são na 

realidade, isto porque ela não se interessa em trazer a verdade dos relatos, mas mostrar 

situações hipotéticas se valendo da realidade do homem. Esta deve ser a preocupação do 

poeta; reescrever acontecimentos da história do gênero humano com um intuito de criar 

um espaço imaginativo de reflexão sobre nossa história. O material está posto à sua 

frente, resta fazer um bom trabalho com a linguagem para que ele ganhe novamente 

significações. As influências não empobrecem o trabalho do escritor, pelo contrário, são 

materiais que ajudam re-significar ideias já ditas dentro de um contexto novo. Tanto a 

Bíblia, como os dois textos que compõem o estudo fazem re-significarem ideias do ser 
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humano que são arquetípicas, ambas as obras têm papel fundamental na formação do 

homem e nelas contém relatos para entendermos melhor o nosso momento. 

Para um melhor entendimento do processo de re-significação das ideias 

arquetípicas, se faz necessário traçar um breve percurso histórico nos pensamentos 

filosóficos de Platão e Aristóteles, quando trouxeram a noção de imitação para o campo 

literário. O jogo das imitações foi algo discutido, primeiramente, por Platão; entendido 

como uma cópia literal da realidade externa. Depois essa ideia novamente retorna nos 

estudos de Aristóteles, nesse momento o termo começa a ser usado não mais como 

cópia literal da realidade, mas sim, para descrever a experiência literária; esta é uma 

explicação que se aproxima mais da nossa compreensão do fazer literário. No campo da 

Literatura Comparada, a imitação passa a ser entendida não como copia do real, mas 

também não está totalmente desvinculada da realidade empírica, no entanto, seu 

compromisso é dar, por meio do trabalho estético, uma nova versão para o real sem se 

comprometer com a verdade, é escrever uma experiência humana transportada para o 

campo literário. Nas palavras de Sandra Nitrini (2015, p. 127 – 128) “a imitação é um 

contato localizado e circunscrito, enquanto a influência é uma aquisição fundamental 

que modifica a própria personalidade artística do escritor”. Nesse caso, precisa-se de 

uma fonte localizada e circunscrita para que a personalidade do escritor seja manifesta, 

não é copiar a realidade, mas apropriar-se de parte dela dando-lhe uma nova roupagem. 

O que procuramos entender nos estudos da Literatura Comparada é que há um 

intercambiar de ideias nos textos literários, existe sempre uma relação entre os textos, 

aliás, esta é uma ideia já defendida por Antonio Candido na Formação da Literatura 

brasileira. Todos os escritores precisam de um precedente para escrever algo, isto 

pensado na influência dos escritores europeus na produção literária brasileira. Na esteira 

dessa ideia Nitrini também defende que a influência é fundamental para o escritor, e o 

seu mecanismo ocorre em dois planos paralelos: “Primeiro, o choque recebido faz o 

autor influenciado voltar-se para a própria personalidade. Em seguida, provoca também 

a ruptura de seus liames com ídolos dos quais nutria até então”. (p. 134). Dessa ruptura 

surge o novo, a re-significação de uma ideia fundante pela percepção do outro, tanto o 

influenciador quanto o influenciado fizeram um trabalho relevante no campo literário, 

ambos moldaram um arquétipo, que desde o princípio esteve presente na história 

humana, porém recriado de um novo modo.   
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O uso da Bíblia, para incrementar este estudo, vem para reforçar a ideia de 

influências que os escritores precisam recorrer, é claro que ela não é o único livro que 

traz o tema da Queda do homem, do pecado e da suposta morada paradisíaca, existem 

relatos até mais antigos que estes, mas nos delimitaremos à Bíblia. A escolha dos relatos 

bíblicos vem para sinalizar o entendimento dos pontos de vistas que, a partir deles, 

propomos discutir neste estudo: entender como cada escritor trabalha essa temática 

tendo como influência a Bíblia. Temos nesta interpretação obras que fazem parte de 

sistemas literários diferentes, bem como, os gêneros também se diferem. O poema épico 

de Milton marca, significativamente, a literatura inglesa, poetizando a revolta de Satã 

contra Deus, ainda estando no céu, a expulsão do Diabo e dos anjos rebeldes e o seu 

engenho para corromper a criação “perfeita” de Deus: o homem. Por outro lado, temos 

em Ricardo Guilherme Dicke um romance contemporâneo que revisita a mesma 

temática, no sertão do Estado de Mato Grosso, com um bando de foragidos que saem da 

cadeia pública de Cuiabá em busca de uma tão sonhada Figueira-Mãe, um Paraíso 

estabelecido nas Serras dos Martírios1, porém, muito distante e sem um ponto exato da 

localização.  

Nas duas obras temos o homem como tema central. Em O Paraíso perdido, ele 

torna-se objeto de disputa entre Deus e o Diabo e, em Madona dos Páramos, os homens 

se veem soltos e sozinhos num mundo em que sentem a presença constante da força do 

bem e do mal, porém incapazes de lutar contra ela. Entretanto, não perdem a esperança 

de encontrar o Paraíso, pois seria um lugar que encontrariam a beleza e a felicidade 

completas. Tanto no poema quanto no romance, a ideia de transgressão e pecado é 

sentida no homem. No poema, Milton se atenta em descrever sobre a briga dos deuses 

que, consequentemente, leva o homem a cair em tentação; já no romance, os homens 

estão totalmente imersos num mundo em que o mal impera desde o princípio. São seres 

ficcionais que lutam para se estabelecerem num ambiente em que a tensão do bem e do 

mal é muito forte e, a única saída é caminhar pelo sertão de matas fechadas a fim de 

encontrar a Figueira-Mãe. Em ambas as obras têm-se a retratação mitológica do Paraíso, 

o sentimento de perda e o desejo de realocação são eminentes no homem. Esta é a linha 

tênue que o homem precisa lidar desde sua expulsão do Jardim do Éden: lutar com todas 

                                                           

1As Minas dos Martírios constituíram o imaginário dos viajantes por terras interiores do Brasil, desde o 
século XIX. Em busca de um lugar nunca encontrado, muitos desapareceram, gerando mitos e 
impulsionando outras viagens. 
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as forças para romper a barreira que o separa do seu Criador e reaver o espaço perdido. 

Nos meandros desta tensão a literatura propõe hipóteses para tentar sanar a dor do 

homem até encontrar o seu lugar de remissão.  

Sucintamente, o romance Madona dos Páramos narra a rebelião e a fuga de 

vários detentos da cadeia pública de Cuiabá, que saem rumo ao sertão de matas 

fechadas, fugindo da perseguição policial, mas, também, à procura da tão falada 

Figueira-Mãe. Fugitivos de uma cadeia, logo tem-se à ideia de que todos estavam 

pagando por um crime que havia cometido antes. Desse modo, o princípio da 

“pecaminosidade” já estava impresso na gênese de cada um, processo pelo qual os 

fizeram chegar ao estado que se encontravam. Entretanto, os crimes cometidos não 

invalidavam o desejo de encontrar o suposto paraíso perdido nas serras dos Martírios 

que todos diziam ser um lugar de eterno repousa e felicidade. Fugindo da força policial 

e almejando chegar à Figueira-Mãe, o grupo seguia sertão afora invadindo e saqueando 

fazendas e matando todos que viam pela frente; exceto uma linda jovem recém-casada, 

que foi raptada como muita violência na fazenda Boa Vista. A moça assume um papel 

significativo na narrativa, como também, na vida dos homens, tornando-se peça central 

do romance e símbolo de santidade e pecaminosidade. A Moça Sem Nome, como é 

descrita no romance, mesmo sendo prisioneira assume a liderança do bando, não pela 

bravura, mas pela beleza e pelo seu silêncio, que deixavam os homens enlouquecidos 

por estarem na presença de um ser tão belo, mas ao mesmo tempo, inacessível. 

Entre as duas obras em estudo, há uma singular divergência do ponto de 

partida de cada uma. Em O paraíso Perdido, John Milton buscou reproduzir os 

acontecimentos da queda do gênero humano, a partir de um lugar em que a felicidade e 

a harmonia se faziam perpetuas, inclusive, o mal ainda não fazia parte do entendimento 

do homem. Já no romance, Ricardo Guilherme Dicke coloca suas personagens num 

lugar totalmente oposto do primeiro; são homens criminosos, que fogem de um lugar 

anverso ao Jardim do Éden, mas se sentem no direito de procurar e viver dias melhores 

no Paraíso. O mal já está estabelecido nos homens narrativos de Ricardo Dicke, mas o 

desejo de redenção também está impregnado na mente de cada um. O que se estabelece 

dessa dicotomia é que o princípio do mal e o desejo de reconciliação com um lugar 

transcendental fazem parte tanto da proposta de John Milton, como a de Ricardo 

Guilherme Dicke. 
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Em O Paraíso perdido, John Milton faz uma aproximação maior da narrativa 

bíblica, ou seja, segue o passo a passo dos acontecimentos que são narrados na Bíblia. 

Primeiro tratando da harmonia que havia no céu entre Deus e seus anjos, criados 

exclusivamente para adorá-lo; depois apresenta a revolta de Satã com o intuito de criar 

um trono acima do de Deus; em seguida, as consequências de tal intento e a queda de 

Satã juntamente com os anjos rebeldes e, por fim o homem se corrompendo com as 

ideias do Diabo, comendo do fruto proibido e, consequentemente, sendo expulso do 

Jardim do Éden. Neste momento o homem assume uma nova dimensão da vida; não 

mais com todas as regalias que desfrutava no Paraíso, mas de sofrimento e dor “maldita 

é a terra por causa de ti; com dor comerás dela todos os dias da tua vida” (Gn. 3: 17). 

Milton poetiza pormenorizando cada situação, lamentando a tamanha desgraça do 

gênero humano, mas também, nos fazendo pensar sobre os infortúnios e a dualidade 

entre o bem e o mal num lugar em que o Ser Supremo em bondade habitava, portanto, 

não havia a possibilidade de tal situação acontecer. No entanto, são situações hipotéticas 

que o poeta começa despertar no leitor, que precisa mergulhar nos meandros das 

palavras e alcançar o que está para além do que está posto. Milton segue todo um ritual 

para narrar os fatos que precedem a história humana, se filiando em outros textos e 

estilos, como é percebível na busca pela inspiração na Musa da Verdade, seguindo o 

estilo das grandes epopéias.  

O mito da perda paradisíaca e o desejo de reavê-lo são ancestrais. Na 

concepção de Eliade (1972) é arquetípico, porque conta de uma história que se 

constituiu como “verdade” ao longo dos tempos. Buscando esta concepção em outros 

estudos, encontramos nas palavras de Roland Barthes (2013, p. 199), que o mito, 

historicamente, é, desde o início, “um sistema de comunicação, uma mensagem”, que 

ganha seu espaço de “verdade” no meio de um povo ou uma cultura. Pensando no 

conceito de verdade, a invocação que Milton faz para poetizar a revolta de Satã e as 

consequências que isto trouxe ao homem, o poeta inicia a narração da seguinte forma:  

 

Ó Verdade, única Musa digna do meu canto! Dignai-vos animar 
minha inspiração para narrar a história do Pecado Original! Para 
narrar aquela cruel desobediência do primeiro homem que, em troca 
do fruto proibido e fatal, desterrou do mundo a inocência, introduziu 
nele os sofrimentos e a morte, e nos fez perder o Paraíso, até que o 
Filho do Eterno desceu humanizado à Terra e nos abriu de novo as 
portas do Éden! (MILTON, 1995, p. 11, grifos nosso). 
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Para narrar o Mito da Queda houve uma necessidade de buscar a inspiração na 

Verdade, única Musa digna de seu canto. Isto reforça a ideia defendida por Eliade 

(1972, p. 12, grifos do autor), de que o mito, “é considerado uma história sagrada e, 

portanto, uma “história verdadeira”, porque sempre se refere a realidades”, e mais, só 

podendo ser revelada a poucos. Sendo assim, o eu poético se dirige à Musa inspiradora 

com as seguintes palavras: 

 

Ó Espírito, para quem tudo está patente no Céu, na Terra e no 
Inferno, ensinai-me a raiz oculta de nossos males e revelai-me a 
causa que levou nossos primeiros pais a repelir a amizade divina, 
desprezando o leve preceito que lhes proibia comer o fruto de uma 
única árvore entre os muitos do Paraíso Terrestre. (MILTON, 1995, 
p. 11). 

 

A verdade sobre a causa “que levou nossos primeiros pais a repelir a amizade 

divina” não fica explicita no decorrer do poema, apesar de ser pré-estabelecido que todo 

infortúnio se deu por conta do fruto proibido. No entanto, em meio ao “caos” que o 

homem foi lançado, ele se deparou à “novas realidades” que o fez parecido ao seu 

criador, tornando-se conhecedor dos opostos, tomando conhecimento entre o bem e o 

mal. Ao ser lançado na vida houve um novo fazer-se para a condição humana, esta 

condição é vista por Eliade como novas realidades que trouxeram uma outra dimensão 

para o pensamento do homem para que pudesse se perpetuar e se organizar no meio do 

caos. Mais uma vez o estudioso recorre aos mitos para explicar esta situação 

escrevendo: “a principal função do mito consiste em revelar os modelos exemplares de 

todos os ritos e atividades humanas significativas: tanto a alimentação ou o casamento, 

quanto o trabalho, a educação, a arte e a sabedoria”. (ELIADE, 1972 p. 13). Portanto, 

todas as atividades desenvolvidas pelo homem têm uma fundamentação mitológica, não 

no sentido que a palavra Mito é entendida na atualidade: fabulação ou ilusão, mas no 

sentido de que os Mitos fazem parte de uma tradição sagrada, uma revelação primordial 

ou um modelo exemplar, como defende Eliade. 

O sentimento de perda paradisíaca e o desejo do retorno são eminentes nos 

seres ficcionais das narrativas. Entendemos que há um desejo ancestral nos homens em 

1291

MUSEU1076
Pencil



 8 

reaver com o transcendente, entender os mistérios da vida, porém esta nova realidade 

não é de um todo desastrosa, a expulsão do Paraíso deu ao homem condição de 

vivenciar experiências jamais experimentas. É na busca de novas experiências que os 

homens de Madona dos Páramos seguiam pelo sertão causticante e de matas fechadas, 

a fim de encontrar refúgio e explicação para o desconhecido. Há um movimento de 

retorno na busca por algo que fora perdido em tempos que está muito distante de suas 

memórias. Seria buscar na Figueira-Mãe o fruto da redenção, já que o outro fruto 

separou, por completo, o homem de Deus. Por causa da degustação do fruto do 

discernimento entre o bem e o mal, o homem tornou-se o responsável por seu destino, 

restando apenas vagar pelo mundo em busca de consolo e solução para suas 

inquietações. Northrop Frye (2013) descreve essa situação como trágica, porque o 

homem tomou para si a responsabilidade da vida que, consequentemente, a morte é seu 

anverso. 

 

Assim que Adão cai, ele ingressa em sua própria vida criada, que é 
também a ordem da natureza conforme a conhecemos. A tragédia de 
Adão, portanto, desfaz-se, como todas as outras tragédias, na 
manifestação da lei natural. Ele ingressa em um mundo em que a 
existência é em si trágica, não a existência modificada por um ato, 
deliberado ou inconsciente. Simplesmente existir é perturbar o 
equilíbrio da natureza. (FRYE, 2013, p.357, grifo nosso). 

 

Existir, no caso de Adão, está para além de perceber que estava vivo, é tornar-

se protagonista de sua própria história, ele saiu do equilíbrio da natureza em que 

permanecia até então, para assumir experiências que antes da Queda jamais poderia ser 

sentidas. Porém, como recompensa pela desobediência, a morte é dada como 

pagamento, com isso, o equilíbrio que existia na natureza, como descreveu Frye, entra 

numa nova fase lançando o homem ao desconhecido. Entretanto, como defende 

Campbell (1990), este foi o melhor acontecimento na história do gênero humano, pois 

somente a partir de então é que o homem assume de vez o que a vida tem a oferecer. A 

vida sem ação torna-se desinteressante, por isso os homens na narrativa dickeana 

lançam-se na jornada em busca de aventuras, mesmo sabendo que não podiam entender 

todos os mistérios da vida, “a aventura é a sua recompensa, mas é necessariamente 

perigosa, incluindo possibilidades tanto negativas quanto, positivas, umas e outras fora 
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de controle”. (CAMPBELL, 1990, p.167). O medo da morte e o mistério que ela 

representa eram sentidos pelos personagens dickeanos, esta seria a maior luta que todos 

precisavam enfrentar, por isso o desejo de encontrar a Figueira-Mãe, não no sentido 

metafísico, mas na vida real, pois somente assim se tornariam imbatíveis pela morte. 

O homem, dentro do contexto histórico religioso que nos é apresentado nas 

obras, estando na dualidade entre Deus e Satã, assume um posicionamento heróico, “ele 

está no topo da roda da fortuna, com o destino dos deuses quase ao seu alcance”. 

(FRYE, 2013, p. 356). A liberdade para experimentar as experiências da vida só pôde 

ser alcançada a partir da própria vontade de Adão. Frye escreve que: “O que ele faz é 

trocar uma fortuna de liberdade pelo destino envolvido nas consequências do ato da 

troca” (Idem, grifos nosso). Entretanto, não entendemos que foi uma troca que somente 

trouxe consequências, pelo contrário, foi a chance que o homem teve de experimentar o 

que é a vida em movimento, entender as forças opositoras que rege o universo. A ação 

do tempo inicia com a Queda, consequentemente, as contradições que movem a vida 

também se iniciam nesse momento. Portanto, a beleza da vida só pôde ser sentida, 

através do ato de desobediência do homem, rebelando-se contra o equilíbrio 

estabelecido por Deus.   

Estas são algumas questões levantadas no poema e no romance, revisitando na 

mitologia temas, ainda, caros para o pensamento humano. A literatura, como escreveu 

Frye (2013, p. 197), cria campos de possibilidades para adventos que fogem da 

realidade humana. “Assim, a literatura, em seu contexto descritivo, é um corpo de 

estruturas verbais hipotéticas”. Portanto, o que um poeta cria é uma arte de palavras, e 

os mitos só se tornam verdadeiros, graças à arte que nos possibilita esquematizar aquilo 

que foge da realidade terreal. Por isso, a re-significação do Mito da Queda, a angústia 

do homem por causa do pecado novamente aparece ao longo dos textos e da história. 

Assim como Milton, no século XVII, buscando auxílio na Musa inspiradora, ou seja, 

recorrendo à tradição para narrar uma versão da história humana que sucedeu in ill 

tempore, Ricardo Dicke também esquematiza esta questão num romance 

contemporâneo, com as mesmas ideias que atormentam os homens desde as culturas 

primitivas. Ideias e temas controversos são essenciais para o fazer literário, reescrever e 

revisar estas ideias é o trabalho do escritor. 
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 O que Ricardo Dicke explora em suas personagens são sentimentos mal 

resolvidos desde a Antiguidade, que se perpetuaram até o homem moderno. São seres 

ficcionais que vivem em situações extremas da vida, exatamente para mostrar suas 

maiores angústias frente questões que parecem não chegar a um consenso. O 

desconhecido sempre suscitou no homem o desejo de descoberta. O homem nunca está 

satisfeito de um todo com as respostas que ele consegue, sempre surgirá algo misterioso 

que precisa ser revelado, isto para não dizer que a vida ainda constitui como um dos 

maiores mistérios a ser descoberto. Campbell (1990, p 51) escreve: “O mistério da vida 

está além de toda concepção humana”. No entanto, isto não significa que não podemos 

tentar descobri-los, é no desejo da descoberta que estabelece o real sentido da vida. É 

isso que move as personagens de Madona dos Paramos em meio às dificuldades 

enfrentadas durante a travessia. Mesmo sem saberem ao certo sobre a Figueira-Mãe, as 

personagens dickeanas caminhavam em busca de descobrir os mistérios que ela 

representava. Mesmo caminhando em círculo, perdidos nos labirintos que a mata 

fechada representava continuavam na esperança de encontrar a Figueira-Mãe. “Parece 

que rodearam não sete, mas sete mil vezes o mesmo lugar que não acaba nunca de 

passar e sempre voltar. Os passos dos cavalos sempre tornam”. (DICKE, 2008, p. 421). 

Madona dos Páramos é um romance marcado pela controvérsia, pela falta de 

algo que complete a vida das personagens. O interessante é a capacidade da fabulação 

de Ricardo Dicke, em atingir as profundezas da vivência para explorar os sentimentos 

mais recônditos do ser humano, experimentados pelas personagens durante a travessia. 

A dor, as decepções, os desejos e a esperança são sentidas no extremo, pois são 

sentimentos que revelam a maior angústia humana frente aquilo que ainda é 

desconhecido. Assim, cada um seguia em grupo com os mesmos anseios, porém 

individualizados com a solidão e as dúvidas. “Cada um com sua solidão, solidão de 

todos, que vem de todas as partes”. (DICKE, 2008, p.59). Dicke revisita nos mitos, 

experiências válidas para suas personagens, que consequentemente, refletem na vida do 

homem moderno, somos apanhados pela angústia de seres ficcionais que se assemelham 

à nossa, tentando compreender o que somos e porque estamos aqui.  

O estudo das obras nos mostra o quanto é significativo a presença dos mitos na 

construção de novas narrativas. O desejo do homem em saber mais sobre o 

desconhecido e a história de sua existência ainda são matérias de muitas discussões 

dentro do campo literário. Os relatos bíblicos nos serviram como base para pensamos 
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sobre as influências que cada escritor sofreu para descrever sobre a Queda e o princípio 

da pecaminosidade no gênero humano, tema que ainda é basilar para entendemos nossa 

constituição histórica. O que cada escritor buscou discutir são temas que fazem parte do 

entendimento do homem desde o princípio; a culpa, o pecado e a dor de ter perdido 

espaço na morada paradisíaca, ainda são questões atormentam que a vida do ser 

humano. A literatura coloca em discussão estes questionamentos criando espaços 

imaginativos como válvula de escape para aliviar as tensões do homem, são outras 

possibilidades para enfrentarmos com mais leveza o dinamismo que é a vida. 
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MONSTRUOSIDADES NA DESAGRADÁVEL SENHORA DOS AFOGADOS: 

UM MERGULHO NAS ÁGUAS MORTUÁRIAS DE NELSON RODRIGUES 

 

Dênis Moura de Quadros (FURG) 

Dr. Antônio Carlos Mousquer (FURG) 

 

RESUMO: Senhora dos Afogados (1947), interditada pela ditadura e representada apenas em 

1954 é uma das peças do dramaturgo Nelson Rodrigues, classificada por Magaldi (2004) como 

uma peça mítica, que retoma ou, no caso desse trabalho, ressignifica um mito. Partindo do mito 

de Electra, presente na trilogia de Ésquilo Orestéia (458 a.C.) e as Electra’s  de Sófocles (410 

a.C.) e de Eurípides(413 a. C.), bem como a releitura Mourning becomes Electra (1931) 

analisaremos Senhora dos afogados, percebendo como ocorre a catarse que, de acordo com 

Aristóteles (1996), é a purgação dos sentimentos de terror e piedade. Analisaremos a peça 

enfatizando o que Nelson Rodrigues compreende por “desagradável” e as possíveis associações. 

Pretendemos nesse trabalho aproximar os conceitos de catarse, que partem da presença do 

horror e da piedade ao conceito de desagradável, mas não desfamiliar, de Rodrigues até 

chegarmos ao termo umheimlich, traduzido como estranho e trabalhado por Freud (1996) como 

aqueles sentimentos naturais que estão escondidos e surgem através da arte. Outro ponto que 

enfatizaremos é o personagem simbólico que se faz presentificado em todo peça e desempenha 

papel basilar que é o mar. Toda a simbologia do mar, dessas águas mortíferas e negras que 

permeiam a peça, serve de fio condutor para o horror, bem como todos os crimes ocorridos 

nessas águas. Por fim, percebendo as aproximações entre o horror, a partir de Jeha (2007), o 

desagradável de Rodrigues e umheimlich de Freud, percebemos como a peça ativa monstros ou, 

etimologicamente falando, torna visíveis esses monstros que fazem parte de nosso ser, não são 

desfamiliares e que suscitam um horror, típico das tragédias gregas no sentido da operação da 

catarse, horror associado a uma piedade ao reconhecer-nos no reflexo dessas águas mortuárias, 

horríveis e desagradáveis. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Desagradável, Umheimlich, Águas mortuárias. 

 

Considerações Iniciais 

 Senhora dos Afogados é escrita em 1947 e interditada pela censura da ditadura 

Vargas em janeiro de 1948. A peça estreia apenas em 1° de junho de 1954 sob direção 

de Bibi Ferreira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 

 A peça é constituída de 3 atos cada um com 2 quadros, o primeiro e o segundo 

ato passam-se na casa dos Drummond,  terceiro se alterna entre a casa e o café do Cais, 
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momento em que ocorrerá a punição dos estrangeiros: D. Eduarda, o Noivo e Paulo. A 

peça passa em tempo um mítico, caracterizado pela ruptura do tempo cronológico, e a 

leitura, segundo Boileau-Despréaux em A arte poética (1976), de um lugar também é 

possível, pois o café do cais nos parece a extensão da casa dos Drummond ao ser, ao 

longo da peça, engolida pelo mar que, segundo a avó, levará as mulheres, os homens, a 

casa e os espelhos, encerrando a imersão quando Moema faz desaparecer o reflexo da 

mãe que é, ao mesmo tempo, seu reflexo. 

 Senhora dos Afogados gira em torno da família Drummond, uma família que 

possui há mais de 300 anos uma fidelidade conjugal, prezando pelos bons costumes e 

pela moral, achando, inclusive, o parto algo imoral. Dessa família, temos o patriarca 

Misael, juiz que aspira a ministro que é pai de Moema e Paulo (vivos na peça) e de Dora 

e Clarinha ambas já afogadas. Ainda neste seio familiar, há a avó, mãe de Misael, que 

oscila entre lembranças reais e loucuras e D. Eduarda, esposa de Misael, mas que é 

considerada uma estrangeira. 

 O crítico Sábato Magaldi, na introdução à peça, destaca o parentesco de Senhora 

com a releitura da Orestéia de Ésquilo feita por Eugene O’Neill em sua Mourning 

Becomes Elctra (1931) através da semelhança a partir do segundo quadro do terceiro 

ato em que a peça é transportada para o café do cais, onde ocorrerá as punições: D 

Eduarda terá as mãos cortadas, o noivo é assassinado por Paulo e Paulo se entrega ao 

mar. 

 A leitura que será feita neste trabalho enfatiza-se nas monstruosidades ocorridas 

na peça, compreendendo monstruosidade como algo que deveria ficar escondido, mas 

que aparece, bem como metáfora do mal, de acordo com Jeha (2007). Dessa leitura, 

também, simbólica das águas mortuárias rodriguianas trabalharemos com os conceitos 

de catarse e como ela desenvolve-se no projeto desagradável, bem como o conceito de 

umheimlich, traduzido como estranho, algo que deveria ficar escondido, familiar, ligado 

a pulsão de morte de acordo com Freud (1996). 

 

O projeto de um teatro desagradável 

 Nelson Rodrigues ao se questionar sobre as peças que procederam Vestido de 

Noiva, as chama de desagradáveis, eis que começa esse projeto que revolucionará o 

teatro moderno brasileiro por um viés mais agressivo que causa terror e piedade, 

piedade, esta, advinda do reconhecimento do espaço onde ocorre a peça: o mais perto do 

real e das entranhas do ser humano. 
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Com Vestido de noiva, conheci o sucesso; com as peças seguintes, 
perdi-o, e para sempre. Não há nesta observação nenhum amargor, 
nenhuma dramaticidade. Há, simplesmente, o reconhecimento de um 
fato e sua aceitação. Pois a partir de Álbum de família – drama que se 
seguiu a Vestido de noiva – enveredei por um caminho que pode me 
levar a qualquer destino, menos ao êxito. Que caminho será este? 
Respondo: de um teatro que se poderia chamar assim – 
“desagradável”. Numa palavra, estou fazendo um “teatro 

desagradável”,“peças desagradáveis”. No gênero destas, inclui (sic, 

devendo-se ler-se incluo ou incluí), desde logo, Álbum de família, 
Anjo negro e a recente Senhora dos afogados. E por que “peças 

desagradáveis”? Segundo já disse, porque são obras pestilentas, 

fétidas, capazes, por si sós, de produzir o tifo e a malária na platéia. 
(RODRIGUES, 1981, p. 12) 

 

 Esse projeto inicia-se por Álbum de Família (1945), contudo a peça é 

interditada e mesmo após a liberação só estreia em 1967, 22 anos após ser escrita. A 

primeira peça mítica a ser representada é Anjo Negro (1946) que, após interditada em 

janeiro de 1948, é liberada em abril do mesmo ano. 

 As vertentes desse teatro estão na quebra de uma tradição brasileira de comédias, 

iniciado por Vestido de Noiva (1943) e a busca, na tragédia grega e suas releituras, de 

um teatro novo. As peças desse ciclo mítico e desagradável apropriam-se de elementos 

da tragédia grega, bem como o grotesco das comédias e, através dessa base, constrói-se 

um teatro novo com a cara do Brasil, refletindo a sociedade ou aquilo que ela insiste em 

esconder. 

 Os objetivos desse teatro rodriguiano ficam expressos em A Flor da obsessão 

(1997)  quando Rodrigues afirma que “o desejo é triste, a volúpia é trágica e o crime é o 

próprio inferno. O espectador volta para casa apavorado com todos os seus pecados 

passados, presentes e futuros.” (RODRIGUES, 1997, p. 109). Esse pavor associa-se a 

uma forma de purgação dos sentimentos e de revitalização dos desejos profundos que 

foram castrados, mas que voltaram através dessa experiência desagradável. 

 Nesse sentido, o projeto de teatro desagradável tem como objetivo chocar o 

espectador/leitor das peças desse ciclo e desse teatro que nos lembram outro projeto 

artístico que objetiva fazer o teatro retornar aos seus moldes primordiais, ao seu gesto 

puro de teatro que é o teatro da crueldade de Antonin Artaud (1896-1948). 

  

Se o teatro, assim como os sonhos, é sanguinário e desumano, é muito 
mais do que isso, por manifestar e ancorar de modo inesquecível em 
nós a idéia de um conflito eterno e de um  espasmo  em  que  a vida  é 
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cortada a cada minuto,  em  que tudo  na criação  se  levanta e se 
exerce contra nosso estado de seres constituídos, é por perpetuar de 
um modo concreto e atual as  idéias metafísicas  de  algumas  Fábulas  
cuja  própria  atrocidade  e energia bastam para desmontar a origem e 
o teor em princípios essenciais. (ARTAUD, 2006. P. 102) 

 

 Contudo, enquanto Artaud vai buscar a essência desse teatro no oriente, 

Rodrigues volta para a origem do teatro no ocidente e busca, nas tragédias gregas e suas 

releituras, como em O’Neill, o retorno à fonte de um teatro que era significativo, com 

objetivos moralizantes, além desse teatro ter que ter uma cara nova, já que as tragédias 

significavam muito para os gregos do século V a.C. e sua representação ou releitura 

direta não conseguia, dessa forma, tocar o público para que refletisse e interagisse com a 

peça, ou seja, o teatro deixou de operar a catarse. 

 Outro ponto diferencial do projeto rodriguiano para o de Artaud é que o 

desagradável advém do espectador, ele é a mola propulsora para que o teatro volte a ter 

um significado na vida de quem o assiste e para Artaud a crueldade de seu teatro advém 

do gesto, um gesto puro e a crueldade é sentida por quem faz esse teatro: atores, 

diretores. 

 

Os mitos ressignificados 

 É possível identificar em Senhora dos Afogados dois mitos gregos de Electra: o 

primeiro, e mais recorrente nas tragédias, é o mito de Electra filha de Agamêmnon e 

Clitemnestra. Esta Electra presente na peça é advinda da releitura de O’Neill tendo o 

mesmo fim trágico de Lavínia- a solidão. Contudo, ainda preserva algumas 

características do mito presente nas tragédias gregas como veremos a seguir. A outra 

Electra não é cantada nas tragédias que sobreviveram, mas é citada na Teogonia como 

filha de Oceano e Tétis, mãe de Íris e das harpias. Esta Electra filha do Oceano é uma 

ninfa que mora no fundo dos mares. Alguns estudiosos como Marta Rocha Guimarães 

leem Moema como a sereia, ser mitológico associada à Iemanjá, que ao cantar chama os 

marinheiros e os afoga, contudo, nossa leitura se debruça nessa Electra por ela conter 

em seu elemento água uma ligação com a morte através das harpias, suas filhas. 

 Em análise ao caracter da personagem Electra na Orestéia (458 a. C.) e as 

Electra’s de Sófocles (410 a. C.) e de Eurípides (413 a. C.) percebemos que Electra é 

ardilosa, não constitui um caráter como de Antígona que é destemida e executa seus 

planos, ou mesmo Medeia. Electra sabe esperar o retorno do irmão Orestes, pois é a ele 

que cabe a vingança contra Egisto e à mãe, contudo é Electra quem planeja as mortes e 
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conduz Orestes à elas. Essa característica de Electra, ardil, encontra-se em Moema que 

constrói seu plano de ser a única filha de Misael, a única mulher e acaba, por fim, sendo 

a única Drummond. Moema, tal qual Electra é ardilosa, persuasiva. 

 Nelson Rodrigues junta os mitos da ocêanide Electra e Electra Atrida, sem 

reatualizá-los, mas ressignificando-os, pois Moema não está completamente ligada à 

nenhuma Electra, nem mesmo é a releitura da Moema do épico Caramuru (1781), mas 

possuindo os caracteres de Electra Atrida e o elemento simbólico mar, ressiginifica, dá 

outro significado, permeando de relações brasileiras os mitos gregos, pois mesmo 

ardilosa executa os planos, não espera por Paulo e o conduz  junto à Misael à matarem e 

morrerem por ela, ou seja, executam seus perversos planos inconscientemente. 

 

A catarse 

 O conceito de catarse que trabalharemos advém do texto base Poética de 

Aristóteles (2004) em que as funções de uma tragédia são suscitar a catarse através do 

terror e da piedade. Aristóteles, ainda afirma que não é de bom tom suscitar outras 

emoções como o horror ou apenas uma das citadas, mesmo assim não as proíbe como o 

faz Boileau-Despréux (1979). Percorrendo o conceito de catarse, Paul Ricoeur (1994) 

afirma que o sentimento de piedade advém do reconhecimento, por parte do espectador, 

que compreendendo a representação da ação (a mimeses) purga o sentimento de piedade 

desencadeado pelo terror das ações. 

 Tal conceito corrobora com a intenção rodriguiana de teatro, onde o espectador é 

altamente aterrorizado, vendo seus crimes, pecados e monstruosidades em cena para que 

não o reproduza na esfera do real. 

 Para Aristóteles, na definição de tragédia, é ela a representação de uma ação de 

caráter elevado que objetiva a catarse, a purgação do terror e da piedade. Há muitas 

interpretações acerca dessa purgação, algumas que defendem que ela ocorre nos 

personagens e outros que ela ocorre no espectador. Neste trabalho, trabalharemos com a 

segunda opção, pois o teatro grego nasce do culto à Dioniso e esse culto era celebrado 

por todos os cidadãos (homens, nascidos gregos). Dessa forma, o papel do espectador 

não é completamente apagado, ao contrário, ele é de suma importância. 

 

Assim, pois, a fábula bem feita é necessariamente simples, não dupla, 
como querem alguns; nela, não se deve passar do infortúnio à 
felicidade; ao contrário, deve-se ir da felicidade ao infortúnio; não por 
maldade e sim por algum erro do personagem, que, como já dissemos, 
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deve antes tender para o melhor do que para o pior. Que deve ser 
dessa forma, prova-o o passado. (ARISTÓTELES, 2004, p.51) 

 

 A leitura que fazemos dessa catarse em Senhora dos Afogados advém da queda 

brusca não de Moema, pois sua punição é justa e não opera a catarse, mas a 

representação da queda de uma família, ou mesmo de Misael. Mito da família este que 

Maria Luiza Ramos Boff, em sua tese intitulada Mito e tragédia nas relações 

familiares do teatro de Nelson Rodrigues (1997), apresentado ao Programa de pós-

graduação da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) a coloca como 

ponto central da dramaturgia rodriguiana. A queda de uma família ilustre que sustenta 

há mais de 300 anos fidelidade conjugal e preza pela moral e bons costumes tem em seu 

atual patriarca alguém que se apaixona por uma prostituta e se casa com uma 

estrangeira, alguém que não gerará filhos puramente Drummond, “com a morte e a 

loucura na carne”. Misael é cobrado, anualmente, pela morte da prostituta, com quem 

tem um filho e esse erro passado de Misael volta à cena para atormentá-lo e fazê-lo cair, 

perdendo as chances do cargo de ministro, perdendo sua esposa ao dar ouvidos aos ardis 

de Moema e rompendo com uma ordem de mais de 300 anos. 

 

Umheimlich e a monstruosidade: Tornar visível o que deveria ficar oculto 

 O termo umheimlich é desenvolvido por Freud (1996), em um primeiro 

momento, como a oposição de heimlich que, traduzido, é familiar e logo umheimlich 

designaria seu oposto: o que é desfamiliar, desconhecido e estranho. Após, afirma que 

umheimlich: “Relaciona-se indubitavelmente com o que é assustador- com o que 

provoca medo e horror.” (FREUD, 1996, p.237). 

 

(...) entre os exemplos de coisas assustadoras, deve haver uma 
categoria em que o elemento que amedronta pode mostrar-se ser algo 
reprimido que retorna. Essa categoria de coisas assustadoras 
constituiria então o estranho. (FREUD, 1996, p.258) 

 

 Dessa forma, compreendemos que o umheimlich é um elemento que nos faz 

abrir a jaula de sentimentos e emoções já reprimidas, já passadas. A tradução e 

compreensão para desfamiliar não se encaixa nesse termo, pois os sentimentos são 

conhecidos, nos são familiares e compõem a interioridade do nosso ser. Esses 

sentimentos conhecidos, familiares e que estão escondidos, de acordo com Freud só 

podem ser advindos de um duplo. 
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Quando tudo está dito e feito, a qualidade de estranheza só pode advir 
do fato de o “duplo” ser uma criação que data de um estádio mental 
muito primitivo, há muito superado. (...) O “duplo” converteu-se num 
objeto de terror, tal como após o colapso da religião, os deuses se 
transformaram em demônios. (FREUD, 1996, p. 254). 

 

 Freud, ainda, ao falar de umheimlich nas artes cita Shakespeare através de um 

estudo de suas personagens. Citando Hamlet (1601), analisa a cena em que o metateatro 

relembra ao seu tio o crime cometido, deixando explícito seu sentimento de culpa e, 

portanto, desencadeando a necessária vingança. Contudo, o direcionamento do termo, 

nesse trabalho, pende para as relações causadas no espectador e não mais nas 

personagens, tal como a catarse. 

 “De um modo ou de outro, os monstros dão um rosto (ou não) ao nosso medo do 

desconhecido, que tendemos associar ao mal a ser praticado contra nós.” (JEHA, 2007, 

p.8) Compreendemos os monstros como esse duplo, designado por Freud, que não é 

completamente desconhecido, por ser fruto de nossa mente e por ser parte de nossa 

constituição, mas que opera um sentimento estranho que negamos. Em estudo 

etimológico, a palavra monstro vem do latim Monere e significa avisar, chamar a 

atenção. Dessa forma, o conceito de monstro que adotamos associa-se a umheimlich e 

designa a forma como Moema e os Drummond em cena mostram nós mesmos. 

Corroborando com essa leitura Schilling (apud. Freud 1996) define estranho como: algo 

que deveria ter permanecido oculto, mas veio a luz. 

 

As águas mortuárias de Nelson Rodrigues 

 O elemento mar, personagem presentificado na peça é de suma importância para 

as leituras que fazemos. Esse mar que levará a família Drummond possui um 

significado purificador, pois leva, em sua maioria, os estrangeiros da família aqueles 

que sentem algum tipo de desejo como D. Eduarda e Paulo ou mesmo Clarinha que 

entrava na puberdade não tendo desejos, mas sendo desejada pelo pai a quem tratava 

com carinho tirando-lhes as botas. 

 Bachelard (2002, p.49) afirma que as forças imaginantes podem se desenvolver 

em duas linhas: uma impulsiona o novo, o primaveril e outras: “escavam o fundo do ser; 

querem encontrar no ser, ao mesmo tempo, o primitivo e o eterno.” E são nessas águas 

mortuárias, segundo Barbarena (2008), que nos afogamos, que somos tragados para 
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dentro da peça, águas que escavam o fundo do nosso ser e que deixam a deriva 

sentimentos, emoções que há muito foram castrados. 

 

Toda água viva é uma água cujo destino é entorpecer-se, tornar-se 
pesada. Toda água viva é uma água que está a ponto de morrer. (...) 
Contemplar a água é escoar-se, é dissolver-se, é morrer. 
(BACHELARD, 2002, p. 49) 

 

 Moema afirma que Clarinha estava olhando o mar e foi chamada por ele, não foi 

suicídio, mas o cumprimento de um chamado. Contemplar essas águas é contemplar a 

morte e a família vai se dissolvendo, através da peça, até sobrar apenas Moema. As 

mulheres se foram, os homens se foram, a casa está submersa por essas águas, os 

espelhos, também já foram tragados, sobra apenas Moema que é uma Drummond, 

contudo com uma característica fortemente estrangeira: herdara as mãos desejosas da 

mãe e está fadada a morrer com elas. 

 De acordo com Chevalier; Gheerbrant (1991, p.19): “As águas amargas do 

oceano designam a amargura do coração”, sendo que as águas em sua simbologia 

representam a vida e a morte, neste caso vemos apenas a morte em todas as suas faces.  

 

A imersão nas águas significa o retorno ao pré-formal, com seu duplo 
sentido de morte e dissolução, mas também de renascimento e nova 
circulação, pois a imersão multiplica o potencial da vida. (CIRLOT, 
1984, p.63) 

  

 A imersão nas águas neste caso não significa o fim de um ciclo e começo de 

outro, como na simbologia do batismo, não é apenas uma imersão, mas um afogamento 

e dessa forma, impulsiona à morte e apenas a ela. 

 

Considerações Finais 

 De acordo com Jeha (2007, p.19): “Entre as metáforas mais comuns que usamos 

para nos referir ao mal, estão o crime, o pecado e a monstruosidade (ou o monstro)”. 

Neste sentido, o mal como metáfora na literatura designa a ruptura da ordem, do que é 

considerado normal. O presente trabalho poderia estar pautado nos crimes praticados 

por Moema e o pecado de desejar o próprio pai, contudo, essas metáforas presentes na 

peça operam para a construção do monstro Moema e para o objetivo do teatro 

desagradável. 
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 A catarse aristotélica prevê a purgação dos sentimentos de terror e de piedade, 

essa visão é ampliada por Ricoeur (1994) em que a piedade advém da mimese, do 

reconhecimento que o espectador/leitor têm ao ver que a representação é verossímil. 

Partindo desse conceito de catarse, Freud (1996) destaca uma neurose que chama de 

umheimlich, uma categoria de sentimentos e objetos castrados e, por ora, esquecidos 

que vêm à tona a partir de um fato desconcertante. Dessa forma, o teatro desagradável 

de Nelson Rodrigues busca esse tipo de provocação, pois desagrada e choca o público a 

partir de fatos que incomodam o ser humano de forma geral. Esse desagradável opera, 

dessa forma, como uma purgação dos sentimentos de desordem, do terror das cenas e da 

piedade prazerosa do reconhecimento. 

 Essa catarse, nos termos aristotélicos, é ocasionada pelo monstro, essa figura que 

representa a metáfora do mal que é anormal e rompe com a ordem moralizante da 

sociedade de uma forma abrupta. Moema aqui é o monstro, no sentido etimológico da 

palavra, que opera a catarse através do umheimlich do estranho que sai de nosso íntimo 

abrindo as portas fechadas pela fase de castração. 
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O CRIME E O SUBMUNDO DO RIO DE JANEIRO NA OBRA OS 
ESTRANGULADORES DO RIO OU O CRIME DA RUA CARIOCA. ROMANCE 

SENSACIONAL DO RIO OCULTO. 

                                                                   Hendie Tavares Teixeira (UFRJ) 

Maria Aparecida Mota (UFRJ) 

O romance Os estranguladores do Rio ou o crime da Rua Carioca. Romance 
sensacional do Rio oculto, do autor Abílio Soares Pinheiro, considerado de sensação e 
produzido em decorrência de um crime ocorrido em 1906, no Rio de Janeiro, nos 
mostra aspectos do denominado “Rio Oculto”, caracterizado pela criminalidade e 
violência. O autor nos oferece, por meio de uma estética naturalista, uma análise 
sociológica da criminalidade surgida por meio da miséria de uma parte do Rio de 
Janeiro que não foi beneficiária das transformações urbanas e marcado pela intensa 
imigração estrangeira do período. A imprensa posicionava-se como investigadora do 
crime e colocava em evidência a insuficiência da atuação policial. O caráter sensacional 
dessa obra se manifesta pelos temas que produzam choque, a saber, crimes, assassinato, 
violência são atos monstruosos cujo medo é vinculado à violência, embora “romance de 

sensação” não se limita simplesmente a esse aspecto. O medo urbano manifesta-se nas 
ruas escuras, no porto, no anonimato, na multidão, na miséria que são ambientes 
propícios para a produção do mal. Apresentar o submundo carioca, suas vielas, o porto, 
o contrabando, a quadrilha, a vida noturna são aspectos propícios à produção do medo 
assim como a monstruosidade dos assassinos, que são os transgressores da ordem 
moral. Todo esse mistério em torno das vítimas e da crueldade dos assassinos nos 
mostra tanto o medo do outro quanto a atração pelo desconhecido.  
 
Palavras-chave: Crime. Sensacionalismo, Romance de Sensação, Imprensa. Rio de 
Janeiro. 

 

O romance analisado, publicado em 1906, pela tipografia Luiz Miotto, foi 

produzido em duas semanas após a notícia de um crime brutal ocorrido na cidade do 

Rio de Janeiro. Foi um latrocínio, roubo seguido de morte, de dois irmãos italianos, 

sobrinhos de um conhecido joalheiro do centro da cidade. A atrocidade do crime – 

estrangulamento, violência, desaparecimento do corpo do irmão mais velho – fazia a 
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cidade estremecer e buscar informações sobre seu andamento. Dessa tragédia foi 

desenvolvida uma vasta produção jornalística e literária, a saber, notícias longamente 

expostas nos jornais, relatos sobre a tragédia, sobre as vítimas e sobre os criminosos; o 

romance aqui analisado; peças teatrais, como A quadrilha da morte dos jornalistas 

Rafael Pinheiro e Figueiredo Pimentel; uma peça de Arthur Azevedo; um documentário 

chamado Rocca, Carletto e Pegatto na Casa de Detenção, sobre o interrogatório do 

crime realizado em novembro do mesmo ano no Teatro Maison Moderne acerca dos 

participantes da quadrilha; e um filme produzido alguns anos depois, em 1908, chamado 

Os estranguladores e baseado na peça A quadrilha da morte
1
.  

 Escrever um romance sobre a tragédia pode parecer desumano nos parâmetros 

atuais, mas no início do século XX era uma prática relativamente comum2. O jornal, em 

linguagem sensacionalista, fazia uma cobertura instigante e apelativa, divulgando 

imagens das vítimas, dos criminosos, coletando depoimentos e incitando a população.  

Para Ana Porto (PORTO, 2010, p. 283) os romances sensacionais eram 

“sensacionais” pelo seu conteúdo, a saber, crimes e assassinatos, proporcionados pelo 

medo vinculado à violência. Em contrapartida, parte da sensação esperada era o 

momento posterior à violência, ao exercício de detetive representado pelos policias na 

coleta de pistas, na investigação, no interrogatório e no desvendamento do crime. A 

autora compreende que esse tipo de narrativa seria um dos precursores do romance 

policial. Embora houvesse essas formas de medo e suspense como estratégias para 

produzir choque aos leitores do romance de sensação, o subgênero não se limitava a 

essa temática. Ao tratar do submundo da cidade urbana moderna, o romance de 

sensação, apresenta grande influência do romance gótico que utiliza fartamente o 

subterrâneo e cavernas artificiais onde aconteciam os piores crimes, mas sob uma ótica 

da cidade (ECO, 1991, p. 85). 

Se os jornais e a produção desse tipo romance é estimulado e cresce é por que 

esse campo é encontrado terreno fértil para o consumo. Os leitores não só eram 

estimulados pela propaganda em torno dessas narrativas como também buscavam na 

experiência da leitura certas emoções. Não são em todos os romances de sensação que o 

medo, como recurso, é explorado, mas sua utilização potencializa as reações dos leitores 

por ser uma das emoções mais intensas e constantes no homem. O medo é um recurso 

                                                           
1 Ver RAMOS, Fernão E MIRANDA, Luís Felipe de. Enciclopédia do Cinema Brasileiro. São Paulo: 
Editora SENAC, 2000.  
2
 No livro de contos Crimes à moda antiga, de Valência Xavier são resgatados história de crimes reais 

que foram ficcionalizados como, por exemplo, A noiva não manchada de sangue e A mala sinistra. 
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constante em obras ficcionais e de certeza na receptividade do público, pois 

experimentar o medo quando não se está em situação de risco real pode produzir prazer 

ao nos tirar do controle de nós mesmos, ainda que de maneira irracional, produzindo 

tensão, suspense assim como reações exteriores como lágrimas e suores. (FRANÇA, 

2011).  

Esses efeitos podem ser produzidos por diferentes estratégias como, por 

exemplo, pelos personagens, pela ambientação entre outros efeitos. O espaço narrativo é 

fundamental para esse efeito, pois realiza com palavras o modo pelo qual o narrador vê 

o espaço que narra, contribuindo para persuadir o leitor dos perigos de determinados 

lugares. Nessas narrativas, as causas do medo estão em aspectos do cotidiano sendo 

materializado no espaço e no caos da vida metropolitana moderna. O espaço urbano é 

visto como habitat do monstro humano, pois nele podemos encontrar as depravações 

morais, os crimes abomináveis, o perigo da multidão, e o perigo do desconhecido, do 

anonimato. No caso do espaço urbano no Rio de Janeiro a violência e crueldade, o 

assassinato, o estupro pode ser encarado como atos monstruosos (FRANÇA, 2013, p. 

5). Os monstros – que estão dispersos na cidade, nas ruas escuras, na noite – são 

também transgressores da ordem moral, encontrando neles a imprevisibilidade do outro, 

tirando as pessoas de sua vida normal e lhes fazendo mal.  

O autor procura ambientar e instruir o leitor sobre os meios propícios para 

determinados crimes ocorrerem, ou seja, o Rio oculto, mostrando que a cidade é 

perigosa e assustadora por ser um ambiente abarrotado de pessoas anônimas, 

tumultuada de marginais e desordeiros, na concepção do narrador, que tomam conta das 

áreas pobres e sem participação efetiva das instituições de segurança. Busca, a partir da 

resolução de crimes que pareciam misteriosos e indecifráveis, proporcionar matrizes 

aparentemente sólidas de avaliação da experiência, através da resolução do crime e 

punição devida para os criminosos, num mundo tremendamente instável que é o 

moderno produto de uma nova ordem econômica, de um mundo pós-sagrado e marcado 

por transformações espaciais e espirituais. 

O fenômeno urbano no Rio de Janeiro se intensificou no último quarto do século 

XIX, passando por uma série de reformas e reestruturações urbanas, influenciadas pelo 

modelo arquitetônico e pelo modelo de civilização francês. É claro que as obras de 

melhoria urbana não chegaram para todos; foram privilegiadas as áreas nobres e de 

importante fluxo comercial. Dentro desse projeto urbanístico, as classes pobres não 

estavam incorporadas, havendo a demolição de cortiços e casas de cômodos e a 
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expulsão da população pobre, que vivia nos centros urbanos, para espaços menos 

privilegiados da cidade. Nessas condições, esses redutos marginalizados, passaram a 

concentrar as classes pobres, constantemente confundidas e vinculadas a classes 

perigosas que levavam medo à população citadina, sofrendo maior vigilância e violência 

por parte do Estado. 

O crime, segundo a ótica do narrador, é um produto das trevas de 
tabernas e baiucas. Os criminosos estão dispersos pela cidade, pois 
“no Rio de Janeiro o crime não tem um bairro próprio, como em todas 

as capitais do mundo” e “a razão é que a vida essencialmente 

cosmopolita da capital do Brasil dificulta muito a camaradagem dos 
bandidos das diversas nacionalidades que a infestam” (PINHEIRO, 

1906, p.15). 
 
“O parasita social, como todo parasita, foge do ar e da luz, dos lugares 

onde a vida pode ser observada e discutida; vive na imundice, se 
revolve no lodo, entre os lixos em fermentação, na sordidez da miséria 
e do vício, já que existe vícios filhos da miséria e misérias filhas do 
lixo”. (PINHEIRO, 1906, p. 15) 
 
Logo, o crime da Rua Carioca “era o produto não do acaso, como se 

poderia imaginar, mas de uma inteligente e sábia disposição, em que 
cada um dos membros respondia a determinadas funções conforma a 
sua especialidade no crime, ao seu sexo, ao meio em que era 
conhecido, as relações sociais adquiridas, e as aptidões do espírito 
transviado” (PINHEIRO, 1906, p. 45), 
 
 

Tanto os criminosos quanto as vítimas são estrangeiras como, por exemplo, 

italianos e argentinos e, se não são declaradamente criminosos, estão no limiar entre a 

malandragem e a participação de discretos contrabandos. Ainda que a cidade sempre 

tenha sido marcada por seu caráter cosmopolita, ao se apresentar o outro, o que vem de 

fora, como perigoso, nos apresenta uma marca xenofóbica, que produz a imagem do 

estrangeiro como aquele que vem para o Rio, trazendo um caráter corrompido, infesta a 

cidade com medo e insegurança transgredindo a ordem moral e desestabilizando a 

sociedade e carioca.  

A quadrilha no romance é formada por bandidos italianos – filiação bastante 

comum ao mundo do crime – embora não houvesse a concepção de família bastante 

arquetípica quando se trata de máfia italiana; ao contrário, não havia nenhuma 

fidelidade entre eles a não ser por interesses em comum ou 'apenas o laço da 

cumplicidade ocasional” (PINHEIRO, 1906, p. 45). A máfia italiana é uma organização 

criminosa originária de um fenômeno de uma sociedade rural e pouco desenvolvida 

economicamente. Nela são organizados contrabandos, crimes de pistolagem, serviços de 
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proteção para pessoas que vivem diariamente em jogos de poder, chantagem, traição e 

mortes marcadas por execuções rápidas, violentas e que não deixam rastros. Com as 

imigrações para a América, parte dessas organizações criminosas se fortaleceu, mesmo 

nos espaços urbanos, como nos Estados Unidos e na Argentina. No Brasil, o mesmo 

tipo de organização não prevaleceu, com algumas exceções de redes criminais em São 

Paulo, devido em parte, das áreas das populações imigrantes que vieram para cá e pela 

falta de solidariedade familiar.3 

 Entretanto, resgata alguns aspectos comuns representados na quadrilha e em 

Eugenio Rocca. A quadrilha era uma organização criminosa que, assim como a máfia, 

tinha ligações com as instituições do Estado ou seus representantes, aqui no caso, 

associado ao papel do juiz corrupto. O narrador conta um dos golpes aplicados por ele 

em um juiz com quem tinha estreitas relações em troca de favores que um bom contato 

poderia oferecer nos momentos de necessidade. Fazendo parte desse Rio oculto, tirava 

vantagem através de subornos, dinheiro e produtos contrabandeados. Ainda assim, ele 

aplica um golpe no juiz, tomando um dinheiro adiantado de um “maravilhoso 

contrabando”, mas que Rocca simulou ter afundado no mar. 

Por último, mas não menos importante, na obra também é explorado o medo do 

sobrenatural como podemos observar no trecho seguinte. 

...quando a luz incerta da última saudação do dia que morria, viu 
agitar-se na água qualquer coisa que não podia definir, de forma 
alongada, esbranquiçada e lustrosa, ou escura e opaca, conforme o 
jogo da luz no remover das ondas... José, posto em curiosidade deixou 
pender os remos e olhou atentamente...sentiu eriçar-se o cabelo na 
testa, os seus olhos assumiram a expressão de espantosa surpresa e 
disse consigo: Que será meu Deus? Ele tinha reconhecido um pé 
humano, uma perna contorcida, o tronco de um corpo e uma cabeça 
enorme, deformada e horrível... Teve medo. Passaram pela sua mente 
as histórias de afogados e almas penadas. (PINHEIRO, 1906, pp. 119-
120) 
 

A percepção do “homem rude” vem pontuada por expressões que sugerem visualização 

das sensações como, por exemplo, ao do ambiente, o mar e a pouca luminosidade que 

sofria, a variação das formas conforme “o jogo da luz” que poderiam tornar-se 

“alongada, esbranquiçada e lustrosa, ou escura e opaca, conforme o jogo da luz no 

remover das ondas...”. Em seguida, depois do suspense marcado por cenas de 

imprecisão segue o quadro dantesco e horrível da recuperação do corpo: “um pé 

                                                           
3 MONSMA, Karl; TRUZZI, Oswaldo e CONCEIÇÃO, Silvano da. Solidariedade étnica, poder local e 
Banditismo: uma quadrilha calabresa no Oeste Paulista, 1895-1898. Revista Brasileira de Ciências 
Sociais. Vol. 18 nº. 53 outubro/2003 
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humano, uma perna contorcida, o tronco de um corpo e uma cabeça enorme, deformada 

e horrível”. A junção desses elementos numa só cena, é que produz, com as palavras, 

'sensação' ao leitor, porque integra uma série de imagens que provocam suspense e 

terror, assim como a satisfação de um importante passo para o desvendamento do crime. 

 Encontramos estratégias em sua forma de narrar ao retratar todo o longo 

momento, escrito ao decorrer de duas páginas com riqueza de detalhe, no ambiente 

escuro e indomável que é o mar. Essa descrição cria um efeito de suspense, na qual o 

pescador encontra algo estranho, e a narrativa vai tomando fôlego e chegando ao seu 

clímax que é o encontro e a constatação de que aquilo encontrado se trata de um 

cadáver. O narrador organiza a sequência de ações que levam o pescador ao encontro do 

corpo, ressaltando seus medos e tensões acerca do sobrenatural, como o medo de “alma 

penada”, e consequentemente possíveis desistências, mas que ainda assim opta pela 

coragem, segundo o narrador, comum ao “povo brasileiro” de enfrentar o “fardo 

macabro” que “Deus” havia lhe dado, fazendo que finalmente o pescador levasse o 

corpo até a praia e chamando as instituições responsáveis.  

Compreendemos que o romance analisado reúne diversas estratégias para a 

produção do medo, a saber, a violência física e psicológica, o desconhecido, a 

criminalidade e o sobrenatural. Ficcionalizar uma história verídica aumenta a sensação 

de realidade, fator tão importante para os leitores. 
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A PROFECIA NUMÉRICA DO HORROR EM JERUSALÉM,  
DE GONÇALO M. TAVARES 

 

Juliana Florentino Hampel1 
Lilian Jacoto2 

 

RESUMO 

Esta comunicação tem como objetivo explorar o formato ficcional-ensaístico do romance 
Jerusalém, do português Gonçalo M. Tavares, com foco no ensaio mais importante da obra 
produzido por um de seus protagonistas, o médico Theodor Busbeck. A personagem conduz uma 
pesquisa insana com a meta de medir o horror praticado na História numa escala temporal, com 
a meta de prever a ação de diferentes povos no que concerne à prática do horror, sempre em 
situações nas quais o embate entre as forças seja desigual. Com a utilização de dados estatísticos 
e matemáticos, a pesquisa parte da premissa de que a História individual e coletiva caminham 
para o equilíbrio entre o sofrer e o fazer sofrer, vivendo o mundo um grande conflito entre cargas 
positivas e negativas que só chegaria ao fim quando atingisse o zero, ou seja, a anulação de ambas 
as forças. A intenção final é ir da previsão da História individual para o prognóstico da História 
coletiva, traçando, no percurso dos séculos, uma normalidade para que seja possível exercer o 
controle sobre o futuro das nações. Todo o trabalho desenvolve-se por intermédio do olhar de um 
médico que procura conhecer a saúde mental da História e compreender o seu “raciocínio”, o 
funcionamento de seus “miolos”. Ao fim, Theodor almeja chegar a uma fórmula que permita 

prever o horror antes que ele aconteça, em um misto de ciência e profecia. 

Palavras-chave: ensaio – loucura – História – horror – normalidade 

 

O trabalho de investigação conduzido pelo médico Theodor Busbeck toma grande 

parte da narrativa do romance Jerusalém e pode ser considerado como o mais importante 

ensaio da obra, no qual se aglutinam diversas temáticas concernentes à obra. O estudo de 

Theodor, com o qual almeja sucesso e glória no meio acadêmico, procura “estabelecer 

uma relação entre o horror e o tempo, [e] perceber se o horror está a diminuir ao longo 

dos séculos ou a aumentar” (TAVARES, 2006, p. 45), análise que tem a finalidade de 

                                                           
1 Juliana Florentino HAMPEL. Universidade de São Paulo – USP. E-mail: juflorentino@usp.br. 
2 Lilian JACOTO. Universidade de São Paulo – USP. E-mail: ljacoto@gmail.com. 
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“encontrar uma regularidade [e, assim, de colocá-lo] perante uma descoberta 

fundamental” (TAVARES, 2006, p. 45).  

Descrito como um projeto que consome anos de pesquisas, as quais incluem a 

criação de gráficos e planilhas com análise de dados quantitativos, a investigação parte 

de uma visão linear da história, na qual fatos do passado, em uma perspectiva de causa-

efeito, se repetiriam de forma semelhante no futuro – “desde que temos relatos históricos 

mais ou menos fidedignos” (TAVARES, 2006, p. 46). A seguir, situações nessa linha 

histórica são selecionadas para compor tal gráfico, numa oposição entre força e fraqueza, 

nas quais circunstâncias de horror colocaram frente a frente  

uma parte [que] não tinha qualquer possibilidade de infligir baixas na 
outra parte, e em que a parte forte, sem qualquer justificação – ou pelo 
menos sem a grande justificação que é o medo – dizimou a parte fraca. 
(TAVARES, 2006, p. 46) 

 

Um gráfico do horror distribuído pelo tempo, que deveria culminar em uma 

“fórmula numérica, objectiva, humana, não sujeita a flutuações de sentimentos ou de 

ânimo, uma fórmula puramente matemática, puramente quantitativa, serena, diria, uma 

fórmula serena” (TAVARES, 2006, p. 46), fruto da mente de um médico alienado pelo 

próprio discurso científico e que reduz a condição humana a um gráfico numérico e 

estatístico, cuja aspiração residia na faculdade de se tornar um santo – “Theodor ansiava 

por poder salvar, e de salvar se tratava” (TAVARES, 2006, p. 53). Por seus colegas de 

profissão, era considerado como aquele que possuía a capacidade “para entrar nas cabeças 

estranhas”, habilidade compreendida como uma espécie de “empatia com o não normal” 

(TAVARES, 2006, p. 54). Um profissional de quem normalmente se esperaria um 

comportamento ético e objetivo, mas que alimentava o estranho desejo de “perceber a 

parte louca da História, [a fim de] entrar na cabeça do Horror e com esta conseguir 

dialogar” (TAVARES, 2006, p. 54). O cerne da pesquisa de Theodor, deste modo, é 

“chegar à fórmula que resuma as causas da maldade que existe sem o medo, essa maldade 

terrível; quase não humana porque não justificada” (TAVARES, 2006, p. 46).   

 Uma fórmula com aspecto científico, em que a progressão e os pequenos cálculos 

fizessem parte de um trabalho meticuloso, diferente do trabalho criativo, “algo bem mais 

importante” que um verso, segundo as palavras do próprio Theodor, pois deveria seguir 

“uma linha contínua, consistente”, respeitando “a lentidão e os métodos” e, 

principalmente, aspirando ao progresso. Um quadro no qual os atores centrais são os 
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indivíduos inseridos no processo histórico, história na qual existe um subcapítulo: o da 

história do horror. Neste ponto, nos deparamos com a primeira diferenciação entre a voz 

de uma personagem que está do lado dos fortes, de uma que esteja posicionada entre os 

fracos: aquela não veicula a rebelião pela palavra ou pela resistência do corpo como esta, 

pois acredita na história construída pelos homens de forma regular, uma vez que 

“qualquer História tem uma normalidade, nada existe sem essa normalidade” 

(TAVARES, 2006, p. 48). Trata-se de uma crença na positividade científica aplicada 

sistematicamente à vida humana: se posso prever, por meio de dados, certas atitudes, 

posso controlar e normatizar. 

Subjacente a isso, Theodor apresenta uma visão da história como processo linear 

e progressivo, relacionada à degradação da experiência na modernidade como entendida 

por Walter Benjamin, experiência social que, hoje, se fundamenta na supremacia da 

tecnologia. O ritmo do corpo, assim, deve seguir o ritmo veloz da máquina e, com a 

aceleração do tempo, o homem vive apenas a Chokerlebnis, ou experiência do choque, a 

qual provoca um comportamento reativo e autômato que liquida a relação com o passado 

e a memória. Esta relação entre o ritmo do homem e da máquina é explícita em outro 

romance da série O Reino, A máquina de Joseph Walser, quando o protagonista confunde 

seus batimentos cardíacos com o funcionamento da máquina que opera em uma indústria:  

[...] o calor excessivo da máquina e o seu cansaço misturam-se com 
ruídos de sirenes, que entram pelas janelas nas breves pausas silenciosas 
do motor que se encontra a centímetros do peito. [...] Em diversos 
momentos, o som do motor e o seu trepidar se confundem com o bater 
cardíaco, pois ambos os ‘órgãos’ estão em pleno funcionamento, em 

plena excitação, e encostados um ao outro, misturam-se, provocando 
em Walser, por vezes, sobressaltos ridículos quando, a horas certas, às 
horas planeadas, o motor da máquina subitamente cessa. É aí que 
Walser percebe a ligação que existe entre seu corpo e a máquina. [...] 
Walser tenta perceber se a separação brutal entre o funcionamento do 
seu coração e o funcionamento do motor da máquina não é algo 
semelhante à separação entre o coração de um homem e esse mesmo 
homem. (TAVARES, 2010, p. 52-53) 

 

Um processo que, ao converter futuro em passado instantaneamente, promove 

alterações extremamente velozes que, paradoxalmente, são responsáveis pela sensação de 

imobilidade. De acordo com Bruno Latour, “os modernos têm a particularidade de 

compreender o tempo que passa como se ele realmente abolisse o passado antes deles. 

[Eles] têm a sensação de uma flecha irreversível do tempo, de uma capitalização, de um 

progresso” (Apud COSTA, 2008, p. 2). Desse modo, a ideia de progresso encerra uma 
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concepção de história como um movimento ininterrupto constituído por fenômenos de 

certo modo previsíveis que, na interpretação de Theodor, se assemelham a um 

eletrocardiograma humano, o qual o conduz a um instinto de que será possível  

prever uma regularidade distribuída por curvas, como no coração de 
uma pessoa normal [...] a regularidade do coração da História, como se 
fosse o outro lado da regularidade do coração de um homem, ambos os 
gráficos com seus picos, com as suas quedas, mas acima de tudo com 
as suas repetições, com as suas previsibilidades, com a sua normalidade. 
(TAVARES, 2006, p. 48) 
 

Atente-se ao fato de que o modelo a ser seguindo para o entendimento da história 

é o de um eletrocardiograma procedente de uma pessoa normal, da qual se espera uma 

regularidade exata. A história, desse modo, é percebida como um continuum, como uma 

máquina que, regular e precisa, conduziria o homem a um domínio pleno sobre o futuro. 

O tema suscita, mais uma vez, uma comparação entre as visões de Busbeck, em 

Jerusalém, e de Klober, em A máquina de Joseph Walser, encarregado na indústria em 

que trabalhava Walser:  

– Veja esta fábrica: estamos perante o espanto sobrenatural. Tudo é tão 
estupidamente previsível nestas máquinas que se torna surpreendente; 
[...] conseguimos fazer acontecer exatamente o que queremos que 
aconteça. Tornámos redundante o futuro, e aqui reside o perigo. Se a 
felicidade individual depende destes mecanismos e se torna também 
previsível, a existência será redundante e desnecessária: não haverá 
expectativas, luta ou pressentimentos. (TAVARES, 2010, p. 17) 

 

Consoante Octavio Paz, essa crença na história como uma marcha contínua adotou 

diferentes formas, sendo a mais coerente a vertente explorada pelo marxismo, a qual 

concebe tal expressão da história com “o rigor do discurso racional, [porém de maneira] 

mais ousada porque esse discurso abarca tanto o passado e o presente da espécie humana 

como o seu futuro” (PAZ, 2012, p. 103), em um misto de ciência e profecia.   

A proposta de Tavares, no entanto, é a de uma ciência que se interesse pelo 

irrepetível, como consta em um dos aforismos de suas Breves notas sobre a ciência:  

A ciência só estuda aquilo que se repete. Foge do único, ou faz do único 
um soldado: como se o irrepetível fosse apenas o pormenor de algo 
Maior que, afinal, se repete.  
A ciência diz: se é irrepetível, se não tem leis, se não é previsível, se é, 
pois, ilógico, então é apenas pormenor. [...] A ciência, dirão alguns 
críticos excessivos, não se interessa pelo diamante, que é raro, a ciência 
vive obcecada pelo cascalho, que é muito. (TAVARES, 2006, p. 103) 
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O trecho aponta, claramente, para a escolha do tipo de personagem dominante em 

Jerusalém: o anormal, aquele não submetido à norma e considerado “o pormenor de algo 

Maior”. A sugestão do autor, assim, é de que o pensamento racional dialogue com o 

estranho, o irracional e o desconcertante a fim de construir uma possibilidade de discurso 

com maior complexidade e que retire o ser humano de seu estado de alienação. Afinal, a 

pesquisa de Theodor tem destaque na narrativa justamente como alerta do perigo que o 

homem enfrenta ao tentar avaliar a história e seus agentes única e exclusivamente pelo 

viés da ciência exata. 

A loucura de Theodor reside, portanto, no modo como olha para a história 

mantendo com ela uma relação vertical do médico que oferece ao doente a cura de 

maneira arbitrária, visando, com esta “profecia numérica, quantitativa, exacta” 

(TAVARES, 2006, p. 194), apontar “a saúde e a doença, não de um único homem, não 

de um único indivíduo, mas dos homens em seu conjunto; do colectivo, da totalidade do 

mais relevante e abjeto comportamento humano” (TAVARES, 2006, p. 48). Progresso 

que aponta para a catástrofe, significado do imutável e do sempre dado, fenômeno 

“natural”, inevitável e irresistível. A intenção de prever uma regularidade no processo 

histórico é parte da convicção de Theodor em não apenas fazer história, mas também 

natureza. Tavares discorre sobre esta ideia em seu Atlas do corpo e da imaginação, ao 

apresentar a teoria da “utopia cinética”, do filósofo Peter Sloterdijk. Segundo esta tese, a 

insatisfação humana com a exclusividade de fazer apenas a sua própria história leva os 

homens a se atirarem à natureza, assim,  

ela será feita, como uma construção, será remodelada, aperfeiçoada [...] 
a natureza imprevisível e que não se repete é esmagada pela acção 
humana, que marca a Natureza rebelde com a exactidão de que só a 
polis é capaz. (TAVARES, 2013, p. 107-108, grifos do autor) 
 
 

A ação do homem, desta perspectiva, visa ao progresso, visto como “a entrada 

triunfal dos efeitos de [suas] acções no dia-a-dia da Natureza” (TAVARES, 2006, p. 108).  

Prever o futuro, para, assim, controlar suas manifestações: enfim, este é o propósito de 

Theodor com seu ensaio investigativo. Como o médico que acompanha os sintomas de 

seu paciente, atento aos progressos em seu estado clínico, ele tenciona averiguar se a 

história se encontra doente ou saudável, se  

o estado do mundo piora, se degrada, desenvolve infecções, fraquezas; 
se a História, enfim, está ou não moribunda, se nos encontramos à beira 
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de um novo começo, de uma segunda História, do início de um segundo 
electrocardiograma na História humana. (TAVARES, 2006, p. 48)  

 

Contudo, apesar do ímpeto do homem por “colonizar o futuro”, como afirma Paz, 

o que a contemporaneidade tem nos mostrado é que “os homens começam a ver com 

terror o porvir e o que apenas ontem pareciam as maravilhas do progresso, hoje são seus 

desastres” (PAZ, 2012, p. 62). O futuro, destarte, não é mais esperado e sim temido, pois 

deixou de ser o depositário da perfeição para se tornar o do horror. Não obstante, o grande 

temor de Theodor reside não em descobrir que a história está mais ou menos doente, mas 

“que o gráfico revele uma estabilidade assustadora, uma constância do horror no tempo, 

uma manutenção da normalidade do horror que termine por completo com qualquer 

esperança” (TAVARES, 2006, p. 49) e impeça o seu “fazer” como ato que interfira 

diretamente na história dos homens. Caso sua pesquisa não resulte em uma real 

interferência na história, qual será, então, a sua posição no mundo? 

Por essa razão, “passar do pequeno ao grande” já que, de fato, ele não aspirava 

apenas a ser médico, mas sim, como dissemos, santo,  

um santo capaz de perceber a cabeça da sua mulher, Mylia, e ainda a 
cabeça de todos os Homens, como conjunto, um santo inteligente capaz 
de perceber os miolos da História, capaz de captar o raciocínio ou, pelo 
menos, a forma – gráfica – de a História raciocinar. (TAVARES, 2006, 
p. 53) 

 

Neste ponto se confirma a insanidade de Theodor, que, ao formular uma 

metodologia pautada pela normalização e padronização com o intuito de investigar o 

comportamento humano de modo estatístico, revela sua impossibilidade de eficácia ao 

apontar seu próprio autor como um dos agentes do horror, desmascarando sua conduta 

ética. Ao aspirar ao conhecimento da “saúde mental da História” por intermédio da 

análise de documentos diretamente relacionados aos campos de concentração, Theodor 

reveste  

o universo concentracionário de uma funcionalidade prática [já que] os 
campos testemunham e efectivam a possibilidade moralmente 
imponderada que a totalidade de uma dada comunidade seja, sem 
resistência, submetida à unidade, à eliminação do diferencial que 
distingue um indivíduo do(s) Outro(s). (SOUSA, 2010, p. 120) 
 

E, nesse sentido, a sua loucura se efetiva na crença de poder olhar para a história 

como um bloco único, sem o caráter plural que lhe é característico. Se a história, conforme 
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aponta Paz, é constituída pela diversidade de sociedades criadas pelos homens, como 

acreditar em um futuro como dado certo e objetivo, sem variáveis? Conforme o crítico 

mexicano, a pluralidade de passados, de diferentes textos escritos e reinterpretados faz 

esta ideia de um futuro unívoco cair por terra: o futuro, em oposição a essa perspectiva, 

só pode ser plural. Deste modo, a pesquisa de Theodor, após o estrondo inicial de sua 

publicação, só encontra o ostracismo e o esquecimento: 

O impacto inicial dos cinco volumes, que constituíam a investigação da 
vida inteira de Busbeck, desvaneceu-se com alguma rapidez [...] O 
‘cidadão do ano’ foi esquecido e ignorado intencionalmente nos anos 

seguintes. E nas décadas posteriores não surgiu qualquer interesse novo 
por aquela obra. A primeira edição não chegou a ser totalmente vendida, 
pese embora o impacto inicial [...] e, duas gerações depois de Busbeck, 
um volume da sua investigação poderia ser comprado pelo preço de dois 
cafés. (TAVARES, 2006, p. 198-199) 

 

A ironia do trecho é axiomática e, em nossa leitura, conduz a um ponto de luz 

nesta obra tão negra, pois abre espaço para a possibilidade de lucidez em um mundo tão 

árido como o apresentado pela narrativa de Jerusalém. Ao trazer o tema do Holocausto 

como cerne da pesquisa de Theodor, Tavares parece sugerir a necessidade de estarmos 

atentos à constituição do pensamento crítico na contemporaneidade, especialmente 

quando este se apoia em medidas que visam à homogeneização. Ao nos apresentar a 

forma como se desenvolve o pensamento de Theodor, a mensagem do autor se afigura 

como um alerta do que não deve ser feito, ou seja, de que devemos nos manter afastados 

de “uma racionalidade afeita a uma ordem objetiva falsamente explicada”, para não 

corremos o risco de sermos “absorvidos pela ordem social dominante, reproduzindo o 

mundo em vez de nos opormos a ele” (CASTRO, 2011, p. 113). 

Se, como afirma o escritor austríaco Robert Musil, “o ensaísmo desenvolvido no 

interior de uma forma artística será a via que permite à arte, num contexto de plena crise 

espiritual, prosseguir em busca de valores autênticos” (CASTRO, 2011, p. 113), o autor 

de Jerusalém sugere, com a pesquisa de Theodor, a impossibilidade de compreender o 

mundo apenas pelo viés racionalista – além, é claro, de nos apontar a loucura de tal 

pretensão. A arte, na concepção ensaística, busca apenas focalizar fenômenos humanos 

apreensíveis por imagens, provendo o leitor com interpretações da vida que somente 

acenam com possibilidades, em um universo em que “razão e ciência não se apartem da 

subjetividade” (CASTRO, 2011, p. 115-116) e permitindo que esta possa se transformar 

em uma experiência comunicável pela palavra. Logo, a profecia de Theodor se mostra 
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incongruente como um ponto de vista factível sobre o comportamento humano, por 

oferecer somente a via do pensamento racional como possibilidade de compreensão deste 

mesmo comportamento. Ao leitor, Tavares concede a alternativa de aprender com a 

construção ou esboço de pensamento das personagens anormais do romance, aquelas 

posicionadas do lado dos fracos e a partir das quais se estabelecem reais possibilidades 

de discursos com a marca da diversidade e da pluralidade.  
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MULTIDÃO E ESCÂNDALO: “A BALADA DO CAFÉ TRISTE” DE CARSON 

MCCULLERS SOB A ÓTICA DA TEORIA MIMÉTICA DE RENÉ GIRARD 

 

Júlia Reyes (UERJ) 

 

RESUMO: O pensador francês René Girard (1923-2015) desenvolveu a teoria mimética através 
de três intuições fundamentais inscritas em três livros: Mentira Romântica e Verdade 
Romanesca (1961), A Violência e o Sagrado (1972) e Coisas Ocultas desde a Fundação do 
Mundo (1978): o caráter mimético do desejo humano, o mecanismo do bode expiatório e a 
função da religião na origem da cultura. A teoria mimética discute a violência humana, as 
origens da cultura e o papel da religião nesse processo. Girard percebe que escritores como 
Cervantes, Stendhal, Flaubert, Proust e Dostoievski possuem um conhecimento sobre a 
violência humana e descrevem relações mergulhadas na rivalidade devido a uma relação entre 
duas pessoas próximas que se espelham uma na outra, (sujeito e modelo) e que passam a desejar 
e a disputar os mesmos objetos. Para Girard, o desejo humano é fundamentalmente mimético, 
imitativo. Em um grupo humano repleto de sujeitos e modelos competindo pelos mesmos 
objetos, a tendência à desintegração torna-se real. Para evitá-la, cada grupo humano encontrou 
um meio de formalizar um mecanismo de controle da violência social, o mecanismo do bode 
expiatório, em que a violência de todos é dirigida a uma única vítima. Tal mecanismo revela 
que linchamentos e assassinatos fundadores que estão presentes, na hipótese de Girard, na 
origem da cultura humana. Desde o início dos tempos os homens estão envolvidos com a morte 
de vítimas inocentes assassinadas por uma multidão. Em “A Balada do Café Triste” (1943), de 
Carson McCullers (1917-1967) presente em A Balada do Café Triste e Outras histórias (1951) 
um linchamento quase acontece. A figura de Satanás é vista por Girard como o impulso de 
acusar, perseguir e criar escândalos que antecedem o linchamento de uma vítima inocente: o 
bode expiatório. Discutiremos a percepção de McCullers sobre a formação da multidão violenta 
e sua possível dissolução. 

PALAVRAS-CHAVE: Teoria Mimética. René Girard. Carson McCullers. Bode expiatório. 

 

Uma teoria em espiral 

 Ao longo de suas pesquisas, o pensador francês René Girard (1923-2015) 
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desenvolveu uma longa reflexão sobre a violência humana, sobre a origem da cultura e 

sobre a função da religião nesse processo. Em 1947, Girard deixa a França e inicia um 

doutorado na Universidade de Indiana, onde principia o ensino de Literatura Francesa. 

Nessa época, Girard lê escritores modernos como Miguel de Cervantes, Stendhal, 

Flaubert, Proust e Doistoievski e inicia o estudo do caráter fundamentalmente mimético 

do desejo humano, sua primeira intuição.   

 Em seu primeiro livro, Mentira Romântica e Verdade Romanesca (1961), Girard 

assinala que os grandes escritores, os escritores romanescos consideram um modelo 

como peça chave para o estímulo dos desejos de um sujeito. A escrita de uma grande 

obra literária, para Girard, relaciona-se com o entendimento do desejo não como 

original e independente de fatores externos, e sim como fundamentalmente mimético, 

suscetível à influência de um Outro, o modelo ou mediador. As dinâmicas entre as 

personagens são analisadas partindo dessa perspectiva sobre o desejo. Madame Bovary, 

personagem do romance homônimo de Flaubert é influenciada pelas heroínas dos 

romances que lê e deseja ir a festas de Paris. Dom Quixote, de Miguel de Cervantes 

inspira-se nos textos de Amadis de Gaula e deseja tornar-se um cavaleiro. Julien Sorel, 

em O Vermelho e o Negro de Stendhal, almeja integrar a sociedade aristocrática 

francesa. Assim, a partir de tramas modernas, Girard discute o desejo humano como um 

desejo inscrito em uma relação entre um sujeito e seu modelo, alguém que lhe sugere 

objetos de desejo. Apesar de acreditarmos que nosso desejo é original e espontâneo, os 

escritores romanescos retratam uma relação de espelhamento e contágio entre sujeito e 

modelo. Por considerar que seu modelo, por sagacidade, viu algo em determinado 

objeto que o sujeito não viu, o sujeito passa a desejar o mesmo objeto que seu modelo 

deseja ou possui, e a partir de então, os dois passam a competir pela posse do mesmo 

objeto. Esse objeto pode ser o afeto de uma mulher, um prêmio literário, o 

reconhecimento de um grupo, ou uma simples vaga em um estacionamento. De grandes 

aspirações a pequenas disputadas cotidianas, o desejo mimético aparece nas interações 

humanas.  

 Em seu segundo livro, A Violência e o Sagrado (1972) Girard continua sua 

investigação, pensando que qualquer sociedade humana estaria fadada à desintegração 

por reunir muitos seres humanos juntos, que potencialmente se tornam sujeitos e 

modelos uns dos outros, e eventualmente começariam a disputar os mesmos objetos, o 

que levaria a um conflito generalizado. Girard revisa estudos de antropólogos ingleses 

sobre as primeiras sociedades de hominídeos e reúne diferentes narrativas, mitos de 
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fundação de sociedades arcaicas, tragédias gregas e episódios bíblicos e destaca um 

traço comum entre esses textos. O assassinato de Caim por seu irmão Abel, os 

sacrifícios de carneiros e de crianças nas sociedades arcaicas e diversos mitos de 

fundação de sociedades arcaicas, são narrativas que ecoam o assassinato de um único 

integrante do grupo e o efeito de paz que esse assassinato ou linchamento promove ao 

restaurar a paz ameaçada por disputas pelos mesmos objetos. Animais são interpostos 

entre dois seres humanos como forma de conter a violência (Ulisses, Esaú e Jacó), em 

uma clara menção ao sacrifício. Assim, o mecanismo do bode expiatório é visto por 

Girard como um mecanismo de controle da violência social inscrita em comunidades 

humanas que não se desintegram porque a violência de todos é canalizada na direção de 

apenas um integrante, através do qual essa violência é purgada.  

 Em um terceiro momento de sua reflexão, desenvolvido a partir do livro Coisas 

Ocultas desde a Fundação do Mundo (1978) Girard compara mitos de sociedades 

arcaicas e textos judaico-cristãos e extrai dessa comparação uma diferença fundamental. 

Enquanto os mitos relatam a vítima como culpada pela crise social que se instaurou na 

comunidade, os textos judaico-cristãos, em diversas passagens, apontam para a 

consciência de que a vítima imolada era inocente. Caim matou seu irmão Abel, na visão 

de Girard, porque cultivava hortaliças e não possuía uma válvula de escape, não 

sacrificava um carneiro como Abel. Através do sacrifício ritual, a violência de todos é 

purgada e a paz social retorna. O ritual encena a memória da crise e os interditos 

buscam proibir que mais uma crise mimética se repita, proibindo, por exemplo certos 

objetos que poderiam incitar disputas. Paralelamente, o décimo mandamento orienta-

nos a não disputar os mesmos objetos com nossos irmãos. Girard percebe o desejo 

mimético como a fonte de uma potencial série de conflitos entre irmãos, ou entre 

integrantes de uma mesma comunidade que muitas vezes são solucionados através da 

perseguição ou do linchamento de alguém inocente, uma vítima substitutiva que não 

tinha qualquer ligação com a disputa inicial entre dois sujeitos. Diversas passagens 

bíblicas, como a história de José e seus irmãos no Antigo Testamento, o assassinato de 

Abel por Caim, o episódio do iminente apedrejamento da mulher adúltera, a escolha do 

Rei Salomão, a perseguição que Saulo empreende aos discípulos de Cristo a caminho de 

Damasco e a intervenção divina, os Evangelhos, e mais especialmente o episódio da 

Paixão de Cristo demonstram que as escrituras judaico-cristãs alimentam não a 

perseguição, mas a méconnaissance, conceito elaborado por Girard para comentar que 

os perseguidores, nos mitos arcaicos, acreditavam na culpa da vítima que perseguem, 
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enquanto a escritura judaico-cristã fomenta a consciência a respeito da inocência da 

vítima acusada, e o arrependimento, o perdão, a compaixão e amor a Deus e ao 

próximo.  

 Neste artigo, de forma bastante sucinta, pretendo sugerir que diversos momentos 

dos romances e contos de Carson McCullers podem dialogar com as três intuições 

girardianas, (o caráter fundamentalmente mimético do desejo humano, o mecanismo do 

bode expiatório e a religião no processo de formação da cultura humana). 

 A prevalência de figuras consideradas outsiders na prosa de McCullers pode ser 

relacionada com as reflexões girardianas de Mentira Romântica e Verdade Romanesca 

(1961), A Violência e o Sagrado (1972) e Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo 

(1978). Em A Violência e o Sagrado, Girard destaca que as vítimas de sacrifícios 

arcaicos eram escravos, prisioneiros de guerra, crianças, adolescentes solteiros, 

indivíduos portadores de defeitos físicos, o pharmakós grego e em alguns casos, o rei. 

Quando a escritora estadunidense destaca figuras marginais, freaks, outcasts em sua 

ficção, ela retrata a interação entre esses outsiders e seu meio social, descrevendo 

conflitos muitas vezes parecidos com os conflitos do mecanismo do bode expiatório, já 

que os outsiders podem, por manterem vínculos fracos com a comunidade a qual 

pertencem, tornarem-se bodes expiatórios em potencial. As reflexões sobre as vítimas 

são encontradas nos estudos de Girard e da ficção da autora, como veremos a seguir na 

análise da novela escolhida. 

 A trama de “A Balada do Café Triste” (1943) é relativamente simples. A Srta. 

Amelia Evans, uma fazendeira, curandeira e dona de destilaria em uma cidade pequena 

casa-se por dez dias com um sujeito mau caráter chamado Marvin Macey e o expulsa de 

casa depois que ele investe em um contato sexual com ela. Humilhado, Marvin Macey, 

depois de diversas tentativas frustradas de conquistar a esposa, desaparece. Um tempo 

depois, um anão chega à cidade dizendo ser um parente distante de Amélia é acolhido 

por ela. Os dois passam a viver juntos e seu armazém transforma-se em um 

aconchegante café que oferece a experiência da vida comunitária para seus habitantes, 

os trabalhadores de uma fábrica de algodão de uma cidade no Sul dos Estados Unidos. 

Um dia, Marvin Macey retorna para vingar-se de Amelia Evans, conquista a admiração 

do primo Lymon, o corcunda, e os dois vencem Amélia em um duelo, destroem suas 

posses e fogem. Amélia termina a narrativa sozinha e isolada, e tranca sua casa com 

tábuas de madeira. 
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 Dialogando com a teoria mimética, esboçarei algumas possibilidades de análise 

para uma novela extensamente investigada pelos críticos de Carson McCullers, 

buscando uma perspectiva nova que continue, na esteira das pesquisas de Girard, 

relacionando literatura e conhecimentos antropológicos sobre as dinâmicas da violência 

humana e as possíveis saídas para sua dissolução. 

 

“A Balada do Café Triste”: a formação de um linchamento 

 

  A novela “The Ballad of the Sad Café” (“A Balada do Café Triste”) foi 

publicada pela primeira vez em 1943 na Harper’s Bazaar.1 A editora Houghton Mifflin 

lançou então uma coletânea com a referida novela e mais seis contos, chamada The 

Ballad of the Sad Café: The Novels and Short Stories of Carson McCullers (1951), 

algumas semanas depois que a peça The Member of the Wedding, adaptada do romance 

homônimo, encerrou uma temporada de sucesso na Broadway. (CARR, 1990, p.127) Na 

época da publicação de “A Balada do Café Triste” (1943), Carson McCullers já havia 

publicado The Heart is a Lonely Hunter (1940), Reflexions in a Golde Eye (1941) e The 

Member of the Wedding (1946) e já era uma autora conhecida nos Estados Unidos. Seu 

terceiro romance, The Member of the Wedding e a novela “The Ballad of the Sad Café” 

são vistos por muitos críticos como seus trabalhos de maior qualidade (CARR, op.cit., 

p.2).  

 “A Balada do Café Triste” narra a história da Srta. Amelia Evans, descrita 

inicialmente pela autora como uma mulher muito diversa da imagem dócil e delicada 

reservada socialmente às mulheres: 

 

Era uma mulher morena e alta, com ossos e músculos de homem. Seus 
cabelos eram curtos, puxados para a nuca, o rosto queimado pelo sol 
tinha uma expressão tensa e selvagem. Poderia até ter sido bonita 
quando moça, se não fosse ligeiramente estrábica. Muitos a 
cortejavam, mas a srta. Amélia não se importava com o amor dos 

                                                           
1Carson McCullers, “The Ballad of the Sad Café”, Harper’s Bazaar (August, 1943): 72-75, 140-161, 
publicada na forma de livro como The Ballad of the Sad Café: The Novels and Stories of Carson 
McCullers (Boston: Houghton Mifflin, 1951), segundo Virginia Spencer Carr em Understanding Carson 
McCullers (South Carolina: University of South Carolina Press, 1990, p.53, p.69). A coletânea foi 
traduzida para o português por Caio Fernando Abreu, como A Balada do Café Triste e Outras Histórias 
(São Paulo: Globo, 1993, p.15-75) 
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homens: era uma pessoa solitária. Seu casamento fora diferente dos 
outros casamentos da região – um estranho e perigoso casamento que 
durou apenas dez dias e deixou toda a cidade surpresa e escandalizada. 
À exceção daquele casamento, a srta. Amélia sempre viveu só. Muitas 
vezes passava noites inteiras em sua cabana do pântano, vestida com 
um macacão e botas de borracha, observando silenciosamente o fogo 
lento da destilaria. (MCCULLERS, 1993, p.16) 

 

 Após um casamento frustrado de apenas dez dias com Marvin Macey, um sujeito 

mau caráter, Amélia volta à sua vida e a seus afazeres na destilaria, em seu escritório ou 

em casa, cuidando de doentes da cidade com ervas e receitas medicinais. Certo dia, um 

pequeno corcunda chamado Lymon Willis bate à porta de Amelia aos prantos, 

afirmando - como muitos outros antes dele - ser seu parente distante. Para a surpresa de 

todos, Amelia acolhe o corcunda e os dois passam dois dias sem fazer uma aparição 

pública. 

 

No dia seguinte a srta. Amélia não abriu o armazém. Ficou fechada 
dentro de casa, e ninguém a viu. Aquele foi o dia em que começou a 
circular um boato, um terrível boato que espantou toda a cidade e os 
lugares próximos. Quem começou foi um tecelão chamado Merlie 
Ryan. Era um homem desmoralizado, amarelo, meio manco e sem 
dentes. Sofria de febre-terça, o que significa que tinha febre de três em 
três dias. Portanto, passava dois dias deprimido e de mau-humor, mas 
no terceiro animava-se e tinha algumas ideias, a maioria delas 
completamente doida. Foi num desses dias de febre que Merlie Ryan 
disse de repente:  

- Eu sei o que a Srta. Amélia fez. Ela matou aquele homem para ficar 
com alguma coisa que ele tinha na mala. 

Disse isso numa voz calma, como uma constatação do fato. Em menos 
de uma hora a notícia tinha atravessado a cidade. Foi uma história 
feroz e macabra a que a cidade construiu naquele dia, com todos os 
detalhes arrepiantes: um corcunda, um enterro à meia-noite no 
pântano, a srta. Amélia arrastada pelas ruas até a prisão, as brigas 
sobre as propriedades dela, tudo dito em vozes baixas e repetido com 
algum detalhe novo, fantástico. Começou a chover, as mulheres 
esqueceram de recolher a roupa estendida. Uma ou duas pessoas que 
deviam dinheiro à srta. Amélia chegaram a vestir suas roupas 
domingueiras, como se fosse uma festa. Muita gente se amontoou na 
rua principal, cochichado e vigiando o armazém. (MCCULLERS, 
1993, p.24-25)   
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De forma bastante aguda, Carson McCullers descreve o início de um 

linchamento e a formação do escândalo que o antecede. A autora retrata uma situação 

de potencial conflito, mas contrasta o contágio mimético que se espalha em uma 

comunidade e que fomenta o linchamento com a opinião compassiva de três pessoas da 

cidade que pensam diferente da multidão de cidadãos que condenariam facilmente 

Amélia por um suposto assassinato de seu hóspede: 

 

Mas não seria verdade dizer que toda a cidade tomou parte naquele 
festival diabólico. Alguns homens de bom senso achavam que, sendo 
tão rica, a srta. Amélia não iria assassinar um vagabundo por causa de 
uma porção de porcarias. Na cidade havia até três pessoas boas que 
não desejavam aquele crime, e isso não porque achassem a história 
desinteressante ou pouco comovente: elas não sentiam o menor prazer 
em imaginar a srta. Amélia agarrada às grades de uma cela e sendo 
eletrocutada em Atlanta. Essas boas pessoas julgavam a srta. Amélia 
de um jeito diferente das demais. Quando alguém é tão diferente dos 
outros, como ela era, e quando seus pecados são tantos que nem 
sequer podem ser lembrados sem esforço, certamente esse alguém 
requer um julgamento especial. Essas pessoas lembravam que a srta. 
Amélia tinha nascido morena demais e com uma coisa esquisita no 
rosto, criada sem mãe, pelo pai, um homem solitário que ainda 
adolescente media quase um metro e oitenta de altura, e isso não era 
natural numa mulher, que seus modos e hábitos eram muito peculiares 
para que se pudesse pensar racionalmente sobre eles. Principalmente, 
essas pessoas lembravam o espantoso casamento dela, que fora o mais 
inexplicável escândalo jamais acontecido naquele lugar. 
(MCCULLERS, 1993, p.25) 

 

            Nesta análise, a novela de Carson McCullers apresenta semelhanças com as 

reflexões propostas por René Girard em suas três primeiras obras. A autora descreve a 

formação de uma multidão que poderia se envolver no contágio mimético e, ao mesmo 

tempo, desarma essa situação de potencial conflito citando pessoas que não iriam aderir 

à multidão violenta e em seguida apresentando aos leitores uma atmosfera conciliadora 

e fraternal. Neste artigo, propus uma breve leitura da novela “A Balada do Café Triste” 

(1943) de Carson McCullers sob a perspectiva da teoria mimética proposta por René 

Girard, aproximando os dois autores em torno do tema da violência, especialmente a 

violência empreendida por uma multidão. Destaco o linchamento, um crime cometido 

1330

MUSEU1076
Pencil



8 
 

diversas vezes no Sul dos Estados Unidos por grupos de cidadãos racistas contra 

crianças, adolescentes, mulheres e homens negros, e evocado na prosa de McCullers 

quando (quase) toda a cidade começa a conspirar contra a srta. Amélia Evans, 

imaginando, após dois dias sem apresentar seu hóspede no espaço público, que ela o 

havia assassinado. Paralelamente, o linchamento foi extensamente discutido por René 

Girard em A Violência e o Sagrado (1972) no contexto das sociedades arcaicas. Girard 

percebe o mecanismo do bode expiatório como um mecanismo de controle da violência 

socialmente engendrada, em que uma única vítima é acusada, perseguida e assassinada 

por uma multidão para que haja, com sua morte, o retorno da ordem social ameaçada 

por rivalidades miméticas que podem desintegrar uma comunidade. Tanto o pensador 

francês quanto a escritora estadunidense descrevem a dinâmica do linchamento, 

destacando o momento da criação do escândalo, quando todos se unem contra um único 

integrante de um grupo, acusando-o e organizando sua punição. Como assinala Girard, 

“A proliferação inicial dos escândalos conduz, cedo ou tarde, a uma crise aguda, em 

cujo paroxismo a violência unânime é liberada contra a vítima única, a vítima 

finalmente selecionada por toda a comunidade.” (GIRARD, 2012, p. 56) 

 Carson McCullers vai dissolver esse momento de violência quando aponta que 

“Na cidade havia até três pessoas boas que não desejavam aquele crime” 

(MCCULLERS, 1993, p.25), pois “elas não sentiam o menor prazer em imaginar a srta. 

Amélia agarrada às grades de uma cela e sendo eletrocutada em Atlanta.” 

(MCCULLERS, 1993, p.25). Com essa passagem, McCullers desmonta a unanimidade 

da multidão violenta destacando indivíduos da comunidade que não aderem a boatos e à 

violência: em termos girardianos, que não conspiram contra Amélia e que não iriam 

sucumbir ao contágio mimético. McCullers sugere a seus leitores a possibilidade uma 

postura compassiva e não persecutória contra a srta. Amélia, uma personagem que, em 

uma relação análoga com as vítimas dos sacrifícios nas sociedades arcaicas, de certa 

forma possui um vínculo frágil com a comunidade a qual pertence pois,  “Essas pessoas 

lembravam que a srta. Amélia tinha nascido morena demais e com uma coisa esquisita 

no rosto, criada sem mãe, pelo pai, um homem solitário que ainda adolescente media 

quase um metro e oitenta de altura, e isso não era natural numa mulher”, e que “seus 

modos e hábitos eram muito peculiares para que se pudesse pensar racionalmente sobre 

eles” (MCCULLERS, 1993, p.25). Amélia era uma fazendeira poderosa, uma 

curandeira, uma pessoa sempre pronta a cobrar suas dívidas e uma mulher que não 

obedecia aos padrões sociais esperados para o gênero feminino: “Era uma mulher 
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morena e alta, com ossos e músculos de homem. Seus cabelos eram curtos, puxados 

para a nuca, o rosto queimado pelo sol tinha uma expressão tensa e selvagem.” 

(MCCULLERS, 1993, p.16). 

Para Carson McCullers, nem todos os integrantes daquela cidade anônima e 

abandonada estariam dispostos a tomar parte em um linchamento. Paralelamente, 

Girard, em Eu Via Satanás Cair como um Relâmpago (2012) compreende a figura de 

Satanás como oposta a Jesus e ao Deus Pai: “O que Jesus nos convida a imitar é seu 

próprio desejo, é o impulso que o conduz à meta que ele mesmo se fixou: assemelhar-se 

ao máximo a Deus pai.” (GIRARD, 2012, p.33), um deus amoroso e compassivo. Por 

um lado, “A natureza mimética do desejo revela o mau funcionamento habitual das 

relações humanas” (GIRARD, 2012, p.30), “A principal fonte de rivalidade entre os 

homens é a rivalidade mimética” (GIRARD, 2012, p.31); e Satanás, para Girard, 

relaciona-se à sedução, ao momento em que nos entregamos a impulsos, deixando a 

moral e suas proibições de lado, e passando a considerar o modelo mimético como 

obstáculo e rival, o que gera os escândalos (GIRARD, 2012, p.60). 

Assim, “Transformando uma comunidade diferenciada em multidão histérica, 

Satanás gera os mitos. Ele é o principio de acusação sistemática que jorra do mimetismo 

exasperado pelos escândalos.” (GIRARD, 2012, p.63) A figura de Satanás, lembra 

Girard, na Bíblia, é o de “acusador público”, o “promotor em um tribunal” (GIRARD, 

op.cit., p.71).  Oposta à atitude acusatória, temos, em um primeiro momento, os 

cidadãos que não condenariam a srta. Amélia. Em segundo lugar, a aparição do 

corcunda no armazém deixa a multidão que havia começado a se aglomerar, 

desconcertada. Ele aparece confiante, segurando a caixa de rapé que pertencia ao pai da 

srta. Amélia. 

 

Os homens continuaram a cercá-lo, sentindo-se tolos e 
desconcertados. Essa sensação nunca chegou a desaparecer por 
completo, mas logo foi temperada por outro sentimento. Subitamente, 
no armazém, havia uma atmosfera de festa e intimidade. Os homens 
do grupo eran os seguintes: Hasty Malone, Robert Calvert Hale, 
Merlie Ryan, reverendo T.M.Willin, Rosser Cline, Rip Wellborn, 
Henry Ford Crimp e Horace Wells. Exceto o reverendo Willin, todos 
se pareciam muito, todos haviam se divertido com alguma coisa na 
vida, chorado e sofrido de alguma forma, quase todos eran afáveis, a 
não ser que estivessem irritados. Eram todos operários na tecelagem e 
viviam uns com os outros em casas de dois ou três quartos, alugados 
por dez ou doze dólares por mês. E todos haviam recebido naquele 
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dia, porque era sábado. Assim, era possível pensar neles como um 
todo. (MCCULLERS, 1993, p.29-30) 

 

Carson McCullers cita os nomes dos habitantes da cidade, individualizando-os 

contra a ideia de uma multidão anônima de assassinos; desmonta o clima do 

linchamento e cria um encontro entre o corcunda Lymon e os operários da fábrica, antes 

imersos em uma situação de tensão e agora juntos no armazém como um grupo coeso de 

operários. O desmonte de situações potencialmente violentas repete-se em diversos 

contos da autora na coletânea A Balada do Café Triste e Outras Histórias, tais como 

“Wunderkind”, “Madame Zilensky e o Rei da Finlândia”, “O Transeunte” e “Um 

Dilema Doméstico”. No entanto, McCullers vai voltar ao tema da vingança e do 

ressentimento explorando o retorno do ex-marido da srta. Amélia Evans, o conflito 

físico entre os dois e o papel do Primo Lymon nessa disputa. O trágico destino de srta. 

Amélia Evans foi analisado por muitos de seus críticos e pode ser relacionado à teoria 

girardiana. A representação de um grupo coeso de homens unidos vai retornar, com um 

efeito irônico, no epílogo do conto, intitulado “Os Doze Mortais”. O trecho a seguir, 

que encerra a novela “A Balada do Café triste”, finalmente reforça o significado do 

termo “Balada”, reforçando o tema da música na obra da autora. O trecho final da 

novela, intitulado “Os Doze Mortais” evoca a linha tênue que separa os 

comportamentos humanos unificadores e fraternos de um lado e, de outro, o espectro da 

rivalidade mimética que assombra qualquer grupo humano, revelando o comportamento 

violento que acontece, como salienta Girard, “desde a fundação do mundo”: 

 

A estrada de Fork Falls fica a cinco quilômetros da cidade, e é 
lá que trabalham os presos. A estrada é de macadame, e o município 
resolveu concertar seus buracos e alargá-la em certo trecho perigoso. 
O grupo compõe-se de doze homens, todos usando roupas de 
presidiários, listradas de preto e branco, e acorrentados pelos 
tornozelos. Há um guarda, com um fuzil, cujos olhos não passam de 
estrias vermelhas, por causa da luz. Os homens trabalham durante o 
dia inteiro, chegam da prisão logo depois que o sol nasce e são 
levados de volta na luz cinzenta do crepúsculo de agosto.  Todos os 
dias, há o som das picaretas batendo na terra lamacenta, a luz dura do 
sol, o cheiro de suor. E todos os dias há música. Uma voz escura 
começa uma frase, meio cantada, como uma pergunta. Depois de um 
momento, outra voz liga-se àquela, e em seguida todo o grupo está 
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cantando. As vozes são sombrias sob a luminosidade dourada; a 
música, uma intrincada mistura, ao mesmo tempo sombria e alegre. A 
música vai num crescendo, até que não parece brotar mais daqueles 
doze homens do grupo, mas da própria terra ou do vasto céu. É uma 
música que amplia o coração, que faz estremecer de medo e êxtase 
quem a escuta. Então, lentamente, a música vai baixando até não 
restar mais que uma voz solitária, depois uma grande respiração rude, 
o sol, o som das picaretas no silêncio. 

E que espécie de grupo será esse, capaz de produzir uma 
música assim? Apenas doze homens, sete homens negros e cinco 
brancos da região. Apenas doze mortais que estão juntos. 
(MCCULLERS, 1993, p. 75)  

 

Em “A Balada do Café Triste”, Carson McCullers mostra o início da formação 

de um linchamento com os boatos que se espalham na cidade sobre o assassinato do 

corcunda pelas mãos da srta. Amélia. Em um momento posterior, o linchamento está 

prestes a acontecer, e um grupo de homens aguarda na frente da propriedade da srta. 

Amélia, mas o aparecimento do corcunda, agora limpo e orgulhoso, de posse da 

caixinha de rapé invejada por todos, dissolve o clima de acusação e antecipa o potencial 

acolhedor que irá emergir do armazém transformado em Café e da presença do 

corcunda na vida da srta. Amélia. Após a traição do corcunda, que ajuda Marvin Macey 

a derrotar a srta. Amélia em um duelo, resta a essa última a solidão e o isolamento. 

Assim, o texto sugere que mesmo grupo de homens que pode fomentar um linchamento 

pode reunir-se em um café e viver momentos de comunhão e fraternidade. A gangue 

dos homens presos acorrentados, cantando um lamento melancólico ecoa as forças 

fraternas e disruptivas, homens presos em uma imagem complexa da natureza humana e 

seu potencial para a violência, a acusação, a perseguição, o escândalo e o linchamento 

por um lado (Satanás) e para a confraternização, a vida comunitária, a amizade, a união 

e o amor de outro (Jesus Cristo e Deus- Pai). Ao final dessa breve análise, podemos 

perceber que perspectiva girardiana fornece-nos diversas possibilidades de leitura para a 

obra ficcional de Carson McCullers, revelando que a escritora estadunidense demonstra 

um conhecimento próprio sobre a alma humana, descrito em matizes de cinza e tecido 

com a complexidade fina e sutil de quem reserva aos outsiders mais do que uma pedra 

na mão.  
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O crime como metáfora do mal na ficção de Dashiell Hammett e Raymond Chandler 

Julio Jeha 

 

As acusações de que a literatura de crime, assim como a ficção científica, o 

horror e o terror, a fantasia, o thriller e a história de espionagem, nada mais seria do 

que uma forma de escapar da realidade são antigas e conhecidas.
1

 O que os acusado-

res desconhecem, ou pelo menos não reconhecem, é o fascínio que o mal exerce so-

bre nós. A própria história da filosofia pode ser descrita como uma investigação do 

fenômeno do mal (NEIMAN, 2002). O que seria da literatura sem o mal, já indagava 

Georges Bataille (1995), pergunta levada adiante por Juan Asensio (2007). No caso 

da ficção de crime, como defende Mary Evans (2009), seus textos se tornam um es-

paço em que valores morais são debatidos, contestados e até mesmo mantidos. Com-

preenderemos, por exemplo, como a ficção de crime hard-boiled, desde seu início na 

década de 1920, tem examinado repetida e insistentemente a depravação, a iniqui-

dade e a corrupção, tanto do indivíduo quanto da sociedade.  

Em “A simples arte de matar”, de 1944, Chandler afirma que os escritores re-

alistas e naturalistas foram os precursores da ficção hard-boiled, definindo o subgê-

nero com a aplicação dos princípios do realismo à literatura de detetive (2009, p. 

21). Parte do apelo duradouro do subgênero, desde suas primeiras aparições em re-

vistas baratas como Black Mask até as encarnações mais recentes em uma ampla gama 

de romances, filmes e videogames, surge desse senso de realidade. A ficção hard-boi-

led tirou o crime da sala de visitas e “o jogou numa ruela qualquer” (CHANDLER, 

2009, p. 23), onde era seu lugar. Nessas histórias, os personagens matam não como 

pretexto para uma investigação, “para fornecer um cadáver”, como escreveu Chan-

dler (2009, p. 22), mas porque têm uma razão. Aqui o assassinato não é uma oportu-

nidade para exibição de argúcia e perspicácia, como na literatura de detetive, mas um 

ato maligno consciente.  

                                            

1
 Os ataques em língua inglesa, ao menos, começam com Marjorie Nicolson em The professor and the 

detective (1929) e culminam com Edmund Wilson em “Who cares who killed Roger Ackroyd?: a 

second report on detective fiction” (1945). Ambos consideram o hábito de ler ficção de detetive um 

sintoma de falta de cultura e um desperdício de tempo.  
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Para entender o mal na ficção hard-boiled é necessário perceber que a viela 

metafórica não é apenas mais realista, mas é também povoada com políticos corrup-

tos, empresários desonestos, juízes hipócritas, policiais subornáveis, advogados venais 

e cidadãos apáticos, que, tendo oportunidade, olham para o outro lado (JEHA 

2011a, 2011b, 2014). Esse subgênero é fascinado pelo mal, mas os crimes de omis-

são e cometimento, as traições e depravações, os estupros e assassinatos que ele des-

creve, não estão circunscritos a uma esfera criminal claramente demarcada. Ao con-

trário, eles fazem parte do tecido social, uma trama ilícita na urdidura lícita, parte 

das coisas como elas são. As ruelas se ligam a ruas, e as ruas se ligam a casas e pré-

dios. A ideia de que o mal une diferentes partes da sociedade se coaduna com o 

nosso senso do real: sabemos, não adianta negar, que o mal lá não é tão diferente do 

mal aqui. 

Esse conceito do mal na ficção hard-boiled apareceu no rastro da onda de cri-

mes ocorrida na época da Lei Seca, da qual o subgênero tirou muito do seu material 

(JEHA 2011a, 2011b). Um dos efeitos da tentativa de banir o álcool foi criar, ou re-

velar, conexões sistêmicas entre o crime organizado, os grandes negócios e o mundo 

político. Envolveu também cidadãos comuns, com garrafas de bebidas contrabandea-

das ou visitas sub-reptícias aos pontos de venda ilegais, num ato criminoso. Assim, o 

mal da ficção hard-boiled é ao mesmo tempo social e pessoal, um fenômeno tanto 

dos próprios indivíduos quanto da sociedade que os circunda e os molda. A história 

do romance hard-boiled pode ser vista como uma meditação prolongada sobre esse 

tema, uma exploração cada vez mais profunda e ampla de um tipo de mal que co-

necta níveis sociais e indivíduos numa rede de iniquidade. 

Dashiell Hammett foi um dos pioneiros da linha hard-boiled, e seus romances, 

publicados entre 1929 e 1934, tematizam a capacidade do mal de conectar partes di-

ferentes da sociedade. Na sua obra mais conhecida, O falcão maltês (2001), a corrup-

ção traspassa várias classes econômicas. Tal como em Seara vermelha (2002), a ci-

dade sem nome de A chave de vidro (2008) apresenta um emaranhado de autoridades 

legais e ilegais, juntando gângsteres, empresários e políticos numa cumplicidade cri-

minosa. Em Seara vermelha (HAMMETT, 2002, p. 7), seu primeiro romance e talvez 

o mais relevante para o subgênero, a cidade de Personville (Cidade da Pessoa) é cha-

mada por seus habitantes de “Poisonville” (Cidade do Veneno), por uma boa razão: é 
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um local corrupto de cima a baixo, onde chefes de gangues se juntam a um empresá-

rio e ao chefe de polícia para controlar a cidade e pilhá-la. Não há diferença entre 

gangue e governo: um empresário traz gângsteres para acabar com uma greve dos mi-

neiros, os agentes da lei são rufiões investidos de autoridade e facilmente suborná-

veis.  

O mundo de Seara vermelha é mau, mas apesar do alto nível de mortandade 

no romance, ele é mau apenas de maneira impessoal e distanciada. As mortes vão se 

acumulando sem que pareça ser possível atribuí-las a um indivíduo – elas são o tipo 

de coisa que acontece numa cidade como Personville. Mesmo os gângsteres não são 

pessoalmente maus: eles são perigosos e, como participantes de redes criminosas, são 

cúmplices do mal social que Seara vermelha retrata. Entretanto, não há nada maléfico 

neles – eles matarão, se for necessário, mas não será por motivos pessoais.   

Parte da atmosfera fria, sem emoção, de Seara vermelha surge da narrativa la-

cônica em primeira pessoa, feita por um detetive da agência Continental. Ele apre-

senta as desgraças de Personville como um conjunto de problemas abstratos a res-

peito de justiça, aplicação da lei e corrupção que raramente o levam a se envolver. O 

investigador tem “uma pele grossa sobre o que sobrou” de sua alma, resultado de 

anos lidando com crimes e criminosos, mas quando começa a “sentir prazer em pla-

nejar mortes”, ou gostar do processo de organizar a guerra entre as gangues que vai 

limpar a cidade, ele fica preocupado. O veneno da cidade já o está atingindo.  

O risco de ser pessoalmente infectado pelo mal fica claro no planejamento ela-

borado da morte de uma pilantra que o detetive usa como parte do seu plano. De-

pois de uma bebedeira, ele acorda com a mão segurando um estilete enterrado no 

peito dela e, por vários capítulos, o leitor fica em dúvida se ele realmente a matou. 

Isso nada mais é que uma pista falsa, para manter o suspense. No final da história, o 

detetive é protegido pelas regras severas do seu empregador, seu próprio senso de 

responsabilidade profissional e uma dureza mais profunda que uma simples casca 

moral que ele possa ter desenvolvido a partir de um envolvimento pessoal com o mal 

que ele combate (MARCUS, 1983, p. 206-208). 

O mesmo não se pode dizer dos romances de Raymond Chandler, indiscuti-

velmente mais centrais para a ficção hard-boiled: sua combinação de “romance e rea-

lismo” já foi considerada característica do subgênero todo (SCAGGS, 2005, p. 62). 
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Entretanto, se Chandler é visto por muitos como o autor hard-boiled por excelência, 

devido tanto ao seu sucesso literário quanto às adaptações de suas obras para o ci-

nema, ele também é considerado mais leve, menos preocupado com o mal do que 

Hammett (HORSLEY, 2009, p. 35).
 

Para Ross Macdonald, entretanto, o tópico cen-

tral de Chandler é “the evilness of evil”, a essência do mal. Ao contrário de Ham-

mett, ele se ocupa de um mal mais individual e insidioso. Esse senso do mal se desen-

volve gradualmente, à medida que o investigador particular Philip Marlowe transita 

por círculos cada vez mais intensos de “sujeira” em direção a um coração das trevas 

hard-boiled.  

O sono eterno (CHANDLER, 2001) começa com Marlowe atendendo ao cha-

mado do general Sternwood, que se encontra em uma situação difícil entre duas fi-

lhas rebeldes, Carmen e Vivian, um genro desaparecido e uma tentativa de chanta-

gem. Semiparalítico, Sternwood cria orquídeas, que ele associa à sensualidade hu-

mana, em uma estufa quente e úmida, fedendo a flores apodrecidas (p. 9-10). Essa 

imagem permanecerá durante todo o romance, como um símbolo da decadência e 

podridão que cercam o general.  

Contrariando as expectativas, Carmen é a causadora de toda sujeira que ame-

aça o general, não a donzela em perigo que o cavaleiro Marlowe buscaria salvar. É o 

general, como a representação de uma América perdida, que se mostra o objeto da 

peleja de Marlowe, uma América inocente agora infiltrada pela decadência fétida do 

mal.  

Carmen é central para a exploração do mal em O sono eterno e para o desen-

volvimento, na ficção hard-boiled, da visão do mal como um fenômeno tanto do in-

divíduo quanto da sociedade. O mal social do romance se origina no que é apresen-

tado como o comportamento sexual impróprio dela. Assim que Marlowe começa a 

investigar, ele a encontra nua e drogada, ao lado do cadáver de Geiger, um pornó-

grafo. As chapas fotográficas que ele teria feito dela desapareceram e as tentativas de 

Marlowe para encontrá-las o enredam numa teia mortal. Geiger é assassinado pelo 

motorista do general, que logo depois é encontrado morto. Em seguida, Carmen 

tenta matar o chantagista, que sobrevive apenas para ser morto minutos mais tarde 

por sua amante, Carol Lundgren. Entregue por Marlowe à polícia, Carol vai termi-

nar no corredor da morte. Outro personagem é forçado a tomar cianureto por um 
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capanga de Eddie Mars, que por sua vez se torna o último cadáver do livro, pelas 

mãos de Marlowe. Essas mortes são precedidas pelo assassinato que coloca a trama 

em andamento: o marido de Vivian fora morto por Carmen, sua cunhada, por ter se 

recusado a fazer sexo com ela. A investigação de Marlowe o leva de volta à mansão 

dos Sternwood, onde o cadáver está oculto. O investigador percebe, então, que o mal 

pode começar num indivíduo e se espalhar da esfera doméstica para os espaços soci-

ais.  

Sem conseguir trazer algum tipo de ordem, ainda que temporária, ao caos so-

cial, resta a Marlowe a desesperança. O detective é incapaz de restaurar a ordem 

como Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, que conseguem recuperar o status quo de 

uma sociedade organizada onde crime e criminalidade são considerados fenômenos 

anormais. A luta de Marlowe termina com uma situação oposta: crimes e criminosos 

existem desde sempre e sempre existirão, pois fazem parte da humanidade. No fim 

da história, Marlowe compreende que a única maneira de lidar com a existência do 

mal é enterrando-o com uma mentira, que deixará o detetive mais calejado e que dei-

xará o mal intocado. 

Ainda que a amostragem usada neste trabalho seja exígua, os dois romances 

são representativos da obra de Hammett e Chandler e permitem extrapolar algumas 

conclusões. A primeira é que a representação do mal nos romances hard-boiled dos 

dois autores solapa as pieguices convencionais, ao desnudar as camadas de decência 

superficial tanto de indivíduos quanto de estruturas sociais. Hammett adota uma 

perspectiva marxista e localiza a corrupção num sistema capitalista que reforça a de-

sigualdade econômica. Chandler, sem deixar de perceber as causas sociais da iniqui-

dade, atribui ao indivíduo a responsabilidade pelo mal, que pode se espalhar e conta-

minar não só a família, mas também a cidade e a nação. Em ambos os autores, a exis-

tência do mal é dada como parte da realidade. Ao desvelar o mal, a ficção de crime 

hard-boiled de Hammett e Chandler, mas não só a deles, nos leva a encarar a iniqui-

dade da condição humana, uma realidade da qual não há como escapar. 
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DA BESTILIDADE E DA PRESENÇA DO MAL NA LITERATURA 

BRASILEIRA: O ANTI-HUMANISMO EM MEMÓRIAS DE LÁZARO, DE 

ADONIAS FILHO  

Ludimila Moreira Menezes (Universidade de Brasília) 
 
 

RESUMO: Desde uma perspectiva sincrônica da Literatura que faz perviver toda uma tradição 
literária de matiz anti-humanista que não vislumbra a linguagem em certa missão salvacionista e 
edificante do mundo, do nacional, essa comunicação pretende refletir acerca da inscrição de 
Memórias de Lázaro (1952), de Adonias Filho na historiografia brasileira e discutir como a 
irrupção do mal no romance forja uma economia de dissipação da virtude, de desumanização da 
paisagem social e de suas interações, da experiência com o bestial como condição inexorável 
para se pensar a alteridade e a construção do tempo pós-apocalítico que acossa os narradores e 
os personagens do Vale do Ouro. Ante uma linguagem de lastro expressionista que se perfaz 
sob o signo dos escombros de um mundo arruinado, confessado pelo personagem Alexandre, 
essa comunicação pretende desde os estudos de George Bataille sobre a Literatura e o Mal e o 
Erotismo pensar a atração entre as catástrofes que enredam o romance (assassinato, incesto, 
iminência de epidemia, mutilação animal) e o mal como mote narrativo em Memórias de 
Lázaro. 
 
Palavras-chave: Literatura. Mal. Anti-Humanismo. Erotismo. Expressionismo.  

 

Essa comunicação sobrevém à tese de doutorado sobre a obra Crônica da casa 

assassinada, de Lúcio Cardoso que traz em suas potências anti-humanistas e malditas 

uma força outra que a da literatura brasileira consagrada em compêndios escolares e em 

uma historiografia canônica que almejam a redenção do humano, do nacional. Diante 

desse estudo a verificação de que há uma tradição que não se encerra em um projeto de 

ímpeto humanista com pretensões à comunicação, à síntese e à redenção do material 

histórico e do repertório emocional e que investe na noção de literatura como dispêndio, 

produções ficcionais que forjam significâncias que excedem ao dito representativo do 

enredo e que sob o influxo de temas, de estilemas, de linguagens que se radicalizam 

pelos sentidos desatados dos pactos de referencialidades ou mesmo da ontologia de 

empenho que estruturou certo fazer literário. 
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Antonio Candido em “O direito à literatura” reflete acerca do processo de 

humanização viabilizado pela literatura que confirmaria no homem traços considerados  

essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para 

com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da 

vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo 

do humor, assim como argumenta que não é possível haver equilíbrio social sem a 

literatura. É emblemático que essa defesa ainda ressoe em seu ímpeto pedagógico de 

atribuir uma função humanista à literatura e reputar à leitura do texto literário, o 

desenvolvimento da quota da humanidade na sociedade  

Por isso é que nas nossas sociedades a literatura tem sido um 
instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos 
currículos, sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e 
afetivo. Os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera 
prejudiciais, estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da 
poesia e da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e 
denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos 
dialeticamente os problemas. Por isso é indispensável tanto a literatura 
sancionada quanto a literatura proscrita; a que os poderes sugerem e a 
que nasce dos movimentos de negação do estado de coisas 
predominante. (CANDIDO, 1995, p. 243) 
 

Sob esse prisma, a noção de melhoramento da sociedade advinda de certo 

regime ético comprometido com o social alçaria a um patamar de empenho contínuo as 

produções literárias negociando uma economia textual que pretere a linguagem não 

alinhada (aos paradigmas humanistas) às obras de matiz humanista. O legado dessas 

reflexões não é inaugurado por Antonio Candido, é expressiva a ênfase dada por Silvio 

Romero, - História da Literatura, 1888, - a uma concepção de literatura associada à 

noção de cultura, atada ao conceito desenvolvimento e independência da nação. 

João Alexandre Barbosa em seu A Biblioteca Imaginária (1996) argumenta que 

se no caso das literaturas europeias e norte-americanas a fixação do cânone resultou do 

aparecimento de grandes ensaios de interpretação da herança cultural do ocidente, no 

caso brasileiro a formação do cânone literário seguiu, de bem perto, o próprio 

desenvolvimento de nossas relações de dependência e de autonomia com vistas às 

fontes metropolitanas. O autor destaca que nos esforços de estabelecer um corpus de 

autores e obras identificados como brasileiros e diferenciados das origens europeias se 

sobrelevava “o discurso histórico-literário, desde as suas mais incipientes manifestações 

românticas, passando pela extraordinária sistematização de Sílvio Romero, em fins do 
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século XIX, até as reformulações modernas e contemporâneos.” (BARBOSA, 2003, p. 

23-24) 

Da conjunção de retóricas nacionalistas advindas dos críticos românticos, das 

críticas de linhagem sociológica que reputam à literatura um lugar de atividade e (re) 

construção da sociedade parto dos estudos de George Bataille sobre a Literatura e sua 

inorganicidade para pensar a inscrição do romance Memórias de Lázaro, desde sua 

linguagem e temática expressionista, em uma historiografia vincada em pressupostos de 

projeção do nacional e de empenho social redenção.  

O filósofo francês argumenta que por ser inorgânica, a literatura é irresponsável: 

“Nada se apoia nela. Ela pode dizer tudo. (BATAILLE, 1989, p. 22), essa perspectiva 

aliada à noção batailleana de que a civilização esculpida pela lógica do trabalho e suas 

leis que forjam a regularidade e o interdito ainda experimenta lances de fissura desde 

vislumbres, eventos, tensões que explorem, transgridam pressupostos e paradigmas 

socioculturais constitutivos da ontologia da descontinuidade do indivíduo, animada pela 

tópica da vida útil comparecem em uma leitura do romance de Adonias Filho. Uma 

leitura que reconhece no âmbito de dissolução do mundo agenciado pelo equilíbrio das 

forças sociais um movimento de desagregação que incide ou capitaliza em um mundo 

outro marcado pela animalidade, pelo excesso que é contínuo, mesmo que em revindas, 

perene e inegociável. Nos termos de George Bataille há uma oposição do mundo do 

trabalho ou da razão ao mundo da violência, assim, para o autor, o mundo do trabalho e 

da razão seria a base da vida humana, mas o trabalho não nos absorveria por completo e 

mesmo que a razão comande, a obediência nunca é ilimitada:  

Por sua atividade, o homem edificou o mundo racional, mas sempre 
subsiste nele um fundo de violência e, por mais razoáveis que nos 
tornemos, uma violência pode nos dominar de novo que não é mais a 
violência natural, que é a violência de um ser de razão, que tentou 
obedecer, mas sucumbe ao movimento que nele mesmo não pode 
reduzir à razão.  
Há na natureza e subsiste no homem um movimento que sempre 
excede os limites, e que jamais pode ser reduzido senão parcialmente. 
Desse movimento, geralmente não conseguirmos dar conta. Por 
definição, ele é mesmo aquilo de que jamais dará conta, mas 
perceptivelmente vivemos em seu poder: o universo que nos carrega 
não corresponde a nenhum fim que a razão limite, e se tentamos fazê-
la corresponder a Deus, não fazemos mais que associar 
irracionalmente o excesso infinito, em presença do qual está nossa 
razão, e essa mesma razão. Mas pelo excesso que está nele, esse Deus, 
de que gostaríamos de formar uma noção apreensível, não cessa, 
excedendo essa noção, de exceder os limites da razão. (BATAILLE, 
2013, p. 63-64) 
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Memórias de Lázaro, publicado em 1952, compõe com Servos da Morte, livro 

de 1946 e com Corpo Vivo, de 1962 a “Trilogia do Cacau” assinada pelo estilema de 

Adonias Filho que aproxima o brutalismo advindo da força pictórica que constrói e 

revela mundos de marasmo, de excessos, de violências a um cenário de dimensões 

anímicas trágicas acossado por um porvir implacável que em Memórias de Lázaro não 

negocia com nenhum rastro de redenção. É como se diante desse tempo estagnado, no 

Vale do Ouro, a linguagem assumisse uma espessura agônica de reminiscências que não 

franqueiam quaisquer promessas de testemunhos fieis, tampouco de possibilidades de 

fuga. 

Entre as marcas inclementes de um estado latente de decomposição da família de 

Alexandre, da família de Rosália, dos infortúnios que fundam e reverberam a 

experiência comunitária de matiz pós-apocalíptica se engendra uma economia agônica 

que explora ao máximo a tensão entre fuga e pertencimento, se manifesta disseminações 

plásticas de um Vale que assim como a figura bíblica de Lázaro recende a morte. Se 

para com George Bataille pensar o mal como o princípio oposto de uma maneira 

irremediável à ordem natural, que está nos limites da razão e realçar, no romance, a conexão 

entre excesso e perversidade para além da emergência de uma ideia de culpa e de punição:  “A 

morte, sendo a condição da vida, o Mal, que se liga em sua essência à morte, é também, 

de uma maneira ambígua, um fundamento do ser. O ser não é consagrado ao Mal, mas 

deve, se o pode, não se deixar encerrar nos limites da razão.”  (BATAILLE, 1989, p. 

27). O Vale animado por revindas que não tem como destino a ressurreição. A trajetória 

dos narradores pode até esboçar algum contato, acesso com a indulgência e alguma 

iminência de transubstanciação de mundo, esboço que é rasurado e salgado pela 

condição perene de perversidade, do excesso que combinam uma dinâmica do êxtase 

(suscitada pelas incessantes buscas, quebras de limites) a um movimento vertiginoso de 

dissolução do ser, da vida como algo produtivo. 

Não é pela ênfase em possíveis leituras que identificam certo determinismo, o 

qual extraia da espacialidade contextual a noção de inevitabilidade que investirei por 

essa análise. Ainda que o romance explore as implicâncias do mal de origem, do mal 

que assedia, obseda e contribui para o aparecimento de impulsos destrutivos em uma 

frente que poderia ser lida como natural, ao focalizar os personagens aposto em uma 

leitura que  destaque e desdobre como a animalidade das relações sociais (pela 

visceralidade do signo que depõe sobre os rumos do infortúnio) constrói, vinca, 

impregna desde a potência polifônica, desde o encadeamento de suplícios e desde o 
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desamparo existencial, uma paisagem desoladora, entranhada em uma ossatura de 

rochas também forjada pelo domínio de enunciados, de plasticidade expressionista, de 

tumultos, de ventos, de urros e de silêncios. A densidade da aniquilação se traduz pelas 

vidas nuas que não se emancipam, escapam de leis citadinas mas não se conformam aos 

códigos tácitos que parecem designar alguma cosmovisão em constante abertura ao 

rudimentar, ao isolamento, ao acabado e sob expansões sombrias e ambivalências, em 

plena luz do dia não se reduzem a meros habitantes assolados pelo destino inexorável: 

 
Os cães leprosos de Gemar Quinto, todos no vale recordam. Mortos a 
pedradas, a distância, na porta do dono. O incêndio de sua casa, ele 
escapando ao fogo, saindo pela porta e rompendo a fumaça. Acolheu-
o a floresta, todos atentos, prevenidos, inquietos. Abílio morreu, 
morreu João Cardoso, mas a lepra conserva a vida de Gemar Quinto. 
Ao que dizem, é um entulho. Uma chaga o corpo inteiro. Não fala, 
pois já não tem língua. Mas anda, aos tropeços, invencível como o 
vale. (FILHO,1978, p.67)  

 
Há uma reação pelo mal, os personagens não desvanecem pelo fracasso. Pela 

fatalidade, trilham um percurso materializado pelo abjeto onde o sentido da regeneração 

é negado, a única sobrevivência possível não é a do milagre, é a do martírio inarredável, 

da vingança, da acusação, do crime, da consumação do mal: a cena narrada por Roberto, 

irmão de Rosália em que a assassina do pai se entrega ao personagem leproso do 

romance, Gemar Quinto, vislumbrando dizimar toda a população do Vale é ilustrativa 

do grau de consumação que afeta a narrativa. Rosália com o mesmo ímpeto de Juliette, 

heroína sadiana que dentre os repertórios de seus deboches está a consumação por 

incêndio de trinta e sete hospitais que abrigavam mais de vinte mil pessoas na Itália 

onde passava as férias. Os sacrifícios reconhecidos da teatral narrativa sadiana se 

distinguem da linguagem adonisiana que por mais que invista em hierarquias (do 

silêncio, do passado) não leva a cabo um projeto de anti-moralidade que deva corroer 

práticas normativas, o Vale parece ser o último refúgio dos desabrigados, a marca 

invisível de uma comunidade de expatriados. Em “Estrangeiros para nós mesmos” o 

estudo de Kristeva sobre o desenraizamento e as relações desatadas desde a presença do 

estrangeiro como a face oculta da nossa identidade, como o espaço que arruína a nossa 

morada “o tempo em que se afundam o entendimento e a simpatia. Do amor ao ódio, o 

rosto do estrangeiro nos força a manifestar a maneira secreta que temos de encarar o 

mundo, de nos desfigurarmos todos, até nas comunidades mais familiares, mais 

fechadas” (Kristeva, 1994) catalisa uma percepção ao texto adonisiano, o Vale como 
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terreno estrangeiro, os habitantes ensimesmados em suas perdas, traumas, lutos se 

estranham perenemente, o Vale como disseminação metafórica de abismo. 

Sob o influxo de técnicas consideradas modernas como o fluxo de consciência, a 

presença de narradores suspeitos, o descentramento da figura autoral empenhada em um 

projeto de reativação literária nacional como se percebera no repertório de romances da 

geração de 30 e 45 analisados por João Luiz Lafetá e Luiz Bueno, Memórias de Lázaro 

com sua linguagem que não se inscreve em uma tradição regionalista e, antes aponta e 

explora temas expressionistas como a morte, a travessia, o erotismo, o luto, a 

inadequação em um mundo de feições pré-moderna em que a fatura literária não se ativa 

pela correspondência dialética, para retomar a tese de Candido, entre elementos 

externos inerentes ao processo social que são transformados em fatores internos sob o 

resultado de obra literária e, antes se perfaz sob o domínio das variações e significâncias 

dos acontecimentos trágicos, dos movimentos de transgressão que forjam o romance.  

Sob esse aspecto, o romance investe em um realismo de vertente expressionista 

acossado pela tópica da solidão, da escatologia, do vício que gera uma dramatização de 

dimensões ora trágicas, ora niilistas. Os relembramentos do narrador-personagem 

figuram como percursos de uma linguagem que se extrema pelo pathos, pela urgência 

de conexão e redimensionamento da história, em contrapartida, a travessia e o retorno 

ao Vale marcam a tônica de uma dessacralização do personalismo que antes impunha 

vingança, escrita e porvir como garantias da existência. Prevalece a percepção de que 

um réquiem sem garantia do repouso eterno é orquestrado e o desabrigo como elemento 

dessa liturgia faz do corpo e da voz dos personagens um território de enunciação das 

perdas, da fusão entre discurso memorialista, fatalista, lutuoso e de vingança que na 

economia textual forja núcleos semânticos que dão concretude ao passado irrecuperável, 

significâncias múltiplas aos crimes, ao tempo de violações. 

Linguagem como transgressão de um silêncio que estagna, o signo que não elege 

a perspectiva ideal se contamina das impressões ambíguas das confissões. Da passagem 

violenta ao mundo da civilização, a linguagem se diferencia ao forjar significâncias que 

se rasuram diante de cada morte, de cada luto, de cada relembramento. A imagem da 

transgressão que se prolonga na noção de terror discutida por Lúcio Cardoso, autor de 

Crônica da casa assassinada (romance que também se inscreve nessa tradição anti-

humanista de Memórias de Lázaro) em seu Diário de Terror, parece inegável aos 

acontecimentos, a imagística do Vale, o terror como atração ao ilimitado, ao impulso de 

ultrapassamento: 
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Chamo de terror à época em que é possível o pleno conhecimento do 
ser, não de suas condições psicológicas, mas de suas prerrogativas 
abissais e estranhas. Terror é a época do conúbio com o abismo, não 
porque conquistemos uma fictícia liberdade, mas porque a liberdade 
nos conquista, somos ela própria, voltados para o segredo que é o 
nosso verdadeiro clima. 
O terror é uma época de ultrapassamento. É um impulso único e 
violento de todo o ser para regiões de intempéries e de insegurança; é 
uma dilatação anormal para zonas inabitadas e desumanas, onde 
somos o único guia, o único farol, além de fronteiras que não nos seria 
permitido atravessar em épocas comuns, e onde encontramos 
finalmente a essência esquiva, ambiciosa e cheia de espanto que nos 
governa. (CARDOSO, 2012, p. 520) 

 
O autor de Crônica evidencia que ― o terror é a época da criação no centro da 

catástrofe. (Cardoso, 2012, p.523) e ainda argumenta que o terror ―não é um 

movimento de abertura e de esclarecimento, mas ao contrário, uma ocasião de fuga, 

uma possibilidade de segredo e de renúncia à luz do dia (CARDOSO, 2012, p. 522). O 

ciclo de rupturas com o factual da tradição regionalista e seu empenho em transformar a 

realidade: o exótico, a atração aos elementos identitários bem como a urgência de 

participar com marcas autorais de uma comunidade imaginada em curso se fortalece 

pela emergência de uma voz elocutória que pressagia e experimenta pela dicção 

fragmentária a radicalidade da morte, pouco interessada em se inscrever em uma 

tradição humanista desde o seu projeto ficcional. Assim como em Memórias Póstumas 

de Brás Cubas em Memórias de Lázaro há uma voz que forja angulações e pontos de 

vista ao enredo e esse sujeito recende luto e morte.  

Entre a linguagem que subterrânea irrompe como sina e destemor, a força da 

insuficiência que George Bataille vê como o próprio excesso, o personagem Alexandre 

retido no acúmulo de crimes, lançado em um cisma vertiginoso com a comunidade de 

intrusos que se assume como Vale experimenta a promessa fracassada de pertencimento 

a um mundo-não-barbárie. Um romance que se confessa como culpado, que o périplo 

encarnado no único exílio possível não segue os segredos do mar, a ventura do retorno 

porta antes, a realização da morte nua, ainda que cataclísmica diante da textura e 

significâncias do canal de iodo. 

 

Referências  

FILHO, Adonias Aguiar. (1975). Corpo vivo. São Paulo: Difel. 

______. (1978). Memórias de Lázaro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 

1348



BARBOSA, João Alexandre. (2003). A biblioteca imaginária. Ateliê Editorial. 

BATAILLE, George. (2013). O erotismo. Trad de Fernando Scheibe. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora. 
 
______. (1989). A literatura e o mal. Trad. de Suely Bastos. Porto Alegre: L&PM. 
 
BUENO, Luís. (2006). Uma História do Romance de 30. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo; Campinas: Editora da Unicamp. 
 
CANDIDO, Antonio. (1995). O direito à literatura. In: Vários escritos. São Paulo: Duas 
Cidades.  

CARDOSO, Lúcio. (2009). Crônica da casa assassinada. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira. 

______. (2012). Diários. Lúcio Cardoso; organização, apresentação, cronologia, 
estabelecimento de texto e notas Ésio Macedo Ribeiro. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira. 
 
KRISTEVA, Julia. (1994). Estrangeiros para nós mesmos. Rio de Janeiro: Rocco. 

LAFETÁ, João Luiz. (2001). 1930: a crítica e o Modernismo. São Paulo: Duas 
Cidades; Editora 34. 

 

  

1349



 

ADULTÉRIO - DE LUÍSA A FABÍOLA: UM MAL HISTÓRICO 
 
 

Mara Conceição Vieira de Oliveira1 (CEUEJF) 
Monique Rodrigues Lopes2 (CEUEJF) 

 
Resumo: Este estudo objetiva apresentar, a partir da obra O Primo Basílio de Eça de Queiroz e 
do caso Fabíola, ocorrido no Brasil recentemente, reflexão entorno do adultério feminino. Para a 
sociedade do século XIX o adultério além de crime era pecado; todavia, passados quase 150 
anos da publicação do romance e um século da aprovação do Código Civil Brasileiro (1916), a 
sociedade ainda encena atitudes idênticas àquelas da representação literária. Segundo Jacques 
Derrida o mal é histórico, se desloca e se caracteriza de acordo com as diferentes épocas. Posto 
isso, entende-se, aqui, que os discursos são controladores, porque eles tanto produzem, quanto 
julgam o mal, ou seja, os valores normativos jurídicos, religiosos e sociais definiram durante 
algum tempo o adultério como sendo crime e pecado, por isso Luísa - antes mesmo de vir a ser 
“julgada” pelo crime e pecado de adultério, morre pelo seu autojulgamento. Luísa morre por 
conter sua culpa e encena “o mostro contido” ou “o mostro exterminado” pelo mal ditado. 

Comparativamente elegemos o caso Fabíola e, a partir desta analogia, propomos algumas 
questões: o julgamento da sociedade no que se refere à “traição” feminina mudou?  Ou continua 

carregando antigas conotações de crime e pecado como no século XIX? Em que medida a 
cultura de massa nas redes sociais cria “mal-estar” quando produzem o “mal na experiência 
humana”? Esta pesquisa busca de modo teórico-bibliográfico descrever juridicamente 
entendimentos sobre adultério; interpretar criticamente tanto o romance quanto o caso concreto, 
apontando que a transgressão destas mulheres, ao mesmo tempo em que provoca um mal-estar 
social, gera uma força para mudança de perspectiva dos nossos sentidos interpretativos.  
 
Palavras-chave: Literatura.Adultério.Feminino.Primo Basílio.Fabíola. 

 
O padre ergue-se para pegar no crucifixo (...) recitou o miseratur e o Indulgentiam, molhou o polegar direito no óleo 

e começou a unção; primeiro sobre os olhos, que tanto tinham cobiçado todas as suntuosidades mundanas; depois 
sobre as narinas, gulosas de brisas tépidas e de perfumes amorosos; depois sobre a boca, que tanto se abrira para a 
mentira, que tanto gemera de orgulho e gritara de luxúria; depois sobre as mãos, que se deleitavam com os contatos 
suaves, e, finalmente, na planta dos pés, outrora tão velozes quando corriam a saciar os desejos e que agora nunca 

mais tornariam a caminhar. 
Gustave Flaubert 

 
 
Introdução  
                                                           
1 - Professora no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. Doutora em Letras pela UFF: Universidade 
Federal Fluminense. 
 
2 - Professora de História na rede estadual. Acadêmica de Direito no Centro Universitário Estácio Juiz de 
Fora e Especialista em Filosofia e Sociologia.  
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Este estudo objetiva apresentar, a partir da obra O Primo Basílio de Eça de 

Queiroz e do caso Fabíola, ocorrido no Brasil recentemente, reflexão entorno do 

adultério feminino. Para a sociedade do século XIX o adultério além de crime era 

pecado; todavia, passados quase 150 anos da publicação do romance e um século da 

aprovação do Código Civil Brasileiro (1916), a sociedade ainda encena atitudes 

idênticas àquelas da representação literária, tratando o ato da traição com julgamentos 

jurídicos antigos e forte cunho religioso. 

 Segundo Jacques Derrida o mal é histórico e se desloca de acordo com as 

diferentes épocas vividas pela humanidade, podendo ser caracterizado em função 

específica das ansiedades, dos desejos e das ambições de cada tempo – um sentimento 

histórico, que remonta à criação do mundo, segundo a história bíblica. Posto isso, 

entende-se, aqui, que os discursos são controladores, porque eles tanto produzem, 

quanto julgam o mal, ou seja, os valores normativos jurídicos, religiosos e sociais 

definiram durante algum tempo o adultério como sendo crime e pecado, por isso Luísa - 

antes mesmo de vir a ser “julgada” pelo crime e pecado de adultério, morre pelo seu 

autojulgamento. A mulher adúltera representada por Luísa morre por conter suas 

aflições, suas culpas, seus desejos e encena “o mostro contido” ou “o mostro 

exterminado” pelo mal ditado. Comparativamente elegemos o caso Fabíola e a partir 

desta analogia, propomos algumas questões: o julgamento da sociedade no que se refere 

à “traição” feminina mudou?  Ou continua carregando antigas conotações de crime e 

pecado como no século XIX? Em que medida a cultura de massa nas redes sociais 

criam “mal-estar” quando produzem o “mal na experiência humana”? A fim de 

responder estas questões esta pesquisa busca de modo teórico-bibliográfico descrever 

juridicamente os entendimentos sobre adultério; interpretar criticamente tanto o 

romance quanto o caso concreto, apontando de que modo a transgressão destas 

mulheres, ao mesmo tempo em que provoca um mal-estar social, gera uma força para 

mudança de perspectiva dos nossos sentidos interpretativos e até mesmo de nossas 

atitudes em relação ao mundo e ao outro. Interessante notar que, mesmo com a evolução 

do Direito e toda sua trajetória de conquistas em entendimento menos conservador que 

decorre do declínio do positivismo jurídico, há uma expressão cultural de pensamento 

que continua a revelar posturas e comportamentos da sociedade ainda preconceituosos, 

ou se preferirmos “monstruosos”; principalmente, quando observamos os chamados 

crimes de ódio na internet. As ofensas contra a mulher e os predicativos jocosos 
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dirigidos a ela ainda são recorrentes, por isso buscamos aproximação das formas de 

preconceitos contra a mulher, do século XIX aos que, hoje, ainda são cometidos.  

 

Luisa: criminosa ou pecadora... 

No referido romance, a personagem Luísa – uma jovem burguesa casada - se 

depara com um antigo namorado do passado, seu primo Basílio, exatamente, quando 

seu marido, Jorge, se ausentara para viagem de trabalho. Neste momento, a protagonista 

se deixa levar inspirada pelas leituras românticas que fazia e pelas confissões de sua 

amiga Leopoldina, que também era casada e cometia adultério. Luíza e o primo, 

amantes, passam a se encontrar num quarto simples alugado por Basílio, chamado de 

“paraíso”. Lá se encontravam todas as tardes para viver o que Luísa acreditava ser; 

momentos de “amor e paixão”.   

Veio-lhe uma alegria: sentia-se ligeira, tinha dormido a noite dum 
sono são, contínuo, e todas as agitações, as impaciências dos dias 
passados pareciam ter-se dissipado naquele repouso. Foi-se ver ao 
espelho, achou-se a pele mais clara, mais fresca, e um enternecimento 
úmido no olhar; - seria verdade então o que dizia Leopoldina que “não 

havia como uma maldadezinha para fazer a gente bonita?” Tinha um 

amante, ela! 
E imóvel no meio do quarto, os braços cruzados, o olhar fixo, repetia: 
Tenho um amante!                                    (Queiroz, 1994, p.171) 

 

Mais do que momentos de “amor e paixão”, conforme descreve a personagem, 

são momentos descritos pelo autor que contrapõem os dias de impaciência e agitação ao 

dia de alegria. Um dia de alegria que confirma a fala de Leopoldina como sendo 

“verdade”. Todavia, essa confirmação também traz à Luisa, juntamente à alegria, a 

constatação de ter um amante, sobretudo no século XIX, quando a sociedade de 

costumes conservadores e patriarcais, e mesmo a própria burguesia feminina europeia 

do século XIX prezava por um bom casamento e a manutenção do lar, sem outras 

pretensões. O dever de manter economicamente a casa era destinado ao homem, e à 

mulher “burguesa”, dessa época, cabia a gestão da casa e a impossibilidade de outras 

escolhas, ainda que esta escolha fosse a busca de alegria e satisfação com o próprio 

marido.  

Esse contexto incita interpretar que a obra, embora ilustre uma sociedade que 

censurava a mulher como inferior, de acordo com os valores morais construídos, 

também encena a liberdade de uma conquista, a qual dará à Luísa mais que alegria, um 

autoconhecimento, como descreve o narrador: “sentia um acréscimo de estima por si 
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mesma” (Queiroz, 1994, p.171). Todavia, uma estima que divide o sentimento de 

conquista com o peso do conceito de época sobre o adultério e muitos outros 

moralismos. Seria isso um pecado? Um crime? Todavia, à mulher era tolhido até 

mesmo o direito de se sentir mulher do próprio marido. As relações afetivas muitas 

vezes esperadas pelas mulheres não ocorriam dentro do casamento, que representava 

uma instituição de negócio, como retrata conversa entre homens da qual Jorge, o marido 

de Luísa, participa: 

E Julião expôs dogmaticamente: 
O casamento é uma fórmula administrativa, que há de um dia acabar... 
– De resto, segundo ele, a fêmea era um ente subalterno; o homem 
deveria aproximar-se dela em certas épocas do ano (como fazem os 
animais, que compreendem estas coisas melhor que nós), fecundá-la, 
afastar-se com tédio.                                  (Queiroz, 1994, p.316) 

 

Luísa busca afeto fora do casamento, vive experiências extraconjugais com seu 

primo Basílio, mas consciente dos riscos que corria; tanto que, ao descobrir que seu 

marido já sabia da “traição”, adoece. A ficção literária não cria outra saída para esta 

situação a não ser a morte de Luísa. O adultério feminino é tratado como devaneio, uma 

doença; algo tão repugnante que engendraria na morte. Ainda que Luísa vivesse e Jorge 

a perdoasse, como sugere o romance, Jorge não poderia agir assim diante do julgamento 

que enfrentaria da sociedade; ademais, ele era o modelo de marido perfeito, pois à Luísa 

era oferecido um modo de vida ideal para as mulheres da época, um ato como a traição 

seria visto com extremo repúdio. 

...vinham-lhe expressões torturadas de terror, queria enterrar-se nos 
travesseiros e nos colchões, fugindo a aspectos pavorosos: punha-se a 
apertar a cabeça freneticamente, pedia que lha abrissem, que a tinha 
cheia de pedras, que tivessem piedade dela! (...) Jorge falava-lhe com 
toda sorte de palavras consoladoras e suplicantes: pedia-lhe que 
sossegasse, que o conhecesse, mas de repente ela desesperava-se, 
gritava pela carta, maldizia Juliana – ou então dizia palavras de amor, 
enumerava somas de dinheiro... Jorge temia que aquele delírio 
revelasse tudo a Julião, às criadas: tinha um suor à raiz dos cabelos – e 
quando ela, um momento, julgando-se no paraíso e nas exaltações do 
adultério, chamou Basílio, pediu champagne, teve palavras libertinas, 
Jorge fugiu da alcova alucinado, foi para a sala às escuras, atirou-se 
para o divan a soluçar, arrepelou-se, blasfemou.                         
                                                                    (Queiroz, 1994, p.400)  

 

Pode-se perceber que Luísa, apesar de evadir-se dos padrões que se esperava 

para uma mulher de sua época, sente-se profundamente culpada. Seu autojulgamento é 

tão impiedoso que lhe conduz à morte (extermínio), por ter fugido às expectativas 
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previstas de uma sociedade que prezava pela obediência e submissão feminina. Isso nos 

sugere dizer que Luisa é tanto o monstro contido quanto o mostro exterminado. Ela 

representa um comportamento de “conformação extravagante” e até mesmo “cruel e 

desmedido”, porque não cabe nas medidas das regras ditadas; logo, essa mulher pratica 

o mal, ou seja, age de modo irregular, de modo que se opõe à virtude, “diferente do que 

devia ser”.  Agindo, pois, de modo extravagante, ela precisa ser contida; porém, antes 

de ser contida pela sociedade, recebendo o julgamento de pecadora(religião) ou 

criminosa(jurídico), ela se extermina.  

O texto insinua a possibilidade das pessoas do convívio do casal saberem do 

adultério, mas estes representados nos textos pelas criadas, pelos vizinhos, parentes e 

amigos não chegam a saber do ocorrido, de fato. A projeção de julgamento que Luísa 

faz é apenas de si mesma, de sua consciência; de modo que outra interpretação também 

nos parece possível: para Luísa talvez morrer fosse ainda melhor a continuar vivendo ao 

lado de Jorge. Isso denuncia que Luisa não teria adoecido por vergonha ou 

autojulgamento, mas por não resistir em continuar sendo a burguesa do século XIX.  

 

Fabíola: criminosa ou adúltera... 

Os preconceitos contra a mulher saem das representações literárias e em cenário 

atual parecem ser ainda mais agudos quando encontram ressonância nas redes sociais. A 

fim de confirmar hipótese de que mesmo com toda evolução do Direito ainda há muita 

ofensa e hostilidade social no trato à mulher, este ensaio disserta também acerca de caso 

recente ocorrido no Brasil, o qual se tornou popularmente conhecido, quando divulgado 

vídeo que ganhou repercussão rápida na internet e em alguns programas de televisão.  

Trata-se do adultério praticado por Fabíola. Fabíola foi filmada pelo seu marido, 

saindo do motel com Léo, também casado, e “melhor amigo” do seu marido. Segundo 

relatos colhidos nas redes sociais, o marido traído, com a ajuda de outro amigo, filma o 

episódio e em seguida, avança agressivamente contra o carro de Léo, quebra vidros, 

afunda lataria e faz ameaças. O caso repercutiu de modo bastante negativo em relação à 

Fabíola. Vários memes3 pejorativos sobre a traição foram veiculados, principalmente, 

com relação à falsa explicação que Fabíola usou para encontrar o amante, ao dizer que 

                                                           
3 - meme: é um termo grego que significa imitação. Bastante conhecido e utilizado no "mundo da 
internet", referindo-se ao fenômeno de "viralização" de uma informação, ou seja, qualquer vídeo, 
imagem, frase, ideia, música e etc, que se espalhe entre vários usuários rapidamente, alcançando muita 
popularidade. 
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estaria na manicure. Assim os memes e posts encenavam sempre o mesmo olhar sobre o 

caso: Fabíola, uma mulher adúltera, traidora, não confiável e mentirosa. Em contraponto 

a esta leitura, Léo, também casado, não fora visto da mesma forma, sendo mais julgado 

pela traição da amizade do que pelo adultério em si. Outro aspecto interessante trazido 

por este caso, que também fora bastante discutido nas redes e inclusive em alguns 

canais da TV aberta, é o próprio ato de traição – o qual não é mais considerado 

juridicamente crime e tivera interpretações, ainda que pelo senso comum, nesta 

perspectiva; já a violência praticada pelo marido traído, bem como as suas ameaças não 

foram questionadas respectivamente como crimes de dano e ameaça:  

Crime de Dano: 
Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 
Parágrafo único - Se o crime é cometido: 
I - com violência à pessoa ou grave ameaça; 
... 
IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima: 
Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência. 
 
Crime de Ameaça: 
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer 
outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação. 

 

Para este episódio de violência as leituras não tinham caráter punitivo e, quando 

descritas essas cenas praticadas pelo marido de Fabíola, podia-se perceber o quanto isso 

pouco incomodava ou ainda agradava aos espectadores do caso, que ganhava uma 

conotação circense e extravagante. Entende-se, portanto, passados 150 anos de Luísa a 

Fabíola que o julgamento da sociedade no que se refere à “traição” feminina não 

mudou. Os predicativos pejorativos atribuídos, coloquialmente, à mulher adúltera são 

mais acústicos, pois ganham relevo e jocosidade nas redes sociais; e, ainda que estes 

veículos comunicativos sejam modernos e bem atuais, continuam carregando os velhos 

preconceitos e rótulos opressores do século XIX. Ou seja, o fato e o tratamento dado a 

ele se configuram monstruosamente, quando recebem “conformação extravagante”; 

Fabiola não comete crime, mas é condenada pela repercussão monstruosa do fato nas 

redes sociais. Nessa medida pode-se dizer que a luta das mulheres pelos seus direitos 

femininos foi e continua sendo bastante significativa, principalmente, no mundo do 
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trabalho, mas suas atitudes pessoais ainda estão no alvo de ataques e ofensas machistas, 

que violam ainda o principio da dignidade humana e da isonomia entre gêneros: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
... 
III - a dignidade da pessoa humana; 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
... 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. (grifo 
nosso) 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição; 
 
 

Ainda de modo comparativo, esta pesquisa traz uma passagem bíblica, que nos 

pareceu bastante curiosa para reiterar a proposição de que a sociedade brasileira atual é 

extremamente machista e viola os textos jurídicos seja por alienação ou negligência. No 

episódio contado em João 8,1-11 aparece outro caso de traição feminina, em relação ao 

qual não pretendemos realizar análise de cunho religioso, claro, mas pensar 

historicamente a modernidade na atitude de Jesus. O texto conta que Jesus, quando 

ensinava no Templo, é apresentado a uma mulher que havia sido descoberta cometendo 

adultério. Lembram-lhe, alguns homens, que a Lei determinava à mulher adúltera a 

morte por apedrejamento. Perguntado a Jesus o que pensava sobre o caso, ele responde 

e começa a escrever com o dedo sobre a terra. Voltam a questionar e ele diz: “quem não 

tem pecado atire a primeira pedra”. Todos vão embora e Jesus diz à mulher: "eu 

também não te condeno. Vai e não peques mais". Percebe-se, portanto, que a lei vigente 

da época punia com apedrejamento quem fosse pego em adultério. Ao realizar o gesto 

da escrita com os dedos no chão, tem-se simbolizada a legitimação de uma nova lei, a 

de que não devemos julgar ou condenar o outro, uma vez que somos imbuídos também 

de pecados. Ele evita que a mulher seja apedrejada e que sofra mais julgamentos. Só a 

ordena seguir seu caminho e que, a partir daquele momento, não pecasse mais. 

Comparando as três narrativas construídas em diferentes épocas, espaços e 

culturas, traçamos uma similitude de que o julgamento que se faz da traição feminina 

não sofreu muitos avanços interpretativos. A personagem bíblica, Luísa e Fabíola não 
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deixaram de sofrer, ainda que em sentido figurado, e cada uma delas de forma diferente, 

um apedrejamento. Mesmo com o avanço dos direitos humanos em relação às mulheres, 

mesmo com as lutas dos movimentos feministas e a busca por direitos iguais, o caso 

Fabíola revela o absurdo da permanência de alguns costumes antigos. Nota-se um 

arraigado gesto de patriarcalismo nas atitudes e formulação de conceitos, de modo que 

aquilo que é acobertado e/ou consentido para o homem não se estende às mulheres. As 

mudanças são lentas e o eco da cultura machista ainda reverbera, confundindo a própria 

compreensão jurídica sobre determinados casos. Fabíola não é uma mulher criminosa, 

embora seja adúltera, mas seu marido pode ser julgado por crime de dano ao praticar 

violência e crime de ameaça ao tê-las feito. 

Logo, é fundamental realçar a importância dos direitos humanos para as 

mulheres ao longo da história e de como isso corrobora para que as garantias 

individuais e coletivas se estabeleçam. Essa perspectiva jurídica é entendida por este 

artigo como forma de solução reparadora ao preconceito contra a mulher, uma vez que 

seus agentes negligenciam ou mesmo desconhecem por ignorância aquilo que hoje está 

assegurado por lei. A representação literária em Luisa juntamente ao caso Fabíola, 

ocorrido recentemente no Brasil, ambos permeados de preconceitos e violações dos 

direitos da mulher, que incitaram rever e descrever a evolução legal dos direitos 

femininos no Brasil, neste ano em que se celebra 100 anos do primeiro Código Civil 

Brasileiro. 

 

Direitos femininos no Brasil... 

Ao pensar a efetividade jurídica na formulação, atualização e aplicação dos 

direitos humanos para a mulher, a pesquisa descreve criticamente a evolução legal dos 

direitos femininos no Brasil; embora a problematização do artigo entorno da mulher 

tenha decorrido de uma representação literária portuguesa. 

As mulheres ao longo da história, e ao menos em nossa cultura, sempre foram 

preteridas em seus direitos; na verdade nem sequer podia-se falar em desrespeito aos 

seus direitos, já que os mesmos, muitas vezes, não lhes eram concedidos. Há diversos 

fatores determinantes desta condição e, em grande maioria, ligados às questões 

culturais; sendo, pois, o Direito um fenômeno cultural, o mesmo refletirá os valores da 

sociedade em cada contexto histórico. 

Ao analisarmos a estória de Luíza, percebemos que há nela todos os sinais de 

uma sociedade que condena certos comportamentos da mulher, e mais, subjuga a 
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mesma aos interesses da família, especialmente do Pai; e, ao se casar, submete-se aos 

interesses do Marido. Tal premissa se expressa, v.g., pelo fato da própria Luiza se 

autocensurar pela prática do adultério (ou seria pela busca da felicidade?), a ponto desta 

censura levá-la à morte. A sociedade retratada pelo autor do romance, embora 

representada em cenário Português, encontra sua equivalência no ordenamento jurídico 

brasileiro do mesmo período, quando no Brasil se replicava costumes e comportamentos 

vindos de Portugal. Nota-se que o primeiro Código Civil brasileiro data de 1º de janeiro 

de 1.916, tendo sido resultado de uma longa discussão que se debruçou sobre um 

projeto que havia sido apresentado em 1.899, como cumprimento de um compromisso 

assumido pela Constituição do Império, em 1.824.  

Tal incumbência ficou a cargo do jurista Clóvis Beviláqua que retratou no códex 

os valores e a filosofia da época, basicamente representados pelos valores cristãos 

católicos e pelo liberalismo econômico vindo da Europa. A moral Católica fez com que 

o Código Civil de 1.916, mesmo sendo um projeto gestado após a separação entre 

Estado e Igreja (promovida após a proclamação da República), tivesse seu espaço 

reservado especialmente nas normas referentes ao Direito de Família, mascarado de 

moral secular; porém, isso não era de tudo tão estranho, visto que grande parte da 

sociedade brasileira era mesmo católica. O referido Código Civil privilegiou em 

diversos momentos a figura do homem em detrimento à da mulher, especialmente na 

conformação da família: 

 
Transformou a força física do homem em poder pessoal, em 
autoridade, outorgando-lhe o comando exclusivo da família. Por isso, 
a mulher ao casar perdia sua plena capacidade, tornando-se 
relativamente capaz, como os índios, os pródigos e os menores. Para 
trabalhar precisava da autorização do marido.   (DIAS, 2005, p. 1) 
 

 Tal preponderância do interesse do homem refletia os valores de outrora, nos 

quais o homem era o chefe da família, fruto de uma cultura patriarcal, ficando a cargo 

dele as responsabilidades de manutenção econômica da família, sendo seu provedor. À 

mulher era dado um papel de auxiliar, destinado principalmente à administração do lar 

conjugal, mas sob o comando do marido, conforme Art. 240. “A mulher assume, pelo 

casamento, com os apelidos do marido, a condição de sua companheira, consorte e 

auxiliar nos encargos da família (art. 324)”. (Código Civil, 1916, grifo nosso) 

 O casamento civil brasileiro assumiu para si muitas características do 

matrimônio católico, tendo nosso Código Civil recorrido à fonte canônica para regular o 
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instituto. Neste aspecto destaca-se o tratamento dado ao cometimento de adultério por 

um dos cônjuges, tanto na esfera civil quanto na penal. Curioso notar que até 

determinado momento da nossa história o homem só cometeria adultério se mantivesse 

relacionamento permanente com uma concubina, relacionamentos extraconjugais 

esporádicos não eram vistos como adultério. Por outro lado, a mulher cometia adultério 

por um simples e único encontro extraconjugal. Luíza diante deste cenário, não só havia 

tido um encontro extraconjugal como mantinha um relacionamento frequente com seu 

primo Basílio.  

O crime de adultério era previsto no atual Código Penal, no art. 240, 

estabelecendo uma pena de quinze dias a seis meses de detenção, que também seria 

aplicável ao seu cúmplice. O mesmo artigo previa que competia ao cônjuge traído a 

propositura da ação penal contra o adúltero. Não lhe sendo permitido intentá-la caso 

houvesse perdoado, ainda que tacitamente. Na esfera civil o cometimento de adultério 

violava um dos deveres sagrados do casamento: a fidelidade. Tal violação permitiria ao 

cônjuge inocente, o traído, propor o divórcio: 

Civilmente, o adultério poderá dar motivo ao divórcio. Realmente, 
constitui êle a lesão mais direta e mais grave à santidade do 
matrimônio, à moralidade e disciplina das relações conjugais. E, se 
pode ser admitida a sua eliminação dentre as figuras dos crimes 
punidos pelos Códigos penais, por considerações atinentes ao 
melindre da honra e do decôro das famílias, essas mesmas 
considerações exigem que a sociedade conjugal se possa dissolver, 
quando um dos seus membros falta, dolosamente, à fidelidade 
prometida.                                       (BEVILÁQUA, 1958, p. 290). 

 

No romance, Luíza e Basílio incorreram no mesmo crime e ela na violação de 

um dever conjugal, que descoberto por Jorge, o marido traído, não foi levado aos 

tribunais. Jorge prefere ao invés disso, no leito de morte de sua esposa, invocá-la à 

ressurreição, não somente de sua vida física, mas de sua alma, de seu casamento. 

Deixando claro o seu perdão quanto à prática do delito. 

O perdão dado por Jorge não afasta o autoflagelo de Luíza, que envolvida em 

uma sociedade que punia e censurava gravemente o tipo de comportamento que ela 

havia tido não encontrava outro caminho senão a morte. Já que o perdão de seu esposo 

representava seu claro intuito de manter o casamento, e como à época não se permitia o 

divórcio pelo simples desejo, sendo o casamento indissolúvel, Luíza estaria fadada a 

viver para sempre ao lado de quem talvez não amasse. 
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Nas modificações que o Direito sofrerá nas décadas que se seguem ao período 

histórico quando se narra o romance, nota-se a mudança de perspectiva do papel da 

mulher dentro da sociedade e também dentro da família. Para não citar todos os marcos 

jurídicos representativos desta mudança de paradigma, faz-se referência ao principal 

deles: a Constituição Federal de 1.988. 

Na Constituição será reconhecido à mulher um papel principal, ao lado do 

homem, e não como sua mera coadjuvante: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado.; § 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal 

são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.” 

A elevação do status da mulher nas relações familiares é apenas parte de um 

processo macro de reconhecimento da dignidade da mesma, processo este ainda não 

finalizado. Mesmo sabendo-se que a Constituição, norma superior na hierarquia do 

ordenamento jurídico, traz em seu bojo princípios que não admitem qualquer tipo de 

tratamento discriminatório, ainda encontramos na jurisprudência decisões com elevado 

caráter conservador, fazendo referência a valores não mais adequados ao atual momento 

da sociedade brasileira. 

Deve ser levado em consideração também que, apesar do tecido jurídico-

normativo brasileiro estar em processo avançado de adequação à proteção da dignidade 

humana com a necessidade de alguns ajustes, é possível encontrar no tecido social 

comportamentos de sujeitos que sinalizam que o processo nesta seara ainda há muito o 

que caminhar.  

 

Considerações finais: 

Como um dos tipos de conhecimento, o Direito tem evoluído e apresentado 

atualizações. A arte comumente antecipa os temas e os discute bem antes das demais 

áreas do saber. A literatura encena Luísa na condição de mulher adúltera, pecadora e 

criminosa, bem como encena suas delicias e horrores ao viver esta mulher contida. 

O “mal” é uma construção simbólica e cada tempo fará uso do discurso que 

veicula as regras em função, é claro, das suas conveniências. As resistências e oposição 

aparecem, atualizam o discurso do mal, mas fica sempre um rastro, como prova da 

dificuldade do extermínio do monstro. Sabemos de sua “conformação extravagante”, da 

sua crueldade, crueldades, que muitas vezes escapa das possibilidades de quem o deseja 

combater. 
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Nestas perspectivas, outras fábricas de mostro aparecem -as redes sociais, como 

a produção dos discursos que repetem sem saber. Ao morrer, Luisa é um monstro 

exterminado, mas a literatura não é um mostro contido. A voz do texto literário não 

cala, ao contrario ele revela o mal das épocas e também aponta para as dobras do mal 

noutros tempos, numa tentativa de organizar o caos ou a instabilidade próprios de vida. 
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EDGAR ALLAN POE E AS TRÊS FACES DO CRIME 

Marta Maria Rodriguez Nebias (UERJ/CNPq) 

Flávio Martins Carneiro (UERJ) 

 

RESUMO: Pretendemos, neste estudo, analisar os três contos policiais escritos por Edgar Allan 
Poe – “Os crimes da Rua Morgue”, “O mistério de Maria Roget” e “A carta roubada” −, 

comparando as diferentes faces do crime apresentadas em cada uma das narrativas. O primeiro 
conto, “Os crimes da Rua Morgue”, destaca-se pela selvageria com que o assassinato é cometido, 
revelando um desfecho fantástico. O segundo baseia-se em um crime verídico que ocorrera em 
Nova Iorque em 1841 e apresenta uma peculiaridade: ao ficcionalizar o crime, Poe acaba 
indicando uma solução mais aceitável do que a proposta pelas autoridades da época. O terceiro, 
por fim, não trata de um crime de morte, mas de um roubo desvendado pelo detetive Dupin. 
Buscaremos comprovar que os contos de Allan Poe se enquadram no que Umberto Eco denomina 
“estrutura da consolação”. As narrativas não deixam conflitos a resolver, ou seja, o crime 
cometido rompe com a ordem vigente, mas o detetive, ao descobrir o culpado, restitui a ordem 
perdida.  

Palavras-chave: Edgar Allan Poe. Crime. Gênero policial. 

 

A narrativa policial se estrutura a partir de um crime que, na maior parte das vezes, 

é um assassinato, mas também pode ser um roubo, um rapto. Assim, a trama se constrói 

a partir de três elementos fundamentais: criminoso, vítima e detetive. 

Edgar Allan Poe, com a publicação do conto “Os crimes da Rua Morgue”, recebeu 

o status de precursor desse gênero narrativo. Além desse conto, escreveu mais dois, 

protagonizados pelo famoso detetive Dupin: “O mistério de Marie Roget” e “A carta 

roubada”. Nas três únicas narrativas em que Dupin aparece, conhecidas como “trilogia 

Dupin”, Poe nos apresenta diversas variações de crime, inaugurando uma estrutura 

narrativa que servirá de base para as posteriores manifestações do gênero. 
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 Buscaremos, neste estudo, promover uma análise comparativa entre as diferentes 

faces do crime apresentadas em cada uma das narrativas policiais de Poe, inserindo-as no 

que Umberto Eco denominou “estrutura da consolação”. 

Inicialmente, cabe traçarmos um breve panorama histórico do gênero policial. 

Podemos atrelar o nascimento do gênero, no século XIX, a uma série de circunstâncias, 

como, por exemplo, ao surgimento de uma civilização urbana. O deslocamento de 

milhares de pessoas do campo para a cidade ocasionado pela Revolução Industrial 

propiciou o rápido crescimento dos centros urbanos. Em meio a essa massa urbana, em 

que todos são anônimos, viabiliza-se a figura do criminoso, que se beneficia desse 

anonimato para se esconder. Com o desenvolvimento da cidade, e em virtude da 

necessidade de controle sobre as massas, desenvolve-se também a polícia. Surge a figura 

do investigador, como uma espécie de herói moderno, defensor da sociedade. Também 

podemos mencionar o desenvolvimento dos jornais, que colocou em cena os relatos de 

crimes, roubos e assassinatos, reflexos da vida urbana. O criminoso passa então a ser visto 

como um inimigo social.  

É sob esse contexto que surgirá o conto “Os crimes da Rua Morgue”. O narrador, 

grande amigo e admirador do detetive Dupin, relata como tiveram conhecimento do crime 

que será investigado no conto. Ao percorrerem a edição vespertina da Gazeta, sentiram 

especial interesse por uma notícia: o assassinato brutal de uma mãe e sua filha.   O corpo 

da filha fora encontrado dentro da lareira, enquanto o da velha senhora, decapitado no 

pátio atrás da casa. As informações adquiridas no jornal são transcritas, ipsis litteris, o 

que configura uma relação intertextual entre a narrativa do jornal e a narrativa do conto:  

“EXTRAORDINÁRIOS ASSASSÍNIOS – Esta manhã, pelas três 
horas, os moradores do bairro de Saint-Roch foram despertados por 
uma série de espantosos gritos provenientes do quarto andar de uma 
casa da Rua Morgue, ocupada na totalidade, como se sabia, por uma 
Sra. l’Espanaye e sua filha, Camille l’Espanaye. Após demoras 

causadas por alguns esforços infrutíferos no sentido de admissão à 
maneira habitual, a porta foi forçada com o auxílio de uma barra, e oito 
ou dez vizinhos entraram, acompanhados de dois gendarmes.”  

(...) 

“Não se viam vestígios da Sra. l’Espanaye; notou-se, todavia, grande 
quantidade de fuligem na lareira, fez-se uma busca e –coisa horrível de 
dizer!−tirou-se o corpo da senhorita, de cabeça para baixo, introduzido 
à força e empurrado pela estreita abertura até considerável distância. O 
corpo estava ainda quente. Examinando-o, descobriram-se numerosas 
escoriações, causadas sem dúvida pela violência com a qual fora 
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empurrado e com a qual fora retirado. Trazia fortes arranhões. A 
garganta apresentava equimoses e profundos sulcos de unhas, como se 
a morte se tivesse verificado por estrangulamento.” 

“Após minucioso exame de cada parte da casa, que não acarretou 

nenhuma outra novidade, os vizinhos entraram num patiozinho 
pavimentado, na parte traseira da construção. Lá, jazia o cadáver da 
velha senhora, com o pescoço cortado tão perfeitamente que, ao 
tentarem erguê-lo, a cabeça se separou do tronco” (POE, 1961, p. 
09/11).   

No trecho acima, vemos um “relato romanceado do cotidiano real” (MEYER, 

2005, p.94), tipo de narrativa que se tornou muito comum no século XIX na Europa e 

recebeu a denominação de fait divers. Segundo Marlyse Meyer, o fait divers consistia em 

“uma notícia extraordinária, transmitida em forma romanceada, num registro 

melodramático, que vai fazer concorrência ao folhetim e muitas vezes suplantá-lo nas 

tiragens” (2005, p. 98). Um aspecto importante desse tipo de notícia é a intencionalidade 

em provocar espanto.  

O crime em que mãe e filha são brutalmente assassinadas torna-se mais misterioso 

por causa de alguns dados que são revelados no jornal. Um deles é que a porta da casa e 

as janelas que davam para o exterior estavam fechadas. Outro é que as testemunhas não 

chegam a um acordo em relação a uma das vozes ouvidas durante o crime, supostamente 

do assassino: 

Cada um a compara, não à voz de um indivíduo cuja língua lhe seria 
familiar, mas justamente o contrário. O francês presume tratar-se da voz 
de um espanhol, e teria podido distinguir algumas palavras, se estivesse 
familiarizado com o espanhol. O holandês afirma que era a voz de um 
francês, mas está estabelecido que, desconhecendo o francês, foi 
interrogado por intermédio de um intérprete. O inglês pensa que era a 
voz de um alemão, e não compreende o alemão O espanhol está 
positivamente certo de que era a voz de um inglês, mas julga apenas 
pelo tom, pois não possui o menor conhecimento do inglês (...) Que voz 
insólita, estranha, para dar origem a diferentes testemunhos! (POE, 
1961, p. 21) 

O mistério, segundo Dupin, “é considerado insolúvel pela própria razão que o 

torna mais fácil de resolver”, ou seja, “pelo caráter excessivo de seus aspectos” (POE, 

1961, p. 98). Entretanto, nenhum enigma é indecifrável para ele, que, mesmo sendo um 

detetive amador, ultrapassa a investigação dos detetives profissionais.  

Ao analisar algumas pistas − como a ferocidade bestial do crime, a descoberta de 

pelos animais na mão de uma das vítimas e o fato de a língua do assassino não ser familiar 

a nenhuma das testemunhas, entre outras – Dupin começa a desconfiar de que o delito 
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possa não ter sido cometido por um ser humano. Através da leitura de Georges Cuvier, 

um naturalista que viveu na primeira metade do século XIX e era especializado em 

estudos de anatomia, o detetive supõe que o crime possa ter sido obra de um orangotango: 

— Agora, disse Dupin, leia este trecho de Cuvier. 

Era a história minuciosa, anatômica e descritiva do grande orangotango 
fulvo das ilhas da Índia Oriental. Todos conhecem suficientemente a 
gigantesca estatura, a força e a agilidade prodigiosas, a ferocidade e as 
faculdades de imitação desse animal. Compreendi imediatamente toda 
a atrocidade do crime (1961, p. 30). 

O jornal, além de fornecer detalhes fundamentais para a análise do crime, também 

servirá de isca para que o detetive solucione de vez o enigma, uma vez que Dupin, para 

confirmar suas suspeitas, publica um anúncio falso no jornal Le Monde, dizendo ter 

encontrado um orangotango.  O detetive é procurado por um marinheiro, que confirma a 

fuga do orangotango e a consequente ação do animal em cometer as atrocidades, e a 

narrativa atinge o desfecho. Dupin restaura a ordem perdida ao solucionar o caso que, 

para a polícia, era tido como insolúvel. 

No segundo conto da “trilogia Dupin”, “O mistério de Marie Roget”, é evidente a 

proximidade com um caso real ocorrido em Nova Iorque em 1841: o assassinato de Mary 

Cecilia Rogers. Edgar Allan Poe ficcionalizou a história do crime, conduzindo-a para 

Paris. 

O jogo entre o evento real, o assassinato de Mary Cecilia Rogers, e o evento 

fictício, o crime de Marie Roget, permeará toda a narrativa. O narrador já alerta o leitor, 

desde o início, de que fora convidado a publicar “os extraordinários pormenores” que 

formam “o primeiro ramo de uma série de coincidências apenas imagináveis, cujo 

segundo ramo secundário ou final será encontrado pelos leitores no recente assassínio de 

Mary Cecilia Rogers, em Nova Iorque” (1961, p. 39). 

Como em “Os crimes da Rua Morgue”, Dupin solucionará o homicídio através da 

leitura de diversos jornais – L’Étoile, Le Moniteur, Le Commercial −, realizando uma 

análise comparativa entre eles.  A apresentação desses trechos dos jornais ocupará grande 

parte da narrativa, o que, novamente, confere a eles a condição de intertexto. Ademais, o 

texto jornalístico imprime um tom realista aos relatos. 

Segundo Dupin, entretanto, os jornais, além de apresentarem explicações 

contraditórias sobre o crime, fracassam por não retratarem o caso de modo imparcial. O 
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detetive refuta, uma a uma, as informações prestadas e, após esmiuçar as notícias 

jornalísticas referentes ao crime, Dupin levanta algumas hipóteses, como a de que o 

assassino deveria ser um oficial da marinha, de pele morena, com quem a vítima havia 

sido vista pela última vez. De maneira inusitada, a narrativa é bruscamente interrompida 

por um comentário supostamente escrito pelos editores da revista que o publicou pela 

primeira vez: 

(Por motivos que não especificaremos, mas que são patentes aos nossos 
inúmeros leitores, tomamos a liberdade de suprimir aqui, no manuscrito 
que nos foi remetido, a parte em que se encontra pormenorizada a 
investigação levada a efeito em consequência do indício, aparentemente 
tão leve, descoberto por Dupin. Julgamos apenas conveniente informar 
que o resultado almejado foi atingido, e que o chefe de polícia cumpriu 
pontualmente, embora com certa aversão, os termos do contrato com 
Dupin. O artigo do Sr. Poe conclui nestes termos) (1961, p. 88). 

Quebrando a expectativa do leitor no que tange às narrativas do gênero, a 

identidade do assassino não é revelada, apesar de os editores garantirem que Dupin a 

descobrira. Instaura-se uma confusão entre o real e o ficcional. 

Paulo de Medeiros e Albuquerque (1979) relata que, durante muito tempo, 

acreditou-se que Allan Poe, apenas pela leitura dos jornais, realmente solucionara o crime 

de Maria Cecilia Rogers. Segundo o estudioso, no entanto, trata-se de uma lenda. A 

contribuição de Poe foi provar a inocência de um dos suspeitos e a inviabilidade de uma 

das hipóteses defendidas pela polícia, de que o assassinato fora cometido por uma 

quadrilha.  

Já no livro Os grandes mistérios do passado, relata-se que, como na época da 

publicação do conto o assassinato real de Maria Rogers ainda não havia sido revelado, 

levantou-se a hipótese de que Poe estaria envolvido no crime e escondendo provas. E 

mais, de que o “homem moreno” que, supostamente, cometera o crime, seria o próprio 

escritor. 

Mais tarde, descobriu-se que realmente houve a participação de um “homem de 

pele morena” na morte de Maria Cecília Rogers. O marinheiro a teria levado até um 

médico que realizava abortos, e a morte de Maria Cecília fora decorrência de um aborto 

malsucedido: 

“Nada foi omitido em ‘Marie Roget’, a não ser o que eu próprio omiti”, 

escreveria posteriormente Poe a um amigo. “O ‘oficial da marinha’ que 

cometeu o crime (ou melhor, a morte acidental resultante da tentativa 
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de aborto) confessou-o; e todo o caso está agora bem esclarecido – mas, 
por respeito à família, não devo falar mais sobre este assunto. ” (1996, 

p. 247)  

A história real, apoiada em textos jornalísticos, exerce a função de intertexto, 

configurando um diálogo com o conto. Através da leitura dos jornais, Poe adaptou sua 

história fictícia aos fatos. E, mais uma vez, o detetive solucionou o crime.  

No terceiro conto da “trilogia Dupin”, “A carta roubada”, o crime que será objeto 

da investigação do detetive não é um assassinato, como nos outros contos, mas um furto. 

Outra peculiaridade é que a identidade do criminoso é revelada desde o início. O mistério 

a ser solucionado não é o autor e as circunstâncias do crime, e sim o paradeiro da carta. 

A casa do ladrão fora minuciosamente revistada pela polícia, quarto por quarto, 

gaveta por gaveta, espelhos, assoalhos, móveis foram desmontados, e a carta não fora 

localizada. O caso, segundo Sr. G..., apesar de simplicíssimo, os derrotava 

completamente. Dupin, então, adverte o investigador de que “talvez a própria 

simplicidade é que o induza ao erro” (1961, p. 116), e de que “talvez o mistério seja um 

pouco demasiadamente claro” (1961, p. 117). O detetive, pela sua experiência anterior, 

já tem consciência de que “a verdade nem sempre está num poço”, “ela se acha 

invariavelmente na superfície” (1961, p. 17).  

Se nos outros contos Dupin solucionou os crimes através da leitura dos jornais, 

em “A carta roubada” o detetive vai até o local onde a carta supostamente deveria estar, 

a casa do ministro, para melhor investigar. Apresenta-se munido de óculos verdes, 

queixando-se de fraqueza nos olhos. Por trás dos óculos, no entanto, inspeciona todo o 

aposento e depara-se com um porta-papéis, que continha alguns cartões e uma carta. 

Deduz então que o ladrão, certo de que a polícia procuraria a carta nos lugares mais 

ocultos, a colocara à vista de todos.  

Para solucionar o crime, o detetive sabe que basta raciocinar como o criminoso. 

Assim, Dupin localiza a carta ali mesmo, camuflada, no porta-papéis, ou seja, em um 

lugar tão óbvio que a polícia não consegue enxergar.  

Vimos que os contos que compõem a trilogia Dupin abordam o crime sob três 

formas distintas. O primeiro destaca-se pela selvageria com que o assassinato é cometido, 

revelando um desfecho fantástico. O segundo baseia-se em um crime verídico que 

ocorrera em Nova Iorque em 1841 e apresenta uma peculiaridade: ao ficcionalizar o 
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crime, Poe acaba indicando uma solução mais aceitável do que a proposta pelas 

autoridades da época. O terceiro, por fim, não trata de um crime de morte, mas de um 

roubo desvendado pelo detetive Dupin. Tais contos, no entanto, apresentam em comum 

uma estrutura narrativa em cujo desfecho o detetive sempre é vitorioso no desvendamento 

do mistério.  Essa estrutura servirá de base para as manifestações posteriores do gênero.  

Umberto Eco, em Apocalípticos e Integrados (2006), analisa o folhetim O 

mistério de Paris, de Eugéne Sue, e desenvolve o conceito de “estrutura da consolação”, 

que pode ser aplicado aos contos policiais de Poe.  É importante destacar que a narrativa 

de Eugéne Sue e as narrativas de Poe, além de sincrônicas — foram publicadas entre 1841 

e 1844 —, também apresentam em comum o fato de desenvolverem-se em Paris, expondo 

suas mazelas sociais. Refletem, assim, a realidade de uma época em que o crime começa 

a se organizar e o criminoso é visto como um inimigo dos cidadãos de bem.  

 A estrutura da consolação, baseada na repetição de fórmulas, é típica da literatura 

de massa, e revela o anseio do leitor em ler histórias que ofereçam um desfecho cômodo 

e reconfortante. Trata-se, segundo Umberto Eco, “de consolar o leitor, mostrando-lhe que 

a situação dramática pode ser resolvida” (2006, p. 202).  

No caso do gênero policial, a situação se resolve quando o crime é solucionado 

pelo detetive. O crime cometido rompe com a ordem vigente e cabe ao detetive encontrar 

o culpado. O detetive, assim, é uma espécie de herói moderno, que liberta a sociedade da 

desordem através de métodos científicos pautados na observação e na dedução.  Quando 

Dupin soluciona o crime, há uma sensação de dever cumprido, e a ordem é restabelecida. 

Nesses termos, o detetive é o representante do bem e da ordem, e estes só prevalecem 

quando a verdade é alcançada e o criminoso descoberto. 

Segundo Eco, em Os mistérios de Paris, “ o leitor é reconfortado, ao mesmo tempo 

porque ocorrem centenas de fatos extraordinários e porque esses fatos não alteram em 

nada o movimento ondulante das coisas. (...) O livro desencadeia uma série de 

mecanismos compensatórios, dos quais o mais satisfatório e consolador é o fato de que 

tudo continua no lugar” (2006, p. 204). Do mesmo modo, nos contos mencionados, a 

ordem é restabelecida após a descoberta do criminoso, e tudo volta ao seu devido lugar. 

Em “Os crimes da Rua Morgue”, a descoberta de que os assassinatos foram 

cometidos por um orangotango promove ainda ao leitor o conforto de que o autor de toda 
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aquela brutalidade não é um membro da sociedade, mas um animal feroz. A captura do 

animal restaura o estado idílico da sociedade. Já em O mistério de Marie Roget, apesar 

de a identidade do assassino não ser revelada, há a garantia de que “o resultado almejado 

foi atingido” (POE, 1961, p. 88). E “A Carta Roubada”, apesar de não tratar de um 

assassinato, crime por excelência do gênero policial, mas de um furto, também assegura 

ao leitor que o criminoso, representante do mal, será devidamente punido. 

A repetição dessa estrutura consoladora e conciliante, em que a solução do crime 

é certa e visa a satisfazer ao desejo do leitor, torna-se elementar no gênero policial em 

seus primórdios.  Configura, desse modo, a essência da narrativa policial de enigma: a 

vitória do detetive sobre o criminoso, da ordem sobre a desordem, do bem sobre o mal. 
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ASSASSINOS NO “NOVO NOIR”: OS VILÕES DE JAMES ELLROY NA 
SÉRIE QUARTETO DE LOS ANGELES 

 
Michelly Cristina da Silva (CAPES/FFLCH-USP) 

Júlio César Pimentel Pinto Filho (orientador) 
 

Resumo 
 
O hard-boiled, variação de origem norte-americana do gênero policial, explorou ao 
máximo a fúria e a determinação com que os detetives partiam rumo à investigação. A 
narrativa priorizava o ponto de vista do investigador, em detrimento da perspectiva ou 
da fala do assassino. Muita vezes o algoz só “existia” quando estava a ponto de ser 
descoberto e, em grande parte das vezes, morto. No chamado “novo noir”, termo 
trazido da literatura policial de origem francesa e italiana, novas experiências 
narrativas têm sido testadas, o que, do ponto de vista do “vilão” das histórias, 
representou mais atenção e até em alguns casos protagonismo. O escritor norte-
americano James Ellroy pode ser considerado um representante dessa safra de autores 
“neo noir” e aqui propomos uma análise dos assassinos de sua tetralogia Quarteto de 
Los Angeles. Interessa-nos saber qual o papel e a importância designados por esse 
autor a esses homens e mulheres que tão brutalmente condenam uma vida.  
 
Palavras-chave: James Ellroy; Los Angeles; assassinos; novo noir; hard-boiled.  
   

 Nesta comunicação tentarei apresentar algumas características dos assassinos 

e o antagonista da tetralogia que estudo em minha pesquisa de Doutorado, até o 

momento intitulada MEU LUGAR ESCURO: aproximações entre Literatura e 

História com o Quarteto de Los Angeles, de James Ellroy.” Os livros que compõem 

essa tetralogia são “Dália Negra”, de 1987, “O Grande Deserto, de 1988, “Los 

Angeles – Cidade Proibida, de 1990 e Jazz Branco”, de 1992. Escritos na passagem 

dos anos 80 para os 90, as histórias dos quatro romances se passam entre os anos de 

1943 a 1959. Como a sua denominação anuncia, os livros têm a região metropolitana 

de Los Angeles como cenário por excelência e estão conectados através de alguns 

pontos, a saber, 1 - todos os investigadores dos assassinatos são da Polícia de Los 

Angeles ou do Departamento do Xerife ( polícia que investiga crimes cometidos nos 

condados limítrofes à cidade de Los Angeles), 2 - personagens que aparecem em um 

dos romances são citados na história procedente e, acredito o elemento mais 

importante, 3 - a figura do policial Dudley Smith, capitão da polícia, que será revelada 

como a grande antagonista da tetralogia, uma vez que está comprometido em tornar-

se clandestinamente o novo chefe do crime organizado da parte sul da cidade, 

liderando o fornecimento de drogas, os lucros dos jogos de azar e a rede de 

prostituição  na região. Smith organiza-se e assim explica a seus interlocutores por 
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uma lógica de contenção – ideia que se repetirá inúmeras vezes nos quatro romances. 

A ideia pode resumir-se numa tentativa de restringir o crime a determinada zona da 

cidade ao mesmo tempo que o lidera. É preciso lembrar que o sul de Los Angeles é 

historicamente tido como uma zona conflituosa da cidade, com grande número de 

residentes afro-descentes e pouquíssima ação do Estado. Podemos também dizer que 

o interesse de um capitão da polícia em tornar-se o rei do crime de uma área, ou seja 

um representante de uma instituição que tem por objetivo combater o “mal” é um 

aspecto de ruptura com obras da literatura policial, como o romance de enigma do 

século XIX e até mesmo com o hard-boiled norte-americano do século XX. 

 Quando nos referimos à ruptura queremos dizer que Smith personificaria de 

forma mais complexa, duradoura (pois é um personagem nos quatro romances) e 

completa a maldade, a corrupção e a perversidade em uma cidade igualmente 

corrompida. Não deixa de ser interessante notar que Ellroy não posiciona o 

antagonista da série no submundo do rime, mas no meio da instituição criada 

supostamente para detê-lo, a polícia.  

James Ellroy é um autor norte-americano natural de Los Angeles. Ele está 

vivo, publicou seu último livro em 2014, Perfidia – que inclusive inaugura o que será 

o Segundo Quarteto de Los Angeles –, mas é um autor que situa seus livros entre as 

décadas de 40 e 70 nos Estados Unidos. Sendo assim, não há nenhuma trama que 

tenha cidades norte-americanas no presente ou eventos recentes da história daquele 

país. Ellroy escreve histórias policiais, tendo lançado ao longo de sua carreira –  

trajetória que começou em 1981 – vinte romances e duas biografias. Outra 

característica que gostaria de chamar a atenção sobre esse autor é que com Sangue na 

Lua, seu livro de 1984, Ellroy iniciou uma tendência de lançar livros em série – 

trilogias e tetralogias – com personagens recorrentes nessas histórias.  

O gênero policial já foi objeto de pesquisa de inúmeros estudos e já há 

inclusive uma articulação entre aqueles que estudam a obra de Ellroy propriamente 

dita. Em 2015, por exemplo, foi celebrado na Inglaterra, em Liverpool, o primeiro 

encontro de pesquisadores que se dedicam exclusivamente à obra do autor norte 

americano, numa conferência intitulada “James Ellroy: visions of noir” ou “James 

Ellroy: visões do noir”.  

Então falemos um pouco sobre o estilo do romance policial praticado por 

James Ellroy. O gênero “romance-histórias-narrativas policiais” foi cunhado com a 
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publicação de “Os Crimes/Os Assassinatos da Rua Morgue” conto de 1841 de Edgar 

Allan Poe, na revista norte-americana Graham’s Magazine. Poe referia-se a esse texto 

como “um conto de raciocínio”. A essa história seguiu-se toda uma safra de autores 

que hoje são relacionados com Poe em desenvolver um “romance de enigma” – e aqui 

empresto a terminologia do crítico e romancista argentino Ricardo Piglia (sobre quem 

falarei mais adiante). Como nomes podemos citar Arthur Conan Doyle, G.K. 

Chesterton e Agatha Christie. Em tais livros, o investigador, na grande maioria dos 

casos um homem independente das forças policiais, e invariavelmente um ajudante – 

que serve muitas vezes como narrador-observador da obra, resolvem um crime 

pautados antes de tudo pelo raciocínio, pela lógica e pela dedução. Há uma reflexão 

profunda e a princípio enigmática (o investigador resolve o crime em sua cabeça e 

revela os detalhes do mesmo apenas posteriormente ao seu assistente e, por 

conseguinte, ao leitor) sobre o mistério. Esse investigador – Dupin, Sherlock Holmes, 

Poirot, entre outros exemplos da literatura – também na maioria das vezes adianta-se 

à polícia em apresentar uma solução para o crime. Na verdade, muitas vezes os 

policiais são representados como homens incautos e para não dizer obtusos e que tem 

dificuldades para acompanhar a lógica do detetive. 

Como contraposição a esse tipo de narrativa (não que o subgênero se 

colocasse assim exatamente), começaram a surgir, inicialmente nos Estados Unidos, 

romances policiais que resolvem os mistérios numa chave muito diferente dos 

“romances de enigma”. Era o hard-boiled ou “literatura de alta fervura” como se 

refere ao mesmo o professor Júlio Pimentel. Outra designação muito comum é 

“literatura noir” [ou negra]. Ainda de acordo com Piglia, o hard-boiled teria sido 

cunhado com o conto de Ernest Hemingway “Matadores” (The Killers), de 1927, e 

continuado por autores como James M. Cain, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, 

Ross Macdonald e Joseph Wambaugh. E quais seriam as grandes diferenças quando 

essas obras são lidas em comparação? De acordo com Ricardo Piglia, enquanto o 

“romance de enigma” resolve os crimes apoiado no raciocínio, o hard-boiled utilizará 

a experiência, isto é, a imersão do investigador na trama. Isso quer dizer que o 

detetive age, sai de seu escritório ou biblioteca e envolve-se com os personagens e 

com a história na tentativa de decifrar o assassinato. Ainda há espaço para o detetive 

particular, como por exemplo os investigadores Continental Op, de Hammett e Philip 

Marlowe, de Chandler, mas começam a surgir as primeiras histórias que têm como 
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protagonistas policiais, detetives, agentes do FBI, enfim, membros da força policial.  

Fazendo referência à Piglia, no ensaio “Sobre el género policial”, publicado na 

coletânea Crítica y ficción, o autor estabelece algumas diferenças esses dois 

subgêneros da literatura policial. 

Segundo Piglia:  

As regras do policial clássico [isto é, do romance de enigma] se 
afirmam sobretudo no fetiche da inteligência pura. Antes de mais 
nada há uma valorização da onipresença do pensamento e a lógica 
imbatível dos personagens encarregados de proteger a vida 
burguesa. Dessa forma, a fórmula do romance é construída tendo a 
figura do investigador como pensador puro, como o grande 
racionalista que defende a lei e decifra os enigmas – e porque 
decifra os enigmas é o defensor da lei. (PIGLIA, 1994, p. 80) 

Em contrapartida, o hard-boiled, ainda segundo o crítico argentino,  

a série negra não parece ter outro critério de verdade que a 
experiência: o investigar se lança, cegamento, ao encontro dos fatos, 
deixa-se levar pelos acontecimentos e sua investigação produz 
fatalmente novos crimes; uma cadeia de acontecimentos cujo efeito 
é o descobrimento, a decifração. (PIGLIA, 1994, p. 81) 

 Segundo a definição de Piglia, poderíamos então classificar as obras de James 

Ellroy imediatamente como exemplos do hard-boiled? Sim e não. Por um lado, No 

Quarteto, como em outros livros do hard-boiled, um assassinato ou uma série de 

homicídios inauguram uma investigação longa e difícil; a violência e a crueldade 

exacerbadas dão o tom tanto na execução do(s) assassinato(s) quanto nas medidas dos 

policiais escalados para desvendar o(s) crime(s); e uma metrópole violenta se interpõe 

entre os investigadores e a solução dos mistérios: nesse caso a emblemática Los 

Angeles dos anos de 1940 e 1950.  

James Ellroy: O que mais odeio sobre a novela policial é a 
sensibilidade de Raymond Chandler – “Por entre as ruas sórdidas da 
cidade grande, é preciso haver um homem que não tenha medo”. 
Por entre ruas suspeitas é preciso haver um homem que não tenha 
medo e faça a diferença. Há aqui um institucionalizado “senso de 
rebelião”, saído por sua vez de um liberalismo barato que eu 
desprezo. É sempre o rebelde. É sempre o detetive particular contra 
o sistema. Isso não me interessa. O que me interessa são os parasitas 
do sistema.  
Paul Duncan: Aqueles que devem fazer o trabalho sujo. 
James Ellroy: Exatamente. Os capangas da história. (POWELL, 

2012, p.48)  
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 A prosa de Ellroy, por outro lado, extrapola as características do hard-boiled, 

explorando-as ao máximo. Um dos exemplos mais clarividentes é o abuso da 

violência, presente em todas as esferas do romance: no detalhamento de como se deu 

o assassinato, nas medidas usadas pelos investigadores para chegar à resolução dos 

crimes – utilizando tortura, intimidação e até o próprio assassinato – e no final 

reservado a esses policiais que, pelo fato de se entregarem completamente à 

investigação, acabam arruinando suas vidas pessoais, carreiras  e até mesmo sua 

sanidade mental e física. Assim, classificaríamos a obra de James Ellroy dentro do 

que se está chamando “novo noir”, quando um romance policial apresenta elementos 

que resulta difícil, problemático e/ou insuficiente dizer que o mesmo é da tradição 

analítica ou do hard-boiled. O termo “novo noir” apareceu pela primeira vez com o 

também escritor de romances policiais, o francês Jean-Claude Izzo, autor da trilogia 

de Marselha (Caos Total, Chourmo e Solea) e foi empregado originalmente para falar 

do “noir mediterrâneo”, do qual ele seria um representante, juntamente com outros 

nomes como Massimo Carlotto, Leonardo Sciascia, Roberto Saviano, entre outros. 

Pensando na realidade mediterrânea, Izzo queria caracterizar um romance de um 

mundo corrompido e mostrar uma porosidade entre o mundo do crime (e 

especialmente no “novo noir”, o mundo da máfia) e o mundo policial. Está também 

presente uma busca incessante – e a qualquer custo – pela verdade. 

 Se é possível identificar traços do “novo noir” em James Ellroy se analisamos 

as personagens detetivescas do Quarteto de Los Angeles, seria possível fazer a mesma 

suposição quando pensamos no perfil dos assassinos das quatro tramas. Todas as 

mortes carregam um grande traço de sadismo e os corpos das vítimas são deixados em 

estados grotescos. Coleman Healey, o assassino de O Grande Deserto, usa uma 

dentadura de texugo, confeccionada por ele mesmo, para morder o corpo de suas 

vítimas depois de mata-las.  

É verdade que o gênero policial é inaugurado com a descrição de um crime 

hediondo: o gorila que mata mãe e filha em “Os Crimes da Rua Morgue”, mas 

enquanto no texto de Poe há uma preocupação maior no deciframento do crime, 

Ellroy explora ao máximo a violência visual dos assassinatos, descrevendo os crimes 

e o estado dos corpos com grande nível de detalhes.  

Os episódios recorrentes de tortura e o modus operandi das mortes deixa em 

destaque o aspecto monstruoso e animalesco (voltemos ao exemplo do assassino de O 
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Grande Deserto que tem fixação pelo texugo) do ato de tirar uma vida.  

As práticas grotescas desses homens e mulheres ganham de Ellroy, por outro 

lado, um passado e um histórico que se não vai explicá-los (seria possível racionalizar 

o horror?) vão dar um pano de fundo e uma origem para esses comportamentos 

erráticos. Essa digressão ao passado dos assassinos acontece nos quatro romances. O 

assassinato, o ato em si, é inexplicável, mas o desvio psicológico tem um gatilho 

deflagrador. Os assassinos dos quatro romances, mesmo que sem nenhum tipo de 

conexão entre si, acabam compartilhando infâncias e adolescências semelhantes: com 

dores e traumas invariavelmente relacionados ao sexo e/ou a violações sexuais, à 

violência e ao abandono. 

O aprofundamento na origem do assassino e a relevância que o autor dá a esse 

movimento – essa volta ao passado –é, em última instância, um aspecto que permite 

destacar a singularidade do texto de Ellroy dentro do gênero literatura policial e como 

um dos principais expoentes ainda em atividade do “novo noir”.  
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UM ESTUDO SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM o remorso de 

baltazar serapião, DE valter hugo mãe1 

 

Penélope Eiko Aragaki Salles (USP) 

Profª. Drª. Aparecida de Fátima Bueno (USP) 

 

Resumo: As desigualdades entre os gêneros reforçam uma estrutura social injusta entre os homens 
e mulheres, que validam a superioridade de um sobre outro. E como forma de manutenção de um 
status ou ordem, atribuem poderes desiguais aos gêneros e uma distribuição diferente de direitos 
e deveres. Mesmo em ambientes em que se pressupõe igualdade, é possível encontrar a diferença 
na distribuição do poder entre homens e mulheres. É preciso ressaltar que a dinâmica dessas 
relações é recortada por uma assimetria que, inclusive, leva à violência. Sendo recorrente a prática 
de ações violentas contra as mulheres nas sociedades em que predominavam essas relações. 
Tendo isso em vista, o presente artigo pretende analisar como a violência contra mulher é 
construída e justificada no romance o remorso de baltazar serapião do escritor português valter 
hugo mãe. Pretendemos mostrar a violência de maneira panorâmica, e analisar algumas situações 
em que a violência acontece, especificamente a violência psicológica, física e sexual. Através do 
relato de baltazar serapião entramos em contato com um universo peculiar em que os abusos e a 
exploração sexual pelos homens, a violência e a opressão contra as mulheres são constantes e 
ganham contornos absurdos e cruéis. Para analisar tais aspectos, partimos dos estudos de Joan 
Scott, Judith Butler e outros pesquisadores sobre o tema. Além dos importantes estudos de 
Mikhail Bakhtin, Wolfgang Kayser, Jean Delumeau e outros.   
 
Palavras-chaves: valter hugo mãe. violência contra a mulher. literatura portuguesa 
contemporânea. 
 

 

Introdução 
  

Para Joan Scott (1989, p.21), “o gênero é um elemento constitutivo de relações 

sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira 

de significar as relações de poder”.  Nesse sentido, a teoria de gêneros delimita também 

o poder entre os sexos, ou melhor, na desigualdade de poder que perpassa as relações 

entre eles.  

As desigualdades entre os gêneros reforçam uma estrutura social injusta entre os 

homens e mulheres, que validam a superioridade de um sobre outro. E como forma de 

                                                             
1 O nome do romance, do autor e dos personagens constam em letras minúsculas conforme as edições 
publicadas do livro e, para manter a coerência, optamos por mantê-las dessa forma ao longo do trabalho. 
De acordo com as normas da ABNT, usaremos letra maiúscula no nome do autor apenas nas referências e 
nas citações.  
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manutenção de um status ou ordem, atribuem poderes desiguais aos gêneros e uma 

distribuição diferente de direitos e deveres. Mesmo em ambientes em que se pressupõe 

igualdade, é possível encontrar a diferença na distribuição do poder entre homens e 

mulheres. É preciso ressaltar que a dinâmica dessas relações é recortada por uma 

assimetria que, inclusive, leva à violência. (DEBERT, 2008, p.178)  

Ceci Vilar Noronha (1991, p.227) considera que 

 

Uma interpretação mais genérica para a violência que toma a mulher 
como alvo relaciona os atos violentos à condição de inferioridade que 
o sexo feminino ocupa na sociedade. Esta condição é socialmente 
constituída via geração de ideias, valores e crenças que legitimam um 
padrão de relacionamento assimétrico entre os homens e as mulheres. 
A ideologia de gênero tem como racionalidade própria a superioridade 
masculina que, ao ser afirmada, reafirma, simultaneamente, a 
inferioridade feminina. 

 

Para a pesquisadora, a condição de inferioridade atribuída ao sexo feminino é uma 

construção cultural e social e a sociedade serviu-se desse discurso para transformar as 

diferenças em desigualdades hierárquicas, com o intuito de explorar e oprimir a mulher. 

Assim, para obter a força produtiva e reprodutiva das mulheres, a prática de ações 

violentas era recorrente nas sociedades em que predominavam as relações assimétricas 

de poder.  

Nesse sentido, ao analisarmos a violência nas relações entre os indivíduos não 

podemos ignorar o contexto em que ela acontece e quais são as relações de poder que a 

permeiam. E, apesar do romance a ser analisado ser uma obra contemporânea (o remorso 

de baltazar serapião foi publicado em 2006), temos que considerar que a história evoca 

um período longínquo no tempo, que se assemelha à Idade Média, e remete a relações 

entre senhores e servos, homens e mulheres. Relações em que a concepção de igualdade 

social entre os sujeitos não existia.  

valter hugo mãe2 constrói um universo complexo no qual as relações se pautam 

pela excepcionalidade e expõe uma mentalidade opressora, sobretudo em relação às 

mulheres, ainda bastante presente nos dias atuais.  

                                                             
2 Escritor português que nasceu em Saurimo, Angola.  Passou a infância em Paços de Ferreira e Vila do 
Conde, Portugal. Licenciou-se em Direito e fez uma pós-graduação em Literatura Portuguesa Moderna e 
Contemporânea na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Além de escritor é editor, artista plástico, 
apresentador de televisão e cantor português. 
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O enredo trata das memórias de baltazar serapião, um jovem simples, brutalizado 

pelas condições precárias de vida, que almejava casar-se com ermesinda, sua paixão de 

adolescência. No entanto, depois dos dois terem se casado, a jovem foi obrigada a 

trabalhar na casa do senhor de baltazar, dom afonso. Certo de que sua mulher o traia com 

seu senhor, baltazar passou a empregar a violência física contra ela. 

 A violência é banalizada no romance e, como prática constante, considerada 

normal entre as personagens. Embora o romance faça referência a um passado longínquo 

(Idade Média), período em que muitas práticas violentas não eram consideradas crimes, 

acreditamos que seja importante analisar os diferentes tipos de violência. Tendo em vista 

que 

 

Crime implica a tipificação de abusos, a definição das circunstâncias 
envolvidas nos conflitos e a resolução destes no plano jurídico. Violência, 
termo aberto aos contenciosos teóricos e às disputas de significado, implica o 
reconhecimento social (não apenas legal) de que certos atos constituem abuso, 
o que exige decifrar dinâmicas conflitivas que supõem processos interativos 
atravessados por posições desiguais entre os envolvidos. (DEBERT, 2008, 
p.176) 

 

Então, para melhor compreender como a violência contra a mulher aparece na 

obra, dividiremos a análise em três categorias: violência psicológica, violência física, 

violência sexual.  

 

Violência psicológica 

 

Em seu relato, baltazar expõe o ódio e a aversão às mulheres ao ridicularizá-las, 

criticando diretamente alguma característica muito evidente e conhecida delas ou ao 

depreciar as atitudes, as ações e os comportamentos delas, empregando muitas vezes 

palavrões e insultos. 

Temos já nas primeiras linhas do romance, a repulsa ao gênero feminino: 

 

a voz das mulheres estava sob a terra, vinha de caldeiras fundas onde 
só o diabo e gente a arder tinham destino. a voz das mulheres, perigosa 
e burra, estava abaixo de mugido e atitude da nossa vaca, a sarga, como 
lhe chamávamos. (MÃE, 2011, p.11) 
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baltazar descreve a voz das mulheres como perigosa e burra e diz que ela estava 

abaixo do mugido da vaca, ou seja, o animal recebe um tratamento mais humano que as 

mulheres. 

É importante ressaltar que, diferentemente das mulheres, a vaca sarga recebe um 

tratamento diferenciado “era uma vaca como animal doméstico, mais do que isso, era a 

sarga, nosso nome, velha e magra, como uma avó antiga que tivéssemos para deixar 

morrer com o tempo que deus lhe desse” (MÃE, 2011, p.29). É notável essa inversão de 

papéis. O tratamento dado à vaca é melhor que o oferecido a um animal doméstico, visto 

que lhe é dado o nome da família “sarga” e ela é comparada com uma avó antiga, isto é, 

um ente da família.  

 Ao afirmar que a voz delas vinha de caldeiras fundas onde só o diabo e a gente a 

arder tinha destino, baltazar associa a figura da mulher com o diabo, um arquétipo literário 

recorrente no imaginário medieval. O interesse pelas forças demoníacas não é casual, 

visto que  

 

o humano e o demoníaco se aproximam no curso da transformação dos 
arquétipos mitológicos, o princípio demoníaco penetra no homem, e por 
vezes os limites entre o humano e o demoníaco, e, 
correspondentemente, também entre o fantástico e o habitual se apagam 
(esta tendência é peculiar ao romantismo). (MELETÍNSKI, 1998, 
p.192) 

 

Desse modo, ao descrevê-las, compara-as aos animais, aos seres demoníacos ou 

figuras ligadas ao diabo. Este é o caso da personagem teresa diaba. O fato de teresa 

apresentar a alcunha “diaba” está diretamente ligada a tudo de terrível que a figura do 

diabo representa, inclusive, ao seu poder demoníaco. baltazar assim apresenta teresa: 

 

a teresa diaba era quem vinha muito por mim. parecia uma cadela no 
cio, farejando, aninhada pelos cantos das árvores e dos muros, à espera 
de ser surpreendida por macho que a tivesse. era toda carne viva, como 
ferida onde se tocasse e fizesse gemer. abria-se como lençóis estendidos 
e recebia um homem com valentia sem queixa nem esmorecimento. era 
como gostava, total de fúria  e vontade, sem parar, a ganir de prazer. 
(MÃE, 2011, p. 27-28) 

 

Ao descrevê-la, astuciosamente a compara com uma cachorra (cadela no cio, 

farejando, ganir). Podemos dizer que a cadela, por si só, não constitui um elemento 
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grotesco3, mas a sua associação com a mulher pode ser considerada grotesca. 

Comparando-a com uma cadela, ele fala de seu comportamento vulgar de maneira a 

rebaixá-la4, colocá-la a uma condição de inferioridade acentuando a diferença entre 

ambos.  

Observe o trecho abaixo: 

 

(...) não queria mais nada senão esses ocasionais momentos, estropiada 
da cabeça, torta dos braços, feia, ela só servia de mamas, pernas e 
buracos, calada e convicta, era como um animal que fizesse lembrar 
uma mulher, servia assim como melhoria de uma vez que tivéssemos 
de fazer com a mão. (MÃE, 2011, p. 27-28, grifo nosso) 

 

A sua descrição foge da representação da idealização da mulher. Ela evoca a 

imagem de um ser grotesco que desperta repulsa e desprezo naquele que a contempla. 

Embora os seus atributos físicos não despertem desejo, é usada como objeto sexual para 

satisfazer as necessidades dos homens.  

Além disso, as referências dela no romance são extremamente depreciativas: 

“estropiada da cabeça, torta dos braços, feia, ela só servia de mamas, pernas e buracos”. 

Ao desumanizar o corpo dela e dar-lhe um aspecto disforme, reforça de forma gradual a 

sua animalização.  

Os exemplos acima expressam claramente a violência psicológica contra as 

mulheres, visto que as ações descritas por baltazar visam “(...) a causar dano à autoestima, 

à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa” (BRASIL, 2001, p.20). A violência 

psicológica não deixa marcas visíveis no corpo, mas emocionalmente pode ser mais 

destruidora que outros tipos de violência. Nos trechos citados, temos algumas 

manifestações como: humilhação (parecia uma cadela no cio, farejando, aninhada pelos 

cantos das árvores e dos muros, à espera de ser surpreendida por macho que a tivesse), 

desvalorização (servia assim como melhoria de uma vez que tivéssemos de fazer com a 

mão), ridicularização (calada e convicta, era como um animal que fizesse lembrar uma 

                                                             
3 O termo grotesco originou-se a partir da descoberta de pinturas ornamentais em escavações em Roma no 
fim do século XV e surgiu da palavra italiana grotta (gruta). Estas pinturas apresentavam a união de formas 
vegetais, animais e humanas e caracterizou-se por apresentar formas híbridas com certa liberdade, sem 
delimitações claras ou fronteiras definidas. Este tipo de estilo ornamental apresentava uma distorção nas 
proporções e uma quebra de simetria; mostrava um caráter lúdico, fantasioso mas também sinistro e 
lúgubre. (KAYSER, 1986, p.17). 
 
4 Esse rebaixamento não estaria relacionado ao rebaixamento abordado por Bakhtin (2013) pois não 
apresenta um caráter ambivalente, e restaurador da ordem, tal qual o mundo às avessas da Idade Média.   
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mulher), insultos constantes (estropiada da cabeça, torta dos braços, feia, ela só servia de 

mamas, pernas e buracos), etc. 

 

Violência física 

 

Apesar da violência não ser bem vista na comunidade, ela era bem tolerada em 

alguns ambientes no romance, como na família de baltazar. Ao crescer num ambiente em 

que essa prática era comum via a agressão contra sua esposa como algo normal5 e acabava 

por reproduzir o modelo de comportamento masculino passado pelo pai. 

Assim como baltazar, o pai ao desconfiar da traição e de uma suposta gravidez, 

agrediu a mulher. 

 

 (...) e depois ela cansou-se e sentou-se na terra um pouco, sobre o pé 
torto a pensar. que pensará, perguntámo-nos. que pensará a tua mãe 
grávida. e eu respondi, em como deixar de o estar à pressa, porque à 
pressa o meu pai a põe meio a meio na corda só a secar de sangue. achas 
que faria tal coisa, perguntou o teodolindo. tenho tanta certeza que até 
já o vejo, uma lâmina na mão e de um só golpe fá-la em morta. e isso 
não pode ser prevenido, baltazar, achas que isso não pode ser prevenido. 
e eu respondi, não. vai ser assim porque o meu pai precisa. (MÃE, 2011, 
p.69) 

 

Segundo baltazar, era preciso punir o crime da mãe, que traíra o pai e engravidara 

de outro ainda mais depois de velha. Isso causara um sentimento de humilhação e de 

vergonha ao pai em ter exposta a “traição” dessa forma. Para o jovem, o pai estava 

fazendo aquilo que era preciso em nome da honra da família6. De acordo com essa 

ideologia, o marido que mata a esposa por causa de ciúme ou suspeita de traição tem a 

razão, não precisa de uma justificativa para ação. 

A seguir um dos trechos que mostra quão atrozes foram as agressões empregadas 

contra a mãe de baltazar: 

                                                             
5 “A reincidência acontece em praticamente metade dos casos de atendimento feminino (49,2%), 
especialmente com as mulheres adultas (54,1%) e as idosas (60,4%). A violência contra a mulher é mais 
sistemática e repetitiva do que a que acontece contra os homens”. (WAISELFISZ, 2015, p.51) 
 
6 De acordo com a Lei 13.104/2015, “existe feminicídio quando a agressão envolve violência doméstica e 

familiar, ou quando evidencia menosprezo ou discriminação à condição de mulher, caracterizando crime 
por razões de condição do sexo feminino. Devido às limitações dos dados atualmente disponíveis, 
entenderemos por feminicídio as agressões cometidas contra uma pessoa do sexo feminino no âmbito 
familiar da vítima que, de forma intencional, causam lesões ou agravos à saúde que levam a sua morte.(...) 
Classificado como crime hediondo e com agravantes quando acontece em situações específicas de 
vulnerabilidade (gravidez, menor de idade, na presença de filhos, etc.)” (Ibid., p.7) 
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e o meu pai decidiu tudo nesse momento, que, se o curandeiro já não 
a salvaria, nem salvação merecia. e foi no dia em que o povo se 
preparava para queimar mulher que se portara mal que o meu pai 
rebentou braço dentro o ventre da minha mãe e arrancou mão própria 
o que alguém ali deixara. e gritou, serás amaldiçoado para sempre. 
depois estalou-o no chão e pôs-lhe pé nu em cima, sentindo-lhe carnes 
e sangues esguicharem de morte tão esmagada. e, como se gritava e 
mais se fazia confusão, mais se apagava a minha mãe, rápida e vazia 
a fechar olhos e corpo todo, não mais era ali o caminho para a sua 
alma, não mais a ela acederíamos por aquele infeliz animal que, 
morto, seria só deitado à terra para que desaparecesse. (MÃE, 2011, 
p.75, grifo nosso) 

 

O pai de baltazar violentou a esposa de tal forma (rebentou braço dentro o ventre 

da minha mãe e arrancou mão própria o que alguém ali deixara) que, devido às graves 

lesões sofridas, ela não resistiu e acabou morrendo. O suposto “feto” evidenciaria a 

presença de outro homem em seu lugar e a única forma de retomar o seu espaço (de forma 

simbólica) seria arrancá-lo a força do ventre da mulher e depois ser esmagado por ele 

(depois estalou-o no chão e pôs-lhe pé nu em cima, sentindo-lhe carnes e sangues 

esguicharem de morte tão esmagada). Podemos observar neste trecho o grotesco e o 

escatológico, quando são expostas as partes do corpo e excrescências que se abrem para 

o mundo (carnes e sangues). Diferentemente das considerações de Mikhail Bakhtin 

(2013) sobre o grotesto na cultura popular, neste contexto expressar a vida material e 

corporal é considerado grosseiro e repulsivo pela brutalidade da ação e aqui o grotesco 

adquire tons sombrios e lúgubres. 

Depois que o pai matou sua mãe7, baltazar considerava que o pai tinha como 

missão limpar a alma da mãe dos pecados e ele faria o mesmo se lhe ocorresse caso 

similar. De acordo com Arruda (2013, p.33), 

 

A mãe de baltazar está presente na narrativa como um ser passivo. Sua 
principal virtude é ser obediente e submissa ao marido afonso. Ela está 
ali como uma escrava, sobre a qual o marido possui poder absoluto e 
inquestionável, reservando-se, inclusive, o direito de castigá-la e 
decidir pela sua morte. A mãe de baltazar possui as mesmas 
deformações que, mais tarde, ermesinda possuirá. Ela não enxerga bem 
e caminha com dificuldade devido ao pé torto.  

                                                             
7 No ano de 2013, pode-se estimar que dos “4.762 homicídios de mulheres registrados pelo SIM, 2.394, 
isso é, 50,3% do total nesse ano, foram perpetrados por um familiar da vítima. 1.583 dessas mulheres foram 
mortas pelo parceiro ou ex-parceiro, o que representa 33,2% do total de homicídios femininos nesse ano. 
Nesse caso, as mortes diárias foram 4”. (WAISELFISZ, 2015, p.70) 
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Tanto ele quanto o seu pai utilizam a força contra as mulheres como uma maneira 

corretiva e punitiva por ações consideradas reprováveis por eles. Dessa forma, podemos 

considerar como exemplos da violência física, pois “quando uma pessoa, que está em 

relação de poder em relação a outra, causa ou tenta causar dano não acidental, por meio 

do uso da força física ou de algum tipo de arma que pode provocar ou não lesões externas, 

internas ou ambas” (BRASIL, 2001, p.17). As agressões físicas se manifestam de várias 

maneiras nos trechos citados como: entortadas de pés (ela cansou-se e sentou-se na terra 

um pouco, sobre o pé torto a pensar), lesões graves (rebentou braço dentro o ventre da 

minha mãe e arrancou mão própria o que alguém ali deixara) até finalmente culminar na 

morte da mulher (mais se apagava a minha mãe, rápida e vazia a fechar olhos e corpo 

todo, não mais era ali o caminho para a sua alma). 

Esses atos de extrema crueldade e violência, em nenhum momento são 

questionados pelas personagens da família de baltazar, sendo considerados aceitáveis e 

parte da realidade deles, enquanto que provoca em nós, leitores, uma grande inquietação 

e perplexidade. 

 

Violência sexual 

 

Uma das formas de reforçar a masculinidade é através da sexualidade. Ao 

descobrir que o irmão mantinha relações sexuais com a vaca sarga, baltazar o desculpa 

por este ser ainda jovem e inexperiente sexualmente e o incentiva a praticar sexo com 

mulheres consideradas “fáceis”, como a teresa diaba.  

 

e eu contei-lhe da teresa diaba, melhor do que pudesse ocorrer-lhe um 
dia sem preparo, e de como estaria eu ali de mãos para lavar, a cheirar 
a ela de tanto me ter metido lá dentro, e assim deveria ele aguentar-se 
em euforias que lhe viessem. disse-lhe claramente, numa qualquer 
euforia, apanha-la distraída por aí, sem deixares os outros verem 
demasiado, e pões-lhe as mãos no cu para que perceba ao que vais, não 
vá enxotar-te sem paciência, e alivias-te, que para isso a sustentam por 
aqui. (MÃE, 2011, p.37) 

 

Nesse sentido, este trecho evidencia o ato de violência praticado contra a mulher, 

visto que baltazar explica ao irmão como se aproveitar da distração de teresa diaba para 

se satisfazer sexualmente sem o consentimento dela. Aproveitar-se da mulher quando ela 

estivesse distraída era considerada uma oportunidade de provar sua virilidade. Ao contar 
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esse episódio, percebemos que esta era uma prática comum não só dele mas também de 

outros homens.  

O discurso de baltazar nos chama atenção quando ele afirma que se apropriará do 

corpo de teresa diaba, pois: 

 

O ato da imposição sexual ganha aqui claramente a figura metafórica 
da imposição de poder, não somente sobre um corpo de mulher, mas 
sobre uma determinada mulher, pensada como pessoa. (MACHADO, 
1998, p.239) 
 

A posse do corpo da mulher serviria como uma reafirmação da identidade 

masculina e, de certa forma, teria um efeito simbólico de colocar a mulher num lugar de 

submissão em relação ao homem.  

Assim, baltazar considera natural apoderar-se do corpo de teresa diaba já que ela 

era “usada” por todos os homens da comunidade e estava “disponível” para satisfazer os 

desejos sexuais deles.  Para ele, teresa diaba era uma mulher que sequer precisava seduzir, 

já que ela não mostrava nenhum tipo de resistência, que se oferecia sem contestação aos 

homens da comunidade.  

Podemos considerar o ato praticado contra teresa diaba como uma violência 

sexual, visto que  

 

toda a ação na qual uma pessoa em relação de poder e por meio de força 
física, coerção ou intimidação psicológica, obriga uma outra ao ato 
sexual contra a sua vontade, ou que a exponha em interações sexuais 
que propiciem sua vitimização, da qual o agressor tenta obter 
gratificação. (BRASIL, 2001, p.18) 
  

No trecho citado, podemos observar que ela se manifesta de várias formas como: 

carícias não desejadas, como toque em partes do corpo, inclusive os órgãos sexuais (pões-

lhe as mãos no cu para que perceba ao que vais); contato sexual através da penetração 

oral, anal ou genital, com pênis ou objetos de forma forçada (um dia sem preparo, e de 

como estaria eu ali de mãos para lavar, a cheirar a ela de tanto me ter metido lá dentro); 

ser forçada a ter relações sexuais com outras pessoas (não vá enxotar-te sem paciência, e 

alivias-te, que para isso a sustentam por aqui [...] apanha-la distraída por aí, sem deixares 

os outros verem demasiado). 
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Considerações finais 

 

Segundo Miguel Vale de Almeida em Senhores de Si (1995, p.242),  

 

A relação entre feminino e masculino não é como as duas faces de uma 
mesma moeda, mas sim assimétrica e desigual. Legitima uma forma de 
dominação, em que o gênero da pessoa marca ascendência ou 
submissão social, à semelhança da classe social, da idade, do status. 
Mas é uma forma de ascendência social que se reproduz na base de um 
processo de naturalização: a desigualdade entre homens e mulheres não 
é vista como um processo social mas como uma realidade ontológica. 
Os dominadores não têm ‘complexo de culpa’, as (os) dominadas (os) 
resignam-se.  

 

A violência presente no romance confirma essa relação assimétrica, ao revelar 

uma relação de subordinação e dominação entre os parceiros. Ao pressupor que um 

gênero domina (masculino) e o outro (feminino) é subordinado a ele.  

O uso recorrente da violência era uma forma de legitimar e manter o poder e a 

“ordem”. Na sociedade medieval, os homens ditavam as leis e queriam impor suas ordens 

e desejos na vida dos outros, seja através de uma hierarquia social (dom afonso), seja 

através da força bruta (pai de baltazar, aldegundes). 

Acreditamos que o autor pretendia provocar a aversão e repulsa no leitor como 

forma de chamar atenção para um comportamento violento do ser humano ainda muito 

presente nos dias atuais. 

E para finalizar, uma importante consideração: “Para Wittig, a linguagem é um 

instrumento ou utensílio que absolutamente não é misógino em suas estruturas, mas 

somente em suas aplicações”. (apud. BUTLER, 2003, p.50)  

Portanto, podemos dizer que a linguagem por si só não é contra as mulheres mas 

ela pode ser usada com essa finalidade. baltazar, através de seu relato, usa um discurso 

permeado de repulsa e de hostilidade contra as mulheres, sentimentos alimentados pelo 

homem durante séculos. (DELUMEAU, 2009, p. 462). Ao usar esse discurso, ele tenta 

oprimir, subjugar e, de certa forma, silenciar não só ermesinda mas também todas as 

outras mulheres do romance. Acreditamos que para representar tão grande opressão e 

violência, valter hugo mãe usou esse viés. 
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UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE OS CONTORNOS DO HUMANO N’O REINO 
DE GONÇALO M. TAVARES  

 
Renata Quintella de Oliveira (UFRJ) 

 
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo investigar os contornos do humano na tetralogia O 
Reino, composta pelos romances Um homem: Klaus Klump, A Máquina de Joseph Walser, 
Jerusalém e Aprender a rezar na era da técnica, do escritor português contemporâneo Gonçalo 
M. Tavares. Nosso foco recairá sobre a caracterização de alguns personagens, especialmente 
aqueles que, a princípio, poderiam ser classificados como “vilões”. Aliada à vilania, há, 

também, a questão da caracterização monstruosa de tais personagens. A ausência de empatia, 
também predominante nestes textos, caracteriza o que Hannah Arendt define como a 
“banalidade do mal”. “Para que Auschwitz não se repita”, como queria Adorno, é necessária 

essa “inflexão em direção ao sujeito”. Com a leitura atenta d’O Reino, constata-se que o Mal 
impera em todos os âmbitos e de maneira injustificada e incômoda. É difícil diferenciar algozes 
e vítimas, bons e maus, em meio a um panorama de destruição, no qual Deus está ausente, assim 
como qualquer outra entidade que pudesse conduzir o Homem à sua salvação. Segundo Jean-
François Mattei, é, justamente, a “erradicação da transcendência” que conduzira o homem à 
desumanização. Na chamada “era da técnica”, proposta pelo autor e até mencionada no título do 

último romance da tetralogia, tem-se a predominância da lógica da máquina, que se sobrepõe ao 
próprio Homem. Este é um dos fatores que desencadeiam a desumanização n’O Reino de 
Tavares, assim como a irrupção de personagens monstruosos. Muitos personagens não 
apresentam simplesmente uma submissão à máquina, mas interiorizam seus atributos. Assim, 
notamos que até mesmo os sentimentos são, agora, “maquínicos”. Alia-se a essa discussão, 
também, uma outra, igualmente importante: o questionamento acerca dos avanços técnicos, que, 
desacompanhados de avanços éticos, conduziram o homem a uma espécie de abismo criado por 
ele mesmo, ao invés de conduzi-lo à felicidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Desumanização. Monstruosidade. O Reino. Gonçalo M. Tavares. 
Literatura Portuguesa Contemporânea. 
 
 
 É curioso explorar o tema “Crimes, pecados e monstruosidade”, pois este parece 

nos direcionar justamente para O Reino, de Gonçalo M. Tavares, objeto de nosso 

estudo. Ao pensar em “crimes”, remetemos à ambiência desses “livros pretos” em 

diversos momentos, especialmente aqueles em que tais narrativas ficcionais rememoram 

Auschwitz, símbolo máximo da violência injustificada. Quanto ao signo “pecados”, é 

difícil dizer, já que na ambiência d’O Reino Deus está ausente, o que para Jean-François 

Mattei constitui a causa da barbárie. Com relação à “monstruosidade”, vemo-la figurar 
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em diversas tonalidades na tetralogia de Gonçalo M. Tavares aqui aludida. Este último 

conceito nos suscitou diversos questionamentos e é sobre ele que pretendemos 

discorrer. 

 Mas, afinal, onde está a monstruosidade n’O Reino de Tavares? O tema que 

percorre os quatro livros é a presença do Mal, em suas mais diferentes formas e níveis: 

desde a criança que faz uma brincadeira sádica com a avó cega (Gustav Liegnitz, de 

Aprender a rezar na era da técnica) até os imponentes cientistas e arquitetos do Mal 

(Theodor Busbeck e Lenz Buchmann, de Jerusalém e Aprender a rezar na era da 

técnica, respectivamente). Mas seriam estes personagens, apenas por serem praticantes 

do Mal, figuras monstruosas? O Mal está relacionado ao Homem ou foge a essa 

ambiência, transitando para a seara do monstro? 

 Quando Hannah Arendt (2000) apresenta-nos o seu relato sobre o caso 

“Eichmann”, detalhando incansável e minuciosamente a personalidade e o 

comportamento deste líder nazista, revela-nos a sua surpresa, ao perceber que não se 

tratava de uma personalidade monstruosa ou demoníaca: Eichmann era um homem 

comum, mas de inteligência mediana, um tanto medíocre, mas que deixava evidente a 

sua incapacidade de pensar, ou melhor, de “pensar do ponto de vista de outra pessoa”, o 

que ela caracteriza como a banalidade do mal. Trata-se, portanto, de alguém comum e 

não de um monstro abominável, como poderiam supor alguns. 

 Adorno (1995) enfatiza, por outro lado, a necessidade de se mergulhar nas 

mentes dessas personalidades malignas, por acreditar que “a monstruosidade não calou 

fundo nas pessoas”. Defende o que ele chama de “inflexão em direção ao sujeito”, um 

estudo sobre a forma de pensar daqueles que possuem essa “personalidade autoritária”, 

promovendo a conscientização, “para que Auschwitz não se repita”. 

 Gonçalo M. Tavares, através da criação de seus personagens, nas obras 

ficcionais em pauta neste trabalho, parece colocar em prática, mesmo que 

ficcionalmente, a proposta de Adorno. Mergulha nas mentes perversas, desvendando-as 

ao leitor que, chocado, termina a leitura com profunda inquietação. Mas maligno e 

monstruoso não são necessariamente a mesma coisa. O que nos parece é que, para 

pensar o Mal, Gonçalo recorre, muitas vezes, ao artifício estético do monstruoso. Esta 

categoria emerge, nas quatro narrativas tavarianas, como recurso formal que nos 

direcionará à reflexão.   

 Este trabalho não versará sobre figuras monstruosas típicas, como, por exemplo, 

a criatura de Frankenstein ou ainda lobisomens e vampiros. Não se trata disso. N’O 
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Reino de Gonçalo M. Tavares, a monstruosidade é pensada dentro da própria ambiência 

humana (ou seria a humanidade que é pensada dentro da monstruosidade?). Nas quatro 

narrativas da tetralogia em questão, há personagens — frise-se bem, personagens 

humanos — que, no entanto, nos farão pensar, justamente, sobre os limites de nossa 

própria humanidade.  

Começo minha reflexão evocando Jeffrey Jerome Cohen que, em seu ensaio “A 

cultura dos monstros: sete teses” propõe o seguinte: 

 
Essa recusa a fazer parte da “ordem classificatória das coisas” vale 

para os monstros em geral: eles são híbridos que perturbam, híbridos 
cujos corpos externamente incoerentes resistem a tentativas para 
inclui-los em qualquer estruturação sistemática. E, assim, o monstro é 
perigoso, uma forma — suspensa entre formas — que ameaça 
explodir toda e qualquer distinção. (COHEN, 2000, p. 28) 
 
 

 Cohen destaca, neste excerto, o hibridismo perturbador que compõe as figuras 

monstruosas. Sua inserção em classificações sistemáticas é impossibilitada, uma vez 

que os monstros constituem seres no intervalo, no entrelugar. Assim, como assinala o 

autor: 

 
Uma categoria mista, o monstro resiste a qualquer classificação 
construída com base em uma hierarquia ou em uma oposição 
meramente binária, exigindo, em vez disso, um “sistema” que permita 

a polifonia, a reação mista (diferença na mesmidade, repulsão na 
atração) e a resistência à integração — que permita aquilo que Hogle 
(1988, p. 161) chamou de “um jogo mais profundo de diferenças, um 

polimorfismo não-binário na ‘base’ da natureza humana”. (COHEN, 
2000, p. 29)  
 
 

 O próprio Gonçalo M. Tavares, em algumas de suas entrevistas, revela a sua 

predileção pelo entrelugar e sua repulsa pelas classificações simplistas e oposições 

binárias. Em entrevista dada ao Jornal de Letras, o autor confessa que tem fascínio pelo 

“e” e verdadeira repulsa pelo “ou” (DUARTE; NUNES, 2013). 

É importante esclarecer que nossa proposta de estudo constitui, na verdade, uma 

leitura muito particular do monstro: n’O Reino Gonçalo M. Tavares, encontraremos 

personagens que podem se aproximar de figuras monstruosas, embora sejam humanos. 

A dificuldade em desenvolver a reflexão acerca dos mesmos parte daí: se não estamos 

diante de monstros, propriamente, também não estamos diante de humanos, ao menos 
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daquilo que a priori poderia ser compreendido como humano até o presente momento. 

A sensação é a de estarmos pisando num terreno do indefinível. 

 Focalizaremos nossa atenção em Klaus Klump, Joseph Walser, Hinnerk Obst e 

Lenz Buchmann, personagens de Um homem: Klaus Klump, A Máquina de Joseph 

Walser, Jerusalém e Aprender a rezar na era da técnica, respectivamente, tentando 

descortinar em que medida há neles aspectos monstruosos e, por sua vez, de que forma 

este tratamento tavariano do monstruoso nos faz repensar a condição humana. 

 Sobre o personagem Klaus Klump, que protagoniza o primeiro volume d’O 

Reino, é difícil apontar com mais clareza sua monstruosidade. O próprio título do 

romance nos direciona para uma possível descrição de sua humanidade. Afinal, o 

romance intitula-se Um homem: Klaus Klump. O que será revelado, no entanto, no 

decorrer da leitura deste texto ficcional, é a perda de sua humanidade. No início da 

narrativa, este personagem mostra-se um homem comum, leva uma vida equilibrada, 

tem uma namorada, Johana, com quem tem momentos de alegria. Mas “a guerra 

interrompe”, como nos assinala o narrador. 

 Ao se deparar com a violação sexual de Johana, Klaus Klump sofre uma 

primeira transformação: abandona sua rotina de editor de “livros perversos”, que tinham 

a intenção de perturbar os tanques em definitivo e parte para a guerra, ao lado da 

resistência. Esconde-se na floresta, mas acaba sendo preso, após a denúncia feita por 

Herthe (a mulher que “se entendia com os militares”). Na prisão, outra transformação 

opera-se neste personagem. É neste espaço que Klaus conhece Xalak, a violência e a 

perda da linguagem, o que nos lembra a reflexão de Benjamin, no emblemático ensaio 

“O narrador”: “Não se notou, ao final da guerra, que os combatentes voltavam mudos 

do campo de batalha; não mais ricos, e sim mais pobres em experiência comunicável?” 

(BENJAMIN, 2012, p. 214). 

 Klaus Klump era, agora, um homem que trazia os lábios pretos, “como se falasse 

outra língua”. Antes lábios “proeminentes”, “indecentes” como algumas raparigas 

diziam, agora proferiam “palavras pretas”, uma “inundação preta”, simbolizando sua 

desumanização, pois “os lábios escureceram no mesmo ritmo que o interior do corpo”. 

Torna-se um homem que “já não hesitava”: fere o pai nos olhos com um caco de vidro, 

foge com Xalak, permite que este estupre Catarina, mãe de Johana, mata Xalak, entra, 

enfim, em sua “noite individual:  
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Klaus sentia-se entrado na noite mais individual, na noite com o seu 
nome. Aquela não era uma noite geral: nem todos os homens vivos 
tinham a sua parte física instalada na matéria. A sensação de que os 
objectos e a terra perdem luz para dentro, como se cada coisa tivesse 
um ralo por onde caísse, não a água, mas a luz, que também escorre. 
Klaus trazia um punhal: levantou-o. Não era a noite que surgia sobre 
a lâmina, era a lâmina que havia perdido luz. Não temos alma, temos 
um ralo: e Klaus sorriu. (TAVARES, 2007, p.74) 

 

 Com relação Joseph Walser, protagonista do segundo volume da tetralogia, 

podemos dizer que sua monstruosidade advém, principalmente, de sua relação com a 

máquina. Esta simbolizará algo que vai muito além de um mero instrumento de 

trabalho. É com a “sua” máquina que o personagem se sente pleno, completo. Há um 

momento da narrativa que é emblemático: o narrador descreve, em determinado 

momento, a sintonia entre o som do motor da máquina em funcionamento e o batimento 

cardíaco de Joseph Walser: “Em diversos momentos o som do motor e o seu trepidar 

confundem-se com o bater cardíaco, pois ambos os “órgãos” estão em pleno 

funcionamento, em plena excitação, e encostados um ao outro misturam-se [...]” 

(TAVARES, 2010, p. 53). Mas a profundidade desta ligação só é sentida por Walser 

quando, em determinados momentos da rotina de trabalho, o motor cessa, pois o 

personagem sente como se o próprio coração tivesse parado de bater.  

A sua relação íntima, rotineira e inevitável com o maquínico transforma Walser 

em um ser que beira o monstruoso. Chega a perder um dedo devido a um acidente, o 

que traz um aspecto grotesco a mais para o personagem, que passa a se ver como um 

monstro: 

 

Olhou para os desenhos dos músculos da mão. Os dois movimentos 
essenciais dos dedos: a flexão e a extensão. Cada dedo tinha inserido 
um músculo flexor na zona da falangeta. Nunca mais poderia flectir 
ou estender o dedo indicador da mão direita. 
Músculos e ossos eram as duas substâncias essenciais que Walser 
perdera no acidente. Todas as outras substâncias eram como que de 
suporte destas, as responsáveis pelo movimento de flexão e extensão. 
Com o livro de anatomia aberto, Joseph Walser pousou de novo as 
mãos na mesa e abriu-as. Olhou para as figuras: dez dedos. Olhou para 
as suas mãos: nove dedos. 
Sentiu então um terror, como se estivesse a olhar para as mãos de um 
monstro. (TAVARES, 2010, p. 78) 

 

 O contato mais íntimo deste personagem era com a máquina e com objetos 

(lembremos da sua estranha coleção metálica e do jogo de dados). Sua relação com 
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outros seres humanos era precária e esvaziada de sentido. Sua simbiose com a máquina 

ocorre num nível tão profundo que até mesmo os seus sentimentos tornam-se 

“mecanizados”: a tristeza do personagem é descrita como “melancolia infiltrada nos 

sentimentos da eficácia”. 

 Esse aspecto monstruoso de Walser, na medida em que traz um hibridismo, uma 

indefinição — Walser não é máquina, mas também já se distancia do humano — revela 

a crítica de Gonçalo M. Tavares acerca dos descaminhos oriundos do progresso técnico, 

tema sobre o qual o autor também reflete em Atlas do Corpo e da Imaginação, obra 

multifacetada, de caráter ao mesmo tempo literário e teórico: 

 
Sentimos ainda, ou o corpo ainda sente porque ainda não evoluiu o 
bastante; o sentimento ‘é preguiçoso’ e o mundo é dominado “pela 

preguiça do sentimento. É como se os sentimentos humanos 
estivessem ainda no século XIX e a técnica já no século XXI. 
(TAVARES, 2013, p. 104). 

 

 Observem a provocação do autor: progredir está associado à perda dos 

sentimentos humanos. Se ainda sentimos é porque não evoluímos o suficiente. Estamos 

em uma espécie de desnivelamento em relação ao ritmo do progresso técnico. Progredir 

corresponderia, então, a abandonar nossa humanidade, como o próprio Walser 

demonstrava desejar? Ser homem-máquina, espécie de cyborg, de monstro? 

 Com relação a Hinnerk Obst, personagem de Jerusalém, fica mais claramente 

evidenciada a sua monstruosidade. Não apenas a sua trajetória de vida, mas, 

especialmente, a sua caracterização física e psicológica permitem-nos aproximá-lo de 

uma figuração monstruosa. 

Ex-combatente de guerra, este personagem viveu o terror de perto. Quando 

somos apresentados a Hinnerk, já o encontramos no período pós-guerra. Nada sabemos 

sobre o seu passado. Sabemos, apenas, o que ocorrera com ele após essa terrível 

experiência, que o afetou permanentemente. Hinnerk mostra-se como um indivíduo 

totalmente desumanizado, beirando o monstruoso. 

 Sua principal cicatriz não é visível: não se trata de uma marca cutânea. A ênfase 

é dada na forma como Hinnerk fora afetado interiormente pela experiência da guerra: 

passa a carregar um medo constante, sentimento que passa a fazer parte dele de maneira 

tão intensa, que é como se fosse parte de seu próprio corpo. 
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 Além do medo, um objeto acompanhava Hinnerk para onde quer que ele fosse, 

constituindo como que uma prótese do seu corpo, adquirida após a vivência da guerra. Esse 

objeto era a sua arma, pela qual o personagem nutria forte obsessão. 

 A relação entre Hinnerk e sua pistola é descrita levando em conta, centralmente, 

a questão olfativa. O personagem tinha o costume de, numa espécie de ritual macabro, 

cheirar a arma e perceber ali diferentes odores, que o fascinavam e, simultaneamente, 

causavam-lhe repulsa: tratava-se de uma mistura de cheiro humano com cheiro de 

metal.  

 A caracterização monstruosa de Hinnerk começa a se desvelar aqui: ao sentir o 

próprio cheiro na arma — em determinada parte da arma — o personagem sente-se 

fascinado: tal situação chega a se mostrar algo que lhe “abre o apetite”. Haverá, a partir 

daqui, uma sugestão de comparação sutil entre o “apetite” de matar — característica 

sombria que persegue o personagem — e o apetite pela comida, literalmente, mas de 

uma forma canibalesca. Hinnerk é transformado pela guerra em uma espécie de canibal.  

 
 

[...] porque os restos de cheiro humano, neste caso particular: do 
cheiro das mãos de Hinnerk, era um cheiro orgânico, comestível. Era, 
aliás, na enorme diferença de excitações provocadas entre o cheiro 
neutro e intimidatório do cano da arma e o cheiro convidativo—isso 
mesmo: convidativo—do punho da pistola, era nessa diferença que 
Hinnerk percebia algo que o assustava. Não era fácil descrever a 
sensação repelente que coincidia com a excitação provocada pelo 
cheiro das suas mãos num objecto como a arma, mas em Hinnerk 
havia claramente a percepção de que, com aquele conhecimento, 
tocava num horror escondido: a possibilidade de um ser humano 
comer outro; a possibilidade de tratar o corpo do outro como um 
alimento concreto: aquilo que permite sobreviver. (TAVARES, 2006, 
p.87-88) 

 
 

Fica cada vez mais notável que a guerra o transformara, definitivamente. A questão, 

antes sugerida, do desejo canibalesco de Hinnerk, fica, mais à frente na narrativa, claramente 

exposta: “Para as sensações que conseguia perceber, algo, para ele, ganhara força desde há 

alguns anos: Hinnerk seria capaz de comer carne humana” (TAVARES, 2006, p. 39). O 

momento em que constata tal desejo é, para o personagem, motivo de sentir horror de si mesmo: 

ao contemplar-se neste sombrio espelho, Hinnerk apavora-se.  

É uma criança que Hinnerk escolhe como vítima, na medida em que, de certa forma, 

sentia-se vítima dos olhares e comentários das crianças residentes nas redondezas. Desta forma, 

as crianças tornam-se, na mente confusa de Hinnerk, alvos. Possíveis inimigos, os pequenos 
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jovens que se divertiam sem medo, na escola que ficava em frente à sua casa, eram os alvos para 

onde o personagem apontava, com a sua pistola, por vezes até mesmo, descarregada.  

Hinnerk é transformado por sua comunidade numa espécie de “mito de monstro 

escolar que por vezes interferia até mesmo nas ameaças infantis”. A ameaça de “chamar 

o homem” tornara-se algo rotineiro. Até mesmo alguns professores “menos sensatos” 

por vezes se utilizavam deste método: ameaçavam “chamar o homem”, “se uma ou 

outra criança não moderasse o seu comportamento”. 

Último foco de nossas reflexões no presente trabalho, Lenz Buchmann 

apresenta-se como um dos personagens mais impactantes d’O Reino. Ele é, assim como 

Walser, um ser que interioriza valores maquínicos e que se funde com o “metal”. 

Médico cirurgião, este personagem confunde-se com o bisturi, como se homem e 

instrumento fossem um único ser: 

 

Na sua mão direita o bisturi brilha; há um mais na combinação do 
instrumento médico com a mão de Lenz que provoca nos assistentes 
de qualquer operação um direcionar do olhar em exclusivo para aquela 
mão direita. [...] O pulso de Lenz parecia suportado por um pedaço de 
metal e não por um braço (TAVARES, 2008, p. 30).  

 

 A frieza que caracteriza o personagem é algo marcante neste romance. Há uma 

recusa dos sentimentos, em prol da eficácia. Lenz Buchmann é uma espécie de máquina 

que conserta organismos. Os sentimentos representariam a avaria desta máquina. Como 

médico, o protagonista de Aprender a rezar na era da técnica irritava-se quando, por 

ser eficiente, era julgado como um homem bondoso: 

 

Mas a cada dia que passava, os elogios e a admiração técnica que os 
doentes, os colegas médicos e o pessoal do hospital lhe dirigiam 
tornavam-se insuportáveis. Não o irritava ser considerado competente 
mas sim que essa competência fosse confundida com uma certa 
bondade, sentimento que desprezava em absoluto. (TAVARES, 2008, 
p. 36) 
 
 

 A complexidade deste instigante personagem tavariano revela-se, pouco a 

pouco, entretanto, na narrativa. Apesar de ter aspectos que o aproximariam de um ser 

maquínico, de um monstro cyborg, Lenz Buchmann possuía um lado humano. Chora, 

em determinado momento, ao lembrar-se do pai, que falecera; era dominado por seus 

impulsos sexuais e taras sádicas, momentos em que se sentia perdendo o controle por 

que tanto prezava; desenvolve uma relação de proximidade com Julia Liegnitz, por 
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quem nutria certa afeição e para quem decide ensinar “a doutrina da sua relação com o 

mundo”; sente um ódio claramente definido por seu irmão Albert Buchmann. Aliás, o 

ódio — que, apesar de ser um sentimento destrutivo é um sentimento e, portanto, 

inerentemente humano — é um dos poucos sentimentos que ainda prevalecem no 

mundo em que impera a técnica e a lógica da máquina, segundo o próprio Gonçalo M. 

Tavares, que assim reflete em Atlas do Corpo e da Imaginação: 

             
Estamos perante uma dureza, uma frieza sentimental, esta necessidade 
de distância — o corpo que não quer a proximidade de outro corpo, 
mas sim a dureza do metal, da máquina. [...] Espanta, pois, que no 
meio desta transformação do mundo mole em mundo duro se 
mantenham emoções—se mantenha o ódio (TAVARES, 2013, p. 
103).  
 

 
 Através do breve vislumbre deste sombrio mosaico de personagens propusemos 

uma reflexão acerca da presença do monstruoso n’O Reino de Gonçalo M. Tavares. 

Procuramos investigar de que forma esta categoria é explorada na construção dos quatro 

personagens selecionados e que tipo de questionamento é trazido acerca dos limites da 

humanidade. 

 Consideramos o monstruoso como uma categoria que emerge no terreno do 

indefinível, do híbrido, quebrando determinados paradigmas e repudiando oposições 

simplistas e binarismos, como as considerações teóricas de Jeffrey Jerome Cohen nos 

assinalaram. Em Gonçalo M. Tavares há personagens que, da forma como são 

construídos, fazem-nos refletir acerca da condição humana e dos descaminhos trazidos 

pelo progresso técnico. 

 Assim, o aspecto monstruoso, mais visível em Hinnerk, Walser e Lenz e mais 

sutil em Klaus Klump, constrói-se através da desumanização, da fusão do homem com a 

máquina, da descrição por vezes paroxística de determinados pormenores dos 

personagens como a frieza extrema do protagonista de Aprender a rezar na era da 

técnica. 

 Fica em evidência o compromisso ético da literatura que, se não objetiva 

apresentar-se redentora e promotora de novas utopias, ao menos traz inquietação, 

questionamentos, interrogações acerca não apenas do mundo mas, principalmente, 

acerca de nós mesmos e de nossa humanidade.  
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DO BARRO FEZ-SE O HOMEM E DA DECADÊNCIA DA PROVÍNCIA 
ASCENDEU-SE O SUBLIME: UMA LEITURA DE O DESCONHECIDO, OBRA 

DE LÚCIO CARDOSO 
 

Rogério Lobo Sáber (UFMG) 
Julio Jeha (UFMG)  

 
RESUMO: A obra O desconhecido, do escritor mineiro Lúcio Cardoso (1912-1968), pode ser 
tomada como ponto de partida para o estabelecimento de uma discussão acerca da manifestação 
do sublime nas obras literárias influenciadas pela estética gótica. Buscou-se investigar quais são 
os principais recursos do texto cardosiano que viabilizam a instauração do sublime, a partir da 
hipótese inicial de que tal convite à elevação do espírito vincula-se sobretudo às escolhas cênicas 
e às relações que o cenário estabelece com os personagens, de modo a respeitar a atmosfera de 
suspense e opressão com que se caracterizam os romances góticos. Perseguir os desdobramentos 
da influência que o cenário cardosiano exerce sobre os personagens da obra motiva-nos a levantar 
interrogações também a respeito do crime cometido pelo protagonista – transgressão que parece 
se relacionar, respeitada a circunscrição da obra em estudo, senão à culminância do sublime, ao 
menos a uma escolha capaz de intensificar o atordoamento do espírito que nos exige o sublime 
burkiano. 
 
Palavras-chave: Sublime. Literatura Gótica. Crime. Lúcio Cardoso. 
 

 

O desconhecido, obra do escritor mineiro Lúcio Cardoso publicada em 1940, pode 

ser tomada como ponto de partida para o estabelecimento de uma discussão acerca do 

sublime literário porque arranja prioritariamente os elementos cênicos de maneira a 

fomentar a elevação do espírito do leitor, a qual, de acordo com Burke, demanda o 

atordoamento dos sentidos. 

A leitura de O desconhecido convida-nos a acompanhar um recorte da trajetória 

de um personagem anônimo, errante, que segue em direção a um território provinciano 

em busca de oportunidade de trabalho. Sempre fora uma criança doentia, um ser humano 

introspectivo, solitário, espécie de peregrino desprovido de quaisquer raízes capazes de o 

prender a um ou a outro território – em suma: um expatriado de existência fantasmática, 
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espectral. Encarna uma figura masculina fragilizada, desde criança “magr[a]” e “pálid[a]” 

(CARDOSO, 1969, p. 127), apresentada como sendo uma criatura estigmatizada, um ser 

humano rebaixado, de “natureza solitária” (CARDOSO, 1969, p. 140). É-nos dado 

entender que essa marginalização do personagem consolida-se devido à sua 

homossexualidade, que assinala seu espírito e faz-lhe sentir o peso, mesmo que na esfera 

do virtual, da execração social. Sua orientação sexual é mantida velada até o fim da obra, 

escolha que tanto reforça o decoro social obrigatório exigido de Lúcio Cardoso e de seus 

contemporâneos quanto nos sugere a inserção de O desconhecido no acervo da literatura 

gótica, que gravita, frequentemente, em torno de segredos domésticos. 

No início da obra, o protagonista dirige-se a uma comunidade provinciana, a fim 

de trabalhar na decadente fazenda Cata-Ventos. Sua história pode se resumir à de um 

estrangeiro que se aloca em um contexto que se caracteriza pelo tradicionalismo, pela 

inflexibilidade ideológica e pela estreita visão de mundo. Apesar de ser aguardado pela 

proprietária da fazenda, os moradores da fazenda o recebem com um estranhamento, que 

varia desde uma postura curiosa acerca de sua origem e de seus hábitos até a declarada 

hostilidade que o cocheiro Miguel lhe reserva. 

A fazenda é um espaço de decadência sobre o qual paira o signo da morte. Crimes 

sem resolução aí acontecem: Aurélia alerta o desconhecido de que seu último funcionário, 

que “tinha o vício de beber”, em certa noite chuvosa, “tombou numa vala e morreu” 

(CARDOSO, 1969, p. 118). Embora não nos seja esclarecido o motivo de sua morte, tudo 

indica que fora Miguel – o sádico amante de Aurélia – o responsável pela morte de José 

Roberto, nome que é imposto, por Aurélia, ao personagem até então anônimo. A ideia do 

anonimato possui aqui dupla função: contribui com a representação de um personagem 

misterioso, ameaçador – a grande ameaça de José Roberto é assaltar os desejos reprimidos 

que sustentam a existência dos moradores da fazenda Cata-Ventos – e com o apagamento 

simbólico de um personagem que é homossexual e que, portanto, tem de suportar a 

nulidade social. 

Esse é o enredo parcial da obra O desconhecido, a qual ambienta os personagens 

em uma paisagem rural pitoresca e misteriosa, que fomenta descrições que nos apontam, 

sobretudo, a fúria e a hostilidade da própria natureza, que, ao se relacionar à estética do 

gótico, alcança condição personificada no livro. 

Entender o ímpeto que subjaz às alterações cênicas descritas é a primeira 

possibilidade de se ler o texto a partir das teorias do sublime. Como define Edmund Burke 

(1993), o sublime, na natureza, dá origem ao assombro, que se trata do arrebatamento 
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elevado a altíssima potência. A alma fica temporariamente sustada por um sentimento de 

terror, que culmina em uma paralisação momentânea: a razão nos é subtraída. Na 

subjacência da paralisação, encontra-se, de acordo com Burke, o medo, paixão capaz de 

narcotizar o autocontrole racional do sujeito. Qualquer animal, pessoa ou evento, que 

corresponda a uma força incontrolável ou que personifique uma força da natureza, tende 

a ser explorado como elemento do sublime. 

Tendo em vista esse horizonte teórico de Burke, pode-se afirmar que Lúcio 

Cardoso se dedica à exploração do sublime desde as primeiras descrições da fazenda 

Cata-Ventos, construção que é respaldada cenicamente por forças naturais hostis: 

 
Mas agora a fazenda não era senão uma sombra do passado; nos 
canteiros que já tinham sido caprichosos, o mato progredia 
furiosamente, os espinheiros se levantavam agressivos, a vegetação 
lutava impiedosamente por espaço. (CARDOSO, 1969, p. 120) 

 

Segue-se, a uma época áurea (em que as forças naturais eram controladas pela 

intervenção humana), uma outra de decadência, em que a natureza atua colericamente, 

assinalando a impotência do ser humano e também sua presunção, que agora pouco pode 

fazer para domesticar forças despertas. Cabe ao ser humano aceitar sua condição humilde 

e experimentar, a partir do assombro que a natureza lhe impinge, o sentimento do sublime. 

As forças que se vinculam a eventos de violência e que, de acordo com Burke, 

promovem o sentimento do sublime, não se restringem, no escopo cardosiano, a forças 

naturais. A violência da paisagem alia-se à violência do próprio existir quando 

personagens como José Roberto experimentam o arroubo de revoltas internas, frutos da 

tomada de consciência de que se leva uma vida inautêntica. O personagem não está à 

mercê unicamente das forças naturais, mas também de violentas forças psíquicas que o 

obrigam a comportar-se à maneira dos atormentados personagens de Edgar Allan Poe de 

“O coração denunciador”, “A queda da casa de Usher” e “Berenice”. 

José Roberto inicia os trabalhos na quinta de Aurélia e torna-se amigo de Elisa, a 

criada, e de Paulo, jovem trabalhador braçal, símbolo da juventude e inocência. No 

entanto, José Roberto passa a nutrir uma atração velada por Paulo. Miguel, que até então 

fora amante de Aurélia, sente-se, por sua vez, ameaçado pela presença de José Roberto e 

permanece insistentemente em seu encalço. A cena seguinte mostra-nos essa perseguição 

constante e ainda nos serve de ponto de partida para se pensar o sublime na obra 

cardosiana a partir da alternância entre a claridade e a obscuridade. 
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Vale explicar, antes de tudo, que, na teoria burkiana, a obscuridade – elemento de 

ambientação a que Lúcio frequentemente recorre – causa o terror necessário ao 

atordoamento sensorial porque dificulta o sentido da visão a apreender um determinado 

objeto em sua totalidade. O recurso à obscuridade como escolha estética para o 

estabelecimento e a manutenção de uma atmosfera circundada pelo terror que nos conduz 

à experiência do sublime é experimentado, na obra cardosiana, a partir de caracterizações 

cênicas cujos germes remontam à geografia opressora das gravuras de Piranesi e a obras 

que exploram a técnica do chiaroscuro. Burke, a propósito, argumenta que, se o 

estabelecimento do sublime encontra respaldo no manejo da obscuridade, esse mesmo 

sentimento tanto é mais acentuado quanto mais se alternam a obscuridade e a claridade: 

 
Ao longe, entretanto, José Roberto julgou distinguir o brilho fixo de 
uma lanterna. Era uma débil chama avermelhada, que ia aumentando à 
medida que ele se aproximava. O homem estacou, sobressaltado, sem 
poder reprimir o arrepio que lhe percorreu o corpo, ao descobrir aquela 
luz imóvel no meio do caminho. O receio lhe paralisara as pernas; 
durante algum tempo permaneceu assim, os olhos fixos na luz, o rosto 
fustigado pelo vento que a cada instante aumentava de fúria. 
Possivelmente a chama vermelha acabaria desaparecendo ao longe. 
Esperou um, dois minutos, até que se convenceu de que a luz 
permanecia imobilizada no mesmo ponto, como à espera de alguém. 
(CARDOSO, 1969, p. 184) 

 

A cena descrita passa-se à noite e a sutil alternância entre o claro e o escuro 

concentra-se na debilidade da chama bruxuleante da lanterna empunhada por uma figura 

de contornos misteriosos, que, tudo indica, parece tratar-se de Miguel, que está à espreita. 

O protagonista José Roberto experimenta, no mundo ficcional, o mesmo assombro que o 

sublime é capaz de infundir no leitor por meio das escolhas cênicas da obra. Um eventual 

retorno à escuridão total acentuaria, no escopo da cena recortada, a atmosfera de suspense. 

A passagem da luz para trevas, isto é, a alternância entre o claro e o escuro, seria 

naturalmente crível a partir da ação fustigante do vento, força natural que logicamente 

conseguiria apagar a chama da lanterna. 

As aproximações possíveis entre a estética literária gótica e a obra de Cardoso não 

se limitam unicamente à vitalidade cênica. Aurélia é uma mulher já idosa e não suporta a 

decadência física que a idade lhe trouxe nem a decadência moral resultante de uma vida 

de solidão, soberba e arrogância. Não suporta, portanto, Nina, filha de Elisa, que é uma 

bela jovem que, sem esforço algum, desperta o desejo dos homens. Expulsa da fazenda, 

Nina abriga-se no Refúgio, espaço em que se mantém com o auxílio do padre local, mas, 
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não satisfeita, Aurélia suborna Elisa para que leve a filha para bem longe dali. O vilão 

masculino que, nas obras góticas canônicas, persegue uma donzela converte-se, em O 

desconhecido, na decrépita figura de Aurélia. 

A complicação do enredo começa aqui: Elisa decide-se a ir embora da fazenda e 

a levar a filha consigo. Paulo, o jovem trabalhador, é par romântico de Nina e, portanto, 

pede ajuda a José Roberto para que possa fugir com sua amada. José Roberto vê-se diante 

da perda de quem agora é objeto também de seu desejo erótico. Vai ao quarto de Aurélia, 

não para satisfazê-la amorosamente, mas para tentar intervir contra a fuga de Elisa e de 

Nina. Conversam e, por não se envolver com Aurélia, esta extrai-lhe o segredo: José 

Roberto quer impedir a fuga de Elisa para que Paulo também decline de seu projeto de 

fuga. Quando a opressão atinge seu grau máximo e quando a figura de José Roberto 

aponta outras possibilidades existenciais, o desejo de escapar desse cenário opressor 

impera. 

O plano não funciona e José Roberto vê-se impotente diante da decisão de Paulo, 

que acompanhará sua amada. Em um ato de dissimulação, José Roberto finge querer 

auxiliar o amigo, que lhe solicitara dinheiro para sua empreitada. Ambos se dirigem ao 

moinho da fazenda, onde José Roberto teria dinheiro escondido. A cena atinge seu clímax 

quando, em um assomo digno de Caim, José Roberto espanca Paulo e lança seu corpo 

para debaixo da mó do moinho. Lida pela clave da literatura gótica, a enxada – que inicia 

o crime – e a mó – que finaliza o crime – são o maquinário que executa o que a 

racionalidade diabólica do criminoso tramou: 

 
O rumor do moinho reapareceu, vibrou com um ímpeto estranho, 
sobrenatural. O corpo caíra pouco adiante. […] O rosto de Paulo estava 

irreconhecível, não era mais do que uma pasta sangrenta, uma forma 
negra, sem nenhuma identidade com o seu companheiro. […] verificou 

que as tábuas da parede estavam cobertas de sangue. Voltou, segurou o 
morto pela camisa, arrastou-o até à abertura onde a mó girava. Das 
profundezas vinha o bafo gelado da água que escorria, impulsionando 
a pedra que rodava lentamente. […] deu um último empurrão, escutou 

o corpo tombar lá embaixo, com um baque surdo. Instantaneamente, a 
mó se imobilizou. Agora, um silêncio terrível, inesperado, tinha descido 
sobre o moinho. (CARDOSO, 1969, p. 235-236) 

 

A descrição gradual do crime cometido e do esfacelamento do corpo da vítima 

representa o auge daquele atordoamento sensorial que, para Burke, está na base da 

promoção do sentimento do sublime. Ao acompanharmos a pitoresca narração 

cardosiana, somos igualmente convidados a fruir da perturbação sinestésica: de forma 
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integrada, os sentidos da [1] visão – “então as trevas se converteram em vermelho, um 

vermelho ardente, oleoso” (p. 235) –, [2] audição – “mas, de repente, daquela massa 

desabada aos seus pés, brotou uma espécie de gemido rouco, de soluço ou de grito 

inarticulado” (p. 235) –, [3] tato – “tomou a enxada, levantou-a no ar, vibrou no amigo 

dois golpes furiosos” (p. 235) –, [4] olfato – “cheiro da serragem” (p. 233) são 

provocados, fazendo ressoar, no leitor, cordas profundas e inconscientes. 

É dada ao leitor uma experiência sinestésica que, ao mesmo tempo em que retesa 

seu espírito – afinal, tornamo-nos cúmplices da execução de um crime e, mais do que 

cúmplices, voyeurs de uma cena grotesca –, o imerge no oceano da fruição do sublime. 

Abrem-se caminhos, a partir da leitura crítica proposta, para que sejam 

aprofundadas as relações entre a literatura gótica e o sublime. Talvez possamos concluir, 

a partir de uma pesquisa mais abrangente, que a literatura gótica penaliza, via terror, o 

corpo do leitor e opera a partir de um território de virtualidade, em que a intervenção do 

intelecto é fundamental para converter a linearidade linguística em imagens esteticamente 

apreciáveis. O espírito sente-se empedernido em primeira instância, atuando, 

sequencialmente, sobre o corpo, que também tende a se perceber retesado. Essa imantação 

é possível porque entre o corpo e o espírito, argumenta Burke, existe uma íntima relação 

que determina mútua influência. 

No que se refere ao espectro cromático, dá-se preferência às cores denominadas 

tristes ou foscas como geradoras do sentimento do sublime. Correspondem a tonalidades 

que margeiam o preto, o marrom, o vermelho escuro ou outras que mantenham essa 

mesma disposição. Abundam, nessa obra cardosiana expressionista, matizes rubros e 

alaranjados cujo desvelamento, ao leitor, respeita igualmente a construção de um 

enquadre pictórico cuja descrição se alterna, ora se concentrando em sua obscuridade, ora 

em sua luminância: 

 
Se a penumbra não fosse tão forte, ela teria visto um sorriso deslizar 
nos lábios de José Roberto. Nesse momento, uma súbita rajada penetrou 
pela janela e o fogo amortecido se reavivou, lançando sobre os móveis 
toscos da cozinha o alegre reflexo das suas chamas. (CARDOSO, 1969, 
p. 183) 

 

Dos cuidados com os elementos gráficos da obra, passamos aos constituintes 

sonoros. Os sons intermitentes – que se caracterizam por certa debilidade e vagueza e que 

se mostram mais agourentos do que o silêncio – fazem acentuar a atmosfera de incerteza 

que é indispensável, de acordo com Burke, ao sentimento do sublime. Além do mais, a 
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condição indecifrável de determinados estímulos sonoros – sua fonte geradora ou seu 

local de origem – obriga-nos a experimentar o sentimento de pavor. É o que alcança Lúcio 

Cardoso quando insere, no texto, cães que se manifestam de modo quase inaudível: 

“Continuou a caminhar, rodeando, encostado junto às moitas, a fim de se proteger. Os 

uivos dos cachorros iam-se perdendo ao longe” (CARDOSO, 1969, p. 198). A inserção 

de ruídos cuja motivação e paradeiro não se conhecem bem intensifica a atmosfera de 

mistério da obra e enlaça o interlocutor, que, curioso, redobra sua atenção e curiosidade 

em relação à trama que está sendo narrada. 

A respeito do arremate dessa mesma trama, importa retomar que José Roberto 

foge da fazenda, antes da descoberta de seu crime, e, atormentado, busca o padre para se 

confessar. Sai da cidade, volta a uma hospedaria e é vítima de um provável ataque 

cardíaco. É encontrado morto pela proprietária do estabelecimento que não possui indício 

algum para sua identificação, a não ser uma repulsiva cicatriz em seu rosto, estigma 

causado pelo açoite de Miguel quando apreendida a homossexualidade desse Ulisses 

cardosiano. 

A leitura das breves amostras recolhidas da obra de Lúcio Cardoso à luz da teoria 

do sublime burkiano viabiliza estas considerações finais: 

a) O sentimento do sublime, no texto de Lúcio Cardoso, instala-se prioritariamente 

por meio da construção cênica. O cenário natural, responsável pelo perímetro do 

aprisionamento, estabelece a atmosfera de suspense e terror da obra. As escolhas cênicas 

priorizam elementos que visam ao atordoamento dos sentidos e que, consequentemente, 

contribuem com o sentimento do sublime, conforme nos propõe Burke. A realidade 

externa e o mundo interior do personagem relacionam-se de modo especular: o estado de 

um influencia e representa o estado do outro. 

b) A cena do crime, na obra em estudo, corresponde não somente ao evento 

culminante do enredo, mas também à cena que mais condensa e dispõe elementos e 

caracterizações que nos conduzem ao sublime. 

Acreditamos ser este estudo um ponto de partida para que seja dada continuidade 

à investigação de outras cenas de crime, na literatura gótica, pela via do sublime. Tal 

espécie de leitura possibilita-nos refletir sobre a natureza humana, seus matizes e a forma 

como são esteticamente representados pelo texto literário. A representação de 

personagens e de cenas de crime é uma fonte para entender as múltiplas faces e ações dos 

homens, que digladiam continuamente em meio a ideologias que há muito se oxidaram e 

a opressores estigmas socioculturais. 
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DE CRIMES E PECADOS: CONSIDERAÇÕES SOBRE O FEMININO EM 
MEIA CULPA, MEIA PRÓPRIA CULPA 

 
Tatiana Alves Soares Caldas (CEFET/RJ) 

 
RESUMO:  
O conto Meia culpa, meia própria culpa, integrante da obra O fio das missangas, narra a trajetória de uma 
mulher, à espera de julgamento, presa por ter supostamente assassinado o marido. Em uma espécie de 
monólogo, em que as referências ao interlocutor são apenas depreendidas do discurso da narradora-
protagonista, o texto em tom confessional atua como um testemunho da condição feminina, marginal e 
discriminada, denunciando as situações de humilhação física e psicológica a que são submetidas as 
mulheres em sociedades patriarcais. Ao pedir-lhe que conte a sua história, o interlocutor – que em 
determinado momento é referido como sendo um escritor – acaba por dar voz àquela que desde sempre 
fora calada pela sociedade. 
A narrativa constitui-se do relato da protagonista acerca de um crime que ela teria cometido, e pelo qual 
está presa, aguardando julgamento. Em uma estrutura que lembra muito a de Grande Sertão: Veredas, de 
Guimarães Rosa, tem-se um interlocutor cuja voz não é ouvida, a quem a suposta homicida conta a sua 
história.  
A história é narrada em 1ª pessoa, evidenciando os sentimentos da protagonista, que se apresenta como 
alguém destituída de qualquer direito, sendo dotada, inclusive, de um nome que lhe acentua a ideia de 
inferioridade. O início da narrativa já demonstra a sensação de incompletude que acomete a personagem, 
marcada por sinais de uma existência esfacelada. 
Partindo do pressuposto de que o discurso da protagonista se constitui numa denúncia do silenciamento e 
da dominação em relação à figura feminina, o presente estudo analisa a representação da mulher no 
referido conto como signo de opressão da alteridade, a partir dos conceitos de crime, confissão, 
identidade e sonho que perpassam a obra. 
Palavras-chave: Crime. Alteridade. Feminino.  

 
 

O conto Meia culpa, meia própria culpa, integrante da obra O fio das 

missangas, do escritor moçambicano Mia Couto, narra a trajetória de uma mulher, à 

espera de julgamento, presa por ter supostamente assassinado o marido. Em uma 

espécie de monólogo, em que as referências ao interlocutor são apenas depreendidas do 

discurso da narradora-protagonista, o texto em tom confessional atua como um 

testemunho da condição feminina, marginal e discriminada, denunciando as situações de 

humilhação física e psicológica a que são submetidas as mulheres em sociedades 

patriarcais. Ao pedir-lhe que conte a sua história, o interlocutor – que em determinado 

momento é referido como sendo um escritor – acaba por dar voz àquela que desde 

sempre fora calada pela sociedade. 
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Partindo do pressuposto de que o discurso da protagonista se constitui numa 

denúncia do silenciamento e da dominação em relação à figura feminina, o presente 

estudo analisa a representação da mulher no referido conto como signo de opressão da 

alteridade, a partir dos conceitos de crime, confissão, identidade e sonho que perpassam 

a obra. 

A narrativa constitui-se do relato da protagonista acerca de um crime que ela 

supostamente teria cometido, e pelo qual está presa, aguardando julgamento. Em uma 

estrutura que lembra muito a de Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, tem-se 

um interlocutor cuja voz não é ouvida, a quem a suposta homicida conta a sua história.  

O título revela-se altamente sugestivo, pois adota uma expressão de origem 

latina que poderia ser traduzida como “minha falha” ou “meu próprio erro”. A 

expressão pode ainda aparecer na variante “minha máxima culpa”, agravando a falta ali 

admitida, sendo traduzida por “minha maior / mais grave falha”. Presente na liturgia 

católica, a referida expressão preside o momento em que o fiel assume as faltas 

cometidas, confessando-as, no ato de contrição: 

 
Eu, pecador, me confesso a Deus todo-poderoso, (...) porque pequei 
muitas vezes, por pensamentos, palavras e obras, (bate-se por três 
vezes no peito) por minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. 
Portanto, rogo (...) a todos os Santos e a vós, Padre, que rogueis a 
Deus Nosso Senhor por mim.  
(Extraída do site http://www.catolico.org.br, acessado em 20/10/2011) 
 

Popularmente, o sintagma mea culpa também é utilizado quando alguém 

reconhece um erro e assume-o publicamente. Dessa forma, verifica-se que a referida 

expressão está ligada ao conceito de confissão. Curiosamente, as duas situações 

passíveis de confissão são crimes ou pecados e, no conto em questão, ambas dialogam 

com a trajetória da protagonista. 

Em Meia culpa, meia própria culpa, o recurso à expressão citada serve 

simultaneamente a dois propósitos: revela o caráter repressor e punitivo que cerca a 

protagonista – tanto do ponto de vista social quanto religioso, na adoção do Mea culpa 

cristão –, e, ao ser adaptado para meia culpa, antecipa a imagem fragmentada da 

personagem central, denominada Maria Metade, que será reiterada ao longo da 

narrativa.  

A história é narrada em 1ª pessoa, evidenciando os sentimentos da protagonista, 

que se apresenta como alguém destituída de qualquer direito, sendo dotada, inclusive, 

de um nome que lhe acentua a ideia de inferioridade. O início da narrativa já demonstra 
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a sensação de incompletude que acomete a personagem, marcada por sinais de uma 

existência esfacelada: 

Nunca quis. Nem muito, nem parte. Nunca fui eu, nem dona, nem 
senhora. Sempre fiquei entre o meio e a metade. Nunca passei de 
meios caminhos, meios desejos, meia saudade. Daí o meu nome: 
Maria Metade.  
(COUTO, 2009, p.39) 

 
O verbo querer, transitivo direto, é aqui utilizado por ela sem o respectivo objeto 

que o complementaria, traduzindo, no âmbito sintático, a incompletude que caracteriza a 

personagem, alguém tão alijada do querer que nem possui objetos de desejo. 

A identidade, a singularidade, a individuação, que, em termos psicanalíticos, lhe 

conferiria uma existência plena, fazendo dela una, lhe é negada até no nome, 

circunstância peculiar que lhe atribui uma existência cindida, incompleta, pela metade. 

Maria Metade concentra, em seu nome, dois atributos que sintetizam a sua condição: 

seu primeiro nome remonta a Maria, símbolo feminino católico de renúncia e 

abnegação, seguido do epíteto metade, diluindo uma possível identidade e 

potencializando a submissão já sugerida pelo seu nome anterior. 

A passividade fica ainda patente em circunstâncias de sua vida, como, por 

exemplo, na perspectiva de se tornar alguém a partir do desejo do outro. A passividade 

seria aqui literal, pois o texto, na voz passiva, relega-a a condição de paciente, nunca de 

agente, do desejo: “Fosse eu invocada por voz de macho. Fosse eu retirada da ausência 

por desejo de alguém.” (Ibidem, p.39). Além disso, as formas verbais no Imperfeito do 

Subjuntivo reiteram o aspecto hipotético de suas especulações, acentuando a 

impossibilidade de que tal situação pudesse, de fato, se concretizar. 

E, como que a lhe selar o destino de incompletude, surge o marido, alguém 

igualmente destituído de identidade. Seu nome não é jamais mencionado, apenas o 

apelido que lhe deram. Conhecido como Seis, ele é assim nomeado em função de 

situações presentes em sua vida: 

 

Me tivesse calhado, ao menos, um homem completo, pessoa acabada. 
Mas não, me coube a metade de um homem. (...) Para ambos sermos 
casal, necessitaríamos, enfim, de sermos quatro. (...) Desde nascença 
ele nunca ascendeu a pessoa. Em vez de nome lhe puseram um 
número. O algarismo dizia toda a sua vida: despegava às seis, 
retornava às seis. Seis irmãos, todos falecidos. Seis empregos, todos 
perdidos. E acrescento um segredo: seis amantes, todas actuais.  
(Ibidem, p.39) 
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A circunstância de o marido ser conhecido apenas como um número, marca de 

uma sociedade que reifica e rotula seus membros, é agravada pelo fato de tal número se 

referir a aspectos negativos e fracassados de sua vida: a rotineira entrada / saída do 

trabalho, os vários irmãos mortos, os empregos perdidos, e até as amantes, 

contabilizadas em segredo pela esposa, aquela que deveria ser por ele respeitada. 

Em seu relato, Maria revela ainda ter engravidado uma vez. E mesmo aquilo que 

lhe poderia talvez dar algum sentido à existência acaba por falhar, uma vez que ela sofre 

um aborto espontâneo, perdendo, mais uma vez, a perspectiva de se sentir plena: 

 

Engravidei, certa vez. Mas foi semiprenhez. Desconcebi, em meio 
tempo, meio sonho, meia esperança. (...) Depois do aborto, reduzida a 
ninguém, meu sofrer foi ainda maior. Sendo metade, sofria pelo dobro.  
(Ibidem, p.40. Grifos nossos) 

 
Note-se que os termos por ela utilizados para narrar a sua experiência são 

indicativos de sua identidade esfacelada: tudo em sua existência é reduzido à metade, 

gerando expectativas e sonhos que se dividem e se pulverizam, intensificando nela a 

sensação de inferioridade diante do mundo. 

A narrativa estrutura-se a partir do depoimento / entrevista que ela teria dado a 

alguém. O texto conta com apenas três personagens, a saber: Maria Metade, Seis e o 

interlocutor a quem ela relata a própria história. O fato de Seis já estar morto no 

momento da enunciação e de o interlocutor a quem Maria se dirige não emitir uma só 

palavra cria uma estrutura peculiar em que a única voz que se ouve é a da protagonista. 

Seis é o homem de quem ela fala e o outro é homem a quem ela fala. Ela, desde sempre 

silenciada, irrompe, no momento em que se torna suspeita de assassinato, como sujeito 

da própria enunciação. 

A figura do interlocutor a quem Maria relata a sua história não aparece bem 

definida. Sabe-se que se trata de alguém a quem ela pede que modifique as informações 

ao escrever. Seria ele realmente um escritor interessado na história, ou tão-somente o 

escrivão encarregado de transcrever o depoimento e que ela, em fantasia, toma por 

ficcionista? O fato é que o referido homem – que somente aparece em eco, uma vez que 

sua presença só é percebida a partir do discurso da narradora-protagonista – surge como 

aquele capaz de dar-lhe voz. Curiosamente, à medida que a história de Maria vai 

tomando forma, tomamos consciência da sua triste condição – a de alguém que deseja 

ser conhecida como homicida por ver na situação a única oportunidade de se fazer 

ouvir: 
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Pede-me o senhor que relate o sucedido. Quer saber o motivo de estar 
nesta cadeia, desejando ser condenada para o resto deste nada que é a 
minha vida? O senhor que é escritor não se ponha já a compor. 
Escreva conforme, no respeito do que confesso. E tal e qual.  
(Ibidem, p.40) 

 
Significativamente, a própria personagem acena com a chave para a 

decodificação de sua história, afirmando que a mentira constitui um subterfúgio para 

quem não conta com outros mecanismos de sobrevivência. A verdade seria apenas luxo 

de ricos, segundo ela, ideia que, além de constatar de modo amargo a diferença entre as 

classes sociais, sugere a irrelevância em relação àquilo que de fato teria ocorrido: “(...) a 

verdade não confio a ninguém. Verdade é luxo de rico. A nós, menores de existência, 

resta-nos a mentira.” (Ibidem, p.40) 

E, quanto mais ela avança em seu relato, mais as razões para a mentira vão se 

tornando nítidas: 

(...) E metade sou. Maria Metade. Agora, o que aspiro é ficar em 
sombra perpétua. Condenada por crime maior: apunhalar meu marido, 
esse a quem prestei juramento de eternidade. É por causa desse crime 
que o senhor está aqui, não é assim?  
(Ibidem, p.40) 

 
Ciente de que o suposto escritor só estaria interessado em sua história por ver 

nela a assassina do marido, ela enfatiza o fato de a prisão ser, para ela, uma libertação, 

aniquilando a hipótese de que a entrevista concedida a ele seja uma tentativa de ganhar 

projeção e afirmar inocência. Sendo ela vítima de uma prisão existencial, a vida 

intramuros se lhe mostra mais atraente do que a vida de antes: 

 
Aqui, penumbreada nessa prisão, não sofro tanto quanto sofria antes. 
É que aqui, sabe, acabo saindo mais que lá em minha casa natal. (...) 
Sim, porque depois de matar o Seis, reganhei acesso a minhas 
lembranças.  
(Ibidem, p.40-41) 

 
Tão árido quanto a realidade de Maria Metade é o espaço que a circunda. E, 

numa sintonia entre o lugar e o estado de espírito da personagem, são expressivas as 

referências à sua cidadezinha natal: 

 
Pouco restou da minha cidadezinha. Onde era terra sem gente ficou 
gente sem terra. Onde havia um rosto, hoje há poeira. (...) A cidade se 
foi assemelhando a todas as outras. Nessa parecença, o meu lugar foi 
falecendo. Nessa morte foi levada minha lembrança de mim.  
(Ibidem, p.42) 
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Em relação ao lugar em que vivia com Seis, não há referências explícitas, mas é 

sugestivo o fato de ela afirmar se sentir mais livre na prisão do que fora dela: 

“Vantagem da prisão é que todo dia é domingo, toda a hora é de matiné das quatro. É só 

meu sonho dar um passo e eu já vou sentando minha privada tristeza no passeio 

público.” (Ibidem, p.41) 

A impressão manifestada por ela de que na cadeia ela conseguiria ser mais livre 

do que em qualquer outro lugar toca em um aspecto que perpassa o conto: a temática da 

ilusão. As imagens evocadas por Maria Metade referem-se a uma sessão de cinema, 

conhecida metáfora de evasão da realidade e que poderia também aludir a uma época 

em que ela era jovem e o frequentava. Entretanto, seu relato deixa claro que ela nunca 

teve acesso ao cinema, sendo ele, simultânea e paradoxalmente, espaço de sonho e de 

privação. Sonho, porque constituía seu refúgio, espaço utópico, desencadeador de 

ilusões e de evasão de uma realidade sem atrativos; privação, porque desde sempre o 

acesso a ele lhe fora negado: 

 
Por via de lembrança eu retorno ao Cine Olympia, em minha cidade 
de outro tempo. (...) É assim que, cada noite, volto à matiné das quatro 
da minha meninice. Não entrava no cinema, que me estava interdito. 
Eu tinha a raça errada, a idade errada, a vida errada. Mas ficava do 
outro lado do passeio, a assistir ao riso dos alheios. Ali passavam as 
moças belas, brancas, mulatas algumas. Era lá que eu sonhava.  
(Ibidem, p.41) 

 
A morte do marido restaura nela o desejo de sonhar, perdido desde então. Apesar 

de sabermos que, mesmo antes de se casar, a sua vida já era marcada por privações de 

toda espécie, a capacidade de sonhar era talvez a única coisa que a sustentava, e que 

acabou por se perder. 

Em relação ao espaço, a história é basicamente ambientada em dois lugares: a 

prisão do momento atual e o cinema Olympia, que ela visitava de longe quando jovem e 

que revisita agora, por meio da memória / devaneio. Enquanto a prisão é o espaço de 

liberdade em relação à não-vida que ela levava até então, o cinema atua como espaço de 

resgate do sonho perdido: 

 
Eu tinha a raça errada, a idade errada, a vida errada. Mas ficava no 
outro lado do passeio, a assistir ao riso dos alheios. Ali passavam as 
moças belas, brancas, mulatas algumas. (...) Ali, frente ao Cinema 
Olympia, sonhei tanto até o sonho me sujar.  
(Ibidem, p. 41) 
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Na enumeração das pessoas que frequentavam o cinema, percebe-se um desfile 

de raças que sugere a segregação. Há a referência às muitas brancas que ali entravam, a 

algumas mulatas e a nenhuma negra, denunciando uma diferença de tratamento por 

parte da sociedade. Embora o texto não explicite se a interdição era em decorrência da 

cor ou por questões de ordem financeira, o fato é que o Cine Olympia surge como 

objeto de desejo e de interdição. Em seu discurso, a personagem afirma que sonhava até 

o sonho a sujar, sugerindo proibições tão rígidas que o sonho é aqui equiparado ao 

pecado, como se de uma mácula se tratasse. As imagens utilizadas por ela reiteram a sua 

sensação de inadequação, de não pertença ao mundo circundante, alijada de qualquer 

direito. Na advertência da mãe, o comedimento e a parcimônia aparecem como marcas 

de uma resignação desejável para a sobrevivência em uma sociedade injusta: “– Sonhe 

com cuidado, Mariazita. Não esqueça, você é pobre. E um pobre não sonha tudo, nem 

sonha depressa.” (Ibidem, p.41) 

 Talvez em decorrência de toda a privação sofrida na juventude, o resgate da 

memória de um tempo em que o sonho ainda era possível fica patente na associação 

entre o devaneio e o cinema, ainda que ela jamais tivesse conseguido entrar nele: 

 
Vantagem da prisão é que todo dia é domingo, toda hora é de matiné 
das quatro. É só meu sonho dar um passo e eu já vou sentando minha 
privada tristeza no passeio público. Volto onde eu não amei, mas 
sonhei ser amada.  
(Ibidem, p.41. Grifos nossos) 

 
 O discurso de Maria Metade revela uma situação em que o sonho, por mais 

inviável que parecesse, constituía um mecanismo de sobrevivência e de resistência. 

Como tudo em sua vida, também o sonho vinha pela metade, mas é a ele que ela 

recorre, ainda hoje: “(...) Ainda que fossem metades de sonhos, esses pedaços ainda me 

adoçam o sono, deitada no frio da cela.” (Ibidem, p. 42) 

Além de a suspeita de assassinato conceder-lhe notoriedade e possibilidade de 

contar a própria história – único modo de ter voz –, a privação da realidade em função 

da estrutura imutável e repetitiva da prisão desencadeia nela o escapismo de outrora. 

Quando ela finalmente decide revelar a sua história, as primeiras informações 

sugerem que se tratou de crime, e premeditado: 

 
O senhor não está aqui por mim. Mas por minha história. Isso eu sei e 
lhe concedo. Quer saber como sucedeu? Foi em tarde de cinza, o céu 
descido abaixo das nuvens. Eu pretendia era revirar página de um 
despedaçado livro. Descosturar-me desse Seis, meu marido. Eu queria 

1413

MUSEU1076
Pencil



8 
 

me ver separada dele para sempre, desunidos até a morte nos perder 
de vista. Até não ser possível morrermos mais.  
(Ibidem, p.42) 

 
As palavras de Maria Metade são reveladoras de um anseio de se separar para 

sempre do marido, subvertendo a tradicional imagem do até que a morte os separe. A 

ideia de matá-lo para se descosturar dele mostra o quanto ela se sentia 

irremediavelmente ligada ao marido. Por fim, a construção até não ser possível 

morremos mais – com a inusitada presença de um advérbio de intensidade 

complementando de forma insólita o sentido do verbo morrer – é indicativa do quanto a 

vida desprovida de sentido, para a personagem, afigura-se pior do que a morte física. 

Num dia de chuva, Maria Metade decide pôr fim à opressão que a vitimava. A 

imagem da chuva, recorrente na escrita de Mia Couto, alegoriza o processo de 

libertação de Moçambique, marcado por uma chuva torrencial que atuou como divisor 

de águas nesse momento, assinalando, simbolicamente, a bênção do novo tempo. E, se a 

chuva representa no imaginário moçambicano uma transição que resulta em libertação, 

é interessante perceber que, em uma de suas simbologias, o número seis aparece 

revestido de uma feição trágica, como se regesse a morte e a transformação dela 

advinda: 

[O seis] reúne dois complexos de atividades ternárias. Pode inclinar-se 
para o bem, mas também para o mal; em direção à união com deus, 
mas também em direção à revolta. (...) O sexto dia, para os maias, 
pertence aos deuses da chuva e da tempestade. O seis é um número 
nefasto e esse dia é também o dia da morte.  
(CHEVALIER & GHEERBRANT, 1990, p. 809-810) 

 
Ainda segundo o seu simbolismo, o seis apresenta-se como sinal ambíguo, 

concentrando oposições e antagonismos. Oscila entre Bem e Mal, entre a união com a 

divindade e a manifestação de revolta em relação a ela. Curiosamente, é de antinomias 

que se trata a história de Maria Metade, na medida em que é por meio da morte do 

marido que ela vislumbra o resgate da própria vida, e é na prisão que ela se sente 

verdadeiramente livre.  

E é justamente em meio à chuva que ela tenta seduzir o marido para então matá-

lo. Entretanto, numa irônica reviravolta, a firmeza demonstrada por ela quando da 

decisão de assassiná-lo dá-lhe uma segurança que faz com que ele, pela primeira vez, 

realmente a olhe: 

– Você quer-me molhada pela chuva. 
– Quero-lhe é mais molhada que chuva. 
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Então, quase derrapei em minha decisão. (...) É que, por primeira vez, 
meu marido me olhou. Seu rosto se emoldurou, único retrato que 
comigo guardo. (...) Mas o gesto já estava fadado em minha mão e, 
num abrir sem fechar de olhos, o meu Seis, que Deus o tenha, o meu 
Seis estava todo pronunciado no chão.  
(COUTO, 2009, p.42-43) 

 
Um dos aspectos mais relevantes para se entender a dimensão trágica da história 

de uma mulher que deseja assumir a culpa de um crime que não cometeu residiria na 

perversa constatação de que o maior crime de sua vida é o de ter existido. A feição da 

revolta em relação à divindade contida no simbolismo do seis/metade fica patente nas 

palavras de Maria, que nega as autoridades – religiosa, penal, conjugal – de uma 

sociedade que a subjuga. Sobre a verdade / confissão, agora a Deus, ela afirma: 

 
Por isso, lhe deitei o aviso: eu minto até a Deus. Sim, Lhe minto, a 
Ele. Afinal, Deus me trata como meu marido: um nunca me olha, o 
Outro nunca me vê. Nem um nem outro me ascenderam a essa luz que 
felicita outras mulheres. Sequer um filho eu tive. Que ter-se filhos não 
é coisa que se faça pela metade.  
(Ibidem, p. 40) 

 
Numa irônica reviravolta, descobrimos que Maria, na realidade, não conseguiu 

assassinar o marido, pois ele teria tombado sobre o punhal que ela trazia, em 

decorrência de estar bêbado. Apesar de o relato revelar a sua inocência, Maria 

permanece presa, da mesma forma que ficaria se tivesse cometido o homicídio, com a 

agravante de não ter conseguido realizar a única ação a que se propôs: 

 
Relatei o sucedido, tudo, de minha autoria. Mas não confesso crime, 
senhor. Não. Afinal, não fui eu que lhe tirei vida. A vida, a bem dizer, 
já não estava nele. O que sucedeu, isso, sim, foi ele tombar sobre o 
punhal, tropeçado em sua bebedeira. O Seis, meu Seis, se convertera 
em meia dúzia. A condizer com a minha metade de destino.  
(Ibidem, p.43) 

 
A impotência diante de suas irrealizações parece se acentuar quando o marido 

morre de modo trágico, porém acidental. O fato de ter planejado o seu assassinato sem 

conseguir executá-lo confirma a condição lacunar da protagonista, que permanece 

incompleta, inconcluída, (des)culpada, reiterando o seu destino de ser metade, em 

palavras que evidenciam o despropósito do mea culpa e explicitam o jogo fônico-

semântico estabelecido pelo título do conto: 

 
Não o matei. E disso tenho pena. Porque esse assassinato me faria 
sentir inteira. Por agora, prossigo metade, meio culpa, meio 
desculpada.  
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(Ibidem, p.43) 
 
Maria Metade vê no escritor que lhe ouve o relato a oportunidade de, pelo viés 

da ficção, conseguir a culpa que lhe daria a desejada completude. Na tentativa de obter a 

autoria daquilo que planejara, solicita ao escritor que modifique a história. Num apelo 

insólito, ela pede a ele para figurar como culpada pelo crime, situação que, segundo ela, 

lhe conferiria a ambicionada inteireza: 

 
Por isso lhe peço, doutor escritor. Me ajude numa mentira que me dê 
autoria da culpa. Uma inteira culpa, uma inteira razão de ser 
condenada. Por maior que seja a pena, não haverá castigo maior que a 
vida que já cumpri.  
(Ibidem, p.43) 

 
Em seu relato, Maria revela aspectos aterradores referentes à própria vida. Seu 

tom é duplamente confessional, pelo caráter memorialista de seu discurso e pela 

sensação de ter sido punida durante toda a vida. Sua confissão de inocência é, na 

verdade, humilhante, pois acentua a sensação de ter sido punida, desde sempre, por 

fatores e circunstâncias alheios a sua vontade. Pagar por um crime significaria, em 

termos simbólicos, a redenção, já que isso representaria o resultado de algum delito que 

ela teria se permitido cometer. Os acontecimentos fazem dela parcialmente culpada, 

pelo fato de ter planejado o assassinato sem ter sido capaz de executá-lo, reforçando a 

sensação de incompletude que desde sempre a acompanha. 

A evasão de si mesma é a estratégia adotada pela personagem para sobreviver à 

total ausência de perspectivas. Sem ilusões de qualquer espécie, seu sonho constitui-se 

numa espécie de autoexílio, fuga de uma realidade deprimente: “Não sonhava ser feliz, 

que isso era demasiado em mim. Sonhava para me sentir longínqua, distante até do meu 

cheiro.” (Ibidem, p. 41) 

Ao final do depoimento, ela convida o interlocutor a abrir-lhe a porta do Cine 

Olympia, para, em sua companhia, assistir ao filme que está sendo projetado: 

  
(...) Já vê, lá na tela, o meu homem, esse que chama de Seis? Vê como 
ele, agora, no escurinho da sala, está olhando para mim? Só para mim, 
só para mim, só.  
(Ibidem, p.43) 

 
Ficcional é, também, o filme projetado na tela imaginária do cinema. Maria e o 

suposto escritor, cada um criador de sua própria ficção, unem-se para assistir ao filme 

no Cine Olympia, topos de ilusão. Talvez num último aceno de fantasia, é o marido 
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quem surge na tela. O sonho, antes mecanismo de evasão da realidade, surge agora 

como capaz de transfigurá-la, e Seis irrompe da tela, olhando-a, como só fizera em seu 

derradeiro momento. Além de agora, já morto, pertencer ao mundo ilusório onde Maria 

se refugia, é agora dirigido por ela, tendo seu papel subordinado aos desejos / sonhos da 

condutora. Curiosamente, o algoz de sua realidade é metamorfoseado no protagonista de 

seu devaneio, ainda que as últimas palavras de Maria pareçam ecoar no vazio: “só para 

mim, só para mim, só”, numa cantilena que acentua a sua solidão e ecoa, como um 

lamento, no labiríntico espaço do desejo.   
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OS VILÕES DA GUERRA- ESQUECIMENTO E A HIERARQUIA DO PODER 

EM "VALSA COM BASHIR- UMA HISTÓRIA DA GUERRA DO LÍBANO 

 

 

Thallita Fernandes (UFSJ) 

Anderson Bastos Martins (UFSJ) 

 

Resumo: A graphic novel Valsa com Bashir- uma história da guerra do Líbano, escrita por Ari 

Folman é protagonizada por um ex- soldado que esteve presente no massacre ocorrido em Beirute, 

quando a milícia cristã invadiu campos de refugiados e executou centenas de palestinos.  

Atormentado por pesadelos frequentes, o ex-combatente passa a questionar a própria experiência 

em batalha e busca na coletividade da memória de outros soldados suas próprias rememorações, 

bem como o motivo que o impossibilitava relembrar o dia do conflito. A obra permite uma 

minuciosa investigação sobre a inconfiável natureza da memória e, sobretudo, denuncia a 

estupidez das guerras, ao apontar as questões do apagamento das lembranças para além de um 

trauma, atingindo relações com um poder normalizador, capaz de adestrar e fabricar uma nova 
subjetividade em prol da idealização e formação de uma sociedade massificada, regida por 

interesses individuais. A pensadora Hannah Arendt disserta sobre o totalitarismo e a irreflexão de 

sujeitos que não percebem a dimensão do mal que causam e aponta sistemas políticos e religiosos 

como responsáveis pela irrupção do mal, uma vez que matam a individualidade do homem e o 
transformam em um ser totalmente condicionado, previsível e coniventes com ações sobre-
humanas. O apagamento da subjetividade será pensado mediante teorias sobre a memória e sobre 

a presença de dispositivos normalizadores em nossa sociedade, à luz das obras de Giorgio 

Agamben e Michel Foucault, para quem a reconfiguração dos cidadãos em consumidores, 
consolidou uma política da administração das necessidades vitais inseridas no ciclo de produção 
e consumo, o que gerou relações éticas individualistas e configurou a corrupção como estrutura 

dos atos individuais e grupais. 
 
Palavras-chave: memória. Irrupção do mal. Subjetividade. Banalidade do mal. Totalitarismo. 
 
 

Ari Folman é um cineasta e roteirista nascido em Haifa, Israel, em 17 de dezembro 

de 1962. Seu trabalho mais popular é o documentário animado Valsa com Bashir- Uma 

história da guerra do Líbano, que deu origem ao livro abordado neste artigo. O enredo 

se passa 24 anos após o embate, quando o escritor, na época aos 19 anos, fora combatente 

no conflito que culminou no massacre de milhares de palestinos. O autor ilustra o 
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momento em que soldados israelenses em Beirute, e membros da milícia cristã invadiram 

campos de refugiados e deram início ao morticínio. 

 A graphic novel é protagonizada por um ex- soldado atormentado por pesadelos 

frequentes, que passa a questionar a própria experiência de guerra e que busca nos 

fragmentos das memórias de outros combatentes, uma rememoração individual do dia do 

genocídio. 

O ex-militar tenta desvendar o motivo que o impossibilita relembrar sua vivência 

durante a batalha e procura um amigo psiquiatra, que explica que o esquecimento pode 

ter ocorrido por culpa, uma vez que ele disparou os sinalizadores para iluminar o cenário 

onde ocorreram as mortes, uma vez que existem mecanismos que bloqueiam memórias e 

que esses espaços podem ser reconstituídos através da recordação de outros sujeitos. 

Enfim, o analista sugere que ele vá em busca de outras pessoas para reconstituir as 

lembranças que lhe faltam.  

 Para se justificar o personagem exemplifica como algumas experiências 

mantiveram este tipo de conflito presente em sua vida, de forma a parecer lógica a sua 

participação no incidente. O texto indica problemas sociais causados pela submissão a 

uma memória compartilhada, a um dever e a dispositivos que corroboram com 

determinados tipos de poder, que manipulam questões de guerra, mantendo-as sempre em 

estado latente. 

 A obra permite investigar a inconfiável natureza da memória e, sobretudo, 

denuncia a estupidez das guerras, ao apontar as questões do esquecimento para além de 

um trauma, de forma a demonstrar como as relações normalizadoras são capazes de 

adestrar e fabricar uma nova subjetividade, em prol da idealização e formação de uma 

sociedade massificada, regida por interesses individuais, onde o progresso pessoal é 

visado a qualquer preço.  

A trama se desenvolve a partir do chamado de um amigo que estivera com o 

protagonista no front. Até aquele momento, a memória do narrador ainda mantinha 

suprimida as lembranças da época, mas o encontro desencadeou uma série de flashbacks 

do período em que era militar, mais especificamente, quando esteve em Beirute, na noite 

do massacre dos refugiados de Sabra e Chatila. 

 Hannah Arendt (1979) aponta o totalitarismo e a irreflexão como os culpados em 

massacres administrativos. Para a filósofa, o ato de matar a individualidade do homem 

equivale a destruir do sujeito sua espontaneidade, permitindo que reste apenas um ser 

condicionado, previsível e conivente com ações sobre-humanas.  
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 A condição imposta a esses sujeitos coloca em debate a transgressão de direitos 

fundamentais e a dificuldade em conceituar tais atitudes como criminosas. Por esse 

motivo, nos leva a refletir acerca da irrupção do mal na natureza humana, perpetuada 

dentro de um sistema político e religioso que banaliza a violência. 

 Para Foucault (1976), a vida tornou-se o foco do poder: o homem em consonância 

ao pensamento de Hobbes (1651), começa a destruir a si mesmo. Tampouco o ambiente 

biopolítico, responsável pela proteção da vida, é capaz de diminuir a produção da morte, 

uma vez que a reconfiguração dos cidadãos em seres alienados, consolidou uma política 

da administração das necessidades vitais inseridas no ciclo de produção e consumo, e as 

relações éticas tornaram-se originárias de necessidades e interesses humanos, resultando 

na corrupção como norma dos atos individuais e grupais. 

A noção proposta por Pierre Nora (1993), para quem a memória não surge de 

forma espontânea, mas é um rastro mediado e autenticado por outras perspectivas 

corresponde à narração, cujo acesso a uma cadeia de ações retrospectivas, é gerada 

mediante lembranças de outros sujeitos. Em uma mesma direção, o conceito de memória, 

para Jacques Le Goff (2003) corresponde a uma propriedade psíquica cuja função é 

conservar informações e atualizar impressões passadas. 

 O fenômeno, ligado à organização da vida social gera uma memória coletiva, que 

metamorfoseia o valor das experiências temporal e histórica. Michael Pollak (1989) 

destaca como tendemos a tratar fatos sociais como monumentos, determinados por uma 

perspectiva hierárquica e ligado às questões de reforço do sentimento de amálgama 

sociocultural, cujo caráter institucional, acentua a coesão social pela adesão afetiva de um 

grupo. Esse sistema se beneficia de um processo de conciliação ou testemunhos, que só 

são incorporados se concordarem com as lembranças de outros sujeitos, caso estas 

permitam uma reconstrução de um fato sobre uma base comum. 

O caráter biográfico da obra, relativo a uma memória subterrânea, deve ser tomada 

por um teor testemunhal e crítico. Assim sendo, Paul Ricoeur (2007), aponta que o 

testemunho nos leva ao conteúdo das coisas do passado. Inaugura-se como parte da 

memória declarada e não encerra sua trajetória com a constituição de um arquivo, mas 

ressurge como artifício retórico na constituição de novas imagens. 

Foi demonstrado que a verificação das construções monumentais, permitem 

questionar a constituição da memória coletiva, fortemente afetada por instituições 

políticas corrompidas, que instauram um clima de vigilância e delação, que pode vir a se 

estruturar como uma problemática da memória manipulada. 
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Insurgências e genocídios se encontram presentes no enredo de Valsa com Bashir, 

e, portanto, a obra de Hannah Arendt (1975) sobre a banalidade do mal, se faz relevante 

em uma comparação entre seres humanos que presenciaram massacres. Em seu livro 

Eichmann em Jerusalém, Arendt demonstra outra faceta do julgamento desse homem e 

aponta as incongruências entre a pessoa julgada e a figura que se fez através de discursos, 

mas principalmente, propõe uma outra forma de avaliar a nova categoria de crimes que 

surgiu na II Guerra Mundial, mediante a indistinção da violência contra soldados e civis. 

Arendt relembra que em condições totalitárias, a maior parte das pessoas presta 

obediência cega e se preocupa com ambições egoístas, logo, questões ligadas a um 

interesse financeiro ou a determinado status parecem transformar o caráter dos sujeitos; 

de certo, é necessária uma motivação ou impulso que faça uma pessoa se alistar para lutar 

em uma guerra. Em Valsa com Bashir (2012), a canalização do desejo de recrutamento 

pauta-se na tradição familiar, uma vez que o pai do protagonista também servira em 

período insurgente, mas principalmente no desejo de vingança e raiva da namorada, que 

havia terminado o relacionamento amoroso e se sentiria eternamente culpada caso ele 

morresse em combate. 

Escolhas egoístas falam mais alto do que o bem-estar de outros seres humanos. O 

cume, neste caso, seria contrariar a experiência, em que a consciência deve ditar regras 

de respeito à vida de todos.  Assim, Arendt (1975) aponta uma perda da consciência, que 

chegou ao ponto das pessoas dificilmente se lembrarem da existência desse estado da 

mente.  

A ideia de se envolver em um movimento grandioso, histórico e único, havia 

transformado os envolvidos em assassinos, que não eram sádicos e criminosos por 

natureza, mas que foram afastados desse discernimento ético, por uma inversão da direção 

dos instintos, que focaram a execução dos deveres e não o horror causado por uma ordem. 

A lucidez das pessoas foi aplacada e a “dureza impiedosa” (Arendt, 1975, p. 180) tornou-

se uma qualidade estimada. Em casos como esses, é comum as elites disputarem a honra 

de assumir a liderança das questões de extermínio. 

Assim surge a face obscura e perigosa da Realpolitik, que se configura por 

considerações práticas, em detrimento das noções ideológicas e neste caso, expõe o 

principal fator do sucesso do regime totalitário- o abandono geral das vítimas por seus 

pares, que culmina na renúncia de identidades individuais e, portanto, gera uma destruição 

do ser, anterior à morte física. 
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Os “crimes de guerra” e os “crimes contra a paz” (Arendt, 1975, p. 278) eram 

cobertos por legislação internacional e consistiam, principalmente, em atos de maus-

tratos contra prisioneiros, o que é muito pouco abrangente. Bombardeios e uso de armas 

esmagadoramente poderosas jamais foram julgados criminosos. A corte dos vitoriosos e 

autoridade de julgamentos é duvidosa em qualquer caso. Nenhum crime de guerra aliado 

é denunciado ou julgado. 

A estatização fez com que a guerra se tornasse “uma atribuição profissional e 

técnica de um aparelho militar ciosamente definido e controlado” (Foucault, 1976, p. 41). 

A citação nos lembra que o poder político não começa no fim da guerra. A guerra presidiu 

ao nascimento dos Estados, e assim, o direito à paz e as demais leis surgem do horror das 

batalhas.  

A ilusão de que há uma pirâmide de subordinação faz com que o corpo social 

acredite que é comandado por necessidades de natureza ou por exigências funcionais, que 

demonstram que a guerra continua, até que haja um vencedor definitivo, o que é uma 

outra invenção.  

O criminoso banal comete atrocidades em circunstâncias que tornam praticamente 

impossível para eles, saber ou sentir que estão agindo de modo errado. A consciência 

tranquila advém principalmente do fato de cumprimento do dever. Na tentativa de julgar 

monstros, foi apresentada a face da passividade humana frente a atos brutais, fator que 

assusta mais do que as atrocidades por eles cometidas. Mesmo tratados internacionais 

tornam-se ineficazes na contingência de massacres.  

A soberania do Estado transformou-o no imperativo da proteção de uma raça. É 

assim que regimes totalitários reutilizam uma mitologia popular num panorama 

ideológico-mítico.  

O termo dispositivo, remete, para Giogio Agamben (2006, p.39) a “qualquer coisa 

que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, 

modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres 

viventes”. Quantos e quanto mais os dispositivos se difundem e disseminam seu poder 

sobre diferentes âmbitos da vida e quanto mais os sujeitos se submetem a ele, mais o 

governo se desvincula da responsabilidade pelas apreensões violentas, pois os cidadãos 

passam a controlar-se a si próprios.  

A função dos dispositivos, como por exemplo os jogos de video-game, que é 

utilizada como estratégia para demonstrar, na graphic novel essa função normalizadora 

que tratam da guerra e mesmo assim mantém a situação de batalha real escondida, a 
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submissão a uma tradição familiar ou social, o uso de armas e mesmo os cães representam 

dispositivos usados com uma certa finalidade ao longo da história. O poder é criado e 

cria-se poder por meio dos indivíduos e permite-se que a necessidade acrítica humana 

classifique e una seres, objetos e territórios em grupos distintos. 

A busca por um ideal nacionalista ou religioso, veiculado por mecanismos que 

sobrepõe determinados sujeitos outros, cinde a noção de humanidade da qual não há 

meios de retornar definitivamente, pois a partir deste ponto, a única alternativa contra a 

superficialidade dessas separações seria o distanciamento provocado por um pensamento 

liminar (Mignolo, 2003), centrado em uma contra- força capaz de desestabilizar a 

memória e a força de “tradições inventadas” (Hobsbawm, 2007). A falta de memória 

apresentada pode ser lida como uma metáfora que remete ao pensamento de Hobbes, de 

que apenas o esquecimento poderia romper com as ilusões de retomada de um poder e de 

uma glória, utilizada há milênios para massacrar populações consideradas mais 

vulneráveis ou mais ameaçadoras, ou seja, devemos nos desvencilhar dessa desrazão 

adquirida sob a estabilidade do direito, a fim de redescobrir o infinito da história. 

A noção apresentada por Agamben (2006) pode ser entendida como uma tomada 

estratégica dos objetos de uso pessoal, para controle e massificação das personalidades, 

logo, segundo essa hipótese, todas as diferenças somem, pois recebemos um novo tipo de 

uniforme, do qual não nos imaginamos separados e que simbolizam na sociedade do 

capital, um status, um valor monetário que sobrepõe o valor humano. 

O sucesso dos processos de guerra, conforme visto anteriormente, consiste em 

descaracterizar os sujeitos, efetuando procedimentos que os tornem mortos-vivos, 

acríticos e sem vontades, a ponto que busquem o suicídio como saída para a dor ou para 

o tédio ou que permaneçam inertes em suas vidas pré-fabricadas. A morte, nesses casos, 

torna-se anterior ao final do corpo, por que se se desestabiliza a memória, logo destrói-se 

a personalidade. Retiram do sujeito o nome próprio e a identidade transformam seu nome 

em um número no braço. Vestimentas, cabelos, sapatos, enfim, qualquer traço ou 

dispositivo que sirva à uma distinção real é retirado do sujeito. Portanto, se o outro é o 

espelho do eu, o que se vê em cada pessoa é a representação da própria miséria o que 

consequentemente, gera a perda de si mesmo. 

Assim como ocorre com os refugiados, cujas características que os diferencia, 

como os cabelos, são retirados, com os soldados o mesmo também ocorre. Eles são 

obrigados a estarem uniformizados, subordinados em todos os detalhes. Também seus 

nomes são substituídos por um nome de guerra, ligado à função militar e ao dever 
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(inclusive o de matar). A resposta para o apagamento mais parece ser relativa a toda uma 

sociedade, como se a identidade desestabilizada de um soldado representasse uma 

inconsciência coletiva. 

Resolver o problema e julgar a culpabilidade de sujeitos que foram destituídos de 

razão utilizando de mecanismos de poder, que efetivamente causam esse apagamento, só 

seria mais uma armadilha, pois não se desvencilha de um poder servindo a outro. Como 

aponta Foucault (1976), as leis são armadilhas, são instrumentos do poder para servir a 

determinados interesses, são feitas pelos conquistadores, são fundadas na invasão e 

derrota de outros povos. Concessões e revolta são apenas uma outra face da guerra. Toda 

forma de poder implica uma dominação.   

Desta forma, “Não é recorrendo à soberania contra a disciplina que poderemos 

limitar os próprios efeitos do poder disciplinar, [...] seria antes na direção de um direito 

novo, que seria antidisciplinar, mas que estaria ao mesmo tempo liberto do princípio da 

soberania” (Foucault, 1976, pp.34-35). A noção de repressão, que é jurídica, se encontra 

corrompida e viciada na soberania e normalização implicadas a ela e, portanto, a verdade 

só pode se manifestar a partir de sua posição de combate, no limite da própria 

sobrevivência. 

Como propõe Jacques Le Goff (2003), devemos trabalhar de forma que a memória 

coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens, assim, a solução para 

liberar-se desse poder, não se pauta em um apagamento do passado, mas numa reflexão 

crítica sobre o que produzimos até então e o que queremos buscar para o futuro. 

Ao agir como intensificador de poder, a história destaca uma soberania, sobretudo 

em relação ao tempo presente. A função de memorização torna-se um registro permanente 

do poder, capaz de coagir feitos em monumentos, que serão perpetuados, por meio da 

circulação de exemplos e rituais de fortalecimento da soberania.  
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CHARLES EXPILLY: O BRASIL OITOCENTISTA PELAS LENTES DE UM 

LITERATO FABRICANTE DE FÓSFOROS. 

 

Andrea Reis da Costa (UFF/UERJ) 

 

Resumo: Dentre os viajantes franceses que escreveram sobre o Brasil no século XIX, 

encontra-se o polêmico Charles Expilly, cuja obra angariou a antipatia de inúmeros brasileiros. 

Estudiosos, escritores e figuras públicas o acusaram de difamar o Brasil que o acolheu, 

atribuindo sua ingratidão a um espírito de vingança pelo insucesso de seus empreendimentos no 

país. Quase uma década após sua chegada ao Novo Mundo, Expilly lançaria na França seu 

primeiro relato, narrando sua experiência na corte. O sucesso de seu primeiro livro, Le Brésil tel 

qu’il est, permitiu que, no ano seguinte, fosse publicado seu segundo relato, Les femmes et les 

moeurs du Brésil, no qual o autor aborda suas impressões sobre o interior e o sertão brasileiro. 

Nos dois relatos, Expilly interpreta a sociedade patriarcal brasileira, a partir de sua experiência 

pessoal, dedicando especial interesse à vida privada dos brasileiros. A escravidão, a situação da 

mulher, as condições de vida na cidade e no campo, a corrupção e a moralidade pública são 

alguns dos temas por ele abordados.  

As narrativas de viagem que circularam na Europa ao longo de três séculos tiveram um 

papel fundamental na construção da imagem do Brasil. Esses relatos construíram no imaginário 

europeu o contraditório conceito de paraíso e lugar inferior, moldando o olhar que muitos 

estrangeiros nos dirigem até hoje. Também incutiram e perpetuaram, de forma duradoura, as 

percepções das metrópoles europeias na forma como os próprios sul-americanos se veem. O 

objetivo deste trabalho é analisar o olhar do escritor-viajante Expilly diante da ex-colônia 

portuguesa, empenhada em um projeto de construção de sua identidade nacional. 

 

Palavras-chave: literatura de viagem. Século XIX. Expilly. 
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Os laços existentes entre viagem e memória são antigos. E muitos foram os que, 

ao longo dos séculos, tão logo retornavam de suas viagens, transformaram seus diários e 

notas em instrumento de rememoração.  Os relatos resultantes desse desejo de 

representar, à distância, os detalhes de cada lugar, as experiências neles vividas e as 

observações feitas, constituem, para o viajante, o material sobre o qual ele constrói seu 

saber, elaborando um trabalho de análise e de interpretação de suas vivências. Às notas, 

via de regra, o escritor-viajante acrescenta suas próprias apreciações e reflexões, 

procurando endossá-las e legitimá-las com referências, comentários e extratos de leitura. 

No intuito de ir além dos conhecimentos recolhidos e compilados localmente, 

transforma suas descobertas em material de reflexão e análise, fazendo-se um pensador 

dos mais diversos temas. O autor de um relato de viagem é, antes de mais nada, alguém 

que se recorda e, evocando vivências passadas, entrega ao leitor a soma de suas 

memórias. Estas, reavivando momentos pregressos, assumem uma nova forma de 

existência, distinta da primeira. Longe de ser um registro documental, o relato apresenta 

uma memória que se recompõe e reconstrói o passado. Nela, pré-construções de toda 

sorte moldam sua maneira de ver, interpretar e contar. O resultado são imagens mentais 

da experiência vivida que o narrador “traduz”, recriando sua vivência no ato da escrita. 

Os relatos dos viajantes que passaram pelo Brasil, colônia ou império, 

constituem para nós, hoje, preciosas fontes de informação. Mesmo que essas fontes 

revelem, invariavelmente, um discurso acentuadamente etnocêntrico e moldado pelos 

valores da cultura europeia, não devemos desprezar o valor dessas observações que nos 

permitem resgatar, ainda que sob a mediação de sua cosmovisão, preciosas informações 

sobre o caráter sociocultural e geográfico de uma região. Ao contrário, esses relatos se 

mostram extremamente úteis à pesquisa histórica pela riqueza de informações sobre o 

pensamento e a mentalidade de uma época. Os relatos nos falam, não somente dos 

lugares e povos visitados, mas também e, sobretudo, sobre quem os escreve: o que e 

como pensam, como assimilaram e elaboraram as ideias de seu tempo. 

Dentre os muitos estrangeiros que, desde o século XVI, passaram pelo Brasil, 

deixando-nos suas narrativas de viagem, encontra-se o francês Jean Charles Marie 

Expilly. Escritor e jornalista, Expilly iniciou sua vida literária em 1840, publicando 

romances-folhetins e novelas em jornais parisienses. Aos 37 anos, depois de ter sido 

preso na França por sua participação na manifestação de 13 de junho de 1849, o escritor 

opta por exilar-se, primeiramente em Bruxelas, vindo, em seguida, para o Brasil. Com 

sua esposa professora, tenta obter uma autorização para abrir uma escola para moças, 
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nos moldes do pensionato de S. Cyr, criado por Luís XIV, a pedido de Madame de 

Maintenon. No Rio de Janeiro, o literato se associa a um primo, Nausier, numa fábrica 

de fósforos, para o desgosto de sua mulher, que “cria ter desposado um homem de letras 

e não um vendedor de fósforos” (EXPILLY, 1862, p.53). Os dois projetos fracassaram e 

Expilly não conseguiu fazer a tão esperada fortuna no Novo Mundo. A esse duplo 

malogro, seus irados e ferrenhos críticos, inimigos que a pena contundente do viajante 

angariou, atribuem o "ressentimento" que inspirou suas obras sobre o Brasil: 

“Desiludido das ensanchas de fortuna rápida e avultada, deixou-se arrastar ao derrame 

de maledicência ultrapassadora dos limites da verossimilhança” (TAUNAY, 1956). Para 

estes, Expilly foi guiado em suas obras por um espírito de vingança. A recepção, no 

Brasil, da obra de Charles Expilly, em especial dos livros O Brasil tal qual é (Le Brésil, 

tel qu’il est, 1862) e Mulheres e costumes do Brasil (Les femmes et les moeurs du 

Brésil, 1863), causou enorme polêmica entre os intelectuais brasileiros, determinados a 

não se submeter a nenhuma forma de dependência em relação à cultura francesa, em um 

momento da história brasileira em que sua elite intelectual se  empenhava na construção 

de uma identidade nacional. 

Na França, Le Brésil, tel qu’il est logrou um imenso sucesso, com sua terceira 

edição saindo do forno em não mais que dois anos. Apenas um ano depois da primeira 

edição deste relato, publicado em 1862, o autor lançaria Les femmes et les moeurs du 

Brésil. Em sua obra, Expilly descreve, analisa e interpreta a sociedade patriarcal 

brasileira, refletindo sobre o regime escravocrata, as diferentes classes sociais, a 

situação da mulher livre, da escrava, da negra e da mestiça. No primeiro, ele foca sua 

lente sobre os costumes e a vida na capital do Império brasileiro; no segundo, disserta 

sobre a existência nas fazendas e engenhos do interior, a vida nas províncias e as 

experiências vividas no sertão brasileiro, por ocasião de uma viagem feita como 

negociante de fósforos. O escritor buscava, então, a ocasião de se munir de notas para 

seus futuros escritos.  

O projeto de Nausier me agradava bastante. Além de curta visita a 
Pernambuco, eu não conhecia do Brasil mais do que o Rio de Janeiro 
e seus arredores, cenário muito restrito para um homem que se 
propunha publicar suas impressões. (...) Como se vê, a perspectiva do 
lucro, um lucro intelectual, tentava-me sobremodo, e eu já bendizia os 
fósforos, que permitiriam enriquecer as minhas notas de novos 
documentos. O comerciante dominava a situação, era verdade, mas 
abria caminho ao escritor. Nenhum governo me subvencionava. Nem 
eu era bastante rico para viajar a minha custa, pelo meu único prazer. 
Graças ao nosso humilde ramo de negócio, eu poderia visitar curiosas 
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localidades, ver, instruir-me e acumular desse modo, servindo ao 
nosso estabelecimento, abundante provisão de impressões. 
(EXPILLY, 2000, p. 30). 

 

De fato, a missão lhe rendeu as experiências desejadas para a redação de sua 

segunda narrativa, na qual pode pôde expandir sua análise da sociedade brasileira. 

Além dos dois livros acima citados, o autor brindou os exasperados leitores 

brasileiros com seus opúsculos de caráter político, atiçando ainda mais sua indignação. 

Sua interpretação sobre os conflitos internacionais em La vérité sur le conflit entre le 

Brésil, Buenos-Ayres, Montevideo et le Paraguay (1865), Le Brésil, Buenos-Ayres, 

Montevideo et le Paraguay devant la civilisation (1866) e Le Paraguay (1866) lhe 

renderam exaltadas reações e enfáticas respostas de muitos intelectuais e escritores. 

No conjunto de sua obra, o autor faz considerações sobre questões dos mais 

variados gêneros, tais como raça, escravidão, costumes, sociedade, religião e política, 

transitando com liberdade entre a narrativa e o ensaio, entre o relato e a reflexão. A 

maneira como especula sobre os temas que propõe mostra-se livre de regras, um fluir do 

pensamento, sem pretensão de autoridade, mas buscando dar algum respaldo externo a 

suas análises. 

No prefácio de Mulheres e costumes do Brasil, Expilly comenta a censura que 

lhe foi enviada por um leitor de O Brasil tal qual é, na qual este lhe recriminava a 

ausência de certas informações e dados, alegando que tais lacunas “o autorizava a 

pensar que o título não se justificava”. Em sua resposta, o escritor deixa claro a intenção 

e o caráter de seu relato: 

 

Realmente, não se trata de árida e insípida monografia o que intentei 
escrever. Esse gênero de trabalho tem seu mérito. Demanda tempo e 
indagação. A coordenação das matérias exige espírito judicioso e 
prático. Se fosse só esse o meu objetivo, nada haveria de mais 
simples. Como tantos outros, eu teria compilado, compilado, 
compilado... 
Graças ao último relatório do ministro do Império e à obra do Sr. 
Baril, conde de la Hure, eu teria declarado com segurança que a 
Marinha do Brasil se compõe de 31 navios a vela, e 29 a vapor, entre 
os quais, 21 corvetas, 8 brigues, 8 canhoneiras e 23 de menor 
tonelagem; que ela possui um almirante honorário e é comandada por 
2 almirantes, 2 vice-almirantes, 7 chefes de esquadra, [...] e um 
número indeterminado de capitães-tenentes, tenentes, aspirantes, etc. 
[...] 
Como vedes, não me faltam documentos. Se não recorri às fontes 
oficiais para elucidar a parte material da questão, é que o meu trabalho 
se espraiava em horizontes mais largos. É menos uma monografia que 
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uma fisiologia o que tentei produzir. E o meu livro O Brasil tal qual é 
justifica plenamente o seu título, se cuida dos costumes, das 
instituições – da vida moral do povo brasileiro. (EXPILLY, 2000, p. 
17). 
 

O autor não se equivoca quando define o que “tentou produzir” como uma 

“fisiologia”. De fato, ele se destaca de muitos dos outros escritores-viajantes pela 

tentativa de dissecar vários aspectos dos costumes e da vida moral dos brasileiros, 

elaborando suas teorias. Expilly, como tantos outros viajantes franceses, informa o 

leitor sobre os fatos e narra suas experiências e impressões, mas vai além: examina-as, 

especulando e criando hipóteses. Suas análises dos comportamentos, das instituições e 

dos fenômenos sociais se revelam verdadeiras obras ensaísticas, nas quais ele estabelece 

com o leitor – ou leitora, a quem ele se refere muitas vezes – um contrato de intelecção 

no qual o texto se desvia da narração para dar lugar ao discurso explicativo-

argumentativo. Suas reflexões se alimentam dos mais simples objetos, e considerações 

despretensiosas tornam-se grandes reflexões.  Ao desenvolver suas ideias, procura 

respaldá-las com citações literárias ou com a transcrição do discurso de outros, dando 

suporte a sua análise, sem, com isso, pretender esgotar o assunto. 

Muitos dos temas tratados por Expilly em suas obras, recorrentes nesse gênero, 

não deixam dúvidas de que seus relatos se inscrevem no rol das narrativas de viagem. 

Como tantos outros escritores-viajantes, o autor discorre sobre a magnitude das belezas 

naturais da baía, das montanhas e da vegetação exuberante; também se surpreende com 

a heterogeneidade das raças e dos tipos físicos; relata a vida e as ocupações dos negros; 

apresenta a composição do espaço urbano; trata da estreita convivência entre as diversas 

raças e classes sociais no espaço público e privado; e ainda disserta sobre a posição de 

destaque da família, como centro da vida social. Não obstante, o que o diferencia de 

outros tantos viajantes é uma inclinação para uma forma discursiva que o leva ao 

exercício de uma atividade intelectual, que ele compartilha com seu leitor, respaldando-

a numa argumentação que ele busca fundamentar. Sua escrita híbrida, abolindo 

fronteiras, mostra-se multifacetada; ora narrativa, ora elucubrativa, por vezes poética, 

por outras, irônica.  

Em Le Brésil tel qu’il est, Expilly desenvolve uma tese assaz curiosa: a “teoria 

dos odores”. Para o autor, certos odores, infectos ou simplesmente desagradáveis, 

teriam o poder de provocar efeitos nefastos sobre os costumes, o caráter, a moral, os 

pensamentos e até mesmo a linguagem de um povo, Segundo ele, tais emanações, 

“perturbando a felicidade doméstica dos indivíduos, podem chegar a comprometer toda 
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a economia social de uma nação”.  Para expor a sua teoria, o viajante não só a ratifica 

com a narrativa de casos concretos, organizando um conjunto de razões que visam a 

corroborar suas ideias, como também a sanciona com o depoimento de terceiros e 

citações literárias, de forma a legitimar sua argumentação. 

Ao falar sobre a cidade, Expilly nos explica como o Campo d’Aclamação, atual 

Praça da República, se tornou, nesse tempo, um depósito central de todo o lixo da 

cidade do Rio de Janeiro, de onde exalavam as mais insuportáveis pestilências: 

 

Se você passasse, num dia de verão, em janeiro, por exemplo, e em 
pleno meio-dia, pelo Campo D’Aclamação, quase sufocando com os 
miasmas impuros que exalam do solo, só se espantaria com uma coisa: 
que a peste não tenha estabelecido residência habitual na sede do 
Império.  
Eis a razão pela qual a escravidão – essa putrefação moral – pôde 
também facilmente se aclimatar ao Brasil. Elimine o foco de infecção 
física que é – nós o provaremos em breve – um obstáculo à 
emancipação das almas, e a escravidão não tardará a desaparecer.  
(EXPILLY, 1862, p. 63). 
 

O escritor dá início, então, à sua reflexão sobre a relação entre os odores e a 

natureza moral de um povo: “O Campo D’Aclamação é, na ordem física, o que a 

escravidão é na ordem moral. Um e outro dão, sob dois aspectos diferentes, uma ideia 

exata da nação brasileira”, explicava ele (EXPILLY, 1862, p. 62). A fim de 

fundamentar sua teoria, o escritor registra uma anedota que lhe parece bem 

característica. Para ele, “irrompendo em meio a um estudo de costumes, a anedota fixa 

melhor no espírito as considerações morais que estamos a desenvolver” (EXPILLY, 

1862, p. 64). Nesse primeiro episódio com o qual o autor deseja lançar luz sobre sua 

analogia, ele conta como um rico brasileiro, que veio a adoecer de profunda depressão 

em uma viagem à Europa, vindo quase a sucumbir de melancolia, recebeu de um 

médico que já havia passado uma temporada no Brasil, o diagnostico de “saudades dos 

ares de seu país”. O tal médico, homem que possuía “esse talento da observação que faz 

os homens da verdadeira ciência e os verdadeiros artistas”, atentando para o luxo e a 

elegância do quarto de dormir de seu paciente, percebeu que aquele asilo perfumado 

onde tinha se encarcerado seu doente não poderia fazer-lhe bem. A prescrição do doutor 

não poderia ser mais inusitada: deu ordens ao doméstico que não mais esvaziasse o 

penico embaixo de sua cama, até segunda ordem. Com a progressiva recuperação do 

paciente, o clínico aumenta a dosagem do remédio, ordenando que outros penicos 

fossem se acumulando na alcova. Pouco a pouco, o brasileiro respirava melhor, voltava 
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a se alimentar e recobrava o ânimo e a alegria. Alguns dias depois, estava 

completamente restabelecido! “É isso, observou o doutor; ele precisava do ar do país. 

Fornecendo-lhe isso, eu o salvei. Viva o Campo de Sant’Ana!” (EXPILLY, 1862, p. 

67). 

 O Expilly ensaísta, procurando incorporar e absorver experiências externas, não 

se contenta com uma só evidência: “um exemplo não prova nada” – admite. E também 

reconhece que “são raros os brasileiros cuja saúde comprometida pela privação dos ares 

natalícios precisa, para se restabelecer, desses remédios heroicos” (EXPILLY, 1862, p. 

68). Por este motivo, acrescenta à defesa de sua teoria as convicções atribuídas a um 

inglês que o viajante encontrou no Brasil.  

 

O Campo d’Aclamação me deu o discernimento de muitas de coisas 

que, sem ele, nunca teria compreendido. – disse-me um dia o Senhor 
N., um inglês da escola de Swift, quer dizer, um inglês dotado tanto de 
uma grande inteligência quanto de um espírito essencialmente 
humorístico. E ele prosseguiu: - Foi desde minha passagem pelo 
campo que reconheci essa poderosa lei da analogia que inspirou as 
brilhantes páginas de L’Esprit des bêtes ( O Espírito dos animais). 
Construí, eu também, a exemplo de Toussenel, toda uma teoria sobre 
a analogia dos odores e dos indivíduos. Hoje, com a experiência 
adquirida através de perseverantes estudos, estimo que os odores 
exerçam grande influência, não somente sobre o corpo do homem, 
mas também sobre sua toda sua organização, e ainda sobre os 
costumes e os hábitos de um povo (EXPILLY, 1862, p. 68). 
 

O Expilly ensaísta, no desígnio de levar seu leitor a pensar sobre a matéria em 

pauta à luz de dados empíricos, reforça seu discurso com vasta exemplificação, 

estabelecendo vínculos entre teoria e situações concretas. Também respalda seu ponto 

de vista pessoal e sua visão de mundo, articulando outros discursos ao seu próprio. O 

autor empresta, então, a esse inglês erudito, as convicções que são as suas próprias, 

sendo ele mesmo o mediador desse “discurso alheio”, seu receptor e intérprete. 

Toussenel, autor de um famoso livro de história natural, vem juntar-se ao rol dos que 

endossam suas ideias, estabelecendo um vínculo entre a interpretação de mundo do 

autor e o conhecimento científico. 

É ainda na voz do discípulo do escritor e ensaísta irlandês Swift que Expilly 

procura substanciar ainda mais sua teoria. Para este, a influência do Campo 

d’Aclamação penetra os costumes e, como uma gangrena, invade todas as classes 

sociais. O mal é tão generalizado, que entranha-se nos ministérios públicos e na câmara 

dos deputados. A podridão tem tal extensão, que, além de corromper os costumes, afeta 
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até a linguagem. Para demonstrá-lo, ele pede provas à história do país: numa sessão da 

assembleia legislativa, em meio a acusações de corrupção, deputados se xingam usando 

vocábulos do mais baixo calão.  Para o inglês, as palavras ditas na ocasião eram de 

homens que iam “buscar suas inspirações oratórias no Campo d’Aclamação”.  

 

Já aconteceu na América do Norte, que os deputados trocassem balas 
de revólver bem no meio do Congresso. No Brasil, a discussão 
parlamentar se opera de uma maneira completamente diferente. Um 
membro da representação nacional e um homem de Estado, não 
temem se lançar na cara – em plena sessão, epítetos indecorosos e 
expressões imundas. 
No norte da América, atribui-se pouco valor à vida de um homem. No 
sul, ignora-se o pudor público e o respeito de si mesmo. Se eu fosse 
forçado a escolher entre esses dois projéteis, daria preferência àqueles 
do Norte. As balas matam, mas sem ofender a dignidade humana, sem 
sujar aqueles que as enviam, sem degradar aqueles a quem atingem. 
De acordo com nossas ideias europeias, mais vale uma mancha de 
sangue que uma mancha de lama (EXPILLY, 1862, p. 71).  

 

Para o viajante, o trabalho de decomposição do depósito de lixo se realizava “na 

matéria e nas almas”. Os escândalos de corrupção e a maneira como se lidava com o 

bem público exalavam um cheiro que lhe provocava, simultaneamente, asfixia e náusea. 

Expilly não tem dúvidas de que o vento que traz a corrupção “deve necessariamente ter 

passado pelo Campo d’Aclamação e que ele está oficialmente à altura, de algum modo, 

do nível da moralidade pública do Império sul americano” (EXPILLY, 1862, p. 72).  

Mas, para o autor, a excelência da sua teoria estaria imperfeitamente 

demonstrada se ele não provasse que certos odores, perturbando a felicidade doméstica 

dos indivíduos, podem chegar a comprometer toda a economia social de uma nação. Sua 

teoria se estende ao gosto acentuado que as brasileiras têm pelo uso da lavanda, planta 

utilizada pelas mulheres elegantes da Europa para limpar latrinas. Mais uma vez, 

Expilly utiliza sua Lei da analogia para explicar tal uso. Para o autor, as brasileiras 

usam a lavanda para poderem se acostumar e suportar a catinga, “esse odor sui generis 

que exalam as mulheres de cor”. Deixemos que ele mesmo nos explique sua teoria. 

 

O afrouxamento dos costumes sob os trópicos é um fato geralmente 
conhecido. Se o mal é mais profundo no império sul-americano, deve-
se culpar a escravidão, em primeiro lugar, e, depois, a um cheiro que 
agrada, particularmente, às mulheres desse país.  [...] 
As brasileiras são mais habituadas às fortes emanações que os 
africanos propagam ao redor deles. A lavanda – elas não se dão bem 
conta, as infelizes! – as acostumou a essas emanações; mas 
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acostumou, igualmente, seus maridos, e é isso que elas não querem 
compreender. 
Primeiramente, o aroma violento da lavanda queimada tornou menos 
perceptível, para os homens, o odor acre das mulheres de cor. Pouco a 
pouco, eles chegaram ao ponto de não mais se sentirem incomodados 
e, enfim, eles o procuraram como um palato acostumado aos 
condimentos procura os pratos fortemente temperados.  
E assim é: na presença da superioridade esmagadora das negras sobre 
as brancas, no que diz respeito à beleza corporal, eis a explicação da 
preferência que os senhores têm por suas jovens escrava, em 
detrimento de suas esposas legítimas. As formas esplêndidas das 
negras minas não seriam suficientes para combater com sucesso a 
aversão e a repugnância que inspira naturalmente o cheiro penetrante 
da catinga. Somente a espiga aromática podia obter tal resultado. Foi 
ela, não é fácil reconhecer, que determinou a consumação da obra da 
infidelidade. Vou resumir: o gosto obcecado pela lavanda conduz, 
logicamente, ao amor à catinga. 
Entrego essa descoberta às meditações das senhoras ciumentas. Mas, 
isso ainda não é tudo. Por sua vez, o amor à catinga leva, fatalmente, à 
desorganização do casamento e, em consequência, à destruição da 
família – única base de toda sociedade cristã. Aviso aos homens de 
Estado do Império. (EXPILLY, 1862, p. 73-76). 

 

A observação do autor em relação ao suor das mulheres negras, na verdade, 

representava uma constante nos relatos de viajantes desde, pelo menos, a segunda 

metade do século XVII. A partir do Século das Luzes, quando teóricos como Conde de 

Buffon e Lineu buscaram explicar a diversidade humana, a questão do odor dos negros 

se tornou assunto recorrente. Para muitos autores, o clima dos trópicos era o principal 

responsável pelo mau cheiro que exalava dos indivíduos de cor negra; outros defendiam 

que o odor proveniente dos negros tinha relação com a parte interna dos corpos de 

homens e mulheres de origem africana, possuidores de uma bile corporal com coloração 

diferente da do homem branco. Estando expostos ao ardente sol do Novo Mundo, o 

calor faria com que essa bile corresse de forma mais rápida pelo corpo, não só 

escurecendo a pele, como causando um odor desagradável aos indivíduos de tez escura. 

Homens como o Conde de Buffon, ao falar dos indígenas e negros (africanos e seus 

descendentes), já apontavam, no século XVIII, não só o suor como marca da 

degeneração sofrida por parte da humanidade, como também entendiam que o clima era 

o maior fator para explicar essa degradação humana.  

Em Mulheres e costumes do Brasil, Expilly retoma o tema dos odores, dessa 

vez, atribuindo a predileção que os homens brancos sentem pelas negras, não só à 

superioridade física das mulheres de cor e à exuberância de suas formas, mas, também 

“às emanações particulares que exalam os poros dessas belas criaturas. [...] É então que 
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a influência desse odor sui generis age profundamente no adorador da forma” 

(EXPILLY, 2000, p. 73). O autor se propõe a explicar o fenômeno transcreve o seguinte 

axioma português: “Aquele que sentiu duas vezes o cheiro acre, mas embriagador, da 

catinga da negra achará, então, muito desenxabido o cheiro que exala a pele da mulher 

branca”. Adèle Toussaint-Samson, escritora-viajante contemporânea a Expilly – e sua 

leitora – escandaliza-se quando Expilly explica a máxima portuguesa: “O que quer dizer 

que um paladar habituado às especiarias não mais poderá se privar delas, e que os pratos 

desprovidos de condimentos enérgicos, não terão sabor algum” (EXPILLY, 2000, p. 

73). Revoltada, Adèle replica em seu livro Uma parisiense no Brasil, publicado em 

1883: “Meu Deus, sim! É absolutamente como os que adoram o perfume do alho e o 

preferem ao das trufas ou então, ainda, como os que põem o álcool na frente dos vinhos 

finos” (TOUSSAINT-SAMSON, 2003, p. 84). 

Expilly, conclui sua argumentação interrogando o leitor: “O que pensa você de 

minha teoria dos odores, senhor francês? O senhor crê que ela é suficientemente 

justificada pelo que precede e que minha conclusão está de acordo com as premissas 

apresentadas?” (EXPILLY, 1862, p. 76).  

Em suas narrativas, Expilly revela um exercício perscrutador do olhar, como se 

“os olhos arrebatassem todo o corpo na empresa de exploração da alteridade”, no seu 

intuito de investigar, no seu desejo de “olhar bem” (CARDOSO, 1988, p. 358). A partir 

do que vê, ou do que acredita ver, Expilly deixa fluir suas ideias, seus conceitos, sua 

interpretação dos fatos vividos e relatados, numa disposição claramente didática. O 

escritor intenta persuadir o leitor da veracidade de seus relatos e da pertinência de suas 

teses. E, se nos permitirem dizê-lo os zelosos defensores da honra da pátria brasileira, 

sem desprezar a força da herança que o olhar imperialista europeu exerce sobre o 

julgamento do autor, algumas vezes, suas percepções são desconcertantemente 

procedentes.  
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O OLHAR DO SUJEITO NA ESCRITA DO OUTRO 

Carlos Eduardo do Prado (UERJ/UFF) 

Maria Elizabeth Chaves de Mello (UFF) 

 

RESUMO: A obra Morte no paraíso - A tragédia de Stefan Zweig (2012), do escritor, biógrafo e 
jornalista Alberto Dines é uma narrativa biográfica sobre o escritor alemão Stefan Zweig. 
Humanista apaixonado, pacifista militante durante a ascensão do autoritarismo e intolerância 
contra os judeus na Europa, Zweig teve sua obra queimada e proibida durante o nazismo. Um 
dos escritores mais famosos na primeira metade do século XX inicia sua peregrinação pelo 
mundo a partir de 1934. Sua primeira passagem pelo Brasil deu-se em 1936, a convite do 
presidente Getúlio Vargas. Zweig, que visitou o Rio de Janeiro e São Paulo, tão encantado ficou 
com o país, que prometeu retornar. 
Ele chegará definitivamente ao Brasil em 1941 e fará de Petrópolis a sua última morada.  
Através do livro de Alberto Dines, Stefan Zweig se revela a cada capítulo e com o avançar da 
leitura, vamos descobrindo as facetas do escritor sensível, do historiador experimentado, do ser 
humano perplexo diante das atrocidades cometidas pela sua nação. Mergulhamos nos 
sentimentos mais obscuros e no brilho frágil de Stefan Zweig, que convive até seu último dia de 
vida, atormentado e tentando fugir dos seus fantasmas. 
Descobrimos que a vida de Zweig é um jogo de esconde-esconde e neste jogo literário, o 
escritor alemão recorre aos testemunhos dos narradores na ficção. Na vida real, acaba servindo-
se dos biografados como forma de afirmar o que não ousa. Chega-se à conclusão que, em ambos 
os casos, ele nunca usa a própria voz. 
Na arte de manejar e orquestrar as palavras, os personagens ganham vida. As biografias escritas 
por Zweig são inesquecíveis perfis psicológicos de personagens históricos e escritores, entre as 
quais, grandes personagens da História – como Maria Antonieta- e da Literatura – como Honoré 
de Balzac. 
 
Palavras-chave: Stefan Zweig. Biografia. Balzac. 
 
 

O Sol brilhava intensamente. Ao voltar para casa, vi de repente diante 
de mim a minha própria sombra, assim como via a sombra da outra 
guerra atrás da atual. Durante todo esse tempo, essa sombra não saiu 
mais do meu lado, ela envolveu cada um dos meus pensamentos, de 
dia e de noite; talvez seus contornos escuros também estejam em 
algumas folhas deste livro. Mas toda sombra é, em última análise, 
também filha da luz. E só quem conheceu claridade e trevas, guerra e 
paz, ascensão e decadência viveu de fato. (ZWEIG, 2014, p.385). 
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O livro Morte no paraíso: a tragédia de Stefan Zweig (2012), do escritor, 

biógrafo e jornalista Alberto Dines é uma narrativa biográfica sobre o escritor austríaco 

Stefan Zweig. Um dos escritores mais famosos na primeira metade do século XX inicia 

sua peregrinação pelo mundo a partir de 1934. Sua primeira passagem pelo Brasil deu-

se em 1936, a convite do então presidente Getúlio Vargas. Zweig, que visitou o Rio de 

Janeiro e São Paulo, tão encantado ficou com o país, que prometeu retornar. 

Ao biografar Zweig, Dines escreveu um livro de 718 páginas, no qual o desafio 

foi imenso, pois a criação de uma biografia de um biógrafo só poderia ser 

completamente realizada com o jogo de espelhos e lentes, relacionando fatos singulares 

da vida do biografado à escrita, criando no leitor uma imediata identificação com os 

registros reais vividos pelo biografado.  

Em uma mistura de referências aos títulos de algumas obras de Stefan Zweig 

(Amok, Histórias de paixão de 1922, O candelabro enterrado 1937), Alberto Dines 

dedica-se em cada capítulo do seu livro a construção da figura, não necessariamente em 

uma ordem cronológica, do célebre escritor judeu, vítima de uma depressão profunda, 

agravada pelo consumo exagerado de hipnóticos que o escritor usava como 

autotratamento de um quadro crônico de insônia. O leitor é convidado a montar este 

imenso quebra-cabeça chamado Stefan Zweig. 

No primeiro capítulo, Dines escreve sobre o momento mais glorioso da vida do 

autor austríaco. Autor de Amok, seu grande sucesso mundial, Zweig, a caminho do 

Brasil, é reconhecido como celebridade a bordo do RMS Alcântara, que aportaria no dia 

21 de agosto de 1936, no porto do Rio de Janeiro, Praça Mauá. Com seus 53 anos, ele é 

o que podemos chamar de homem bem-sucedido. Elegante, extremamente polido, ar 

delicado e melancólico, ao desembarcar do navio, é rodeado por inúmeros repórteres e 

fotógrafos. 

Com o mundo mergulhado no caos, a viagem à América do Sul é um sonho, 

sonho antigo (iniciado em 1928), concretizado somente agora. A convite do governo 

brasileiro, sente-se feliz por ter abandonado a incerteza e a loucura que estava passando 

à Europa. Com todas as pompas merecidas, hospeda-se no Copacabana Palace. 

Tratamento especial ao famoso judeu, já seus compatriotas menos favorecidos são 

recebidos com menos galas e muitos são recambiados ao seu local de origem. O 

nazismo ecoa em terras brasileiras, impedindo que vários imigrantes possam entrar no 

país. Apesar de tudo, ele ainda se sente seguro. 
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Sua neutralidade política tem razões políticas. Hóspede do governo, não pode se 

pronunciar sobre os regimes ou países com que o Brasil mantém ótimas relações, no 

caso com a Alemanha. O grande escritor austríaco aclamado aqui no Brasil teve, até 

1935, seus livros banidos e queimados em praça pública em Berlim. 

No Brasil, ainda não é de conhecimento público, que a sua parceria como 

libretista na ópera A mulher silenciosa de Strauss, compositor alemão contemporâneo, 

admirado por Hitler e Goebbels, lhe causou alguns problemas com a Gestapo, dentre 

eles, a interceptação de sua correspondência a Strauss.  

De volta a Londres, tenta retomar a rotina. Londres já era sua casa desde outubro 

de 1933. Ainda era casado com Friderike, sua primeira esposa. 

Tudo em vão, o mundo já não é o mesmo. Ele já não é mais o mesmo. Precisa 

retomar o trabalho. 

O escritor mais aclamado da época foge. Não foge de ninguém, não é um 

refugiado, pois ninguém o persegue. É austríaco, é apátrida. A Áustria não é mais 

nacionalidade. Foge do seu pior inimigo, foge dos seus fantasmas, foge do presente que 

se mostra extremamente cruel aos que são iguais a ele. 

Com o início da Guerra, com a Europa tomada e a perseguição aos judeus cada 

dia mais violenta, Zweig retorna ao Brasil em 1940, ficando aqui quase seis meses, 

coletando material para seu livro Brasil, um país do futuro, que ele iria concluir em 

1941, nos EUA.  

Em 1941, abandona definitivamente a Europa, passando por Nova York e, após 

a obtenção de um visto brasileiro definitivo, passa a viver em Petrópolis, região serrana 

do Rio de Janeiro. Ironia do destino ou não, o escritor exilado e sua atual esposa Lotte 

encontram uma casa na rua Gonçalves Dias, rua que possui o nome do escritor do 

poema “Canção do Exílio”. Coincidências à parte, o exilado Stefan Zweig ainda tentava 

definir o seu “lá, o seu cá, e o seu estar aqui”. Tudo está muito confuso. Deixou tudo 

para trás. Não possuía mais casa, pertences e nem pátria. Petrópolis será sua última 

morada. 

Através da escrita de Dines, desvelam-se pouco a pouco as diferentes facetas 

deste incrível escritor. Sua biografia é um jogo de esconde-esconde. Lança mão dos 

seus biografados para falar daquilo que não ousa falar na via real. Certeza absoluta é 

que, em ambos os casos, Zweig não usa a sua própria voz, nem na realidade, nem na 

ficção. 
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Em uma tentativa parecida com seu biografado Balzac, tentou enquadrar seus 

personagens e uma galeria de tipos. Com as imagens fornecidas pelo tempo, Zweig 

criou as legendas dos seus personagens e de si mesmo, revelou o seu ser, pois, segundo 

suas palavras, “um homem se revela somente quando cria”, seu lema de vida e refúgio 

nas horas mais críticas. 

Escritor de grande sucesso na Alemanha e na Áustria, Stefan Zweig foi obrigado 

a abandonar Viena e exilar-se - o que provocou no escritor a sensação de um não 

pertencimento a nenhum lugar.  

Em seu livro de memórias Zweig escreve: 

 

[…] Cresci em Viena, a metrópole supranacional de dois mil anos, e 
tive que deixá-la como um criminoso, antes de ser rebaixada a uma 
cidade provincial alemã. O meu trabalho literário foi incinerado na 
língua em que o escrevi, no mesmo país onde meus livros ganharam 
como amigos milhões de leitores. Assim, não pertenço a lugar algum, 
em toda parte sou estrangeiro ou, na melhor das hipóteses, hóspede; a 
própria pátria que o meu coração elegeu para si, a Europa, perdeu-se 
para mim, desde que se autodilacera pela segunda vez numa guerra 
fratricida. Contra a minha vontade eu me tornei testemunha da mais 
terrível derrota da razão e domais selvagem triunfo da brutalidade 
dentro da crônica dos tempos: nunca- eu não registro isso de maneira 
alguma com orgulho, mas sim com vergonha- uma geração sobre 
tamanho retrocesso moral, vindo de uma tal altura intelectual como a 
nossa. (ZWEIG 2014, p. 14) 

 
 

Extremamente ressentido com o mundo, o estrangeiro ou hóspede, como ele 

mesmo se intitula, escreveu grandes contos e romances psicológicos, livros de conteúdo 

histórico, ensaios e diversas biografias, com o perfil psicológico de alguns personagens 

conhecidos na história e também de escritores, como: Maria Antonieta, Maria Stuart, 

Magalhães, Erasmo de Rotterdam, Balzac, Dickens, Dostoievski.  

Com sua escrita, realçou o trágico da vida desses personagens, pois, ao desprezar 

o lado material do lucro ou da glória, ele apenas se preocupou com o fundo moral dos 

temas apresentados em suas biografias.  

Ainda em sua obra, percebe-se a influência das leituras da obra de Freud, com o 

qual manteve uma longa relação epistolar e também de amizade. Freud afirmava que 

Zweig, mesmo sem conhecer as técnicas psicanalíticas, as utilizava literariamente de 

forma perfeita. 
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Em sua Autobiografia: o mundo de ontem, Zweig mostra a dualidade dilacerante 

de um homem que viveu as duas maiores guerras do mundo. Ele se descreve como 

quem conheceu a liberdade individual em grau e formas mais elevados, logo depois, em 

seus níveis mais baixos. De autor celebrado, passou ao desprezo de um sistema que não 

o reconhecia mais. Revolução, fome, inflação, terror, foram peças fundamentais para o 

crescimento das grandes ideologias de massa e de sua disseminação na Europa. A fuga e 

o exílio tornaram-se seus companheiros. Estrangeiro sentia-se, o mundo não o entendia, 

ou ele não compreendia mais o mundo. A violência o atingiu, o vazio nele ficou. 

Neste entre guerras, Zweig passa a publicar os seus livros traduzidos em outras 

línguas, como o francês. Arrasado em decorrência do panorama mundial, no seu íntimo 

torna-se cada vez mais vítima da depressão que o perseguia há tempos. Dines defende 

esta hipótese e afirma que, mesmo ciente, Stefan Zweig recusava a iniciar tratamento 

específico para a sua enfermidade. Ainda conforme o jornalista, dias antes de se matar, 

o escritor austríaco explicou a vários amigos, do Rio de Janeiro, que o motivo do seu 

abatimento era que ele estava tomado por um estado de melancolia. 

Melancólico e pessimista, não encontrava mais tranquilidade nesta vida. Suas 

obras foram tecidas com os fios da tristeza, do sofrimento, ora transformados em 

pequenos momentos de alegria e de superficial tranquilidade.  

Como em um jogo de espelhos, biografado/biógrafo possuem muitas 

características em comum. Se Balzac passou sua vida toda a correr dos credores, Zweig 

não encontrou seu lugar no mundo. Sempre se sentindo estranho diante das atrocidades 

cometidas pelos seus compatriotas, a vida de eterno exilado tornou-se realidade. Aos 

dois, pode-se dizer que os momentos mais críticos foram os mais férteis para a produção 

de grandes obras e a partir das mãos de cada um, uma época foi eternizada. 

Ao analisar a biografia escrita sobre Balzac por Stefan Zweig, pude perceber 

relação entre biografia e biografado e sua conexão com a vida retratada, bem como o 

espaço ficcional e seus conflitos existenciais.  

É a partir dos elementos do mundo de Balzac, que surgirá, em 1950, o romance 

biográfico Balzac – le roman de sa vie, no qual Stefan Zweig não apenas escreve uma 

biografia, mas devido ao seu magistral talento como escritor e biógrafo, nos apresenta 

uma apaixonada evocação do mito Balzac. 

Escrever a vida é um horizonte inacessível, que, no entanto, sempre estimula o 

desejo de narrar e compreender, segundo DOSSE (2015). 
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Em momentos de extrema tensão ou mesmo de crise, a situação narrativa reflete, 

ou não, a busca pelo autor/personagem, da sua imagem perdida frente ao espelho, frente 

à vida? 

 A biografia, a meu ver, não deve ser considerada como simples reflexo do real, 

mas como um vazio a ser preenchido pela pena do autor/personagem. O tempo vivido, 

agora biografado, permite que os personagens se liberem dos limites impostos pelo real.  

Zweig atua como elo entre o universo ficcional e o real e suas contribuições, 

possíveis intervenções e distorções são de extrema importância para a construção 

narrativa biográfica, pois será ele o responsável pelo trânsito entre estes dois universos.  

Desta forma, é inevitável que o escritor utilize o recurso ficcional no trabalho 

biográfico, visto que não se pode reconstituir fielmente a riqueza e todo o processo 

complexo da vida real. 

Ao biógrafo é dado o poder de preenchimento das lacunas documentais, como 

também dos lapsos temporais presentes na unidade narrativa da vida de um personagem. 

Ao romancista, quando lhe falta fontes para a construção da sua obra, ele pode 

se valer da fantasia. Quanto ao biógrafo, na tentativa de manter-se o mais fiel e possível 

da vida verdadeira do seu personagem, ele está fadado a percorrer um caminho mais 

difícil. Um caminho que mantém, lado a lado, a ciência e as maravilhas da arte, a 

verdade sensível do romance e as mentiras eruditas da história, conforme LEJEUNE 

(1975)  

A Stefan Zweig, biógrafo e romancista, são dadas as duas ferramentas de 

criação. Da sua pluma, fatos viram estória. Nela, o passado é eternizado e o que é real e 

fictício se confundem. 

Assim, o gênero biográfico é marcado por uma existência dentro de um mar 

revolto, conforme observamos as palavras do biógrafo americano, Paul Murray Kendall: 

 

A definição exclui as obras situadas nos dois extremos do espectro 
biográfico: a biografia “romanceada” simula a vida, mas não respeita 

o material de que ela dispõe, enquanto a biografia recheada de fatos, 
saída da escola tagarela da erudição-compilação, adora o material, 
mas não simula com ela uma vida. Entre ambas se estende o 
artesanato impossível da biografia verdadeira. (KENDALL, 1965 
apud DOSSE, 2015, p.60) 
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Pode-se concluir, então, que o gênero biográfico transita entre mimesis e vidas 

imaginárias, misturando erudição, criatividade literária e intuição psicológica. O 

envolvimento do biógrafo com o personagem biografado torna-se visceral.  

Antes do século XIX, em relação ao gênero biográfico, os campos da ciência e 

da arte ainda não eram bem delimitados. Será neste século, que acontecerá a clara 

divisão entre história/ciência- literatura/arte. Historiadores, homens da ciência histórica, 

devem afirmar sua cientificidade a partir do modelo das ciências físicas e naturais e, 

opta-se em banir a dimensão literária do discurso histórico (TEMÍSTOCLES, 1996). 

Com isso, dois polos surgem, um, no qual os historiadores, ao descreverem e/ou 

explicarem o passado, deveriam fazê-lo de maneira racional e objetiva, e outro, no qual 

os homens das letras reinventariam os fatos de acordo com a sua imaginação e 

subjetividade. 

Desta forma, com a delimitação das fronteiras entre ciência e arte, com a cisão 

entre a biografia e a história, passa a biografia a ser prestigiada pela literatura.  

A partir deste momento, conforme (SCHMIDT, 1999) os livros que tratassem o 

passado seriam questionados sobre a sua historicidade ou ficcionalidade. Aos que 

ousaram tentar cruzar esta fronteira imposta entre a ciência e a arte, foram considerados 

pouco sérios. Porém, ainda hoje, “contudo assistimos cada vez mais a uma série de 

redefinições e deslocamentos fronteiriços: o mais notável, sem dúvida é aquele que 

reaproxima história e literatura”.  

Ainda segundo o mesmo autor, nos últimos anos, alguns historiadores 

procuraram examinar as diferentes facetas dos personagens e não apenas os feitos 

notáveis deles, promovendo o aparecimento em seus textos de outros elementos, como 

os sentimentos, o inconsciente, a cultura, a vida privada e o cotidiano. 

Por sua vez, na literatura, com maior liberdade para deixar agir a imaginação, a 

exaltação do indivíduo ocorre de maneira mais categórica na qual o mundo retratado é 

comandado por um conjunto infinito de possibilidades. A subjetividade dos personagens 

e a quebra da linearidade do tempo criam e recriam as trajetórias individuais destes 

indivíduos biografados. 

Qualquer escolha mais rígida, na busca de uma verdade social ou psicológica no 

relato de vida, acarretaria no empobrecimento da narrativa, tirando dela toda a magia da 

literatura. 

Balzac - le roman de sa vie, fruto de mais de uma década de pesquisa e análise 

de documentos, é uma biografia viva e com uma fluidez em sua construção. Publicado 
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postumamente pela primeira vez em 1950, pela editora Albin Michel, é reeditado pela 

mesma em 1990. Em 1996, chega às livrarias uma última edição no formato Livre de 

Poche. 

 Neste romance biográfico, as datas que aparecem são dados em segundo plano, 

pois à medida que a narrativa se desenrola, o leitor é convidado a conhecer as partes 

mais importantes da vida de Balzac. Este processo se desenvolve através de eixos 

temáticos divididos em cinco livros, que retratam desde a sua juventude e suas 

primeiras aventuras no mundo do romance, como as suas paixões por mulheres 

importantes, pela vida dos nobres e por Napoleão.  

Além disso, o escritor gênio, capaz de se comportar como uma máquina de 

produzir livros escrevia para sobreviver e vendia suas obras para manter uma vida 

regada de luxo, aspirações e ilusões.  Nenhum problema ou dívida foram capazes de 

apagar ou macular a genialidade de Balzac. Ao contrário, são os momentos de crise ou 

de tensão que impulsionaram cada vez mais o poder de criação deste eterno ser em 

trânsito, que pulava de casa em casa, escondendo-se dos cobradores de Paris. 

É no final da sua vida, com a maturidade pessoal e artística, que Balzac 

encontrará a mulher da sua vida.  

Madame de Hanska, nobre polonesa, fã apaixonada pela sua obra, será a pessoa 

que proporcionará ao escritor a tão sonhada riqueza e tranquilidade.  Une femme et une 

fortune!  

Tranquilidade efêmera. Na madrugada do dia 18 de agosto de 1850, ao lado 

apenas da sua mãe que teve um papel contraditória na sua vida, Balzac dá o seu último 

suspiro. 

Ignorado em vida por quase todos os colegas escritores, dentre eles, Victor 

Hugo, Alexandre Dumas, Sainte-Beuve, seu corpo foi conduzido pelos mesmos até o 

cemitério Père-Lachaise.   

Vida e obra se confundem. Autor e personagem se encontram. Agora, do alto do 

Père-Lachaise, da mesma maneira que Rastignac, herói de seus romances, Balzac irá 

conquistar Paris. 

Finalmente, gostaria de ressaltar algumas as semelhanças entre Balzac – Zweig, 

Os dois apresentam algumas semelhanças, principalmente quando falamos do objetivo 

de vida de cada um, ou seja, os dois consagraram sua vida à sua obra literária. A escrita 

para ambos é um dever, algo de muita força e paixão, que eu ousaria chamar de 

demoníaca e hercúlea. 
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No que diz respeito à admiração, Balzac representaria um modelo ideal a ser 

seguido por Stefan Zweig, modelo que ele irá chamar de “método Balzac”. Neste 

método, de maneira semelhante a um químico, o autor analisa e decompõe os fatos, 

criando de maneira científica uma realidade, antes de finalmente recriar o mundo a 

partir daquilo que foi observado por ele.   

Outra característica deste método é a retirada do real aquilo que efetivamente é 

importante, comprimindo-o e potencializando as suas características, direcionando seus 

esforços para chegar à essência das coisas. Seus personagens fictícios são 

paradoxalmente mais do que reais, pois eles ultrapassam esta característica, beirando 

quase o absoluto.  

Ao lançar mão da valorização do espaço entre a vida e a obra dos seus 

biografados, na tentativa dialógica que mistura a factualidade e a ficcionalização do 

sujeito biografado, Stefan Zweig, segundo François Dosse, nos serve de guia para a 

valorização desse espaço entre a vida e a obra, numa mescla tal que as duas dimensões 

acabam por se confundir, e desta forma, produz um retrato capaz de traduzir a força 

titânica de Balzac.  
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 ELES ERAM MUITOS CAVALOS, UMA POÉTICA CONTEMPORÂNEA DE 

REINVENÇÃO DA TRADIÇÃO LITERÁRIA 

 

 

Carolina Barbosa Lima e Santos (UFMS) 

 

 

RESUMO: Propõe-se, neste trabalho, um estudo sobre as maneiras pelas quais o escritor Luiz 
Ruffato – em Eles eram muitos cavalos – desafia, reinventa e traz à luz da contemporaneidade 
diversas poéticas que compõem a tradição literária ocidental. Analisa-se, em especial, as afinidades 
estéticas desta obra brasileira com as propostas da vanguarda futurista italiana. Apresentando-se 
como uma literatura arquitetada sob uma poética fragmentada, rápida, imagística e multifacetada, 
Eles Eram Muitos Cavalos propõe inúmeras reflexões a respeito do cenário urbano e 
contemporâneo brasileiro. Por meio de “recortes” que representam diversas histórias de uma caótica 
metrópole, Ruffato põe em cena um mosaico desequilibrado e sujo, composto por crimes, 
desestrutura familiar, doença, crenças religiosas, consumismo, subempregos, vícios e tantas outras 
mazelas que permeiam essa sociedade moderna. Valendo-se de uma linguagem próxima à poética 
futurista, composta por palavras em liberdade em relação à ordem sintática e ao emprego formal de 
pontuação; bem como da utilização de recursos tipográficos e onomatopaicos; Ruffato propõe uma 
relação espaciotemporal que busca provocar no leitor uma sensação de dinamismo própria da 
cidade moderna. Vale destacar que a proposta deste trabalho é a de pensar o campo estético – objeto 
de estudo discutido – analogamente ao campo histórico e ético, por meio o apoio teórico de 
pensadores como Gilberto Mendonça Teles, Antonio Dimas, José Mendes Ferreira, Jaime 
Ginzburg, etc.  
Palavras-chave: Tradições Literárias. Literatura Contemporânea. Literatura Brasileira. Luiz 
Ruffato. 

Propõe-se, neste trabalho, um estudo sobre as maneiras pelas quais o escritor Luiz 

Ruffato – em Eles eram muitos cavalos – desafia, reinventa e traz à luz da 

contemporaneidade diversas poéticas que compõem a tradição literária ocidental. 

Analisaremos, em especial, as afinidades estéticas desta obra brasileira com as propostas da 

vanguarda futurista italiana. Para tanto, teceremos brevemente a história do movimento 

futurista e, a partir daí, iniciaremos a leitura sobre Eles eram muitos cavalos. 
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Em Vanguarda européia e modernismo brasileiro, Gilberto Mendonça Teles 

explica-nos que a história da vanguarda futurista é confluída à vida de seu líder, Filippo 

Tommaso Marinetti (1876-1944). Nesta perspectiva, a trajetória do futurismo pode ser 

pensada em três fases: a de 1905 a 1909, na qual o princípio estético defendido foi o verso 

livre; a de 1909 a 1914, em que se redigiu a maioria dos manifestos e se lutou pela 

imaginação sem fios e pelas palavras em liberdade, e a de 1919 em diante, quando se 

fundou o fascismo e o futurismo se tornou porta-voz oficial do partido.  

De acordo com o intelectual brasileiro, o futurismo foi desenvolvido, sobretudo, por 

meio de manifestos que procuravam envolver diversas formas de expressões artísticas em 

seu ideal de romper os valores estéticos e culturais canonizados pela tradição clássica e 

propor uma nova leitura de mundo, ancorada na glorificação dos tempos modernos. Ao 

difundir inúmeros manifestos e realizar conferências internacionais sobre os mais diversos 

campos da arte, da política e de questões sociais, “Marinetti exerceu grande influência em 

quase todas as literaturas modernas, mesmo quando curiosamente negadas, como no caso 

dos primeiros modernistas brasileiros” (TELES, 1977, p.78).  

A arte futurista propõe a celebração da modernidade por meio de formas de 

representação capazes de suscitar no público a sensação de dinamismo. Em Manifesto 

técnico da literatura futurista, Marinetti orienta o modo como um conjunto de recursos 

estéticos pode ser combinado para formar a linguagem desta vanguarda.  Sua ideia era 

apresentar ao mundo uma poética ancorada na “destruição” da sintaxe; na recusa à 

subjetividade convencional da literatura; na evocação ininterrupta de imagens; no uso de 

analogias; na criação da “imaginação sem fio” e das “palavras em liberdade”. Para melhor 

compreendermos a proposta do poeta, leiamos aqui alguns trechos do manifesto: 

Indiscutivelmente a minha obra se distingue nitidamente de todas as 
outras pela sua apavoradora potência de analogia. A sua riqueza 
inexaurível de imagens equivale quase à sua desordem e pontuação lógica. 
[...] A liberação das palavras, aos desdobramentos da imaginação, síntese 
analógica da terra abraçada por um só olhar e recolhida toda nas palavras 
essenciais. 
[...] Nós utilizamos, ao contrário, todos os sons brutais, todos os gritos 
expressivos da vida violenta que nos cerca. [...] É preciso cuspir a cada dia 
no Altar da Arte! Nós entramos nos domínios ilimitados da livre intuição. 
Dou o verso livre, eis finalmente a palavra em liberdade! 
Não existe, nisto, nada de absoluto nem de sistemático.  
 (MARINETTI, 1977, p.93) 
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Com o surgimento do movimento futurista, temáticas voltadas ao cotidiano da 

sociedade moderna passaram ser contempladas na literatura. Somos conduzidos, então, a 

uma arte voltada para a representação do culto à velocidade; do movimento das multidões; 

das imagens de propagandas; da exaltação da violência; da negação ao passadismo; dos 

ruídos provenientes das máquinas e das revoluções.  

Tecido por um conjunto desordenado de palavras, o poema Bombardeamento, 

permite-nos melhor compreender a vivacidade destas propostas vanguardistas. Valendo-se 

da utilização de diferentes recursos tipográficos, de “palavras livres de pontuação”, da 

conjunção dos verbos no infinitivo, de símbolos matemáticos, de neologismos e 

onomatopeias – que exprimem a sonoridade da matéria em movimento –, Marinetti elabora 

uma representação que segue a lógica do dinamismo ininterrupto do pensamento. Leiamos 

um trecho da obra, no qual o poeta, além de enaltecer a guerra, apresenta um expressivo 

discurso metapoético: 

Andamento do bombardeamento futurista colosso-leitmotif- 
-malho-génio-inovador-optmismo-fome-ambição (TERRIFICO 
ABSOLUTO SOLENE HERÓICO GRAVE IMPLA- 
CÁVEL FECUNDANTE) zang 
tumb tumb tumb 
 
(2ª soma) 
defesa Adrianopoli passadismo minarete do ceptismo cú- 
pulas-ventres da inocência cobardia amanhã-pensamos-nisso não- 
há-perigo não-é-possível pr´a-que-serve e-depois-não-me-ralo 
entrega de todo o stock em estação única = cemitério 
 
(3ª soma) 
à volta de cada obus-passo do colosso-acordo cair malho- 
criação do gênio-comando correr baile redondo galopante 
de tiros metralhadoras violinos catraios odor-a-loura- 
trintona cachorrinhos ironias dos críticos rodas engre- 
nagem gritos gestos saudades (ALLEGRO AÉREO 
CORROSIVO VOLUPTUOSO) 
(MARINETTE, p.187) 

Tal como explana José Mendes Ferreira, em Antologia do futurismo italiano – 

manifestos e poemas, as propostas do movimento futurista não apenas serviram de base 

para a origem das demais vanguardas europeias, como também continuam influenciando 

vigorosamente as produções literárias contemporâneas de diversas partes do mundo:  

O principal mérito dos futuristas italianos está em que informaram toda a 
arte moderna, de tal modo que não há praticamente nenhum movimento 
artístico do nosso século que não lhe dava bastante: desde os diversos 
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modernismos que até aos anos 20 eclodiram um pouco por todo lado, (o 
dadaísmo, o surrealismo, o ultraísmo, etc.), até à própria poesia concreta 
(fonética e visual) que encontra na teoria das palavras em liberdade e na 
respectiva prática poética, nomeadamente nos dois livros de Marinetti e 
Soffici já referidos, verdadeiros elementos da sua pré-história. 
A afirmação de que a arte se basta a si mesma enquanto verdade, já que 
exclui a possibilidade de <<mentir>> porque mente sempre (<<as 
verdades de ontem são hoje para nós puras mentiras>>); a desconstrução 
do preconceito dos Temas Sublimes, da grandiosidade dos assuntos (tão 
cara aos românticos e ao <<humanismo>> dos realistas e naturalistas); a 
luta contra uma arte-mímesis que já não expressa a riqueza e a 
complexidade da vida, e a sua substituição por uma arte-vida são tantas 
outras expressões de um pensamento estético que, demasiado familiar nos 
dias de hoje teve a sua primeira clara formulação no futurismo italiano 
(FERREIRA, 1979, pp.27-28). 

Ao lermos Eles eram muitos cavalos (2001), coletânea de pequenas narrativas de 

Luiz Ruffato, podemos notar um possível diálogo entre a obra contemporânea brasileira 

com a vanguarda modernista italiana. Apresentando-se como uma literatura arquitetada sob 

uma poética a um só tempo, fragmentada, rápida, imagística e multifacetada, Eles Eram 

Muitos Cavalos, de Luiz Ruffato, propõe-nos inúmeras reflexões a respeito do cenário 

urbano e contemporâneo brasileiro. Por meio de “recortes” que nos trazem diversas 

histórias de uma grande e caótica metrópole, Ruffato põe em cena um mosaico 

desequilibrado e sujo, composto por crimes, solidão, desestrutura familiar, doença, 

subempregos, analfabetismo, vícios e tantas outras mazelas que permeiam esta sociedade 

moderna.  

Neste mundo governado pelo caos, a ordem da narrativa “[...] não é nem bem-

comportada, nem obedece a uma lógica preestabelecida. Ela é atravessada, entre outros, 

pela des-organização do silêncio” (ORLANDI, 1993, p. 50). E é nos efeitos de silêncio, das 

falhas, das fissuras e das repetições que acontecem em meio aos múltiplos discursos 

presentes em Eles Eram Muitos Cavalos, que Luiz Ruffato retrata diversas faces urbanas de 

um Brasil contemporâneo. Leiamos aqui um trecho da obra no qual podemos observar as 

fissuras e repetições que, por vezes, atravessam o romance: 

sim mas é meu filho 
e suborna a polícia, 
                                  o delegado, 
                                  o dono da boate, 
                                  as garotas de programa, 
                                  os leões-de-chácara, 
sim mas é meu filho 
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sim, claro, a filha mora no Embu, macrofóbica, artista plastic esoteric, os 
quadros sempre os mesmos 
quem não tem olhos pra ver 
risocs vermelhos, histéricos, espasmódicos, grossos, finos, fundo branco 
não tem olhos pra ver 
(RUFFATO, 2006, p.12)          

Nesta narrativa não há personagens protagonistas, não há uma sequência 

cronológica dos fatos narrados e nem um elemento narrativo que ligue um episódio ao 

outro e os enlace em um único enredo. O romance é constituído por cenas breves de 

diversas vidas anônimas imersas a um caos metropolitano brasileiro, no qual “as limitações 

e as dificuldades de personagens prevalecem com relação à possibilidade de controlar a 

própria existência e determinar seu sentido (GINZBURG, 2012, p.200) ”. Daí o título da 

narrativa, que extrai e dialoga com um poema do Romanceiro da Inconfidência, de Cecília 

Meireles. Leiamos aqui uma estrofe da obra da poeta: 

Eles eram muitos cavalos, 
- rijos, destemidos, velozes - 
entre Mariana e Serro Frio, 
Vila Rica e Rio das Mortes. 
Eles eram muitos cavalos, 
transportando no seu galope 
coronéis, magistrados, poetas, 
furriéis, alferes, sacerdotes. 
E ouviam segredos e intrigas, 
e sonetos e liras e odes: 
testemunhas sem depoimento, 
diante de equívocos enormes. 
(MEIRELES, 1989, p.147) 

Bem como no caso das personagens, do tempo e do enredo, não há uma linearidade 

no foco narrativo ao longo da obra. Há capítulos em que os episódios são narrados em 3ª 

pessoa, como se as histórias postas em cena fossem observadas por um fotógrafo, jornalista 

ou documentarista que assiste de sua janela as paisagens e os episódios desencadeados ao 

seu redor, registrando algumas situações sem interferir em nenhuma delas. Leiamos aqui 

um trecho de um episódio no qual o narrador acompanha o percurso de uma personagem 

que vagueia pelas ruas de São Paulo: 

Da escada-rolante emerge, o Edifício Itália funda-se nos seus ombros, a 
fumaça de carros e caminhões tachos de acarajés coxinhas quibes pastéis, 
vozes atropelam-se, amalgamam-se, aniquilam-se, em bancas revistas, 
jornais livros usados, pulseiras brincos colares gargantilhas anéis, lã em 
gorros ponchos blusas mantas xales, pontos de ônibus lotados, 
trombadinhas, engraxates, carrinhos de pipoca, doces caseiros, 
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vagabundos espalhados caídos arrastando-se bêbados mendigos meninos 
drogados aleijados (RUFFATO, 2006, p.39). 

Há, porém, enredos narrados pela perspectiva de personagens, tal como podemos 

observar a partir este pequeno trecho do capítulo 20, no qual o leitor é convidado a 

participar do devaneio de uma personagem-narradora, que divaga sobre a oportunidade 

desperdiçada de compartilhar histórias de vida com um vizinho brutalmente assassinado: 

Mas nós não nos conhecíamos. Nos vimos algumas vezes no elevador de 
serviço, a caminho da garagem do prédio, uma ou outra vez na piscina, ele 
lendo a Veja, eu nadando com a Joana e o Afonsinho. 
Hoje eu soube que ele não vai mais voltar para casa. 
Ele foi vítima de um sequestro-relâmpago. 
Os bandidos pegaram ele, parece, na Avenida república do Líbano, 
roubaram os documentos, cheques, cartões de débito e de crédito. 
Depois, numa quebrada escura lá para os lados da Represa de 
Guarapiranga, puseram ele de joelhos, deram um tiro na nuca. 
O corpo foi encontrado hoje de manhã. 
O carro ainda não. 
(RUFFATO, 2006, p.46) 

E para além destas curtas narrativas, contadas em 1ª ou 3ª pessoa, o romance é 

composto também pela “colagem” de diversos outros elementos / gêneros discursivos que 

não trazem enredos, mas marcas dos hábitos, do ambiente, do cotidiano e do imaginário 

urbano brasileiro: horóscopos, classificados de jornais, chat, noticiário, salmos, previsão de 

tempo, carta, santinhos de promessa, roteiro de teatro, diploma religioso, lambe-lambe, etc.:  

7.66 
A vibração do número de hoje estimula a realização dos aspectos 
materiais da vida 
 
(mais dinheiro e prestígio) 
 
                                                            pode contar com a ajuda de  
um amigo influente 
                                                            pode receber uma promoção 
ou herança: 
o momento é para ser prático 
                      e objetivo. 
 
(RUFFATO, 2006, p.18) 

Em A poética do recorte, Maria Adélia Menegazzo explana que a colagem, no plano 

das artes, promove um efeito de descontinuidade e, consequentemente, a criação de um 

novo espaço discursivo. De acordo com a estudiosa, “cada elemento ‘colado’ tem uma 

dupla função de atualização: a do fragmento colado em relação ao contexto de onde foi 
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retirado e a do mesmo fragmento incorporado a um novo conjunto, preservando essa 

alteridade” (MENEGAZZO, 2004, p.55).  

Para além de promover a metaforização ao cenário metropolitano representado – 

marcado pela saturação de cartazes, panfletos e inúmeros outros tipos de pequenos 

anúncios –, o uso da colagem em meio às narrativas permite-nos notar mais uma referência 

à tradição moderna nesta poética ruffatiana.  Vale lembrarmos que a vanguarda cubista 

(1905-1918) foi pioneira na proposição da representação ancorada no simultaneísmo, na 

pluralidade e na superposição de planos. Em Vanguardas europeias e modernismo 

brasileiro, Gilberto Mendonça Teles, ao tratar do movimento cubista, esclarece-nos que: 

Nesse ambiente, poetas e pintores partilhavam um ideal comum de 
renovação artística: os poetas assimilando as técnicas pictóricas, os 
pintores se apoiando nas ideias filosóficas e poéticas. Isso concorreria 
para que o termo cubista, inicialmente aplicado à pintura, passasse 
também a designar um tipo de poesia em que a realidade era também 
fracionada e expressa através de planos superpostos e simultâneos 
(TELES, 1977, p. 108). 

A introdução de diversos gêneros textuais em meio ao espaço literário conduz o 

olhar do leitor a uma desautomatização diante da obra, integrando ao mesmo tempo a arte à 

vida. Ao abordar os elementos que compõem a poética cubista, Menegazzo explana que o 

uso da colagem no campo das artes pode ser compreendido “como um questionamento da 

representação da realidade reelaborada pelo artista ou como uma quebra do princípio de 

representação renascentista naturalista” (2004, p.55). Em meio à obra ruffatiana, o recorte 

propicia um efeito de sentido descontínuo, fragmentário, metafórico e multifacetado ao 

romper os princípios estéticos convencionais dos modos de representação literária.  

Em A caminho, quarta narrativa de Eles eram muitos cavalos, podemos observar um 

trabalho estético de rompimento com sua linearidade espacial: há aqui uma escrita que se 

preocupa com a transformação e a deformação de imagens a fim de pôr em cena uma 

caótica atmosfera metropolitana. Valendo-se de uma linguagem próxima à poética futurista, 

composta por palavras em liberdade em relação à ordem sintática e ao emprego formal de 

pontuação; bem como da utilização de recursos tipográficos e onomatopaicos; Ruffato 

apresenta-nos uma nova relação espaciotemporal, que busca provocar no leitor uma 

sensação de dinamismo própria da cidade moderna. Leiamos aqui um trecho da narrativa:  

O Neon vaga veloz por sobre o asfalto irregular, ignorando ressaltos, 
lombadas, regos, buracos, saliências, costelas, seixos, negra nesga na noite 
negra, aprisionada, a música hipnótica, tum-tum tum-tum, rege o tronco 
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que rança, tum-tum tum´tum, sensuais as mãos deslizam no couro do 
volante, tum-tum tum-tum, o corpo, o carro, avançam, abduzem as luzes 
que luzem à esquerda à direita, um anel comprador na Portobello Road, 
satellite no dedo médio direito, tum-tum tum-tum, o bólido zune na 
direção do Aeroporto de Cumbica, ao contrário cruzam faróis de ônibus 
que converge de toda parte, 
mais neguim ora se foder 
um metro e setenta e dois sentímetros está no certificado de alistamento 
military, calça e camisa Giorgio Armani, perfume Polo borrifado no 
pescoço, sapatos italianos, escanhoado, cabelo à-máquina-dois, Rolex de 
ouro sob o tapete, 
mais neguim pra se foder 
[…] (RUFFATO, 2006, p.11-12) 

Em Ratos, outra narrativa de Eles eram muitos cavalos, a atmosfera do barraco 

imundo e escuro, habitado por ratos e por crianças enroladas em trapos fétidos revela ao 

leitor a situação de extrema miséria das personagens em cena. Leiamos aqui um trecho da 

obra: 

Um rato, de pé sobre as patinhas traseiras, rilha de uma casquinha de pão 
observando os companheiros que se espalham nervosas por sobre a 
imundície, como personagens de um videogame. Outro, mais ousado, 
experimenta mastigar um pedaço de pano emplastrado de cocô mole, 
ainda fresco, e, desazado, arranha algo macio e quente, que imediatamente 
se mexe, assustando-o.  No após, refeito, aferra os dentinhos na carne 
tenra, guincha. Excitado, o bando achega-se, em convulses. 
O corpinho débil, mumificado em trapos fétidos, denuncia o incômodo, 
derrama-se para o berreiro, expele um choramingo entretanto, um 
balbucio de lábios magoados, um breve espasmo. A claridade 
envergonhada da manhã penetra desajeitada pelo teto de folhas de zinco 
esburacadas, pelos rombos nas paredes de places de outdoors. Mas, é 
noturno ainda o barraco. 
A chupeta suja, de bico rasgado, que o bebê mordiscava, escapuliu 
rolando por sobre a irmãzinha de três anos, que, a seu lado, suga o polegar 
com a insaciedade de quando mamava nos seis da mãe (RUFFATO, 2006, 
p.20-21) 

Uma atmosfera de degradação, assombro e violência paira em Natureza morta. 

Nesta narrativa, de Eles eram muitos cavalos, Ruffato põe em cena uma professora que, ao 

chegar em seu trabalho, depara-se com as suas crianças apavoradas diante da destruição 

ocorrida na escola: 

No corredor, onde desaguavam as três salas-de-aula, gizes esmigalhados, 
rastros de cola colorida, massinhas-de-modelar esmagadas, folhas de 
papel sulfite estragadas, uma lousa no chão vomitada, trabalhinhos 
rasgados, pincéis embebidos em fezes que riscaram abstrações nas 
paredes brancas, pichações ininteligíveis, uma garrafa de coca-cola cheia 
de mijo, um cachimbo improvisado de crack – a capa de uma caneta bic 
espetada lateralmente num frasco de yakult. Ao fundo, a fechadura 
arrombada, cacos do vidro basculhante, do barro do filtro d´água, marcas 
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de chute nas laterais do fogão, panelas e talheres amassados. Em correria, 
gritos atravessam as telhas francesas, olhos mendigam explicações 
(RUFFATO, 2006, p.30). 

A arquitetura da linguagem ruffatiana, estruturada na construção fragmentada e 

multifacetada destes espaços e suas respectivas atmosferas, permite-nos afirmar que uma 

das mais importantes questões trabalhadas em Eles eram muitos cavalos “é a visão 

transfigurada e remodelada pelo artista, capaz de dotar a realidade histórica de atributos que 

não os simplesmente exteriores” (DIMAS, 1986, p.7). Faz-se necessário, portanto, 

examinarmos como temas e formas se relacionam nestes discursos, pois “o papel do crítico 

é o de converter esse sentido e esse pensamento na linguagem comum de seu tempo” 

(TODOROV, 2009, p.91).  

Devemos então atentar-nos à maneira pela qual o trabalho com os recursos estéticos 

escolhidos pelo escritor ressalta o sentido político e crítico propostos nestas narrativas, 

visto que o confronto com as tradições conservadoras do país acontecem em sua obra – e na 

maior parte da literatura contemporânea brasileira – tanto por meio das temáticas abordadas 

nestas obras quanto pela elaboração da linguagem que as constroem. Tal como explica 

Ginzburg, em O narrador na literatura brasileira contemporânea: 

É nas conexões textuais entre formas e temas que as mudanças se tornam 
visíveis. Narrativas fragmentárias existe há muito tempo, e em parte foi 
voltada para um experimentalismo sem horizonte de questionamento 
social ou político. Imagens de mulheres, negros e pobres não são 
novidade.  
É importante a combinação delicada entre recursos de fragmentação, 
temas ligados à repressão e proposições associadas à necessidade de 
repensar a história (GINZBURG, 2012, p.203). 

Dessa forma, se por um lado, a obra de Ruffato é reconhecida como uma das 

grandes representantes da arte literária brasileira contemporânea, revolucionando enredo, 

tempo, espaço e personagens, por outro, manifesta-se também enquanto instrumento de 

intervenções políticas. Notemos que sua poética assume um posicionamento político oposto 

àquele defendido por Marinetti no movimento futurista. No discurso proferido na Feira do 

Livro de Frankfurt (2013), Luiz Ruffato afirma que, para ele, “ser escritor num país situado 

na periferia do mundo” significa um compromisso: um compromisso em termos sociais, 

étnicos e/ou culturais com este lugar que representa. Valendo-nos, então, da análise de sua 

obra analogamente à reflexão de seu fazer poético, podemos observar que sua proposta – de 

promover interpretações do Brasil distantes do nacionalismo ufanista – vai de encontro com 
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algumas tendências da escrita literária de seu tempo em que, nas palavras de Jaime 

Ginzburg: 

[…] são priorizadas situações narrativas que privilegiam grupos 
historicamente reprimidos e silenciados. A ideia de que ocorrem fatos é 
problematizada pela compreensão de que construções de linguagem são 
polissêmicas, e a noção de verdade cede em favor do debate permanente 
entre diversos pontos de vista possíveis (GINZBURG, 2012, p.205) 

E é por meio de sua poética revolucionária – um caos discursivo composto por 

fragmentos que dão forma ao universo metropolitano subalterno representado – que Ruffato 

traz à tona, em Eles Eram Muitos Cavalos, algumas questões emudecidas pela 

historiografia oficial brasileira. Questões estas que assombram a memória e ainda 

transcorrem pela sociedade moderna nacional, tais como o genocídio dos povos indígenas e 

o confinamento dos ex-escravos negros à base da pirâmide social do Brasil.  

Uma das cenas mais longas e significativas de Eles eram muitos cavalos traz a 

figura de um índio vivendo como um animal de rua abandonado em meio a um grande 

centro urbano brasileiro. Apoiando-se no reconhecimento e no repúdio de suas diferenças 

étnicas, culturais e históricas, o discurso das personagens que o rodeiam constrói sobre este 

sujeito uma imagem de mercadoria barata de diversão. Pela perspectiva daqueles que o 

cercam, deparamo-nos com uma imagem estereotipada de um índio bárbaro, débil e 

alcoólatra, tal como podemos constatar pela leitura do trecho abaixo: 

De tal maneira que o que toda gente sabe é que um final de tarde o bugre 
apareceu no boteco, encostou a pança careca no balcão de fórmica 
vermelha ensebado, pediu uma cachaça na língua enrolada dele, alguém 
viu graça, bancou o prejuízo, e o selvagem, noite adentro, tornando-se 
alegre, foi para o meio do asfalto dançar, e os sem-juízo cercaram ele 
numa roda batendo palmas, o bicho se entusiasmou, arrancou a roupa sob 
aplausos do povaréu, e ficou balangando os negócios, crianças e mulheres 
passando, e juntou vagabundo e trabalhador, a arruaça contagiou aquele 
canto do bairro, uma esbórnia. Até que alguém, sempre um desmancha 
prazeres, convocou a polícia (RUFFATO, 2006, p.31). 

A questão da intolerância para com a alteridade e diversos outros problemas sociais 

provenientes de inúmeras injustiças históricas, que compõem a memória e o cotidiano do 

povo brasileiro, são retratados na obra de Luiz Ruffato. O descentramento da História, a 

violência e a multiplicidade de discursos são traços que dão o tom às obras deste autor. À 

margem de sua linguagem encontramos dúvidas, angústias, conflitos, enfim, a 

complexidade do sujeito moderno e subalterno posta em cena.  
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Por isso, a obra de Ruffato pode ser compreendida como aquela categoria de arte 

que, diante dos fracassos da história, desmistifica concepções tradicionais e “[...] oferece 

uma intervenção para examinar a ideia de ‘representação’ nos dois sentidos da palavra, o 

político (no sentido de delegação) e o artístico (reprodução mimética) ” (KLINGER, 2007, 

p. 13). É por meio de sua “poética de restos” (GINZBURG, 2012, p, 204) que a narração 

ruffatiana alcança a sua potência expressiva e promove reflexões acerca dos traumas que 

compõem o imaginário brasileiro. 
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O QUE VISTES E O QUE VI: O OLHAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

PARA OS RELATOS DE VIAGENS. 

Gileade Godoi (CEFET-RJ) 

 

RESUMO 

A geração de sentidos passa por muitos caminhos, um dos quais o olhar. Somos significados pelo 
olhar do outro, significamos através do nosso olhar. Olhar aqui não constitui um gesto, uma 
reação, um fenômeno físico. Olhar constitui uma rede de significação que passa pelo filtro da 
cultura, da ideologia, dos conceitos e preconceitos. E é através desse gesto complexo que 
significamos o mundo. Os relatos de viagens são exemplos de olhares. O modo com os lemos, 
outro exemplo. E como seria o olhar de alunos do Ensino Médio para esses relatos? Que propostas 
de abordagem interpretativa poderiam conceber ante tais narrativas? A apresentação do projeto 
PIBID-EM em andamento com alunos do CEFET-RJ pretende dar uma ideia de como uma parte 
dos alunos envolvidos no projeto “Olhares estrangeiros: o Brasil ressignificado ao longo dos 
séculos”, idealizado pelas professoras Gileade Godoi e Polyana Pires (CEFET-RJ), pode 
encaminhar suas respostas a essas questões. Com um referencial teórico que vai da Análise de 
Discurso de linha francesa (Pêcheux) à literatura, traremos à pauta de discussão questões como 
alteridade, identidade, discurso e ideologia. Orlandi, Althusser, Darcy Ribeiro, Süssekind e 
Todorov, dentre outros, são teóricos cujos conceitos e estudos contribuirão para nossa reflexão. 
Apresentarei aqui a proposta de dois orientandos, que escolheram começar a composição de seus 
corpora a parir de duas obras: Delícias do descobrimento, de Sheila M. Hue, para analisar o olhar 
estrangeiro sobre o Brasil através das descrições e impressões que tiveram sobre a fauna e, 
principalmente, sobre a flora brasileira, sobretudo no que tange aos alimentos;  e O Brasil no 
olhar de Willian James, organizado por Maria Helena T. Machado, a partir do qual se fará 
levantamento e análise da visão dos estrangeiros da época acerca da miscigenação no país, 
tentando identificar a influência dos pensamentos de então, na contemporaneidade. 
PALAVRAS-CHAVE: Relatos de viagem. Identidade. Memória. Ideologia. 

 

Em primeiro lugar, é preciso dizer que compartilharemos um projeto em 

andamento ainda em fase muito incipiente. Como o título antecipa, o objetivo é mostrar 

a visão de alunos de Ensino Médio acerca de um tema sobre o qual já existe uma discussão 

considerável em andamento, mas que ainda se mostra como fonte bastante profícua de 

discussão, além de ser um assunto bastante atrativo para adolescentes. Entretanto, antes 

de apresentar a proposta discente propriamente dita, gostaria de apresentar o projeto e as 

questões teóricas que nos nortearam na construção do projeto. 
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A geração de sentidos passa por muitos caminhos, um dos quais o olhar. Somos 

significados pelo olhar do outro, significamos através do nosso olhar. Olhar aqui não 

constitui um gesto, uma reação, um fenômeno físico. Olhar constitui uma rede de 

significação que passa pelo filtro da cultura, da ideologia, dos conceitos e preconceitos. 

E é através desse gesto complexo que significamos o mundo. 

O outro, o diferente, aquele considerado exótico sempre foi motivo de curiosidade. 

Desde os tempos em que era colônia portuguesa, o Brasil exerceu grande atração sobre 

os europeus, pelos motivos mais diversos: disputar território, descobrir e explorar as 

riquezas e o povo, conhecer a fauna e a flora dessa nova terra, seu clima, cores e sabores 

e aproveitar todas as benesses que a posse do Novo Mundo pudesse propiciar. 

A curiosidade advinda de motivações tão diferentes fez com que, ao longo dos 

séculos, muitos fossem enviados para cá a fim de relatar as novidades observadas que se 

coadunassem com o interesse daqueles que mandavam tais emissários. Além disso, outros 

viajantes chegavam movidos pelo gosto da aventura, do desbravamento e do desejo de 

enriquecimento em um Brasil-Colônia prestes a se tornar independente ou recém 

independente. 

Dessas constantes visitas, surgiram muitos relatos sobre o que aqui se observou e 

viveu: descrições científicas da natureza, dos nativos e de seu modo de vida, relatos de 

conquistas e disputas territoriais, narrativas de aventuras amorosas, de fortunas e reveses 

Consideramos que o que se pensou e se propagou em território nacional e no 

exterior acerca do Brasil e do brasileiro ocupa importante papel na construção do 

imaginário local e estrangeiro, pois exerceu influência ideológica no modo como se 

construíram os referenciais de cultura, do que é considerado bom e belo, inferior e 

superior, certo e errado. Os produtores desses textos falavam a partir de uma mesma 

posição sujeito: a de estrangeiros na América. Não podemos perder de vista que o sujeito 

se constitui como tal quando interpelado pela ideologia, ou seja, ser sujeito é estar afetado 

ideologicamente. Visto, pois, que não existe discurso sem sujeito, todo discurso é 

ideológico. Ao enunciar, nenhum sujeito escapa dos pré-construídos, das memórias já 

significantes em outros tempos e em outro lugar. Essas memórias certamente se farão 

ecoar nos discursos produzidos acerca da terra e do povo que habita/habitava este 

território e não podem ser ignoradas em nossa análise. Conhecer, pois, tais relatos, 

compará-los e, finalmente, analisá-los é um modo de nos conhecermos mais e melhor, de 

rejeitarmos rótulos, de repensarmos nosso lugar e posição social enquanto brasileiros, 

possibilitando, assim, uma reflexão acerca do quanto o que pensamos e sentimos acerca 
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de nós mesmo pode ser uma produção discursiva advinda do processo de repetição. O 

efeito de verdade produzido por repetições tão duradouras impede o questionamento, 

produz efeito de evidência; é trabalho da ideologia. 

Tendo, portanto, os relatos de viagem como ponto de referência e como corpus 

bruto a ser delimitado, foi organizado o projeto PIBIC-EM “Olhares estrangeiros: o Brasil 

ressignificado ao longo dos séculos”, sob coordenação das professoras Gileade Godoi e 

Polyana Pires. 

Com um referencial teórico que vai da literatura à análise de discurso, questões 

como alteridade, identidade, discurso e ideologia estão na pauta de discussão com os 

alunos a fim de que as leituras dos relatos ultrapassem o prazer da leitura e a curiosidade, 

permitindo a formação de leitores verdadeiramente críticos. 

Nossa pesquisa está estruturada em duas vertentes de análise: uma que terá como 

referencial teórico-metodológico a Análise de Discurso (AD) de linha francesa e outra 

fundamentada em estudos teóricos e críticos sobre as narrativas de viagem, conjugando-

os à historiografia literária, especialmente a brasileira.  

No caso da AD francesa conceitos como Ideologia, Formação Discursiva, Lugar 

e Posição discursiva dentre outros serão mobilizados ao longo da análise. O discurso será 

considerado aqui no sentido dado a ele por Pêcheux, ou seja, como "efeito de sentidos 

entre locutores", efeito esse constituído da "relação regulada historicamente entre as 

muitas formações discursivas" (apud Orlandi, 1993:21). 

Sabemos que todo discurso é produzido em condições histórico-sociais 

específicas, sendo enunciado de determinadas posições de sujeito. Isso significa que não 

é qualquer pessoa que pode dizer qualquer coisa, de qualquer lugar, pois esses lugares 

são determinados historicamente. Além disso, a legitimidade do que se diz é atestada (ou 

não) pelo lugar ocupado pelo sujeito enunciador. Sendo assim, ideologia, condições de 

produção, lugares e posição sujeito serão mobilizados na análise que empreenderemos. 

A noção de lugar está relacionada a “lugares determinados na estrutura de uma 

formação social, lugares dos quais a sociologia pode descrever o feixe de traços objetivos 

característicos (...) e que são representados nos processos discursivos em que são 

colocados em jogo” (Pêcheux, 1993, p. 83). Diz respeito ao modo como, devido a essa 

organização social, é possível identificar um discurso como proveniente de um 

determinado lugar, ou seja, quem ocupa a posição-sujeito relativa àquele lugar social. O 

que significa dizer, em outras palavras, que consideraremos o modo como esses viajantes 
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se viam, o lugar que ocupavam na sociedade e, como o fato de ocupar tal lugar afetava o 

modo como a sociedade como um todo era percebida. 

Paralelamente, o cabedal teórico e crítico sobre a literatura de viagem, 

especialmente aquela produzida por visitantes estrangeiros no Brasil, enriquecerá as 

análises dos textos, privilegiando a expressão particular de cada nação e de cada época 

diante do “Novo” Mundo. 

De acordo com Jean Marcel França, em Visões do Rio de Janeiro Colonial, devido 

à proteção lusitana, poucos estrangeiros frequentaram o Brasil na época colonial, 

movimento que passa a ocorrer intensivamente com a chegada da corte no século XIX. 

Ora, data da mesma época o impulso editorial brasileiro, graças ao mesmo acontecimento, 

e a literatura nacional se consolida na época dos nossos românticos. Estrangeiros e 

brasileiros se interessam pela terra e passam a registrar copiosamente experiências em 

cartas, memórias, diários e livros. Seria insuficiente avaliar o desenvolvimento da 

literatura e da arte nacionais sem o devido cotejo com as estrangeiras; por isso, nosso 

projeto entende que, para discussão do conceito de povo brasileiro, é indispensável 

vasculharmos as percepções externas, observando até que ponto elas nos formaram e qual 

resposta demos a elas ao longo do tempo. 

Na literatura de viagem, a aventura pessoal do autor assume uma dimensão bem 

mais ampla, universal, indo além do simples registro de datas e eventos, o que confere a 

esses escritos um caráter interdisciplinar, visto que dados históricos, antropológicos, 

biológicos, técnicos e ficcionais se misturam. Os temas mais frequentes – fauna, flora, 

minerais, costumes, culturas, crenças, estratégias militares e comerciais, ciências e artes 

– revelam opiniões particulares daqueles que tiveram contato com a terra. 

Além dos textos de viajantes, muitos são os críticos e teóricos que podem 

colaborar em nossa empreitada, todos aqueles que, de alguma forma, se interessaram pela 

representação dos cruzamentos culturais fundamentais para a formação identitária. Nesse 

sentido, teremos como subsídios teóricos desde os primeiros ensaios sobre o assunto, 

como “Dos canibais”, de Michel de Montaigne, até leituras mais contemporâneas do 

tema, a exemplo de Tzvetan Todorov (A conquista da América: a questão do outro e 

Nous et les autres), de Flora Süssekind (O Brasil não é longe daqui – o narrador, a 

viagem), de Silviano Santiago (Uma literatura nos trópicos: ensaios sobre dependência 

cultural) e de Fernando Cristóvão (Condicionantes culturais da literatura de viagens).  
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Trabalharemos com obras de autores estrangeiros, especialmente franceses e 

portugueses, homens e mulheres, que, desde o século XVI, escreveram cartas, relatos e/ou 

memórias das experiências vividas em terras brasileiras.  

Seja pelo viés da Análise do Discurso, seja pelo viés dos estudos sobre literatura 

de viagem, teoria e análise sofrem um imbricamento. À medida que os textos para análise 

estão sendo selecionados, a metodologia e os conceitos que a embasarão também estão 

sendo definidos. Alternando momentos de leitura e seleção de textos para o corpus, com 

a leitura de textos teóricos e de apoio a fim de compreender melhor os discursos e a 

tradição artístico-literária com os quais entraremos em contato e suas condições de 

produção, vamos construindo o corpus e consolidando o referencial teórico 

Na pesquisa que ora expomos, buscamos compreender o modo como éramos 

vistos enquanto povo e cultura e como essa percepção foi se modificando ao longo dos 

séculos. Qual o olhar que os viajantes tinham de si mesmos, que lugar social ocupavam e 

como isso afetava o modo como percebiam a sociedade brasileira? Todas essas questões 

estão sendo mobilizadas e estão norteando a seleção dos corpora. 

Refletiremos, então, que papel esses relatos ocupam e ocuparam no processo de 

construção da identidade nacional brasileira, marcada por orgulhos e complexos. 

Para integrar o projeto e participar dessa iniciação à pesquisa acadêmica, 

convidamos quatro alunos. Apresentarei aqui a proposta dos dois alunos que estou 

orientando, ambos cursando o 4º ano do Ensino Médio. 

O projeto PIBIC-EM de Caio Cesar Souza da Conceição é intitulado  “Cores, 

formas, sabores – a natureza como filtro no olhar dos viajantes estrangeiros sobre o Brasil 

e seu povo no século XIX” e se propõe a analisar o olhar estrangeiro sobre o Brasil através 

das descrições e relatos das impressões que tiveram sobre a fauna e, principalmente, sobre 

a flora brasileira, sobretudo no que tange aos alimentos, concentrando a atenção no olhar 

para o brasileiro através da natureza e como essa percepção sobre o diferente, considerado 

excêntrico, constituiu o imaginário estrangeiro acerca do Brasil e do brasileiro. 

A constituição de seu corpus tem se mostrado de difícil delimitação. O aluno não 

conseguiu ainda, na literatura que vem lendo, material que considere relevante para sua 

proposta. Fazem parte de suas leituras preliminares, com vistas à definição do corpus, os 

relatos registrados nos livros Visões do Rio de Janeiro Colonial, de Jean Marcel Carvalho 

França, Um francês nos trópicos - Francis de Castelnau: o olhar de um viajante no século 

XIX, organizado por Maria Elizabeth Chaves de Mello e Delícias do Descobrimento, de 
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Sheila Moura Hue, que por tratar especificamente da fauna, flora e gastronomia do século 

XVI, é onde tem encontrado os fragmentos que considera mais relevantes.  

O pouco tempo de início da pesquisa não permitiu ainda passar à fase de análise 

do material, visto que o corpus ainda não está fechado. Ao longo de suas leituras, ao se 

deparar com trechos que não têm relação com sua pesquisa, mas que se afiguram 

relevantes para a pesquisa de sua colega de projeto, os tem separado e apresentado a ela 

a fim de que possa usá-los em suas análises, caso deseje, levando, assim sua contribuição 

para além de seu projeto. 

Já o projeto PIBIC-EM da orientanda Fernanda Souza Oliveira Matos intitula-se 

“Mestiçagem pra que te quero? – A miscigenação brasileira no olhar estrangeiro do século 

XIX”. Inspirada nas aulas de Sociologia, Fernanda decidiu fazer levantamento e análise 

da visão dos estrangeiros acerca da miscigenação ocorrida no Brasil entre 1810 e 1870, 

procurando entender como essa miscigenação era vista pelos europeus que aqui se 

estabeleceram e dela participaram e como era percebida pelos que estavam de passagem 

e que não pretendiam aqui estabelecer vínculos. Pretende também perceber como as 

teorias racialistas da época influenciaram esse momento da história do país, visto que 

tratavam justamente de questões de miscigenação. Pretende também tentar perceber os 

efeitos desses estudos e desse acontecimento histórico na visão que temos hoje acerca da 

mestiça população brasileira. 

Fernanda elegeu o livro O Brasil no olhar de Willian James, organizado por Maria 

Helena Toledo Machado, como fonte de seu corpus. Willian James é um filósofo que 

viajou para o Brasil como estudante de medicina, na expedição liderada por seu mestre, 

o naturalista Louis Agassiz, que defendia a teoria da degeneração, que atribuía a 

decadência biológica das raças à miscigenação. Willian James, entretanto, afastou-se das 

concepções de seu mestre. Já selecionou vários trechos em que a descrição física ou 

comportamental de índios e negros causam no mínimo estranheza ao leitor 

contemporâneo, mostrando-se fecundos para análise. Esses fragmentos acabam de ser 

compilados e serão agora discutidos com a orientanda. Vamos procurar lançar um olhar 

crítico sobre o que ela já tem, a fim de nortear a seleção de outros fragmentos, talvez 

também de outras fontes para o fechamento do corpus, o que permitirá passarmos às 

primeiras análises, após mais algumas leituras teóricas. 

 

Ao fim dessa pesquisa, teremos a oportunidade de observar o alcance da criatividade e 

curiosidade investigativa desses adolescentes quando em contato com o universo da 
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pesquisa acadêmica e com textos com os quais normalmente não trabalhariam em sala de 

aula. A delimitação dos temas de seus projetos já demonstra sua percepção da importância 

da interdisciplinaridade na construção de saberes e na compreensão dos sentidos. 
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A SINGULARIZAÇÃO DO LEITOR: ENTRE PERFIS E PERSONAGENS 

Lucianne Michelle de Menezes (UFF) 

 

Resumo: Diante de uma narrativa, o receptor, de modo quase automático, espera encontrar ali 
personagens cujo delineamento se fará visível, ainda que isto nem sempre ocorra de forma 
precisa, nítida. Na ficção de Eça e Machado, há personagens que se definem pelos seus 
comportamentos de leitura, o que se relaciona aos efeitos de sentido proporcionados pelas obras. 
Porém, a construção de leitores, em certas passagens literárias, transcende a formatação habitual 
da categoria de personagem ou, de outro modo, há diferentes maneiras de se compor perfis de 
leitores, sem necessariamente enquadrá-los como personagens. Neste trabalho, discute-se a 
configuração de indivíduos que emergem, em determinadas obras, apresentando aspectos que os 
aproximam da categoria de personagem sem, no entanto, envolverem-se no enredo, como 
agentes. Tal técnica narrativa é um aspecto digno de atenção, considerando as estratégias de 
construção de leitores nos textos machadianos e queirosianos, constituindo-se também como um 
ponto que diferencia os dois escritores. Nota-se que, nas criações do brasileiro, avultam não 
apenas personagens cujas leituras interferem nos seus comportamentos (o que também se dá nas 
obras do autor português) mas são demarcados também perfis de leitores empíricos que são 
traçados à maneira de personagens. 
Palavras-chave: leitores; personagens; perfis.  
 

 À medida que a leitura de uma obra literária avança, vão surgindo informações 

relativas aos agentes da ficção: caracteres físicos – embora, em alguns casos, não 

estejam minudenciados – aspectos do temperamento, sendo que estes se revelam 

gradativamente e, para além disso, vão-se esclarecendo também quais as relações que as 

personagens estabelecem entre si e as implicações disso para a trama ou para o episódio 

contado.  

Na ficção de Eça e Machado, há personagens leitores que se definem pelos seus 

comportamentos de leitura e tal ato, em suas diferentes acepções, atrela-se aos efeitos de 

sentido proporcionados pelas obras. Porém, convém fazer, a esse respeito, uma 

importante observação: a construção de leitores, em certas passagens literárias, 

transcende a formatação habitual da categoria de personagem ou, de outro modo, há 

diferentes maneiras de se compor perfis de leitores, sem necessariamente enquadrá-los 

como personagens, pelo menos não na acepção usual de que “as personagens vivem no 
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enredo. Enredo e personagens exprimem, ligados, os intuitos do romance, a visão da 

vida que decorre dele, os significados e valores que o animam”. (ROSENFELD, 1998, 

p. 39).  

Ao se considerar como personagem apenas o ente ficcional cuja atuação ocorre 

nos limites espaço-temporais da obra, ainda que tais fronteiras se alarguem e absorvam 

contextos de criação como a memória, os devaneios ou as representações oníricas, por 

exemplo, ainda assim ficariam à margem “seres” que emergem, em determinadas obras, 

apresentando aspectos que os aproximam da categoria de personagem, sem no entanto, 

envolverem-se no enredo, como agentes. Não se está aqui fazendo referência à categoria 

de narrador que, em certos casos, acaba por participar do enredo, não por meio de ações 

mas mediante comentários, digressões, emissões de juízo de valor ou simplesmente por 

meio de irônicas sugestões, em uma tentativa de manipulação do leitor (que se torna 

explícita aos que têm “olhos de ver”). Nesses casos, pode-se perceber que, embora seja 

marcante essa participação, que muitas vezes se faz como intervenção ousada e bem-

humorada, ainda assim a função primordial é a de narrar, a de apresentar os fatos e, 

logicamente, as personagens a eles relacionadas. Mas, o que dizer de certos “entes” que 

surgem na narrativa, delineados sob características que os aproximam de seres humanos 

reais, tal qual ocorre com as personagens, sem no entanto interagir com elas, ou seja, 

sem conviver com os agentes que se movem na narrativa? Considere-se o que Rosenfeld 

(1998) define como recursos de caracterização:  

os elementos que o romancista utiliza para descrever e definir a 
personagem, de maneira a que ela possa dar a impressão de vida, 
configurando-se ante o leitor; graças a tais recursos, o romancista é 
capaz de dar a impressão de um ser ilimitado, contraditório, infinito na 
sua riqueza (p. 44).  
 

Se a composição da personagem ocorre por meio da utilização de elementos que 

a aproximam de um ser vivo, real, com traços que elucidam seu temperamento, sua 

índole, o que dizer quando essa configuração é relativa ao leitor real? Poderia este 

também ser delineado, mediante atribuição de características que o particularizam? Tal 

estratégia de criação literária acaba por aproximar dois planos que, embora se 

comuniquem, são também distintos: o ficcional e o extraficcional. É certo que a criação 

literária incorpora muitos dados da realidade, utilizando-os como base para a construção 

de situações vivenciadas nos romances e contos, porém, ao se configurar o leitor 

empírico da obra, de modo semelhante ao que se nota na composição de personagens, 
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faz-se uma mescla, de modo bastante inovador, entre o que é puramente ficção e o que a 

transcende. Cria-se uma “ilusão de veracidade” uma vez que o leitor, além de ser 

incitado a atentar para os meandros narrativos, como um expectador privilegiado, 

também é definido, ganhando contornos e caracteres particulares.  

É relevante esclarecer que tal técnica narrativa é um aspecto digno de atenção, 

considerando as estratégias de construção de leitores nos textos machadianos e 

queirosianos, constituindo-se também como um ponto que diferencia os dois escritores. 

Nota-se que, nas criações do brasileiro, avultam não apenas personagens cujas leituras 

interferem nos seus comportamentos (o que também se dá nas obras do autor português) 

mas são demarcados também perfis de leitores reais que possivelmente se debruçariam 

sobre tais narrativas e que são traçados à maneira de personagens.  

Esses perfis são apresentados brevemente, mas, de modo recorrente e ainda 

revelam características bem específicas do leitor, como se observa no capítulo em que 

as personagens Bento e Capitu (D. Casmurro, 1889) traçam planos para o futuro, ainda 

na juventude:  

Juramos novamente que havíamos de casar um com o outro, e não foi 
só o aperto de mão que selou o contrato, como no quintal, foi a 
conjunção das nossas bocas amorosas... [...] Quanto ao selo, Deus, 
como fez as mãos limpas, assim fez os lábios limpos, e a malícia está 
antes na tua cabeça perversa que na daquele casal de adolescentes. 
(ASSIS, 1995, p. 79).  
 

Sem referência direta ao leitor, ainda assim pode-se notar que ele é definido 

como alguém cuja malícia se percebe facilmente, destacando-se a interferência dessa 

característica na interpretação do episódio narrado. É delimitado um comportamento de 

leitura de modo preciso, possibilitando entrever, neste trecho, características de 

personalidade atribuídas ao leitor. Como é destacada a sua suposta “mente perversa”, 

faz-se também um alerta ao modo de conduzir a leitura, para que uma “astúcia 

desenfreada” não venha a interferir no julgamento daquela cena descrita. Vê-se que o 

texto machadiano explora, de modo inovador, a ideia de que a leitura é sempre afetada 

pelas experiências e até mesmo pelo temperamento e/ou constituição moral de quem lê. 

Nas palavras de Barthes (2004):  

Toda leitura procede de um sujeito e desse sujeito se separa apenas 
por mediações raras e tênues, o aprendizado das letras, alguns 
processos retóricos, para além dos quais é o sujeito que depressa se 
encontra na sua estrutura própria, individual: ou desejante, ou 
perversa, ou paranoica, ou imaginária, ou neurótica – e, bem 
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entendido, também em sua estrutura histórica: alienado pela ideologia, 
por rotinas de códigos. (p. 41,42).  
 

Não há como dissociar, portanto, no ato da leitura, as marcas culturais, o 

conhecimento prévio e até mesmo a configuração particular, em que pesem 

preferências, ritmo e envolvimento com o que se lê, pois todos esses são aspectos 

individuais, característicos de cada leitor.  

No que se refere ao texto machadiano, curiosamente, embora tenha 

singularizado o leitor, pondo em evidência sua suposta índole maliciosa, conforme o já 

apresentado fragmento de D. Casmurro, encontra-se, no mesmo romance, uma 

referência totalmente avessa, ou seja, presume-se que a leitura é realizada por alguém 

cuja severidade nos julgamentos morais põe em dúvida a continuidade da leitura. É o 

que se observa no trecho em que o narrador rememora algumas de suas sensações: 

“Uma dessas, e das primeiras, quisera contá-la em latim. Não é que a matéria não ache 

termos honestos em nossa língua, que é casta para os castos, como pode ser torpe para 

os torpes. Sim, leitora castíssima, como diria meu finado José Dias, podeis ler o capítulo 

até o fim, sem susto nem vexame”. (ASSIS, 1995, p. 87). Nota-se que, antes de narrar 

determinadas lembranças suas, a personagem Bento esclarece a leitora, enfatizando que 

os fatos a serem expostos não irão ferir os seus valores morais, nem causar-lhe qualquer 

espécie de mal-estar. É criado, portanto, um perfil para quem lê a obra: trata-se de uma 

mulher, possui rígidos princípios e pode, por isso, abandonar a leitura do livro, caso se 

sinta desrespeitada. Ficam bem definidos os traços que singularizam o indivíduo leitor 

e, inclusive, contrastam com o perfil apresentado anteriormente, em que prevaleciam 

caracteres como astúcia, malícia. De qualquer modo, o texto machadiano vai compondo 

leitores que, à maneira de personagens, particularizam-se.  

Ainda acerca desse fragmento, acrescenta-se que, não apenas nessa ocasião, mas 

em várias passagens das narrativas de Machado, faz-se referência à mulher, como 

leitora de romances. No século XIX, ler tal gênero era prática essencialmente feminina e 

frequente nas classes sociais mais elevadas economicamente, pela maior disponibilidade 

não só de tempo, como também pelo fato de possuírem maior poder aquisitivo para 

comprar os livros. Outra razão apontada por Watt (2007) para o romance ser lido 

constantemente por mulheres é a que está exposta a seguir:  

As mulheres das classes alta e média podiam participar de poucas 
atividades masculinas, tanto de negócios como de divertimento. Era 
raro envolverem-se em política, negócios ou na administração de suas 

1470



propriedades; tampouco tinham acesso aos principais divertimentos 
masculinos, como caçar ou beber. Assim, dispunham de muito tempo 
livre e ocupavam-no basicamente devorando livros (WATT, 2007, p. 
41). 
 

Observa-se que, ao compor perfis de leitores empíricos, não apenas distinguem-

se figuras femininas no tocante aos seus atributos de personalidade, mas também se 

supõe a sua faixa etária, como se pode perceber no trecho em que são descritos os 

braços de Capitu (D. Casmurro), em comparação aos da leitora: 

De dançar gostava, e enfeitava-se com amor quando ia a um baile, os 
braços é que... Os braços merecem um período. 
Eram belos, e na primeira noite que os levou nus a um baile, não creio 
que houvesse iguais na cidade, nem os seus leitora, que eram então de 
menina, se eram nascidos, mas provavelmente, estariam ainda no 
mármore, donde vieram, ou nas mãos do divino escultor. (ASSIS, 
1995, p. 140).  
 

Faz-se nitidamente uma caracterização da leitora, mediante a idade que 

supostamente possui e isto é ainda mais evidente em Esaú e Jacó (1904), pois, nesta 

obra, tal dado é mais específico, como se verifica na cena em que se discute a consulta 

que a mãe dos gêmeos protagonistas havia feito a uma adivinha, a fim de saber sobre o 

futuro dos filhos: “Talvez a leitora, no mesmo caso, ficasse aguardando o destino; mas a 

leitora, além de não crer (nem todos creem) pode ser que não conte mais de vinte a vinte 

e dois anos de idade, e terá a paciência de esperar. Natividade, de si para si, confessava 

os trinta e um, e temia não ver a grandeza dos filhos”. (ASSIS, 1999, p. 31).  

Para além de supor a idade de quem o lê, nota-se que o narrador machadiano 

também formata outro atributo que é o fato de a leitora não acreditar em adivinhações, 

previsões. Tal aspecto é apresentado de modo mais incisivo, pois é assegurado que ela 

não crê; é feita, portanto, uma afirmação em tom de convicção, o que não se vê na 

referência à idade, em que ainda há alguma suposição. Mas, ao tratar do fato de a leitora 

não se deixar enredar por profecias, nota-se maior segurança no relato, como se de fato 

estivesse sendo delineada não a leitora, externa à obra e comumente desconhecida, mas 

uma personagem com características próprias.  

Convém esclarecer que, em termos literais, não há como definir quem lê a obra, 

a menos que esta seja de antemão direcionada a alguém, como se vê por exemplo em 

romances que se compõem mediante a estruturação de várias cartas – com destinatário 

certo – mas que vão narrando os fatos e apresentando as personagens através desse 

mecanismo. Nesses casos, é como se o leitor estivesse tendo a acesso a uma 
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correspondência particular e desse modo conhecendo os agentes e os fatos ali narrados. 

Mas, no caso das obras machadianas aqui referidas, a singularização do leitor é na 

verdade um artificio de criação literária que, além de propiciar uma interação entre o 

texto e o leitor real, atesta o fato de que são diversas as possibilidades de leitura, uma 

vez que são também múltiplas as personalidades que a desempenham, cada uma a seu 

modo e imersa em um contexto distinto. E isto não apenas se refere a diferentes 

momentos históricos em que leitores se debruçam sobre a obra machadiana, mas 

destaca-se também o fato de que, ainda que imersos em um mesmo panorama 

sociocultural, variadas leituras ocorrem porque são também vários os temperamentos, 

conhecimentos e experiências de quem lê, ou seja, constituem-se “personagens da vida 

real”, com atributos singulares.  

Falou-se há pouco que a leitura romanesca, nos oitocentos, era comumente 

realizada por mulheres, entretanto, o texto machadiano não desconsidera a possibilidade 

de ter como receptor um homem. E, como o destaque é a singularização do leitor, 

observa-se que até um possível ofício para ele é traçado:  

[...] pedi a Deus que me perdoasse e salvasse a vida de minha mãe, eu 
lhe rezaria dois mil padre-nossos. Padre que me lês, perdoa este 
recurso; foi a última vez que o empreguei. A crise em que me achava, 
não menos que o costume e a fé, explica tudo. Eram mais dois mil; 
onde iam os antigos?” (ASSIS, 1995, p. 101).  

 

Trata-se de uma cena de D. Casmurro, em que Bentinho recorre mais uma vez a 

uma promessa, a fim de ter um pedido seu atendido por Deus, porém, como não 

cumpriu as que fizera anteriormente, sentia-se em dívida. Ao narrar a situação, ele não 

apenas pressupõe um leitor que é padre, como antevê a censura que este lhe faria pelas 

promessas não honradas e pede logo o perdão. Mais uma vez, constrói-se um perfil de 

leitor, como se este atuasse à maneira de uma personagem que vai posicionar-se, agir e 

reagir de acordo com as situações que surgem. E é tão convincente tal efeito, que de fato 

o narrador dirige-se a ele com um específico pedido de remissão de culpa, como se tal 

leitor estivesse de fato inserido na história.  

Ainda com relação a perfis femininos e masculinos de leitores, evidencia-se que 

no texto machadiano, para além de se delimitar os caracteres, como se personagens 

fossem, ainda são estabelecidas as diferenças nos comportamentos e reações de leitura 

que cada um pode apresentar:  
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Aires concordou rindo. Para Natividade valia por uma tentativa nova. 
Confiava na ação do conselheiro, e para dizer tudo... Não sei se diga... 
Digo. Natividade contava com a antiga inclinação do velho diplomata. 
As cãs não lhe tirariam o desejo de a servir. Não sei quem me lê nesta 
ocasião. Se é homem, talvez não entenda logo, mas, se é mulher creio 
que entenderá. Se ninguém entender, paciência; basta saber que ele 
prometeu o que ela quis, e também prometeu calar-se, foi a condição 
que a outra lhe pôs. (ASSIS, 1999, p. 74,75). 
 

Neste fragmento, oriundo do romance Esaú e Jacó, destaca-se a sagacidade 

feminina para compreender as estratégias de ação de que pode se valer uma mulher, 

quando se propõe a realizar um intento. A personagem Natividade queria contar com o 

auxílio do amigo, o conselheiro Aires, para tentar unir os filhos e, esperava lograr êxito 

porque sabia que aquele homem, antigo admirador seu, não lhe negaria um desejo. É 

enfatizado que a leitora perceberia a astúcia da personagem quando reverte, em seu 

benefício e dos filhos, o apreço devotado pelo conselheiro, circunstância que talvez não 

fosse percebida de imediato por um receptor masculino, uma vez que este não dispõe da 

perspicácia feminina, segundo o narrador. Desse modo, verifica-se que embora o leitor 

da obra machadiana seja particularizado em várias passagens, mediante caracterizações 

bem específicas, há, em outros momentos, uma construção mais generalizada que 

estabelece como se processa a leitura masculina e a feminina. Esta última teria a 

vantagem de identificar certos pormenores mais sutis, embora bastante relevantes, que 

poderiam passar despercebidos pelo leitorado masculino. Esse potencial feminino 

estaria diretamente ligado à própria natureza da mulher, habituada a detectar 

simultaneamente diferentes informações, “lendo as entrelinhas”.   

Por outro lado, na mesma obra, pode-se encontrar uma alusão à leitora, em que 

enfaticamente é definido o aspecto fulcral de sua leitura: “O que a senhora deseja, 

amiga minha, é chegar já ao capítulo do amor ou dos amores, que é o seu interesse 

particular nos livros.” (ASSIS, 1999, p. 58). Restringe-se, portanto, a leitura feminina à 

mera expectativa pelo desenrolar de tramas amorosas, o que pode indicar que a 

sagacidade em enxergar o que os homens não percebem, quando leem, está muitas 

vezes associada a temas de cunho sentimental. O texto de Machado, como o de Eça, em 

O primo Basílio (1878), aponta as limitações do universo feminino que se estendem ao 

seu comportamento como leitoras; a falta de espaço e de oportunidades de atuação na 

sociedade oitocentista atrelava a perspicácia feminina apenas a temáticas afetivas, na 

grande maioria dos casos. No texto do autor português, esse perfil de leitora é 

construído na categoria de personagem e o desempenho desta, ao ler, acaba por definir 
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sua personalidade, seus modos e suas ações, o que irá interferir diretamente no enredo. 

E, em relação ao perfil construído, nota-se que suas preferências de leitura e as reações 

que manifesta ao ler são delineadas de modo mais detalhado, em que cada pormenor 

faz-se útil à compreensão plena da personagem: 

Tornou a espreguiçar-se. E saltando na ponta do pé descalço, foi 
buscar ao aparador por detrás de uma compota um livro um pouco 
enxovalhado, veio estender-se na voltaire, quase deitada, e, com o 
gesto acariciador e amoroso dos dedos sobre a orelha, começou a ler, 
toda interessada. Era a Dama das camélias. Lia muitos romances; 
tinha uma assinatura, na Baixa, ao mês. Em solteira, aos dezoito anos 
entusiasmara-se por Walter Scott e pela Escócia; desejara então viver 
num daqueles castelos escoceses, que têm sobre as ogivas os brasões 
do clã, mobilados com arcas góticas e troféus de armas, forrados de 
largas tapeçarias, onde estão bordadas legendas heroicas, que o vento 
do lago agita e faz viver. (QUEIRÓS, 2004, p.20) 
 
 

A especificação da obra lida, na cena descrita, bem como a exposição do nome 

do autor lido, na juventude, contribuem para a composição de Luísa, demonstrando que 

ela possuía um interesse por criações que revelavam sentimentalismo e que continham 

aventuras heroicas; tais aspectos a conduziam para um universo mais encantador que 

aquele configurado na rotina da vida que levava. Os temas que lhe chamavam a atenção 

eram exatamente os que mais destoavam daquilo que a rodeava no cotidiano e, desse 

modo, ela se projetava para o cenário lido.  

A leitura de romances, na composição das personagens queirosianas, surge 

frequentemente como uma característica que revela o tédio a envolver os dias dessas 

mulheres, impedidas de terem uma participação social efetiva, de modo que o seu 

mundo definia-se pelas questões familiares e afetivas. Ler servia apenas para entreter-se 

e muitas vezes, já que as temáticas eram normalmente de cunho romântico, serviam 

também para estimular paixões, sentimentalismo. É o que se observa na descrição que 

surge em O crime do padre Amaro (1880), relativa à esposa do tio do protagonista: “[...] 

passava os seus dias lendo romances, as análises do teatro nos jornais, vestida de seda, 

coberta de pó-de-arroz, o cabelo em cachos, esperando a hora em que passava debaixo 

das janelas, puxando os punhos, o Cardoso, galã da Trindade.” (QUEIRÓS, 2004, p. 

32).  

Semelhante informação pode ser observada em outro trecho, da mesma obra, 

quando é feita uma referência aos hábitos de leitura da personagem Amélia e de sua 

mãe: “Riam; vinham as histórias do dia. O Cônego costumava trazer no bolso o Diário 
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Popular; Amélia interessava-se pelo romance, a S. Joaneira pelas correspondências 

amorosas nos anúncios.” (QUEIRÓS, 2004, p. 76). Vê-se que as atenções femininas 

estavam comumente associadas a temas afetivos e, quando se viam diante de um 

exemplar de jornal, buscavam neste o que lhes era atrativo. O texto de Eça, portanto, 

revela preferências e comportamentos de leitura apenas por meio dos caracteres que 

compõem as personagens; nesse caso específico, as femininas. Já em Machado, 

encontram-se não apenas personagens leitoras que se revelam pelas opções e 

desempenho ao ler, mas uma outra forma de composição muito semelhante àquela feita 

com relação aos entes ficcionais: o esboço do leitor real, que é delineado, 

particularizado, como se personagem fosse.  

Enquanto em obras de Machado são presumidas as reações do leitor empírico, na 

ficção queirosiana, tal projeção é operada pelos personagens entre si, ou seja, é um deles 

quem vai conjecturar como reagirá a outra personagem. Um exemplo preciso ocorre em 

O primo Basílio, quando é revelada, de forma irônica, a ingenuidade da personagem 

Luísa ao supor o tipo de leitor que era o seu primo. Quando tenta resistir às suas 

investidas, ela cogita escrever-lhe uma carta, pedindo que se afastasse; seleciona as 

palavras de modo a parecer “seca e fria; não diria meu querido primo, mas 

simplesmente primo Basílio” (QUEIRÓS, 2004, p. 93, grifos do autor). Diante dessa 

sua suposta aspereza, Luísa imaginava a reação dele, com base num comportamento que 

na verdade era seu: “E que faria ele, quando recebesse a carta? Choraria, coitado! 

Imaginava-o só no seu quarto de hotel, infeliz e pálido [...]” (QUEIRÓS, 2004, p. 93). 

Luísa julgava o primo por si, transferia para ele um comportamento passional típico da 

personalidade dela e, exatamente por isso, supunha como reagiria Basílio, ao ler os seus 

escritos.  

Apreender ou não aquilo que o texto propõe vai depender não apenas da rede de 

significados ali inscrita, mas também dos modos pelos quais a leitura se desenvolve, isto 

é, a maneira pela qual o leitor a exerce. Ele poderá, no exercício da recepção textual, 

confrontar as próprias ideias com aquelas trazidas pela obra, de modo a transformar a 

leitura em um ato que se realiza de modo particular. Nas palavras de Manguel (1997): 

“Ler não é um processo automático de capturar um texto como um papel fotossensível 

captura a luz, mas é um processo de reconstrução desconcertante, labiríntico, comum e, 

contudo, pessoal” (p. 54).  
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Uma vez que a operação do ler constitui-se de modo particular, compreende-se o 

mecanismo machadiano de singularização do leitor real, de maneira a considerar 

diferentes modos de se receber a obra, distintos mecanismos de compreensão e 

construção de sentidos. Expõem-se impressões, opiniões e críticas atribuídas a quem lê 

e elas são levadas em consideração, na continuidade da narração, ainda que para serem 

contestadas, refutadas ou tão somente reafirmadas. O fato é que se utiliza um 

mecanismo inovador de interação com o leitor, possibilitando perceber alguns artifícios 

criados para envolvê-lo na trama, como se personagem fosse. Em textos queirosianos, 

por outro lado, notam-se criações de perfis de leitores que de fato estão inseridos no 

enredo, como agentes ficcionais; seu desempenho, ao ler, revela dados de sua 

composição associada, muitas vezes, a uma estratégia de forte criticidade. De qualquer 

modo, seja por meio da singularização do leitor externo à obra – recurso observado em 

textos machadianos – ou mediante a construção de personagens leitores – expediente 

encontrado em Eça e em Machado – evidencia-se que a leitura surge como uma prática 

reveladora de temperamentos, papéis sociais, crenças, posicionamentos ideológicos, 

gostos, tendências e uma ampla gama de possibilidades. Todas estas características, 

associadas ao ler, considerando tanto os leitores situados na ficção, como os empíricos, 

permitem perceber também alguns mecanismos de criação literária em ambos os 

autores, o que favorece um entendimento amplo das obras, além de um eficaz processo 

de interação com o texto.  
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POÉTICAS DA SOMBRA 
 
 

Marcelle Ferreira Leal (UFRJ/CAPES) 
Ronaldo Lima Lins (UFRJ) 

 
 

Os pilares epistemológicos e culturais que sustentam a base da sociedade ocidental promovem 
ao longo de séculos uma valoração negativa em torno da figura da sombra. No entanto, autores 
como Roberto Casati e Victor I. Stoichita demonstram que o elemento umbroso pode ser um 
instrumento de conhecimento importante. No âmbito literário, especificamente, nota-se que 
tanto a poesia quanto a prosa vão apresentá-la como um valoroso componente estético. Desde a 
Comedia, de Dante Alighieri, na qual a maioria das personagens são sombras até narrativas do 
século XX, como Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon, de Christian Bruel e Anne 
Galland, encontra-se uma pluralidade semântica inerente a esta imagem que enriquece as 
possibilidades reflexivas daqueles que se debruçam sobre ela. 
Os exemplos teóricos e literários mencionados indicam a sombra como um tema significativo 
no pensamento europeu. No entanto, uma pergunta surge ao longo da pesquisa: onde se 
encontra a escrita da sombra? As pistas deixadas por Alejandra Pizarnik, em Texto de Sombra, 
insinuam a necessidade de sair da Europa em direção às terras do Sul para encontrá-la. 
Ademais, apontam a necessidade de captar a voz daqueles que foram desautorizados ou 
invisibilizados pela História Literária. Enquanto fruto de uma pesquisa de doutorado, entende-se 
a impossibilidade de discutir todas as questões levantadas no curso da investigação. Por isso 
propõe-se uma breve exposição das faces daquilo que estamos denominando como poéticas da 
sombra. 
 

Palavras-chave: Sombra. Representação. Literatura periférica. 
 
 

Submetidos ao dia. O que alguém é? O que não é? Sonho de sombra,  
o humano. 
(Píndaro) 

 
 

Quando canta a dor dos vencidos e a satisfação dos vencedores nos Jogos 

Píticos, Píndaro indica que o gozo da vitória é tão breve quanto a vida. Diante do 

impasse ontológico sobre o que é ou não um homem, o poeta grego utiliza a imagem do 
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sonho de uma sombra para defini-lo sob o signo da inconstância, um dia somos os 

vencidos e em outro os vencedores. Assim vivemos uma realidade marcada por diversos 

fins que, progressivamente, dirigem-se em direção ao encerramento derradeiro: a morte. 

Afinal, o que sabemos sobre esta estranha figura que nos acompanha ao longo dos dias 

e somente nos abandona quando deitamos para o sono eterno? Proponho, nas linhas a 

seguir, uma explanação breve sobre a sombra e como a sua natureza permite um jogo 

metafórico com a Literatura. Digo, a forma pela qual ela se imiscui no texto e a 

presença de projeções na constituição daquilo que se define como literário. 

O primeiro aspecto que devemos assinalar é a abordagem ocidental do tema. Em 

Em louvor da sombra, Junichiro Tanikazi ressalta diferenças significantes entre o 

oriente e o ocidente no que se refere à valorização da estética umbrosa. No ensaio, o 

escritor japonês a descreve como um componente da cultura nipônica, uma vez que, 

tradicionalmente, a construção e a organização dos espaços, assim como a escolha de 

materiais, consideravam a interação com as sombras. Utilizo o verbo no passado, pois o 

mesmo autor destaca que a modernidade altera, progressivamente, esta relação. Em 

nome da funcionalidade, despreza-se o legado deixado pelos antepassados e se renega 

algo da própria história. A crescente ocidentalização daquela sociedade ignora o que 

outrora se apresentou como parte da dinâmica necessária para a constituição do belo, tal 

como nos demonstra Tanikazi: 

 
Mesmo como a beleza sempre se desenvolve em meio à realidade do 
nosso cotidiano, nossos antepassados, obrigados a habitar aposentos 
escuros, descobriram a beleza nas sombras e, com o tempo, 
aprenderam a usar as sombras para favorecer o belo. (TANIKAZI, 
2007, p. 31) 
 

 No Ocidente, por sua vez, verifica-se uma falta de interesse por tais domínios, 

principalmente devido à importância que este povo dedica à luz. No entanto, alguns 

pesquisadores se debruçam sobre esta figura para demonstrar que ela consiste num importante 

instrumento de descoberta. Destaco os estudos do romeno Victor Stoichita e do italiano Roberto 

Casati, tendo em vista que eles se ocupam da história da sombra para provar a sua relevância 

não apenas no âmbito artístico-cultural, mas também científico. Enquanto o historiador da arte 

se empenha em buscar o lugar da sombra no discurso sobre a representação na cultura ocidental 

através de uma pesquisa ampla a partir da aparição da sombra na arte pictórica, o filósofo 

propõe uma apreciação através de diferentes contextos com o fim de revelar a sua contribuição 
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para o avanço do conhecimento humano. Ambos concordam a respeito da carga negativa que o 

Ocidente lhe confere e em suas investigações provam a inadequação de tal qualidade. 

 O percurso indicado pelos pesquisadores mencionados suscita o questionamento sobre o 

lugar da sombra na literatura. Enquanto imagem poética, nota-se a riqueza metafórica que 

agrega ao texto literário. Seja na poesia seja na prosa, escritores de épocas diversas utilizam este 

elemento estético para a composição de suas obras e demonstram a pluralidade de significações 

presente em sua unidade. Na Comedia de Dante (2014), por exemplo, observa-se a versatilidade 

do seu emprego. Com exceção dos habitantes do Paraíso e de Dante, as personagens se 

configuram como sombras. Ilustro com: os versos 83 e 84 do canto IV do Limbo onde Homero, 

Horácio, Ovídio e Lucano se apresentam como “quatro grandes sombras”, o verso 49 do canto 

V do Inferno em que Dante diz “sombras eu vi passar se lamentando” e o verso 1 do canto V do 

Purgatório em que o mesmo se posiciona em relação aos demais: “Já ia daquelas sombras me 

afastando”.  

Ainda no Purgatório, por causa da presença do Sol, há o assombro dantesco diante da 

ausência de projeção do corpo de seu acompanhante. No canto III, após observar a capacidade 

do próprio corpo de interromper a passagem dos raios luzentes, Dante demonstra pavor ao não 

encontrar ao seu lado a sombra de Virgílio: “Pra o lado me virei na conjetura /apavorada do 

abandono, quando/ vi só na minha frente a terra escura” (DANTE, Purgatório III, 19-21). 

Prontamente, o Mestre o repreende por não confiar em sua condução e explica que o corpo com 

o qual fazia sombra está enterrado em Nápoles, motivo pelo qual não projeta o seu duplo 

umbroso do seu corpo. Porém, é na esfera do campo XXV que encontramos a explicação que 

complementa a fala de Virgílio, quando Estácio nos esclarece sobre o nascimento da alma e a 

natureza da sombra.  

O romano que cantou as glórias de Tebas explica que, após o desenvolvimento da 

matéria e do cérebro no feto, o Criador infunde um “novo espírito, de valor repleto” (DANTE, 

Purgatório XXV, 73) que, ao fundir-se com o corpo, transforma-se em uma alma inteira. Porém, 

com o advento da morte, a alma se liberta da carne. A queda nas margens do Tibre ou 

Aqueronte, de acordo com a direção do fogo, decide o seu destino e o espírito ganha uma nova 

forma. Esta configuração mantém a sua substância humana e divina tal como a forma que tinha 

na hora de sua prova e permite a expressão de sentimentos, como a alegria e tristeza, e a 

capacidade de fala. O estágio da alma descrito é apresentado como sombra: 

 
Desta por ter aspecto recebido, 
a alma é chamada sombra; arranja após,  
como o da vista, todo outro sentido ( DANTE, Purgatório XXV, 100 – 
103)  
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Dante, em sua Comedia, explora tanto o caráter animístico da figura em análise 

quanto a natureza física que a compõe. À luz dos escritos de Éttiene Gilson (1965) e de 

Victor Stoichita (1999), entende-se que o autor incorpora particularidades do mundo 

medieval e do renascentista através da sombra. Digo, o autor a utiliza para representar a 

alma daqueles que não tiveram o Paraíso como destino, destacando o viés religioso que 

permeia o discurso na Idade Média, além de indica-la nos versos de maneira que 

apareça os conhecimentos de perspectiva que eram aperfeiçoados naquele período de 

efervescência no campo científico. No texto em questão, também se manifesta uma das 

explicações possíveis para a sua origem, bem como as suas capacidades, porque como 

afirma Farinata no canto V do Inferno, elas são aptas a ver o futuro daqueles que ainda 

não morreram e carregam consigo a memória do passado, mas são banidas de saber 

sobre o presente daqueles que ainda habitam as zonas terrestres. 

 Um outro exemplo de aparição relevante da sombra na literatura está presente 

em A história maravilhosa de Peter Schlemihl, de Adelbert von Chamisso. Na narrativa, 

após inúmeros elogios de um homem distinto, o protagonista aceita trocar a própria 

projeção pela bolsa da fortuna de Fortunato1 da qual poderia retirar todo o dinheiro que 

desejasse. Fechado o acordo a figura mefistofélica desprende com habilidade a silhueta 

do chão, guarda cuidadosamente sua aquisição no bolso e vai embora. No entanto, a 

troca do duplo aparentemente sem valor, por um bem conhecido, o capital, gera uma 

série de problemas para aquele sujeito. Devido a tal privação, ele sofre uma rejeição 

social e muitos o associam ao diabólico. Quando se vê isolado, o comprador de sua 

sombra o encontra novamente e faz uma outra proposta, o resgate da silhueta pela 

concessão de sua alma. Diante da rejeição, a personagem ganha uma compensação, mas 

não tem mais a companhia do perfil umbroso ao longo de sua caminhada. Publicado em 

1813, o texto provoca diversas perguntas a respeito do significado da perda da sombra. 

Entre as hipóteses, a pesquisadora Sabine Haupt destaca: 

 
[...] diversas interpretações da sombra como duplo, passando por 
atribuições mais ou menos curiosas que a transformam em sombra da 
potência sexual ou da monarquia ou das pátrias perdidas – pois 
Chamisso esteve, como se sabe, no exílio-, e até chegar a inúmeras 

                                                           
1 Referência à lenda Fortunatussäckel (Bolsa de Fortunato). Segundo a nota de Marcelo Backes em sua 
tradução de A Sagrada Família, de Marx e Engels, “é uma bolsa de dinheiro inesgotável que Fortunato – 
o afortunado – possui, segundo a saga popular alemã homônima. A narrativa foi publicada pela primeira 
vez por volta do ano 1400. Além do saquinho, Fortunato possui também um “chapeuzinho dos desejos”, 
em razão do qual ele e sua família acabam sucumbindo. ” (MARX, 2011, p.224) 
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interpretações, entras as quais a de Thomas Mann, que vê na sombra 
uma marca de “pertencimento civil”, ou ao contrário, um símbolo dos 
“valores aparentes” de uma sociedade civil burguesa. (HAUPT, 2010, 
p. 80) 
 

Já no século XX, precisamente em 1976, publica-se o texto Histoire de Julie qui 

avait une ombre de garçon, de Christian Bruel e Anne Galland. A narrativa apresenta o 

drama de uma menina que, constantemente, é repreendida pelos pais por ter 

comportamentos prescritos socialmente como masculinos e certo dia percebe que a 

projeção de seu corpo apresenta uma silhueta de menino. Diante da descoberta, ela 

decide cavar um poço para se esconder na escuridão com o fim de impedir a aparição de 

sua sombra para outras pessoas. Enquanto prepara o esconderijo, encontra um menino 

que vive o inverso de sua situação. Os autores utilizam a discordância entre o corpo e o 

seu duplo enegrecido com o fim de criticar os comportamentos preestabelecidos 

socialmente para as crianças a partir do seu sexo biológico. Através da metáfora, eles 

possibilitam o diálogo com as crianças sobre temas que envolvem as teorias de gênero 

tão discutidas na atualidade. 

Conforme se percebe, embora esteja mais evidente para a arte pictórica, a 

sombra também se revela como um elemento estético relevante para a literatura. 

Através do levantamento de algumas obras nas quais a sua aparição imprime uma 

abertura polissêmica do texto, identificamos que ela aparece, pelo menos, em três 

relações possíveis com o corpo que a projeta: intrinsecamente conectados (como a 

projeção resultante da obstrução dos raios de luz por um corpo opaco), separados em 

determinado momento da narrativa (geralmente a dissociação é estimulada por um 

interesse e insere uma atmosfera fantástica à situação) ou independentes (quando 

corresponde ao animístico e sugerindo um tom fantasmagórico ou fúnebre).  

O aspecto formal demonstra que estas são algumas das máscaras que a sombra 

exibe nos domínios do literário. Torna-se, então, imprescindível acessar as inserções 

culturais e epistemológicas deste elemento no Ocidente, e nas culturas ocidentalizadas, 

com o fim de enriquecer a leitura de tais obras, bem como a consideração da época em 

que estas foram produzidas. A elaboração da pesquisa em curso demanda o flerte com 

distintas áreas, como a psicologia (especificamente as teorias de Carl Gustav Jung), a 

filosofia (as aparências da alegoria da caverna de Platão e a companhia do viajante de 

Nietzsche), a física (com as teorias de propagação da luz), a linguística, entre outras. 
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Este diálogo possibilita uma análise mais profunda do objeto literário e corrobora a 

fertilidade semântica que o termo insere no texto. 

Apresentadas algumas características da aparição da sombra na literatura, uma 

nova pergunta se impõe: onde é possível encontrar a escrita da sombra? Isto é, o 

interesse se desloca da representação desta figura no texto para a produção de texto por 

esta estranha conhecida. Em meio às buscas, a pesquisa se volta para as terras do sul e 

aterrissa nos escritos de Alejandra Pizarnik, em particular, numa série de manuscritos 

sob o título Sombra ou Textos de Sombra. Ana Becciu, sua amiga e organizadora de sua 

Poesía completa, cita a possibilidade de que a autora pensara num livro com este título 

e um personagem chamado Sombra. Um mergulho nos escritos de Pizarnik possibilita o 

encontro de versos profundos que flertam com a presença da ausência e o grito do 

silêncio, como em Sous la nuit: “Los ausentes soplan grismente y la noche es densa [...] 

Palabra por palabra yo escribo la noche” (PIZARNIK, 2014, p. 420). Uma poética do 

incômodo na qual a transitoriedade ganha protagonismo e a invocação dos filhos da 

Noite é latente. A palavra grafada é o meio de registrar os contornos daquilo que escapa, 

assim como no mito de Plínio, o velho, em que a pobre mulher vendo o fruto do seu 

desejo partir inscreve seus traços para tatuá-lo na memória. 

 A conjunção destes opostos - presença x ausência, silêncio de uma escrita 

visível x ruído de uma oralidade invisível - remetem às sombras da Literatura. No texto 

da escritora argentina mencionada, Sombra se torna um indivíduo capaz de clamar pela 

relevância de sua existência, imbuído de autonomia para compor o próprio texto. Na 

minha tese as sombras da literatura são aquelas que afirmam a encarnação do cânone, 

mas são consideradas secundárias para a história da arte literária. Por isso, proponho os 

desdobramentos finais da minha pesquisa com duas representantes específicas: as 

mulheres negras brasileiras e as mulheres trans argentinas. Entre as quais selecionei, 

Carolina Maria de Jesus e Malva como autoras que através das suas autobiografias 

apresentam as vicissitudes de uma existência marcada pela marginalização social. E 

Conceição Evaristo e Naty Menstrual em cujas narrativas as protagonistas são sujeitos a 

que chamo de substantivados, como a prostituta, a mendiga, a empregada. No texto 

destas escritoras, elas não são apresentadas através de um perfil opaco, mas ganham 

humanização e profundidade, pois são dotadas de fluxo de consciência e tem 

conhecimento da própria condição. Esta representação proporciona a criação de novos 
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imaginários sobre indivíduos que até então eram vistos como passíveis de 

domesticação, demonização ou animalidade. 

 Destaco, particularmente, o conto “A gente combinamos de não morrer”, de 

Conceição Evaristo. A falta de concordância aparece no verbo e no enredo, uma vez que 

a unidade familiar, constituída por numerosas partes, apresenta-se em dolorosas e 

diferentes consonâncias. Já nas três primeiras linhas, o narrador exibe o instrumento 

pelo qual atravessaremos o conto: “A morte brinca com balas nos dedos gatilhos dos 

meninos” (EVARISTO, 2016, p.99). Após uma breve descrição em terceira pessoa, o 

leitor se vê diante de um encadeamento caleidoscópico dos fatos oriundo da 

apresentação, em primeira pessoa, das fragilidades que acometem os membros daquela 

família. 

As mulheres que “sobem morro e descem morro” de Conceição Evaristo seriam 

sombras na literatura brasileira, uma vez que o perfil descrito é um manancial para a 

representação estereotipada. Na literatura canônica, encontramos personagens como 

Rita Baiana, a mulata sensual, e Bertoleza, a cafuza cuja força de trabalho é explorada 

por João Romão que habitam O Cortiço, de Aluísio de Azevedo, assim como a figura de 

Carmem, ou Bandida -762, descrita pelo narrador de Corpo presente, de J.P. Cuenca, 

como uma cachorra de baile cujo rabo é moldado por “lordose, ladeira e feijão” 

(CUENCA, 2013, p. 48). Estas pequenas ilustrações demonstram que a mulher negra 

pobre é constantemente representada na literatura a partir da servidão da sua força de 

trabalho ou da sexualização do seu corpo. A presença de tais personagens serve para 

interlocução com os demais dentro de um horizonte que contempla a submissão ou a 

vulgaridade e, raras vezes, mostra-se a expressão de sua interioridade, o fluxo de seus 

pensamentos. 

No entanto, quando o narrador lhe dá voz e subjetividade, como o da escritora 

mineira, descobrimos os tons de Dona Esterlina que: confessa a novela como a cachaça 

que lhe alivia, marca a dor e os anos que viu um dos filhos “cair” no morro, ressalta o 

dom de cada um fora do destino descrito pela vida. A menina Bica, sua filha, gosta de 

escrever desde pequena e sente esta ação como uma febre que arde. Lembra o 

desconcerto da professora quando, numa aula de separação de sílaba, mediante a ordem 

de escrever no quadro as palavras que formou, coloca: “pó, zoeira, maconha”. Tem um 

filho pequeno e sabe que o marido, o menino que relembra entre o pipocar dos tiros o 

pacto feito com os amigos, lhe reserva “um presente incompleto e um futuro vazio. ” As 
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mulheres de Conceição Evaristo não são palavras que representam corpos, são corpos 

que apresentam palavras, pensamentos e introspecção. 

Constantemente uniformizados pelo olhar do outro cuja posição social autoriza o 

acesso à publicação, os indivíduos que são colocados à margem do cânone constituem, 

quando projetados por este corpo, uma silhueta desprovida de profundidade cuja 

presença serve para afirma-lo em sua existência e importância. Quando dispostos em 

conjunto formam uma região enegrecida da qual poucos críticos se aproximam. 

Contudo, quando as sombras se apropriam das palavras e representações para imprimir 

forma e conteúdo em si, cantando os louvores de dores de uma existência 

continuamente idealizada ou ignorada, apresentam outra face da história e permitem 

uma abordagem mais inclusiva dos tipos sociais, que resulta num domínio mais amplo 

de representatividade. 

Almeja-se, através de uma perspectiva relativa, colocar em pauta nesta fase da 

análise a lacuna existente na teoria literária sobre “a fricção necessária entre 

representações literárias provenientes de diferentes espaços sociais”, que Regina 

Dalcastagnè assinala no capítulo “Pluralidade e escrita”, do livro Literatura brasileira 

contemporânea: um território contestado. Através deste contato, acredita-se assinalar 

diferenças da constituição estética dos mesmos perfis de personagens e de espaços de 

quem está legitimado nos critérios de julgamento estético do elenco de autores 

renomados e dos que participam de grupos classificados como periféricos.  Desta forma, 

colocamos em xeque os fundamentos pelos quais a crítica valida as obras aptas a 

ascensão ao mundo da Arte em contraponto com as que constituirão o mundo das 

simples aparências do mercado editorial. 

A investigação em curso apresenta, através das metáforas da sombra no literário, 

tanto questões de representação quanto de representatividade. Este texto explana de 

forma breve algumas rotas percorridas ao longo do estudo. Caminhando pelo vale das 

sombras se descobre o quanto este duplo umbroso tem a nos ensinar. Desde as sutilezas 

do ocultar e do refletir que enriquece os domínios da ciência até a escrita daqueles que, 

à princípio, são classificados como projeções imperfeitas do homem hegemônico, sua 

presença revela vicissitudes que só se tornam evidentes no jogo claro-escuro. A 

escuridão plena e a iluminação total cegam. É necessário estar atento à dinâmica luz-

sombra para compreender a estética que nutre cada uma destas partes. A cada sombra 
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desvelada, uma nova já se insinua e, como na Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges, 

somos lançados num mundo de infinitas possibilidades ou de infinitas sombras. 
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CRUZAMENTO DE OLHARES FRANÇA/BRASIL NA CRÍTICA 

LITERÁRIA DO SÉCULO XIX 

 

Maria Elizabeth Chaves de Mello (UFF) 

 
Todos somos unânimes em concordar com a afirmação de que o crítico é um 

leitor. Mas um leitor diferente, porque lê e interpreta para outros leitores. A sua escrita é 

sempre marcada por dois componentes, o primeiro dos quais seria a questão da 

subjetividade, na medida em que as pulsões do desejo e a ideologia interferem no seu 

trabalho de várias maneiras, inclusive na própria escrita, no modo pelo qual ele realiza o 

seu trabalho. Ou seja, mesmo que busque a frieza objetiva, ele nunca conseguirá 

contrariar a própria individualidade ao transmitir a sua visão de uma obra literária.  

Além disto, no ato de interpretação, o crítico, por assim dizer, decodifica o texto, 

estabelecendo relações entre este e o momento em que foi concebido, enfim, situando-o 

no seu contexto socio-histórico e percebendo a interação entre a literatura e o sistema 

vigente na sua época. 

Por outro lado, o seu trabalho  poderia ser confundido com o do autor de 

ficção, já que a crítica  existe basicamente através da escrita: para que um texto teórico 

seja ‘entendido’ é preciso que o discurso seja ‘trabalhado’. Ou seja, a maneira de expor, 

de dizer, enfim, a ‘forma’ intervém de modo decisivo na relação do crítico com o seu 

público. É através de artifícios literários que ele procura levar o leitor a ver a obra da 

mesma maneira que ele a interpretou, passando-lhe a sua ideologia. A diferença entre 

crítica e ficção estaria, então, ligada à necessidade de todo um aparato documental para 

o ‘discurso sério’, enquanto a ficção trabalharia com a indeterminação, criando a 

necessidade de uma interpretação. Ora, como o intérprete é sempre um mediador entre o 

texto complexo e o leitor, esta  interpretação seria, assim, sempre uma violência, na 

medida em que adapta o texto a uma certa realidade.  

Como estamos vendo, não se pode descartar do lugar do intérprete uma 

projeção do ideológico. E todo o questionamento sobre o lugar da crítica seria uma 

impostura, se não provocasse também o questionamento do lugar social ocupado pelo 

crítico. O lugar da crítica como, aliás, o de qualquer disciplina, estaria, simplesmente, 

na determinação do limite do que ela diz, ou  das ideias que ela passa. Assim,  

trabalhando com temas e linhas de interesse provocados pela sua interação com a 
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sociedade - o poder constituído e as filosofias que regem esse sistema - colocada entre 

duas fronteiras (por um lado, o crítico contribui para o conhecimento das leis a que a 

sociedade se submete;  por outro, ele nunca é ideologicamente neutro), a escrita da 

crítica é impura, constituída pela alternância constante entre narrativização (portanto, 

próxima da ficção) e exame lógico dos seus dados (portanto, próxima da ciência) e vice-

versa. 

Ora, para compreendermos essas relações no Brasil é importante estudarmos 

como tudo começou. E, para isto, nada mais óbvio do que abordarmos o século XIX, 

quando tem início, propriamente, em nosso país, a consciência da luta pela formação de 

uma realidade nacional. A crítica literária está empenhada nesse projeto de construção 

nacional, trabalhando de várias maneiras para descobrir o que é "ser brasileiro" e, assim, 

poder detectar essa ‘brasilidade’ nas obras estudadas, bem como conscientizar o público 

da sua existência. Nesse processo, as ideologias da época participam intensamente, 

influindo diretamente na crítica literária. Tentar estudar essas interações é tentar 

também estudar a formação do pensamento teórico no Brasil. 

Embora nosso trabalho possa ser chamado de "pretensioso" (no sentido de 

pretender abordar todo esse processo), sabemos que precisaríamos de  fôlego e de tempo 

para podermos  dar conta de tudo isso. E que muito falta ainda por fazer para que 

possamos entender o Brasil hoje e há um século. Na verdade, esse trabalho é só um 

esboço, uma tentativa de estudar a questão das ideologias que formaram a crítica 

literária no país; que, por sua vez, pretendia também formar os seus leitores; que, por 

sua vez, deveriam formar a nação... 

Para tanto, tentamos fazer uma leitura das correntes europeias  mais em voga 

no século XIX, constatando que elas quase sempre nos vêm da ou pela França. 

Misturando-se,  essas ideias adquirem do lado de cá do Atlântico um estilo próprio, 

diferente em cada crítico que as adota. Empenhados na construção do país, acabam 

caindo num impasse, já que a crítica não consegue atingir um público significativo; 

assim,  refletindo sobre o sistema vigente, os teóricos e ensaístas  percebem a 

impossibilidade em que se encontram de atuar na sociedade. Essa ‘alienação’ a que o 

sistema os submete desencadeia uma outra prática, a da polêmica, composta de 

exercícios de retórica a que passa a se dedicar a intelectualidade do momento, frustrada 

por não poder participar ativamente da história do país. Tudo passa a ser motivo de 

querela, de disputa,  consistindo muitas vezes em simples jogos de palavras no vazio, 

em que o que conta é o discurso e não as idéias que ele passa. 
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Surge, então, um escritor - Machado de Assis - que desencadeia uma grande 

polêmica em torno do seu nome. Atacado e defendido pelos maiores nomes do 

pensamento crítico da sua época, ele também teoriza e, em 1873, já questiona o critério 

de nacionalidade. Como romancista, no início da década seguinte, ele faz a crítica da 

sociedade, do sistema político vigente, das ideias francesas importadas e tão em moda, 

bem como da própria narrativa, transformando tudo isso em mecanismo de elaboração 

de seus romances. Ou seja, parte para um outro tipo de crítica, desta vez dentro da 

própria ficção. O que quereria isto dizer? Poderíamos afirmar que a auto-reflexão é uma 

característica da literatura moderna? Neste caso, a crítica de cunho interpretativo 

perderia a sua função? 

Considerando o pensamento elaborado na Europa desde o século XVIII, bem 

como a sua recepção no Brasil, pudemos perceber que as ideias que aqui chegam são 

‘assimiladas’ e ‘aplicadas’, sem nenhuma reflexão, à nossa realidade. E isto, muitas 

vezes, com nefastas consequências. É o que acontece em todos os domínios do saber e 

se evidencia na crítica literária, nosso campo de interesse maior. Assim, engajados no 

projeto de construção nacional, nossos críticos não se dão conta de que o essencial seria 

a formação de um pensamento próprio, a elaboração de ideias ‘nossas’, condizentes com 

a realidade brasileira. Perdidos no meio de ideias ‘mal digeridas’ e ‘mal importadas’, 

sem o respaldo do público leitor, eles acabam se desviando do objetivo inicial e se 

envolvendo em polêmicas vazias de qualquer sentido.  

Era deste modo que atuava a intelectualidade brasileira do final do século XIX, 

contra a qual se rebela Machado de Assis. Concordando no início da sua carreira com 

esse tipo de postura, o escritor vai crescendo e evoluindo com a sua obra até o momento 

em que, ao produzir as Memórias Póstumas de Brás Cubas, sua ficção torna-se 

corrosiva e questionadora do próprio sistema que a formara. Ou seja, de dentro da 

literatura, Machado de Assis se propõe criticar a própria visão da literatura, bem como a 

sociedade em que esta é produzida.  

Teria Machado pressentido a inutilidade da polêmica pela polêmica, em que se 

debatiam os seus pares? Seria esta uma das razões do seu tão decantado ‘pessimismo’? 

Teria ele tentado encontrar uma outra solução, uma maneira original de fazer crítica? Se 

isto era verdade no século XIX, o que teria acontecido com a crítica literária atual? 

Teria mudado alguma coisa?  

Na verdade, as ideias ‘da moda’ na Europa e na América do Norte continuam 

sendo ‘aplicadas’ nos meios universitários e na crítica literária brasileira sem nenhuma 
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reflexão que se baseie na realidade nacional. Em termos ‘pedagógicos’, continua-se 

passando adiante teorias mal digeridas, transformando-se o estudo da literatura em 

meros jogos de palavras, que escondem o vazio do pensamento. E isto é tanto mais 

grave quanto a distância entre críticos e público vai se tornando cada vez maior. Assim, 

temos, de um lado, estudiosos que se propõem pesquisar as novas ideologias em 

formação no Primeiro Mundo e, do outro,  alunos e público em geral cada vez menos 

capazes de ler, devido à própria incompetência do sistema. E é a este público, muitas 

vezes com dificuldades de leitura intransponíveis, que são oferecidas teorias elaboradas 

em outro contexto e muitas vezes não compreendidas por quem se dispõe a ensiná-las.  

Assim, sem possibilidade de uma verdadeira interação, os chamados ‘teóricos’ 

refugiam-se nos meios universitários, falando para alunos e leitores cada vez mais 

distantes.  

Quanto à solução machadiana, de tentar criticar ‘de dentro’ da própria ficção, 

formando um novo leitor a partir da compreensão da sua obra, permanece uma tentativa  

quase isolada na literatura brasileira do século XIX. E, o que é mais grave, nem mesmo 

entendida pelo público de hoje. Porque Machado, que volta a ser ‘redescoberto’ 

atualmente, continua a ser enaltecido pelo que ele não é principalmente: pelo seu estilo, 

pelos seus personagens, ou, na melhor das hipóteses, pela sua técnica narrativa. O 

crítico feroz da sociedade do seu tempo, das ideologias dominantes na sua época, da 

importação de ideias sem um pensamento nacional que as adapte adequadamente, 

continua restrito aos cinco leitores que ele espera encontrar para as Memórias Póstumas 

de Brás Cubas. Ou seja, aos poucos que percebem a sua escrita em palimpsesto pela 

qual, na sua obra da chamada ‘segunda fase’, há um texto ‘segundo’, aparentemente 

inofensivo, capaz de agradar ao público da época pelo casticismo da linguagem e pela 

intriga, mas que esconde, sob ele, um texto ‘primeiro’ muito mais perigoso.Consciente 

de que no Brasil do século XIX há muito pouco espaço para um trabalho intelectual na 

crítica literária, Machado desiste de tentar atuar junto aos seus pares e, através da 

literatura, ‘cutuca’ o leitor, com o intuito de ‘transformá-lo’. 

Um dos primeiros a propor essa literatura crítica no Brasil, Machado 

estabelece, assim,  novas alternativas para as relações entre o pensamento e a ficção. A 

partir dele, a literatura brasileira se abre  para a crítica no interior dela mesma, o que nos 

leva a indagar do papel que passa a representar, então, a crítica literária. Desligado da 

realidade nacional, sempre com os olhos no primeiro mundo para saber das últimas 

novidades, o crítico se afasta cada vez mais do seu público, a exemplo do que vemos 
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nas universidades, em que a distância entre as pesquisas dos professores e o pouco saber 

dos alunos torna-se cada dia maior. 

É lógico que não estamos pregando, aqui, uma posição chauvinista, que 

consistiria em  recusarmos tudo o que viesse da Europa ou dos Estados Unidos. É óbvio 

que é importantíssimo sabermos o que se passa nos grandes centros de produção 

intelectual. O que questionamos é a necessidade de se legitimar o pensamento nacional 

pautando-o pelo que se faz em Paris ou Nova York, rejeitando-se a reflexão que 

porventura esteja acontecendo aqui. Em outros termos, nas palavras de Luiz Costa 

Lima: 

Basta que um nome seja mais divulgado pelas agências internacionais 

e pelas revistas, normalmente de divulgação, para que inevitavelmente 

recebamos o convite para dar uma palestra ou um curso sobre o novo 

pensamento. Mas, se porventura algum de nós estiver fazendo alguma 

pesquisa, se a sua produção apresentar aspectos que ainda não tenham 

copyright, poderá estar certo de que não será incomodado. Quando esta 

infelicidade sucede, o investidor deve-se encher de paciência e esperar que 

seu trabalho interesse a algum colega ou editor metropolitano. Ou seja, 

nosso estatuto colonial é mantido mesmo pela ação daqueles que 

politicamente agem contra ele (COSTA LIMA: 1981, p. 25). 

Na verdade, pouco muda a partir de Machado, a não ser  a possibilidade da 

literatura se tornar cada vez mais crítica, arma poderosa nas mãos de quem saiba 

manejá-la. Quanto à crítica, esta ainda busca o seu lugar, perdida entre a dificuldade de 

‘tocar’ o público e a necessidade de buscar padrões no primeiro mundo para ser 

legitimada aqui. Estaríamos nós, agora, precisando de outros bruxos, capazes de 

continuar essa reflexão sobre as  relações entre a ficção e a crítica literária no Brasil? Ou 

bastaria um trabalho de conscientização, nos meios acadêmicos, da necessidade urgente 

dessa reflexão crítica? Mas isto já seria matéria para um próximo trabalho...  
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RESUMO 
 Para compreendermos o sistema literário no Brasil é importante estudarmos 
como tudo se originou. E, para isto, nada mais óbvio do que começarmos pelo século 
XIX, quando tem início, propriamente, em nosso país, a consciência da luta pela 
formação de uma realidade nacional. A literatura está empenhada nesse projeto de 
construção nacional, trabalhando de várias maneiras para descobrir o que é "ser 
brasileiro" e, assim, poder detectar essa ‘brasilidade’ nas obras estudadas, bem como 

conscientizar o público da sua existência. Nesse processo, as ideias  da época participam 
intensamente, influindo diretamente na crítica literária. Tentar estudar essas interações é 
tentar também estudar a formação do pensamento teórico no Brasil. 

Misturando-se,  essas ideias adquirem do lado de cá do Atlântico um estilo 
próprio, diferente em cada escritor que as adota. Empenhados inicialmente na 
construção do país, acabam caindo num impasse, já que a literatura não consegue atingir 
um público significativo, até os dias de hoje; assim, refletindo sobre o sistema vigente, 
os teóricos e ensaístas  se ressentem da impossibilidade em que se encontram de atuar 
na sociedade. Essa ‘alienação’ a que o sistema os submete desencadeia uma  outra  
prática, composta de exercícios de retórica a que passa a se dedicar a intelectualidade, 
frustrada por não poder participar ativamente da história do país. Tudo passa a ser 
motivo de querela, de disputa,  consistindo muitas vezes em simples jogos de palavras 
no vazio, em que o que conta é o discurso e não as ideias que ele passa.  

Palavras-chave: crítica literária; século XIX no Brasil; cruzamento de olhares 
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CHARLES EXPILLY: UM ANTROPÓLOGO POR ACASO 

Maria Ruth Machado Fellows (UERJ) 

RESUMO: 

Em 1862, Charles Expilly publica o relato de viagem Le Brésil tel qu’il est, fruto de 
observações feitas ao longo de sua permanência no Rio de Janeiro do século XIX. No prefácio, 
ele justifica o título da obra para seu leitor, declarando que suas impressões e apreciações 
estariam muito mais próximas da realidade – em comparação com outros relatos até então 
publicados –, visto que ele havia vivido com os trabalhadores e como um trabalhador. Expilly, 
diferentemente de outros escritores, artistas e viajantes que vieram ao Brasil subvencionados por 
algum tipo de poder como, por exemplo, Jean de Léry e André Thevet no século XVI, Auguste 
de  Saint-Hilaire e Ferdinand Denis no século XIX, saiu de Paris para “fazer fortuna”, sem 

nenhum respaldo institucional. Jovem escritor sem projeção no círculo literário da época, 
escrevendo artigos para jornais e revistas e sem perspectivas de mudança desse quadro, decide 
se aventurar em terras estrangeiras. 

A necessidade de “ganhar a vida” combinada com a falta de compromisso com poderes 
institucionais acabam nos permitindo comparar o trabalho do escritor com o dos antropólogos 
do século XIX. Naquele momento, a antropologia, uma jovem ciência, estabelece o fim da 
repartição observador-pesquisador; o viajante, o que fornece as informações, e aquele que as 
analisa e interpreta passam a ser a mesma pessoa. Antropólogo por acaso, Expilly observa e 
analisa indivíduos pertencentes a uma época e a uma cultura, convivendo com esses indivíduos 
em seu cotidiano, tendo de se adaptar a hábitos e costumes, muitas vezes estranhos e 
desconfortáveis em relação aos seus. Reconhecendo que algumas passagens de seu relato 
possuem cores tristes e sombrias, ele as justifica com os fatos produzidos pelas instituições 
viciadas, de acordo com sua avaliação. 

O olhar do escritor é penetrante e capaz de se voltar sobre ele mesmo, indivíduo 
também pertencente a uma época e uma cultura diferente daquela em que estava inserido. 
Contando casos ocorridos com ele e com pessoas de seu entorno, Expilly consegue fazer uma 
radiografia da sociedade do Rio de Janeiro, a partir de descrições e análises moralizantes, 
carregando sempre consigo a boa consciência que tem sobre si e sua sociedade – a francesa. 

Em contrapartida, o seu relato, para nós brasileiros, é uma fonte de reflexão sobre o que 
somos e sobre quem era esse homem estrangeiro e muitos desses viajantes que, com olhares tão 
diversos, contribuíram na construção da imagem do Brasil para o mundo e para nós mesmos. 
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Palavras-chave: Charles Expilly. Relato de viagem. Olhar sobre o Brasil. 

 

A identidade de um povo se constitui a partir de diversos elementos. A História 

oficial se apresenta como um deles, talvez o mais imperativo, visto que seus registros 

apontam para o passado e para o futuro. Os relatos históricos garantem o acesso a 

caminhos já percorridos e, ao mesmo tempo, registram as interpretações dessas 

trajetórias. Ou seja: a História é elemento constituinte da e constituído pela identidade 

de um povo. 

Mas, para compreendermos o processo de construção identitária de um povo, 

podemos recorrer a outras histórias que venham em auxílio à História oficial. Podemos 

encontrá-las, por exemplo, na literatura, nas artes plásticas, na imprensa e, 

particularmente, nos relatos de viagem. Este gênero textual, importante veículo de 

informação sobre lugares, povos e culturas, ocupa, no Brasil, um papel fundamental na 

construção de nossa identidade. Desde o descobrimento, muitos foram produzidos, 

principalmente por estrangeiros, o que nos permite compreender um pouco mais de nós 

mesmos, a partir do olhar do outro. 

Jean de Léry e André Thevet no século XVI, Auguste de Saint-Hilaire e 

Ferdinand Denis no século XIX são alguns nomes, dentre muitos outros, de viajantes 

franceses que produziram relatos que se tornaram referência para aqueles que se 

interessam pela história do país. Podemos dizer que esses registros fazem parte de nossa 

História oficial. Entretanto, uma análise mais cuidadosa desses relatos nos faz perceber 

um olhar de reconhecimento e não de descoberta desses viajantes. Todos chegam ao 

Brasil para verificar as informações sobre este país ultramar, obtidas através de leituras 

de textos documentais – mas também ficcionais – e impregnadas de um imaginário 

construído ao longo do tempo. A força deste imaginário faz com que eles tragam 

consigo as respostas para eventuais perguntas que, porventura, tenham se colocado a 

respeito do que encontrariam em nossas terras. 

Outros viajantes, portanto, muitos deles desconhecidos, produziram relatos que 

podem ser considerados “retratos” da época de sua passagem pelo Brasil. 

Evidentemente, todos eles traziam consigo seu modo de ver o mundo, mas, para alguns, 
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a bagagem cultural não impediu que seu olhar se voltasse para novas descobertas, 

consequentemente gerando novas respostas. Um desses viajantes: Charles Expilly.  

Jovem escritor sem projeção no círculo literário da época, escrevendo artigos 

para jornais e revistas e sem perspectivas de mudança desse quadro, decide sair de Paris 

para “fazer fortuna”, aventurando-se em terras estrangeiras, sem nenhum respaldo 

institucional, diferentemente de outros viajantes que, na mesma época, vieram ao Brasil 

“protegidos” por algum tipo de poder. Viajantes que, segundo Expilly, viram apenas o 

lado bonito do país, pois, entregues ao luxo e às honras, foram acolhidos pelo imperador 

e recomendados aos governadores das províncias.  

Como muitos jovens de sua época, Expilly, por pouco, não desperdiça todos os 

recursos que possui, na vida mundana parisiense. Ao receber uma proposta de um 

parente próximo em situação mais precária do que a dele para tentar a sorte em terras 

brasileiras, decide investir o que lhe resta. Sua chegada ao Brasil ocorre quando o seu 

negócio – uma fábrica de fósforos – já se encontra estabelecido e tendo algum sucesso.  

Se, em um primeiro momento, sua reação e a de sua esposa não foram muito 

positivas – eles ignoravam o tipo de negócio que havia sido concretizado –, a promessa 

de um retorno à pátria em condições mais favoráveis a uma vida confortável levou o 

escritor a se entregar ao trabalho com vontade e disposição. Mas, incentivado pela 

companheira, não abandonou sua veia literária e, ao longo de sua estada, fez anotações 

que resultaram em duas obras sobre o Brasil:  Le Brésil tel qu’il est (O Brasil como ele 

é), em 1862, e Les femmes et les moeurs du Brésil (As mulheres e os costumes do 

Brasil), em 1863. 

Na contracorrente dos viajantes oficiais, Charles Expilly publica Le Brésil tel 

qu’il est, relato de viagem, fruto de observações feitas ao longo de sua permanência no 

Rio de Janeiro do século XIX. No prefácio, ele justifica o título da obra para seu leitor, 

declarando que suas impressões e apreciações estariam muito mais próximas da 

realidade – em comparação com outros relatos até então publicados –, visto que ele 

havia vivido com os trabalhadores e como um trabalhador.  

Vivi no Rio com trabalhadores e como um trabalhador. Vi, portanto, 
melhor do que todos os escritores – oficiais e oficiosos – (...) e minha 
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apreciação (por que uma falsa modéstia me impediria de declarar?) 
pintaria melhor o estado real das coisas. (Expilly, 1862, p.XIV)1 

 

Esta justificativa não se limita ao prefácio; ela se entende por todo o relato, 

através de comparações, comentários e críticas a muitos viajantes, citados, muitas vezes, 

nominalmente. Um desses viajantes, cujos relatos são criticados por Expilly, é 

Ferdinand Denis. É possível compreender a diferença entre os olhares dos dois 

viajantes, comparando passagens referentes a um mesmo objeto de observação, por 

exemplo, a chegada ao Rio de Janeiro. 

Cabe ressaltar a presença – possivelmente unânime em todos os relatos dos 

viajantes que passaram pelo Rio de Janeiro – do encantamento provocado pela natureza, 

pela paisagem da entrada da Baía de Guanabara. Mesmo os mais críticos em suas 

observações não deixam de expressar sua emoção ao contemplar o Pão de Açúcar, o 

Corcovado, a Serra dos Órgãos, as águas e a vegetação do entorno do porto de chegada. 

No entanto, ao desembarcarem, os relatos tomam rumos diferentes, o que se pode 

observar, comparando-se as impressões de Ferdinand Denis e Hippolyte Taunay com as 

de Charles Expilly, respectivamente: 

 

A primeira coisa que se percebe ao se colocar o pé na cidade é um 
aroma de almíscar, de âmbar e de formiga; ele exala da numerosa 
população negra que circula pelas ruas vendendo frutas, fazendo 
trabalhos pesados e mecânicos. (Denis, Ferdinand; Hippolyte Taunay, 
1822, p.12) 

 

Assim que entramos na baía, depois dos sofrimentos e das privações 
de uma longa travessia, ficamos deliciosamente emocionados com os 
esplendores do panorama que se descortina aos nossos olhos. (...) Mas 
que decepção, meu Deus, quando desembarcamos! (...) Enquanto os 
olhos se entristecem com esta pobreza que não era esperada, o olfato é 
desagradavelmente afetado por um odor nauseabundo, penetrante, que 
dele toma conta. (...) Involuntariamente nos perguntamos se a peste 
assolou a cidade; mas, no mesmo instante, temos a explicação dessa 
corrupção atmosférica: ela vem dos negros que se dirigem para a 
praia, levando um barril na cabeça. Esses barris são os tonéis impuros 
do Sr. Domange. (Expilly, 1862, pp.50-53) 

                                                           
1 As traduções das citações de Le Brésil tel qu’il est são de responsabilidade da autora. 
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Homens do mesmo século, impregnados de mesma bagagem cultural, 

divergentes em seus propósitos concernentes à viagem ao Brasil, registram um mesmo 

momento, cada um com seu olhar: Expilly, com olhos de ver; Ferdinand Denis e 

Hipollyte Taunay, com olhos de conferir. 

Com seus olhos de ver, Expilly produz seu relato, desencontrado daqueles que 

fazem parte do acervo histórico-literário oficial brasileiro, não só em seu conteúdo, mas 

também em sua forma. Desencontrados no conteúdo, pois ele não vê exatamente o que é 

visto por outros viajantes; na forma, pois, mesmo anunciando à sua leitora, madame 

Eugénie Dauphin, a quem o relato foi dedicado, e a seus possíveis leitores, um relato de 

viagem, ele surpreende, contando casos ocorridos, sendo, às vezes, ele mesmo um dos 

personagens. “Surgindo no meio de um estudo de hábitos e costumes, a anedota fixa 

melhor no espírito as considerações morais que estamos desenvolvendo.” (Expilly, 

1862, p.64) 

 

Um funcionário do ministério, um alto funcionário – minha 
nossa! – que era dono de dois cavalos e que morava perto de mim, 
estava convencido de que minha chácara devia fornecer aos seus 
animais o capim que lhes era necessário. Quantas vezes nós não 
tivemos que expulsar esses intrusos! E durante estas perseguições 
frequentemente retomadas, quantas dúzias de fósforos não puderam 
ser embaladas! Consequentemente, quantos vinténs tinham sido 
perdidos! 

Nausier me havia dado uma boa explicação sobre esse 
assunto. 

Um dia, mandei amarrar os dois cavalos. Há uma hora, eles 
roíam a casca do tamarineiro, e eu me dispunha a enviá-los ao 
depósito de animais apreendidos, quando o proprietário se apresentou. 
A palavra seca e o olhar de desprezo deste homem acabaram por me 
fazer ficar de mau humor. 

- Quem foi que deu permissão ao senhor de amarrar meus 
cavalos?  - ele me perguntou com altivez. 

- A lei que torna toda propriedade sagrada, senhor –  respondi 
no mesmo tom.  

- O senhor sabe que eu sou funcionário do governo? – 
retornou o personagem com um tom empolado na voz. 

Eu estava bem fundamentado, senhora, ao lhe declarar, no 
começo deste capítulo, que o emprego de uma de minhas jornadas 
faria com que a senhora conhecesse melhor os costumes brasileiros, 
do que a leitura de um livro especial sobre o assunto. Eis-me aqui já 
paralisado por uma simples exclamação de meu interlocutor. Fique, 
pois, sabendo, minha senhora, que aqui um homem disse tudo quando 
diz esta frase sacramental:  
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- Sou empregado do governo. 
Neste caso, o melhor é deixar de lado qualquer argumento e 

inclinar-se. A réplica é impossível. 
(...) 

Tão inflado era o tom de meu interlocutor, tão arrogante sua 
atitude, que não pude evitar de rir na sua cara, depois de sua 
exclamação.  

Ele ficou roxo de raiva. 
- Sim, senhor – retomou ele – eu tenho a honra de ser 

funcionário do Ministério, e o senhor, com tal procedimento, comete 
uma falta contra toda a nação brasileira. O senhor pensou nisso? 

Impossível acalmar a comicidade diante de tal argumentação! 
- Senhor, disse eu finalmente, não preciso saber quem o 

senhor é, para reclamar o valor do prejuízo causado pelos seus 
cavalos. 

- Eh! Senhor, se a porta da sua chácara não estivesse aberta, 
meus cavalos não poderiam entrar. 

- Melhor dizer, senhor, que eles não entrariam aqui, se a porta 
de seu estábulo estivesse fechada e, mais ainda, se o senhor 
empregasse para alimentá-los os recursos destinados ao senhor pelo 
ministério ao qual o senhor pertence. 

O homem lançou sobre mim um olhar furibundo. 
- O senhor está esquecendo com quem o senhor está falando! 

proferiu ele, fazendo uma pose. Eu tenho a honra de ser cidadão 
brasileiro... 

- E eu tenho a honra de ser cidadão francês, interrompi. 
- Além disso, retomou ele, empregado do governo. Devolva-

me meus cavalos. Vá desamarrá-los e leve-os, disse ele a um negro 
que o acompanhava. 

- O senhor não vai levá-los, antes de pagar dois mil réis aos 
meus funcionários, repliquei decidido, e se demorar, vou enviá-los ao 
depósito 

O homem perdeu o controle. 
- É o que vamos ver! Ele gritou e se precipitou em direção à 

porta. 
Ele retornou quinze minutos depois com o magistrado de 

polícia do bairro que enumerou, para mim, os títulos e os nomes do 
poderoso personagem, de quem tinha a honra de ser amigo, 
inclinando-se diante dele. Ele me sugeriu viver na política da boa 
vizinhança. 

- É com a lei do seu país que quero viver na política da boa 
vizinhança, repliquei. 

- Claro, claro, disse ele, a propriedade é sagrada no Brasil e o 
senhor não é obrigado a alimentar os cavalos dele. Mas, entretanto, 
devolva-lhe os cavalos sem multa; eles não retornarão mais à sua 
chácara, eu prometo ao senhor. 

- Eu persisti em minhas pretensões, deixando o empregado do 
governo muito espantado e murmurando baixinho sem cessar: 

- Esses estrangeiros, não respeitam nada! Uns judeus, pagãos! 
O magistrado me implorou para ceder, por ele, e acabei me 

rendendo. 
Este incidente teve isso de bom: nunca mais vi os cavalos do 

empregado do governo. Uma outra chácara recebeu o ônus que pesava 
sobre a minha, o que foi um alívio. (Expilly, 1862, pp.117-122) 
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Esta escolha da contação de casos é judiciosa e consciente, como ele mesmo 

afirma: “o emprego de uma de minhas jornadas faria com que a senhora conhecesse 

melhor os costumes brasileiros do que a leitura de um livro especial sobre o assunto.” 

Escolha também afinada com uma tendência da antropologia – que à época se 

legitimava –, para a não repartição de tarefas entre observador (viajante, fornecedor de 

informações) e pesquisador (analista, intérprete). 

Diferentemente de outros viajantes, cegos à cultura dos outros e míopes em 

relação à sua, o escritor se mostra perplexo em algumas situações vividas, o que permite 

a experiência da alteridade, indispensável para aquele que quer conhecer e não, 

simplesmente, reconhecer. 

Expilly observa indivíduos pertencentes a uma época e uma cultura, sem 

esquecer ser ele mesmo um indivíduo pertencente também a uma época e uma (outra) 

cultura. Esta atitude leva-o a observações que geram reflexões não só sobre o outro, mas 

também sobre si mesmo, o que pode ser verificado em algumas passagens de seu relato 

dedicadas a hábitos e costumes e de sua própria cultura – a francesa. 

 

Na Espanha e no Brasil, esta palavra tem um significado diferente. Em 
1812, durante a invasão da Península, os espanhóis qualificavam de 
Afrancesados seus compatriotas que faziam votos aos franceses ou 
que haviam adotado suas ideias. No Brasil, a mesma palavra significa 
má fé e trapaça. (grifos do autor - Expilly, 1862, p.274) 

 

Em um capítulo intitulado “Os franceses da rua do Ouvidor”, encontramos 

algumas considerações sobre seus compatriotas, habitantes do Rio de Janeiro, a maioria 

deles comerciantes, e, dentre elas, algumas críticas referentes a seus procedimentos nos 

negócios. O escritor reconhece a pertinência da expressão “negócios afrancesados” 

atribuída a trapaças realizadas pelos comerciantes franceses, apesar de acreditar que “o 

comércio é o instrumento precioso do progresso, o condutor da inteligência e da luz.” 

(Expilly, 1862, p.123) 

Quanto às considerações sobre o Brasil, elas são muitas e sempre acompanhadas 

de críticas e comparações. Expilly não esconde a crença na superioridade de sua cultura 

em relação não só à do país que o acolhe, mas também à de Portugal. Em meio a um 
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comentário sobre as obras intermináveis de instituições públicas no Rio de Janeiro, 

identificamos um exemplo dessas considerações. “Nenhuma surpresa desse tipo pode 

ter as pessoas que conhecem o caráter do brasileiro. Aqui, é difícil começar uma obra; 

mas, também, não se vê o término de nada. O brasileiro, como filho digno do português, 

tem sempre muita dificuldade de concluir.” (Expilly, 1862, p.284) 

Porém, é contando casos ocorridos com ele e com pessoas de seu entorno que 

Charles Expilly, antropólogo certamente por acaso, consegue fazer uma radiografia da 

sociedade do Rio de Janeiro, a partir de descrições e análises moralizantes, carregando 

sempre consigo a boa consciência que tem sobre si e sua cultura. São muitas as histórias 

ocorridas em diversos setores da sociedade, recolhidas por um olhar que observa para 

descobrir, para compreender, mas que também produz interpretações. 

Para nós brasileiros, o seu relato é uma fonte de reflexão sobre o que somos 

hoje. É um recuo no tempo que nos permite (re)conhecer e compreender – ou 

simplesmente repensar – algumas questões referentes à formação da sociedade do Rio 

de Janeiro. Ele nos fornece, também, informações sobre quem eram esse homem 

estrangeiro e muitos desses viajantes que, com olhares tão diversos, contribuíram na 

construção da imagem do Brasil para o mundo e para nós mesmos. 
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 ARIANO SUASSUNA E O RESGATE DE UM GÊNERO MEDIEVAL: 
TRADIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FARSA 

 

Maricélia Nunes dos Santos1 (UNILA/UNIOESTE) 
Lourdes Kaminski Alves2 (UNIOESTE) 

 

RESUMO: Nosso estudo consiste na leitura da peça Farsa da boa preguiça, escrita pelo 
brasileiro Ariano Suassuna. Tendo em vista que o dramaturgo em questão possui uma clara 
intenção de dar ênfase a uma produção artística que valorize a cultura popular nordestina e, de 
modo mais amplo, a brasileira, interessa-nos entender a peça que tomamos como corpus deste 
estudo considerando o processo de ressignificação a que Ariano Suassuna submete o gênero 
farsa, cuja origem está associada ao período medieval e ao espaço europeu. Ainda que no 
momento de criação e encenação dessa obra em específico o autor não tivesse trazido a público 
a sua proposta de arte armorial, nota-se nela, seja explicitado nas rubricas, seja pela escolha dos 
temas e demais elementos constitutivos da fábula, a nítida presença de uma proposta de 
produção artística intimamente vinculada à valorização da cultura popular. Tal procedimento, 
no caso específico de Farsa da boa preguiça, se explicita no fato de que tenha, 
simultaneamente, recorrido a temas já abordados em outras peças de mamulengo ou em contos 
populares, o que denota sua preocupação com o resgate e a manutenção desses textos fartamente 
produzidos na literatura oral nordestina, fazendo uso de uma estrutura farsesca, cuja origem 
remonta à Europa medieval. Na concepção do autor, a produção artística se dá a partir do 
diálogo entre a cultura herdada de outros povos e a cultura popular – que no seu caso está 
intimamente associada ao romanceiro popular nordestino. Entendemos que, justamente nessa 
vivência harmônica de elementos que se juntam para a construção de sentidos compartilhados, é 
que se faz possível a manutenção do “mais profundo cômico”, qual seja, o cômico ambivalente 

de que trata Bakhtin (1999).  
Palavras-chave: Farsa. Ariano Suassuna. Cultura popular. 
 

Publicada em 1960, Farsa da boa preguiça foi encenada em 1961 no Teatro 

Popular do Nordeste (Recife), fundado em 1959 pelo próprio Ariano Suassuna e por 

Hermilo Borba Filho. Estruturalmente, a peça está organizada em três atos. Nela 
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constam três categorias de personagens: os divinos, em que se encontram Manuel 

Carpinteiro, Miguel Arcanjo e Simão Pedro, os quais correspondem a uma paródia das 

figuras bíblicas de Jesus Cristo, Arcanjo Miguel e São Pedro, respectivamente; os 

humanos, isto é, Joaquim Simão, Nevinha, Aderaldo Catacão e Dona Clarabela; e os 

diabólicos, Andreza (a Cancachorra), Fedegoso (o Cão Coxo) e Quebrapedra (o Cão 

Caolho). 

Quanto ao argumento, pode-se visualizar uma ação completa considerando os 

três atos, mas também existe certa completude em cada um deles, de modo que é 

possível a sua leitura em particular. No primeiro deles, “O peru do Cão Coxo”, o poeta 

Joaquim e Nevinha, sua esposa, são interpelados por Aderaldo e Clarabela, porque 

Clarabela tem um aparente interesse pela poesia de Joaquim e por este em sentido 

sexual, da mesma forma que Aderaldo deseja manter uma relação extraconjugal com 

Nevinha. Sem êxito nas conquistas amorosas, o casal de ricos acaba por ser ludibriado 

pela dupla formada por Cão Caolho e Cão Coxo e perde parte significativa de seus bens. 

No segundo ato, “A cabra do Cão Caolho”, por interferência das personagens de 

matiz divina, Joaquim Simão ganha uma cabra, faz sucessivas trocas, vence uma aposta 

de Aderaldo e enriquece. No terceiro, “O rico avarento”, Joaquim e Nevinha se desviam 

dos valores que os sustentavam anteriormente, mantêm relações extraconjugais, se 

descuidam em relação à terra que haviam adquirido com o dinheiro da aposta e acabam 

empobrecendo novamente. Então, buscam emprego na casa de Aderaldo e Clarabela, 

sendo que estes últimos são punidos pelos pecados que cometeram ao longo da vida. A 

obra se encerra com Joaquim e a esposa retornando à situação primeira, de pobreza, mas 

também de amor, valores cristãos e ócio criativo.  

Trata-se de uma peça que, à semelhança de outras criações de Ariano Suassuna, 

foi escrita com base em narrativas populares nordestinas. Conforme esclarece o autor, 

na advertência que a antecede: 

 

O primeiro ato fundamenta-se, ao mesmo tempo, numa notícia de 
jornal e numa história tradicional, anônima, de mamulengo. 
O segundo, na história, também tradicional, de um macaco que perde 
o que ganhara após várias trocas – história que é a origem do 
“romance”, também de autor anônimo, sobre o homem que perde a 

cabra, e que também me serviu de fonte. 
O terceiro ato baseia-se num conto popular, o de “São Pedro e o 

queijo”, e também noutra peça tradicional de mamulengo, chamada 

“O rico avarento” (SUASSUNA, 2014, p. 35). 
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Tal esclarecimento do autor aponta para um claro diálogo com as manifestações 

artísticas nordestinas e a valorização de âmbito cultural do nordeste, o que se pode notar 

também na primeira rubrica do texto, quando se esclarece que, embora sejam feitas 

recomendações em relação ao um possível arranjo cênico, “a peça pode ser montada 

sem cenário, como, aliás, acontece nos espetáculos populares do Nordeste, em cujo 

espírito ela se baseia” (SUASSUNA, 2014, p. 43). 

Embora no momento de criação e encenação dessa obra em específico Suassuna 

não tivesse ainda trazido a público a sua proposta de arte armorial, nota-se na farsa, seja 

explicitado nas rubricas, seja pela escolha dos temas e demais elementos constitutivos 

da fábula, a nítida presença de uma proposta de produção artística intimamente 

vinculada à valorização da cultura popular. Essa proposta será mais bem detalhada em 

seus trabalhos posteriores, tanto na farta criação dramatúrgica, lírica e narrativa do autor 

como na sua igualmente valorosa atuação crítica, como professor, intelectual e criador 

do que chamou de aulas-espetáculos. 

Foi esse o norte que o escritor brasileiro assumiu, logo ao início da carreira, para 

suas produções artísticas e que defendeu ao longo de toda sua vida como intelectual 

comprometido com uma escrita que resgata as bases da cultura popular, seja na 

literatura de cordel, seja naquilo que lhe podem oferecer outros escritores, como é o 

caso de Gil Vicente entre tantos outros. Tal procedimento, no caso específico de Farsa 

da boa preguiça, se explicita no fato de que tenha, simultaneamente, recorrido a temas 

já abordados em outras peças de mamulengo3 ou em contos populares, o que denota sua 

preocupação com o resgate e a manutenção desses textos fartamente produzidos na 

literatura oral nordestina, fazendo uso de uma estrutura farsesca, cuja origem remonta à 

Europa medieval. 

Suassuna não nega seu apreço em relação aos autores renomados da literatura, 

como bem se pode notar em suas próprias palavras, ao tratar das intertextualidades em 

sua obra: “Boccaccio, Cervantes, Gil Vicente, Stendhal, Molière, Plauto, Homero, 

Virgilio, Dostoiévski são os clássicos que leio e releio sem cessar” (SUASSUNA, 2008, 

p. 44). O que ocorre é que, mesmo ao resgatar claramente determinados textos, ele 

também mantém seus estreitos laços com formas, temas e motivos da cultura popular 

nordestina e, em nível mais amplo, da brasileira.  

                                                           
3 Esse é o nome atribuído ao teatro popular de bonecos, o qual, de acordo com Suassuna (2008, p. 66), 
“com um lastro tradicional anônimo, se reinventa e se reformula a cada instante, com características 

inteiramente nordestinas”. Essa é uma das formas do espetáculo popular nordestino que reverberam na 
produção dramatúrgica de Suassuna e, de forma particularmente acentuada, na Farsa da boa preguiça.  
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Seu engajamento tanto com a cultura erudita como também com a vertente 

popular consiste em uma escolha. O autor acredita que ambas as vertentes se 

interpenetram e se influenciam mutuamente. Da mesma forma, ele defende que “a 

cultura européia, principalmente a ibérica, que forma uma raiz-tronco da Cultura 

brasileira, está povoada de elementos populares” (SUASSUNA, 2008, p. 155). Nessa 

perspectiva, mesmo ao buscar nos clássicos europeus a base para sua produção literária, 

ele tem em vista, em essência, o popular. A cultura popular, a que tantas vezes recorre, é 

assim explicada, ainda que sob a ressalva de que tal termo é dotado de grande 

labilidade: 

 

A Cultura Popular é feita pelo Povo, pelo “quarto Estado”, aqui 

identificado com os analfabetos ou semi-analfabetos. É o conjunto dos 
espetáculos como o Bumba-meu-boi, dos versos do Romanceiro, dos 
contos orais, das xilogravuras das capas dos folhetos, das esculturas 
em barro queimado, das talhas, dos ornamentos, das bandeiras e dos 
estandartes de Cavalhadas – enfim, de tudo aquilo que o Povo cria 
para viver e para se deleitar e que, tendo sido criado à margem da 
civilização européia e industrial, é, por isso mesmo, mais peculiar e 
singular (SUASSUNA, 2008, p. 156). 

 

O popular é a base para a sua proposta de arte armorial. É nele que o escritor 

encontra a força que atribui à “estranha comunidade nordestina” (SUASSUNA, 2008, p. 

42). Estando mergulhado no híbrido contexto nordestino, ele denota a preocupação de 

oferecer ao mundo um pouco da vida ali existente e fazê-la dialogar com os clássicos, 

em pé de igualdade, “dando dignidade a uma cultura, a uma maneira de vida, a uma arte 

[...] desprezadas e colocadas de lado” (SUASSUNA, 2008, p. 44).  

Em Farsa da boa preguiça, a personagem Simão, um poeta pobre, representa em 

alguma medida a arte nordestina. Mal compreendido por outras personagens e visto 

como um preguiçoso, trata-se de um artista cuja simplicidade remete a uma literatura 

oral de cunho cômico, ou seja, é representante de uma minoria em termos de 

valorização artística, visto que a literatura oral, hodiernamente, vive à margem da 

escrita, como também estão os gêneros cômicos em relação aos demais gêneros 

literários, sendo nos termos de Bakhtin (1999) considerados por muitos como 

impróprios para o tratamento de temas sérios.  

Os casos do animal que defeca dinheiro ou do animal que morre e deixa herança, 

da música que ressuscita pessoas, aspectos presentes em algumas de suas narrativas, 

exemplificam a apropriação do popular para a produção artística, visto que todos são 
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provenientes de folhetos nordestinos. Na Farsa da boa preguiça, tais aspectos se 

mostram em dois vieses diferentes: primeiro no fato de que a peça se organiza em três 

atos sendo que cada um deles conforme já dissemos toma como base certas histórias 

populares do nordeste; em segundo lugar, o poeta Joaquim Simão, tal qual o faz 

Suassuna, constrói a sua poesia a partir de histórias como a da gata que pare um 

cachorro ou da cantiga dos macacos, por exemplo.     

Também a constância dos ditados e de expressões populares evidencia o diálogo 

crítico e incessante de Suassuna com o popular. Exemplo disso é a linguagem 

empregada pelas personagens dessa farsa, uma constante que pode ser ilustrada pelas 

falas a seguir: “ADERALDO: Com mulher, meu estilo é uma mistura de bode e 

macaco! / Se ela vier, chego por trás / e, quando ela menos esperar, eu atraco!” 

(SUASSUNA, 2014, p. 57); “SIMÃO: Eita, vida velha desmantelada!” (SUASSUNA, 

2014, p. 68); “SIMÃO: Mulher? Mulher é xerém, vai uma, vem cem! Rá, rá, rá!” 

(SUASSUNA, 2014, p. 91). Esse uso coloquial da linguagem se dá inclusive entre as 

personagens celestiais: MANUEL CARPINTEIRO: Ninguém, também, é obrigado / a 

quebrar pedra de bofete!” (SUASSUNA, 2014, p. 50).  

Ao trazer para cena os ditados populares e os casos de gata que pare um 

cachorro ou similares, o autor evidencia a esperteza dos menos privilegiados 

socialmente, visto que são esses que fazem uso de tais recursos para ludibriar os ricos. 

A esperteza de indivíduos de classes desfavorecidas é uma característica da produção 

literária suassuniana. De acordo com Décio de Almeida Prado, 

 

Suassuna não ignora que a sociedade é injusta e a riqueza, 
pessimamente dividida. Mas se a burguesia tem o dinheiro, e o imenso 
poder que ele dá, os pobres, em suas peças, são capazes de enfrentá-la 
e até eventualmente vencê-la, lançando mão da mentira, da astúcia, da 
presença de espírito, qualidades imaginativas que a própria luta pela 
sobrevivência, travada dia a dia, hora a hora, se incumbiria de 
despertar (PRADO, 2003, p. 79-80). 

  

Assim, o que percebemos é que, ao proceder à seleção de casos correntes em 

outros textos, sejam eles orais ou escritos, seus (intratextualidade) ou alheios 

(intertextualidade), Ariano Suassuna os realoca de forma que passam a incorporar o seu 

projeto de uma produção artística voltada para o popular, pois são empregados de forma 

a privilegiar o povo, em detrimento dos membros da elite, que são rebaixados, a partir 

do emprego de recursos cômicos.  
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A exemplo de tal rebaixamento na Farsa da boa preguiça, podemos mencionar a 

personagem Clarabela, a qual se supõe esperta e uma entendedora de arte, mas é 

trapaceada por Fedegoso e Quebrapedra, os quais lhe roubam, primeiro, um cheque e, 

depois, um peru. Além disso, ela se caracteriza como pessoa que possui muitas falhas de 

caráter e é ridicularizada pelo poeta Simão: “Nevinha, não vá atrás desse povo não que 

você corre doida! / Esse povo gosta, lá, da Arte nem da Poesia! / Isso tudo é conversa 

fria! / Isso é mulher desocupada, sem ter o que fazer” (SUASSUNA, 2014, p. 70). 

Reside nisso o entendimento de que o dinheiro, de que dispõem Clarabela e seu marido, 

assim como o status que ele lhes atribui não são suficientes no sentido de sanar ou 

encobrir os defeitos do casal.  

Suassuna não se limita a repetir temas e formas comuns ao sertão nordestino ou 

à vida cotidiana. Ele os assimila e reelabora, com a pretensão de, a partir dessa matéria, 

a qual nomeia como “mundo mítico”, produzir a sua literatura. Nesse sentido, quando 

recupera no primeiro ato da Farsa da boa preguiça a história tradicional de um 

mamulengo de autoria anônima que circula no contexto nordestino, o autor não o faz no 

sentido de repeti-la, de usurpá-la, mas, muito pelo contrário, a traz para a cena associada 

a outras tantas com o intuito de dar-lhe novo significado, novos sentidos, assim como de 

fazer conhecer em outros lugares o “mundo mítico” em que circulam essas narrativas. 

O mesmo ocorre no terceiro ato da obra, quando se vale de outra peça de 

mamulengo nordestino para construir o desfecho da farsa. Trata-se aqui do caso do 

avarento. Essa figura do avarento, aliás, aparece também em outras produções artísticas 

do autor. Entretanto, o valor que a avareza assume no seu caso está muito associado a 

outras características de Aderaldo, tais como a luxúria, e se contrapõe à preguiça 

criativa de Joaquim Simão, de modo que se ressignifica pelo contato com os demais 

elementos que compõem a obra, também provenientes da cultura popular nordestina, e, 

ainda, pela articulação interna da farsa, a qual trata de ativar sentidos que ainda não 

estavam em nenhum dos outros textos que a integram. 

O fato de extrair de outros textos os temas e as cenas – que aparecem, por vezes, 

repetidos, dentro dos seus próprios escritos – não passa ileso a certa crítica que se baseia 

na concepção de que o texto deve ser criado integralmente pelo autor. Contudo, como 

bem nota Braulio Tavares,  

 

[...] aspecto importantíssimo desse tipo de teatro é seu aspecto 
tradicional e coletivo, no qual a fidelidade a uma tradição é tão 

1509

MUSEU1076
Pencil



7 
 

importante quanto a originalidade individual – ou mais até – e onde o 
autor não julga que escreve por si só, mas com a colaboração implícita 
de uma comunidade inteira (2005, p. 173). 

 

A autenticidade de Ariano Suassuna está em selecionar cenas do clássico e/ou do 

popular, organizando-as de forma que assumam uma nova vida, ressignificando a si e 

aos textos com que dialoga. Nisso, estamos de acordo com Tavares (2005, p. 173), para 

quem Suassuna “muda o que convém, mantém intacto o que lhe interessa, e parece 

sentir-se totalmente à vontade com isto”. Tal processo é perceptível na Farsa da boa 

preguiça, visto que o autor se vale de elementos provenientes de notícias de jornais e de 

peças de mamulengo nordestinas ao passo que também recupera um gênero comumente 

produzido no período medieval europeu. Disso resulta uma obra nova que possibilita 

inúmeras reflexões sobre as questões sociais e culturais de nossos tempos, tais como a 

valorização de determinadas formas de saber e de determinados objetos artísticos em 

detrimento de outros e a relação com o trabalho.  

Há também outra questão bastante relevante quando tratamos de Suassuna: a 

religião. O mesmo artista que promove uma crítica contundente à Igreja, como 

instituição, não abandona em seus textos a religiosidade. Na Farsa da boa preguiça, os 

elementos religiosos estão disseminados de forma bastante evidente, seja pela 

elaboração das personagens, entre as quais se encontram figuras divinas e diabólicas, 

seja pelo trato de certos temas, como a avareza e a luxúria sob uma perspectiva cristã. O 

caráter religioso da obra é também acentuado pela representatividade das personagens 

de ordem religiosa no encaminhamento da ação e no desfecho, tanto é assim que as 

palavras que a encerram são palavras de exortação religiosa: “MANUEL 

CARPINTEIRO: E viva a Virgem Maria! / OS TRÊS [Simão Pedro, Miguel e Manuel 

Carpinteiro]: Mãe de Deus e nossa Mãe, / mãe do sonho e da alegria!” (SUASSUNA, 

2014, p. 334). 

É interessante notar que, ao trazer para a obra elementos relacionados aos 

valores cristãos, promovendo inclusive uma intertextualidade com o discurso bíblico, 

Suassuna o faz de modo muito semelhante ao que era prática no contexto medieval, em 

que os textos religiosos eram abordados a partir de uma perspectiva cômica. Ao trazer 

para a cena personagens que remetem às figuras bíblicas de Jesus Cristo, São Pedro e 

Arcanjo Miguel, promove-se uma paródia de tais figuras, visto que estas são 

representadas com traços característicos dos humanos. Isso não quer dizer que o texto 

esteja se contrapondo aos sentidos suscitados pelo referente bíblico; a partir dessa 
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perspectiva dessacralizadora, tal como ocorria na Idade Média, conforme relatos de 

Bakhtin (1981, 1999), Farsa da boa preguiça resgata e revitaliza os sentidos do texto 

bíblico. 

O que percebemos, então, é que Ariano Suassuna não prescinde da religião, nem 

dos aspectos da cultura popular, em prol de uma cultura erudita ou da cientificidade que 

seu discurso poderia assumir, tendo em vista as leituras literárias, críticas e teóricas que 

sua função de artista e professor universitário lhe possibilitou. Tratando do mesmo 

aspecto, Silviano Santiago esclarece que: 

 

[...] o teatro de Suassuna, moralizante por excelência, reivindica, não 
tanto uma atitude anarcorrevolucionária, mas antes propõe uma leitura 
religiosa dos diversos problemas sociais que assolam a região 
nordestina. O desequilíbrio social não se encontra tanto resolvido em 
termos políticos ou ideológicos, mas antes é motivo para a retomada 
de textos populares nitidamente influenciados pelo credo cristão, por 
passagens bíblicas, em que o reino dos céus é prometido aos pobres e 
miseráveis, enquanto os ricos são enviados ao inferno (SANTIAGO, 
2012, p. 24). 

 

A esse respeito, é pertinente notar que a Farsa da boa preguiça conta com 

personagens do plano terreno, mas também com outros de origem divina ou diabólica.  

Tais personagens ocupam papel de destaque no sentido de atribuir à peça um tom 

moralizante.  

Além disso, essa divisão das personagens em três categorias remete às 

características da sátira menipeia, a qual de acordo com Bakhtin (1981) apresenta uma 

estrutura triplanar (Terra, Olimpo, Inferno). Dessa estrutura, decorrem situações 

extraordinárias, como é o caso da intersecção entre os três planos a partir do 

travestimento tanto das figuras celestes como das diabólicas ao longo da narrativa 

dramatúrgica. Nesse processo, está latente o potencial da sátira menipeia em penetrar os 

outros gêneros, de modo a produzir novos sentidos. Ao transpor para seus textos 

elementos do universo religioso, Suassuna o faz de modo a estabelecer diálogo com 

uma tradição cultural e artística que remonta tanto as práticas carnavalescas medievais 

como a sátira menipeia, com a qual a cosmovisão carnavalesca está vinculada.     

Por haver uma religiosidade marcada, que por consequência induz a 

determinadas condutas em detrimento de outras, o que se percebe nos seus textos é 

também uma marcada oposição entre Bem e Mal. Essa polaridade se evidencia em 

Farsa da boa preguiça, em que Bem e Mal estão representados por Manuel Carpinteiro, 
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Simão Pedro e Miguel de um lado e Andreza, Quebrapedra e Fedegoso de outro; porém, 

pode ser notada também no grupo das personagens terrenas: Joaquim e Nevinha estão 

para o primeiro grupo, como Aderaldo e Clarabela para o segundo.  

Como é recorrente na farsa, nenhuma das personagens é representada somente 

nas suas virtudes, até porque os gêneros da esfera cômica têm em comum o trato dos 

aspectos ridículos do humano e, por extensão, da sociedade. Porém, a forma como se 

constituem as personagens Joaquim e Nevinha faz compreender que suas atitudes 

condenáveis decorrem de uma dada situação e não representam falhas de caráter, 

diferentemente do que ocorre com Aderaldo e Clarabela. Basta observar que tais 

atitudes se sobressaem especificamente no momento em que estão ricos, o que faz crer 

que a riqueza conduz a certas condutas reprováveis segundo a ótica cristã, como o 

adultério, ratificando a afirmação bíblica de que é mais fácil um camelo passar pelo 

buraco da agulha do que um rico entrar no céu. 

No caso de Aderaldo e Clarabela, nem mesmo quando perdem seu dinheiro se 

aproximam do outro extremo. Tanto é assim que Manuel Carpinteiro anuncia que fim 

haverão de ter: 

 

MANUEL CARPINTEIRO 
Pronto! Olhem, provavelmente 
o caso de Aderaldo e Clarabela 
era de inferno, mesmo. 
Como eu não sou o Cristo, 
como apenas o represento, 
acho que posso dizer assim: 
o caso daqueles dois 
não era nem de fundo de agulha, 
acho que eles não passavam 
era nem pelo fundo do camelo! 
Aliás, como eu não quero levar 
o Poeta a julgar, 
vamos supor que os dois 
em vez de entrarem no Inferno, 
em cuja porta já se encontravam, 
caíram no Purgatório 
onde já se instalaram 
(SUASSUNA, 2014, p. 325-326). 

 

A respeito desse tema, Santiago (2012, p. 76) observa que na obra suassuniana: 

“Tal divisão clara entre o Bem e o Mal serve para salientar o aspecto maniqueísta do 

teatro de Suassuna (e do teatro popular em geral), visto que as nuanças ético-morais são 

rejeitadas em favor de uma dicotomia antitética”. Nessa perspectiva, esse traço da sua 
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produção artística estaria em diálogo com uma tradição teatral de caráter popular.  

Ariano Suassuna, cujo enriquecimento artístico decorre da união entre duas 

vertentes que amiúde seguem separadas, quais sejam o erudito e o popular, o 

espontâneo e o elaborado (MAGALDI, 2001), acredita no potencial brasileiro de atingir 

esse ideal de arte por considerar que:  

 

[...] temos filões riquíssimos a explorar, temos uma arte popular viva e 
fecunda, uma tradição que pode nos fornecer o exemplo e, ao mesmo 
tempo, temas e problemas que atingem, sem dúvida, a tragédia e a 
comédia puras. Somos um povo jovem e assim, com esse caráter 
popular, tradicional, vivo e denso de espetáculo, foram criadas as 
peças dos povos jovens, o grande teatro, o grego, os mistérios 
medievais, o elisabetano, o vicentino. Se conseguirmos fixar essas 
experiências e realizar tal teatro, de um modo que esteja a altura de 
nossa região, estaremos, ao mesmo tempo, religados à verdadeira 
tradição do teatro europeu de que descendemos [...]. Para mim, o 
importante é reencontrar os segredos que a arte tradicional revelou e 
que estão sendo cada vez mais renegados e esquecidos. Não para 
imitá-los, mas para formar o lastro sobre o qual firmaremos os pés 
para a recriação (SUASSUNA, 2008, p. 59-60). 

 

Na concepção do autor, o potencial dos seus conterrâneos demanda o passeio 

pela tradição, não para reproduzir o que já há, mas para, a partir dali, produzir o novo. A 

produção artística, para ele, se dá a partir do diálogo entre a cultura herdada de outros 

povos e a cultura popular – que no seu caso está intimamente associada ao romanceiro 

popular nordestino. Da mesma forma, o teatro é visto como o diálogo dos contrários, à 

semelhança do próprio contexto social de produção: 

 

[...] o teatro popular brasileiro – e o teatro erudito que começa a surgir 
ligado a ele – entronca numa nobiliarquia: a mesma que, na realidade, 
marca nosso povo, ao mesmo tempo fidalgo e popular, tradicional e 
peculiar, mediterrâneo e “exótico”, religioso e satírico, sangrento e 

cheio de gargalhadas, uma harmonia de contrários que pode exaltá-lo, 
do simplesmente risível ao mais profundo cômico e humorístico, e do 
simplesmente dramático às fontes de violência do ritmo trágico 
(SUASSUNA, 2008, p. 71). 

 

É esse diálogo de contrários, expresso no excerto acima pelo Suassuna crítico, 

que encontraremos no Suassuna artista. Entendemos que, justamente nessa vivência 

dialógica dos contrários, que se juntam para a construção de sentidos compartilhados, é 

que se faz possível a manutenção do “mais profundo cômico”, qual seja, o cômico 

ambivalente de que trata Bakhtin (1999). O jogo dos contrários, a mescla de trágico e 
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cômico, de altos e baixos, do clássico e do popular, é o que permite à sua produção 

teatral ser dotada de potencial para rebaixar e soerguer, mortificar e dar nova vida, isto 

é, ambivalência. 

Também como traços do diálogo constante com a cultura popular, estão 

presentes na obra de Suassuna elementos advindos da commedia dell’arte. Tal é o caso, 

por exemplo, da personagem Aderaldo, cujos traços remetem ao Pantaleão, uma 

personagem-tipo da commedia dell’arte que se caracteriza como homem velho que 

pertence a um grupo influente e é detentor de poder econômico. Todas essas 

características são facilmente associadas à figura de Aderaldo. 

Na commedia dell’arte, conforme alerta Freitas (2008), era recorrente que 

associada a Pantaleão estivesse a figura do Doutor, que representava certos tipos 

emergentes na sociedade, como o advogado ou o médico, ambos reconhecidos por seu 

poderio intelectual. Ao voltarmo-nos para a personagem Clarabela na peça em estudo, 

notamos de imediato certa semelhança com essa descrição, dado que, além de formar 

dupla com Aderaldo, tal personagem está pretensamente vinculada à figura do 

intelectual, mais especificamente do crítico de arte. 

Além disso, são recorrentes nas obras de Ariano Suassuna personagens que 

remetem aos zanni da commedia dell’arte. Tais personagens formam duplas, nas quais é 

comum encontrarmos Arlequim, Colombina e Brighela, e são identificados como 

glutões, bufos e trapaceiros (FREITAS, 2008). Na produção artística de Suassuna, 

podemos citar como seus correspondentes a dupla formada por Chicó e João Grilo na 

peça Auto da Compadecida, Pinhão e Caroba em O santo e a porca e Nevinha e 

Joaquim na peça em estudo. Nos três casos – os quais não representam a totalidade das 

ocorrências, diga-se de passagem –, a travessura/esperteza das personagens funciona 

como uma resposta à condição de exploração e de miséria que ocupam.     

No geral, podemos afirmar que os traços da commedia dell’arte resgatados na 

produção artística de Ariano Suassuna vão ao encontro de sua proposta de produção de 

uma literatura associada à cultura popular, visto que também a primeira tinha por 

objetivo a produção de um teatro atrelado à vida do povo e se encontra intimamente 

associada ao carnaval, de onde decorre, por exemplo, o emprego das máscaras. Uma vez 

mais o que se nota é a forma como o escritor se vale de recursos oriundos de outros 

contextos históricos e sociais para criar uma escrita caracterizada por uma rica hibridez 

de forma e conteúdo.    

O elemento popular de suas obras é buscado em diversas fontes, desde aquilo 
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que está mais próximo ao autor, isto é, as narrativas orais comuns ao contexto 

nordestino, incluindo-se aí o Romanceiro Popular, os mamulengos, o Bumba-meu-boi, 

marionetes, elementos circenses etc., até elementos da commedia dell’arte e formas 

dramáticas de origem medieval como a farsa, cujo vínculo com o popular é também 

bastante evidente. 
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A FICCIONISTA, OU CERTA FICÇÃO DE ACADÊMICOS 

Máximo Heleno Rodrigues Lustosa da Costa (UFF) 

Lívia Reis (UFF) 

 

Resumo: Apresento uma leitura de A ficcionista (2013), de Godofredo de Oliveira Neto, 

tentando localizá-la como “obra ficcional produzida por acadêmicos”, neste caso, 

considerando que esta segmentação é determinante para caracterizar um tipo de literatura 

que se encaixaria no que Josefina Ludmer aponta sobre as narrativas contemporâneas, 

aquelas que: “insistem o tempo todo em dizer ‘sou literatura’ e representam, quase 

sempre, algum escritor ou alguém que escreve em seu interior” (LUDMER, p. 77, 2010). 

A ficcionista, assim, inscreve-se neste panorama, mas de uma forma que acaba por 

questionar, via ironia, o próprio modus operandi que a escreve, quer dizer, deste que, a 

exemplo de Ricardo Piglia (Respiração artificial, 1980), Silviano Santiago (Em 

liberdade, 1981), se põe a discutir narrador, memória, autoria, representação, a resenhar 

outras narrativas, ou seja, toda a discussão da crítica literária sobre seu objeto: a literatura. 

Um romance que já traz em si o receituário acadêmico.  

 Proponho que tais ficções sejam desdobramentos das ideias de Walter Benjamin, 

principalmente a impossibilidade das grandes narrativas dentro dos moldes tradicionais – 

tradicionais para Benjamin – numa realidade prenha das imagens traumáticas de guerra. 

Decretando-se o fim da possibilidade das grandes histórias, porque as grandes 

experiências não são mais traduzíveis às palavras, só restaria ao escritor tratar das 

pequenas histórias e, em extremo, da história da construção das pequenas histórias. 

Apesar do diagnóstico e consequente vaticínio benjamiano, não estou convencido de que 

o narrador “morreu” nem aqui, Brasil-América Latina, região cuja a oralidade foi até bem 

pouco tempo a única forma de transmissão de experiência para a maior parte da 
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população, nem mesmo na Europa. Entendo que esta assertiva foi assumida ipsis litteris 

sem o desconto do impulso retórico que seu dramático contexto histórico incutia e, neste 

sentido, valeu-se também de um processo de reprodução feito para confirmar a assertiva.

 Portanto, leio A ficcionista como uma contundente crítica ao que virou um novo 

mote narrativo: não havendo nada de relevante para contar, dediquemo-nos a destrinchar 

as partes que compõem o contar. Termino propondo uma breve reflexão sobre tal escrita 

no cenário de uma guerra de memória, que, acredito, está sendo travada no país.  

Palavras-chave: Literatura contemporânea. Imaginário coletivo. Walter Benjamin. 

A ficcionista, publicado em 2013, é o oitavo livro do professor da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Godofredo de Oliveira Neto. Sua narrativa apresenta um 

escritor em busca de uma boa história e Maria Nicodema Kruger Mescolatto Loss, que 

passará a Nikki, técnica em informática e mecânica pela CEFET de Moji das Cruzes (p. 

21), ou Mogi das Cruzes (p. 25), e que pretendia fazer filosofia na Universidade de São 

Paulo, a boa história. Para reforçar o perfil de Nikki, destaco que, vivendo isolada na 

região em que aconteceu o Contestado, ela lê, entre outras coisas, pelo menos dois 

romances por semana. 

Uma passagem do livro oferece como que uma chave de leitura: “Para entender a 

crise das grandes ideias sociais e filosóficas que a gente está passando, talvez reste apenas 

a fabulação, no caso, o teu romance.” (p. 25) Penso que tal chave de leitura inspirou a 

reflexão feita pelo professor da Universidade Federal Fluminense, José Luís Jobim, que 

vê em Nikki uma nítida representante destes tempos de protestantes sem ideologias, que 

tomam as ruas por um mundo melhor, mas que não conseguem propor o caminho para 

realizá-lo. Filhos de um tempo sem convicções, livres de muitos tabus que orientaram o 

século passado, estão convencidos que nem capitalismo nem o comunismo dão conta da 

construção de um mundo novo e, sem outra possibilidade, vão às ruas pedir o paraíso sem 

ideologia, sem a elaboração teórica que o sustente. Neste sentido, é significante o fato que 

Nikki tenha liderado um grupo armado, que, como um Robin Hood moderno, expropriava 

pequenos empresários para doar seus produtos ao povo, e que seja adorada como uma 

espécie de messias por várias pessoas que a procuram atrás de respostas. Ela, claro, não 

as tem, mas isso não impede que o povo continue admirando-a. Nikki é, portanto, tanto o 

jovem rebelde gritando nas ruas quanto o pastor que não sabe o que dizer, mas, ao qual, 
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o povo assoberbado pela realidade, procura ainda que não faça sentido, é a ação sem tese, 

conforme anota o professor Jobim:  

...o grupo armado de Nikki não age a partir de convicções derivadas de 
ideias políticas previamente elaboradas. Analogamente, não há 
nenhuma fundamentação teórica articulada para justificar as ações da 
personagem quanto à sexualidade; ou seja, ela não evoca nenhuma das 
teses referentes ao amor livre ou à liberação feminista que proliferaram 
durante os anos 1960 e 1970. (JOBIM, 2016) 

Nikki é, assim como os seus seguidores, sobre quem nada é dito no texto, 

praticantes sem teoria. Seu comportamento segue um impulso natural de desmontar 

desigualdades óbvias, sem, contudo, avaliar as causas e consequências relacionadas a 

estas situações. O professor Jobim construiu uma interessante relação entre a personagem 

e os jovens que foram às ruas brasileiras em 2013. Muitos deles, se lhes fosse perguntado 

por que estavam nos protestos, dariam o silêncio como respostas ou repetiriam as frases 

óbvias, retiradas dos noticiários: “contra a corrupção”, “por um mundo melhor”, etc. 

Naturalmente, a outra personagem central do livro é o autor, que permanecerá sem 

nome durante toda a narrativa. Ele é o leitmotiv que nos permitirá toda uma série de 

reflexões que norteiam parte das discussões acadêmicas sobre autor, narrador, memória, 

ficção, história, entre outros, e é este ponto que orientará este artigo. 

Logo no primeiro parágrafo de O narrador: considerações sobre a obra de 

Nikolai Leskov (1936), Walter Benjamin assinala: “É a experiência de que a arte de narrar 

está em vias de extinção. São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar 

devidamente.” Tais ponderações são “como se estivéssemos privados de uma faculdade 

que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar experiências.” Isso 

porque “as ações da experiência estão em baixa, e tudo indica que continuarão caindo até 

que seu valor desapareça de todo”. Mas, como não podemos esquecer, Benjamin chega a 

tal reflexão a partir da observação dos sobreviventes da guerra: “Com a guerra mundial 

tornou-se manifesto um processo que continua até hoje. No final da guerra, observou-se 

que os combatentes voltavam mudos do campo de batalha, não mais ricos, e sim mais 

pobres em experiência comunicável.” Está claro também que Benjamin fala de uma 

experiência passada de boca em boca, ou seja, através da oralidade. Para não me alongar 

nesta questão, um outro fragmento de O narrador, em que, penso eu, esteja claro que a 

dimensão da experiência nunca atendeu a capacidade narrativa do pequeno corpo 

humano. Afirmar o contrário é mais uma vontade que um fato:  

1518

MUSEU1076
Pencil



4 
 

Uma geração que ainda fôra à escola num bonde puxado por cavalos se 
encontrou ao ar livre numa paisagem em que nada permanece 
inalterado, exceto as nuvens, e debaixo delas, num campo de forças de 
torrentes e explosões, o frágil e minúsculo corpo humano. 
(BENJAMIN, 1936) 

Só poeticamente podemos compreender tal silenciamento. Na prática, as pessoas 

continuaram a intercambiar experiências e, se pensamos num país como o nosso, cujos 

índices de analfabetismo eram assustadores até há alguns anos, podemos dizer que os 

ensinamentos dos nossos mais velhos foram passados basicamente através da oralidade. 

Isto se não quisermos entender que a cultura da televisão é basicamente uma acentuação 

desta cultura. Se assim o avaliarmos, no Brasil de 2016, somos basicamente orais. Some-

se a isso o fato de que, até hoje, se sairmos um pouco do centro dos centros letrados, 

encontraremos muito pouco de cultura escrita. 

Porém, de algum modo, o artigo de Benjamin foi compreendido como se o 

narrador estivesse realmente em vias de desaparecer ou dar lugar a outro tipo, teoria mais 

sofisticada, já que as grandes narrativas estariam concluídas, já que não haveria mais 

grandes histórias para contar – e aqui deixo propositalmente misturados os conceitos de 

narrativa, história e experiência. Se aceitamos este falecimento, o próximo passo é a 

multiplicação das “histórias menores”, que, claro está, nada tem a ver com histórias das 

minorias, tanto no que diz respeito à sua “qualidade épica” como na quant idade de 

páginas. Mais interessante é que, conforme avalio, a reflexão de Benjamin tenha 

funcionado como uma profecia que alguns escritores e professores, e alguns 

professoresescritores se esforçam para realizar, independente do meio em que estão 

inseridos. Num movimento que se autoalimenta, os críticos passam a avaliar esse tipo de 

texto que estimula novos escritores a continuar por aí também. 

Daí chegarmos a determinada literatura produzida hoje que, conforme escreve 

Josefina Ludmer: “as ficções de 2000 insistem o tempo todo em dizer ‘sou literatura’ e 

representam, quase sempre, algum escritor ou alguém que escreve em seu interior. Usam 

todos os tipos de marcas literárias: ‘personagens escritores, personagens leitores, 

autorreferências, referências à literatura’” (LUDMER, p. 77, 2010), e, de um tempo para 

cá, a resenha literária e, finalmente, a discussão dos conceitos da própria teoria literária. 

A lista de textos que se encaixam neste molde inclui quase tudo que estamos discutindo 

atualmente e, gostaria de pensar, isto não é necessariamente bom. Atrevo-me a pensar 

que é mesmo ruim, conforme o “quase sempre” da citação da professora argentina aponta. 
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É como se tivéssemos de posse de uma metáfora desgastada por uso excessivo, mas que 

continua a ser o mote dessa literatura. 

Há algum tempo, imagino esta nossa função, de leitores e comentadores de textos, 

como uma espécie de exegetas de textos que “contam”, quer dizer, que nos tocaram e 

portanto os passamos à frente. Não por outro motivo, boa parte dos trabalhos acadêmicos 

consiste em resenhar parte dos livros lidos. Até aí tudo bem! O que ocorre, porém, quando 

o texto que vamos avaliar consiste em uma avaliação de outro texto? Que exercício 

labiríntico e duplamente narcísico estamos desenvolvendo e para onde aponta?  

Claro que eu não tenho respostas para isso, até porque provavelmente seria 

necessário um conjunto de respostas só para iniciar a conversa, que, sem dúvida, como 

sói acontecer, se desdobraria infinitamente. E correríamos o risco de, sem o talento de 

Benjamin, está inventando um profecia que ninguém se esforçará por tornar real.  

Por outro lado, de alguma forma, penso que o que ocorre no país nos últimos anos, 

com suas placas de “Por que não mataram todos?”, seus pedidos de intervenção militar, 

suas passeatas de humanos contra os direitos humanos, a afirmação de que “Precisamos 

de mais Mises e menos Marx, mais Olavo de Carvalho e menos Paulo Freire”, de alguma 

forma está ligado a este salto pra dentro de si que a literatura, como produto e produtora 

do imaginário coletivo, tem dado. Quero dizer que vivemos, desde o fim da ditadura 

militar, o que o professor Martín Kohan, em palestra na USP, chamou de “guerra de 

memórias”. De certa maneira, nós, brasileiros, afobados por participar do grande 

banquete do mundo, já estamos na roda das grandes discussões, sem ter efetuado o 

necessário acerto de contas com o passado. 

É neste sentido que li A ficcionista: como uma crítica a essa literatura 

ensimesmada, que, diante da impossibilidade de falar do mundo, do “real”, passa a falar 

de si mesma e leva consigo toda a crítica literária. Mas não fala de si no sentido de contar 

as histórias que compõem a sua história. Fala de si pensando-se como conceitos de 

narração, narrador, ficção. Em outras palavras, essa literatura fala de si academicamente 

e se esforça por realizar a profecia de Walter Benjamin: “Os narradores gostam de 

começar sua história com uma descrição das circunstâncias em que foram informados dos 

fatos que vão contar a seguir, a menos que prefiram atribuir essa história a uma 

experiência autobiográfica.” (BENJAMIN, 1936) 
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A narrativa de A ficcionista começa, efetivamente, na página 11 e daí até a página 

18, já temos, pelo menos, cinco temas clássicos “dessas ficções de 2000”: há um escritor 

escrevendo um livro; o texto é fragmentado, porém, mais que isso, o próprio autor deixa 

claro para a entrevistada que não tem compromisso com a cronologia dos relatos. Há a 

declaração do autor de que “O relatos transcritos a seguir foram gravados no decorrer do 

mês de janeiro de 2012 numa região isolada do oeste do estado de Santa Catarina” (SIC) 

(p. 3). O erro de concordância, O relatos, funciona para contaminar a nota explicativa ao 

mesmo tempo que denota certo descompromisso com a linguagem por parte do autor. Tal 

artifício foi usado por Martín Kohan, em seu Dos veces junio (2002) quando, logo no 

primeiro parágrafo, aparece escrito num bloco de nota: “¿A partir de qué edad se puede 

empesar a torturar a un niño?” (p. 11). Aqui, porém, não consigo saber se o erro de 

concordância (e do nome da cidade visto antes) faz intencionalmente parte do objeto 

estético ou entrou por um erro de revisão. Numa tentativa de interpretação (e correndo o 

risco de uma superinterpretação), podemos pensar que tais desvios são também 

representações dos tempos atuais, da escrita no ambiente virtual e de seu habitual descaso 

com o seu material de trabalho. Neste sentido, é interessante pensar que, livre do peso das 

regras gramaticais, passe a discutir conceitos literários. 

De fato, dentro de A ficcionista, composta por transcrição de gravações feitas pelo 

autor, também estarão presentes várias marcas do que seria essa linguagem de redes 

sociais. Isso, porém, não é uma constante. Em determinado momento, tais usos estão mais 

frequentes, em outros não – fica parecendo que o autor ficcional se esqueceu de sua 

proposta.  

A discussão em torno do tema da autoria também está presente, pois o 

autor/escritor produz o livro através da transcrição das entrevistas com Nikki, que teria o 

protagonismo da narrativa, não fosse o autor da ficção transcrever também as próprias 

falas e suas interferências nas posições da entrevistada. A questão da reprodução da 

memória é outro tema presente e, mais interessante ainda, do preço da memória, afinal 

ele pagará à protagonista pelas entrevistas. Daí podemos pensar também a questão do 

mercado na fábrica de histórias – e, mais interessante ainda, na fábrica de memórias. 

Decorrente da discussão da autoria, há também a questão do plágio (“A única coisa que 

te peço formalmente é que eu seja o único a quem você vai contar essa história”, p. 15) 

Como não poderia deixar de ser, no meio de tudo isso, nestas primeiras páginas, 

transparece a questão da interferência do mediador:  
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Não dá para gravar tudo de uma enfiada só? 
Não, porque quero passar para o computador, no hotel, o texto de cada 
dia, e voltar para São Paulo, com o romance pronto. E posso me situar 
melhor, te perguntar no dia seguinte sobre trechos que não ficaram claros, 
melhorar outros, até mudar passagens e cenários. 
Nikki: Vai inventar trechos da minha própria vida? 
O autor: Se precisar sim, eu sou o escritor. E a sua identidade será 
preservada, claro.  
Nikki: Por que você não traz o laptop e escreve direto aqui? Daí, eu 
poderia dar umas peruadas, talvez me lembre de dados novos, um assunto 
puxa outro, a memória vai se avivando aos poucos, como num enorme 
quebra-cabeça. 
O autor: Pela mesma razão que te falei há pouco, o texto é meu, o escritor 
sou eu, quero trabalhar sozinho no quarto do hotel. 
Nikki: Ok, escritor. (p. 16) 

 

A narrativa criada por Nikki apresenta algumas incoerências, inclusive apontadas 

pelo autor. Mas há também uma certa inconsistência na própria obra. Por exemplo: no 

capítulo intitulado Gravação I, Nikki pergunta ao autor se ele já está gravando e ele 

responde: “Não, claro que não.” (p. 15), entretanto, se o capítulo sai transcrito é porque a 

gravação ocorreu, ou ele inventou a gravação com fragmentos da própria memória. Se 

fez isso, então, na verdade, só fez nove entrevistas e isso trunca o argumento. A menos 

que, em um novo exercício de superinterpretação, pensemos que isso também faz parte 

da obra intencional. Neste caso, a discussão abre-se ao infinito. 

Tudo isso e ainda estamos na página 18. 

Como já assinalei, algumas discussões entre as personagens parecem ter saído 

diretamente dos bancos das universidades: o autor, “Mas foi só isso, curiosidade, como 

você diz, que te levou a surfar nessa vida perigosa e marginal à sociedade?”, Nikki, 

“Perigosa sim, marginal não. Marginal é o centro, pois é a periferia que lhe dá status de 

centro.” (p. 29); ou: Nikki, “Hoje, sobrevivo contando as minhas visões e recorrendo aos 

meus poderes de artista, né?”, o autor, “Artista como? As histórias não são verdadeiras?”, 

Nikki, “São, mas quando contadas de novo, a coisa vai tomando outros rumos, pensei que 

você, na condição de escritor, soubesse muito bem disso! E existe mesmo um limite entre 

ficção e realidade?”.  

Em alguns momentos, o autor se esquece de sua função e dá aulas à entrevistada:  
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“O que você dita não é o que eu penso, são duas entidades diferentes.  
Tento encontrar a paixão, Nikki, só ela pode afastar a razão mortífera. 
Só então o impulso do coração pode aflorar livre, o amor puro, Dante e 
Beatriz, Petrarca e Laura, saca?” (p. 39)  

Nada disso está em A Ficcionista. Não há nada de “Dante e Beatriz” ou qualquer outro 

elemento de “amor puro”. Até mesmo a fé, que norteia a líder e os seus seguidores, está 

embaçada, não deixando-se apreender como discurso, portanto, nisso, o texto confirma 

Benjamim, no que diz respeito à ausência de uma grande história, e a leitura do professor 

Jobim, por sua vez, no tocante a esse quase vazio total de teoria. Que fique claro: falo em 

termos de metáfora.  

Outro exemplo: “Literatura é técnica, Nikki. Não é imitação ou descrição do real. 

E é herança cultural.” (p. 114)  Em outros momentos, é Nikki, a líder messiânica, em um 

raro esboço de elaboração teórica, contradizendo seu comportamento em toda a narrativa, 

que lhe explica o mundo:  

“O século XXI deve ser o tempo da guerrilha moral, da delicadeza, da 

arte que respeita a arte, da escrita que respeita a língua portuguesa no 
que ela te proporciona de atividade cognitiva, nas relações humanas 
baseadas na solidariedade, no conceito de consciência coletiva, no 
entendimento definitivo de que os recurso naturais da terra são finitos, 
enfim, da busca sem trégua da paz e da tolerância.” (p. 42)  

“Da escrita que respeita a língua portuguesa” seria uma ideia que a proposta de buscar 

uma linguagem mais virtual, no mínimo, contradiria. Além, claro, de abrir espaço, mais 

uma vez, para uma sequência de discussões acadêmicas. Ou, nas discussões acadêmicas: 

“Mas não esquece que construir um personagem é também destruir um conceito, trabalha 

isso com os babacas dos teus leitores.” (p. 62)  

Ainda como traço desta literatura, há o contato com a história oficial do país, mas 

precisamente com o Contestado, conflito ocorrido entre 1912-1916, na região onde 

acontecem as entrevistas. 

Acredito que estes exemplos já sejam suficientes para apresentar o modo que 

encontro a construção de A ficcionista. O exercício seguinte será continuar vendo como 

Godofredo de Oliveira Neto explicitou as principais discussões da literatura 

contemporânea nas 114 páginas do seu romance e encontrar uma forma coerente de ler 

esta obra dentro do que tracei até aqui. 
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“Cada manhã recebemos notícias de todo o mundo. E, no entanto, somos pobres em 

histórias surpreendentes.”  

Não estou convencido de que esta afirmação de Benjamin, utilizada aqui como 

subtítulo, seja real, mas creio que há mesmo um esforço para que assim pareça. Perto de 

mim, estão Viva o povo brasileiro (1984), de João Ubaldo Ribeiro, Cidade de Deus 

(2002), de Paulo Lins, Defeito de cor (2006), de Ana Maria Gonçalves. Chegando à 

Argentina, temos La gesta del marrano (1993), de Marcos Aguinis, na Espanha, temos o 

comovente Los girasoles ciegos (2008) de Alberto Méndez, e, se me permitem, do outro 

lado do mundo, na China, temos Os excluídos (2010), de Yiyun Li. Portanto, é uma 

escolha, mais do que uma exigência do nosso tempo, esta produção literária. Diz 

Benjamin:  

“Em consequência, o romance não é significativo por descrever 

pedagogicamente um destino alheio, mas porque esse destino alheio, 
graças à chama que o consome, pode dar-nos o calor que não podemos 
encontrar em nosso próprio destino. O que seduz o leitor no romance é 
a esperança de aquecer sua vida gelada com a morte descrita no livro.”  

Os livros desse tipo de literatura, que falam de livros, caminham para outro lado. Será 

bom ou mal isso? Confesso que, considerando mais uma vez a situação do país, me 

parece, pelo menos, perigoso. 

Por este viés, leio A ficcionista, com as evidentes marcas deste grito “eu sou 

literatura porque estou discutindo o agenciamento da memória”, “eu sou literatura porque 

estou problematizando a linguagem, a autoria”, enfim, com todos os pontos que já 

destaquei como um sinal de alerta, como um modo que o professor Godofredo de Oliveira 

Neto encontrou para ressaltar que a oferta excessiva inflaciona o mercado, portanto, é 

preciso buscar novos caminhos, ou retomar os velhos que se tornaram novos porque 

foram esquecidos na estante. Neste sentido, carregada excessivamente das marcas da 

contemporaneidade, A ficcionista é pós-contemporânea e transforma em crítica anedótica 

a discussão que foi muito séria em, por exemplo, Respiração artificial (1980), de Ricardo 

Piglia, mas, principalmente, em Em liberdade (1981), de Silviano Santiago.  

Isso importa principalmente quando discutimos o espaço da literatura na educação 

pública, dos questionamentos acerca da permanência ou não desta disciplina dentro dos 

currículos escolares, do seu desaparecimento, principalmente da análise do seu aspecto 

estético, nos livros didáticos. Importa quando a disputa pelo imaginário coletivo parece 
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estar sendo perdida pela literatura que, por sua vez, refugia-se cada vez mais na sua cidade 

das letras, um outro velho percurso para voltar/continuar à torre de marfim. Abrindo mão 

dessa disputa direta, dedicada a falar de si mesma, a literatura transforma-se num 

exercício ultrarretórico, nem sempre agradável, mesmo para iniciados. 

Por isso também não consigo concordar com os que dizem que não se vendem 

livros, que se lê muito pouco no Brasil. Creio que nunca se leu tanto quanto nos últimos 

anos, anos de proliferação de feiras, de reconsolidação da figura do escritor como 

celebridade e promotor de si mesmo. De algum modo, o escritor voltou a ser chamado 

para avaliar o mundo. Talvez não se leia o que chamamos de literatura e, neste sentido, 

parafraseando a fala do professor João Cezar de Castro Rocha, em aula ministrada na 

UFF, no encerramento do curso oferecido pela professora Beth Chaves: “Não é a 

literatura que as pessoas buscam e precisam. As pessoas sempre buscaram e sempre 

precisarão é de narrativas.” Portanto, de narradores, contadores de histórias que contam. 

Nesta direção, seguindo o exemplo da educação, que deve buscar na realidade da 

sociedade atual o material para a construção do cidadão de amanhã, precisamos buscar 

novamente as grandes narrativas – principalmente, as grandes narrativas do hoje, com os 

temas que agitam e silenciam as panelas. Num tempo em que tudo se transformou em 

“narrativas”, precisamos repensar a disputa pelo imaginário no nosso país, sobre o risco 

de que, quando formos ver, o silêncio de nossa ficção, com seu poder de reorganização 

do real, tenha permitido, através da oferta de uma outra história, a construção de uma 

realidade extremamente problemática, como, por exemplo, essa que elogia torturadores 

em cadeia nacional. 
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TRAVESSIAS: MUSICALIDADE NA POESIA DE WILLIAM BLAKE 

A MELOPOÉTICA COMO SUPORTE DE ANÁLISE EM POEMAS DE 

CANÇÕES DA INOCÊNCIA E DA EXPERIÊNCIA 

 

Raquel Lacerda Clemente Pereira (Colégio Anglo Americano de Volta Redonda) 

Maria da Conceição Vinciprova Fonseca (UniFOA) 

 

RESUMO: Desde a Antiguidade Clássica, as artes foram entendidas como complementares: a 
poesia, a música, a dança, a pintura e o teatro eram estudados, apresentados e fruídos em um 
mesmo contexto. Atualmente, a complexidade do conhecimento levou à percepção de que os 
estudos precisam ter limites plásticos, flexíveis, de modo a permitir melhor compreensão do 
objeto estudado, que nunca estará totalmente isolado por limites rígidos, mas apresenta 
interfaces com outros saberes. O reconhecimento dessas ligações permite dar conta da realidade 
a ser investigada, que outrossim ficaria confinada à visão possível pelo ângulo de observação 
oferecido por um determinado campo de conhecimento. Trabalhando na temática da 
convergência entre as artes, especificamente entre poesia e música, este trabalho tem por objeto 
de estudo a musicalidade na poesia de William Blake, visando investigar os motivos pelos quais 
essa poesia tem sido musicada em diferentes períodos e estilos. Foi feita uma análise de poemas 
das Canções da Inocência e Canções da Experiência, seguindo parâmetros definidos pela 
Melopoética, disciplina que pretende investigar a relação entre a música e os estudos literários, 
aproximando seus respectivos discursos. Na análise, foram traçados paralelos entre música e 
poesia, de modo a permitir uma reflexão sobre o que teria promovido a travessia de 
aproximação entre aquelas artes, fato que tem levado a obra de Blake a viajar por tempo e 
espaço para inspirar compositores e/ou poetas dos mais diversos gêneros. Os resultados 
evidenciam o entrelaçamento entre poesia e música na obra investigada, identificando as 
características que favoreceram esse encontro. A multiplicidade de estilos e formas, também 
utilizados em uma composição musical, bem como os ritmos dos versos e os temas abordados, 
podem ter facilitado a utilização da obra do poeta como exemplo e/ou inspiração, assegurando 
sua renovação através do espaço e do tempo.  
 
Palavras-chave: Música. Poesia. William Blake. Melopoética. 
 
Música e poesia 

A linguagem mostra a aproximação entre música e poesia: fala-se em 

musicalidade da poesia, poética musical, frase musical, poema sinfônico, entre outros 

termos. No caso da canção, palavra e música chegam mesmo a se fundirem. 
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A sonoridade e o ritmo presentes em cada palavra são o ponto de partida para a 

musicalidade da poesia e, por extensão, da literatura (OLIVEIRA et al. 2003, p. 9). A 

disposição de consoantes e vogais constrói para cada palavra uma sonoridade particular, 

com os consequentes efeitos. A variação na tonicidade das sílabas, que se alternam 

fracas ou fortes, marca o ritmo das palavras. Palavras como zumbir, farfalhar e tilintar 

imitam os sons aos quais se referem, criando onomatopeias. É evidente a inter-relação 

entre música e poesia, ainda que ambas mantenham suas especificidades. 

Desde a Antiguidade, a inter-relação entre as artes sempre foi de grande 

interesse para os estudiosos do fenômeno estético. Dança, canto e poesia constituíam 

uma obra de arte global (OLIVEIRA 2002, p. 10). Desde então, as propriedades 

musicais da palavra vêm sendo estudadas, incluindo o desempenho do orador: cuidados 

com a fala, tais como a entonação, a intensidade, a velocidade, as pausas etc. A 

musicalidade das palavras se concretiza pela leitura em voz alta e pela declamação. 

Porém, o conceito de literatura foi se afastando da oralidade e está intimamente 

associado ao suporte do livro e à leitura silenciosa e solitária (OLIVEIRA 2003, p. 9-

10). 

Na Grécia da Antiguidade Clássica, a poesia lírica, como o nome sugere, era 

acompanhada pela lira, porém havia outras formas de acompanhamento, como a flauta, 

além de poemas feitos para serem apresentados com música e dança. Portanto, a música 

nasceu associada à poesia, e só mais tarde desenvolveu-se a música instrumental 

(OLIVEIRA et al. 2003, p. 10). Podemos entender melhor essa integração das 

linguagens artísticas se pensarmos nos shows de música popular contemporâneos, em 

que se associam canto, poesia, música e dança. 

Na Alta Idade Média encontramos a poesia trovadoresca, em que os poemas 

criados pelos trovadores e menestréis eram todos cantados. Os poemas tinham cada um 

sua melodia correspondente e vieram a ser chamados de “canções”. As canções 

trovadorescas constituem, efetivamente, o caso mais evidente de poesia literária em 

ponto de convergência com a música (RENNÓ, in OLIVEIRA et al. 2003, p. 50). 

De acordo com Barbeitas (2007, p. 30), poesia e música, artes-irmãs, só foram 

separar-se depois de muito tempo, após a invenção da escrita e, sobretudo, da imprensa. 

Contudo, tanto a poesia quanto a música guardam resquícios uma da outra. As 

figurações de som, a acentuação regular dos versos em um soneto, as repetições de 

estruturas e os ajustes na prosódia poderiam ser uma prova da presença da música na 

literatura. Por outro lado, a organização da melodia em frases e períodos, a divisão de 
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uma peça em introdução, desenvolvimento e conclusão, a notação musical, a tentativa 

de se representar e de narrar através de sons, poderiam ser marca que a literatura deixou 

na música (BARBEITAS 2007, p.46). 

A questão de musicalidade está desde sempre ligada à literatura inglesa, que 

começou a se desenvolver em fins do século VII ou princípios do século VIII, quando 

encontramos as primeiras manifestações anteriores às das outras literaturas europeias, 

destacando-se a poesia épica Beowulf.  Segundo Borges (2006, p.11), esta epopeia 

possui mais de 3.200 versos e sua musicalidade se faz por meio de aliterações. O autor 

informa que o inglês antigo era de som mais aberto e mais sonoro que o atual, de caráter 

eminentemente vocálico. 

Assim, não deve ser estranho nos referirmos à musicalidade do poema ou ao 

caráter poético ou lírico de uma obra musical. Essas são metáforas necessárias quando 

queremos falar sobre uma ou outra arte. 

 

William Blake, o poeta da travessia 

Na Europa do final do século XVIII, entre o período pré-romântico e o período 

romântico da literatura inglesa, encontramos em William Blake, homem de interesses 

diversos que se notabilizou como poeta, gravador e desenhista, um exemplo da delicada 

relação entre música e poesia. 

Sua obra serviu de inspiração e foi musicada por diversos compositores do 

período moderno, tais como William Bolcom, Larry Bell, Allen Ginsberg, Vaughan 

Williams e Finn Coren, e em diferentes estilos musicais, como o pop rock, rock 

progressivo e punk, entre outros. No Brasil, inspirou Vinícius de Moraes, nos poemas O 

leão e Girassol, de A Arca de Noé. 

Conforme Sorbini e Carvalho, nos comentários da tradução de Canções da 

Inocência e Canções da Experiência, o escritor Aldous Huxley, autor de Admirável 

Mundo Novo e As Portas da Percepção, inspirou-se, para a composição da última, em 

uma passagem da obra O Matrimônio entre o Céu e o Inferno, de Blake. Também o 

letrista e poeta Jim Morrison deu o nome The Doors à sua banda em alusão à mesma 

passagem. (Blake 2005, p.12-13). 

 

Entre a música e a poesia: a obra de Blake 

Dentre toda a sua obra, é em Canções da Inocência e Canções da Experiência, 

publicadas entre 1789 e 1794, que podemos observar, já no título, uma tentativa de 
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compor “canções” na forma escrita, ou seja, capturar, por meio das palavras, os ritmos, 

a sonoridade e a espontaneidade da voz cantada. 

Influenciado inicialmente pelos escritos do pensador sueco Swedenborg (1688-

1772), Blake enfoca nas Canções a situação política, social e cultural do seu tempo, sob 

uma perspectiva transcendental da existência humana (STEIL 2005, p. 272). 

Segundo Coutinho e Gonçalves nos seus comentários da tradução de Canções da 

Inocência e Canções da Experiência, William Blake cantava suas Canções em saraus 

literários da sua época, embora não existam registros ou partituras dessas possíveis 

composições (BLAKE 2005, p. 19). 

Blake estava atento à música folclórica do seu país, pois os poemas foram 

compostos em formas variadas tais como baladas, hinos e canções de ninar ou de 

crianças (nursery rhymes), ricos em imagens pastorais, linguagem simples, repletos de 

simetrias internas, extremamente musicais. Também se assemelham às obras didático-

religiosas, muito comuns naquele tempo (VISIOLI 1993, p.12). Questiona-se se a ideia 

de escrever “canções” através de palavras pode ter sido orientada pelo olhar irônico do 

poeta sobre os hinos moralizantes para crianças, publicados em sua época (STEIL 2005, 

p. 273). 

 

Melopoética 

Nos comentários iniciais da obra Music and text: critical inquiries, Steven Paul 

Scher (1992, p. xiii) atenta para o impacto profundo, nas últimas décadas, da 

interdisciplinaridade sobre os estudos humanísticos, o que estimulou críticas 

inovadoras. Como resultado, muitos estudiosos começaram a investigar a validade das 

tradicionais premissas disciplinares, reformulando objetivos e tendências interpretativas 

de suas próprias disciplinas em relação a outros campos, cruzando, assim, fronteiras 

disciplinares. No início, a atenção dos acadêmicos voltou-se às inter-relações entre a 

Literatura e as Artes Visuais. No entanto, os estudos músico-literários tornaram-se um 

campo cada vez mais respeitado e buscado pela pesquisa interdisciplinar. Para 

sistematizar tal pesquisa, Scher (op. cit.) oferece a Melopoética, termo por ele cunhado 

com a junção dos vocábulos gregos melos, canto, e poiétikes, o que está relacionado às 

aulas de Aristóteles sobre poesia e arte. O objeto de estudo da Melopoética é a inter-

relação entre a música e a literatura. 

Na Antiguidade Clássica havia uma vinculação essencial entre as artes, em que 

dança, canto e poesia constituíam uma única expressão artística. Há as metáforas 
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célebres, atribuídas por Plutarco a Simônides de Ceos: a pintura é poesia muda, a 

poesia, pintura falante, a arquitetura, música congelada (OLIVEIRA 2002, p.9). 

A aproximação entre música e literatura é ainda mais justificada, pois partilham 

do mesmo material básico, o som. A poesia sempre utilizou figuras de som, tais como 

aliterações, assonâncias e onomatopeias, para criar uma sonoridade e, 

consequentemente, dar maior musicalidade ao texto. Também faz uso de ritmo e 

métrica, que incluem acentuação tônica, a rima e pausas expressivas. A sonoridade e o 

ritmo presentes em cada palavra são o ponto de partida para a musicalidade da poesia e, 

por extensão, da literatura. O impacto da música sobre a literatura é mais profundo e 

abrangente que o das artes plásticas, pois as qualidades acústicas de sílabas, palavras e 

frases, assim como as propriedades sonoras das locuções verbais, são apreciadas como 

fenômenos essencialmente musicais (OLIVEIRA et al. 2003, p.20). 

Barbeitas (2007, p. 56) nota que o desenvolvimento das formas e dos 

procedimentos de composição musical no Ocidente ─ o que entendemos como 

“música” ou “linguagem musical”─ é inseparável do modelo linguístico (literário, 

poético, retórico), tanto na música vocal como na instrumental, prática que surgiu 

durante o Renascimento. A transposição das melodias cantadas, cujos sentido, estrutura 

e dimensão eram dados pelo texto, serviu posteriormente de modelo para as variações e 

improvisações na música instrumental. Mais tarde, devido ao aperfeiçoamento da escrita 

musical, a música passou a ser considerada uma linguagem específica, regida por um 

sistema de notação independente, com leis próprias de funcionamento. 

Em artigo sobre leituras intersemióticas, Oliveira (2001, p. 293-308) esboça uma 

mini-história da aproximação entre música e literatura, cujos esforços sistemáticos 

remontam ao século XVII. Oliveira afirma que o momento crucial para o 

entrelaçamento entre música e literatura iniciou-se no Romantismo. Para muitos 

românticos, a palavra de ordem era a sinestesia, que consiste em aproximar, na mesma 

expressão, sensações percebidas por diferentes órgãos dos sentidos. Surgiram várias 

metáforas visando o rompimento das barreiras entre as artes: música verbal, pintura 

tonal, orquestração de cores e planos sonoros. As obras de E. T. A. Hoffman tornaram-

se leituras favoritas do grande público e inspiraram compositores como Wagner, 

Tchaikovsky, Hindemith e Offenbach a criarem suas óperas e balés. 

Oliveira, em sua obra Literatura e Música (2002), apoiada em Scher e com a 

finalidade de delinear o campo melopoético, bem como suas linhas de pesquisa, resumiu 
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essa área de estudo em três campos: literatura e música, literatura na música e música na 

literatura. 

Literatura e música refere-se às criações mistas que incluem, simultaneamente, o 

elemento verbal e o musical, como é o caso da ópera, do drama musical, do lied, entre 

outros. 

Literatura na música refere-se aos estudos literário-musicais que usam a 

literatura como suporte ou inspiração para a criação de uma obra musical. É o caso da 

Música Programática e do Poema Sinfônico. Um exemplo bem conhecido no meio 

artístico é o poema de Mallarmé, L’après-midi d’um faune, que foi musicado por 

Debussy e coreografado por Nijinski. 

Música na literatura refere-se aos estudos músico-literários que são de grande 

interesse para a literatura e, consequentemente, para o presente estudo. Termos 

utilizados, tais como “música de palavras”, “música verbal” e “estruturação musical” 

são metáforas que mostram as características musicais existentes na literatura e no texto 

poético. Estes estudos, certamente os mais numerosos desse campo disciplinar, 

baseiam-se em eventuais analogias estruturais entre obras musicais e literárias, 

buscando nas diversas formas musicais (tema e variações, sonata, fuga etc.) ou nos 

procedimentos composicionais (contraponto, harmonia, polifonia etc.) modelos e 

referências para a análise e a interpretação da obra literária. 

 

Análise 

Segue a análise, à luz da Melopoética, de poemas selecionados das Canções da 

Inocência e Canções da Experiência. A seleção foi baseada em algumas análises 

críticas já existentes, bem como nos poemas mais conhecidos e em alguns que já foram 

musicados. Também foi levado em consideração o mesmo tema abordado tanto nas 

Canções da Inocência quanto nas Canções da Experiência, de maneira oposta, mas 

complementar. Visioli (1993, p.16) sugere que as duas obras sejam lidas em conjunto, 

por perceber maior validade como a reprodução de “estados contrários do espírito 

humano”. 

À primeira vista, os poemas das Canções da Inocência e Canções da 

Experiência parecem direcionados para crianças, porque apresentam, na sua maioria, 

métrica regular, o que caracteriza o ritmo das canções infantis, das canções folclóricas e 

das canções de ninar, favorecendo um balançar do corpo. O vocabulário é simples e, 

com as aliterações e assonâncias, bem como as repetições e as rimas emparelhadas, dão 
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maior sonoridade e musicalidade ao poema, facilitando a memorização do texto. O 

mesmo acontece nas cantigas de roda e nos jogos musicais,que contam com a ajuda da 

melodia para serem cantados a qualquer momento, por ser mais fácil lembrar um 

elemento musical do que a letra de uma canção. Segundo Visioli (1993, p.12), essas 

características se assemelham às das obras didático-religiosas, muito comuns naquele 

tempo, principalmente no que se refere ao estilo dos hinos religiosos de Isaac Watts 

(1674 – 1748), conhecido por ter introduzido uma nova maneira de transcrever os 

Salmos Bíblicos em versos, mais fáceis de serem memorizados, para serem cantados 

nos serviços religiosos. Mas apesar da associação de características infantis, também 

encontramos aspectos adultos, tais como o domínio da forma e os temas, que 

apresentam a simplicidade da vida no campo e da natureza, porém carregados de 

simbolismo religioso. 

O poema de abertura das Canções da Inocência, Introduction, consiste no relato 

simbólico de como Blake escreveu, por meio do elemento romântico e religioso da 

“inspiração”, a sua obra, conforme também observa Visioli (1993, p.13). O elemento 

musical se encontra presente na figura central de Introduction, um flautista que recebe 

três ordens de uma criança: primeiro, deve tocar as canções na sua flauta, depois, cantá-

las, e por último, escrevê-las, para alegrar as crianças. 

 

Piping down the valleys wild 

Piping songs of pleasant glee 

On a cloud I saw a child. 

And he laughing said to me. 

 

Pipe a song about a Lamb: 

So I piped with merry chear, 

Piper pipe that song again– 

So I piped, he wept to hear. 

 

Drop thy pipe thy happy pipe 

Sing thy songs of happy chear, 

So I sung the same again 

While he wept with joy to hear. 

 

Piper sit thee down and write 

In a book that all may read– 

So he vanish’d from my sight, 

And I pluck’d a hollow reed. 

 

And I made a rural pen, 

And I stain’d the water clear, 

And I wrote my happy songs, 

Every child may joy to hear 

 

 

O poema está dividido em cinco estrofes, a primeira e a quarta com padrão de 

rima abab, enquanto as segunda, terceira e quinta estrofes utilizam padrão abcb. A 

métrica regular, tetrâmetro, com acentos cuidadosamente distribuídos e repetições 

estratégicas facilita a memorização e o uso didático. O efeito é algo monótono, como se 
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fosse uma composição musical em tempo quaternário com quatro semínimas em cada 

compasso. 

A construção semelhante à empregada na composição musical está presente 

neste poema, em que podemos observar a técnica denominada Tema e Variação. Para a 

teoria musical, tema é a ideia musical que serve de ponto de partida para uma 

composição, como sonata, sinfonia e fuga, entre outras. Quando o tema, ao longo da 

composição, sofre acréscimos e/ou reformulações, tais como alterações no ritmo, 

tonalidade, acompanhamento, estas constituem as variações. Conforme salienta Oliveira 

(2002, p.119), a variação do tema na poesia consiste geralmente na mudança do tempo 

verbal ou da categoria gramatical da palavra-chave do poema. 

O poema tem início com uma ação: piping down. Nas duas primeiras estrofes, 

incluindo também o primeiro verso da terceira e da quarta estrofes, Blake utiliza a 

variação com a mudança do tempo verbal de to pipe (piping, pipe, piped), e também a 

mudança da categoria gramatical, de verbo (to pipe) para substantivo (the piper). Depois 

encontramos a mudança do verbo to pipe para to sing, quando, ao invés de tocar, o 

flautista irá cantar as mesmas canções tocadas na flauta (I sung the same). Observamos 

também a mudança do tempo verbal (sing, sung) e da categoria gramatical (song). Por 

fim, o flautista vai escrever as canções. Blake utiliza a repetição do conectivo ande do 

pronome pessoal I, enfatizando uma progressão nas ações que devem ocorrer para que 

efetivamente as canções possam ser escritas (And I pluck’d a hollow reed, and I made a 

rural pen, and I stain’d the water clear, and I wrote my happy songs), o que se 

assemelha, em música, a uma coda (“cauda”, em italiano), cujo propósito é servir de 

remate à composição, proporcionando uma sensação conclusiva. 

Podemos observar que as aliterações utilizadas: piping, pipe, piper, piped, 

aproximam-se da articulação utilizada para se tocar flauta de Pã, que era geralmente 

utilizada pelos pastores. Também as aliterações song, sing, sung imitam um assobio, 

como o do flautista que, após tocar as canções, as canta. 

Contrastando com Introduction das Canções da Inocência, temos Introduction 

das Canções da Experiência. 

Neste poema, a figura do Bardo representa aquele que tudo vê (passado, presente 

e futuro), como os profetas bíblicos. A voz poética é madura, não há mais o pastor 

simples que canta, escreve canções e as toca na flauta. 
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Hear the voice of the Bard! 

Who Present, Past, and Future sees; 

Whose ears have heard 

The Holy Word 

That walk’d among the ancient trees, 

 

Calling the lapsed Soul, 

And weeping in the evening dew; 

That might control 

The starry pole, 

And fallen, fallen light renew! 

 

“O Earth, O Earth, return! 

Arise from out the dewy grass; 

Night is worn, 

And the morn 

Rises from the slumberous mass 

 

Turn away no more 

Why wilt thou turn away? 

The starry floor, 

The wat’ry shore, 

Is given thee till the break of day.” 

 

 

O poema está dividido em quatro estrofes de cinco versos, esquema de rima 

abaab, com rima mais complexa indicando maior sofisticação do que a rima em 

Introduction  de Canções da Inocência. A métrica é irregular e no primeiro verso temos 

um trímetro, no segundo e no quinto versos, um tetrâmetro e no terceiro e quarto versos, 

um dímetro. Podemos dizer que Blake fez uma variação da Balada Stanza, uma forma 

também utilizada em música em que, ao invés de um terceiro verso com três pés, 

utilizou dois versos mais curtos, com dois pés, que precedem o quinto verso, talvez com 

a intenção de, rompendo o ritmo da leitura, forçar um estranhamento e prender a 

atenção do leitor e do ouvinte, dando-lhes a chance de tomar consciência do alcance e 

significado das imagens complexas do poema. 

O poema Introduction das Canções da Experiência difere dos outros poemas de 

Blake porque, pelo caráter profético, talvez deva ser declamado, como se anunciando 

uma profecia, ao invés de “cantado” como os outros poemas. Diversos compositores e 

poetas modernos musicaram poemas de Blake, entre eles Allen Ginsberg (1926-1997), 

que musicou o Introduction das Canções da Experiência utilizando apenas um 

harmônio indiano para fazer uma base harmônica e entoou o poema como um mantra. 

 

Considerações finais 

Investigamos neste trabalho como ocorre a relação entre música e poesia na obra 

de Blake, a fim de conhecer os motivos que podem ter facilitado a travessia 

intersemiótica que levou sua poesia a ter sido musicada em diferentes períodos e estilos.  

Partimos da História, que mostra ter existido desde a Antiguidade, entre os 

estudiosos do fenômeno estético, um grande interesse na inter-relação das artes, e 

seguimos apresentando fatos que demonstram como, desde então, as propriedades 

1535

MUSEU1076
Pencil



10 
 

musicais da palavra vêm sendo estudadas, como por exemplo,a exploração dos recursos 

fônicos próprios da linguagem verbal, base da ligação entre poesia e música. Imagens 

acústicas como assonância, consonância, aliteração e onomatopeia, além de ritmo e 

métrica, acentuação tônica, rima e pausas expressivas, evidenciam a inter-relação da 

poesia com a música, que parecem complementar-se, embora mantendo suas 

especificidades. 

Usamos a poesia de William Blake, mais notadamente as Canções da Inocência 

e Canções da Experiência, como exemplo da delicada relação entre música e poesia. O 

poeta compôs “canções” na forma escrita, ou seja, procurou capturar por meio das 

palavras os ritmos, a sonoridade e a espontaneidade da voz cantada. Os poemas também 

foram compostos nas mais variadas formas, tais como baladas, hinos e canções de ninar, 

ricos em imagens pastorais, de linguagem simples, repletos de simetrias internas e 

extremamente musicais, sugerindo que Blake estava atento às canções folclóricas de seu 

país. 

As informações apócrifas, quase lendas, motivo de conversas nas rodas de 

amigos em que se dizia que Blake cantava seus poemas em saraus literários, ganham 

força e credibilidade quando, à luz da Melopoética, encontramos nos poemas elementos 

constitutivos da linguagem musical. 

A Melopoética, por sua vez, tem-se mostrado uma ferramenta poderosa nas 

pesquisas que envolvem as inter-relações de música e literatura. Nas últimas décadas, a 

interdisciplinaridade teve um impacto profundo sobre os estudos humanísticos, o que 

estimulou estudiosos e críticos a reformularem objetivos e tendências interpretativas de 

suas próprias disciplinas, com vista a possibilidades apresentadas por conhecimento 

vindo de outros campos disciplinares. Com relação aos estudos músico-literários, o 

impacto da música sobre a literatura é profundo e abrangente, devido às propriedades 

sonoras das palavras que são apreciadas como fenômenos essencialmente musicais, ou 

seja, a aproximação entre música e literatura é justificada porque partilham do mesmo 

material básico, o som.  

Mostramos que a Melopoética, em uma de suas linhas de pesquisa, utiliza 

eventuais analogias estruturais entre obras musicais e literárias, buscando nas diversas 

formas musicais (tema e variações, sonata, fuga etc.) ou nos procedimentos 

composicionais (contraponto, harmonia, polifonia etc.) modelos e referências para a 

análise e a interpretação da obra literária. 
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Com as análises feitas nesta coleção de poemas de William Blake, realizadas à 

luz de ferramentas da Melopoética, pudemos ver claramente a multiplicidade de estilos 

e formas (baladas, hinos e cirandas infantis), que também são utilizados numa 

composição musical, bem como os ritmos de seus versos e os temas por ele abordados, 

que ainda hoje motivam as obras de compositores e músicos de diferentes períodos e 

estilos da música contemporânea, inclusive a brasileira. São muitos os que usam, como 

exemplo e/ou inspiração, os poemas do poeta de maneira criativa, como é o caso de 

Vinícius de Moraes, citado neste trabalho. 

Consequentemente, acreditando que os objetivos propostos tenham sido 

alcançados, o trabalho aqui apresentado deve motivar diferentes investigações da obra 

de William Blake, além de divulgar e propor a utilização da metodologia aqui aplicada 

para o estudo comparativo de obras de outros poetas que possuam a mesma expectativa, 

ou característica, de travessia entre Música e Literatura. 
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MULHERES FORTES 
RETRATOS DO FEMININO EM “A MARIA LIONÇA”, DE MIGUEL  TORGA, 

E EM “A BENFAZEJA”, DE GUIMARÃES ROSA  
 

Sílvia Mota Dantas (UEFS) 
Francisco Ferreira de Lima (UEFS) 

 

RESUMO: 
 
 
O presente trabalho faz uma análise comparativa de dois contos de escritores da Língua 
Portuguesa de grande estatura: João Guimarães Rosa e Miguel Torga. Médicos e 
escritores, os dois autores têm em comum não apenas a formação acadêmica ou o gosto 
pelas Letras. Ambos optaram por povoar suas obras com as riquezas humana e natural 
das paisagens onde viveram – o sertão das Minas Gerais, no caso de Guimarães Rosa, e 
o ambiente montanhoso de Trás-os-Montes, na Portugal de Miguel Torga. Lançando um 
olhar sobre dois contos primorosos – “A benfazeja”, de Rosa, e “A Maria Lionça”, de 
Torga, – o objetivo do trabalho, além do deleite proporcionado pelo debruçar-se sobre 
dois textos de uma sensibilidade e beleza peculiares, foi identificar os elementos que 
corroboraram: a) para a construção de personagens femininas tão ricas e complexas; b) 
para tornar as duas narrativas, embora arraigadas aos costumes e experiências natais de 
seus autores, impregnadas de um sentido universal.  
 
 
Palavras-chave: Literatura comparada, contos, personagens femininas, Miguel Torga, 
Guimarães Rosa. 
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O desejo e a prática de narrar histórias remontam tempos imemoriais. E os 

contos são uma das formas narrativas mais antigas da produção literária humana. Seja 

através dos textos do mundo clássico greco-romano, passando pelas histórias bíblicas ou 

as contidas nas Mil e uma noites, a arte de narrar de maneira concisa acontecimentos 

(reais ou ficcionais) vem produzindo contos que atravessaram os milênios, consolidando 

um gênero que sempre alcançou repercussão entre os homens de épocas e culturas 

variadas.  

Herman Lima (1952, p. 74), em seu estudo Variações sobre o conto, já defendia 

que a caracterização deste gênero não se pode compreender em esquemas primários, 

envolvendo antes o seu conceito em uma série de elementos de ordem literária que 

devem ser situados devidamente. Nesta tentativa de delinear as possíveis características 

de um gênero tão multifacetado, tão esquivo nos seus múltiplos e antagônicos aspectos, 

caracol de linguagem na definição do contista argentino Júlio Cortázar (1974, p. 149), 

entre os esforços de teorização sobre o tema, podem-se apontar alguns aspectos como a 

ambigüidade. A pesquisadora Nádia Gotlib (1985, p. 78) cita como exemplo de bons 

textos do gênero, os contos de Machado de Assis que provocam dúvidas e 

questionamentos em quem lê. “Nos seus contos, paralelamente ao que acontece, há 

sempre o que parece estar acontecendo. E disto nunca chegamos a ter certeza.” Para 

ela, os contos de Machados transformam-se “[...] numa questão para o leitor, que às 

vezes irá atormentá-lo pelo resto da sua vida.”   

Outra marca do gênero estaria relacionada à sua extensão, mais especificamente 

à brevidade. Edgar Alan Poe já defendia no século XIX, entre as características de um 

bom conto, a intencionalidade do autor de capturar o leitor através da unidade de efeito, 

prendendo a atenção de quem se debruça sobre a história.  Para isso, seria necessário 

economizar os meios narrativos, buscando exprimir no texto apenas o essencial – 

intento que seria melhor alcançado pelo escritor através de uma narrativa mais concisa, 

mais curta e densa.  Nessa mesma linha, o contista uruguaio Horácio Quiroga (1970), 

citado por Gotlib (1985, p. 76), defende que o conto literário assemelha-se ao conto oral 

e que, como este, “[...] é o relato de uma história bastante interessante e suficientemente 

breve para que absorva toda a nossa atenção.” 

Cortázar (1974, p. 152) defende que existem certas constantes que se aplicariam 

a todos os tipos de contos, sejam eles fantásticos, dramáticos ou de humor, os “[...] 

elementos invariáveis que dão a um bom conto a atmosfera peculiar e a qualidade de 
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obra de arte.”  Um bom conto teria uma espécie de alquimia secreta, que ajuda a 

promover nos leitores uma abertura, a projetar sua inteligência e a sensibilidade para 

além do texto, do argumento literário. Um bom conto, para ele, “[...] é incisivo, 

mordente, sem trégua desde as primeiras frases” e um bom contista trabalha com o 

recurso da profundidade. “O tempo e o espaço do conto tem de estar como que 

condensados, submetidos a uma alta pressão espiritual e formal para provocar esta 

‘abertura’ a que me referia antes.” O autor menciona ainda características como 

intensidade e tensão.  

Na definição de Bosi (1975, p. 7), o contista seria um “[...] pescador de 

momentos singulares cheios de significação que explora no discurso ficcional uma hora 

intensa e aguda da percepção.” A Literatura em Língua Portuguesa é rica de 

“pescadores”, ou seja, de grandes contistas, como os brasileiros Machado de Assis, 

Guimarães Rosa, Ligia Fagundes Telles, Clarice Lispector, Rubem Fonseca ou os 

portugueses Miguel Torga e Manuel da Fonseca.  

O presente trabalho lança um olhar sobre dois contos primorosos dos escritores 

Guimarães Rosa e Miguel Torga: “A benfazeja” e “A Maria Lionça”, respectivamente. 

Nosso objetivo, além do deleite proporcionado pelo debruçar-se sobre dois textos de 

uma sensibilidade e beleza peculiares, foi identificar os elementos que corroboraram: i) 

para a construção de personagens femininas tão ricas e complexas; ii) para tornar as 

duas narrativas, embora arraigadas aos costumes e experiências natais de seus autores, 

impregnadas de um sentido universal.  

Médicos e escritores, os dois autores têm em comum não apenas a formação 

acadêmica ou o gosto pelas Letras. Ambos optaram por povoar suas obras com as 

riquezas humana e natural das paisagens onde viveram – o sertão das Minas Gerais, no 

caso de Guimarães Rosa, e o ambiente montanhoso de Trás-os-Montes, na Portugal de 

Miguel Torga. Segundo Carolina Pereira (2013, p. 09), os autores unem-se pelo amor à 

sua terra, mostrando, “[...] as inúmeras possibilidades de leitura de mundo a partir dos 

espaços rurais e seus universos sociais e individuais peculiares”.  Para a autora, Miguel 

Torga e Guimarães Rosa 

 
[...] representam um panorama de indivíduos que são frutos do meio; homens 
e mulheres, compartilhando os sentimentos mais diversos; heróis e anti-
heróis, de uma luta travada constantemente pela sobrevivência; filhos e filhas 
de um solo que lhes confere uma identidade; brasileiros e portugueses, 
transeuntes de um sertão que pode não ser o mesmo, mas que em muito se 
parece. (PEREIRA, 2013, p. 09). 
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A pesquisadora Flávia Aninger Rocha (2013, p. 167), em artigo que analisa a 

temática do retorno às origens em dois contos de Rosa e Torga, destaca que, “[...] 

distanciando-se das tendências neorrealistas da época, eles criaram uma literatura cujas 

características não datadas lhes garantiram um lugar permanente na história de literatura 

e na memória dos leitores.” Para ela, este lugar de destaque é resultado do profundo 

interesse que ambos demonstraram pelo ser humano, em especial, aqueles marcados 

“[...] pelo sofrimento e pobreza da vida rural.”  

Passemos à análise dos contos escolhidos.  

 

A Maria Lionça  

 

O conto de Miguel Torga, presente na sua obra Contos da montanha, publicado 

originalmente em 1941,1 narra a história de Maria Lionça, moradora de Galafura, 

vilarejo encravado nas montanhas da região de Peso da Régua, às margens do rio 

Varosa, ao norte de Portugal. Dona de uma trajetória marcada por provações, a 

personagem conquista quase que de imediato o leitor, assim como conquistou as 

pessoas daquele lugar desde menina. Embora tivesse nascido e vivido pobre; não tivesse 

posses, somente “os seus dons naturais”; nem conhecimentos acadêmicos, “nem ler 

sabia!”; seu comportamento, sua dignidade, seus sentimentos nobres tornaram-na 

admirável perante a comunidade de Galafura. Desde a infância, sua alegria irradiante 

contagiou a todos, e ela tornou-se uma figura emblemática do lugar. “Fala-se nela e 

paira logo no ar um respeito silêncio, uma emoção contida, como quando se ouve tocar 

a Senhor fora.”  

A beleza de Maria Lionça se confundia com a própria beleza do ambiente em 

que passou toda a vida. Ela, que como aponta o narrador “fora o sol de Galafura”, não 

era apenas bonita fisicamente – “além de ser a cachopa mais bonita, dada e alegre da 

terra, era também a mais assente e respeitada” –, mas detentora de um coração 

grandioso e sentimentos elevados que faziam-na destacar-se entre as pessoas da 

povoação.  

                                                           
1 O texto aqui referido aparece disponibilizado em meio eletrônico em que não há paginação. Assim, os excertos 
citados não trazem o número da página na qual se encontram; também porque, tratando-se de um conto, qualquer 
citação feita aqui poderá ser localizada com facilidade no específico texto de Miguel Torga. Para efeito, a indicação 
completa da obra encontra-se no conjunto de Referências deste artigo. 
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Mas, como todos os moradores de Galafura passavam por vicissitudes, não seria 

Lionça quem escaparia desta sina. Ela tornou-se a própria “expressão humana dum 

sofrimento levado aos confins do possível”. Como revela o narrador, assim “como todas 

as mulheres da montanha, que no meio do gosto do amor enviúvam com os homens 

vivos do outro lado do mar, também ela teria de sofrer a mesma separação expiatória.” 

Entretanto, a força da personagem provou-se exatamente no modo como enfrentou os 

desalentos que o destino lhe reservara. Primeiro, o abandono do marido, que partiu do 

povoado rumo ao Brasil e passou décadas sem dar notícias – e muito menos ajuda para 

sustentar o filho do casal.  

Ao retornar, à beira da morte, Lourenço Ruivo ainda encontrou apoio na mulher 

que deixara para traz.  Depois, Maria Lionça também purgou o sofrimento de ver Pedro, 

seu único filho, também partir, desiludido, sem deixar rastro nem por quê. 

“Envergonhado dum pai que lhe passara apenas pelos olhos como um fantasma de 

podridão, e sem poder abarcar a grandeza daquela mulher que fazia do absurdo o pão 

da boca, abalou para Lisboa.”  

Com a tenacidade e a permanência exclusivas dos fortes de espírito, Lionça 

passou os anos de espera a fiar e a amar sua terra, Galafura. E as gentes do pequeno 

lugar admiravam aquela constância, semelhante à paisagem ao seu redor. “Como à 

mimosa do adro ou à fonte incansável do largo, assim a viam, segura e repousante no 

seu posto, e capaz de todos os heroísmos dum ser humano.”    

A morte de Lionça causou uma comoção sem precedentes no povoado, como se 

lê nos trechos a seguir:  

 
Assim que a moribunda exalou o último suspiro, e do quarto a Joana Ró deu 
a notícia, lavada em lágrimas, cá de fora respondeu-lhe um soluço 
prolongado, que, em vez de embaciar nos espíritos a imagem da Maria 
Lionça, a clarificava.  
 

Quando Deus a levou, num Março que se esforçava para dar remate 
prazenteiro a três meses de invernia sem paralelo na lembrança dos velhos, 
Galafura não quis acreditar. Embora a visse estendida no caixão, lívida e 
serena, aspergia sobre o seu cadáver a água benta de costume, sem que seu 
rude entendimento concebesse o fim daquela vida.  

 

Eis a forma poética com que Torga narrou esta perda e a revestiu de uma beleza 

superior – à altura da personagem central da história:   

 
E o enterro, no outro dia pela manhã, talvez por causa do ar tépido da 
primavera que começava e da singeleza das flores campestres que bordavam 
as relheiras do caminho, pareceu a todos uma romagem voluntária e simples 
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ao cemitério, onde deixavam como uma Salve-rainha pela alma dos defuntos 
o corpo da Maria Lionça. Não. Não podia morrer no coração de ninguém 
uma realidade que em setenta anos fora o sol de Galafura. 

 

Era uma espécie de simbiose o tipo de conexão que unia Maria Lionça à/e sua 

terra natal, como representada no trecho “[...] havia à sua volta um halo de pureza que 

simbolizava a própria pureza de Galafura. Na pessoa da Maria Lionça convergiam todas 

as virtudes da povoação.” A paisagem, aliás, exerce papel fundamental neste conto de 

Torga.  

Para o geógrafo Milton Santos (2002, p. 103), “[...] a paisagem é um conjunto de 

formas que, num dado momento, exprime as heranças que representam as sucessivas 

relações localizadas entre homem e natureza.” Correa e Rosendhal (2004), citados por 

Pereira (2013, p. 10), defendem que a paisagem é acima de tudo uma construção social, 

e como tal, “[...] está impregnada dos valores sociais do grupo que a construiu.” Já 

Claval (2004), citado por Lima (2013, p. 189), entende paisagem como “[...] lugar de 

pertencimento, reconhecimento e de afirmação da identidade.” 

Para Lima (2013), o mais importante é compreender que a paisagem “[...] não é 

apresentada ao olhar” como se fosse algo dado, natural, no sentido biológico, digamos 

assim. É o inverso, ou seja, é o olhar que apresenta a paisagem, “[...] ao selecionar o 

ângulo de visão, de modo a compor, em retalho, uma imagem em escala reduzida do 

mundo, emoldurando-o.” E o autor esclarece que a “[...] moldura do retalho é feita por 

um sujeito histórico, como um investimento simbólico e afetivo no qual se misturam 

valores, gostos, desejos, crenças e convicções [...]” e, justamente por isto, “[...] o visto é 

menos o que é dado a ver que aquilo que se quer ver ou, mais ainda, aquilo que se pode 

ver.” Como ele argumenta,  

 
[...] ante uma paisagem, nunca estamos apenas olhando para ela, senão 
perguntando, com o olhar, o que ela significa. E são muitas as cadeias de 
significação que uma paisagem pode apresentar, porque, talvez como 
nenhum outro sistema de signos, ela indicia, como num palimpsesto, os 
rastros do humano. (LIMA, 2013, p. 189). 

 

E conclui que, como “[...] criação humana, a paisagem cria estatuto de realidade 

através do olho que a lê.”  

Analisando o conto de Miguel Torga sob esta perspectiva, fica mais fácil 

compreender a ideia de simbiose entre Maria Lionça e Galafura. Na obra do escritor 

português, os seres humanos e a natureza “[...] parecem fundidos numa unidade, como 
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se um não pudesse ser sem o outro e vice-versa, num calvário de agonias em meio às 

belezas da montanha.”, define Lima (2013, p.191).  

A conduta de Lionça era resultante da influência que aquele ambiente e as 

representações simbólicas daquela comunidade exerciam sobre ela. A paisagem da 

montanha constituía Maria Lionça e também era constituída pela personagem. Ela era 

dona de uma firmeza, uma constância, uma estabilidade semelhante às rochas do talefe.  

Como mulher da montanha, ela mantinha-se resignada em sua sina de viver longe do 

marido que emigrou, porque esta era a realidade de muitas das raparigas do povoado.   

Galafura não é um lugar qualquer. Na visão de Torga, antes e sobretudo, era “o 

berço digno da Maria Lionça”, o lugar da alegria, mas também da purgação; era o 

“regaço eterno” dela, mas também onde expiaria todo seu sofrimento. A paisagem em 

torno da personagem é usada como recurso pelo escritor para descrevê-la. Por diversas 

vezes, com o recurso da analogia, apresenta suas características e sentimentos; justifica-

se a sua conduta. Maria Lionça era como um fruto admirável (“que a natureza quisesse 

amadurecer plenamente, sem pedrado”), era a fonte inesgotável da vida (comparada à da 

Corredoura), era o próprio sol. A personagem era a “legenda de Galafura”, quase que 

um sinônimo indubitável de sua terra natal. As razões dela eram as razões de Galafura. 

O sentir dela era o mesmo sentimento da comunidade do vilarejo, seu povo. Pensar em 

Maria Lionça, na riqueza daquela existência, era pensar em Galafura e vice-versa.  

 

A benfazeja 

 

O conto “A benfazeja” foi publicado em 1962, no livro Primeiras estórias, de 

Guimarães Rosa.2 Narra a trajetória de uma família de desvalidos: a Mula Marmela, 

personagem principal da trama, Retrupé, seu enteado cego, e o marido Mumbungo. 

Considerados a escória do lugar, viviam em condição sub-humana. A sociedade tinha 

verdadeiro nojo daqueles vestígios de gente. Nem os chamavam pelos nomes. Como 

pobres coitados, como nadas que não valiam a pena, eram conhecidos apenas pelos 

apelidos, prova inconteste do desprezo que a comunidade dirigia-lhes.  

A descrição da família demonstrava o tipo de olhar preconceituoso e 

depreciativo da comunidade para com os três sobreviventes. Marmela era a abominada, 
                                                           
2 Uma vez que são inúmeras as citações do texto de Rosa, na maioria das vezes apenas um simples sintagma, 
acatamos a orientação de apenas evidenciar os excertos sem, necessariamente termos que indicar o número da página 
em que cada um se encontra. Além disso, trata-se de um texto explicitamente não extenso, um conto, o que facilita a 
localização de qualquer excerto em evidência. 
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“[...] malandraja, a malacafar, suja de si, misericordiada, tão velha e feia, feita tonta, no 

crime não arrependida.” Era dona de uma extrema feiura, a atormentar a visão da gente 

de bem do povoado: “[...] furibunda de magra, de esticado esqueleto, e o se sumir de 

sanguexuga, fugidos os olhos, lobunos cabelos, [...] as fauces de jejuadora.” 

A descrição de Mumbungo, marido de Marmela, não era menos aterradora. Ele 

era “[...] hediondo, o cão de homem, calamidade horribilíssima, perigo e castigo para os 

habitantes deste lugar”, “[...] o punir de Deus, o avultado demo – o ‘cão’.” O terceiro 

personagem, o cego Retrupé, filho de Mumbungo e enteado de Marmela, era tido como 

o “[...] cínico, o canalha, o vilão, [...] o homem maligno, com cara de matador de 

gente.” Comparados a bichos, vivendo como bichos, dormindo ao relento, sobrevivendo 

de esmolas, eles eram o estorvo naquele “sereno nosso lugar”, um incômodo aos olhos e 

à paz dos cristãos que ali moravam.   

Ao longo do conto, o leitor vai descobrindo em Marmela uma nobreza de 

espírito que contrasta com sua aparência de flagelada. Até quando revela-se o fato de 

que ela matou o marido, descobre-se que praticou este ato extremo para o bem da 

comunidade. O desvelamento da essência bondosa de sua alma surge em trechos como: 

 

A Marmela, pobre mulher, que sentia mais que todos, talvez, e, sem o saber, 
sentia por todos, pelos ameaçados e vexados, pelos que choravam os seus 
entes parentes, que o Mumbungo [...] atroz sacrificara. Se só ela poderia 
matar o homem que era seu, ela teria de matá-lo. (ROSA, 2001, p. 180). 
 

Repararam como olha para as casas com olhos simples, livres do 
amaldiçoamento de pedidor? E não põe, no olhar as crianças, o soturno de 
cativeiro que destinaria aos adultos. Ela olha tudo com singeleza de 
admiração.” (ROSA, 2001, p. 181). 

 

Até mesmo quando, num acesso de raiva, de desespero, Retrupé supostamente 

teria atentado contra a vida de Marmela, a personagem demonstra sua misericórdia 

apanhando do chão seu chapéu, levando-o consigo, chamando-o de filho. “Não há ódio. 

Ela, não. Ela cuida dele, guia-o, trata-o – como a um mais infeliz, mais feroz, mais 

fraco. Desde que morreu o homem-marido, o Mumbungo, ela toma conta deste. Passou 

a cuidá-lo, na reobriga, sem buscar sossego.” 

Outro aspecto interessante deste conto de Guimarães é o papel que o narrador 

assume na história. Ele não é um mero observador que apresenta os fatos aos leitores. 

Ele atua como uma espécie de “advogado”, ou seja, provoca os membros daquela 

comunidade, questionando sobre a postura que tinham diante da família, para tentar 
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promover um exame de consciência e – quem sabe? – uma transformação interior. 

Como ele era “de fora”, se permitiu lançar um olhar menos inquisitório sobre a 

condição em que viviam aqueles miseráveis e, sobretudo, um olhar crítico em relação à 

conduta segregadora e excludente da comunidade para com os “diferentes”, aqueles que 

estavam “[...] tão fora da vida exemplar de todos.” Aliás, a ironia foi um recurso 

recorrentemente usado pelo narrador neste processo de provocação/questionamento aos 

moradores do lugar e também aos próprios leitores, para estimular a reflexão.   

Quem realmente representava o mal? Quem, de fato, tinha os piores sentimentos: 

a intolerância, a maledicência, a sordidez, a falta de compaixão, o ódio? Os “bons 

moradores do lugar” em momento algum se solidarizaram com o flagelo em que vivia 

aquela família. Ao contrário: faziam insinuações, como a de concubinagem entre 

Marmela e o enteado; acusações infundadas, como a de que Marmela teria esganado 

Retrupé; viravam a face a quem só procurou fazer o bem . Faltou à gente daquele lugar 

o mínimo de solidariedade.  

O narrador inquiriu aos moradores: “[...] nem desconfiaram de que poderiam 

estar em tudo e por tudo enganados?” Como descreve ele, sequer gratidão por Marmela 

ter livrado o povoado do violento Mumbungo a comunidade demonstrou. “[...] não a 

recompensaram. [...] Ao contrário: deixaram-na no escárnio de apontada à amargura, e 

na muda miséria, pois que eis.” A incompreensão da comunidade diante da alma nobre 

de Mula Marmela chega a causar revolta no narrador: “[...] vocês não podem gostar 

dela, nem sequer sua proximidade toleram, porque não sabem que uma sina forçosa 

demais apartou-a de todos, soltou-a.”  E ele é contundente ao afirmar: “[...] vocês 

odeiam-na.”  

Em verdade, Mula Marmela foi uma espécie de bode expiatório do lugar. 

Destinatária de todos os maus desejos, burra de carga a levar no lombo a culpa por todas 

as mazelas da comunidade, dona de feições repugnantes causadas pela vida de 

privações, abjetada de maneira unânime. A pobre mulher partiu depois da morte de 

Retrupé, sem receber ao menos condolências pelo falecimento do enteado. E mais uma 

vez o narrador assumiu o papel de advogado de defesa, a querer provocar um exame de 

consciência nos moradores do lugar acerca do destino incerto e miserável de uma 

mulher que só semeou o bem e a quem tudo fora negado – até mesmo misericórdia. 

“Sem lhe oferecer ao menos qualquer espontânea esmola, vocês a viram partir. [...] Feia, 

furtiva, lupina, tão magra. Vocês, de seus decretantes corações, a expulsavam.” E 
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indagou em tom irônico: “Agora não vão sair a procurar-lhe o corpo morto, para, 

contritos, enterrá-lo em festa e pranto, em preito?” Pois até na hora de partir, a Mula 

Marmela pensou na comunidade e levou consigo o cadáver já podre de um cachorro da 

vizinhança.   

 

Mulheres fortes 

 

Um dos principais traços comuns entre as personagens de Miguel Torga e 

Guimarães Rosa é a resignação.  Lionça suportou a ausência do marido anos a fio, 

trabalhando para sustentar casa e filho, e ainda cuidou dele, quando regressou 

esfarrapado, à beira da morte. Marmela, por seu turno, aguentou o desprezo de toda 

sociedade e ainda livrou-a do mal personificado nas figuras do seu marido violento, 

Mumbungo, e do enteado cego, Retrupé. Cada uma à sua maneira, ambas carregaram o 

peso de uma responsabilidade enorme, mas mantendo a doçura e a serenidade intactas. 

Entretanto, diferentemente de Maria Lionça, no caso de Marmela, ela não obteve 

nenhum reconhecimento da comunidade, só repulsa, julgamento e humilhação.   

Esta resignação presente nas obras de Torga e Rosa está primorosamente 

expressa em trechos como  

 
Do rescaldo dessa mortalha singular, saiu mais viva ainda a figura de Maria 
Lionça. Nem o chorou fora dos limites do seu amor atraiçoado, nem se 
carregou dum luto para além da melancólica negrura que lhe apertava o 
coração. Manteve-se na justa expressão do sentir de Galafura, enojada e 
apiedada ao mesmo tempo. Digna e discreta, enterrou-o e começou a pagar os 
juros da operação. A trovoada não perturbou nem ao de leve o ritmo dos seus 
passos. (TORGA, 1999). 

 

A mulher tinha de matar, tinha de cumprir por suas mãos o necessário bem de 
todos, só ela mesma poderia ser a executora – da obra altíssima, que nem 
todos ousavam conceber, mas que, em seus escondidos corações, 
imploravam. Só ela mesma, a Marmela, que viera ao mundo com a sina presa 
de amar aquele homem e de ser amada dele. (ROSA, 2001, p. 180). 

 

As duas personagens assemelham-se também, na grandeza do espírito, na 

coragem sobre-humana demonstrada no enfrentamento das intempéries da vida. 

Marmela, com seu “dever-de-amor”, foi capaz de por fim à vida do homem que a amava 

para livrar a comunidade da sua ameaça. E foi também capaz de cegar o enteado, o filho 

que não pôde ter para evitar que ele, herdeiro da índole sanguinária do pai, retribuísse o 

desprezo que a população sempre teve para com eles.  
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Lionça, com dignidade e perdão, recebeu o marido intencionalmente 

desaparecido e cuidou dele até a morte, sem cobranças ou acusações.  E foi capaz de 

muito mais: de carregar seu filho já morto, numa longa viagem de volta à terra natal, 

acolhendo com seu frágil corpo idoso o peso do cadáver, cuidando do filho mesmo 

depois de já falecido, somente para lhe dar o descanso, para que pudesse, enfim “[...] 

dormir o derradeiro sono em Galafura”.     

Até mesmo o fato dos dois contos serem concluídos com a forte imagem de 

ambas as personagens carregando corpos inertes (os cadáveres de Pedro e do cachorro) 

são de um forte significado e de uma beleza profunda – mulheres que geram e 

sustentam a vida e são também capazes de suportar e dignificar a morte.  

Os contos apresentam-nos duas mulheres de uma singeleza e, ao mesmo tempo, 

de uma grandiosidade singular. Generosas, apesar das adversidades, das mal fadadas 

sinas a que foram submetidas, mantiveram a delicadeza não obstante a vida ter-lhes 

imposto as mais duras mazelas.  Quantas brasileiras e portuguesas também assim o são? 

Quantas mulheres em toda e qualquer parte do planeta não se assemelham a Lionça e 

Marmela, carregando fardos imensuráveis e mantendo a sensibilidade e o amor nos 

gestos? Por isto, os dois contos alcançam o patamar de obra universal. Ao falar de 

personagens à margem, aparentemente tão próprias de um lugar específico, longínquo e 

esquecido, acabam por falar de todas as mulheres, com seus sofrimentos, lutas internas, 

resignações, e também suas belezas e histórias de superação.   

Heroínas em meio a realidades desafiadoras, crias de paisagens tão adversas, 

luminares de valores sublimes e inconteste firmeza de caráter, Lionça e Marmela são 

como milhões de Marias, Joanas, Brunas, Reginas, Simones e Martas mundo afora, 

guerreiras, incansáveis e doces, muito doces, como a vida deveria ser. E, como a arte 

imita a vida, as personagens de Torga e Rosa são a melhor tradução deste ser tão 

arrebatador, complexo e repleto de humanidade que é a mulher.  
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MACHADO E DIDEROT: CRUZAMENTO DE OLHARES 
 

Stela Maria Sardinha Chagas de Moraes (UERJ) 

 

O surgimento da “Escola Romântica”, no Brasil, propiciará à literatura um papel de ordem 

fundamental no processo de edificação da nacionalidade.  
A natureza brasileira constituirá tema essencial para vários escritores, mas nossa literatura 

será marcada pela paradoxal tentativa de estabelecimento de identidade nacional através da 
utilização da língua do antigo colonizador.  

Com a publicação de Memórias póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis transgredirá 
o código dominante, e, "à maneira de Sterne", inaugurará uma literatura em que impera a reflexão 
sobre a função da ficção. 

Nessa mesma linhagem “impura” situa-se, um século antes de Memórias Póstumas de 
Brás Cubas, Jacques le fataliste, de Diderot.  

De fato, a partir de 1740, a publicação e, em seguida, a tradução dos romances ingleses 
interviriam na vida literária exercendo uma influência definitiva sobre o gosto francês e europeu, 
de modo geral. 

Diderot teria ficado tão entusiasmado com a descoberta da obra Vie et Opinions de 
Tristram Shandy, que a teria parodiado em várias passagens de Jacques le Fataliste. 

Se as marcas de Sterne são totalmente visíveis nas obras de Machado e Diderot, as do autor 
de Jacques le fataliste, embora menos evidentes, podem, de acordo com Sergio Paulo Rouanet, 
ser reconstituídas em Xavier de Maistre, Garret e ... Machado de Assis. 

Examinando de que maneira a obra de Machado inaugura uma literatura nacional brasileira 
de caráter “mestiço”, procuraremos demonstrar que as inumeráveis relações estabelecidas entre 
obras literárias de locais e momentos históricos distintos propiciam reflexões quanto ao duplo 
movimento indispensável à constituição de uma identidade, isto é, a assunção da imagem do “eu” 

e a identificação de sua diferença em relação ao “outro”. 

Palavras- Chave: 

Machado de Assis, Diderot, cruzamentos de olhares, paródia, palimpsesto 

 

 

MACHADO E DIDEROT: CRUZAMENTO DE OLHARES1 

 

Stela Maria Sardinha Chagas de Moraes (UERJ) 

 

 O surgimento da “Escola Romântica”, no Brasil, propiciará à literatura um papel 

de ordem fundamental no processo de edificação da nacionalidade. 

Tema essencial cantado em verso e prosa, a natureza brasileira oferecerá aos 

escritores brasileiros "o duplo movimento necessário ao estabelecimento de uma 

                                                           
1 As traduções deste artigo são de reponsabilidade da autora. 
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identidade: delinear a imagem do 'eu' e mostrar a sua diferença em relação ao 'outro' " 

(JOBIM, 1999, p. 22).  

Nossa herança europeia, mais exatamente portuguesa, no entanto, não poderá ser 

apagada e o início da literatura brasileira será marcado pela paradoxal tentativa de 

estabelecimento de identidade nacional através da utilização da língua do antigo 

colonizador. Daí a necessidade de adoção de temas diferentes, de caráter original, na 

busca de demarcação dos limites entre a literatura propriamente portuguesa e a brasileira. 

Ainda que reconhecendo o "instinto de nacionalidade" (ASSIS, 1985, p. 801) em 

obras contemporâneas como as de José de Alencar e atestando “o geral desejo de criar 

uma literatura mais independente”, Machado de Assis (ibid., p. 802) deixará transparecer, 

de maneira muito nítida, a preocupação, até certo ponto, “pedagógica”, em estabelecer os 

parâmetros que, ao mesmo tempo, dessem conta de uma literatura de caráter nacional e 

atual. 

 A busca desses princípios de constituição de uma literatura nacional e em 

conformidade com seu tempo conduzirão Machado a transgredir o código dominante, a 

partir de Memórias póstumas de Brás Cubas, quando assume escrever "à maneira de 

Sterne", isto é, "com a pena da galhofa e a tinta da melancolia" (id.,1975, p. 97); em outras 

palavras, com humour. 

 Sendo assim, o que se verifica na obra machadiana é o traço de originalidade que 

lhe confere o autor no trato das questões tradicionalmente discutidas nas obras ficcionais 

do século XIX, produzindo, através dos seus enunciados, o choque com o referido 

horizonte de expectativas do leitor contemporâneo. 

 Com efeito, Silviano Santiago aponta para o fato de que 

[...] tanto em Portugal, quanto no Brasil, no século XIX, a riqueza da 
literatura não vem tanto de uma originalidade do modelo, do arcabouço 
abstrato ou dramático do romance ou do poema, mas da transgressão 
que se cria a partir de um novo uso do modelo pedido de empréstimo à 
cultura dominante. (SANTIAGO, in: MELLO, 1987, p. 48) 

 

É justamente esse recurso que Machado, através de seu personagem Brás Cubas, 

declara ter utilizado ao adotar "a forma livre de um Sterne" (ASSIS, 1975, p. 97), 

assumindo, portanto, sua filiação com relação ao autor irlandês, provocando a crítica da 

época, em particular, Silvio Romero, que não perdoará ao romancista em questão, o uso, 
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no seu entender, indevido, de um procedimento que contraria as normas do que ele 

considera um texto tipicamente brasileiro: 

 

O temperamento, a psicologia do notável brasileiro não eram os mais 
próprios para produzir o humor, essa particularíssima feição da índole 
de certos povos. Nossa raça em geral é incapaz de o produzir 
espontaneamente. (ROMERO, 1992, p. 162-163).   

 

Depreende-se daí que este humour constitui a singularidade de Machado. A este 

respeito, em artigo dedicado a Machado de Assis, Carlos Fuentes, definindo o citado 

escritor como "o mais importante - para não dizer o único - romancista ibero-americano 

do século passado" (FUENTES, 2000, p. 6), procura explicar tal fenômeno através da 

reflexão sobre as características da América hispânica pós-independência, onde "ser 

negro ou índio era ser bárbaro, ser espanhol era ser reacionário; tinha-se que ser ianque, 

francês ou inglês para ser moderno e, mais, para ser próspero, democrático e civilizado" 

(ibid., p. 6): 

 

Por que o milagre de Machado? O milagre se sustenta num paradoxo: 
Machado segue, no Brasil, a lição de Cervantes, a tradição de La 
Mancha, que, por mais homenagens que cívica e escolarmente se 
tenham rendido ao Quixote, fora esquecida pelos romancistas hispano-
americanos, do México à Argentina. (ibid., p. 6)  

 

A análise de Fuentes é implacável: considera absurdas as imitações do período das 

independências pautadas em uma "civilização Nescafé", ou seja, que podia, 

instantaneamente tornar-se moderna, abolindo o passado, negando a tradição. Para ele, 

portanto, o gênio de Machado consistiria justamente no oposto: "sua obra é permeada de 

uma convicção: não existe criação sem tradição que a nutra, assim como não existe 

tradição sem criação que a renove" (ibid., p. 6). 

Logo, se é verdade que o escritor brasileiro assume sua filiação com relação a 

Sterne, Fuentes, assinalando a falta de respaldo de Machado quanto a uma grande tradição 

novelesca, tanto brasileira, quanto portuguesa, demonstra que ele contava, entrementes, 

com a tradição comum aos hispanófonos do continente; contava com a "tradição de La 

Mancha" (ibid., p. 6) que, segundo o autor do artigo, foi recuperada por nosso romancista, 
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enquanto os hispanófonos a esqueciam. Entretanto, também a Europa pós-napoleônica, 

"a Europa do grande romance realista e de costumes, psicológico ou naturalista, de Balzac 

a Zola, de Stendhal a Tolstói" (ibid., p. 6) não esquecera a tradição cervantina, retomada 

que fora por seus "maiores herdeiros, o irlandês Laurence Sterne e o francês Denis 

Diderot" (ibid., p. 6). 

Tal argumentação seria justificada pela comparação entre as obras dos autores 

irlandês, francês e brasileiro, com a de Cervantes: 

 

Mais especificamente, manchego é o fato de um romance saber-se 
ficção, ser consciente de sua natureza fictícia. Dom Quixote, Tristram 
Shandy, Jacques o fatalista, Brás Cubas, além de se saberem ficção, 
celebram sua gênese fictícia. (ibid., p. 7) 

 

A inclusão do leitor na própria narrativa, como bem o denota o título do primeiro 

capítulo de Memórias póstumas, "Ao leitor" (ASSIS, 1975, p. 97), além de frases como 

a última do mesmo capítulo - "A obra em si mesma é tudo [...]" (ibid., 1975, p. 98) - 

constituem exemplos bastante objetivos dessa prática da reflexão sobre o ato de escrever 

dentro da obra fictícia. 

Mas não se restringe a esta característica, o conjunto de elementos da obra 

machadiana que permitem uma aproximação com as obras dos outros citados autores. Há 

que se considerar o humor que, segundo Fuentes, é o mesmo riso jucundo atribuído, por 

Baktin, a Rabelais, Cervantes e Sterne. Segundo o autor, no entanto, o humor de Machado 

vai além do humor de Cervantes e de Sterne, pois “narra pequenos fatos em breves 

capítulos com o misto de riso e melancolia que se resolve, mais de uma vez, em ironia” 

(FUENTES, 2000, p. 8). 

Esses "pequenos fatos" correspondem, justamente, à matéria de seus textos 

ficcionais:  

 

A sociedade, Deus louvado! é uma mina a explorar, é um mundo 
caprichoso, onde o talento pode descobrir, copiar, analisar uma aluvião 
de tipos e caracteres de todas as categorias. (ASSIS, 1985,  p. 789) 
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Já para Maria Elizabeth Chaves de Mello, a "novidade" de sua obra não está no 

caráter sociológico, como quer a maioria de seus críticos, mas na forma como reflete 

sobre o mundo em que vive: "[e]studa-o a fundo, despe-o, disseca-o e o mostra ao leitor" 

(MELLO, 1987, p. 49), através do humor que marca o ritmo de sua prosa.  

Com a mesma clareza, refletirá sobre a situação do artista e quanto ao papel da 

ficção na sociedade.   

Assim, considerando-se a classificação das obras literárias no Brasil do século XIX, 

observa-se que Machado 

 

[...] passa a recusar as duas estéticas predominantes na época: a 
romântica e a realista. Assim fazendo, nega tanto o eu que se conta 
(romântico) quanto o eu que conta o que o rodeia (realista) (ibid., p. 53). 

 

Isto posto, como compreender a projeção e a aceitação de Machado, já à época? 

Segundo Maria Elizabeth (ibid., p. 53), Machado faz "uma ficção extremamente 

séria usando como matéria-prima o próprio mundo que 'vetava' essa ficção". Quanto à 

técnica por ele utilizada será, nos dizeres de Costa Lima, a da "escrita em palimpsesto", 

isto é, em camadas que, superpostas umas às outras, têm por objetivo despistar o leitor.  

Várias são, aliás, as táticas por ele empregadas, nesse sentido; entre elas, a da 

criação de falsas pistas que provocam "vazios" a serem preenchidos pelo leitor, ou a do 

"narrador não confiável", que finge ajudar o leitor, mas que, na verdade, tem por função 

desviá-lo do caminho. Quanto ao humour, o próprio Machado adverte: "Há pessoas que 

não sabem, ou não se lembram de raspar o riso para ver o que há dentro" (GARBUGLIO, 

in: ASSIS, 1998, p. 8). 

Dessa maneira, Machado não permite que o leitor perceba que "o seu horizonte de 

expectativas foi agredido" (MELLO, 1987, p. 55), ainda quando o interpela de maneira 

um tanto rude:  

 

[...] e desde o princípio te adverti que a obra em si mesma é tudo: se te 
agradar, fino leitor, pago-me da tarefa; se te não agradar, pago-te com 
um piparote, e adeus. (ASSIS, 1975, p. 95) 

 

1555

MUSEU1076
Pencil



6 
 

Para Fuentes, tal procedimento tem um objetivo muito claro:  

 

[...] trata-se de acordar o leitor, de arrancá-lo da modorra romântica e 
tropical, de encaminhá-lo a tarefas mais árduas e lançá-lo a uma 
modernidade includente, apaixonada, faminta. (FUENTES, 2000, p. 
10) 

 

Analisando a literatura na América Latina, Carlos Fuentes aborda o aspecto 

multicultural que se depreende na nossa literatura, atribuindo-o 

 

[...] à fome latino-americana, [a]o afã de abarcar tudo, de apropriar-se 
de todas as tradições, de todas as culturas, até de todas as aberrações, 
[a]o afã utópico de criar um novo céu em que todos os espaços e todos 
os tempos sejam simultâneos [...].(ibid., p. 10)     

 

É nessa filiação positivamente "impura" que se inclui a obra de Machado de Assis, 

por reivindicar, segundo o escritor mexicano (ibid., p. 9), "não por razões de raça, história 

ou política, mas por razões de imaginação e linguagem, que incluem aquelas", o mundo 

da literatura mestiça, "o mundo de La Mancha". 

Nessa mesma linhagem “impura” situa-se, um século antes de Memórias Póstumas 

de Brás Cubas, Jacques le fataliste, de Diderot (1972).  

De acordo com Pierre Chartier (CHARTIER, 2010, p. 65), a partir de 1740, a 

publicação e, em seguida, a tradução dos romances ingleses – Richardson (precedido por 

Defoe), Fielding, Sterne e Smolett – intervêm na vida literária e exercem uma influência 

definitiva sobre o gosto francês e europeu, de modo geral. 

 

É por sua prática de escritor, passo a passo e compondo ironicamente o 
romance de seu próprio trabalho que Sterne propõe uma reflexão crítica 
de grande originalidade, cujos elementos essenciais se encontram em 
Diderot. (ibid., p. 65)2 

                                                           
2 « C’est par sa pratique d’écrivain, suivant pas à pas et composant ironiquement le roman de son propre 
travail que Sterne propose une réflexion critique de la plus grande originalité, dont on trouvera des éléments 
essentiels chez Diderot. » 
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 Aliás, ainda segundo Chartier, Fielding, dramaturgo experiente, admirador de 

Cervantes e de Molière, conhecedor e discípulo dos Antigos, leitor atento de Aristóteles 

e de Horácio (ibid., p. 66-67)3 

 

[...] teve o mérito de levantar questões de um experimentador teórico, 
bem como as de um prático do romance moderno no momento em que 
o gênero buscava ativamente uma legitimidade cultural, uma base 
social e uma forma estética novas de acordo com suas grandes 
ambições. (ibid., p. 69)4 

 

É no século XVIII, portanto, que se firmarão as bases do que, de acordo com a 

definição de Ian Watt (WATT in: CHARTIER, 2010, p. 70), caracteriza o romance 

realista moderno. Grande admirador de Richardson, Diderot também terá valorizado, por 

um lado, a ironia provocadora de Sterne, por outro, as reflexões sobre a poética da ficção 

romanesca presentes na obra de Cervantes.  

Segundo Sergio Paulo Rouanet (ROUANET, 2013), Diderot e Sterne se 

conheceram em 1762 quando o escritor inglês esteve em Paris. Em princípio, Sterne não 

deve ter se impressionado particularmente com o escritor francês, uma vez que, em uma 

de suas cartas, ao criticar os dramas escritos pelos philosophes, refere-se a um certo “M. 

Did...”. E num trecho da Viagem Sentimental, cita, sem nenhuma ênfase especial, um 

“Monsieur D”, entre os membros da “coterie” filosófica (ibid., 2013, p. 21). 

Já Diderot teria ficado tão entusiasmado com a descoberta da obra Vie et Opinions 

de Tristram Shandy, que a teria parodiado em várias passagens de Jacques le Fataliste: 

 

A paródia inclui (a dupla amo-Jacques é, evidentemente modelada 
sobre a dupla Toby-Trim), situações (Jacques é ferido numa batalha, no 
joelho, exatamente como Trim e, como este, Jaques explica as razões 
anatômicas pelas quais um ferimento no joelho é mais doloroso que em 
outras partes do corpo) e até a filosofia subjacente (o “fatalismo” 

                                                           
3 « [...] Fielding, auteur dramatique expérimenté, admirateur de Cervantes et de Molière, est un connaisseur 
et un disciple des Anciens, un lecteur attentif d’Aristote et d’Horace. » 
 
4 « […] il a eu le mérite de se poser les question d’un expérimentateur théorique autant que d’un praticien 

du roman moderne au moment où le genre se cherchait activement une légitimité culturelle, une assise 
sociale et une forme esthétique nouvelles conformes à ses grandes ambitions. » 
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defendido por Jacques tem analogias com a causalidade psíquica de 
Sterne, baseada no processo associativo) (ibid., p. 21-22).  

 

Sem contar o plágio assumido na narração dos amores de Jacques que, como os de 

Trim, culmina com a cena decisiva de tratamento por uma atraente e solícita enfermeira 

- episódio introduzido por Diderot que declara tê-lo “copiado da vida de Tristram Shandy, 

a menos que a conversa de Jacques o fatalista com seu amo seja anterior a essa obra e que 

o pastor Sterne seja o plagiário” (ibid., p. 22) 

Em 1771, grande parte de Jacques le fataliste, cuja redação se estendeu por vários 

anos, já havia sido escrita. Sua primeira publicação ocorrerá, no entanto, por partes, na 

Correspondência Literária de Grimm, entre 1778 e 1780 e o romance, em sua 

integralidade, apenas em 1796, oito anos após a morte de seu autor. 

Se as marcas de Sterne são totalmente visíveis nas obras de Machado e Diderot, as 

do autor de Jacques le fataliste, embora menos evidentes, podem, de acordo com Sergio 

Paulo Rouanet, ser reconstituídas em Xavier de Maistre, Garret e ... Machado de Assis: 

 

No que diz respeito a Machado de Assis, note-se que todos os 
personagens de Memórias Póstumas, de Brás Cubas a Virgília e d. 
Plácida, são joguetes de forças que eles não controlam – paixões e 
interesses materiais -, e nesse sentido são desprovidos de liberdade, 
segundo a filosofia de Jacques. A rica atmosfera de ambiguidade moral 
em que estão envoltos homens e mulheres machadianos é análoga à de 
Jacques o fatalista, cujos personagens podem ser considerados bons ou 
maus, à escolha do leitor. (ibid., p. 24). 

 

De acordo com o autor do ensaio, é principalmente enquanto contista que as 

aproximações de Machado e Diderot se tornam mais evidentes.  

 

É ao contista que Machado alude em Papéis Avulsos, dizendo que 
ninguém ignorava que Diderot escrevia contos, e até aconselhava a um 
amigo que os escrevesse também. A epígrafe de várias histórias diz em 
que consistia esse conselho: “Meu amigo, façamos sempre contos. [...] 

O tempo passa e o conto da vida se acaba, sem que o percebamos.” 

(ibid., p. 24) 
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De fato, ainda segundo Rouanet, “a biblioteca pessoal de Machado contém uma 

coletânea das obras de Diderot, na qual figura um longo episódio de Jacques o fatalista 

(números 521 e 522 do catálogo de Massa)” (ibid., p. 24). 

Na obra A biblioteca de Machado, Jean-Michel Massa (MASSA in: JOBIM, 2001) 

chama a atenção para o fato de que, o domínio da língua inglesa, no caso do autor de 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, “é semeado de pontos de interrogação”, (ibid., p. 

31).   

De fato, a constatação, dentre 723 volumes, de 399 livros de língua francesa parece 

determinar, em última análise, a predominância e caracterização francesa da Biblioteca 

de Machado (ibid., p. 97). 

Seguindo essa mesma linha de reflexão, Maria Elizabeth Chaves de Mello (MELLO 

in: JOBIM, 2001, p. 305) alude ao fato de que os dois volumes de Sterne, em inglês, da 

coleção de Machado, “estão absolutamente intactos, sem nenhuma anotação”. 

 

Leitor em primeira mão ou não de Sterne, é irresistível a comparação 
entre os dois autores, pois a obra machadiana é toda composta de 
reflexões sobre a função da ficção, exatamente como o fazia o autor 
inglês. E aí caberia o questionamento que gostaríamos de fazer. Tendo 
notícia do estilo – ou da maneira, como ele prefere dizer – de Sterne, 
Machado teria tomado impulso para a grande revolução da literatura 
brasileira que decide fazer a partir de Brás Cubas. (ibid., p. 306). 

 

 

Sergio Paulo Rouanet é bastante claro ao afirmar que: 

 

É algo inédito na história das influências literárias, que em boa lógica 
se limita a estudar o impacto das obras mais antigas nas mais recentes. 
Aqui, tudo se passa como se além desse movimento para a frente, 
Machado estivesse sugestionando o crítico para que também 
empreendesse o movimento retroativo, remontando a correnteza em 
direção à origem, com vistas a um melhor entendimento de Sterne, 
Xavier de Maistre e Almeida Garret. (ROUANET, 2013, p. 32) 

 

E permite-se “acrescentar a esse elenco um quinto nome, o de Diderot, que Machado 

conhecia bem, embora não o tivesse incluído em seus modelos.” (ibid., p. 32) 
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Defendendo o postulado de que a operação mais importante no que se refere ao 

nascimento do livro é a leitura, Genette  afirma que  

 

[...] o autor de uma obra não detém nem exerce sobre ela nenhum 
privilégio pois ela pertence desde o nascimento (e talvez antes) ao 
domínio público e vive apenas de suas inumeráveis relações com as 
outras obras no espaço sem fronteiras da leitura. (GENETTE, 1972, p. 
127) 

    

O que se verifica, portanto, é que as possibilidades de leitura de uma obra podem 

sempre se multiplicar e se tornam tão mais interessantes quantos forem os cotejos 

propostos com outras obras, inclusive de outras línguas.  

Aliás, ainda de acordo com Genette (ibid., p. 128), cada livro renasce em cada 

leitura, o que determina que a história literária se encontre imbricada, ao mesmo tempo, 

à “história dos modos de ler ou dos motivos para ler” e à “história das maneiras de 

escrever ou dos objetos da escritura”. Por isso, afirma que “as aparentes repetições da 

literatura não indicam somente uma continuidade, revelam uma lenta e incessante 

metamorfose”.  

O estudo comparativo de Memórias póstumas de Brás Cubas e Jacques le 

fataliste parece, portanto, não apenas propício, mas, indispensável, sobretudo se levarmos 

em conta a definição de literatura proposta por Genette, isto é, como 

 

[...] aquele campo plástico, aquele espaço curvo onde as relações mais 
inesperadas e os encontros mais paradoxais são, em cada instante, 
possíveis. (ibid., p. 129) 
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VEREDICTO EM CANUDOS: O OLHAR INTERTEXTUAL DE SÁNDÓR 
MÁRAI SOBRE OS SERTÕES, DE EUCLIDES DA CUNHA 

 
Suênio Stevenson Tomaz da Silva (UEPB/UFCG) 

 

 

RESUMO 

É notório o fato de que um texto nunca é a expressão de um significado autoral singular nem 
tem um significado que se origina e fecha naquele texto particular de forma isolada, mas só 
pode ser compreendido na sua relação com outro texto ou com uma variedade de outros. Assim, 
o objetivo deste artigo consiste em apresentar a relação intertextual existente entre o romance 
Veredicto em Canudos (1970), do húngaro Sándor Márai e Os Sertões (1902), de Euclides da 
Cunha. Indubitavelmente, é o tema da Guerra de Canudos que informa os enredos dos romances 
aqui cotejados. No que concerne à narrativa de Euclides da Cunha, vale mencionar que o 
escritor em 1897 foi enviado como repórter ao interior da Bahia para cobrir o evento 
revolucionário em Canudos, sob a liderança de Antônio Conselheiro.  A cobertura da guerra 
resultou na publicação de Os Sertões, romance que trouxe à tona conflitos relativos ao advento 
do regime republicano no Brasil. Os Sertões cuja narrativa é estruturada através de uma 
linguagem bastante eloquente e rica em termos científicos, além do alto rigor descritivo, está 
dividido em três partes, a saber: A terra (o meio), O homem (a raça) e A luta (o momento). Será 
em torno dessas três tópicos que abordarei o a relação intertextual entre Veredicto em Canudos e 
Os Sertões.  Objetivamos, portanto, com este trabalho verificar as semelhanças e diferenças 
entre as obras analisadas à luz das discussões teóricas concernentes à intertextualidade e 
literatura comparada. Além disso, é também nosso objetivo contribuir para o debate acerca do 
cruzamento de olhares e experiências literárias entre as literaturas européia e brasileira, e como 
a nossa literatura considerada “jovem”, ultrapassando todas as fronteiras, pode influenciar na 

produção de uma obra germinada no contexto europeu. 

Palavras-chave: Relação intertextual. Literatura Comparada. Guerra. Literatura brasileira X 
literatura húngara. 

 

Everywhere there is connection, everywhere there is illustration. No single 
event, no single literature is adequately comprehended except in relation to 
other events, to other literatures. 

Matthew Arnold 
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Com base no comentário acima, citado por Susan Bassnett (1993), quando lemos 

uma obra literária, seja prosa ou poesia, naturalmente, estabelecemos conexões com 

outras do mesmo e até de outro gênero. Essa noção de conexão coaduna com a própria 

ideia de intertextualidade defendida por Julia Kristeva. Assim, é notório o fato de que 

um texto nunca é a expressão de um significado autoral singular nem tem um 

significado que se origina e fecha naquele texto particular, de forma isolada, mas que 

pode ser compreendido na sua relação com outro texto ou com uma variedade de outros.  

Diante disso, o objetivo deste ensaio consiste em apresentar sucintamente a 

relação intertextual existente entre o romance Veredicto em Canudos, publicado em 

1970, do húngaro Sándor Márai e Os Sertões (1902), de Euclides da Cunha. Como se 

observa, quase sete décadas separam as duas obras, entretanto, as distâncias temporal, 

geográfica, linguística e cultural não impedem que a relação intertextual entre elas se 

estabeleça de modo tão explícito, sobretudo no concerne à temática explorada em 

ambas. Indubitavelmente, é o tema da Guerra de Canudos que informa os enredos dos 

romances aqui cotejados. 

Para este estudo, faz-se necessário uma breve contextualização de tal guerra a 

partir da própria narrativa de Euclides da Cunha que em 1897 foi enviado como repórter 

ao interior da Bahia para cobrir o evento revolucionário em Canudos, sob a liderança do 

emblemático Antônio Conselheiro.  A cobertura da guerra resultou na publicação de Os 

Sertões, romance que trouxe à tona conflitos relativos ao advento do regime republicano 

no Brasil. 

Os Sertões cuja narrativa é estruturada através de uma linguagem bastante 

eloquente e rica em termos científicos, além do alto rigor descritivo, está dividido em 

três partes, a saber: A terra (o meio), O homem (a raça) e A luta (o momento). Será em 

torno dessas três tópicos que abordarei a intertextualidade nos romances em questão. 

Na seção referente à Terra, sob a visão de Euclides da Cunha, percebemos uma 

descrição detalhada de todo o espaço, evidenciando todas as características do lugar, do 

clima e seca tão marcantes no cenário do semiárido nordestino. Essa descrição também 

permeia o romance de Márai, como se percebe no excerto: 

A terra exalava o odor acre do tempo da seca, quando os rebanhos 
abandonavam as paisagens de cerâmica partida deixando para trás 
montes petrificados de esterco. [...] A falta d’água, a secura, a 

brutalização cotidiana, lamacenta, sangrenta dos dez meses da guerra 
de guerrilha, a opressão alucinante, enfurecedora do clima tropical, o 
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cheiro dos gases sulfurosos naturais, o ambiente aquecido por perigos 
traiçoeiros [...] (MÁRAI, 2002, p. 18). 

 O trecho representa apenas uma amostragem de uma narrativa segunda que é 

claramente construída a partir de uma primeira. A recorrência de adjetivos para 

descrever o cenário do sertão nordestino é uma estratégia fortemente utilizada tanto por 

Márai como por Euclides. Parece que o escritor húngaro conseguiu captar a essência do 

estilo euclidiano marcada por uma “ciência do adjetivo”, considerando as colocações 

Vasques da Cunha (2015). Além disso, o uso exacerbado das palavras adjetivas para 

descrever o cenário narrado tem um propósito para o contexto: intensificar a brutalidade 

da situação da guerra. 

 No tocante à caracterização do Homem, não podemos deixar de citar a máxima 

de Os Sertões: “O sertanejo é, antes de tudo, um forte”. Essa citação figura entre as mais 

conhecidas no universo da literatura brasileira. Ela evoca a resistência de um povo que 

está acostumado a lidar com situações extremas de escassez devido ao problema da seca 

persistente em uma determinada região do Brasil. Essa concepção emerge da visão 

sociológica e antropológica de Euclides da Cunha ao retratar o habitante do lugar (do 

sertão) e sua relação com o meio. 

 Nessa mesma linha de raciocínio, observamos no livro do escritor húngaro uma 

descrição do povo sertanejo que corrobora o olhar de Euclides da Cunha. No texto 

deMárai, temos a seguinte passagem: “ao longo de dez meses, liquidar nove mil seres 

famintos, sedentos, cadavéricos, enlouquecidos como animais – os rebeldes de Canudos 

e seu condutor, o profeta fanático, Antônio Maciel, o Conselheiro” (MÁRAI, 2002, p. 

13). 

 A aparência raquítica, a fome e a sede, aspectos recorrentes na concepção 

estereotipada que se tem do sertanejo sofredor, perpassa também a descrição de Márai 

que tem apenas como base para elaboração de seu texto: o livro de Euclides da Cunha. 

A intertextualidade entre ambas as obras é tão evidente que a personagem central da 

Guerra de Canudos – Antônio Conselheiro – habita o universo ficcional de Veredicto 

em Canudos. 

 Esse paralelo intertextual nos remete às considerações de Laurent Jenny (1979) 

ao sugerir que a virgindade é inconcebível dentro do contexto de produção de textos 

literários. Em outras palavras, segundo a autora, não há originalidade em textos 

oriundos do âmbito da literatura. Além disso,  
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[...] a intertextualidade não só condiciona o uso do código, como 
também está explicitamente presente ao nível formal da obra. Assim 
sucede com todos os textos que deixam transparecer a sua relação com 
outros textos: imitação, paródia, citação, montagem, plágio, etc. 
(JENNY, 1979, p. 6). 

 A partir desse ponto de vista, como devemos pensar Veredicto em Canudos em 

relação ao romance Os Sertões? Seria o primeiro em relação ao segundo uma imitação, 

uma paródia ou um plágio? Não cabe aqui problematizar tais possibilidades. Portanto, 

uma resposta é certa: uma obra só existe a partir da outra. Considerando que a 

intertextualidade é uma característica essencial da literatura pós-moderna, é seguro 

afirmar que a obra de Márai se constitui a partir de um texto primeiro (Os Sertões), mas 

em um novo contexto através de uma abordagem diferente, através de uma linguagem 

menos rebuscada e uma narrativa mais fluida. 

Veredicto em Canudos se estrutura sob a perspectiva de um narrador em 

primeira pessoa, que não hesita em deixar claro para o leitor, a sua identidade, a sua 

origem e o propósito de sua narração: “Vou contar agora o que vi e ouvi em 1897, no 

dia 5 de outubro, entre as cinco horas da tarde e as nove horas da noite [...] – eu não fui 

nada nem ninguém em Canudos, a não ser um simples cabo e testemunha anônima” 

(MÁRAI, 2002, p. 7).  

Esta é a voz que reconta a história de Canudos que após cinquenta anos, resolve 

quebrar o silêncio e se dispõe a narrar suas lembranças do período da guerra. Oliver 

O’Connel, idoso de mais de setenta anos e auxiliar na biblioteca municipal de São 

Paulo, no tempo presente da narrativa, se propõe uma tarefa difícil, recontar um 

acontecimento,  como estratégia de postergação da morte. Assim, em sua fala: 

Mas é possível que inventemos coisas assim apenas pela intenção de 
adiar a morte com esses raciocínios simplórios, marotos – como o 
condenado que antes da execução lê um livro, ou chama um parente, 
em outras palavras, demanda um adiamento, uma hora ou alguns 
minutos, mas, em todo caso, um adiamento. Não sei se tenho alguma 
tarefa a cumprir antes da morte. Ou se simplesmente a inventei, a 
narrativa da história de Canudos, como pretexto para viver mais um 
pouco... Seja como for, comecei a rabiscar pressurosos. Porque a 
memória que registro agora é como doença de pele: coça e arde 
(MÁRAI, 2002, p. 9). 

 Ao analisar esse trecho, retomamos a discussão de Jenny (1979, p. 5) quando 

coloca que “a obra literária entra sempre numa relação de realização, de transformação 

ou de transgressão. E é, em grande parte, essa relação que a define”. Nessa perspectiva, 

a voz narrativa do romance de Márai que assume “inventar” sua participação em uma 
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história com base na história contada por outro. De fato, percebemos que há em 

Veredicto em Canudos, tanto uma relação de transformação quanto de transgressão em 

relação à obra paradigmática de Euclides da Cunha. 

 Ainda nessa linha de pensamento, considerando que o trabalho de assimilação e 

de transformação caracteriza todo e qualquer processo intertextual, vale citar ainda o 

seguinte comentário de Jenny (1979, p 10): “As obras literárias nunca são simples 

memórias – reescrevem as suas lembranças, influenciam os seus precursores, como diria 

Borges. O olhar intertextual é então um olhar crítico: é isso que o define”. De fato, é 

esse olhar intertextual crítico que permeia a narrativa proposta por Márai, sobretudo na 

abordagem da Guerra de Canudos. 

 Nesse ponto, iniciamos a discussão concernente à terceira parte de Os Sertões: A 

luta. É nessa seção do livro em que Euclides da Cunha esmiúça toda a crueza da guerra, 

relatando as quatro expedições a Canudos, criando um retrato real da fome, da miséria, 

da violência e da insanidade típicas dos contextos bélicos. O mesmo tom de denúncia e 

crítica social que é uma marca do romance pré-modernista de Euclides, informa o 

romance pós-modernista de Sándor Márai como é possível perceber na passagem que 

segue: 

O líder da guerra de Canudos era invisível – chamava-se Antônio, o 
Conselheiro [...] Talvez fosse um louco. Apesar disso, fez com que há 
cinquenta anos atrás, no sertão do Nordeste do Brasil, os homens 
lutassem, matassem e morressem – matassem e morressem com 
paixão e convicção, como se o banho de sangue que denominavam 
guerra tivesse alguma finalidade (MÁRAI, 2002, p. 8). 

 O tom crítico denota o posicionamento político do narrador em relação à guerra. 

Testemunha ocular do acontecimento fatídico, Oliver O’Connel não se constrange em se 

identificar constantemente como “o velho, que vi tudo o que Euclides narrou” (p.11). A 

crítica à guerra é uma questão evidente em Veredicto em Canudos. A parcialidade em 

relação ao evento é reforçada pelo uso de adjetivos que desqualificam totalmente o 

sentido da guerra. As algumas referências são as seguintes: “carnificina”, “diversão 

cruel” e “matança”, ressaltando o terror causado pela violência gratuita da guerra. 

 Dentro desse contexto, a figura do soldado emerge como emblemática em ambas 

as narrativas. A palavra “soldado” constitui realmente uma palavra-chave, aparecendo 

repetidas vezes ao longo da narrativa. O próprio fato de o narrador de Veredicto ter 

servido na guerra de Canudos como cabo já corrobora a representação do soldado no 

campo de batalha. 
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 Considerando tal aspecto, vale citar o texto “O Soldado Adormecido” de Martim 

Vasques da Cunha no qual é enfatizada a presença de um soldado encontrado morto no 

cenário do sertão. O autor destaca uma passagem da primeira parte de Os Sertões para 

engendrar sua discussão: “O sol poente desatava, longa, a sua sombra pelo chão, e 

protegido por ela – braços longamente abertos, face volvida para os céus – um soldado 

descansava. Descansava... havia três meses. Morrera no assalto de 18 de julho”. 

 Como o próprio Vasques da Cunha coloca, a imagem do corpo do soldado morto 

sob o olhar de Euclides da Cunha suscita várias reflexões. Contudo, uma é bastante 

relevante para a breve discussão deste ensaio: “um corpo que, apesar de destituído de 

vida, ainda assim serve como instrumento para o estudioso analisar minuciosamente as 

metamorfoses estranhas do ambiente que ali reina” (VASQUES DA CUNHA, 2015, p. 

80).O estudioso ao qual Vasques da Cunha se refere é o próprio escritor de Os Sertões, 

cujo olhar acurado evidencia detalhes tão minuciosos em torno da figura do combatente 

de guerra da campanha sangrenta de Canudos. 

 Em Veredicto em Canudos, os combatentes podem ser descritos como no 

seguinte trecho: 

Agora, em 5 de outubro, nada sobrava a não ser carnificina.[...] Nas 
horas finais, os soldados e jagunços sobreviventes se exterminavam 
qual autômatos, sem porquê [...] soldados e rebeldes desejavam 
somente matar, matar ainda uma vez, até a última bala.[...] Não sei o 
que pensam os soldados que matam na Europa quando povos 
poderosos e cultos guerreiam. No sertão, em Canudos, nós 
assassinávamos assim, como camponeses, sim, como crianças ou 
bárbaros. E na tarde derradeira parecia que tínhamos compreendido 
que nas desgraças dos dez últimos meses o real objetivo não havia 
sido a “vitória”, mas a possibilidade de matar para valer, ao menos 

uma vez, à distância de toda civilização. Residiria nisso a verdadeira 
razão e sentido das guerras?...”(MÁRAI, 2002, p. 21-22). 

 A pergunta retórica do narrador ratifica ainda mais o tom de denúncia da obra do 

escritor húngaro. Além disso, ao se incluir no contexto de batalha, como em “nós 

assassinávamos”, o narrador-soldado reforça sua condição de testemunha ocular da 

guerra em uma condição diferente da do jornalista Euclides da Cunha – o narrador-

jornalista e viajante. 

 Ainda em relação à presença do soldado morto em Os Sertões, cabe mais uma 

vez retomar a questão da originalidade, ou melhor, da falta dela em se tratando da 

linguagem de um modo geral, e dentro desse universo, a própria literatura. Nessa 

direção, Vasques da Cunha (2015) questiona se o surgimento do soldado morto na 
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narrativa euclidiana tem sua origem em outras fontes, que não esteja necessariamente 

atrelada à realidade. Para tanto, ele alude ao poema francês “O adormecido do vale” de 

Rimbaud no qual é possível identificar uma relação intertextual explícita com a cena 

descrita na primeira parte do livro de Euclides da Cunha. 

Especulações da possibilidade de Euclides ter conhecido ou não as poesias de 

Rimbaud enquanto escrevia Os Sertões serão certamente inevitáveis. Contudo, os 

questionamentos de Vasques da Cunha parecem ser apropriados para uma reflexão que 

pretende discutir a intertextualidade entre duas obras de contextos e períodos tão 

distintos. Assim, “[...] é fundamental que o leitor, fascinado com o episódio do soldado 

morto, se pergunte: até que ponto tudo o que é relatado em Os Sertões aconteceu de 

verdade? E mais: como isso afeta a importância dessa obra na nossa sensibilidade 

nacional?” (VASQUES DA CUNHA, 2015, p. 83). 

Se os fatos narrados por Euclides são verdadeiros ou “fantasiados”, não cabe 

aqui enveredar por essa polêmica. Entretanto, responder à segunda pergunta de Vasques 

da Cunha parece ser mais fácil, pois é inegável a importância de Os Sertões para a 

literatura brasileira – “livro singular que marcou a vida de seu autor [...] que inovou a 

linguagem literária dos seus contemporâneos [...] “um dos exemplos mais expressivos e 

bem-sucedidos dos ideais estilísticos do seu tempo””(VASQUES DA CUNHA, 2015, p. 

103). 

Portanto, apesar do tamanho volumoso (mais de seiscentas páginas) de seu livro 

e de um estilo aparentemente impenetrável, Euclides da Cunha coloca seu nome no rol 

dos principais autores de toda historiografia literária brasileira. Graças ao seu sucesso e 

a tradução de Os Sertões para a língua inglesa, o húngaro Sándor Márai teve acesso ao 

romance euclidiano. Tal fato foi o que permitiu a elaboração deste ensaio sobre a 

questão da intertextualidade.  

Foi a leitura apaixonada de Márai da versão em inglês, Rebellion in the 

backlands, que resultou em Veredicto em Canudos. Sobre este fato, vale citar uma 

síntese das próprias palavras de Márai presentes na Nota do escritor: 

O livro é como a mata do sertão: a um tempo abundância e aridez. 
Contém muito do que marca o Brasil: o clima, a flora e a fauna. E por 
trás dos dados objetivos se delineia a paisagem humana: um mundo 
em que o homem ainda vive mais na natureza do que na civilização. 
Mas por fim, aos trancos e barrancos, terminei o livro. A lembrança da 
leitura era inquietadora. Como se eu tivesse estado no Brasil. (Sinto 
nunca ter andado por lá.). [...] Um dia comecei a escrever sobre o que 
acreditava ter ficado “de fora” do livro de Euclides da Cunha – ficara 
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de fora, “mas poderia também ter sido assim”. [...] Da obra de 

Euclides da Cunha não emprestei mais que os dados topográficos e as 
datas. E os nomes de alguns personagens. Todo o resto é invenção 
(MÁRAI, 2002, p. 151-52). 

 O que seria da literatura, portanto, se no contexto de escrita de uma determinada 

obra, não existisse a capacidade inventora dos escritores apoiada em um olhar crítico 

sobre outras obras literárias? Respondendo muito provisoriamente, poderíamos dizer 

que a literatura não existiria. Isso porque se partirmos do pressuposto que a 

intertextualidade é uma das bases na qual a escrita literária se a apoia. Assim sendo, a 

intertextualidade, enquanto trabalho de transformação e assimilação, é o que estabelece 

a forte relação entre Veredicto em Canudos e Os Sertões. Não podemos esquecer que 

ambas só existem devido ao evento da Guerra de Canudos que ocorreu no sertão da 

Bahia no final do século XIX. Afinal, tudo está conectado segundo Matthew Arnold 

citado no início deste trabalho. 
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OS OBSTÁCULOS AO CÂNONE: CRUZ E SOUSA E A CRÍTICA LITERÁRIA 
DO SÉCULO XIX 

 
Alice Vieira Barros (UFMG) 

 
Resumo 
Este artigo tenciona, mediante a consideração do conceito habermasiano de “esfera pública” 
(öffentlichkeit), analisar a recepção crítica da obra do poeta catarinense Cruz e Sousa e averiguar 
como a incompreensão de sua obra pela crítica literária brasileira do século XIX demonstra os 
problemas da formação de uma esfera pública na imprensa carioca finissecular. Tomando como 
base a narrativa dos sucessivos fracassos do poeta descritos na biografia escrita por Raimundo 
Magalhães Jr., foi possível elencar os empecilhos que se impuseram a Cruz e Sousa para inserir-
se no meio intelectual de sua época, originados seja pelos preconceitos raciais vigentes numa 
sociedade em que a escravidão havia sido recém-abolida, seja pelas inovações estéticas trazidas 
pelo simbolismo numa cena literária ainda majoritariamente parnasiana. Para um panorama 
consistente da formação de uma esfera pública civil e crítica na Europa ocidental, foram 
importantes fontes os livros “Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma 

categoria da sociedade burguesa”, do filósofo Jünger Habermas e “Crítica e crise: uma 

contribuição à patogênese do mundo burguês”, do historiador Reinhardt Koselleck. Para uma 
crítica do caráter universalista do conceito de “esfera pública”, foi fundamental a leitura do 

artigo “Rethinking the public sphere: a contribution to the critique of actually existing 
democracy”, de autoria da filósofa norte-americana Nancy Fraser. 
Palavras-chave 
Cruz e Sousa. Simbolismo. Crítica. Esfera pública. 
 
Abstract 
This article aims to analyse the critical reception of the Brazilian poet Cruz e Sousa, considering 
the concept “public sphere” (öffentlichkeit) developed by the philosopher Jünger Habermas and 
also to research how the critical reception of his poetic production by the literary Brazilian 
criticism of 19th century reveals the problems in the formation of a public sphere at Rio de 
Janeiro’s press. Supported by the narrative of the successive failures in poet’s life described in 

his biography written by Raimundo Magalhães Jr., we were able to identify the obstacles that 
were imposed to Cruz e Sousa while he tried to penetrate on the intellectual scene of his time, 
sometimes originated from racial prejudice in a society in which slavery had been recently 
abolished, sometimes because of the aesthetic innovations that symbolism brought to a literary 
scene still anachronic. For a consistent panorama of the development of a civil public sphere at 
occidental Europe, it was important the lecture of the books “The structural transformation of 

public sphere: an inquiry into a category of bourgeois society”, written by the philosopher 

Jünger Habermas and “Critique and crisis: Enlightenment and the pathogenesis of Modern 
society”, from the historian Reinhardt Koselleck. Finally, for a critical view of the universalist 

character of “public sphere”, it was fundamental the lecture of the article “Rethinking the public 
sphere: a contribution to the critique of actually existing democracy”, by the North American 

philosopher Nancy Fraser. 
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Esfera pública e periferia  
 
 

Muito já se criticou o conceito habermasiano de “esfera pública”, tomando-se 

como base a enorme distância que separa a idealidade do conceito de sua realização. 

Insere-se, nesse contexto, a análise crítica da filósofa Nancy Fraser, que critica o caráter 

propriamente “burguês” e “masculino” da esfera pública que se forma na Modernidade, 

alertando para a importância da formação de contra-públicos constituídos por minorias 

afastadas de uma esfera pública “oficial” ou “dominante” fundamentada numa série de 

exclusões (de gênero, classe e raça, por exemplo). 

A crítica de Nancy Fraser parece bastante pertinente para que se pense nas 

dificuldades impostas a uma esfera pública em sua efetividade. Em verdade, embora o 

conceito habermasiano convoque a uma universalidade - até em termos linguísticos1 -, a 

realização e concretude da “esfera pública” se dão nacionalmente – este fato implica 

numa série de problemas e empecilhos políticos. Para a reflexão que é construída neste 

artigo, contudo, a crítica de Nancy Fraser ao conceito de “esfera pública burguesa” 

ainda não aborda integralmente as insuficiências que subjazem a uma leitura histórica 

oficial e europeia da formação de uma esfera pública civil. Isso porque, se as minorias 

sociais já representam um desafio para uma concepção universalista de público, o que 

dizer da formação de uma esfera pública cosmopolita em países periféricos que 

ocuparam historicamente a posição político-econômica de colônias exploradas? O 

processo histórico de formação de uma esfera pública nos países latino-americanos, por 

exemplo, é uma narrativa sui generis. Com o Brasil não poderia ser diferente.  

Ademais, não obstante Nancy Fraser tente identificar públicos excluídos da 

“esfera pública oficial” e “burguesa”, a maneira como Habermas aborda a constituição 

de uma öffentlichkeit na Modernidade (atendo-se, sobretudo, às profundas modificações 

estruturais promovidas pelo advento da Modernidade e do modelo de produção 

capitalista) parece pressupor uma heterogeneidade inerente ao público. É por isso que 

Habermas, como outros pensadores que refletem sobre as origens e a constituição de 

                                                           
1 A palavra alemã öffentlichkeit suscita uma ideia que é perdida na tradução em português (“esfera 

pública”). A ideia original de fato remonta a um desejo de infinito e universalidade, posto que melhor 
explicitaríamos seu sentido se fosse traduzida por um neologismo derivado da palavra “abertura”. Algo 

como “aberturidade”.  
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uma esfera pública e crítica na sociedade civil, constata que, em determinado momento 

histórico, foi possível a existência de espaços de sociabilidade em que nobreza e 

burguesia (la court et la ville) mantinham status sociais, ao menos aparentemente, 

equivalentes. Havia, melhor exprimindo, espaços sociais de debate público – como 

cafés e salões – em que um código de comportamento garantia uma aparente dissolução 

das hierarquias sociais (aqui o critério que predomina é a instrução e a capacidade de 

usar a razão). Todavia, como transpor a ideia de uma heterogeneidade inerente ao 

público para um país como o Brasil, em que dificilmente seria possível estabelecer a 

diferenciação entre um público cultivado e um público erudito/especializado devido à 

sobrevivência do patriarcalismo e ao fato de que o público instruído foi sempre oriundo 

de uma mesma classe social e raça2?  

Partindo dessas primeiras observações analíticas acerca das possibilidades e 

impossibilidades de se constituir uma esfera pública no Brasil, este artigo tenciona 

sondar a narrativa das desventuras do poeta catarinense Cruz e Sousa para inserir-se no 

cenário da imprensa brasileira, bem como a recepção crítica de suas primeiras obras – e 

como essas duas situações exemplificam e refletem a situação da esfera pública que se 

formava no Rio de Janeiro oitocentista.  

Todas as tentativas de Cruz e Sousa de dar publicidade a sua produção 

jornalística e literária parecem ter resultado no mais absoluto fracasso, conforme é 

possível verificar na sua curiosa biografia escrita por Raimundo Magalhães Júnior. 

Pretendemos neste artigo, recapitulando esses eventos da vida do poeta, estabelecer um 

breve panorama da circulação da imprensa brasileira do final do século XIX e investigar 

os empecilhos (muitas vezes advindos do preconceito racial que vigorava na sociedade 

brasileira da época) que se impuseram a Cruz e Sousa para que atingisse o merecido 

destaque na cena pública nacional.  

 

O círculo dos fracassos 

 

O primeiro jornal em que Cruz e Sousa colaborou chamava-se “Colombo”, 

fundado em 1881 por ele e seus conterrâneos amigos Virgílio Várzea e Manuel dos 

Santos Lostada, definido pelos autores como “Periódico Crítico e Literário”. Embora 

                                                           
2 Cf. a distinção estabelecida entre os dois conceitos pelo filósofo alemão Erich Auerbach em Literary 
language & its public in late latin antiquity and in the middle ages. New York: Bollingen Foundation, 
1965. 
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nenhum dos jovens tivesse ainda constituído um cabedal literário e cultural suficiente 

para produzir grandes textos críticos, na provinciana cidade de nome “Desterro” a 

própria tentativa de se fundar um periódico de crítica e literatura já parecia 

revolucionária. 

Ainda em Desterro, Cruz e Sousa assumiria o cargo de redator do jornal “O 

Moleque”. O contexto, no entanto, não parecia favorável a uma publicação que tinha 

viés crítico ácido e pretensões humorísticas. Ainda mais se a redação fosse conduzida 

por um negro, naqueles anos de embate entre a campanha abolicionista e as forças 

conservadoras. Não apenas o jornal não conseguiu manter-se, como houve um episódio 

fatídico que traduz muito bem a mentalidade da época: jovem, cheio de entusiasmo e 

muito contaminado pelo furor republicano dos ainda frescos acontecimentos políticos 

na França que derrubaram o Antigo Regime, Cruz e Sousa redige um texto em “O 

Moleque” saudando a queda da Bastilha. Suas ânsias de modernidade política não 

pareciam contar muito, pois, a 14 de julho de 1885, houve um banquete da colônia 

francesa no “Grande Hotel”, em comemoração à data nacional na França. O desbocado 

redator de “O Moleque” não iria compor a lista de convidados. 

Mais tarde, Cruz e Sousa e seu amigo escritor Virgílio Várzea colaborariam no 

“Jornal do Comércio”. A observação é importante porque revela que não era fácil para 

um escritor lançar-se no meio intelectual, atingir notoriedade e dar publicidade ao seu 

trabalho. Prova disso é que, na ausência de um meio favorável ao debate de ideias e 

produções intelectuais, iniciaram Cruz e Sousa e seu amigo um burlesco ritual de 

elogios mútuos no jornal. Cada um encontrava no outro autor arroubos de genialidade 

que, à época, nenhum possuía. Embora a situação pareça patética, é emblemática das 

dificuldades encontradas por um escritor para inserir-se no meio literário do Brasil 

finissecular, sobretudo se distante do Rio de Janeiro, o grande polo da imprensa e da 

circulação de informações. 

Contudo, nem mesmo no Rio de Janeiro o poeta encontraria melhor destino e 

maior receptividade na imprensa. Seu amigo Virgílio Várzea, que havia se mudado 

antes para a capital federal, havia lhe alertado em carta a situação da imprensa local, em 

que as posições já estavam muito bem delimitadas, garantindo benefícios para os 

anacrônicos parnasianos e para os que travavam boas relações com as figuras públicas e 

políticas importantes ou conseguiam a proteção de membros da elite econômica carioca 

mediante bajulações: 
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Eu e o Oscar, fora da roda dos Valentins, dos Bousquets, Carneiros 
(um safado e um burro, que deve morrer quanto antes), etc., somos os 
únicos aqui que ganhamos de literatura, mais ninguém, o que tem 
admirado profundamente a todos, inclusive os próprios homens de 
letras. Quando se diz, em certas rodas, Virgílio Várzea ganha dinheiro 
na Cidade do Rio, no País, no Novidades, todo o mundo fica 
estupidificado. E daí uma inveja e uma guerra surda que ronca por 
todos os lados contra mim.  (MAGALHÃES Jr., 1975, p.158-159) 

 

 

Conquanto deva existir algum exagero na carta de Virgílio, de natureza 

extremamente cabotina, suas palavras refletem muito provavelmente a situação do Rio 

de Janeiro, em que os escritores bem sucedidos deveriam estar associados a importantes 

famílias da “nova” República Velha e deveriam seguir as orientações estéticas das 

escolas literárias dominantes. Cruz e Sousa nunca fez concessões e isso lhe custaria 

muito caro. Afinal, recebeu um salário miserável para trabalhar no jornal “Cidade do 

Rio” e, ademais, um dos jornais que serviriam para a divulgação do trabalho de seu 

grupo literário sofreria com as deambulações políticas da República Velha: acusado de 

anti-florianismo, seriam presos o diretor do jornal “Novidades” e seu repórter político. 

As tentativas de inovação literária no Rio seriam intermitentemente frustradas. 

Mesmo o círculo literário que se formou ao redor de Cruz e Sousa, com jovens 

dispostos a romper os imperativos estéticos vigentes na literatura nacional e renovar a 

expressão poética, não teria o eco desejado. Nas palavras de Afrânio Coutinho, em nota 

editorial da primeira edição da obra completa de Cruz e Sousa: 

 

Ao romper a década de 1890, grupos de jovens intelectuais inquietos 
mostravam-se descontentes com os cânones literários dominantes, os 
do Naturalismo-Parnasianismo, e se aglomeravam em torno de novos 
ideais estéticos, conhecidos como “decadentistas”, de inspiração 

francesa. [...] O grupo literário dominante no Brasil continuaria, no 
entanto, o do Parnasianismo, o que resultou na sufocação do 
Simbolismo, que viveu mais ou menos marginalmente, desatenta por 
isso a opinião pública aos seus valores e ao que representava 
(COUTINHO: 1995, p.15). 
 

 

Tempos sombrios para o simbolismo e para quem ousasse modificar as formas 

de expressão poética já canonizadas. Ainda mais terrível para Cruz e Sousa, na condição 

de poeta negro num país em que a escravidão havia sido recém abolida. Interessado em 

novas formas de expressão poética e desejoso de exprimir a força simbólica do inefável, 
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não encontraria um ambiente receptivo para sua poesia nem para suas ideias de 

hiperesteta. Gradativamente, fechar-se-lhe-iam todas as portas. 

Mesmo a derradeira tentativa inovadora de Cruz e Sousa de inserir-se na 

imprensa carioca também não teria destino melhor. O poeta estava imbuído da 

necessidade de fundar a “Revista dos Novos”, que congregaria o grupo literário dos  

“simbolistas” e “decadentistas”. Mas seu projeto não teve prosseguimento e contou 

inclusive com a dissidência de seu amigo Gonzaga Duque, que, com outro membro dos 

“novos” (o escritor Lima Campos), fundaria outras revistas.  

 

A recepção crítica 

 

Para estabelecer uma definição inicial de “esfera pública”, tal como ela se 

consolidou na Modernidade, dando ênfase às mudanças estruturais que ela representava, 

provenientes das profundas alterações provocadas pelo capitalismo industrial na 

circulação de mercadorias e informações (estas últimas também passando a constituir 

mercadorias), Habermas afirma: 

 

A esfera pública burguesa pode ser entendida inicialmente como a 
esfera das pessoas privadas reunidas em um público; elas reivindicam 
esta esfera pública regulamentada pela autoridade, mas diretamente 
contra a própria autoridade, a fim de discutir com ela as leis gerais da 
troca na esfera fundamentalmente privada, mas publicamente 
relevante, as leis do intercâmbio de mercadorias e do trabalho social. 
O meio dessa discussão política não tem, de modo peculiar e histórico, 
um modelo anterior: a racionalização pública. (HABERMAS, 1984, 
p.42) 
 

Esta sintética explanação do conceito de “esfera pública burguesa”, cujo 

nascimento seria suscitado pelo Absolutismo e, ao mesmo tempo, dialeticamente, sua 

existência implicaria na dissolução do Antigo Regime, demonstra que a esfera da 

racionalização pública é uma esfera da crítica. Por isso, desde os primórdios, embora 

tenha surgido com a regulamentação da autoridade, a esfera pública pôde voltar-se 

contra essa mesma autoridade e contribuir para a queda do Absolutismo. Porque o 

espaço da esfera pública é o espaço do debate, não apenas do consenso, mas também do 

dissenso.  

1575

Ana
Pencil



7 
 

Pensando no caráter crítico da esfera pública, que foi levado às últimas 

conseqüências pelos pensadores iluministas europeus3, parece no mínimo curioso que, 

em 3 de dezembro de 1893, talvez à guisa de crítica, na seção “A pedidos” do jornal 

carioca “Gazeta de Notícias”, tenha saído o seguinte soneto assinado pelo pseudônimo 

Souza e Cruz (como para explicitar que se tratava de uma pilhéria sobre um dos 

escritores mais odiados nos círculos boêmios cariocas – o poeta simbolista Cruz e 

Sousa): 

 

Flava, bizarra, álacre e cintilante, 
Na Epopéia de rufos de tambores, 
Surge a manhã dos místicos vapores 
Do Levante irial, purpurejante... 
 
Gargalha o sol, - o Deus enamorante, 
Cristais brunindo e rútilos fulgores 
Na comunhão dos rubros esplendores, 
N’África rude, bárbara, distante. 
 
E vinha então, torcicolosamente,  
Numa dança macabra a turba ardente 
De pretinhos a rir, trajando tanga... 
 
Festa convulsa, exata d’Alegria, 
Fandangos, Bonzos, - tudo enfim havia/ 
Missais, Broquéis, Pipocas, Bugigangas... 

 

O autor anônimo (que poderia ser muitos dentre os inúmeros entusiastas do 

parnasianismo que achavam uma aberração as novidades de expressão poética trazidas 

pela publicação de “Broquéis”) parece ter elencado, para fins de chacota, todas as 

expressões recorrentes no livro de versos de Cruz e Sousa e tudo o que pareciam ser 

cacoetes da escola literária dos “nefelibatas”, para, ao fim, remeter às origens africanas 

do poeta, ridicularizando sua condição de negro. Vê-se que de fato havia jornais e uma 

imprensa local, mas, evidentemente, o critério de uso público da razão não parecia 

suprimir as hierarquias sociais. Elas estavam muito bem consolidadas no Rio de Janeiro 

do final do século XIX.  

Parece bastante difícil encontrar no soneto jocoso um viés realmente crítico, 

sobretudo se pensarmos no conceito de “crítica” em suas raízes. Nas palavras do 

historiador alemão Reinhardt Koselleck: “A palavra Kritik, crítica (em francês, crise; 

em inglês, critick, hoje apenas criticism) tem em comum com Krise (em francês, crise; 

                                                           
3 Cf. KOSELLECK, Reinhardt. Crítica e crise: uma contribuição à patogênese do mundo burguês. Rio 
de Janeiro: Contraponto, 1999. 
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em inglês crisis) a origem grega, a partir do verbo κρινω: separar, eleger, julgar, decidir, 

medir, lutar, combater. A mesma raiz, kri-, encontra-se no latim cerno e cribrum; em 

francês crible; e em alto-alemão moderno, reiter, isto é, crivo”. (KOSELLECK: 1999, 

p. 202). 

Nada mais avesso à crítica literária brasileira de fins do século XIX que a ideia 

sugerida pela imagem do crivo: não havia separação ou seleção na análise literária, não 

havia recursos verdadeiramente objetivos que permitissem uma atividade judicativa 

consistente das obras literárias. As críticas baseavam-se ou em impressões meramente 

subjetivas sem nenhuma correspondência com o que de fato as obras tencionavam 

expressar, ou eram imbuídas de intenções analíticas pré-determinadas totalmente 

exteriores à obra. Certamente ainda vigorava o desejo de se produzir uma literatura 

independente e “empenhada” (“empenhada” no sentido em que utiliza o termo o crítico 

Antônio Cândido4, ou seja, como uma literatura nacional desejosa de eliminar a 

dependência cultural da Europa e de afirmar-se). Talvez por isso os críticos mais 

famosos da época (Sílvio Romero, Araripe Júnior e José Veríssimo) tivessem emitido 

juízos tão desfavoráveis às obras de Cruz e Sousa (sobretudo “Missal”).  

José Veríssimo, por exemplo, crente que o simbolismo brasileiro não passava de 

pretensiosa imitação de mau gosto do simbolismo europeu, viu em “Missal” apenas  

“(...) Uma ingênua presunção, nenhum pudor em elogiar-se e, sobretudo, nenhuma 

compreensão, ou sequer intuição do movimento artístico que pretende seguir, 

completam a impressão que deixa este livro em que as palavras servem para não dizer 

nada.” (VERÍSSIMO: 1975, p.209). Para uma literatura ainda profundamente afetada 

pelos preciosismos gramaticais e rigores formais parnasianos, contraditoriamente 

atrasada em relação às produções literárias vigentes na Europa e, ao mesmo tempo, 

desejosa de dar a contribuição brasileira ao mundo europeu, talvez, de fato, “Missal” 

não tivesse nada a comunicar.     

Araripe Júnior esboçou julgamento menos depreciativo, no entanto, as próprias 

qualidades que vislumbrou no poeta não possuíam nenhuma correspondência com as 

características de sua expressão poética, associando-se a pressupostos racistas e de 

caráter mesológico que transformam Cruz e Sousa num negro descendente de africanos 

inebriado e “maravilhado” diante das descobertas da civilização ocidental. (ARARIPE 

Jr.: 1975, p. 207). 

                                                           
4 Cf. CÂNDIDO, Antônio. Formação da Literatura Brasileira: momentos decisivos. São Paulo: EDUSP, 
1975. 
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Conclusão 

 

Todos os repetidos fracassos de Cruz e Sousa, bem como a total incompreensão 

crítica de sua obra na época parecem sugerir que uma ideia normativa de “esfera 

pública” não teria nenhuma aplicação no contexto do Brasil oitocentista. Em 

contrapartida, se não idealizarmos o conceito a ponto de torná-lo irrealizável (crítica que 

se atribuiu ao próprio Habermas, por ter abordado a formação de uma esfera pública e, 

em seguida, a sua degeneração), somos convidados a pensar que havia sim uma esfera 

pública na capital federal à época do poeta, embora ainda em formação, incipiente, 

bastante precária e distante de um ideal de acessibilidade.  

Prova disso é a própria revisão crítica posterior, que possibilitou a glória 

póstuma a Cruz e Sousa e sua ascensão ao status de cânone. Jamais teria sido possível 

uma revisão crítica se não houvesse o mínimo espaço para um embate entre discursos 

que se digladiavam. Serve de exemplo mor a anedota da conversão do crítico Sílvio 

Romero à causa do poeta narrada por seu biógrafo Raimundo Magalhães Júnior. 

Mediante a insistência do novo vizinho de Sílvio Romero - Nestor Vítor, amigo fiel do 

poeta e defensor caloroso da poética de Cruz e Sousa -, que lhe apresentava produções 

inéditas do poeta, o intransigente Sílvio Romero passou a reconhecer o mérito de Cruz e 

Sousa.  

Seria difícil encontrar outro motivo que não o poder de convencimento da razão 

nos debates críticos para a mudança de opinião de Sílvio Romero. A princípio bastante 

avesso ao simbolismo brasileiro, tornar-se-ia depois o crítico que viu em Cruz e Sousa 

“o ponto culminante da lírica brasileira em quatrocentos anos de existência”. Tal 

mudança de perspectiva nos leva a pensar que, não obstante a precariedade da esfera 

pública brasileira de então, os pequenos espaços de debate crítico teriam uma 

importância fulcral para uma reavaliação posterior da obra do poeta. 
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HILDA HILST E O ESPAÇO DO JORNAL 

 

Aline Pires de Morais (IFMT-CNP/UNEMAT-TGA) 
 
 

RESUMO: Hilda Hilst é considerada uma das mais importantes representantes da literatura 
brasileira contemporânea. Dona de uma dicção singular, que por muitas vezes a fez ser 
classificada como uma escritora hermética e acabou fazendo-a ficar na obscuridade, Hilst 
transitou bem pelos diferentes gêneros a que se propôs: poesia, ficção, crônica e teatro. Ao longo 
de sua empreitada literária erigiu um vasto retrato da sociedade brasileira contemporânea e sua 
subjetividade. Neste trabalho, nosso olhar se volta para a produção cronística da autora, 
organizado na coletânea Cascos e Carícias, buscando revelar de que maneira ela usa o espaço do 
jornal e constrói sua escrita por meio da conjugação, nem sempre tranquila, entre realidade e 
ficção, revelando uma densidade estilística que faz confluir toda a hibridez de sua produção 
anterior a um discurso que se instaura leve frente a uma problemática que traz em seu bojo o 
anseio pelo reconhecimento, em textos que congregam seu vigor irônico e fogem de clichês. Ao 
contrário do que apontam os estudos literários ao classificarem o gênero crônica por seu 
descompromisso, leveza e inocência, tal trabalho perscruta a produção hilstiana para além das 
fronteiras da despretensão e atinge o patamar ao observar que o trabalho cronístico de Hilda Hilst 
não se constrói na tentativa incisiva de uma referencialidade ao real, pois não deseja traduzi-lo, 
mas sim elaborar uma tentativa de construir uma realidade possível, já que ao buscar no jornal a 
matéria para sua escritura, a cronista reconstrói literariamente os fatos e os lapida para que 
permaneça além da temporalidade que o consagra. Certamente, isso Hilda Hilst faz com primazia, 
uma vez que, mesmo para a imprensa, a qualidade estética de seus textos e seu estilo debochado 
e irônico veem sempre congregadas a uma dicção que trouxe à tona o melhor de sua multifacetada 
obra, dando a ressonância sempre desejada, mas nem sempre alcançada, para sua obra. Seu 
processo de escritura contempla traços metanarrativos que fogem do jogo lúdico a que se propõem 
alguns autores cronistas e instauram reflexões relevantes seja sobre a condição humana, sobre a 
condição da cultura, a condição do escritor brasileiro, ou até mesmo para investigar o abismo 
existente entre seus textos e os leitores, fazendo de suas crônicas meio de reflexão acerca da 
função do escritor em um mundo dominado pela mídia e pela cultura de massa. Além disso, o 
espaço da crônica no jornal é ‘subvertido’ pela autora e torna-se uma vitrine representativa de 
toda a sua obra, mostrando que diferente do que costumeiramente ouvimos, a crônica não se 
delineia como um gênero menor, mas sim revela-se de uma grandeza que perdura e transcende as 
fronteiras limítrofes de sua escritura. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Crônica; Hilda Hilst; Jornal. 
 
 

Antonio Candido em “A vida ao rés do chão” discorre acerca de uma 

possibilidade de caracterização do gênero crônica. Marcada por uma multiface que a 
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aproxima do jornal, da história e da literatura, o surgimento e evolução da crônica no 

Brasil conjuga-se ao desenvolvimento da imprensa, uma vez que ela se utilizou desse 

meio de comunicação para aproximar-se do leitor de jornal que buscava naquele espaço 

os matizes do literário, pois ali a matéria não ficcional, demuda-se em ficção. Eis a 

crônica, por um lado, uma escrita concisa cuja fruição é dinâmica; por outro, uma 

conceituação múltipla e complexa, uma miscelânea de convergências e de atributos.  

Etimologicamente, a palavra nomeadora do gênero liga-se a ideia de tempo, já 

que  chronus/crônica remete-nos a ideia do mito de Chronos, deus do tempo. A crônica, 

por sua própria origem é um gênero colado ao tempo. Se em seu entendimento originário, 

aquele da linhagem dos cronistas coloniais, ela almeja o registro ou narração dos 

acontecimentos e suas conjunturas em sua configuração temporal, sem abandonar seu 

caráter de narrativa e registro, agrega, agora, uma característica moderna: a do lugar 

reconhecido à subjetividade do narrador. Em qualquer um dos casos, a crônica guarda 

sempre em sua etimologia a relação profunda com o tempo vivido mesmo que de 

maneiras diferenciadas, pois diferente é em cada momento a percepção do tempo 

histórico, a crônica é sempre de alguma maneira o tempo feito texto e de formas diversas, 

uma escrita no tempo.  

Desse modo, configura-se como mensageira do espírito do tempo, por 

excelência, tanto pelas propriedades formais, por seu conteúdo, pela analogia que nela se 

instaura necessariamente entre ficção e história, pelas características visivelmente casuais 

do cotidiano que registra e reconstrói, como pela intrincada contextura de tensões e 

relações sociais que através dela é possível apreender. Daí entender que se ela guarda a 

ideia de tempo em seu seio, isto não a torna menor, como querem alguns críticos, pois ela 

liga-se ao tempo, mas a um tempo filtrado pelo modo de ver e de sentir do cronista de 

jornal, desse modo o fato é enriquecido pelas impressões de quem o observa e comenta 

com o leitor, tecendo, como aponta Arrigucci Jr., a continuidade do gesto humano na tela 

do tempo (1987, p.51). 

 Em seu bojo, a crônica labora o gesto irônico, e ganha com a ironia aquela 

pitadinha de sal que, sozinha, torna o prato saboroso, como nos aponta Goethe. Muitas 

vezes, cronistas recorrem a uso da ironia para tecer seus textos e lançar seu olhar crítico 

para a realidade circundante e no uso desse recurso, a literalidade ganha vigor e a crônica 

cumpre o papel a que veio. 
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Assim, a ironia é o assentamento da subjetividade, porque, com Sócrates, a 

subjetividade justapôs o seu direito na história universal, içando-se à segunda potência, 

subjetividade da subjetividade ou à reflexão da reflexão: a realidade tomou consciência 

da ironia declarada, nitidamente, como ponto de vista. 

De outro modo, a ironia, como prolongamento de uma perspectiva reflexiva e 

exegeta do sujeito frente a realidade que o cerca, comprova o próprio desazo da linguagem 

em retratar qualquer experiência nucleada na realidade dada, pois, não há existência de 

mundo real na retaguarda de um papel, mas na grandiosidade que se constitui afora do 

registro, da escritura, além do livro, ou seja, a realidade se constitui para além do discurso 

escrito, ela se manifesta na linguagem expressa de modo a contribuir para a representação 

do real. 

Outrossim, a ironia, algumas vezes, coloca-se acima de si mesma no instante em 

que o sujeito deduz ter sido entendido. Isto posto, presume-se o liame análogo entre o que 

se fala e o que se pensa. Contudo, se efetivamente a proposição condiz com o ponto de 

vista enunciado ou insinuado pelo sujeito, aquilo que foi declarado equivale, de modo 

igual, ao pensamento. Ou seja, o locutário compreende o exposto, o sujeito encontra-se 

positivamente livre, amalgamado por suas asserções, tanto sobre si mesmo, como em 

relação aos outros, pois resolvido o problema, a ironia nulificou a si mesma, foi superada. 

Genericamente, permite-se dizer que o enunciado usual se diferencia, e muito, do irônico, 

ao passo que, no primeiro, almeja-se a correspondência entre a palavra e o pensamento, 

ou melhor, o reconhecimento entre a essência e o fenômeno, já no segundo, tal 

correspondência não é almejada. 

Olhar para o trabalho cronístico de Hilda Hilst é sempre voltar para os caminhos 

que sinalizam o modo como a escrita crônica não fala de um ponto fixo, mas sim de um 

trajeto em que as paragens se dão no meio do caminho, e ali encontram novos rumos, pois 

a crônica hilstiana é isso: um desnudar de uma produção que se constituiu múltipla e que 

sinalizou para uma anarquia que desvelou o que de melhor a literatura poderia nos 

apresentar: textos poéticos, críticos e ficcionais que agregados ao espaço do jornal, 

alavancaram a densidade da escrita hilstiana e trouxeram à tona um novo modo de usar o 

espaço do jornal. 
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Nesta galeria, encontra-se a obra Cascos e Carícias1, coletânea de crônicas que 
congrega a produção semanal de Hilst para Caderno C do Jornal Correio Popular de 
Campinas no período de 1992 a 1995.  

No conjunto da obra, as crônicas de Hilst despertam nosso interesse, porque ela 

demudou o espaço do jornal, transformando suas crônicas em um lugar de ponderações 

que refletiam acerca da prática de produzir literatura, especialmente aquela que traz como 

temática fulcral o cotidiano como pano de fundo para debates de natureza teórica e 

poética. Para Hilda fazer literatura era um encargo árduo e de constante experimentação. 

O ofício do escritor é levar para a escritura sentimentos, angústias e anseios sentidos pelo 

homem comum, no entanto não descritos, seja pela falta de domínio da expressividade 

literária, seja por não saber traduzir em palavras quilo que se sente. O modo ousado e 

perspicaz empregado em sua escrita, fizeram com que Hilda transformasse o espaço do 

Caderno C em um âmbito de discussões, não apenas as que se dedicam as temáticas 

sociais e políticas, tão características das crônicas tradicionais, os apontamentos 

levantados por Hilst em suas crônicas vão muito além dessas esferas temáticas, ela sugere 

um importante debate acerca dos caminhos que conduzem à construção poética e seus 

critérios estéticos no anseio de uma originalidade que possibilitasse a ela uma 

aproximação com o público, daí a opção pela metalinguagem 

Hilst nunca escondeu que o seu propósito fundamental ao de dedicar a escrita de 

crônicas para o jornal, era que assim ela poderia dizer para leitores seus sentimentos em 

relação ao mundo, seus anseios, seu modo de pensar,  a sua opinião e a sua crítica sobre 

os fatos que movimentavam a população, além promover a sua originalidade. Hilda em 

entrevista sobre a experiência e a motivação de escrever crônicas fala: “[...] Foi muito 

diferente. Eu até aproveitei para divulgar o meu trabalho, voltar aos meus textos. [...] Mas, 

aí teve um ano que eu fiquei sem dinheiro [...]. Nas crônicas às vezes dava pra falar do 

dia a dia. Eu gosto especialmente das crônicas engraçadas.” (HILST. In: DINIZ, 2013, p. 

175). 

Portanto, com uma escrita sempre feroz e ousada Hilst propôs para aquele espaço 

do jornal variadas discussões que iam além das temáticas tão comuns nas crônicas 

produzidas naquele período, mas fez do Caderno C uma vitrine de seus textos e da sua 

escrita, abordando problemáticas como, a questão da sexualidade, das tragédias sociais 

do período, política e até o próprio fazer literário como temas de suas crônicas. Além 

                                                           
1 A edição escolhida aqui é a da Editora Globo, 2007. 
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disso, muitas vezes o espaço da crônica era usado para reprodução de trechos de poemas, 

contos ou romances. Assim, os recursos da intertextualidade e da metaficção tornaram-se 

recorrentes na sua produção cronística. 

Por meio de uma escrita crônica que apontava para um trabalho metanarrativo, a 

cronista do Caderno C buscou explicitar seu grande descontentamento frente ao fato de 

se viver literariamente à margem, uma vez que mesmo com tão variada produção não 

alcançou um número grande de leitores e não foi reconhecidamente uma escritora 

canonizada. Vale destacar que, atualmente, a mesma já tem sido reconhecida no hall dos 

grandes escritores e um dos fatores para um aumento no número de leitores foi a 

publicação de sua obra completa pela Editora Globo que trouxe o reconhecimento da 

grandiosidade de seu legado. Assim, a metanarrativa foi um artifício usado por Hilst para 

desnudar o processo de produção de textos, através dela a autora expôs a autoconsciência 

textual, objetivando mostrar aos leitores o exercício reflexivo que é escrever. 

Outra característica recorrente na produção cronística de Hilst é a ironia, 

destilando sarcasmo e incitando o riso a autora faz da ironia uma postura diante do cenário 

sócio político que ela procura mostrar em seus textos, rompendo assim com a leveza que 

sempre caracterizou o gênero e tratando as temáticas de modo cáustico e feroz. É uma 

ironia que reflete o desespero humano frente a uma sociedade que perdeu a noção de ética, 

denunciando uma indignação que é na verdade uma subjetividade refletida na constante 

perda de valores básicos de uma coletividade em conflito. 

Observe a crônica abaixo e veja de que maneira o riso se constrói a partir do 

recurso da ironia. 

Acho muito saudável o modismo de nus masculinos em certos clubes 
para mulheres. O triste é que não fiquem completamente nus. Porque, 
afinal, o que há com o ‘pantaleão’, ou ‘ferramenta’, ou ‘cana’, ou 

‘camandro’ ou ponteiro, o que há com ele que não pode ser visto? 

Nestes tempos pestilentos, eu, ‘minha gente’, saio correndo se alguém 

me mostrar o dito cujo. Com sessenta e dois anos de idade também 
duvido que alguém me mostre algum. Mas é sempre profícuo, para uma 
fantasia completa, projetar o cara inteirinho. A cabeça de cima, o nosso 
valioso pré-frontal, pode ser cortada para esse tipo de fantasia. Os 
acéfalos são até mais estimulantes. Os bossa-gorilões. Já pensaram que 
tedioso uma fantasia sexual com Oppenheimer ou o Albert, por 
exemplo? Haja neurônios. Bem, então, sem a cabeça de cima, tudo bem. 
Mas todo o resto  (!) é importante [...] Importantíssimo. Vejamos: você 
está ali deitada, projetando aquele cara apolíneo, e vai descendo e, de 
repente, o susto, aquela ‘bimbinha’, aquela ‘gunga’, aquela ‘bilola’. 

Que maçada! (HILST, 2008, p. 23-25) 
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Veja que a autora já escolhe um tema tabu e o aborda de maneira humorística, 

salpicando ironia e sarcasmo ao tratar o modo como a sociedade encara com pudor a 

questão do nu masculino. Para referir-se ao pênis ela recorre a termos comumente usados 

na informalidade “‘pantaleão’, ou ‘ferramenta’, ou ‘cana’, ou ‘camandro’ ou ponteiro”, 

buscando questionar toda essa áurea mítica que há em torno da genitália humana, que 

parece ser proibida. Em seguida, ainda sob o auspicie do humor ela toma a voz do narrador 

e se coloca como alguém que já não desperta desejo pela idade e continua falando que a 

inteligência nem sempre é um atributo necessário na sociedade contemporânea, que 

normalmente valoriza mais um belo corpo à uma boa conversa, e a coloquialidade aparece 

na forma sarcástica quando ao tratar do tamnho do ‘dito-cujo’ ela ressalta novamente que 

atributos físicos são muito bem avaliados quando tratamos da sexualidade humana. 

Outra característica que vale destacar é a de que o narrador das crônicas hilstianas 

destila por meio da ironia o ressentimento que marca a vida da autora, ressentimento por 

não ser reconhecida por sua obra, fazendo da linguagem meras alfinetadas que objetivam 

desnudar as mazelas humanas. O riso sarcástico e irônico aparece nas crônicas como 

elemento dinamizador dos discursos propostos por Hilst em sua escritura cronística, é ele 

quem provoca a inquietação e gera toda uma repercussão entre os leitores que acaba se 

tornando elemento motivador para Hilda em suas produções semanais. Vejamos: 

 

Uma das coisas que mais admiro em alguém é o humor. Nada a ver com 
boçalidade. alguns me pedem crônicas sérias... Gente... O que fui de séria nos 
meus textos nestes 43 anos de escritora! Tão séria que o meu querido amigo, 
jornalista e crítico, José Castelo, escreveu que eu provoco a fúria insana, isto 
é, o cara começa a me ler e sai correndo pro funil do infinito. Tão séria que 
provoco o pânico. E nestas crônicas o que eu menos desejo é provocar o 
pânico... Já pensaram, a cada segunda-feira, os leitores atirando o jornal pelos 
ares e ensandecendo? (HILST, 1998: 61-62) 

 

No excerto, Hilda destaca a quase impossibilidade de produzir o que ela denomina 

crônicas sérias, e destaca que ela relegou essa sobriedade a outros textos de sua produção, 

pois o que pretende na produção cronística é não provocar o pânico. Quiçá, ela pretenda 

dar a seus textos a leveza tão característica da crônica, conforme apontado por Candido, 

ao criar paradigmas para caracterização ou classificação dos textos em crônica. Ao usar 

o recurso do humor, Hilda quer não só alfinetar ou provocar o riso, ela quer alcançar os 

leitores daquele jornal, para tanto, além da leveza, que muitas vezes se traveste de uma 
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ferocidade crítica sem precedentes, ela despe-se de uma linguagem hermética e livra-se 

dos tecnocracismos tão comuns entre escritores, além de fugir dos padrões de bestsellers 

tão em voga no período, questionando desse modo os padrões estéticos da arte. 

De uma atualidade certeira, as crônicas de Hilst recorrem a uma linguagem que 

brinca com o cinismo para referir-se a fatos e pessoas que são articuladoras de 

movimentos de corrupção grandiosos. A autora usa do seu espaço do jornal para 

denunciar a crise em evidência no cenário político brasileiro, e a indignação é também 

um recurso usado por ela. Observe: 

 

Então o país é saqueado em U$$190 bilhões por anões, INSS e 
quejandos e só o PC na cadeia? E o resto da corja? Por que não 
devolvem o que nos foi saqueado? Por que os bens de todos esses 
canalhas não são devolvidos ao País? Por que os trâmites burocráticos 
são tão demorados para punir ladrões que deixaram o País em estado de 
calamidade? E por que é tão rapidinho impingir impostos para o povo 
e tão lerdo tornar a voltar o que tomaram do povo? (HILST, 2007) 

 

O cenário brasileiro aponta para um abismo em que a corrupção é a grande 

alavanca para tal, e a lentidão dos processos e a impunidade que protege os grandes 

corruptores são fatores que indignam a escritora. Não se faz crônica sem falar nos temas 

de seu tempo, não se faz crônica sem ter como referencial a realidade, e o que Hilda faz 

é exatamente questionar a realidade para testemunhá-la, seja com humor, seja com ironia, 

seja com farpas. E a cronista sempre apontou para os grandes detentores de poder na 

sociedade, aqueles que se enriqueceram pela exploração e pela corrupção. 

Outro exemplo em que Hilda usa do seu humor mordaz para destilar um cáustico 

veneno sobre o cenário sociopolítico brasileiro é na crônica ‘Presidente, abre o olho: tão 

comendo gente!’ 

 

Há alguns dias, através da imprensa, soube que alguns encontraram, 
num monturo de lixo de hospital em Olinda, uma teta. E devoraram-na. 
Cuida-vos, jovens senhoras, de exibir tetas e nádegas portentosas num 
País onde uma pobre teta estropiada encontrou esse surpreendente e 
singular destino. Peruas! Façam-se sóbrias, soturnas, façam-se nulas, 
achatem-se a bombordo e estibordo [...]. Há de vir uma horda de 
famintos desejando-vos nuas, mas nunca para deitar-vos no leito onde 
a bela Mirra se deitou gulosa de seu pai, o rei Ciniras, hão de vos deitar 
nas grelhas, salpicadas daquela pimenta-do-reino, reino que é o nosso, 
sem rei e sem lei, reino onde uma chusma de biltres, pulhas, cafres, 
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saqueou e ainda não devolveu ao povo 190 milhões de dólares [...]. 
Desgraçado País famélico, esfarrapado, doente, encontra na podridão o 
seu guisado! Desgraçado país onde milhões não têm sequer um colchão 
de palha para morrer, muito menos hospitais. País que se dá ao luxo de 
deixar apodrecer milhões de toneladas de cereais, onde uma ‘otoridade’ 

nos diz que a cada ano isso é frequente e normallll. Desgraçado País 
que fez da burocracia a estrada da maldade e do sem-tempo: ‘vorta 

daqui um ano, negona, e aí tu recebe os benefício do falecido. E tu aí? 
Tá morrendo é? Não tem vaga não? Morre em pé”. [...]. Presidente 

Itamar, apenas uma despretensiosa meditativo: na África, 20 mil 
cadáveres jazem a céu aberto e não consta que alguém tenha lhes 
devorado um só dedo. Não lhe parece estranho, esquisito, tremebundo 
que aqui se ponha a comer tetas estropiadas oriundas de lixo de 
hospitais? Licença, hora de vomitar. Buaaaahhhh E atenção, mulheres 
pitanguisadas (palavra composta do Dr. Pitangui e de guisado), nada de 
silicone para estufar as tetas, não se atrevam a enganar o consumidor na 
hora do Terror! Atenção, Procon. Acalme-se, amiga, coma seus ovos 
(os que estiverem à mão). Boa missa. E agora me batam, me chamem 
de bisca por dizer a verdade nesta croniqueta, esta, sim, escabrosa, ainda 
que não trate de cacetas. (HILST, 2007, p.217-219)  
 

Ao termos contato com a crônica acima, podemos perceber toda a riqueza 

linguística empregada por Hilst para construir os sentidos desejados. O tom provocador 

usado recorrentemente aparece aqui para denunciar a situação famélica de grande parte 

da população brasileira, tudo sem perder a ironia mordaz e deixando claro o referente a 

quem se destina: a alta e tradicional sociedade campinense. 

Observa-se que uma linguagem que beira o coloquial passa a ser um recurso 

frequente na escrita cronística de Hilda, acredita-se que essa é uma estratégia da autora 

para chegar a todo tipo de público leitor que tem acesso ao jornal e romper também com 

o paradigma de que ela era uma escritora hermética ou para iniciados, este instaurado em 

torno da produção literária da autora que ficou durante largo tempo relegado a um público 

leitor muito pequeno. 

Outro ponto que merece destaque é que a autora de Cascos e Carícias não toma 

em seus textos para o jornal Correio Popular o lado dos políticos, mas escolhe o lado dos 

explorados, preferindo ser porta-voz da indignação popular diante dos frequentes 

desacertos e desmandos de nossos políticos, numa tentativa de questionar o caos 

sóciopolítico vivido na época de sua produção. 

Mora Fuentes em artigo denominado “Como uma brejeira escoliasta” trata dos 

textos de Hilda Para o jornal e afirma: 

 

Surgindo como resposta ao convite do editor Wilson Marini, os textos 
são lúcida irreverência, humor e crítica impiedosa das mofinezas 
humanas, bem como da comiseração pela fragilidade e desatinos da 
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espécie. Aliando prosa e poesia para estampar o absurdo que 
partilhamos na matéria, a inquietante Hilda bombardeou, durante 62 
contundentes semanas, a tradicional sociedade campinense com 
questionamentos essenciais, repletos de mordacidade, pungência e 
erudição. Talvez apenas um seleto grupo de nigromantes pudesse 
prever o alvoroço provocado. (s.d/s.p) 
 
 

Mas nem só de problematizações sociais se fez a crônica hilstiana, o espaço do 

jornal também serviu de vitrine para seus textos e muitas vezes Hilda presenteou seus 

leitores com a transcrição completa de contos, poemas ou trechos de romances, dando 

outra dimensão ao Caderno C. Veja a transcrição do poema da coletânea Poemas aos 

homens de nosso tempo. 

 

Alguns homens geniais sugeriram que o problema do homem é o de 
encontrar alguma substância química que o imunize da barbárie. E digo 
simplesmente que é preciso devolver a alma ao homem. Digo-o 
novamente leitores: 
Que te devolva, a alma 
Homem do nosso tempo 
Pede isso a Deus 
Ou às coisas em que acreditas 
À terra, às águas, à noite 
Desmedida. 
Uiva se quiseres 
Ao teu próprio ventre 
Se é ele quem comanda 
A tua vida, não importa. 
Pede à mulher 
Àquela que foi noiva 
À que se fez amiga, 
Abre a tua boca, ulula 
Pede à chuva 
Ruge 
Como se tivesses no peito 
Uma enorme ferida. 
Escancara a tua boa 
Regouga: A ALMA. A ALMA DE VOLTA. 
(HILST, 1998, p.16) 

 

É importante salientar que a escolha dos poemas ou trechos de outros textos do 

legado hilstiano, também não é feita de modo gratuito, eles trazem a voz de um eu que 

suplica e pede ajuda, pois “ diante da selvageria, do pânico, da desordem, só nos resta a 

poesia” (HILST, 2008). 

Além disso, Hilda ainda recorre a temática da desvalorização da cultura frente a 

uma sociedade que valoriza cada vez mais políticos e jogadores de futebol, e escreve: 
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Leio notícias surpreendentes: 
Que o nosso presidente está constrangido porque dobraram o salário dele e ele 
não pode dar cem pratas para o salário mínimo...coitaaado! Que o delicioso 
Romário vai receber milhões de dólares por um novo contrato. E eu então 
quero saber a opinião de vocês: será que se eu vendesse os direitos autorais de 
todos os meus escritos, depois da morte também, tudo tudo, montanhas de 
papéis (quarenta anos de trabalho) para algum bom de bola de sucesso limpar 
o rabicó para o resto da vida, ia dar certo? Meu medo é porque os meus papéis 
não são aquele papel-bíblia (a transação ficaria mais fácil com esse papel 
fininho...), é aquele papel comum, e aí não haveria vantagem pra ninguém 
comprar, porque existe o adequado nos mercados. Fico sem saber o que fazer, 
mandem sugestões. Ai! É um horror isso de ter prestígio e todo o teu texto não 
valer nem o excremento nem o mijo de algum sedutor de massas, nem o peido 
de um cantor! (HILST,2007, p. 309) 
 

 Vê-se pela crônica o quão atual são os assuntos abordados por Hilst, e a 

autora lamenta a falta de reconhecimento e valorização não só de sua obra, mas de toda 

uma cultura produzida no país. E sugere o que fazer com seus manuscritos, uma sugestão 

irônica e que provoca além do riso, a reflexão acerca do papel do escritor e do valor de 

sua obra, daí a comparação dos seus escritos com excrementos humanos e a proposta de 

os venderem como papel para uso higiênico. A crítica ferrenha, marca característica do 

discurso hilstiano se impregna nos textos cronísticos da autora e se propõem a levar seus 

autores a refletirem sobre o valor daquilo que a população cultua como representação de 

sua cultura. 

Portanto, a produção cronística de Hilda Hilst, organizada na obra Cascos e 

Carícias, é uma conjugação entre realidade e ficção, revelando uma densidade estilística 

que faz confluir toda a hibridez de sua produção anterior a um discurso que se instaura 

leve frente a uma problemática que traz em seu bojo o anseio pelo reconhecimento, em 

textos que congregam seu vigor irônico e fogem de clichês. O trabalho cronístico da 

autora não se constrói na tentativa incisiva de uma referencialidade ao real, pois não 

deseja traduzi-lo, mas sim elaborar uma tentativa de construir uma realidade possível, já 

que ao buscar no jornal a matéria para sua escritura, a cronista reconstrói literariamente 

os fatos e os lapida para que permaneça além da temporalidade que o consagra. Seu 

processo de escritura contempla traços metanarrativos que fogem do jogo lúdico e 

instauram reflexões relevantes seja sobre a condição humana, sobre a condição da cultura, 

do escritor brasileiro, ou até mesmo para investigar o abismo existente entre seus textos 

e os leitores, fazendo de suas crônicas meio de reflexão acerca da função do escritor em 

um mundo dominado pela mídia e pela cultura de massa. Além disso, o espaço da crônica 
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no jornal é ‘subvertido’ pela autora e torna-se uma vitrine representativa de toda a sua 

obra.  
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LITERATURA MARGINAL: O LUGAR E A VOZ DA CRÍTICA LITERÁRIA 

 

Ana Paula Franco Nobile Brandileone (UENP-CCP) 

 

RESUMO: Atuar como crítico literário estando dentro dos limites espaciotemporais da 
produção literária que é alvo de investigação é uma empreitada complexa que exige critérios 
para demarcar o reconhecimento e o destrinchamento de variantes. Não por acaso, parte dos 
críticos se mostram reticentes, evitando lançar prognósticos sobre a qualidade das obras, sobre 
autores que figurarão ou não no cânone e sobre a possível representatividade literária deles no 
circuito da crítica e historiografia literária brasileiras, dada a multiplicidade de formas e temas 
das produções narrativas contemporâneas. É o caso de Ítalo Moriconi (2002) que, em ensaio 
intitulado “A literatura ainda vale?” (2002), afirma que devido aos variados temas e múltiplos 

procedimentos narrativos o adjetivo “contemporânea” funciona como um termo vazio a ser 

preenchido a posteriori pela crítica e pela história literária. Mas, se o papel do crítico é o 
exercício da avaliação e do julgamento, “[...] é preciso estudar literatura contemporânea, a qual 

se mostra efervescente e instigante a despeito do que pensa a academia” (OLIVEIRA, 2003). 

Para outros, como Paulo Franchetti (2012), o que se assiste hoje na vida literária brasileira é a 
“demissão da crítica” que, por sua vez, está ligada, dentre outros fatores, às necessidades de se 

ajustar aos imperativos da indústria e do comércio, jornalístico e livreiro. Apesar da fertilidade e 
multiplicidade da produção ficcional brasileira contemporânea, alguns críticos arriscam-se a 
tecer análises sobre estas produções e autores, na tentativa de definir, ainda que 
provisoriamente, traços e marcas desta época. Diante do exposto, este trabalho tem por objetivo 
apresentar e discutir algumas vozes da crítica literária em torno da literatura marginal, mais 
especificamente a recepção crítica dos volumes especiais da Revista Caros Amigos, que não 
apenas favoreceram a promoção e a união do movimento, mas também a apropriação e a sua 
legitimação (NASCIMENTO, 2009; PATROCÍNIO, 2013; HOLLANDA, 2014). 
Palavras-Chave: Ficção Brasileira contemporânea; Literatura Marginal; Recepção Crítica; 
Edições Caros Amigos. 
 

Quando a literatura marginal é matéria de reflexão, o nome de Ferréz é um dos 

mais lembrados, senão o mais lembrado, devido à sua importância na articulação das 

vozes periféricas. A publicação de seu primeiro romance Capão Pecado, em 2000 e, 

sobretudo, a organização dos volumes especiais da Caros Amigos,“Literatura Marginal 

– A Cultura da Periferia Ato I, Ato II e Ato III”, editadas em 2001, 2002 e 2004, 

respectivamente, não apenas favoreceram a promoção e  a união do movimento, mas 

também a apropriação e a legitimação desta expressão que o denomina 

(NASCIMENTO, 2009; PATROCÍNIO, 2013; HOLLANDA, 2014). Da parceria com a 

Caros Amigos, resultou a organização da coletânea Literatura marginal: talentos da 

escrita periférica, pela Agir, em 2005, cujos textos foram selecionados dos três volumes 

do suplemento “Literatura Marginal – A Cultura da Periferia”.  

O projeto de Ferréz de publicar literatura de autores da periferia na revista Caros 

Amigos significou um passo decisivo rumo à organização de um movimento de caráter 

inédito, pois até então as manifestações desses autores se davam de forma isolada. Antes 
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de 2001, apenas Ferréz1, Sérgio Vaz2, Alessandro Buzo, Edson Véoca, Erton Moraes, 

Jocenir e Paulo Lins3 haviam publicado. Com a concretização do Ato I do projeto 

intitulado “Caros Amigos/Literatura Marginal: a cultura da periferia”, boa parte dos 

autores que dele participaram estrearam no campo literário. Considerando as três 

edições, que circularam de agosto de 2001 a abril de 2004, quarenta e oito pessoas 

tiveram seus textos publicados em algum dos três números especiais da revista, num 

total de oitenta textos, sendo contos, crônicas, poemas e letras de rap (NASCIMENTO, 

2009).  

Desse modo, os três volumes do suplemento foram “[...] um importante marco 

na formação e estruturação desse grupo de autores, favorecendo a formação de um 

espaço discursivo próprio dentro da série literária hegemônica” (PATROCÍNIO, 2013, 

p.16).  Igualmente para Heloísa Buarque de Hollanda, para quem os números especiais 

da revista são “[...] seminais, no sentido de que Caros Amigos tem uma circulação mais 

ampla e diversificada, tem a atenção dos antenados, uma boa distribuição, e me parece 

que foi aí, nesses números especiais, que nasceu e se firmou a noção de literatura 

marginal como a nova expressão literária das periferias” (2014, p.33). 

Foi, então, a partir da mediação de um representante da periferia, negociando 

com a editora Casa Amarela a publicação das três edições especiais da literatura 

marginal, que a dimensão política e transformadora do fazer literário da periferia vai se 

desenhando. A força dessa publicação que invade o território das letras, transformando a 

literatura em instrumento para contar a história daqueles que sempre foram objeto de 

interesse - de escritores, cineastas e jornalistas-, mas nunca sujeitos e autores da sua 

própria história, repercutiu, entretanto, de forma bastante discreta no jornal O Estado de 

São Paulo, no suplemento “Cultura”; encarte que era publicado semanalmente, aos 

domingos. Considerando que os volumes da Caros Amigos foram editados em agosto de 

2001, junho de 2002 e abril de 2004, a escolha do material coletado para esta pesquisa 

foi determinada em função do período da sua publicação, vez que nos interessa 

recuperar a memória do lançamento e o que se constatou no “calor da hora”. Por isso 

foram analisados somente os artigos jornalísticos damos à lume entre 2001 e 2004. 

Neste período, apenas três recortes de jornal foram publicados: um em 2001, um em 

2002 e um em 2004. Tendo em vista que houve um intervalo de quase dois anos entre a 

                                                           
1 Ferréz e Jocenir foram publicados pela Labortexto. Ferréz Capão Pecado em 2000, e Jocenir Diário de 
um detento, em 2001. 
2 Sérgio Vaz, Alessandro Buzo, Erton Moraes e Edson Veóca publicaram de forma independente. 
3 Dentre os autores citados, foi o único lançado por uma grande editora, a Companhia das Letras. 
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segunda e a terceira publicações, não houve qualquer registro sobre o movimento 

literário marginal no ano de 2003.  

Na reconstrução dos temas abordados pelos recortes de jornal, pode-se 

identificar algumas vertentes de leitura: conceito e confronto da literatura marginal com 

a literatura marginal da década de 70; filiação literária do movimento; apresentação das 

obras e autores que compõem as edições especiais; importância dos textos de abertura 

(“manifestos”), escritos por Ferréz; viés pedagógico das narrativas marginais; 

comparação entre o romance de Patrícia Melo, Inferno, e os contos de Ferréz e Garret. 

Muito embora a fortuna crítica seja plural, abordando vários assuntos, não se observa 

um tema dominante. Deve-se ressaltar, ainda, que as várias vertentes delineadas pela 

crítica não se apresentam isoladamente, ou seja, não há um artigo tratando de apenas um 

tema, ao contrário, os temas completam-se, fundem-se num bloco indissolúvel, pois um 

artigo pode tratar de vários temas, concomitantemente. 

O primeiro artigo publicado em 26 de agosto de 2001, sob o título de “Ferréz 

lança movimento literário reunindo escritores da periferia”, Haroldo Ceravolo Sereza 

traz não apenas considerações sobre o movimento recém surgido, mas também faz 

apreciação de alguns dos textos publicados no Ato I. A respeito do primeiro aspecto, o 

crítico, doutor em literatura brasileira pela USP, anuncia o movimento e seus 

integrantes:  

 
Há um movimento literário na praça e convém dar atenção a ele. Com 
direito a manifesto e tudo, começou a circular nesta semana a revista 
Literatura Marginal – Caros Amigos, escrita exclusivamente por 
autores que se consideram marginalizados, mas que acreditam ter (e, 
de fato, mostram isso) muito o que dizer com seus textos. (2001, D4) 

 

A seguir, inscreve Ferréz como líder do grupo e traz à tona nomes de autores já 

conhecidos do grande público como Paulo Lins, autor de Cidade de Deus e, segundo o 

jornalista, “o único lançado por uma grande editora, a Companhia das Letras”; Jocenir, 

parceiro de Mano Brown no rap “Diário de um detento”, e autor de livro com o mesmo 

título, e Ferréz. Dos 10 autores convidados por Ferréz para compor este primeiro 

volume, que veiculou 16 textos inéditos, entre poesias, contos e crônicas, a maioria 

deles é desconhecida. Dentre os autores citados pelo crítico, Alessandro Buzzo, Erton 

Moraes, Edson Veóca e Sérgio Vaz já tinham publicado livros de maneira independente 

(NASCIMENTO, 2009, p.57). 
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O autor chama atenção para o que “talvez” (destaque dado pelo autor) seja o 

mais importante da publicação: o manifesto. Do texto intitulado “Manifesto de abertura: 

Literatura Marginal” e assinado por Ferréz que, entretanto, fala em nome de uma 

coletividade de autores, o jornalista transcreve dois trechos, a partir dos quais se pode 

apreender, em um tom entre a revolta e o ressentimento, de um lado a feição política e 

ética do movimento: “Uma coisa é certa, queimaram nossos documentos, mentiram 

sobre a nossa história, mataram nossos antepassados.  Outra coisa também é certa: 

mentirão no futuro, esconderão e queimarão tudo o que prove que um dia a periferia fez 

arte”. De outro, o estatuto da literatura marginal que, comprometido com a afirmação 

identitária das comunidades periféricas, é ressignificada a partir do orgulho e da riqueza 

cultural: “E temos muito a proteger e a mostrar, temos nosso próprio vocabulário, que é 

muito precioso, principalmente num país colonizado até os dias de hoje, onde a maioria 

não tem representatividade social”. 

Transcrevendo trechos de poemas de Sérgio Vaz, “Oração dos desesperados”, e 

de Edson Veóca, “No beco que a cimeira não viu”, e do conto de Ferréz, “Os inimigos 

levam flores”, o crítico afirma que o manifesto guia a maioria dos textos que compõe o 

primeiro volume da Caros Amigos: “O discurso que move o manifesto se faz presente 

na maioria dos textos”.  

Se por um lado os textos literários se subordinam ao caráter ético e político do 

manifesto, conforme quer fazer crer Sereza ao transcrever trecho do texto de abertura do 

Ato I, de outro, alguns revelam um viés claramente didático, “[...] em defesa do grupo 

social que os autores pretendem representar”, segundo o crítico.  É o caso da fábula de 

Erton Moraes, “A peregrinação da varejeira”, “[...] em que uma mosca descobre as 

contradições da civilização e sugere que os seres humanos reciclem suas atitudes”. Ou 

então o conto de Paulo Lins, “Destino de Artista”, “[...] em que a moral está na 

amoralidade dos personagens”. Ainda o texto de Cascão, integrante do Trilha Sonora do 

Gueto, que busca desmistificar o rap como prática cultural que desvirtua. A respeito da 

qualidade estética dos textos, afirma: “A qualidade dos textos – em prosa e poesia – 

oscila, como é natural numa reunião de autores”.  

Este viés pedagógico de que o fala o crítico está fundado em tópicos inspirados 

na cultura hip hop, na medida em que tanto a literatura marginal quanto o hip hop 

inscrevem-se sob a marca da contestação e da denúncia, haja vista a atenção destinada a 

temas como a miséria, a fome, a desigualdade social e a violência urbana sofrida pelos 

sujeitos periféricos. Por isso o engajamento político e o compromisso social assumido 
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pelo escritor marginal. Não por acaso, a primeira publicação da Caros Amigos conta 

com a participação de dois rappers, Atrês e Cascão (NASCIMENTO, 2009, p.57), e a 

capa remete à linguagem do grafite.  

Outro aspecto que ganha destaque no texto de abertura do Ato I e mencionado 

por Sereza é a menção que Ferréz faz a autores que “[...] de certo modo, superara[m] a 

barreira que existe contra os marginais: João Antônio (uma presença constante na obra), 

Máximo Gorki e Plínio Marcos”; não deixa ainda de referir-se à literatura de cordel4. 

Apesar de o crítico não tecer considerações a respeito dessa filiação literária que Ferréz 

evoca e reivindica, não se pode negar a proximidade ideológica com a literatura 

marginal. No caso de João Antônio, sobre o qual Ferréz diz ter a mídia eternizado como 

um “autor da literatura marginal”, pode-se afirmar que a sua ficção, assim como a 

comandada pelo autor de Capão Pecado, está alicerçada em um mundo dividido em 

dois grupos: de um lado os bacanas e/ou malandros (denominados também de “otários”) 

que têm vida estável, justamente por estarem ligado ao sistema de produção ou serem 

assalariados; de outro, os “merdunchos”, que são os jogadores de sinuca, prostitutas, 

ladrões, meninos engraxates, operários do subúrbio, gigolôs.  

Da relação entre eles é que nasce a tensão das histórias contadas por João 

Antônio. E, apesar da polarização entre os dois mundos, ao escritor só interessa o drama 

dos malandros, por isso suas narrativas são conduzidas sob a sua perspectiva, de quem 

olha a vida com ódio e pouca compaixão. Se a narrativa é contada em terceira pessoa, 

como é o caso, por exemplo, do conto que dá título à coletânea, Malagueta, Perus e 

Bacanaço, o narrador adere completamente aos personagens. Além de ser uma ficção 

que igualmente reproduz a brutalidade dos esquecidos e silenciados pela sociedade, o 

universo narrativo de João Antônio possui também um registro autobiográfico que 

advém da própria vivência dramática da cidade e seus múltiplos tipos, e do qual resulta 

a carpintaria verbal, a linguagem crua e violenta, típica de um ambiente conhecido por 

submundo. 

No artigo de agosto de 2001 ainda merece relevo a comparação que Sereza 

estabelece entre os contos de Ferréz e Garret, “Inimigos não levam flores” e “Sonhos de 

um menino de rua”, respectivamente, e o romance de Patrício Melo, Inferno, publicado 

                                                           
4 Esta discussão está ausente de “Terrorismo literário”, texto de abertura da coletânea de contos 

Literatura marginal: talentos da escrita periférica, que é quase uma compilação dos prefácios das edições 
da Caros Amigos, porém traz considerações inéditas. 
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em 2000. A discussão trazida à tona pelo crítico faz-se na direção do estilo que cada um 

dos autores se vale para reproduzir o universo da favela. Enquanto Patrícia Melo “[...] 

busca na gramática das frases curtas e dos pontos finais excessivos o modelo ‘seco’”, 

Ferréz e Garret o fazem “[...] com orações encadeadas, vários sujeitos e ainda mais 

ações num mesmo período”. Com isso, conclui o crítico, os autores “[...] mostram que 

há mais molho, clareza, vocabulário e subordinação nesse universo do que supõe a vã 

filosofia de quem pretende, inutilmente, emulá-lo”.  

A discussão de fundo trazida pelo autor está relacionada a uma problemática 

levantada por muitos críticos e leitores em geral a respeito da autoridade que a escritora 

tinha de falar sobre uma realidade a qual desconhece. Inferno possui como cenário as 

favelas do Rio de Janeiro, Berimbau e Morro dos Marrecos, e narra a história de 

Reizinho, um garoto que começou a trabalhar no tráfico de drogas com apenas onze 

anos de idade, chegando a ser líder do tráfico no morro em que morava. Ao narrar a vida 

de Reizinho, o narrador  oferece detalhes da vida pobre na favela; os sonhos da infância; 

a gravidez indesejada na adolescência; os tiroteios entre traficantes rivais e com a 

própria polícia; a prostituição; a patroa rica que maltrata a empregada; a traição nos 

relacionamentos amorosos e nos negócios do tráfico; a corrupção que permeia o mundo 

do comércio ilegal de drogas, bem como as “facilidades” dadas pela polícia em troca de 

dinheiro. O romance, portanto, transita entre histórias de amor, ódio, família, trabalho, 

tráfico de drogas, crime e poder.   

Considerando que a literatura marginal encerra no ponto de vista interno e na 

própria origem social e racial dos autores o seu fator de reconhecimento e, portanto, os 

únicos habilitados a falar sobre a realidade periférica5, entende-se que, para o crítico, 

não basta dar voz aos grupos excluídos da sociedade e/ou da história “oficial” por vozes 

que buscam falar em “nome deles”, pois é do próprio excluído que deve emergir a 

denúncia, o que o torna agente da sua própria história (BRANDILEONE, 2013). Desse 

modo, Patrícia Melo não estaria credenciada a tratar do mundo das drogas, da 

criminalidade, enfim, da violência experienciada por aqueles que estão à margem. 

Sob o título “Literatura marginal, no ato 2, firma movimento”, Haroldo Ceravolo 

Sereza inicia o texto, publicado no dia 07 de julho de 2002, fazendo inúmeros 

                                                           
5 No prefácio do Ato II, intitulado “Terrorismo Literário”, afirma Ferréz: “A Literatura Marginal, sempre 

é bom frisar, é uma literatura feita por minorias, sejam elas raciais ou socioeconômicas. Literatura feita à 
margem dos núcleos centrais do saber e da grande cultura nacional, ou seja, os de grande poder 
aquisitivo”.  

1596

Ana
Pencil



7 
 

questionamentos que, possivelmente, expressam as incertezas de outros leitores e 

críticos literários: 

 

Depois do primeiro número da revista Literatura Marginal – Caros 
Amigos, restavam algumas dúvidas: nascia um movimento literário de 
fato ou a revista era apenas uma reunião de textos de ‘gente da 

periferia’? Qual a real força e o significado simbólico da publicação? 

A literatura de protesto angaria leitores ou seria, aos poucos, 
novamente afastada da discussão? 

 

Sem dar resposta às duas primeiras perguntas, Sereza afirma que o novo número 

da revista “[...] demonstra claramente que a produção ‘periférica’ não chamou a atenção 

de muita gente pelo país, não necessariamente os leitores dos grandes jornais”. Esta 

consideração, entretanto, não encontra eco na sua própria reportagem, vez que noticia, 

sob o título “Presos na Cult”, a nova edição da revista, de número 59, que trazia como 

tema a produção de livros por presos, dentre eles o romance Memórias de um 

sobrevivente, de Luiz Alberto Mendes, e Diário de um detento, de Jocenir, além da obra 

de André du Rap. Mas se tomarmos como parâmetro a repercussão dos Atos I e II no 

próprio jornal O Estado de São Paulo, pode-se afirmar que a literatura marginal passou 

quase despercebida, haja vista o número de artigos publicados: apenas dois artigos, 

entre 2001 e 2002. Outro exemplo do apagamento a que o jornal submete a literatura 

marginal é que o crítico nem sequer menciona o prêmio recebido pelo movimento 

literatura marginal da Academia Paulista de Críticos de Arte (APCA), de melhor projeto 

especial daquele ano.  

Se a estreia da publicação teve dez participantes, a segunda edição contou com 

vinte e sete escritores e trinta e oito textos, o dobro da primeira edição; o que é 

registrado pelo jornalista: “O número de autores cresceu, e a qualidade dos textos 

também”. Além dos textos inéditos, o Ato II publicou textos não inéditos de escritores 

conhecidos como Plínio Marcos, “Os soldados da minha rua”, João Antônio, “Convite à 

vida”, e Solano Trindade, “Malungo” e “ Poema para Maria Célia”; o que não passa 

despercebido pelo crítico: “Ligando-se a uma tradição, Literatura marginal publica 

textos de João Antônio, Plínio Marcos, Subcomandante Marcos e Solano Trindade e um 

desenho de Lourenço Mutarelli”. O crítico ainda ressalta o maior número de textos 

poéticos, dentre eles destaca “Mãos calejadas”, do pedreiro José Rocha Albuquerque. 

Também evidencia os textos dos rappers Preto Ghoéz e Gato Preto, “A peleja de 

Firmino” e “A Bahia que Gil e Caetano não cantou”, respectivamente.  
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Se a primeira edição especial contou com escritores na sua maioria paulistas, 

exceto Paulo Lins e Edson Véoca, do Rio de Janeiro, a segunda edição ampliou a 

participação de moradores de outros estados brasileiros: Ceará e Mato Grosso, com dois 

representantes; Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia, com um representante cada. 

Também se alterou o perfil sociológico: quatro mulheres, dois índios da etnia Terena, e 

uma ativista pelos direitos dos internos da antiga FEBEM, hoje Fundação Casa 

(NASCIMENTO, 2009). A respeito destes aspectos afirma o crítico: “Há ainda autores 

do Recife, de Salvador e uma tribo indígena de Miranda (MS), além de presidiários”. 

Dentre as mulheres, Dona Laura – moradora de colônia de pescadores de Pelotas – 

ganha relevo no editorial assinado por Ferréz “Terrorismo Literário”; aspecto que é 

destacado por Sereza. A respeito do teor e da linguagem dos textos publicados na 

segunda edição, bem como das similaridades e diferenças entre os dois volumes, afirma 

Érica Peçanha do Nascimento: 

 

Quanto aos textos, o Ato II mantém o mesmo padrão da primeira 
edição especial: os poemas aparecem em maior número, a crítica 
social é o pano de fundo predominante dos versos e das prosas, é 
explorado o uso dos palavrões e das gírias das periferias, há palavras 
grafadas segundo uma oralidade própria dos sujeitos marginais e os 
textos são acompanhados por ilustrações. As diferenças em relação à 
primeira edição são as publicações de um excerto de uma peça de 
Solano Trindade, de um texto de cordel e da compilação de um mito 
Terena sobre o surgimento do namoro e do casamento no grupo – que, 
inclusive, aparece em duas versões, uma em Português e outra em 
Terena. (NASCIMENTO, 2009, p.67)  

 

Também neste recorte de jornal, Sereza realça o prefácio assinado por Ferréz 

igualmente transcrevendo um trecho do manifesto, que revela o seu caráter agressivo, 

manifestado pelo jogo de oposições que perpassa todos os textos de abertura e se 

desvela pelas dualidades apresentadas  - “centro” versus “gueto/favela/periferia”, “lado 

de lá” e “lado de cá”, “nós” versus “vocês/eles”, “classe dominante” versus “classe 

dominada” e/ou “opressor” versus “oprimido”. Estas antinomias vinculam-se ao desejo 

de indicar uma oposição, a partir de uma diferenciação discursiva da margem em 

relação ao centro e, portanto, estabelecer uma identidade própria para esta produção 

literária que encontra nos setores marginalizados a sua representação. O caráter 

combativo dos manifestos desvenda-se ainda por alguns vocábulos que compõem o 

campo semântico dos textos, como se pode verificar no trecho transcrito pelo crítico: 
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“Mó satisfação em agredir os inimigos novamente voltando com muito mais gente e 

com grande prazer de apresentar novos talentos da escrita periférica” (grifo nosso). 

Depois de um interregno de quase dois anos entre a segunda e terceira edições, 

Antonio Gonçalves Filho publica, no dia 20 de junho de 2004, o artigo intitulado 

“Literatura marginal muda de cara no Brasil”, no qual faz um balanço da literatura 

marginal no Brasil e, para tanto, convida autores representativos da ficção 

contemporânea brasileira para comporem a discussão: Marçal Aquino e Fernando 

Bonassi.  Sem levar em conta as especificidades da apropriação recente da expressão 

"Literatura Marginal" pelos escritores da periferia, o crítico toma o sentido de 

“marginal”, cuja aplicação específica na história da literatura brasileira vincula-se ao 

movimento da década de 70 do século XX que, contrário às formas comerciais de 

produção e circulação da literatura, conforme o circuito estabelecido pelas grandes 

editoras, fez-se à margem do sistema social e cultural vigente: “A literatura marginal, 

aparentemente, foi domesticada pela indústria editorial, que assimilou a transgressão 

dos autores e aprendeu a faturar em cima da rebeldia reprimida dos leitores”. Para 

corroborar e ilustrar a sua afirmação, Gonçalves Filho usa como exemplo Ferréz, 

considerado o mentor do movimento: 

 

Mesmo um escritor como o novato Reginaldo Ferreira da Silva, o 
Ferréz de Capão  Redondo – um dos bairros mais perigosos da 
periferia paulista -, não pode, a rigor, ser considerado “marginal”. 

Ferréz estreou há dois anos com Capão Pecado (Labortexto, 2002), 
espécie de versão paulistana de Cidade de Deus, do carioca Paulo 
Lins, que virou filme e concorreu ao Oscar. Ferréz resistiu ao limite o 
assédio da indústria cultural. Rejeitou a oferta do produtor John Daly 
(Platoon) e não cedeu aos direitos de Capão Pecado para o cinema. 
No entanto, acabou vendendo os do segundo livro, Manual prático do 
ódio (Editora Objetiva), que vai virar filme brasileiro. Ambos tratam 
do cotidiano violento no bairro em que vive o vendedor de roupas e 
escritor. “A vida no Capão está muito difícil, justifica Ferréz, ligado ao 

movimento hip hop e grande incentivador da moçada do bairro, que 
começa a receber visita de amigos e escritores graças a seus esforços. 
 

Desse modo, para o crítico, reforçando a declaração de Fernand Bonassi de que 

“Os marginais estão mortos”, “não existe nada mais marginal para a indústria cultural”. 

Bem diferente, continua Gonçalves Filho, “[...] da literatura marginal dos anos do 

desbunde, isto é, da década de 70, quando escritores da chamada ‘geração do 

mimeógrafo’ produziam e publicavam – artesanal e clandestinamente – textos que 

depois iriam vender em pontos alternativos do chamado circuito subterrâneo (bares, 

teatros, etc)”. Um outro aspecto divergente é o fato de que os autores dos anos 70 
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”queriam tudo, menos a integração ao mundo burguês – ou seja, autores como João 

Antônio, Roberto Piva, João Silvério Trevisan e Glauco Matoso”. Também para Marçal 

Aquino, ex-integrante da “geração mimeógrafo”, a classificação marginal não faz muito 

sentido: “Considerando a tiragem dos meus livros, eu não mereceria outra 

classificação”, brinca o ficcionista. Outro dado que remete à incompreensão do crítico 

para a apropriação que o movimento faz do termo “literatura marginal” se dá quando 

afirma: “O universo de Aquino, como o de Bonassi e o de Ferréz, é o dos delinquentes 

da periferia de São Paulo”. 

Além de o conceito marginal nos anos 70 estar ligado a uma produção literária 

que estaria à margem do corredor comercial oficial de produção e divulgação, ela foi 

composta por universitários, representantes das camadas privilegiadas. Diferente da 

literatura marginal dos anos 2000, constituída por representantes das classes populares e 

moradores dos bairros das periferias urbanas brasileiras e/ou por presidiários. Sendo 

assim, esses dois movimentos brasileiros de literatura marginal se concentraram em 

espaços sociais e geográficos diferentes.  

Na contemporaneidade, portanto, o conceito Literatura Marginal opera em uma 

outra chave de leitura. Em linhas gerais é uma literatura feita por minorias, no qual os 

autores buscam dar vez e voz àqueles que estão à margem da sociedade e, jogando luz 

sobre a realidade de exclusão desses indivíduos, traz à tona o engajamento político e o 

compromisso social desses escritores em denunciar esse estado de coisas. Desse modo, 

não basta figurar os grupos excluídos da sociedade e falar em “nome deles”, como é o 

caso Marçal Aquino e Fernando Bonassi, já que é do próprio excluído, Ferréz, por 

exemplo, que deve emergir a denúncia. Trata-se, desse modo, de uma literatura 

produzida por autores pertencentes a minorias sociológicas ou étnicas, como mulheres, 

homossexuais, negros. A questão do ponto de vista, que deve ser interno, encerra-se 

como fator identitário da literatura marginal. 

Este estudo encontra-se em estado de gestação, vez que se pretende recuperar a 

memória do lançamento dos volumes especiais da Caros Amigos, sendo assim os 

primeiros passos da crítica literária sobre a literatura marginal, uma das mais férteis 

vertentes da ficção brasileira hoje. Para tanto, o objetivo é percorrer outros suplementos 

culturais e/ou literários nacionais. 

Qualquer estudo em torno de um objeto de pesquisa está sempre aberto a 

remanejamentos, a outros caminhos que poderiam ter sido percorridos. É o que nos diz 

Antonio Candido, no prefácio da sua Formação da Literatura Brasileira, sobre o 
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processo sofrido pelo crítico na busca pela coerência crítica, elemento de escolha e, ao 

mesmo tempo, de risco (CANDIDO, 1993). Relativa a qualquer área do conhecimento, 

essa busca torna-se ainda mais complexa quando a investigação se volta para as fontes 

primárias. Habituado a lidar com um material já constituído, o livro, o estudioso, 

quando se defronta com as fontes primárias nos arquivos, tem de empreender a 

construção do seu objeto de estudo, um pouco a cada dia, e saber compreender o 

silêncio que habita o trabalho criativo da sua leitura. Isso porque como fonte primária, a 

recepção crítica integra uma ampla rede de relações de significados, já que os juízos 

apriorísticos formulados em determinado momento, permanecem, muitas vezes, como 

baliza para interpretações posteriores. É o que poderemos constatar (ou não) quando do 

confronto entre a recepção crítica do calor da hora e a crítica literária posterior a 

respeito da produção literária marginal.  
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O POETA-CRÍTICO NA CONTEMPORANEIDADE: UNIVERSIDADE E 

INTERNET1 

 

André Vinícius Pessôa (UERJ/CAPES/FAPERJ)2 

 

RESUMO: O texto apresenta um debate sobre a crítica literária brasileira com base na sua 
história de polêmicas e direcionamentos, tendo como foco a atividade dos poetas-críticos face a 
essa tradição e na atualidade. Reforçada pela perspectiva da internet como propulsora de um 
descentramento temático e regional não apenas da atividade literária, mas do próprio exercício 
da crítica, e a universidade como impulsionadora e abalizadora de determinados procedimentos 
de escrita, a atuação desses poetas-críticos, antes excêntricos às discussões sobre a crítica 
literária brasileira, segue não apenas paralela, mas interferente nos destinos da atividade crítica 
como um todo. Um exemplo dessa interferência é apresentado em uma breve pesquisa sobre o 
conjunto de referências críticas ao livro Corpo de festim, de Alexandre Guarnieri, recentemente 
publicado, e uma exposição panorâmica sobre o lugar do poeta-crítico na contemporaneidade. 
As fontes bibliográficas que auxiliaram essa reflexão encontram-se em ensaios de Vera Lins, 
Flora Süssekind, José Luiz Jobim, Alberto Pucheu e Renato Rezende.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Crítica literária brasileira. Poeta-crítico. Internet. Universidade.  

 

A crítica literária brasileira hoje convive com a emergência da internet através 

da prática da escrita em blogs, sites e redes sociais, que se configuram como suportes de 

amplo alcance e responsáveis pela disseminação de conteúdos diversos. Também palco 

                                                           
1 Texto apresentado anteriormente no I Congresso Internacional Poesía y Crítica: perspectivas 
contemporâneas – México-Brasil, realizado na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidad Nacional 
Autónoma de México – UNAM, na Cidade do México, em 24 de fevereiro de 2016, com o título “O 
poeta-crítico e a poesia brasileira contemporânea: diálogos e interferências”. 
2 Vinculado à Pesquisa de Pós-Doutorado “O poeta-crítico no Brasil: tradição e contemporaneidade – 
ensaísmo crítico de poetas na literatura brasileira dos séculos XX e XXI”, coordenada pelo Prof. Roberto 
Acízelo Quelha de Souza, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, com Bolsa de Apoio 
da Capes/Faperj. 
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dessa crítica, a internet a disponibiliza tanto em suas formas consagradas quanto 

inauguradoras. Somada (e unida) à multiplicidade da sociedade em rede, e muito 

anterior a ela, está a experiência acadêmica, cujas produções críticas, registradas em 

dissertações, teses, resenhas, ensaios e artigos, desde muito tempo fornecem bastante 

material nesse campo. Tomamos esses pontos, internet e universidade, ambos sob o 

signo da expansão, e lhes acrescentamos mais um: a atuação nesse contexto do poeta-

crítico.  

Vera Lins, em “A tradição moderna do poeta-crítico” (2005), localiza essa 

tradição a partir da modernidade inaugurada pelo romantismo alemão, e, em seguida, 

com Edgar Allan Poe e Charles Baudelaire, estendida nas obras de Novalis, Stéphane 

Mallarmé e Paul Celan, em que “o poeta-crítico geralmente se desdobra em crítico-

poeta, aquele que, além da poesia, exerce o ensaio crítico” (2005, p. 158). Lins aponta 

como circunstância decisiva para essa tradição a interferência da atividade poética na 

escrita crítica. A dúvida, a ambiguidade e a contradição, “valores próprios da criação 

poética e valores da crítica moderna pós-romântica” (2005, p. 159), são instâncias 

assumidas pelos poetas-críticos, posto que “na crítica do poeta tudo é suspensivo e 

interrogante” (2005, p. 159). O ensaio crítico, que “se radicaliza e se torna um gênero, 

lugar onde se problematiza no intervalo entre o poético e o filosófico” (2005, p. 165), 

segundo Lins, enquanto “gênero agônico, porque gênero de problematização” (2005, p. 

165), é desenvolvido em sua radicalidade pelos poetas-críticos.  

No Brasil, a tradição do poeta-crítico, com os esforços de Mário e Oswald de 

Andrade, e, posteriormente, no trabalho dos irmãos Campos, entre outros exemplos, se 

construiu paralelamente como “a outra voz” de Octavio Paz (2001), fundida ou não à 

reconhecida tradição da crítica literária brasileira. No entanto, apesar desse caráter 

aparentemente periférico, no século XXI podemos vislumbrá-la não apenas em sua 

importância histórica, mas em sua vigência nas narrativas contemporâneas, tanto no 

campo específico da poesia e da crítica literária quanto nos textos que propõem a 

distensão ou mesmo a dissolução dessas fronteiras. Inclusive onde as características do 

ensaio aparecem em gêneros textuais mais imediatos e breves, como o artigo acadêmico 

e a resenha.  

Flora Süssekind, em “Rodapés, tratados e ensaios: a formação da crítica 

brasileira moderna” (2003), discorre sobre o antagonismo estabelecido entre divergentes 

posições estratégicas e metodológicas, provocadoras de uma história de polêmicas e 

disputas por espaços hegemônicos no campo da produção cultural brasileira no século 
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XX. A autora se refere a uma tensão declarada, ocorrida em meados da década de 1940, 

entre o modelo de crítica impressionista, a “crítica de rodapé”, pautada na imagem do 

“homem de letras”, o bacharel, cujo veículo era o jornal, e o modelo ligado à 

especialização acadêmica, representado pelo crítico universitário, ou o “crítico-

scholar”, interessado na formação de seus pares e com atuações livrescas e de cátedra. 

Nesse ínterim, a célebre polêmica entre Álvaro Lins e Afrânio Coutinho, dois baluartes 

desse antagonismo, representou por um bom tempo a disputa pela hegemonia do 

discurso crítico junto ao público interessado nos debates e nas questões proporcionadas 

pelo fenômeno literário. As áreas de domínio e prestígio do crítico universitário foram 

sendo ampliadas e duas figuras paradigmáticas se destacaram a partir de suas próprias 

linhas de força: o próprio Afrânio Coutinho, tributário de uma crítica estética, e o 

sociólogo Antonio Candido, com o seu “jogo dialético” e a sua “metodologia dos 

contrários”. Os demais textos acadêmicos produzidos nesse e a partir desse contexto 

tiveram no ensaísmo crítico um acréscimo notável de densidade conceitual. A partir de 

fins dos anos de 1960, com a criação e a ascendência das faculdades de Letras, 

concomitante à expansão da rede universitária no país, a disputa pela hegemonia na 

crítica literária brasileira passou a ser entre a imprensa, agora apegada à sedução do 

consumo e das linhas editoriais, e a universidade, dividida “entre um saber que se pensa 

e outro que se contenta com a própria reprodução” (2003, p. 33). A “terceira margem” 

desse processo, apontada por Süssekind, estaria nos consistentes trabalhos de Luiz 

Costa Lima, Roberto Schwarz e Haroldo de Campos, críticos-teóricos com trânsito nas 

universidades e prestígio reconhecido no mercado editorial; e no ensaísmo praticado por 

Silviano Santiago, Heloísa Buarque de Hollanda, João Alexandre Barbosa, Davi 

Arrigucci Jr., José Guilherme Merquior, entre outros. 

O poeta-crítico, especialmente o que tem na sua prática o ensaísmo, aparece em 

algumas passagens do texto de Süssekind, mas sem ser caracterizado como tal. Não há 

um registro específico sobre a sua atividade. Sua influência nos percursos da crítica 

literária brasileira, quando notada pela autora, se dá por motivos não específicos aos de 

sua própria linhagem. Casos de Mário de Andrade, pertencente ao solo comum da 

crítica jornalística, ou citado por Afrânio Coutinho como representante de uma crítica 

estética; Oswald de Andrade, como antagonista de Candido, defensor de uma crítica 

personalista e representante da crítica-crônica (atividade que também marcou a atuação 

de Manuel Bandeira como crítico); Mário Faustino, importante crítico com a sua página 

“Poesia-Experiência” no Suplemento Dominical do Jornal do Brasil em fins dos anos 
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de 1950, num momento em que os suplementos literários dos jornais viviam uma fase 

prolífica; Haroldo de Campos, exemplo de crítico-teórico, ou quando questiona as 

posições de Antonio Candido e reconhece os esforços de Afrânio Coutinho no estudo do 

período barroco no Brasil; e outros, como José Lino Grünewald, Ferreira Gullar, Décio 

Pignatari e Augusto de Campos, assinalados também como colaboradores do 

Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, além de José Paulo Paes e Sebastião Uchoa 

Leite, assim como o já mencionado Augusto de Campos, exemplificados como ensaístas 

que atuam fora da universidade.  

A formação acadêmica e a vinculação universitária têm sido atualmente as 

credenciais de boa parte dos poetas que escrevem crítica de poesia no Brasil. Antonio 

Carlos Secchin, Alberto Pucheu, Marcos Siscar e Marco Lucchesi, entre tantos, são 

exemplares. A tradição do poeta-crítico encontra-se visível em diversas produções junto 

à universidade, que, ao atuar como espaço de desenvolvimento e troca incessante de 

ideias, tem fomentado suas iniciativas3. Há hoje um bom número de professores nas 

áreas de humanidades (especialmente nas disciplinas de Letras e Filosofia) que são 

também poetas, ou, ao se inverter a perspectiva, poetas que são professores dessas áreas. 

Sobre esse fenômeno, comentou criticamente Renato Rezende, em Poesia brasileira 

contemporânea: crítica e política (2014): “O legítimo refúgio social que muitos poetas 

contemporâneos encontram no exercício da profissão acadêmica não deixa de ser algo a 

ser estudado com mais profundidade em termos das consequências tanto 

potencializadoras como empobrecedoras do íntimo convívio entre produção e crítica ou, 

na mesma pessoa, entre o poeta e o teórico” (2014, p. 26). A crítica literária proveniente 

da vida universitária e alicerçada pela teoria da literatura, referenciada por Süssekind 

como a crítica de cátedra (em oposição à crítica de rodapé – publicada nos suplementos 

literários dos jornais), após muitos desdobramentos, encontra-se hoje em parte ocupada 

por poetas, ou melhor, por poetas-críticos ou críticos-poetas, que têm produzido um 

fértil legado de ensaios e artigos, muitos deles tendo como foco justamente a poesia.  

As intenções mediadoras do texto crítico tradicional, face a toda essa 

movimentação, têm sido questionadas. Uma das discussões que transitam nesse campo 

provém dos esforços de Alberto Pucheu em requerer uma crítica poética (ou artística) 

que esteja à altura da poesia que ela pretende comentar, ou que seja tão literatura quanto 

                                                           
3 Um caso recente é a coleção Ciranda da Poesia (http://www.eduerj.uerj.br/ciranda.php – acesso em 
15/07/2016), dirigida por Ítalo Moriconi e publicada pela Eduerj, que contém um variado repertório de 
análises sobre poetas contemporâneos. 
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a literatura a que ela se refere. Pucheu, no ensaio “Pelo colorido, para além do cinzento 

(quase um manifesto)” (2007), reconheceu negativamente a autoimagem do crítico 

tradicional numa frase de Antonio Candido que, parafraseando um conceito de 

Mefistófeles, afirmou que “a crítica é cinzenta, e verdejante o áureo texto que ela 

aborda” (CANDIDO apud PUCHEU, 2007, p. 14). Utilizando-se dessa imagem (ou a 

autoimagem) de Candido, o poeta e ensaísta apontou para a “necessidade de um 

pensamento poético-teórico a partir da literatura não ser cinzento, mas tão verdejante e 

áureo, tão colorido, quanto a obra que ele aborda” (2007, p. 24). Além de questionar a 

função mediadora do crítico, simbolizada por uma inferioridade ou mesmo uma 

dispensabilidade perante às obras, coloca-se nesse contexto a tarefa de redirecionar o 

sentido de sua intervenção cultural para o interior mesmo da poesia.  

Simultaneamente, como fenômeno do nosso tempo, assistimos a urgência de 

publicações e de circulação de textos que tem encontrado na internet um meio bastante 

eficaz para a proliferação e o descentramento – inclusive geográfico e, 

consequentemente, geopolítico – da crítica literária. Além de espaços virtuais, como 

blogs, sites e revistas eletrônicas, vinculados ou não à universidade, trabalhos com 

maior desenvolvimento, como dissertações e teses, encontram-se já há muito tempo 

disponíveis na rede. Pulverizada na internet, espaço híbrido e muitas vezes sem 

delimitações precisas, o lugar da crítica literária no Brasil hoje se encontra numa 

posição um tanto diversa da outrora polêmica entre a cátedra e o rodapé relatada por 

Süssekind. Se é indício de dissolução ou dispersão do caráter anterior da crítica literária 

como mediadora cultural não sabemos ainda, mas há na internet a capacidade de formar 

e aglutinar mais rapidamente comunidades cada vez maiores e regidas por interesses 

afins.  

Devido ao grande número de textos disponíveis na rede e à diversidade de 

direcionamentos poéticos e críticos a formar um vasto e labiríntico campo de 

possibilidades, para o nosso intento passamos a destacar um exemplo bastante pontual: 

as apreciações críticas em forma de resenha ou de ensaios breves4 realizadas sobre o 

                                                           
4 José Luiz Jobim, em “A crítica literária contemporânea: entre o contingente e o histórico” (2012), se 
refere a duas configurações básicas que atualmente se apresentam sob a rubrica de crítica literária: a 
resenha e o ensaio. “A primeira é uma simples exposição sintética do ‘conteúdo’ do livro, [...] para 
apresentá-lo ao possível leitor, dando uma ideia resumida daquilo de que trata, fornecendo um certo 
número de informações dentro do (pouco) espaço disponível no veículo – e muitas vezes adicionando 
alguma brevíssima opinião sobre a obra. A segunda é um texto mais extenso em que se trata a obra em 
perspectiva mais analítica, podendo discorrer mais detalhadamente sobre seu contexto, sua estrutura, sua 
relação com outras obras e projetos literários contemporâneos e anteriores a ela, entre outras coisas” 
(2012, p. 32), escreveu Jobim.  
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livro Corpo de festim (2014), de Alexandre Guarnieri, que ganhou o Prêmio Jabuti5 na 

categoria poesia no ano de 2015. O livro de Guarnieri, dada a importância (ao menos 

imediata) do prêmio que recebeu, se configura como uma obra prontamente capaz de 

despertar a curiosidade e o interesse tanto do público quanto da crítica especializada. 

Numa breve mirada, passando pela ferramenta do google, podemos notar várias análises 

críticas sobre o Corpo de festim6, em sua maioria escritas antes mesmo de sua 

premiação. Algumas, como as de Amador Ribeiro Neto, Ronaldo Cagiano e Pedro 

Fernandes de O. Neto, cumprem a função de apresentar o livro concisamente sem 

perderem com isso a densidade analítica. Outras, como a de Marco Antônio de Oliveira, 

se utilizam das potencialidades intertextuais que o livro propicia e realizam digressões 

filosóficas a partir de indicações na poesia de Guarnieri. Rafael Zacca, por sua vez, faz 

um diálogo teórico e poético com a obra e a apresenta de um modo singular. Não menos 

singular é a resenha do artista plástico e cordelista W.J. Solha, cujo texto se mostra 

entrecortado e misturado a uma série de fotos e ilustrações. Não nos deteremos agora na 

análise mais apurada das resenhas. Apenas nos ocupamos em reconhecer nessa visada o 

convívio de diferentes modos de exercer a crítica literária. Também, ao menos nesse 

caso específico, que a grande maioria das resenhas pertence a revistas eletrônicas ou 

blogs independentes da universidade e que boa parte dos resenhistas se apresenta como 

poeta e acadêmico.  
                                                           
5 http://premiojabuti.com.br/ Acesso em 19/02/2016. 
6 A saber: “A esquizopoética do Corpo de festim”, de Marco Alexandre de Oliveira 
(https://zonadapalavra.wordpress.com/2015/07/24/resenha-sobre-corpo-de-festim-de-alexandre-guarnieri-
por-marco-alexandre-de-oliveira/  –  acesso em 17/02/2016); “Nosso corpo de festim”, de Jorge Elias 
Neto 
(http://www.germinaliteratura.com.br/2015/livros_nosso_corpo_de_festim_por_jorge_elias_neto.htm – 
acesso em 13/07/2016); “O corpo-máquina ou o interior do poema, notas sobre Corpo de festim”, de 
Pedro Fernandes de O. Neto 
(http://abodegadelivros.blogspot.com.br/search/label/Alexandre%20Guarnieri – acesso em 17/02/2016); 
“Do primeiro choro ao livro da vida”, de Rafael Zacca (http://outraspalavras.net/posts/do-primeiro-choro-
ao-livro-da-vida/  –  acesso em 17/02/2016); “Alexandre Guarnieri é demolidor de máquinas e corpos”, 
de Thiago E (http://www.musarara.com.br/demolidor-de-maquinas-e-corpos – acesso em 17/02/2016); 
“Resenha: Corpo de festim”, de Pedro Taam (http://saopauloreview.com.br/resenha-corpo-de-festim/  – 
acesso em 17/02/2016); “Corpo de festim”, de Amador Ribeiro Neto 
(https://augustapoesia.wordpress.com/2015/10/09/corpo-de-festim/ – acesso em 17/02/2016); “Corpo de 
festim, o de ‘Humani Corpuris Fabrica’ de Alexandre Guarnieri”, de W.J. Solha 
(http://www.mallarmargens.com/2015/01/corpo-de-festim-o-de-humani-corporis.html – acesso em 
17/02/2016); “A alma e o corpo: a poesia de Alexandre Guarnieri em Corpo de festim”, de Gabriel 
Resende Santos (http://desenredos.dominiotemporario.com/doc/22-resenha-AlexandreGuarnieri-
GabrielResendeSantos.pdf – acesso em 17/02/2016); “Corpo em ruínas: a convulsão p(r)o(f)ética da 
palavra”, de Ronaldo Cagiano (http://revistausina.com/2015/03/15/corpo-em-ruinas-a-convulsao-
profetica-da-palavra/ – acesso em 17/02/2016); “A provisória festa do corpo”, por Izacyl Guimarães 
Ferreira (http://revistapausa.blogspot.com.br/2015/02/a-provisoria-festa-do-corpo.html – acesso em 
13/07/2016); etc. A lista é longa e devem ainda existir outras referências críticas ao livro de Guarnieri 
espalhadas pela rede, mas pelo menos essas foram as que apareceram nas três primeiras páginas nessa 
breve incursão no google.  
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Os textos sobre o livro de Guarnieri disponíveis na internet, com a visibilidade 

da rede e a possibilidade de um trânsito amplo de ideias, dão margem a toda uma 

discussão sobre o deslocamento do lugar – o suporte – da crítica literária na atualidade, 

a sua passagem do folhetim – jornal ou revista em papel – e da cátedra para o espaço 

virtual com tudo o que isso possa acarretar, como as devidas modificações dos 

parâmetros de alcance, diversidade, interesse, referência, valor etc. São abundantes as 

revistas eletrônicas que publicam ensaios críticos de poetas. Aqui basta enumerar, como 

exemplo, as revistas que publicaram os textos sobre o livro de Guarnieri: Usina; Pausa; 

Outras palavras; Zona da palavra; Mallarmargens; Germina etc. Apesar das apostas no 

novo suporte sugerirem uma mudança de paradigma no exercício da crítica literária, 

nota-se que os poetas que costumam disponibilizar seus textos críticos na internet não 

se encontram descolados da tradição do poeta-crítico, mesmo quando se veem 

desdobrados nas atividades de poeta, crítico, ensaísta, resenhista, acadêmico, escritor, 

artista-plástico, instrutor de oficinas de poesia, blogueiro etc. Fato também observável é 

que vários poetas-críticos hoje cultivam suas próprios domínios na rede (em sites ou 

blogs), nos quais publicam seus textos e divulgam a sua obra impressa. Casos de 

Alberto Pucheu, Antonio Cicero, Paulo Franchetti, Marcos Siscar, Nuno Ramos, entre 

outros. É justamente nesse contexto de amplo trânsito virtual e foco editorial que 

Renato Rezende, ao atentar para a necessidade de resistência da poesia e a exigência de 

uma demanda política entre os poetas, reclamou um maior diálogo entre poetas e 

críticos, tendo como exemplo a trajetória de Mário Pedrosa, crítico de arte que, com a 

excelência e a generosidade de seus ensaios, influenciava a prática dos artistas de seu 

tempo7.  

Contínuos ou descontínuos em relação à crítica literária brasileira tradicional (na 

sua retórica e em seus suportes), não passam despercebidos os que hoje encarnam o 

papel de poeta-crítico e de algum modo, pertencem a essa tradição que, no Brasil, após 

os esforços isolados de poetas do século XIX, como Álvares de Azevedo, Junqueira 

Freire e, especialmente, Machado de Assis, ganhou força após o Movimento Modernista 

de 1922. Se toda uma linhagem de poetas-críticos bastante posterior aos primeiros 

                                                           
7 “O requerimento de Rezende em relação à atividade crítica é o de repensá-la e questioná-la radicalmente 
para que só assim possa emergir uma nova crítica, disposta a intervir politicamente ao lado dos produtores 
de poesia. O ensaísta clama por críticos que sejam parceiros dos artistas na sua aventura, ‘constituindo 
discursos igualmente potentes e mutuamente enriquecedores’ (2014, p. 25)”. In: PESSÔA, André 
Vinícius. “A crítica poética da poesia brasileira contemporânea: alguns percursos”. Publicado nos anais 
do XIV Congresso Internacional da ABRALIC, 2015. Disponível em http://www.abralic.org.br/anais-
artigos/?id=758 Acesso em 15/07/2016.  
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modernistas já se viu consolidada e referendada a partir da sua densa produção textual e 

do corpo a corpo de suas interações públicas (e os exemplos são muitos: Ferreira Gullar,    

Afonso Romano de Sant’Anna, Antonio Carlos Secchin, Sebastião Uchoa Leite, Paulo 

Leminski, José Paulo Paes, José Lino Grünewald, Alexei Bueno, Marco Lucchesi etc), 

hoje assistimos on-line e em tempo real o surgimento de uma outra geração, 

representada por um grande número de poetas-críticos, alguns aqui mencionados, e 

outros tantos que transitam livremente na contemporaneidade entre o livro, a internet e 

ainda outros suportes possíveis.  
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JORNALISMO LITERÁRIO: TRANSGRESSÕES DISCURSIVAS E 
INAUGURAÇÃO DE NOVOS SABERES 

 

Isabella Baltazar (UFES) 

 

RESUMO 
 
O presente trabalho propõe a problematização de uma experiência narrativa da 
contemporaneidade que proporciona ao leitor um produto jornalístico com tratamentos 
literários, chamado, portanto, de Jornalismo Literário. Esse intento dar-se-á a partir de um 
apanhado histórico da estética, levando em conta as especificidades narrativas e discursivas 
analisadas por meio de dispositivos teóricos. O objetivo principal é encontrar uma compreensão 
dessa vertente que apresenta um fluxo contínuo de duas vias discursivas distintas, a jornalística 
e a literária. Os objetivos específicos implicam fomentar um aprimoramento de ideias a respeito 
do tema, fornecer instrumentos úteis para a compreensão dessa poderosa fusão de dois meios de 
influência intelectual, que articulam a natureza de discursos distintos culminando em um 
suposto hibridismo do Jornalismo Literário. A interdiscursividade é uma realidade factual no 
discurso do Jornalismo em geral e, particularmente, do Literário, uma vez que há o encontro de 
duas formações discursivas com contratos de enunciação e recepção distintos. Observa-se uma 
relação harmônica entre tessituras discursivas na formação discursiva do Jornalismo Literário. A 
partir dos mecanismos teóricos, sobretudo na teoria de autores como Edvaldo Pereira Lima, 
Felipe Pena e Nilson Lage, a elaboração desse discurso deve ser encarada não só como aspecto 
estético dotado de inverdades e apenas fantasia, mas sim como mecanismos enunciativos e 
discursivos capazes de acrescentar aos discursos que já têm, por si, só, natureza aberta dialógica 
e polifônica. A ficção enquanto conceito proporciona, em certo sentido, as possibilidades de 
realidade enquanto base discursiva (mesmo que abstrata e simbólica), a mesma essencial 
realidade em que se constitui o discurso jornalístico. O Jornalismo Literário e seu instigante 
formato permitem sobreposições enunciativas, discursivas, admitem contextos de ordem 
divergentes, propõem rompimentos de tradições e abrem-se para transgressões discursivas cujos 
efeitos futuros poderemos apenas vislumbrar. 
 
Palavras-chave: Jornalismo Literário. New Journalism. Redação noticiosa. Reportagem. 
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O Jornalismo Literário em perspectiva expansiva 

I 

Pretende-se, aqui, acrescentar à percepção do que é o Jornalismo Literário, 

proporcionar o aprimoramento de ideias a respeito do tema, fornecendo objetos úteis 

para a compreensão dessa poderosa fusão de dois meios de influência intelectual. Suas 

características peculiares que articulam a natureza de discursos distintos culminam em 

um suposto hibridismo do Jornalismo Literário. Ao mesmo tempo, a finalidade é chegar 

à conclusão que a redação jornalística literária tem como resultado um discurso 

interdisciplinar e com riqueza estética. 

II 

A interdiscursividade é uma realidade factual no discurso do Jornalismo em 

geral e, particularmente, do Literário, uma vez que há o encontro de duas formações 

discursivas com contratos de enunciação e recepção distintos. Observa-se uma relação 

harmônica entre tessituras discursivas na formação discursiva do Jornalismo Literário. 

Insta ressaltar que os mecanismos de compleição desse discurso não remetem a engodos 

ou jogo de palavras num floreio de caráter apenas estético. Há, incutido no discurso do 

Jornalismo Literário, diálogos que estão no plano de muitas outras instâncias 

(paradigmáticas e paradoxais, por exemplo) que são essenciais para a sua formação. 

Pierre Bourdieu explica que o texto literário se compõe a partir de métodos que 

“coincidem com a definição vigente na representação objetiva do mundo, ou melhor, 

como o sistema de normas sociais de percepção insensivelmente inculcadas através do 

convívio prolongado com representações produzidas segundo as mesmas normas” 

(BOURDIEU, 2007, p. 292). A ficção enquanto conceito proporciona, em certo sentido, 

as possibilidades de realidade enquanto base discursiva (mesmo que abstrata e 

simbólica), a mesma essencial realidade em que se constitui o discurso jornalístico: “Por 

mais que o jornalismo desfralde a bandeira da reprodução da realidade, o seu 

funcionamento discursivo permanece no campo dos índices de um imaginário 

transcultural, em que a narrativa fascinantes do destino é tão ou mais forte do que as 

pressões realistas da história” (SODRÉ, 2009, p. 230). 

Perseguindo a evolução dos discursos literário e jornalísticos, localiza-se este 

estudo no campo historiográfico, que reconhece as circunstâncias e os contextos para a 

análise e consideração sobre os fenômenos de linguagem aqui relacionados.  

A rotina da produção jornalística diária é, costumeiramente, acelerada. O curto 

tempo entre a apuração e a produção da notícia já dita a movimentação e o ritmo dentro 
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de uma redação. Mas, diante do modelo corriqueiro do fazer jornalístico – onde, 

aparentemente, há uma subestimação da capacidade de entendimento do leitor, 

evidenciado pelo formato do lead –, até onde existe a certeza de que a veracidade, a 

credibilidade e a eficácia da informação cabem apenas ao texto objetivo?  

As notícias são o resultado de um processo de construção, definido 
como a percepção, seleção, e transformação de uma matéria-prima 
(principalmente os acontecimentos) num produto (as notícias). Os 
acontecimentos constituem um imenso universo de matéria-prima; a 
estratificação desde recurso consiste na seleção do que irá ser tratado, 
ou seja, na escolha do que se julga ser matéria-prima digna de adquirir 
a existência pública de notícia, numa palavra – ter noticiabilidade 
(newsworthiness) (WOLFE, 2005, p. 94). 

 
Uma vez que o enunciado jornalístico atende a demandas que inúmeros âmbitos 

(social, empresarial, histórico, outros), os critérios de noticiabilidade, bem como o 

valor-notícia, balizam a produção editorial e articulam mecanismos que dão conta de 

ordenar a rotina jornalística. O Jornalismo Literário, por outro lado, é 

contemporaneamente influenciado pelo New Journalism – cujo conceito pretendo 

aprofundar a partir de Tom Wolfe e Edvaldo Pereira Lima –, e dispensa os preceitos do 

Jornalismo “objetivo”, absorvendo da literatura técnicas para uma criação mais 

contextualizada e livre. A partir dessa premissa, observamos esses elementos sendo 

incorporados como uma ferramenta fundamental de concepção e disseminação da 

estética em contextos massivos de produção midiática. 

III 
O jornalismo impresso e a literatura aproximam-se – e se afastam, em um 

movimento quase que de retroalimentação –, em especial, na época em que a imprensa 

se configura mais moderna e industrial, o que acontece a partir da segunda metade do 

século XIX (LIMA, 2004). A Literatura e a Imprensa se misturam até o início do século 

XX. Os jornais abrem espaço para a estética literária, passando a produzir seus folhetins 

e publicar suplementos literários. Lima (2004) aponta as técnicas sofisticadas da 

narrativa do Jornalismo Literário: 

- o sumário ou exposição, que consiste numa síntese de uma ação 
secundária. Desse modo, passa-se rapidamente por ela e ao mesmo 
tempo, traz-se contexto à ação principal; 
- a cena presentificada da ação, que consiste no relato detalhado do 
acontecimento à medida que se desenvolve, desdobrando-o, como 
numa projeção cinematográfica, para o leitor. Presentificar significa 
apresentar a vida em desenvolvimento para o leitor, não 
necessariamente empregando o tempo verbal no presente. Mas este 
tempo é favorito dos jornalistas literários americanos, porque concede 
um certo toque poético à narrativa; 
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- ponto de vista – isto é, a perspectiva sob a qual o leitor verá o 
acontecimento – pode ser o do repórter, o do protagonista dos 
acontecimentos ou o de uma terceira pessoa. A narrativa pode também 
se dar em primeira pessoa; 
- a metáfora e as figuras de retórica são aceitas quando se necessita 
explicar um tópico complexo; 
- as citações diretas são usadas moderadamente; 
- as fontes são identificadas claramente, a verificação dos dados tem 
de ser criteriosa e a documentação deve ser sólida (LIMA, 2004, p. 
131). 

 
Felipe Pena define sete principais características da abordagem literária do 

jornalismo. Uma “estrela de sete pontas”, cuja a primeira ponta “é potencializar os 

recursos do jornalismo [...] apuração vigorosa, a observação atenda, a abordagem ética e 

a capacidade de se expressar claramente, entre outras coisas” (PENA, (2008a, p. 13). A 

segunda ponta é o “ultrapassar os limites do acontecimento cotidiano. Em outras 

palavras quer dizer que o jornalista rompe com duas características básicas do 

jornalismo contemporâneo: a periodicidade e a atualidade” (2008a, p. 14). Em seguida, 

a terceira ponta corresponde a “proporcionar uma visão ampla da realidade [...], 

contextualizar a informação da forma mais abrangente possível” (2008a, p. 14). A 

quarta ponta sugere que é preciso exercitar a cidadania. Para o autor, a quinta ponta 

assinala que “o jornalismo literário rompe com as correntes do lide” (2008a, p. 13). Em 

sexto, é preciso evitar os definidores primários, isto é, criar alternativas de fontes que 

não sejam as oficiais, permitindo a circulação de representações não formalizadas 

institucionalmente. Por último, está a ponta que indica a perenidade: “Uma obra baseada 

nos preceitos do jornalismo literário não pode ser efêmera ou superficial” (PENA, 

2008a, p. 15). 

Essas características evidenciam, entre outras coisas, que o Jornalismo Literário 

não pode ser considerado menos verdadeiro do que o jornalismo “objetivo”. Indo além, 

pode, de fato, representar a realidade mais complexa e precisamente do que as formas 

tradicionais de redação noticiosa. Olinto (2008) remonta o passado para comentar sobre 

a produção da notícia através da história: 

Homero é o primeiro repórter de que temos notícia. As descrições dos 
combates de Aquiles e de Heitor, das atitudes indecisas de Páris, têm 
força de acontecimentos sempre presentes. Quando Homero fala nas 
entranhas que saltam, após o golpe de espada do inimigo, e caem, 
presas nas mãos do homem atingido, cria uma cena em que imagens 
parecem vistas, sentidas, com mais veemência do que se a tivéssemos 
diante dos olhos [...] (OLINTO, 2008, p. 29). 
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Quando o Jornalismo e a Literatura se encontram: o Jornalismo como gênero 

literário 

Proença Filho (2001) afirma que só existe Literatura (essa que utiliza uma língua 

como suporte) onde existe um povo e o desenvolvimento de uma cultura. Para ele, a 

Literatura é um meio de comunicação especial que possui uma linguagem peculiar. O 

texto literário, por sua vez, pode ser considerado um objeto linguístico na mesma 

medida em que é estético e ideológico. A liberdade para criação é uma característica 

marcante no discurso literário. O autor afirma que não existe gramática normativa para 

interferir no texto literário, e estabelece que, diferentemente da linguagem comum, o 

discurso literário envolve dimensões universais, individuais, sociais e histórias. 

O texto da literatura é um objeto de linguagem ao qual se associa uma 
representação de realidades físicas, sociais e emocionais mediatizadas 
pelas palavras da língua na configuração de um objeto estético. O 
texto repercute em nós na medida em que revele emoções profundas, 
coincidentes com as que em nós se abriguem como seres sociais 
(PROENÇA, 2001, p.7-8). 

 
O autor segue explicando que narração pode ser compreendida como uma 

sucessão de fatos em uma sequência ordenada. Ele também comenta que a narrativa é a 

“designação genérica atribuída aos textos em que se caracteriza uma sequência de 

acontecimentos, ou uma história” (PROENÇA, 2001, p. 52). Sobre a narrativa literária, 

para Benjamin (1985), a fonte dos narradores é a experiência passada de um indivíduo 

para o outro, o que define seu senso prático em uma característica natural. Para o autor, 

a narrativa é uma forma artesanal de comunicação, na qual não há a intenção de 

conduzir a narração como acontece em um relatório. 

Mas, será possível considerar o jornalismo uma manifestação literária? Alceu 

Amoroso Lima explica que, na medida em que o jornalismo utilizar a palavra 

superficialmente, estará longe de ser considerada Literatura. Para ele, o jornalismo só é 

Literatura quando exerce a expressão verbal “com ênfase nos meios de expressão” 

(LIMA, 1969, p. 23). Lima (1969) configura o Jornalismo como gênero literário devido 

às características como a atualidade, a objetividade, o realismo, a precisão, a concisão, a 

clareza e a cultura. O autor, porém, faz ressalvas quando leva para o centro da discussão 

as questões que estão ligadas à estilística. 

Amoroso Lima aponta que o gênero se pontua na pluralidade de esquemas que 

vão relacionar estéticas peculiares e amplas que desembocarão em uma expressão. Ele 

acrescenta que essas expressões se dão por meio das palavras – elementos que se 
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apresentam com próprio e diferenciado se comparado às outras artes. O autor considera 

Literatura toda expressão que sua forma de manifestação seja a palavra e seu esmero 

estético se encontra na foco que lhe é conferido. 

O Jornalismo é igualmente um gênero que se constitui pela palavra. As 

construções noticiosas se baseiam em um mecanismo próprio que se imbricam em um 

jogo de manejos de palavras, porém, nem por isso, deve ser considerado um texto 

literário. Sua intenção primordial é a representação de uma realidade cujo alicerce seja a 

verdade – um mundo factual e não imaginário. 

 

Da notícia à reportagem 

Para falar sobre o texto e suas peculiaridades, Coimbra (1993) cita Elisa 

Guimarães (1990), que diz que a estrutura “só passa a existir [...], quando o contexto das 

interferências externas a ele se completa com o de sua estrutura formal e do seu 

conteúdo temático” (GUIMARÃES apud COIMBRA, 1993, p. 8). Com isso, a autora 

quer dizer que o texto somente é identificável quando representado por normas do 

sistema linguístico, influenciando o comportamento do receptor e nele produzindo 

algum efeito. 

Nilson Lage (2005) define a notícia como um “relato de uma série de fatos a 

partir do fato mais importante ou interessante; e cada fato, a partir do aspecto mais 

importante ou interessante” (LAGE, 1993, p. 16). Ele ainda fiz que a “sua natureza é 

pragmática, ou seja, relacionada às condições de comunicação e à intenção de torná-la 

eficaz” (LAGE, 2005, p. 73). Para o autor, diferentemente de uma narração rotineira, 

que segue uma ordem cronológica de acontecimentos, na notícia jornalística segue-se 

uma ordem de grau de importância. É a partir dessa estrutura que foi concebido o lead, 

que na “síntese acadêmica de Laswell, informa quem, o que, quando, onde, como, por 

que e pra quê” (LAGE, 1993, p. 27). 

A notícia se desenvolve em um contexto no qual o texto obriga uma 

aproximação dos usos orais, baseando-se no relato oral dos fatos, valorizando a 

informação mais importante do evento. “Descobriu-se a importância dos títulos, que são 

como anúncios do texto, e dos furos, ou notícias em primeira mão” (LAGE, 2002, p. 

15). O modelo vigente na América do Norte difundiu-se ao redor do mundo, sobretudo 

por conta da industrialização. Para o autor, até mesmo os críticos aceitaram bem as 

“normas básicas” para a produção de notícias norte-americana. 
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Na medida em que a reportagem se configurava uma evolução da notícia, ela 

passou a empregar características que outrora eram dispensáveis. Tomava, então, 

contornos literários, capaz de seduzir o leitor e elevar seu nível de satisfação. A 

reportagem buscava a captação de diversas opiniões e angulações. 

As matérias que saem desse investimento consciente de informações 
não têm a linearidade de uma pirâmide invertida, a direção única de 
uma cronologia, nem se satisfazem com a partição e blocos. O ritmo 
narrativo apela, então para planos de tempo e de espaço inter-
relacionados, fundidos e habilmente opostos (MEDINA, 1978, p. 
122). 

 
O Jornalismo e a ficção se utilizam da descrição e da narrativa. Olinto (2008) 

aponta que 
As duas condições, que cercam o homem e tudo o que ele faz, se 
interpenetram e formam, às vezes uma só condição. E, tanto na vida 
real, nos gestos de cada instante, com no que escreve, o ser humano 
está dentro das limitações do tempo e do espaço, que são sua angustia 
e sua grandeza (OLINTO, 2008, p. 39). 

 
Adaptando-se ao novo modelo de fazer notícia, isto é, fazendo reportagem, “o 

redator não tem a à disposição recursos prontos, mas passa a criar. Nesse momento, só 

se diferencia do escritor de ficção pelo conteúdo informativo de sua narração, por isso 

narração noticiosa” (MEDINA, 1978, p. 122). A reportagem trazia consigo um formato 

que permitia certa interação com o público, à medida que introduzia em seus textos 

técnicas narrativas e linguagens utilizadas na Literatura, alterando, portanto, o modo de 

produção da notícia. A relação da reportagem com o leitor evidenciava a necessidade, 

então, do conteúdo com histórias com as quais o leitor pudesse se identificar. Para 

Cremilda Medina (1978), a diferença entre a notícia e a grande reportagem está no 

processo de narração dos modelos. A autora acredita que o tratamento do fato 

jornalístico pela reportagem amplia e desdobra uma simples notícia, fazendo com que o 

conteúdo informativo seja abordado de forma estilística. 

Lage (2002) lembra que, na reportagem, há a autonomia do jornalista no 

processo de elaboração da matéria. Ele destaca, ainda que na reportagem há a 

disponibilização do maior número de dados, diferenciando-se da notícia que, segundo o 

autor, “pressupõe apresentação bem mais sintética e fragmentária” (LAGE, 2002, p. 

112-113). Sobre a reportagem, Milman (1998) é categórico: 

A reportagem é uma modalidade jornalística deprimida nas redações 
de hoje. Pelo menos, na sua forma mais elaborada. Sem a 
compreensão adequada das condições metodológicas que a tornam 
possível, a idéia de jornalismo inteligente que ela realiza dá lugar a 
uma realidade na qual se reproduz um jornalismo indigente. Por essa 
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razão, para quem se interessa, ou faz, ou, sobretudo, pretende fazer 
jornalismo, discernir entre a metodologia sofisticada da reportagem e 
a metodologia esquemática do noticiarismo é talvez saber fazer a mais 
relevante das distinções (MILMAN, 1998, p. 29). 

 
Medina (1978) diferencia a notícia da reportagem abordando a interpretação que 

a primeira faz da segunda: 

As linhas de tempo e de espaço se enriquecem: enquanto a notícia fixa 
o aqui, o já, o acontecer, a grande reportagem abre o aqui num círculo 
amplo, reconstitui o já antes e depois, deixa os limites do acontecer 
para um estar acontecendo atemporal ou menos presente. Através da 
contemplação dos fatos que situam ou explicam o fato nuclear, através 
da pesquisa histórica ou antecedentes, ou através da busca do humano 
permanente no acontecimento imediato – a reportagem leva a um 
quadro interpretativo do fato (MEDINA, 1978, p. 134). 

 
Lima (2004) lembra que notícia e reportagem pertencem a dois gêneros 

jornalísticos distintos, sendo o primeiro o “jornalismo informativo” e o segundo o 

“jornalismo interpretativo”. Uma vez que a reportagem utiliza a narrativa em seu texto, 

Muniz Sodré e Maria Helena Ferrari (1986) a classificam como “todo e qualquer 

discurso capaz de evocar um mundo concebido como real, material e espiritual, situado 

em um espaço determinado” (SODRÉ; FERRARI, 1986, p. 11). Os autores acrescentam 

que “será sempre necessário que a narrativa (ainda que de forma variada) esteja presente 

numa reportagem, ou não será reportagem” (p. 11). 

Lage (2005) propõe quatro importantes distinções entre notícia e informação 

jornalística (que inclui a reportagem): 

- a notícia de um fato, acontecimento que contém elementos de 
ineditismo, intensidade, atualidade, proximidade e identificação que o 
tornam relevante: corresponde, frequentemente, à disfunção de algum 
sistema – a queda do avião, a quebra da normalidade institucional etc., 
já a informação trata de um assunto, determinado ou não por fato 
gerador de interesse; 
- a notícia independe, em regra, das intenções dos jornalistas; a 
informação decorre de intenção, de uma “visão jornalística” dos fatos;  
- a notícia e a informação jornalística contêm, em geral, graus 
diferentes de profundidade no trato de assunto. A notícia é mais breve, 
sumária, pouco durável, presa à emergência do evento que a gerou. A 
informação é mais extensa, mais completa, mais rica na trama de 
relações entre universos e dados; 
- a notícia típica é da emergência de um fato novo, de sua descoberta 
ou revelação; a informação típica dá conta de um estado-de-arte, isto 
é, da situação momentânea em determinado campo de conhecimento 
(LAGE, 2002, p. 114). 
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A reportagem, portanto, leva até o leitor mais esclarecimentos e angulações 

sobre um mesmo fato o que a notícia, corriqueiramente, trataria com a objetividade que 

lhe é comum. 

 

A referência do New Journalism norte-americano 

De acordo com os estudos de Lima (2004), os norte-americanos utilizam o termo 

“Jornalismo Literário” para designar a narrativa que emprega recursos literários. Isso se 

dá pelo fato de que, para apreender a atenção do leitor, a narrativa de profundidade 

recorre às técnicas de escrita literária. Nos anos 1960, nos EUA, o contexto era de 

mudança, e os modelos do “sucesso” e do “sonho americano” cediam lugar à exposição 

de experimentação, sobretudo, daquelas que anteriormente era abafadas. A realidade 

social era o foco. Segundo Lima (2004), é nesse contexto que se vão evidenciando os 

precursores do New Journalism, que estavam inseridos na realidade de mudança de 

cenário. 

Monotonia e falta de aprofundamento eram queixas recorrentes dos leitores dos 

jornais diários. A Literatura mostrou-se um recurso viável, mesmo que tenha sido 

encontrado quase que intuitivamente. “Os jornalistas sentiam-se então inclinados a se 

inspirar na arte literária para encontrar os seus próprios caminhos de narrar o real” 

(LIMA, 2004, p. 174).  

Tom Wolfe, estudioso e um dos precursores do New Journalism, encontrou no 

romance o motivo evidente da prática da “Literatura de realidade”. Os romancistas do 

realismo social – linha literária europeia1 do século XIX, que segundo Lima (2004) seria 

o responsável por impulsionar o Jornalismo Literário – realizavam, na visão de Wolfe, 

um verdadeiro trabalho de captação do real, como se fossem repórteres do seu tempo. 

“Os romancistas aceitavam rotineiramente a desconfortável tarefa de fazer reportagem, 

‘cavando’ a realidade simplesmente para reproduzi-la direto. Isso era parte do processo 

de escrever romances” (WOLFE apud LIMA, 2004, p. 181). 

O romancista do realismo social Ernest Hermingway (1899-1961) foi um dos 

escritores que utilizou a estilística do Jornalismo. Ele buscou no Jornalismo o 

aperfeiçoamento dos processos de captação e lapidação de sua técnica de expressão. Na 

condição de jornalista literário, Hermingway escreveu não-ficção como escopo amplo 

de um escritor de ficção e com um arsenal de artifícios literários comprovados (LIMA, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Da qual podemos destacar nomes como os de Charles Dickens, Balzac e Mark Twain. 
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2004). O autor ressalta que, em questões de preferência, até mesmo de importância, o 

Jornalismo Literário acabava por ser taxado como “primo pobre” da Literatura. Citando 

Hermingway como exemplo: 

Mesmo que, hipoteticamente, desejasse se dedicar integralmente ao 
jornalismo, é possível que não encontraria nesse campo condições 
para se perpetuar tanto quando conseguia na literatura. 
Contextualmente, no bojo dessa preferência residia o fato de o 
jornalismo permanecer como espaço marginal da atividade moderna 
da escrita (LIMA, 2004, p. 191.). 

 
O Novo Jornalismo alcançaria um status literário próprio em 1969. Lima (2004) 

afirma que já não se podia mais negar a qualidade literária da produção dessa corrente, e 

por isso, o gênero não poderia ser considerado inferior novamente. 

Os redatores de revista, assim como os primeiros romancista, 
aprenderam por tentativa e erro algo que os estudos acadêmicos 
demonstram: que o diálogo realista envolve o leitor mais 
completamente do que qualquer outro instrumento [...] também situa e 
define o personagem mais rápida e efetivamente do que qualquer 
outro recurso [...] (WOLFE, apud LIMA, 2004, p. 198). 

 
Os pioneiros do New Journalism, aos poucos, foram ganhando espaço, à medida 

que, mergulhados na realidade norte-americana, sabiam retratar de maneira atraente as 

pulsões contemporâneas. Segundo Lima (2004), o movimento chama atenção dos 

literatos da época quando se configura o livro-reportagem. Um exemplo de sucesso é 

Truman Capote e seu best-seller A Sangue Frio, classificado como “romance de não-

ficção”. 

Lima comenta a postura do repórter ante os processos de produção de 

Jornalismo Literário - ressaltando, mais uma vez, o aspecto autoral do gênero –, no 

caso: 

A estruturação do relato em cenas também aperfeiçoava uma 
qualidade única, específica, do jornalismo. Quando produziam perfis 
humanos, os novos jornalistas como que se grudavam com seus 
personagens, qual carrapatos, acompanhando-os, observando-os à 
exaustão, até que espontaneamente aconteciam as cenas do cotidiano 
realmente reveladoras do personagem, seu comportamento, suas 
atitudes, seu status de vida, suas contradições (LIMA, 2004, p. 206). 

 
Wolfe (1973) ressalta que uma característica da produção jornalística literária é a 

liberdade de produção, ou seja, os repórteres teriam a autonomia de utilizar e explorar 

todos os recursos da escrita que lhes conviessem. Por fim, Lima (2004) reitera que o 

New Journalism, dentro de sua intenção de captação e de fidelidade com o real, teve sua 

mais refinada expressão no livro-reportagem. 
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Considerações parciais 

A intenção é que o trabalho acrescente a um campo que tem exploração em 

ascensão, proporcionando múltiplas leituras e futuros estudos. Não há, aqui, uma 

pretensão em abarcar uma totalidade de conceitos e práticas, mas sim avançar, de forma 

ao mesmo tempo interessada e analítica, nos caminhos que levam o discurso jornalístico 

literário para o centro de discussões sobre suas formações e sobrevivência como gênero. 

O Jornalismo Literário emerge como hibridização dessas duas searas discursivas 

distintas. Dessa forma, pode ser encarado como uma possibilidade da plurifocalização 

de discursos que, por maiores que sejam suas divergências, imbricam em uma formação 

discursiva autônoma e peculiar, mesmo que de dimensão múltipla. 

A lógica (se é que existe uma) do Jornalismo Literário compreende as margens 

móveis entre os dois discursos que, por sua vez, compreendem as margens de criação e 

da realidade. Os discursos jornalísticos e literários (e também pode-se incluir o 

histórico) muito podem se beneficiar uns dos mecanismos dos outros. O Jornalismo 

Literário é considerado, na mesma medida, uma enunciação de potencial transgressor (e, 

por extensão, transformador) e diferenciado de produção jornalística, quem sabe até 

sucedendo as tradições as quais a prática jornalística está habituada. As discussões sobre 

o Jornalismo Literário devem avançar não apenas a partir do levantamento de questões 

que estejam ligadas apenas as formações de linguagem, mas também deve se encarar 

seu patrimônio simbólico, seu discurso dotado de autoridade, e seu lugar enquanto força 

motriz de uma estrutura que apreende história. 
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A CRÍTICA À OBRA DE GRACILIANO RAMOS NOS JORNAIS: 

INFLUÊNCIAS E PERMANÊNCIA NO DISCURSO ACADÊMICO 

Izaura Vieira Mariano de Sousa (UERJ) 

 

Resumo: O estudo da crítica literária veiculada no jornal é valioso para o entendimento do 
percurso da literatura brasileira. Como as faculdades de Letras só se formaram a partir da 
primeira metade do século XX no Brasil, cabia ao crítico gerar e propagar o primeiro olhar 
sobre as obras recém-lançadas. Por esse motivo, analisar as críticas direcionadas aos autores no 
momento em que as obras eram publicadas nos permite perceber como as obras foram recebidas 
e como essas primeiras impressões ainda reverberam no discurso acadêmico nos dias de hoje. 
José Luís Jobim pontua que as críticas contemporâneas à publicação das obras merecem uma 
análise cuidadosa, pois elas inauguram uma série de outras críticas e, desse modo, têm um peso 
maior sobre as outras: “Assim, visto que não há uma memória de críticas prévias [...], então o 
peso da crítica do presente é muito maior, pois cabe a ela inaugurar a série de juízos sobre a 
obra que surgiu agora.” (JOBIM, 2012, p. 13).  
Graciliano Ramos é um dos inúmeros autores que tiveram suas obras analisadas e criticadas no 
período em que foram publicadas. Neste trabalho, procuramos observar por meio de alguns 
exemplos como as críticas à obra do escritor alagoano publicadas em jornais, tais como Diário 
de notícias, Diário da noite, Correio Paulistano, Jornal do Brasil, entre as décadas de 1930 e 
1940, influenciaram a pesquisa acadêmica. Através do estudo das críticas dirigidas à obra de 
Graciliano à época de sua publicação, podemos perceber um diálogo entre essas primeiras 
críticas e o estudo acadêmico subsequente da escrita do autor de Infância. 
 

Palavras-chave: Crítica literária. Jornais. Graciliano Ramos. 

 

Introdução 

 

No âmbito dos estudos literários, a crítica literária foi responsável por eleger 

obras e colocá-las dentro do cânone. O papel do crítico de literatura foi extremamente 

importante para a valorização da literatura e para o crescimento de um público leitor. 

Ao discorrer sobre a importância do crítico literário no âmbito nacional, Silviano 

Santiago assinala a relevância da sua atuação para o enriquecimento do debate de ideias 

e para a avaliação das obras. Para Santiago, os críticos foram “verdadeiros formadores 

de opinião, responsáveis pelo sucesso ou o fracasso de obras e autores, esses críticos 
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assumiram ainda a tarefa de atualizar e ampliar o quadro nacional e internacional de 

leituras do brasileiro comum.” (SANTIAGO, 2004, p. 163). 

No Brasil, a crítica literária começou a ganhar espaço principalmente nos 

jornais, onde as próprias obras começaram a ser publicadas. Como o surgimento das 

faculdades de Letras só aconteceu perto da metade do século XX, foi a crítica literária 

que assumiu o papel de analisar as obras dos escritores brasileiros. Ainda hoje, já nos 

espaços acadêmicos, percebemos que, em muitas disciplinas, o texto crítico antecede, 

ou até mesmo substitui o texto literário nas aulas. Em teses e dissertações, o texto crítico 

é fundamental, seja para ratificar o que defendemos ou para ser contestado.  

Olhar para a crítica literária é fundamental para compreendermos a história da 

literatura e a teoria literária em que estamos inseridos. No contexto nacional, podemos 

ver que a crítica literária difundida nos jornais foi responsável por propagar e solidificar 

a literatura brasileira.  

Neste trabalho, propomos mostrar através de alguns exemplos como a crítica 

literária jornalística dirigida à obra de Graciliano Ramos à época de sua publicação 

interviu na recepção das obras literárias do autor pelo público brasileiro e como ela 

influenciou os estudos acadêmicos seguintes. 

 

O diálogo entre a crítica jornalística e a crítica acadêmica: um olhar sobre alguns 

exemplos 

 

Ao estudar as críticas à obra de Graciliano Ramos nos jornais, à época de sua 

publicação, podemos notar como as primeiras impressões e análises dialogam até a 

atualidade com os estudos acadêmicos que temos desses textos. José Luís Jobim 

defende a ideia de que devemos observar com cuidado as primeiras críticas dirigidas aos 

autores, isto é, as críticas contemporâneas à obra, já que elas exercem um peso maior 

sobre as posteriores: 

 

Sabemos hoje que tanto a “superestimação” quanto a “subestimação 

ridícula” são fenômenos observáveis com muita frequência, 

principalmente na avaliação de autores e obras que são 
contemporâneos ao crítico. Nesse caso, como o crítico não tem 
nenhuma referência anterior de julgamento, porque aquela obra 
contemporânea a ele não existia antes, então ele não pode se 
beneficiar do julgamento feito anteriormente por outros críticos, e tem 
de basear-se somente no seu próprio juízo. Assim, visto que não há 
uma memória de críticas prévias - memória que existe em relação aos 
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autores e obras já criticados no passado -, então o peso da crítica do 
presente é muito maior, pois cabe a ela inaugurar a série de juízos 
sobre a obra que surgiu agora. (JOBIM, 2012, p. 13). 

 

Esse caráter de referência para as críticas posteriores nos remete ao que propôs 

Hans Robert Jauss, fundador da estética da recepção, em A história da literatura como 

provocação à teoria literária, primeiramente publicado em 1967: 

 

A história da literatura é um processo de recepção e produção 
estética que se realiza na atualização dos textos literários por parte 
do leitor que os recebe, do escritor, que se faz novamente produtor, e 
do crítico, que sobre eles reflete. (JAUSS, 1994, p. 25). 

 

Jauss complementa o seu raciocínio dizendo que o acontecimento literário 

  

só logra seguir produzindo o seu efeito na medida em que sua 
recepção se estenda pelas gerações futuras ou seja por elas retomada – 
na medida, pois, em que haja leitores que novamente se apropriem da 
obra passada, ou autores que desejem imitá-la, sobrepujá-la ou refutá-
la. A literatura como acontecimento cumpre-se primordialmente no 
horizonte de expectativa dos leitores, críticos e autores, seus 
contemporâneos e pósteros, ao experienciar a obra. (JAUSS, 1994, p. 
26). 

 

De acordo com o que afirma Jauss, a recepção crítica da literatura se completa 

na sua retomada mais adiante, seja para ratificá-la ou mesmo contestá-la. O permanente 

diálogo entre recepção e obra é que possibilita a durabilidade da literatura enquanto 

acontecimento ao longo dos anos. Nesse sentido, o crítico de literatura é parte 

fundamental da construção da recepção do objeto literário. É por meio dele que a crítica 

que “ajuda a sacudir o leitor e tirá-lo definitivamente da contemplação” (NINA, 2007, p. 

77) toma forma.  

Procuramos verificar como muitas das críticas formuladas à época da publicação 

das obras nos jornais dialogam com estudos clássicos da fortuna crítica de Graciliano 

Ramos. Dentre eles, pontuaremos Ficção e confissão: Ensaios sobre Graciliano Ramos, 

de Antonio Candido, publicado em 1956, com aval do próprio escritor, como se observa 

no prefácio do livro que inclui a carta de Graciliano dirigida a Candido: 

 

Quando Graciliano publicou Infância (1945) eu era crítico titular, 
como se dizia, do Diário de São Paulo. Naquela altura ele já me 
parecia destacar-se de maneira singular entre os chamados 
“romancistas do Nordeste”, que nos anos de 1930 tinham conquistado 
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a opinião literária do país. Por isso, resolvi aproveitar a oportunidade a 
fim de marcar a minha opinião por meio de um balanço da sua obra.  
 
“Onde nossas opiniões coincidem é no julgamento de Angústia. 
Sempre achei absurdos os elogios concedidos a este livro, e alguns, 
verdadeiros disparates, me exasperaram, pois nunca tive semelhança 
com Dostoievski, nem com outros gigantes. O que sou é uma espécie 
de Fabiano, e seria Fabiano completo se a seca houvesse destruído a 
minha gente, como V. muito bem reconhece”. (CANDIDO, 1992, p. 

7-8). 
 

Da mesma forma, teremos em conta o estudo de Rui Mourão, publicado em 

1969, Estruturas: Ensaio sobre o romance de Graciliano, cuja perspectiva pragmática 

formalista e extremamente didática foi de grande valia para a análise das obras no seu 

aspecto estético, como afirma Wander Melo Miranda no prefácio da reedição do livro: 

 

Publicado pela primeira vez em 1969, o livro de Rui Mourão que ora 
se reedita desvendava novos e imprevistos ângulos dos romances de 
Graciliano Ramos, ainda hoje cruciais para que se possa entendê-los 
melhor. Desde o título, Estruturas enuncia a novidade da análise 
proposta, uma vez que “levada a efeitos em termos rigorosamente 

estéticos”, como o autor acentua ao explicar a metodologia a ser 

utilizada. Coloca-se desde logo em posição contrária às análises de 
cunho sociológico então dominantes, por entender que a criação 
artística não é “mero epifenômeno das ciências sociais”. (MOURÃO, 

2003, p. 1). 
 

 Também analisaremos os capítulos dedicados a Graciliano do livro de Luís 

Bueno, Uma história do romance de 30, publicado em 2006, pois entendemos que estes, 

além de trazerem a leitura do crítico da Universidade Federal do Paraná muitos anos 

após as primeiras leituras da obra do autor, retomam aspectos importantes do estudo 

tradicional da obra de Graciliano Ramos, na vertente estética e, principalmente, na 

histórico-social, em contraposição à obra de Mourão. Tal vertente na obra de Bueno 

pode ser vista na conclusão que o estudioso faz sobre Vidas secas: 

 

Sem deixar de ser romance engajado, o livro é a demonstração cabal 
de que a fartura artística pode servir para impulsionar o conteúdo 
político de uma obra, mas o contrário é muito difícil de acontecer. 
Dentro do horizonte ideológico de toda essa geração de escritores, 
ninguém conseguiria dar uma resposta tão completa ao problema da 
arte que se quer fator atuante no seu tempo. (BUENO, 2006, p. 664). 

 

Em diferentes jornais, em diferentes décadas, Vidas secas é visto como um 

diferencial no trabalho com a língua devido à limitada comunicação entre os 
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personagens, mas também como um exemplo de trabalho com a humanidade explorada 

na obra. João Pacheco, no jornal Diário de notícias, em 1949, afirma: 

 

Em “Vidas secas” o sr. Graciliano Ramos defrontou-se com um 
problema de estilística de que no geral conseguiu sair-se bem. 
Proveio-lhe o problema da circunstância de ter de lidar com 
personagens a que faltava sempre a consciência reflexiva, sendo 
apenas dotados de consciência imediata ou mesmo de nenhuma 
consciência como é o caso da cadela Baleia. [...] A necessidade de 
comunicação, de que pode prescindir a arte mas a que muito 
humanamente se sente compelido o artista, introduz na emoção 
estética elementos que lhe são estranhos. Não pôde ou não quis fugir a 
esse percalço o sr. Graciliano Ramos, que assim, todavia, conseguiu 
manter a “comunicabilidade” do romance. (Jornal de notícias, 2 
fev. 1949, grifos nossos) 

 

Observamos uma releitura dessas observações nos estudos acadêmicos 

posteriormente publicados, como em Candido, que mostra o poderoso discurso que 

Graciliano traz em meio ao silêncio dos personagens, e em Mourão, que retoma a 

precariedade da comunicação verbal na narrativa: 

 

A força de Graciliano ao construir um discurso poderoso a partir de 
personagens quase incapazes de falar, devido à rusticidade extrema, 
para os quais o narrador elabora uma linguagem virtual a partir do 
silêncio. (CANDIDO, 1992, p. 103-104, grifos nossos). 

 
Enfatizando o aspecto da precariedade da comunicação verbal é 
que o romancista principalmente dá a medida da barreira que isola os 
personagens. Tem lugar, dentro do livro, um dramático corpo a corpo 
dos homens que precisam parcamente se exprimir, para o atendimento 
de suas necessidades vitais básicas, com as palavras que, 
transformadas em entidades autônomas, em verdadeiros obstáculos, 
relutam a se entregar. (MOURÃO, 2003, p. 125, grifos nossos). 

 

A representação desse outro e a solidariedade dirigida ao mesmo são lembradas 

por Bueno: 

 

É no impasse da representação do outro que encontraremos o sentido 
da estrutura global de Vidas secas. O pressuposto seria, portanto, 
totalmente diverso. Dessa maneira, Vidas secas deve ser visto como 
uma tentativa de solucionar a difícil equação da figuração do outro – 
especialmente para um conjunto de obra que havia tratado diretamente 
da dificuldade que é enxergar, entender minimamente e, finalmente, 
representar o outro. (BUENO, 2006, p. 659). 
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Angústia é um dos romances do escritor alagoano sobre o qual mais 

encontramos resenhas críticas, como vemos no jornal Correio Paulistano, de 1936: 

 

Nota-se que o sr. Graciliano Ramos quis fazer obra acessível e fácil. 
Abordou, entretanto, o mais áspero dos assuntos: o drama íntimo e 
inquieto duma velha alma atormentada por erros sem conta do passado 
e do presente. Enredo difícil de que se saiu airosamente pelo domínio 
que possui dos seus bonecos e da maneira de fazê-los agitarem-se 
guardando sempre a sobriedade do traço, evitando descambar para o 
exagerado e o chocante. [...] Evidentemente o livro é triste e amargo. 
A atmosfera em que decorre a ação é densa e pesada. Há, talvez, 
um prolongamento demasiado da angústia de Luiz Silva. Mas a 
segurança do autor faz com que essa abundância, não chegue a cansar 
o leitor, a sobrecarregar a obra com alguma coisa de supérfluo. 
(Correio Paulistano, 15 out. 1936, grifos nossos). 

 

A própria crítica jornalística dialoga com outras críticas anteriores, como 

explicita Nuto Sant’Ana no mesmo jornal, porém no ano de 1942: 

 

É bem comovente e real a vida de Luiz da Silva, povoada de 
alucinações, de desejos de vingança, de asco para com as mulheres, 
principalmente Marina. E, numa noite tempestuosa, assassina Antão 
Tavares. Chega-se então, a uma das partes mais vivas do livro: quando 
descreve os pensamentos tumultuosos que lhe dançam no cérebro. 
Enfim, um romance que se lê com satisfação e que a crítica já 
considerou como uma obra de valor. (Correio Paulistano, 31 jan. 
1942, grifos nossos). 

 

Antonio Candido e Rui Mourão, como a crítica feita no Correio Paulistano, 

também pontuam a densidade e a subjetividade acentuada do terceiro romance de 

Graciliano: 

 

Dos livros de Graciliano Ramos, Angústia é provavelmente o mais 
lido e citado, pois a maioria da crítica e dos leitores o considera a 
sua obra-prima. Obra-prima não será, mas é sem dúvida o mais 
ambicioso e espetacular de quantos escreveu. [...] É um livro 
fuliginoso e opaco. O leitor chega a respirar mal no clima opressivo 
em que a força criadora do romance fez medrar o personagem mais 
dramático da moderna ficção brasileira – Luís da Silva. (CANDIDO, 
1992, p. 33-34, grifos nossos). 

 

Na verdade, só assistimos à emersão de aspectos da memória e à 
expansão de uma forma subjetiva, um caráter que se impõe. 
Chegando a essa conclusão, salta-nos à frente a perspectiva do livro: o 
que vem se estruturando naquelas páginas aparentemente caóticas é 
determinada visão das coisas. (MOURÃO, 2003, p. 88, grifos nossos). 
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Bueno também destaca o caráter psicológico acentuado no romance e, além 

disso, amplia a análise comparando Graciliano aos autores considerados intimistas da 

época, como Lúcio Cardoso e Cornélio Pena: 

 

Afinal, Angústia é o romance de um autor de esquerda, na década de 
30, que mais se aproximou das experiências de autores católicos como 
Lúcio Cardoso e Cornélio Penna porque, apesar das muitas diferenças 
que se podem apontar, nele Graciliano trabalhou com elementos com 
que esses autores também trabalharam ou desejaram trabalhar, tais 
como a introspecção exercitada em vertiginosa profundidade, o 
aspecto fantasmagórico que muitas vezes toma a narrativa e uma 
psicologia que extrapola qualquer previsibilidade. (BUENO, 2006, p. 
621, grifos nossos). 

 

Como se observa, a crítica publicada nos jornais no que se refere à forma e ao 

conteúdo trabalhados por Graciliano Ramos é retomada mais adiante na crítica 

acadêmica, entendida como mais técnica e especializada:  

 

seu projeto foi constituir-se em disciplina abstratizante e universalista, 
dedicada a determinar o conceito de literatura, a propor princípios e 
procedimentos visando à análise de obras literárias e a fixar critérios 
destinados a aferir a qualidade das produções literárias. (SOUZA, 
2011, p. 34). 

 

 Tal é o mérito da crítica dos jornais. Ainda que não especializada e baseada em 

critérios fixos, foi ela que abriu caminho para que diversos escritores fossem acessíveis 

e conhecidos do público leitor. Não estamos aqui dizendo que toda a crítica 

impressionista encontrada nos jornais deve ser aceita sem uma análise e tomada como 

verdade absoluta. Entretanto, a sua influência e valor devem ser estimados. 

 

Conclusão 

 

A crítica literária inegavelmente assumiu uma posição de destaque nos estudos 

literários. Hoje, torna-se difícil pensar em uma obra ou um autor sem pensar nos textos 

críticos que emolduraram a sua reflexão. O percurso da crítica literária foi extenso, e a 

própria crítica foi alvo de críticas. O fato é que, apesar das divergências, a crítica 

perdura nos estudos acadêmicos. Fazemos uso dela constantemente nas nossas ementas 
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e textos científicos. Ainda que tenhamos nossa própria visão crítica sobre um autor e 

seu corpus literário, recorremos à tradição crítica para formular nossas hipóteses e teses. 

 Pudemos perceber que a análise das críticas dirigidas à obra de Graciliano 

Ramos na época em que foi publicada é valiosa para o estudo subsequente da produção 

do autor de Infância, já que, em muitos aspectos, as ideias dos primeiros críticos, 

expostas nos jornais, ecoam nas palavras dos críticos vinculados às universidades até o 

momento presente. 

 A obra de Graciliano Ramos continua a ser tema de pesquisas, e ainda hoje ela 

dá origem a muitos estudos relevantes dentro do espaço acadêmico. O autor, que se 

destacou dentro da geração de 1930 e que a tantos influenciou, precisa ser sempre relido 

e retomado. A análise da sua recepção crítica amplia os horizontes nas dimensões 

estética e histórica, como afirma Jauss: 

 

Um passado literário só logra retornar quando uma nova recepção o 
traz de volta ao presente, seja porque, num retorno intencional, uma 
postura estética modificada se reapropria de coisas passadas, seja 
porque o novo momento da evolução literária lança uma luz 
inesperada sobre uma literatura esquecida, luz esta que lhe permite 
encontrar nela o que anteriormente não era possível buscar ali. 
(JAUSS, 1994, p. 44). 

 

 Portanto, a releitura da obra de Graciliano Ramos e da crítica a ela dirigida 

agregam sentido à pesquisa acadêmica e enriquecem o estudo da literatura brasileira, 

fato que se confirma no reconhecimento das críticas do passado e nos estudos 

ininterruptos do presente: 

 

A simples menção do nome de Graciliano Ramos como autor de um 
novo romance, é motivo suficiente para se prognosticar um novo e 
grande sucesso, quer de livraria, quer da crítica. É que esse autor, em 
três livros publicados antes do atual, Caetés, S. Bernardo e Angústia, 
conseguiu, graças a excelência de sua obra, alcançar um posto não 
disputado por nenhum dos romancistas brasileiros dos últimos tempos. 
(Jornal do Brasil, 7 abr. 1938). 
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AS POSTURAS ASSUMIDAS POR ENEIDA MARIA DE SOUZA NO CENÁRIO 
DA CRÍTICA LITERÁRIA CONTEMPORÂNEA 

                                                                                                 Jefferson Neves (UFBA)1 
Rachel Lima (UFBA)2 

 
 

Resumo: A pesquisa consiste em analisar as posturas assumidas pela intelectual Eneida Maria 
de Souza no panorama da crítica literária brasileira. Mediante o levantamento de artigos, como 
“Cordel em desafio” (1978); “Sujeito e Identidade Cultural” (1991); “O samba da minha terra” 
(2005); “Retratos Pintados: por uma estética da domesticação” (2013), e entrevistas publicados 
na internet, bem como a leitura de alguns livros, dentre os quais, destacam-se Crítica cult 
(2007), Tempo de pós-crítica (2012) e Janelas indiscretas (2011), buscou-se investigar o modo 
como Eneida Souza compreende a atividade da crítica literária e o próprio lugar que ocupa 
nesse sistema. Também serão postas em evidência as ressonâncias do Pós-Estruturalismo, 
através das reflexões de Gilles Deleuze (2000), Jacques Derrida (1971) e Michel Foucault 
(1992), (1997), nos posicionamentos adotados pela ensaísta no campo da crítica literária 
atualmente. Almejou-se, ainda, perceber como Souza projeta uma imagem de si nos espaços 
midiáticos, ao se utilizar de certos mecanismos para sua legitimação nas esferas culturais e 
intelectuais das quais participa.  

 
Palavras-chave: Crítica Literária. Posturas. Eneida Maria de Souza. 

 

Ao descrevemos e meditarmos brevemente sobre a trajetória de Eneida Maria de 

Souza, não pretendemos captar num desenho único a história de um rosto, tentativa vã 

como deter a vida que está sempre em movimento, em constante devir. Desejamos, por 

outro lado, sublinhar as diferenças no modo de proceder da ensaísta, não apenas no 

presente, pois para a compreendermos será inevitável, num certo sentido,  situar seu 

‘corpo’ atravessado pela passagem dos anos na história, apontando as transformações 

metodológicas e reflexivas que ela apresentou em seu trabalho ao longo do tempo. 

A princípio, é importante dizer o quanto a investigação da sua obra é relevante, 

pois nos permite ter conhecimento de todo o percurso da crítica e da teoria literária dos 

                                                           
1 Mestrando em Literatura e Cultura na Universidade Federal da Bahia 
2  Professora Associada do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia.   
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últimos 40 anos. Sua carreira, marcada por mutações, lhe autoriza, 

contemporaneamente, a possuir uma dicção teórica mais desconstrutora. No entanto, 

esse modus operandi nem sempre perpassou a ótica da intelectual, visto que na década 

de 1970, o Estruturalismo estava no auge no Brasil e Eneida Souza começou a se 

interessar com mais afinco pelos princípios de funcionamento das narrativas, 

desenvolvidos por nomes como Tzvetan Todorov, Julia Kristeva, Jacques Lacan, 

Roland Barthes, dentre outros. 

Com base nas leituras realizadas nessa época, a pesquisadora publicou seu 

primeiro artigo em 1972, acerca da música Construção, composta por Chico Buarque de 

Hollanda, em que é possível verificar uma leitura imanentista do texto, pois se debruçou 

sobre a linguagem, a sintaxe da canção, sem preocupar-se com questões contextuais. 

Mas cabe por em relevo que durante esse período, o exercício crítico literário efetuado 

no Brasil queria construir cientificamente um objeto de estudo, através da 

imparcialidade, sendo imprescindível cumprir determinadas exigências, o que 

dificultava o entendimento dos leitores não especializados. 

Em 1975, na PUC-Rio, onde obteve o título de mestre em Literatura Brasileira 

foi influenciada pelo seu corpo docente, constituído por professores de formação 

estruturalista, como Luiz Costa Lima. Por meio da dissertação de mestrado intitulada A 

barca dos homens: a viagem e o rito, orientada pelo Prof. Dr. Affonso Romano de 

Sant’Anna, Eneida Souza demonstrou a força do estruturalismo em sua produção, de 

modo que a análise do romance A barca dos homens (1961) do escritor mineiro Autran 

Dourado se fundamentou exclusivamente na interpretação de sua estrutura interna e de 

situações recorrentes em várias obras do autor. O eixo central do trabalho girou em 

torno dos temas da viagem e do rito, considerados como procedimentos sintático-

semânticos da narrativa, de maneira que a linguagem em seu estado simbólico, 

metalinguístico foi sublinhada e aspectos sociológicos, extratextuais foram praticamente 

desconsiderados nas investigações da crítica.  

O mesmo ocorreu em Cordel em desafio (1978), visto que, ao reelaborar a 

classificação temática existente para a literatura de cordel e investigar os 

posicionamentos dos acadêmicos ao abordarem tudo aquilo que destoava da cultura 

letrada, Eneida Souza acusou seus pares de utilizarem os modelos analíticos dos estudos 

literários em textos oriundos da cultura oral, demonstrando abertura para textos 

marginalizados, mas, ao formalizar os folhetos cordelistas, se ateve também aos 

paradigmas pertencentes ao estruturalismo, apesar de não dispor de uma visão redutora. 
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Em 1982, Souza defende sua tese de doutorado, que teve por base o romance 

Macunaíma (1928), de Mário de Andrade, orientado pela professora búlgara-francesa 

Julia Kristeva na Université Paris VII, que foi publicada como livro em 1990 com o 

título A Pedra Mágica do discurso. Ao lermos seus capítulos, identificamos que a 

pesquisa de Eneida Souza ocorreu pelo viés antropológico de Lévi-Strauss, no que diz 

respeito à articulação paradigmática de temas e personagens, resvalando num estudo 

semiológico do texto em que a interpretação minuciosa de procedimentos discursivos 

prevaleceu.  Neste contexto, podemos perceber que a cultura popular e a literatura, por 

exemplo, eram concebidas, valorizadas enquanto forma, material com peculiaridades 

intrínsecas, que deveriam ser examinados a partir de uma perspectiva, na grande maioria 

das vezes, sistemática. 

Por outro lado, na atualidade, ao lançar os olhos para trás, em determinadas 

entrevistas concedidas aos meios de comunicação e, recentemente, para sua ex-

orientanda  Rachel Esteves Lima (2014), Eneida Maria de Souza reconhece a força e os 

limites do Estruturalismo, embora não o desmereça, demarcando sua importância para 

se pensar o desenvolvimento da crítica literária no país. 

De fato, as restrições que aponta no próprio trabalho resultam das 

transformações sofridas no campo da crítica literária. Ao retornar ao Brasil em 1983, 

Souza passou a se preocupar em promover uma reflexão mais aguda sobre o arcabouço 

teórico de sua formação acadêmica, indagando, sobretudo, as concepções do 

pensamento estruturalista de Lévi-Strauss. Percebemos nitidamente tal fato, quando, no 

ensaio “Sujeito e identidade cultural” (1991), a autora problematiza os discursos 

racionais em torno da alteridade no campo das Ciências Humanas, de um ponto de vista 

não mais tímido como antes, preocupando-se em historicizar e descentrar os conceitos, 

abrindo mão de categorias vinculadas à noção de ‘verdade’, e ‘universal’, o que pode 

ser associado às ideias de pensadores franceses pós-estruturalistas como Michel 

Foucault (1926-1984), Jacques Derrida (1930-2004) e Gilles Deleuze (1925-1995) . 

Estes responderam, além de tudo, a seu modo, às pretensões objetivas e cientificistas da 

corrente teórica anterior, fundamentada no continente europeu, com os trabalhos de 

Claude Lévi-Strauss (1908-2009) e Ferdinand de Saussure (1857-1913), dentre outros. 

O Pós-Estruturalismo, genericamente, intenciona desconstruir – não destruir - 

sistemas originários, abalando o que era concebido como pleno e homogêneo. Michel 

Foucault, no artigo “Nietzsche, a genealogia e a história” (1992), assinala a necessidade 

de demonstrarmos as diversas faces de um mesmo acontecimento, desnaturalizando os 
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conceitos. O autor propôs, por meio das reflexões de Nietzsche, uma reconfiguração do 

que usualmente se concebeu como 'genealogia', visto que foi de encontro às idealizações 

e à pesquisa de qualquer gênese: "o que se encontra no começo histórico das coisas não 

é a identidade ainda preservada da origem, é a discórdia [...], é o disparate." 

(FOUCAULT, 1992, p.18). 

Nesta esteira 'desconstrutivista' se insere Deleuze (2000) com sua reversão do 

platonismo, ao repudiar o método platônico que hierarquizava os objetos, distinguia o 

autêntico do inautêntico, o puro do impuro. Para entendermos melhor seu pensamento, 

precisamos regredir a Platão, na A República (2004), em que delimita fronteiras bem 

definidas entre o falso e o verdadeiro. O discurso filosófico é valorizado em detrimento 

da poesia mimética, pois esta suscitava o prazer e a dor em lugar da lei e da razão, que 

contribuíam para o bom governo de sua cidade planejada. Assim, o filósofo excluiu os 

poetas, os imitadores de uma arte que simulava o ‘real’, não atingia a ‘verdade’, ao 

desencadear a parte de nós avessa ao ‘bom senso’.  

O que nos interessa por em destaque é o fato de o projeto platônico diferenciar a 

‘coisa’ mesma e suas imagens, o original e a cópia, o modelo e o simulacro, numa 

dialética que selecionava linhagens. Contudo, para Deleuze (2000), as distinções feitas 

por Platão, em sua teoria das ideias, diferenciavam necessariamente duas espécies de 

imagens: “As cópias [...] possuidoras em segundo lugar, pretendentes bem fundados, 

garantidos pela semelhança; [e] os simulacros, [...], falsos pretendentes, construídos a 

partir de uma dissimilitude, implicando uma perversão, um desvio essenciais.” 

(DELEUZE, 2000, p.04). 

O teórico ressalta a ineficácia de compreendermos o simulacro como ícone 

corrompido, ininteligível, convidando-nos, assim, a abandonarmos as separações 

excludentes do raciocínio platônico e enxergarmos a força da 'diferença', do que foi 

recalcado: 

Reverter o platonismo significa [...] fazer subir os simulacros, afirmar 
seus direitos entre os ícones ou as cópias [...], trata-se de introduzir a 
subversão neste mundo [...]. O simulacro não é uma cópia degradada, 
ele encerra uma potência positiva que nega tanto o ‘original’ como a 

cópia, tanto o modelo como a reprodução. (DELEUZE, 2000, p. 10) 
 

Portanto, o estabelecimento de princípios atribuídos às concepções de original e 

cópia são aplainados, uma vez que o autor constata no simulacro, um devir sempre 

outro, subversivo das profundidades. No que tange à escrita de Eneida Maria de Souza, 

hoje, inclusive, a relação entre esferas distintas do conhecimento ou culturais, se 
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confundem e se interpenetram. Em “Retratos pintados: por uma estética da 

domesticação” (2013), a crítica discorreu sobre a cultura popular, estabelecendo diálogo 

com a cultura erudita, ou ao menos o que se entende socialmente como erudito, além de 

refletir sobre as manifestações artísticas locais e suas projeções efetuadas pelo processo 

de globalização.  

Souza analisou a série de retratos selecionados pelo fotógrafo inglês Martin Parr, 

com base na coleção pertencente ao sociólogo alemão Titus Riedl, colhidos durante os 

15 anos vividos na região do Crato, que deu origem a um volume publicado em 2010 

nos Estados Unidos e à exposição na Galeria Yossi Millo em Nova York. 

O liame entre a técnica artesanal da pintura sobre as fotos que os bonequeiros do 

Ceará realizavam e a utilização da tecnologia a serviço dos fotoshops foram abordados 

pela crítica, que tensionou os limites entre o material exposto no museu e o tratamento 

reservado às fotos de famílias, rejuvenescidas pelo retoque e pelo acabamento colorido 

de suas roupas, adereços e feições, técnica dos cearenses. Evidenciou ainda certa 

inclinação contemporânea: “Diferenças à parte, a arte popular se dissemina na 

elaboração de obras canônicas e de artistas consagrados, apontando a reversibilidade 

entre registros extraídos de fontes diversas, sem [...] exclusões.” (SOUZA, 2013, p.09) 

A ensaísta procura, atualmente, não fixar as esferas do saber com as quais 

trabalha, deixando claro que a busca por qualquer totalidade é utópica. As 

peculiaridades entre culturas diversas delineadas na escrita crítica de Eneida Souza, na 

medida do possível, não deixam de se configurar numa tentativa de extinguir os limites 

impostos entre o erudito, o popular e a cultura de massa, como fez em seus estudos 

sobre a figura de Carmem Miranda (2007). 

Invariavelmente, há  uma exclusão do excêntrico, do divergente em nome de 

uma realidade superior no campo das humanidades, mesmo porque é complexo não 

cogitarmos por parâmetros. No entanto, João Cezar de Castro Rocha (2012) afirma que 

o intelectual, necessitaria, primeiramente, de reavaliar seus próprios conceitos diante do 

enfrentamento com uma nova obra: “A crítica e a teoria devem se engajar num corpo a 

corpo com o corpus contemporâneo sem a pretensão de criar modelos que ultrapassem 

os textos, mas propor modelos que surjam a partir dessa intensa leitura de textos 

determinados.” (ROCHA, 2012) 

Tal fato obriga o avaliador a renovar seu repertório, a ir além do encastelamento 

de sua produção acadêmica. Como alternativa, João Cezar sugere: 
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Eis o gesto que deve ser incorporado como método crítico: manter os 
olhos bem abertos para a diferença da cena presente em lugar de 
investir numa tediosa ‘arqueologia da ausência’; sempre lastreada 

numa projeção anacrônica de um passado que no fundo não se 
conhece a contento. (ROCHA, 2013) 
 

Eneida Maria de Souza consegue reler o passado à luz do presente, 

recontextualizando temas ao adotar um modo relativamente flexível para operar o 

recorte analítico. Seu corpora de estudos é constituído por nomes como Borges (1993), 

(2001), (2010); Pedro Nava (2005); Guimarães Rosa (2006), (2008), (2009); Mário de 

Andrade (1987), (1994); Sartre (2005); Caetano Veloso (2007); Chico Buarque (1972); 

Carmem Miranda (2007), (2011); Os bonequeiros do Ceará (2013); Drummond (2004); 

Cyro dos Anjos (2009); Kafka e Coetzee (2011); As prostitutas da Daspu (2011) e 

gêneros como o samba (2004) e movimentos como o Afroreggae (2011). 

Silviano Santiago, no artigo “Algumas palavras desnecessárias” (2007), aponta 

para a bússola multidisciplinar que Eneida Maria de Souza leva consigo nas suas 

experimentações: 

Um dos seus mestres, Luiz Costa Lima, a conduziu aos meandros da 
antropologia lévi-straussiana. Outros a incentivaram a encarar, pelo 
viés da etnografia urbana, as manifestações populares (os ritos de 
carnaval e do candomblé, as letras da MPB, etc.). Outros mais a 
encorajaram a entrar no labirinto da desconstrução derridiana. Outros 
ainda conduziram seus passos para a psicanálise lacaniana... Dessa 
forma é que Eneida foi abrindo por conta própria sua estrada real [..] 
(SANTIAGO, 2007) 
 

Tal versatilidade é produto de sua travessia acadêmica, especialmente, regida 

pelos pressupostos do formalismo russo, do estruturalismo e do pós-estruturalismo. O 

método comparativo empregado pela intelectual, sobretudo depois da década de 1980, 

ganhou proporção significativa em suas inquirições, pois lhe possibilitou trafegar por 

diversos campos do conhecimento, projeto que tem caracterizado fortemente sua dicção: 

 
Comparar não significa hierarquizar, usando preconceitos [...]. O 
gesto comparativo já sofreu grandes mudanças e transformações. É 
preciso comparar os temas que são semelhantes e o que é diferente, 
aquilo que distorce. Se você acrescentar outros elementos de 
comparação, o trabalho cresce em interesse e é possível brincar mais, 
jogar mais, pois é no atrito entre ideias diferentes que são produzidos 
os melhores efeitos. (SOUZA, 2009, p.04). 
   

No ensaio “O samba da minha terra” (2005), escrito em comemoração aos 60 

anos de Chico Buarque, Souza investigou a trajetória profissional deste compositor, mas 

os procedimentos metodológicos são bastante distintos daqueles usados pela crítica na 
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década de 1970, em seu primeiro artigo sobre a canção Construção, de Buarque. A 

ensaísta situa historicamente o músico, bem como comenta a recepção de sua obra no 

Brasil e o papel do samba no país, por meio de suas canções. Abandonou ideias 

relacionadas à pureza criativa e destacou a força alegórica, política, do apelo emotivo e 

sedutor da obra de Chico, pondo-o em relação com seus pares, como Gilberto Gil, Tom 

Jobim, assim por diante. 

 A natureza interdisciplinar da intelectual pode ser constatada também em 

Crítica cult (2007), ao cruzar diversas instâncias discursivas, descentrando lugares bem 

delimitados. Debruçou-se sobre personalidades como Caetano Veloso, Carmem 

Miranda, o próprio Chico Buarque, Mário de Andrade, a arte confeccionada por 

Aleijadinho, Siron Franco, dentre outros. Em “Janelas indiscretas: ensaios de crítica 

biográfica” (2011), conseguiu reunir artes plásticas, literatura, música, cinema, 

documentário, por exemplo, passeando por épocas distintas e promovendo vínculos 

entre texto e contexto, obra e vida, arte e cultura sem verticalizações, condensando 

argumento teórico e narrativo. Esta diversidade de linguagens pode ser associada, de 

certa maneira, às reflexões de Foucault em Freud, Nietzsche e Marx (1997), quando o 

filósofo alega ser o gesto interpretativo aberto, inacabado, o que inviabiliza a 

possibilidade de o intérprete encontrar a essência em suas investigações, através de uma 

ótica analítica redutora, mesmo porque "[...] a profundidade não é senão um jogo e uma 

ruga da superfície.'' (p.12) 

Para Michel Foucault (1997), as maneiras banais de compreender a vida, foram 

fundamentadas em sistemas interpretativos, que, na realidade, regiam as ações do 

homem. No século XVI, a civilização ocidental detinha como técnica de leitura a noção 

de que os símbolos existentes na terra refletiam o que havia no céu. Tal paralelismo era 

baseado no critério da semelhança como forma absoluta de conhecimento, devido à 

relação entre os seres ocorrer unilateralmente. Contudo, a partir do século XIX, com 

Freud, Nietzsche e Marx, uma espécie de rompimento com o mecanismo reflexivo que 

caracterizava o Ocidente emergiu, pois, segundo Foucault, os autores acima 

mencionados redimensionaram o nosso modo de perceber o mundo, deslocando a forma 

utilizada para entendê-lo, vinculada às concepções de 'consciência', 'verdade' e 

'liberdade'. Logo, a transparência da própria linguagem foi questionada, seu caráter 

movediço exposto, denunciando as camadas inesgotáveis de discursos que contêm o que 

denominamos de 'realidade'. 
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Nesse quadro teórico, Derrida (1971), em linhas gerais, aponta para uma atitude 

que caracterizou bastante o Ocidente, como a atribuição de um centro que orientou as 

ações do homem, organizando o mundo, de forma que estaríamos presos a um modo de 

dizer específico, fundamentado pelo que o autor chamou de ‘edifício da metafísica 

ocidental’. Não há como nos desvincularmos de parâmetros interpretativos; entretanto, 

estes deixaram de ser encarados por meio de uma perspectiva absoluta, europeia e 

falocêntrica.  

Por considerar inútil qualquer tentativa de preservarmos possíveis integridades 

textuais, Eneida Maria de Souza adotou, decididamente, a partir dos anos de 1990, o 

verbo congregar como modus operandi de seu exercício crítico, diluindo critérios 

rígidos de valor. Todavia, mesmo atravessando campos heterogêneos do conhecimento, 

tem se atentado mais para objetos e sujeitos que já possuem certa legitimação no campo 

cultural, o que não inviabiliza seu trabalho, mas a coloca num lugar de aproximação e 

distanciamento, em que ora permanece à distância das belas letras, ora retorna ao eixo 

literário, pondo em prática, num certo sentido, a 'multiplicidade' defendida por Deleuze 

(2000), que não diz respeito à adoção de posturas exclusivas ou extremistas, mas ao 

desejo de assumir um comportamento que se permita oscilar entre âmbitos 

aparentemente opostos: “A obra não hierarquizada é um condensado de coexistências, 

um simultâneo de acontecimentos.” (DELEUZE, 200, p.10).  

Apesar de sua formação clássica na UFMG, a intelectual procura sustentar seus 

interesses no âmbito popular. Em entrevista concedida a Rachel Esteves Lima, declarou: 

 
Eu gostaria também de reforçar essa minha tentativa hoje de estudar 
[...], de tentar entender o conceito de popular, de povo, de multidão, 
de comunidade, pois acho tudo isso importante para a gente pensar o 
país, pensar um pouco o contemporâneo, vamos dizer assim, o que nós 
estamos vivendo. Eu estou pensando realmente em dar andamento aos 
meus projetos com relação às artes plásticas, à fotografia, a essa 
reflexão sobre a presença dos anônimos nas fotografias [...], pensando 
em elaborar uma teoria da imagem popular contemporânea [...]. Quero 
trabalhar com os homens comuns, pensar a relação disso com a 
literatura, com outras linguagens, mas a gente tem que sempre pensar 
em fazer algo não para o futuro, mas para a continuidade do presente.  
(SOUZA, 2014) 

 

Ao estudarmos algumas produções de Eneida Souza, ao longo dos anos, 

constatamos que ela não abre mão do primeiro contato com o texto, entretanto não se 

restringe apenas a este movimento. Mantém sua reflexão cingida por extremo rigor 

teórico, possui um olhar agudo, treinado, e sua habilidade interpretativa é minuciosa, 
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herança, talvez, do Estruturalismo. Não obstante, propala a relatividade da crítica 

literária no Brasil. Notamos, também, como sua escrita é constituída por alegorias, 

metáforas, comparações, em que o deslizamento elegante e seguro da linguagem 

confere a sua narrativa um caráter fluido. Esta ponderação se coaduna com o que Rachel 

Lima (1999) afirma sobre o gênero ensaio na esfera da crítica literária "[...] Através 

dele, busca-se a proximidade com o leitor, numa prosa que se coloca entre a teoria e a 

linguagem artística, da qual se extrai inúmeros procedimentos que visam tornar a leitura 

um ato prazeroso." (LIMA, 1995, p.38) 

Marília Rothier Cardoso (2013) aponta para os gestos exibidos na escrita da 

pesquisadora mineira, ressaltando os subsídios utilizados por Souza para fundamentar 

teoricamente outra modalidade de crítica, isto é, seu exercício crítico biográfico, em que 

é possível estabelecer um trânsito entre a ficção e o “real”: 

 

Foi na arte borgiana da escrita que Eneida Souza encontrou 
fundamento e estímulo para ir ao encontro das propostas de Aby 
Warbug e Walter Benjamin, deslocando as práticas da crítica literária 
e da história da arte para um espaço investigativo de tempos 
superpostos e de confluência de dados antropológicos com arquivos 
de formas estéticas. (ROTHIER, 2013, p. 03)  
 

 Essa oscilação entre saberes perpassa grande parte da obra de Eneida Souza, 

que, em razão de sua tarefa analítica não se limitar simplesmente ao uso de instrumentos 

teóricos para a validação de critérios “científicos”, inclui uma gama de recursos que 

beiram o literário: “As ondas, onde sua escrita inventivo-crítico-conceitual deslizam, 

são as da arte pensante, à margem dos sistemas acadêmicos, mas marcados por idêntico 

rigor ao moverem a imaginação fantástica” (ROTHIER, 2013, p.05) 

Em virtude das modificações teóricas, culturais e políticas das últimas décadas, a 

prática do intelectual vê-se condicionada a conviver com os lugares indefinidos do saber 

contemporâneo, a desfazer liames positivistas, tarefa que Eneida Maria de Souza tem 

realizado com primor, de modo que sua metodologia de trabalho, na esfera da crítica 

literária, tem sido um diferencial, ao sincronizar uma ampla formação acadêmica com as 

urgências do calor da hora, ao invés de decretar, como alguns apressados “coveiros”, 

uma série de obituários nas humanidades, espécie de réquiem proferido por Alcir Pécora 

(2011), Flora Süssekind (2010), Leyla Perrone-Moisés (2011), (2013) e Mino Carta 

(2013), que asseveram peremptoriamente o prolongado marasmo do presente. 
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A PROSA LITERÁRIA E O NARRADOR-JORNALISTA: O 
HERÔDOTOS DA PÓS-MODERNIDADE NA BELETRÍSTICA 

COLETIVA DOS JORNAIS 

 

Maria Elódia Baêta Gonçalves Ferreira1 

Marcus Vinicius Nogueira Soares2 

 

 

RESUMO: Ao compor História, datada do século V a.C., Herôdotos de Halicarnassos assumiu 
uma postura observacional, crítica e de originalidade narrativa no sentido de submeter o fato 
histórico da guerra entre gregos e persas ao terreno literário. A partir de um método 
investigativo norteado por princípios sobre os quais a textualidade criativa vê-se fabular, 
fronteiriça com a ficção, atemporal e, ao mesmo tempo, assentada sobre o caráter informativo e 
de objetividade peculiar ao discurso dos jornais, os nove volumes da obra antecipam uma visão 
renovada da escrita jornalística literária pós-moderna, onde a reportagem configura-se como 
atitude textual assentada na similitude com o trato da linguagem singular dos escritores tanto 
quanto no ressurgimento do dom de contar histórias concebido pelo narrador benjaminiano. 
Assim, a textualidade herodotiana coaduna-se com a do jornalista literário, uma vez que ambos 
se constituem no dom de narrar artesanal, por meio da tríade alma, olho, mãos, diante de uma 
percepção peculiar sobre o fato real, com vistas a sua sedimentação na memória dos homens.          

PALAVRAS-CHAVE: Herôdotos. História. Jornalismo Literário. Dom de narrar.   

 

ABSTRACT: When composing history, dating back to the V century BC, HERODOTOS of 
Halicarnassos took an observational stance, critical and narrative originality in order to submit 
the historical fact of the war between the Greeks and Persians to the literary field. From an 
investigative method guided by principles on which the creative textuality sees fable, bordering 
fiction, timeless and at the same time, seated on the informative and peculiar objectivity to the 
discourse of newspapers, nine volumes of work anticipate a renewed vision of postmodern 
literary journalistic writing, where the report is configured as textual seated attitude in 
similitude with the treatment of the natural language of writers as much as the gift of the 

                                                           
1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
2 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
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resurgence of storytelling designed by Benjamin narrator. Thus, herodotiana textuality is in line 
with the literary journalist, since both constitute the gift of narrating craft, through the soul triad, 
eye, hand, face a peculiar perception of the actual fact, with its views sedimentation in the 
memory of men. 

KEYWORDS: Herodotos. History. Literary Journalism. Gift of narrating. 

 

Introdução 

O ato de narrar perenizado por Herôdotos3 nos nove volumes viscerais 

de História4 transparece um valor fundamental à inscrição de ideias: a 

sedimentação engenhosa de um passado mítico e lendário na memória coletiva 

da humanidade. O que o primeiro narrador grego em prosa pretendeu 

efetivamente comunicar traz a resposta em seus próprios termos: “Para que a 

memória dos acontecimentos não se apague entre os homens com o passar do 

tempo” (HERÔDOTOS, 1988, p.19)  

Ao penetrar no espírito de guerrilha do império persa, esposado por 

um acervo de minúcias descritivas, de originalidade informativa e de senso 

investigativo, crítico e de observação diante de fatos narráveis, Herôdotos fez 

ressurgir um feito ancestral, quase anônimo, no sentido de (re)conhecimento 

dos povos gregos, ao submeter a narrativa histórica ao terreno literário. Ao 

mesmo tempo, tornou tal feito cognoscível a partir de sua revivescência por 

meio da soberania da linguagem verbal e do recolhimento de impressões 

essencialmente singulares como participantes do seu método investigativo 

sobre a Grécia e o mundo antigos.  

A grandiosidade da narrativa histórica, em dialeto iônio5, sustenta-se 

em alguns princípios que a fazem fabular porque engenhosa; fronteiriça - com 

                                                           
3Considerado Pai da História e autor da primeira obra em prosa da literatura grega, nasceu em 484 a.C, de 
uma família abastada de Halicarnassos, na Cária, atual cidade de Bodrum, na Turquia. 

 
4Obra escrita em dialeto iônio entre 450 e 430 a.C, data da época alexandrina e está dividida em nove 
livros, intitulados com os nomes das nove musas gregas. 

  
5A língua usual de Halicarnassos à época de Herôdotos. 
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a ficção - porque não renuncia a imaginação figurativa proposta pela palavra; 

atemporal, pela lapidar literariedade do entrecho estruturada na disposição do 

enunciado em si. Herôdotos postou-se como investigador astuto, diante do 

“momento fabuloso do começo”6 e do mito apocalíptico de um império quase 

que ignorado na herança cultural dos gregos. Dotou o desconhecido de 

originalidade e agudeza de estilo e o desvelou aos homens de sua época. Como 

aquele que narra, com um detalhamento descritivo quase divinal, viu-se artífice 

de uma nova ciência História sob a acepção de pesquisa e gesto investigativo.  

Isso permite um parecer significativo acerca de um dialogismo entre o 

dom de narrar herodotiano e a prosa literária cotidiana do narrador-jornalista 

no que concerne ao senso estético de ambos ao vicejar do fato ou informação 

natural o surpreendente. O que nos permite tangenciar a similitude entre os 

traços distintivos da postura textual, observacional e investigativa do 

jornalismo literário7 ou novo jornalismo e a postura textual e observadora de 

Herôdotos configurada em suas histórias. Ambas mostram-se alinhadas em 

levar a conhecimento público um fato passado como lastro de reflexão, 

compreensão e interpretação do presente ou de apresentar um fato público atual 

por meio da dialética com um passado que o torna palpável, comunicável, 

observável, comprovável (RESENDE, 2009, p. 87) a partir de uma impressão 

particular da realidade. Cerne tanto da prática quanto dos estudos em que se 

inspiram as mais louváveis estratégias de prosa do jornalismo literário como 

atitude textual pós-moderna. Trata-se de um tipo de convivência com a 

informação artística e cultural, cuja exuberância discursiva assenta-se num 

valor fundamental: a de reportagem com feições de criação literária, como o 

jornalista Edvaldo Pereira Lima o define em texto sobre o New Journalism 

(2003). 

É o Herôdotos de Halicarnassos um narrador-jornalista. É o jornalista 

literário o Herôdotos da pós-modernidade, enquanto escritor anunciado sobre 

esse conjunto de posições. É o narrador-jornalista um narrador pós-moderno, 

                                                           
6 Uma das definições atribuídas ao conceito de gênese pela historiadora Marialva Barbosa no livro 
História Cultural da Imprensa.  
7 Considerado uma atitude do jornalismo, tem como objetivo informar o fato jornalístico de forma 
criativa, aliando as técnicas jornalísticas tradicionais ao discurso literário. As origens do movimento 
datam de 1946, nos Estados Unidos, atingindo seu apogeu na década de 1960. 
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em acordo com as perspectivas sobre a enunciação jornalística decifradas por 

Fernando Resende. A tônica desses três enunciadores sustenta-se em cima de 

uma mesma base de ideias: a de que Herôdotos antecipou uma visão renovada 

de jornalismo por meio de uma composição histórico-poética tecida sobre as 

vias da originalidade, a qual passa a ser compreendida como a humanização do 

fato social a partir de um mergulho em suas entranhas. Assim, o jornalista 

literário faz da notícia uma história, permitindo ao leitor uma aproximação 

imagética por meio do caráter figural da palavra sobre um real não só narrável, 

como representável. Ao aliar a objetividade essencial ao discurso jornalístico 

ao esmero no estilo e ao trato estético da linguagem e da estruturação do tema 

(essência do jornalismo literário) instituídos pela literatura, tanto Herôdotos 

quanto o jornalista literário imergem nas vísceras do acontecimento narrado 

por meio de um caráter textual rico em detalhes, descrições e aprofundamento 

temático. 

Esse conjunto de posições radica-se na ideia de que sobre o autor de 

História subjaz a imagem de um jornalista como desbravador do mítico, do 

pitoresco, de uma reminiscência inscrita por meio da memória, perceptível já 

no Livro I de História, intitulado Clio: 

 

Os doutos dizem que os fenícios foram a causa da desavença. Os 
fenícios, segundo afirmam os persas, chegaram ao nosso mar, vindos 
do chamado mar Erítraios e, estabelecendo-se no território que até 
agora ocupam, começaram imediatamente a empreender longas 
viagens. Entre outros lugares até onde levaram mercadorias egípcias e 
assírias, eles chegaram a Argos; ... no quinto ou sexto dia após a sua 
chegada, quando sua carga já estava quase toda vendida, veio à orla 
marítima, entre muitas outras mulheres, a própria filha do rei; de 
acordo com os relatos tanto dos persas quanto dos helenos, seu nome 
era Io, a filha de Inacos. (HERÔDOTOS, p. 19, 1988) 

  

Herôdotos concebeu História assumindo-se não só como geógrafo e 

historiador. Foi, ao mesmo tempo, um farejador dos bens simbólicos de seu 

povo, dado às maravilhas desconhecidas, às descobertas do pouco explorado, à 

reinterpretação e a novos olhares sobre coisas já vistas e inscritas, afinado a 

uma escrita, a qual anseia alcançar uma tonalidade memorialística, miraculosa, 
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mitológica, na lida com uma textualidade dita notável por se permitir instaurar 

um profícuo rememorar de tempos. O potencial jornalístico latente do jovem de 

Halicarnassos é demonstrável logo no início do livro I, por meio de um 

detalhismo descritivo com que o verbo toca a ancestralidade da imagem sobre 

as razões que levaram persas e helenos a guerrear: 

 

As mulheres ficaram nas proximidades da popa da nau, e enquanto 
elas barganhavam os produtos que lhes interessavam, os fenícios se 
animaram uns aos outros para a tentativa, e correram em sua direção 
com o objetivo de agarrá-las. A maior parte das mulheres escapou, 
mas Io e algumas outras foram alcançadas; os fenícios as arrastaram 
para a nau e partiram rumo ao Egito. E assim Io chegou ao Egito, 
segundo dizem os persas (mas não os helenos), e esta, em sua opinião, 
foi a primeira ofensa cometida. (HERÔDOTOS, p.19, 1988). 

  

Essa confluência do estilo de Herôdotos com o substrato da atitude 

jornalística do repórter cultural-literário permite inferir ser seu comportamento 

letrado-investigativo similar ao de um escritor-público afeito ao caráter fabular 

das coisas, à genealogia de ideias, ao acompanhamento lapidar dos episódios 

históricos, crenças e costumes de seu tempo.  

Assim, o jornalismo literário se faz reconhecível em História e, ao 

mesmo tempo, História nele se reconhece. A guerra entre persas e gregos 

figurou como fato social, publicizado ou transformado em notícia de interesse 

público, à maneira romanceada, para sedimentá-lo no imaginário coletivo. A 

gênese de História trata do seu autor como um homem de letras observado 

tanto pela evidência de uma inventividade narrativa quanto pelo manancial 

investigativo que tornou possível sua estratégia de narração perpassar séculos. 

Tratemos inventividade narrativa e manancial investigativo como bases sólidas 

do discurso jornalístico-literário e do discurso heroditiano, já que ambos 

emanam a mesma essência: compilação de relatos dos testemunhos dos 

acontecimentos, averiguação das vísceras de passagens históricas, profusão 

documental recolhida como viajante do mundo, distinção do visto e do ouvido 

e desvelamento de curiosidades orais, arquivistas, documentais, angariado em 

meio a arquivos, escrituras, documentos oficiais e oralidade das fontes. O que 

aqui se faz notar é que tanto Herôdotos – ao narrar “feitos maravilhosos e 
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admiráveis dos helenos e dos bárbaros” como episódio de interesse social posto 

em evidência no século V a. C. - quanto o jornalista-literário mostram-se porta-

vozes e guardiões da história da humanidade a partir de um olhar diferenciado 

sobre uma época, ação ou ocorrência passíveis de serem rememoradas.  

Nesse sentido, tanto o discurso herodotiano quanto o jornalístico 

literário partem de uma teia de notícias tripartite do ponto de vista 

composicional. Teia esta concebida mediante o dito pensamento artístico sobre 

o real aliado ao gesto criativo peculiar à linguagem ficcional associados à 

tônica textual jornalística. Em História, Herôdotos tanto desempenhou o papel 

de mensageiro e observador onipresente de um episódio histórico, cujo alcance 

repercutiu em todo o contexto de seu tempo, como ressignificou o presente do 

povo grego a partir do reconhecimento de um episódio marcante a sua 

existência enquanto civilização. 

O pai da História mostrou-se, em sua vasta e aplaudida obra, como 

narrador-jornalista a escrever linhas sobre direito público, uma das definições 

do “ser jornalista” feita pela historiadora Marialva Barbosa (2003, p. 20). 

Mostrou-se, ainda, como mito político8. Mito se considerarmos sua escrita  

capaz de “contar uma história sagrada, um acontecimento ocorrido no tempo 

imemorial (o tempo fabuloso dos começos), ou como uma realidade chegou à 

existência. Mito no sentido de ficção, de sistema de explicação do real e de 

mensagem mobilizadora”, no dizer de Barbosa (2003, p. 142). 

O nome de Herôdotos assenta-se, assim, sobre um outro valor 

fundamental: o de precursor do jornalismo literário na Antiguidade, a partir da 

abertura de um mundo de histórias capaz de ser transformado em notícia de 

interesse coletivo. Trata-se a guerra do império persa de um evento real, 

inserido no cotidiano do povo da Grécia em determinada passagem do tempo; e 

fictício pelos manejos narrativos próprios dos escritores, com o fato em si 

figurando como enredo e os testemunhos orais e documentais como 

personagens, conduzindo a veracidade das histórias herodotianas. Isso se 

demonstra no diálogo intermediado por Croisos entre o frígio Ádrastos e o rei: 

                                                           
8 É tributária dos anos oitocentistas a imagem do jornalista como mito político, como escritor do sagrado. 
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Tendo dito isso, Croisos mandou chamar o frígio Ádrastos, e quando 
ele chegou o rei lhe disse o seguinte: “Na ocasião em que fosse 
atingido por um infortúnio cruel, pelo qual não te censuro, eu mesmo 
te purifiquei e te recebi, e ainda hoje te hospedo em meu palácio, 
incorrendo em todas as despesas. Agora, portanto (deves-me uma 
retribuição de bons serviços pelos benefícios que te fiz), peço-te: 
cuida de meu filho enquanto ele vai à caça, para evitar o aparecimento 
de assaltantes em vosso caminho, gente perversa disposta a fazer-vos 
mal. Ademais, é bom que também vás a um lugar onde podes obter 
renome por teus feitos; tal atitude convém ao filho de teu pai, e tens 
bastante força para isso”. Ádrastos respondeu o seguinte: “Em 

qualquer outra circunstância, rei, eu não iria avante nesse 
cometimento. Uma pessoa tão infortunada quanto eu não deveria 
misturar-se com seus pares mais afortunados; não tenho tampouco 
esse desejo, e por muitas razões eu teria recuado...”. (HERÔDOTOS, 

1988, p. 30)  

 

A esse respeito, os textos de Herôdotos, assim como os discursos dos 

jornais abertos ao literário, configuram-se memorialísticos, ficcionais e 

jornalísticos, perfazendo-se sob o esforço do imaginário do autor de trazer a 

presença do leitor um real ausente que só se faz presente por força da palavra 

escrita e de seu caráter metafórico e figural, perpetuando paradigmas à 

condução das ações e opiniões humanas. 

 

O reino da prosa cotidiana e o narrador benjaminiano 

Ao sorver da nascente habitada pelos mais loquazes homens na arte de 

narrar da Antiguidade, Herôdotos mostrou-se um narrador da prosa cotidiana 

por excelência. Considere-se História como uma obra urdida sobre três 

princípios fundamentais à “experiência comunicável” esboçada por Walter 

Benjamin: a Erfahrung (experiência coletiva), a Erlebnis (experiência 

particular) e o Erzähler (aquele que conta). Vê-se na guerra entre persas e 

gregos uma vivência coletiva da sociedade da Grécia, sobre a qual a percepção 

diferenciada do jovem de Halicarnassos como aquele que se dispôs a transmitir 

tal experiência é o que a particulariza enquanto feito histórico e social a ser 

transmitido aos homens posteriores ao seu tempo.  

Tais princípios permitem adentrar no halo do narrador benjaminiano, 

observando-se Herôdotos sob a perspectiva da teia de notícias em que se 
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constroi o narrador-jornalista como arauto de histórias reais sobre as ações, as 

ideias, os acontecimentos da humanidade e suas supostas verdades a partir da 

literariedade na publicização, com vistas a sua perenização como patrimônio 

simbólico de um povo. É imperioso afirmar que sob o reino da prosa dos fatos 

em que as narrativas herodotianas e jornalística-literárias se coadunam é onde 

se sustenta a linhagem de narradores de Benjamin. Ao observar e narrar 

episódios de interesse público, ambos se traduzem como “camponês 

sedentário”, aquele que emerge como desbravador e conhecedor das entranhas 

dos costumes e tradições de sua terra, e como aquele cujo saber vem de 

paragens longínquas, na postura do “artífice-viajante” (BENJAMIN, 2012, p. 

215).  

Os dois tipos arcaicos do reino narrativo de Benjamin se equiparam 

aos do reino da prosa jornalística-literária, na medida em que é posta em 

evidência não uma renúncia à informação ou à objetividade sobre os 

acontecimentos diários como termos fundantes do jornalismo tradicional, e sim 

a construção de um pensamento peculiar sobre o real, seus significados 

figurativos e seus apanágios. Como está demonstrada na leitura das histórias de 

Herôdotos, tal experiência textual configura-se como meio profícuo de 

entendimento de acontecimentos da realidade e transformação da narrativa 

jornalística tradicional  – reducionista, limitadora, por isso autoritária, com o 

nítido apagamento daquele que fala porque não há necessariamente um alguém 

a contar a história - em narrativa verdadeira, a qual se refere o pensamento 

benjaminiano, à medida que o gesto criativo da figura do narrador-jornalista 

habita os fatos e fazendo o leitor sentir as verdades como espectador das ações 

vividas (RESENDE, 2009, p.89).  

Essa corrente de ideias abre precedentes à fundamentação dos liames 

sobre os quais está envolvida toda e qualquer narrativa nas perspectivas de 

Benjamin e Resende. Um primeiro ponto é pensar no ato de narrar como uma 

premência do homem, no sentido de revelar a outrem as histórias sobre o que 

viu, ouviu ou viveu ao longo de sua existência. Ou seja, narrar é estar, 

inevitavelmente, diante da vida humana, matéria-prima da “verdadeira 

narrativa” referenciada por Walter Benjamim, na interpenetração íntima entre 

alma, olho e mão do artífice da arte artesanal (2012, p. 216). Narrar nos jornais, 
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à maneira dos poetas e romancistas, é estabelecer esse vínculo entre a 

premência de transmissão assídua e a popularização de conhecimento à 

coletividade, com o intuito de solidificar a coisa artística e o gosto pelas letras 

no imaginário popular por meio de uma observação/percepção mais sensível e 

apurada das ações, ideias e situações cotidianas. Ao reinterpretá-la de modo 

particular, torna-a narrável por uma estrutura distinta de prosa se comparada 

com a linguagem impressa dos periódicos de todo dia. O que quer dizer que o 

jornalismo literário é uma atitude narradora que une os predicados jornalísticos 

essenciais (texto objetivo, conciso, coeso e coerente) ao trato com a estética 

textual e descritiva da palavra literária.     

Se narrar é explanar ou discorrer sobre uma experiência ou fato social 

real o narrador-jornalista pós-moderno é concebido sobre a perspectiva de um 

autor empírico, ou um contador de histórias reais, aos moldes herodotianos, a 

compor experiências como mestre do saber coletivo e individual, a partir da 

difusão das belles lettres proposta pelos jornais brasileiros desde o século XIX. 

A rede do dom de narrar, portanto, é a mesma em que estaria guardado a prosa 

jornalística-literária como ofício artesanal de comunicação da pós-

modernidade, resguardado na essência da verdadeira narrativa composta por 

Benjamim:    

 

A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio artesão – no 
campo, no mar, na cidade -, é ela própria, num certo sentido, uma 
forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada em 
transmitir “o puro em si” da coisa narrada, como uma informação ou 
um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em 
seguida retirá-la dele. Assim, imprime-se na narrativa a marca do 
narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso. É uma inclinação 
dos narradores começar sua história com a descrição das 
circunstâncias em que foram informados dos fatos que vão contar a 
seguir.... (...) Assim, seus vestígios estão presentes de muitas maneiras 
nas coisas narradas, senão na qualidade de quem as viveu, ao menos 
na de quem as relata. (BENJAMIN, 2012, p. 221-222)  

 

A partir da linguagem dos jornais, estabeleceu-se o elo entre fato 

real/cultural e palavra poética, com o jornalista literário assumindo-se no rol 

dos “grandes narradores”, enunciador de um mundo aberto, entendível e 
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reconhecível por meio do saber coletivo proposto pelos jornais, e este como 

instrumento de propagação da informação cunhada como abordagem de 

repercussão pública por sua direção às massas.  

 

Os jornais e os tempos fabulosos do começo  

A ideia de cotejar as ambições do jornalismo (literário) com as da 

atitude discursiva de pôr à vista uma experiência de vida a plano do discurso 

oral ou escrito, evocada por Benjamin, remete não só ao substrato primeiro e 

essencial do dom de narrar, mas também aos tempos fabulosos do começo se 

aproximarmos a teia de comunicação jornalística estabelecida no Brasil do 

Século XIX.  

Os anos oitocentistas selaram a conexão entre os homens de jornais e 

os homens das belas letras, com o intuito de atentar de que haveria de ser 

considerado um dia o jornalismo literário enquanto atitude criativa que, se bem 

notarmos, aos moldes de Benjamin, foi engendrado desde os primórdios da 

imprensa no Brasil. Ou seja, no princípio, eram as histórias narradas oralmente 

que ganhavam o cunho de notícias, embasando a similitude entre o narrador-

jornalista e o narrador de experiências. Em 1808, quando surgiu no Brasil, a 

imprensa era vista como “fonte documental importante”, “autêntica narradora 

dos fatos e da verdade”, e o narrador da antiguidade definido como sábio 

transmissor da vida humana, por ambos (imprensa e narrador antigo) serem 

registros comprobatórios do que se “viu e ouviu” (BARBOSA, 2010, p.7).  

Nesse sentido, infere-se ser a integridade do saber vindo de longe, de 

terras estranhas, tanto quanto da proximidade de um povo por meio de sua 

tradição. Isso fica demonstrado à época que Barbosa denomina de “início 

primordial” (2010, p.19), na qual a rede de informação funcionava da seguinte 

forma: os boatos e conversas - o ouvir dizer e o ouvir falar - de viajantes 

chegados em navios, vindos da Europa, tão logo expostos pelas vozes 

correntes, viravam assuntos do dia. Também eram transformadas em notícias 

histórias escritas a bordo, vindas de longe.  
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Esse conceito interna-se pelos caminhos do viajante e do camponês 

benjaminianos, tratando-se o jornalismo de uma atitude textual que comunga 

conhecimento próximo somado ao conhecimento longínquo do fato em 

questão, ainda que ambos se mostrem munidos por um conceito de informação 

que, em acordo com a posição de Benjamin, não passa de uma forma de 

comunicação ainda mais “estranha” e “ameaçadora” que o romance à 

sobrevivência da narrativa essencial (2012, p. 218-219) numa relação crucial 

ao ofício nos jornais averbada por Barbosa: A relação temporalidade e 

acontecimento é, portanto, fundadora da ideia de notícia, ainda que, no conceito do 

que seria notícia, dominasse a ideia de erudição e de conhecimento, e não de 

novidade... (BARBOSA, 2010, p.29)  

Se a narrativa essencial foi capaz de inspirar gerações de narradores 

nos tempos antigos e se Benjamin associava a indigência humana da perda da 

experiência coletiva (Erfahrung) ao ocaso da experiência de narrar, ao mesmo 

tempo em que propunha uma renovação da Erfahrung como uma nova forma 

de narratividade, pode-se encontrar no “jornalismo de autor” ou na presença do 

narrador na condução da reportagem essa forma de contar dita renovada. Isso 

se dá a partir da transformação das ações e opiniões humanas em histórias 

sobre as quais o novo jornalismo se detém.   

Pensado como estratégia audaciosa de abordagem e conquista letrista 

lançada à era pós-moderna, o jornalista literário mostra-se capaz de fazer 

ressurgir o narrador benjaminiano, à medida que ocupa um posto narrativo 

artístico-informativo exemplarmente estabelecido aos moldes destes e dos 

próximos séculos, como porta-voz de todos os homens, como o Herôdotos da 

pós-modernidade na beletrística coletiva dos jornais. 
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MACHADO DE ASSIS ENTRE A CONSAGRAÇÃO E A POLÊMICA 

Sílvia Maria Azevedo (UNESP)1 

 

RESUMO: O cinquentenário da morte de Machado de Assis, em 1958, foi marcado 
pela produção de extensa bibliografia, para a qual colaboraram os nomes mais 
destacados da crítica literária brasileira. Em meio ao roteiro da consagração construído 
em torno de Machado de Assis, o livro homônimo de Agripino Grieco, publicado pela 
José Olympio, no ano seguinte, vinha destoar dos estudos voltados à obra machadiana, 
pelo tom hostil com que investia contra o autor de Dom Casmurro. Como era de se 
esperar, não faltaram manifestações, entre os críticos brasileiros, contrárias à obra de 
Agripino, dentre elas, os artigos de Afrânio Coutinho no Diário de Notícias, entre maio-
junho de 1959, e a “Carta aberta a Agripino Grieco”, de Augusto Meyer, publicada em 

23 de maio de 1959, n’O Estado de São Paulo. Uma semana mais tarde, a carta aberta 
de Meyer aparecia no Correio da Manhã do Rio de Janeiro e, por fim, será reproduzida 
no segundo número da Revista da Sociedade de Amigos de Machado de Assis. O 
objetivo da comunicação é recuperar a famosa querela ao redor de Machado de Assis, 
na qual estiveram envolvidos Agripino Grieco, Afrânio Coutinho e Augusto Meyer, 
tendo em vista, por um lado, a relação entre polêmica e imprensa, por outro, o contexto 
da crítica no Brasil, na época, marcado pela extensa machadiana em comemoração aos 
cinqüenta anos da morte de Machado de Assis.    
Palavras-Chave: Polêmica. Machado de Assis. Agripino Grieco.Afrânio 
Coutinho.Augusto Meyer. Intertextualidade 
 

Como aconteceu no centenário do nascimento de Machado de Assis, em 1939, o 

cinqüentenário da morte do escritor brasileiro foi marcado, em 1958, por inúmeras 

comemorações e iniciativas, dentre as quais cabe destacar a palestra de Lúcia Miguel 

Pereira sobre a vida e a obra de Machado de Assis2, no Teatro Municipal do Rio de 

Janeiro, o lançamento de um LP com contos de Machado lidos por Margarida Rei, 

Tônia Carrero, César Ladeira, Paulo Autran, a instalação da Comissão Machado de 

Assis, incumbida de elaborar a edição das obras completas do escritor, a fundação da 

SAMA (Sociedade Amigos de Machado de Assis), graças ao empenho do livreiro-editor 

Carlos Ribeiro, que liderou igualmente romaria ao cemitério São João Batista onde está 

enterrado Machado de Assis.3 

Ainda no dia 29 de setembro, houve o lançamento de um número especial da 

Revista do Livro, assim também de outras importantes publicações, como: Ao redor de 

Machado de Assis e Machado de Assis, Funcionário Público, de Raimundo Magalhães 

                                                           
1 Professor adjunto do Departamento de Literatura, Unesp/Assis. 
2 Em 1936 Lúcia Miguel Pereira publicou a obra Machado de Assis: estudo crítico e biográfico, com o 
qual recebeu o prêmio Felipe de Oliveira, e considerado pelo Círculo Literário do Brasil como “a melhor 
e mais completa biografia do grande romancista” (SANTOS, 2012: p. 33). 
3“Machado de Assis pela Imprensa, na Época do Cinquentenário de Sua Morte”, Revista da Sociedade 

dos Amigos de Machado de Assis, Rio de Janeiro, n.3, p. 52-53, 29 ago. 1959. 
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Júnior; Machado de Assis, Ensaios e Apontamentos Avulsos, de Astrogildo Pereira; 

Machado de Assis, de Eugênio Gomes; Presença de Machado de Assis, de Augusto 

Meyer; O Tempo no Romance Machadiano, de Dirce Cortes Riedel. 

No ano seguinte às comemorações do cinquentenário da morte do escritor 

carioca, Agripino Grieco, para marcar a sua aversão aos “machadólatras” e à 

“machadolatria”, publica, pela José Olympio, o livro Machado de Assis. Naquela altura, 

Agripino era nome de destaque da imprensa brasileira, com atuação nos principais 

jornais e revistas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, a exemplo do Boletim de 

Ariel (1931-1938), que fundou, no Rio, em parceria com Gastão Cruls, e nos quais 

deixou as marcas de sua verve virulenta, sarcástica e irônica.  

No livro de 1959 sobre Machado de Assis, Griecomantém a atitude do 

polemista, que não hesita em manifestar sua apreciação negativa em relação ao maior 

escritor brasileiro, como procura justificar no prefácio da obra: 

 

[...] todo o meu mal consistiu em bater à porta do mestre do 
Cosme Velho depois de longa visita àqueles que o haviam 
ajudado a formar-se: Diderot, Voltaire, Mérimée, Flaubert. Vir 
assim das cidades européias para o Rio... Se eu o lesse 
integralmente nos tempos de rapaz, provavelmente sentiria outro 
afeto por ele. (GRIECO, 1960, p. 60). 
 

Dividido em duas partes, na primeira, Agripino percorre a obra de Machado de 

Assis de ponta a ponta (poesia, conto, romance, crônica, teatro, crítica, 

correspondência), numa leitura em chave comparatista (tendência que vinha se impondo 

na crítica machadiana, a partir dos trabalhos de Eugênio Gomes, Augusto Meyer, entre 

outros). Na segunda, o crítico passa em exame a machadiana produzida até então, com a 

pena do sarcasmo e da ironia, um dos fortes motivos por que o livro de Agripino Grieco 

recebeu inúmeras críticas.  

Na perspectiva da “dívida” (GRIECO, 1960, p. 60) de Machado, o trabalho 

comparativo de Grieco consistiu, na primeira parte do livro,em aproximar fragmentos 

de textos machadianos aos de outros autores, com o propósito de apontar a falta de 

originalidade do autor de Memórias Póstumas. Leitura miúda e de erudito, Agripino não 

se preocupa em fornecer referências exatas dos textosque examina, embora a presença 

do crítico-polemista, ostensiva e ferina, acabe por relegar a obra machadiana ao segundo 

plano. 
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As avaliações, sempre taxativas e negativas, compreendem, entre outros 

aspectos,opessimismo de Machado de Assis, a frieza do autor, a ausência de 

personagens boas em sua obra (em especial em Memórias Póstumas), o humour postiço, 

falso, de Machado, que não correspondia ao espírito nacional (representado por José de 

Alencar e Lima Barreto), em oposição ao trabalho de Alcides Maya, Machado de Assis 

(Algumas Notas sobre o “Humour”), de 1912. 

Em relação às áreas de atuação de Machado, os julgamentos são igualmente 

categóricos: a poesia não era o forte do escritor, como também não o era o teatro (lugar- 

comum entre os machadianos de então); já no conto, Machado “é o maior do Brasil” 

(GRIECO, 1960, p. 21), avaliação positiva que se estende aos da chamada primeira fase 

(até então, postos de lado pela crítica, pois que vistos como expressão de um 

romantismo piegas). Mas é em relação ao romance, especificamente a Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, que a crítica de Agripino Grieco é implacável: 

“Brás Cubasé, em grande parte, livro de fama usurpada, falsa obra-prima. 

Quincas Borba e Dom Casmurro, especialmente o último, são-lhe superiores, e simples 

contos de Machado valem mais que este irritante manual de sarcasmo, onde há artifício, 

artimanha e raramente arte pura. Quanta coisa de seção charadística! Sente-se o 

amontoamento livresco desde as primeiras páginas, nos inúmeros nomes famosos e 

situações literárias evocados implícita ou explicitamente, a dar antes idéia de crítica ou 

ensaio do que trabalho de ficção. Pensa-se andar em um terreno úmido cheio de liquens 

e fetos. Embora em frequentes lances ele iguale os europeus que imita, vê-se estar em 

jogo um mosaico de muitos autores e no qual o menos autor é o autor brasileiro.” 

(GRIECO, 1960, p. 47). 

Diante de tal posicionamento, não faltaram manifestações, entre os críticos 

brasileiros, contrárias à obra de Agripino Grieco, dentre os quais Afrânio Coutinho, na 

série de cinco artigos publicados na seção “Correntes Cruzadas”, que fazia parte do 

Suplemento Literário do Diário de Notícias, do Rio de Janeiro, entre maio-junho de 

1959, depois recolhidos em livro. No momento em que predominava, no Brasil, a crítica 

impressionista, Afrânio iniciava, segundo Wilson Martins, “[...] a pregação da crítica 

‘estética’ e ‘universitária’ [...] segundo o novo evangelho que lhe fora recentemente 

revelado nos Estados Unidos sob as espécies do ‘new criticism.’”(MARTINS, 1983, p. 

608). 
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No primeiro artigo da série, “Machado ou Grieco?”, Coutinho identifica a crítica 

de Agripino Grieco com a “velha atitude impressionista”, rotulando-a como prática 

ultrapassada, “demonstração de sua [de Grieco] impossibilidade de sair de si mesmo”: 

 

O ‘Machado de Assis’ de Agripino Grieco não é um livro sobre 
Machado, porém um livro de Grieco. Muita coisa nem é nova, apenas 
reunida em livro de sensação. Por toda a parte, é a mesma exploração 
do trocadilho, o invencível gosto da frase (por ele atribuído, aliás, a 
Machado), mesmo com o sacrifício da justiça ou da exatidão crítica; a 
mesma extroversão da pessoa Grieco, com as suas preferências e 
idiossincrasias, para o assunto que é visivelmente abafado. De 
qualquer modo, é um exemplo da velha atitude impressionista, uma 
demonstração de sua impossibilidade a sair de si mesmo, para encarar 
a obra com objetividade, respeitando-a tal como é, e não como 
quereria o crítico devesse ela ter sido. Além disso, ainda Grieco, é um 
panfleto, e como tal, foge do âmbito da crítica. (COUTINHO, 1959), 
p. 3-4).  

 

O método comparativo praticado por Agripinotambém mereceu objeções de 

Afrânio Coutinho, que o interpretoucomo mera busca de analogias, com o fim de 

sugerir inferioridade ou plágio da parte do escritor brasileiro:  

 

Qual o método crítico de que se vale Grieco nesse volume? Na 
aparência é o comparatismo. É a busca de analogias, reminiscências e 
reflexos de leituras, graças a aproximações com os escritores 
estrangeiros. Pode-se dizer que todos os capítulos do livro seguem a 
mesma técnica: acompanhar o romance ou conto ou crônica, 
apontando de caminho as semelhanças e analogias. Ninguém, hoje em 
dia, que tenha um mínimo e formação literária, poderá negar o valor 
do método comparatista, e as contribuições valiosas que tem dado aos 
estudos literários. Mas o que pratica Agripino, nessa obra, não passa 
de uma contrafação ou uma deformação do método. 
Em primeiro lugar, a comparação só é válida se tem um objetivo – 
que, no caso, deve ser a análise e explicação literária. A caça à 
analogia pelo prazer puro de encontrar reminiscências ou pelo intuito 
malicioso de sugerir inferioridade ou plágio é operação fora da crítica. 
(COUTINHO, 1959, p. 3-4). 

 

A crítica ao método comparativo de Agripino Grieco, mais particularmente, o 

recurso às passagens paralelas, ou seja, o esclarecimento de uma passagem de 

Machadode Assis por uma de outro autor com a intenção de rebaixar Machado, está no 

cerne da carta aberta de Augusto Meyer, publicada em O Estado de S. Paulo, em 23 de 

maio de 1959, e uma semana mais tarde, no Correio da Manhã. Não deixa de ser 

curioso o fato de Meyer ter escolhido a carta aberta como forma de criticar o livro de 
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Agripino Grieco, o que faz pensar que o crítico gaúcho estivesse menos interessado em 

obter uma resposta do destinatário do que propagar a sua opinião.  

De qualquer forma, o tom da carta não é agressivo, antes irônico: 

 

Prezado Mestre 
Não veja nestas linhas ressentimento. Ressentimento não pode caber 
no caso, diante das páginas 194-196 do seu livro: algumas restrições 
parecem-me oportunas, para corrigir meu incurável narcisismo de 
autor. 
Não estamos nós em causa, portanto, está em causa Machado de 
Assis. Aproveito o branco da página para dizer-lhe da minha dívida: 
muito aprendi com o seu garbo irônico, sua vivacidade meridional, sua 
veia à Galiani, sua constante lição de irreverência, variada leitura, 
fecunda insatisfação. 
Mas quem escreve estas mal traçadas é o leitor de Machado, este sim, 
desconfiado e um tanto resmungão. Vieram cutucá-lo com vara curta 
na sua toca, e o animal recuou, assoprou o seu espanto e agora começa 
a rosnar. Um machadiano acuado... (MEYER, 2005, p. 756). 

 

Para começar, Meyer não deixa de fazer críticas à capa do livro de Agripino 

Grieco, na qual “[...] as intenções mefistofélicastransparecem da composição oblíqua, 

daquele olho azedo, fisgando o olho do leitor.”, na interpretação gráfica de Poty do 

“espírito do miolo” (MEYER, 2005, p. 756).  

O problema maior, no entanto, está dentro da obra, sobretudo a leitura de 

Memórias Póstumas de Brás Cubas levada a cabo por Agripino, “[...] essa coisa 

enorme, que ele [Meyer] passa a transcrever com o maior desvelo em seu caderno de 

apontamentos, destinado a uma Antologia da incompreensão crítica, sugerida por Henri 

Peyre: [...]” (MEYER, 2005, p. 756). A citação, extraída do livro de Grieco em relação 

às Memórias,e incorporada à carta, é a aquela que ficou registrada mais acima,neste 

artigo. 

Passando a contestar a idéia da imitação como rebaixamento – “[...] ninguém 

abre a boca sem repetir o repetido, imitar o imitado [...] (MEYER, 2005, p. 757)” – 

Augusto Meyer elenca os riscos do emprego das passagens paralelas, sem os 

devidoscuidados: 

 
[...] a) supor que a cada trecho de uma obra deve necessariamente 
corresponder uma fonte específica ou trecho paralelo; b) ceder à 
fascinação da fonte única; c) estabelecer confusão entre simples 
semelhança e dependência direta; d) deixar de completar o paralelo 
com a análise estilística de ambos os trechos no seu contexto; e) 
perder de vista a graduação que vai de um simples decalque à imitação 
literária, de uma adaptação compilada à assimilação de estilo e 
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conteúdo, da imitação criadora à genuína originalidade. Tudo isto 
depois de comprovada a leitura dos modelos, ou pelo menos de 
assentada a probabilidade máxima de consulta. (MEYER, 2005, p. 
757). 

 

Daí Meyer contestar as “influências” de Machado de Assis, no registro de 

passagens paralelas, mostrando que outras “influências” poderiam igualmente ser 

apontadas, mais antigas até que as identificadas por Grieco. Por exemplo, a 

aproximação entre Brás Cubas, inventor do famoso emplastro, a personagem de Balzac, 

César Birotteau, perfumista enriquecido por suas descobertas, e Louis Reybaud, 

economista francês que conseguiu amealhar considerável fortuna: 

 

Se o ‘emplastro de Brás Cubas’ deve algo ao Cesar Birotteau 

balzaquiano, como quer o meu prezado mestre, e a Louis Reybaud, 
não deixa de enquadrar-se na chatíssima rubrica temática do ‘cura-
tudo’, da ‘panaceia universal’, com escalas pelo folclore e pelo 

anedotário humilde da humanidade sofredora. E o estudo comparativo 
das versões da mesma chapa, em Balzac e Machado, mostraria o que 
todos sabem, isto é, que ambos repetem a mesma chapa, cada macaco 
em seu galho: Machado, porém, me parece um macaco mais ágil. 
(MEYER, 2005, p. 757). 

 

As mesmas objeções se estendem à comparação entre Machado de Assis e La 

Fontaine, a partir da pergunta do narrador de Memórias Póstumas, no capítulo de “O 

Delírio”: 

 

Se Machado pergunta ‘o que diriam de nós os gaviões, se Buffon 
tivesse nascido gavião’, quem poderá afirmar que ele está repetindo a 

fábula de La Fontaine, sobre os ‘leões pintores’, e não renovando a 

velha chapa filosófica, repetida mil vezes, que reporta a Xenófanes, na 
tradição ocidental, ao conhecido fragmento (Diels e Burnet, 15 e 16) 
em que se refere a cavalos, bois e leões pintores? Não estou dizendo 
que Machado foi à frente pré-socrática dessa crítica do 
antropomorfismo, digo apenas que tanto ele, quanto La Fontaine, 
copiaram o copiado, repetiram o que a doxografia divulgara, cada qual 
a seu modo; e note que a frase do nosso Machado nem por isso fica 
devendo em graça aos versos de La Fontaine. (MEYER, 2005, p. 758).  

 

Outras aproximações propostas por Agripino Grieco, ainda em relação no 

capítulo “O Delírio”, desta vezenvolvendo Baudelaire e Vigny, são igualmente 

refutadas por Augusto Meyer: 
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Por que lhe parece que a planície onde tudo é de neve, no ‘Delírio’, 

constitui variante à paisagem do ‘RêveParisien’ de Baudelaire, toda 

composta de minerais? Uma é a paisagem clássica, da desolação, 
extrema tristeza; a outra é o requinte mórbido de uma fantasia, é 
intencionalmente a poesia do artifício. O tremendo chavão mítico 
‘Natureza mãe e inimiga’, coisa que pariu não sei quantas coisas, 

inclusive monstros e deuses, e passou por várias modalidades, 
entrando na tradição do ocultismo e mais tarde no Romantismo, com 
resíduos parnasianos manifestos, foi necessariamente bebido em 
Vigny? (MEYER, 2005, p. 758).  
 

Por fim, quando Agripino acusa Machado de abusar das metáforas eqüinas, 

Augusto Myer não se contém, e retruca: 

 

As ‘metáforas equinas’, meu irritado mestre, pertencem ao tesouro 

comum da língua humana, que humaniza tudo, e vão entroncar no 
fecundo ‘complexo do cavaleiro’. Veja a poesia oriental, consulte os 

comentários de Goethe, a propósito da linguagem poética de persas e 
árabes, não se deixe governar pelos seus nervos, que são maus 
conselheiros; lembre-se da expressão eqüina: ‘sofrear os impulsos’. 
(MEYER, 2005, p. 760).  

 

E assim, usando as armas do próprio oponente, a leitura miúda e o método das 

passagens paralelas, Augusto Meyer vai contestando, uma após outra, as aproximações 

de Agripino Grieco, dando mostras de erudição igual, ou superior, à de Grieco.  

Mas não era tão-somente a erudição que estava em causa, e sim a crítica 

impressionista, e, em particular, a polêmica, ambas na mira dessa nova prática do 

exercício crítico, representada no cinqüentenário da morte de Machado de Assis, por 

Afrânio Coutinho e Augusto Meyer, leitores que se inscrevem na linhagem dos 

renovadores da crítica machadiana.  
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MACHADO DE ASSIS E O CÂNONE: algumas considerações 

Thamires Gonçalves (UERJ) 

Orientador: João Cezar de Castro Rocha (UERJ) 

 

RESUMO: 

“Amas Machado de Assis?... esta inquietação me melancoliza.” Mário de Andrade traz esta 
indagação logo no primeiro parágrafo de seu texto sobre o autor em Aspectos da Literatura 
Brasileira. O texto de Andrade foi escrito em celebração ao centenário do autor e destaca as 
contribuições de Machado enquanto romancista, poeta, contista e cronista; além de discutir as 
posições ideológicas e o papel do autor na sociedade letrada oitocentista. O texto, espécie de 
exaltação melancólica da carreira de Machado de Assis, será ponto de partida para a reflexão 
sobre os aspectos que contribuíram para a canonização de Machado de Assis A compreensão do 
complexo processo de canonização começa com o estudo das escolhas literário-comerciais 
feitas por Machado de Assis ao longo da vida, enfatizando a sua longa relação com o livreiro B. 
L. Garnier. Destacam-se também suas contribuições para a crítica literária, com especial atenção 
aos textos “Ideal do crítico” e “Instinto de Nacionalidade”. No primeiro, Machado discute o 
papel do crítico naquele período, propondo que a crítica feita deveria seguir determinados 
preceitos, deixando de lado intrigas e amizades. “Instinto de nacionalidade” propõe uma 

reflexão sobre o estado da Literatura Brasileira, colocando em xeque a contribuição que o 
excesso de obras que tratavam da “cor local” para a consolidação da literatura no país, propondo 

a ideia de que era possível escrever obras que se detivessem na análise de caracteres. Segundo 
Machado de Assis, só a crítica fecunda poderia contribuir para a consolidação da Literatura 
Brasileira. Considerando que o processo de canonização depende da aceitação – ou não – pelos 
pares, assim como de instâncias de consagração que reafirmam a posição central de Machado de 
Assis no campo literário brasileiro, será necessário levar em conta para esta singela reflexão os 
textos de crítica do próprio Machado, de seus contemporâneos, e de críticos atuais.  
 

Palavras-chave: Machado de Assis. Crítica literária. Cânone.  

 

1. Considerações iniciais 

Em Aspectos da Literatura Brasileira, Mário de Andrade escreveu o texto 

“Machado de Assis”. Publicado em comemoração ao centenário do autor, consiste em 

uma reflexão sobre a vida e a obra de Machado. O texto, que é uma espécie de exaltação 

melancólica, oscila entre a admiração e a crítica. Este ir e vir entre o maravilhamento 
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diante da obra e a censura a respeito das escolhas sociais e políticas do autor é a síntese 

da figura de Machado de Assis: um homem-autor admiravelmente complexo. 

Ao longo do texto, Mário de Andrade destaca a importância da figura de 

Machado de Assis na sociedade letrada, afirmando que o autor conseguiu um feito 

bastante complexo: tornar-se eixo gravitacional do campo literário oitocentista. Para 

Andrade, Machado de Assis 

Conseguiu uma vitória intelectual raríssima, alcançando que o 
considerassem em vida o representante máximo da nossa inteligência 
e o sentassem no posto então indiscutivelmente mais elevado da forma 
intelectual do país, a presidência da Academia. (ANDRADE, p. 123) 

Diante disto, faz-se necessário refletir a respeito dos processos que levaram 

Machado de Assis ao posto de autor canônico. Para tanto, pensaremos a respeito das 

principais relações literárias e comerciais do autor ao longo da vida e como elas 

refletiram em sua consolidação como autor referência no campo literário oitocentista. 

Discutir-se-ão também os principais textos de crítica literária do autor, intimamente 

ligados às relações travadas no campo. Desta forma, o presente artigo pretende traçar o 

caminho seguido por Machado de Assis através das instâncias que o consagraram como 

“nosso maior escritor” (ANDRADE, p. 127). 

2. Relações literário-comerciais 

A carreira de Machado de Assis teve início na década de 1850, quando publicou 

seus primeiros textos no periódico de Paula Brito, o Marmota Fluminense. O prestígio 

como crítico respeitado veio na década de 1860, graças à ajuda de José de Alencar. Sua 

frutífera relação com B.L Garnier é o que lhe confere reconhecimento como escritor de 

poemas, contos e romances, em sua conhecida primeira fase. Sua transformação em 

eixo gravitacional do campo literário brasileiro chega na década de 1880, com a 

publicação de seu segundo bloco de romances, todos com o selo da Livraria Garnier. 

Estas três personalidades contribuíram positivamente na carreira de Machado de 

Assis. Por isso, nos debruçaremos em cada uma dessas relações a fim de compreender 

como cada um deles esteve presente no processo de inserção e consolidação de 

Machado de Assis no campo literário.  

2.1.  Paula Brito 
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Francisco de Paula Brito foi o principal livreiro da Rua do Ouvidor na década de 

1850 e o responsável por publicar os primeiros textos de Machado de Assis no Marmota 

Fluminense, assim como os de tantos outros jovens escritores do período. 

 O Marmota era bastante original. Dedicado quase exclusivamente a assuntos 

literários, tinha apenas seis páginas e tipos maiores, além de apresentar uma qualidade 

de impressão superior. Seu conteúdo privilegiava artigos traduzidos de jornais 

franceses, mas também abria espaço para que os escritores nacionais publicassem suas 

obras em formato de folhetim. Praticamente a metade do jornal era dedicada a 

publicação de poesias escritas por seus colaboradores, produzidas a partir de um mote 

determinado pelo próprio Paula Brito.   

Conhecido por ser muito rigoroso com o conteúdo publicado, certa vez escreveu:  

“ser assinante não dava o direito de ser impresso, mesmo pagando” (Marmota, n. 1274, 

18.1.1861 apud MASSA, 2009, p. 83). Embora realista em relação ao mercado em que 

sua publicação estava inserida e as dificuldades que encontrava, promovia nos fundos 

de sua livraria reuniões literárias. Dessas reuniões, surgiu a Sociedade Petalógica; 

associação na qual, além da leitura de versos de seus membros, discutiam-se obras e 

peças em cartaz no Rio de Janeiro. Ressalte-se que havia apenas três ou quatro teatros 

em funcionamento na época; um sintoma da precariedade que reforçava a importância 

da própria Sociedade Petalógica.  A associação, dedicada exclusivamente à cultura e à 

literatura, tornou-se ponto de encontro de todo o movimento romântico de 1840 a 1860.  

Dentre as figuras que frequentavam as reuniões da Sociedade Petalógica 

podemos citar: Araújo Porto-Alegre, Teixeira e Souza, Joaquim Manuel de Macedo, 

Manuel Antônio de Almeida, além de jornalistas, políticos, ministros e médicos. A rede 

de relações estabelecidas por Machado de Assis na Sociedade Petalógica foi decisiva 

para sua inserção definitiva no campo literário brasileiro oitocentista. No vocabulário de 

Pierre Bourdieu, esse foi um dos momentos decisivos para seu acúmulo de capital 

simbólico e social.  

O hábito de reunir escritores e intelectuais em livrarias não começou com Paula 

Brito.  Louis Mongie, importante livreiro predecessor de Paula Brito, também promovia 

encontros em sua livraria, demonstrando uma “tendência brasileira de converter uma 

livraria em clube literário informal” (HALLEWELL, 2012, p. 167). Porém, acabou 

sendo eclipsado pela Petalógica. Esse padrão de promover encontros literários fo i 

seguido por B. L. Garnier, posteriormente foi assumido por Hippolyte Garnier, 

estendendo-se até os dias de hoje. 
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Paula Brito foi o editor que mais produziu para o leitor comum, chegando a 

produzir publicações voltadas apenas para o público feminino, o que era na época um 

avanço significativo. Em 1848, era considerado o maior livreiro do Brasil no que dizia 

respeito ao número de máquinas próprias. Criou uma série de relações comerciais ao 

longo de todo o Império, instituindo um sistema de agências, que permitiam que suas 

produções alcançassem um número cada vez maior de leitores.  

Foi conhecido também por ser o primeiro editor a encorajar a produção de 

literatura nacional, não apenas com as poesias em seus periódicos, mas investindo na 

publicação de romances. O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza, publicado em 1843, 

foi o primeiro romance brasileiro de algum valor literário no Brasil.  

Importante destacar que o campo literário no Rio de Janeiro ainda estava em 

formação; sendo assim, Machado se inseriu desde o começo de sua carreira nas letras no 

centro desse campo ainda pouco estruturado. Este primeiro laço literário e comercial de 

Machado destaca-se pela importância de Paula Brito nesse momento para o 

desenvolvimento da cultura no Brasil.  

A passagem de Machado de Assis no Marmota Fluminense abriu caminho para a 

uma longa carreira nos periódicos oitocentistas, colaborando em diversos periódicos, 

dentre eles o Correio Mercantil, Diário do Rio de Janeiro, A Semana Ilustrada e O 

Paraíba. Foi também redator, resenhista e crítico de teatro. Estava, portanto, fortemente 

inserido no campo literário no Brasil do século XIX. Sobretudo se pensarmos que o 

preço dos livros era alto e, por isso, o jornal era mais acessível à grande parte da 

população. O grande sucesso de Machado de Assis nos periódicos chamou a atenção de 

um dos principais livreiros do momento: B. L. Garnier. 

2.2.  B. L. Garnier 

Baptiste-Louis Garnier chegou ao Brasil em 1844, vindo da França. Aqui fundou 

a livraria que dirigiu até sua morte, em 1893. Inicialmente chamada de Garnier Irmãos, 

mais tarde transformou-se em Livraria Garnier, quando o editor passou a assinar suas 

publicações apenas como B. L. Garnier.  Ao chegar ao Brasil, a Livraria Garnier era 

dependente da filial europeia, gerida pelos outros dois irmãos mais velhos.  

Para Hallewell (2012), o Brasil pós-independência passou a atribuir a herança 

portuguesa todo o atraso nacional, à medida que tudo que era ligado à França passou a 

ser considerado moderno e progressista. Assim, não é difícil imaginar que B. L. Garnier 

aproveitou-se do domínio cultural que a França exercia naquele momento e enxergou no 
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Brasil uma possibilidade comercial vantajosa. Por isso, a associação com a loja dos 

irmãos mais velhos conferiu às suas publicações a legitimidade necessária para o 

sucesso que alcançou mais tarde. 

Sabendo da pouca qualidade oferecida pelas tipografias nacionais, B. L. Garnier 

optou que todas as impressões fossem feitas em Portugal, numa filial da matriz francesa. 

Com isso, Garnier tornou-se o primeiro a separar impressão de edição. Somente em 

1873, o livreiro importou as máquinas que lhe possibilitaram fazer impressões no 

Brasil.  

Por conta do alto custo da importação, também foi o primeiro a taxar preços nos 

livros. Mesmo que não vendessem como esperado, o valor dos livros nunca era 

diminuído. Garnier foi acusado de ganhar dinheiro à custa do trabalho e talento 

brasileiro, ganhando o apelido de “bom ladrão Garnier”, uma alusão as iniciais de seu 

nome. O francês adquiriu 

a reputação póstuma de avarento. As lembranças de seus 
contemporâneos descrevem a figura nada simpática de um homem 
baixo, gordo, míope, de fala lenta, de enorme cabeça redonda, queixo 
fugidio, sentado, com uma pena na mão, diante de uma escrivaninha 
alta, no canto mais afastado de sua sombria e poeirenta loja, 
descolando selos carimbados da correspondência recebida, 
preservando os envelopes para serem usados novamente e 
murmurando para si mesmo:” Ah! Pauvre Baptiste, si j’étais riche 

comme mon frère...” (HALLEWELL, 2012, p. 230-231) 
 

Má fama à parte, Garnier contribuiu muito para o desenvolvimento da indústria 

livreira no Brasil, além de melhorar a qualidade das impressões, foi o primeiro a pagar 

direitos autorais para tradutores e autores com regularidade, oferecendo, inclusive, 

participação nas vendas. Também foi pioneiro ao investir na produção de livros 

escolares, assumindo um risco comercial, se levarmos em conta o mercado ainda 

bastante pequeno.  

É a ele também que devemos os formatos da maioria dos livros daquela época, o 

livreiro institui dois tamanhos oficiais (16,5 x 10,5 cm e 17,5 x 11 cm), uma 

padronagem que se generalizou de tal modo que não é possível encontrar um só livro no 

período que não se encaixe nesse tamanho. (HALLEWELL, 2012, p. 245) 

 Além de suas contribuições para o melhoramento da indústria livreira no Brasil, 

sua livraria foi palco de reuniões e encontros literários, era o lugar onde todos corriam 

em busca de novidades. A Livraria Garnier “era palco da sociabilidade com poderes de 
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reconhecimento, celebração e consagração de todo autor aspirante à glória” (LEÃO, 

2007, p. 172) 

Com grande tino comercial, B. L. Garnier empenhou-se também em conquistar o 

público feminino, sua livraria passou a publicar o Jornal das Famílias, periódico no 

qual Machado também colaborou. Com o sucesso alcançado como jornalista, Machado 

foi reconhecido por B. L. Garnier e assinou seu primeiro contrato, publicando 

Crisálidas. Depois de uma grande vendagem, assinou contrato para publicar Contos 

Fluminenses, Falenas e Histórias da meia-noite. Interessante notar que os livros 

publicados por Machado pela Livraria Garnier eram de ciclos de curta duração, postos 

no mercado para vender rápido, devido à fama do escritor. Com o passar dos anos, 

alguns deles foram reeditados e Machado passa a figurar no catálogo da livraria. 

Segundo Bourdieu (2010), “quando um livro prolonga sua carreira além do primeiro 

ano, entra no ‘acervo’, constituindo uma ‘reserva’ financeira que fornece as bases de 

uma previsão e de uma ‘política’ de investimentos a longo prazo” (p.164). Percebe-se 

com isso, uma mudança no status de Machado enquanto escritor. 

O primeiro livro de poemas publicado por Machado de Assis, Crisálidas, teve 

uma tiragem inicial de mil exemplares, que se esgotaram rapidamente, algo 

completamente fora dos padrões da época. Segundo Hallewell (2012), edições no 

México, por exemplo, raramente superavam 500 cópias; mil exemplares era um número 

grande até mesmo para padrões europeus.  

 Após a morte de Baptiste-Louis Garnier, a livraria passa a seu irmão Hippolyte, 

um comerciante considerado mais conservador. Com o segundo irmão Garnier, 

Machado de Assis torna-se definitivamente um autor cujas publicações pertencem aos 

ciclos longos: um passo a mais em direção a sua consolidação no campo literário.  

2.3.  José de Alencar: reconhecimento como crítico  

Outra relação próspera para Machado de Assis foi com José de Alencar. É em 

decorrência de uma carta aberta publicada no Correio Mercantil em fevereiro de 1868, 

que Machado de Assis é alçado ao posto de principal crítico literário do período.  Na 

missiva, Alencar apresenta um jovem poeta: Castro Alves. Afirma que recebeu o jovem 

em sua casa e que este lhe ofereceu a leitura de uma peça intitulada “Gonzaga”, além de 

alguns poemas: "A Cascata de Paulo Afonso", "As Duas Ilhas" e "A Visão dos Mortos". 

Alencar emite sua opinião sobre o talento de Castro Alves, mas seu julgamento 

isolado não seria suficiente. Ao admitir que a opinião de Machado importava muito para 
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que a sociedade letrada recebesse o poeta, o autor de Iracema promoveu Machado ao 

posto de primeiro crítico brasileiro. Eis um trecho da carta: 

Já um poeta o saudou pela imprensa; porém, não basta a saudação; é 
preciso abrir-lhe o teatro, o jornalismo, a sociedade, para que a flor 
desse talento cheio de seiva se expanda nas auras da publicidade. — 
Lembrei-me do senhor. Em nenhum concorrem os mesmos títulos. 
Para apresentar ao público fluminense o poeta baiano, é necessário 
não só ter foro de cidade na imprensa da Corte, como haver nascido 
neste belo vale do Guanabara, que ainda espera um cantor. — Seu 
melhor título, porém, é outro. O senhor foi o único de nossos 
modernos escritores, que se dedicou sinceramente à cultura dessa 
difícil ciência que se chama crítica. Uma porção de talento que 
recebeu da natureza, em vez de aproveitá-lo em criações próprias, teve 
a abnegação de aplicá-lo a formar o gosto e desenvolver a literatura 
pátria. — Do senhor, pois, do primeiro crítico brasileiro, confio a 
brilhante vocação literária, que se revelou com tanto vigor. (Correio 
Mercantil, 18.2.1868, grifos nossos) 
 

A resposta de Machado chegou com outra carta aberta publicada também no 

Correio Mercantil, em 1º de março de 1868. Nela, Machado se mostra muito lisonjeado 

com o elogio dado por Alencar: 

É boa e grande fortuna conhecer um poeta; melhor e maior fortuna é 
recebê-lo das mãos de V. Exa., com uma carta que vale um diploma, 
com uma recomendação que é uma sagração. A musa do Sr. Castro 
Alves não podia ter mais feliz intróito na vida literária. [...] Os seus 
primeiros cantos obtêm o aplauso de um mestre. — Mas se isto me 
entusiasma, outra coisa há que me comove e confunde, é a extrema 
confiança, que é ao mesmo tempo um motivo de orgulho para mim. 
(Correio Mercantil, 1.3.1868) 
 

Além de agradecer e apresentar Castro Alves, como lhe pediu Alencar, também 

tece comentários sobre o difícil papel da crítica naquele momento, demonstrando como 

o campo literário ainda estava em formação naquele momento.  

Confesso francamente, que, encetando os meus ensaios de crítica, fui 
movido pela ideia de contribuir com alguma coisa para a reforma do 
gosto que se ia perdendo, e efetivamente se perde. Meus 
limitadíssimos esforços não podiam impedir o tremendo desastre. 
Como impedi-lo, se, por influência irresistível, o mal vinha de fora, e 
se impunha ao espírito literário do país, ainda mal formado e quase 
sem consciência de si? Era difícil plantar as leis do gosto, onde se 
havia estabelecido uma sombra de literatura, sem alento nem ideal, 
falseada e frívola, mal imitada e mal copiada [...]. Compreende V. 
Exa. que, onde a crítica não é instituição formada e assentada, a 
análise literária tem de lutar contra esse entranhado amor paternal que 
faz dos nossos filhos as mais belas crianças do mundo. Não raro se 
originam ódios onde era natural travarem-se afetos. Desfiguram-se os 
intentos da crítica, atribui-se à inveja o que vem da imparcialidade: 
chama-se antipatia o que é consciência (Correio Mercantil, 1.3.1868) 
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As ideias de Machado sobre o papel da crítica e do crítico na reforma do gosto, a 

dificuldade em estabelecer uma literatura nacional de fôlego no Brasil e a forte 

influência da literatura estrangeira muito consumida no Brasil ressoam em seu 

conhecido texto crítico “Instinto de Nacionalidade”, onde as trabalhará com mais 

propriedade.  

Fica claro com essa correspondência aberta entre os dois autores que o papel de 

José de Alencar foi decisivo para a consolidação de Machado de Assis como crítico 

literário. Ressalte-se que é também na década de 1860 que Machado passou a ser 

reconhecido como crítico teatral, censor e autor. Um degrau a mais para sua 

consolidação no cenário letrado oitocentista.  

3. Principais textos de crítica literária 

Já consagrado como crítico de respeito, Machado de Assis tem espaço para fazer 

considerações sobre o campo literário e as produções do período, publicando seus 

principais textos de crítica literária. Dentre eles, destacamos “Instinto de Nacionalidade” 

e “Eça de Queiros: Primo Basílio”.  

“Instinto de Nacionalidade”, um de seus textos críticos mais conhecidos, foi 

publicado a pedido de José Carlos Rodrigues, em março de 1873, em O Novo mundo, 

um periódico brasileiro impresso em Nova Iorque. O texto é um estudo sobre o caráter 

geral da literatura brasileira, abrangendo as boas e más tendências no aspecto literário e 

moral.  

“Instinto de Nacionalidade” surge num momento em que a literatura no Brasil 

ainda é vista pelas lentes do Romantismo, por isso a discussão sobre a nacionalidade da 

literatura brasileira é pertinente. Machado inicia seu texto afirmando que quem examina 

a literatura daquele momento enxerga certo “instinto de nacionalidade”, busca as raízes 

da literatura passando por Santa Rita Durão e Basílio da Gama e afirma que esse traço 

característico é “abono de futuro e sintoma de vitalidade”. Apresenta suas considerações 

sobre a possibilidade de dar espaço a obras que não tratem exclusivamente de temas 

ligados a cor local, cultura indígena ou natureza; afirmando ser possível escrever obras 

que se detivessem na análise de caracteres. Traça também um panorama do romance, 

poesia, teatro e língua e trata sobre o papel da crítica.  

Este longo estudo de Machado sobre a literatura nacional é o desdobramento - 

ou a consideração final - de outros textos publicados pelo autor ao longo de sua carreira 

jornalística. As ponderações presentes em “Instinto de Nacionalidade” também estão na 

1671

Ana
Pencil



9 
 

carta aberta a Alencar publicada no Correio Mercantil, no texto crítico “Presente, 

passado e o futuro da literatura”. Suas reflexões demonstram a preocupação do autor 

sobre a necessidade de estabelecer uma literatura genuinamente nacional, estimular 

novos escritores e novos críticos que possuam verdadeiro talento e consciência de sua 

importância na sociedade.   

“Eça de Queirós: Primo Basílio” foi publicado em abril de 1878 em O Cruzeiro. 

Machado inicia o texto comentando sobre o livro anterior de Eça, O crime do Padre 

Amaro, tecendo uma série de duras críticas ao recém lançado livro do autor, Primo 

Basílio. Aproveita também para comentar sobre o movimento que se desenhava no 

período, o Realismo. Embora reconheça o genuíno talento de Eça, ataca veementemente 

o estilo e a escola seguida pelo autor. Para Machado, o maior pecado do Realismo, e do 

livro de Eça, é sua vocação sexual. Eis um trecho: 

Com tais preocupações de escola, não admira que a pena do autor 
chegue ao extremo de correr o reposteiro conjugal; que nos talhe as 
suas mulheres pelos aspectos e trejeitos da concupiscência; que 
escreva reminiscências e alusões de um erotismo [...]; que no meio das 
tribulações que assaltam a heroína, não lhe infunda no coração, em 
relação ao esposo, as esperanças de um sentimento superior, mas 
somente os cálculos da sensualidade e os "ímpetos de concubina"; que 
nos dê as cenas repugnantes do Paraíso; que não esqueça sequer os 
desenhos torpes de um corredor de teatro. (ASSIS, Machado de. Eça 
de Queiros: Primo Basílio) 
 

De acordo com “Instinto de Nacionalidade”, o papel do crítico é justamente 

corrigir e animar a invenção, para que o gosto se apure e eduque, para que a literatura 

seja mais forte e viçosa, e se desenvolva e caminhe aos altos destinos que a esperam. 

(cf. ASSIS, 2013, p. 433) Há nele a crença de que é papel do crítico traçar os caminhos 

que a literatura deve seguir. E é exatamente isso que Machado procura fazer ao publicar 

suas críticas: apurar o gosto, alterando a maneira que a literatura e vista e lida no Brasil.  

Apesar de todo o espaço e reconhecimento como crítico, aos poucos ele deixa de 

publicar crítica literária, permanecendo apenas com as crônicas, gênero que abandonou 

apenas em fevereiro de 1897, após trinta e oito anos de frequentes contribuições na 

imprensa. Sua coluna final não dá detalhes dos motivos de seu afastamento, mas é 

provável que ser cronista estava se tornando muito dispendioso com “as constantes e 

seguidas transformações no âmbito político, ritmo de vida, pensamento, costumes e 

aparência do mundo à sua volta” (FRANÇA, 2008, p.182). No entanto, a produção de 

Machado nesta última década foi muito importante para a ficção brasileira, pois é neste 

momento que ele publica seus principais livros. Sendo assim, é possível concluir que: 
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Machado teria descoberto que a ficção era uma maneira muito mais 
vigorosa e eficaz de se dizer o que pensa. Fazendo morrer sua 
atividade crítica, o autor ressuscitou-a em sua obra ficcional, onde 
podia atacar não apenas a ideologia cientificista1, mas também os 
próprios fundamentos da crítica literária brasileira. (FRANÇA, 2008, 
p. 188) 

4. Jornal das Famílias: reconhecimento e consolidação 

A conhecida “virada” de Machado de Assis, caracterizada pela publicação do 

segundo bloco de seus livros de ficção, é o momento em que o autor passa a exercer um 

papel cada vez mais central no campo literário no século XIX. A publicação de Quincas 

Borba pode exemplificar isso muito bem. Quincas foi publicado inicialmente na revista 

A estação, entre junho de 1886 e setembro de 1891, em formato de folhetim.  O fato de 

este periódico ser uma revista ilustrada de moda, destinado ao público feminino, causa 

um estranhamento pela presença da obra em questão. Para Silva (2008),  

Tal choque possivelmente é fruto de um longo processo de 
canonização na qual aprendemos que Machado é o maior 
representante da alta cultura e que jamais participaria do efêmero e 
fútil mundo da cultura de massa. Além disso, podemos atribuir grande 
parte deste espanto à crença de que esse romance famoso, escrito pelo 
que é considerado o maior autor da literatura brasileira, deveria ser 
publicado unicamente na forma de livro, para um público masculino e 
intelectualizado, e não para mulheres, consumidoras de moda e 
leitoras de um gênero de história, precursor de telenovelas. (SILVA, 
2008, p.166) 
 

No entanto, a presença de Quincas Borba nesta revista se deve a motivos 

literários, midiáticos, mercadológicos e políticos. Em 1879, a revista recebe uma nova 

orientação editorial, a fim de dar ao periódico um caráter mais nacional:  

Confiamos a parte literária da Estação a pessoas de reconhecida 
habilidade e neste e neste número encetamos a publicação de uma 
produção de um dos nossos mais talentosos e festejados romancistas, 
que especialmente para o nosso jornal a escreveu e cuja coroa 
brilhante vai, por este motivo, adquirir mais um luzido florão. (A 
Estação, 15/01/1879 apud SILVA, p. 168) 

Composto por três blocos distintos, fora a parte de modas, a revista trazia textos 

de aconselhamento, que defendiam o papel da mulher em sociedade enquanto mães, 

donas de casa. Outra parte do periódico era destinada as crônicas da sociedade, o que 

conhecemos nos dias de hoje como coluna social. A terceira parte continham os textos 

machadianos, demonstrando sua popularidade e a capacidade de sua figura de atrair 
                                                             
1 No Romance Quincas Borba, há uma mordaz crítica ao Naturalismo e ao Positivismo, que ocorre 
através da invenção do Humanitismo por parte do personagem que dá nome ao livro. Segundo essa 
filosofia, o universo estaria reduzido a enunciados e leis científicas. 
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público. A presença de Machado de Assis dava legitimidade e prestígio à publicação, 

como se lê no editorial. 

Quincas Borba foi publicado em formato de livro tempos depois, posteriormente 

a uma longa edição, sofrendo vários cortes, inclusive de capítulos inteiros. Machado de 

Assis tornava-se cada vez mais conhecido. Seu nome passa a atrair público, todos 

queriam seus textos, crônicas ou resenhas em seus periódicos. O autor conseguiu, dessa 

maneira, fazer parte do campo literário, exercendo influência sobre ele, sem deixar de 

ser popular.  

5. Considerações finais 

A questão não ficou plenamente respondida, ainda há que se refletir muito sobre 

o tema e sobre a figura emblemática de “nosso maior escritor”, mas fica claro que a 

posição de eixo gravitacional do campo literário brasileiro no século XIX não foi dada a 

ele em vão. Todos os anos de contribuições em periódicos; suas inteligentes e prósperas 

relações literário-comerciais; sua produção de crônicas, contos, poemas e romances; 

somados ao seu trabalho no posto de presidente da ABL conferiram a Machado de Assis 

a posição de destaque que ocupa até os dias de hoje. 
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PROCESSO DE CONSAGRAÇÃO DOS CONTOS MACHADIANOS 

 

Valdiney Valente Lobato de Castro (UFPA) 

Germana Maria Araújo Sales (UFPA) 

 

RESUMO: O caminho da consagração de Machado de Assis, no século XIX, ocorre desde a 
década de sessenta, quando o autor era divulgado como colaborador dos jornais como estratégia 
para atrair os compradores.  Dessa forma, muito antes dos seus romances mais laureados – 
surgidos a partir da década de oitenta – suas obras já arrebatavam os leitores. Entre essas 
publicações iniciais destacam-se os contos que foram espalhados em diferentes jornais naquele 
século com grande aceitação, por isso é possível encontrar a publicação simultânea de mais de 
um texto do autor em um mesmo jornal. A relevância dos contos do artista fluminenses para a 
sociedade carioca da segunda metade do século era tanta que o Jornal das Famílias, editado por 
Garnier e onde a maioria dos seus contos foi publicada, teve escritos do autor em praticamente 
todos os seus números, isso tudo muito antes de Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881). Se 
por um lado a percepção de que o autor sagrou-se cedo no meio das letras revela que isso 
colaborou para o sucesso dos seus escritos posteriores; por outro, demonstra que os textos 
primeiros são responsáveis pela entronização do autor, e exatamente por isso merecem atenção. 
Diante disso, o objetivo desta pesquisa é relacionar os contos do autor aos jornais da época, para 
tanto se investigou suportes que tratavam tanto sobre a sua bra quanto sobre a sua vida, a fim de 
entender como houve o processo de consagração de seus escritos. Diante do que foi encontrado 
nos periódicos, pretende-se ainda aquilatar os escritos que não figuraram em nenhuma das sete 
antologias, assim como contribuir para ampliar a compreensão sobre o processo de circulação 
no século XIX. 
 
Palavras-chave: Machado de Assis. Leitores. Jornais 

 

1 – Introdução 

 

Os estudos acerca da produção machadiana têm, nos últimos anos, se estendido 

para além da preocupação com os romances do autor, incorporando debates sobre a 

crônica, a poesia, o teatro, a crítica e o conto escritos por ele em plena efervescência da 

movimentada segunda metade do século XIX, período emblemático para consagrar 
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tanto a identidade cultural, marcada pela influência dos imigrantes e dos escravos recém 

libertos, quanto à política, assinalada pela transição para a república. 

Os escritos dedicados aos contos se detiveram, em sua maioria, na análise de 

alguns desses textos recolhidos pelo autor em uma das sete antologias, comparando um 

conto com outra obra do mesmo gênero ou não, ou relacionando-o a alguma temática, 

ou ainda servindo de pano de fundo para elucidar aspectos socioculturais da realidade 

daquele momento. Raras pesquisas têm se destinado a trabalhar com os contos que não 

foram recolhidos nas antologias do autor ou ainda em tratar do processo de produção 

desses contos, como os periódicos em que foram publicados, a recepção dos leitores na 

época em que os textos foram escritos ou os pensamentos do próprio autor sobre esses 

textos. Para tanto é preciso mergulhar nas fontes primárias: jornais, manuscritos, 

correspondências e contratos, a fim de resgatar informações imprescindíveis para a 

nossa literatura, que podem ajudar a compreensão da formação do nosso cânone, bem 

como reconfigurá-lo, possibilitando, a partir de então, novos estudos voltados a esses 

arquivos. 

 

II – O jornal no século XIX e a coluna folhetim 

 

No século XIX os jornais eram o principal veículo de divulgação das 

informações e tratavam de tudo o que era relevante para àquela sociedade, por isso 

praticamente todas as famílias tinham acesso às notícias saídas nos periódicos. Lidos 

nos lares, nos cafés, nas repartições e também nas livrarias, as folhas públicas 

dominavam a leitura no oitocentos brasileiro e conseguiam estabelecer uma rede de 

comunicação entre toda a capital fluminense.  

E com as estradas de ferro e os navios a vapor, ambos a partir da segunda 

metade do XIX, os jornais agregam as notícias advindas da Europa, que muito 

interessavam aos brasileiros, ávidos pelas novidades d’além mar, e passam a circular 

nas demais províncias, não só ampliando o número de leitores dos periódicos, como 

também homogeneizando de modo quase nacional as informações de boa parte das 

regiões. 

Com o aumento no número de leitores é fácil entender a grande quantidade de 

periódicos que proliferava pela cidade e, para atender a esse público, cada vez surgiam 

suportes mais especializados: jornais especificamente voltados para as mulheres ou 
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escritos totalmente em outro idioma como o francês, o italiano e até mesmo o alemão, 

ou ainda destinados a uma profissão como o jornal de engenharia ou o de medicina.  

Surge uma concorrência responsável em enriquecer a qualidade: algumas 

ilustrações são produzidas até fora do país, os erros tipográficos se escasseiam, o prazo 

de entrega é mais respeitado e a propriedade dos textos publicados, bem como seu 

interesse pelo público passam a ser a preocupação cada vez maior do editor.  

Com periodicidade distinta: semanais, mensais e diários, alguns desses suportes 

existiram por décadas e foram responsáveis por noticiar os principais acontecimentos da 

época e também por lançar em primeira mão muitos dos clássicos de nossa literatura na 

coluna folhetim, que paulatinamente torna-se a principal atração de muitos jornais, 

absorvendo os insaciáveis leitores. 

O romance-folhetim foi uma febre nacional que impulsionou muitos 
dos nossos grandes autores a utilizarem esse espaço como forma de 
publicação das suas obras e projeção dos seus nomes entre o público e 
a crítica. Sendo o jornal o veículo de comunicação mais acessível na 
sociedade dos oitocentos, talvez este fosse o caminho mais rápido e 
fácil para o escritor alcançar notoriedade (SALES, 2007, p. 45) 
 

 É com a força de penetração e a leitura fascinante que o suporte forma um 

público leitor assíduo na sociedade, capaz de acompanhar as publicações diárias com 

temas variados: a política, as finanças, as modas, os anúncios e as novidades das 

grandes metrópoles e os romances saídos na coluna folhetim. E  é por meio desses 

escritos que a literatura não só ganha um público, como também demonstra seu poder 

de sedução, isto porque, os folhetins se tornaram a atração de muitos dos principais 

jornais da capital,  homens e mulheres, jovens e idosos, brancos e negros,  filhos da 

terra e imigrantes; todos se encantavam pelas histórias seriadas.  No início, o jornal 

serviu ao romance dando-lhe seu poder de penetração, mas depois o periódico passou a 

depender da coluna folhetim para garantir o sucesso das suas vendas. 

O resultado foi um grande sucesso. A fórmula “continua amanhã” ou 

“continua num próximo número” que a ficção em série proporcionava 

ao folhetim alimentava paulatinamente o apetite e a curiosidade do  
leitor diário do jornal e, obviamente, como resposta, fazia aumentar a 
procura por ele, barateando os seus custos. O jornal democratizava-se 
junto à burguesia e saia do círculo restrito aos assinantes ricos 
(NADAF, 2002, p. 18) 

O enorme sucesso do folhetim fez com que ele ocupasse outros espaços no 

jornal e alcançasse uma importância fundamental; em alguns periódicos, por exemplo, 
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eram publicadas simultaneamente duas histórias. O romance-folhetim “se estendia a 

todos os jornais da corte. Ainda que não existissem as necessárias pesquisas, de difícil 

execução dada a escassez de dados sobre tiragens e publicações, não faltam indícios da 

correlação entre a prosperidade do jornal e o folhetim” (MEYER, 1996, p.58). 

Dentre os muitos autores publicados nas colunas folhetins do século XIX, 

Machado de Assis ganha relevância pela variedade de gêneros em que escreveu, pelo 

longo período em que seus textos saíram nas folhas diárias e, obviamente, pela recepção 

do público. 

 

III – Machado de Assis: uma vida por meio dos jornais 

 

Muito do que se tem divulgado sobre a vida de Machado de Assis da infância à 

juventude é fruto de informações colhidas em seus contos e crônicas. Só se podem ter 

dados precisos sobre a biografia do autor quando começa a trabalhar, em 1854, como 

ajudante de tipógrafo e depois como revisor de jornais para Francisco de Paula Brito, 

considerado como o primeiro editor do Brasil por fundar a Empresa Tipográfica Dous 

de Dezembro. Em 1840, criou-se na casa de Paula Brito a Petalógica, uma sociedade 

literária composta por romancistas, poetas, jornalistas, compositores, profissionais 

liberais, políticos e líderes da sociedade carioca.  

Entende-se assim como se deu o ingresso do autor fluminense no mundo 

literário: em 1855, saiu seu primeiro texto, o poema “Ela” no jornal Marmota 

Fluminense, editado por Paula Brito desde 1847.  Nesse mesmo jornal, já com o nome 

de A Marmota, publicou “Três Tesouros Perdidos”, seu primeiro conto, em 5 de janeiro 

de 1858, ano em que inicia como colaborador também dos jornais Correio Mercantil e 

O Parayba e em que aparece o primeiro texto laudatório ao autor: Calasans Peixoto 

escreveu no jornal A Marmota a poesia “Desejo” - ao meu amigo J. M. Machado de 

Assis. 

 Em 1861, Paula Brito edita ainda dois livros do autor: Queda que as mulheres 

têm para os tolos e Desencantos, fantasia dramática. A relação com o editor não 

tributou a Machado apenas a publicação de seus primeiros textos, rendeu-lhe também 

contatos com os principais nomes do mundo literário, o que fez com muito cedo ele já 

fosse reconhecido como um grande colaborador.  
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Em 1869, com apenas 29 anos, Machado já era anunciado na página inicial 

como colaborador do jornal, uma estratégia para atrair leitores que certamente deu certo, 

pois ele  participou como cronista ou contista dos principais jornais do Rio de Janeiro. 

Esse reconhecimento está presente em vários periódicos da época que anunciam 

recepções em comemoração as suas obras, tanto que em 13 de fevereiro de 1870, o 

jornal A Reforma publica a seguinte notícia  

 

O Sr. Machado de Assis ainda está recebendo os merecidos aplausos 
motivados pela aparição das Falenas e já oferece ao público um novo 
volume que honra o muito talento do jovem escritor. 
Depois de uma formosa coleção de poesias, uma delicadíssima série 
de contos tão recomendáveis pelos atavios romanescos como pelo 
primor e castigado de estilo. 
Sempre poeta distinto, quer escreva versos como os das Falenas, quer 
prosa como a dos Contos Fluminenses, o Sr. Machado de Assis sabe 
adornar seus livros com galas sedutoras. 
Alguns desses romancetos e fantasias no gosto dos melhores contos de 
Theophilo Gautier ou de Gerard de Nerval, já são conhecidos do 
público, e todos eles confirmam o bom conceito literário que goza o 
Sr. Machado de Assis, a quem cumprimentamos cordialmente. 
Louvores ao Sr. Garnier, editor de mais esse bom livro brasileiro, 
pelos serviços que vai prestando. (A Reforma, 13 de fevereiro de 
1870, p. 1) 

 

 

O recorte do jornal trata do lançamento, naquele mesmo ano, de Contos 

Fluminenses,  primeiro livro de contos do autor, com sete narrativas, sendo apenas 
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“Miss Dolar” inédita, todas as demais já haviam sido publicadas no Jornal das 

Famílias, de Garnier, periódico em que Machado publicou a maior parte dos seus 

contos, saindo muitas vezes mais de uma história em uma mesma edição. 

Como se percebe na matéria, o autor já era ilustre aos 30 anos de idade, e 

laureado nos periódicos que anunciavam o lançamento de seus livros e também de 

acontecimentos ligados a sua vida, por isso notas de comparecimento a eventos, de seu 

casamento com Carolina, de suas crises decorrentes da doença que o vitimou e de seu 

falecimento avultam nos jornais da época, revelando que o autor foi uma celebridade 

daquele tempo. 

 Essa fama não se restringia apenas ao território nacional, nos recortes abaixo, 

percebe-se como o autor tornou-se célebre em outros países, mesmo sem nunca ter feito 

viagem para fora do Brasil: 

 

 
O Globo, 18 de março de 1876 

 
O Pharol, 05 de junho de 1904

 

 

A notícia do jornal argentino Libertad, publicada n’O Globo, sobre a obra do 

autor data de 1876 e a nomeação de Machado como membro da Academia Real das 

Sciencias de Lisboa, lançada no jornal mineiro O Pharol é de 05 de junho de 1904, 

apenas quatro anos antes da sua morte  A distância temporal entre as duas notas sugere 

que a entronização do autor manteve-se por praticamente toda a segunda metade do 

século XIX. 

As folhas públicas, dessa forma, servem como um valioso arquivo para se 

compreender os passos do autor fluminense e mostram o quanto ele mantinha um 

vinculo diário com o suporte não só por meio dos escritos que publicava e dos textos 
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noticiosos sobre ele, mas também em participações como a que se vê abaixo na imagem 

retirada da Ilustração Brasileira de 13 de junho de 1877: 

 

 
            

 

Além de enviar problemas de xadrez, ele também mandava respostas para os 

desafios propostos por outros autores, o que evidencia não apenas o vínculo ativo dele 

com os jornais como também o quanto o suporte representava o principal meio de 

comunicação da sociedade oitocentista, capaz de informar, instruir e divertir. 

 

IV – Os contos machadianos sob o julgamento da crítica 

 

Os contos publicados em variados jornais e revistas do Rio de Janeiro foram 

mais bem catalogados por Djalma Cavalcante (2003) totalizando um expressivo número 

de 216 narrativas. Dessas, apenas 76 foram organizadas em sete coletâneas pelo próprio 

autor: Contos Fluminenses (1870), Histórias da Meia Noite (1873), Papéis Avulsos (1882), 

Histórias sem Data (1884), Várias Histórias (1896), Páginas Recolhidas (1899) e Relíquias da 

Casa Velha (1906). 

Apesar de 140 narrativas repousarem nos jornais, muitos críticos, ao analisar a 

produção dele, fazem seus julgamentos considerando apenas os textos recolhidos nas 

coletâneas. Lucia Miguel Pereira assim analisou os escritos do autor: 
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São novelas escritas sob a premência da colaboração em data fixa, 
para fazer dinheiro, apressadamente. 
[...] os contos conservados nos livros não se avantajam em nada aos 
que ficaram em justo e esquecimento na coleção do periódico. 
[...] seus primeiros livros não valem nada. 
Terão uma ou outra observação interessante, uma ou outra 
personagem bem lançada mas são, de modo geral, inconsistentes e 
falsos [...] Fiou-se inteiramente na fantasia e por isso falhou. 
Dispunha apenas de três ou quatro tipos femininos, todos copiados da 
galeria dos manequins românticos (MIGUEL-PEREIRA, 1955, p.133-
5) 

 

Além de desprestigiar as narrativas iniciais, ela ainda despreza os textos não 

recolhidos, por acreditar que o autor falhou na  composição deles. Eloy Pontes no livro 

A vida contraditória de Machado de Assis (1939) acusa esses mesmos contos de 

extensos e do excesso de temas romanescos: 

 

Todas as heroínas dessas novelas como que descem de vitrais, com 
perfis suavíssimos, libertas das contingências humanas, com roupas 
vaporosas e linguagem escandida. Às vezes imitam mesmo as 
heroínas de Macedo, ambas de origem análoga. O amor era o único 
tema dessas histórias, um amor que provocava atos magníficos. As 
personagens tinham atitudes perfeitas e condutas superiores, ao gosto 
das imaginações do tempo. É que também os leitores (as leitoras, dizia 
ele próprio) eram romanescos, aceitando facilmente essas nuvens e o 
mundo imaginário onde se agitavam. A melancolia indefinível, vaga 
incurável, era regra fatal nesses pequenos romances (PONTES, 1939, 
p. 169) 
 
 

Mário Matos no curto texto “Machado de Assis: contador de histórias” (1939) 

faz um percurso em alguns textos do autor ao tentar achar pontos de contato e constrói 

outra crítica: “Seus primeiros contos são novelas, devido à extensão. Como o enredo é 

mal urdido, despertam pouco interesse. Conduz as cenas canhestramente, sem 

naturalidade, forçando mesmo as situações. Há falta de continuidade lógica nos 

acontecimentos” (MATOS, 1939, p. 295).  

Alguns críticos analisam os contos à luz dos romances, como o faz Barreto Filho 

no livro Introdução a Machado de Assis (1947) ao caracterizar esses primeiros textos 

machadianos como medíocres, tateantes, sem convicção (1947, p. 65) 

Acrescenta-se a esse rol de crítica negativa o livro O Conto de Machado de Assis 

(1981) organizado por Sonia Brayner.  Na introdução dessa obra, a autora opõe-se à 

produção do primeiro momento do contista ao afirmar que os temas presentes são 
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condenados pelo moralismo e conservadorismo e que são contos muito longos e 

subdivididos em partes, como se fossem novelas. 

Contrária a todas essas acusações, Alfredo Pujol (1934) vê, nos contos iniciais 

machadianos, muitos dos aspectos  presentes nos romances dos últimos vinte anos do 

século XIX: 

 

Os primeiros contos [...] já denunciavam o escritor e o romancista, 
mais propenso à análise psicológica dos caracteres e das paixões do 
que à pintura das nossas paisagens e dos quadros da nossa natureza... 
Machado de Assis estuda e observa o homem interior e exterior e 
apenas nota, muito ao de leve , o cenário em que vivem e palpitam as 
ações humanas. (PUJOL, 1934, p. 62) 
 
 

As críticas menosprezam os primeiros escritos do autor acusando-os de 

medíocres, falhos, excessivamente extensos e marcados pelo conservadorismo, 

concepção bastante equivocada, fruto da leitura de menos da metade de textos do que o 

autor produziu. Além disso, tratar os contos como um texto de experimentação para 

aquilo que seria construído nos romances desqualifica o gênero e sua importância. 

 

V - Para (não) concluir 

 

Acusar os contos de falhos, mal urdidos e desinteressantes demonstra não apenas 

a falta de leitura dos contos não recolhidos como ainda desconsidera o gosto do público 

leitor oitocentista, tão atraído pelos textos machadianos que os jornais anunciavam o 

autor como colaborador com a certeza do aumento das vendas dos jornais.  

Com quase cinqüenta anos de produção, disseminada por romances, contos, 

crônicas, peças teatrais, crítica e poesia é natural que assim como Machado lançou a 

maior parte da sua obra nas folhas públicas, nelas existam registros sobre o processo de 

produção do autor e também sobre a recepção de seus textos, o que revela a grande 

afinidade dele com o suporte, considerado como o maior meio de comunicação da 

sociedade daquela época. 

Apesar desse estreito vínculo entre literatura e jornal caracterizando a obra do 

autor, grande parte da sua produção contista ainda carece de atenção justamente por que 

ainda repousa nos periódicos, o que não significa que esses textos devem ser 

considerados como inferiores, pois muitos nem foram discutidos pelas academias. 
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Diante disso, duas considerações imprescindíveis evidenciam-se: muito antes de 

1881, ano em que Memórias Póstumas de Brás Cubas  foi publicada, Machado de Assis 

já era um sucesso nacional, o que pode, inclusive, ter facilitado a aceitação da obra. Se 

já era consagrado entre os leitores oitocentistas, é porque esses textos, principalmente os 

contos, merecem mais atenção, o que deixa a certeza de que há muito por concluir ainda 

no processo de consagração do autor, podendo tanto ampliar a compreensão sobre a 

rede de produção da época quanto sobre a circulação no século XIX. 
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LEITURAS DA POESIA DE DANTE MILANO EM JORNAIS 

 
Vanessa Moro Kukul (USP/CAPES)1 

 
RESUMO: Poesias, obra editada pela primeira vez em 1948, posiciona Dante Milano (1899-
1991) no conjunto dos grandes poetas brasileiros. A despeito de seu valor estético, Poesias 
obteve pouca atenção da crítica especializada desde a sua publicação. O poeta, por seu turno, é 
quase desconhecido do grande público. Foi nos periódicos que se veiculou a primeira recepção 
crítica de Poesias, também pouco conhecida e pouco estudada. Trata-se de um conjunto de 
textos curtos, publicado grosso modo entre as décadas de 1940 e 1950, em jornais e em revistas 
e, não raramente, em forma de resenha; intervenções nas quais são claras as marcas de uma 
crítica “não-especializada”. Neste estudo, interessa-me examinar os textos “O hermetismo e a 
poesia moderna”, de Sérgio Milliet, e “Mar enxuto”, de Sérgio Buarque de Holanda, 
pertencentes à primeira recepção crítica de Poesias, refletindo de que modo tais apreciações  
permitem/tem permitido pensar/repensar o lugar de Dante Milano no sistema literário brasileiro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Dante Milano. Periódicos. Recepção Crítica. 
 

Poesias, obra editada pela primeira vez em 19482, posiciona Dante Milano 

(1899-1991) no conjunto dos grandes poetas brasileiros. Tratava-se da aparição de um 

“velho novo”, como destacou Hugo de Figueiredo, pseudônimo de Carlos Drummond 

de Andrade, em “Retrolâmpago do modernismo”, texto publicado em 1952 no Correio 

da Manhã. (FIGUEIREDO, 1952, p. 3) 

Autodidata, Milano começou a trabalhar em jornais do Rio de Janeiro, na 

primeira metade dos anos 1910 e, nesses espaços, tomou contato com a literatura. Em 

                                                
1 Pós-doutoranda em Letras no Programa de Pós-graduação em Teoria Literária e Literatura Comparada 
da Universidade de São Paulo (USP), sob a supervisão da Profª. Drª. Iumna Maria Simon. Bolsista do 
Programa Nacional de Pós-doutorado (PNPD/CAPES). 
2 À primeira edição seguiram-se (até o momento) cinco outras. Com acréscimo de poemas, coube à 
Editora Agir a segunda edição de Poesias, publicada em 1958. Em 1971, a Editora Sabiá em convênio 
com o Instituto Nacional do Livro – MEC editou a obra pela terceira vez: uma edição revista e acrescida 
da tradução de Três Cantos do Inferno, de Dante Alighieri. Editada pela Civilização Brasileira e pelo 
Núcleo Editorial da UERJ, a quarta edição é de 1979 e, em relação ao corpus de 1958, de acordo com o 
organizador, Virgílio Costa, foram acrescidos poemas inéditos, alguns textos em prosa, traduções e uma 
seleção de textos que integram a fortuna crítica de Poesias. Essa reunião de textos diversos foi intitulada 
Poesia e prosa abandonando o título original. A edição resulta do trabalho do organizador e do poeta. A 
edição seguinte, de 1994, é da Editora Firmo e retorna ao título Poesias. A sexta e última edição é da 
Academia Brasileira de Letras, de 2004, organizada por Sérgio Martagão Gesteira e recebeu novo título, 
Obra reunida.  
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entrevista, destacou o papel dos periódicos e das páginas dedicadas à poesia na sua 

formação como poeta.  

O autor de Poesias ficou conhecido nos meios literários, no início da década de 

1920, em decorrência da divulgação, à sua revelia, do soneto “Lágrima Negra”. 

Integrou, à época, os grupos modernistas cariocas que reuniram figuras importantes 

como Manuel Bandeira, Ribeiro Couto, Candido Portinari, Di Cavalcanti, Jaime Ovalle, 

entre outros. Seu nome, assim como o de seu irmão Atílio Milano3, figurava nos 

periódicos do Rio de Janeiro associado ao jornalismo, à poesia e às sociabilidades 

intelectuais.  

Em seguida, no ano de 1935, Dante Milano organizou, no Rio de Janeiro, a 

“primeira antologia [brasileira] de poetas modernos”. (BRITO, 1968, p. 217) Teimando 

em se manter inédito e conhecido por seu retraimento, conforme expressões usadas pela 

crítica, o poeta carioca não se incluiu entre os poetas selecionados na sua Antologia de 

poetas modernos4, confirmando sua aversão à popularidade.  

Nas décadas de 1940 e de 1950, Dante Milano publicou, em periódicos diversos, 

como “Autores e livros” e “Letras e Artes”, ambos veiculados no jornal A Manhã, e no 

“Boletim de Ariel, mensário crítico-bibliográfico Letras, Artes, Ciências”, poemas, 

traduções e textos de natureza crítica marcados ora pela simplicidade e pela fluidez dos 

argumentos, ora por exposições e discussões mais meditadas sobre literatura.  

O percurso descrito justifica en passant por que Drummond referiu-se a Dante 

Milano como um “velho novo”. Não por acaso, a leitura dos jornais cariocas do período 

demonstra que a obra milaniana foi esperada e comemorada ao menos por alguns de 

seus pares como destaquei na tese de doutorado Crise e irresolução: a poesia de Dante 

Milano5. Apesar da acolhida de Poesias quando da sua publicação, e do seu inegável 

                                                
3 Atílio Milano (1897-1955), poeta, jornalista, irmão mais velho de Dante, colaborou com vários 
periódicos cariocas. Publicou Poesia (1924), O pensamento e o sentimento do povo brasileiro; os 
árcades (1927, Lisboa), O livro da verdadeira dúvida (1933), Poemas escolhidos (1937), Vida de 
Nosso Senhor (1938, antologia religiosa), Panegírico da morte (1939), Todos os poemas (1942), 25 
poemas (1949), Literatura dissipada (1954), Poesias (1955). Escreveu outros estudos, dentre os quais 
destaco o prefácio de Atílio Milano às Obras Completas de Álvares de Azevedo (vol. 1), publicado em 
1943, pela Editora Zelio Valverde, Coleção “Grandes Poetas do Brasil” (AZEVEDO, 2002, p. 553). Além 
disso, Atílio Milano ligou-se inicialmente ao grupo de Fon-Fon (CASTELLO, 1999, p. 22).  
4 Ao comentar a publicação, Maria Paula, em matéria para O jornal, em 1936, ressaltou a importância da 
antologia para a “difusão da nova poesia”, alterando “a rotina dos ambientes escolares”, e declarou: “Uma 
lacuna imperdoável ha, porém, nessa ‘Anthologia’: o excesso de modestia impediu que o autor publicasse 
os seus poemas, inhibindo, assim, o leitor de um contacto espiritual com esse poeta finíssimo, que é 
Dante Milano.” (PAULA, 1936, p. 2) 
5 Tese de doutorado defendida em agosto de 2014, no Departamento de Teoria Literária e Literatura 
Comparada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, com 
bolsa concedida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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valor, a obra milaniana “goza” de um lugar sui generis: declarada repetidamente como 

importante por Mário da Silva Brito, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, 

Otto Maria Carpeaux e outros, obteve pouca atenção da crítica especializada desde a sua 

publicação. O poeta, por sua vez, é quase desconhecido do grande público.  

Neste estudo, interessa-me examinar os textos “O hermetismo e a poesia 

moderna”, de Sérgio Milliet, e “Mar enxuto”, de Sérgio Buarque de Holanda, 

pertencentes à primeira recepção crítica de Poesias, refletindo de que modo tais 

apreciações  permitem/tem permitido pensar/repensar o lugar de Dante Milano no 

sistema literário brasileiro.  

Veiculada nos periódicos, além de Milliet e Holanda, tal recepção reúne nomes 

como Paulo Mendes Campos, Augusto Frederico Schmidt, Tasso da Silveira, Mário da 

Silva Brito, entre outros; recepção também pouco conhecida e pouco estudada, à 

exceção do artigo de Holanda. Publicado grosso modo entre as décadas de 1940 e 1950 

e, não raramente, em forma de resenha, o conjunto é constituído por textos curtos. Num 

período de “redefinição do campo literário, em decorrência da especialização do 

trabalho do crítico como disciplina acadêmica” (CAMILO, 2009, p. 112, grifos no 

original), nessas intervenções são claras as marcas de uma crítica “não-especializada”. 

(SUSSEKIND, 2002) A compreensão desses textos viabiliza, por um lado, o 

estabelecimento de problemas tomados como ponto de partida e, por outro, a avaliação 

do lugar de Dante Milano no sistema literário.  

 Nesse sentido, passo ao estudo do artigo “O hermetismo e a poesia moderna”, de 

Sérgio Milliet (1898-1966), que veio a público no Suplemento Letras e Artes, do jornal 

A Manhã em 05 de dezembro de 1948; pouco tempo depois, integrou o volume VI do 

Diário Crítico6, publicado em 1949.  

O início da produção poética de Sérgio Milliet antecedeu sua prática como 

crítico de literatura que, conforme Antonio Candido (1981, p. XV), “[...] foi-se 

especificando devagar, para amadurecer nos anos de 1940, ao longo de uma experiência 

ampla.” Desde então, a atividade crítica predominou. Para Manuel Bandeira, a 

propósito, o paulista era “por excelência um crítico” (BANDEIRA, 2009, p. 180), algo 

que em seu ensaio Antonio Candido também assinalou.  

                                                
6 Os dez volumes que compõem o Diário Crítico (1940-1956), de Sérgio Milliet, foram publicados entre 
1944 e 1959. Segundo Antonio Candido, o Diário constitui o “corpo central de sua obra crítica”. 
(CANDIDO, 1981, p. XVI) 
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Conhecido como crítico avesso ao dogmatismo, às posições definitivas e 

sectárias, com um profundo apreço pelo ceticismo e pela crítica em movimento, crítica 

“que se ensaia”, na expressão do autor de Formação da Literatura Brasileira, Sérgio 

Milliet compreendia a atividade crítica como a articulação harmoniosa entre o racional e 

o sensível. Como sintetizou Lisbeth Rebollo Gonçalves (2005, p. 77):  

 

[...] na atividade crítica não cogita de validade absoluta para o que diz, 
reconhecendo que, além da inteligência, importa no ato crítico (e esta 
importância é fundamental) o sentimento, a sensibilidade, a simpatia, 
a fé – uma ética. A crítica resulta, portanto, em ação, em certo sentido, 
“política”. Para ele, esta ação é permeada por valores como a 
integração da arte na vida, a recuperação do humanismo; a construção 
de uma nova sociedade calcada em valores liberais e democráticos.  

 

 O ceticismo de Sérgio Milliet seria, de acordo com Francisco Alambert (2005, p. 

148), “peculiar, porque engajado”, afinal o crítico estaria “pronto a negar tudo o que lhe 

parecesse mistificação e engano, tudo o que pudesse retirar a arte e o homem daquele 

caminho de destruição/reconstrução do passado e do presente que ele acreditava ser 

função da melhor arte.” (ALAMBERT, 2005, p. 148) Anos depois da Semana de Arte 

Moderna e dos impasses do primeiro tempo do modernismo brasileiro7, do qual fez 

parte, Milliet continuou a perseguir princípios fundamentais para o movimento 

modernista como “o direito permanente à pesquisa estética” e “a atualização da 

inteligência artística brasileira”. (ANDRADE, 2002, p. 266) 

 O autor do Diário Crítico discute em “O hermetismo e a poesia moderna” a 

comunicabilidade da moderna poesia, um debate indissociável das relações entre arte e 

sociedade, peculiar nas décadas de 1940 e de 1950. Se a “perda de comunicação entre o 

poeta e seu auditório” constituiria, por um lado, para o articulista, um fenômeno comum 

na história da literatura, por outro, indicaria um “desajustamento social, de uma fase de 

transição mais ou menos anárquica”. (MILLIET, 1948, p. 6) Em certos poetas, tal 

incomunicabilidade seria acompanhada por uma espécie de antevisão. 

                                                
7 Identificado pelo autor de Formação da Literatura Brasileira como “homem-ponte” (CANDIDO, 
1981, p. II) entre a geração modernista e o primeiro grupo formado pela Faculdade de Filosofia da 
Universidade de São Paulo, crítico de literatura e crítico de artes plásticas, Milliet foi um homem de 
“incrível versatilidade”. (CANDIDO, 1981, p. XV) 
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Conquanto, para Milliet, a arte devesse fazer diferença no mundo social8, suas 

convicções nunca o impediram de buscar “uma compreensão sem preconceitos”. 

(CANDIDO, 1981, XIX) Na reflexão em exame, é plenamente possível perceber tal 

abertura que define a crítica millietiana, pois ao mesmo tempo que o crítico descreve 

certa poesia, atual à época, como “estanque”, semelhante a “conchas estranhas, algas 

misteriosas e sem ligação com o mundo” vivido, tipo de arte que suprimia a 

comunicação, admite ser perturbado por ela, a despeito de não ser comovido 

“simplesmente” e “humanamente”. (MILLIET, 1948, p. 6) 

 Valendo-se do seu papel de mediador, o crítico explica que a automatização da 

sensibilidade e o incômodo em relação à surpresa produzida pelo novo resultariam em 

“dogmas estéticos” e conclui:  

 

Em verdade a linguagem poética só nos alcança facilmente quando 
deixa de ser cifrada e se torna convencional. Cada vez que ela se 
renova, exige de nós uma série de abdicações e decantações penosas. 
[...] Então o julgamento do poema faz-se terrivelmente complicado, a 
menos que o consideremos apenas do ponto-de-vista técnico. 
(MILLIET, 1948, p. 6) 

 

 Como se nota, Milliet pretende esclarecer o leitor de que há sempre algo de 

cifrado na linguagem do poeta, sobretudo quando há alguma transformação e, nesse 

sentido, recupera formulações modernistas relacionadas à necessidade de renovação 

estética. O leitor, desse modo, é aproximado da arte e dos desafios suscitados por ela 

(não restritos, como afirma no início do texto, à poesia moderna).    

 Apesar de sua disposição para discutir a obra de José Escobar Faria, Milliet não 

consegue esconder certo embaraço diante de uma produção de “valor encantatório”, 

“imagens originais”, “associações inesperadas de palavras” e, também, pouco aberta à 

comunicação com o leigo; incomoda-o, sobretudo, a ausência de “lógica da sentença”, a 

dissociação entre forma e conteúdo. Misturando indagação e meditação, compara a 

poesia de Faria a “certa poesia popular”, esta não teria o “menor sentido”, mas 

comoveria os ouvintes pelos “sons e ritmos”. “Não estará nela a poesia mais pura, a 

menos intencional, a que mais se aproxima do objeto mágico da arte que é sugerir, 

revelar e comover?” (MIILIET, 1948, p. 6), questiona-se Milliet.  

                                                
8 Ver capítulo intitulado “Milliet-Pedrosa: aproximações rumo à ação socializadora da arte”, de Francisco 
Alambert, publicado na coletânea Sérgio Milliet – 100 anos: trajetória, crítica de arte e ação cultural, 
organizada por Lisbeth Rebollo Gonçalves.  
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Nos termos do crítico, a poesia de Faria seria um exemplo de poesia hermética. 

“Bem diferentes pelo espírito e a técnica”, afirma Milliet,  

 
são os poemas de Dante Milano [...]. Não creio, no entanto, que se 
evidenciem mais acessíveis, nem mesmo na série de sonetos rimados e 
metrificados da primeira parte, pois só na aparência são êsses versos 
semelhantes aos da poesia antiga. (MILLIET, 1948, p. 6)   

 

Haveria, nesses termos, uma inacessibilidade nos versos milanianos, mesmo 

naqueles rimados e metrificados que teoricamente, para os parâmetros do leigo, seriam 

mais compreensíveis pela forma assumida. A dificuldade não estaria em pormenores, 

mas na “valorização das palavras, na recusa em aceitá-las no seu sentido vulgar, no 

ineditismo do mundo criado pelo poeta.” (MIILIET, 1948, p. 6) Estaria, enfim, na 

criação de obras esteticamente livres de “fórmulas” e contrárias ao academicismo, obras 

íntegras, desprovidas de segmentação entre forma e conteúdo. Observa Antonio 

Candido (1981, p. XXVI): “[...] O hermetismo lhe parecia [a Milliet] quem sabe uma 

certa obliteração do conteúdo, acompanhada às vezes de hipertrofia indevida da forma; 

daí a sua atitude de rejeição e mesmo censura, quando nele incorriam os jovens poetas. 

[...].”  

Para Milliet, a obra de Dante Milano não resultaria de um deliberado 

hermetismo. O poeta, nas suas palavras, não menosprezaria “ser compreensível”. A 

inacessibilidade de sua poesia derivaria de uma espécie de descompasso entre a 

produção e a interpretação da poesia milaniana, de uma incompreensão por parte do 

“público leigo”, despreparado para uma poesia enriquecida formalmente e 

especialmente condensada. Retomando o argumento de que a perda de comunicação 

denunciaria “um desajustamento social”, Milliet identifica o poeta com o desajustado, o 

agonizante, o incompreensível numa época “de transição mais ou menos anárquica.”  

 Dessa maneira, Sérgio Milliet propõe que se pense a obra milaniana a partir de 

suas necessidades e singularidades, inseparáveis do tempo em que foi produzida e 

daquele “desajustamento social” próprio de um momento hostil ao poeta. Uma poesia 

pouco afeita às padronizações, mesmo “os sonetos rimados e metrificados” seriam, 

segundo a intervenção de Milliet, apenas na aparência “semelhantes dos [versos] da 

poesia antiga”, ou seja, a proposição do crítico é que se analise as qualidades estéticas 

dessa poesia em sua profundidade, problematizando as “aparências”. Por sua vez, ao 

meditar a respeito da incomunicabilidade da poesia de Dante Milano sugere por que foi 

e ainda é uma poesia pouco lida.  
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 Lisbeth Rebollo Gonçalves qualificou Sérgio Milliet como uma “figura 

marcante nos quadros da história intelectual do século XX” (GONÇALVES, 2005, p. 

11). O mesmo poderia se dizer de Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982), autor de 

uma obra sólida e complexa, cujo interesse não escapa àqueles que se ocupam da 

História do Brasil e dos estudos acerca da sociedade brasileira de maneira mais ampla.  

 Do jovem intelectual dos anos 1920, “arrebatado pelo espírito da modernidade 

nos domínios da arte, da literatura e da cultura”, inconformado à época com o 

andamento cultural brasileiro, empenhado em “romper com esse passado de celebração 

retórica, para aprofundar a pesquisa de outra linguagem, reveladora do homem e da 

natureza local, com foco no espírito de autonomia” (ARNONI PRADO, 2015, p. 202), 

ao Sérgio Buarque de Holanda “crítico militante dos anos 1940” (ARNONI PRADO, 

2012, p. 80), autor do artigo “Mar enxuto”, publicado no jornal Diário de Notícias, em 

06 de março de 1949, o percurso é dos mais movimentados e auspiciosos. De qualquer 

modo, dos anos 1940 em diante, Sérgio Buarque de Holanda produz sua crítica da 

maturidade.  

 Em Dois letrados e o Brasil nação: a obra crítica de Oliveira Lima e Sérgio 

Buarque de Holanda, Antonio Arnoni Prado sintetiza:  

 
[...] Em Sérgio, a erudição literária entra como forma de 
conhecimento e análise, e [...] é mais integradora do que valorativa, o 
que dá ao processo de leitura uma descontinuidade igualmente criativa 
e aberta, impressionista e ao mesmo tempo rigorosa, literária e tão 
propositiva quanto a própria inventio que ilumina o cerne da criação 
literária.  
[...] uma de suas maiores preocupações é a de encarar a produção 
literária brasileira com o empenho de confirmar que a literatura, como 
a arte de um modo geral, sendo “discriminação e seleção”, é a única 
instância capaz de discernir com precisão os valores humanos no 
quadro até então mal estudado de “inclusão e confusão” a que se 
resume a vida brasileira. Com o objetivo de compreender não apenas 
os critérios estritamente formais, mas toda a apreensão da realidade 
através dos elementos inefáveis que ela possa despertar, a nova fase 
da crítica de Sérgio dirige-se à análise dos nossos autores levando 
sobretudo em conta que [...] nem sempre os padrões ordinariamente 
aceitos se aplicam com a mesma eficiência hermenêutica. (ARNONI 
PRADO, 2015, p. 223 e 345) 

 

 O autor de Raízes do Brasil pretenderia ainda “relativizar o quanto possível o 

embate entre a supremacia da arte – tão decantada pelos críticos do passado – e a 

dimensão concreta da vida material”, construindo uma crítica desprovida de “juízos 

categóricos e definitivos”. (ARNONI PRADO, 2015, p. 346 e 352) 
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 Na transição entre as décadas de 1940 e de 1950, Sérgio Buarque de Holanda 

aproximou-se de maneira contundente da crítica de poesia e dedicou-se também às 

novas tendências críticas (especialmente ao new criticism), problematizando propostas e 

postulados. Opondo-se, por exemplo, “às pretensões das novas tendências de constituir 

a poética enquanto objeto autônomo” (GOMES JÚNIOR, 1998, p. 125), à “completa 

autonomização da criação e da reflexão estético-literária postulada pelo new criticism” 

(CAMILO, 2009, p. 115), às simplificações tendentes, Sérgio Buarque de Holanda: 

 

[...] tenta mostrar que nem toda poesia faz uso de uma linguagem 
ambígua, e muitas vezes aquela que o faz, por meio de formas 
alegóricas, procura ocultar uma verdade cujo sentido é geralmente 
inequívoco; que a tendência do lirismo em criar uma linguagem 
própria desdenhando a comunicação é apenas uma tendência, e não o 
fundamento, do idioma lírico e muito menos de outras formas de 
expressão poética; [...]. (GOMES JÚNIOR, 1998, p. 125) 

  

 A participação no primeiro tempo do modernismo brasileiro, a maturação 

intelectual nos anos 1940, a versatilidade, a presença em seções de crítica literária na 

imprensa, a crítica militante, a tomada de uma posição crítica aberta e antiacadêmica, 

por essas e outras, Sérgio Milliet e Sérgio Buarque de Holanda, em que pesem suas 

singularidades, podem ser aproximados.   

 No que diz respeito a Dante Milano, as recepções podem ser aproximadas e 

comparadas. O oximoro que intitula o artigo de Sérgio Buarque de Holanda, constituído 

a partir da combinação entre vastidão e exiguidade, retoma – ao menos parcialmente – o 

argumento de Milliet a respeito da poesia condensada de Dante Milano. Na crítica 

millietiana, o desejo do autor de Poesias de ser compreensível é enfatizado; para 

Holanda, os poemas de Dante Milano seriam singulares não em razão de um desejo do 

poeta:  

 
Nada, nos seus versos, se assemelha profundamente ao que foi escrito 
entre nós nestes vinte e trinta anos. E nada os aproxima das formas e 
das receitas cuja sobrevivência tornou a revolução modernista 
justificável. A singularidade desta obra não é, entretanto, fruto do afã 
de ser diferente a qualquer preço, mas descansa, por um lado, na 
fidelidade do autor a si mesmo, por outro na sua fidelidade a valores 
poéticos que, irredutíveis embora a fórmulas fixas, são contudo 
perenes. (HOLANDA, 1949, p. 6) 

 

 Na sua intervenção, Holanda estabelece uma tensão entre as “formas e receitas” 

modernistas e os valores poéticos adotados por Milano, nem reduzidos a formas fixas 
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nem tampouco passageiros. Para o autor do Diário Crítico, por outro lado, Dante 

Milano estaria “bem a cavaleiro” tanto da tendência hermética experienciada à época 

quanto da poesia aberta à comunicação que estaria morrendo naquele momento. Dante 

Milano – mas não apenas ele, como todo poeta moderno – seria um deslocado 

socialmente, um poeta moderno e não “antigo”. Sérgio Buarque de Holanda, por sua 

vez, insere Dante Milano na vanguarda brasileira, não sem deixar de estabelecer outra 

vez uma nova tensão: o poeta carioca “sempre se conservou à margem de inovações 

literárias que pouco lhe ofereciam de atraente a êle que bebera em fontes antigas e 

puras. [...] Em 1922, seria poeta formado e, se não me engano, já autor de algumas das 

peças que compõem o presente volume.” (HOLANDA, 1949, p. 6)  

 O comentário de Holanda, que antes negava no poeta o “afã” de ser diferente, 

agora assinala uma atitude consciente do poeta de se conservar “à margem de inovações 

literárias”, não de todas, mas daquelas que “pouco lhe ofereciam de atraente”. A 

afirmação solicita reflexão, em primeiro lugar, por apresentar um caráter não 

conclusivo, de possibilidade – “se não me engano”, “seria poeta formado”. Em segundo, 

o emprego da noção de margem, que é extremamente ambíguo, exige uma especificação 

em relação ao conjunto da obra de Holanda 9  e à peculiaridade do movimento 

modernista no Rio de Janeiro que seria, nos termos de Antonio Candido, mais 

“moderado”10 se comparado ao de São Paulo. Por último, é inegável o valor atribuído, 

desde o jovem Sérgio Buarque de Holanda, à autonomia intelectual e artística conferida 

a Milano.  

 Pouco inclinado às soluções fáceis, avesso a “artifícios vocabulares”, o poeta se 

serviria apenas de expedientes adequados às exigências de sua obra. Por sua vez, como 

compreendi em Crise e irresolução:  

 
Se, por um lado, o historiador surpreende pela percepção das 
“tonalidades” de Poesias, por outro, surpreende a sua capacidade de 
assinalar na obra de Dante Milano o potencial de síntese das 
experiências históricas. O mundo construído pelo poeta não seria o 
mundo recuperado “em sua aparição originária”.  
Sérgio Buarque de Holanda explora, nesse ponto, a relativa autonomia 
que envolve a criação literária, compreendendo que o poeta carioca se 
serviria do “recolhimento íntimo” para livremente, sem ceder às 

                                                
9 Em estudo dedicado às Poesias completas, de Manuel Bandeira, em 1940, o crítico-historiador 
asseverou a respeito do autor de Libertinagem: “[...] a verdade é que ele não obedecia a nenhum 
programa definido e não se prendia a compromissos. Ninguém foi menos militante, ninguém menos 
antiacadêmico.” (HOLANDA, 1996a, p. 277)  
10 Referência ao texto “Entre Duas Cidades”, de Antonio Candido, publicado em Atualidade de Sérgio 
Buarque de Holanda. 
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imposições do mundo, criar o seu mundo, transformado em algo 
nefasto [...]. (KUKUL, 2015, p. 65) 

  

A formulação mais importante de Sérgio Buarque de Holanda a respeito da 

poesia de Dante Milano é recorrentemente citada. Diz o crítico: “[...] [nesta poesia] a 

forma se associa estreitamente ao pensamento e há identidade plena entre o que ela é e o 

que ela diz. [...] Em outras palavras, seu pensamento é de fato sua forma.” (HOLANDA, 

1996b, p. 99) A passagem afasta Dante Milano de certa poesia na qual se notaria a 

“hipertrofia da forma”, por exemplo. Nesse sentido o texto de Holanda volta a dialogar 

com o de Milliet. 

Afora tais considerações, há outras formulações interessantes em “Mar enxuto” 

como aquelas referentes ao predomínio do denotativo na poesia milaniana e ao ritmo 

semântico. De qualquer modo, não seria precipitado dizer que o texto de Sérgio 

Buarque de Holanda é ele mesmo um “mar enxuto”.  

 Os dois artigos, como se percebeu, escritos logo após a publicação de Poesias, 

oferecem caminhos interpretativos interessantes para uma compreensão mais 

consistente da obra de Dante Milano, ainda desconhecida pelo público. A leitura de 

textos como os de Sérgio Milliet e de Sérgio Buarque de Holanda beneficia qualquer 

reflexão, pois estes sintetizam debates caros à época, desenvolvem uma crítica que 

associa preocupações formais à historicidade, problematizam a produção literária e o 

lugar da arte no mundo social. Evidentemente, tal leitura se enriquecerá ao se levar em 

conta tanto a historicidade da poesia quanto a dos discursos críticos.  
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OS DONOS VERSUS OS ORDINÁRIOS DA LITERATURA: 
Polêmicas e disputas literárias na imprensa da década de 1930 

 
Wanessa Regina Paiva da Silva (UERJ) 

Orientadora: Carmem Lúcia Negreiros de Figueiredo (UERJ) 
 
Resumo: Neste trabalho, iremos tratar de dois episódios que se deram nas páginas da imprensa 
e que se transformaram em polêmicas, evidenciando uma divisão presente no cenário literário 
dos anos de 1930 no Brasil. O primeiro diz respeito à oposição entre a literatura “do norte” e a 

“do sul”, principalmente, o escritor nordestino Graciliano Ramos, de um lado, e, do outro, o 
carioca Octávio de Faria, em 1937.  O outro episódio trata de um embate, que chamaremos 
“Tostões” versus os “Contos de réis”, travado entre o consagrado líder modernista Mário de 

Andrade, então crítico literário do jornal Diário de Notícias, e os escritores nordestinos Joel 
Silveira, jovem jornalista e redator do hebdomadário Dom Casmurro, Jorge Amado e Graciliano 
Ramos, expoentes da literatura de caráter social dos anos de1930. Espera-se, com essa leitura, 
explicitar como tais discussões, mais do que um movimento natural do meio literário para a 
promoção de livros e autores brasileiros, evidenciam as rivalidades literárias que surgem entre 
escritores atuantes numa determinada época no sentido de legitimar grupos e projetos enquanto 
instâncias autorizadas a propor definições e limites sobre o fazer literário. 
 
Palavras-chave: Literatura de 30. Crítica de jornal. Polêmicas e disputas literárias. 
 

Numa época em que “[...] o jornalismo estava estritamente ligado à literatura 

[...]” (MACHADO, 2001, p. 228), a crítica no jornal, conhecida também por crítica de 

rodapé, possuía algumas particularidades, apresentando-se em textos ligeiros sobre 

obras e autores, construídos, muitas vezes, por impressões de leituras que variavam a 

partir da formação cultural do crítico. Esse teor mais subjetivo presente nas críticas 

tornava o ambiente literário bastante agitado, pois as avaliações tendiam para o tom 

pessoal, entre elogioso, irônico ou agressivo, o que dependia das relações que se 

estabeleciam entre o crítico que julgava e a obra ou escritor a ser avaliado. Não raro, as 

críticas transformavam-se em grandes polêmicas, dividindo os escritores em grupos 

identificados como “capelinhas”. É nesse contexto que surgem alguns dos principais 

embates das letras nacionais, como, por exemplo, o que envolveu José de Alencar e 

Gonçalves de Magalhães, ou ainda, o protagonizado pelo já consagrado Alencar e o 

jovem Joaquim Nabuco.  
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João Cezar de Castro Rocha defende a polêmica enquanto um elemento próprio 

da vida cultural, na qual funcionaria como um dos aspectos capazes de “renovar as 

bases de um sistema intelectual” (ROCHA, 2011, p. 93), por meio da mobilização de 

debates em que se discutem a validade de determinados pressupostos estéticos e 

ideológicos, além de permitir a reflexão sobre os modos de produção e recepção da 

cultura. Sobre as “rivalidades literárias” que podem tomar a forma da polêmica, Pierre 

Bourdieu (1996) afirma que, nelas, está implícita uma luta pela imposição de 

“definições” e “limites” acerca do papel do escritor e da função da literatura, bem como 

de seus temas e preocupações.  

Nesse sentido, o que está em jogo, no contexto das lutas internas do meio 

literário, é “[o] monopólio da legitimidade literária, ou seja, entre outras coisas, o 

monopólio do poder dizer com autoridade quem está autorizado a dizer-se escritor (...) 

ou mesmo a dizer quem é o escritor (...)” (BOURDIEU, 1996, p.253).  

Assim, se a polêmica, de um modo geral, mostra as movimentações que se dão 

na base da vida intelectual, os episódios aqui a serem discutidos revelam um quadro 

mais específico acerca da luta pela legitimidade e autoridade literária nos anos de 1930 

no Brasil entre projetos estético-ideológicos distintos que evidenciam diferenças 

geracionais, regionais, sociais e políticas. É nessa perspectiva que procuraremos 

compreender os dois casos a seguir. 

 

A polêmica “Norte versus Sul” 

Em 1937, ao publicar o texto “Norte e Sul” no 1º Suplemento do jornal Diário de 

Notícias, o escritor alagoano Graciliano Ramos retoma uma discussão de dois anos 

antes. Trata-se de uma resposta ao artigo do crítico católico Octávio de Faria, “Excesso 

de norte”, publicado pelo Boletim de Ariel, em 1935, no qual Faria lamentava o 

caminho tomado pela chamada “reação do norte” na produção literária nacional, que, 

após um início de grande entusiasmo, chegava ao limite de sua produção com um triste 

resultado: “uma avalanche de testemunhos vindos do Norte e do Nordeste, todos eles se 

pretendendo romances, mas na maioria dos casos simples depoimentos sobre a 

mediocridade literária nacional” (FARIA, 1935, p. 263).   

Sem citar nomes, o autor de Angústia ironiza os discursos da crítica que 

procuravam separar geograficamente a literatura nacional em escritores do norte e 

escritores do sul, e também aqueles que declaravam como superada a tendência do 

romance brasileiro em buscar na realidade social o material de sua escrita. Graciliano 
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aponta nessas posições, mais do que uma preocupação estética, o fator mercadológico 

como motivo real da hostilidade com que certos grupos passaram a olhar as obras e os 

autores nortistas. Escreveu o romancista:  

 

Realmente a geografia não tem nada com isso. Não podemos traçar no 
mapa uma linha divisória dos campos onde os cordões cantam e 
dançam. 
O que há é que algumas pessoas gostam de escrever sobre coisas que 
existem na realidade, outras preferem tratar de fatos existentes na 
imaginação. Esses fatos e essas coisas viram mercadorias. O crítico, 
munido de balança e outros instrumentos adequados, pode medi-las, 
pesá-las, decidir sobre a mão de obra e a qualidade da matéria-prima, 
até certo ponto aumentar ou reduzir a procura, mas quem julga 
definitivamente é o freguês, que compra e paga (RAMOS, 1937, 
p.17). 

 

Em seu texto, Ramos leva a discussão para uma questão muitas vezes posta de 

lado quando falamos em literatura: a questão do mercado. Ao tratar de tal tema, o autor 

procura colocar em relevo que as opiniões sobre o esgotamento da tendência do 

romance social, associado aos escritores do “norte”, não se pautavam simplesmente em 

critérios de ordem estética, mas partiam de interesses comerciais daqueles que faziam 

tal afirmação, uma vez que o meio literário e o mercado editorial dividiam-se mais 

fortemente entre o “romance introspectivo” e o “romance social”, este de maior 

presença, despertando tanto o interesse das editoras quanto do público. 

Além disso, a apresentação por parte de Graciliano do sucesso comercial 

conquistado pelos autores nortistas nos conduz a uma reflexão sobre a natureza da 

literatura em sua relação com a realidade social, uma vez que, como sugere o 

romancista, o êxito dessa produção se deve também à proximidade dos assuntos ali 

tratados com o cotidiano das “criaturas vivas”, que reconheceriam neles suas vivências, 

em oposição à literatura produzida pelos “inimigos da vida”, os quais “(...) torcem o 

nariz e fecham os olhos diante da narrativa crua, da expressão áspera. Querem que se 

fabrique nos romances um mundo diferente deste, uma confusa humanidade só de almas 

(...)” (RAMOS, 1937, p. 17).  

Desse modo, ao propor uma compreensão da literatura que se atenha a uma 

“narrativa crua”, de “expressão áspera”, o escritor alagoano questiona a legitimidade 

dos que se arrogam o poder de decidir sobre o que deve tratar a “verdadeira” literatura. 

Opõe-se, então, aos que “não admitem as dores ordinárias; os que veem na miséria um 

incômodo; os que não toleram a imagem da fome e o palavrão obsceno” (RAMOS, 
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1937, p. 17). Em suma, o autor aponta para a necessidade de a obra extrapolar o 

“espiritismo literário”, próprio daqueles que possuem “gostos refinados” e “nervos 

sensíveis”, e chegar ao público, causando, sim, incômodo ao tratar das asperezas da 

vida, de coisas desagradáveis que rompam com uma visão “inofensiva” da arte e da 

realidade. 

Octávio de Faria, ligado ao grupo de escritores católicos que se dedicavam ao 

chamado “romance introspectivo” e que vai se tornando um dos principais combatentes 

contra os romancistas do norte, publica em O Jornal, um mês depois do texto de 

Graciliano Ramos, o artigo “O defunto se levanta”. O crítico católico lamentou o 

reaparecimento de uma celeuma que, para ele, parecia superada, mas, principalmente, 

por ter sido retomada por um escritor de quem dizia ser admirador. Contudo, nem por 

isso deixou de desqualificar a posição do escritor nordestino, o que pode ser entendido 

já pelo título, que, ao fazer referência ao reaparecimento da polêmica, não deixa de ser 

uma provocação ao ressurgimento do próprio autor de Caetés no meio literário, do qual 

estava apartado desde sua prisão pelo governo Vargas no início de 1936. 

Em sua resposta, Octávio de Faria não faz questão de esconder o menosprezo 

que tem pela literatura produzida pelos escritores nortistas, que teria sido responsável 

por “equívocos” e que a  “(...) tantas e tão hábeis pequenas explorações se prestou, 

graças à pouca compreensão de uns, à desonestidade literária de outros e ao enorme 

potencial de regionalismo nordestino que havia no ar sem que ninguém soubesse (...) 

(FARIA, 1937, p. 25).   

Faria trata de distinguir a “verdadeira” da “falsa” literatura. Para ele, a 

“verdadeira literatura” não deveria “limitar o romance à narração dos casinhos de vida 

cotidiana do Brasil” (FARIA, 1937), trabalho que caberia aos sociólogos. A presença de 

tais elementos no romance seria característico do “burrismo literário” dominante no 

mercado até 1935, quando, enfim, muitos teriam declarado que “bastava de norte”.  

Por outro lado, a “verdadeira” literatura encontraria “na alma, com problemas 

próprios e sutilezas irredutíveis ao econômico puro” (FARIA,1937, p.25 ) o verdadeiro 

material para o romance. Assim, procurando sustentar sua visão, o crítico elenca os 

escritores brasileiros que, assim como ele, não foram seduzidos pelo sucesso 

momentâneo provocado pela onda nortista, não se desvirtuando do caminho da literatura 

em busca de outros interesses que não estritamente literários: “Um Lúcio Cardoso, um 

Cornélio Penna, um Barreto Filho, um Mário Peixoto, um José Geraldo Vieira, uma 
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Lúcia Miguel Pereira, para não falar de outros e sobretudo não tocar nos grandes nomes 

estrangeiros” (FARIA, 1937, p. 25).  

É importante mencionar que os autores citados por Octávio de Faria como 

expoentes que “verdadeiramente” respeitariam o material próprio da literatura, 

coincidentemente (ou não), fazem parte do seu grupo, intelectuais católicos e 

espiritualistas que disputavam espaço de consagração com os escritores nordestinos. 

Além disso, atente-se para o fato de que, em 1937, Faria também estreava como 

romancista depois de anos atuando como crítico e ensaísta, com Mundos Mortos.  

Ao final de seu texto, Octávio de Faria afirma que o “defunto” da polêmica 

deveria ter permanecido enterrado, desautorizando, dessa forma, na figura de Graciliano 

Ramos – que já nessa época era tido como um dos mais respeitáveis autores de sua 

geração – toda a produção literária representada pelos romancistas nortistas. Mas não só 

isso. O autor procurou com sua postura deslegitimar o romance social dos escritores 

nortistas pela posição política com a qual acabou confundido, isto é, com a ideologia de 

esquerda, dando a entender que a preocupação com o social na literatura não é legítima 

por tratar-se de discurso político. Tal percepção fica clara quando Faria afirma que o 

ataque da crítica ao “norte” deveu-se não pelas diferenças regionais entre os autores, 

mas “(...) quando se começou a explorar a moda marxista de antes de 1935 e, em vez de 

romances, começaram a nos impingir (e o termo é mesmo este...) indigestos e maçantes 

gestos de pobres negros repentinamente marxistizados.” (FARIA, 1937, p. 25), atitude 

que o autor identifica como “trampolim para ajudar certas manobras escusas que 

estavam no ar (antes de se concretizarem em novembro de 1935...)” (FARIA, 1935, 

p.25). 

No sentido, então, de buscar reconhecimento e romper com o monopólio de 

consagração alcançado até ali pelos produtores do romance social, Faria faz de seu 

espaço na crítica um instante de questionamento da autoridade literária desse grupo, 

utilizando-se para isso de uma estratégia antiga, que criticava como sendo o 

comportamento “apertado de capelas” do outro lado: a de detratar os que defendiam 

uma visão de literatura diferente da sua, afirmando se tratarem de “tolices”, 

“superficialidade de julgamento”, “má informação” ou “manobras” políticas, ao mesmo 

tempo em que louva as qualidades daqueles que frequentavam o seu círculo de 

amizades e que se identificam sob o mesmo projeto estético-ideológico. 

Desse modo, não podemos deixar de ver, na tentativa de Faria de decretar a 

morte do romance social, uma oportunidade de afirmação de sua visão de literatura, que 
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abriria oportunidade não apenas aos companheiros com que tinha identificação estética, 

mas também à sua própria obra enquanto romancista que necessitava de acolhida na 

crítica e de espaço no mercado de livros, já tão disputado. 

A polêmica sobre a divisão literária nesse período não se limita ao viés regional 

norte-sul, aqui representada pelos autores citados, e que encobre, como vimos, uma 

disputa por espaço no mercado editorial e também pela definição política do fazer 

literário. Ela ganha ainda outros elementos, que nos ajudam na compreensão da 

configuração do meio literário brasileiro dos anos de 1930, explicitando as dinâmicas e 

estratégias utilizadas pelos grupos de autores na busca de legitimidade para suas ideias, 

como se observa em outro debate que envolve escritores nordestinos, de um lado, e, de 

outro, o modernista Mário de Andrade, em uma disputa que envolve o conflito de 

gerações e de concepções estéticas, entremeado de um forte cunho político. 

 

“Tostões versus Contos de Réis” 

Mário de Andrade, em sua coluna dominical “Vida Literária”, do jornal Diário 

de Notícias, em 6 de agosto de 1939, publica o texto “Palavras em falso”. A crítica é 

sobre o livro de contos Onda Raivosa, do jovem escritor sergipano Joel Silveira.  

Após comentários elogiosos iniciais, Andrade chama atenção para o uso de 

certas palavras escolhidas por Silveira em seus contos, que teriam prejudicado a fluidez 

da leitura: palavras “em falso” que romperiam o momento “sublime de fusão estética” 

(ANDRADE, 1939, p. 14), levando o leitor, abruptamente, a sair de um estado 

contemplativo de envolvimento com o texto, e deparar-se com uma “realidade crítica” – 

equívoco que o crítico paulista vê também em outros estreantes daquele ano, como Elias 

Davidovich (russo naturalizado brasileiro), Amadeu de Queiroz e Newton Sampaio. 

Sintetizando o motivo de sua ressalva à escrita de Joel Silveira e dos demais autores 

citados, ao final de seu artigo, o poeta chama atenção para a relação necessária entre 

forma e conteúdo na literatura: 

 

Em artes plásticas, em música, esta objetividade, esta questão 
exclusivamente formal de beleza, me parece incontestável. Já não me 
parece mais que o seja tanto na literatura, na prosa, em especial, em 
que o assunto, a exposição e o desenvolvimento da ideia prevalece 
sobre os demais elementos da composição. (...) forma significa 
especialmente o mecanismo que realiza com perfeição absoluta a 
finalidade das coisas. (ANDRADE, 1939, p. 14)  
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Uma semana após a publicação do artigo do crítico paulista, Jorge Amado, que, 

além de ser um dos principais expoentes da geração de 30 e do romance social, era 

editor-chefe do periódico Dom Casmurro, veio a público, em sua coluna “O tempo que 

vai passando”, posicionar-se sobre a crítica do líder modernista.  

O texto diz em sua primeira linha: “Tristeza de ler Mário de Andrade nas 

manhãs de domingo” (AMADO, 1939, p. 2), frase a qual o escritor baiano credita a 

outro autor, não nomeado, que a teria dito num momento de conversa informal em porta 

da livraria José Olympio. Nesse breve texto, Amado diz-se decepcionado com as 

palavras do então “mestre” Mário de Andrade, que vinha, a cada domingo, 

transformando-se em “esteta”, desiludindo toda uma geração que nele se espelhava. 

O autor de Cacau ressaltou o preciosismo da crítica feita pelo poeta aos moços, 

deixando de lado aquilo que, na visão de Amado, seria o elemento principal dos textos, 

a mensagem aos homens:  

 

No artigo do último domingo, sobre vários contistas, Mário de 
Andrade na sua crítica não foi procurar neles a mensagem que nos 
seus livros traziam para os homens. Delicado e detalhista ficou atrás 
das palavras “falsas”, dos termos que soaram falso aos seus ouvidos 

de esteta e professor de música. Ouvido gran-fino e educadíssimo. 
Mas como o que, evidentemente, se procura num crítico é a 
compreensão para a obra criticada e como essa compreensão vem 
através toda a sensibilidade e não o ouvido, simplesmente resulta que 
a crítica do “mestre” é um fracasso (AMADO,1939, p. 2). 

 

Nos dois textos percebem-se as diferenças de concepções literárias entre os 

autores. Enquanto o escritor paulista concentra-se no cuidado formal como elemento 

essencial à qualidade do texto literário, o romancista baiano (“pós-modernista”, como, à 

época, identificavam-se os escritores dos anos de 1930) entende que esses detalhes não 

deveriam afetar a compreensão da mensagem trazida pelos textos; some-se a isso que, 

sendo o crítico um autor oriundo de um movimento que procurou superar os 

formalismos e rebuscamentos de uma linguagem erudita e postiça, ele não deveria ater-

se a detalhes que só a um esteta (termo repetido algumas vezes no texto de Amado, a 

carregar um sentido negativo) incomodaria.  

Esse é só o início da polêmica, que ainda apresentará mais dois personagens. 

Antes de apresentarmos os outros envolvidos, faz-se necessário ir ao segundo artigo de 

Mário de Andrade, “A raposa e o tostão”, também publicado em Diário de Notícias, em 

que responde a Jorge Amado, duas semanas depois da publicação de Dom Casmurro.  
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O modernista devolve os ataques. Sua intenção é defender seu projeto de literatura, o 

que o leva a investir contra o defendido por Jorge Amado: 

 

Está claro que não há riqueza sem trocos miúdos nem força exercida 
sem suor. Suores e trocos participam da riqueza e da força, mas 
convém não permitir que o suor se julgue músculo e reconhecer que 
na riqueza nem tudo são cheques de cinquenta contos, mas há moedas 
de cem mil réis, dez mil réis e até moedinhas de tostão. 
Cabe à crítica, mesmo que se torne incivil e antipática, chamar ao 
tostão pelo seu nome modesto de tostão. Crítica e simpatia são coisas 
divorciadas desde sempre, somente nos países de pequena cultura, 
onde frequentemente os artistas se improvisam à custa de talento 
muito e nenhum saber, substituem-se a técnica pelo brilho disfarçador, 
o cuidado da forma por uma vaga (e, aliás, facilmente intimidada) 
intenção social. O brilho satisfaz os moços, as intenções sociais 
garantem o aplauso de certas falanges. E misturada à receita algumas 
concessõezinhas ao público, como demagogia, repetição de processos 
bem sucedidos antes. elogio mútuo nos jornais e alguns eloquentes 
malabarismos sentimentais, É fácil a celebridade em vida e a 
esperança das estátuas para além da morte. E há muito disso tudo na 
literatura contemporânea do Brasil. (ANDRADE, 1939, p. 2) 

 

Observa-se nas palavras de Mário de Andrade uma crítica severa aos escritores 

mais moços, que se descuidariam da técnica seduzidos pelo “brilho disfaçador” das 

obras de intenção social, que rendem "aplausos de certas falanges” e “celebridade em 

vida”. Tal postura é desprezada pelo crítico, que a identifica como comportamento de 

países de “pequena cultura”.  

No sentido então de elevar o Brasil ao status de portador de “alta cultura”, fazia-

se necessário ao crítico definir limites e lugares dentro da literatura nacional, separando 

os escritores conforme seu valor. Assim o faz o escritor modernista, identificando na 

literatura de sentido social os “trocos miúdos”, os “tostões” da literatura, grupo em que 

o paulista localiza o próprio Jorge Amado, enquanto figura representativa do romance 

de caráter social, que fazia sucesso comercial na época e despertava o interesse entre os 

autores mais jovens. Aos “tostões”, Andrade contrapõe os “contos de réis”, figuras 

autorizadas e legítimas de artistas preocupados com a técnica, com o saber, com o 

cuidado da forma, ou seja, a verdadeira literatura e, que, aparentemente, não gozavam 

do mesmo sucesso por não fazerem “concessõeszinhas” ao público. 

Podemos perceber, ainda na resposta de Mário de Andrade, que ele procura 

neutralizar o teor da crítica feita por Jorge Amado ao seu primeiro texto, ao defender 

que a crítica não é atividade destinada a qualquer pessoa, apenas àqueles que possuem 

requisitos para isso, como o de saber diferenciar crítica e simpatia, e dominar as técnicas 
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de escrita literária (a fim de distinguir entre “tostões” e “contos de réis”); ao mesmo 

tempo, desautoriza o público como instância de legitimação sobre tais assuntos, 

desvinculando, então, sucesso comercial de qualidade artística. 

Em resposta ao segundo texto de Mário de Andrade, juntam-se a Jorge Amado o 

próprio Joel Silveira, autor do livro criticado no texto inicial dessa polêmica, e 

Graciliano Ramos. 

As respostas de Jorge Amado e de Joel Silveira foram publicadas na mesma 

edição de Dom Casmurro, em setembro 1939. No texto “A solidão é triste”, Jorge 

Amado ironiza a postura do poeta paulista, ao se referir a este como o “guarda civil da 

linguagem”. Porém, o aspecto mais importante de seu posicionamento é a reiteração da 

ideia de literatura enquanto instrumento de resistência diante de um mundo em crise: 

 

No momento atual do mundo a questão forma na obra de arte não é 
evidentemente a questão primordial. Que seja importante é coisa que 
absolutamente não se discute. É claro que é importante e em 
determinados momentos do mundo, momentos calmos e felizes, pode 
até ser estudado com a mais importante. Mas nesse momento terrível 
ela passa para um plano absolutamente secundário. (...) Cai o crítico 
de certa maneira na “arte pela arte”, que é o que se entende por trás do 
esteticismo do sr. Mário de Andrade. Esse esteticismo, esse amor pela 
forma, em detrimento do conteúdo, que nada a apaixonar tanta gente, 
é apenas, em última análise uma reação contra o social na obra de arte. 
É o preconceito modernista. (AMADO, 1939, p. 2) 

 

A defesa do conteúdo social na obra de arte pelo autor de Jubiabá em detrimento 

da forma, defendida por Mário de Andrade, reforça a divisão do meio literário em duas  

vertentes que parecem inconciliáveis: “arte social” e “arte pura”. Os defensores da “arte 

social”, assim como faz Amado, acusam os defensores da “arte pela arte” de 

preconceito e alienação, ao optarem pelo isolamento em “torres de marfim”; por outro 

lado, os defensores da “arte pela arte” acusam os da “arte social” de desvirtuarem a 

literatura, atribuindo-lhe engajamento.  

Enquanto o romancista utiliza o debate para defender a necessidade de a 

literatura se posicionar diante da realidade, o jornalista sergipano procura conduzir sua 

participação no debate para as questões de ordem econômica e social que afetavam a 

atividade literária no país. 

Em sua resposta, Joel Silveira posiciona-se abertamente como um “tostão”, em 

referência às duas classes de autores que Mário de Andrade havia identificado. O 

contista aponta no discurso aparentemente estético feito pelo líder modernista, ao dividir 
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os escritores conforme a cotação monetária, uma forma de distinção social, já que o 

valor dos “contos de réis” estava atrelado ao domínio da cultura erudita e a outros 

fatores como educação, saúde, tempo, boa alimentação e boas relações sociais, que no 

Brasil estavam disponíveis a pequenos grupos de privilegiados, dos quais fazia parte o 

escritor paulista. 

 

O sr. Mário de Andrade, com óculos, cultura, espírito, e tudo, 
inclusive fichário e biblioteca, representa a gordíssima soma de 
cinquenta contos de réis, em cédulas novinhas do Banco do Brasil. Eu, 
com toda  a palidez, com todos os intestinos arruinados por uma 
alimentação deficiente, com toda a ignorância, ousadia e burrice, 
valho simplesmente um tostão, um microscópico tostão sem utilidade. 
(...) Os tostões nada podem fazer contra o sr. Mário de Andrade. Não 
temos nomes, não temos bagagem literária. (SILVEIRA, 1939, p. 2) 

 

A fala de Joel Silveira é relevante por problematizar a distinção feita por Mário 

de Andrade entre, de um lado, “homens de letras”, os autores “contos de réis”, e, de 

outro, “homens de pouca cultura”, os “tostões”. A metáfora monetária ganha em 

Silveira outro sentido, ao ser conduzida para a questão do antagonismo social e das 

condições materiais de produção literária que separam de forma desigual os grupos de 

escritores que estão em disputa no espaço literário.  

Nessa perspectiva, de valorização de um escritor a partir de sua ampla bagagem 

cultural e de sua rede de relações pessoais, intelectuais como Mário de Andrade, os 

“contos de réis”, teriam sempre vantagem contra os “tostões”, a exemplo do próprio 

Joel Silveira, uma vez que são os primeiros que definem os critérios para a consagração 

literária. A problemática das condições de produções levantada por Joel Silveira é 

também elemento presente nas reflexões que o autor de Vidas Secas propôs para essa 

polêmica no texto “Os sapateiros da literatura”.  

Graciliano Ramos procura compreender os dois lados da discussão. Concorda 

com a posição de Mário de Andrade sobre os descuidos com a forma e com a linguagem 

naqueles anos, defendendo a necessidade de o escritor conhecer seu objeto de trabalho: 

“Dificilmente podemos coser ideias e sentimentos, apresenta-los ao público, se nos falta 

a habilidade indispensável à tarefa” (Ramos, [1939] 1985, p. 187). Porém, o romancista 

alagoano não ignora a importância da problemática levantada por Joel Silveira sobre o 

motivo que leva à pressa e, por consequência, a certo descuido com a escrita: a 

necessidade de atender a demanda do mercado para sobreviver, tal como qualquer outro 

trabalhador. Como síntese, então, da necessária habilidade técnica e da necessária 
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relação econômica com o mercado, o escritor compara o serviço da literatura ao de um 

sapateiro, que trabalha com ferramentas e objetos distintos, mas que precisa oferecer aos 

fregueses produtos de qualidade para, então, ganhar seu sustento necessário. 

  

Para ser franco, devo confessar que esta prosa não se faria se os 
sapatos não fossem precisos. Por isso desejo que o fabricante seja 
honesto, não tenha metido pedaços de papelão nos tacões. E espero 
também que meus fregueses fiquem satisfeitos com a mercadoria que 
lhes ofereço, aceitem as minhas ideias, ou pelo menos, em falta disso, 
alguns adjetivos que enfeitam o produto. (RAMOS, [1939] 1985, p. 
188) 

 

Os autores que necessitam de trabalhar em muitos lugares, entregando-se a um 

ofício cansativo, que, muitas vezes, prejudica a qualidade artística da obra, são 

chamados pelo romancista de “sapateiros da literatura”, entre os quais se inclui. 

Contrapõe estes aos “literatos por nomeação”, portadores de alta cultura, civilizados, 

como Mário de Andrade, que “não iria aproximar um escritor dum operário” (Ramos, 

[1939] 1985, p. 188).  

Fica claro, portanto, que as definições sobre o fazer literário entre os dois 

escritores são completamente distintas. Enquanto Mário de Andrade parece valorizar 

uma ideia de literatura elevada, que, por isso, não pode estar reduzida a tão baixas 

preocupações de ordem social e econômica, Graciliano Ramos despoja a literatura de 

toda a sua suposta superioridade, por trata-se de atividade do intelecto, ao compará-la a 

um trabalho braçal, como o simples ofício de sapateiro, assumindo o que este implica 

em dependência de fatores econômicos para existir.   

 

Considerações Finais 

Nosso esforço de reconstituição da dinâmica interna do meio literário em sua 

veiculação pela imprensa nos anos de 1930, procurou demonstrar, ainda que 

brevemente, como a produção desse período é marcada por uma complexa rede de 

negociações e disputas entre os próprios escritores. De modo mais específico, os textos 

aqui trazidos evidenciam, por meio das polêmicas, as lutas entre os escritores e as 

estratégias, de ataque e de defesa, por eles utilizadas para alcançar o domínio do 

mercado e o prestígio enquanto autoridade em assunto literários, que se mostram, por 

exemplo, nas distintas concepções sobre a natureza e a responsabilidade da literatura e 

do autor (como na querela que envolve inicialmente Graciliano Ramos e Octávio de 
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Faria, bem como a que se dá entre Mário de Andrade e Jorge Amado), ou ainda, sobre a 

precariedade das estruturas de produção cultural que não favoreciam a igualdade de 

condições entre os escritores valorizados não apenas por suas obras mas, 

principalmente,  pelas relações sociais, culturais e políticas que lhes conferiam certos 

atributos para adentrar espaços de consagração e prestígio, facilitando (ou dificultando) 

a profissionalização e o reconhecimento de certos grupos de artistas e seus projetos 

estético-ideológicos (conforme se observa no posicionamento de Joel Silveira e 

Graciliano Ramos à divisão monetária feita por Mário de Andrade).  
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FILOSOFIA DA TRADUÇÃO: DE WALTER BENJAMIN E VILÉM 
FLUSSER 

Rita Diogo (UERJ) 

Neste trabalho, realizo um estudo comparativo entre a filosofia de Walter 
Benjamin e a de Vilém Flusser em torno da tradução. Parto do pressuposto de que a 
filosofia da linguagem em Flusser e em Benjamin se complementam, na medida em que 
ao estudá-los em perspectiva comparativista temos a oportunidade de unir, 
respectivamente, a abordagem fenomenológica à teológica, pois se o primeiro discorre 
sobre a língua e a tradução nos estreitos limites da história, o segundo utiliza-se da 
perspectiva messiânica para ir além dos dados empíricos.  

Assim, apesar de Flusser asseverar a impossibilidade de uma tradução autêntica 
entre os três tipos de línguas existentes, as flexionais, as isolantes e as aglutinantes, 
admite que “a conversação entre elas não é de todo impossível”. (2007, p. 66). Segundo o 

filósofo, isto ocorre porque certamente há um fundamento “quase inarticulado comum 

aos três sistemas”, que ele chama de “espectro” de uma língua única hipotética da qual 

todas as demais teriam surgido. No entanto, para ele, pensar a partir desta perspectiva é 
considerar que existiu um estágio paradisíaco da língua, antes da Torre de Babel, e isto já 
seria assumir uma abordagem para além da história, a qual Flusser nega seguir.   

Por outro lado, essa mesma abordagem negada por Flusser pode ser observada na 
obra Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem do homem (2011), certamente um 
dos estudos que nos permite perceber a importância que o aspecto teológico possui na 
construção do pensamento filosófico benjaminiano, visto que ao especular sobre a origem 
da linguagem, Benjamin recorre ao Gênesis, onde destaca a estreita relação entre Deus, o 
verbo e a criação.  

Por fim, recorro ao modelo do espelho, parte inerente à filosofia da tradução em 
Flusser (2010), como método de construção deste trabalho, a fim de colocar os escritos 
sobre tradução dos filósofos em estudo frente a frente. 

Palavras-chave: Tradução. Filosofia. Vilém Flusser. Walter Benjamin 

 

O presente trabalho parte do estudo comparativista entre os conceitos de 

tradução propostos por Walter Benjamin e Vilém Flusser. Para tanto, tentarei aplicar 

como método o modelo do espelho (GULDIN, 2010, p. 109-124) desenvolvido pelo 
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segundo filósofo, de modo que, num primeiro momento, Flusser seja colocado diante do 

espelho de Benjamin, a fim de que os reflexos daí resultantes nos revelem aspectos não-

visíveis ou ainda não percebidos do pensamento flusseriano. O movimento realizado 

por dito modelo equivale ao método de tradução praticado pelo filósofo tcheco, visto 

que após escrever seus artigos, ele os vertia para outra língua, a qual, por sua vez, 

oferecia-lhe novas perspectivas sobre o texto original, a partir das quais Flusser 

retraduzia para a língua de partida, quando então acrescentava-lhe informações, 

complementando-o a partir das contribuições da segunda língua.  

A tradução é um tema central na filosofia de Flusser e está estreitamente 

relacionada a sua biografia, levando-me a trabalhar a partir da hipótese de que as 

diferenças existentes entre a sua trajetória de homem apátrida e essa mesma trajetória 

em Benjamin estão na base das também diferenças entre os seus respectivos 

pensamentos. Assim, ao colocar Vilém Flusser no espelho de Walter Benjamin, vejo na 

imagem refletida a história de dois judeus alemães, que como milhares de outros, foram 

submetidos à exclusão, à marginalidade e à morte, física ou cultural, por mais um 

projeto civilizatório europeu, em cuja base estavam presentes conceitos como os de raça 

e de nacionalidade. 

No entanto, suas respectivas origens e histórias de exílio foram bastante 

diferentes. Enquanto Benjamin é originário de uma das cidades mais importantes da 

Europa, nasce em Berlim, em 1892, Flusser nasce em Praga, em 1920, então uma cidade 

europeia provinciana. Contudo, a condição central da cidade de Benjamin também o 

levou, em 1933, a viver o surgimento e a perseguição nazista de uma forma muito mais 

próxima e intensa do que a Praga de Flusser, época em que o filósofo alemão exila-se 

definitivamente em outra cidade europeia de traços tão imperialistas quanto a sua 

Berlim natal, Paris. Flusser, por outro lado, depois de vivenciar a morte de toda a sua 

família, foge com sua mulher e sogros para um país periférico, o Brasil, que irá, em 

vários momentos de seu exílio, remetê-lo à cidade onde nasceu.  

O fato é que suas respectivas opções serão fundamentais para o desfecho de suas 

trajetórias de exílio, pois ao permanecer em solo europeu, o filósofo alemão, apesar de 

fugir do nazismo, não abandona o espaço geopolítico de seu surgimento –lembro que 

segundo o pensamento flusseriano, contando com a indispensável distância temporal 

que infelizmente não foi concedida ao seu colega alemão, Auschwitz não representa 
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uma anomalia, pelo contrário, está desde o início inscrito no programa da cultura 

ocidental como uma de suas possibilidades mais terríveis (FLUSSER, 2011, p. 21). O 

filósofo tcheco, por outro lado, escolhe um espaço cujo programa histórico-cultural, 

como ele parece querer apontar em várias passagens, ainda estaria/está por realizar-se.  

Nesse sentido, passo a desenvolver duas metáforas criadas por Vilém Flusser, as 

quais parecem traduzir com bastante fidelidade a diferença acima citada, que, por sua 

vez, e segundo minha hipótese, estão na base do tratamento que cada um dos filósofos 

em estudo deu ao tema da tradução, quais sejam, a “metáfora do naufrágio” e a 

“metáfora da viagem do navio”. 

Se tanto Flusser quanto Benjamin vivenciaram a primeira metáfora, não 

podemos afirmar o mesmo no que se refere à segunda. Ambos foram lançados no 

abismo da apatridade, no mar revolto da falta de esperança, onde não há “terra à vista”, 

se não o oceano sem fim da falta de sentido, perfeitamente compreensível na sentença 

que passa a definir Bernjamin após a ocupação definitiva da França por parte da 

Alemanha nazista: “estrangeiro de nacionalidade indeterminada mas de origem alemã”. 

Para Flusser, felizmente, as “ondas da absurdidade” acabam lançando-o nas 

costas brasileiras, quando então a “metáfora do naufrágio” começa a metamorfosear-se 

na “metáfora da viagem de navio”, nesse “trans-portar-se”, imagem que ele usa para 

definir o seu encontro com a língua portuguesa (GULDIN, 2010, p. 35). Sua experiência 

como refugiado tcheco em solo brasileiro levou-o a compreender a tradução como uma 

forma de superar o desenraizamento, de transformá-lo em pátria de segundo grau, 

convertendo o que inicialmente poderia se instalar como simples perda numa 

abundância de pátrias.  

Voltando ao modelo do espelho, a filosofia de Benjamin sobre a linguagem, com 

uma base profundamente teológica, parece nos devolver o pensamento de Flusser com 

certo estranhamento, especialmente por sua dimensão existencialista e fenomenológica, 

que o leva a transformar a tradução num método de vida característico do apátrida. Um 

estranhamento que, por sua vez, acusa a diferença entre suas respectivas trajetórias pós-

exílio, visto que o caráter prático, até mesmo cotidiano, da tradução no filósofo tcheco 

está diretamente relacionada a sua vivência com a língua portuguesa e sua permanência 

como estrangeiro no Brasil. 
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No entanto, estas mesmas imagens refletidas demonstram que apesar do caráter 

teórico da filosofia da linguagem benjaminiana, as sementes da ideia da tradução como 

método de vida, acima mencionado, de alguma forma já estavam aí presentes. Por outro 

lado, este mesmo fato deve nos levar a relativizar a ideia do pensamento de Benjamin 

como essencialmente teológico e/ou teórico, especialmente se consideramos sua 

imaginação profundamente dialética, por meio da qual conseguia unir, por exemplo, 

messianismo judaico a marxismo. Vejamos, pois, o que o tema da tradução 

desenvolvido por Walter Benjamin tem a nos falar sobre a filosofia da tradução em 

Flusser e vice-versa. 

A leitura benjaminiana do Gênese 

Tanto em “Sobre a língua em geral e sobre a língua do homem” (BENJAMIN, 

2011) como em “A tarefa do tradutor” (BENJAMIN, 2008), percebemos uma forte 

referência à teologia judaica que empresta à escrita benjaminiana um viés oblíquo e 

muitas vezes obscuro, mas ao mesmo tempo bastante coerente com o tema sobre o qual 

discorre: a linguagem e a tradução. 

Digo coerente, na medida em que Benjamin nos fala sobre a perda da 

imediaticidade do verbo criador e de seu poder de nomear, ou seja, da coincidência 

entre a palavra e a essência. Com a ruptura do pecado original, a língua adâmica se 

fragmenta na multiplicidade das línguas, nos lançando no caos linguístico de Babel, e ao 

mesmo tempo, no labirinto sem fim da significação, da mediação infinita do 

conhecimento. Cada língua busca, assim, à sua maneira, reencontrar este sentido pleno 

do verbo criador, o qual se manifesta especialmente por meio da tradução, quando então 

a insuficiência de nossa língua para significar emerge com toda força. 

Se a perda da imediaticidade da palavra, de seu poder nomeador, aparece em 

Benjamin envolto numa abordagem teológica, em Flusser esta mesma consciência se 

expressa por meio da fenomenologia. Ao comparar o Eu com a imagem de uma árvore, 

este filósofo explicita a forma pela qual acedemos aos dados brutos, ou seja, mediados 

pela palavra: os dados brutos “ancorados no chão da realidade” (2007, p. 48) nos 

chegam pelos sentidos, as raízes dessa árvore, “cujo tronco, o intelecto, transporta a 

seiva colhida pelas raízes”, ao mesmo tempo em que a transforma em palavras.  A perda 

da imediaticidade já referida por Benjamin fica explícita quando Flusser afirma que para 
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o intelecto, o espaço existente entre os dados brutos e as palavras representa um abismo 

intransponível. 

Por outro lado, se a mediação entre o homem e o mundo se dá por meio da 

palavra, Flusser conclui que língua é realidade, nos oferecendo assim, uma nova 

perspectiva diante da relação entre os aspectos linguísticos e culturais, que se evidencia, 

especialmente, por meio da intraduzibilidade, quando então percebemos o caráter 

eminentemente cultural, porque ancorado em dada realidade, de certas expressões e/ou 

palavras. 

  Se virarmos o espelho em direção a Walter Benjamin, refletindo-o na filosofia 

de Flusser, numa perspectiva sincrônica, veremos que, em “A Tarefa do tradutor”, o 

primeiro complementa o segundo quanto ao aspecto cultural das palavras: ao comparar 

a palavra alemã “Brot” e a palavra francesa “pain”, ele afirma que apesar de possuírem 

o mesmo significado, pão, ou seja, apesar de “o designado” ser o mesmo, “o modo de 

designar” não o é: “está implícito, pois, no modo de designar, o fato de que ambas as 

palavras possuem diferentes significações, para um alemão e para um francês, 

respectivamente...” (2008, p. 72).  

Na verdade, na passagem acima citada, o filósofo alemão, ao mesmo tempo em 

que aponta para a incompletude das línguas, demonstra a possibilidade de 

complementação entre elas. Algo que só pode ser percebido por meio da prática 

tradutória; por isso, seu caráter redentor, a promessa da concórdia, da compreensão 

mútua, da construção “de uma multiciplidade amigável e generosa”, que, vale destacar, 

deve realizar-se dentro dos limites da história. (GAGNEBIN, 2007, p. 28). 

Exílio, apatridade e multiplicidade das línguas 

Em Walter Benjamin, a multiplicidade das línguas ganha, assim, um aspecto 

positivo, que nos é revelado, como apontado acima, especialmente pela tradução, na 

medida em que esta relativiza o caráter aparentemente absoluto da língua nativa. A 

busca pela palavra ou expressão mais adequada quando traduzimos o original nos leva a 

nos distanciarmos de nossa própria língua, a nos exilarmos dela, quando então somos 

atirados ao abismo do nada, da arbitrariedade das línguas e das linguagens.  

Assim, ao contrário do perfeito encaixe entre a semente e o fruto, Benjamin se 

utiliza da metáfora da ruptura do vaso para nos falar do caráter incompleto das línguas 
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históricas, bem como da promessa de compreensão mútua potencialmente presente na 

tradução: 

                                      Assim como os cacos de um vaso, para poderem ser recompostos, 
devem seguir-se uns aos outros nos menores detalhes, mas sem se 
igualar, a tradução deve, ao invés de procurar assemelhar-se ao 
sentido do original, ir configurando, em sua própria língua, 
amorosamente, chegando até aos mínimos detalhes, o modo de 
designar do original, fazendo assim com que ambos sejam 
reconhecidos como fragmentos de uma língua maior, como cacos são 
fragmentos de um vaso. (BENJAMIN, 2008, p. 77). 

        

 Nesse sentido, se a tradução nos lança no abismo que mede a distância e as 

diferenças entre as línguas, somente quando abrimos a porta para o outro, quando 

atravessamos a ponte e pisamos amorosamente em território alheio, quando, enfim, 

ousamos ser e sentir a alteridade, nos redimimos da queda e conquistamos a salvação. 

No espelho de Vilém Flusser, essa imagens benjaminianas são devolvidas sob a 

forma de um modelo de vida apátrida, por meio do qual o filósofo tcheco propõe que 

vivamos num permanente nomadismo entre línguas, aprendendo e apreendendo com 

elas novas perspectivas, integrando a partir de uma confrontação sempre respeitosa e 

amorosa novos saberes. Um modelo que implica um movimento constante de criar e 

recriar, para além de hierarquias, cânones e demais conceitos obstruidores do diálogo.  

As contribuições de seu pensamento para nós, latino-americanos, são muitas e 

ainda pouca exploradas, pois, mais do que ser, Flusser nos convida a estar, a nos despir 

de qualquer sentimento de nacionalidade, de pátria, substituindo o “entre-lugar” pelo 

“saltar” (GULDIN, 2010, p. 145); saltar por entre nossos abismos, nossas línguas, 

nossas culturas e ciências; saltar, enfim, as inúmeras fronteiras que herdamos da 

colonização, para então construirmos, nas palavras do filósofo, o “homem novo”, na 

verdade, um homem sempre em construção. 
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DA LITERATURA PARA O CINEMA: A TEMÁTICA DO DUPLO COMO 
PROCESSO DE TRADUÇÃO DE O HOMEM DUPLICADO 

Thaís Feitosa de Almeida (UERJ) 
Rita de Cássia Miranda Diogo (UERJ) 

 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar a temática do duplo que emerge do               
diálogo que se estabelece entre o romance O homem duplicado (SARAMAGO, 2002) e sua              
transposição midiática homônima, o filme de Denis Villeneuve (2013). Ponderamos em nossa            
análise a tradução como um processo amplo que extrapola o âmbito linguístico a ponto de               
abranger a tradução cultural e a “conversação” entre as artes. Nesse sentido, entendemos a              
transposição midiática como um processo de tradução. Nossa hipótese considera que a temática             
do duplo apresenta múltiplas facetas na tradução do romance para o cinema, na medida em que                
a imagem especular atua tanto no interior das traduções como na relação entre elas. Para o                
presente estudo abordaremos a duplicidade a partir da reflexão que Vilém Flusser (1998, 2007,              
2009) faz acerca do espelho e dos aspectos especulares presentes em sua filosofia da tradução.               
Desse modo, procuraremos o espelhamento como esforço fenomenológico de análise          
(FLUSSER apud RAINER, 2010) a fim de compreender o ato de tradução e de composição. 
 
Palavras-chave: Filosofia da tradução. Vilém Flusser. O homem duplicado. Transposição          
midiática. 
 
 
Introdução: Sobre a tradução, o estranhamento e o espelhamento 

 

A questão da tradução entre línguas é abordada por Vilém Flusser em Língua e              

Realidade (2007). Neste livro, o filósofo problematiza que tal tarefa, a rigor, é             

impossível, uma vez que cada língua retrata uma realidade específica de modo que ela              

só se faz possível de forma aproximada e não literal como muitos desejam. No entanto,               

esse fato não desvaloriza o ato de traduzir, mas sim o qualifica, uma vez que uma língua                 

 

1717



 

“sempre revela uma parte limitada do mundo completo” e encobre todo o restante             

(GULDIN, 2010, p. 113). 

Nesse sentido, a partir da filosofia de tradução de Flusser é possível atentar-se             

ao caráter limitado da expressão em uma língua e, em paralelo, observar o potencial              

para a expansão do conhecimento que o processo de tradução proporciona, como            

explica Rainer Guldin (2010): 

Por intermédio da pluralidade do jogo linguístico, a tradicional         
dualidade entre espelho e espelhado [original e tradução] é superada          
em favor do complexo jogo fragmentador de muitos espelhos de igual           
valor e a tradição filosófica que afirma o puro caráter de cópia da             
língua é questionada em seus fundamentos (p. 111). 
 

Ao abandonarmos a perspectiva de original e cópia, utilizamos como método o            

“espelhamento como esforço fenomenológico de análise”, método utilizado por Flusser,          

segundo Rainer Guldin (2010) . 1

É necessário ressaltar que o abandono da perspectiva de original e cópia não se              

consagra em termos de novidade teórica trazida por Flusser. Esse ponto de vista             

destaca-se de modo análogo em diferentes teóricos, a exemplo de Bakhtin em seu             

dialogismo. Porém, Flusser apresenta o diferencial de traduzir sua reflexão teórica para            

um método próprio de análise que se entrelaça com sua filosofia de tradução, sua              

filosofia de mídias e percurso de vida do autor. 

Tal método consiste, dentre outros aspectos determinantes, no “distanciamento         

consciente do objeto que deve possibilitar o mundo da vida expressar-se por si mesmo”              

(GULDIN, 2010, p. 128). Trata-se, segundo Vilém Flusser – em carta a Vargas datada              

do dia 17/01/1978 –, da suspensão da crítica durante a leitura. É a pausa que coincide,                

1 Chamamos, nesse artigo, o método de Flusser por “espelhamento como esforço            
fenomenológico” pois, como explica Rainer Guldin (2010), apesar de citar programaticamente a            
influência da fenomenologia de Husserl em seus ensaios , Vilém Flusser estabelece com essa perspectiva               
filosófica atitude crítica. De modo que “a distância do fenomenólogo é, para Flusser, do ponto de vista                 
epistemológico, legítima e correta; do ponto de vista existencialista, contudo, trata-se de um             
comportamento impertinente. Pois todo filosofar significa, em última instância, estabelecer um diálogo            
consigo mesmo e com o outro” (GULDIN, 2010, p. 127). Nesse contexto, consideramos que Flusser não                
aceita a distância fenomenológica de forma absoluta, mas somente como um esforço para o ideal               
fenomenológico inalcançável, um esforço que, apesar da distância da epoché , permita um engajamento             
posterior.   
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segundo o filósofo, com a epoché designada por Husserl, a qual Flusser explica com a               

metáfora “segurar a respiração para poder falar melhor depois” (FLUSSER apud           

GULDIN, 2010, p. 129). 

A suspensão sugerida por Flusser alinha-se à fenomenologia de Husserl,          

referência supracitada nas publicações do filósofo. Entretanto, Vilém Flusser reconhece          

que a imparcialidade desse método é apenas aparente, visto que representa uma            

tentativa – necessária do mesmo modo que fadada ao fracasso – de imparcialidade, a              

qual tem por finalidade libertar-se da teorização das disciplinas científicas de modo a             

proceder sem a instrumentalização das disciplinas especializadas (FLUSSER apud         

GULDIN, 2010). 

Desse modo, caracteriza-se aquilo que Guldin Rainer (2010) aponta como sendo           

o “estranhamento” no método flusseriano, o distanciamento crítico durante a leitura,           

uma suspensão do olhar instrumentalizado, para que com a pausa ( epoché ) seja possível             

uma reflexão mais aprofundada à medida que não previamente determinada. Esse           

processo de estranhamento faz-se necessário para que ocorra de modo produtivo o que o              

estudioso em Flusser denomina de espelhamento. 

O espelhamento, como o nome já diz, está relacionado ao modo de            

funcionamento de espelhos. Mais do que a reflexão crítica que o filósofo realiza             

tomando como referência o espelho, o espelhamento se confunde com o método            

flusseriano de análise. 

O filósofo tcheco explica no ensaio “Do espelho” (FLUSSER, 1998) que a            

característica que sempre motivou os filósofos em relação ao espelho foi o fato deste ser               

capaz de refletir (mostrar), especular, desvendar a partir de muitos ângulos, pontos de             

vista. No entanto, para Flusser, a preocupação filosófica atual não é mais o que o               

espelho reflete, mas o que está por trás dele. 

Como sabemos, espelho é vidro com fundo em nitrato de prata, de modo que se               

o invertemos não encontraremos imagem invertida, mas sim nitrato de prata, ou seja,             

não teremos o que ver, veremos o nada. É justamente esse nada que interessa, segundo               

Flusser, uma vez que espelhos refletem imagem, mas imagem negativa, invertida.           
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Dependendo do tipo (liso, côncavo, convexo) apresentará o objeto sob determinada           

perspectiva, um ponto de vista diferente. Por esse motivo, faz-se necessário um passo             

para trás que nos permita entender melhor o que é refletido. Uma vez que 

Não sabemos mais o que seja fidelidade ou verdade. Sabemos, isto           
sim, que o engagement dos nossos antepassados em prol de espelhos           
planos e lisos é consequência de preconceitos cartesianos. Por não          
sabermos distinguir entre as várias formas de reflexão, estamos         
perdendo o interesse pela forma do vidro. Concentramos o nosso          
interesse no nitrato de prata (FLUSSER, 1998, p. 69). 
 

O interesse no nitrato de prata é justificado pela estrutura de pensamento do             

próprio homem que nega a morte e o mundo que o cerca para poder especular, refletir,                

criar conhecimento. Desse modo, é o homem também espelho. Porém, na perspectiva            

pós-moderna, essa conclusão é insuficiente, a busca pela verdade não satisfaz mais, o             

entendimento desse nada produtor de reflexão é o que instiga. 

A partir das considerações de Flusser, observamos que sua filosofia nega a            

perspectiva cartesiana e de busca pela verdade. A reflexão dos espelhos que somos             

somente é possível e eficiente se, nesse processo, formos expostos ao abismo do nada.              

Nesse sentido, podemos vislumbrar também o processo de tradução. Somos expostos ao            

nada também durante esse procedimento. Espelhamos um universo (linguístico,         

cultural, etc.) a outro, aproximamo-nos do intervalo entre os universos (o nada) e o              

superamos em salto tradutório. 

Portanto, viramos o espelho e acessamos o nitrato de prata para superá-lo no             

processo de tradução. Tal processo, segundo Guldin (2010), articula os procedimentos           

de espelhamento e estranhamento na filosofia de tradução de Flusser. Por um lado, o              

espelhamento dialoga diferentes pontos de vista que o invés de serem classificados            

hierarquicamente complementam-se mutuamente. O estranhamento, por seu turno,        

convida a um passo para trás do espelho rumo ao nitrato de prata (o nada) a fim de que a                    

partir do recolhimento da epoché  seja possível ver melhor depois.  

 

 

Tradução como salto 
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Como já explicitado, estranhamento e espelhamento não integram somente a          

metodologia de Vilém Flusser. Esses procedimentos são fundamentais para que se           

compreenda também sua filosofia da tradução. Um dos aspectos mais relevantes, nesse            

sentido, é o fato de o filósofo entender que a tradução pressupõe a retradução. Essa               

última difere-se do que é exposto por Walter Benjamin (2011).  

Para o ensaísta alemão, a retradução constitui-se em necessidade, visto que a            

tradução – contrariamente ao que acontece com o “original” – fica restrita aos limites              

temporais da língua de chegada e do contexto em que é produzida. Ou seja, o texto                

traduzido é transitório, necessitando de tempos em tempos ser refeito. 

Flusser, por seu turno, considera que a retradução não é uma nova tradução do              

texto original, mas sim um processo que pressupõe retorno. No âmbito linguístico,            

podemos dizer que, para o filósofo a retradução não significa retorno ao “texto             

original”, mas à língua na qual foi escrita esse texto. Assim, a retradução, em sentido               

linguístico, seria o processo de tradução do texto traduzido para a língua do texto de               

partida. 

A justificativa flusseriana para esse procedimento é a constatação de que a            

perspectiva monolíngue é insuficiente, pois ela faz um recorte, mostra apenas uma parte             

do mundo concreto. Essa parte, conforme aponta o filósofo em Língua e Realidade             

(2007), constitui-se na realidade de determinada língua. No entanto, a realidade da            

língua não corresponde aos dados brutos (ao mundo concreto) de maneira que o             

procedimento de retradução seria uma alternativa para permitir, a partir da perspectiva            

flusseriana, a expansão dessa realidade. 

A retradução mostra na língua de partida aquilo que ela mesma escondia, não             

permitia ser visto. Desse modo, a conversação entre línguas através do processo de             

tradução e retradução possibilita o enriquecimento com informações novas dos dois           

universos: a língua de partida e a língua de chegada. 

Tais universos possuem limites, intervalos, que só podem ser ultrapassados por           

saltos, visto o abismo existente entre os diferentes universos. Abismos, segundo Flusser,            
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são aberturas para o nada criativo e terrificante ao qual somos expostos durante o              

processo de tradução. 

A ideia de saltos entre universos, no qual somos expostos ao nada é a própria               

definição flusseriana de tradução. No entanto, surpreendentemente, tal definição, de          

modo explícito, não foi exposta em seu primeiro livro – no qual o filósofo expõe suas                

considerações à respeito das línguas e das relações entre elas –, mas sim em Filosofia               

da caixa preta – ensaios para uma futura filosofia da fotografia (2009). Desse modo, o               

conceito e o suporte em que ele foi esboçado apontam para o fato de Vilém Flusser                

considerar que o processo de tradução transcende a perspectiva da tradução entre            

línguas, alcançando inclusive a tradução entre mídias, a transposição entre diferentes           

suportes. 

Em Filosofia da caixa preta (2009), Flusser trata do surgimento das imagens            

técnicas a partir do paradigma da fotografia. Deste ensaio, duas considerações são            

especialmente relevantes, a especulação sobre o funcionamento do aparelho e a           

perspectiva do fotógrafo. 

Espelhos refletem o objeto em imagem invertida. A máquina fotográfica, devido           

a evolução da técnica, reflete o objeto em imagem direta, não invertida. Para que fossem               

reveladas fotografias – em sua origem, visto que atualmente a técnica produz fotografias             

digitais – era necessário também o uso de nitrato de prata. No entanto, a técnica devolve                

como output imagem vertida, de modo que alguns acreditam que a fotografia mostra a              

verdade, o real. 

Seria a máquina fotográfica capaz de refletir fielmente o real? O que acontece é              

que não sabemos como a máquina, caixa preta, funciona. Ela é aparelho e como tal               

apenas podemos tecer considerações a respeito do seu input e do output . Como aparelho              

possui virtualidades previstas em seu programa, seu input é o gesto do fotógrafo,             

operador (a princípio, funcionário) do aparelho. O output , a fotografia, revela um ponto             

de vista, mas também é feedback para a melhoria do aparelho e, consequentemente, do              

sistema. 
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 Demonstrado, de modo resumido, o funcionamento do aparelho máquina         

fotográfica, chegamos a figura do fotógrafo. Seu gesto pode ser definido como            

programado (gesto de funcionário programado pelo a aparelho) ou de jogador (gesto de             

indivíduo que conhece a dinâmica do aparelho e explora suas potencialidades, produz            

informação efetivamente nova a partir do aparelho). 

A perspectiva de programado leva o homem à desumanização, objetificação,          

uma vez que fica reduzido à peça do jogo absurdo do aparelho. Mas se, em               

contrapartida, o fotógrafo assume a atitude de jogador pode produzir informação           

efetivamente nova, criar, informar o sistema, fazer arte. 

Essa produção artística – a da fotografia – pode ser obtida apenas através de              

salto realizado pelo fotógrafo no uso do aparelho com atitude de jogador. Tal gesto do               

fotógrafo é pós-histórico, supera a progressividade e linearidade da história. É           

retradução de textos (discursos científicos que possibilitaram a técnica desenvolvida          

para o aparelho) novamente em imagens (técnicas, porque produzidas por aparelhos)           

que proporcionam uma temporalidade circular. Falta saber se o gesto pós-histórico de            

salto (retradução) do fotógrafo terá como resultado o eterno retorno especular de            

programação estúpida do aparelho ou a produção de informação efetivamente nova que            

promova a ação política. 

 

 

Duplo e a tradução entre mídias: O homem duplicado 

 

À medida que consideramos o procedimento tradutório como salto entre          

universos, verificamos uma expansão do termo tradução. Nessa perspectiva, a filosofia           

de tradução de Flusser cita a tradução entre línguas (forma mais aceita do processo              

tradutório, que, em termos flusserianos, prevê o procedimento da retradução), a           

tradução do processo histórico e a retradução do processo pós-histórico, esses últimos            

fazem parte da especificidade dos estudos do filósofo.  
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A plasticidade que se verifica no desenvolvimento de tal filosofia permite-nos      

aplicá-la ao salto entre outros universos. Nesse sentido, Rainer Guldin (2010) considera            

que, apesar de o filósofo tcheco não ter desenvolvido com clareza que o procedimento              

tradutório abrange a transformação de uma mídia para outra, essa constatação não se             

mostra superficial. Visto que, apesar de concentrarmo-nos, nesse trabalho, na          

apresentação da filosofia de tradução desse teórico, Flusser também é considerado           

filósofos das mídias devido às reflexões que o filósofo desenvolveu a respeito das             

mídias e da comunicação. 

Nessa perspectiva de análise, para desenvolver o argumento de que a           

transposição midiática também pode ser considerada um processo de tradução, podemos           

recorrer, como Guldin (2010), ao espelhamento da tradução entre línguas em Flusser            

(amparado na retradução) e ao procedimento que se realiza na história e na pós-história.              

Desse modo, tem-se que 

No processo de retradução, não se retorna exatamente ao ponto de           
partida, uma vez que se traduz pela segunda vez o que já foi traduzido,              
e movimenta-se em direção a outro nível. A retradução é uma tradução            
de segundo grau. Da mesma maneira, a pós-história não é          
simplesmente um retorno a imagem mágica do mundo, mas um tipo           
de magia de segundo grau (GULDIN, 2010, p. 177). 
 

Essa magia de segundo grau, característica da pós-história, é resultado da           

produção de imagens técnicas. Nesse contexto, tomando como modelo a tradução de O             

homem duplicado (SARAMAGO, 2002) para o cinema (O HOMEM duplicado, 2013),           

acreditamos ser possível exemplificar a amplitude dos procedimentos de tradução e           

retradução flusserianos. 

 Como observado anteriormente, a apresentação do termo tradução seguido de          

sua explicação conceitual encontra-se de maneira mais explícita em Filosofia da caixa            

preta (2009). O livro, fundamental para começar a compreender a filosofia de mídia do              

filósofo, desenvolve de maneira didática e debutante os estudos referentes às imagens            

técnicas e a respeito dos conceitos de pré-história, história e pós-história. 

O advento da pós-história é caracterizado pela produção de imagens técnicas. É            

importante observar que a apreciação de imagens tem como consequência o tempo            
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circular, uma vez que o vaguear do olhar pela imagem é circular, não admite uma leitura                

linear, orientada, o olho caminha por elementos já vistos e retorna aos outros a fim de                

compreender. Contrariamente, temos a escrita que promove a leitura lógico-linear          

progressiva, a qual permite o estabelecimento de uma cadeia de causas e efeitos, a              

manutenção de um pensamento cartesiano e da história toda. Portanto, a pós-história            

apresenta-nos um novo panorama, no qual a predominância da temporalidade circular           

oriunda das imagens técnicas fragmenta a linearidade promotora de certezas cartesianas           

da história. Nesse contexto, consideramos que a incerteza pós-histórica é matéria de            

reflexão em O homem duplicado  (SARAMAGO,2002; 2013). 

Sendo a história (FLUSSER, 2009), processo de tradução de ideias em           

conceitos, de imagens em textos; o processo histórico é alimentado por imagens (as             

ditas tradicionais, não técnicas, produzidas pela mão do homem). De modo análogo,            

consistindo a pós-história de retradução de textos em imagens (agora técnicas,           

produzidas por aparelhos), é a pós-história fomentada a partir da produção de história.             

Esse processo de tradução e retradução, segundo nossa hipótese, também se verifica nas             

narrativas de O homem duplicado . 

Flusser (2009) aponta que a história realizava-se a partir de uma dialética na             

qual eram produzidas imagens cada vez mais conceituais e conceitos gradativamente           

mais imaginativos. No entanto, a universalização do ensino básico obrigatório e o            

surgimento da imprensa determinaram a supremacia dos textos e crise da história. 

O personagem Tertuliano de José Saramago (2002) e seu espelho no cinema,            

Adam, são professores de história. Como tais, estão incluídos no contexto de            

obrigatoriedade do ensino básico, e consequentemente, no contexto de crise da história. 

Tal crise caracteriza-se pela produção cada vez mais rápida e maior de história.             

Como consequência, os fatos históricos tornam-se gradativamente mais descartáveis e          

menos consistentes. Em tal perspectiva, uma pergunta surge: como resistirá a história?            

Vilém Flusser (2009) explica que a história resiste como combustível para o processo             

pós-histórico. Tertuliano e Adam, no entanto, ainda não tem esse conhecimento no            

início das narrativas, são homens históricos que vivem a crise da história. 
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Apesar de viverem em épocas em que já são produzidos filmes e vídeos – e no                

caso de Adam, existe acesso facilitado à internet –, por exemplo, ambos personagens             

interessam-se sobretudo por textos. Em crise, como a disciplina que ensinam, são            

expostos a fim de entretenimento, por sugestão de um colega de trabalho, às imagens              

técnicas, ao cinema. 

Esse fato é o desencadeador de toda a trama do romance e do filme: a assistência                

a uma produção cinematográfica. A partir desse evento observa-se mudanças na vida e             

na atitude dos personagens. Tais mudanças são induzidas pela pós-história, de modo            

que avaliamos que a narrativa de Tertuliano, bem como a narrativa espelhada de Adam              

no cinema, são narrativas que retratam a transição da história para a pós-história. Nesse              

sentido, são narrativas que tratam da retradução de textos (da história toda) em imagens              

técnicas (a pós-história). 

Através da assistência ao filme Quem porfia mata caça , produção          

cinematográfica mercadológica fictícia citada na narrativa literária (SARAMAGO,        

2002), Tertuliano é confrontado com a pós-história (o cinema) e com seu próprio duplo              

(um ator de cinema idêntico à Tertuliano, Antonio Claro). Movimento análogo é            

verificado na tradução do romance para o cinema em que Adam descobre o cinema e               

seu duplo, Antony. 

Entretanto, o duplo de Tertuliano/Adam, o ator de cinema, não é simples cópia             

do professor, é complemento. Nesse sentido, o professor de história, apesar de temer sua              

aniquilação pelo outro, não cogita conhecê-lo para matá-lo, mas para conhecer melhor a             

si próprio. Desse modo, consideramos o ator de cinema no qual o professor se vê, a                

superação pós-histórica do sujeito histórico do professor. 

No entanto, a dinâmica especular não é necessariamente positiva nesse caso,           

visto que o ator Antonio Claro/Antony participa de produções de baixa qualidade e             

profundidade reflexiva. São os ditos filmes mercadológicos, os quais dão lucros, mas            

não envolvem esforço crítico para sua compreensão. Tais produções em nada se            

aproximam do conceito de arte desenvolvido por Benjamin e Flusser. 
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Em contrapartida, ao realizarmos o movimento de salto para o exterior das            

narrativas espelhadas de modo a analisar seus suportes, a superação pós-histórica           

criativa pode começar a ser visualizada. Assim, o romance de Saramago é um             

meta-romance, duplo do gênero por ser crítico em relação a ele e apontar para a               

necessidade de relacionar o mundo das letras àquele do audiovisual. Por seu turno, o              

filme de Villeneuve é meta-filme, duplo do gênero, por ser crítico em relação à              

produção cinematográfica e apresentar o contexto da produção de cinema          

mercadológico que não exige esforço para a compreensão através de um filme            

palimpséstico e de difícil interpretação. 
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A AUTOFICÇÃO E A RECONFIGURAÇÃO AUTORAL  

NA OBRA DIVÓRCIO, DE RICARDO LÍSIAS 
 

Ane Beatriz dos Santos Duailibe1 (UEMA) 
Maria Iranilde Almeida Costa2 (UEMA) 

 

RESUMO: A autoficção é uma tendência na literatura, inclusive no Brasil. No cenário 
autoficcional brasileiro, destaca-se o romance recentemente publicado, Divórcio (2013), de 
Ricardo Lísias, que trata sobre o fim traumático do seu casamento de quatro meses com uma 
famosa jornalista de São Paulo. O narrador, autor e personagem, que possuem uma identidade 
onomástica, cria uma narrativa estrutura é híbrida, na qual há um jogo de contradições, próprio 
da autoficção, que confunde o leitor. Neste sentido, o presente volta-se para a compreensão da 
reconfiguração autoral na literatura, investigando quais os artifícios utilizados para a criação do 
universo autoficcional. Para determinado fim, utilizar-se-á a metodologia bibliográfica, tendo o 
suporte de teóricos como Philippe Lejeune, para compreendermos a obra autobiográfica e 
diferenciá-la do gênero de estudo em questão; as considerações do “pai da autoficção”, Serge 

Doubrovsky; as postulações sobre as diferentes tipologias autoficcionais, propostas por Vincent 
Colona; a também classificação sobre os tipos de enunciação autobiográfica de Philippe 
Gasparini; os estudos sobre a “escrita do eu”, de Diana Klinger; dentre outros estudos teóricos.  
Palavras-chave: Autoficção. Reconfiguração autoral. Narrativa contemporânea. 
 

Introdução 

Vive-se um tempo em que predomina o interesse pela intimidade alheia. Na 

mídia televisiva, por exemplo, há um aumento da audiência à realities shows, em um 

processo de espetacularização da intimidade jamais visto. A realidade, muitas vezes 

encenada e relativizada, recebe cada vez mais a atenção do público. Esse interesse pelo 

outro e por sua vida, também chega a Literatura, crescendo a quantidade de publicações 

autobiográficas, de cartas editadas, memórias e entrevistas. Neste contexto, surge um 

novo gênero, que tornou-se uma das principais tendências literárias da pós-

modernidade: a autoficção. 

O termo autofiction tem origem francesa, criado pelo professor e escritor Serge 

Doubrovsky, ao publicar o conceito de autoficção na capa do seu romance Fils, em 
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1977. Objetivava exemplificar, na prática, o que viria a ser um romance autoficcional, 

diferenciando-o dos romances autobiográficos, a partir de estudos do seu 

contemporâneo Philippe Lejeune. 

No cenário da ficção brasileira contemporânea, há um contingente significativo 

de escritas em primeira pessoa, que retomam, de certo modo, a figura extratextual do 

autor. Recentemente publicado no Brasil, o romance autoficcional  Divórcio (2013), de 

Ricardo Lísias, também causou discussões e polêmicas, por tratar de um trauma recente 

da vida do autor: seu casamento de quatro meses foi arruinado pelas confissões escritas, 

em um diário, por sua cônjuge. Após a separação, a então ex-esposa tentou embargar a 

publicação do livro, acarretando em um processo judicial. 

Ricardo Lísias, que possui uma identidade onomástica com o narrador-

personagem do romance, utiliza biografemas que permitem a construção de um jogo 

entre a realidade e ficção. Nessa perspectiva, essa pesquisa volta-se para estudo da 

reconfiguração do autor e sua materialidade literária, além de apresentar as diversas 

representações do gênero autoficcional e questionar-se acerca dos limites da autoficção. 

Autoficção: diferentes pontos de vista 

O termo autoficcção não é novidade nos estudos críticos e literários. No entanto, 

o que se percebe é que este vem sendo utilizado de uma forma arbitrária, sem a devida 

problematização que reporta (HIDALGO, 2013). Assim, para iniciar a discussão acerca 

desta temática, é necessário, primeiramente, retornar ao ideário filosófico da década de 

1970, a idade de ouro da teoria cultural. 

Neste ínterim, Foucault (1992), em O que é um autor? levanta a 

problematização do sujeito, ao evidenciar que o autor surge como uma categoria de 

invenção histórica, oriunda do momento no qual irrompem as noções de burguesia, 

capitalismo, propriedade privada e lucro. E, por consequência, a individualidade. 

A noção de autor constitui o momento forte de individualização na 
história das ideias, dos conhecimentos, das literaturas, na história da 
filosofia também, e na das ciências. Mesmo hoje, quando se faz a 
história de um conceito, de um gênero literário ou de um tipo de 
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filosofia, creio que tais unidades continuam a ser consideradas como 
recortes relativamente fracos, secundários e sobrepostos em relação à 
unidade primeira, sólida e fundamental, que é a do autor e da obra. 
(FOUCAULT, 1992, p. 33) 
 

Assim, nesse contexto de apropriação de valores, conhecimentos e objetos, a 

noção de propriedade privada, fruto do capitalismo, transforma o autor em um sujeito 

proprietário que possui o livro como seu artefato; em um nome produzido em um 

momento histórico em que não há mais espaço para o anonimato, uma vez que passa a 

possuir direitos autorais sobre a sua produção. 

Os textos, os livros, os discursos começaram efetivamente a ter 
autores (outros que não personagens míticas ou figuras sacralizadas e 
sacralizantes) na medida em que o autor se tornou passível de ser 
punido, isto é, na medida em que os discursos se tornaram 
transgressores. Na nossa cultura (e, sem dúvida, em muitas outras), o 
discurso não era, na sua origem, um produto, uma coisa, um bem; era 
essencialmente um ato – um ato colocado no campo bipolar do 
sagrado e do profano, do lícito e do ilícito, do religioso e do blasfemo. 
Historicamente, foi um gesto carregado de riscos antes de ser um bem 
preso num circuito de propriedades. (FOUCAULT, 1992, p. 47) 
 

Para Foucault, a morte do autor é concepção de que esse é apenas um vocábulo 

criado para produzir efeitos demarcados, para exercer uma determinada função. Uma 

invenção histórica, não um sujeito absoluto, que é “característica do modo de existência, 

de circulação e de alguns discursos no interior de uma sociedade”. 

Barthes (2004), neste mesmo ideário filosófico, ratifica que o autor é uma figura 

moderna, produzida pela sociedade, que com a chegada da ideologia capitalista, 

descobriu o prestígio do individualismo. No entanto, mesmo reconhecendo a 

importância do autor, afasta a sua figura para chamar a atenção para a linguagem e a 

impessoalidade da escrita. 

Apesar do império do autor ser ainda muito poderoso (a nova crítica 
muitas vezes não fez mais do que consolidá-lo), é sabido que há muito 
certos escritores vem tentando abalá-lo. Na França, Mallarmé, sem 
dúvida o primeiro, viu e previu em toda a sua amplitude a necessidade 
de colocar a própria linguagem no lugar daquele que era até então 
considerado seu proprietário; para ele, como para nós, é a linguagem 
que fala, não o autor. (BARTHES, 2004, p. 59) 

1731

Ana
Pencil



4 

 
 

Assim, neste viés de problematização do autor, surge uma nova maneira de 

percebê-lo no texto literário, vertente proposta pelo escritor e professor francês Serge 

Doubrovsky, a qual insere o discurso do “eu” no texto, entrelaçando os gêneros 

referencial e ficcional, intitulada de autoficção. 

No contexto de nascimento do termo autoficção, faz-se necessário, 

primeiramente, compreender as contribuições de outro grande teórico, Philippe Lejeune. 

Na contramão do que defendiam, tanto os formalistas russos quanto os estruturalistas, ─ 

ao excluírem a figura autoral e a desconsiderarem como literatura textos que operam 

numa linha tênue entre ficção e não-fição ─ Lejeune acreditava na necessidade de um 

estudo voltado para a autobiografia, desprestigiada no cenário literário, mas muito 

popular em seu país de origem, a França. 

Lejeune acredita que há um contrato de leitura, um pacto autobiográfico, entre o 

autor e o leitor, em que consiste nos princípios de verdade e identidade entre autor, 

narrador e protagonista. Tais estudos causaram muita polêmica no campo da Teoria 

Literária, no entanto, revalorizaram a autobiografia e incitaram a repensar o papel do 

autor no texto literário. 

Deste modo, ao pensar criticamente sobre os estudos autobiográficos postulados 

por Lejeune, Doubrovsky publica o romance, Fils, que teve como principal objetivo 

exemplificar o que viria a ser a autoficção. 

Autobiografia? Não, esse é um privilégio reservado aos importantes 
desse mundo, ao fim de suas vidas, e em belo estilo. Ficção, de 
acontecimentos e fatos estritamente reais; se se quiser, autoficção, por 
ter confiado a linguagem de uma aventura à aventura da linguagem, 
fora da sabedoria e fora da sintaxe do romance, tradicional ou novo. 
Encontro, fios de palavras, aliterações, assonâncias, dissonâncias, 
escrita de antes ou de depois da literatura, concreta, como se diz em 
música. Ou ainda: autoficção, pacientemente onanista, que espera 
agora compartilhar seu prazer. (DOUBROVSKY, 1977, capa). 
 

A autoficção é escrita no tempo presente, engajando diretamente o leitor nas 

obsessões históricas do autor e deve ser lida como romance, mesmo que exista uma 
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unidade entre o autor, narrador e personagem, uma vez que aquele quem a escreve 

possui a liberdade de criar ou recriar episódios de sua vida. Doubrovsky (2011) ratifica 

que narração não é apenas uma reprodução da vida do autor, mas sua recriação através 

das palavras, na qual é possível aventurar-se com a linguagem. 

A escrita autoficcional abole a estrutura narrativa linear, rompe com a 
sintaxe clássica, substituindo-a por um encadeamento de palavras por 
consonância, assonância ou dissonância; a frase é sempre guiada, 
construída, em uma sucessão de parônimos, vírgulas, pontos, espaços 
vazios, eventual desaparecimento de toda sintaxe, associações de 
palavras como as associações livres existentes na Psicanálise. A 
escrita tenta traduzir a fragmentação, a quebra do eu, a 
impossibilidade de encontrá-lo numa bela unidade harmoniosa. Nesse 
surgimento inesperado de palavras e de pensamentos desconexos 
revela-se uma alteridade fundamental do sujeito ao longo do tempo 
(DOUBROVSKY, 2011, p. 26). 
 

Comungando das idéias de Doubrovsky, Philippe Vilain (2009) também acredita 

que a criação autoficcional inicia com os dados da vida do autor, mas que são tomados 

por uma visão subjetiva no momento da escrita, fazendo com que a fidelidade ao real se 

dilua na produção autoficcional, dando espaço a interpretação de quem viveu. Para o 

autor, a matéria primordial nesse tipo de escrita, a vida de uma pessoa real, jamais é 

percebida como um todo contínuo e palpável, mas sim, fragmentos, cenas e emoções 

fluídas. 

Vilain (2009) assevera que as resignificações das memórias do autor só são 

possíveis através da escrita, quando reinterpreta suas lembranças e reflete sobre a sua 

própria vida. O discurso se sobrepõe à narrativa cronológica dos fatos, uma vez que 

cada autor possui seu modo próprio de organizar a sua história, o que caracteriza o texto 

autoficcional.  

Philippe Gasparini (2008) outro importante estudioso da temática, acredita que a 

autoficção nutre o questionamento sobre os limites da Literatura, no que tange as noções 

do factual e ficcional, questionando-se esta expressão é algo tipicamente pós-moderno. 

Além disso, classifica os tipos de ficcionalização presentes em um romance 

autoficcional, a inconsciente ─ na qual há modificações nos fatos por esquecimento ou 
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falhas do autor; e a voluntária ─ na qual há intenção do autor de reelaborar o que foi 

vivido. 

Gasparini também ratifica: os autores autoficcionais não almejam justificar ou 

serem fidedignos a realidade. Ao contrário, pretendem, no processo da escrita, se 

questionar e interpretar as lembranças vividas. Assim, acredita que atualmente, a escrita 

de si tornou-se não só tolerada, mas também, valorizada. 

Considerando a escrita autoficcional como uma representante da pós-

modernidade, marcada por um cenário de ambigüidades, fragmentação e incertezas, 

Diana Klinger (2007) retoma as ideias de Gasparini para diferenciar dois tipos de 

escritas de si: o romance autobiográfico e a autoficcção. No primeiro, predominam 

relações de verossimilhança, no qual o leitor percebe características comuns entre o 

autor, o narrador e o personagem do texto. Já no segundo, há uma corrosão da 

verossimilhança, suscitando dúvidas ao leitor. 

Vicent Colona (2004) propôs, em sua tese de doutorado, uma tipologia de 

autoficções, classificando-a em quatro tipos: fantástica, espetacular, intrusiva e 

biográfica. Na autoficção fantástica, o autor se coloca como herói de sua narrativa, mas 

transforma sua existência em uma história irreal. Assim, o autor não é somente um 

personagem, mas também, um objetivo estético. Na espetacular, o autor tende a 

interpretar a sua vida, como um observador. Não há uma necessidade de 

verossimilhança, o que realmente importa são as suas impressões sobre si mesmo. 

Na autoficção intrusiva, o autor se vale de seu narrador-personagem para 

comentar os acontecimentos de sua vida, como uma voz paralela à história, conduzindo 

a narrativa através de um jogo de linguagem. Por fim, tem-se a autoficção biográfica, o 

escritor é sempre o herói da sua própria história, mas há uma maior preocupação em 

buscar a verossimilhança, tentando provar o que está escrito através de nomes, datas e 

descrições, tipologia na qual, insere-se o nosso objeto de estudo, o livro Divórcio, de 

Ricardo Lísias. 
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A escrita autoficcional em Divórcio, de Ricardo Lísias 

Indicado pela Revista Grata como um dos novos nomes da literatura brasileira 

contemporânea, Ricardo Lísias, em Divórcio (2013), trata sobre o fim traumático do seu 

casamento de quatro meses com uma famosa jornalista de São Paulo. O final do 

relacionamento ocorreu devido ao encontro acidental do diário da (agora) ex-mulher, 

que o escrevia enquanto o marido dormia.  

Lembrei-me de uma conta que precisava pagar naquele dia. Abri a 
gaveta da minha ex-mulher e vi o boleto no meio de um caderno. Li 
uma frase e minhas pernas perderam a força. Sentei no lado dela da 
cama e por um instante lutei contra mim mesmo para tomar a decisão 
mais difícil da minha vida. Resolvi por fim ler o diário da primeira à 
última linha de uma só vez. (LÍSIAS, 2013, p. 25). 
 

O personagem Ricardo Lísias inicia a narrativa em carne viva. Após quatro 

noites sem dormir, ainda sente-se sufocar tal como a capa do livro. Pois desde que 

encontrara o diário de sua ex-mulher, o qual continha relatos de seus pensamentos mais 

obscuros e sinceros em relação ao marido, como também percepções e até mesmo 

orgulho das relações extraconjugais, o narrador experimenta a angustiante sensação 

sufocamento. Surpreso e decepcionado, o narrador sai de casa, tira uma cópia do diário 

e muda-se para o cafofo, local onde seus móveis e livros foram “depositados” logo após 

o casamento. 

O relato segue por meio da fala do próprio Lísias, como também, por meio de 

anotações, e-mails trocados com o advogado do processo do divórcio, fragmentos do 

diário da ex-esposa e fotos da infância do autor. Ao longo das páginas, Ricardo conta 

sobre a recuperação da sua pele, perdida após o impacto sofrido ao ler do diário. A 

princípio faz caminhadas noturnas, aspecto que, de alguma forma, o faz retornar a vida 

e a rotina. Assim, os capítulos do livro são intitulados em quilômetros, quinze no total, 

remetendo-se a distância total da Corrida de São Silvestre, que o 

autor/narrador/personagem participa ao término do livro. 

O romance é impactante, forte e, até mesmo, cruel. O narrador não poupa o 

leitor de nenhum detalhe e se apoia em repetições cíclicas que constroem o livro no 
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intuito de ratificar a veracidade do que está sendo exposto. A narrativa é não linear, na 

qual são intercalados fatos sem ordem temporal, com revelações sobre o seu passado; 

críticas severas ao comportamento dos jornalistas; suas impressões sobre o divórcio e 

situações cotidianas. Segundo Faedrich (2014, pg 132), a estrutura desordenada e não 

linear da narrativa é reflexo do caos interno de um protagonista agônico. 

A fragmentação e ausência de linearidade perpassam todo o texto. A voz 

narrativa é instável e se apresenta, por vezes, como um narrador autodiegético que relata 

as suas experiências pessoais — “Aconteceu, não é ficção” (LÍSIAS, 2013, p. 161); e 

em outras, exterioriza a sua consciência sobre a ficcionalidade — “Não aconteceu nada: 

ela não escreveu esse diário [...] é só um conto” (LÍSIAS, 2013, p. 153). 

O enredo constrói-se a partir de uma reconstrução da memória através das 

anotações de um personagem confuso e à beira de colapso emocional. Assim, a 

narrativa intercala partes datadas do diário da ex-mulher, que aparecem repetidamente, 

com informações acrescentadas; a reflexão do autor durante a construção do livro 

Divórcio e sua necessidade de finalizar O céu dos suicidas, publicado em 2012; os e-

mails repletos de sarcasmos como o advogado do divórcio; e fotos antigas de sua 

infância. 

Com uma identidade onomástica entre autor, narrador e protagonista, Ricardo 

Lísias ratifica tudo que escreve ao apresentar biografemas. Utiliza fotos de sua infância, 

menções a outras obras, referências a sua profissão, cidade onde mora e gostos pessoais 

que podem ser corroborados a partir de acessos às suas redes sociais. Aspectos 

utilizados para dar veracidade à história narrada. No entanto, há vários elementos que 

também confundem o leitor como a constante afirmação e negação sobre a veracidade 

dos fatos ali expostos. Desta forma, o autor cria um jogo de contradições próprio da 

autoficção, que leva o leitor a uma dupla recepção: autobiográfica e ficcional, inserindo-

a em um novo patamar narrativo. 

Outra estratégia utilizada pelo narrador é a forma como retrata os personagens. 

Alguns são citados nominalmente e podem ser identificados na vida real, como a atual 
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esposa do autor, sua psicóloga e sua advogada; enquanto outros não podem ser citados 

nominalmente e são substituídos pela letra X entre colchetes [X], por exemplo, a ex-

mulher, o cineasta com quem ela o trai em Cannes e o advogado que é responsável pelo 

divórcio do casal. Ao suprimir o nome dos personagens, o autor se resguarda de uma 

possível censura e corrobora a relação construída entre a ficção e a realidade. 

Na narrativa, Ricardo Lísias (narrador) descreve sofrer uma ameaça de processo 

judicial por parte da sua ex-esposa, por isso argumenta que todo o livro deve ser lido 

como uma ficção, um romance. Afirma que o narrador é uma reinvenção de si próprio, 

assim como os personagens são também invenções, desqualificando pela condição do 

literário o seu suposto julgamento. 

O que faz então com que Divórcio seja um romance? Em primeiro 
lugar, Excelência, é normal hoje em dia que os autores misturem à 
trama ficcional elementos da realidade. Depois há um narrador 
visivelmente criado diferente do autor. O livro foi escrito, Excelência, 
para justamente causar uma separação [...] o senhor sabe que a 
literatura recria outra realidade para que a gente reflita sobre a nossa. 
Minha intenção era justamente reparar um trauma: como achei que 
estava dentro de um romance ou de um conto que tinha escrito, 
precisei criá-los de fato para ter certeza de que estou aqui do lado de 
fora, Excelência. Não vivo dentro de um texto meu. (LÍSIAS, 2013, p. 
218). 
 

Lísias justifica, dessa forma, a utilização de mecanismos autoficcionais para 

construir uma estratégia narrativa que confunde o leitor, ao mesclar biografemas e 

aspectos ficcionais. Além disso, ao criar um narrador-personagem que possui o seu 

próprio nome, Lísias retoma o narrador tradicional postulado por Adorno (2003), 

quando utiliza um “palco italiano” para representar a si mesmo. Enquanto neste último, 

o ator separa-se da plateia pelo fosso da orquestra, em Divórcio, o autor é separado do 

público pela construção de um narrador que reinventa aspectos da vida do autor, 

ficcionalizando-os. 

 

Considerações finais 
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A concepção moderna da Literatura, baseada na dissociação entre autor, 

narrador e personagem, cede espaço a uma nova percepção literária na 

contemporaneidade, em que o autor se faz presente não apenas como parte da obra, mas 

como uma performance, a partir do narrador, desnaturalizando a narrativa 

autobiográfica e criando um jogo indecidível entre a realidade e a ficção. 

Em Divórcio, Lísias equilibra-se na linha tênue entre o referencial e o ficcional, 

criando uma tessitura particular da escrita autoficcional, gênero que ainda procura 

estabelecer-se e, por isso, é foco de discussões e contradições. Como situa-se entre a 

autobiografia e a ficção, e aponta para possíveis experiências da escrita de si, a 

autoficção abre novas possibilidades para o fazer literário, constituindo-se como uma 

das principais tendências da literatura contemporânea. 

Assim, na contemporaneidade, há uma hibridez nas propostas literárias, que 

exigem um certo distanciamento dos modelos literários já conhecidos. Utilizando 

biografemas e repetições que constroem a ideia de fidelidade daquilo que é exposto, 

Lísias se coloca dentro da sua obra, não apenas como autor dela, mas como alguém que 

se reinventa, que se problematiza e que se expõe: se expõe enquanto um personagem, 

narrador — e, quem sabe, até mesmo autor — ficcionalizado.  
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ARISTÓFANES DO GREGO PARA O CEARENSÊS: UMA DESLEITURA DA 

COMÉDIA GREGA ANTIGA? 

 

Ana Maria César Pompeu (UFC) 

  

RESUMO: A comédia de Aristófanes vincula necessariamente a boa vida do campo à paz na 
cidade revelando os artifícios da linguagem urbana que reproduzem a guerra. A tradução das 
comédias Acarnenses e Paz, de Aristófanes, para o cearensês apresenta alternativas de 
expressividade da língua portuguesa, na linguagem matuta característica do homem do interior 
do Ceará no nordeste brasileiro, para a expressividade da comédia aristofânica, reconhecendo a 
forte inspiração da musa da comédia na cultura cearense e promovendo a aproximação de duas 
culturas distantes no tempo e no espaço, mas aproximadas na expressividade cômica da vida no 
campo diante da cidade. Em Acarnenses, a paz de Diceópolis é particular (mas ele representa uma 
cidade justa), já na peça Paz Trigeu resgata a deusa Paz para todos os gregos. Podemos identificar 
a figura do poeta cômico e sua poética acerca da gênese da comédia, ao atribuir a paz ao deus 
Dioniso, através do vinho, representado nas palavras Trigédia e Trigeu, em Acarnenses e Paz, 
respectivamente. O radical comum dessas palavras é tryx, trygós, que significa borra de vinho ou 
vinho novo. Traduzimos os personagens do campo de Acarnenses para o cearensês matuto e 
comprovamos que houve um ganho ou uma recuperação da expressividade cômica para os 
camponeses aristofânicos. A comédia Paz, que traz camponeses mais rústicos e expressões mais 
obscenas no sentido escatológico, recuperará parte de sua expressividade ao se despir dos 
artifícios da linguagem civilizada e se vestir com a natureza matuta, mas agora cearense em vez 
de ateniense, numa desleitura e desescrita da comédia grega antiga. 
 
Palavras-chave: Aristófanes. Cearensês matuto. Comédia grega antiga. Desleitura. 
 

A comédia de Aristófanes vincula necessariamente a boa vida do campo à paz na 

cidade revelando os artifícios da linguagem urbana que reproduzem a guerra.  

JUSTINÓPOLIS 
[...] 
Mas nunca, desde q’eu tomo bãe, 
Meu’ zói ardero tanto cum sabão 
Do jeito d´agora, num dia de assemblea regulá 
De manhãzinha, ói aí esta Pnix sem viv’ alma,   
O pessoá na praça tagarela e pra baxo e pra riba 
Foge da corda que pinta a gente de vermei. 
Os prítane nada de chegá, e fora de hora 
Quando eles aparece, pense no impurra-impurra, 
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Uns por riba dos ôtro pra pegá o banco da frente,   
Corre é uma ruma de gente; mas como a paz 
Vai sê, num dão nem bola; ó cidade, cidade. 
Euzin aqui, ó, chego sempre primêro que todo mundo 
Na assemblea e fico sentado. E aí, como tô só mermo, 
Lastimo, fico de boca aberta, dô uma ispriguiçada, peido,   
Fico aperriado, faço uns traço, arranco os pelo, fico matutano, 
De oi no campo, apaxonado pela paz, 
Cum ódio da cidade, cum saudade do meu povoado; 
Ele nunca me disse: “compra calvão”, 
Nem vinagre, nem azeite, nem sabia o que era “compra!”   
Tudo ele dava e num tinha o “Compra aí! Compra aí!”. 
Intão agora chego mermo bem disposto 
Pra gritá, pra atrapaiá, pra brigá c´os oradô, 
Se algum falá d’ ôtra coisa que num seja da paz. 
Oi’ aí os prítane chegano no mei do dia.     
Eu num falava? É o q’eu dizia: 
Pros banco da frente é tudo no impurra-impurra. 
(ARISTÓFANES. Acarnenses, v.17-42. Nossa tradução) 

 

A tradução das comédias Acarnenses e Paz, de Aristófanes, para o cearensês 

apresenta alternativas de expressividade da língua portuguesa, na linguagem matuta 

característica do homem do interior do Ceará no nordeste brasileiro, para a expressividade 

da comédia aristofânica, reconhecendo a forte inspiração da musa da comédia na cultura 

cearense e promovendo a aproximação de duas culturas distantes no tempo e no espaço, 

mas aproximadas na expressividade cômica da vida no campo diante da cidade.  

A tradução para o cearensês da comédia Acarnenses de Aristófanes, publicada em 

2014 no livro Dioniso matuto (POMPEU, 2014), não se caracteriza como etnocêntrica, 

ou seja, aquela que, “fundada sobre a primazia do sentido, [...] considera implicitamente 

ou não sua língua como um ser intocável e superior, que o ato de traduzir não poderia 

perturbar” (BERMAN, 2013, p. 45), pois ela procura ser fiel na aproximação ao original 

grego em muitos aspectos.  

Em Acarnenses, a paz de Diceópolis é particular (mas ele representa uma cidade 

justa), já na peça Paz Trigeu resgata a deusa Paz para todos os gregos. Podemos identificar 

a figura do poeta cômico e sua poética acerca da gênese da comédia, ao atribuir a paz ao 

deus Dioniso, através do vinho, representado nas palavras trigédia e Trigeu, em 

Acarnenses e Paz, respectivamente. O radical comum dessas palavras é tryx, trygós, que 

significa borra de vinho ou vinho novo.  

É a festa do vinho novo que traz a paz aos campos e à cidade, assim como no 

teatro de Dioniso a comédia celebra a vida, no voo de um besouro comedor de fezes, 

simbolizando a própria comédia, pilotado por um vindimador, Trigeu, que representa o 
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poeta cômico, com o objetivo de libertar a deusa Paz das garras da Guerra, ou salvar as 

cidades gregas da destruição, na peça Paz.  

Da mesma forma que a cidade justa, Justinópolis, em Acarnenses, financiou a paz 

particular para si e a sua família, paz que vem como vinho de 30 anos. Dioniso está 

presente em Acarnenses através do vinho das tréguas e nos festivais dionisíacos que serão 

celebrados por Diceópolis. As Dionísias rurais começam a ser celebradas, e o entoador 

do canto a Fales é também o protagonista, interrompido pelo coro com ameaças; e, no 

final da peça, Dioniso estará presente através de um outro festival, as Antestérias, que já 

se iniciaram e vão se concluir, como uma continuação do primeiro ritual apresentado. 

Entre os dois rituais, Diceópolis, em seu discurso de defesa, disfarçado de Télefo, diz 

“este é o concurso das Leneias”, o concurso no qual a comédia atual está concorrendo; 

Aristófanes, ao que parece, queria enfatizar as homenagens a Dioniso nos diversos 

festivais. 

O primeiro festival, as Dionísias rurais, traz a paródia de um canto fálico, entoado 

por Diceópolis, o protagonista, que se confunde com o poeta no discurso de defesa; tal 

canto estaria nas origens da comédia, de acordo com Aristóteles. Observando os 

elementos do canto, as principais características da comédia estão presentes: sexo, 

bebedeira, comilança e paz. No entanto será melhor analisar não apenas o canto, mas todo 

o contexto no qual ele se insere, uma vez que encontraremos na procissão, além do falo, 

o cesto de primícias, a família, o sexo que gera filhos, a bebida, através de Dioniso, a 

comida, pelas primícias do cesto, e a eliminação de gases, que pode representar as outras 

eliminações da bebida e da comida, também presentes na comédia. E mais: o cantor ou 

poeta, o espectador, e a censura disfarçada nas alegrias de se livrar dos problemas da 

cidade em guerra e ainda a menção do nome de um dos representantes da guerra: Lâmaco. 

Esse estado de espírito aqui referido como uma representação é o proporcionado pela 

comédia, quando o citadino assiste ao camponês, que traz o campo para a cidade; no 

momento em que faz o espectador rir do matuto, este mostra as máscaras e artifícios da 

vida na cidade. 

A festa para os gregos era, sem dúvida, presidida por Dioniso, o deus do delírio 

báquico, que traz consigo a libertação de todas as amarras, levando o homem a sair de si, 

em êxtase, através da incorporação do deus, no entusiasmo. É também o patrocinador do 

Teatro, do espetáculo, que pressupõe o espectador. Os concursos dramáticos são parte de 

seus festivais, que contêm muitos outros concursos: de foliões, kômoi, de músicos, de 

bebedeiras, de corridas, entre outros; há sacrifícios, procissões, abertura de tonéis de 
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vinho, casamento sagrado, por exemplo. Dioniso seria o deus que simbolizava a 

comunhão entre divindade e humanidade, quando revela a participação pelo delírio do 

celebrante de seu culto em festa, ao se integrar a ele sendo bebido como vinho. O teatro 

seria a consciência da festa e do sacrifício. Eurípides e Aristófanes personificaram o deus 

Dioniso em 405, com As Bacantes e As Rãs, respectivamente. Eurípides, em As Bacantes, 

mostra o aspecto terrível do deus quando não tem o seu culto bem acolhido pela cidade, 

no despedaçamento de Penteu pelas Bacantes, lideradas pela mãe da própria vítima; 

Aristófanes, em As Rãs, mostra o deus como um juiz do teatro trágico, numa descida ao 

mundo dos mortos, onde os tragediógrafos jaziam, para o resgate do teatro e da cidade. 

Deméter é a deusa da natureza, é a própria Terra Mãe: De/Ge “Terra” e meter 

“mãe”. O campo representa a própria vida para a comédia. É o portador da paz. Anfíteo, 

o ‘ambideus’, vem de Deméter por sua genealogia, é chamado spondophoros (216), o 

“carrega-trégua”, nome oficial daquele que anunciava as tréguas pela cidade, durante os 

festivais como os Mistérios de Elêusis ou os Jogos Olímpicos (Bowie, 1993, p. 21), e 

também com Dioniso, o deus ambíguo, de dois nascimentos, que se liga à vida e à morte, 

ao choro e ao riso, ao masculino e feminino, à ausência e à presença, à regeneração e ao 

despedaçamento, ao sexo e à assexualidade, ao campo e à cidade. 

As festas juninas do Brasil trazem o campo para a cidade através do 

estabelecimento de um arraial, cenário matuto, com quadrilhas, fogueiras, casamentos, 

comidas, bebidas, e principalmente o falar característico do camponês nordestino, que, ao 

provocar o riso do citadino, quebra e faz cair a máscara dos artifícios da civilização diante 

da pureza e rusticidade da natureza matuta. “São João na Roça” ou, simplesmente, “São 

João”, são as formas mais conhecidas para as Festas Juninas no Brasil. É uma festa que 

se comemora em todo o país, mas é na região nordeste (e norte) que ela toma dimensões 

expressivas. Suas origens parecem se ligar à França do século XII28, por ocasião do 

solstício de verão, que é o dia mais longo do ano, 22 ou 23 de junho, no hemisfério norte, 

período de festa da fertilidade iminente. Depois de serem transformadas em 

comemorações religiosas cristãs, foram trazidas de Portugal pela Igreja Católica ao 

Brasil, onde tiveram o acréscimo cultural do negro e do índio. Comemoram três santos 

da Igreja Católica: Santo Antônio, São João e São Pedro, santos populares, homenageados 

com uma festa do povo, na transposição teatral do campo para a cidade, com a 

representação do espaço rural, ao se determinar o arraial, um terreno tornado terreiro, 

enfeitado com bandeirinhas coloridas, fogueiras; ali, ao som do forró, se dançam 

quadrilhas, que contêm uma encenação de casamento matuto, com personagens típicas da 
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roça, as vestimentas coloridas de tecido grosseiro, chapéus de palha, maquiagem 

exagerada. Há bebidas e comidas típicas da região e da época: produtos do milho, 

mandioca, cana; bolos, pamonhas, canjica, aloá, caipirinha, cachaça. 

No Ceará, Estado do Nordeste brasileiro, na cidade de Barbalha, na qual o 

padroeiro é Santo Antônio, há uma procissão no primeiro domingo de junho, que 

transporta o tronco de uma árvore, previamente escolhida e derrubada, da floresta local 

até a igreja matriz, onde é hasteada a bandeira do santo, e ali fica plantado o tronco até o 

final do mês. O “pau de Santo Antônio”, como é chamado pelo povo, teria “poderes 

casamenteiros”, como o próprio santo, e sua casca é utilizada em chás, para este fim. As 

moças solteiras se roçagam no tronco para conseguir casamento. Durante o “cortejo do 

pau”, há bebedeira geral. Percebemos que este ritual mistura tradição pagã e católica.  

Da mesma forma que o teatro ateniense trazia a comédia diante da cidade 

desmascarando os artifícios comerciais e guerreiros e provocando o riso no intervalo da 

guerra com o interlúdio cômico. Traduzimos os personagens do campo de Acarnenses 

para o matuto cearensês e comprovamos que houve um ganho ou uma recuperação da 

expressividade cômica para os camponeses aristofânicos.  

JUSTINÓPOLIS 
Vam’ orá, vam’ orá! 
Que vá um poquin pra frente a canéfora. 
O Xântias vai butá o pau reto. 
Bota pra baixo o cesto, fia, pra gente cumeçá. 
FILHA 
Mãe, me d’aí a cuié de pirão,       
Pr’eu ispaiá o pirão por riba deste bolo aqui. 
JUSTINÓPOLIS 
É, tá mermo bom. Ó sinhô Dioniso, 
Que seja do teu gosto esta procissão que eu 
Mando segui e ofereço sacrifice cum’s de casa. 
Possa eu celebrá com boa sorte as Dionísia matuta,  
Apartado da tropa. Que as minhas trégua 
Eu possa celebrá bem as de trint’ ano. 
Vamo, ó fia, bunita como tu é, bunito o cesto tu 
Vai levá, c´uma cara de quem cumeu e num gostô. Que feliz 
Quem casá cuntigo e fizé umas gatinha,    
Q’elas num peide menos que tu, quando amanhecê. 
Anda, e cuidado pra que no mei desse povo todo 
Alguém iscundido não te roa os teus ôro. 
Ó Xântia, é priciso que vocês dois leve reto 
O pau atrás da canéfora.       
E eu seguino vô cantá o hino do pau. 
E tu, ó muié, fica assistino eu lá do teiado, vai. 
Phales, cumpanhêro de Baco, 
Cum ele fulia, perambula de noite, pula cerca, amadô de rapaz,  
Dispois de seis ano falo cuntigo e volto feliz pro meu povoado,  
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Por tê feito trégua pra mim, que de confusão, de bataias   
E dos Combatão tô apartado.       
É que é muito mais agradave, ó Phales, Phales! 
Incontrá no rôbo uma lenhadora moça, 
A escrava Trata do Estrimodoro, vindo lá do monte, 
Levantá ela pelo mei, jogá ela no chão e tirá o caroço dela.   
Phales, Phales! 
Se tu bebê cum a gente, na saída da bebedêra, 
De manhã tu vai inguli um pratão da paz; 
E o iscudo vai tá pindurado na larêra. 
(ARISTÓFANES. Acarnenses, v. 240-278. Nossa tradução.) 

 

A comédia Paz, que traz camponeses mais rústicos e expressões mais obscenas no 

sentido escatológico, recuperará parte de sua expressividade ao se despir dos artifícios da 

linguagem civilizada e se vestir com a natureza matuta, mas agora cearense em vez de 

ateniense, numa desleitura e desescrita da comédia grega antiga. 

 

Criado 1  
Taca taca bolo ligerin p’ro rolabosta! 
Criado 2  
Taí! Dá p’ra ele, pr’a vê s’essa coisa ruin morre 
e nunca mais vai cumê bolo docin que nem esse. 
Criado 1  
Dá ôto bolo, das bosta amassada dos burro. 
Criado 2  
Taí mais de novo. Cadê o que tu trôxe ind’agora? 
Cumeu tudo? 
Criado 1 
Não, pur Zeus, mas agarrou foi 
tudin, fez os bolin cun’s pés e inguliu.  
Mas ligerin amassa umas ruma bem miudinha. 
Criado 2  
Homes ajuntadô de’strume, ajude pelos deuse,  
Se ocês num quiser me vê morrê sem forgo.  
Criado 1  
Dá ôta e mais ôta, dum menino prostituto:  
amassadinha, ele diz que gosta assim. 
Criado 2  
Taí.  
D’uma coisa, homes, tô livrin da silva:  
num tem quem diga qu’eu como o que amasso. 
Criado 1  
Ai ai! Traz mais ôto e ôto e mais ôto,   
e amassa mais ôtos. 
Criado 2  
Deus alumiadô, eu mermo não!  
Num guento mais não o fedô da privada. 
Criado 1  
Todinha intão eu vô é levá a privada. 
Criado 2  
É, pai do céu, pr’os urubu e também p’ra tu! 
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E ocês, se argum subé me vá dizeno,  
onde é qu’eu compro umas venta sem buraco. 
Pois num tem serviço mais mulesto 
do que pr’um rolabosta amassá o de cumê. 
Um porco ou um cão do jeitin que um caga  
sem s’importá, cai em riba; mas isso aí de orguio 
só qué sê as prega e num qué comê, 
s’eu num lhe dé dispois de amassá o dia todin, 
do jeito qu’amasso uma torta pr’uma muiezinha. 
Mas se ele acabô o de comê eu vô é ispioná 
daqui, abrino um poquin a porta, pr’ele num me vê. 
Cai em riba, que num acabe nunca de cumê 
inté que se espoque sem nem num notá. 
Como ele s’intorta pra cumê, o mardito,  
do jeito dum lutadô, arreganhano os dente, 
e isto cum a cabeça e c’as duas mão   
assim inrolano, do jeitin dos qu’ as corda  
grossa vão rebolano nos navi de carga. 
Mundiça a coisa, fedorenta e glutona,  
e de qual é dos deuse esse prodijo 
num sei. D’Afrodita é que num me aparenta,   
nem das Graça mermo. 
Criado 1 
De quem é? 
Criado 2  
Num tem como  
isso num sê o sinal de Zeus caiga raio. 
(ARISTÓFANES, Paz, v. 1-42. Nossa tradução.) 

 

Conclusão 

Nossa experiência com a tradução matuta da comédia aristofânica tem 

apresentado que pelas supostas “desleitura” e “desescrita” do texto grego do século V 

a.C. conseguimos nos aproximar de forma mais legítima da expressividade cômica pela 

oralidade tão bem expressa do falar matuto e cearense, por ser “de casa”, isto é, 

traduzimos para nós e do nosso jeito, com o propósito de conversar com Aristófanes com 

maior intimidade. 
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DO TEXTO AO PARATEXTO, DO AUTOR AO EDITOR: UMA LEITURA DE 
ALABARDAS, DE JOSÉ SARAMAGO1 

 
Bianca Rosina Mattia (UFSC) 

Stélio Furlan (UFSC) 
 

RESUMO: A publicação de um romance inacabado e póstumo faz entrar em cena com maior 
destaque o editor e, dessa forma, os paratextos editoriais, os quais veiculam e materializam o 
texto em livro. Em 2014, publicou-se no Brasil e em Portugal o romance inacabado Alabardas, 
alabardas, Espingardas, espingardas, de José Saramago. Publicada postumamente, a edição 
conta apenas com três capítulos, mas não se restringe às linhas do romance. Há, ainda, 
ilustrações de Günter Grass, um recorte do diário de Saramago referente ao romance e ensaios 
de outros autores. A peculiaridade da edição, especificamente pelos paratextos editoriais, aqui 
analisados sob a luz dos estudos de Gérard Genette (2009), reporta para questões relevantes na 
temática das textualidades contemporâneas. Nesse sentido, propõe-se refletir em que medida o 
editor, na edição de um romance inacabado e póstumo, por meio dos paratextos editoriais, pode 
ser percebido como mediador e indicador de uma possibilidade de leitura. A investigação acerca 
da relação entre autor e editor volta os olhos, sobretudo em como o/a leitor/a tornará novo, pelo 
exercício da leitura, o texto, que materializado em livro, viabiliza novas leituras. 
 
Palavras-chave: Alabardas, de José Saramago. Editor. Leitura. Paratextos editoriais. 
Romance inacabado. 
 

 “Escrever é fazer recuar a morte, é dilatar o espaço da vida” (SARAMAGO 

apud DACOSTA, 2010 [1983], p. 193). Assim foi que disse, certa vez, José Saramago, 

mas não só. Costumava dizer também que escrevia para desassossegar os seus leitores. 

Afastando-se da morte, buscou nos deixar mais algumas inquietações. Quando faleceu, 

em junho de 2010, estava a escrever um romance, fruto de uma já antiga preocupação 

sua, como relata em seu diário no dia 15 de agosto de 2009: 

 
 

Afinal, talvez ainda vá escrever outro livro. Uma velha preocupação 
minha (porquê nunca houve uma greve numa fábrica de armamento) 
deu pé a uma ideia complementar que, precisamente, permitirá o 
tratamento ficcional do tema. Não o esperava, mas aconteceu, aqui 

                                                           
1 Algumas discussões aqui propostas foram retomadas em: MATTIA, Bianca Rosina. Os paratextos 
editoriais em “Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas”, o romance inacabado de José Saramago. 

In: Anuário de Literatura, 2016 [no prelo]. 
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sentado, dando voltas à cabeça ou dando-me ela voltas a mim. [...]. 
(SARAMAGO, 2014 [2009], p. 59). 
 

Em seu computador, foram encontrados três capítulos de Alabardas, alabardas, 

Espingardas, espingardas, verso extraído da tragicomédia Exortação da Guerra, de Gil 

Vicente do ano de 1513, e escolhido por Saramago2 para ser o título do seu último 

romance, que restou inacabado, vindo a ser publicado em 2014, quatro anos após a sua 

morte, pela Porto Editora, em Portugal e pela Companhia das Letras, no Brasil. 

A edição do livro apresenta-se de maneira peculiar ao público leitor. Além das 

pouco mais de cinquenta páginas do romance inacabado, é possível ler as anotações do 

diário de José Saramago referentes ao romance que escrevia – um recorte que vai de 

agosto de 2009 a fevereiro de 2010 –. As páginas do livro contam, ainda, com 

ilustrações do escritor alemão Günter Grass3 – Nobel de Literatura em 1999 –. Na parte 

final, estão os textos de Fernando Gómez Aguilera4 e Roberto Saviano5. Desde 2014, 

Alabardas já foi publicado em dez países, totalizando onze edições, uma vez que a 

editora italiana Feltrinelli lançou este ano também a edição de bolso do romance. Todas 

as onze edições apresentam o mesmo conteúdo, desde a capa, – à exceção da edição 

italiana de bolso que propõe outra ilustração –. Na edição brasileira há o acréscimo do 

texto de Luiz Eduardo Soares6. Também a edição servia e a edição romena7 trazem cada 

uma um texto a mais no final do livro. 

A singularidade da edição do romance inacabado de José Saramago e que 

desperta para algumas reflexões que aqui apresento brevemente, tem por base o estudo 

                                                           
2 A anotação consta em seu diário e foi registrada no dia 02 de fevereiro de 2010: “Outra mudança, 

finalmente a boa: Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas. Será o título.” (SARAMAGO, 2014 

[2010], p. 61, grifo no original). 
3 Günter Wilhelm Grass, escritor, dramaturgo, poeta, intelectual, e artista plástico apresenta em sua 
produção artística um viés contestatório dos ideais nazistas. Grass expunha sua obra plástica no Algarve, 
em Portugal e tinha uma relação estreita com José Saramago. 
4 Por Fernando Gómez Aguilera, Um livro inconcluso, uma vontade consistente. O escritor espanhol 
Fernando Gómez Aguilera é autor da cronobiografia “José Saramago: A consistência dos sonhos”, 

publicada em 2008, pela Editorial Caminho (Portugal) e responsável pela organização e seleção de “As 

palavras de Saramago: catálogo de reflexões pessoais. Literárias e políticas”, publicado em 2010, pela 

Companhia das Letras, aqui no Brasil.  
5 Por Roberto Saviano, Eu também conheci Artur Paz Semedo. Roberto Saviano, jornalista e escritor 
italiano, é autor, dentre outros livros, de “Gomorra” (2006), livro que documenta a atuação das máfias 
italianas e sua relação com as instituições do país. 
6 Por Luiz Eduardo Soares, A violência segundo Saramago. 6Luiz Eduardo Soares, antropólogo, cientista 
político e escritor brasileiro. Foi Secretário de Segurança Pública no Rio de Janeiro, durante o governo de 
Anthony Garotinho e ocupou a Secretaria Nacional de Segurança Pública no governo do então Presidente 
da República Luiz lnácio Lula da Silva, tendo sido afastado dos dois cargos por pressões políticas. Foi 
coautor de “Elite da Tropa” e “Elite da Tropa 2”, livros que relatam a atuação da polícia militar e a 

violência social. 
7 Na edição servia há um texto do também ilustrador Günter Grass e, na edição romena, um texto de Filip 
Florian. 
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dos paratextos editoriais, analisados sob a luz dos estudos de Gérard Genette (2009). 

Isso porque, é a partir da concepção de paratexto, elucidada por Genette, que se pode 

pensar sobre a presença e trabalho do editor na concretização do livro, objeto-livro 

(CHARTIER, 1996), o qual torna o texto presente, e em como isso repercute no 

universo do leitor, especialmente no que se refere à produção de sentidos quando da 

leitura do texto. 

Para Genette, “paratexto é aquilo por meio de que um texto se torna livro e se 

propõe como tal a seus leitores, e de maneira mais geral ao público.” (2009, p. 9). Nesse 

sentido, para Genette (2009), mais do que apresentar o texto, os paratextos tornam o 

texto presente, de maneira a assegurar sua presença no mundo sob a forma de livro. Ao 

contrário do texto que é imutável e que, por si só, não dá conta de se adequar às 

alterações do seu público, no espaço e no tempo, os paratextos possuem as 

características da flexibilidade, versatilidade e transitoriedade. (GENETTE, 2009). Por 

tal razão é que são, como afirma Genette (2009), instrumentos de adaptação: “daí as 

modificações constantes da ‘apresentação’ do texto (isto é, de seu modo de presença no 

mundo), em vida do autor por seus próprios cuidados, depois ao encargo, bem ou mal 

assumido, de seus editores póstumos. (GENETTE, 2009, p. 358). 

Em uma edição póstuma, como é o caso de Alabardas, bem como por se tratar 

de um romance inacabado, o trabalho editorial de escolha dos paratextos e composição 

do livro ganha destaque. O editor assume sua identidade frente à edição e publicação de 

um livro que torna presente um texto póstumo e inacabado. As escolhas editoriais, ou 

seja, os paratextos, mais do que veicularem o romance inacabado de José Saramago ao 

público leitor, uma vez que o materializam em livro e o tornam acessíveis à leitura, 

justamente por serem escolhas, são dotadas de objetivos diferenciados, os quais podem 

envolver questões de comércio editorial – em vias, talvez, de uma nova moda literária 

que fará publicar os inacabados independente dos volumes de Obras Completas –, ou 

até a diferentes produções de sentidos quando de sua leitura. 

Dessa forma é que se torna possível pensar no editor não como um “suplemento 

de autoria”, tal como elucidou Fernando Cabral Martins (2000) acerca das edições do 

Livro do Desassossego, onde a fronteira que separa o autor do editor é quase 

imperceptível, mas como um adaptador, conforme um dos conceitos de adaptação 

apresentado por Linda Hutcheon (2013), qual seja: o de adaptação como “um ato 

criativo e interpretativo de apropriação/recuperação” (HUTCHEON, 2013, p. 30). 
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A adaptação, nesse sentido, vista como “um processo de criação, [...] envolve 

tanto uma (re-)interpretação quanto uma (re-)criação; dependendo da perspectiva, isso 

pode ser chamado de apropriação ou recuperação.” (HUTCHEON, 2013, p. 29). A 

criação do livro Alabardas pelo processo editorial pode ser entendida, nesse contexto, 

como uma apropriação editorial que reinterpreta o texto inacabado com vistas à 

publicação. A escolha dos paratextos por parte do editor o torna um intérprete do texto 

e, ao mesmo tempo, um (re)criador, na medida em que é a partir do texto que cria o 

livro. E é dessa forma que o editor pode sugerir ao leitor uma nova possibilidade de 

leitura do texto. Porém, tal intento editorial não será absoluto, visto que a liberdade do 

leitor é ainda maior. Como observa Roger Chartier,  

 
apreendido pela leitura, o texto não tem de modo algum – ou ao 
menos totalmente – o sentido que lhe atribui seu autor, seu editor ou 
seus comentadores. Toda história da leitura supõe, em seu princípio, 
esta liberdade do leitor que desloca e subverte aquilo que o livro lhe 
pretende impor. (1999, p. 77). 

 

No caso de Alabardas, a escolha dos paratextos editoriais que compõem a 

edição, tais como a capa, as ilustrações, a publicação em conjunto do diário de José 

Saramago e os textos apresentados após o romance, além disso, os próprios autores 

escolhidos para “compartilhar do espaço livro” (SOARES, 2014), e o mote de suas 

produções literárias, sugerem um trabalho editorial de criação de um livro que primou 

por apresentar uma temática central, qual seja, a da violência, da guerra e da fabricação 

e comércio de armas. Nesse sentido é que se revela o editor enquanto adaptador, porque 

se apropriou do texto – qual seja, o romance inacabado de José Saramago – e o tornou 

presente ao leitor pelo trabalho de (re)criação do livro. 

Por outro lado, a apropriação do texto pelo leitor, como afirma Chartier (1996), 

pode ser diferente para o mesmo texto e tal variação ocorre, não só historicamente, mas 

em razão dos projetos editoriais que objetivam usos ou leituras diferentes. Por certo que, 

como prossegue o autor, cada leitor possui referências que lhe são próprias, individuais, 

ou mesmo sociais, históricas ou existenciais que possibilitam dar sentidos singulares e 

partilhados aos textos dos quais se apropria. Porém, Chartier ressalta que 

 

os textos não existem fora dos suportes materiais (sejam eles quais 
forem) de que são os veículos. Contra a abstração dos textos, é preciso 
lembrar que as formas que permitem sua leitura, sua audição ou sua 
visão participam profundamente da construção de seus significados. 
(2002, p. 61-62). 
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Pensar no livro é pensar, sobretudo nos paratextos editoriais, em que pese estes 

estejam sempre, como afirma Genette, “subordinado[s] a ‘seu’ texto, e essa 

funcionalidade determina o essencial de sua conduta e de sua existência” (2009, p. 17, 

grifo do autor), Nesse sentido, importa ressaltar que o paratexto também é produtor de 

sentido. A “força ilocutória” da mensagem paratextual, da qual fala Genette (2009, p. 

16-17, grifo do autor) não é apenas mais uma informação presente no livro, mas 

evidencia intenções, interpretações e direcionamentos de sentidos da leitura do texto.  

Por tal razão é que se pode também pensar em um novo conceito de autor tal 

como aponta Chartier (2014) no sentido de que para a questão da autoria deve-se 

introduzir a dimensão da materialidade dos textos. Citando Donald Mckenzie, Chartier 

afirma que “novos leitores tornam novos os textos e que o novo sentido que lhes é dado 

é devido à sua nova forma.” (2014, p. 63). E finaliza parafraseando Mckenzie: “talvez 

uma nova forma do livro produz novos autores, ou seja, que a construção do autor é 

função não apenas do discurso, mas também de uma materialidade [...] que na minha 

perspectiva de análise são indissociáveis.” (CHARTIER, 2014, p. 64). 

Em que pese as reflexões de Chartier direcionem-se mais especificamente para a 

produção e circulação de livros digitais, cabe pensar que a materialidade dos livros 

impressos abrange a escolha editorial de paratextos, os quais não deixam de também dar 

forma ao texto e, nesse sentido, produzir novos autores, uma vez que na mesma 

perspectiva exposta por Chartier, não há dissociação do texto com a sua materialidade. 

O editor, no processo editorial, também constrói o autor para o leitor. 

Para finalizar, penso que o estudo dos paratextos editoriais do romance 

inacabado e póstumo de José Saramago – tais como as ilustrações, o diário e os textos 

finais presentes na edição – mostra que há possibilidades de leitura de um romance 

inacabado, materializado em livro, em razão especificamente do trabalho editorial. A 

proposta de Genette (2009), que norteou a reflexão aqui apresentada, evidencia que o 

paratexto não se configura somente como um elemento que acompanha o texto ou 

mesmo como suporte para tornar o texto livro. O paratexto está integrado ao texto, 

agregando-lhe conteúdo e lhe conferindo produção de sentido. 

Pensar na atuação editorial enquanto adaptação, no rumo da proposta de 

Hutcheon (2013), ou seja, de uma (re)interpretação ou (re)criação, o que leva à 

apropriação ou recuperação – neste caso do texto em seus três capítulos – possibilita 

voltar o olhar para a maneira como o editor interpretou e criou um livro com o romance 

inacabado de um autor. Nesse sentido é que o estudo dos paratextos, sobretudo pelo seu 
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caráter polissêmico e heterogêneo, desponta para novas produções de sentidos quando 

da apropriação do texto pelo leitor. 

A edição e publicação do último romance que José Saramago esteve a escrever 

antes de falecer, para além do desassossego que nos deixou com a temática proposta, 

possibilitam novas discussões no âmbito literário, uma delas, objeto de minha pesquisa 

de mestrado, em andamento, e da qual esta comunicação é fruto, diz respeito a como o 

inacabado, especialmente em como as peculiaridades de uma edição e sua respectiva 

publicação podem (re)significar a produção literária de um autor. Alabardas, alabardas, 

Espingardas, espingardas, como afirmou Pilar del Río “não é um testamento, é o livro com o 

qual José Saramago queria fechar o seu percurso, e fê-lo.” (2014, p. 4, grifos da autora), mesmo 

que sem ponto final. 
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A VOZ VEM DE VENTRO DA PESSOA – DAS GRAVAÇÕES DE VOZ 

REALIZADAS POR POETAS 

Catarina Lins Antunes de Oliveira (PUC-Rio) 

Paulo Henriques Britto (PUC-Rio) 

 

RESUMO: 
 
Este artigo é uma adaptação da comunicação oral apresentada no XV Encontro ABRALIC, na 
qual a autora apresentou duas gravações de voz realizadas por poetas contemporâneos: uma da 
portuguesa Matilde Campilho e outra do poeta vietnamita naturalizado estadunidense, Ocean 
Vuong. A partir da ideia da prática da gravação da voz como mais uma forma de escrita mais do 
que apenas um modo de arquivo ou registro, e atendo-se à importância do ritmo do poema como 
o principal conteúdo dessas gravações, a autora apresenta parte de sua pesquisa sobre o tema e 
compara as quebras de linha, os enjambements e as pausas das versões escritas com aqueles 
versos formados pela leitura realizadas pelos próprios autores nas gravações em questão, nos 
termos estabelecidos por Paul Fussel sobre o verso livre. 
 

Palavras-chave: 

“Gravação de voz”. “Verso Livre Novo”. “Poema gravado”. “Ocean Vuong”. “Matilde 

Campilho”.  

 

 Em um dos primeiros registros da voz de um poeta, ouvimos Robert Browning 

declamar os primeiros versos de um poema seu. Esta gravação foi realizada em 1889 

por um vendedor de cilindro fonográfico que havia levado a então nova invenção para 

um jantar e pedira que Browning recitasse algo. Embora relutante no início, ele acaba 

por aceitar. No meio da gravação, porém, ouvimos: “Eu sinto muito mas não consigo 

lembrar dos meus próprios versos! Mas uma coisa da qual eu vou lembrar para sempre é 

esse surpreendente momento ao lado dessa maravilhosa invenção”. (BROWNING, 

1889). E termina, assinando, quase como num grito de guerra, o seu próprio nome. 

 Esse episódio marcante é o ponto de partida para falar da introdução dessa 

“maravilhosa invenção” numa cultura que, até então, não tinha meios tão diretos de 

captura do real. A voz gravada, assim como a fotografia em seus primórdios, adquiria 
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contornos quase sobrenaturais. Como escreve José Miguel Wisnik, num artigo 

recentemente publicado na Piauí,  

Diferente dos textos e das fotografias, a voz vem de dentro da pessoa, 

secreta sinais físicos, não verbais, de uma aura, uma dicção, de uma 

classe social, de uma época, como se projetasse corpo e alma em 

holograma, direto do inconsciente pessoal e social. Por um instante, a 

voz revela mais do que uma obra completa. Ela deixa transparecer 

bruscamente certas verdades difusas, lamacentas, que estão 

estampadas e ao mesmo tempo ocultas nos textos. (WISNIK, 2015, p. 

61) 

 Com o passar dos anos e a popularização de tecnologias de armazenamento e 

reprodução de áudio, a prática do registro da voz se desenvolveu até o ponto de termos, 

hoje, poetas como a portuguesa Matilde Campilho para quem a leitura gravada parece 

um ponto central de sua produção mais do que mero registro ou arquivo. No caso de 

Matilde, é especialmente surpreendente notar como tais leituras, e portanto a sua voz e o 

sotaque estrangeiro, tornaram-se populares na internet muito antes que um livro seu 

fosse publicado. 

 Recentemente, o poeta Chacal dizia achar curioso que eu me dedicasse a 

pesquisar uma prática com a qual eu parecia não me sentir muito à vontade. 

Acreditando se tratar de uma pesquisa sobre “leitura de poesia” (o que em parte é 

verdade) e tendo visto algumas dessas leituras em eventos como o CEP 20.000, ele 

tinha razão em dizer que eu não colocava muito do meu corpo nessas ocasiões e que, 

afinal, elas eram só isso mesmo – leituras. É claro que concordo, porque embora eu 

goste do som das palavras quando leio um poema, não gosto, necessariamente, de todo 

o resto que envolve estar em cima de um palco a ler poesia, e muito menos de ter de 

usar qualquer outra parte do corpo para fazer isso. Qualquer outra coisa além da voz e 

do silêncio, nesses casos, sempre me pareceu um recurso excessivo. Eu argumento, 

então, que a minha pesquisa é na realidade justamente sobre isso: sobre poetas que, não 

tendo essa disponibilidade performática, ao que parece, optariam por um outro modo de 

dar voz ao poema. 

 E se a diferença entre esses dois tipos de poeta se reflete na forma do poema ou 

então é o contrário, é o tipo de poema, o tipo do verso utilizado, por exemplo, que 

influenciaria a preferência por este ou aquele modo de leitura, isso pouco importa aqui. 

O fato é que o verso livre whitmaniano é perfeito para leituras públicas (ouçamos 
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Ginsberg, por exemplo), enquanto o poema que utiliza  o verso livre cuja origem 

remonta à poesia de William Carlos Williams precisaria ser ouvido mais de uma vez, 

em um lugar de preferência silencioso, e talvez ainda acompanhado do seu equivalente 

impresso. Isso porque no verso livre whitmaniano, como se sabe, as linhas normalmente 

são maiores e com pausas no fim e normalmente equivalem a um sintagma inteiro 

terminado em pausa. Já no tipo de Williams, além de mais curtos, os versos não 

apresentam correspondência entre o plano gráfico e o sonoro e por isso demandam mais 

atenção às quebras de linha, aos enjambements, às pausas. 

 Ainda assim, é possível ver alguma semelhança entre estes poetas das leituras 

públicas, como Ginsberg, e estes das leituras gravadas de que falo hoje, uma vez que 

ambos os casos parecem trazer uma nova audiência para a poesia na medida em que 

mostram ou ensinam que é possível uma outra maneira de ler e ouvir o poema. 

 E o que estas gravações tornam extremamente aparente é precisamente o plano 

sonoro – o ritmo do poema. E elas existem das mais variadas formas e por diferentes 

razões. 

 Para seguir uma ordem, evoco primeiro aquelas que são como as de Browning, 

em que um poeta é convidado a ler e essa leitura é gravada, que é o tipo de gravação 

mais comum no início do uso das tecnologias de registro sonoro. Um segundo tipo, 

também popular, são as leituras de poesia realizadas em auditórios, leituras públicas que 

são gravadas. E finalmente um terceiro tipo, que é por onde começo minha pesquisa e 

sobre o qual vou falar hoje, que são as em que o próprio poeta se grava, em um 

ambiente normalmente silencioso (seu quarto ou escritório, imaginamos) e não há nada 

além de uma voz que lê.  

Se me atenho a esta prática é porque a entendo como uma escritura ou talvez 

atualização do momento da escrita do poema, mais do que o registro de um momento, 

como poderiam parecer as outras modalidades de gravação em o que que 

vemos/ouvimos é claramente alguém lendo um trabalho pré-existente. Nos casos em 

que só temos a voz gravada não se sabe onde, nem quando, nem por quê ou por quem, o 

poema escrito parece existir, pelo menos enquanto dura a gravação, apenas como uma 

partitura de como o poeta quer que o poema soe. 

Além disso, estas gravações parecem ainda só mais uma escolha possível dentre 

as diferentes formas como alguém pode escolher se aproximar de um poema, do mesmo 

modo como outros pesquisadores têm escolhido analisar suas versões escritas. Quando 
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um poeta se grava falando, o que ele está fazendo é registrar o poema em mais um meio 

além do papel. O que me parece, então, é que se trata de um mesmo gesto com dois 

desdobramentos. Como aponta a etimologia da palavra “gravar”, do grego graphé estes 

dois modos de apresentação do poema são, afinal, duas formas possíveis de escrita. 

 Mas o mais fascinante nessas gravações (sonora) é que elas parecem vir de um 

lugar muito mais íntimo do que um auditório, por exemplo, e também são recebidas e 

ouvidas normalmente em lugares muito mais íntimos do que auditórios. Em qualquer 

lugar com fones de ouvido, ou quando ouvida de um computador no silêncio de sua 

casa, é como se a voz que lê realmente estivesse dentro da sua cabeça, ou fosse sua, por 

alguns minutos uma vez que, aqui, não há nenhum indício de que ela pertença a outro 

corpo: vem de um lugar onde não há nada e é ouvida noutro lugar onde, de novo, por 

alguns minutos, nada existe. 

 No vídeo “Conversa de fim de tarde depois de três anos no exílio” 

(CAMPILHO, 2013) ouvimos a voz de Matilde Campilho por 2 minutos e 11 segundos. 

O que a autora diz é um poema de mesmo título que só seria publicado no dia seguinte, 

Folha de São Paulo, neste formato: 

Os garçons empilhando as cadeiras 

você me olhando e me pedindo que 

fale Por Favor Fale Mas Não Escreva  

eu evitando o toque ruim dos ponteiros 

do relógio que anuncia a já famosa fuga  

de nossos corpos cada um para sua  

ponta da cidade —se nosso amor fosse 

revólver eu seria o cabo e você a mira 

tal como dizia a professora Sofia Jones 

é terrível a existência de duas retas 

paralelas porque elas nunca se cruzam 
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e elas apenas se encontram no infinito 

a verdade é que nunca nos interessou 

a questão do infinito mas o resto 

das ideias matemáticas claro que sim 

eu na verdade prefiro mais de mil vezes 

sua chávena de chá ficando fria sobre a mesa 

enquanto você fala sobre raízes quadradas 

enquanto você fala sobre ladrões de figos 

enquanto você fala sobre o tropeço da baleia 

subitamente eu já nem sei sobre o que você fala 

 [...] 

 O vídeo, disponibilizado pela própria autora em seu canal do YouTube um dia 

antes que o poema fosse publicado em seu formato escrito, de certa maneira inverte a 

ordem comum que tende a colocar a versão escrita como anterior ou superior a sua 

leitura. Na leitura gravada, a autora faz pausas que delimitam outros versos que não são 

necessariamente equivalentes àqueles que leríamos no poema. Abaixo, transcrevo os 

versos que se formam pelas pausas e enjambements: 

Os garçons empilhando as cadeiras 

Você me olhando e me pedindo que fale 

Por Favor Fale 

Mas Não Escreva  

Eu evitando o toque ruim dos ponteiros do relógio 

Que anuncia a já famosa fuga de nossos corpos cada um para sua  ponta da 

cidade 
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Se nosso amor fosse revólver 

Eu seria o cabo e você a mira 

Tal como dizia a professora Sofia Jones 

É terrível a existência de duas retas paralelas 

Porque elas nunca se cruzam 

E elas apenas se encontram no infinito 

A verdade é que nunca nos interessou a questão do infinito 

Mas o resto das ideias matemáticas 

Claro que sim 

Eu na verdade 

Prefiro mais de mil vezes sua chávena de chá ficando fria sobre a mesa 

Enquanto você fala sobre raízes quadradas  

Enquanto você fala sobre ladrões de figos 

Enquanto você fala sobre o tropeço da baleia  

Subitamente eu já nem sei sobre o que você fala [...] 
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O que se nota é que em alguns momentos, como nos versos “enquanto você fala 

sobre raízes quadradas / enquanto você fala sobre ladrões de figos / enquanto você fala 

sobre o tropeço da baleia” os versos formados pela pausa na leitura são equivalentes aos 

versos grafados, mas na maioria das vezes há uma forte, mesmo que flutuante, presença 

de enjambements. 

Uma outra gravação que considero emblemática é esta realizada por Ocean 

Vuong, disponibilizada pela New Yorker na mesma página em que o poema foi 

publicado na versão online da revista. Não é um poema muito maior que o da Matilde, 

mas ele demora 1 minuto e 10 segundos a mais do que ela pra ler mais ou menos a 

mesma quantidade de versos. Com uma voz extremamente pausada e estranhamente 

delicada, Vuong lê muito pausadamente, colocando pausas que parecem dividir os 

versos em dois. 

Ocean Vuong, que nasceu em 1988 no Vietnã e emigrou com a família para os 

Estados Unidos aos dois anos de idade, só aprendeu a escrever, em inglês, aos 11. 

 Em uma crônica publicada na New Yorker ele conta que, quando criança, se 

refugiava na biblioteca da escola porque as outras crianças zombavam de sua voz fina. 

Num desses dias na biblioteca, tendo a sua frente um tocador de fita e uma caixa de 

cassetes, escolheu para escutar uma fita chamada “Great American Speeches”. 

Traduzo aqui um trecho em que Vuong reconta essa experiência: 

Uma voz robusta de homem aparece, esvaziando-se no meu corpo. A 

inflexão do homem me fazia pensar nas ondas do mar. Entre suas 

frases, uma multidão gritava e aplaudia. Eu imaginava as cabeças de 

milhares de pessoas balançando em fluxo infinito. A sua voz devia ter 

o poder de uma lua, eu pensava, algo maior que a minha própria 

compreensão e que a minha existência. Então um locutor identificou 

esse homem como Dr. Martin Luther King Jr. Eu assenti, sem 

entender, no entanto, porque um médico falava assim. Mas talvez 

essas pessoas estivessem doentes, eu pensava, e talvez ele as estivesse 

tentado curar. Deve ter remédio1 em suas palavras, eu pensei – pode 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Vuong usa a palavra “medicine”, que também poderia significar feitiço, bruxaria, droga.	  
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haver remédio em palavras? “I have a Dream”, eu recitava2, movendo 

os lábios em silêncio enquanto o “doutor” falava. Ocorreu-me que eu 

também “recitava” as histórias da minha avó, histórias que ela tinha 

me contado desde que nasci. É claro: não ser capaz de ler não 

significa ser vazio de histórias. (VUONG, 2016) 

No poema de Matilde ouvimos o pedido: “fale, por favor fale, mas não escreva”. 

No de Vuong, ao contrário, ele pergunta “are you listening?”: 

SOMEDAY I’LL LOVE YOU OCEAN VUONG (3min27s) 

Ocean, || don’t be afraid. ||  

The end of the road || is so far ahead ||  

it is already behind us.  

Don’t worry. || Your father is only your father  

until one of you forgets. || Like how the spine  

won’t remember its wings  

no matter how many times our knees  

kiss the pavement. || Ocean,  

are you listening?  

[...] 

Ocean. Ocean, get up. The most beautiful part of your body  

is where it’s headed. & remember, 

loneliness is still time spent 

with the world. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  A palavra “mouthed”, utilizada nesse contexto, parece ter o sentido de “formar as palavras 
com a boca em silêncio”.	  
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 Em ambos os casos as gravações parecem um tipo de cartão postal sonoro, com 

um endereçamento à alguém (mesmo que no caso de Vuong seja a ele mesmo). Não 

posso deixar de lembrar de Frank O’Hara e o seu manifesto Personism, de 1959, em que 

ele diz que poderia simplesmente telefonar e dizer alguma coisa a alguém, mas no 

entanto prefere escrever um poema. O poema está entre duas pessoas, ele diz, não entre 

duas páginas. (O’HARA, 1995, p. 498) 

 No final do poema de Ocean Vuong há um verso que diz: “Lembra que a solidão 

ainda é tempo passado com o Mundo” (VUONG, 2015). A gravação, este modo de 

escrita, é um momento de extrema solidão em que se é obrigado a ouvir a ausência. Não 

à toa, o título do poema de Vuong vem de um verso de “Katy”, poema de Frank 

O’Hara, com o qual eu termino essa comunicação: 

 

They say I mope too much  

but really I’m loudly dancing. 

I eat paper. It’s good for my bones. 

I play the piano pedal. I dance, 

I am never quiet, I mean silent. 

Some day I’ll love Frank O’Hara. 

I think I’ll be alone for a little while 

-- 

“Dizem que me lamento muito 

mas na verdade eu tô dançando. 

Eu como papel. É bom pros meus ossos. 

Eu toco o pedal do piano, eu danço 

Eu nunca fico quieto, quero dizer, calado 

Algum dia eu vou amar o Frank O’Hara. 
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Acho que quero dar um tempo sozinho.” 
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 AUTOR 24 HORAS – PRESENÇA DO AUTOR NA CONTEMPORANEIDADE 
Eloise Porto Ferreira (PUC-RIO) 

Vera Lúcia Follain de Figueiredo (PUC-RIO) 
 

O presente trabalho pretende investigar como a autoria se configura na 
contemporaneidade, perante o advento das novas tecnologias. O que é construído com o conceito 
de autoria? Que tênue fio separa (se é que separa) as relações entre liberdade intelectual e de 
criação e as regras do mercado de bens simbólicos? A presença constante do autor e o seu nome 
parecem ser peças fundamentais de divulgação e comercialização das obras no mercado editorial 
atual. Logicamente, o advento das novas tecnologias, principalmente a internet, propiciou uma 
maior possibilidade de diálogo entre o autor e o seu público. Partindo dessas ferramentas, ele 
constrói sua persona virtual que auxiliará a divulgação de sua obra. O autor, através de 
ferramentas como o Twitter e Facebook, faz-se presente vinte e quatro horas por dia e torna-se 
quase uma celebridade. É nesse caminho que o autor pode tornar-se também personagem na 
estratégia de marketing da editora, sob os comandos do agente literário. É necessário produzir, 
aparecer, divulgar, não se deixar esquecer, é necessário manter a roda girando, o mercado 
circulando. Um livro na prateleira de uma livraria não pode criar poeira. 

Palavras-chave: Autoria. Novas tecnologias. Novas mídias. 
 
 
O que é um autor? Com o objetivo de analisarmos alguns aspectos dessa questão nos 

tempos atuais, partimos da hipótese de que o autor contemporâneo é alguém que tem 

consciência das exigências do mercado editorial e da necessidade de utilizar as 

ferramentas disponibilizadas pela novas tecnologias de comunicação – a televisão, e 

principalmente a internet – para adquirir a desejada visibilidade no mercado, que 

possibilita a expansão do público consumidor de sua obra, seu nicho de mercado. A 

atuação desse autor no campo virtual pode ampliar o potencial de vendas de suas obras, 

e esse fator certamente tem sido um dos preponderantes para justificar sua presença nos 

blogs e nas redes sociais. Podemos encontrar a “ressurreição do autor”, que se torna parte 

de um culto à celebridade como estratégia publicitária do mercado editorial. O nome do 

autor vende o livro, ele aparece em feiras literárias, em festivais e redes sociais, e sua 

presença física, sua vida e suas opiniões fazem parte do espetáculo literário de promoção 

da obra. O autor da contemporaneidade, através de ferramentas como o Twitter, faz-se 

presente vinte e quatro horas por dia, mesmo quando não estamos lendo a sua obra ele 

está ali, para lançar uma ideia, dar sugestões, comentar fragmentos de um dia através de 
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uma janela quase indiscreta. Com a inserção do autor na era digital, seus textos circulam 

fora do suporte livro, ampliando seu público consumidor – é o autor que constrói e 

responde, por exemplo, por cada biografia que consta em seus perfis de Facebook. É 

nesse caminho que o autor pode tornar-se também personagem na estratégia de marketing 

da editora, sob os comandos do agente literário.  

Na atualidade, a originalidade perde seu status, dando lugar à novidade – é 

necessário reinventar-se, reinventar seu personagem constantemente para prender a 

atenção da mídia e, consequentemente, do público leitor. Se, segundo uma determinada 

vertente teórica, o autor não se constitui numa autoridade perante o seu texto, pouco 

importa sua biografia para o entendimento da obra. No entanto,  os dados biográficos 

importam para a construção de seu personagem midiático, e é esse exatamente  o ponto 

que queríamos discutir, isto é, como se constrói esse autor personagem na mídia, que 

tanto interessa ao mercado para divulgar a obra e ampliar o público consumidor desta. 

 Na contemporaneidade, o nome do autor que vem impresso na capa evoca a 

imagem do autor que nos é disponibilizada através da mídia – compramos a obra do autor 

que esteve presente na semana passada em um programa de entrevistas da televisão e hoje 

está à mostra na vitrine da livraria onde fomos tomar uma café no final da tarde, afinal de 

contas, comprar o livro (e a imagem que se tem desse autor, exposto em outra vitrine, a 

televisão ou a internet) faz parte do pacote do programa cultural que é oferecido hoje 

pelas livrarias. Compramos, hoje, o nome do autor impresso na capa e sua imagem 

divulgada pela mídia, e o status que se cria sobre seu nome serve justamente para vender 

esse autor, atrelando sua função autor ao seu sujeito empírico. 

Ao retomarmos a função autor, tal como definida por Foucault (2001), podemos 

ponderar que, hoje, vivenciamos uma espécie de tentativa de atrelamento do sujeito 

empírico à função autor, para fins mercadológicos, ou seja,o mercado ficcionaliza esse 

sujeito empírico para melhor vendê-lo, construindo sua personagem midiática – o que 

temos, portanto, enquanto imagem do autor na mídia (e que “compramos”, em uma café 

no final de tarde em uma livraria) seria uma espécie de ficcionalização de seu sujeito 

empírico atrelada à sua função autor, justamente em uma época em que encontramos, não 

por coincidência, debates sobre a perda da “aura” do objeto artístico com a consequente 

elevação do próprio artista. Nesse contexto, poderíamos imaginar que a personagem 

midiática do autor, de uma certa forma, talvez ocupe esse lugar que antes era destinado à 

obra em si. A personagem midiática do autor, que fortalece seu nome na capa, pode 

responder, afinal de contas, pelas vendas de sua obra: na atualidade, os leitores compram 
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muito mais do que livros, compram com eles a imagem dos autores que nos é construída 

pelo mercado e fornecida pela mídia. 

Essa junção entre “pessoa” e obra, que aparece especialmente quando analisamos 

entrevistas concedidas pelos autores, além de perfis em redes sociais, é o que parece 

emergir quando levamos em consideração o processo de criação desse autor personagem, 

que possui já feições de celebridade. A construção desses perfis parecem levar bastante 

em consideração a tentativa de venda da imagem do autor, situando-a em um primeiro 

plano.  Quando o leitor acompanha a “vida” de um autor através da internet, portanto, é 

previsível que ele confunda o que é do campo da função autor com o que é do campo do 

sujeito empírico –  efeito esperado pela estratégia publicitária, pois aquilo que pode ser 

tomado como “real” tem garantido sucesso de para o mercado. Assim, a “vida” dos 

autores, exposta na tela do computador, pode chegar a soar como uma espécie de Big 

Brother literário. O Big Brother Brasil  dá audiência para a sua emissora, a presença 

constante dos autores (que se mostram no âmbito virtual como “pessoas reais”) em redes 

sociais amplia e cativa o público leitor para as editoras.  

É Philippe Lejeune, no entanto, que nos lembra o quanto esse encontro autor-leitor 

(ou melhor, simulacro de encontro) foi potencializado pelas novas tecnologias. Através 

das redes sociais, os leitores acompanham as “confissões” dos autores, depoimentos tanto 

sobre sua carreira literária como fatos de sua vida particular (aqui, vale ressaltar, sua vida 

particular mediada, pois o autor contemporâneo é consciente da vitrine que o expõe) . 

Esses depoimentos contribuem na criação de uma atmosfera de “intimidade”, o que 

facilita a criação da “realidade” construída, atendendo à demanda mercadológica 

contemporânea de necessidade do real. As redes sociais assumiriam, nesse aspecto, o 

papel dos bastidores da função autor, onde ele expõe, muitas vezes, detalhes, por 

exemplo, do seu processo de criação. Como as informações tanto concernentes à função 

autor quanto ao sujeito empírico aparecem misturadas no caótico ambiente virtual, torna-

se difícil, muitas vezes, separar o que pertence a um do que pertence a outro, favorecendo 

o jogo mercadológico que precisa desse atrelamento sujeito empírico - função autor para 

funcionar adequadamente. Obviamente, essa tentativa de atrelamento não é algo novo no 

mercado, mas com certeza ela foi potencializada com o surgimento da sociedade da 

imagem. 

É nessa sociedade da imagem que Lejeune (2008)  diagnostica uma inversão com 

relação à imagem do autor e sua relação com o público: ele explica que, antes das 

tecnologias midiáticas do século XX, o processo de conhecer a imagem do autor era mais 
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difícil para o público. O processo se dava da seguinte forma: o público tinha acesso à obra 

do autor e assim gerava uma natural curiosidade por ele. Para dar conta dessa curiosidade, 

o público pesquisava outras informações sobre o autor, geralmente as que circulavam no 

meio escrito. Com o advento do rádio e, acima de tudo, da televisão, o público, 

frequentemente, passou a conhecer a imagem do autor antes de conhecer a sua própria 

obra. Se anteriormente, ao público, cabia a missão de imaginar como seria a imagem do 

autor daquele romance de que tanto gostara, na atualidade o público conhece 

primeiramente a imagem, restando a ele, muitas vezes, a missão de imaginar a obra do 

autor. Essa imagem do autor deve, de acordo com as regras de mercado, atender ao 

imaginário que o público constrói desse autor, em outras palavras, deve atender às 

expectativas do seu nicho de mercado. Nesse processo, Lejeune ainda acentua o papel 

que a mídia assume para reforçar, ainda na atualidade, a “ilusão biográfica”, para reforçar 

a curiosidade natural dos leitores em relação ao sujeito empírico do autor, pois é essa 

curiosidade que, no final das contas, alimenta o processo de marketing e venda das obras. 

Ele afirma que a “ilusão biográfica” aumenta a impressão de realidade, em tempos em 

que a “realidade” vende.  

O autor contemporâneo responde, então, não apenas pelos personagens que cria 

para o campo ficcional, como também pelo seu personagem midiático para o mercado 

editorial – um personagem que precisa divulgar seu nome e sua imagem se quiser vender 

sua obra. Através do autor chegamos à obra, e o nome impresso na capa nos leva 

novamente ao autor, em uma relação circular. O personagem midiático criado pelo autor 

contemporâneo será sempre um personagem que servirá para apresentar a obra e 

representar seu sujeito empírico ficcionalizado na mídia. Nesse contexto, resta a questão: 

qual será o papel da obra aqui? Uma mera “ponte” entre o público, desejante de imagens 

para seu consumo, e o autor personagem? Ironicamente, Lejeune (2008) afirma que nos 

dias atuais, se existe algo para ser imaginado pelo público literário, esse algo é a própria 

obra do autor, pois a imagem dele, a imagem que é aquilo que o público deseja encontrar, 

já está na mídia. Apesar dessa construção não ser inteiramente nova na trajetória da 

literatura, encontra-se acentuada na contemporaneidade, com as novas tecnologias 

aplicadas ao campo da comunicação. Em tempos de saturação da imagem e criação 

exponencial de personalidades de mídia, a imagem do autor deve ser forte e marcante 

para presentificá-lo perante o público, o autor precisa que sua personagem esteja à 

disposição vinte e quatro horas, mas do que isso até, o autor contemporâneo precisa 

tornar-se um autor celebridade.   

1768



 Criar fama literária, obviamente, não é algo novo, não é algo que surge com a 

contemporaneidade. Mas que novos matizes encontramos ao analisarmos a relação entre 

celebridade e autoria na contemporaneidade? Parece-nos, de acordo com Joe Moran , que 

o autor contemporâneo é um autor que depende da sua visibilidade, portanto precisa estar 

em lugares onde anteriormente não estaria – ele não se restringe à exposição no campo 

literário pela mídia, mas pode fazer parte de qualquer programa de entretenimento da 

indústria cultural. É preciso, por questões mercadológicas, estar continuamente presente 

na mídia impressa, virtual, audiovisual, que necessita desse autor personagem, desse 

imbricamento entre autor e obra para vender o produto. Poderíamos, portanto, afirmar 

que uma possível fonte de fama na contemporaneidade está relacionada com seu capital 

de visibilidade, e a fama literária tem relação direta com a presença desse autor na mídia.  

 No entanto, faz-se necessário diferenciar o que caracteriza a fama comum da fama 

literária.Hoje, em função dos regimes de visibilidade midiática uma pessoa torna-se 

famosa por ser famosa, conforme a definição de celebridade de Daniel Boorstin em The 

Image. A guide to pseudo-events in America. (1992), isto é, o processo de formação das 

figuras públicas se transforma a partir da expansão dos sistemas midiáticos que alteram a 

lógica do reconhecimento pautada pela ação heroica, pelos grandes feitos. A visibilidade 

independe do mérito, o antecede, sendo ela própria responsável pela fama. Assim, 

qualquer pessoa pode se tornar famosa ao adquirir visibilidade na mídia, entretanto, no 

caso dos autores, o processo de construção da sua imagem de celebridade não é algo 

esvaziado, pois estaria atrelado à existência de uma obra. Mas a obra, conforme já 

mencionamos anteriormente, não ocupa mais o centro, e sim o seu autor – ele é o centro 

no processo de formação da imagem de celebridade. Aqui devemos ser cautelosos com o 

sentido da palavra obra, uma vez que podemos imaginar que sua imagem de celebridade, 

seu sujeito empírico ficcionalizado, também funciona como parte da obra, gerando uma 

relação circular. Ou seja: a obra, em um sentido mais tradicional do termo (o livro), 

perdeu a centralidade com o processo de ampliação de paratextos, onde podem estar 

incluídos, inclusive, a personagem criada pelo escritor para aparecer e divulgar sua 

criação na mídia. Portanto, o capital de visibilidade e a possibilidade de tornar-se um 

autor celebridade – e com isso, melhor divulgar sua imagem e o que escreve – são fatores 

preponderantes na presença contínua desse autor na mídia. 

 Como Lejeune observa, a vida do autor tem que parecer, então, mais interessante 

do que o livro, para que este possa vender – daí encontramos, nas redes sociais, vários 

testemunhos de viagens, geralmente com fotos, assim como relatos de passeios 
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realizados. Para vender o livro, é preciso um toque de glamour. É dessa ficcionalização 

que nasce, em outras palavras, o status de celebridade. Nesse contexto, cabe uma 

provocação: será que a obra impressa vem perdendo espaço, portanto, como fator de 

legitimação dos autores contemporâneos? Sim, de uma certa forma, se pensarmos na 

importância do capital de visibilidade gerado pelas mídias sociais hoje. No entanto, para 

ser reconhecido como autor, a publicação impressa ainda se faz necessária para o mercado 

– pelo menos, por enquanto.  

 O processo de construção da ideia de autor celebridade passa, necessariamente, 

pela questão carismática. Logicamente, a exploração do carisma de uma autor não é algo 

recente e nem exclusivo dos tempos atuais. Contudo, para criar o status de celebridade 

para o autor  era necessário algo além do carisma: era necessário uma tecnologia que 

pudesse propagar o autor. Logo, com o avanço das tecnologias midiáticas (em especial, 

das tecnologias de propagação de imagem) amplia-se a possibilidade de exploração desse 

carisma pelo mercado. Com o surgimento das tecnologias que possibilitam a 

disseminação da imagem no século XX/ início do século XXI, encontramos, finalmente, 

a condição ideal para o fortalecimento do status de celebridade que cerca os autores 

contemporâneos. Com a criação desse status, testemunhamos cada vez mais o interesse 

por parte do público pela vida do autor (sempre houve esse interesse, como afirmou 

Lejeune, mas a tecnologia disponível na época talvez não desse conta para saciar esse 

curiosidade de forma mais contundente como temos hoje) em detrimento do interesse pela 

obra. Desde o século XIX, a vida do autor poderia parecer mais fascinante do que o livro 

em si – o exemplo mais clássico para ilustrar essa afirmação seria o caso do próprio Lord 

Byron – e hoje encontramos acentuada essa tendência para tematizar a vida do autor, tanto 

por parte do público quanto por ele mesmo, na mídia em geral. 

 O teórico Tom Mole (2007) é quem nos mostra a relevância que o 

desenvolvimento das novas tecnologias de mídia tem para a formação do status 

celebrizante: para ele, não basta somente um autor disposto a se expor e um público que 

demanda essa exposição, é necessário haver tecnologia que permita tal encontro.  

 Outro aspecto bastante pertinente para a nossa discussão, levantado por Mole, é o 

de que, com a expansão do mercado, temos, de um lado, a ampliação de um público que 

caracteriza-se, cada vez mais, por sua diversidade e anonimato, mas,  por outro lado, o 

nome do autor é cada vez mais  fortalecido.  Mole nos sugere que o nome do autor se 

transformaria quase em uma marca comercial. E quanto mais o autor se tornava 

conhecido, mais o público se tornava anônimo, gerando uma alienação entre eles. A 

1770



criação desse status celebrizante serve, de uma certa forma, para também atenuar essa 

alienação, para criar um efeito do que é chamado por Mole de “senso de intimidade”, que 

pode mascarar a noção de distância entre o autor e seu leitor. Esse “senso de intimidade” 

é um fator fundamental se pensarmos o quanto ele é relevante na construção de um “senso 

de realidade” que hoje encontramos no sujeito empírico ficcionalizado do autor em redes 

sociais. Em outras palavras, muito do que encontramos do “autor” nas redes sociais hoje, 

como alguns comentários de forte teor confessional, serve para criar um “efeito de 

intimidade” entre ele e o leitor, útil para tentar diminuir a questão da distância e criar o 

“efeito de realidade” – é o autor de fato, dessacralizado, humano, que está postando sua 

vida e suas opiniões ali, para o leitor comum, que não leva em conta, muitas vezes, o 

processo de mediação que é intrínseco àquela exposição. Em especial, o ambiente virtual 

favorece essa confusão provocada pelo sujeito empírico ficcionalizado, porque ele sugere 

uma ideia de aproximação com o leitor, que pode “interagir” com o autor através de 

comentários em blogs ou postagens nos perfis em redes sociais. O que o leitor talvez não 

se dê conta, porque vive em uma sociedade caracterizada, entre outras coisas, pela busca 

do “real” como forma de responder à mediação, é de que “interage” não com o autor em 

si, mas talvez com uma personagem, que por muitas vezes relata aquilo que o público 

gostaria de ouvir.    

 O autor que se ficcionaliza na mídia submete-se ao processo de descentramento 

da autoria, pois, com a ficcionalização, há o desdobramento da figura do escritor: ele é 

tanto o escritor que é o nome da obra quanto também o escritor personagem midiático, 

celebridade. Ele deve construir o seu discurso midiático com a mesma habilidade, no final 

das contas, com que constrói suas personagens em obras ficcionais, deve seduzir aquele 

que o lê, seja na página impressa ou na tela do computador. 

 A autoria contemporânea é marcada, portanto, pela necessidade de presença 

contínua. Presença do nome, presença da imagem. O autor 24 horas vai além dos 

processos de ficcionalização tradicionais, com a utilização do suporte impresso (livro): 

ele usa a tela do computador também como espaço de ficcionalização, transformando-a 

no palco plano onde encena o seu personagem principal, ele mesmo, enquanto autor - 

suas opiniões, suas ideias, suas palavras, seu nome. Seu nome o divulga incessantemente 

no espaço virtual, projetando-o para fora dele, seu nome de autor 24 horas venderá o livro. 

Enquanto autor 24 horas, não poderá ficar muito tempo longe da internet e dos 

dispositivos que a ela se conectam: smartphones, laptops, netbooks. O autor 24 horas está 

para além do Moleskine – sua interação é mediada por teclas e superfícies sensíveis ao 
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toque. O autor 24 horas é também o seu perfil no Twitter e no Facebook, com divulgação 

do que acontece no mainstream literário, pensamentos sobre a vida, confissões sobre a 

rotina e os amigos, comentários sobre política e futebol, sobre a vida – de maneira 

desorganizada, caótica, sem linearidade, como a própria caracterização do ato de 

navegação na internet. Para encontrá-los, basta um simples digitar no Google, e ali estará 

o autor 24 horas ao seu dispor, ao toque de uma tecla, tão longe do leitor, e estranhamente 

tão íntimo dele, que pode quase visualizar sua rotina. O autor, do qual o leitor se 

despediria quando fechasse o livro, reaparece perenemente na tela, e a cada dia se renova 

dentro dela, em ato de continuação, apesar de qualquer fim declarado no final da última 

página escrita. O autor contemporâneo, ao aceitar sua condição de presença contínua, de 

uma certa forma, luta contra esse esquecimento que é a última linha de um texto: talvez 

ele também escreva para não morrer, tal qual Sherazarde em As mil e uma noites. 
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CARTOGRAFIAS SERTANEJAS: CASCALHO ENTRE PÁGINAS E TELAS 
 

 

Joabson Lima Figueiredo  (UNEB / UFBA) 
Alvanita Almeida Santos (UFBA) 

 

RESUMO: 
Este estudo possui em seu esteio a literatura comparada. O ponto de convergência a ser 
analisado é o processo de representação cultural do sertão no romance Cascalho de Herberto 
Sales e o filme Cascalho de Tuna Espinheira (2005). Além disso, evidenciar-se-á também o 
desenvolvimento dos discursos acerca do sertão como categoria problemática, no geral, como 
identidade viável ou vir-a-ser, em particular. O sertão – o espaço do outro – local que povoa o 
imaginário nacional e sempre revisitado por autores, tanto na literatura como também no 
cinema. O sertão representado nas obras supracitadas – em uma das leituras possíveis – desliza 
sobre os arquétipos da cultura sertaneja e nos discursos que seriam baseados numa modificação 
no plano sócio histórico, daí que a abordagem estabeleça, partindo dos dispositivos de Herberto 
Sales e de Tuna Espinheira, o esboço de uma cartografia sertaneja baiana - que iria do mito 
fundacional à utopia da modernização. O estudo identificará uma consonância do plano literário 
e cinematográfico com o social, sem, é claro, considerar a literatura ou o cinema meramente 
como reflexos da sociedade e da situação histórica. O ponto de contato se daria no aspecto em 
que o discurso acerca da sertanidade e dos discursos representativos mostram graus de 
elaboração consonantes com as performances dentro desse campo. Logo, o objeto de exame 
deste texto, portanto, são os significados desse discurso. O propósito central é demarcar e 
problematizar as representações de sertão, enquanto cartografia e paisagem social, nos discursos 
de Herberto Sales e Tuna Espinheira se aproximariam numa espécie de codificação que permite 
ao narrador expor sobre as cartografias sertanejas em índices comuns. 

Palavras-chave: Sertão. Herberto Sales. Cinema. Identidade. Literatura comparada. 

 

Ao pensar a leitura de um autor canônico, na contemporaneidade, podemos cair 

na tentação cristã de hesitar entre a virtude do que já foi consolidado ou o frenesi 

pecador de rasurar uma nova hermenêutica da sua obra. Esta dúvida, que se torna basilar 

em um momento, tensiona uma dobra – uma terceira margem? – ao pesquisador que 

aqui se coloca, como um leitor literário que tece fios com outras malhas tecidas por 

outros leitores.  A literatura busca em sua representação cultural, uma manifestação 

artística que situa à criticidade e uma análise discursiva em seu contexto social e 
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identitário. O ponto fundamental, é que o texto literário, traz em seu bojo uma noção de 

objeto cultural como ato performativo excepcional. Para tanto, ao pensar sobre a 

pesquisa em letras, pinçamos de Culler a maneira de compreender melhor o nosso 

papel, o autor inglês postula duas maneiras de pensar a literatura como performativa: 1) 

“a obra literária realiza um ato singular, específico, cria aquela realidade que é a obra, e 

suas sentenças realizam algo em particular naquela obra”; e 2) o texto literário se torna 

“um acontecimento, através de uma repetição maciça que adota normas e, 

possivelmente, muda coisas” (CULLER, 1999, p. 105).  

Desse modo, pensar a literatura produzida no contexto brasileiro do final do 

século XIX, até meados do século XX, período em que o país articulava seu projeto de 

Nação e novas tessituras identitárias eram (re) inventadas. Através dos discursos 

pautados nos mitos fundacionais da nação que sacralizavam e ou dessacralizavam a 

literatura e seus arquétipos da cultura e suas ramificações.  A identidade cultural e sua 

representação revelam-se importantes pela intervenção crítica que pressupõe em seu 

poder simbólico; e na esteira de Anderson (1991) em referência às comunidades 

imaginadas e a noção de “pertencimento” se revela através da narrativa e seus símbolos. 

A literatura transcende o que é vivível, para cogitar outras realidades e, deste 

modo, comove o leitor através dos recursos narrativos, personagens, tempo, espaço, que 

trazem verossimilhança e catarse. Seja ela para afirmar ou negar as representações 

alinhavadas na narrativa.  

Com efeito, a literatura constrói uma cartografia, deslizando por regiões e 

territórios a representar as suas culturas e legendas. Possibilitando uma rasura que 

legitima ou nega um constructo de generalizações étnicas que nem sempre 

correspondem a comportamentos, atitudes, gostos, sonhos, falas de quem nasce ou vive 

no sertão. Essa identidade padronizada apaga as singularidades do indivíduo, assim 

como a pluralidade de identificações sócio-culturais do grupo onde ele criou vínculos de 

pertença, segundo suas próprias escolhas e interações. Logo, essa leitura dos artefatos 

culturais que emulam a formação da cultura nacional, principalmente por esticar o arco 

da alteridade. Em linhas gerais, a história narrada e plasmada em outras narrativas 

trançadas em memórias coletivas. Assim, a construção identitária brasileira, sempre teve 

na representação sertaneja uma potência. 

 Seguindo a trilha de Stuart Hall (2000), a identidade nacional desponta na 

transição entre os séculos XVIII e XIX. A nacionalidade refere-se a uma comunidade de 

indivíduos supostamente associados por laços de afinidades. A partir da construção de 
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um discurso unificador, as diferenças são minadas. E pela invocação de uma origem 

comum, de uma tradição, de eventos fundadores e reiteradores do caráter nacional, de 

imagens, símbolos e rituais compartilhados coletivamente, alinhava-se a narrativa da 

nacionalidade.  

Esta se constitui, assim, num discurso que produz um sentido para o corpo que 

compõe a nação. Segundo Hall, temporalidade do discurso nacional se situa entre o 

passado e o presente, colocando-se numa condição de ambiguidade que luta para “se 

equilibra[r] entre a tentação por retornar a glórias passadas e o impulso por avançar 

ainda mais em direção à modernidade”. (HALL, 2000, p. 56). E nesse ponto, o escritor 

Herberto Sales desliza seu romance basilar ao nosso estudo – Cascalho (1944), entre o 

arco de escrever uma história de denúncia social e uma forte crítica à modernidade 

brasileira. Tendo como ponto de partida, a gênese do local de sua natalidade e o maior 

simulacro da própria nação: o sertão e seus mitos. 

Ao pensar nas identidades culturais do território baiano – e aqui apresentaremos 

a sertaneja – é imperativo refletir como uma questão basilar de que maneira a identidade 

nacional deriva da representação? Bhabha (1998, p.201) fala em uma metaforacidade 

dos povos de comunidades imaginadas. Em linhas gerais essa problemática torna-se 

uma dobra de leitura com desvios e resíduos, e estes compósitos residuais que formam o 

corpo, e este corpo literário, marcado fortemente pelo canto de um povo d’algum lugar, 

e o lugar que atravessa a personagem, mas agora, em conflito. Um conflito emanado 

pelo pertencimento ou não pertencimento ao local, com seus códigos e legendas, a 

serem posicionados em seu movimento metafórico requer um tipo de duplicidade de 

escrita, uma temporalidade de representação que se move entre formações culturais e 

processos sociais. Assim sendo, tais movimentos culturais dispersam o tempo 

homogêneo da sociedade horizontal.  

 Ao refletir a formação da literatura brasileira – mesmo que de maneira breve – o 

romance brasileiro a se tratar da questão temática apresentou em grande maioria um 

caráter identitário nacional – ou seja – a invenção de uma literatura nacional prevaleceu 

como um imperativo marcante na escritura dos escritores a partir do século XIX. Ao 

lembrar de Alencar e sua proposta de pensar as temáticas ficcionais do romance 

brasileiro. Logo, o romance sertanista do século XIX, será o desdobrado na década de 

30 do século XX. Sem a visão pitoresca e exótica das primeiras obras, surge uma escrita 

mais robusta e valorada pelo estético sem a leitura um tanto reducionista de 

regionalismo como oposição ao universalismo. Além da denúncia social, o axioma em 
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grande medida postulado pelos escritores e críticos é a qualidade do romance está 

mesmo no ser humano, está na arte literária, esta que, na dialética entre o localismo e o 

cosmopolitismo, o homem.  Enraizados ou desterritorializados possuímos em nós o 

manancial da terra e do ar, dos espaços e das desmaterializações (VILMA, 2006, p.97). 

E é a arte literária, com sua linguagem. 

Estreando em 1944 com Cascalho, Herberto Sales, o baiano de Andaraí antecipa 

e cristaliza seus maiores projetos e méritos, consolidados, aliás, quando da segunda e 

terceira edições, que reformulam a primeira, desbastando-lhe as falhas de origem na 

imaturidade do autor. (ARAUJO, 2008, pág.134). Logo, o sertão que é lido no romance 

desliza pela região da Chapada Diamantina, interior da Bahia, em paisagens com grutas, 

pedras e seixos. A narrativa se abre como a terra a revelar uma nova joia, e a cidade de 

Andaraí da década de trinta do século passado cintila na bateia das páginas. Uma obra 

que adensa a região do garimpo baiano, sob a égide do sertão. Para tanto, ao traçar o 

texto em que “[...] Os críticos costumam menosprezar o regionalismo por essa 

impureza, julgando-o também conservador tanto do ponto de vista estético quanto do 

ponto de vista ideológico. Campo minado de preconceitos, O regionalismo se presta a 

equívocos da crítica. [...]” (CHIAPINNI, s/d, pág. 156).  

Ainda sobre este romance, cabe destacar que, com um imensurável valor estético 

se distancia da geração de 30 e se aproxima dos movimentos formais que prenunciam a 

chamada geração de 45. Essa classificação corrobora o sucesso de crítica que o 

romance e o autor prestigiaram desde o início. Embora ainda trazendo em seu bojo 

algumas relações com o romance de 30, eleva-se em grau pela concepção artística da 

linguagem. Com a roupagem Neo-realista, e a discussão do meio social – com verve de 

denúncia social. Obra que a crítica logo arregimentou como obra regionalista, seguidora 

da prosa de ficção de 30, que de certo modo, aderiu ao chamamento do Manifesto 

Antropofágico de 1928 que advertia evitar “as elites vegetais” e entrar “em 

comunicação com o solo” uma definição cara a esse movimento, que diferencia das 

obras sertanistas do século XIX e início do século XX. “Primeiro grande romance da 

região diamantífera” adverte Sérgio Milliet (MILLIET apud SALES: s/d, prólogo) e de 

maneira natural o autor vai construindo seu romance, quase como um “causo” da 

oralidade sertaneja. 

Essas tessituras engendradas que se espraiam pelo sertão, como um arco a lançar 

várias setas para cobrir o vasto território baiano, o romance herbertiano em análise 
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provocada pela urdidura romanesca – a destacar o labor formal – a formação do povo 

baiano sertanejo, com caracteres que serão desdobrados em outros romances com os 

traços do coronelismo. A narrativa ao período do garimpo – em busca das identificações 

perdidas – potencializa as identidades suturadas na modernidade, não apenas uma 

genealogia, mas, uma representação cultural que atravessou os séculos e abriu sendas 

por travessias litorâneas e sertanejas. 

Talvez caiba destacar, a título de ilustração, o registro inaugural do escrivão-

navegador Caminha,  para quem as terras encontradas, e que posteriormente vieram a 

ser (re) nomeadas como Brasil, eram toda ela sertão, visão que persistiu durante muito 

tempo no foco luso-lisboeta. Anota ainda o escrivão que pelo sertão nos pareceu [a terra 

encontrada], vista do mar, muito grande, porque a estender de olhos não podíamos 

senão ver terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. (TALLES, 1996, p. 97). 

Logo, o sertão também será o espaço do emaranhado de recorrências de longa duração. 

Palavra que traz a marca do controverso, ela atravessa o Atlântico nas caravelas 

portuguesas e desembarca no Brasil já em 1500. É um significante que permanece como 

repetição possivelmente em todos os relatos de viajantes e cronistas que por aqui 

passaram, marcando de forma profunda a imaginação social sobre o Brasil. (SOARES, 

2002) A palavra sertão tem servido, em no Brasil, para designar o incerto, o 

desconhecido, o longínquo, o interior, o inculto (terras não cultivadas e de gente 

grosseira), numa perspectiva de oposição ao ponto de vista do observador, que se vê 

sempre no certo, no conhecido, no próximo, no litoral, isto é, num lugar privilegiado na 

civilização. É uma dessas palavras que traz em si, por dentro e por fora, as marcas do 

processo colonizador. Ela provém de um tipo de linguagem em que símbolo comandava 

a significação (re) produzindo-a de cima para baixo, verticalmente, sem levar em conta 

a linguagem do outro, do que estava sendo colonizado. Refletia na América o ponto de 

vista do europeu: era o seu dito (ou o seu ditado), enquanto nas florestas, nos 

descampados, nas regiões tidas por inóspitas, de vegetação difícil, se ia criando a 

subversão de um não-dito nativista e sertanista que se tornou um dos mais importantes 

signos da cultura brasileira. (TELLES, 1996, p. 127). 

Com efeito, Janaína Amado (1995)  salienta que a categoria sertão, construída 

desde o litoral pelos colonizadores portugueses, portanto, carregada de sentidos 

negativos, foi difundida denotando terras onde se faziam ausentes a religião e o controle 

colonial, espaços isolados e desconhecidos, ainda não bafejados pelas benesses da 

igreja, da civilização e da cultura. 
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Assinala ainda a autora que no transcurso do século XIX ocorre um 

deslizamento de sentidos acerca do sertão, tanto na antiga metrópole quanto na ex-

colônia: em Portugal a palavra sertão vai esvaziando-se de significados, tornando-se 

apenas sinônimo de interior, enquanto que no Brasil ocorria um processo inverso, pois: 

“A relevância do signo sertão para pensar o Brasil ganha acento entre o final do século 

XIX e as primeiras décadas republicanas, em especial quando o sertanejo assume, em 

substituição ao indígena, a primazia enquanto perfil histórico do nacional autêntico. 

Freqüentando a poesia e a prosa românticas, a literatura realista”. (TELLES, 1996, 

p.127). Logo, o sertão transforma-se em categoria essencial a partir da qual se imagina o 

espaço, a cultura e a nação brasileiras. Desse modo, no desenrolar do processo histórico 

do que viria a ser o Brasil, a ideia de sertão ocupa um lugar central na imaginação social 

brasileira, seja enquanto elemento definidor de uma semântica dos espaços ou regiões 

seja como suporte de memórias e identidades. Questão recorrente na nossa formação 

sociocultural, o Brasil é algo que se pensa como constituído de litoral e sertão. Janaína 

Amado destaca a força do significante sertão enquanto categoria do pensamento social e 

cultural, bem como a sua essencialidade nas construções que tematizam a nação 

brasileira. Assinala ainda a autora a permanência do sertão como uma das categorias 

mais relevantes para pensar o espaço brasileiro, para designar uma ou mais regiões que 

configuram o território nacional.  

Uma questão forte que atravessa este estudo e que infere sobre a própria ideia de 

território (ou regional) que é entendido num sentido mais amplo que ultrapassa o 

sentido etnológico e geográfico. Na esteira de Guattari (1986), o território é sinônimo de 

apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. Ele é o conjunto de projetos e 

representações nas quais vão desembocar, pragmaticamente, toda uma série de 

comportamentos, de investimentos, nos tempos e nos espaços culturais, estéticos e 

cognitivos (GUATTARI, 1986, p.326). Logo, quando pensamos em territorializar a 

literatura seria mais dentro de uma lógica temática, cultural e representativa. Exercício 

de pensar o mundo em nossa volta, dentro de uma lógica histórica, por justamente o 

sujeito (povo) consiste em objetos históricos de uma pedagogia nacionalista, que atribui 

ao discurso uma autoridade que se baseia no pré-estabelecido ou na origem histórica 

constituída no passado, (BHABHA, 1998, p.207). 

Assim, as reflexões de Roger Chartier (1991) aparecem enquanto uma 

promissora possibilidade. Ele indica um modo de abordagem dos aspectos 

socioculturais de uma determinada experiência histórica assentando-se em uma tríade: 
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as representações (os discursos que ordenam a realidade); as apropriações (que são as 

maneiras como os discursos são compreendidos, reelaborados ou negados pelos grupos 

sociais); e as práticas caracterizadoras dos grupos na sociedade. E o teórico francês 

define como meta “identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma 

determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler”. O olhar recai sobre as 

formas de se conferir sentidos ao real, por meio de operações simbólicas e práticas que 

lhe são correspondentes (CHARTIER, 1990, p. 16-17).  

Assim sendo, as representações acabam por revelar, também, imposição de um 

discurso, constituindo-se em estratégia de poder. E assim se configuram lutas de 

representações, que despontam como consequência natural de um embate de visões 

díspares sobre o mundo e a ordem social. Com efeito, essa identidade posta em 

movimento na América, o entre-lugar , uma identificação cultural que não é europeia, e 

não é americana. Essa proposta de formação fundacional sob o signo do novo, do 

simulacro, que é a gênese da cultura sertaneja, um local de conflito.  

Esse processo civilizatório opera diretamente na construção identitária sertaneja 

– um dos berços da cultura brasileira – como a própria invenção de códigos e costumes 

com uma forte relação telúrica e com as outras identidades que surgem pelo país se 

engendram sob a égide do simulacro do Novo Mundo (o lugar não civilizado).   

E ao pensar na tradução fílmica de Cascalho (2005), cabe registrar que as 

filmagens aconteceram em Andaraí, na Chapada Diamantina, o filme conta a saga dos 

garimpeiros na região na primeira metade do século passado. No elenco, atores baianos 

como Wilson Melo, Harildo Deda, Othon Bastos, Irving São Paulo, Gildásio Leite, 

Caco Monteiro, Lúcio Tranchesi, Maria Rosa Espinheira, dentre outros. O filme foi 

laureado com Prêmio Fernando Cony Campos, edital de roteiro da Secretaria de Cultura 

da Bahia, em 2001, como Melhor Roteiro, escrito pelo também diretor Tuna Espinheira. 

Cascalho - o filme concorreu com outros cinco filmes no 37º Festival de Brasília, sendo 

o único filme fora do eixo Rio-São Paulo a ser selecionado, enquanto que ganhou o 

Prêmio de Melhor Filme no 1º Festival de Cinema de Macapá - O Cinema no Meio do 

Mundo.  

O filme Cascalho de Tuna Espinheira, produzido em 2005 traduz a narrativa do 

garimpo para o cinema com uma boa fotografia. Estas marcações narrativas que 

aproximam a narrativa e seus personagens, que tracejam uma tendência forte do Neo-

realismo, uma linguagem que extrai da terra – tal qual o diamante – a manifestação 

visceral da realidade.  O “bambúrrio”, momento de epifanias e realizações, momento 
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que o sonho, as realizações feéricas, se engendram e que por um momento os 

garimpeiros saem dessa condição atávica para sentir o sabor da ambrosia da sociedade. 

Através dos bares, mulheres-damas, “o canto da sereia” se articula na busca desenfreada 

da felicidade. O filme  termina com um ponto fantasmático: final feliz para o garimpeiro 

Filó Finança em um sonho, o filme na desleitura do romance aborda a morte como uma 

saída feliz e o romance como um ciclo. Esse jogo temporal que Herberto Sales se 

propõe em seu romance Cascalho, principalmente, quando destacamos na obra os 

aspectos identitários e históricos na tradução fílmica ganha uma multimodalidade 

discursiva, e em seu epílogo com uma saída dionisíaca do labor do garimpo. 

A literatura e o cinema no Brasil, sempre utilizaram a chave de lerem o sertão 

em suas produções. Sobretudo, por representarem em seus artefatos culturais o sertão 

como o espaço mais visceral do homem, mais embrutecido em sua realidade. Não 

podemos olvidar a importância de Glauber Rocha e do Cinema Novo que em seu 

manifesto mais eloquente – a Estética da fome, Glauber vaticina: “O que fez do Cinema 

Novo um fenômeno de importância internacional foi justamente seu alto nível de 

compromisso com a verdade; foi seu próprio miserabilismo, que, antes escrito pela 

literatura de 30, foi agora fotografado pelo cinema de 60; e, se antes era escrito como 

denúncia social, hoje passou a ser discutido como problema político”. (ROCHA, 1981, 

p.29). 

 Dessa forma, a violência já registrada na obra romanesca e traduzida no filme, é 

uma questão cara para a cartografia sertaneja, uma marca da região cultural  que tem na 

sua memória, esse embate, que é pensado como um conjunto da sociedade, com toda 

sua mitologia. Um traço marcante com a cultura popular, os artefatos culturais 

sertanejos são tecidos aliando ficção e realidade; uma ficção construída com base na 

tradição oral, a sorver nas configurações da força do homem sobre a natureza um eterno 

desafio. O mito da origem na oralidade. Logo, o embrutecimento do homem sertanejo 

aparece nas artes como um simulacro do homem em seu espaço, em estado mais natural 

do discurso de poder e redenção. 

Todavia, as operações lógicas que elaboram as identidades regionais são as 

mesmas responsáveis pela criação das identidades nacionais. As formas de identificação 

que pressupõe como uma de suas dimensões a territorialidade pode ser entendida como 

regional. Referir-se genericamente a americanos, brasileiros, baianos ou soteropolitanos 

corresponde a lidar com o solapamento das diferenças que caracterizam a sociedade. 

Opta-se, então em alicerçar a identidade, primariamente, em princípios regionais, 
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territoriais ou geográficos, que é passível de ter a escala de um continente, um país, um 

estado ou uma cidade – escala passível de redução, se for desejável, para um bairro ou 

uma rua. Respaldada em uma localidade, que possui maior ou menor dimensão, 

procura-se estabelecer uma tessitura de valores comuns que unem aqueles que habitam 

o lugar ou a região. 

 Logo, a cartografia sertaneja aqui proposta como um dos lugares fundacionais 

do Brasil tem uma dimensão simbólica bastante representativa na afirmação da cultura 

sertaneja. A importância deste território primordial e esplêndido persiste até no 

imaginário local através de representações culturais, em suas traduções e capilaridades. 
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FRUIÇÕES ENTRE ORAL E O ESCRITO: TRÂNSITOS DA VOZ EM 

AS PELEJAS DE OJUARA: O HOMEM QUE DESAFIOU O DIABO. 

 

José Carlos Felix (Pós-Crítica/UNEB) 

Priscila Cardoso de Oliveira Silva (Pós-Crítica /UNEB) 

Resumo: O presente trabalho propõe algumas reflexões acerca da relação entre as 
poéticas orais e tradição literária escrita, destacando como a literatura contemporânea se 
apropria de textos oriundos da tradição oral e de seus elementos poéticos. Para isso, 
investigamos o romance As pelejas de Ojuara: o homem que desafiou o Diabo (2006), do 
escritor Nei Leandro de Castro, já que notamos traços marcantes da poesia oral popular 
em sua produção. Por meio do exame das marcas da voz poética, procuramos discutir 
como os elementos da poética oral se incorporam e se inscrevem no tecido narrativo da 
prosa desse escritor, de modo a assinalar como esse romance em particular reconstitui 
uma performance de elementos orais em sua estrutura textual, além de converter-se em 
um suporte de circulação da poesia oral com potencialidades para legitimar identidades e 
expressões culturais diversas. No que se refere à fundamentação teórica, nos valeremos 
de incursões aos trabalhos de Frederico Fernandes (2007), Jerusa Pires Ferreira (2003, 
1995), Carlos Pacheco (1992), Maria Inês Almeida; Sônia Queiroz (2004). 

Palavras-chave: Poesia. Oralidade. Voz. Rescrita. 
 

Traduções e deslocamentos poéticos  

Todo texto é único e é, ao mesmo tempo, a tradução 
de outro texto. (Octavio Paz) 

 
 

Sabemos que grande parte da produção escrita, antes, processa-se pela oralidade, 

no entanto, com o decorrer dos tempos, muitas versões dos contos populares têm sofrido 

influência do registro escrito para sua produção. Segundo Zumthor (2010, p. 38), “os 

poetas orais podem sofrer a influência, de certos procedimentos linguísticos, de certos 

temas próprios às obras escritas: a intertextualidade varia então de registro a registro”. 
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Tal aspecto decorre, conforme o ponto de impacto que a escrita exerce, sobre as 

expressões de poética oral. Nessa situação de coexistência, quatro fatores determinam 

esta relação, a saber: produção, conservação, repetição e transformação1.  

No contexto atual, verificamos que o oral/escrito possuem discursos que se 

entrecruzam, compondo uma esfera de intercâmbios culturais.  Walter Benjamin, em seu 

texto “O narrador”, publicado em meados de 1936, explica que "entre as narrativas 

escritas, as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos 

inúmeros narradores anônimos" (BENJAMIN, 1994, p. 198). Inicialmente, processa-se a 

oralidade, depois, parte-se para o registro escrito e, posteriormente, dá-se a criação por 

escrito dos contos. No mundo em que as relações ocorrem através dos mecanismos da 

linguagem, sabemos que a oralidade é o modo mais notório entre o nome e a coisa, mas 

a escrita, originalmente, não tem interesse em romper essa unidade. Conforme explica 

Benjamim (1994), a oralidade é, igualmente, expressão mais credenciada da memória, 

pois não somente aproxima as palavras dos seres, como também as pessoas, os falantes e 

os ouvintes. Assim, segundo a professora Enelita Freitas (2013, p. 15), “a oralidade pode 

se fazer presente no texto escrito, não só por suas marcas discursivas, mas também, e 

principalmente, por meio de estratégias que fazem ressoar no texto a voz de uma tradição 

oral”. Mesmo em versões atualizadas e/ou contemporâneas impressas, continuam as 

marcas da poesia oral. É frequente o uso dos recursos criativos da linguagem que 

perpetuam muitas das características do discurso falado, então, presume-se que, sobre o 

texto escrito, sobressai uma voz que faz do escritor um novo narrador e, por conseguinte, 

do leitor, um ouvinte em potencial.   

Nessa lógica, a poesia oral perpetua uma organização textual dinâmica, interativa, 

que implica um jogo de transformações, o qual se dá entre o discurso anunciado e a 

enunciação; o entrecruzamento do tempo e do espaço e suas infinitas possibilidades 

performativas. Ela possui implicações que contêm traços e marcas que se incorporam aos 

textos escritos (contos, romances). Dentre muitas, destaca-se o tributo à transmissão oral 

dos conhecimentos armazenados na memória humana. Neide Freitas (2010, p. 07) 

considera que “assim percebida, a oralidade não é somente o fato de se expressar 

oralmente, é uma escolha cultural para assegurar a perenidade do patrimônio verbal de 

certas sociedades das quais, sabe-se, ele é um fator essencial da consciência identitária”. 

                                                           
1  Aspectos desenvolvidos por Paul Zumthor (2010, p. 39). 
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Neste sentido, a oralidade é revigorada pela escrita, ou seja, o passado é reapresentado no 

presente por meio dos autores que investem na liberdade de nova criação e adaptação. 

Os escritores literários ocupam o lugar de um narrador de histórias, sobretudo, 

porque muitos deles utilizam como inspiração para seus escritos, a fonte oral. É o caso de 

Nei Leandro de Castro2 com o romance As pelejas de Ojuara: o homem que desafiou o 

Diabo, que analisaremos, mais adiante, em suas produções, retomam as palavras mágicas 

que fazem fluir os sons encantatórios carregados de poesia. Esses compiladores adaptam, 

registram e reapresentam, sobre a forma narrativa, a sabedoria e os ensinamentos 

populares, típicos da tradição oral. Com relação a isso, Zumthor completa que: 

 

Nas sociedades arcaicas, o conto oferece à comunidade um terreno de 
experimentação em que, pela voz do contador, ela se exerce em todos 
os confrontos imagináveis. Disto decorre sua função de estabilização 
social, a qual sobrevive por muito tempo às formas de vida "primitiva" 
e explica a persistência das tradições narrativas orais, para além das 
transformações culturais; a sociedade precisa da voz de seus 
contadores, independentemente das situações concretas que vive. Mais 
ainda; no incessante discurso que faz de si mesma, a sociedade precisa 
de todas as vozes portadoras de mensagens arrancadas à erosão do 
utilitário: do conto, tanto quanto da narrativa (ZUMTHOR, 2010, p. 
56). 
 
 

Podemos dizer que a adaptação dos contos orais para o escrito, seja por meio das 

coletâneas, ou pela apropriação no romance do escritor Rio-grandense, carrega a 

vocalidade, como afirma Zumthor, porque, em suas origens, há uma criação coletiva e 

oral das vozes do passado, que são trazidas para a contemporaneidade. “A comunicação 

poética passa de um registro para o outro produzindo uma mutação radical, mas raramente 

perceptível no nível linguístico. Ela continua virtual, escondida no texto como uma 

riqueza tanto mais maravilhosa porque irrealizada” (ZUMTHOR, 2010, p. 39). As 

narrativas orais perpetuam e exercem funções significativas nas sociedades atuais, por 

meio da circulação dos diferenciados contos escritos em vastos territórios. As mediações 

                                                           
2 Nei Leandro de Castro nasceu em Caicó, Rio Grande do Norte, em maio de 1940. Aos cinco anos, já 
morava na capital, Natal, onde, mais tarde, foi um dos fundadores da Revista Cactus. Escreveu também no 
Jornal Tribuna do Norte. Formou-se em Direito, mas exerceu publicidade. Morou no Rio de Janeiro de 
1968 a 2005. Escreveu no Pasquim, sob o pseudônimo de Neil de Castro. Publicou dez livros de poesias, 
boa parte deles voltada para o erotismo, como Zona Erógena (1991) e Era uma vez Eros (1993). Sempre 
foi preocupado com a marginalização da cultura nordestina. Por isso, voltou-se para a cultura popular 
sertaneja, em especial, a da região do Seridó, onde nasceu, quando decidiu escrever As pelejas de Ojuara: 
o homem que desafiou o Diabo (1986, relançado em 2006) após ser adaptado como o roteiro do filme O 
homem que desafiou o Diabo, dirigido por Moacir Goés, lançado pela Globo filmes, em 2007. Publicou 
ainda os romances: O dia das moscas (1983, relançado em 2008); As dunas vermelhas (2004); As fortalezas 
dos vencidos (2009). 
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que circulam os dias atuais são carregadas de novos artifícios, modernidades, adaptações, 

contudo, a força das histórias contadas se sustenta na memória vocalizada, traço este que 

não se perde, mesmo ao longo dos séculos. Tal fato compõe um processo germinal muito 

grande: esse movimento de transferência e complementação, oferecido ao público atual 

por meio de diferentes versões e edições, justifica o compasso da oralidade para escrita 

no texto, e é esse movimento que dá vida à obra. 

Por sua vez, a presença da oralidade na escritura proporciona ao leitor o 

desenvolvimento imediato da realidade, pois ele, de alguma forma, faz recordar um 

momento que viveu ou ouviu daquilo que agora lê. Perceber que há nos textos narrativos 

marcas da tradição oral pode ser uma experiência interessante ao leitor, em fase de 

compreender a literatura e situar-se diante dela. É desse modo que a escrita 

contemporânea reutiliza motivos populares no emprego de uma linguagem inovadora.  

Em Introdução à poesia oral, Zumthor (2010) explica que uma poética da 

oralidade deverá ser examinada sobre suas constantes e mutáveis relações, das quais 

resulta o encadeamento de seus elementos e a produção de infindáveis sentidos. 

 

Destaca-se pela ausência de artifícios refreando as reações afetivas; a 
predominância da palavra em ato sobre a descrição; os jogos de eco e 
de repetição; o imediatismo das narrações, cujas formas complexas se 
constituem por acumulação; a impessoalidade, a intemporalidade 
(ZUMTHOR 2010, p. 138).  
 
 

Essas são características que se apresentam na poesia e que diferem, em certa 

medida, a voz da escrita. Observando por este viés, entendemos o texto oral como veículo 

de grande carga expressiva. Essas definições servem para nos alertar sobre o tipo de olhar 

destinado à obra.  Ela deve ser analisada em sua existência como um “documento vivo” 

que apreende, em sua existência textual, vários discursos em meio a uma estruturação 

sintática, ou seja, o que o autor tenta enfatizar é que não há uma gramática sem retórica, 

nem tão pouco existe supremacia de uma em relação a outra, mas ambas seguem fluidas, 

completando-se. 

Assim, a narrativa literária encontra-se impregnada de uma cultura oral, que 

comunica diversas formas de transmissão e articulação do saber popular. Notamos tais 

elementos através dos discursos que se apresentam no decorrer da história, da 

apresentação das personagens, comentários e situações cotidianas, as explicações para os 
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diversos meios de vida, o apelo à religiosidade popular, à crença em seres sobrenaturais, 

entre outros, sobre os quais faremos análises mais detalhadas nos tópicos seguintes.   

Algumas estratégias empregadas pelos narradores da poesia oral são retomadas 

no romance de Nei Leandro de Castro, tais como o convencimento, a performance, entre 

outras táticas que se instalam nas malhas narrativas de sua escritura. O autor/ narrador se 

transfigura ao contar histórias que apresentam demônios e outros seres míticos como 

fadas, bruxas, duendes. Daí, surge a percepção que temos, ao realizar a leitura, de que 

estamos ouvindo histórias que retratam a cultura oral. A respeito disso, Fernandes (2007, 

p. 142) acrescenta que: “A leitura do texto oral apresenta em seus mecanismos de 

decifração uma série de textos, já assimilados pelo ouvinte, que entra em ação, 

contrapondo-se ou referendando o texto que ali recebe”.  

Assim, ao partilhar desta cultura, o escritor também se torna responsável pela sua 

manutenção, não que ela precise do escritor para sobreviver, mas através deste novo 

suporte físico é possível que ela (cultura oral) atinja novos espaços e intercâmbios 

culturais. “Sabemos que o texto escrito apresenta somente uma paisagem do relato oral, 

porém ele traz em si marcas de um outro ouvinte, e dessa forma abre espaço para uma 

escuta de uma voz poética” (Idem, 2007, p. 143). Uma voz que se desloca nas trilhas 

imaginárias do leitor.  

 

Nei leandro de castro e a apropriação da poesia popular 

  

Como dissemos anteriormente, na literatura brasileira, temos o romance de Nei 

Leandro de Castro, As pelejas de Ojuara: o homem que desafiou o Diabo, que, por sua 

vez, inspira-se nas narrativas orais do Ciclo do demônio logrado, entre outras narrativas 

populares que circulam na tradição oral. Aqui, analisamos não apenas os aspectos 

temáticos, mas observamos a possibilidade de ler o texto literário como um “discurso 

entre outros”.  Como coloca Fernandes (2007, p. 31), “[...] entender o texto como 

discurso, compreendendo suas funções, seus aspectos constitutivos e os diversos sentidos 

que o atualizam e as práticas culturais designadas pelo texto literário”. Evidentemente, 

podemos associar a poesia oral, apresentada no romance, ao que propõe a esfera dos 

estudos culturais, pois, de acordo com Stuart Hall (2003, p. 201), “os estudos culturais 

abarcam discursos múltiplos, bem como numerosas histórias distintas. Compreendem um 

conjunto de formações, com as suas diferentes conjunturas e momentos no passado”. 
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Caracteriza-se pela abertura que dispensa reducionismos simplistas. Trata-se daquilo que 

não se pode nomear, sua iniciativa é por um projeto sério e político.  

O texto em questão nos abre à reflexão e nos põe em contato com as 

representações locais, no caso específico, o homem de Caicó, no Rio Grande do Norte. 

Com sua linguagem autêntica, apresenta-nos suas normas e condutas sociais, seus valores 

morais, sua percepção acerca do amor e do ódio, sua relação com a natureza, com o corpo 

e sua indispensável relação com o que é religioso, pautando-se, especialmente, nas 

tradições, no poder do sobrenatural e na relação entre a vida e a morte. 

Com um tom bem-humorado, o romance inicia com a figura do José Araújo 

chegando à cidade dos Jardins do Caicó, em Natal. “O caixeiro-viajante um caboclo de 

fino trato, dado a folhetos de feira, coisa e lousa” (CASTRO, 2006, p. 14).  Durante o dia, 

era um homem sério e trabalhador, mas, à noite, eram as farras e boemia que lhe 

acalentavam a vida. Foi em uma dessas noitadas que ele encontrou uma mulher chamada 

Dualiba, com seus quarenta anos, filha de um velho turco, dono de um grande armazém.  

Em meio a muita dança e bebida, o caixeiro acaba por desvirginar a moça, sendo obrigado 

a se casar com ela. A partir de então, sua vida passa a seguir uma dura rotina: durante o 

dia, era obrigado a trabalhar exaustivamente no armazém do sogro; à noite, a atender aos 

caprichos da insaciável e fogosa esposa, Dualiba. Esse martírio dura o período de sete 

anos, quatro meses e nove dias.  

Certo dia, ao perceber que virou motivo de piada na cidade, o homem tem um 

ataque de fúria, dá uma surra no sogro, outra na esposa e destrói, de uma vez, o armazém 

onde trabalhava. Esse acontecimento é marcado por uma grande tempestade que escurece 

a cidade de Caicó. Por fim, resolve dar sumiço naquela identidade de “guarda-livros 

manicaca”, transformando-se em um homem corajoso e valente. Com sua nova 

identidade, anuncia para todo mundo ouvir: “Hoje, turco fela da puta, morreu o seu genro 

de merda chamado José Araújo Filho. Nasceu o cabloco Ojuara, que não tem medo de 

cara feia, nem de assombração" (CASTRO, 2006, p. 38).   

Em seu percurso encontra sedução, aventura, amor, e muito mais que o mundo 

pode oferecer ao novo homem que se tornou.  O cenário encantador faz referência às 

várias narrativas populares que suscitam a tradição oral. Num enredo marcado por cenas 

que refletem um espaço fantástico, atemporal, o herói encontra bruxos, valentões, 

mentirosos, vaqueiros, visagens e até o próprio Diabo, a quem desafia para uma peleja. 

Repleto de magia, o romance se desenrola como se fosse um verdadeiro conto de tradição 

oral (PROPP, 1985). Passando por diversas cidades do sertão nordestino, o herói inicia 
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sua trajetória na Terra de São Saruê3, “um mundo mágico, onde os cavalos voam, os rios 

são de leite e mel, onde o pé-de-vento dá água e as montanhas são de rapaduras” ( 

CASTRO, 2006).  

O livro está dividido em três partes, sendo a primeira composta por 10 capítulos, 

a segunda, mais longa, por 40 capítulos. Por fim, a terceira e mais breve, é subdividida 

nos 9 finais. É possível observar, ao longo da leitura, que o autor organiza o romance 

seguindo a mesma estrutura encontrada em muitas coletâneas de narrativas orais 

publicadas no Brasil. Ou seja, as partes são temáticas e seguem os critérios da 

“simplicidade e da lógica” (LORENÇO, 2009), como vimos, por exemplo, nas 

classificações propostas por Câmara Cascudo (2001) em Contos tradicionais do Brasil, e 

por Doralice Alcoforado F. Xavier (2001) em Contos populares brasileiros (2001). 

Embora Nei Leandro de Castro não explicite as classificações como fizeram os 

pesquisadores acima citados, a divisão da obra sugere uma categorização.  

A primeira parte possui um enredo curto, tanto no tempo como no espaço. Os fatos 

são ordenados de acordo com as situações apresentadas, de maneira linear, bastante 

similar como os da oralidade, obedecendo a uma sequência de ordenação com começo, 

meio e fim. Assim, como muitos textos que partem da oralidade, o romance estudado 

explora temas diversos: boemia, machismo, preconceito, estereótipos masculinos e 

femininos, erotismo, entre muitos outros que circulam o cotidiano popular.  

Selecionamos alguns trechos os quais consideramos mais pertinentes para nossa 

interpretação, na tentativa de destacar aquilo que estamos percorrendo desde o princípio 

deste artigo: os rastros deixados pela voz poética na escritura.  O narrador faz questão de 

enfatizar a personalidade de Zé Araújo, sendo ele um homem bom, puro, que não mente. 

Homem de poucas palavras, que leva uma vida monótona e serviçal ao lado da esposa e 

do sogro: “E nem é cabra de peia, porém é um coitado, seu destino é ter uma vida dura. 

Ter o focinho fechado, lembra o homem que não procura saber da vida alheia, mas apesar 

de tantas qualidades é barbeiro de buceta” (CASTRO, 2006, p. 12). Aqui, é necessário 

atentar para a relação entre drama e riso descritos a partir do que é vivido pela 

personagem. Com muito humor, o narrador evidencia a condição do protagonista e faz da 

                                                           
3   São Saruê é o mítico país descrito na segunda parte do romance de Nei Leandro de Castro: As pelejas de 
Ojuara. Terra de maravilha, onde o nordestino sonha encontrar tudo que a vida dura, da seca nordestina, 
não pode lhe oferecer. Também possui uma intertextualidade com o cordel paraibano de Manuel Camilo 
dos Santos, intitulado Viagem ao país de São Saruê, que versa sobre uma terra mitológica cheia de riqueza 
e fartura: “lá os tijolos das casas são de cristal e marfim...; [...] lá eu vi os rios de leite, barreiras de carne 
assada, lagoas de mel de abelha” (SANTOS, 2005).  
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rima seu meio de expressão. Assim, o escritor reforça esses apelos à poesia popular e os 

retoma em sua prosa. 

 Observamos que o trecho estabelece uma performance poética que desponta como 

elemento fundamental do ato de narração. As frases que constituem a prosa caracterizam 

a personagem, denotam uma pessoa obediente aos valores morais e sociais estabelecidos 

pelos padrões familiares e religiosos: “seu destino é ter uma vida dura. Ter o focinho 

fechado”. Mas essa primeira impressão logo se desfaz com a utilização do vocábulo 

“coitado”, ou seja, ter uma vida em que não se pode expressar o que se pensa é viver 

aprisionado, é desanimador, não se vive realmente, vegeta-se! É ser ridículo: “Zé Araújo, 

coitado!”.  

 As rimas constroem uma musicalidade e dão ritmo à poética, a função delas é 

apontar aspectos da vida de José Araújo. Ênfase para os vocábulos “coitado” que combina 

com “fechado” e “peia” que rima com “bUceta”. Atenção para o fonema [U], pois é nesse 

tom do grotesco que se estabelece o riso e a força da palavra para desencadear a fúria do 

protagonista que, a partir desse episódio, resolve transformar-se em Ojuara. Além de uma 

semelhança sonora, é preciso que haja uma combinação de sentido nas rimas, regra basilar 

que faz parte do repertório de muitos poetas da literatura oral. Dessa forma, a escolha das 

palavras para finalizar os versos exige do compositor grande conhecimento e um léxico 

variado, para que, na escrita ou na improvisação da cantoria, a sua produção não fique 

sem sentido nem seja classificada como uma rima ruim pelos seus ouvintes/leitores. 

Então, ao analisar esse trecho, é possível destacar que o autor do romance propõe uma 

releitura poética do seu texto. A proposta das rimas atende as categorias exigidas para que 

seu relato tenha coerência e ênfase. A história precisa ser desembaraçada e passar para o 

leitor a mesma magia que este encontra ao ler, por exemplo, um folheto4 de cordel.  

De imediato, o romance nos dá a impressão de que estamos ouvindo um relato, 

uma narrativa de contador, bem similar às narrativas populares, tão conhecidas e 

disseminadas por todo território brasileiro. Apoiando-nos em estudos de Carolina de 

Aquino Gomes e nos respaldando em sua dissertação de mestrado, O riso diabólico 

residual n’As Pelejas de Ojuara: o homem que desafiou o Diabo (2011), assinala que: 

 

                                                           
4 Compreende-se como folheto a definição trazida por Márcia Abreu, ao destacar que “é uma brochura com 
8, 16, 32, 48, ou 64 páginas, número determinado pela quantidade de folhas de papel dobradas em quatro 
empregadas em sua composição: Uma folha dobrada gera um folheto de oito páginas, duas folhas fazem 
um de dezesseis, e assim por diante, compondo folhetos com números variados de páginas, mas sempre em 
múltiplos de oito. O número de folhas define quanto o poeta poderá escrever, pois o autor não pode ocupar 
menos ou mais páginas e sim o espaço exato” (ABREU, 2006, p. 62).  
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A narrativa segue com a prática da contação de histórias, do improviso 
dos versos, chegando mesmo a compor diálogos, que, apesar de se 
apresentarem em prosa, estão metrificados. A literatura popular em 
versos do romance está implícita na voz do povo, que a vivencia e a 
pratica. Esse aspecto da obra literária só ressalta a importância da poesia 
de expressão oral no cotidiano do sertanejo, pois ela é uma das fontes 
mais significativas de manifestação da cultura popular (GOMES, 2011, 
p.17).  
 
 

O romance evidencia os falares do Sertão Nordestino, além de retomar elementos 

da poesia oral medieval. Por meio do relato, engendra o discurso do narrador – ora 

observador, ora onisciente. Nei Leandro de Castro faz questão de introduzir, entre uma 

história e outra, seu ponto de vista, suas explicações, confissões e percepções acerca dos 

modos de vida popular, além de salientar pesquisas científicas que corroboram com sua 

produção. Com olhar atento, ele extrai da poesia oral elementos e costumes populares 

para compor sua obra. No decorrer das narrativas, pois são várias que compõem o texto 

em sua completude, percebemos, claramente, que o romance revela identidades culturais 

diversas.  

Na tessitura romanesca, é nítida a analogia das tradições populares do Nordeste, 

as de outros espaços culturais, dos quais podemos extrair elementos que se encaixam 

perfeitamente aos mundos das tradições africanas e europeias. Assim, o autor materializa, 

por intercâmbio do escrito, um mundo imaginário coberto de costumes, magia, alegorias. 

Ele se apropria de inúmeras combinações e alcança, desta forma, “um suporte cultural 

preexiste” (FERNANDES, 2007, p. 69). Trata-se de histórias que, possivelmente, o 

próprio autor tenha ouvido, já que ele associa ao enredo elementos locais, da cidade de 

Caicó, em Natal, relacionando-os a outros encontrados e recontados pelos inúmeros 

narradores que se espalharam pelos continentes.  

Diante do exposto, observamos que a narrativa de Nei Leandro de Castro 

revitaliza a atividade mágica de contar histórias, que pelo esforço da repetição, alimenta 

a tradição e sua permanência na contemporaneidade. Cada espaço de enunciação no texto 

representa uma voz que emerge entre as fendas da literatura escrita para tornar visível 

uma criação que é renovadora, individual e coletiva, a prova de que, embora seja escrito, 

o romance guarda consigo uma síntese da poesia popular/oral. 
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DESESCRITAS E DESLEITURAS CONTEMPORÂNEAS: O AUTOR E O 

LEITOR NO JOGO DO TEXTO 

 

Juliana Cristina Salvadori1 (UNEB) 

 

RESUMO: Este trabalho almeja refletir como as textualidades contemporâneas (produzidas, 
circuladas e recebidas a partir de outros suportes/materialidades, particularmente mediados pelas 
novas tecnologias) tem posto em xeque a função do autor e, logo, o papel do leitor, assim como 
o conceito de obra. O objetivo é compreender as práticas de leitura/escrita que estas textualidades 
fomentam – e nestas pensamos particularmente naqueles atos de (des)leitura e (des)escrita que a 
contemporaneidade permite e mesmo fomenta – enfocando estes novos textos como o lócus da 
convergência entre os atos de leitura e escritura, processo pelo qual (de)escreve-se textos (e 
formas, materialidades) canônicos. Neste sentido, a leitura e a escrita são pensadas como 
desleitura na acepção de Bloom (1991; 1995), apropriação desviante do texto do outro – texto 
escrevível, a ser lido sempre na perspectiva de uma abordagem comparada, ou seja, em diálogo 
com outros textos. Esta proposta parte dos conceitos de desleitura e desescrita, cunhados por 
Bloom (1991; 1995), de textualidade (DERRIDA, 2008) e de textos escrevíveis (BARTHES, 
1987; 2004), isto é, a partir de uma nova concepção de texto/textualidade. 
 
Palavras-chave: Desleitura. Desescrita. Textualidade. Materialidade. 
 

 

A leitura é uma ‘desescrita’ assim  como a escrita é uma desleitura. 
 Harold Bloom (1995, p.15) 

 

Esta proposta, de caráter exploratório, pretende compreender a função autor e o 

papel do leitor na contemporaneidade a partir do conceito de desleitura e desescrita, 

cunhando por Bloom (1991; 1995), enfocando, particularmente,  como as categorias 

                                                             
1 Professora Assistente do Curso de Letras Língua Inglesa da Universidade do Estado da Bahia. Atua como 
docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação e Diversidade (PPED) no Mestrado 
profissional em Educação e Diversidade (MPED), UNEB/Jacobina. É líder do Grupo de Pesquisa 
Desleituras em série, cujas principais áreas de atuação e interesse são literatura comparada, teoria e crítica 
literária, leitura e formação de leitores, tradução como leitura-escritura.  
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autor/leitor e escritura/leitura convergem e, ao convergir, são postas em xeque na 

contemporaneidade pelas novas configurações dos lugares e práticas de leitura e 

escrita e, do mesmo modo, compreender como esses novos lugares e práticas 

desconstroem o conceito de obra literária, questionando o que Foucault definira 

como características do discurso autoral – o nome do autor e a propriedade de 

atribuição. Dito de outro modo, o objetivo principal deste trabalho é o de repensar a 

função autor (e, por conseguinte, o lugar do leitor nessa equação), mostrando como 

as textualidades contemporâneas desestabilizam o conceito de obra ao convergir os 

atos de leitura e escritura em uma textualidade fundada em textos escrevíveis 

(BARTHES, 1987 e 2004; SANTIAGO, 2000; 2004). Para tanto, precisamos, 

primeiro, discutir o conceito estruturante, a saber, o de Desleitura e posteriormente 

passar aos demais: textualidade, autor e leitor. 

O conceito de desleitura é desenhado por Bloom em sua obra Angústia da 

influência (1991) e posteriormente expandido em Um mapa da desleitura (1995). 

Pensamos a Desleitura como estratégia de resistência cultural, antídoto contra a 

angústia da influência, interpretada em uma chave pós-colonial: a desleitura põe em 

xeque a questão de uma estética do novo, do original e nos permite repensar nossas 

experiências coloniais compartilhadas – mesmo que pontualmente diferentes – e 

lidar com a consequente angústia, como bem coloca Bloom (1991), de estar 

“atrasados” – temporal e espacialmente excêntricos. Bloom, em A angústia da 

influência (1991), reconceitualiza influência a partir de uma virada no campo da 

literatura comparada – como uma desleitura, desviante e criativa, e é a partir da 

desleitura do conceito de Bloom que propomos este projeto: dialogar com as 

desleituras contemporâneas e pós-coloniais que ampliam e põe em xeque o próprio 

conceito de literatura ao questionar obra, autor e leitor. 

Bloom (1991), em capítulo intitulado clinamen – desvio – empreende o que 

podemos entender como uma defesa dessa leitura apropriadora e desviante: 

 

(...) em sua maioria, as chamadas interpretações “exatas” da poesia são 
piores que erros; talvez haja apenas leituras distorcidas mais ou menos 
criativas ou interessantes, pois não é toda leitura necessariamente, um 
clinamen? (...) Eu proponho não mais uma poética, mas uma crítica 
prática inteiramente diferente. Desistamos da fracassada empresa de 
buscar “compreender” qualquer poema individual como uma entidade 
em si. Busquemos em vez disso aprender a ler qualquer poema como 
uma interpretação deliberadamente distorcida por seu poeta, como 
poeta, de um poema ou da poesia em geral de um precursor. (p. 92-93). 
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Esta releitura da influência como desleitura produtiva, leitura desviante, acima 

delineada, conquanto restrita por Bloom especificamente a este diálogo entre poetas, 

é aqui, nesta proposta, tomada e ampliada, deslocada para o ato da leitura em si, para 

a relação leitor, autor e texto, ampliando o conceito de literário e literatura e se 

concentrando em cultura e novos produtos multi e trans – modais, midiáticos, 

textuais. A proposta é que se faça entender que o leitor contemporâneo, constituído 

a partir de práticas diversas de leitura e escrita, mediadas por novas tecnologias, 

transita entre dois loci, o do autor e o do leitor, visto que o leitor opera duplamente: 

por meio de uma leitura que desescreve e uma escrita que deslê a obra, tornando-a 

texto, isto é, enfocando a textualidade conforme o projeto de Derrida delineado em 

sua Gramatologia (2008): conceito performático de textualidade que não se apoia na 

distinção sujeito/leitor e objeto/texto, mas na concepção de textualidade infinita - ou 

seja, leitura/interpretação como gesto a se repetir inifinitamente, a disseminar, pela 

proliferação de significantes, sentidos sempre deferidos. Segundo Spivak (1997), em 

sua introdução à Gramatologia: 

  

Em sua fábula sexual sobre a produção de sentido, o termo escolhido 
por Derrida é disseminação. Ao explorar um falso parentesco 
etimológico entre semântica e sêmem, Derrida oferece sua versão de 
textualidade: uma semeadora que não produz plantas, mas que é 
infinitamente repetida. Uma seminação que não é interseminação mas 
disseminação, semente derramada em vão, uma emissão que não pode 
retornar às suas origens, não uma polissemia exata e controlada, mas 
uma proliferação de sentidos sempre diferentes, sempre deferidos. 
(SPIVAK, 2008, p. LXV, tradução minha)  

  

            Nesta perspectiva de textualidade, isto é, de texto escrevível, cabe ao leitor 

desler, de modo criativo, desviante, a cultura do outro e, a nós, o de desler a teoria, 

prática configurada no projeto antropofágico – deglutir o outro para transformá-lo 

em força matriz, como o faz o crítico Silviano Santiago (2000; 2004) e sua 

apropriação de Barthes do conceito de textos escrevíveis para aquele de textos 

visíveis, que não apenas contém o traço do(s) outro(s) – texto, autor, cultura – mas 

se estruturam e jogam o jogo do texto a partir da visibilidade destes traços. Essa 

abordagem da leitura como escrita/escrevível redefine-a como opção de atuação 

crítica - afinal, ler, é eleger e pôr em circulação certas narrativas, estruturas, autores, 

línguas e, também, produtos (não podemos nos esquecer que as narrativas, afinal, 
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são trans e multi – mídias). O ato de leitura como poiesis, como atividade/ tarefa, 

para usar o termo benjaminiano é tanto criativo quanto crítico: a interlocução entre 

textos – línguas, culturas e materialidades – demanda a desleitura dos textos e 

narrativas canônicos – e mesmo dos lugares e funções do autor, do leitor e da obra 

–  criticamente, criativamente. 

Finalidade dúplice, prática dialógica: o conceito de obra escrevível remonta à 

nossa herança antropofágica no que tem de mais assustadora, o apagamento da 

fronteira entre o eu e o outro por meio de uma violência/violação transgressora, a 

devoração da fronteira entre autor e leitor, original e cópia, literatura e não literatura 

(crítica, teoria, tradução). Nessa perspectiva, o espaço do texto, ou melhor, da 

textualidade – sempre a se fazer no gesto –  é o espaço da devoração, do 

apagamento: não há mais a diferença pensada como essencial entre o princípio 

criador, ativo, e o recriador. O leitor é, sempre, aquele que inscreve sua leitura no 

corpo do texto e, logo, desescreve-o e o deslê, transmutando-o, portanto, em Outro.    

Este leitor-escritor contemporâneo entra no jogo do texto a partir da perspectiva 

da disseminação de sentidos: a partir de sua (des)leitura, (des)escreve-o, 

amalgamando sua(s) tarefa(s) - a leitura e a escrita – pensadas em convergência a 

partir de Kristeva (1974), Barthes (1988; 2004) e Genette (2006). Neste sentido, 

esta leitura é pensada como poiesis - ato poético, no sentido aristotélico do termo, 

isto é, criativo, em que se atualizam a(s) potencialidade(s) da obra literária, 

desdobramento criativo - e como mediação: o leitor-autor (inter)media nossa 

aproximação com o texto. 

            Agamben (2012) chama atenção em seu ensaio “Poíesis e práxis”, em O 

homem sem conteúdo (2012), para esta distinção entre poiesis e práxis, sendo a 

primeira produção na/de presença, que ultrapassa e não se reduz a ação que visa 

apenas a si mesma, ou seja, a práxis. Nesse sentido, Agamben volta para a distinção 

aristotélica entre a tríade theoría, poiesis e práxis/techné para fundamentar o 

argumento que desenvolve ao longo do livro acerca da afirmação sobre a morte da 

arte. Segundo o autor, a arte, de fato, morreu na modernidade, se a entendemos a 

partir da tríade citada. A arte, a obra de arte, antes poiesis, produção de presença e, 

logo, irrepetível, foi identificada na modernidade à práxis, pura ação, e, logo 

empobrecida porque cooptada pela técnica/techné. Para fugir desta cooptação, a arte 

e os artistas se refugiam na reflexão do fazer e sua produção se recusa à 

observação/contemplação, acabando por se caracterizar pelo negativo, pelo “não 
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conteúdo” – a obra se recusa a tornar energéia (ato) e se refugia no dýnamis 

(potência). A obra, portanto, fecha-se sobre si mesma, preservando as suas 

possibilidades, a sua potência. Ao leitor/receptor/ espectador, é furtada a experiência 

catártica da arte pela contemplação. 

Contudo, e este é o pulo do gato – ou do tigre, diria Benjamin – do modernismo, 

herdeiro da proposta romântica segundo a qual obra, enclausurada em suas 

potencialidades pode e mesmo deve ser liberta, realizada, tornada energéia, por meio 

de uma leitura crítica. Estas, portanto, tornam-se estratégias e narrativas que viriam 

a desdobrar e, em certo sentido, fazer atuar a potência da obra enclausurada, forçando 

produção na/de presença, gesto irrepetível/irreprodutível. Ao empobrecimento da 

poiesis reduzida a práxis, os românticos, e posteriormente os modernistas, propõe/ 

opõe uma poiesis do desdobramento: texto criativo, crítica, adaptação, (des)leituras 

– as quais convergem pelo domínio da techné, que é sempre a retomada e 

reelaboração de uma tradição, isto é, memória, para que a potencialidade latente da 

obra se transforme em enérgeia. A adaptação, assim como outros tipos de 

desleitura/desescrita, desempenha o papel de desdobramento da obra e de sua 

potencialidade, trazendo consigo, também, a possibilidade de desdobramento ad 

infinitum em outras materialidades, outros suportes, ergo, outras textualidades e 

narrativas. 

Se, como fica claro a partir dos conceitos acima abordados – desleitura, 

textualidade, superinterpretação, poiesis – o que está em jogo/no jogo do texto é essa 

relação interlocutória entre textos diversos nas mais diversas materialidades, 

atualizados e postos em diálogo pelo leitor, pensado pelas próprias estratégias 

textuais como um scriptor/co-produtor, é preciso ter claro que a abordagem 

demandada para esse tipo de análise é aquela fornecida pela literatura comparada.   

A literatura comparada, como área de concentração da teoria da literatura, tem 

desde sua emergência no século XIX discutido amplamente sua delimitação como 

disciplina a partir do questionamento dos seus métodos e objeto de investigação 

(CARVALHAL, 2006; NITRINI, 2010). Se os debates fundadores da área / 

disciplina se concentram na circunscrição do campo e na definição dos parâmetros 

de comparação para uma análise comparatista válida, os anos 2000, principalmente, 

testemunham a re-emergência de um campo dado como morto (SPIVAK, 2003) a 

partir de uma releitura do lugar da literatura comparada em relação ao campo dos 
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estudos literários e a aceitação desse lugar fronteiriço, liminar, intersticial – trans-

nacional, trans-cultural, trans-midiático: uma opção pelo movimento e pelo fluxo. 

Esta opção, aliás, advém do fato de que o questionamento se desloca do adjetivo 

– comparada – para o substantivo literatura: quando o próprio conceito de literatura 

é posto em xeque pelos estudos culturais particularmente pela vertente pós-colonial 

por meio do questionamento do cânone e seus critérios de elegibilidade; dos pares 

binários (original e cópia; autor e leitor; oral e escrito; texto criativo/ficcional e texto 

crítico) e, logo, do literário em si, percebe-se que o comparatismo oferece uma 

abordagem privilegiada para lidar com este conceito movente, a literatura, que se 

amplia para, novamente, significar poiesis, ato de produção criativa e passa  a 

englobar matrizes narrativas diversificadas dispersas (disseminadas, Derrida diria) 

em vários outros produtos culturais: o cinema, a TV, os games, a música, e a própria 

literatura, a partir de uma perspectiva não mais eurocêntrica ou logocêntrica. A 

perspectiva comparatista, dito de outro modo, passa a nos oferecer, com base em um 

corpo sólido de teoria e prática, a possível inteligibilidade (leitura) dessas diferentes 

manifestações contemporâneas não a partir das semelhanças, mas a partir da 

compreensão da diferença que se apropria do texto do outro e o desescreve, por meio 

de uma leitura ativa, deslendo-o na refeitura. É na rede desses questionamentos 

postos à teoria e crítica literária em geral e particularmente à literatura comparada, 

novamente quanto ao seu campo de conhecimento e objetos, mas a partir das 

possibilidades de ampliação do conceito de literário, bem como da compreensão das 

práticas de leitura e escrita que estes objetos ressignificados na contemporaneidade 

ensejam, que este projeto se enquadra. 

Ademais, é preciso levar em consideração que a literatura comparada, como 

aponta Alfredo Cesar Melo (2013) na abertura de seu artigo “Por um 

comparativismo do pobre: notas para um programa de estudos”, está intimamente 

ligada à atividade crítica e literária no Brasil, como o autor exemplifica citando 

Candido, “estudar literatura brasileira é, em boa parte, estudar literatura comparada” 

e acompanhando o papel desempenhado pela literatura comparada no exercício 

crítico daqueles que o autor e mesmo o establishment acadêmico consideram os três 

mais profícuos críticos da segunda metade do século XX no Brasil: Antônio 

Candido, Roberto Schwarz e Silviano Santiago. Isto porque, conforme dito 

anteriormente, a virada operada na literatura comparada como campo disciplinar a 

partir da perspectiva dos estudos culturais, mais especificamente da perspectiva pós-
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colonial, coloca o Brasil, dentre outros, e o projeto antropofágico – devoração 

criativa e criadora – como experiência da diferença a ser considerada. Dito de outro 

modo, quando se opera a refiguração do campo da literatura comparada a partir de 

um novo conceito estruturante, a saber, o conceito de intertextualidade – e 

hipertextualidade – no lugar de influência; isto é, quando se relativiza o conceito de 

original e se começa a considerar o texto, todo texto, como palimpsesto (GENETTE, 

2006), as culturas não hegemônicas oferecem ao campo da literatura e 

particularmente da literatura comparada, a experiência desse diálogo com e na 

diferença. 

Esta perspectiva do palimpsesto é adotada por Linda Hutcheon em sua obra A 

theory of adaptation (2006), na qual se põe a pensar a adaptação: 1. como fenômeno 

ubíquo da nossa cultura; 2. como um produto, mas também um processo, visto que 

implica uma apropriação criativa (desleitura) de outros textos, adaptando uma obra 

para um público, o que impacta na obra a partir dos objetivos e meios escolhidos. A 

virada na literatura comparada, é preciso dizer, advém, como sempre em teoria, após 

o fato: os fenômenos contemporâneos e as experiências no que tange ao literário, às 

abordagens do texto, precisam dar conta de produtos culturais distintos, que as 

categorias e conceitos validados não mais conseguem abranger – o que Hutcheon 

deixa claro quando defende a autonomia da adaptação e sua relação com outros 

textos não mais na perspectiva de original e cópia. É, portanto, nesse viés que 

postulamos neste projeto que a circulação e recepção dos textos tem sido impactada 

pelas diferentes materialidades tornadas possíveis pela tecnologia: novas 

materialidades, novas práticas, como diria Chartier (2012) e, ao pensar sobre essas 

novas práticas, tentaremos compreender os novos lugares das categorias centrais ao 

campo literário, e já postas em xeque por Foucault em seu seminário “O que é um 

autor” (2001): autor e obra – bem como do leitor, posto em evidência desde o 

advento da estética da recepção e liberto pelo parricídio barthesiano do 

pai/autor/autoridade em “A morte do autor” (1888; 2004). Para Barthes, “o leitor é 

o espaço mesmo onde se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as citações de 

que é feita uma escritura; a unidade do texto não está em sua origem, mas no seu 

destino” (BARTHES, 1988, p. 70). 

            Precisamos pensar, portanto, o leitor e o autor como abordados pelos textos 

fundamentais de Foucault e Barthes – “O que é um autor” e “A morte do autor”, 

respectivamente, mas em uma perspectiva atualizada pelas novas questões postas 
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pelas textualidades contemporâneas, conforme vimos discutindo ao longo deste 

projeto. Sérgio Luiz Prado Bellei (2014), em seu ensaio “A Morte do Autor: um 

retorno à cena do crime”, publicado pela revista Criação e crítica, propõe uma análise 

comparada das obras críticas de Foucault e Barthes de modo a pensar o leitmotif da 

morte do autor e das prerrogativas do leitor a partir da perspectiva do day after/dia 

seguinte: o autor morreu e temos lidado com isso, mas quais os impactos dessa 

questão para a crítica e a literatura ainda hoje em dia? O objetivo revisionista está 

no título do ensaio – um retorno à cena do crime – e o foco na obra dos dois autores 

mencionados nos indica os “culpados” pelo crime. Após analisar a questão do autor 

e sua emergência em textos pontuais de Barthes e Foucault, a saber, “A morte do 

autor” e “O que é um autor”, Bellei passa a pensar no lugar desta reflexão na obra 

dos autores em questão e destaca a relevância do trabalho de Foucault sobre o lugar 

vazio deixado pelo autor, conquanto a morte tenha sido concebida em ensaio anterior 

por Barthes. A proposta de Bellei é atualizar a discussão posta pelos autores a partir 

da perspectiva de uma ética de leitura que funda a obras destes. Segundo o mesmo, 

cada um destes autores, ao questionar sobre o autor – e, logo, o leitor e sua leitura, 

assim como também a obra – propõe uma ética da leitura fundada em princípios que 

acabam por convergir: Foucault nos propõe uma ética da suspeita, da curiosidade, 

ao passo que Barthes nos propõe uma ética do prazer – compreendida do seguinte 

modo: 

  

Em Barthes, o prazer nunca é simplesmente o prazer do corpo de quem 
escreve, mas um prazer voltado para uma revolução na cultura, no 
saber, no ensino e nas práticas de leitura. E, se esquecermos por um 
momento o gesto iconoclasta que acompanha tal prazer, não estaria ele 
muito distante do que Foucault chamou de “curiosidade”. (BELLEI, 
2014, p. 171) 

    

É esta revolução nas práticas de leitura e esta suspeita do leitor que questiona seu 

lugar – histórico, social, formal – que essas éticas de leitura propõe, conforme Bellei, 

e que vão ao encontro de compreender como as textualidades contemporâneas tem 

reconfigurado a função autor, o lugar e papel do leitor e o conceito de obra – que nos 

interessa: como as novas textualidades/materialidades tem impactado nessas 

questões e o efeito no campo da literatura e no conceito de literário em última 

instância. 
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De Foucault e seu texto/conferência “O que é um autor?”, originalmente 

apresentada em 1969, nos interessa o seu projeto de “localizar o espaço assim 

deixado vago pela desaparição do autor, seguir atentamente a repartição das lacunas 

e das falhas e espreitar os locais, as funções livres que essa desaparição faz aparecer” 

(FOUCAULT, 2009, p. 271) a partir da proposta de Chartier (2012).  Chartier, em 

seu ensaio O que é um autor: revisão de uma genealogia, advindo da conferência 

ministrada à Sociedade Francesa de Filosofia, no ano 2000, revisita a conferência 

ministrada por Foucault em 1969, intitulada “O que é um autor” e já citada ao longo 

deste projeto. Nesta conferência/texto, Chartier (2012) dialoga diretamente com 

Foucault (2009) e estabelece o lugar desse diálogo logo de saída: como Pierre 

Menard de Borges. Nesta perspectiva, Chartier retoma a proposta de Foucault e 

apresenta a sua: revisitar o foco daquela outra conferência/texto, a função autor, mas 

estender a genealogia do autor, particularmente dos textos literários, em diálogo mais 

estreito entre crítica textual e história cultural. Chartier (2012), após extensa 

retomada da conferência de Foucault, concentrando-se na explanação sobre a função 

autor e na refeitura da genealogia do autor – mais antiga do que a apresentada por 

Foucault – finaliza sua conferência enfatizando que 

  

A genealogia da “função autor” para os textos literários possui uma 
duração muito mais longa que aquela que Foucault nos sugeriu, e nesta 
genealogia de longa duração não podemos colocar em jogo unicamente 
a ordem do discurso, mas também a ordem dos livros, ou seja, esta 
invenção fundamental que faz com que um mesmo objeto torne legíveis 
a coerência ou a incoerência de uma obra atribuída a uma mesma 
identidade. (…)  Assim, concluindo, acredito que podemos dizer que 
os termos que Foucault nos propôs não são mais aceitáveis, ainda que 
sua questão, a nós legada, continue pertinente. Acredito que a melhor 
maneira para avançarmos uma resposta é introduzir, no quadro de uma 
reflexão propriamente filosófica, intelectual ou estética sobre a autoria, 
a dimensão da própria materialidade dos tetos, esta dimensão que se 
encontra no coração disso que um autor fundamental, infelizmente 
recentemente morto, Donald McKenzie, qualificou como uma 
sociologia dos textos, entendendo com isso o estudo do texto tal como 
ele é, inscrito em suas materialidades. Ele escreveu que novos leitores 
tornam novos os textos, e que o novo sentido que lhes é dado é devido 
à sua nova forma. Para terminar, eu o parafrasearei dizendo que, talvez, 
uma nova forma do livro produz novos autores, ou seja, que a 
construção do autor é uma função não apenas do discurso, mas também 
de uma materialidade, materialidade e discurso que na minha 
perspectiva de análise são indissociáveis. (CHARTIER, 2012, p. 61-
62). 
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 Somos da mesma opinião de Chartier: a questão permanece quanto à função autor 

e é na convergência do discurso e suas materialidades, isto é, das textualidades, 

particularmente as contemporâneas, que precisamos mapear como essa função está 

a ser reconfigurada e qual impacto no que compreendemos como sistema literário 

composto pelo autor, leitor e obra, alimentando, deste modo, outras/novas práticas 

de leitura: este é o jogo do texto na contemporaneidade. 
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A RELAÇÃO ELEGÍACA NA POESIA DE JOAQUIM MANUEL 
MAGALHÃES 

 

Juliana Jordão Canella Valentim 1(UFF) 

 

RESUMO 

A presente comunicação pretende analisar poemas da antologia Alta noite em alta fraga 
de Joaquim Manuel Magalhães, publicada em 2001. O poeta, reconhecido por reescrever 
seus poemas no livro Um toldo vermelho de 2010, modificando e alterando palavras e 
versos inteiros, em Alta noite em alta fraga demonstra mais do que a predileção pela 
rasura, mas também pela elegia. O caráter elegíaco, presente na Literatura Portuguesa 
Contemporânea aqui é investigado pelo seu viés urbano. Em imagens e descrições 
corpóreas, o sujeito poético, presente na antologia de 2001, explora a cidade como um 
observador atento, preocupado com os elementos poéticos que o associam com a 
paisagem. O corpo, doente e experimentado pela realidade fictícia do poema, não só 
reflete a condição da sociedade em que está inserido como também a própria linguagem. 
O pathos está vinculado à linguagem distópica, criando o espaço para o elegíaco.  
 
PALAVRAS-CHAVE: 
 
 

Este artigo pretende comparar poemas escolhidos dos livros Alta noite em alta 

fraga e sua reescrita em Um toldo vermelho, ambos escritos por Joaquim Manuel 

Magalhães, demonstrando através do corpus o processo de reescrita como metamorfose 

da obra poética. O resultado desta metamorfose é o desvelamento da ausência da escrita 

primeira, espaço da negatividade. Através do estudo do negativo, em consonância com 

referências teóricas agambenianas, cabe estudar o silêncio, espaço daquilo que está em 

ausência, e o indizível, unidade significativa deste silêncio. Diante destes processos, 

pretende-se estipular hipóteses e os possíveis motivos para o gesto rasura do sujeito 

poético e da metapoesia causados pela reescrita. 

Para início, cabe salientar que estudar a poética de Joaquim Manuel Magalhães 

tem sido, senão uma tarefa penosa, no mínimo um árduo trabalho de cotejamento de livros 

de poesia. Trabalho também de organização de um critério teórico acerca do pensamento 

sobre literatura construído por ele, que além de poeta também é crítico e ensaísta. A 

dificuldade deve-se ao fato da obra poética estar em progresso, em constante mutação, 

transformação em que os versos descendem dos anteriores, sendo repetidos e 

reformulados em antologias, coletâneas e na reescrita, Um toldo vermelho, última 
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Fluminense, bolsista da CAPES. 
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publicação. Seguindo este raciocínio, poderíamos definir este procedimento como um 

processo de metamorfose, em que a obra está em constante por fazer. Porém, antes disto, 

é necessário descrever o objeto de estudo.  

 A comparação destes poemas é pertinente, pois a performance do autor confirma 

parte das hipóteses levantadas por este projeto. Se a escrita dos mais de nove livros de 

poesia anteriores ao último realçavam o sujeito poético disposto a anunciar seu fim, tema 

tratado mais adiante, o mesmo ocorre com o autor, que, após esta publicação, encerra sua 

atividade como poeta. Aquiescendo o tema e a sua pertinência, no livro Um toldo 

vermelho, a nota final anuncia que todos os poemas ali escritos são os únicos existentes e 

que tudo o que lhe é anterior estaria invalidado2:  “Nota: Este volume constitui a minha 

obra poética até 2001, a que acrescento um poema publicado em 2005. Exclui e substitui 

toda a anterior.” (MAGALHÃES, 2010, p. 197) 

Há que ressaltar que este é um livro de poesia constituído pela reescrita de poemas 

já publicados por Magalhães e, por abordar, senão toda, uma grande parte da sua obra, 

teria a propriedade de obra completa. Portanto, o projeto resume-se à análise da reescrita 

de Alta noite em alta fraga em Um toldo vermelho, ressaltando e investigando os vestígios 

deste gesto. Resta ao leitor a busca pela escrita anterior pode ser entendida como 

consequência do gesto de reescrita . Rosa Maria Martelo, em Da forma informe, no 

capítulo destinado à análise de Cartucho, publicação conjunta de Magalhães e outros 

poetas, cita: 

 
A reescrita do mesmo poema em Um Toldo Vermelho parece 

querer reter no poema apenas essa vibração, essa energia enunciativa, 
embora as razões da radicalidade da reescrita do livro sejam certamente 
mais largas e complexas. Há, em Um Toldo Vermelho, uma dimensão de 
performatividade que só pode ser compreendida relacionalmente, ou seja, 
como reescrita, como relação com a obra anterior. Ora, neste livro, a 
escrita de Joaquim Manuel Magalhães é, de certa forma, subtraída ao seu 
passado, rasgada, rompida, quase apetece dizer que sacrificialmente. 
(MARTELO, 2010, P. 170) 

 

A partir disto, para dar continuidade à análise desta obra, cabe tratar primeiro do que está 

presente na poética de Magalhães após a reescrita. A análise dos restos desta poética pode 

ser também entendida como uma descrição breve e superficial de Um toldo vermelho. O 

título remete à reescrita de Uma luz com um toldo vermelho, livro publicado em 1991, 

                                                 
2 Sobre isso, ao final também consta uma lista de livros publicados pelo autor, na qual, em poesia, apenas 
uma é citada; Um toldo vermelho. 
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procedimento repetido na criação dos títulos das dez sessões em que o livro se divide.  No 

livro, a junção de imagens que os cento e vinte poemas propõem remetem às versões 

anteriores, publicadas em volumes, revistas e periódicos. Apesar das prováveis 

modificações, apenas quatro títulos de livros foram mantidos, como Consequência do 

lugar, livro publicado em 1974, inserido dentro de uma coletânea com o mesmo nome 

em 2001 e reescrito como segunda sessão de Um toldo vermelho. Dos dezoito poemas de 

Consequência do lugar de 1974, apenas treze foram mantidos, provando que nem todos 

os poemas sobreviveram à rasura. 

 Em alguns casos, é possível reconhecer os versos, mas readaptados pela reescrita 

para um poema outro. Vide “Rosa dos dias como o sol”, publicado neste mesmo livro: 

 
Rosa dos dias como o sol 
com os elementos simples, 
desces a este plano sem palavras 
eu fico coberto por uma dura luz 
esperando teu perfume que já não tens. 
Tudo é memória e impossível futuro. 
Rosa, flor marcada pela boca 
com que invoco o tempo justo 
onde nascia a esperança 
e animais traziam o alimento da vida. 
Pouca coisa resta, rosa cortada, 
da alegria, dos altos pássaros. 
Dividiram tuas pétalas, tua cor foi secada 
por vozes sem nome 
que tu própria ou eu ajudei 
a sair das pedras sobre a terra. 
Ficas hoje suspensa sobre os musgos, 
sobre os bichos rasteiros, ó flor. (MAGALHÃES, 1974, p. 9) 

 
 

Na reescrita deste “novo” poema, apenas poucos versos foram reaproveitados em 

um poema maior, uma macroestrutura que se subdivide em pequenas estrofes de três ou 

quatro versos. Sobre o que resta da poesia, o sujeito poético em primeira pessoa é 

substituído pelas imagens do sisal, compostas pelo procedimento de montagem, cenário 

adaptado, o que aparentemente corroboraria para o projeto de reestruturação poética. 

Neste sentido, duas imagens são deslocadas através do processo de colagem ao final da 

estrofe e reduzidas ao sintetismo ao qual a linguagem é forçada. Lê-se nos versos: 

“Luminosa flor cega no sisal/ realça o dissabor./ Colagem. Lupa.” (MAGALHÃES, 2010, 

p.23). A descrição à invocação da natureza pelo poeta foi rasurada, levando a crer que 

existe um profundo critério teórico envolvido neste gesto, além da consciência de que a 
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natureza não cabe na poesia. A linguagem possui poucos adjetivos, mas principalmente 

não possui pronomes. Os elementos que poderiam conectar um sujeito poético à imagem 

são retirados, criando uma linguagem ordenada, sintética, específica e, porque não dizer, 

artificial.  

Não há na obra poética de Joaquim Manuel Magalhães uma organização na qual 

exista hierarquia entre os poemas. Em Alguns poemas reunidos, o trecho “É fácil superar 

essa agressão, a obra/ Acredito num critério abstrato” (MAGALHÃES, 1991, p.86) 

sugere que a disposição dos versos, e até mesmo das imagens, deveriam ser móveis. Um 

exemplo desta arbitrariedade seria um poema que pertencia à publicação em revista, 

“Sloten”, publicado em As escadas não têm degraus, introduzido como poema de abertura 

na reescrita de “Alta noite em alta fraga”, décima e última sessão de Um toldo vermelho. 

Possivelmente, o mesmo ocorre com a inserção de versos em diferentes poemas, e 

inserção de poemas em diferentes sessões. A investigação proposta neste projeto é tão 

somente referente à Alta noite em alta fraga, mas devido ao projeto arbitrário da criação 

da obra, torna-se impossível não citar poemas de outras publicações do autor.  

Após o gesto de reescrita, passando para a análise da ausência causada por ele, os 

poemas tornaram-se herméticos, articulando uma linguagem senão incompreensível, 

dificultosa. Na reescrita, as alterações sugerem supressão do sujeito poético, a predileção 

pela imagem construída através do procedimento de corte e montagem dos versos 

matriciais, a escolha de poemas elegíacos, além da rasura ao que remetia à metapoesia. 

Poemas como “Princípio”, introdutório do livro Os dias, pequenos charcos, no qual são 

discutidos os princípios da obra de arte como reprodução, não são encontrados nem 

mesmo reescritos.  

 
Depois dos afetos de recusa 
se dissermos não, a que diremos 
não? 
Que cânones são hoje dominantes 
contra que tem de refazer-se 
a triunfante inovação? 
Voltar junto dos outros, voltar 
ao coração, voltar à ordem 
das mágoas por uma linguagem 
limpa, um equilíbrio do que se diz 
ao que se sente, um ímpeto 
ao ritmo da língua e dizer 
a catástrofe pela articulada 
afirmação das palavras comuns, 
o abismo pela sujeição às formas 
directas do murmúrio, o terror 
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pela construída sintaxe sem compêndios.(MAGALHÃES,1981, p.13) 
 

O poema que poderia ser considerado arte poética de Joaquim Manuel Magalhães 

aparentemente foi recusado, apesar de ser necessária uma análise apurada de todos os 

poemas contidos em Um toldo vermelho para certificar que as imagens não foram 

reproduzidas em outra sessão, devido à dificuldade implementada pela linguagem 

sintética.  

Descrever Um toldo vermelho como obra completa revela o gesto de desfiguração 

da obra poética que, neste caso, é significativo. Rasurar e transformar a poesia em outra 

desvela aquilo que está em falta. O espaço vazio deixado pela ausência do sujeito poético, 

por exemplo, é uma abertura ao negativo da linguagem. Por isso, o ato de rasurar o sujeito 

poético, as referências à crítica sobre poesia e o questionamento sobre os limites do 

poético aparecem nesta obra como gesto performático. Agamben, em A linguagem e a 

morte, trata sobre a negatividade: 

A relação entre os dois planos (o ter-lugar da linguagem e o que 
é dito em seu interior, ser e ente, mundo e coisa) é, mais uma vez, 
governada pela negatividade: o mostrar-se da Sage é inominável para a 
linguagem humana(...) e esta pode apenas corresponder (entsprechen, 
des-falar) à Sage por meio da própria dissolução, arriscando-se, como 
a palavra dos poetas, até o limite em que se realiza a experiência 
silenciosa do ter-lugar da linguagem na Voz e na morte...(AGAMBEN, 
2006, p.84) 

 

No trecho, explica-se que Sage, o silêncio, seria des-falar, o negativo do discurso 

proferido. O silêncio seria o responsável por dissolver a linguagem e esta dissolução é o 

que aproxima a linguagem poética do silêncio. O pensamento da linguagem, lugar em que 

se realiza a experiência silenciosa, concretiza-se na linguagem poética. Pensando desta 

forma, se o poético é, neste aspecto, o silencioso, existe uma experiência negativa no 

poético, algo que está presente significando aquilo que não é. Esta presença dissimulada 

é o silêncio anterior à própria fala, é o pensamento da linguagem, revelado através da 

ausência.  

A escolha para o cotejo foram os livros Alta noite em alta fraga de 2001 com a 

última sessão de Um toldo vermelho, de mesmo título, aparenta salientar características 

que sustentem a definição do processo de reescrita como desvelamento do silêncio por 

ela proferido. No caso de Alta noite em alta fraga de 2001, os poemas aparecem mais 

extensos e com mais versos. O caráter didático, reiterado pela narratividade, suscita a 

poesia que se ensaia como metalinguística, alertando para a morte, o seu esquecimento. 
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A esta exaltação daríamos o nome de elegia, estrutura poética que transcreve a morte 

como contemplação. Segundo Ruy Lage, em artigo na Revista Relâmpago: 

 
A elegia liga-se a um modo especializado de olhar o mundo: a 
contemplação. A focagem intensa e clarificadora permitida pela 
contemplação - estudo aplicado daquilo que se dá a ver -, perseguirá no 
visível o rasto do invisível, no existente o rasto do inexistente, no finito 
o infinito. (LAGE, 2010, p.166) 

 
As imagens dos poemas transcritos neste livro são compostas sobre a paisagem urbana 

metamorfoseada num corpo doente. O pathos é representado pelas imagens em 

decomposição, fragmentadas e em processo de montagem. No poema “Sangramento”, a 

casa representa o corpo e pátria, já a palavra poema suscita a função redentora da 

literatura, através da qual fosse possível ser purificado.  

 

Melhor seria que não me lessem nunca 
os que por costume lêem poesia. 
Muito além conseguir falar 
ao que chega a casa e prefere o álcool, 
a música de acaso, a sombra de alguém 
com o silêncio das situações ajustadas. 
 
Não ser lido por quem lê. Somente 
pelos que procuram qualquer coisa 
rugosa e rápida a caminho de uma revista 
onde fotografaram todo o ludíbrio da felicidade. 
Que um poema meu lhes pudesse entregar 
ademais da morte, 
um alívio igual ao de atirar os sapatos 
que tanto apertam os pés desencaminhados.(MAGALHÃES, 2001, 

p.21) 
 

Na reescrita deste poema, perde-se a imagem do sujeito poético, testemunha da 

finitude da poesia, suprime-se a metalinguagem e o que sobra são poucas estrofes em 

curtos versos que apenas lembram a versão matricial. Para a compreensão da reescrita, 

ainda assim, a versão anterior parece fundamental. Por mais hermética que a reescrita 

seja, o silêncio imposto pela ausência do texto anterior é o suficiente para a busca pela 

origem daquela escrita. O viés do negativo revela a ânsia pela finitude, rasto do interdito 

da escrita primeira e traços da disforia, comum aos poemas de Alta noite em alta fraga. 

Na reescrita, foram mantidos os versos: 

 

Melhor não me lesse 
quem por dever. 
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Conseguisse a adesão 
do acaso. Lagar, 
um ludíbrio. 
 
Oferta de alívio, o atacador 
solta o sapato desencaminhado. 
E entretém em inferior engenho 
o tédio prévio ao vídeo 
e ao embaraço.(MAGALHÃES, 2010, p.170) 

 

em que poucas vezes a primeira pessoa do singular é percebida. Pode-se apreender que 

de todos os elementos anteriores, os versos críticos à sociedade burguesa foram mantidos 

com o intuito de conservar a imagem de distanciamento entre sujeito e leitor, um gesto 

performático de recusa à crítica literária. Os versos que ensaiavam a poesia como morte 

e fim foram rejeitados na segunda versão.   

Ao fazer esta análise, coube fazer a escolha de poemas que comprovassem a tese 

da construção de uma poesia elegíaca contemporânea, que trouxessem à tona estruturas 

ou temas recorrentes das elegias gregas, tais como a exaltação da morte, como imagem 

ou como rasuras. Se a ausência do sujeito poético, rasurado pela reescrita dos poemas, 

desvelou um espaço, cabe pensar este como um espaço de potência. Maurice Blanchot 

em O espaço literário escreve que a ausência é uma presença dissimulada, por isso, ao 

saber tratar-se de uma reescrita, deve-se levar em consideração a primeira versão dos 

poemas, já que sem eles, o texto literário parece superficial. Esta presença velada está no 

âmbito do negativo, literalmente aquilo que foi negado e recusado. E, neste ponto, a 

potência se concretiza. Os motivos para a negação destes elementos podem ser 

justificados pela busca de uma poética que representasse o projeto teórico inicial.  
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UM ENTRELUGAR DE BORGES: AUTOR E LEITOR EM XEQUE 

Juliana Ramos (UERJ) 

Flávio Carneiro (UERJ) 

  

RESUMO: Encontra-se, em Borges, um reposicionamento da figura do leitor e do autor no 
discurso, modificando suas relações. Piglia, ao afirmar que Borges inventa uma figura de leitor 
(O último leitor, Ed. Companhia das Letras, 2006), expõe o aspecto sobre o qual este estudo 
debruça-se: reflexões sobre leitor e leitura, a fim de pôr em questão a recepção de textos literários 
dentro da ficção. Segundo Piglia (2006), “Borges inventa o leitor como herói a partir do espaço 

que se abre entre a letra e a vida” (p. 26), um entrelugar. Para a análise dessa questão, tem-se 
como objeto de estudo dois contos nos quais personagens-leitores refletem sobre livro, leitor e/ou 
leitura, instituindo uma narrativa marcada pelo narcisismo literário (“narcissistic fiction”, termo 

empregado por Linda Hutcheon) voltado para a recepção e sendo, portanto, a manifestação 
tangível de uma recepção. O primeiro, “Pierre Menard, autor del Quijote”, escrito como um ensaio 

de crítica literária, reflete, no âmbito da ficção, sobre criação, recepção e tradução. O segundo, 
“Examen de la obra de Herbert Quain”, também um texto crítico-ficcional, trata da possibilidade 
de o leitor atuar sobre o texto transformando-o. Outro modo de perceber esses textos, porquanto 
espaços de articulação entre ficção e reflexões críticas e teóricas, é pelo viés do conceito de 
“entrelugar” desenvolvido por Bhabha (O local da cultura, Ed. UFMG, 2010), sendo 
reconhecidos, portanto, como um espaço plural e fragmentado, marcado por descentramento e 
heterogeneidade, capaz de comportar até o contraditório. Desse modo, essas narrativas 
metaliterárias “não são nem o Um [...] nem o Outro [...] mas algo a mais, que contesta os termos 

e territórios de ambos” (p. 54-55); são um entrelugar que, pela metatécnica, revela novas formas 
de compreender e interpretar a recepção de textos literários. Outros teóricos presentes nas 
discussões são Hans Robert Jauss, Wolfgang Iser e Umberto Eco. 
 
Palavras-chave: Personagem-leitor. Leitor. Metaliteratura. Autor. Estética da recepção. 
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Para esta pesquisa, são tomados como objeto de estudo na obra de Borges os 

contos “Pierre Menard autor del Quijote” e “Examen de la obra de Herbert Quain”. Esses 

contos compõem o livro El jardín de senderos que se bifurcan, publicado em 1941, com o 

qual Borges recebeu o Prêmio Nacional de Literatura, e depois foram compilados em 

Ficciones (1984d), publicado pela primeira vez em 1944. Essa obra marca o 

reconhecimento internacional de Borges, com a qual ele recebeu o Grande Prêmio de 

Honra, dado pela Sociedade Argentina de Escritores. 

Nos contos tomados como objeto de estudo, os personagens-leitores de obras 

literárias apresentados refletem sobre livro, leitor e/ou leitura, instituindo uma narrativa 

marcada pelo narcisismo literário voltado para a recepção. Outra característica que os 

aproxima é o fato de que são críticas ficcionais, discursos formulados para falar de outros 

discursos, sendo, portanto, a manifestação tangível de uma recepção.  

O primeiro conto selecionado, “Pierre Menard, autor del Quijote” (1984g), é escrito 

como um ensaio de crítica literária, refletindo, no âmbito da ficção, sobre criação, recepção 

e tradução. Nesse conto, é analisada a obra de Pierre Menard, um fictício romancista e 

crítico francês cujo empreendimento literário de maior efeito foi seu Don Quijote, que 

deixou com dois capítulos completos e um não terminado. 

Menard é um personagem-leitor sobre o qual se reflete nesse conto. Leitor do Don 

Quijote de Miguel de Cervantes, propôs-se a escrever um livro que, não sendo uma cópia, 

coincidisse palavra por palavra com o Don Quijote de Cervantes. Para isso, o autor 

estabeleceu “seguir siendo Pierre Menard y llegar al Quijote, a través de las experiencias 

de Pierre Menard” (BORGES, 1984g, p. 447). Desse modo, a autoria é o único elemento 

que os diferencia, porém, ao considerar um ou outro como o autor do texto, tem-se duas 

obras totalmente distintas em efeito. Os textos são materialmente idênticos, mas a obra de 

Menard, como uma obra subterrânea — para retomar as palavras de outro personagem-

leitor nesse conto, as do crítico que analisa a obra de Menard —, produz efeito diverso, 

causado pela inscrição de outro autor datado historicamente, como é percebido na análise 

comparada que é feita sobre a narrativa de um capítulo isolado dos dois livros Don Quijote, 

o capítulo XXXVIII da primeira parte. 

Borges, por meio da apropriação que Pierre Menard faz do texto de Cervantes, 

desestabiliza todo o sistema autor-texto-leitor. Isso porque, ao analisar a obra de Menard, 

evidencia-se a leitura que Menard fez do Don Quixote de Cervantes e, por extensão, reflete-

se sobre o papel ativo do leitor na recepção literária, atuando na produção de sentido do 

texto e restabelecendo “a ligação entre as obras do passado e a experiência literária de hoje 
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que o historicismo rompeu” (JAUSS, 1994, p. 57-58). Assim, Menard, pela técnica do 

anacronismo deliberado e das atribuições errôneas, enriquece a arte da leitura. 

O segundo conto, “Examen de la obra de Herbert Quain” (1984c), também é um 

texto crítico-ficcional. Nele, tem-se a análise da obra de Quain, personagem-escritor que 

reconhecia a condição experimental de seus livros, os quais almejavam o assombro. Por 

meio desse exame, apresenta-se materialmente a leitura do crítico, o personagem-leitor 

que é analisado nesta pesquisa. 

Em forma de ensaio, o discurso do crítico aborda também reflexões sobre essa sua 

leitura. Assim, quando ele analisa o primeiro livro de Quain1, The god of the labyrinth (O 

deus do labirinto), tem-se também uma reflexão sobre a subjetividade da leitura em 

entrelaçamento com a questão da memória, como é possível perceber neste fragmento: 

“he aquí su plan [do livro de Quain]; tal como ahora lo empobrece (tal como ahora lo 

purifica) mi olvido” (BORGES, 1984c, p. 462). Desse modo, fica evidente a tematização 

de outro aspecto da leitura: além da questão da subjetividade da leitura, uma vez que a 

memória é um critério de seleção muito subjetivo, trata-se também da capacidade criativa 

da leitura, da possibilidade de o leitor atuar sobre o texto transformando-o, tornando-o 

outro, próprio – o que retoma o ponto de discussão sobre apropriação na leitura 

considerado no conto anterior, “Pierre Menard autor del Quijote”. 

E a reflexão sobre o papel do leitor na recepção do texto literário é retomada por 

meio da hipótese de que a solução desse romance policial de Quain tenha sido errônea, 

pois, frente a isso, o crítico afirma: “El lector de ese libro singular es más perspicaz que 

el detective” (BORGES, 1984c, p. 64).  

A figura do leitor e a leitura tornam-se tema nesse conto também por meio do 

discurso do personagem Quain sobre a extinção dos leitores frente a possibilidade de que 

todo leitor, na verdade, fosse, de fato ou potencialmente, um escritor. 

 

Percebe-se que Borges, ao articular crítica e ficção em um discurso com tom 

ensaístico, inclui, em sua narrativa, as contradições e as lacunas que constituem a 

complexidade das práticas e dos conceitos relacionados ao leitor e ao ato de ler. E, com a 

materialização da prática crítica, o autor inclui no enredo um leitor mais atento e 

                                                           
1 Nas outras obras hipotéticas de Quain, tem-se a proposta de novas experimentações literárias que propõem 
a segmentação da narrativa a fim de recobrir todas as possíveis ramificações de uma história, o que 
abrangeria as várias identidades que um personagem pode assumir e resultaria em infinitas ramificações e 
infinitas histórias, tornando o projeto potencial de um livro infinito algo verossímil. 
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competente, o crítico, que tem por objetivo divulgar a sua leitura, o seu ponto de vista do 

texto percorrido explicitamente. Há, em sua obra, uma multiplicidade de temas e 

perspectivas que não são encerrados por um discurso definitivo, conclusivo. Nesse 

ambiente, é possível estabelecer um proficiente diálogo com as teorias do campo da Estética 

da Recepção. 

Hans Robert Jauss aponta a necessidade de estudos sobre a experiência estética, uma 

vez que a Arte é entendida como atividade produtora, receptiva e comunicativa. Ele 

problematiza, ainda, o fato de que se considerava apenas o lado produtivo da experiência 

estética, raras vezes o receptivo e quase nunca o comunicativo. 

Esse teórico destaca-se pelo estudo da recepção no âmbito da relação entre, de um 

lado, o contexto do autor e da obra e, de outro, o do leitor. Para ele, “a experiência primária 

de uma obra de arte realiza‐se na sintonia com (Einstellung auf) seu efeito estético, i.e., na 

compreensão fruidora e na fruição compreensiva” (JAUSS, 1979, p. 45). 

Ele aborda a estética da recepção em duas dimensões: a recepção, que ocorre na 

relação entre o texto e o contexto histórico no qual se insere, e o efeito, que se dá na relação 

do texto com o leitor e envolve o horizonte de expectativas do leitor, isto é, o potencial de 

leituras que o indivíduo de determinado momento histórico pode desenvolver a partir das 

referências que formam sua subjetividade.  

Assim, Jauss postula o estudo da figura do leitor a partir da observação da influência 

que as questões históricas exercem no momento da recepção. Sob esse ponto de vista, as 

investigações voltam-se para o processo de leitura em um contexto histórico da obra ou do 

leitor, e as análises, para a dimensão coletiva da leitura, em uma perspectiva histórica da 

recepção.2 E tem-se, portanto, a possibilidade de “aclarar o processo atual em que se 

concretizam o efeito e o significado do texto para o leitor contemporâneo [efeito] e [...] 

reconstruir o processo histórico pelo qual o texto é sempre recebido e interpretado 

diferentemente, por leitores de tempos diversos [recepção]” (JAUSS, 1994, p.46). Essa é uma 

questão que enseja diálogos com o conto “Pierre Menard, autor del Quijote”. 

Na segunda condição possível, a historiografia literária seria compreendida como a 

história dos processos de recepção ao longo do tempo. Sendo assim, ao destacar a relevância 

da análise da dimensão histórica na recepção enquanto critério para uma abordagem da 

                                                           
2 Nesse aspecto, a teoria desenvolvida por Jauss aproxima-se das postulações de Bakhtin e Antonio Candido 
quanto à interpretação de textos literários. Esses teóricos também consideram a estreita relação entre forma/texto 
e conteúdo/contexto para a compreensão da obra. 
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história da literatura, Jauss opôs-se ao discurso da tradição sobre a história literária, cujo foco 

era o autor, e propôs renová-la.3 De modo que, para ele, 

A teoria estético-recepcional não permite somente apreender sentido e 
forma da obra literária no desdobramento histórico de sua compreensão. 
Ela demanda também que se insira a obra isolada em sua “série literária”, 
a fim de que se conheça sua posição e significado histórico no contexto da 
experiência da literatura. No passo que conduz de uma história da recepção 
das obras à história da literatura, como acontecimento, esta última revela-
se um processo no qual a recepção passiva de leitor e crítico transforma-
se na recepção ativa e na nova produção do autor — ou, visto de outra 
perspectiva, um processo no qual a nova obra pode resolver problemas 
formais e morais legados pela anterior, podendo ainda, propor novos 
problemas. (JAUSS, 1994, p. 41, grifo nosso) 

 

Isso é possível porque, para Jauss4, a leitura é uma atividade de “participação e 

apropriação” (JAUSS, 1994, p. 77) que se experimenta “na apropriação de uma experiência 

do sentido do mundo, ao qual [o leitor] explora tanto por sua atividade produtora, quanto pela 

integração da experiência alheia” (JAUSS, 1994, p. 77).  

Assim ocorre nos dois contos analisados de Borges. Pierre Menard participa e 

apropria-se da obra de Cervantes, integrando-se a ela e produzindo seu próprio Don Quijote. 

Herbert Quain profetiza a extinção dos leitores, frente à constatação de que se tratariam de 

escritores (de fato ou potencialmente), de modo que só se poderia falar em recepção ativa, tal 

qual indica o crítico do romance policial de Quain ao cogitar que o leitor da obra seria mais 

sagaz que o detetive. Sob essa perspectiva, o leitor é capaz de resolver questões formais e 

morais legadas pela obra, podendo, ainda, propor novas problemáticas, novas questões. No 

entanto, isso resulta não apenas em uma nova produção do autor; resulta também em uma 

produção do leitor, que, sendo mais do que uma inscrição dessa figura na obra de outrem, é 

uma outra criação, um resultado posterior à sua apropriação. Logo, por meio da apropriação, 

o leitor inova a obra do autor mas também cria uma outra, de outra autoria, como ocorre no 

caso de Menard. Trata-se de um reposicionamento da figura do leitor e do autor no discurso, 

modificando suas relações. 

                                                           
3 Jauss identificou o essencialismo, que institui as obras como modelos intemporais, e o positivismo, que as insere 
em histórias genéticas, como as posturas a serem contestadas, porquanto não consideram a figura do leitor na 
interpretação do texto, e aliou o marxismo, cujo interesse no texto literário é focado em seu contexto histórico, e 
o formalismo, que se atem à análise dos seus procedimentos formais. Desse modo, foram compensadas as 
limitações do marxismo e do formalismo e formulado um outro modo de compreensão da obra literária, no qual 
contexto e forma estão imbricados para a criação de sentido no ato da leitura. 
4 Jauss não postulou um tipo de leitor; seu foco no processo de recepção “diz respeito à assimilação documentada 

de textos e é, por conseguinte, extremamente dependente de testemunhos, nos quais atitudes e reações se 
manifestam enquanto fatores que condicionam a apreensão de textos” (ISER, 1996, p. 7). 
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Wolfgang Iser, por outro lado, enfatiza a relevância do estudo do ato de ler para a 

investigação do efeito. Desse modo, o ato da leitura é analisado enquanto meio de observação 

dos efeitos que os textos literários provocam em seus leitores. 

Esse teórico enveredou por um caminho diferente do de Jauss. A partir de uma 

abordagem fenomenológica, dedicou-se ao estudo da relação entre o texto e o leitor 

individual, formulando a definição de leitor implícito e a teoria do efeito estético. 

Para Iser, interpretar textos literários segundo a perspectiva da estética do efeito 

visa à função, que os textos desempenham em contextos, à comunicação, 
por meio da qual os textos transmitem experiências que, apesar de não-
familiares, são contudo compreensíveis, e à assimilação do texto, através 
da qual se evidenciam a “prefiguração da recepção” do texto, bem como as 

faculdades e competências do leitor por ela estimuladas. (ISER, 1996, p. 
14, prefácio, grifos do autor) 

 

Essa antecipação da recepção no texto refere-se ao que Iser define ser o leitor 

implícito, uma construção textual que se manifesta por meio de espaços vazios — outra teoria 

de Iser5. Segundo esse teórico, esse leitor enfatiza as “estruturas de efeito do texto” (ISER, 

1996, p. 80) e “materializa o conjunto das preorientações que um texto ficcional oferece, 

como condições de recepção, a seus leitores possíveis” (ISER, 1996, p. 73, grifo nosso). 

Desse modo, as condições de atualização da obra encontram-se na própria tessitura do texto. 

Na perspectiva de Iser, “os vazios regulam a atividade de representação [...] do leitor, 

que agora segue as condições postas pelo texto. [...] Os vazios possibilitam as relações entre 

as perspectivas de representação do texto e incitam o leitor a coordenar estas perspectivas” 

(ISER, 1979, p. 91). Assim, o ato de leitura é orientado por essas estruturas de não-ditos. 

Todavia, a hipótese de uma obra como a de Pierre Menard não se orienta apenas por 

condições impostas pelo texto ao leitor, mas também pela articulação da tessitura do texto ao 

momento histórico na produção e/ou da recepção. E a recepção encenada da obra de Herbert 

Quain abre a possibilidade de orientação não apenas pela rede de não-ditos, mas também pela 

de ditos, que podem ser apropriados e transformados, e inovados. 

 

                                                           
5 A teoria dos espaços vazios foi recriada por Iser a partir dos pressupostos de Ingarden. Nessa teoria, postula-se 
a existência de lacunas no texto a serem preenchidas pelo leitor na sua prática, de modo a tornar o leitor partícipe 
da construção de sentido da obra. Os vazios são percebidos como “‘articulações do texto’, pois funcionam como 

as ‘charneiras mentais’ das perspectivas de representação e assim se mostram como condições para a ligação 

entre os segmentos do texto” (ISER, 1979, p. 106). 
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O leitor ocupa lugar privilegiado também nas teorias de Umberto Eco6, porém como 

estratégia discursiva. E, para este, o funcionamento de um texto pode ser igualmente 

explicado pela observação do papel que o receptor desempenha ao compreendê-lo, atualizá-

lo e interpretá-lo. Eco reconhece o leitor “como o centro ativo de uma rede de relações 

inesgotáveis, entre as quais ele instaura sua própria forma, sem ser determinado por uma 

necessidade que lhe prescreva os modos definitivos de organização da obra fruída” (ECO, 

2005, p. 41, grifo nosso). 

Esse teórico postula que “um texto é um mecanismo preguiçoso (ou econômico) que 

vive da valorização de sentido que o destinatário ali introduziu” (ECO, 1986, p. 37). Assim, 

a obra necessita dos “movimentos cooperativos, conscientes e ativos da parte do leitor” (ECO, 

1986, p. 36) para preencher os entremeados de não-ditos que constituem seu texto. A 

cooperação do leitor, atribuindo sentidos, é posta como condição necessária para a 

atualização da obra e, “à medida que passa da função didática para a estética, o texto quer 

deixar ao leitor a iniciativa interpretativa” (ECO, 1986, p. 37, grifo nosso). 

Essa cooperação interpretativa decorre da reconstrução de uma estratégia textual, a 

figura do leitor-modelo, que Eco postula. Assim, “a cooperação textual é fenômeno que se 

realiza [...] entre duas estratégias discursivas e não entre dois sujeitos individuais” (ECO, 

1986, p. 46). Não se trata, portanto, da relação dialética ou dialógica entre autor e leitor 

empíricos, mas entre o que Eco chama de leitor-modelo e autor-modelo, sendo este o outro 

lado do ato cooperativo. 

O leitor-modelo compartilha da competência enciclopédica do autor e coopera na 

criação, considerando as intenções de leitura que foram marcadas no texto pelo autor-modelo. 

Na leitura de um texto, “para realizar-se como Leitor-Modelo, o leitor empírico tem 

naturalmente deveres ‘filológicos’, ou seja, tem o dever de recuperar, com a máxima 

aproximação possível, os códigos do emitente” (ECO, 1986, p. 47) — e as “circunstâncias 

de enunciação” (ECO, 1986, p. 48, grifo do autor) também devem ser consideradas para a 

criação de sentido. E cabe destacar que, para Eco, há limites para a interpretação, pois, 

segundo ele, as interpretações que não se sustentem pela coerência interna do texto são 

consideradas sem êxito, uma vez que “um texto prevê e calcula os possíveis comportamentos 

do Leitor-Modelo e a sua possível interpretação faz parte do processo de geração do texto” 

(ECO, 1986, p. 149). 

                                                           
6 O diálogo entre o objeto de estudo e os construtos teóricos de Eco destaca-se porque, em seus textos teóricos, 
ele faz referência às suas leituras de Borges, referindo-se, por exemplo, ao Quixote de Pierre Menard (ECO, 
1986, p. 43). 
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E, ainda, embora o texto seja um mecanismo sintático-semântico-pragmático que 

prevê, no processo de criação, a participação do leitor, Eco defende que ele também se esforça 

para criá-lo. Como ele afirma, “prever o próprio Leitor-Modelo não significa somente 

‘esperar’ que exista, mas significa também mover o texto de modo a construí-lo. O texto não 

apenas repousa numa competência, mas contribui para produzi-la” (ECO, 1986, p. 40). Desse 

modo, Eco postula que o autor não apenas pressupõe, mas também “institui a competência 

do próprio Leitor-Modelo” (ECO, 1986, p. 40, grifo do autor).  

Entretanto, os personagens-leitores de Borges analisados vão além dessa tarefa 

colaborativa e extrapolam os limites dessa concepção de interpretação. Mais do que colaborar 

para a criação do texto, eles extrapolam a função de coautores e afirmam-se enquanto autores, 

criadores de algo outro, ainda que apropriado e transformado, e inovado. 

 

Outra questão teórica precisa ser considerada devido à relevância neste estudo: o 

narcisismo literário. Esse termo (em inglês, narcissistic fiction) foi empregado por Linda 

Hutcheon em Narcissistic narrative: the metafictional paradox (1984). Nesse livro, a autora 

descreve, aliando conhecimento estético e procedimentos críticos, uma poética da metaficção 

pós-moderna. Hutcheon diferencia metafiction (metaficção) de narcissistic (traduzido aqui 

como narcisismo literário) segundo a matéria sobre a qual incide a autorreflexão; na 

metafiction, o olhar volta-se para a ficção; na narcissistic, volta-se para a autoconsciência 

textual. Assim, ela distingue a autorreflexão como autoconsciente ou não e considera a 

possibilidade de mimese do produto ou mimese do processo. Hutcheon considera, também, 

que esse tipo de texto pode manifestar-se explícita ou implicitamente.  

Antes dos estudos de Hutcheon, Barthes investigou um tema da literatura enquanto 

“ao mesmo tempo objeto e olhar sobre esse objeto, fala e fala sobre essa fala, literatura-objeto 

e metaliteratura” (BARTHES, 1970, p. 28). Ele já apontava para o efeito desse tipo de 

construção textual no leitor. Barthes indica que o texto metaliterário torna o leitor consciente 

do texto lido e do seu artifício. 

Esse é o efeito dos contos analisados de Borges em seus leitores porquanto mimeses 

tanto do produto como do processo, sendo uma autorreflexão autoconsciente explícita. “El 

acercamiento a Almotásim” (1984a), também em forma de resenha crítica, é o relato que 

inaugura a tendência borgiana de transitar entre a ficção e a crítica. 

 

Para este estudo das obras de Borges, predomina a observação dos textos enquanto 

espaços de presentificação da metatécnica — nos termos de Jean Baudrillard para a descrição 
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da terceira categoria de simulacro7 que ainda se instauraria — relacionada à recepção. Outro 

modo de perceber esses textos, porquanto espaços de articulação entre ficção e reflexões 

críticas e teóricas, é pelo viés do conceito de entrelugar (BHABHA, 2010) desenvolvido por 

Bhabha, sendo reconhecidos, portanto, como um espaço plural e fragmentado, marcado por 

descentramento e heterogeneidade, capaz de comportar até o contraditório. Deste modo, as 

narrativas metaliterárias desses autores “não são nem o Um [...] nem o Outro [...] mas algo a 

mais, que contesta os termos e territórios de ambos” (BHABHA, 2010, p. 54-55, grifo nosso); 

são um entrelugar que, pela metatécnica, revela novas formas de compreender e interpretar 

a recepção de textos literários. 

O termo entrelugar é usado segundo o raciocínio de Bhabha, que o define 

enquanto espaço de trânsito que gera “figuras complexas de diferença e identidade, 

passado e presente, interior e exterior, inclusão e exclusão” (BHABHA, 2010, p. 19).  

Entende-se ainda que esse espaço não pode ser delimitado, determinado, uma vez 

que o entrelugar é marcado pela indefinição capaz de comportar os contrários em 

ambivalência e também o seu movimento, o deslocamento da narrativa, e dos seus 

elementos, e do leitor por entre essas polaridades. 

Dessa forma, como Bhabha afirma, esses espaços “fornecem o terreno para a 

elaboração de estratégias de subjetivação — singular ou coletiva — que dão início a 

novos signos de identidade e postos inovadores de colaboração e contestação, no ato de 

definir a própria idéia de sociedade” (BHABHA, 2010, p. 20). Portanto, estes ambientes 

de deslocamento (entre, no caso, ficção e teoria, por exemplo) não são exclusivos dos 

conceitos que nele transitam, mas comportam também o observador, no caso da literatura, 

o leitor, redesenhando, e como o próprio espaço de reestruturação, de forma indefinida, 

não definitiva, o seu modo de ser e estar no mundo, ficcional e real. 

O caráter metaliterário das obras investigadas pôde ser observado por meio da 

exposição de um discurso que se aproxima ao ensaio. Tanto as narrativas em questão como 

o ensaio apresentam subjetividade, pluralidade, multiplicidade, caráter inconcluso e não 

definitivo, ausência de rigor científico, aproximação das distâncias entre ficção, teoria e 

crítica, e abertura para o exercício da atividade crítica enquanto leitor. O emprego desse tipo 

                                                           
7 Em “Simulacros e simulação”, Baudrillard (1991) considera três categorias de simulacro: simulacros naturais, 
simulacros produtivos e simulacros de simulação. Às duas primeiras categorias, correspondem, respectivamente, 
o imaginário da utopia e a ficção científica. A terceira categoria de simulacro é apresentada pelo autor como uma 
“promessa”, não havendo se revelado ainda na época dessa publicação. Nos simulacros de simulação, não haveria 

o isolamento de ficção e teoria, e a indistinção entre imaginário e real abriria caminho para a presentificação da 
metatécnica. Esta categoria é a que, segundo Baudrillard, ainda pode interessar-nos. 
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de discurso por personagens-leitores em uma postura autorreflexiva, como visto nas obras 

deste objeto de estudo, transparece o narcisismo literário voltado para a recepção. 

Esse tema é proposto para estudo de uma nova relação para interpretação das obras e 

da Estética da Recepção. Sendo assim, essas obras de Borges, com variadas representações 

da arte de ler e do leitor de ficção, ao articular e propiciar reflexões sobre a recepção literária, 

manifestam-se como produtivos pontos de partida para iluminar as teorias do campo da 

Estética da Recepção. E, ao analisar essas obras sob essa perspectiva teórica, ilumina-se 

também as análises dessas obras com um novo olhar. 

 

Outros escritos em Ficciones (1984d) apresentam reflexões sobre leitura ou 

personagens-leitores de textos literários. Como “El jardín de senderos que se bifurcan” 

(1984b), que, embora Borges o tenha caracterizado, no prólogo, como policial, é um texto 

potencial de crítica histórica enquanto contestação do relato oficial sobre um fato passado 

— nisso esse conto difere dos dois analisados aqui, que são críticas literárias. No entanto, 

para compreendê-lo, é preciso reconhecer a multiplicidade de textos e a disposição deles 

na estruturação do conto, que se manifesta como um jogo combinatório que articula 

diferentes planos de realidade criada que se aproximam, entrecruzam e bifurcam, e, ainda, 

abrem-se para o leitor. Isso pode ser percebido na figura de Albert, quando Yu Tsun 

agradece e venera, nas palavras empregadas pelo personagem, a Albert “su recreación del 

jardín de Ts'ui Pén” (BORGES, 1984b, p. 479), como se Albert, “a partir do espaço que 

se abre entre a letra e a vida” (PIGLIA, 2006, p. 26), fosse o herói dessa história, como 

Piglia revela ser o leitor inventado por Borges.  

Tem-se ainda: “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” (1984h), que narra a história de um 

planeta ilusório construído por palavras, “un laberinto urdido por hombres, [...] destinado 

a que lo descifren los hombres” (BORGES, 1984h, p. 443); “Las ruinas circulares” 

(1984f), que narra a história de um homem que foi “pensado entraña por entraña y rasgo 

por rasgo, en mil y una noches secretas” (BORGES, 1984f, p. 454), um “Adán de sueño” 

(BORGES, 1984f, p. 453) que, “en el sueño del hombre que soñaba, [...] despertó” 

(BORGES, 1984f, p. 453); e “La biblioteca de Babel” (1984e), no qual a biblioteca, 

comparada ao Universo, é apresentada como infinita e os bibliotecários, enquanto 

personagens-leitores, inserem a figura do leitor nas discussões sobre esse ambiente. 
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ENTRE RUÍNAS, ESTILHAÇOS E SILÊNCIOS: OS FRAGMENTOS LITERÁRIOS 

EM CRÔNICA DA CASA ASSASSINADA. 

Luiz Antônio da Cruz Júnior (UNIFESP) 

Prof.ᵃ Dr.ᵃ Francine Fernandes Weiss Ricieri (UNIFESP) 

 

Resumo: 

O presente artigo tem por objetivo apresentar uma breve e sucinta reflexão sobre a estrutura da narrativa 
de Crônica da casa assassinada, de Lúcio Cardoso. Narrando a trajetória dos últimos sobreviventes da 
família Meneses, o romance é uma obra polifônica, pelas diferentes vozes narrativas que apresenta. 
Constituída por um texto fragmentado tanto na macroestrutura, quanto na microestrutura, a sensação 
empregada pela forma de escritura da obra é a de um texto inacabado e até mesmo mal escrito. Não 
obstante, o que se pretende com esta reflexão é demonstrar que o texto cardosiano, a rigor de tantos 
outros textos da modernidade, é propositadamente pensado para ser assim. Para tanto, utiliza-se como 
fontes, dentre outros, os estudos de Cássia dos Santos (2005), Júlio Castañon Guimarães (1991), Mário 
Carelli (1991), Pierre Garrigues (1995) e Roland Barthes (2003 e 2015). Ainda sobre este artigo, a 
propósito da comunicação apresentada no XV Congresso da ABRALIC e da dissertação de Mestrado 
da qual faz parte, pretende-se apontar para como o leitor é chamado e inserido na obra, assim como esta 
interfere em seu constructo. Ao final, espera-se que o presente artigo sirva, além da reflexão, para 
contribuir com os estudos de literatura brasileira.  

 

Palavras-chave: Lúcio Cardoso. Fragmentos literários. Inacabamento. Forma de escritura. 
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ENTRE RUÍNAS, ESTILHAÇOS E SILÊNCIOS: OS FRAGMENTOS 

LITERÁRIOS EM CRÔNICA DA CASA ASSASSINADA. 

Luiz Antônio da Cruz Júnior (UNIFESP) 

 

Eis um estado muito sutil, quase insustentável do discurso: a narratividade é 
desconstruída e a história permanece, no entanto, legível: nunca as duas 
margens da fenda foram mais nítidas e mais tênues, nunca o prazer foi melhor 
oferecido ao seu leitor – pelo menos se ele gosta das rupturas vigiadas, dos 
conformismos falsificados e das destruições indiretas. 

Roland Barthes  

 Crônica da casa assassinada é exatamente o que Roland Barthes (2015) descreve: 

uma narrativa desconstruída, interrompida, fragmentada e, no entanto, legível. Um 

romance que se desdobra por meio de uma escritura fragmentária, ambígua e lacunar 

narrando a trajetória dos últimos sobreviventes da família Meneses, uma tradicional 

família do interior de Minas Gerais, na imaginária cidade de Vila Velha. 

 Os Meneses, cuja família vivera tempos áureos no passado, são narrados em pleno 

declínio financeiro e moral. O imponente casario onde vivem, na chácara dos Meneses, 

assim como a família está em vertiginoso declínio. É um ambiente obscuro e melancólico, 

espaço de conflitos onde os olhares voltam-se para a relação de Valdo Meneses e sua 

esposa, Nina, uma das personagens centrais da trama cardosiana, cujo protagonismo é 

evidente.  

 Nina é uma mulher moderna, bonita, atraente, de personalidade forte e pertencente 

à sociedade carioca. Parece ser o oposto de seu marido Valdo, um homem cujos atributos 

físicos não têm qualquer importância no texto, mineiro do interior do estado, de uma 

família conservadora e tradicionalista, de personalidade volátil e altamente influenciado 

por seu irmão mais velho, Demétrio Meneses. Ao se mudar para a chácara, Nina vê-se 

em um ambiente muito diferente do que estava acostumada: fechado, melancólico, cheio 

de mistérios e, especialmente, conflituoso.  

 A amplitude narrativa da Crônica vai da chegada de Nina à chácara até o fim dos 

Meneses e da cidade onde moram. A anunciada e aguardada chegada de Nina a Vila Velha 

parece ter mexido com toda a cidade e, especialmente, com as estruturas da casa dos 

Meneses. Sua presença marcante, destoando de tudo o que ali se via, parece ter 

intensificado a aura de conflitos existentes na família. Quase todos os embates que 
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ocorrem no seio familiar ligam-se diretamente à figura de Nina que parece despertar nas 

outras personagens uma relação de amor e ódio por ela.  

 Demétrio Meneses, o irmão mais velho e quem comanda a casa, é uma das 

personagens que evidencia este sentimento mútuo e paradoxal em relação a Nina. Ele se 

opõe diretamente à figura da cunhada a ponto de convencer seu irmão, Valdo, a mandá-

la de volta para o Rio sob a suspeita de um caso extraconjugal. Ao mesmo tempo que se 

opõe a ela, parece nutrir em seu interior e deixar transparecer um sentimento de paixão e 

desejo. Demétrio e Nina, respectivamente, operam na obra como metonímias da tradição 

e do novo com toda amplitude semântica que se possa atribuir à coexistência paradoxal 

dessas forças.  

 A rigor das demais personagens que compõem o plano primeiro da narrativa, Ana, 

esposa de Demétrio Meneses, vive uma relação similar à do marido. Nina, como já 

apresentada, tem personalidade marcante e vida própria, o oposto de Ana que, em um 

casamento arranjado, fora educada e treinada para ser uma Meneses e atender aos 

caprichos de Demétrio. Logo, ao mesmo tempo que parece odiar a cunhada e condená-la, 

Ana inveja a beleza de Nina e deseja parecer-se com ela não só na aparência física, mas 

sobremaneira na personalidade forte que a cunhada transparece. 

 Dos Meneses, o único que não tem uma relação conflituosa com Nina é Timóteo 

Meneses, o caçula dos irmãos que fora escondido e condenado a uma vida reclusa por 

representar uma ameaça à imagem e aos valores pregados por Demétrio Meneses. 

Importante figura na trama, Timóteo é o único na casa que se declara a favor de Nina, 

talvez pela possibilidade de renovação que ela representa e pela proximidade que ambos 

têm em oposição à tradição. Solícito, Timóteo fica ao lado de Nina até a morte dela. 

Durante seu velório, ele sofre um acidente vascular cerebral que o leva à morte.  

 Fora Timóteo quem alertara Nina das intenções de Demétrio de mandá-la para o 

Rio de Janeiro. A alegação de Demétrio era a de que Nina supostamente tinha tido um 

caso com Alberto, o jardineiro. Assim que ficou sabendo, pela boca de Timóteo, Nina 

decidiu partir para o Rio, mas adiou a viagem após um estranho acidente, sofrido por 

Valdo Meneses, com uma arma de fogo. Apesar do adiamento, não tardou muito para que 

ela partisse e o fez mesmo estando grávida.  

 No Rio de Janeiro, André, suposto filho do casal Nina e Valdo, está com um ano 

de vida quando aparece Ana que, a mando de Valdo, pega a criança e a leva para ser 
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criada na Chácara segundo a tradição dos Meneses. Quinze anos se passaram e Nina, 

bastante doente, convence Valdo que a deixe voltar para a chácara. Seu retorno à chácara 

não é menos conflituoso que no passado e sua presença, depois de tanto tempo, parece 

conferir aos Meneses a derrocada final.  

 André Meneses, com aproximadamente dezesseis anos, fora criado por Betty, 

governanta da casa, e por Ana. Sem conhecer a mãe, o menino tem o pensamento fixo na 

construção da imagem da mãe que ele não conhecera. Tendo como referenciais maternos 

as figuras de Betty e Ana, o menino surpreende-se ao conhecer Nina e ao ver que ela não 

se parece em nada com a figura de uma mãe. Ao contrário do que ele imaginava, Nina 

materializa, para o garoto, o ideal de uma mulher.  

 A relação de Nina e André é bastante complexa. Durante os aproximados seis 

meses que eles passam juntos, desde o retorno de Nina à chácara até sua morte, o jovem-

adolescente, não reconhecendo a figura materna em Nina, desperta um olhar e interesses 

que vão muito além da relação de mãe e filho. Os registros dos diários de André narram, 

sob seu próprio olhar apaixonado, a complexa relação dele com Nina e o suposto caso de 

incesto existente.  

 A morte de Nina conflui, então, no fim dos Meneses. A partir de sua morte, a 

família se destitui. André desaparece. Timóteo tem um acidente vascular cerebral e morre. 

Uma praga que a dizima a cidade e também a casa dos Meneses. Ana, a última integrante 

da família, falece junto de Padre Justino. Ao fazer suas últimas e aterradoras confissões, 

transitando entre a sanidade e a insanidade, Ana revela que André Meneses não é filho de 

Nina, mas seu próprio filho.  

 Crônica da casa assassinada, destaca-se não só pelo denso enredo que apresenta, 

mas também pela arquitetura de sua construção textual e semântica que permite ao leitor, 

experimentar sensações análogas às vividas pelas personagens da obra. Não só isso, mas 

estas estrutura e forma de escritura vão, ainda, interferir no constructo do leitor, 

especialmente, pela maneira como abarca temas complexos e perturbadores: inveja, 

adultério, paternidades duvidosas, incesto e loucura. Toda abordagem que a narrativa faz 

sobre os temas centrais, se dá não pela assertividade, mas ao contrário, pela dúvida e pela 

incerteza.  

Esta aura de dúvidas e incertezas da obra dá-se pela construção do texto, pela 

forma de escritura e pelos recursos empregados. Tal arquitetura não se deu por acaso, 
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antes, durante os cinco anos que a obra levou para ficar pronta, foi ganhando vida, sendo 

preparada, estruturada e construída como apontam os estudos de Mário Carelli e Júlio 

Castañon Guimarães, para a edição crítica de Crônica da casa assassinada, em 1991, e 

também o estudo de Cássia dos Santos, para sua tese de doutorado, em 2005.  

Lúcio Cardoso opta por uma escritura fragmentada, ambígua e lacunar utilizando 

na estrutura da diegese diversos recursos sintáticos, semânticos e estilísticos, tais como a 

exploração das parataxes, da pontuação e das figuras de linguagem. Por meio da 

arquitetura criada e dos recursos empregados na obra, Lúcio Cardoso produz uma obra 

fragmentada, ambígua e lacunar. A opção pela forma de escritura fragmentada e lacunar 

ocorre tanto na macroestrutura quanto na microestrutura, ou seja, tanto na composição 

geral da obra – estrutura capitular, narradores etc. – quanto no interior de seu texto – pela 

fragmentação textual, parataxes, pontuação etc. 

 Do ponto de vista macroestrutural, a obra cardosiana, apresenta cinquenta e seis 

divisões capitulares constituídas de: diários, depoimentos, cartas, narrativas, confissão, 

livro de memórias e pós-escrito. Estes gêneros diversos que compõem a narrativa são 

narrados por dez diferentes vozes que apresentam, cada uma do seu ponto de vista, uma 

parte da história dos Meneses, construindo uma grande narrativa fragmentada de gêneros 

e vozes diversas que se intercalam não apresentando linearidade cronológica.  

 Esta anacronia narrativa, como proposta por Gérard Genette (1995) em Discurso 

da Narrativa, aumenta a fragmentação do romance, uma vez que seu enredo é cheio de 

prolepses (antecipações) e analepses (flashbacks) tanto na macro, quanto na 

microestrutura. Neste sentido, ao ler o primeiro capítulo, o Diário de André (conclusão), 

é possível perceber que se trata de uma prolepse, uma antecipação de acontecimentos 

futuros. O livro se inicia com a narrativa de um fato que, em ordem cronológica linear, 

deveria estar do meio para o final da história.  

 Sem seguir uma ordem cronológica linear, os capítulos do romance são ordenados 

por um narrador-compilador. Este compilador, cuja voz é silenciada e de quem não se faz 

menção alguma, é responsável pela compilação e disposição dos fragmentos que 

compõem os capítulos da obra. Seu papel é fundamental na estruturação da narrativa. A 

opção por um narrador compilador, de voz quase muda e não identificável, aumenta a 

aura de incertezas que permeia a obra, não só pela opção de narrar em diferentes vozes, 
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mas também porque este compilador é responsável por interromper o fluxo narrativo de 

cada voz com apontamentos para notas marginais.  

 Nas microestruturas, ou seja, nas estruturas internas de seus capítulos, esta 

fragmentação pode ser percebida através da sintaxe que apresenta: nos períodos de 

orações coordenadas e subordinadas, pela pontuação empregada, pelos tempos, modos e 

formas verbais utilizados. Além da sintaxe, os recursos estilísticos fazem com que o fluxo 

narrativo seja fragmentado por uma espécie de modulação do discurso que altera o tom 

da narrativa que, muitas vezes, em parágrafos longos, ora é descritiva, ora é reflexiva. 

Também se observa a presença dos discursos direto e indireto entrecortando o texto, além 

das já mencionadas interrupções do compilador apontando para notas marginais. 

  Crônica da casa assassinada, a propósito da epígrafe deste artigo, é uma obra 

cuja narratividade é desconstruída. Não há um único narrador, mas um coro de vozes 

diferentes, narradores autodiegéticos. A polifonia narrativa, a forma de escritura e os 

recursos utilizados, na macro e na microestrutura, fazem com que a obra se apresente 

cheia de rupturas, fragmentada. O romance, tido como ápice romanesco de Lúcio 

Cardoso, evidencia a maturidade de seu autor que, como já dito, não o escrevera da noite 

para o dia, mas que levara cinco anos para compor o texto final.  

No estabelecimento da Nota filológica: procedimentos de edição e no próprio 

texto da edição crítica de Crônica da casa assassinada, Júlio Castañon Guimarães (1991) 

aponta para os muitos datiloscritos e manuscritos que deram origem ao texto final da 

Crônica: versões diferentes de uma mesma obra, capítulos cuidadosamente alterados ou 

acrescidos, termos e expressões suprimidos ou, então inseridos, além de outras 

modificações fundamentais que deram origem à obra publicada em 1959.  

Cássia dos Santos, em sua tese de doutorado Uma paisagem apocalíptica e sem 

remissão: a criação de Vila Velha e da Crônica da casa assassinada, de 2005, também 

demonstra como o romance de Lúcio Cardoso fora constituído e o que, para ele, era 

importante nesta obra. Segundo ela aponta, para o romancista, trabalhar o espaço e o 

tempo estava acima de trabalhar as personagens. O tempo, que fora importante para o 

ficcionista compor a obra, é fundamentalmente importante na obra. Isso fica evidenciado 

pela não delimitação temporal da obra e, sobretudo, pela narrativa desconstruída, 

fragmentada e não linear que joga com o tempo, ludibria o leitor e cria uma obra 

atemporal, cujo alcance é muito maior que sua amplitude.   
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 A proposital desconstrução da narratividade e todos os elementos textuais 

empregam ao texto cardosiano um tom de inacabamento. Pierre Garrigues (1995), em seu 

trabalho Poétiques du fragment, observa que o fragmento literário tem seu fim no 

inacabamento, dizendo o que não diz, sem dizer pelo que diz. A narrativa e o texto 

igualmente fragmentado, as lacunas que se instauram, o silêncio que se faz presente, a 

desconstrução textual e todos os elementos constitutivos da diegese cardosiana imprimem 

o caráter ambíguo do fragmento literário que se dá por meio do inacabamento que este 

apresenta.  

 Crônica da casa assassinada, originalmente pensada como integrante de uma 

trilogia, fora a obra de fôlego de Lúcio Cardoso e demonstra, em todos os seus aspectos 

e no contexto de produção, que sua intenção não era criar uma obra qualquer. A densa 

narrativa, as construções imagéticas, o tempo da narrativa e como se este apresenta nela, 

as personagens complexas, o texto fragmentado, as lacunas presentes, a perversidade da 

destruição de uma família e de uma cidade inteira, bem como outros fatores inerentes à 

obra e integrantes de sua diegese demonstram que o autor construíra uma obra bem 

arquitetada e na qual o jogo com o leitor torna-se peça fundamental.  

Do leitor de Crônica da casa assassinada é exigido mais que apenas uma leitura. 

Ele é chamado ao texto e é obrigado, pela forma escrita, ao ato reflexionante das 

personagens e do próprio autor. No jogo textual do romance, o trabalho do leitor é exigido 

pelo texto que tenta lograr e ludibriar quem o lê. Muitas vezes o texto é silenciado, um 

silêncio quase ensurdecedor que diz, paradoxalmente, por meio do que não diz. Outras 

tantas, o discurso textual é longo, prolixo e não diz, exatamente, pelo muito que diz.   

 Crônica da casa assassinada é um romance feito de fragmentos. Seu texto é 

estilhaçado e fragmentado, assim como os últimos Meneses de quem a história fala. Tal 

qual a casa e a família em ruínas, o texto também parece estar em ruínas. Mais que apenas 

contar a história de uma família moral e financeiramente decadente, o romance de Lúcio 

Cardoso, pela fragmentação textual e estrutura fragmentária, reduplica a construção 

textual de uma sociedade que se encontra, na modernidade, em ruínas e em que a 

possibilidade de totalização há muito fora perdida, como propõem teóricos como Lukács 

(2009), por exemplo.  

 Sob a ótica do fragmento literário, é possível enxergar um romance cujo propósito 

é maior. Seu alcance não se limita ao tempo da narrativa e à sua amplitude. Ele é muito 

maior. Isto se dá, em grande parte, pela forma como o texto se apresenta, além da história 
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que é contada. Como verificado e apontado por Cássia dos Santos (2005), o tempo é um 

fator importante para a obra que ao tratar de questões inerentes à sociedade moderna e 

pela forma como o faz, através dos fragmentos, torna o romance uma obra atemporal e, a 

propósito de Roland Barthes (2015), cujo “prazer do texto” é evidenciado.   
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PERIGRAFIA E “PERIAGENTES”: CONFORMAÇÃO AUTORAL A PARTIR

DE TEXTOS QUE CAMINHAM AO LADO DA NARRATIVA

Mariana Elia (PUC-Rio)

Resumo
Sugere-se uma discussão acerca das formas de emergência da figura autoral a partir dos textos
que caminham ao lado da narrativa.  Ao questionar a ideia de uma criação textual  absoluta,
entregue à editora finalizada pela inspiração única do autor, e ao considerar a atuação de outros
agentes, enfatizando assim a força do olhar do outro — principalmente o olhar especializado de
editores,  agentes  e  demais  profissionais  ligados  às  editoras  —,  reavalia-se  o  processo  de
concretização da escrita literária. As implicações desse processo consequentemente recaem na
maneira  como se  forja  aquele  que assina o texto e  estampa o nome na capa do livro.  Nos
primeiros passos de uma pesquisa que procurará se debruçar sobre os paratextos (GENETTE,
2009), como os textos de orelha, as minibiografias e as notas do editor, o artigo mostra as bases
com que se pretende desenvolver a pesquisa, qual seja as implicações da materialidade da obra.
Pensa-se nesse sentido nas questões levantadas por Roger Chartier (1999; 1994) sobre o suporte
de leitura e a reflexão de Antoine Compagnon (2007) a respeito do paratexto como moldura que
circunscreve o texto central,  fazendo com que o leitor  absorva o que se convenciona como
importante para acessá-lo, inclusive certa imagem do autor.  Alguns elementos que caminham
junto do trabalho de escrita ficcional e da formulação de figurações autorais são trazidos para o
debate.  A sugestão  é  de  que  paratextos  agem diretamente  na  construção  de  um imaginário
autoral e  agentes  que  participam  da  construção  textual  acabam  também  por  delinear  os
contornos da figura do autor. Dessa forma, a perigrafia impede o vazamento das palavras da
moldura textual e as muitas mãos que rasuram o original (circunscr)escrevem o corpo do autor,
a seu deleite e observância. 

Palavras-chave: Paratextos. Autoria. Literatura contemporânea. Mercado editorial.

Este  trabalho  apresenta  os  primeiros  passos  para  o  desenvolvimento  de  uma

pesquisa sobre possibilidades  de construção da figura  autoral  na literatura brasileira

contemporânea.  Dando  sequência  à  pesquisa  anteriormente  empreendida  sobre  três

aspectos  das  figurações  e  conformações  da  figura  autoral  –  relação  cópia  e

originalidade,  atuação do autor  na vida pública e  construção do autor  pelo outro –,

busca-se desdobrar o tema da construção autoral no processo de produção do livro, no

qual diversos atores interagem e participam. Se antes o foco havia sido no trabalho

desses atores, como agentes literários, editores, demais profissionais do livro e inclusive

professores  orientadores,  no  caso  de  ficções  escritas  no  ambiente  acadêmico,  neste
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momento a proposta é pensar prioritariamente a materialidade do livro (CHARTIER,

1994; 1999) como forma de materialização mesma do autor. 

Resgatando os fundamentos que guiaram a pesquisa anterior, e que certamente

estarão presentes na maneira  como vão se delinear  as discussões  futuras,  resume-se

rapidamente os elementos norteadores precedentes. O primeiro aspecto abordava o valor

da  cópia  e  da  similaridade,  trazendo  o  conceito  de  simulacro  revisitado  por  Gilles

Deleuze  a  partir  de  Friedrich  Nietzsche.  Colocavam-se  em  jogo  critérios  como

originalidade em uma construção ficcional (e autoral) que se vê constantemente apoiada

em outros textos. Romances como Macunaíma, de Mário de Andrade, e Em liberdade,

de Silviano Santiago, serviram como objetos interessantes de análise e reflexão. Já o

segundo ponto trabalhou a criação do autor fora da narrativa, calcada numa atuação

crescente  do  autor  na  cena  pública.  A fundamentação  teórica  aí  foi  o  conceito  de

performance e a leitura que Susan Buck-Morss faz do ensaio de Benjamin “A obra de

arte na época de sua reprodutibilidade técnica”, resgatando a definição de “estética”

como aquilo que toca, pelo sentido do tato, o outro. A propósito, essa noção, ao lado da

demanda  por  um corpo do autor  –  de  sua  voz,  de  sua  aparição  nos  meios  sociais,

também trabalhadas por Diana Klinger –, constitui uma abordagem interessante para

pensar  a  questão  da  materialização  do  livro  e  do  autor  que  se  quer  propor  aqui.

Finalmente, o último aspecto é o que será desdobrado a partir de agora, ao se pensar os

textos que caminham ao lado da obra ficcional como chaves de leitura sobre aquele que

assina a obra. Apoiar-se nas leituras desses autores sob a nova ótica da pesquisa sem

dúvida trará apontamentos diferentes dos apresentados anteriormente.

Em extenso levantamento, Gérard Genette (2009) mapeou praticamente todas as

formas de paratextos, desde os encontrados dentro do livro até os exteriores a ele. A esse

respeito, Genette separa os paratextos em peritextos (tomando de empréstimo o termo

utilizado  por  Antoine  Compagnon)  e  epitextos:  os  primeiros  para  se  referir  aos

constituintes do livro, o segundo englobando entrevistas, cartas e demais materiais que

tratam da obra.  Mas,  para  falar  dos  paratextos,  é  necessário  trazer  antes  uma outra

palavra:  convenção.  Textos  convencionados.  Nesse  sentido,  não  interessa  por  ora

questionar a falta de originalidade dos textos, mas observar a sua constância, a repetição

de sua estrutura, a reiteração de certo tipo de informação. Principalmente no caso de

textos como as minibiografias, ou Sobre o autor, os textos de orelha, de quarta capa, as

notas do editor, entre outros. Seria possível falar também de textos como dedicatórias,
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epígrafes, prefácios, mas nesses casos observa-se até certo ponto liberdades em termos

de originalidade e inventividade, o que não será abordado por enquanto.

Ao  observar  aqueles  outros  textos,  verifica-se  que  alguns  elementos  são

convencionalmente  exigidos.  Para  ilustrar,  veja-se  justamente  o  exemplo  das

minibiografias. Nelas, vemos, além do nome do autor, estabelecendo desde o início um

diálogo entre  esse texto e  a assinatura na capa,  a sua cidade de origem e o ano de

nascimento.  Em  seguida,  há  um  pequeno  rol  de  publicações  anteriores  e  outras

atividades profissionais nas quais esses autores estão envolvidos. Finalmente, chegam

premiações de obras e reconhecimento da crítica, que podem vir também na forma de

traduções adquiridas por editoras estrangeiras. Essas informações, pontuais e objetivas,

sugerem um esforço em apresentar formas de legitimação da narrativa que se põe à

venda,  além de  situar  o  contexto  em que vivem esses  autores.  Parecem justificar  a

escolha das editoras e, também, do leitor, como se sustentassem essa escolha pelo ponto

de vista mercadológico e do ponto de vista do cânone artístico. 

Antoine Compagnon, que prefere o termo perigrafia, traz o conceito de moldura

para pensar a seu respeito. 

Compreende toda uma série de elementos que envolvem o livro, como
a moldura fecha o quadro com um título, com uma assinatura, com
uma dedicatória.  São outras tantas entradas no corpo do livro:  elas
desenham uma perigrafia, que o autor deve vigiar e onde ele deve se
observar, porque é primeiramente nos arredores do texto que se trama
sua receptibilidade (COMPAGNON, 2007, p.104-5).

O historiador francês portanto compara a perigrafia com uma moldura e uma

assinatura, destacando, além disso, seu caráter fronteiriço. Fala da relação do autor com

a perigrafia. E finaliza com o lugar de antecipação desses textos. Ao definir a perigrafia

como moldura, Compagnon prescreve certa função a esses textos, como um contentor

para que as palavras não extravasem para fora do livro.

Para esclarecer o que pensa sobre a perigrafia,  ou, como se pretende utilizar

aqui, paratextos, Compagnon procura estabelecer uma linha temporal de regulação do

texto, indo da escrita medieval à clássica. Essa regulação se daria num momento inicial

pela verificação de uma referência ao texto original, na qual se veria o peso da tradição

legitimando ou respaldando o texto que ora se apresenta. Nesse sentido, os escritos se

remetem a um texto primeiro. Essa concepção medieval desconhece uma partição entre

homem e sua comunidade, o texto em si insere-se numa linhagem que a justifica. A
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idade clássica instauraria, por sua vez, uma espécie de censura prévia, um controle no

ato da escrita  (o controle  exercido antes  ocorria  por  denúncia  e  repressão,  recursos

externos à produção textual). Uma vez que emerge o valor de indivíduo, de sujeito que

participa da comunidade, mas não se dilui nela, aquele que escreve é responsável por

“conter sua língua, a fim de dominar um discurso” (COMPAGNON, 2007, p.99). Os

termos do historiador são sugestivos.  Conter a língua como atentar para o que fala,

segurar a língua-órgão dentro da boca-órgão, mas também restringir a língua-sistema

compartilhado, não deixar que ela fique solta sociedade afora — o autor portanto como

figura de autoridade e com o poder de usar a língua. Dominar o discurso, da mesma

forma, como segurá-lo junto de si, domar o selvagem discurso, subjugá-lo para controle

desse sujeito. A transformação é bastante significativa, sair de uma noção de regulação

pela comunidade, de compartilhamento da linguagem por essa comunidade, para uma

regulação prévia feita por quem escreve, uma vez que já se entende que aquele que

escreve é um indivíduo, uma forma pensante em particular e não indistinta dentro da

forma mais importante que era a comunidade.  O equilíbrio do texto é garantido em

nome de sua receptibilidade.  A relação autor-texto-leitor aparece,  assim,  da seguinte

maneira para o historiador da literatura: “Instituir um novo modelo de relação entre o

sujeito e o objeto, entre o autor e o livro, modelo que, integrando de algum modo as

condições  de  receptibilidade  do  texto,  fornecesse  por  si  mesmo  o  princípio  de  sua

regulação, como um homeostato” (COMPAGNON, 2007, p. 99).

Após o resgate histórico que faz Compagnon, apresenta-se o segundo elemento

deste  artigo.  A produção  desses  textos,  desses  paratextos,  é  um dos  resultados  do

desenvolvimento da indústria da editoração. O processo de estabelecer textos e práticas

de produção de livros  se  dá fundamentado na busca de padrões  editoriais.  Ou seja,

volta-se à questão das convenções. Em A construção do livro (2008), Emanuel Araújo

resume muito  bem essa busca  pela  normalização do texto  em nome da fluência  da

leitura. Desde os primórdios da indústria livreira, testam-se e convencionam-se padrões

de apresentação do objeto livro que vão desde estruturas textuais, disposição do texto na

página ao oferecimento de elementos que circunscrevem a matéria principal do livro, ou

seja, acompanham a narrativa. Entre esses elementos estão, é claro, os paratextos. 

A  sugestão  aqui  é  traçar  um  paralelo  entre  a  trajetória  da  editoração  e  a

constituição da figura autoral. Como ponte para essas duas trajetórias, os paratextos.

Roger  Chartier  (1994;  1999),  também presente  no  XV Encontro  da  Abralic,

resgata a história do livro tal  qual o conhecemos e nos mostra como esses textos e
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outros elementos do livro foram surgindo de acordo com a expansão da impressão dos

livros e do número de profissionais que passaram a atuar no ramo. Fala, por exemplo, da

inclusão de imagens de autores em seus livros, de modo a criar uma identificação entre

a obra e uma assinatura: 

Seus retratos apareciam nas miniaturas, no interior dos manuscritos.
Eles  são  com  frequência  representados  no  ato  de  escrever  suas
próprias obras e não mais no de ditar ou copiar sob o ditado divino.
Eles são “escritores” no sentido que a palavra vai tomar em francês,
no correr  dos  últimos séculos  da Idade Média:  eles  compõem uma
obra e as imagens os representam, de modo um pouco ingênuo, no ato
de escrever a obra que o leitor tem nas mãos (CHARTIER, 1999, p.
31-2 apud NAVARRETE, 2013).

Nesse  sentido,  interessa  pensar  os  recursos  criados  ao  longo  da  história  da

indústria livreira que favoreceram certa “coincidência”, ou melhor, correlação, entre a

exigência  crescente  de  paratextos  (alterando-se  os  tipos  conforme  a  época)  e  a

construção de uma instância autoral. Tomemos, por exemplo, a capa, que passa a ser

peça  componente  do  livro  no  século  XVIII  (ARAÚJO,  2008:435),  ou  mesmo  a

impressão de um nome nessa capa. Esses elementos foram inseridos ao objeto livro de

acordo com o estabelecimento de certos padrões. Podemos seguir para a recorrência de

prefácios,  principalmente  em romances  brasileiros  do  século  XIX ou,  como analisa

André Luiz Barros (2015), romances da segunda metade do século XVIII na França. Em

artigo  publicado  na  revista  Matraga,  Barros  associa  a  tendência  francesa  com três

autores  brasileiros,  a  saber,  Machado  de  Assis,  Clarice  Lispector  e  Alberto  Mussa.

Herdeiros  da  tradição  dos  antetextos  autorais,  esses  escritores,  segundo  Barros,  os

utilizam como “apoio ao jogo do autor e do livro com o espaço que os circundam, e

cujas  lógicas  de  apreensão  do  que  é  admissível  como  jogo  lúdico,  bem  como  as

concepções, conscientes ou não, da subjetividade individual (do eu) são diversas do que

se dá dentro do texto e do livro” (2015:44). 

Dessa forma,  os antetextos  (prefácios,  advertências,  nota  ao leitor, epígrafes)

tratam da narrativa a ser lida, mas também adquirem um caráter performático que dão

contornos à figura autoral. Trazendo rapidamente o caso de Machado de Assis, para não

alongar a discussão por ora, a discrição que ele assume no ambiente social subverte-se

em críticas mordazes presentes em seus textos e antetextos.  No caso de Lispector e

Mussa, o jogo, com outras roupagens e num contexto midiático repleto de epitextos, não
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é muito diferente. Vale dizer ainda que, no conjunto da literatura dos últimos vinte ou

trinta anos, como a escrita por Mussa, os prefácios não são mais tão frequentes, mas, em

contrapartida,  há  diversos  textos  na  composição  do  livro,  como  por  exemplo  as

epígrafes e os comentários em quarta capa, para citar apenas dois casos.  

Procura-se incluir  a trajetória  da indústria  livreira  no contexto da pesquisa à

medida que se foi construindo uma estética da padronização na constituição do livro.

Servindo à lógica da massificação do sistema capitalista, em vista do barateamento da

produção (vide formato do livro e  material  de impressão,  por exemplo),  essa busca

incessante por normalização também atende a questões de ordem linguística (correção

ortográfica e terminológica) e discursiva, de modo que o resultado traz consequências

importantes para a circulação da literatura. Obras de referência como A construção do

livro  (2008),  de  Emanuel  Araújo,  sintetizam  muito  bem,  principalmente  pelo  lado

técnico, essa busca por normalização na reprodução de originais – trabalho incessante

que remonta ao século III a.C. e chega aos nossos dias através de manuais de editoras e

redações de jornais, justificando-se pela facilitação e fluidez da leitura. Aqui a proposta

é discutir como essa padronização atinge a produção de discursos a respeito de quem

assina a obra. Nesse sentido, o texto sobre o autor na orelha ou nas páginas finais do

livro, bem como as formas de inscrição desse nome na capa, hoje em dia procedimentos

básicos  na  produção  editorial,  são  objetos  a  serem  deslocados  do  automatismo  do

trabalho diário nas editoras para um novo lugar de especulação. 

É assim que  se  sugere  deixar  de  lado o  aspecto  criativo  dos  elementos  que

compõem o livro para depreender e colocar em questão o valor de certas convenções

que tornam os paratextos elementos pré-moldados a partir de concepções estabelecidas

do que deve ser o autor, do que deve esperar o leitor e do que se entende por livro. Por

que e de que forma esses padrões, já que essas minibiografias seguem em geral uma

fórmula comum entre as grandes editoras, desenham contornos para a figura autoral?

Sugere-se aproximar a necessidade de dar corpo, identificar esse autor, com a

materialização do texto, de sua impressão no papel. Ainda que coloque em questão as

indicações  históricas  de  Foucault  na  seminal  palestra  sobre  o que  é  o autor, Roger

Chartier em “Trabajar con Foucault: esbozo de uma genealogía de la ‘función-autor’”

(1999) corrobora a urgência de se pensar a emergência da função autor, aqui pensada

também  no  âmbito  da  materialização.  Talvez  não  se  encontre  necessariamente  um

mesmo início ou origem para o estabelecimento do livro e as construções da figura do

autor, tampouco um mesmo fio temporal, mas certamente identifica-se uma constante
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vontade de ver um objeto composto por elementos bem definidos e feito por uma mão –

um corpo – à qual tentamos ter acesso, por diferentes vias – como, por exemplo, os

textos que esse objeto traz. 

No artigo, Chartier traz ainda um elemento bastante interessante para nos ajudar

neste projeto de pesquisa. Atento aos marcos históricos, o historiador francês associa a

fundamentação  da  função  autor  à  consolidação  das  formas  de  produção:  “Foucault

convida a uma investigação retrospectiva que deve ligar o sentido atribuído (ou não) à

função autor em diversas práticas discursivas com a história da produção, disseminação

e  apropriação  dessas  formações  discursivas”  (1999:16).1 Retoma,  nesse  sentido,  a

disputa ocorrida no Reino Unido entre livreiros londrinos e das províncias no século

XVIII,  a  partir  da  qual  se  estabelece  uma  relação  direta  entre  o  texto  e  a

inspiração/criação/estilo  daquele  que  o  escreveu.  Essa  relação  aparta  a  noção  do

discurso como origem divina:

O  texto  adquire  assim  uma  identidade  referida  imediatamente  à
subjetividade  de  seu  autor  (e  não  mais  à  inspiração  divina  ou  à
tradição).  Nessa  estética  da  originalidade  se  inscrevem  os  traços
fundamentais da função autor tal como compreendida por Foucault2

(CHARTIER, 1999:18).
 

Desse modo, a intenção é investigar como o desenvolvimento da editoração, que

aos poucos leva o trabalho da filologia clássica, trabalha em nome da conformação de

uma figura autoral e qual é o papel da perigrafia nessa trajetória. Porque esses textos,

diga-se, laterais sustentam uma unidade dita livro e também uma unidade conhecida

como autor. Trabalhos como o de Antonio Secchin, que analisa as dedicatórias de João

Cabral de Melo Neto, de modo a fazer aparecer o que ele coloca como “expressões de

jogos explícitos ou subliminares da paixão humana, subitamente aflorada nas exíguas

linhas nas quais se pratica a sedutora arte da dedicatória” (SECCHIN, 2012, publicação

eletrônica) ou do já citado pesquisador da Uerj André Luiz Barros da Silva mostram que

a proposta é profícua e o investimento na pesquisa, garantido. 

1 Foucault invita a una investigación retrospectiva que debe ligar el sentido atribuido (o no) a la función-
autor en diversas prácticas discursivas con la historia de la producción, diseminación y apropiación de
estas formaciones discursivas. (Tradução livre)

2 “El texto adquiere así una identidad referida inmediatamente a la subjetividad de su autor (y no más a la
inspiración  divina,  o  a  la  tradición).  En  esta  estética  de  la  originalidad  se  inscriben  los  rasgos
fundamentales de la función-autor tal como la comprende Foucault”. (Tradução livre)
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O LEITOR/ESPECTADOR COMO COAUTOR DA OBRA: 

EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA DE JUAN MAYORGA 
 

Marta López (UFRJ) 
Miguel Ángel Zamorano (UFRJ) 

 
Resumo: O dramaturgo Juan Mayorga (Madrid, 1965) é hoje um dos grandes nomes do 

teatro espanhol contemporâneo, autor de uma extensa produção representada em várias partes 
do mundo, multipremiada e traduzida a numerosos idiomas. Dentro de sua dramaturgia 
metódica, comprometida e em constante procura por novas formas teatrais, El Chico de la 
última fila (2006) - uma peça sobre a necessidade que temos de contar histórias, de que nos 
contem histórias, de estar dentro das histórias dos outros - é considerada com frequência como 
uma espécie de manifesto de sua poética. Uma poética que teria como uma de suas premissas 
principais a do leitor/espectador como cocriador da obra, problematizada diretamente nesta peça 
através do recurso metaficcional de “mise en abyme” do processo de escritura. Para analisá-la, 
nos centraremos aqui nos artigos e ensaios do próprio Mayorga e no trabalho teórico de outro 
fundamental autor teatral de Espanha, Sanchís Sinisterra, e sua Dramaturgia da recepção, 
desenvolvida a partir das obras críticas de Wolfang Iser e Umberto Eco, principalmente.  

Palavras chave: Leitor/espectador. Coautor. Dramaturgia da recepção. Teatro 
contemporâneo espanhol.  

 

“Uma das melhores coisas que podem acontecer na vida é conhecer um bom mestre”            
(Juan Mayorga) 

 

Nascido em Caravanchel, um dos bairros mais populosos e emblemáticos de 

Madrid, aos cinquenta e um anos de idade e com mais de trinta títulos publicados, Juan 

Mayorga é sem dúvida um dos nomes mais potentes do teatro contemporâneo espanhol, 

com suas peças sendo traduzidas é representadas em cenários de todo o mundo1.  

 A sua escrita é, antes de mais nada, uma procura permanente por uma palavra 

mais profunda e mais extensa. Porque “mais palavra é mais vida e mais capacidade de 

                                                             
1 Sua obra já recebeu, entre outros reconhecimentos, o Prêmio Nacional de Teatro em 2007, várias vezes 
o Prêmio Max ao melhor texto teatral (2006, 2008 e 2009) e pela melhor adaptação teatral em duas 
ocasiões (2008 e 2013), além do Prêmio Nacional de Literatura Dramática em 2013. 
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resistir. Ao contrário, a dominação do homem, a sua diminuição e acosso, começam 

sempre pela redução da palavra” (MAYORGA, 2016, p.82). Isso sem perder de vista 

aquele limiar do qual falava Aristóteles, um lugar situado entre dois extremos - aquele 

que turva o espectador e aquele outro que o entedia -, onde a tragédia pode se por em 

pé. Por isso, sem renunciar a uma escrita sofisticada tanto em forma quanto em 

conteúdo, o autor vai ao encontro de uma plateia tão ampla quanto for possível, embora 

ambas as direções tenham, de entrada, algo de contraditórias. 

Isso porque, para este dramaturgo, o teatro é uma arte essencialmente política: 

congrega a polis, é fruto de um esforço coletivo, e pretende despertar a crítica e a utopia 

entre o público. E o assunto político mais importante de todos é a linguagem. Assim, 

como escritor e como cidadão, procura sempre se perguntar “Quem escreve realmente 

as minhas palavras? Dado que pode acontecer e acontece que, se achando livre, o artista 

escreva ao ditado, obedecendo formas de poder que nem saberia nomear” (MAYORGA, 

2016, p.82).  Para problematizar essa questão – conectada com outra tão antiga quanto o 

próprio teatro, a do theatrum mundi (Quem escreve nosso papel no grande teatro do 

mundo? Quem dirige a encenação? Que se esconde por trás das máscaras?) –, sua 

produção teatral está repleta de personagens em uma luta permanente pelo lugar de 

enunciação e por impor seu ponto de vista. Como acontece na peça objeto de análise, 

em várias obras de Mayorga achamos uma reflexão sobre o ato de narrar e sua recepção, 

sobre a relação entre o poder e o discurso, e finalmente, sobre o caráter ambivalente da 

imaginação frente à vida – como fuga do mundo ou como superação, aquilo que lhe dá 

sentido2. Uma reflexão que vai ao encontro do que acreditamos que seja uma premissa 

fundamental da poética mayorguiana, a do leitor/espectador como coautor da obra, 

abordada diretamente nessa peça a partir de sua mesma construção, como veremos em 

breve.  

De entrada, percebemos que em El chico de la última fila (2006) convergem, ao 

menos, três paixões do dramaturgo: a literatura, a filosofia e as matemáticas – aqui 

também caberia mencionar como intertexto as múltiplas referências cinéfilas mais ou 

menos escondidas na peça –. Mayorga cursou simultaneamente os cursos de 

Matemáticas e Filosofia, e confessa que nunca quis aceitar que existisse uma fronteira 

                                                             
2 Neste jogo literario delimitam-se, por exemplo, El traductor de Blumemberg (1993), Cartas de amor a 
Stalin (1999), El jardín quemado (2001), El sueño de Ginebra (2003), Himmelweg (2003), Palabra de 
perro (2004), Últimas palabras de Copito de Nieve (2004), Hamelín (2005), La tortuga de Darwin (2008) 
y La lengua en pedazos (2014).  
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entre as ciências e as humanidades. Nesse sentido enfatiza que, embora o pensamento 

que mais lhe influencia é o de Walter Benjamin - objeto de estudo de sua tese doutoral -, 

também sua formação em matemáticas tem deixado uma profunda pegada no seu teatro. 

Se a filosofia nutre sua escritura de atinadas reflexões sobre temas atuais e o guia em 

suas revisões de episódios históricos do passado, as matemáticas lhe ajudam a trabalhar 

a estrutura de suas obras a partir da síntese e a noção de enigma que conduz a um 

resultado.  Ambas as disciplinas são o seu “muro de carga”, mas é em El chico de la 

última fila em que, pela primeira vez, aparecem como motivo e fio condutor de uma 

peça – que, inclusive, de início iria se intitular Los números imaginarios -. Aqui, aliás, o 

dramaturgo aproveita a capacidade poética que percebe no universo dos números para 

fazer nos enunciados dos problemas matemáticos a poesia que não parece caber no 

restante da obra, de tom paródico e escrita em uma ágil linguagem coloquial. 

Sem ir mais longe, o embrião da história provém de quando, no início de sua 

carreira, Mayorga dava aula para alunos de ensino médio e um estudante aproveitou a 

prova de frações para falar sobre seu final de semana3. Em sala de aula conheceu 

também adolescentes com o mesmo olhar que o protagonista, “que de alguma forma 

está assistindo um espetáculo, que está reparando, que você percebe que tem uma 

atitude diferente de todos os outros, que ri e ao mesmo tempo observa porque os outros 

riem, e que talvez haja um pouco de teatro no seu próprio riso” (MAYORGA, 2006)  

É através das matemáticas e da filosofia, intercambiando aulas de reforço, que 

Claudio, um garoto de 17 anos sem muitos amigos, consegue entrar nesse lugar que leva 

observando desde o verão, a casa de Rafa, o seu companheiro de aula. Uma invasão na 

qual contará com um cúmplice inesperado, Germán, o professor de Língua e Literatura, 

cada vez mais fascinado com as redações que o seu aluno mais talentoso escreve para 

ele, no que começou como um simples exercício de classe. Finalmente, um romance por 

entregas, nos limites entre o moral e o imoral, o real e o fictício, sobre o dia a dia e as 

preocupações de uma família de classe média. E, sobretudo, a complexa relação entre 

um adolescente que está procurando sua própria voz e o seu professor, dois inadaptados 

que preferem viver através da imaginação e os livros: pelo simples fato de narrá-la, a 

medíocre rotina da família de Rafa se converte para eles em algo muito mais 

interessante que suas próprias vidas. 

                                                             
3 O processo de gestação da obra –um trabalho sob encomenda da companhia Ur Teatro- e alguns dos 
detalhes que marcaram a encenação são explicados na entrevista realizada por José Manuel Mora, 2006.  
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El chico de la última fila é, simultaneamente, o romance de aprendizagem que 

Claudio está escrevendo para o leitor/espectador (o professor ou qualquer um na plateia 

do teatro) e o texto teatral que inclui essa história e múltiplas considerações sobre a 

criação literária. O uso do recurso metaficcional da “mise en abyme”
4 faz com que a 

obra funcione em dois níveis, que acabarão se fundindo conforme a literatura o invada 

tudo: o relato em que interatuam o garoto, o professor e sua mulher; e o relato de tudo 

que acontece na casa – contado sempre a partir do olhar de Claudio, com os seus 

preconceitos e os seus afetos -: uma cena única fragmentada que é a soma de vários 

espaços-tempo, estratégia com que Mayorga trata de expressar no teatro o lado mágico 

dos romances que permite trocar de espaço e de tempo em um instante (SADOWSKA, 

2008). Esta estrutura de narrativa moldura mostra a procura permanente do dramaturgo 

por novas linguagens e materiais cênicos, sempre atento à figura do espectador: 
 

Frente a la afirmación «Eso no puede ser teatro», hay que levantar –no 
desde los manifiestos, sino desde la práctica escénica- la afirmación 
de que el teatro puede representarlo todo. Siempre que no traicione su 
origen. El origen del teatro, y su mayor fuerza, está en la imaginación 
del espectador. Si hace del espectador su cómplice, el teatro es 
imbatible como medio de representación del mundo (OROZCO 
VERA, 2012) 
 

Claudio, como autor do romance El Chico de la última fila, nos oferece alguns 

dados sobre si mesmo no transcorrer de sua narração: sabemos que sua mãe o 

abandonou quando ele tinha nove anos; que seu pai é uma figura ausente que não deve 

aparecer no relato; e que pertence a uma classe social inferior a do restante das 

personagens. Sua obsessão por entrar na casa deriva precisamente de sua consciência de 

que o companheiro de aula está no extremo oposto ao seu, porque Rafa é “normal”, 

forma parte da “sagrada família”.  

Seus leitores dentro da obra são o casal formado por Germán e Juana. Ele, que 

alguma vez quis ser escritor, escolheu sua profissão pensando que sempre estaria em 

contato com os grandes livros, achando que através da literatura se pode ensinar outras 

coisas, embora cada vez esteja mais frustrado pelo desinteresse e o péssimo nível que 

demonstram os alunos. Ela, mais cética, trabalha em uma galeria de arte contemporânea 

que acaba de trocar de dono e que está à beira da falência; de fato, quando a obra 

                                                             
4 O termo 'mise en abyme' é definido por Lucien Dällenbach (1991, p.15) como "todo aquele enclave que 
guarda relação de similitude com a obra que o contem”, em um jogo de espelhos que lembra as 
‘mastrioskas’ ou bonecas russas.  
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começa, sabemos que tem um mês para fazer com que o negócio se torne viável, senão 

vão fechá-lo. Esse prazo – uma ameaça que se tornará realidade – nos marca o tempo 

que dura a ação.  

Cada um representa um tipo diferente de leitor, que se relaciona de uma maneira 

distinta com o texto e participa em graus diferentes da reescritura do mesmo: enquanto 

ele é o especialista, ela é a leitora comum. Ambos leem com crescente voracidade as 

redações sobre a família de Rafa, mas Germán, um crítico exigente convencido desde o 

primeiro momento do potencial do garoto, mede sua euforia frente a ele e se mostra 

sempre insatisfeito com o resultado (para isso acabará muitas vezes repetindo, quase 

palavra por palavra, o que sua esposa lhe comenta a sós em casa). Vale dizer que 

Mayorga, que tem sempre muito presente a figura do crítico, espera que este lhe ensine 

algo que ele não conseguiu ver, que lhe ajude a corrigir a obra y, sobre tudo, espera 

verdade, toda a verdade – características das que está dotado o professor. 

Germán avalia a técnica usada pelo seu aluno e o orienta na tomada de decisões 

que, segundo ele, deve levar em conta um escritor quando vai escrever, todas elas 

pensadas a partir do leitor. Nas suas intervenções aparecem questões como a função da 

arte (“A primeira pergunta que deve fazer-se um bom escritor é: Para quem escrevo?”), 

o estilo (“Essa ânsia por contar tudo. Confia no leitor, ele completará”), a necessidade 

do conflito (“Que vai acontecer? Não pode dar trégua ao leitor, é preciso mantê-lo 

tenso”), a construção das personagens (“Evita descrever os estados de ânimo das 

personagens, faz com que os conheçamos pelas suas ações”), o compromisso que 

acarreta o título (“O título estabelece um pacto com o leitor. O título o orienta sobre o 

que terá de valorar, em que terá de reparar”) ou o final adequado (“um bom final terá de 

ser aquele que o leitor diga: não o esperava e, no entanto, não podia acabar de outra 

forma”). Acertadas reflexões metadiscursivas pelas que muitos críticos tem descrito esta 

obra teatral como uma espécie de compendio da poética de Mayorga. Além de guia-lo 

com seus conselhos, o professor vai emprestando ao estudante – para que os tenha como 

modelo - vários livros de sua biblioteca pessoal: sempre autores canônicos europeus 

(Joyce, Thomas Mann, Kafka, Cervantes) e russos (Chéjov, Tolstoi, Dovstoievsky). 

Precisamente, um momento chave dessa autonomia que vai adquirindo Claudio 

conforme vai amadurecendo como escritor e como ser humano é quando o garoto 
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aparece com um romance que o seu preceptor nem sequer tinha lido, Suave é a noite, de 

Scott Fitzgerald5.  

Já o que atrai a atenção de Juana é o enredo, poder saber o que se esconde por 

trás dos muros6. Em parte, se identifica com a família de Rafa e sua forma de ler é muito 

mais visceral: em seguida se indigna pelo controle que demonstra o adolescente sobre as 

suas personagens e sobre o seu leitor principal, Germán. Ela, que se queixa que suas 

chefes vejam as peças que expõe na galeria como “arte para doentes”, é a primeira a 

dizer que o garoto “necessita de um psiquiatra”. De fato, por não chegar a considerar 

esses textos como arte, é ela quem pressente o perigo que a situação leva, e inclusive 

antecipa de alguma forma o final da história: “isto não pode acabar bem. Isto acaba 

mal”. 

Vale a pena anotar que Germán, na sua vez, também atua como leitor comum –o 

“espectador médio”, figura à que Juana se refere em algum momento- valorizando as 

peças que sua mulher se propõe a expor na galeria. Essas peças nunca se apresentam 

materialmente, só através do diálogo que ambos mantém enquanto examinam os 

catálogos de arte que ela traz em casa. A partir do que comentam, sabemos que se trata 

de bonecas infláveis com cara de ditadores famosos; de objetos domésticos quotidianos 

manipulados para produzir um estranhamento; de pintura verbal com o áudio em inglês, 

embora o artista seja chileno; ou de uma revisão da caligrafia chinesa realizada por 

computador a partir da perspectiva de gênero. Essa troca de impressões entre o casal, 

nas quais ela é a voz que domina a língua especializada, coloca una série de questões 

sobre a arte contemporânea, tais como sua mercantilização, sua pretenciosidade e seu 

sentido inócuo7. Tanto é o desprezo que Germán sente diante desse mundo que chega a 

levar a Claudio um dos catálogos como modelo do que não deve ser nunca a literatura: 

 

                                                             
5 A partir desses ensinos, o adolescente irá refazendo textos dele. Esse processo constante de reescritura 
também é constitutivo da obra mayorguiana como um todo. Os processos de ensaio e montagem, os 
comentários posteriores da crítica e a plateia, frequentemente o fazem repensar sobre o escrito. Nesse 
sentido confessa que tenta construir textos tão abertos quanto possível, para convidar já a princípio para 
uma futura tradução, uma futura adaptação.  
6 Um voyeurismo bem distinto desse outro que é específico da literatura, do processo artístico, das 
ciências humanas, do teatro. Que nada tem a ver, por exemplo, com a força do olhar de Tolstoi quando ela 
penetra na vida e a dor de Ana Karenina. Essa é precisamente uma das grandes mudanças que se operarão 
em Claudio: através do amor que vai acabar sentindo por um dos personagens de seu próprio romance - 
Ester, a mãe de Rafa - e das lições técnicas do professor, o adolescente começará a enxergar com outro 
olhar. 
7 Os quatro quadros de anjos de Paul Klee, pendurados no corredor da casa de Rafa, poderiam ver-se 
como contraponto à arte do ‘shock’ que se expõe na galeria, embora paradoxalmente estejam num espaço 
privado onde ninguém sabe apreciá-los, excetuando Claudio. . 
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Germán - La peor literatura se hace en los catálogos de arte 
contemporáneo. Poesía basura, jerga de rufianes, cuentos chinos. Todo 
para vender esto, fíjate en la foto. Es arte porque alguien ha escrito 
eso, si no sería una mierda. ¿Se te ocurre un trabajo más triste para un 
escritor? Sí, escribir un discurso para la ministra de Educación: “Junta 

doscientas palabras para justificar esta cagada (MAYORGA, 2006, 
p.461). 
                                                                              

Mas, além deles, há também um terceiro receptor da obra, o fundamental: o 

leitor/espectador da peça de teatro8, aquele que também se senta metaforicamente na 

última fila, esse lugar de onde você vê todo o mundo, mas ninguém te vê. Segundo 

Mayorga:  

La última fila es un lugar físico, pero también moral y poético. Hay 
mucha gente que elige la última fila en el mundo escolar, laboral o 
familiar, un espacio desde el que se puede ver sin ser observado. En la 
vida nos encontramos con ese tipo de figuras, observadores de la 
realidad que en algún caso se convierten en artistas y en otros nunca 
llegan a abrirse (MARTÍN, 2007).  
 

Como explica García Barrientos, no teatro a comunicação não é linear, mas sim 

triangular, “como quando falam dois interlocutores e uma terceira pessoa assiste como 

observador; mais ainda, como quando aqueles falam em verdade para essa pessoa. É o 

que costuma denominar-se a dupla enunciação teatral – obviamente, essa segunda 

direção é a genuinamente teatral” (2001, p.24).  

Para Wolfang Iser, o autor escreve um texto e o leitor converte esse texto em 

obra de arte, sendo que é no ato de leitura, nessa interação criativa com o texto, onde se 

produz realmente o fenômeno estético. Levando a Estética da recepção ao terreno do 

teatro (Dramaturgia da recepção), Sanchis Sinisterra9 vai um pouco além e considera 

que “todo o problema da dramaturgia e/ou da encenação consiste na mutação do 

espectador real - esse senhor, senhora ou jovem que com um pouco de sorte entrará para 

assistir a peça - no espectador ideal que construímos no trabalho de escritura e/ou de 

encenação” (SANCHIS SINISTERRA, 1995). Como se projeta no texto esse 

leitor/espectador ideal capaz de articular-se com os processos de significação e de 

emoção que a obra propõe? Sanchis Sinisterra distingue cinco planos na hora de compor 

uma estrutura de efeitos: um plano referencial, relacionado com o reconhecimento do 

                                                             
8 Pavis propõe o termo leitator para referir-se ao leitor de teatro que ‘é sempre um pouco espectador e 

ator, desde que imagina uma cena, uma atuação, uma gestualidade, alguma coisa de teatral que excede o 
texto’ (2002, p.10) 
9 Sanchis Sinisterra (Valencia, 1940) autor e diretor teatral, um dos grandes renovadores da cena teatral 
espanhola, tem reivindicado sempre a dupla natureza –literária e cênica- do texto dramático. Foi professor 
de Mayorga quando este estava nos inícios de sua carreira como dramaturgo.  
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mundo por parte do futuro espectador; um plano ficcional-generativo, que tem a ver 

com as personagens e a ação dramática, com os antecedentes e circunstâncias em que a 

ação se desenvolve; um plano identificatório, que se refere às adesões e rejeições que se 

espera produzir no espectador; um plano sistêmico, relacionado com a interação, com o 

que o espectador tem que por de si mesmo; e um plano estético, relacionado com a 

noção de artisticidade e de gosto de cada individuo ou sociedade.  

Neste caso nos deteremos unicamente no plano sistêmico, para compará-lo com 

El chico de la última fila. No que se refere à interação com o leitor/espectador, Sanchís 

Sinisterra fala de “preencher as lacunas” de significado (expressão também usada pelo 

professor Germán na peça): 
 

Esta noción de hueco me parece sumamente interesante, en la medida 
en que apela directamente a la capacidad creativa del receptor, lo que 
podría conectar quizá, aunque con otras implicaciones, con el 
concepto de ‘obra abierta’ que ya Eco planteó en los años 60. Se ha 

podido afirmar que la lectura es un rellenado de huecos, una 
proyección de la experiencia, de la ‘enciclopedia’ del receptor, sobre 

los esquemas abiertos del texto, que van siendo así completados. Por 
lo tanto, llevando la idea un poco más allá, podríamos afirmar que el 
acto de la lectura es un acto de escritura, que leer es ‘escribir con’ o 

‘escribir sobre’ (SANCHIS SINISTERRA, 1995). 
 

É a partir de aí que cada leitura deva ser distinta das outras, que os textos não 

tenham um único sentido nem sequer para o mesmo leitor, que um mesmo texto lido 

anos depois em outra circunstância e com outra bagagem seja outro texto. Como 

acontece no conto de Borges ‘Pierre Menard, autor del Quijote’, em que textos escritos 

por um autor francés, a princípio exatamente iguais - em cada palavra e cada vírgula - 

que os capítulos IX y XXXVIII da primeira parte do Quijote, não só não são uma cópia 

do original, mas que conseguem ser mais sutis e infinitamente mais ricos que os de 

Cervantes, segundo o protagonista do conto, um crítico literário.  

No caso que nos ocupa, que vazios são esses que o leitor/espectador se veria 

chamado a completar assumindo um papel ativo, uma coautoria? A principio, fica nas 

mãos do receptor pôr em ordem o aparente caos que pressupõe um texto fragmentado, 

que toda hora se volta sobre si mesmo, em que a transição entre as sequências não 

aparece marcada pelas rubricas, de tal forma que estas se superpõem umas às outras 

alterando a cronologia e misturando os espaços. Segundo Juan Mayorga:  
  

En mi obra es el espectador el que construye los espacios y los 
tiempos, por así decirlo, los lugares donde la trama va sucediendo, 
especialmente la casa del profesor, la escuela y la casa de la familia 
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observada, porque estamos hablando de una historia de voyerismo, de 
algún modo es el espectador el que los imagina y eso no es 
simplemente un recurso formal sino que tiene que ver con el 
contenido mismo de la obra que es la necesidad que tenemos de la 
fantasía, de que nos cuenten  historias, de contar nuestra propia 
historia, de estar dentro de las historias de los otros’. (BON MATÍ, 

2012) 

Convém então estar atentos à forma como usamos as palavras e como somos 

usados por elas e, junto com Mayorga, lembrar de Klee – “A arte não imita a realidade; 

a torna visível” – e de Bachelard – “Nada é evidente. Nada é dado. Tudo é construído”.       
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 CONSTRUINDO MATILDE CAMPILHO 

Otávio Campos Vasconcelos Fajardo (UFJF) 

Prisca Rita Agustoni de Almeida Pereira (UFJF) 

 
Este artigo busca tomar o ponto de partida para uma pesquisa acerca da obra da poeta Matilde 
Campilho .Para tanto, é necessário colocar em evidência o material a ser trabalhado: a “obra” e a 

“autora”. Como apresenta Foucault em O que é um autor? (1997), o que caracteriza uma obra é 
a presença de vários textos, que são mantidos em unidade pela figura do autor. Através de matérias 
em jornais de grande circulação no Brasil e em Portugal (Folha de S. Paulo, O Globo, Público) 
podemos perceber de que modo a função autor Matilde Campilho é construída e como ela 
influencia as vendas do livro e da própria poeta. Delimitado esse espaço, apontamos como se 
apresentam e podem ser lidos os textos ligados por essa classificação. Para isso, temos de liberar 
a obra do travão que por muitos anos acompanhou a crítica literária. Suportados por Roland 
Barthes em “A morte do Autor”, vemos que com o desaparecimento do Autor, a crítica tende a 
perceber o texto não mais uma linha a produzir um sentido único e exclusivo, como se ditado por 
um Deus, mas sim como um tecido de citações, saídas dos mil focos da cultura – um texto que 
comporta em si várias vozes e vários textos, que entram em contato sobrepondo-se, excluindo-se, 
criando uma significação nova quando do encontro, que só se realiza plenamente na leitura. A 
própria linguagem, como discute Bakhtin em Problemas da poética de Dostoiévski (1963), só 
existe em relação dialógica entre discursos.  
 
 
Palavra-chave: Matilde Campilho. Função autor. Intertextualidade. 

 

Em torno da noção de autor 

 

 Ao nos debruçarmos sobre uma pesquisa literária, esbarramos sem dúvidas em 

uma discussão que acompanha incessantemente a crítica, principalmente desde a 

modernidade: a questão da autoria. Quando escolhemos, então, um autor para objeto de 

estudo, como é o caso de Matilde Campilho neste trabalho, levamos em conta não apenas 

os textos que foram escritos por tal pessoa, mas também a estrutura que liga todos esses 

textos, no caso, o próprio gênero autor.  

 O caderno “Ilustríssima” da Folha de S. Paulo, em 29 de março de 2015, trazia 

uma grande fotografia, de quase meia página, com Matilde Campilho muito séria, 
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debruçada sobre um terraço de onde é possível ao fundo ver Lisboa e Tejo e tudo. A 

jaqueta jeans, os braços cruzados sobre os joelhos das pernas cruzadas, com as mãos 

quase encostando nos tênis All Star sujos, dos cadarços soltos, imediatamente remetem 

aos versos de “Badland”, poema do Jóquei, o único livro da poeta até o momento: “(...) 

Eu não sei os nomes / dos poetas todos mas sei que os poetas / todos são os novos 

roqueiros” (CAMPILHO, 2015, p.120). A ideia procede com mais força se pensarmos 

ainda a relevância de um jornal como a Folha de S. Paulo no quesito circulação dentro do 

cenário brasileiro. 

 Assinada pela jornalista Francesca Angiolillo, a matéria intitulada “Vaivém 

atlântico” era acompanhada do subtítulo: “A luso-carioca Matilde Campilho vai à Flip”, 

o que deixa claro duas proposições da publicação. A primeira é o motivo explícito da 

matéria se dever à participação da poeta na maior feira literária do país, quando a mesma 

estaria lançando a versão brasileira de seu livro pela Editora 34. A segunda é a não filiação 

de Campilho a uma literatura nacional, mas a construção desse caráter híbrido, entre 

Portugal e Brasil, que vem acompanhando Matilde desde sua primeira recepção, quando 

ainda publicava seus textos apenas na internet. Este último ponto é alicerce para a 

construção e uma imagem também rentável da poeta, colocando-a no lugar do exótico, 

entretanto prestigiado, que atrai olhares atentos e curiosos.  

 Desde tamanha repercussão do livro, os jornais vêm apontando essa origem de 

Campilho, junto do fato de sua mudança para o Brasil em 2010 e sua descoberta como 

poeta no território Americano, como responsável pela mescla de sotaques e dicções em 

seus poemas. A matéria supracitada ainda discorre, em tom romântico, sobre a “errância” 

da autora, e aponta para a dimensão essencial e “mestiça” dos poemas, segundo o editor 

português. Quando a publicação em questão traz os poemas de Matilde, esses aparecem 

em pequenas passagens durante o texto, ou em uma caixa (também pequena) ao pé da 

página. A obra, portanto, ou seja, aquilo que supostamente deveria estar sendo vendida, 

é vista quase exclusivamente por um aspecto: o autor. 

 Em O que é um autor?, publicação em livro de uma comunicação apresentada à 

Societè Française de Philosophie em 1969, Michel Foucault aponta o pensamento, ainda 

corrente, de que a função da crítica não seria detectar as relações da obra com o autor, 

nem reconstruir uma experiência através de textos e pensamentos, mas sim analisar a obra 

em sua estrutura, na sua arquitetura, nos jogos e relações internas.  

Em que consiste essa curiosa unidade que designamos obra? Que 
elementos a compõem? Uma obra não é o que escreveu aquele que se 
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designa por autor? Vemos surgir as dificuldades. Se um indivíduo não 
fosse um autor, o que ele escreveu ou disse, o que ele deixou nos seus 
papéis, o que dele se herdou, poderia chamar-se uma “obra”? (...)A 
palavra “obra” e a unidade que ela designa são provavelmente tão 

problemáticas como a individualidade do autor.  (FOUCAULT, 1992,  
p. 37-39) 
  

 A problemática da palavra obra se dá justamente pela imprecisão de seu conceito, 

assim como sua dependência da “estrutura” do autor como esse elemento que mantém 

unido os textos em conjuntos, como os sessenta poemas cobertos sob o título Jóquei, 

atribuídos legalmente à autora Matilde Campilho. A questão legal, de propriedade da 

autoria, só começou a ser instaurada na cultura ocidental entre o fim do século XVIII e 

início do século XIX, com o advento da modernidade. Com o fim da Idade Média, 

escrever deixou de ser um ato e passou a ser um bem. Desde então se instaurou um regime 

de propriedade para os textos, com regras rígidas sobre os direitos de autor, sobre as 

relações autores-editores, sobre os direitos de reprodução, etc. “Os textos, os livros, os 

discursos começaram efetivamente a ter autores (...) na medida em que o autor se tornou 

passível de ser punidos, isto é, na medida em que os discursos se tornaram transgressores” 

(FOUCAULT, 1992, p.47). 

Para Roland Barthes, em “A morte do autor”, tal constructo se deu por conta da 

corrente positivista, resumo e ponto de chegada da ideologia capitalista, que concedeu a 

maior importância à “pessoa do autor” (BARTHES, 1984, p.66).  Nas sociedades 

etnográficas a narrativa nunca é assumida apenas por uma pessoa, mas por um grupo, 

mediada pela figura de um xamã, do qual podemos admirar apenas a performance, e 

nunca o gênio – já que não é ele o detentor da propriedade intelectual da obra. De acordo 

com Michel Foucault, a noção de autor constitui o momento forte da individualização na 

história das ideias, dos conhecimentos, das literaturas, da filosofia e das ciências. Durante 

a Idade Média, os textos literários não pediam autoria, essa só era requisitada aos textos 

científicos, o que parece que se inverteu nos nossos tempos (FOUCAULT, 1992, p.49). 

Apesar da distância temporal que se estabeleceu da publicação do texto de 

Foucault até os dias de hoje, conseguimos ainda perceber o culto que se estabelece em 

torna da imagem do autor. A matéria da Folha de S. Paulo se vende, entre outros motivos, 

por trazer estampada a imagem de Matilde Campilho, acompanhada de indicações 

biográficas e pouco acesso aos poemas do livro. Não estamos falando, claro, de veículos 

especializados em literatura, mas de um jornal que alcança as massas populares, 

acessíveis em quaisquer bancas de esquina. Não era de se esperar um texto com maior 
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profundidade analítica no trabalho da poeta, mas o que chama a atenção é justamente o 

espaço de personalidade que Matilde ocupa nos grandes veículos de mídia em circulação. 

Através dessa apresentação da personagem Matilde Campilho, o livro se vende tomando 

a proporção de discurso específico, proferido pelo autor que foi apresentado na 

reportagem.  

 A função autor é o que caracteriza o modo de existência, de circulação e de 

funcionamento de alguns discursos dentro de uma sociedade, dando a ele status literário. 

Algumas semelhanças asseguram a relação do nome de autor com o nome próprio. 

Foucault não reluta em dizer que o nome de autor é um nome próprio, embora a relação 

do nome próprio com o indivíduo nomeado não seja isomorfa à ligação do nome do autor 

com o que nomeia. O nome de autor não designa, exatamente, o indivíduo, mas o conjunto 

de descrições sobre ele. “O nome próprio (tal como o nome de autor) tem outras funções 

que não as indicadoras. É mais do que uma indicação, um gesto, um dedo apontado para 

alguém, em certa medida é o equivalente a uma descrição” (FOUCAULT, 1992, p.42). 

Quando digo “Matilde Campilho”, por exemplo, emprego essas palavras que são 

correspondentes a uma ou mais descrições definidas, como “a autora de Jóquei”, “a poeta 

luso-brasileira”, entre outras.  

 O nome próprio e o nome de autor situam-se entre os polos da designação e da 

descrição, mas podemos aí definir duas personas diferentes: o sujeito empírico, que 

carrega o nome próprio, e cuja referência afeta pouco ou quase nada na recepção da obra, 

e o indivíduo apresentado com as referências do nome de autor, que conferem um status, 

enquanto modificam a estrutura do discurso recebido. Se descobrirmos que Matilde 

Campilho não nasceu numa vila próxima a Lisboa, como indica a reportagem, ou que não 

estudou nos colégios que supostamente conhecemos, a modificação não vai alterar 

significativamente o nome de autor. Mas se descobrirmos que não foi Campilho que 

escreveu um poema como “Rio de Janeiro-Lisboa” em que versos do tipo “um dia você / 

adora meus óculos / adoro os teus óculos / no dia seguinte / não quero que venhas à 

fazenda” (CAMPILHO, 2015, p.16) apontam a dupla dicção característica da luso-

brasileira, já não seria indiferente o nome de autor. Isso se dá porque o nome de autor não 

é simplesmente um elemento de um discurso, ele exerce relativamente aos discursos um 

certo papel: assegurar essa função classificativa (FOUCAULT, 1992, p.44). Fora isso, o 

nome do autor é o que faz com que os textos mantenham uma unidade entre si, caindo na 

discussão anterior sobre “obra”. 
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 Para a crítica literária atual, principalmente a dita não especializada, como o 

caderno de cultura da Folha de S. Paulo, a função autor é aquilo que permite explicar 

tanto a presença de certos acontecimentos numa obra como as suas deformações e suas 

diversas transformações. Isso ocorre através da apresentação da biografia da poeta, da 

delimitação da sua perspectiva individual, da análise da sua origem social ou da sua 

posição de classe, da revelação do seu “projeto poético” (FOUCAULT, 1992, p.53). A 

função autor se distancia da vida do escritor à medida em que elementos são selecionados, 

outros montados, para construir a imagem adequada que dará suporte àquele tipo de 

discurso. É tão falso procurar o autor no escritor real como no locutor fictício, “a função 

autor efectua-se na própria cisão – nessa divisão e nessa distância” (FOUCAULT, 1992, 

p.55). A marca do escritor (a pessoa física) não é mais do que a singularidade da sua 

ausência.  

 

Escrita como destruição e tecido 

 

 Nunca poderemos saber quem é o eu que fala em um texto, seja ele poético ou 

não, se o narrador, se o indivíduo que escreve, se o indivíduo autor, entre outras 

manifestações que podem surgir no discurso, porque a escritura é a destruição de toda 

voz, de toda origem. Retomamos aqui o mote central de Roland Barthes em “A morte do 

autor”: “A escrita é esse neutro, esse composto, esse oblíquo aonde foge o nosso sujeito, 

o branco-e-preto, onde vem se perder toda identidade, a começar pela do corpo que 

escreve” (BARTHES, 1984, p.65).  

Apesar de ser importante levarmos em conta o contexto em que o “manifesto” de 

Barthes foi escrito (ano de 1968 na França, a revolta contra as diversas correntes críticas 

com enfoque mais no autor do que no texto, entre outras coisas), ainda se nota hoje em 

dia uma certa indiferença com quem fala, a indiferença contemporânea com o sujeito do 

discurso (não confundindo aqui com a função autor). O processo de escrita tende a apagar 

as marcas do sujeito empírico, nos levando novamente até Foucault quando, no início da 

conferência, diz que a escrita é uma questão de abertura de um espaço onde o sujeito está 

sempre a desaparecer (FOUCAULT, 1992, p.35).  

Barthes acredita que o império do Autor (aqui grafado em inicial maiúscula para 

diferenciar da função autor) tenha começado a ser erguido justamente com o advento da 

modernidade e o aumento do prestígio sobre o indivíduo, como discutimos algumas 

páginas atrás. Diferente do que viemos chamando aqui da função autor, construída pela 
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mídia, como o exemplo, Barthes critica a figura Autor como aquele travão que é dado à 

leitura, o que seria exterior e anterior ao texto. Para a crítica da época, talvez nem tanto 

diferente de hoje em dia, a compreensão de um texto se dava na resposta de uma famosa 

pergunta (que ainda nos assombra em alguns pontos): “o que o Autor quis dizer?”  

Destruir o império do Autor seria reabrir o espaço do texto, seria reabilitar o leitor, seria 

perceber todas as subjetividades da leitura como ponto de encontro das significações 

possíveis.  

O afastamento do Autor muda radicalmente o texto moderno, não apenas a sua 

recepção, mas também sua forma de concepção. O Autor existe antes do livro, enquanto 

o escritor moderno nasce junto do seu texto. Não existe outro tempo que não o da 

enunciação, e escrever não pode mais designar uma operação de registro, mas sim um ato 

performativo: “a mão, destacada de qualquer voz, levada por um gesto de inscrição (e não 

de expressão) traça um campo sem origem” (BARTHES, 1984, p.68). Talvez tenha sido 

Mallarmè quem primeiro chegou a problematizar a questão da autoria. Desde a aparição 

do poeta de Um lance de dados o autor é um acontecimento incessante. Para o mesmo, é 

a linguagem quem fala, e não o eu empírico; e toda a poética de Mallarmè age no objetivo 

de suprimir o autor em proveito da escritura. 

Outros mecanismos de se abalar o “império do Autor”, segundo Roland Barthes, 

foram a escrita automática e a escrita coletiva do movimento Surrealista, que contribuíram 

para dessacralizar a figura do Autor, e o surgimento das ciências da linguagem. Para a 

Linguística, o autor não é mais do que aquele que escreve, pois a linguagem conhece um 

“sujeito” e não uma “pessoa”, e esse sujeito vazio fora da enunciação basta para sustentá-

la (BARTHES, 1984, p.67). Podemos somar a isso o aparecimento das novas tecnologias 

na contemporaneidade, que mudaram a maneira de produção e consumo do texto, 

sobretudo o poético. De acordo com Vilém Flusser, os poetas, munidos das novas 

tecnologias, deixaram de ser seres místicos e inspirados e passaram a ser “informadores”: 

“O poeta que calcula deixa as regras da língua e o repertório linguístico para o jogo do 

acaso da permutação, e seu objetivo é escolher, a partir dessas computações que emergem 

por acaso, as mais apropriadas” (FLUSSER, 2010, p.122). O que podemos a partir daí é 

pensar os espaços que “sobram” com o desaparecimento do Autor, e as funções livres que 

isso deixa descoberto. 

Através da percepção de como a função autor ainda persiste e como trabalha nos 

dias atuais, conseguimos concluir que não chegamos hoje em um inteiro desligamento da 

figura do autor e a voz de um texto, mesmo que esta figura não esteja diretamente ligada 
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à pessoa física que o escreveu. Com a morte do Autor conseguimos abrir certos caminhos 

e enxergar um texto não mais como aquilo feito de uma linha de palavras a produzir um 

sentido único (como o proferido pelo Autor – Deus), mas um espaço de dimensões 

múltiplas, onde se cruzam e se contestam várias escrituras, das quais nenhuma é original:  

O texto é um tecido de citações, saídas dos mil focos da cultura. (...) o 
escritor só pode imitar um gesto anterior, jamais original; seu único 
poder está em mesclar as estruturas, em fazê-las contrariar-se umas 
pelas outras, de modo a nunca se apoiar em apenas uma delas (...) 
(BARTHES, 1984, p.68-69) 
 

Pensemos, então, nesse sujeito que, como apontou Foucault, está sempre a 

desaparecer. Se por um lado temos o texto como escritura, de maneira a ser um tecido de 

citações, cruzamentos de outros textos, por outro temos também o ser que carrega a 

função autor para fora do texto, quem toma propriedade jurídica sobre ele e é responsável 

pela confecção do tecido. A presença dos diversos textos a construir o discurso se realiza 

plenamente na recepção, já que é na leitura que apontamos e significamos as 

“intertextualidades”. Para Barthes, o leitor é o espaço onde se inscrevem todas as citações 

de que é feita uma escritura, pois a unidade do texto não está em sua origem, e sim no seu 

destino. Daí parte a famosa frase que encerra o ensaio: “o nascimento do leitor deve 

pagar-se com a morte do Autor” (BARTHES, 1984, p.70).  

Apesar de nunca aparecer na obra original, o termo “intertextualidade” vem sido 

atribuído a Mikhail Bakhtin para tratar e a relação entre dois ou mais textos em um 

discurso, desde a publicação de Introdução à semanálise, de Julia Kristeva. No ensaio “A 

palavra, o diálogo, o romance”, responsável por trazer à academia o interesse por Bakhtin, 

a francesa afirma que o autor de Problemas da poética de Dostoiévski é o primeiro a 

introduzir a ideia de intertextualidade na teoria literária e, dialogando com Barthes, 

completa: “todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e 

transformação de um outro texto. Em lugar da noção de intersubjetividade, instala-se a de 

intertextualidade e a linguagem poética lê-se pelo menos como dupla” (KRISTEVA, 

1974, p.64).  

Quando Bakhtin introduz tal noção de estatuto da palavra, o texto se situa, então, 

na história e na sociedade, as quais passam a ser vistas como textos que o escritor lê e 

onde se insere ao reescrevê-las. O autor não existe mais antes do texto, mas nasce junto 

da leitura. A diacronia se transforma em sincronia e, dessa forma, a história linear se 

transforma em abstração. A única maneira que tem o escritor de participar da história é 

trabalhar na abertura de espaços, realizando uma transgressão dessa abstração através de 
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uma escritura-leitura, isto é, por uma prática de uma estrutura significante (um texto) em 

função ou oposição a uma outra estrutura (um outro texto) (KRISTEVA, 1974, p.62). 

A atitude crítica contemporânea, frente a esses deslocamentos de perspectivas, 

tende a perceber o apagamento da figura do Autor ao mesmo tempo em que coloca em 

relação os textos que compõe uma obra com o texto construído pela função autor. O 

contrato literário do escritor não é o mesmo que o do crítico. No ensaio “A 

intertextualidade crítica", Leyla Perrone-Moisés aponta que o crítico tende a reconhecer 

os limites da propriedade, dos direitos do proprietário e dos deveres do não proprietário, 

por isso, na maioria das vezes, discrimina o texto sobre o qual está discutindo, apontando, 

sobretudo, o nome do autor criticado. Por outro lado, o escritor utiliza os bens alheios 

como se fossem seus, em um trabalho de absorção e de transformação de outros textos 

por um texto (PERRONE-MOISÉS, 1979, p.211), o que aqui viemos chamando de 

intertextualidade. 

 

Com cara de Whitman 

 

 Jóquei¸ de Matilde Campilho, é sem dúvidas um livro singular. Apesar de seu 

caráter de estreia, a obra alcançou considerável repercussão na mídia e nos meios 

literários. Alguns críticos apontam o aparecimento de uma voz nova no mercado editorial, 

ao mesmo tempo em que percebem ecos de uma certa tradição poética ainda não superada. 

Isso se dá, possivelmente, por conta da presença de uma dicção plural, que vagueia entre 

o português brasileiro e o europeu, com o inglês de permeio, o que amplia a potência da 

obra, principalmente se levarmos em conta a biografia da poeta que é apresentada para a 

construção da função autor: seu estilo nômade e a constante conexão entre Brasil e 

Portugal. Em matéria publicada no jornal O Globo, em junho de 2014, a jornalista 

Mariana Filgueiras assim a presenta a poeta que acabara de lançar o livro:  

A poeta Matilde Campilho, de 31 anos, está no meio do caminho entre 
os dois países, cada perna metida numa porção de terra continental. Às 
vezes, um pé afunda mais para um lado, às vezes para o outro. Sua 
poesia também. Há três anos, quase quatro, Matilde veio morar no 
Brasil. “Por que não o Rio?”, pensou ela, e pôs seus shorts jeans (já era 
meio carioca, admite) e camisas de botão na mala. (FILGUEIRAS, 
2014, digital). 
 

 É interessante também notar que a matéria, intitulada Matilde Campilho, uma 

poeta nômade, traz ainda no subtítulo uma corrente chave de leitura crítica para os 
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poemas: “Portuguesa mescla sotaque de Rio e Lisboa em ‘Jóquei’, sua estreia literária, e 

em videopoemas que conquistaram fãs na internet”.  Coincidentemente, ou não, o mesmo 

jornal foi o responsável por veicular na mídia o primeiro poema do Jóquei, meses antes 

de sua publicação. “Fur” foi publicado na extinta página “Risco” mantida pelo poeta 

Carlito Azevedo. 

 O poema que inicia o livro traz a indicação, como uma epígrafe, “com cara de 

Whitman”, o que, em certa medida, aponta para os diálogos com a tradição passíveis de 

serem lidos na obra da poeta. Apesar de não trazer nenhuma referência direta à poesia do 

norte-americano, “Fur” se aproxima do trabalho de Walt Whitman por conta da prática 

do verso livre (cuja popularização se deve sobretudo à transgressão poética deste último) 

e de sua intensa e caótica enumeração: 

foi assim que você pensou que eu viria ao mundo 
foi assim que você me viu na floresta 
foi assim que você me viu pendurado no poste elétrico 
sempre pendurado num ramo qualquer 
sempre usando o verão. 
você se lembra daquele verão no Brooklyn 
em que ficamos perseguindo os bombeiros 
durante todo o dia apenas para ver 
uma vez e depois outra vez 
o leque aquático que se abria sobre o fogo? 
você citava poetas húngaros mas nesse tempo 
eu só queria saber de inventar uma língua 
que não existisse. 
você lembra do concierge que nos recebia 
na pensão do Brooklyn como se nunca (...) 
(CAMPILHO, 2015, p.9-10) 

 

 Pode-se perceber que o poema não trata de um retorno a Walt Whitman, mas 

conseguimos ler nele a mesma liberdade do verso e da voz, a mesma partilha ambígua da 

diferença sexual, o mesmo poder de segredo e de exposição que usou o poeta norte-

americano. Guiados pela própria indicação do poema, colocamos em contato dois textos 

visíveis, o inscrito no livro e o despertado pela tradição.  

Fora as influências assumidas, percebemos no livro o que a poeta vem chamando 

em algumas entrevistas de “referências ao universo fundador dos poemas”, através de 

músicas, diálogos cotidianos, filmes, etc. Em matéria do jornal português Público, sobre 

o Jóquei, o jornalista João Bonifácio pontua:  

O universo que funda os poemas vem tanto da vida como de “leituras, 

filmes, canções”. “As canções são muito importantes”, diz Matilde, em 

e-mail tardio, antes de citar canções como Purple Rain [Prince] ou 
Don't Think Twice It's Alright [Bob Dylan] como influências na sua 
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escrita (onde também surgem Simon & Garfunkel, Mercedes Sosa ou 
Ataulfo Alves). (BONIFÁCIO, 2014, digital) 

 

 A presença da musicalidade, não apenas referida às canções citadas, se mostra 

muito relevante nas produções de Campilho. Quando encontramos explicitamente nos 

poemas a “intromissão” de uma canção, como a do Prince, temos também a mescla 

musical da linguagem coloquial, apontada por vocábulos cotidianos e um uso variável de 

tu e você, que é o que ocorre em “Roma amor”: 

Seu cabelo está vermelho 
você falou 
seu cabelo está todo iluminado 
de vermelho & luz 
I never wanna be 
your weekend lover 
respondi certeiro 
rebobinando 600 dias 
Você lembra da canção? 
I never wanna be  
your weekend lover 
suas mãos desenhando a dança 
no oxigênio daquele julho 
e o pó se levantando 
desde os seus calcanhares 
até a nuca de fogo 
Você fazendo pouco 
de tudo que antes havia  
sido chamado de baile 
Purple Rain 
seu cabelo está todo iluminado 
de vermelho & luz (...) 
(CAMPILHO, 2015, p.60) 

 

 Pode-se perceber, ainda, a partir dos trechos citados de “Roma amor” a presença 

constante de um interlocutor, como se todo o livro fosse dirigido a um “você” (ora “tu”) 

onipresente. Nessa medida, temos o cruzamento de dois ou mais textos (ou vozes) no 

discurso ou, conforme apontado por Bakhtin em Problemas da poética de Dostoiévski, o 

cruzamento de vários mundos, que antes viviam isolados e autossuficientes. Para o 

escritor, essa perspectiva “multifacetada”, seria a expressão mais pura e mais autêntica 

do sentido do capitalismo: 

Em sua tendência a tudo nivelar, que não deixa quaisquer separações 
exceto a separação entre o proletário e o capitalista, o capitalismo levou 
esses mundos à colisão e os entrelaçou em sua unidade contraditória em 
formação. (BAKHTIN, 2013, p.20).  
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 A discussão de Bakhtin atinge o ponto das “relações dialógicas” que habitam os 

discursos em geral, as quais surgiriam no romance moderno através de Dostoiévski. O 

romance dialógico, ou polifônico, foi base para chegar à conclusão de que o dialogismo 

é inerente à própria linguagem. Para Bakhtin, “o diálogo é a única esfera possível da vida 

da linguagem” (KRISTEVA, 1974, p.66). Diferente do que comumente chamamos de 

diálogo na linguagem corrente, tal relação de fala e resposta (ou fala e supressão de 

resposta, como no poema anterior) não necessariamente aponta para um dialogismo. 

“Para que as relações de significação e lógica se tornem dialógicas, elas devem encarnar, 

isto é, entrar numa outra esfera de existência: tornar-se discurso, ou seja, enunciado, e 

obter um autor, isto é, um sujeito do enunciado” (BAKHTIN, 1929 apud KRISTEVA, 

1974, p.67). O diálogo para Bakhtin, portanto, não é só a linguagem assumida pelo 

sujeito, mas uma espécie de escritura onde se lê, sobretudo, o outro. Dessa forma, o 

dialogimo bakhtiniano considera a escritura simultaneamente como singularidade (a 

“individualidade criativa de si mesma”, para Eliot) e como intertextualidade. Através do 

dialogismo, a noção de pessoa-sujeito da escritura (Autor-Deus) tende a se esfumaçar 

para ceder espaço à “ambivalência da escritura” (KRISTEVA, 1974, p.67).  

 Pela noção de “ambivalência”, Bakhtin situa o texto na história (da sociedade) e a 

história no texto, que, para o escritor, são a mesma coisa. A escritura é vista como a leitura 

de um corpus literário anterior, o texto como absorção e réplica de outro texto, e, se 

pensarmos na questão da poesia propriamente dita, tocamos na discussão de Theodor 

Adorno sobre o fato de não existir poesia pura (no sentido de “original”), apenas como 

ideologia literária. Para ele, elementos de conteúdo e elementos de forma devem ser 

interpretados em sua conexão e co-presença, pois não há uma “lírica individual” que não 

se comunique subterraneamente com uma “corrente coletiva”, sem a qual nenhuma 

experiência histórica é concebível. 
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DESTINOS POR ASSINAR: A ILEGIBILIDADE COMO EXEMPLO EM 
MANUEL DE FREITAS 

 
Sérgio Lima1 (UFMG) 

Sabrina Sedlmayer (UFMG) 
 
RESUMO: A presente leitura parte de uma possível aproximação entre contemporaneidade e 
expressão poética. Tomando por referência a antologia Poetas sem qualidades, do poeta 
português Manuel de Freitas, pondera-se um modo específico e “exemplar” de experiência 
vivencial do tempo presente a partir da qual a poesia deve assumir a tarefa de “ler o que não pode 
ser escrito” e “escrever o que não pode ser lido” (AGAMBEN, 2013). À difícil exigência de des-
escrever o presente, corresponde o impasse em torno de uma miúda recepção poética que se traça 
tanto pelo âmbito de uma política editorial voluntariamente restrita quanto pelo afastamento das 
qualidades poéticas que refletem, em rigor, um tempo “sem qualidades”. A poesia, nesse caso, 
faz-se em seu próprio estado de sobrevivência no poema; a obra, por consequência, imersa num 
mundo já evidentemente definido pelo radical prosaísmo que enreda as espetaculares formas de 
produção econômica contemporâneas, assume um destino menor, uma vez que se direciona e se 
funda no inescrevível e ilegível povo menor. Dentro de tais termos, a lavra poética de Freitas, no 
caso da antologia em questão, é “exemplar” num sentido muito próximo daquele que empreendeu 
Giorgio Agamben, a saber, o que resulta na sua própria exclusão diante de determinadas regras 
(sejam elas os manifestos ou as afinidades geracionais, ou mesmo os evidentes pontos de tensão 
poéticos verificados em seus elementos despoetizantes), mas que também exibe a sua pertinência 
a um tipo de comunidade menor (a dos poetas?) que só pode revelar a sua condição de pobreza; 
de uma miudeza tanto discursiva quanto topológica que hoje traça alguma tendência da poesia 
portuguesa. É sob o olhar em torno de uma poesia estética e politicamente “menor”, que busca, 
invariavelmente, inscrever o que não é, em geral, pressuposto em poesia, que tal leitura se funda. 
 
Palavras-chave:  poética do contemporâneo – ilegibilidade – Manuel de Freitas – poesia “sem 
qualidades”. 

 

Num dos ensaios que compõe Meios sem fim, série de textos que é vista como a 

prévia do ambicioso projeto Homo sacer, Giorgio Agamben (2010) tece uma bela 

imagem sobre o rosto, aproximando-o do sentido de tudo aquilo que se distancia do que 

de fato se vê. À remota possibilidade de fazer um rosto coincidir simplesmente com a sua 

aparência, o pensador italiano responde com o apagamento de um ou outro semblante 

revelado, pois ele mesmo – ao pressupor um modo de ser irreparável e inqualificável, 

                                                                 
1 Doutorando do Programa de Pós -Graduação em Estudos Literários pela Faculdade de Letras da 
Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: sergioflub@gmail.com 
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uma vez que se exclui de qualquer propriedade – é exterior à representação, ao mesmo 

tempo que interior à simultaneidade que a pressupõe. Escreve o pensador: 

 
O rosto não é simulacro, no sentido de qualquer coisa que dissimula ou 
encobre a verdade: ele é a simultas, o estar-junto dos múltiplos 
semblantes que o constituem, sem que algum desses seja mais 
verdadeiro que os outros. Compreender a verdade do rosto significa 
tomar não a semelhança, mas a simultaneidade dos semblantes, a 
inquieta potência que os mantêm juntos e os reúne em comum. Assim, 
o rosto de Deus é a simultas dos semblantes humanos, a “nossa efígie” 
que Dante vira no “vivo lume” do paraíso. 
Meu rosto é o meu fora: um ponto de indiferença acerca de todas as 
minhas propriedades, acerca disso que é próprio e do que é comum, 
disso que é interno e do que é externo. No rosto, estou com todas as 
minhas propriedades (o meu ser moreno, alto, pálido, orgulhoso, 
emotivo...), mas sem que nenhuma delas me identifique ou me 
pertençam essencialmente. Ele é o limiar de desapropriação e de 
desidentificação de todos os modos e de todas as qualidades nas quais 
elas devêm pura comunicabilidade. Apenas onde encontro um rosto, um 
fora me chega, encontro uma exterioridade. 
Sede apenas vosso rosto. Andai pelo limiar. Não permaneçais o sujeito 
de vossa propriedade ou faculdade, não remanesçais sob elas, mas 
evadi-vos com elas, nelas, para além delas (AGAMBEN, 2010, p.85-
86). 
 

Não pretendo aqui debruçar-me sobre as complexidades que envolvem esse 

texto, embora não possa negar que ele atravesse de forma decisiva esta reflexão sobre 

alguma poesia portuguesa de hoje. Interessa-me, assim, arrancar do excerto o plano que 

se direciona a uma ética que excetua a possibilidade de um rosto poder ser compreendido 

estritamente pelo que nele se repete ou “por qualquer [outra] coisa que dissimula ou 

encobre a verdade”. Distante ainda de imaginar que tal noção possa ser aplicável a um 

caso qualquer – mesmo porque ao propor a redutibilidade do ato a si mesmo recairia no 

risco de uma violência de linguagem –, busco explorar um gesto de aproximação 

elegendo, de forma exemplar, o trabalho singular do português Manuel de Freitas, mais 

especificamente, aquele que se refere à antologia Poetas sem qualidades. Cabe lembrar, 

no entanto, que o exemplo – tal como coloca Agamben (1993) – não introduz 

simplesmente um modo de representação, nem de apropriação; não se trata de formas 

mais ou menos direcionadas a um modelo que pudesse servir de referência para outros 

tantos casos, mas ele mesmo, sendo a suspensão de toda a referência (excluindo-se, logo, 

da regra), exibe, assim como assim, a sua pertinência ao caso qualquer. Penso, de modo 

próximo ao que propôs Rosa Maria Martelo (2003), que o trabalho de Freitas, num 

cuidado quase alegórico – tal como propôs Benjamin – se estende a um olhar exemplar 

de certa tendência da poesia portuguesa atual que, de modo geral, escapa de uma literatura 
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de cunho estatístico ao mesmo tempo em que compõe uma representatividade 

contemporânea que se dá a partir de alguns poetas e alguns livros. Como efeito disso, 

assistimos também a outros meios e modos de curso e de circulação da poesia hoje em 

Portugal.    

Ainda que tal postura não firme a ideia de um rosto do modo como coloca 

Agamben, o lugar desta poesia aqui tratada, como se pode ver, não pode escapar da 

responsabilidade que coincide com a inscrição do sujeito em seu tempo. Um tempo cuja 

realidade, ao fracassar diante de seu próprio excesso, cria seu próprio estado de exceção 

poético. Sem lugar no espetáculo de seu próprio tempo, a “poesia sem qualidades” não 

quer nem tanto ser conduzida para além da velocidade de sua época, como o fizeram as 

escolas de vanguarda, mas também nega a lentidão diante do devir histórico, a exemplo 

da poesia que, não resistindo aos seus anacronismos, é hoje negligenciada pelo presente 

(exceto em raros casos, como o do poeta Herberto Helder). A propósito disso, confirmam 

os versos de Freitas que compõem o poema “Sub rosa”: “já não trabalhamos com o ouro/e 

temos um certo pudor tardio/ em falar de deus, do amor ou até do corpo” (FREITAS, 

2010, p.26). 

Se um rosto, pois, pressupõe a multiplicidade da experiência histórica, ela nunca, 

contudo, deve ser confundida com o excesso de possibilidades que ordena e decide o 

tempo presente, mas negando em si o excesso, empreende um gesto que funda um tempo 

outro; uma forma particular de produção de presença que se alinha a uma zona de 

indiferença em torno da apropriação e seus dispositivos que regem nossos tempos de 

exceção, em que não se pode afirmar ao certo alguma diferença entre quantidade e 

qualidade. Desse modo, quando falo de uma representatividade (portanto, de um 

simulacro), me refiro mais ao sentido que tem de simultas – como o estar-junto ou ao lado 

de todas as visagens – que é, em todo caso, diferente de similis, sua também possível e 

mais provável raiz, que corresponde à acepção de similitude ou semelhança. Gostaria aqui 

– ao partir do exemplo da lavra verificada na antologia freitasiana – de me ater a esse 

sentido menor do termo simulacro. Esse sentido de indiferença entre o “próprio e o 

comum” que, de um modo particular, traça-se como um possível rosto da poesia 

portuguesa contemporânea. 

* 

 

Não me parece tão difícil concordar com certos críticos e poetas quando 

defendem que, por várias décadas e por meio de diversas vozes, a poesia em Portugal é 
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tida pela mais alta afirmação literária. Ao lado do romance, que pelo menos em sua maior 

parte não pode subtrair de seus desígnios as inevitáveis e violentas demandas editoriais, 

uma nova tendência da poesia contemporânea portuguesa tem se assumido nas antípodas 

das máquinas de marketing e dos manifestos geracionais, uma vez que também 

declaradamente entregue a uma “tranquila invisibilidade” que assinala o seu divórcio com 

o grande público. Poetas como Rui Pires Cabral, Ana Paula Inácio, José Miguel Silva, 

Carlos Alberto Machado – e outros tantos que hoje dão nome a uma linhagem da “Nova 

Poesia Portuguesa” –  quase não chegam a vender a tiragem de trezentos exemplares de 

seus livros. A condição de sobrevivência de tais poetas (e da poesia) num mundo “sem 

qualidades” – termo, que remetendo à obra de Musil, é recuperado por Manuel de Freitas 

para se referir ao tempo presente  – passa a ser também condição tópica desta poesia. 

Tópica, cabe lembrar, num sentido próximo daquele que pensou Aristóteles como essa 

coisa “tão difícil de apreender”, mas também o que propõe Platão, em Timeu, quando diz 

de uma topologia filosófica pensada como o “terceiro gênero” do ser e à qual seria mais 

adequado um tópos outopos (um lugar-não-lugar), que presume que a exploração 

topológica, ao ser pensada quando o lugar é o lugar da diferença, está desde sempre 

atravessada por uma utopia2. O que significa, para todo caso, que uma elevação ao mais 

alto teor de irrealidade e inapreensibilidade pode ser tida – em acordo com o que propôs 

Musil em ocasião de seu romance incompleto – como forma única de plasmar uma 

realidade possível.  Talvez isso explique o teor de comunicabilidade que descarta – a 

exemplo de Baudelaire – a poesia entendida em seu sentido aurático e o predomínio da 

prosa sobre o verso, tanto em termos comerciais como em exercícios formais. 

Comunicabilidade – na estrita acepção do termo – é também a profanação do verso em 

prosa e, ao mesmo tempo, a apreensão do discurso dominante que rege a ficção do reino 

da mercadoria que aqui  é conduzida ao seu limiar e, consequentemente, a outro possível 

modo de uso que, nesse caso, joga ao lado do que se diz comunicável. Tal é o projeto que 

perpassa essa geração pobre de aspectos materialmente geracionais e também essa poesia 

carregada de elementos despoetizantes, cuja fatalidade e dispositivos últimos são os 

versos.  É sob essa luz que se abre uma das mais importantes antologias da poesia 

                                                                 
2 No prefácio de Estâncias, o pensador Giorgio Agamben (na esteira do historiador de arte Aby Warburg), 
ao questionar sobre o lugar da crítica enquanto o discurso que, conjugando poesia e filosofia, coloca em 
xeque a possibilidade de se pensar numa ciência capaz de se apropriar de seu objeto. Uma topologia do 
gaudium, tal como aparece neste breve texto, corresponde a uma zona de indiferença entre a realidade e a 
irrealidade e, assim sendo, compreende o lugar através do qual “o espírito humano responde à impossível 

tarefa de se apropriar daquilo que deve, de qualquer modo, continuar inapreensível” (AGAMBEN, 2007, 

p.14). 
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contemporânea portuguesa, prefaciada e organizada por Manuel de Freitas e em cujo 

título se lê em minúsculas: poetas sem qualidades. Diz Freitas (2002) acerca dos nomes 

ali reunidos:  

 

O que importa reter, para os propósitos desta antologia, é, antes de mais, 
a relação do(s) poeta(s) com o seu tempo (e, fatalmente, com os 
mecanismos mentais e axiológicos que o determinam). A questão, 
como tantas vezes se tem sublinhado, foi abordada com particular 
veemência por Baudelaire, mas não deixa de comparecer nas reflexões 
de autores como Hofmannstahl, Gottfrien Benn ou Marina Tsvietaieva, 
entre outros. Mesmo sem que façamos um inventário exaustivo do 
problema, torna-se evidente que grande parte da poesia contemporânea 
se mantém fiel a um conceito de qualidade que o tempo e a chamada 
“realidade” se esforçam por negar ou neutralizar. Falar de uma 
resistência, com o que nisso possa haver de heroico, é, na melhor das 
hipóteses, uma solução caridosa e demasiado complacente. De resto, o 
martírio e a maldição, enquanto configurações ou atitudes poéticas, 
tiveram o seu tempo e, inclusivamente, as suas escolas. A questão que 
hoje se coloca – em Portugal, que é onde estamos – prende-se sobretudo 
com o apreço “qualitativo” por anacronismos e ourivesarias e com o 
resto. Esta antologia, que não foi subsidiada nem gastou solas no 
Parnaso, pretende contemplar isso mesmo: o(s) resto(s). (FREITAS, 
2012, p.157) 
 

Esgotada desde o ano seguinte ao de sua publicação, a antologia em questão se 

configura como elemento nuclear no trabalho de Freitas. De um lado, porque marca o 

início seu projeto enquanto antologiador e editor, uma vez que inaugura, junto ao nome 

de Inês Dias (também poeta e tradutora) a editora Averno – que desde então vem 

publicando e traduzindo autores e textos à margem do cânone da poesia e de alguma 

crítica e que não ultrapassa as tiragens únicas de cerca de quatrocentos exemplares. De 

outro lado, o texto que abre a coletânea dos “poetas sem qualidades” vai a contrapelo dos 

manifestos que puderam, de algum modo, demarcar o projeto geracional da poesia do 

século passado. O termo “resto”, nesse sentido, caro tanto à poesia dos “poetas sem 

qualidades” quanto à de Freitas, prende-se com a secundarização a que a poesia tem sido 

indicada e que, em acordo com o prenúncio T. S. Eliot, nos revela hoje que 

estatisticamente e comercialmente que “a poesia não interessa”. À parte desse salto 

fatalmente niilista, o resto indica, em outros termos, que a responsabilidade estética 

também se verifica, inegavelmente, na relação mais alargada possível do poeta com as 

vozes que o precederam, pois só daí pode emanar a simultaneidade das épocas. Se um 

rosto, é portanto, a simultaneidade dos semblantes, o gesto de Freitas na antologia pode 

ser lido tanto como uma poética que se afirma a contrapelo da poesia do século passado 
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(mesmo que isso pressuponha um íntimo diálogo) quanto cria uma constelação de poetas 

num tempo – quem sabe – comum. Sugerindo uma contemporaneidade possível, o labor 

da antologia pode ser lido como uma poética freitasiana que, desviando da vida e do 

tempo pelo que resta dos mortos (ao que o poeta entende como precursores3), diz numa 

única e possível voz rouca, sobre o lugar da poesia contemporânea. Nesse sentido, a 

poética de Freitas tanto direciona a seus interlocutores/precursores (como coloca o 

ensaísta Pedro Eiras) um “pedido de desculpas”4, quanto anuncia e assume, em seu 

próprio fracasso diante da realidade, a fragilidade da poesia em tempos em que a própria 

língua já não pode mais deixar de assumir os seus próprios excessos. 

Se para Freitas, nesse sentido, o mote que decide a impossibilidade geracional 

estabelecida a partir de um eixo é pulverizada pelo caráter inqualificável capaz de reunir 

certo grupo de poetas – concorda: a “um tempo sem qualidades, como aquele em que 

vivemos, seria no mínimo legítimo exigir poetas sem qualidades” –, isso também 

pressupõe que a poesia deve, aporeticamente, fugir  em direção a essa exigência de um 

tempo de espetacularizações, inclinando-se num “tom menor” – algo próximo à clássica 

imagem, bem lembrada por Didi-Huberman, que figura o brilho dos luciolles que o jovem 

Pasolini viu progressivamente se apagar no horizonte à luz dos holofotes fascistas. Nesse 

caso, contudo, não se trata dos vagalumes que ainda restaram em suas breves e diminutas 

                                                                 
3 Numa entrevista que pude realizar ao lado do amigo Cleber Araújo Cabral no ano de 2014, Manuel Freitas, 
ao ser questionado sobre a sua relação com a poesia de Al Berto e Herberto Helder, propõe uma breve visão 
a respeito do entende como “precursores”: “Neste ponto, talvez seja útil recorrer a factos biográficos 
bastante concretos. Por mero acaso, Al Berto foi o primeiro poeta contemporâneo que eu li na íntegra (pouco 
depois da reunião da sua obra em O Medo, Lisboa, Contexto, 1987). Eu teria dezasseis anos, muito poucas 
leituras poéticas, e fiquei naturalmente deslumbrado com aquela escrita torrencial, mesmo (ou sobretudo) 
no que então me parecia ter de «incorrecta». Havia, além do mais, fortes afinidades extra-literárias (Velvet 
Underground, Joy Division, etc.) entre aquela escrita intensamente urbana e a minha vivência musical de 
adolescente provinciano. Com o passar dos anos, relativizei um pouco a importância literária de Al Berto, 
até por haver na sua geração poetas portugueses de primeira grandeza, mas tratou-se, para mim, de um 
encontro marcante. Por essa mesma altura, também por acaso, não se encontrava disponível no mercado a 
obra poética reunida de Herberto Helder. Tive de esperar por 1990 para poder ler, enfim, Poesia Toda 
(Lisboa, Assírio & Alvim). Mas aos dezoito anos, creio, já eu sofrera na pele as principais influências e 
resistências; a poesia de Herberto Helder não teve, portanto, qualquer efeito de contaminação assinalável. 
Admiro-a, claro, mas o meu grande embate com a escrita helderiana passa pela descoberta, ainda na 
adolescência, de Os Passos em Volta e de Photomaton & Vox. È nesses dois livros – e, anos mais tarde, em 
Servidões (Lisboa, Assírio & Alvim, 2013) – que me sinto realmente «próximo» de Herberto Helder, com 
a devida humildade. Enquanto ensaísta, julgo ter apre(e)ndido muito mais com o desassombro anti-
académico de Photomaton & Vox do que com Barthes ou Derrida. A interessante reflexão de Borges sobre 
o modo como cadaescritor cria os seus precursores tornou-se, por exemplo em Harold Bloom, um fastidioso 
delírio freudiano. Não me parece que essas questões de genealogia possam ser resolvidas de ânimo leve, 
por mais denso que seja o aparelho teórico utilizado. Existe, em última análise, uma linhagem electiva 
sugerida por cada poeta e variável ao longo da sua obra. Mas essa linhagem, na maior parte das vezes, não 
se deixa reduzir a efeitos de «influência» nem a gestos edipianos. Pela minha parte, gostaria de frequentar 
um café onde pudesse encontrar François Villon, Camilo Pessanha, Fernando Assis Pacheco, Jaime Gil de 
Biedma, Luiza Neto Jorge ou Carlos de Oliveira. (FREITAS, 2014, p.256-257). 
4 Cf. EIRAS, 2011, p.55 
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luzes, mas daqueles que “se escondiam na noite e tentavam o impossível”; um gesto que 

reage em urgência diante dos holofotes do ordenamento.  Tal é imagem liminar do 

desaparecimento e que não deixa de ser, assim como para Huberman, “parcelas de 

humanidade [diria: traços fugazes que desenham um rosto] por mais frágeis e breves que 

sejam suas aparições” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 157). A essa exigência, que investe 

também no apagamento – que agora se faz no livramento dos excessos e dos dispositivos 

que operam em nome do quantitativo –, responde uma poesia que, em suma, comunica e 

que, de acordo com Freitas, não pretende agradar, especular o gesto frente a uma possível 

posteridade, nem mesmo ser poeticamente correta (se ainda tal certeza puder ser válida).  

De outro lado, é o próprio apagamento que une e separa os poetas sem qualidades; trata-

se de poemas que se unem apenas quando retirados das obras de seus autores e se separam 

quando não se encontra nas respectivas obras alguma afinidade capaz de reuni-los 

enquanto uma geração de poetas. O que, no entanto, os torna comuns, sem pressupor 

qualquer identidade, pode ser lido pela inevitável imersão no mundo prosaico, pois ela 

mesma, determinando alguma pertença – mesmo que seja aquela gerida pelas leis mais 

gerais das ditas democracias contemporâneas – exibe, enquanto exceção, a sua qualidade 

inqualificável. Como a figura do anjo-poeta que aparece nos Pétits poèmes en prose, de 

Baudelaire, os “poetas sem qualidades”, e também alguma safra da poesia portuguesa 

contemporânea, se moldam à luz da trivialidade cotidiana para, desse modo, arrancar da 

banalidade da vida a mínima variação: o intervalo que irrompe da repetição banal e a 

exceção diante da regra que governa as formas de vida em nome de uma vida mais digna 

de ser vivida. É o que parece revelar a primeira parte de “Caderno Azul”, poema de Carlos 

Alberto Machado, um antologizados: 

 

Não é que não pense no fim do mês 
até já pus o íman no contador 
angustia-me tanta energia invisível 
penso no fim do mês e da vida 
e não sei o que me dói mais 
os olhos abertos da minha filha 
esperam por saber como perguntar 
o teu pai filha ainda espera respostas 
ou como construir as perguntas certas 
esvai-se a casa e eu com ela 
preocupado com as respostas 
com as sobras das perguntas 
enredo as palavras e embalo-as. (MACHADO apud FREITAS, 
2002, p.21) 
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A interrupção dada àquilo que está diante de nossos olhos, como uma “conta a 

pagar”, “o milagre desalentado de um carteiro que passa”, o rosto de alguém sobre um 

fundo circunstancial ganha uma dimensão que cria um atrito diante da linearidade e 

alisamento do hábito. Certamente, os eventos não se configurariam como motivos 

poéticos, como confirma o ensaísta Luis Maffei (2006). Os versos de Machado, no 

entanto, revelam que o fim de mês se transfigura numa energia invisível, porém cortante, 

uma vez que nesse momento se descobre que dos excessos da vida habitual irrompe um 

tempo que remete ao tempo da vida; um tempo em que se vive e que se morre. Uma 

energia invisível é, por consequência, algo impagável, como também o é a ruptura do que 

já é costumeiro. Diante disso, não há nem mais perguntas nem respostas que a vida banal 

possa dar e, apesar de elas se arrastarem ao seus limites – sempre ao fim de alguns versos 

– se descobrem tão apenas nas sobras das perguntas, no resto de algo que está distante, 

porque também antes da possibilidade de resposta. O gesto poético se faz, portanto, de 

palavras que, numa descoberta ordinária, se transfazem num golpe de magia poética e 

enredam uma suspensão – um novo uso do repetido – que aqui, como todo produto de 

nosso tempo, é embalado no poema. 

Segue-se a tal ordem os seguintes versos de Rui Pires Cabral: 

 

Eu gosto da tua cara contra o fundo 
circunstancial, ocupas o espaço por onde a rua 
se intromete, as tuas pernas magras no passeio 
como as de um fantoche que só mexe os braços. 
 
Ao canto uma árvore fazia sombra pequena 
na desconversa. Estavas mais ou menos 
a dizer: nenhum futuro neste sofrimento. 
 
O teu melhor ângulo. (CABRAL apud FREITAS, 2002, p.53) 
 

Já aqui, o olhar aparece como o ponto de vista do que não se vê, para retomar a 

célebre imagem de Paul de Man, pois o espaço da rua invade o campo de visão. A isso, 

soma-se a sombra da árvore que só acentua o desacerto de uma possível comunicabilidade 

entre um eu lírico-fotógrafo, que busca dar foco ao que ainda é comunicável nos passeios, 

espaço de trânsito e, pelo menos como se deveria esperar, da partilha. No entanto, o que 

o poema anuncia é tão somente a impossibilidade de comunicação: a impossibilidade de 

se fotografar algo que apareça como o hoje. “Nenhum futuro neste sofrimento”; mas não 

pela imagem do que se retrata, pois ela é, de resto, “o melhor ângulo”, mas da poesia 
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enquanto forma de legar o comum  e também do sofrimento que, em tempos de afirmação 

da vida, pode ter se tornado algo postiço e não rentável. 

Retorno daqui ao prefácio de Manuel de Freitas: “Estes poetas não são muita 

coisa” – escreve. Mas não ser muita coisa vai a contrapelo de ser coisa, de ser reificado 

pelo tempo. Talvez por isso, a poesia sem qualidades não deva negar, mas também não 

somente aderir à lógica de seu tempo. Se a poesia, como defende Agamben, se dirige a 

uma exigência, essa exigência aqui é uma coincidência com esse novo tempo que a poesia 

deve fundar. Nesse sentido é que os “poetas sem qualidades”, que anunciam o que o 

próprio Freitas de alguma forma também confirma em seus poemas, são também 

possíveis coincidências que se fazem de restos de tabernas lisboetas, já quase 

desaparecidas, de figuras noturnas, de experiências ébrias ou mesmo de evocação de 

afetos particulares, músicas e viagens. Ao excesso de possibilidades, Freitas paga com o 

gesto de multiplicidade – é poeta, ensaísta, crítico, antologista, tradutor e editor. Não que 

isso seja ainda algo extraordinário, sobretudo do que se refere à atualidade em Portugal. 

Devo concordar, contudo, que fundando um novo tempo de desencontros, o poeta traça 

em seu projeto, que hoje conta com mais de quarenta obras publicadas (em grande parte, 

esgotada), uma espécie de rosto evanescente do qual que, como os dos poetas sem 

qualidades, devém certa comunicabilidade. Uma comunicabilidade que, em tempos que 

se fala sobre a dificuldade de ler, busca ler o que não foi escrito e, acima de tudo, escrever 

o que não foi lido. 

 

Referências 

 

AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem. Trad. António Guerreiro. Lisboa: 

Editorial Presença, 1993. 

 

__________. Estâncias. A palavra e o fantasma na cultura ocidental. Trad. Selvino José 

Assmann. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007. 

 

__________. Medios sin fin. Notas sobre la política. Trad. Antonio Gimeno Cuspinera. 

Madrid: Pre-Textos, 2010. 

 

__________. “Sobre a dificuldade de ler”. Trad. Cláudio de Oliveira. Revista Cult: 
v.180, p. 46-47, jun., 2013. 

1874



 

EIRAS, Pedro. Um certo pudor tardio. Ensaio sobre os poetas sem qualidades. Porto: 
Edições Afrontamento, 2011. 

 

FREITAS, Manuel de. A Nova Poesia Portuguesa. Lisboa: Poesia Incompleta, 2010.  

 

__________. Pedacinhos de ossos. Lisboa: Averno, 2012. 

 

__________ (org.). Poetas sem qualidades. Lisboa: Averno, 2002. 

 

__________. “Roteiros de variações”: entrevista com Manuel de Freitas. Entrevistadores: 
Cleber Cabral e Sérgio Lima. Em Tese.Vol.20, n.3 (set./dez. 2014), p.250-257. 
Disponível em: 
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/emtese/article/view/8260/7106. Acesso 
em 25 de outubro de 2016. 

 

DIDI-HUBERMAN. Georges. Sobrevivência dos Vaga-lumes. Tradução: Vera Casa 
Nova e Márcia Arbex, Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. 

 

MAFFEI. Luis. “Poetas sem qualidades: em busca da contemporaneidade busca da 
contemporaneidade possível”. Textura. n.14 (jul./dez. 2006), p.5-14. Disponível em: 
http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/txra/article/viewFile/800/624. Acesso em 25 
de outubro de 2016. 

 

MARTELO, Rosa Maria. “Reencontrar o leitor”. Relâmpago, Lisboa, Fundação Luís 
Miguel Nava, v.12, p.39-52, 2003. 

 

 

 
 

 

1875

http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/emtese/article/view/8260/7106
http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/txra/article/viewFile/800/624


 

A REESCRITA DO AUTOR EM BORGES E OS ORANGOTANGOS ETERNOS 

DE LUÍS FERNANDO VERÍSSIMO 

Tatiana da Silva Capaverde (UFRR) 
 
Resumo: 
A representação literária do escritor se observa com a crescente presença de personagens 
escritores nas narrativas ou a abordagem do universo literário como tema. Contemporaneamente 
o autor renasce como função narrativa, seja quando o seu papel de criador se transforma em 
leitor; seja como tema ou personagem de muitas narrações através dos formatos metaficcionais. 
Um dos recursos empregados é a criação de personagens que possuem identidade de autores 
conhecidos a fim de tematizar o fazer literário e, em muitos casos, promover o diálogo com a 
tradição. A presença de personagens autores demonstra a ficcionalização da figura autoral e 
configura uma forma de revisitação e de reescrita da tradição. O autor quando personagem ou 
tema de ficção colabora para a manutenção do mito reafirmando sua constituição simbólica. 
Esse processo se observa na presença de Jorge Luís Borges na obra de Luís Fernando 
Veríssimo. O presente trabalho pretende mostrar esse fenômeno no romance Borges e os 
orangotangos eternos (2000) que, através da construção narrativa dialógica (Bakhtin) e da 
inclusão de Borges como personagem, incorpora a dimensão metaficcional e o diálogo entre 
autores de espaços e tempos diferentes quando, na atmosfera do romance policial, cria leitores 
detetives e autores assassinos.  
Palavras-chave: Autor. Leitor. Metaficção. Dialogismo. Autor Personagem. 
 

 

A ficcionalização de autores consagrados na obra de outro escritor tem sido 

frequente em muitas obras contemporâneas.  Observa-se, como construção narrativa 

recorrente, autores que passam à categoria de personagem e o uso de metáforas e 

construções narrativas que são associadas a um autor sendo apropriadas assim como seu 

nome de autor, o que fazem autores mortos reviverem na narrativa alheia. Além de sua 

citação como um nome adjetivado, assume muitas vezes a função de autor na trama 

narrativa, o que proporciona também a ficcionalização do ato de criação. 

Esse fenômeno é facilmente observável nas apropriações realizadas 

contemporaneamente do nome Borges e de sua obra. Coexistem nos dias atuais tanto as 

citações reverentes, as intertextualidades paródicas, quanto às pós-produções 

intermidiáticas em relação à obra e ao nome de autor Jorge Luis Borges, promovendo 
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experimentações estéticas e alargamentos conceituais. O estudo desse fenômeno a partir 

da obra de Borges não é gratuito, uma vez que o autor praticou em seu tempo a 

apropriação e passou a ser referência nos atos intertextuais e metaficcionais, além de ter 

contribuído para o esfumaçamento da delimitação das funções autor e leitor. 

É possível observar esse fenômeno na análise do romance Borges e os 

Orangotangos Eternos (2000) de Luis Fernando Veríssimo (1936-), que se apresenta 

como uma bem humorada leitura dos textos de Borges e de Poe. Como proposta 

editorial, o romance Borges e os Orangotangos Eternos nasce com a finalidade expressa 

de ser uma apropriação, como explica Magalhães Filho:  

Borges e os orangotangos eternos faz parte da coleção 
Literatura ou morte, cuja proposta, na sua gênese, exige os 
recursos da paródia, da paráfrase, da estilização e da 
apropriação. Para esta coleção, autores receberam encomendas 
para escrever um romance com duas exigências. Deveria ter 
características policiais e um escritor famoso como personagem 
principal. Assim, Moacyr Scliar recriou Kafka; Rubem Fonseca, 
Molière... A Verissimo coube Borges. (2009, p. 14) 

Entre os livros da série editados pela Companhia das Letras, o romance de 

Veríssimo foi o que alcançou maior número de vendas, sendo reeditado em 2009. Além 

disso, obteve o prêmio Jabuti em 2001 e foi traduzido ao espanhol em 2005. Produção 

de sucesso em que Veríssimo reúne características identificatórias de Borges e Poe: a 

escrita como leitura e a narrativa de enigma. Outros textos-Borges estão presentes: o 

mundo como texto, a biblioteca como metáfora de memória infinita e a admiração pela 

construção narrativa de Poe. A partir de um mistério a ser desvendado através da 

biblioteca e da construção textual que apresenta a leitura de outra leitura, o texto passa a 

ser a principal pista do enigma. Os recursos narrativos metaficcionais explicitam as 

leituras precedentes e as diferentes camadas textuais e suas interferências.  

Estruturalmente, o romance de Veríssimo é composto pela narração em primeira 

pessoa na forma de carta-romance dirigida a Borges e mais um último capítulo em 

forma de carta-resposta escrito por Borges. A carta descreve primeiramente o crime e, 

posteriormente, em capítulos intitulados “X”, “O”, “W”, “M” e “<>”, relata as 

investigações sobre o assassinato. Os dois narradores, em retrospecto, narram os 

acontecimentos experenciados por ambos semanas antes. O narrador da primeira parte 

do romance é Vogelstein, tradutor e professor de inglês residente em Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul. Na ocasião de um congresso dedicado a Edgar Allan Poe, que ocorre em 

Buenos Aires, encontra Borges e, conjuntamente com o criminalista chamado Cuervo, 
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buscam desvendar o assassinato de um dos participantes do evento. O cenário para a 

investigação das pistas é a biblioteca da residência do escritor argentino. O último 

capítulo do romance chamado “La cola” é a carta-resposta de Borges à narrativa de 

Vogelstein, portanto é a leitura que ele refaz desses acontecimentos.  

O fato de os acontecimentos serem contados a posteriori e a construção 

narrativa ser apresentada por autores-personagens, ao mesmo tempo em que traz 

realismo à matéria narrada, sublinha sua ficcionalização. O romance composto por duas 

narrativas em primeira pessoa de narradores distintos coloca em cena dois supostos 

autores, além do Veríssimo, autor da obra no conjunto. O efeito de relato memorial que 

conta uma experiência supostamente vivida, em que essa mesma experiência é descrita 

mais a serviço do debate metaficcional que propriamente à descrição dos fatos, aponta 

para o jogo de linguagem e de sentidos que se quer propor, além dos limites tênues entre 

a realidade e a ficção. Essa ideia é reforçada intratextualmente, uma vez que a escrita 

tem como uma das motivações o conselho dado por Borges a Vogelstein ao se 

despedirem, sem terem alcançado a solução do mistério. Ele diz: “- Escribe y 

recordarás” (VERÍSSIMO, 2000, p. 111), e ainda acrescenta: “- A palavra escrita, 

Vogelstein. Tudo, para existir, tem de virar palavra. Seja complexo ou simples. Pense 

no Universo.” (VERÍSSIMO, 2000, p. 111) Vogelstein, então, de volta a Porto Alegre, 

escreve o que testemunhou, fazendo de sua escrita memorialística uma releitura do 

ocorrido. Afirma no primeiro parágrafo do texto: “Sempre escrevemos para recordar a 

verdade. Quando inventamos, é para recordá-la mais exatamente.” (VERÍSSIMO, 2000, 

p. 13) A reconstituição dos fatos, assim como a escrita da carta-romance, depende da 

memória inconfiável de Vogelstein, como ele mesmo afirma: “A polícia só reconstituiu 

a cena graças ao relato que fiz – um relato tão preciso quanto permitiam, na hora, o meu 

estado de choque e a quantidade de álcool no meu sangue – do que vira ao examinar o 

quarto depois que o vigia saíra correndo.” (VERÍSSIMO, 2000, p. 39) O narrador, de 

antemão, previne seu interlocutor, e também Borges seu leitor alvo, que a narrativa 

pertence ao campo da ficção e da simulação da linguagem.  

O romance, dado a sua construção dialógica e metaficcional, em que há duas 

camadas textuais, uma do argumento e outra que diz respeito à estratégia de narração, 

coloca em debate a autoria e a originalidade tanto de forma temática quanto narrativa, 

com a diluição das distinções entre as funções de autor, leitor e tradutor a nível 

intranarrativo e extranarrativo. O dialogismo no romance é construído quando, através 

de dois narradores, são apresentados dois pontos de vista sobre o crime investigado e 
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ainda quando os dois narradores textualmente dialogam, uma vez que os textos possuem 

a estrutura de carta, gênero dialógico por excelência. Também está presente quando o 

autor provoca a participação ativa do leitor que se sente impelido a, depois de lido o 

último capítulo, voltar à narrativa de Vogelstein, para então formular uma terceira 

interpretação dos fatos. As funções autorais intra e extratextuais se entrelaçam e se 

esfumaçam e o autor então se desloca de seu lugar detentor da significação do texto para 

a posição daquele que apresenta apenas mais uma, entre tantas possíveis, 

ficcionalização da realidade. Como afirma Kristeva “(...) todo texto se constrói como 

mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto.” 

(KRISTEVA, 1974, p. 64) A intertextualidade praticada e a construção explorada por 

Veríssimo colocam em cena a apropriação do texto alheio, o alargamento da função 

autoral e a composição textual como espaço de encontro das diferentes vozes, traduções 

e interpretações.  

Desde o título, é possível perceber as intertextualidades que serão praticadas na 

composição do texto com relação aos textos de Borges e Poe. Dois escritores 

reconhecidos pelas inovações propostas ao gênero policial e à narrativa fantástica e que 

terão seus nomes e seus textos apropriados por Veríssimo. A referência ao orangotango 

no título do romance remete ao célebre conto de Poe “Os Assassinatos na Rua Morgue” 

(1841) em que o assassino do caso ocorrido em uma peça fechada é um orangotango. 

Como bem afirma Borges: “Es muy sabido que Edgar Allan Poe inventó el cuento 

policial. Es menos sabido que el primer cuento policial que escribió –„Los asesinatos en 

la rue Morgue‟- ya formula un problema fundamental de ese género de ficciones: el del 

cadáver en la pieza cerrada, „en la que nadie entró y de la que nadie ha salido‟”. 

(BORGES, 2009, p. 424) Para Borges, o conto de Poe fixa as leis essenciais do gênero, 

com a presença do “el crimen enigmático y, a primera vista, insoluble, el investigador 

sedentario que lo descifra por medio de la imaginación y de la lógica, el caso referido 

por un amigo impersonal y, un tanto borroso, del investigador.” (BORGES, 2011, p. 

52), características que serão por ele apropriadas e novamente relidas e reeditadas na 

contemporaneidade. Nas gerações seguintes, dando continuidade à construção rigorosa 

e complexa dos contos de enigma inaugurada por Poe, não é de se estranhar que, em 

uma narrativa povoada de intertextualidades, um crime ocorra justamente durante o 

evento dedicado a Edgar Allan Poe. O assassinato ocorre em um quarto fechado, à moda 

do grande escritor da narrativa policial. O próprio narrador observa que Borges “(...) 

não conseguia esconder seu prazer. Um congresso sobre Edgar Allan Poe interrompido 
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por um assassinato num quarto fechado, como no conto do próprio Poe! Era lamentável, 

mas era fantástico. (...) Eu sabia que você ia gostar, Jorge.” (VERÍSSIMO, 2000, p. 43) 

Nesta conjectura especial, corroboram ainda a presença do policial chamado Cuervo, 

em homenagem ao poema famoso escrito sob o rigor compositivo descrito pelo autor 

em seu famoso texto “A Filosofia da Composição” (1846); e as pistas indicadas por um 

narrador inconfiável, que faz referência aos contos “A Carta Roubada” e “O 

Escaravelho Dourado”, criando falsas expectativas.  

A presença de Borges é sentida tanto pela sua ficcionalização em forma 

nominada no texto, quanto pelas reverberações de seus temas e construções simbólicas. 

Borges é personagem na primeira e maior parte do romance e narrador em primeira 

pessoa do último capítulo. Sua presença imprime ao texto um universo metafórico e 

uma arquitextualidade que lhe são próprios. Duas de suas metáforas são apropriadas, 

fazendo ecoar além de seu nome de autor, seus textos-Borges: o espelho como forma de 

duplicidades, imagens contrárias e complementares; e a biblioteca como sinônimo de 

universo, lugar da presença simultânea de passado e presente. Do interior da biblioteca, 

onde residem todas as significações, o bibliotecário e os leitores compõem o cenário da 

busca pelas soluções dos enigmas do mundo, com atitudes que oscilam entre a crença e 

a descrença na descoberta. É deste lugar enigmático e total que se desenvolve a trama e, 

uma vez que a biblioteca é o lugar da busca e do arquivamento, o intertexto não poderia 

deixar de ser o espaço da escrita e da descoberta do enigma. As pistas estão nas 

múltiplas possibilidades de interpretação do texto alheio e, em meio ao labirinto de 

referências, o leitor deve percorrê-lo para desvendar o mistério. As intertextualidades e 

as citações explícitas das obras e construções metafóricas de Borges e Poe colocam a 

metaficcionalidade como tema principal.  

Assim como a reescrita passa a ser uma forma de investigação e o texto passa a 

ser o enigma, o leitor será detetive, e o autor, assassino, como bem indica Klinting 

(1998) 

Si el lector y el detective son dos “astillas del mismo palo” –y lo 
mismo puede decirse del autor del texto en relación al autor del 
crimen – no hay límite entre el crimen perfecto y una trama 
narrativa perfecta...Esto no hace del autor un asesino, pero sí un 
sujeto culpable, o por lo menos responsable, de una realidad 
textual no transparente. (p. 146) 

No que diz respeito ao detetive, Borges desconstrói o formato clássico de 

narrativa policial quando desloca os personagens de suas funções clássicas e previsíveis 

dentro de gênero, além de trazer da cena criminal para o interior da biblioteca o caso a 
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ser desvendado. O detetive, por exemplo, deve ser aquele que investiga e oferece ao 

leitor uma solução plausível para o mistério, sem que apresente envolvimento com o 

caso. Em Borges, os detetives se caracterizam por utilizarem como instrumento único a 

lógica e as associações intratextuais. Seguindo a mesma linha, no romance de 

Veríssimo, há um grupo de investigação composto pelo policial (chamado Cuervo), por 

Borges e pela principal testemunha (o tradutor) que utilizam a biblioteca de Borges 

como instrumento de investigação. Cuervo e Borges são personagens advindos de 

outros textos ficcionais a partir da leitura de Veríssimo. O tradutor orquestra e 

encaminha a investigação já que é testemunha ocular, no entanto, como manipulador da 

linguagem e como construtor de versões e traduções, não se apresenta confiável. Cuervo 

é um policial que, na maior parte da narrativa, é neutralizado pelos outros integrantes do 

grupo. Entre narradores e outros seres literários, quem representa a figura de detetive? 

Os leitores. Não esquecendo que todos os envolvidos no caso são leitores e buscam 

pistas para o caso através da leitura e transitam dentro da mesma posição de incerteza e 

imprecisão, porque não existe um detentor da verdade dos fatos. Tanto Vogelstein 

quanto Borges são leitores de Poe. O tradutor ainda é leitor de Borges: um leitor e 

tradutor infiel que acrescenta uma “cola” ao texto traduzido. O detetive clássico que 

reúne provas e desvenda os mistérios não existe nesta narrativa, em meio ao jogo textual 

todos são detetives-leitores, e o leitor é convidado a assumir a posição de leitor-detetive. 

O leitor deve, em meio às versões apresentadas, retirar suas próprias conclusões, buscar 

a sua solução para o enigma. Nós leitores da esfera do real adentramos ao texto e somos 

convidados a desvendar não só o crime, como também as estratégias da narração. 

Leitores e detetives se aproximam, pois ambos, em níveis diferentes, fundem-se no 

campo das interpretações. Tem-se, portanto, uma estrutura mise en abyme, em um 

espelhismo infinito em que o leitor lê uma história que conta a história de um 

assassinato que é lido por um leitor que lê uma história que conta um assassinato que é 

lido por um leitor infinitamente. 

No que diz respeito à autoria, esta é exercida, em primeira análise, pelos 

narradores em primeira pessoa. Diferentemente das narrativas policiais clássicas, 

contadas por um narrador personagem secundário, normalmente ajudante do detetive, na 

obra de Veríssimo estão presentes as narrações do tradutor Vogelstein e a do 

personagem Borges. O narrador da carta-romance não é um narrador qualquer, pois 

narra da posição de testemunha um assassinato ocorrido e sua investigação. Porém, suas 

informações não estão a serviço de elucidar o caso, por isso se vale da ambiguidade, da 
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imprecisão e das falsas pistas para enredar a trama. Presta informações ao grupo de 

investigação e também participa da elaboração das hipóteses. Dessa forma, faz oscilar a 

separação entre narrador e detetive, que a princípio distinguia o homem das letras do 

homem da ação. Em uma obra em que o mundo é um texto, como bem explica 

Figueiredo (1988) quando trata do mesmo processo em Rubem Fonseca, fica fácil a: 

(...) identificação entre a imagem do narrador e a do detetive – 
se tudo é texto, investigar é ler e reescrever como Menard. Daí, 
também a palavra ser a grande arma, armadilha, que devemos 
temer e o discurso, o lugar da violência primeira – o 
encobrimento da verdade. O crime é, assim, o próprio texto que 
se realiza pela violência da palavra. Perguntar quem é o autor do 
crime é indagar o autor do texto/crime. (p. 25) 

Assim, transitando pela biblioteca e oscilando entre os papéis de leitor e autor, o 

narrador se apresenta ora como detetive ora como criminoso, utilizando o conhecimento 

intertextual e o poder da linguagem para criar uma versão dos fatos, deixando falsas 

pistas em um jogo de descobrir e encobrir o enigma. O narrador afirma que Borges 

havia prevenido que ele era o autor transformado no pior vilão que uma história policial 

poderá ter: “um narrador inconfiável, que sonega ou falsifica informações ao leitor.” 

(VERÍSSIMO, 2000, p. 19) Tanto é dúbio seu comportamento e escrita, que, ao mesmo 

tempo em que afirma “Mas não vi que estava sendo sutilmente convocado, que esta 

história precisava de mim para ser escrita. Não vi que estava sendo metido na trama de 

ponta-cabeça, como uma pena no tinteiro.” (VERÍSSIMO, 2000, p. 13), criando uma 

associação de sua função como narrador à de um instrumento de escrita (como o da 

pena citada), estando a autoria, neste caso, a cargo do autor que manipula a pena, 

também sugere, como se perceberá só ao final, que é responsável pela criação, e, 

inclusive, o é pelos acontecimentos (pelo assassinato), para assim possuir domínio da 

matéria narrada, e, dessa forma, assumir o controle narrativo atribuído à função de 

autor. Têm-se, assim, imbricações de funções, como afirma Figueiredo (1988):  

Se o detetive pode ser o criminoso e se detetive e narrador se 
confundem, logo, o narrador pode ser o culpado. Por outro lado, 
o narrador se coloca como leitor de textos alheios – documentos, 
diários, etc., a partir dos quais constrói sua interpretação, 
tornando também tênue os limites entre ler e criar. (...) Ora, se é 
possível o detetive ser o criminoso, se este se confunde com o 
narrador que, portanto, passaria a culpado e se o narrador pode 
se confundir com a figura do leitor, logo diluímos também as 
fronteiras entre leitor e criminoso. (p. 24) 

Um leitor, nesse caso, especializado: um tradutor. Vogelstein também coloca em 

questão o papel do tradutor no processo de recriação textual, apropriando-se do texto de 
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Borges quando realiza uma tradução livre de um de seus contos. O tradutor, como um 

leitor privilegiado e crítico, altera o final do conto, como ele descreve abaixo: 

(...) uma vez traduzi um conto de um tal Jorge Luis Borges, de 
quem eu – um anglófilo e americanófilo já então obcecado por 
Poe – nunca ouvira falar. Achei o conto ruim, sem emoção e 
confuso. No fim não ficava claro quem era o criminoso, o leitor 
que deduzisse o que quisesse. Resolvi melhorá-lo. Apliquei 
alguns toques tétricos à moda de Poe à trama e um final 
completamente novo, surpreendente, que desmentia tudo o que 
viera antes, inclusive o relato do autor. Quem notaria as 
mudanças, numa tradução para o português de uma tradução 
para o inglês de uma história escrita em espanhol por um 
argentino desconhecido que deveria me agradecer pelo sangue e 
o engenho acrescentados ao seu texto? (VERÍSSIMO, 2000, p. 
18).  

A tradução como procedimento dedicado à fidelidade do texto original é 

ironizada por Vogelstein que defende a tradução criativa, ou a cirurgia plástica, como 

ele define suas alterações ao conto de Borges por ele traduzido anos antes. Suas 

intervenções visam marcar sua presença, alterar o texto e transformá-lo em outro, em 

seu. Um ato de apropriação que falsifica, que assassina o texto e a autoria de Borges. 

Após a publicação e manifestação de desagrado de Borges, responde afirmando: 

Fui encarregado de responder a carta, já que o criminoso era eu. 
Tentei responder no mesmo tom, dizendo que, longe de me ver 
como um mutilador traiçoeiro, me considerava um cirurgião 
plástico empenhado em pequenas intervenções corretivas, e 
sentia muito você não ter apreciado o resultado das minhas 
pobres pretensões cosméticas. (VERÍSSIMO, 2000, p. 19) 

Percebe-se ao final que o procedimento que o narrador descreve haver aplicado 

ao texto de Borges para melhorá-lo é o mesmo utilizado na narrativa que compõe o 

romance: “Apliquei alguns toques tétricos à moda de Poe à trama e um final 

completamente novo, surpreendente, que desmentia tudo o que viera antes, inclusive o 

relato do autor.” (VERÍSSIMO, 2000, p. 18) Contudo não só como narrador da carta-

romance e como tradutor cirúrgico ele exerce a função autoral no texto. Também o faz 

quando escreve três contos em homenagem a Borges, os quais ele cita durante a 

narrativa como forma de se fazer lembrar como autor pelo ouvinte Borges. Os contos 

escritos e enviados a Borges nunca foram comentados, afirma o narrador que ainda 

acrescenta que eram “três histórias „borgianas‟, misturas de plágio e homenagem, que 

lhe enviei, depois de também tentar, inutilmente, publicá-las. A cola grotesca não tinha 

sido esquecida.” (VERÍSSIMO, 2000, p. 22) A prática da apropriação faz parte do ato 

criativo de Vogelstein. 
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Assim, o narrador em primeira pessoa e tradutor exerce a função autoral 

construindo uma relação ambígua com a figura de Borges. Cita características que lhes 

são comuns como o fato de levar uma vida enclausurada, “„sin aventuras ni asombros‟, 

como no seu poema. Como você, mestre. Uma vida entre livros, protegida, em que 

raramente o inesperado entrou como tigre.” (VERÍSSIMO, 2000, p. 14) e a homenagem 

prestada quando batiza seu gato de Aleph. Descreve que aprendeu “espanhol para ler 

você no original. (...) Estava eufórico com a minha estreia na vida cosmopolita e com a 

proximidade – até que enfim! – de Borges. Dali a pouco também o estaria chamando de 

Jorge.” (VERÍSSIMO, 2000, p. 30) e cita a intimidade alcançada por chamá-lo pelo 

primeiro nome como uma forma de reconhecimento e relação entre iguais. 

Contraditoriamente, ao mesmo tempo em que assassina a autoridade representada pelo 

autor quando se apropria de seus textos, continua a reverenciar o mestre, como se 

observa na passagem em que, depois de haver traduzido livremente o conto de Borges e 

descobrir quem era o autor e as repercussões do caso, afirma: “A essa altura eu já me 

informara sobre Borges, e minha segunda carta foi cheia de contrição e mais pedidos de 

perdão”. (VERÍSSIMO, 2000, p. 20) O nome de autor influencia seu comportamento, o 

que é reforçado por outras passagens em que a figura do autor é associada à de Deus, 

como se observa na passagem: “Tudo o que me aconteceu aí em Buenos Aires eu devo, 

de alguma forma, [...] ao Deus por trás do Deus que move o Deus que move o jogador 

que move as peças e inicia a ronda de pó e tempo e sonho e agonia de seu poema, 

Jorge.” (VERÍSSIMO, 2000, p. 15) Esse Deus que escreve a vida e também escreve a 

literatura, em uma segunda passagem é relacionado diretamente a Borges, quando 

afirma “Borges por trás do Borges por trás do Deus conivente que me tirara da minha 

vida pacata e segura no Bonfim” (VERÍSSIMO, 2000, p. 26). Coloca Borges e Deus em 

paridade, autores da vida e da literatura, o que é providencial, pois sendo autor e 

assassino, terá realizado nos dois casos a função de Deus de reger a vida e a morte. 

Explorando essa metáfora da literatura como vida e do autor como Deus, o 

narrador se coloca em uma posição involuntária frente aos acontecimentos e à matéria 

narrada, sendo quase um fantoche de Deus e do autor, que em última instância são 

Borges e Veríssimo, quando ele afirma “Estou no meu papel, de ver e descrever, e agora 

escrever, o que vi. Alguém ou alguma coisa está me usando para desenredar o enredo. 

Sobre o rumo da qual tenho tão pouco a dizer quanto a pena tem a dizer aos poetas que 

a empunham, ou o homem aos deuses que o manobram, ou a faca ao criminoso. E cujo 

desfecho está em suas mãos, Jorge.” (VERÍSSIMO, 2000, p. 15) Porém, Vogelstein não 
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é um narrador confiável, e se pode concluir que através da dubiedade justifica seu crime 

e se redime da culpa, além de promover o debate sobre a escrita. Constrói com Borges 

uma relação conflituosa, de reverência e inveja, por vezes quer ser a criatura e por vezes 

o criador, e nesse jogo entre as funções criam, recriam, traduzem e leem a literatura. 

Nesse imbricar de vozes e jogos de duplicações, o ponto de vista da narração 

sofre constantes oscilações, uma vez que as duas narrativas são construídas em primeira 

pessoa: os dois narradores buscam desvendar (ou enredar) o enigma; os dois narradores 

são pretensos detetives e autores-leitores. No trânsito entre o mundo do crime e o 

mundo dos livros, constroem-se as versões possíveis para a elucidação do crime. Na 

descrença de se chegar à verdade dos fatos, a imaginação sobressai às evidências, e a 

interpretação é eleita na construção das versões. Desta forma, as funções de autor e 

leitor, narrador e personagem se tornam fluidas e a simulação, o jogo ficcional, passa ao 

centro do enigma. O personagem Borges previne, quando é indagado se estaria 

acreditando na hipótese em debate “- Não confunda o autor com os personagens – 

respondeu você. - Eu não acredito em nada. O importante é que eles acreditam.” 

(VERÍSSIMO, 2000, p. 104) Esse trânsito entre a posição passiva e ativa experenciam 

os três autores-leitores em questão (Veríssimo, Vogelstein, Borges), sempre 

considerando que essa presença conjunta sublinha a não centralização do sentido no 

texto, ao contrário, a relativização da matéria narrada através da voz autoral. Os autores 

assim voltam à cena, propondo leituras e desleituras, fatos e versões de forma pouco 

inocente. 

Sem deter o sentido do texto ou a solução do enigma que são atribuídos ao 

leitor-detetive, o autor assassina a autoridade do sentido único e passa a reinar no vasto 

mundo das apropriações. Dessa forma, o conceito de autoria sofre um alargamento, 

sendo também exercida por outras vozes narrativas em uma construção textual que 

busca desautorizar a figura autoral e questionar o modelo clássico de detenção da 

originalidade. Os dois narradores alternam as funções de autor e leitor na composição 

do romance, noção reforçada pelo fato de o personagem Vogelstein colocar em debate a 

recriação também pela via do papel do tradutor no ato da escrita. Quando leitor e autor 

dividem o mesmo espaço no ato de produção, o conceito de originalidade perde sentido 

e as conexões, as citações, as intertextualidades introduzem o conceito de autoria em 

rede, origem nula, tecido de citações, criação em processo. Independente da função 

narrativa que exerça no texto, a autoria é praticada por aquele que manipula a 
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linguagem e, desse poder que lhe dá a escrita (não mais a criação propriamente), 

reassume seu papel no jogo de sentidos. 

Através desses recursos, apresenta diversas vozes, traduções e leituras sobre o 

mesmo e coloca em evidência as diferentes instâncias criativas: a do autor Veríssimo 

que dialoga com Borges e Poe; a do narrador personagem que assume a função de 

narrar em primeira pessoa traduzindo os supostos acontecimentos reais em literatura; a 

do Borges personagem, a quem é atribuída à interpretação da primeira versão 

apresentada pelo tradutor e a escrita da segunda versão; e a do leitor que em última 

instância é o detetive do crime e deverá interpretá-lo frente às duas versões 

apresentadas. A pergunta que sempre ficará sem resposta é: quem escreveu esse 

romance? 
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 O CONCEITO DE GESTO NA POESIA DE ANGÉLICA FREITAS 
Yasmin Nigri (UFF) 

Pedro Süssekind (UFF) 
 
RESUMO: Este trabalho realizará uma análise da obra Um Útero é do Tamanho de um Punho 
da poeta Angélica Freitas, finalista do prêmio Portugal Telecom em 2013. Nascida em Pelotas, 
Angélica também é jornalista e tradutora, Um Útero é seu segundo livro e reúne 35 poemas que 
têm a mulher como centro temático. Na série 3 poemas com auxílio do Google, quinta parte da 
obra, a autora utiliza o referido site de buscas em sua composição. A ferramenta, com o intuito 
de otimizar as pesquisas, sugere automaticamente os termos relacionados, ou seja, à medida que 
o usuário digita na barra de pesquisa, o Google prevê a intenção de suas buscas e oferece 
sugestões, tanto de links patrocinados quanto de links mais acessados. O recurso também é 
conhecido como Google Suggest. Ao ressignificar a ferramenta, a autora prioriza aquilo que 
escapa ao dispositivo e transforma esse viés do dispositivo em uma mudança do próprio 
dispositivo. Tendo em vista a influência do sistema capitalista na arte, o modo de entrada para a 
discussão serão as obras Profanações de Giorgio Agamben e Conferências Introdutórias à 
Psicanálise de Freud. A partir dos conceitos de ato falho na psicanálise freudiana e de gesto na 
filosofia de Agamben, esta análise desdobrará os questionamentos e problematizações do status 
quo contidos nos poemas de Angélica. 

Palavras-chave: Gesto. Poesia. Ato Falho. Angélica Freitas.  
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A partir dos conceitos de ato falho na psicanálise freudiana e de gesto na 

filosofia de Giorgio Agamben, este trabalho realizará uma análise de “3 poemas com 

auxílio do Google”, quinta parte da obra “Um Útero é do Tamanho de um Punho” da 

poeta Angélica Freitas.   

Na série de poemas “A mulher vai”, “A mulher pensa” e “A mulher quer”, a 

autora utiliza o site de buscas Google em sua composição. A ferramenta em questão, 

com o intuito de otimizar as pesquisas, sugere automaticamente os termos relacionados, 

ou seja, à medida que o usuário digita na barra de pesquisa, o Google prevê a intenção 

de suas buscas e oferece sugestões, tanto de links patrocinados quanto de links mais 

acessados. O Google Suggest funciona da seguinte maneira: 

 

 
A ordem em que aparecem as sugestões de busca se dá pela própria 
importância dos termos para uma determinada comunidade de 
usuários sobre aquele termo. Já a ordenação de URLs, se dá pela 
importância da URL em si. Com base nas palavras (e letras) que são 
digitadas, opções de pesquisa começam a aparecer baseados em: (1) 
uso de dispositivo móvel para realização da busca, (2) uso de um 
desktop para realização da busca, (3) identificação de perfil de 
usuário, (4) existência de um histórico de busca que possa ser usado 
para definir interesses do usuário, (5) tipo de conexão, (6) velocidade 
de conexão, (7) configurações do browser (como língua usada), (8) 
qual a frequência que determinada sugestão foi utilizada como busca 
quando apresentada conceitos associados à busca (animal, alimento, 
música, …). O que chama a atenção é que não são sugestões gerais 

que aparecem da mesma forma para todo usuário que faz determinada 
busca, mas, pelo contrário, até mesmo a velocidade da conexão entra 
na equação de formação do conjunto de sugestões a se apresentar. 
(MARCEL, 2009) 
 

 

 Angélica, ao versificar as sugestões fornecidas pelo Google às pesquisas “A 

mulher vai”, “A mulher pensa” e “A mulher quer”, ressignifica a função do site, de 

eficaz ferramenta de busca a eficaz ferramenta de amostragem social, desvelando seu 

caráter ético e político. Os poemas inauguram uma nova prática artística no Brasil 

denominada googlagem. O resultado de seu experimento com o Google é 

singularíssimo, pois a série de variáveis listadas acima se relacionam intimamente com 

a vida e o entorno da poeta, além de não termos acesso ao processo de elaboração de sua 

composição, apenas seu método.  
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Abaixo, o terceiro poema da série: 

 

                                     a mulher quer 

 

 a mulher quer ser amada 
 a mulher quer um cara rico 
 a mulher quer conquistar um homem 
 a mulher quer um homem 
 a mulher quer sexo 
 a mulher quer tanto sexo quanto o homem 
 a mulher quer que a preparação para o sexo aconteça 
            [lentamente 
 a mulher quer ser possuída 
 a mulher quer um macho que a lidere 
 a mulher quer casar 
 a mulher quer que o marido seja seu companheiro 
 a mulher quer um cavalheiro que cuide dela 
 a mulher quer amar os filhos, o homem e o lar 
 a mulher quer conversar para discutir a relação 
 a mulher quer conversa e o botafogo quer ganhar 
      [do flamengo 
 a mulher quer apenas que você escute 
 a mulher quer algo mais do que isso, quer amor, carinho 
 a mulher quer segurança 
 a mulher quer mexer no seu email 
 a mulher quer estabilidade 
 a mulher quer nextel 
 a mulher quer ter um cartão de crédito 
 a mulher quer tudo 
 a mulher quer ser valorizada e respeitada 
 a mulher quer se separar 
 a mulher quer ganhar, decidir e consumir mais 
 a mulher quer se suicidar (FREITAS, 2012, p. 72) 
 

 

 O conceito de gesto, tal como formulado pelo filósofo Giorgio Agamben, em seu 

texto “Notas Sobre o Gesto”, nos fornece um modo de entrada para a discussão: “[o 

gesto] é a esfera não de um fim em si, mas de uma medialidade pura e sem fim que 

comunica aos homens” (AGAMBEM, 2015, p. 60).  

 Em outras palavras: ato que não seja o fim da potência ou ato que realiza uma 

potência mantendo-a em suspenso. O conceito gera uma perturbação entre as noções de 

contingente e necessário, artificial e natural, promessa e realização. No poema, o gesto 

compre a tarefa de nos reenviar para além dele mesmo e ao manter em suspenso seu 
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significado (meio em si mesmo) configura um gesto ético e político, pois “a política é a 

esfera dos puros meios” (AGAMBEM, 2015, p. 60)  segundo o filósofo. 

 A transferência entre poeta e leitor é o lugar onde as fronteiras ficam porosas, “o 

autor está presente no texto apenas em um gesto, que possibilita a expressão na mesma 

medida em que nela instala um vazio central” (AGAMBEM, 2007, p. 59)  o mais 

fundamental do ato criador é exatamente essa dimensão que escapa ao domínio do 

consciente, o artista não é o agente do ato criador, ele encontra-se no entre, portanto, 

escapa ao agente. Algo não consciente ao próprio artista é capaz de atingir o leitor e o 

que caracteriza o ato criador é justamente esse hiato/brecha. O gesto artístico seria então 

essa distância entre o que se quer fazer e o que efetivamente é feito. 

 O inconsciente freudiano é caracterizado como esse lugar psíquico (com 

conteúdos, mecanismo e energia específica) que escapa ao domínio do consciente e que  

pode se manifestar através de fenômenos como o lapso ou o ato falho (um dos primeiros 

fenômenos investigados por Freud), hi-atos que torcem o sentido da vida cotidiana, 

brechas entre a intenção do sujeito e o recalcado. Nesse sentido, podemos caracterizar o 

lapso e o ato falho mais como gestos do que como atos psíquicos, devido suas 

incidências nas ações cotidianas. O importante não é tanto o sentido do gesto, mas a 

promessa de sentido, a primazia é a do significante que pode vir a ter um sentido e não o 

significado propriamente (suspensão que é ao mesmo tempo promessa). 

 Nesse caso, a tecnologia (corretor ortográfico, google suggest, etc.) é também 

possibilidade de desvelamento de atos falhos e lapsos. “Uma curiosidade é o fato de 

termos de busca com grafia errada também apresentarem o conjunto do Google Suggest, 

tanto com sugestões para a grafia correta, quanto para a grafia errada. E também o 

contrário: termos de busca com grafia errada aparecerem em um grupo de sugestões 

originado de um termo escrito corretamente” (MARCEL, 2009) 

 As falhas cotidianas, intencionadas ou não, são mediuns reflexivos na poesia de 

Angélica. Freud deixou explícito em sua conferência, “a permutabilidade recíproca 

entre diferentes espécies de parapraxias demonstra que coisa na parapraxia é importante 

e característica: não é sua forma nem o método que empregam, mas sim o propósito a 

que servem, possível de se atingir das mais variadas formas” (FREUD, 1969, p. 64). 
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O movimento estético na arte como movimento histórico dominante e a 

influência do sistema capitalista na arte começam a ser problematizados pelos artistas e 

o método da ressignificação representa a proposição de um novo uso que suspende 

qualquer medialidade como resistência ao circuito do consumo e questiona o status quo.  

 Em seu texto “Elogio da Profanação” Agamben propõe “abrir as possibilidades 

de uma forma especial de negligência”, profanar no sentido de não reconhecer a 

separação entre sagrado e profano, ignorar ou fazer dela um uso particular, negligenciar 

essa separação passa a ganhar um aspecto positivo.  

 

Na sua fase extrema, o capitalismo não é senão um gigantesco 
dispositivo de captura dos meios puros, ou seja, dos comportamentos 
profanatórios. Os meios puros, que representam a desativação e a 
ruptura de qualquer separação, acabam por sua vez sendo separados 
em uma esfera especial. Exemplo disso é a linguagem. Certamente o 
poder sempre procurou assegurar o controle da comunicação social, 
servindo-se da linguagem para difundir a própria ideologia e para 
induzir obediência voluntária (AGAMBEN, 2007, p.68).  

 

 

 A brincadeira que Angélica Freitas faz com o Google desativa a separação entre 

sua utilidade e sua medialidade. Sua poesia ressignifica, priorizando aquilo que escapa 

ao dispositivo e transformando esse viés do dispositivo em uma mudança do próprio 

dispositivo, pois ao neutralizá-lo ela o retoma ao uso, o que constitui uma ação política 

para Agamben, já que o consumo (nesse caso o consumo de informações) é o ritual 

religioso do nosso tempo. O espetáculo e o consumo são duas vias que impossibilitam o 

uso, ou algo é exibido ou consumido.  

 A ética da escrita contemporânea caracteriza-se por uma indiferença a respeito 

do autor, pois quando se transfere a arte do campo estético para o campo ético não se 

trata mais da expressão de um sujeito, mas da “abertura de espaço de um sujeito que não 

cessa de desaparecer”, uma enunciação sem rosto.  

 

O lugar – ou melhor, o ter lugar – do poema não está, pois, nem no 
texto nem no autor (ou no leitor): está no gesto no qual autor e leitor 
se põem em jogo no texto e, ao mesmo tempo, infinitamente fogem 
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disso. O autor não é mais que a testemunha, o fiador da própria falta 
na obra em que foi jogado; e o leitor não pode deixar de soletrar o 
testemunho, não pode, por sua vez, deixar de transformar-se em fiador 
do próprio inexausto ato de jogar de não se ser suficiente. 
(AGAMBEN, 2007, p. 62-63) 

 

 

 Quando lemos o poema de Angélica sabemos que o que está em jogo não é 

aquilo que a poeta diz e sim aquilo que permanece inexpresso em sua poesia. A imagem 

da mulher construída revela o modo como a sociedade enxerga o que é ser mulher 

dentro do sistema capitalista, basicamente: uma propriedade privada.   

 É um poema feminista, quer tenha sido sua intenção ou não, pois exibe todos os 

elementos de uma sociedade patriarcal: território ou jurisdição do pai (pater) “a mulher 

quer conquistar um homem/ a mulher quer um homem/ a mulher quer sexo/ a mulher 

quer ser possuída/ a mulher quer um macho que a lidere/”, onde a família está acima da 

sua própria individualidade “a mulher quer casar/ a mulher quer que o marido seja seu 

companheiro/ a mulher quer um cavalheiro que cuide dela/a mulher quer amar os filhos, 

o homem e o lar”, onde as mulheres estão submetidas aos homens e os meios de 

opressão estão vinculados à soberania masculina na hierarquia política, econômica e 

social “a mulher quer um cavalheiro que cuide dela/ a mulher quer um cara rico/ a 

mulher quer segurança/ a mulher quer estabilidade/ a mulher quer tudo”, o último verso 

destacado, “a mulher quer tudo”, poderia ser complementado da seguinte maneira: a 

mulher quer tudo que os homens já têm garantidos na qualidade de privilégios assim 

que nascem. Nos quatro últimos versos surge a figura da mulher insubordinada (na 

lógica capitalista) “a mulher quer ser valorizada e respeitada/ a mulher quer se separar/ a 

mulher quer ganhar, decidir e consumir mais/ a mulher quer se suicidar” cujo último 

verso orienta para a impossibilidade da libertação da mulher, onde sua última 

alternativa, confrontada com a própria impotência diante do sistema, se dirige para a 

resolução final dessa problemática: o suicídio.  
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MODERNIDADE: DE BAUDELAIRE A DRUMMOND, A CIDADE E A 

LINGUAGEM, PONTOS DE CONTATO 

 

Dibo Mussi Neto (UNESP/IBILCE) 

Prof. Dr. Ulisses Infante (Orientador) (UNESP/IBILCE) 

 
Resumo: Neste artigo, pretendemos por meio de um panorama de leitura das obras de Charles 
Baudelaire (1821-1867), poeta francês do século XIX, e Carlos Drummond de Andrade (1902-
1987), poeta brasileiro do século XX, entender quais são os pontos em comum na poesia dos 
dois Carlos e como o poeta parisiense influencia na obra do poeta mineiro. Para isso, buscamos 
definir o que entendemos por modernidade, mesmo que seja de maneira provisória, a fim de 
levantarmos os motes em comum na poesia dos dois poetas, procurando entender a importância 
que a cidade assume, como lugar onde a poesia moderna pode se realizar plenamente. Buscamos 
investigar também se a experiência com a linguagem poética de ambos os poetas se tangenciam 
e de que forma elas se aproximam, revelando assim pontos de contatos. Para isso, nos valemos 
principalmente das reflexões encontradas em trabalhos de Benjamin (1989), Berman (1986), 
Gomes (1994), Pagoto e Souza (2008), Paz (1984), Abes (2010) e Miranda (2011). 
 
Palavras-Chave: Charles Baudelaire. Carlos Drummond de Andrade. Modernidade. 

 

Modernidade 

 

A “modernidade” vem sendo discutida, de forma interdisciplinar, ao longo de 

décadas. No entanto, o que se sabe é que não há uma definição cabal sobre ela, e que 

nas diferentes áreas do conhecimento, a definição adotada é sempre provisória. 

Para Pagoto e Souza (2008), o debate entre o que é antigo e o que é moderno 

sempre fez parte das sociedades e esteve presente em todas as épocas. O que difere é 

que a nossa sociedade se autodenominou moderna. 

Rousseau é apontado pela crítica como o primeiro a refletir sobre a 

modernidade, pois viveu em um terreno de constantes transformações, em uma época de 
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grande crescimento urbano. Para Paz (1984), Rousseau foi o primeiro a cunhar o termo 

moderniste com o sentido admitido pelos séculos XIX e XX. 

No entanto, é com Baudelaire que a palavra “modernidade” realmente se fixa. 

Só depois do emprego que Baudelaire faz dela, e a partir do modo como a define nos 

seus textos, é que o conceito passa a ser discutido. Em “O pintor da vida moderna” 

(1859-60), obra de maturidade do poeta francês, a modernidade é definida como 

efêmera e fugidia, mas também como eterna e imutável. Baudelaire define modernidade 

como o caráter contraditório dos novos tempos. 

  Berman (1986) aponta a divisão da modernidade em três fases, sendo a 

primeira delas do século XVI até o fim do século XVIII, chamada de fase inicial, na 

qual se enquadra Rousseau; a segunda fase seria o século XIX, com críticos importantes 

como Marx e Nietzsche, marcado pelas grandes transformações nas cidades, com suas 

fábricas, jornais diários, telégrafos, etc., sobretudo com o estabelecimento de um 

mercado mundial; e a terceira fase seria a do século XX, a dos grandes avanços 

científicos e tecnológicos, e das grandes obras de arte.  

 Ainda, segundo Berman (1986), ao percorrermos a obra de Baudelaire podemos 

ver que o autor expõe  visões distintas sobre o que é a modernidade, podendo umas se 

oporem às outras, contudo, todas são elaboradas com originalidade e profundidade. Para 

o crítico, podemos fazer a distinção entre modernidade pastoral, aquela que compreende 

a burguesia interessada no progresso humano; e a antipastoral, na qual o escritor francês 

compreende que o progresso leva à decadência. 

 Baudelaire viveu em um momento histórico propício, que lhe permitiu participar 

das transformações que a belle époque operou em Paris, a capital do século XIX,  nas 

palavras de Benjamin. O poeta presenciou as grandes transformações na estrutura da 

cidade, operadas por Haussmann1, e viu eclodir as rápidas transformações ocasionadas 

pela Revolução Industrial. 

 

Baudelaire, um homem pleno do século XIX, vive e capta 
intensamente esse momento em que o capitalismo industrial recém-
instaurado molda a vida citadina dos grandes aglomerados, as pessoas, 
no interior das multidões, se chocam, as vitrines envidraçadas das 
galerias exibem fetiches mercadológicos, a última moda exposta 
sedutoramente, oferece-se ao consumo imediato, a fotografia, recém 

                                                             
1 O Barão George-Eugène Haussmann (1809-1891), prefeito de Paris entre 1853-1870, foi autor da 
primeira intervenção urbana dos tempos modernos na Europa, derrubando a Paris de herança medieval, 
abrindo grandes e largas avenidas e bulevares, modernizando a capital, visando, sobretudo, evitar ações 
das classes perigosas (dangereuses) e de revoltosos, como ocorrera na revolução de 1948. 
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inventada, estabelece um novo olhar perceptivo. (MIRANDA, 2011, 
p. 80-81) 

 

 Décadas mais tarde, no Brasil, o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade 

foi quem viveu um período de grandes transformações, e assim como o poeta francês, 

foi sensível a elas. Drummond, ele mesmo, vivenciou a mudança do campo para cidade, 

saindo de Itabira-MG, cidade provinciana, passando por Belo Horizonte-MG, projetada 

para ser industrial, para fixar residência na então capital do país, a cidade do Rio de 

Janeiro-RJ. 

 No início do século XX, sobretudo nas décadas de 20 e 30, o Brasil passa por 

um processo de transição econômica e social, deixando de ser um país 

predominantemente rural e passando a ser urbano, além de ter sua economia deixando 

de seguir um modelo primário exportador e passando a ter um padrão de crescimento 

para dentro, ou seja, promovendo a industrialização e, consequentemente, a 

urbanização. 

 Para Pagoto e Souza (2008), assim como o pioneiro e profeta da modernidade, 

Baudelaire, Drummond esteve no centro do “redemoinho” social da modernidade, sua 

poesia compõe o cenário de todo o século XX: 

 

No Brasil, o escritor que conseguiu aliar o progresso material e social 
à poesia foi Carlos Drummond de Andrade [...] realizou um 
movimento arquetípico: da fazenda para cidade. Possivelmente é o 
poeta mais representativo do século XX, tendo vivido seus dissabores 
e glórias e assistido a grandes transformações urbanas. (PAGOTO e 
SOUZA, 2008, p. 65) 

 

 Deste resumido percurso que fizemos sobre a modernidade, perpassando pela 

Paris de Baudelaire, e pelo Brasil de Drummond, podemos inferir que a cidade e o 

conceito de capitalismo são indispensáveis para a poesia moderna. 

 

Cidade: lugar onde a poesia moderna pode se realizar plenamente 

 

A cidade é o palco onde os poetas modernos encenam a sua poesia. É nas 

grandes metrópoles capitalistas que poetas como Baudelaire e Drummond encontram 

grande parte da matéria de sua poesia.  

 
A metrópole capitalista com a vida angustiante, os intermináveis 
atentados aos seus habitantes, converte-se em constante estímulo para 

1897

Ana
Pencil



4 
 

a modernidade e as vanguardas que encontram aí o lugar ideal para 
produzir e confrontar suas propostas. A grande cidade se converte em 
depositária de todas as paixões. As diversas linguagens e aspirações 
artísticas e ideológicas medem-se por sua relação com o 
metropolitano. A cidade aparece como o lugar por excelência onde se 
sentem, de forma mais agudizada, as consequências do 
desenvolvimento do sistema capitalista e da Revolução Industrial 
(GOMES, 1994, p. 35) 

 

A sensibilidade dos poetas captam o mundo contraditório que segue seu rumo no 

cotidiano frenético das chaminés das fábricas, do transito caótico, da coisificação do 

homem, na multidão transeunte, etc. 

Baudelaire e Drummond se aproximam ao se verem solitários em meio às 

multidões destas grandes cidades. O sentimento de solidão é um mote comum da poesia 

dos dois Carlos. Nos poemas “A uma passante”2 e “A bruxa” nos deparamos com essa 

dicotomia multidão/solidão, nos quais as personas líricas se compreendem, ao mesmo 

tempo, rodeada por uma multidão agitada, e sozinha. 

 

A uma passante 

A rua em torno era um frenético alarido. 
Toda de luto, alta e sutil, dor majestosa, 

Uma mulher passou, com sua mão suntuosa 
Erguendo e sacudindo a barra do vestido. 

Pernas de estátua, era-lhe a imagem nobre e fina. 
Qual bizarro basbaque, afoito eu lhe bebia 
No olhar, céu lívido onde aflora a ventania, 

A doçura que envolve e o prazer que assassina. 

Que luz… e a noite após! – Efêmera beldade 
Cujos olhos me fazem nascer outra vez, 

Não mais hei de te ver senão na eternidade? 

Longe daqui! tarde demais! “nunca” talvez! 
Pois de ti já me fui, de mim tu já fugiste, 

Tu que eu teria amado, ó tu que bem o viste! 

(BAUDELAIRE, 2012, p.93)  

 
Baudelaire capta nessa mulher que passa conjuntamente com o conglomerado de 

transeuntes a impossibilidade de se comunicar em meio à multidão. Temos ao mesmo 

tempo na figura da passante, a proximidade das pessoas, proporcionada pelo convívio 

                                                             
2 Tradução do poema “À une passante”, de Baudelaire, por Ivan Junqueira 
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citadino, a observação, marcada pela troca de olhares, contudo, tudo isso se esvai com o 

sentimento de não realização, de frustração, característico da sociedade moderna que é 

veloz e, contraditoriamente, fechada em sua individualidade. 

Drummond escancara o sentimento solitário ao se ver em uma metrópole 

trancado no quarto: Estou sozinho no quarto / estou sozinho na América; Estou só, não 

tenho amigo. 

A Bruxa 

Nesta cidade do Rio, 
de dois milhões de habitantes, 

estou sozinho no quarto, 
estou sozinho na América. 

Estarei mesmo sozinho? 
Ainda há pouco um ruído 

anunciou vida ao meu lado. 
Certo não é vida humana, 

mas é vida. E sinto a bruxa 
presa na zona de luz. 

De dois milhões de habitantes! 
E nem precisava tanto… 
Precisava de um amigo, 

desses calados, distantes, 
que lêem verso de Horácio 
mas secretamente influem 
na vida, no amor, na carne. 
Estou só, não tenho amigo, 

e a essa hora tardia 
como procurar amigo? 

E nem precisava tanto. 
Precisava de mulher 

que entrasse neste minuto, 
recebesse este carinho, 

salvasse do aniquilamento 
um minuto e um carinho loucos 

que tenho para oferecer. 

Em dois milhões de habitantes, 
quantas mulheres prováveis 

interrogam-se no espelho 
medindo o tempo perdido 

até que venha a manhã 
trazer leite, jornal e clama. 

Porém a essa hora vazia 
como descobrir mulher? 

Esta cidade do Rio! 
Tenho tanta palavra meiga, 
conheço vozes de bichos, 

sei os beijos mais violentos, 
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viajei, briguei, aprendi. 
Estou cercado de olhos, 

de mãos, afetos, procuras. 
Mas se tento comunicar-me 

o que há é apenas a noite 
e uma espantosa solidão. 

Companheiros, escutai-me! 
Essa presença agitada 

querendo romper a noite 
não é simplesmente a bruxa. 

É antes a confidência 
exalando-se de um homem. 

(ANDRADE, 2012, p. 26-27) 

 

No interior das multidões que habitam essas cidades encontramos também a 

figura do flâneur, tão bem explorada por Baudelaire. O poeta francês, na obra “O pintor 

da vida moderna”, define o flâneur como “uma pessoa que anda pela cidade a fim de 

experimentá-la”.  

 

No interior das multidões compactas desses novos lugares urbanos, 
constituídas de homens do mundo dos negócios, pessoas do grand 
monde parisiense, donas de casa, pintores, poetas e outros intelectuais 
e artistas de distintas naturezas, desempregados, transeuntes anônimos 
de diversos tipos e procedências, em frenética movimentação, 
encontra-se o flâneur, solitária personagem que, a um só tempo, 
integrada e afastada das multidões citadinas, a tudo observa, 
devaneando a seu pensar, deambulando pela cidade, com seu ritmo 
próprio. A flânerie torna-se uma prática difundida do seio da moderna 
sociedade parisiense. (MIRANDA, 2011, p. 80) 

 

Baudelaire e Drummond também se interseccionam na flânerie, pois ambos 

eram passeantes que observavam a cidade e suas transformações e, com a sensibilidade 

de poeta, colocavam suas impressões, experiências e constatações sobre a cidade e a 

vida citadina na poesia. 

Vagueando pelas ruas do Rio de Janeiro, Drummond assume seu lado flâneur 

em seus versos, como podemos ver nos poemas “Soneto da perdida esperança” e “A flor 

e a náusea”: Preso à minha classe e a algumas roupas / vou de branco pela rua cinzenta. 

 

Soneto da perdida esperança 

Perdi o bonde e a esperança. 
Volto pálido para casa. 

A rua é inútil e nenhum auto 
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passaria sobre meu corpo. 
 

Vou subir a ladeira lenta 
em que os caminhos se fundem. 

Todos eles conduzem ao 
princípio do drama e da flora. 

 
Não sei se estou sofrendo 

ou se é alguém que se diverte 
por que não? Na noite escassa 

 
com um insolúvel flautim. 
Entretanto há muito tempo 

nós gritamos: sim! Ao eterno. 

(ANDRADE, 2012, p.21) 

 

A Flor e a Náusea 

Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. 
Melancolias, mercadorias, espreitam-me. 

Devo seguir até o enjôo? 
Posso, sem armas, revoltar-me? 

Olhos sujos no relógio da torre: 
Não, o tempo não chegou de completa justiça. 

O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. 
O tempo pobre, o poeta pobre 
fundem-se no mesmo impasse. 

Em vão me tento explicar, os muros são surdos. 
Sob a pele das palavras há cifras e códigos. 
O sol consola os doentes e não os renova. 

As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. 

Vomitar este tédio sobre a cidade. 
Quarenta anos e nenhum problema 

resolvido, sequer colocado. 
Nenhuma carta escrita nem recebida. 
Todos os homens voltam para casa. 

Estão menos livres mas levam jornais 
e soletram o mundo, sabendo que o perdem. 

Crimes da terra, como perdoá-los? 
Tomei parte em muitos, outros escondi. 
Alguns achei belos, foram publicados. 

Crimes suaves, que ajudam a viver. 
Ração diária de erro, distribuída em casa. 

Os ferozes padeiros do mal. 
Os ferozes leiteiros do mal. 

Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. 
Ao menino de 1918 chamavam anarquista. 

Porém meu ódio é o melhor de mim. 
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Com ele me salvo 
e dou a poucos uma esperança mínima. 

Uma flor nasceu na rua! 
Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. 

Uma flor ainda desbotada 
ilude a polícia, rompe o asfalto. 

Façam completo silêncio, paralisem os negócios, 
garanto que uma flor nasceu. 

Sua cor não se percebe. 
Suas pétalas não se abrem. 

Seu nome não está nos livros. 
É feia. Mas é realmente uma flor. 

Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde 
e lentamente passo a mão nessa forma insegura. 

Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. 
Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. 
É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. 

(ANDRADE, 2012, p. 32-33) 

 

Outra aproximação que fazemos sobre a poesia dos dois poetas refere-se à 

matéria cantada em seus versos. Em “Le Spleen de Paris”, obra conhecida como 

pequenos poemas em prosa de Baudelaire, encontramos o poema “Perte d’auréole”, no 

qual temos uma reflexão sobre o destronamento do poeta, que deixa de ocupar um lugar 

de privilégio, como na antiguidade clássica, para se tornar mais um no meio da multidão 

que o capitalismo conglomera e unifica. 

A partir do Romantismo, os temas tratados na poesia deixam de ter um caráter 

elevado, com ideal do Belo, do perfeito, fruto dos tratados de arte clássica e poéticas 

que prescreviam sobre o fazer artístico. A modernidade, o novo estilo de vida imposto 

pela Revolução Industrial e a ascensão da burguesia ao poder requer um novo tipo de 

arte, que vai se preocupar com o sujeito e a sua subjetividade. Baudelaire, ao retirar a 

auréola do poeta, o iguala aos homens que vivem no caos, na multidão dessas grandes 

metrópoles. 

Mas, quando deixa seu halo cair e continua andando, o poeta de 
Baudelaire realiza uma grande descoberta. Descobre, para seu 
espanto, que a aura de pureza e santidade artística é apenas incidental 
e não essencial à arte e que a poesia pode florescer perfeitamente, 
talvez melhor ainda, no outro lado do bulevar, naqueles lugares 
baixos, “apoéticos”, como o mauvais lieu onde esse mesmo poema 
nasceu. (BERMAN, 1986, p. 154) 
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E é deste outro lado do bulevar, a que se refere Berman, destes “lugares 

apoéticos”, que os poetas da modernidade buscam inspiração, que retiram suas matérias 

da poesia. Sendo assim, temas não considerados pela arte até então, passam a ser motes 

de poesia, o choque do feio, dos temas sujos, das doenças aparecem nos versos de 

Baudelaire e de Drummond. Exemplo disso é a figura dos trapeiros que aparece no 

poeta francês, revelando a miséria da cidade. 

 
Como Baudelaire, Drummond renuncia à auréola e canta uma poesia 
dessublimada, cuja matéria, cada vez mais distante do Belo, dos 
motivos elevados, retrata a paisagem urbana, seus “motivos” menores 
e o pó na calçada. (PAGOTO e SOUZA, 2008, p. 69) 

 
 São muitos os exemplos desses temas não elevados, comuns, na poesia 

drummondiana, citamos para exemplificar o poema “Doido”, da obra “Boitempo”. 

Podemos perceber que o tema abordado é comum à vida citadina, canta-se o 

marginalizado. Atente-se também na escolha das palavras, pelo poeta, que explora a 

língua de uso cotidiano, intensificando a temática periférica: O doido passeia / 

pela cidade sua loucura mansa.  

 

Doido 

O doido passeia  
pela cidade sua loucura mansa.  

É reconhecido seu direito  
à loucura. Sua profissão.  

Entra e come onde quer. Há níqueis  
reservados para ele em toda casa.  

Torna-se o doido municipal,  
respeitável como o juiz, o coletor,  

os negociantes, o vigário.  
O doido é sagrado. Mas se endoida  

de jogar pedra, vai preso no cubículo  
mais tétrico e lodoso da cadeia. 

(ANDRADE, 2013, p. 55) 

 

 A linguagem também deve ser pensada no caso dos dois poetas, pois a 

modernidade e as suas transformações sociais influem diretamente sobre a linguagem 

poética. 

 

A linguagem 
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Assim como nos temas da poesia, que deixaram de ser elevados, a exemplo dos 

clássicos, para expressar o subjetivo do homem comum que vive o dia-a-dia das 

cidades, a linguagem também se adapta ao novo mundo, industrial-urbano-capitalista. 

Para os antecessores de Baudelaire, a linguagem lírica tinha o compromisso com 

o sublime, as palavras belas, a linguagem nobre e poética. Baudelaire traz o banal, o 

trivial, para dentro da linguagem, não a empobrecendo, mas o banal, o trivial e o poético  

confluem. 

Para Benjamin (1989), “As flores do mal” é o primeiro livro a usar na lírica 

palavras não só de proveniência prosaica, mas também urbana. Drummond, ao trazer 

elementos como bonde, automóvel, casas, etc., comuns à vida na cidade, traz também a 

linguagem citadina-cotidiana para dentro de sua poesia. 

 

Podemos afirmar que a postura dos dois Carlos perante a poesia 
possui – apesar da evidente diferença de tom, de forma e de estilos – 
um parentesco, no sentido em que ambos enfrentam, com a imagem 
do lutador e do esgrimista, a palavra que se esvai nas ruas da cidade e 
do mundo. Tanto Drummond como Baudelaire lutam racionalmente 
com a linguagem – a palavra constitui sua matéria – ou melhor, com a 
criação/invenção de uma linguagem peculiar. (ABES, 2010, p. 114-
115)  

 

A imagem do esgrimista, de Baudelaire, e a imagem do lutador, de Drummond, 

enfatizam essa luta com a linguagem. Ela evidencia essa contraposição entre a arte 

prosaica e a arte moderna, esse embate com a linguagem, a fim de dar conta de 

transformar em lírico aquilo que pertence ao cotidiano das metrópoles.  

 

Esgrimista ou lutador, ambos representam o embate do poeta diante a 
tarefa de poetizar o mundo prosaico e moderno, um mundo que 
aparenta ser cada vez mais apoético, com suas metrópoles, sua 
multidão e suas máquinas, pois mesmo o feio precisa ser registrado 
para ser contemplado pelo homem comum. Nesse novo mundo o 
poeta está imerso nas cidades e na multidão, representa mais um 
morador, contudo não deixa de ser um solitário. (PAGOTO e SOUZA, 
2008, p. 72) 
 
 

Conclusão 

 

São muitos os pontos de encontro na poesia dos dois Carlos, elas se 

interseccionam em muitos motes e nitidamente Drummond bebe da fonte baudelairiana, 

fazendo ecoar, no decorrer do século XX, traços do trabalho poético iniciado por 

1904

Ana
Pencil



11 
 

Baudelaire no século XIX. Drummond revela-se leitor de Baudelaire no poema “Poema 

da necessidade”, na obra o “Sentimento do Mundo”, quando cita diretamente “é preciso 

ler Baudelaire”. 

O novo mundo, industrial e urbano, operado pelo sistema capitalista, figura na 

obra dos poetas modernos, rompendo com a arte do Belo, com a arte clássica, produzida 

pelos tempos passados. Baudelaire é o precursor desse rompimento, é um dos primeiros 

a ser sensível a essa contrariedade que os novos tempos impuseram, e a cidade, com 

todas as suas contradições, aparece como grande cenário para que a lírica moderna seja 

encenada. Os temas citadinos, os problemas cotidianos viram temas de sua poesia. 

Para dar conta dessa nova realidade, para colocar em cena essa nova matéria 

poética, os poetas precisam repensar a linguagem poética, e incorporar ao lírico o uso 

coloquial do dia-a-dia. Baudelaire emprega em seus poemas termos nunca antes 

utilizados pela lírica, termos comuns, aparentemente sem beleza poética, e Drummond, 

segue na mesma linha, trazendo o coloquialismo para dentro de seus poemas. 
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 O UNIVERSO FRANCÊS DE MURILO MENDES 

Eduardo Rosal (UFRJ) 

Marco Lucchesi (UFRJ/ABL) 

 

Através do desenvolvimento do conceito de imagem relampejante, este artigo propõe uma 
relação entre a prosa crítica de Murilo Mendes e a tradição cultural francesa, um dos principais 
pilares do projeto poético-crítico muriliano, tanto no âmbito dos movimentos artísticos e das 
correntes filosóficas quanto do misticismo e do catolicismo, tão importantes em sua obra. 
Abordamos o universo francês de Murilo, suas publicações em língua francesa, bem como suas 
leituras críticas e afetivas, não só da tradição, mas também da intelectualidade francesa de seu 
tempo. Essas leituras são “retratadas”, sobretudo, em Retratos-Relâmpago e A invenção do 
finito, livros em que cria um método dialógico de crítica de arte. É imediata a aproximação com 
o dadaísmo, o cubismo e o surrealismo. No entanto, mais que isso, há uma formação filosófica e 
religiosa de base francesa cuja importância é central para a compreensão da obra muriliana. Em 
resumo, este artigo quer pensar a relação cultural França-Brasil a partir da imagética muriliana, 
através do conceito de imagem relampejante, bem como das teorias da imagem de certos 
pensadores franceses contemporâneos (Didi-Huberman, Rancière, Nancy etc.). Por fim, o artigo 
elabora um brevíssimo paralelo entre as obras de Murilo e Mallarmé, a título apenas de 
ilustração de quão interessantes são os diálogos que habitam o universo francês de Murilo 
Mendes. 
 
Palavras-chaves: Murilo Mendes. França-Brasil. Imagem. Literatura. Crítica. 
 

 

Este artigo se concentra na elaboração do conceito de imagem relampejante, a 

partir da relação entre a prosa crítica de Murilo Mendes e a tradição cultural francesa, 

um dos principais pilares do projeto poético-crítico muriliano, tanto no âmbito dos 

movimentos artísticos e das correntes filosóficas quanto do misticismo e do catolicismo, 

tão importantes em sua obra. A cultura francesa é, portanto, primordial para a formação 

intelectual e sensível de Murilo Mendes, ainda que sua fortuna crítica pouco tenha 

trabalhado esta questão. Sendo assim, é essencial estudar o universo francês de Murilo, 

suas publicações em língua francesa, como o livro póstumo Papiers e a antologia Office 

humain, além de suas leituras críticas e afetivas não só da tradição, mas também da 

intelectualidade francesa de seu tempo. Essas leituras são “retratadas” principalmente 
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em Retratos-Relâmpago e A invenção do finito (nascedouros da ideia do conceito de 

imagem relampejante). Nesses livros Murilo cria um método dialógico de observar 

criticamente a arte, de estabelecer com ela um jogo entre os lampejos (da obra) que 

tocam o espectador – e logo em seguida se perdem – e os lampejos que o espectador 

projeta na obra, sem pronunciar julgamento, mas ao contrário ensaiando outras imagens 

que dialogam com os relâmpagos que a obra lhe provoca. 

O conceito de imagem relampejante parte da noção de que, como um relâmpago, 

a crítica de Murilo Mendes é uma tentativa de fixar o instantâneo da arte. Em vez de 

captar impressões ou verdades da obra, estabelece diálogos entre duas formas de criação 

que passam a se dispor mutuamente sem que uma explique e suplante a outra. Murilo 

não hierarquiza as artes. Sua crítica não é senão a garantia da impossibilidade de 

tradução da pintura, da escultura ou da música em palavras. 

A forma através da qual Murilo enxerga a obra de arte é tal qual a de quem vê 

com olhos fechados, ou de quem tenta enxergar no escuro, em que não há nenhuma 

fresta de luz, a não ser por alguns relâmpagos, fulgurações. Contudo, esses relâmpagos, 

que invadem a escuridão, possibilitam a visão momentânea e parcial do espaço, mas ao 

mesmo tempo cegam por sua intensidade. Assim, o observador vê e não vê o objeto. 

Com a visão total impossibilitada, e apenas vendo o objeto através de pequenos 

instantes de clareza, uma alternativa para apreendê-lo é tateá-lo no escuro, “caminhar às 

apalpadelas” (MENDES, 1994, p. 1197), ouvindo seu silêncio e guardando seus 

fulgores.  

A partir do tatear é que se vai construindo um conhecimento da imagem do 

objeto, conhecimento que jamais dá conta da imagem, e por isso mesmo se resguarda de 

maiores equívocos, ainda que se lançando ao perigo dos erros. “Tocar é conhecer” 

(MENDES, 1994, p. 825), escreve Murilo. Assim constrói suas imagens do objeto, 

através dos lampejos da percepção intelectual conciliados à sensorial, sensível. Tal qual 

o artista, o crítico não pode separar sentimento e pensamento, porque as imagens 

suscitam ambos. Murilo leu Heráclito e Nietzsche. Preza a “tensão harmônica dos 

contrários” e não dissocia vida e arte, poesia e pensamento. 

Nos textos críticos de Murilo Mendes a arte é concebida como um jogo com a 

perda. O artista joga com a imagem do objeto perdido. O crítico joga com a imagem do 

objeto perdido. Através de sua propriedade dialógica de ver e ser vista, a imagem do 

que se perdeu permanece – reciprocidade que assegura a permanência da perda. Escreve 

Didi-Huberman: “O que vemos só vale – só vive – em nossos olhos pelo que nos olha” 
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(DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 29). O poder da visualidade nasce dessa reciprocidade 

espectador-imagem, como um “abrir-se em dois” (idem, p. 29). Cabe ao 

crítico/espectador trabalhar sobre a perda, com a memória da sensibilidade inteligente e 

a imaginação da razão sensível. 

Em Retratos-Relâmpago e A invenção do finito encontramos retratos críticos que 

constituem um amplo panorama de diálogos de Murilo Mendes, por meio de colagens e 

montagens de partes. Cabe ao leitor conjecturar os silêncios entre as partes que (através 

de descrições, confissões, citações, entre outros métodos singulares) criam uma 

imagem, uma atmosfera, um retrato em movimento, da obra ou do artista, elaborando 

uma espécie de mapeamento crítico com liberdade ensaística, mas sem se esquivar de 

elaborar um “juízo estético” (Luiz Costa Lima, leitor de Kant). A vontade de liberdade 

implica muitos conflitos, um harmônico lidar de convergências e anarquismos, de 

tradições e vanguardas, de elogios e destruições. É com essa vontade que Murilo 

escreve seus retratos. 

Trata-se de ideias avulsas que vão convergindo em um todo. Cada fragmento é 

um relâmpago crítico que tenta fixar o relâmpago que a obra lhe causou. Murilo realiza 

o que ele aponta em Rimbaud: “Fixa a vertigem, silêncios” (MENDES, 1994, p. 675). 

Sendo a obra de arte uma forma de conhecimento do homem, do mundo, a crítica de 

Murilo se perfaz de uma subjetividade que pensa sobre o pensamento, porque cria 

imagens a partir de imagens. 

O ato de ver é sempre marcado por uma bagagem cultural, política. Não existe 

olhar puro, o olhar selvagem dos surrealistas1
. O “olho armado” muriliano sonhava com 

um olho em estado dialético (de Heráclito, não Hegel): árduo empenho de um olho com 

o ouvido atento aos trovões, o prelúdio do relâmpago. “Ouvir o trovão é difícil; ouvi-lo 

e vê-lo com seus relâmpagos, dificílimo” (MENDES, 1994, p. 1022). Eis a força motriz 

e a singularidade da crítica muriliana, cuja liberdade criadora assume isomorficamente a 

estrutura de um relâmpago. Partindo da imagem, abre-se em várias ramificações: artes 

plásticas, literatura, música, filosofia, arquitetura. 

Diferente de Freud, na obra de Murilo Mendes a visibilidade se configura pela 

perda do objeto: daí resulta a ideia de fechar os olhos e ver com o tato. Para Freud, o 

melancólico ignora o mundo exterior porque só se volta para aquilo que perdeu, ao 

passo que para Murilo a própria perda cria a imagem dialética (Walter Benjamin), 

                                                           
1 Breton apresenta essa noção de “olho selvagem” em Le surréalisme et la peinture, de 1928. 
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relampejante, que fixa uma espécie de cena de pensamento, como diria Jacques 

Rancière, que não só olha e é olhada pelo objeto perdido, como também abarca uma 

pluralidade imagética que traz à tona o mundo circundante, ou melhor, a ruína desse 

mundo, os vestígios dele, “quando ver é sentir que algo inelutavelmente nos escapa, isto 

é: quando ver é perder. Tudo está aí” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 34). 

Em Retratos-Relâmpago e A invenção do finito, Murilo criou retratos (de vários 

artistas e intelectuais) que nos permitem compreender a formação do seu projeto 

poético. Trata-se de uma arqueologia subjetiva, de uma tradição pessoal que revela o 

trabalho de alguém aparelhado com todos os instrumentos da erudição, mas que os 

maneja com a mão da afetividade sensível, capaz de um profundo diálogo entre a 

imagem2, a música e a pintura, ou seja, entre todas as artes.  

Após terem sido apresentados de forma sucinta os princípios do conceito de 

imagem relampejante (que nos permite pensar igualmente a importância da imagem no 

mundo contemporâneo), destaquemos o fato de a base da formação intelectual de 

Murilo Mendes ser principalmente francesa: “Em grande parte sou de cultura francesa”, 

ele confessa, em entrevista a Leo Gilson Ribeiro. Na mesma entrevista, diz também: “eu 

sou um homem de essência, é preciso não esquecer que tenho uma formação francesa, 

estudei Descartes” (MENDES, 2001, p. 117). Mais adiante:  

 
Há duas Franças paralelas: a cartesiana e a anticartesiana. Desde 
Victor Hugo – para não falar dos surrealistas – e inúmeros outros, a 
França tem seu coté (lado) irracional, com a poesia de Maurice Sèves, 
a filosofia de Bergson, etc. Isso para mim é ótimo porque eu viso a 
conciliação dos contrários, le réel n’est pas réel (o real não é real). 
(MENDES, 2001, p. 122) 
 

Se durante a infância fora o melhor aluno de Língua Francesa da escola3, foi ao 

longo da adolescência (quando, inclusive, deu aulas de Francês, por certo tempo, no 

colégio Palmira) que sua educação cultural francesa fincou suas raízes definitivas. Ele 

escreve: “Tive dois professores principais de língua e literatura francesa: Louis Andrès e 

Joaquim de Almeida Queirós. O primeiro transmitiu-me os elementos básicos da língua, 

o segundo iniciou-me na literatura.” (MENDES, 1994, p. 963). Com Almeida Queirós 
                                                           
2 No ensaio “Imagem, mímesis & méthexis” (do livro Pensar a imagem), Jean-Luc Nancy escreveu: “Na 
imagem, o visual e o sonoro partilham um com o outro suas valências, comunicam seus acentos” 
(NANCY, 2015, p. 56). 
3 Há um pequeno acontecimento, relatado por Laís Corrêa de Araújo, que é exemplar da face humana de 
Murilo Mendes: “Certa vez, ao entrar na classe um inspetor, o seu professor de francês pediu que Murilo 
lesse um trecho do manual, pois era sem dúvida o seu melhor aluno. Ele pronunciou todas as palavras 
erradas. E ao ser interrogado depois pelo professor (espantadíssimo), respondeu: ‘Fiz isso para não 
humilhar os meus colegas’.” (ARAÚJO, 2000, p. 12). 
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aprendeu a ler Racine, La Fontaine, Nerval, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud etc. Vale 

deixar um pequeno exemplo de quão tocado o jovem Murilo ficava com a sensibilidade 

do professor Almeida Queirós, que era por sua vez muito perceptivo à sensibilidade de 

seu aluno: 

 
Sabendo que eu tinha sido fortemente ébranlé pela visagem do cometa 
Halley, o professor confiou-me ser muito preocupado pelos problemas 
da “personalidade dos astros” e da existência da vida em outros 

planetas. Angustiado durante um certo período pela meditação de 
Pascal, “Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie”, tomara 

Fontenelle como seu antídoto. Relia os “Entretiens sur la pluralité des 
mondes”, mostrando-me algumas passagens que sublinhava a lápis 
vermelho. Mais tarde, abordando sozinho este tratado, pude constatar 
a atualidade das questões que levanta; comecei a situar o passado no 
futuro. (MENDES, 1994, pp. 965-966) 

 
A fortuna critica muriliana já destacou o fato de ele ter definitivamente se 

dedicado à atividade de critico de arte a partir de sua mudança para a Itália (1957), onde 

viveu os últimos dezoito anos de vida. Entretanto, pouco se ressalta que viver em Roma 

foi mais a consequência de uma oportunidade do que de uma escolha. Há, antes do 

advento de Roma, elementos primários que ligam inegavelmente Murilo Mendes à 

tradição cultural francesa. Ainda que seu livro de estreia (Poemas, 1930) seja marcado 

por uma forte brasilidade, devido à presença (não ortodoxa, como sempre) dos 

elementos do modernismo brasileiro, desde então é explícita a aproximação com o 

dadaísmo, o cubismo e o surrealismo. Mais que isso, há uma formação filosófica e 

religiosa francesa cuja importância é central em sua obra. 

As relações de Murilo Mendes com a Europa são abordadas, em geral, a partir 

do ponto de vista do longo período em Roma. Essa perspectiva é tanto válida quanto 

necessária, mas é crucial também realizar uma pesquisa que leve em consideração toda 

a bagagem cultural francesa anterior ao Murilo – digamos – “romano”. 

Murilo Mendes escreveu inúmeros textos em francês. Os principais estão 

reunidos em seu livro póstumo Papiers. Mas há em toda a sua obra inúmeras citações 

em francês, além do emprego constante de palavras e expressões francesas. Sua 

primeira publicação na França foi o poema “Paysage” (poema de abertura de Papiers), 

em 1931, na revista Bazar. Neste mesmo ano, publicou também o poema “Femme dans 

tous les temps”, com a tradução de Dominique Braga, na revista Europe, na qual 

Dominique foi redator. 
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Em 1936 foram publicados mais quatro poemas de Murilo (“Vie des demons”, 

“Vie de marbre”, “La lute” e “Veillée”), também traduzidos por Dominique, na revista 

YGGDRASILL, Bulletin mensuel de la poésie en France et à l'étranger. Mais tarde, em 

1954 e 1955, Murilo Mendes foi publicado em outras revistas francesas importantes da 

época: Botthegue Oscure4, Cahiers GLM (os poemas “Tobie et l'ange”, “La fenêtre 

verte” e “La mer”) e XXe Siècle (o artigo “Magnelli à Bruxelles”). Em 1957 foi 

publicada a primeira antologia poética de Murilo na França, Office humain, traduzida 

por Dominique Braga e Maria da Saudade Cortesão. 

É importante destacar a publicação de Janela do caos (1949), livro que deixou 

Murilo Mendes muito feliz, pela qualidade do trabalho da editora e, sobretudo, pela 

honra de contar com seis litografias de Francis Picabia. Há uma correspondência 

interessante entre Murilo e Roberto Assumpção (diplomata brasileiro na embaixada da 

França), organizada por Júlio Castañon Guimarães, a respeito de todo o processo de 

editoração deste livro em parceria com Picabia. 

Talvez por consequência dessas publicações, a quantidade de cartas trocadas 

com vários franceses continuou a aumentar, antes mesmo de Murilo se instalar em 

Roma, onde definitivamente estabeleceu relações de amizade com artistas e intelectuais 

de toda a Europa. Além disso, inúmeros contatos foram feitos já em sua primeira 

viagem a Paris, em 1954, a fim de proferir na Sorbonne a célebre conferência sobre 

Jorge de Lima, falecido em 1953. No entanto, outro aspecto importante que convém 

sublinhar é a visita de vários franceses ao Brasil, entre os anos 1930, 1940 e 1950, com 

os quais Murilo entrou em contato pela primeira vez. Vale citar Camus (é provável que 

tenha sido ele o responsável por colocar Murilo em contato com René Char, como 

aponta Júlio Castañon), Albert Béguin, Roger Bastide, Bernanos etc. 

Por ocasião da morte do seu amigo Ismael Nery (1934), segundo muitos 

estudiosos, Murilo retoma o fervor religioso. De todo modo, o fato é que, neste mesmo 

ano, ele inicia uma troca de cartas com o grupo francês que organizava a revista Esprit. 

Esta correspondência até hoje nunca foi recolhida nem estudada, bem como parte da 

correspondência com Camus, Jean Jouve e muitos outros5. 

                                                           
4 Embora esta revista não seja francesa, e sim italiana, ela publicava no original muitos franceses, bem 
como aqueles que escreviam em francês. 
5 Uma parte da correspondência de Murilo com os europeus (a maior parte franceses ou falantes da língua 
francesa) já foi organizada por Júlio Castañon Guimarães, em Cartas de Murilo Mendes a 
correspondentes europeus, mas ele mesmo afirma que existem muitas cartas esparsas que até então não 
foram encontradas. 
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Em geral, quando se pensa uma ligação entre Murilo e a França, a aproximação 

é feita, sobretudo, por intermédio das noções de sonho e inconsciente do surrealismo. 

De fato, a ligação mais imediata se dá por intermédio das ideias surrealistas, mas 

mesmo nesse ponto há muitos aspectos a serem abordados. Podemos enxergar essa 

questão por um ângulo diferente. A temática surrealista do sonho, que se pode encontrar 

em Gérard de Nerval e algum Victor Hugo, ainda que renegada de modo geral pelos 

românticos franceses, teve antes importância na base do simbolismo de Baudelaire, de 

Rimbaud e de Lautréamont, de tal maneira que o sonho surrealista foi, de certa forma, 

uma retomada e uma radicalização do sonho simbolista. Essa questão é fundamental 

para ler a temática do inconsciente em Murilo, para perceber em que medida ele se 

aproxima do surrealismo bretoniano, mas também para clarear os aspectos que 

decisivamente o distanciam do mesmo, revelando por exemplo um afastamento de 

Murilo das noções freudianas do inconsciente, e uma ligação maior com as noções 

junguianas do fundo mitológico das imagens, dos arquétipos, do inconsciente coletivo, 

aos quais além de tudo se juntam o elemento cristão, místico. É frente a esse conflito 

que me interessa pensar o “surrealismo à brasileira” (como ele mesmo denominou) de 

Murilo. Ele conheceu, sim, desde os primórdios, o movimento ortodoxo surrealista, mas 

sua base afetiva da imagem surrealista é brasileira por excelência, posto que o próprio 

Brasil, escreve Murilo (mencionando a afirmativa de Jorge de Sena), é “surrealista de 

nascimento”: 

 
Reconstituí também épocas distantes, a década de 1920, quando 
Ismael Nery, Mário Pedrosa, Aníbal Machado, eu e mais alguns 
poucos descobríamos no Rio o Surrealismo. Para mim foi mesmo um 
coup de foudre.  
Desde a primeira época de formação do Surrealismo informei-me 
avidamente sobre essa técnica de vanguarda, a qual, embora eu não 
adotasse como sistema, me fascinava, compelindo-me à criação de 
uma atmosfera insólita, e ao abandono de esquemas fáceis ou 
previstos. Tratava-se de um dever de cultura. O Brasil, segundo Jorge 
de Sena, é surrealista de nascimento, de modo que a minha 
«conversão», ainda que parcial, àquele método, não foi difícil. 
(MENDES, 1994, p. 1270). 
 

Mas além do aspecto surrealista, há nessa convergência de formação francesa 

com imaginário brasileiro um sem-número de questões a serem pesquisadas. Vale 

destacar, por exemplo, a aproximação de Murilo com os membros da Esprit, revista de 

cunho religioso que fortaleceu as bases do humanismo católico de Murilo, em seu 

caráter ecumênico, convergente e singular. 
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Murilo Mendes é um poeta-crítico tanto de “sensibilidade humana” quanto de 

“sensibilidade artística”
6. Erudito, conhecedor profundo das tradições (artística e 

literária) e sempre disposto ao novo, ao vanguardismo, a todos os ecumenismos ‒ “e 

não somente o religioso” (MENDES, 1994, p. 45), como ele mesmo diz ‒, sua 

orientação estético-religiosa nunca o permitiu que se desligasse ou deixasse esmaecer 

um empenho ético e estético em prol do humano. É nesse sentido que podemos 

aproximá-lo de Mallarmé, não só daquele que fez da destruição sua Beatriz, daquele que 

aboliu a divisão do poema e da prosa, mas de um que nem sempre estamos acostumados 

a enxergar. Lembremos as palavras de Marcos Siscar sobre o poeta francês: 

 
A meu ver, Mallarmé permanece – inclusive quando associa arte e 
religião – uma espécie de sutil humanista, se entendermos como 
humanista aquele para quem o humano é questão essencial, para quem 
toda elaboração poética procede do real (inclusive do real histórico, e 
ainda que vazio), e se dirige a ele, em retorno. (SISCAR, 2012, p. 44) 

 
Esse inabalável senso humano de Murilo Mendes (e Mallarmé) manifesta um 

“eterno retorno” na medida em que enveredando pelo abstracionismo, por exemplo, 

mantém uma visionária esperança (Ernst Bloch) no humano, cuja base pode estar na 

leitura e na vivência do catolicismo à sua maneira. 

O relâmpago é um lance de dados. E Um lance de dados tem uma forma 

relampejante, uma constelação visual, cosmogonia. Sua estrutura de “partitura” musical 

nos remete a Schoenberg e Webern, aos silêncios de Debussy. E tudo isso, é claro, nos 

remete a Murilo Mendes.  

Sentir a arte “como o fantasma de um gesto” (MALLARMÉ, 2013, s/p). O 

relâmpago é como um gesto. Só conseguimos contemplar os gestos das obras. Não 

convivemos mais com as obras. As artes moderna e contemporânea moram no instante, 

no cotidiano, nos mínimos gestos. Ali ela é captada pelo artista. E só como um 

relampejar é vista pelo espectador, “COMO SE/ Uma insinuação/ ao silêncio/ nalgum 

próximo/ esvoaça/ simples/ enrolada em ironia/ ou/ o mistério/ precipitado/ uivado/ 

turbilhão de hilaridade e horror [...] em oposição ao céu [...] relâmpago” (MALLARMÉ, 

2013, s/p). 

O relâmpago, tal como propomos aqui, é uma imagem gestaltiana, serial, de 

harmonia (num sentido nem tanto de Mozart, mas de Schoenberg, Stravinsky, Debussy). 

Assim também Mallarmé queria sua estrutura, como Augusto de Campos aponta, com 
                                                           
6 Essa distinção é elaborada por Ortega y Gasset no texto “Arte artística” de A desumanização da arte 
(2008). 
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“subdivisões prasmáticas da Ideia” (MALLARMÉ, 2013, p. 151) e “retrações, 

prolongamentos, fugas” (idem, p. 151), resultantes de “pesquisas particulares e caras a 

nosso tempo, o verso livre e o poema em prosa” (idem, p. 152). Assim também 

compreendemos a prosa crítica relampejante de Murilo Mendes. 

Por fim, resta dizer que das muitas vias de acesso ao universo francês de Murilo, 

a que primeiro salta à mente, de modo geral, é o surrealismo. Mas há várias outras tão 

importantes quanto o aspecto surrealista (que, como vimos, em Murilo se deu “à 

brasileira”), como por exemplo: seus escritos em francês; as correspondências com 

tantos franceses, bem como com os integrantes da revista Esprit, principalmente E. 

Mounier e A. Béguin (embora fosse suíço); a importância da lista vertiginosa de artistas 

e intelectuais franceses com quem Murilo dialogou em sua obra (Victor Hugo, Camus, 

Jean Jouve, Pascal, Nerval, Mallarmé, Rimbaud, Duchamp, Ponge, Debussy, Char etc.); 

o estudo comparativo entre a crítica de arte de Murilo, Apollinaire e Baudelaire; a 

característica concreta da imagem em Murilo e em Le parti pris des choses, de Francis 

Ponge; o relâmpago de Rimbaud, “explosão que de quando em quando aclara o meu 

abismo” (RIMBAUD, 2007, p. 184), e os Retratos-Relâmpago de Murilo; a importância 

do misticismo e do cristianismo de Henri de Lubac, Charles de Foucauld etc. Enfim, um 

sem-número de caminhos possíveis para entrar no universo francês de Murilo Mendes. 

Este artigo é apenas um rascunho para futuras pesquisas, um esboço ainda superficial do 

intrincado e amplo diálogo entre a obra de Murilo Mendes e a de tantos intelectuais e 

artistas franceses.  
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RESUMO 

O presente artigo se propõe a comparar os perfis produzidos pelo dramaturgo Jorge Andrade 
entre 1969 e 1972 para a revista Realidade e os portraits que Marcel Proust publicou em jornais 
e revistas da Belle Époque. Também procura refletir sobre as formas pelas quais tais escritos 
jornalístico-literários amadureceram as técnicas descritivas desses dois autores, contribuindo na 
constituição de romances, como o ciclo À la recherche du temps perdu e Labirinto. Com o 
advento do AI-5, em 1968, Realidade empregou estratégias para modificar a redação de suas 
reportagens e driblar a censura. Um desses recursos está presente nos perfis de Jorge Andrade. 
Para retratar intelectuais, artistas e personalidades mundanas, o escritor passou a recorrer a mais 
recursos literários. Nossa hipótese é que esses recursos estão presentes igualmente nos portraits 
que o escritor francês Marcel Proust publicou na imprensa da Belle Époque parisiense, quais 
sejam: o aprofundamento de traços sentimentais e psicológicos de seus entrevistados, e uma 
forte valorização do memorialismo. O recurso à memória surge nos perfis de Jorge Andrade 
como instrumento que permite fundir o delineamento dinâmico dos traços físicos e sociais às 
qualidades e sentimentos da personalidade, seja do retratado ou do retratista. O termo “retrato” 

não é aqui mera opção estilística. Revela a preferência de Jorge Andrade por tal classificação 
em detrimento da nomenclatura “perfil”, e condiz com o gênero desenvolvido na virada do 

século XIX ao XX por um escritor como Proust, que marcou traços de sua subjetividade (de 
Jorge Andrade) de modo indelével. 

Palavras-chave: Marcel Proust. Jorge Andrade. Revista Realidade. Retrato literário 

 

  

1919

Ana
Pencil



2 
 

Já é bem conhecida do público e estudada pela academia a obra dramatúrgica de 

Jorge Andrade, cuja maturidade literária atingiu seu ápice com as peças Vereda da 

salvação, Pedreira das almas e o ciclo Marta, a árvore e o relógio. Nesse sentido, 

convém hoje abordar outra faceta desse escritor, um tanto quanto oculta, um tanto 

quanto ignorada, e que o aproxima de certas tradições da literatura francesa. Refiro-me 

ao Jorge Andrade jornalista, que passou a integrar o quadro de repórteres da revista 

Realidade com a inauguração da segunda fase dessa publicação, posterior ao Ato 

Institucional Nº 5 do Regime Civil-Militar. 

Entre 1969 e 1972, quando pertenceu ao expediente da revista, produziu para ela 

um conjunto relevante de reportagens e uma série de dez perfis de personalidades 

sociais daquele tempo. Quais sejam: as atrizes Dercy Gonçalves e Marília Pêra, o artista 

plástico Wesley Duke Lee, os escritores Murilo Mendes e Érico Veríssimo, o 

enciclopedista Antonio Houaiss, a modelo Danuza Leão, o estilista Clodovil Hernandes, 

o historiador Sérgio Buarque de Holanda e o sociólogo Gilberto Freyre. De cada um 

deles, Jorge Andrade costumava dizer ter feito um “retrato”, conforme atesta 

depoimento de sua esposa, Helena Almeida Prado Franco, incluído na tese de livre-

docência da pesquisadora Terezinha Tagé (2010, p.6). 

Senão proposital, a nomenclatura predileta de Jorge Andrade cai ao menos como 

uma luva para o estudo do gênero de seu ofício jornalístico. A escolha por produzir 

“retratos”, e não meramente perfis, o aproxima de secular tradição da literatura francesa, 

a do gênero dos “portraits littéraires”, praticada por autores memorialistas aristocráticos 

no século XVII (cite-se Mademoiselle de Montpensier, o Duque de Saint-Simon e o 

Cardeal de Retz), por moralistas setecentistas (como La Bruyère, em seus Caractères), e 

exaustivamente por romancistas realistas ao longo do século XIX e início do XX, 

tornando-os ambos “séculos do retrato”, para empregar aqui termo da lavra da 

pesquisadora Hélène Dufour (1997). 

De um desses retratistas franceses, Jorge Andrade absorveu não apenas boa parte 

de suas técnicas de mimese, mas também o sentido de retrato que partilha com seus 

leitores. Marcel Proust foi uma das leituras favoritas de Jorge Andrade. Ao lado de 

Roger Martin du Gard, Proust exerceu impacto substantivo na formação literária do 

dramaturgo brasileiro. O autor é exaustivamente citado no romance autobiográfico 

Labirinto, de 1978, e também surgem menções a ele em vários dos perfis de Realidade. 
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É o que se vê, por exemplo, nesta passagem de Labirinto, quando narra seu encontro 

com o filósofo Bento Prado Júnior, na cidade francesa de Maintenon: 

Vejo jardins, flores e moradias passando e penso que estou em 
Combray de Marcel Proust, não em Maintenon. Ou estaria numa 
fazenda distante que virou saudade? (ANDRADE, 2009, pp. 263-264) 

 

Mas a predileção, enquanto traço pertencente à subjetividade do autor, não é 

suficiente para sustentar a comparação que aqui se pretende. De sorte que uma pergunta 

básica parece incontornável: quais aspectos formais (ou estilísticos, se assim 

preferirmos) permitem a aproximação de Jorge Andrade a Proust a ponto de podermos 

considerá-lo, para além de jornalista, um “retratista”? E, ainda mais que isso, um 

retratista que não se filia a um estilo narrativo qualquer, mas especificamente à moda 

proustiana de representar a realidade. 

A leitura analítica que venho fazendo dos perfis de Jorge Andrade tem permitido 

observações bastante interessantes e substantivas a esse respeito. Convém apontar que 

todos eles são narrados na primeira pessoa, quebrando abertamente com a tradicional 

voz jornalística de referencialidade e colocando o “indivíduo” repórter em questão. Ao 

traçar a vida de seus retratados, Jorge Andrade parece sempre delinear sua própria 

existência. O leitor tem acesso aos sentimentos, sensações, pretensões e percepções do 

repórter diante de seu entrevistado. Não por menos, como veremos mais adiante, foi 

com base nessas vivências de repórter que o dramaturgo compôs, em larga medida, o 

romance autobiográfico Labirinto. Vejamos um exemplo da intervenção do jornalista 

em um perfil sobre a modelo Danuza Leão e sua filha, a artista Pinky Weiner, então 

com 16 anos: 

Pinky, ou Débora, dezesseis anos, 1,75m de altura, olhos azuis, olhos 
de rapôsa [sic] que se movimentam horizontalmente, misteriosos. 
Vestida simplesmente, despenteada, descalça e encolhida no sofá. Põe 
o prato em cima da mesa, acende um cigarro. Mantém-se silenciosa, 
olhando o mar que invade o apartamento. De repente, vira-se para 
mim: 
– Por que uma reportagem sôbre [sic] nós duas? 
– Por que são mãe e filha. 
– Só isso não justifica uma reportagem. 
– Mas, quando mãe e filha são como dizem que vocês são, justifica. 
– E como somos? 
– É o que pretendo descobrir. 
– Não somos mais mãe e filha. Somos duas mulheres. Procuro 
trabalhar para viver, para levar a vida que eu acho que devo levar. 
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– Você começa a justificar a reportagem. (ANDRADE, 1971, p.27)  
 

Outro aspecto fundamental se relaciona com a noção que ambos autores 

alimentam quanto à “verdade”, a “essência” humana. Não há um perfil sequer escrito 

por Jorge Andrade no qual seu jornalista-narrador não diga explicitamente buscar a 

“verdade” de seu entrevistado e no qual não admita as grandes dificuldades (e, por 

vezes, impossibilidades) que tal pretensão pressupõe. Através de gestos, olhares, 

traquejos daqueles com quem trava relação, tenta penetrar fundo na alma, ao nível do 

absoluto e do real, para além do superficial, da máscara aparente, artificial, enganosa, 

por vezes até mesmo socialmente construída, a despeito da vontade de seus 

interlocutores. Sendo assim, ao longo da convivência, graças à ação do tempo, 

personalidades inicialmente descritas de uma dada maneira acabam totalmente 

transfiguradas e invertidas no desfecho do texto. É o que se percebe com bastante 

clareza no perfil de Clodovil Hernandes, quando o estilista, estimulado pelo repórter, 

muda abruptamente a opinião que alimenta a respeito de seu pai: 

– Qual lembrança que guarda do seu pai? 
– Que horror! Que homem mais bisbilhoteiro! 
O sorriso apenas passa em seu rosto que, impassível, não demonstra 
qualquer espécie de angústia. Seu olhar percorre as paredes forradas 
de veludo. Sigo sua expressão, refletida na mesa toda [sic] de vidro, e 
penso no armazém de Floreal, sujo de pó, repleto de coisas baratas. 
Penso na amoreira, no pé de jasmim, na salada de agrião e na 
enfermaria do ginásio. Ouço as batidas na parede! 
– É o que o seu pai disse durante a salada de agrião? 
Sua voz vem firme, mas seu rosto tem qualquer coisa de 
profundamente infantil: 
– Não. Sabe? Meu pai era muito bom, dava crédito para todo mundo. 
No interior, as pessoas que trabalhavam no campo só podem pagar 
suas contas na safra. Mas compram durante todo o ano. Havia 
fazendas que compravam mercadorias que davam para encher um 
caminhão. Meu pai só ia entregando! Muitos, depois das colheitas, 
mudavam de fazenda ou fugiam. Assim, meu pai empobrecendo até 
perder o armazém. (ANDRADE, 1971, p.74) 

 

E mesmo quando retrata o sociólogo Gilberto Freyre e se questiona, num esforço 

de desmistificá-lo: 

Onde está o pernambucano intolerante, o escritor vaidoso, o homem 
inacessível? Diante de mim parado à porta, só permanece o 
trabalhador, o escritor que passou fome e frio para escrever. 
(ANDRADE, 1971, p.32) 
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O grande romance proustiano é pleno de exemplos desse modo de apreensão da 

realidade, haja vista a cíclica aparição e desaparição de personagens, que sempre nos 

surgem distintos, quando retomados, por conta da ação transformadora do tempo sobre 

as lentes do narrador-herói Marcel e sobre os próprios personagens, em si. Mas como 

tratamos do gênero “portrait”, indissociável que é dos jornais e revistas, ao menos a 

partir do século XIX, em suas modalidades modernas, convém retroceder Em busca do 

tempo perdido e ressaltar que Proust também vivenciou o jornalismo de seu tempo, 

quando ainda jovem, em colunas mundanas das mais diversas publicações da Belle 

Époque. E que, nesses espaços editoriais, os retratos abundavam, no intuito de satisfazer 

a curiosidade de um crescente leitorado fascinado pelo universo de aparência mágica 

pintado pela elite parisiense em seus encontros sociais. 

Um bom apanhado desses textos se encontra na seção Essais et articles, da 

edição de Contre Sainte-Beuve da coleção Bibliothèque de la Pléiade. Alguns vieram a 

público apenas postumamente, por obra dos esforços de Philip Kolb e Larkin B. Price 

na catalogação e organização do espólio proustiano. Um deles, o retrato do príncipe 

Edmond de Polignac, interessa por duas razões a essa argumentação. Primeiro, porque 

ilustra a distinção tipicamente proustiana entre a aparência ilusória e a essência 

reveladora. Depois, porque, como veremos, serviu diretamente ao amadurecimento das 

técnicas estilísticas que viriam a constituir a grande obra desse autor. Vejamos um 

excerto: 

A natureza, que prossegue as raças e não prevê os indivíduos, havia 
lhe dado um corpo esbelto. Um rosto enérgico e, enfim, de homem 
guerreiro e cortês. Pouco a pouco, a chama espiritual que habitava o 
Príncipe Edmond de Polignac esculpiu sua imagem à semelhança de 
seu pensamento. Mas sua máscara permaneceu aquela de sua 
linhagem, anterior à sua alma individual. Seu corpo e sua face 
assemelhavam-se a uma fortaleza abandonada que teria sido 
transformada em biblioteca. (PROUST, 1971, p. 465, tradução nossa)1 

 

A crítica genética Nathalie Mauriac (2010) teve a felicidade de uma descoberta 

preciosa a partir desse e de outros excertos desse retrato. Retornando aos manuscritos de 

À sombra das raparigas em flor, percebeu que o personagem fictício Robert de Saint-
                                                           
1 “La nature, qui continue les races et ne prévoit pas les individus, lui avait donné un corps élancé. Un 
visage énergique et fin d’homme de guerre et d’homme de cour. Peu à peu le feu spirituel qui habitait le 

Prince Edmond de Polignac sculpta sa figure à la ressemblance de sa pensée. Mais son masque était resté 
celui de son lignage, antérieur à son âme individuelle. Son corps et sa face ressemblaient à un donjon 
désaffecté qu’on aurait aménagé en bibliothèque”. 

1923

Ana
Pencil



6 
 

Loup era descrito quase que identicamente ao príncipe Edmond de Polignac, figura da 

realidade, pertencente em alguma medida ao entourage de Proust. Não bastasse a 

similitude, facilmente perceptível pela manutenção das escolhas léxicas e do 

ordenamento sintático, Proust, no manuscrito do romance, fez uma anotação às margens 

da página do caderno, ressaltada no interior de um balão, registrando o seguinte 

lembrete: “voir l’article Polignac”
2. O resultado da lembrança de Proust é o trecho 

seguinte de À l’ombre des jeunes filles en fleurs: 

Sob a fina pele, surgia a construção corajosa, a arquitetura feudal. Sua 
cabeça levava a pensar nessas torres de antigas fortalezas, cujas 
muralhas abandonadas permanecem visíveis, mas que teriam sido 
interiormente transformadas em biblioteca. (PROUST, Apud. 
MAURIAC, 2010, p.221, tradução nossa)3 

 

Em resumo, o exercício do “portrait littéraire” no suporte jornalístico contribuiu, 

em alguns momentos, diretamente para o aprimoramento do ofício de escritor, lançando 

as bases a partir das quais se desenvolveria sua obra de maior envergadura. 

Assim também, como há pouco citei, com Jorge Andrade. Mencionei 

brevemente que, em 1978, portanto seis anos após deixar o quadro de redatores da 

revista Realidade, Jorge Andrade publicou uma narrativa autobiográfica intitulada 

Labirinto, no qual entremeia, no interior de um longo e ininterrupto fluxo de 

consciência, suas experiências jornalísticas e a formação de sua personalidade, os 

episódios significativos de sua memória afetiva, que contribuíram para a constituição do 

que julga ser sua essência. 

Nesse romance, são várias as passagens em que o narrador busca exprimir os 

efeitos de certa memória involuntária. Os traços de personalidade de seus entrevistados, 

suas histórias de vida, tudo lhe remete a algum aspecto de si próprio e o leva a revisitar 

suas próprias lembranças. Mas, do ponto de vista formal, algo ainda mais relevante se 

apresenta. É o recurso a retratos que publicara em uma revista, como textos da 

                                                           
2 “Voir [...] l’article Polignac”. Ver Cahier 74, fº 126 vº. A anotação se encontra entre parêntesis, próxima 

da margem inferior direita, logo acima de uma estrofe de quatro versos. O Caderno 74 de Proust se 
encontra na Bibliothèque Nationale de France e pode ser acessado no seguinte endereço eletrônico: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b60001498/f150.item.r=NAF%2018324.zoom  (acessado em 18 de 
setembro de 2016). 
3 “Sous la peau fine, la construction hardie, l’architecture féodale apparaissaient. Sa tête faisait penser à 

ces tours d’antiques donjons dont les créneaux inutilisés restent visibles, mais qu’on a aménagées 

intérieurement en bibliothèque”. 
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imprensa, para o alargamento e maior sofisticação de uma narrativa que, a despeito do 

que tem de autobiográfica, é lato senso ficcional e até mesmo fantasiosa. Cite-se o 

exemplo do perfil de Érico Veríssimo. No texto da revista, o narrador-jornalista abre 

espaço para que o escritor gaúcho desabafe sobre sua difícil relação com o pai. Já em 

Labirinto, o narrador Aluízio (nome de batismo de Jorge Andrade) se vale dos 

depoimentos de Érico e os alarga como meio de atingir as suas próprias complicações 

com seu próprio pai. Diz o perfil do escritor: 

– Depois da separação, trabalhei num armazém de secos e molhados. 
Do armazém, passei para uma casa bancária e finalmente, antes de vir 
definitivamente para Porto Alegre, tive uma farmácia, como meu pai 
tivera e perdera. Um dia, eu tinha dezenove anos, um amigo entrou 
gritando em minha farmácia: “Érico! Seu pai está caído na sarjeta. Vá 

acudi-lo”. Saí correndo. 
Instintivamente, nossos passos se apressam na calçada. Os de Érico, 
dirigidos pelos movimentos do passado; os meus, pela ansiedade da 
descoberta que se aproxima. Érico pára [sic] embaixo dos galhos de 
uma árvore que saem de um jardim, encosta-se  no murinho e olha-me 
calmo. 
– Meu pai não estava mais caído na sarjeta. Alguém o havia carregado 
para um pequeno quarto de terra batida. Quando entrei ele estava sobre 
um monte de cinzas. Meu pai, bêbado, ressonando entre cinzas! 
(ANDRADE, 1972, p.68) 
 

E pode-se ler em Labirinto, quando o narrador de Jorge Andrade relata o 

encontro com o escritor: 

Cheguei perto de conhecer a verdadeira face de meu pai, conhecendo a 
do pai de Érico. Isto me torna ansioso, não permitindo que eu me 
interesse pelo que ele está dizendo. Lembro-me de algumas perguntas 
de Nietzsche: “O que se deseja será, porventura, encontrar a concepção 

do Universo, de Deus e da Redenção, mais cômoda para cada um de 
nós? E, para o verdadeiro investigador, não será o resultado da sua 
investigação algo diferente disto? Procuramos tranquilidade, paz e 
ventura? Não; procuramos apenas a verdade, mesmo que ela seja 
horrível e repelente”. Mesmo que ela seja horrível e repelente! Volto-
me para Érico e insisto em seu pai. (ANDRADE, 2009, p.196) 

Daí a dificuldade e aparente riqueza de se comparar os dois autores. Mais do que 

identificar as semelhanças e diferenças na forma como cada um apreendeu a realidade e 

lidou com as questões do tempo em retratos de personalidades de seus tempos, é preciso 

reconhecer ainda os procedimentos de que cada qual lançou mão para erigir obras 

romanescas de maior dimensão e complexidade. 
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 A PUBLICAÇÃO DE GUIMARÃES ROSA NA FRANÇA 

Márcia Valéria Martinez de Aguiar (USP – FAPESP) 

 

RESUMO: Os anos que se seguiram à Segunda guerra mundial são marcados, nos Estados Unidos 

e na Europa, por um grande interesse pela América Latina, que se traduzia pela busca de 

conhecimento de sua cultura, principalmente no que se referia à música e à literatura. No 

universo francês, a Gallimard cria em 1951, sob a direção de Roger Caillois, a emblemática 

coleção “La Croix du Sud”. Especializada na literatura latino-americana, inaugura-se com Ficções 

de Jorge Luis Borges e publica entre outros, nos anos subsequentes, Julio Cortázar, Alejo 

Carpentier, Augusto Roa Bastos, Rosário Castellanos e os brasileiros Gilberto Freyre, Jorge 

Amado, Vianna Moog e Graciliano Ramos. Pierre Seghers publica poetas brasileiros e latino-

americanos - Manuel Bandeira e Vinicius de Moraes e os hispanoamericanos Marti, Neruda, 

Vallejo, Asturias, Guillén, Ruben Dario, Carrera Andrade, Octavio Paz, na coleção “Poètes 

d’aujourd’hui”. Dentro desse grande movimento de abertura à literatura estrangeira, as Éditions 

du Seuil desempenham papel singular. Dirigida por Paul Flamand e Jean Bardet, a então jovem 

editora caracterizava-se por lançar autores contemporâneos desconhecidos do público, fossem 

eles franceses ou estrangeiros. Foi graças a seu empenho que foi lançado em 1961, na França, o 

primeiro livro de Guimarães Rosa traduzido para uma língua estrangeira. Com o título de Buriti, 

o volume trazia três novelas de Corpo de baile, Dão-lalalão, O recado do morro, e A festa de 

Manuelzão, na tradução de Jean-Jacques Villard. Nesta comunicação, apresentaremos o 

processo de publicação desse livro, discutindo as razões que determinaram sua publicação. 

 

Palavras-chave: Guimarães Rosa. Tradução. Corpo de baile. 

 

Apresentação 

 

Desenvolvo, atualmente, um projeto de pós-doutorado sobre a correspondência entre 

Guimarães Rosa e seu tradutor francês Jean-Jacques Villard, correspondência que se encontra 
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no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Meu trabalho consiste em redigir notas a essa 

correspondência, identificando quem são as pessoas e as instituições que aparecem nessas 

cartas e qual o seu papel na publicação das obras de Guimarães Rosa no exterior. Para realizar 

esse projeto, trabalhei com muitos documentos de arquivos, particularmente com diversos 

conjuntos de correspondências, que pude consultar no IMEC – Institut Mémoires de l’Édition 

Contemporaine. Trabalhei particularmente com a correspondência:  

- entre Guimarães Rosa e seu editor na França, (Michel Chodkiewicz, das Éditions du 

Seuil); 

- entre esse editor e o tradutor, Jean-Jacques Villard; 

- entre esse editor e outros editores (do Brasil e de outros países); 

- entre esse editor e as pessoas que de um modo ou de outro estão implicadas no 

processo de publicação de Guimarães Rosa. 

Com base nesses documentos pude apreender a trajetória de publicação de Guimarães 

Rosa na França que apresento nesta comunicação. Procurei responder às seguintes questões: 

que motivos levaram os editores franceses a querer publicar um autor de difícil tradução como 

Guimarães Rosa? O que determina a publicação de um autor específico e não de outros em 

determinado momento? Em outras palavras, quais características faziam de Guimarães Rosa um 

autor cobiçado pelas editoras estrangeiras nos anos 1960? 

Muitos fatores entram em linha de conta na publicação de um escritor em um país 

estrangeiro. Entre esses fatores, destacam-se a época e o ambiente literário no país que 

acolherá esse estrangeiro; projetos editoriais particulares; a recepção do autor em seu próprio 

país e, consequentemente, o ambiente literário nesse país em uma dada época; e as relações 

literárias entre os países envolvidos na publicação. 

 

1. As Éditions du Seuil e a coleção « Cadre Vert » 

 

Exporei, em primeiro lugar, o projeto editorial da Seuil, que lançou o primeiro livro de 

Guimarães Rosa publicado no exterior, Buriti, em 1961, com três estórias de Corpo de baile: O 

recado do morro, Dão-lalalão e A festa de Manuelzão. Ao falar desse projeto, estarei falando ao 

mesmo tempo, também, de uma época e de um ambiente literário. 
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A Seuil fazia parte dos editores franceses provenientes da Resistência. No contexto dos 

anos 1950/1960, marcados pelos planos de reconstrução da Europa, pela Guerra Fria, pelo 

impacto da Revolução cubana, pelas guerras de independência das colônias, esses editores 

nutriam o ideal de formar um novo homem. 

Publicaram, assim, autores com idéias novas, como Roland Barthes, Umberto Eco, 

Jacques Lacan, Julia Kristeva, entre muitos outros. Acreditando que a literatura desempenhava 

um papel importante na realização desse ideal de formação de um novo homem, lançaram, 

também, jovens escritores de língua francesa: Claude Durand, Philippe Sollers, Léopold Senghor, 

Kateb Yacine e Edouard Glissant, para só citar alguns deles. 

A literatura poderia contribuir, dentro desse mesmo projeto, para a formação de um 

“homem sem fronteiras”. Desse modo, as Editions du Seuil passam a investir nas traduções. Paul 

Flamand, seu diretor literário, é um dos primeiros editores franceses a participar da Feira 

internacional do livro em Frankfurt. Primeiro, pensa-se em publicar “a jovem literatura da ‘nova 

Alemanha” (SERRY, 2008, p. 42), para promover a reaproximação necessária à reconstrução da 

Europa. Os autores italianos e espanhóis são igualmente privilegiados, mas o interesse estende-

se a autores de todos os continentes.  

A Seuil acaba assim por montar uma coleção para reunir a literatura contemporânea 

traduzida, a coleção “Cadre Vert”, que acolherá grandes autores contemporâneos do mundo 

todo. Nessa coleção escritores de todas as nacionalidades vão ficar lado a lado: Robert Musil, 

Italo Calvino, Gunther Grass, Giuseppe Lampedusa, John Updike, T. S. Eliot, João Guimarães 

Rosa, Gabriel Garcia Marquez, Ernesto Sábato, assim como autores russos, japoneses, chineses, 

indianos1. 

A tônica é a publicação de autores inovadores, que sejam sinônimo de um novo modo 

de ver o mundo, de um novo modo de ver a escrita. E as obras de Guimarães Rosa coadunam-

se perfeitamente com essa proposta. Vejamos o que diz a esse respeito Michel Chodkiewicz, 

editor responsável pela publicação de Guimarães Rosa no interior das Éditions du Seuil, após a 

escolha do autor, em carta ao adido cultural da Embaixada do Brasil em Paris em setembro de 

1959: 

 

                                                           
1 Para mais detalhes, ver Hervé Serry, « Constituer un catalogue littéraire. La place des traductions dans 
l’histoire des Éditions du Seuil ». 
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Há muito tempo nos preocupávamos em escolher, entre as produções 

da literatura brasileira contemporânea, livros que fossem ao mesmo 

tempo representativos do Brasil e livres de particularismos locais para 

serem colocados na categoria das obras de classe internacional” (Carta 

de Michel Chodkiewicz a Everaldo Dayrell de Lima, 17/09/1959. 

Tradução nossa). 

 

Devemos indicar, contudo, como se chegou ao nome de João Guimarães Rosa. 

 

2. A escolha de Guimarães Rosa 

 

No mundo da edição, existe uma troca constante entre os editores ao nível nacional e 

ao nível internacional. As cartas entre editores que pudemos consultar no IIMEC nos mostram 

que editores de diversos países escreviam-se e dividiam suas opiniões sobre os autores que 

julgavam interessante ver publicados. 

Assim, Michel Chodkiewicz, querendo traduzir um autor brasileiro, pede conselho a uma 

editora brasileira, a José Olympio Editora, que vai recomendar a ele escritores que haviam 

obtido sucesso junto à crítica brasileira, entre eles João Guimarães Rosa, que agitava então a 

cena literária nacional pela novidade de sua escrita, que conseguia superar o regionalismo e 

atingir o universal graças, justamente, à condensação dos elementos regionais, como diz tão 

bem Antonio Candido, no lançamento de Sagarana (cf. CANDIDO, 1991). 

Todos os críticos da época, Álvaro Lins (1991), Benedito Nunes (1969), Eduardo Coutinho 

(1991), ressaltarão sua originalidade com relação aos romances regionalistas stricto sensu e o 

trabalho sobre a linguagem que permite que o sertão de Guimarães Rosa seja ao mesmo tempo, 

como exprime Benedito Nunes, “uma região natural e social”, “uma região ética” e “uma região 

espiritual, religiosa ou mística” (NUNES, 1969). 

Pedro Xisto (1991), Augusto e Haroldo de Campos (1991) insistem no trabalho sobre a 

linguagem feito por Rosa, que permite essa fusão de regional e universal. Antonio Candido 

resume: 
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Mário de Andrade, se fosse vivo, leria, comovido, este resultado 

esplêndido da libertação linguística, para que ele contribuiu com a 

libertinagem heróica da sua. (CANDIDO, 1991) 

 

Justamente o que desejava Chodkiewicz, obras com “um vento de novidade e de 

poesia”, como encontramos em Guimarães Rosa. As impressões dos leitores de português das 

Éditions du Seuil vão confirmar essas características do escritor. 

Javier Domingo, um desses leitores, que irá escrever o prefácio de Buriti, fica, como os 

críticos brasileiros, “tomado de admiração” à leitura de Corpo de baile. Essa admiração, explica 

ele, vem da presença maciça da natureza nas estórias de Corpo de baile. Contudo, essa natureza 

não é um simples pano de fundo para os personagens que são ali integrados “de forma a que 

eles sejam eles mesmos natureza”. Guimarães Rosa tem um estilo de literatura que Domingo 

chama de “medieval”, em perfeita adequação com a matéria de suas histórias, o que faz a sua 

universalidade: “É nessa adequação do estilo à matéria que reside precisamente todo o charme 

de Guimarães Rosa e o que universalisa sua literatura, contudo tão brasileira.” Guimarães Rosa 

escreveu, afirma Javier Domingo, “uma bíblia do sertão”, pois as histórias conservam uma 

unidade: “Deus – o Sertão – o Buriti”. Sua escrita é nova e se opõe à moda européia dos 

romances “psicológicos, realistas, socialistas ou neo-qualquer-coisa”. E acrescenta, no final de 

seu relatório de leitura: “Esse livro surpreenderá enormemente na França e desnorteará 

completamente a crítica, pois ele sai completamente dos cânones habituais e tão usados do que 

se faz agora.” (DOMINGO, 1958, tradução nossa, grifos do autor) 

Os relatórios de leitura impressionam Chodkiewicz, que procura contudo, ainda, uma 

confirmação do valor literário de Guimarães Rosa. Ele escreve a Roger Bastide em 16 de janeiro 

de 1959: 

 

Gostaria muito de aproveitar essa ocasião para conhecer sua opinião 

sobre um enorme livro brasileiro que você sem dúvida conhece, Corpo 

de Baile, de João Guimarães Rosa. Não me é possível conhecer o texto 

original, mas os relatórios de leitura que tenho em mãos assinalam que 

se trata de uma obra de qualidade excepcional, e de grande 

originalidade. 

Você conhece o autor? Se você pudesse, com seus conselhos ou suas 

sugestões, me ajudar a ver claro no domínio pouco conhecido da 

literatura brasileira contemporânea, eu ficaria muito agradecido. 

1931



(Carta de Michel Chodkiewicz a Roger Bastide, 16 de janeiro de 1959. 

Tradução nossa.) 

 

Roger Bastide não havia lido Corpo de baile, mas explica que após a publicação dessa 

obra e de Grande sertão : veredas, Guimarães Rosa não era um escritor entre os grandes, mas 

que era considerado como o único grande. 

 

Não li Corpo de Baile que foi publicado depois que saí do Brasil. Mas li o primeiro 

livro de João Guimarães Rosa, que o classificava entre os maiores escritores do 

Brasil. Todos os brasileiros que encontrei desde então, concordam em considerá-

lo, atualmente, como o único muito grande. (Carta de Roger Bastide à Michel 

Chodkiewicz, 20 de janeiro de 1959. Tradução nossa) 

 

É essa carta que decide definitivamente Chodkiewicz a se engajar na publicação de 

Guimarães Rosa na França: 

 

O senhor sabe, agora, que estamos firmemente decididos a publicar 

Corpo de baile.  Entenda que não se trata, para nós, de uma decisão 

banal, mas que desejamos nos engajar a fundo em seu nome e sua 

obra. Estamos prontos a fazer pelos seus livros, na França, o que já 

fizemos, com sucesso, pelos de Robert Musil e Eliot. Sabemos que nos 

encontramos diante de uma grande obra – dessas que um editor nem 

sempre tem a oportunidade de encontrar em sua carreira – e estamos 

resolvidos a tentar tudo o que for possível tentar para impô-la na 

França, e fazê-la beneficiar da audiência que merece. (Carta de Michel 

Chodkiewicz a Guimarães Rosa, 17 de fevereiro de 1959. Tradução 

nossa.) 

 

Conclusão  

 

Tal é a história do lançamento do primeiro livro de João Guimarães Rosa na França. Esse 

percurso nos mostra que a publicação de um livro e de um autor particular em um país 

estrangeiro depende da conjunção de vários fatores: época favorável, projeto editorial, escrita 
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particular de um autor à qual o ambiente literário de uma época se mostra mais ou menos 

favorável.  

No caso de Guimarães Rosa, todos esses fatores se uniram nos anos 1960. De um lado, 

os críticos brasileiros reconheceram imediatamente o valor e a novidade de sua escrita, que 

atingia o universal tomando como base elementos regionais. Na França, o projeto editorial das 

Editions du Seuil, consistia justamente em lançar autores contemporâneos do mundo todo, cuja 

escrita apresentasse inovações, para criar um homem sem fronteiras. Esse editor, em contato 

com José Olympio chega ao nome de Guimarães Rosa. Leitores e passadores (Roger Bastide, 

nesse caso) confirmam a excelência do autor e Corpo de baile passa a figurar, na Cadre Vert, ao 

lado de outros grandes nomes da literatura mundial. 

Podemos ver, assim, que a publicação de um livro não é algo aleatório, mas que depende 

do modo como certa escrita ressoa em certa época. Desse modo, uma obra mostra-se não como 

uma coisa, mas como uma teia de relações. 
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LES LUMIÈRES: ILUMINISMO, LITERATURA, ESCRAVIDÃO:  

A INFLUÊNCIA DOS ESCRITORES NA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE 

SOCIAL 

 

Marcos Vidal da Silva Junior (UFPR) 

João Arthur Pugsley Grahl (UFPR) 

 

RESUMO: A literatura possui uma relação intrínseca com a sociedade, sendo uma grande 
condensadora das concepções e ideias nela existentes, podendo influenciar, representar, 
reconstruir e absorvê-la. Alain-Gérard Slama, cientista político francês, afirma que “a literatura 
é a alma da nação [francesa]”, trazendo à tona as influências de escritores iluministas da 

Revolução Francesa naquela sociedade. Para sua demonstração Slama desenha o panorama 
francês a partir de Jean-Jacques Rousseau, Joseph de Maistre e Benjamin Constant, 
respectivamente escritores de pensamento revolucionário, conservador e liberal. A partir da sua 
análise e de seu argumento, a mesma metodologia é aplicada ao panorama brasileiro quanto à 
escravidão, utilizando como exemplo Lima Barreto, José de Alencar e Joaquim Nabuco. Com 
isto podemos verificar como é possível relacionar a literatura e a formação da identidade social 
de uma nação.  
 
Palavras-chave: Literatura. Sociedade. Revolução Francesa. Iluminismo. Escravidão. 
Identidade. 
 

1 Introdução: sociedade e literatura 

 

As artes têm relação intrínseca com a sociedade, seja no sentido de aproveitá-la 

como matéria-prima de produção, seja no sentido de recriá-la a partir do processo de 

interação entre obra e sociedade.  

A literatura, logicamente, está inserida neste contexto. Para Alain-Gérard Slama 

(2012, p.13), professor e cientista político francês,“La grand littérature n’est pas un 

décor. Elle est un foyer d’énergie et un condensateur de sens”. Ou seja, todos os 

sentidos absorvidos da sociedade são condensados e devolvidos com maior intensidade, 
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interagindo novamente com muito mais energia. A literatura é algo que reverbera as 

características da sua época e realça seu sentido. 

Em A literatura e a vida social, Antônio Cândido (2014, p.27-49), expressa seu 

entendimento sobre a relação que existe entre a concepção e criação da obra e as 

características da sociedade, contexto no qual estão inseridos autor e leitor, no entanto 

sem limitar a concepção a este parâmetro social. Em A literatura na evolução de uma 

comunidade (2014, p. 147-175), ele exemplifica como pode acontecer esta relação entre 

ambas, em que as variáveis da equação se aproximam, absorvem, ou se distanciam uma 

da outra, em via de reciprocidade e bivalência. 

É a partir desta concepção que abordamos a literatura como fator social capaz de 

se relacionar diretamente com a sociedade, podendo influenciá-la a partir da 

demonstração das facetas existentes na comunidade.  

É importante frisar que tomamos para este trabalho uma noção de literatura mais 

abrangente, da mesma forma que Slama (2012) se propõe ao analisar os escritores que 

influenciaram o estabelecimento da sociedade francesa com as sociedades do século 

XVIII e XIX, alinhadas ao período da Revolução Francesa. Neste mesmo sentido 

fazermos uma transposição da sua abordagem para o período abolicionista, com obras 

que se relacionam com este período.  

 

2 A sociedade francesa e os escritores 

 

Para Slama (2012, p.11), “L’identité politique de la France, la seule que l’on 

puisse définir, réside dans sa littérature. La littérature est l’«âme» de la nation, son 

principe spirituel.” É inegável que a literatura possua grande capacidade de veiculação 

de ideias e o Iluminismo é sem dúvida um dos períodos de grande florescimento delas. 

Logicamente, É importante considerar também que a identidade política e social da 

França não é homogênea, ela é formada por diversas vertentes que se alternam e se 

equilibram, ou seja, é necessário ter um olhar que englobe esta noção. É com isso em 

mente que Slama (2012) nos propõe a análise da construção da identidade política da 

França a partir do pensamento de três escritores da época iluminista de posicionamentos 

ideológico-sociais distintos, nos mostrando as diferentes vertentes de pensamento: Jean-

Jacques Rousseau, Joseph de Maistre e Benjamin Constant, que podem ser definidos 

como de esquerda, de direita1 e liberal – respectivamente, com relação ao seu 

posicionamento político-ideológico -, eles foram peças importantes no cenário pré, 
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durante e pós Revolução Francesa. É importante ressaltar este aspecto também, que 

estes autores, antes de serem filósofos, eram escritores, e utilizavam com maestria a sua 

capacidade de produção literária. 

 

Bien que la littérature soit dans toutes les nations une mine pour en 
comprendre la culture et les moeurs, je voudrais, dans ce qui suit, 
convaincre le lecteur de la richesse incomparable des enseignements 
que l’on peut tirer d’oeuvres qui ont concrètement structuré notre 

culture politique, inspiré ses débats, illustré ses valeurs et ses 
principes, véhiculé sa mémoire, à travers leurs intuitions, leurs 
pressentiments, et parfois leurs délires. (SLAMA, 2012, p.20) 

 

Assim, analisados segundo o panorama da época fundamental de mudança em 

que viviam, os autores elencados ecoam em suas obras, através do filtro da criação 

individual, os pensamentos variados desta sociedade. Slama (2012, p.13) afirma que 

"l’auteur majeur est celui qui s’est trouvé le plus étroitement en résonance avec son 

époque. Individualiste par le regard, universaliste par la pensée, il représente la 

synthèse la plus parfaite du tempérament national."  

O primeiro dos autores, Rousseau, é sem dúvida o escritor e filósofo iluminista 

mais relevante para o contexto da Revolução Francesa. É impossível abordar o tema 

sem citar ideias proferidas em seus ensaios. A sua obra mais conhecida e mais 

referenciada é Le Contract Social: ou principes du droit politique, na qual se propõe a 

expor os mecanismos que teriam sido empregados pela humanidade para estabelecer a 

convivência mútua e as suas regras. Este livro foi a base do pensamento da Revolução 

Francesa, principalmente o de esquerda, em virtude das suas afirmações de que o poder 

emana do povo, e levou à tomada de ações para o estabelecimento da democracia e da 

República, para trazer uma participação maior dos cidadãos, considerando o povo como 

o único depositário verdadeiro do poder social. Outra afirmação importante em suas 

obras, no Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, 

é de que a diferença econômica provoca desigualdade. O que advém disto é a 

necessidade de se repensar sobre a estruturação da sociedade, que está pautada na figura 

única de poder soberano do monarca, e na organização social por classes, que reafirma 

as origens das desigualdades. 

Assim, a relevância da sua obra está na abordagem de temas que traziam uma 

nova visão sobre a organização política da sociedade, da sua estruturação e 

concentração de poder. Tais ideias se relacionavam intimamente com as aspirações do 
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cenário que vivia a população Francesa, com escassez de recursos, necessitando de 

decisões que lhe fossem favoráveis, e não favoráveis apenas às classes mais abastadas. 

De Maistre, em contrapartida, era defensor da monarquia e da religião, vendo 

na Revolução Francesa o enfraquecimento da sociedade. Seu posicionamento se apoiou 

muito sobre os resultados do Terror, fazendo-o um opositor ferrenho das ideias de 

Rousseau, o que é uma característica marcante nele: mais do que conservador ou 

defensor da doutrina católica, ele se colocava no patamar de contrarrevolucionário, com 

a função de rebater as ideias que se baseavam nas ideias rousseaunianas. Ele inclusive 

utiliza esta tática de contragolpe em Soirées de Saint Pétersbourg recorrentemente, 

sendo que Slama (2012) a identifica como “estratégia de judô”, uma vez que utiliza a 

força do oponente para estabelecer o seu ponto de argumento.  

 

C’est un péché originel du second ordre, mais qui nous 

représente, quoique imparfaitement, le premier. De là viennent 
les sauvages qui ont fait dire tant d’extravagances et qui ont 

surtout servi de texte éternel à J.-J. Rousseau, l’un des plus 

dangereux sophistes de son siècle, et cependant le plus 
dépourvu de véritable science, de sagacité et surtout de 
profondeur, avec une profondeur apparente qui est toute dans 
les mots. Il a constamment pris le sauvage pour l’homme 

primitif, tandis qu’il n’est et ne peut être que le descendant d’un 

homme détaché du grand arbre de la civilisation par une 
prévarication quelconque, mais d’un genre qui ne peut plus être 
répété, autant qu’il est permis d’en juger; car je doute qu’il se 

forme de nouveaux sauvages. (DE MAISTRE, p.37) 
 

Em Les soirées de Saint-Pétersbourg, a partir do diálogo entre as personagens, 

De Maistre transparece seus posicionamentos, abordando-os com afinco. Não obstante, 

nela também é possível notar que o autor tinha consciência da impossibilidade de 

retorno da sociedade ao status anterior, sendo veemente, no entanto, em defender os 

benefícios da manutenção da tradição monárquica e da religião, que a seu ver 

constituiria a base de conhecimento e sabedoria plena. Ele, reconhecendo os 

direcionamentos que a sociedade tomava a respeito das ciências, também constrói seu 

pensamento a fim de afirmar que estas atividades são um desígnio divino, e que a 

procura pelas respostas através das evidências terrenas era de fato nada mais que a 

forma de procura da verdade em conformidade com os desígnios da natureza, isto é de 

Deus. Assim, ele tenta aliar a sensibilidade à razão. “L’essence de toute intelligence est 
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de connaître et d’aimer. Les limites de sa science sont celles de sa nature." (DE 

MAISTRE, p. 39) 

Para Slama (2012) a dupla Rousseau – De Maistre pode ser descrita da 

seguinte maneira: 

 

Là où Rousseau fait vertu de la transparence, le second place 
son élégance dans la pudeur: il se livre d’autant moins qu’il se 

sent déchiré entre le rejet du monde qui naît et la necessité de 
s’y adapter. Ensomme, le plus schizophrène des deux n’est pas 

celui qu’on pense. L’émotion que l’on ressente à la lecture de 
Rousseau naît de la contradiction entre sa certitude d’avoir 

raison et son besoin de se justifier. La surprise qu’inspire de 

Maistre est symétrique: elle réside dans le contraste entre son 
doute fondamental et son souci de le cacher. Le premier est un, 
ou se veut tel. Le second est au moins double. Le premier, 
l’homme de gauche, engage sa vie dans son oeuvre, le seconde 

se résigne à la jouer. (SLAMA, 2012, p. 138) 
 

Benjamin Constant, o liberal, foi o ponto de equilíbrio entre as ideias Rousseau 

– De Maistre. De fato, foi ele que propôs uma doutrina centralista que criticava o 

direitismo exacerbado e o fundamentalismo da esquerda revolucionária jacobina do 

Terror. Para Slama (2012) a sua importância como o terceiro homem, como o ponto de 

equilíbrio, vem da sua consciência sobre o poder que a sua “pena” tinha e da sua 

penetração excepcional ao olhar para o seu próprio tempo. 

 

Si Constant fascine, c’est parce qu’il a fait apparaître, en 
regard de Joseph de Maistre, un paradigme de la pensée de 
droite qui ne se contentait pas de «récupérer» le discours de la 
gauche, mais qui a tiré les leçons de la confrontation droite-
gauche, vue de droite, pour moderniser les modes de pensée de 
l’une et de l’autre.(SLAMA, 2012, p. 188) 
 

Benjamin Constant foi um homem que teve muitas idas e vindas em sua vida, 

inclusive na vida pública, tendo sito muito criticado acerca dessa inconstância que se 

dava conforme a mudança nos estados de organização do Governo. Ele inclusive 

reconhece esta inconstância que possuía, mas trata isto não como um problema, mas 

como uma característica intrínseca da humanidade. Podemos, inclusive, perceber a 

abordagem deste tema em Adolphe. Seus posicionamentos terão vazão através das suas 

construções literárias. As obras literárias são criações livres, e não têm 

[necessariamente] relação direta com o posicionamento social e político do escritor, 
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assim, o espaço da criação literária é mais amplo e possibilita a apresentação de ideias 

diversas daquelas comuns ao universo diário do escritor. Logo, é através das suas obras 

que ele pode transitar de um lado para o outro sem subverter as suas ideias. Slama 

(2012), em seu texto nos afirma esse papel do escritor, e nos traz o pensamento de 

Benjamin Constant sobre o assunto: 

 

Ses conseils ne sont pas seulement destinés au pouvoir politique, 
ils s’adressent aussi aux écrivains : les idées en effet ne sont pas 
de la compétence du pouvoir. ‘C’est aux hommes qui dirigent 

l’opinion par les lumières, à s’opposer aux réactions contre les 

idées’. (SLAMA, 2012, p. 190) 
 

Ou seja, para Benjamin Constant, a sua obra tinha a capacidade de produzir 

este efeito de repensar o modo como as situações ocorriam na sociedade, e de fato 

Adolphe causou as mais diversas reações. 

Os três diferentes pontos de vista mostrados por Slama, proporcionam visões 

distintas sobre a sociedade, inclusive a atual. Os reflexos que produziram em temas 

como o papel da religião, o poder do soberano, o direito natural e a divisão dos poderes 

ainda são temas de discussão atualmente, e a forma como as vertentes da sociedade que 

se designam sob as mesmas alcunhas tomam muitas das atitudes de seus antepassados. 

 

3 O paralelo brasileiro 

 

No Brasil, também é possível identificar elementos dentro da produção literária 

que identificam as facetas que formam a identidade social brasileira.  

As realidades europeia e estadunidense influenciaram grandemente as 

sociedades ocidentais no que se refere aos planos político, econômico e social. O Brasil 

não foi diferente neste aspecto, tendo acompanhado muitas das evoluções de 

pensamento que estas sociedades tiveram, as quais impactaram largamente a maneira 

como nos desenvolvíamos. 

Um dos aspectos desta evolução que teve grande relação com o 

desenvolvimento na Europa e nos Estados Unidos foi a escravidão. Face aos ideais de 

igualdade e liberdade que surgiram durante o Iluminismo e a Revolução Francesa, este 

tema foi amplamente abordado no mundo. Logicamente, houve também outros fatores, 

como o fator econômico da Revolução Industrial, que também influenciaram a maneira 
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como este tema foi abordado. No Brasil, ele teve grande repercussão devido à grande 

quantidade de escravos que eram traficados para realizar o trabalho agropastoril, tendo 

defensores e opositores deste sistema.  

Neste sentido, adotando a mesma proposta que Slama utiliza no retrato da 

sociedade francesa, utilizamos três autores que possuem pontos de vista distintos sobre 

a escravidão para mostrar os preceitos que influenciaram na organização social 

brasileira da atualidade. Os autores que trazemos são Lima Barreto, José de Alencar e 

Joaquim Nabuco.  

Lima Barreto sendo negro não sentiu as pressões da escravidão na época da 

escravidão. De fato, estava em uma situação incomum, pois também sabia ler e 

escrever, tendo inclusive trabalhado na imprensa tipográfica nacional. Seu 

posicionamento pessoal era de utilizar a literatura como meio social, para exprimir as 

mazelas sociais e possibilitar às pessoas perceberem as desigualdades que as envolviam 

numa época pós-abolição. Alguns dos textos abordaram exatamente a escravidão e o 

papel do negro na sociedade, abordando a mudança do regime governamental, a “Lei do 

Ventre Livre”, a “Lei dos Sexagenários” e a abolição da escravidão (Lei Áurea). A sua 

prosa inteligente e produção profícua também abordou temas como o abismo social, o 

papel da mulher, os desmandos do governo instituído, a modernização e o 

estrangeirismo. (Sevcenko, 1999). 

Lima Barreto viveu apenas os últimos instantes da escravidão, quando ainda 

era criança, no entanto percebia seus resultados fortemente. Na crônica Maio (LIMA 

BARRETO, 1911) aponta este sentimento constante desapontamento e desilusão sobre 

as consequências: 

 

Parece que essa convicção era geral na meninada, porquanto um 
colega meu, depois de um castigo, me disse: "Vou dizer a papai que 
não quero voltar mais ao colégio. Não somos todos livres? Mas como 
ainda estamos longe de ser livres! Como ainda nos enleamos nas teias 
dos preceitos, das regras e das leis! (LIMA BARRETO, 1911, pg. 15) 

 

Mas este tema não ficará restrito às crônicas. Retrato da diferença de 

tratamento da população negra ou mulata também é tema em Clara dos Anjos, 

marcando a diferença desta população em relação à elite suburbana branca, quiçá à elite 

em si. Aborda, ainda, a posição da mulher na sociedade. As últimas frases de Clara, no 

fechamento do livro, são de uma forte tomada de autoconsciência: 
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- Mamãe! Mamãe! 
- Que é minha filha? 
- Nós não somos nada nesta vida.  
(LIMA BARRETO, 1922, pg.77) 

 

José de Alencar se encontra, no entanto, no outra lado da moeda. É, sem 

dúvida, um dos escritores mais importantes do Brasil e a sua produção literária, 

principalmente romanesca romântica, é vastamente conhecida e louvada. Sua obra 

assume caráter indianista e patriótico, no sentido de criação de identidade nacional e 

panegírico dos símbolos nacionais. Não obstante sua produção de prestígio, há outra 

que não goza da mesma estima: sua produção epistolar.  

As suas cartas intituladas Ao Imperador: novas cartas políticas de Erasmo são 

tão eloquentes quanto poderiam ser nas mãos de um escritor tão hábil, porém, pelo seu 

teor ideológico são rechaçadas, levando inclusive a não constarem nas indicações de 

obras completas do autor, conforme afirma Tâmis Parron (ALENCAR, 2008, p. 9-10), 

organizadora do texto intitulado Cartas a favor da escravidão, que apresenta sete cartas, 

dentre as quais as que se referem à emancipação dos escravos, escritas por José de 

Alencar ao Imperador. 

Como citamos, Alencar foi muito reconhecido pelo romance indianista, isto é, 

da raiz da nacionalidade brasileira. Porém, ele mesmo afirma em suas cartas que os 

índios, quando o Brasil foi descoberto, já tinham em seu seio a sua decadência, o que 

ele relaciona com a inexistência da escravidão no seio das comunidades indígenas 

(ALENCAR, 2008, p. 68-70). 

 

Se a raça americana suportasse a escravidão, o tráfico não passara de 
acidente, e efêmero. Mas, por uma lei misteriosa, essa grande família 
humana estava fatalmente condenada a desaparecer da face da terra, e 
não havia para encher esse vácuo senão a raça africana. Ao continente 
selvagem, o homem selvagem. Se este veio embrutecido pela barbaria, 
em compensação trouxe a energia para lutar com uma natureza 
gigante. (ALENCAR, 2008, p. 68-69) 
(...) 
Para as possessões americanas, porém, o escravo era um instrumento 
indispensável. Tentaram supri-lo com o índio; este preferiu o 
extermínio. (ALENCAR, 2008, p. 70) 

 

Assim, em sua produção epistolar, Alencar advoga em favor da manutenção da 

escravidão, repudiando a abolição ou emancipação dos escravos. Na segunda carta, após 

afirmar que o Imperador foi vítima das fascinação que as ideias provocam, se 
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enganando (ALENCAR, 2009, p. 55), começa a construir seu argumento a partir de uma 

falsa filantropia dos agentes externos que interpelam o Brasil sobre a emancipação dos 

escravos, quando haveria interesses velados. “Confrange o espírito público um 

ressentimento amargo. O país suspeita que os entusiasmos de além-mar não são tão 

espontâneos e desinteressados. ” (ALENCAR, 2008, p. 57) 

Uma outra questão afim é a relação entre o sistema político imperial e a 

escravidão, cuja ligação Alencar conhecia, reconhecendo que o fim da abolição levaria 

ao fim do Império, e de fato, um ano após a emancipação, a República foi proclamada. 

Joaquim Nabuco, da mesma forma que Benjamin Constant na França, tenta se 

colocar em uma posição que seria um meio termo entre os ideais mais revolucionários e 

os mais conservadores, isto é, aqueles que podemos vislumbrar em Lima Barreto e em 

José de Alencar. Ele defende a monarquia, sendo adepto do sistema constitucional 

parlamentar instituído na Inglaterra, porém é também adepto da emancipação, 

reconhecendo o direito da liberdade para todos. Possui uma obra que aborda 

especificamente o assunto, expondo as razões para chegar à emancipação dos escravos, 

O Abolicionismo. A veemência do autor com relação à emancipação dos escravos é 

sentida já no prefácio:  

 

Já existe, felizmente, em nosso país, uma consciência nacional – em 
formação, é certo – que vai introduzindo o elemento da dignidade 
humana em nossa legislação, e para a qual a escravidão, apesar de 
hereditária, é uma verdadeira mancha de Caim que o Brasil traz na 
fronte. Essa consciência, que está temperando a nossa alma, e há de 
por fim humanizá-la, resulta da mistura de duas correntes diversas: o 
arrependimento dos descendentes de senhores, e a finidade de 
sofrimento dos herdeiros de escravos. 
(NABUCO, 2012, p. 7-8) 

 

Assim, ele tenta aliar dois vertentes de direita e esquerda em uma união que não 

se mostra promissora, uma vez que, como Alencar vislumbrou, os sistemas estavam 

interligados, bem como a estruturação social do Brasil estava. Ainda assim, o que 

podemos ver de resultados da emancipação são resquícios da organização monárquica, 

pois aos libertos os direitos foram quase nulos, e as políticas de inclusão não foram 

realizadas à época, tendo que ser abordadas e inseridas na sociedade apenas muitos anos 

após. Ou seja, ainda que haja mudanças a partir da abordagem de novos ideais, há uma 

tendência de inércia e rejeição quanto à mudança, sendo necessária uma combinação 

entre ambas. 
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4 Conclusão 

 

É possível, desta forma, verificar que os parâmetros utilizados por Slama (2012) 

são também aplicáveis ao cenário brasileiro, seja pelo aspecto que Hegel afirma sobre o 

choque de perspectivas diferentes, seja pela própria influência da sociedade francesa na 

estruturação do mundo moderno a partir dos ideais surgidos durante o período 

iluminista e reafirmados durante o processo da Revolução Francesa.  

Os processos sociais possuem relação com a literatura, influenciando a arte, 

assim como a arte, recriando a realidade tem o poder real de criar novas realidades a 

partir do coque intelectual. 

 

Referências 

 

ALENCAR, José de. Cartas a favor da escravidão. Organização: Tâmis Parron. Editora 

Hedra. São Paulo, 2008. 

 

CÂNDIDO, Antônio. Literatura e Sociedade. 13ª edição. Rio de Janeiro: Ouro Sobre 

Azul. 2014. 204 p.  

 

CONSTANT, Benjamin. Adolphe. Versão digital Kindle. 

 

DE MAISTRE, Joseph. Soirées de Saint Pétersbourg. Institut National de la Langue 

Française. Domínio Público.  

Disponível em: < http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ga000658.pdf>. 

Acesso em: 10/08/2016. 

 

LIMA BARRETO, Alfonso Henriques de. Bagatelas. Editora Brasiliense. São Paulo. 

1956. 

 

_______, Alfonso Henriques de. Clara dos Anjos. Ministério da Cultura. Fundação 

Biblioteca Nacional. 1922. 

Disponível em: < http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000048.pdf>. 

Acesso em: 15/08/2016.> 

1944

Ana
Pencil



11 
 

  

_______, Alfonso Henriques de. Feiras e Mafuás. Pg.14-16. Domínio Público. 1911.  

Disponível em < http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bi000173.pdf>.  

Acesso em: 15/08/2016.  

 

NABUCO, Joaquim. Minha Formação. Ed. Globus. Coleção literatura brasileira. São 

Paulo, 2011.  

 

_______, Joaquim. O abolicionismo. Ed. Vozes. Petrópolis, 2012.  

 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Le Contract Social. Versão digital Kindle.  

 

__________, Jean- Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade 

entre os homens. Tradução Paulo Neves. Coleção L&PM pocket, volume 704. Porto 

Alegre. Editora L&PM, 2013. 

 

SLAMA, Alain-Gérard. Les écrivains qui ont fait la république : Le trésor caché :des 

origines au début du XIXe siècle. Editora Plon. Paris, 2012. 

 

VOVELLE, Michel. A Revolução Francesa: 1789-1799. Trad. Mariana Echalar. São 

Paulo. Editora Unesp, 2012. 

 

XIRAU, Joaquim et al. Estudos sobre Rousseau. 1ª Edição. Tradução e organização 

César Benjamin. Rio de Janeiro. Editora Contraponto, 2015. 

 

1945

Ana
Pencil



 

EPÍGRAFES FRANCESAS/EM FRANCÊS NO ROMANTISMO BRASILEIRO 
Maria Cláudia Rodrigues Alves (UNESP/IBILCE) 

 
O uso das epígrafes sempre foi uma forma de os escritores brasileiros demonstrarem sua 
admiração pelos escritores estrangeiros, sobretudo franceses. Prática retomada no século XVIII 
em literatura e, no Brasil, por nossos Árcades, encontra seu apogeu no século XIX. Os escritores 
românticos brasileiros foram grandes utilizadores desse recurso de inclusão do paratexto. 
Trechos de escritores franceses ou mesmo de outra nacionalidade, porém, em francês, sobejam 
em obras do século XIX no Brasil. Se por um lado, no decorrer do Romantismo brasileiro, 
observa-se que esse procedimento foi pouco a pouco se diluindo, por outro lado, pode-se ainda 
facilmente verificar, em um rápido levantamento, que a porcentagem de epígrafes francesas/em 
francês foi extremamente importante até o final do século. Gonçalves Dias epigrafou 95 vezes 
seus escritos e as epígrafes francesas/em francês (33) são superiores às de língua portuguesa 
(21). Já em Álvares de Azevedo, encontramos 125 textos epigrafados, dos quais 43 são de 
origem francesa. Das aproximadamente 70 epígrafes encontradas na obra em Castro Alves, 
quinze são em língua estrangeira, sendo dez em francês. Inicialmente cremos que o uso de 
epígrafes traduz uma homenagem, já que o conceito de imitação passa pela admiração, respeito, 
consideração pelo “imitado”. Trata-se de uma reverência que deve aproximar epigrafador de 
epigrafado, constatando uma afinidade e, com certeza, a revelação de um precursor. O autor 
epigrafador confere também autoridade canônica ao autor epigrafado, elemento importante na 
busca da identidade literária brasileira. Homenageando-o, o escritor brasileiro revitaliza 
igualmente a obra do artista epigrafado e avaliza, assim, sua própria obra. Ao fornecer um 
panorama desse recurso literário, observando mais atentamente a relação que se estabelece entre 
texto epigrafado e texto nacional, interessa-nos verificar de que maneira os escritores brasileiros 
evoluíram, tornando-se mais ousados, passando da admiração e homenagem a uma certa 
antropofagia literária, precursora de nosso Modernismo.   
 

Palavras-chave: Epígrafes. Romantismo. Século XIX. Presença francesa. Literatura 
Brasileira. 
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à Profa. Dra. Maria Cecília Queiroz de Moraes Pinto 

Em ensaio denominado “Victor Hugo e a poesia brasileira” (2003), Maria 

Cecília de Moraes Pinto afirma que: “O Romantismo, no Brasil e nos países da América 

de língua espanhola, de maneira geral, atende a um desejo de renovação e de ruptura 

centrado nos movimentos de independência” (PINTO, 2003, p.117). Imbuídos desse 

espírito, selecionamos, no âmbito de nossa pesquisa que se constitui mais ampla, três 

poemas brasileiros de três poetas, cada um representativo de uma fase do Romantismo 

brasileiro, a saber: Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Castro Alves; no intuito de 

observar esse “desejo de renovação e ruptura” e sua evolução no Brasil. 

No ensaio, a autora ainda declara que “lembra-se a presença cultural e artística 

da França em nosso país, desde o início do século XIX, enquanto elemento novo 

buscado fora do núcleo colonizador. É dentro desse processo que inúmeras referências 

textuais indicam a presença de Victor Hugo entre nós” (PINTO, 2003, p.117). Assim, as 

epígrafes hugoanas (ou mesmo, curiosamente, sua ausência), nos poemas selecionados, 

terão grande importância em nosso percurso, atentando para a firmação de Pierre Rivas 

sobre a “inspiração” de fonte francesa/europeia em nossos poetas românticos, pois: “o 

détour europeu é uma busca para o retour a si mesmo” (RIVAS, 1993, p. 102). 

Observemos inicialmente que há na obra de Gonçalves Dias um total de 95 

epígrafes, sendo 33 em francês, 21 em português, 11 em latim, 10 em espanhol, 9 em 

inglês, 6 em italiano e 5 em alemão. Das 33 epígrafes em francês, 9 são extraídas da 

obra de Victor Hugo. No entanto, salta aos olhos, um poema que não traz epígrafe do 

poeta francês, trata-se de “A tempestade”, publicado nos Segundos Cantos, de 1848. A 

epígrafe é extraída de obra de Alexandre Herculano, de um poema do mesmo nome “A 

tempestade”, presente em A harpa do crente, de1838, segundo nossas pesquisas. 

Mas,sobretudo, comparemos simplesmente sua forma com o poema “Les Djinns”, de 

Victor Hugo: 

 

A Tempestade 
 

Quem porfiar contigo... ousara 
Da glória o poderio; 
Tu que fazes gemer pendido o cedro, 
Turbar-se o claro rio? 
A. HERCULANO 
 
Um raio 
Fulgura 
No espaço 
Esparso, 

XXVIII - Les Djinns 
 
Murs, ville, 
Et port, 
Asile 
De mort, 
Mer grise 
Où brise 
La brise ; 
Tout dort. 
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De luz; 
E trêmulo 
E puro 
Se aviva, 
S’esquiva 
Rutila, 
Seduz! 
 
Vem a aurora 
Pressurosa, 
Cor de rosa, 
Que se cora 
De carmim; 
A seus raios 
As estrelas, 
Que eram belas, 
Tem desmaios, 
Já por fim. 
 
O sol desponta 
Lá no horizonte, 
Doirando a fonte, 
E o prado e o monte 
E o céu e o mar; 
E um manto belo 
De vivas cores 
Adorna as flores, 
Que entre verdores 
Se vê brilhar. 
 
Um ponto aparece, 
Que o dia entristece, 
O céu, onde cresce, 
De negro a tingir; 
Oh! vede a procela 
Infrene, mas bela, 
No ar s’encapela 
Já pronta a rugir! 
Não solta a voz canora 
No bosque o vate alado, 
Que um canto d’inspirado 
Tem sempre a cada aurora; 
É mudo quanto habita 
Da terra n’amplidão. 
A coma então luzente 
Se agita do arvoredo, 
E o vate um canto a medo 
Desfere lentamente, 
Sentindo opresso o peito 
De tanta inspiração. 
 
Fogem do vento que ruge 
As nuvens aurinevadas, 
Como ovelhas assustadas 
Dum fero lobo cerval; 

 
Dans la plaine 
Naît un bruit. 
C'est l'haleine 
De la nuit. 
Elle brame 
Comme une âme 
Qu'une flamme 
Toujours suit. 
 
La voix plus haute 
Semble un grelot. - 
D'un nain qui saute 
C'est le galop : 
Il fuit, s'élance, 
Puis en cadence 
Sur un pied danse 
Au bout d'un flot. 
 
La rumeur approche ; 
L'écho la redit. 
C'est comme la cloche 
D'un couvent maudit ; - 
Comme un bruit de foule, 
Qui tonne et qui roule, 
Et tantôt s'écroule 
Et tantôt grandit. 
 
Dieu ! la voix sépulcrale 
Des Djinns !...- Quel bruit ils font ! 
Fuyons sous la spirale 
De l'escalier profond ! 
Déjà s'éteint ma lampe ; 
Et l'ombre de la rampe, 
Qui le long du mur rampe, 
Monte jusqu'au plafond. 
 
C'est l'essaim des Djinns qui passe, 
Et tourbillonne en sifflant. 
Les ifs, que leur vol fracasse, 
Craquent comme un pin brûlant. 
Leur troupeau lourd et rapide 
Volant dans l'espace vide, 
Semble un nuage livide 
Qui porte un éclair au flanc. 
 
Ils sont tout près ! - Tenons fermée 
Cette salle où nous les narguons. 
Quel bruit dehors ! hideuse armée 
De vampires et de dragons ! 
La poutre du toit descellée 
Ploie ainsi qu'une herbe mouillée, 
Et la vieille porte rouillée 
Tremble, à déraciner ses gonds ! 
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Estilham-se como as velas 
Que no alto mar apanha, 
Ardendo na usada sanha, 
Subitâneo vendaval. 

 
Bem como serpentes que o frio 
Em nós emaranha, — salgadas 
As ondas s’estanham, pesadas 
Batendo no frouxo areal. 
Disseras que viras vagando 
Nas furnas do céu entreabertas 
Que mudas fuzilam, — incertas 
Fantasmas do gênio do mal! 
 
E no túrgido ocaso se avista 
Entre a cinza que o céu apolvilha, 
Um clarão momentâneo que brilha, 
Sem das nuvens o seio rasgar; 
Logo um raio cintila e mais outro, 
Ainda outro veloz, fascinante, 
Qual centelha que em rápido instante 
Se converte d’incêndios em mar. 
 
Um som longínquo cavernoso e ouco 
Rouqueja, e n’amplidão do espaço morre; 
Eis outro inda mais perto, inda mais rouco, 
Que alpestres cimos mais veloz percorre, 
Troveja, estoura, atroa; e dentro em pouco 
Do Norte ao Sul, — dum ponto a outro 
corre: 
Devorador incêndio alastra os ares, 
Enquanto a noite pesa sobre os mares. 
 
Nos últimos cimos dos montes erguidos 
Já silva, já ruge do vento o pegão; 
Estorcem-se os leques dos verdes palmares, 
Volteiam, rebramam, doudejam nos ares, 
Até que lascados baqueiam no chão. 
 
Remexe-se a copa dos troncos altivos, 
Transtorna-se, tolda, baqueia também; 
E o vento, que as rochas abala no cerro, 
Os troncos enlaça nas asas de ferro, 
E atira-os raivoso dos montes além. 
 
Da nuvem densa, que no espaço ondeia, 
Rasga-se o negro bojo carregado, 
E enquanto a luz do raio o sol roxeia, 
Onde parece à terra estar colado, 
Da chuva, que os sentidos nos enleia, 
O forte peso em turbilhão mudado, 
Das ruínas completa o grande estrago, 
Parecendo mudar a terra em lago. 
 
Inda ronca o trovão retumbante, 

Cris de l'enfer ! voix qui hurle et qui pleure ! 
L'horrible essaim, poussé par l'aquilon, 
Sans doute, ô ciel ! s'abat sur ma demeure. 
Le mur fléchit sous le noir bataillon. 
La maison crie et chancelle penchée, 
Et l'on dirait que, du sol arrachée, 
Ainsi qu'il chasse une feuille séchée, 
Le vent la roule avec leur tourbillon ! 
 
Prophètes ! si ta main me sauve 
De ces impurs démons des soirs, 
J'irai prosterner mon front chauve 
Devant tes sacrés encensoirs ! 
Fais que sur ces portes fidèles 
Meure leur souffle d'étincelles, 
Et qu'en vain l'ongle de leurs ailes 
Grince et crie à ces vitraux noirs ! 
 
Ils sont passés ! - Leur cohorte 
S'envole et fuit, et leurs pieds 
Cessent de battre ma porte 
De leurs coups multipliés. 
L'air est plein d'un bruit de chaînes, 
Et dans les forêts prochaines, 
Frissonnent tous les grands chênes, 
Sous leur vol de feu pliés ! 
 
De leurs ailes lointaines 
Le battement décroît, 
Si confus dans les plaines, 
Si faible que l'on croit 
Ouïr la sauterelle 
Crier d'une voix grêle, 
Ou pétiller la grêle, 
Sur le plomb d'un vieux toit. 
 
D'étranges syllabes 
Nous viennent encor ;- 
Ainsi, des Arabes 
Quand le cor sonne, 
Un chant sur la grève, 
Par instants s'élève, 
Et l'enfant qui rêve 
Fait des rêves d'or ! 
 
Les Djinns funèbres, 
Fils du trépas, 
 Dans les ténèbres 
Pressent leurs pas ; 
Leur essaim gronde : 
Ainsi, profonde, 
Murmure une onde 
Qu'on ne voit pas. 
 
Ce bruit vague 
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Inda o raio fuzila no espaço, 
E o corisco num rápido instante 
Brilha, fulge, rutila, e fugiu. 
Mas se à terra desceu, mirra o tronco, 
Cega o triste que iroso ameaça, 
E o penedo, que as nuvens devassa, 
Como tronco sem viço partiu. 
 
Deixando a palhoça singela, 
Humilde labor da pobreza, 
Da nossa vaidosa grandeza, 
Nivela os fastígios sem dó; 
E os templos e as grimpas soberbas, 
Palácio ou mesquita preclara, 
Que a foice do tempo poupara, 
Em breves momentos é pó. 
Cresce a chuva, os rios crescem, 
Pobres regatos s’empolam, 
E nas turvam ondas rolam 
Grossos troncos a boiar! 
O córrego, qu’inda há pouco 
No torrado leito ardia, 
É já torrente bravia, 
Que da praia arreda o mar. 
 
Mas ai do desditoso, 
Que viu crescer a enchente 
E desce descuidoso 
Ao vale, quando sente 
Crescer dum lado e d’outro 
O mar da aluvião! 
Os troncos arrancados 
Sem rumo vão boiantes; 
E os tetos arrasados, 
Inteiros, flutuantes, 
Dão antes crua morte, 
Que asilo e proteção! 
 
Porém no ocidente 
S’ergue de repente 
O arco luzente, 
De Deus o farol; 
Sucedem-se as cores, 
Qu’imitam as flores 
Que sembram primores 
Dum novo arrebol. 
 
Nas águas pousa; 
E a base viva 
De luz esquiva, 
E a curva altiva 
Sublima ao céu; 
Inda outro arqueia, 
Mais desbotado, 
Quase apagado, 

Qui s'endort, 
C'est la vague 
Sur le bord ; 
C'est la plainte 
Presque éteinte 
D'une sainte 
Pour un mort. 
 
On doute 
La nuit... 
J'écoute : - 
Tout fuit, 
Tout passe ; 
L'espace 
Efface 
Le bruit 
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Como embotado 
De tênue véu. 
 
Tal a chuva 
Transparece, 
Quando desce 
E ainda vê-se 
O sol luzir; 
Como a virgem, 
Que numa hora 
Ri-se e cora, 
Depois chora 
E torna a rir. 
 
 
A folha 
Luzente 
Do orvalho 
Nitente 
A gota 
Retrai: 
Vacila, 
Palpita; 
Mais grossa 
Hesita, 
E treme 
E cai. 
 

 

Victor Hugo traz em seu poema um tema mitológico. Os djinns, ou gênios, são 

criaturas mágicas, sobrenaturais, da tradição árabe, islâmica, semítica. A forma do 

poema acompanha, num crescendo, a chegada, passagem e desaparecimento das 

criaturas no turbilhão de sua algazarra. O mesmo acontece em “A tempestade”, de 

Gonçalves Dias. E podemos dizer que não se trata de uma coincidência, pois, há DUAS 

epígrafes hugoanas nos Segundos Cantos, extraídas de obras que antecederam a 

coletânea em que figura “Les Djinns”: Um trecho extraído de Odes e Balades, de 1826, 

utilizado como epígrafe do poema “A um poeta exilado” e versos traduzidos de Victor 

Hugo, para epigrafar a poesia “As duas amigas”. Sabemos igualmente que Gonçalves 

Dias foi leitor de Odes et ballades, pois no poema “Soldado espanhol” dos Primeiros 

Cantos ele lança mão de vasta prática epigrafária hugoana com origem na obra de 1826. 

Portanto, é notório que Gonçalves Dias foi grande leitor de Victor Hugo. Lançamos pois 

a hipótese: que neste primeiro exemplo, embora Gonçalves Dias não tenha utilizado em 

seus poemas nenhum trecho de Les Orientales, onde figura “Les Djinns”, consiste no 

que a Profa. Maria Cecília denominou “fase de transição” do desejo de renovação e 
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ruptura. Nesse sentido, é muito significativo que a epígrafe do poema origine-se 

justamente da obra de um poeta português, marcando ainda o vínculo e a admiração, 

sem rejeição (por quê não?) de Gonçalves Dias por Alexandre Herculano. No entanto, a 

transferência do modelo é flagrante quando observamos a forma do poema brasileiro e 

sua motivação: a chegada de uma tempestade tropical ao comparamos ao recurso 

estético formal estética do poeta francês. Dessa forma, temos os “resíduos” do modelo 

português e, no decalque formal, a tímida ainda adesão ao modelo francês. Mas o que 

teria “A tempestade” de diferente, de original? Enquanto o poeta francês, de uma 

cultura central, permite-se perambular pelo universo mitológico oriental, o poeta 

brasileiro segue um projeto de fundação de uma estética nacional, representado em seu 

momento pela exploração dos elementos locais (segundo recomendações de Mme. de 

Staël – Literaturas do Norte e do Sul – e, provavelmente, do historiador Ferdinand 

Denis). 

Passando ao segundo poema, observamos em Álvares de Azevedo, a utilização 

de125 epígrafes, havendo uma preferência por Byron (18) e Shakespeare (17). No 

entanto, após esses dois ingleses,  são os franceses que predominam: Victor Hugo (8), 

George Sand (6), Téophile Gautier (6), Lamartine (5), Musset (4). E embora tenhamos a 

tendência a considerar, de uma forma bastante clichê, Álvares de Azevedo como uma 

jovem poeta meio inconsequente, cremos estar em sua obra a maior quantidade de 

sutileza e experimentação sobre a utilização de epígrafes e o projeto de literatura 

nacional. 

No poema “Na minha terra”, cuja epígrafe é extraída de um poema de amor de 

Victor Hugo, “Hier la nuit d’été, qui nous prêtait ses voiles”, a própria terra é erotizada, 

sensualizada, e por “terra”, podemos entender a pátria também. Enquanto o eu lírico de 

Victor Hugo declara-se a sua amada, em carne e osso num cenário idílico, em meio à 

natureza, Álvares declara-se, amorosamente, à sua terra, ao Brasil. Temos um 

tratamento especular, de uma estratégia ousada, sutil e manifesta. Eis o poema brasileiro 

e o francês de onde foi retirado o trecho que serviu de epígrafe: 

 

Na minha terra  

 

Laisse-toi donc aimer ! - Oh ! l'amour, c'est la vie. 
C'est tout ce qu'on regrette et tout ce qu'on envie 
Quand on voit sa jeunesse au couchant décliner. 

.............................................................. 

La beauté c'est le front, l'amour c'est la couronne : 
Laisse-toi couronner ! 

. 

Victor Hugo 

 
Que me importa? se as tardes 

purpurinas 
E as auroras dali 

Não deram luz às diáfanas cortinas 
Do leito onde eu nasci? 

 
Se adormeço tranqüilo no teu seio 

E perfuma-se a flor, 

Hier, la nuit d'été, qui nous prêtait ses voiles 
 

Hier, la nuit d'été, qui nous prêtait ses voiles, 
Etait digne de toi, tant elle avait d'étoiles! 
Tant son calme était frais ! tant son souffle était doux! 
Tant elle éteignait bien ses rumeurs apaisées ! 
Tant elle répandait d'amoureuses rosées 
Sur les fleurs et sur nous ! 
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I 
Amo o vento da noite sussurrante 

A tremer nos pinheiros 
E a cantiga do pobre caminhante 

No rancho dos tropeiros; 
 

E os monótonos sons de uma viola 
No tardio verão, 

E a estrada que além se desenrola 
No véu da escuridão; 

 
A restinga d’areia onde rebenta 

O oceano a bramir, 
Onde a lua na praia macilenta 

Vem pálida luzir; 
 

E a névoa e flores e o doce ar cheiroso 
Do amanhecer na serra, 

E o céu azul e o manto nebuloso 
Do céu de minha terra; 

 
E o longo vale de florinhas cheio 

E a névoa que desceu, 
Como véu de donzela em branco seio, 

As estrelas do céu. 
 

II 
 

Não é mais bela, não, a argêntea praia 
Que beija o mar do sul, 

Onde eterno perfume a flor desmaia 
E o céu é sempre azul; 

 
Onde os serros fantásticos roxeiam 

Nas tardes de verão 
E os suspiros nos lábios incendeiam 

E pulsa o coração! 
 

Sonho da vida que doirou e azula 
A fada dos amores, 

Onde a mangueira ao vento que 
tremula 

Sacode as brancas flores... 
 

E é saudoso viver nessa dormência 
Do lânguido sentir, 

Nos enganos suaves da existência 
Sentindo-se dormir... 

 
Mais formosa não é, não doire embora 

O verão tropical 
Com seus rubores... a alvacenta aurora 

Da montanha natal... 
 

Nem tão doirada se levante a lua 
Pela noite do céu, 

Mas venha triste, pensativa e nua 
Do prateado véu... 

Que Deus abriu no peito do poeta, 
Gotejante de amor? 

 
Minha terra sombria, és sempre bela, 

Inda pálida a vida 
Como o sono inocente da donzela 

No deserto dormida! 
 

No italiano céu nem mais suaves 
São da noite os amores, 

Não tem mais fogo o cântico das aves 
Nem o vale mais flores! 

 
III 
 

Quando o gênio da noite vaporosa 
Pela encosta bravia 

Na laranjeira em flor toda orvalhosa 
De aroma se inebria... 

 
No luar junto à sombra recendente 

De um arvoredo em flor, 
Que saudades e amor que influi na 

mente 
Da montanha o frescor! 

 
E quando, à noite no luar saudoso 

Minha pálida amante 
Ergue seus olhos úmidos de gozo 

E o lábio palpitante... 
 

Cheia da argêntea luz do firmamento, 
Orando por seu Deus, 

Então... eu curvo a fronte ao 
sentimento 

Sobre os joelhos seus... 
 

E quando sua voz entre harmonias 
Sufoca-se de amor 

E dobra a fronte bela de magias 
Como pálida flor... 

 
E a alma pura nos seus olhos brilha 

Em desmaiado véu, 
Como de um anjo na cheirosa trilha 

Respiro o amor do céu! 
 

Melhor a viração uma por uma 
Vem as folhas tremer, 

E a floresta saudosa se perfuma 
Da noite no morrer... 

 
 
 
 
 

Moi, j'étais devant toi, plein de joie et de flamme, 
Car tu me regardais avec toute ton âme ! 
J'admirais la beauté dont ton front se revêt. 
Et sans même qu'un mot révélât ta pensée, 
La tendre rêverie en ton coeur commencée 
Dans mon coeur s'achevait ! 
 
Et je bénissais Dieu, dont la grâce infinie 
Sur la nuit et sur toi jeta tant d'harmonie, 
Qui, pour me rendre calme et pour me rendre heureux, 
Vous fit, la nuit et toi, si belles et si pures, 
Si pleines de rayons, de parfums, de murmures, 
Si douces toutes deux ! 
 
Oh oui, bénissons Dieu dans notre foi profonde ! 
C'est lui qui fit ton âme et qui créa le monde ! 
Lui qui charme mon coeur ! lui qui ravit mes yeux ! 
C'est lui que je retrouve au fond de tout mystère ! 
C'est lui qui fait briller ton regard sur la terre 
Comme l'étoile aux cieux ! 
 
C'est Dieu qui mit l'amour au bout de toute chose, 
L'amour en qui tout vit, l'amour sur qui tout pose ! 
C'est Dieu qui fait la nuit plus belle que le jour. 
C'est Dieu qui sur ton corps, ma jeune souveraine, 
A versé la beauté, comme une coupe pleine, 
Et dans mon coeur l'amour ! 
 
Laisse-toi donc aimer ! - Oh ! l'amour, c'est la vie. 
C'est tout ce qu'on regrette et tout ce qu'on envie 
Quand on voit sa jeunesse au couchant décliner. 
Sans lui rien n'est complet, sans lui rien ne rayonne. 
La beauté c'est le front, l'amour c'est la couronne : 
Laisse-toi couronner ! 
 
Ce qui remplit une âme, hélas ! tu peux m'en croire, 
Ce n'est pas un peu d'or, ni même un peu de gloire, 
Poussière que l'orgueil rapporte des combats, 
Ni l'ambition folle, occupée aux chimères, 
Qui ronge tristement les écorces amères 
Des choses d'ici-bas ; 
 
Non, il lui faut, vois-tu, l'hymen de deux pensées, 
Les soupirs étouffés, les mains longtemps pressées, 
Le baiser, parfum pur, enivrante liqueur, 
Et tout ce qu'un regard dans un regard peut lire, 
Et toutes les chansons de cette douce lyre 
Qu'on appelle le coeur ! 
 
Il n'est rien sous le ciel qui n'ait sa loi secrète, 
Son lieu cher et choisi, son abri, sa retraite, 
Où mille instincts profonds nous fixent nuit et jour ; 
Le pêcheur a la barque où l'espoir l'accompagne, 
Les cygnes ont le lac, les aigles la montagne, 
Les âmes ont l'amour ! 

21 mai 1833 
Victor Hugo – Les chants du crépuscule 

 

Em aparente falta de relação entre o poema brasileiro e o francês, permanece a 

clara exaltação da natureza como ponto em comum. A transformação operada por 

Álvares demanda esforços de seu leitor para ver além desse óbvio vínculo inicial. Por 

isso, cremos que a poética de Álvares, antes de ser considerada meramente ingênua, 
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deva ser apreciada como uma destemida tentativa de ruptura e renovação dos 

paradigmas nacionais vigentes. 

Se em Álvares prima uma elegante sutileza, o que dizer do descaramento que 

temos no poema “A criança”, de Castro Alves? De 68 epígrafes elencadas em poemas 

de Castro Alves, 34 são em português, 25 em francês. Não que a prática epigrafária 

decaia, cremos antes que muda apenas o tratamento dado à epígrafe, ao autor 

epigrafado. 

XVIII 
 

L’ENFANT 
 
 
 
                                           O horror ! horror ! horror ! 
                                                     SHAKESPEARE. Macbeth. 
 

Les Turcs ont passé là. Tout est ruine et deuil. 
Chio, l’île des vins, n’est plus qu’un sombre écueil, 

Chio, qu’ombrageaient les charmilles, 
Chio, qui dans les flots reflétait ses grands bois, 

Ses coteaux, ses palais, et le soir quelquefois 
Un choeur dansant de jeunes filles. 

 
Tout est désert. Mais non; seul près des murs noircis, 

Un enfant aux yeux bleus, un enfant grec, assis, 
Courbait sa tête humiliée; 

Il avait pour asile, il avait pour appui 
Une blanche aubépine, une fleur, comme lui 

Dans le grand ravage oubliée. 
 

Ah! Pauvre enfant, pieds nus sur les rocs anguleux! 
Hélas! pour essuyer les pleurs de tes yeux bleus 

Comme le ciel et comme l’onde, 
Pour que dans leur azur, les larmes orageux, 

Passe le vif éclair de la joie et des jeux, 
Pour relever ta tête blonde, 

 
Que veux-tu? Bel enfant, que te faut-il donner 

Pour rattacher gaîment et gaîment ramener 
En boucles sur ta blanche épaule 

Ces cheveux, que du fer n‘ont pas subi l’affront, 
Et qui pleurent épars partout de ton beau front, 

Comme les feuilles sur le saule? 
 

Qui pourrait dissiper tes chagrins nébuleux ? 
Es-ce d’avoir ce lys, bleu comme tes yeux bleus, 

Qui d’Iran borde le puits sombre ? 
Ou le fruit de tuba, de cet arbre si grand, 

Qu’un cheval au galop met, toujours en courant, 
Cent ans à sortir de son ombre ? 

 

                                  
 
 

A  CRIANÇA 
 

        Que veux-tu ? fleur, beau fruit, ou l’oiseau merveilleux ? 
        Ami, dit l’enfant grec, dit l’enfant aux yeux bleus, 

           Je veux de la poudre et des balles. 
                                Victor Hugo (Les Orientales) 

                  
Que tens criança? O areal da estrada 

Luzente a cintilar 
Parece a folha ardente de uma espada. 

Tine o sol nas savanas. Morno é o vento. 
À sombra do palmar 

O lavrador se inclina sonolento. 
 

É triste ver uma alvorada em sombras, 
Uma ave sem cantar, 

O veado estendido nas alfombras. 
Mocidade, és a aurora da existência, 

Quero ver-te brilhar. 
Canta, criança, és a ave da inocência. 

 
Tu choras, porque um ramo de baunilha 

Não pudeste colher, 
Ou pela flor gentil da granadilha? 

Dou-te, um ninho, uma flor, dou-te uma palma, 
Para em teus lábios ver 

O riso – a estrela no horizonte da alma. 
 

Não. Perdeste tua mãe ao fero açoite 
Dos seus algozes vis. 

E vagas tonto a tatear à noite. 
Choras antes de rir...pobre criança!... 

Que queres, infeliz?... 
- Amigo, eu quero o ferro da vingança. 

                                         
                                 
                                               Recife, 30 de junho de 1865. 
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Veux-tu, pour me sourire, un bel oiseau des bois, 
Qui chante avec un chant plus doux que le hautbois, 

Plus éclatant que les cymbales ? 
Que veux-tu ? fleur, beau fruit, ou l’oiseau 

merveilleux ? 
-Ami, dit l’enfant grec, dit l’enfant aux yeux bleus, 

Je veux de la poudre et des balles. 
 

 
No poema brasileiro temos a completa assunção do autor quanto à sua fonte. 

Declaradamente, Castro Alves dá a seu poema o mesmo título do poema francês e 

utiliza como epígrafe um trecho do mesmo. Porém, enquanto Victor Hugo, canônico, 

pode permitir-se direcionar sua atenção para batalhas na Grécia, tão em voga na Europa 

– lembremos que Byron ali morreu guerreando – e epigrafando seu poema com um 

trecho de Shakespeare – o que lhe consagra universalidade, Castro Alves apodera-se do 

poema hugoano e aclimata-o, sem nenhum pudor, nenhuma delicadeza, assumindo 

assim os rumos da literatura nacional, e evidenciando nas palavras da Profa. Maria 

Cecília, “um constante caminhar para uma expressão independente” (PINTO, 2003, p. 

128).  

Podemos vislumbrar nesses três exemplos/recortes, uma clara evolução quanto à 

prática epigrafária: uma certa redução nessa prática, conforme o autor; a predominância 

evolutiva da substituição do modelo português pelo modelo francês e a ousadia na 

introdução de recursos estéticos, ora mais sutis ora mais flagrantes com relação ao uso 

da epígrafe. Constata-se, pois, que o “desvio” dos poetas brasileiros pela Europa foi 

essencial para o “retorno” a si mesmos na busca de uma literatura dita nacional, no 

Brasil. 
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RIMBAUD E BAUDELAIRE EM TODOS OS CACHORROS SÃO AZUIS,  

DE RODRIGO DE SOUZA LEÃO 

Monelise Vilela Pando (UNESP / IBILCE) 
Orientação: Maria Cláudia Rodrigues Alves  

 

O presente trabalho tenciona investigar a presença de Baudelaire e Rimbaud em Todos os 
cachorros são azuis (2008), obra de Rodrigo de Souza Leão que é delineada por uma voz 
narrativa que diz de sua estadia em um hospital psiquiátrico cujo cenário para a história se 
apresenta em meio a uma trama de referências culturais. Um vasto repertório cultural das 
décadas de 1960, 1970 e 1980 se faz presente junto a referências atualíssimas do século XXI. 
Poderíamos até mesmo traçar uma espécie de percurso cultural trilhado na obra baseando-nos 
nas inserções e referências citadas. Dentre as maiores presenças e diálogos na obra, estão os 
poetas franceses Charles Baudelaire (1821 – 1867) e Arthur Rimbaud (1854 – 1891).  Interessa-
nos analisar quais são as circunstâncias em que surgem na obra um poeta ou outro. Quais são as 
percepções do narrador a respeito de cada um dos poetas e que papel desempenham na 
narrativa. Seriam de fato personagens? Estariam atuando como alucinações no contexto do 
hospital psiquiátrico? Os conceitos de intertextualidade e interdiscursividade (Fiorin 1994), 
demonstram-se produtivos para a elaboração de algumas hipóteses, assim como a metáfora 
visual do recorte e da colagem dada ao processo de citação (Compagnon 1996), para que se 
pense essa narrativa inserida no contexto da literatura contemporânea brasileira.  

Palavras-chave: Rodrigo de Souza Leão. Poetas franceses. Rimbaud e Baudelaire. 
Literatura brasileira contemporânea. Interdiscursividade e Intertextualidade.  
 

 

A narrativa constituída de elementos fortemente biográficos tem um percurso 

nada linear ou cronológico abordando os desde os primeiros indícios de desordem 

mental, até a internação manicomial e diagnóstico de esquizofrenia paranoide, atribuída 

ao narrador de um discurso confuso, fragmentário, incisivo, grosseiro, por vezes, 

delicado, reflexivo e contemplativo de Todos os cachorros são azuis (2008), primeiro 

livro de prosa publicado por Rodrigo de Souza Leão, que anteriormente publicara o 

livro de poemas Há flores na pele (2001).  Nascido no Rio de Janeiro, em 1965. Foi 

ávido leitor dos clássicos. Dentre esses, os escritores franceses tinham especial atenção 

de Souza Leão, sendo Marcel Proust, Charles Baudelaire e Arthur Rimbaud três fortes 
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nomes em seu repertório de leitor. Faleceu em 2009, sob circunstâncias pouco 

esclarecidas, numa clínica psiquiátrica, de infarto, após uma recente internação 

voluntária. Postumamente teve lançado os títulos Me roubaram uns dias contados 

(2010), O esquizoide: coração na boca (2011), Carbono pautado: memórias de um 

auxiliar de escritório (2012).  

 A esquizofrenia, o cotidiano da doença, suas implicações, sintomas, e 

tratamentos aparecem de maneira maciça nas diversas manifestações artísticas de 

Rodrigo de Souza Leão, que não se restringia quanto a gênero ou suporte. Esteve 

sempre conectado ao seu tempo. Formado em jornalismo, foi coeditor da revista 

eletrônica Zunái1, escreveu majoritariamente no meio digital, têm inúmeros e-books de 

poesia, manteve um blog2 durante os três últimos anos de vida, realizou 

experimentações com música, mixagem e filmagens. Além disso, pintou uma série de 

telas a tinta óleo, que posteriormente foram reunidas e conceberam uma exposição no 

MAM (Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro) realizada no final de 2011 ao 

começo de 2012, de nome Tudo vai ficar da cor que você quiser.     

 Esse conciso panorama biográfico tem a intenção de demonstrar uma 

personalidade inquieta, que dispõe de inúmeros suportes e maneiras para se expressar 

artisticamente. Em sendo assim, parece previsível que sua literatura nos leve para 

inúmeros lugares, traga inúmeras referências e costure em si um repertório igualmente 

inquieto, repleto de recursos imagéticos e metáforas da ordem da sanidade ou da doença 

mental que funcionam como indicativo da construção da leitura de mundo que o 

narrador realiza de dentro dos muros hospitalares.   

 Em Todos os cachorros são azuis, o tempo é desafixado de qualquer marcação 

temporal, não há ancoragem discursiva capaz de afirmar alguma cronologia narrativa. 

Os dias de internação no hospício, a descrição dos personagens lá encontrados, a rotina 

de medicamentos, da alimentação, das visitas, tudo isso aparece mesclado a crises e 

alucinações persecutórias, conversas e visões surreais, nas quais, por vezes, aparecem a 

figura dos poetas Baudelaire e Rimbaud.  

 As citações têm seu caráter modificado ao longo da História, já foram feitas sem 

identificação de autoria, já indicaram homenagem, e possuem algumas funções, como a 

identificação e sentimento de pertencimento de um determinado grupo que partilha 

                                                           
1
 Criada em 2003, disponível em <www.revistazunai.com>, mudou de endereço e atualmente encontra-se 

disponível em: <www.zunai.com.br>.  
2
 Lowcura. Disponível em: < http://lowcura.blogspot.com.br >. 
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daquela informação ou conhecimento, ou como pista para o caminho intelectual que as 

ideias daquele texto percorrem.  Ou como afirma Compagnon (1996), ela comporta o 

texto de origem e de destino:  

[...] Ela tem o privilégio, entre todas as palavras do léxico, de designar 
ao mesmo tempo duas operações - uma de extirpação, outra de enxerto 
– e ainda o objeto dessas duas operações - o objeto extirpado e o 
objeto enxertado – como se ele permanecesse o mesmo em diferentes 
estados. Conheceríamos em outra parte, em qualquer outro campo da 
atividade humana, uma reconciliação semelhante, em uma única e 
mesma palavra, dos incompatíveis fundamentais que são a disjunção e 
a conjunção, a mutilação e o enxerto, o menos e o mais, o exportado e 
o importado, o recorte e a colagem? (COMPAGNON, 1996, p.33). 

Em Souza Leão não há de fato a citação ipsis litteris, ou o que é mais conhecido 

como citação acadêmica. Assim sendo, pensamos esse movimento de disjunção e 

conjunção descrito por Compagnon (1996), de como imagem metafórica para explicar a 

composição do processo de construção das presenças e diálogos em Todos os cachorros 

são azuis. Ou mesmo num conceito de citação que engloba outro conceitos de 

intertextualidade, para além da conhecida citação direta.   

Em texto bastante elucidativo a respeito do conceito de intertextualidade de 

acordo com o desenvolvido por Bakhtin, Fiorin (1994) dispõe de um outro conceito, que 

pretende distinguir os chamados plano de conteúdo e manifestação, o discurso do texto, 

para os quais são acionados os conceitos de interdiscursividade e intertextualidade, 

respectivamente, em que entende-se intertextualidade como “o processo de 

incorporação de um texto em outro, seja para reproduzir o sentido incorporado, seja 

para transformá-lo” (FIORIN, 1994, p.30). Enquanto que interdiscursividade é 

entendida como “processo em que se incorporam percursos temáticos e/ou figurativos, 

temas e/ou figuras de um discurso em outro” (FIORIN, 1994, p.32). 

Partindo do princípio de que encontramos a presença desses dois procedimentos 

acima descritos na obra de Souza Leão, torna-se pertinente refletir a presença dessas 

questões na literatura contemporânea, para a qual:  

[...] os procedimentos metaliterários e autorreflexivos parecem ter 
chegado a um outro limite de exaustão, perigam converter-se em 
brincadeira intelectual de professores de literatura com ambições 
criativas e muito raramente são capazes de questionar suas próprias 
premissas. [...] existe uma presença forte da reescritura na ficção 
brasileira recente com inegáveis e férteis contribuições, e é claro que 
nenhum autor hoje escreve a partir da estaca zero, todos se defrontam, 
por bem ou por mal, com uma tradição que seus textos deixam mais 
ou menos visível. Todavia, para enfrentar a tradição literária e os 
fantasmas por ela herdados e poder escrever e assumir a literatura 
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como um campo criativo hoje, é necessária também uma boa dose de 
vontade iconoclasta e profanadora que não poupe nem mesmo a 
própria literatura, sem a qual não evita a sacralização do literário, ou 
pior, o apelo emocional e o lugar-comum, no qual o jogo 
autorreferencial também acabou por se converter. 
(SCHØLHAMMER, 2011, p.138). – grifo nosso.  

Isso dito, reconhecemos em Souza Leão esse caráter iconoclasta e profanador, de 

quem não poupa nem mesmo a literatura, não há sagrado ou intocável. Os clássicos e 

admirados poetas franceses não são só aludidos, ou têm suas obras e temáticas 

abordadas ao longo da narrativa, como também são personagens, cujos feitos são 

contados por meio do discurso indireto livre. O narrador de Todos os cachorros são 

azuis (2008), manipula seus personagens como lhe convém, antecipa suas ações e 

sentimentos, se utiliza de um conhecimento biográfico a respeito dos poetas para 

estipular comportamentos para cada um deles como personagens. Esses, por sua vez, 

adquirem caráter ainda mais complexo, visto que dentro do emaranhado narrativo, e da 

estética da desordem e falta de estabilidade do texto, Rimbaud e Baudelaire podem ser 

lidos de mais de uma maneira: seja como personagens criados em alucinações de um 

homem diagnosticado como esquizofrênico paranoico; seja como alter egos desse 

narrador, que demonstra os mais diferentes comportamentos ao longo da narrativa; hora 

se identificando mais com uma personalidade, hora com outra; ou, seja como matéria 

prima, matriz temática de diversos assuntos. Como, por exemplo, as aventuras de 

Rimbaud na África, dados de sua biografia, como a perda da perna, ou o fato de ter 

parado de escrever ainda muito jovem.  

A ideia dos alter egos, das persona assumidas, ou invocadas a cada momento no 

texto se demonstram férteis ao pensarmos justamente em Arthur Rimbaud. Tendo em 

vista que há na literatura contemporânea um forte viés marcado pela expressão 

subjetiva, um caminho de literatura de caráter memorialista, autobiográfica, cujo 

material é factual, é a própria vida, um caminho literário concebido pela encenação do 

“eu”, e nesse sentido, Rimbaud não poderia ser mais adequado, quando “eu é um outro”,  

é quando o narrador de Souza Leão sente que pode ser, falar e fazer o que quiser. Em 

depoimento póstumo,  

Bardey, um dos donos do estabelecimento comercial de Aden para o 
qual [Rimbaud] trabalhou, fez questão de escrever para a Société de 
Géographie, depois de sua morte, dizendo que: Ele é mais conhecido 
na França como um poeta decadentista do que como viajante mas, por 
este último título, merece ser igualmente lembrado [...] por sua paixão 
pelo desconhecido, e por sua personalidade, absorvia avidamente os 
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aspectos intelectuais das regiões onde viajava. Aprendia idiomas a 
ponto de conversar com fluência em cada região; e assimilava, tanto 
quanto possível, as maneiras e os costumes dos povos nativos[...]  
 

Apresenta-se um rico testemunho acerca das características aventureiras, da vida 

errante, e por conquência invejável para quem se encontra cerceado de liberdade, seja 

por conta dos muros hospitalares, ou por uma consciência arrebatadora e cruel de sua 

própria condição. Tais sentimentos podem ser visto em excertos como:  

Sai, Rimbaud. Enquanto você não virar adulto, não falo mais com 
você. 
Eu brinco. Brinco. E brinco. [...] 
Peguei um dos bonecos do Rimbaud e esfreguei na cara dele.  
Não vê que isso é coisa de criança? Eu quero ser criança. Eu sou 
Rimbaud. (SOUZA LEÃO, 2008, p.32) 
 

Ou, por exemplo, quando a voz narrativa fala em tom de admiração do aspecto 

safo e esperto de Rimbaud, afirmando que ele logo não estaria mais internado no 

manicômio:  

Rimbaud matou uma onça que circundava o meu corpo outro dia, de 
noite. Outro dia, de dia, comemos junto a gororoba do hospício. Eu e 
Rimbaud. Ele está internado devido a drogas. Ele manca um pouco. 
Deve ter seus quarenta anos. Cheguei a perguntar por que escreveu tão 
pouco. Ele me disse que detestava escrever. Eu gosto é de sentir o 
vento sobre os meus cabelos. Há brisas perigosas para um cara 
franzino como Rimbaud, mas ele é um cara safo, sabe se livrar das 
adversidades. Logo estará recebendo alta. (SOUZA LEÃO, 2008, 
p.20) 
 

 

 Ao passo que para Baudelaire, as características atribuídas dizem de uma 

personalidade mais fechada, introspectiva e mal humorada. Como visto em:  

 

Nem eu pedindo e ligando para ele, nem deixando reca- do, 
Baudelaire atendia. Ele tinha um gênio danado. Mau humor. 
(SOUZA LEÃO, 2008, p.35).  

 Era explícita a preferência do narrador por uma companhia que lhe inspirava 

arroubos de vida e contemplação, em detrimento de uma persona formal, velha e 

ressentida: 

Imagino que estou fora deste lugar, eu promoveria uma puta festa lá 
em casa. Rimbaud apareceu. Onde estou em seus pensamentos? Está 
brincando com Baudelaire. 
Detesto Baudelaire. Ele tem um jeito de velho. É muito formal. Eu 
quero estar com você. Não vai me dizer que está apaixonado. 
(SOUZA LEÃO, 2008, p.39). – grifo nosso.  
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Através do uso profano e subversivo de leituras, e referências repertoriadas, o 

narrador traz para seu universo, para dentro do hospício, um percurso de leitura que 

trilhou, e que transformou em companhia. 

Como anteriormente mencionado, a intertextualidade e interdiscursividade 

acontecem em muitos níveis e manifestações distintas ao longo da narrativa, acionando 

a todo tempo a atenção e o repertório do leitor. Baudelaire não aparece só como 

personagem, sua poesia também está lá, bem como uma das temáticas mais difundidas 

de seus escritos – a modernidade – que aparece na forma de um lampejo inserido na 

descrição da cena da passagem da enfermeira pelo hospital psiquiátrico.  

Nem eu pedindo e ligando para ele, nem deixando reca- do, 
Baudelaire atendia. Ele tinha um gênio danado. Mau humor. Mas 
naquela tarde ambos estavam lá, Rimbaud e Baudelaire, 
conversando sobre poesia e vida moderna. E de repente ela passou 
por mim. Veio de branco, toda de branco, perfumada e linda. 
Branca tipo porcelana. Fui invadido pela música, “ela vem toda de 

branco, toda molhada e despenteada que maravilha que é o meu amor” 

Jorge Ben me pegava pelas mãos. E eu olhava aquela mulher de jaleco 
passar. (SOUZA LEÃO, 2008, P.35) – grifo nosso.  
 

 

A imagem da passante de Rodrigo de Souza Leão aparece com as cores 

invertidas, numa espécie de efeito negativo da passante de Baudelaire, que é a figura 

de luto, a mulher vestida de preto, enquanto que para Leão temos a figura da 

enfermeira, de uniforme, toda de branco. Nesse sentido, entende-se a referência e 

intertextualidade extrapolando níveis primários, chegando ao plano das ideias e 

conceitos, visto que elas acionam a própria noção de antítese e contrários, de 

dualidades inconcebíveis, que são temática e modus operandi em toda a obra de 

Baudelaire.  

   A uma passante  
 
A rua em torno era um frenético alarido. 
Toda de luto, alta e sutil, dor majestosa, 
Uma mulher passou, com sua mão suntuosa 
Erguendo e sacudindo a barra do vestido. 
 
Pernas de estátua, era-lhe a imagem nobre e fina. 
Qual bizarro basbaque, afoito eu lhe bebia 
No olhar, céu lívido onde aflora a ventania, 
A doçura que envolve e o prazer que assassina. 
 
Que luz... e a noite após! - Efêmera beldade 
Cujos olhos me fazem nascer outra vez, 
Não mais hei de te ver senão na eternidade? 
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Longe daqui! tarde demais! nunca talvez! 
Pois de ti já me fui, de mim tu já fugiste, 
Tu que eu teria amado, ó tu que bem o viste! 

(BAUDELAIRE, 2012, p.331-333). – grifo nosso. 
 

Eis que, no excerto a seguir, a hipótese das alucinações é expressa pela voz de 

um narrador decepcionado e arrebatado pela consciência de seu delírio. Ao mesmo 

tempo em que se encontra em negação quanto às alucinações com os poetas, sente-se 

arrebatado por dar-se conta da necessidade daquelas companhias:  

Rimbaud andava sobre o muro. Sai daí, seu filho-da-puta. Cuidado. 
Fui para o quarto para não ver minha adrenalina crescer. Rimbaud 
logo veio atrás de mim. Estou só. Este mundo é assim. Cadê o 
Baudelaire? Está jogando sinuca. É tão triste ter como amigos duas 
alucinações. Uma que está comigo quase todo o tempo e a outra, que 
me aparece de vez em quando. Sai Rimbaud, você é só uma 
alucinação. (SOUZA LEÃO, 2008, p.42).  
 

 Já nos trechos abaixo, o que temos é o fato curioso de algumas das vezes em que 

uma personalidade se fazia presente a outra era ausência. Eram antíteses por excelência, 

e por essa razão impraticáveis convivências.  

Rimbaud gostava de brincar com fogo. Acendia velas. Baudelaire 
gostava do escuro. Mas não gostava de briga e muitas vezes sumia 
quando Rimbaud aparecia. Rimbaud era meu amigo de todo o 
tempo. Um verdadeiro porra-louca.  
[...] 
Tenho rituais. Acendo um cigarro atrás do outro e deixo que se 
fumem. Deixo que os deuses fumem cada um o seu cigarro. Às vezes 
acendo todos ao mesmo tempo. Meus deuses fumam comigo. Fica 
uma bagunça, orgia de fumaça. E Rimbaud dança. Baudelaire foge. 
Sorrio. 
Imagina se fossem baseados? Os deuses todos doidões iriam sair feito 
capetas para a vida. Entrariam deuses e sairiam demônios. (SOUZA 
LEÃO, 2008, p.52). – grifo nosso.  

 

Todas essas manifestações oferecem ainda mais oportunidades interpretativas, 

que possivelmente não se esgotam nesse estudo. Sendo alter ego, alucinação, ou 

personagem, todas essas hipóteses levantadas para essas presenças poéticas parecem 

funcionar como mecanismo de sobrevivência. Sobrevivência literária. Resistência. 

Inconformidade. É preciso literatura para sobreviver ao hospício. É preciso literatura 

para viver o hospício. É preciso viver o que se lê, para não viver o que se vive. 
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 A PRESENÇA DOS ESTUDOS DE LITERATURAS ESTRANGEIRAS 

NOS ENSAIOS CRÍTICOS DE ÁLVARES DE AZEVEDO: PRIMÓRDIOS DO 

COMPARATISMO NO BRASIL.  

Natália Gonçalves de Souza Santos (USP/FAPESP) 

RESUMO 

Álvares de Azevedo (1831-1852) nos legou quatro ensaios críticos, que funcionam 
como um complemento de sua atividade literária, e nos quais desenvolveu questões caras ao 
movimento romântico. Neles, nota-se a leitura atenta que ele faz dos periódicos literários em 
circulação no período, sobretudo os de origem francesa, e que se materializa por meio de 
citações, que contribuem com o debate ali proposto. Desse conjunto, selecionamos, para este 
artigo, o ensaio “Literatura e civilização em Portugal”, por ser aquele em que as referências 
textuais são mais acentuadas, explicitando o diálogo com um grupo específico de escritores 
franceses, nomeados às cadeiras universitárias de literaturas estrangeiras, inauguradas na França 
em 1830.  
 Considerados como ancestrais da literatura comparada do século XX, essas disciplinas 
iniciam uma primeira onda institucional e sistemática de investigação comparatista, em 
território francês, que se apoia, em larga escala, nas reflexões oriundas da Alemanha. 
Combinando filologia, historicismo e teoria dos espíritos nacionais, tais estudos ofereceram uma 
perspectiva cosmopolita para se pensar a literatura, que é pertinente num contexto político, nem 
sempre pacífico, de constituição de nações. Esse cosmopolitismo se baseia na diferença como 
traço comum entre diversas comunidades, pontuando que o reconhecimento de si se dá por meio 
de um processo de alteridade, no qual a interdependência cultural e a circulação de ideias são 
imprescindíveis. 
 Ao citar artigos de Jean-Jacques Ampère, Xavier Marmier e Edgar Quinet, por exemplo, 
professores de literaturas estrangeiras que publicaram na Revue des deux mondes, na década de 
1830, Álvares de Azevedo parece compartilhar dessa perspectiva de abertura ao exterior, na 
tentativa de proposição de um projeto literário múltiplo à literatura brasileira, não circunscrito 
ao localismo. Portanto, nosso objetivo é analisar a apropriação desse arcabouço teórico feita 
pelo autor brasileiro e como isso contribui para a discussão proposta em “Literatura e 
civilização em Portugal”.    
 
Palavras-chave: Álvares de Azevedo. Periodismo. Literaturas estrangeiras. Transferência 
cultural 
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Essa comunicação insere-se no quadro da pesquisa de doutorado intitulada “Um 

leitor inconformado: Álvares de Azevedo e o periodismo do século XIX”, desenvolvida 

no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Teoria Literária e Literatura Comparada 

da Universidade de São Paulo, orientada pelo Prof. Dr. Eduardo Vieira Martins e 

financiada pela FAPESP. Seu objetivo principal é o estudo da recepção de textos 

veiculados, sobretudo pela imprensa francesa, nos ensaios críticos do escritor romântico 

Álvares de Azevedo.  

Desse conjunto, composto por “Alfredo de Musset: Jacques Rolla”, “George 

Sand: Aldo o rimador”, “Lucano” e “Literatura e civilização em Portugal: fase heroica e 

fase negra”, selecionamos esse último, para essa exposição, por ser aquele em que as 

referências textuais (citações diretas, notas de rodapé e/ou paráfrases referenciadas) são 

mais recorrentes, explicitando, entre outros, o diálogo com um grupo específico de 

escritores franceses, nomeados às cadeiras universitárias de literaturas estrangeiras, 

inauguradas na França em 1830. Ao lado de Abel-François Villemain, nomes como os 

de Jean-Jacques Ampère, Xavier Marmier e Edgar Quinet figuram historicamente como 

os ancestrais da literatura comparada francesa, embora, atualmente, eles não sejam 

associados de imediato à constituição da disciplina. Para Claude Pichois, por exemplo, 

eles são os seus “verdadeiros iniciadores” (1983, p. 18), a medida que propõem uma 

primeira onda de comparatismo sistemático e institucional no país. 

O estabelecimento de um diálogo com esse referencial teórico e seus 

pressupostos, intermediado por suportes comunicacionais como a Revue des deux 

mondes e a Revue de Paris, que publicavam, de forma seriada, cursos ministrados na 

academia, aponta para o fato de Azevedo se aproximar de uma perspectiva cosmopolita 

para pensar a literatura de forma ampla, bem como a sua manifestação nascente no 

Brasil. Antonio Candido já assinalou a “vocação comparatista espontânea e informal” 

(1993, p. 213) presente entre os escritores e críticos brasileiros, assinalável desde o 

tempo do romantismo e bastante evidente, por exemplo, no jogo de epígrafes por eles 

utilizado. Sua principal finalidade era garantir “um sentimento confortante de 

parentesco” com os europeus (1993, p. 211). A intersecção entre o trabalho crítico de 

Azevedo e as propostas desse grupo de professores franceses sugere, senão um 

comparatismo intencional, já que ainda não se poderia falar na disciplina como tal, ao 

menos uma postura teórica relativamente orientada, não apenas para o delineamento de 

um parentesco, mas para o destaque de uma interdependência cultural vigente mesmo 

entre as literaturas ditas matriciais.       
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“Literatura e civilização em Portugal” deixa entrever, pela sua própria estrutura, 

as premissas concernentes aos estudos de literaturas estrangeiras. Escrito em 1850 e 

publicado postumamente em 1855, ele apresenta um objetivo claramente definido e 

posto no primeiro parágrafo: o de discutir a “marcha simultânea da civilização e poesia 

em Portugal” (AZEVEDO, 2000, p. 822 e 823). Para Azevedo, existiria uma “íntima 

ligação das literaturas e das civilizações; da poesia e do sentir e crer dos povos” (2000, 

p. 712). Nesse sentido, ele divide a história literária lusa em duas fases: a heroica, que 

corresponde ao esplendor das conquistas e do império ultramarino, cujo auge situa-se no 

século XVI, e tem como principais representantes a obra épica de Camões e a tragédia 

Castro, de Antônio Ferreira. E a negra, que corresponde à decadência desse mesmo 

império, que culmina com a independência do Brasil. Mesmo que esse processo envolva 

o século XIX, é ao anterior que ele remonta e, dessa forma, Azevedo aponta a lírica 

intimista e melancólica de Bocage como expressão desse mal-estar. 

Porém, é o percurso que o autor promove ao longo de seu ensaio para chegar a 

essas fases e mesmo a maneira como comenta os expoentes do cânone português que 

sugerem a apropriação dos estudos de literaturas estrangeiras. Assim, logo que expõe 

seu objetivo principal, Álvares de Azevedo parece postergá-lo ao lançar-se num prólogo 

em que procura demonstrar relações especulares entre a literatura de um povo e seu 

panorama social. Ele passa, dessa forma, por três regiões, o Norte da Europa, a Arábia e 

a Índia, para só então abordar as letras portuguesas, não sem antes comentar o processo 

de formação e independência do território luso, a partir de suas diversas relações com a 

vizinha Espanha.     

Ao analisar esse ensaio e, em particular, esse movimento da argumentação de 

Azevedo, Cilaine Alves Cunha pontua que  

caso o leitor consiga atravessar o aparente despropósito da primeira parte e 
alcançar o segmento denominado “Portugal, duas palavras”, vai perceber que 
a parte antecedente funciona como um preâmbulo descritivo dessa segunda 
seção. É apenas aí que o preâmbulo e sobretudo seu objetivo principal são 
assumidos como tais: remontar a cultura portuguesa à espanhola que, por sua 
vez, é tomada como produto das civilizações arábicas, gótica, greco-romana 
e púnica (2001, p. 15). 

 

De fato, na sessão intitulada “Portugal, duas palavras”, Álvares de Azevedo 

explica ao seu leitor que coloca ali “uma tendência nossa, alentada fundamente de há 

muito” (2000, p. 712). Essa tendência compreende uma tese que diz respeito à 

multiplicidade de fatores envolvidos na constituição de uma tradição literária e a 
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impossibilidade de se encontrar uma origem unívoca à qual todos esses fatores 

remetam. Assim, ao introduzir seus comentários sobre a literatura espanhola, antes de 

comentar a portuguesa propriamente dita, o autor afirma que é “da variedade de fontes”, 

“desse variegado de materiais [que] deve nascer a originalidade, o caráter às vezes 

exagerado de uma literatura” (2000, p. 712). É notável, nesse sentido, ao longo de todo 

o ensaio, o emprego de diversas metáforas hídricas que representam a situação de 

imiscuição e propagação operantes a partir dos contatos entre os povos, apoiadas em 

termos como ‘marés’, ‘fluxo’, ‘infusão’, ‘amálgama’, que sugerem a ideia de circulação 

cultural.  

A visão plural e heterogênea construída nesses primeiros passos do texto 

encaminha-nos à noção, formatada por Georges Gusdorf, de cosmopolitismo da 

diferença, segundo a qual “à Cosmópolis intelectual sem fronteiras, à Europa da 

homogeneidade, sucede uma Europa das fronteiras e das diferenças” (1993, p. 290). O 

traço comum entre todos os povos europeus seria precisamente o fato de serem 

diferentes entre si, característica que deveria ser valorizada, pois mesmo a definição do 

nacional se daria por meio de um processo de alteridade. A possibilidade de um 

intercâmbio, a partir dessa perspectiva, está posta e é desejada, ao menos num nível 

intelectual, como pode ser visto nessa passagem de Philarète Chasles, publicada na 

Revue de Paris, em 1835: “Todo povo sem comércio intelectual com outros povos não 

passa de um fio rompido da grande rede” (1835, p. 250). 

Ademais, a escolha das regiões comentadas por Azevedo em seu prólogo não é 

fortuita, pois ela remete às culturas então em voga graças aos estudos de literaturas 

estrangeiras e, sobretudo, à importância da filologia para que as inferidas ligações entre 

elas fossem cientificamente verificáveis. Nesse sentido, nota-se um deslocamento do 

cânone greco-latino, no prólogo de “Literatura e civilização em Portugal”, por 

intermédio dos comentários sobre Islândia, Arábia e Índia, culturas não tão abordadas 

pelos estudos anteriores de literatura, mas que ganharam relevo a partir do Romantismo. 

Nota-se como todas essas outras culturas, até então tidas como marginais, vão sendo 

dotadas de importância e mesmo consideradas como formadoras de outras civilizações 

mais centrais, ou outrora centrais na dinâmica do continente europeu, caso de Espanha e 

Portugal.  

A partir das teorias filológicas acerca do tronco linguístico indo-europeu, 

tornaram-se frequentes pesquisas sobre a literatura e a língua antiga da Islândia, por 

exemplo, pois essa ilha poderia ser um repositório ancestral no qual outras culturas 
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beberam. Uma outra fonte seria a Índia, por isso, é ao tratar da literatura ali produzida 

que Álvares de Azevedo faz sua primeira menção à língua como um dos principais 

elementos da herança cultural de um povo. Além da paisagem, da religião e da 

arquitetura, traços que compõem um tipo de levantamento etnográfico comum aos 

estudos de literaturas estrangeiras, também presente na vocação sociológica da literatura 

comparada, Azevedo destaca o sânscrito como um dos elementos mais marcantes da 

cultura hindu. Para o ensaísta, essa língua era “a base certa dos dialetos hindustânicos, e 

segundo presunções muito prováveis da ciência, origem do Persa, do Grego, do Etrusco, 

e do idioma gutural das raças teutônicas” (2000, p. 716).  

A questão que se esboça, então, é a da importância da língua como mecanismo 

transmissor das tradições orais, literárias, mitológicas etc., e a sua potencialidade de 

ramificação em outras, gerando novos produtos culturais, que ainda podem conservar 

em si o gérmen dos anteriores. Xavier Marmier, num artigo publicado pela RDM, em 

1836, elege os estudos filológicos como melhor ferramenta para análise dos fluxos 

migratórios dentro do continente, revelando parentescos inauditos. Segundo ele, “nós 

poderíamos fazer o mapa geográfico de todas essas línguas, segui-las como se fossem 

rios em suas sinuosidades, em suas conquistas, e, com base nos estudos filológicos, 

constatar a migração dos povos, melhor do que jamais foi feito por meio de outras 

aproximações.” (1836, p. 480). 

 É justamente o aporte trazido pelos estudos filológicos, aliado às discussões 

promovidas na imprensa brasileira ao longo da década de 1840, que propiciará a 

Azevedo o argumento de que não haveria vantagem em separar a literatura brasileira 

daquela produzida em Portugal, em prol da adoção da temática indígena, cuja utilização 

fomentaria uma literatura verdadeiramente nacional. Além dessa ruptura não se 

justificar do ponto de vista da evolução linguística, já que, segundo ele “sem língua à 

parte não há literatura à parte” (2000, p. 715), ela significaria a incomunicabilidade com 

todo o repositório maior da cultura ocidental.  

Álvares de Azevedo faz essa notável inflexão frente ao projeto maior do 

Romantismo brasileiro, afirmando tratar-se apenas de uma simples digressão do plano 

inicial de seu estudo. Porém, seu interesse se revela maior ao observarmos a maneira 

como ele, a nosso ver, vale-se de mais um dos recursos utilizados pelos professores de 

literaturas estrangeiras: o método binário. Introduzido na França ao menos a partir dos 

escritos de Madame de Staël, tal método, de forma geral, consiste em uma aproximação 

contrastiva, que opõem dois polos, com vistas a evidenciar as características nacionais 
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de cada um deles. Edmir Missio, ao analisar o emprego desse método na obra de Staël, 

observa que “a análise contrastiva propicia o estabelecimento de uma relação de 

alteridade pela qual ambos os países se complementam nas suas diferenças [...]” (1997, 

p. 98). Pode-se dizer que ao observar as particularidades do outro, é possível dar-se 

conta de si mesmo.  

No ensaio alvaresiano, a percepção de que “os clarões dos céus espanhóis” são 

nítidos “sobre o espírito dessas nossas letras pátrias”, impele Azevedo a orientar-se 

binariamente, a fim de demonstrar as similitudes entre Espanha e Portugal e em que 

ponto ou, talvez, de que forma, este último se autonomiza e passa a produzir uma 

literatura própria. Ao “historiar fatos da Península” de forma bastante sumária, Álvares 

de Azevedo destaca o processo de autonomização do Condado Portucalense, pois é a 

partir daí que se pensa a criação de “uma outra Hispânia independente e livre”. Porém, 

mesmo que se possa considerar esse momento como um dos marcos da nacionalidade 

portuguesa, Azevedo passa a ponderar a existência de “uma unidade que resumiu 

aquelas duas nações” (2000, p. 714), mesmo após esse marco: o castelhano.      

Essa relativa unidade persiste ainda por muito tempo, apontando para o fato de 

que não é somente um evento político o garantidor de uma literatura genuinamente 

nacional. O autor conclui que é apenas com a epopeia de Camões que ocorre “a inteira 

separação de literaturas, e em Portugal o timbre de apurado estudo, e a preferência das 

falas nacionais” (2000, p. 715). Porém, mesmo após esse forte indício de separação 

entre as duas literaturas, o ensaísta ainda verifica diversas contiguidades entre o gênio 

espanhol e o português, como a índole guerreira dos dois povos, advinda das longas 

guerras de reconquista do território. Esse caráter, manifestado anteriormente pela épica, 

faz-se sentir mesmo na literatura portuguesa do oitocentos, no que acompanha a 

espanhola, conforme exemplos arrolados pelo autor: 

A literatura moderna portuguesa de hoje tem tido seu aluziar, seus 
relumbres do mesmo gênio, e nisso tem acompanhado a espanhola. Pelos 
poetas que levaram arma ao ombro na guerra da cara em Portugal, a Espanha 
tem os constitucionais Lara, Espronceda e Zorrilla (2000, p. 718).  

 

Ao longo de seu contraste, ele evoca também outras semelhanças de maior 

escala, como o percurso feito pelas duas nações na sua expansão rumo a territórios 

inexplorados:  

A sina das duas nações, ou antes a história dos povos, é a mesma: e para 
evitar o transbordar de uma na outra, um Papa alinhava no globo a raia 
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limítrofe dos dois povos no novo mundo. Navegações, conquistas – tudo ia-
lhes de par [...] (2000, p. 718).   

 

Se essa ligação ainda existia entre Espanha e Portugal, cuja separação linguística 

datava ao menos a partir do século XVI, é certo que se poderia pensar semelhante 

vínculo entre este e o Brasil. É preciso, além de eventos políticos, tempo e a 

manutenção de um diálogo com a tradição para que se constitua um cânone literário. 

Nesse sentido, Cilaine Alves Cunha considera que, para Azevedo, a literatura  

só se nacionaliza ao longo do desenvolvimento da nação em 
civilização, quando os fatores históricos já tiverem sido postos e assimilados 
pelo ethos da população e por seus escritores, constituindo-se 
paulatinamente, com sua retomada e continuidade de uma época em outra 
(2001, p. 16). 

  

Por isso, o contraste binário proposto por Azevedo termina numa obra como a de 

Camões, que conjuga lances da história lusa, a uma forma literária da tradição, que é 

apropriada pelo autor conforme as suas necessidades, e plasmada numa língua própria. 

É significativo que os exemplos recortados para representar a fase heroica 

circunscrevam-se justamente ao episódio de Inês de Castro, tão caro à memória 

portuguesa. Ele aparece representado em dois gêneros distintos, o épico e o dramático, é 

retomado ao longo dos séculos e mesmo por autores do século XIX, caso da Nova 

Castro, de João Batista Gomes. Essas retomadas de um mesmo motivo, aliadas a uma 

fatura própria que vai relendo tanto o motivo, quanto as formas literárias da tradição, 

produzem a especificidade e a originalidade de uma literatura.  

 

Conclusão  

Como esboço de conclusão, é possível sinalizar que Álvares de Azevedo se vale 

de alguns passos comuns aos estudos de literaturas estrangeiras para pensar a literatura 

portuguesa e, consequentemente, os caminhos propostos por nossos românticos para a 

literatura brasileira. A construção de uma visão heterogênea da cultura, apoiada numa 

perspectiva filológica, compõe um panorama rico com o qual as expressões literárias 

devem dialogar para enriquecer-se. Por outro lado, o emprego de uma orientação binária 

evidencia o específico de cada literatura e, sem abandonar a alteridade, destaca o seu 

caráter original. Portanto, a apropriação não estrita dessa abordagem “proto” 

comparatista permite a Álvares de Azevedo pensar a unidade entre as literaturas, e 

aquela entre a portuguesa e a brasileira, como algo positivo e necessário ao 

1971



desenvolvimento da especificidade. Edgar Quinet, em aula inaugural proferida em Lyon 

(1839), diz que a unidade dos povos e a fraternidade entre eles permite a diminuição das 

austeridades, pois à medida em que se conhecem as diferenças, passa-se a compreendê-

las e respeitá-las (APUD GUSDORF, 1993, p. 310). Ao se colocar nesse ângulo, 

Azevedo, além de contribuir com o debate oitocentista sobre o projeto romântico 

brasileiro, aloca nossas letras e nossa crítica no movimento então em voga na 

intelectualidade ocidental.     
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RESISTÊNCIA ÀS MEDIDAS DO GÊNERO EM UM ÚTERO É DO TAMANHO 
DE UM PUNHO, DE ANGÉLICA FREITAS 

Claudiana Gois dos Santos (USP) 
Emerson da Cruz Inácio (USP) 

 

RESUMO: O corpo da mulher e o rígido controle sobre ele pelas instituições, históricas, é 
assunto que não se esgota, sobretudo quando os (poucos) direitos conquistados, tem 
rapidamente esmaecido em golpes de caneta e retrocesso. 

Publicado em 2012, Um útero é do tamanho de um punho é dividido em 7 seções com títulos 
sobre a vivência da mulher contemporânea e sua luta contra estereótipos da tradição misógina. 
Nas sessões intituladas:  Uma Mulher Limpa, Mulher de, A Mulher é uma Construção, Um 
útero é do tamanho de um punho, 3 poemas com o auxílio do Google , Argentina e O Livro 
Rosa do Coração dos Trouxas, Angélica Freitas discute com ironia, humor e sagacidade uma 
série de normatizações aplicadas ao corpo das mulheres, ainda hoje. 

O objetivo desta comunicação é analisar o controle exercido sobre o corpo feminino, 
perpassando por problemas como sanidade, padrões de beleza, autonomia, relações sociais e 
profissionais, construção e naturalização do que é ser uma mulher contemporânea, relações nem 
sempre (im)possíveis com a maternidade, mecanismos de busca (Google) como reprodutores de 
pensamento misógino, e por fim, suas relações amorosas, espaço primeiro de questionamento e 
busca pela libertação dos papeis de gênero. 

Os papeis de gênero aqui não se restringem aos estudos feministas e de mulheres, mas também 
se aplicam às formas fluídas utilizadas pela poeta em relação ao gênero textual utilizado para 
demonstrar o pensamento muitas vezes misógino de uma sociedade, que pode ser verificado 
inclusive em mecanismos de busca como o Google. 

Os papéis de gênero e suas tentativas de ruptura serão embasadas pela crítica feminista, partindo 
do Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, passando pelas teorias de gênero e construção 
presentes em Tendências e Impasses, de Heloísa Buarque de Hollanda, A História da 
Sexualidade, de Michel Foucault até chegarmos nos Problemas de Gênero, apresentados por 
Judith Butler. 

Palavras chave: Poesia, crítica feminista, gênero. 
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RESISTÊNCIA ÀS MEDIDAS DO GÊNERO EM UM ÚTERO É DO TAMANHO 

DE UM PUNHO, DE ANGÉLICA FREITAS 

 

Claudiana Gois dos Santos (USP) 
Emerson da Cruz Inácio (USP) 

 

Publicado em 2012, o livro da escritora gaúcha Angélica Freitas, foi finalista do 

Prêmio Portugal Telecom de 2013, na categoria poesia. Única mulher entre os finalistas, 

seu livro Um útero é do Tamanho de um Punho segue o estilo cômico, mescla de humor 

e ironia, para abordar temas relacionados a papéis sociais de gênero e feminismo.  

Em Um útero é do Tamanho de um punho, Angélica Freitas intensifica a visão 

feminista tratando exclusivamente das questões femininas. O feminismo, como mote 

principal, segundo a autora, pode ter surgido do seu convívio com um grupo de 

Feministas ativistas: 

"[...] Eu tinha lançado meu primeiro livro, fui morar na Argentina, 
Bahía Blanca, no sul da província de Buenos Aires, por quase dois 
anos. Lá convivi com um grupo de feministas ativistas. Estar com elas 
me levou a questionar muitas questões femininas. O tema começou a 
surgir aí. Então em 2008 aconteceu algo muito forte pra mim, 
acompanhei um processo de aborto de uma amiga muito próxima. [...] 
E por ter ido acompanhá-la, assistir tudo de perto, fiquei mais 
instigada com o tema.” (FREITAS, 2012a) [slide 2] 

O convívio com o grupo feminista, bem como a experiência em uma situação de 

aborto amadureceu os questionamentos a respeito do espaço ocupado pela mulher na 

sociedade e da resistência necessária diante de uma realidade social ainda tão machista 

quanto a latino-americana. Assim, os poemas que formam Um útero é do tamanho de 

um punho trazem diversos enfoques sobre o corpo da mulher no contexto latino-

americano do século XXI. A começar por Uma Mulher Limpa, em que a limpeza 

aparece semanticamente associada à higiene (lembremos da representação do sangue 

menstrual dos comerciais televisivos) mas não só, limpeza também se une à bondade, à 

pureza, à honra, à mansidão, e porque não à submissão desta mulher:  

porque uma mulher boa 
é uma mulher limpa 
e se ela é uma mulher limpa 
ela é uma mulher boa  
[…] 
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há milhões, milhões de anos 
pôs-se sobre duas patas  
não ladra mais, é mansa 
é mansa e boa e limpa”; (FREITAS, 2012, p. 11) 

 

A associação de limpeza à adequação da imagem não é restrita ao campo da 

imaginação da poeta. Em notícia publicada no jornal Folha de São Paulo de 8 de 

setembro de 2016, o jornalista Pedro Diniz analisa a participação de Marcela Temer no 

desfile da Independência. A reportagem expõe no título o peso posto na roupa que ela 

utiliza (Marcela Temer vestiu resumo de mensagem que marido quer passar), ou seja, o 

corpo da mulher é bandeira ostentatória da imagem pretendida não por ela, mas por seu 

marido. Na “relevantíssima” notícia, Pedro Diniz afirma que 

A primeira imagem de Marcela Temer na função de primeira-dama do 
Brasil é, antes de mais nada, um resumo do que o seu marido quer 
transmitir no início da gestão como presidente: serenidade, ordem e 
progresso.[...] O corte relaxado, minimalista, aliado à "cor da paz", 
produziu mensagem de limpeza e simplicidade cujo papel pode ser 
lido como contraste ao clima de ebulição dos protestos anti-governo. 
(DINIZ, 2016 s/p.) 

 Percebe-se aqui que o paradigma da mulher boa porque limpa é utilizado dando 

continuidade à ideia que setores da mídia tentam forjar sobre Marcela Temer. Em outra 

pauta sobre a esposa do outrora vice decorativo, associava-se a imagem da, hoje , 

primeira dama aos adjetivos: bela, recatada e do lar. (LINHARES, 2016 s/p.). Podemos 

novamente estabelecer o contraste já evidenciado por Angélica Freitas:  

Uma mulher braba 
Não é uma mulher boa 
E uma mulher boa 
É uma mulher limpa. (FREITAS, 2012 p.11) 
 

No fim do poema temos a mulher que “é mansa e boa e limpa”. A poeta joga 

com o adjetivo “limpa” que pode ser lido também como verbo. Este procedimento é 

também encontrado em outros poemas da série em trechos como:  

uma mulher limpa 
rápido 
uma mulher limpa (FREITAS, 2012 p. 16) 
 

O efeito polissêmico atribuído à “mulher limpa” é demonstrado no jogo 

adjetivo-verbo que evidencia um lugar social destinado à mulher: a limpeza. Quem 

poderia limpar a aparição incômoda desta mulher braba?  
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Nos trechos demonstrados temos os motes da poesia de Freitas. A crítica ao 

padrão do corpo e do comportamento da mulher é discutido de variadas formas a fim de 

ironizar as normas sociais impostas às mulheres.  

Angélica Freitas utiliza a ironia e o humor de situações banais para colocar o 

leitor em contato com os diversos papeis femininos de uma sociedade que ainda 

conserva ranços de discriminação, misoginia e violência como se vê em uma canção 

popular (séc. XIX-XX), que promove a reflexão do encarceramento de mulheres no:  

[...] depósito 
das mulheres que incomodam 
loucas louquinhas 
tantãs da cabeça 
ataduras banhos frios 
descargas elétricas 
são porcas permanentes 
mas como descobrem os maridos 
enriquecidos subitamente 
as porcas loucas trancafiadas 
são muito convenientes 
interna, enterra (FREITAS, 2012 p.15) 

 

Este poema nos remonta à tradição de espoliação pela qual tantas mulheres 

passaram e passam. A violência patrimonial ainda é tema recorrente em estudos sobre a 

violência contra a mulher. (BRASIL, 2015). A partir de acusações contra a sanidade 

mental da mulher, seus bens ou sua capacidade de autonomia e independência é 

cerceada. Revivendo costumes dos homens que internavam suas irmãs, mães, esposas, 

em conventos, hospícios e sanatórios e se descobriam “enriquecidos subitamente”.  

A submissão à condições precárias é retomada no poema da mulher suja, em que 

a autora descreve uma mulher vista na feira, “ela mesma uma fruta/ caída de um cacho/ 

era frugívora, pelas circunstâncias”. A ironia de Angélica Freitas retorna para mostrar 

o deslocamento social desta outra mulher em restrição alimentar por razão econômica. 

Os alimentos que sobram da feira são sua única possibilidade de subsistência. 

O poema da mulher suja nos conduz à segunda aos poemas Mulher de. Outra 

vez o jogo polissêmico se instaura. A série de poemas Mulher de extrapola as questões 

polissêmicas e passa a questionar os clichês de formas de se vestir, se portar. Se na série 

Uma mulher limpa terminamos com a mulher que vive de restos de feira, temos aqui a 

mulher de regime, que sofre em primeira pessoa por conta de sua imagem corporal: 

[...]eu vou lhe dizer eu me sinto tão mal  
engordei vinte quilos depois que voltei do hospital  
quebrei o pé  
eu vou lhe contar eu quebrei o pé  
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e não pude mais correr eu corria 10 km/dia  
aí um dia minha mãe falou: regina  
regina você precisa fazer um regime você está enorme  
[...]também não precisava óbvio que fiquei magoada  
primeiro fiquei muito magoada depois pensei: ela tem razão  
daí eu comecei regime porque me sentia mal  
eu me sinto mal eu me sinto tão mal  
troquei os biscoitos por brócolis queijo cottage e aipo  
coragem eu não tenho de fazer uma lipo  
eu me sinto tão mal por tudo que comi esse tempo todo  
tão mal e tem tanta gente passando fome no mundo (FREITAS, 2012 
p.41) 

 

O poema nos expõe pensamentos contraditórios. Aqui o nome regina, cuja 

origem “rainha” se trai pela grafia em minúsculo escolhida pela autora, tem seu efeito 

sonoro na proximidade fonética com regime. Não obstante, a autora quebra o tom leve e 

humorado com a reflexão paradoxal que une o mal-estar pelo exagero alimentar ao mal-

estar social por saber da fome de tantas pessoas são submetidas à extrema pobreza. 

A opressão sofrida por mulheres em diversos âmbitos já foi vastamente discutida 

por Simone de Beauvoir em O Segundo Sexo. O pessoal, o político, o íntimo e o social 

fazem parte de um todo, dessa forma, a escrita de Angélica Freitas desliza nesta mesma 

série para poemas como mulher de vermelho em que a mulher é vista sob a ótica do 

“euzinho” masculino que, partindo de seus pressupostos lógicos baseados nos clichês 

sociais sobre como uma mulher deve se vestir, deduz que,  

[...]caro watson, elementar:  
o que ela quer sou euzinho  
sou euzinho o que ela quer  
só pode ser euzinho  
o que mais podia ser (FREITAS, 2012 p.31) 
 

As provocações contidas neste poema evidenciam o problema da mulher em 

espaços públicos de contextos sociais nos quais imperam comportamentos que podemos 

englobar nos termos da filósofa Márcia Tiburi, como “cultura do estupro”. A cultura do 

estupro pode ser definida como a legitimação de práticas de violência psicológica, 

verbal ou física aplicadas contra mulher por diversos motivos oriundos de uma cultura 

patriarcal, entre eles a misoginia e o preconceito de gênero. (TIBURI, 2016 p.110) 

 Assim, o euzinho-lírico do poema se coloca como quem não apenas julga a 

intenção desta mulher de vermelho, e, por ela ser uma mulher, pode afirmar que 

conhece seu desejo, que elementar, “caro watson, só pode ser euzinho”. Bem como o 

anteriormente citado vestido branco de Marcela Temer, que foi digno de análise política 
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relacionada ao corte, modelo e a cor, que, para o jornalista Pedro Diniz transmitiria uma 

intenção não apenas da mulher em questão, mas do governo de seu marido. 

O controle sobre o corpo das mulheres não é fenômeno recente. A partir do 

século XVIII, aparelhos do Estado como Medicina, Pedagogia, Igreja e Família 

intensificaram o controle sobre o corpo da mulher. (FOUCAULT, 2014 p.113) A partir 

deste ponto desenvolve-se a chamada Tecnologia de gênero, com rígidos papéis e a 

política de valorização da “essência feminina” através da exaltação da maternidade, 

aleitamento materno e outras políticas do gênero. (HOLLANDA, 1994 p.196) 

 A construção do que deve ser uma mulher foi tão fortemente estruturada na 

cultura ocidental que ainda sofremos tais interdições. O questionamento da mulher 

como um constructo social, a partir da frase icônica de Beauvoir “Não se nasce mulher, 

torna-se”, tem ecos nas paredes do Um útero é do tamanho de um punho. Em A mulher 

é uma construção a poeta faz um divertido jogo semântico criando um movimento 

dúbio entre construção cultural e construção civil.  
 

a mulher é uma construção 
deve ser 
 
a mulher basicamente é pra ser 
um conjunto habitacional  
tudo igual  
tudo rebocado  
só muda a cor 
[...] (FREITAS, 2012 p. 45) 

 

 Esses dois campos por muito tempo excludentes: assuntos de mulher e 

construção civil, são reunidos por Angélica Freitas para explorar provocações sobre a 

mulher contemporânea. A poeta joga com ambiguidades semânticas sobre o baixo 

corporal, seja em termos sexuais ou em assuntos considerados impróprios de se falar 

publicamente, como vemos no trecho a seguir:   
 

(a mulher é uma construção 
com buracos demais 
 
vaza  
a revista nova é o ministério  
dos assuntos cloacais  
perdão  
não se fala em merda na revista nova) (FREITAS, 2012 p.45) 
 

 A interdição dos assuntos naturais ao corpo e a insistência de certos veículos no 

disfarce do corpo da mulher para ser melhor “consumido” é evidenciado. A 
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desmistificação do corpo na analogia dos assuntos sexuais e de sedução com os assuntos 

cloacais desloca o possível sentido erótico do texto, para a crueza que beira o grotesco. 

Em O Discurso Pornográfico, Dominique Maingueneau discute tal subversão do 

sensual pelo grotesco, recurso geralmente visto em obras eróticas classificadas como 

feministas, que, por meio da ironia e da paródia, expõem o grotesco de cenas 

pretensamente sensuais. (MAINGUENEAU, 2010 p.120)  

 Ao remover a romantização do corpóreo feminino Angélica Freitas nos 

direciona ao poema Um útero é do tamanho de um punho. Por meio de paralelismos e 

humor (vide a utilização da “língua do i), questiona o tratamento infantilizado 

dispensado às mulheres, como prova de inferioridade intelectual. A repetição da palavra 

útero também nos aproxima do recurso metonímico do que é ser mulher, além disso, a 

aproximação semântica entre útero e punho resulta em diversas analogias:  

[...] Ao lermos esse título, a associação útero/coração é imediata e tem 
uma forte implicação, porque comumente se associa à mulher a ideia 
de que ela pensa com o coração (frase clicherizada, aliás, que a poeta 
usa como primeiro verso de um dos poemas do livro, intitulado: “a 

mulher pensa”, p. 71); com isso, estaria fora do plano racional, 

intelectual, objetivo, científico. (PIETRANI, 2013 p.29) 
 

 Ao deslocar as associações semânticas da palavra útero e colocá-la sob o signo 

do punho evoca-se a luta do feminismo. A mulher de punho cerrado, o punho que é do 

tamanho de um útero. No poema temos igualmente, a predominância dos discursos 

externos sobre o útero da mulher, como, por exemplo, o discurso médico:  

[...] im itiri i di timinhi di im pinhi 
quem pode dizer tenho um útero 
(o médico) quem pode dizer que funciona (o médico) 
i midici 
o medo de que não funcione 
para que serve um útero quando não se fazem filhos 
 
para quê 
 
piri qui (FREITAS, 2012 p. 59) 
 

 Conforme o relato da autora citado no início, a experiência de acompanhar o 

aborto de uma amiga pode ter evocado seus questionamentos em relação à maternidade 

compulsória naturalizada socialmente. Ainda se vê com estranheza a mulher que não 

deseja ser mãe. Ainda sofremos a pressão da imposição da maternidade como 

verdadeira realização e natural vocação da mulher. Essa concepção biologicizante já foi 

e ainda é amplamente discutida. Para Beauvoir, a maternidade desloca a mulher de 

pensar-se como indivíduo quando se assume um discurso que apregoa ser “pela 
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maternidade que a mulher realiza integralmente seu destino fisiológico; é a maternidade 

sua vocação ‘natural’, porquanto todo o seu organismo se acha voltado para a 

perpetuação da espécie” (BEAUVOIR, 2009, p. 248). Hoje sabe-se que a maternidade 

como perspectiva de realização feminina surgiu com propósitos ideológicos de manter a 

mulher longe da esfera pública dos direitos como cidadã (NUNES, 2011 p.103). 

A ideia do útero como metonímia do feminino, bem como sua utilidade senão 

para a procriação é o mote principal do poema que evoca mulheres historicamente 

ilustres (e seus úteros) numa hipotética sala de espera de ginecologista: 
 

o útero de frida kahlo 
o útero de golda meir 
o útero de maria quitéria 
o útero de alejandra pizarnik 
o útero de hilary clinton 
[o útero de diadorim] 
 

kahlo na sala de espera 
meir dos óvulos de ouro 
quitéria de modess na guerra 
pizarnik decerto tampax 
clinton não tem medo 
de espéculos na maca fria 

[mas diadorim nunca foi 
ao ginecologista] (FREITAS, 2013 p.60) 
 

 A reunião destas mulheres é marcada pela relação metonímica destas com seus 

inevitáveis úteros e menstruações. Neste ponto Angélica Freitas coloca a situação do 

feminino num movimento que parte do reconhecimento externo à intimidade: Frida 

Kahlo, artista, feminista, comunista, Golda Meir, primeira e única mulher na chefia do 

governo de Israel, Maria Quitéria, primeira mulher a assentar praça nas Forças Armadas 

Brasileiras, Alejandra Pizarnik, grande poeta argentina, Hilary Clinton, importante 

política norte americana, e, Diadorim, personagem de Guimarães Rosa, que rompe 

qualquer expectativa de gênero em Grandes Sertões: veredas, todas elas unidas por 

úteros, óvulos, menstruações e condições sociais de gênero. Diadorim, como muitas 

mulheres pobres de regiões isoladas no Brasil, nunca foi ao ginecologista. O poema 

retoma o aborto como tema e a interferência da religião nos processos decisórios da 

mulher perante seu corpo. Como Angélica Freitas relata, quando perguntada sobre o 

processo de acompanhar uma amiga ao local em que ela realizaria um aborto:  

Senhoras religiosas católicas chegaram em uma van e ficavam lá 
tentando dissuadir quem faria o aborto, rezavam falavam com uma 
voz super mansa, mas o discurso era forte. [...]. Essa foi uma parte 
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super importante da experiência pra amadurecer a ideia do livro. 
Depois dela, comecei a pesquisar na internet sobre o corpo da mulher. 
[...] Queria saber quais palavras eram usadas, até material de medicina 
consultei. Daí cheguei na frase “um útero é do tamanho de um punho 

fechado”. Fiquei com ela na cabeça e acabei escrevendo o poema que 

dá título ao livro em uma sentada só. É o poema mais longo do livro, 
talvez o maior que já escrevi. (FREITAS, 2012a) 

  
 

 Mantendo o humor e a ironia, Angélica Freitas desenvolve no poema várias 

reflexões acerca de temas pouco abordados na poesia brasileira. Falar sobre aborto ou 

úteros famosos, sobre o alívio com a chegada da menstruação, relacionando com 

sarcasmo à sacralidade atribuída aos discursos médicos sobre o corpo feminino, ressalta 

seu caráter iconoclasta perante uma sociedade que desconsidera a autoridade da mulher 

diante do próprio corpo.  

 Seguindo na linha do humor irônico, Angélica Freitas dispõe de recursos 

tecnológicos para criticar estereótipos, na série 3 poemas com o auxílio do google os 

clichês trabalhados em A mulher vai, a mulher pensa e A mulher quer são apresentados 

a partir de uma estrutura paralelísticas em estrofes longas que são quase narrativas.  

 No primeiro poema da série, Freitas narra a um encontro amoroso em gravidez, 

casamento e separação, cujo desfecho questiona a mulher em sociedades patriarcais:  
 

a mulher vai aprontar 
a mulher vai ovular 
a mulher vai sentir prazer 
[...] 
a mulher vai ao médico e se queixa 
a mulher vai notando o crescimento do seu ventre 
[...] 
a mulher vai pro trabalho e deixa o homem na cozinha 
a mulher vai embora e deixa uma penca de filhos 
a mulher vai no fim sair com outro 
a mulher vai ganhar um lugar ao sol 
a mulher vai poder dirigir no afeganistão (FREITAS, 2012 p.69-70) 

 

 O mesmo movimento paralelístico entre processos íntimos e sociais, já visto 

acima, aliados às ideias estereotipadas que surgem em mecanismos de busca sobre 

mulheres é utilizado na série, como podemos notar em A mulher pensa: 
 

a mulher pensa por metáforas 
a mulher pensa sobre sexo 
a mulher pensa mais em sexo 
a mulher pensa: se fizer isso com ele, vai achar que faço com todos 
a mulher pensa muito antes de fazer besteira 
a mulher pensa em engravidar 
a mulher pensa que pode se dedicar integralmente à carreira  
 (FREITAS, 2012 p.71) 
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 Ao abordar os clichês atribuídos não só ao modo, mas ao objeto dos 

pensamentos femininos a poeta retoma o que já dissemos a respeito do poema mulher 

de vermelho em que, para além de segundo sexo a mulher é vista como terceira pessoa. 

Da mulher apenas se fala, não vemos aqui sua enunciação. A objetificação do gênero 

feminino é, a todo momento marcado, pelo local da terceira pessoa do discurso. 

Finalizando a série de três poemas temos a mulher quer, que reitera o desejo das 

mulheres vistos pela ótica do senso comum: 
 

[...]a mulher quer segurança 
a mulher quer mexer no seu e-mail 
a mulher quer ter estabilidade 
a mulher quer nextel 
a mulher quer ter um cartão de crédito 
a mulher quer tudo 
a mulher quer ser valorizada e respeitada 
a mulher quer se separar 
a mulher quer ganhar, decidir e consumir mais 
a mulher quer se suicidar (FREITAS, 2012 p.72) 

 

 Neste poema temos a suposta emancipação da mulher que não chega à esfera do 

consumo. Relações mediadas pelos valores capitalistas sofrem uma progressão que 

evidencia o vazio existencial causado por um ritmo de vida baseado em consumo de 

bens e de si, como vemos nos versos finais do poema “a mulher quer ganhar, decidir e 

consumir mais /a mulher quer se suicidar”.  

E, finalizando, chegamos à série de poemas o livro rosa do coração dos trouxas 

em que a poeta, em alusão aos gêneros destinados às moças subverte as intenções 

sentimentais. Pode-se considerar esta parte do livro como a parte mais lírica, sem no 

entanto, que se perca as características irônicas e humorísticas da autora. A crítica 

feminista se mantém presente no questionamento à ideia de Mulher essencial, em 

poemas como as mulheres são, com variadas perspectivas sobre a mulher 

contemporânea: 
 

as mulheres são 
diferentes das mulheres 
pois 
enquanto as mulheres 
vão trabalhar 
as mulheres ficam 
em casa 
lavando a louça 
e criam os filhos 
mais tarde chegam 
as mulheres 
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estão sempre cansadas 
vão ver televisão. (FREITAS, 2013 p.85) 

  

 A crítica ao essencialismo da representação ganha força nos Estudos Culturais 

que se seguem juntamente aos Estudos Feministas, tendo como importante 

representante Judith Butler. A filósofa norte americana discute em textos como Corpos 

que Pesam a ideia da atribuição da essência sobre o gênero e como isso pesa sobre os 

corpos, sobretudo aqueles atrelados ao feminino. (BUTLER, 2007 p.170 ) 

 A ideia de essência feminina tende a cristalizar as subjetividades de modo a 

obedecer padrões comportamentais, como em relação à maternidade. Numa análise 

geral da obra, Angélica Freitas parece buscar, de forma bem humorada e irônica, 

demonstrar as diversas possibilidades de vivências femininas hétero, homo ou 

transexuais, e como nosso corpo ainda é restrito por convenções sociais que moldam em 

carne e subjetividade para obedecer a determinadas tendências na sociedade patriarcal.  

A resistência a esses limites impostos é traçada no livro por meio da zombaria 

diante de discursos de autoridade como a medicina e a religião, ou mesmo das 

convenções e estereótipos da sociedade patriarcal latino-americana, mais 

especificamente, brasileira. E, para finalizar a leitura do livro, fecho com a estrofe do 

poema metonímia, em que se fala sobre nosso fazer analítico em relação à poesia:  

“não queria fazer uma leitura 
equivocada 
mas todas as leituras de poesia 
são equivocadas” (FREITAS, 2013 p.52) 
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A REENCARNAÇÃO DE SANTA ORLAN: UM DISCURSO ARTÍTISCO SOBRE 

A CONDIÇÃO DO CORPO  FEMININO NA CONTEMPORANEIDADE  

 

Eliezer Pandolfo da Silva (URI)1 

      TatianeVaz (URI)2 

       

Resumo: Este estudo parte da compreensão da performance e da body art como artes 
contemporâneas de ressignificação do corpo, que resultam de um processo complexo de relação 
do homem com o corpo ao longo dos tempos. As novas possiblidades contemporâneas de 
reconfiguração biotecnológicas do corpo (LE BRETON), o tornaram uma espécie de identidade 
provisioria (MEDEIROS) quase com um potencial infinito de transformação que já anunciada a 
sua total reposição e reconfiguração pós-humana (SANTAELLA; SIBILIA). Condição essa que 
repercute na arte contemporânea, que ao utilizar o corpo como suporte problematiza e coloca 
em discussão o status do atual do corpo na ciência, na socidade, na política, na economia, na 
cultura e na própria arte. Sob essa perspectiva analisaremos a performance multimídia A 
reencarnação de Santa Orlan, da artista performer francesa Santa Orlan, visando desvelar como 
a artista ao ressignificar o próprio corpo através de intervenções cirúrgicas coloca em evidência 
várias questões contemporãneas relacionadas ao corpo, mas problematiza a posição do corpo 
feminino em uma sociedade que tem aversão ao envelhecimento e à gordura (SIBILIA). Em sua 
performance, Orlan mostra que o corpo foi e ainda é o resultado de flagelos, manipulações e 
desejos reprimidos, resultado de questões sociais, políticas, econômicas e culturais que sobre ele 
atuam. Este corpo, constantemente invadido e manipulado seja pela violência da opressão 
heteronormativa, que deseja controlá-lo, seja pelas biotecnologias, que desejam modela-lo 
conforme os padrões estéticos vigentes. Assim, de maneira extrema e politicamente engajada, 
embasada em seu manifesto seu L´Art Charnel (1990), a obra de Orlan vem causar o 
estranhamento e o desconforto que a arte nos causa ao colocar frente a nós um espelho no qual 
podemos nos ver.  

Palavras-chave: Corpo. Performance. Santa Orlan. 

 

 

Ao longo dos tempos, as pesquisas buscaram definir, conceituar e estabelecer 

significâncias sobre várias situações e objetos. Estas pesquisas discutem desde como 

funcionam, como se mantêm, de que forma agem e de que forma permanecem 

1985

Ana
Pencil



2 
 

1 Mestrando em Letras- Literatura Comparada (URI) 
2 Mestranda em Letras- Literatura Comparada (URI) 
  

imanentes na contemporaneidade. Um objeto que constantemente está em pauta e 

anseios por relevância é o corpo. Sabemos que o interesse para com ele vem das mais 

antigas civilizações, uma vez que 

 O corpo como objeto subjetivo e extremamente expressivo, carrega 
consigo um histórico que pretende defini-lo ao longo dos anos. Na 
Grécia Antiga, o corpo era bastante discutido, apesar de assuntos 
como a Política e a Ética serem considerados mais relevantes pelos 
pensadores da época.  Alguns filósofos como Sócrates (470 a 399 
a.C.), Platão (427 a 347) e Aristóteles (384 a 322 a.C.), que viveram 
na sociedade grega antiga, também discutiam sobre esse assunto. 
(CASSIMIRO, GAUDINO, SÁ, 2012, p. 65). 

Estes pensadores, vanguardistas em relação ao seu tempo, já argumentavam 

sobre as situações que o corpo provoca e se envolve. Para Cassimiro, Gaudino e Sá 

(2012) se pensarmos como Sócrates, entenderemos que ele possuía uma visão integral 

de homem, julgando como importante tanto o corpo quanto a alma para o processo de 

interação do homem com o mundo, reforçando assim a ideia de que quaisquer fatores 

ligados ao corpo/indivíduo seriam homogêneos. Diferentemente, Platão possuía uma 

visão mais dicotômica, na qual o corpo servia de prisão para a alma. As abordagens 

destes dois filósofos serviram para demonstrar as diferentes concepções de corpo 

tomadas ao longo da formação da sociedade ocidental, ocasionando um entendimento 

sobre dimensões importantes na construção social, cultural e histórica. Ao longo dos 

séculos estas concepções tomam proporções maiores e as definições acerca do objeto 

corpo se expandem nos mais diferentes campos dos saberes. 

O corpo humano passou a ter um papel importante dentro da sociedade 

contemporânea. Ao longo do século XX, o mesmo ganhou evidência por meio das 

novas tecnologias e, principalmente, através do marketing de produtos e de estilos de 

vida, e o desejo de obter a perfeição física exigida pela mídia e pela indústria 

consumista com seus exagerados padrões de beleza, se arrasta ao logo dos tempos. 

Daolio (1995) afirma que o controle sobre o corpo se faz necessário para a existência da 

cultura, apesar de ser variável entre as sociedades ao longo do tempo. A sociedade atual 

valoriza determinado padrão corporal, e os anseios para se enquadrar nestes ideais de 

beleza suportam muitas vezes, o insuportável, pois mesmo com todos estes esforços se 

percebe que os corpos se diferenciam uns dos outros. 

Se refletirmos sobre a construção da imagem corporal, perceberemos que ele é 

construído historicamente, e sendo construído historicamente temos a possibilidade de 
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identificar bem o significado ou a percepção do que vem a ser corpo para cada da 

história da humanidade. 

Dessa forma, concordamos com Rodrigues (1979) quando nos diz que o corpo 

humano é socialmente concebido e estruturado, provocando assim uma análise da 

representação social do corpo, o que ocasiona inúmeras possibilidades de entender que 

as sociedades apresentam em suas concepções características próprias e peculiares, o 

que reflete diretamente na concepção corpórea da mesma. 

O corpo é um agente infiltrado nas relações que se estabelecem dentro de uma 

sociedade, provocando assim uma conexão ordenada do mundo a que pertence, ou seja, 

o corpo é responsável por possibilitar tais relações entre os indivíduos e a cultura 

vigente. Então, KOFES (1985) vem reforçando esse ponto de vista, afirmando que o 

corpo é expressão da cultura, portanto cada cultura vai se expressar através de diferentes 

corpos, porque se expressa diferentemente enquanto cultura. Assim, a cultura, como 

outros fenômenos sociais, não pode ser discutida dicotomicamente, pois o todo do 

processo cultural se relaciona dentro da mesma linha de cada sociedade. Dessa forma, 

quando buscamos entender como o corpo é visto dentro de determinada cultura, estamos 

tentando compreender como a sociedade funciona. 

O corpo é uma realidade mutante de uma sociedade para outra e Rodrigues 

(1986) afirma que "(...) nenhuma prática se realiza sobre o corpo sem que tenha, a 

suportá-la, um sentido genérico ou específico". As imagens que o definem e dão sentido 

à sua extensão invisível, os sistemas de conhecimento que procuram elucidar-lhe a 

natureza, os ritos e símbolos que o colocam socialmente em cena, os grandes feitos que 

ele pode realizar, as resistências que oferece ao mundo, são incansavelmente variados, 

contraditórios até mesmo em relação à lógica, pois “O corpo metaforiza o social e o 

social metaforiza o corpo. No interior do corpo são as possibilidades sociais e culturais 

que se desenvolvem”. (LE BRETON, 2009, p. 70). 

É importante ressaltar que a busca desenfreada para se enquadrar no padrão ideal 

de beleza nos dias atuais ainda é um fato, a busca pela perfeição do corpo e a eterna 

juventude desenfreada acontece a qualquer custo. Nossos bisavós, por exemplo, não 

experimentaram o que hoje se chama de terceira idade. A terceira idade é, de certa 

maneira, medicada para amenizar os efeitos e as marcas do tempo. Podemos dizer que é 

um grupo de pessoas que trazem no corpo as marcas de muitos processos culturais e 
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sociais. É um corpo ensinado a se cuidar, a se preservar, um corpo regrado e doutrinado 

a ser belo, forte e jovem. 

Partindo deste pensamento, adentramos especificamente no universo do corpo 

feminino, corpo este que tem por marca histórica e social, a doutrinação, segregação e 

mistificação. O corpo da mulher, mais que o homem, sempre esteve condicionado a 

regras severas e específicas que o condicionavam de tal forma que seria impossível 

respeitar aos seus anseios naturais. Desde os mais remotos tipos de movimentação eram 

abdicados de liberdade e o discurso que se firmava sobre este corpo era de pura 

passividade. Discutir e refletir sobre este corpo era algo inconcebível, e politicamente 

inaceitável.  

Uma forte aliada no processo de consciência e ascensão nas propostas de 

discussão e reflexão sobre o corpo feminino foi a Arte. Desde as mais remotas pinturas, 

que já representavam este corpo jovem e nu com determinados propósitos, até meados 

da década de 60/70 do século XX quando manifestações artísticas como a Body Art e a 

Performance colocaram com precisão e pauta impreterível o corpo na lista das 

preferências. Nestas décadas muitas performances realizadas já traziam o corpo 

(feminino) como algo mutável e questionavam a sua legitimação.  Sendo assim, a ideia 

de que o corpo é algo mutável e efêmero, traz a possibilidade de exploração, e muitos 

artistas em suas performances e instalações traziam seu próprio corpo como uma 

superfície de transformação e de criação, fazendo com que as pessoas se sentissem 

convidadas a olhar e refletir sobre os corpos, onde algo tão próximo, porém tão longe do 

indivíduo começasse a fazer sentido. 

Como destaque neste processo de performance envolvendo a desmistificação, 

ressignificação e apropriação do corpo feminino temos a artista Santa Orlan, performer 

viva de origem francesa, cria um projeto intitulado de Carnal Arte, onde “Contrary to 

Body Art, which is a different matter altogether, Carnal Art does not long for pain, does 

not seek pain as a source of purification, does not conceive it as a redemption. Carnal 

Art takes no interest in the result of plastic surgery, but in the process of the surgical-

operation performance and the modified body having become the subject of public 

debate.” (http://www.orlan.eu Acessado em 18 agosto 2016 ). É um projeto direcionado 

à tradição do autorretrato, onde a artista retira seu corpo feminino do silêncio da 

preconceituosa sociedade artística e o coloca como objeto central de suas performances. 
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 O enunciado em inglês acima nos diz que “Contrariamente à arte do corpo , 

que é um assunto completamente diferente , a Carnal Art não por muito tempo será 

somente para a dor, não busca a dor como uma fonte de purificação, nem concebê-la 

como uma redenção . A Arte Carnal não tem interesse no resultado da cirurgia plástica , 

mas no processo do desempenho de operação cirúrgica e o corpo modificado tendo-se 

tornado o assunto de debate público.” Dessa forma, entendemos que um dos principais 

objetivos desse projeto é evidenciar o corpo suporte possível e passível de 

transformação. Sendo assim,  

Mais que interessar-se pelo resultado final, a artista centra-se nas 
performances-cirúrgicas que são preparadas cuidadosamente: a sala 
cirúrgica é transformada na reconstrução da obra de arte, a partir da 
qual a artista realiza sua apropriação/transformação. As cirurgias são 
documentadas em vídeo e fotografia que, conjuntamente com seu 
corpo, compõem o todo da obra idealizada pela artista, sendo 
apresentadas em museus e galerias de arte. (MEDEIROS, 2009, p. 37) 
 

 Na verdade, a Carnal Arte é resultado teórico em forma de manifesto a partir 

de uma performance desenvolvida por Orlan intitulada “A Reencarnação de Santa 

Orlan”, objeto de estudo desta pesquisa. Esta performance consistia em outro projeto de 

arte que envolve cirurgias plásticas com a finalidade de transformar o rosto da artista.  

 Estas performances cirúrgicas foram realizadas durante a década de 1990 e 

pode ser considerado um projeto de arte que evidencia a recriação da figura da mulher. 

 Dessa forma o texto evidencia seus pensamentos, ideias, valores, aspectos e 

características de sua arte, além de revelar conceitos e desenvolvimentos que exerce no 

processo de criação. Nele, a artista descreve que seu corpo é tomado como matéria 

plástica, na medida em que reivindica o direito de abordá-lo na sua materialidade. 

Orlan realizou inúmeras pesquisas antes de iniciar seu projeto. Consultou até um 

psicanalista, e este a orientou sobre a possibilidade de cometer um suicídio ao utilizar 

seu corpo como base para essas intervenções, proibindo-a de prosseguir com o trabalho. 

Mesmo com a advertência, ela submeteu-se às intervenções.  

Com as referidas intervenções cirúrgicas, Orlan busca recriar sua aparência e 

transformá-la em um novo ser composto de partes selecionadas propositalmente de 

obras consideradas tipos de beleza clássicos, tais como: a boca de Europa de Boucher, 

os olhos de Psiquê de Gerome, a testa de Mona Lisa pintada por Da Vinci, o nariz da 
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escultura de Diana (Fontainebleau) e o queixo da Vênus de Boticelli e compõe com eles 

- com o auxílio de um software - um modelo virtual em 3D. 

O mais interessante neste processo é a possibilidade verdadeira de interação com 

o público, pois 

Os espectadores podem telefonar para a artista colocando as mais 
diversas perguntas, sempre com um estilo diferente. Ao misturar estas 
personagens mitológicas faz surgir uma personagem híbrida que não 
procura a beleza ou a juventude; ao escolhê-las Orlan não deseja 
entrar para o livro de recordes em operações plásticas nem sequer ser 
parecida com as personagens, como é acusada pelos vários meios da 
comunicação da especialidade. Elas são uma inspiração pelo seu 
contexto histórico e pelo seu valor representativo. (DUARTE, 
http://bocc.ubi.pt/pag/Duarte-Eunice-Orlan.html, s/a) 

A artista traz para debate público a condenação do corpo feminino às prescrições 

sociais, sendo a beleza feminina produzida com sacrifícios que se relacionam com 

adequações, modificações e montagens que visam criar um corpo, que deve personificar 

o belo, para as emoções e prazeres do desejo masculino, fazendo uma crítica feroz ao 

sistema patriarcal e machista. O corpo em processo de Orlan através das transformações 

permanentes a que se submete manifesta o desejo de interrogar a natureza irredutível do 

corpo, questionando-a a partir de sua carne. Em acordo com Medeiros (2009), 

A artista não deseja sofrer, ela observa o próprio corpo aberto sendo 
manipulado e nada sente, ao contrário do espectador, que sofre ao 
assistir o corpo da artista ser aberto cirurgicamente, ter suas carnes 
expostas e manipuladas, e ver o sangue fluir.  
 

Medeiros (2009) ainda aponta que “Durante uma das cirurgias Orlan se dirigiu 

aos espectadores: “Sinto fazê-los sofrer, mas lembrem-se, eu não sofro nada. Só sofro 

como vocês: quando vejo as imagens”.” 

Séculos de preconceito contra a produção artística das mulheres devem ser 

revistos quando uma artista como Orlan retira o seu corpo, o corpo feminino, do 

silêncio da preconceituosa sociedade artística e o coloca como objeto central de suas 

performances, o violando, o cortando, o repaginando. A artista é um monumento vivo às 

mulheres e suas representações, geralmente realizadas por homens, inseridas numa 

estrutura patriarcal da arte. Os objetos cirúrgicos utilizados também são apresentados 

em suas exposições, podendo ser metaforicamente lidos como chagas da memória 

sociocultural da mulher – assim como o seu processo de recuperação dos cortes, todos 

registrados através de fotografias e também expostos. 

 

1990

Ana
Pencil

http://bocc.ubi.pt/pag/Duarte-Eunice-Orlan.html


7 
 

1 Mestrando em Letras- Literatura Comparada (URI) 
2 Mestranda em Letras- Literatura Comparada (URI) 
  

Referências 

 

CASSIMIRO, Érica Silva, GAUDINO, Francisco Flávio Sales, SÁ, Geraldo Mateus de. 

As concepções de corpo construídas ao longo da história ocidental: da grecia 

antiga à contemporaneidade . Revista Eletrônica Metávola, São João del-Rei/MG, n. 

14, 2012. Disponível em 

http://www.ufsj.edu.br/portalrepositorio/File/revistalable/4_GERALDO_CONFERIDO.

pdf . Acessado em 19/08/2016. 

 

DAOLIO, J. Da cultura do corpo. Campinas: Papirus, 1995. 

 

DUARTE, Eunice Gonçalves. Orlan do outro lado do espelho. Disponível em: 

http://bocc.ubi.pt/pag/Duarte-Eunice-Orlan.html. Acesso em: 26/11/2015. 

 

KOFES, S. E sobre o corpo, não é o próprio corpo que fala? Ou o discurso desse 

corpo sobre o qual se fala. In: BRUHNS, H.T.(org.). Conversando sobre o corpo. 

Campinas, Papirus, 1985. 

 

LE BRETON, David. Adeus ao corpo: antropologia e sociedade. Campinas, SP: 

Papirus Editora, 2003.  

 

LE BRETON, David. A sociologia do corpo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 

 

MEDEIROS, Rosângela Fachel . O corpo como identidade provisória: corpo, 

tecnologia e arte. 34 R. DA FUNDARTE, Montenegro, ano 9, n. 18, julho/dezembro 

2009. 

 

RODRIGUES, J.C. Tabu do corpo. 4.ed. Rio de Janeiro, Dois Pontos, 1986. 

 

ORLAN. Manifeste de l’Art Charnel. 1999. Disponível em: http://www.orlan.eu Acesso 

em: 19/11/2015. 

 

http://www.orlan.eu. Acesso em: 19/11/2015. 

 

1991

Ana
Pencil

http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/revistalable/4_GERALDO_CONFERIDO.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/revistalable/4_GERALDO_CONFERIDO.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portalrepositorio/File/revistalable/4_GERALDO_CONFERIDO.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portalrepositorio/File/revistalable/4_GERALDO_CONFERIDO.pdf
http://www.orlan.eu/
http://www.orlan.eu/
http://www.orlan.eu/


1 
 

 

A QUEERIFICAÇÃO DOS CORPOS EM ACENOS E AFAGOS, DE JOÃO 

GILBERTO NOLL, E EM “O HOMEM-MULHER II”, DE SÉRGIO 

SANT’ANNA 

 

Fabiana Gomes de Assis1 (UFAL) 

 

Resumo: 

Objetivo, neste artigo, refletir sobre a construção dos corpos nas narrativas Acenos e afagos 
(2008), de João Gilberto Noll, e “O homem-mulher II” (2014), de Sérgio Sant’anna, tendo em 
vista o caráter oscilatório do gênero em sua expressão binária. Nos textos analisados, podemos 
entrever outras possibilidades de “ser” que sugerem uma noção de “humano” mais aberta e 
justa. Os corpos ficcionais construídos no espaço do romance e do conto em questão operam 
abalos numa estrutura de pensamento que é desde sempre naturalizada ao pressupor o 
“feminino” e o “masculino” de forma segregada e única. Esse tipo de questionamento é um dos 
que motivaram muitas pensadoras feministas e, posteriormente, teóricas/os dos Estudos queer, 
como é o caso de Annamarie Jagose (2010), Monique Wittig (1990), Judith Butler (2004), 
Teresa de Lauretis (1994), Donna Haraway (1991) e Beatriz Preciado (2011), que fazem parte 
do arcabouço teórico deste artigo; em paralelo com as discussões empreendidas pelos filósofos 
Gilles Deleuze e Felix Guatarri (1996). Sob o ponto de vista tomado, a problematização dos 
corpos, nas narrativas analisadas, dá-se via uma queerificação do pensamento que nos torna 
sujeitos inteligíveis e coerentes. Em outras palavras, sugere que há um além-gênero, no sentido 
de abraçar outros modos de existência. 

Palavras-chave: Corpo. Gênero. Queer. Literatura. 

 

O corpo é um dos produtos mais controversos do pensamento filosófico 

ocidental. Dentro da configuração de um sistema binário que compreende pares opostos, 

seu lugar foi historicamente construído nos termos da passividade, enquanto a mente 

                                                           
1 Doutoranda em Estudos Literários no Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Faculdade 
de Letras (FALE). Email: deassis.fabianagomes@gmail.com. 
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exercia todo o protagonismo. Correlato de pares como imanência/transcendência, 

feminino/masculino, corpo/mente também sugere uma relação hierárquica dos termos, 

em que haverá sempre o lado dominante e o dominado. O questionamento que se faz 

acerca desse lugar secundário e subalterno do corpo na construção binária do 

pensamento tem em vista, assim, resgatá-lo desse abismo teórico-crítico, na tentativa de 

repensá-lo sob uma nova ótica, considerando que ele não é puramente um receptáculo 

que assimila as normas sociais, mas uma instância com potencialidades transformativas 

incapazes de serem medidas. 

Proponho um movimento que conecte passado, presente e futuro, no sentido de 

problematizar concepções cristalizadas acerca do que nos constitui como corpos 

humanos e direcionar o olhar para um horizonte possível em que a transformação do 

conhecimento se torna necessária. A emergência dos novos modos de realidade em que 

o “ser” possa dar conta de um número maior de indivíduos é cada vez mais expressiva e 

é por esse viés que a “queerificação” do pensamento se faz inevitável como instrumento 

discursivo que viabiliza quebras de paradigmas segregacionistas e desumanos ao 

mesmo tempo em que abre espaço para se pensar numa reestruturação das sociedades. A 

consequência é o surgimento de novas tessituras possíveis do “humano” que apontam, 

sobretudo na contemporaneidade, para a necessidade de mantermos essa noção em 

aberto. As potencialidades dos corpos são inesgotáveis e é precisamente por meio desse 

aspecto que o não rotulável e até monstruoso, para algumas pessoas, ganha força e 

importância político-simbólica. 

Esse questionamento acerca do que nos constitui como “humanos” é um dos 

muitos que permeiam o pensamento de Judith Butler. Já nas primeiras páginas do seu 

livro Undoing gender (2004), a autora afirma: 

 

O humano é entendido diferencialmente dependendo da sua raça, da 
legibilidade dessa raça, da sua morfologia, do reconhecimento dessa 
morfologia, do seu sexo, da verificabilidade perceptual desse sexo, da 
sua etnia, do entendimento categórico dessa etnia. Certos humanos são 
reconhecidos como menos do que humanos e essa forma de 
reconhecimento qualificado não conduz a uma vida viável. Certos 
humanos não são reconhecidos, de qualquer modo, como humanos e 
isso conduz ainda a outra ordem de vida inviável. (BUTLER, 2004, p. 
2)2 

                                                           
2 Original: “The human is understood differentially depending on its race, the legibility of that race, its 
morphology, the recognizability of that morphology, its sex, the perceptual verifiability of that sex, its 
ethnicity, the categorical understanding of that ethnicity. Certain humans are recognized as less than 
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 O sentido do “ser humano” parece ser definido, assim, a partir do modo como 

alguns aspectos (raça morfologia, sexo, etnicidade) são julgados culturalmente 

(legibilidade, reconhecimento, verificabilidade, entendimento), de modo que se dá uma 

hierarquização e segregação das vidas, entre as que são viáveis e as que não são. Butler, 

no entanto, não foi a primeira pensadora a refletir sobre essa questão. Wittig, em seu 

ensaio “Homo Sum” (1990), já se referia ao problema da construção ocidental que 

privilegia apenas uma parcela de sujeitos: 

 

O que tem sido até agora considerado “humano” em nossa filosofia 

Ocidental, por toda sua pretensão de ser universal, incide apenas em 
uma minoria de pessoas: homens brancos, proprietários dos meios de 
produção, que, juntamente com os filósofos, teorizaram seus pontos de 
vista como os únicos e exclusivos possíveis. Essa é a razão pela qual 
quando nós consideramos abstratamente, a partir de um ponto de vista 
filosófico, a virtualidade e a potencialidade da humanidade, nós 
precisamos fazer isso de um ponto de vista oblíquo, para ver 
claramente. (1990, p. 46)3 

 
 Como podemos constatar, a partir das leituras de Butler e Wittig, a noção de 

“humano” está diretamente relacionada à de gênero, na medida em que nos 

reconhecermos como “mulheres” ou “homens” implica em termos consciência da nossa 

condição de seres vivos. Tendo em vista que esses dois lados da moeda são pensados 

nos moldes de uma “heterossexualidade compulsória”, para citar Rich (1980), a não 

identificação completa de certos indivíduos com essas categorias produz um excedente 

que tem sua realidade social negligenciada. Dá-se uma desrealização de “gays”, 

“lésbicas” e, sobretudo, dos corpos “transgêneros”, de modo que o status de “humano”, 

ou, em termos butlerianos, “a questão de quem e o quê é considerado real e verdadeiro é 

                                                                                                                                                                          
human, and that form of qualified recognition does not lead to a viable life. Certain humans are not 
recognized as human at all, and that leads to yet another order of unlivable life.” 

3 Original: “For indeed, for all its pretension to being universal, what has been until now considered 

“human” in our Western philosophy concerns only a small fringe of people: white men, proprietors of the 
means of production, along with the philosophers who theorized their point of view as the only and 
exclusively possible one. This is the reason why when we consider abstractly, from a philosophical point 
of view, the potenciality and virtuality of humanness, we need to do it, to see clearly, from an oblique 
point of view.” 
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aparentemente uma questão de conhecimento. Mas é também, como evidencia Michel 

Foucault, uma questão de poder”
4 (BUTLER, 2004, p. 27). 

Quando Wittig nos fala, do seu ponto de vista materialista, da necessidade de se 

abolir as categorias “homem” e “mulher”, ela está se referindo ao modo como essas 

instâncias estão nas bases de um sistema opressor caracterizado como “the straight 

mind”. Para ela, a heterossexualidade e todos os códigos que a compõem não é uma 

instituição, mas um regime político que se apropria das mulheres e baseia-se na 

primazia da diferença (sexual) como um dado natural. A existência de um “outro” 

subalternizado se torna o pilar desse pensamento “straight”, no qual os papéis 

desempenhados por cada ser humano é desde sempre gendrado. Segundo a autora, a 

sociedade heterossexual “não apenas oprime lésbicas e homens gays, ela oprime muitos 

diferentes/outros, oprime todas as mulheres e muitas categorias de homens, todas/os 

aquelas/es que estão na posição de dominada/o”
5 (p. 29). Assim, ter uma existência 

social reconhecida implica assimilar os discursos de gênero produzidos pelos diversos 

tipos de tecnologias, como sugere De Lauretis em “Technologies of gender” (1987). 

Uma saída discursiva para essa polarização nos é oferecida por Preciado e sua 

noção de “multidão queer”. Segundo o autor, essa ideia marcaria uma reviravolta 

epistemológica que opera uma desontologização do sujeito da política de identidades, 

por meio da necessidade de uma rearticulação dos saberes e consiste na “multiplicidade 

de corpos que se levantam contra os regimes que os constroem como “normais” ou 

“anormais” [...]” (PRECIADO, 2011, p. 16). A metáfora da multidão é um importante 

instrumento discursivo que permite pensar sobre a diversidade de subjetividades 

dissidentes, bem como a necessidade da criação de condições reais para o exercício 

satisfatório de suas enunciações. Esta noção abala a ideia de gênero que comporta a 

construção de corpos straight e talvez seja a promessa de uma política menos 

segregacionista.  

Já para Donna Haraway, em “A manifesto for cyborgs: science, technology and 

socialist feminism in the 1980s”, seria nos termos de uma política ciborguiana que se 

daria uma quebra total das fronteiras entre o “humano” e outros tipos de morfologias, 

bem como a esperança de um mundo sem gênero que, nas palavras da autora, seria “um 

                                                           
4 Original: “The question of who and what is considered real and true is apparently a question of 
knowledge. But it is also, as Michel Foucault makes plain, a question of power”. 
5 Original: “heterosexual society is the society which not only opresses lesbians and gay men, it oppresses 
many different/others, it oppresses all women and many categories of men, all those who are in the 
position of the dominated”. 
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mundo sem gênese, mas talvez também um mundo sem fim”
6 (HARAWAY, 1991, p. 

150). A imagem do ciborgue traz à tona o híbrido como possibilidade para um “eu” 

parcial, fraturado, em sociedades que necessitam de regeneração discursiva e da 

inclusão de um novo sonho que, segundo Haraway, é “o sonho utópico da esperança por 

um mundo monstruoso sem gênero”
7 (1991, p. 181). 

 

Dos corpos ficcionais 

 À luz da concepção calviniana de que “a literatura é necessária à política em 

primeiro lugar quando ela dá voz àquilo que não tem voz [...]” (CALVINO, 2009, p. 

345), além de problematizar, por meio de recursos específicos, muitas das construções 

culturais já dadas, é possível olhar textos ficcionais de uma forma menos inocente. 

 Tomando como ponto de confluência o contexto contemporâneo de produção 

dos corpos em que é cada vez mais problematizada a moldura binária dos gêneros, o 

romance Acenos e afagos (2008), de João Gilberto Noll, e o conto “O homem-mulher 

II” (2014), de Sérgio Sant’anna, parecem dialogar estreitamente à medida que trazem à 

tona sujeitos historicamente silenciados. Em ambas as narrativas, as personagens 

emergem em dissonância à construção binária que falei anteriormente e apontam para 

esse abalo das fronteiras culturalmente cristalizadas, que tem sido bastante teorizado por 

muitas/os teóricas/o dos Estudos queer e feministas, como vimos. 

 O romance Acenos e afagos (2008), do escritor gaúcho, está organizado em um 

único e longo parágrafo narrado em fluxo por um narrador-personagem que está em 

trânsito constante, seja no que diz respeito a seu deslocamento no espaço, ou em relação 

a sua própria identidade. Somos postas/os diante de um sujeito em metamorfose pelo 

poder transformativo da potência-linguagem, ou melhor, da potência da linguagem 

enquanto corpo, que se inscreve aos poucos nos signos do não representável: 

 

Toquei novamente no meu púbis e constatei o pior: parecia que eu 
perdera os pontos cardeais da genitália. Em lugar deles verificava que 
onde eu costumava encontrar o meu pau e saco, percebia agora um 
terreno pantanoso aqui, alagado ali, um campo sem terra firme ou 
saliências, sem vestígios do que outrora compunha a minha zona 
erógena. Aí relaxei debaixo dele e disse baixinho, seja o que a infâmia 
quiser, e então me dei por resignado. Abri as pernas como uma 

                                                           
6 Original: “which is perhaps a world without genesis, but maybe also a world without end”. 
7 Original: “the utopian dream of the hope for a monstrous world without gender”. 
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mulher, cruzei os pés na área lombar dele, e comecei a estudar o que 
eu realmente sentia com suas investidas. (NOLL, 2008, p. 143) 

  

 Embora possamos questionar os resquícios claros de binarismo e essencialismo 

expressos pela ideia de que há um jeito natural de abrir as pernas próprio das mulheres, 

ou pela reiteração de um suposto lugar resignado que lhes caberia, há, por outro lado, 

uma transgressão em curso que dilui essas mesmas fronteiras e coloca a personagem 

num entre-lugar. Observemos o trecho seguinte: 

 

Não que eu já tivesse uma vagina, mas na região pélvica um certo 
rumor côncavo se fazia ouvir, lembrava uma caldeira preparando a 
solução para meu novo foco de deleite, alguma coisa como um 
chamamento noturno, subterrâneo, embora ainda até certo ponto 
indeciso. Me sentia em transição. Não era mais homem sem me 
encarnar no papel de mulher. Eu flutuava, sem o peso das 
determinações. (NOLL, 2008, p. 145) 

 

  Como se pode notar, o narrador-personagem gradativamente sai do pólo que o 

concebia como um corpo-homem, mas não chega a se constituir em seu oposto cultural, 

o corpo-mulher. Nesse percurso, seu lugar é onde não há o peso das determinações 

normativas. Se pensarmos que os sujeitos são construídos e legitimados dentro de uma 

cadeia de normas de exclusão que produz, por sua vez, outros indivíduos cujas vidas 

não são sequer pensadas, observaremos, então, como a obra Acenos e afagos joga 

teatralmente com os papéis culturais que homens e mulheres encenam em sociedade. 

Estamos diante de um/a narrador/a protagonista que rompe com o “domínio do sujeito” 

ao se configurar como um corpo abjeto que, no entanto, tem o poder sobre o relato. Essa 

inversão da “ordem” hegemônica de uma matriz heterossexual simboliza, assim, o 

poder que o discurso literário tem em provocar leitoras/es em suas verdades, fazendo-

nos mergulhar numa nova lógica, verossímil. O híbrido surge como um campo aberto a 

possibilidades e o corpo-linguagem-identidade, dentro desse contexto, como uma 

categoria de ressignificação e ruptura. O corpo abjeto que ganha voz em Acenos e 

afagos entra em cena e mostra-nos, sob os recursos narrativos do discurso literário, que 

identidades alternativas também são corpos-linguagem e, por assim dizer, vidas. 

 Poderíamos concebê-lo também como um corpo sem órgãos, a partir de uma 

perspectiva de Deleuze e Guattari. Em seu emblemático texto “Como criar para si um 

corpo sem órgãos” (1996), os autores partem de uma ideia veiculada na peça 

radiofônica do poeta, dramaturgo e ator francês Antonin Artaud, intitulada “Para acabar 
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com o juízo de Deus” e proferida em 1947, em que ele declara guerra aos órgãos. A 

partir de uma perspectiva declaradamente antipsicanalista, Deleuze e Guattari tocam em 

pontos simpáticos às questões que venho refletindo, sobretudo no que diz respeito ao 

desejo e como este pode ser pensado para além da ideia de falta. À prática interpretativa 

da psicanálise, eles opõem a ideia de experimentação. Para os autores, o corpo sem 

órgãos está relacionado a um exercício, a uma prática e não a um conceito. 

Experimentação com prudência. Onde o psicanalista busca a recomposição do eu, seu 

reencontro, com o corpo sem órgãos, busca-se o desfazer-se. É um corpo de 

intensidades contrário ao organismo. Sendo assim, não se opõe aos órgãos, mas à 

organização sistematizada, hierarquizada, funcional deles. Desse modo, o corpo do 

narrador-personagem, em Acenos e afagos, enquanto corpo sem órgãos, opera uma 

quebra das fronteiras, desfaz seus contornos e constitui-se como espaço de intensidades. 

 No conto “O homem-mulher II” (2014), de Sant’anna, a ideia de um corpo queer 

ou “sem órgãos”, em termos deleuzianos, é explorada graficamente já no título. A fusão 

dos dois termos operada pelo hífen metaforiza o surgimento de um indivíduo não 

representável que foge dos domínios do binariamente gendrado. Narra-se, nesse conto, a 

história de Adamastor Magalhães e suas investidas na carreira de ator, diretor e escritor 

da peça Os desesperados, cuja ideia central é a ficcionalização das frustrações e 

desilusões do grupo em questão. Adotando o nome artístico Fred Wilson, mas sendo 

comumente chamado Zezé, o homem-mulher encontra nas companhias de Verônica 

Andrade ou Paulínia, Henrique Esteves ou Moncada e Carlos Alberto o elenco perfeito 

para por em ação sua ideia teatral.  

A peça é um work in progress, à medida que a fluidez do roteiro é efeito da 

própria fluidez e imprevisibilidade da vida de seus atores. Nesse sentido, é também pura 

experimentação, um corpo sem órgãos, visto que é um corpo-linguagem. 

O modo de ser que Zezé encarna e encena é uma alegoria das subjetividades 

dissidentes que não encontram espaço nos vários contextos sociais em que a noção de 

humano é restrita a apenas alguns grupos. Afastando-se do que poderia ser reconhecido 

como “andrógino”, o homem-mulher de Sant’anna condensa em seu corpo signos de 

ambos os gêneros. Depila o rosto e as axilas, mas mantém os pelos dos braços e das 

pernas. Veste-se de mulher, mas não busca modificar o tom de sua voz para se adequar 

a algum padrão de “femininidade”, além de ser clara também a não adequação a 

qualquer outro traço de “masculinidade”. É, assim, um sujeito que se localiza num 

entre-lugar de gênero. Observemos o excerto: 
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Uma tarefa que o distraía e lhe fazia bem era costurar os vestidos, 
fazendo-lhes as bainhas e reformando as roupas da mãe, tudo como 
aprendera com Os Itinerantes, mas também não deixava de ter certo 
charme os trajes démodés. Ao mesmo tempo deixando crescer os 
cabelos ainda mais do que na época de Claire. Até que chegou o dia 
em que tomou coragem e foi à rua vestido de mulher, usando vestido 
folgado e com alças, e foi fiel a um estilo que era não se depilar no 
peito visível, nos braços e nas pernas, como em As criadas, ao mesmo 
tempo com o rosto escanhoado. Cada vez mais olhava para si mesmo 
e estava satisfeito com o resultado que era o look de um homem-
mulher, meio displicente e escrachado. (SANT’ANNA, 2014, p. 146) 

 

 Compartilhado uma referência clara ao modo de ser do grupo de teatro Dzi 

croquettes, emblemático na década de 70 pelo caráter transgressor de seus integrantes, 

no que diz respeito à escolha por não depilar certas partes do corpo, a personagem Zezé 

sugere um lugar-corpo possível em que as estruturas de um gênero binário e coerente 

são abaladas e emerge o híbrido. Embora os dois pólos, enquanto tais, continuem 

presentes no “homem-mulher”, a aproximação hifenizada possibilita questionar e 

admitir um modo de ser para além dos dois existentes. Trata-se de uma subjetividade 

em devir, sendo, por isso, difícil de classificar: 

 

Destacou-se bastante que Zezé se reconhecia não como travesti ou 
transexual, mas como homem-mulher, e, chamados a dar depoimentos 
à imprensa, psicólogos e sexólogos afirmaram, em sua maioria, que 
um homem que gosta de vestir-se de mulher não é propriamente um 
homossexual, mas alguém que se identifica, no vestuário, com o sexo 
oposto, que tira prazer disso. [...] Sem forçação de barra, podia-se 
chamar o homem-mulher de lésbico, e sua parceira também gostava 
do híbrido, como se mantivesse relações com um homem e uma 
mulher ao mesmo tempo. Mas a grande verdade era que a psicologia 
não tinha opiniões formadas a respeito. (SANT’ANNA, 2014, p. 172-
173) 

 

 Sant’anna explora com humor a pluralidade de diferenças, no contexto 

contemporâneo, e a impossibilidade de nomear todas as formas que o desejo pode 

tomar. Recorre-se a especialistas, ao conhecimento científico, mas a única resposta a 

qual podemos chegar, em meio a tantas nuances nos modos de ser, é a de que devemos 

nos manter alertas: o “humano” já não é mais suficiente. 

 Acerca do “corpo sem órgãos”, Deleuze e Guattari fazem referência a três 

aspectos que podem ser postos em contraste com o conto em questão: a desarticulação; 
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a experimentação; e o nomadismo, cujo objetivo é a destruição do organismo, como 

mencionei anteriormente. Segundo os autores: 

 

Desfazer o organismo nunca foi matar-se,  mas abrir o corpo a 
conexões que supõem todo um agenciamento, circuitos, conjunções, 
superposições e limiares, passagens e distribuições de intensidade, 
territórios e desterritorializações medidas à maneira de um 
agrimensor. (DELEUZE e GUATTARI, 1996, p. 21) 

 

 O homem-mulher, assim como o narrador de Acenos e afagos, são sujeitos em 

constante desfazimento. Embora a morte seja o fim para ambos os sujeitos, por um ato 

de suicídio e homicídio respectivamente, seus corpos já não eram organismo desde o 

começo. Eram agentes experimentais em transição corpos sem órgãos, do ponto de vista 

deleuziano, perpassados por intensidades e linguagens diversas. Nesse sentido, 

constituem-se como indivíduos queer, pois negam um modelo de gênero binário 

culturalmente construído como natural, ainda que partam dele. 

Segundo Jagose, em Queer theory: an introduction (1996), o termo queer vem 

sendo usado de modo diferente “às vezes como um termo guarda-chuva para a coalizão 

de auto-identificações sexuais que são culturalmente marginais e, em outros momentos, 

para descrever um modelo teórico nascente que se desenvolveu a partir dos estudos 

tradicionais de gays e lésbicas”
8 (2010, p. 1). O conjunto dessas reflexões descritas 

como queer utilizam a desnaturalização como uma de suas primeiras estratégias: é 

necessário um olhar oblíquio aos “gêneros naturais”, pois eles são uma névoa que nos 

impede de ver além da moldura. Nesse sentido, queer sugere um modo diferente de 

(re)pensar o sujeito ou, em termos deleuzianos, uma forma de desfazer o sujeito 

enquanto organismo, desarticulá-lo. A literatura, em diálogo com essa perspectiva, 

constitui-se como parte da cultura, não apenas enquanto produto dela, mas enquanto 

discurso capaz de questionar certas construções pretensamente incontestáveis. As 

leituras do romance Acenos e afagos e do conto “O homem-mulher II”, empreendidas 

neste artigo, intentaram refletir sobre a articulação de um pensamento queerificado com 

a construção das personagens ficcionais e em como elas operam desafios ao gênero em 

sua expressão binária ao sugerir corpos possíveis e potenciais. 

 

                                                           
8 Original: “sometimes as an umbrella term for a coalition of culturally marginal sexual self-
identifications and at other times to describe a nascent theoretical model which has developed out of more 
traditional lesbian and gay studies”. 
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CORPO E IDENTIDADE EM INFÂNCIA  DE GRACILIANO RAMOS 

 

Fan Xing (UNICAMP) 

 

RESUMO: No presente trabalho busca-se esclarecer, dentro dos limites dos estudos 
autobiográficos, a questão de  corpo e identidade em Infância  de Graciliano Ramos, com 
objetivo de realçar a importância do corpo no processo da construção de uma identidade 
tipicamente infantil. Sob esta perspectiva, mostra-se que, além dos castigos aplicados pelos pais 
e professores, que imprimem no corpo (bem como no espírito e na memória) da criança a marca 
de dor e sofrimento, a identidade do menino-Graciliano também  é ligada com outros aspectos 
relacionados com o corpo, nomeadamente: o corpo doente, o corpo como referência de medi das 
e o desenvolvimento corporal. Assim, espera-se comprovar que Graciliano Ramos subverte 
parcialmente a subjetividade cartesiana de “penso, logo existo” e reconhece o corpo como uma 

base indispensável  da existência do si mesmo. Dessa maneira, Infância  pode ser considerada 
uma obra excecional em dois sentidos: porque é uma das poucas autobiografias que realmente 
prestam atenção ao próprio corpo  do autor, e porque, através das sensações corporais e intuitivas, 
consegue recuperar a visão infantil e representar a infância de uma forma mais verossímil e 
profunda.  

 

Palavras-chave: Corpo. Identidade. Autobiografia. Graciliano Ramos.   

 

Nas últimas décadas, a representação do corpo na literatura ganha cada vez mais 

atenção dos críticos. Tanto os estudos de gênero quanto as discussões bioéticas e 

biopolíticas  reconhecem a importância da corporeidade e  buscam discutir o valor do 

corpo na construção da identidade, especialmente nos termos sociais, culturais e 

coletivas. Por outro lado, o reconhecimento por parte dos pesquisadores também 

estimula mais escritores a abordarem este aspecto, especificando diferentes tipos de 

corpos, nomeadamente o corpo confinado, o torturado, o feminino, entre outros.  

Entretanto, ao passo que muitos trabalhos tentam relacionar o corpo com 

identidade social/cultural, poucos o tratam na dimensão individual e existencial. Daí, 

não obstante que o corpo se sirva de um elemento fundamenta l nos livros de memórias, 

que visam testemunhar os acontecimentos coletivos, históricos e objetivos, observa -se, 
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até certo ponto, a ausência dele nas autobiografias stricto sensu1, que se preocupam 

mais com a subjetividade e o si mesmo.  

Nesse sentido, Infância de Graciliano Ramos constitui-se uma autobiografia 

excecional, pois não só dá importância ao corpo do eu -menino, mas também adopta 

uma visão subjetiva e intuitiva, para além de representar uma identidade tipicamente 

infantil. Em vista disso, neste trabalho pretendo analisar as representações do corpo em 

Infância  no limiar dos estudos autobiográficos, esclarecendo como o corpo é essencial 

no processo da construção da imagem do escritor -protagonista nesta obra, a fim de 

mostrar a continuidade bem como a transformação do si mesmo.  

 

A “ausência ” do corpo na autobiografia 

Em primeiro lugar, deve-se salientar que não é novidade a relutância do corpo 

nas autobiografias convencionais. Em “Figuration and Disfigurement: Herculine Barbin 

and the Autobiography of the Body”, Roger J. Porter já indica claramente (1991, p.122): 

 
Throughout the history of autobiography, writers have emphasized 
their beliefs and thoughts far more than their physical natures. Even 
Rousseau, whose candor about his corporeal existence radically 
undermined existing standards of autobiographical decorum, 
subordinate descriptions of bodily function to his predominant 
concern – his relation to society. 
 

Shirley Neuman (1994, p. 293) também afirma que “Bodies rarely figure in 

autobiography”, apontando que mesmo as estrelas de cinema – os ícones de corpo ideal 

– tendem minimizar nas suas autobiografias o significado dos seus corpos para suas 

vidas pessoais e profissionais. Segundo Neuman, há várias razões dessa “quase 

obliteração” do corpo na autobiografia, entre as quais a principal é a  tradição platônica 

                                                           
1 Utilizo aqui a definição de Philippe Lejeune, isto é, uma autobiografia deve satisfazer as seguintes 
condições: a forma de linguagem é narrativa, em prosa; o assunto tratado é vida individual e história de 
uma personalidade; a identidade do autor conforma com a do narrador e do protagonista; e é necessário 
assumir uma perspectiva retrospectiva (2014, pp. 16 -17). 
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que contrapõe o corporal ao espiritual , e, em seguida, identifica "eu" com o espiritual. A 

mesma contraposição permanece na teologia cristã que insiste na superioridade  da alma 

sobre o corpo e se destaca no famoso cogito cartesiano “penso, logo existo”. Dessa 

maneira, é fácil entender a negligência do corpo na s obras literárias que procuram 

interpretar o si mesmo, assim como a pesquisadora alega (p. 293-294):  

  
The corporeal functions as the binary opposite by which the spiritual 
is understood; the corporeal remains necessary to the spiritual at the 
same time that it must necessarily be transcended in philosophy and 
repressed in representation. Within this paradigm, the tradition of auto 
biography, like many narratives of western cultures, has established 
access to public discourse about the self as synonymous with spiritual 
quest and has consequently repressed representations of bodies within 
the genre. 
 

Tirando as poucas exceções que Porter e  Neuman tratam nos seus trabalhos, o 

crítico estadunidense Paul John Eakin (1992) argumenta que, embora o corpo seja 

tradicionalmente ignorado pelos autobiógrafos, surge na segunda metade do século XX 

um subgênero da autobiografia, que focaliza a doença e recuperação do narrador 

protagonista e, por consequência, dá importância ao corpo sofrido, incompetente e até 

incompleto.  

Quem contribuiu mais para os estudos dessa área é Oliver Sacks, médico e 

escritor anglo-americano. Levantando a chamada “identidade neurológica”, Oliver 

Sacks (1997, p. 166) propõe uma “fisiologia proustiana, muito superior à mecânica”, 

que não separa corpo de alma, “coisa” de “eu”, mas enfatiza a vinculação entre nervo e 

personalidade, corpo e existência. Até grande ponto, essa ideia o riginou-se da sua 

própria experiência. Na obra autobiográfica  Com uma perna só, Sacks (2003) narra um 

acidente que quebrou sua perna esquerda e o processo da sua recuperação. Depois da 

cirurgia, não sentiu mais a perna quebrada e até “esqueceu” dela. Foi esse 

“desaparecimento psiconeurológico” que o fez pensar, pela primeira vez, a partir do 
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ponto de vista do paciente em vez do médico, como o mau  funcionamento físico pode 

afetar a identidade de uma pessoa: 

 
Sentia-me inconcebivelmente desvinculado da pessoa que havia 
andado, corrido, e escalado apenas cinco dias antes. Existia tão 
somente uma continuidade formal entre nós. Havia um abismo – um 
abismo absoluto – separando o então e o agora; e nesse abismo, no 
vácuo , o antigo “eu” tinha sumido – o “eu” capaz de ficar em pé, 

correr e andar sem pensar, que era totalmente e irrefletidamente 
seguro de seu corpo, incapaz de conceber como seria possível 
surgirem dúvidas a respeito dele. (p. 74)  
 

Confessando que “quando me senti fisicamente impotente, imóvel, confinado, 

me senti moralmente impotente, paralisado, contraído, confinado” (p. 136-137), Oliver 

Sacks demonstra explicitamente que o corpo é uma parte indispensável para a auto -

integridade, pois é através das sensações  físicas e primitivas que se fundamenta o senso 

mais básico do si mesmo.  

 

Corpo nas escritas de Graciliano Ramos 

Sendo um escritor “singular entre os chamados ‘romancistas do Nordeste’” 

(CÂNDIDO, 1992, p. 7), Graciliano Ramos coloca sempre o “eu” nas suas obras, seja 

nas mais existenciais como Angústia , seja nas mais sociais como Vidas Secas, sem se 

esquecer dos dois livros de memórias ( Memórias do Cárcere  e Viagem) e a 

autobiografia Infância . Para representar as diferentes facetas do si mesmo, Graciliano 

Ramos nunca ignorou a importância do corpo.  

Nos contos “Paulo” e “O Relógio do Hospital”, o escritor alagoano antecipou o 

caminhou que Oliver Sacks indicaria nos anos 80, ilustrando como a doença física pode 

afetar o estado mental e mudar o autoconhecimento. Ambos os contos foram baseados 

nas experiências do próprio escritor quando, com febre e dores na perna direita, ele foi 

diagnosticado com “psoíte (inflamação do músculo na região ilíaca) ” e “operado para 

extrair o abscesso que se formara” (MORAES, 2012, p. 86). Como o problema estava 
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no lado direito do corpo, o narrador de “Paulo” sentiu-se dividido em duas partes, 

considerando a parte sã como “eu” e a parte doente como “Paulo”, uma figura maliciosa 

que atormentou o protagonista. Em “o relógio do hospital”, o escritor também descreve 

essa sensação de alienação do próprio corpo, revelando que: “Olho o corpo magro 

estirado no colchão duro e parece -me que os ossos agudos, os músculos frouxos e 

reduzidos não me pertencem” (RAMOS, 1971, p. 49). 

Ademais, em Memórias do Cárcere  Graciliano Ramos muda o foco para o corpo 

confinado e torturado. Ele registra minuciosamente a sua transformação física dentro da  

prisão, desde a perda da vontade de comer, a magreza, até a ausência do d esejo sexual, o 

envelhecimento. Embora descreva os sofrimentos corporais, Graciliano não focaliza a 

violência aplicada ao corpo dos prisioneiros, prefere refletir o processo de 

despersonalização na pr isão, utilizando o enfraq uecimento do corpo como um sinal da 

degeneração do espírito . Por outro lado, a evocação  e a narração dessa experiência 

ajudam-lhe a ultrapassar o trauma, salvaguardando a integridade do si mesmo. Quanto a 

isso, assinalam-se os trabalhos de Silviano Santiago e Wander Melo Miranda. No diário 

ficcional Em Liberdade, Silviano Santiago aponta que os sentidos orgânic os, as 

necessidades físicas são  provas da sobrevivência da identidade individual de trauma, 

enquanto em Corpos Escritos (2009, p. 149) Wander Melo Miranda afirma que “nas 

memórias de Graciliano, a integridade e a integração dos corpos e do corpo do próprio 

autor são favorecidas pelo distanciamento temporal que permite a reunião dos traços 

desintegrados e dispersos desses corpos”.  

 

Corpo e identidade em Infância  

Convém dizer que em Infância  se pode encontrar os três tipos de corpos 

apresentados acima, nomeadamente o torturado, o confinado e o doente.  Na verdade, a 

observação de que  “o corpo pode ser visto simultaneamente e contraditoriamente como 

lugar onde se inscreve a repressão e lugar de resistência a essa mesma repressão ” 
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(MIRANDA, 2009, p. 149) não só se aplica em Memórias do Cárcere , mas também 

serve para analisar Infância , pois a violência que o Graciliano menino sofreu é um tema 

muito importante dessa autobiografia. Além disso, a disfunção do corpo  também é um 

tema bem tratado em Infância , considerando que, ao relatar a sua cegueira temporária, 

Graciliano Ramos, além de registrar  as dores que sentiu e os sons que ouviu na 

escuridão, ainda focaliza a ligação entre o seu estado de cegueira e a alcunha que a mãe 

lhe deu: cabra-cega. Quando estava cega, Graciliano menino não só sofreu pela perda de 

visão, mas também pela sua inferioridade por ser “doente”, assim como o escritor 

confessa no livro: “Sofria duplamente os efeitos dela” (2012, p. 145). Em outras 

palavras, é certo dizer que a  sua identidade também mudou por causa da doença : 

quando não viu nada, ele se considerou como “cabra-cega”, ao passo que, com a 

recuperação da visão, livrou-se do nome sujo.  

Ao lado dos temas comuns sobre o corpo, o que vale mais ressaltar em Infância  

é a relação entre a exploração do mundo pela criança e o próprio tamanho de corpo da 

criança. Como  é natural para todas as pessoas usarem intuitivamente o próprio tama nho 

como a referência de medida (especialmente para as crianças pequenas que não sabem 

usar instrumentos medidores nem conhecem unidades de medida), nos olhos das 

crianças, todas as coisas parecem maio res do que vistas pelos adultos. Com esse “efeito 

de lupa” da perspectiva infantil, que metamorfoseia os insetos mesquinhos nas figuras 

importantes da infância, as crianças sempre prestam enorme  atenção às coisinhas 

insignificantes. Ademais, como as crianças pequenas são muito mais baixas do que os 

adultos, elas têm um ângulo de observação diferente e veem o mundo de uma forma 

distinta. Aí, sob o prisma pueril, montículos tornam -se montanhas, córregos 

transfiguram-se em rios extensos e arbustos transformam-se em árvores altas.  

 Graciliano Ramos está muito cien te de que o mundo se apresenta de outra forma 

nos olhos infantis e busca reproduzir as imagens vistas pela criança bem como as 
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sensações causadas pelas imagens. Com esse objetivo, ele introduz a primeira descrição 

do espaço:  

 
Achava-me numa vasta sala, de paredes sujas. Com certeza não era 
vasta, como presumi: visitei outras semelhantes, bem mesquinhas. 
Contudo pareceu-me enorme. Defronte alargava-se pátio, enorme 
também, e no fim do pátio cresciam árvores enormes. (2012, p.10)  
 

Neste trecho pequeno, Graciliano Ramos repete por três vezes o adjetivo 

“enorme”, que é efetivamente a palavra-chave das primeiras impressões da criança 

diante o mundo desconhecido. Em Infância  pode-se ver várias descrições desse tipo: 

“alguém escorregou, abriu no chão um risco profundo”, “o degrau que me separava do 

terreiro era alto demais para as minhas pernas”, “o pátio (…) era imenso, julgo que não 

me atreveria a percorrê-lo” e “homens cavavam o chão, um buraco se abria, medonho, 

precipício  que me encolhia apavorado entre montanhas erguidas nas bordas” (pp. 11, 14, 

grifos meus), etc.. É interessante indicar que, com a ex ceção da primeira descrição em 

que se inclui esclarecimento da divergência entre a realidade “medida” pelo adulto e o 

mundo “sentido” pela criança, nos demais casos as sensações da criança são tratadas 

como a única verdade da infância, ou seja, o tamanho de corpo é considerado um 

critério mais válido do que as unidades “oficiais” de medida.  

Outro ponto importante em Infância é a representação  da mudança natural do 

corpo, nomeadamente o crescimento, o emagrecimento e, o mais importante, o despertar 

da sexualidade.  Talvez seja desnecessário dizer que puberdade e sexualidade são temas 

recorrentes nas autobiografias. Porém, em vez de recordar expli citamente o que 

aconteceu na passagem da criança para a adolescência com palavras precisas e 

científicas, Graciliano Ramos prefere a deixar o corpo “falar”, uma vez que, quando a 

transição começou, a criança -adolescente só sentia a inquie tude e estranheza do corpo, 

mas não sabia o que isso significa va. Nesse sentido, focalizar os sentidos corporais 

ajuda a representar um ponto de vista tipicamente infantil: 
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Aos onze anos experimentei grave desarranjo. (...) Examinei-me, 
supus que tinha no peito dois tumores. Nasceram-me pelos, emagreci 
– e nos banhos coletivos do Paraíba envergonhei -me da nudez. Era 
como se meu corpo se tivesse tornado impuro e feio de repente. 
Percebi nele vagas exigências, alarmei -me, pela primeira vez me 
comparei aos homens que se lavavam no rio. (p. 261)  

 

É claro que os “sintomas” referidos são sinais da puberdade, mas naquele 

momento o menino Graciliano até não sabia que os pelos, a magreza eram 

transformações normais no início da adolescência , mas julgava-as como indicações de 

alguma doença que precisava ser curada: “ Desejei avisar a família, consultar o dr. Mota, 

cair de cama” (ibid.). 

Apesar de que, por meio dos “pedaços de conversas, lembranças de leituras” o 

menino percebia pouco a pouco o que estava acontecendo, a inquietação ainda 

aumentava, pois, no mesmo período  que começou a ter noção da sexualidade , o menino 

Graciliano encontrou seu primeiro amor, “Laura”, e precisou de enfrentar a tentação do 

corpo dela. Na verdade, o menino Graciliano resistiu a tornar Laura um objeto do desejo. 

Só que , por mais que se esforçou para mantê -la como uma beleza inocente e lírica, não 

conseguiu conter completamente o impulso sexual à noit e. Para afastar as ideias lascivas, 

ele tentou imaginar Laura como um ser sem corpo, pelo menos sem corpo carnal: 

 

Certo não existia alma em Laura; indignava -me, porém, reduzi -la a 
um organismo sujeito às exigências comuns. Livrei -me do apuro 
fluidificando-a. Perispírito, o perispírito a que dr. Moa se referia com 
segurança. Ninguém pode abraçar um perispírito. Enfim evitava 
pensamentos: recorria a um meio de justificar a estranha glorificação. 
(p. 265) 

 

Contudo, a contenção do desejo carnal fracassou em livrar o menino das 

angústias da puberdade. Nos devaneios noturnos, “Laura” aparecia em carne e osso, 

abraçando -o com firmeza. O menino pensava que perdeu as qualidades anteriores da 
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criança e se responsabilizou por essa medonha mudança. Devido às visões sen suais na 

noite, ele até tinha nojo de si mesmo e se sentiu “sujo, precisando água e sabão” (p. 

265). Então, vemos  aqui mais uma vez a imagem do corpo, tendo a impressão de que, 

enquanto o corpo estava sujo, a alma também  estava suja. 

 

Conclusão:  

Por meio das análises acima , pode-se ver que o corpo é sempre valorizado por 

Graciliano Ramos, seja nos livros ficcionais, seja nas obras memorialistas. Ao mesmo 

tempo que utiliza o corpo torturado e confinado para fazer denúncias sociais,  o 

romancista alagoano também salienta a importância das  sensações corporais na 

representação de uma  identidade individual.  

À vista disso, não é surpreendente que, em vez de enfocar o cogito cartesiano e o 

raciocínio  para comprovar a sua identidade, Graciliano Ramos preste mais atenção ao 

próprio corpo, considerando -o como um meio de conhecer o mundo e de testemunhar a 

continuidade bem como a transformação  do si mesmo. Assim, se nas autobiografias 

convencionais o corpo é um elemento relativamente insignificante, desempenha sem 

dúvida um papel indispensável em Infância  e torna-a uma autobiografia excecional e 

extraordinária.   
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O ROMANCE NEGRO DE AUTORIA FEMININA: LEITURAS DO CORPO 
DIASPÓRICO EM "UM DEFEITO DE COR", DE ANA MARIA GONÇALVES
 

RESUMO: Por colocar em contato diferentes mundos, a diáspora dos 
engendrou a (re)construção do sujeito diaspórico
entre culturas (GILROY, 2001). 
concebido sob o signo da diáspora,
Kehinde, cuja trajetória é intei
culturas, códigos e temporalidades
romance o corpo negro feminino 
nos textos da literatura canônica brasileira
resiliência, dos afetos, das ressignificações. 
historiográfica e/ou romance histórico, o romance vai acendendo a itinerância como ponto de 
partida para ler a tradição, inscreve o atlântico enquanto fluxo, a partir do percurso da 
personagem, feito de idas e vindas de um itinerário diásporico.
 
PALAVRAS-CHAVE: Ana Maria Gonçalves; Autoria negro
negra; Romance. 

 

 

Conceber a literatura como mecanismo de intervenção na arena pública de 

circulação de discursos permite que a interpelemos, para além de escolas, métodos e 

estilos, como dispositivo de subjetivação/agência. Se assim procedermos, observaremos 

que a inscrição literária da mulher negra nas letras 

materializando-se desde 1752 com a grafia de Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz 

O ROMANCE NEGRO DE AUTORIA FEMININA: LEITURAS DO CORPO 
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Mário César Lugarinho (USP) 

Por colocar em contato diferentes mundos, a diáspora dos 
engendrou a (re)construção do sujeito diaspórico, a partir do processo intenso de negociação 

2001). Um defeito de cor (2006), de Ana Maria Gonçalves, é 
sob o signo da diáspora, formalizada no romance a partir da narradora

Kehinde, cuja trajetória é inteiramente constituída no trânsito: transitando por espacialidades, 
uras, códigos e temporalidades, a personagem é formada pelo signo da itinerância.

feminino transcende o lugar de subalternidade, construído e reiterado 
nos textos da literatura canônica brasileira, e é inscrito dentro do campo das emoções, da 
resiliência, dos afetos, das ressignificações. Geralmente classificado como 

u romance histórico, o romance vai acendendo a itinerância como ponto de 
partida para ler a tradição, inscreve o atlântico enquanto fluxo, a partir do percurso da 
personagem, feito de idas e vindas de um itinerário diásporico. 

CHAVE: Ana Maria Gonçalves; Autoria negro-feminina; Diáspora; 

Conceber a literatura como mecanismo de intervenção na arena pública de 

circulação de discursos permite que a interpelemos, para além de escolas, métodos e 

estilos, como dispositivo de subjetivação/agência. Se assim procedermos, observaremos 

que a inscrição literária da mulher negra nas letras brasileiras perpassa os séculos, 

se desde 1752 com a grafia de Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz 
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Por colocar em contato diferentes mundos, a diáspora dos negros africanos 
a partir do processo intenso de negociação 

, de Ana Maria Gonçalves, é 
partir da narradora-protagonista 

ransitando por espacialidades, 
a personagem é formada pelo signo da itinerância. Neste 

construído e reiterado 
e é inscrito dentro do campo das emoções, da 

Geralmente classificado como metaficção 
u romance histórico, o romance vai acendendo a itinerância como ponto de 

partida para ler a tradição, inscreve o atlântico enquanto fluxo, a partir do percurso da 

feminina; Diáspora; Literatura 

Conceber a literatura como mecanismo de intervenção na arena pública de 

circulação de discursos permite que a interpelemos, para além de escolas, métodos e 

estilos, como dispositivo de subjetivação/agência. Se assim procedermos, observaremos 

perpassa os séculos, 

se desde 1752 com a grafia de Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz 
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(1719 - 1778), que nos deixou, salvo engano, o mais antigo texto escrito por um ex-

escravizado neste país. A biografia de Luiz Mott (Mott, 1993) revela o caráter 

imensamente transgressor da africana de nação Courana, que adentrou espaços até então 

restritos apenas aos senhores: a leitura e o domínio da palavra escrita, permitindo 

consequente acesso direto aos desígnios divinos e aos códigos católicos, o que lhe dera 

a autoridade de ter sido considerada, durante a vida, uma santa1.  

A inscrição autoral do corpo negro no discurso subverte epistemas e funda novas 

gramáticas para o mundo A potência de tal leitura, em termos analíticos, amplia os 

universos epistemológicos possíveis, pois os diversos atores sociais que se inscrevem na 

tessitura literária somam problemas à sua constituição: rasuram a superfície homogênea 

do campo, acrescentam perspectivas novas e pontos de vista diferentes e complexificam 

o próprio entendimento do que venha a ser valor literário – como fez a autora Carolina 

Maria de Jesus, por exemplo2. Nesse sentido, a engrenagem textual se torna mais rica e 

                                                           
1
 A longa biografia de autoria de Luiz Mott, Rosa Egipcíaca: uma santa africana no Brasil traz, em mais 

de 700 páginas, referências a inúmeros documentos recolhidos na Torre do Tombo (Portugal) em 
virtude do processo inquisitório sofrido pela ré Rosa Maria. De acordo com esta extensa pesquisa, 
sabemos que ela era natural da Costa da Mina e que desembarcou no Rio de Janeiro aos seis anos de 
idade, escravizada. Nesta cidade viveu até os quatorze anos, depois de ser violentada por seu 
proprietário foi vendida para outro senhor residente em Minas Gerais que a obrigava a prostituir-se. Na 
Vila da Inconfidência foi escrava da mãe de Frei Santa Rita Durão, para quem trabalhava como meretriz, 
como muitas outras negras de ganho (escravas a serviço dos donos que deveriam praticar atividades 
lucrativas nas vilas e cidades e dividir com eles seus lucros), até o dia em que "teve o espírito maligno, o 
qual a molestava muito". A partir daí, começa a ter visões místicas, o que a leva a abandonar a 
prostituição e a se tornar beata. Um padre exorcista conhecido como “Xota-diabos” comprou sua 
alforria e a levou para o Rio de Janeiro. Nessa cidade, em 1754 fundou o Recolhimento de Nossa 
Senhora do Parto, “cuja capela, reconstruída, existe ainda hoje, no centro comercial do Rio” (Mott, 
1993, p. 8). A ambição da africana a tornou personagem altamente transgressora, pois não bastava 
pregar, como Cristo fazia: ela se dá conta que se aprender a ler terá a chave dos mistérios divinos, 
poderá mergulhar na própria fonte da revelação católica e por conta própria aprender orações, 
ladainhas e dogmas que até então só tinha acesso ex audito, através do ouvido, quer nos sermões 
dominicais, quer nos conselhos particulares que lhe davam os sacerdotes. Rosa cumprirá a 
determinação que a ‘Divina Pombinha’ lhe atribuiu: aprenderá a ler e a escrever (Mott, 1993, p. 80). 
 
2
 Carolina Maria de Jesus ficou amplamente conhecida com a publicação de seu Quarto de despejo: 

diário de uma favelada (1960). Na edição deste livro os manuscritos da autora passaram por diversas 
transformações, incluindo supressões, acréscimos e substituições de termos, expressões e trechos 
inteiros. Estas transformações, em resumo, ajudaram a moldar a imagem da “escritora favelada”, cujo 
discurso deveria estar circunscrito exclusivamente à subalternidade: as supressões ocorridas na edição 
do texto corroboraram uma imagem de autora cujos conhecimentos deveriam estar ligados 
intrinsecamente, e somente, ao contexto socialmente “esperado” para a favela, não podendo, por 
exemplo, revelar traços de formação humanística ou de pensamento reflexivo. O arranjo da imagem da 
narradora em um enquadramento colado à imagem da condição de mulher de baixa escolaridade, 
alguém comum do povo, cujo discurso deveria ser verossímil como algo legítimo vindo da favela, acaba 
por subtrair a dimensão intelectual que De Jesus possuía e exercitava em sua escrita. Em suma, o 
prefácio de Quarto de despejo instaura um dispositivo de leitura que compreende o livro 
exclusivamente pela ótica do documento porta-voz. A partir deste dispositivo antecipa-se um lugar fixo 

2013

Ana
Pencil



3 
 

complexa quando a heterogeneidade e a diferença são elementos efetivos da contextura 

narrativa, não apenas representados em seus diversos objetos, mas formulando a própria 

dicção das obras.  

Os estudos literários são pouco afeitos a métodos quantitativos, posto que a 

soberania e singularidade de cada obra prescindam a valores numéricos como elementos 

de análise. Contudo, mapear as ausências é fundamental para avaliarmos a constituição 

da nossa literatura nacional e, principalmente, para compreendermos a legitimidade da 

fala e a lógica dos silêncios que permeiam a circulação de discursos. No tocante ao 

mapa dessas ausências, Maria Nazareth Soares Fonseca afirma que até o ano de 2001 o 

Brasil havia publicado 265 autores negros3. Reunidos neste número estão poetas, 

romancistas, cronistas, dramaturgos e contistas. Deste total, a grande maioria permanece 

em esquecimento ou desconhecimento. Para as proporções do mercado editorial 

brasileiro, 265 autores formam um montante diminuto. Contudo, esta evidência torna-se 

ainda mais problemática quando destacamos deste conjunto a parcela de autoras negras 

romancistas publicadas. Em linhas gerais, no Brasil o romance é o gênero no qual a 

ausência de autorias negras se faz perceber com mais intensidade. 

O gênero romance, cujo nascimento e desenvolvimento possuem historicidade 

específica, desde sua origem articulou narratividades emanadas de um núcleo 

estruturante formado por indivíduo e sociedade. Afirma-se que o romance detém a 

singularidade de ser “o único gênero que surgiu sob as condições da autoconsciência 

epistemológica e historiográfica que caracterizam o período moderno” (MAGRIS, 2009, 

p. 1016). Palavras de Claudio Magris, que completa: “o romance é o mundo moderno”. 

Esta definição, impressa na obra A cultura do romance (2009) pode ser instigante para 

pensarmos os processos do gênero no Brasil, pois se o romance é o mundo moderno, há 

muito a ser revisitado nessa modernidade, tendo em vista que o romance canônico 

brasileiro protagonizou por muito tempo “o perigo de uma história única” (ADICHIE, 

2009), para remeter às palavras da romancista nigeriana Chimamanda Adichie, pois as 

autorias por aqui estiveram sempre implicadas em posicionalidades de raça, gênero e 

                                                                                                                                                                          
para a leitura de Carolina Maria de Jesus como a “escritora favelada”, cuja construção textual é deixada 
de lado, trazendo implicações em sua trajetória como escritora. Os sentidos e valores de seu texto 
enquanto escrita literária, portanto, protagonizam um campo de disputa entre o que se considera ou 
não literatura (MIRANDA, 2013).  
3
 O dado foi divulgado em palestra proferida na USP em 16/04/12, por ocasião do lançamento da 

coletânea Literatura e afrodescendência no Brasil. 
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classe delimitadas4, tendo em vista que “embora remeta sempre a agentes singulares, a 

literatura é agenciamento coletivo de enunciação” (DELEUZE, 1997, p. 14).   

 

Um defeito de cor: escrita do corpo diaspórico  

 

Um defeito de cor (2006), de Ana Maria Gonçalves, é um romance que ao 

fabular o passado atualiza e amplia o presente. A narrativa começa com um prólogo da 

autora, no qual a obra é situada historicamente. Neste espaço, Ana Maria Gonçalves nos 

conta do projeto que nutria de escrever sobre o levante dos Malês, ocorrido em Salvador 

em 1835, o que a fez mudar para essa cidade e resultou em um encontro casual com um 

manuscrito em português arcaico guardado por muitos anos na “Igreja do Sacramento, 

na vila de Itaparica [...] em um cantinho dos fundos da casa paroquial” (GONÇALVES, 

2016, p. 15). Destarte, o romance se apresenta como livre tradução de um manuscrito 

autobiográfico escrito em português arcaico por Kehinde, uma africana que foi 

escravizada e morreu na velhice. Ao final do prólogo, Ana Maria Gonçalves se despede 

explicando que “apenas alguns trechos” são ficção e foram escritos para cobrir partes 

perdidas do original.  

No entanto, este manuscrito jamais existiu de fato, índice que aponta para um 

primeiro elemento articulador da instância autor/autoria no romance e já apresenta a 

complexidade da obra, que amplia os limites da ficção, pois ficcionaliza o próprio 

processo de composição da escrita.  Em síntese, posto que “a ficção pode reivindicar um 

valor de verdade” (GOODY, 2009, p. 38), se constrói uma categoria de verdade 

testemunhal, que através de memórias ficcionais, deslinda aspectos da História.  

O prefácio cumpre a função de paratexto metaficcional e com isto passa a 

integrar o enredo. A autora/prefaciadora finaliza provocando o leitor: “torço para que 

seja verdade, para que seja ela própria a pessoa que viveu e relatou quase tudo o que 

você vai ler nesse livro.” (GONÇALVES, 2014, p. 17). O artifício do manuscrito é 

operante também no sentido de transmitir ao leitor que a romancista não detém em seu 

arquivo autoral a verdade dos fatos que compõe a trajetória de sua protagonista. Antes 

                                                           
4
 Para uma análise detida acerca deste ponto, consultar: DALCASTAGNÈ, Regina. Literatura brasileira 

contemporânea, um território contestado. Editora Horizonte, 2012.  
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da primeira palavra da primeira pessoa que narra, a autora incorpora um pré-texto 

enunciando os vestígios de outro sujeito e outro tempo. O manuscrito imaginário 

funciona como um construto discursivo de mediação entre passado/presente, 

invenção/ficção, história/mito, além de inscrever no texto ficcional um referente potente 

do feminismo negro, visto que a autora sugere que o manuscrito teria sido produzido 

por Luiza Mahin.  

O texto é inteiramente perpassado pelo diálogo ficcional com a História, que por 

vezes é re-inventada, mas não apenas com ela. Diálogos outros emergem da tessitura 

narrativa, por exemplo, com conceitos e discursos fundantes/“reiterantes” da ideia de 

Nação. Ressaltamos no texto o diálogo (engendrado dentro do próprio sistema literário) 

com a manifestação da tradição de pensamento sobre relações raciais e identidade 

nacional mais influente no Brasil até hoje: uma tradição de nacionalismo mestiço que 

ficou mais conhecida na forma elaborada no século XX por Gilberto Freire e associada 

à expressão “democracia racial” – dispositivo social, mental, cultural e político 

complexo, a reafirmar sentidos de que a experiência escrava colonial e pós-colonial aqui 

foi branda e não conflituosa.  

Este diálogo acontece quando a autora faz ressurgir em seu romance um 

personagem de outro romance, qual seja, Amleto Ferreira, personagem de Viva o povo 

brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro. A personagem de Ribeiro tem um percurso 

complexo, constituído de diversas ficcionalizações de si: do nome, das linhagens 

familiares paterna e materna, da certidão de nascimento, dos registros contábeis, indo 

até a mais radical, mais continuada e mais laboriosa: a falsificação do próprio corpo, 

através do apagamento sistemático dos traços hereditários herdados da mãe negra. Ao 

passo que ascende socialmente, branqueia-se, e, à medida que o corpo mulato submerge 

decodificado por uma rede densa de signos, símbolos e imagens de brancura, Amleto se 

afirma e sobressai no plano social.  

A questão da mestiçagem em ressonância com prestígio social e acesso 

econômico problematizada no romance de Ribeiro retorna ao romance de Gonçalves, 

através da personagem citada que aparece reescrita em algumas passagens. Kehinde 

conta como ele se tornou um comprador frequente dos cookies ingleses, feitos e 

vendidos por ela a certa altura da narrativa. No primeiro encontro que teve com Amleto 

já nos dá muitos detalhes sobre sua vida e a partir dessas informações ficamos sabendo 
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que se trata do mesmo Amleto do romance Viva o povo Brasileiro. A partir da leitura 

comparada dos personagens, observamos como a autora mobiliza um arquivo – 

literário, sociológico e político – referente às relações de poder imbricadas nos 

interstícios da dita identidade nacional.  

A experiência da diáspora está no gesto que funda a primeira pessoa da 

narrativa, tem inicio quando Kehinde é capturada por mercadores de escravos na África 

e segue por todas as quase 900 páginas do romance, nas quais a trajetória percorrida 

pela protagonista é tomada como base referencial. Por colocar em contato diferentes 

mundos, a diáspora dos negros africanos engendrou a (re)construção do sujeito 

diaspórico a partir do processo intenso de negociação entre culturas (GILROY, 2001). O 

processo de desterritorialização de Kehinde inicia quando ela é obrigada a transmutar 

seus códigos de pertencimento matriciais. Apartada de sua terra, sua família, seu nome, 

suas crenças, sua língua e da própria condição de pessoa, já que fora transformada em 

escrava. Assim que desembarca no cais-Brasil, a personagem experimenta o violento 

processo de apartamento do corpo negro da condição de sujeito, para transformá-lo em 

corpo-mercadoria, corpo-coisa, corpo-moeda. A narradora retrata este primeiro rito de 

desterritorialização ao descrever os procedimentos iniciais aos quais os negros eram 

submetidos assim que desembarcavam do navio negreiro, como o batismo cristão 

forçado e a substituição do nome próprio por outro português, assim como a ordem 

compulsória de aprendizagem da língua portuguesa. O movimento primeiro de Kehinde 

é de resistência: salta do navio e mergulha nas águas do mar para escapar ao batismo 

católico; não atende pelo nome Luisa, imposto à sua revelia. A personagem então passa 

a viver aspectos de sua cultura de forma clandestina, mimetizando no romance os 

processos de refração identitária operantes na sociedade colonial.  

A trajetória de Kehinde é toda constituída no trânsito. Transita por 

espacialidades, culturas, códigos, temporalidades e afetos. Desde a primeira infância em 

África, até as passagens pelo Brasil, atravessando São Paulo, Rio, Maranhão, Bahia e 

outros lugares onde a presença negra é marcante, voltando à África para lá desenvolver 

atividades laborais, etc., a personagem é constituída pelo signo da itinerância. Neste 

romance o corpo negro transcende o lugar de subalternidade e é inscrito dentro do 

campo das emoções, da resiliência, dos afetos, das ressignificações.  
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Diversos estudos apontam a construção estereotipada através da qual a 

representação da mulher negra na literatura foi e é engendrada. Em termos de 

representação canônica, a feminilidade negra se formaliza na literatura principalmente 

através do corpo erótico. Isentas do contrato social (e religioso) firmado no matrimônio; 

privadas da experiência da maternidade; destituídas do afeto. Em Um defeito de cor a 

corporeidade da mulher negra é inscrita em signos de potência e afirmação. A narrativa 

vai paulatinamente reinscrevendo o lugar de uma feminilidade que sai da condição de 

subalternidade ao acionar dispositivos de agência, como entre outros, o ato de nomear, 

destacado, por exemplo, na passagem em que Kehinde conta como batizou a heroína 

sem nome do primeiro romance do romantismo brasileiro, que era referenciada apenas 

através de uma categoria racial: “A moreninha”, de Joaquim Manuel de Macedo, autor 

que a certa altura se torna personagem da narrativa, e com funcionalidade específica, 

pois este autor explorou fartamente o tema da escravidão em sua produção literária, 

acadêmica e didática.  

Na obra As vítimas-algozes: quadros da escravidão, Macedo constrói um 

autêntico tratado antiescravista, apontando a necessidade de se acabar com a escravidão 

no Brasil, pois esta estava colocando em alto risco a segurança moral da família branca 

patriarcal. No romance de Macedo, o escravo é concebido exclusivamente pelos signos 

de periculosidade e perversidade, representado como vilão, demonizado. A escravidão 

foi também tratada em seu livro didático, Lições de História do Brasil e ainda em sua 

tese no curso de Medicina, intitulada Considerações sobre a nostalgia, cujo foco é a 

incidência de suicídios de escravos no Brasil, tratada pelo autor como questão 

econômica e não de saúde pública, já que a grande ocorrência de suicídios traria sérias 

conseqüências para os senhores escravistas, que perdiam assim suas “mercadorias”: 

quando o escravo se matava, ele roubava uma vida pertencente ao senhor. Macedo 

analisou o escravo do ponto de vista do homem aristocrático, tentando resguardar os 

interesses da sua classe, afirmando que era o escravo que lhes causava mal, e não eles 

que faziam mal aos escravos. Não por acaso, sua ilustre aluna, a Princesa Isabel, quando 

decreta a abolição em 1888, resguarda os interesses da classe proprietária, pois o estado 

ressarciu todos os senhores de escravos diretamente prejudicados com o fim do 

cativeiro, ao passo que deixou milhares de negros sem rumo e sem perspectiva. 

 É com essa linhagem de pensamento que o romance de Gonçalves também está 

dialogando. Ou seja, a obra investe no des-cobrimento do corpo negro – no sentido de 
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Fanon, de des-cobrir o corpo negro do cobertor de signos que funda a própria ideia de 

negro – coberto por séculos de discursos, ciência e luzes eurocêntricas. Fanon afirmava 

que “O corpo é o homem, e o homem, seu corpo” mas esse corpo, quando negado pelas 

adversidades coloniais, se torna uma presença negada, um ente que nem homem ou 

mulher chega a ser (FAUSTINO, 2015, p. 26). O corpo negro de Kehinde se 

desvencilha da condição escrava através de um signo forte – uma Oxum de madeira, 

recheada de pedras preciosas, que compra sua alforria e alguma segurança. Signo forte, 

não apenas pelo ouro, a madeira e a Oxum, mas também por ser esta a entidade do 

panteão africano que rege as águas do amor; uma matriz, portanto, das técnicas 

africanas de auto-cuidado e cuidado com o outro.  

Em Vivendo de amor, refletindo sobre os problemas de afetividade na vida das 

mulheres negras na diáspora, bell hooks afirma que “expressamos amor através da união 

do sentimento e da ação. Se considerarmos a experiência do povo negro a partir dessa 

definição, é possível entender porque historicamente muitos se sentiram frustrados 

como amantes. O sistema escravocrata e as divisões raciais criaram condições muito 

difíceis para que os negros nutrissem seu crescimento espiritual” (HOOKS, 2006, p. 

189). Em Um defeito de cor, é justamente Oxum, o símbolo do amor e da fertilidade que 

deflagra o processo de libertação da personagem. Outras insígnias das religiosidades 

negras são vivificadas por ela, a maioria ligadas a lugares de poder feminino.  

Um defeito de cor é classificado como metaficção historiográfica e/ou romance 

histórico. Histórico, eu diria, em sentido mais potente do que aquele instituído aos 

moldes do romantismo. Desde a perspectiva do instigante pensador camaronês Achille 

Mbembe (MBEMBE, 2014), cuja leitura vai acendendo a itinerância como ponto de 

partida para ler a tradição, assim como faz a protagonista de Gonçalves, o romance 

inscreve o atlântico enquanto fluxo, a partir do percurso da personagem, feito de idas e 

vindas de um itinerário diásporico.  
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SEXTO SENTIDO: LINGUAGEM, PERFORMANCE E CORPOREIDADE EM 

ITAMAR ASSUMPÇÃO 
 

Juliano Nogueira de Almeida (CEFET-MG) 

 

RESUMO: 

O estudo que aqui se esboça se baseia na premissa que o fenômeno da corporeidade é 
indissociável das produções estéticas. Em trabalhos artísticos como o do cancionista Itamar 
Assumpção essa vinculação se torna evidente. O artista valorizava e intensificava os 
componentes sensíveis e os usos do corpo na produção e veiculação de sua obra. Algumas 
canções e performances de Itamar sugerem que o pensamento como a sensibilidade devem 
trabalhar juntos na configuração de uma vida mais digna, na busca de outras possibilidades que 
vão além de uma existência ajustada aos padrões e às imposições dos grupos dominantes. As 
discussões acerca do fenômeno da corporeidade também podem ganhar um viés interessante ao 
pensarmos nas aproximações e nos distanciamentos entre Itamar e seus personagens. Muitos 
desses personagens apresentam uma imagem dúbia que os colocam na fronteira entre bandidos e 
heróis, demonstrando uma forte capacidade de escapar aos mecanismos de controle dos corpos. 
Enfim, o presente trabalho pretende demonstrar que a produção cancional de Itamar 
Assumpção, por ser fortemente marcada pela corporeidade, exige que percebamos, além do 
conteúdo formal das letras, todo um plano expressivo que faz parte da performance integral que 
o artista desenvolvia. 

Palavras-chave: Itamar Assumpção. Corporeidade. Canção. Performance. 
 

 Além da vocalidade e do fator entoação, se levarmos em consideração as 

apresentações ao vivo das canções, sobretudo de músicos e interpretes extremamente 

atentos ao fator performático, como é o caso de Itamar Assumpção, o corpo se torna um 

elemento altamente expressivo e importante para uma melhor percepção e compreensão 

da atividade cancional na sua integralidade. 

 Se atentarmos para a dificuldade de Itamar em se ajustar aos padrões vigentes 

assim como a sua extrema capacidade de fazer uso do corpo performático, podemos 

dizer que, por meio de uma linguagem híbrida e extremamente corporificada, o artista 
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atuava junto aos mecanismos de inclusão e de exclusão da “Indústria Cultural” de modo 

extremamente crítico e inquietante. É preciso ressaltar que o caráter híbrido desse tipo 

de produção estética – em que as diversas linguagens sofrem fricções, gerando novas e 

múltiplas possibilidades discursivas – permitia ao artista não somente refletir sobre o 

corpo dentro do contexto da contemporaneidade, e mais especificamente em relação à 

“Indústria Cultural”, mas também atuar de forma reflexiva nesse contexto por meio da 

corporeidade. Essa afirmação se torna mais pertinente quando revista a partir da 

declaração de Lúcia Santaella ao dizer que “quando se trata de linguagens existentes, 

manifestas, a constatação imediata é a de que todas as linguagens, uma vez 

corporificadas, são híbridas.” (SANTAELLA, 2001, p. 379). 

Se for considerada a discografia e alguns registros audiovisuais sobre o artista, 

são facilmente identificados lances discursivos e performances que tratam do corpo. 

Destacamos a reflexividade discursiva promovida pelo corpo enunciativo do artista por 

meio do jogo (de aparência e de ausência; de fala e de silêncio) com a mídia 

fonográfica, televisiva e radiofônica. Para tanto, é bastante sugestivo percebermos os 

estreitos laços existentes entre a corporeidade, a linguagem falada e a linguagem 

cancional, uma vez que o sujeito da enunciação evidencia o posicionamento não 

somente em relação ao conteúdo dito, mas também em relação ao modo como é dito. 

Assim, a imagem do sujeito da enunciação é formada não somente pela escolha das 

palavras e argumentos, mas pelo tom de voz, pelo fluxo da fala e por outros elementos 

da vocalidade, bem como pela gestualidade, pela indumentária e pelas demais formas de 

expressões verbivocovisuais.  

    É interessante pensarmos que, no caso específico da linguagem cancional, a 

dimensão corpórea ganha novos contornos. Se for levada em consideração a 

potencialidade do fator entoação nesse tipo de produção estética/discursiva, bem como a 

respectiva relação de tensividade provocada pela referida entoação da letra dentro do 

plano melódico da canção, essa dimensão se expande surpreendentemente. Em relação a 

essa dimensão, Luiz Tatit sugere que “a atuação do corpo e da voz sempre balizou a 

produção musical brasileira.” (TATIT, 2004, p. 19).  

Para Tatit, a canção deve ser pensada dentro de seus próprios recursos, o que 

significa, no mínimo, considerar os mecanismos de compatibilização entre letra e 

melodia. Para ele, o trabalho do compositor se configura como “[...] uma proposta de 
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integração e não uma proposta de justaposição de linguagens paralelas.” (TATIT, 2007, 

p, 104). Vale destacar que se for levada em consideração a interpretação ao vivo de uma 

canção, em um show, por exemplo, a atuação dessa compatibilização deve ser 

expandida, uma vez que, geralmente, o interprete participa, reforça e representa a 

narrativa do texto por meio de gestos, movimentos, olhares e outros recursos de que ele 

dispõe. 

Na canção “Prezadíssimos ouvintes”, de Itamar em parceria com o poeta 

Domingos Pellegrini, é possível perceber alguns posicionamentos do sujeito do 

enunciado/sujeito da enunciação em relação à produção artística e cultural, mais 

precisamente em relação às dificuldades para o seu trabalho ser incorporado pelas 

mídias. Esses posicionamentos podem ser captados pela letra, pela entoação e pela 

interpretação cênica em um trecho de um show realizado por Itamar em 1983, na sala 

Funarte da cidade de São Paulo.  Notamos que, nessa apresentação, a performance 

corporal do artista apresenta grande compatibilidade com o sentido expresso pela 

canção.  

De forma bem interessante, essa canção simula uma apresentação radiofônica, 

ainda que apontando para a dificuldade do artista em participar da programação dos 

grandes canais de comunicação de massa. Essa simulação é sugerida por meio do título 

e ao longo de toda a canção. Vale ressaltar que, como sugere o filósofo Jean 

Baudrillard, “fingir, ou dissimular deixam intacto o princípio da realidade: a diferença 

continua a ser clara, está apenas disfarçada, enquanto que a simulação põe em causa a 

diferença do verdadeiro e do falso, do real e do imaginário.” (BAUDRILLARD, 1991, 

p. 9). 

 Em algumas partes da letra, são listadas ações que o sujeito do enunciado 

vivenciou relacionadas à questão da marginalização e à dificuldade de inserção nos 

meios de comunicação. Notamos também que os impulsos somáticos advindos da 

subdivisão dos valores rítmicos são equivalentes ao conteúdo da canção, uma vez que, 

como dito anteriormente, as ações listadas na canção declaram a evidente questão da 

corporeidade. Temos como exemplos algumas ações listadas como “ficar na fila”, 

“aguentar tranco na esquina”, “empurra-empurra” e “chute e murro” em que a questão 

da dificuldade de incorporação midiática é reiterada por meio da letra e da reincidência 

melódica. Desse modo, é evidenciado um corpo que batalha e luta, mas que, mesmo 

2023

Ana
Pencil



4 

 

assim, encontra dificuldades em se lançar nos territórios controlados pela “Indústria 

Cultural.” A letra da canção diz: 

Prezadíssimos ouvintes 
Pra chegar até aqui eu tive que ficar na fila 
Aguentar tranco na esquina e por cima lotação 
Noite, e aqui tô eu novo de novo com vinte e quatro costelas 
O gogó, baixo, guitarra,violão e percussão 
Ligadas numas tomadas elétricas e pulmão 
Já cantei num galinheiro 
Cantei numa procissão 
Cantei ponto de terreiro 
Agora eu quero é cantar na televisão 
Meu irmão, o negócio é o seguinte 
É pura briga de foice num jogo de empurra-empurra 
Facão, tiro, chute, murro chamam mãe de palavrão 
Sorte não haver o que segure som 
Senhoras e senhores mas quem é que me garante 
Que mesmo esses microfones sempre funcionarão? 
Microfones jamais falharão 
(ASSUMPÇÃO, PELLEGRINI, 1985) 

No show referido, percebemos, por meio da performance de Itamar Assumpção, 

uma tentativa de comungar os seus gestos e suas expressões faciais com o que a letra e a 

entoação sugerem. Sobre essa potencialidade do corpo enunciativo, é interessante 

indicar que, segundo Nizia Villaça, “pensar o corpo, hoje, é pensar suas performances, 

numa visão que o contemple como um dos elementos constitutivos do amplo universo 

semiótico, em que se produzem as subjetividades.” (VILLAÇA, 2007, p. 47). 

Em um momento que a canção fala sobre as asperezas entre os candidatos ao 

foco midiático e as humilhações que o artista está sujeito ao se relacionar com a 

“Indústria Cultural”, o intérprete dança e se movimenta de forma brusca no palco, como 

se estivesse se esquivando de agressões físicas, chegando a dar chutes no ar. Ou seja, a 

partir do seu corpo performático, principalmente por meio da dança, o artista 

potencializa o posicionamento expresso na letra. Sobre essa potencialização 

performática, Muniz Sodré sugere que 

Ao dançar, colocando-me ora aqui, ora ali, eu posso superar a 
dependência para com a diferenciação de tempo e espaço, isto é, a 
minha movimentação cria uma independência entre altura, largura, 
comprimento. Em outras palavras, a dança gera espaço próprio, 
abolindo provisoriamente as diferenças com o tempo, porque não é 
algo espacializado, mas espacializante, ou seja, ávido e aberto à 
apropriação do mundo, ampliador da presença humana, 
desestruturador do espaço/tempo necessariamente instituído pelo 
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grupo como contenção do livre movimento das forças. (SODRÉ, 
1988, p. 122) 

Nesse sentido, mesmo sofrendo influência da “Indústria Cultural”, Itamar 

Assumpção desencadeava processos de singularização que desenvolviam territórios 

dissidentes e contrários à subjetividade capitalista. Assim, a utilização dos recursos 

orais e gestuais, por parte do artista, possibilitava que ele desenvolvesse performances 

que suscitavam a construção de espaços de ficção (MATOS, 2001, p. 56), ocasionando, 

desse modo, a re-elaboração simbólica do espaço e uma consciência corpo-territorial 

mais aguçada em relação às mídias. A colocação de José Miguel Wisnik, presente na 

contextualização de uma pergunta direcionada a Félix Guattari, também reflete muito 

bem sobre esse ponto: 

A música popular, de certo modo, coloca a questão do desejo em 
múltiplas formas – não só de expressão verbal, mas de expressão 
gestual e corporal. Isso, com uma capacidade de penetração que cria 
uma situação nova, uma situação singular: a possibilidade 
(ambivalente também) de se discutir, de se colocar e de se elaborar 
essa questão molecular dentro da chamada Indústria Cultural. 
(WISNIK, in: GUATTARI; ROLNIK, 2011, p. 65) 

Assim, a análise da performance do artista no palco da Funarte ajuda na 

compreensão dos lances discursivos desenvolvidos por Itamar Assumpção a respeito da 

inserção do corpo enunciativo dentro da “Indústria Cultural”, uma vez que tanto a 

performance corporal quanto a dicção do cantor, ou seja, a expressão sonora e rítmica, 

evidenciam um discurso não somente verbal e semântico, mas também expressam 

modos de comportamento e atitudes. Contribuindo com esse entendimento, Affonso 

Romano de Sant’Anna indica que, no que diz respeito à música popular contemporânea, 

existem quatro tipos de expressão: a música que canta; a música que fala; a música que 

corporifica e a música que visualiza (Cf. SANT’ANNA, in: MATOS, 2001). Portanto, 

todos esses elementos ajudam a evidenciar o posicionamento do artista, principalmente 

por meio da análise das performances ao vivo ou registradas em formato de áudio e 

vídeo, como é o caso específico da apresentação em questão realizada por Itamar 

Assumpção e a banda Isca de polícia. A respeito do caráter híbrido desse tipo de 

produção artística, Sant’Anna demonstra que “no espetáculo musical contemporâneo a 

voz gutural, rouca, agressiva, a mistura de grito e canção, de fala e música, discurso e 
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melodia, de urros, berros e babas, como parte do espetáculo, constitui um grotesco e 

expressivo tipo de linguagem.” (SANT’ANNA, in: MATOS, 2001, p. 15). 

Concentrando novamente na análise da canção propriamente dita, em outra 

ocasião, a entoação e a letra sugerem um afastamento do tempo presente a partir da 

rememoração de um passado relativamente distante. Nesse momento, o eu lírico afirma 

ter cantado em procissão, em ponto de terreiro e até mesmo em galinheiro. Essa 

declaração acontece justamente na parte da canção na qual ocorre o fenômeno que Tatit 

nomeia como “tensividade passional”, ou seja, a melodia delineia certos estímulos 

afetivos por meio da expansão do campo da tessitura, bem como da continuidade 

melódica e da valorização do som das vogais, promovendo, assim, a introspecção e a 

sensibilização, tão caras neste momento de rememoração (TATIT; LOPES, 2008, p. 

21). Essa reflexão interna é interrompida de forma abrupta no momento em que o 

sujeito do enunciado, após enumerar os locais que ele entoou seu canto, diz: “agora eu 

quero cantar na televisão”. Nesse momento, é retomada a reiteração tanto da melodia 

quanto da letra. Assim, a voz poética sugere que, mesmo apresentando sua canção na 

rádio, e depois de tantos atropelos passados ao longo de sua trajetória artística, o que ele 

queria naquele instante era cantar na televisão. 

Interessante que a canção trabalha de forma no mínimo dúbia a respeito das 

possibilidades do indivíduo adentrar nos domínios da grande mídia e exercer suas 

enunciações de forma aberta e sem entraves. Se a canção coloca um aparente desejo 

desse corpo enunciativo transitar pelo terreno controlado pelos grandes empresários da 

“Indústria Cultural”, ela também coloca a dificuldade em alcançar esse objetivo. Se a 

canção simula uma apresentação radiofônica e, sobretudo no show, também sugere uma 

apresentação televisiva – o que não deixa de ser, uma vez que o espetáculo foi gravado 

para reprodução em salas de projeção e televisores –, ela também questiona a falta de 

garantia de que esses canais sempre irão funcionar. A respeito dessa aparente 

dubiedade, estimulada pelo corpo enunciativo do artista, é interessante a afirmação de 

Nízia Villaça de que “o corpo inquieta quando na sua corporeidade propõe espaços de 

indecisão, seja na ordem do real, seja na ordem virtual.” (VILLAÇA, 2007, p. 18). 

Por meio de sua performance, o artista manipula o microfone e o testa por meio 

dos tradicionais “alô! som! um, dois, três, testando!”, que, somado às enunciações das 

demais vocalistas de sua banda (que, concomitantemente à teatralização de Itamar, 
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continuam a entoar questionamentos e afirmações como “senhoras e senhores mas quem 

é que me garante que mesmo esses microfones sempre funcionarão?” e “microfones 

jamais falharão”) perfilam uma instigante polifonia metalinguística. Essas colocações 

indicadas pela canção, além de sugerirem certa dosagem de indecisão quanto à 

confiança e à desconfiança em relação à atuação e aos interesses da grande mídia, 

também evidenciam uma espécie de relação ambígua, um movimento transitório de 

aproximação e de distanciamento com os poderosos canais midiáticos.  

Outras canções de Itamar – de modo quase que autobiográfico, o que gera uma 

dificuldade de discernir o sujeito do enunciado do sujeito da enunciação, tal como em 

“Prezadíssimos ouvintes” – também tratam da dificuldade que ele encontrou para se 

desenvolver na carreira artística. Se por um lado o seu corpo negro contribuiu para certa 

exclusão de seu trabalho no mercado cancional, podemos dizer que, ao performatizar a 

sua etnicidade, Itamar também demonstrou a resistência e insubordinação desse corpo. 

A respeito da importância do corpo étnico de Itamar, é interessante focarmos em uma de 

suas performances, registrada pelas lentes e pelos gravadores do programa "Ensaio" da 

TV Cultura, em que Itamar Assumpção e banda executam a canção “Pretobrás”, 

também de sua autoria.  

Talvez, alguém poderia questionar que a apresentação à qual nos referimos não é 

performática, uma vez que o compositor – possivelmente debilitado pelo câncer que o 

acometia há alguns anos – se apresentou junto a seu violão, sentado em um banco. É 

fundamental argumentarmos que a performance não está necessariamente ligada a 

movimentos exagerados do corpo e que passa pela ocupação transitória e ágil do espaço 

“cênico”. A performance de Itamar – além de estar associada ao cantar e a execução do 

instrumento – também pode ser percebida por meio da sua estética corporal. 

A negritude de Itamar é clara, está na pele, está na superfície epidérmica que ele 

traz desde seu nascimento e que remete aos genes de seus antepassados. Apesar disso, 

percebemos um reforço da negritude e da africanidade por meio da ostentação de seus 

dreadlocks, ou seja, de seu penteado ao modo rastafári. O uso dos dreadlocks por 

Itamar pode ser pensado como uma parte de sua performance, de sua expressão 

afrodescendente, que contraria as agruras geradas pela diáspora e pela dominação dos 

povos africanos pelos europeus. Além disso, percebemos outros traços que dão 

visibilidade à coreografia da resistência estética e política praticada por Itamar 
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Assumpção. Ao se apresentar vestido com um macacão preto, percebemos uma 

sobreposição de tom que reforça o caráter melanodérmico do artista, ou seja, seu 

fenótipo marcado pela pele escura. Apesar desse detalhe, o que nos chama a atenção no 

uso do macacão é a conotação ao universo do trabalho. 

O teórico Thorstein Bunde Veblen traz apontamentos de grande relevância para 

pensarmos na relação entre vestuário e, no nosso caso, figurino, em relação à divisão 

social do trabalho (Cf. VEBLEN, 1983). Segundo Veblen, em seu livro de 1899, A 

teoria da classe ociosa, algumas elites econômicas e grupos com prestígio social, 

simbolicamente demonstram a negação do trabalho por meio do consumo conspícuo de 

determinados trajes. Como exemplo, temos o uso de luvas brancas e delicadas por 

senhoras da “alta classe”, que testemunha a dissociação com o trabalho braçal. De outro 

modo, certas roupas são comuns para as classes trabalhadoras, seja pela resistência de 

seus tecidos ou pela simbologia que elas carregam. 

A partir desses apontamentos, podemos dizer que o uso do macacão por Itamar 

Assumpção, mesmo que não objetivamente pensado, nos sugere a relação do artista com 

a classe trabalhadora. Essa questão nos remete a possível origem dos antepassados de 

Itamar, que provavelmente chegaram à América na condição de escravos, ou seja, 

sujeitos ao trabalho compulsório. Além disso, parece que o macacão também alude a 

certa relação com o labor artístico, que – sobretudo por estar ligado a uma produção 

independente e distante das imposições do mercado – se demonstra árduo, apesar de 

alegre e potente 

Assim, percebemos que o artista performatiza, por meio de seu corpo, a 

resistência às contradições e às implicações de uma sociedade desigual, discriminatória 

e injusta, afinal, como a canção “A carne” – de autoria de Seu Jorge, Marcelo Yuka e 

Ulisses Cappelletti – nos adverte: “[...] a carne mais barata do mercado é a carne negra”. 

Apesar da discussão do uso do corpo performático no palco não se esgotar facilmente, 

partiremos agora para a análise da canção “Pretobrás”, lançada por Itamar Assumpção 

em 1998, no álbum homônimo. 

A canção – por meio de ritmos que mesclam funk, soul e afrobeat – trata, de 

forma autobiográfica, o que nos sugere a indiscernibilidade entre o sujeito do enunciado 

e da enunciação. Tal como em “Prezadíssimos ouvintes”, a canção é uma espécie de 
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ficcionalização biográfica do artista, na qual as dificuldades do dia a dia são declaradas, 

tal como a resistência a esses estorvos do cotidiano, como podemos ver a seguir: 

Quando acordei tava aqui entre São Paulo e o mangue 
Brasil via MTV num clip de bang bang 
Nem bem cheguei me feri foi bala na cidade grande 
Compondo sobrevivi cantar estancou o meu sangue [...] 
(ASSUMPÇÃO, 1998) 

A letra evidencia que o personagem/artista, após o seu êxodo em direção à 

megapole paulista, sofreu diversos tipos de dificuldade e de violência, como se estivesse 

em um clip de bang-bang. Para ser mais preciso, o personagem chegou a uma região 

periférica, a uma espécie de “não lugar”, entre São Paulo e o mangue. Na canção, 

percebemos que a mídia, apesar de sedutora e espetacular, também é causadora dessa 

violência. O impacto, na chegada, foi tão forte no personagem que ele se sentiu como se 

estivesse sido perfurado por uma bala. Apesar disso, o eu lírico complementa que 

cantando ele sobreviveu e que a arte estancou seu sangue. Percebemos não somente a 

questão da corporeidade e seus afetos e perceptos, mas também a questão da 

performance enquanto estratégia de resistência e de sobrevivência. 

Em algumas partes da canção, são citados alguns personagens conceituais 

afrodescendentes, como o moleque Saci, Zumbi dos Palmares e Cruz e Sousa. Deter-no-

emos à análise desses personagens dentro da perspectiva da canção. Ao usar a imagem 

do Saci, o sujeito do encunciado aponta sobre o seu caráter escapadiço em relação aos 

mecanismos de controle e de disciplina promovidos pela “Indústria Cultural” e pela 

sociedade de modo geral. O “devir-saci” do personagem – enquanto expressão peculiar 

de um moleque negro indisciplinado – transita de forma arguta pelos espaços estriados 

que se referem à lógica da tecnocracia e de uma sociedade preconceituosa que sustenta 

uma falsa “democracia racial”. Ou seja, a imagem do personagem aponta para linhas de 

fuga, para uma impossibilidade de captura e controle do personagem. 

[...] Nasci moleque saci daí que eu nunca me entreguei 
Mando um recado pra ti certeza que a noite chegue [...] 
(ASSUMPÇÃO, 1998) 

Tal como o Saci, Zumbi dos Palmares tem na sua corporeidade, nas 

performances e nas artimanhas do corpo o seu fator primordial de resistência, seja pela 

fuga, pelo confronto direto, seja pelas táticas que ludibriam seus opositores e 

perseguidores.  
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Outras canções de Itamar Assumpção também evidenciam personagens 

considerados marginais e que de certa forma se aproximam da imagem do respectivo 

artista. O fato de Itamar, além de ser o compositor que criava personagens, também ser 

um interprete – que, por sinal, dava bastante ênfase a questão da performatividade e da 

presença do corpo e do espaço para criação da cena enunciativa –, fazia com que 

ocorresse uma espécie de atualização desses personagens nas suas performances cênicas 

e musicais, a ponto de não podermos mais distinguir na encenação o personagem do 

performer. Essa fronteira mal definida entre o sujeito da enunciação e o sujeito do 

enunciado ganha evidência, sobretudo nas apresentações ao vivo. Nos shows, o 

interprete podia corporificar o personagem, não somente ao dizer e encarnar um Eu por 

meio do discurso, mas, por meio de gestos, olhares e outros recursos de que ele 

dispunha, ocorrendo a incorporação do personagem em um aqui e agora.  

Podemos citar, por exemplo, o personagem “Zé Pelintra”, da canção homônima 

de Itamar em parceria com o poeta Wally Salomão. Este personagem, apesar de ser 

conhecido como uma entidade presente nos terreiros de umbanda e candomblé – 

personagem, por sinal, extremamente fugidio e indisciplinado – diz muito sobre o 

próprio artista.  Nesse sentido, podemos dizer que experimentar e pensar o “personagem 

conceitual” Zé Pelintra – como aponta a canção, “seu cavalo sou eu” – é como romper 

com certos “lugares do discurso” em busca de um “devir-minoritário” e subversivo. É 

atuar no campo do sensível e do político na busca de outras formas de espacialidades e 

corporeidades que se realizam desajustando as tentativas de disciplina e de controle.  

No mais, não podemos esquecer outro personagem tratado por Itamar e que, 

apesar de certas diferenças, foi o que mais se aproximou da imagem do artista: o "Nego 

Dito", o "Bebeléu". Esse personagem é marcado por seus gestos de violência para com 

os poderes instituídos, sendo em grande medida associado a marginalidade e a 

animalidade:  

[...] Se “chamá” polícia eu viro uma onça  
Eu quero matar a boca espuma de ódio  
Pra quem quiser ver e comprovar  
Me chamo Benedito João dos Santos Silva Bebeléu 
Vulgo Nego Dito, Nego Dito cascavel 
(ASSUMPÇÃO, 1981) 

 Claro, que, no universo da canção e seu campo de possibilidades infinitas, as 

acentuações e exageros no que toca às semelhanças devem ser consideradas, afinal, na 
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canção, o personagem declara em alto e bom tom que apagou, ou seja, assassinou “um 

no Paraná”, algo que não concerne a história de vida do artista Itamar Assumpção, 

apesar do artista trazer certas semelhanças, por exemplo, ter morado no estado do 

Paraná. De qualquer modo, até mesmo os amigos e companheiros de Itamar se viam 

confusos em relação a essa indiscernibilidade entre o personagem Beleléu e o artista. 

Segundo Suzana Salles, cantora que acompanhou Itamar durante muitos anos de sua 

carreira, a indistinção assustava aos amigos próximos, o que deixava o artista perplexo 

com a própria força de suas performances: 

Me lembro que  uma vez o Paulo Barnabé estava na plateia e ficou 
com medo quando o Nego Dito o ameaçou com a mão bem próxima 
de seu rosto, como gostava de fazer quando descia do palco para 
cantar direto pra plateia; “Eu vou cortar su-a cara, vou retalhá-la  com 
na-va-lha, eu vou cortar...” O próprio Itamar me contou essa história 

depois; impressionadíssimo pelo fato de o Paulinho, “que é meu 

amigo! Me conhece profundamente!!!”, ter se apavorado com o olhar 

e os gestos raivosos de Itamar. Era o Nego Dito. (SALLES, in: 
TARANTINO; CHAGAS, 2006, p. 136).  

Assim, percebemos que o nosso artista “jogava com essas ambiguidades” não 

somente por meio das letras de suas canções. Ele também “embaralhava as pistas” por 

meio de sua performatividade, de seus gestos, de seus olhares. Enfim, por meio de sua 

corporeidade e de sua própria história de vida, de cidadão negro, de origem humilde – e 

que presenciou no seu cotidiano todos os tipos de exclusão e de dificuldades que a 

maioria dos afrodescendentes no Brasil é obrigada a administrar, com perspicácia e com 

sagacidade –, o artista se lançava nesse movimento de dessubjetivação que o conectava 

à luta dos excluídos e dos subalternos. 
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O CORPO DESSACRALIZADO DE SAN JUAN DE LA CRUZ NA POESIA DE 
JORGE DE SENA 

Luiz Fernando Queiroz Melques (USP) 

Resumo: Este texto pretende refletir sobre a retomada profana do poeta místico 
espanhol San Juan de la Cruz (1542-1591) pela poesia do escritor português Jorge de 
Sena (1919-1978). Sob o olhar terreno da “poética do testemunho”, o percurso ascético-
místico do frade carmelita descalço do século XVI ganha novos contornos poéticos na 
abertura de horizontes de expectativas do século XX. Dentre os diversos elementos 
reelaborados nessa dinâmica intertextual, interessam-nos, neste momento, observar a 
presença do corpo, como disparador de uma releitura que privilegia aspectos recalcados 
no controverso histórico de recepção da poesia mística, assim como, discutir as relações 
de autoria e autoridade estabelecidas nesse deslocamento. Para tanto, analisaremos os 
poemas senianos da década de 1970 “Diálogo Mìstico” e “San Juan de la Cruz em 

Segóvia” em diálogo com  a biografia e a obra juancruciana e apoiar-nos-emos nas 
reflexões sobre a performatividade do discurso místico desenvolvidas pelo pensador 
francês Michel de Certeau. 

Palavras-chave: Jorge de Sena; San Juan de la Cruz; poesia portuguesa; mística; 
intertextualidade 

 

Começo por dizer que ler e estudar San Juan de la Cruz é ser interrogado e 

interpelado continuamente por uma obra que conjuga Deus, corpo, alma, amor e êxtase. 

Este religioso do século XVI viveu de forma ascética e austera em busca de uma 

espiritualidade mais próxima a Deus e menos ritualística, de modo que junto à freira 

Teresa de Ávila empreendeu a reforma da Ordem carmelita. Juan de la Cruz legou-nos 

uma breve e intensa poesia mística, cujos poemas mais conhecidos são Noite Escura, 

Cântico Espiritual e Chama de Amor Viva.  

Tendo em vista a dificuldade de apresentar em versos a inefabilidade da 

experiência extática, ou seja, da experiência de encontro entre a alma do fiel e a 

2033

Ana
Pencil



2 
 

instância divina, o poeta utiliza-se da alegoria da busca do Amado pela amada presente 

no Cântico dos Cânticos. Este, um livro bíblico que se apresenta sob a forma de écloga 

pastoril e canto nupcial já retomado e virtualizado por uma tradição neoplatônica. 

Virtualizado, se levarmos em conta que a tradição hebraica apresentava um corpo vivo, 

um corpo que não era morada do pecado, mas que, no entanto, com as leituras 

neoplatônicas de livros bíblicos empreendidas por Fílon de Alexandria e Orígenes, entre 

outros, passa a ter sua presença justificada pela leitura alegórica que desconsidera a 

força das descrições do desejo, do gozo dos amantes e do corpo. Este, um elemento 

recalcado como materialidade degradada e aprisionadora da alma e, também, elemento 

cuja exaltação impede o prosseguimento das vias místicas. 

Ainda no século XVI, o poeta e professor de teologia Frei Luís de León realiza 

sua própria tradução do Cântico bíblico de modo a preservar o sentido mais chão do 

poema e comenta as imagens que aparecem na construção do texto sem negar sua 

corporalidade e sensorialidade poética, apenas dando algumas indicações de 

transposição para o plano espiritual. Diferentemente da tradição exegética que parte 

diretamente para a leitura alegórica, em suas palavras, considera que “cada termo 

primitivo deve conservar e iluminar seus furta-cores no termo equivalente para que os 

que lerem a tradução possam entender toda a variedade de sentidos a que dá lugar o 

original se fora lido e fiquem livres para escolher deles o que melhor lhes parecer” 

(LEÓN, 1980, p. 12)1. A proibição da tradução da Escritura para língua vulgar somada à 

reprovação do conteúdo leva o frei a condenação pela inquisição. Entre as críticas, 

destaco a que considera o poema traduzido “cartas de amor sem nenhum espírito e 

quase nada difere dos amores de Ovídio e outros poetas” (idem, p. 134). 

San Juan de la Cruz, por sua vez, em um exercício hermenêutico reverte a dita 

orfandade da letra e comenta seus três principais poemas. Em um momento posterior à 

escrita dos poemas, recorre-se à alegoria, portanto, para conter certa intencionalidade 

doutrinária no deciframento das imagens poéticas. Deste modo, entende-se também que 

a retomada do Cântico dos Cânticos não se deu pela via da polêmica. Ao longo dessas 

declarações, marcas de corporeidade e sensorialidade são deslocadas, acudindo, nas 

palavras do crítico Carlos Bousoño, a uma “enumeração, que em seu conjunto, aprisione 

o evanescente corpo fugidiço”. (BOUSOÑO, 1970, p. 289) 

                                                           
1
 Traduções minhas dos trechos em espanhol e francês citados ao longo do texto 
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Em minha pesquisa de mestrado, analiso a presença da vida e da obra de San 

Juan de la Cruz nos livros da escritora portuguesa contemporânea Maria 

Gabriela Llansol e, neste trajeto investigativo, encontrei, pela literatura portuguesa da 

segunda metade do século XX, outros autores que trazem para o espaço da escrita o 

contato com o texto juancruciano e, principalmente, reelaboram uma imagem autoral do 

poeta místico a partir de diferentes traços difundidos por seu percurso de recepção. 

Dentre esses autores, trago para esta comunicação o poeta e prosador português 

Jorge de Sena conhecido por defender a poética do testemunho de um poeta-no-mundo, 

em oposição à já reconhecida poética do fingimento pessoana. No famoso prefácio ao 

primeiro dos volumes reunidos de sua poesia encontramos a seguinte declaração: 

Como um processo testemunhal sempre entendi a poesia, cuja melhor 
arte consistirá em dar expressão ao que o mundo (o dentro e o fora) nos 
vai revelando, não apenas de outros mundos simultânea e idealmente 
possíveis, mas, principalmente, de outros que a nossa vontade de 
dignidade humana deseja convocar a que o sejam de fato. (SENA, 1988, 
p. 26) 

São João da Cruz aparece na obra seniana na epígrafe do conto “O grande 

segredo” do volume As Antigas e Novas Andanças do Diabo e também nos poemas 

“Memórias de Granada”, “Antonio Machado e San Juan de la Cruz”, “Diálogo Místico” 

e “San Juan de la Cruz em Segóvia”. Trazemos para análise estes dois últimos poemas 

tendo em vista a reconfiguração empreendida da figura autoral do poeta místico. 

O poema “Diálogo Místico” é publicado no volume Conheço o Sal... e outros 

poemas, de 1974, e foi escrito em uma viagem “no caminho de Ávila” que é a cidade 

espanhola na qual nasceu e viveu Santa Teresa de Ávila, grande cúmplice e 

interlocutora de São João da Cruz. Como anuncia o título, o poema é formado por duas 

tomadas de voz, endereçadas mutuamente entre os dois místicos.  

Diálogo Místico 
 
S. João da Cruz a Santa Teresa: 
 
- Teresa amiga minha de Jesus 
Teresa quanto não disseste nunca, 
homem nenhum chegara para ti 
e nem Deus sempre era tão macho que 
arqueada te elevasse pelo ar puro 
aonde te pairaras ainda quando 
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Deus homem se não fora e, Deus, não existira. 
Que te direi amiga pobre humano 
a Cristo dado como se não homem? 
 
Santa Teresa a S. João da Cruz: 
 
- Juan, Hermano mio, quem não de homem 
homem não é de um Deus que, se existira, 
era mulher como água, se sentindo 
ardências escorrer, o ventre palpitar, 
e os seios estalando só de amor vazios? 
Canta, Juan, teus versos de homem fêmea 
como eu soletro a prosa de mulher e macho 
nem Deus existirá, hermano mio, 
se os dois o não criarmos para amor a quatro. 

 
Caminho de Ávila, 29/8/72 

A leitura inicial dos versos que mimetizariam a fala de São João da Cruz causa-

nos certa estranheza pelo desarranjo sintagmático e pela escassez de pontuação que 

dificultam uma compreensão linear. Tal desordenação traz opacidade para o texto e 

implica na alternância de paradigmas. Por meio da repetição de expressões de negação 

(não, nunca, nenhum, nem) e de termos de campos semânticos próximos (homem, 

macho, homem, humano, homem) dá-se a ler o afastamento dos homens da vida de 

Teresa. 

O escritor e filósofo espanhol Miguel de Unamuno, em seu livro En torno al 

casticismo, chama atenção para uma austeridade de “tom varonil” associada a imagem 

de Santa Teresa: 

E voltando a mística castelhana, a ascese que dela brotava era austera e 
militante, com tom mais estoico que epicúreo, varonil. Santa Teresa não 
queria que suas irmãs fossem mulheres em nada, nem o parecessem e 
sim homem fortes e tão varonis que espantassam os homens. 
(UNAMUNO, 1985, s/p) 

Os nomes de Deus e Cristo são cogitados entre os homens que se distanciam 

dela, pondo em questão, a partir do humano, a experiência transcendental, como 

também o faz o narrador de “O grande segredo”. A existência de Deus é questionada e 

acentua-se a humanidade de seu filho homem Cristo. Deste modo, fica a dúvida de  

quem seria o destinatário de sua entrega, de quem seria o anjo que a flecha e causa suas 

levitações extáticas, como relata em seu Livro da Vida. 
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A resposta de Teresa a João insiste em trazer uma face humana para a figura de 

Deus e avança ao abrir a possibilidade para um Deus mulher, forma na qual se 

corporizaria com ventre e seios e com os amores vazios que buscam completude. O 

crítico de São João da Cruz, Bernard Sesé chama atenção em sua análise do Cântico 

Espiritual para os seguintes versos: 

Na interior adega, 
do Amado eu bebi, e quando saia 
por essa bela veiga, 
eu já nada sabia; 
e meu gado perdi, que antes seguia. 
 
Ali me deu seu peito 
e me ensinou ciência saborosa;  
(...) 

 

Sesé identifica nesta passagem uma imagem de lactância materna, e traz dos 

comentários à “Noite Escura”, seu argumento: “a alma… vai Deus criando em espírito e 

deleitando, do modo que a amorosa mãe faz com o filho, o qual esquenta com o calor de 

seus peitos e com o leite saboroso e manjar doce o cria” (CRUZ, 2005, p.87).  A 

imagem pode ser lida de outras formas, como o peito que dá abrigo e conforto sem 

relação obrigatória com o ato de beber, deixando de lado a figura feminina. No entanto, 

interessa-nos trazer as diferentes leituras que o texto despertou em seus leitores para 

diálogo. 

Teresa exorta João ao canto de seus versos de homem fêmea. Antes de uma 

negação da vida sexual, lemos esta expressão como referência a sua poesia que, quase 

sempre, apresenta uma voz feminina e a figura da amada que busca seu esposo, com 

atenção especial ao “Cântico Espiritual”. Este poema apresenta a voz da amada, mas 

também a voz do amado de forma desencontrada e intercalada ao longo das estrofes, de 

forma que na falta de atribuição explícita da voz, sua identificação em alguns versos 

como pertencentes ao amado ou à amada pode ser confusa. 

Para Unamuno, os místicos idealizam o humano que não é exclusivamente 

masculino, nem feminino e, portanto, abarca os dois gêneros: 

A mística idealizou, não o eterno feminino, nem o eterno masculino e 
sim o eterno humano; Santa Teresa e San Juan de la Cruz, nada 
“machona” aquela, nada mulheril este, são excelentes tipos do homo 
que inclui em si o vir e a mulier. (UNAMUNO, 1895, s/p) 
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Nos dois últimos versos, Teresa condiciona a existência de Deus à criação que 

dele o fizerem ela e João. Uma criação pela palavra do canto do homem fêmea e da 

prosa de mulher e macho que, cientes do poder performativo de sua linguagem, podem 

inverter o poder cosmogônico da palavra de Deus. Ou seja, não é mais o verbo de Deus 

que diz Fiat lux e a luz faz-se, e sim a palavra teogônica dos místicos que passam a criar 

Deus. Cada um dos dois origina seu Deus, não para uma posterior fusão unitária, e sim 

para a circulação do amor entre as distintas partes. 

Michel de Certeau, em uma entrevista sobre seu livro La fable mystique, 

esclarece alguns pontos da composição de seu estudo e conjectura: “Podemos dizer que 

o discurso místico se caracteriza pela não-estabilidade da diferença sexual” 

(CERTEAU, 2002,  p. 161). Levando em consideração a possibilidade lançada pelo 

poder performativo da linguagem, entendemos que o canto e a prosa podem criar e 

alternar os gêneros, assim como o leitor dessa literatura também pode fazê-lo. 

Lembramos que as interpretações iniciais ao Cântico dos Cânticos, antes do influxo 

neoplatônico, viam na Esposa, a figura de Deus ou Cristo, e no Esposo, a figura do fiel. 

Além desse ponto, Certeau concebe na mística do século de São João da Cruz e 

Santa Teresa a importância do diálogo como troca espiritual entre sujeitos falantes. Nas 

trocas entre místicos, a força da palavra entra em circulação e atinge seu poder de 

criação, assim como o “Diálogo místico” proposto por Jorge de Sena. Complementado 

o tema, o pensador diz: “Este discurso não é autorizado por aquilo que o precede mas 

por aquilo que torna possível, pelo que inaugura, por seus efeitos” (ibidem, loc. cit.) 

Sena não autoriza São João da Cruz pelo discurso teológico que o precede e o 

sustentaria, pois a autoridade que lhe interessa não é a sacra, e sim a da abertura 

construída por sua poesia, de modo que pode dessacralizar seu nome sem o perigo de 

banalizá-lo. 

“San Juan de la Cruz em Segóvia” encontra-se em 40 anos de Servidão, que é 

uma coletânea póstuma, organizada por sua esposa Mécia de Sena e publicada em 1979, 

e que recolhe poemas não publicados de seus quarenta anos de carreira poética. 

S. Juan de la Cruz em Segóvia 
 
Incorrupto, sem braço e sem pernas 
no sepulcro (informa o frade) horrendo. 
Porque o não deixaram com pernas e com braços 
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naquela cova de rocha viva como a chama 
de que ardeu?  Como caminha nos jardins 
do Esposo da sua Alma? Num carro 
de rodas e com braços de ortopédico? 
Tronco de santidade em circo. O frade 
fala e refala das maravilhas merdosas 
do sepulcro pomposo. Hermano Juan 
prior e fundador deste convento. 
 
Segóvia, 12/8/73 
   

“S. Juan de la Cruz em Segóvia” ,segundo a nota nos informa, foi escrito em 

outra viagem a Espanha no ano de 1973. O poema refere-se a visita ao sepulcro do 

poeta místico e, como diz Maria Gabriela Llansol sobre o trajeto do corpo, em O Livro 

das Comunidades: “O rumor da tempestade vem do sul de Fontiveros. Já certamente 

atravessou Ubeda e, antes de Segóvia, não encontrará repouso” (LLANSOL, 1977, p. 

25). João da Cruz, nascido em Fontiveros, morre em Ubeda em 1591 e em maio de 1593 

tem seus restos mortais transferidos para Segovia. 

No primeiro verso já nos deparamos com um paradoxo em que o incorrupto foi 

corrompido, recortado e moldado para caber na sua última morada. A informação é 

dada pelo frade, como indica o uso dos parênteses, de modo que imaginamos uma 

espécie de excursão que imprimiria um olhar turístico sobre esta experiência de ver o 

sacro sepulcro. O sujeito poético se interroga o motivo de não o terem deixado nas 

“covas de rocha viva”, em uma referência explícita às “profundas cavernas de sentido” 

do poema Chama de Amor Viva. Ou seja, cogita a possibilidade de deixá-lo no espaço 

de sua poesia mística onde regozijaria seu encontro com a vida outra. Ainda neste 

espaço poético-místico, atravessado pelo plano terreno, pergunta como pode caminhar 

nos jardins do Esposo. Sabemos que é a alma que faz o trajeto, no entanto a poesia 

mística atribui um corpo a esta alma, que é colado ao de Juan de la Cruz pelo eu poético 

seniano, tendo em vista a força dessa experiência e descartando a alegoria, assim como 

fez em “Diálogo Místico”. Segundo o biógrafo Crisógono de Jesus “suas pernas e 

braços estão disseminados em lugares onde a piedade e a devoção da gente os requeriu 

como relíquias santas” (JESÚS, 1950, p. 13), de forma que a espetacularização do corpo 

corrompido do místico se dá em outros lugares, assim como em sua frente o “ tronco de 

santidade em circo”. 
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Há um rebaixamento de tom do que era doente de amor para o corpo amputado 

que precisa de enxertos. Ao que parece, o frade que apresenta é conivente com essa 

situação, pois segue falando as maravilhas merdosas do sepulcro pomposo com um 

desvio de foco. O sepulcro em si nada deveria ter de “mirabuloso”, de admirável de ser 

visto, perante a grandeza da evocação “miraculosa” que ele deveria trazer. O poema 

encerra com “Hermano Juan/prior e fundador deste convento” como se fosse uma 

inscrição em peça histórica a ser exibida, mas cujo significado profundo se desconhece. 

O sepulcro horrendo, do alto do poema, é substituído por “pomposo”, no baixo 

do poema, de forma que entendemos que sua pompa é que o torna horrendo. O crítico 

juancruciano José Constantino Nieto fez a mesma visita que Jorge de Sena e nos conta a 

história do sepulcro e a impressão que teve: 

O estilo da tumba mudou drasticamente tão rápido quanto foi 
proclamado em 24 de agosto de 1926, doutor da Igreja. Em um ano, os 
restos mortais de Juan passaram da simples urna de mármore a um 
sólido sarcófago de mármore e bronze ornamentado (…) A 

simplicidade desapareceu, assim como o espírito da reforma católica. 
Ao visitar hoje em dia sua tumba, sente-se que Juan não está presente na 
capela toda ornamentada. (CONSTANTINO NIETO, 1982, p. 62) 

O incômodo de não sentir a presença de São João da Cruz, nesse espaço 

reservado para sua memória, provavelmente foi compartilhado por Jorge de Sena ao 

forjar um corrupto olhar em direção ao corpo cuja alma não mais o habita. Além disso, 

percebemos neste poema a postura crítica da poética do testemunho. No poema “Elogio 

da Vida Monástica” de 1965, o eu poético seniano enuncia: 

Outrora, uma pessoa retirava-se do mundo, 

amortalhava-se em vida, fazia-se monge, 

ou porque a vida lhe dera tudo e a agonia sobrevinha, 

ou porque desistia de lutar com ela pelo que não vinha nunca 

(nem mesmo sob a forma de agonia que facilitasse as coisas). 

Depois, porque o espírito precisa de ocupar-se, 

a pessoa tratava de salvar a própria alma, 

de mortificar o corpo, e preparava-se para a morte 

(...) 

Hoje, não há mais mundo 

de que uma pessoa possa retirar-se. 

O mundo se retirou de nós. E a solidão 
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é como um convento gigantesco em que, 

na rua, nos transportes colectivos, na cama, 

olhamos a vizinhança com a mesma convicção 

com que os carmelitas descalços ao cruzarem-se no claustro 

mutuamente se saudavam dizendo 

que era preciso morrer. 

Na dor, na alegria, no prazer, em tudo, 

somos monges laicos cuja morte sobrevém 

de uma qualquer maneira estúpida e sem graça; 

(...) 

26/9/65 

 

Estes versos dão a ler que o olhar possível do presente para Sena é, portanto, 

olhar que corrompe o corpo incorrupto, que dessacraliza o corpo sagrado e o torna 

corpo material, cuja fuga transcendental não é mais possível. A apropriação dessa figura 

autoral do século XVI demonstra também que tais redimensionamentos só podem ser 

empreendidos por aquele que frequenta profanamente uma obra e na passagem entre 

leitura e escrita produz uma resistência entre dois mundos não partilháveis para além da 

experiência literária. 
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AS RUGAS DO TEXTO:

IDEIA E REPRESENTAÇÃO DA VELHICE EM HILDA HILST

Marcos de Campos Visnadi (USP)1

Resumo: Esta  comunicação  pontua  alguns  percalços  da  relação  entre  texto  e  corpo,
considerados a partir  da análise da velhice como tópica da prosa de Hilda Hilst.  Os contos
“Agda” (em  Qadós,  de 1973) e “Bestera” (em  Cartas de um sedutor,  de 1991) e o romance
Estar sendo. Ter sido (1997) são evocados para balizar a nomeação de três paradoxos dessa
relação, batizados de  rugas: a primeira, entre o caráter orgânico do corpo e o inorgânico do
texto; a segunda, entre a inclusão e a exclusão social e sua ficcionalização; a terceira, entre a
obsolescência e a atualidade de uma autora e de seu texto poético. Assim, busca-se delinear a
especificidade  da  velhice  e  do  envelhecimento  como  operadores  literários  que  possuem
elaboração própria nos domínios artísticos, não subordinada a chaves de leitura biológicas ou
sociais. Para tanto, tomam-se como principais referenciais teóricos os livros  A literatura e o
mal, de Georges Bataille, e On Late Style: Music and Literature Against the Grain, de Edward
Said.

Palavras-chave: Hilda Hilst. Corpo. Velhice. Estilo tardio.

Introdução

A ruga é comumente identificada como metonímia da velhice, mas talvez isso se

deva  mais  à  tradição  de  representação  artística  dos  corpos  velhos  do  que  a  uma

exclusividade biológica  dessa fase da vida.  Os recém-nascidos  amarfanhados,  assim

como os  genitais  e  outras  partes  do  corpo que  independem de  idade,  forçam-nos a

expandir  a  constatação  visual  da  ruga.  A tradição  de  representação  da  velhice,  no

entanto, nos põe em movimento contrário. De Arquíloco de Paros, no século VII a.C.,

1Mestrando em Literatura Brasileira e bolsista Capes-Proex com o projeto de pesquisa “Buracos não
envelhecem:  velhice  e  erotismo”,  orientado  pela  Profa.  Dra.  Eliane  Robert  Moraes  (USP).  Contato:
marcosvisnadi@gmail.com.
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que atacava a pele murcha de uma mulher dizendo-lhe: “o sulco da velhice atroz te

destrói” (apud AGNOLON, 2007, p. 19), à cineasta belga Agnès Varda,  que no ano

2000 mostrou, como autorretrato, um close da pele enrugada de sua mão no filme Os

catadores e eu, artistas têm usado a ruga para evidenciar a velhice, compondo-a como a

mais típica de suas marcas.

Aqui, aproveitaremos esse sinal para pontuar alguns problemas da relação entre

texto e corpo, observados a partir da análise da velhice como tópica, operador, ideia ou

representação na obra em prosa de Hilda Hilst. Entenderemos a ruga como dobra de

dois  planos  que  se  encontram  formando  um  percalço,  um  relevo,  uma  articulação

exemplar, mas sem síntese.

Ruga 1: entre orgânico e inorgânico

A velhice é de difícil definição. Não existe consenso entre os estudiosos do tema

sobre quando ela começa, o que a caracteriza e se ela é ou não essencialmente diferente

de outras fases da vida. Há, no entanto, uma recorrência argumentativa da constatação

do envelhecimento como um fenômeno biológico de declínio fisiológico.2

Por si só, a circunscrição da velhice ao corpo orgânico apresenta um paradoxo

para  sua  representação  na  literatura –  termo  que  utilizaremos  restringindo-o  à  sua

modalidade tipográfica,  que é a do  corpus hilstiano analisado, mas que é também a

conceituação de que parte Georges Bataille (2015, p. 22), que caracteriza a literatura

como “inorgânica”. Um trecho da ficção “Agda”, publicada no livro  Qadós em 1973,

nos serve para pensar esse paradoxo:

[…] e eu poderia dizer eu sou meu corpo? Se eu fosse meu corpo ele
me doeria assim? Se eu fosse meu corpo ele estaria velho assim? O
que  é  a  linguagem do  meu  corpo?  O  que  é  a  minha  linguagem?
Linguagem para  o  meu  corpo:  um funeral  de  mim,  regado,  gordo,
funeral de boninas e açucenas, alguém repetindo uma inútil cadência:
girassóis para a mulher-menina. Para o meu corpo um funeral, e para a
VIDA GRANDE DO DE DENTRO, ESSA INTEIRA VIVA, o quê?
Agda, é assim: ESSA INTEIRA VIVA não acompanha o corpo, essa é
intacta, nada a corrompe, ESSA INTEIRA VIVA tem muitas fomes,
busca,  nunca  se  cansa,  nunca  envelhece,  infiltra-se  em  tudo  que
borbulha,  no  parado também,  no que  parece  tácito  e  ajustado,  nos

2Essas afirmações estão baseadas em diversos estudos sobre o tema, entre os quais destaco os livros de
Simone de Beauvoir (2011) e Pat Thane (2005).
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pomos, nas aguadas, no paludoso rico que o teu corpo não vê. (HILST,
1977, p. 52)

A  caixa-alta,  sendo  recurso  exclusivo  da  linguagem  escrita,  realiza  uma

explicitação da condição tipográfica do texto, o que reforça a desconexão entre este e o

corpo,  que é  passível  de  envelhecimento.  No entanto,  a  “VIDA GRANDE DO DE

DENTRO” e “ESSA INTEIRA VIVA” não são propriamente o escrito. Esses sintagmas

referenciam algo indefinível, que é comum ao corpo e ao texto, atravessando tanto o

orgânico quanto o inorgânico – uma vez que “ESSA INTEIRA VIVA” se infiltra em

“tudo que borbulha”, “nos pomos, nas aguadas, no paludoso rico”, mas também “no

parado”, “no que parece tácito e ajustado”.

Os  sintagmas  nomeiam  forças  em  movimento,  não  objetos  que  tenham

contornos; assemelham-se, portanto, ao que Bataille define como a soberania da poesia

– que é soberana “como o desejo, não como a posse do objeto” (BATAILLE, 2015, p.

81). No desejo, nas “muitas fomes”, Hilda Hilst ata o nó entre o que perece e o que

permanece.

Ruga 2: entre inclusão e exclusão social

Em  Cartas  de  um  sedutor,  de  1991,  o  conto  “Bestera”  traz  a  história  de

Leocádia,  uma  velha  fescenina  reclusa  que,  em determinado  momento,  suspende  a

narrativa de seus dias e faz a seguinte reflexão:

Ah, como é delicioso e prático que as pessoas nos pensem estranhas...
O conforto de não ser mais levado a sério, esse traquear de repente e
sorrir como se não fosse com você, e poder acariciar um peixe morto
na peixaria e chorar diante de um cão sarnento e faminto. É bom ser
estranho e velho. (HILST, 2014, p. 182)

A reivindicação  feita  pela  personagem  do  lugar  marginal  do  velho  destoa

frontalmente das reivindicações políticas de inclusão da população idosa no cotidiano

de cuidados da sociedade e de gestão estatal – reivindicações expressas, por exemplo,

no  projeto  político-pedagógico  do  curso  de  bacharelado  em  gerontologia  da

Universidade  de  São  Paulo,  em que  se  atribui  ao  Estado,  por  meio  da  instituição

universitária  e  dos  profissionais  egressos  dela,  a  tarefa  de  “[c]ontribuir  para  o
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desenvolvimento de um envelhecimento saudável, ativo e significativo, encorajando a

participação  ativa  do  idoso,  de  sua  família  e  da  comunidade  nesse  processo”

(YASSUDA, 2012, p. 4).

Para Bataille,  o caráter  inorgânico da literatura está  ligado não apenas  à  sua

independência com relação ao corpo, mas também com relação ao compromisso com a

ordem social:

A literatura  não  pode  assumir  a  tarefa  de  organizar  a  necessidade
coletiva. Não cabe a ela concluir: “aquilo que eu disse nos obriga ao
respeito  fundamental  pelas  leis  da  cidade”;  ou,  como  faz  o
cristianismo:  “aquilo  que  eu  disse  (a  tragédia  do  Evangelho)  nos
coloca na via  do Bem” (ou seja,  na  prática,  da razão).  […] Sendo
inorgânica, ela é irresponsável. Nada repousa sobre ela. Ela pode dizer
tudo. (BATAILLE, 2015, p. 22)

A personagem Leocádia  torna  positiva  sua  posição  estranha,  mas  a  mantém

distante do “envelhecimento saudável” almejado pelo documento político e pedagógico

citado acima. Sua velhice está mais próxima da irresponsabilidade batailleana do que da

contribuição gerontológica. Alinhar “Bestera” e outros textos de Hilst a discursos que

produzem diretrizes  para  uma  luta  política  ou  para  uma  gestão  social  é  ignorar  a

especificidade literária que faz deles alheios ao que Bataille  chama de “necessidade

coletiva” e que, no plano da ficção, é rejeitado por Leocádia já nas primeiras linhas de

sua história:

Cansei-me de leituras, conceitos e dados. De ser austera e triste como
consequência.  Cansei-me  de  ver  frivolidades  levadas  a  sério  e
crueldades  inimagináveis  tratadas  com  irrelevância,  admiração  ou
absoluto  desprezo.  Sou  velha  e  rica.  Chamo-me  Leocádia.  Resolvi
beber  e  berimbar  antes  de  desaparecer  na  terra,  ou  no fogo ou  na
imundície ou no nada. (HILST, 2014, p. 180)

A reclusão da personagem, contudo, é apenas parcial, pois ela segue berimbando

com  os  homens  que  sua  secretária  agencia  como  michês.  Embora  a  questão  do

engajamento político de Hilda Hilst e de sua elaboração ficcional seja complexa e não

haja espaço para explorá-la nesta comunicação, podemos dizer que, em termos gerais,

as personagens da autora operam uma espécie de pacto social negativo – mantendo-se

socialmente  vinculadas  aos  demais  personagens  do  texto  (representativos  das

“frivolidades  levadas  a  sério”  e  das  “crueldades  inimagináveis”),  mas  de  maneira
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conflituosa,  pautada  pelo  confronto  contínuo.  Esse  tipo  de  enredo  lembra  uma das

descrições do crítico Edward Said para o conceito de estilo tardio, caracterizado como

produto  de  “mentes  que  recusam  uma  conexão  com  seu  próprio  tempo,  enquanto

prolongam  um  trabalho  artístico  semirresistente  e,  ainda  assim,  de  potência

considerável” (SAID, 2006, p. 136, tradução minha). Em outras palavras, a recusa de

conexão se engaja em atrito, resultando não em fuga, mas em enfrentamento.

Ruga 3: entre obsolescência e atualidade

Este último ponto parte do envelhecimento não apenas como processo biológico

e social, mas fundamentalmente literário, com suas diversas facetas: o envelhecimento

do livro como obra abstrata e como objeto palpável; o envelhecimento biográfico da

autora; a distância cronológica que nos afasta cada vez mais dela desde sua morte. O

último  livro  de  Hilda  Hilst,  Estar  sendo.  Ter  sido,  de  1997,  performa  todas  essas

questões em diversas camadas.

No plano do enredo, o escritor Vittorio retira-se para sua casa de praia, onde

passa os dias escrevendo, bebendo e pensando na sua família, nos seus amigos e no seu

próprio corpo envelhecido. Mas Vittorio é visitado pela lembrança de personagens de

outros livros de Hilst, que faz do enredo uma espécie de retrospectiva de sua obra – e

também de sua vida, já que infiltra no texto dados autobiográficos explícitos (o nome de

seu pai, por exemplo). Essa miscelânea de referências faz de Estar sendo. Ter sido um

romance autônomo, mas também uma súmula da carreira de sua autora. O ponto-final

que separa os dois tempos do título pode ser lido, ele próprio, como sinal da ruga que o

romance forma entre  o passado que se arrisca a  ficar  obsoleto  e  o  presente  que se

pretende atual.

Provavelmente não será o caso de confinar esse livro a exemplo de estilo tardio,

mas o conceito certamente oferece uma chave de leitura interessante para o trabalho

final de Hilda Hilst, com suas especificidades quando considerado no conjunto da obra

da autora. Guardadas as muitas diferenças, podemos observar em Estar sendo. Ter sido

um procedimento  análogo  ao  que  Theodor  Adorno define  como pertencente  à  obra

tardia  de  Beethoven,  criticada,  segundo  o  filósofo,  por  ser  fragmentada,  sendo

simultaneamente objetiva e subjetiva. Para Adorno, isso não é defeito, mas qualidade

dessa fase do compositor alemão:
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Objetiva é a paisagem fraturada; subjetiva, a luz com a qual, sozinha,
[a obra] brilha em forma de vida. Ele [Beethoven] não as convoca em
sua  síntese  harmoniosa.  Como  potência  de  dissociação,  ele  as
despedaça  no  tempo  para,  talvez,  preservá-las  na  eternidade.
(ADORNO, 2002, p. 567, tradução minha)

 

“Paisagem  fraturada”  poderia  ser  uma  descrição  da  composição  literária  e

tipográfica de Estar sendo. Ter sido, especialmente em sua primeira edição, da editora

Nankin, em que os poemas que interrompem a narrativa ganham destaque no formato

pequeno do livro e ressonância nas ilustrações e nos espaços em branco. Esse ritmo

estranho do livro forma frestas no texto das quais, talvez, emane a luz que Adorno ouviu

em Beethoven.

Edward Said afirma que o estilo tardio, tal como analisado por ele e Adorno,

imprime  na  obra  do  artista  velho  “não  harmonia  e  resolução,  mas  intransigência,

dificuldade e contradição não resolvida”, levando a uma forma que junta “o fim  e a

sobrevivência”. (SAID, 2006, p. 7, p. 136, grifo do autor, tradução minha).

A obra tardia, portanto, encarna a finitude, mas também a atravessa. A fratura e a

força são suas características estilísticas e é por meio delas que, talvez, se infiltre em

nós aquilo que Hilda Hilst chamou de  ESSA INTEIRA VIVA – que é indefinível, que

nunca se cansa – e que nunca envelhece.
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              ATLAS, CORPO E METÁFORA EM GONÇALO M. TAVARES 
 
                  Paloma Roriz (UFF) 
              Orientadora: Ida Alves (UFF)
  
Resumo: 

Em Atlas ou o gaio saber inquieto, Georges Didi-Huberman descreve um atlas como uma 
“forma visual do saber”, em que se imbricariam dois paradigmas, o estético e o epistêmico. 
Desta forma, sob um olhar mais atento, podemos perceber que um atlas, sob a aparência 
utilitária e inofensiva, pode se revelar um “objeto dúplice, perigoso e explosivo”. Com isso, o 
atlas traria uma impureza fundamental: contra toda pureza epistêmica, o atlas introduz no saber 
a dimensão do sensível, do diverso, a característica lacunar de cada imagem. Nesta perspectiva, 
este trabalho propõe refletir acerca de algumas imagens “acéfalas” apresentadas pelo grupo Os 
Espacialistas no livro Atlas do Corpo e da Imaginação de Gonçalo M. Tavares, procurando 
pensar em que medida tais imagens poderiam se aproximar e dialogar com algum repertório 
modernista, num possível ponto de contato com a memória de certos movimentos de vanguarda 
do século XX, como no caso da revista Acéphale, de Georges Bataille. Para Delfim Sardo, na 
composição deste livro Tavares tomaria por base a ideia do fragmento, no qual o centro para 
esse fragmento seria a metáfora como processo, como se o autor lançasse mão de uma 
metodologia fragmentar metafórica enquanto método cognitivo e possibilidade estética. Se num 
trabalho como o atlas Mnémosyne de Aby Warburg o conhecimento iconográfico e simbólico 
seria produzido pela forma com a qual o corpo se relaciona no tempo, nas imagens do Atlas de 
Tavares, o conhecimento metafórico é produzido por um corpo e pela maneira com a qual esse 
corpo se relaciona no e com o espaço.  
 
 
Palavras-chave: Atlas, corpo, acefalia, fragmento 
 
 

1. 

 O escritor português Gonçalo M. Tavares, em um texto no qual trabalha a 

relação entre a literatura e a arquitetura, ressalta a importância que confere ao que 

denomina como uma linguagem material. É assim que o autor procura privilegiar, em 

seu procedimento de escrita, palavras que possam ser desenhadas:  
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Uma das minhas aproximações à arquitectura tem a ver com isto: tento sempre 
utilizar palavras que posso desenhar. Se a linguagem é já em si o mundo do 
abstracto, se eu ainda utilizo palavras muito abstratas, então é uma dupla 
abstracção. A palavra „efectivamente‟ é ainda mais afastada do mundo real que 

as palavras „copo‟, „colher‟, etc. (TAVARES, 2011, p. 39) 
 

Tavares afirma ainda que o seu grande fascínio pela construção material reside 

justamente na forma com a qual esta se opõe à linguagem, já que ao termos letras, 

estaríamos no mundo do abstracto, enquanto que ao termos materiais, estaríamos no 

“mundo do concreto” (TAVARES, 2011, p. 38).  A ideia de palavras que possam ser 

desenhadas e a de coisas que possam ser tocadas materialmente apontam ambas para 

uma convergência entre a dimensão do tátil e a do visível próxima de certo modo do que 

Georges Didi-Huberman observa ‒ na perspectiva daquilo que chama de “modalidade 

do visível”
1 ‒, a propósito do ato de ver, quando diz: “que ver só se pensa e só se 

experimenta em última instância numa experiência do tocar” (DIDI-HUBERMAN, 

2014, p. 31) [grifo do autor]. E é seguindo Merleau-Ponty na ideia de que todo o visível 

é talhado no tangível, que Didi-Huberman afirma ainda: “Como se o ato de ver acabasse 

sempre pela experimentação tátil de um obstáculo erguido diante de nós, obstáculo 

talvez perfurado, feito de vazios” (ibidem). Deste modo, no ato de ver se inscreveria 

uma dimensão de vazio e de perda: ao contrário da experiência familiar em que o que 

vemos parece nos dar quase sempre a impressão de que com isso ganhamos alguma 

coisa, de que passamos a ter algo, a “modalidade do visível torna-se inelutável – ou 

seja, votada a uma questão do ser – quando ver é sentir que algo inelutavelmente nos 

escapa, isto é: quando ver é perder. Tudo está aí”. (DIDI-HUBERMAN, 2014, p.34). 

Partindo deste ponto, gostaria de trazer neste trabalho, embora de forma introdutória e 

breve, algumas possíveis entradas de leitura para o “livro paralelo”
2 feito por imagens 

produzidas pelo grupo Os Espacialistas, dentro do livro Atlas do Corpo e da 

Imaginação (2013), de Gonçalo M. Tavares. 

Nos últimos anos, Tavares vem montando com a publicação de seus livros um 

projeto híbrido e movente de escrita, no qual ganham relevo aspectos como o 

                                                             
1 A expressão é tomada de uma passagem de Ulisses, de James Joyce (2012). A respeito desta, o autor 
explica que “essa modalidade não é nem particularmente arcaica, nem particularmente moderna, ou 
modernista, ou seja lá o que for. Essa modalidade atravessa simplesmente a longa história das tentativas 
práticas e teóricas para dar forma ao paradoxo que a constitui (ou seja, essa modalidade tem uma história, 
mas uma história sempre anacrônica, sempre a „contrapelo‟, para falar com Walter Benjamin)”. (DIDI-
HUBERMAN, 2014, p. 34) 
2
Expressão do próprio autor em nota final do livro, a respeito das legendas das imagens: “As legendas 

(que escrevi a posteriori) formam com as imagens um livro paralelo que, ao mesmo tempo, cruza o texto-
base”. (TAVARES, 2013, p. 528) [grifo nosso] 
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fragmento, o diálogo intertextual e metaliterário e o desfazimento de gêneros, como 

indica a espécie de cartografia ou catalogação de seus títulos encontrada ao fim de 

alguns livros, organizados por “séries” numa estratégia ironicamente prescritiva com 

múltiplas entradas de leitura.  Reiterando e mesmo radicalizando tal procedimento, o 

livro Atlas do Corpo e da Imaginação (TAVARES, 2013), tomando por base um 

método heteróclito e indiossincrático, circula de forma caleidoscópica e fragmentar 

entre as imagens distribuídas em diferentes tamanhos e formatos ao longo do texto que 

se dissemina e se realoca entre notas de rodapé, legendas e a parte central do próprio 

texto, organizado por títulos e subtítulos, ludibriando reiteradamente a designação 

convencional do que se denominaria por um “atlas”. Em uma nota final, o autor 

sinaliza: “há o diálogo entre o texto-base e as notas de rodapé; e depois as imagens, as 

legendas, os itálicos, que vão, sozinhos ou em conjunto, formando novas significações” 

(TAVARES, 2013, p.529). Tema central do livro, o corpo vai sendo refletido em suas 

múltiplas possibilidades de ligação e correspondência ao longo de quatro eixos 

principais: “o corpo no método”, “o corpo no mundo”, “o corpo no corpo” e “o corpo na 

imaginação”.   

 

2.  

Dentre a profusão de imagens que surgem no Atlas, feitas pelo grupo Os 

Espacialistas3, algumas irão trazer corpos com rostos mascarados, acéfalos ou informes, 

com “máscaras” materialmente insólitas, como, por exemplo, cadeiras, pedras, papel 

amassado, materiais de construção, plásticos, etc. Uma espécie de “acefalia” 

representada pelos círculos brancos cobrindo os rostos em algumas delas, e, por vezes, a 

própria ausência da cabeça, em outras, parece em alguma medida sugerir certa 

aproximação a figuras basilares na formação de um repertório modernista, num possível 

ponto de contato com a memória de alguns movimentos de vanguarda do século XX. 

Podemos pensar, por exemplo, na imagem do acéfalo, eleita por Georges Bataille e 

André Masson como a ilustração-símbolo da revista Acéphale ‒ organizada e dirigida 

por ambos e ainda Pierre Klossowski, publicada na França entre os anos de 1936 e 1939 

                                                             
3 O grupo Os Espacialistas se define como um “projeto laboratorial de investigação teórica e prática das 

ligações entre Arte e Arquitectura”, com início de atividade em 2008. Entre os seus trabalhos realizados 

sublinham-se projetos de arquitetura, exposições de fotografia, performances, colaborações literárias, 
vídeos, instalações, espaços cênicos, ilustrações fotográficas, seminários e publicações. Delfim Sardo 
aponta a grande importância da fotografia no trabalho deste coletivo pela sua possibilidade de 
manipulação e ludíbrio das relações espaciais. 

2052



‒, quando a imagem do homem decapitado viria então como síntese de uma época: 

“Fragmentar, decompor, dispersar: essas palavras se encontram na base de qualquer 

definição do „espírito moderno‟”, como aponta Eliane Robert Moraes, em O corpo 

impossível (MORAES, 2012, p.79). Moraes lembra que entre a década de 1870 e o 

início da Segunda Guerra Mundial, a Europa assiste a uma crise profunda no 

humanismo ocidental, com impacto radical sobre a política, a estética, e a moral. O 

modernismo teve assim como base um princípio de fragmentação do espírito moderno, 

na consciência de um passado em ruínas e da instantaneidade do presente: 

Fragmentar, decompor, dispersar: o vocabulário que define a postura 
modernista é exatamente o mesmo que serve para designar a ideia de caos, 
supondo a desintegração de uma ordem existente, e implicando igualmente as 
noções de desprendimento e de desligamento de um todo. Numa era de 
integridade perdida, o mundo só poderia se revelar em pedaços [...] À 
fragmentação da consciência correspondeu imediata fragmentação do corpo 
humano. (MORAES, 2012, p. 82) 

 

Já na abertura da edição nº1 de Acéphale, Georges Bataille afirma: “É tempo de 

abandonar o mundo dos civilizados e a sua luz. Já é tarde demais para se manter 

razoável e instruído” (BATAILLE, 1936, s/p). Mais adiante encontramos a definição do 

acéfalo: 

Para além daquilo que sou, encontro um ser que me fez rir porque é sem cabeça, 
que me enche de angústia porque é feito de inocência e de crime: ele tem uma 
arma de ferro em sua mão esquerda, chamas semelhantes a um sacré-coeur em 
sua mão direita. Reúne numa mesma erupção o Nascimento e a Morte. Não é 
um homem. Não é tampouco um Deus. Ele não é eu mas é mais eu do que eu; 
seu ventre é o dédado em que se desgarrou a si mesmo, me desgarra com ele e 
no qual me acho sendo ele, quer dizer, monstro. (BATAILLE, 1936, s/p) 

 

Marcadamente influenciada pelo pensamento de Nietzsche, o segundo número de 

Acéphale será dedicado à figura de Dionísio, deus do “êxtase”, força motriz da tragédia 

entre os gregos. As ideias do filósofo, particularmente em O nascimento da tragédia 

(NIETZSCHE, 2003), iriam ter grande influência também no pensamento do historiador 

de arte alemão Aby Warburg, que cria, entre os anos de 1924 e 1929, o atlas intitulado 

Mnémosyne. Sobre este Agamben afirma: “A Mnemosyne de Warburg é esse atlas 

mnemotécnico-iniciático da cultura ocidental, que permitiria ao „bom europeu‟ (...) 

tomar consciência do caráter problemático de sua tradição cultural e talvez conseguir, 

desse modo, curar sua „esquizofrenia‟ e „autoeducar-se‟” (AGAMBEN, 2015, p. 122). 
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Assim, com Warburg a ideia de arte e a ideia de história passaram por uma “reviravolta  

decisiva” (DIDI-HUBERMAN, 2002, p. 26). Ele próprio falava de seu pensamento 

como um pensamento sempre “avesso a se „cortar‟, isto é, a definir para si mesmo um 

começo e um fim”.   

Didi-Huberman observa que em todo o trabalho visual de Warburg, como, por 

exemplo, no engendramento do conceito de Phatosformel4, na busca de uma fórmula do 

phátos, de uma morfologia do phátos, de um saber do sofrimento que tal conceito 

abarca, na teorização de uma primazia do dionisíaco, ou ainda na procura de uma 

iconografia através da carga emotiva das imagens, formulando a sua “ciência sem 

nome” (AGAMBEN, 2015, p. 111) ‒, estaria compreendido um saber 

fundamentalmente trágico. Neste contexto, uma figura central em seu trabalho é a do 

personagem mítico Laocoonte5, onde, em contraponto à imagem do homem acéfalo, 

temos a expressão patética de um rosto em agonia. No livro A semelhança informe Didi-

Huberman assinala o que existiria em comum entre Bataille e Warburg: 

 

Um mundo temático separa, é claro, a obra de Warburg (Renascença florentina, 
cabeleiras que mal ousam soltar-se das ninfas antigas) e a de Bataille (“pintura 

podre” de Miró ou de Picasso, violência aterradora dos motivos sexuais). [...] 
Pensemos, por exemplo, que tanto Warburg quanto Bataille são movidos por 
uma generosidade voraz no saber, na coleta de documentos vindos de todas as 
direções, mas também no atravessamento, isto é, na transgressão sistemática, 
dos campos disciplinares tradicionais; que uma mesma referência nietzschiana 
perpassa o pensamento da história de ambos; que uma mesmo obsessão os 
ocupa quanto ao destino – sobrevivências e decomposições misturadas – do 
antropomorfismo e de suas “fórmulas patéticas”; que uma mesma articulação 
vem à tona entre esse patetismo da figuração e a pesquisa rigorosa de 
singularidades ou de regularidades morfológicas; que uma mesma paixão os 
anima em direção ao acidente, ao caso singular, à exceção [...]. No fim das 
contas, uma mesma prática interpretativa vinha a lume, destinada a fazer fundir 
e difundir o sentido através de um trabalho da montagem figurativa que as 
pranchas quase mudas de Mnémosyne, exatamente contemporâneas de 
Documents, tão bem encarnam na obra de Warburg. (DIDI-HUBERMAN, 
2015, p.402) 

                                                             
4 As fontes e bases teóricas da Phatosformel são numerosas. Didi-Huberman observa: “Pathosformel ou 
Dynamogramm nos dizem, de fato, que a imagem foi pensada por Warburg segundo um regime duplo, ou 
segundo a energia dialética de uma montagem de coisas que, em geral, o pensamento considera 
contraditórias: o phátos com a fórmula, a potência com o gráfico, em suma, a força com a forma, a 
temporalidade de um sujeito com a espacialidade de um objeto etc.” In: Georges Didi-Huberman. A 
imagem sobrevivente – A história da arte e tempo dos fantamas segundo Aby Warburg. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2013. 
5 Escultura que representa Laocoonte e seus filhos sendo atacados por serpentes enviadas por Atená, 
segundo o mito, em um famoso episódio da guerra de Tróia. Considerada uma das expressões mais 
importantes da Antiguidade, a obra foi objeto de estudos de muitos historiadores da arte após sua 
redescoberta no século XVI.  
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São pontos em comum que parecem tocar de algum modo questões próximas ao projeto 

do Atlas de Gonçalo M. Tavares, no qual é possível reconhecer uma clara marca de 

atravessamento, de “transgressão sistemática” dos campos disciplinares, sobretudo 

naquilo que Didi-Huberman indentificaria, com Nietzsche, como a reinvidicação de um 

conhecimento potencialmente antinormativo, indomesticável, intempestivo. 

 

3.  

No dicionário Houaiss, encontramos três definições para a palavra atlas: 

“publicação constituída por uma coleção de mapas ou de cartas geográficas”; “livro 

constituído por uma coleção de gravuras, gráficos etc., relativos a uma dada ciência”; e 

ainda, no registro da anatomia, “a primeira vértebra cervical, que se articula com a 

região occipital do crânio e o sustenta” (HOUAISS, 2009, p.215). O terceiro significado 

talvez nos interesse mais. No sentido de que é justamente a vértebra que se articula e se 

liga à cabeça. Ou seja, ao contrário da imagem acéfala de Bataille, na qual teríamos o 

incitamento ao desligamento do pensamento, do discurso, da instrução e da 

razoabilidade, enquanto heranças de um legado humanista, a acefalia proposta nas 

imagens do Atlas de Tavares parece antes apontar para a abertura de um espaço, de uma 

lacuna, de um neutro, onde o pensamento realoca e joga com as possibilidades de 

ligação entre as coisas. 

Em uma das imagens do Atlas de Tavares, vemos um rosto tapado por um 

amontoado de pedaços de máquinas de filmar e fotografar erguidos à altura da cabeça 

pelo braço do corpo que compõe a cena. Logo abaixo, a legenda: “Monstro. Um rosto 

feito de objectivas de máquinas de filmar e de fotografar. Os novos monstros. Refazer o 

catálogo da monstruosidade” (TAVARES, 2013, p.149). Um tema trazido 

reiteradamente ao longo do livro, diz respeito justamente à fronteira entre, por um lado, 

a organicidade do corpo, a parte animalesca de que é feita, a musculatura emocional e, 

por outro, a técnica, os meios mecânicos da máquina, a marca sóbria e uniforme 

impressa pela mediação tecnológica, como no caso da diferença entre a linguagem 

escrita e a linguagem falada, por exemplo: 

A voz ainda é corpo, apesar de fazer linguagem; a voz ainda é, pois, algo que 
não se domina por completo: não se domina a voz como se domina o sujeito, o 
predicado e o complemento directo. A voz não é uma questão de sintaxe ou de 
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gramática, é uma questão emocional. No papel, a tua sintaxe pode não depender 
da emoção, na voz isso não sucede. [...] [grifo do autor] 
A voz treme, a mão que escreve também pode tremer, mas a frase, depois de 
passar pelo meio mecânico do computador ou da máquina de escrever, deixa de 
tremer, deixa de ser corporal. A máquina anula a tremura da mão e da voz. [...] 
A linguagem afasta-se definitivamente do corpo quando é mediada pela 
máquina. (TAVARES, 2013, p. 150-151) 

 

Um tema também colocado no Atlas do Corpo e da Imaginação é a questão da dor 

física. A certa altura, o autor, seguindo um raciocínio de Wittgenstein, questiona a 

relação existente entre a expressão facial e as sensações internas do corpo. Assim, o 

rosto de uma pessoa não teria nunca uma expressão constante, o “rosto varia 

exteriormente de acordo com algo que acontece fora, no mundo, mas também dentro, no 

interior do corpo” (TAVARES, 2013, p.355). Em outra imagem, em que mais uma vez 

o rosto se ausenta, uma rosa veda o rosto de um doente, nela se neutralizando a 

expressão dolorosa, a carga emotiva, de alguém em sofrimento físico. Na legenda, 

lemos: “Nunca olhar de frente para o rosto de quem sofre. Deves baixar os olhos, 

desviar os olhos, fechar os olhos, arrancar os olhos” (TAVARES, 2013, p. 88). 

 

4. 

 

Encontrar correspondências inéditas entre as coisas, ligações íntimas e 

inesperadas através do encontro e embate entre determinadas configurações visuais é, 

como argumenta Georges Didi-Huberman, o princípio movente que conduz e matiza o 

atlas Mnémosyne de Aby Warburg, quando ler o mundo, na expressão de Walter 

Benjamin, por meio da montagem de coisas, lugares e tempos heterogêneos, passa a ser 

“religar as coisas do mundo” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 32), em um gesto de 

coalescência, de religação capaz de oferecer um conhecimento transversal da 

inesgotável complexidade imaginária da história. Para compor o livro Atlas do corpo e 

da imaginação, Gonçalo M. Tavares, nas palavras de Delfim Sardo, tomaria por base a 

ideia do fragmento, no qual o centro para esse fragmento seria a metáfora como 

processo, como se o autor lançasse mão de uma metodologia fragmentar metafórica 

enquanto método cognitivo e possibilidade estética. Se em Warburg o conhecimento 

iconográfico e simbólico seria produzido pela forma com a qual o corpo se relaciona no 

tempo, nas imagens do Atlas de Tavares, o conhecimento metafórico é produzido por 

um corpo e pela maneira com a qual esse corpo se relaciona no e com o espaço. Tal 
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conhecimento se colocaria no livro como uma espécie de “teoria selvagem da 

conectividade”
6, sendo selvagem, seguindo ainda a proposição de Sardo, pelo seu 

caráter indomesticável. Gonçalo M. Tavares vê a possibilidade do desenvolvimento da 

imaginação a partir da recusa de ligações fixas, e é na esteira de Novalis que ele diz: 

“unir sem cessar pressupõe unir coisas desunidas, desligadas, e quanto mais afastadas, 

quanto mais improvável a sua ligação, melhor” (TAVARES, 2013, p. 156).   

O fragmento, na medida em que implica uma incompletude, uma “imperfeição 

essencial”, enquanto forma literária e artística “mais coerente com a modernidade pela 

sua capacidade de manifestar a descontinuidade, a incoerência, a dilaceração da 

experiência” (PERNIOLA, 2010, p.139), parece vir também como um possível ponto de 

contato em projetos tão heteróclitos como os Georges Bataille, AbyWarburg e Gonçalo 

M. Tavares. Sobretudo se pensamos aqui na ideia do fragmento com João Barrento 

quando diz:  

Não sendo necessariamente hermético, o fragmento é a forma de linguagem 
própria de Hermes-Toth, deus egípcio-grego que preside ao nascimento da 
escrita, às encruzilhadas e ao comércio. Em cada fragmento se negoceiam 
sentidos, se tomam decisões nas encruzilhadas da linguagem, se buscam 
caminhos para a significação, brechas para o salto que permita „o acesso a um 

ponto de vista mais alto‟ (Heidegger). Pensar é abrir caminho, e o salto que 

conduz o pensamento a partir desse caminho não significa o abandono do lugar 
de onde se partiu, mas o acesso a outro ponto de vista ou patamar, que o 
fragmento não contém, mas indica e implica. A este trabalho de Hermes nas 
encruzilhadas da escrita chamou Friedrich Schlegel (no ensaio „Sobre a 

Ininteligibilidade‟) o „dialecto dos fragmentos‟: uma linguagem que é para 

Schlegel a do incompleto, alusivo, obscuro e inacabado, uma fala própria que 
provoca uma „irritação‟ infinita, motor da busca incessante de sentido, factor de 

activação da imaginação e da inteligência do leitor. (BARRENTO, 2010, p. 66-
67) 

 

Em Atlas ou o gaio saber inquieto, Didi-Huberman descreve um atlas como uma 

“forma visual do saber” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 13), em que se imbricariam dois 

paradigmas, o estético e o epistêmico. Diz ainda que, sob um olhar mais atento, 

podemos perceber que um atlas, sob a aparência utilitária e inofensiva, pode se revelar 

um “objeto dúplice, perigoso e explosivo”, apesar de inesgotavelmente generoso. 

Assim, o atlas traria uma impureza fundamental: contra toda pureza epistêmica, o atlas 

                                                             
6
Delfim Sardo. Apresentação para o livro Atlas do Corpo e da Imaginação, de Gonçalo M. Tavares. 

Lisboa, Novembro, 2013. [Transcrição] In: https://www.youtube.com/watch?v=-eNeLl9cMsY (Acesso 
em: 15/07/2016) 
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introduz no saber a dimensão do sensível, do diverso, a característica lacunar de cada 

imagem. Criando zonas interstícias, ele desconstrói ideias de unicidade, de 

especificidade, de pureza, de conhecimento total. Pelo fato de ter como motor, como 

princípio, a imaginação. Na mitologia, Atlas, também chamado de Atlante, um dos 

filhos dos titãs Japeto e Climene, pertencia à geração divina dos seres desproporcionais 

e monstruosos, o que faz pensar que um projeto como o do Atlas do Corpo e da 

Imaginação parece vir também enquanto possibilidade monstruosa de ligação entre o 

corpo e uma lucidez ciente de sua organicidade no espaço que o cerca, de uma 

hiperconsciência reflexiva operando entre as proporções do corpo em diálogo com o 

espaço e a imaginação.  
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O SEXO DO/NO TEXTO: HOMOTEXTUALIDADE EM AL BERTO 

Rodolpho Amaral (UFRRJ) 

 

Resumo: Tomando como ponto de partida a proposição de Foucault sobre a homossexualidade 
constituir outra forma de estar no mundo, um modo de vida atrelado a práticas e éticas 
específicas, este estudo busca analisar alguns trechos de duas obras do poeta Al Berto – 
Equinócios de Tangerina e Lunário – considerando a realização de uma estética onde o corpo 
gay/queer é delineado e construído tendo em vista uma textualidade que convoca a sexualidade 
e a posiciona no discurso. Essa comutação entre corporeidades aparentemente estanques – o 
corpo que escreve e o corpo do texto escrito – põe em voga a relação entre a sexualidade 
marcada pela diferença (o gay/queer) e a homotextualidade, isto é, a textualidade marcada pela 
sexualidade. A partir desse encontro, a análise textual terá seu início, evocando teorias de 
Emerson Inácio e Foucault com o intuito de traçar uma est-É-tica que fuja às representações 
tradicionais do corpo ao inserir corporeidades que protagonizam sexualidades marginalizadas e 
identidades invisibilizadas e que utiliza elementos ímpares ligados a vivências sexuais 
específicas. Por meio da permuta do texto com o corpo que o escreve a vida sofre a 
ficcionalização, em outras palavras, transforma-se em escrita literária, possibilitando o uso de 
diferentes artifícios de escrita que nos permitirão desenvolver uma homotextualidade albertiana. 
Desse modo, o presente trabalho intenta fazer uma análise dos textos de Al Berto enfatizando o 
sujeito de escrita que se assume enquanto ser sexuado e cujo texto abarca elementos particulares 
condicionados por sua sexualidade. 

Palavras-chave: Homotextualidade. Literatura Portuguesa Contemporânea. Al Berto. 
Corporeidades. Homoerotismo. Est-É-tica.  

 

O título do trabalho já nos coloca duas questões que por vezes se repelem e 

noutras se atraem mutuamente. A primeira diz respeito ao “sexo” do/no texto como 

forma de pontuar, por exemplo, a diferença entre uma escrita feminina e outra 

masculina. A segunda tem que ver com a orientação sexual e sua plena vivência como 

formas específicas de ser e estar no mundo, opondo assim a homossexualidade à 

produção massiva da heterossexualidade – esta última imposta em diversos setores da 

vida social, respaldada pelas instituições que perpetuam os modelos identitários que 

consideram hegemônicos (igreja, escola, agências de letramento em geral). O sexo e a 

orientação sexual, neste caso, mantêm ligação estreita se consideramos o que de 

feminino há na homossexualidade masculina e o quanto essa aproximação justifica a 
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perseguição pelo status quo ao que não corresponde ao modelo que defende e engendra: 

homem, ocidental, cristão, branco, heterossexual, para citar alguns pontos. Ademais, 

embora estejamos a escrever sobre alguém do sexo masculino, o mesmo é homossexual, 

o que nos abre outras possibilidades de leitura porque se trata de uma identidade que 

não se propõe a dar continuidade ao modelo patriarcal. Falamos, portanto, de um 

homem gay.  Diante da efervescência dos debates em torno das múltiplas categorias 

identitárias e suas reinvindicações para figurarem nas produções culturais e serem 

reconhecidas suas autorias, além da crise de representação, nos parece impossível 

conceber o fenômeno estético-literário sem levar em conta tais diferenças, sejam elas 

referentes ao sexo (feminino e masculino) e/ou à orientação sexual (no cerne de nosso 

trabalho a possiblidade de falar sobre uma homotextualidade).  

 Segundo Denilson Lopes (2002), o termo “homotextualidade” tem sua gênese no 

artigo “Homotextuality: a Proposal”, de Jacob Stockinger, publicado em 1978. Lopes 

traça este diálogo para falar de características peculiares do texto construído a partir das 

experiências homoerótica e homossexual do sujeito, e afirma que essa mesma escrita 

encontra em comunidades leitoras específicas a decodificação necessária para 

aproximar literatura e homossexualidades. É partindo desta especificidade que aponta 

Lopes que analisaremos algumas passagens das obras de Al Berto de maneira a pontuar 

uma sensibilidade que difere e enfrenta o universo heterodiegético que se nos impõe nos 

modelos de narrativa convencionais.  Evocando ainda Denilson Lopes, o que 

designamos “sensibilidade” tem respaldo na sua proposição: um repertório 

compartilhado por um grupo e que inclui valores éticos, mitos estéticos, afetivos, entre 

outros. Esta proposição est-É-tica se organiza em resposta à evidência de que em 

sociedade a heterossexualidade e a homossexualidade são vivenciadas de maneiras 

muito diferentes – a primeira, compulsória; a segunda, ainda com muitas interdições – e 

tal distinção extrapola o plano real e aparece também na tessitura simbólica da escrita, 

criando outro espaço que pode perpetrar essa relação ou rechaçá-la. Diz-nos Emerson 

Inácio sobre o embate simbólico que ocorre na diegese literária: 

 

A ficção, enquanto estratégia discursiva de e sobre a realidade, faz 
com que percebamos como o discurso literário engendra a 
representação de imagens que virão a se constituir como “lugares” em 

que a própria Literatura Portuguesa, posterior à epopéia camoniana, 
retornará em busca de modelos, sejam modelos que corroborem com o 
imaginário literário e cultural ou outros capazes de, a partir desses 

2061

Ana
Pencil



3 
 

moldes tradicionais, constituírem-se como novas formas de ser. 
(INÁCIO, 2004, p. 2). 

 
 No que concerne à obra de Al Berto, temos em voga as duas manifestações: a) o 

retorno à tradição como forma de diálogo e continuidade e, b) não deixando de dialogar 

com a tradição, a inserção de identidades sexuais que se torna força temática em suas 

primeiras produções. Focaremos a segunda alínea como modo de expor a existência de 

polifonia nos textos analisados, o que se contrapõe à própria monoperspectiva narrativa 

tradicional, e que nos dá sustentação para esboçar esta est-É-tica que abarca a 

homotextualidade. 

 Em entrevista à revista alentejana Imenso Sul, Al Berto pontua algumas questões 

que são muito caras à sua poética, inserindo-se numa linhagem de poetas do corpo que 

também tematizam princípios fundadores do modernismo, como, por exemplo, a 

fragmentação da consciência que se desdobra na fragmentação do corpo. Dentre essas 

linhas de força utilizadas por Al Berto na construção de seus textos encontra-se uma que 

particularmente nos interessa discorrer tomando-a como procedimento inerente de seu 

fazer poético – o homoerotismo. Responde o poeta ao ser instigado com a afirmação de 

que sua poética está embebida em sexualidades: 

 

Como sempre assumi a minha sexualidade, é normal que ela surja 
explícita no que escrevo. A censura acabou, parece-me… ou talvez 

não. O que importa é que quem escreve deixou de ter de esconder o 
que quer que seja. E, como a minha escrita tem um lado 
autobiográfico muito forte, seria um disparate autoreprimir-me com o 
intuito de não chocar, ou de tentar agradar a gregos e a troianos. (AL 
BERTO, 1995, n. 2, p. 1). 

 
 Como se vê, parte do próprio autor a confirmação de que sua homossexualidade, 

e portanto tudo o que a ela se atrela como particularidade, se espraia no texto de modo a 

relacionar a experiência do sujeito que escreve à ficção escrita por esse mesmo sujeito. 

Em outras palavras, ao reconhecer seu desejo e estar consciente de seu uso, Al Berto 

abre caminho para novas formas de relação e criação, imbuindo seu fazer literário de 

expressão criativa. Por meio dos desejos e da vivência plena da sexualidade “instauram-

se novas formas de relações, novas formas de amor e novas formas de criação. O sexo 

não é uma fatalidade; ele é uma possibilidade de aceder a uma vida criativa.” 

(FOUCAULT, 2004, p. 260). 

 Notadamente, a literatura de Al Berto, portanto, estaria prenhe de 

especificidades que requisitam outro lugar nos discursos literários, tanto em relação à 
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retomada de propostas estéticas de seus antecessores do modernismo português – o 

conceito de “Literatura viva” articulado por José Régio, por exemplo (INÁCIO, 2013) – 

como à antecipação do que viria a se constituir nos anos 80 nos Estados Unidos como 

teoria queer. Considerando que sua literatura “se situa numa perspectiva em que o 

homoerotismo aparece como experiência que antecede a escrita; é uma condição da 

produção literária deste poeta e prosador”, há permutação entre o corpo que escreve e o 

corpo do texto que é escrito (corporeidades aparentemente estanques), dando início à 

comutação entre corpo empírico e corpo textual, criando, assim, uma 

(homo)textualidade que convoca a sexualidade e a posiciona no seu universo diegético. 

Para Al Berto o corpo é o que sustenta a escrita e é também a sua morada, e sua escrita 

está plena de corporeidades que se retroalimentam: “um corpo voltou a mover-se no 

interior do meu” (AL BERTO, 2009, p. 12); e que aparecem numa relação de 

alternância, onde os personagens se transfiguram no uso do mesmo suporte: “Enquanto 

Nervokid dormia Tangerina levantou-se, vagarosamente, a noite súbita sempre 

adormecia um quando o outro se levantava, embora só possuíssem um corpo 

revezavam-se na vigília do mundo.” (AL BERTO, 2009, p. 27). 

Aproveitando-se da abertura política pós-regime salazarista, Al Berto e sua 

geração passam a gozar de alguma liberdade, o que vai refletir na sua literatura; pontos 

como o pavoneamento dos corpos, o universo lisérgico das drogas e o próprio jogo de 

alternância de gênero e sexualidades, o que dialoga inclusive com a nova escrita de 

mulheres em Portugal no pós-74 – concernente tanto à temática quanto à estrutura.  

Para traçar a proposta de homotextualidade em Al Berto, evocamos duas linhas 

teóricas que se complementam e visam à concretude de uma est-É-tica homoerótica e 

homossexual. A primeira está ligada à proposição de Foucault – a estética da existência; 

a segunda diz respeito ao que Emerson Inácio erige como estética pederasta. Ambas 

encontram respaldo em elementos contidos nos textos albertianos. Deter-nos-emos nelas 

a fim de alinhavar literatura e teoria.  

A partir da década de 80, Michel Foucault se dedicou ao projeto de pesquisa 

sobre a história da sexualidade. No último volume da trilogia resultante desse projeto – 

História da Sexualidade III – O Cuidado de si (1985) – o filósofo discorreu sobre dois 

importantes conceitos: as técnicas de si e a estética da existência. Embora os dois 

conceitos se complementem, aqui nos interessa enfatizar a estética da existência e toda a 

implicação que ela tem no nosso trabalho. Ocupar-se de si mesmo na antiguidade greco-

romana, segundo Foucault, era mister para a saúde, autoconhecimento, reconhecimento 
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da identidade e fortalecimento da subjetividade. Sob o signo do cuidado de si a estética 

da existência incita a busca por singularidades que permitam ao sujeito agir em 

coerência consigo mesmo. Este exercício permanente, também chamado de “artes da 

existência”, é definido da seguinte maneira por Foucault:  

 

A arte da existência [...] se encontra dominada pelo princípio segundo 
o qual é preciso ‘ter cuidados consigo’; é esse princípio do cuidado de 

si que fundamenta a sua necessidade, comanda o seu desenvolvimento 
e organiza a sua prática. (FOUCAULT, 1985, p. 49). 

 
Este cuidado de si a que se refere Foucault desemboca numa conduta espelhada 

em valores estéticos e éticos muito próprios do sujeito, distintos. Essa determinação de 

resposta e comportamento ímpares proporciona ao sujeito fazer de sua vida uma obra de 

arte, vivê-la segundo critérios de estilo que se vinculem ao cuidado que tem consigo 

mesmo. Essa proposição estética que considera a vida uma obra de arte indaga o status 

da arte: por que ela se relaciona apenas com objetos? Por que o modo de vida de alguém 

não pode também ser uma arte? 

Ainda no plano estético de proposições, Emerson Inácio (2010), retornando à 

Antiguidade Grega, também sugere que se desenvolva uma estética pederasta baseada 

no sentido etimológico da palavra: “aprendizado de uma maneira estética de ser e se 

portar” (INÁCIO, 2010, p. 133). Segundo ele, esta estética é:  

 

um conjunto de recursos que envolvem a autoria, o conteúdo expresso 
pela obra, leitor-modelo, sentidos construídos e até marcas, como 
dialeto, podendo ser entendida como uma unidade de sentido para o 
texto homoerótico e/ou que tematize a diversidade sexual. Também é 
nosso intuito, a fim de tornar essa compreensão algo mais abrangente, 
compreender nesse concerto as mulheres lésbicas, as transexuais, as 
travestis e demais subjetividades, a fim de continuar no sentido de 
construir uma estética entendida, mais capaz de atender performances 
para além do homoerotismo masculino. (INÁCIO, 2010, p. 140). 

  
Ambas as estéticas propostas têm relação com a sexualidade. Contudo, a estética 

da existência pode ser “aplicada” a inúmeras áreas, inclusive a literária, enquanto que a 

estética pederasta delimita um campo específico – o da literatura. Ora, não se trata aqui 

de aplicar teoria à literatura, mas reconhecer nesta elementos que nos permitam 

comungar com aquela. Na produção albertiana há a ficcionalização da própria vida, um 

viver pautado na escrita e que às vezes se confunde na identificação da própria 

identidade (fragmentada) – “o poeta decide marcar sua entrada no universo da escrita 
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cindindo seu nome e criando um duplo” (AMARAL, 2015, p. 22) e desta forma seu 

ortônimo Alberto torna-se Al Berto. Não raro veremos na produção literária de Al Berto 

todo um leque de personagens que assumem as mais variadas sexualidades e permeiam 

o texto com desdobramento de vozes e perspectivas que rasuram a noção tradicional de 

narrativa. Tanto em “Equinócios de Tangerina”, segundo texto extraído de À procura do 

vento num jardim d’agosto (1974/75), presente na antologia O Medo, quanto no 

romance Lunário (1988), surgem personagens que pluralizam a diegese albertiana. 

 

lá fora, longe das sílabas inventadas para substituírem a vida, as 
bichas reproduzem-se a velocidades incríveis. cruzam-se entre elas na 
esperança de conseguirem uma raça mutante, andrógina. passeiam-se 
no Jardim Botânico, imitam a enxertia das plantas, em cada canteiro 
soa um piar de palavrões, de risos agudos, de gargalhadas ferozes, elas 
usam máscaras para se confundirem com as dálias, as glicínias, as 
rosas-de-santa-teresinha, os junquilhos murchos cobertos de neve. 
perdem a cabeça se avistam um magala. as bichas mais tenebrosas, 
desdentadas pela idade, trepam aos ciprestes dos cemitérios, batem 
punhetas debruçadas para as sepulturas dos amantes e choram. outras, 
mais recatadas, espreitam pelas janelas sujas dos quartos alugados e 
suspiram, pondo em cada suspiro todo o alívio do sexo e a estranha 
tristeza do mundo.” (AL BERTO, 2009, pp. 24-5). 

 
E mais:  

Mas da esquadra insistiram, e o polícia começara a dar detalhes. 
Dissera que o morto não era bem um rapaz, mas que também não 
parecia ser uma rapariga. Estava assim vestido de forma esquisita, 
com umas peças de vestuário masculinas e outras femininas. Estava 
maquilhado com exagero, tinha os olhos e os lábios pintados de negro. 
(...) E quando voltou a falar dissera que, afinal, era um rapaz, e nada 
mal fornecido, acrescentara com um risinho. (AL BERTO, 2012, p. 
100). 

 

Notem-se as personagens performáticas que atravessam a narrativa de Al Berto e 

que não se esgotam aí. Em “Equinócios de Tangerina” há toda uma profusão de nomes e 

características que vão delineando o texto do início ao fim – Rosa da China, Pata de 

Cavalo, “feminina com uma égua” (AL BERTO, 2009, p. 25), Cravo Rabicho, Lisete a 

Maneta, Mary do Broche, Maria Malcuquer, entre outras. No entanto, Denilson Lopes 

(2002) deixa explícito que a delineação da homotextualidade não perpassa apenas o 

contato homoerótico – recorrente na produção albertiana e constituinte de um dos 

maiores eixos de sua produção. Para ele, identificam-se também todas as formas de 

reagir e se envolver com questões do mundo, que aparecem, por exemplo, no 

aparecimento da AIDS e no medo de se contaminar – outro eixo importante na produção 

albertiana –, na melancolia, na desterritorialização, solidão etc. Há traços de 
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ressignificação dos espaços públicos – por vezes, personagens de Al Berto recorrem ao 

mundo noturno para realizar seus desejos, ocupam sorrateiramente o cais, as ruas 

escuras, permeiam os espaços de homossociabilidade (marinha, clubes de futebol, 

internatos etc.) e se constroem de forma a alinhavar corpo, desejo e prazer.    

Assim, torna-se possível elencar alguns elementos que constituem características 

específicas da homotextualidade albertiana:  ressignificação da rua, por exemplo, que dá 

sentido novo à vivência urbana, aos locais interditados e aos locais públicos; outra ótica 

para viver a afetividade, pautando uma experiência sentimental e existencial que assume 

tônicas particulares; diversas formas de vivência sexual vistas na construção das 

personagens; polifonia narrativa que desencadeia um desdobramento de vozes e pontos 

de vista. Acrescentaria, ainda, a suspensão da temporalidade linear da narrativa, cada 

vez mais rechaçada, abrindo espaço para o uso da memória que recorre à experiência, 

fusão vista em Al Berto com maestria: autoria, subjetividade e experiência. Além disso, 

nota-se também a contaminação genológica, como sugere João Barrento (2003) ao falar 

do texto de Llansol, onde há quase uma promiscuidade textual – diversos gêneros 

convivendo harmonicamente, complementando-se: a carta, o diário, o fragmento, todos 

como rasura à pureza original, à unicidade do gênero literário.  

Por fim, visamos expor a realização de uma est-É-tica atrelada às 

particularidades do homoerotismo e da homossexualidade, relacionando a experiência 

de um corpo-físico à construção de um corpo-texto, considerando que o corpo é tema e 

motivo da escrita albertiana, ou seja, Al Berto “tem justamente na experiência corpórea 

o sinal motivador de sua escrita” (INÁCIO, 2004, p. 13). Em outras palavras, o texto do 

autor em estreito contato com o autor do texto no que tange à vivência homoerótica e 

homossexual.  

 

Referências 

AL BERTO. Al Berto: um entrevista de 1995 à revista alentejana Imenso Sul [abr. a 

jun. de 1995]. Paulo Barriga. Revista Imenso Sul, n. 2. Portugal, de abr. a jun. de 1995. 

Revista eletrônica. Disponível em: <http://www.cincotons.com/2014/01/al-berto-uma-

entrevista-de-1995-revista.html>. Acesso em 20 de out. de 2016. 

 

AL BERTO. O medo. 4.ª ed. Lisboa: Assirio & Alvim, 2009. 

 

2066

Ana
Pencil



8 
 

AL BERTO. Lunário. 4.ª ed. Lisboa: Assírio & Alvim, 2012. 

 

AMARAL, Rodolpho. O Homoerotismo em Al Berto: o desejo circunscrito nos corpos 

físico e textual. 2015. 40 f. Monografia - Curso de Licenciatura Plena em Letras - 

Português/literaturas, Departamento de Letras, Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, Nova Iguaçu, 2015. 

 

BARRENTO, João. O livro torna o sexo invisível? Revista Metamorfoses: revista da 

Faculdade de Letras da UFRJ, Rio de Janeiro, n. 4, pp. 135-144, 2003. 

 

FOUCAULT, Michel. Michel Foucault, uma entrevista: sexo, poder e a política da 

identidade. Tradução de Wanderson Flor do Nascimento. Revista Verve, vol. 5, pp. 

260-277, 2004. 

 

_____________. História da sexualidade III: o cuidado de si. Tradução de Maria 

Thereza da Costa Albuquerque. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985. 

 

INÁCIO, Emerson da Cruz. Outros Barões Assinalados: A emergência do discurso gay 

na produção literária portuguesa contemporânea. In: VIII Congresso Luso-Afro-

Brasileiro de Ciências Sociais, 8, 2004, Coimbra. Anais eletrônicos… Coimbra: CES, 

2004. Disponível em: 

<http://www.ces.uc.pt/lab2004/inscricao/pdfs/grupodiscussao2/EmersonInacio.pdf>. 

Acesso em: 13/07/ 2016. 

 

_____________. Para uma Estética Pederasta. In: COSTA, H.; INÁCIO, E. C. et al. 

(Orgs.). Retratos do Brasil Homossexual: Fronteiras, Subjetividades e Desejos. São 

Paulo: Edusp, 2010, pp. 129-142. 

 

_____________. A herança invisível: ecos da “literatura viva” na poesia de Al Berto. 

Manaus: UEA Edições, 2013. 

 

2067

Ana
Pencil



9 
 

LOPES, Denilson. O homem que amava rapazes e outros ensaios. Rio de Janeiro: 

Aeroplano, 2002. 

2068

Ana
Pencil



1 

 

 

PENSAR O BRASIL NA LITERATURA: ENTRE MALANDROS, FAVELAS E 
GOLPES DE CAPOEIRA 

Adeítalo Manoel Pinho (UEFS) 

 

O ensaio “Dialética da malandragem” (1993), de Antonio Candido, é fundamental para 
compreender o romance Memórias de um sargento de milícias, (1997) de Manuel Antonio de 
Almeida. Não há dúvida de que o ensaio clássico de Candido também é fundamental para 
compreender a literatura brasileira. De maneira formidável, ele também abriu um flanco 
interpretativo para elevar significativamente o papel da literatura em país pós-colonial como o 
Brasil: a partir dele, pode-se perceber o livro de Almeida como um intérprete do Brasil. E, por 
consequência, é possível perceber uma série de narrativas e poemas capazes de serem colocados 
na posição de escritos para pensar a cultura do país em suas problemáticas fundamentais. De tal 
forma e intensidade, as suas escritas mostram um país a partir de seus problemas. Fatores 
proeminentes de atualização de tais narrativas na contemporaneidade, os problemas são capazes 
de caracterizar a nossa nacionalidade e ordem social. Alguns romances alinhados nesta demanda 
de pensar o país são O cortiço (1995), de Aluísio Azevedo, A conquista (1913), de Coelho Neto, 
Viva o povo brasileiro (1984) de João Ubaldo Ribeiro e outros. Além de Candido, as ideias 
críticas de Silviano Santiago (2004), Edward Said (2005), Roberto Schwarz (1983) e outros 
serão abordadas neste estudo. 

Palavras-chave: Literatura. Brasil. Cultura. Identidade. Problemas Sociais. Contemporaneidade. 

 

 

O Brasil sempre foi e continua sendo um país de difícil compreensão. Numa 

rápida visada, podemos referir a uma imensa porção de terras localizada na parte sul do 

continente americano ocupada por inúmeras etnias nativas, denominadas, pelos 

primeiros europeus que aqui aportaram, de índios. Os europeus, que rapidamente 

tornaram-se hegemônicos nestas terras, decidiram que a exploração de riquezas seria a 

principal vocação e função do grande território. Aparentemente, tal função também foi 

transferida para os viventes nativos e os africanos importados para o trabalho escravo. 

Eis os ingredientes para a compreensão do Brasil e da origem de tantas dificuldades. 

Fenômenos como a violência praticada em sua história, ao mesmo tempo tão 

cuidadosamente ocultada pela narrativa consagrada de povo pacífico, o costume da 

cordialidade, do favor e da corrupção como regimes sociais cotidianos e comuns, a 

impunidade para algumas classes, a perseguição e demonização perenes para outras, o 

cultivo regular da desigualdade social como forma de ordem cultural, etc. Frente a estes 

fenômenos, é urgente que as áreas de intelectuais e de pensamento ofereçam 

contribuição lúcida e eficaz para superação de tais práticas culturais, as quais são 
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danosas tanto para o convívio nacional como para o desenvolvimento de todo o 

potencial da grande porção de terras denominada de Brasil. Alguns autores e críticos da 

literatura podem oferecer auxílios fundamentais para superação de tais dificuldades. 

Há, pelo menos, dois motivos para comemorar o aparecimento de Antonio 

Candido no cenário da crítica literária e do debate intelectual no Brasil. O primeiro, 

refere-se à tese do consagrado livro Formação da Literatura Brasileira - momentos 

decisivos ([1958], 1975), cujo limite pressupõe um amadurecimento da literatura, 

quando é compreendida enquanto sistema. Os três elementos apontados pelo historiador 

- autor, obra e leitor - desencadeiam um modelo sistematizador que não mais será 

contido nos estudos literários. A segunda contribuição lapidar de Candido diz respeito 

ao seu ensaio sobre o romance Memórias de um sargento de milícias, Dialética da 

malandragem (CANDIDO, 1993, p. 19-54). A riqueza do ensaio ocasiona uma pequena 

narrativa crítica a seu respeito. 

Começa, primeiramente, pela escrita do capítulo "Manuel Antonio de Almeida: 

o romance em moto-contínuo", na Formação da literatura brasileira (1975, p. 215-

220). Nessa obra de historiografia literária, o estudioso compreende o romance filiado à 

tradição da literatura pícara, cujo efeito o suspende ao nível de narrativa que supera a 

escola à qual, temporalmente, está relacionado: o Romantismo. As peripécias do 

protagonista, sempre às voltas com perigos e maliciosas soluções para a sua atuação 

com a realidade são argumentos para a tal classificação. Ao que se vê, o rigoroso leitor e 

historiador da literatura romântica, sempre encontrando ressalvas nas obras de Macedo e 

Alencar, vê-se surpreendido pela caracterização dos tipos das Memórias.  

No entanto, em ocasião de retorno à narrativa fundamental da escola romântica 

(CANDIDO, 1993), o ensaísta está consciente de que se trata de uma tipologia literária 

nova: o romance malandro. Nada melhor do que o próprio autor relatar seu conceito, 

cuja lucidez, em tempos políticos, tem potencial para causar outra virada nos estudos 

literários: 

Digamos então que Leonardo não é um pícaro, saído da tradição espanhola; mas o 
primeiro grande malandro que entra na novelística brasileira, vindo de uma tradição 
quase folclórica e correspondendo, mais do que se costuma dizer, a certa atmosfera 
cômica e popularesca de seu tempo, no Brasil. Malandro que seria elevado à 
categoria de símbolo por Mário de Andrade em Macunaíma e que Manuel Antônio 
com certeza plasmou espontaneamente, ao aderir com a inteligência e a afetividade 
ao tom popular das histórias que, segundo a tradição, ouviu de um companheiro de 
jornal, antigo sargento comandado pelo major Vidigal de verdade. O malandro, 
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como o pícaro, é espécie de um gênero mais amplo de aventureiro astucioso, comum 
a todos os folclores (1993, 26). 

 

A sua emergência é expressiva das necessidades sociais da população livre e 

desafortunada do Brasil do século XIX. A análise das personagens, o modo como 

interagem entre si e com as forças de poder, o recurso ao favor e à burla, fatores de 

desordem, mas não de punição no livro, fazem Candido abandonar a tipologia da 

picaresca. Para ele, está-se frente a uma representação ficcional do modo de 

sobrevivência dos habitantes livres do Brasil, no entanto aprisionados entre a grande 

massa de escravizados e os donos do poder. 

Uma das primazias da descoberta de Candido, a qual esta reflexão pretende 

realçar ao máximo, é o fato de que um acontecimento histórico e cultural articular e 

fazer dialogar falas e escritas em épocas díspares que já estão, de fato, conversando a 

tempos, somente não sendo percebido por interlocutores voltados para outro lugar. 

Nesse caso, Manuel Antonio de Almeida, Aluísio Azevedo, Mario de Andrade, Jorge 

Amado, João Ubaldo Ribeiro e muitos outros estão em franco e permanente diálogo 

constante e potente. Por que não são ouvidos? A audição, no dizer de Silviano Santiago, 

cosmopolita em demasia, não foi capaz de se fazer. As oportunidades em que a área 

intelectual se apercebeu da aproximação, preferiu censurar e rotular de documentária, 

sociológica, antiquada, telúrica, panfletária, superficial, etc.  

Candido, apesar da sua tendência ao termo “aventureiro astucioso”, correndo o 

risco de diluir a sua descoberta, praticou o seu costumeiro rigor, indo aos elementos 

formadores, desconfiou. O termo “remediado” ofereceu a pista de que seja através do 

popular, do povo, da desigualdade, do regime cultural sem alternativas de sobrevivência 

que se criará um dos aspectos de brasilidade mais insinuantes. Será por esta via que se 

tentará explicar, em exames futuros, o surgimento dos cortiços, das favelas, da música 

popular e muitos elementos nacionais, e não “por subtração”. Quiçá nos aproximando 

dramaticamente de compreender a brasilidade para, enfim, poder praticá-la e usufrui-la 

como nação. Em outro momento, Candido expõe a sua radiografia cultural: 

Ordem dificilmente imposta e mantida, cercada de todos os lados por uma desordem 
vivaz, que antepunha vinte mancebias a cada casamento e mil uniões fortuitas a cada 
mancebia. Sociedade na qual uns poucos livres trabalhavam e os outros flauteavam 
ao Deus dará, colhendo as sobras do parasitismo, dos expedientes, das 
munificências, da sorte ou do roubo miúdos. Suprimindo o escravo, Manuel Antonio 
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suprimiu quase totalmente o trabalho; suprimindo as classes dirigentes, suprimiu os 
controles do mando. (1993, 45).  

A descrição histórica “lembra o modo de formação das famílias, dos prestígios, 

das fortunas, das reputações, no Brasil urbano da primeira metade do século XIX.” 

(CANDIDO, 1993, 45). Um dos principais elementos seria, no romance, a dança dos 

personagens entre o lícito e o ilícito. Numa simetria rápida, na mesma fotografia 

aparecem o malandro, a cobrança de superação da promiscuidade das populações 

prejudicadas economicamente após a abolição da escravatura e a mobilização social do 

país, aqui alegorizada pela disseminação da capoeira, dança e luta, a depender de onde 

se veja. Esta imagem tríplice vem sendo reeditada em Memórias de um sargento de 

milícias, O cortiço, as obras de Jorge Amado, João Ubaldo Ribeiro e outros. A 

sociedade brasileira é notável em seu comportamento: apesar de sempre cobrar 

honestidade, tendo praticado muito pouco, apesar de exigir compostura, quando sempre 

circulou entre impostura e corrupção. De tais atitudes, dificilmente pode-se isentar até a 

escrita intelectual. O nosso principal historiador ainda localiza, no romance, um mundo 

sem culpa. Hoje, sabemos o esforço que sustenta este mundo sem cuidados, à feição 

paradisíaca. Eis as palavras de Candido: 

Na limpidez transparente do seu universo sem culpa, entrevemos o contorno de uma 
terra sem males definitivos ou irremediáveis, regida por uma encantadora 
neutralidade moral. Lá não se trabalha, não se passa necessidade, tudo se remedeia. 
Na sociedade parasitária e indolente, que era a dos homens livres do Brasil de então, 
haveria muito disto, graças à brutalidade do trabalho escravo, que o autor elide junto 
com outras formas de violência. (1993, p. 53-4). 

 

Finalmente, aparecem do lado da interpretação crítica os termos “indolente” e 

“parasitária” atribuídas não ao autóctone, negro ou mestiços, mas aos homens livres e 

donatários. Salvo engano, de forma alguma é comum a afirmação em desvantagem dos 

homens livres, por isso, a preciosidade da reflexão em Dialética da malandragem. 

Insisto que estas atribuições sejam reiteradas e construam novos textos afim de compor 

um quadro interpretativo mais coerente e menos ideológico das leituras sobre o Brasil 

na literatura. 

Para eles, a desordem e a burla são o regime de sobrevivência, enquanto não se 

aprimora conceitos menos contaminados de trabalho e se estabeleça uma variedade 

profissional mais complexa. Como fica claro no romance, acompanhando essa vigência 
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social, as formas judiciais e punitivas também são relativizadas para dar conta da 

problemática mais ampla. 

A autoridade do ensaio lapidar é atestada pela quantidade de estudos e teses que 

inspirou, como textos de Silviano Santiago - Imagens do remediado (1983, p. 31-34), 

em Os pobres na literatura brasileira (SCHWARZ, 1983) - a respeito da representação 

literária de personagens humildes, quando reflete sobre o livro de Manuel Antonio de 

Almeida. Candido, no momento da urdidura da tese da dialética da malandragem, 

alcança o que seria o luxo do estudioso da literatura, ou o raro prazer da superação de 

áreas de que fala Edward Said, em Representações do intelectual – as conferências 

Reith de 1993 (2005), quando aquele escreve um texto de interpretação do Brasil através 

da investigação da literatura. 

 O outro item de interpretação do Brasil, uma vez aberto o flanco de percepção 

crítica por Candido, através da literatura está relacionado ao antigo e contemporâneo 

fenômeno da favela. Sem dúvida, a literatura, mais uma vez, pode oferecer grande 

contribuição para pensar o tema em proveito de uma explicação à nacionalidade, 

ademais ao contemporâneo. Segundo uma notável especialista sobre o tema: 

De fato, a leitura de textos escritos no início do século (vinte) leva a associar o 
Morro da Providência, no Rio de janeiro, ao povoado de Canudos, no sertão baiano. 
Na verdade, as duas histórias se sobrepõem, pois foram antigos combatentes da 
guerra de Canudos que se estabeleceram no Morro da Providência, a partir daí 
denominado de Morro da Favella. A maior parte dos comentaristas apresenta duas 
razões para essa mudança de nome: 1.) a planta favela, que dera seu nome ao Morro 
da Favella - situado no município de Monte Santo no Estado da Bahia – ser também 
encontrada na vegetação que recobria o Morro da Providência; 2.) a feroz resistência 
dos combatentes entrincheirados nesse morro baiano da Favella, durante a guerra de 
Canudos, ter retardado a vitória final do exército da República, e a tomada dessa 
posição representando uma virada decisiva na batalha. (VALLADARES, 2005, p. 
29.). 

 

 A professora Lícia do Prado Valladares, em sua respeitada obra A invenção da 

favella, do mito de origem a favela.com (2005), chega a determinar uma decifração da 

favela, tal é a complexidade do tema. Há vários elementos para serem examinados, 

refletidos e contestados na citação. No entanto, tal trabalho ficará para outro momento, 

quando poderemos reconstruir leitura do grande clássico brasileiro do início do século 

XX, Os Sertões e a escrita intelectual que a obra inspirou. Sem dúvida, a sua pesquisa 

reverte a outro tema relacionado à moradia e desigualdade no Brasil: o cortiço: 
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No Rio de Janeiro, assim como na Europa, os primeiros interessados em detalhar 
minuciosamente a cena urbana e seus personagens populares voltaram seus olhos 
para o cortiço. Considerado o locus da pobreza, no século XIX era local de moradia 
tanto para trabalhadores quanto para vagabundos e malandros, todos pertencentes à 
chamada “classe perigosa”. Definido como um verdadeiro “inferno social”, o cortiço 

carioca era visto como antro de vagabundos e do crime, além de lugar propício às 
epidemias, constituindo ameaça à ordem social e moral. (VALLADARES, 2005, p. 
24).  

 

Não por acaso, um dos mais célebres romances da literatura brasileira trata do 

mesmo tema. O Cortiço, de Aluísio Azevedo, conta a história de João Romão, a negra 

Bertoleza e as desventuras daquela classe de brasileiros já vista por Candido, no 

romance de Manuel Antonio de Almeida. O que a citação acima demonstra como 

fenômeno sociológico é reescrito pela ficção, com um proveitoso paralelismo. A 

narrativa vai mostrar o fenômeno do cortiço de um lugar, talvez, impossível para o 

ensaio científico, pelas próprias limitações de se fazer ciência: de dentro. Vejamos uma 

citação da obra: 

 
Durante dois anos o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, socando-se 
de gente. E ao lado o Miranda assustava-se, inquieto com aquela exuberância brutal 
de vida, aterrado defronte daquela floresta implacável que lhe crescia junto da casa, 
por debaixo das janelas, e cujas raízes, piores e mais grossas do que serpentes, 
minavam por toda a parte, ameaçando rebentar o chão em torno dela, rachando o 
solo e abalando tudo (AZEVEDO, 2010, p. 15). 
 

 

A passagem do romance publicado pela primeira vez em 1890 é muito boa 

oportunidade para pensar as relações de mando e as ameaças e medos das classes de 

poder para com as dominadas ou tidas como subalternas. Aluisio Azevedo é fascinado 

pela movimentação humana. Nesse caso, dos dois lados sociais, os quais estão bem 

nítidos em sua narrativa: sobrado e cortiço. Se há passagens de conflitos e interação 

entre os dois lados, são para demonstrar o quanto o Brasil é configurado por estas partes 

que, aparentemente, se opõem.  

A recente dissertação de Jarciana Anunciação dos Santos de Sousa, Um Cortiço 

para pensar o Brasil: literatura e representações da sociedade fluminense do século 

XIX (2016) aborda a questão nos termos iniciados pela Dialética da malandragem de 

Candido. Segundo a pesquisadora, 

Desse modo, Aluísio Azevedo produz uma obra capaz de explorar ficcionalmente a 
sociedade fluminense ao mesmo tempo em que interpreta questões de ordem 
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nacional. No decorrer da narrativa, podemos notar a presença de elementos 
remissivos explícita e implicitamente ao Brasil, como moradia, escravidão, 
desigualdade social, abolição, imigração, homossexualidade, classe elitizada e 
popular. (SOUSA, 2016, p. 54). 

 

Seja pela má vontade dos gestores brasileiros ou pela falta de competência em 

compreender a complexidade da nacionalidade brasileira, é fato que a situação de 

permanência da desigualdade social do Brasil representa um fracasso. As leituras do 

Brasil a partir do romance O cortiço, como o fez Jarciana Sousa assim se encaminha. É 

preciso saber mais e ousar entrar no cortiço e na favela como o fizeram narradores como 

Aluísio Azevedo para compreender a nacionalidade, é o que ela orienta ao final da sua 

pesquisa.  

Outro aspecto aqui apontado com vistas a aprofundamentos futuros tanto em 

escritas como em orientações em níveis de pós-graduação é o termo favela visto bem 

mais de perto. Ele é capaz, nas palavras de Dom Casmurro, de unir as pontas de uma 

nacionalidade, entre a Bahia e o Rio de Janeiro, e todo o país, uma vez que o fenômeno 

urbano denominado de favela é hoje memória cultural nacional. Há fixação do conceito 

e do regime cultural na música, nas artes plásticas, no esporte, na mídia, nas telenovelas, 

na moda, etc. Ele talvez seja capaz de renovar leituras de obras literárias tanto do início 

do século XX quanto contemporâneas, as quais refazem a vivência ficcional brasileira 

através de escritas e olhares de viventes desta parte das cidades e daqueles que as 

observam de longe, do asfalto, da zona rural, e outras. Nada melhor do que começar 

com uma imagem: 
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(Favela. Foto pelo autor em 19nov2006, no povoado de Formosa, município de 
Macururé, Bahia). 

 

A imagem mostra uma árvore típica da região do semiárido. Ela tem aspecto 

rígido, provida de espinhos, em seu caule e suas folhas, bastante dolorosos os quais 

devem ter causado muito desconforto durante o conflito histórico da Guerra de 

Canudos. Seu fruto é também provido de espinhos cujo interior há sementes (4) 

comestíveis e ricas em um óleo nutritivo. Nunca esqueçamos de que aquela região é 

pródiga desta árvore. O seu nome científico é Cnidoscolus phylocanthus (Favela, um pe 

de quê?, 2016).  

É preciso anotar que o fator de invisibilidade e desconhecimento a respeito da 

árvore paradigmática é tão marcante que o simples fato de expor a imagem tornar-se 

elemento crítico em reflexão intelectual. Trata-se de trazer à tona um mito. Nem é um 
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arbusto ou parece ser uma planta que nasceria no semiárido do Nordeste e na Morro da 

Providência ao mesmo tempo, em plena humidade da Mata Atlântica. Fica evidente que 

houve uma transposição não da planta mas do termo favela. Há todo um simbolismo 

ainda por ser investigado a respeito desta transposição ocorrida no mesmo momento em 

que a identidade brasileira está se formando. Dessa forma, arrisca-se a se aproximar do 

tipo de cultura que se formou e se consolidou no Brasil com a prática da desigualdade 

social. Uma citação da literatura nos auxilia a pensar a questão: 

Em frente da casa em que ela morava com Vó Rita, ficava uma torneira 
pública. A “torneira de cima”, pois no outro extremo da favela havia a 
“torneira debaixo”. Tinha, ainda o “torneirão” e outras torneiras em pontos 

diversos. (EVARISTO, 2008, p. 19-20). 

Aí está a favela, tão comum em espaços midiáticos e de consumo, mas na 

passagem, renova-se de um lugar tão distante, ser tão distante... quiçá um sertão de 

Canudos. Daquele lugar que a cultura e escrita intelectual também trata de manter como 

sertão. Não há dúvida de que o que assemelha as duas favelas, árvore e conjunto de 

habitações, é que elas têm espinhos. O doloroso espinho da árvore assustou os soldados. 

A favela tem um espinho que segue causando dores tremendas ao sistema cultural 

brasileiro.  
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PROCESSO DE MODULAÇÃO NO TRABALHO DE ARTE 

 
Aguinaldo José Gonçalves (PUC-GO) 

 
RESUMO: Tomando os sentidos de homologia em Baudelaire e Machado de Assis, na visada 
de uma literatura que se alimenta de fragmentações do mundo (coisas, sucatas, fragmentos 
textuais), que vê no palimpsesto não apenas a imagem metafórica diluída, mas um exercício de 
possibilidades, em que a sobreposição e a profusão de ingredientes, promovem a construção de 
um novo universo. Daí a pertinência de uma reflexão sobre os movimentos inventivos de 
Charles Baudelaire e da anti-narratividade do discurso de Machado de Assis analisando os 
procedimentos de bricolagem e interações intersemióticas. Sobre bricolagem, valemo-nos de 
Gérard Genette (1966) e de nossas percepções de procedimentos desconstrutivos/construtivos 
no texto dos dois autores. Nestas reflexões, bricolagem indica uma etapa relevante na 
construção literária, entendida como os recortes realizados pelo artista para a composição de 
suas obras. O segundo procedimento, da intersemioticidade, estabelece diretrizes de busca de 
ingredientes de outros sistemas na literatura, como da pintura, do desenho, da fotografia, entre 
outras artes. Os mosaicos sígnicos e os semi-símbolos expressam a circularidade aberta num 
processo de deglutição de sinais, emblemas e figuras, como guias do Cosmos construído por 
suas artes. Analisando tais procedimentos assinalamos que mais do que insistirmos em uma 
idéia muitas vezes volátil de pós-modernismo, a obra desses autores aprofunda e instiga para 
universos da modernidade que ainda estão por ser compreendidas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Baudelaire. Bricolagem. Homologia. Machado de Assis. Modernidade. 
Modulação. 
 

 

As questões que envolvem o trabalho de arte são múltiplos e todas elas bem 

representativas para que se tenha um efeito determinante e eficaz. A palavra “eficaz” 

parece indevida para este contexto, mas acaba sendo pertinente quando se pensa na 

natureza da arte e de seus meandros construtivos.  

Há algum tempo, ao ler algumas reflexões de Mallarmé sobre a construção do 

poema e dos elementos que envolvem esse tipo de trabalho de arte me ficou a forma 

como o poeta francês aborda a questão do refinamento das palavras e das minudências 

da palavra para que ocorra o denominaríamos de “plasmação” do texto em sua forma 

conjuntiva e realizada. Mallarmé se refere ao termo modulação para aludir ao tom maior 
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da produção poética. Essa noção me ficou como uma espécie de fio condutor para 

minhas reflexões sobre o processo de construção não apenas do poema mas da obra de 

arte em geral.   

Observando o modus operandi do processo de invenção, sobretudo na literatura 

(poema e narrativas em geral) e nas artes plásticas dentro de suas variadas categorias, 

pude compreender que se torna completamente impossível um completo percurso no 

movimento criativo se não passar por três estágios: composição, realização e 

modulação. Esses três estágios equivalem aos graus de afastamento da linguagem em 

relação ao universo referencial. Todo o trabalho de arte se vale dessas esferas, mas nem 

todas elas conseguem atingir alto grau de intensidade e de elevação significativa. 

 

Os procedimentos de modulação no poema 

Iniciamos este artigo evocando mais uma vez a voz do mestre da modernidade, 

Charles Baudelaire, que nos seus escritos deixou rastros de uma potente consciência 

estética e semiótica que o corredor invisível dos movimentos poéticos e atuais não 

conseguiram atenuar. O índice mais intenso dessa cristalina realidade do pensamento de 

Baudelaire está incrustado no seu túmulo, no Cemitério de Montparnasse em Paris, 

sobre o qual repousam diuturnamente trechos de poemas ou de poesia em prosa do autor 

de Correspondances, transcritos por visitantes aficcionados na sua arte, bem como na 

sua imagem inesquecível, caracterizando os ventres de um ato inaugural na abertura das 

veredas de uma nova era, que seria continuada pelos demais poetas do Simbolismo.  

Referimo-nos ao procedimento inventivo e reflexivo de Stéfanne Mallarmé, 

Arthur Rimbaud e Paul Valéry. Esse artista que reúne em si todo um sistema das artes e 

da literatura, foi, acima de tudo, um pensador de poesia e de suas relações viscerais com 

os demais sistemas de arte.  Durante todos os anos de sua curta vida (1821-1867), ele os 

dedicou ao pensamento da poesia e sua relação com o mundo, bem como com as 

vicissitudes desse mundo. Apesar de seus estudos e reflexões sobre estética nas suas 

várias vertentes, que muito bem se manifestam em Curiosidades Estéticas, escreveu 

apenas um livro de poesia, como se sabe, As flores do mal, e para ele fez convergir 

todas as suas buscas e todas as resultantes de suas reflexões sobre poética e sobre 

estética.  

O que estamos querendo dizer com esta introdução é que as questões de poesia e 

de seus fundamentos intrínsecos pertencem a um universo que não pode ser 

desconstruído com um piscar de olhos ou com um estalar de dedos, como, sobretudo 
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nos dias atuais o querem alguns equivocados poetas ou pensadores de poesia. Partimos 

do Simbolismo e de algumas noções para nós fundamentais para pensar sobre o poema 

e sua natureza construtiva e especulativa, por entendermos que foi na expressão 

simbolista do final do século XIX que avançou com Valéry até o ano de 45 do século 

XX com sua morte.  

O sistema criado por esses quatro poetas gerou o que se poderia dizer, os pilares 

decisivos da poesia moderna que ganharia seus matizes com grandes produções de 

poemas e de ensaios sobre a poesia durante todo o século XX. O estatuto do poema, 

suas dimensões intrínsecas, sua natureza se estabeleceu de maneira profícua e 

determinante com a Modernidade. A poesia moderna iniciada no Simbolismo, penetrou 

o século XX, por meio do trabalho evolutivo de Paul Valéry que passou, de maneira 

complexa mas harmônica aos poetas criadores do imagismo ao poetas Ezra Pound e T. 

S. Eliot e outros grandes nomes com William Carlos Williams que seria seguidos por 

tantos outros, dentro os quais os grandes nomes do modernismo Brasileiro.  

 

A esfera intervalar do poema: sua estrutura semiótica 

As questões da poesia e de suas relações com o mundo e com o olhar sobre o 

mundo atingiu com o Simbolismo francês e com os adventos da modernidade e 

contemporaneidade dimensões gradativas de consciência e de resistência que apenas o 

poder da linguagem pode empreender. Como denuncia DiDi-Huberman no seu O que 

vemos, o que nos olha, os estudos sobre o signo e suas vertentes semióticas, acentuaram 

a concepção do olhar diante das coisas que vemos e que nos veem nas suas nuanças 

perceptivas diante do visível e do invisível (Merleau-Ponty); implicando isso na 

dimensão dialética e relativizante do lugar do sujeito e do objeto nesses tempos. A 

imagem do poema e daquilo que ele estabelece com o objeto de sua perseguição, ou 

captação é tema recorrente na poesia moderna ou contemporânea. 

 Na modernidade destacaria Carlos Drummond de Andrade como exemplar no 

tratamento dessa questão em imagens pungentes que se conectam aos mais refinados 

pensadores de nosso tempo, como se pode ler nos primeiros versos de “A flor e a 

náusea”, contido na obra A Rosa do Povo: “Preso a minha classe/e com algumas roupas/ 

vou de branco pela rua cinzenta. Mercadorias e melancolias espreitam-me”. Com fineza 

e inteligência imagética na expressão da linguagem, o flagrante expressivo instaura sua 

intensidade metalinguística que, como um caramujo, demove o objeto de fora para 
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dentro e lá se corre o risco de se revelar aos esfaimados da vontade: “Não cantarei 

amores que não tenho/ e quando tive nunca celebrei/ Não cantarei os risos que não rira/ 

e que se risse ofertaria aos pobres/ minha matéria é o nada/ não cantarei o mar/ que ele 

se vingue do meu silêncio nesta concha.”.  

O poema possui um encantamento que faz dele poema. Isso deve ficar notado e 

foi corroborado pela humanidade dentro da tradição cultural. Por menos que o sujeito 

não saiba descrever, elucidar, ele apreende do poema algo que se distancia muito da 

linguagem dos comunicados e das obras científicas. E isso também é válido na relação 

comparativa entre o poema e a prosa literária. Existe poesia na narrativa muitas vezes 

com alta intensidade. Entretanto, continua a existir no poema um algo mais que faz 

desse gênero singular dentre as artes da palavra. Foi muito feliz Hölderlin ao dizer que o 

poema lírico consiste numa metáfora contínua de um sentimento único. Enquanto 

conceito um dos mais completos.  

Essa noção de movimento contida no contínuo da metáfora é inteligente e 

própria para determinar a natureza do poema. Compreendendo metáfora não como 

substituição sêmica, mas como procedimento de interação sêmica entre campos 

semânticos distintos e impulsionada pelo movimento, a máquina do poema se põe a 

mover e põe a mover o sentimento singular de que o poema se nutre.  

Pois bem. Se sob o ponto de vista tropológico, a visão de Hölderlin atende de 

maneira bastante eficaz a descrição conceitual do poema e suas profusões de sentido por 

meio da interação de signos e unidades de sentidos que se interagem na metáfora, sob o 

ponto de vista sensorial, sonoro, auditivo, para não dizer “musical” os elementos do 

poema ganham feições especiais que elevam esse objeto sígnico a uma condição de 

signo complexo. A complexidade do poema-signo se manifesta das mais variadas e tão 

intensas formas de compleição e de mobilidade estrutural e sonora que se torna 

impossível divisar com clareza os seus caminhos, apesar de contrariamente ter de 

revelar uma objetividade sem a qual o poema deixa de ser poema para se tornar um 

simulacro que não responde aos elementos determinantes da linguagem. Expressão que 

para Eugênio Cosério sintetiza a denominação de poema: sem epítetos, sem 

qualificações como sói ocorrer com outras formas de linguagem. Não apenas na forma 

de realização, como na forma de recepção do poema lírico, essa forma de discurso 

sempre esteve envolvido por uma espécie de halo romântico mesmo fora do 

Romantismo.  
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A lírica clássica sempre se voltou a um sentimentalismo e certo subjetivismo 

mesmo nos poetas mais eficientes no modo de construção do poema. Aqui acolá 

rompendo com esse caminho como sói ocorrer com o barroco, na grande maioria das 

produções, o poema lírico teve como dominante aliada à função poética a função 

emotiva da linguagem. Essa tendência mudou sua rota com a modernidade e diríamos 

que tenha sido o maior legado dos novos tempos. Agora, aliada à função poética, a 

função metalinguística passou a ocupar lugar preponderante. Entretanto, para que se 

operasse essa metamorfose muitos componentes se alteraram e que passaram a 

engendrar um discurso mais enigmático, e porque não, mais complexo. 

Pode-se assinalar que à lírica que deixa de ser pessoal para prever o leitor 

pessoal é marcada pelo teor comunicativo como pré-requisito para sua concretização. 

Nesse sentido, dá-se como discurso hipotético em que o essencial é potência, preservada 

sob o invólucro das palavras conhecidas. Seu vocabulário é simples e a sua linguagem é 

de uma incômoda clareza. Tem-se quase sempre, a impressão de compreensão imediata 

na primeira leitura, mas resta sempre a necessidade de voltar. Daí se percebe que é um 

espaço lúdico. Trata-se de um espaço de relações em que já não mais adianta saber o 

sentido das palavras e nem o peso de sua tradição simbólica. O fim de uma paráfrase vai 

exigir o início de uma outra.  

Daí se percebe que Baudelaire monta, fabrica o objeto poético e, logo depois, 

lava as mãos, e o objeto vive em si e pulsa em mim e em outros que quiserem entrar no 

jogo. A poesia de Baudelaire se realiza pelo processo de estranheza. O universo 

conhecido das palavras torna-se singularizado pelo contexto. O resultando é a sombra 

que vai dominando o contexto. Valéry no ensaio Situation de Baudelaire (1978) expõe 

alguns aspectos tão importantes dessa poesia, que julgo necessário registrá-los. Para ele, 

o fato de Baudelaire ser um grande leitor, com a virtude da poesia favoreceu-o no que 

concerne à percepção das falhas e lacunas do Romantismo, observadas nas obras e 

mesmo nas pessoas de seus maiores representantes.  

Victor Hugo era o maior poeta romântico, apresentou uma produção extensa e 

um intenso envolvimento com sua arte, que tentava aprimorar cada vez mais.  Possuía 

um vasto registro de palavras, uma diversidade de ritmos, uma superabundância de 

imagens. Mas, sua obra, por vezes, tornava-se vulgar perdia-se na eloquência proféticas 

e nas apóstrofes infinitas. Com seu senso crítico que sempre pôde se manifestar nos 

textos, Baudelaire observava tudo isso em Victor Hugo e nas demais produções da 

época. Esses aspectos levaram Valéry a figura de um clássico, apesar de suas origens 
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românticas e mesmo tendo se revelado romântico pelas suas predileções. Clássico, para 

Valéry, dentre as várias maneiras que existem para defini-lo, significa o escritor que 

leva um crítico em si mesmo e que o associa intimamente ao seu trabalho.  

Os dois mundos que se integram para compor o universo de um poeta crítico 

parecem se separar apenas por uma película delicada e ao mesmo tempo inquebrantável. 

Do pensamento crítico do poeta, passemos à leitura de um dentre os mais belos poemas 

de sua autoria como por exemplo o poema Sob o sol1. 

O poema deixa-nos intactos mediante a sua imagem. Ela consegue se impor sem 

que exija do leitor-observador qualquer reação que o leve a um processo de 

decodificação. Entrar por esse corredor é destituir do poema o que ele possui de 

sagrado: a linguagem posta na condição de compromisso com ela mesma. O poema de 

Sob o sol é a figurativização da famosa frase que revela o pensamento de Valéry: le 

poème cette hésitation prolongée entre le son et le sens, retomando a epígrafe deste 

artigo. Os sentidos tangenciam a si mesmos e se torna impossível determiná-los com 

precisão e parecem ressoar do movimento sensorial dos sons que conferem a sua 

matéria concreta, “carnadura concreta” como expressou João Cabral de Melo Neto, num 

poema também magistral de A educação pela pedra.  

Uma vez que o pensamento crítico de Paul Valéry e dos simbolistas franceses 

vêm rondando estas reflexões sobre poesia e sobre sua estrutura circular e sincrética, 

cremos pertinente que venha também um poema dentre tantos que produziu ao longo de 

sua vida. Isso não apenas ilustra as considerações que estamos discutindo, mas o que é 

mais determinante, a carnadura concreta do poema, seu princípio ativo de construção 

gerador de mobilidade e de energia por meio de sua forma de composição e de execução 

diante do leitor. Todos os caminhos de quem pensa poesia e realiza a verdadeira poesia 

conduzem ao Sob o sol de Valéry. Em vários momentos de El Arco y la Lira, Octavio 

Paz enfatiza o fato de poema não dizer mas de se apresentar. 

                                                           
1 Au Soleil sur mon lit après l’eau 
Au soleil et au reflet énorme du soleil sur la mer, 
Sous ma fenêtre 
Et aux reflets et aux reflets des reflets 
Du soleil et des soleils sur la mer 
Dans les glaces, 
Après le bain, le café, les idées, 
Nu au soleil sur mon lit tout illuminé 
Nu, seul, fou, 
Moi! 
(Paul Valéry, 1960, p. 364) 
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 No poema em questão, basta que se veja sua compleição plástica e que se ouça 

sua voz para que seja corroborado o pensamento de Paz. Valendo-nos de uma 

tautologia, poder-se-ia dizer que Sob o sol é um poema. Poema no sentido strito de 

modo que o máximo que se pode fazer nesse caso é descrever sua estrutura, analisar 

alguns procedimentos usados na sua composição e buscar algumas relações de sentido 

como resultante das semioses por ele possibilitadas. Ao dizer com Octavio Paz que o 

poema se apresenta Sob o sol reluz aos nossos olhos e aos nossos juízos de forma tão 

conjugada que, num primeiro momento, o leitor fica um tanto sem ação ou sem saber 

por onde começar o processo de leitura.  

Mesmo sendo uma tradução, é realizada com excelência por Augusto de Campos 

que, pelo processo de transcriação não permite que o poema perca a sua qualidade 

inventiva. Retomando, ficamos com delicadezas nos olhos, nos ouvidos e quase nas 

mãos para nos aproximar desse signo complexo, dessa arte verbal que temos à nossa 

frente. O poema, portanto, consiste nessa forma de discurso que mais se assemelha ao 

caramujo ou na concha onde o mar reside.  

 

A questão da singularidade do discurso poético 

A questão do singular em poesia advindo das imagens produzidas e moduladas 

pelo discurso poético determina qualquer forma de poema, pertencente a qualquer 

época, com maior ou menor intensidade de expressão. E esta intensividade mais espessa 

será quanto menor for o intervalo que se der entre o plano de expressão e o plano de 

conteúdo, isto é, quanto mais acirrado for o intervalo prolongado entre o SOM e o 

SENTIDO. Seguem três poemas completamente distintos, de estilos distintos, 

realizados em épocas adversas um do outro. O que eles têm em comum é o fato de 

serem poemas e trazerem em si algo em comum: a singularidade. Vejamos e ouçamos 

cada um dos poemas: 

 

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. 

Nescio, sed fieri sentio et excrucior.2 

(Catulo, Poeseías, 85) 

                                                           
2 Odeio e amo. Por que faço isso talvez perguntes. 
   Não sei, sinto que se faz e me arrebento. (tradução livre) 
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Poema só para Jaime Ovalle 

 

Quando hoje acordei, ainda fazia escuro 

(Embora a manhã já estivesse avançada). 

Chovia. 

Chovia uma triste chuva de resignação 

Como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. 

Então me levantei, 

Bebi o café que eu mesmo preparei, 

Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei 
pensando... 

- Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. 

(BANDEIRA, 1966, p.166) 

 

Solo da Paixão 

 

O solo da paixão não dura mais 

que um dia antes de afundar, não mais 

que esta noite ou esta noite e um dia 

e o clarão da noite antes de amargar. 

Um dia solar eu vou lhe entregar; 

Que ele sequestre o mundo por um dia 

(um dia só será que já vicia?) 

Depois devolva tudo: terra  céu  e  mar. 

(CÍCERO,1997, p.41) 

 

Sem uma compreensão mais detida do fenômeno, não é tão simples colocarmos 

lado a lado poemas de Catulo, Manuel Bandeira e Antonio Cícero colocando na mesma 
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bandeja a antiguidade clássica, o moderno e o contemporâneo para que se entreolhem e 

cada um se reconheça no outro como se fosse em espelho convexo. Se, por um lado 

existe uma distância temporal enorme entre Catulo e os outros dois poetas, e que seus 

poemas respeitam normas estéticas distintas com distintos dominantes poéticas, por 

outro lado, vale buscar nas invariantes que residem nos três poemas a sua essência.  

Mesmo com algumas oscilações de dominantes poéticas a potência da 

linguagem se mantém. A literatura e a poesia contemporânea descobriram esse viés de 

abordagem e de invenção que, em alguns casos, acaba por favorecer a própria 

concepção de arte e de inovação. Trata-se de uma poética da vida ordinária que se 

alimenta das formas não convencionais de recortes da massa mundana de seleção das 

coisas como substratos para a invenção do artista.  Como procedimento necessário para 

o trabalho de arte tem dominado meu espírito e minhas perquirições críticas nos últimos 

anos e cada vez mais as faces plurais da contemporaneidade aparece nas minhas 

reflexões como espécie de obsessão.  

Diria que tal procedimento atuaria em todas as formas de invenção artística mas 

é dominante sem dúvida nos exercícios literários e plástico-pictóricos. O ato de valer0se 

do comum da realidade para compor o estranho objeto do desejo não consiste apenas 

num diletante maneirismo do pintor ou do poeta mas vale como fundamento que 

justifica o próprio processo.  

Evidentemente, existem graus de dimensões de bricolagem construída com 

maiores ou menores pedaços de realidade que se amalgamam e formam o objeto. Mas o 

que jamais se pode olvidar é da existência do processo. Se não fosse por esse caminho 

que a arte se realizasse a literatura ou as artes plásticas não seria mais que a reprodução 

de uma realidade mal cozida, na busca de uma retratação inócua e sem a mínima 

relevância expressiva. Devemos assinalar que esse mecanismo de composição compõe o 

processo de invenção em qualquer época e em qualquer categoria estética, entretanto 

toma forma de postura determinante na modernidade e ganha caminhos decisivos 

durante todo o século XX em toda a arte ocidental sobretudo na literatura.  

A motivação composicional do discurso literário se realiza, mesmo como ponto 

de partida da conjunção de elementos díspares, dos fragmentos e dos resíduos que, 

integrados e conjugados, plasmam a forma do objeto estético. É claro que nem sempre 

esse procedimento tão essencial para a arte não se explicita com muita luminosidade em 

determinadas obras mesmo que dele tenham se valido. Por outro lado, há obras que esse 

recurso é o carro chefe de sua construção e de sua apresentação enquanto obra. A esse 
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procedimento inventivo outro se alia e com ele compõe um amálgama: as marcas da 

função metalinguística no intrincado trabalho de composição literária. Bricolagem e 

Metalinguagem seguem paralelas e integradas dentro dessa consciência crítica que 

determina a modernidade e contemporaneidade;  

Retomando uma noção que tem nos impulsionado em outros contextos críticos 

por sua fundamentação teórica, o signo e as questões que o envolvem conduzem às 

implicações intersemióticas das mais variadas vertentes críticas. O que deve ser 

considerado relevante é a competência semiótica de ampliação dos limites do signo em 

manifestações poéticas e estéticas determinantes para a projeção do trabalho inventivo. 

Ao dizer isso, temos de levar em conta os vários sistemas ou os sistemas plurais de 

articulação da linguagem em suas nuanças expressivas.  

De uma fotografia analógica para uma pintura acadêmica e de uma pintura 

acadêmica para uma pintura não figurativa de Paul Klee, Wassily Kandinsky, e outros 

tantos pintores pós-expressionismo temos uma gradação de expansividade do signo 

icônico que transforma, consideravelmente, a potencialidade do signo. No caso do 

poema ou do discurso poético de intensividade relevante, o mesmo procedimento 

ocorre. Entretanto, dada a natureza do signo linguístico possuidor de uma necessária 

relação entre significante e significado ou entre expressão e conteúdo, as dimensões de 

expansividade do signo passam por processos de plasmação da forma para a 

constituição do signo poético. Este pode atingir gamas de higienização dos resíduos 

semânticos do mundo em detrimento de sua limpeza na passagem da língua um para a 

dois, dentro do processo de realização que se coloca entre a instância um (composição) 

e a instância três (modulação). 

Ao atingir uma intensividade elevada, no processo de depuração do signo verbal 

e acirramento entre o universo do som e o universo do sentido, o discurso poético 

aponta para uma intensificação da metáfora discursiva. Nessa instância de formulação, 

tal processo possibilita uma elevação e enlevação do signo verbal a uma condição de 

signo icônico na condição diagramática.  

O discurso poético de excelência faz “ver”, não no sentido referencial e 

analógico do termo, mas no diagramático e abstrato. Para que isso seja possível, o signo 

não pode resistir à construção de um objeto poético, mas os estilhaços de signo devem 

conduzir a esse objeto.  
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 CUMBE DO MAJOR: ENTRE O PASSADO E O CONTEMPORÂNEO 

NO CORDEL DE JOSÉ ARAS 
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Adeítalo Manoel Pinho (UEFS) 

 

RESUMO: O presente trabalho procura fazer um estudo sobre alguns aspectos culturais os 
quais permanecem em trânsito entre o passado e o contemporâneo através de alguns poemas  
compostos pelo poeta José Aras. Este nasceu em Euclides da Cunha, cidade localizada a 314 
Km de distância da capital do Estado, Salvador, incluída no polígono das secas e faz parte do 
sertão baiano. Por meio dos poemas desse autor podemos observar, a preocupação  com 
questões políticas e Históricas, ao mesmo tempo em que denuncia a arbitrariedade e os abusos 
do poder dominante. Todas essas questões são apresentadas nas produções do poeta, com 
destaque para os versos em cordel, estilo literário que teve início no século XVI com a 
impressão dos relatos que, inicialmente, eram feitos pelos trovadores. Aqui no Brasil a literatura 
de cordel chega durante o início da colonização, trazida pelos portugueses e foi no Nordeste, a 
região em que mais se desenvolveu. Desde sua introdução, notamos que a literatura em cordel, 
como expressão da arte popular, vem acompanhando as transformações do tempo, na medida 
em que seus autores, procuram falar sobre os mais diferentes temas que fazem parte de uma 
época e que  permanecem  na contemporaneidade, adquirindo novas leituras e significados. 
Nesse sentido Canclini (2008) nos lembra que “as obras não contém significados fixos, 

estabelecidos de uma vez e para sempre”, mas que podem adquirir interpretações diferentes. 
Assim, tanto a obra em si pode perder o seu sentido primeiro como gerar novos significados na 
abordagem dos temas. Dessa forma procuramos compreender como os versos de José Aras 
abordam questões importantes para discutirmos situações surgidas em épocas passadas, mas que 
se fazem ainda presentes e daí a necessidade de que sejam problematizadas. Diante do que 
propomos torna-se necessário às discussões abordadas por Giorgio Agamben (2009) a respeito 
do que é o contemporâneo. Utilizamos ainda, as reflexões realizada pelos teóricos, Idelette 
Santos (2006) e Mark Curram (2011) 
 

Palavras-chave: Passado. Contemporaneidade. Literatura de Cordel. José Aras. 
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Introdução 

 

Com este artigo pretendemos realizar discussões sobre alguns aspectos culturais 

os quais permanecem em trânsito entre o passado e o contemporâneo através dos 

poemas do poeta José Aras. Por meio dos versos desse autor tomamos conhecimento 

sobre os costumes,  as festas tradicionais  referentes à localidade da  qual o escritor fez 

parte, e assim, demonstra a diversidade e riqueza da região bem como a pluralidade da 

identidade sertaneja. José Aras nasceu em Euclides da Cunha, cidade localizada a 314 

Km de distância da capital do Estado, Salvador, incluída no polígono das secas e 

fazendo, portanto, parte do sertão baiano.  

O poeta nasceu aos 26 de Julho de 1893, no Sítio Lagoa da Ilha quando Euclides 

da Cunha ainda se chamava Cumbe e era município de Monte Santo. José Soares 

Ferreira Aras, nome de batismo do autor, faleceu na mesma cidade de origem, a 18 de 

outubro de 1979. Seus pais foram José Raimundo Soares e Joana Maria do Espírito 

Santo. Aos seis anos de idade compõe seus primeiros versos, a caminho da Feirinha do 

Cumbe. Foi autodidata, poeta repentista, crítico dos costumes de sua terra, pesquisador, 

pescador e o primeiro a contar em versos de cordel e em prosa a história da Guerra de 

Canudos, na visão dos sertanejos. Estes sempre se apresentam, em sua escrita, como 

indivíduos que enfrentam as dificuldades diárias sem temor, não sendo, por isso, motivo 

de pena, lamúria ou desprezo, mas reconhecimento de um povo que é símbolo de 

resistência, coragem e persistência naquilo em que acredita.  

 

Como o cordel apresenta a cidade 

 

O cordel de José Aras intitulado “Meu Folclore” apresenta duas  narrativas que 

tem como tema central a Justiça. A primeira com o título “O Cumbe do Major do tempo 

passado” procura demonstrar como a cidade  vivia abandonada, marcada por um tempo 

de injustiças  e interesses dos poderosos. Essa é uma característica do autor: denunciar 

as mazelas as quais eram submetidas a população. Aras inicia os versos falando sobre a 

mudança de nome da cidade de Cumbe para Euclides da Cunha em homenagem ao 

escritor de “Os Sertões”. Ele versa: 

 
No ano de trinta e nove 
O interventor da cidade 
Decretou que o Major Cumbe 
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Expediu logo um ofício 
Que não só fosse o município 
Como também a freguesia. 
 
E o bispo transferiu, logo, 
No seu livro episcopal 
O nome “Euclides da Cunha” 
O arraial do sertão 
Onde Euclides com o batalhão 
Fez seu quartel general 
 
O nome repercutiu 
Mas não veio toda melhora 
Sabe que as coisas divinas 
Chega certa mas demora, 
Mas os bons tinham esperança 
Depositando a confiança 
Na Conceição da Senhora. 
(ARAS, 1956, p.1) 

 
Nos dois últimos versos acima, Aras confirma o que Mark Curram (2011) nos 

informa sobre a religião no que diz respeito ao enraizamento do povo brasileiro na fé 

católica trazida e imposta pelos colonizadores portugueses. Fato que pode ser 

comprovado, também com a história da cidade na qual tomamos conhecimento de que o 

município foi desbravado por colonos originários de Tucano e Monte Santo, municípios 

circunvizinhos e que os padres jesuítas na missão de catequisar, pelo sertão, construiu 

na vila conhecida como Massacará, uma capela e um convento, sendo este último 

destruído pelos próprios padres quando o Marquês de Pombal em 1859 os expulsou do 

Brasil. 

Ainda sobre a santa, referida nos versos supracitados, Aras na narrativa histórica 

que faz em seu livro “No Sertão do Conselheiro”, lembra que:  

 

foi a lei provincial 2.152, de 18 de maio de 1881, sancionada pelo 
presidente da Província, João Lustosa da Cunha Paranaguá, criou a 
freguesia de N. S. da Conceição do Cumbe, desmembrada da 
freguesia da SS. Trindade do Massacará (ARAS, 2003, p.135). 

 

Dessa forma, vários cordelistas, possuem como característica a função social de 

informar aos leitores sobre a história e os acontecimentos diários, fazendo assim, muitas 

vezes o papel de um jornalista. Aras traz em sua produção cordelista informações sobre 

a sua cidade, tornando uma abordagem que é histórica, mais dinâmica e  mais próxima, 

daquele que lê, sobre seu tempo, bem como de épocas passadas. O autor segue contando 

a história através dos seguintes versos: 
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No ano de quarenta e um, 
D. Henrique da Trindade 
Bispo do Senhor do Bonfim 
E mestre da Humanidade 
Viu a igreja abandonada,  
Fez uma grande jornada 
Onde plantou a caridade 
 
Mandou logo um Secretário 
Pregar a religião 
Começou o plano da igreja 
Da Virgem da Conceição 
A política se meteu 
Mas ele nem bolas deu 
Meteu a obra em ação. 
 
Mas D. Henrique Trindade 
De magnânimo coração 
Mandou-nos o Padre Jacson, 
Filho nato do sertão 
E dentre suas manobras 
Soube repelir “as cobras” 
Com sua forte oração.  
(ARAS, 1956, p.2) 

 

Nesse cordel compreendemos que o principal objetivo de Aras é denunciar os 

desmandos dos políticos e pessoas influentes. O poeta utiliza o cordel para demonstrar o 

quanto a localidade vivia sobre a égide do poder hegemônico, contribuindo para o 

estado de injustiça que se assolava na região. Desde a imagem apresentada no folheto  e 

o título já fica claro a intenção do autor como podemos observar abaixo: 

 

 

 

                                             (ARAS,José Meu Folclore, 2006) 

2094

Ana
Pencil



5 
 

 

A ilustração que compõe os folhetos é uma das tantas e importantes 

características do gênero. A autora do texto A literatura de cordel como crônica 

contemporânea: a desmistificação da tradicionalidade, Camilla Wirtti (2007), explica 

que a técnica de gravar em madeira é de origem chinesa e em meados do século VI a 

xilogravura ganha status de expressão artística, sendo visto até então, simplesmente 

como técnica de reprodução dos cordéis, mas o fato é que a ilustração na capa dos 

folhetos já induz e incita a curiosidade do leitor e de antemão  o coloca a par sobre o 

principal tema que será abordado. 

A imagem, aqui apresentada, traz em si a proposta do tema e configura-se como 

uma abordagem atual, pois que a injustiça continua sendo um dos grandes problemas 

vividos pela humanidade. O que tem levado a população brasileira às ruas, se não 

conclamar por justiça diante da violência, da corrupção dos políticos, do desrespeito à 

vontade e direito do povo, enfim, da hegemonia de pequenos grupos que agem 

cinicamente em favor da continuidade dos próprios interesses? Nesse sentido  versou 

Aras: 

 

Só contarei a verdade 
E o povo é testemunha 
Das injúrias passadas 
Aqui em Euclides da Cunha 
Era uma panelinha 
Só quem estivesse na linha 
Podia meter a unha 
 
O prefeito do executivo 
Cada qual tinha um setor 
Um grupo de analfabeto 
Quem tinha um olho era doutor 
Dava ordem de prisão 
Dividia em quarteirão 
Para cada vereador.         
 
Tomavam roças de um, 
Por ordem do prefeito 
Porque ele não votou 
Também não tinha efeito 
O secretário e o fiscal 
Eram juízes de direito. 
(ARAS, 1956, p.3) 

 
 Idelette Santos coloca que “a função primeira da imagem  em relação ao folheto 

é informativa e comercial: deve ser bela ou horrível, de acordo com a história, mas 
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sugerir sempre ao primeiro olhar, o sentido da narrativa, reter o olhar e incitar a compra. 

(SANTOS, 2006, p.91). A autora adverte também que a imagem do folheto pode tornar-

se fonte para a História, uma vez que, ela conta e ilustra o folheto de forma que este 

possa servir de suporte para leitura ou para memória. Assim sendo, o símbolo da justiça 

torna-se emblemático por falar de um tempo  em que o Cumbe do Major, como é 

denominada por Aras, sofria as injustiças ao mesmo tempo em que muitos cidadãos 

preocupavam-se com a cidade, contribuindo  para o seu progresso.. 

Santos, ainda esclarece que a pessoa que ilustra os folhetos não procura colocar 

em imagens a história inteira,  mas se esforça para colocar o centro, o sentido oculto do 

enredo, um personagem ou um gesto o qual prenderá a atenção do leitor/ouvinte. Assim 

o faz Aras ao escolher o tema da justiça para  falar da cidade, explicando em versos  a 

imagem ilustrativa: 

 
Na mão direita a espada 
Na mão esquerda a balança 
A justiça vem de Deus 
Não tem ódio nem vingança 
Ela tem os olhos vedados 
Mostrando que do seu lado 
Tem o farol da esperança 
(ARAS, 1956, p.11) 

  
 A Literatura de Cordel, que faz parte da cultura popular, deve e pode ser lida 

confrontando-se a narrativa produzida em um determinado espaço e tempo com as 

modificações sofridas nesse mesmo espaço-temporal, mas também não se pode 

esquecer  a permanência dos fatos que ainda predominam na contemporaneidade 

mesmo com as inúmeras modificações que permeiam a sociedade atual, principalmente 

no campo tecnológico. 

No pensamento de Arantes (2006) seria um erro pensar a cultura popular como 

sinônimo de tradição, ou seja, como algo que ficou no passado, pois ela se constitui 

como um processo dinâmico mesmo quando se tem a intenção de congelar a tradição a 

fim de que esta  não se dilua com o tempo. Ao contrário a cultura se move junto com as 

transformações próprias de uma determinada época. Concomitante com essas 

considerações está o pensamento de Agamben quando conceitua que a 

contemporaneidade “é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao 

mesmo  tempo dele toma distância! (AGAMBEN, 2009,  p.50). O autor prossegue em 

suas reflexões apresentando uma segunda definição dizendo que : “ o contemporâneo é 
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aquilo que mantém fixo o olhar no seu tempo para nele perceber não as luzes, mas o 

escuro. (AGAMBEN, 2009, p.60). Acreditamos que o escuro de que fala o autor diz 

respeito  aos problemas, pontos obscuros que muitos preferem não enxergar, enquanto 

outros se encarregam de esconder. Mas assim como muitos poetas tomam para si a 

incumbência de falar e problematizar questões referentes ao seu tempo, Aras não se 

esquiva de denunciar o poder dominante ao mesmo tempo em que nutre a esperança e o 

desejo de que sua terra natal se torne próspera, como podemos ler nos versos abaixo:  

  

E a Deus agradeço 
Ver minha terra maior 
Para esquecer as injustiças 

                                   este “Cumbe sem Major” 
Sempre fiz a profecia 
De que minha terra seria um dia, 
Do sertão sempre a melhor. 
(ARAS, José, p. 14)  
 

 Esperamos que a leitura da obra de Aras sirva para que estudantes das escolas e 

universidades sintam-se interessados em  conhecer cada vez mais sobre a região a qual 

pertencem e reconheçam o avanço cultural, político e social da cidade, desde quando era 

denominada Cumbe, até os nossos dias. 

 

 
Referencias  
 
 
ARAS, José. No Sertão do Conselheiro. Salvador: Contexto & Arte, 2003.  

 

_________. Meu Folclore. (Folheto em cordel) Feira de Santana, 1956. 

 

ARANTES, Antônio Augusto. O que é cultura popular. São Paulo: Brasiliense, 2006.  

 
CALASANS, José. Canudos na Literatura de cordel. Coletânea de Cordeis. São 
Pauo: Àtica,1984. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=Canudos+na+literatura+de+cordel+de+Jos%C3
%A9+Calasans&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=fzl0VuqoFYKiwgTElqYBQ> 
Acessado em: 18/09/2016. 
 

2097

Ana
Pencil

https://www.google.com.br/search?q=Canudos+na+literatura+de+cordel+de+Jos%C3%A9+Calasans&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=fzl0VuqoFYKiwgTElqYBQ
https://www.google.com.br/search?q=Canudos+na+literatura+de+cordel+de+Jos%C3%A9+Calasans&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=fzl0VuqoFYKiwgTElqYBQ


8 
 

 CAMPUS, Ney. JOSÉ ARAS: BIOGRAFIA. Disponível em: 
<http://www.museudocumbe.com/2010/09/jose-aras-biografia.html> Acessado em 
12/08/2016.   
 
CURRAN, Mark. Retrato do Brasil em cordel. Cotia. SP: Ateliê Editorial, 2011.  
 
SANTOS, Idelette Muzart Fonseca dos. Memória das vozes: cantoria, romanceiro & 
cordel. Salvador: Secretaria da Cultura e Turismo, Fundação Cultural do Estado da 
Bahia, 2006.  
 
WIRTTI, Camilla. A literatura de cordel como crônica contemporânea: a 
desmistificação da tradicionalidade. disponível em: 
repositorio.uniceub.br/bitstream/123456789/1598/2/20313770.pdf. Acessado em 
14/08/2016 
 
 
 
 
 
 

2098

Ana
Pencil



 

 

POR UMA LITERATURA DAS AUSÊNCIAS E DAS EMERGÊNCIAS: 
AS AFRO-LÉSBICAS NA ESCRITA DE MIRIAM ALVES E ZULA GIBI 

 
 

Camila Dias (PPGEL/UNEB/CAPES) 
 

 
RESUMO 
 
Desde sua gênese, o corpo feminino nunca foi interpretado totalmente como de direito 
das mulheres, pois sempre foram os homens – médicos, educadores, sociólogos, dentre 
outros – os responsáveis pela legitimação de uma gama de discursos que pretendiam 
educá-lo. O que chamo de literatura das ausências e das emergências, configura-se 
partindo das concepções de Boaventura de Souza, ao teorizar uma sociologia das 
ausências e das emergências. Assim, o corpus deste trabalho são dois contos – New York 
e Os olhos verdes de Esmeralda – da escritora Miriam Alves e seu heterônimo Zula Gibi; 
estabelecendo um diálogo entre as duas escritas, enfatizando em três eixos: corpo, 
violência e afetos, nas narrativas lesboafetivas. Estas tessituras literárias abrem caminhos 
para problematizarmos algumas questões do universo ficcional lésbico, desde o 
silenciamento até o direito de existir destas identidades. Partindo destes pressupostos, 
trago um plano de análise metodológico, tendo como ponto de partida a experiência da 
mulher lésbica, das personagens, nas prosas de Miriam Alves e Zula Gibi, discutindo os 
seguintes pontos: como a afrolésbica ocupa outro lugar de fala ao fugir dos modelos ditos 
femininos (casar, ser mãe) e não reproduzir os moldes da família patriarcal? Como essas 
histórias são construídas e de que maneira subverte os paradigmas sociais 
contemporâneos? Por que as identidades lésbicas são tratadas como segredo nos enredos, 
questionando e resistindo ao status quo socialmente padronizado? 
 
Palavras-chave: Corpo feminino. Narrativas lesboafetivas. Silenciamento. Direito de 
existir. 
 
 

Tecendo os primeiros diálogos 

 

Inicio este artigo com um fragmento da feminista negra- lésbica, e escritora 

caribenha-americana, Audre Lorde (1984): “ No silêncio, cada uma de nós desvia o olhar 
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de seus próprios medos – medo do desprezo, da censura, do julgamento ou do 

reconhecimento, do desafio, do aniquilamento. Mas antes de qualquer coisa acredito que 

tememos a visibilidade, sem a qual não podemos viver, não podemos viver 

verdadeiramente”. 

Parto do conceito de Boaventura de Souza (2004) no artigo Para uma Sociologia 

das ausências e uma sociologia das emergências, para justificar o que chamo de literatura 

das ausências e das emergências, a presença das afro-lésbicas, na escrita de Miriam Alves 

e Zula Gibi. Boaventura designa por sociologia das ausências: 

 

[...] uma investigação que visa demonstrar que o que não existe é, na verdade, 
ativamente produzindo como não existente, isto é, como uma alternativa não-
credível ao que existe. [...] O objetivo da sociologia das ausências é 
transformar objetos impossíveis em possíveis e com base neles transformar as 
ausências em presenças. (2004, p.786) 

 

Estabelecendo fios de diálogo, Giorgio Agamben no texto “O que é 

contemporâneo”, evidencia que  

 

[...] Já que o presente não é outra coisa senão a parte do não-vivido em todo o 
vivido, e aquilo que impede o acesso ao presente é precisamente a massa 
daquilo que, por alguma razão (o seu caráter traumático, a sua extrema 
proximidade), neste não conseguimos viver. A atenção dirigida a esse não 
vivido é a vida do contemporâneo. E ser contemporâneo significa nesse 
sentido, voltar a um presente em que jamais estivemos. (AGAMBEN, 2009, 
p.70) 

 

Desta maneira, a literatura das ausências e das emergências, partindo dos 

pressupostos teóricos de Agamben e Souza, é uma escrita investigativa que busca 

transformar o que tornou-se não existente historicamente, mas que sempre existiu, em 

presenças que gritam para serem ouvidas, rompendo com dispositivos de poder.  “[...] o 

contemporâneo não é apenas aquele que, percebendo o escuro do presente, nele apreende 

a resoluta luz; é também aquele que, dividindo e interpolando o tempo, está a altura de 

transformá-lo e de colocar com relação a outros tempos” (AGAMBEN, 2009, p.72) 

Com base no recorte analítico, abro espaço para pensarmos nessas 

representações do tempo ao tratar das mulheres negras e sua sexualidade. Bell hocks 

(1995) evidencia que o sexismo e o racismo sofridos no séc. XIX pelos nossos ancestrais 

repercutiram durante muito tempo na representação da mulher negra, ao imprimir uma 

consciência cultural coletiva, fundamentada na ideia de que a negra está no mundo 
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somente para servir. O colonialismo como modelo de dominação e exploração imposto, 

implicou no desenho de uma cartografia global do poder, na concentração mundial de 

recursos, no racismo e na hierarquização étnico-racial dos povos, e também na 

hierarquização das relações de gênero – a partir de uma lógica patriarcal – e na afirmação 

da heteronormatividade.  

Segundo Adrienne Rich (1993), as lésbicas têm sido historicamente destituídas 

de sua existência política através de sua “inclusão” como versão feminina da 

homossexualidade masculina. Esta ausência historiografica, se deu com a destruição de 

registros, memórias e cartas documentado as vivências lesboafetivas. Este procedimento 

de exclusão histórica foi uma maneira de manter a heterossexualidade compulsória às 

mulheres. Desde sua gênese, o corpo feminino nunca foi interpretado como direito das 

mulheres, pois sempre foram os homens – médicos, educadores, sociólogos, dentre outros 

– os responsáveis pela legitimação de uma gama de discursos que pretendiam educá-los. 

Rick Santos em um paper intitulado Epistemologia lésbica, diz que “ No campo 

semântico conceitual da Falocracia, não há uma categoria para mulheres-que-se-

identificam-com-mulheres, mulheres que amam mulheres, isto é, a lésbica não existe. 

Essa posição coloca a lésbica [e alguns homens gays] numa posição curiosa de ser aquilo 

que não existe”. Zula Gibi (2002) ao tratar das relações lésbicas, na literatura negra, nos 

diz que: “Poucos que se atreviam a falar da sexualidade humana, ou melhor, a sexualidade 

entre negros... Eram tratados com invisibilidade, ou com uma assexualidade, à qual o 

poema não se propunha”. 

Estes discursos repercutiram nas personagens negras na literatura brasileira, 

onde as descendentes escravizadas são utilizados como temática literária, 

predominantemente, pelo viés do preconceito e da comiseração. A escravidão havia 

coisificado as africanas e sua descedência. No artigo Mulheres marcadas: literatura, 

gênero, etnicidade, Eduardo de Assis Duarte (2009) identifica que as imagens da afro-

brasileira na ficção e na poesia de inúmeros autores, expressam o exercício da “dóxa 

patriarcal” herdada dos tempos coloniais em diferentes épocas. Quando falamos nestes 

discursos de dominação eurocentrado, é o espaço propício para pensarmos no papel do 

escritor/da escritora contemporâneo/contemporânea, de utilizar deste discurso de 

aprisionamento do não-vivido, como um lugar, uma possibilidade de ressignificar e 

recontextualizar determinadas representações estereotipadas em séculos de exclusão. 

Embora os discursos sejam instâncias de poder, eles não são fechados ou determinados 

por completo. Como afirma Michel Foucault (2001) o poder e a resistência coexistem. 

2101



Ora se há uma literatura que coisifica as mulheres negras, há um outro fazer 

literário que abarca este sujeito feminino como um grupo com todas as complexidades; 

vislumbrando saídas ao produzir a dissenção, o novo, a ruptura. “[...] o corpo-mulher-

negra deixa de ser o corpo do “outro” como objeto a ser descrito, para se impor como 

sujeito-mulher-negra que se descreve, a partir de uma subjetividade própria 

experimentada como mulher negra na sociedade brasileira” (EVARISTO, p.54. 2005) 

 

Os percalços: entre o silêncio e o direito de existir  

 

O corpus deste trabalho são as afro-lésbicas nos contos de Miriam Alves e Zula 

Gibi. Zula Gibi é um dos heterônimos utilizados por Miriam depois que  sofreu uma 

ameaça de um leitor que após conhecer um dos seus contos lésbicos, queria agredi-lá 

fisicamente.  

 

 Miriam Aparecida Alves (Miriam Alves): nasceu em São Paulo em 1952. 

É assistente social e professora. Autora dos livros: Momentos de Busca 

(1983), Estrelas do dedo (1984), Mulher Mat(r)iz (2011), Bará – na trilha 

do vento (2015), e tem inúmeras publicações nos cadernos negros. 

 

 Zuleika Itargibi Medeiros (Zula Gibi): nasceu em São em 1958. Formou-

se     em Pedagogia e trabalha como orientadora pedagógica em pré-

escola. Suas publicações – de contos e poemas - estão na coletânea 

Cadernos Negros (primeira publicação em 1985). 

 

Neste contexto, estabelecerei uma análise comparativista entre as duas 

escritoras, apontando suas divergências e semelhanças, demarcando as seguintes 

categorias: corpo, violência e os afetos, nas narrativas que serão apresentadas. 

O conto New York (2001) de Zula Gibi é perpassado pelo despertar da 

sexualidade lésbica, o desejo e o silenciamento. Na trama temos: Carol, Laura, Nat e 

César. A personagem Carol é uma mulher negra que foi para os Estados Unidos para 

trabalhar como “baby sitter” de uma família de diplomatas brasileiros, Laura e César. A 

técnica de narração se dá do momento atual – a memória de um passado vivenciado por 

Carol... “Nat não lhe saía da cabeça. Era só uma brincadeira e por fim estava ali querendo 
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se apaixonar. Ponderou que não seria uma situação fácil. Sempre disfarçou sua predileção 

por mulheres. Teve algumas sigilosas experiências” (GIBI, 2001, p.112).” 

O corpo é marcado no texto como um espaço de descoberta sexual entre 

mulheres-que-se-amam. A morte da mãe de Carol foi o momento do nascimento dos 

desejos sexuais da protagonista por mulheres. Compadecida de sua dor, Dona Laura (alta, 

loira, esposa do diplomata, 40 anos) amparou-a com palavras tranquilizadoras, abraços 

ternos, conduzindo-a até seu quarto. 

 

Aos poucos a sensualidade foi tomando conta. Laura tocou aqueles seios 
negros jovens dentro da blusa. Tirou-os para fora do agasalho, observou o 
contraste de sua mão branca contra aquela pele sedosa. [...] entregou-se ao 
desejo, que tomara de assalto. Desajeitada, atirou-se aos lábios de Laura e 
beijou-a, terna, sôfrega, urgente. Renderam-se, lavraram-se das roupas. Os 
corpos misturando-se, a princípio atabalhoados, depois num ritmo 
sincronizado. [...] exibindo o clitóris, passou a língua sem pressa [...] No gritou 
deixou-se cair no encontro das cobertas em desalinho (GIBI, 2001, p.113-114) 
 
As mãos de Laura percorriam cada palmo daquele corpo jovem. Ouvia-a 
gemer, suspirar.(...) Nunca havia feito isso, no entanto deixava se levar pelos 
instintos. A menina entregava-se sem restrições. Com um doce ritmo das 
nádegas, ofereciase.(...) Estremeceu, quando Laura alisou com a ponta dos 
dedos a púbis de pêlos encaracolados.(...) Com suavidade os afastou, exibindo 
o clitóris. Passou a língua sem pressa.(...) No grito deixou-se cair ao encontro 
das cobertas em desalinho. (GIBI, 2001, p.114) 
 

 

Depois do gozo, o silêncio toma conta do ambiente. Apesar de virgem, Carol 

sabia o que significava aquela experiência. Percebendo o que tinha acontecido, a 

protagonista começa a problematizar o ato, “Percebeu que toda sua vida mudaria, 

assustou-se. ‘Quais seriam as consequências?’, pensou intrigada”. Entretanto, Laura 

queria continuar, sabendo da ingenuidade da jovem, a mulher foi orientando o sexo, o que 

pode ser marcado no conto com os verbos utilizados para descrever suas ações: “[...] 

Laura segurou as mãos de Carol e colocou-as em seus seios, incentivando-a a percorrer 

lhe as formas. [...] Laura ajudava, colocando suas mãos sobre as dela, encorajando-a ir 

em frente, seguindo seus impulsos” (p.115).   

Percebemos na relação sexual de Carol e Laura uma reinvenção do erotismo 

padronizado. Faz parte da natureza feminina o erótico, entretanto, os mecanismos de 

controle da sexualidade tem oprimido durantes séculos o corpo da mulher.  

 

Há muitos tipos de poder: os que são utilizáveis e os que não são, os 
reconhecidos e os desconhecidos. O erótico é um recurso que mora no interior 
de nós mesmas, assentado em um plano profundamente feminino e espiritual,e 
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firmemente enraizado no poder de nossos sentimentos não pronunciados e 
ainda por reconhecer.  (LORDE, 2009, p.9)  
 
 

Assim sendo, há dois pontos que devem ser assinalados: (1) No sistema 

falocêntrico no qual vivemos, se formos pensar na palavra erotismo, boa parte irá 

relacionar com o homem, ou seja, o macho tem o poder de conduzir o sexo, afinal ele que 

tem o pênis e (2) Na relação lésbica as mulheres são encarregadas de despertar seu 

erotismo, já que historicamente foram ensinadas a desconfiar desse recurso.  A baby-sitter 

sente no ato sexual o corpo erótico aflorar: “Carol percebeu naquele momento que tinha 

o poder. O de fazer Laura desfalecer. Gostou.” (p.115).  

Já no conto Olhos Verdes de Esmeralda (2011) – de Miriam Alves – temos o 

casal Esmeralda e Marina. Nesta narrativa o corpo é visto com menos erotismo em 

comparação ao de Zula Gibi, mas não deixa de ser um corpo subversivo, que transgride 

os padrões impostos pela cultura heteronormativa,  

 

“Hoje, o desejo de acariciarem-se em público, como todo apaixonado, 
apoderava-se das duas, ameaçando o segredo e a discrição.[...]  Foram ao 
banheiro e beijaram-se, língua com língua. Afagaram os cabelos. Esmeralda 
lambia devagar o pescoço de Marina. De repente, deram-se conta do lugar que 
estavam, não gostavam de agarra-agarra no banheiro. (ALVES, 2011, p. 64). 

 

Ao parar no farol vermelho, Esmeralda[...]dominada pela emoção, envolvida 
pelo beijo que adoçou seus sentimentos com substâncias afrodisíacas, antes de 
cambiar a marcha, apertou com carinho a entrecoxa de Marina, que murmurou 
um ai sensual, apaixonado e entregue. Imaginou-se beijando, apalpando, já no 
elevador do condomínio da garagem até o oitavo andar, sem riscos de serem 
surpreendidas. Neste horário, o edifício está silencioso, os condôminos 
recolhidos, os porteiros dominados pelo sono e as câmeras de vigilância 
desligadas. (ALVES, 2011, p. 64). 

 
 

Diferentemente de Zula Gibi, não encontramos a presença do discurso erótico 

com tanta força, na representação do contato físico-sexual das personagens. Apesar de ser 

um corpo que rasura os padrões impostos socialmente, ele também é marcado pelo 

silêncio, elas assumiam suas identidades sexuais em alguns espaços e em outros não (ex. 

Família). “O próprio corpo é investido pelas relações de poder”. (FOUCAULT, 1987, 

p.27). Este silêncio pode ser entendido como resultado de uma negação ao direito de 

existir das lésbicas, por que o racismo atrelado a lesbofobia trabalhou e continua 

trabalhando para moldar relações e estruturas sociais.  
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De acordo com as concepções de Audre Lorde (2006), a afirmação do silêncio é 

um mecanismo de fundamental importância para a manutenção e propagação do racismo, 

sexismo e da lesbofobia. O silêncio seria um meio de tornar invisíveis as diversas 

violências, como a racial em suas diferentes formas. Desta maneira, podemos notar o 

papel do sistema heteronormativo, em que os discursos hegemônicos moldam as 

identidades sexuais e, propositalmente, acaba incutido na cabeça de muitas mulheres que 

amar outra pessoa do mesmo sexo é pecado, já que vivemos em uma sociedade que ainda 

disciplinariza os corpos a partir de vários constructos de controle social. O silenciamento 

ocorre muitas vezes por aceitar o discurso social lesbofóbico e, por medo de assumir sua 

sexualidade e sofrer preconceitos. E ao tratar das lésbicas negras o grau de discriminação 

é bem superior, a das mulheres brancas, pois entra em jogo a questão racial.   

A seguir trago a violência de gênero que perpassa os dois contos, de modo 

distinto, mas ambos tocam nas discussões em torno do corpo violentado, de algum modo, 

pelo sistema patriarcal e hegemônico. Em relação à violência de gênero, Sardenberg 

(2011) comenta: 

  
Por “violência de gênero”, refiro-me a toda e qualquer forma de agressão ou 
constrangimento físico, moral, psicológico, emocional, institucional, cultural 
ou patrimonial, que tenha por base a organização social dos sexos e que seja 
impetrada contra determinados indivíduos, explícita ou implicitamente, devido 
à sua condição de sexo ou orientação sexual (SARDENBERG, 2011, p. 1). 

 
Trazendo o recorte comparativo da violência, em New York, encontramos a 

violência simbólica, no ambiente doméstico. Quando o marido de Laura descobre a 

traição,  

 

Um dia, César chegou de viagem sem avisar e as flagrou em sua cama, nuas, 
amando-se. Indignou-se na primeira reação, depois exigiu participação. (...) 
Não dividiria Carol com ele. Não mesmo! E se insistisse, faria um escândalo. 
César a ofendeu com palavras duras, preconceituosas. Exigiu que Carol fosse 
mandada embora. Carol viu-se de novo desamparada. Chorava, Não queria 
separar-se de Laura. Amava-a, ela era a irmã que nunca tivera, a amiga e mãe 
que lhe faltara havia três anos. César ameaçava Laura, no entanto não poderia 
separar-se por sua profissão, que o obrigava a ter uma família feliz: mulher e 
filhos sorridentes. (GIBI, 2001, p.116-117) 
 
 

César reproduz a ideia da mulher como um objeto a ser usado pelo masculino. 

Laura como esposa devia seguir as normas de conduta do papel que lhe cabia socialmente, 

entre eles ser submissa ao marido, se formos pensar nos modelos da constituição familiar. 

Nos padrões da família monogâmica há uma relação de hierarquia e de autoridade entre 
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o homem e a mulher, para Michel Foucault (2012), é uma política: é a relação entre o 

governo e o governado. Desta maneira, Laura acaba cedendo às ordens do seu marido ao 

abandonar Carol. “Inconformado com a situação de ter chifres impostos por uma negrinha 

á toa, César transferiu-se para a Áustria, levando a família” (GIBI, 2001, p.117). 

Neste cenário, fica claro que o protagonista não estava apenas revoltado por não 

fazer parte do ato sexual entre as mulheres, ou por conta da traição, mas também por 

Carol ser uma mulher negra, uma jovem que “tinha trazido na bagagem para cuidar dos 

seus filhos por baixo preço”. Dessa forma, para Pierre Boudieur (1989) a violência 

simbólica é exercida no/pelo corpo sem coação física, entretanto causa danos morais e 

psicológicos. Na narrativa, temos dois momentos marcados pela violência simbólica, a 

obediência de Laura as imposições do marido, impossibilitando a união do casal lésbico; 

e em segunda instância, o racismo e o preconceito cometido contra Carol. O ocorrido fez 

com que Carol silenciasse seus desejos lesboafetivos por Nat posteriormente. “Nat não 

lhe saia da cabeça. Era só uma brincadeira e por fim estava ali querendo se apaixonar. 

Poderou que não seria uma situação fácil”. E resolve ficar com Gerson. 

No conto Olhos Verdes de Esmeralda, encontramos a violência física e 

simbólica que acontece quando o casal lésbico é abordado em uma blitz 

 

O sargento percebeu o gesto ao cercar-se do carro. Ela recolheu rapidamente a 
mão, retraindo-se. “Temos dois machos aqui. Hei este aqui está com lentes de 

contato verdes. Metida a americana, Hein?, falou apertando rudemente o rosto 
de Esmeralda entre o indicativo e o polegar. [...] (ALVES, 2011, p. 65). 

 
“A carteira?” Esmeralda apresentou os documentos. “Correto. Porque o 

boyinho acelerou ao ver a gente? Tem culpa no cartório ou tem medo de macho 
de verdade?”. O tom das palavras ameaçava, prenunciava violência. Ela 

apressou-se a responder temerosa, afirmando não ter visto a viatura policial, só 
estava seguindo seu caminho. Mal terminou a frase, o sargento, que esperava 
um motivo para pegá-las, não tendo, foi assim mesmo. Retirou-a do carro, 
colocou-a no camburão e, ali mesmo, passou a violentá-la. “Não gosta de 

homem, não é? Vou fazer você gostar! Nunca conheceu um, não é...? Você vai 
sentir o que é bom!” Gritava ele, brutalmente. Espancou-a, desfechando golpes 
no rosto, na altura dos olhos. [...] (ALVES, 2011, p. 65). 

 
A autoridade gritava: “Veja o que um homem faz com uma mulher. Sapata de 
merda! Chore não, vai chegar sua vez. Não vou gastar tudo com ela não, pode 
esperar”. Saiu de cima de Esmeralda. Olhando para os policiais que seguravam 

Marina, ordenou: “Comam também! Depois tem esta aí de sobremesa”. Agora, 

era a vez de segurar Marina, enquanto Esmeralda, já sem forças, era novamente 
molestada pelos outros dois. (ALVES, 2011, p. 66). 
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O estupro, desde a época da escravidão, tem sido uma arma de dominação, uma 

arma de repressão, tendo como um dos seus objetivos aniquilar o desejo das mulheres de 

viver livremente sua sexualidade. A narrativa marcada pelo o estupro, parte dos discursos 

que já ouvimos de alguns políticos “a cura gay”. O estupro é visto pelos políciais como 

corretivo as práticas lésbicas, demarcando também o corpo da mulher como um corpo 

disponível ao homem. Esmeralda e Marina representam  tantas outras mulheres que tem 

sido violentada a cada 11 minutos no Brasil, onde ainda vivemos a cultura do estupro, 

que objetifica o corpo feminino. “Vivemos em uma sociedade patriarcal que considera 

que nós mulheres somos ou sujeitos de segunda categoria, ou em alguns casos, que não 

somos sujeitos e podemos ser utilizadas ou destruídas"1,  afirma Izabel Solyszko. 

Para finalizar, trago outro recorte comparativo, os afetos, o amor e a 

cumplicidade entre as personagens, em New York 

 

Laura ensinava a Carol, os segredos de seu mundo. Carol dava a Laura a 
oportunidade de conhecer os segredos do amor entre iguais. Conversavam. 
Riam e liam juntas. Um mundo de encantamento abriu-se para Carol. Antes, 
Laura reclamava das constantes ausências de César, agora pediam a Deus que 
ele se afastasse o maior tempo possível. (GIBI, 2001, p.116) 
 

 
Em Olhos Verdes de Esmeralda, 
 
 

Ao final do primeiro ano de vida em comum, a amizade evolui para um amor 
irrestível, inseparável e secreto. Quem se declarou? Ninguém sabe, foi um ir 
acontecendo e pronto. [...] o amor ultrapassou os tempos de estudantes. 
(ALVES, 2011, p. 63) 
 

 

 Tanto em Miriam Alves como em Zula Gibi, vemos a amizade, a relação amorosa 

como um ingrediente narrativo. Um lugar  onde os afetos são correlatos de uma vivência 

conflituosa, movida por silêncios, por violências simbólicas e físicas, ao mesmo tempo é 

um espaço de luta, um espaço que investe em uma escrita preta feminina que “falam de 

si, por si e por nós”. Narrativas compromissadas em revelar o universo lésbico, 

denunciando os preconceitos sociais que geram o silenciamento destas identidades 

sexuais; ao mesmo tempo em que utilizam da linguagem como ação de interferir de 

                                                             
1 Retirado do artigo publicado na Revista Galileu, intitulado 6 coisas que você precisa entender sobre a 
cultura do estupro. Disponivel em: < http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2016/06/6-coisas-
que-voce-precisa-entender-sobre-cultura-do-estupro.html>. Acesso em: 07. Ago.2016 
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alguma maneira no contexto social. Da mesma maneira que utilizaram do texto literário 

para marginalizar, inferiorizar, calar os sujeitos femininos pretos, as narrativas 

lesboafetivas vêm para causar uma ruptura histórica com as produções literárias que 

circulam no Brasil, a maioria delas heterossexuais. As prosas criadas por Alves e Gibi 

são uma arma de guerra, de denúncia, uma arma transgressora que permite interferir e 

reescrever tantas outras identidades que constitui a mulher preta. 

Encerro com as palavras de Audre Lorde (1984) Podemos aprender a trabalhar e 

a falar apesar do medo, da mesma maneira que aprendemos a trabalhar e a falar apesar de 

cansadas. Fomos educadas para respeitar mais ao medo do que a nossa necessidade de 

linguagem e definição, mas se esperamos em silêncio que chegue a coragem, o peso do 

silêncio vai nos afogar. O fato de estarmos aqui e que eu esteja dizendo essas palavras, já 

é uma tentativa de quebrar o silêncio e estender uma ponte sobre nossas diferenças, 

porque não são as diferenças que nos imobilizam, mas o silêncio. E restam tantos silêncios 

para romper2 
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Poesia, imaginário e a performatividade da dança 

 

                                   Poetry, imaginary and dancing performancy 
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RESUMO:  Este texto  faz uma reflexão da linguagem da dança  e  da poesia,  considerando as 
interfaces  entre  a performance,    a  poética do  imaginário  e  a natureza do texto poético numa 
abordagem comparativa. Nesse sentido,  o estudo  consiste na realização de atividades 
interdisciplinar a partir dos pressupostos teóricos da teoria crítica sobre o conceito de poético, 
de  mestres  performáticos  e suas observação  sobre técnica da dança e coreografias.  Nesse 
sentido   acolhe   reflexão sobre a dança  como  uma arte que é, ao mesmo tempo, performance e 
poesia, enfatizando o   um diálogo  entre a  arte poética   e  a dança.  O poema  ―Voa‖ de Lêda 

Selma,  matéria de analise,   exemplifica inicialmente  uma performance coreográfica e poética.  

PALAVRAS-CHAVE: poesia, performances,  dança, imaginário. 
 
ABSTRACT: This text reflects on the language of dance and poetry, considering the interfaces 
between performance, the poetics of the imaginary and the nature of the poetic text in a 
comparative approach. In this sense, the study consists in the realization of interdisciplinary 
activities from the theoretical assumptions of critical theory on the concept of poetic, of 
performative masters and their observation on technique of dance and choreography. In this 
sense it welcomes reflection on dance as an art that is at the same time performance and poetry, 
emphasizing the a dialogue between poetic art and dance. The poem "Voa" by Lêda Selma, a 
subject of analysis, initially exemplifies a choreographic and poetic performance 
 
KEY-WORS: Poetry, performances, dance, imaginary. 

         

          Introdução  

  

Ao falarmos em performance devemos entender primeiramente o que seu sentido 

está  ligado ao "acontecimento", traduzido do inglês happening. O termo 

―performance‖, combina elementos do teatro, das artes visuais e da música. Tem hoje 

seu conceito globalizado e sua percepção reflui ideias intercultural e étnica, atemporal e 

histórica, ritual e estética, política e sociológica. Ainda, um tipo de abordagem à 

                                                           
1 Dados da orientadora. Doutora em Teoria Literária pela  UNESP   – São José do Rio Preto;  Pós 
Doutora pela PUC Rio de Janeiro; Pós-doutora pela PUC São Paulo. Coordenadora do 
Programa– Mestrado em Letras  PUC/Goiás, crítica literária, ensaísta e escritora de obras 
infantis. (fatimma@terra.com.br).  Orientanda: Bailarina e estudante de artes performáticas e 
Engenharia Civil da PUC Goiás.  
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experiência humana, um modo de comportamento, um exercício lúdico, teatro 

experimental, entretenimento popular, esporte e estética.   

Assim sendo, performance é uma forma de expressão das artes visuais, 

consubstanciada com características das artes cênicas, em especial, improvisação e 

espontaneidade, na qual o espectador participa da cena proposta pelo artista.  A 

diferença é que, na performance, a realização artística é cuidadosamente elaborada, e, 

normalmente, não há participação do público ou espectadores de forma direta.  

 Nesse estudo abordaremos questões referentes às relações analógicas entre a 

construção do poema,  sua performance poética  e a dança  na realização  

performormática  da realização da sua ação criativa.  

 

1. A poesia e a dança  

 

O ato criador é duplo: intuição e ao mesmo tempo reflexão.  Deve ser lembradoa 

palavra Arte provém do termo Aretê dos gregos, o qual  significa ―fazer o melhor que se 

pode‖. Para essa reflexão lembraremos asponderações   Edgar Allan Poe, para quem 

―Num poema nada se deve ao Acaso. Tudo funciona como a rígida precisão de um 

problema matemático‖ (POE, 1985. p.101). O poeta necessita  conhecer  a sua arte. A 

Poesia (com P maiúsculo) é uma linguagem especial, encantatória e lúdica, abstrata na 

sua essência e concreta na estrutura artística do poema. Uma de suas funções é a de pôr 

à mostra aquilo que, por muito simples e pequeno, se torna invisível e vai passando 

despercebido no turbilhão e na intensidade da vida comum. Por intermédio da língua e 

do conhecimento de sua Arte o poeta constrói a sua linguagem, o seu poema. O artista  

precisa  apoderar-se das regras e da técnica e só depois, esquecidas, ceder à inspiração.   

mesmo vale para  a musica, artes plásticas e a dança.  

Esse  é um tema recorrente nas discussões dos  coreógrafos durante a criação. A 

linguagem da dança  é transmitida não com palavras, mas com o corpo.  O corpo é o que 

demonstra a criação e o seu significado. Porém, esse processo de inspiração e invenção, 

realizado pelo coreógrafo, tem interferência direta do intérprete.  

 Tanto o  poema como a dança   podem ter ou não poesia e emoção,   nascem da 

busca do perfecionismo. Na dança, a interpretação coreográfica influencia 

significativamente no resultado. Cada bailarino pode expressar de formas diferentes 

uma única criação coreográfica. Portanto, é um trabalho mútuo para que seja possível 

chegar ao resultado apresentado ao público. A arte da dança se faz através da 
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interpretação (1). Esta, não consiste apenas em executar o que foi coreografado. O 

dançarino dá vida à criação. Expõe a arte através da humanidade. 

 

Figura 1- A bailarina  

 

  O poema também tem de ser feito, criado pelo poeta, pois o poema é um objeto 

verbal. É possível que a idéia do poema ou o tema do poema esteja na sua cabeça, aí o 

que ele faz é expressar esse tema de maneira artística, a melhor que puder fazer  Aretê.  

Às vezes se faz da primeira vez, outras — e é o comum — precisam de várias versões, 

até que o poeta fique contente com o que escreveu. Exemplo, o famoso "Soneto da 

Fidelidade", de Vinícius de Morais foi escrito definitivamente depois de oito tentativas. 

Essas versões (tentativas) estão no Arquivo Museu de Literatura da Casa de Rui 

Barbosa, no Rio de Janeiro, para quem quiser ver. E João Cabral disse que gastou oito 

anos para escrever o poema que começa com o verso ―Um galo sozinho não tece uma 

manhã‖.  
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Figura 2-   O exercício do Aretê 

Na dança  é a arte  que segue  passo a passo o  Aretê dos gregos, pois deve  exige 

sempre  fazer o melhor que se pode (2). O resultado final pode ser rápido, mas pode ser 

produto de um longo processo de criação, adaptação e execução.  

A poesia (como toda a Literatura) não ―reflete‖ o real, pois ela é o real desse 

reflexo, pois ela o recria e se torna a parte dolorosa dele.  A dança partilha significados 

com o expectador através da expressão humana  (3). A poesia se manifesta e se expressa 

em diversos níveis: todos são válidos e todos têm os seus níveis de leitor. O poeta/ a 

poetisa deve aspirar ao mais alto. Qual é esse nível? Aquele que o poeta com a sua 

autocrítica acha que é.  

  

Figura 3- Criação 

 

O bailarino enfrenta desafios diários de superação das limitações do próprio 

corpo. Não existe uma fronteira da busca pela perfeição e aprimoramento. Sempre há 

algo para ser melhorado. As dores corporais são rotina. O anseio pelo alcance de um 

nível mais alto é constante (4). O sacrifício é um hábito. E a maior recompensa por todo 

o esforço e dedicação é o resultado final, durante a execução da dança, da arte. 
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Figura 4-  Aspiração  

Desta forma  poema como a dança  revelam  a realidade interior do artista e sua 

realização ou performance  atravessa abstratamente a realidade perceptível através dos 

sentidos, é a materialização do desejo de um porto sonhador a traduzir angústia do poeta 

ou do bailarino  à procura do seu próprio ser no mundo. A poesia é a essência do verso. 

O poema, composto por versos metódicos, não tem alma, é uma coisa triste, solitária, 

vazia. A poesia é ser do poema, é alegria, imaginação, criação, e imortalidade dos 

versos, o acontecimento que marca o poema. A dança é poesia. Em toda a beleza e 

busca pela perfeição. Uma dança sem conteúdo não encanta o expectador como uma 

que é detentora esforço e significado. Para o bailarino, a dança é um refúgio. O ato de 

dançar traz a oportunidade para expressar sentimentos, sensações, emoções. É a 

libertação de si mesmo, assim como toda arte. Porém, a dança é uma arte completa, 

reunindo elementos como música e teatro. É uma grande entrada para a criatividade. 

Nessa acepção, poesia  e a arte do bailarino são   performáticas,  sentido de  que ambas  

acionam  o  corpo,  a voz   que se integram à poética interpretada e  projeta uma ação,  

uma emoção   que anima a transmissão de ideia.  Segundo Paul Zuntor: 

a performance é a ação complexa pela qual uma mensagem poética é 

simultaneamente, aqui e agora, transmitida e percebida. Locutor, 

destinatário, circunstâncias se encontram concretamente confrontados, 

indiscutíveis. Na performance se redefinem os dois eixos da comunicação 
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social; e aquele em que se unem a situação e a tradição.( ZUMTHO, 2010, 

p.30). 

Assim, conceito de "performance" tem se revelado, no decorrer desses anos, cada 

vez mais adequado ao estudo de tradições orais,  à vocalidade  expressão da  corpo, da 

musica, da encenação e qualquer acontecimento que propõe a observação dos 

fenômenos culturais numa perspectiva experimental e múltipla. Paul Zumthor (1993) 

orienta que, para reconhecermos uma performance,  basta que nos situemos no lugar em 

que vibra o eco da de uma ação, cuja comunicação está centrada na ação produzida pelo 

som,   expressão  ou movimento.  Assim, ―performance‖ é reconhecimento. Ela 

desempenha, concretiza, transmite um conceito que pode ser reconhecido, no passado 

ou na atualidade, no universo virtual ou a realidade. Nessa acepção, é situado num 

contexto ao mesmo tempo cultural e situacional; é um fenômeno que sai desse contexto, 

ao mesmo tempo em que nele encontra lugar. É, ainda, o comportamento verbal dos 

indivíduos, interpretados, reiterados em forma de ação, vivência e dinamiza o ―texto 

oralizado – na medida em que, pela voz que o traz, engaja um corpo‖  Zumthor, 1993 

p.160) – Eis a performance.   

 

2. A performance do poema  

 

O  ―Voa‖  é  um poema  performático de Lêda Selma,  musicado por Ivan Lins 

que fascina  o  leitor /ouvinte da música. A popularidade do texto é notória, 

principalmente,  nas redes sociais da Web. O texto  poético da poetisa  de Goiás assume 

papel de hino à vida, de auto-ajuda, reunindo epístola de soluções para problemas de 

cunho emocional, pessoal ou psicológico, propaganda de transportes para outras 

paragens, selo de vivência, história, realização ou religião.  

https://www.youtube.com/watch?v=66gHwh3iilU 

Entre as sugestões causadas pelo texto,  está a  indicação de que o sujeito-lírico 

faz uma interlocução com seu receptor oferecendo o poema como se fosse mais do que 

uma canção. Outro olhar pode perceber  o indício  da possibilidade da revelação de  

uma  cogitação ou mesmo um axioma sobre a  balle/dança  existencial do homem e seu 

eterno desejo de ser feliz. 

A voz lírica do cantor Ivan Lins,  o bom gosto e visibilidade na música brasileira 

direcionaram o poema nos meios de comunicação social.  No entanto, antes do poema 

ser midiatizado,  o texto poético de Lêda Selma já chamava atenção pelo ritmo dos 
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versos que se expandem, numa crescente vocálica: ―Se teu sonho for maior que ti‖.  A 

elevação da voz aciona  (no ouvinte/leitor/cantor) a metáfora do desejo, inerente ao ser 

humano, de voar alto, livre, e realizar o sonho de atingir suas metas, as mais recônditas 

do inconsciente. É um desejo muito forte, que move a imaginação coletiva e pertence, 

ao mesmo tempo, a cada um. A imagem estabelecida pelo convite ao voo alto provoca, 

no ouvinte/leitor/cantor/, o desejo de realizar a ação ou o acontecimento promotor do 

prazer de arquitetar a fantasia de alçar vôos  destemidos, dançar as músicas da vida 

Voa 
 

Poema: Lêda Selma 
Música: Ivan Lins 

 
Se teu sonho for maior que ti  

Alonga tuas asas  
Esgarça os teus medos  
Amplia o teu mundo  

Dimensiona o infinito  
E parte em busca da estrela...  

 
Voa alto!  

Voa longe!  
Voa livre!  

Voa!  
 

E esparrama pelo caminho  
A solidão que te roubou  

Tantas fantasias  
Tantos carinhos  

E tanta vida!  
 

Voa alto!  
Voa longe!  
Voa livre!  

Voa! 
 

―Voa‖ tem algumas marcas da história de certas tradições da poesia oral, por 

exemplo, as chamadas ―canções pessoais‖, em que o indivíduo projeta seus sonhos em 

discurso liberador, agora, não mais fantasmático ou folclorizado, como usados por 

vários povos da África, Europa, América e Ásia, mas com as aspirações inseridas nas 

fontes antropológicas do imaginário, localizadas por Gilbert Durant, e refletidas como 

símbolos catamórficos; esses símbolos metaforizam axiomas relativos à angústia 

humana, diante da temporalidade em que são expressos nas imagens dinâmicas da 

queda, do medo em oposição ao desejo de voar, de  ter asas, para sempre subir, 

destemido, para conhecer novos mundos, buscar estrelas, resgatar seu próprio infinito, 
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fugir da prisão que escraviza o homem, e apostar no sonho, na imaginação e na vida. O 

poema de Lêda Selma exprime o desejo coletivo, numa visão junguiana, de vida, 

destemor, realização de sonhos e liberdade. Essa aspiração coletiva também revela a 

reflexão de um eu-lírico manifestar um desejo individual, na visão freudiana, integrado 

ao inconsciente, de que é preciso sair da sua realidade de medo, de limites, de desamor, 

de realidade e morte. O discurso do eu-poético, ao ser comunicado por meio de uma 

leitura silenciosa ou vocalizada (que, no geral, mesmo em silêncio, o poema parece soar 

uma voz que diz, em alto e bom som, aquele desejo do emissor, que é também do 

receptor), manifesta um desejo ao mesmo tempo coletivo e individual.  

 O  poema musicado determina uma performance necessária para o júbilo do 

receptor da mensagem por meio da voz do cantor. Essa performatividade também pode 

ser alcançada na leitura do poema quando o ouvite/leitor se descobre no sonho de voar, 

enquanto se diz, ou se ouve, a poesia de Lêda Selma. E,  para usarmos o pensamento de 

Zumthor : ― A voz se diz enquanto se diz; em si ela é pura exigência. Seu uso oferece 

um prazer, alegria de emanação que, sem cessar, a voz aspira a reatualizar no fluxo 

linguístico que ela manifesta e que, por sua vez, a parasita. (ZUMTHOR, 2010, p.11).‖ 

Jung também afirma que a evocação dela ―faz algo brilhar em nós, a nos dizer que 

realmente não estamos mais sozinhos‖.(ZUMTHOR,2010, p.12). De tal modo, o poema 

Voa aciona,  performaticamente, uma presença por meio de ações e reações que movem 

o leitor ou receptor a seguir outros sítios do sonho ou devaneio, quando profere: 

―Alonga tuas asas, /Esgarça os teus medos, /Amplia o teu mundo, /Dimensiona o 

infinito, / E parte em busca da estrela... /Voa alto! / Voa longe!/ Voa livre! / Voa!  
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Figura 5-  Os vôos da dança  

 

A ação do corpo e a elevação da voz,  aciona,  no ouvinte/ leitor/ cantor,  a   

metáfora do desejo inerente ao ser humano de voar alto e livre e realizar o sonho de 

atingir  suas metas mais recônditas do inconsciente (5).    Esse é um  desejo  muito forte 

que move a imaginação coletiva e pertence ao mesmo tempo a cada um. A imagem 

estabelecida pelo convite  ao voo alto  provoca no  ouvinte/ leitor/cantor/  o desejo de  

realizar a ação ou o acontecimento  promotor do prazer de arquitetar a  fantasia de alçar 

voar  sem receios. Nesse sentido, o poema musicado  determina uma performance   

necessária para a júbilo do receptor da mensagem  meio  da  voz do cantor. Essa 

performatividade também pode ser alcançada  na leitura do poema quando o ouvite/ 

leitor  se descobre no  sonho de voar,  enquanto se diz ou se ouve a poesia de Lêda 

Selma, para usar o pensamento de Zumthor : ― A voz se diz enquanto se diz; em si ela é 

pura exigência. Seu uso oferece um prazer, alegria de emanação que, sem cessar,  a voz 

aspira a reatualizar no fluxo linguístico que ela manifesta e que, por sua vez, a parasita. 

(2010,   p.11)   Jung também afirma que  a evocação dela ―faz  algo brilhar em nós, a 

nos dizer que realmente não estamos mais sozinhos‖. (ZUMTHOR, 2010,  p.12).  De tal 
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modo, o poema Voa, traz aciona performaticamente uma  presença por meio de ações e 

reações que    movem o leitor ou receptor  a seguir outros sítios do sonho ou devaneio,  

quando profere:  ―Alonga tuas asas /Esgarça os teus medos /Amplia o teu mundo 

/Dimensiona o infinito / E parte em busca da estrela... /Voa alto! / Voa longe!/ Voa 

livre! / Voa!. Nesse sentido,  empregamos ainda as reflexões  de Zumthor: 

Não se duvida que a voz constitua no inconsciente humano uma forma 

arquetipal: imagem primordial e criadora, ao mesmo tempo, energia 

configuração de traços que predeterminam, ativam, estruturam a cada um de 

nós as experiências primeiras, os sentimentos e pensamentos. (ZUMTHOR, 

2010, p.80) 

 Desta forma,  por meio da voz do cantor do texto poético, os ouvintes/leitores 

abandonam seus medos originais,  produzidos  desde o momento de seu nascimento, 

pois de acordo com Gilbert Durand  

―o recém-nascido é imediatamente sensibilizado para a queda: a 

mudança rápida de posição no sentido da queda ou no sentido do 

endireitar-se desencadeia uma série de reflexa dominante, quer dizer 

inibidora dos reflexos secundários. O movimento demasiado brusco que 

a parteira imprime ao recém-nascido, as manipulações e as mudanças 

de nível brutais que se seguem ao nascimento seriam, ao mesmo tempo, 

a primeira experiência da queda e a primeira experiência do medo‖. 

(DURAND, G. 2012, p.112).   

Haveria não só uma imaginação da queda, mas também uma experiência 

temporal, existencial, o que faz Bachelard escrever que  ― nós imaginamos o impulso 

para cima e conhecemos a queda para baixo. A queda estaria assim do lado do tempo 

vivido.‖ (DURAND, 2012, p.112).  Essa  acepção  nos leva-nos a afirmar que o texto 

poético de Lêda Selma aciona, por intermédio da leitura e da voz do cantor, o   impulso 

performático do leitor/ ouvinte para o mundo do devaneio e do imaginário, lugar 

também da obra de arte.   

Enquanto a realidade provoca mal-estar e quedas de Ícaro, o personagem  

mitológico que caiu aniquilado pelo sol e que é arquétipo de todos  as pessoas que não   

aceitam as prerrogativas de uma  existência marcada por limites e mundos assinalados 

por demarcações.    

Diante do exposto, o poema de Lêda Selma performatiza a imaginação coletiva 

em torno do anseio do ser humano de superar seus limites na terra, alçar-se a sempre 
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novos desafios, buscar vitórias, realizar os desejos mais ocultos ou intricados, ser um 

baluarte de devaneios. 

 

Considerações  finais  

 

Diante do exposto, o poema de Lêda Selma performatiza a imaginação coletiva 

em torno do anseio do ser humano de superar seus limites na terra, alçar-se a sempre 

novos desafios, buscar vitórias, realizar os desejos mais ocultos ou intricados, ser um 

baluarte de devaneios. Eis uma das razões da popularidade de ―Voa‖: é um texto poético 

que conseguiu, com magnitude e intensidade, dizer o indizível e realizar uma obra 

balizada pela literariedade, que é a elevação da língua à sua função máxima, à sua 

plurissignificação, à sua polissemia, ao seu poder de sugestão. É esse o motivo que leva 

o poema a acionar o  leitor/ouvinte,  performativamente –   quer seja na voz do cantor 

Ivan Lins, ou na leitura vocalizada ou silenciosa do poema – para abertura de um leque 

de possibilidades, de interpretações e de abundante receptividade na cultura de massa, 

ou mídia.  

O leitor/ouvinte participa também da ação poemática, performativamente, em 

forma de interação e encantamento, uma vez que  o poema é a revelação de uma 

realidade interior que atravessa abstratamente a realidade perceptível pelos sentidos.   

Assim como as artes performáticas, o poema  compartilha deslumbramentos e desliza 

entre  no ser e   tempo do ritmo e da canção, como o balé de um   corpo em movimento  

e da vida em sua plenitude performática.  Na dança  e nos  vôos por mundos 

insondáveis.  
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ESTUDO INTERCULTURAL DE LINGUAGENS EM MOVIMENTO: 
LITERATURA E OUTRAS ARTES 

 

Divino José Pinto (PUC-GO) 
Lacy Guaraciaba Machado (PUC-GO) 

 

RESUMO: O objeto central deste estudo é a obra Parábola do cágado velho, de Pepetela, a 
partir da qual são estabelecidas relações com Terra Sonâmbula, de Mia Couto, com o filme de 
Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, os textos pictóricos, Sísifo, de Tiziano 
Vecellio di Gregório, e Sísifo, de Franz Von Stuck. Observamos que em todos eles há um 
universo ficcional habitado pela coloração do trágico pela metáfora da inutilidade do 
empreendimento humano. Buscamos linhas de intersecção entre o predomínio do horror físico, 
elemento característico de sociedades colonizadas sobre o psíquico, que, por sua vez, 
representam traços predominantes de sociedades colonizadoras ou livres da ação colonizadora, 
reconhecendo que esse processo não se restringe às relações entre colonizador e colonizado, 
nem a universo ficcionalizado na obra romanesca ou em obras de outras linguagens artísticas. O 
pressuposto inicial é o de que a literatura de Pepetela e de Mia Couto inscreve as personagens 
numa espécie esquiso, ou seja, em cadeia rizomática e heterogênea de horror. Estabelecemos elo 
entre esses textos e o filme de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, destacando a 
situação limítrofe própria do trágico que o singulariza ou os singularizam e aproximam. A 
marca dominante na busca de linguagens que se remetem à mesma metáfora: a inutilidade do 
empreendimento humano, neste tempo em que homem se revela fragmentado, 
desterritorializado. Para isso, recorremos aos teóricos Gilles Deleuze e Félix Guattari, Umberto 
Eco, e M. Foucault, particularmente a sua obra Estética: Literatura e pintura, música e cinema.  

Palavras-Chave: Glauber Rocha. Horror.  Metáfora da inutilidade. Mia Couto. Pepetela. 

 

 

                                                                                                                        

Este estudo tem como objeto central a obra Parábola do cágado velho, de 

Pepetela (escritor angolano, Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos), a partir da qual 

estabelecemos relação com Terra Sonâmbula, de Mia Couto. Em todos eles há um 
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universo ficcional habitado pela coloração do trágico pela metáfora da inutilidade do 

empreendimento humano. A problemática protagonizada pelas personagens é tomada 

como signos verbais que transitam nessas obras, na singularidade do processo 

combinatório que lhes cabe empreender, num convite à extrapolação da linguagem 

verbal metafórica em direção a textos de outras linguagens, no caso, aos textos 

pictóricos, Sísifo, de Tiziano Vecellio di Gregório (1548), e Sísifo, de Franz Von Stuck 

(1920), e ao texto fílmico, Deus e o Diabo na Terra do Sol (1963-64), de Glauber 

Rocha. 

Assim, buscamos linhas de intersecção entre o predomínio do horror físico, 

elemento característico de sociedades colonizadas sobre o psíquico, que, por sua vez, 

representam traços predominantes de sociedades colonizadoras ou livres da ação 

colonizadora, reconhecendo que esse processo não se restringe às relações entre 

colonizador e colonizado, nem a universo ficcionalizado na obra romanesca ou em 

obras de outras linguagens artísticas. Nesse sentido, o pressuposto inicial é o de que a 

literatura de Pepetela e de Mia Couto é marcada por cortes, experimentações,  

alquimias, bifurcações, estagnações e avanços que se assemelham muito ao processo 

histórico de dominação e libertação política de seus países, o que inscreve a criatura 

humana numa espécie esquiso, ou seja, em cadeia rizomática e heterogênea de horror. O 

elo entre esses textos e o filme de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, está 

na situação limítrofe própria do trágico que o singulariza ou os singularizam e 

aproximam. A marca dominante do texto fílmico está na de natureza histórico-social e 

na busca de novas linguagens que se remetem à mesma metáfora: a inutilidade do 

empreendimento humano, neste tempo em que homem se revela fragmentado, 

desterritorializado.  

Analisando o parâmetro africano do horror podemos identificar uma espécie de 

contradição sub-reptícia em certos personagens, cujo comportamento é caracterizado 

como desviante do resto da sociedade e que, de algum modo, participam criativamente 

dela, criando novas territorialidades rizomáticas, que nos levam a evocar traços do mito 

sísifo, já consagrado como metáfora do esforço inútil, que se faz presente não só no ato 

criativo dos escritores em tela, mas também no dos pintores Tiziano Vecellio di 

Gregório (1548) e Franz Von Stuck (1920), no ensaio de Albert Camus, O mito de 

Sísifo (1989) e no filme de Glauber Rocha. 
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Para além dos modelos eurocêntricos 

Nas obras selecionadas para este estudo, o estatuto de punição e de coerção dos 

processos de subjetivação pode representar, concomitantemente, menos uma reprodução 

dos modelos eurocêntricos do que um modo refratário e novo de acessar certos temas 

comuns às culturas nas quais os textos em estudo são produzidos, sugerindo elo entre 

expressões artísticas de tempos e modos distintos, mas, no caso da literatura produzida 

em regiões colonizadas, em circunstâncias pós-coloniais, este processo se faz emergir 

como linhas de virtualidade absolutamente inesperadas.  

Partindo dessa premissa, acreditamos na relevância da tarefa de analisar o fato 

de que a literatura romanesca praticada durante o período de independência da colônia 

se apresente como possibilidade de concepção de certas realizações virtuais e filamentos 

de novos platôs, cuja cartografia invisível à primeira vista se faz perceber no 

predomínio do horror físico e do silenciamento sob a aura do assujeitamento: isso se dá 

em textos de outros sistemas de linguagem. A narrativa em que se inscreve o mito de 

Sísifo arma-se submetendo-o ao horror físico e ao silenciamento, como punição. Esta 

assertiva se aplica às pinturas compostas por Tiziano e Von Stuck expressam a 

percepção que a narrativa mítica suscita. Ambas (figura 1 e 2), avançam em direção à 

nudez do limite humano face às forças que se interpõem em sua trajetória: 

 

                   

 
Figura 1: Sísifo. Tiziano Vecellio di Gregório, 
1548. Museo del Prado, Madrid 

Figura 2: Sísifo, Franz Von Stuck, 1920. 
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Pela leitura desses dois textos pictóricos (figuras 1 e 2), podemos perceber a 

singularidade da forma da imagem humana em cada pintura: a incidência da luz e de 

tons luminosos, a combinação e contraste do claro com o escuro, a posição do corpo na 

sua relação com o objeto que lhe requer o “esforço inútil”. Pelas imagens das duas 

figuras, podemos notar que a estética renascentista (figura 1), fundamentada na mimese 

representativa, evolui para aquela própria dos movimentos denominados vanguarda 

1920 e, neste caso, a percepção artística é tocada, afetada pelo mito de Sísifo, uma vez 

que se expressa em linhas traçadas que condizem com a tensividade própria do 

instituído pela narrativa mítica.  

O Sísifo de Von Stuck, ao mostrar a imagem humana pelas costas, 

completamente nua, com gestos que revelam a intensidade de seus movimentos, institui 

a tensividade, expressão do esforço e da dor humana, isto é, a nudez do limite humano, 

em outras palavras, o outro lado da vida em sua vã circularidade. Se observados os 

gestos do corpo humano na sua combinação com o conjunto constitutivo dos signos que 

compõem a cena pictórica, a distância entre as imagens das duas pinturas (figuras 1 e 2) 

é significativa, seja pelo desenho das formas, seja pelo efeito das cores. Entretanto, a 

combinação e o contraste do claro e escuro, na configuração da paisagem e dos gestos 

humanos aproximam e distanciam, ao mesmo tempo, as duas obras pictóricas, sem que 

ambas percam a sua substância semântica: “esforço inútil”, inscrito no contexto da 

punição e da coerção, em que ao punido ou cerceado cabe carregar o peso da vida indo e 

vindo, para estar num entre-lugar, no entre claro e o escuro, mas apontando saídas 

inalcançáveis. Isto é o que podemos notar pelo que expressam as obras que ensejam este 

estudo: Parábola do Cágado Velho, Terra Sonâmbula, Sísifo, e Deus e o Diabo na 

Terra do Sol. “Mas há sempre numa obra artística qualquer coisa que a une ao passado e 

qualquer coisa que aponta para o futuro.” (MUKAROVSKY, 1979, p. 47). Apontando 

para o antes e o depois, a obra de arte se eterniza e põe a dor humana em movimento 

transpondo os diferentes sistemas de linguagem. 

No caso do horror físico e psíquico, o seu fundamento natural está sempre ligado 

ao regime das consequências pós-traumáticas, de seu tratamento e de seu consequente 

afastamento e, não raro, à ameaça da loucura, - note-se, por exemplo, a ênfase da 

psicanálise freudiana sobre a neurose em detrimento da esquizofrenia, incapaz, nesse 

caso, de lidar com uma nova subjetividade emergente - o que torna o modelo psíquico 

de horror característica mais comum em países colonizadores é justamente esse fato. 

Passado o trauma do horror, há um período de readaptação ao mundo, em sua 
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circularidade. É o que ocorre em narrativas como Terra Sonâmbula e Parábola do 

Cágado Velho.  

Nos países alvos da extração colonialista, o mesmo não ocorre. As 

consequências de um estupro não serão consideradas como objeto de estudos pós-

traumáticos, porque logo em seguida virá outro estupro e depois outro, é o horror físico 

em toda sua brutalidade aparente e irrevogável. Mas a aparição do horror físico na 

literatura africana, não apenas nela, marca uma evolução silenciosa e inesperada de 

forças criativas que se entrelaçam por meio de fluxos de rizomas heterocrônicos e 

sujeitos de identidades fluidas. Esse tema permite-nos abordar as narrativas 

selecionadas que se apresentam como casos emblemáticos desse período, no entanto, 

elas formam elo com outras obras. 

Investigamos, entretanto, embora em estudo inicial, a possibilidade de que nas 

literaturas produzidas em regiões colonizadas se pode perceber a recusa de reencenar a 

temporalidade cultural do colonizador, transgressão presente em figuras desviantes dos 

personagens protagonistas: em Terra Sonâmbula, o menino Muidinga e o velho Tuahir; 

e, em Parábola do cagado velho, Ulume, Muari e Munakazi. Se a literatura europeia se 

deparou, cada vez mais, com o crescente estranhamento produzido pelo espírito 

selvagem que brotava do interior de personagens fragmentados como Emma Bovary e 

que gradativamente parecia ganhar vida própria e se desgarrar do universo referencial 

habitual - para a incredulidade de seu “autor”; no caso das produções narrativas 

praticadas em regiões recém-saídas da situação de colônia, o mesmo estranhamento 

psíquico ou era aniquilado pela força bruta ou formava o que queremos definir como 

uma cadeia rizomática e heterogênea de horror, produzindo inicialmente o inaudito e 

que, para o bem ou para mal, acabava por ignorar a si mesmo como cópia de padrões já 

estabelecidos, criando, desse modo, seu próprio duplo, ou seja, o horror como relação 

de duplicidade, a mesma duplicidade que emergirá e que se percebe, por exemplo, em 

Michel Foucault, que comenta a ideia nos seguintes termos: 

 
Não é de um parentesco na crueldade que se trata, nem da descoberta 
de uma ligação entre a literatura e o mal. Mas de qualquer coisa mais 
obscura e paradoxal à primeira vista: essas linguagens, 
incessantemente puxadas para fora de si mesmas pelo inumerável, o 
indizível, o estremecimento, o estupor, o êxtase, o mutismo, a pura 
violência, (...) são muito curiosamente linguagens que se representam 
a si mesmas em uma cerimônia lenta, meticulosa e prolongada ao 
infinito. Essas linguagens simples, que nomeiam e mostram, são 
linguagens curiosamente duplas. (FOUCAULT, 2009, p. 53) 
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São linguagens que se movimentam para se afirmarem, na tentativa de desvelar 

o visível e o inexprimível. O horror físico é capaz de criar uma nova instância, lócus – 

Moçambique e Angola – destruído pela guerra civil:  

 
Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. [...] Um velho e um 
miúdo vão seguindo pela estrada. Andam bambolentos como se 
caminhar fosse seu único serviço desde que nasceram. [...] A estrada 
que agora se abre a nossos olhos não se entrecruza com outra 
nenhuma [...]. Vão para lá de nenhuma parte, dando o vindo por não 
ido. (COUTO, 2007, p. 9) 

 
As esquizoandanças do velho Tuahir, acompanhado pelo menino Muidinga, que 

busca reconstruir seu passado, elabora uma reconstrução da palavra poética que põe em 

marcha um pensamento, cujo objetivo é desalojar e expurgar de si mesmo o 

silenciamento produzido em outras veredas, algo que Foucault chamará de 

dessubjetivação e que mantém estreitas ligações com questões de ordem política e as 

diversas formas de coerção social, de opressão individual, traços estes muito peculiares 

nas relações de poder, como se verá em cada uma das obras escolhidas e que, quando 

deslocadas para fora de si mesmas, como afirma Foucault, produzem, frente à 

perspectiva das relações sociais dominantes um tipo peculiar de obra de arte, não 

diretamente voltado às problemáticas do sentido da vida, da verdade das epistemologias, 

mas antes, características que as diferem da orientação artística tradicional. Na 

singularidade do movimento empreendido por Ulume, Muari e Munakazi, a marcha é 

interdita por situações também desalojadoras: 

 
Ulume calado e cego, mas embrenhado nesses pensamentos, e 
Munakazi a olhar para ele, pensando também ela. As pessoas falavam 
e era o horror das suas vidas futuras que descreviam. O mundo era de 
fogo e ódio. As palavras eram balas disparadas ao futuro de cada um. 
(PEPETELA, 2009, p. 66) 

 

Os aspectos do horror, cujos tons se aproximam mais dos elementos psíquicos 

do horror, são modulações predominantes de nações colonizadoras. No caso da 

produção narrativa em regiões de colônia, que não passaram pelos mesmos estágios de 

desenvolvimento econômico e político que se percebe é, antes de tudo, uma situação de 

imposição de mapas que produzem recalques de territorialidades, mas que, ao mesmo 

tempo, ou talvez por esse mesmo motivo, a produção esquizoliterária crie saídas cada 

vez mais maduras de se pensar o problema pela via estética, ou seja, de que cabe à arte 

ser capaz de converter esse assujeitamento, como por exemplo, na figura desviante dos 
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protagonistas das obras em estudo: Tuahir, Moçambique pré-colonizado; Muidinga e 

Kindzu, Moçambique pós-colonizado, ambos assujeitados em um tempo presente 

esquizo, destituído de perspectiva. Com Ulume e Muari  (Angola cindida) e Munakazi 

(Angola degradada pelo processo de colonização), o assujeitamento não é diferente. 

Também na ficcionalização do mundo angolano, os personagens não são donos de seu 

destino e empreendem repetidas buscas vãs. 

É provável que ali, naquele grau extremo de violência, começassem a surgir 

traços de rizomas, em que antes houvesse apenas a raiz gigantesca da árvore-mãe. Essa 

leitura permite-nos entender que no tempo e espaço ficcionalizados, por exemplo em 

Terra Sonâmbula, há linhas de convergência que tornam plausível pensar em 

articulações rizomáticas entre a busca pela memória escassa de Muidinga e pela 

tentativa de esvaziamento da memória excessiva do velho Tuahir. Isto porque as linhas 

de convergência unem ambos, de maneiras bem distintas, mas mantendo tênues linhas 

de virtualidades rizomáticas com o inaudito e a potência criativa, o que lhes proporciona  

pleno processo de desenvolvimento filogenético e potência criativa com a união de 

ambos. Enquanto Muidinga  e Kindzu se buscam no passado, Munakazi é movida pelo 

desejo de ter acesso ao novo: tinha de esperar encontrar-se no mundo civilizado e, nele, 

rever Kanda, filho de Ulume. 

Mas de que modo e sob quais condições esse tratamento diferenciado pode-se 

realizar ao longo das narrativas mencionadas? É a partir do conceito de “horror” que se 

torna possível uma conexão filogenética capaz de produzir maquinismos desejantes 

autônomos, portentor do extrato original do horror, mas ao mesmo tempo um horror 

que, ao ser transplantado para regiões periféricas, seja capaz de se duplicar, de se dobrar 

sobre si mesmo numa linguagem indizível e que, por fim, se converta em um monstro 

irreconhecível para o pai, como brinca Deleuze-Guattari (1995).  

Há ainda outro processo de autonomia no horror físico, particularmente nas 

literaturas colonialmente marginalizadas, cujo ingrediente é especialmente aquele 

causado pelo acréscimo da loucura. Observemos a expressão: “Que era Munakazi senão 

um kazumbi, esfomeado” (PEPETELA, 2009, p. 150).  Não se trata de colocar entre 

parênteses sua eficácia cuja ênfase é o domínio do mundo como unidade e como certeza 

da vitória da racionalidade sobre o inaudito, mas de transpor os limites dos interditos 

produzidos por uma cartografia imposta de fora para dentro.  

 

A busca interminável: conjunção de signos deslizantes 
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O entrecruzar de manifestações artísticos-culturais remete esta leitura ao filme 

de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, construído num momento de tensão 

em que duas forças opostas se manifestam, uma em defesa da manutenção do status quo 

e outra que empreende esforços no sentido de romper fronteiras e instaurar novos 

paradigmas. Isto se materializa na conjunção de signos múltiplos e deslizantes que, ao 

trazer à luz uma nova linguagem fílmica, de aparente simplicidade, dá também ao 

conhecimento, o movimento que logo se consolida como Cinema Novo.     

Deus e o Diabo na Terra do Sol é uma narrativa fílmica composta por 

movimentos episódicos híbridos, em histórias que diluem os limites entre o real e o 

ficcionalizado, transpassando umas às outras e valorizando sobremaneira o misticismo, 

os hábitos e costumes arraigados na cultura popular como matéria de sua estética, na 

qual Glauber Rocha destitui uma linguagem cinematográfica vigente, inovando no 

ritmo, na fotografia, na trilha sonora, na variação das tomadas da câmera e, 

principalmente, no modo surpreendente com que urde o seu fazer estético com 

simplicidade, cambiante e eficiente, assim como o são os personagens centrais de sua 

trama.  

Na abertura sobressai uma música com prevalência de tons menores, suscitando 

atmosfera disfórica, em andamento lento, compasso de marcha, enquanto a câmera 

procura a imagem do sertanejo Manuel, aproximando-a cada vez mais até chegar aos 

detalhes de seu rosto. Vê-se, a seguir, uma cena densa que traz ao centro a figura de um 

homem paramentado para a guerra interminável da sobrevivência; de olhar baixo, 

passivo, desesperançoso, mas de um desespero contido. A cena vem ornada da música 

que se avoluma, na persistência de uma contracena instrumental tecida por um grave 

regular e ataques de agudos, de modo a elevar mais e mais a tensão, instaurando assim 

um quadro paralisante. 

O filme de Rocha traz ao centro da discussão no segundo momento duas figuras 

antagônicas: o coronel e o vaqueiro. O ritmo narrativo mistura instantes de aceleração e 

relaxamento. Contudo, o ambiente tenso se desenha numa crescente, e pode-se observar 

como os elementos da composição fílmica se permeiam: música, jogo de imagens, com 

ricas variações que conferem ao texto uma dinâmica interessante, no sentido de garantir 

a sua unidade. Sentimentos vários são experimentados pelos personagens, Rosa, ao 

pilão, marcando um ritmo fúnebre, raivoso, contrapondo-se às expectativas do marido 

que traz à cena o tema místico da crença em São Sebastião.  
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Alimentando o sonho de alcançar a terra prometida Manuel se dirige à feira de 

animais no intuito de fazer a partilha das rezes com o coronel. Após percorrer o 

ambiente desenhando uma parábola, quando se percebe o percurso panorâmico do olhar 

da câmera narradora. Esta cena tem o seu desfecho com a negativa do coronel de 

qualquer direito do vaqueiro que, ferido em sua dignidade, se volta contra aquele, 

matando-o.  

A sequência de acontecimentos vividos por esse personagem vão, 

progressivamente, impelindo-o ao seu destino errante, controverso, instituindo um 

enredo marcado pelo horror pela convivência com a morte, com a contradição que reúne 

o casal em uma fuga despropositada, sem rumo. A história de Manuel e Rosa cruza a 

aventura de um conselheiro que não é mais Antônio e sim a própria reencarnação de 

Sebastião que, de Monte Santo vislumbra a ilha do sossego no meio do mar e vê o 

sertão se convertendo em mar, de sangue pela ação dos soldados da República.  

Imagens tétricas como a do Padre que encomenda a morte de Sebastião a 

Antônio “matador de cangaceiro”, também vão surgindo e passando adiante o bastão da 

defesa da pátria, da honra, dos bons costumes. 

A estética do paradoxo ganha força na medida em que flui a travessia de Rosa e 

Manuel.”Não temos nada pra levar, a não ser o nosso destino”, diz ele ao 

empreenderem retirada e se atirarem na busca nômade interminável, sem desfecho. 

“Sou condenado [...], diz mais adiante. Esta condenação está revestida e tem suas raízes 

na sua vida e morte sísifa, sua existência presidida pelo esforço inútil, a procura da 

completude e da paz impossíveis. É a busca do refrigério, da ilha, da descolonização 

pessoal e sistêmica, o livramento dos pejos e da “má sorte”. Assiste-se, nesse ponto a 

uma procissão dos horrores quando Monte Santo é invadida e o chão coberto de corpos 

e sangue. Rosa e Manuel, cada vez mais se aprofundam em seus comportamentos 

antagônicos, ele, buscando no misticismo a redenção e ela, cética, incrédula; ele 

afirmação, ela negação. 

Desse modo, a narração conjuga, em seu fluxo, o desejo do novo, o afã da 

descoberta com crenças e crendices remontando o medievo e progredindo a uma 

atmosfera de ancestralidade, puxados sempre pela música, nos momentos de transição 

de cenas e ações. Voz chorosa, berimbau se agrupam em canto único, em forma de 

prenúncio de morte; na substância de seus signos prolépticos. 

Rosa herege, Sebastião santo, Manuel, seu fiel seguidor e o povo entregue, 

jogado à própria sorte, sempre na esperança, sacrifício de criança, Rosa assassina de 
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Sebastião. Todo esse movimento é capturado pela câmera em ritmo que se acelera e 

diminui a marcha, alternando na linguagem imagética instantes de ação e breve 

reflexão, criando emblemas com o poder da imagem, da trilha sonora, ambas com cortes 

e retomadas intensas, sugestivas, arrebatadoras. 

A imagem controvertida do cego que tinha o sertão nas mãos, guardador dos 

segredos e dos sussurros daquelas almas errantes. Sua aparição é marcante, uma vez que 

está sempre em situação limítrofe, sempre entre as forças que se opõem e dão vida à 

narrativa. Antônio das Mortes, Lampião, “Os Macacos”, como eram chamados os 

soldados do exército, aparecem todos na falação desenfreada de Corisco. “Homem 

nessa terra só tem valor quando pega nas armas para mudar o destino.”, assim disse 

Corisco que rebatiza Manuel, agora no cangaço, com o nome de Satanás, alegando: 

“Manuel é nome de vaqueiro.”  

Os personagens de Glauber Rocha atualizam em suas ações mitos brasileiros que 

se notabilizaram como símbolos, para uns, de resistência, para outros mártires e para 

outros ainda, como bandidos. No filme, Sebastião leva adiante o bastão de Antônio 

Conselheiro e Corisco incorpora a missão de Lampião e Manuel aparece, desde o início 

do texto glauberiano entre esses dois lados –Deus e o Diabo –, e trilha seu caminho para 

à sua simbólica e desejada Ilha, com Rosa, sua esposa. Horror, martírio e morte se 

fundem nesse fluxo e conferem exuberância à estética do feio.  

De modo contundente, a sensações produzidas pelo grotesco perpassa toda a 

narrativa fílmica, desafia a lógica estabelecida, provoca leituras questionadoras e 

incursões em temas pouco usuais, porque choca, desestabiliza, faz saltar aos olhos 

acomodados o estranho, levando a reações de repulsa, assim como aponta Umberto Eco 

em seu livro História da Feiúra: 

 

A sensibilidade do falante comum destaca que, enquanto para todos os 
sinônimos de belo seria possível conceber uma reação de apreciação 
desinteressada, quase todos os sinônimos de feio implicam sempre 
uma reação de nojo, senão de violenta repulsa, horror ou susto. (ECO 
et al, 2007, p. 19) 

 

A propósito desta reflexão teórica e da obra de Glauber Rocha em tela destaca-se 

que o surgimento deste e de outros filmes seus coincidem com um dos momentos de 

maior tensão no Brasil: a instalação da ditadura militar que criou a censura estabeleceu 

dispositivos que tolhiam a liberdade, principalmente a de livre manifestação pela arte. 
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Dessa forma, a recepção de sua obra pela grande massa brasileira traz à tona as 

sensações aqui apontadas. 

 O Sonho e a crueza se misturam na peregrinação do sertanejo. Denúncia e 

paixões borbulham na flor das águas dessa linguagem, suscitando ponderações que nos 

provocam a escavar e inquirir as dobras da História brasileira e o subsolo de nossa 

memória, onde certamente encontraremos muita substância que habitam as lacunas 

presentes entre o que é posto e o que tem sido silenciado.  

Manuel e Rosa Rosa, mais uma vez em retirada. “Vamos ter um filho”, diz ele, 

ao que responde Rosa com as mesmas palavras, com os olhos pousados no infinito, 

enigmáticos, capitulinos, como a evocar seu instante de amor com Corisco, enquanto 

seu marido cumpria uma ordem de seu amante. 

A problemática protagonizada pelos personagens evoca  Sísifo em duas versões 

de uma única narrativa mítica, a personagem, e sua relação com as imagens pictóricas 

do mito Sísifo, ambos tomados como signos que se realizam em diferentes linguagens 

artísticas e se entrecruzam hibridizando imagens metafóricas, ou seja, signos em 

movimento. 

 

Considerações Gerais  

As linhas de intersecção entre o horror físico e psíquico, na obra de arte, 

articulam e desintegram elementos constitutivos do objeto artístico. Do universo 

ficcional romanesco ao fílmico, as narrativas são movidas por força do horror, tanto na 

obra romanesca quanto em obras de outras linguagens artísticas. A evolução silenciosa e 

inesperada de forças criativas entrecruza fios e fluxos de rizomas e sujeitos de 

identidades oscilantes. Esse é um aspecto que nos permite confirmar a existência de 

uma espécie de casos emblemáticos, formando elo de uma obra com outras, cada uma 

com sua linguagem peculiar, inovando referenciais estéticos. 

Desse ponto de vista, os fluxos de rizomas ressoam na conjunção de signos 

múltiplos e deslizantes como se a vida dos subalternos fosse uma cerimônia lenta, 

meticulosa e prolongada ao infinito. Trata-se de uma existência deslocada e perspectivas 

ofuscadas por cerceamentos e punições: o sonambulismo e a pobreza da terra associados 

à busca nômade pinçam fios de vidas sísifas, configurando existências presididas pelo 

esforço inútil em direção a uma estética do paradoxo em que flui a travessia 

interminável e incompleta de Rosa e Manuel; de Thuair, Muidinga e Kindzu; e de 

Ulume, Muari e Munakazi. A conjunção desses signos deslizantes se dá, portanto, na 

2132

Ana
Pencil



12 
 

busca interminável de procedimentos artísticos para além da lógica eurocêntrica, ou 

seja, para além de Sísifo. 
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SEMELHANÇAS E DESSEMELHANÇAS EM DRUMMOND, BANDEIRA E 

MAGRITTE. 
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Orientador: Aguinaldo José Gonçalves (PUC-GO/UNESP) 

 
RESUMO: O objetivo deste estudo é analisar semelhanças e dessemelhanças entre Carlos 
Drummond de Andrade, Manuel Bandeira e René Magritte, tendo como amostras: poemas do 
livro A rosa do Povo, em especial Procura da poesia, de Drummond; do livro Libertinagem, 
com ênfase sobre O cacto, de Bandeira; e alguns quadros de René Magritte, particularmente O 
terapeuta. A partir das referidas obras, pretende-se discutir as possibilidades de aproximação e 
distanciamento comuns ao processo artístico. Pretende-se, portanto, verificar como os autores se 
aproximam e se distanciam, quanto à sintaxe adotada nos procedimentos poéticos, bem como as 
recorrências estilísticas, através de análise intersemiótica, considerando conceitos advindos 
desde Jakobson, Barthes, Valéry, Pound, entre outros, até o conceito de relações homológicas 
de Gonçalves, entre as obras literárias e a obra artística em estudo. A relevância se configura 
pelo intuito de contribuir para o estudo comparativo entre as artes. Em macro visão, os 
encontros da obra artística desses renomados artistas se dão quanto ao uso de metalinguagem, 
que, utilizando-se de uma ilusão referencial, trabalham os signos artisticamente, em um 
contraste entre realidade e imagens metafóricas, em que tudo está em função do objeto de arte. 
Assim, os três artistas fazem uma notória reflexão quanto à teoria estética da arte 
contemporânea. Quanto aos desencontros, percebem-se marcas estilísticas próprias de cada um 
dos artistas citados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Arte. Artes plásticas. Intersemiótica. Poesia. Procedimento artístico.  

 

 

A linguagem poética, presente em todas as artes em suas diversas formas, 

articula os limites entre passado e modernidade. A obra de arte implica, no sentido 

crítico, a percepção e a presença da tradição clássica na contemporaneidade. Nesse 

sentido, Eliot (1989) sugere que entre os verdadeiros artistas, de qualquer época, há uma 

comunhão inconsciente, podendo esta ser convertida num propósito.  

Nos objetos deste estudo – as poesias do livro A rosa do Povo, de Carlos 

Drummond de Andrade; as poesias do livro Libertinagem, de Manuel Bandeira; 
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algumas obras de René Magritte, como Isso não é um cachimbo e O terapeuta – através 

de imagens metonímicas, em um nítido projeto criador e reflexivo sobre o fazer poético, 

estabelecem-se relações homológicas no que concerne à ilusão referencial, mas que, 

transmudada em signo, converge à literariedade. 

Por conseguinte, a análise destas obras sugere uma relação dialética da tradição 

clássica e a arte moderna, cuja transposição metafórica da representação artística mescla 

interfaces sígnicas de linguagem verbal e visual, em uma fusão e combinação de 

estéticas. 

 

Drummond: a natureza do poético 

Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas brasileiros, em sua vasta 

obra se mostra um poeta mais reflexivo, menos óbvio. Sua leitura de mundo é mediata e 

ele transmuda essa mediatização através do signo verbal, da produção da linguagem, 

isto é, do procedimento artístico e dos efeitos que esta possa suscitar no receptor, que 

chega ao significado. Signo e forma, neste processo, são então fundamentais, 

contrariando a tradição poética de representação:  

a ‘imitação’ é, classicamente, o correlato das representações sociais e 

se estas mostram ao indivíduo o meio a que está ligado, então a 
mímesis supõe algo antes de si a que se amolda, de que é um análogo, 
algo que não é a realidade, mas um concepção da realidade. (LIMA, 
2003, p. 180) 

No livro A rosa do Povo a fusão de signo e forma produzindo significados é 

muito forte. O livro todo se constitui num projeto criador, um exercício de 

metalinguagem sistêmico de criação poética. Pós T. S. Eliot e Ezra Pound, por volta de 

1915, ficou muito comum produzir poesia e refletir sobre ela. No Brasil, junto com 

Drummond, os grandes poetas João Cabral de Melo Neto e Manuel Bandeira fazem 

coisas semelhantes. Enquanto em Drummond o projeto isotópico é a natureza do 

poético, em Manuel Bandeira este projeto seria uma reflexão sobre o lirismo na 

modernidade, na poesia moderna.  

Analisando os 55 poemas de A rosa do Povo, pode-se afirmar que há uma 

profunda reflexão sobre a natureza do poético. Este não é um livro de Antologia 

despropositada. O posicionamento dos poemas ao longo do livro não é aleatório e sim 

intencional, tanto com relação à construção da obra, quanto à própria natureza dos 

poemas.  
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Os três primeiros poemas Consideração do poema, Procura da Poesia e A flor e 

a Náusea, se encontram em ordem gradativa, aclimatizando o leitor e alertando-o para 

esse processo de recepção: o primeiro, como o próprio título sugere, discute o poema; o 

segundo, uma teoria poética; e no terceiro coloca sua teoria em ação, um poema 

imagético. Ao longo do livro transcorrem gradativamente teorias literárias acerca da arte 

poética, sugestionando uma “lição de poesia”, a qual fica bastante em evidencia em 

Procura da Poesia com o uso da função conativa, conforme teorizou Jakobson (2003). 

Obviamente a função poética e metalinguística estão presentes, haja vista que a 

função poética “não é a única função da arte verbal, mas tão-somente a função 

dominante, determinante” (JAKOBSON, 2003, p. 128). Assim, elas aparecem em todos 

os poemas do livro de forma processual, entretanto, nos três primeiros poemas estão em 

evidência, há uma intencionalidade.  

A procura da poesia, portanto, é uma grande lição de arte poética, em tom 

professoral, conativo, como um exercício de crítica e autocrítica, se dirigindo a um 

interlocutor imaginário e sem voz. Já no primeiro verso, está implícito na preposição 

“sobre” o poema inteiro: Não faças versos sobre acontecimentos. Embora o vocábulo 

“acontecimentos” traga consigo a ideia de “inesperado que produz sensações”, o que 

automaticamente remete à função emotiva, definitivamente este verso não pode ser 

observado sob uma perspectiva tão superficial assim.  

Neste verso é necessário muito cuidado por parte do leitor para não haver uma 

referencialização do verso, caso contrário, o leitor iludido por uma literalidade, irá fazer 

uma leitura referencial. Ora, a referência se dá em outra função, na função referencial, e 

não na poética. O poema é dialético, trai: é um “não-sim”. 

Há “negação” em praticamente todos os versos das cinco primeiras estrofes 

deste longo poema de oito estrofes1. Algumas negativas são percebidas no advérbio 

“não” ou ainda outros advérbios e adjetivos (nem, indiferente, imprestável, nada). Mas 

é preciso cuidado com essas negativas: “Não faças versos” – fazer verso não é fazer 

poesia; “sobre” – remete a referência; “acontecimentos” – temática.  

                                                           
1 As autoras encontraram divergências quanto à estrutura deste poema: algumas edições com dez estrofes, 
outras com oito. Nesta análise será considerada a edição da Editora Record, de 2000, com oito estrofes. 
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Não é que não se possa fazer versos sobre acontecimentos: é que temas sem a 

função poética não é poesia e sim referencialização. A questão está toda no “sobre”. 

Procura da poesia “ensina”, portanto, “não referencialize o verso”. Nos poemas deste 

mesmo livro (O medo, Passagem de ano, Elefante, dentre outros) a temática aparece, 

entretanto, transmudada em signo, ocorrendo a literariedade e não literalidade: não é 

referencial; não é “sobre”.  

“Não me reveles teus sentimentos, que se prevalecem do equívoco e tentam a 

longa viagem” – se os sentimentos se prevalecem do equívoco, ou seja, são literais, 

tentam a longa viagem – o artístico – mas não alcançam. É o artista que desconhece a 

natureza do seu próprio objeto de trabalho: na arte, desde que seja transmudado em 

signo pode-se usar natureza, objetos ou sentimentos, desde que atinja a dimensão 

sígnica, se for ambíguo, se for função poética.  

 Assim, há uma profunda similitude do poema com o quadro “Isso não é um 

cachimbo”, de René Magritte. O quadro traz um elemento referencial do mundo, que é 

literal, e o singulariza. Emoldura-o e o torna único – a referência do mundo é posta em 

condição sígnica-semiótica e só é possível pela forma – em um processo de 

desautomatização, de estranhamento e singularidade.  

Em Isto não é um cachimbo, também há uma relação dialética entre o moderno e 

a tradição, assim como em A rosa do Povo, de Drummond e em Libertinagem, de 

Bandeira: a construção da arte pela desconstrução dos referentes; a produção de 

significados pela desconstrução dos signos pela forma. 

 

Bandeira: o lirismo na modernidade 

Assim como o possível projeto isotópico de Drummond seria a natureza do 

poético, em Manuel Bandeira este projeto encontra-se na obra Libertinagem, publicada 

em 1930, composta de 38 poemas, os quais remetem a reflexões sobre o lirismo na 

modernidade. 

Nos poemas de A Rosa do Povo, há indícios do projeto isotópico de Drummond: 

os três poemas iniciais gradativamente materializam seu constructo estético. Já 

Bandeira, mesmo em outras obras, se mostra mais traiçoeiro, como em Poema só para 

Jaime O’Vale e Momento num café, poemas em primeira pessoa que são bons, em que o 
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“eu” é signo, que não é um  “eu-Bandeira”, assim como no quadro Isto não é um 

cachimbo. Entretanto, em Libertinagem, especificamente no poema O Cacto, ele foge: 

constrói-o em terceira pessoa, formando tramas interpretativas e produção de sentidos, 

numa conversão de signos em outros signos.  

Poética, o nono poema de Libertinagem, seria a proposta de poesia de Bandeira: 

há a oposição a toda uma tradição romântica, parnasiana, dos movimentos estéticos 

brasileiros, mas que dialeticamente mantém o diálogo com essa tradição. No verso 

“Estou farto do lirismo comedido”, já se encontra o livro todo, a proposta isotópica. 

Percebe-se, então, uma similitude em Bandeira e Drummond quanto à criação 

artística – “Não faças versos sobre acontecimentos” e “As afinidades, os aniversários, 

os incidentes pessoais não contam” – expressando sobre a marca da subjetividade. Esta 

não deve predominar no poema, pois ele em si não é um discurso subjetivo e sim, como 

diria João Cabral, o poema é “uma máquina a emocionar”. Sendo assim, deve trabalhar 

com a subjetividade de quem o recebe – ele promove as emoções, os sentimentos 

individuais daquele que lê, ou seja, a subjetividade está em quem lê.  

Se no ato da escrita dominar “as afinidades, os aniversários, os incidentes 

pessoais” o texto se torna um relato pessoal e não um poema; só tem sentido para Arte 

se os acontecimentos forem transubstanciados, pressupondo uma mimese de produção  

como o produto de arte, por definição, apresenta um relacionamento 
apenas indireto com o real, não pode adquirir um significado pela 
utilidade que promova. (...) é preciso que o receptor apreenda seu 
significado pela análise de sua produção (...) a mímesis da produção 
consiste em fazer o apenas possível transitar para o real; ou melhor, o 
que seria tomado como limite entre o possível e o impossível (...) só se 
é capaz de funcionar pela participação ativa do receptor. (LIMA, 
2003, p.181)  

Por conseguinte, o poeta não pode dominar apenas a língua, assim como nas 

artes plásticas não é apenas domínio da técnica, como em Rodin, caso contrário não 

“simula uma ‘geração’ do sentido” (BERTRAND, 2003, p.21), não pressupõe uma 

mimese de produção, necessária à arte moderna. 

Entretanto, o poema O cacto aparentemente é um acontecimento. Este poema é 

caracterizado por ritmos próximos da fala cotidiana e livre das formas preestabelecidas 

pela tradição clássica, o que o faz parecer uma historietazinha, como se fosse uma 

pequena crônica poética, mas não é.  
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Em O cacto, a proposta estética entranha-se na própria estrutura do poema, que 

pode ser percebida dissecando-se as camadas lexicais, morfológicas, sintáticas, 

fonológicas, fonéticas, que caminha para o semântico, fio condutor para detectar a 

isotopia. O poema é o jogo da linguagem cujo propósito é evocar, ativar imagens. É um 

poema icônico, que se constitui num diagrama do próprio cacto quedo. São dois blocos 

estróficos quebrados, como se fosse um cacto derrubado cujas raízes se mantém, 

aludindo a tradição.  

Esta alusão à tradição é perceptível na primeira estrofe do poema. Em Aquele 

cacto lembrava os gestos desesperados da estatuária, o sintagma “aquele cacto” 

reporta à tradição clássica a partir dos elementos subsequentes, no uso da adjetivação 

presente nos três primeiros versos (desesperados, constrangido e esfaimados) remetem 

a elementos que evocam a arte clássica.  

No verso “Laocoonte constrangido pelas serpentes,”, Laocoonte é um signo que 

não tem relação com a memória involuntária e sim com a memória criativa, haja vista 

que essa memória involuntária não possui o segredo de todos os signos sensíveis. 

Assim, Proust distingue cuidadosamente dois casos de signos sensíveis: as 

reminiscências e as descobertas; as "ressurreições da memória" e as "verdades escritas 

por figuras". (DELEUZE, 2003, p. 51). Logo, o poema cria uma imagem metonímica 

com a estatuária Laocoonte, num procedimento homológico da invenção artística. 

Estabelece uma relação dialética e dinâmica com outros signos intertextuais, numa 

visualidade construída entre o Cacto e a estatuária Laocoonte, entre o poema e a 

escultura. 

Manuel Bandeira realiza um poema de estrema relevância naquilo que se 

considera fundamental no trabalho poético: a figurativização do verbal, da tematização 

verbal, transformando-o numa relação icônica. Para Ricoeur (2000, p. 321), o traço 

essencial da linguagem poética não é a fusão do sentido com o som, mas a fusão do 

sentido com o fluxo de imagens evocadas ou ativadas; essa fusão constitui a verdadeira 

iconicidade do sentido. 

Posto isso, o poema é visual: são blocos de cacto cujo cacto também não é cacto. 

Os semas que compõem o cacto, já traz em si elementos importantes: os espinhos, a raiz 

curta, exígua e que permanece mesmo assim. A tradição é assim: é inexorável, ela se 

mantém. Para lidar com o novo, não se livra necessariamente do velho: é dialético. 
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Ilustrando isso Bretch afirma “A carne nova come-se com velhos garfos” (BRETCH, 

1976, p. 79) 

O cacto é todo coerente em sua composição, realização e modulação. É um 

poema muito bem composto, que se realiza. É todo trabalhado: adentrando-se nas 

camadas mais profundas, nota-se extrema coerência entre os elementos constituintes. É 

tensivo: o plano de expressão do poema faz jus a toda tensão do plano de conteúdo 

conforme Hjelmslev (1975): a tensividade se faz presente até na referência – o cacto 

tem espinhos, o que quer dizer que ele é intratável “Era belo, áspero, intratável”. 

Este “intratável” remete a própria figurativização – ser intratável é função da 

arte. A figurativização está no poema inteiro: modernidade e tradição. É uma 

comunicação que repele. A arte se faz pelo signo da refração, não do reflexo. Conforme 

Bakhtin (2015), o signo da arte é um signo refratário. Há neste poema uma interessante 

conjunção figurativizada entre o natural, o cultural e o artístico, realizando uma 

integração perfeita de modular a própria tematização, consoante Gonçalves (1994): 

modulada e corroborada pela forma – a forma gerando essa coerência semântica.  

Esse elemento da natureza, o cacto, é alegorizado no poema. Uma alegoria da 

ruína, na visão de Walter Benjamin (1984), uma vez que n’O cacto há arestas 

conscientes. Não é um poema que resolve e sim um que tensiona alguns grandes temas, 

aludindo a Valéry (2011), dentre eles, a questão da natureza e cultura, a natureza e arte, 

a cultura e arte – e neste caso, a tradição entra fortemente na função daquilo que o 

poema faz.  

Depreende-se então um apagamento da referencialidade, que “mobiliza a relação 

necessária entre significante e significado, além de recuperar ou nomear indiretamente, 

aquilo que era apenas nebuloso no pensamento ou no espírito” (GONÇALVES, 1994, p. 

193), sugerindo, assim, uma relação intersemiótica – poema e escultura – numa alusão 

dele ser uma escultura. Há ainda uma irregularidade regular, pois o cacto é 

geometricamente perfeito, mas não no sentido stricto.  

Nessa noção de escultura é um metatexto: ele se faz escultura e alude à escultura 

– é uma figura, uma imagem dentro d’O Cacto, sobretudo a do Laocoonte. A 

materialidade visual do poema acaba formando-se, numa profusão de imagens que 

afetam a imaginação visual, pois “Antes de tudo o poema se dá como processo narrativo 

2140

Ana
Pencil



8 
 

que veicula uma imagem visual” (GONÇALVES, 1994, p. 267), podendo perceber 

desta maneira, a noção do Clássico, da escultura clássica, que é uma das mais antigas 

formas de arte, mas transmudada para o moderno. Tradição e modernidade se fundem 

na imagem do poema-escultura.  

Deste modo, O Cacto aproxima o grande pintor belga René Magritte a Bandeira: 

a visão dialética do Clássico e do Moderno e exercício de procedimentos 

intersemióticos. Este, um poeta que foi professor e teórico da literatura – e tem uma 

visão do Clássico em sua poesia; dominava as formas fixas. Aquele estudou muito o 

Renascimento, as formas clássicas do Renascimento. Ambos rompem com essa 

tradição, às suas maneiras, refutando a ideia de “lirismo comedido”.  

Nessa dissonante maneira de plasmação do poético, encontramos a 
unidade entre as duas obras. Unidade que pode ser percebida e até 
descrita, mas não definida, uma vez que é impossível definir a 
natureza do poético, seja no poema, seja na pintura. (GONÇALVES, 
1994, p. 286) 

 

A arte de René Magritte caracteriza-se por imagens enigmáticas, ilógicas e 

metonímicas, em um estilo singular, facilmente identificável, como Os amantes, A 

relíquia e Valores pessoais. Metamorfoses e subversões do espaço, do tempo e das 

proporções são comuns em seus quadros, que ignoram a emoção fluida da lírica 

plasmática, priorizando a produção de sentidos que trabalham a subjetividade do 

fruidor.  

Seu projeto quadro-escultura O terapeuta revela a dubiedade das formas 

sugerindo, também, uma relação intersemiótica – pintura e escultura. Assim como 

Drummond e Bandeira construiu um projeto estético, pode-se inferir que Magritte 

também o fez através de seus quadros-escultura. Próximo a sua morte Magritte 

inspecionou a produção de oito esculturas de bronze inspiradas em suas obras, 

corroborando claramente essa percepção. 

  

Considerações finais 

O mergulho profundo em A rosa do povo, Libertinagem e nos quadros de 

Magritte em destaque, elucida a relação homológica destas obras no que concerne ao 

procedimento artístico de desreferencialização do signo estético: o poema só é poema se 
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chegar a uma profusão de sentidos, assim como a pintura só é pintura se conseguir se 

plasmar em linguagem. 

As obras analisadas sugerem assim uma relação dialética da tradição clássica e 

da arte moderna, sendo que a arte consciente não desconsidera essa tradição, mas a 

figurativiza, transmuda-a em linguagem. Trata-se de uma transposição metafórica da 

representação artística, mesclando interfaces sígnicas de palavras e imagens, numa 

fusão e combinação de estéticas. . Ainda, “a análise do conteúdo que repouse sobre os 

objetos que constituem o mundo do senso comum, tomado como significante é 

teoricamente legítima” (GREIMAS, 1996, p. 43), dessarte a arte não pode ser vista 

apenas como uma mera transposição da natureza ou narrativa de evento cotidiano. 

Conforme os poemas e as pinturas se desnudam frente ao leitor ilude-o por uma 

literalidade, mas o que vai aumentando e intensificando é a literariedade: a obra de arte 

se revela como artefato, já que sob a pele do fenotexto, há uma profundidade poética no 

genotexto, aludindo Kristevá. Em todos os poemas analisados, o plano de conteúdo se 

manifesta indissoluvelmente ao plano de expressão – há uma relação tensiva, sendo 

notória uma primazia por intensidade em detrimento da extensibilidade da linguagem 

referencial. Essa tensão entre fenotexto e genotexto, essa intensividade e não 

extensividade é que constitui a essência da obra de arte para Drummond, Bandeira e 

Magritte. 
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O EU, O OUTRO E O GÊNERO LITERÁRIO: ENTRE A TRADIÇÃO E A 

INOVAÇÃO EM BOBBI LEE INDIAN REBEL: STRUGGLES OF A NATIVE 

CANADIAN WOMAN, MEU NOME É RIGOBERTA MENCHÚ E ASSIM 

NASCEU MINHA CONSCIÊNCIA E A QUEDA DO CÉU: PALAVRAS DE UM 

XAMÃ YANOMAMI 

Juliana Almeida Salles (UFRJ) 

Eduardo Coutinho (UFRJ) 

 

 

Resumo: Baseando-me principalmente nas teorias de Lejeune e Smith & Watson, busco 
descrever a poética do relato de vida indígena textual e contextualmente. Meu corpus inicial é 
formado por três relatos, a saber: Bobbi Lee Indian rebel: struggles of a Native Canadian woman, 
Meu nome é Rigoberta Menchú e assim nasceu minha consciência e A queda do céu: palavras de 
um xamã yanomami, de Lee Maracle e Don Barnett, Rigoberta Menchú e Elizabeth Burgos e Davi 
Kopenawa e Bruce Albert, respectivamente. Os relatos de vida indígena em questão são narrativas 
autodiegéticas sobre a vida de um sujeito indígena (modelo) que são gravadas e posteriormente 
publicadas – após edição e transcrição – por um redator não indígena. Neste processo de 
transformação da narrativa oral em narrativa escrita, há, a meu ver, algumas questões pertinentes: 
i) O que acontece quando a escrita de si é feita por outro? ii) A quem se refere o “eu” impresso 

na narrativa? iii) Quem detém o poder na relação modelo-redator?  
 
Palavras-chave: Gênero literário. Literatura indígena. Relato de vida indígena. Autobiografia 
tradicional. Alteridade. 
 

 

A escrita de si, uma das práticas narrativas ocidentais tradicionais mais 

antigas, caracteriza-se como um conjunto mais amplo dos discursos sobre o eu. Não 

é, no entanto, apenas um registro documental deste eu, mas sim a sua constituição, 

a construção de sua identidade e de sua alteridade. Diante disso, Michel Foucault 

declara que a escrita de si tem o papel de constituir um corpo: “[A] escrita transforma 

a coisa vista ou ouvida ‘em forças e em sangue’” (FOUCAULT, 1992, p. 143, aspas 

do autor). Por esta razão, o escritor constitui a sua própria identidade mediante essa 

rememoração das coisas a partir do que foi dito (pp. 143-144). Este corpo formado 
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pela escrita de si, portador de uma identidade, agora autor de uma narrativa escrita, 

não é difícil de se imaginar.  

Roland Barthes, em contrapartida, em seu ensaio “A Morte do Autor” (1971), 

assevera que o autor perde a identidade no momento em que a escrita começa. Ao 

afirmar que “a escrita é a destruição de toda voz, de toda origem” (BARTHES, 2004, 

p. 1), Barthes contrapõe-se a Foucault, pois este vê construção no ato de escrever 

enquanto aquele vê destruição. Porém, o que acontece com o corpo, repleto de forças 

e sangue, quando a escrita de si é feita por outro? A quem se refere o “eu” impresso 

na narrativa? É também partindo desta indagação que volto meu olhar para a autoria 

de relatos de vida indígena cuja escrita não foi feita por aquele que conta sua história. 

 

O relato de vida indígena 

 

De acordo com Sidonie Smith & Julia Watson, a melhor maneira de lidar com 

narrativas de vida é concebê-las como “alvos em movimento” (moving targets), um 

conjunto de práticas autorreferenciais que, ao tratarem do passado, afetam 

diretamente a identidade no presente (SMITH & WATSON, 2010, p. 1). Com isso, 

proponho afirmar que relatos de vida podem ter efeito sobre a identidade dos 

modelos e dos redatores, criando, talvez, um meio-termo para as propostas de 

Barthes e Foucault, ou seja, relatos de vida transformariam dois indivíduos, pois o 

corpo que surge da escrita tende a destruir as vozes originais 

Os relatos de vida aos quais me refiro são histórias de vida contadas oralmente 

por um indivíduo, o chamado modelo, e ouvidas por outro indivíduo, o chamado redator, 

que as grava, as remodela e as edita, transformando-as em narrativas escritas. Na fase de 

transformação da história oral em texto escrito, o modelo não coopera. Sua dispensa 

explica-se, muitas vezes, por ele não poder, não querer ou não saber escrever. Esta 

ausência extingue então a possibilidade de delegar a mesma função para o modelo e para 

o redator, fazendo com que a responsabilidade pelo resultado do produto (ou seja, a obra 

impressa) passe a ser menor para aquele que relata do que para aquele que transforma o 

relato.  

 Sidonie Smith & Julia Watson (2010) afirmam que o foco naquele que recolhe a 

história e em como esta é obtida diferenciam o relato de vida de outros relatos 

autobiográficos escritos em colaboração (p. 276). Como observa o teórico francês 

Philippe Lejeune, o que muda neste gênero não é a divisão de papéis, mas sim as relações 
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de força e as exigências do contrato de leitura. Curiosamente, o que se propõe é dar certa 

garantia ao leitor: o modelo nada escreveu, mas ainda assim o que está escrito “é uma 

imagem fiel do que ele disse” (LEJEUNE, 2014, p. 149).  

 As três obras que fazem parte do meu corpus– A queda do céu: palavras de um 

xamã yanomami (2015), Meu nome é Rigoberta Menchú e assim nasceu minha 

consciência (1993) e Bobbi Lee Indian rebel: struggles of a Native Canadian woman 

(1975) – são relatos de vida contados por indígenas, mas gravados e transcritos por não-

indígenas. Aqui, pretendo explorar os elementos que caracterizam o gênero relato de vida 

indígena, a partir, inicialmente, das narrativas de Davi Kopenawa e Bruce Albert, 

Rigoberta Menchú e Elizabeth Burgos, e Lee Maracle e Don Barnett.  

Devo declarar que este ensaio é baseado na minha pesquisa de doutorado em que 

proponho o exame de uma poética do relato de vida indígena. Uso a palavra poética 

porque, etimologicamente, ela sugere o estudo voltado para a arte (téchne) ou teoria do 

fazer. Por conta das especificidades tanto deste gênero quanto da cultura indígena, 

aspectos textuais e contextuais farão parte da minha investigação.  

A autobiografia tradicional possui características em comum com o que Lejeune 

(2014) chama de autobiografia “pelo gravador”. Este termo qualifica um relato de si 

contado oralmente por um indivíduo, porém gravado e transformado em narrativa escrita 

por outro indivíduo. Nota-se então a existência de dois sujeitos (embora um deles não 

escreva) envolvidos na produção da obra. Esta participação dupla é o que define a 

“colaboração autobiográfica” (p. 134). Apesar de haver confusão em relação à autoria da 

obra que se acabou de ler, o leitor, ainda assim, terá acesso à narrativa de uma vida, escrita 

em primeira pessoa.  

O teórico francês afirma haver um “escândalo” relacionado à publicação de 

colaborações autobiográficas. Para ele, tal escandalização está ligada ao fato de estas 

colaborações duelarem com os livros que foram, de fato, escritos por quem os assina. E 

ainda explica: 

Esses livros não são, na realidade, condenados por sua inautenticidade, 

mas porque entregam o ouro ao bandido, e lançam uma suspeita, talvez 

legítima, sobre o restante da literatura. Sob certos aspectos, a 

autobiografia dos que não escrevem elucida a autobiografia dos que 

escrevem: o ersatz revela os segredos de fabricação e de funcionamento 

do produto “natural” (p. 135, aspas do autor) 
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A partir desta afirmação, é possível compreender uma das possíveis razões da 

problematização muitas vezes gerada pela autobiografia “pelo gravador”.  

Talvez fosse preferível chamar este gênero de “autobiografia falada”, ou até 

“audiofonia escrita”, conforme menciona Lejeune. Inclusive, qualquer referência à grafia 

do texto que não inclua a dinâmica relato oral/narrativa escrita mostrar-se-á insuficiente. 

Lejeune propõe por fim o emprego da expressão “relato de vida”, e oferece duas razões 

para tal: (i) por ser um termo ainda não utilizado para definir outras práticas; (ii) pelo 

termo já estar sendo empregado por pesquisadores da área (p. 133). Partindo destes fatores 

é que decido assim também nomear o gênero o qual planejo investigar.  

  Quando se trata de culturas orais, como as indígenas, o relato de vida é um modo 

comum de documentação, uma vez que o modelo, por vezes, não possui proficiência 

escrita de língua. Além disso, mesmo que se criasse uma maneira de escrevê-las, as 

línguas indígenas esbarrariam no fato de não gozarem de prestígio social e econômico (se 

comparadas com línguas europeias como o inglês, francês ou espanhol – ou com o 

português, no caso do Brasil), daí a necessidade de se obter um intermediário, não-

indígena, para que seus relatos sejam publicados e difundidos.  

A decisão de concentrar-me no relato de vida sob a perspectiva indígena exige 

alguns esclarecimentos. Primeiro, é necessário salientar que não há uma “cultura 

indígena” unívoca. Cada nação indígena possui aspectos culturais particulares, mas ainda 

há pontos que se entrecruzam, como por exemplo, a relação de interdependência e 

respeito para com a natureza. Segundo, aqueles que relatam suas vidas mostram-se ora 

mais inseridos na cultura nativa, ora menos ligados a ela. Alguns, por viverem nas 

cidades, trazem pouco mais que lembranças da infância, de histórias contadas por seus 

antepassados. Outros, por sua vez, ainda que afetados por uma educação católica, mantêm 

costumes e tradições de seus povos. A justificativa de minha escolha por analisar relatos 

de vida indígena explica-se por especificidades que somente sujeitos indígenas podem 

oferecer. Por isso, minha proposta de análise separa meu corpus em dois grandes grupos 

classificatórios: i) relatos de vida indígena cujos narradores têm maior contato com a 

cultura nativa, o que englobaria A queda do céu: palavras de um xamã yanomami (2015) 

e Me chamo Rigoberta Menchú e assim nasceu minha consciência (1993); ii) relatos de 

vida indígena cujos narradores têm menor contato com a cultura nativa, o que incluiria, 

portanto, Bobbi Lee Indian rebel: struggles of a Native Canadian woman (1975).  

 

O eu e o outro no relato de vida indígena 
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Quando se trata do estudo da autobiografia, Philippe Lejeune é o nome mais 

citado. Suas investigações vão desde relatos canônicos, como Confissões, de Jean-

Jacques Rousseau, até o surgimento de outras práticas de escritas do eu mais recentes, 

tais como autorrepresentações cinematográficas e blogs. Em análises de obras publicadas 

a partir da segunda metade do século XX, Lejeune examina relatos de vida obtidos através 

da gravação da voz de um modelo que não participa da escrita da narrativa.  

O corpus de Lejeune (2014) é formado por obras de minorias culturais, políticas 

e sociais francesas – como serralheiros e operários – dando-me a oportunidade de utilizar 

parte de sua teoria para fundamentar minha pesquisa. Apesar de também lidar com uma 

minoria, limito minha pesquisa à cultura indígena. Em sua obra, há momentos em que 

Lejeune descreve certas características do relato de vida. Suas conclusões, no entanto, 

não podem ser adotadas integralmente em minha investigação. Como as particularidades 

culturais indígenas são aspectos cruciais para a abordagem das narrativas com as quais 

pretendo trabalhar, certas conclusões a que Lejeune chega parecem insuficientes. Por 

exemplo, ao mesmo tempo em que o teórico francês trata de diferenças culturais, relações 

de poder e autoria, parece-me simplista afirmar que o redator tira ao invés de dar a palavra 

ao modelo (LEJEUNE, 2014, p. 168).  Se a “palavra” à qual Lejeune se refere for a 

redação do texto e o fato de que ser totalmente fiel ao relato do modelo é bastante 

improvável, sua afirmação pode ser plausível.  Entretanto, se esta “palavra” for a 

oportunidade de o modelo ser lido, a chance de que sua história alcance e interesse 

leitores, não há neste processo ações que tirem a palavra do modelo.  

 Parece razoável afirmar que, ao menos nas obras que escolhi, conhecer a história 

daquele que relata sua própria vida é mais significativo do que saber quem de fato a 

redigiu.  De acordo com Lejeune, o interesse do redator por estes relatos também se 

origina de um desejo de conhecimento. É a curiosidade que leva este indivíduo, membro 

de uma classe dominante (muitas vezes, membro de uma universidade, editora, jornal), a 

explorar uma civilização desconhecida e estranha à sua.  O redator interessa-se por esta 

estranha civilização porque entende que ela não conhece a si própria o suficiente (p. 169). 

Assim, ele volta-se para esta sociedade como um altruísta, como alguém que a perscruta 

e a explica para ajudá-la. Esta afirmação de Lejeune, que se baseia na sociedade operária 

francesa, parece não se ajustar satisfatoriamente à civilização indígena, uma vez que seus 

membros são conhecedores de seus próprios hábitos, costumes e crenças. O que o teórico 

alega, talvez venha a se aplicar àqueles índios menos ligados à sua cultura de origem. 
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Contudo, é preciso investigar o ponto mais acuradamente para que esta hipótese seja 

confirmada.  

Ao tratar de diferentes tipos de colaborações autobiográficas, Lejeune (2014) 

afirma que o trabalho de um redator não pode ser avaliado pelo leitor, pois este sempre 

ignorará a contribuição inicial do modelo, aceitando o redator como o narrador 

autodiegético.  Lejeune ainda argumenta ser bastante improvável que esta informação 

seja algum dia revelada, deixando ao público a escolha de crer ou não naquilo que foi 

escrito (p. 435).  O papel do redator então torna-se fundamental, pois ele é a peça que 

transforma uma produção que seria considerada inviável pelo mercado em algo factível. 

Há exemplos em que se percebe que o modelo é dotado de conhecimento suficiente para 

escrever sobre sua própria vida, mas questões de poder impedem que ele escreva sua 

própria história1.   

Smith & Watson (2010) ressaltam que, neste gênero, quem relata a história 

fica excluído da tarefa de escrever, e quem escreve não deixa marcas pessoais no 

texto (p. 275).  A narrativa escrita do relato de vida apresenta-se (supostamente) 

como foi contada pelo modelo. Para isso, ao usar o pronome pessoal eu, o redator 

estrategicamente dilui-se na autodiegese, como pode ser observado na seguinte 

passagem: 

Quando eu chorava ou gritava durante a noite, as pessoas de nossa 

casa costumavam ficar irritadas. Então, meu padrasto, com 

paciência, explicava a eles: “Os espíritos olham esse menino e ele 

se comporta como um fantasma. Por isso geme durante o sono”. 

Assim como minha mãe, ele cuidava muito bem de mim. Era um 

homem de sabedoria, um grande xamã. Quando eu acordava aos 

prantos à noite, ele me tranquilizava, dizendo: “Saia desse sonho, 

volte quando em estado de fantasma! Não tenha medo! São os 

ancestrais animais yarori que você está vendo. Quando você 

crescer, se quiser, farei com que beba pó de yãkoana e eles 

construirão sua casa junto de você. Então será sua vez de poder 

chamá-los. (KOPENAWA & ALBERT, 2015, p. 94) 

 

                                                           
1 Bobbi Lee Indian rebel: struggles of a Native Canadian woman (1975) é um exemplo desta prática. Lee 
Maracle era alfabetizada e capaz de escrever. Contudo, a narrativa foi publicada sob a autoria de Don 
Barnett. 
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O conteúdo de todo o relato é informado pelo modelo – é a história de sua 

vida que será oferecida ao público. Todavia, é o redator quem remodela e edita este 

relato, selecionando o que fará parte do produto final. Assim, quando examinamos 

o processo de fabricação da obra, aquele que não se mostra na narrativa parece dispor 

de maior autoridade.  É diante deste quadro que indago: quem detém o poder na 

relação modelo-redator? De quem é, de fato, a voz nesta narrativa autodiegética?  

Dizer que o redator possui maior autoridade talvez implique colocar o modelo 

em uma posição oposta. Paulo Roberto Tonani do Patrocínio (2013) afirma ser 

marginal aquele que é singular, em posição antagônica a algo. Dentro dos estudos 

literários, esse adjetivo foi cunhado em oposição a um cânone. A literatura marginal 

seria, portanto, não uma literatura marginalizada – que, em um processo de 

hierarquização canônica, encontra-se numa posição menos elevada – mas aquela que 

está obrigatoriamente excluída do cânone porque questiona seu perfil, ou seja, “[...] 

se coloca à margem enquanto proposta de intervenção literária que busca lançar uma 

sombra na modelação do sujeito burguês” (p. 27). 

A narrativa indígena pode ser considerada um tipo de literatura marginal, 

literatura esta vista como algo transgressor. Como os marginais, os indígenas expressam-

se não apenas como indivíduos, mas primordialmente como pertencentes a uma 

identidade coletiva. O espaço literário tem sido historicamente um terreno proibido para 

este grupo. Sendo assim, sua produção literária talvez fique mais complexa, uma vez que 

ela não é proveniente de culturas baseadas na escrita, no individualismo ou nos valores 

burgueses. A literatura indígena tem-se mostrado peculiar, já que fazem do falar e do 

escrever um falar contra e um escrever contra (SANTIAGO, 2000, p. 16). O relato de 

vida indígena, a meu ver, posiciona-se em um entre-lugar. Por mais que ainda haja um 

“falar contra”, quem o faz não pode “escrever contra”.  

 

Conclusão 

 

Partindo da teoria de Lejeune (2014) e de conceitos de Smith & Watson (2010), 

proponho um recorte mais específico se comparado às obras crítico-teóricas já 

mencionadas.  As teorias lejeunianas que me serviram de arcabouço teórico abordam o 

gênero de maneira geral, ou, quando especificam, lidam com classes minoritárias não-

indígenas. Ainda que não em caráter definitivo, utilizo-me do termo relato de vida, 
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apresentado por Lejeune, mas acrescido da palavra indígena. Portanto, eu desejo buscar, 

analisar e caracterizar o relato de vida indígena para, por fim, descrever sua poética 

textual e contextualmente. 

Os relatos aos quais me refiro são histórias de vida contadas por um indivíduo, o 

modelo, e ouvidas, gravadas, remodeladas e editadas por outro, o redator, que as 

transforma em narrativas escritas. Neste gênero, o modelo não se envolve no processo de 

escrita, mas o redator também não se mostra presente no texto final. Na tentativa de 

emular a fala do modelo sem evidenciar a presença do redator, a narrativa é autodiegética. 

Minha escolha por analisar relatos de vida indígena justifica-se tanto pelos 

aspectos textuais específicos do gênero quanto pelos aspectos contextuais próprios da 

cultura indígena. As três obras que fazem parte do meu corpus inicial – A queda do céu: 

palavras de um xamã yanomami (2015), Me chamo Rigoberta Menchú e assim nasceu 

minha consciência (1993) e Bobbi Lee Indian rebel: struggles of a Native Canadian 

woman (1975) – são relatos de vida contados por indígenas, mas gravados e escritos por 

não-indígenas. O que proponho neste anteprojeto é investigar uma poética dos relatos de 

vida indígena, analisando igualmente aspectos contextuais e textuais. A investigação de 

ambos os aspectos, em meu trabalho, dar-se-á concomitantemente, já que entendo haver 

uma interdependência entre estas partes. 

O método comparativo que pretendo aplicar aos meus estudos será o meio para 

averiguar os pontos da hipótese que norteia minha pesquisa, a saber: i) no relato de vida 

indígena, o foco recai sobre sujeitos indígenas; ii) a autodiegese é uma estratégia narrativa 

essencial do gênero; iii) a presença de um modelo e um redator, e a relação estabelecida 

entre eles define o relato; iv) hábitos indígenas, questões históricas, sociais e políticas são 

seus temas recorrentes. Analiticamente, também planejo manobrar as obras do meu 

corpus da seguinte maneira: i) há obras cujos narradores estão mais inseridos nos hábitos 

nativos – como A queda do céu: palavras de um xamã yanomami (2015) e Me chamo 

Rigoberta Menchú e assim nasceu minha consciência (1993); ii) há obras cujos 

narradores estão menos inseridos nos hábitos nativos – como Bobbi Lee Indian rebel: 

struggles of a Native Canadian woman (1975). Acredito que tal divisão ajudará a 

organizar minha análise de forma mais eficaz.  

Finalmente, relembro que nem as obras aqui selecionadas nem minha hipótese são 

irredutíveis e inflexíveis. O levantamento bibliográfico, a averiguação da hipótese, os 

constantes questionamentos e o método analítico trarão novas possibilidades, 

aperfeiçoamentos e acréscimos para a pesquisa. 
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O JOGO DA MEMÓRIA: ESTUDO COMPARADO SOB A ÓTICA DO VELHO 
E DO NOVO MUNDO EM TRAVESSURAS DA MENINA MÁ E REPÚBLICA 

DOS SONHOS 
            

                Maria Teresinha Martins do Nascimento (PUC GO) 
 

Resumo: O jogo da memoria, estudo comparado sob a ótica do velho e novo mundo em 
Travessuras da menina má e A república dos sonhos. O jogo de memória entre os destroços que 
nos restaram da civilização colonizadora, recupera nestas duas narrativas recupera os sonhos 
dos habitantes da América Latina, do novo mundo em pleno século XXI. Personagens  da 
literatura latino americana, tais como Lili de Travessuras da menina má, de Llosa, que se 
ambienta entre o velho e o novo continente e Madruga protagonista de A república dos sonhos, 
de Nélida Pinon, conscientes de sua sede de realização histórico social e econômica se lançam 
em seu autoexílio no novo mundo. Madruga se ambienta no Brasil para “fazer sua América, 
concede voz à sua neta Breta para narrá-la e, simultaneamente, escrever a moderna história 
deste povo marcado pelo hibridismo étnico e cultural. Madruga estimula Venâncio para sonhá-
lo por ele. Enquanto Lili se lança em seu périplo mundial, em espaços que, contraditoriamente, 
se opõem e mais inexplicavelmente ainda se unem, torna-se possível estabelecer comparações 
ficcionais  mesmo porque ao contrastar e ao comparar, no reino da imaginação, universos tão 
díspares o que se pretende é ir ao encontro do leitor para que se sinta obviamente confortável ou 
não neste ambiente poético que, todavia, o leva a refletir sobre o estar do homem no mundo, isto 
é, no espaço limítrofe entre estas duas civilizações antes colonizadoras e colonizadas, que 
atualmente são vistas como civilizações que se medem, se estudam parecendo querer o 
estabelecimento de novos paradigmas onde se possa ousar uma sociedade mais justa e solidária. 
Desse fazer artístico estético altamente consciente de Mário V. Llosa e Nélida Piñon, saber e se 
pensar estes dois mundos. 
 
 Palavras-chave: Comparativismo. Desafio. Latino-americana.  Literatura.  
 
 

Mas por que a expressão “jogo da memória” figura no título, se estamos 

comprometidos com um tipo de literatura que se vale intrinsecamente da imaginação 

pura para traduzir o mundo verbalmente?  Acontece que o trauma do exílio em A 

república dos sonhos e Travessuras da menina má,_ apesar de minimizado mediante o 

ato narrativo das personagens Breta e Ricardo Somocúrcio respectivamente, ainda 

repercute na memória dos protagonistas, pois a terapêutica recuperação literária, de uma 
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forma ou de outra, veio do olhar longínquo de Madruga e Ricardo que ao se 

distanciarem da pátria viram-na de forma diferente. Ricardo e Breta narraram as sagas, 

conjugando duas histórias na mesma narrativa, sem que o caráter histórico fosse 

meramente representativo e muito menos que as histórias de amor definissem o clima 

dos romances. As vozes de Breta se depuram com a verdade estética, que pode ser vista 

com a finalidade única de converter o testemunho, exatamente como aconteceu com a 

literatura picaresca ao criar “uma forma para dar voz às vítimas do capitalismo” 

(BEVERLEY, 1996, p. 29, 64), que assim entram na literatura, de onde elas foram (são) 

geralmente excluídas. 

Fazer para não esquecer, escrever para lembrar. No ato do esquecimento ocorre 

a lembrança que possibilita ao artista trascriar a realidade; neste momento, nasce no 

escritor o aspecto literário que resguarda o ser do homem. A memória revisitada de 

Madruga, em A república dos sonhos, e a de Ricardo Somocúrcio, em Travessuras da 

menina má, garante que se navegue nesse mar de lembranças dali, Breta e Lily acionam, 

ainda que de maneira diferente, o processo narrativo. Madruga concede a Breta, sua 

neta, o direito de narrar sua saga, pois é a legítima representante do país que ele 

escolhera para seu protagonismo: “fazer a América”. Já Lily é o leitmotiv de Ricardo 

em Travessuras da menina má ao unir seu passado e seu futuro ao presente. Ela é a 

lembrança inesquecível daquilo que poderia ter sido: a impossível união do casal. 

Ricardo e Lily não foram felizes para sempre, todavia, esta infelicidade possibilitou a 

Ricardo recontar o processo de expatriação. 

Mediante estas narrativas ficcionais, é possível analisar as histórias oficiais mal 

contadas. O ponto de vista daquele que se auto-exila em virtude da falta de perspectivas 

existenciais, ou mesmo movido pelo sonho que acalenta o devaneio e motiva a vida dos 

mais ousados em percorrer e fazer a história. Madruga parte de Galícia rumo ao Brasil, 

mais especificamente em direção ao Rio de Janeiro, cidade por ele escolhida 

previamente. Ricardo persegue seu sonho, deixa o poético bairro de Miraflores em 

Lima, Peru: de sua terra natal a Paris. Ele não conseguiu conviver em Lima com a 

opressão que lhe reprimia a alma. Paris, cidade luz, é o reverso da moeda, será seu 

Eldorado. Do velho continente, terá uma visão mais objetiva de país.  

O périplo de Lily por impotentes metrópoles mundiais oferece ao leitor a 

oportunidade de fazer um contraponto histórico entre o processo moderno de 

desenvolvimento mundial com a história da América do Sul. A partir desse mar de 

memórias amorosas e históricas navegam-se por diferentes trajetórias do povo brasileiro 
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e peruano. O eu anônimo emerge da multidão silenciada, do sussurro ou do assovio 

assoprado pelo vento e do grito não ouvido ou silenciado no peito. O anonimato é a 

forma do rosto inexpressivo que compõe a massa relutante. Consideraremos as vozes de 

Breta e Ricardo Somocúrcio, em A república dos sonhos e Travessuras da menina má 

como vozes de romance de caráter testemunhal porque suas histórias sob o ponto de 

vista dos imigrantes, devem dizer em seu protagonismo, “eu sou a época”. Não são 

vozes próprias de um tenor, antes se elevam em um coro sussurrante no vento 

atravessando os tempos, entoando hinos e litanias que alcançam as nuvens. Um brado 

coletivo sai dos rincões e das periferias urbanas com a mesma força que brota do povo 

deserdado e órfão. 

Todavia, em virtude da usurpação da voz autoral pela voz imperialista e 

autoritária estranha ao processo histórico do povo ao ser colonizado, o sujeito do 

enunciado e o da enunciação: narrador e voz diegética se unem num todo uno e coeso 

no processo de transcriação histórico literário da narrativa, para ser compreendido como 

sujeito testemunhal a partir de seu pertencimento enquanto sujeito coletivo de uma 

política estética emancipatória.  

Em A república dos sonhos, Madruga se impõe, ainda menino, a tarefa de 

protagonizar sua própria existência, mas Breta será a narradora desta saga.  É, em 

síntese, o embrião da narrativa literária que desficcionaliza a ficção e desrealiza o real, 

tomando uma pela outra. Madruga se sentiu incapaz de fazer sua história em sua própria 

terra. Esta marca inaceitável do non sense em sua existência lhe impossibilita qualquer 

tipo de lembrança heroica; o tempo se torna inútil. Suas horas vazias escoam sem que 

pudesse dar continuidade à saga de seus ancestrais, como lhe relatara Xam, seu avô. De 

mãos vazias e com as pernas sem destino, ele fica sem ação. De onde viriam então suas 

lembranças? Sem elas, não haveria consequentemente registros em sua memória 

individual. Madruga era e se reconhecia um ser em construção. Na verdade, a vida é um 

processo, sempre. Ele queria se fazer, no entanto se sentia impotente para lutar contra a 

inércia que reinava em Galícia. O menino teria que gerar o homem. Madruga deveria se 

recriar: criação da personagem e do herói. Ele deveria fazer sua história ao “fazer a 

América” para reverenciar seu passado, como o fizeram seus antepassados celtas. Em 

Sobreira, ao contemplarem as montanhas, eles viam: “Uma paisagem que conferia à 

aldeia um aspecto soberbo. Àquele excesso de pedras acavaladas sobre as outras 

servindo para tonificar os músculos dos lavradores, que venciam escarpas, picos, as 

trilhas de cabras” (PINON, 2015, p. 32).  Com o ser em desordem, ele parte para 
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descobrir outras terras. Lança âncora precisamente na Baia de Guanabara, no litoral 

brasileiro. Do reino de Galiza para o Brasil. Feitos épicos o sacralizariam. Herói de si 

mesmo. 

A narração de A república dos sonhos inicia sob a ótica das personagens já 

idosas, quando rememorar é uma forma especial de vida. No momento em que Eulália, 

esposa de Madruga, sente a proximidade da morte, tem-se a abertura da narrativa. 

Madruga, desde sempre, sabia-se impotente para fazer e narrar. Sabia também não ser 

suficiente apenas o fato de fazer a história. Fazer e narrar: impossível para ele. Na 

América, ele teria que superar as barreiras impostas pela língua para depois exercer, 

além da cidadania, o direito de compor um novo contexto. Antes: “deveria conquistar 

uma nova língua mediante acertos com a alma. Para tanto havendo que destroçar um 

sistema de fantasias e de defesas, que teimariam em resistir” (PINON, 2015, p.33). A 

narração de sua saga atribuída à neta demonstra que a visão do imigrante depende de 

uma consciência histórica e Breta, por ser legitima representante do país adotado por 

Madruga, é a representante natural para narrá-la conscientemente porque também a 

testemunhou. 

O que tinha tudo para ser meros relatos de sobrevivência foi transcriado 

literariamente por Breta ao narrar à história do avô, que indo na contramão do que 

deveria ter sido, foi capaz de mudar o percurso que se acreditava natural se ele não 

lutasse contra as ondas revoltas do destino que lhe fora imposto socialmente. Em vez de 

se assumir como eu cindido e apenas recolher seus fragmentos existenciais dispersos; 

ele se fortaleceu, se lançou literal e metaforicamente aos mares, para mais tarde, em sua 

velhice, projetar suas lembranças marítimas de forma diferente: 

O mar é minha memória, Venâncio. Sempre lancei no Atlântico as minhas 
lembranças. Mesmo aquelas de que hoje me envergonho. Você, agora, já não 
se importa com o nosso mar. Só a política o preocupa. Prefere referir-se ao 
Manifesto de 1868, do Marx, a discutir as correntes atlânticas. Pós saiba que 
teríamos chegado às teorias de Marx, mesmo sem ele. Mas onde estaríamos 
nós se o europeu não tivesse ultrapassado Gibraltar, enfrentando e vencendo 
o Atlântico? Unicamente o oceano é capaz de nos roubar e igualmente nos 
devolver a visão descomunal da realidade. (...) _ Menos mal que você, na 
sua idade, ainda tenha tantas certezas. Quanto a mim, perdi o sentido da 
transcendência. Só me limito a crer que a terra é a minha única sepultura 
(PINON, 2015, p.34, 35). 

As ideologias contraditórias dos dois amigos não foram suficientes para separá-los. 

Venâncio recusa a crença no poder da civilização ocidental. A colonização é vista como um ato 
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espúrio de dominação cultural e econômica. Se Madruga é remetido a um existencialismo 

tardio, quando repensa e revive suas aventuras, Venâncio, por sua vez, se sente como um ser 

político responsável pelo próximo e pela garantia do exercício de cidadania deste povo que o 

recebera de maneira cordial, como filho, pode-se dizer. Diferente dele, Madruga entende que o 

poder da dominação europeia é fundamental para o processo de desenvolvimento das Américas. 

“Pois saiba que teríamos chegado às teorias de Marx, mesmo sem ele” (PINON, 2015, p. 35). A 

espiritualidade de Eulália e o realismo de Venâncio, objetivamente deixa perceber que apenas a 

sepultura é a morada final. A luta resultou em nada; a não ser a cosmogênese espiritual herdada 

por Breta e transubstanciada em A república dos sonhos. Venâncio é o amigo sincero de 

Madruga. Sim, faz parte de sua família. Por outro lado, considerar que o filho caçula de Eulália, 

seu afilhado, seja visto como seu filho, seria o mesmo que suscitar dúvidas idênticas já 

levantadas por José Dias, narrador de Dom Casmurro, relativas à traição de Capitu.  Ela traiu ou 

não a Bentinho, isso não importa. O mesmo ocorre no campo semântico de A república dos 

sonhos. Se a luta de Venâncio resultou em nada, e o mar de memórias da Madruga tampouco 

tem significância em sua velhice; o que existe para Venâncio é nada mais nada menos que a 

realidade presente, em função de ser trabalhada e transformada. Luta inglória. O que lhe parece 

impossível é a própria esperança. Venâncio, sem passado e sem futuro, vê seu presente se 

esfumar.  

A narração do nobre revolucionário está presente na voz de Ricardo em Travessuras da 

menina má e na de Venâncio e Breta em A república dos sonhos, uma vez que eles se voltam 

para o prazer do conhecimento, ou seja, o despertar da consciência: uma estética, outra humana. 

A erotização da personagem Lily é o ponto de toque da filosofia libertina que toma forma de 

romance, esta libertinagem ficcionalizada se converte em testemunho literário. A mescla do real 

e da ficção de Nélida e Llosa não ocorre numa língua de lamentação, nem acusam quem quer 

que seja; tem-se, ao invés disso, uma historia de amor ao ser. Contestadora por natureza, Nélida 

está no centro da controvérsia política revolucionaria que pode ser sentida na voz de Venâncio. 

Enquanto Mário V. Llosa, o libertino da estética narrativa contemporânea, precisa das sensações 

de Lili, cidadã do mundo, para dar corpo, e forma sedutora a seu romance, pois nele o olhar que 

se volta para aquilo que vai ser narrado na composição da narrativa, reflete-o filosoficamente. 

Ricardo Somocúrcio faz uma discreta incursão à filosofia, no entanto, nutre sua narrativa de 

elementos eróticos para provocar o leitor. Na verdade, o que está em jogo é a liberdade estética. 

Claro, este romance não pode ser lido como um mero best seller; por outro lado, não se nutre 

unicamente da pureza dos artifícios poéticos. Llosa romanescamente se coloca contra a moral 

esclerosada e deixa vir á tona a revolta contra a tirania estética passadista. Adepto da liberdade 

artística, vê no prazer sexual da personagem, o prazer do conhecimento. Dialeticamente, ele se 

propõe a convencer o leitor sobre o prazer de aprender, isto é, reconhecer no ato da leitura o 

prazer do texto, e não apenas o do corpo. 
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As questões advindas do comportamento nada comum de Lily são respondidas pela 

própria técnica narrativa que sustenta a filosofia do efêmero fundado nos sentidos e na paixão 

corporal. O prazer dos corpos: pretexto para o prazer do texto, na verdade, o sexo faz pensar. 

Assim considerando, não é obsceno ler um best seller como não é pecado transgredir os cânones 

tradicionalmente sacralizados. A literatura de cunho literário acena com a liberdade e com a 

religiosidade erética para depor do poder despótico, a velha moral convencional. Lily é “má”, 

entretanto, seus pecados são apenas travessuras de moça moderna: metáforas, pecados veniais 

em função do novo, da nova arte, do novo homem, mais honesto e mais verdadeiro. Os atos 

narrativos transgressores são dádivas generosas, uma vez que, o artista não está compromissado 

com norma alguma a não ser a verdade e a estética própria de sua época. Assim cada obra 

literária escrita é um novo portal que se abre para um mundo diferente, trazendo em si um novo 

conjunto de regras que, por sua vez, devem ser ultrapassadas.  

Considerando que Lily pertence a uma classe social inferior à dos adolescentes do 

bairro de Miraflores, seus valores são, portanto, divergentes. Mas a personagem “má” e suas 

travessuras não foram criadas para serem julgadas e muito menos seguidas: são apenas casos 

típicos que servem de parâmetro para analise dos tempos modernos, daí o estranhamento que 

paira sobre o leitor desavisado. Porém, foi o jeito de falar de Lily que verdadeiramente exerceu 

forte atração em Ricardo: jogo de duplo sentido foi o que ela fez com a própria língua, pois ao 

contrário do que se imaginava, ela não era chilenita, era tão somente uma menina ambiciosa de 

um bairro pobre, que tentava esconder suas origens plebeias. Foi com os signos da paixão que 

Ricardo se deixa conhecer, pois seu nome e seu apelido de ‘magro’ pouco diziam sobre sua 

pessoa. Seus amigos assim o descrevem em sua prostração amorosa: “Você parece um bezerro, 

magro, você está azul, magro, está derretendo de tanta paixão, magro, caçoavam de mim meus 

amigos do bairro” (Llosa, 2006, p.11). Ao se mostrar num corpo apaixonado, prestes ao 

sacrifício, ele verdadeiramente deixava conhecer sua capacidade visceral de amar: Ricardo é a 

metáfora da paixão, pronto a ser devorado pelas labaredas caprichosas, que eram a própria Lily: 

“Eu também pensava num desejo, acreditando mais ou menos que se tornaria realidade. Sempre 

o mesmo é claro: que ela finalmente me aceitasse que nós começássemos e fossemos viver em 

Paris, ricos e felizes” (Llosa, 2006, p.11). 

Ricardo e Lily se casaram formalmente e, ao contrário do ele esperava, não foram 

felizes para sempre. O casal se livrou, devido ao temperamento da menina má, da terapêutica 

infernal do casamento, não se sujeitando aos laços e aos freios do amor legitimado. Eles se 

amaram à revelia das convenções sociais, desafiando a distância temporal e geográfica.  A saga 

narrativa desse casal reside no equilíbrio entre a força temática e a técnica narracional. 

Revolucionando a forma narrativa, Llosa, o libertino estético, no limiar da transgressão formal, 

pode dar vazão ao pensamento. A sedução da escritura, nesse caso, normalmente se torna dádiva 

amorosa, pois incorporou os resultados transgressivos para percorrer sua história amorosa. Ele 
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estava no paraíso com Lily: “A malícia de seus olhos cor de mel escuro, ouvir seu jeitinho tão 

diferente de falar, e às vezes espreitar, sem querer, no decote de sua blusa ajustada, o começo 

dos peitinhos que despontavam redondos, com tenros botões e, sem dúvida, firmes e suaves 

como frutas jovens” (Llosa, 2006, p.11). 

A presença constante de Lucy, “segurando vela”, junto a Ricardo e Lily, desviava os 

assuntos do casalsinho; impedidos da linguagem corporal entravam em sintonia no reino da 

imaginação. Ricardo a considerava uma comunicação verdadeira de corpo e alma, perto dela 

Ricardo se desvanecia feliz. Naquele verão memorável, exatamente no dia 30 de março de 1950, 

rompe-se essa linha de felicidade, quando as supostas irmãs chilenitas foram impiedosamente 

desmascaradas. Desmascaradas as irmãs desapareceram, e com elas a falsa nacionalidade, os 

jogos e as fantasias da garotada. Elas se eclipsaram anti a intolerância e o preconceito social 

insolvente à época. Fecha-se o portal da inocência, início dos anos 60, Ricardo Somocúrcio se 

encontra então exilado em Paris. 

Naquele início dos anos 60, Paris vivia a febre da Revolução Cubana 
fervilhava de jovens dos cinco continentes que, como Paúl, sonhavam 
repetir em seus países a saga de Fidel Castro e seus barbudos, e para 
isso se preparavam, a sério ou nem tanto, em conspirações na mesa de 
bar. Quando eu o conheci, poucos dias depois de minha chegada em 
Paris, ale de ganhar a vida no México Lindo, Paúl fazia cursos de 
biologia na Sorbonne, que também trocou pela revolução (Llosa, 
2006, p.18).  

Em Paris Ricardo se torna amigo de Paúl, percebe à distância o desenrolar da luta 

revolucionária no Peru. Todavia, sua participação ao lado do amigo no embate ideológico é 

mínima. Sem explicações óbvias, Ricardo não se entusiasma tanto quanto ele.  

Dois pontos de vista se ampliam, simultaneamente, nesta narrativa, enquanto um 

terceiro se infiltra quase que imperceptivelmente à narração. Nos dois primeiros, tem-se a 

sinestesia dos corpos que os libertam, e no terceiro, a história coletiva da nação que oprime o 

povo peruano se mescla à historia de amor do casal. Enquanto resiste ao apelo corporal da 

pseudo chilenita, Ricardo desviava a conversa para assuntos triviais. E sob a ação da fantasia 

orquestrada por Lily, os sonhos de Ricardo se tornavam possíveis: Em Santiago sempre se 

apresentavam companhias de patinação, balé e musicais americanos, e os chilenos, em qualquer 

trabalho que fizessem, ganhavam o dobro ou o triplo do que os peruanos recebiam aqui (Llosa, 

2006, p.13). A imaginação reforçada pela influência das obras literárias de Paul Féval, Júlio 

Verne, Alexandre Dumas e tantos outros, é também o suporte para o estado emocional e 

intelectual de Ricardo. O porquê de seu desejo de morar em Paris fica meio que obscurecido em 

sua trajetória existencial. Paúl, seu amigo revolucionário, desconfia que ele seja um poeta, e que 

por timidez não apresenta seus poemas guardados ou esquecidos em alguma gaveta da memória. 
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No entanto, aquele verão inesquecível com Lily possibilitou o jogo da memória e deu 

vida à sua narrativa existencial, quando, despretensiosamente, um fato se infiltra no outro. 

Naqueles dias fabulosos, coisas extraordinárias aconteceram. Após a chegada das duas irmãs 

chilenitas, meio atordoados, Ricardo e seus amigos assistiram o desfile da recomposição 

sentimental em Miraflores. Foi notável também o processo imperceptível do jogo da memória 

em Ricardito, a perda amorosa não assimilada deslancha sua arte de narrar, ele arma e desarma a 

ação temporal: o passado sempre o revisita para que ele possa dar continuidade à sua vida e à 

narrativa: seu amor por Lily e a história de seu país são recorrentes, entranhados em sua vida 

dão-lhe o que pensar. 

Deste pensamento filtram-se comentários comuns à literatura contemporânea, os jogos 

da memória são acionados de maneira a não comprometer a naturalidade ficcional, o real 

entranha-se à ficção, contudo, a pureza da vocação estético-revolucionária pode ser vista, como 

assegura Georges Perec: “O indizível não está escondido na escrita, é aquilo que muito antes a 

desencadeou” (PEREC, p. 54). A ausência de uma história que se preste também a narrar o 

indizível ocorrido na sociedade oprimida pelos governos autoritários, é a mesma que traumatiza 

o ser que se vê frente ao desencanto amoroso. Como preencher esta falta senão recuperando na 

escrita aquilo que se pensava perdido. Seligmann comenta a este respeito que “a linguagem é 

antes de tudo o traço_ substituto de uma falta, de uma ausência” (SELIGMANN-SILVA, 2013, 

p. 383).  

A narrativa se estrutura esteticamente. Mesmo porque, ao tentar diminuir a lembrança 

da perda e morte de Lily, através do ato da escrita, mediante o prazer do texto e de sua releitura, 

abrem-se as comportas da memória. Ricardo recupera o prazer de lembrar e de relembrar, assim 

pode ser o herói de sua própria história de amor e continuar vivo para contá-la. Sua 

generosidade narrativa o salva da morte simbólica, da morte traumática, quando se rememora 

incessantemente um acontecimento dolorido sem atá-lo ao presente continuo. Enfim, a morte 

traumática advinda do esquecimento ocasiona a perda do ser em si, não apenas da perda 

amorosa. Todavia, é possível experienciar o trauma e a felicidade do reencontro ao narrá-los 

como ato de resistência, justamente para compreendê-los. As partidas injustificáveis e a perda 

sempre constante da “menina má” fazem com que Ricardo traga com frequência à tona o 

incompreensível desaparecimento da amada. O choque psicológico lhe causa uma espécie de 

trauma afetivo. Apenas com Lily ele teria a possibilidade de se realizar plenamente, a força da 

repetição de seus reencontros se torna o leit motive em Travessuras da menina má: “Eu a 

guardei na memória e às vezes a evoco, para ouvir a risada travessa e o olhar zombeteiro de seus 

olhos cor de mel escuro, e vê-la se arqueando feito bambu ao compasso dos mambos. E 

continuo achando que apesar de ter vivido tantos verões, aquele foi o mais fabuloso de todos” 

(Llosa, 2006, p. 13).  
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Tentando recuperar o não vivido, moraram em Paris. O casamento entre eles foi mera 

formalidade para que Lily regularizasse seus documentos. Lily de novo e de novo o abandona. 

Não foram felizes para sempre. Todavia, narração e perda neste jogo de memória mantém vivo 

o sonho, já de antemão perdido. Sim, perdido porque a presença reicidente de Lily traz consigo 

a separação iminente do casal. Entretanto, o texto garante sua presença na ausência. Esta é a arte 

da memória, se ela só existe paralela ao esquecimento, se um complementa ou se alimenta do 

outro, um é, naturalmente, o fundo sobre o qual o outro se inscreve. Ricardo esquece 

momentaneamente seus verões fantásticos para ressurgir em outra estação. Tal tentativa é 

sempre abortada, há como que um registro inconsciente e involuntário da memória, daí a 

recorrência alucinatória da presença surpreendente de Lily, quando Ricardo já se encontra 

esquecido de si mesmo na vida. Lily também ata as pontas dos tempos entrecruzados em 

Travessuras da menina má, o que favorece a ficcionalização do que deveria ter sido; narrar para 

manter o não vivido e interpretar o sonho em lugar já desespacializado, pois Lily transita em 

Lima, Paris, Cuba, Tókio e Madrid como se recusasse a ser cooptada pela sociedade que a 

rejeitara bruscamente na adolescência. Ricardo, prisioneiro da mesma perda traumática, decide, 

em última instância, se distanciar do sonho... Prefere vê-la partir, favorecer o esquecimento para 

não morrer traumatizado, no entanto, é um querer não querendo, pois quando percebe que a 

morte da amada está chegando, contraditoriamente, é Lily que o alivia com profundo 

comentário anímico que o devolve, finalmente, a si mesmo. Sente então que a “menina má” está 

se esvaindo impiedosamente. Porém, ele tem a certeza de que Lily sempre voltará; coisas do 

acaso ou não, mas ela sempre voltará nas dobras do texto ou em seu mar de memórias 

ficcionalizado:   

       _ Você é a pessoa mais perversa que já conheci menina má. 
Um monstro de egoísmo e insensibilidade. É capaz de apunhalar com 
frieza as pessoas que melhor a trataram. (...) _Eu sou gato escaldado. 
Acha que vou levar a sério esse teatrinho de esposa arrependida? Logo 
você, menina má? 
      _ É, sim, logo eu. Vim porque amo você. Porque preciso de 
você. Porque não posso viver sem você. Porque não posso viver com 
ninguém que não seja você. É um pouco tarde, mas agora eu sei. Por 
isso, de hoje em diante, mesmo que passe fome e tenha de viver feito 
uma hippie, vou viver com você. E com ninguém mais. Gostaria que 
eu virasse uma hippie e deixasse de tomar banho? Ou que me vestisse 
como aquele espantalho com quem mora? O que você quiser, eu faço 
(LLOSA, 2006, p. 296). 

A proposta dialética presente nestas duas linhas de força que andam paralelas em 

Travessuras da menina má e em A república dos sonhos: conteúdo e forma convencem o leitor 

a encontrar no prazer do texto a arte de amar tanto a história de seu país quanto a história 

amorosa individual que se estende para dentro e para fora do corpo/texto, que também se 

converte num objeto de amor.  
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A memória, tão importante quanto o esquecimento, se torna ética estetizante porque o 

jogo entre esquecer e recordar, entre fazer e sonhar, alimenta a força fictícia em A república dos 

sonhos. Madruga e Venâncio deixam a Galícia em busca de outros espaços.  Madruga anseia 

pelo real sonhado. Venâncio quer o sonho do sonho, o sonho sonhado. Neste ponto, onde o real 

e o sonho são sonhados, as personagens entram em ação. Uma nutre o ideal do outro. A 

praticidade de Madruga e a extrema capacidade onírica de Venâncio se fundem para dar vida à 

república dos sonhos: eles amam a mesma coisa de maneira diferente, porém sincera. Metáfora 

ou não, o amor e a dedicação deles em relação a Eulália são verdadeiros. Ela é a terra-mãe para 

Madruga e o ideal utópico para Venâncio. É gênesis familiar para Madruga, mas só é possível 

no sonho para Venâncio.  

É verdade, segundo Habermas, que a relação entre sentido e Geltung (vigência ou 

validade) é totalmente diferente na literatura e na linguagem cotidiana: no primeiro caso, as 

reivindicações de validades possuem força apenas para as personagens do livro. Daí, sua 

afirmação de que “os atos ilocucionais são desativados em termos ilocucionais”, ou seja, eles 

não levam a ações. O testemunho ficcional e o autoexílio de Madruga e Venâncio, buscam 

exatamente essas ralações com as ações ficcionais e com o mundo extra literário, onde tudo 

ganha fórum de irrealidades dado à incredulidade do acontecido durante o período de 

colonização. 

 A república dos sonhos não é indiferente à “verdade”. O leitor quer americano quer 

europeu, abarca uma imagem vívida nos dois romances, assim se estabelece a mensagem 

literária, justamente para que o limite entre a ficção e a realidade não seja fixado. As 

lembranças, as lendas e as histórias narradas por Breta, fidedignas ou não, são advindas de D. 

Miguel e Xan. Seus avós paternos e maternos unem o passado e o presente. Passado que não 

pode ser esquecido; a força da ficção o mantém vivo e paradoxalmente crível pois a ficção 

confere credibilidade aos fatos reais, uma vez que agora estão literalmente narrados: verdade 

estética, mas verdade. 

Gênesis e travessia constituem a base de A república dos sonhos e Travessuras da 

menina má. Neles, à medida que o “medo de esquecer” é superado, nasce uma nova trama entre 

língua e narrativa, pois o tempo é inexoravelmente enredado a tudo que se narra. O fato de 

passar pelo trabalho da escritura com a trama disfarçada em esquecimento e recordação _ 

passado e presente _ possibilita perder-se e se encontrar. A partir de A república dos sonhos e 

de Travessuras da menina má, o trauma causado pelos governos ditatoriais na América Latina é 

visto e sentido como elemento potencializador do dilaceramento do corpo e da alma do povo, 

memória e sentidos, se é que se pode separá-los, corporificam a nova história. Ricardo em 

Travessuras da menina má, deixa sua pátria no esquecimento, e ainda assim reconhecer que seu 

povo sofrido necessita mais que tudo de uma voz _ voz que possa acordar o corpo e ressuscitar 

a memória. No entanto, Madruga, em A república dos sonhos, a partir da incipiente realidade de 
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Galícia nos anos 60, idealiza outro mundo: quer um mundo seu em outro país. Seus poucos 

treze anos não lhe impediram de singrar o Atlântico e aportar-se no Rio de Janeiro. Ele enfrenta 

em terra estrangeira os mecanismos de uma língua diferente da sua e, justo por isso, delega à 

neta a tarefa de reconstruir historicamente sua epopeia, nem por isso menos poética. Essa é a 

“cura do ser”. Não foi vencido pelo trauma do exílio voluntário. Breta é uma narradora que 

recupera sua memória sob diversos aspectos: familiar e histórico. Seu avô instaura o momento 

presente _ seu ato heroico _ para vivificar o passado, seus treze anos vividos em Sobreira, à 

sombra dos feitos de seus antepassados. Venâncio, que mais que recordar sua terra natal, deseja 

para o Brasil uma nova realidade, um novo homem. Sonha ver nesta nova pátria o ideal de 

justiça, embora suas lembranças estivessem entranhadas de lendas e histórias de seu país de 

origem. Desse caldo cultural, tem-se a gênese de uma saga que pode ser vista do ponto de vista 

do imigrante recém-chegado ao Brasil, e do ângulo do nativo com relação à cultura adversa que 

lhe chega, podendo ou não ser absorvida. Com a família de Madruga tem-se a formação de um 

núcleo gerado, pela saudade, instaurado pelo tempo presente. A escritura de Breta recupera o 

passado e assegura a historicidade do ser do homem em um país ainda em formação, mas que 

agora se vê imortalizado literariamente.  

A polifonia em A república dos sonhos possibilita uma visão caleidoscópica sobre a 

realidade brasileira. Os laços afetivos e culturais de Breta com o Brasil legitima sua narração 

sobre a saga do avô. Se Madruga conquista com trabalho árduo sua fortuna, ao “fazer a 

América”, sua participação no desenvolvimento comercial e industrial do país assegura-lhe o 

protagonismo no desenvolvimento e empoderamento da nação emergente. Breta, por sua vez, 

representa a identidade nacional. A partir da efetiva integração de Madruga na sociedade 

brasileira, ocorre literariamente sua poética do espaço edificada, e conseguintemente, a poética 

do devaneio vivida e defendida por Venâncio. Breta, síntese desse processo histórico identitário, 

incorpora a dialética econômico-cultural presente em Madruga e o vir a ser histórico-existencial 

inerente a Venâncio. Em A república dos sonhos, romanescamente, resumem-se a memória e, 

metanarração que garantem, neste jogo de memória, que se interprete a complexa explosão do 

ser: animus e ânima. Esta narrativa é a teoria da memória histórica brasileira com outros 

postulados que não os puramente históricos. Tem-se na estética deste romance contemporâneo a 

política da literatura que relativamente reconstrói a imagem do passado assegurado pela 

narradora nesta república onírica, mítica, que percorre cartograficamente o mundo prenhe de 

devaneios num real artístico literário onde ninguém sai perdendo.  

O receio de se esquecer das recordações de infância e da adolescência, o medo de ser 

acometido pela amnésia em relação à língua materna, enquanto trauma resgata 

sintomaticamente o que há de mais terrível no real para representá-lo literariamente, para 

sacramentá-lo, em síntese, para legitimar a voz popular. A preocupação de Xan e de D. Miguel 

em preservar as lendas e as histórias de sua região, bem como a língua materna, chega ao fim 
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quando a criação de Breta extrapola o aspecto conceitual, pois apenas a imaginação é capaz 

desta façanha, como afirma Alberto Massa em seu inteligente prefácio A república dos sonhos. 

De qualquer modo, a verdade equacionada na literatura testemunhal “não é invenção, mas 

narração _ ou mesmo construção _ do real” (SELIGMANN-SILVA, M. 2003, P. 380). A 

empatia despertada pelo jogo entre recordar e esquecer desarma a incredulidade do leitor para 

que ele também a reviva e compactue com a narração do exílio de Madruga com sua própria 

ótica diferente, portanto. Na arte é possível a inversão dos elementos que estruturam a narrativa: 

a história oficial e os para-textos podem ser tidos como itens ficcionais, dada sua incredulidade, 

e o que é produto do imaginário passa a ser considerado como realidade por constituir o ideal 

desejado. 

Nélida confere, à obra A república dos sonhos uma forma poético-literária, onde 

demonstra seu compromisso ético: desvendar a fenomenologia da criação literária ao registrar 

no mesmo ato a história do Brasil misturada à de Galícia. O velho e o novo mundo se 

reconhecendo no ato da escritura em que o real se converte no sonho sonhado.   
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LUIZ GAMA E BENARDO GUIMARÃES: UM ESTUDO COMPARADO 
SOBRE AFRO-BRASILIDADE NO ROMANTISMO  

Meila Oliveira Souza Lima (UEFS) 
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RESUMO 
 
O romantismo brasileiro foi marcado por significativas transformações políticas e econômicas, 
sendo transmitido nas obras dos inúmeros autores desse período da nossa literatura. Muitos 
produziram somente durante o tempo de estudante e outros seguiram a vida de escritor, 
conciliando com outras carreiras, como é o caso de Bernardo Guimarães (1825-1884), sendo A 
Escrava Isaura (1875) a obra mais conhecida. Outro autor do romantismo brasileiro é Luiz 
Gama (1830-1882), que escreveu o livro Trovas Burlescas (1859), se destacando pelos seus 
escritos e pela posição que adotou diante dos aristocratas e políticos da época. Os dois poetas, 
Guimarães e Gama, foram contemporâneos visto que enxergaram as trevas de sua época, viram 
e falaram dos problemas existentes, além de utilizarem um tema polêmico e até proibido: a afro-
brasilidade. Sendo assim, faremos um estudo comparado entre os poemas A Orgia dos Duendes 
(1865) e Uma Orquestra (1859), pois ambos relatam um ritual de origem africana, abordados de 
maneira distinta por seus autores e que será aqui comparado. Faz-se importante essa análise, 
pois a cultura dos negros escravizados ainda é tabu na sociedade, sendo estigmatizada e 
estereotipada. Como a proposta do simpósio abarca desafios, o debate sobre essas manifestações 
é fundamental para os estudos na contemporaneidade. A pesquisa tem cunho bibliográfico e tem 
como aporte teórico Giorgio Agamben, Roger Bastide, Adeítalo Manoel Pinho, Lígia Ferreira, 
dentre outros.  
 
Palavras-chave: Afro-brasilidade. Estudo comparado. Romantismo. 
 
Apresentação 

A escola romântica no Brasil foi marcada por acontecimentos significativos em 

nossa história política, econômica e cultural, sendo retratadas nas obras dos inúmeros 

autores desse período da nossa literatura. Esses romances relatavam o dia a dia da 

sociedade urbana, dos novos modos de vida, como as festas nos salões, as moças que 

frequentavam modistas e cafeterias, as reuniões masculinas em bares.  É das faculdades 

que saem boa parte dos nossos autores românticos. Muitos produziram somente durante 

o tempo de estudante e outros seguiram a vida de escritor, conciliando com outras 

carreiras, como é o caso de Bernardo Guimarães (1825-1884), que é mais conhecido 
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pela sua prosa, sendo autor de A Escrava Isaura (1875), além de outros romances. Sua 

poesia ainda é pouco estudada.   

A figura do índio foi preciosa para essa época visto que foi no Romantismo que 

se buscou uma identidade nacional. Os indianistas pretendiam fazer deste não só um 

personagem literário, mas um herói. Porém, foi totalmente europeizado em muitos 

romances. Os nacionalistas nem se preocuparam com a condição do negro, afinal, o 

movimento romântico estava direcionado à classe dos senhores de terra e escravocratas.  

Quanto aos escravos africanos, sabemos que viveram por longos séculos sendo 

explorados e discriminados pela sociedade que por aqui surgia e vivia. A população 

brasileira que se formava seguia os costumes europeus. O negro foi obrigado a deixar 

sua cultura, esquecer sua religiosidade, aceitar a religião Católica e adorar aos santos 

dela.  

Outro escritor do romantismo brasileiro é Luiz Gama (1830-1882), com o livro 

Trovas Burlescas (1859), que se destacou pelos seus escritos e pela posição que adotou 

diante dos aristocratas e políticos da época.  Além da sua autoafirmação como negro, 

Gama, diferente dos românticos, não exaltou o índio como elemento nacional.  

Os dois poetas, Guimarães e Gama, foram contemporâneos visto que 

enxergaram as trevas de sua época, viram e falaram dos problemas existentes, além de 

utilizarem um tema polêmico e até proibido: a afro-brasilidade, além de muitos 

personagens negros.    “Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, 

para nele perceber não as luzes, mas o escuro [...] é justamente, aquele que sabe ver essa 

obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente” 

(AGAMBEN, 2009, p.62,63). 

Sendo assim, faremos um estudo comparado entre os poemas A Orgia dos 

Duendes (1865) e Uma Orquestra (1859), pois ambos descrevem uma festa de origem 

africana, proibido em suas épocas e por isso o caráter alegórico dos mesmos.  

Por não ser permitida tal festa, os autores utilizam alegorias e disfarces para 

mascararem o tema. Faz-se importante essa análise, pois a cultura dos negros 

escravizados ainda é tabu na sociedade, sendo estigmatizada e estereotipada. Como a 

proposta do simpósio abarca desafios, o debate sobre essas manifestações é fundamental 

para os estudos na contemporaneidade. A pesquisa tem cunho bibliográfico e tem como 

aporte teórico Giorgio Agamben, Roger Bastide, Adeítalo Manoel Pinho, Lígia Ferreira, 

Elciene Azevedo, dentre outros.  

 

2166

Ana
Pencil



3 
 

Os românticos 

Romancista, poeta, jornalista, Bernardo Guimarães nasceu em Ouro Preto, 

Minas Gerais, em 15 de Agosto de 1825, falecendo na mesma cidade, em 10 de Março 

de 1884. O autor tem vasta obra que aborda o índio e o negro escravo, além das 

paisagens naturais do interior brasileiro. É de sua autoria o famoso romance A Escrava 

Isaura (1875), livro que aborda a condição do negro em contraste com a sociedade 

escravocrata de sua época. Ele também escreveu o romance Rosaura (1881), também 

sobre uma escrava, mas que não fez o mesmo sucesso que Isaura fez. Antes da prosa, o 

autor foi um poeta singular, escrevendo livros como Poesias Diversas, Cantos da 

Solidão, Poesias, Novas Poesias e Folhas de Outono.  A obra de Guimarães pode ser 

qualificada como “um exercício de revelação do oculto, tolerado, mas desqualificado 

pelo olhar canônico” (CORRÊA, 2006, p.142). 

Bernardo Guimarães foi enquadrado na segunda geração romântica, chamada de 

ultrarromantismo ou mal do século. Essa geração de autores ficou conhecida pela vida 

boêmia que levavam e por geralmente morrerem jovens, de tuberculose, que não foi o 

caso de Guimarães que chegou quase aos sessenta anos.  

Eles sofreram influências do poeta inglês Lord Byron, que ficou conhecido mais 

pelo estilo de vida que por sua obra, sendo Álvares de Azevedo cognominado “o Byron 

brasileiro” ( Ramos,1965). A influência byroniana foi restrita a poesia nesse período, 

não influenciando a prosa. Junto com Álvares de Azevedo, Aureliano Lessa e outros 

estudantes da Faculdade de Direito em São Paulo, Bernardo Guimarães formou um 

grupo chamado “Sociedade Epicuréia” fundada em 1845.  

Depois de formado no curso de Direito, Guimarães exerceu cargo de juiz de 

órfãos em Goiás, no período entre 1852-1854 e 1861-1864. Trabalhou como jornalista e 

critico literário no Rio de Janeiro, no jornal A Atualidade. Entre os anos de 1864 e 1865 

publicou o volume Poesias, na corte, contendo “Cantos da solidão”, “Inspirações da 

Tarde”, “Poesias Diversas”, “Evocações” e “A baía de Botafogo”. Em 1886 retorna 

para seu estado natal e foi nomeado professor de retórica e poética no Liceu Mineiro. 

Em 1873 foi nomeado professor de latim e de francês na cidade de Queluz, que 

atualmente chama-se Conselheiro Lafaiete, também em Minas Gerais. 

Luiz Gama tem uma história de vida diferente de Bernardo Guimarães. Ele 

nasceu em Salvador em 21 de Junho de 1830.  Luiz Gonzaga Pinto da Gama, nome 

completo do mesmo, sentiu na pele o peso da escravidão. Aos dez anos, em 10 de 

Novembro de 1840, foi vendido pelo pai que era fidalgo português e cujo nome o autor 
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nunca revelou. Quando vendido, foi para São Paulo e por lá ficou o resto de sua vida. 

Sua mãe era uma negra liberta, oriunda da Costa da Mina, de nação Nagô, de nome 

Luiza Mahin, e era revolucionária, participando de vários conflitos escravagistas na 

região, como a Revolta dos Malês. Nas palavras do próprio filho, em Carta a Lúcio 

Mendonça, em 25/07/1880: 

minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita, a cor era de um preto 
retinto e sem lustro, tinha dentes alvíssimos como a neve, era muito 
alva, geniosa, insofrida e vingativa. Dava-se ao comércio – era 
quitandeira, muito laboriosa, e mais de uma vez, na Bahia, foi presa 
como suspeita de envolver-se em planos de insurreição de escravos, que 
não tiveram efeito (Ferreira, 2011, p.199).  

 

Luiz Gama se destacou na sociedade paulistana por ser fiel ao movimento 

abolicionista. Além disso, ele criticou duramente a sociedade da época, os ricos, os 

políticos, o comportamento de todos. Suas sátiras foram lidas pelos paulistanos em 

diversos jornais da época. Seu único livro foi Trovas Burlescas, publicado em 1859, 

pela Tipografia Dois de Dezembro, é recheado de críticas, sátiras e também algumas 

liras. O grande abolicionista e poeta Luiz Gama faleceu em 24 de Agosto de 1882, às 14 

horas, em São Paulo. O comércio fechou em sua homenagem e muitas pessoas seguiram 

o cortejo fúnebre. 

 

Afro-brasilidade nos poemas 

Partiremos nesse item para uma breve análise comparativa dos poemas já citados 

acima dos poetas românticos. Para tal, selecionamos as estrofes mais relevantes dos 

poemas para a pesquisa realizada aqui. As palavras em itálicos são destacadas pelos 

próprios poetas, assim como as aspas e o vocabulário. Iniciaremos com Orgia dos 

Duendes, de Guimarães. Eis que o poema assim se inicia:  

Meia-noite soou na floresta 

No relógio de sino de pau; 

E a velhinha, rainha da festa, 

Se assentou sobre o grande jirau 

 

A estrofe informa um horário e um local, sendo esses onde os escravos podiam 

manifestar sua religiosidade, principalmente nas zonas urbanas, pois nessa hora os 

senhores já estavam dormindo e eles livres do trabalho, e onde ainda hoje são realizados 

rituais de culto a ancestralidade em algumas comunidades. Já no inicio, o autor nos dá 
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uma pista crucial. Além disso, a velhinha pode ser interpretada como uma mãe de santo 

(Yalorixa = mãe), figura essencial nos terreiros de Candomblé. O jirau é na verdade a 

cadeira usada pela mãe de santo, sendo o assento especial, indicando sua importância no 

culto.  Nesse poema “Bernardo Guimarães esgravata, portanto, os recônditos mais 

tenebrosos da cultura, pondo a nu a antropofagia, o infanticídio, o incesto” 

(SOUZA,1993, p. 191). Além desses, o ritual de origem africana aparece entre alegorias 

e disfarces colocados pelo poeta.  

Já décima quinta estrofe de Uma Orquestra, de Gama, temos:  

           “- Formosa deidade, 

Galante Ciprina, 

- Vestida à romana 

–Trajando batina”. 

 

 A dona da casa pode ser associada à mãe de santo dos terreiros de Candomblé e 

a batina, que é o traje sagrado dos padres da Igreja Católica, infere-se que representa a 

vestimenta usada pela Yalorixá (iyá = mãe). No entanto, o verso menciona “Vestida à 

romana”, ou seja, expressa mais autoridade no seu porte do que indica teor semântico do 

catolicismo. Assim, a mãe de santo também usa uma roupa que represente a sua 

autoridade dentro do terreiro. Na passagem abaixo Azevedo aborda a identidade em 

Gama, como ele não abandonou suas raízes africanas:  

A identidade encontrada nas Trovas, embora tenha sido em parte 
elaborada nesta convivência africana, aparece em 1859 em termos 
muito mais ambíguos. Se é verdade que ele criava uma identidade 
indiferenciada entre os africanos, aproximando-se assim do radicalismo 
daqueles que recriavam uma África no Brasil como forma de luta, Luiz 
Gama dá a este impulso um sentido muito particular: resgatando uma 
origem africana comum, que superava não só as diferenças étnicas, mas 
também as distinções entre brancos e negros criadas pelo regime 
escravista (AZEVEDO, 1999, p.75).  

 

Na oitava estrofe de Orgia dos Duendes também encontramos traços da cultura 

negra, o batuque, ação realizada durante as danças, através dos tambores, atabaques e 

outros instrumentos de percussão. Nessa estrofe, a rainha, que pode ser associada a uma 

mãe de santo, chama as almas e pode se inferir que seria o chamado aos espíritos 

ancestrais: 

E a rainha co’as mãos ressequidas 

O sinal por três vezes foi dando, 
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A corte das almas perdidas 

Desta sorte ao batuque chamando: 

 

E logo na estrofe seguinte lemos o chamado:  

"Vinde, ó filhas do oco do pau, 

Lagartixas do rabo vermelho, 

Vinde, vinde tocar marimbau, 

Que hoje é festa de grande aparelho. 

  

Nessa estrofe há outro instrumento musical de origem negra, que é o marimbau, 

uma espécie de berimbau, também conhecido por marimba. Os instrumentos servem 

para celebrar um ritual, a festa de grande aparelho como descreve o autor. A música e a 

dança são essenciais para reverenciar e chamar os espíritos, visto que as festas são 

animadas e muito dançantes. Temos acima a presença dos alabês, pessoas responsáveis 

pela musicalidade no ritual, os mestres da orquestra no Candomblé. Percebemos ai que 

as almas veem “do oco do pau”, ou seja, das profundezas. Se nos atentarmos as pistas  

“o que pode escapar a um olhar atento é a presença quase sutil de elementos de rituais 

africanos por entre o desfile de demônios e personagens amaldiçoadas. A inclusão de 

tais elementos vai aproximar o poema, alegoricamente, da cultura afrobrasileira” 

(PINHO, 2011, p.211), como vimos na estrofe citada. 

Na quinta estrofe de Uma Orquestra o poeta começa a descrever o que vê ao 

olhar pela janela da casa. Ele utiliza o termo “velho zangão” para citar o primeiro 

morador do local e destaca os primeiros sons encontrados na mesma, através de um 

instrumento musical, o rabecão ou rabeca, feito de cordas parecido com o violino. Além 

dos tambores e atabaques, os instrumentos de corda foram introduzidos nos rituais 

africanos por influência portuguesa, Mattos (2012). Na cena descrita, o velho bate com 

força na rabeca, certamente para obter um som mais vibrante, como vemos na quinta 

estrofe: 

                                                             “Mas eis que diviso 

Um velho zangão, 

Zurzindo raivoso 

No seu rabecão”. 
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O músico nos remete a figura do alabê, que é o encarregado da orquestra no 

Candomblé. Como narra Lima (2011, p.122) “o alabê deve conhecer todas as cantigas 

de nação da casa, seus ‘toques’ especiais; a adequação das cantigas; ter uma forte 

personalidade [...]”. 

Percebemos nas estrofes descritas acima personagens em comum, como a 

yalorixá ou mãe do terreiro e os alabês, os mestres da música. Por meio de alegorias e 

disfarces os poetas românticos mostraram em seus poemas algo corriqueiro em nosso 

país, que são as manifestações religiosas, nesse caso dos descendentes de africanos. 

Mostraram estar além de suas épocas por reconhecerem a presença dos mesmos em 

nossa sociedade ainda escravocrata. 

 

Considerações Finais 

O poema A Orgia dos Duendes retrata a cultura negra que por muitos anos foi 

estigmatizada pela sociedade e ainda hoje é vista com preconceito, como cultura menor. 

O poema mostra através da mistura de elementos da cultura popular, hegemônica e 

negra, como seria um ritual de Candomblé (onde os negros foram substituídos por seres 

folclóricos), ritual este desprezado pela sociedade escravocrata da época, que só 

aceitava o que vinha da Europa. Hoje ele nos ajuda a compreender como a sociedade 

enxergava tal cultura e como o estereótipo desse ritual ainda persiste entre nós, mesmo 

sabendo que ele faz parte do cotidiano brasileiro, já que estamos cercados seja na 

culinária, na dança e no léxico.  

A obra nos leva a um espaço desconhecido para muitos e julgado por outros. 

Mesmo sabendo da sua existência (como são os terreiros de candomblé), é de extrema 

importância que o leitor conheça e entenda melhor essas práticas e a partir daí possa 

criar sua própria opinião a respeito, e não simplesmente aceitar tudo que ouve. É 

interessante saber que hoje, os Candomblés e Macumbas contam com adeptos não só 

negros, mas gente de todas as raças e classes Bastide (1985). 

 Além deste, conhecemos um poema de Luiz Gama, autor negro reconhecido 

pela crítica social que fez na época. Aqui foi mostrado um negro que se afirma como tal, 

que não renega suas raízes africanas, mesmo tendo sangue branco. Gama exalta sua 

cultura materna em Uma Orquestra, não se importando com as críticas. Enquanto os 

outros românticos exaltavam o índio, Luiz Gama elegia a África como parte da nova 

nacionalidade que, naquele momento, muitos literatos estavam tematizando, Azevedo 

(1999). Logo, percebemos as diferentes visões dos autores sobre o mesmo tema: cultura 
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afro-brasileira. Porém, Guimarães utiliza o ritual religioso africano como pano de fundo 

para uma festa satânica, sem a menor intenção de valorizá-la. Já Gama defende 

fielmente sua cultura materna, não a renegando perante uma sociedade escravocrata e 

preconceituosa, mas sim valorizando e mostrando a beleza e a riqueza presente nela.  
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REMEMORIALIZANDO A INFÂNCIA: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DE 
NAS ÁGUAS DO TEMPO, DE MIA COUTO, E ERA UM DIA DIFERENTE 

QUANDO SE MATAVA PORCO, DE JOÃO UBALDO RIBEIRO 

Odara Perazzo Rodrigues (UEFS) 

RESUMO: Com este trabalho objetiva-se analisar os contos Nas águas do tempo, que integra a 
coletânea Estórias abensonhadas (1994), de autoria do escritor moçambicano Mia Couto, e Era 
um dia diferente quando se matava porco, que compõe a coletânea Já Podeis da Pátria 
Filhos (1991), do escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, observando como a memória resgatada a 
partir de acontecimentos ocorridos na infância dos dois protagonistas contribui para a 
consolidação da identidade cultural local dos escritores supracitados. Em Nas águas do tempo, o 
protagonista e narrador relata um momento ocorrido na sua infância onde o seu avô, que ao 
temer que toda a tradição se perca, convoca-o para dar continuidade a mesma. Entre mitos, 
lendas e elementos culturais tradicionais africanos, a narrativa vai se tecendo e se consolidando 
como um estudo da cultura local através da memória, contribuindo assim para a perpetuação 
dessa cultura na contemporaneidade. Algo semelhando é observado em Era um dia diferente 
quando se matava porco, onde o protagonista, ainda criança, relata uma experiência marcante 
da sua infância advinda de uma tradição local. Ambos os escritores têm projetos literários 
semelhantes, sendo um dos principais objetivos o de consolidar a identidade local, a 
moçambicana no caso de Mia e a itaparicana no caso de Ubaldo, cuja população foi submetida a 
diferentes processos de assimilação cultural. Para atingir tal objetivo serão utilizados estudos 
teóricos de Jacques Le Goff, Ecléa Bosi e Pierre Nora, sobre memória; Stuart Hall, Homi 
Bhabha e Edward Said, sobre cultura e identidade; e Giorgio Agambem, sobre 
contemporaneidade.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Memória. Infância. Mia Couto. João Ubaldo Ribeiro. 
 

1. Mia Couto 

António Emílio Leite Couto nasceu na Beira, Moçambique, em 5 de julho de 

1955. Filho de pais portugueses, estudou medicina por um tempo optando depois por 

biologia, área em que se graduou. Trabalhou como jornalista e atualmente atua como 

escritor e como pesquisador na área de ciências biológicas. 

Como escritor, Mia Couto tem várias publicações, sendo elas de poesias, contos 

e romances. São alguns deles: Raiz de Orvalho (1983), Terra Sonâmbula (1992), A 

Varanda do Frangipani (1996), Vinte e Zinco (1999), O último voo do Flamingo 

(2000), Um Rio Chamado Tempo, uma Casa Chamada Terra (2002), O Outro Pé da 

Sereia (2006), Veneno de Deus, Remédios do Diabo (2008) e Antes de Nascer o Mundo 

(2009). 

A literatura teve um papel de destaque em dois momentos importantes da 

história das colônias africanas. Na fase em que o sistema colonial português começou a 

entrar em declínio na África, entre os anos de 1965 e 1975, a literatura foi utilizada 

como meio de expressar as ideias revolucionárias daqueles que desejavam a 
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independência de seu país e a partir do pós-independência até os dias de hoje, a 

literatura africana é utilizada para ressignificar a identidade das ex-colônias após tantos 

anos sob o domínio do sistema colonial português. 

É nesse segundo momento que se encaixa a obra de Mia Couto, destacando-se 

por dois aspectos principais: o projeto literário no qual baseia suas narrativas, conhecido 

como projeto de moçambicanidade, e a forma como utiliza a língua portuguesa em sua 

obra. 

A obra de Mia Couto é baseada na cultura de seu país, no resgate da tradição 

oral e da sabedoria popular africana. Para isso ele utiliza diversos recursos, como: mitos 

e lendas típicas de Moçambique, a utilização do sobrenatural para explicar situações 

cotidianas e a chamada reinvenção da língua portuguesa, onde ele utiliza a língua de 

uma maneira inovadora para tentar expressar os sentimentos de um povo em processo 

de reencontro com a sua tradição. 

Sobre o projeto literário de Mia Couto, Jane Tutikian, autora de Velhas 

identidades novas – o pós-colonialismo e a emergência das nações de Língua 

Portuguesa (2006), afirma que: 

[…] Mia Couto deposita o seu grande projeto literário, o projeto de 
moçambicanidade, o desvendamento da identidade de um país 
esquecido de si devido aos mecanismos impostos pelo curso da 
História, pelo colonialismo, pela primeira e segunda guerra coloniais, 
a tentativa de despertá-lo do desatento abandono de si. (TUTIKIAN, 
2006, p.60) 

 

Para Tutikian, o grande objetivo da obra de Mia Couto é ressignificar a cultura e 

as tradições moçambicanas que, por muito tempo, ficaram oprimidas em decorrência do 

contato com o colonizador português. Para isso ele utiliza vários mecanismos de 

resistência anticolonial em suas narrativas na tentativa de fazer com que Moçambique e 

o povo moçambicano reconecte-se com suas origens. 

No que diz respeito a linguagem, Mia Couto se apropria da língua portuguesa e a 

transforma, pondo em prática a estratégia de resistência anticolonial, de nacionalização 

da língua do colonizador. O autor traz em suas narrativas uma nova maneira de utilizar a 

língua portuguesa: existe a junção de duas palavras com significados distintos, cria 

palavras a partir de outras, utiliza palavras pertencentes a uma classe em outra classe 

gramatical, resgata palavras das línguas originais de Moçambique e apresenta diferentes 
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metáforas. A junção de todos esses elementos inovadores acaba por culminar em uma 

forma de poetização da linguagem, onde o lírico é por muitas vezes percebido na prosa. 

Moema Parente Augel, autora de O desafio do escombro: nação, identidades e 

pós-colonialismo na literatura de Guiné-Bissau (2007), traduz da seguinte maneira a 

transgressão da língua do colonizador em língua dos colonizados: 

A consciência de que os efeitos condicionantes da colonização 
continuam a corroer a auto-estima e a autoconfiança dos ex-
colonizados mostra-se através do uso que os escritores fazem do 
português, abrindo um espaço de expressão contestatória. A 
introdução de elementos da tradição oral das diferentes culturas, a 
constante referência a mitos e lendas, à sabedoria ancestral de 
múltiplas raízes, tudo isso é enunciado por uma desconstrução da 
linguagem, numa rebelde apropriação. (AUGEL, 2007, p.168-169) 

 

Sendo assim, a maneira como a língua portuguesa é utilizada nas narrativas e a 

estratégia de basear a sua escrita na cultura do seu país, na tradição oral africana, nos 

mitos e lendas que passam de geração em geração, é, para Mia Couto e tantos outros 

escritores africanos, uma forma de ajudar a fortalecer a identidade de um país que por 

tanto tempo teve sua cultura reprimida pelo sistema colonial português. 

 

2. João Ubaldo Ribeiro 

Nascido na Bahia em 23 de janeiro de 1941, mais precisamente na ilha de 

Itaparica, um dos redutos turísticos mais famosos do estado, João Ubaldo Osório 

Pimentel Ribeiro tornou-se um dos maiores e mais renomados escritores baianos da 

atualidade. Autor de romances como Sargento Getúlio (1971), Vila Real (1979) e A 

Casa dos Budas Ditosos (1999), tem no livro Viva o povo brasileiro (1984) a sua obra 

de maior destaque. Atuou também como contista, publicando em 1981 o Livro de 

histórias, que mais tarde foi reeditado e lançado sob o título de Já Podeis da Pátria 

Filhos e outras histórias, e como cronista, narrando suas experiências diárias em 

coletâneas como Um brasileiro em Berlim (1995), que trata da sua estadia na Alemanha. 

Embora fosse graduado em Direto pela Universidade Federal da Bahia e tendo 

cursado mestrado em Administração Pública e Ciências Políticas nos Estados Unidos, 

Ubaldo nunca exercera tais profissões. Atuou como jornalista, trabalhando em jornais 

como Jornal da Bahia e Tribuna da Bahia, e como professor universitário na Faculdade 

de Ciências Políticas da UFBA por seis anos, mas só viu sua carreira como escritor se 

consolidar quando recebeu o Prêmio Jabuti pela publicação, em 1971, do romance 
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Sargento Getúlio. Eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1994, João Ubaldo 

Ribeiro faleceu em 18 de julho de 2014, deixando um legado literário não só para 

leitores no Brasil, mas também no exterior. 

A obra ubaldiana é marcada principalmente pela representação do homem 

brasileiro e de sua identidade nacional diversificada. A maioria de suas narrativas se 

passam na ilha de Itaparica, lugar onde nasceu e passou a maior parte de sua vida, 

demonstrando assim a necessidade de representar um povo, cuja cultura e identidade, 

além de ficarem muitas vezes camufladas pelo aspecto de ponto turístico do local, era 

também confrontada por poderes hegemônicos. Sobre a característica identitária da obra 

de João Ubaldo Ribeiro, Rita Olivieri-Godet, em seu livro Construções identitárias na 

obra de João Ubaldo Ribeiro (2009), afirma que,  

Naturalmente, emerge do conjunto de sua obra dedicada a temáticas 
diversificadas, uma preocupação que põe no centro dessa produção 
literária a problemática identitária e uma visão política disposta a 
denunciar todos os tipos de procedimentos de colonização (cultural, 
econômica, política) que um poder hegemônico procura impor. 
(GODET, 2009, p.19) 

  

Através da análise da citação acima e da leitura das obras de Ubaldo, 

percebemos a tentativa do escritor de representar o povo brasileiro de maneira plural, 

com toda a sua diversidade. Há também a tentativa de dar voz as minorias, em especial 

a nordestina, a baiana e a itaparicana, fazendo surgir assim aspectos identitários e 

culturais, que por muitas vezes ficaram imersos na história e na literatura.  

Outro aspecto marcante nas obras ubaldianas é a maneira como a narrativa é 

construída através das estratégias transgressoras utilizadas pelo autor. É possível 

perceber, na figura do narrador, que Ubaldo prima pela chamada oralização da escrita, 

momento em que há em uma narrativa escrita aspectos da tradição oral de uma região. 

Um dos precursores dessa estratégia narrativa na literatura brasileira é o mineiro 

Guimarães Rosa (1908-1967), autor de livros como Grande Sertão: Veredas (1956), e 

um dos mais notórios representantes do movimento que ficou conhecido como 

Regionalismo, período da literatura nacional onde a produção literária primava pela 

representação da cultura local. Sobre a presença da oralidade nas narrativas do escritor 

baiano, Godet afirma que “João Ubaldo segue o caminho aberto por Mário de Andrade 

e Guimarães Rosa, o de reinventar uma oralidade.” (2009, p.216) 
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Seguindo os passos do escritor mineiro, João Ubaldo Ribeiro constrói a narrativa 

de seus romances e contos a partir da tradição oral, utilizando-se de estratégias como o 

uso de palavras e expressões típicas locais, a nacionalização de algumas palavras 

estrangeiras, a construção de períodos longos na narrativa e a maneira diferenciada de 

pontuar diálogos, entre outros. Tais estratégias acabam por causar no leitor a sensação 

de que a história lhe está sendo contada por alguém, e não apenas lida, aproximando 

assim o narrador ubaldiano do narrador descrito por Walter Benjamin, no seu famoso 

ensaio O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov.  

Escrito em 1936 e publicado na coletânea Magia e Técnica, Arte e Política 

(1987), o ensaio supracitado discute o desaparecimento da maneira tradicional de se 

contar histórias. Fazendo um contraponto entre a narrativa, cujas bases eram as 

tradições orais, e o romance, Benjamin afirma que narrar é a arte de intercambiar 

experiências, sendo essas a fonte da narração, que era transmitida através da oralidade 

(p. 198). Percebemos assim uma grande semelhança com o narrador construído por 

Ubaldo, pois, na maioria de suas obras, especialmente nos contos, objeto de nosso 

estudo nesse trabalho, observamos que o narrador está sempre inserido na história, 

relatando um fato do qual foi testemunha ou que aconteceu com ele mesmo. Benjamin 

afirma que nas obras onde figura o narrador tradicional “[...], seus vestígios estão 

presentes de muitas maneiras nas coisas narradas, seja na qualidade de quem as viveu, 

seja na qualidade de quem as relata.” (p. 205). Reconhecemos nessa descrição grande 

parte dos narradores construídos por Ubaldo, pois, em sua maioria, estão inseridos na 

história, representando a voz do homem local. 

O legado deixado por João Ubaldo Ribeiro tem nos dias de hoje grande destaque 

no cenário literário nacional. No decorrer de suas narrativas, figuram personagens 

únicos, que ajudam a tecer a história de um povo, cuja cultura mista e diversificada foi 

poucas vezes representada com tanta fidedignidade como nas obras do escritor baiano. 

A seguir, trataremos da construção de um desses personagens e da forma transgressora 

como ele foi representado em uma das narrativas ubaldianas. 

 

3. Memória, tradição e infância: Nas águas do tempo e Era um dia diferente quando 

se matava porco 

A memória, cuja principal definição, de acordo com Jacques Le Goff (1996, p. 

423), é uma propriedade de conservar certas informações, e que remete-nos em primeiro 
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lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar 

impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passados, tem sido 

amplamente explorada, nos aspectos sociais e culturais, pela teoria da literatura.  

De acordo com Le Goff, esse conceito seria a primeira definição do que é e 

como funciona a memória. A partir daí o estudioso tece comentários e aprofunda suas 

teorias de como a memória, tanto a individual como a coletiva, é construída e 

influenciada pelas relações sócio-culturais do indivíduo e pela história. 

A memória individual, que é o acúmulo de fatos, recordações e lembranças 

passadas de cada indivíduo, ajuda a construir o que chamamos de memória coletiva ou 

social, que é a junção de tradições e aspectos culturais vivenciados por um povo ou uma 

nação. 

A literatura africana se mantém fiel ao papel de perpetuar a tradição oral africana 

através das narrativas escritas, recorrendo assim a memória coletiva desse povo, como 

vamos observar a seguir na análise do conto Nas águas do tempo, do moçambicano Mia 

Couto. 

A coletânea de contos Estórias abensonhadas, cuja primeira edição data de 

1994, só chegou ao Brasil em 1996, sendo o primeiro livro de contos de Mia Couto a ser 

publicado neste país. Composta por vinte contos, o diferencial dessa obra se dá pelo fato 

de que as histórias foram escritas no pós-guerra, diferente das obras anteriores do autor, 

como ele mesmo afirma no prefácio do livro:  

Essas estórias foram escritas depois da guerra. Por incontáveis anos as 
armas tinham vertido luto no chão de Moçambique. (...) Estas estórias 
falam desse território onde nos vamos refazendo e vamos molhando 
de esperança o rosto da chuva, água abensonhada. (COUTO, 2012, p. 
5)  

 

Na citação acima, está implícita a explicação para o jogo de palavras que 

compõem o título da obra. A junção das palavras benção e sonho nomeiam essas 

estórias que são marcadas, como afirma Anita Martins Rodrigues de Moraes, no ensaio 

intitulado A palavra é fumo: algumas notas sobre Estórias abensonhadas, de Mia 

Couto, “[...] tanto pela esperança na reconstrução do país como pela necessidade de 

lidar com a memória traumática dessa guerra.” (2013, p. 195). 

Além da representação da memória da guerra civil, observamos nos contos de 

Estórias abensonhadas, a tentativa de recorrer a memória coletiva do povo africano, 

com o intuito de manter vivas as suas tradições, pois como o próprio Mia Couto observa 
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no prefácio do livro, “Em todo este tempo, a terra guardou, inteiras, as suas vozes. 

Quando se lhes impôs o silêncio elas mudaram de mundo.” (2012, p. 5). Apesar do 

confronto cultural ocorrido durante o governo colonial, a memória desse povo se 

mantém viva. 

O conto que nos propomos a analisar nesse presente trabalho é o primeiro conto 

da coletânea e é intitulado de Nas águas do tempo. A estratégia de abrir a obra com esse 

conto evidencia a principal característica da coletânea, que é a de utilizar a memória 

africana no processo de perpetuação de valores autóctones. Neste conto, que foi 

publicado anteriormente no jornal Público, nos é contada a história de um avô que tinha 

a função de ser o elo de comunicação entre o mundo dos vivos e dos mortos, e, ao temer 

que esse costume desaparecesse por completo, convoca o neto para passar adiante essa 

tradição. 

O conto é narrado pelo neto através da construção de um narrador autodiegético, 

que narra a sua própria experiência e funciona como um personagem central da 

narrativa. Há no conto também, assim como em toda a produção literária do escritor 

moçambicano, estratégias narrativas que remetem ao narrador tradicional, descrito por 

Walter Benjamin, no seu famoso ensaio O narrador: considerações sobre a obra de 

Nikolai Leskov. Tais estratégias acabam por causar no leitor a sensação de que a história 

lhe está sendo contada por alguém, e não apenas lida. 

Escrito em 1936 e publicado na coletânea Magia e Técnica, Arte e Política 

(1987), o ensaio supracitado discute o desaparecimento da maneira tradicional de se 

contar histórias. Fazendo um contraponto entre a narrativa, cujas bases eram as 

tradições orais, e o romance, Benjamin afirma que narrar é a arte de intercambiar 

experiências, sendo essas a fonte da narração, que era transmitida através da oralidade 

(p. 198). Percebemos assim uma grande semelhança com o narrador construído por Mia 

Couto no conto que estamos analisando, pois, ao fim da narrativa, acabamos por 

descobrir que o narrador aqui apresentado está recorrendo as suas memórias de infância 

para nos contar uma experiência vivida. 

Na apresentação intitulada de Os trabalhos da memória, do livro Memória e 

Sociedade: lembranças de velhos (1987), de autoria de Ecléa Bosi, a também escritora 

Marilena de Souza Chauí afirma que “A função social do velho é lembrar e aconselhar - 

[...] – unir o começo e o fim, ligando o que foi e o por vir.” Essa função descrita por 

Chauí é claramente perceptível no papel do avô do conto de Nas águas do tempo, pois, 
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como já afirmamos anteriormente, este resolve iniciar o neto em ritual de comunicação 

com o mundo dos mortos, por temer que essa tradição desapareça por completo, como é 

descrito na passagem a seguir: 

Nessa noite, ele me explicou suas escondidas razões. Meus ouvidos se 
arregalavam para lhe decifrar a voz rouca. Nem tudo entendi. No mais 
ou menos, ele falou assim: nós temos olhos que se abrem para dentro, 
esses que usamos para ver os sonhos. O que acontece, meu filho, é 
que quase todos estão cegos, deixaram de ver esses outros que nos 
visitam. Os outros? Sim, esses que nos acenam da outra margem. E 
assim lhes causamos uma total tristeza. Eu levo-lhe lá nos pântanos 
para que você aprenda a ver. Não posso ser o último a ser visitado 
pelos panos1. (COUTO, 2012, p.13) 

 

 Os outros aos quais o avô se refere, são seres do mundo dos mortos, cuja 

comunicação é feita na margem de um rio, através do aceno de panos brancos que 

representam a garantia de paz para a comunidade, estando aí a explicação para a 

preocupação do velho em passar isso adiante. 

Considerando que essa história foi escrita no período pós-guerra civil, como 

afirmou o autor, percebemos a tentativa de justificar situações presentes ao recorrer para 

memórias de tradições passadas. A questão da paz é algo muito latente na África desde 

a independência das colônias, tendo a mesma passado por diversos conflitos armados 

desde então. No conto, Mia Couto recorre a um mito antigo para justificar a desordem 

do momento presente, levando-nos a refletir sobre a relação entre a quebra de tradições 

ancestrais com a atual situação sócio-política do continente. 

A representação da figura do velho como detentor de toda sabedoria, estando 

esse sempre um passo à frente das novas gerações, também é percebida na narrativa. 

Observamos que mesmo em momentos em que o neto não concordava com as atitudes 

do avô, o mesmo não se atrevia a contestá-lo, pois este era a autoridade maior, como 

ilustra as passagens a seguir: 

Vovô era dos que se calam por saber e conversam mesmo sem nada 
falarem. [...] No entanto, era ele quem me conduzia, um passo à frente 
de mim. (COUTO, 2012, p.9) 
Dizia ele que, ainda em juventude, se tinha entrevisto com o tal 
semifulano. Invenção dele, avisava minha mãe. Mas a nós, miudagens, 
nem nos passava desejo de duvidar. (COUTO, 2012, p.11) 
Dizem: o primeiro homem nasceu de uma dessas canas. O primeiro 
homem? Para mim não podia haver homem mais antigo que meu avô. 
(COUTO, 2012, p.11) 

                                                 
1 Grifos do autor 
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Olhei a margem e não vi ninguém. Mas obedeci ao avô, acenando sem 
convicções. (COUTO, 2012, p.12) 

 

A atitude da valorização do mais velho, onde estes são tidos como mais sábios e 

respeitados por serem os guardiões do passado, apesar de ser típica da estrutura social e 

cultural africana, não é exclusiva, como observa Jacques Le Goff “A Idade Média 

venerava os velhos, sobretudo porque via neles homens-memória, prestigiosos e úteis.” 

(1996, p. 449) 

Nas águas do tempo se encaminha para o seu desfecho quando, em uma das 

visitas à margem do rio, o avô finalmente faz a passagem para o outro lado, deixando o 

neto sozinho e com a incumbência de dar continuidade a tradição. Nesse momento, o 

neto que antes não conseguia avistar os panos conclamados pelo avô, finalmente recebe 

dos antepassados a sabedoria dos ancestrais. 

Presenciei o velho a alonjar-se com a discrição de uma nuvem. Até 
que, entre a neblina, ele se declinou em sonho, na margem da 
miragem. Fiquei ali, com muito espanto, tremendo de um frio 
arrepioso. Me recordo de ver uma garça de enorme brancura 
atravessar o céu. Parecia uma seta trespassando os flancos da tarde, 
fazendo sangrar todo o firmamento. Foi então que deparei na margem, 
do outro lado do mundo, o pano branco. Pela primeira vez, eu 
coincidia com meu avô na visão do pano. (COUTO, 2012, p. 13-14) 

 

 É possível perceber que durante toda a narrativa a intenção do avô era a de 

iniciar o neto nas tradições, por talvez prever a passagem que faria do mundo dos vivos 

para o dos mortos. 

 Por fim, no último parágrafo do conto, nos é revelado que toda a narrativa é um 

resgate da memória do neto, que agora adulto, narra as experiências vividas ao lado do 

avô e afirma continuar o processo de passar o costume de se comunicar com o outro 

mundo para as novas gerações, perpetuando assim a tradição. “E eu acabava de 

descobrir em mim um rio que não haveria de morrer. A esse rio volto agora a conduzir 

meu filho, lhe ensinando a vislumbrar os brancos panos da outra margem.” (COUTO, 

2012, p. 14) 

A utilização da memória na construção da narrativa de Mia Couto, em especial 

desse conto, demonstra a maneira como o povo moçambicano, frente à iminente 

destruição de seu território e de seus valores, resiste e luta através da memória coletiva 

de seu povo. A memória, que como afirma Le Goff, “[...], onde cresce a história, que 
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por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro.” 

(1996, p. 477), como foi ilustrado no conto que aqui analisamos. 

Publicado inicialmente em 1981, em uma coletânea intitulada Livro de histórias, 

os contos que compõem a coletânea Já podeis da pátria filhos e outras histórias foram 

republicados em 1991, com o acréscimo de dois novos contos. De autoria do escritor 

baiano João Ubaldo Ribeiro, os contos, que foram escritos durante o período da ditadura 

militar brasileira, possuem em comum a presença de uma crítica a certos aspectos 

sociais e políticos vigentes no Brasil na época. A escolha do título da obra funciona 

como indício do caráter crítico-social da mesma, como afirma Rita Olivieri-Godet, “Ao 

escolher como título o primeiro verso do Hino da Independência, João Ubaldo deixa 

entrever sua intenção de questionar os diferentes discursos, passados e recentes, sobre a 

problemática identitária de seu país.” (2009, p. 211-212) 

Apesar do título da coletânea, em suas duas publicações, remeter a idéia de 

histórias, algo extremamente ficcional, há na obra relatos de situações com um imenso 

grau de realidade. Tais histórias, ambientadas geralmente na ilha de Itaparica, falam 

sobre situações cotidianas misturadas a situações ficcionais, que remetem ao realismo 

fantástico, fazendo surgir assim a problematização do real, atrelado a uma crítica a essa 

realidade. Sobre as características dos contos presentes na coletânea, olivieri-Godet 

observa que, 

Naturalmente, emerge do conjunto de sua obra dedicada a temáticas 
diversificadas, uma preocupação que põe no centro dessa produção 
literária a problemática identitária e uma visão política disposta a 
denunciar todos os tipos de procedimentos de colonização (cultural, 
econômica, política) que um poder hegemônico procura impor. (2009, 
p. 19) 

 

Na maioria dos contos presentes na coletânea, Ubaldo recorre à sátira, ao 

fantástico, ao grotesco e ao humor, a fim de construir uma crítica à sociedade 

itaparicana que se via subjugada à certos poderes hegêmonicos. Dos dezessete contos, 

catorze possuem essas características, com excessão de três, sendo um deles Era um dia 

diferente quando se matava porco. 

Em Era um dia diferente quando se matava porco,  

[...] um narrador heterodiegético, fiel à estética realista, em um estilo 
que se distancia da ironia e do humor de todos os outros contos da 
coletânea, narra, com descrições que insistem nos detalhes precisos e 
cruéis, a experiência, chocante para uma criança, do abate de um 
porco. (GODET, 2009, p. 213) 
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O menino em questão, Aloísio, é confrontado com a possibilidade de participar 

do abate do porco, que era uma tradição na comunidade local, e, pela qual, todos os 

homens teriam que passar no momento de transição entre a infância e o conhecimento 

do mundo adulto. 

Meesmo não se sentindo confortável com a sangrenta situação, o garoto enfrenta 

seus medos, e a medida que vai descrevendo a experiência vivida através de um retorno 

à memória, vai explicitando na narrativa a importância dessa tradição para a 

perpetuação dos valores da comunidade local. 

Através de uma perspectiva infantil, Aloísio vai expressando suas impressões 

sobre o dia em que, aos olhos do pai, e de toda uma comunidade, ele não mais seria 

visto como uma criança. 

Quando se matava porco era um dia diferente porque muito antes se 
sabia que naquele dia iam matar o porco. Sabia-se até com muitos dias 
de antecedência, embora nunca se tivesse realmente certeza, porque as 
pessoas grandes falavam no porco de maneira vaga e imprecisa. 
(RIBEIRO, 1991, p. 161)  

 

 Fica claro na narrativa, assim como no conto de Mia Couto analisado 

anteriormente, a importância que tais tradições desempenhavam na manutenção das 

culturas tradicionais. No caso do conto de ubaldo, apesar de o autor não falar claramente 

sobre o local em que está situada a comunidade da qual faz parte Aloísio, sabemos que 

ele remete a permanência das tradições locais, como a itaparicana, que sofre de uma 

espécie colonização turística, tendo contato e sofrendo influências de diferentes tipos de 

culturas exteriores. 

 O repasse das tradições e a importância destas para as futuras gerações, fica 

expresso em passagens no decorrer da narrativa. 

[...] aprendendo naquela operação a maneira pela qual mataria seus 
próprios porcos no futuro, pois, já que era homem, sua mulher 
seguramente esperaria que ele soubesse matar os porcos de sua criação 
ou engorda e ela também pudesse ter os seus dias de matar o porco, 
como sua mãe antes dela e a mãe de sua mãe e todas as outras mães, 
assim estando organizado o mundo. (RIBEIRO, 1991, p. 163) 

 

 Por fim, assim como no conto africano, no final somos surpreendidos pela 

revelação de que toda a narrativa é na verdade uma rememorialização de uma 

experiência vivida na infância pelo protagonista, Aloísio, e que este agora abraça a sua 
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função como dententor e guardião de uma tradição que é passada para as gerações 

futuras. 

Talvez seja por isso que, agora, quando vê a família reunida nos 
feriados de mais sol, ou quando acorda entre os barulhos dos filhos e 
dos netos e dos sobrinhos e dos pais, avós e todos os parentes, quando 
se senta a um canto discreto e olha tudo isto, sente o peito apertado e a 
impressão de que, se lhe falarem, começará a chorar sem poder mais 
parar. (RIBEIRO, 1991, p. 167)  

 

Considerações Finais 

 O estudo da memória, fenômeno antes visto apenas como psíquico, hoje é um 

fator de grande importância para as áreas sociais e culturais. Na literatura, a memória é 

utilizada para tentar identificar manifestações de um indivíduo, um povo ou uma nação 

que são descritos em narrativas. 

 Nas obras de escritores oriundos de espaços marginais percebemos que o 

entendimento desse fenômeno é de extrema importância para compreendermos os 

cenários que ali são descritos e como a memória social e coletiva atua na perpetuação de 

valores tradicionais locais. 
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RESUMO 

Este artigo pretende colocar em discussão as representações culturais presentes nos 
romances históricos As minas de prata (1865) e O baluarte (1940), de José de Alencar 
(1829-1877) e Altamirando Requião (1893-1989), respectivamente. Ambos buscam 
retratar o Brasil colônia no século XVII, época marcada pelo espírito aventureiro e 
várias ameaças e invasões holandesas, espanholas e da Companhia de Jesus, 
principalmente. Dentro desta perspectiva, trazemos as manifestações do povo brasileiro 
frente uma época que sofria influências e dominações diretas da Europa. Alencar, 
considerado um dos percussores do nosso romance histórico Brasil, baseou sua ideia em 
um ideal nacionalista, que ganhou força com a independência do país e que buscava 
conhecer e valorizar manifestações tipicamente nacionais, com o principal intuito de 
criar os moldes de uma literatura nacional que seria amadurecida continuamente. Com a 
chegada do Modernismo o baiano Altamirando Requião se manifestou através da 
literatura brasileira, e como leitor e crítico do escritor oitocentista, afirmou que se 
equivocou ao trazer determinados personagens históricos com ocupações que não lhe 
cabiam, por exemplo. Portanto, propõe estudos sobre o romance histórico que trata das 
lendárias minas de prata, para dar continuidade aos estudos de Alencar, ratificando sua 
importância. O faz compondo O baluarte, que segundo ele é fiel à história e ao leitor, 
ideal que muito prezava. Para Said (1999), uma das melhores formas de se entender e 
interpretar o presente, é invocando o passado, já que é impossível isolar um do outro, 
assim, os estudos culturais se fazem cada vez mais necessários na pós-modernidade já 
que, segundo Hall (2003), com o advento da globalização a identidade do indivíduo 
entrou em crise, pois velhas identidades declinaram, acarretando no surgimento de 
outras. Tudo isto fragmentou ou descentrou o indivíduo moderno fazendo com que o 
conhecimento sobre si mesmo e o mundo que o cerca fosse modificado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Representações culturais – Brasil colônia – século XVII 
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1. As minas de prata e O baluarte: Representações culturais do povo baiano no 
século XVII 

 
Segundo Said (1993), a forma mais plena de se entender o presente é visitando o 

passado, já que pode existir a dúvida se o passado é mesmo passado ou se ainda existe 

de alguma forma. Assim sendo, é inviável pensar no presente sem invocar o que já 

aconteceu, e vice-versa. Um depende do outro para existir e coexistir, proposta de Eliot, 

presente em Cultura e Imperialismo (1995). Em outras palavras, “nem o passado, nem o 

presente, como tampouco qualquer poeta ou artista, tem pleno significado sozinho” 

(SAID, 1993, p. 35 e 36). Nesta obra, ele ainda traça e examina as formas usadas pelos 

pressupostos imperialistas para influenciar, ontem e hoje, na cultura do ocidente, 

concentrando-se em impérios ocidentais modernos dos séculos XIX e XX. Nele, ratifica 

inúmeras vezes que as culturas são interdependentes, quer queiram, quer não. 

Para Said o termo “cultura” designa práticas como descrição, comunicação e 

representação, que possuem autonomia quando postas ao lado da economia, da política 

e do social, mas com o aspecto prazer sempre presente. Além disso, vê a cultura como 

uma rica fonte de identidade e de representação do imaginário coletivo. 

Ainda no livro do crítico literário, ainda encontramos uma visão de cultura como 

um processo, e não como uma instância fixa e definida. O mesmo podemos perceber em 

Da Diáspora (2003), de Stuart Hall. Nesta há uma discussão sobre o conceito de 

diáspora e os efeitos que ela traz, tudo a partir do processo de construção da identidade 

cultural. Desta maneira, ao pensar neste termo é estabelecido um entendimento em que 

valores culturais estão diretamente ligados às mudanças acarretadas pelas migrações 

territoriais. Partindo deste pressuposto as identidades culturais nada mais são que 

reflexo das experiências históricas vividas, resultando no que realmente somos. 

“As identidades culturais provém de uma parte, tem histórias. Mas, como tudo o 

que é histórico, sofrem transformação constante” (HALL, 2003, p. 69). Além disso, 

Stuart Hall fala do processo de cultura imposta, como forma de controle. Neste caso, há 

uma rendição a um conhecimento, para garantir a dominação e impor vontades. 

 As questões que envolvem o processo cultural é sempre atemporal, incompleta e 

imutável, já que liga o passado e o presente, fortalecendo um laço direto. Tais ideias 

foram defendidas por Hall e Said, pois os dois acreditavam que as culturas não são 
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puras. Também propõem não ser possível determinar a origem da identidade cultural, 

nem um final absoluto. 

Dado o caráter complexo da cultura, partamos para os romances históricos que 

são objeto de estudo neste artigo. São eles As minas de prata (1865) e O baluarte 

(1941), de José de Alencar (1829-1877) e Altamirando Requião (1893-1989), 

respectivamente, que fornecem aos seus leitores tramas repletas de desafios e combates, 

elementos considerados suficientes para compor uma história fictícia e romanesca, mas 

que também apresentam dados e personagens históricos. A junção de tais elementos 

conseguem prender a atenção dos leitores, garantindo-os uma leitura bastante particular 

da história do nosso país, partindo da perspectiva e estudo de cada um dos romancistas. 

Por isso, Alencar e Requião, ao compor romances históricos firmaram um compromisso 

direto com a história do país.  

No tocante literatura alencarina, temos Marcelo Pellogio (2003) ao afirmar que 

na “literatura de ficção de José de Alencar, há uma obra que, se não é a mais importante, 

pode ser considerada fundamental, nessas condições, para o real entendimento de outras 

de mesmo teor [...]” (PELLOGIO, 2003). Ele está se referindo ao romance histórico As 

minas de prata, que considera o melhor da ficção alencarina, pois nos apresenta uma 

“estrutura narrativa coesa; e [uma] trama habilmente conduzida” (PELLOGIO, 2003, 

grifo nosso). 

Anos depois entra e contexto o modernista Altamirando Requião, que compôs o 

que foi chamado de Crônicas do século XVII, composta pelos romances históricos O 

baluarte, Dom Marcos (1976), O bravo capitão (1984) e O grande fracasso (1984). Os 

três primeiros buscaram retratar a primeira invasão holandesa sofrida pela colônia, e o 

último retrata a invasão ao estado de Pernambuco, também pelas tropas holandesas, 

expulsas do Nordeste brasileiro posteriormente. Decidiu amadurecer esta ideia pois, 

segundos seus estudos, José de Alencar apresentou equívocos em As minas de prata, 

quanto à veracidade de algumas informações históricas. 

Segundo Cristiane Melo (2012), em O baluarte Requião “justifica seu projeto a 

partir da ideia de que o romance histórico deve preservar as ideologias históricas e 

ficcionais em sua escritura” (MELO, 2012, p. 5). Desta maneira o autor tinha como 

intenção reconstruir as memórias do século XVII no Brasil, mais precisamente durante a 

primeira invasão holandesa na colônia. Para tanto, fez uso de textos da historiografia 
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tradicional, pois alegava que deveria ser fiel à história e aos seus leitores, mas sem 

negar que fez uso de fantasias para compor as partes ficcionais e tornar o romance mais 

interessante. 

Em As minas de prata encontramos o retrato do Brasil colônia no ano de 1609, 

quando estava sob o comando de Felipe II (dominação espanhola). Nesse contexto, toda 

a trama se dá a partir do roteiro das lendárias minas de prata, que chega às mãos de 

Estácio Correia, protagonista do romance, que se vê indeciso quanto ao que fazer com 

este poder. No decorrer das páginas percebemos que muitas pessoas acreditavam na 

existência das minas, e que muito desejavam o tal roteiro, como portugueses, 

holandeses, espanhóis, brasileiros e da Companhia de Jesus. A exemplo do Pe. Gusmão 

de Molina, visto como o lado ruim da história, e que não media esforços para conseguir 

tudo que queria. Assim, Estácio Correia vive aventuras e perigos para provar a 

inocência de seu pai (que havia morrido com a fama de inventar as minas de prata) e 

conseguir se casar com Inês Aguiar, menina de boa família e personificação da mulher 

romântica. Para tanto, conta com a ajuda de amigos para enfrentar todas as 

adversidades. 

Já o romance histórico O baluarte retrata o Brasil colônia no final de 1623 e 

início de 1624, ano que sofreu a primeira invasão holandesa. Neste contexto, o 

governador da época, Diogo de Mendonça, com a ajuda de seu filho, Antônio de 

Mendonça, e muitos aliados, não medem esforços para preparar a colônia mediante a 

invasão, que era certa. Para tanto, prepara cada entrada do território para impedir a 

penetração dos inimigos e reúne homens dispostos a lutar contra os estrangeiros. Mas, 

apesar de tudo, os holandeses os superaram em número, armas e experiência, 

acarretando na dominação da colônia e morte de inúmeros homens. 

 No século XVII a Bahia, por sediar a primeira cidade com sede administrativa, 

era considerada “o centro da ação colonialista portuguesa”, e seu longo passado 

histórico faz com que Salvador, hoje, seja “um acervo cultural e um patrimônio 

urbanístico e arquitetônico ricos”. (MELO, 2014, p. 75). Então, as estratégias usadas 

pelos romancistas para dar ares verídicos às narrativas foi usar de elementos que 

caracterizavam a memória individual e/ou coletiva, e cultural daquela cidade. 

 Para tanto, desenham o perfil de Salvador, que participa dos romances de forma 

intensa, como um personagem indispensável à narrativa e ao desenrolar dos 
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acontecimentos. O que se percebe é que Alencar e Requião fizeram uma pesquisa 

bastante minuciosa quanto a arquitetura e história da cidade de Salvador, fazendo com 

que os leitores de seus romances se vejam como parte integrante da trama. Desta 

maneira, notamos que os literatos precisaram dominar conhecimentos de áreas como 

antropologia, arquitetura e geografia, não se restringindo à literatura. 

 A primeira representação cultural que podemos encontrar nos romances As 

minas de prata e O baluarte são as ideias dos fortes e baluartes que serviam como uma 

forma de marcar o espaço urbano, separando-o do campo, e de defender as convicções e 

feições urbanas, conforme Melo afirma. Além disso, os muros eram a primeira forma de 

defesa contra invasões holandesas, e usados para demarcação territorial. E ao redor 

desses limites urbanos virgens florestas que ainda rodeavam a cidade eram descritas, 

proposta bastante comuns nas obras alencarianas, como forma de valorização. 

Outra representação cultural que podemos encontrar é referente ao Terreiro de 

Jesus, á Igreja da Sé e ao Colégio dos Jesuítas, locais onde muitos acontecimentos de 

ambos os romances se dão. Em As minas de prata temos a descrição da arquitetura do 

terreiro e da igreja, construções próximas ao Colégio dos Jesuítas. No Tratado 

Descritivo do Brasil em 1587 (1971), de Gabriel Soares de Souza (), base para a 

composição dos romances históricos trabalhados. Nele, encontramos uma descrição do 

caminho a percorrer ao sair da Igreja da Sé (situada em frente ao mar da Bahia) e seguir 

rumo ao norte, se aproximando do terreiro, cercado por casas nobres e onde se davam as 

cavalhadas. Já em O baluarte, encontramos a representação do Colégio dos Jesuítas, 

como informações e características históricas e estruturais. 

A Igreja dos Jesuítas é outra representação cultural que encontramos em O 

baluarte uma vasta descrição de sua longa história, entre mudanças estruturais e 

acontecimentos que presidiu, em seus quase quatrocentos anos de edificação. Requião 

nos diz que após a conclusão de sua construção, em 1572, foi considerada Catedral e 

posteriormente Basílica, já no século XX. Na época da composição do romance, ainda 

segundo o autor, a arquitetura não apresentava mudanças significativas quando 

comparada à original. Partindo desses pressupostos, no decorrer das páginas Requião 

descreve minuciosamente cada detalhe da Igreja dos Jesuítas, como suas Capelas, seus 

salões, a sacristia, as características de cada corredor, os símbolos presentes em cada 

parede. Ou seja, tudo que compunha aquele imponente patrimônio histórico. 
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José de Alencar e Altamirando Requião também fazem descrições da Capela 

Nossa Senhora d’Ajuda, mas de forma simples e rápidas, se pensadas a partir de seu 

grau de importância nos romances. 

Outra representação muito importante presente em As minas de prata é quanto 

aos festejos e divertimentos do século XVII. Neste caso, o dia de festa, logo pela 

manhã, começava com uma missa cantada, que reunia praticamente toda a cidade, já 

que a religião era a cristã, além de vários políticos e influentes da época comparecerem. 

Pela tarde, os moradores da colônia se deslocavam para o Terreiro de Jesus para assistir 

e apreciar as disputas, corridas e cavaleiros (no caso das donzelas). Bem como esta 

representação, podemos encontrar questões quanto ao vestuário da época. Ainda em As 

minas de prata, temos a contribuição de José de Alencar ao descrever as vestes de 

Estácio Correia e Cristóvão de Ávila (seu amigo). O primeiro é a personificação da 

posição marginalizada, por se vestir de forma simples; já o segundo, com suas vestes de 

aristocrata, representa a população rica da colônia. 

  As leis da época também é outro ponto que representa a cultura da época. No 

caso de O baluarte, vemos que no período retratado, a repressão aos delitos era bastante 

rigorosa, proposta que perdurou por muito tempo. Por mais importante que fosse a 

pessoa, a sua linhagem de nada valia para salvar da condenação. Havia apenas uma 

exceção, no caso de interferência do Governador a favor do ou dos acusados. Por fim, 

temos a proposta de Melo em sua dissertação, a aparição de Antônio Vieira, ainda 

jovem, mesmo que rápida. Segundo ela, o rapaz tem pouca importância para o 

desenrolar da história, mas sua inserção reafirma o propósito de Altamirando Requião 

em preservar a memória cultural da Bahia, já que Pe. Antônio Vieira é um importante 

exemplo da memória cultural do nosso país. 

 

2. Considerações Finais 

 

Em obras tão multifacetadas como As minas de prata e O baluarte, José de 

Alencar e Altamirando Requião conseguem explorar elementos históricos, ao mesmo 

tempo que desafiam a veracidade ao propor um enredo fictício. Tal proposta é 

denominada verossimilhança. Assim sendo, os escritos não apresentam obrigação de ser 

totalmente fiéis a dados verdadeiros. 
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No decorrer das páginas os romancistas fazem com que seus leitores percorram a 

cidade de Salvador nas épocas retratadas, já que nos descrevem memórias coletivas 

como a arquitetura, monumentos e costumes do contexto em questão. Em outras 

palavras, temos a representação da fisionomia da cidade, nos fazendo viajar no tempo 

(ora no século XVII, ora no século XIX ou XX), e nos tornando personagem dos 

romances, ao nos ajudar a entrar na história percorrendo todos aqueles lugares. 
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OS RESÍDUOS CONSTRUTIVOS DA MODERNIDADE - CHARLES 

BAUDELAIRE E MACHADO DE ASSIS 

 

Paulo Victor Ferreira Rodrigues (PUC-GO) 
Úrsula Conrado (PUC-GO) 

Aguinaldo José Gonçalves (PUC-GO) 
 

RESUMO: O objetivo deste artigo é analisar os procedimentos construtivos da modernidade 
em dois expoentes da transfiguração histórico-estética: leitura crítica do poema Au Lecteur de 
Baudelaire em Les Fleurs du Mal como elemento constelar do conjunto de poemas do autor 
francês e leitura transcriadora dos capítulos I (Do título) e II (Do livro) da obra Dom Casmurro 
como procedimento desconstrutivo da visão tradicional do gênero romance. Neste sentido, 
remissões autotextuais e intertextuais com obras do mesmo autor serão realizadas. É o caso de 
Memórias Póstumas de Brás Cubas nos discursos que antecedem o primeiro capítulo. Se, em 
princípio, os dois universos nos remetem a dessemelhanças na concepção de Paul Ricoeur 
(2000), ao se verificarem procedimentos de construção nas estruturas profundas o que emerge 
são inquestionáveis homologias estruturais em gêneros literários distintos: é o caso do poema 
lírico como paródia da retórica dos demais poemas de Les Fleurs du Mal e do romance 
composto como forma de esvaziamento retórico do romance tradicional em busca também de 
outros caminhos desse gênero no conjunto da obra de Machado de Assis. As correspondências 
se dão nas várias camadas textuais e este trabalho se propõe a apresentar e analisar parte delas. 
Para este propósito serão utilizados os textos críticos dos próprios autores (Baudelaire e 
Machado de Assis) como O pintor da vida moderna (2010), Notícia da atual literatura 
brasileira. Instinto de nacionalidade (1873) e outros como Octavio Paz (2014), Aguinaldo 
Gonçalves (2010). A análise ocorrerá sob a perspectiva da obra de arte como 
procedimento nos fundamentos propostos em 1917 por Chklovsky (1973). 
 

PALAVRAS-CHAVE: Charles Baudelaire. Dom Casmurro. Les fleurs du mal. Machado de 
Assis. Modernidade. 

 

 

Mediante a observação da crítica atual, que parece dar um tiro no escuro quando 

busca por nomes e classificações ambíguas da arte para tratar de termos como 

modernismo/modernidade, os “pós”, a contemporaneidade, a falsa consciência do novo 
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como ruptura completa com o passado, despertou-se interesse pela busca de uma 

compreensão artística iniciada há séculos com Edgar Allan Poe (1809-1949), com as 

considerações de Denis Diderot (2006) em meados do século XVIII, entre outros 

críticos, e que mais tarde teve prosseguimento na Poética de Baudelaire. 

Este artigo tem o objetivo de assimilar alguns índices da Modernidade que 

pedem para ser melhor compreendidos. No vasto e complexo painel da Modernidade 

foram eleitos os universos de dois autores, Charles Baudelaire, manifestado de forma 

explícita na modernidade europeia, e Machado de Assis, de maneira velada mas 

decisiva para o processo de modernização do romance brasileiro.  

No caso de Au Lecteur (primeiro poema de As Flores do Mal), o poema traz em 

si elementos residuais, fragmentos estilhaçados do poético a partir daquilo que ocorreria 

no conjunto da obra. 

 Já no caso dos capítulos iniciais de Dom Casmurro, o romance anunciado 

retoricamente no romance anterior (Memórias Póstumas de Brás Cubas) instaura um 

sem-saída narrativo para a elaboração do anti-romance nas obras posteriores: Quincas 

Borba, Esaú e Jacó e Memorial de Aires.  

Desta forma ambas as obras se valem de maneira decisiva das funções poética, 

metalinguística e fática e nisso reside o que poderíamos dizer de procedimento inovador 

que anuncia e define a modernidade das obras.  

 

As correspondências baudelairianas 

As reminiscências da poética de Baudelaire na obra de Machado de Assis podem 

ser percebidas logo no início de Memórias Póstumas de Brás Cubas quando o autor 

dedica a obra ao verme que roeu sua fria carne, conotando a deglutição de outras obras, 

da tradição mas não apenas isto, o modo como ocorre o próprio processo de inovação e 

desconstrução percebido e apresentado na obra de Machado de Assis. Este processo 

também pode ser observado no Prólogo da terceira edição e no irônico texto assinado 

pelo defunto Brás Cubas intitulado Ao leitor. 

 No texto baudelairiano, espécie de profissão de fé da modernidade, denominado 

O Pintor da Vida Moderna, o que se nota é a tematização do que é figurativizado no 

livro As flores do Mal. No caso de Machado de Assis, no ensaio crítico Notícia da atual 

literatura brasileira. Instinto de nacionalidade (1973), ele anuncia o que seria 

figurativizado em alguns de seus contos, sobretudo nos romances posteriores a 1881, 

que podem ser compreendidos como verdadeiro laboratório de construção “romanesca”. 
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A poética de Baudelaire em si é imantizada, ele é o pólo condutor que atrai, 

desde Poe, com a tradução para o francês do conto O homem na multidão, as 

concepções de Modernidade. Outro aspecto interessante a ser observado está nas 

reflexões sobre o grande poeta da época, Victor Hugo e o pintor Delacroix, com seus 

tons românticos e em Constantin Guy e Flaubert para demonstrar inovações artísticas 

como a flagração do momento, do turbilhão da vida moderna, das ruas e de aspectos que 

tornaram suas obras únicas. 

 A partir das observações da poética de Poe, Baudelaire inicia um processo de 

elaboração de textos críticos e apresenta estas concepções ao mundo das mais variadas 

formas, em ensaios, traduções, nos textos sobre as visitas aos salões e insere todas estas 

percepções à sua maior obra: As flores do mal, transformando a modernidade e a 

própria cidade de Paris em laboratório do mesmo modo que Machado de Assis 

transformou suas observações das literatura anterior, e mais diretamente José de Alencar 

e Eça de Queiroz, elevando o teor artístico ao modo como a arte se produz. 

A idéia de uma força centrípeta aprisionando a vida moderna é desenvolvida 

logo no primeiro poema de As flores do mal (Ao leitor) que, além de estabelecer uma 

inovação na relação eu-lírico<->leitor que mais tarde seria retomada na narrativa pelo 

grandioso Machado de Assis, explicitamente a partir de Memórias Póstumas de Brás de 

Cubas quando o defunto-autor responde à crítica um texto intitulado Ao leitor, e pelo 

poeta Carlos Drummond na composição de A rosa do povo, por Mário de Andrade em 

Libertinagem, apenas para ilustrar os laivos que a poética baudelairiana alcançou. 

Walter Benjamin (1989) questiona se há uma arquitetura de As Flores do Mal e 

um dos caminhos que podem levar a possíveis arquiteturas está no que o crítico 

Baudelaire produziu entre visitas aos Salões, óperas, museus em geral, nos artistas 

anteriores como Edgar Allan Poe, em que Baudelaire percebeu a pureza da poesia viva e 

pulsante por si só, a metaarte.  

Para apresentar estes aspectos, foi escolhido o poema Ao leitor assim como o 

croqui de Constantin Guy intitulado Na rua, onde também há a concepção de Flâneur, o 

artista observador, atento ao movimento do mundo, aos olhares fugidios, que caminha 

pelos labirintos da alma humana: 

 

AO LEITOR 

 
A estulticia, o engano, o pecado, a avareza,  
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Ocupam - nos a mente e os nossos corpos minam, 
E remorsos amáveis nosso corpo animam, 
Como o mendigo ao verme que ele tanto preza. 
 
Nossos pecados são duros, tíbio o pesar, 
Vendemos a alto preço as nossas confissões, 
E voltamos com gozo aos barrentos rincoes,  
Com vis prantos achando as nódoas apagar. 
 
Do mal no travesseiro é Satã  Trismegistro  
Que embala lentamente a nossa alma encantada, 
E o tão rico metal da vontade enleada  
Faz-se vapor na mão desse sábio alquimista. 
 
O Demo é quem segura o fio que nos guia! 
Achamos sedução nas coisas mais nojentas; 
Sem horror, através das trevas fedorentas. 
Pro Inferno um passo a mais nos leva a cada dia. 
 
Qual pobre garanhão que devora na transa  
De alguma velha puta o seio dolorido 
Queremos de passagem prazer escondido 
Que esprememos tal qual bagaço de laranja. 
 
Cerrado, a formigar como um milhão de helmintos, 
Um povo de Demônios folga em nossa mente, 
E a Morte, ao respirarmos, no pulmão, fremente, 
Desce, invisível rio, em queixume indistinto. 
 
Se o estupro, o incêndio, o veneno, o punhal, 
Não lhes bordaram inda em desenhos risonhos 
O rascunho banal de seus fados tristonhos  
É que nossa alma, é pena, a isso se presta mal. 
 
Mas em meio às cadelas, onças e chacais, 
Macacos, escorpiões, gaviões e serpentes. 
Os monstros a ganir, rosnar, pelo chão rentes. 
Na fauna infame e vil dos vícios ancestrais, 
 
Existe um mais feio, e maldoso, e imundo! 
Embora sem fazer grandes gestos, gritar, 
É capaz de em frangalho a terra transformar 
E num só bocejar engoliria o mundo; 
 
É o Tédio!  -carregado o olhar de pranto vão,  
Ao fumar seu cachimbo em sonhos mergulhado, 
Tu conheces, leitor, tal monstro delicado, -Hipócrita leitor - meu igual 
- meu irmão! 
 (BAUDELAIRE, 2012, p.23-24) 
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Cortinas se abrem, o céu surge de maneira crepuscular, começa a criação do 

mundo artístico da obra por meio do poema Ao leitor e é por este vivo pilar que a obra é 

sustentada, o leitor começa a caminhar por uma floresta de símbolos únicos, mergulha 

em um rio invisível cujo fluxo é perpassado pelas palavras. 

 Na primeira estrofe de Ao leitor, o ritmo lento, quase estático, do primeiro verso 

denuncia e iconiza a condição humana tratada, dos olhos desatentos aos índices que 

guiam à isotopia das obras de arte. O primeiro verso é constituído de artigos e 

substantivos estáticos e aparentemente justapostos, formando um epitocrasmo, o que 

demonstra em si o próprio modo desatento e ingênuo com que a obra pode ser recebida 

pelos leitores. 

 Do mesmo modo, percebe-se o nascimento do mundo artístico em que o leitor 

será mergulhado, onde o verbo, iconizado por “ocupam” dá movimento à palavra que 

antes se encontrava em estado de poço, transportando os signos para o “rio invisível”. 

Este movimento instaurado pelo ritmo reafirma a ideia de algo vivo dentro do ser 

humano, “o que dizem as palavras do poeta já está sendo dito pelo ritmo em que as 

palavras se apoiam. E mais essas palavras surgem naturalmente do ritmo, como a flor 

do caule” (PAZ, 2012, p.65).  

Desde a primeira palavra, a relação entre a macro e a microestrutura do poema 

se inter-relacionam e o ritmo que também conduz o entrelaçamento dos dois planos, 

2197

Ana
Pencil



6 
 

expressão e conteúdo. No croqui de Constantin Guy percebe-se um ritmo intenso dos 

ícones que se integram um ao outro formando uma sintaxe e um movimento 

semelhantes ao processo de construção do mundo oracular compreendido pelo poema. 

A modulação dos signos do poema que caminham e se movimentam por toda a obra de 

Baudelaire, no croqui, a perspectiva do receptor caminha para o fundo onde não há 

distinção dos ícones e pode servir de captação dos croquis de Guy onde a decomposição 

e fragmentação estão presentes, descritos por Baudelaire como verdadeiros poemas. 

No ensaio sobre o salão de 1845, Baudelaire notificou algumas considerações 

sobre a pintura, demonstrando que a percepção do artista, independente do gênero 

artístico, só seria inovadora se flagrasse o presente e o apresentasse por meio da 

modulação do trabalho, o eterno e o transitório. Baudelaire possuía clareza quanto ao 

trabalho de Guy e declara que, mesmo não sendo pintor, a percepção e o trabalho com a 

moda, com a vida nas ruas, eram elevados a uma condição maior que a de um simples 

desenho e em O pintor da vida moderna declara também que o verdadeiro artista não é 

formado em escolas designadas a este fim. 

Formulando o pensamento homológico percebido por Baudelaire, integrando 

palavra-imagem pode-se buscar na conceituação artística de Chklovski (1973 p.39) em 

que “a poesia é uma maneira particular de pensar, a saber um pensamento por imagens”, 

podendo estender esta ideia à percepção do signo artístico, integrando todos os gêneros, 

inclusive o romance, que no caso deste artigo é observado para comparar os 

procedimentos utilizados entre As flores do Mal e Dom Casmurro. 

Assim como Charles Baudelaire foi o farol, o radar da modernidade na Europa, 

temos em Machado de Assis os procedimentos de construção que foram esse fio 

condutor que precede, que adianta, que inaugura o modernismo 40 anos antes da 

ocorrência do Movimento Modernista no Brasil. 

No caso de Machado essa modernidade é anunciada em vários tipos textuais de 

sua produção em seus ensaios, contos e romances. O romancista brasileiro que se alia ao 

comportamento europeu na linha do romance, foi leitor dos grandes autores, dentre eles 

Edgar Alan Poe, tanto que chega a traduzir um conto O Corvo para a língua portuguesa. 

Segundo Aguinaldo Gonçalves (1989) no ensaio “Dom Casmurro”: Mímesis 

das Categorias Narrativas, Machado esteve sempre atento aos princípios literários 

legados pela tradição. Sendo assim, o autor consegue inovar, recuperando questões 

sempre tão complexas sobre a relação entre literatura, tradição literária e realidade. 

Machado de Assis deglutiu uma tradição de romance, bebendo em várias fontes da 
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tradição e construindo sua obra. Nesse sentido ele adianta procedimentos críticos que 

poucos do modernismo realizaram: o exercício da Antropofagia. 

Machado denuncia, revela uma consciência criadora que se insere na mímesis de 

produção. Se o produto da arte tem apenas uma relação indireta com o real, esse modo 

de representação já é visto como ultrapassado. É preciso que o apreciador da arte possa 

apreender a obra, não por associá-la a elementos da vida social ou da realidade, mas sim 

pelo modo de produção a qual a mesma foi elaborada. Ou seja, de modo que o possível 

seja umas das possibilidades para o real: 

 
“Em suma, toda obra que não tem nenhuma relação direta nem a 
possibilidade com a realidade de um efeito direto sobre o real, só 
poderá ser recebida como de ordem mimética, seja por representar um 
Ser previamente configurado – mimeses de representação – seja por 
produzir uma dimensão do Ser – mímesis de produção.” (LIMA, 
2003, p.182).  

 

Ao exercer a consciência crítica criadora em sua obra, Machado não perde de 

vista as duas direções da linguagem literária, antes de representar o mundo representa si 

mesma. 

Dentre estas e outras razões apontadas anteriormente, esses procedimentos que 

Machado se vale foi o que nos fez escolhê-lo como objeto de nossos estudos. Em meio a 

essa magistral construção do seu conjunto, pegamos como ilustração alguns fragmentos 

de Dom Casmurro onde se cria uma ligação lúdica com a temática, ironizando a própria 

temática e o leitor desavisado e desatento se prende na teia do tema, por vezes não se 

atentando aos procedimentos muito bem elaborados, no entanto velados pelo autor. 

O único tema no qual podemos nos ater em Dom Casmurro é a construção de si 

mesmo. Esta construção ocorre nos dois primeiros capítulos da obra, em que a casa da 

antiga rua de Matacavalos foi reproduzida em Engenho Novo. Esse jogo entre as casas é 

decisivo na compreensão do romance: 

 

A casa em que moro é própria; fi-la construir de propósito, levado de 
um desejo tão particular que me vexa imprimi-lo, mas vá lá. Um dia, 
há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa 
em que me criei na antiga rua de Matacavalos, dando-lhe o mesmo 
aspecto e economia daquela outra, que desapareceu. Construtor e 
pintor  entenderam bem as indicações que lhes fiz: é o mesmo prédio 
assobradado, três janelas de frente, varanda ao fundo e as mesmas 
alcovas e salas. (MACHADO, 1978,  p.24).  
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“A casa em que vivi” refere-se à antiga casa da rua de Matacavalos, denuncia a 

mímesis de representação do romance tradicional. A casa de Engenho Novo denuncia a 

desconstrução, a desobjetivação, o processo de desrealização do romance, respeitando o 

belíssimo ensaio de Anatol Rosenfeld sobre o romance moderno. 

 Segundo Rosenfeld (1996) o romance moderno passa a existir a partir da 

desconstrução nas obras de Proust, Joyce quando funde-se passado, presente e futuro, 

numa ordem em que já não corresponde à realidade. Portanto a arte moderna nega o 

mundo empírico, real e absoluto. “Trata-se do desmascaramento do mundo epidérmico 

do senso comum” (ROSENFELD, 1996, p.81) 

Assim como Machado coloca claramente sua aversão pela temática e assinala o 

poder de dissimulação desta relatividade, Rosenfeld (1996, p.81) “A arte moderna não 

reconhece apenas tematicamente”. 

O fazer Machadiano denuncia esses aspectos dentre outros. O que ameaça nos 

primeiros romances como Ressurreição (1872), A mão e a Luva (1874) e Helena 

(1876), ele aprofunda e desenvolve a partir de Memória Póstumas de Brás Cubas 

(1881), Quincas Borba (1891), Dom Casmurro (1899), Esaú e Jacó (1904) e Memorial 

de Aires (1908). A modernidade se desvela pelo motivo composicional, pelo modo de 

compor o romance. O procedimento da obra traz a crítica ficcionalizada, ou seja, o 

procedimento implica a crítica. 

A fragmentação e a decomposição do ser humano, a perspectiva se borra como 

também ocorre no croqui de Constantin Guy, tempo e causalidade são desmascarados, a 

captação do momento é elevada ao grau de eterno e o narrador está profundamente 

envolvido neste processo de composição onde a objetiva da lente não capta com clareza 

o que se pretende ver. 

O momento em que os valores estão em transição e incoerentes, não se pode 

explicar o mundo, sendo assim, o fluxo de insegurança instaura-se na obra. Instala-se 

então uma ruptura, e um dos pólos é reformulado e inovado. De um lado o homem e de 

outro lado o mundo. Neste sentido Rosenfeld (1996, p.91) descreve: “Esta 

desrealização, abstração, desindividualização de que partimos é a essência absoluta que 

vive por trás da aparência que vemos”. 

Nos romances embrião como: Ressureição (1872), A mão e a Luva (1874) e 

Helena (1876), já continham traços dessa modernidade de uma forma mais velada e 
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visto que o autor, já criticava o romance dentro do próprio romance: “Em muitos 

romances de transição, o narrador começa a ironizar sua perspectiva ainda 

convencional” (ROSENFELD, 1996, p.93). 

No primeiro ensaio, escrito e 1973, Machado assinala a necessidade de se fazer 

literatura de uma maneira mais independente de assuntos históricos ou até mesmo pela 

busca de elementos que compõem a civilização brasileira. Ou seja, consciência da forma 

em detrimento do universo temático. Visto que seria um erro reconhecer o espírito 

nacional somente nas obras que tratam sobre os assuntos locais pois a verdadeira 

literatura se alimenta não só de assuntos nacionais, mas sim dos assuntos universais.  

Quando Machado critica o Romance, enfatiza que normalmente os escritores 

buscam a “cor local”, e que busca tendências sociais, políticas dentre outros assuntos 

superficiais. Porém poucas obras se conservam pelo poder do processo criativo 

imaginário, desinteressado das crises do dia a dia da sociedade. Ainda nesse ensaio, 

Machado faz uma crítica a pouca crítica praticada no Brasil, ao fato de que se 

houvessem mais autores com senso crítico menos ingênuo, teríamos uma gama de obras 

mais relevantes de literatura. 

O fazer Machadiano denuncia esses aspectos dentre outros. O que ameaça nos 

primeiros romances como Ressurreição (1872), A mão e a Luva (1874) e Helena 

(1876), ele aprofunda e desenvolve a partir de Memória Póstumas de Brás Cubas 

(1881), Quinas Borba (1891), Dom Casmurro (1899), Esaú e Jacó (1904) e Memorial 

de Aires (1908). A modernidade se desvela pelo motivo composicional, pelo modo de 

compor o romance e o procedimento da obra traz a crítica ficcionalizada, ou seja, o 

procedimento implica a crítica. 

Machado também enfatiza que se precisa ter mais correção e gosto. Enfatiza a 

simplicidade do processo, para que se possa construir uma grande IMAGEM, ou 

exprimir uma grande ideia. Neste sentido ele se aproxima de um contemporâneo poeta e 

crítico da modernidade que coloca os mesmos procedimentos, falo de Paul Valéry, que 

assim como Baudelaire passa explicitar a sua consciência da forma, opondo-se a 

temática da literatura romântica. 

Instinto de consciência, despida de tema, nega uma literatura que trata de índios, 

sociedade pequena ou amores traídos. No segundo ensaio, o autor faz uma crítica à obra 

do Sr Eça de Queiroz, O Primo Basílio e mostra o que é preciso para se fazer uma boa 

literatura. 
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Considerações finais 

É nesta perspectiva que Baudelaire em seu laboratório solitário exercitou um 

processo antropomórfico da arte em geral, percebendo que em muitos artistas o signo 

não era elevado a um processo de modulação, não havia em suas visitas aos museus, 

teatros, na literatura algo que fosse realmente inovador, que integrasse 

expressão/conteúdo.  

Do mesmo modo, Machado deglutiu o que havia de tradição, percebendo que ali 

não havia inovação artística, que para construir arte de maneira elevada, não seriam os 

temas locais que o fariam, abrindo portas e janelas para o movimento modernista, 

reformulando e inovando não apenas as concepções literárias em seus contos e 

romances, mas também percebendo que em todo gênero artístico o que se deve 

privilegiar é o movimento compreendido pelo signo em suas mais variadas formas de 

expressão. 
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OS SEM-LAR: UMA LEITURA DO SUJEITO DESLOCADO NA OBRA 
QUARENTA DIAS, DE MARIA VALÉRIA REZENDE 

 
Renata Cristina Sant’Ana - UFJF1 

 

Resumo: No contexto de um mundo em movimento e em relação, tem-se um sujeito que se 
encontra para além dos confinamentos em seus espaços de origem, postos de frente às 
imprevisibilidades que esta abertura pode lhes proporcionar. Trata-se do sujeito deslocado da 
contemporaneidade e suas vivências identitárias marcadas por conflitos e negociações de ordem 
interna e externa. A luz de Edward Said (2003) e Stuart Hall (2001, 2003), busco neste trabalho 
apresentar uma discussão em torno das teorias críticas contemporâneas da identidade, 
considerando a relação sujeito/lugar e as questões sociais e culturais que subjazem e permeiam 
essas relações. Trata-se de uma análise da representação do sujeito deslocado em Quarenta Dias, 
de Maria Valéria Rezende (2014), obra que apresenta em sua trama uma narradora-personagem 
que vivencia o processo de migração interna, o que traz à baila questões envolvendo o sujeito 
deslocado da contemporaneidade ou do capitalismo tardio, aquele que por razões diversas 
apresenta-se em trânsito, cruzando fronteiras regionais, culturais e sociais. Frente a essa dinâmica 
e suas questões tem-se os elementos responsáveis pelos conflitos identitários gerados pela 
ausência do sentimento de pertença a um novo lugar, e as negociações identitárias necessárias à 
essa nova condição de existir em um espaço “fora do lugar”. Através deste estudo, observou-se 
que o objeto literário em pauta não se demite das discussões em torno da realidade que permeia a 
condição humana e os conflitos advindos de situações sociais que geram dispersão e mudança de 
vida.  
 
Palavras-chave: Literatura Contemporânea – Identidade – Migração Interna 
 

A humanidade ao longo dos séculos tem mostrado que os indivíduos, assim como 

as paisagens que lhe servem de cenário em cada fase de sua história, estão em contínuo 

movimento. Vínculos são rompidos, surgem os conflitos, os encontros e desencontros que 

exigem do ser humano a habilidade da reinvenção de si, como requisito necessário para 

garantir uma existência minimamente sã e adaptada às novas realidades. Assim, à medida 

que a história se faz, redesenha-se a cartografia não apenas dos territórios geográficos, 

mas também a das experiências individuais e coletivas. Trata-se do olhar direcionado para 

o lugar onde os indivíduos erguem os alicerces que lhes servirão de referência em meio 

                                                             
1 Doutoranda em Estudos Literários na Universidade Federal de Juiz de Fora 
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ao movimento, tantas vezes caóticos, dos acontecimentos que acompanham a trajetória 

de cada um. Estes alicerces que embora tenham, por um lado, a solidez necessária à 

sustentação da existência humana, por outro, possui fragilidades que podem ameaçar 

desabar.  Trata-se de consideramos a tradição (HALL, 2003), a herança cultural e a 

memória compartilhada, elementos responsáveis pela formação identitária e que são 

contrapostos às descontinuidades e fragmentações que acometem os sujeitos frente às 

dinâmicas sociais, culturais e políticas relacionadas ao tempo e ao espaço de inserção de 

indivíduos e de coletividades. Em relação à ideia do que seria possuir uma identidade 

cultural Hall (2003) diz que é estar primordialmente em contato com um núcleo imutável 

e atemporal, ligando ao passado o futuro e o presente numa linha ininterrupta. Esse cordão 

umbilical é o que chamamos de ‘tradição’, cujo teste é o de sua fidelidade às origens” 

(HALL, 2003, p. 29). 

O momento em que é rompido esse cordão umbilical que liga o indivíduo às suas 

origens, vem acompanhado da dor, do incômodo da falta de lugar, do ofuscamento das 

referências que antes eram claras, causando um impacto, muitas vezes traumático, na vida 

daqueles que são obrigados a migrar. Neste trabalho, que tem como propósito analisar a 

condição do sujeito deslocado em território nacional, busco aproximar os conflitos 

identitários vividos pela narradora do romance Quarenta Dias de Maria Valéria Rezende, 

das questões abordadas por alguns intelectuais da diáspora que viveram a experiência do 

exílio, como Stuart Hall (HALL, 2001, 2003), Paul Gilroy (GILROY, 2001) e Edward, 

Said (SAID, 2003), e também pelo escritor, teórico e crítico literário brasileiro, Silviano 

Santiago (SANTIAGO, 2016),  afim de demonstrar que o deslocamento forçado, mesmo 

nos movimentos internos, e independente da razão que o motivou, pode desencadear o 

sentimento de perda e os traumas semelhantes aos causados pelo deslocamento forçado 

para os territórios estrangeiros.   

Em suas Reflexões sobre o Exílio, Edward Said (2003) cita uma bela passagem 

em que Hugo de Sait Victor, um monge da Saxônia que viveu no século XII, diz ser “fonte 

de grande virtude para a mente exercitada aprender, pouco a pouco, primeiro a mudar em 

relação às coisas invisíveis e transitórias, de tal modo que depois ela possa deixa-las para 

trás completamente”. E completa afirmando que “o homem que acha doce seu torrão natal 

ainda é um iniciante fraco; aquele para quem todo solo é sua terra natal já é forte; mas 

perfeito é aquele para quem o mundo inteiro é uma terra estrangeira.” (SAID, 2003, p. 

58). Esta passagem remete à imperfeição (aos olhos do monge saxão) de Alice (narradora-

personagem do romance a ser analisado), e de tantos outros expatriados, inclusive os que 
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como ela, sentem-se expatriados no próprio território, por terem se deslocado 

involuntariamente da região de origem, e não conseguiram se desvencilhar do forte apego, 

do sentimento e da memória que guardam da terra natal. São eles indivíduos que 

experimentam a desordem identitária causada pela perda das referências culturais, em 

decorrência da ausência da terra natal e da obrigatoriedade da permanência nos espaços 

alheios e estranhos.   

O romance Quarenta Dias (REZENDE, 2014) é uma narrativa que trata da perda 

de nossas referências, quando a vida nos obriga a mudar, a desprender de coisas que 

consideradas importantes na vida dos indivíduos. E por tratar de perdas, trata também da 

procura por algo que faça a vida se mover. Em meio a essa procura, Alice se lança solitária 

pelas ruas de cidade desconhecida de Porto Alegre, onde se perde, se encontra, se 

transforma e não se conforma. O movimento de Alice é um grito de uma mulher que não 

se adequa aos enquadramentos que lhe são impostos pela filha, personagem simbólico de 

elementos controladores, que submetem a vontade e a liberdade humana aos padrões 

impostos por uma sociedade uniformizadora de desejos e valores, que podem 

naturalmente ser diferentes na concepção dos seres humanos.  

A imprevisibilidade do fato que acomete Alice e a leva a mudar de cidade, 

juntamente com a percepção dos valores que ela considera distorcidos para nortear a nova 

vida que lhe foi imposta, leva a narradora-personagem à beira da loucura, na medida em 

que ela sente perder-se de si mesma, mergulhada no abismo da ausência do sentimento 

de pertença àquele novo espaço geográfico, social e cultural. Perdida de si ela perambula 

e vai ao extremo do abandono de si mesma ao se lançar nas ruas da cidade, onde vivencia 

o despego absoluto das coisas materiais, das pessoas, da casa, em uma circunstância que 

acaba se aproximando de um caminho paradoxal em que ela se perde ao mesmo tempo 

em que procura se encontrar. 

 

DIÁSPORA MODERNA E A RELAÇÃO SUJEITO/LUGAR NO PROCESSO 

IDENTITÁRIO 

 

A experiência involuntária da migração se relaciona à dinâmica da dispersão de 

indivíduos ou de grupos de cidadãos em consequência de perseguições e/ou conflitos 

políticos, religiosos, étnicos, dentre outros. A este movimento atribui-se tradicionalmente 

o sentido do vocábulo diáspora, que segundo Silviano Santiago (2016), em seu ensaio 
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Deslocamentos reais e paisagens imaginárias – o cosmopolitismo do pobre2 necessita ser 

repensado em sua herança crítica, isto porque “ se questionada a delimitação de sentido, 

descobrir-se-á que seu manto semântico tornou-se inadequado nos dias de hoje” 

(SANTIAGO, 2016, p. 15). Para o teórico e crítico brasileiro, o sentido tradicionalmente 

atribuído ao termo diáspora não é mais capaz de abarcar as movimentos contemporâneos 

como por exemplo, aquilo que ele irá denominar de “dispersão anárquica”, ou seja, o 

deslocamento de indivíduos e grupos de familiares que decidem migrar de uma região 

para outra, não necessariamente por razões de perseguição política ou preconceito, e sim 

por estarem a procura de melhores condições de vida nas regiões mais desenvolvidas do 

mundo ocidental. Assim, o termo diáspora se expande para além do movimento 

involuntário que tradicionalmente o caracteriza. No ensaio acima mencionado, Silviano 

Santigo lista dez observações de caráter metodológico (sobre o conceito de diáspora) que 

lhe deram a garantia de que poderia criar a categoria analítica de “Cosmopolitismo do 

Pobre”3 e estabelece um contraponto entre a dispersão anárquica (movimento voluntário) 

e a dispersão por preconceito e perseguição (movimento involuntário). Em suas 

elaborações Silviano Santiago parte das considerações de Stuart Hall sobre a diáspora 

afro-caribenha e de Octávio Paz sobre o imigrante mexicano na América do Norte, mais 

especificamente o pachuco, que “é ao mesmo tempo, malandro, dândi e sedutor. Um 

desterrado às avessas, vítimas do racismo ianque” (SANTIAGO, 2016, p. 20).  Santiago 

demonstra em seu ensaio que o exílio voluntário “põe abaixo a proclamada eficiência do 

desenvolvimento nacional e, silenciosamente, conclama os cidadãos letrados à crítica 

contundente e corrosiva, ao fracasso civilizacional e/ou governamental do país natal 

abandonado” (Idem, p. 20). A ideia que o teórico aponta em suas colocações sobre à 

diáspora moderna, diz respeito ao fracasso do Estado-Nação originário (colonizadores, 

metrópoles do primeiro mundo) no processo de assistência (trabalho, saúde, educação 

etc) a todo e qualquer cidadão sob sua jurisdição. Para ele, é este ponto que se situa a 

crítica anárquica e radical que vem embutida na viagem dos indivíduos e dos grupos de 

pessoas que decidem migrar para as metrópoles mais desenvolvidas, em busca de 

melhores condições de vida. O autor afirma que “o fracasso maior do sistema 

internacional, no entanto, deve recair nos dias de hoje sobre o mundo globalizado” 

                                                             
2 Palestra originalmente apresentada na Universidade Nova de Lisboa, durante o simpósio “Fronteiras, 
cosmopolitismo e nação nos mundos ibéricos e íbero-americanos”, 20 a 22 de abril de 2015. 
Organização de Maria Fernanda de Abreu e Renato Cordeiro Gomes.  
3 SANTIAGO, Silviano. O Cosmopolitismo do Pobre: crítica literária e crítica cultura. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2004 
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(SANTIAGO, 2017, p. 21) e que “a visada crítica proposta pela análise do migrante 

moderno é, pois,  desconstrutora do eurocentrismo. (idem, p.21).  

Por globalização entende-se um complexo de processos e forças de mudança, que 

segundo Stuart Hall (2001) atuam numa escala global, atravessando fronteiras nacionais, 

integrando e conectando comunidades e organizações em novas combinações de espaço-

tempo que surtem seus efeitos sobre as identidades culturais. Dentre estes efeitos está o 

surgimento de novas identidade - as identidades híbridas. Para Stuart Hall, a globalização 

tem o efeito de “contestar e deslocar as identidades, produzindo uma variedade de 

possibilidades e novas posições de identificação, e tornando as identidades mais 

posicionais, mais políticas, mais plurais e diversas” (HALL, 2001, p. 87). Frente a esta 

condição, não é mais possível situar o sujeito deslocado da modernidade tardia em 

espaços culturalmente puros, na ilusão de que aquilo que outrora era tido como sua 

identidade nacional, mantenha-se ainda de forma inalterada, sob um invólucro capaz de 

isolá-lo das interferências externas, das trocas e das misturas inevitáveis em um mundo 

globalizado. 

Nesta seção em que trato da diáspora como elemento introdutório para a reflexão 

seguida da análise literária que apresentarei mais adiante, recorro ao pensamento 

empreendido por Paul Gilroy (2001) sobre a diáspora negra afim de uma melhor 

elucidação deste conceito e suas implicações políticas. O modelo do Atlântico Negro 

proposto por Gilroy apresenta as culturas negras e suas “formas estéticas e contra-

estéticas, sua distinta dramaturgia da recordação que caracteristicamente separam 

genealogia de geografia, e o ato de lidar com o de pertencer” (GILROY, 2001, p. 13).   

O trabalho de Gilroy apresenta o surgimento da contracultura negra como 

resultado da consciência histórica do sujeito diaspórico frente ao resgate de sua memória 

para a construção da intercultura da diáspora, e sua estruturação política. Para ele “a ideia 

de diáspora se tornou agora integral a este empreendimento político, histórico e filosófico 

descentrado, ou mais precisamente, multi-centrado”. (idem, p. 17). De acordo com 

Gilroy, a discussão contemporânea sobre o conceito de diáspora surge como uma resposta 

mais ou menos direta aos ganhos trans-locais advindos do movimento Black Power 

durante a Guerra Fria. A teoria baseada na noção de diáspora por ele defendida é crítica 

e contrária ao poder coercitivo e autoritário da unanimidade racial, ao absolutismo étnico 

e às concepções totalitárias e até mesmo fascistas sobre a comunidade política, pois para 

ele, a diáspora surge como um conceito oposto ao da metafísica da “raça”, da nação e de 

uma cultura territorial fechada. Trata-se de algo que ativamente perturba a mecânica 
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cultural e histórica do pertencimento, na medida em que se rompem os lações entre lugar, 

posição e consciência e portanto, rompe-se também o poder fundamental do território na 

formação da identidade do sujeito e das coletividades, que por sua vez, poderão também 

ser rompida. A diáspora desafia o “mito do renascimento nacional” e sua propensão não 

nacional é ampliada quando o conceito se apoia em relatos anti-essencialistas da formação 

de identidade como processo histórico e político, afastando-se assim da ideia de 

identidades primordiais que se estabelecem supostamente tanto pela cultura (única) como 

pela natureza (biológica).  

Segundo o autor, os povos da diáspora reconheceram que os efeitos do 

deslocamento espacial tornavam o retorno à origem algo inacessível e irrelevante, na 

medida em que a história não voltaria mais atrás para reparar os erros e as perdas. Nesse 

sentido, o pensamento de Gilroy encontra o de outro intelectual de origem diaspórica – o 

jamaicano Stuart Hall (2003), ao dizer que “os momentos de independência e pós-colonial 

são momentos de luta cultural, de revisão e de reapropriação. Contudo, essa 

reconfiguração não pode ser representada como uma ‘volta ao lugar onde estávamos 

antes’, já que, ‘sempre existe algo no meio” (HALL, 2003, p. 34).  

O retorno ao local de origem, visto por esse ângulo, torna-se impossível, no 

sentido de que o processo de deslocamento é atravessado por diferentes fios que compões 

uma malha final multicultural e híbrida, produzida através de entrechoques culturais que 

deixam marcas de que houve um contato, e este, por sua vez deixou vestígios que 

passaram a fazer parte da identidade do sujeito e das coletividades. 

Em relação ao conceito de espaço, Gilroy diz que ele é transformado a partir do 

momento em que passa a ser compreendido como um “circuito comunicativo que 

capacitou as populações dispersas a conversar, a intereagir e a sincronizar significativos 

elemento de suas vidas culturais e sociais” (GILROY, 2001, p. 21).  Assim, sua concepção 

de diáspora é distinta porque enxerga a relação não como uma via mão de única, mas 

como algo mais, que implica em trocas e negociações, resultando em sempre no 

surgimento de elementos imprevisíveis e não planejados, oriundos de fontes as mais 

diversas.  Sua ideia-chave da diáspora consiste em “não ver a ‘raça’, e sim formas 

geopolíticas de vida que são resultantes da interação entre sistemas comunicativos e 

contextos que elas não só incorporam, mas também modificam e transcendem” (idem, p. 

25).  

Conforme podemos ver, no contexto de mundo em movimento e em relação não 

há mais espaço para enraizamentos, embora ainda haja brutal resistência ao Diverso, seja 
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por meio do fechamento das fronteiras para aqueles que não desistem de ter esperança e 

se arriscam na tentativa de adentrar outro país, seja pela intolerância demonstrada através 

dos ataques de grupos fundamentalistas, como nos têm mostrado as páginas dos jornais. 

De todo modo a dinâmica do deslocamento não cessa, tenha a dispersão o caráter 

anárquico voluntário, ou seja ela forçada pelos conflitos ou outros agravantes que 

impeçam o indivíduo de permanecer na sua terra natal.  

 

RUMO AO TERRITÓRIO DA EXPERIÊNICA 

 

No contexto de um mundo em movimento e em relação, tem-se um sujeito que se 

encontra para além dos confinamentos em seus espaços de origem, postos de frente às 

imprevisibilidades que esta abertura pode lhes proporcionar. Trata-se do sujeito 

deslocado da contemporaneidade e suas vivências identitárias marcadas por conflitos e 

negociações de ordem interna e/ou externa. Em Quarenta Dias, a narradora-personagem 

apresenta seu drama vivido, sua percepção do lugar de origem e sua dificuldade em se 

ver distante do lar, como um sujeito fora de lugar, semelhantemente aos indivíduos que 

vivenciam o exílio, sendo ele voluntário ou não. A obra narra a peregrinação de Alice 

pelas ruas de uma cidade estranha, habitada por pessoas desconhecidas, vivenciando 

situações impensadas, que não constavam no script da vida comum de uma mulher já 

madura, mãe, cujo marido desapareceu no período da ditadura militar e professora, fixada 

no território seguro do seu lar na cidade de João Pessoa. Um lugar construído no dia-a-

dia de sua história, em que a cada despertar, paredes de um interior sentimental eram 

erguidas em um ciclo que a cada amanhecer uma janela se abria deixando entrar a 

claridade e o ar sempre renovado. Ali dentro, uma vida em gestação natural e contínua 

pulsava, fazia fluir o trabalho, suavizava o cansaço das agitações do mundo lá fora. Ali 

dentro, um sustento de si para alimentar o encontro com os outros, os parentes, os amigos, 

os conhecidos, aqueles ali de perto, que também entravam e saiam de suas casas para o 

convívio já tão familiar, mantido ao longo dos anos naquele mesmo lugar. Neste espaço 

construído ao longo de sua vida, Alice também se construiu, se ergueu, se cobriu nos 

momentos em que a vida pedia proteção, se abriu para o renascer de cada dia fazendo 

cumprir o ciclo cotidiano de sua existência. O marido desaparecido pra sempre, a filha já 

casada e vivendo do outro lado do país, no Rio Grande do Sul, da forma como 

normalmente seguem os acontecimentos comuns da vida de cada pessoa:  

 

2210



 (...)eu não havia de largar tudo o que custei tanto a conquistar, meus 
velhos amigos, os alunos que se tornavam novos amigos, a praia, o 
Atlântico todinho na minha frente, planos de viagens e atividades que 
tinha tido de adiar até então, mas ainda em tempo de realizar, uma vida 
que eu considerava feliz, apesar das cicatrizes. (REZENDE, 2014, p. 27). 
 

Alice vivia ali, vivia assim, tudo em sua ordem e era o que a ela bastava. Porém, 

Norinha, sua filha que vivia no Sul do país, obcecada pelo desejo de se tornar mãe, insistia 

e contava com a ajuda de sua mãe Alice para auxiliá-la nos cuidados com a criança, de 

modo a não ter que abrir mão de usa carreira profissional. Para realização do desejo da 

filha, Alice teria que se tornar avó, uma avó cuidadora, em uma nova cidade, uma nova 

casa, nova rotina e novos convívios. Entretanto, Alice, definitivamente, não estava 

disposta a mudar. Alice não sonhava em se tornar avó e nem em se mudar para Porto 

Alegre, mas deu-se que, sob forte insistência e chantagens emocionais, Alice resistiu 

enquanto teve força, mas acabou sendo vencida pelo cansaço e viu-se sucumbir à pressão 

da filha, vindo então a migrar para o sul: 

 

Você vai pra Porto Alegre, sim, e não se discute mais isso, todo 
mundo vê que é o melhor, é sua obrigação acompanhar sua filha 
única, só você é que não aceita, parece um jumento empacado na 
lama, continuar com umas besteiras desses. Eu cedi, 
vergonhosamente. Foi isso. O resto é consequência. (REZENDE, 
2014, p.34) 

 

Começou então o processo de desconstrução da solidez de um modo de viver que 

de uma só vez foi deixado para traz. Alice foi-se embora deixando para trás muito de si. 

Muitas coisas se perderam dela em meio ao percurso da viagem, outras poucas, Alice 

conseguiu salvar:  

Enquanto ali se desmontava minha cabeça, minha casa, minha 
vida, cá no Sul, Norinha montava, à maneira dela, ao gosto dela, 
o que eu havia de ter e ser no futuro próximo. (...) Vida nova!, 
essa velharia fica toda aqui e a senhora embarca comigo no fim 
de julho. (REZENDE, 2014, p. 37) 

 
Alice, a narradora-personagem, vivencia a angústia do desterro em território 

nacional e experimenta o sentimento do exílio descrito por Edward Said (2003), ao 

afirmar que (o exílio) trata-se de “uma fratura incurável entre um ser humano e um lugar 

natal, entre o eu e seu verdadeiro lar: sua tristeza essencial jamais pode ser superada” 

(SAID, 2003, p. 46). 

Alice parece não acreditar na possibilidade do retorno, visto que, em nenhum 

momento da narrativa é apresentado sequer indícios de que um dia isso possa vir a 
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ocorrer. A esse respeito Said diz que “o páthos do exílio está na perda de contato com a 

solidez e a sofisticação da terra: voltar para o lar está fora de questão” (SAID, 2003, p. 

52). Alice parece vivenciar o mesmo sentimento daqueles que sofreram o deslocamento 

forçado por motivos de preconceito, perseguição, conflitos políticos, étnicos ou religiosos 

que geram a dispersão que caracteriza a diáspora tradicional, embora sua mudança para 

do nordeste para o sul, tenha sido meticulosamente planejada e preparada por sua pra 

própria filha, em função de sua vontade particular - “(...) a revolta roendo minha vontade, 

incapaz sequer de abrir o livro que trazia na bolsa, o reembarque em outro avião, 

primeiros passos da travessia de minha primeira vida a outra vida, que eu não queria” 

(Idem, p. 38-39).  

Para Stuart Hall (2003), numa forma sincrética, os elementos nunca estabelecem 

uma relação de igualdade, e sim, são sempre inscritos diferentemente pelas relações de 

poder. Dessa relação, quase sempre de subordinação e dependência, nascem os conflitos 

identitátios e culturais do sujeito e das coletividades. No caso do objeto literário, foco 

desta análise, o que se percebe é um embate de forças conflitantes entre mãe e filha, 

vontade que se confrontam como em um campo de batalhas, como ilustra a passagem em 

que Alice diz: – “ Que remédio senão obedecer? Eu já estava pegando o jeito de me 

comportar como filha da minha filha”  (REZENDE, 2014, p. 74). Norinha, a filha, alcança 

o seu domínio no momento em que consegue convencer (ou forçar?) a mãe a se mudar 

em função de seu interesse particular. Alice, a mãe, sente a angústia de ter sido dominada, 

e ter que viver sob controle da filha, em um lugar totalmente estranho e fora do seu 

mundo. Alice irá viver o seu exílio, “um estado de ser descontínuo, separado das raízes, 

da terra natal, do passado” (SAID, 2003, p. 50)  

De acordo com Hall, a história mostra que os processos de deslocamento forçado 

já ocorridos, e que caracterizam a diáspora tradicional, são, de modo geral, violentos e 

traumáticos. Sobre a sociedade caribenha, por exemplo, Hall afirma que “em vez de um 

pacto de associação civil lentamente desenvolvido, tão central ao discurso liberal da modernidade 

ocidental, nossa ‘associação civil’ foi inaugurada por um ato de vontade imperial (HALL, 2003, 

p.30).  

No romance Quarenta Dias temos na figura de Norinha, filha de Alice, um símbolo 

da violência gerada pela vontade imperial. O que significa a imposição da filha, e suas 

traquinagens para realizar a ruptura de sua mãe com seu lugar de origem, senão o 

exercício da dominação? Como estratégia de resistência ao processo de dominação a que 

se viu submetida e frente a dor de ter tido sua vida recortada, Alice faz do mergulho no 
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submundo das ruas e de seu esforço para encontrar Cícero Araújo - um nordestino que foi 

para Porto Alegre, e que ela fica sabendo que a mãe, lá em João Pessoa, nunca mais teve 

notícia - um caminho para a busca e para o reencontro consigo mesma. Sem saber ao certo 

se Cícero ainda vivia em Porto alegre, incumbiu-se da tarefa de encontra-lo, e fez desta 

procura o seu modo de conseguir superar o trauma de ter tido sua vida rompida: 

 
Um rumo vago. Que eu seguiria se quisesse. Talvez tenha sido o nome 
estranho do lugar que me despertou da letargia. Talvez, tenha sido, sem 
que eu percebesse, a dor da outra mãe tomando o lugar da minha, um 
alívio esquisito, uma distração, e eu quis, sim, sair por aí, à toa, por ruas 
que não conheço atrás do rastro borrado de alguém que eu nunca vi. 
(REZENDE, 2014, p. 92) 

 
 

Ao longo de sua busca pelo rapaz, Alice se entrega às ruas vivendo um processo 

que a transforma em moradora de rua. Ao acompanhar o vagar perdido da ex-professora 

que se transforme em andarilha, nos indagamos se é por Cícero mesmo que Alice está a 

procura. Afinal, qual o sentido em se perder pelas ruas de Porto Alegre, solitária, exposta 

aos perigos da violência urbana, ao frio da noite, à pouca comida, às dificuldades para 

manter a higiene pessoal, e todas as formas de escassez a que são submetidas as pessoas 

em situação de rua?  

Alice, na verdade, parece ter se perdido antes, dentro das paredes frágeis do 

(des)afeto da filha e debaixo daquele teto impessoal e pré-fabricado do apartamento onde 

havia sido alojada. Assim, saiu a perder-se na esperança, talvez inconsciente, de que 

através da procura por Cícero, viesse, quem sabe, a encontrar-se. Pelas janelas do seu 

interior Alice lançou-se nas ruas e viveu quarenta dias como andarilha pelos subúrbios 

não só da cidade, mas pelos subúrbios da sua existência. Entregou-se ao lugar nenhum 

que é o lugar estranho, sem ninguém, com o pouco dinheiro que possui e que logo acaba, 

sem contato com os seus “de casa”, e assim, vivencia sua transformação gradativa em 

habitante das ruas de Porto Alegre: 

 

Continuei por semanas minha romaria pelo avesso da cidade, explorando 
livremente todas as brechas quase invisíveis pra quem vive na superfície, 
pra cá e pra lá,  as vezes à tona e de novo pro fundo, rodoviária, vilas, 
sebos, e briques, alojamentos, pronto socorro, portas de igrejas, de 
terreiros de camdomblé, procurando meus iguais, por baixo dos viadutos, 
das pontes do arroio Dilúvio, nas madrugadas, sobreviventes, sesteando 
nas praças e jardins, debaixo dos arcos e marquises, sob as cobertas das 
paradas de ônibus desertas, vendo o mundo debaixo pra cima, dos 
passantes, apenas os pés. (REZENDE, 2014, p. 235) 
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As pessoas que vivem na rua, não nasceram lá, elas chegaram lá, por motivos 

diversos, passaram por mudanças, sofreram as mesmas transformações vividas e narradas 

por Alice. Nas ruas uma identidade nova se cria, e porque não dizer que uma cultura nova 

se constrói? E isso atestaria o que Stuart Hall diz a respeito da cultura, que se trata de uma 

produção. “Estamos sempre em processo de formação cultural. A cultura não é uma 

questão de ontologia, de ser, mas de se tornar” (HALL, 2003, p. 43).  

Assim, em meio a um caminho perdido é que Alice reencontra a vida, que senão 

é a que deixou na Paraíba, é a vida de outros, que, como ela, também perambulavam 

perdidos e solitários pelas ruas da cidade. Ao dar-se conta de sua condição de “sem lugar”, 

Alice aos poucos vai encontrando seus novos “iguais” e deles vai se aproximando, criando 

algum tipo de vínculo, se é que sua condição momentânea narrada na obra, permiti-nos 

falar em vínculos. O fato é que dá-se o encontro com outras pessoas em condições 

semelhantes à sua, o que mais uma vez aproxima Alice da condição do exilado, no sentido 

de ela passa a nutrir “um sentimento exagerado de solidariedade de grupos e uma 

hostilidade exaltada em relação aos de fora do grupo” (SAID, 2003, p. 51).  

Stuart Hall (2003) demonstra que o processo de formação cultural ocorrido a partir 

da globalização, do domínio do capital, dos fluxos culturais e tecnológicos, ameaça 

subjugar as diferentes culturas do mundo, impondo uma cultura homogênea, representada 

na obra de Maria Valéria Rezende pelo apartamento moderno e impessoal encomendado 

pela filha para ser o novo “lar” da sua mãe. Opondo-se a essa situação está o processo de 

disseminar a diferença cultural, papel desempenhado pela personagem Alice através dos 

traços de sua personalidade crítica, que, embora, vencida pela vontade dominadora da 

filha, não se rende a uma vida artificialmente produzida para ser vendida por uns e 

comprada por outros, em uma complexa relação de interesses presente nos segmentos da 

sociedade, não se excluindo o segmento familiar, como comprova a narrativa em questão.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observou-se por meio da análise realizada que os discursos produzidos nos 

interstícios da experiência social, revelam o forte sentimento de pertença à terra natal, 

expresso na angústia vivida pela narradora do romance, e que, no momento em o vínculo 

com o lugar foi rompido, deu-se início o processo traumático da crise identitária seguido 

de uma mudança imprevisível no modo de ser e de viver do sujeito em questão. Por outro 
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lado, revelou-se, paradoxalmente, a partir de um novo tempo e novo espaço da narrativa, 

que seria o da experiência da vida nas ruas, a pertença nômade como condição identitária 

do sujeito deslocado representado na obra – transitando por espaços indefinidos, híbridos 

e transformadores.  

A importância do estudo sobre deslocamentos de indivíduos e coletividades para 

se pensar o mundo contemporâneo e seus processos de mistura cultural, mostra o esforço 

que os pensadores críticos têm realizado na compreensão dos fenômenos identitários na 

atualidade, dando contribuição para que possamos perceber e compreender como as 

experiências decorrentes destes movimentos têm inspirado as narrativas literárias do 

tempo presente.  

Finalizo com as palavras de Edward Said, para quem o exílio jamais se configura 

como o estado de estar satisfeito, plácido ou seguro. O exílio é a vida fora da ordem 

habitual. É nômade, descentrada, contrapontística... 
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A MORTE E A MORTE DE QUINCAS BERRO D’ÁGUA E VIVA O POVO 

BRASILEIRO: DA ANCESTRALIDADE À REPRESENTAÇÃO DOS 
EGUNGUNS 

Rosângela Santos Silva(UEFS) 

Resumo: O presente trabalho versa em torno dos romances: A morte e a morte de Quincas 
Berro d’Água (1959) e Viva o povo brasileiro (1984) dos autores baianos Jorge Amado e João 
Ubaldo Ribeiro respectivamente. A premissa básica na qual se fundamenta o estudo feito  
consiste em expandir os horizontes em torno das religiões afrobrasileiras,  como protagonistas 
de uma história de vida com direitos/deveres, com igualdade, bem como, perpetuar a busca da 
construção de um panorama literário que valorize os adeptos dos Candomblés como seres 
sociais. Durante muitos anos tentaram, principalmente com repressões, abolir aos africanos, o 
direito de evocação  à sua fé religiosa. Apesar de tudo, resistiram preservando-a em seus rituais, 
aderindo assim uma legião de adeptos hoje considerados filhos e filhas de santo. A despeito das 
inúmeras injustiças sofridas pelos adeptos das religiões de matriz africana, depreende-se dos 
textos em análise, uma série de características marcadoras do legado religioso africano, 
sobretudo do ritual egungun. Mediante conjunto simbólico que é transmitido de forma 
repetitiva, tal grupo, encontra no passado forças e influências  relevantes para conduzir o 
presente. As narrativas em estudo descrevem o ritual egungun, declarando a importância de se 
manterem vivas tais raízes e de se valorizar ações que continuam sendo desenvolvidas pelos 
afrodescendentes. Ao criar narrativas que apontam traços que podem ser associados a reflexos 
da realidade, tais escritores chamam atenção para a religiosidade do afrodescendente presente e 
atuante na contemporaneidade. O objetivo central desse trabalho é analisar as obras já citadas 
fazendo uma possível leitura comparativa dos elementos constitutivos do Candomblé na Bahia, 
priorizando o ritual egungun a fim de evidenciar similaridades e/ou disparidades existentes nas 
narrativas. Para tanto serão acionados alguns postulados teóricos como: Mircea Eliade, Juana 
Elbein dos Santos, dentre outros. 
 
Palavras-chave: Jorge Amado. João Ubaldo Ribeiro. Egunguns. 

Os negros iorubanos, escravizados no período da colonização, trouxeram para o 

Brasil o culto ritualístico chamado egunguns e, como tradição religiosa, veneram seus 

ancestrais considerando que a morte não é o ponto final da vida. Celebram suas práticas 

ritualísticas destinadas a personalidades que, em vida, alcançaram destaque, sobretudo, 

por ter exercido alta função social ou religiosa. 

O objetivo principal do culto é de continuarem presentes ao lado de seus 

descendentes e de maneira privilegiada conservando na morte, sua individualidade. Os 

egunguns são preparados para ajudar a quem os recorre, impõem ensinamentos morais e 
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regras de comportamento orientando para melhor compreensão de um mundo que lhe é 

desconhecido. 

Tanto Jorge Amado em A Morte e a Morte de Quincas Berro d’água quanto 

João Ubaldo Ribeiro em Viva o povo brasileiro fazem alusão ao culto aos mortos 

dedicando parte considerável de suas obras a descrever tais práticas. Em ambos os 

romances são descritas divindades e espíritos ancestrais, apontando a influencia e 

importância dos mesmos na formação da identidade do grupo, que mantém suas raízes 

religiosas alicerçadas nos antepassados. 

Nesse sentido, pode-se inferir que ambos os autores buscaram na literatura uma 

maneira de romper com os muros da ignorância social que ainda ocultam a verdadeira 

identidade religiosa dos adeptos das religiões de matriz africana. Ao criar narrativas que 

apontam traços que podem ser associados a reflexos da realidade, tais escritores 

chamam atenção para a religiosidade do afrodescendente presente e atuante na 

contemporaneidade. 

Os espaços ficcionais onde se processam os romances fazem menção a espaços 

reais que é a cidade de Salvador e a Ilha de Itaparica (BA). Sabe-se que a formulação 

textual é uma criação fictícia em que o narrador se desliga temporariamente do mundo 

concreto para a assimilação de uma realidade imaginária, assim, a instância da realidade 

imaginária é que determina uma verossimilhança com a realidade concreta. Seguindo 

essa linha de pensamento entende-se que a função da literatura dos autores em estudo, 

ao transcrever tais fatos, é de colocar em evidência algo essencial que é o respeito e 

valorização pelas religiões de matriz africana e suas práticas rituais que ainda sofrem 

preconceito e descriminação.   

Em A Morte e a Morte de Quincas Berro d’água, se transcreve uma prática 

religiosa desenvolvida pelos afrodescendentes herdada da ancestralidade. Quincas, 

acometido de uma morte inesperada, passa por um complexo processo de rompimento 

com os laços terrenos. De acordo com o texto,  no dia da morte de Quincas, ele havia 

prometido ervas poderosíssimas e difíceis de serem encontradas, pois deveriam ser 

utilizadas na sagrada festa de Xangô1. Quincas simplesmente morre antes de recolher as 

folhas sagradas. É importante salientar que, apesar da aparência de um velório com 

                                                             
1 Divindade maior do reino de Oyó (Nigéria), rei absoluto, forte, imbatível. Saudado como “Kaô 

Kabiecilé”! Que significa “venha ver o rei”, seu prazer é o poder. Seu dia é quarta-feira e suas contas são 
de cor vermelha. 
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pretensões católicas, Quincas se fazia indiferente à reza. Estavam reunidos os melhores 

amigos do morto: Negro Pastinha, Pé-de-Vento, Cabo Martim e Curió. Então, Negro 

Pastinha,  sente a necessidade de fazer algo ao perceber a incoerência do velório, já que 

a tentativa de cerimonial fúnebre organizada pelos adeptos do terreiro foi interrompida 

por Vanda (filha de Quincas). Talvez cantar um ponto de Candomblé?.  Alguma coisa 

devia fazer. Então, nesse momento, Pé-de-Vento,  

toma delicadamente uma jia, coloca-a nas mãos cruzadas de Quincas. 
O animal salta, e esconde-se no fundo do caixão. Quando a luz 
oscilante das velas batia no seu corpo, fulgurações verdes percorriam 
o cadáver. (AMADO, p. 24, 1998). 
 

Observa-se que existe uma forte ligação entre Quincas e a jia. Colocada 

delicadamente em suas mãos, salta em reação de proximidade e reconhecimento com o 

falecido a ponto de resplandecer fulgurações antes, ofuscada pela ausência do animal. 

Levando a cabo a proximidade existente entre a jia e Quincas, pode-se inferir que 

ambos se complementam, no momento ápice do encontro uma manifestação do sagrado 

acontece, ou seja, algo de sagrado nos  é revelado.  

A respeito dessa manifestação do sagrado, João Ubaldo Ribeiro, em Viva o povo 

brasileiro, descreve um episódio interessante, que mostra a presença dos egunguns nos 

rituais. Na constituição da cena, os egunguns surgem no recinto causando um impacto 

visual, assim como ocorrido no velório de Quincas, pois os presentes ficam envolvidos 

pelo episódio projetado em torno da surpresa. Assim, “Os negros iniciaram uma roda no 

extremo do terreiro[...] e lá vem aquela onda catassol de panos coloridos, tamanqueando 

no ritmo metralhado pelas baquetas nos costados de madeira dos tambores”. (RIBEIRO, 

2009, p.171). 

As ilustrações expostas na citação nos remetem ao egungun no clímax do rito. 

Após as obrigações preparatórias, o egungun aparece todo iluminado em uma projeção 

de luzes cambiantes dançando ao som dos atabaques no meio do terreiro. Os eguns 

saem da camarinha em uma roupa inflada tanto do espírito quanto do orgulho 

envaidecido por ocupar aquela posição. 

Toda e qualquer religião se ancora em suas próprias ideias sobre o conceito do 

sagrado e do profano. O sagrado, ao se manifestar, mostra-se absolutamente diferente 

do profano. Mircea Eliade, em seu livro O sagrado e o profano (1992), propõe o termo 

hierofania como base para explicar a manifestação do sagrado. 
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Assim, para o autor, 

a história das religiões – desde as mais primitivas às mais elaboradas – 
é constituída por um número considerável de hierofanias, pelas 
manifestações das realidades sagradas. A partir da mais elementar 
hierofania – por exemplo, a manifestação do sagrado em um objeto 
qualquer, uma pedra ou uma árvore – e até a hierofania suprema, que 
é para um cristão, a encarnação de Deus em Jesus Cristo, não existe 
solução de continuidade. Encontramo-nos diante do mesmo ato 
misterioso: a manifestação de algo “de ordem diferente” – de uma 
realidade que não pertence ao nosso mundo – em objetos que fazem 
parte do nosso mundo “natural”, “profano”. (ELIADE, 1992, p. 13). 
 

Analisando a citação, conclui-se que o sagrado se manifesta de inúmeras formas, 

muitas das quais, para alguns seres humanos, seja de difícil aceitação. A manifestação 

do sagrado em qualquer objeto reflete algo misterioso e incomum. É importante 

ressaltar que, qualquer símbolo que seja, ao manifestar o sagrado, não são reverenciados 

porque são objetos, mas porque são hierofanias, revelam o sobrenatural. Ao adentrar no 

mundo sagrado uma transformação se processa instaurando o poder do invisível e é ao 

invisível que a linguagem religiosa se refere. 

Nos textos em estudo,  são descritos momentos célebres de manifestação do 

sagrado. Em A Morte e a Morte de Quincas Berro d’água, o ambiente em que é velado 

o morto, simples quarto desprovido de luxo e religiosidade é visto como espaço que se 

transfigura e os símbolos: corpo, jia e caixão se transformam em realidade invisível. 

Tais elementos tornam-se sagrados, aderindo uma energia sobrenatural, não por 

representarem corpo, jia e caixão, mas porque nesse contexto são hierofanias, revelando 

o sagrado.   

Analisando os símbolos descritos, observa-se que o corpo físico, desprovido de 

vitalidade já não emana energia, visto como uma terra seca.  As características de 

Quincas se aproximam das qualidades dos filhos de santo da entidade Exu, orixá 

cultuado na Bahia. Nesse sentido, é possível concluir que a procura desesperada de 

Quincas pelas folhas sagradas para a festa de Xangô pode estar associada a seu 

comprometimento como adepto do Candomblé. 

 Nessa perspectiva, entende-se que a jia, animal que se encontra mais facilmente 

nos rios, pode ser considerada como representação de uma gota de água, pois, segundo 

antropóloga Juana Elbein dos Santos: “A água e a terra são elementos que veiculam o 

axé[...] Não a água-sêmen, a água-chuva, mas a água dos mares, dos rios, dos lagos, dos 

mananciais, água “sangue branco” da Terra”. (SANTOS, 2002, p.79). 
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Corroborando com a citação de Juana Elbein, pode-se inferir que  tanto água 

quanto terra, no pensamento afrobrasieliro, são considerados elementos que podem 

gerar um novo ciclo de vida. Assim, “colocar água sobre a terra significa não só 

fecundá-la, mas também, restituir-lhe seu ‘sangue branco’ com o qual ela ‘alimenta’ e 

propicia tudo o que nasce e cresce” (SANTOS, 2002, p.80). 

 O caixão, objeto simples, a princípio nada tem de sagrado, porém quando a jia é 

colocada nas mãos do defunto, ela corre e se esconde no fundo do caixão como se o 

mesmo se transformasse em um grande rio. Por fim, a junção entre corpo, jia e caixão 

faz alusão aos elementos água e terra,  ou seja, a terra úmida é uma simbologia que 

transformada em hierofania faz emergir o egun de Quincas. Entende-se que, como 

entidade recomeça a vida, uma vida agora espiritual. Por se tratar de um personagem 

que faz alusão a um ser humano, ao morrer transforma-se em egun/egungun espíritos de 

pessoas falecidas. 

Da mesma forma acontece em Viva o povo brasileiro, a simbologia 

transformada em hierofania apresentada por João Ubaldo é recoberta de panos coloridos 

delineando um mistério que cobre o egungun da cabeça aos pés, não restando nenhum 

vestígio do que se encontra em baixo da roupa. Aos olhos sensíveis, é possível perceber 

formas humanas através dos movimentos performativos, considerada pelo pesquisador 

Fábio Velame como:   

Enorme cortina de panos coloridos, uma arquitetura de panos em 
movimento um abrigo dos espíritos dos mortos ilustres da comunidade 
(...) uma casa feita de panos, sem portas, janelas, paredes ou telhados, 
uma casa onde só os mortos têm direito de habitar. (VELAME, 2008, 
p.02).  

Portanto, Os romances analisados tomam intencionalmente como referencial 

religioso as entidades nagôs afim de demonstrar o poder do sobrenatural se reportando a 

ancestralidade africana e seus descendentes. Os autores fazem um convite à entrada em 

um mundo de riquezas religiosas em que o sagrado se manifesta de maneira peculiar. 

A disseminação cultural apresentada, sugere uma leitura que não se limita, ao 

contrário expande-se, colaborando para construção de conhecimentos que podem 

auxiliar na formação de uma sociedade mais crítica e esclarecida.  Para os leitores, um 

dos pontos fortes dessas narrativas é o fato de apresentarem um tema pouco explorado e 

que é alvo, ainda de preconceito e discriminação: O culto ritualístico egungun. De 

forma bastante evidente, os princípios que regem a vida dos adeptos dos Candomblés 

apresentam uma perspectiva harmoniosa e crédula sobre o grande valor religioso e 
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moral historicamente associados às lutas pela sobrevivência do culto e a resistência do 

grupo. 

Em fim, o eixo temático identitário aproxima os romances de João Ubaldo e 

Jorge Amado. Apesar de escritos décadas  um após o outro, ambos discorrem sobre a 

herança cultural africana na Bahia e suas múltiplas contribuições na formação das 

religiões afrobrasileiras. Além das inúmeras temáticas que podem ser abordadas, 

descrevem também as relações entre adeptos e divindades, força geradora de união e 

mutualidade.  

Assim, é preciso dizer que, após mais de trezentos anos de escravidão e 

opressão, os adeptos do Candomblé se mantiveram firmes em uma religião que não 

muda com o tempo, privilegiando os ritos e valorizando o segredo iniciático. Muitos 

foram os obstáculos enfrentados, perseguição policial, intolerância e preconceito, mas 

“a sociedade brasileira não conseguiu desafricanizar o negro, no referente às suas 

crenças religiosas”. (CARNEIRO, 1986, p.35). 

Os cultos ritualísticos egwugwus continuam sendo expressão fundamental na 

construção e preservação da memória familiar ancestral por meio dos trabalhos, cultos, 

celebrações, mínimos detalhes de obrigações cerimoniais, etc. Uma vastidão de valores 

internalizados. Portanto, pode-se afirmar que as religiões de matriz africana representam 

sem dúvidas uma fonte inesgotável de valores com os quais se constroem vertentes 

importantes na formação da identidade, pois “são o resultado de sua própria formação 

relativamente autônoma” (HALL, 2006, p.36).  

Logo, as religiões afrobrasileiras são responsáveis pela preservação, 

reelaboração e reinterpretação da tradição africana no Brasil. Por isso, se apresentam 

com papel fundamental na afirmação e (re) afirmação das identidades do 

afrodescendente, mantendo assim vivas as raízes que lhes deram origem. 
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O PROCESSO DE KAFKA: UMA RELEITURA DO REAL AO IMAGINÁRIO E 

DO IMAGINÁRIO AO REAL CONTEMPORÂNEO. 

 

Viviane Bitencourt (UFMG) 

 

Resumo 

 

Neste trabalho, pretende-se fazer uma análise que aborda relações entre literatura e real em 
(e a partir de) O Processo, de Franz Kafka. Ele será dividido em dois momentos: talento kafkiano 
em trazer o real à sua poética; arte como impulso reflexivo da realidade e permanência da obra na 
contemporaneidade. Assim, considerar-se-á como o fato de o autor conhecer de perto e entender o 
Direito e as burocracias do sistema jurídico influenciou na sua escrita.  

O Processo, por mais fictício que seja, pelo uso do exagero e de situações absurdas, narra o 
pesadelo de um homem comum diante da "máquina burocrática", como nomeou Hannah Arendt 
(2008), e sua angústia, fraqueza e impotência frente ao poder dominante, e às vezes arbitrário, do 
judiciário e da lei com sua força absoluta, ou até mesmo violenta, como mostrou Foucault (2014), e 
de conteúdo inacessível, um problema que não se restringe apenas ao mundo do fantástico. Na 
relação entre arte literária e real, é possível identificar as influências das vivências de Kafka em 
suas obras e as semelhanças entre a alegoria estabelecida por ele e o judiciário, o que faz com que a 
obra estudada permaneça atual e instigadora, pois os problemas já apontados são ainda inquietações 
contemporâneas. É justamente o jogo entre vida e obra que possibilita a crítica e a reflexão, 
fazendo-se pensar sobre a relação entre homem e justiça assim como entre a literatura e o real.   

As críticas já apontadas por Kafka teriam sido, para alguns pensadores, uma "antecipação" 
do totalitarismo. Diante disso e do fato de elas ainda fazerem sentido no contemporâneo, por mais 
fantástico, absurdo e irreal que possa parecer, o espaço da literatura mostra-se cada vez mais 
pertinente no seu papel reflexivo. 
 
Palavras-chave: Kafka. O Processo. Totalitarismo. Literatura. Real. 

 

Introdução 

 

Em O Processo, escrito entre 1914 e 1915, poucos anos antes do regime totalitário 
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nazista, Kafka apresenta o pesadelo vivido por Josef K., funcionário de um banco que, no 

dia do seu aniversário de 30 anos, é surpreendido ao acordar e se deparar com dois 

“guardas” que o avisam que ele estava detido. Sem saber que crime havia cometido, as 

perguntas de K. sobre a motivação daquilo não lhe foram respondidas e suas dúvidas e 

incertezas vão se perpetuando ao longo da narrativa, o que atribui um caráter angustiante e 

inóspito ao seu leitor. Após algumas tentativas de buscar informações sobre seu caso, K. se 

submete, aos poucos, à “máquina burocrática”, conceito usado por Hannah Arendt (2008). 

A forma como esse romance ilustra a força totalizante, violenta e arbitrária como a lei e a 

burocracia agem, por mais exagerada que possa parecer, em um primeiro momento, não 

deixa de ter uma relação clara não só com o sistema judiciário como também com o 

totalitarismo. Para Arendt (2008), Kafka antecipou a catástrofe, não em um sentido 

profético, mas no de analisar seu tempo e prever o declínio ao qual a sociedade estava 

caminhando. Diante disso, pretende-se expor como a obra estudada aponta críticas a um 

sistema burocrático que se relaciona ao totalitarismo e como este é um risco do qual a 

sociedade contemporânea nunca se viu livre, já que o pesadelo vivido por Josef K. não se 

distancia muito do que é vivenciado por muitos cidadãos comuns nos dias atuais. 

 

Afinidades entre real e literatura em o processo de Kafka: o talento kafkiano em 

trazer o real à sua poética 

 

A obra kafkiana é particular, além de seu tempo e de sua própria esfera literária. O 

que Kafka pretende é, a partir da literatura, explicitar o absurdo mundo no qual vivemos, 

que construímos, e que nos é aceitável. A “normalidade” desse mundo de “ponta-cabeça” é 

escancarada como uma falsa normalidade, pois o que é vivido e apresentado como comum 

é, na verdade, um absurdo hiperbólico, o qual ele tenta desmascarar, usando a estratégia do 

deslocamento, como chamou Günther Anders (ANDERS, 2007). Assim, o mundo kafkiano 

em sua qualidade de “sobrenatural, onírico, mítico ou simbólico” (ANDERS, 2007, p. 16) 

escancara que o exótico é, na verdade, elemento do cotidiano e faz parte da realidade mais 

do que se imagina. Para chamar atenção a isso, Kafka apresenta “imagens potenciadas” 

(ANDERS, 2007, p. 23) que têm como objetivo focar a atenção do indivíduo que não mais 

vê o que é, pois isto já lhe é habitual. Uma das cenas em que tal método é usado é a de O 
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Processo, sobre a qual Adorno fala em seu ensaio Aufzeichnungen zu Kafka (ADORNO, 

1997), em que K. abre a porta de um quartinho, no qual seus guardas haviam sido 

espancados no dia anterior, e se depara com a mesma cena (KAFKA, 2013, p. 92). Se o 

leitor passou pela cena do espancamento dos guardas sem se atentar à hipérbole daquela 

ação, como se tudo fizesse parte da normalidade, o narrador retoma o cenário, mas como se 

fosse uma fotografia, a fim de trazer o choque de realidade. Assim, há a possibilidade de 

“uma nova atitude e uma chance de revisão do julgamento, de todo modo, [as imagens] 

congelam as reações habituais e mecanizadas que decorrem diante da ‘coisa em si’” 

(ANDERS, 2007, p. 23). O mecanismo de deslocamento, o modo hiperbólico com o qual 

Kafka escreve, e a imagem como choque de realidade, por se direcionarem ao real, causam 

inquietação e questionamentos e marcam a singularidade de suas obras, pois o que abala, 

segundo Adorno, não é o monstruoso, mas sua naturalidade (“Nicht das Ungeheuerlime 

schockiert, sondern dessen Selbstverständlimkeit”) (ADORNO, 1997, p.258).  

Kafka, que teve formação jurídica e trabalhou em uma empresa de seguros, 

conheceu de perto o Direito e as burocracias do judiciário, o que, claramente, influenciou 

suas obras. Assim, O Processo, mesmo sendo um romance fictício hiperbólico e, 

aparentemente, absurdo, narra a fraqueza e impotência do homem comum frente à 

“máquina burocrática” (ARENDT, 2008), um poder dominante e que pode ser, até mesmo, 

arbitrário; no qual o judiciário e a lei, muitas vezes de conteúdo inacessível, agem como 

força absoluta e violenta. Este é um problema que vai além da fantasia literária, pois foi 

constatado, não apenas no regime totalitário, como ainda paira sobre judiciário 

contemporâneo. 

Em O Processo, Josef K. é acusado, sem que tivesse feito algo de errado (“ohne 

dass er etwas Böses getan hätte”) (KAFKA, 2007, p. 7), e em momento algum seus 

guardas esclarecem o motivo da sua detenção. Ao explicitar, já nas primeiras linhas do 

romance, que K. não cometeu nenhum crime, o narrador evidencia a arbitrariedade de todo 

o evento que se passa e do pesadelo vivido pela personagem. Mesmo sem K. conhecer os 

motivos do que lhe acontecia ou a lei que havia infringido, e sem permissão para ter acesso 

aos livros penais, percebendo que estes “são códigos e é típico dessa espécie de tribunal que 

se condene não só quem é inocente, mas também quem não sabe de nada” (KAFKA, 2007, 

p. 53), o processo sofrido por ele não era uma simples brincadeira, como imaginara no 
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início, mas era legal, mesmo que sem motivo aparente, o que passa a ser o início de um 

pesadelo a ser vivido acordado. A legalidade do tribunal ou do judiciário como um todo não 

o isenta de ser uma “máquina de horror”, que atormenta aquele que é julgado por ela. Dessa 

forma, o fato de um processo ser legal não faz dele justo ou até mesmo democrático, 

principalmente se o acusado não tem a possibilidade de defesa, mesmo com acesso a um 

advogado. Muitas vezes, este, como ocorre em O Processo, não serve para defender o réu, 

mas para fazê-lo confessar. No romance kafkiano, como K. poderia se proteger se nem 

sabia contra o quê ou quem lutava? Como provar inocência sem conhecer alguma culpa ou 

crime cometido? Quando há a destruição da possibilidade de defesa, como ocorre na 

narrativa analisada, não existe a chance de absolvição. Diante disso, ao procurar um 

advogado, K. não é orientado em virtude de uma defesa, mas incentivado a confessar, como 

se isso fosse uma chance de melhorar sua situação. Dessa forma, 

 

[...] a defesa está evidentemente numa situação muito desvantajosa e 
difícil. Mas também isso é intencional. A defesa, na verdade, não é 
realmente admitida pela lei, apenas tolerada, e há controvérsia até mesmo 
em torno da pertinência de deduzir essa tolerância a partir das passagens 
da lei. (KAFKA, 2013, p. 117) 

 

Assim, o próprio processo como forma de punição e a falta de uma defesa efetiva 

atormentam o acusado, o que mostra que o terror não está unicamente na violência física, 

pois ele pode ser a expectativa da violência, o que também é usado na contenção das 

massas. Este terror também é possível no sistema democrático. Ele nasce entre o processo 

de denúncia e o de defesa, pois o desespero de um acusado, sua angústia devido ao 

desconhecido e seu medo do que está por vir o atormentam e o perseguem, inevitavelmente.  

Em paralelo ao real, pode-se observar que o que aconteceu com K. foi o que ocorreu 

com muitos inocentes durante os regimes totalitários. Ele foi executado assim como muitos 

outros “criminosos sem crime, que reagiram com a mesma ‘completa passividade’ que 

vimos tão bem na conduta [de algumas] vítimas do terror nazista” (ARENDT, 2016, p. 

425), pois o terror paralisa o indivíduo que contra ele não tem forças para lutar. 

 

Arte como impulso reflexivo da realidade e permanência da obra na 

contemporaneidade 
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No mundo burocrático, o Estado moderno e do esclarecimento é o Estado de 

Direito, das leis em que estas se expandem e intensificam para falar de todos os aspectos da 

vida. O Aufklärung, o mito do processo e o da ciência do Direito como garantia, com um 

viés ideológico, têm como complemento o terror que age como uma espécie de sustentação 

do regime totalitário, o que contribui com a violência real ou imaginária constitutiva da 

sociedade em crise. É tanto a concentração da violência para si quanto a repressão que 

produzem o terror. Josef K., que desconhece a lei que supostamente infringiu ou o que lhe 

aconteceria, assume uma posição passiva frente à força contra a qual devia lutar. O que ele 

encontra é uma lacuna frente a uma lei obscura, da qual sente a violência, que não atinge 

diretamente seu corpo, a princípio, mas o desequilibra psicologicamente. Isso mostra “que 

o tribunal não é refutável, ao menos através de uma argumentação jurídica. Por isso, com a 

demanda do processo, Josef K. se depara com o vazio”, que se apresenta de forma violenta 

(ELLEMAN apud LIMA, 1993, p. 91). O sujeito em O Processo passa a sentir-se 

esvaziado, resta, então, um sujeito diante de si mesmo e essa experiência é quase 

insustentável do ponto de vista social e individual. Dessa forma, ele: 

 
[...] não estaria mais diante da lei, ou melhor ele estaria diante de uma lei 
ainda indeterminada, diante da lei como uma lei ainda inexistente, uma lei 
ainda por vir, ainda à frente e devendo vir. E o estar “diante da lei” de que 
fala Kafka assemelha-se àquela situação, ao mesmo tempo comum e 
terrível, do homem que não consegue ver, ou sobretudo tocar a lei, 
encontrar-se com ela: porque ela é transcendente na exata medida em que 
é ele que a deve fundar, como porvir, na violência. (DERRIDA, 2010, p. 
84 – 85). 

 

Um processo fere e mais do que ferir o corpo, fere a dignidade do homem, e é assim 

que Josef K. acaba: executado e sem dignidade, como um cachorro, disse ele, como se a 

vergonha devesse sobreviver a ele (‘wie ein Hund!’ sagte er, es war, als sollte die Scham 

ihn überleben) (KAFKA, 2007, p. 312). A humanização das penas veio trazida pela 

racionalidade da mesma forma como as execuções promovidas pelo totalitarismo, o que 

mostra que a instrumentação da razão não livra o homem de forças cruéis ou do sofrimento, 

mas que normatiza o caráter violento a ser enfrentado por alguns. A violência contra o 

corpo, assim como a que age contra a psique, é natural do poder punitivo, seja ele o 

totalitário ou o contemporâneo. Em Vigiar e Punir, Foucault mostra como a punição é uma 
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ação violenta, mesmo com o desaparecimento do suplício, substituído por “punições menos 

diretamente físicas” (FOUCAULT, 2014, p. 13), ela nunca deixa de ser violenta, pois “à 

expiação que tripudia sobre o corpo deve suceder um castigo que atue, profundamente, 

sobre o coração, o intelecto, a vontade, as disposições” (FOUCAULT, 2014, p. 21), o que 

é, claramente, ilustrado em O Processo, tendo em vista que a vida de K. é sugada pelos 

acontecimentos violentos que o afligem e o marcam. Mesmo antes da punição por si, “é a 

própria condenação que marcará o delinquente com sinal negativo” (FOUCAULT, 1997, p. 

15) e Kafka consegue nos expor muito bem a negatividade da condenação, que não é 

apenas uma vergonha e desonra a quem a sofre, como também uma afronta e tormento que 

podem levar o homem ao desespero ou, como no caso de K., a uma condição passiva e 

quase inerte, ora tentando entender a “máquina burocrática”, ora se entregando às forças 

dela, pois ele sabe, no fundo, que não tem chances para vencer esse poder desconhecido e 

fundado em um esclarecimento que é, na verdade, mítico. K. está diante daquilo que se 

apresenta como o ápice de uma tentativa de controlar e procedimentalizar, através da razão, 

um acesso à justiça que antes se apresentava arbitrária ou divinatória, ou em casos nos 

quais:  

 

Todo o processo criminal, até à sentença, permanecia secreto: ou seja, 
opaco não só para o público, mas para o próprio acusado. O processo se 
desenrolava sem ele [o acusado], ou pelo menos sem que ele pudesse 
conhecer a acusação, as imputações, os depoimentos, as provas. Na ordem 
da justiça criminal, o saber era privilégio absoluto da acusação. ‘O mais 
diligente e o mais secretamente que se puder fazer. [...]. Por seu lado, o 
magistrado tinha o direito de receber denúncias anônimas, de esconder ao 
acusado a natureza da causa, de interrogá-lo de maneira capciosa, de usar 
insinuações (FOUCAULT, 1997, p. 38). 

 

O trecho acima parece até ser uma transcrição da obra Kafkiana, mas é uma 

pequena descrição que Foucault apresenta sobre o “sistema judiciário” da França de 1498. 

Após tal período, procedimentos jurídicos sofreram uma racionalização no Aufklärung e 

nas revoluções burguesas, que se colocavam contra o poder dos déspotas. Todavia, Kafka, 

assim como o nazismo, parece indicar que algo continuou nesse processo esclarecido como 

"máquina burocrática".  

Ao tentar entender a lei que o julgava, K. foi “executado sem saber o que tudo 

aquilo significa[, mas tendo percebido] que, por trás disso [do seu processo], ‘se encontra 
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uma grande organização” (ARENDT, 2008, p. 97). Esta organização da qual ele pouco sabe 

não existe apenas na ficção literária. O judiciário, seja o americano, como mostra Robert 

Burns (2014); o alemão, como evidencia Ingeborg Maus (2010); ou até mesmo o brasileiro, 

seguindo as críticas de Rosemiro Leal (2010), por mais diferentes que sejam, se constroem 

no mesmo modelo que o kafkiano. “A grandeza oculta do sistema” (ARENDT, 2008, p. 

97), mesmo que não seja vista, é sentida por muitos indivíduos que o enfrentam ou que por 

ele são levados à destruição. A ele ninguém deve questionar, contudo, à sua presença, 

ajoelhar-se e acatar suas ordens, já que uma “acusação infundada contra o acusado”, como 

classificou Arendt (2008), muitas vezes, junto ao sentimento de culpa podem levar um 

incriminado a uma falsa confissão, visto que um poder coercitivo e seu impacto são capazes 

de fazer um homem a assumir um crime que não cometeu. A culpa sentida por um acusado, 

quando este é inocente ou quando nem sabe do que é culpado, como K., quando não vem de 

forma voluntária, devido à situação vulnerável à qual a pessoa está exposta, pode ser 

induzida de forma quase que forçosa por aqueles que detêm o poder punitivo. Assim, o 

sistema cumpre seu papel de punir e de mostrar a totalidade de seu poder. A culpa, como 

um instrumento da “máquina burocrática” “abaixa a guarda” do indivíduo que se ajoelha 

perante a “grande organização”, envolto por esse sentimento. 

O poder e a violência da "máquina burocrática" podem servir a ideais democráticos 

e totalitários pelos procedimentos jurídicos e pelas leis. Esta relação entre violência e 

assimetria de forças (da máquina para o indivíduo) e lei e processo é escancarada, de forma 

até exagerada, e tem uma aproximação intrínseca com o totalitarismo e suas formas de 

poder. Assim, Kafka, com O Processo, demonstra que:  

 

Sabia que um homem apanhado na máquina burocrática já está 
condenado; e que ninguém pode esperar justiça a partir dos procedimentos 
jurídicos em que a interpretação da lei está vinculada à administração da 
ilegalidade, e em que a inação crônica dos juristas é compensada por uma 
máquina burocrática cujo automatismo insensato tem o privilégio da 
decisão final. (ARENDT, 2008, p. 98) 

 

Kafka apresentou o poder judiciário de forma a expor suas arbitrariedades, sua 

corruptibilidade e seu caráter, muitas vezes, autoritário, que não passa de um jogo político. 

Ele criou “personagens que escancaram as leis da sociedade como se fossem leis divinas - 

imutáveis pela vontade dos homens” (ARENDT, 2008, p. 99). Sua tentativa, com isso, era 
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de “destruir esse mundo expondo sua estrutura medonha e oculta, contrapondo realidade e 

simulação” (ARENDT, 2008, p. 99). Ao escrever O Processo, parecia adiantar o terror que 

estava por vir poucos anos depois com o nazismo. Para Arendt (2008), essa antecipação de 

Kafka não foi uma profecia, pois “numa sociedade em dissolução, que acompanha 

cegamente o curso natural da ruína, é possível prever a catástrofe” (ARENDT, 2008, p. 

101). O que Kafka fez foi analisar, ler o mundo, seu tempo e perceber o que estava por vir.  

Estamos todos expostos ao trabalho de nosso sistema criminal de justiça (“we are 

all exposed to the working of our criminal justice system”) (BURNS, 2014, p.vii) e Kafka 

foi o escritor que mais compreensivelmente nos mostrou o que estamos nos tornando. Sua 

genialidade foi consignar as pessoas modernas com sensibilidades políticas, psicológicas e 

religiosas, pois ele entendeu a burocracia e o Direito de perto (“Kafka was [...] the writer 

who most comprehensively show us what we are becoming. His genius was to address 

modern people with modern political, psychological, and religius sensibilities [because] 

Kafka understood bureaucracy and law from the inside”) (BURNS, 2014, p.viii). 

Não se deve esperar que o Estado Democrático de Direito, tendo em vista suas 

bases, não seja ou possa ser, em algum momento, arbitrário ou até totalitário. O sistema 

judiciário possui, ainda, mecanismos burocráticos que se aproximam do totalitarismo, o que 

exige dos indivíduos, principalmente dos juristas, um olhar vigilante para que não se caia, 

mais uma vez, no campo da barbárie. 

 

Conclusão 

 

Mesmo com a suposta “humanização” do sistema punitivo, que aflige mais o 

psicológico, o corpo ainda é violentado, no sentido mesmo de ter suas ações restritas e 

vigiadas. A ideia ainda contemporânea de um sofrimento que não atinja o corpo e de uma 

condenação mais humana, que não leva o condenado ao sofrimento e que se diferencia do 

proposto pelo totalitarismo, que atingia tanto a psique quanto o corpo, não necessariamente 

na mesma proporção, não passa de uma ilusão, pois o simples fato de se ter conhecimento 

sobre um processo a ser enfrentado ou até mesmo sobre a condenação são o suficiente para 

acabar com a paz do homem. A dor à qual ele é imposto não é mais física, mas moral, que o 

domina e o faz sofrer. Josef K., que responde a um processo em “liberdade” e que só tem 
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seu corpo detido na primeira cena e violentado na última, se submete ao poder punitivo, 

entregando-se ao que havia e ao que estava por vir. Seu sofrimento e tormento internos 

estão sempre em evidência e não ultrapassam a dor física nem ao levar um golpe de faca no 

coração. O que ele lamenta não é a morte de seu corpo, mas de sua dignidade, ao morrer 

como um cachorro (wie ein Hund!), nas mãos de seu carrasco, sem nunca ter conhecido 

quem fazia parte da “ordem superior” daquele evento. É por esse tipo de tormento, 

imagina-se, passaram os condenados pelo totalitarismo, que viam sua dignidade ameaçada 

e, posteriormente, extirpada, enquanto eram comparados a animais, seja pelas propagandas 

ou pela voz dos senhores que defendiam a ideologia totalitária. 

Por mais esclarecida que a sociedade se declara, ela estará sempre atrelada a 

sistemas míticos, pois, mesmo as forças que não são da natureza, não podem ser sempre 

controladas. No sistema judiciário, como Kafka bem mostrou, as arbitrariedades e o poder 

de alguns são exercidos de forma arrebatadora e inescapável e que dominam o homem 

comum que não sabe como lutar contra a "máquina burocrática". Além disso, um 

dogmatismo jurídico de que a lei nunca erra pode induzir o indivíduo não só ao erro como 

também à injustiça. Mesmo escrito poucos anos antes da instauração do totalitarismo, 

Kafka conseguiu ser atento ao seu tempo para perceber que a sociedade caminhava à 

barbárie. As semelhanças inegáveis entre o judiciário kafkiano, que antecipou o que estava 

por vir nos regimes totalitários, e o contemporâneo são evidências de que o esclarecimento 

não nos livra da barbárie, pelo contrário: ele pode nos guiar a ela, um perigo que não 

deixou de ser iminente. 
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DARCY RIBEIRO NO EXÍLIO LATINO-AMERICANO: 

DESLOCAMENTOS DE RETINA E ESCRITAS EM TRÂNSITO 

                                                                                     Adelia Miglievich-Ribeiro (Ufes)1 

 

Resumo:  
Darcy Ribeiro experimentou, ao todo, 12 (doze) anos de exílio, após o Golpe militar em 1964 
no Brasil, entre tentativas de retorno ao Brasil e novos expurgos. Proponho a invenção de um 
texto capaz de ligar fragmentos de seus relatos, confissões e entrevistas, como se Darcy tivesse 
realizado uma escrita de si. Proponho o tema do intelectual exilado sob a inspiração de Theodor 
Adorno e de Edward Said a fim de concluir sobre o significado dos trânsitos na experiência 
prejudicada do exílio e na constatação da escrita como morada. Nesta senda, revelo Darcy 
Ribeiro tornado brasileño latino-americano, apto a reconstruir, por isso, a ideia da Pátria 
Grande de Bolívar, desta vez, a incluir o Brasil na utopia latino-americana. Defendo a hipótese 
de que uma especial estrutura de sentimentos, conceito caro ao materialismo cultural de 
Raymond Williams (2011), fez emergir nas décadas de exílio nos anos 1960-70, fruto dos 
governos autoritários na América Latina, uma rede de intelectuais a forjar um pensamento 
crítico, dotado de uma originalidade em sua legítima pretensão de apresentar o continente como 
lócus de enunciação. Nesta perspectiva, trago os testemunhos do intelectual exilado reescritos 
literariamente por mim e aponto a narrativa, em acordo com Paul Ricoeur (2005), como 
também uma forma de reconciliação entre passado, presente e futuro. 
 
Palavras-chave: 
Darcy Ribeiro. Exílio. Intelectual. Escrita de si. Estruturas de sentimentos. América Latina. 

 

Apresentação 

 

Elejo Darcy Ribeiro (1922-1997), num amplo leque de intelectuais que 

conheceram a experiência do exílio. Antropólogo, sociólogo e cientista político, ensaísta 

e literato, homem de partido, Darcy ocupou o ministério da educação e da cultura no 

curto parlamentarismo brasileiro e, com João Goulart presidente, tornou-se o chefe da 

Casa Civil. Trazia já em sua bagagem a criação da Universidade de Brasília (UnB) que 

                                                           
1
 Pesquisadora CNPq, nível 2. Taxa de Pesquisa Fapes. 
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materializou o empenho de muitos, sobretudo, a feliz parceria com Anísio Teixeira, ao 

qual dedicava admiração irrestrita.  

Com a deposição de Jango pelo golpe civil-militar em 1º. de abril 1964, Darcy 

Ribeiro veio a compor, inintencionalmente, uma específica rede de intelectuais latino-

americanos exilados e engajados na produção de um pensamento crítico e autóctone a 

partir da América Latina. Foram 12 (doze) anos entre o Uruguai, Venezuela, Chile, Peru 

e México, com algumas vindas conturbadas ao Brasil, por extrema teimosia, e viagens 

para a Europa, a trabalho.  

O Uruguai foi o país onde, mesmo não tendo premeditado, Darcy primeiramente 

se abrigou. Seu caso não é isolado. Mário Cassinoni, amigo e reitor da Universidade da 

República Oriental do Uruguai, garantiu-lhe o emprego como professor. Nos quatro 

anos no Uruguai, Darcy Ribeiro escreveu muito, editou seu primeiro livro e participou 

de importantes publicações, como a Enciclopedia Uruguaya, a Víspera e a Marcha, que 

reuniam destacados intelectuais críticos, a exemplo de Ángel Rama. 

Darcy Ribeiro, posteriormente, a convite do governo venezuelano, trabalhou na 

construção da Universidade Central da Venezuela. No Chile, foi o intelectual brasileiro 

mais próximo de Salvador Allende que, vitorioso na eleição presidencial de 1970, como 

candidato da Unidade Popular (UP), promoveu a construção do socialismo chileno com 

a manutenção e o aprofundamento da democracia. No Peru, a convite do General 

Velasco Alvarado que, tomando o poder em 1968, nacionalizou os bancos, criou as 

“comunidades industriais” - formadas pelos trabalhadores com participação na 

propriedade da empresa - estatizou a colheita e o processamento do fumo, estabeleceu 

relações com Cuba, China e os países socialistas da Europa, dentre outros, Darcy 

Ribeiro, então funcionário da Unesco, trabalhou em Lima no Sistema Nacional de 

Mobilização Social (Sinamos), onde pôde pensar um pioneiro programa de 

informatização com vistas ao planejamento nacional, também atuando na proposição de 

reforma universitária no país. 

A instabilidade política daquelas décadas provocava, porém, sucessivas 

expectativas frustradas. O Uruguai, o Chile e o Peru, depois do Brasil, também se 

tornaram expulsórios. Tudo poderia ter levado Darcy à desistência de seus projetos, 

contudo, ele se descobrira latino-americano no exílio e isto o alimentava. Viveu amores, 

sobretudo, fez amigos, de toda a vida. Foram as amizades que tornaram, para ele, as 

paisagens percorridas menos estranhas e inóspitas. Sentiu, é verdade, muito 

intensamente, saudades do Brasil, e da sonoridade da língua portuguesa. No exílio 
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latino-americano, contudo, qualquer primeiro estranhamento era transformado em  

familiaridade, mais do que isso, em “irmandade” de classe. A alteridade, ele torna 

próxima, semelhança, devido a uma dupla convicção, de um lado, na espécie humana e 

em sua vocação para a felicidade, de outro, na aguerrida adesão à integração do povo 

latino-americano. 

Pouco se sabe, entretanto, ainda hoje sobre a rica experiência do exílio de Darcy 

Ribeiro. Neste artigo trago um pouco esta memória. Tenciono, primeiramente, a 

experiência da escritura. Com base em fragmentos de relatos esparsos sobre suas 

viagens, e sobre o exílio propriamente, também a partir de entrevistas, invento o que 

poderia ter sido uma escrita de si, por Darcy Ribeiro. Num segundo momento, retomo o 

tema do intelectual exilado e entrelaço ao conceito de estruturas de sentimentos do 

crítico literário galês, Raymond Williams (2011). Busco, em suma, apontar para a 

atmosfera na qual, irrequieto e provocativo, o intelectual exilado reinventa-se a si 

próprio pela palavra escrita e pelo senso crítico. 

 

1. Viagens e miradas: Darcy Ribeiro por ele mesmo2 

 

Escrever confissão é se explicar, justificar. Na escala cósmica é pura besteira. 

Vadiagem. Na escala humana é vaidade. Mas existo, confesso, e quero que me vejam. 

Estas confissões são como quem dá um grito parado: “Olhe, povo. Estou aqui”.  

Enfrentei a vida com coragem, inocência e gozo. Ajudou-me muito a noção outra de 

que me viro, de tudo me safo. Ajudou também a compreensão de que aquilo que não 

tem solução, solucionado está. Ajudou, inclusive, minha ousadia aventureira, de 

lançar-me sempre em busca de novos caminhos, sem perder tempo e energia com 

lamentações.  

Em abril de 1964, me vi no exílio junto com Jango no Uruguai. Fugi de Brasília para o 

Rio Grande do Sul e dali, num pequeno avião, ia ser levado por amigos para Buenos 

Aires, mas o avião aterrissou em Salto, situado a 500 quilômetros de Montevidéu e, 

diante das tropas da polícia, num rompante, pedi lá asilo político. Pensei sempre que 

aquele seria um exílio de seis meses. Na verdade, foi longuíssimo, alongando-se pela 

Venezuela, Chile e Peru e me levando também em viagens de trabalho a vários países 

europeus.  
                                                           
2 Baseio-me em: RIBEIRO, 2010a; RIBEIRO, 2010b; RIBEIRO, 2014. Os negritos são meus. 
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Minhas primeiras viagens para fora do Brasil, aliás, estiveram ligadas às minhas 

atividades de etnólogo e de indigenista. A primeira dessas foi em 1951 ao altiplano 

andino. Fui de avião para Lima e lá passei dois dias olhando a beleza das casas 

antigas e a feiura das novas que estavam sendo construídas. Dali, fui com o terninho 

que eu usava no Rio de Janeiro para o frio de 4 mil metros de altura de La Paz. Eu  

senti aquele frio primeiro como uma agressão, ainda dentro do avião, do qual custei a 

sair. Entre correndo no aeroporto e fiquei encolhido como um pinto molhado diante de 

uma enorme lareira, esperando que me procurassem. Como ninguém me procurou, 

tomei um táxi e pedi para ir para o melhor hotel. Lá perguntei se havia aposento 

reservado para o delegado do Brasil. Havia, mas ele não tinha chegado, me 

informaram. “Chegou sim, sou eu!”. 

Fiquei uns dias mais na Bolívia para fazer observações por conta própria. Aceitei um 

convite de um dono de minas de estanho e fui a Oruro num carro Rolls Royce, colocado 

sobre trilhos, em companhia de um assessor de relações públicas norte-americano. Na 

ida para Oruro, paramos no meio do caminho, a meu pedido, para ver o que havia ali. 

Era uma ruína de alguma construção colonial, onde se abrigava contra o vento feroz 

uma família índia. Ali, no meio daquele deserto, aquela gente fugindo da ventania 

gelada me deu o retrato da dureza que é a vida dos índios do altiplano. 

Fiquei hospedado na residência do dito assessor e vi com horror a saída de centenas de 

mineiros do fundo da mina, que é como se saíssem do fundo da terra. Cobertos de 

poeira, magros, esquálidos. Pareciam mais bichos da terra que gente mesmo. Em sua 

casa bem montada, fui atendido por suas duas criadas índias, troncudas, que ele 

ofereceu para me “servirem”. O que me impressionou também foi o armazém que 

provia os engenheiros e o pessoal bem pago das minas. Nunca tinha visto tanta fartura 

de tanta coisa boa e cara. Eram conservas, queijos, bebidas, perfumes, tudo que se 

imaginasse a bom preço, para quem ganhasse bom salário. 

A primeira vez que fui à Europa, em 1954, foi para Suíça, a convite da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). Uma boa experiência naquela viagem foi encontrar 

em Berna um garçom cearense que lá estava há vinte anos. Saiu comigo na hora de 

folga para mostrar a cidade. Era já bernabês, ou lá o nome que tenha.  

Fui ter, afinal, em Paris, e fui ao Museu do Homem, que me horrorizou. O museu todo 

me deu a impressão de que foi feito pela rainha Vitória para mostrar a grandeza dela. 

Exagerava a valer, exibindo tudo que mostrasse os extra-europeus como selvagens. Por 

exemplo, os Maori, gente tão bonita e que tem tatuagens tão lindas, eram apresentados 
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como amostra de selvageria. Fui de selvagem em selvagem, muito danado com aquela 

forma de montar um museu. 

Gosto mais da Espanha. Não tanto de Madri. Gosto mesmo é de Barcelona, 

principalmente de seu mercado de Rambla, o melhor que vi na vida, pelos peixes 

frescos e coloridos frutos do mar, pelas verduras e frutas, entre elas um melão que 

cheira a um quarteirão de distância e ainda me cheira nas ventas. Também gostei de 

Granada, com sua presença árabe tão veemente. Mostra da grandeza e fineza do 

poderio sarraceno. 

No exílio, ficar na América Latina, recusando as oportunidades de ir para Paris ou 

Roma, foi a decisão mais sábia que fiz na minha vida e que me possibilitou a 

reconstrução de mim mesmo como intelectual. Na Europa, teria continuado minha 

etnografia indígena como um mero etnólogo de gabinete e viveria sempre sob o risco 

de me converter num basbaque, como acontece com tanta gente. Em lugar disso, no 

Uruguai me fiz um brasileiro mais consciente e aprendi a ser latino-americano. 

Na Universidade da República Oriental do Uruguai, fui imediatamente nomeado 

professor de Antropologia. Dava minhas aulas no maior silêncio que tive na vida. 

Sabia-se que, perdendo uma palavra que fosse do meu portunhol, a frase desabaria. 

Nunca tive alunos tão atentos. Lá, em Montevidéu, escrevi a parte maior das minhas 

teorias antropológicas e, também, esbocei meus primeiros dois romances. Nunca tive 

anos tão tranquilos e tão fecundos. No discurso de despedida, eu agradeci aos 

uruguaios o amparo e ajuda que me haviam dado. 

Mas os primeiros meses de exílio são sempre desesperantes, tanto que eu ocupava 

quase todo o meu tempo lendo livros de ficção científica para alimentar a fera de 

minhas frustrações. Li centenas deles. O exílio é uma experiência terrível. Para todos, o 

exílio é sofrimento. Mas a verdade é que não fui um exilado roído de saudades, 

amargado de frustração e outras bobagens (sabe que às vezes me envergonho de não 

ser capaz de fruir o gosto de sofrer o exílio como recomendam os fortes?). Fiquei bem, 

trabalhando como um celerado. Só depois de escrever mil páginas de livros em minha 

estada em Montevidéu é que senti que o acumulado começou a descarregar. 

Para mim, o exílio foi ruim, mas suportável. Prosseguia, também, na militância política 

junto com meus companheiros brasileiros, especialmente Jango e Brizola, que não se 

falavam por conta da discordância na reação ao Golpe no Brasil. Eu ia à casa de 

Brizola participar do circuito paranoico do exílio. Uns dez homens coexistiam ali, 

tensos, falando de um contragolpe que se tornava cada vez mais inverossímil. A notícia 
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de uma placa que caíra logo de manhã de uma loja em Porto Alegre, ao fim da tarde se 

tornara uma placa de Brasília que caíra na cabeça de um coronel.  

Com o passaporte uruguaio, fui a Cuba. Estive com Che e com Fidel. Voltando de 

Cuba, passei uns dias em Moscou. Moscou me espantou pelo que espanta a todos: o 

Kremlin. Foi impossível não ver os milhares de quilômetros de prédio e apartamentos 

feitos pela mesma mão, feíssimos. O Kremlin, porém, é o contrário, é obra única no 

universo. Indescritível.  

Quando retornei ao Uruguai, recebi ordem de não mais viajar, nem para a Argentina, 

ao lado! Nenhum navio me levaria para lugar algum com medo de não ter onde me 

deixar, um apátrida, que não poderia descer em solo algum. No início de 1968, a 

saudade do Brasil, porém, foi mais forte. Sabia dos estudantes nas ruas, correndo risco 

de vida, acreditei na força deles desafiando a ditadura e não aceitei ficar de fora, em 

segurança. Voltei para o Brasil e não demorou, fui preso. Nove meses depois de ser 

libertado, era obrigado, novamente, a sair de meu país.  

Fui recebido em Caracas, que parecia a Praça Mauá, um povo igualzinho ao 

brasileiro. Fui trabalhar na reforma da Universidade Central da Venezuela. Os 

militares brasileiros pressionavam o governo da Venezuela para não me deixar ficar. 

Uma corajosa venezuelana, porém, em seu programa de TV denunciou a perseguição e, 

então, depois de meses, recebi meu visto permanente.  

Mantinha minha militância junto aos governos latino-americanos que se esforçavam 

para romper com a dependência e com o atraso. Trabalhava muito. Fui para o Chile 

trabalhar como assessor de Salvador Allende. Nunca participei de um empreendimento 

tão radical e tão generoso. Ali repensávamos com ousadia o mundo que era e 

planejávamos, ainda mais ousadamente, os mundos que deviam ser. Antes de Allende 

cair, lançando-se sobre o Chile um tempo de escuridão, eu já havia partido para o Peru 

a convite de Velasco Alvarado que fazia, de um modo muito diferente de Allende, um 

governo que eu enxergava como uma outra via, talvez mais plausível, de combate às 

oligarquias e ao poderio estrangeiro na América Latina. Trabalhei em Lima como 

representante da Unesco.  

Numa de minhas férias, fui a Europa e estava em Portugal quando passei mal. 

Internado, descobri que tinha câncer num dos pulmões. Desesperado, implorei para 

morrer no Brasil e deixei meus amigos loucos. Os militares, também acreditando que 

eu morreria, permitiram que eu viesse para a cirurgia que me arrancaria um dos 

pulmões. Cheguei no Galeão e, desde o avião, fui escoltado. No carro dos “milicos”, 
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pedi a um deles que antes de me levar para o hospital passasse pela Avenida Atlântica, 

que me devolvia Copacabana, o Rio de Janeiro, o Brasil.  

Ainda na convalescença, fui mandado embora novamente. Segundo os próprios 

militares, eles não poderiam mais me garantir a segurança física e não eram poucos os 

irascíveis inimigos políticos inconformados de eu receber meu tratamento no Brasil. 

Voltei para o Peru, mas era outro país então. Velasco já não tinha forças. Meu 

trabalho estava condenado. Parti para o México. O presidente Echeverría já me dera 

prova de grande amizade. Ele enviara um professor da Universidade Autônoma do 

México para me localizar no Chile, depois da queda de Allende. O professor me 

procurou em vão nas prisões e nos depósitos de cadáveres, aos milhares. Mas eu estava 

a salvo em Lima. Emociono-me ao me lembrar disso. 

O México deslumbrou-me como deslumbra todos. O palácio presidencial, com seus 

enormes painéis de Rivera, me impressionou muito. Num deles, está escrito: “Pobre 

México, tan lejos de Dios, tan cerca de América”. Visitei também, detidamente, a 

Unam, o mais belo campus universitário que conheci, de excelente arquitetura e de 

fidelidade figadal à mexicanidade. 

Voltei, depois, muitas vezes ao México, que é para mim uma segunda pátria. Fiz muitos 

amigos. Lá me sinto em casa e gosto muito de seu povo índio, de sua civilização em 

três dimensões: a asteca das pirâmides, a colonial das igrejas e a moderna da Unam. 

Mas o que amo, principalmente, é a amizade que os mexicanos sempre dedicaram a 

mim e aos exilados todos que lá caíram. Esse é um belo pendor mexicano, que vem dos 

tempos em que acolheram milhares de intelectuais espanhóis fugidos, que deram uma 

contribuição fundamental para a cultura mexicana, atitude que depois estenderam a 

todos nós, latino-americanos perseguidos. 

Lembro que sofri na minha primeira viagem ao México meu primeiro terremoto. Mais 

tarde, fiquei “doutor” em terremotos e nos terrores que eles provocam. Vi o mundo 

ruir, porém, foi em Lima. Aprendi naquele terremoto uma coisa. É que a terra, ao 

crujir, como dizem os espanhóis, comprimida pelo terremoto, faz um barulho cem vezes 

maior e mais assombroso do que o das trovoadas de tempestade. É a Terra mesma 

revolvendo-se. 

Enquanto viajo e trabalho, sinto saudades do Brasil e penso sobre o que acontece por 

lá. Mas faço a cada dia, mesmo sentindo enorme falta do som anasalado de nossa 

língua portuguesa, meus os irmãos latino-americanos. Entendo que a ética é o motor 

que me move na ação política e a única alternativa a ela é a indiferença. Não sou 

2239

Ana
Pencil



8 
 

indiferente. Aos meus amigos, no Brasil, peço, por favor: cuidem-se bem e se 

tranquilizem, porque nossa munição principal, hoje, é a lucidez, o ardor e a paciência. 

 

2. Intelectuais em busca de um lugar no mundo e estruturas de sentimentos 

 

Escrevi em “Intelectuais no exílio: onde é a minha casa?” (2011) que, para o 

termo exilado, há muitas vezes como pano de fundo o fenômeno histórico de uma 

ditadura que encontra no banimento o procedimento jurídico para expulsar aqueles que 

ameaçam a nova ordem instalada e que a prisão não bastaria, podendo acarretar 

manifestações solidárias de repúdio ou mesmo atos de guerrilha que ameaçariam o 

regime político imposto.  

O exilado sai sem saber se retorna à sua pátria. Seu projeto político e de vida foi 

derrotado e, a partir deste fato, poderá se reinventar no exterior ou simplesmente 

desistir. Nisto, vários fatores interferem, dentre eles, as condições materiais de 

existência, a presença ou não do núcleo familiar, a constituição de uma rede fértil de 

contatos no exterior, seu temperamento mesmo, suas perspectivas, dentre elas, do fim 

do exílio, a orientar a forma como o exilado se relacionará com o passado, deixado na 

terra natal, e recriará o presente e futuro.  

Edward Said (2003) observa que os exilados são sempre excêntricos e sabem de 

sua diferença; com frequência, exploram-na como um tipo de orfandade. Ainda depois 

de vencida a barreira da língua, ou se esta não chegou a existir, o exilado enfrenta toda a 

sorte de problemas políticos ou burocráticos que, no limite, levam-no a inúmeros 

recomeços, vagando de um país a outro, até um novo estabelecimento. Não é de 

espantar, pois, se o exilado, desconfiado ou mesmo amedrontado, traduza tais 

sentimentos em atitudes intransigentes. Obstinação, exagero, tintas carregadas são suas 

características, métodos – eficazes ou não - para fazer o mundo a aceitar sua visão. 

Compostura e serenidade são as últimas coisas associadas à vida e à obra dos exilados.  

Theodor Adorno, em Mínima Moralia (2008), autobiografia escrita entre 1944 e 1947, 

no exílio nos Estados Unidos, cujo subtítulo é Reflexões a partir da vida lesada, propõe 

uma teoria do exílio moderno atento à figura do intelectual em trânsito em seus tantos 

deslocamentos que expressam a movimentação da própria da contemporaneidade. 

Adorno inicia por considerar as dificuldades a que se expõe aquele que perde a 

casa. Vive num ambiente que lhe permanecerá incompreensível e, por mais que saiba 

das organizações sindicais ou do tráfego urbano, estará sempre desorientado. O exilado 
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é, sem exceção, prejudicado. Contudo, a análise de Adorno indica o exílio como um 

imperativo moral ao qual deve o intelectual moderno conscientemente curvar-se; é a sua 

condição de exilado que lhe faz, verdadeiramente, exercer seu ofício: o pensamento 

crítico. Adorno usa a expressão diagnose de si e dos outros a fim de se referir à 

alteração de ótica do intelectual exilado que dribla a cegueira que lhe parecia invencível 

pelos insistentes deslocamentos da retina e expande, ao contrário do esperado, seu 

escopo de visão. Adorno revela assim uma paradoxal positividade na experiência do 

exilado: a conquista de uma perspectiva alternada, um modo novo de ver, que somente 

a síndrome do desterro produz. Se o exílio deixa de ser uma realidade individual e passa 

a marcar uma geração, temos fronteiras deslocadas, nascimento de entre-lugares, 

inéditas topografias, rotas antes impensadas e descobertas a se realizar. 

Pereira (2007) recorda a observação do crítico e escritor argentino Piglia para 

quem o intelectual periférico está sempre deslocado e lança ao mundo sua mirada 

estrábica, distinta daquela do intelectual metropolitano. Enquanto este se reconhece 

como o centro, aquele é forçado a conhecer a margem e o centro, acostumado a transitar 

em ambos os lugares.  

 Segundo Brancher & Souza (2009), Brecht, exilado, dizia que não há nada mais 

dialético do que a cabeça de quem vive no exílio. O exilado é obrigado o tempo todo a 

pensar. Suas certezas são filtradas pela dúvida. Grande parte da vida de um exilado é 

ocupada em compensar a perda desorientadora mediante ocupações que valorizam a 

mobilidade e a perícia, suas experiências pregressas, por conseguinte. Em acordo com 

Said (2003), o novo mundo do exilado parece-se sempre com uma ficção.  

Atento para as circunstâncias do exílio como provocadoras de fissuras num 

mundo em que apenas aparentemente “tudo está em seu lugar”. Algo como um sopro 

contra-hegemônico advindo do estilo diferente de ver e sentir (com) do exilado. 

Argumento, nesse sentido, que podemos falar em estruturas de sentimentos, conceito 

caro ao crítico galês Raymond Williams (2011) - expoente da primeira geração dos 

estudos culturais e fundador do materialismo cultural - ao enfatizar, na práxis da vida 

cotidiana, a comunhão de experiências, firme como uma estrutura, entretanto, manifesta 

em circunstâncias pouco discerníveis aos olhos comuns, capaz de gerar formas 

emergentes, visíveis como alterações da ordem ou mesmo perturbações. 

As estruturas de sentimento são indefinidas e difusas, por isso mesmo, 

capazes de “driblar” a hegemonia. Produzem mudanças incrementais que traduzem 

“processos de emergência de experiências típicas que constituem um certo quadro 
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geracional” (SOARES, 2011, p. 97). Talvez, os artistas, como “antenas” possam 

expressá-las melhor em suas obras, em que pese esta, tantas vezes, legitimar as práticas 

hegemônicas. Falamos da potência desestabilizadora e criativa da arte, algo como uma 

consciência coletiva emergente - termo tomado de empréstimo de Lucien Goldmann - 

isto é, a consciência empírica de um grupo social em uma situação histórica particular, o 

que não se restringe às manifestações artísticas.  

Tal como Highmore (2016, p. 145) sugere, as estruturas de sentimentos têm 

cores e cheiros, sabores particulares, podem ser tocadas, feitas de madeira ou de aço, de 

veludo, de parafina, querosene ou algodão. Exalam otimismo, melancolia, esperança, 

ansiedade, exuberância. Não que Raymond Williams pretendesse antagonizar, desde 

sempre, pensamento e sentimento, mas, para ele, o pensamento há de ser também 

sensação e sensibilidade, consciência prática, relacionamento vivo e contínuo.  

 Pensamos o exílio como estruturas de sentimentos que impactam diretamente, 

no caso desta pesquisa, o ofício intelectual. Tais homens e mulheres passam a andar em 

ruas, prédios, morar em casas, participar da vida de um povo que não é o seu, deixam lá 

de algum modo marcas imprevistas. Quase sempre, estão suscetíveis à sedução do 

engajamento ainda mais forte. Os exilados costumam receber nas novas terras, a oferta 

de um novo conjunto de afiliações e a chance de estabelecimento de novas lealdades. 

Afirmam-se enquanto expandem seus vínculos, tal como o fez Darcy Ribeiro, brasileño 

latino-americano. A escrita compulsiva, também nos romances3, faz-nos crer ser a 

produção intelectual dos brasileiros, não apenas, no exílio latino-americano nos anos 

1960-70, expressões da mencionada consciência coletiva emergente que reuniu 

escritores, críticos, humanistas, cientistas sociais cujos trânsitos e deslocamentos de 

retina fizeram emergir diagnósticos e prognósticos originais até hoje a nos inspirar.  

 

Considerações Finais 

 

Augusto Santos Silva, em “Podemos dispensar os intelectuais?”, observou que 

“os lugares de onde faz sentido agirmos como intelectuais são lugares de confluências: 

entre o conhecimento científico, a criação literária e artística e o debate das ideias” 

(2004, p. 62). Darcy Ribeiro participou destas interseções e sua biografia, tal como o 

                                                           
3 Darcy Ribeiro escreveu quatro romances, a saber, Maíra; O Mulo; Utopia Selvagem e Migo, cujas 
primeiras edições datam respectivamente de 1976, 1981, 1982 e 1986.  Foi eleito em 8 de outubro de 
1992 para a cadeira 11 da Academia Brasileira de Letras, que tem por patrono Fagundes Varela.  
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historiador Giovanni Levi (1996), destaca tornou-se um fato histórico em tempos 

modernos, quando os processos históricos não mais se descolam da vida dos indivíduos 

e de seus projetos.  

Darcy Ribeiro filiou-se notavelmente à ideia de Pátria Grande de Simon 

Bolívar, apaixonando-se dela através de Nuestra América, de José Martí, que lhe deu o 

sentido de pertencimento, vital ao ser humano, sobremaneira quando fora de sua casa. 

Não se isolou no exílio, agigantou-se em suas redes alargadas. Seus amigos o 

estimavam em seu singular pensamento vulcânico, uma imaginação rara que lhe 

permitiu inventar novas casas para onde quer que a vida o levasse, contanto que não tão 

longe do Brasil. Sua obra, contudo, viajou ainda mais do que o autor. Escrita a partir da 

América Latina, circulou mundo à fora, traduzida em muitas línguas.  

Sua vida repercutiu as palavras de Said: “para o intelectual, o exílio neste 

sentido metafísico é o desassossego, o movimento, a condição de estar sempre 

irrequieto e causar inquietação nos outros” (2003, p. 60). Não perdeu, contudo, a 

bússola nas difíceis picadas.  

Paul Ricoeur (2005) propõe a narrativa como capaz de nos reconciliar, mesmo 

que nunca definitivamente, com nossa experiência humana, na medida em que damos 

sentido a esta. Como dissera Husserl, pai da fenomenologia, é na fusão entre 

subjetividade e objetividade, observador-observado, que o mundo se revela. Pela 

narrativa, aparecem as espessuras do tempo, os ritmos diferenciados, os tempos 

distintos e os entremeios que são cruciais para que eventos e acontecimentos ganhem 

distinção no enredo contado. Nossa reflexão postula a arte da narrativa como espaço de 

comunhão de vivências e estruturas de sentimentos, no sentido de Williams (ano), por 

isso, espaço de contra-hegemonia. 
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 DE SERTÕES, RIOS E ORIENTES – DES(RE)TERRITORIALIZAÇÕES 

RIZOMÁTICAS DA ALTERIDADE LATINO-AMERICANA EM GUIMARÃES ROSA, 
JOSÉ MARIA ARGUEDAS E MILTON HATOUM 

Amilton Queiroz (UFAC) 
Ezilda Silva (UNIFESPA)  

 
Este trabalho analisa a figuração da alteridade latino-americana nos romances Grande sertão: 
veredas, Os rios profundos e Relato de um certo oriente, respectivamente de João Guimarães 
Rosa, José Maria Arguedas e Milton Hatoum. Com as contribuições da Literatura Comparada e 
dos Estudos Pós-coloniais, espera-se: 1) mapear os fluxos comunitários e as paisagens literárias; 
2) cartografar os lugares do narrar dos romances, analisando como os narradores mediadores 
conectam geografias planetárias; 3) topografar as cenas do des(re)territorializar dos romances, 
examinando de que maneira os narradores figuram as errâncias, os limiares e os percursos 
transfronteiriços latino-americanos. Como lugares de passagens heterogêneas, os três romances 
viajam pelas águas do próprio e alheio, pintando a cartografia da paisagem brasileira e peruana, 
em movimento contínuo de des(re)territorialização do dentro-fora da rede de contato intercultural. 
A travessia das personagens, longe de separá-las, estigmatizá-las e engessá-las, testemunha, 
pontualmente, como o dentro-fora do nacional híbrido e o fora-dentro estrangeiro cindido 
encontram-se no porto simbólico da estrangeiridade latino-americana. A configuração desse lugar 
de estranhamento dentro de si mesmo consubstancia-se na dicção de vozes que deferem o jogo 
dinâmico de estar entre os labirintos dos mapas da multiplicidade de olhares. Assim, é preciso 
traduzir as texturas verbais e epistemológicas do território da letra rosiana, arguediana e 
hatouniana. Nestes portos de passagem, estão disseminadas a dinâmica da des(re)territorialização 
rizomática do imaginário latino-americano, atuando como um convite contínuo para ampliar 
nossos exercícios críticos em torno dos estudos comparados alicerçados nas fronteiras do devir.        
Palavras-chave: Comparativismo, Alteridade, latino-americano, des(re)territorialização.  

 
Ler Guimarães Rosa, José María Arguedas e Milton Hatoum é convite à tradução 

da poética do deslocamento e à cartografia das relações entre sujeitos, territorialidades e 

interculturalidades. O processo de leitura torna-se mais complexo e revelador, se 

conjugada a mirada comparatista de travessia pelas zonas da figuração de identidades em 

trânsito.  

Através da releitura e reescrita do ethos da diferença, os textos desse trio literário 

escavam os trilhos da percepção do eu múltiplo, narrando o encontro com os signos da 

estrangeiridade fronteiriça, linguística e cultural. São, assim, escritas onde se encontra a 

projeção de alteridades posicionadas entre o próprio e o alheio das culturas, 
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testemunhando, por conseguinte, a força substantiva da geograficidade de sujeitos 

errantes, os quais deambulam pela margem do olhar.  

Nesta empreitada constelar, o presente estudo alicerça-se na leitura contrapontual 

de Os Rios profundos (1956), Grande sertão: veredas (1956) e Relato de um certo oriente 

(1989), obras onde Arguedas, Rosa e Hatoum figuram a travessia, o deslocamento, o 

trânsito e a errância de narradores dotados da perspectiva transmigradora, transfronteiriça 

e intercontinental. A partir da cadência movente, as três obras realizam, cada uma a seu 

modo, a cartografia das des(re)territorializações rizomáticas da alteridade latino-

americana.  

O mapeamento do espaço da diferença é alcançado através da caminhada de atores 

culturais radicados dentro e fora da memória, trançando latitudes cujas “conexões 

geográficas hoje imperiosas nos levam a repensar as relações entre culturas, tradições e 

literaturas distintas" (CARVALHAL, 2003, p. 62). Estacionado nos limiares do século 

XX, o trio narrativo brasileiro e peruano esfolia as camadas da heterogeneidade estético-

cultural latino-americana, reinscrevendo a poética do contato como zona de interlocução 

narrativa.  

A esfoliação das conexões da memória individual e coletiva faze-os repensar, 

primeiramente, sobre a borda do imaginário tecida dentro de suas respectivas 

territorialidades locais. Em segundo lugar, o trânsito pelo território do próprio interliga o 

projeto de leitura plural dos narradores, pois eles atravessam e são atravessados no 

encontro com o alheio na fronteira de suas pátrias imaginárias, habitadas, 

concomitantemente, através da dimensão indígena, negra e estrangeira. E, finalmente, o 

traço comum traduzido pelos narradores é o movimento da des(re)territorialização 

empreendido na travessia de suas alteridades, posicionadas temporal e espacialmente no 

rol da voz heteróclita sustentada pela abertura de múltiplas inserções transfronteiriças.             

Não por acaso, a cartografia empreendida por Ernesto, Riobaldo e a narradora 

manauara projeta “conexões geográficas” dos encontros interculturais. O fluxo dos 

encontros implica a vocalização das experiências escondidas detrás do imaginário posto 

em relação. Nesse lugar de passagem, estão ambientadas as novas geografias narrativas, 

fortemente dotadas do traço da mobilidade multifocal nas fronteiras da solidariedade 

transatlântica. Nutridos da atmosfera da distância, mas enlaçados pela geografia do 

espírito migrante, os narradores dos romances posicionam-se no espaço nômade da 

figuração do deslocamento e da alteridade latino-americana. 
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Cientes da ausência de um lugar fixo para narrar seus respectivos itinerários da 

mobilidade, Ernesto, Riobaldo e a manauara escalam a tríplice fronteira do ver, sentir e 

traduzir do ecossistema das “tradições, das culturas e das literaturas” peruana e 

brasileira. Eles testemunham, assim, a dramatização da diferença de seus mundos 

provisórios como estratégia incentivadora de entrelaçamento das identidades culturais, 

redefinidas sob o ritmo das ressonâncias e dos atritos de uma sobre a outra, já que estão 

amparadas pela perspectiva relacional dos imaginários culturais.     

Quanto à cartografia do espaço latino-americano, a figuração dos Andes, do sertão 

e da floresta (acoplada à imagem de um certo Oriente) interliga-se através da 

transumância de vozes que narram o arquipélago de suas culturas desterritorializadas do 

insulamento dentro de si, bem como escavam as tramas da reterritorialização para ler o 

movimento do outro na paisagem do encontro.  

Alojados no epicentro das poéticas transmigratórias, os narradores sobrepõem os 

espaços simbólicos da intersubjetividade local e global, afastando-se da posição 

horizontal dos olhares e levando-os à mirada do olhar em diagonal, capaz de conjugar o 

descentramento da percepção das trocas culturais operadas entre sujeitos desenraizados 

da certeza de suas origens e guiados pela liminaridade epistemológica da dúvida.  

A descoberta de outros roteiros para caminhar no Andes, sertão e na floresta 

acontece no meio da travessia, ou seja, no entre-lugar das razões nômades do gesto 

tradutório da cultura alheia dentro do espaço do próprio, já tocado na sutileza de sua 

experiência residual do cotidiano das relações interculturais.                                                     

Em Os Rios Profundos, identifica-se a atuação de Ernesto, um narrador 

transmigrador que atravessa as margens do território peruano, visualizado, sentido e 

perquirido em seu estágio relacional do movimento de fricção e diálogo entre as culturas 

andinas. Através da utilização de uma bússola narrativa deslocada da finalidade de 

apontar direções unilaterais, Ernesto atua como um cartógrafo do trânsito pelo 

ecossistema do encontro das transversalidades culturais.  

Seu itinerário figura “a capacidade de acolher o outro em sua diversidade, 

originando um entrecruzamento de imaginários e vozes” (BERND, 2015, p. 51). 

Deslocado do eixo da centralidade, Ernesto transmigra pela liminaridade de suas 

experiências contactuais, atravessando comarca cultural peruana, na companhia de seu 

pai, para aprender a disseminar as linhas de fuga de sua natureza compósita e relacional. 

Distanciado de seu genitor, ele amplia as trilhas transversais de tradução do lugar de 
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cultura do internato, bem como escala os fluxos das redes de alteridades de cada morador 

do espaço religioso.  

A viagem pela zona da interação com seus colegas de internato (re)situa as 

questões de pertencimento ao espaço próprio e alheio. A recursividade aberta pelo 

movimento de Ernesto alcança seu ápice na deambulação pela plasticidade do imaginário 

e das vozes daqueles que habitam as territorialidades de Cusco e Abancay. Os vínculos 

tensos estendidos entre esses lugares da tradução cultural hospedam a figuração do gesto 

seminal em torno da condição assumida por “narradores nômades, deslocados, exilados 

muitas vezes dentro do próprio território nacional” (CURY, 2008, p. 14). Sob a 

jurisprudência da reflexão de Maria Zilda Cury, entende-se que Ernesto localiza-se na 

fronteira da voz nômade, deslocada e exilada dentro pátria peruana.  

Expandindo mais esse aspecto, o narrador adolescente descola-se pelas 

constelações axiomáticas da língua, cultura e música  peruanas. Ele instaura uma 

nomadologia das redes semânticas do viver em deslocamento dentro e fora de si e exila-

se na tessitura escritural da poética da relação de seu eu diverso, solicitando a presença 

alheia na cartografia do sujeito desterritorializado do olhar monotemático e 

reterritorializado na cadência errante, içada pela abertura polissêmica dos rios profundos 

da palavra.  

Aprendendo a interpretar as reticências do diálogo compósito, Ernesto embaralha 

a potencialidade convexa das culturas andinas, traduzida, singularmente, na travessia de 

personagens como: 1) Antero Samanez,  filho de um fazendeiro da região e conhecedor 

de instrumentos como o zumbayllu; 2) Irmão Miguel, professor negro, responsável pelo 

treino  dos estudantes e, fortemente discriminado pelos internos do colégio, em razão de 

sua cor; 3) Os colonos e índios, que trabalham como contratados na fazenda Patibamba e 

que vão, com seus movimentos, representando as condições de espoliação sofrida pelos 

autóctones; 4) Dona Felipa, a  líder das chicheras, mulher deslocada e atemporal, que 

reivindica para si para outros direitos, além daqueles garantidos as mulheres de seu tempo, 

5) Palacitos, o amigo mais jovem que foi trazido de uma comunidade indígena.  

A agudeza da itinerância de Ernesto pontifica, assim, a figuração da “realidade 

viva e dinâmica, profunda, contraditória, dada a conhecer ao leitor através da experiência 

existencial de seus habitantes” (COUTINHO, 2013, p.28). Zona de passagem intricada, a 

voz heterogênea de Ernesto equilibra-se na itinerância do imaginário híbrido de cada uma 

dessas personagens. O ritmo da travessia para o outro lado de si, além do deslocamento 

2248

Ana
Pencil



5 
 

pela atmosfera cambiante das latências do outro, reposiciona o narrador adolescente no 

espaço de acolhida das mobilidades culturais.  

O trânsito de Ernesto oxigena não apenas a compreensão de sua estrangeiridade 

interna, pontificada no passo a passo das relações conflitivas com os signos da cultura 

local do internato, mas também alimenta seu estágio de tradução das trocas culturais 

estabelecidas no contato com as novas configurações do saber errante. Sob essa forma de 

pensar, o narrador arguediano deambula pelo território de uma “memória que está 

despedaçada em geografias, histórias e experiências dissimiles” (POLAR, 2000, p. 131). 

As espacialidades atravessadas por Ernesto redigem, na tábula de sua memória, os 

fragmentos da heterogeneidade linguística e cultural, atuando ambas como ponto de 

passagem para deslocá-lo das certezas do pertencimento e inseri-lo no limiar da natureza 

descentrada da imagem de si mesmo e do outro, com o qual estabelece redes conotativas 

enraizadas dinamicamente na zona da performance prolífica.  

Fora da órbita dos revanchismos e atavismos estéticos, Ernesto é um sujeito 

migrante que grafa seu deslocamento entre o fluxo da fragmentação do eu que narra e do 

eu narrado. A migrância do narrador arguediano nasce da condição errática e transumante 

das paisagens do encontro, cruzando em ida e volta a sintaxe da voz e olhar 

des(re)territorializados no enredo da diferença plural das culturas peruanas. Ernesto, 

enfim, transmigra as fronteiras do narrar para adelgaçar a passagem do eu  para o outro 

lado de si e concretizar seu projeto de cartografia da solidariedade disjuntiva e da 

topografia do imaginário intercambiado da travessia latino-americana.     

Também imerso no circuito literário latino-americano, o escritor mineiro 

Guimarães Rosa desenha a caminhada de um narrador plural, que rasga o manto de 

invisibilidade jogado sobre as fronteiras do sertão e sobre os habitantes desse lugar de 

errância cultural, linguística, ética e rizomática. Para entrar nesse sertão da palavra, 

convoca-se a lição de Marli Fantini, ao mensurar:  

Guimarães Rosa é cosmopolítico, viajante de inumeráveis paisagens, e seu 
imaginário confere materialidade a espaços intersticiais que deslizam de 
irredutíveis singularidades locais à amplitude heterotópica do universal. O 
conhecimento de vários idiomas, o trânsito por inúmeras culturas, a 
diversidade de focos assegurada pelo olhar multifacetado do escritor são, no 
meu entendimento, fatores decisivos na constituição de sua poética de 
fronteiras (FANTINI, 2000, p. 215-2016). 

Nesse ínterim interpretativo, a trajetória de Guimarães Rosa passa pela projeção 

da plasticidade estética, cultural e linguística das regiões do encontro de sujeitos radicados 

na territorialidade do diálogo. A assunção de lugares narrativos balizados pela dimensão 

da opacidade traz como traço diferencial uma leitura do movimento. Portadora desse 
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universo em construção, a escrita literária rosiana dinamiza as fronteiras simbólicas do 

contato entre culturas, apontando para o transbordamento da univocidade do imaginário. 

A estratégia de figuração adotada pelo narrador rosiano vem guarnecida, portanto, pelo 

rascunho dos vestígios de alteridades migrantes, embaladas pela dicção de culturas locais 

em fricção com redes globais.  

Nas frestas de Grande sertão: veredas, o narrador transfronteiriço Riobaldo 

topografa o itinerário da travessia do eu múltiplo que navega pelas bordas geográficas e 

simbólicas do sertão-mundo. Deslocado do pensamento cartesiano, o exercício da 

mobilidade de Riobaldo permite-o disseminar, fisgando, as garatujas, os balbucios e as 

marcas do próprio e alheio no entre-mundos da narrativa rosiana. É desse lugar marcado 

pelo espírito da movência que Riobaldo agudiza a poética da travessia pelos territórios da 

estrangeiridade prospectiva, ao mesmo tempo que elege a itinerância do olhar e da voz 

como vias fecundas para impulsionar o transbordamento da interrogação de si mesmo e 

do outro.  

Vivendo entre as paisagens do devir, esse narrador transfronteiriço enlaça a 

geografacidade do deslocamento. O movimento pelo sertão físico, lugar em que amplia 

sua experiência de ser andante, arremessa Riobaldo na trama do sertão simbólico, 

territorialidade discursiva onde são escandidas as figurações do contato intercultural. 

Soma, subtração, multiplicação e divisão de solidariedades conjecturais, Riobaldo emerge 

do imaginário híbrido das culturas do trânsito. Cerzindo para si e para outro o caminho 

do diálogo, o narrador migrante belisca o traço de sua estrangeiridade como letrado e 

jagunço, aprendendo, portanto, a deslizar e a estampar o signo do entre-lugar através da 

estética intercultural.  

 Nesse sentido, falar a partir do lugar de travessia, do dizer da diferença territorial 

e do narrar o outro em travessia constituem os pontos nodais da voz errante de Riobaldo. 

Esse homem letrado, retirado do espaço urbano e reposicionado na liminaridade do sertão, 

vivencia a estética da vacância como dispositivo semântico para (re)ler e (re)escrever a 

paisagem das trocas linguísticas, éticas, culturais, religiosas e ambientais. Da primeira 

palavra enunciada por Riobaldo: “Nonada”, a última: “Travessia”, desenha-se a 

performance do entre culturas. Isto é, projeta-se a geografia do movimento que explora o 

ritmo da caminhada, as paradas, as incompreensões da paisagem, os traços das pegadas 

do alheio e os vestígios do próprio afrontando as fronteiras do território de outrem.  

Ao desviar-se da centralidade da voz, tingindo-a de marcas heteróclitas, Riobaldo 

desterritorializa-se dos limites de sua alteridade de homem das letras e reterritorializa-se 
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na alteridade de homem das armas. Na travessia pela estética da desterritorialização e 

reterritorialização, o narrador transfronteiriço reaprende descosturar as filigranas 

homogêneas e endógenas do pertencimento e relançá-las no arquipélago das opacidades 

culturais. Riobaldo monta, destarte, um mapa das alteridades rizomáticas, atravessando, 

a seu modo, a margem do olhar e da voz que remam, à deriva, no sertão da palavra rosiana, 

instância de saberes onde a plasticidade da poética do contato embaralha o sentido das 

pertenças e desloca o eu múltiplo para dentro e fora da natureza intermediária e paradoxal.      

Navegante da bacia estética latino-americana, o ficcionista Milton Hatoum 

elabora o mapa do deslocamento de narradores intercontinentais pela comarca cultural 

manauara. Em topografias da ficção de Milton Hatoum, Maria Zilda Cury constata:  

Relato de um certo oriente é composto a partir de relatos cruzados, com vários 
narradores, e colocando em cena uma família libanesa, imigrante em Manaus. 
Narrativa híbrida, líquida, onde águas dos rios tropicais brasileiros – o 
Amazonas e o Negro – se misturam àquelas do mediterrâneo: mistura de 
sotaques, religiões, da cidade e da mata, de nativos e imigrantes (CURY, 2009, 
p.44).  

Indo por essa vereda interpretativa, RCO desenvolve-se a partir da poética da 

relação entre narradores brasileiros e estrangeiros, que se encontram na zona do 

imaginário de vidas múltiplas. Por isso, as travessias do nacional indígena e do estrangeiro 

libanês, alemão e português constituem-se portos de figuração, onde os lugares do narrar 

se misturam constantemente, para dimensionar os traços da estrangeiridade que aproxima 

e distancia o próprio e alheio.  

Alojados no limiar da voz de dentro e de fora, as paisagens da letra hatouniana 

trazem pistas de como o outro se perde e se encontra na travessia. Neste mapa literário, 

desenha-se a jornada de figuração de alteridades libanesas, alemãs, portuguesas e 

brasileiras, cujas direções paralelas e diagonais, cartografam o intercurso de vidas 

imantadas pelo presságio da importância de desvendar o outro de si, para expandir a 

cadência dos limiares interculturais.  Abrindo as paisagens do encontro para o processo 

de travessias dentro e fora do imaginário brasileiro, o texto hatouniano testemunha as 

experiências das relações entre o eu e o outro, projetando percepções de relações 

interpessoais, amparadas na estética da tradução cultural.   

Ao narrar o interlúdio das tensões do encontro, a escrita hatouniana cartografa a 

visão que as personagens nacionais indígenas têm do estrangeiro, bem como figura o 

olhar que o estrangeiro lança sobre o nacional indígena e o nacional híbrido resultante do 

contato com regiões planetárias.  Através da recolha dos vestígios do mundo feito de 

mediações culturais, os narradores deambulam por zonas de interação, onde são 
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fecundadas infinitas redes de alteridade, aportando no território da cultura rizomática para 

desenhar o mapa simbólico da descoberta de si e do vir a ser outro.   

Os lugares de narrar o próprio e alheio da narradora do relato testemunham 

desvios para habitar o espaço zonal da heterogeneidade do encontro consigo mesma e o 

outro libanês, alemão, brasileiro e português. Mundos são reconectados e os tempos são 

redefinidos pelo ritmo das cartografias e tranças do outro na poética da relação traduzida 

pelos narradores de dentro e fora do imaginário intercultural. Em RCO, figura-se, 

portanto, o outro no limiar dos fluxos migratórios de falas ambíguas que rasgam a capa 

da superficialidade do estereótipo, com vistas a riscar outros itinerários, onde o traço 

fecundante encontra-se imantado pela consciência paradoxal da alteridade.  

Vistos como uma instância policromática do entre, as escritas de Rosa, Arguedas 

e Hatoum figuram, assim, os traços da multiplicidade linguística, cultural e ecológica 

através da travessia pela geografia da diferença latino-americana. Na interlocução via 

mobilidade cultural, os textos dos autores em questão apresentam-se como escritas e 

territórios literários em trânsito, cuja capilaridade discursiva permite uma guinada de 

leitura fecundada pela cartografia da des(re)territorialização da alteridade. Essa 

cartografia passa, singularmente, pela zona da percepção das constelações rizomáticas 

dos encontros entre as culturas, línguas e experiências de deslocamentos supranacionais. 

Habitando posições intervalares, os narradores movem-se entre passagens, 

itinerários e paisagens culturais que instauram a poética do dentro-fora e fora-dentro das 

redes de solidariedades latino-americanas. Do trânsito pelo espaço medial, os narradores 

rosianos, arguedianos e hatounianos exploram a dinâmica do movimento para se 

des(re)territorializarem entre imaginários embalados pela dinâmica de subjetividades e 

histórias múltiplas. Em sua natureza performativa, os três romances pontificam a 

interação cultural em sua espessura local e global, impulsionando o fluxo da 

heterogeneidade e mutabilidade das vozes, dos contatos e das rasuras do eu que narra e 

do eu narrado.  

As dicções projetadas por Ernesto, Riobaldo e a narradora dão volume à travessia 

pelo território de narrativas globais, cujas coordenadas de navegação integram o horizonte 

da topografia de vidas errantes, nômades e rizomáticas. Essa aproximação friccional entre 

a voz de dentro e a de fora do imaginário posto em diálogo realiza-se através do 

mapeamento dos vestígios memoriais de escritas e territórios em deslocamento. A 

performance narrativa dos três narradores latino-americanos consubstancia-se à tarefa de 

traduzir linguística, cultural, ética e literariamente as poéticas do estranhamento 
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edificadas na transumância das comarcas nacionais, bem como da necessidade de mapear 

o pensamento da (des)(re)territorializado através da figuração dos encontros entre 

culturas e imaginários interplanetários. 

No cenário das relações intercontinentais, a sílaba tônica da travessia de Ernesto, 

Riobaldo e da narradora recai sobre o imaginário da distância, da perspectiva móvel, das 

identidades em trânsito e da consciência de deslocamento. Essa passagem pelos territórios 

das relações entre o eu e o outro recoloca o jogo dialógico dos trânsitos culturais. A 

interação entre línguas, sujeitos e territorialidades vivida pelo trio latino-americano  

pontifica o universo do entre-dois, do viver nas frestas e do experimentar das fricções 

culturais.            

O itinerário de Ernesto, Riobaldo e da narradora respalda-se na exegese das 

temporalidades disjuntivas, como estratégia articuladora da travessia pelas filigranas da 

solidariedade cultural/estética, fomentada desde o movimento dos intercâmbios das 

memórias interplanetárias. A tríplice fronteira cartografada pelos narradores enraíza-se 

dinamicamente o magma semântico das trocas culturais, cujo testemunho dissemina a 

força do diálogo com as raízes múltiplas do deslocamento. Os processos de tradução do 

deslocamento estão respaldados pela (re)construção de percursos que intersectam 

paisagens através coreografias das alteridades, sublinhadas pela experiência dos 

interstícios culturais.  

Agências de fomento da poética do deslocamento, as narrativas arguediana, 

rosiana e hatouniana etnografam uma geografia do desterro, a qual mexe com as zonas de 

pertencimento provisório, costurando, assim, cenas dos movimentos migratórios dentro 

da espessura de culturas transfronteiriças, alimentadas da maximização de alteridades 

reticentes, cujas bordas de travessia desatam os fios da linha divisória entre o eu e o outro. 

Os três narradores promovem a entrada e a saída de outros meios simbólicos de expansão 

da alteridade, consentindo o livre trânsito pela movência do devir da experiência 

narrativa.   

No margear das experiências, Ernesto, Riobaldo e a narradora sublinham a 

flexibilização dos marcos regulatórios da tradução do eu diverso, cartografando semioses 

deslocadas do plano das superficialidades e guiadas dialogicamente pela ventura do 

esgarçamento da textualidade binária. Destarte, a figuração da alteridade rizomática 

latino-americana passa pela topografia do deslocamento pelas margens heterogêneas da 

cultura própria e alheia. Os três sujeitos do narrar referendam os interditos de alteridades 

posicionadas na zona de passagem do texto plural. Mais ainda, eles exploram o 
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movimento da voz para esticar o território da palavra até o continente do diálogo, fazendo-

o, por conseguinte, habitar o ecossistema da cultura errante, do olhar dinâmico e da 

paisagem rizomática.       

A triangulação proposta pelo trio narrativo, erguida em meio aos planaltos e 

planícies da opacidade, vem guarnecida pela tradução das fronteiras em seu movimento 

incontornável, desterritorializado das finalidades precípuas da separação entre o mesmo 

e o diverso. Estar, ser e viver nos entremeios das fronteiras é uma forma de Ernesto, 

Riobaldo e a narradora conjugarem o ritmo das performances migrantes como meio para 

atingirem as latitudes da deriva, que impulsionam a travessia do outro pelos territórios da 

relação intercontinental.   

Esse outro, como marca de uma geografia dos contatos, está desenhado entre o 

dentro e o fora das relações culturais. Nesse porto de passagem, espraia-se a dinâmica da 

des(re)territorialização rizomática do imaginário latino-americano, atuando como um 

convite contínuo para ampliar nossos exercícios críticos em torno dos estudos 

comparados alicerçados nas fronteiras do devir.        
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SAM NO ES MI TÍO: FRONTEIRAS RECRIADAS, SUBJETIVIDADES 
REINVENTADAS 

Ana Cristina dos Santos (UERJ) 

"La invención de las fronteras presupone ya el deseo de traspasarlas."  
(Jorge Volpi) 

 
RESUMO:  
A obra Sam no es mi tío: veintidós crónicas migrantes y un sueño americano (2012), organizada 
por Aileen El-Kadi e Diego Fonseca trata das relações entre deslocamentos espaciais e 
questões identitárias. O livro é um mosaico no qual se pode encontrar crônicas, reflexões 
pessoais, ensaios e testemunhos dos autores. Os textos são propícios para mostrar a experiência 
do sujeito em trânsito que se move constantemente pelos vários espaços das culturas latino-
americana e estadunidense. A experiência da errância e a projeção de identidade gerada por 
esses deslocamentos permitem pensar na subjetividade desses sujeitos a partir de um lugar 
duplo, híbrido, não-unitário. Os relatos presentes na obra estabelecem novas relações com o 
espaço que suscitam algumas perguntas: Quais as consequências desses deslocamentos 
territoriais para a (re)construção identitária do sujeito migrante? A partir de que espaço cultural 
se poderia ler os textos desses escritores migrantes? Portanto, pretende-se, tomando como base a 
obra citada, analisar e discutir a relação entre as experiências de deslocamentos e as de 
reterritorialização e suas consequências para a (re)construção identitária. As várias respostas que 
podem ser dadas às essas perguntas acabam por ressignificar os conceitos homogeneizantes de 
identidade, identidade nacional e, por conseguinte, o próprio conceito de literatura nacional, tão 
veemente defendido durante a criação das nações independentes da América Latina no século 
XIX. 
 
Palavras-chave: Espaços contemporâneos. Deslocamentos. Fronteiras. Identidade 
 

 

Desde o final do século XX, deslocar-se parece ser o traço caracterizador das 

sociedades pós1. A errância se converteu na nova condição da humanidade, marcada 

pelos movimentos globais em massa e pela mobilidade virtual (TORO, 2010, p. 08). 

Estar no mundo, hoje, é conviver com deslocamentos, movimentos migratórios, 

diásporas, exílios e todas as suas implicações. Não que o deslocamento também não 

tenha existido em outras épocas, mas, na contemporaneidade, viaja-se mais e chega-se 

mais rápido aos lugares. Como consequência, têm-se a impressão de que as distâncias 

diminuíram no vaivém entre um lugar e outro e que as fronteiras entre os países se 

                                                           
1 Compreendemos com esse termo a modernidade tardia, a pós-modernidade e a globalização. 

2256

Ana
Pencil



2 
 

diluíram. Dessa forma, segundo Castells (1999), a sociedade atual é pensada em termos 

de territorializações e reterritorializações, mobilidade urbana, de não lugares 

intercambiáveis, de cidades globais, que privilegia o que se move, se desloca e flui.  

Com isso, a relação de superioridade sempre existente entre as categorias de 

tempo e espaço ganha novos matizes. O tempo, o Cronos, que ordenou e ordena a 

realidade em que vivemos, divide, agora, a sua supremacia também com o espaço. Não 

por casualidade Foucault (2013, p. 113), ainda na segunda metade do século XX, 

assegurava que "A nossa época talvez seja, acima de tudo, a época do espaço. Nós 

vivemos na época da simultaneidade: nós vivemos na época da justaposição, do 

próximo e do longínquo, do lado a lado e do disperso". 

De modo que a correspondência estabelecida na contemporaneidade com o espaço 

é relacional, interacional e plural. Esse se torna maleável, fluido e seus limites, antes 

incontestáveis, diluem-se. Os contatos constantes entre um lugar e outro, decorrentes 

das relações interpessoais, mudam não só o espaço, mas também as pessoas. Os 

deslocamentos acarretam uma experiência de profunda transformação subjetiva, 

decorrente, basicamente, do contato com a alteridade. Assim, pensar nos deslocamentos 

contemporâneos, sejam por razões econômicas, políticas, sociais ou simplesmente 

turísticas, implica analisar os constantes processos de reconfiguração da subjetividade 

que a movência provoca no sujeito errante, pois, o contato com o outro “desvenda 

alteridades, recria identidades e descortina pluralidades” (IANNI, 2003, p. 14). 

Esse vínculo entre espaço, movência e subjetividade define os deslocamentos das 

sociedades pós, em que o global e o local se inter-relacionam e explica o fato de as 

identidades, individuais e nacionais, estarem no centro das discussões culturais 

contemporâneas. Essas afetam e são afetadas pelos deslocamentos. O sujeito em trânsito 

não abandona completamente sua relação com o país de origem, mas reconfigura o 

sentimento de pertença ao relacionar a sua cultura com a do país de chegada, 

impossibilitando, assim, a construção de um pertencimento único, o que "... nos permite 

pensar al sujeto migrante en un lugar doble, híbrido y no unitario" (FERNÁNDEZ 

BRAVO ET AL. 2003, p. 11). 

Essas constantes reformulações e negociações identitárias que afloram dos 

sujeitos diaspóricos são elementos importantes na construção do conceito de hibridismo 

cultural, difundido pelo teórico argentino Néstor García Canclini. Para o autor, o sujeito 

em trânsito se relaciona com espaços sociais e zonas de contato de diferentes 

perspectivas culturais que se encontram e se chocam, criando os entre-lugares com os 
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quais convive. Ainda segundo o autor (2008, p. xix), o termo hibridismo cultural auxilia 

na identificação e na explicação dos “processos socioculturais nos quais estruturas ou 

práticas discretas, que existam de forma separada, combinam-se para gerar novas 

estruturas, objetos e práticas”. Sob esse prisma, as identificações estão abertas ao 

diverso que contém a relação de movimento, rejeitando a ideia de uma identidade de 

origem única. O sujeito não mais se incorpora à nova cultura e, tampouco, abandona a 

de origem, mas cria uma terceira nos interstícios das duas. Nos entre-lugares culturais, 

provenientes dos espaços de movência, negocia a sua cultura com a cultura do outro e 

aprende a traduzir e a negociar entre elas, criando uma cultura híbrida e uma identidade 

traduzida. Na concepção do autor (2008, p. 309 e ss), o continente latino-americano 

deve ser considerado o local, por excelência, desse hibridismo cultural, já que, há 

séculos, é um espaço de imigração e migração.  

Essa relação entre deslocamento pelo espaço, maiormente urbano, e as constantes 

negociações culturais e subjetivas dos sujeitos em trânsito das sociedades pós são temas 

que marcam o cenário literário atual. Nas narrativas de escritores latino-americanos 

contemporâneos, podemos encontrar o tema da migrância2 pelos espaços urbanos 

entrelaçado às configurações identitárias e personagens desenraizadas, que circulam por 

territórios liminares e espaços de movência. As diversas obras desses autores, 

publicadas nos últimos anos na América Latina, possuem como tema literário essa 

cartografia da errância e colocam em cena personagens em constante movência, 

conscientes de que o pertencimento é algo temporário e a identidade um conceito em 

transformação e, portanto, negociável. São personagens desterritorializadas que 

constroem a sua subjetividade a partir da experiência do trânsito, do pertencer e transitar 

entre duas ou mais culturas. De modo que não conseguem encontrar uma referência para 

o termo "estar em casa", pois, o que significa "estar em casa" quando se deve "aprender 

a habitar, no mínimo, duas identidades, a falar duas linguagens culturais, a traduzir e 

negociar entre elas" (HALL, 2005, p. 89)? Como deslocamentos e subjetividades são 

termos inter-relacionados, os deslocamentos externos sofridos conduzem aos internos, 

nos quais os sujeitos se redefinem e (re)inventam a si mesmos e as suas próprias 

histórias: 

                                                           
2 Utilizamos em nossa pesquisa o termo migrância segundo a acepção de Olivieri-Godet  (2010, p. 189) 
“...migrância é um neologismo que está intimamente ligado ao contexto pós-moderno que o criou para 
figurar experiências de deslocamentos e modalidades intersubjetivas específicas dos tempos atuais” 

(Grifo da autora).  
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À medida que viaja, o viajante se desenraíza, solta, liberta. Pode 
lançar-se pelos caminhos e pela imaginação, atravessar fronteiras e 
dissolver barreiras, inventar diferenças e imaginar similaridades. A 
sua imaginação voa longe, defronta-se com o desconhecido, que pode 
ser exótico, surpreendente, maravilhoso, ou insólito, absurdo, 
terrificante. Tanto se perde como se encontra, ao mesmo tempo em 
que se reafirma y modifica. No curso da viagem há sempre alguma 
transfiguração, de tal modo que aquele que parte não é nunca aquele 
que regressa. (IANNI, 2003, p. 31) 
 

Apoiando-nos, pois, nas reflexões acima sobre a relação entre deslocamentos e 

identidades, este trabalho visa analisar e discutir a relação entre as experiências de 

deslocamentos e de reterritorialização e suas consequências para a (re)construção 

identitária do sujeito errante. Nosso estudo enfoca a obra Sam no es mi tío: veintidós 

crónicas migrantes y un sueño americano (2012), organizada pela brasileira3 Aileen El-

Kadi e pelo argentino Diego Fonseca, ambos cruzaram várias fronteiras territoriais e 

linguísticas ao longo de suas vidas e, atualmente, vivem nos Estados Unidos. As 

crônicas relatam 24 testemunhos e experiências sobre estar e viver nos Estados Unidos, 

sendo 23 de autores latino-americanos nascidos em diversos países, como México, 

Bolívia, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Peru e Guatemala e; 01 estadunidense, Jon 

Lee Anderson, que, por causa do emprego do pai e mais tarde do seu próprio, morou 

mais tempo no exterior que em seu país. Alguns desses autores já são bem conhecidos 

do público brasileiro como Carola Saavedra, João Paulo Cuenca, Daniel Alarcón, 

Claudia Piñero, Edmundo Paz Soldán e Jorge Volpi; outros como Aileen El Kadi, nem 

tanto. As crônicas estão todas escritas em língua espanhola, inclusive a dos autores 

brasileiros. Na escrita dos autores hispânicos, verifica-se a interferência linguística com 

frases, expressões ou palavras em inglês. 

Segundo as informações no capítulo intitulado "Sobre los autores", observamos 

que há algumas semelhanças entre os escritores reunidos em Sam no es mi tío.... Eles 

são escritores, jornalistas e professores universitários nascidos entre 1957 e 1980 e 

conhecidos nos seus países ou nos Estados Unidos, pois já publicaram romances ou 

contos que alcançaram notório sucesso. Também compartilham uma experiência 

transnacional de cruzar as fronteiras de suas nações de origem, alguns já viveram em 

diferentes países. Em algum momento de suas vidas, eles migraram para os Estados 

Unidos ou pensaram em fazê-lo. No caso de Anderson, viveu entre outros países e os 

Estados Unidos. Alguns ainda vivem na terra do Tio Sam e outros, apenas estiveram lá 

                                                           
3 A autora nasceu no Brasil, no estado da Bahia, em 1972. Contudo, na época do Ensino Médio foi morar 
em Tucumán, Argentina, onde permanceu até a sua vida adulta.  
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de "passagem" e depois retornaram aos seus países, como é o caso, entre outros, da 

argentina Claudia Piñeiro e da brasileira Carola Saavedra. As crônicas refletem, assim, 

uma visão do "outro", o latino-americano, de "dentro" e de "fora" dos Estados Unidos. 

Contudo, a partir do interior ou do exterior do espaço estadunidense, todos os relatos 

mostram os (des)encontros culturais entre as duas culturas separadas apenas  

por la frontera como línea de sombra, como lugar común de nuestro 
tiempo, construcción precaria, espacio por naturaleza conflictivo, 
incompleto o por completar, siempre carente de afirmación, de que sea 
afirmado y reafirmado, marcado y demaracado por otro y a cualquier 
costo. (LEONES, Andrés de, "Debajo de la línea de sombra", 2012, p. 
100)4  
 

As crônicas pretendem expor, por meio do olhar do "Outro", marginalizado na 

cultura do país de chegada, a dicotomía das dos Américas, a anglo-saxônica e a latina. 

Ademais, pontuam as mudanças existentes, desde o final do século XX, nas relações 

entre o migrante latino-americano e a cultura estadunidense, por tal motivo, o Sam já 

não é mais meu tio. Em entrevista concedida a Fabián Soberán (2012), Aileen El-Kadi, 

comenta sobre o título do livro:  

Sam no nos define [a los latinoamericanos], no es nuestra sangre, 
nuestro tío, pero se ha convertido en nuestro pariente bastardo (y 
nosotros en sus sobrinos molestos). Ni nosotros lo reconocemos como 
familia, ni él a nosotros, pero tenemos que convivir en una misma 
casa. 
 

A obra revela que para o latino-americano viver em território estadunidense, 

ainda que de passagem, é uma experiência de desencontros e tensões culturais, políticas 

e econômicas que acompanha a todos os que ousaram atravessar as fronteiras 

geográficas e ideológicas para adentrar em território estadunidense. Por tal motivo, não 

nos surpreende o uso do termo "crônica" no subtítulo da obra, pois o que faz a crônica 

se não uma reflexão sobre a vida social e os costumes cotidianos? Aillen El- Kadi 

(2012) nos comenta que a escolha do gênero crônica para a coletânea ocorreu porque 

esse "Es un género maleable que incorpora distintos componentes de la ficción y del 

periodismo narrativo sin alejarse de los hechos reales". É por meio dos fatos cotidianos, 

em sua maioria ocorridos com os próprios autores e narrados em primeira ou terceira 

pessoa, que eles refletem sobre o significado de ser latino-americano em território 

estadunidense nos dias de hoje, enfocando a relação entre espaço e construção 

identitária.  

                                                           
4 Todas as citações do livro Sam no es mi tío...aparecem referenciadas com o nome do autor, nome da 
crônica entre aspas, ano e página.  
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Os relatos descrevem autores e personagens em constante trânsito, habitando nos 

lugares provisórios que se formam nos interstícios das duas culturas. Sob os efeitos da 

desterritorialização e da reterritorialização, as crônicas situam as cidades cosmopolitas 

estadunidenses como o lugar de suas narrativas e os conflitos identitários decorrentes 

das subjetividades migrantes e nômades como tema principal. Relatam a presença do 

sujeito latino-americano dentro do território estadunidense e as contradições que 

marcam a vida do migrante que, como eles, chegam para viver nesse espaço. Segundo 

os organizadores ("Prefacio: espacios que separan fronteras", 2012, p. 14),  

El principal objetivo de esas crónicas es reafirmar estas 
contradicciones, ofrecer un tápiz de múltiples hilos que conforman la 
diversidad de ese imaginario. Los autores de estos textos socializan 
con sus lectores reconociendo que pertenecen a grupos distintos y 
diversos, los une el saberse latinoamericanos. Aunque claro, es 
justamente éste uno de los disparados de las polémicas que presentam 
estos textos. ya no hay identidades. Hay identificaciones. Ni grandes 
narrativas, sino trozos de ideales destrozados. Son otros los 
cuestionamientos. Otras nuestras ficciones y verdades. Estas crónicas 
exhiben el modo en que las delimitaciones anteriores se fundieron, se 
demarcaron, para dar lugar a lo híbrido, a lo deformado. Nos han 
quedado naciones desajustadas. Estos cronistas retratan tales 
desajustes [...].  

 
Desajustes que mostram as negociações que o sujeito latino realiza para 

"adaptar-se" à nova cultura. As narrativas expõem as perdas, mas também incluem os 

ganhos com as trocas entre as culturas. Os textos ressaltam que, antes de tudo, todo 

migrante é sempre um tradutor entre a cultura de seu lugar de origem e a do país 

adotado, como nos relata Daniel Haffom ("Dicho hacia el sur", 2012, p. 123): "De ese 

día en adelante, pertenecería yo indistintamente a dos mundos, a dos países, a dos 

culturas, pero sobre todo a dos idiomas".  

Como assinalam os organizadores, sob o termo "latino-americano" eles 

reuniram, sem nenhuma diferenciação, os diversos grupos étnicos e linguísticos aos 

quais pertencem os autores das crônicas5. Asseguram, ainda, que tal agrupamento se 

realizou não sob a égide da identidade nacional, mas considerando a identidade social 

dos escritores, ou seja, o elemento que os levou a unir esses autores foi a 

conscientização de que eles se vinculam a um grupo maior, que se amalgama por meio 

da cultura: o de latino-americanos. A partir desssa perspectiva, a obra cria uma unidade 

                                                           
5 Incluem, inclusive, os textos de escritores brasileiros em espanhol, homogeneizando a produção literária 
existente abaixo da fronteira dos Estados Unidos com o México.  
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cultural transfronteriza e um espaço coletivo de colaboração, que não cabe nos limites 

geográficos e culturais dos Estados Unidos e nem nas fronteiras dos países de origem.  

Nas crônicas, personagens e autores não se identificam com suas nações 

específicas, mas com esse espaço geográfico mais expandido e ao mesmo tempo 

intercambiável: a América Latina dentro e fora dos Estados Unidos. Essa identificação 

mais ampla é necessária a fim de não permitir o processo de assimilação proposto pela 

cultura dominante que, objetiva "apagar" os traços culturais próprios da cultura do país 

de origem. Como a aculturação não acontece, a cultura dominante procura uma 

homogeneização que aglutina, nos termos "latinos" e "hispânicos", usados de maneira 

pejorativa, as diferenças existentes entre as origens dessa população (sempre em uma 

oposição dicotômica com a sua própria cultura, como branco X moreno; protestante X 

católico; trabalhador X preguiçoso).  

No território de chegada, os latinos são marginalizados pelo poder não só em 

relação a sua etnia e aos seus valores culturais, mas também pela sua posição na divisão 

social do trabalho e no gozo dos seus direitos. Por isso, a necessidade de ressignificar o 

termo latino-americano e reivindicar as características que distinguem suas 

subjetividades culturais como um grupo dentro desse território, criando, assim, a 

identidade latino-americana do/nos Estados Unidos. Lembremos que a identidade só é 

reivindicada por aqueles que não são reconhecidos pelos seus interlocutores, como é o 

caso dos latinos-americanos em relação aos estadunidenses. Contudo, vale ressaltar que 

mesmo depois de se inserirem no território estadunidense, os latinos recusam-se a 

assimilar-se à cultura desse país. Realizam uma constante retroalimentação em relação à 

cultura da América Latina, mantendo sempre contato com a produção intelectual e 

cultural de seus países de origem. 

Como os latinos rejeitam os processos de assimilação e a aculturação que a 

cultura dominante lhes deseja impor; resta-lhes, de maneira antropofágica, "devorar" os 

valores culturais estadunidenses e devolvê-los mesclado as suas culturas de origem. Tal 

processo gera uma nova maneira de ser e de estar nesse território: traduzido. Assim, por 

meio do processo de tradução, a identidade latina construída nas crônicas estabelece um 

diálogo com a cultura estadunidense "branca", na tentativa de visibilizar a identidade 

latina "morena" existente, desde a época da colonização, nesse território:  

Los hispanos para los blancos, todavía eran invisibles. En el resto de 
la vida blanca, no los veía por ningún lado; si los veía, no te 
percatabas de ellos. Eran como los nativos americanos, los indios, 
como todavía los llamábamos en esos años: no tenían caras ni 
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nombres ni identidades. Eran los que hacían esos trabajos, y fin de la 
historia. (ANDERSON, Jon Lee, "El sueño americano", 2012, p. 283. 
Grifo do autor)  
 

Se partimos da concepção de que a transnacionalidade se revala "[...] pela 

construção de identidade social coletiva que ultrapassa as fronteiras políticos-

geográficas dos estados-nações em cujos territórios essa cultura se mantém" (LOPES, 

2010, p. 355), verificamos que a cultura latino-americana, produzida nos Estados 

Unidos do final do século XX aos dias de hoje, constitui um caso modelar de 

transnacionalidade cultural e a sua produção estética configura uma literatura 

transnacional. Sam no es mi tío...exemplifica esse conceito de literatura transnacional. 

Como indica o seu prefixo -trans, ela é "atravesssada" por várias nações. Motivo pelo 

qual ela é aberta a interações, à criação do novo e do diverso. Assim, a palavra-chave 

das crônicas é hibridismo cultural decorrrente do contato constante entre as culturas de 

partida e de chegada. Ao atravessar as fronteiras, os escritores estabelecem novas 

relações entre a cultura e a língua fora/longe do território em que são utilizadas, nas 

quais não cabem mais a unidade. A partir dessas relações, os escritores refletem sobre 

seus traços identitários de transnacionalidade. 

Essa literatura transnacional suscinta algumas perguntas em relação à obra que 

ora analisamos: A partir de que espaço cultural se poderia ler as narrativas desses 

escritores migrantes? Nesse ponto, nosso questionamente se centra nos textos dos 

escritores brasileiros da obra. Eles estão em espanhol. Então, como classificá-los: 

literatura brasileira, hispano-americana, latino-americana ou transnacional?  Arriscamos 

algumas respostas às essas perguntas (mas que não exclui outras). Elas podem ser lidas 

dentro de um contexto espacial mais amplo, em nosso caso o latino-americano, o que 

leva a classificação desse tipo de texto produzido em condições de migrância, em um 

território não latino, como literatura transnacional. Esta literatura se afilia a um novo 

espaço, no qual se fusionam os contatos culturais, criando um espaço híbrido, e, 

consequentemente, mais amplo que a do território nacional do escritor.  

A produção literária desses escritores em trânsito, como a coletânea de crônica 

que analisamos, fomenta também o questionamento sobre os limites da homogeneidade 

monolíngue. Nos textos há uma constante mescla dos códigos linguísticos utilizados na 

região. Tal mescla provoca uma fissura no conceito de literatura nacional, caracterizada 

como aquela produzida em um determinado território com uma língua específica, 

conforme nos explicita Bernd (2010, p. 14): “Migrações, exílios, diásporas, 
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mestiçagens, levam ao questionamento sistemático da pertença única, abrindo uma 

fenda no debate identitário que precisa ser libertado de seu pacto exclusivo com a língua 

e a nação”. Nesse ponto, nosso questionamento se centra nos textos de escritores 

brasileiros da obra. Esses estão em espanhol. Então, como classificá-los: Literatura 

brasileira? Hispano-americana? Latino-americana? Com isso, vemos que não há como 

falarmos de identidades culturais coletivas associadas a regiões ou a línguas. As 

respostas a esses questionamentos ressignificam os conceitos de cultura, língua, 

identidade nacional e, por conseguinte, o próprio conceito de literatura nacional. 

Conceitos que os autores contribuem para pulverizar em suas crônicas: 

Viviendo en Nueva York, donde más de un tercio de la 
población nació fuera de los Estados Unidos, uno se acostumbra 
rápido a creer que la nacionalidad es un componente poco 
importante de la identidad de una persona. Es un talante y una 
teoría que me gustaría defender. Quizá la nacionalidad no tiene 
el valor que creemos que tiene: quizá no somos tan argentinos, o 
mexicanos o colombianos como creemos. Quizá el país donde 
crecimos o con el que más nos identificamos, en el fondo, dice 
menos de nosotros de lo que habíamos creído. (IGLESIAS 
ILLA, Hernán, "Renuncio", 2012, p.161).  
 

Ainda segundo Bernd (2010, p. 16-17), os escritores transnacionais, como a 

maioria que encontramos na coletânea Sam no es mi tío..., são autores que cruzaram as 

fronteiras de seus países, optaram por viver em países diferentes de onde nasceram e 

escrevem suas obras ou em sua própria língua ou na do país em que vivem. A 

pesquisadora explica que esses autores recusam as definições identitárias essencialistas, 

fechadas e circunscritas a um só quadro de referências. Ao ultrapassarem as fronteiras 

nacionais, esses escritores produzem novas formações identitárias que rejeitam a ideia 

de uma identidade formada a partir de critérios de raça e de local de origem. Nesse 

ponto, encontra-se a diferença entre as narrativas produzidas pelos autores exilados e as 

dos escritores migrantes.  

Se na literatura dos escritores exilados, podemos encontrar manifestações de 

nostalgia em relação ao país de origem, essas não existem nas crônicas da coletânea. Os 

escritores de Sam no es mi tío... se sentem privilegiados pelo fato de estarem em contato 

com outras culturas e diferentes línguas. Criam assim, uma subjetividade nômade que se 

posiciona pela renúncia e desconstrução de qualquer enraizamento, pois concebem o 

espaço como uma categoria plural, multifacetada e heterogênea. Essa característica se 
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observa nos relatos, quando os autores manifestam, explicitamente, a vontade de 

permanecer no país de chegada, onde já estabeleceram suas vidas:  

Otros muchos factores se añaden ineluctablemente a esos aburridos 
primeros factores para poder desentrañar por qué me quedé en los 
Estados Unidos y no volví a México como siempre pensé que al final 
sucedería. Menciono dos: aunque mexicana, mi esposa jamás quiso 
volver a México y siempre se empeñó en quedarse en Estados Unidos 
(en esto ella pensaba como yo solía pensar en el Sanborns a mediados 
de los ochenta). (URROS, Eloy, "Un anacoreta en el desierto de los 
rubios monolingües", 2012, p. 199-200) 

 
Esse desejo de permanecer nos Estados Unidos não manifesta uma concordância 

com os padrões culturais dominantes. Autores e personagens mostram-se abertos a essa 

cultura, mas sem perderem o que trouxeram das suas. Apenas significa o desejo de 

transculturar-se. A relação entre as culturas é a de troca, de simbiose, para, então, 

formar uma terceira cultura, híbrida. As crônicas retratam essas relações de troca que os 

narradores estabeleceram com o novo espaço de chegada. Em todas, demonstram como 

chegaram a construir uma identidade transnacional que remete ao que realmente são: 

sujeitos hifenizados que vivem no entre-lugar de duas ou mais culturas. Essa 

característica apresenta-se bem delineada em algumas crônicas autobiográficas que 

contribuem para os autores inventarem a si mesmos e as suas pertenças. No relato 

autobiográfico "Travesías", de Aileen El-Kadi, a autora narra os seus constantes 

deslocamentos e os de seus pais, conscientizando-se de que foram esses deslocamentos 

que contribuíram para formar o que ela é hoje: um sujeito desterritorializado, com uma 

subjetividade nômade e uma identidade híbrida; incapaz de subscrever-se a um único 

território, a uma única raíz e, consequentemente, a uma única identidade: 

Mis travesías habían sido una serie de intentos de recrearme maneras 
de ser que yo concebía como fijas, inventarme una sola raíz, 
dibujarme con una sola línea, prolija y sin quiebres. (...) Ni Brasil, ni 
Argentina, ni Egipto, ni Alemania, ni Italia me pertenecían ni me 
definían. Mi documento de extranjera tampoco era mi pasaporte con 
todas mis visas y sellos de entrada y salida. Mi documento era esa 
hojita que me entregaron en Human Resources y que no supe cómo 
marcar. Esa hoja que dejeé en blanco. (EL-KADI, Aileen, "Travesías", 
2012, p. 35). 

 
De modo que, as crônicas presentes na obra Sam no es mi tío nos permite 

verificar que, na contemporaneidade, os limites não ilusórios "[...] las fronteras son 

construcciones imaginarias [y] acaso la mejor forma de combatirlas sea por medio de 

variedades más provechosa de la imaginación [...]: la ficción" (VOLPI, Jorge, 

"Apéndice: los crímenes de Santa Teresa y las trompetas de Jericó”, 2012, p. 304). 
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Como espaços imaginados, as fronteiras podem se expandir e ultrapassar os limites do 

território nacional e da língua para conter o que antes excluía. Sob essa perspectiva, 

podemos entender o processo de expansão das fronteiras presente nas crônicas que 

conduz a uma literatura transnacional. Seus autores, tomando a cultura que está acima 

dessa linha, a estadunidense e, amalgamando-a com o que está abaixo, a latino-

americana, constroem o espaço expandido da América Latina que incorpora tanto a 

América anglo-saxônica quanto a latina. Ao executarem esse movimento de expansão, 

seus textos diluem fronteiras tradicionais e promovem espaços interacionais, criando, 

assim, novas cartografias do espaço.  

 Esse espaço transfronteiriço e transcultural, encontrado nas crônicas, gera uma 

nova formação identitário-cultural que se caracteriza por ser hifenizada, traduzida, 

própria dos sujeitos que, como os autores e personagens das crônicas, cruzaram as 

fronteiras territoriais, ideológicas e linguísticas. Identidade que implica uma nova 

relação do sujeito migrante com o espaço em que se encontra, no qual aprende a 

negociar com as culturas e a operar em um código plural, consciente de sua hibridez 

cultural e das heterogeneidades presentes em seu ser. Essa identidade é característica de 

sujeitos descentrados e moventes, como os sujeitos híbridos do século em que vivemos.  

 A literatura transnacional presente em Sam no es mi tío...  se nutre dos elementos 

que vão além das fronteiras nacionais da origem dos escritores e dos que estão também 

no território de chegada, como os quais eles aprenderam a negociar. Essa literatura 

existe no território estadunidense como continuidade do mundo latino-americano que 

está fora e, ao mesmo tempo, dentro desse espaço. E, como literatura transnacional, 

privilegia os relatos e as experiências dos sujeitos híbridos que levam à recriação dos 

espaços territoriais, ampliando as fronteiras e (re)construindo novas subjetividades. 
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SOUSÂNDRADE E O PROBLEMA EPISTÉMICO DA LITERATURA LATINO-

AMERICANA 

Cesar Augusto López Nuñez (UFMG) 

Myriam Ávila Corrêa de Araújo Ávila (UFMG) 

 

Resumo: 

O romantismo no Brasil e na América Latina caminhou de mãos dadas com o 
nascimento do pensamento republicano continental e com a necessidade de estruturar-se 
uma concepção forte face às metrópoles coloniais. Neste processo se tentou, através das 
paisagens naturais ou da idealização do aborígene, construir uma mítica acorde ao novo 
mundo. Porém, o problema da dependência se manteve, porque, entre muitas razões, as 
perspectivas do mundo se mantinham atadas à episteme monológica do Ocidente. Quer 
dizer, os processos, aparentemente libertários, reduplicavam o modelo hermenêutico 
alheio à realidade do terreno, apesar de que este contava com mais de um olhar distinto 
sobre a organização do mundo.  

Nesse espectro nos encontramos com um projeto estético-político que tenta quebrar o 
exotismo do olhar, talvez como o antecedente mais antigo de literatura descolonial. 
Referimo-nos ao caso de O Guesa e do seu autor, Joaquim de Sousa Andrade 
(Sousândrade). Neste poema, de caráter épico, a primeira aposta contra a episteme 
hegemônica foi quebrar sua ordem através de três ângulos. O primeiro seria o mito, 
como fato matriz da experiência do mundo vigente e com a capacidade de discutir e se 
relacionar simetricamente com outras míticas como a judaico-cristã, a grega ou a 
mesopotâmica. O segundo seria a multiplicidade, como princípio identitário, no sentido 
de que o mundo jamais foi homogêneo e sempre esteve marcado pela diferença, 
sobretudo, nas terras invadidas pelos europeus. Finalmente, resta o ângulo relativo 
como prova de que o conhecimento está feito de relações de sentido que podem sempre 
ser reconvertidas, através dos seus pontos de encontro, para virar alianças de 
compreensão do mundo.  

Nossa comunicação apresentará uma leitura da magnum opus através das três arestas 
descritas e o potencial crítico que expõem ao descentrar uma visão de mundo em prol de 
uma leitura e experimentação outra do mundo. Teremos como guias teóricos os 
conceitos desenvolvidos por Gilles Deleuze e Félix Guattari, além dos aportes da 
antropologia pós-estrutural de Eduardo Viveiros de Castro. Os primeiros como fontes 
filosóficas do múltiplo e, o segundo, como impulsor de ontologias alheias à Ocidente 
com possibilidades epistêmicas abertas. 

Palavras-chave: 

Mito. Estética, Política. Episteme. Sousândrade. O Guesa 
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Mitificação da vida ou vivificação do mito? 

O romantismo no Brasil e na América Latina acompanhou o nascimento do 

pensamento republicano continental e a necessidade de estruturar uma concepção 

identitária forte face às metrópoles coloniais. Neste processo se tentou, através das 

paisagens naturais ou da idealização do aborígene, construir uma mítica de acordo com 

o Novo Mundo. Porém, o problema da dependência se manteve, porque, entre muitas 

razões, as perspectivas do cosmos se mantinham atadas à episteme monológica do 

Ocidente. Isto quer dizer que os processos, aparentemente libertários, reduplicavam o 

modelo hermenêutico alheio à realidade do terreno, apesar de este contar com mais de 

um ângulo por ser atingido.  

Nesse espectro, nos encontramos com um projeto estético-político que tenta 

quebrar o exotismo do olhar, talvez como o antecedente mais antigo de literatura 

descolonial. Referimo-nos ao caso de O Guesa e do seu autor Joaquim de Sousa 

Andrade (Sousândrade). Neste poema, de caráter épico, a primeira aposta contra a 

episteme hegemônica foi quebrar sua ordem através de três ângulos: primeiro, o mito, 

como fato matriz da experiência do mundo vigente, com a capacidade de discutir e se 

relacionar simetricamente com outras míticas como a judaico-cristã e a grega. O 

segundo seria a multiplicidade, como princípio identitário, no sentido de que o mundo 

jamais foi homogêneo e sempre esteve marcado pela diferença, sobretudo, nas terras 

invadidas pelos europeus. Finalmente, resta o ângulo relativo como prova de que o 

conhecimento está feito de relações de sentido que podem sempre ser reconvertidas, 

através dos seus pontos de encontro, para virar alianças de compreensão do mundo. 

Assim, o dado etnográfico oferecido por Humboldt seria o ponto estranho de 

partida, a sua narração sobre esse jovem a ser sacrificado ao deus Bochica depois de ter 

caminhado pelo Suna imitando os passos da divindade civilizadora e logo oferecendo 

seu coração e seu sangue para a renovação do ciclo do mundo. Sousândrade sai do 

Brasil para encontrar o mito ideal para preenchê-lo de si mesmo. O poeta foi em vida 

toda uma linha de fuga1 do seu tempo e não existe metáfora na nossa asseveração, 

porque o seu nomadismo arrastou diversos elementos de conhecimento estético para 

                                                 
1 Quebra, por exemplo, o eixo Brasil-Portugal pelo eixo Brasil-França nas suas respectivas metrópoles 
(Coimbra-Paris). Uma segunda quebra seria o eixo Brasil-EUA e sua cidade símbolo Nova Iorque. 
Aprofundaremos a afirmação deste conceito no capítulo seguinte. 

2269

Ana
Pencil



3 

 

propor uma nova visão de mundo. O pretexto da obra não brasileiro, senão colombiano; 

a não idealização do Guesa como um personagem, mas como lugar ao qual dá toda a 

vida que o escritor possui somado aos seus próprios ideais contra as regras de 

comportamento político da época são prova de um outro tipo de agir sobre a questão 

estético-vital. Deste modo, o discurso não corresponde a uma ficção absoluta, mas a 

uma virtualização de fatos vitais com a finalidade de “dar carne” ao poema.  

Em um processo oscilatório, a vida de Sousândrade, incrustada no romantismo, é 

mitificada sob o reconhecimento das potencialidades do mito e o mito é vivificado pela 

bagagem experiencial do poeta. Entre o mito e a vida, dois conceitos amplos e difíceis 

de definir, se encontra o centro da percepção chamado corpo, a ponte que permitiria 

encontrar as recorrências da criação estética. O escritor estabeleceria uma aliança com o 

passado com a esperança de configurar um futuro comunitário sem diminuir a 

importância do impacto que o poema deveria gerar nos leitores para que agissem no 

mundo.  

Desta maneira, se estabeleceria uma simbiose, não com um fato lendário, mas 

com um mito em movimento, ou seja, uma prática ritual, como ponto de partida, para a 

revisão das mitologias do seu tempo como o índio romântico do império ou a mesma 

República ameaçada pelo capitalismo. Sousândrade contraporia um mito a outro(s). Esta 

seria a única diferença do seu romantismo com os vigentes na sua época; uma 

mitomaquia. Mais do que um jogo de verossimilhança, temos, diante de nós, um jogo de 

contrapontos imaginários se levamos em conta que, em O Guesa, se tenta propor uma 

nova narrativa para o mundo. Neste sentido, não se pode perder de vista que no dístico 

vida-criação seria inadequado encontrar “mera conexão de causa (périplo) e 

consequência (antecipações)” (CASTELLANO, 2014,  p. 14). 

A identificação sousandradina com a história do Guesa é basicamente ritual, 

porque o romantismo exigia todo um estilo de vida face a uma narrativa. O poeta faz da 

sua vida um rito a partir dos elementos propostos nas informações humboldtianas. 

Joaquim de Sousa Andrade é o novo Guesa a ser sacrificado pelos xeques (sacerdotes 

chibchas) para renovar o equilíbrio do cosmos. O seu Suna deixa de ser exclusivo de 

uma etnia e passa a ser um rumo total da humanidade já que o périplo sacrificial conecta 

diversas míticas em prol da renovação de todas as potencialidades humanas. A pregação 

romântica faz simbiose com o rito exposto por Humboldt e assumido pelo artista. Cabe 
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destacar que esta íntima e explosiva relação começa com Sousândrade identificando a 

própria subjetividade como base firme de um certeiro e total desenvolvimento na 

realidade. A resposta adequada para a nossa pergunta inicial seria que o O Guesa é a 

concretização de um agenciamento de significados. 

Problema epistémico 

A crença da homogeneidade, apesar de na atualidade ser alvo de muitos 

questionamentos, se mantem firme porque dirigiu grande parte dos processos de 

desenvolvimento do conhecimento humano. Com a invasão hispano-portuguesa destas 

terras o problema se manteve de tal forma que se afirmou ainda mais a validez de um 

mundo por viver que começava nas propostas vindas do mar. Existia nesse momento, e 

até agora inclusive, o dilema do mal contra o bem, do bom contra o mau, de Deus contra 

o diabo. Com isto queremos dizer que a focalização do problema latino-americano 

sempre foi dicotómico com uma assimetria clara em favor do ocidental quando na 

realidade o assunto de fundo era o imbróglio da heterogeneidade inerente a toda prática 

coletiva e em diversos níveis ou dimensões. 

A resolução do problema do continente tinha que ser feita o mais rápido possível 

e, nesse rasto, se recorreu a repetição das modalidades de pensamento herdadas dos 

invasores. O biógrafo de Sousândrade afirma o seguinte: “De muitas maneiras sua vida 

sugere o arquétipo do intelectual latino-americano lutando para unir as forças 

contraditórias do barbarismo e da civilização. Não obstante, ele estava sempre fazendo 

as coisas diferentemente” (WILLIAMS, 1991, p.584). Seguindo com a ideia citada, o 

fundamental não era saber o que se tinha que fazer, senão como se tinha que fazer. Por 

este motivo, o poeta maranhense recorre à povoação do seu texto, sobretudo, nos 

famosos Cantos II e X. Ele deixa que esse caos, negado pela episteme colonizadora, 

embarque no texto para potenciar o fator crítico e, consequentemente, descentrar uma 

visão de mundo em prol de uma leitura e experimentação outra do mundo.  

O nosso escritor nos proporia um contratexto em relação ao texto ocidental 

clássico (LIBRANDI-ROCHA, 2012, P. 180), porque não hesitaria em criticar a 

unidade ou a dualidade sujeito-objeto que pouco fizeram por aceitar o princípio relativo 

ou comunitário da poética terráquea do continente. Apesar de não ter conhecido 

detalhadamente as variadas curvaturas da terra que pisou, sua intuição de volume lhe 

permitiu compreender que a lógica do deslocamento, do inter-dimensional, seja 
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lingüístico, semântico, literário, etc. era a melhor forma de delinear o mundo que contra 

todo prognóstico não tinha sido conhecido. A partir desta perspectiva, como diz Félix 

Guattari, no seu livro As três ecologias, já não se impõe “resolver os contrários, como 

queriam as dialéticas hegelianas ou marxistas (2012, p. 35). A abertura da epistemologia 

que atinge Sousândrade coloca no centro do olhar a diferença como princípio 

constitutivo do cosmos.   

Geoliteratura 

Cada traço do poema pode ser um movimento sobre a terra, o mar ou o 

pensamento, interligados, de tal forma, que o nômade não será somente uma condição 

de exílio, mas de aprendizagem e expansão de um panorama claramente múltiplo2. No 

terceiro volume de Capitalismo e esquizofrenia, Deleuze e Guattari afirmam que pensar 

se faz em torno da terra e não de um objeto (DELEUZE e GUATTARI, 2010, p. ). A 

vida, o sujeito, entre o mito e a realidade, atravessaria a inevitável greta do pensamento 

hegemônico com a viagem.  

O que a torna importante é, em primeiro lugar, a unidade que empresta ao 

“projeto transcontinental” (CAMPOS e CAMPOS, 2002, p. 49) do poeta. Desenha-se o 

novo itinerário do sacrifício sagrado em prol de uma ordem que se adeque às 

circunstancias pós-coloniais. Em segundo lugar, cada espaço e cada tempo são tecidos, 

segundo os irmãos Campos, por um “único périplo mental” (CAMPOS e CAMPOS, 

2002, p. 49). Se examinarmos em detalhe o poema apresenta duas formas de migrar. Por 

um lado, a subjetividade desenvolve um movimento de compreensão de si mesmo no 

mundo e, por outro, as superfícies exploradas geram uma atitude perante a pergunta 

pelo destino da América Latina. Por um lado, a viagem forma a consciência de uma 

espécie de anti-herói3 e, por outro, cada localidade visitada corrobora a conveniência de 

empreender a aventura de um regime republicano, liberalista e abolicionista (CUNHA, 

2012, p. 91). 

                                                 
2 [Sousândrade] «retratou... seu próprio nomadismo». (MOISÉS, 1993, p. 194). 

3 “O peregrinar de Guesa pelos povos e tempos decaídos contribui para formar a sua consciência com um 
anti-herói”. (CUNHA, 2012, p. 102). Temos que confessar que não compartilhamos completamente da 
afirmação de Alvez, posto que a consciência de anti-herói é produto da autocrítica que o Guesa realiza 
sobre si mesmo: ele é um mensageiro com muitos defeitos.  
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Dentro dessa procura nómade de Sousândrade, o poeta consegue estabelecer 

outros protocolos de leitura do mundo. É claro que são só lampejos, porém 

suficientemente fortes como para entender que ele tenta fazer uma outra coisa com a 

expressão literária. Assim, podemos ver que ele reivindica outros princípios universais 

como o seguinte: 

                  (AMAZONAS belicosas melhorando a genesíaca superstição:) 

– Terra humana, primeiro.      
         Deus fez Eva; e então,         
         Paraíso sendo ela                       

  Tão bela,                         
Fez o homem Adão. (SOUSANDRADE, 2012, p. 93) 

Sousândrade inverte a lógica do Génese quando coloca à terra primeiro e logo à 

mulher como as verdadeiras fontes latino-americanas. O homem só seria o resultado 

posterior de um começo que difere e melhora a modalidade clássica. A originalidade, 

como pode se apreciar, além de fazer variações fundamentais à mítica conhecida 

valoriza um espaço renovado por uma ótica outra que quer se dar a conhecer na terra 

mesma que o mito revitaliza.4 Isto quer dizer, que a questão do direito no mito responde 

a ocupação da terra que é, segundo Sousândrade, humana no seu fundo mesmo. Assim, 

o poeta converte-se em um aborígene moderno, porque “não diz que um território lhe 

pertence, mas que ele pertence ao território. Um território não se ocupa, a terra não está 

para ser conquistada, ela dá sentido aos povos” (GLOWCZEWSKI, 2015, p. 51). A 

intuição poético-mítica reconfigura as formas e as possibilidades de sentido vertidas no 

solo do livro que seria uma extensão territorial.  

Outro dos exemplos paradigmáticos da simetrização não só do terreno espacial, 

mas temporal o temos na seguinte parte do Canto X 

                                 – Dos Incas nos quipus, os amautas      
                 São Goethe, Moisés, Salomão,      
                 O Byron, o Dante, O Cervante;      
    Humboldt e Maury capitão5... (SOUSÂNDRADE, 2012, p. 372) 

                                                 
4 «Todas as narrativas míticas são enraizadas na paisagem, e se deslocam de um lugar a outro, por todo o 
continente, como sequencias cantadas e narrativas, transmitidas e repassadas de grupo em grupo» 
(GLOWCZEWSKI, 2015, p. 136). 

5 Matthew Fontaine Maury foi um militar norte-americano que teve aportes em astronomia, história, 
oceanografia, meteorologia, cartografia, geologia e a pedagogia.  
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O escritor, em primeiro lugar, indígeniza a uma série de personagens históricos que 

fazem referência ao conhecimento universal, através da figura dos Amautas ou mestres 

da elite inca peruana. Não importa a nacionalidade deles, sua terra, porque sua sabedoria 

converte-se no padrão de suas participações na história do conhecimento que os 

interpreta como nativos americanos. A focalização varia em Sousândrade como traço 

especial da sua composição. Por outro lado, o tempo é relativizado, já que o poeta faz 

conviver todos eles em um só ponto expressivo que possui outro tipo de coordenadas de 

agenciamento. Goethe, Dante e Cervantes se unem no quarteto integrador da memória, 

de um “modo de pensar que, num mesmo movimento, integra o passado, o pressente e o 

futuro, não como uma continuidade, progressiva ou cíclica, mas como um processo de 

retroalimentação que engendra a matéria e é engendrado por ela” (GLOWCZEWSKI, 

2015, p. 127).       

Como esperamos ter mostrado neste pequeno espaço, Sousândrade foi e é um desses 

momentos que se questiona o domínio da terra, não fazendo uma resistência louca ou 

negacionista, mas antropofágica no sentido que no corpo do poema assimilam-se uma 

grande quantidade de potências que habitam a terra e são trasladadas para uma nova 

superfície que tem como princípio a interação e que resolve o problema epistémico do 

monologismo ocidental sem perder as capacidades do hegemónico. A resistência, nesse 

sentido, seria deixar passo a um fluxo de forma que possa se manifestar segundo outras 

regras de jogo correspondentes à nova terra com a qual sonhava o nosso poeta. 
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OS ESCRITORES ARGENTINOS NO ACERVO DA FUNDAÇÃO 
BIBLIOTECA NACIONAL. FONTES PRIMÁRIAS PARA UM 
PERSPECTIVISMO LITERÁRIO INTERAMERICANO 

Davidson Diniz (UFRJ | FBN) 
 
 

Resumo: Este artigo apresenta um panorama parcial de pesquisa referente a fontes primárias 
disponíveis no acervo da Fundação Biblioteca Nacional, as quais permitem postular e discutir 
algumas hipóteses relativas às relações literárias entre a Argentina e o Brasil. O acesso a tal 
documentação vem permitindo mapear a primeira constituição de um comparatismo 
interamericano, isto é, um saber ocupado em promover a autonomia literária das formações 
discursivas latino-americanas a despeito do cânone europeu. O quadro apresentado abaixo 
considera a perspectiva interamericanista iniciada na interseção dos campos literários argentino 
e brasileiro pela geração romântica, bem como aponta para os desdobramentos subsequentes 
que avançam pelo século xx.     
 
Palavras-chaves: Literatura Argentina; Literatura Brasileira; Literatura Comparada; 
Comparatismo Interamericano; Fundação Biblioteca Nacional. 
 
 
Introdução 
 

Sob a forma de um oximoro foi que se deu o primeiro gesto relacional da época 

moderna no continente americano: a assinatura do Tratado de Tordesilhas (1494), 

documento que decidiria a partilha do invadido território ultramarino entre os reinos de 

Portugal e Castela, demarcando a posse das “terras descobertas e por descobrir” fora do 

território europeu. O corte de interdição tordesilhesca sobre o corpo americano rendeu-

nos uma lesão ancestral, geográfica, histórica, linguística, indenitária e, por óbvio, 

política, operando um dilaceramento cuja cicatrização parece não encarnar senão como 

uma invenção contínua, a nunca se concluir. Os resultados arcaicos e atuais dessa 

laceração são sentidos em dimensão translinguística e intraterritorial, jamais resultando 

em impedimentos relativos apenas às áreas dos países de língua espanhola ou 

portuguesa (por não mencionar outras zonas linguísticas da região caribenha não 

contempladas no documento de 1494). Quer isso dizer que, independentemente da 

unidade ou, pelo contrário, das disparidades linguísticas, as relações interamericanas 

sempre enredaram um verdadeiro nó górdio entre nós. A não se esquecer, nesse sentido, 

a proposição bolivariana a respeito da formação de uma “Pátria Grande”, ensaio 

ideológico a manter algumas estruturas sociais, políticas e idiomáticas da América 

Hispânica após as batalhas de independência de cujo fim resultou a expulsão dos 

espanhóis de terras americanas. Cuidou-se ali de propor uma constituição republicana, 

de espessura intercontinental, que permitisse fazer frente a contragolpes do antigo 

colonialismo europeu (então acrescido das novas demandas mundiais protagonizadas 
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por países como a França, Inglaterra, Holanda, etc.), bem como ao imperialismo 

estadunidense, o qual gestaria mais tarde a chamada “Doutrina Monroe” (1823) e o 

“Destino manifesto” (1840), razões imperialistas por meio das quais os Estados Unidos 

procurariam justificar seu expansionismo pelo continente americano, a ponto de 

converter o significante geográfico transterritorial em termo a excluir de seu direito de 

uso as demais regiões americanas que não fossem estadunidenses.  

É justamente em meio a esse cenário sociopolítico que o discurso intelectual e 

literário produzido nas jovens nações hispano-americanas passaria a ser assimilado no 

Brasil, assim como os vizinhos passariam a absorver o campo constitucional, comercial 

e intelectual brasileiro. Embora tardio e ambivalente, o pensamento republicano 

incipiente no Brasil Império (efetivado com características completamente distintas dos 

países fronteiriços em razão da transposição ultramarina da corte portuguesa para a zona 

lusitana das Américas à época das invasões napoleônicas) permitiu a ascensão de um 

sentimento interamericanista (dúbio de nascimento) na intelectualidade brasileira. 

Passaríamos a nos interessar pela independência política recém-conquistada nas 

Américas, tomando-a como fenômeno capaz de aportar uma emancipação intelectual e 

literária em vista das raízes ibéricas e imperiais. Logo, nada melhor do que o espelho 

dos vizinhos a fim de projetar a nova imagem a ser reconfigurada após a interdição do 

antigo reflexo metropolitano.  

E não é senão nas relações mentais e literárias com a Argentina que encontramos 

o fluxo de trocas mais volumoso no que diz respeito às especificidades das infiltrações 

interamericanas da cultura brasileira pelas Américas. São sobretudo dois os episódios 

que exemplificam os começos das relações literárias entre a Argentina e o Brasil. Passo 

a eles a seguir, tanto quanto aos posteriores desdobramentos, sempre os considerando 

em vista da documentação acionada nos arquivos da FBN. 

O debate da autonomização por trás das relações literárias interamericanas 

Durante o segundo governo de Juan Manuel de Rosas (1835-1852), a Argentina 

entrou em um período de fechamento democrático, rendendo ao país a interrupção da 

abertura republicana que havia sido iniciada após a instauração da Primeira Junta 

(1810), órgão constitucional que reivindicou a paridade jurídica entre os cidadãos 

argentinos e espanhóis, episódio que só posteriormente passaria a ser conhecido por 

Revolução de Maio (Cf. TERÁN, 2008, p. 36-50), visto estabelecer as causas que mais 
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tarde cimentariam a independência política da região rio-platense em vista da coroa 

espanhola. Rosas interditou os arranjos republicanos promovidos anteriormente pelos 

unitários (partido que protagonizara a emancipação política emergente em 1810 e 

propulsor de um republicanismo progressista irradiado a partir de Buenos Aires, a 

despeito dos federalistas, que reivindicavam a diluição do poder centralizado na capital 

entre as províncias do interior), encampando um quadro de perseguição ideológica, de 

fechamento de jornais e toda sorte de limitação da liberdade de expressão. Daí por 

diante a geração romântica, que ficaria conhecida como geração de 1837 a razão dos 

encontros ocorridos no salão literário organizado por Marcos Sastre, encontrou-se 

obrigada ao desterro. Parte dos escritores românticos argentinos recebeu exílio no Chile 

(Domingo F. Sarmiento e Juan B. Alberdi), parte na Bolívia ou no Uruguai (Esteban 

Echeverría e, nos primeiros anos, José Mármol), e outra parte no Brasil (Juan María 

Gutiérrez, no Rio Grande do Sul, e, no Rio de Janeiro, Mármol), país que receberia 

visitas de outros argentinos, a exemplo de Sarmiento.  

Embora o romantismo brasileiro não se constituísse como um contra poder 

renovador em relação aos elementos políticos e estéticos trazidos da Europa, o campo 

intelectual brasileiro da época encontrou-se em ressonância com o campo argentino no 

que diz respeito às pretensões bilaterais de oficializar a reforma literária em direção ao 

um processo de autonomização das literaturas americanas. Ambos os contextos se 

preguntaram sobre como alcançar, em plano linguístico, literário, a emancipação que, 

bem ou mal, havia sido obtida em plano político após as independências. Nesse sentido, 

Adriana Amante sugeriu no livro Poéticas y políticas del destierro: argentinos en Brasil 

en la época de Rosas (2010) que o Brasil foi convertido, pela geração de 1837, em um 

“ponto na cartografia de fuga” durante o fechamento democrático do período rosista. 

A Fundação Biblioteca Nacional (FBN) armazena no seu setor de manuscritos 

uma série de documentos referentes aos percursos de Domingo Faustino Sarmiento e 

José Mármol pelo Rio de Janeiro, série que se acresce de revistas e periódicos que 

encampam a questão. É intenção da pesquisa que conduzo na FBN assimilar essa 

documentação específica, interpelando e projetando-a em vista das relações 

interliterárias que vinculam mutuamente a Argentina e o Brasil.  

Quando Sarmiento passa pelo Rio de Janeiro em 1852, época da segunda visita, 

tendo a primeira ocorrido em 1846, ele escreve uma carta a Paulino José Soares de 
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Souza, então conhecido como visconde do Uruguai, comentando o encontro que tivera 

com o Imperador do Brasil, Pedro II, na cidade de Petrópolis. O valor do documento de 

1852, não publicado até aqui, está em apresentar-nos, quando analisado em cotejo com 

o documento de 1846, a carta escrita a Miguel Piñero e reunida no livro Viajes (1997, p. 

56-74), uma alternativa à visão inicial que Sarmiento escreveu na febre tropical de sua 

primeira passagem pelo Rio de Janeiro. O primeiro pensamento bilateral de Sarmiento 

se encontrou completamente desgosto em relação à indiferença praticada pela política 

do Brasil imperial que, para o argentino, ignorava a existência da República Argentina 

(Cf. SARMIENTO, 1997, p. 67). Ainda que se mostrasse empolgado pela 

monumentalidade sublime do Pão de Açúcar, da paisagem da praia de Botafogo e do 

Corcovado, afirmando que as suas “faculdades de sentir não são suficientes para abarcar 

tantas maravilhas”, sentiu-se ameaçado pelo sol tropical, chamando-lhe de “astro 

matador” e, ainda, encontrando-lhe às características de um “tirano sobre cuja face não 

haveria quem ousasse lançar a vista furtiva”.1 Mais chamativo de atenção é o perfil que 

pinta de Pedro II:  

Es el emperador un jóven, idiota en el concepto de sus súbditos, 
devotísimo i un santo en el de su confensor que lo gobierna; mui dado 
a la lectura, i segun el testimonio de un personaje distinguindo, 
excelente jóven que no carece de intelijencia, aunque su juicio está 
retardado por la falta de espetáculo, i las malas ideas de una educacion 
desordenada. La fanfarronería en las palavras i la endecisión en 
hechos, hé aqui los dos cabos del hilo de la política imperial en todas 
las transaciones que tienen relacion con el Rio de la Plata. El jeneral 
Guido habia no há mucho arrancádole un tratado, por el cual la polícia 
brasileira se encargaba de hacer el oficio poco honroso de carcelera de 
los emigrados arjentinos (SARMIENTO, 1997, p. 68).  

 
A hipótese que aqui pede ser postulada, ao sobrepormos a impressão e epistolar 

de 1846 à de 1852, consiste em perceber como, na primeira carta, Sarmiento assimila o 

Brasil imperial por meio do dispositivo de polarização entre a civilização e a barbárie, 

encontrando, do lado de cá, a continuidade de um regimento político arcaico, pré-

moderno, que, no limite pampeano, parecia invadir a capital federal, zona que, para a 

geração de 1837, significou a ruptura institucional com as raízes ibéricas (sinônimo de 

antimodernidade no léxico sarmientino) e, especialmente, a emergência do regime 

republicano, democrático e moderno cuja barbárie rosista interditara.  

                                                           
1 Sobre as analogias do sol tropical com o regime antidemocrático, ver Moreira, 2013.  
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Mas já algo distinto ocorreria na carta enviada (1852) ao visconde do Uruguai, 

conforme se lê a seguir na transcrição que faço do documento, texto em que Sarmiento 

desmontou o argumento posto no documento posterior, logo de ser recebido pelo 

imperador e dele obter comentários sistemáticos sobre a questão argentina, tocando-lhe 

em especial os comentários imperiais tecidos sobre sua bibliografia:  

Rio de Janeiro Abril 14 de 1852 
Mi distinguido y amable amigo: 
(A Paulino-Uruguai) 
Le escribo a V. con los recuerdos frescos aun de las agradables 
conferencias que he tenido con S. M. el Emperador en su residencia de 
Petrópolis, repetidas, solicitadas algunas, y todas francas, llenas de 
indulgencia, y con un abandono de parte de S.M. que más honor 
hacian a la elevación de su caracter, que el que a mi me dispensaba, 
que era inmenso. 
Recordará V. que venia exasperado con los tratamentos descorteses de 
[ilegível], a quienes en condiciones iguales no tomaríamos para que 
nos limpien las botas, porque ni eso saben, y [ilegível] V. imaginas el 
efecto balsámico que ha debido producirme este episodio de mi vida y 
que se coloca entre los más gratos recuerdos. 
Deciame el señor Carneiro, que era reservado por caracter y que lo 
estimulase a abrirse conmigo. No se lo que ha sucedido, pero me 
acordaba de una frase de V. hablabamos ambos horas enteras, 
disputadonos la palabra, salira la multitud de cuestiones interessantes, 
[ilegível], inmigraciones, poesía, caracteres nacionales [abreviatura].  
Conoce todos mis escritos y me ha hablado de cuanto detalle de 
personas e incidentes se encuentran en ellos. Gustava mucho de los 
caracteres que he trazado aqui y allí en mi biografia, y me indicaba 
que los reuniese en uno solo libro. Indiquele algunos que no conocía, 
pidiomelos; pero se desconcestó un poco cuando le dije: estan en un 
libro que no deseo que lea S. M. Entonces me dijo pongame señales 
de lo que quiere que no lea y cuente V. que no lo leré! Imaginase V. 
amigo cuanto hay de sencillamente noble en este abandono. Mandole 
el libro, sin indicarle nada para que lo leyese todo, pues me [ilegível] 
después de los incidentes, mismo que por su frivolidad hubiera 
querido ocultar a sus miradas. Eran Recuerdos de Provincia.  
Tocome con una discresion afectuosa algo de mis viajes, menos para 
hacerme un reproche de ello, que para mostrarme cuán seguro estaba 
de mis sentimentos de justicia. 
Esto lo hacia mientras me hacia colcetas [(?)], sedas e darme una 
memoria pedida al objeto.  
He sido condecorado con la condecoración de oficial de la Orden de la 
Rosa y a indicación mia los Coroneles Mitre y Paunero por habernos 
hallado en ella combate Naval del Tonelero. Juzgue V. por cuanto no 
hago más que indicarle, cual debe ser mi afección profunda y mi 
respeto por hombre tan altamente colocado, y tan noblemete 
enriquecido de las prendas que adorna en el caracter y el espiritu. 
Tendré un día ocasion de manifestarlo así en mis ulteriores trabajos. 
He podido inferir por el examen a vuelo de pájaro que hago de la 
escena política que presenta el Río de la Plata que en buen y en mal 
las máscaras caen, y cada uno se presenta en su verdadero punto de 
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vista. El edifício de la fusión, fundado sobre arena, se desmorona, y el 
arbor de sus frutas naturales.  
Crea V. que lo celebro. Mientras el caldero está en ebulición la 
depuración puede hacerse; después de tomada la forma había sido 
lento imprimirle otra. Lo de Buenos Aires es curioso, la prensa, la 
administración, las proclamas, los nombramientos, aquel hacer y 
deshacer, que muestran en el que dirije los manejos la petulancia de 
un niño, la incosistencia del barro, y la falta de ideas, de juicio, de 
tino. El resultado final es que retracta cuanto hace o dice, que y lo han 
aprendido a manejar. Tengo esperanzas de que estamos salvados, y 
que nada, nada se ha perdido. 
Yo pernanezco aqui, hasta que las cosas de Montevideo estallen, y 
aquella ventolina se disipe. Estoy pues a sus ordenes. 
Mando pues un folleto ad memorandum en que principio el fuego. Es 
solo para preparar el terreno, y sondearlo. Como conozco ya a mi 
adversario, estoy seguro de que mirará y tratará de evitar que le ponga 
la proa como a Rosas. Cuenten conmigo en todo lo que seja hostil al 
espiritu que domina la política general, y contraria nuestras 
afeccciones y simpatias havia V. y el Brasil.  
Aprovecho esta ocasión de ofreceles a V. las consideraciones de 
respeto y amistad, con que soy servo y amigo.  
D. F. Sarmiento 

 
Achando-se então na possibilidade de ser acolhido no seio da política imperial 

de Pedro II e das relações exteriores conduzidas pelo visconde do Uruguai (conforme 

fica evidente em trecho citado de documento da mesma época e transcrito logo mais 

abaixo), Sarmiento revisa a tese da dialética entre a civilização (republicanismo 

cosmopolita) e barbárie (caudilhismo antirrepublicano) ao encontrar no Brasil imperial 

(após a derrubada de Rosas por Urquiza, que a partir do ano de 1852 iniciaria a 

reorganização constitucional da Argentina) algum gesto de adesão à causa unitarista, 

republicana.  

  Sarmiento reconsidera, portanto, a opinião geral antes tecida sobre regência 

monárquica de Pedro II que, conforme a carta de 1846, equivaleria à pré-modernidade 

do regimento político caudilhista, antirrepublicano, de Rosas. A partir daí, Sarmiento 

rasura (ainda que de modo instável, se o comparamos a Mármol, como já se verá) a 

fronteira nacional em busca de uma unidade americana, perspectiva que permitiria a 

geração de 1837 regressar à Argentina após o fim do regime rosista.  

Antes disso, Mármol chegara ao Rio de Janeiro em 1843, permanecendo na 

capital do Império brasileiro até 1846. Entre suas participações mais marcantes na vida 

literária e intelectual brasileira está o artigo “Juventude progressista do Rio de Janeiro”, 

publicado em 1846, originalmente em português (sem menção ao tradutor) na revista 

Ostensor Brasileiro. Esse texto pede ser lido em correlação ao artigo “Indagações sobre 
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a literatura argentina”, publicado em 1844 por Joaquim Noberto de Souza e Silva na 

revista Minerva Brasilienses.  

O crítico brasileiro havia feito ali um balanço do romantismo argentino, 

assimilando as produções de uma literatura nacional e, nesses termos, comparando 

Esteban Echeverría ora a Fagundes Varela, ora a Gonçalves de Magalhães e, por fim, 

sugerindo o viés da aproximação mútua, entre o campo letrado brasileiro e o argentino, 

em lugar da indiferença pela renovação literária que emergia no país vizinho. Mas para 

Mármol a poesia de Magalhães não é comparável à de Echeverría, posto que, para o 

argentino desterrado no Rio, o poeta brasileiro não passava de um “exportador da lírica 

europeia”, isenta de conteúdo nacional (cujo exemplo verdadeiro de tal prática 

encontrava-se, para o argentino, na poesia de Araújo Porto-Alegre). 

Para Mármol, a literatura nacional não existe no Brasil imperial, pois país não 

havia “entrado na revolução americana”. Entrar na revolução americana significa, para 

ele e, por desdobramento, para toda geração de 1837, romper com a monarquia ou 

caudilhismo em plano político, reivindicando o republicanismo progressista, e, em 

plano estético, abandonar o ideal de um romantismo pitoresco. Quanto a esse último 

aspecto, convém lembrar que o romantismo brasileiro, conforme a inteligente hipótese 

de Amante (2010, p. 44-45), fundou o caráter nacional na ideia de natureza, ao passo 

que o romantismo argentino procurou fundamentou o caráter nacional de sua literatura 

superando a ideia de natureza, em busca do espaço urbano no qual os vizinhos 

encontravam os signos capazes de assegurar o processo civilizatório, a exemplo das 

instituições republicas e da modernização. Por isso, o incomodo de Mármol diante das 

alegorias irradiadas no romantismo brasileiro.  

É nesse sentido que, para Mármol, o Brasil imperial, tendo feito não mais do que 

apenas dar continuidade à monarquia, haja vista a transferência da corte portuguesa para 

as Américas, não havia promovido sequer uma revolução da opinião pública, nunca uma 

revolução política, nem muito menos uma revolução literária. Daí o texto de Mármol ser 

concluído com uma efusiva convocatória à juventude carioca, com a intenção de fazê-la 

tomar para si a causa americana, isto é, endossar o republicanismo que se encontrava 

sob ameaças na Argentina, razão pela qual, no correr do texto, o poeta argentino parece 

antecipar o sintagma maior do interamericanismo, pululando ali a expressão “nossa 

América”, que só décadas mais tarde seria imortalizado nos escritos de José Martí.  
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Em que pese a retórica por trás das sentenças panfletárias de Mármol, algo de 

sua análise convém bastante para entendermos um ponto tocante à questão da 

autonomia do campo literário e, especialmente, o procedimento das trocas bilaterais que 

se ensaiavam a meio caminho do século XIX para o XX. Quando se critica a imprensa 

brasileira à época imperial, fala-se da ausência de um assunto homogêneo na imprensa 

carioca. O poeta argentino desterrado no Brasil imperial, ao tramar para a causa 

americana, pressente (sim, trata-se de um pressentimento, posto que repetidas vezes 

Mármol sobrepõe a quaestio política à literária) um ponto crucial para o procedimento 

constituinte da autonomia no campo literário: a separação das esferas do poder/saber da 

época, acrescida da profissionalização do escritor.  

É o que se faz notar a seguir na leitura do trecho em que a crítica impressionista, 

isto é, despida de especialização e, por isso mesmo, alheia a um quadro em que os 

saberes haveriam de ser depurados: 

Passemos ao periódico literário. Este escrito, que é em ponto menor 
que o folheto, se alimenta de duas fontes: da produção original e da 
crítica. Faltando a produção, falta a crítica em literatura; porém existe 
outro quadro imenso, outro livro, onde cada página, cada linha é um 
alvo de crítica para o periódico. Este livro é a sociedade com suas 
preocupações, suas tendências, seus hábitos e seus costumes. Tudo 
isto é uma propriedade do crítico, porém que só o periódico pode 
conter, porque todo o povo o lê e compreende; no entanto que levada 
ao livro, a crítica vem a ser uma dissertação pesada e ineficaz. 
O artigo curto e Figaresco, picante pelo espirito e pela graça, com o 
fundo filosófico, e a vulgaridade na expressão, é uma arma irresistível 
da crítica, quando se atacam as aberrações da época ou do bom senso 
da sociedade. 
A Europa está semeada deste gênero de literatura que não apresenta 
em sua análise senão nimiedades (sic) sem fruto, porém que em 
rigorosa síntese apresenta o aríete irresistível que há de destruir em 
poucos anos o costume mais inveterado, a preocupação mais arraigada 
(MÁRMOL, 2010, p. 425). 

 
Na ausência de um mercado editorial que viabilizasse um projeto de unificação 

letrada do espaço da Nação emergente, a imprensa, para Mármol, deveria então cumprir 

a função de pôr em rotação e legitimar os signos nacionais. De modo que da presença de 

uma imprensa acrítica, tendendo menos à especialização que aos generalismos dos 

esboços impressionistas, como ele via a produção carioca à época, marcada pela 

publicação de miscelâneas, resultaria a ausência de conteúdos nacionais, elementos 

capazes de promover uma emancipação do campo intelectual por meio de um assunto 

que permitisse dinamizar a sociedade por meio da opinião pública. A debilidade desse 
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quadro impedia, sob o olhar de Mármol, que a juventude carioca produzisse um 

movimento revolucionário e irruptivo tanto em âmbito político quanto literário.2  

Convém mencionar, agora, a existência de outro documento arquivado na FBN, 

diretamente relacionados às relações de Mármol e a sociedade brasileira, bem como a 

recepção de sua obra em nosso campo letrado. Cito:  

/Confidencial/ 
Ilmo. e [abreviatura ilegível] 
 6 de jan de 1851 [escrito com tinta vermelha] 
1852 [tinta azul] 
Remeti pelo Paranaense [sublinhado] sete exemplares do número da 
Semana onde é habitualmente defendida a intervenção do Brasil nas 
questões do Prata. Como Va. Reconheceu convenientemente, pretendo 
retribuir ao autor, que promete continuar no mesmo empenho. Por 
uma pessoa da intensidade desse moço, e que me merece confiança, 
procurei saber qual o meio mais próprio de recompensá-lo por esses 
serviços: declarou ele que, posto [sic] precise muito de dinheiro, não o 
receberia pelos escritos com que nos tem obsequiado. Segundo essa 
pessoa, Mármol aceitará algum mimo de valor, e estimaria que 
prestássemos algum auxílio ao seu periódico. 
Tenciono presenteá-lo com um relógio e [ilegível] no valor de 400 $ a 
500, 000 de nossa moeda e tomar sete assinaturas da Semana, uma 
para o I. M. o Imperador e as outras V. Exa. E os seus colegas. E 
prestar-lhe-ei mais algum auxílio, se ele continuar a escrever a nosso 
favor. 
Prometeu-me que nos próximos número da Semana responderá ao que 
Rosas fez publicar no seu Agente Comercial do Prata contra os 
tratados que acabamos de celebrar com este Estado; desmascarando as 
intrigas do ditador, mostrando a futilidade da acusação de monopólio 
comercial que segundo aquela folha temos em vista, e quanto aos 
limites com este Estado, sustentando que a Confederação nada tem 
que ver nesses ajustes, sobre que indiretamente se pronunciará a favor. 
Os artigos do Agente Comercial del Plata pertencem, segundo 
presume Mármol, à pessoa de Guido. Se, como já ouvi a alguém, 
Mármol é filho de Guido, não admirará que ele tenha feito algum 
estudo do estilo desse escritor.  
Para que as caricaturas que Rosas dedicou-nos e à Urquiza não fiquem 
sem resposta em tempo, estão se preparando algumas com toda a 
[ilegível]. 
Uma dessas caricaturas apresenta a América tendo arrancando a 
máscara a Rosas, que aparece como um bípede, com pés de hiena e 
cabeça de burro. Outra mostra as reviravoltas deste mundo – Rosas 
servindo de cavalo ao seu lobo D. Eusebio –: tem por [ilegível]. Há 
uma em que o ditador aparece fugindo com laço cheio de onças que 
tem enforcado, deixando os argentinos pobres e apenas coberto com 

                                                           
2 Ainda que a questão aventada por Mármol seja da maior pertinência no que tange ao problema da 
emancipação literária, é bom lembrar que a renovação do espaço de circulação da enunciação literárias e 
rupturas poéticas latino-americanas, como já demonstrou Julio Ramos (2008), acorreu, entre nós, 
justamente por meio das experimentações em meio jornalístico, nunca permitindo um purismo senão, 
antes, uma tensão de gêneros enquanto procedimento da modernização  literária latino-americano desde o 
século XIX.  
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um chiripa. A quarta, finalmente, apresenta Rosas com ridículos 
esganes de nojo aos pés de Urquiza, que o segura pelas orelhas.  
O artista dessas caricaturas é um nosso compatriota, chamado 
Rapahel, que se acha há muito hospedado em casa do Sr. Silva Pontes. 
É mais um serviço que julgo dever retribuir.  
Tenho a honra de ser  
De VEa.  
[assinatura ilegível]  
Honório Hermeto Carneiro Leão  
Montevideo, 6 de janeiro de 1851 
1852 [a tina azul] 

 
Gostaria, ainda, de acrescer à transcrição do documento supracitado algo retido 

do rascunho à lápis que se encontra junto a documentação interpelada: 
 

Acabo de fazer a Mármol o favor de aceitar 75 exemplares de suas 
Harmonías e 75 da Amalia para mandar vender no Rio de Janeiro, 
adiantando-lhe já o preço que são 300 patacões. Remeterei a V. Ex. 
pelo Paquete do Sul esses exemplares, e pedirei o pagamento do meu 
adiantamento. Mármol vai para Buenos Aires escrever um jornal, e 
parece-me bom conservar as boas relações em que estamos. Quando 
fui daqui para Buenos Aires dei passagem no Paraense a Alsina, atual 
ministro em Buenos Aires e a Diogenes, e mais cerca de 30 argentinos 
emigrados. (...) Dou ao Dr. Sarmiento uma carta de apresentação para 
V. Ex. Está ele muito descontente com Urquiza (...). Dissuadido da 
conspiração, resolveu-se a seguir para o Chile, com escala pelo Rio de 
Janeiro. Eu o trouxe para aqui no Recife, e agora segue no Prince.  
Como o Dr. Sarmiento acompanhou a Urquiza na sua campanha além 
do Paraná, pode instruir a V. Ex., e a S. M. o Imperador de muitas 
particularidades úteis, e pois rogo lhe que cultive as relações com o 
dito Dr., e o apresente mesmo a S.M. o Imperador, que estou certo 
gostará de o ouvir. Há no Dr. Sarmiento alguma cousa de poesia, mas 
dado esse desconto, e [ilegível] a importância que ele crê ter, há nele 
muito a aproveitar... 
 Sou De V. Exa. 
 [abreviaturas de tratamento] 
 Honório Hermeto Carneiro Leão.  

 
É de se notar, por tudo isso, que, no decorrer dos novecentos, o assunto literário 

se encontrou longe de estar separado das outras esferas do saber/poder, instâncias à 

época irreversivelmente capturadas pelo Estado, restando assim imiscuído e positivado 

pelo espectro político, diplomático, econômico, jurídico e, às vezes, bélico – fato que 

interditou a consideração da espessura eminentemente poética acerca da formação do 

objeto literário interamericano naquele período.    

A questão da autonomia na interseção dos campos letrados argentino e brasileiro 

é abordada por ângulos díspares, como se apresentou acima, a exemplo do que faz 

Sarmiento, Joaquim Noberto e Mármol. Ora são buscadas as equivalências 

comparativas entre os dois campos, inclinado à reduzir a produção argentina (Noberto) 
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ao estado de reformulação em que ele enxerga o romantismo brasileiro (ou na via 

reversa para o caso de Sarmiento); ora  se escreve (mesmo que a momentos específicos 

Mármol viesse a se valer da categoria acusatória das “ideias fora do lugar” em meio ao 

desterro político por que passava) de modo a entender as debilidades institucionais e 

editorias mediante as quais não se chegava nunca a uma autonomia da poiésis no campo 

letrado brasileiro, sendo a sua própria produção atingida pela impossibilidade de ser 

recebida entre nós sem a coexistir com a intervenção de outros círculos do poder/saber. 

Em qualquer caso, o simples fato de se assimilar e discutir o tema é revelador de que a 

autonomização se encontrava em curso. Opta-se, em qualquer um dos casos analisados, 

pelo eixo de americanização da comparação, formulando assim os antecedentes 

constitutivos de um espaço literário interamericano.  

De modo inaugural, as primeiras formações discursivas de que viemos falando 

desviram a análise da relação exclusiva de fonte (Europa, i.e., Espanha e Portugal) e 

influência (Argentina, Brasil). Passa-se a inscrever um ponto lateral na notação 

analógica formal (cujo fundamento é a dialética hegeliana) A = A porque A ≠ B. Dessa 

maneira, a dicção comparatista da formação discursiva interamericana começou a abrir 

uma via que problematizaria a base argumentativa da tradição comparatista europeia ao 

questionar a constituição pré-identitária dos comparatismos iniciados no século XIX, à 

época da emergência da Linguística Comparada enquanto disciplina moderna. O corpus 

documental aqui discutido registra justamente a procura pela suplantação do regime de 

diferença abstrata, indiferente às qualidades idiossincráticas apresentadas por A e B, 

dado que, na notação da linhagem hegeliana, A sempre precederá B para que a equação 

A = A esteja legitimada (simplesmente porque A ≠ B), razão que serviu de base 

analógico-analítica para todo o comparatismo europeu dos novecentos, cuja epítome foi 

a categoria gotheana da Weltliteratur, ordem de registro que não poucas vezes obstruiu 

a assimilação da figuração específica do objeto poético criado no espaço literário 

americano. É precisamente daí que decorrem as primeiras formulações de um 

deliberado perspectivismo interamericano entre os campos literários argentino e 

brasileiro, criando possibilidades de saberes e poéticas autônomos, determinados por 

coexistências específicas (homologias associativas transidentitárias) que não mais 

operariam nas correspondências de relações genéricas (homologias de filiação pré-

identitária), tornando desnecessário o referente metropolitano ou o cânone europeu (cuja 

lógica comparatista encontra-se marcada por uma analogia da proporção), assim 
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irradiando a institucionalização de nossas literaturas (cujo perspectivismo passa a ser 

regido pela proporcionalidade). 

Finalmente, gostaria de anotar uma ressalva a concluir o que aqui está posto em 

discussão. A institucionalização do que estou chamando de perspectivismo 

interamericano (no sentido de um aparato suprainstitucional a reger um objeto a partir 

da criação de regras comparativas e normas epistemológicas próprias) nas relações 

literárias entre o Brasil e a Argentina não ocorrerá antes que irrompam os arranjos 

editoriais bilaterais levados a cabo por Manuel Gálvez e Monteiro Lobato, a partir de 

1918 em continuidade pelos anos 1920. De um lado, a Revista do Brasil e a Editora 

Companhia Nacional, comandadas pelo brasileiro, e, de outro, a revista Nosotros e a 

Cooperativa Editorial Buenos Aires, capitaneadas pelo argentino, entrelaçam-se de 

modo a efetivar o encontro bilateral mais efetivo por meio de uma bibliocircularidade 

que inexistia no séc. XIX. É só a partir daí que o discurso literário compõe um horizonte 

de composição e editoração (excedendo aos propósitos pessoais de Gálvez e Lobato e 

mais tarde repercutindo em escritores como Mario de Andrade e Nicolas Olivari, entre 

outros) de modo a não buscar em outras instâncias a garantia de circulação e função 

social do objeto e enunciado literários entre ambos os países, conforme escrevi 

recentemente em outro lugar (Cf. DINIZ, 2016), tema para o qual não disponho de 

espaço de escrita aqui e ao qual deverei voltar uma vez mais quando por fim publicar o 

trabalho que agora se encontra em processo de escrita, dando a conhecer, por fim, o 

resultado derradeiro da pesquisa em andamento na FBN.  

É tudo, por ora.  
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 ENTRE CARTAS, ESPAÇOS E JANELAS: OS 
DESLOCAMENTOS DA ESCRITA DE VIAGEM 

Elaine Amélia Martins (UFMG / CEFET-MG) 

 

Resumo: 

A década de 1960 marca o início de experimentações poéticas de Murilo Mendes (1901-1975) no 
universo da prosa. A escolha do poeta brasileiro, radicado na Itália a partir dos anos 1950 como 
professor de cultura e literatura brasileira a serviço do Itamaraty, pela narrativa – num momento 
em que a faculdade de intercambiar experiências estaria em vias de extinção, conforme Walter 
Benjamin – suscita reflexões acerca do gesto político da escrita tardia em prosa de um poeta 
desterritorializado que escolheu a Europa como lugar para morrer. Motivadas por viagens e 
mediadas por leituras, memórias, lugares afetivos, experiências, convivência com artistas, 
músicos, poetas e homens de letras, as escritas de Carta Geográfica (1965-1967), Espaço 
Espanhol (1966-1969) e Janelas Verdes (1970), editadas e publicadas em livros postumamente, 
remetem a deslocamentos, a pátrias eletivas, ao gesto de colecionar e ao rompimento da noção de 
gênero. Busca-se, pois, uma leitura desses livros para se pensar também no transbordamento do 
diário de viagem, na situação de trânsito do intelectual latino-americano, no lugar ocupado pelo 
escritor na República das Letras e no traço de contemporaneidade de sua literatura. 

Palavras-chave: Murilo Mendes. escrita de viagem. políticas da escrita. república das letras. 
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ENTRE CARTAS, ESPAÇOS E JANELAS: OS DESLOCAMENTOS 
DA ESCRITA DE VIAGEM 

 

Elaine Amélia Martins (UFMG / CEFET-MG) 

 

Não sou meu sobrevivente, e sim meu contemporâneo. Com essa afirmativa, o poeta 

brasileiro Murilo Mendes, já radicado na Itália, arremata o texto de abertura de sua obra reunida 

em Poesias (1930-1955), editada em 1959 no Brasil. Intitulado “Advertência”, o texto exprime 

uma avaliação e revisão do poeta sobre a sua própria obra, de acordo com a sua “atual concepção 

de arte literária”, numa espécie de balanço da sua produção poética marcada por deslocamentos. 

Murilo Mendes pertence à linhagem de poetas que pensaram a poesia e a história no 

decorrer da modernidade, repensando crítica e literariamente a arte e a literatura de seu tempo, 

conjugando-as com a cultura universal, e rompendo os limites geográficos e culturais de seu 

território. Os seus deslocamentos poético-biográficos em direção ao Velho Mundo evidenciam 

uma ruptura na relação entre o escritor da periferia e a metrópole, partindo da cópia para o modelo, 

mas também para a hesitação de um “entre-lugar” (SANTIAGO, 1978). Já consagrado como 

poeta no Brasil1, Murilo Mendes inicia as suas viagens à Europa nos primeiros anos da década de 

1950 (1953), no exercício de funções culturais pela Embaixada do Brasil, numa sequência que 

culminou com a sua mudança definitiva para Itália (1957), onde produziu literatura, recebeu o 

Prêmio Internacional Etna-Taormina (1972) e trabalhou até a morte (1975) como professor de 

Literatura e Cultura Brasileira e crítico de arte. 

Sobre a situação do escritor latino-americano na era contemporânea, discorreu Ricardo 

Piglia ao imaginar a sexta proposta para o próximo milênio não elaborada por Italo Calvino e que 

deveria compor – junto de leveza, rapidez, exatidão, visibilidade e multiplicidade – as Seis 

propostas para o próximo milênio (CALVINO, 1991). Piglia constrói a sua proposição não a 

partir de um país central com uma grande tradição cultural, mas pensa o problema do futuro da 

literatura a partir da margem, a partir da borda das tradições centrais, e a associa à ideia de 

desplazamiento –“distância”, “deslocamento”, “troca de lugar” (PIGLIA, 1991). Nesse âmbito, 

compreender o sentido do “deslocamento” do escritor latino-americano em direção ou não à 

tradição europeia faz da trajetória poético-biográfica de Murilo Mendes (Juiz de Fora 1901- 

Lisboa 1975) marcador e ponto de partida da reflexão que se pretende. 

Ao mesmo tempo em que continuam o trabalho crítico e poético de seus precursores 

estrangeiros, observa Maria Esther Maciel, os poetas-críticos latino-americanos o reavaliam 

                                                           
1 Murilo Mendes estreia com livro Poesias (1930) – laureado com o Prêmio Graça Aranha – e, na sequência, 
publica Bumba meu poeta (1931), História do Brasil (1932), Tempo e eternidade (co-autoria de Jorge de 
Lima - 1935), Sinal de deus (1936), A poesia em pânico (1937), O visionário (1941), As metamorfoses 
(1944), Poesia liberdade (1947), Janela do caos (Paris - 1949), Contemplação de Ouro Preto (1954) e 
Office humain (Paris - 1954).  
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dentro de um outro contexto e de uma nova postura frente à história e à tradição. Eles sustentam 

uma postura dialógica frente ao embate da cultura latino-americana como o legado europeu, sem 

sucumbirem à estreiteza da xenofobia ou à humilhação do simulacro. Assim, “se as literaturas 

periféricas se nutriram da literatura europeia, esta também passou a ser alterada por aquelas, o 

que desencadeou um processo múltiplo de transculturações na era contemporânea”. (MACIEL, 

1999). Pode-se dizer que a produção do período europeu de Murilo Mendes sustentou uma espécie 

de posição dialógica. Isso pode ser lido, de certa forma, nos resultados do recente estudo de Maria 

Betânia Amoroso sobre a figura de Murilo Mendes e a leitura de sua produção pelo meio 

intelectual e artístico italiano, focalizando a criação e construção da imagem de um poeta 

internacionalizado sob o mito resumido na expressão empregada pelos próprios italianos: “poeta 

brasileiro de Roma” (AMOROSO, 2013). 

A propósito disso, Silviano Santiago, para quem Murilo Mendes é o “nosso maior poeta 

modernista eurocêntrico”, já afirmara que os intelectuais do Novo Mundo sempre tiveram a 

coragem de enxergar o que existe de europeu neles: “Henry James e T. S. Eliot (e mesmo o nosso 

Murilo Mendes) resolveram assumir na totalidade a parte de europeu que lhes tocava e se 

mandaram para a Europa. Não deve haver espíritos mais universalistas e menos ‘provincianos’ 

do que estes três” (SANTIAGO, 1983, p. 203). Ao ler a poesia muriliana do final da década de 

1950, mais precisamente o livro Siciliana, Ettore Finazzi-Agrò considera a relação de Murilo com 

a Itália marcada por uma irreparável heterotopia, por uma situação de reconhecimento na 

diferença e de espelhamento numa identidade radical da qual ele e a cultura da qual ele é portador 

e representante não pode prescindir. (FINAZZI-AGRÒ, 2012, p. 11). 

Tem-se como hipótese que o topos da viagem (Murilo Mendes realiza tardiamente a sua 

primeira viagem à Europa em 1952) é o disparador para a mudança do registro de escrita e, 

sobretudo, para a construção de um projeto estético e político maior do escritor colocado em 

prática na sua última produção, a do período eurupeu. Em carta à irmã Virgínia, datada de 1953, 

o poeta escreve: “Até agora não tive vontade de escrever sobre o que vi, pois as emoções não 

deixam. Mais tarde com a ajuda de algumas notas tomadas, e do pouco de memória que me resta, 

pretendo escrever artigos se bem que ache quase impossível escrever algo sobre que existem 

toneladas de literatura”.2 As primeiras viagens transatlânticas e os encontros propiciados por elas 

motivaram a escritas de viagem murilianas, cartografadas inicialmente nos versos de 

Contemplação de Ouro Preto (1954), Siciliana (1959) e Tempo espanhol (1959) e, 

posteriormente, na prosa de Carta geográfica (1965-1957), Espaço espanhol (1966-4969) e 

Janelas verdes (1970), como se verá. 

Entre 1954 e 1955, Murilo Mendes viaja para a ilha italiana Sicília e, nesse período, 

escreve 13 poemas que são reunidos no livro Siciliana (edição bilíngue – Roma: Salvatore 

                                                           
2 65 CARTA de Murilo Mendes para Sr.ª Virgínia E. Mendes Torres, Lisboa, 15 de março de 1953. 
Manuscrita. MAM Murilo Mendes, pasta de cartas, MAMM/UFJF. 
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Sasciata Editore, 1959). Essa é a primeira experiência do poeta com o espaço geográfico 

estrangeiro, com a paisagem europeia que, nas palavras de Júlio Castañon Guimarães, seria “uma 

primeira incursão por uma literatura de viagem, que [...] tem características muito especiais, pois 

nesse setor ele [Murilo] nunca se desviou para o relato ou a crônica. Na verdade os espaços 

geográficos a partir dos quais escreveu eram, não espaços naturais, mas espaços onde se erguem 

elementos culturais. Com isto, a literatura de viagem também vem a ser dominada pela temática 

cultural” (GUIMARÃES, 2001, p. 11-12). 

Em ensaio sobre o mesmo livro, Davi Arrigucci Júnior adverte sobre o engano de se 

pensar a poesia nascida dessa busca do “outro” como mera “poesia viagem”. Para o crítico, ela 

tem pouco de circunstancial e se prende à sensibilidade e à necessidade de expressão, que se eleva 

à construção da forma e se relaciona com a mente do poeta, com o seu desejo de conhecimento e 

com aquela “identificação com o outro, que é precisamente o princípio de que nascem suas 

imagens, reveladoras do outro e de si mesmo”. Identificação que, segundo Arrigucci Júnior, 

acontece com lugares eletivos para Murilo Mendes, como Minas, Sicília, Espanha (ARRIGUCCI 

JÚNIOR, 200, p. 115). Esses locais consagrados pelo desejo, entretanto, só são atingidos pelo 

deslocamento físico do escritor, por suas viagens que motivaram a escrita. 

A Espanha fora registrada nos versos de Tempo espanhol (Lisboa: Livraria Moraes 

Editora, 1959), que, seguindo o mesmo tom de Siciliana, parece se demorar nas cidades, na sua 

arquitetura e paisagem, na religião, nos artistas e escritores espanhóis. A publicação do livro 

durante a ditadura franquista ocasionou a proibição do trânsito de Murilo Mendes na Espanha. 

Mas isso não impediu as visitas clandestinas: “o exilado suporta com paciência essa interminável 

prova. [...] Minha aversão ao regime franquista é menor do que o meu amor à Espanha, por isso 

visito-a sempre que posso” (MENDES, 1995, p. 1223). 

A origem dessa espécie de “poesia de viagem” foi sinalizada ainda por Ruggero Jacobbi 

como viagem ao mundo antigo, às matizes emotivas da cultura e da história, iniciada em Ouro 

Preto”. (JACOBBI apud ARAÚJO, 2000, p. 111). De fato, a poesia de Contemplação de Ouro 

Preto (Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1954), livro escrito logo após a primeira 

viagem do escritor ao velho mundo, denota a busca da cidade colonial mineira e sua contemplação 

no sentido do olhar fotográfico e plástico sobre o barroco, sobre um lugar geográfica e 

culturalmente determinado, sem excluir a história e a religiosidade. 

A década de 1960 marcaria, porém, o início de experimentações poéticas do poeta 

brasileiro de Roma em sintonia com o seu tempo. Em carta datada de 1966 a Carlos Drummond 

de Andrade, Murilo Mendes refere-se às duas obras, que viriam a juntar-se numa só, como 

“tentativas de reformulação da minha linguagem poética”3. Em entrevista ao jornal italiano 

Momento Sera, no mesmo ano, Murilo Mendes anuncia: “Resolvi, apesar da idade, subverter 

                                                           
3 MENDES. Carta, 10.2.1966. Fundo Carlos Drummond de Andrade/FCRB. 
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minha linguagem poética e estou escrevendo quatro livros ao mesmo tempo, dois em prosa e dois 

em poesia. Os de poesia são Contato e Exercícios [Convergência (1970)]; os de prosa, Poliedro e 

Figuras [Retratos-relâmpago (1972)]. No último aparecem poetas, artistas em geral, filósofos, em 

suma, as figuras da minha vida” (MENDES apud AMOROSO, 2013b, p. 11). Em cartas a Laís 

Correia de Araújo4, o poeta informa ainda o término de “Janelas Verdes”, quase todo em prosa, e 

o retoque dos inéditos: “Figuras”, “Carta Geográfica”, “Espaço espanhol” (MENDES apud 

ARAÚJO, 2000, p. 196). 

Os livros Carta geográfica (1965-1967) e Espaço espanhol (1966-1969) e Janelas verdes 

(1970) permaneceram inéditos até a publicação de alguns de seus textos na antologia póstuma 

Transístor (1980), e vieram integralmente a lume com a edição da Poesia completa e prosa 

(1994). São livros, espécies de mapas em que o escritor-cartógrafo vai literariamente demarcando 

cidades, paisagens, monumentos, lugares e encontros com poetas, escritores e artistas a partir das 

coordenadas que guiam suas leituras e uma possível correspondência com sua poesia anterior. 

Em Carta geográfica (1965-1967), “misto de informação, poesia em prosa, jornalismo” 

(MENDES, 1995, p. 1694), o escritor registra literariamente alguns dos lugares visitados em suas 

andanças pelo mundo, após ter “se mandado para a Europa. O livro é subdividido em nove partes 

intituladas com nomes de nove localidades, sendo as oito primeiras centradas na Europa – “Grécia 

e Atenas”, “A Suíça”, “Salzburgo”, “Waterloo”, “A Holanda”, “Passeio em Pisa”, “Os dias em 

Londres” e “Fragmentos em Paris” – e a última, única americana, em Nova Iorque – “New York” 

–, e desvela a percepção de um crítico poliédrico. 

Espaço espanhol (1966-1969) é um livro dedicado à Espanha e pode ser lido como um 

natural complemento de Tempo espanhol: os mesmos lugares e temas são revisitados. Valendo-

se das considerações de Luciana Stegagno Picchio: “Espaço espanhol é uma homenagem às 

pedras da Espanha, objetos e cores, e é uma homenagem visual, assim como Tempo espanhol era 

uma homenagem auditiva aos sons da Espanha, às palavras dos seus poetas, temas de Calderón, 

temas de Góngora. Um diacrônico (Tempo espanhol), outro sincrônico (Espaço espanhol)” 

(PICCHIO apud MENDES, 1995, p. 1694). 

Em Janelas verdes, escrito em 1970, Murilo Mendes revisita Portugal, “uma segunda 

pátria, terra da ancestralidade e do amor,” (PICCHIO apud MENDES, 1995, p. 30) e registra o 

reencontro pela escrita com a geografia, a história, as paisagens, a literatura, as artes e os 

portugueses. O livro se divide em setores: Setor 1 (A, B, C e D), dedicado a cidades e lugares, e 

Setor 2 (A e B), dedicado a retratos de grandes portugueses. Em notas deixadas, o escritor adverte 

que, embora o título da obra seja homônimo ao do Museu de Arte Antiga, ele não se refere ao 

museu lisboeta das Janelas Verdes, mas “a espaços abertos, à liberdade, ao campo e mar de 

Portugal, ao verde que ali nos envolve sempre” (PICCHIO apud MENDES, 1995, p. 1704). 

                                                           
4 Uma das interlocutoras do poeta neste período, além da italiana Luciana Stegagno Picchio, terá sido a 
mineira Laís Correia de Araújo a partir do seu projeto de escrever um ensaio sobre a produção muriliana. 

2293

Ana
Pencil



6 
 

Regulados pela voltagem experimental de Convergência5, os “livros de viagem” 

murilianos (carregados de metalinguagem, referências e citações) rompem com a noção de gênero 

(CAMPOS, 1977), mesclando poesia, memórias, informações, experiências, relatos de viagem, 

crítica de arte, música, lugares, leituras, escolha de precursores, aproximando-se do ensaio 

entendido aqui no seu sentido de experimentação, como lembra Theodor Adorno: “Escreve 

ensaisticamente aquele que compõe experimentando; quem, portanto, vira e revira o seu objeto, 

quem o questiona, apalpa, prova, reflete.” (ADORNO, 2012, p. 18). Esse caráter experimental da 

prosa-poética muriliana transborda a noção tradicional de diário de viagem. 

A viagem (física ou literária) traduz o lugar encontrado pelo poeta para rememorar e 

refletir. Tentar recuperar a experiência, agora mediada pelas leituras, pela literatura, pelas 

memórias da infância, pela convivência com artistas, poetas e escritores, precursores, remete, 

pois, à arte de colecionar (BENJAMIN, 1995). O motivo mais recôndito do colecionador, segundo 

Walter Benjamin, seria a luta contra a dispersão: “O grande colecionador é tocado bem na origem 

pela confusão, pela dispersão em que se encontram as coisas no mundo.” (BENJAMIN, 2009, p. 

245). A coleção muriliana parece inscrever, pois, um circuito afetivo de pessoas, de cidades, 

monumentos, poetas, escritores, pintores, pintores, pensadores, músicos, enfim, de um circuito 

crítico6, de lugares e de homens de letras e de artes, no sentido de construção de uma comunidade 

virtual. Nesse sentido, a escrita de viagem muriliana ainda é marcada por deslocamentos e 

movimentos também em direção à República das Letras. 

A escolha do poeta brasileiro de Roma pela escrita em prosa, pela narrativa – num 

momento faculdade de intercambiar experiências está em vias de extinção porque a sabedoria 

também o está, conforme Walter Benjamin (1985) – suscita reflexões acerca do gesto político da 

escrita tardia em prosa de um poeta desterritorializado que escolheu a Europa como lugar para 

morrer. 

Esses livros podem ser lidos lida como uma mostra da última produção do poeta figurando 

o que Edward Said considera “produção tardia”.7 A esse sentido das produções tardias (de 

melancolia e de catástrofe), pode-se acrescentar o lugar da experiência da morte e do luto que 

acompanha o estrangeiro. As pessoas deslocadas, exiladas, os desenraizados, segundo Jacques 

Derrida (2003) em suas considerações acerca Da hospitalidade, têm em comum dois suspiros, 

duas nostalgias: seus mortos e sua língua. Isso sugere a reflexão acerca do projeto de escrita 

                                                           
5 Referindo-se a Convergência, Murilo assumiu que o livro era certamente um dos seus maiores, 
“resumindo a experiência de três gerações, inclusive concretos e praxis”. (MENDES apud ARAÚJO. 
Murilo Mendes, 2000, p. 202). 
6 Segundo Ezra Pound, um dos personagens do circuito muriliano, “Um crítico vale mais por suas escolhas 

que por seus argumentos” (POUND, 1974). 
77 “Há anos venho estudando o fenômeno do estilo tardio, pois tem a ver com o modo como os escritores 
enfrentam a mortalidade em suas últimas obras e como surge o consequente estilo tardio […]. De acordo 

com Theodor Adorno, que é uma espécie de sumo sacerdote da melancolia e do estilo tardio – ele se refere 
às obras-primas do terceiro período de Bethoven – as produções tardias são catástrofes.” (SAID, 2001, p. 
287). 
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muriliano e o desejo da publicação de seus livros em língua portuguesa. Nesse contexto, vale 

mencionar a preocupação de Edward Said (2001), compartilhada por Ettore Finazzi-Agrò (2012), 

com a exclusão programática de qualquer elemento pessoal ou biográfico na leitura das obras 

literárias em casos – como o de Murilo Mendes – em que a vivência e a convivência com culturas, 

com sociedades, mas também, ou sobretudo, com espaços e tempos impróprios acaba por produzir 

uma língua e uma linguagem literária peculiares. 

Esses movimentos de busca e de identificação de uma comunidade levam às 

considerações de Néstor Gárcia Canclini sobre a localização do latino-americano: “O lugar a 

partir do qual os latino-americanos escrevem, pintam ou compõem músicas já não é a cidade na 

qual passaram sua infância, nem tampouco é essa na qual vivem há alguns anos, mas um lugar 

híbrido, no qual se cruzam os lugares realmente vividos.” E esse lugar híbrido pode ser 

relacionado com aquele entre-lugar ocupado por Murilo Mendes, deslocado, em busca de uma 

tradição perdida em meio à modernidade, pois, ainda consoante Canclini, as buscas mais radicais 

sobre o que significa estar entrando e saindo da modernidade são as dos que assumem as tensões 

entre desterritorialização e reterritorialização. “Com isso refiro-me a dois processos: a perda da 

relação 'natural' da cultura com os territórios geográficos e sociais e, ao mesmo tempo, certas 

relocalizações territoriais relativas, parciais, das velhas e novas produções simbólicas” 

(CANCLINI, 1997, p. 43). 

Ciente da sua contemporaneidade, Murilo Mendes transita entre a tradição e a 

modernidade. Acolhe no horizonte breve e portátil dos textos o vigor mítico dos textos e “a 

televisão da palavra” em sintonia com o presente da escrita. “Mas todas as verdadeiras criações 

do espírito, mesmo as aparentemente impessoais, mesmo uma equação de Einstein, não se 

resolvem afinal em autobiografia?” (MENDES, 1995, p. 1274), questiona o poeta-prosador. 

Sendo os textos murilianos uma criação do espírito, eles permitem reflexões e articulações entre 

os discursos autobiográficos e a construção de pontes teóricas entre o real e a ficção, a ficção e a 

teoria, conforme se atesta nos princípios básicos da crítica biográfica (SOUZA, 2002). Ao 

escrever sobre lugares, sobre música, sobre o outro, sobre obras de arte e literatura, o poeta-

prosador está deixando as suas marcas e escrevendo sobre si. 

Os livros Carta geográfica, Espaço espanhol e Janelas verdes sinalizam a condição de 

seu autor como escritor em movimento. A trajetória poético-biográfica de Murilo Mendes 

converge para um cosmopolitismo cultural e para a situação de trânsito do intelectual latino-

americano. Apesar de Murilo Mendes ser escritor “deslocado”, ele não se posicionou como 

marginal, não margeia a tradição central, mas, muito pelo contrário, opera um deslocamento rumo 

ao centro, à tradição europeia e galga seu espaço nesse lugar simbólico (República das Letras) 

abarcado por toda a tradição ocidental. 
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LINGUAGENS HÍBRIDAS PARA INOPERAR FRONTEIRAS  

[UMA LEITURA DE NOITE NU NORTE E MAR PARAGUAYO] 

Eleonora Frenkel (FURG) 

 

 

Resumo: Os textos literários bilíngues e trilíngues de Fabián Severo (Noite nu Norte) e Wilson 
Bueno (Mar Paraguayo), respectivamente, são lidos a partir das considerações feitas por 
Massimo Cacciari sobre as noções de fronteira e confim, sendo que esta última abre uma 
possibilidade de pensar as línguas como espaços de mútua penetração, o que as evidencia como 
heterogêneas a despeito dos limites arbitrários das fronteiras geopolíticas nacionais. O hibridismo 
linguístico que configura os textos se coloca como provocação de contato com o desconhecido e 
ininteligível da língua estrangeira, bem como convite para a experimentação sensível da dicção 
do texto que desarma a normatividade das línguas. A dificuldade implicada na tradução dos textos 
multilíngues se pensa como deslocamento da pretensa tradução explicativa de uma língua e 
cultura para o enfrentamento das diferenças, contatos e contágios entre elas. No caso de Mar 
Paraguayo, a língua guarani imbricada no texto implica a reflexão a respeito de relações de poder 
historicamente constituídas e modos de desterritorialização da língua colonizadora por parte dessa 
língua menor.  

Palavras-chave: Fronteira; Confim; Hibridismo; Multilinguismo; Tradução  

 

 Noite nu norte (2010), de Fabián Severo, é um poema narrativo escrito em 

portunhol; é, por isso, um “atrevimento”, segundo Javier Etchemendi em seu Prólogo. O 

subtítulo do livro é “poesía de la frontera” e, ainda nas palavras de Etchemendi, “a 

fronteira é perigo” (2010: 11); é o perigo do que não se pode definir, é o desamparo do 

não pertencimento e da ausência de um deus ou de um governo. Mar Paraguayo (1992), 

de Wilson Bueno, é uma narrativa poética escrita em portunhol “manchado de guarani”; 

é, por isso, uma “perturbação”, segundo Néstor Perlongher em seu Prólogo. Nessa 

“mescla aberrante” que configura uma língua inventada como desvio da norma padrão, 

revelam-se as tensões entre as línguas que a compõem; uma como erro da outra. Em 

ambos os textos, os “amálgamas linguais” criam espaços literários onde se dissolvem as 

fronteiras entre as línguas homogeneizadas e associadas aos respectivos Estados 

nacionais ou aos povos que as falam. O caso da intromissão do guarani, como língua 

historicamente exterminada pelo processo colonizador, é particularmente relevante, ao 

irromper na língua literária que tradicionalmente a silenciou e manifestar sua potência, a 

despeito de sua inclusão excludente nas fronteiras nacionais.  
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 A noção de dissolução de fronteiras deve ser problematizada, inicialmente, para 

pensar uma ambiguidade constitutiva: seu poder e sua fragilidade circunstanciais. Por um 

lado, arbitrária, a fronteira convenciona distinções e oposições; por outro lado, tênue, a 

fronteira revela zonas de indistinção, espaços de contatos e contágios. Para maior 

precisão, quiçá seja necessário abandonar o termo fronteira e pensar, com Massimo 

Cacciari, o conceito de confim, segundo o qual a “linha” que distingue os domínios é 

também aquela em que estes se tocam, portanto, “o confim distingue, tornando comum” 

(CACCIARI, 2005, p. 13). O confim é, ao mesmo tempo, limes e limen, ou seja: é o 

caminho que circunda um território, que engloba sua forma, e é, simultaneamente, soleira 

ou “passo através do qual se penetra em um domínio ou se sai dele” (CACCIARI, 2005, 

p. 14). O confim define um lugar, um topos, mas este não é matéria ou corpo, não é 

continente ou ideia a priori de espaço; ou seja, não existe desabitado, não se configura 

sem os corpos que nele se tocam; nesse sentido, diz Cacciari (2005, p. 16): “o lugar é 

onde a coisa ‘torna-se’ conteúdo e relação”. O confim revela, portanto, o caráter 

permeável ou penetrável que há entre aquilo que se distingue e separa, seja entre os 

corpos, os territórios, as línguas ou as artes, por exemplo.  

 Algo dessa “dissolução de fronteiras” ou desse confim como limen estaria na 

análise que Josefina Ludmer faz das escrituras pós-autônomas que não admitem leitura 

literária ou que cruzaram as fronteiras do literário, entendido como campo autônomo, 

específico ou autorreferencial; as escrituras pensadas por Ludmer tornam indistinguível 

a linha divisória, o limes, entre o real e o ficcional; essa distinção deixa de ser relevante 

para se escrever uma “ficção que é ‘a realidade’” (LUDMER, s/d, p. 3) ou escrituras que 

“se instalam localmente e em uma realidade cotidiana para ‘fabricar presente’” 

(LUDMER, s/d, p. 1). Florencia Garramuño pensa essa zona de indistinção entre literatura 

e vida ou de indiscernibilidade entre real e imaginário, a partir do neologismo criado por 

Hélio Oiticica para se referir à poesia de Waly Salomão, que recondiciona os mais 

variados fragmentos autobiográficos, configurando o que Oiticica chama de uma 

“euxistênciateca do real” e que Garramuño analisa como característica de parte da 

literatura brasileira e argentina que se escreve desde os anos 1970 como resto do real; 

Garramuño  (2012, p. 35) traz a reflexão sobre “um tipo de escrita que violenta os limites 

entre o que é e o que não é ‘literário’” e que passa a erodir a noção de autonomia artística. 

Os textos a que se refere se caracterizam por pressionar outros limites, entre os gêneros 

literários e entre as artes. Nesse sentido, Maria Esther Maciel (2007, p. 246) fala sobre a 
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“prática do hibridismo poético” na poesia brasileira dos anos 1970 e 1980 e analisa textos 

que experimentam as mesclas de gêneros e abolem as fronteiras entre poesia e prosa. 

 O hibridismo a que quero me ater nos textos de Severo e Bueno está na mescla de 

línguas que os compõem, com ênfase  para o multilinguismo que evidenciam em oposição 

à unidade e centralidade das línguas nacionais e, como já mencionei, com particular 

atenção ao guarani como língua menor que invade a língua hegemônica; a hipótese é que 

esses hibridismos criam espaços literários ou topos transnacionais onde as línguas-corpos 

se tocam em seus extremos e abrem-se a interpenetrações, o que leva a neutralizar a 

necessidade de tradução, entendida como conversão semântica e/ou estilística de uma 

língua para outra, ou como cruzamento de fronteiras. O texto bilíngue ou trilíngue 

ampliaria as dificuldades de tradução, já que haveria que se escolher outro par ou trio de 

línguas para o qual traduzir ou eliminar a língua inventada e traduzir para uma língua 

padrão, como o faz o próprio Fabián Severo em Noite nu norte, que está seguido por uma 

tradução para o espanhol intitulada Noche en el norte.  

Mais do que dificultar a tradução, o que me parece é que as línguas híbridas 

prescindem dela ou não a tornam requisito de leitura para o leitor não fluente em alguma 

das línguas imbricadas, em particular, nestes casos, o guarani, pois o convite é ao contato 

com esse corpo-língua estrangeira, essa exterioridade que se toca e não se explica. Os 

textos convidam à escuta, como a pensa Jean-Luc Nancy (2007): como uma abertura a 

um sentido possível e, portanto, não imediatamente acessível ou um sentido sensato mais 

que um sentido inteligível. A escritura como ressonância do sentido para além da 

significação e a leitura que busca a dicção, o ritmo e o timbre do texto, promovendo uma 

percepção sonora que afeta de modo diferente da percepção visual ou tátil. Nancy diz que 

o visual seria tendencialmente mimético e o sonoro tendencialmente metéxico, “ou seja, 

da ordem da participação, da partilha ou do contágio” (NANCY, 2007, p. 27; tradução 

minha). Quiçá, mais do que traduzir para pretensamente compreender o outro, implicando 

na redução do desconhecido ao familiar, seja preciso não traduzir para dar a sentir.   

A narradora de Mar Paraguayo diz: “Olvido guaranis y castejanos, marafos afros 

duros brasileños porque sei que escribo y esto es como grafar impresso todo el contorno 

de uno cuerpo vivo en el muro de la calle central (BUENO, 1992, p. 32-33). Uma narrativa 

que se escreve a partir do esquecimento das línguas encerradas nas barreiras do confim 

como limes; um jogo que inventa uma língua que se faz no contato de três corpos-língua 

que se interpenetram:  
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Mi temor de vivir no es como se fuera sola la soledad. Hay mis manos 

e todo lo que pueden sus infinitas capacidades, su fervor de matar ô 

morir, su encendido furor cerca de la muerte e sus águas, itacupupú, 

chiã chiã, tiní, chiní, sus águas de pura agonia, paraguas, mar de perdas 

y de rumores, chororó, chororó, pará de naufragados deseos sin limite 

ni frontera, la cal de la tierra, la sangre pissada de los dias, iguasu, 

ipaguasú, ai que sangre pisada, tuguivai, donde já las moscas, mberú, 

mberú, mberú, mberuñaró, las moscas e los besoros nocturnos del 

verano, ponen huevos de alvíssima blancura. Como la alba en el mar? 

Pará, paraná, panamá. Paraipieté (BUENO, 1992, p. 25). 

 

A “notícia” que abre a narrativa, anuncia: “No hay idiomas aí. Solo la vertigem 

de la linguagem. Deja-me que exista” (BUENO, 1992, p. 13). A vertigem, a instabilidade, 

combina-se com o jogo: “esto relato solo quer y desea sê-lo uno juego-de-jugar” 

(BUENO, 1992, p. 13); o jogo é aquele que não tem finalidade ou razão; como diz 

Bataille, a partir de sua leitura de Huizinga: “es la categoría de juego la que tiene la 

capacidad de hacer perceptible la caprichosa libertad y el encanto que anima los 

movimientos de un pensamiento soberano, no sometido a la necesidad” (BATAILLE, 

2008, p. 192). O texto se apresenta como espaço de desvario da linguagem, soberana por 

não estar submetida à necessidade. Um corpo-linguagem que é, como Água viva (1998, 

p. 22, 25, 27), de Clarice Lispector, uma “festa de palavras”, um excesso, “uma convulsão 

da linguagem”, uma desordem que se escreve “atrás do pensamento”, como uma 

sensação, que se dá a ler como ritmo e vibração, que solicita ser lida com o “corpo 

inteiro”: “Não se compreende música: ouve-se. Ouve-me então com teu corpo inteiro” 

(LISPECTOR, 2008, p. 10). A escuta se evoca como participação e contágio.  

Nos poemas de Noite nu norte, o eu lírico, nostálgico pela ausência de um 

sentimento de pertencimento à sua terra ou à sua língua, inventa uma língua sem dono, 

que não é nem de cá e nem de lá da fronteira, é desse lugar entre ambos que se abandona 

por ambos e que não pertence a ninguém: “Miña lingua le saca la lengua al disionario/ 

baila um pagode ensima dus mapa/ i fas com a túnica i a moña uma cometa/ pra voar, 

livre i solta pelu seu” (SEVERO, 2010, p. 28). Mas a premência do enquadramento se 

impõe sobre ela, as barreiras que delimitam a correção se erigem e o equívoco se acentua, 

reprimindo a infância da linguagem, essa condição e essa lógica fora da utilidade e da 
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racionalidade; além disso, exigindo que se restitua a linha divisória, o limes que separa, 

voltando a tornar traduzível o texto, ou seja, passível de se desmembrar entre um lado e 

outro, com o qual se apagaria justamente sua arte, pois, como diz Nancy, é precisamente 

onde não se pode traduzir – uma palavra, uma expressão - que está o caráter artístico da 

língua (NANCY, 2008, p. 139). No poema, a escola aparece como instituição que exerce 

o poder de imposição da língua:  

Yo no quiría ir mas en la escuela/ purque la maestra Rita, de primer año/ 

cada ves que yo ablava/ pidía pra que yo repitiera i disía/ vieron el 

cantito en su voz, así no se debe hablar/ i todos se rían de mim/ como 

eya pidía que yo repitiera/ yo repitía i eyos volvían se ri (SEVERO, 

2010, p. 54). 

 

A língua como espaço de poder e a submissão a ela foi destacada por Barthes, 

lembrando-nos que “se chamamos de liberdade não só a potência de subtrair-se ao poder, 

mas também e sobretudo a de não submeter ninguém, não pode então haver liberdade 

senão fora da linguagem” (BARTHES, 1977, p. 15). Fora da linguagem, entretanto, não 

nos seria possível estar. Restaria apenas “trapacear com a língua, trapacear a língua”, 

esquivar-nos dela para “ouvir uma língua fora do poder” e essa seria justamente a potência 

da literatura. No poema de Fabían Severo, o preço a pagar pela trapaça é o banimento: A 

istoria se repitió por muintos mês/. Mi maestra iscrevía mas mi madre no intendía./ Mi 

maestra iscrevía mas mi madre no intendía./Intonses serto día mi madre intendió i dise:/ 

Meu fío, tu terás que deiyá la iscuela/ i yo deiyé (SEVERO, 2010, p. 58). E quiçá o mesmo 

texto de Severo, Noite nu norte, sucumba ao poder, ao se apresentar traduzido para o 

espanhol, língua padrão, ao final da edição, como se cedesse à “mesquinha cena literária” 

que o acusaria de “autor menor”, como diz Behares (2010, p. 101) em sua apresentação.  

Ao contrário, o portunhol e o portunhol malhado de guarani de Noite nu norte e 

Mar Paraguayo, respectivamente, podem ser lidos como esses espaços de indeterminação 

que funcionam como uma espécie de “língua menor”, como diz Perlongher (1992, p. 10). 

Na análise de Deleuze e Guatari (1975, p. 25), por sua vez, uma “literatura menor não é 

a de uma língua menor, mas antes a que uma minoria faz em uma língua maior”. A 

primeira característica da literatura menor é a “desterritorialização da língua” (DELEUZE 

e GUATARI, 1975, p. 28), é a provocação de uma saída das fronteiras fechadas dos 

territórios e sua des-homogeneização. Nesse sentido, o guarani, como língua menor e 
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língua de minoria, desterritorializa as línguas colonizadoras e hegemônicas na narrativa 

de Wilson Bueno, ativando uma potência política de resistência.  

Cornejo Polar diz algo interessante sobre o indigenismo latino-americano, lido 

como um esforço de dar a conhecer o indígena ao mundo ocidental: que o indígena 

aparece (desde as crônicas da conquista a narrativas do século XIX-XX) como “matéria 

de um ato de ‘tradução’ que o narrador realiza para o leitor, “ato pelo qual se assume, por 

um lado, que o referente foi transferido a outro ‘código e, por isso, interferido, mas 

também, por outro lado, que o ‘tradutor’ é suficientemente capaz e sua ‘tradução’ 

suficientemente fiel para oferecer uma imagem certeira da realidade indígena” (POLAR, 

1994, p. 724; tradução minha). Pois bem, como “matéria de um ato de ‘tradução’”, o 

indígena teria que ser decifrado e assimilado a um código de sinais reconhecível pelo 

estrangeiro colonizador. A história de extermínio parece indicar que, a despeito dos 

esforços de tradução, pouco se entendeu. Nesse sentido, muito embora Wilson Bueno 

coloque um “elucidário” ao final de sua narrativa - que pode ser consultado ou não pelo 

leitor - o guarani, como código sem decifrar que mancha uma língua híbrida criada pelo 

escritor, desloca o princípio da necessidade de traduzir para compreender ou, mais do que 

isso, para conviver. A não tradução estaria sugerida como gesto ético de toque no corpo 

da diferença e da incompreensão.  

Gayatri Spivak (2005, p. 48) chama a atenção para “a violência política da 

tradução como transcodificação”, que se manifesta em “arranjos bilaterais” entre, por um 

lado, “idiomas compreendidos como sendo essencialmente e historicamente 

particulares”, como por exemplo a língua de aborígines australianos da região leste de 

Kimberley, “e, por outro lado, o inglês, compreendido como a própria semiótica”, ou seja, 

o “reconhecimento” da cultura desses “herdeiros da opressão colonial” se daria por sua 

transcodificação ao código de signos que se convenciona como universal.   

Creio que o portunhol maculado pelo guarani cria, ao contrário, um desarranjo, ao 

instaurar o indecifrável do código como provocação e expor o corpo do leitor à 

experiência de contato com o desconhecido, abrindo-lhe a possibilidade de não 

compreender e, entretanto, se envolver. 
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Resumo: 
 
Este artigo pretende examinar o conto “Recado do Morro” de Guimarães Rosa (1908-

1967) à luz dos estudos culturais bem como referenciando-se na filosofia de Vilém Flusser 
(1920-1991) em suas ricas contribuições a esse campo de análise. É sabido que tal filósofo 
conheceu pessoalmente o escritor Guimarães Rosa e, embora grande parte da obra de Rosa seja 
anterior, o pensamento flusseriano pode ter influenciado ou não a obra roseana. Flusser 
defendeu que “o estrangeiro, categorizado como tal, se opõe diretamente à repulsa daqueles que 
se encontram acomodados, à repulsa dos monoglotas e dos experts que desenham fronteiras 
entre os territórios do conhecimento e da memória1

”. Para ele, “não há fronteira, não há dois 
fenômenos no mundo que possam ser divididos por uma fronteira, que seria sempre uma 
separação artificial2

”.  
A partir disso, cabe aqui analisar a personagem Alquiste ou Olquiste, do conto “O 

recado do morro”, de Guimarães Rosa, considerando a problematização do estrangeiro e das 
fronteiras, sugerida por Flusser em vários de seus escritos. Nesse conto, o narrador apresenta tal 
personagem como “Um, de fora, a quem tratavam por seo Alquiste ou Olquiste – espigo, 
alemão-rana, com raro cabelim barba-de-milho e cara de barata descascada3. Não por acaso, 
esse e os demais transeuntes “iam, serra-acima, pelo espigão divisor4

”. 

Assim, é possível pensar práticas de escritas em trânsito através desse personagem 
estrangeiro e sua caderneta de anotações (até como uma referência ao próprio autor e suas 
viagens pelo sertão mineiro). Além disso, pode-se focalizar, nesse conto, a diluição de fronteiras 
(espaciais, linguísticas e culturais), determinando uma possível geologia literária do sertão 
roseano, definido inúmeras vezes como universal, um “entre-lugar5

”. 

Palavras-chave: Estrangeiro. Fronteira. Universal. Escritas em trânsito.  

Introdução : 

A novela “ O recado do morro” foi publicada pela primeira vez no segundo 

volume de Corpo de Baile em 1956. Essa é uma história-novela, novelo, que vai se 

desenrolando durante o contar. Tal como Xerazade em As Mil e uma noites, que 

inventava histórias para fugir de seu destino, o recado conclamado por Gorgulho, o 

                                                           
1 FINGER. 2008. pg.48. 
2 FINGER. 2008. pg.39. 
3 ROSA, 1969, pg.11. 
4 ROSA,1969, pg.11. 
5 Cf. SANTIAGO, 1978. 
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eremita, vai se formando e se transformando a cada novo enunciador. Uma história da 

celebração da palavra, travessia da palavra,  transmutando-se de maneira caótica e 

simbólica em uma canção. 

Em carta a Edoardo Bizzarri, seu tradutor para o italiano, Guimarães Rosa 

explica sua interpretação sobre esse texto:  

O “Recado do Morro” é a estória de uma canção a formar-se. Uma 
“revelação”, captada, não pelo interessado e destinatário, mas por um 

marginal da razão, e veiculada e aumentada por outros seres não-
reflexivos, não escravos ainda do intelecto: um menino, dois fracos de 
mente, dois alucinados — e, enfim, por um ARTISTA que, na síntese 
artística, plasma-a em CANÇÃO, do mesmo modo perfazendo, plena, 
a revelação inicial. (ROSA, 1980, p. 59) 

O recado será transportado em terras gerais até o festejo Congo, circunstância 

em que ele será declamado e cantado por Laudelim, um dos sobejantes amigos de Pedro 

Orósio, herói da trama. Não por acaso essa mensagem-enigma é que decidirá pelo 

destino desse personagem namorador e ela será cantada numa festa dos reis congos, 

festa de inversão social em que os considerados “subalternos” tomam lugar de rei, como 

se fossem reis e rainhas dignos de coroação. 

Com efeito, ao deslocar-se pelo circuito de várias vozes atonais, 
estrangeiras umas às outras, intraduzíveis e portanto irredutíveis entre 
si, o recado territorial resulta paradoxalmente num canto polifônico de 
alto valor poético e teor universal. Percebe-se que a mensagem, depois 
de decodificada, encerra, no modo de intencionar sua forma poética, a 
clave de sua própria tradução, dotando-se, nesse sentido, de um ideal 
de inteligibilidade universal. (FANTINI,2003, pg. 198) 

 

Essa novela narra a história de cinco viajantes, sendo dois deles familiarizados 

com a região do sertão mineiro pela qual viajavam e os outros três, um padre, um 

naturalista dinamarquês e um proprietário de terras, montados a cavalo, “gente de 

pessôa”, de grande estirpe, prestes a conhecer o lugar. Nesse sentido, o estudioso Vilém 

Flusser (1920-1991), a respeito desse conto, declara: 

A ontologia desses entes passa então de geologia para biologia. E confunde a 
pergunta: qual é o ser do sertão, que é o ser desses entes ? E tudo isso debaixo de um 
céu impiedosamente azul que mata, com sua luminosidade, todas as cores, a clara 
noite do nada. Um céu de sol gigantesco que conflagra, ao levantar-se e pôr-se o 
universo. Um céu no qual giram, em círculos de eterno retorno, os gaviões vorazes, 
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vigias eternos da corrupção, da decomposição do ser em não ser, vigias ontológicos 
incorrompíveis. 

Mas os morros escondem, entre as suas dobras, um recado secreto. Um segredo que é 
desmontado, um recado que é desdobrado pela travessia. Estreitamente guardado por 
duplas fileiras de buritis, aguarda esse segredo a sua revelação pelo peregrino, pelo 
homo viator. São as veredas. Faixas estreitas e luxuriantes, ilhas de luxo e de luxúria 
no oceano do lixo. Um grito vitorioso da vida no abraço estreito e angustiante da 
morte. Esta a geografia metafísica e teológica que serve de pretexto para a obra de 
Guimarães Rosa. (FLUSSER, Vilem.6) 

Destaca-se o início do texto: “Sem bem que se saiba, conseguiu-se rastrear pelo 

avesso um caso de vida e de morte, extraordinariamente comum, que se armou com o 

enxadeiro Pedro Orósio”. Há a presença da aliteração da letra “S” que mais adiante será 

explicada:  “Desde ali, o ocre da estrada, como de costume, é um S, que começa grande 

frase. E iam, serra-acima, cinco homens, pelo espigão divisor.” (ROSA, 1969, pg.11) 

Assim, a história se constituirá num caminho em “S” que será explicitado espacialmente 

mas, também, simbolicamente, como a construção do recado, através dos falares locais. 

Lembrando ainda que o símbolo do infinito, tão utilizado por Rosa, nada mais é do que 

um “S” de ida e volta. Provavelmente, o caminho de vida e morte vivenciado por Pedro 

Orósio. 

A partir disso, apresentar a figuração do estrangeiro e das fronteiras em “O 

recado do morro” é, de alguma maneira, entrar em território perigoso já que o caminho 

que se faz pela estrada-mestra muitas vezes é desviado, ou pelo interesse estrangeiro – 

quando seu Alquiste quer saber alguma informação ou detalhe da região - , ou pelo 

próprio desvio do curso da palavra. De algum modo, o texto se produz com a quebra de 

caminhos, dissolvendo fronteiras, e, ao mesmo tempo, outras construindo. 

Muitas são as fronteiras sugeridas. As mais evidentes e que merecem ser 

destacadas são: as fronteiras espaciais; as sociais/culturais e, por último, as 

linguísticas. Numa leitura mais atenta, percebe-se que as fronteiras sociais/culturais são 

as mais salientadas pelo narrador. Embora a novela traga como personagem um ser 

estrangeiro,  o aspecto linguístico não parece ser o grande delimitador, pelo contrário, 

este funciona como sinal de transculturalidade, de plasticidade e de unificação. Por 

último, a fronteira espacial é sugerida em alguns momentos mas, ainda assim, é 

                                                           
6 http://flusserbrasil.com/index.html; consultado em 1/09/2016.  
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ampliada, sobretudo quando se entende o percurso literalmente universal, de passagem 

pelos sítios-planetas (Saturnino, Marciano, Apolinário, Nhá Selena, Nhô Hermes, Dona 

Vininha, Jove), feito pela comitiva. 

O estrangeiro : 

Segundo a pesquisadora Myrian Ávila7, em sua obra O retrato na rua (2008), 

existem quatro tipologias para o encontro, podendo elas se misturarem numa situação 

real de confrontação : o turista, aquele demarcador de fronteiras, o colonizador e o 

fantasmático. O personagem da novela, seu Alquiste, parece-me pertencer ao primeiro 

tipo: turista em que “a possibilidade de entrar no território do outro como voyeur8 e sair 

sem ter alterada sua própria identidade é o que o fascina. (...) Nesse tipo de encontro, o 

outro não tem voz. (...) Confirma-se a identidade do “eu”, que passou pela experiência 

do não familiar e permaneceu o mesmo” (ÁVILA, 2008, pg.74). Seria então, a figura do 

viajante, do observador naturalista, pesquisador botânico, do turista em que a passagem 

pelas terras estrangeiras não interfere fortemente na sua visão de mundo. 

Alquiste ou Olquiste é um homem culto, pesquisador botânico. Esse personagem 

faz referência ao naturalista dinamarquês Peter Wilhelm Lund (1801-1880) que esteve 

na região no século XIX. No texto, Alquiste é descrito como um sujeito muito curioso 

que quer saber sobre todos os acontecimentos à sua volta. “Enxacôco e desguisado  nos 

usos, a tudo quanto enxergava dava um mesmo engraçado valor : fosse uma pedrinha, 

uma pedra, um cipó, uma terra de barranco, um passarinho atôa, uma moita de 

carrapicho, um ninhol de vêspos”. (ROSA, 1969, pg.5-6) 

Além da percepção de que Seo Alquiste estava tudo observando e valorizando 

detalhes que, para os outros, passavam desapercebidos, nota-se também o uso da 

caderneta e do desenho como formas de apreensão sobre os aspectos da fauna e flora, 

entre outros. Diante disso, pode-se remarcar a figura do turista, observador, sem grandes 

envolvimentos, uma vez que o período de estada em terras estrangeiras seria passageiro, 

com fins apenas de pesquisa e apreciação. 

                                                           
7 Myriam Ávila, doutora em Literatura Comparada, é professora de Teoria da Literatura na Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). 
8 Palavra francesa cujo significado pode ser ‘observador’. 
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Ainda por causa de seu Alquiste, “gente de pessôa”, os cavaleiros saíam da 

estrada-mestra, saiam do rumo premeditado. Isso faz atrasar a chegada aos Gerais, terra 

de Pedro Orósio.  

Ao dito, seu Olquiste estacava, sem jeito, a cavalo não se governava 
bem. Tomava nota, escrevia na caderneta; a caso, tirava retratos. A 
gameleira grande está estrangulando com as raízes a paineira pequena 
! – ele apreciava, à exclama.Colhia com duas mãos a ramagem de 
qualquer folhinha campã sem serventia para se guardar: de marroio, 
carqueja, sete-sangrias, amorzinho-seco, pé-de-perdiz, joão da costa, 
unha-de-vaca-roxa, olhos-de-porco, copo d’água, língua de tucano (...) 
Outramão, ele desenhava, desenhava: de tudo tirava traço e figura leal. 
(ROSA,1969, pg. 14). 

Assim, seu Alquiste figura na novela como um estrangeiro letrado, europeu, 

branco e louro, curioso com os costumes e riquezas naturais da região do sertão mineiro. 

No entanto, para além do olhar “exótico” não se nota um envolvimento mais profundo 

de Alquiste com a cultura sertaneja. Há um certo deslumbramento para compreender o 

que se passa ao seu redor mas, ao mesmo tempo, os acontecimentos não o transformam 

nem o entranham significativamente. 

As fronteiras: 

Tendo percebido como se apresenta o estrangeiro, é importante se ater à 

compreensão das fronteiras: 

As fronteiras espaciais são aparentemente apagadas, pois quando o narrador 

caracteriza a região, há uma apresentação ampla, sem cerceamento. A fronteira espacial 

é a que menos é evidenciada já que há uma forte referência à amplitude, imensidão do 

universo.  

O céu não tinha fim, e as serras se estiravam, sob o esbaldado azul e 
enormes nuvens oceanosas. (...) E assim seguiam, de um ponto a um 
ponto, por brancas estradas calcárias, como por uma linha vã, uma 
linha geodésica. Mais ou menos como a gente vive. Lugares. Ali, o 
caminho esfola em espiral uma laranja: ou é trilha escalando 
contornadamente o morro, como um laço jogado em animal. Queriam 
subir, e ver. O mundo disforme, de posse das nuvens, seus grandes 
vazios. (ROSA, 1969, pg.19). 

 

Além disso, há nesse contexto também o Morro da Garça que segundo boiadeiros, 

“estava por toda a parte”. 

E, indo eles pelo caminho, duradamente se avistava o Morro da Garça, 
sobressainte. O qual comentaram. Pedro Orósio bem sabia dele, de 
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ouvir o que diziam os boiadeiros. Esses, que tocavam com boiadas do 
Sertão, vinham do rumo da Pirapora, contavam – que, por dias e dias, 
caceteava enxergar aquele Morro: que sempre dava ar de estar num 
mesmo lugar, sem se aluir, parecia que a viagem não progredia de 
render, a presença igual do Morro era o que mais cansava. (ROSA, 
1969,  pg.31). 

 
Apesar dessa pretensa imensidão espacial, e ausência de fronteiras explícitas,  

aparecem os rios serpenteando, abrindo S como em grande frase, dividindo territórios; 

“Fim do campo, nas sarjetas entremontãs das bacias, um ribeirão de repente vem, 

desenrodilhado, ou o fiúme de um riachinho, e dá com o emparedamento, então cava 

um buraco e por ele se sorvete, desaparecendo num emboque”... (ROSA, 1969, pg. 13). 

Cita-se também a profissão de Gorgulho, o eremita, que antes era um valeiro : “Que 

ele tinha sido valeiro, de profissão, em outros tempos ... – emendava baixinho Pedro 

Orósio. Abria valos divisórios. Trabalhava e era pago por varas: preço por varas. Pago 

a pataca. Fechou estes lugares todos.” (ROSA, 1969, pg. 24). 

 A decadência da profissão de valeiro é um acontecimento importante pois, ao 

mesmo tempo que demonstra o desaparecimento de uma estrutura bruta de separação 

(valas), há o surgimento de uma estrutura mais simbólica que são as cercas de arame;  o 

arame representa a chegada do proprietário de terra capitalista – estrutura pós-colonial e 

industrial:  

Com o decorrer da história da humanidade podemos perceber que 
antigamente se utilizavam de várias formas para promover o 
cercamento de uma área: cercas, muros e até mesmo vantagens ou 
modificações geográficas. Esses cercamentos eram confeccionados 
em diversos materiais como: junco, pedras, barro, madeira e valas 
(valetas). Atualmente, considera-se que cercas e muros apresentam 
diferenças anatômicas e funcionais. As cercas são vazadas e 
confeccionadas em estruturas auto-sustentáveis, projetadas para 
restringir ou prevenir o acesso ao interior de sua área, por exemplo, 
mantendo rebanhos em seu interior e também delineando áreas. Já os 
muros são maiores, fechados, e tem uma função forte de proteção e 
separação territorial. Porém, a idéia e a necessidade de ambos de 
cercar existem há séculos, trazidas pela necessidade de proteção 
(homens, rebanhos e lavouras), identificação e delimitação de áreas 
não comuns9. 

                                                           
9 PACHIONI & GONCALVES, em http://www.clubeamigosdocampo.com.br/artigo/a-historia-das-
cercas-1018, consultado em 21/09/2016.  
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Em seguida, podemos destacar as fronteiras sociais/culturais. Mais manifesto na 

novela pois, desde o início, o narrador se refere aos cavaleiros como “gente de pessôa” e 

essa caracterização, aos poucos, vai ganhando mais força e diferenciação. 

Contentava-o ver o Ivo abrir paz; coisa que valia neste mundo era se 
apagarem as dúvidas e quizílias. Toda desavença desmanchava o 
agradável sossego simples das coisas, rendia até preguiça pensar em 
brigar. Nunca desgostara do Ivo, e, quando mesmo, ali era o Ivo o 
único de sua igualha, a próprio, e a gente sentia falta de algum 
companheiro, para se entreter presença de conversa; do contrário a 
viagem ficava aborrecida. Outros eram os outros, de bom trato que 
fossem: mas, pessoas instruídas, gente de mando. E um que vive de 
seu trabalho braçal não cabe todo avontade junto com esses, por eles 
pago.(ROSA, 1969, pg.16) 

De certo, segredos ganhavam, as pessoas estudadas; não eram para o 
uso de um lavrador como ele, só com sua saúde para trabalhar e suar, 
e a proteção de Deus em tudo. Um enxadeiro, sol a sol debruçado para 
a terra do chão, de orvalho a sereno, e puxando toda força de seu 
corpo, como é que há de saber pensar continuado ? (ROSA, 1969, 
pg.18). 

Finalmente, há as fronteiras da linguagem. Surpreendentemente, essa é a 

fronteira menos destacada pois, ao contrário de realçar as diferenças, o narrador valoriza 

as inteirezas. Diferentemente de dizer do sotaque estrangeiro, o narrador valoriza o 

acento regional para descrever Frei Sinfrão “falava completo a língua da gente, porém 

sotaqueava”.  

Além disso, há um momento em que seu Alquiste está percebendo, por intuição, a 

importância do recado. Como acontece frequentemente quando se está em terras 

estrangeiras: por vezes não se sabe o significado, mas se sabe o valor semântico 

sugerido pela enunciação. 

“Vad ? Fara ? Fan ?” – e seo Alquiste se levantava. – “Hom’ êst diz 

xôiz’ imm’portant!” – ele falou, brumbrum. Só se pelo acalor de voz 
do Gorgulho ele pressentia. E até se esqueceu, no afã, deu apressadas 
frases ao Gorgulho, naquela língua sem as possibilidades. (ROSA, 
1969, pg.28). 

Em outro momento, seu Alquiste queria se comunicar e tinha para isso a ajuda 

de Frei Sinfrão: “ Mas bastantemente assentava no caderno, à sua satisfação. Quando 

não provia melhor coisa, especulava perguntas; frei Sinfrão, que se entendia na 

linguagem dele, repetia.” (ROSA, 1969, pg. 15). Em diversas situações, frei Sinfrão 

tenta ajudar seu Alquiste na comunicação, porém a fala dos dois é entremeada. Ou seja, 

não se sabe bem onde começa uma fala e onde termina a outra. Um exemplo é quando 
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seu Alquiste conversa com Pedro Orósio e, em uma determinada fala: “E quando é que 

você toma juízo, Pedro, e se casa ?” (ROSA, 1969, pg.15), para o leitor não fica claro se 

quem fez a pergunta foi o estrangeiro ou o padre. 

Ademais, no conto, também há a pronúncia alomórfica de Alquiste /Olquiste, 

justamente sugerindo a dificuldade de se pronunciar dos moradores locais. O autor, 

nesse caso, se utilizou de uma solução agregadora para não desmerecer o falar nativo  e, 

por isso, encontrou na transculturalidade o manejo adequado para romper fronteiras.  

Há em algumas partes, também, a referência a palavras estrangeiras mas isso é 

menos valorizado do que se imaginaria. O próprio recado (discurso que se entremeia) é 

igualmente uma história que não se sabe bem onde acaba, pois é feita em circularidade, 

passando de mensageiro em mensageiro até os confins dos Gerais, determinando o 

destino final de Pedro Orósio. 

Assim, percebe-se que a figura do estrangeiro bem como das fronteiras no conto 

“Recado do Morro” (1969) é bastante evidenciada. No entanto, diferentemente de uma 

fronteira explícita, Rosa preferiu as fronteiras simbólicas para, talvez, dizer que muitos 

são os estranhamentos e deslocamentos num percurso vivível. Nessa perspectiva, 

também Flusser, em uma entrevista de 1990, como lemos à página 97 de Zwiegesprache 

(“Conversações”), relativizou as fronteiras bem definidas: 

 Não há fronteira. Não há dois fenômenos no mundo que possam ser 
divididos por uma fronteira, que seria sempre uma separação artificial. 
Fenômenos não podem ser separados dessa maneira. Eles também não 
podem ser organizados de acordo com linhas retas. Fenômenos se 
sobrepõem, eles acontecem em camadas. Preciso salientar que na 
França ‘fronteira’ é um termo militar. Vamos esperar que a ideia de 

demarcar fronteiras por todo lugar passe com o tempo: esse é um 
homem, essa é uma mulher, isso é Alemanha, e isso é França. Não há 
brancos nem pretos, não há culturas puras nem disciplinas puras. Todo 
pensamento sistemático está errado, todo sistema é uma violação. A 
realidade é emaranhada e por isso interessante. Todo pensamento 
cartesiano que cria ordem é fascista. (FLUSSER, 2008, pg.39). 

O estrangeiro, categorizado como tal, se opõe diretamente à repulsa 
daqueles que se encontram acomodados, à repulsa dos monoglotas e 
dos experts que desenham fronteiras entre os territórios do 
conhecimento e da memória. (FLUSSER, 2008, pg. 48). 

Deste modo, como para Flusser, Rosa pode ter imaginado apagar algumas fronteiras e 

fazer uma travessia universal com seu herói Pedro Orósio. O autor desse conto também 

vislumbrou a quebra das fronteiras, a união do cosmos, a ligação estreita entre vida e 
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morte, o desaparecimento das valas. Algumas ranhuras permaneceram nas entrelinhas, 

todavia o desenho do grande “S” da estrada se estabeleceu e, talvez, até hoje por aí  

esteja. 
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A DILUIÇÃO DE FRONTEIRAS: O ENTRELUGAR DO DISCURSO E 
LITERATURAS EM TRÂNSITO EM A MAP TO THE DOOR OF NO RETURN: NOTES 

TO BELONGING DE DIONNE BRAND E I, RIGOBERTA MENCHÚ: AN INDIAN 
WOMAN IN GUATEMALA DE RIGOBERTA MENCHÚ 

Fernanda Vieira de Sant’ Anna (UERJ) 
Valéria Silva de Oliveira (UERJ) 

 
 
A globalização e o crescente fluxo de informação nas sociedades contemporâneas deram 

fluidez aos processos migratórios em todo o mundo. No entanto, a ideia de integração está longe 
de se tornar uma realidade. As teorias críticas e os estudos culturais e literários atuais sugerem 
que há um mosaico de contradições (HALL, 1996). O sujeito remapeado, resultante de um 
deslocamento territorial, cultural e social, rompe barreiras linguísticas e culturais para traduzir 
suas novas experiências de mundo através de uma língua estrangeira. Nesse cenário de diluição 
de fronteiras, sejam elas globais ou locais, as obras de A Map to the Door of No Return: Notes to 
Belonging (2001) de Dionne Brand e I, Rigoberta Menchú: An Indian Woman in Guatemala 
(2009), de Rigoberta Menchú se destacam na fluidez da construção da subjetividade. Por serem 
narrativas autodiegéticas, as obras revelam uma perspectiva única do lugar de enunciação. Com 
aporte teórico de Hall (2006), Smith e Watson (1992, 2010), Hutcheon (1992), entre outros, este 
trabalho analisa as estratégias narrativas das obras literárias em trânsito de Menchú e Brand que 
contribuíram para o processo de construção de uma cartografia temática da memória e das 
experiências vividas em territórios reais e ficcionais. 
 

Palavras-chave: Des-locamentos. Entre-lugar. Remapeamento. Translocalidade. Pós-

colonialismos. 
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A DILUIÇÃO DE FRONTEIRAS: O ENTRELUGAR DO DISCURSO E 
LITERATURAS EM TRÂNSITO EM A MAP TO THE DOOR OF NO RETURN: 

NOTES TO BELONGING DE DIONNE BRAND E I, RIGOBERTA MENCHÚ: AN 
INDIAN WOMAN IN GUATEMALA DE RIGOBERTA MENCHÚ 

Fernanda Vieira de Sant’ Anna (UERJ) 

Valeria Silva de Oliveira (UERJ) 

 

 

A globalização e o crescente fluxo de informação nas sociedades contemporâneas 

deram fluidez aos processos migratórios em todo o mundo.  No entanto a ideia de 

integração está longe de se tornar uma realidade. As teorias críticas e os estudos culturais e 

literários atuais sugerem que há um mosaico de contradições (HALL, 2006). Segundo 

Salgueiro (2014), é urgente “[...] a produção de novos saberes comparatistas para pensar 

questões que deem conta da mediação de línguas e culturas colocadas em contato de 

formas tantas vezes imediatistas e, involuntárias, em conflito com poderes hegemônicos, 

gerando exílios também involuntários” (p. 73-74). O sujeito remapeado resultante de um 

deslocamento territorial rompe barreiras linguísticas e culturais para traduzir suas novas 

experiências de mundo através de uma língua estrangeira. Nesse cenário de diluição de 

fronteiras, sejam elas globais ou locais, as obras de A Map to the Door of No Return: 

Notes to Belonging (2001) de Dionne Brand e I, Rigoberta Menchú: An Indian Woman 

in Guatemala (2009), de Rigoberta Menchú se destacam na fluidez da construção da  de 

subjetividade. Por serem narrativas autodiegéticas, as obras revelam uma perspectiva 

única do lugar de enunciação.  

Dionne Brand é natural de Guayaguayare, Trinidade e Tobago, localizado 

aproximadamente a 10 km de distância da costa oriental da Venezuela. Posteriormente, 

migrou para o Canadá onde reside atualmente. Sua obra A Map to the Door of No Return: 

Notes to Belonging, é de difícil categorização, a obra flerta com cartografia e narrativas 

de infância, ancestralidade Africana, jornadas, histórias, filosofias e literatura, 

desenhando as mutantes bordas do pertencimento, nação, lar e identidade em si mesma, 

sendo não-ficção e ficção ao mesmo tempo, e se refere à busca por identidade e 

pertencimento em um mundo culturalmente imenso e diverso. No viajar pela paisagem 

Canadense, Dionne Brand leva o leitor para um lugar de imaginação que é também uma 

falha na história, o meio do caminho, ou “entre-lugar” (SANTIAGO, 2000), onde 

inúmeros sujeitos hifenizados vivem diariamente. Através das viagens de Brand inseridas 

no livro, ela explora as relações coloniais e pós-coloniais evocadas pelos lugares que 

visita em uma geografia de heranças imperiais.  
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As narrativas pós-coloniais destacam-se por engajarem-se em questões de 

natureza social e política, denunciando as várias formas de opressão e violência. Ao 

mesmo tempo, essas várias formas de narrar a experiência realizam-se como um meio 

disponível/acessível àqueles que são tradicionalmente excluídos para que, por meio das 

palavras, possam traduzir sua relação com o mundo no qual está inserido. A narrativa-

testemunho de Rigoberta Menchú, embora também seja narrada em primeira pessoa 

objetiva, segundo a própria narradora (MENCHÚ, 2009, p.1), compartilhar não só a 

experiência individual, mas também a coletiva. Por isso, conforme sugere Bervely (1992, 

p. 110), Menchú fala da comunidade a partir de um lugar metonímico. Sua autoridade em 

narrar não só suas experiências, mas também de toda a comunidade não está apenas no 

fato de Menchú ser uma ativista ganhadora do Nobel da Paz (1992), mas principalmente 

por ser originalmente uma indígena guatemalteca do grupo Quiché-Maia. Segundo 

Walter Benjamin (1987, p.214), “o grande narrador tem sempre suas raízes no povo, 

principalmente nas camadas artesanais”. Assim, é a partir desse locus que é construído o 

discurso entre-lugar de Rigoberta Menchú, pois ela não é somente uma indígena 

guatemalteca, mas também uma mulher engajada em questões políticas. No entanto, é 

importante destacar que não é apenas a natureza da experiência narrada que é deslocada, 

a forma que a obra é realizada e apresentada também merece a nossa atenção. Por isso, o 

objetivo do presente estudo é localizar as estratégias narrativas utilizadas no testemunho 

em questão que contribuíram para a diluição das fronteiras não só de gênero literário, mas 

também de identidade em I, Rigoberta Menchú: An Indian Woman in Guatemala, de 

Rigoberta Menchú, bem como as marcas autodiegéticas e fragmentárias que marcam A 

Map to the Door of No Return: Notes to Belonging, de Dionne Brand. 

Há muita controvérsia em relação a narrativa-testemunho de Menchú 

principalmente devido a sua gênese.  Para chegar ao produto final como o conhecemos 

hoje, várias etapas foram realizadas. Primeiramente, houve o interesse de Elizabeth 

Burgos-Debray, uma antropóloga Venezuelana que na ocasião morava em Paris, em 

escrever sobre Menchú.  Após aceitar o convite, Menchú vai ao seu encontro, ocasião em 

que é combinada a realização de uma entrevista que acontece em uma semana, durante 

oito horas por dia.  Embora Menchú somente falasse espanhol há cerca de três anos apenas 

na época, esse foi o idioma usado na entrevista. Ao final desse encontro, Burgos-Debray 

decide organizar as respostas de Menchú na forma de narrativa-testemunho.  Segundo 

Bañales (2014, p. 363), a transcrição e edição de I, Rigoberta Menchú, que possivelmente 
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foi realizada com a participação de outras pessoas, caracteriza um processo de produção 

e tradução realizado em multicamadas, daí a natureza complexa da obra em questão.  

Além disso, há muitas críticas em relação à acurácia do conteúdo narrado no 

testemunho. Acredita-se que a descrição das mortes de seu irmão, que teria sido queimado 

em público, e de sua mãe, que também teria sofrido uma morte violenta, não estaria fiel 

ao que realmente aconteceu.  Há também as polêmicas omissões. Menchú informa ao seu 

leitor desde primeiro capítulo que “coisas indígenas” (MENCHÚ, 2009, p. 9, tradução 

nossa), ou seja, coisas que “[...] ninguém exceto nós indígenas devemos saber” 

(MENCHÚ, 2009, p. 15, tradução nossa), não seriam reveladas por respeito à tradição. 

Sua identidade indígena também permanece em segredo.  Não só durante a narrativa, mas 

também ao final do livro Menchú relembra seu leitor do pacto selado desde início dizendo 

que “[...] eu ainda mantenho minha identidade indígena em segredo. Eu ainda mantenho 

em segredo o que eu acho que ninguém deveria saber. Nem mesmo antropólogos ou 

intelectuais, não importa quantos livros tenham, podem saber de nossos segredos” 

(MENCHÚ, 2009, p. 289, tradução nossa).   Embora o leitor seja informado desde o 

começo de que haverá omissões, há quem diga que as omissões ocorreram além do 

esperado.  Diante de tantas - aparentes - inconsistências, o antropólogo David Stoll 

publicou vários livros questionando algumas passagens do testemunho e chegou a sugerir 

que a estória foi parcialmente fabricada.  Durante uma entrevista com Jo-Marie Burt e 

Fred Rosen1, Menchú confirmou que de fato as omissões foram além do esperado.  No 

entanto, ela afirma que tal decisão foi necessária para evitar colocar em risco a vida das 

testemunhas. Há que diga que tais omissões podem ser uma estratégia narrativa no sentido 

de “performatizar um tipo de sedução retórica, ficcional” (SOMMER, 1991, p. 54) para 

despertar curiosidade de atenção de seu leitor.  No entanto, é possível também que 

Menchú esteja criando seu próprio “movimento de agressão contra o modelo original” 

(SANTIAGO, 2000, p. 21). 

Independente das polêmicas sobre como a obra foi concebida e do seu conteúdo, 

o testemunho de Menchú tornou-se obra interessante para os estudos literários não só pela 

complexidade do narrador, mas também pela natureza complexa da sua forma.  Segundo 

Smith e Watson (2010), testemunho ou testemonio  

                                                           
1 Truth-Telling and Memory in Postwar Guatemala: An interview with Rigoberta Menchú Disponível em 
<https://nacla.org/article/truth-telling-and-memory-postwar-guatemala-interview-rigobertamench%25C3 
%25 BA> Acessado em: 18, jul. 2016. 
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[...] conota o ato de testemunhar [...] John Beverly define o testemunho Latino 
Americano como “um romance ou narrativa com a extensão de um romance 

na forma de um livro ou panfleto, narrado na primeira pessoa por um narrador 
que também é o protagonista real ou testemunha dos eventos que ele ou ela 
narra, e da qual a unidade narrativa é normalmente a ‘vida’ ou uma experiência 

de vida significativa”.  No testemonio, o narrador tem a intenção de comunicar 
a situação de opressão, luta e aprisionamento de um grupo, para reivindicar 
algum agenciamento no ato de narrar, e convocar os leitores para que responda 
ativamente no julgamento da crise. A função principal do testemunho é a 
sinceridade na intenção, e não a literariedade.  E seu impulso ideológico é a 
“afirmação do ser individual no modo coletivo”.  (SMITH; WATSON, 2010, 

p. 282, tradução nossa) 
 

 É possível observar na definição citada que o gênero testemunho deve conter 

representatividade não só de um indivíduo.  O testemunho deve representar a memória 

coletiva e questões de marginalidade e resistência.  Além disso, a definição traz alguma 

informação sobre o status do narrador.  No entanto, percebe-se que não há muita 

informação quanto à composição textual, apenas diz que a literariedade não é seu foco, 

mas a sinceridade na intenção. Além disso, a definição supracitada informa à extensão 

ideal das narrativas-testemunho, que seria o tamanho de um romance de um modo geral.  

Essa descrição a princípio vaga quanto a sua forma pode ser explicada, entre outros 

fatores, por sua gênese ser muito recente.  Segundo Alós (2009), o gênero testemunho 

surgiu muito recentemente na América Latina, por volta da segunda metade do século 

XX em um contexto de grande opressão ditatorial. O testemunho, então, tem sido a 

estratégia utilizada por muitas escritoras feministas engajadas em questões políticas desde 

então.  Nesse sentido, desde sua gênese, o objetivo desse tipo de narrativa é servir de meio 

para que as vozes silenciadas para que possam expor ou denunciar o que a “História 

oficial” (GLISSANT, 1999) ou nas palavras da Hutcheon (1992, tradução nossa) “as 

grandes narrativas” normalmente não revelam.  Para falar dessas questões a partir das 

vozes daqueles que se encontram à margem da sociedade, surge a necessidade de buscar 

novas formas de expressão artística, o que resulta em uma obra híbrida.  Provavelmente 

por não seguir as regras de um cânone literário a narrativa-testemunho ainda é 

considerada por muitos acadêmicos um sub-gênero.  Segundo Alós, embora existam 

várias definições para a narrativa-testemunho, “todas essas definições estão cronológica 

e espacialmente marcadas, denunciando diferentes loci de enunciação teórica” (ALÓS, 

2009, P.142).  Dessa forma, para buscar alguma definição que sirva para explicar a 

narrativa-testemunho da Rigoberta Menchú, não podemos ignorar que esta trata de uma 

comunidade muito específica de indígenas oprimidos, localizada em Guatemala por volta 
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da segunda metade do século XX.  Assim, não há espaço para generalizações no processo 

de construir conhecimento sobre as narrativas-testemunho. 

A narrativa-testemunho pode ser considerada um gênero transgressor não só pela 

natureza do seu conteúdo, mas também pela sua forma. Embora sua forma desafie o 

cânone, não podemos desprezar que há uma organização interna, porém inerente à 

natureza do gênero. É possível observar em I, Rigoberta Menchú há um descentramento 

das estratégias narrativas o que permite que a obra transite livremente no spectrum ficção-

não-ficção.  Uma obra de ficção por exemplo não teria a necessidade de ter uma 

introdução escrita pelo editor da obra (MENCHÚ, p. xi-xxiii).  Segundo Margareth 

Randall (1992, apud ALÓS, 2009, p. 142), a principal característica do testemunho é o 

diálogo que se faz com outros gêneros literários e a intertextualidade.  Após transcrever 

a entrevista, Burgos-Debray analisou o conteúdo transcrito e o dividiu em eixos 

temáticos. Cada tema deu origem a um capítulo e ao respectivo título.  Por serem 

temáticos, os capítulos gozam de certa independência e alguns podem ser lidos 

alternadamente sem prejuízo ao entendimento do conteúdo. Além disso, a 

intertextualidade também se faz presente no testemunho em questão com a presença de 

paratextos no início de cada capítulo.  O efeito desses paratextos é estabelecer um diálogo 

entre o testemunho de Menchú outras fontes e/ou experiências e gêneros literários (por 

exemplo, a bíblia, Popol Vuh, Miguel Angel Asturias, etc). Além disso, os paratextos 

contribuem para construir uma narrativa polifônica, onde as várias vozes encontram-se a 

serviço de denunciar ocorrências violência e opressão e reconstruir uma memória 

coletiva. 

Se em Rigoberta Menchú, temos uma indígena guatemalteca politicamente 

engajada, em Dionne Brand temos uma filha da diáspora africana, ativista social, nascida 

em Guayaguayare, Trinidad & Tobago, emigrada para o Canadá para cursar universidade. 

Em Brand tem-se a construção de um locus que desconhece suas raízes, visto que sua 

história possui uma ruptura que não pode ser respondida. E ainda que pudesse e a nação 

africana de sua ancestralidade pudesse ser revelada, isso ainda diria pouco sobre quem a 

autora é. Como ela mesma afirma 

“Eu carreguei esse espaço comigo. Com o tempo, ele mudou de forma e luz 
como a questão que evocava mudou em aparência e ângulo. O nome do povo 
da qual viemos cessou de importar. Um nome teria confortado uma menina de 
13 anos. A questão, contudo, era mais complicada, com mais nuances. [...] Mas 
a ruptura que essa troca com meu avô relevou era maior do que a necessidade 
por laços familiares. Era uma ruptura na história, uma ruptura na qualidade da 
existência” (BRAND, 2001, pp. 4-5, tradução nossa). 
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A experiência diaspórica de Brand e sua história interrompida na ruptura se 

refletem na estrutura da sua obra, de narrativa não unitária, fragmentária e que mescla 

diversos formatos, como narrativas de infância, ancestralidade africana, jornadas, 

histórias, filosofia e literatura, viajando pela paisagem canadense, levando o leitor além 

de fronteiras definidas para um lugar na imaginação e também uma ruptura histórica do 

entre-lugar, onde sujeitos hifenizados vivem diariamente. 

A questão da autenticidade da narrativa de Brand não é colocada como questão 

pois escapa à definição atribuída à obra de Menchú. Brand compõe uma obra mista de 

ficção e não-ficção, tornando sua classificação dificílima, se não impossível. Outrossim, 

ainda que a houvesse uma questão de autenticidade a ser tratada, sua significância seria 

levada a segundo plano, pois o jogo narrativo da obra de Menchú e Brand preenchem uma 

lacuna histórica cuja resposta pode ser a ficção (GLISSANT, 1999, pp. 61-65). Soma-se 

a isso o fato da expressão literária não ser uma mimese simplista da realidade, mas uma 

representação de uma interpretação que passa pela subjetividade do autor. O trânsito das 

personagens em Menchú e Brand compõem a migração e recomposição de uma 

identidade marcada pela fragmentação e pela marginalidade. O que a realidade não pode 

dar conta, a ficção pode apresentar uma resposta ou mesmo um melhor questionamento. 

Nesse contexto, a obra autodiegética de Brand se mescla às matérias de jornais, pequenos 

contos e trechos poéticos, em um formato fragmentário que traduz a identidade hifenizada 

da autora e de sujeitos hifenizados da diáspora africana. Se a identidade negra é ideológica 

e nasce para se opor ao seu oposto, a identidade branca, Brand propõe uma nova 

ideologia, onde o sentimento de exílio/degredo se torna parte integrante da subjetividade 

diaspórica, em contraposição à ideia de uma necessidade de origem que foi negada. 

Segundo Silviano Santiago, “a maior contribuição da América Latina para a 

cultura ocidental vem a ser a destruição sistemática dos conceitos de unidade e de pureza” 

(SANTIAGO, 2000, p. 16). Assim, na colcha de retalhos das subjetividades híbridas e 

des-locadas, essa destruição dos conceitos de “unidade e pureza” permeia as estratégias 

narrativas encontradas na narrativa-testemunho de Rigoberta Menchú, assim como se 

infiltram na obra ficcional/não-ficcional de Dionne Brand. O hibridismo e des-locamento 

presente nas formas e conteúdos situam tanto a narrativa-testemunho de Menchú, quanto 

a cartografia de Brand em um espaço de entre-lugar do discurso latino e afro-americano. 

O que, em Brand, funciona como uma projeção da identidade híbrida e des-locada da 

autora, que se sedimenta nas tramas de sua obra, agindo como a proposição de uma 

identidade “à deriva” e não mais uma busca por origens, que não dariam conta de toda a 

2321

Ana
Pencil



8 
 

herança histórica e todo o apagamento vivido de uma identidade des-locada. Uma 

subjetividade que não está aprisionada na carência de origem ou preocupada com o porto 

de destino, mas uma identidade que se baste em si mesma, que abrace a ruptura histórica, 

como o segredo que nem antropólogos ou intelectuais podem saber sobre a identidade 

indígena em Menchú. E talvez não possam saber pois não há resgate histórico possível na 

ruptura, mas uma reconstrução através de uma abordagem criativa pode se colocar como 

solução na construção das identidades em trânsito e hifenizadas. Retomamos, assim, à 

ideia de Glissant sobre a necessidade de uma resposta criativa às lacunas das narrativas 

oficiais que compreenda as subjetividades pós-coloniais (GLISSANT, 1999, pp. 61-65). 

Em síntese, tanto I, Rigoberta Menchú quanto A Map to the Door of No Return, 

lidam com a narrativização histórica de vozes silenciadas pela narrativa hegemônica. As 

narrativas históricas coloniais são antes recortes ideológicos do que narrativas históricas 

meramente factuais, apagando tudo quanto não fosse parte do discurso colonial-

hegemônico. Em um diálogo da (des)construção da subjetividade colonial no pós-

colonial, I, Rigoberta Menchú, e  A Map to the Door of No Return: Notes to Belonging 

de Dionne Brand traçam cartografia temáticas, discorrendo sobre as mutantes fronteiras 

do pertencimento, nação, lar e subjetividade per se. Menchú e Brand são sujeitos de uma 

escrita em trânsito, remapeando memórias em territórios reais e ficcionais. Brand e 

Menchú desdobram a construção de um entendimento parcial de história e história pessoal 

de sujeitos hifenizados através de suas vozes autobiográficas. Explorando, assim, 

aspectos de construção de subjetividade dentro do discurso pós-colonial, que representa 

uma ruptura histórica e uma ruptura na qualidade do existir que também é uma ruptura 

física e geográfica (BRAND, 2002, pp. 4-5). Em um movimento poético, a forma e o 

conteúdo das obras aqui trabalhadas são igualmente significativas e precisam ser 

consideradas. O testimonio de Menchú e a obra híbrida de ficção e não-ficção de Brand 

fundamentam um diálogo entre a subjetividade do ser indígena e do filho da diáspora 

africana. Os lugares de fala das autoras e os formatos de suas obras se mesclam no 

processo de remapeamento de suas memórias e experiências vividas como sujeitos do 

período pós-colonial. Smith e Watson (2010) afirmam que as narrativas autobiográficas 

oferecem "verdades" subjetivas ao invés de "fatos" e quando narradores de suas vidas 

escrevem para explorar certos temas, períodos ou eventos, de certa forma, estão fazendo 

"história" (p. 10). Dessa maneira pode-se entender que textos de natureza autobiográficos 

contém uma negociação entre fatos e emoções sobrepostas, uma negociação entre eventos 

e a interpretação subjetiva desses eventos que perpassa pela subjetividade do narrador. 
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IDENTIDADES NARRATIVAS TRANSATLÂNTICAS: MAHOMMAH GARDO 
BAQUAQUA E GUSTAVUS VASSA, OU OLAUDAH EQUIANO 

Gustavo Bicalho (UFMG) 

RESUMO: Este trabalho pretende realizar um estudo crítico de textos de dois autores libertos 
do Atlântico Negro, a saber, Gustavus Vassa, também conhecido como Olaudah Equiano 
(c.1745-1797), e Mahommah Gardo Baquaqua (c.1824-?), com foco na inscrição textual de uma 
identidade narrativa múltipla, relacional e transitória em narrativas de teor autobiográfico. A 
leitura crítica das vidas escritas de indivíduos cujo processo de formação identitária se dá, por 
um lado, na maleabilidade das fronteiras do espaço transatlântico e, por outro, sob as regras 
dessubjetivadoras do escravismo moderno. Gustavus Vassa, cujo nome de nascimento é 
Olaudah Equiano, carrega o dilaceramento identitário no nome que lhe foi imposto por um de 
seus senhores como uma homenagem irônica ao rei Gustavo I (1496-1560). Ao escrever sua 
narrativa, porém, Vassa resgata o nome africano juntamente ao relato de sua infância em 
liberdade. Publicada em 1789 sob o título de The Interesting Narrative of the Life of Olaudah 
Equiano; or, Gustavus Vassa, the African, a obra explicita a ambiguidade indecidível entre a 
testemunha dos horrores do tráfico transatlântico e o abolicionista inglês e cristão. Já em 
Mahommah G. Baquaqua, a ambiguidade é inaugurada na gênese textual, uma vez que o relato, 
narrado em inglês por um autor poliglota, trazido como escravo da costa africana para o Brasil e 
liberto nos Estados Unidos, sofre a mediação problemática de Samuel Moore, supostamente um 
editor religioso abolicionista interessado em ajudá-lo a concretizar seu sonho de retornar à 
África. O embate silencioso entre Baquaqua e Moore pela autoria do texto permite reler a 
dualidade expressa na narrativa de Olaudah Equiano/Gustavus Vassa e notar a multiplicação, 
em ambos os casos, de máscaras identitárias assumidas e negociadas ao longo da vida narrada, 
em busca de emancipação. Respeitando a especificidade contextual e do regime de escrita de 
cada texto, o trabalho se propõe à leitura conjunta dos dois relatos com o objetivo de colaborar 
para o mapeamento genealógico de uma formação discursiva antiescravista africana em 
diáspora no Atlântico Negro.  

Palavras-chave: Mahommah Gardo Baquaqua; Olaudah Equiano; Gustavus Vassa; Atlântico 
Negro; Identidade narrativa. 

 

 

In this situation I expected every hour to share the fate of my companions, 
some of whom were almost daily brought upon deck at the point of death, 
which I began to hope would soon put an end to my miseries. Often did I 
think many of the inhabitants of the deep much more happy than myself. I 
envied them the freedom they enjoyed, and as often wished I could change 
my condition for theirs. (…) Many a time we were near suffocation from the 
want of fresh air, which we were often without for whole days together. This, 
and the stench of the necessary tubs, carried off many. During our passage I 
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first saw flying fishes, which surprised me very much: they used frequently 
to fly across the ship, and many of them fell on the deck. (EQUIANO, 1794, 
p.52-54)1 
 
A primeira palavra em Inglês que meus dois companheiros e eu aprendemos 
foi f-r-e-e [livre]. Fomos instruídos por um inglês a bordo, e oh! Quantas 
vezes eu a repetia. Este mesmo homem falou-me muito de New York City 
(ele sabia falar português). Contou-me como a gente de cor era livre naquela 
cidade, e fez-me sentir muito feliz; e eu ansiava para que viesse logo o dia de 
chegar lá. O dia chegou, mas fugir não era coisa fácil para dois rapazes e uma 
moça, que sabiam apenas uma palavra em inglês, não tendo, como 
supunhamos, nenhum amigo para nos ajudar (...). No dia seguinte, muita 
gente de cor veio a bordo e perguntou-nos se éramos libertos. O capitão já 
havia dito que nada disséssemos, mas não atendemos ao desejo dele. E ele, 
vendo tanta gente vir a bordo, começou a temer que sua propriedade pudesse 
fugir. (BAQUAQUA, 1997 [1854], p.103-104).   

 As epígrafes selecionadas para abrir este trabalho são excertos de narrativas que 

ajudam a compor um corpus imaginado do que se poderia chamar de narrativas do 

Atlântico Negro. A primeira é de autoria de Olaudah Equiano, ou Gustavus Vassa, cuja 

obra de teor autobiográfico, publicada em 1789 na Inglaterra sob o título de The 

Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African, 

Written By Himself2, recebeu nove edições antes de falecer, em 1797, além de 

traduções para o Alemão e o Holandês. A segunda é extraida do relato biográfico de 

Mahommah Gardo Baquaqua, o único a ter sido produzido por um africano trazido ao 

Brasil como escravo. Publicou sua narrativa em 1854, nos Estados Unidos, em 

liberdade. Versando sobre o tema comum do tráfico transatlântico de pessoas, elas 

oferecem o ponto de vista interno de sujeitos cuja trajetória dá a ver a economia 

simbólica impressa nos dois lados da moeda que sustentou a formação dos impérios 

europeus modernos: escravização e liberdade, subjugo e autonomia, morte e vida. De 

modo especial, esses trechos trazem o relato de sujeitos em trânsito, cuja identidade é o 

resultado de relações intersubjetivas complexas, construídas entre o deslocamento 

forçado em navios negreiros e a conquista de mobilidade individual e social no espaço 

ultramarino. Com este trabalho, procuraremos demonstrar como essas narrativas, lidas 

                                                           
1 “Encontrando-me nesta situação, eu esperava, a cada momento, compartilhar do destino de meus 
companheiros que eram trazidos quase diariamente ao convés, à beira da morte, a qual eu esperava que 
em breve desse um fim à minha miséria. Por vezes considerei que os habitantes das profundezas eram 
muito mais felizes do que eu. Eu invejava a liberdade de que eles gozavam e com a mesma frequência 
desejava trocar minha condição com a deles. (...) Muitas vezes, estávamos próximos do sufocamento, 
pelo ar que nos faltava por dias inteiros. Isso, somado ao fedor dos tubos para as necessidades, arrastaram 
muitas vidas. Durante nossa passagem, vi peixes-voadores pela primeira vez, que muito me 
surpreenderam: eles frequentemente voavam através do navio e muitos deles caíam no convés”. Tradução 
nossa. 
2 O título da obra, ainda não editada em português, pode ser traduzido como “A interessante narrativa de 
Olaudah Equiano, ou Gustavus Vassa, o africano, escrita por ele próprio”. Para efeito de síntese, 
passaremos a nos referir a ela apenas como Interesting Narrative, no restante deste trabalho. 
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na maioria das vezes pela ótica do testemunho histórico ou da autobiografia, valem-se 

do espaço biográfico para compor narrativas de emancipação3, capazes de encenar jogos 

de identificação que refletem a dinâmica situacional, móvel, entricheirada e oscilante 

que caracteriza o Atlântico Negro (CHAMBERS, 2000, GILROY, 2012). 

Os autores das citações acima destacam-se por terem elaborado textos que unem 

o relato da travessia do atlântico em um navio negreiro – a chamada Middle Passage – à 

construção da própria vida como narrativa e travessia. Frequente no terreno das escritas 

de si, esse modelo de construção se dará, nesses casos, sob o signo de uma 

dessubjetivação dentro do discurso hegemônico – decorrente da reprodução sistemática 

da mentalidade escravista – e de uma desterritorialização, trazendo uma rasura 

interessante para o conceito de “identidade narrativa” (RICOUER, 1990, 2010)4. 

 Voltadas, a princípio, para um público leitor majoritariamente branco e 

escravagista, as narrativas em questão foram lidas com interesse por se tratarem, 

paradoxalmente, de testemunhos biográficos de indivíduos que, para a mentalidade 

vigente, eram considerados desprovidos de identidade própria – à parte das rotulações 

étnicas genéricas que lhes eram imputadas pelos senhores e traficantes de escravos – e 

de individualidade pensante, quando não taxados como infra-humanos5. A consciência 

desse aparente oxímoro autobiográfico talvez explique a insistência editorial, em ambos 

os casos, de apresentar as narrativas como documentos inéditos de lugares e povos 

pouco conhecidos da África e dos horrores da escravidão, sobretudo para integrarem a 

campanha abolicionista na Inglaterra e na América do Norte. 

                                                           
3 Os termos “narra tivas de emancipação” e “narrativas de liberdade” são traduções livres do termo 
“freedom narratives”, cunhado por Paul Lovejoy para caracterizar relatos de indivíduos que “achieved 
their freedom or were dictated to compilers who recounted the quest for freedom” (LOVEJOY, 2011, 
p.91), dentre os quais Equiano ou Vassa e Mahommah G. Baquaqua. 
4 Entendemos o conceito de “identidade narrativa” na acepção dada a ele por Paul Ricoeur em Tempo e 
Narrativa (2010) e Soi même comme un autre (1996) e aqui interpretada  como a identificação do sujeito 
(o “quem”) de um relato por meio de sua figuração entre o tempo dos acontecimentos (“tempo crônico”) e 
o de sua enunciação para si mesmo e para outros (“linguístico”). Da conjugação desses tempos emerge 
um terceiro, o “tempo narrado” no qual o eu se identifica como um outro (RICOEUR, 2010, p.411-423). 
A identidade entre o eu que fala e o outro de quem se fala só pode ser traçada por meio da narrativa, 
permanecendo, assim, “aberta à mudança, à mutabilidade, mas sem perder de vista a coesão de uma vida” 
(ARFUCH, 2010, p.116). 
5 A escravização negra e o tráfico transatlântico fundam o racialismo como discurso, especialmente a 
partir do século XVIII. Achille Mbembe, em Crítica da Razão Negra,nota esse período de racialização do 
pensamento moderno como o “momento gregário do pensamento ocidental”, no qual “o Negro é 
representado como protótipo de uma figura pré-humana incapaz de superar sua animalidade” (MBEMBE, 
2014, p.39). Mais a frente, Mbembe notará a consolidação da representação do escravo como “farrapo-
humano”, o qual, apesar da aparência humana, está tão desfigurado que é, ao mesmo tempo, um dentro e 
fora do humano. É o infra-humano” (ibdem, p.231).  . 
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O problema da ipseidade na narrativa das memórias de um sujeito escravizado e 

transplantado de sua terra natal pode ser abordado a partir dos regimes de legibilidade 

nos quais sua textualidade se inscrevia, quando de sua publicação. No caso da 

Interesting Narrative de Equiano/Vassa, ela pode ser introduzida por alguns elementos 

paratextuais. Em uma das cartas que prefaciam a obra6, endereçada aos membros do 

parlamento inglês, o autor declara: 

Estou ciente de que deveria suplicar-vos por perdão por vos endereçar um 
trabalho tão completamente desprovido de méritos literários; mas, como se 
trata da produção de um africano iletrado, acionado pela esperança de tornar-
se um instrumento de alívio para o sofrimento de seus conterrâneos, tenho a 
confiança de que um homem tal, defendendo uma causa tal, será absolvido 
de sua ousadia e presunção. (EQUIANO, 1794, p.5. Grifos do autor. Trad. 
nossa7.) 

O trecho é ambíguo. A primeira vista, Olaudah Equiano ou Gustavus Vassa (o 

prefácio é assim assinado, mantendo a indeterminação) direciona o leitor para uma 

interpretação instrumental de seu relato. Colocando-se como incapaz de fazer boa 

literatura, suplica pelo perdão da forma, em nome do conteúdo: a defesa do 

abolicionismo (“causa tal”). Por outro lado, a súplica do suposto “africano iletrado” é 

feita em um inglês sem deslizes e demonstrando a consciência da imagem que os 

parlamentares ingleses deveriam ter dos africanos8.  

Como se vê, há algo de um distanciamento irônico na humildade declarada pelo 

prefaciador e que denota o uso estratégico da apresentação de si pelo discurso 

autobiográfico: declarando-se um africano sem dotes literários, ele orientava uma leitura 

documental de seu texto pelos parlamentares e, por outro lado, possibilitava surpreendê-

los com seu talento narrativo9.  

                                                           
6Este trabalho utilizará como referência a nona edição da Interesting Narrative, a última publicada em 
vida, em 1794. A escolha traz a vantagem de permitir o contato com parte da recepção da obra, 
reproduzida no paratexto da publicação sob a mediação do autor . A inclusão de cartas e resenhas críticas 
é assim justificada: “Essas cartas e as observações dos críticos não teriam aparecido na Narrativa, não 
fosse pelas falsas asserções feitas por meus inimigos na tentativa de impedir sua circulação” (EQUIANO, 
1794, p.XVII). As acusações referidas pelo autor  sugeriam que Vassa teria inventado sua origem 
africana, com o objetivo de invalidar seu valor testemunhal. 
7 Todas as seguintes citações textuais da Interesting Narrative, originalmente em língua inglesa, 
receberam tradução nossa. 
8 O homem que se estabelecera como Gustavus Vassa na sociedade inglesa, firmando-se como o negro 
mais influente do país e constituindo laços de influência junto à corte e aos grupos políticos abolicionistas 
preocupava-se, na narrativa, em reatar publicamente os laços com o continente africano. A gravura que 
abre a edição corrobora essa consciência dupla e instrumental ao não disfarçar os traços físicos que lhe 
diferenciariam do inglês médio e, simultaneamente, apresentá-lo com vestes de nobreza portando um 
exemplar da bíblia. 
9 A estratégia parece ter funcionado, ao menos parcialmente, porque as resenhas críticas da época, 
incluídas no volume por Vassa, elogiam a “autenticidade” e “simplicidade” da narrativa, além do caráter 
“honesto” do autor e, por outro lado, sua “sensibilidade” para produzir um relato “interessante”, 
“prazeroso” e “bem escrito” (VASSA, 1794, p.XVI-XVII). 
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A intertextualidade, por meio da apropriação de textos canônicos, especialmente 

o Velho Testamento e o Paradise Lost, de John Milton, é outro procedimento que, 

somado ao distanciamento irônico, transcende o caráter documental do relato na direção 

de uma reflexão sobre a condenação original do escravizado à “morte social” 

(PATTERSON, 1982) e as possibilidades de sua salvação. Mary Niquist (2014) e 

Vincent Carreta (2010) notam que as citações de Paradise Lost têm um sentido mais 

amplo na narrativa do que o de atestar o capital cultural de Gustavus Vassa e validá-lo 

como cidadão britânico e cristão. Retiradas das falas de anjos condenados pelo poder 

divino (Satã e Belzebu), as citações sugerem uma identificação da escravidão como 

pecado original da humanidade10. Ressignificadas no contexto da narrativa, em um 

momento em que Vassa expressa seu sentimento de injustiça ao ter a liberdade negada 

por seu senhor, as citações do clássico de Milton explicitam o destino dos escravizados 

como fruto não do julgamento divino, mas da própria humanidade. Nas palavras de 

Frantz Fanon, trata-se da sina dos condenados da terra, ou a “história do homem 

condenado pelos homens” (FANON, 1979, p. 253).  

A visão de um destino do qual não poderia escapar leva-o a invocar a citação de 

outro poema narrativo, “The Dying Negro”, publicado por Thomas Day e John Bicknell 

em 177311. O poema versa sobre um acontecimento da época: um homem escravizado 

pretendia batizar-se para se casar com uma mulher branca. Recapturado e posto em um 

navio direcionado às Américas, suicida-se com um tiro na cabeça. Novamente, a 

intertextualidade explícita corrobora os sentimentos do autor e corrobora sua construção 

identitária como morto social, a qual virá a opor uma retórica da salvação no decorrer da 

narrativa. 

Vassa, aliás, havia considerado o suicídio como alternativa em seu famoso relato 

da Middle Passage, trazido em epígrafe a este trabalho. O relato sufocante da travessia 

do Atlântico é pontuada pela expressão do desejo de tornar-se outro, sintetizado por 

                                                           
10  Segue, como exemplo, uma das quatro citações feitas por Vassa/Equiano no capítulo V:  “No peace is 
given/ To us enslav’d, but custody severe;/ And stripes and arbitrary punishment/ Inflicted—What peace 
can we return?/ But to our power, hostility and hate/ Untam’d reluctance, and revenge, tho’ slow,/ Yet 
ever plotting how the conqueror least/ May reap his conquest, and may least rejoice/ In doing what we 
most in suff’ring feel” (VASSA, 1794, p.148. Adaptado dos versos 2332 a 2340 de Paradise Lost). 
Reproduzimos aqui a tradução de José Lima Leitão do trecho citado:  “Que paz alcançaremos nós 
escravos/ Senão grilhões, flagelos, tiranias?/ Que paz também retribuir podemos/ Senão traições, ardis, 
vinganças, ódios,/ Intermináveis sempre, inda que tardos?/ Conjuração contínua trabalhemos/ E, quanto 
mais pudermos, desluzamos/ Ao Vencedor os frutos da vitória,/ E o bárbaro prazer que goza ufano/ Em 
nos fazer tragar tão crus tormentos” (MILTON, 1956). 
 
11 O texto integral do poema “The Dying Negro” pode ser consultado no endereço 
http://www.brycchancarey.com/slavery/dying.htm. Acesso em 15 de novembro de 2016. 
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três imagens: os companheiros postos no convés para morrer, os “habitantes das 

profundezas” e os peixes-voadores. Para todos eles, o mar se afigura como ambiente de 

liberdade em oposição ao aprisionamento do navio. Assim, o desejo de morte física é 

sintoma de uma radicalização da necessidade de libertar-se de uma identidade 

condenada. Aliás, toda a narrativa de Vassa/Equiano pode ser lida como o relato de uma 

vida (ou sobrevida) como trajetória de salvação por meio de uma conversão identitária 

unificada pela composição de uma “ilusão biográfica” (BOURDIEU, 2006). 

Um breve resumo da trama pode ajudar a explicar essa interpretação: Olaudah 

Equiano nasce livre em 1745 em um povoado de etnia Igbo (grafado Eboe, na narrativa)  

e é sequestrado aos onze anos de idade para servir como escravo até 1766, quando 

consegue comprar sua liberdade. Nesses vinte e um anos, é vendido a quatro senhores 

ingleses, renomeado três vezes por eles (como Michael, Jacob e, finalmente, Gustavus 

Vassa), batizado no cristianismo e transportado por diversos territórios das então 

chamadas Índias Ocidentais, participando ativamente da Guerra dos Sete Anos, entre 

Inglaterra e França. Após a emancipação, continua a viajar pelo Atlântico, denunciando 

o caráter abusivo do sistema escravista moderno e relatando as aventuras e desventuras 

de um negro livre naquele universo até estabelecer-se na Inglaterra. O relato linear que 

vai da liberdade ao cativeiro e deste à emancipação pinta a vida de Equiano como uma 

travessia repleta de peripécias e encruzilhadas, da qual resulta a unificação do sujeito 

que escreve. A construção dessa vida como caminho tem algo de “espírito da época” – 

vale lembrar que naquele mesmo quarto de século viriam a ser publicadas as Confissões 

de Rousseau e a versão final d’Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, de Goethe 

–, mas é também o resultado do aproveitamento de um modelo de narrativa típico da 

época: as narrativas autobiográficas de conversão espiritual (THOMAS, 2000). Muito 

frequentes entre os protestantes ingleses do século XVIII, essas narrativas se encontram 

no meio do caminho entre a tradição confessional inaugurada por Santo Agostinho e a 

consolidação da autobiografia moderna a partir de Rousseau12. Conforme sintetiza 

Leonor Arfuch, trata-se do “trânsito da conversão – o tornar-se aceitável para o olhar 

divino – à autoafirmação como aceitabilidade do próprio eu na trama comunal dos 

outros e como abertura à liberdade de criação individual” (ARFUCH, 2010, p.134). 
                                                           
12 Vale lembrar que essa transformação do gênero biográfico não ocorre de maneira linear. A tendência 
biográfica renascentista na Europa dos séculos XV a XVII, para a qual as “Vidas” de Plutarco tinham 
mais importância que as Confissões de Agostinho,  prioriza a construção de personalidades estáticas e 
exemplares, dotadas de categorias morais, de índole e de vocação, sem grandes mudanças no caráter do 
biografado. As narrativas biográficas de conversão espiritual retomam a tradição Agostiniana, mas 
possuem todo um desenvolvimento próprio como modelo de escrita, interno à história do Protestantismo. 
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Equiano, ou Vassa, aproveitou-se desse modelo intermediário, mas pôde levá-lo além 

ao inscrever na narrativa não apenas sua conversão ao cristianismo metodista – 

relatando, inclusive, o momento de sua salvação por meio de uma visão de Jesus Cristo 

crucificado sobre o oceano (cf. EQUIANO, 1794, p.283-288) – mas também o processo 

de sua emancipação como homem livre e cidadão inglês.  

Destarte, o gesto de biografar-se representa, simultaneamente, uma concessão à 

formação da identidade nacional, por meio da qual o escritor consegue se estabelecer 

como homem de letras, e uma conciliação das múltiplas identidades que lhe são 

atribuídas ao longo da vida, dentre as quais a africana merece atenção especial13. A 

indecidibilidade do nome autoral – lembramos que a obra é assinada por “Olaudah 

Equiano ou Gustavus Vassa” – é um dos signos do prisma identitário que se desdobra 

no tempo narrado. De acordo com o relato, o nome europeu fora resultado de um ato de 

ironia com requintes de crueldade protagonizado por um de seus senhores, Michael 

Henry Pascal, a despeito dos protestos do autor, que quisera ser chamado Jacob. 

Gustavus Vassa (1496-1560, também conhecido como Gustavo I) tornara-se rei da 

Suécia em 1523, ganhando fama de “libertador de seu povo e herói nacional da nação 

sueca” (LOVEJOY, 2012, p.168), por derrotar a tirania e instaurar o protestantismo 

como religião oficial do país. Como nota Lovejoy (ibidem, p.168), é difícil acreditar, 

porém, que a criança que protestava contra o novo nome soubesse de sua significação. 

No horizonte autobiográfico, a recusa da nomeação parece indicar a resistência a uma 

nova perda de um índice identitário que lhe garantisse algum resquício de 

individualidade14. Afinal, em apenas uma década de vida, havia sido obrigado a trocar 

de nome três vezes (Olaudah Equiano →  Michael → Jacob → Vassa). Nesse jogo 

interssubjetivo de resistência e imposição, característico das peripécias que marcam a 

narrativa, a manutenção do nome sueco e o resgate (ou invenção) do nome Igbo acabam 

adquirindo o sentido de uma inversão irônica. De acordo com o próprio narrador, o 

nome Olaudah significava, na linguagem da etnia Igbo, “vicissitude, ou também 

fortunado; alguém favorecido” (EQUIANO, 1794, p.20). A construção biográfica sob 

os topoi da predestinação e da vida como travessia contribui para que, ao fim da 

                                                           
13 A título de curiosidade, mencionamos aqui um comentário de Voltaire, anotado por Roger Chartier, 
sobre a figura do homem de letras, que nos remete a uma das imagens utilizadas por Equiano/Vassa em 
seu relato da Midde Passage: “o homem de letras assemelha-se aos peixes-voadores: se se eleva um 
pouco, as aves devoram-no; se imerge, é comido pelos peixes” (apud CHARTIER, 1997, p.122). 
14 Em “A ilusão biográfica”, Pierre Bourdieu ressalta que, por meio do nome próprio, “institui-se uma 
identidade social constante e durável, que garante a identidade do indivíduo biológico em todos os 
campos possíveis onde ele intervém como agente” (2006, p.186). 
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narrativa, o autobiografado converta-se na anti-imagem do rei sueco que o antecedera: 

agente essencial na luta contra o tráfico de escravos, torna-se uma espécie de herói 

libertador do povo africano. Figurando lado a lado no título da narrativa, Olaudah 

Equiano e Gustavus Vassa são marcas de uma indecibilidade identitária que narra a 

conquista da liberdade de seu autor-protagonista através do tempo sem deixar de nos 

lembrar da crueldade dessubjetivadora própria ao escravismo.  

O duplo de indecibilidade identitária e autoral é também marca da Biografia e 

narrativa do ex-escravo afro-brasileiro Mahommah Gardo Baquaqua, com 

consequências interessantes para o conceito de identidade narrativa. Fato comum nas 

narrativas de ex-escravizados publicadas nos Estados Unidos ao longo do século XIX, a 

obra contou com a mediação por parte de um editor religioso de nome Samuel Moore15. 

No prefácio à obra, é Moore quem orienta o leitor para a uma leitura mais documental e 

menos literária: “É simplesmente uma compilação ou narração dos acontecidos na vida 

do mesmo homem que os narra e expostos sem linguagem figurada, mas no estilo mais 

singelo possível” (apud BAQUAQUA, 1997, p.24). Assim, o texto oferece para o leitor 

o testemunho histórico dos “sofrimentos e das torturas horríveis” infligidos aos 

escravos, mas do qual poder-se-ia extrair também uma “instrutiva” descrição do povo 

de Djougou (parte do império Ashanti), de onde fora trazido Baquaqua, com seus 

“costumes e cerimônias (...) muito divertidos” (ibidem, p.21-24). Por parte do 

compilador, a narrativa carrega, além de uma função referencial, a função de entreter16, 

como se de ambas dependessem seus declarados fins abolicionistas. Baquaqua, por sua 

vez, apresenta o desejo íntimo de “voltar à África como missionário” e “lançar esta obra 

para sua gente, numa forma ampliada” (ibidem, p.25-26), intenção que voltaria a afirmar 

no que restou de sua correspondência (LOVEJOY, 2002, p.10). Assim como na 

Interesting Narrative, portanto, a obra carrega-se de valor instrumental. Seus objetivos, 

porém, são distintos e se desdobram na alternância de vozes que compõem a narrativa, 

explícita (uso da primeira e terceira pessoas e de aspas, coordenando as falas) ou 

implicitamente (edição e censura do conteúdo do relato no processo de montagem do 

                                                           
15 Pouco se sabe sobre a identidade de Samuel Moore. O paratexto sugere tratar-se de um religioso 
unitarista (corrente religiosa cujas origens remontam à Reforma Protestante do século XVI), mas as 
pesquisas historiográficas têm falhado em encontrar registros documentais de sua existência, levantando a 
hipótese de se tratar de um pseudônimo (cf. LOVEJOY, 2002). 
16 Curiosamente, a edição original que serviu de base para a tradução aqui consultada traz, como 
subtítulo,  An interesting narrative, mesma asserção da narrativa de Equiano/Vassa, denotando um desejo 
de entreter o leitor e sugerindo a hipótese de uma possível relação de filiação entre as duas publicações. 
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livro). Difícil polifonia, a ponto de levar Robert Krueger, tradutor da edição usada como 

referência neste trabalho, a afirmar que 

estabelecer a ontogenia do texto é problemático e impossível. (...) O ato-fala 
de Baquaqua é mediado pela ingerência estética e ideológica do editor 
abolicionista e cristão. A hermenêutica completa do texto é, por isso, 
impossível, já que não há maneira de estabelecer a dicção infletida de 
Baquaqua. (KRUEGER, 1997, p.12) 

O conflito de valores entre as vozes narrativas não impede, porém, que o texto se 

oriente na direção da construção do relato de uma vida dotada de consciência, 

constituindo a identidade narrativa no texto. Mais explicitamente que na Interesting 

Narrative, o “quem” desse relato se definirá sob a sombra de um outro, branco e 

ocidental, mas cuja postura discursiva, como mediador e espécie de maestro de vozes, 

gera a ilusão de que é este outro o verdadeiro autor da narrativa. Um breve excerto, em 

que a voz memorialista de Baquaqua define o que significa, para si, o outro, é suficiente 

para desestabilizar essa ilusão de sequestro da autoria: “Em Grafe vi o primeiro homem 

branco, que, o senhor pode acreditar, chamou muito a minha atenção; As janelas nas 

casas também pareciam estranhas, e foi a primeira vez na minha vida que vi casas com 

janelas de vidro” (BAQUAQUA, 1997, p.80). Essa declaração interrompe bruscamente 

uma digressão retórica racialista em que se tenta provar que “as criaturas de cor negra 

da zona tórrida” são também parte da obra de Deus e possuem “sentimentos de 

humanidade” (ibidem, p.80). A figuração do indivíduo negro como criatura dentro de 

um discurso evangelizador distancia e silencia temporariamente a voz do narrador 

homodiegético, mas seu súbito retorno, relatando o estranhamento diante do primeiro 

contato com o homem branco e com seu modo de habitar, restaura o diálogo. Diante 

dessa duplicidade, Robert Krueger chega a afirmar que o texto representa “uma 

narrativa escravizada, porém uma biografia” (KRUEGER, p.1997, 13).  

Para analisar até que ponto essa escravização é efetiva, vale recuperar o trecho 

da narrativa citado na abertura do trabalho, no qual Baquaqua, em viagem do Brasil aos 

Estados Unidos em um navio que comercializava café, consegue escapar ao chegar no 

porto de Nova Iorque. A rememoração do aprendizado da palavra free conjuga o tempo 

linguístico e crônico em um tempo narrado no qual Baquaqua se reconhece no passado 

como um outro (si mesmo), em transformação. Ao desenvolver a consciência linguística 

que lhe permitia traduzir o conceito de liberdade, o Baquaqua-personagem de outrora 

antecipava seu agenciamento no presente como autor de uma narrativa de liberdade na 

língua recém-adquirida. Se, no episódio narrado, a palavra aprendida sintetiza a missão 

do herói subalterno, é também por meio da aquisição da linguagem – além de uma 
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consciência temporal da própria vida – que Baquaqua fará valer a individualidade de 

sua voz e sua vida sobre o silêncio de Moore. Pode-se dizer, assim, que a função autoral 

do texto é povoada, não tanto pelas personas de Moore e Baquaqua, quanto pelas 

múltiplas máscaras narrativas e identitárias assumidas pela personagem em sua travessia 

em busca da liberdade.  

Nesse sentido, o trecho citado interessa, ainda, por surpreender um momento de 

troca dessas máscaras: Baquaqua é apresentado ainda como escravo17, mas já também 

como um “homem de cor”, identificado à população negra livre residente no norte dos 

Estados Unidos, da qual ele viria a fazer parte em seguida. Entre presente e passado, 

memória e história, a alteridade biográfica se diluirá em identidades efêmeras, cuja 

interpretação no tecido de uma trama ilusoriamente linear dependerá de uma leitura 

aberta ao devir das vozes que dialogam na narrativa, ainda que de maneira tensionada. 

Como afirma Leonor Arfuch, sobre a importância da polifonia bakhtiniana para uma 

conceituação do espaço biográfico, 

o que está em jogo, então, não é uma política da suspeita sobre a veracidade 
ou autenticidade dessa voz [a voz narrativa], mas antes a aceitação do 
descentramento constitutivo do sujeito enunciador, mesmo sob a marca de 
“testemunho” do eu, sua ancoragem sempre provisória, sua qualidade de ser  
falado e falar, simultaneamente, em outras vozes; essa partilha coral que 
sobrevém – com maior ou menor intensidade – no trabalho dialógico tanto da 
oralidade quanto da escrita e cuja voz protagonista é, evidentemente, a do 
destinatário/receptor. (ARFUCH, 2010, p.128. Grifo nosso) 

Essa “partilha coral” da(s) voz(es) narrativa(s) é capaz de revelar identidades 

também corais, definidas no trânsito característico do espaço transatlântico, no qual, 

mesmo diante das amarras do sistema social escravista, era possível agenciar 

subjetividades. Não à toa, a maior parte da narrativa de Olaudah Equiano, ou Gustavus 

Vassa, se ambientará no espaço marítimo. É pelo atlântico também que Mahommah 

Gardo Baquaqua, tendo navegado pela costa de cinco continentes, vislumbrará 

reconquistar sua liberdade e, mais tarde, retornar à África. Se entendermos o conceito de 

“coral” não apenas pelo sentido da polifonia, mas aproximando-a também de sua 

acepção na biologia marinha, poderemos reler essas narrativas biográficas do Atlântico 

                                                           
17 A identificação da identidade escrava aqui é apenas instrumental e deve ser lida com cuidado para não 
solapar as diversas identides étnicas assumidas por Baquaqua ao longo da vida narrada e que, sem dúvida, 
ajudam a compor sua alteridade narrativa. Nesse sentido é digno de citação este comentário de Paul 
Lovejoy: "a busca de Baquaqua por “liberdade”, a primeira palavra que ele diz ter aprendido em ingle ̂s, 
conduz-nos por um caminho de múltiplas identidades, no qual a etnicidade informa a discussão sobre a 
situação de Baquaqua, mas, apesar disto, não explica a progressiva individualização de sua identidade, e a 
correspondente alienação que isto implica. A etnicidade revela-se como uma série de chapéus, cujo uso 
lhe é prescrito. Como um mecanismo de auto-identificação, a etnicidade surge como uma miragem, a 
disfarçar o indivíduo que está sob os chapéus" (LOVEJOY, 2002, p.10). Esse uso mecânico e efêmero da 
etnicidade compõe, sem dúvida, a ilusão biográfica pela qual a narrativa se garante no espaço biográfico. 
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Negro como testemunhos literários da descoberta contemporânea de que “todo homem é 

um arquipélago”18.  
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O DIPLOMATA E O EXILADO: JOAQUIM NABUCO E LIMA BARRETO EM 

TRÂNSITO

João Gonçalves Ferreira Christófaro Silva (UFMG)

RESUMO: O presente trabalho pretende apresentar uma reflexão acerca dos trânsitos de Lima 
Barreto e Joaquim Nabuco a partir do Diário Íntimo do primeiro e dos Diários do segundo. Tais 
trânsitos serão entendidos literal e metaforicamente, e se darão principalmente pelo contraste: 
Joaquim Nabuco viajou pela Europa, os Estados Unidos e a América Latina, Lima Barreto mal 
saiu  do  Rio  de  Janeiro  durante  sua  vida;  Nabuco  encontrou-se  com  diversos  escritores  e 
intelectuais  estrangeiros  durante  suas  viagens,  enquanto  o  contato  de  Lima  Barreto  com 
intelectuais estrangeiros limita-se, nos diários, a alguns poucos editores portugueses e a uma 
carta que lhe foi repassada por outro escritor; as diferenças de posição social, política, e da 
própria concepção de literatura dos dois autores; ainda, as diferenças de suas conformações ao  
campo  literário  em  vida  e  na  posteridade,  que  parecem  traçar  movimentos  inversos  (para 
Joaquim Nabuco, a consagração em vida e seu posterior esmaecimento; para Lima Barreto, o  
silêncio em vida e a consagração póstuma). Observar tais trânsitos nos diários dos escritores – 
gênero fragmentário e avesso à totalização que, também, transita entre diversas províncias do 
discurso – permite que vejamos as ambiguidades e hesitações desses trânsitos, bem como a 
complexa relação,  relevante  mas não determinante,  entre  circulação literária  e  consagração.  
Ainda, permite que tracemos uma divisão entre duas maneiras de se conceber a cultura, bem 
como as formas e possibilidades de acesso a ela, num momento de modernização acelerada e de 
modificações profundas nas relações entre a arte e o restante da sociedade. Joaquim Nabuco 
parece conceber e buscar um contato com a cultura como totalidade, dependente de uma espécie 
de absorção; em Lima Barreto, ao contrário, saltam aos olhos o contato com fragmentos da  
cultura, cuja organização se dá pela colagem.  

Palavras-chave: Diário de escritor. Técnica. Deslocamento. Campo literário. 
  

Então  com  vinte  e  sete  anos,  Joaquim  Nabuco,  poucos  dias  após  chegar  a 

Washington para servir como adido de legação, em 03 de janeiro de 1877 escreverá em 

seu diário:

A viagem  está  se  limitando  hoje  a  vistas.  Viajar  é  ver.  É  menos 
fatigante  comprar  logo um ‘panorama’.  Seria  impossível  convencer 
essas  pessoas  que  nada  há  de  semelhante  entre  ver  uma  cidade  à 
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pressa mesmo fazendo um esforço para guardar na retina a imagem 
passageira que apenas afere e não pensar em ver coisa alguma, deixar-
se  ver,  deixar-se penetrar  pelos  environments,  até que o sentimento 
interno ou a idéia de vista se forme em nós – e dessa vez para sempre. 
O mesmo que se requer para gozar da arte, senão mais, é preciso para 
gozar-se  da  natureza,  inteligentemente,  isto  é,  compreendendo-a. 
(NABUCO, 2005, v. 1, p. 99)

Com a autoridade de quem já sabe muito bem como se deve viajar, Joaquim 

Nabuco traça, nesse trecho, uma maneira de se portar diante da paisagem que poderia 

ser descrita como um movimento de internalização, que demanda paciência, imersão, 

compreensão. Assim, a imagem que se tenta fixar na retina opõe-se ao sentimento e à 

ideia  da  vista:  aquela,  por  mais  que  o  sujeito  observador  se  esforce,  fatalmente 

desvanecerá. O sentimento e a ideia, ao contrário, não só não dependem de um esforço 

do observador, como necessitam, para surgir, que o observador abdique de sua posição 

de sujeito. É a paisagem quem deve agir sobre ele. A internalização, que permite uma 

fixação eterna  da  paisagem,  concebe  esta  como totalidade  a  ser  compreendida  pela 

inteligência. Sete meses depois, ao visitar as cataratas do Niágara, Joaquim Nabuco se 

sentirá aliviado por não encontrá-la cheia de anúncios (NABUCO, 2005, v. 1, p. 200)

Em entrada de 31 de janeiro de 1905, Lima Barreto, então com vinte e três anos, 

anotará:  “Deixando a botica, fui à Rua do Ouvidor; como estava bonita, semi-agitada! 

Era como um boulevard de Paris visto em fotografia.” (BARRETO, 2006, p. 1256). Em 

uma cidade já conhecida, embora em uma localidade um tanto quanto distante de sua 

moradia, a vista da paisagem da rua do Ouvidor é justaposta à imagem de uma Paris 

vista, apenas, por uma imagem reproduzida tecnicamente. Não se trata de internalizar o 

que quer que seja, mas colar o que a retina registra com o que uma câmera fotográfica 

registrou em um lugar que, embora longínquo, torna-se, nesse movimento, de algum 

modo próximo, como uma lente que ajustasse o foco dos olhos.

No primeiro dia do mesmo mês, Lima Barreto escreverá: 

Hoje,  dia  de  Ano  Bom  (1º  de  janeiro  de  1905)  levantei-me  como 
habitualmente às sete e meia para as oito horas. Fiz a única ablução do 
meu asseio, tomei café, fumei um cigarro e li os jornais. Acabando de 
lê-los,  arrumei  as  paredes  do  meu  quarto.  Preguei  aqui,  ali,  alguns 
retratos e figuras, e ele tomou um aspecto mais garrido. Há, de mistura 
com  caricaturas  do  Rire e  do  Simplicissimus,  retratos  de  artistas  e 
generais. Não faz mal; nesse aspecto baralhado ele terá o aspecto da 
vida ou da letra “A” do dicionário biográfico, que traz Alexandre, herói 
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de alto coturno, e um Antônio qualquer, célebre por ter inventado certa 
pomada. (BARRETO, 2006, p. 1237)
       

Novamente,  estamos  diante  de  um  processo  de  colagem.  A  presença  de 

caricaturas de periódicos humorísticos europeus – o  Rire, francês, e o  Simplicissimus, 

alemão  -,  ao  lado  de  retratos  de  artistas  e  generais,  aponta  novamente  para  a 

intensificação dos  processos  técnicos  de reprodução de imagem e para  a  circulação 

intercontinental de impressos. A colagem estabelece, também, uma relação horizontal, 

não hierárquica, entre as imagens. O “aspecto baralhado” da vida só pode ser projetado 

pelo recorte e pela montagem, de todo avessos à totalidade e à permanência.  O gesto da 

escolha das imagens a serem coladas nas paredes do próprio quarto parecem apontar 

para uma exteriorização: a parede do quarto de Lima Barreto projeta-o para fora de si,  

através dos fragmentos de suas vistas e leituras. 

Nosso esforço de leitura diante dos diários desses escritores estará muito mais 

para a colagem de Lima Barreto do que para a internalização da totalidade almejada por 

Nabuco. Como afirma Myriam Ávila (2016), na modernidade ocorre uma ruptura de 

todas as formas de narrar. Essa ruptura, que faz ver seus efeitos até os dias de hoje, 

caracteriza-se  pelo  privilégio  da  parataxe  sobre  a  hipotaxe,  da  variedade  sobre  a 

hierarquia. O aspecto baralhado do diário opõe-se, da mesma maneira, à totalidade da 

obra.  Se  a  referida  ruptura  operada  na  e  pela  modernidade  também  afeta  nossa 

sensibilidade, capaz agora de enxergar valor no acúmulo paratático de notas escritas a 

partir do recomeço de cada dia, transformadas em uma espécie de totalidade precária 

somente pelo trabalho editorial que transforma o diário em livro sob a responsabilidade 

de um nome próprio, ela afetará também a maneira como o pesquisador lida com esse 

material. Nosso – ou seja, meu – intuito não será recuperar na totalidade os rastros das 

passagens  físicas  ou  simbólicas  de  Nabuco  e  Lima  Barreto  pelo  mundo  conforme 

registrados em seus diários, mas montar, a partir de uma série de biografemas, imagens 

que sirvam para pensar a relação entre seus trânsitos, a modernidade e a vida literária 

enquanto aposta na consagração da posteridade.     

*****

Um estudo comparativo entre os trânsitos de Joaquim Nabuco e Lima Barreto 

deverá ser feito pelo contraste.  O corpus escolhido, a saber,  os  Diários  de Joaquim 
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Nabuco  e  o  Diário  íntimo de  Lima  Barreto,  foram escritos  em datas  relativamente 

próximas – as primeiras entradas de Joaquim Nabuco são do ano de 1873, vinte e sete 

anos antes das primeiras notas reunidas no diário de Lima Barreto; as últimas entradas 

de Lima Barreto referem-se a 1921, onze anos após a morte de Joaquim Nabuco e o 

consequente fim de seu diário. Ressalte-se, no entanto, que o arco temporal coberto pela 

reunião dos dois diários caracteriza-se por uma modernização acelerada, no Brasil e no 

mundo;  ainda,  que  as  possibilidades  oferecidas  a  cada  um  desses  escritores  foram 

radicalmente diferentes: Joaquim Nabuco teve amplo trânsito nos Estados Unidos e na 

Europa,  inclusive  entre  escritores  e  intelectuais,  além  de  alcançar,  em  vida,  a 

consagração  no  Brasil;  Lima  Barreto,  ao  contrário,  saiu,  segundo  consta  em  sua 

biografia escrita por Francisco de Assis Barbosa (2003), apenas três vezes do Rio de 

Janeiro: em 1900 ou 1901, foi para Barbacena, como aluno da Escola Politécnica; em 

1910,  para  Juiz  de  Fora,  provavelmente  para  fugir  de  pressões  decorrentes  de  sua 

participação no julgamento da “Primavera de Sangue”; e, em 1921, para Mirassol, no 

interior do estado de São Paulo, a convite de Ranulfo Prata, que pretendia tirá-lo do Rio  

de Janeiro para facilitar sua abstinência de bebida alcoólica. Note-se que nenhuma delas 

advém de um propósito íntimo, de viagem ou turismo: Barbacena é um dever de escola; 

Juiz de Fora uma fuga; Mirassol, uma cura. Não há menção explícita a qualquer dessas 

viagens em seu Diário íntimo. Aí só transparece o desejo da viagem europeia. Em 20 de 

abril  de 1914,  escreverá:  “Já  prescindo da glória,  mas  não queria  morrer  sem uma 

viagem à Europa, bem sentimental e intelectual, bem vagabunda e saborosa, como a 

última refeição de um condenado à morte” (BARRETO, 2006, p. 1305). Mais adiante, 

na  mesma  estrada,  completará:  “Quando  estiver  bem certo  de  que  não  encontrarei 

solução, embarco para Lisboa e vou morrer lá, de miséria, de fome, de qualquer modo” 

(BARRETO, 2006, p. 1306). Lima Barreto tinha, à época, trinta e dois anos. 

O caráter de urgência com que essa viagem é colocada – trata-se sobretudo de 

morrer  na  Europa,  não de lá  viver  -,  sintetiza bem uma das  imagens que podemos 

depreender  do escritor  Lima Barreto:  a do exilado.  Conforme afirma Myriam Ávila 

(2011), é comum, nos diários de escritores, a encenação do escritor como uma espécie 

de  exilado  em  sua  própria  terra:  a  percepção  do  meio  intelectual  próximo  como 

provinciano  e  insuficiente,  por  um  lado,  e  o  desejo  de  deslocar-se  para  um  local 

relativamente mais central para a atividade literária, por outro. Ambos os movimentos 
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contêm uma dupla geografia: física e política, por um lado, e simbólica, de outro. No 

caso de Lima Barreto, esse movimento de exílio torna-se especificamente dramático, na 

medida em que o exílio auto infligido é acompanhado pelo exílio ao qual foi submetido 

por boa parte do meio intelectual carioca. A auto percepção de Lima Barreto é a de 

quem  possui  o  passaporte  para  a  simbólica  República  das  Letras  –  a  “grande 

Humanidade de que quero fazer parte” (BARRETO, 2006, p. 1283) - , mas de quem não 

possui os meios para alcançar sua contraparte físico-política, a não ser por uma atitude 

desesperada.  Por  outro  lado,  há  os  que  conseguem  ir  à  Europa,  mas  mostram-se 

inadequados para a entrada na República das Letras:

Também o Miguel  Austregésilo,  gastador dos mais velhos paradoxos 
que se conhece. Passando seis meses em Paris, ou antes, em Bruxelas, 
trazia os bolsos cheios de cançonetas que nós conhecíamos aqui desde 
dous anos.
O outro, Amarante, é um bom menino.
É preciso saber que a todos eles eu devo valiosos favores. (BARRETO, 
2006, p. 1252) 

Localizado  no  fim  de  uma  nota  que  contém  uma  espécie  de  lista  de  tipos 

inadequados de literatos, a caracterização de Miguel Austregésilo liga-se a uma questão 

espaço-temporal  trabalhada  por  Pascale  Casanova (2002)  em seu livro  A República 

Mundial das Letras. Segundo a autora, a participação na literatura mundial passa por 

instâncias de consagração específicas. No grande centro de consagração, identificado, 

ao  menos  na  modernidade,  com  Paris,  encontra-se  o  meridiano  de  Greenwich  da 

literatura. É preciso “acertar os relógios” com esse meridiano. Assim, o caso de Miguel 

Austregésilo, que vai à Europa mas traz de volta ao Brasil cançonetas já conhecidas, 

aponta justamente para a  cisão já  referida entre  a geografia  física e  a  simbólica da 

República das Letras.     

  Mesmo para sentir-se apto a habitar essa república simbólica, no entanto, são 

necessárias redes que liguem o Brasil à Europa, seja para o recebimento de materiais 

impressos – cujas referências, no caso de Lima Barreto, são coladas em seu diário como 

as imagens em sua parede, o que aponta para a maneira também fragmentária como 

ocorria  esse  acesso  -,  seja  para  a  própria  possibilidade  de  publicação  de  um livro. 

Graças ao trabalho Francisco de Assis Barbosa, é possível retraçar a rede necessária 

para que o primeiro livro de Lima Barreto,  Recordações do escrivão Isaías Caminha, 
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fosse publicado. João Pereira Barreto, que já havia publicado um livro de versos na 

Livraria Clássica, em Lisboa, mandou para A. M. Teixeira, editor português, uma carta 

de  apresentação  de  Lima Barreto.  Antônio  Noronha dos  Santos,  em viagem para  a 

Europa, entregou em mãos os manuscritos do Isaías Caminha para que lá fosse editado. 

A Casa Garnier, maior livraria e editora do Rio de Janeiro – cuja boa parte dos livros 

também era impressa na França, prioritariamente por motivos financeiros –, então sob o 

comando  de  Hippolyte  Garnier,  raramente  publicava  escritores  não  consagrados,  e, 

segundo Lima Barreto, tinha como critério editorial “o pistolão, editando diplomatas” 

(BARRETO apud HALLEWELL, 2012, p. 286).

Joaquim Nabuco iniciará sua carreira diplomática em 1877, servindo como adido 

de legação na embaixada brasileira em Washington.  Sua estada nos Estados Unidos 

gerará diversos choques em sua sensibilidade, ocasionando diversas entradas no diário 

bastante  desfavoráveis  à  sociedade  estadunidense  de  então.  Muitas  delas  estão 

estreitamente relacionadas à velocidade e à falta de apego pelo passado:

Cada dia realizo mais que sairei da América do Norte sem conhecer um 
homem.  Os  verbos  telegráficos  deste  povo  são  curiosos:  telegraph 
parece necessário, mas to cable é de luxo. To mail e to post. Telescope é 
um verbo de imaginação – quando dois trens encontram-se e no choque 
entram um pelo outro, eles “telescope” isto é “oculam”, isto é, fecham-
se como um óculo de alcance. “Let us”, (vamo-nos), é o nec plus ultra 
do  gênero,  por  let  us  go [sic].  Rendezvoused  não  é  sem  cachet. 
(NABUCO, 2005, v. 1, p. 106)

A linguagem também não passa incólume às novas tecnologias e à gestão do 

tempo característica da sociedade estadunidense. “Aqui vive-se depressa. Time is money 

é muito literalmente entendido [...]”, anotará alguns meses depois, ao falar da maneira 

como seus habitantes lidam com os mortos. Nessa entrada, que agora cito na íntegra, tal 

atitude é justaposta às mudanças na sensibilidade causadas pelo telégrafo:      

O telégrafo,  pondo o mundo todo [em] contato,  desenvolve muito a 
solidariedade humana de um modo sensível, não só de cidade a cidade, 
mas de povo a povo. Vê-se isso na imprensa diária. O incêndio do teatro 
de Brooklyn,  horrível  como foi,  ou do hotel  de  Saint  Louis,  apenas 
podem ocupar a atenção de um ou dous dias porque, no dia seguinte, em 
alguma  parte  do  mundo,  um  terremoto  como  o  de  Iquique,  uma 
explosão, um naufrágio reclamam sua parte de interesse. Vive-se hoje 
quanto  à  soma de impressões  de  cada  hora  cem vezes  mais  do que 
antigamente,  porque  elas  nos  vêm  de  todos  os  cantos  da  terra.  A 
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princípio isso determina uma certa excitabilidade nervosa, mas talvez 
acabe por produzir uma inteira insensibilidade. Estive neste país durante 
grandes  acontecimentos:  depois  de  ver  a  efervescência  que  eles 
produzem, é agradável ver a calma em que se deixam esquecer. Aqui 
vive-se depressa.  Time is money é muito literalmente entendido, e por 
consequência toda a vida retroativa é desconhecida, daí a necessidade 
de não dar aos mortos outra prova de amizade que a de enterrá-los com 
flores, esquecendo-os logo em seguida como useless. (NABUCO, 2005, 
v. 1, p. 143-144)

A dupla possibilidade trazida pelo telégrafo, a solidariedade entre os povos e a 

insensibilidade  ante  as  tragédias  humanas,  tem  como  ponto  comum,  ou,  talvez, 

momento de transição, a excitabilidade dos nervos. Em entrada bastante próxima no 

tempo, Nabuco exclamará “Que tempo se perde com a leitura hoje!” (NABUCO, 2005, 

v.  1,  p.  125).  As  mesmas  atitudes,  que  acredito  estarem  estreitamente  ligadas, 

reaparecerão em seus diários vinte e quatro anos depois, carregadas, no entanto, de uma 

maior carga de passionalidade. No dia 02 de janeiro de 1900, após a leitura de algumas 

polêmicas sobre se o século XX já teria se iniciado ou se se iniciaria somente no ano 

seguinte, Nabuco anotará: 

O fato é que a humanidade se está tornando irritável, suscetível, fidgety, 
rabugenta em extremo, sinal de que está envelhecendo, ou de que está 
velha, ou détraquée dos nervos. É o resultado do jornalismo. O jornal 
produz o delirium tremens político e nacional. Ainda o que resgata um 
pouco a baixeza da imprensa é o telégrafo, o cosmopolitismo, mas este, 
por sua vez, aumenta a vibração, o choque elétrico diário, o gasto dos 
nervos,  o  delirium dos  agitados.  O progresso,  como vai?  Tome-se a 
grafologia.  No  futuro  virão  talvez  a  conhecer-nos  intimamente,  sem 
nenhuma reserva, por duas linhas que deixarmos... É o caso de queimar 
todos os autógrafos...  Hopeless task, helás! (NABUCO, 2005, v. 2, p. 
169-170) 

  

A possibilidade  de  solidariedade  e  cosmopolitismo  trazida  pelo  telégrafo  é, 

agora, apenas um quase desprezível porém. O progresso também não parece levar ao 

benefício  da  humanidade,  mas  somente  às  entranhas  dos  indivíduos.  A questão  da 

temporalidade também se insinua, novamente, na sua relação com a leitura:  

Para o fim da vida é preciso escolher e fechar o espírito a tudo que não 
nos possa dar a nossa provisão de partida para a morte […]. Só a leitura 
dos  jornais,  que  tempo toma!  E as  literaturas  estrangeiras!  Escolher 
entre o passado, o presente e o futuro, em matéria de leituras, se mal 
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não temos tempo para ler os catálogos e os índices das revistas. E quem 
tem filhos como eu? (NABUCO, 2005, v. 2, p. 222-223)

A angústia, ainda tão contemporânea, diante da infinidade de leituras, situação 

instigada, ao menos em parte, pelo desenvolvimento das tecnologias de comunicação e 

de impressão, parece remeter ao desejo de acesso à cultura como totalidade. Como na 

entrada com que iniciamos este texto, Nabuco busca internalizar esta totalidade: não 

quer ser turista, mas um viajante que procura absorver a paisagem de modo a conservá-

la para sempre em si - tarefa impossível a partir da modernidade, na qual essa mesma 

paisagem parece incessantemente tomada por todo tipo de material impresso, trocados 

dia  a  dia.  O  que  não  impede  que  tente,  por  assim  dizer,  habitar  o  centro  dessa 

modernidade, buscando sua consagração literária na França, em francês, com Pensées  

détachées et souvenirs e L'option, busca esta registrada em seus diários com muito mais 

afinco e incerteza do que a das obras pelas quais é conhecido em português,  Minha 

formação e Um estadista no Império. 

Lima Barreto, de maneira diferente, embora inscreva em seus diários o desejo de 

um glória europeia, consola-se com a aproximação simbólica com escritores da referida 

grande  Humanidade,  bem como  de  seus  personagens.  A colagem,  também em  seu 

diário, de referências literárias, filosóficas e científicas bastante variadas, incapazes de 

dar  a  este  leitor  qualquer  imagem de  totalidade  fechada,  parecem apontar  para  um 

processo  de  construção  de  si  muito  mais  fragmentário,  no  que  pesa  a  própria 

inconstância  da sua prática  diarística.  O processo externalização,  proposto  no início 

deste  texto  como leitura  das  colagens  de  Lima  Barreto  nas  paredes  de  seu  quarto, 

poderia também valer para seus diários, nos quais a imagem da cultura é montada num 

processo de seleção do mundo e projeção de si. Ainda nesse sentido, cabe transcrever 

um trecho de entrada de 21 de setembro de 1921, que contém a cópia de uma carta de 

John C. Brenner, geólogo americano, professor de Stanford, especializado em geologia 

brasileira  e sócio correspondente da Academia Brasileira  de Letras,  a Capistrano de 

Abreu, na qual,  entre outras coisas, agradece-lhe o envio de  Vida e morte de M. J.  

Gonzaga de Sá e faz dele um rápido elogio: “I am delighted with it”. Após a transcrição 

da carta, Lima Barreto anota:   

Observação:
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O original o Capistrano deixou para que eu o visse na livraria Schettino, 
Sachet,  18,  com o Francisco Schettino,  em começos de setembro de 
1921. Mandei-o traduzir oficialmente pelo Guaraná. (BARRETO, 2006, 
p. 1331)

Lima Barreto enviará essa tradução para Antonio Noronha dos Santos, para que 

desse notícias da carta no jornal  Estado de Niterói. Ignoro se essa tentativa foi bem 

sucedida. De qualquer maneira, a recepção no estrangeiro, dependente de frágeis redes 

de sociabilidade, de uma dimensão que a coloca longe de transformar-se em entrada na 

Cultura ou em consagração em vida, deve tornar-se pública, um fragmento a ocupar 

parataticamente a mancha de um jornal. Submetido largamente ao silêncio da imprensa 

carioca, Lima Barreto deve projetar cada valioso fragmento de sua glória literária no 

exterior ao público, ainda que estes fragmentos estejam destinados a ocupar apenas um 

pequeno espaço dentre as inúmeras leituras disponíveis, fadadas a desaparecer no dia 

seguinte  mas  com  a  publicidade  e  a  materialidade  necessárias  para  que,  talvez, 

perdurem.    

Cabe notar, no entanto, que o caráter paratático e fragmentário da experiência na 

modernidade  não revela-se com tanta  facilidade  na escrita  propriamente  literária  de 

Lima Barreto. Como propõe Myriam Ávila (2016), ela tem seu lugar privilegiado em 

seus  diários,  seja  pelas  próprias  características  do  gênero,  seja  pela  vontade  de 

desvelamento dos preconceitos e exclusões identificada em seus romances. O mesmo 

poderíamos  dizer  de  Joaquim Nabuco:  o  desejo  de  absorção  da  e  na  cultura  como 

totalidade não impede nem que diversos trechos de seus diários limitem-se a vistas, nem 

que a escrita telegráfica e a parataxe os invadam: “De trole a Santa Albertina, vendida 

pelo Martinico; e de lá em trem pela fazenda Dumont (linha da empresa) a Ribeirão 

Preto. Engenheiro Morelli. Prato de Ravióli” (NABUCO, 2005, v. 2, p. 48).

A inscrição  de  um  trajeto  pelo  interior  de  São  Paulo,  com  seus  meios  de 

transporte,  negócios  de compra e venda,  relações  de propriedade,  anotados rápida e 

sucintamente, como uma série de fotogramas, é tomado de supetão por um prato de 

ravióli,  que  desequilibra  o  tom  da  entrada,  não  só  indicando,  pela  colagem, 

características  específicas  da modernização e  da imigração no Estado de  São Paulo 

então em ascensão econômica, como apontando, no domínio da escrita, que o problema 

crucial para o impacto do caráter paratático da experiência da modernidade na escrita 
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literária não está na distância entre o que o autor é capaz ou não de escrever, mas na 

distância entre o escrevível e o publicável.    
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O ENSAIO COMO PROSA DE COMBATE EM NICARAGUA TAN 
VIOLENTAMENTE DULCE, DE JULIO CORTÁZAR 

João Marcos Reis de Faria (CAp-UERJ) 
 
RESUMO: O artigo é um dos tentáculos de uma tese de doutorado que se propôs a pensar o 
ensaio como modalidade discursiva capaz de mediar produção literária e engajamento político. 
A título de exemplificação, apresento uma leitura de textos que o argentino Julio Cortázar 
escreveu em defesa da Revolução Sandinista e coligiu no volume Nicaragua tan violentamente 
dulce (1983). Após cerca de uma década de trânsito entre Paris e Cuba, período marcado por um 
grande debate transcontinental sobre o alcance social da literatura, Cortázar encontrou novo 
fôlego criador e militante na luta insurgente nicaraguense. Desde o triunfo do movimento em 
1979 até 1984, ano em que falece, Cortázar frequentou o país e produziu dezenas de artigos e 
ensaios que descreviam e analisavam os sucessos e sobretudo as dificuldades do processo 
revolucionário levado a cabo pela Junta de Reconstrução Nacional. Seus relatos são marcados 
pela presença ostensiva de uma voz em primeira pessoa e pelo rearranjo de sentidos a partir de 
outros textos – estratégias típicas do ensaio, no qual o comentário se converte em força motriz 
de novos atos interpretativos. O olhar crítico que lanço sobre textos da obra permite 
compreendê-los como exemplares de uma atitude escritural que pode ser entendida como uma 
interposição – devido à vontade do escritor, frequentemente traduzida em tom alarmista, de 
infiltrar seu texto entre o leitor e as notícias veiculadas pela imprensa massiva, sem que, no 
entanto, a eficácia dessa intervenção seja assegurada. Esse traço perpassa diferentes textos da 
coletânea, em um crescendo que ressalta o caráter dramático da atuação intelectual do ensaísta. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensaio. Intelectual. Julio Cortázar. 
 

Este trabalho recupera e atualiza uma parte das reflexões que desenvolvi durante 

a elaboração de minha tese de doutorado. Ao longo da pesquisa, entendi o ensaio como 

prática discursiva na qual uma voz em primeira pessoa estrutura e divulga opiniões 

responsáveis sobre assuntos de interesse público. Tive como princípio norteador a 

compreensão de que o ensaio visa ao reposicionamento de indagações, à reorganização 

de sentidos e à intervenção no universo político-cultural. Uma das particularidades 

dessa maneira de tomar a palavra é a apresentação das novas interpretações por meio de 

atos performativos. 

Essas considerações se alinham com traços identificados pela pesquisadora 

argentina Liliana Weinberg, cujos trabalhos insistem na presença da primeira pessoa 

como elemento mediador entre o interior e o exterior do texto ensaístico. Para a autora, 
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trazer essa caraterística para o centro da reflexão sobre o ensaio significa empreender 

uma redefinição de olhar crítico: supera-se, então, sem negá-la, a dimensão proteica – 

que remete ao mito de Proteu e a sua permanente capacidade de transformação – e 

ilumina-se, por outro lado, o caráter prometeico do ensaio: 

El Prometeo encadenado es permanente remisión a un tiempo presente 
que, lejos de disolverse en el eterno acontecer ahistórico del mito, 
pone en evidencia el problemático, el dramático acontecer anclado en 
la historicidad de la experiencia social: del mismo modo hay en el 
ensayo una representación, una auténtica performación del acto de 
pensar, de la experiencia intelectual, de la búsqueda de enlace entre lo 
particular y lo universal, entre la situación concreta y el sentido 
general. (WEINBERG, 2007, p. 10-11) 

 
Para o estudo da tradição ensaística latino-americana, essa mudança de olhar tem 

um interesse especial, uma vez que a interpretação das realidades cultural e política 

ocupa lugar de destaque no rol de temas desenvolvidos pelos intelectuais do continente. 

A imbricação entre pensamento e experiência social é alicerce de discussões sobre o 

papel do escritor engajado, tema que enseja ou nutre diversos ensaios que analisei em 

minha pesquisa e que constituem o corpus deste trabalho, centrado em textos escritos 

por Julio Cortázar durante visitas à Nicarágua nos últimos anos de sua vida. 

Antes de se tornar frequentador do aeroporto de Manágua, Cortázar já havia 

realizado diversas viagens transatlânticas por motivos de militância político-literária. 

Junto de figuras como Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Ángel Rama, David 

Viñas, Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Alejo Carpentier, Roberto Fernández 

Retamar etc., Cortázar participou de incontáveis debates promovidos pela Casa de las 

Américas a respeito das relações entre literatura e revolução e, de maneira mais 

acalorada, do engajamento político do escritor. As discussões empreendidas foram 

veiculadas em revistas culturais que, ao lado das impactantes cifras do boom da 

literatura hispano-americana, constituem um panorama bastante amplo do ambiente 

literário daquela época. Cortázar se destacou do grupo por sua defesa enérgica e 

reiterada da exploração estética como reação a quaisquer tentativas de ortodoxia política 

e dirigismo literário. Ao lado de seu enraizamento em Paris, criticado por alguns como 

atestado de elitismo, a crença de Cortázar no caráter libertador de uma escrita 

experimental o afastou progressivamente da cúpula da Casa de las Américas e da 

agenda da Revolução Cubana para o campo cultural. 

No entanto, o escritor não abandonaria o “socialismo latino-americano” para o 

qual havia despertado em Havana. Em meados dos anos setenta, realizou uma viagem 
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clandestina à Nicarágua – que inspirou o conto “Apocalipsis de Solentiname”. Guiado 

por Ernesto Cardenal, tomou conhecimento do movimento sandinista e passou a apoiar 

publicamente a campanha do grupo armado em sua luta pela deposição da ditadura de 

Somoza. Com o triunfo dos insurgentes, em 1979, Cortázar passou a frequentar o país 

centro-americano na condição de intelectual e produziu uma série de textos em defesa 

do novo processo revolucionário. 

O testamento de sua militância veio com a publicação, em 1983, da coletânea 

Nicaragua tan violentamente dulce. Ainda que sem a mesma disposição experimental 

dos livros de colagens que havia lançado no final dos anos sessenta, o volume é 

composto por textos de variadas formas literárias, oferecendo uma visão multifacetada 

da atuação de Cortázar e de suas reações a diferentes eventos ocorridos durante as 

visitas ao país. 

Muitos dos textos de Nicaragua tan violentamente dulce se aproximam do 

conceito de ensaio que norteou minha pesquisa, isto é, uma atividade opinativa e 

persuasiva, realizada exclusivamente no âmbito do discurso e em plena articulação com 

o mundo extratextual. A presença ostensiva da primeira pessoa torna-se elemento 

estruturante dos textos que o escritor argentino dedicou à interpretação da realidade 

nicaraguense. A condição de observador estrangeiro que relata e interpreta essa 

realidade faz com que seu discurso apresente semelhanças basilares com as crônicas de 

viagem, desveladas a partir de afirmações como eu vi – embora me pareça ser mais 

adequado usar, para caracterizar o ensaio, a afirmação é isto que estou vendo. É por 

meio dessa presentificação dos atos de leitura, questionamento e comentário que os 

textos da coletânea fornecem pistas fundamentais para a caracterização do ensaio como 

forma propícia à representação da atividade intelectual como uma obra em progresso. 

Sabe-se que o rótulo de ensaio abarca desde o comentário crítico sobre uma obra 

de arte até a análise de eventos históricos, de faixas cronológicas ou de traços de uma 

identidade específica. É isso, aliás, que confere ao ensaio seu caráter proteico. O 

elemento que privilegio por trás dessas manifestações é uma primeira pessoa que, ora 

mais, ora menos visível, atua como elemento afiançador das interpretações 

apresentadas. Trata-se de um sujeito atende a exigências que vão além do domínio 

estético: ao abordar ensaisticamente o tema de seu interesse, o eu do ensaio atribui a sua 

escrita um olhar avaliativo, marcado por uma forte pessoalidade que inocula valores 

éticos e políticos no discurso. Para a presente reflexão, interessa justamente esse caráter 

prometeico, ou seja, a articulação necessariamente tensa entre a tessitura do ensaio e a 
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busca, por parte do autor, de uma possibilidade de intervenção no mundo concreto. Se 

levarmos em conta o espectro de figurações do ensaísta, é possível concordar com o que 

afirma Edward Said sobre o intelectual contemporâneo: 

Todo intelectual cujo ofício seja articular e representar visões, ideias e 
ideologias específicas logicamente aspira fazer com que elas 
funcionem numa sociedade. [...] Como disse certa vez Jean Genet: no 
momento em que alguém publica ensaios numa sociedade, significa 
que ingressou na vida política; portanto, quem não quiser ser político 
não deve escrever ensaios nem falar publicamente. (SAID, 2005, 
p. 111) 

 
O interesse dessa maneira de ler o ensaio é compreendê-lo de acordo com os 

sentidos e as funcionalidades que são atribuídos ao texto à medida que a argumentação 

se desvela. O ensaio não é visto como produto isolado ou como textualidade fechada em 

si, mas como instrumento comunicativo. No entanto, a responsabilidade assumida pelo 

autor de ensaios políticos encerra uma dimensão dramática, visto que ele toma a palavra 

com uma consciência de ser alguém que, segundo Marc Angenot, “parle dans un désert, 

vox clamans in deserto, celui dont la voix isolée sera couverte par des discours parasite” 

(ANGENOT, 1995, p. 81). A verdade defendida nesses textos não existe, segundo o 

mesmo autor, sem o protesto contra algo que é um falseamento consciente. 

Em Nicaragua tan violentamente dulce, é possível mapear manifestações desse 

drama em diferentes passagens e em diversos graus de problematização. É o que ocorre, 

por exemplo, nas quatro partes da série intitulada “Nicaragua desde adentro”, escrita 

entre julho e agosto de 1982, na qual os jornais nicaraguenses e estrangeiros 

desempenharam o papel de deflagradores dos comentários. Da mesma forma, em textos 

como “Los pies de Greta Garbo” e “Diez puntos sobre las íes”, a referência a textos 

veiculados na imprensa francesa sublinha a intensificação do conflito encenado pelo 

enunciador do ensaio cortazariano. 

Os quatro primeiros parágrafos de “Los pies de Greta Garbo”, escrito em julho 

de 1982, trazem afirmações em primeira pessoa que contribuem para criar o cenário 

enunciativo no qual se ouve o clamor solitário da voz em primeira pessoa. Além disso, 

Cortázar finca seu texto no tempo presente ao empregar dêiticos e ao fazer referências 

cronológicas precisas. O autor oferece sua opinião sobre a realidade da Nicarágua de 

maneira contra-argumentativa; o alvo, um artigo publicado no jornal Le Monde. As 

deambulações de Cortázar ao redor da autoridade do jornalista francês Marcel 

Niedergang para opinar sobre questões nicaraguenses desenham no plano textual uma 
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imagem próxima à de um debate formal, no qual desempenha um papel fundamental o 

tom respeitoso e conciliador: 

Niedergang lleva ya muchos años ocupándose de cuestiones 
latinoamericanas, y merece todo mi respeto como periodista y como 
persona. Pero justamente por eso me siento llevado a señalar, en el 
artículo en cuestión, algunos puntos de vista que pueden inducir en los 
lectores europeos una imagen que de ninguna manera coincide con la 
verdadera y más profunda imagen de la realidad nicaragüense. 
(CORTÁZAR, 1983b, p. 63) 

 
Tal declaração atualiza outra noção recorrente nas teorizações sobre a dinâmica 

formal do ensaio, a inscrição do gênero no âmbito social. Georg Lukács perguntava, no 

começo do século XX, quem conferiria ao ensaísta o direito de julgar. Para o pensador 

húngaro, seria correto dizer que ele “se l’approprie; il se crée lui-même les valeurs au 

nom desquelles il juge” (LUKÁCS, 1974, p. 31). Décadas mais tarde, Marc Angenot se 

expressaria de modo semelhante, aprofundando, contudo, a atitude reativa do ensaísta: 

De quoi tire-t-il son droit à parler ? demandions-nous. De lui-même. 
C’est du reste un devoir auquel il cède, plus qu’un droit qu’il 

revendiquerait. Il l’assume par nécessité intérieure, sans plaisir et sans 

espoir, mais avec conviction. Il ne se demande pas ‘comment 

parler ?’ mais plutôt ‘comment se taire ?’ (ANGENOT, 1995, 
p. 76, grifo meu) 

 
A urgência em rebater as opiniões de Niedergang leva Cortázar a questionar não 

apenas a visão parcial desenvolvida pelo jornalista mas inclusive a escolha de suas 

fontes. Assim, o autor destaca positivamente sua própria atividade de intelectual: 

si lo fragmentario puede mostrar aspectos importantes de una 
totalidad, ésta sólo alcanza a ser captada auténticamente cuando a lo 
largo de días, semanas y aun meses se comparte la vida, el ritmo, los 
esfuerzos, los sufrimientos y las alegrías de un pueblo en sus más 
diversos sectores y bajo las más diversas circunstancias. 
(CORTÁZAR, 1983b, p. 63) 

 
A valorização do olhar e da atitude pessoais ocupa papel de destaque nesses 

textos, na medida em que anuncia-se nas entrelinhas a intenção de Cortázar: colocar-se 

entre o leitor e o jornalista francês, evitando a passagem de ideias contrárias àquelas que 

o escritor deseja defender, mas contrárias exatamente porque não atendem a seus 

critérios de verdade, à ética que ele assume enquanto intelectual. Assim, a presença do 

escritor in loco funciona como elemento que confere validade a sua argumentação: 

[...] nunca olvidaré la concentración del 19 de julio en Masaya, no 
tanto por ella misma puesto que formaba parte de los festejos del 
tercer aniversario [de la Revolución], sino por la inteligente atención 
con que miles y miles de asistentes escucharon la extensa alocución 
del comandante Daniel Ortega, mostrando hasta qué punto 
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comprendían la gravedad de los problemas actuales y con qué fervor – 
que por cierto no excluía el entusiasmo ni mucho menos – estaban 
dispuestos a cumplir con sus deberes de trabajadores y de sandinistas 
(CORTÁZAR, 1983b, p. 64) 

 
Numa passagem posterior, diante da acusação de Marcel Niedergang quanto às 

novas políticas educacionais, o escritor recorre a sua relação privilegiada com os 

dirigentes da junta revolucionária: 

[Niedergang] hace notar que según algunos expertos internacionales, 
ese gran esfuerzo del pueblo por educarse a sí mismo se está 
malogrando ‘por falta de constancia en la prosecución, y que el 

gobierno vacila entre dar la prioridad a la enseñanza primaria o a la 
alfabetización de adultos’. Cuando vea al ministro de la Educación 
le preguntaré por este último punto, pero en cuanto a la falta de 
constancia, ¿es que pueden ignorarse las condiciones actuales de 
Nicaragua [?] [...]. ¡Qué fácil es hablar de alfabetización en Europa, 
donde hay una escuela cada dos cuadras y lápices y pizarras para tirar 
por las ventanas! Aquí un lápiz es un pequeño tesoro, y se me aprieta 
el corazón cuando recuerdo haber visto en casa del comandante 
Tomás Borge una gran caja de cartón llena de lápices, que él mismo 
llevó en un helicóptero para distribuirlos entre los indios misquitos de 
la Costa Atlántica con motivo de un acto popular. (CORTÁZAR, 
1983b, p. 67, grifos meus) 

 
As críticas de Cortázar às notícias depreciativas sobre a Revolução veiculadas na 

imprensa francesa são desenvolvidas também em outro texto de feição ensaística da 

coletânea, intitulado “Diez puntos sobre las íes”, escrito seis meses após “Los pies de 

Greta Garbo” e aberto com uma constatação em tom polêmico que desemboca num 

franco protesto do intelectual: 

Un diario como Le Monde, de París, no tiene el derecho a la 
frivolidad. [..] La rectificación que envié el año pasado [“Los pies de 
Greta Garbo”] no se publicó nunca. La que escribo hoy desde 
Nicaragua – donde paso mucho más tiempo que los corresponsales en 
cuestión, que no hacen más que darse una vuelta y juzgar a toda 
carrera – será acaso dada a conocer a los lectores de Le Monde 
(CORTÁZAR, 1983a, p. 71). 
 

Assim como havia procedido em “Los pies de Greta Garbo”, Cortázar lança uma 

série de questionamentos ao jornalista Charles Vanhecke e a suas fontes – religiosos e 

empresários descontentes com a perda de privilégios após o fim do somozismo e com as 

interferências cubana e soviética no país. Mais uma vez, Cortázar recorre a experiências 

pessoais como argumento da batalha de ideias: 

La señora Baldotano, que coordina una asociación por los derechos 
humanos, le dice a Vanhecke que desde el triunfo sandinista ha habido 
veinte desaparecidos en Nicaragua. [...] ¿Ignora Vanhecke lo que yo 
he sabido en mis cinco o seis visitas al país, es decir los centenares 
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de asesinatos cometidos por los contrarrevolucionarios del interior y 
los que casi diariamente violan la frontera con Honduras para saquear 
y asesinar campesinos, alfabetizadores y milicianos? (CORTÁZAR, 
1983a, p. 74, grifo meu) 
 

As reprimendas a Vanhecke e ao jornal francês se amplificam numa crítica à 

imprensa europeia em geral, a qual interpretava como verdadeiros fracassos as 

dificuldades dos sandinistas para conduzir seus programas. Com esse movimento 

generalizador não isento de dramaticidade, Cortázar aponta seu antagonista no terreno 

de combate e interpreta um papel que, segundo Edward Said, “não pode ser 

desempenhado sem a consciência de se ser alguém cuja função é levantar publicamente 

questões embaraçosas, confrontar ortodoxias e dogmas” (SAID, 2005, p.26). 

Assim, a contestação e a correção dos artigos de Marcel Niedergang e Charles 

Vanhecke se ligam à noção de “alerta constante” mencionada também por Edward Said 

em sua série de conferências sobre os intelectuais: para o sociólogo palestino, a vocação 

intelectual diz respeito a uma “disposição perpétua para não permitir que meias 

verdades ou ideias preconcebidas norteiem as pessoas” (SAID, 2005, p.36). No caso 

específico do envolvimento de Cortázar com a Nicarágua, o olhar vigilante de quem se 

coloca à frente de outros discursos tem como finalidade descortinar uma realidade 

ameaçada por interesses externos. 

Nos textos de disposição ensaística de Nicaragua tan violentamente dulce, o 

leitor é frequentemente interpelado pelo enunciador, uma manobra retórica que, além de 

instaurar um tom conversacional, orienta a instrumentalização do discurso. Entre os 

diversos traços que podemos recensear nos textos que Cortázar incluiu na coletânea, 

aqueles que mais nitidamente dão forma à tensão da escrita ensaística são a 

presentificação – isto é, a articulação entre o caráter de obra em progresso que o ensaio 

exibe e a remissão ao tempo presente do mundo extradiscursivo – e a referência a 

artigos publicados em jornais nicaraguenses e estrangeiros. De fato, no conjunto de 

textos que compõem Nicaragua tan violentamente dulce, as referências à imprensa são 

determinantes para a configuração do enquadre discursivo da prosa ensaística, uma vez 

que a leitura e a interpretação daqueles artigos vêm acompanhadas de julgamentos que 

ressaltam a partidarização do escritor. No domínio textual, a leitura de artigos 

opinativos contrários à experiência sandinista os torna objeto de manobras que visam 

reposicionar questões e abrir caminho para as novas interpretações. Tal procedimento se 

complementa com a intromissão deliberada e ostensiva do autor no espaço entre os 

artigos e o leitor, retratado como consumidor involuntário de informações deturpadas. 
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Decorre dessa atitude, cuja reiteração por parte do autor acentua o caráter urgente de sua 

prise de parole, que a escrita se configura como instrumento do intelectual na batalha de 

ideias. É prestando atenção nesse movimento que abordo o ensaio em sua dimensão 

prometeica, entendida aqui como base da figuração de uma primeira pessoa cuja voz 

não se encerra na trama textual, mas, em sua inegável polivalência, repercute papéis 

social e historicamente marcados. 

Tendo em vista essas considerações, creio poder afirmar que os textos de 

Nicaragua tan violentamente dulce põem em cena um escritor que se engaja numa luta 

contra os meios de comunicação de massa e a distorção de fatos concernentes à 

Revolução Sandinista. O ensaísta político segundo Julio Cortázar é, assim, mais que um 

indivíduo que ingressa na vida pública; mesmo quando está ligado aos gabinetes, ele 

assume o compromisso de descer às ruas e comunicar à coletividade as verdades que, 

supostamente, apenas ele consegue descobrir por trás das notícias veiculadas na 

imprensa. Contudo, o envio da mensagem não garante sua repercussão numa cena 

pública dominada por discursos fraudatórios, e os atos de ler, questionar, escrever e 

publicar se dramatizam. O ensaio, nessa perspectiva, se revela como um terreno 

marcado pela solidão do intelectual; no entanto, ele encontra espaço para reivindicar 

para si próprio uma certa coragem. 
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ESCTITURAS DE LA FUGACIDAD EN DOS CAPITALES EN MODERNIZACIÓN. 

LA CRÓNICA URBANA DE LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO A TRAVÉS DE 
BILAC, JOÄO DO RIO, ARLT Y MARTÍNEZ ESTRADA 

 

Marcela Croce (FFyL-UBA) 

 

Resumen: El recorrido aborda comparativamente las ciudades de Buenos Aires y Rio de Janeiro, 
a través de las miradas de cronistas urbanos de las primeras décadas del siglo XX, en un marco 
que se inicia con la competencia entre ambas capitales por ser la urbe más “europeizada” de 

América del sur. Tal vocación aparece revisada y desafiada en una serie de textos que recortan 
los espacios en tránsito, los objetos y los tipos urbanos. A las estampas complacientes que Olavo 
Bilac diseñadas en Ironia e Piedade, retomando programáticamente el título de Anatole France, 
le responde la mirada provocativa con que João do Rio se asoma a las calles cariocas en A alma 
encantadora das ruas. La distancia entre ambos no radica exclusivamente en que João do Rio 
prefiere detenerse en una galería de personajes más profusa y variada que la de Bilac, sino también 
en la decisión de llevar la adhesión simbolista del académico hacia la frontera del decadentismo 
con Jean Lorrain. Extremando esa mirada que abandona la visión melancólica sobre Rio para 
volverse insidiosa, Roberto Arlt aplica la corrosividad que define la técnica pictórica escogida en 
las Aguafuertes porteñas difundidas en la prensa periódica. La tensión entre modernización y 
tradición se replica y exacerba en dialécticas múltiples que se resumen dramáticamente en centro 
y periferia. Semejante vínculo atraviesa un itinerario que coquetea con la conciliación en Bilac, 
revela la distancia inevitable en João do Rio y se vuelve enfrentamiento empecinado en Arlt para 
derivar en los destellos que, a modo de ensayos mínimos o fragmentos filosóficos –aunque 
informados menos por la referencia reiterada a Georg Simmel que por el impresionismo y las 
intuiciones, enfáticos en la eficacia retórica– esparce Ezequiel Martínez Estrada en las 
instantáneas desoladoras que despliega La cabeza de Goliat.  

Crónica urbana. Ensayo urbano. Prensa periódica. Tipos ciudadanos 

 

Un inicio similar mancomuna a João do Rio y Roberto Arlt: el interés por las prácticas 

espirituales. João do Rio lo establece en ese extenso reportaje que participa de la inauguración del 

género en Río de Janeiro (MEDEIROS, 2013, p. 124) titulado As religiões no Rio (1904). Arlt, 

nacido casi dos décadas después, debuta en 1920 con “Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos 
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Aires”, que constituye su primera aproximación a la crónica, antes de que los afanes de la prensa 

lo lancen a escribir la serie de Aguafuertes porteñas que aparecieron en el diario El Mundo entre 

1928 y 1932. Una segunda similitud entre ambos autores atañe a las inclinaciones dramáticas, 

aunque aquí la cronología es menos dócil al parangón: do Rio escribe comedias para la escena 

local en la primera década del siglo y funda en 1917 la Sociedad Brasileña de Autores Teatrales. 

Arlt, en cambio, destina al teatro sus producciones finales, desde mediados de los años 30, y lejos 

de ajustarse a los géneros burgueses opta por la ensoñación de Trescientos millones y la farsa 

feroz de Saverio el cruel, antes en sintonía con los aspectos más incisivos del grotesco criollo que 

con la escena de costumbres. 

No es solamente la crónica la que reúne a Arlt y do Rio, género proteico por definición 

(ROTKER, 1992) y que prescinde de cualquier rigor, en parte por el desenfado con que ocupa las 

páginas de los diarios, en parte porque la división entre formas escriturarias no contempla la 

posibilidad de que esos pantallazos urbanos se integren a sus reglas. Es también la figura del 

reporter la que se diseña en los textos de ambos autores, el periodista que apunta a la 

modernización de la prensa y que, al asistir a la inmediatez de los hechos, aspira a decantar en las 

hojas periódicas la ambigüedad del flâneur, propicia a la indagación de los bajos fondos tanto 

como a los chismes sociales ya desde la inauguración de la práctica por parte de Baudelaire en el 

París de mediados del siglo XIX. Sin embargo, las preferencias decadentes que ostenta João do 

Rio desde la adhesión baudelairiana, pasando por la admiración a Oscar Wilde, la simpatía por 

Jean Lorrain y la avidez de paraísos artificiales que lo arrastra hasta el submundo de las “Visões 

d'opio” (en A alma encantadora das ruas, 1908) parecen condenarlo a producir una herencia 

lateral –Benjamin Costallat, Sylvio Floreal, João de Minas, Théo Filho (BULHOES, 2007, p. 83)– 

que lo expulsa del canon literario brasileño. Arlt, por el contrario, encuentra una reivindicación 

algo demorada pero eficaz: la de los años 50, provista por la revista Contorno, que reconoce en 

su lenguaje la productividad de una línea creativa (VIÑAS, 1974), y la que se abre en los años 

80, que lo centraliza en el eje de las vanguardias y lo instala como inaugurador de ciertas 

tendencias en la literatura argentina (SARLO, 1988). 

El lenguaje y la historia de la literatura habilitan otros paralelos posibles. En la jerga y el 

argot que frecuenta João do Rio, tanto como en el lunfardo al que se asoma Arlt, hay un empleo 

precavido de los términos, que en el primer caso acude a la bastardilla como resguardo y en el 

otro a las comillas a modo de distanciamiento, como si las palabras fueran tomadas “con la punta 

de los dedos” (VIÑAS, 1974). Los dos convocan la definición empírica, tipológica, de ese léxico 

y defienden sus elecciones frente a quienes las cuestionan: Arlt lo hace en una polémica áspera 

con el catedrático José María Monner Sans y do Rio opta por convertir la crónica en un ajuste de 

cuentas con el pontífice de los escritores brasileños, Joaquim Maria Machado de Assis, menos en 

un debate lingüístico que en la desestabilización de los aires ufanos que emana la Rua do Ouvidor: 
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esa arteria que es “la fanfarronada en persona” (RIO, 2008, p. 30) impregna a su opulento 

caminador, autor escogido de la Librería Garnier. 

En la inclinación plástica que manifiestan tanto el brasileño como el argentino radica otra 

posibilidad comparativa. Los paseos de la Misericordia son “fragmentos de la ciudad que 

recuerdan el Amsterdam sombrío de Rembrandt” (RIO, 2008, p: 33) donde se expanden los 

claroscuros del pintor flamenco para atenuar las estridencias de la miseria carioca. Las aguafuertes 

arltianas, por su misma definición, tienen la misión devastadora que les otorga la corrosión 

operada por los ácidos que se vierten sobre las planchas metálicas. Ninguna de ambas 

preferencias, sin embargo, participa de esa recaída postal que registra Olavo Bilac en Ironía e 

Piedade, que una infame traducción argentina perpetrada en 1952 por Félix Etchegoyen captó en 

su afán de cartón pintado al punto de titular la selección Estampas de Guanabara.  

Pero la coordenada en que los tres cronistas se reúnen –y anticipan al Martínez Estrada 

que en 1940, desde el ensayo, procura aproximarse a Buenos Aires– es el interés obsesivo por los 

tipos ciudadanos. João do Rio se apoya en esa fenomenología de la calle que traza en “A rua” 

para concluir que “la calle es la causa fundamental de la diversidad de los tipos urbanos” (RIO, 

2008, p. 35), aunque los sujetos que escoge no se pliegan a una serie –a diferencia de los 

“Carnavalescos” descritos por Bilac (1952, pp. 116-119)– sino que sobrellevan la fama 

individual. Es el caso del Pai de Criança, “nacido como una depravación de la Rua do Ouvidor” 

(RIO, 2008, p. 38), quien pierde su idiosincrasia cuando cae enfermo en las tascas de la Rua Frei 

Caneca, donde “como ya no estaba en su calle, no era más notable” (Íbid.). Los tipos arltianos, en 

cambio, no se identifican con una calle, tampoco estrictamente con el barrio, sino que quedan 

amparados por prácticas comunes entre las que domina la resistencia al trabajo. En ella se asocian 

tanto el squenun que arrastra un cansancio generacional por la laboriosidad de sus antepasados, 

“el que se tira a muerto” que no trabaja pero simula hacerlo, “el furbo” que se empeña en negocios 

turbios a los que seguramente lo habituó una infancia de “hermanito coimero” que abusó de los 

recursos de sus futuros cuñados, como “el enfermo profesional” que vive renovando licencias en 

la oficina. 

Lo que marca una disonancia obvia entre do Rio y Arlt es el desencuentro entre los saberes 

especializados a los que acude el carioca (la cita en francés del geógrafo Demolins sobre el modo 

en que la ruta crea el tipo social, por ejemplo) y el repertorio de “saberes del pobre” (SARLO, 

1992) que convoca el porteño. Correlativamente, mientras do Rio se enfrasca en una etimología 

sofisticada --por ejemplo, cuando indaga el origen del tatuaje a partir de la palabra que lo designa 

(RIO, 2008, p. 57), permitiéndose incluso el cultismo eikones (RIO, 2008, p. 58) allí donde la 

palabra “íconos” ya resultaba forzada--, Arlt se entrega a la filología lunfarda en la que cobran 

sentido los términos que designan a los haraganes porteños. 

Fuera de las pretensiones estilísticas, Arlt y do Rio se reencuentran en un punto en el cual 

la coincidencia convida también a Bilac y Borges: se trata de la concepción de la ciudad como 
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espacio de conformación y discusión de la literatura urbana y --por un virulento unitarismo que 

sofoca cualquier declaración federalista-- nacional. Para Borges el punto de partida se asienta en 

las inscripciones de los carros que visita en Evaristo Carriego (1930). En Bilac, la mitología 

urbana se derrama en las hojas periódicas que distribuyen los comercios, anuncios pasajeros que 

incurren en el vicio literario fomentando “esta ilusión de delirio vesánico: la existencia de una 

literatura nacional en un país que no sabe leer” (BILAC, 1952, p. 159).  

Las veleidades de hurgueteo en la literatura nacional en que incurre do Rio se aproximan 

a Arlt en tanto confían en el chisme y la maledicencia como prácticas productivas y géneros 

habituados a la circulación que promueve la vía pública. Las creaciones callejeras que son la 

publicidad y la caricatura impregnan sus ejercicios, en Arlt más inclinados a satirizar a los sujetos, 

como ocurre con “El bizco enamorado” o el cornudo consciente que protagoniza “La tragedia de 

un hombre honrado” (ARLT, 1984), y en do Rio más entusiasmados con los usos de ciertos 

personajes ciudadanos como los funebreros metaforizados en “urubús”. Sus carteles no revisten 

el ansia de escudería que late en el rastreo de Bilac a través de “La Estrella del Buen Tocino” o 

“El Heraldo de la Carne Seca” (BILAC, 1952, p. 157) sino que alimenta ese fantástico “tratado 

de psicología recreativa” con que se da a conocer la “masonería de la mala suerte”, el “pelotón de 

los tristes” (RIO, 2008, p. 75) entregado al oficio de tinieblas. 

La heráldica ciudadana que do Rio recorre en las “Tabuletas” es la contracara de la 

pobreza imaginativa que Bilac encuentra en los carteles. Al armorial ostentoso que do Rio coloca 

como base de una psicología urbana, Bilac le responde con la elementalidad irremediable que 

encuentra en los anuncios mercantiles. Rio se atreve a trazar una serie que lleva del iluminador 

medieval al cartelista contemporáneo en una insistencia con la Edad Media que permite sospechar 

que detrás del hallazgo de la leyenda urbana está la vocación de elevarla a épica nacional, aunque 

reconozca que los pintores que se encargan de los carteles “son los moralistas de la decadencia” 

(RIO, 2008, p. 89) en su papel de codificadores de lo efímero. 

Es forzoso admitir que todos estos elementos corresponden al centro de la ciudad, a sus 

calles más concurridas, a aquellos espacios en que los tipos se deslizan hacia el arquetipo. Pero 

hay otras zonas en que la ambición cosmopolita de Río de Janeiro y Buenos Aires queda aplacada 

y donde los aspectos característicos de las urbes se vuelven irreconocibles. Esos espacios 

marginales son tanto la Santa Luzia nocturna de do Rio como la isla Maciel definitivamente 

degradada en Arlt. Dentro de las Aguafuertes porteñas, “Grúas abandonadas en la isla Maciel” 

señala el lugar donde la modernización es imposible y donde el paisaje se presta a los extremos 

de una planicie de Alaska o una orilla africana (ARLT, 1984). En el marco de A alma encantadora 

das ruas, la playa de Santa Luzia “era un fragmento de Argel, de Niza, un panorama de visión 

bajo las estrellas doradas” (RIO, 2008, p. 91). Esa cláusula final introduce una variante poética 

que siempre se ausenta en Arlt –aunque tiende un lazo tenue con Bilac-- y que reviste en do Rio 

la virtud de restituir los elementos estéticos allí donde la crónica exhibe grados de miseria 
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desesperantes (“Visões d'opio”), un diagnóstico desolador (“Velhos cocheiros”) o un cambio de 

perspectiva promovido por el tránsito de la luz (“Cómo se ouve a missa do 'galo'”). 

Podría postular que tales recaídas esteticistas a las que apunta Rio tienen el propósito de 

eludir los énfasis y es allí donde la posibilidad de un parangón con el Martínez Estrada que 

abomina de Buenos Aires en La cabeza de Goliat (1940) es más ostensible. Cuando se ocupa de 

los mendigos, Rio inicia la crónica “Os que começam...” con una denuncia de los malandros que 

se aprovechan de los niños (RIO, 2008, p. 169) pero semejante desliz sociológico se apacigua de 

inmediato al postular un itinerario genérico: el que conduce del melodrama a la crónica (“Es un 

vasto tembladeral al que la retórica sentimental nada agrega”, RIO, 2008, p. 171) y el que lleva 

de la crónica al ensayo. Desde el ensayo, sin renunciar nunca a la actitud de moralista impenitente, 

Martínez Estrada condena en La cabeza de Goliat a los mendigos que exhiben su minusvalía 

como un trofeo y la emplean a modo de chantaje sobre el ciudadano inadvertido. 

La crónica “Cordões” [Comparsas] de Rio esparce apotegmas que procuran elaborar un 

concepto de “ser nacional” desde el puro impresionismo de la mirada fugaz. Así estampa frases 

como “la morena es una preocupación fundamental de la canalla” (RIO, 2008, p. 131) o “la masa 

es monárquica”, que avanzan hacia el ensayo impresionista de los 30 donde las intuiciones veloces 

adquieren la forma del tratado. La idea de Rio según la cual la prensa es el confesionario de la 

ciudad remite a la disciplinada ensayística de Gilberto Freyre que insinúa que la escritura de Casa 

grande & senzala (1933) está amparada por los Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola con 

un afán reflexivo que apenas elude la penitencia negándose cerradamente a la autocrítica. 

Arlt y Rio vuelven a coincidir en la perspectiva sobre la ciudad nocturna. Si en 

Bilac la mirada sobre la noche ciudadana es un balcón sobre las “catacumbas” (BILAC, 

1952, p. 46) que apenas si matizan el camino de la polis hacia la necrópolis, en Rio y en 

Arlt la nocturnidad es el palco hacia el malandraje. Arlt lamenta que la noche carioca 

prescinda de la vivacidad de la porteña y abunde en caras sospechosas en lugar de 

proliferar en locales de diversión, al tiempo que admite que “la ciudad nocturna es 

descorazonadora” (ARLT, 2013, p. 42). Rio encuentra en la noche el momento ideal de 

los marginales que se configuran a la manera de un menú urbano pero, menos efectista 

en su percepción, se entusiasma más con la luz vespertina que con la penumbra. En esa 

“hora indecisa” (RIO, 2008, p. 137), el cronista carioca se detiene en “las mariposas del 

lujo”, las jóvenes pobres que revolotean frente a las vidrieras ostentosas de la Rua do 

Ouvidor, espectadoras fugaces de un esplendor ajeno y esquivo, antes de retornar 

insatisfechas a los arrabales que habitan, cargadas del deseo que les insufló semejante 

feria de vanidades. El brillo encandilador, condensado en piedras preciosas y lentejuelas, 

es la antesala de la dimensión latinoamericana de Rio que hacia fines del siglo XX impacta 
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en los destellos maricuecos que lanza Pedro Lemebel desde la capital chilena en las 

instantáneas que cultivan el gótico temático y el barroco estilístico de La esquina es mi 

corazón (1995) Loco afán (1996), y De perlas y cicatrices (1998). 

El cronista se verifica así como testigo incomodador, hurgador de la sordidez, 

diestro en el léxico de la cotidianidad pobretona tanto como en un estilo que se pronuncia 

por el decadentismo allí donde los novelistas brasileños del siglo XIX indagaban el 

malandraje con la superficialidad de una retórica insuficiente (“Nunca los descabellados 

románticos imaginaron tan torvos cuadros”, RIO, 2008, p. 167). Sin embargo, no logra 

sustraerse al recurso dominante de la tipología, que en “As mulheres mendigas” pauta la 

lista de “mendigas burguesas, mendigas madres de famlia, alquiladas, dirigidas por 

caften, ciegas que ven admirablemente bien, llagadas joviales, cartomantes ambulantes, 

vagabundas...” (RIO, 2008, p. 63). En el caften abusador y en la ciega se reconoce un 

fragmento de esa tipología perversa que Arlt compone en Los siete locos, donde el Rufián 

Melancólico prostituye a una ciega embarazada mientras el farmacéutico Ergueta se 

enriquece jugando a la lotería, su mujer Hipólita se entrega al vicio, Barsut fantasea con 

saltar a la fama y el atormentado Erdosain se obsesiona con “ser a través de un crimen”. 

Un punto ineludible para marcar las coincidencias entre Rio y Arlt son los respectivos 

viajes al país del otro. El cronista brasileño se traslada a Buenos Aires para deslumbrarse con esa 

ciudad que bautiza “Londres gaúcha” (RIO, 2008, p. 5); el argentino pasa dos meses de 1930 en 

Río de Janeiro y sus Aguafuertes cariocas oscilan entre la fascinación inicial, próxima a las 

visiones edénicas que Sérgio Buarque de Holanda tipificaba en los viajeros coloniales, y el 

creciente rechazo por una urbe que va exhibiendo sus aspectos más provincianos y una 

abundancia de paisaje que no encuentra correlato en la complejidad de sus tipos humanos.   

En Rio de Janeiro, Arlt emplea el método que había implementado João do Rio dos 

décadas y media antes, que consistía en valerse de un informante o un guía, sobre todo cuando el 

acceso a los bajos fondos implicaba un descenso infernal. Pero allí donde Rio se detenía en la 

sordidez, tanto la de ese Shanghai alucinante que ofrece “Visões d'opio” como la que se desprende 

del panorama carcelario, Arlt quiere conocer al hombre promedio de la ciudad, mezclarse entre 

su gente y, aunque su plan inicial formula la promesa de ver la urbe “sin prejuicios de patriotismo” 

(ARLT, 2013, p. 13), la nostalgia por Buenos Aires y la voluntad de traducir las impresiones de 

las Aguafuertes porteñas a su nueva locación frustran la visión objetiva en reivindicación 

superlativa de la capital de origen. 

Aquí radica la disimetría mayor con João do Rio, no solamente en el empeño por reducir 

a Rio de Janeiro sino también por acceder a ella mediatizadamente –a través de las novelas de 

aventuras de Emilio Salgari y Henry Rider Haggard (ARLT, 2013, pp. 35 y 111), mientras Buenos 
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Aires queda fijada en los relatos de Dostoievski-- y por privilegiar la mirada del novelista sobre 

la del cronista. Es lo que se percibe en la tendencia a fijarse en las psicologías más que en los 

ambientes. La comparación que practica Arlt tiene como regla el contraste y no vacila en recuperar 

constantemente a Buenos Aires cada vez que mira a Rio, incluso acudiendo al talismán que le 

provee una moneda de 5 centavos cuya alegoría numismática (“la cabeza de la República”, ARLT, 

2013, p. 139) desafía la heráldica carioca que indagaba João do Rio. 

No hay equivalencia que tolere la confrontación, excepto la que se traza entre la Avenida 

Rio Branco y la Avenida de Mayo, o la que representa la estación de trenes carioca frente a la 

terminal porteña de Once. Las otras proveen ocasiones de enfrentamiento despiadado, ya se trate 

de Coelho Neto homologado a Martínez Zuviría –escritor católico de best sellers especializado 

en temas antisemitas--, de la ausencia de cultura y de inquietudes levantiscas entre los obreros 

cariocas frente a la amplia cultura popular y la visible formación política de los obreros porteños, 

o de la diferencia racial en la composición de ambas poblaciones. Y aunque se horroriza de que 

la esclavitud haya sido abolida recién en 1888, Arlt convierte al negro en objeto de desdén 

superlativo mediante expresiones impiadosas como “una dentadura de sandía en un trozo de 

carbón chato” (ARLT, 2013, p. 17), “Un negro en la oscuridad es sólo visible por su dentadura y 

su pantalón de color al pasar bajo un foco” (ARLT, 2013, p. 63), la ironía feroz aplicada sobre 

“una indígena mestiza del Congo” (ARLT, 2013, p. 90) y el desprecio mayor según el cual “dos 

negras con los chicos a cuestas constituyen una brigada que ocupa íntegramente un bondi” 

(ARLT, 2013, p. 151). 

Las asperezas del aguafuertista parecen fomentar los desequilibrios que una década más 

tarde imprime el ensayo de Martínez Estrada sobre Buenos Aires. Antecedido por Radiografía de 

la pampa (1933), el libro de 1940 se inserta en la misma serie de diagnósticos sobrecogedores, 

continuando la mirada de rayos X en la “microscopía” que se anuncia en el subtítulo de La cabeza 

de Goliat para adentrarse con pretensiones científicas en la patología de la macrocefalia. Pero 

pronto la advertencia anatómica muta a prevención infectológica cuando Buenos Aires queda 

homologada a la Tebas miasmática ya indagada en El matadero de Echeverría y que requiere la 

interrogación de la Esfinge para librarse del peligro. El ensayismo que Martínez Estrada practica 

sobre la ciudad es concebido como “misión” intelectual de advertencia. Encarado con la impronta 

moralista que afecta su escritura, cualquier cambio urbano implica una degradación, de modo que 

el chofer de automóvil degrada al jinete porque conserva la presteza de movimientos allí donde 

el vehículo ya no la requiere, lo que deriva el ímpetu extra en violencia desencadenada. 

Lejos de operar como refugio, Buenos Aires es para Martínez Estrada un lugar de paso 

que condena al habitante a llevar la vida transitoria del pensionista, impregnado del ritmo urbano 

de la fugacidad. Los transportes se han diseñado en función de este apuro, lo que habilita la 

paradoja de que el colectivo de corta distancia lleve una aceleración de la que prescinde el 

ómnibus de largo aliento. Los hombres de llanura soportan la velocidad favorecida por el tránsito 
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horizontal, sin curvaturas ni anfractuosidades. Su perspectiva responde a la misma chatura del 

territorio que facilita el desplazamiento del caminador urbano cuya literatura se especifica en las 

“calles de Evaristo Carriego y de Jorge Luis Borges, de Fernández Moreno y de Macedonio 

Fernández” (MARTÍNEZ ESTRADA, 2001, p. 67). A este somero catastro de literatura citadina 

hay que sumar al Arlt para quien la Isla Maciel es un paisaje extremista que no corresponde al 

trazado urbano, congruente con el Martínez Estrada que pontifica que “penetramos por las calles 

de La Boca y estamos en otro país” (MARTÍNEZ ESTRADA, 2001, p. 69). 

Para el empeñoso diagnosticador de males locales, Buenos Aires es una gran ciudad como 

ratificación de la incapacidad argentina de construir un gran país. Los sentidos se anestesian en 

sus límites o resultan acicateados por los olores nauseabundos que trasuntan una descomposición 

no exclusivamente orgánica, por los sonidos que se pervierten en ruidos, por la anarquía del gusto 

que avasalla cualquier disciplina alimenticia, por la ausencia de tacto generada por el contacto 

con el asiento del coche antes que con el pavimento. Abundado en las metáforas tectónicas que 

dispensaba Radiografía de la pampa en plena década del 30, La cabeza de Goliat permanece 

perturbada por el retorno de lo reprimido que puede arrasar esa urbe de kitsch estatuario, calles 

agresivas, relojes inmóviles y crímenes publicitados. Así, en la patota urbana revive el malón 

indígena (MARTÍNEZ ESTRADA, 2001, p. 263) del mismo modo que en el pasto que crece entre 

dos adoquines arraiga la venganza de la pampa. Martínez Estrada responde así al entusiasmo de 

los cronistas que abordan la ciudad con ansias de cosmógrafo con el ardor inquisitorial de quien 

piensa en la destrucción como única alternativa frente al caos que identifica las concentraciones 

humanas. 
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TRÂNSITOS ENTRE O NACIONAL E O TRANSNACIONAL
EM GRANDE SERTÃO VEREDAS E NOUTROS SERTÕES

Marli Fantini (UFMG)

Resumo: Este trabalho tem como objetivo central um dos mais importantes fenômenos literários
que, em homologia com outras literaturas latino-americanas, foram produzidos no Brasil no século
XX: a “síntese inesperada” entre dois modos de produção praticamente irredutíveis entre si: de um
lado, diretamente vinculado às vanguardas européias e seguindo uma direção universalista, um
“modo” relacionado à pura formulação vanguardista, afinado com a ruptura radical com o passado e
a projeção virtual do futuro; de outro lado, o regionalismo realista, conservador, nacionalista e
resistente às inovações a traduzir um outro “modo”. A “síntese” ou melhor dizendo, o
tensionamento entre tais modos antes apartados viria a resultar numa troca criativa a que o crítico
uruguaio Ángel Rama designou “transregionalismo” ou “regionalismo transnacional” (apud
Antonio Candido). Exemplo disso estaria na apropriação criativa às vanguardas européias e seu
desdobramento nas técnicas renovadoras do regionalismo transnacional, cujo aproveitamento na
obra de autores continentais — a exemplo de José María Arguedas, Juan Rulfo, Gabriel García
Márquez, Jorge Luis Borges e João Guimarães Rosa — institui um paradigma comum a essas
literaturas. Marcando diferença em relação aos modelos importados ou impostos pela metrópole, o
regionalismo transnacional viria a inaugurar, no Brasil, em particular, e na América Latina, como
um todo, um novo espaço discursivo. Como acreditamos que a literatura de Guimarães Rosa e a de
Milton Hatoum constituem um importante vetor de trocas literárias e culturais no âmbito do
nacional e do transnacional, propomos uma abordagem comparativa entre romances Grande sertão:

veredas, de Rosa, e Relato de um certo oriente, de Hatoum.

Antonio Candido, Ángel Rama e a transculturação narrativa

Em 1960, Antonio Candido trava, em Montevidéu, contatos com Ángel Rama,

crítico uruguaio segundo o qual todo o exame da literatura deveria caracterizar-se pela

“perspectiva culturalista e histórica”. De 1973 a 1974, Rama integrou, juntamente com

Candido, o grupo de colaboradores da revista Argumento. Candido situa Rama numa

“geração crítica”, formada por intelectuais “participantes” e “desmitificadores”: “Assim

estes [sintetiza Candido] transformaram a cultura latino-americana numa fecunda mediação

entre a dimensão nacional e a dimensão universal, em lugar da posição retórica e

sentimental do passado” (1dem, 1993, p. 144).

Além de se ocupar, sob perspectiva comparativista, de escritores da América

hispânica, Rama se debruçou na obra de escritores da modernidade brasileira, à procura de

melhor compreensão do “sistema literário“ latino-americano, ou seja, um sistema literário

próprio, em dimensão continental, formando o que ele chama “único sistema literário
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comum”, do qual o Brasil já constituiria parte integrante e não mais um corpo paralelo,

como na concepção anterior (Idem, 1993, p. 144).

Candido salienta distinções realizadas por Rama no sentido de reconhecer em São

Paulo e Buenos Aires os principais focos da vanguarda na América Latina. Examinando o

modo como tais sistemas se manifestam nas duas metrópoles, Rama infere a existência de

‘dois modos’, ambos comuns a todo o subcontinente. Diretamente vinculado às vanguardas

européias e seguindo uma direção universalista, o primeiro “modo” estaria relacionado à

pura formulação vanguardista, representando ruptura radical com o passado e projeção

virtual do futuro. O segundo “modo”, penetrando a realidade local tendente ao realismo

passadista e mesmo reacionário (com a valorização das tradições) e à nostalgia que resiste

às inovações do mundo contemporâneo, suscita o regionalismo e a continuidade com o

passado. “Como [reafirma Candido] as tendências renovadoras se exprimiram por vezes

nos termos do regionalismo, houve na América Latina, por uma ‘dupla vanguarda’, gerando

certa duplicidade difícil de solucionar”. Tal duplicidade veio a gerar o dilaceramento de

escritores do subcontinente, situação a que melhor escaparam os escritores brasileiros,

graças ao cunho fortemente nacional de sua literatura.

Candido recorda que Rama teria estimado a superação desses dois modos

conflitantes somente para mais tarde, quando uma “síntese inesperada” viesse a produzir o

traço mais original e fecundo das nossas literaturas naquele contexto. De fato, isso se

concretizou como desdobramento da ‘dupla vanguarda’, mediante “a penetração do espírito,

de autores como Arguedas, Juan Rulfo, García Marquez, Mário de Andrade, Graciliano

Ramos, João Guimarães Rosa” Idem, 1993, p. 146-147).

Em Transculturación narrativa en América Latina, obra de 1982, Ángel Rama

discorre sobre o papel que esses escritores desempenharam na literatura da América Latina.

Ao transitar “entre duas águas”, ou seja, entre esferas normalmente distanciadas histórica e

culturalmente entre si, irão proceder como “transculturadores”. Trata-se, justamente, de

intelectuais que viveram um período decisivo de sua infância e adolescência em regiões

isoladas das grandes metrópoles – a exemplo da Minas Gerais, de Guimarães Rosa; da

costa colombiana, de García Márquez; ou da Jalisco, de Juan Rulfo. Tendo desenvolvido

práticas autônomas e endogâmicas, tais regiões ficaram significativamente isoladas do

processo de modernização ocidental (RAMA, 1989, p. 95-96); quando os escritores delas
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oriundos se integraram a centros urbanos, puderam absorver novas influências, sem

contudo perder as marcas profundas de sua cultura regional. Servir de mediadores entre sua

região de origem e a ordem supra-regional é um das mais importantes tarefas que eles,

enquanto escritores e intelectuais, viriam posteriormente a desempenhar. Em outras

palavras, graças à mobilidade posicional, foi-lhes possível, via suas narrativas, estender

pontes entre setores localistas com padrões culturais próprios (freqüentemente muito

arcaicos) e um projeto modernizador de maior amplitude.

Nesse sentido, o transculturador é aquele que desafia a cultura estática a

desenvolver suas potencialidades e produzir novos significados sem, contudo, perder sua

textura íntima. Rama defende que as narrativas de escritores transculturadores, a exemplo

de Guimarães Rosa, são construídas entre os pólos da resistência tradicionalista e do

impulso modernizador. Esse tensionamento se materializaria em dois grupos básicos de

personagens. No pólo de resistência, poderiam ser identificadas personagens

representativas de sua região, enraizadas ao local e manifestando-se em defesa de suas

tradições. No pólo de mediação, situa-se o narrador, um personagem ou um elemento

externo à obra, geralmente identificado com o destinatário (Idem, 1989, p. 99-100).

Riobaldo, transculturador e atravessador

Ángel Rama postula que Riobaldo - narrador-protagonista do romance Grande

sertão: veredas, de Guimarães Rosa - não diferentemente de outros mediadores culturais

latino-americanos, é um personagem “transculturador”. Como tal, ele realiza várias

travessias entre lugares praticamente irredutíveis uns aos outros. No meio do caminho, ele

se vê invariavelmente confrontado pelo desconhecimento de si e do outro. Em

correspondência com as encruzilhadas em que Édipo se vê confrontado por sua própria

cegueira, cada travessia realizada por Riobaldo tem um valor ritualístico a sugerir ameaça e

perigo, ambos gerados pelo desconhecimento. O lugar de travessia, o meio do caminho,

como a imagem infernal sugerida por tantas imagens de mitos e tragédias, de literaturas e

pinturas clássicas e modernas, é o real, lugar de tropeços onde o caminhante se reconhece

em sua falta, sua insciência, o não-saber de si mesmo:

Eu atravesso as coisas — e no meio da travessia não vejo! — só estava era
entretido na idéia dos lugares de saída e de chegada. Assaz o senhor sabe: a gente
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quer passar um rio a nado, e passa; mas vai dar na outra banda é num ponto mais
embaixo, bem diverso do que em primeiro se pensou (...) Digo: o real não está na
saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia...”
(ROSA, 1984, p.60).

A busca do auto-conhecimento, do “conhecer-se a si mesmo” tão recorrente desde os

antigos gregos, é uma espécie de mote que o herói bastardo e foracluído1 sempre persegue. Trata-se

de um processo de construção da subjetividade, mediada por um foco transversal, oblíquo e

desdobrável, como se nota nesta passagem em que o herói está prestes a fazer seu pacto com o

diabo: “E, o que era que eu queria? Ah, acho que não queria mesmo nada, de tanto que eu queria só

tudo. Uma coisa, esta coisa: eu somente queria era — ficar sendo” (ROSA, 1984, p. 392).

Mirada estrábica

A dupla perspectiva ou a “mirada estrábica”, na expressão de Piglia (1991),

possibilita a Riobaldo a mobilidade e a positividade transversal, podendo ele, desse modo,

manejar sua memória, suas fronteiras e ser sempre outro. É assim que, ao encarnar a

condição ambígua de jagunço e letrado, de atravessar muitas águas e fronteiras, ele se

posiciona numa linha de fuga mediante a qual ele pode bordejar extremos e deslizar uma a

outra margem, sem, contudo, se fixar em nenhuma. Portanto, quando entremescla as

“verdades” e as posições bandos opostos, ou quando, a cada nova travessia, o Riobaldo

“cerzidor” aprende a relativizar as certezas culturais dos pólos pelos quais transita.

A travessia “real” e “metafórica”, através de várias fronteiras, faz de Riobaldo não

apenas matriz experimental de um novo perfil de intersubjetividade, mas também o avatar

da passagem do universo colonial latino-americano para a modernidade pós-colonial, sob o

vetor dos novos paradigmas migrantes que ele assimila criativamente às vanguardas

européias que ele próprio recria criativamente enquanto narra. A partir do entre-lugar

reversível, distópico, extraterritorial que habita, o sujeito do relato experimenta, de diversas

formas, obliterar seu pacto com o diabo. Numa delas, espera ter êxito mudando o nome do

lugar onde ocorreu o pacto. Esta a estratégia: as “Veredas mortas”, lugar do pacto, se

deslocam e se convertem em “Veredas Altas”. Ao mudar o nome do lugar presumível da

1 O conceito lacaniano “foraclusão do Nome-do-Pai” diz respeito à não inserção do indivíduo no campo
simbólico do pai, em razão de ele não receber o reconhecimento real ou imaginário da paternidade, como
podemos identificar na relação “bastarda” imposta a Riobaldo pelo pai que só reconhecerá a paternidade
simbólica e jurídica deste filho, quando prestes a morrer. Ver LACAN, Jacques, em verbete “foraclusão”. In:
KAUFMANN, Pierre. Dicionário Enciclopédico de Psicanálise: o legado de Freud e Lacan.Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editor, 2003.

2367

Ana
Pencil



5

ocorrência, Riobaldo esfuma linguística e picturalmente o pacto e, como numa pintura

impressionista, desconstroi seu referencial, desterritorializa-o e o torna outro.

No meio das palavras: sentidos dentro de sentidos

Ademais desse procedimento vanguardista, o romance rosiano faz, dentre

outras, inumeráveis alusões literárias, filosóficas ou picturais que remetem, desde a

tradição grega até as vanguardas européias. Já seu título, o romance se apresenta

com título e subtítulo assim dispostos:

Grande sertão: veredas
(“O diabo na rua, no meio

do redemoinho...”)

A justaposição dos termos “grande sertão” e, respectivamente, “veredas” (separados

por dois pontos), no título do romance rosiano sugere uma geografia marcada pela tensão,

mas também pela interatividade. Por sua vez, o subtítulo do romance coloca o diabo na rua

no meio do redemoinho. Trata-se de um cenário extremamente imagético que mostra uma

ação movimentada por um “redemoinho”. Sempre móvel, este revela a propriedade de girar

e produzir a dissociação e, ao mesmo tempo, a associação e recombinação dos elementos

sobre os quais atua, forjando seu poder sobre ela e, enquanto o faz, constituindo novas e

recombinadas estruturas lingüísticas. Este redomoinho, com certeza uma obra do diabo é

capaz de produzir não somente pactos demoníacos tradicionais, como também pactos

ficcionais, sob a mediação das vanguardas poéticas e picturais. Dentre outros proezas

mefistofáustica, registramos a competência estética de por os signos verbais em circulação

para e criar as estruturas de um falso haikai. Para tanto, desconstroi o “redemoinho” em

“moi”, “rede”, “medo”, “remo”, “demônio”, “demo”, moinho”. Uma espécie de “palavras

chaves” do romance. Palavras que se enredam, se associam e, concomitantemente, se

dissociam de modo a construir e reconstruir novas redes significantes. Esse processo de

recursividade em curso permite, por exemplo, reinserir, de forma intercambiável, ou seja,

com nomes e formas distintas, a presença pontual e, ao mesmo tempo, permanente do diabo,

que a tudo se entrelaça e se impõe no real, conforme desabafo de Riobaldo: “Arre, ele está

misturado em tudo” (ROSA, 1984, p. 11).
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Em homologia com as metamorfoses mítica e performaticamente sofridas pelo

diabo, o sertão tem seus limites imprecisos, imperceptíveis e ambivalentes a modular e

relativizar pólos via de regra paradoxais, como bem o expressam estas passagens do

romance: o sertão é onde “tudo é e não é” (Idem, p. 11); “O sertão é do tamanho do

mundo” (Idem, p. 67); “Sertão é quando menos se espera” (Idem, p. 267); “Sertão é dentro

da gente” (Idem, p. 289); “Sertão. O senhor sabe: sertão é onde manda quem é forte, com as

astúcias. Deus mesmo, quando vier, que venha armado! (Idem, p. 18). Assim descrito, o

sertão desponta como algo i/material, da ordem do desconhecido, do não-sabido, do vir-a-

ser, ou seja, algo a ser constituído pela linguagem. Um sertão, em suma, desconhecido e

indecidível, mas pleno de potencialidades. Ademais de operar a desconstrução, a

desterritorialização, a desterritorialização e mobilidade seja do diabo, seja das fronteiras ou

dos sentidos, o sujeito da enunciação do romance é continuamente afetado pelas mudanças.

Em diálogo com os antigos filósofos gregos, ele busca incessantemente o “conhecer-se a si

mesmo” como se lê na passagem a seguir em que ele funde e confunde o desconhecimento

de si com o do sertão, aberto, remanejável e, portanto, não menos desconhecido: “Vou lhe

falar. Lhe falo do sertão. Do que não sei. Um grande sertão! Não sei. Ninguém ainda não

sabe. Só umas raríssimas pessoas – e só essas poucas veredas, veredazinhas” (Idem, p. 19).

O grito

Dentro da estrutura de um falso Haikai, o subtítulo do romance - “O diabo na rua,

no meio do redemoinho...” – faz aparecer, além das “palavras-chave” e outros motes

anteriormente mencionados, a imagem do “medo-pânico”, que assoma com a irrupção do

“redemoinho”, que está recorrentemente a assaltar o protagonista no meio de seus medos e

travessias. A imagem do meio do caminho se nos afigura como o lugar onde somos

surpreendidos pelo real, pelo desconhecido, pelos obstáculos inesperados, portanto, pelo

perigo de viver: “Digo: o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente

é no meio da travessia” (ROSA, 1984, p. 60).

Tais procedimentos nos chamam à atenção as diversas convergências estruturais,

filosóficas, linguísticas, picturais a que recorre o narrador para falar de si, do outro, do

sertão e do mundo. No presente caso, é possível notar a alusão à pintura O Grito (1983), do

norueguês Edvard Munch, obra precursora do Expressionimo alemão e uma das mais
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célebres das vanguardas européias. Nela, surpreendemos uma figura humana andrógina,

subitamente estancada no meio de uma ponte, exprimindo o medo-pânico num momento de

profunda angústia e desespero existencial. No entorno da ponte, um turbilhão, um

redemoinho, quiçá um acidente de dimensão tal que escapa à intervenção humana,

conforme podemos vislumbrar na tela no endereço eletrônico

http://www.sabercultural.com/template/obrasCelebres/O-Grito-Edvard-Munch.html.

Ser sempre outro

Não possuindo a autoridade da narrativa épica ou da crônica oficial, o testemunho

oral do ex-jagunço só se tornará exemplar e só terá assegurada sua aura, se entrar em

interlocução com alguém cujo saber ou suposto saber sejam capazes de conferir-lhe

legitimidade e assegurar-lhe a difusão. É sobretudo nesse sentido que o romance se constrói

sob a forma de depoimento - monodiálogo, na expressão de Rama, ou “diálogo pela

metade”, na de Schwartz (1981, p. 38). A despeito de se afigurar como uma entrevista, as

únicas palavras que se ouvem e que reverberam no espaço discursivo são as do sujeito da

enunciação. É como, portanto, se se estivesse dando hora e vez à voz recalcada de um

sujeito subalterno, sem voz e sem história.

A orfandade, a bastardia, as humilhações, a miséria existencial e simbólica de nosso

pobre e bastardo herói (em sua infância e juventude) o acabam empurrando para uma vida

reificada e marginal. Riobaldo, conforme narra, sobreviveu ao abandono, a todo tipo de

carência e de violência. Aos leitores é dado, contudo, supor, que seu entrevistador o tenha

induzido a responder-lhe o que lhe interessava saber. Isto é: como lhe foi possível passar de

uma vida extremamente miserável, submergida no limbo e regida pelo inumano instinto de

sobrevivência e, paradoxalmente, revelar-se, já próximo à velhice, um outro homem, um

“filho pródigo”, que retorna a casa do pai. Ao fazê-lo toma posse de sua herança material e

simbólica, mas somente depois de um périplo infernal, realizado após a morte de Diadorim.

A despeito das lembranças traumáticas e da melancolia (decorrentes,

sobretudo do pacto com o diabo e da culpa frente à morte de Diadorim), o sujeito do

testemunho se empenha em demonstrar a seu entrevistador que o presente é para ele

um tempo de superação e reparação de sofrimentos pessoais ou dos causados a

outrem. Nesse novo contexto, aflora um narrador já dotado de posses, muitas
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leituras, sabedoria, humor, sofisticadas reflexões filosóficas e poéticas a partir das

quais confere materialidade a seus conhecimentos filosóficos e poéticos.

De primeiro, eu fazia e mexia, e pensar não pensava. Não possuía os
prazos. Vivi puxando difícil de difícel, peixe vivo no moquém: quem mói
no asp’ro, não fantasêia. Mas, agora, feita a folga que me vem, e sem
pequenos desassossegos, estou de range rede. E me inventei neste gosto,
de especular idéia. O diabo existe e não existe? Dou o dito. Abrenúncio.
Essas melancolias... Viver é negócio muito perigoso... (ROSA, 1984,
p.11-12).

“Eu sou donde eu nasci, eu sou de outros lugares” é um potente paradoxo

pronunciado por Riobaldo para definir a ambigüidade estrutural do espaço que o comporta

e com o qual supostamente ele se identifica. Entretanto, ao afirmar e, concomitantemente,

negar a premissa essencialista de que sua identidade se alicerça tão somente no barro que o

moldou, o sujeito da enunciação desconstroi qualquer certeza sobre seu ser e seu vir-a-ser.

Se identidade é permanente construção, em Riobaldo tal construção passa por inumeráveis

processos recursivos que vão da experiência ao relato e do relato à experiência. O

“conhecer-se a si mesmo” que o narrador tanto persegue é um processo em curso, sob a

mediação de outrem, de um sujeito que não é um si enclausurado, mas um sujeito sempre

em processo, em travessia, sendo sempre outro.

Águas turvas, identidades quebradas

No atual contexto de grandes diásporas e travessias de fronteiras, conjugar

diferenças se impõe como uma nova necessidade, e os lugares fronteiriços

despontam enquanto o espaço de sombra onde circulam diversas formas diferenciais

de contato cujo ponto de inflexão mais perceptível á a diversidade étnica, o

plurilingüismo, a transnacionalidade. Viver a experiência do confronto com outras

culturas, ocupar espaços desabitados, adotar práticas nômades, ser frontier ou

border na hibridez babélica da zona fronteiriça, longe de se restringir à noção

traumática de exílio enquanto perda de relação identitária, contribui para a

permeabilização do trânsito entre o “eu” e o “outro” e para a preservação das

diferenças. Edward Said registra esta tendência:
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O exílio, longe de constituir o destino de infelizes quase esquecidos,
despossuídos e expatriados, torna-se algo mais próximo a uma norma,
uma experiência de atravessar fronteiras e mapear novos territórios em
desafio aos limites canônicos clássicos, por mais que se devam reconhecer
e registrar seus elementos de perda e tristeza (SAID, 1995, p. 389).

Outra tendência observável no mapa político contemporâneo é, no entendimento de

Said, o nomadismo, que, apropriado transgressivamente pela literatura à prática do

deslocamento massivo, permite representar simbolicamente um mapa migratório do mundo

sem “nenhum espaço, essência ou privilégio divinamente ou dogmaticamente sancionado”

(Idem, 1995, p. 383). “Parece apropriado [diz Steiner] que aqueles que criam arte numa

civilização de quase barbárie, que produziu tanta gente sem lar, sejam eles mesmos poetas

sem casa e errantes entre as línguas” (STAINER, 1990, p. 24).

O mapa errante da diáspora, a confluência de mundos geográfica e culturalmente

separados podem ser reconhecidos na Manaus de Milton Hatoum, onde, sob o princípio da

plasticidade cultural, emerge, entre duas águas, a heterogeneidade do universo amazônico.

Relato de um certo oriente (1989), primeiro romance de Hatoum, é um porto de palavras

que se ancora na Capital amazônica, mas que também se desloca por muitos outros lugares,

fala em diversas línguas, se entrecruza com diversas culturas, odores, sabores, nomes,

temporalidades, estranhezas, deslizando entre várias águas, entre o interior e o exterior,

entre a realidade e o sonho, entre as tradições orais dos narradores manauaras e as dos

narradores orientais.

No esforço quase vão de traduzir a “fala engrolada de uns e o sotaque dos outros”,

Émilie, a matriarca da família árabe representada no romance, que, diapórica em sua

própria casa, vive exilada entre o Oriente e o Amazonas, tendo todos os dias de inventar um

idioma híbrido, uma melodia perdida a evocar sua infância no Líbano. Um desenho

metonímico projeta-se numa das paredes da sala de Emilie, retratando a coexistência das

fronteiras por onde ela transita. Aí entrechocam e ao mesmo tempo interagem um objeto

indígena, oriundo da cultura manauara, e um outro europeu, evocando a cultura estrangeira

deixada para trás — quase uma neblina nos longes do tempo: “a réplica fiel de remo

sagrado que conta a história de uma tribo indígena; ela pendurou o remo na parede da sala,

bem ao lado de um pedaço de cedro do Líbano” (Idem, 1997, p. 100).
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Ao surpreender a coexistência errante e paradoxal entre culturas, línguas e tradições

distintas e muitas vezes irredutíveis entre si, o romance propicia o encontro de águas

sempre a convergir para uma terceira margem ou figurar numa cartografia de meandros.

Capturado pela ótica nômade de Hatoum, o romance caminha ao mesmo tempo na mão e na

contramão, como se a dupla caligrafia imaginária do escrito — desenhado da esquerda para

a direita numa língua e, noutra, da direita para a esquerda — fosse um porto flutuante de

palavras onde brotassem outras águas e fluíssem línguas estrangeiras umas às outras:

No dia seguinte, a história e o sonho pulsavam em meu pensamento como
as águas de dois rios tempestuosos que se misturam para originar um
terceiro. Eu me deixava arrastar por essa torrente indômita, pensando
também no desenho da caligrafia que lembrava as marcas das asas de um
pássaro que rola num espelho de areia, na voz polida e plácida que tentei
imitar assim que aprendi o alfabeto e antes mesmo de pronunciar uma
única palavra na língua que, embora familiar, soava como a mais
estrangeira das línguas estrangeiras (Idem 1997, p. 50).

Assim como no misterioso imaginário de um certo Oriente, a partir de cuja milenar

tradição Sherazade faz suas mil e histórias se desdobrarem umas de dentro das outras, a voz

narradora do romance Relato de uma certo Oriente deambula pelo sem-fim de portos de

palavras, em cuja impossibilidade de ancoragem enuncia seu relato desdobrável em várias

vozes, inumeráveis línguas e origens sempre recicláveis. Na singularidade de cada voz e de

cada perspectiva a se proclamar no campo intersubjetivo do “relato”, reverbera a

coexistência contraditória de imigrantes libaneses, portugueses, alemães com toda sorte de

mestiçagem remanescente de línguas, culturas e etnias locais (índios, negros, brancos).

O caminho da transculturação entre distantes e diferentes culturas segue o trajeto da

formação do rio Amazonas, derivada da junção (referencial) do Negro com o Solimões. O

percurso paralelo dessas duas águas é singular em razão da autonomia das cores (uma clara,

a outra escura) das duas águas, durante quilômetros. Em convergência com tais águas, o

texto de Hatoum desestabiliza referências fixas, franqueando a mistura das águas

mediterrâneas com as amazônicas. Trata-se de um cruzamento em que, confundindo-se

com a metonímia, a metáfora faz florescer as múltiplas tonalidades de um “certo oriente”,

como evidencia esta passagem: “A beira de um rio ou a orla marítima os aproximam, e em
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qualquer lugar do mundo as águas que eles vêem ou pisam são também as águas do

Mediterrâneo” (Hatoum, 1997, p. 76).

Se às madeiras de distintas procedências e constituição é dado, sem grandes

contrastes, ocupar uma sala de visitas flutuante no espaço ex-cêntrico de um “certo oriente”,

assim também é legítimo que, em Grande sertão: veredas, o sertanejo Riobaldo, ainda que

paradoxalmente, possa também ser onde não se encontra. É, portanto, plausível que ele

opte por conviver com os estrangeiros do Curralinho, quando, exilado da casa paterna,

experimente viver, no terreno da mais inquietante estranheza, a mais radical estranjeiridade,

no terreno da mais inquietante estranheza: “aquela hora [quando se vê encurralado como se

fora um poeta sem casa, errante entre as línguas] eu queria só gente estranha, muito

estrangeira, estrangeira inteira!” (ROSA, 1984, p. 115).
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RESUMO: O presente artigo se propõe a uma reflexão sobre o uso do relato como forma de 
afirmação identitária nas obras: 
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O propósito deste artigo

seus enredos em formato de relatos nas obras 

Hatoum e “O Leite derramado

construída pelos autores enfocando contextos históricos

fuga do próprio personagem na tentativa de reconstruir a sua identidade a partir do 

relato de suas experiências permeado pela exploração da memória plural e romp

fronteiras existenciais do eu e do outro

   Milton Hatoum projetou

liberdade de criação sobre a vida dos povos, com um particular senso de pesquisa e de 

sensibilidade estética que lhe permitiu construi

momento ou lembrança escolhido como assunto e tema de seu trabalho. Na publicação 

de seu primeiro romance Relato de um certo oriente, 

O RELATO COMO EXODÔ PARA AFIRMAÇÃO IDENTITÁRIA EM 
LEITE DERRAMADO E RELATO DE UM CERTO ORIENTE

Marluci Cristina da Silva Demozzi
Vera Lúcia da Rocha Maquêa

O presente artigo se propõe a uma reflexão sobre o uso do relato como forma de 
afirmação identitária nas obras: Leite Derramado de Chico Buarque e Relato de um certo 

Observa-se uma representação da ficção contemporânea que ruma 
ra outros sentidos, ultrapassando de certa forma o universo da história e dos acontecimentos, 

a narrativa servisse de fuga do próprio personagem na tentativa de reconstruir sua 
identidade a partir do relato de suas experiências permeado pela exploração da memória plural e 
rompendo as fronteiras existências do eu e do outro. Busca-se também explorar nesses romances 
as estratégias narrativas cinematográficas que determinam o tempo de forma não linear e assim 
compreender que as escritas de obras como relato de experiências vividas aproximam os leitores 
de seus escritores e ainda suas obras literárias da sociedade. O desdobramento do narrador que 

usa da realidade e ora da ficção aparenta ser um sinal de que a identidade subjetiva ainda 
nessas obras que o próprio eu está em trânsito, aberto às influências 

romances também arriscam uma vertente que nos leva a tentar 
compreender os anseios controversos entre os narradores e personagens. Esses 
convite as reflexões sobre a realidade e ao mesmo tempo registro de questões político, histórico, 

que contribuíram para o êxodo encontrado nos personagens durante a narrativa.

RELATO. ÊXODO. IDENTIDADES. FRONTEIRAS. 

propósito deste artigo é analisar a estratégia narrativa dos autores para compor 

seus enredos em formato de relatos nas obras “Relato de um certo oriente

Leite derramado” de Chico Buarque abordando a literatura e a vida 

construída pelos autores enfocando contextos históricos como se a narrativa servisse de 

fuga do próprio personagem na tentativa de reconstruir a sua identidade a partir do 

relato de suas experiências permeado pela exploração da memória plural e romp

fronteiras existenciais do eu e do outro. 

Milton Hatoum projetou-se numa via ligada à sociedade, dando

liberdade de criação sobre a vida dos povos, com um particular senso de pesquisa e de 

sensibilidade estética que lhe permitiu construir ambientes contextuais de cada 

momento ou lembrança escolhido como assunto e tema de seu trabalho. Na publicação 

Relato de um certo oriente, o escritor brasileiro revitaliza a 
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convite as reflexões sobre a realidade e ao mesmo tempo registro de questões político, histórico, 
que contribuíram para o êxodo encontrado nos personagens durante a narrativa. 
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tendência do diálogo entre a literatura e sociedade, compondo uma nova ficção 

contemporânea, que resultou na constituição de um método de trabalho. Hatoum, 

descendente de libaneses nasceu em Manaus em 1952 e viveu lá até 1968 servindo de 

testemunho de uma região brasileira que tem interessado as potências internacionais 

muito mais do que as discussões nacionais sobre as bases culturais desta. 

 Em sua obra Relato de um certo oriente, Hatoum apresenta uma escrita vigorosa 

e um gosto pelas intrigas familiares, mas nem por isso deixa de lado o espaço onde 

desenrola o enredo. Além disso, trabalha fortemente com estratégias narrativas 

cinematográficas, não determinando o tempo de forma linear, mas situando o leitor 

tanto em relação ao tempo quanto ao espaço.  

Por outro lado dessa análise comparada temos Chico Buarque de Holanda, 

nascido no Rio de Janeiro em 1944. Estréia no mundo artístico como compositor cantor 

e ficcionista. Primeiramente escreve peças de teatro em parceria, além de novelas, e 

estréia com romances ao publicar Estorvo de 1991.  

 A escrita de Chico Buarque é hilária, inovadora e profunda. Apontada como um 

sopro orgulhoso de ar fresco o autor inventa a realidade e a mistura com a ficção e a 

imaginação. A língua também é trabalhada como um lugar de estrangeiridade que habita 

o bom uso da língua juntamente com a linguagem potencialmente violenta e popular 

para preservar o realismo. Em O leite derramado (2009) percebe-se a firmeza de um 

texto primoroso construído por uma narração como uma forma de desabafo no final da 

vida. A obra te prende do início ao fim com apenas uma voz narrativa. 

Explora também em seus romances as estratégias narrativas cinematográficas, 

não determinando o tempo de forma linear, mas situando o leitor tanto em relação ao 

tempo quanto ao espaço ao explorar os conflitos familiares. Portanto o tema dessa 

pesquisa é justamente aproveitar a obra para compreender e reforçar que através do 

relato estão construindo romances que aproximam os leitores de seus escritores e suas 

obras da sociedade. 

Não obstante ainda verifica-se que o relato é comum as duas obras escolhidas, 

compreendendo que esta tendência de discorrer sobre a vida está sendo uma forma de 

significar ou (re) significar o seu estado de estar neste mundo e contribuir para estudos 

literários que reforçam as tendências literárias contemporâneas e a busca pelo encontro  

identitária. 

 Benjamin Abdala Junior defende em seu livro “Literatura, história e política” 

que quem inicia o estudo comparativo das literaturas dos países de língua oficial 
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portuguesa depara-se, de imediato, com uma tradição histórico-cultural comum, que 

permeia as suas produções artísticas. (p. 35) 

 Se faz necessário então tomarmos como auxílio o que diz Carvalhal (2006) que 

na literatura comparada pode ser adotada investigações diferenciadas, mudando a 

metodologia, diversificando o objeto de análise e outros. Paralelamente investigar 

referências de influências adotando uma postura comparativista do pensamento do 

homem e da organização da cultura. 

 Assim que Abdala Junior (2007) aborda a ideia da administração da diferença, 

reforçando que se deve numa análise comparativa observar a tolerância em relação a 

diferença, ou seja, saber administrar e identificar, como uma linha para novas análises. 

 A obra Relato de um certo oriente apresenta uma construção diferenciada, pois 

possui uma estrutura fragmentada onde encontra-se histórias de diversos relatos que em 

um primeiro momento aparenta ser autônomo, mas que no decorrer do enredo se ligam. 

As histórias são contadas por cinco narradores diferentes, ou seja, cinco vozes que 

costuram suas percepções e histórias de maneira a tornar seus depoimentos, ou relatos, 

afirmações de uma narração surpreendente que tem como foco a representação da 

tradição oral, traçando uma teia de histórias dentro de histórias. 

 Ao trazer narradores que contribui para a construção de sua própria história de 

vida, Milton Hatoum coloca em cena um volume de pesquisa tanto sobre a história do 

Brasil quanto da literatura brasileira, explorando intersecções e desvios entre a formação 

familiar e a formação cultural. 

  O desdobramento do narrador aparenta ser um sinal de que não há identidade 

total e absoluta, logo a inconformidade é o mote do romance. Este eu em trânsito arrisca 

a condição inerente à situação do homem como ser pensante, aberto às influências do 

mundo. O romance é um convite as reflexões sobre a realidade e ao mesmo tempo 

registro de questões político, histórico, cultural e social.  

Relato de um certo oriente, é uma obra que contribui para a afirmação do relato 

como êxodo, fuga de si mesmo, pois é a reinvenção contada por um narrador que se 

encontra perto e ao mesmo tempo longe do período a ser narrado. 

Encontramos o que Said (2005) chama de Exílio metafórico, que diz respeito ao 

homem que vê os lugares por onde percorre como uma terra estranha, reafirmado na 

condição de uma narradora sem nome que avigora a idéia de que estar no mundo é o 

mesmo que estar fora de casa. 

Por outro lado na obra O leite derramado, o narrador derrama literalmente suas 
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lembranças através de um relato que prende o leitor do início ao fim da história. 

Caracterizado por uma família que entra em decadência, esse romance apresenta apenas 

um narrador, o Senhor Eulálio Montenegro D´Assumpção que encontrando-se enfermo 

começa a relatar a sua vida e suas frustrações e sendo ele a única voz do enredo, não 

haveria contradições em suas colocações e então a reconstrução de sua vida a partir de 

um olhar velho torna a narrativa peculiar. 

Leite Derramado, é um monólogo longo de um personagem/narrador que com 

idade avançada e nos seus últimos dias de via, resolve relatar fatos de sua vida para sua 

filha, médico, companheiros do quarto do hospital, mãe, pai, enfermeiras, não se sabe, 

pois todos são resultados das abstrações do próprio Eulálio. 

 Esse narrador encontra-se em um desdobramento reforçando a idéia de que não 

há uma identidade total e absoluta, se aproximando da obra Relato de um certo oriente, 

pois evidencia a tentativa dos narradores de se deslocarem de suas zonas de conforto e 

quebrarem fronteiras para encontrar a si mesmo.  

O próprio Eulálio é esse ser inerente aberto as influências e que mesmo estando 

a beira da morte mantêm marcas de sua posição social. Através de seus relatos tenta 

reconstruir sua vida, que aparentemente foi dilacerada pelas questões sociais e culturais 

de seu tempo. 

Contribui para essa análise Boaventura Souza Santos (2001, p.136) que 

menciona a preocupação com a identidade como não sendo nova, podendo-se dizer que 

a modernidade nasce dela e com ela, e que o primeiro nome moderno da identidade é 

subjetividade. Trata-se de um paradigma emergente onde se cruzam múltiplas linhas de 

construção da subjetividade moderna que se divide em subjetividade individual e 

coletiva. As obras Relato de um certo oriente e Leite Derramado aparenta ser uma 

tentativa dos autores de configurar um conflito entre a subjetividade individual do autor 

e a subjetividade coletiva defendida pelos narradores.  

Antonio Candido (1993) assinala que na investigação da obra como recriação 

estética e re-invenção da sociedade, os vínculos estéticos e sociais se estabelecem 

fortemente incorporando temas contemporâneos à obra literária. 

Pois bem na obra Relato de um certo oriente encontramos a belíssima Manaus 

como palco da infância de uma mulher sem nome que retorna a sua cidade natal no 

desejo de reencontrar Emilie, a chefe de uma família Libanesa que vivia ali, mas o 

encontro dessa mulher é com uma casa desfeita que torna-se símbolo do 

desaparecimento das lembranças de sua infância. A intenção aparente do autor é através 
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de seus múltiplos narradores apresentar um mundo teoricamente perdido que vai se 

reconstruindo nas falas dos personagens e reforçado com a transcrição da tradição oral.  

Logo nas primeiras páginas é possível observar o quanto a memória da primeira 

narradora é focada nas atitudes da sociedade de Manaus que ela havia deixado para traz 

e como objetos por menores lhe atordoavam e inquietavam. 

Fiquei intrigada com esse desenho que tanto destoava da decoração 
suntuosa que o cercava; ao contemplá-lo, algo latejou na minha 
memória, algo que te remete a uma viagem, a um salto que atravessa 
anos, décadas. (HATOUM, p.8) 

 

A obra O Leite Derramado, marcado também pelas impressões da infância, 

juventude, fase adulta refaz através da memória do narrador o percurso da vida de 

Eulálio. A ele também é direcionado o desejo absorto de compreender as ações de sua 

esposa, e mesmo assim insistir na construção e encontro com essa mulher a definição de 

sua própria vida, mesmo que para ele seja terrível falar dela, ele não consegue 

desvincular sua narrativa. 

[...] Mas bem antes da doença e da velhice, talvez minha vida já fosse 
um pouco assim, uma dorzinha chata a me espetar o tempo todo, e de 
repente uma lambada atroz. Quando perdi minha mulher, foi atroz. E 
qualquer coisa que eu recorde afora, vai doer, a memória é uma vasta 
ferida [...] (BUARQUE, p. 10) 

 Encontramos aqui duas obras escritas em períodos diferentes e locais diferentes, 

que, portanto se distanciam ao expor os conflitos familiares e existenciais, mas que 

comprovam a criação ou (re) criação de suas identidades embasadas em relatos que 

citam outras pessoas como sendo aquelas que completariam sua própria vida, ou que 

dariam vida a sua identidade. 

A colocação de Bhabha (1994) sobre o hibridismo nos auxilia para 

compreendermos as produções literárias como sendo vinculado a uma condição e um 

processo, ou seja, confrontos entre posições de poderes desiguais, do pré-determinado 

ao desejado. Essa reflexão pode ser observada na produção de Milton Hatoum e de 

Chico Buarque, pois ambos estavam condicionados a um processo de invenção e 

reinvenção consecutivamente. 

A liberdade formal desenhada pela literatura de hoje é o carro chefe que dá total 

liberdade aos escritores de re (inventarem) histórias e tramas que ultrapassam os limites 

lineares de romances outrora escritos. O encontro de estratégias narrativas tendo com 

base o relato é justamente o formato indicado por ambos os autores, e que de sua 
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oralidade traçam elementos que vão direcionar seus personagens e de certa forma (re) 

adaptá-los em seus próprios mundos, mesmo que sua vida tenha sentido na vida de 

outro. 

 Aijaz Ahmad em sua obra Linhagens do Presente explora afirmações de Said 

relacionadas a estruturas de produções de hoje. Afirma que “o mundo como é hoje e 

como foi em muitos momentos nos últimos dois anos mais ou menos – são 

irreconciliáveis, o que leva, inevitavelmente, a diferença tão numerosas de 

interpretações locais e leitura local que nenhum ensaio pode nomeá-las todas.” (p. 109). 

Ou seja, as estruturas utilizadas pelos autores através de seus narradores são 

elementos que convirjam para a interpretação local e também para uma leitura local, 

onde o leitor é o responsável por interpretar e preencher algumas lacunas deixadas pela 

narrativa. Relato de um certo oriente e Leite Derramado são obras que representam o 

mundo em que os personagens estão inseridos no momento da narrativa e o mundo que 

constroem em suas memórias sendo embalados pela irremediável incapacidade de 

resgatar o tempo perdido, pois por mais que as lembranças apareceram de forma viva, 

elas também vão sendo esquecidas e ainda pela força de fugir dessas lembranças 

tentando no esquecimento ou na voz e/ou na vida do outro se encontrar, se construir, se 

explicar. 

Nota-se nas obras que um ponto relevante são as questões historiográficas, que 

auxiliam nas dimensões de tempo e espaço dentro do contexto literário. Há de se 

observar as diferentes regiões que são expostas pelos narradores que contribuem para 

delinear a historiografia literária do Brasil, para isso contribui Carvalhal: 

[...] num país como o Brasil, cuja extensão territorial poderia provocar 
uma fragmentação se as diferenças se exacerbassem, a unidade 
nacional recobre uma grande diversidade regional. Diversidade que é, 
em suma, sua riqueza. Interessa, pois, examinar como as diversidades 
regionais se articula com o todo nacional e o constroem. 
(CARVALHAL, 2003, p.121) 
 

 Os escritores contemporâneos discutem o conceito de regionalismo e na verdade 

não se sentem confortáveis por serem chamados de regionalistas, mas é de se verificar 

que em uma literatura nacional, há a literatura de certa região, que não deixa de ser 

nacional ou universal, desde que a obra sobreviva à boa literatura. 

 Na obra Relato de um certo oriente, de Milton Hatoum, seus narradores retratam 

a região norte do país, mais especificadamente Amazonas, e com foco na cidade de 

Manaus, detalhando costumes e modos de vida daquele lugar do país. Em Leite 
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Derramado de Chico Buarque, o narrador retrata a decadência social e econômica de 

uma família na cidade de Rio de Janeiro, apontando costumes da sociedade dessa época 

e o desenvolvimento urbano. Trata-se, portanto de duas regiões de costumes e traços 

identitários diferentes. 

Morei alguns anos no povoado, conheci os rios mais adustos e logo 
aprendi que o comércio, além das quatro operações elementares, exige 
malícia, destemor e o descaso (senão o desrespeito) a certos preceitos 
do Alcorão. Ter vindo a Manaus foi meu último impulso aventureiro. 
(HATOUM, 2008, p. 68) 

  

Observa-se em Leite Derramado, a descrição do Rio de Janeiro 

Quando eu morrer, meu chalé cairá comigo, para dar lugar a mais um 
edifício de apartamentos. Terá sido a última casa de Copacabana, que 
então se igualará à ilha de Manhattan, apinhada de arranha-céus. Mas 
antes disso Copacabana se assemelhará a Chicago, com policiais e 
gangster trocando tiros pelas ruas, e ainda assim dormirei de portas 
abertas. (BUARQUE, 2009, p.49) 

 

As duas regiões escolhidas pelos autores ora analisadas apresentam diferenças 

significativas, a Manaus aparentemente mais pacata e ainda em formação e o Rio de 

Janeiro já se transformando em uma grande metrópole. Essa diferença influencia nos 

formatos das identidades de seus narradores, porém a memória ainda é um poço onde 

depois de muito aprofundar encontram-se todas as coisas. 

Os dois autores também utilizam nas narrativas sua terra natal, que de certa 

forma caracteriza a experiência de cada um em suas regiões. As estratégias narrativas 

tendo como eixo central o relato expressa a forte tendência do processo de encontrar nas 

vivências reais um mote de suas criações ficcionais e a partir daí desenhar suas 

narrativas, que neste caso são conduzidas por relato fortemente poético e de 

reconstrução dos personagens. 

Os detalhamentos das regiões usadas nos dois romances são aspectos 

geográficos específicos de cada uma delas, e observando histórias literárias locais 

entendemos a questão de “fronteiras” como uma divisa das delimitações de diferenças, e 

que apresenta a construção da identidade muito além de apenas cultural, geográfica ou 

política. 

A linguagem nesta situação é o carro chefe da produção de ambos, pois ela se 

torna a marca de uma determinada região e representa a identidade cultural de territórios 

diferentes que carregam marcas diferentes por suas histórias, geografia, política e 

cultura. 
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Encontramos na obra O Leite Derramado, um narrador que constrói seus relatos 

num misto de muitas culturas, ao falar dos Estados Unidos, da Europa, das viagens de 

Navio com pessoas importantes, e esses territórios caracterizam os personagens da obra. 

Em O relato de um certo oriente não é diferente, os personagens que aparecem no 

enredo são personagens também de uma história e de um lugar em  relações a sua 

identidade, alguns em trânsito. 

A época da escrita, o estilo, as marcas culturais fazem com que suas narrativas 

se apresentem como diferentes, entretanto os autores se aproximam por ambos 

buscarem nas memórias, de forma particular, o meio em que viveram e as fronteiras que 

foram quebradas. 

O conceito de exílio metafórico de Said está a serviço dessas análises de forma a 

compreender o papel daquele que preso ao seu corpo e distante do tempo em que narra 

se reconstrói na tentativa de reviver e reconstruir sua história, para Said: 

Os exilados estão separados das raízes, da terra natal, do passado. Em 
geral, não tem exércitos ou estados, embora estejam com freqüência 
em busca deles. Portanto, os exilados sentem uma necessidade urgente 
de reconstituir suas vidas rompidas e preferem ver a sim mesmos 
como parte de uma ideologia triunfante ou de um povo restaurado. 
(SAID, 2003, p.50) 
 

Eulálio de Leite Derramado e a mulher, primeira narradora, que não tem nome 

de Relato de um certo oriente são marcas desse exílio metafórico firmado por Said, 

ambos estão distantes do tempo a ser narrado e do local. Vivem buscando reconstruir 

suas vidas rompidas como uma ideologia de restaurar o passado, e ou, algumas pessoas 

do passado. 

- Sabes que nunca precisei deles, mas Emilie... como podia viver ser 
ela? 
Ninguém podia viver longe de Emilie, nem refutar suas manias. 
(HATOUM, 2008, p.18) 
 
[...] Sem Matilde, eu andava por aí chorando alto, talvez como aqueles 
escravos libertos de que se fala. Era como se a cada passo eu me 
rasgasse um pouco, porque minha pele tinha ficado presa naquela 
mulher. (BUARQUE, 2009, p.56) 

 

 O relato como força de afirmação identitária é caracterizado pelas obras 

analisadas, em inúmeras passagens das obras encontramos referências a outras pessoas 

como sendo aquelas que contribuíram para a formação identitária dos narradores e como 

se dessas personagens saíssem à força para os narradores seguirem seus destinos. São 

territórios líquidos que estão sendo quebrados e colocados romances. 
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 A tradição oral, que é a maior válvula propulsora na transmissão de costumes de 

uma geração para outra, é utilizada para escrever as teias dos romances analisados, 

mesmo sendo personagens de diferentes fronteiras, ambos recuperam a oralidade e 

transformam casos através de relatos em escritas narrativas instigantes que por ora 

confundem sobre de quem é a voz que narra. 

 Essa vertente é observada em Relato de um certo oriente e Leite derramado que 

são apresentados ao mundo literário em um cenário intitulado “pós moderno.”  

Sobre esse momento Schollhammer (2009, p.29) ressalta que “apesar de 

representar um retorno aos temas tradicionais da história brasileira e do 

desenvolvimento de uma identidade cultural, os romances considerados pós-modernos 

representam, ao mesmo tempo, uma reescrita da memória nacional da perspectiva de 

uma historiografia da irreverência. [...]”  

 Para Rezende (2008) Os novos criadores surgem libertos de qualquer 

necessidade de denúncias ou exaltação do nacional reapropriado, esboçando uma 

descentralização da produção literária. 

Abdala Junior (2004) sugere então o conceito de ecologia cultural, que abrange a 

discussão de interação de campos discursivos diversos, que nestas obras marcam a 

interligação da literatura com a história. Como cita: 

Na literatura, como noutras séries de nossa cultura, temos repertórios 
dessas formas que provocaram impactos. São experiências da práxis 
social que podem ser atualizadas, transformadas. Os percursos são 
entrecortados, descontínuos. Não constituem uma linha histórica 
contínua, evolutiva e positivista como era comum encontrar em 
manuais didáticos. São matérias que a memória cultural recupera e 
reconstrói em função de ideologias, dominantes ou não, próprias de 
uma configuração histórica. (ABDALA JUNIOR, 2003, p. 35-36) 
 

 Expressando a ideia de Abdala Junior as obras Relato de um certo oriente e Leite 

Derramando representam essa literatura como série de nossa cultura, que provoca 

impacto, pois se trata de romances históricos que restabelecem as práticas sociais e 

podem ser transformadas. O tema das obras é também matéria cultural literária e se 

reconstrói em função da ideologia dos autores, próprias de sua configuração histórica.  

  E curiosamente os narradores expõem nas obras toda a matéria cultural 

disponível nas regiões onde se desenrola a narrativa. Elementos minuciosos são 

retratados e descritos, característicos de somente quem conhece perfeitamente o espaço 

pode representar em uma narrativa. 

  Sobre isso Santiago (2000) afirma que assim é que acontecimentos narrados, ao 
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sabor e sob o signo do acaso num romance, dentro de uma ordem supostamente "real", 

serão revistos, pela análise, dentro de uma lógica que procurará configurar as ações e 

atá-las, por exemplo, ao desenvolvimento e/ou caracterização dos personagens. 

 Observa-se em O relato de um certo oriente: 

[...] Para te revelar (numa carta que seria a compilação abreviada da 
vida) que Emilie se foi para sempre, comecei a imaginar com os olhos 
da memória as passagens da infância, as cantigas, os convívio, a fala 
dos outros, a nossa gargalhada ao escutar o idioma híbrido que Emilie 
inventava todos os dias. (HATOUM, 2008, p.148) 

  

 A influência e a necessidade de estar junto a Emilie, era o maior objetivo da 

narradora do romance, e por muitas passagens reconhecemos que o relato dessa 

narradora em primeira pessoa é um êxodo de si para (re) encontrar, (re) construir, (re) 

significar a sua vida, e os objetivos que a fizeram seguir até ali. Porém aquela que 

aparentemente “devolveria” e/ou “reconstruiria” a vida dessa narradora não estava mais 

viva. Encontramos então a idéia da identidade aberta, que de certa forma continua 

aberta pelo relato da narradora de Relato de um certo oriente. 

 Leite Derramado, mesmo ambientado teoricamente em uma sociedade mais 

abastada, também enfrenta as rupturas sociais, culturais e políticas que influenciam na 

construção identitária. Eulálio em seus relatos consegue somente se caracterizar como 

pertencente a uma família de posses do Rio de Janeiro. Não se fala uma qualidade do 

mesmo que não esteja ligada as questões materiais, e que de certa forma contribui para a 

formação de uma identidade “ilusória”. A passagem que mais se aproxima de uma 

construção identitária embasada em valores, é quando ele fala de Matilde. Neste 

momento a obra Leite Derramado se aproxima muito de Relato de um certo oriente pois 

nas duas a figura feminina, a “matriarca” é quem é considerada o pilar da sabedoria e o 

tripé da família. 

[...] Outro em meu lugar talvez pegasse o carro no fim da leitura, 
levando no bolso a carta com o endereço nas montanhas, e lá 
chegando conheceria o quarto e o leito dela recolheria sua roupa, seus 
sapatos, agradeceria as pessoas que a assistiram, indagaria dos seus 
últimos dias, que desespero a tomou, que aspecto tinha, que peso, em 
que cova rasa estava sepultada. Mas ao deixar a carta intacta em seu 
envelope lacrado, creio ter feito a vontade de Matilde, que quis sair da 
minha vida como desaparecem os gatos, com pudor de morrer à vista 
do seu dono. E por isso mesmo perpetuei o nome dela, sem ela, no 
jazigo em estilo eclético que mamãe mandara construir para o meu 
pai. (BUARQUE, 2009, p. 189, 190) 
 

 Milton Hatoum de posse da tradição oral retransmite costumes de geração a 
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geração. O seu poder de (re) contar histórias fragmentadas em várias vozes, tempos e 

espaços, representando histórias dentro de histórias que se interligam e configuram um 

relato final englobando a narradora e os outros personagens faz da obra Relato de um 

certo oriente uma obra de estrutura particular, estratégias narrativas de idas e vindas no 

tempo, dúvidas e incertezas, construções e (re)construções que abrem caminho para a 

criatividade do narrador e do leitor. 

 Chico Buarque de posse do panorama social de um período do Brasil apresenta 

contrastes sobre o tradicional e o moderno, a memória e as lembranças, como estratégia 

narrativa do autor é olhar para o passado para (re) criar o presente, ou atual. Imbuído de 

elementos tradicionais da composição familiar daquela época, Chico da uma nova 

perspectiva para tal. Leite Derramado é a construção do relato inconsciente, sem 

linearidade permeada pelos lapsos de memória que por vezes são coletivos.  

 A breve analise comparada teve por objetivo alinhar alguns pontos que se 

aproximam e outros que se distanciam em relação as obras escolhidas. Há de se 

observar que em uma análise comparatista vários são os pontos que podem contribuir 

para encontrarmos eixos que proporcionem discussões. Eduardo Coutinho e Tânia 

Carvalhal em seus estudos apontam: 

Parece-me que apenas dentro de uma única civilização é possível 
encontrar-se elementos comuns de uma tradição, consciente ou 
inconscientemente mantidos em pensamento, emoção e imaginação, 
que podem nos casos de uma emergência razoavelmente simultânea, 
ser vistos como tendências comuns significativas, e que, mesmo para 
além dos limites de tempo e espaço, frequentemente constituem 
espantosos laços de unidade. (COUTINHO & CARVALHAL, (1994, 
p. 312) 

 

 Compreendemos que mesmo distantes pelo espaço escolhido pelos autores, ou 

pela data de publicação, sempre é possível encontrarmos elementos que se aproximam 

ou se distanciam. A análise comparada está a disposição para podermos traçar encontros 

de obras que inicialmente aparenta não ter vínculo ou ligação com nenhuma outra. 

Porém se tratando de uma ferramenta para auxiliar os estudiosos de literatura é essa 

análise comparatista que surpreende a todos quando encontramos os traços que 

procurávamos. 

 Relato de um Certo Oriente e Leite Derramado são exemplo significativos para 

análise. Ambos se distanciam em relação ao narrador, ao tempo e o espaço, entretanto 

se aproximam nas estratégias narrativas, onde a forte tendência do relato é encontrada. 

As duas obras que trabalham com vozes plurais estão construindo a idéia de relatar para 

2386



curar, ou, relatar para re(significar) e estão a disposição da literatura para análises que 

podem ir muito além. 
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A ESCOLA NEGATIVA E A UNIVERSIDADE DA VIDA: O LUGAR DA 

EXPERIÊNCIA E AS POSSIBILIDADES DE ESCRITA E TESTEMUNHO NAS 

OBRAS DE CHALÁMOV E PRIMO LEVI 

 

Andrea Zeppini Menezes da Silva (USP) 

Bruno Barretto Gomide (USP) 

 

RESUMO: Varlam Chalámov é um autor russo que viveu dezessete anos como prisioneiro em Kolimá, 
um dos piores campos de extermínio do Gulag. Primo Levi, químico italiano, passou quase um ano em 
Monowitz, um dos campos que pertenciam a Auschwitz. Sem julgamentos, sem concessões ou 
lamentações, os dois autores escrevem suas principais obras sobre essas experiências de confinamento, 
transformando em arte todo o mal vivido. Contos de Kolimá é a principal obra de Chalámov, composta 
por seis ciclos de contos. É isto um homem? é o primeiro livro de Levi sobre sua experiência no campo 
de Hitler, escrito já na década de 40, dois anos após a libertação do campo. O presente trabalho visa 
estabelecer alguns pontos de contato, e de atrito, entre os dois autores, a partir, sobretudo, de dois 
termos escolhidos para definir suas experiências: o campo foi uma “escola negativa”, para Chalámov, e 
uma “universidade”, para Levi. Suas concepções sobre o campo trazem no bojo vários questionamentos 
e implicações a respeito do ato de testemunhar e da própria escrita: por que lembrar tudo isso? Para que 
escrever? Como testemunhar? Como comunicar algo que está além das palavras? Além disso, quem 
pode testemunhar? Essas questões são trabalhadas ao longo do texto, utilizando, para isso, trechos das 
obras dos dois autores.   
PALAVRAS-CHAVE: Varlam Chalámov. Primo Levi. Literatura de testemunho 
 

 

O autor de Contos de Kolimá considera a experiência do campo negativa para 
o homem, desde a primeira até a última hora. O homem não deveria saber, não 
deveria nem mesmo ouvir falar sobre isso. Ninguém se torna melhor ou mais 
forte depois do campo. O campo é uma experiência negativa, uma escola 
negativa, uma degradação para todos _ para a administração e para os presos, 
para os guardas da escolta e para os espectadores, isto é, os diletantes e 
leitores de ficção (CHALÁMOV. 2016a. P. 395-396).  

 

Chalámov, escritor russo nascido em 1907, viveu durante dezessete anos nos campos de 

concentração stalinistas. Foi preso pela primeira vez quando era estudante de Direito em 

Moscou, em 1929, tentando imprimir um material contra Stálin. Recebeu uma pena de três 
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anos, cumprida em Solóvki, um dos primeiros campos do que viria a ser o GULAG, o 

complexo de campos de trabalho, e de extermínio, que vigorou durante todo o período 

soviético. Volta para Moscou em 32, onde trabalha como jornalista e publica seus primeiros 

contos. É preso novamente em 1937, época dos grandes expurgos, quando milhares de pessoas 

foram condenadas ao fuzilamento ou ao campo. Chalámov ganhou a segunda alternativa, sendo 

mandado, dessa vez, para Kolimá, com uma pena de cinco anos que recomendava, 

expressamente, que ele só fosse direcionado aos trabalhos braçais. Kolimá era um dos piores 

campos do Gulag: ficava no extremo leste da Sibéria, no Círculo Ártico, onde as temperaturas 

chegavam a 60 graus negativos e o cuspe congelava no ar. Durante a guerra recebe uma pena 

adicional de dez anos, acusado de dizer que Búnin era um clássico. Termina a pena em 1951, 

sai de Kolimá em 1953, mas volta a morar em Moscou apenas em 1956, quando é reabilitado.  

Em seus anos de encarceramento, Chalámov passou por minas de ouro e de carvão, por 

campos de trânsito e de castigo, chegou às portas da morte por mais de uma vez, até fazer um 

curso para enfermeiro e terminar seus últimos anos de pena trabalhando em um hospital. 

Nessas andanças, conheceu o pior dos campos e dos homens. Sua principal obra, Contos de 

Kolimá, é um relato artístico dessa experiência. Morreu em 1982, cego, surdo, meio louco, sem 

ver seus contos publicados oficialmente em seu país, o que só foi acontecer no final da década 

de 80.  

 
São seres humanos, mas também “amostras”, exemplares de um catálogo, a 
serem reconhecidos, analisados e sopesados. Ora, a amostragem que 
Auschwitz me descortinara era abundante, variada e estranha; composta de 
amigos, de neutros e de inimigos, ou seja, alimento para minha curiosidade, 
que alguns, então e depois, julgaram distanciada. Um alimento que certamente 
contribuiu para manter viva uma parte de mim e que, posteriormente, me 
forneceu matéria para pensar e para construir livros. (...) o Lager foi uma 
universidade; ensinou-nos a olhar em redor e a medir os homens (LEVI. 2004. 
PP. 120-121).   

 

O autor desse trecho é Primo Levi, um paradigma da chamada literatura de testemunho, 

expressão que ficou conhecida após a segunda guerra, para designar a literatura de alto teor 

testemunhal que começou a ser escrita a partir das tragédias do século XX, a Shoah, sobretudo. 

Na América Latina, essa literatura versava sobre as ditaduras e injustiças sociais e chegou a se 

tornar um gênero literário. Primo Levi nasceu em 1919, em Turim, cidade onde morreu, em 

1987, em sua casa. Especula-se ter se tratado de suicídio. Foi químico e escritor. Em 1943, 

fazendo parte de um movimento de resistência à ocupação alemã, foi detido pela Milícia 

fascista. Tinha 24 anos. Nos interrogatórios que se seguiram declarou sua condição de “cidadão 

italiano de raça judia”, pensando com isso evitar a tortura e a morte. Como judeu, foi mandado 
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para um campo de triagem em Fóssoli e de lá para Auschwitz, onde ficou durante quase um 

ano. Dos 650 judeus deportados com ele, apenas vinte voltaram (LEVI. 1988. Pp. 11-12).  A 

maior parte de sua obra vem de suas memórias do campo, começando com É isto um homem?, 

escrito ainda na década de 40, dois anos após o fim da Segunda Guerra.   

 

Chalámov e Levi são autores que transformaram em arte a experiência do horror. 

Embora sejam bem diferentes, seus escritos conversam e se encontram no olhar artístico 

acurado, na prosa sem lamentações, explicações ou concessões. O presente trabalho se propõe a 

investigar o significado da experiência e da escrita a partir dessa experiência nos dois autores.  

 Como mostram os textos destacados, se para Chalámov o campo é apenas destrutivo, 

Levi tenta encontrar algo ali que lhe sirva para a vida. Vamos examinar mais de perto esses 

dois pontos de vista, chamando a atenção, já de saída, para os termos escolhidos pelos dois 

autores para nomear essa experiência: “escola negativa” e “universidade”. Em uma rápida 

busca no dicionário para o termo “escola”, encontramos as expressões: “Instituição pública ou 

privada que tem por finalidade ministrar ensino coletivo”, “Conjunto de professores, alunos e 

funcionários de uma instituição de ensino”, “Sistema, doutrina ou tendência de pensamento de 

indivíduo ou de grupo de indivíduos que se destacou em algum ramo do conhecimento”, 

“Conjunto de adeptos ou seguidores de uma doutrina, pensamento ou princípio estético”, 

“Conjunto de princípios ou concepção estética seguido por um grupo de artistas”, “Soma de 

conhecimentos; sabedoria, saber”, “Conhecimento adquirido na experiência prática, na vida; 

vivência”, “Algo que é próprio para instruir, para preparar ou acumular conhecimento; 

experiência”. Para o termo “universidade” encontramos como sinônimo o termo 

“universalidade”, também é um conjunto de instituições de ensino superior, bem como o 

conjunto do corpo de professores ou dos alunos. Os termos escolhidos pelos dois autores 

referem-se a um aprendizado de algo, ao um lugar onde se aprende, ao algo que se aprende, a 

um conjunto de conhecimentos, a um sistema de pensamento. Vamos ver, ao longo desse 

trabalho, quais camadas de significados as concepções dos dois autores sobre sua experiência 

no campo trazem.  

 

Comecemos fazendo uma reflexão sobre a ideia de aprendizado como algo negativo. O 

trecho destacado de Chalámov traz muito forte a ideia de sofrimento. Na tradição literária 

russa, sobretudo, mas também na prosa de prisão, mais especificamente, há uma ligação entre 

sofrimento e aprendizado, começando com Dostoiévski, que sentiu seus anos de prisão, base 

para Recordações da Casa dos Mortos, como uma experiência de “regeneração”. Mesmo 
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autores do século XX, que viveram o horror do Gulag e escreveram sobre essa experiência, 

como Soljenítsin e Evgenia Ginzburg, também encontraram no sofrimento vivido nos campos 

um caminho para o crescimento pessoal.  

 Chalámov se insurge contra toda essa tradição humanista: pensar que o sofrimento do 

campo pode ser bom, de alguma maneira, seria um desrespeito aos presos. O sofrimento 

engendrado pelo campo não leva ao crescimento pessoal nem regenera. Destrói. Para 

Chalámov, os humanistas haviam criado um mito a respeito do homem, levando as pessoas a 

acreditarem em algo inexistente, pregando uma fé cega nas virtudes inatas do homem e na ideia 

de que o sofrimento eleva para um plano superior, com a concepção de que o mal é transitório 

(MIKHAILIK. 2000). Radical, o escritor afirma que teriam sido eles, os humanistas, os grandes 

responsáveis por Auschwitz, Hiroshima, Kolimá. O campo que Chalámov conheceu não 

deixava espaço para as virtudes inatas do homem:  

 

No campo de prisioneiros, para que um jovem saudável, que tivesse começado 
sua carreira na lavra de ouro, trabalhando ao ar livre no inverno, seja 
transformado em dokhodiaga, são necessários, pelo menos, vinte a trinta dias 
de dezesseis horas de trabalho diário, sem folga, passando fome regularmente, 
com roupas rasgadas e pernoite em barracas de lona esburacada, sob 
temperaturas de menos 60 graus e surra dos capatazes, do chefe da 
bandidagem, da escolta (CHALÁMOV. 2015. PP. 145-146).  
 

 Os criminosos eram os responsáveis por tornar a experiência no campo o mais dolorosa 

possível, pois eram utilizados pelas autoridades para reprimir os presos “políticos”: surravam-

nos até a morte, obrigavam-nos a trabalhar, tiravam deles o último pedaço de pão, além de 

corromperem a todos com sua ideologia, que dominava o campo. Remetendo-nos aos 

significados presentes no dicionário, é nesse contexto que o campo torna-se uma “escola”. O 

campo, visto como local de aprendizado, uma instituição de ensino, tem seus professores e suas 

lições. Avançando na metáfora, podemos dizer que fazem parte do corpo docente, 

principalmente, os bandidos. Sobre o que se aprende, é o próprio Chalámov quem nos conta: no 

campo, o preso aprende “a odiar o trabalho”; aprende “lições de bajulação, mentira, grandes e 

pequenas vilezas, torna-se um egoísta”. Outra coisa, quando “volta a ser livre, ele vê que não 

apenas não cresceu durante sua permanência no campo, como também os seus interesses 

estreitaram-se, tornaram-se pobres e grosseiros”. Além disso, aprende a colocar as barreiras 

morais de lado: aprende que “é possível cometer vilezas e ainda assim viver”, que “é possível 

mentir _ e viver”; “é possível prometer, não cumprir as promessas e mesmo assim viver”, 

também “é possível beber todo o dinheiro do camarada”, “é possível implorar misericórdia e 
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viver!”, assim como “esmolar e viver”. O sujeito “se acostuma com a vadiagem, a fraude, a 

aversão a tudo e a todos. Ele culpa o mundo todo, lamentando o próprio destino”. Aprende 

também a valorizar “demais os próprios sofrimentos, esquecendo-se de que cada ser humano 

tem a sua dor”, não sabe mais olhar a dor do outro com compaixão. A melhor das heranças do 

campo é o ceticismo. O preso “aprende a odiar as pessoas”. Aprende a ter medo “das repetições 

do destino _ medo de delações, medo dos vizinhos, medo de tudo aquilo que o homem não 

deve temer”. No campo, o preso “se abateu moralmente” (CHALÁMOV. 2015. Pp. 239-240). 

Essa sequência de lições nos mostra uma espécie de processo de transformação em negativo: o 

prisioneiro que entra no campo vai abandonando, pouco a pouco, todos os atributos morais que 

o tornam um homem. O que o preso aprende é a luta pela sobrevivência e, para sobreviver, 

deve deixar de ser homem, é isso o que parece estar implícito nessas lições do campo.  

 

 Levi passou um ano em Monowitz, um dos cem campos que faziam parte de Auschwitz. 

Tentando encontrar algo de positivo em sua experiência, viu o campo como um lugar 

privilegiado para conhecer os homens. Com seu olhar de químico, tentou estudá-los como 

“amostras”: nesse sentido pôde dizer que o campo foi uma “universidade”, pois ali ele 

aprendeu a conhecer os homens, tirando lições que lhe serviriam para a vida. Se nos atentarmos 

para o trecho de Levi destacado acima, podemos pensar que ele não está se referindo às 

mesmas lições de Chalámov, mas ao conhecimento sobre o que é o ser humano. Para 

Chalámov, o saber que o campo traz é o oposto: ele não dá a conhecer o que é o homem, mas 

sim o que não é o homem. Por isso, de certa forma, a experiência do campo é válida para Levi; 

é isto o que justifica lembrar e escrever:  

 

Poderíamos, então, perguntar-nos se vale mesmo a pena, se convém que de tal 
situação humana reste alguma memória.  
A essa pergunta, tenho a convicção de poder responder que sim. Estamos 
convencidos de que nenhuma experiência humana é vazia de conteúdo, de que 
todas merecem ser analisadas; de que se podem extrair valores fundamentais 
(ainda que nem sempre positivos) desse mundo particular que estamos 
descrevendo. Desejaríamos chamar a atenção sobre o fato de que o Campo foi 
também (e marcadamente) uma notável experiência biológica e social (LEVI. 
1988. P. 88). 
 
 

A experiência do campo ensina sobre valores humanos, fundamentais. Levi tenta fazer 

com que a experiência no campo tenha algum aspecto positivo, tenta torná-la, de alguma 

maneira, útil. Sem querer dizer com isso que ele considere o sofrimento como algo positivo: 

Levi está bem longe da ideia de sofrimento como redenção ou regeneração dos humanistas do 
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XIX. Ele faz do campo, talvez mais que uma “universidade”, um laboratório, um ambiente para 

observação de como o homem reage diante dos horrores impostos por Auschwitz. Mais que 

isso, essa investigação a respeito do homem, que se inicia no campo e continua depois na 

escrita sobre o campo, foi praticamente uma estratégia de sobrevivência. Observar para poder 

contar depois; contar para não esquecer, para não esquecermos: uma forma de luta contra o mal 

vivido ali, contra o próprio esquecimento imposto pelos algozes, contra o apagamento dos 

vestígios. 

 

 Ainda que seja bem mais radical que Levi e veja sua experiência como apenas 

destrutiva, é ela que dá a Chalámov _ não só como testemunha, mas sobretudo como artista _ 

material para conduzir uma investigação a respeito da alma humana. Essa investigação 

transcende a “escola negativa”, a supera, de certa forma. Na verdade, ele investiga as 

consequências dessa “escola” no homem.  O que o escritor russo tenta encontrar em sua obra é 

aquilo que faz do homem um homem; qual o limite, em que momento o homem deixa de ser 

homem, será que existe esse momento? Ele pesquisa, em Contos de Kolimá, as “novas leis 

psicológicas, o que há de novo no comportamento do homem quando rebaixado à condição 

animal” (CHALÁMOV. 2016a. P. 395). Será que o criminoso continua sendo um homem? Ou 

o dokhodiaga, quando não há mais carne sobre seus ossos capaz de suportar qualquer tipo de 

sentimento além da raiva ou de uma grande indiferença, ainda assim, continua sendo um 

homem? Assim como Levi, Chalámov também quer saber: é isto um homem? 

 

Para os dois autores, a experiência vivida nos campos conduz ao dever de escrever: 

quem sobreviveu deve testemunhar pelos que não podem mais falar, pelos milhões que 

pereceram nos campos: “Pois em cada família, tanto na aldeia quanto na cidade, entre a 

intelligentsia, trabalhadores e camponeses, havia pessoas _ ou parentes, ou conhecidos _ que 

pereceram na prisão. É justamente esse leitor russo, e não apenas russo, que espera de nós uma 

resposta” (CHALÁMOV. 2016a. P. 396).  

Além de um dever, escrever era uma necessidade para Chalámov:  

 

Chega um momento, em que um insuperável desejo de externar essa opinião, 
dar-lhe vida real, domina o homem. Essa vontade obsessiva adquire caráter de 
intenção resoluta. E você não pensa mais sobre outra coisa. E quando você 
percebe que se sente novamente com aquela força, como no tempo em que 
lidava na vida real com os acontecimentos, pessoas, ideias (...), é aí que o 
sangue volta a correr quente pelas veias...(CHALÁMOV. 2015. PP. 396-397). 
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Testemunhar é também uma forma de lutar para que o Lager nunca mais se repita. Para 

Levi, não “é lícito esquecer, não é lícito calar. Se calarmos, quem falará? Certamente não os 

culpados e seus cúmplices. Se não dermos nosso testemunho, num futuro próximo as ações da 

barbárie nazista, por sua própria enormidade, poderão ser relegadas às lendas” (LEVI. 2015. P. 

66). 

Testemunhar sim, mas a quem? Afinal, nem todos estão dispostos a ouvir assuntos tão 

dolorosos. Levi tinha um sonho recorrente no campo, que expressa a necessidade de comunicar 

e, ao mesmo tempo, o medo de não ser ouvido:  

 

Aqui está minha irmã, e algum amigo (qual??), e muitas outras pessoas. Todos 
me escutam, enquanto conto do apito em três notas, da cama dura, do vizinho 
que gostaria de empurrar para o lado, mas tenho medo de acordá-lo porque é 
mais forte que eu. Conto também a história da nossa fome, e do controle dos 
piolhos, e do Kapo que me deu um soco no nariz e logo mandou que me 
lavasse porque sangrava. É uma felicidade interna, física, inefável, estar em 
minha casa, entre pessoas amigas, e ter tanta coisa para contar, mas bem que 
me apercebo de que eles não me escutam. Parecem indiferentes: falam entre si 
de outras coisas, como seu eu não estivesse. Minha irmã olha para mim, 
levanta, vai embora em silêncio (LEVI. 1988. P. 60). 

 

Dez anos depois do fim da segunda guerra, Levi constata o silêncio em torno do 

assunto, silêncio que parece concretizar o sonho: “Atualmente é indelicado falar nos Campos 

de concentração. Corremos o risco de sermos acusados, na melhor das hipóteses, de vitimismo 

ou de amor gratuito pelo macabro; na pior, de pura e simples mentira ou, talvez, de ultraje ao 

pudor” (LEVI. 2015. P 65). E o silêncio não vem apenas dos fascistas, mas da sociedade e até 

mesmo dos sobreviventes. Levi levanta uma hipótese sobre a dificuldade de contar do ex-

prisioneiro:  

 

É a vergonha. Somos homens, pertencemos à mesma família humana de 
nossos carrascos. Diante da enormidade de sua culpa, também nos sentimos 
cidadãos de Sodoma e Gomorra; não conseguimos ser alheios à acusação de 
um juiz extraterreno que, na esteira de nosso próprio testemunho, levantaria 
contra a humanidade toda. (LEVI. 2015. P. 67).  

 

Chalámov também sente a ruptura na comunicação causada pelo campo, sentimento que 

o leva escolher a prisão como um lugar desejado para retornar, um lugar  de maior liberdade até 

do que a própria casa:  

 

_ (...) Seria melhor voltar para a prisão. Não estou brincando. Não gostaria de 
voltar agora para minha família. Nunca me entenderiam lá, não conseguiriam 
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entender. O que parece importante para eles, eu sei que são ninharias. O que é 
importante para mim, o pouco que me restou, eles não seriam capazes de 
entender, de sentir. Eu traria a eles um novo terror, mais um terror em meio 
aos milhares de terrores de que está repleta a vida deles. O que eu vi, um 
homem não deveria ver, nem deveria saber. A prisão é outra coisa. A prisão é 
a liberdade. É o único lugar que eu conheço em que as pessoas não tinham 
medo de dizer tudo o que pensavam. Onde descansavam a alma. Descansavam 
o corpo, porque não trabalhavam. Lá, cada hora de existência tinha sentido 
(CHALÁMOV. 2016. PP. 29-30). 

 

O autor contrapõe aqui a prisão ao que o homem não “deveria ver, nem deveria saber”. 

Voltando à “escola negativa”, ela se encontra no campo, não na prisão. E, nesse trecho, dentro 

do campo, é o trabalho o grande causador de sofrimentos. O trabalho, em algum grau, estrutura 

o campo como uma “escola negativa”, junto com a violência e moralidade imposta pelos 

bandidos, como vimos acima. O sofrimento causado pelo campo leva à ruptura na 

comunicação, ruptura que é para sempre: é impossível, muitas vezes, reatar laços perdidos, é 

impossível esquecer, é muito difícil testemunhar. Nesse contexto, como comunicar essa 

experiência? Será que isso está ao alcance de todos que passaram pelos campos?  

A principal dificuldade para Levi reside no fato de que o único que estaria autorizado a 

fazer a verdadeira narrativa sobre o campo seria o “muçulmano”, expressão que designa o 

prisioneiro em estado terminal, um correlato do dokhodiaga dos campos russos. O muçulmano, 

derrubado pela fome, doença, surras, trabalhos pesados, já não tem mais forças para sentir, 

desejar, agir, “é o preso sem rosto que abdicou da luta, que não pode mais nem ser chamado de 

vivo nem de ter uma morte que mereceria esse nome. Figura da extrema desfiguração, o 

‘muçulmano’ é o não-homem que habita e ameaça todo ser humano, a redução sinistra da vida 

humana à vida nua” (AGAMBEN. 2008. P. 14). É o emblema do campo (P. 55). Para Levi, é a 

imagem de nosso tempo.  

Mas, segundo Levi, o muçulmano não volta para contar: “(...) hoje se pode bem afirmar 

que a história dos Lager foi escrita quase exclusivamente por aqueles que, como eu próprio, 

não tatearam seu fundo. Quem o fez não voltou, ou então sua capacidade de observação ficou 

paralisada pelo sofrimento e pela incompreensão” (LEVI. 2004. P. 14). Levi conseguiu 

sobreviver por sorte e por isso não “tateou o fundo”: em primeiro lugar, ele falava alemão o 

suficiente para compreender as ordens dadas nessa língua, fator fundamental para a 

sobrevivência. Era químico e conseguiu, durante algum tempo, trabalhar em um laboratório, o 

que o protegeu do trabalho mais duro. Também recebeu uma sopa de um pedreiro italiano, 

todos os dias durante seis meses, pois só a ração do lager matava.  
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Então, os que podem narrar, não podem narrar a experiência até o fim, enquanto que os 

que a viveram não podem mais falar: “o testemunho do sobrevivente somente repousa sobre 

essa impossibilidade de autenticidade e sobre o reconhecimento dessa impossibilidade, sobre a 

consciência aguda de que aquilo que pode _ e deve _ ser narrado não é essencial, pois o 

essencial não pode ser dito” (AGAMBEN. 2008. P. 16). Para Levi, nenhum sobrevivente pode 

narrar, mas todos devem narrar. 

A questão de Chalámov é outra, já que ele próprio foi um dokhodiaga que voltou para 

contar. A princípio, testemunhar estaria ao alcance de todos os que passaram pelos campos: em 

“Pela neve”, pela metáfora da construção de uma estrada _ onde um homem deve ir à frente 

pisoteando o caminho, acompanhado de outros logo atrás que devem pisar onde o primeiro não 

pisou para tornar mais larga a estrada _ o escritor convida todos a narrarem suas memórias: 

mesmo o mais fraco pode ajudar a construir o caminho, por onde passarão não tratores ou 

cavalos, mas leitores. Portanto, qualquer um pode, e deve, narrar. Por outro lado, Chalámov 

exige que o escritor encontre uma forma artística para suas memórias, como se apenas a arte 

pudesse dar conta de expressar o horror. É preciso ter talento para comunicar a experiência do 

mal. Nesse sentido então, não, nem todos podem escrever. A arte, para o escritor, é a ponte de 

comunicação possível sobre a ruptura causada pelo campo, é a única que pode atravessar o 

arame farpado. 

A “escola negativa” de Chalámov, que ensina o homem a sobreviver deixando de ser 

homem, ou a ‘universidade” de Levi, que ensina sobre o que é um homem, causam a ruptura 

entre o homem e seu passado, entre o homem e o não homem. Mas, ao mesmo tempo, são o 

material que constrói a ponte para transpor essa ruptura. É da experiência do horror que vem a 

arte de Levi e Chalámov, arte que aponta para a vida, para que não seja esquecido o que não 

pode ser esquecido: pois a pele se renova, mas a alma não, como disse certa vez o autor russo.  
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BAKHTIN E DOSTOIÉVSKI: REVOLVENDO AS MEMÓRIAS DO SUBSOLO 

 

           Carlos Versiani dos Anjos (UEMG) 

 

RESUMO: Este trabalho tem como tema a discussão sobre os princípios teóricos relacionados 
ao dialogismo e à polifonia, na perspectiva de Mikhail Bakhtin, a partir de sua leitura crítica da 
obra Memórias do Subsolo, de Fiódor Dostoiévski. Bakhtin, em Problemas da Poética de 
Dostoiévski, elabora toda uma teoria sobre a presença da polifonia no romance moderno, 
tomando como foco central a obra literária do autor russo, no que se incluem análises 
específicas sobre o livro Memórias do Subsolo. Utilizamos como método, neste ensaio, a 
divisão do mesmo em duas partes, uma ficcional e a outra crítica. Ou seja, objetivando estudar 
in loco o discurso do Homem do Subsolo, aproximamo-nos literariamente do mesmo, 
introduzindo outros personagens, na tentativa de melhor analisar, através deles, o universo 
dialógico de Dostoiévski e as posições defendidas por Bakhtin, ele próprio transformado em 
personagem na primeira parte do trabalho. Na segunda parte, buscamos explicar, teoricamente, a 
estrutura utilizada para compor a parte ficcional do ensaio.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Dostoiévski; Bakhtin; Memórias do Subsolo 

 

O Subsolo 

Meus caros, eu não vim de algum lugar que pudesse ensinar-me a entender ou 

explicar os romances, ou os motivos pelos quais os autores inventam suas histórias e 

seus personagens, para depois obrigá-los, mesmo postumamente, a ocupar os aposentos 

onde antes se deitavam quietamente os meus sonhos e desejos mais recônditos, para 

importunamente despertá-los, ou estilhaçá-los. Não aprendi as técnicas pelas quais um 

bom leitor deve, cientificamente, perscrutar uma obra literária, auscultando todos os 

sentidos ou intenções almejadas pelo autor, e ignorando-o, descer até a autoconsciência 

independente dos seus personagens.  

Não consigo entender o que agora me querem inculcar, que os poetas, quando 

escrevem seus poemas e seus romances, não detêm todas as rédeas que conduzem os 

filhos de sua criação.  Que as vozes que sofrem, deliram ou gracejam, não ditam a 

mesma sentença inscrita no cérebro que as faz falar. Que o mais importante, para a 

sobrevida do romance, é assassinar o autor, e oferecer os seus despojos aos abutres 

sequiosos de memória e bolor; pois ao presente bastariam os efeitos, como no reflexo do 

espelho, por onde passeiam soltas as palavras, para sempre livres do seu infecto e 

presunçoso criador.   

Desculpem o excesso de emoção, mas compartilho das dores de um Dostoiévski, 

aquele que também me fala em memórias, nunca bastante subterrâneas, pois as sinto 

emergir, como pontas de faca na sola dos pés de um faquir, lembrando-me igual, como 
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um homem doente e mal. Doente por excesso de consciência. Doente por ter tomado 

mais do que desferido bofetadas. E mal pelo gratuito desejo de vingança, sem 

sinceramente ter a quem e o que vingar. Mal por saber que tudo que é sublime e belo 

não pertence ao mundo real, não enche nem meio copo de cachaça. 

Não quero falar do muro. Desculpem se os desaponto, mas não vou falar do 

muro. Pois não sou normal. E minha mãe não tem culpa disso, Dostoiévski, minha mãe 

natureza me criou carinhosamente, como um bom animal. Mas os muros... Tudo bem, 

não precisam gritar, eu vou dizer. Se for para alimentar as gargalhadas de suas goelas 

possantes, se é para satisfazer sua sede de ver-me confessar em desespero a minha inata 

incapacidade de vingar... Diabos! Porque não se pode fazer o que se quer? Mas não 

recuo como os homens normais diante de um muro. O muro não me soa mais resistente 

que a capa vermelha de um toureiro, ou que o toureiro que enverga a capa. Nada evita o 

peso das minhas cabeçadas. Dois e dois não são quatro. Dou mil vezes minha cara a 

tapa. Mas jamais conseguirei me vingar.  

E se fosse um homem justo, capaz de praticar a justiça com as próprias mãos, de 

quem me vingaria? Que culpa poderia me conceder o imenso prazer de fazer um filho 

de Deus sofrer?  Sim, porque certamente, se pudesse um dia me vingar, certamente me 

vingaria com prazer. Não o prazer da vingança em si, cujo cálculo inibe qualquer 

emoção; mas o prazer da dor, da maldade nua e crua, que se delicia com cada gemido da 

criatura que se quer fazer sofrer, principalmente se for um nobre habitante dos palácios 

de cristal. Mas o que estou a dizer? Nomeando culpados em um mundo em que não 

existe culpa, em que cada um é o único algoz da sua própria sentença...  

 Na verdade, não consigo controlar essa vontade irrefreável de tagarelar. Mas 

consolo-me por ser este o destino último e evidente de todo ser inteligente: falar pelos 

cotovelos... Qual o motivo do ar de censura, amigos? Não me julguem tolo por 

confessar em público a minha inteligência. Não sou tolo, nem sou Sócrates. Não careço 

de dúvidas nem de humildade. Tenho mesmo uma consciência avantajada. Se não 

obtive em cinquenta anos de vida qualquer tipo de reconhecimento é que ainda não 

descobriram um nome com que me identificar. Para ser reconhecido entre toda a corja 

de idiotas, é preciso portar um letreiro luminoso, que informe aos meio cegos e muito 

tolos quem vem de lá, emergindo da terra, das profundezas subterrâneas.  

Não, não é a vocês que chamo de tolos, cegos ou idiotas. Vocês estão aí, quietos 

nas suas cadeiras, anotando tudo, tentando entender. Falo dos nobres refinados e 

afeiçoados, sempre acompanhados de suas tabelas e fitas métricas, que dizem 
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representar as leis da natureza, medindo e calculando cada desejo, cada ação e cada 

palavra, para filtrá-los e enquadrá-los aos princípios da razão. Destes, de onde vez e 

outra saem os mais terríveis e temíveis sanguinários. Sou eu, Dostoiévski, se seus 

homens são excessivamente vacilantes, dúbios e mentirosos, sou eu que cobrirei de 

pontapés toda a forma de cálculo e sensatez. E não me venha com adeptos. Darei um 

pontapé também em todos os adeptos que me enviar. 

E saibam crianças, que trago junto comigo toda a História da humanidade. Ou 

será que poderiam me dizer, quando foi que os homens agiram, em todas as épocas, 

conforme as sacrossantas e irrevogáveis leis da natureza? Existe algum tipo de cálculo 

ou de sensatez no correr da História, desde o Colosso de Rodes? Para o inferno com 

todo o tipo de razão! Faço picadinho da razão para dar de alimento aos corvos da 

História. E desculpe se não tenho o seu humor, Dostoiévski, meu humor ficou lá 

embaixo, junto com todos os espelhos que ainda podem me fazer rir ou chorar.  

E sei que é muito mais fácil destruir. Os homens normais sempre destroem pelo 

medo de se deparar com o fim. Quando tudo está quase perfeito, quando se vislumbra o 

final do caminho construído por toda uma vida, o cheiro de novo e limpo torna-se 

insuportável. E aí começa o trabalho da marreta, dos chifres do touro. Sim, mesmo eles, 

os homens bons e sensatos, os sábios e amantes da natureza... Cedo ou tarde acabam 

assassinando suas convicções. Já nós, que somos loucos, destruímos por prazer, 

destruímos para salvar os nossos desejos, os nossos mais profundos e insaciáveis 

desejos, sufocados sob o peso asfixiante dos muros. 

Chega! Para que estou a vomitar palavras sem sentido? E parem de mexer 

freneticamente suas penas sobre os papéis, feito inúteis imbecis. De que vale para vocês 

e para o mundo aquilo que digo ou deixo de dizer? Eu, que pouco usei um tinteiro, e 

sequer sei distinguir entre quem escreve e aquilo que escreve. Talvez vocês não sejam 

mais que suas palavras rabiscadas. E estejam mortos sobre as cadeiras. Também não sei 

se estou vivo, ou se sou apenas a criação mal acabada dos seus escritos. Ou será que sou 

aquilo que pensam dos escritos de Dostoiévski? E quem é este doutor com cem livros 

debaixo do braço, que arrasta uma cadeira e se senta perto do mim? Viva o homem do 

subsolo! E deixem-me quieto com meu charuto e minha vodka, antes que a neve 

molhada me engula outra vez. 

 

A neve molhada 

2400

Ana
Pencil



4 
 

4 
 

Sir Mikhail Bakhtin chegou ao café, arrastou uma cadeira e se sentou, 

derrubando sobre a mesa um monte de livros. O garçom perguntou se queria o de 

sempre e ele disse que sim. Em seguida, olhou com uma ponta de desprezo para o 

senhor esquálido e feio sentado na mesa do lado e zombou: 

- Bom, mas excessivamente monológico.  

- O quê? 

- O que estava a dizer. Seu texto é até razoável, quase um arremedo do homem do 

subsolo. Ou seria uma homenagem?  

- Quem lhe autorizou a dirigir-me o mau hálito de suas palavras? 

- Hummm, parece que não sou eu o fétido aqui. Mas não se engane. Nós, cientistas, não 

precisamos de autorização para decifrar os enigmas que desprendem de vocês, meros 

personagens. Ou estaria diante do próprio autor, mal e porcamente travestido de 

personagem? 

- O senhor está vendo alguma corda movimentando os meus braços? 

- Ora, ora, então estamos diante do próprio autor desta paródia? Seja quem for, tem 

alguma qualidade o que disse. Quem sabe, se ousasse colocar no papel o que fala, não 

poderia se tornar um bom escritor? Mas cuidado com ela, a moral, a mãe de todos os 

vícios literários, para que ela não mate a autoconsciência dos seus personagens... 

- E que autoridade tem essa ciência, que vem lá dos palácios de cristal, onde não se 

pode entrar uma gosma da língua de um plebeu, para ruminar sobre o que não viveu?  

- Sssshhhh! Silêncio! Já conheço esse enredo de cor. Se ajeite na cadeira, que agora sim, 

poderemos apreciar a transformação do discurso em ação... É quando se gira o prisma e 

os signos, brilhantemente, refratam múltiplas ações... Aproveite para aprender um 

pouco sobre a arte literária.  

O Homem afunda o rosto nos braços sobre a mesa, enquanto chegam então, em 

polvorosa, os outros clientes, acomodando-se nas mesas restantes. São jovens 

estudantes, antigos professores e escritores. 

-Ah! – exclamou Bakhtin – os senhores também vieram... Isso. Muito bem, ajeitem-se 

todos, há espaço suficiente. Está para se iniciar o espetáculo. Hummm... Já posso até 

sentir o gostinho da neve molhada... 

 Por força de alguma engenhoca da modernidade, exclusiva daquele inusitado lugar, 

surge, por sobre a parede branca, imagens de uma história de Dostoiévski, a segunda 

parte das suas Memórias do Subsolo. Os professores e escritores estão atentos, os 

estudantes com as penas em punho, e o Homem meio levanta a cabeça, o suficiente para 
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a passagem do seu olhar. Bakhtin, em posição privilegiada, põe-se a comentar o que se 

passa na tela em movimento. 

- Estão vendo aquele sujeito franzino, feio e taciturno, que mal suporta encarar os olhos 

de outra pessoa, e se esgueira cabisbaixo pelas ruas de São Petersburgo, recordando de 

como já se fazia insignificante vinte anos atrás? Ele não é nada. Não, não é por ser 

insignificante para os outros, para o mundo, ou para si mesmo. Ele não é nada porque 

não importa, em Dostoiévski, de que matéria se constitui um personagem. Interessa 

apenas a expressão de sua consciência, o que fala, o que coloca em constante diálogo 

consigo mesmo e com os outros. Não queiram construir, à semelhança de um exercício 

de Stanislavski, suas características pessoais, sua personalidade. Pois descobrirão, talvez 

incomodados, que é ele, o personagem, que está a construir, de forma autoconsciente, 

todo o tempo, o que passa em suas mentes no desejo de classificá-lo. 

Muitos murmúrios tomam conta do espaço. Mas a um sinal do dono do lugar, 

todos se calam. Inclusive Bakhtin, a contragosto, meneando a cabeça, demonstrando 

que bem gostaria de comentar toda a história. Na parede o enredo se tece, as confissões 

do homem do subsolo se materializam em imagens: das más lembranças do trabalho na 

repartição, das desventuras envolvendo o oficial, do duelo fatídico com os ex-colegas de 

escola, da relação de amor e ódio com Lisa, dos conflitos com o criado Solomon... 

Interagindo com as cenas e os diversos antagonistas, a voz em off da consciência do 

homem do subsolo. Até o ponto final.  

Aplausos ressoam por todo o ambiente. Bakhtin está de pé, alucinado, batendo 

palmas. O Homem, na mesa ao lado, permanece estático, mas com os olhos abertos, 

vidrados. Todos os outros se manifestam positivamente. E Bakhtin é o primeiro a falar.  

- E então senhores, o que lhes parece? 

- Eu considero que, quando um personagem, falando de si mesmo ou de outros, de 

forma medíocre ou magistral, como é o caso, ele interroga as verdades do mundo, se 

torna um ideólogo. Alguém que defende ideias. E quem defenderia essas ideias, que 

emergem dos diálogos interiores e exteriores de um personagem, senão o próprio autor, 

que nele as inscreve? Ou o senhor acredita mesmo que toda a pesada crítica contra o 

racionalismo da sociedade pequeno burguesa, que emerge estupendamente das 

Memórias do Subsolo, não expressa também o pensamento do próprio Dostoiévski? 

- Sr. Tolstoi, segundo a minha teoria... 

- Segundo a sua teoria, Sr. Bakhtin, eu sou um ser monológico ancestral, um poeta 

menor, conservador, que ajo nas minhas histórias como um Deus, onisciente e 
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onipresente, usando de personagens pré-construídos, apenas como pretextos para a 

defesa da minha ideologia e moral. Mas não quero refutar aqui o que pensa sobre a 

minha obra.  Só tenho a dizer que, independente da forma brilhante como Dostoiévski o 

faz, com a total independência e autoconsciência dos seus personagens, de forma 

polifônica e tal, ressoando as múltiplas vozes dos outros e do mundo, ninguém me tira a 

certeza de que estão ali, todas, no Homem do Subsolo, num mosaico constituído de 

múltiplas faces, as ideias singulares de um senhor chamado Fiódor Dostoiévski. 

- O senhor está certo, quanto à primeira parte. O Homem do Subsolo realmente é um 

ideólogo, e a ideia quase chega a se converter na verdadeira heroína da obra. O discurso 

individual do herói sobre si mesmo aqui se funde com a verdade que professa sobre o 

mundo. Isto é inseparável em Dostoiévski, e esta é uma arte insuperável em outros 

escritores.  Mas não sei se as ideias que saem pela boca do seu personagem cabem nas 

ideias do autor Dostoiévski. Pois aí estão, Tolstoi, se batendo, num combate sem 

vencido ou vencedor, todas as ideias do mundo. Se o senhor quer encontrar, aqui ou em 

qualquer obra, uma síntese do pensamento de Dostoiévski, sinto muito, mas não vai 

encontrar. Simplesmente porque não há síntese, não há dialética, tudo se multiplica em 

sucessivas antíteses no discurso narrativo.  E ainda digo mais, amigo: se não estiver 

cortado o cordão umbilical que une o personagem ao seu criador, então não estaremos 

diante de uma obra de arte, mas de um documento pessoal. 

Tolstoi abandona imediatamente a sala, no que é seguido, com algum vacilo, por 

cinco ou seis estudantes. Górki, que dividia a mesa com Tolstoi, também acompanha em 

solidariedade o amigo, não sem antes falar para todos ouvirem:  

- É, parece que até hoje ninguém mesmo aprendeu a ler este livro. Nele está tudo o que 

fundamenta o niilismo e o anarquismo. Todo o Nietsche está dentro dele! 

- Deve ser por isso que gostei tanto do livro – gracejou Nietsche, de outra mesa.  

- É, só que o senhor é bem mais grosseiro que Dostoiévski, respondeu, também com 

humor, Górki, já à porta de saída.  

- Pudera, fui eu quem matou Deus. Dostoiévski, como bom cristão, não cometeria essa 

grosseria. (Nietsche dirige-se a D. S. Mirsky, ao seu lado) Foi um verdadeiro achado, 

fortuito, numa livraria. É a voz do sangue! Como denominá-lo de outro modo? 

- Sabe o que acho? – respondeu-lhe Mirsky - Acho que as Memórias do Subsolo não 

podem ser recomendadas àqueles que não são bastante fortes para sobrepujá-las, nem 

bastante inocentes para não se envenenarem. Aí está um veneno forte, sendo preferível 

deixá-lo intocado.  
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Este diálogo arrefeceu os ânimos, tomados pela discussão entre Bakhtin e 

Tolstoi, e em ambiente mais calmo, um estudante perguntou: 

- Sr. Bakhtin, o senhor poderia identificar, em Memórias do Subsolo, com base nas suas 

teorias, qual seria considerada a parte mais fraca da narrativa? 

- Não diria, propriamente, que exista na novela, uma parte que se possa considerar 

“fraca”. Mas certamente, do ponto de vista dos avanços que a estrutura narrativa de 

Dostoiévski proporcionou à literatura, as partes em que há uma presença mais forte do 

discurso de feição moral ou monológica, seriam, do meu ponto de vista, menos 

relevantes. Poderia citar, por exemplo, apesar de ser um discurso colocado por terra 

logo depois pelas outras vozes do personagem, mas que soa muito moralizante, o que 

foi feito à Lisa sobre o amor da mulher e as virtudes do ambiente familiar.  

O Homem, que até este momento não emitira qualquer reação, permanecendo 

virado para a parede branca, com os braços cruzados sobre a mesa, sustentando o peso 

de sua cabeça, se voltou para o Bakhtin: 

- Seu grande doutor de causas incontestáveis, o autor não pode dizer nada do que sente, 

não pode usufruir minimamente dos seus personagens? Não se toca que Dostoiévski 

escreveu o livro com a sua mulher à beira da morte, que toda a passagem sobre o amor 

da mulher pode se tratar de uma justa e última homenagem?  

- Francamente, é tão difícil assim para você, que macaqueia tão bem o homem do 

subsolo, entender que ele não é Dostoiévski, não tem uma mulher à beira da morte, e 

por isto nunca poderá fazer um discurso literário em sua homenagem?... 

Falaria mais Bakhtin, se não fosse interrompido por um grande estrondo por trás 

da parede branca, de onde surge, repentinamente, o próprio Dostoiévski, trazendo pela 

mão, coberto de neve, o Homem do Subsolo.  

 

Ressurrectos 

- Vejam! – exclamou Bakhtin- se não é o grande Dostoiévski, trazendo pela mão o 

Homem do Subsolo!... Até que vocês se parecem. 

- Talvez sejamos filhos dos mesmos pais, respondeu secamente Dostoiévski... 

O romancista se senta na mesma mesa do Homem, sem cumprimentá-lo, e sem 

que ele esboçasse alguma surpresa ou reação. Ao centro está Dostoiévski, ladeado pelos 

dois outros, ambos calados e com os olhos perdidos no infinito.  Na mesa à frente, 

Bakhtin se entusiasma. - Salve! O nosso grande homenageado da noite! 

- É, mas hoje não estou muito para homenagens.  
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- Claro, o cansaço, pela grande empreitada desta obra... 

- Foi mais difícil escrever do que eu imaginava. E escrevi em circunstâncias terríveis, na 

cabeceira do leito de morte de minha mulher, totalmente endividado.  

- Ah, mas a sua acolhida foi muito boa. Tudo há de se remediar.  

- É absolutamente necessário que a novela saia boa, eu preciso pessoalmente disso. Pelo 

seu tom ríspido e hostil, ela é demasiadamente estranha. Pode ser que não agrade.  

- Agrada. Tem arte, tem originalidade.  

- É necessário que a poesia suavize e suporte tudo.  

- E o nosso amigo? Resolveu trazê-lo de volta? 

- É, ele precisa de um bom banho, mas depois vou levá-lo em frente.  

- É mesmo? Vai usá-lo em outras obras? 

- Estou pensando. Vou levá-lo para compor com Raskólnikov, personagem que estou 

criando para o meu primeiro grande romance, Crime e Castigo. Penso também em 

aproveitá-lo, futuramente, em Os Demônios... 

- Bom, excelente, isto favorece a amplitude dos diálogos, que se estendem em rede 

sobre várias obras... A respeito do Homem do Subsolo...  

- Desculpe, é o suficiente, não posso revelar tudo. Você sabe, existe nas recordações de 

todo homem coisas que ele só revela aos amigos. Há outras que não revela mesmo aos 

amigos, mas apenas a si próprio, e assim mesmo em segredo. Mas também há, 

finalmente, coisas que o homem tem medo de desvendar até a si próprio... 

Começou a ficar escuro. Bakhtin olhou em volta e percebeu que o café estava 

vazio, que todos já tinham ido embora, sem sequer testemunhar a aparição de 

Dostoiévski. Bakhtin sentiu um calafrio percorrer-lhe toda a espinha. Levantou-se sem 

se despedir e foi saindo, quando ouviu o Homem gritar atrás de si: 

- Senhor Bakhtin! 

- Sim – respondeu, sem se virar 

- O senhor já ficou frente a frente com um pelotão, escapando no último segundo antes 

que as balas dos fuzis estourassem os seus miolos de doutor? 

- Não... 

Bakhtin apenas balbuciou e virou-se lentamente. Os olhos estavam embaçados, 

não conseguia mais fixar a imagem. Piscou duas vezes e então distinguiu, em meio à 

escuridão, só o vulto de um homem, que ria de forma convulsiva e assombrada. 

 

Comentários críticos 
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A opção em apresentar a primeira parte deste estudo de uma forma não 

convencional, literária, não foi fortuita e muito menos dissimulada, como se quisesse 

inventar uma fórmula mais fácil ou prazerosa de enfrentar o debate sobre Bakhtin e as 

Memórias do Subsolo. Confesso o grande despertar literário que a leitura de Dostoiévski 

tem me proporcionado, mas fui motivado antes pelo próprio eixo temático que envolve 

a proposta deste trabalho: a análise das múltiplas vozes que emergem dos personagens 

de Dostoiévski e do seu grau de independência face ao próprio autor, conforme a 

perspectiva da análise de Bakhtin. Ou seja, objetivando estudar in loco o discurso do 

Homem do Subsolo, quis também eu introduzir no jogo meus personagens, na tentativa 

de melhor analisar, através deles, o universo dialógico de Dostoiévski e as visões 

defendidas por Bakhtin. 

Na primeira parte, O Subsolo, o personagem é um híbrido entre o próprio 

Homem do Subsolo, de quem ecoa inúmeras vozes, e um pouco de mim mesmo, das 

lembranças que tenho de uns vinte e cinco anos atrás, quando li a obra pela primeira 

vez, e identifiquei-me ou quis identificar-me com o protagonista de Dostoiévski. 

Acresce-se ao personagem as minhas indagações de hoje, a partir das leituras dos 

escritos de Bakhtin sobre a obra de Dostoiévski.1 O que se vê é um homem do subsolo 

aparentemente mais trágico e orgulhoso, talvez mais enlouquecido, mas com certeza 

menos hábil na utilização dos recursos polifônicos estudados por Bakhtin como 

característicos dos personagens de Dostoiévski: como o da réplica antecipada e das 

evasivas. Preserva-se, entretanto, a estrutura bifocal, a orientação do discurso para o 

outro, ou outros. O personagem se dirige às vezes ao próprio Dostoiévski, aí sim em 

réplicas antecipadas, e como “meus caros”, a estudantes da sua obra.  

Os dois primeiros parágrafos fazem menção à visão de que, independente da 

estética utilizada, em qualquer romance ou texto literário estariam representadas as 

formas como os autores enxergam o mundo. Mesmo que isto não aconteça de maneira 

totalmente consciente ou planejada, mesmo que os personagens, com múltiplas vozes, 

expressem autonomia e liberdade; ainda assim, todas estas vozes seriam parte de um 

jogo do autor: no seu entrecruzar, refletiriam sua ideologia e seus valores. Essa é uma 

discussão que retomo na segunda parte do ensaio literário, num confronto fictício entre 

                                                           
1 - Refiro-me à obra: BAKHTIN, Mikhail. Problemas da Poética de Dostoiévski. Trad. Paulo Bezerra. Rio de 
Janeiro: Ed. Forense-Universitária, 1981. 
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Bakhtin e Tolstoi, e aqui comentarei também, a esse respeito, posições defendidas por 

Tzvetan Todorov.2 

Quando li, pela primeira vez, Memórias do Subsolo, acreditava que o sujeito de 

quem partiam as falas, independente dos personagens, era sempre Dostoiévski. E ao 

identificar-me com o discurso do Homem do subsolo em sua aversão à sociedade 

civilizada, bem comportada, extremamente falsa e racional, passei então a admirar 

profundamente o autor, pelo que acreditava ser a sua ideologia, dita pela boca do 

protagonista. Tenho agora o privilégio de poder apreciar Dostoiévski por motivos não 

exatamente ideológicos, mas ligados à própria arte da literatura, como autor capaz de 

desvincular o que pensa do que pensam os seus personagens. Mas sempre fica a dúvida 

se, na construção da estrutura narrativa, não haveria um direcionamento proposital do 

autor, sobre o olhar do leitor, para uma determinada verdade que se queira transmitir.  

Todorov, no prefácio à Estética da Criação Verbal, faz uma crítica veemente a 

Bakhtin, quanto à propalada independência da relação autor/personagem na obra de 

Dostoiévski. Afirma ele que Bakhtin, em estudos anteriores, chegara a defender a 

exigência, na criação literária, da presença de elementos externos à consciência interna 

dos personagens; estes só poderiam ser construídos esteticamente se vistos do exterior, 

do que ele chamaria de “exotopia exterior”. Todorov diz que esta antiga “regra geral”, 

na obra Problemas da Poética de Dostoiévski se transformaria em uma lei só aplicada, 

depreciativamente, dentro da estrutura monológica. (BAKHTIN, 2003, p. XIX). Mas a 

principal crítica de Todorov viria da contestação quanto ao entendimento de Bakhtin 

sobre algumas afirmações do próprio Dostoiévski, citando comentário do mesmo sobre 

a forma como a “ideia reinante da vida” deve passar para o leitor, mesmo que de forma 

indireta. Para Bakhtin esta “ideia reinante”, que expressaria a moral do autor, deveria 

“dirigir apenas a escolha e a disposição da matéria”. Todorov pergunta com ironia se 

além da “escolha e a disposição da matéria”, haveria mais o que dirigir. (BAKHTIN, 

2003, p. XXIV). 

Todorov se opõe, basicamente, a duas questões: a insistência de Bakhtin em 

colocar, na discussão sobre a polifonia em Dostoiévski, o autor no mesmo plano que 

seus personagens; e na sua recusa em aceitar a existência de uma defesa das verdades do 

autor nos romances polifônicos. Para Todorov, Bakhtin percebeu bem as 

particularidades da obra de Dostoiévski, sua excepcionalidade em “representar 

                                                           
2- Refiro-me às posições defendidas no prefácio à obra: BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Trad. 
Paulo Bezerra. Prefácio Tzvetan Todorov. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
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simultaneamente e no mesmo plano, várias consciências, umas tão convincentes quanto 

às outras”. Mas se enganou na forma como atribui a isto a ausência de verdades, pois 

Dostoiévski não deixaria de ter “enquanto romancista, uma fé na verdade como 

horizonte último” (BAKHTIN, 2003, p. XXV). 

No segundo tópico do ensaio, quis criar uma atmosfera fantástica, categoria 

também presente nas obras de Dostoiévski, colocando, num mesmo plano, autores de 

épocas distintas e o próprio personagem do tópico anterior, que assistem a exibição das 

ações da segunda parte das Memórias do Subsolo, numa projeção sobre a parede, 

presumivelmente antes da criação dos irmãos Lumiére. Um Bakhtin fictício, arrogante e 

mordaz, exalta a exibição, pela própria força dialógica que a novela assume quando os 

personagens efetivamente são mostrados em ação. Aí aconteceria o primado da imagem, 

que segundo a teoria de Bakhtin, está no auge da literatura polifônica, por ser 

necessariamente ambígua e não vir com uma interpretação colada a si. Presentes na sala 

estão Nietsche, Górki e D.S. Mirsky, que apenas repetem depoimentos já conhecidos 

sobre as Memórias do Subsolo, que encontrei na edição traduzida e prefaciada por 

Schnaiderman. (DOSTOIÉVSKI, 2000, p. 9 e 10). 

O auge da cena é o debate entre Bakhtin e Tolstoi, colocado como contraponto, 

tantas vezes invocado pelo próprio crítico, da presença da polifonia em Dostoiévski. 

Pensei em inserir aí, como personagem, Tzvetan Todorov, que poderia perfeitamente 

sair em socorro de Tosltoi, a partir das suas opiniões expostas acima. Mas preferi dar, 

talvez monologicamente, neste episódio, mais força à palavra final do personagem 

representando Bakhtin.   

A chegada de Dostoiévski, no último tópico, trazendo pelas mãos o Homem do 

Subsolo, também pertence ao reino do fantástico. Mas o personagem representando o 

autor expõe de início apenas aspectos do contexto real em que vivia quando escreveu a 

obra. Quando a conversa começa a se referir ao Homem do Subsolo, e à utilização de 

suas ideias e sua consciência em personagens futuros, a atmosfera vai se transformando; 

o fantástico se mistura ao mistério, quase ao terror, numa proposital homenagem a 

Edgar Alan Poe, autor lido e admirado por Dostoiévski. Na fusão enxergada ao final por 

Bakhtin, dos três antagonistas em um único indivíduo, a mensagem é dúbia: os 

personagens Homem e Homem do Subsolo se fundem no autor, ou seriam o autor e o 

seu homem do subsolo que se fundem no duplo criado pelo leitor (no caso eu mesmo), a 

partir da minha leitura da obra de Dostoiévski? 
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A TRADUÇÃO DO ROMANCE "ISTORIA ODNOGO GORODA" A PARTIR 

DE ESTUDOS DE CASO DE TEXTOS SATÍRICOS E PARÓDICOS 

Denise Regina de Sales (UFRGS) 

  

Resumo: No romance Istoria odnogo goroda, Mikhail Evgráfovitch Saltykov-Schedrin parodia 
o discurso histórico oficial para falar criticamente do presente por meio do passado. As tensões 

cômicas geradas pelo paralelo entre o livro de história tradicional e a reelaboração ficcional dos 

fatos dão o tom da narrativa. Paralelamente, observa-se a abordagem satírica de vícios e defeitos 

da sociedade em sua realidade cotidiana. A sátira política aos desmandos do governo tsarista e à 

postura submissa do povo governado inclui detalhes da vida russa do século XIX, compondo 

um quadro tanto ficcional quanto documental. Dadas essas características e considerando que a 

compreensão da paródia e da sátira pressupõem o conhecimento, respectivamente, do texto 

parodiado e do objeto satirizado, como garantir algum grau de entedimento a um leitor que não 

tem as referências evocadas pelo autor do original? Mais concretamente: como traduzir Istória 

odnogo goroda do russo para o português? Apresentaremos aqui reflexões sobre a tradução de 

textos satíricos e paródicos da literatura russa em geral a partir da experiência de tradução do 

romance de Saltykov-Schedrin para o português. Projetamos uma pesquisa futura das normas de 
tradução desses textos, tendo aqui o termo “norma” conforme definição de Gideon Toury, para 

quem a tradução, em sua dimensão sóciocultural, pode ser descrita como submetida a restrições, 
ou normas, de vários tipos e graus. O estudo das normas é feito a partir dos textos traduzidos e 

também dos normative pronouncements ou fontes secundárias – prefácios, posfácios, 

introduções e outros textos escritos por tradutores para explicar o próprio fazer tradutório; 

resenhas e críticas de tradução; e similares.  
 
Palavras-chave: Saltykov-Schedrin. Literatura russa. Sátira. Paródia. Tradução. 
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A TRADUÇÃO DO ROMANCE "ISTORIA ODNOGO GORODA" A PARTIR 

DE ESTUDOS DE CASO DE TEXTOS SATÍRICOS E PARÓDICOS 

Denise Regina de Sales (UFRGS) 

 

Esta comunicação reúne reflexões feitas durante o ato de traduzir e no decorrer 

da pesquisa e do ensino em campos distintos dos Estudos de Tradução, em seus ramos 

teórico e aplicado, conforme o mapa de Holmes relido por Gideon Toury (TOURY, 

1995, p. 7-19). O momento inicial dessas reflexões deu-se no processo de tradução do 

romance Istoria odnogo goroda (História de uma cidade), de Mikhail Evgráfovitch 

Saltykov-Schedrin, quando se observaram várias soluções possíves para expressar no 

português brasileiro recursos literários da sátira e do humor do texto russo. Hoje parece 

claro que certa hesitação ou insegurança surgia não de uma dificuldade, mas da 

premência de uma escolha diante de uma variedade de opções. 

História de uma cidade consiste em capítulos relativamente independentes, 

constituídos de crônicas de uma região habitada, inicialmente, por tribos nômades. Em 

constante luta, essas tribos careciam de organização administrativa e política e viviam 

em completa desordem.  

 
Havia, diz ele, na antiguidade, um povo chamado bate-cabeça, 

e vivia ele no Norte distante, lá, onde historiadores e geógrafos gregos 

e romanos supunham a existência do mar Hiperbóreo. Bate-cabeça era 

denominada essa gente porque tinha o hábito de bater a cabeça em 

tudo o que encontrava pelo caminho. Topavam com uma parede – 
batiam a cabeça nela; faziam preces a Deus – batiam a cabeça no 

chão. Na vizinhança dos bate-cabeça vivia um monte de tribos 

independentes, mas delas apenas as mais notáveis foram nomeadas 

pelo cronista, a saber: papa-morsas, papa-cebolas, papa-sopas, pés-de-
uva, traquinas, favas-girantes, sapudos, pés-duros, negricéus, lixa-
madeiras, cabeças-rachadas, gera-cegos, bocós, orelhas-caídas, 

panças-tortas, pega-peixes, trás-da-porta, migalhudos, mete-a-mão. 
(SALES, 2010, p. 26-7)1 

 

Sem pretender esgotar o assunto, quais seriam aqui as opções de tradução dos 

nomes das tribos (bate-cabeça, papa-morsas, sapudos etc.; em russo головатяпы 

[golovatiapy], моржееды [morjeiedy], лягушечники [liaguchetchniki])? Transliterar os 

nomes; transliterar e colocar uma nota ou aposto para explicar o significado; traduzir. 

Por mais simples que pareçam, cada uma dessas opções abre um leque de outras opções 

                                                           
1 Foram suprimidas as notas de rodapé desse trecho da tese.  
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possíveis. Na primeira, qual seria a forma de transliteração? No Brasil convivem várias 

tabelas de transliteração do russo para o português, adotadas por editoras, cursos de 

russo, tradutores e pesquisadores isolados. Na segunda, além da escolha inicial, nota de 

rodapé, nota de fim de livro, aposto no próprio texto com ou sem marcas, será preciso 

decidir também qual informação fornecer: a acepção literal do substantivo? O modo de 

sua formação e o significado de suas partes? O fato de que, em russo, todos esses nomes 

existiram realmente, não foram inventados pelo escritor, mas pesquisados em 

dicionários e livros de história? E, no último caso, como traduzir? Bate-cabeça, bate-

coco, batedor-de-cabeça, isso só para ficar em soluções semelhantes àquela adotada no 

trecho citado.  

Trabalhar no campo das possibilidades seria, portanto, extenuante e infrutífero, 

uma vez que cada uma das opções abre uma série de outras, ao mesmo tempo em que 

fecha a porta para várias outras. A tradução como processo decisório, no modelo de Jiri 

Levý, explica bem esse mecanismo. Na tomada de decisões, o tradutor realiza 

movimentos semelhantes aos do xadrez – as alternativas escolhidas predeterminam, 

sucessivamente, o rumo do texto de chegada. 

Para o tradutor, uma ferramenta útil poderia ser um guia descritivo das soluções 

adotadas em textos literários similares por colegas que tiveram de lidar com o par 

linguístico russo-português. Essa é uma das frentes de pesquisa. O modelo dos Estudos 

Descritivos permite mapear as soluções tradutórias e, posteriormente, sistematizar e 

ordenar os resultados em um material de consulta para tradutores. 

Com base nesse corpus, haveria a possibilidade de lidar também com a questão 

das normas. Considerando a tradução como uma atividade regida por normas, seria 

possível estabelecer, diacronicamente, regras que orientaram e orientam a tradução da 

literatura satírico-humorística do russo para o português, identificar tendências antigas 

(obsoletas), atuais (da moda) e progressistas (de vanguarda). No campo dos 

onomásticos e topônimos, talvez seja possível falar em norma obsoleta (traduzir não só 

os nomes de personagens, mas também dos autores: Leão Tolstói, Máximo, o Amargo 

etc.) e norma atual (não traduzir, só transliterar). No passado, meados do século XX, era 

mais comum a tradução de nomes de autores e personagens do que hoje (nesse contexto, 

por ser minoritária e antiga, faria parte do grupo das normas obsoletas). Em que norma 

seria inserida a tradução de História de uma cidade como mostrada aqui? 

O exemplo dos nomes serve apenas de ilustração, há uma gama enorme de 

questões ligadas ao riso e à sátira que caberiam em um estudo desse tipo. Como têm 
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sido traduzidas categorias como ironia, humor, sarcasmo etc.? Há ou não normas 

específicas para esses textos? Se a tradução é um fato da cultura receptora (TOURY, 

1995, 24-39) e a sátira e a paródia pressupõem o conhecimento da realidade satirizada e 

da obra parodiada, como o tradutor lida com essa questão? Ele fornece ou não ao leitor 

da cultura receptora dados de referência? E onde aparecem esses dados? 

Uma solução muito adotada atualmente, em função da maior visilidade do 

tradutor e das questões tradutórias, é incluir informações a esse respeito em prefácios ou 

posfácios. Decorre disso, com certeza, a importância de se investigar os paratextos ou 

fontes secundárias, ainda que com certa reserva. Na obra satírica O tenente Quetange, o 

prefácio de Boris Schnaiderman mostra a importância da referência histórica para o 

texto satírico e uma particularidade da edição brasileira em consequência da tradução do 

título. 

 

Contando uma historieta sobre o reinado de Paulo ou Pável I 

(1796-1801), Iúri Tyniánov na realidade trazia à baila o grande 

paradoxo da história russa, pois aquele reinado constituiu um 

aguçamento, uma exasperação de tudo o que havia de insânia na 

existência do imenso país subdesenvolvido e que se tornara, no século 

XVIII, uma das potências militares no jogo de por na Europa e no 

mundo. [...]  
A publicação brasileira apresenta uma característica peculiar. 

O conto é conhecido no Ocidente como O tenente Kije, e o título 

também aparece tradicionalmente nas apresentações da suíte que 

Prokófiev compôs com o seu argumento. O português nos permite, no 

entanto, uma solução melhor. 
Esse Kije surge no texto em consequência de uma distração do 

escrivão sonolento que, em lugar de “podporútchiki jé”, escreve na 

minuta de um decreto “podporútchik Kije”, isto é, a expressão “No 

que tange aos Segundos-Tenentes...” fica substituída por “o Segundo-
Tenente Kije”. E esse texto, sacramentado com a assinatura imperial, 

acaba tornando obrigatória a existência do Tenente. (TYNIÁNOV, 

2002, p. 14, 20-1) 
 

Em A briga dos dois Ivans, de Nikolai Gógol, a tradutora Graziela Schneider 

aproveita a nota de rodapé para contar ao leitor o mecanismo subjacente à sua opção 

tradutória. No trecho: “– E o senhor, Ivan Ivánovitch, é uma verdadeira raposa velha”, 

ela inclui a seguinte explicação: 

 
Optei por mudar a palavra “гусак” (gussák), “ganso”, que em 

russo pode ter vários sentidos, como: nome do animal ganso; chamar 

alguém de animal; ideia figurativa de pavão, pavonear-se. 
Figurativamente também pode ter outras acepções, como: pessoa tola; 

arrogante, soberba, insolente; palavra usada para repreender, censurar, 
xingar, praguejar; palavrão. Por fim, pode ter o sentido indireto de se 
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fazer de bobo, de desentendido; de enganar, mentir; de “dar um jeito”, 

por isso a solução encontrada foi raposa velha. (GÓGOL, 2014, p. 31) 
 

Embora falar em normas possa parecer indicar uma orientação normativa, 

lembramos que o próprio Toury chama atenção para o fato de que o comportamento não 

normativo é sempre possível. Ao escolher esse caminho, o tradutor terá de pagar um 

preço, que varia desde a necessidade de submeter o texto traduzido a uma revisão até o 

extremo de manchar a boa imagem profissional e perder ofertas de trabalho. De 

qualquer modo, nesse aspecto, estão envolvidas questões como a definição da 

“autoridade”, ou seja, quem está autorizado por determinada cultura a violar as normas 

de tradução e sob quais circunstâncias isso é permitido (TOURY, 1995, p. 64).  

 A leitura de textos teóricos sobre as normas levou à descoberta de uma terceira 

rota de estudo na interface entre os Estudos de Tradução e os Estudos Lexicais. Hoje 

bem explorada na elaboração de dicionários voltados para tradutores, com a respectiva 

situação de uso e contexto dos termos ou verbetes, ela pode se ampliar ainda mais pelo 

estudo de itens lexicais específicos de textos traduzidos (TOURY, 1995, p. 206-20). São 

três as principais frentes: palavras incomuns que fazem parte do léxico, mas são pouco 

usadas em textos não traduzidos e até são específicas de textos traduzidos de certas 

línguas; combinações incomuns de palavras que fazem parte do léxico da cultura 

receptora, mas que, em textos originalmente escritos na língua de chegada, não se 

combinam dessa maneira; e palavras novas, estrangeirismos em suas várias fases de 

assimilação.  

Por enquanto sem nenhum rigor científico, apenas a título de exemplificação 

pela experiência acumulada na atividade da tradução, teríamos como candidatas a 

investigação, por exemplo, вот [vot], лес [les], заниматься [zanimátsia] e деревня 

[derevnia], de acordo com as hipóteses listadas a seguir. “Vot”, geralmente traduzido 

por “eis” (primeira tradução no dicionário russo-português Voinova), dá ao texto em 

português uma marca de tempo e estilo bem diferente daquela presente no russo. Por ser 

de uso muito frequente em russo, “contamina” a tradução e aparece nela com mais 

frequência do que em textos escritos originalmente em português na época atual. “Les”, 

geralmente traduzido por “bosque” (terceira tradução no dicionário Voinova), aparece 

em traduções do russo de modo mais amplo do que em textos originalmente escritos em 

português, sendo que, nesses últimos, a sua presença está mais relacionada à literatura 

infantil ou a contos de fadas. “Zanimátsia”, geralmente traduzido por “ocupar-se” 

(primeira tradução no dicionário Voinova), é usado em russo para qualquer tipo de 
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atividade, trabalho, estudo, lazer etc. Na tradução do russo para o português, “ocupar-

se” aparece com mais frequência do que em textos escritos originalmente em português, 

nos quais é mais comum o uso do verbo específico da atividade realizada. “Drevenia”, 

geralmente traduzido por aldeia (primeira tradução do dicionário Voinova), tem também 

o sentido mais amplo de interior, ou seja, de cidades pequenas em oposição a grandes 

centros ou a capitais. A tradução por aldeia às vezes é questionada por leitores que 

dizem relacionar “aldeia” em português apenas a índios.  

Nesse aspecto lexical, os problemas colocam-se da seguinte forma: há um 

comportamento padrão de tradutores do russo para o português no que diz respeito a 

essas palavras? Comparado a um corpus de controle originalmente escrito em 

português, o corpus de textos traduzidos do russo apresenta maior incidência das 

palavras eis, bosque, ocupar-se e aldeia? 
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UMA QUESTÃO DE MONTAGEM: EISENSTEIN E A LITERATURA DE 

PÚCHKIN 

 

Erivoneide Marlene de Barros Pereira (USP) 

 

 

RESUMO: Ao longo dos anos 1930 e 1940, o cineasta Serguei Eisenstein dedicou-se à 
construção de um legado teórico sobre a linguagem cinematográfica. Grande parte desse 
material, registrado em manuscrito e, posteriormente, publicado como artigo em revistas e 
livros, é fruto de suas anotações para as práticas, ou aulas, ministradas no curso de “teoria e 
prática de direção cinematográfica” do Instituto Estatal de Cinema Russo (VGIK). A tessitura 
cinematográfica, entendida como síntese de todas as artes, era pensada em um trajeto 
transdisciplinar com o intuito de compreender em que medida os aspectos ditos 
cinematográficos, presentes na composição das artes anteriores ao cinema, contribuiriam para a 
formação da sétima arte. Esse processo de aproximação entre características da linguagem 
cinematográfica e as demais artes, revelado por meio de análises e estudos rigorosos de obras da 
literatura, pintura, dança, teatro etc, foi denominado por estudiosos da obra de Eisenstein como 
cinematismo. A partir da concepção de cinematismo, o objetivo dessa comunicação é traçar, de 
modo inicial, os componentes da obra de Aleksandr Púchkin que interessam a Serguei 
Eisenstein. Para tanto, a leitura proposta neste artigo parte do mergulho eisensteiniano na 
concepção da estrutura artística presente no artigo “Púchkin montador”, em que o cineasta 

desenvolve a análise de um trecho do poema “Ruslán e Liudmila”, escrito em 1820, e de outro 
excerto retirado do poema narrativo, “Poltava”, escrito em 1828. Dessa análise, também é 
possível verificar de que modo o processo de concepção dos poemas de Púchkin dialoga com as 
produções do cineasta. 

 
Palavras-chave: Eisenstein. Púchkin. Montagem. Cinematismo.  
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“A grandeza de Púchkin. Não é para filmes. Mas como é cinematográfica!” 

Serguei Eisenstein 

 

 

Ao longo da trajetória intelectual do cineasta Serguei Eisenstein (1898-1948), 

paralela e complementarmente desenvolvida junto à sua produção artística, o cineasta 

escreveu vários artigos estabelecendo diálogos entre cinema e literatura, analisando 

obras de clássicos da literatura mundial, de autores como Émile Zola (1840-1902), 

Honoré de Balzac (1799-1850), Gustave Flauber (1821-1880) entre outros. Ao explorar 

a literatura russa, há dois autores que ocupam um lugar central nessas leituras: 

Aleksandr Púchkin (1799-1837) e Nikolai Gógol (1809-1852). A proposta desse artigo 

é analisar, de modo inicial, os elementos da obra poética de Aleksandr Púchkin que 

despertaram o interesse do diretor de A Greve (1924). Para tanto, retomaremos a análise 

que Eisenstein desenvolveu de dois poemas de Púchkin, fundamentando nossa 

perspectiva de investigação no âmbito do conceito de Cinematismo.  

De modo sintético, considerando os estudos e as análises de diferentes 

manifestações artísticas realizadas pelo cineasta-teórico, pode-se esboçar uma definição 

de cinematismo como sendo a qualidade cinematográfica de concepção de imagem 

artística que já estaria presente nas outras artes, mas que encontra, no cinema, o seu 

ápice de realização. Trata-se de um modo de organização da estrutura artística que 

permite o leitor/espectador ir além do discurso latente da obra. Eisenstein analisa 

elementos como o dinamismo e a plasticidade presentes, por exemplo, em pinturas ou 

textos literários, para demonstrar de que modo a cinematografia deveria contribuir para 

a concepção orgânica de uma obra de arte, fugindo de uma mera referencialidade dos 

fatos apresentados na construção artística.  

Como recorte para abordar esse tema, selecionamos o capítulo “Púchkin 

montador” (“Пушкин-монтажер”) do livro Cinematismo, coletânea de textos de 

Eisenstein que aborda a relação do cinema com as diferentes artes. O eixo de análise 

que estrutura o conteúdo dessa obra é oriundo de anotações das aulas de direção 

cinematográfica ministradas pelo cineasta no Instituto Estatal de Cinema Russo (VGIK). 

O capítulo selecionado constituía, originalmente, o projeto inacabado “Púchkin e o 

cinema”. Eisenstein almejava publicar uma obra dedicada à relação entre a literatura de 

Púchkin e a linguagem cinematográfica. Segundo Oksana Bulgakowa, alguns desses 

fragmentos de análise foram publicados na revista Iskusstvo Kino [Искусстве кино/ 
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Arte cinematográfica] e outros permanecem inéditos para o público. Também, de 

acordo com a biógrafa, consta a inclusão de parte dessas análises no livro inacabado 

“Montagem”, escrito entre 1937 e 1940 e publicado nas obras completas, 

postumamente, em 19641.  

Cabe ressaltar que o fascínio de Eisenstein não se resumia à obra poética de 

Púchkin, também englobava a fascinante vida do poeta. Em meados dos anos 40, o 

cineasta inicia a escrita de um projeto, nomeado O amor de um poeta [Любовь поэта], 

dedicado à vida de Púchkin em que planejava explorar a correspondência entre luz, 

espaço, cor e música na construção do texto cinematográfico2
. Para Hakan Lövgren, “o 

intenso interesse de Eisenstein na biografia de Púchkin – na trágica inevitavelmente 

morte de um artista sob opressão – era em parte instigado pelos paralelos que ele 

desenhou entre sua própria vida e a de Púchkin, baseado em suas experiências na União 

Soviética de Stálin3
” (1993, p.121). 

Ao trazer a figura de Púchkin para pensar as questões em torno de um método de 

relação entre as artes, consequentemente delineando a ideia de cinematismo, fica 

evidente o desejo do cineasta de estabelecer um caminho de compreensão do processo 

de construção artística; aliás, perspectiva recorrente em sua produção intelectual 

produzida desde o início dos anos 20, quando de suas primeiras experimentações com a 

linguagem cinematográfica. Em suas memórias, ao falar sobre o close-up e seu papel na 

síntese da imagem artística, o diretor de O encouraçado Potemkin (1925) faz a seguinte 

avaliação: 

  

Em Puchkin encontramos a descrição de um acontecimento ou de uma 

situação realizada por meio de uma precisão e de uma fidelidade tão 

absolutas que se torna possível para nós recriarmos aquela imagem 

visual quase total que nosso poeta viu desfilando diante de seus olhos. 

Emprego de propósito o termo “desfilando”, pois esse conceito 

dinâmico se encaixa muito bem na possibilidade de uma descrição 

literária, embora não se adapte à imobilidade de uma pintura. Foi por 

isso que a qualidade de quadros móveis, nas composições de Puchkin, 

                                                            
1 BULGAKOWA, Oksana. Пушкинские мотивы у Эйзенштейна. Disponível em: 
<http://www.ruthenia.ru/document/530633.html#T3>. Acesso em: 02 set. 2016. 
2 Cf. BULGAKOWA, 2001, p. 28. 
3 Todas as traduções de citação foram realizadas pela autora. 
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só pôde ser percebida com clareza após o advento da cinematografia. 

(EISENSTEIN, 1987, p.310). 

 

Eisenstein estabelece uma conexão íntima entre a imagem poética e a imagem 

cinematográfica já que em ambas o que estaria em jogo não seria apenas a questão da 

visualidade, mas as sensações despertadas por todos os elementos da estrutura artística. 

De fato, Eisenstein reconhece a questão da visualidade como algo relevante dentro do 

discurso poético, mas não se resumiria a ela. Os demais aspectos como som, 

movimento, uso de diferentes planos e escolha do detalhe que será flagrado pelo olhar 

do poeta estabelecem a caracterização de uma verdadeira “montagem poética”. Nesse 

âmbito, o conceito de montagem ganha uma conotação que vai muito além de um 

mecanismo de organização geral da obra, ele pressupõe a eleição de elementos centrais 

que de maneira orgânica alicerçam a estrutura artística. Segundo Eisenstein, essa 

consciência na elaboração do discurso poético seria a grande contribuição de Púchkin, 

enquanto „montador‟, para a cinematografia.  

Ao selecionar trechos de batalhas dos poemas “Ruslán e Liudmila” e “Poltava”, 

Eisenstein realiza uma decupagem para compreender “quadro a quadro” a maneira 

como o poeta sedimenta a construção do tema, isto é, a dramaticidade de uma batalha. 

Dentro de uma eleição que privilegia a síntese das expressões artísticas, é necessário 

criar uma condensação do que deve surgir em primeiro plano. Para tanto, o cineasta 

retoma a importância da relação “parte pelo todo” [pars pro toto], a fim de selecionar o 

elemento do texto artístico que carregaria a qualidade de provocar o espectador. Nesse 

jogo, Eisenstein destaca no poema “Ruslán e Liudmila”: 

 

A série de planos gerais é extraordinariamente interessante [...]. Não é 

somente um conjunto de detalhes [...] simultaneamente, em todos os 

cantos do campo, como já dissemos antes. [...] 

Não somente esses detalhes são impactantes, mas também é 

significativo como sedimentam a temática desses elementos tomados, 

ao que parece, caoticamente de todos os cantos da batalha 

(EISENSTEIN, 1982, p.143). 

 

 Assim, a fragmentação poética contribui para a condensação da imagem artística 

rompendo o simples caráter descritivo ao qual o poeta poderia recorrer. Ao escolher 
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uma nuance rítmica, construída por meio da intercalação entre planos gerais e primeiros 

planos, é proposto ao leitor/espectador adentrar na cena, graças à “unidade da ação” que 

se constrói. Essa unidade passa por todos os elementos do texto artístico, inclusive pela 

construção dos personagens. De acordo com Eisenstein: 

 

Puchkin usa a montagem para criar as imagens de uma obra de arte. 

Mas também usa a montagem com igual habilidade quando cria a 

imagem de um personagem [...]. Com uma combinação superlativa de 

vários aspectos (isto é, “ângulos de câmera”) e de diferentes 

elementos (isto é, a montagem de coisas representadas pictoricamente, 

destacadas pelo enquadramento do plano), Puchkin obtém espantoso 

realismo em suas descrições (EISENSTEIN, 2002, p.38). 

 

Posteriormente, em suas Memórias imorais, o cineasta denomina essa 

característica como “‟micromontagem‟ de Púchkin, isto é, o relacionamento de 

diferentes elementos num único enquadramento” (1987, p.310). Vale ressaltar que o 

processo de construção aqui abordado também é explorado na concepção do filme 

Aleksandr Niévski (1938)4
, conforme análise realizada por Eisenstein no artigo “Forma 

e conteúdo: prática”. De acordo com o cineasta: 

 

A arte da composição plástica consiste em levar a atenção do 

espectador através do caminho certo e na seqüência [sic] certa 

determinados pelo autor da composição. Isto se aplica ao movimento 

do olho sobre a superfície de um quadro se a composição é expressada 

pictoricamente, ou sobre a superfície da tela se estamos trabalhando 

com um quadro cinematográfico (EISENSTEIN, 2002, p.127). 

 

 Já na observação realizada do fragmento do poema “Poltava”, “a montagem 

rápida” realizada por Púchkin na combinação das cenas, ou seja, na estrutura da 

montagem, segundo Eisenstein, aumentaria a tensão e a dramaticidade da obra, 

                                                            
4 Para um estudo mais detalhado da construção artística no filme Aleksandr Niévski e a sua relação com a 
linguagem poética, ver minha dissertação de mestrado: PEREIRA, Erivoneide M. de B. A cinematografia 
de Serguei Eisenstein: imagem, som e sentido em Aleksandr Niévski. Dissertação. (Mestrado em 
Literatura e Cultura russa) – Programa de Pós-graduação em Literatura e Cultura russa, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2014. 
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alterando o ritmo da batalha além de sugerir a imagem de um movimento único, ainda 

que diferentes ações sejam apresentadas nos versos, de maneira sequencial (visão geral 

da paisagem, enquadramento das cavalarias, detalhe no cenário da batalha, primeiro 

plano focando o russo que golpeia e mata o sueco, ápice da ação intensificada pelos 

tambores, gritos e relinchos. “A morte e o inferno preenchendo todo o vazio”). 

No artigo “Púchkin montador”, a maior parte da análise é dedicada ao poema 

“Ruslán e Liudmila”. A análise parece incompleta já que Eisenstein faz apenas uma 

pequena incursão na estrutura de “Poltava”. Contudo ele levanta um aspecto 

fundamental para seus estudos sobre a montagem durante os anos 30, a questão da 

sonoridade.  

 

É interessante também comparar ambos os fragmentos a partir de 

outro indício. No segundo [“Poltava”], os elementos sonoros superam 

significativamente em quantidade aos existentes no fragmento de 

Ruslán. Poderíamos dizer que Púchkin também “começou” com... o 

cinema mudo (Ruslán, 1817-1820) para “passar” mais tarde ao sonoro 

(Poltava, 1827). 

  

Em “Ruslán”, considerando o trecho selecionado, o que está em jogo é a 

concepção dos versos (ou quadros) que estão além de uma descrição e vão 

estabelecendo, paulatinamente, a dramaticidade da ação (o trecho inicia com uma 

apresentação geral do cenário da batalha e a descrição do que se segue é pontuada por 

elementos centrais (as espadas, as flechas, o galope/ a cavalaria, a „parede‟ humana (a 

ideia de coletivo na construção de planos gerais). Na sequência, surge uma descrição 

mais focada. O detalhe passa a ser o elemento efetivo da cena: um cavalo/um russo/um 

soldado tombado/outro soldado ferido (singularidade/individualidade constituindo 

primeiros planos). Eisenstein sintetiza essa construção da seguinte maneira: “[...] os 

versos se reúnem em uma imagem como se fosse um caso particular, mas, tão coletivo, 

que facilita, ao mesmo tempo, um quadro total da batalha” (1982, p.144). 

Já em “Poltava”, a questão central é a unidade na concepção do tema, 

envolvendo todos os elementos que perpassam a estrutura dos versos, com realce 

singular para as imagens sonoras. Esse aspecto, pouco explorado no artigo aqui 

analisado, foi abordado pelo cineasta em outros artigos, por exemplo, ao pensar a 

concepção do que denominou de montagem vertical, estudo desenvolvido pelo cineasta 
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ao longo dos anos 30. Considerando a importância da música na personificação do tema 

e junto a outros elementos da linguagem cinematográfica, Eisenstein faz a seguinte 

observação: 

 

Outro exemplo de nossa visualização da música é a capacidade de 

cada um de nós, naturalmente com variações individuais e com um 

grau maior ou menor de expressividade, de “descrever”, com o 

movimento das mãos, o movimento percebido por nós em alguma 

nuança da música. 

O mesmo é verdadeiro quanto à poesia, onde o ritmo e a métrica são 

sentidos pelo poeta, originariamente, como imagens de movimento. 

Puchkin expressou claramente como o poeta se sente quanto a esta 

identificação entre métrica e movimento [...] (EISENSTEIN, 2002, 

p.111-112). 

 

 Eisenstein buscou na obra de Púchkin caminhos para pensar um projeto de 

mecanismos universais que regeriam a concepção artística. Não por acaso toda a 

complexidade para se definir a imagem poética perpassa as análises de Eisenstein para 

quem esta é a síntese da imagem artística.  

A imagem poética carrega aspectos que escapam ao âmbito inteligível e por isso 

ampliam as possibilidades significativas de um texto artístico. Assim, trazer a figura de 

Púchkin „montador‟ é estabelecer uma metáfora do artista que conseguiu superar os 

limites de sua matéria artística, a palavra, e de seu tempo, para construir uma relação 

singular com o seu objeto artístico. 
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A BATALHA DOS DIÁLOGOS: SILÊNCIOS, REPETIÇÕES E 

PARATAXES NO FILME PICKPOCKET (BRESSON, 1959) E SUA RELAÇÃO 

COM CRIME E CASTIGO 

Luíza Alvim (UNIRIO / UFRJ) 

 

RESUMO: No filme Pickpocket (Robert Bresson, 1959), que pode ser considerado uma 
adaptação livre de Crime e castigo de Dostoievski, os diálogos são tratados como batalhas do 
protagonista Michel com Jacques, Jeanne e o delegado, personagens correspondentes a 
Razumíkhin, Sonia e Porfiri, respectivamente. Esses diálogos e, particularmente, os seus 
desfechos, são diferentes de acordo com o interlocutor: em corte seco (com Jacques), cheio de 
evasivas (com Jeanne) e passível de provocar um acesso de raiva em Michel (no caso do 
delegado). Apesar da grande diferença da brevidade dos diálogos de Bresson com os 
verborrágicos personagens de Dostoievski, tais sentimentos são comparáveis aos que acontecem 
nos diálogos de Raskólnikov com os três personagens correspondentes em Crime e castigo. 
Além disso, no filme, elementos como silêncios entre as falas, repetições de palavras e 
parataxes são essenciais para conferir-lhes um ritmo particular. Analisamos como esses 
elementos atuam para o ritmo dos diálogos de Bresson e comparamos os diálogos do 
protagonista masculino com os citados três interlocutores, tanto no filme de Bresson como no 
livro de Doistoievski, evocando semelhanças, em especial, em seus desfechos. 
Palavras-chave: diálogos. Cinema e Literatura. Robert Bresson. Dostoievski.  
 

Introdução 

O diretor francês Robert Bresson fez duas adaptações de novelas de Dostoievski: 

os filmes Uma mulher suave (1969), a partir de A dócil, e Quatro noites de um 

sonhador (1972), de Noites brancas. Porém, a influência da literatura de Dostoievski 

vai muito além deles e Sémolué (1993) encontra diversas frases do autor russo em toda 

a filmografia do diretor.  

Embora não caracterizado por Bresson como tal, Pickpocket (1959) pode ser 

considerado uma adaptação livre de Crime e castigo. Há: um jovem estudante pobre 

(Raskólnikov se torna Michel), um crime (no filme, o delito é bater carteiras), uma 

jovem de bom coração (Jeanne, correpondente a Sonia) por quem ele se apaixona, um 

amigo (Jacques, correspondente a Razumíkhin) que o aconselha, um delegado 
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(correspontente a Porfiri), a perdição da moça, a prisão e a redenção final por meio do 

amor. 

O filme é conduzido  pela voz over de Michel em momentos esparsos, mas são 

também fundamentais os diálogos dele com Jeanne, Jacques e o delegado, que 

funcionam como duelos marcados pelos vazios dos silêncios entre as falas, o que 

confere um ritmo especial a elas, ainda mais, levando-se em conta a intonação 

monótona característica dos personagens bressonianos. A repetição de palavras e a 

parataxe são também recursos empregados em Pickpocket que contribuem para o ritmo 

das falas. Recurso próprio do cinema, a música (rearranjada a partir de composições 

preexistentes de Jean-Baptitste Lully), fecha grande parte desses diálogos. 

A princípio, as falas enxutas e elípticas de Bresson são bastante distintas dos 

lomgos e densos diálogos de Dostoievski entre os personagens correspondentes de 

Crime e castigo. Porém, o caráter de duelo de Raskólnikov em seus encontros com 

Razumíkhin, Sonia e Porfiri também é marcante no livro, exalando sentimentos 

semelhantes aos que Bresson utilizou na construção das relações dos personagens de 

seu filme. Vamos, então, analisar detalhadamente os diálogos de Pickpocket e compará-

los com aqueles entre personagens correspondentes de Crime e castigo.  

Temos em vista a concepção bakhtiniana de dialogismo e polifonia, embora, 

neste trabalho específico, levemos em conta principalmente o ―diálogo externo‖, de 

conversa entre dois personagens, e menos o ―diálogo interno‖, o do personagem em sua 

consciência (MARQUES, 2005), que, no filme, pode ser materializada pela voz over. 

  

Aspectos formas gerais dos diálogos de Bresson: repetições e parataxes 

As falas em geral dos filmes de Bresson foram caracterizadas por muitos autores 

como monótonas, como se os personagens estivessem lendo e não interpretando os 

sentimentos dos personagens. Isso vinha da direção de Bresson, que fazia seus 

―modelos‖ (como o diretor se referia aos seus não-atores, passíveis de serem 

―modeladas‖ por ele) repetirem inúmeras vezes a mesma frase para que qualquer rasgo 

de interpretação dela fosse removido e tivesse como resultado final a intonação 

particular com que seu cinema ficou conhecido. 

Porém, outros aspectos dos diálogos dos filmes de Bresson para além da 

aparente monotonia conferem-lhe um ritmo muito particular: seja pela forma da frase, 

seja pelos seus ritmos internos ou pela relação da fala com o silêncio. 
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Entre tais características formas, está a tendência que os personagens têm de 

repetirem palavras de seu interlocutor. Hanlon (1986) chama esta estratégia de 

―revezamento‖, dovetailing. Por exemplo, neste diálogo entre Michel e Jacques, com a 

repetição insistente da palavra peur (―medo‖) 

J : J´ai eu si peur. 
M : Peur de quoi ? 
J: Peur.1 
 

Douche (1994) observa que o ritmo desses diálogos também é conferido por 

uma estrutura que a autora denomina como ―o triângulo isósceles bressoniano‖, 

constituída por três breves frases, sendo uma delas interrogativa. Para Douche (1994), a 

frase intermediária interrogativa corresponde ao lugar de um espectador que se admira 

em relação à afirmação. A repetição de palavras e a queda da voz correspondente à 

última afirmativa daria ainda mais peso a ela. É o que acontece com a palavra ―medo‖ 

no exemplo anterior. 

Por outro lado, como observam Jardonnet e Chabrol (2005), as interrogações nos 

filmes de Bresson são, em geral, muito pouco marcadas, e, com isso, assemelham-se 

bastante às afirmações. Daí também, a sensação de ―repetição‖, mesmo com a 

pontuação diferente. 

Além da repetição e do revezamento, Hanlon (1986) considera a parataxe como 

procedimento frequente nas falas de Bresson, sendo caracterizada pela justaposição de 

elementos e orações, sem conjunções de subordinação ou mesmo de coordenação (o seu 

contrário seria a hipotaxe, com o uso de orações subordinadas). 

Por sua vez, René Prédal (1992) identifica, nos filmes de Bresson, a figura do 

assíndeto: a supressão das ligações, em períodos, entre termos que possuiriam relações 

estreitas entre si. Parataxe e assíndeto são muitas vezes considerados como sinônimos, 

mas, segundo o dicionário eletrônico do Centre National de Ressources Textuelles et 

Lexicales (CNRTL), a primeira é um caso especial de assíndeto (ou o contrário, 

segundo o Banque de Dépannage Linguistique do Quebec). No assíndeto, haveria um 

caráter elíptico mais marcado, pois as conjunções existentes entre as frases seriam 

sistematicamente omitidas. É uma figura de linguagem, portanto, bem coerente com o 

mesmo caráter elíptico presente nos filmes de Bresson. 

                                                             
1 Traduçlão nossa: ―Tive tanto medo/ Medo de quê / Medo.‖ 
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Tanto Hanlon (1986) quanto Sémolué (1993) identificam, nesse estilo paratático, 

uma influência dos versos do poeta francês Paul Claudel. Hanlon cita uma observação 

de Yvette Bozon-Scalzitti sobre o poeta, que se aplica ao tipo de frase de Bresson: 

A frase se reduz ao esquema mais elementar: sujeito, verbo, 
complemento. A coordenação é rara, a subordinação quase 
inexistente. O silêncio, que isola cada membro da frase, rompe o seu 
movimento e nos comunica essa impressão de lentidão pesada, de 
prostração, de impotência, de nojo, de solidão (BOZON-SCALZITTI 
apud HANLON, 1986, p.164, tradução nossa)2. 
 

A relação da fala com o silêncio está muito evidente em Pickpocket. Os diálogos 

do protagonista Michel com os personagens Jeanne, Jacques e o delegado são duelos 

marcados pelos vazios dos silêncios, seja entre as falas de cada ―oponente‖, seja entre 

frases ditas pela mesma pessoa. Esses silêncios dão um ritmo escandido ao diálogo 

como um todo. O que, inicialmente, poderia dar-nos uma impressão de monotonia por 

conta do tipo de intonação dos modelos e pela não marcação das frases interrogativas 

como tais, adquire, portanto, um ritmo particular.  

Dahan (2004) observa, em consequência dessas pausas, uma ênfase na 

ressonância de determinadas palavras, como, por exemplo, elle (em referência à mãe de 

Michel), bastante repetida (já por isso colocada em evidência) no primeiro diálogo de 

Michel com Jeanne (grifos nossos): 

M: Comment est-elle? (Silêncio) 
J : Pas bien. Elle se tourmente. (Silêncio) 
M: Elle manque de tout. (Silêncio) 
J: C´est de vous qu´elle a besoin. (Silêncio longo, enquanto Michel 
tira dinheiro do bolso)3 
 

Com efeito, é um silêncio ―que oferece às palavras o espaço necessário a fim de 

se fazerem ‗audíveis‘ e de mostrarem sua força expressiva. Desta maneira, as palavras 

ressoam literalmente. Estão, por assim dizer, presentes.‖
4 (DAHAN, 2004, p.120). 

Os silêncios também marcam as hesitações de Michel e a falta de palavras de 

Jeanne ou Jacques frente a seus ataques e exortações. Um exemplo do primeiro caso 

está na fala de Michel, no diálogo com a mãe, durante o qual Jeanne está presente: 

                                                             
2 No original: ―La phrase se réduit au schéma le plus élémentaire: sujet, verbe, complément. La 
coordination est rare, la subordination quasi inexistante. Le silence, qui isole chaque membre de la 
phrase, en rompt le mouvement, et nous communique cette impression de lenteur pesante, d´accablement, 
d´impuissance, de dégoût, de solitude.‖ 
3 Tradução nossa: ―Como ela está?∕ Não está bem. Ela se atormenta. ∕ A ela falta tudo. ∕ É do senhor que 

ela precisa.‖ 
4 No original: ―Un silence qui offre aux mots l´espace nécessaire afin de se faire „audibles‟ et de déployer 
leur force expressive. De la sorte, les mots résonnent littéralement. Ils sont pour ainsi dire présents.‖ 
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―Non, non.˅ Demain, tu iras mieux.˅ Dans quelques jours, tu te lèveras.˅ Le docteur 

l´a dit.˅ Est-ce vrai, Jeanne ? ˅[pausa maior] Moi, je suis sûr.‖
5 

As pausas entre cada frase representam as seguidas racionalizações de Michel no 

sentido de dizer à mãe e a si mesmo que tudo terminará bem. A maior pausa após o 

―pedido de confirmação‖ a Jeanne, sem resposta, sugere-nos que toda essa 

racionalização cairá por terra, mesmo com a certeza expressa a seguir por Michel. 

A parataxe é também bastante empregada em Pickpocket. Por exemplo, na fala 

de Michel que abre o seu diálogo com Jeanne após a missa pela morte da mãe, em que, 

além das pausas entre cada frase do protagonista, as vírgulas separando termos de 

mesma função criam também pequenas pausas na terceira frase: ―Et voilà.˅ Tout ce qui 

reste.˅ Des papiers, des lettres, quelques photos.˅ Fini. ˅Pas moyen de revenir en 

arrière.˅‖ 
6 Todos os silêncios desse período criam intermitências, mas a terceira frase, 

com as pequenas pausas após as vírgulas, teria como que um andamento dobrado, dando 

ainda maior movimento ao período. 

Por outro lado, a falta de pausa na emissão de duas frases assíndetas cria uma 

uma ênfase. Por exemplo, no primeiro diálogo de Michel com Jeanne na prisão, o 

segundo período do protagonista tem uma leve curva ascendente na intonação das frases 

em negrito. É uma marca sutil da sua revolta nesse momento, confirmada pela frase 

seguinte. 

M: Ces murs,˅ ces barreaux.˅ Cela m´est bien égal,˅ je ne les vois 

même pas.˅ C´est l´idée.˅ 
J : Quelle idée ?˅ 
M: J´aurais dû me méfier. Je me suis laissé prendre. ˅Cette idée est 
insupportable.˅

7 
                                                                                

 Algo semelhante acontece com as duas interrogações seguidas de Jeanne no 

primeiro diálogo dela com Michel, após o pedaço que transcrevemos anteriormente: 

―Vous n´entrez pas? Vous ne l´embrassez pas?”
8 são ditas de forma praticamente 

ligada, contínua, reforçam a decepção de Jeanne ao perceber que Michel irá embora sem 

ver a mãe. Para Dahan (2004), a forma ascendente da ligação entre as duas frases 

caracteriza a esperança que Jeanne tinha que Michel entrasse, ao mesmo tempo em que 

                                                             
5 Tradução nossa: ―Não, não. Amanhã, você se sentirá melhor. Dentro de alguns dias, você ficará de pé. O 

doutor disse. É verdade, Jeanne? Eu estou certo disso.‖ 
6 Tradução nossa: ―Eis aí. Tudo o que resta. Papéis, cartas, algumas fotos. Fim. Sem meio de voltar atrás.‖ 
7 Tradução nossa: ―M: Essas paredes, essas grades. Isso me é indiferente. Eu nem mesmo as vejo. É a 

ideia. J: Que ideia? M: Eu deveria ter desconfiado. Eu me deixei ser capturado. Essa ideia é insuportável.‖ 
8 ―O senhor não vai entrar? Não vai abraçá-la?‖ 
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a negação ―pas‖ e a forma descendente total do período negam toda essa esperança e 

caracterizam a decepção. 

 

Os diálogos de Michel/Raskólnikov com Jacques/Razumíkihn, Jeanne/Sonia e o 

delegado/Porfiri 

Todos os diálogos de Michel em Pickpocket com seus três interlocutores 

principais (Jeanne, Jacques e o delegado) são marcados por similares relações das falas 

com o silêncio e pelo caráter de duelo. Porém, o papel exercido por Michel sobre seu 

interlocutor (e vice-versa) e a forma de conclusão do diálogo são bem distintos e são 

esses aspectos a maior semelhança que observamos com os diálogos de Crime e castigo 

de Dostoievski. 

Jacques, como o Razumíkhin de Dostoievski (e lembremos que o nome do 

personagem vem da palavra russa ―razum‖, razão, enquanto Raskolnikov seria o sujeito 

cindido, ―raskol‖ significando cisão em russo), é o rapaz ajuízado, que acredita no 

trabalho de cada dia e numa vida honesta. No que concerne Razumíkhin, Priscila 

Marques (2010) observa que, embora marcado por contrastes em relação ao 

protagonista Raskónikov, há ambiguidades no personagem, já que ele é capaz também 

de algumas atitudes não totalmente baseadas numa racionalidade fria. O mesmo pode 

ser dito de Jacques em Pickpocket, pois o rapaz se envolve com Jeanne e a engravida 

após o sumiço de Michel e, para espanto deste, tem a atitude de abandoná-la com a 

criança quando ela se nega a oficializar a união. 

Jardonnet e Chabrol (2005) observam que, nos diálogos com Jacques, Michel 

exerce a sua superioridade sobre o rapaz, conduzindo o embate e interrompendo-o por 

meio de um desvio da conversa ou cortando-a. Por exemplo, no diálogo após o primeiro 

encontro dos dois com o delegado no bar (em Crime e castigo, o correspondente juiz de 

instrução Porfiri Petrovitch é um parente afastado de Razumíkhin e é também por meio 

dele o primeiro encontro de Porfiri e Raskólnikov), Jacques tenta, em vão, descobrir as 

razões por que Michel havia exposto com detalhes suas ideias sobre os ―homens 

superiores‖ ao policial; Michel corta a fala do amigo, subitamente, com a ordem ―Les 

adresses!‖ (―os endereços‖ de emprego que Jacques lhe havia prometido) e sai sem 

responder-lhe se realmente irá procurá-los.  

Em Crime e castigo, o primeiro encontro de Raskólnikov com Razumíkhin se dá 

na p.125, quando, após o crime cometido, Raskólnikov vai ao apartamento do amigo, a 

princípio, para lhe pedir ajuda. Razumíhin lhe oferece traduções como forma de ganhar 
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dinheiro, mas Raskólnikov acaba desistindo e o término do diálogo também se dá por 

corte e desvios por parte de Raskólnikov - ―Adeus!‖, ―Inútil!...‖, ―Bem, chega! Deixa-

me em paz!‖
9, em resposta às injunções de Razumíkhin (DOSTOIEVSKI, 2001, p.125) 

- e saindo repentinamente do apartamento sem responder ao amigo. 

Em Pickpocket, no diálogo após o roubo do relógio, depois que Michel 

abandonara subitamente Jacques e Jeanne num café, o protagonista é ainda mais mordaz 

com Jacques, indagando-o sobre o amor dele por Jeanne e sugerindo-lhe, ironicamente, 

―comprar-lhe presentes‖. Uma ironia semelhante, porém direcionada ao interesse de 

Razumíkhin por Dunia (irmã de Raskólnikov, que não tem correspondente no filme), 

também está no diálogo de Raskólnikov com Razumílkhin que ocorre quando os dois se 

dirigem à casa de Porfiri Pietróvitch, terminando na chegada à presença de Porfiri, 

(DOSTOIEVSKI, 2001, p.255-257). Porém, o tom de galhofa de Raskólnikov nesse 

diálogo é intencionalmente ―forçado‖, com a finalidade de despistar prováveis suspeitas 

de Porfiri Pietróvitch sobre ele. Razumíkhin, bem mais verborrágico que o Jacques de 

Bresson, protesta: ―Mas eu não senti nada disso; mentira!‖; ―Porco!!!‖ 

(DOSTOIEVSKI, 2001, p. 257). 

Após o encontro tenso com Porfiri, Raskólnikov também dispensa subitamente a 

companhia do amigo, evitando esclarecer suas motivações: 

- Eu preciso, preciso; um assunto.... volto em meia hora... Diga lá 
- Como queiras, eu te sigo! 
- Pois é, até tu querendo me atormentar! – bradou ele com uma 
irritação tão amarga, com tamanho desespero‖ (DOSTOIEVSKI, 
2001, p.279)10 
 

Jeanne/Sonia é um adversário mais forte. Em Pickpocket, embora, na maior 

parte do tempo, Michel esteja na posição de comando das questões, a moça, por vezes, 

consegue tomar a frente, como é o caso de suas já citadas duas perguntas seguidas, no 

primeiro diálogo com o protagonista. Ou ainda, com a sua indagação, no diálogo após a 

morte da mãe de Michel, ―Vous ne croyez à rien?‖ (―O senhor não crê em nada?‖): a 

hesitação no meio da resposta, ―J´ai cru en Dieu [pausa], pendant trois minutes‖ (―Eu 

cri em Deus, durante três minutos‖), mostra o momento de respiro do protagonista após 

o golpe recebido. O término do diálogo é marcado pela música de Lully. 

                                                             
9 No original: ―Прощай!‖, ―Не надо!..‖, ―Ну и довольно! Оставьте меня в покое!‖ 
10 No original: ―— Мне надо, надо; дело... приду через полчаса... Скажи там./— Воля твоя, я пойду 

за тобой!/— Что ж, и ты меня хочешь замучить!‖ 
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Também as conclusões das conversas com ela são menos em corte seco (como 

no caso daquelas com Jacques), e mais no sentido da evasiva, com respostas que, por 

vezes, querem dizer exatamente o seu contrário. Assim, no final do primeiro diálogo, à 

pergunta de Jeanne, ―Vous reviendrez?” (―O senhor voltará?‖), Michel responde ―Oui, 

oui‖, quando, na verdade, quer dizer ―não‖. Simetricamente, no último diálogo com a 

moça antes da fuga, à pergunta ―Vous allez partir?” (―O senhor vai partir?‖), Michel diz 

―Non, non‖, fazendo, a seguir, exatamente o contrário, após considerar, em voz over, 

―Esta ideia de repente me pareceu possível‖ (―Cette idée tout à coup me sembla 

possible‖). Sua saída é marcada pela música de Lully. 

Tal cisão entre o dizer e o agir de Michel também é percebida por Marques 

(2010) em Raskólnikov (e, mais uma vez, justificando a escolha deste nome por 

Dostoievski), embora, no caso do personagem de Dostoievski seja mais ―uma cisão 

entre razão e sentimento‖ (MARQUES, 2010, p.138) do que a evasiva do Michel de 

Bresson para escapar do questionamentos de Jeanne sobre suas ações. 

No livro, também é com evasivas que Raskolnikov responde às perguntas de 

Sonia no início do diálogo das páginas 325-340 sobre uma provável partida ro rapaz que 

o impeça de ir às exéquias do pai da moça:  

- O senhor ... está partindo? 
- Não sei... amanhã tudo... 
- Então o senhor não estará amanhã em casa de Catierina Ivánovna? – 
tremeu a voz de Sonia. 
- Não sei... amanhã de manhã tudo...‖ (DOSTOIEVSKI,, 2001, 
p.326)11 

  
 Note-se a repetição de palavras e frases (―Não sei ... amanhã [de manhã] tudo‖), 

característica tanto do discurso direto quanto do discurso indireto em Dostoievski (em 

exemplo anterior, vimos a repetição da palavra ―preciso‖). 

Nesse mesmo diálogo, Raskólnikov começa a espezinhar Sonia, querendo provar 

a ela que todos a exploram e instá-la a se revoltar contra a madrasta Catierina Ivanovna. 

Mas Sonia rebate o ataque, chegando mesmo a se irritar por vezes: ―Basta! Por que o 

senhor me vem com essa! Meu Deus, basta! E mesmo que batesse, e daí? O que é que 

tem? O senhor não sabe de nada, de nada...‖ (DOSTOIEVSKI, 2001, p.328); ou em: ―E 

por acaso o senhor não tem pena? Não tem pena?‖ (DOSTOIEVSKI, 2001, p.329). 

                                                             
11 No original: ―— Вы… едете?/— Не знаю… все завтра…/— Так вы не будете завтра у Катерины 

Ивановны? — дрогнул голос у Сони./— Не знаю. Все завтра утром…‖ 
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 Mais do que em Pickpocket, as referências à fé em Deus são essenciais nos 

embates entre Sonia e Raskólnikov e motivam as maiores defesas da moça contra as 

investidas de Raskólnikov, como na continuação do diálogo: 

- Não, não! Deus a protegerá, Deus!... – repetiu ela fora de si. 
- É, mas pode ser que Deus absolutamente não exista – respondeu 
Raskolnikov até com certa maldade, desatou a rir e olhou para ela. 
De chofre, o rosto de Sonia mudou terrivelmente, tomado por uma 
convulsão. Ela lançou para ele um indescritível olhar de censura [...] 
(DOSTOIEVSKI, 2001, p.332). 
[...] 
- E Deus, o que faz por ti em troca disso? – continuou ele, 
perscrutando. 
Sonia fez longo silêncio, como se não conseguisse responder. Seu 
peito arfava todo de agitação. 
- Cale-se! Não faça perguntas! O senhor não tem esse 
merecimento!...- exclamou de chofre, olhando para ele severa e irada. 
(DOSTOIEVSKI, 2001, p.334) 
 

 No diálogo das páginas 415-431, que ocorre após Sonia ter sido acusada 

injustamente de roubo por Lújin, Raskolnikov se dirige ao quarto da moça com a 

intenção manifesta em seu pensamento de a colocar contra a parede: ―Bem, Sófia 

Semeónovna, vamos ver o que você vai me dizer agora!‖ (DOSTOIEVSKI, 2001, 

p.414). Diante das investidas de Raskolnikov, Sonia desabafa - ―Será que só veio para 

cá a fim de me atormentar?‖ (DOSTOIEVSKI, 2001, p.417) - e chora. Então, 

Raskólnikov se transforma e Dostoievski nos mostra, aí, o poder de influência que moça 

exerce sobre ele: a voz dele enfraquece, perde o tom provocante, ele baixa a cabeça, 

cobre o rosto e faz, aos poucos, sua confissão do crime e suas motivações, primeiro 

falsas (para saquear, ou ―eu queria tornar-me um Napoleão e por isso matei‖, p.423) até 

chegar à verdadeira (―quis ousar e matei... eu só quis ousar, Sônia, eis toda a causa!‖, 

p.427). Ao final, quando Sonia quer lhe dar uma cruz que traz no pescoço, Raskólnikov 

volta às suas evasivas, dizendo que ainda há tempo, ―melhor depois‖. A conversa acaba 

interrompida pela chegada do personagem Liebeziátnikov. 

Finalmente, o delegado/Porfiri é o oponente mais perigoso de 

Michel/Raskolnikov. No filme, como lembra Collet (1960), é o único interlocutor capaz 

de provocar um acesso de raiva em Michel, que, mesmo fugaz, é uma exteriorização de 

sua grande tensão (e isso é bastante significativo, levando-se em conta a contenção de 

sentimentos característica dos personagens de Bresson).  

No terceiro encontro com Michel, o delegado chega a manipular parte do 

diálogo, assumindo a posição de ―narrador‖ de uma história (JARDONNET; 
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CHABROL, 2005): ―Une plainte avait été déposée il y a plus d´un an...‖ (―Uma queixa 

foi feita há mais de um ano...‖). Ao final da narração e à pergunta de Michel, ―et qui est 

ce jeune homme?”(―e quem é esse jovem?), o delegado confirma que já sabe tudo sobre 

ele: “C´est vous!” (―É o senhor!‖). 

É também o delegado que interrompe o diálogo com o seu silêncio e a sua saída 

após a injunção de Michel ―Je veux les connaître‖ (―Quero conhecer [as intenções do 

policial]‖). Tal movimento é marcado também pela música de Lully, que começa a 

seguir. 

No livro, Porfori Pietróvitch demonstra sua astúcia para conseguir arrancar a 

confissão de Raskolnikov nos três grandes diálogos com ele. O primeiro acontece após 

o já descrito diálogo galhofeiro do rapaz com o amigo Raszumíkhin, quando este o leva 

para conhecer Porfiri. Raskólnikov percebe logo a artimanha de Porfiri quando este 

menciona o artigo escrito pelo rapaz sobre ―os homens extraordinários‖ e sua permissão 

ao crime, mas o protagonista decide ―aceitar o desafio‖
12 (DOSTOIEVSKI, 2001, 

p.268). Porfiri se faz de besta, insiste, pergunta se Raskolnikov, ao escrever o artigo, 

não se considerava também um homem extraordinário, porém ele lhe responde, nesse 

primeiro diálogo, com sentimentos de desdém, desprezo e soberba (DOSTOIEVSKI, 

2001, p.274), embora se sinta também abalado com o conhecimento do outro sobre si. 

Assim, como Priscila Marques (2010) observa, se nesse primeiro diálogo 

Raskólnikov ―chega ao encontro do investigador como autor e protagonista do teatro 

que irá enredá-lo, torna-se ele mesmo [a partir daí] o espectador que não sabe mais onde 

começa e onde acaba a ficção‖ (MARQUES, 2010, p.87). Com efeito, tal qual Bresson 

fizera no diálogo do delegado com Michel, a relação com a ficção e a posição de 

autoridade de narrador será uma constante nos seguintes diálogos entre Raskólnikov e 

Porfiri. 

O segundo diálogo ocorre na delegacia e Raskólnikov se sente, literalmente, 

―preparando-se para uma nova batalha‖
13 (DOSTOIEVSKI, 2001, p.342). A tática 

inicial de Porfiri é, aqui, desviar o assunto, dizendo que ―há tempo, há tempo‖
14 

(DOSTOIEVSKI, 2001, p.344), o que deixa Raskólnikov cada vez mais irritado e 

furioso: sua ―voz, até então contida, começou a ressoar‖ (DOSTOIEVSKI, 2001, 

p.353). Tal como o delegado de Pickpocket e como um narrador onisciente, Porfiri 

                                                             
12 O original, ―принять вызов.‖, seria traduzido, ao pé da letra, como ―aceitar a chamada‖. 
13 No original, ―и готовясь к новому бою‖. 
14 No original, ―Время терпит, время терпит-с‖ 
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demonstra saber sobre várias das ações de Raskólnikov (por exemplo, o fato de que o 

rapaz esteve no apartamento do crime, perguntanto sobre a possibilidade de alugá-lo e 

pelo ―sangue‖) e acaba provocando um ataque de fúria de Raskólnikov, que chega a dar 

um murro sobre a mesa. Porfiri resolve dar o seu golpe final, em que apresentaria uma 

testemunha a Raskólnikov, mas tudo dá errado com a surpreendente confissão do pintor 

Nicolai. 

O terceiro diálogo ocorre quando Porfiri vai à casa de Raskolnikov. Ele começa 

se desculpando até explicar detalhadamente como o crime aconteceu. Diante da 

ausência da confissão de Raskólnikov, tal como o delegado de Pickpocket, Porfiri diz 

que sabe ser Raskólnikov o seu autor: ―Como quem matou? [...] ora, o senhor matou, 

Rodion Raskólnikov!‖ (DOSTOIEVSKI, 2001, p.466). 

Embora este diálogo demonstre ainda mais a autoridade narrativa de Porfiri 

sobre as ações de Raskólnikov, de maneira semelhante ao que ocorre em Pickpocket, em 

que Michel foge após o diálogo evocado anteriormente com o delegado, Porfiri não 

arranca a confissão final de Raskólnikov, que é feita, finalmente, a Sonia, tal qual 

Michel confessa seus roubos a Jeanne. 

 

Considerações finais 

 O filme é um produto audiovisual e, portanto, evocamos elementos sonoros 

(repetições de palavras, silêncios e pontuações musicais) que, para além de meramente 

sintáticos e léxicos, evidenciam o estilo elíptico, paratático e marcado por repetições de 

Robert Bresson, tal como manifesto no filme Pickpocket. Esses elementos são 

essenciais para conferir o caráter de duelo dos diálogos de Michel com seus três 

interlocutores principais. 

 Mesmo com um estilo completamente diferente e com o distinto meio da escrita, 

percebemos que os sentimentos transmitidos pelos diálogos no filme de Bresson e os 

modos de seus desfechos evocam semelhanças com os diálogos entre personagens 

correspondentes em Crime e castigo de Dostoievski, também estruturados como 

batalhas entre tais personagens. 
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COMANDO DO TEMPO OU COMANDO DO PARTIDO: O POETA E O TEMPO,  

DE MARINA TSVETÁIEVA 

Paula Costa Vaz de Almeida (USP) 

 

RESUMO: O objetivo deste texto é propor um paralelo entre as discussões sobre os rumos da 
literatura russa pós-Revolução de 1917 que tiveram lugar tanto na Rússia soviética quanto no 
exterior, mais especificamente em Paris, nos meios da assim chamada literatura russa no 
estrangeiro. Para tanto, recorreremos ao ensaio O poeta e o tempo, de Marina Tsvetáieva, em 
que ela apresenta uma concepção bastante original da relação do poeta com seu próprio tempo e 
com o meio em que vive e atua. Por meio de trechos escolhidos, aproximaremos dois momentos 
apontados como chave pela autora não apenas para o seu próprio fazer poético como para a 
poesia russa de um modo geral. O primeiro refere-se a Revolução de Outubro e posterior Guerra 
Civil, e o segundo, aos anos de 1931 e 1932, em que se dá a composição e publicação do artigo 
e período em que se opera uma mudança crucial nos destinos da recém-criada URSS, a saber, o 
regime deixa de ser internacionalista e passa a pregar o socialismo em um único país.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Marina Tsvetáieva. Poesia. Poesia russo-soviética. 

 

 

 Para o simpósio “Estudos de literatura russa no Brasil: crítica, comparatismo e 

tradução” da XV Abralic – experiência literárias, textualidades contemporâneas –, 

selecionei um texto que, de certo modo, dialoga com aquele que apresentei na última 

edição da Abralic. Hoje, falo de “O poeta e o tempo”, o qual, ao lado de “O poeta e a 

crítica”, “Arte à luz da consciência”, “Épica e lírica na Rússia contemporânea: 

 Vladímir Maiakóvski e Boris Pasternak”, sobre o qual falei no ano passado,  

e “Poetas com história e poetas sem história”, forma o que se pode chamar de  

Arte poética de Marina Tsvetáieva.  
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 “O poeta e o tempo” é o segundo ensaio da série, o primeiro é “A arte à luz da 

consciência” e, embora não tenha havido no momento de sua publicação, em 1932, uma 

indicação explícita que permita ligar os dois artigos, é possível afirmar que as ideias 

apresentadas no primeiro são uma continuação teórica das ideias discutidas no segundo 

e que seriam desenvolvidas nos ensaios seguintes. A própria Tsvetáieva em sua 

correspondência refere-se ao ensaio como uma parte importante de um tratado teórico 

sobre arte ainda em fase de composição. Apesar de, como ora apontamos, ter sido 

escrito na sequência de “A arte à luz da consciência”, “O poeta e o tempo” saiu na 

imprensa russa de emigração antes deste; foi publicado em partes, nos números de 1 a 3 

da revista Vólia Rossíi. Para Brodsky (1986), este é o ensaio mais crucial para se 

compreender a obra de Marina Tsvetáieva. Segundo ele, trata-se de um ataque 

semântico às categorias abstratas que ocupam nossa consciência, como, por exemplo, a 

própria ideia de tempo. Todo o texto gira em torno do conceito de 

“contemporaneidade”. Diz a poeta: 

 

A inscrição num dos marcos fronteiriços da contemporaneidade:  
Não haverá fronteiras no futuro1 — nas artes já se realizou, desde  
o princípio se realizou. Um obra universal é aquela que, traduzida  
para uma outra língua e uma outra era — na tradução para a língua  
de uma outra era, o mínimo — nada — se perde. Tendo dado tudo  
à sua própria era e à sua própria terra, tudo será dado mais uma vez 
em todas as terras e em todas as eras. Ao revelar sua própria era  
e sua própria terra ao máximo — revela-se de modo ilimitado tudo  
o que não é nem a terra nem a era: por eras eternas. (TSVETAIEVA, 
1994a, p. 331).2      

 

 É por isso que, segundo ela, não existe arte que não seja contemporânea. A arte 

não revela, nem pode revelar, seu próprio tempo justamente porque revela todos os 

tempos. Não significa, todavia, falar em uma “atemporalidade”, pois o poeta não é um 

restaurador de sua época – “isso não é arte” –, mas um sujeito solitário que pode ser 

lançado um século adiante – “NB! nunca — para trás” – e mesmo assim permanecerá 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Tsvetáieva (1994b, p. 318-319) atribui a frase a Napoleão Bonaparte. Em uma anotação em seu diário 
de 1933, lê-se: “No futuro não haverá fronteiras. – Inscrição na fronteira soviética. L’avenir n’aura pas 
des fronteires – Napoleão em Santa Helena. Disso os Soviéticos, claro, não sabem. Mas eis que eles  
têm L’Avenir!”. 
2 Os trechos do artigo de Marina Tsvetáieva aqui apresentados foram traduzidos por mim com base no 
original constante em: TSVETÁIEVA, M. I. “Поэт и время”. In: TSVETÁIEVA, M. I. Собрание 
сочинений: В 7 т. Т. 5: Автобиографическая проза. Статьи. Эссе. Переводы. Сост., подгот. текста 
и коммент. А. А. Саакянц и Л. А. Мнухина. Москва: Эллис Лак, 1994.   
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contemporâneo, ainda que não de sua própria época. E um poeta como Iessiênin, por 

exemplo, que declara: “Sou o último poeta da aldeia…”3, acaba por perecer não por ter 

sido incapaz de obedecer aos comandos de sua época, mas por ceder à tentação de 

deixar a consciência suplantar a arte. Mais que isso, Iessiênin morreu porque obedeceu a 

um comando do tempo que não era para ele, mas para a sociedade. Deixou que os outros 

lhe dissessem a direção a seguir, esquecendo-se de que ele próprio, como poeta, é o 

mais direto “condutor” da voz de sua época.  

 A contemporaneidade do poeta – diz Tsvetáieva – não existe como uma 

declaração de que seu tempo é melhor, nem mesmo como uma simples aceitação dele 

— tampouco como uma resposta! — nem mesmo como uma urgência em dar uma ou 

outra resposta aos acontecimentos (o poeta é ele mesmo um acontecimento de seu 

tempo e qualquer resposta dele ao acontecimento em si, qualquer resposta em si, será de 

uma só vez a resposta a tudo).  

 A originalidade da ideia de contemporaneidade de Tsvetáieva está atrelada à sua 

concepção também original de poeta: 

 

Todo poeta é em essência um emigrante, mesmo na Rússia.  
Um emigrante do Reino dos Céus e do paraíso terreno da natureza.  
No poeta — em todos os artistas — mas, sobretudo, no poeta —, há a 
marca distintiva do desconforto, por meio da qual mesmo em sua 
própria casa se reconhece um poeta. Um emigrante da Imortalidade no 
tempo, um desertor do seu próprio céu. Pegue os mais diferentes entre 
si, e os alinhe mentalmente um ao lado do outro, em qual rosto — 
apresentam-se? Estão todos lá. Terra, nacionalidade, etnia, raça, classe 
— e até a contemporaneidade que eles criaram — tudo isso é apenas 
superfície, da primeira à sétima camada de pele, da qual o poeta não 
faz nada além de livrar-se. (TSVETAIEVA, 1994a, p. 335). 

 

 Dessa maneira, a contemporaneidade de uma obra não deve ser medida pelo seu 

conteúdo, assim como um poema não se limita ao seu significado e ao seu som. É nesse 

sentido que, segundo ela, seu poema Acampamento de cisnes, de 1917, dedicado ao 

Exército Branco, é muito mais sobre os Vermelhos, os quais tão bem reagiram à leitura 

que a poeta realizara num sarau de poetisas organizado por Valiéri Briússov em 1921, 

do que sobre os Brancos, que nunca – “1922-1932” – puderam aceitá-lo. É importante 

notar aqui que, para o sarau, Tsvetáieva havia planejado uma série de poemas elegíacos, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Verso do poema homônimo de Iessiênin, composto em 1920.  
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mas, diante da abertura de Briússov, que afirmava e repetia insistentemente que as 

mulheres não sabiam cantar nada além do amor e da paixão, a poeta, com seu espírito 

livre, decide fazer uma provocação e lê o Acampamento de cisnes. A plateia a ovaciona 

e Briússov, contrariado, encerra sua apresentação. Isso ela conta no ensaio “Um herói 

do trabalho”, de 1925, dedicado a Briússov. O sentimento de inadequação foi muito 

maior durante a leitura para a comunidade dos emigrados que para a audiência de 

soldados e estudantes bolcheviques. Em 1926, no ensaio “O poeta e a crítica”, 

Tsvetáieva (1994c, p. 286) assim formula a questão: 

 

Dos anos de 1917 a 1922 resultou-me um livro inteiro da assim 
chamada poesia cívica (dos Voluntários4). Eu escrevi o livro? Não. O 
livro resultou. Pelo triunfo do ideal dos Brancos? Não. Mas o ideal 
dos Brancos nele triunfa. Inspirada pelo ideal dos Brancos, dele me 
esqueci desde a primeira linha — lembrei apenas da linha — e com 
ele encontrei-me ao colocar o último ponto: de modo vivo, contra a 
minha vontade, incorporada pelos Voluntários. O penhor da eficácia 
da assim chamada poesia cívica justamente na ausência de um 
momento cívico no processo da escrita, em um momento único de 
pura poesia. O que vale para a ideologia vale para o momento prático. 
Ao escrever poesia, posso lê-la em um tablado e alcançar ou a glória 
ou a morte. Mas se penso sobre isso, ao aproximar-me dela, não a 
escrevo ou escrevo algo que não merece nem a glória nem a morte. 

O momento da pré-realização e o momento da pós-realização. 

 

 Nos anos de 1931 e 1932, já quase que inteiramente excluída da comunidade 

literária dos russos emigrados, a poeta sintetiza o problema da seguinte maneira:  

“Na Rússia de tudo me pouparam pois eu era poeta, aqui me poupam de ser poeta.” 

(TSVETÁIEVA, 1994a, p. 334). A autora se refere neste trecho à Rússia revolucionária. 

O cenário na Rússia soviética, contudo, era outro. Apesar de estar vivendo no 

estrangeiro, Tsvetáieva procurou permanecer em contato com o que estava sendo feito 

em sua terra natal. Não se pode afirmar de modo categórico que quando escreveu seus 

ensaios a autora estivesse plenamente consciente dos rumos que tomavam as letras 

soviéticas. Contudo, é possível dizer que, pelo menos no decorrer dos anos 20,  

a poeta podia saber sobre muito do que se passava na Rússia por meio de sua 

correspondência com Pasternak. No ano de 1927, um ano-chave para a política literária 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Criado pelos generais Lavr Kornilov (1870-1918) e Anton Deníkin (1872-1947) para resistir à 
Revolução de Outubro, o Exército Voluntário atuou na região do Dom e contou com a ajuda  
de intervencionistas ingleses e franceses. Ficou conhecido como Exército Branco em oposição ao 
Exército Vermelho. 
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russo-soviética, o assunto principal entre eles era o crescente isolamento da URSS e 

suas consequências para os escritores (CIPIELA, 2006). Tsvetáieva conhecia, por 

exemplo, o destino da maioria de seus colegas poetas, o que a permite afirmar, em carta 

a amiga e confidente Anna Teskova, que: “Aqui sou desnecessária. Lá, impossível.” 

(TSVETÁIEVA, 1994d). 

 O tema da contemporaneidade do poeta e da obra de arte leva à discussão da 

relação do artista com o seu próprio tempo. Aqui a poeta retoma a ideia exposta no 

ensaio “A arte à luz da consciência” de que o poeta não pode ser submetido às leis 

morais, mas deve, antes, ser governado por uma ética alternativa e obedecer apenas o 

chamado implacável da poesia. Tal reflexão serve para que Tsvetáieva desenvolva as 

suas ideias no que diz respeito ao papel político do poeta. Ser um poeta da Revolução 

não tem o mesmo significado de ser um poeta revolucionário, com exceção de 

Maiakóvski, em que as duas características se mesclaram. Maiakóvski é um milagre,  

um gênio, porque antes de ser um homem revolucionário ele o é como poeta: seus 

panfletos trazem toda a lírica que ele tanto se esforçou para suprimir de si. Já Pasternak 

é revolucionário não porque escreveu o poema narrativo O ano de 1905 (905-й год), 

mas porque foi capaz de captar uma nova consciência poética e uma nova forma de 

cantá-la, o que os poetas de 1905 foram incapazes de perceber e, por isso, aquela 

Revolução só foi cantada 20 anos depois. O chamado de uma época finalmente tinha 

encontrado sua resposta. Afirma Tsvetáieva (1994a, p. 338):  

 

Não há um único grande poeta russo contemporâneo, cuja voz depois 
da Revolução não tenha sido chacoalhada e não tenha crescido.  

O tema da Revolução é um comando do tempo.  

O tema da glorificação da Revolução é um comando do partido.  

 

 Nenhum partido político – “até o mais poderoso, com o maior futuro do mundo 

pela frente” (TSVETÁIEVA, 1994a, p. 339) – tem o direito de comandar o poeta em 

nome de sua época, pois ele não a representa como um todo. Por esse motivo, um 

relatório oficial elaborado por um poeta é não apenas improdutivo, mas, principalmente, 

não convence. Isso porque um comando político a um poeta não é o comando do tempo, 

pois este fala diretamente com o poeta, sem intermediários. Trata-se de uma ordem da 

atualidade e não da contemporaneidade. 
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Se os ideólogos da poesia proletária se ocupassem mais em respeitar  
e menos em instruir o poeta, eles deixariam que estes elementos 
despertos despertassem no poeta por ele mesmo, permitiriam que  
o poeta fosse despertado à sua própria maneira. (TSVETÁIEVA, 
1994a, p. 339). 

       

 É interessante notar que a criação da União dos Escritores Soviéticos, teve lugar 

em 23 de abril de 1932 por ordem do Comitê Central do Partido. Depois da composição 

de “O poeta e o tempo”, portanto. Mas as condições que culminariam na decisão de 

dissolver todas as associações literárias que tinham se formado ao longo dos anos  

20 tiveram início antes, mais precisamente em 1926, com o fim da NEP. Tem-se aí uma 

mudança-chave na ideologia revolucionária: o regime deixa de ser internacionalista para 

dar lugar ao projeto de implementação do socialismo em um único país. Em 1928, com 

o início do primeiro Plano Quinquenal, os projetos de industrialização em larga escala e 

de transformação da economia rural são colocados em prática. Com isso, as artes, e a 

literatura em especial, foram enquadradas pelo partido com a missão de representar as 

conquistas do Plano. Escritores e artistas foram convocados para colaborar com o 

estabelecimento definitivo da pátria socialista (ANDRADE, 2010, p. 161-162). 

 

Não escreva contra nós, pois você é a força — esta é a única ordem 
que qualquer governo pode dar ao poeta. 

Se você me disser: “em nome do futuro…” — eu recebo ordens 
diretamente do futuro. 

O que significam todas essas pressões (da Igreja, do Estado, da 
sociedade) diante daquelas que vêm do íntimo. 

Eu também recebo as ordens do tempo. (…). (TSVETÁIEVA, 1994a, 
p. 339-340). 

 

 Para finalizar sua argumentação sobre a contemporaneidade da obra de arte e 

demonstrar de que maneira a existência de um poeta é um indicativo de seu tempo,  

de sua época, Tsvetáieva estabelece duas comparações. A primeira, entre Vladímir 

Maiakóvski e Rainer Maria Rilke, dois artistas tão diferentes, mas ambos servindo a seu 

tempo, presta-se a expor sua filosofia de que para ser contemporâneo não se pode 

refletir o seu tempo, mas criá-lo.  
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A ordem das multidões a Maiakóvski: diga-nos, a ordem das 
multidões a Rilke: conte-nos sobre nós mesmos. Ambas as ordens 
foram cumpridas. Ninguém vai chamar Maiakóvski de professor da 
vida do mesmo modo que Rilke — de o arauto das massas. 
(TSVETÁIEVA, 1994a, p. 342). 

 

 Diferentemente do que se passa com Maiakóvski, cujos versos e a personalidade 

não deixam dúvidas de que se está diante de um homem de sua época, demonstrar a 

contemporaneidade de Rilke, o mais solitário dentre os mais solitários poetas, 

representa um grande desafio, talvez o maior, pois ele não é uma exigência nem uma 

exibição de seu tempo, mas seu contrapeso. Sua época não o ordenou, mas o convocou. 

O século XX deu à humanidade guerras e massacres, mas deu também Rilke, que só 

poderia ter nascido nesta época, porque ele é a antítese desse tempo, um antídoto  

e uma necessidade: “Graças a Rilke, a terra se libertará de nosso tempo.” – diz a poeta 

(TSVETÁIEVA, 1994a, p. 342). 

  A segunda comparação é entre ela mesma e Boris Pasternak. A poeta diz que 

tinha lido num jornal que a discussão literária do momento em Moscou era a de que as 

atenções tinham se voltado para “o front da poesia”. Segundo Tsvetáieva (1994a), 

depois de uma palestra de Nikolai Asseiev, iniciou-se um debate que duraria três dias. 

Trata-se, na verdade, de um encontro de escritores que teve lugar em Moscou de 10 a 15 

de dezembro de 1931. Em sua fala, Pasternak declara que se “há algo que não foi 

destruído pela Revolução”, esse algo é, justamente, a arte, que acompanha a 

humanidade desde as fases anteriores de seu desenvolvimento e é a coisa mais 

misteriosa e eterna que existe. Para ele, estabelecer tarefas para a poesia é inútil porque 

é a poesia que estabelece os seus próprios objetivos. O poeta afirma que a Rússia vive 

agora uma ditadura do proletariado, não a ditadura da mediocridade. E mais que isso: o 

tempo existe para o homem e não o contrário, ou seja, o homem para o tempo. “Sou um 

homem do meu tempo” – diz ele, ao que acrescenta: “E eu sei disso”. (LVOVITCH, 

2007, p. 188).  

 

Boris Pasternak está lá, e eu — aqui, através de todos os espaços e 

proibições, externas e internas (Boris Pasternak está com a Revolução, eu não 

estou com ninguém), Pasternak e eu, sem combinarmos, pensamos a mesma 

coisa e falamos a mesma coisa. 

Isto é: contemporaneidade. (TSVETÁIEVA, 1994a, p. 343). 
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 Nos três primeiros ensaios da série de cinco que compõem sua arte poética, 

Tsvetáieva apresenta e define precisamente três conceitos fundamentais para 

compreender sua concepção de arte: o primeiro, a relação do poeta com os leitores, 

incluindo-se aí o crítico; o segundo, o vínculo do artista com sua “consciência” e, 

finalmente, o terceiro, a ligação do poeta com o momento histórico no qual vive.  

O que está em jogo aqui, num primeiro momento, é a questão da independência criativa 

do poeta, essencial para Tsvetáieva, e, dado o contexto histórico, social e político em 

que os textos foram produzidos, o problema central é, especificamente, a autonomia em 

relação ao poder político. Os textos “O poeta e a crítica”, “A arte à luz da consciência” 

e, sobretudo, “O poeta e o tempo” são simultaneamente a celebração da poesia e a 

defesa de seu direito de existir. 
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A CRÍTICA TEATRAL DE L. S. VYGÓTSKI 

Priscila Nascimento Marques (FFLCH-USP) 

 

RESUMO: A análise do material publicado por Vygótski entre 1915 e 1926 revela um 
crítico agudo, que transita por diferentes campos artísticos: literatura, teatro, dança, 
artes plásticas. Em sua atuação como resenhista de teatro, mostra interesse em 
participar do debate público sobre a arte e comprometimento com a construção de uma 
cena teatral relevante e qualificada em Gomel. Acompanha pronta e atentamente as 
companhias que fazem turnê por Gomel e comenta cada espetáculo em termos de 
direção, interpretação, escolha do repertório etc. Aliado a esse olhar particularizado, o 
autor não deixa escapar a dimensão “macro” dos rumos da cena teatral na província. 
Assim, a presente comunicação pretende apresentar uma visão geral do papel de 
Vygótski no debate cultural russo, a partir de sua posição periférica e o significado que 
o autor atribui à sua função como crítico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Teatro; L. S. Vygótski; Literatura Russa; Crítica Teatral. 
 
 

 

A primeira investida vygotskiana no campo da crítica literária é a 

monografia A tragédia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, de 1915 (VIGOTSKI, 

1999). Nesse estudo da tragédia de Shakespeare, o autor propõe um método 

analítico denominado “crítica do leitor”. Trata-se de uma crítica diletante e 

subjetiva, que nada pretende. Dez anos depois, elabora um estudo de maior 

amplitude – Psicologia da arte (VIGOTSKI, 2001) –, no qual discute diferentes 

vertentes teóricas e modos de apreensão da arte pela crítica e propõe um novo 

método – dessa vez não subjetivo, mas objetivo analítico –, que se apresenta 

como uma abordagem de caráter mais científico.  

Essas duas produções analisadas isoladamente revelam um grande salto 

teórico e metodológico. A compreensão de como se deu tal salto, que etapas 

foram determinantes para a partida de um ponto e chegada a outro requer uma 

investigação da produção e das atividades que preencheram esse período 

intermediário, isto é, entre 1915 e 1925. Este foi o objeto do estudo O Vygótski 

incógnito, escritos sobre arte (MARQUES, 2015), que buscou desvelar e 

compreender o universo de elaborações vygotskianas acerca da arte (e suas 

relações com a psicologia) por meio da tradução e análise da “produção 

intermediária” do autor, um corpus constituído por um vasto volume de resenhas 

teatrais e literárias publicadas em periódicos locais, principalmente de Gomel. 
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De forma resumida, pode-se dizer que, em suas resenhas, Vygótski revela 

um compromisso público e político em favor da elevação do nível de produção 

teatral na província. Para Kotik-Friedgut, na posição de crítico, Vygótski assume 

ainda o papel de educador, geralmente finalizando suas resenhas com uma 

recomendação, um desejo ou um chamado para a busca por novos caminhos 

(2012, p. 142). 

A análise do material publicado por Vygótski entre 1915 e 1926 revela um 

crítico agudo, que transita por diferentes campos artísticos: literatura, teatro, 

dança, artes plásticas. Em sua atuação como resenhista de teatro, mostra 

interesse em participar do debate público sobre a arte e comprometimento com 

a construção de uma cena teatral relevante e qualificada em Gomel. Acompanha 

atenta e prontamente as companhias que fazem turnê na cidade e comenta cada 

espetáculo em termos de direção, interpretação, escolha do repertório etc. Aliado 

a esse olhar particularizado, o autor não deixa escapar a dimensão “macro” dos 

rumos da cena teatral na província. Um desses momentos de reflexão é o texto 

“No intervalo entre as turnês”, de 1923, em que o autor faz digressões de cunho 

geral, partindo do questionamento básico “o que está sendo feito, no final das 

contas, qual o valor disto tudo, será tudo isto necessário?” (VYGÓTSKI, 2015a, 

p. 259). 

O grande problema identificado por Vygótski no âmbito macro (rumos da 

cena gomeliana), e que também se reflete no nível micro (espetáculos), é a falta 

de planejamento, de uma intencionalidade que permeie e determine a 

construção dos programas. Gomel é comparada a uma noiva boa e honrada, 

que espera o pedido de casamento e nunca será capaz de fazê-lo ela mesma: 

“essa timidez feminina, certamente, representa a honra, mas será que 

representa o bem? Ó, nem sempre. Nem sempre.” (VYGÓTSKI, 2015a, p. 259). 

O crítico defende que as turnês sejam organizadas racionalmente, e, 

principalmente, que o programa seja artisticamente relevante, ainda que sejam 

consideras as três palavras-chave – “possibilidades reais de Gomel” 

(VYGÓTSKI, 2015a, p. 259). Os critérios que deveriam nortear esse processo 

são necessidade, racionalidade e sentido: “é preciso que haja sentido, ainda que 

seja um pouco” (VYGÓTSKI, 2015a, p. 260).  

A obediência ao critério único da rentabilidade financeira é criticada. Os 

rumos do teatro não podem ser definidos somente pelos números da bilheteria. 

2447



As boas condições materiais e financeiras da cidade devem ser aproveitadas 

para a construção de um programa de qualidade. Assim, seu veredito sobre a 

situação atual do teatro na província é duro: “O teatro, especialmente o 

provinciano, é terrivelmente reacionário, arcaico e conservador.” (VYGÓTSKI, 

2015a,p. 261), ainda que tenha vislumbres de inovação. O crítico acredita que, 

para reencontrar seu caminho, o teatro precisa de bons atores, mestres de teatro 

e técnica de atuação, ou seja, de uma reestruturação radical baseada 

fundamentalmente em consistência técnica, profissionalização e busca por 

inovação. Os teatros não devem se encaixar em modelos antiquados, mas 

reinventar esses modelos: “o trabalho deles [dos atores] deveria orientar-se de 

tal modo que não houvesse trupe para a receita, mas receita para a trupe” 

(VYGÓTSKI, 2015a, p. 262). 

Renovação é a palavra de ordem: “mesmo que seja pior, que seja 

diferente” (VYGÓTSKI, 2015a, p. 262). Vygótski tem clareza de que a situação 

não mudará repentinamente, há estruturas estabelecidas que não serão 

alteradas da noite para o dia. Seu alerta busca reverter a tendência à 

acomodação a fórmulas prontas, caquéticas, a ausência de espírito inovador: 

“Nós queremos tirar, ao menos um pouco, o teatro do ponto morto, tirá-lo do 

pântano da rotina.” (VYGÓTSKI, 2015a, p. 262). Nesse posicionamento, 

Vygótski se coloca ao lado dos experimentadores das vanguardas teatrais do 

começo do século: “[...] em nossas janelas batem os novos ventos do estilo 

teatral. Todos nós os aguardamos e desejamos” (VYGÓTSKI, 2015b, p. 223). 

A contraparte da imagem da noiva bondosa e honrada que vemos no 

balanço das turnês é a metáfora do jogo de xadrez para descrever a arte da 

encenação. Tanto as turnês como um todo como cada espetáculo em particular 

devem ser planejados, isto é, permeados por uma intenção consciente e 

racional. A necessidade de um fio condutor é expressa também pela imagem da 

linha que une as pérolas de um colar. Esse aspecto permanecerá uma 

característica importante do pensamento estético de Vygótski até Psicologia da 

arte, em que o autor defende a predominância do aspecto consciente na criação 

artística, mesmo na elaboração de elementos inconscientes. A definição da obra 

de arte como uma organização consciente de estímulos, que tem em vista a 

produção de determinada reação estética, presente no texto de 1925, encontra-

se elaborada em termos muito semelhantes nas resenhas. 
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Gomel é descrita por Dóbkin (2000, p. 1-4) como uma cidade viva, que 

crescera rapidamente por sua localização próxima à intersecção de duas 

ferrovias e ao rio navegável Soj (afluente do rio Dniéper). Após os pogroms 

judaicos de 1903 e 1905 ocorridos na cidade, os anos 1908-9 foram de 

revitalização da cultura russa e judaica. Tornou-se um dos centros da vida 

revolucionária. A cidade não contava com uma companhia de teatro fixa. 

Recebia companhias visitantes, entre as quais só ocasionalmente aparecia um 

grande nome. Apesar disso, segundo relato de Dóbkin, Vygótski não perdia 

nenhum espetáculo (DÓBKIN, 2000, p. 20). As resenhas foram um espaço para 

expressão livre de suas ideias, sem preocupações científicas. Por outro lado, 

elas podem ser vistas como exercícios preliminares que conduziram o autor à 

construção de algo de maior fôlego e mais sistematizado. 

O cenário que se obtém a partir das resenhas de Vygótski é de um teatro 

que copia modelos sem considerar o sistema que os determina. Verifica um 

grande ecletismo por parte das companhias, o que gera uma produção bastante 

irregular, mas com alguns lampejos de inovação. Seus comentários colocam a 

província não somente como espaço reprodutor das inovações das grandes 

capitais, mas como potencial de inovação: “o crítico busca raios de um teatro 

sensível, não diletante e, ao revelar um plácer de grãos de ‘verdade cênica’, 

mostra ao leitor que a arte está presente não somente nas criações dos grandes 

corifeus, mas nasce também no pequeno palco provinciano” (MALTSEV, 2000, 

p. 216).  

No que se refere ao lugar do crítico: nos escritos sobre arte, Vygótski 

reflete sobre o papel do crítico em diversos momentos. Em 1915, no ensaio sobre 

Hamlet afirma que “A meta do crítico se reduz integralmente a sugerir certa 

orientação para a percepção da tragédia e tornar possível essa orientação 

precisamente nesse sentido” (VIGOTSKI, 1999, p. 179). Além disso, destaca que 

a interpretação estética só é capaz de se ocupar do “primeiro sentido” da 

tragédia, isto é, aquele que é dado pela fábula, pela narrativa. O crítico nada 

pode dizer sobre o “segundo sentido”, ou seja, sobre o problema filosófico e 

religioso da tragédia: “a tragédia é uma determinada religião da vida [...] ou 

melhor, uma religião da morte, por isso toda tragédia desemboca na morte; por 

isso seu sentido se funde ao mistério do além” (VIGOTSKI, 1999, p. 183). 

Já em Psicologia da arte, o mesmo tema é elaborado da seguinte forma: 

2449



 

Pode-se dizer que, do ponto de vista psicológico, o papel da crítica 
consiste em organizar as conseqüências da arte. Ela dá certa 
orientação pedagógica à ação da arte, sem ter força própria para 
interferir no seu efeito básico, e situa-se entre esse efeito da arte 
como tal e os atos em que esse efeito deve realizar-se.  
Assim, achamos que a meta da crítica não é aquela que se 
costumava atribuir-lhe. Ela absolutamente não tem por meta e por 
fim interpretar a obra de arte, não implica em momentos de 
preparação do espectador ou leitor para a percepção da obra de 
arte. Pode-se dizer francamente que ninguém ainda passou a ler 
de outro modo algum escritor após fartar-se de leitura, de crítica 
sobre ele. Só metade do objetivo da crítica pertence à estética, a 
outra metade é pedagogia social e publicística. [...] O crítico quer 
ser essa força organizadora que aparece e entra em ação quando 
a arte já celebrou sua vitória sobre a alma humana e quando esta 
alma procura um impulso e uma orientação para agir. [...]  
Essa crítica dá um notório salto do campo da arte para o campo 
da vida social que lhe é estranho, mas apenas para direcionar as 
forças desencadeadas pela arte no curso socialmente necessário. 
(VIGOTSKI, 2001, p. 321-2)  

 

Verifica-se que não é nada desprezível o papel que Vygótski atribui ao 

crítico. É possível concluir que a formulação de 1925 está intimamente ligada à 

intensa prática resenhística de 1922-23, na qual o autor já desempenhava a 

função dupla da crítica, ou seja, a apreciação estética da obra, por um lado, e 

seu caráter social, pedagógico e publicístico, por outro. As resenhas mostram o 

crítico em ação, exercendo essa função quase utilitária, que se evidencia na 

preocupação concreta de Vygótski com a situação dos palcos na província e seu 

compromisso com o avanço qualitativo desta. Vale comparar as passagens 

citadas acima com outra, de 1923, em que Vygótski explicita os objetivos de seus 

textos e reflete sobre seu papel como crítico: 

 

Um pouco tarde, prestes a colocar o ponto final, darei algumas 
explicações. Já falei tanto dos atores, agora devo falar de mim. 
Eu sempre quis cruzar as “pontes de ar da crítica” entre o 
espectador e o palco com linhas passageiras e ligeiras, pois “o 
verdadeiro não é o que foi publicado, mas o que foi lido daquilo 
que foi publicado”. Não se trata de dar uma nota: bom ou ruim, de 
dar um diploma de talento ou de falta de talento. Mas de ajudar 
criticamente o espetador a construir o espetáculo em sua 
percepção. Nas avaliações pode ter havido erro; nos juízos, 
imprudência.  
Mas a ideia principal me parece correta, e eu gostaria de formulá-
la e colocar aqui o ponto final: “não há eletricidade apenas onde 
há relâmpago”, mas também onde existem 25 lâmpadas; da 
mesma forma, a poesia ou a arte não existe apenas onde há 
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grandes criações, mas também nas 16 velas do palco provinciano. 
Minhas olvidadas palavras trataram da pequena poesia, da 
pequena arte do nosso palco, efêmera, querida, olvidada. 
(VYGÓTSKI, 2015c, p. 258) 

 

 Comparando os três momentos, observa-se que a ideia de que a atividade 

da crítica está ligada à orientação da percepção do receptor é uma constante. A 

dimensão filosófico-religiosa da arte e o caráter subjetivo da crítica, presentes 

no texto de 1915, são abandonados. Em seu lugar ganha força o objetivo de 

otimizar os efeitos da arte no receptor e acentua-se a esfera pública-política da 

atuação do crítico. Além disso, o compromisso com a qualidade das artes na 

província, visto em 1922-23, se expande, em 1925, para o campo da vida social 

como um todo. Dentro desse movimento, é possível entender por que Vygótski, 

a partir de 1923, passa a chamar sua coluna como “Não exatamente uma 

resenha”. Seu projeto começava a se ampliar.  
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O HORROR CÓSMICO E O POLICIAL EM: "A ESTRANHA MORTE DO 

PROFESSOR ANTENA" 

                                                                                       

                                                                                     

 

RESUMO 

 

o presente estudo tem como objetivo averiguar se na narrativa de Mário de Sá
possível existirem pontos tangenciais ao enredo de 
da crítica acadêmica, pode-se entender que o
hesitação  ante os fatos da realidade consensual em conflito com a irrupção de uma outra, de 
teor sobrenatural, considerando
gêneros citados. Não obstante, a tradição do romance gótico, quando trata de teor investigativo, 
surge com a proposta de embate da razão versus o inaudito, marca constante dos textos de Poe e 
seus sucessores, como Lovecraft e, pela escolha de corpus desta análise, pode
Carneiro. Assim, a tradição das narrativas detetivescas de Poe é mantida por Sá
professor Domingos Antena e sua busca espiritual
traço fundamental para o gênero fantástico, segundo Todorov, se prenuncia, inclusive, no título 
da obra escolhida para esta análise, indicando também um paralelismo entre  o romance policial 
e o horror. Com uma diegese representand
crime, uma investigação e a resolução por método dedutivo, o mistério do enredo parece conter  
traços pertinentes à estética do horror cósmico, desenvolvida por Lovecraft em seu ensaio 
horror sobrenatural em literatura
díspares pode se tornar possível dentro do campo narrativo quando se identificam no enredo sá
carneriano elementos que são comuns nos enredos lovecraftianos, como a investigação de
suposto evento sobrenatural, coexistência de entidades de fora do mundo empírico e a iminente 
fatalidade de toda  a humanidade. 

PALAVRAS-CHAVE: H.P. Lovecraft. Mário de Sá

Policial. Fantástico 

 

1- O Fantástico e o Polici

O HORROR CÓSMICO E O POLICIAL EM: "A ESTRANHA MORTE DO 

                                                                                       Bruno da Silva Soares (UFRJ)

                                                                                     biiruman@gmail.com

presente estudo tem como objetivo averiguar se na narrativa de Mário de Sá
possível existirem pontos tangenciais ao enredo de Lovecraft. Partindo de um consenso comum 

se entender que o Medo e o Horror se encontram 
ante os fatos da realidade consensual em conflito com a irrupção de uma outra, de 

, considerando assim, o Fantástico como zona limítrofe ou includente dos 
Não obstante, a tradição do romance gótico, quando trata de teor investigativo, 

surge com a proposta de embate da razão versus o inaudito, marca constante dos textos de Poe e 
sucessores, como Lovecraft e, pela escolha de corpus desta análise, pode

Carneiro. Assim, a tradição das narrativas detetivescas de Poe é mantida por Sá
professor Domingos Antena e sua busca espiritual-científica por outras dimensões.  A hesitação, 
traço fundamental para o gênero fantástico, segundo Todorov, se prenuncia, inclusive, no título 
da obra escolhida para esta análise, indicando também um paralelismo entre  o romance policial 
e o horror. Com uma diegese representando os  elementos clássicos da escola de enigmas, um 
crime, uma investigação e a resolução por método dedutivo, o mistério do enredo parece conter  
traços pertinentes à estética do horror cósmico, desenvolvida por Lovecraft em seu ensaio 

l em literatura. Essa premissa de paralelismo entre estéticas aparentemente 
díspares pode se tornar possível dentro do campo narrativo quando se identificam no enredo sá
carneriano elementos que são comuns nos enredos lovecraftianos, como a investigação de
suposto evento sobrenatural, coexistência de entidades de fora do mundo empírico e a iminente 
fatalidade de toda  a humanidade.  

CHAVE: H.P. Lovecraft. Mário de Sá-Carneiro. Horror.Medo. Romance 

O Fantástico e o Policial  

O HORROR CÓSMICO E O POLICIAL EM: "A ESTRANHA MORTE DO 

Bruno da Silva Soares (UFRJ) 

biiruman@gmail.com 

presente estudo tem como objetivo averiguar se na narrativa de Mário de Sá-Carneiro seria 
Lovecraft. Partindo de um consenso comum 

em diálogo com a 
ante os fatos da realidade consensual em conflito com a irrupção de uma outra, de 

assim, o Fantástico como zona limítrofe ou includente dos 
Não obstante, a tradição do romance gótico, quando trata de teor investigativo, 

surge com a proposta de embate da razão versus o inaudito, marca constante dos textos de Poe e 
sucessores, como Lovecraft e, pela escolha de corpus desta análise, pode-se afirmar de Sá-

Carneiro. Assim, a tradição das narrativas detetivescas de Poe é mantida por Sá-Carneiro com o 
dimensões.  A hesitação, 

traço fundamental para o gênero fantástico, segundo Todorov, se prenuncia, inclusive, no título 
da obra escolhida para esta análise, indicando também um paralelismo entre  o romance policial 

o os  elementos clássicos da escola de enigmas, um 
crime, uma investigação e a resolução por método dedutivo, o mistério do enredo parece conter  
traços pertinentes à estética do horror cósmico, desenvolvida por Lovecraft em seu ensaio O 

. Essa premissa de paralelismo entre estéticas aparentemente 
díspares pode se tornar possível dentro do campo narrativo quando se identificam no enredo sá-
carneriano elementos que são comuns nos enredos lovecraftianos, como a investigação de um 
suposto evento sobrenatural, coexistência de entidades de fora do mundo empírico e a iminente 

Carneiro. Horror.Medo. Romance 
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No caso de A Estranha Morte do Professor Antena, a própria escolha do título 

antevê um de seus temas principais: a percepção de outras dimensões de existência em 

que mais de um paralelismo, entre a razão empírica e o sobrenatural, percorrem a 

narrativa. Do que se sucedeu ao professor Domingos Antena, ao pressuposto que o 

narrador se permite crer e, às lacunas não preenchidas no nível da estrutura textual, tudo 

são peças de um jogo de adivinhações e o leitor é convidado, senão cobrado, a 

complementá-las como lhe aprouver – dentro das pistas demarcadas pelo discurso –, 

para que alguma solução seja aceite em relação à morte do professor. 

É desta natureza investigativa que o espaço narrativo faz-se em uma Lisboa 

cosmopolita, angustiada pelos questionamentos da virada do século XIX e maravilhada 

pelos do início do século XX, sobre o que é – ou poder-se-ia dizer que é – a realidade 

empírica, ôntica, em contraposição às crendices e superstições, ainda residuais, na 

sociedade industrial da época, em busca de porquês que respondessem às perguntas 

fundamentais do ser. As transformações sociopolíticas que ocorreram dos fins do século 

XIX ao início do XX, na Europa, demarcam uma singular ferida no imaginário do 

cidadão europeu: o mal-estar do homem, seja português ou parisiense, aqui como 

exemplos,  ante às aceleradas vicissitudes da época. Se, coube a Portugal a vergonha 

pelo Ultimatum inglês de 18901, à França – donde  Sá-Carneiro vivera grande parte de 

sua vida e produzira a maior parte de seus escritos – cabia a decadência de uma 

sociedade em que as mudanças proporcionadas pela Modernidade eram tão rápidas, que 

o crescimento dos centros urbanos traziam malefícios próprios do cotidiano das 

metrópoles: violência urbana, prostituição, roubos e, consequentemente, o medo  diante 

do novo. 

Neste ínterim, o surgimento das chefaturas de polícia e das investigações 

policiais posiciona-se como um bastião do bem-estar social, visando a proteção do 

cidadão burguês e seu patrimônio. Este outro fator revela-se também importante: a 

burguesia e sua procura por uma leitura acessível, de fácil assimilação, que 

acompanhasse a velocidade que a Modernidade demandava, colocou o papel do escritor 

como uma fonte de renda plausível: agora, podia-se viver de rendas de substratos 

                                                           
1 A prática do Imperialismo das nações europeias para com a África, levaram a diversos conflitos 
políticos entre Alemanha, Inglaterra e França. O Ultimatum de 1890 foi resultado de uma perda territorial 
a que Portugal fora submetido em um ato que foi um marco de pessimismo e humilhação para o povo 
português. Perdurou durante muitas décadas este sentimento de perda, e na literatura, Guerra Junqueiro 
(1850-1923) foi um dos expoentes que melhor a retratou em sua poesia. 
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literários, cujos temas, para atrair seu público, versavam de relações do cotidiano que o 

burguês reconhecia como próximo do seu.  

Dentre diversas vertentes amplamente produzidas nesta época, o gênero policial 

destaca-se aqui, por apresentar duas características exímias: a primeira, que é o gênero 

em seu valor comercial, trata da proximidade que o tema investigativo oferecia ao leitor 

da época. A produção de romances que levavam aos folhetins mistérios reais não 

resolvidos ou que apresentavam verossimilhança aos casos célebres ocorridos e de 

sapiência comum, retratavam uma fidelidade do leitor para com o seu texto, o que se lia, 

era o que se escutava nos comentários de cafés. A segunda característica condiz com a 

criação do gênero e outra tendência geral assimilada à época: o cientificismo positivista. 

As transformações da forma como se percebia o mundo e o aceite das tendências 

naturalistas, reforçavam a crença nos fatos comprováveis por meio dedutivo, pautado 

em pistas que trouxessem alguma resolução plausível – ainda que não plenamente certa, 

mas de alguma forma embasada em fatos concretos ou lógicos – para os males agudos 

da vida cosmopolita que se abatiam à sociedade Moderna.  

Assim, temos que o gênero policial se fez presente no cotidiano do burguês que 

lia os folhetins diários e que o instigava por apresentar soluções bem elaboradas para 

crimes que seriam de outra forma impossível. Era a ficção exercendo uma função 

literária de entretenimento, com um requinte intelectualizado atrativo, em que a 

resolução do detetive Dupin, de Os Crimes da Rua Morgue, de Edgard Allan Poe, 

davam nascimento ao gênero policial e, respectivamente, à escola de enigmas. Este fato 

sine qua non, revolveria em Sá-Carneiro a condição apropriada para que seus elementos 

do romance policial aconteçam em A Estranha Morte do Professor Antena:  

A Côrtes Rodrigues 

Mesmo entre o público normal causou grande sensação a morte do 
Prof. Domingos Antena. Não tanto - é claro - pela irremediável perda 
que nele sofreu a Ciência contemporânea, como pelo mistério policial 
em que a sua morte andou envolvida. 

Esse automóvel-fantasma que, de súbito, surgira e logo, resvalando 
em vertigem, se evolara por mágica, a ponto de ser impossível achar 
dele um indício sequer, embora todas as diligências - e mesmo a 
prisão dalguns chauffeurs que puderam, entretanto fornecer álibis 
irrefutáveis - volveu-se logicamente matéria-prima óptima, demais a 
mais roçando o folhetim, para os diários, então, por coincidência, 
privados de assunto emocional. 
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Depois, a figura do Prof. Antena era entre nós popular. O seu rosto 
glabro, pálido e esguio, indefinidamente muito estranho; os olhos 
sempre ocultos por óculos azuis, quadrados, e o sobretudo negro, 
eterno de verão e de inverno, na incoerência do feltro enorme de 
artista; e os cabelos longos e a lavallière de sede, num laço exagerado 
- tudo isto grifara bem o seu perfil na retina paspalheira da multidão 
inferior das esquinas. Entanto jamais um dito grosseiro, dessa lusa 
grosseira, provinciana e suada, regionalista, que até nesta Lisboa - 
central, em vislumbres - campeia à rédea solta (e mesmo refina 
democraticamente) o atingiu nas ruas ou nas praças pelas quais ele era 
silhueta quotidiana. (SÁ-CARNEIRO, 1995, p.513) 

 

A descrição que o narrador em primeira pessoa fornece ao leitor preocupa-se em 

elucidar o poder imagético que a figura do professor, homem da ciência empírica e, 

portanto detentor do saber incontestável que o homem Moderno ansiava, exprime para a 

sociedade científica lisboense, elevando-o a um nível de admiração tal que, mesmo 

entre seus pares, o professor era considerado um espécime superior. Atente-se também à 

pista delegada em seu nome, Antena, caso de premedição dos fatos principais do 

enredo: a captação de sinais, de indicadores de outras dimensões da existência. Ademais 

isto, a constituição física do professor serve de sustentabilidade ao mistério, sendo-a 

caricatural, taciturna e suspeita. 

Outro detalhe elucidativo é a forma textual, que se apresenta na confissão de um 

discípulo, dito ser o mais próximo e mais brilhante do professor, em um relato sobre 

fatos ocorridos no passado, mal resolvidos e que definiriam a causa da estranha morte, 

que, todavia, pelo viés da dedução empírica e análise forense, não apresentaram 

nenhuma resposta. Delegando ao metaempírico – aquilo que é justificável apenas por 

dedução não pautada em dados concretos – a possibilidade de resolução do mistério, a 

narrativa transmuta-se gradativamente de um pensamento positivista, para um intuitivo, 

da razão forense ao desconhecido, e doravante, com caráter de ficção-ensaio, deparamo-

nos com uma tese sobre existencialismo pós-morte, reencarnações em outros planos de 

existência e estados psíquicos que permitiriam percebermos essas outras dimensões da 

realidade. 

Essas percepções, todavia, contradizem a reconfortante certeza que a realidade 

empírica transmite, criando abertura para mundos infinitos e seres que dele podem 

surgir. Quando colocado em conflito quanto à investigar ou não as fórmulas da pesquisa 
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do professor, seu discípulo vê o perigo iminente que poderia ocorrer, ainda que a 

satisfação da descoberta viesse colada ao resultado.  

A decisão fatídica do professor em ultrapassar o estado heimliche  para 

desvendar o unheimliche da Quarta Dimensão, representa um dos maiores temores a que 

Freud afirmou ser inescapável e atemporal: o das forças do desconhecido que transitam 

pelo universo. É desse medo primitivo, que Lovecraft conduz suas personagens, bem 

como Sá-Carneiro o fez com Domingos Antena e seu discípulo: a estratégia 

investigativa de uma personagem a leva ao desconhecido, unheimliche, e outra 

personagem, normalmente protagonista, deve rastrea-la. Gradativamente sendo guiada 

ao mesmo estranhamento do primeiro detetive, o clímax se dá com a  irrupção 

fenomenal do desconhecido, criando um impacto lacerante na psiquê dessa personagem 

detetive, de forma a nunca mais conseguir retornar ao estado de banalidade. 

Lovecraft, que deixa pistas  da  influência freudiana em sua formação, traceja 

paralelos entre a psicanálise e o Horror, calcado também em raízes primitivas do 

inconsciente humano:  

Os primeiros instintos e emoções do homem foram sua 
resposta ao ambiente em que se achava. Sensações definidas baseadas 
no prazer e na dor se desenvolveram em torno dos fenômenos cujas 
causas e efeitos ele compreendia, enquanto em torno dos que não 
compreendia - e  eles fervilhavam no Universo nos tempos primitivos 
- eram naturalmente elaborados como personificações, interpretações 
maravilhosas e as sensações de medo e pavor que poderiam atingir 
uma raça com poucas e simples ideias, e limitada experiência.  O 
desconhecido, sendo também o imprevisível, tornou-se para nossos 
ancestrais primitivos, uma fonte terrível e onipotente das benesses e 
calamidades concedidas à humanidade por razões misteriosas e 
absolutamente extraterrestres, pertencendo, pois, nitidamente, a 
esferas de existência das quais nada sabemos e nas quais não temos 
parte" (LOVECRAFT, 2007,p. 14-15) 

 

Ou seja, quando utilizando o raciocínio lógico para averiguar o caso de 

Domingos Antena seu discípulo percebe que o professor pode realmente ter encontrado 

um caminho para a Quarta Dimensão, a pergunta final parece-lhe acometer com o 

Horror: O que teria encontrado o professor Antena nessa suposta Quarta Dimensão que 

o fizera retornar à realidade consensual e se deixar ser morto por um carro em 

movimento? 
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Vê-se na trama que as experiências insólitas do professor Antena representam 

muito do modelo caricatural do cientista louco, do duplo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, enfim, 

da fronteira de espaço e tempo, rompida pela quarta dimensão, que "funciona como uma 

porta para o desconhecido, para um mundo outro que seja diferente do nosso conhecido, 

aberto pelo fator Tempo."  (SIMÕES, 2008, p.72) 

Essa abertura de que se fala é o impossível tornando-se próximo do 

conhecimento humano. Há, segundo os estudos de Antena, nessa relação entre as 

encarnações e a existência empírica, uma valoração da deformação do corpo e da mente, 

tornando doenças como a epilepsia algo interessante e positivo para a captação dessas 

outras dimensões. Ou seja, perverte-se com ironia o trato social dado às enfermidades 

psicopatológicas, e abre-se o leque do inaudito, que é a ciência do início do século XX, 

numa comparação próxima ao que acontece nos contos de H.P. Lovecraft, em que as 

personagens, ao descobrirem outros planos de existência, apreendem juntas que talvez 

certas portas do conhecimento deveriam se manter fechadas, pois a humanidade não 

estaria pronta para lidar com suas consequências. 

As investigações do narrador podem ser interpretadas como uma simples 

especulação da morte do professor, caso em que não haveria crédito pleno de suas ideias 

apresentadas, ou pode-se considerar que o experimento de Domingos Antena realmente 

pode ter acontecido, o que leva a cabo a hipótese que ao narratário é apresentada. Poder 

optar é assumir que a ambiguidade textual existe, e nos traz à outra discussão, no caso, 

sobre o que seria crível ou inaudito no caso.  

Escolher que as pistas estão tendenciosamente mal formuladas, levar-nos-ia à 

descrença e explicar-se-iam algumas lacunas no caso: o desaparecimento do professor, 

seu discípulo ser o único presente no local, o estado em que o corpo se encontrava e 

nenhum veículo presente na cena, pode-nos indicar que o próprio narrador seria o 

assassino e fingira o álibi perfeito, mediante situação sem explicação natural, porém, o 

caráter de confissão pública que o relato assume ,e a possibilidade de que os estudos do 

professor estivessem corretos, já que também há fontes na confissão que poderiam ser 

averiguadas, deixa em aberto o real fato ocorrido. 

Esta faceta de ambiguidade e hesitação, diante de um fato que não obedece à 

ordem do senso comum, que produz um confrontamento entre a razão e o sobrenatural, 

caracterizam, pois o que Todorov considera como essência do gênero fantástico: 
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Num mundo que é exatamente o nosso, aquele que conhecemos, sem 
diabos, sílfides nem vampiros, produz-se um acontecimento que não 
pode ser explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar. Aquele 
que o percebe deve optar por uma das duas soluções possíveis; ou se 
trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto da imaginação e nesse 
caso as leis do mundo continuam a ser o que são; ou então o 
acontecimento realmente ocorreu, é parte integrante da realidade, mas 
nesse caso esta realidade é regida por leis desconhecidas para 
nós.(TODOROV, 2004, p.30) 

No conto, para além de entendermos a relação da hesitação que o enredo produz, 

entendamos que ambos os gêneros, fantástico e policial, proeminentes no século XIX, 

apresentam matizes muito próximas ao pensarmos em suas origens. Se de um lado o 

policial, já amplamente discutido anteriormente, pauta-se na crença depositada na 

ciência empírica e as suas assertivas sobre os porquês dos acontecimentos naturais ou 

mesmo causados por ações humanas, o fantástico opunha-se a esta mesma excessiva 

crença na razão. De fato, parece estranho que conceitos antagônicos provenham da 

mesma origem, mas sucede-se que o pensamento positivista, ao padronizar que 

vampiros, fadas, monstros, atos de fé e seus milagres, demônios e outras facetas 

espiritualistas pertenciam ao que não se pode ser estudado de forma empírica, tampouco 

negou sua existência per si. Apenas delegou-se ao campo do sobrenatural, tudo aquilo 

que não correspondia ao universo analisável pela forma cientificista. 

O fantástico passa então a ser o palco de debate para toda essa gama de temas 

que não encontrava-se cerceada pelos ideias positivistas, o que legou-o à condição de 

literatura menor. Não obstante, sua condição desprestigiada acabou desempenhando 

duas funções sociais para além do entretenimento, pelo que nos diz, sobre esta primeira 

função, Todorov: 

Ao lado da censura institucionalizada, existe uma outra, mais sutil e 
mais geral: a que reina na própria psique dos autores. A condenação 
de certos atos pela sociedade provoca uma condenação que se exerce 
dentro do próprio indivíduo, constituindo-se para ele em proibição de 
abordar certos temas tabus. Mais do que um simples pretexto, o 
fantástico é um meio de combate contra uma e outra censura: os 
desmandos sexuais serão melhor aceitos por qualquer espécie de 
censura se forem inscritos por conta do diabo. (TODOROV, 2004, 
p.167) 

Os tabus da sociedade burguesa, crescentes na urbe em conformidade ao 

surgimento das metrópoles, denunciavam as transgressões da moral, violência brutal e 
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demais temas polêmicos como a insanidade e diferenças religiosas. Se não eram 

discutidos em vias sociais, porque não se encontravam ferramentas de saber que dessem 

conta de tais casos, pela via da literatura fantástica podia-se debatê-los de forma 

aceitável. Este papel social do fantástico perdurou até que a psicanálise freudiana 

surgisse para desempenhar de forma clínico-profissional estes temas. 

A segunda função social do fantástico tem haver com um embate claro ao ideal 

da ficção realista tradicional e seu próprio apelo ao cientificismo em negar o imaginário 

do homem Moderno. Para o teórico português Filipe Furtado: 

Com efeito, a denúncia da curiosidade intelectual como perigo a evitar 
a todo o custo tem sido uma das tônicas ideológicas mais recorrentes 
na ficção fantástica desde os seus alvoreceres setecentistas. Assim, a 
investigação científica, crescentemente considerada, sobretudo desde 
o século XVIII, como via primeira para o domínio do homem sobre a 
natureza, é aqui objecto de uma inversão interpretativa, transformada 
em principal fautor de dependência perante o que escandaliza a razão 
e escapa por completo às leis naturais. [...] Desse modo, para alem de 
se ter desenvolvido no alfobre da reacção romântica contra o 
Iluminismo, o gênero virá, nas ultimas décadas do século XIX e no 
início do século XX, a ter um surto de fecundidade ímpar, 
precisamente em paralelo com movimentos esteticistas, decadentistas 
e outros que, hostilizando o realismo na literatura e nas artes plásticas, 
visam, de forma mais geral, por em causa ou minimizar o avanço da 
razão e da ciência. (FURTADO, 1980, p.137) 

Assim, quando Sá-Carneiro recorre ao gênero policial para a construção de A 

Estranha Morte do Professor Antena, valendo-se do caráter ensaísta para a teorização 

do crime, está na verdade realizando um jogo de interpretação que modaliza o senso 

comum da época e seduz seu leitor a apreciar um gênero fantástico de cunho 

espiritualista ou metafísico e, com isso, transpondo a barreira entre os dois gêneros. É a 

construção estratégica de uma narrativa que se lê de forma ambígua e produz em uma 

leitura superficial o entretenimento, se lido como o viés policial ou o prazer estético, se 

apreciado de forma fantástica de teor horrífico, criando assim uma estética consoante à 

premissa lovecraftiana. 
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DOIS ESTEREÓTIPOS DA BINARIDADE OITOCENTISTA EM 
CARMILA, DE SHERIDAN LE FANU.

Cassio Larotonda Maia (UERJ)
Profa. Dra. Maria Conceição Monteiro. (UERJ)

RESUMO: 

De tempos idos aos nossos, a construção social da mulher feita pelo gênero dominante  
se deu de uma forma curiosamente pendular: ou a mulher era o símbolo, a santa, ou o diabo, a 
vampira, a “puta”... e ainda que tenhamos no entre-lugar outras definições mais líquidas, nos 
extremos  restam sempre  a  santa  e  a  puta.  Essa  construção  está  igualmente  envencilhada  à 
questão sexual. A santa, imaculada e, ainda que partícipe de um ato sexual, o faz dentro dos 
limites  que permite  o sacramento;  a  vampira,  súcubo,  rouba a  energia  vital  através  de  sua 
predileção pelo sexo. Essa binaridade fortificou-se, segundo relata Bram Dijkstra(1986) em seu 
livro  Idols  of  Perversity,  no  século  XIX,  patrocinada  pela  mente  dualística  que  lhe  era 
contemporânea. Segundo o próprio autor, a luxúria seminal a que se entregava a mulher sensual  
e  a  sua capacidade de persuasão tornavam-na uma vampira  sedenta  por  energia  vital.  Essa 
necessidade vampírica se dava, relatava a ciência, graças a perda biológica mensal de sangue e a 
as constantes reincidências de anemia, que eram agravadas pela sua sujeição às necessidades da 
carne e que levava algumas mulheres uma sôfrega necessidade de repô-la. Assim, este trabalho 
propõe uma análise sobre a obra gótica Carmilla, de Sheridan Le Fanu, a partir dos pressupostos 
de  Bram Dijkstra acerca dessa binaridade e a paranoia homofóbica proposta por Ken Gelder, 
sobre como as influências vitorianas e o paulatino surgimento da nova mulher nela reverberam. 
Para isso, lançaremos mão dos estudos teóricos trazidos por Fred Botting e David Punter no 
tocante à literatura gótica, diálogos com algumas narrativas mitológicas basilares do ocidente, o 
“uncanny” proposto por Freud e as noções de abjeção pautadas por Julia Kristeva. 

Palavras-chave: Vampiro. Sexualidade. Literatura. Santa. Psicanálise. 

A psicanálise compreende que a mente está dividida em três camadas estruturais: 
o Id,  o Ego e o Superego. O Id é a camada mais fundamental e antiga,  o reino do 
inconsciente, destituída de formas que constituem o indivíduo social. Segundo Herbert 
Marcuse (1975, p. 46) ela esforça-se pela satisfação de suas necessidades; o Ego é a 
fração mediadora entre o Id e o mundo externo, a realidade, cujo papel é coordenar, 
alterar e organizar os impulsos instintivos do id (1975, p. 47); o Superego é a entidade 
estrutural cuja função é mediar a relação do Ego e do Id de acordo com os preceitos 
morais e sociais que regem o meio em que vive o indivíduo, é aquele que reprime “sob a 
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influência  da  autoridade,  do  ensino  religioso,  da  educação  escolar  e  da  leitura” 
(FREUD, 1980, p. 49).  Assim, “restrições externas que,  primeiro,  os pais e,  depois, 
outras entidades sociais impuseram ao indivíduo são introjetadas no ego”. (MARCUSE, 
1975, p. 48) Herbert Marcuse compreende que o resultado da repressão do Complexo de 
Édipo é o Superego. (1975, p. 65)

Propõe Julia  Kristeva  (1982,  p.  2)  que  a  relação do superego e  do  abjeto  é 
análoga à relação do sujeito e do objeto. Para a autora, o abjeto não é nem objeto nem 
sujeito (subjectu). “Ao contrário do  objeto (aquilo que se opõe ao sujeito), o  abjeto  é 
excluído da arena de significação” (MONTEIRO, 2013, p. 86). O abjeto é algo que, 
reprimido para além das bordas da significação, não cessa de existir e desafiar o sujeito 
e pode constantemente assediá-lo, ele “foge da prescrição ideológica” (MONTEIRO, 
2013, p. 86), nos leva ao extremo em que o sentido entra em colapso (KRISTEVA, 
1982, p. 2). Kristeva exprime-o como  um sofrimento bruto que assombra o “Eu”: sofro 
as dores desse assombro porque é o desejo dos outros que eu sofra. Algo que sequer se 
reconhece a natureza. (1982, p. 2)

Georges  Bataille  (2013)  compreende  que  o  trabalho  e  o  interdito  são  duas 
marcas identitárias que constituem o ser humano. Em sua obra O Erotismo, o intelectual 
entende o desejo de matar como elemento constituinte do interdito e esse, por sua vez, 
parte  essencial  da  existência  em sociedade.  Assim como  remotamente  aplicamos  o 
“tabu” à morte, ao sexo destinou-se um grande número de tabus. A noção de interdição 
por si só já abarca a ideia que lhe é contrária: a transgressão. Saber que há uma área 
interdita  é  saber  que  ultrapassá-la  configura  transgressão;  por  outro  lado,  saber-se 
transgredindo  algo  exige  que  se  saiba  a  existência  de  um  território  interditado.  A 
transgressão  não  anula  o  interdito,  sobre  esse  aspecto,  Bataille  ressalta  que  “ela 
suspende o interdito sem suprimi-lo”(BATAILLE, 2013, p. 59). Interdito e transgressão 
são, para Bataille, partes integrantes da coluna que constitui o movimento de vida e de 
morte – o movimento erótico.

Retornamos então a Freud para que possamos melhor compreender as análises 
que faremos a seguir. A partir de uma compreensão que extrapola a simples binaridade 
antonímica,  o  pai  da  psicanálise  nota  uma  interseção  entre  as  palavras  Heimlich e 
Unheimlich, sendo a primeira pertencente “a casa, familiar, não estranho, doméstico, 
íntimo”  (FREUD, 1976, p. 277), o segundo, por sua vez “tudo aquilo que deveria ter 
permanecido...  secreto  e  oculto,  mas  veio  à  luz”   (FREUD,  1976,  p.  277).  Freud 
descreve que ele se relaciona indubitavelmente com o que é assustador – com o medo e 
o  horror  -  e  prossegue  ao  dizer  que  a  repressão  é  condição  necessária  para  “um 
sentimento primitivo que retorna em forma de algo estranho” (FREUD, 1976, p. 302)

O superego,  responsável  pelas  interdições,  garante  o  recalcamento.  O que  é 
reprimido,  porém,  não  necessariamente  cessa  de  existir,  ser  intrínseco  e  assediar  o 
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indivíduo.  Da  emergência  do  que  deveria  ser  mantido  oculto,  surge  o  efeito  do 
estranhamento  às  custas  da  contraditória  natureza  humana.  E  a  literatura  gótica, 
famigerada  por  borrar  as  claras  distinções  sociais  e  lidar  com  os  excessos  e  as 
contradições  que  permeiam  a  condição  humana,  não  falharia  em  representar  essas 
incongruências  em  suas  narrativas.  James  Donald  (1994,  p.  42)  afirma  que,  ao 
problematizar as identidades, o Gótico traz uma política alternativa que compreende os 
assombros, as confusões e os prazeres das fronteiras e suas rasuras, engajando-se numa 
manipulação crítica das formas simbólicas. 

Em nossa  análise,  tomaremos  aqui  a  novela  Carmilla.  Escrita  por  Sheridan 
LeFanu, a obra foi confeccionada durante o Período Vitoriano, período conhecido pela 
moralidade repressiva. A novela conta a história de Carmilla, uma jovem que aparece 
enquanto criança para Laura - a protagonista – e, mais de uma década após, é deixada 
pela  mãe  na  residência  de  Laura   e  seu  pai  graças  a  um  acidente  envolvendo  a 
carruagem em que estavam. Carmilla apresenta atitudes idiossincráticas e é, mais tarde, 
descoberto  tratar-se  de  uma  vampira  que  predava  jovens  mulheres  nos  arredores, 
incluindo Laura. 

Na obra,  percebe-se a  ambivalência  logo no reencontro entre  as personagens 
(Laura e Carmilla), em que a protagonista narra os abraços e as carícias curiosas da 
vampira.  Momentos  em  que  a  própria  Laura  tencionava  dela  se  desvencilhar,  mas 
parecia  impossibilitada  pela  falta  súbita  de  energia  em  seu  corpo  somada  a  uma 
excitação tumultuosa e a um sentimento de medo e desgosto acompanhado de tremores. 
(LEFANU, 2004, p. 45)

Carmilla é uma jovem cuja origem é penumbrosa, surge na vida de Laura para 
constantemente assediá-la, ela é, portanto, um símbolo que nos remete às características 
do abjeto e,  inspecionando o personagem aprofundadamente, da sexualidade. Alguns 
fatores são ainda mais salientes e corroboram com a interpretação: a primeira aparição 
de Carmilla a Laura ocorre ainda na infância, a vampira, no entanto, passa a assediar 
fixamente a protagonista já no período que compreendemos hoje como início da fase 
adulta,  período  em  que  o  corpo  já  superou  as  transições  da  puberdade  e  está 
sexualmente  maduro;  além disso,  as  relações  mais  íntimas que  Laura  tem com sua 
visitante  são  de  natureza  explicitamente  sensual,  como  alguém  defronte  a  algo 
inescapável e escapável.

A compreensão da ambivalência entre o familiar e o estranho nos leva a outra 
questão da obra: a onomástica. A antagonista se utiliza de anagramas para reconstruir a 
identidade  a  cada  nova  vítima.  Millarca,  Mircalla,  Carmilla...  Nomes  novos  e 
“estranhos” para uma personagem que carrega consigo a mesma representação e que 
mantém algum grau de familiaridade (o anagrama, a repetição das letras). O significante 
pode mudar, mas a ameaça permanece a mesma. Na obra de LeFanu, em especial, a 
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questão  da  familiaridade  se  torna  enfática  ao  descobrirmos  que  Laura  era  uma 
Karnstein,  sobrenome  que  herda  da  mãe  ausente.  É  a  própria  Laura  que  convida 
Carmilla a ficar, sobressaltando o fato de que o vampiro em muitas narrativas se fia em 
uma predisposição intrínseca a sua vítima. (LEFANU, 2004, p. 25)  A doutora Hyun-
Jung Lee (2006) afirma que, através do prisma do abjeto, o vampiro resulta em uma 
figura de implicações poderosas, já que a relação que ele estabelece com sua vítima 
dramatiza através de e no corpo a complexa dinâmica do estranhamento – atração e 
repulsa.  Carmilla  é  o  abjeto que,  recalcado,  ressurge  e  causa em Laura  o efeito  do 
estranhamento e que chega a afirmar que ela e Laura são uma.

A mentalidade  de  alguns  doutores  vitorianos  associava  a  catarse  sexual  não 
ortodoxa  à fraqueza e debilidade,  William Acton (1995, p.  273),  em particular,  era 
ainda mais extremo em suas asserções, chegando a afirmar que mesmo a imaginação, se 
vergada aos apetites sexuais, poderia debilitar um homem saudável. Diante do ataque do 
vampiro, o que as vítimas tendem a sentir em muitas obras fílmicas e literárias é prazer 
embora  uma  dor  introdutória  frequentemente  ocorra  -,  expondo,  assim,  a  natureza 
sexual do monstro em questão. Monstro que, em Carmilla, emerge periodicamente do 
território dos Karnstein, cuja construção na narrativa é altamente análoga a da ideia da 
abjeção: em ruínas, esquecida, que, entretanto, ainda é ameaça notória. 

A obra se passa em um período de transição e ambiguidade: por um lado, os 
papéis  sociais  destinados  aos  gêneros  se  acentuam;  por  outro,  a  mulher 
homeopaticamente emerge em busca de uma maior liberdade. Se Foucault exprime que 
a  sexualidade  (tanto  na  repressão  quanto  na  incitação)  é  instrumento  de  poder, 
afirmando que ela “parece mais como um ponto de passagem particularmente denso 
entre  as  relações  de  poder”  e  que  “(n)as  relações  de  poder,  a  sexualidade  não é  o 
elemento mais rígido, mas um dos dotados de maior instrumentalidade” (FOUCAULT, 
2014, p. 112), Lúcia Castello Branco (1987) complementa nos incitando a inferir que a 
manutenção  do  controle  sexual  é,  analogamente  a  bipartição  dos  seres  humanos 
arquitetada  por  Zeus,  uma  tentativa  de  controle  do  poder  inerente  à  sexualidade. 
Portanto, a liberdade sexual está envencilhada à busca pela liberdade feminina. Fred 
Botting não apenas corrobora com nossa compreensão, como também acrescenta: 

A sexualidade feminina, corporificada no langor e na fluidez de Carmilla, 
está  ligada,  em sua habilidade de se transformar em um gato negro,  com 
bruxaria  e  as  visões  contemporâneas  da  regressão  primitiva  sexual  e  a 
feminilidade  independente.    (BOTTING,  1996,  p.  145,  tradução 
nossa)

Uma série de mitos envolvendo atavismo e barbárie vão permear o pensamento 
vitoriano, se associar à mulher e sua construção social e mítica e aflorar à narrativa. Eric 
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Hobsbawn  define  que,  na  época  “pré-industrial,  as  mulheres  que  cuidavam 
pessoalmente de suas propriedades ou empresas eram reconhecidas, embora incomuns. 
No século XIX, foram, cada vez mais, consideradas  aberrações da natureza, a não ser 
nos  níveis  sociais  mais  baixos”  (HOBSBAWN,  2015,  p.  72,  grifo  nosso).  Se 
observarmos atentamente a aparição de Carmilla na narrativa, perceberemos uma latente 
ausência da figura paterna. A suposta mãe é quem detém o título de nobreza, é ela quem 
se  apressa  a  resolver  supostos  problemas.  Mesmo  quando  a  mãe  da  antagonista  é 
descrita,  a  protagonista  o  faz  enfatizando-o  como figura  de  poder  e  excentricidade. 
(LEFANU, 2004, p. 25) A personagem ensombrece a clara distinção entre os gêneros, 
ainda  que  sendo  um  personagem  menor  na  narrativa.  Durante  a  cena  do  baile  de 
máscaras, é ela que detém conhecimento da identidade do general Spielsdorf, é ela, 
igualmente, que se apresenta e toma a iniciativa do cortejo. (LEFANU, 2004, p. 108 - 
111)  A  Femme Fatale é  famigerada  por  justamente  inverter  a  canônica  ordem dos 
gêneros e por sua sedução e volúpia, armas fecundas contra a racionalidade do homem e 
sua sociedade patriarcal.

Para Bram Dijkstra “Carmilla  marca uma das primeiras aparições centrais de 
uma vampira na ficção moderna.” (DIJKSTRA, 1986, p. 341, tradução nossa) e esse 
acontecimento não é puramente acidental. A emergência de um monstro como Carmilla 
– ainda que ela não se enquadre no estereótipo máximo de femme fatale - representa um 
medo através do qual se pode melhor compreender o momento da confecção da obra. 
Jeffrey Cohen propõe que é possível “um método para se ler as culturas a partir dos 
monstros que elas engendram” (COHEN, 2000, p. 25), e que “[o] monstro nasce nessas 
encruzilhadas metafóricas, como a corporificação de um certo momento cultural — de 
uma época,  de um sentimento e de um lugar.” (COHEN, 2000, p.  26) Carmilla é a 
interseção  entre  diversos  dilemas  a  assombrar  a  Inglaterra  Vitoriana.  Para  Dijkstra 
(1986, p.  341) ela  é o negativo fotográfico de Laura:  uma imagem, ainda que real, 
refletida. A narradora chega a confundi-la com um homem. É preciso notar que Laura é, 
segundo  Dijkstra,  o  ideal  comportamental  da  mulher  vitoriana:  glamourosamente 
invalida. (1986, p. 341) Ambas sintomas de uma dicotomia latente. 

William Acton (1995) nos pauta, em seus dizeres sobre sexualidade no século 
XIX, que ao homem se delega o apetite sexual; à mulher normal, destituída de libido, 
satisfazê-lo. O autor faz questão de assinalar que há mulheres heterodoxas no tocante 
sexual, as prostitutas, as ninfomaníacas, etc, figuras às quais faremos empréstimo do 
termo “errantes” da Dra. Maria Conceição Monteiro (2015). Portanto, inferimos, se uma 
mulher não corresponde ao estabelecido à normalidade (a passividade sexual), ela é uma 
figura anormal. Ocorre que, diferentemente do que acreditava a mentalidade patriarcal 
vitoriana, a mulher não nasce destituída da libido, mas, a partir de uma dinâmica moral, 
da construção do ser social e seu Superego, a libido feminina sofre recalcamento e é por 
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isso  que  a  as  figuras  que  jazem justamente  às  margens  do  centro  moral  -  figuras 
excêntricas – demonstram uma menor propensão à repressão dessas atitudes sexuais 
manifestas. Assim, no plano psíquico podemos compreender Carmilla como “a natureza 
primeva  e  erótica  de  Laura  encarnada”1 (DIJKSTRA,  1986,  341,  tradução  nossa), 
retornando para assombrá-la; e no plano social, como o outro lado de uma binaridade 
que une diferentes estereótipos.

Dos  ditames  do  Cientificismo percebe-se  uma dicotomia  latente  perpassando 
diversas esferas, arraigada, como rizoma2, em discursos convergentes: o civilizado x o 
bárbaro3.  Observemos que,  de dentro da carruagem que traz Carmilla,  uma figura é 
descrita como negra, medonha, com um turbante em sua cabeça e um séquito de homens 
de aparência tenebrosa. (LEFANU, 2004, p. 33) A essa descrição Dijkstra (1986, p. 341) 
aponta com a ótica do orientalismo: como o etnocentrismo europeu vai compreender o 
oriente tal qual fonte de natureza animal e bárbara. O vampiro em Carmilla é um misto 
que representa o outro, a alteridade, a adversidade, o oculto, o animalesco. A mulher de 
sexualidade elevada, o leste, o inconsciente, o bárbaro, o passado se chocarão com a 
mulher anuente, o consciente e o homem moderno. O detentor do conhecimento e da 
razão, consequentemente o protetor da civilidade e da moral, é o homem. A ausência da 
mãe, “o anjo do lar”4, cuja finalidade é educar os filhos, especialmente a filha, alerta o 
leitor dos perigos a que se expõe a família na ausência da figura materna, da mulher 
cujo papel é nortear o oikos. A construção de uma mulher bem educada é assegurada por 
um lar  constituído  pelo  poder  político  representado  pelo  pai  e  também maternal  o 
maternal,  representado pela mãe.  Consequentemente,  Para Gelder,  a inexistência da 
figura da mãe, incumbida do conhecimento íntimo do lar, gera a ignorância que cria 
solo fecundo ao assalto do vampiro. (1994, p. 59)

Pegando  carona  no  momentum,  um  outro  medo  se  mescla  aos 
supramencionados,  catapultado  pelo  pudor  vitoriano.  A impossibilidade  de  acesso 
íntimo  das  figuras  masculinas  ao  quarto  feminino  imposta  pela  moralidade  torna  o 
recinto de Laura acessível apenas às mulheres, especialmente  Carmilla. Destituído da 
vigilância materna, ele enseja uma “intimidade angustiante” entre as personagens. Algo 
que  para  Ken  Gelder,  nesse  contexto,  claramente  reproduz  a  paranoia  homofóbica 
vitoriana. (1994, p. 64) O que explica, segundo o próprio Gelder, o diferencial entre 
Carmilla e outros vampiros: dissemelhante aos demais, Carmilla não é um personagem 

1 “A natureza erótica primeva de Laura encarnada”.
2 Para o conceito de rizoma, referimo-nos ao caule de raízes múltiplas, não ao conceito proposto por  

Gilles Deleuze e Félix Guattari.
3 Poderíamos certamente encontrar diversos outros rótulos que servissem bem à exemplificação, esse,  

porém, foi o que nos melhor soou. 
4 Termo  retirado  por  empréstimo  do  texto  FIGURAS  ERRANTES  NA  ÉPOCA  VITORIANA: A 

PRECEPTORA, A PROSTITUTA E A LOUCA. Dra.  Maria Conceição Monteiro.  Disponível  em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fragmentos/article/viewFile/6038/5608
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estrangeiro cuja aproximação causa ansiedade, ela habita no seio do lar e é íntima. Para 
a  doutora Diane Mason (2013),  essa intimidade vai  além e representa um problema 
recorrente  na  bibliografia  médica:  a  masturbação.  Em  sua  tese,  ela  nos  mostra  a 
associação entre a aparência pálida do masturbador e do vampiro, evidenciando ainda 
um tentativa de controle sobre os corpos femininos, pois, uma vez que a mulher se dá na 
masturbação  a  uma  prática  sexual  que  nega  seu  fim  na  sociedade  patriarcal  -  a 
reprodução  -,  ela  poderia  diminuir  seu  desejo,  tornando-a  menos  propensa  ao  sexo 
heterossexual. Assim, o caráter de abjeto coincide com o do florescer sexual: ainda que 
recalcado, ameaça o sujeito e a moral constantemente. 

A revelação de que Laura é uma Karnstein evidencia que: 1 -  as dinâmicas entre 
o estranho e o familiar na obra são ainda mais profundas; 2 – a mulher, nos mitos que 
compõem  a  sociedade  patriarcal  ocidental,  já  nasce  com  a  catástrofe  inata, 
especialmente sexual, vide os textos de Willian Acton (1995) e  William J. Robinson 
(apud DIJKSTRA, 1986); 3 – contraditoriamente, a mulher santa e a puta têm ambas a 
mesma origem, admitindo a existência da libido feminina, a sua repressão ou soltura é 
que definirão, para uma sociedade falocêntrica, o normal e o anormal

Visto que o Superego é responsável pelos valores morais e é fruto do primeiro 
limite imposto pelo Complexo de Édipo e ainda que o abjeto é excluído do campo da 
significação se relacionando com a  construção moral  cartografada  pelo  Superego,  a 
morte da vampira se dá, para Dijkstra (1986, p. 347) através da estaca, símbolo fálico, 
no coração da monstra, também o coração de sua feminilidade, cortando-lhe então a 
cabeça. 

Resta ao pai - afinal “[o] superego retém o caráter do pai” (FREUD, 1980, p. 49) 
- e ao General, duas figuras de ordem, expelir e aniquilar “o eterno animal na mulher 
que luta desesperadamente contra as forças da civilização para re-entrar em seu corpo” 
(DIJKSTRA,  1986,  p.  324,  tradução  nossa)  e  restituir  “uma  ordem  masculina  de 
significados e diferenciação sexual” (BOTTING, 1996, p. 145, tradução nossa). São as 
figuras  masculinas  e  racionais  que  vão  repelir  e  recalcar  a  personagem perniciosa, 
vampírica,  voluptuosa,  homoerótica,  desregrada,  barbárica,  animalesca e aristocrática 
advinda dos confins do passado e do leste não civilizado (o inconsciente) e assegurar o 
poder masculino e moral sobre o corpo da mulher lânguida e anuente – a santa. 
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A ALEGORIA E O FANTASMA NO GÓTICO BRASILEIRO:  
CORNÉLIO PENNA E LÚCIO CARDOSO 

 
Fernando Monteiro de Barros (UERJ) 

 
RESUMO: 
 
A literatura gótica, desde o seu início, apresenta um cenário que transcende as fronteiras 
endógenas das ilhas britânicas. O mundo mediterrâneo, em romances como o pioneiro O castelo 
de Otranto, de Horace Walpole (1764), bem como a Transilvânia de Drácula, remete a um espaço 
marcado por estruturas mais arcaicas face à modernização e ao “progresso” do norte europeu. Os 

conceitos de alegoria e de fantasma permitem endossar uma categoria do gênero Gótico exógena 
ao seu cenário europeu de origem: o Gótico brasileiro, que, em comum com o Gótico do sul dos 
Estados Unidos, o Southern Gothic, além de apresentar um cenário ambientado no novo mundo 
e de clima ensolarado, apresenta também uma cenografia textual marcada pelo passado 
latifundiário e escravocrata que, no século XX, avulta como ruína e espaço tenebroso. Neste 
contexto, inscrevem-se obras de alguns autores da literatura nacional, como Cornélio Penna e 
Lúcio Cardoso, romancistas que surgiram nos anos de 1930 e situaram-se em uma corrente 
antípoda ao regionalismo social da época. Em narrativas como A menina morta, de Penna, 
publicado em 1954, e Crônica da casa assassinada, de Lúcio, de 1959, encontramos o traço 
gótico do passado que assombra o presente, em cenários brasileiros da época colonial e imperial, 
fantasmaticamente representados enquanto ruína alegórica do Brasil patriarcal pré-republicano e 
pré-moderno, nos quais os personagens, alguns com traços vampirescos, também demonstram 
ressonâncias dos tipos frequentes dos romances góticos, como o aristocrata malévolo e a donzela 
perseguida. Assim, muito mais do que destacar uma literatura gótica produzida no Brasil por 
autores como Álvares de Azevedo e Cruz e Sousa, que não apresentam a cor local em seus textos 
“góticos”, tais textos literários apresentam aspectos do Gótico perpassando elementos que 
compõem a história e a cultura das terras brasileiras. 

 
Palavras-chave: Romance gótico . Literatura Brasileira . Alegoria . Fantasma 

 
 

 
 

O Gótico literário, que teve como marco inicial o romance O castelo de Otranto, 

de Horace Walpole, publicado em 1764 na Inglaterra, tem como um de seus traços mais 

distintivos o tema do passado que insiste em assombrar o presente. Nesse sentido, 

podemos ver no romance Drácula (1897), de Bram Stoker, a presença de um passado 

arcaico, feudal e perpassado de elementos sobrenaturais a assombrar a modernidade 

industrial vitoriana, para o que também contribui o seu entrecruzamento das potências 

desagregadoras de Eros e Tânatos.  

No contexto do século XX, Diz Hayden White que o artista moderno desejava 

libertar-se da “tirania da consciência histórica” (2014, p. 52); para muitos artistas 

modernos, a história “é não só um fardo real imposto ao presente pelo passado na forma 

de instituições, ideias e valores obsoletos, mas também o modo de ver o mundo que 
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confere a essas formas antiquadas sua autoridade especiosa” (WHITE, 2014, p. 52). O 

que importa, para os artistas modernistas, é a velocidade do presente e a perspectiva de 

futuro, e a história é vista como um “pesadelo do qual o homem ocidental precisa 

despertar” (WHITE, 2014, p. 43). Em um campo mais amplo, tal postura também pode 

ser observada no discurso que respalda tanto o mito do progresso quanto a euforia com a 

modernização.  

A história concebida enquanto tradição, enquanto culto de um “passado morto” 

(WHITE, 2014, p. 46) e representada enquanto fantasmagoria está no cerne da estética 

gótica. Sabemos que o Modernismo brasileiro inicial, na voz de seus inauguradores Mário 

de Andrade e Oswald de Andrade no campo da literatura, embora reivindicasse a 

recuperação do arcaico em suas configurações ameríndia e africana, refutava a história 

recente, concebida enquanto tradição castiça e bacharelesca, em prol do flerte com a 

urbanidade industrial. Nos anos de 1930, no entanto, a história ressurge como tema central 

do nosso Modernismo, na dialética tradição/modernidade, como atestam a poesia de 

Carlos Drummond de Andrade e o romance de José Lins do Rego, por exemplo. No 

contexto europeu, mesmo na obra do poeta da modernidade por excelência que foi 

Charles Baudelaire, Walter Benjamin percebeu certa “perspectiva crepuscular do 

moderno” (1989, p. 76), em que as conquistas da modernização vinham nubladas de 

sombras arcaicas. A respeito dessa dualidade, afirma Giorgio Agamben:   

 

Os historiadores da literatura e da arte sabem que entre o arcaico e o 
moderno há um compromisso secreto, e não tanto porque as formas 
mais arcaicas parecem exercitar sobre o presente um fascínio particular 
quanto porque a chave do moderno está escondida no imemorial e no 
pre-histórico. (AGAMBEN, 2009, p. 70) 

 

Um dos traços mais distintivos do Gótico literário, reiteramos, é o da persistência 

do passado no presente, em uma espécie de retorno do que havia sido recalcado pelo 

projeto modernizador. Nas palavras de Olgária Matos sobre o pensamento de Walter 

Benjamin acerca do caráter sombrio do moderno, “a modernidade padece da morte da 

natureza e da história, isto é, da tradição” (MATOS, 1993, p. 28), ao passo que a tradição 

compareceria enquanto “retorno do morto” (MATOS, 1993, p. 28). Continua Matos a 

dizer, citando, respectivamente, Benjamin e Karl Marx, que “a modernidade carrega a 

antiguidade como um mau espírito que teria vindo importuná-la em seu sono” (MATOS, 
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1995, p. 72-73), e “a tradição de todas as gerações mortas pesa como um mau espírito 

sobre o cérebro dos vivos” (MATOS, 1995, p. 113). 

Segundo Bridget Marshall, o “Gótico tem sido “um gênero extraordinariamente 

flexível que tem se adaptado e florescido em uma variedade de países ao longo de alguns 

séculos” (2013, p. 3), o que faz com que tenha um escopo transnacional. Em nossa 

literatura, podemos perceber um Gótico brasileiro nos romances de Cornélio Penna 

(1896-1958) e Lúcio Cardoso (1912-1968), escritores que debutaram nos anos 30 em uma 

corrente diversa da do romance nordestino regionalista e neo-realista. O Gótico já 

frequentara nossas letras, nos escritos de um Álvares de Azevedo e de um Cruz de Sousa, 

mas sem o pano de fundo nativista, que já havia ocorrido, contudo, em um poema como 

“A Orgia dos Duendes” (1865), de Bernardo Guimarães. O Gótico brasileiro, assim, 

pressupõe a presença de elementos do imaginário gótico em um cenário nativista, o que 

ocorre também em Lúcio e Cornélio. Para Antonio Candido, Cornélio Pena e Lúcio 

Cardoso “constroem universos fantasmais como quadro das tensões íntimas” 

(CANDIDO, 1989, p. 204), em um cenário marcadamente brasileiro. Rui Mourão 

também destaca o cenário ao mesmo tempo fantasmagórico e brasileiro nos romances de 

Lúcio e Cornélio: 

 

Tais autores se mostram como que entregues às suas emoções arcaicas, 
que de maneira muito curiosa são identificadas com a impressão de 
pesadelo produzida pelas velhas cidades em decadência. As raízes da 
personalidade se apresentam confundidas com as raízes de nossa 
formação social e o drama que se levanta é o de um passado 
inapelavelmente acorrentado em si mesmo e que insiste em sobreviver 
como uma afronta, como uma agressão ao presente. A força daquele 
mundo é a sua integridade, a sua orgulhosa e trágica legenda 
aristocrática. (MOURÃO, 1975, p. 200) 

 

Em entrevista concedida à revista O Cruzeiro em maio de 1953, Cornélio Penna 

assim considera o seu primeiro romance, de 1935: “sobre Fronteira, alguém disse que era 

um romance de Boris Karloff, e eu achei que tinha razão” (PENNA, 1958, p. XLI). 

Adonias Filho destaca, na obra de Cornélio, uma “sensibilidade noturna” (FILHO, 1969, 

p. 60), um “universo sombrio” (FILHO, 1969, p. 63). Nesta “ficção noturna”, “espaço de 

trevas mais densas” (FILHO, 1969, p. 61), Adonias Filho vê, conjugado a este “mundo 

sombrio” (FILHO, 1969, p. 56), a presença da paisagem mineira, configurando um 

verdadeiro Gótico brasileiro: 
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Aproveita-se o nativismo como uma peça de suporte que, restrita ao 
cenário, permite a circulação da mensagem. Essa peça é durável pois 
que, em seu percurso, vai do primeiro ao último romance e típicas são 
as suas peculiaridades: a pequena cidade do interior mineiro, a família 
em sua conformação patriarcal, a escravidão. (FILHO, 1969, p. 59) 
 
 

Mário de Andrade tem ponto de vista idêntico, ao afirmar que “o romancista 

exagera um bocado na utilização do tenebroso, do mistério, do mal-estar” (ANDRADE, 

1958, p. 171), e enxerga, nos personagens, a marca distintiva do Gótico: “são seres de 

uma vida interior prodigiosa, menos presos à sua cotidianidade afetiva que às forças 

permanentes das hereditariedades e passados” (ANDRADE, 1958, p. 172). Ao destacar 

que Cornélio Penna possui “uma força notável na criação do sombrio, do tenebroso, do 

angustioso”, Mário de Andrade constata que “as suas evocações de ambientes antiquados, 

de pessoas estranhas ou anormais, de cidades mortas onde as famílias degeneram 

lentamente” configura “todo um passado vivo, que a seu modo e em seu mistério ainda 

manda em nós” (ANDRADE, 1958, p. 174). E, além disso, embora não haja em Cornélio 

a presença do sobrenatural, Mário de Andrade destaca a semelhança dos seus romances 

com os “romances de fantasmas” (ANDRADE, 1958, p. 174). 

Luiz Costa Lima assevera que “deveremos tomar Cornélio como o raro epígono 

de alguma corrente precedente – do romance gótico, talvez” (LIMA, 1976, p. 56), e 

Luciana Picchio sublinha ser o romance A menina morta (1954) “neogótico na atmosfera 

alucinada que envolve todo um mundo” (PICCHIO, 1997, p. 539). 

Em Lúcio Cardoso, também encontramos elementos que permitem considerá-lo 

como mais um representante do Gótico brasileiro. Afirma Alfredo Bosi que “desde 

Maleita, Lúcio Cardoso revelava pendor para a criação de atmosferas de pesadelo” 

(BOSI, 1999, p. 413). Para Luciana Picchio, no romance Crônica da casa assassinada 

(1959) “é nítida a lição neogótica” (PICCHIO, 1997, p. 540). E Adonias Filho reconhece 

que, na obra de Lúcio, “o alvo era sempre o terror, o gothic novel da tradição inglesa” 

(FILHO, 1969, p. 130), reconhecendo, ao mesmo tempo, que “os elementos nativistas 

persistem” (FILHO, 1969, p. 128). 

Como sublinhamos acima a respeito de Cornélio, há nele e em Lúcio Cardoso 

fortes traços do Gótico, mas não há a presença do sobrenatural, nem em termos de dúvida 

ou hesitação, o que faz com que o fantástico esteja ausente de suas obras. Em se tratando 

do Gótico, a modalidade presente nos dois romancistas seria a que Camille Paglia 

denomina de “alto Gótico psicológico”, que é “abstrato e cerimonioso”, pois, segundo 
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Paglia, nesta modalidade do Gótico “o mal tornou-se glamour, blasé, hierárquico”, e seu 

tema é “o poder ocidental erotizado, o fardo da história” (PAGLIA, 1992, p. 252). Tal 

vetor do Gótico apresenta-se marcado pela estética do sublime, pois, no “alto Gótico”, 

“não há bestialidade”, diferentemente do vetor do Gótico marcado pela estética do 

grotesco, em que predomina o horror e a “carnificina”, por Paglia considerado como 

“antiestético e antiidealizante” (PAGLIA, 1992, p. 252). 

Conforme sublinham David Punter e Glennis Byron, “se há algo como uma 

topografia geral do Gótico, então seu motivo central é o castelo”, espaço labiríntico e 

arruinado habitado por espectros, ostentando uma “magnificência feudal, embora 

atormentada” (PUNTER & BYRON, 2004, p. 259). No que propomos denominar por 

Gótico brasileiro, vemos tal topografia gótica localizada na casa-grande senhorial dos 

engenhos e fazendas do Brasil da colônia ao império, arruinados no período republicano. 

Podemos perfeitamente ler o Gótico literário inglês como uma alegoria da tradição, 

retorno do recalcado e sombra fantasmática da modernidade. A resenha que Lúcio 

Cardoso escreve sobre o romance A menina morta, de Cornélio, permite-nos, de fato, 

entrever no constructo gótico do cenário arcaico brasileiro uma alegoria do próprio Brasil 

na obra desses dois autores.  

O romance de Cornélio reconstitui minuciosamente o cenário de uma imponente 

fazenda de café do Vale do Paraíba fluminense por volta de 1852, com seus senhores e 

seus escravos, e apresenta um retrato de Brasil no apogeu e ao mesmo tempo  canto de 

cisne de sua configuração patriarcal, aristocrática e feudal, sob o signo da aura e da ruína, 

além de tangido pelo misterioso e pelo demoníaco. A morte da sinhá-pequena parece 

alegorizar o fim desta configuração arcaica de Brasil com o advento da modernização que 

se daria no século seguinte. Diz Lúcio Cardoso na resenha sobre o romance de Cornélio, 

publicada no periódico carioca A Revista da Semana em 1955: 

 

O romancista, dono de um forte senso de realidade, transfigura uma 
época do Brasil perfeitamente clara, quase linear no seu esforço de 
visão, que sem favor, é o dom maior desse romance excepcional. 
Efetivamente com que gosto, com que apuro, com que silenciosa e 
recatada paixão vamos assistindo ao levantamento da vida nessa antiga 
fazenda de escravos – seus moradores, suas parentas pobres, seus 
agregados, seus trintanários, seus misteriosos senhores, enfim, todo 
esse mundo esvaído e tocado de graça poética que já hoje se pode dizer 
que é domínio único do grande artista que o maneja. 
............................................................................................... 
Através de uma obra volumosa, vamos sentindo palpitar a música em 
surdina dessa esplêndida fabulação, que nos retrata, não um Brasil de 
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ontem, como muitos poderiam pensar, mas um Brasil eterno nas suas 
raízes e na sua tragédia. Temos aqui um escritor avançando com 
segurança no mais vivo terreno nacional: e confesso que não encontro 
outro escritor moderno, entre nós, que assim nos devolva a carne e o 
espírito de uma pátria perdida, assolada por todos os lados por males 
estrangeiros e sem grandeza e que aqui, com uma pureza que é seu toque 
máximo, reencontra sua carnação e seu mistério, e desabrocha aos 
nossos olhos como uma rosa esquisita, ainda viva e cheia de prestígio. 
Saudemos pois, com efusão, esse livro que enriquece o Brasil e nos 
enriquece de uma vida profunda e perturbadora. (CARDOSO, 1955, p. 
41)  

 

Em seu estudo sobre a ficção de Cornélio Penna, Luiz Costa Lima permite que 

vislumbremos a filiação deste romance às narrativas góticas do romantismo inglês. A 

Fazenda do Grotão, cenário da narrativa, tem por casa-grande uma espécie de caixão 

sombrio em meio à claridade da natureza em redor: “a casa não protege mas aterroriza” 

(LIMA, 1976, p. 109), pois, nas palavras do próprio narrador, a casa-grande do romance 

é uma “habitação imensa, cheia de alcovas sombrias, cortada pelos corredores escuros e 

sonoros onde passavam fantasmas em pleno dia” (PENNA, 1958, p. 913). Nela preside o 

Comendador, representante da repressão patriarcal, ave de rapina que suga o trabalho 

escravo, para Costa Lima literalmente caracterizado como um “vampiro” (LIMA, 1976, 

p. 178), enquanto que a Senhora da fazenda, pertencendo à ordem do feminino 

interditado, refugia-se na altivez e na ausência de tudo a seu redor, verdadeiro “fantasma” 

(LIMA, 1976, p. 132), presença ausente e ausência presente (LIMA, 1976, p. 133), após 

sua inexplicável e misteriosa fuga  para a fazenda  da  Condessa.  

Este “Brasil eterno nas suas raízes e sua tragédia”, que Lúcio Cardoso lê 

alegoricamente no romance de Cornélio Penna, apresenta vários traços do Gótico: é 

arcaico na sua hierarquização feudal, marcado pela melancolia e pelo aprisionamento 

hierático, inscreve-se em uma concepção de mundo patriarcal, além de ser sombrio, 

vampiresco, fúnebre e fantasmagórico. Tal constructo de Brasil mostra-se coberto de luto 

por se saber sentenciado à morte, ao parecer ecoar a frase dita pela personagem Carlota  

na  derradeira página  do  romance de Cornélio:  “Eu  é  que  sou  a  verdadeira   menina  

morta...” (PENNA, 1958, p. 1296). 

Tal alegoria de Brasil parece ecoar os escritos de Gilberto Freyre, que muito 

influenciou configuração idêntica na obra de José Lins do Rego, mormente nas páginas 

que retratam a decadência da aristocracia nordestina latifundiária: “a colonização do 
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Brasil se processou aristocraticamente - mais do que a de qualquer outra parte da 

América” (FREYRE, 1987, p. 190). Ao mesmo tempo, Freyre por vezes apresenta um 

Brasil perpassado de mistério, onde o fantástico e o terror comparecem, vide as 

Assombrações do Recife Velho e o trecho do prefácio de Casa-grande & senzala que trata 

das “almas penadas de senhores de engenho que aparecem pedindo padres-nossos e ave-

marias”, os “mal-assombrados das casas-grandes”, responsáveis por fenômenos tais como  

barulhos de louça que se ouviam na sala de jantar; risos alegres e passos 
de dança na sala de visita; tilintar de espadas; ruge-ruge de  sedas de 
mulher; luzes que se acendiam e se apagavam de repente por toda a 
casa; gemidos; rumor de correntes se arrastando; choro de menino. 
(FREYRE, 1987, p. lxxi).  
 
 

Como em Cornélio, o Brasil também comparecerá na obra de Lúcio filiado a uma 

goticidade fantasmagórica e vampírica. O romance Crônica da casa assassinada 

apresenta a ruína do que sobrara de antiga e opulenta fazenda senhorial do Sul de Minas 

Gerais, outrora feudo dos aristocráticos Meneses. Diz o narrador do capítulo intitulado 

“Terceira Narrativa do Médico” ser o prestígio e o fascínio poético da família Meneses 

junto à população local produto de “seu passado, exclusivamente seu passado, feito de 

senhores e sinhazinhas, [...] Meneses todos, que através das lendas, fugas e romances, de 

uniões e histórias amorosas, tinham criado a ‘alma’ da residência” (CARDOSO, 1963, p. 

214). O romance parece também ser uma espécie de alegoria do que Lúcio chama de 

“Brasil eterno nas suas raízes e na sua tragédia”, pois assinala a derrocada da família no 

presente, quando deixam de lado sua monstruosidade gótica (a antepassada travesti livre 

no passado esplendoroso; o membro da família travesti enclausurado no presente) e 

pactuam com valores insípidos do etos burguês, que Lúcio julga serem da ordem dos 

“males estrangeiros sem grandeza”. 

Etimologicamente, alegorizar é “dizer o outro”, “falar uma coisa para significar 

outra” (MUCCI, 1994, p. 61-62). Mas, na tese de Walter Benjamin sobre o Barroco, a 

alegoria prende-se a uma visão de mundo decaído e privado de valores transcendentais, 

em que só restam destroços e ruínas: 

Quando, com o drama barroco, a história penetra no palco, ela o faz 
enquanto escrita. A palavra história está gravada, com os caracteres da 
transitoriedade, no rosto da natureza. A fisionomia alegórica da 
natureza-história, posta no palco pelo drama, só está verdadeiramente 
presente como ruína. Como ruína, a história se fundiu sensorialmente 
com o cenário. Sob essa forma, a história não constitui um processo de 
vida eterna, mas de inevitável declínio. Com isso, a alegoria reconhece 
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estar além do belo. As alegorias são no reino dos pensamentos o que 
são as ruínas no reino das coisas. Daí o culto barroco das ruínas. 
(BENJAMIN, 1984, p. 199-200) 

 

Benjamin ressalta que “em sua artificialidade, essas ruínas aparecem como o 

último legado de uma Antiguidade que no solo moderno só pode ser vista, de fato, como 

um pitoresco monte de escombros” (BENJAMIN, 1984, p. 200), e conclui: “o que jaz em 

ruínas, o fragmento significativo, o estilhaço: essa é a matéria mais nobre da criação 

barroca” (BENJAMIN, 1984, p. 200), pois “a obra de arte barroca quer unicamente durar, 

e prende-se com todas as forças ao eterno” (BENJAMIN, 1984, p. 202). Sobre o Barroco 

e a relação que este mantém com a tradição, que consideramos análoga à do Gótico, 

afirma Alfredo Bosi que “há um nexo entre o Barroco hispânico-romano e toda uma 

realidade social e cultural que se inflecte sobre si mesma ante a agressão da modernidade 

burguesa, científica e leiga” (BOSI, 1999, p. 29). A alegoria da tradição face ao moderno, 

em nossa opinião, da mesma forma como no Barroco, também se faz perceber 

fantasmaticamente no Gótico, com seus espaços mal-assombrados. 

Tanto no Barroco quanto no Gótico predomina a franja fúnebre da melancolia, 

que, para Giorgio Agamben, traduz-se em uma “capacidade fantasmática de fazer 

aparecer como perdido um objeto inapreensível”, pois “cobrindo o seu objeto com os 

enfeites fúnebres do luto, a melancolia lhes confere a fantasmagórica realidade do 

perdido” (AGAMBEN, 2007, p. 45). Agamben continua, ao dizer que “assim como o 

fetiche é, ao mesmo tempo, o sinal de algo e sua ausência, e deve a tal contradição o 

próprio estatuto fantasmático, assim o objeto da intenção melancólica é, 

contemporaneamente, real e irreal, incorporado e perdido, afirmado e negado” 

(AGAMBEN, 2007, p. 46). Como elemento factual e histórico, a casa-grande do Brasil 

corneliano/cardosiano nos romances A menina morta e Crônica da casa assassinada tem 

um lastro no real, que, ambiguamente, convive com o irreal da literariedade gótica, que 

recobre seu constructo como fetiche e alegoria de um passado extinto, ao qual Cornélio 

Pena retrata e Lúcio Cardoso alude nostálgica e melancolicamente. Paradoxal, a casa-

grande do romance psicológico brasileiro de 30, ancorada no modelo de Gilberto Freyre, 

avulta como um verdadeiro “lugar paratópico” (MAINGUENEAU, 2006, p. 129), com 

seu alicerce ao mesmo tempo no real e no irreal.  

2479

Ana
Pencil



9 
 

 

Alegoria de um passado perdido, este constructo de casa-grande brasileira em A 

menina morta e Crônica da casa assassinada, comparece, no cenário modernizante do 

século XX como um verdadeiro fantasma, consoante a afirmação de Giorgio Agamben: 

A perda imaginária que se apodera tão obsessivamente da intenção 
melancólica não tem objeto real algum, porque sua fúnebre estratégia 
está voltada para a impossível captação do fantasma. O objeto perdido 
não é nada mais que a aparência que o desejo cria para o próprio cortejo 
do fantasma... (AGAMBEN, 2007, p. 53) 
 

Concluímos com as palavras do próprio Lúcio Cardoso publicadas em seu Diário, 

levado às seguintes reflexões ao avistar uma casa-grande arruinada em Penedo, Estado 

do Rio:  

O mistério da fazenda de Penedo me obseda - que vida houve lá, que 
ecos de civilização sacudiram seus muros, que nomes de poder e de 
fartura viveram ali a sua legenda? A proprietária da casa onde me acho 
avisa-me que a fazenda é mal-assombrada. E não me resta dúvida: tão 
grande casarão, abandonado ao silêncio e à devastação, só pode 
constituir um pesadelo. [...] No entanto, não estaria aqui, como um aviso 
a ser decifrado, a história desse espírito que tantas vezes eu procurei 
encontrar, uma manifestação pessoal, autêntica, de nossa maneira de 
ser? À medida que o Brasil se afasta para o interior, sua alma se torna 
mais forte e mais positiva; foi em Minas Gerais, nos becos e vielas de 
suas cidades mortas, que vi se erguer mais alto e mais cheio de grandeza 
o espírito de nossa gente. [...] Não há dúvida, neste casarão brasileiro 
há um tom de grandeza indescritível; quem quer que tenha vivido aqui, 
encarna hoje essas raízes sem as quais é impossível criar um sedimento 
de povo ou de nação. (CARDOSO, 1961, p. 186-187)  

 
 

A alegoria e o fantasma, evidentes nas palavras de Lúcio acima, constituem, 

assim, o paradigma corneliano/cardosiano do Gótico brasileiro. Com efeito, o Gótico 

migrou para além dos confins das ilhas britânicas. Nos Estados Unidos, escritores como 

William Faulkner (1897-1962) têm sido associados ao chamado Southern Gothic, ou 

Gótico sulista, em que também, como aqui no Brasil, a casa-grande das plantations e o 

passado histórico da escravidão igualmente assombram, com seus fantasmas, o presente 

e a modernidade, que não consegue escapar de suas aporias. 
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TERROR E MELANCOLIA: O SUBLIME NA POESIA DE FAGUNDES 

VARELA 
João Pedro Bellas1 (UFF/CAPES) 

 
Resumo: Este artigo analisa a manifestação do sublime na poesia de Fagundes Varela, tendo 
como objetos de investigação os poemas “Cântico do calvário” (1865) e “A sede” (1869). Neste 

ensaio, trabalhamos, especificamente, com duas dessas formulações, a saber, o sublime 
romântico wordsworthiano, que podemos reconstruir a partir das considerações de Wordsworth 
acerca da poesia, e o conceito definido por Edmund Burke em sua Investigação filosófica sobre 
a origem de nossas ideias do sublime e do belo (1757). Para contrastar ambas as teorias da 
sublimidade, partimos da divisão proposta por Thomas Weiskel (1994) entre um sublime 
negativo e outro positivo, o primeiro derivado da ideia de que a alma humana é finita e limitada 
e o segundo relacionado à noção de que ela é infinita. A partir dessa distinção, podemos afirmar 
que o sublime burkeano, pautado no instinto de autopreservação e nas ideias de dor e perigo, 
seria de natureza negativa, enquanto o sublime wordsworthiano, que visa a afirmar as 
capacidades quase divinas da alma, seria de natureza positiva. Nosso objetivo é demonstrar que 
o poeta fluminense, em sua produção, adotou elementos comuns a ambas as versões do sublime. 
 
Palavras-chave: Sublime. Romantismo. Fagundes Varela. Poesia. 

 
Duas versões do sublime 

 

Desde que o sublime se consolidou, no século XVIII, como uma categoria 

estética autônoma no campo da filosofia da arte, várias foram as formulações 

apresentadas por pensadores para dar conta de suas características principais. “A 

alegação essencial do sublime”, afirma Thomas Weiskel, “é a de que o homem pode, no 

sentimento e no discurso, transcender o humano” (WEISKEL, 1994, p. 17). De fato, as 

diferentes versões do conceito parecem concordar que ele lida com aspectos que estão 

para além do âmbito humano. No entanto, quando nos debruçamos sobre que tipo de 

efeito acompanha o momento sublime, encontramos respostas bastante divergentes. A 

                                                 
1 Mestrando em Teoria da Literatura e Literatura Brasileira pela Universidade Federal Fluminense 
sob orientação de Fernando Muniz (UFF) e Júlio França (UERJ), e bolsista da CAPES. E-mail: 
joaolbellas@gmail.com. 
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esse respeito, Weiskel distingue dois tipos de sublimidade: um positivo e outro 

negativo. O primeiro deles tem como pressuposto a noção de que a alma2 humana é 

infinita e capaz de reconhecer seu caráter quase divino, mediante o contato com um 

objeto grandioso. Já o segundo sugere que o espírito seria finito, e que a experiência do 

sublime o faria reconhecer os seus próprios limites. As duas versões da sublimidade 

com a qual lidaremos neste artigo – o sublime romântico, ou egotista, wordsworthiano e 

o sublime terrível burkeano – enquadram-se na distinção feita por Weiskel. A primeira, 

bastante tributária das ideias de Longino, configura-se como uma visão de cunho 

positivo, que visa a demonstrar e afirmar as capacidades do espírito humano. A 

segunda, por sua vez, apresenta-se como uma versão negativa, pois Burke associa o 

sublime ao instinto humano de autopreservação. Enquanto a visão do poeta britânico se 

tornou bastante influente no século XIX, o modelo burkeano, exposto na obra Uma 

investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e do belo (1757), 

sobretudo por estar pautado na ideia de terror, é tradicionalmente tomado como a 

fundamentação filosófica avant la lettre do Gótico literário. 

Ao analisarmos dois poemas de Fagundes Varela – especificamente, “Cântico do 

calvário” (1865) e “A sede” (1869) – sob o viés do sublime, levamos em consideração a 

divisão apresentada acima. Partindo da proposta de Weiskel, defendemos que, enquanto 

em “Cântico do calvário” é possível observar uma manifestação do sublime egotista, no 

poema “A sede” há uma filiação à noção de Edmund Burke, o que nos permitiria 

afirmar que se trataria de uma obra de influxos góticos. A partir da análise de ambos os 

poemas, nosso objetivo é demonstrar que Varela não apenas foi influenciado por mais 

de uma visão sobre o sublime, mas que, sua produção tardia evidencia uma filiação à 

poética burkeana do sublime e, consequentemente, à vertente literária do Gótico.  

 

O sublime egotista: “Cântico do calvário” 

 

Considerado a obra-prima de Fagundes Varela, “Cântico do calvário”, 

originalmente publicado em Cantos e fantasias (1865), foi escrito em homenagem a seu 

filho Emiliano, morto em dezembro de 1863. Antonio Candido (2000, p. 237) observa 

                                                 
2  Ao longo da história do sublime, diferentes autores utilizaram, de modo geral, os termos “alma”, 

“espírito” e “mente” em uma relação quase de sinonímia. Apesar das questões conceituais que envolvem 

esses termos, neste artigo, faremos uso dos vocábulos “alma” e “espírito” como sinônimos.  
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que um dos principais elementos do poema é o seu “cunho simbólico, onde se fundem a 

experiência imediata (perda do filho) e a vista por ela aberta sobre o mistério da criação 

poética”. De fato, os versos que seguem indicam a relação que existe entre a inspiração 

poética e a rememoração da perda do filho: 

 
Correi, correi, ó lágrimas saudosas, 
Legado acerbo da ventura extinta, 
[...] 
Correi! Um dia vos verei mais belas 
Que os diamantes de Ofir e de Golgonda 
Fulgurar na coroa de martírios 
Que me circunda a fronte cismadora! (VARELA, 2003, p. 41-42) 
 

A imagem das lágrimas que se tornam diamantes evocada nos versos acima 

aponta para a transformação – ou transubstanciação, segundo Candido (2000, p. 237) – 

da dor rememorada em poesia. Esse é precisamente um aspecto de suma importância no 

sublime egotista. É nesse sentido que Wordsworth (2007, p. 26), no prefácio à segunda 

edição das Baladas líricas (1800), afirma que a poesia “tem origem na emoção 

rememorada em tranquilidade [...] até que, por uma espécie de reação, a tranquilidade 

gradualmente desaparece, e certa emoção [...] gradualmente se produz”. Segundo essa 

perspectiva, a imaginação do poeta é, de certa forma, mediada pela memória, e esta 

constitui a primeira etapa no processo de construção do sublime egotista. Nas palavras 

de Weiskel: 

 
[…] há no sublime egotista uma progressão natural, desde a percepção 
indiferenciada […] através da memória […] até a imaginação – que 
avança, como teria expressado Wordsworth, a partir de “uma sublime 

consciência da alma de seus imensos e quase divinos poderes” 

(WEISKEL, 1994, p. 94-95). 
 

Os versos que citamos acima, além de evidenciarem a forte presença do 

elemento mnemônico no poema, indicam também o estado de profunda melancolia do 

eu lírico – nesse caso, passível de ser identificado ao próprio Varela. Os versos na 

sequência, porém, indicam o aspecto religioso, que constituirá a principal fonte para o 

momento sublime na obra: 

 
São mortos para mim da noite os fachos, 
Mas Deus vos faz brilhar, lágrimas santas, 
E à vossa luz caminharei nos ermos! (VARELA, 2003, p. 42) 
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Classificamos, com base na divisão de Weiskel, o sublime egotista como um 

sentimento de natureza positiva, que tem como pressuposto a infinitude do espírito 

humano. Em “Cântico do calvário”, o elemento religioso é a pedra de toque para 

confirmar esse caráter, infinito, grandioso e quase divino da alma. Da mesma forma que 

ocorre à abertura do poema – “Eras na vida a pomba predileta” (VARELA, 2003, p. 41) 

–, também seu desfecho é permeado pela “tonalidade bíblica” (CANDIDO, 2000, p. 

236): 

 
[…] Vejo esparsas 
Saudades e perpétuas – sinto o aroma 
Do incenso das igrejas – ouço os cantos 
Dos ministros de Deus que me repetem 
Que não és mais da terra!… E choro embalde!.. 
Mas não! Tu dormes no infinito seio 
Do Criador dos seres! Tu me falas 
Na voz dos ventos, no chorar das aves 
Talvez das ondas no respiro flébil! 
Tu me contemplas lá do céu, quem sabe, 
No vulto solitário de uma estrela. 
E são teus raios que meu estro aquecem! 
Pois bem! Mostra-me as voltas do caminho! 
Brilha e fulgura no azulado manto, 
Mas não te arrojes, lágrima da noite 
Nas ondas nebulosas do ocidente! 
Brilha e fulgura! Quando a morte fria 
Sobre mim sacudir o pó das asas, 
Escada de Jacó serão teus raios 
Por onde asinha subirá minh’alma. (VARELA, 2003, p. 46-47) 
 

Os versos derradeiros vislumbram a possível eternidade da alma humana. É 

nesse sentido, que nos é apresentada a imagem do filho que contempla o pai do alto de 

uma estrela e continua a lhe inspirar. Além disso, mais do que sua inspiração poética, o 

eu lírico relaciona o filho à escada de Jacó – que na Bíblia representa o caminho 

utilizado pelos anjos para transitarem por entre o céu e a terra –, por onde subirá ao 

paraíso sua própria alma. 

 

O sublime terrível: “A sede” 

 

Em oposição ao lirismo de “Cântico do calvário”, “A sede”, publicado em 

Cantos do ermo e da cidade (1869), é um poema narrativo ambientado no deserto de 

Monclova durante a guerra de independência do México. Conforme apontamos acima, 
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essa obra, filiada à poética do sublime de Burke, apresenta explicitamente uma série de 

influências oriundas do Gótico literário. 

O sublime burkeano, diferentemente da formulação egotista de William 

Wordsworth, é fundamentado nas ideias de dor e terror, e está relacionado ao instinto 

humano de autopreservação: 

 
Tudo que seja de algum modo capaz de incitar as ideias de dor e de 
perigo, isto é, tudo que seja de alguma maneira terrível ou relacionado 
a objetos terríveis ou atua de um modo análogo ao terror constitui uma 
fonte do sublime, isto é, produz a mais forte emoção de que o espírito 
é capaz (BURKE, 1993, p. 48). 
 

Essa clara associação com as ideias de dor, terror e perigo nos permite classificar 

a formulação de Burke como uma espécie de sublime terrível, e é precisamente por 

causa dessa relação que o modelo do filósofo irlandês pode ser considerado a 

fundamentação filosófica da literatura gótica3.  

Além de ter por fundamento a ideia de terror, o modelo burkeano difere ainda da 

versão egotista sobretudo pelo efeito que acompanha o momento sublime. Em vez de 

afirmar um caráter infinito da alma, sua premissa é o oposto, pois a sublimidade, 

relacionada a objetos que poderiam ameaçar a preservação do indivíduo, sinalizaria 

justamente os limites do espírito humano. Isso fica claro nas considerações do filósofo 

acerca do efeito suscitado pela grandiosidade no indivíduo. Nesse estado, denominado 

“assombro” por Burke, “o espírito sente-se tão pleno de seu objeto que não pode admitir 

nenhum outro nem, consequentemente, raciocinar sobre aquele objeto que é alvo de sua 

atenção” (BURKE, 1993, p. 65). 

Um dos principais meios empregados na literatura com o objetivo de possibilitar 

a produção do sublime terrível e, por consequência, de evocar um sentimento de 

assombro é a construção do espaço ficcional. Trata-se de um artifício herdado da 

tradição do Gótico setecentista. Essa é também a principal estratégia narrativa utilizada 

por Fagundes Varela em “A sede”. Os versos que dão início ao poema já fornecem um 

interessante exemplo da construção do espaço de narração: 

 
Cada vez mais possante e mais robusta 

                                                 
3  Como afirma Fred Botting: “Gótico significava uma tendência em direção a uma estética 
baseada em sentimento e emoção, e associada primariamente ao sublime” (BOTTING, 1996, p. 2. 

Tradução e grifos nossos). 
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Bramia audaz a insurreição nascente 
No coração do México. As colinas 
Tornavam-se tremendas fortalezas, 
Transbordavam as selvas de guerreiros 
E as grutas de armamentos. A alvorada 
De dia em dia seu clarão furtava 
A milhares de seres, e o silêncio 
Das noites estivais não mais cobria 
A face desolada dos desertos, 
Onde vencido e vencedor rugiam 
Ensopando de sangue o chão revolto (VARELA, 2003, p. 309). 
 

O trecho inicial do poema indica, através do campo semântico empregado, uma 

fusão dos combatentes da guerra de independência ao espaço do deserto, por si só já 

grandioso4, onde se desenvolve o enredo. Da mesma forma que as colinas se transforam 

nas fortalezas dos guerreiros, estes são comparados a uma selva, assim como os 

armamentos são associados a grutas.  

A esse cenário aterrador soma-se a falta d’água que assola o acampamento dos 

insurgentes: 

 
Também no seio deste mundo virgem 
Há desertos terríveis, flagelados 
Por um sol implacável. Vastos mares 
De areia movediça se desdobram 
Até perder-se além nos horizontes 
Nem uma gota d’água nesses ermos! 
A noite lhes negou seu fresco orvalho, 
E as chuvas do verão fugir parecem 
A seu hórrido aspecto. Desditoso 
Do viandante que o roteiro perde 
Nessas paradas lúgubres, malditas! (VARELA, 2003, p. 312) 
 

Os versos acima atestam a grandiosidade do ambiente desértico. O sol é forte e 

implacável, as areias – comparadas ao oceano, recorrentemente considerado um objeto 

sublime – se estendem quase que infinitamente, tornando-se impossíveis de serem 

apreendidas pelos olhos humanos. Esse local hostil torna-se uma ameaça ainda maior às 

pessoas que ali estão em função da falta d’água. É interessante notar também como, 

nesse trecho, a escassez de chuvas parece estar associada ao próprio cenário – “E as 

chuvas do verão fugir parecem/ A seu hórrido aspecto” –, de tal maneira que ela seria 

                                                 
4 O deserto pode ser tomado como um objeto sublime uma vez que sua vastidão impossibilita, ao 
sujeito que o contempla, a percepção de seus limites, provocando, assim, uma percepção da infinitude, 
considerada por Burke uma das principais fontes da sublimidade (cf. BURKE, 1993, p. 78). 
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decorrente do caráter aterrorizante do deserto. Por fim, vale ressaltar, há também uma 

indicação da insignificância do ser humano em meio a esse ambiente hostil, que é “[…] 

Desditoso/ Do viandante que o roteiro perde/ Nessas paradas lúgubres, malditas”. 

Esse último ponto nos permite aproximar a estratégia empregada no poema à 

noção de horror cósmico formulada pelo escritor H. P. Lovecraft. No ensaio O horror 

sobrenatural em literatura (1927), o autor defende que “[a] emoção mais antiga e mais 

forte da humanidade é o medo, e o tipo de medo mais antigo e mais poderoso é o medo 

do desconhecido” (LOVECRAFT, 2007, p. 13). É justamente sobre essa noção de 

desconhecido que Lovecraft fundamentará a sua teoria do medo cósmico. O autor 

sustenta que a genuína literatura do medo cósmico nada tem em comum com a literatura 

de medo físico. Nela, é necessário haver “certa atmosfera inexplicável e empolgante de 

pavor de coisas externas desconhecidas” (LOVECRAFT, 2007, p. 17) e uma sugestão 

daquele medo primordial do ser humano. Esse elemento está presente em “A sede”, e 

ele fornece uma descrição mais aterrorizante do que as primeiras descrições físicas do 

local: 

 
Tinha-se posto o sol, mas o ocidente, 
Tinto de rubra cor, sobre as planícies 
Derramava um clarão sinistro e feio. 
As altas rochas, os grosseiros cardos, 
Erguiam-se fantásticos, imóveis, 
Ora como sepulcros solitários, 
Monumentos estranhos de uma raça 
Que nunca os homens viram; ora um grupo 
De informes criaturas imitando, 
Ora disperso turbilhão de espectros 
No vasto chapadão cismando quedos 
À luz sangrenta de um vulcão sem fundo (VARELA, 2003, p. 318). 
 

Nesse trecho, que poderia muito bem ter sido escrito pelo próprio Lovecraft, o 

cenário natural se torna ainda mais aterrorizante devido à sua associação não apenas a 

coisas que são grandiosas – como os vulcões, por exemplo – mas também a coisas que 

são desconhecidas ao ser humano: as rochas são comparadas a um “turbilhão de 

espectros”, a criaturas informes, e monumentos estranhos de uma raça que a 

humanidade jamais conheceu. Essa associação a objetos que estão além da esfera de 

conhecimento do homem indica sua insignificância frente ao cenário descrito. Essa é 

uma estratégia empregada precisamente para sinalizar antes os limites do que um caráter 

supostamente infinito do espírito humano. 
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Ao final do poema, há uma cena digna de comentário por evocar a noção de 

obscuridade, algo que Burke considera um componente essencial para tornar um objeto 

sublime: “[p]ara tornar algo extremamente terrível, a obscuridade parece ser, em geral, 

necessária. Quando temos conhecimento de toda a extensão de um perigo [...] boa parte 

da apreensão desaparece” (BURKE, 1993, p. 66). Assim, é fundamental haver um grau 

de incerteza em relação ao objeto para que ele possa constituir uma fonte para o 

sublime. Vejamos os versos em que é descrita a batalha entre o grupo de insurgentes e o 

exército rival:  

 
Então à dúbia luz dos astros raros, 
Que entre as nuvens condensas cintilavam, 
Houve uma cena horrível. Semelhantes 
A dous bulcões medonhos que se enroscam, 
Torcem-se unidos atroando o espaço, 
Os guerreiros do forte e os assaltantes 
Numa só massa escura se fundiram, 
Caos de seres humanos consumido 
Pelo fogo da raiva e da vingança! (VARELA, 2003, p. 326) 
 

A comparação dos grupos a nuvens densas e cinzentas, a alusão à fusão de 

ambos em uma massa única e escura conferem um elevado grau de incerteza à 

passagem. É precisamente esse tom obscuro que permite associar a passagem à poética 

burkeana do sublime. Se a cena do combate sangrento fosse descrita detalhadamente, 

ela seria meramente horrível, mas ela se torna sublime a partir do momento que não é 

possível delimitar uma ideia clara da situação que está se desenrolando. 

Se, no caso de “Cântico do calvário”, as imagens bíblicas permitiam vislumbrar 

o caráter possivelmente eterno e infinito da alma, em “A sede” é ressaltada a ideia de 

que o espírito humano seria finito e limitado por meio da representação de objetos e 

situações que constituiriam uma ameaça à preservação da vida do indivíduo. Assim, 

enquanto a primeira obra constitui uma manifestação do sublime egotista 

wordsworthiano, a segunda faz uso de imagens comuns à poética burkeana do sublime 

terrível. 

O cotejo dos dois poemas parece sugerir também que, nas primeiras obras do 

poeta fluminense, observa-se a presença da vertente positiva do sublime egotista, 

enquanto que, na última fase de sua carreira, impera a poética negativa do sublime 

terrível. Embora ainda não tenha sido confirmada no conjunto de sua obra, essa hipótese 
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abre a possibilidade de um estudo mais aprofundado sobre a influência das poéticas 

góticas na poesia romântica brasileira. 
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 O GÓTICO E A PRESENÇA FANTASMAGÓRICA DO PASSADO  

Júlio França (UERJ) 

RESUMO: O Gótico consolidou-se como uma tradição artística que codificou um modo de 

figurar os medos e de expressar os interditos de uma sociedade. O que se chama de literatura 

gótica é, pois, a convergência entre uma percepção de mundo desencantada – com as cidades 

modernas; com o futuro que o progresso científico nos reserva; com o papel insignificante do 

homem no cosmos; com a própria natureza dessacralizada do homem – e uma forma artística 

estetizada e convencionalista. Entre os muitos elementos convencionais dessa tradição, três se 

destacam: o locus horribilis, a personagem monstruosa e a presença fantasmagórica do passado. 

O objetivo desse artigo é descrever o último desses aspectos, a fim de compreender sua 

motivação cultural, sua relação com a visão de mundo gótica e suas consequências para a 

estrutura narrativa desse tipo de ficção. Sendo um fenômeno moderno, a literatura gótica 

carrega em si as apreensões geradas pelas mudanças ocorridas nos modos de percepção do 

tempo a partir do século XVIII. A aceleração do ritmo de vida e a urgência de se pensar um 

futuro em constante transformação promoveram a ideia de rompimento da continuidade entre os 

tempos históricos. Os eventos do passado não mais auxiliam na compreensão do que está por 

vir: tornam-se estranhos e potencialmente aterrorizantes, retornando, de modo fantasmagórico, 

para afetar as ações do presente. 

PALAVRAS-CHAVE: Ficção. Narrativa. Modernidade. Literatura gótica. Medo.  

Do conceito de “gótico” 

Através de seus temas e de suas figuras recorrentes, de suas convenções e de 

seus maneirismos, a literatura gótica consolidou-se como uma tradição artística que 

codificou, por meio de narrativas ficcionais, um modo de figurar os medos e de 

expressar os interditos de diversos grupos sociais. Um de seus principais traços 

distintivos – a exploração de categorias estéticas negativas, como o sublime terrível da 

tradição burkeana, o grotesco, o trágico, o melodramático, o art-horror etc. – é 
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resultado direto da visão moderna de mundo que lhe enforma, isto é, o que chamamos 

de Gótico é a consubstanciação de uma percepção de mundo desencantada em uma 

forma artística altamente estetizada, convencionalista e simbólica. 

Tal concepção de Gótico, ao afirmar seu caráter de constante literária moderna, 

não nega que, do ponto de vista da história da literatura, sua ascensão deva ser 

relacionada aos romances de Horace Walpole, Clara Reeve, Ann Radcliffe, Matthew 

Lewis, Charles Maturin, entre outros, escritos entre a segunda metade do século XVIII e 

o início do XIX. Defendemos, contudo, que a poética gótica não se esgotou em suas 

realizações como estilo de época histórico: trata-se de um modo ficcional de concepção 

e expressão dos medos e ansiedades da experiência moderna cujas contínuas 

reelaborações estendem-se, de maneira pujante, até nossos dias. 

 Entre os muitos elementos convencionais dessa tradição, três se destacam por 

sua recorrência e importância para a estrutura narrativa e a visão de mundo góticas. São 

eles: o locus horribilis, a personagem monstruosa e a presença fantasmagórica do 

passado. Obviamente, tais elementos não são, por si só, exclusivos do Gótico. No 

entanto, podem ser descritos como os aspectos fundamentais da narrativa gótica quando 

aparecem em conjunto e sob o regime de um modo narrativo que emprega técnicas de 

suspense em enredos que objetivam a representação dos horrores e das ansiedades de 

uma época por meio da produção de efeitos estéticos relacionados ao medo, ao sublime 

terrível ou ao grotesco. 

O presente artigo pretende descrever um desses elementos, a presença 

fantasmagórica do passado, a fim de compreender suas motivações históricas, seus 

sentidos culturais e suas funções na poética gótica. Sendo um fenômeno moderno, o 

Gótico carrega em si as apreensões geradas pelas mudanças ocorridas nos modos de 

percepção do tempo a partir do século XVIII. A aceleração do ritmo de vida, a 

emergência da ideia de progresso e a consequente necessidade de se pensar um futuro 

em constante transformação promoveram a ideia de rompimento de continuidade entre 

os tempos históricos. Os eventos do passado não mais auxiliam na compreensão do que 

está por vir: tornam-se estranhos e potencialmente aterrorizantes, retornando, muitas 

vezes em figurações fantasmagóricas, para afetar as ações do presente. Em uma de suas 

formas de enredo mais recorrente, a protagonista da ficção gótica é vítima de atos 

pretéritos, nem sempre por ela perpetrados, e precisa enfrentar seu passado como 

condição para recuperar o controle de seu presente e a esperança em um futuro melhor. 
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No Gótico, valem-nos as palavras do personagem Gavin Stevens, de Requiem for a 

Num: “O passado nunca está morto. Ele sequer é passado1.” (FAULKNER, 1994, p. 73) 

 

Dos sentidos históricos do termo Gótico e sua relação com o passado 

 

No século XVIII, o termo “Gótico” foi empregado em projetos diversificados de 

ressignificação do passado (cf. PUNTER, 1996, p. 27). Historiadores, filósofos e 

políticos do Reino Unido manifestavam interesse crescente pelas tribos germânicas – 

genericamente referidas como “godos”, daí o adjetivo derivado – e sua possível 

ascendência na formação da identidade nacional britânica. Construía-se, 

paulatinamente, uma persuasiva “mitologia” gótica, ligada ao caráter libertário das 

tribos anglo-saxãs que aportaram na ilha, valorizando-se seu ódio à tirania e ao 

escravismo e sua oposição ao imperialismo estrangeiro representado pela invasão 

normanda de 1066. Na construção desse passado mitológico, privilegiavam-se as fontes 

históricas que apresentavam os godos como um povo virtuoso, organizado em um 

sistema de governo avançado (cf. CLERY & MILES, 2000, p. 48). A idealização de um 

passado de ouro “gótico” – aqui no sentido estrito de adjetivo pátrio, relacionado aos 

godos – pode ser observada em narrativas lendárias como as de Robin Hood, herói que 

encarnava os ideais da rebelião anglo-saxã contra a tirania normanda.  

O termo, porém, desde o início do Setecentos, teve seus significados postos em 

disputa, e foi empregado com sentidos não apenas complementares, mas, muitas vezes, 

contraditórios (cf. SAGE, 1990, p. 17-18). Por um lado, era usado no parlamento 

britânico pela ala reformista, os Whigs, para defender suas prerrogativas contra as 

tendências absolutistas da monarquia (cf. GROOM, 2012, p. 47). Por outro lado, os 

Torys, mais à direita do espectro político, também empregavam o termo, mas 

associando-o a valores conservadores, como tradição, hierarquia e aristocracia. Já no 

final do século, durante os conturbados anos da Revolução Francesa, o termo “gótico” 

foi empregado como insulto por propagandistas à direita, que acusavam “os pensadores 

revolucionários de liberar forças incontroláveis e monstruosas – horrificamente góticas 

por natureza” (STEVENS, 2000, p. 18). 

No campo literário, o termo foi associado a um tipo de narrativa ficcional após 

Horace Walpole, na segunda edição de O castelo de Otranto (1764), assumir a autoria 

																																																													
1 Todas as traduções de citações de obras em língua estrangeira foram feitas por mim.  
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da obra e dar-lhe como subtítulo “A Gothic Story”. A denominação correspondia a uma 

tomada de posição na disputa entre a imaginação criativa do romance e o realismo do 

novel2. O escritor pretendia ter mesclado as “duas formas narrativas, a antiga e a 

moderna”, como afirma no prefácio: 

 
Na primeira, tudo era imaginação e improbabilidades; na última, 
sempre se pretende, e muitas vezes se consegue, copiar a natureza 
com fidelidade. Não que não haja invenção, mas os grandes recursos 
da fantasia parecem ter secado em virtude de uma adesão estrita 
demais à vida comum. (WALPOLE, 1996, p. 19)  
 

Em sua origem, portanto, a literatura gótica vai se caracterizar por recuperar uma 

tradição que ia se tornando anacrônica, o romance de cavalaria, mas reconciliando-a 

com algumas exigências da representação realista: se os eventos narrados eram 

extraordinários, as personagens agiam de acordo com as leis da probabilidade, propunha 

Walpole (ibid., p. 20).  

Note-se, porém, que a ressignificação do passado encetada pelo Gótico 

setecentista não se dava nos termos que viriam a caracterizar o romance histórico 

oitocentista. É clara a falta de preocupação de Walpole em retratar com fidelidade os 

detalhes da vida na Idade Média, em favor daquilo que David Punter (1996, p. 46) 

chamará de “general sense of pastness”. Essa apropriação menos histórica e mais 

afetiva do passado pode ser observada não apenas em Walpole, mas na tendência 

setecentista de revalorização da arte e da cultura medieval. Resgatava-se, assim, para a 

semântica do termo “Gótico”, outro significado da palavra: o estilo arquitetônico 

medieval, de origem francesa, que predominou na Europa entre meados dos séculos XII 

e início do XVI, caracterizado principalmente pela verticalidade das grandes catedrais, 

os arcos ogivais, os grandes vitrais, o excesso de decoração, as gárgulas, etc.  

Essa acepção fora erigida durante o Renascimento, quando a palavra “Gótico”, 

como um sinônimo de “bárbaro”, passou a ser utilizada, de modo pejorativo, para se 

referir a às construções medievais3, que, pelos padrões clássicos, eram consideradas sem 

refinamento, monstruosas, desordenadas, não artísticas. A retomada renascentista do 

																																																													
2 À época, o termo romance era usado para se referir a narrativas medievais, mas, ao longo do século 
XVIII, passou a se referir também a contos contemporâneos de aventuras de cavalaria. O termo “novel”, 
por sua vez, que era usado como sinônimo, passou a ser empregado para se referir aos trabalhos de 
autores como Richardson e Fielding, que abandonavam a fantasia em favor de representações voltadas 
para a vida contemporânea. Nesse sentido, por uma perspectiva etimológica, o termo gothic romance é 
mais preciso do que gothic novel, uma vez que reforçaria a relação entre a literatura gótica do século 
XVIII com as narrativas medievais de cavalaria. (cf. BOTTING, 2014, p. 23) 
3 Antes de ser conhecido como “Gótico”, esse estilo arquitetônico era denominado pelos arquitetos 
medievais de Opus Francigenum. 
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gosto clássico por simetria, equilíbrio e simplicidade é diretamente responsável pela 

disseminação da ideia de que a Idade Média teria sido uma longa Idade das Trevas, uma 

concepção que será reforçada pelos iluministas. Na concepção dos artistas da 

Renascença, as tribos germânicas – os godos entre elas – foram responsáveis por 

destruir o gosto clássico, introduzindo um modo de construção “fantástico e licencioso, 

excessivamente pesado, escuro e melancólico, construções monasteriais, sem nenhuma 

proporção, utilidade ou beleza” (John Evelyn apud GROOM, 2012, p. 14). Tome-se, 

por exemplo, o comentário de Giorgio Vasari, em seu Lives of the Artists (1568), para 

quem a arquitetura gótica era “monstruosa e bárbara, completamente ignorante de toda e 

qualquer ideia vigente de razão e ordem” (apud GROOM, 2012, p. 13). Por “gótica”, 

entenda-se, Vasari compreendia toda a arte posterior à queda de Roma. A visão 

renascentista sobre a arte medieval é assim descrita por David Punter: 

 
Enquanto o clássico era bem ordenado, o Gótico era caótico; enquanto 
aquele era simples e puro, este era ornamentado e intrincado; 
enquanto os clássicos ofereciam um conjunto de modelos culturais a 
serem seguidos, o Gótico representava o excesso e o exagero, o 
produto da barbárie e do incivilizado. (PUNTER, 1996, p. 5)  
 

A má reputação da arte gótica – aqui no sentido de “medieval” – foi matizada, 

na Inglaterra, pelo ambiente de disputa política em relação às heranças culturais anglo-

saxã e normanda. A partir da metade do século XVIII, pode ser observada a resistência 

crescente aos princípios neoclássicos, e a consequente revisão do valor da arte medieval. 

Trabalhos como o de Richard Hurd, Letters on Chivalry and Romance (1762), 

procuravam demonstrar que a arte medieva não era bárbara e irracional, como afirmava 

o senso comum, mas que seguia princípios estéticos, que, embora diversos dos do 

classicismo, não eram a ele inferiores. Tomando The Faerie Queene, de Spenser, como 

demonstração, Hurd sustentará que o “romance gótico” – aqui no sentido de romance 

medieval – superaria a epopeia clássica justamente por seus arroubos sublimes. (cf. 

CLEARY & MILES, 2000, p. 67). 

Sobretudo nas ilhas britânicas, o processo de recuperação do passado via arte 

gótica medieval sofreu influência direta dos efeitos dos embates violentos do período da 

Reforma e da Contrarreforma. Os edifícios religiosos católicos – góticos – foram  

pilhados e depredados. O que restou de muitos dos templos, igrejas e monastérios foi 

um cenário de destruição, rapidamente assimilado pelo imaginário popular. O passado 

medieval adquiriu assim um caráter de melancolia e devastação, e as ruínas tornaram-se, 
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enfim, um símbolo da permanência do passado e da resistência ao progresso. Nas 

palavras de Nick Groom (2012, p. 28): “as tentativas de romper com a história também 

revelaram a inescapabilidade do passado e o quanto ele assombra o presente”.  

 

Dos horrores do tempo 

 

O período em que se dá a ascensão da ficção gótica é um momento crítico da 

história ocidental, em que ocorre uma revolução no entendimento e na percepção do 

tempo. O mundo moderno radicalizou a distinção entre passado e futuro, alterando de 

maneira inédita a relação do homem com as instâncias temporais, ou, nos termos de 

Reinhart Koselleck (2006), a relação entre a experiência dada pelo passado e a 

expectativa projetada do futuro. O homem moderno passou a experimentar o tempo 

como o advento de coisas sempre inéditas, transformando o futuro em algo cada vez 

menos previsível. Em um mundo onde as tecnologias aceleraram o trabalho, os 

transportes, as comunicações e tantas outras instâncias da vida cotidiana, havia cada vez 

menos tempo para se assimilar e se adaptar a novas experiências. O presente tornava-se 

uma contínua tentativa de preparação para um futuro que, por sua vez, não podia ser 

adequadamente prenunciado. Rompera-se com o modo de percepção do tempo no 

mundo da cristandade, que se organizava como uma “contínua expectativa do final dos 

tempos” (KOSELLECK, 2006, p. 24) e de seus contínuos adiamentos.  

 
O mundo camponês, que em muitos lugares da Europa abrigava, há 
duzentos anos, até 80% das pessoas, vivia em consonância com os 
ciclos da natureza. Se abstrairmos a organização social, as oscilações 
de vendas, sobretudo dos produtos agrícolas no comércio de longa 
distância, e também as oscilações monetárias, a vida quotidiana 
permanecia marcada pelo que era oferecido pela natureza. A colheita 
boa ou má dependia do sol, do vento e do clima, e as habilidades que 
precisavam ser aprendidas eram transmitidas de uma geração a outra. 
As inovações técnicas, que também existiam, impunham-se com 
tamanha lentidão que não provocavam nada capaz de promover uma 
ruptura na vida. As pessoas se adaptavam a elas sem que o arsenal da 
experiência anterior se modificasse. Mesmo as guerras eram 
experimentadas como enviadas ou permitidas por Deus. O mesmo se 
pode dizer também do mundo urbano dos artesãos, cujas regras 
corporativas, por mais restritivas que fossem no plano individual, 
existiam justamente para que tudo continuasse como era. 
(KOSELLECK, 2006, p. 314-5) 
 

No mundo pré-moderno, o tempo era experimentado como fundamentalmente 

estático: o passado, o presente e o futuro eram integrados, já que as figuras e os eventos 
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essenciais do porvir – o apocalipse, o final dos tempos – estavam já desde sempre 

definidos. As expectativas podiam ser fundamentadas nas experiências dos 

antepassados, e as mudanças, quando aconteciam, davam-se em um ritmo que não 

ameaçava a possibilidade de transmissão do conhecimento entre as gerações.   

 
Enquanto a doutrina cristã dos últimos fins impunha limites 
intransponíveis ao horizonte de expectativa – ou seja, até meados do 
século XVII, aproximadamente –, o futuro permanecia atrelado ao 
passado. A revelação bíblica, gerenciada pela Igreja, envolvia de tal 
forma a tensão entre experiência e expectativa que elas não podiam 
separar-se. (KOSELLECK, 2006, p. 315) 
 

No mundo moderno, porém, sob os signos da razão e do progresso, o espírito 

revolucionário setecentista vislumbrou um futuro em que não era o Juízo Final que 

aguardava o homem, mas um tempo de ouro, de liberdade e de felicidade. A escatologia 

cristã dava assim lugar à consciência histórica. A história sacra, a história humana e a 

história natural separaram-se, e a questão do fim dos tempos tornou-se  

 
(...) um problema de cálculo astronômico e matemático. O fim do 
mundo tornou-se uma data do cosmos, e a escatologia, por sua vez, foi 
posta de lado, pela sua transformação em uma história natural 
expressamente preparada para esse fim. (...) A história humana não 
tem qualquer meta a atingir; ela é o campo da probabilidade e da 
inteligência humana. (KOSELLECK, 2006, p. 28-9) 
 

As profecias místicas deram lugar ao entendimento de que a construção do 

futuro é uma tarefa humana, e, como tal, precisaria ser fundada na previsão racional e 

no prognóstico analítico. Tomava forma um novo horizonte de expectativa, sintetizado 

em um conceito-chave, elaborado em fins do século XVIII: a ideia de progresso, e a 

consequente esperança de um aperfeiçoamento constante, em nome do melhoramento 

da existência humana. 

 A ascensão triunfal da ideia de progresso, reforçada pelos inquestionáveis 

avanços científicos e tecnológicos em curso, consolidou a crença no ineditismo do 

futuro, e, consequentemente, no rompimento de continuidade entre passado, presente e 

futuro. Se, na circularidade intrínseca ao tempo religioso, fora possível inscrever o 

passado no futuro, o mundo sob a égide do progresso toma o passado como incapaz de 

iluminar um futuro que se descortina cada vez mais imprevisível.  

Ao se abreviar o campo da experiência e se corromper o senso de continuidade, 

a experiência do tempo é, cada vez mais, um enfrentamento com o desconhecido, “de 

modo que mesmo o presente, frente à complexidade desse conteúdo desconhecido, 
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escapa em direção ao não experimentável” (KOSELLECK, 2006, p. 36). A inclinação 

da balança do tempo em direção a um futuro sem precedentes, bem como o angustiante 

questionamento da relevância do passado para pensar o porvir, está expresso no 

assombro de Alexis de Tocqueville (1961, p. 336): “Eu retorno, século a século, até a 

mais remota Antiguidade; não percebo nada que se assemelhe ao que há sob meus 

olhos. Quando o passado não ilumina mais o futuro, o espírito marcha nas trevas”. O 

mundo sob o domínio dos homens parece ainda mais complexo, assustador e aleatório 

do que aquele regido pelos deuses. 

 

Da obscuridade do passado 

 

Não apenas o futuro torna-se desconhecido: com o declínio da confiança no 

princípio da repetição dos eventos, também os acontecimentos pretéritos passam a ser 

entendidos como de singularidade absoluta, revestindo-se também de uma alteridade 

radical. A obscuridade do passado projeta sombras sobre o presente, arruinando o 

espaço da experiência, isto é, o passado que se faz presente, as partes do passado que 

um grupo social mantém vivas e esforça-se por conservar, por considerá-los relevantes 

tanto para ajudar a enfrentar os desafios do agora quanto planejar o amanhã.  

Quando a tradição passa a ser tomada como um conjunto de obscuridades, ruínas 

de um processo de evolução cujo sentido real sempre está mais à frente, o passado 

torna-se também fonte de ansiedade e medo, como muito bem observado por Ricardo 

Benzaquen, que identifica a  

 
(...) estreita conexão entre o predomínio de uma noção iluminista do 
tempo, o rápido e profundo desprestígio da memória, da tradição e da 
concepção clássica de história, e a conversão do passado em matéria 
de terror. (BENZAQUEN, 1988, p. 41)  
 

Ao se deslocar “para trás, procurando expurgar o caos, a desordem e o terror que 

ali pudessem ser encontrados” (BENZAQUEN, 1988, p. 41), a narrativa gótica teria se 

posto na contramão do movimento do progresso, voltado para olhar e caminhar para 

adiante. Assim, como também defende David Punter (1996, p. 52), o Gótico constituiu-

se como um modo discursivo capaz de interpretar ficcionalmente esse passado obscuro, 

face às incríveis transformações do presente setecentista: 

 
O advento da industrialização, a migração em direção à cidade e a 
padronização do trabalho em fins do século XVIII instituíram um 

2499

Ana
Pencil



	 9 

mundo no qual os modos antigos e “naturais” de administrar a vida 
individual – as estações, o clima, as leis simples das permutas – 
tornaram-se cada vez mais irrelevantes. Os indivíduos são agora 
induzidos a atividades que só fazem sentidos como partes de algo 
muito maior, e muito menos facilmente compreensível como um todo. 
O indivíduo passa a se entender fundamentalmente ao sabor de forças 
que escapam ao entendimento. Sob tais circunstâncias, não surpreende 
o aparecimento de uma literatura cujos temas centrais sejam paranoia, 
manipulação e injustiça, e cujo projeto central seja compreender o 
inexplicável, o tabu, o irracional. (PUNTER, 1996, p. 112. Grifos 
nossos.) 
 

O passado, contudo, exatamente por desconhecido e alheio, continuava 

interferindo no presente, como foi sintetizado por Leslie Fielder (1960, p. 131) em uma 

frase epigramática: “O passado, mesmo quando morto, especialmente quando morto, 

poderia continuar a causar danos”. Não por acaso, portanto, as vertentes críticas 

psicanalíticas abordam as narrativas góticas como determinadas pelo “imperativo da 

repetição, do retorno daquilo que é, sem sucesso, reprimido” (SAVOY, 1998, p. 4).  

Em uma de suas formas mais expressivas do século XX, o Gótico Sulista 

Americano, essa tendência é acrescida pela dialética da lembrança e do esquecimento: o 

retorno do passado se dá sempre de forma monstruosa, porque ele, o passado, é algo que 

precisa ser esquecido ao mesmo tempo em que não deve ser esquecido. Nas palavras de 

Toni Morrison: “Não é possível absorvê-lo, é terrível demais. Então você se esforça 

para deixá-lo para trás... Esquecer é inaceitável. Lembrar é inaceitável.” (apud 

GROOM, 2012, p. 120)  

Edmund Burke (1982), teórico avant la lettre do Gótico, lembrou-nos de que a 

sociedade é um acordo tácito não apenas entre os vivos, mas entre esses e os mortos e 

os que ainda irão nascer. É a ele que Tony Judt (2011, p. 208) recorre para criticar o 

desejo romântico de abandonar o mundo antigo, por meio de uma crítica radical e 

destrutiva de tudo que existia, que se converteu em uma “propensão juvenil de descartar 

o passado em nome do futuro” (JUDT, 2011, p. 208). Eis uma doença moderna: olhar 

para o passado com desprezo, descrença ou horror. As narrativas góticas seguem 

pujantes no mundo contemporâneo porque não nos deixam esquecer dos riscos de 

negligenciar o passado. 

 

Referências 
 
BENZAQUEN, Ricardo. Ronda Noturna;  Narrativa, crítica e verdade em Capistrano de 

Abreu.  In: Estudos Históricos. Rio de Janeiro, I, 1988. p. 28-54.  

2500

Ana
Pencil



	 10 

 

BOTTING, Fred. Gothic. 2nd ed. London: Routledge, 2014. 

 

BURKE, Edmund. Reflexões sobre a Revolução em França. Brasília: Ed.UnB, 1982. 

 

CLERY, E. J., MILES, Robert. Gothic documents; a sourcebook 1700-1820. 

Manchester: Manchester University Press, 2000. 

 

FAULKNER, William. Requiem for a Nun. New York: Vintage Books, 1994.  

 

FIEDLER, Leslie. Love and Death in the American Novel. Urbana-Champaign: Dalkey 

Archive Press, 1997. 

 

GROOM, Nick. The gothic; a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 

2012. 

 

JUDT, Tony. O mal ronda a terra; um tratado sobre as insatisfações do presente. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2011. 

 

KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado; contribuição à semântica dos tempos 

históricos. Rio de Janeiro: Contraponto – PUC-RJ, 2006.  

 

PUNTER, David. The Literature of terror; a history of gothic fictions from 1765 to the 

present day. V. 1. Essex: Longman, 1996. 

 

SAGE, Victor (org.). The gothick novel. Hampshire: Macmillan Education, 1990.  

 

SAVOY, Eric. The face of the tenant; a theory of American Gothic. In: ___.; MARTIN, 

Robert, ed. American Gothic; New interventions in a national narrative. Iowa: 

University of Iowa Press, 1998. 

 

STEVENS, David. The gothic tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 

 

2501

Ana
Pencil



	 11 

TOCQUEVILLE, Alexis de. De la Démocratie en Amérique. In:___. Œuvres 

complètes. T. 1. Paris: Gallimard, 1961. 

 

WALPOLE, Horace. O Castelo de Otranto. São Paulo: Nova Alexandria, 1996. 

2502

Ana
Pencil



1 
 

 

 O SERIAL KILLER COMO NARRADOR EM ZOMBIE, 

DE JOYCE CAROL OATES 

Luciano Cabral, autor (UERJ) 
Leila Assumpção Harris, orientadora (UERJ) 

RESUMO: Partindo do julgamento de Adolph Eichmann e das observações de Arendt, 
pretendo mostar que há uma estreita relação entre o que acontece e o relato deste acontecimento 
(ou entre fábula e enredo, respectivamente). A pesquisa que planejo, como doutorando, 
encontra-se justamente nesta relação. A narrativa do serial killer enquanto produtor e 
transmissor do horror (um horror artístico) que ele mesmo inflige é meu corpus de investigação 
– por isso, a necessidade de sua narração ser autodiegética. As obras ficcionais de crime têm 
frequentemente utilizado informações sobre matadores seriais reais para compor suas tramas. 
Porém, assim como Eichmann, o comportamento deste assassino real é tão trivial e suas 
motivações tão banais, que ele se torna ineficiente como narrador de seus próprios atos 
horríveis. Para que eventos e relatos tornem-se igualmente horríveis, argumento ser preciso 
alinhar estes dois elementos. Isto implica dizer que a narrativa deve afastar-se da monotonia 
discursiva do serial killer real. Há romances, entretanto, que optam por manter esta monotonia 
discursiva, como parece ser o caso de Zombie (1995), de Joyce Carol Oates. Se é correto afirmar 
tal coisa, como este assassino ainda mantém (se é que mantem) seu caráter horrível? Explorar as 
estratégias narrativas desta obra parece ser o caminho para responder a esta pergunta.  

Palavras-chave: ficções de crime, narrador, serial killers, Zombie, Joyce Carol Oates 

 

Os depoimentos de Adolf Eichmann na Corte Distrital de Jerusalém, segundo 

Hannah Arendt, revelam-nos que o mal pode ser tanto horrível quanto banal. Em 1961, 

o ex-oficial nazista, de “altura mediana, magro, meia-idade, quase calvo, dentes tortos e 

olhos míopes” (ARENDT, 1999, p. 15), foi julgado, considerado culpado pela morte de 

milhões de judeus e enforcado no ano seguinte. Como frisa Arendt, o tribunal montado 

em Israel evitava riscos políticos. Se Eichmann fosse julgado por uma corte 

internacional na Alemanha (como os julgamentos de Nuremberg), ele poderia ter sido 

absolvido “por falta de mens rea” (ARENDT, 1999, p. 28, itálico da autora), ou seja, 

por que, psicologicamente, Eichmann não carregava qualquer peso na consciência, e 
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não se sentia culpado por ter perpetrado, de forma sistemática, o extermínio de tantas 

pessoas.  

 Os psiquiatras que o avaliaram consideraram Eichmann um indivíduo normal, 

um homem de família, dotado “de ideias muito positivas” (ARENDT, 1999, p. 37). Seu 

perfil psicológico apontava, então, para o fato de que o caso não era de insanidade 

moral ou legal, muito menos de ódio aos judeus, pois “ele não tinha nada contra os 

judeus; ao contrário, ele tinha ‘razões pessoais’ para não ir contra os judeus” 

(ARENDT, 1999, p. 37, aspas da autora). Inserido no cotidiano nazista, o ex-oficial 

alemão não constituía uma exceção de comportamento. Na verdade, ele “sempre fora 

um cidadão respeitador das leis” (ARENDT, 1999, p. 35) – e as ordens de Hitler 

igualavam-se a leis. A consciência de Eichmann somente pesava quando as ordens não 

eram cumpridas, ainda que estas fossem levar milhões para sofrer em campos de 

concentração. A conclusão a que chega Hannah Arendt é a de que Eichmann era uma 

figura comum, de comportamento burocrático e submisso. Em seu julgamento, os 

promotores esforçaram-se em apresentá-lo como um monstro, pois este deveria ser o 

perfil do homem que articulou e comandou a endlösung, a solução final da questão 

judaica. Entretanto, eles não obtiveram sucesso. 

 O fracasso da promotoria deveu-se ao fato de que os depoimentos de Adolf 

Eichmann não passavam de “conversa vazia” (ARENDT, 1999, p. 61), como 

assinalaram os juízes do tribunal israelense. O adjetivo em questão qualificava a 

maneira enfadonha, repetitiva e repleta de clichês com que o ex-oficial se expressou ao 

longo de seu julgamento – para ele, este modo de falar era sua única língua. O vazio nas 

palavras de Eichmann (que, segundo Arendt, também tiveram, em muitos momentos, 

um efeito ridículo e engraçado) instalou então um descompasso: o conteúdo de seus 

depoimentos era horrível, mas a maneira como estava sendo contado era banal. Em 

outras palavras, havia uma discrepância entre os acontecimentos e o modo escolhido 

para relatá-los. A atitude de Eichmann, ali na cabine do tribunal, não condizia com as 

ordens chocantes que ele havia executado. Isso, consequentemente, fez com que “todo 

mundo percebesse que esse homem não era um monstro” (ARENDT, 1999, p. 67). 

Ainda assim, era difícil admitir que aquele que fora apontado como o maior responsável 

pela matança de judeus pudesse ter uma aparência tão trivial e fazer uso de uma 

linguagem tão monótona. 

 O julgamento de Adolf Eichmann e as observações de Hannah Arendt ajudam-

nos a perceber que há uma estreita relação entre o que acontece e o relato deste 
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acontecimento – entre o que os teóricos formalistas chamaram de fábula e enredo1, 

respectivamente (TOMACHEVSKI, 2013, p. 310). Esta relação parece carregar uma 

condição que deve ser respeitada para que se atinja um resultado discursivo satisfatório: 

se os acontecimentos são impressionantes, o seu respectivo relato também precisa sê-lo. 

É necessário que os atos estejam, de alguma maneira, identificados com aqueles que os 

praticam. Do contrário, o discurso, por não ser plausível, poderá perder sua potência 

narrativa.  

 É neste vão entre fábula e enredo que eu pretendo posicionar minha pesquisa. 

Meu objetivo é explorar uma poética narrativa do serial killer. Interessa-me analisar a 

narrativa deste personagem, contudo, enquanto produtor e transmissor do horror – um 

horror artístico2 – que ele mesmo inflige, daí a necessidade de sua narração ser 

autodiegética3. As obras ficcionais de crime têm frequentemente utilizado informações 

sobre matadores seriais reais para compor suas tramas4 (GREGORIOU, 2011, p. 2). 

Entretanto, assim como Eichmann, o comportamento deste criminoso real é tão trivial, 

seu depoimento é frequentemente tão vazio, e suas motivações tão banais, que ele se 

torna ineficiente como narrador de seus próprios atos horríveis. 

 A relevância de um estudo da narrativa do serial killer em primeira pessoa 

justifica-se por um desejo de aprofundar as investigações de obras ficcionais de crime, 

sendo a ficção de assassinos seriais uma de suas ramificações. Apesar de haver estudos 

sobre a popularidade do serial killer em obras literárias e cinematográficas, e sobre a 

construção ideológica factual, faccional e ficcional destes matadores5, a pesquisa que 

                                                           
1 Émile Benveniste usa os termos história (histoire) e discurso (récit) para designar os mesmos 
elementos. A palavra russa sjužet, que aqui designa enredo, também é muitas vezes traduzida como 
trama. Neste ensaio, usarei enredo e trama como sinônimos. 

2 Explicarei este termo ao final deste ensaio. Por hora, ressalto que, quando a palavra horror for 
empregada, esta deve ser compreendida como horror artístico.  

3 Para referir-me à pessoa narrativa, adoto a nomenclatura de Gérard Genette. Contudo, ressalto que 
usarei os termos autodiegético e primeira pessoa como sinônimos. 

4 Os romances Psycho (1959), de Robert Bloch, e The Silence of the Lambs (1988), de Thomas Harris, 
talvez sejam os exemplos mais famosos. O personagem Norman Bates foi inspirado no assassino em série 
estadunidense Ed Gein. Hannibal Lecter foi inspirado em três matadores seriais também estadunidenses: 
Ted Bundy, Ed Kemper e (segundo conta o próprio Thomas Harris) o pouco conhecido William Coyne, o 
canibal de Cleveland.  

5 Psycho Paths: tracking the serial killer through contemporary American film and fiction (2000), de 
Philip L. Simpson, e Language, Ideology and Identity in Serial Killer Narratives (2011), de Christiana 
Gregoriou, são as respectivas obras críticas que tenho em mente. A palavra faccional (factional, em 
inglês), usada por Gregoriou, refere-se à aglutinação dos adjetivos factual e ficcional. 
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proponho volta-se para um caminho (até onde pude constatar) pouco explorado: a 

análise do horror artístico que é narrado por aquele que o produz. 

 Esta análise mostra-se importante ainda porque questiona a relação empática 

entre leitor e narrador nestas ficções. De algum modo, o leitor precisa compreender o 

comportamento do serial killer para identificar-se emocional e esteticamente com a 

trama, caso contrário, o prazer6 da leitura esvanece-se. Mas este narrador é um 

personagem que, moralmente, não deveria ter lugar de fala, não deveria ter permissão 

para narrar. Se ainda assim ele narra o horror que provoca, o exame das estratégias 

narrativas destes enredos pode revelar as razões que fazem com que o leitor aprecie tais 

obras. 

 Pretendo expandir, com este estudo, a análise crítica iniciada em minha 

dissertação de mestrado, intitulada The Fourfold Serial Killer in Bret Easton Ellis’s 

American Psycho7 (2015). Nela, eu apontei alguns aspectos que parecem caracterizar 

certas narrativas de serial killers em primeira pessoa. Ao explorar o romance American 

Psycho, pude perceber que o horror produzido pelo protagonista-narrador Patrick 

Bateman instala-se por três razões: i) pelo uso do presente do indicativo (e não do usual 

tempo pretérito) para narrar seus eventos; ii) pela descrição minuciosa de torturas, 

assassinatos e atos de canibalismo; iii) por ser circunscrito em um estilo narrativo 

qualificado como raso, superficial e monótono: blank narrative8 (ANNESLEY, 1998, p. 

3). Ainda que não exclusivamente, este estilo (de nomenclatura relativamente recente) 

pode ser uma tendência em ficções de assassinos seriais autodiegéticos. A análise crítica 

de American Psycho, de fato, motivou esta suposição. 

O descompasso entre fábula e enredo parece impor a urgência de uma solução 

narrativa.  Solucionar este descompasso significa alinhar o ato horrível com uma 

narração que consiga transmitir este horror. Minha hipótese, portanto, é a de que este 

alinhamento prescreve um afastamento do modelo referencial. Em outras palavras, para 

conciliar o evento com o modo como este é narrado, há a necessidade de ignorar certa 

exigência mimética de se basear na monotonia e banalidade dos matadores seriais reais. 
                                                           
6 Uso o vocábulo do mesmo modo que o faz Roland Barthes, em O Prazer do Texto: um prazer (plaisir) 
que emerge das estruturas convencionais do texto e de uma consequente prática confortável de leitura. 

7 Minha dissertação apresenta quatro capítulos, a saber: i) Bateman Consumes, ii) Bateman Competes, iii) 
Bateman is Horrific, iv) Bateman is Unreliable. Uma versão resumida deste trabalho está publicada no 
artigo “Quatro Faces de um Serial Killer, em American Psycho”. O artigo pode ser encontrado aqui: 

https://sobreomedo.files.wordpress.com/2015/09/05102015.pdf . 

8 Este termo também será esclarecido mais adiante. 
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Proponho que o romance The Killer Inside Me (1952), de Jim Thompson, afigura-se 

como exemplo desta necessidade.  

 Por outro lado, há escritores que decidem manter este descompasso em seus 

enredos. Percebe-se esta decisão no uso de uma narração que carece de profundidade, 

emoção e ornamentação lexical9. Consequentemente, a narrativa não se afasta, mas, 

pelo contrário, aproxima-se do modelo referencial. O já citado American Psycho (1991), 

de Bret Easton Ellis, e o romance Zombie (1995), de Joyce Carol Oates, parecem-me 

adequados como exemplos deste estilo narrativo. 

Como proponho a investigação de uma poética narrativa do serial killer 

autodiegético, acredito que devo agora reafirmar meu objetivo e apresentar minhas 

questões primárias. Uso o termo poética porque, etimologicamente, ele sugere o estudo 

voltado para a arte (téchne) ou teoria do fazer. A narrativa por sua vez, entendida como 

uma sucessão de eventos ficcionais, implica um processo de comunicação em que uma 

mensagem é transmitida do emissor para o receptor (RIMMON-KENAN, 2002, p. 2). 

Especificamente, pretendo explorar os modos como o horror nas ficções de crime é 

comunicado pelo assassino em série ao mesmo tempo em que é produzido por ele. Por 

conta disso, meu corpus de análise compõe-se de romances cujos narradores, 

necessariamente serial killers, expressam-se em primeira pessoa. 

 Se for correto afirmar que estas duas atitudes – afastar-se ou aproximar-se do 

modelo referencial – preenchem o vão entre fábula e enredo nas ficções autodiegéticas 

de homicidas em série, então algumas questões surgem como pontos de partida: i) Quais 

estratégias narrativas o serial killer utiliza para transmitir o horror que produz ao 

afastar-se do modelo referencial?; ii) e ao aproximar-se deste modelo, quais estratégias 

são utilizadas?; iii) Como estas estratégias coordenam-se com as relações empáticas 

entre narrador e leitor?; iv) Que personagens periféricos interagem com / influenciam 

este serial killer? 

 Estas são as questões que, por hora, pretendo resolver ao longo dos estudos. 

Certamente, devo ter em mente que estas formulações não são, de modo algum, rígidas 

e inexoráveis. Por isso, não devem carregar qualquer caráter de encerramento. Elas 

servem, isto sim, como um horizonte potencial de indagações, e espero que se 

remodelem e se sofistiquem enquanto a pesquisa avança.   

                                                           
9 Os adjetivos shallow, depthless, emotionless, expressionless e crude são frequentemente usados para 
qualificar este estilo. 
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 Quando digo que posiciono minha investigação no vão entre fábula e enredo, 

estou dialogando com as afirmações da crítica canadense Nicola Nixon10. Para ela, a 

figura demoníaca presente em obras produzidas nos anos 1970 (tais como The Exorcist, 

The Amityville Horror e Poltergeist) deu lugar, na década seguinte, a uma figura mais 

concreta, cuja ameaça nada tinha de sobrenatural: o serial killer. Todavia, como 

material literário, esta ameaça real, por si só, não se mostrou suficientemente 

convincente. Foi preciso transformar este assassino em um monstro, tão ficcional 

quanto qualquer outra entidade gótica.  

 A entrada em cena do serial killer exigiu que se separassem de vez as criaturas 

horríveis: umas seriam exclusivas da esfera do ficcional (como os demônios e os 

fantasmas), outras seriam da esfera do real (como os assassinos em série). Assim sendo, 

a realidade passaria também a desempenhar a função de revelar o horror, função esta 

que fora antes exercida primordialmente pela ficção. Para ilustrar esta separação, Nicola 

Nixon relembra a farsa na alegação de insanidade de David Berkowitz, o assassino em 

série americano conhecido como Son of Sam. 

 Em seu julgamento em 1978, Berkowitz declarou que quem de fato apertava o 

gatilho de seu revólver calibre 44 não era ele, mas sim o Duke of Death [duque da 

morte], o Wicked King Wicker [malvado rei de vime], e os 22 Disciples of Hell [22 

discípulos do inferno]. Berkowitz não dizia apenas ser controlado por demônios, mas 

tentava personificar algo demoníaco também: as cartas que escrevia para a polícia de 

Nova Iorque, em que prometia mais matança, eram assinadas como Mr. Monster [Sr. 

Monstro]. Durante sua defesa, Son of Sam alegou ouvir corais demoníacos e barulhos 

infernais sob o assoalho de sua casa. Seu advogado apresentou fotos de rabiscos da 

parede da casa de Berkowitz onde se podia ler frases como “Eu estou possuído” e “Os 

demônios me atormentam” (NIXON, 1998, p. 219). Apesar de todos os esforços para 

atestar sua insanidade, Berkowitz foi considerado mentalmente são para enfrentar o 

tribunal, e ao fim do julgamento, ele foi sentenciado a cumprir seis prisões perpétuas. 

 Surpreendentemente, no ano seguinte, Berkowitz voltou atrás e negou todas as 

declarações sobre possessões demoníacas que fizera. Em uma coletiva de imprensa, o 

assassino americano confessou que demônios nunca o atormentaram. Na verdade, estas 

entidades não passavam de invenções, fabricadas por ele para serem usadas como 

                                                           
10 Como o artigo “Making Monsters, or Serializing Killers” não possui tradução para o português, as 
citações feitas serão traduzidas por mim. 
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desculpa pelo que havia feito (NIXON, 1998, p. 220). Ao eliminar a figura demoníaca 

de seus atos, a confissão de Berkowitz direcionou toda a ameaça para o serial killer. As 

criaturas que antes horrorizavam por sua monstruosidade extraordinária enfraqueceram-

se diante da presença de uma figura que dispensava qualquer explicação sobrenatural.  

 A cisão entre criaturas ficcionais e criaturas reais apontada por Nicola Nixon 

(tendo Berkowitz como um representante deste último grupo) pode ser confirmada pela 

sucessiva publicação de histórias sobre crimes reais, os true-crime books, na década de 

1980. Além disso, o grande interesse dos leitores americanos por livros sobre 

criminosos, como The Stranger Beside Me (1980), Son of Sam (1981), Killer Clown: 

The John Wayne Gacy Murders (1983), The Only Living Witness (1983) e Ted Bundy: 

Conversations with a Killer (1989) – que transformaram Theodore Robert Bundy, 

David Berkowitz, John Wayne Gacy e Jeffrey Dahmer em celebridades – parece marcar 

o momento em que o serial killer afirma-se como figura gótica do imaginário popular.  

 Nixon argumenta, entretanto, que esta cisão não está isenta de problemas. Ainda 

que estes criminosos sejam mais temíveis por conta do horror real que geram (pois eles 

existem), a confissão de Berkowitz não conseguiu eliminar por completo o ficcional 

destas narrativas de crimes reais. Muitos dos livros mencionados no parágrafo anterior 

têm impressa em suas capas a promessa de “chocar com a verdade” (NIXON, 1998, p. 

221). The Stranger Beside Me, da autora americana Ann Rule, por exemplo, promete 

contar “a chocante verdade sobre os fatos do assassino serial Ted Bundy11”. Mas como 

esclarece Nixon, as “chocantes verdades”, aquelas que formam a base para histórias 

sobre os crimes reais, não passam de:  

[...] catálogos dos efeitos dos assassinos sobre suas vítimas, cujos 
cadáveres silenciosamente atestam a tortura pré- ou pós-morte, a 
mutilação, o esquartejamento, a agressão sexual, o canibalismo, a 
degradação, a necrofilia e a parafilia. Estes catálogos são geralmente 
completados com algum relato da vida da jovem e inocente vítima e 
seus últimos momentos, levemente embelezados com especulações 
sobre o modus operandi dos assassinos, e são explícitos sobre as 
totêmicas partes do corpo ou peças de roupa e joias que o assassino 
retirou das vítimas. E como se quisessem oferecer alguma vaga 
explicação sociológica ou psicológica das ações dos assassinos, os 
escritores de crimes reais voltam-se para fatos biográficos ocultos 
sobre a infância dos assassinos e para os anos que antecederam os 
crimes (NIXON, 1998, p. 221). 
 

                                                           
11 A frase em inglês é “The shocking inside story of serial killer Ted Bundy”. 
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 Ann Rule foi amiga de Bundy. Os dois se conheceram em 1971 ao trabalharem 

juntos em um Centro de Apoio a Pessoas em Crise, em Seattle. Quando Rule declara, no 

prefácio de seu The Stranger Beside Me, que escrever sobre um assassino anônimo não 

é o mesmo que escrever sobre alguém que se conheceu e conviveu por dez anos, seu 

intuito é singularizar Ted Bundy. Ainda que tenha sido um homicida, estuprador e 

necrófilo, ele era uma figura comum, tão ordinário quanto Adolf Eichmann ou outro 

matador serial: um homem anônimo em Tallahassee, Florida, apenas outro jovem bonito 

e sorridente (RULE, 2009, p. 1). Na busca por uma verdade que possa chocar, Rule 

recorre aos catálogos de que fala Nicola Nixon, aqueles fatos que mais se assemelham 

aos relatórios criminalísticos de ciência forense (NIXON, 1998, p. 221). A escritora 

descreve as vítimas e seus últimos passos, o estado dos cadáveres encontrados, indica o 

modus operandi – ou seja, a preferência de Bundy por moças jovens com cabelos 

compridos partidos ao meio (RULE, 2009, p. 144) – expõe o progresso das 

investigações e faz deduções psicológicas. O livro de Rule oferece ainda dezesseis 

páginas com fotos da autora no Centro de Apoio, fotos de quatro vítimas fatais, do 

julgamento, de uma das cenas do crime, e um retrato de Bundy aos dezessete anos, 

retirado do álbum da escola. 

 No entanto, uma vez que não passam de repetitivas descrições dos perfis dos 

assassinos e de seus assassinatos, estes fatos forenses pecam por sua falta de potencial 

narrativo. Rule, por conta disso, decide mesclar relato e relatório, preenchendo seu livro 

tanto com declarações pessoais quanto com os documentos criminais da investigação 

contra seu amigo homicida.  

 Quando Nicola Nixon assevera que “o material factual sozinho não consegue 

sustentar o peso da narrativa” (NIXON, 1998, p. 222), The Stranger Beside Me torna-se 

um exemplo cabal. Ainda que Hanibal Lecter seja, por muitos, considerado a 

quintessência do serial killer ficcional – por ser inteligente, sedutor, articulado – o 

assassino em série real é vazio, enfadonho, comum. Sua linguagem é sustentada por 

clichês e sua motivação para os homicídios não passa de um pequeno conjunto de 

características que a vítima porventura ofereça. Por isso, enquanto o Ted Bundy real 

declarava enfaticamente não ser um monstro (RULE, 2009, p. 544), o Ted Bundy de 

The Stranger Beside Me precisava sê-lo. O ato de mesclar relato e relatório revela o 

anseio da escritora de transformar o ordinário Ted Bundy em uma criatura monstruosa. 

Através da narrativa de Rule, seu amigo torna-se uma figura extraordinária. Se o 
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modelo referencial, real, é incapaz de convencer, o Bundy ficcional, narrativamente 

transformado em monstro, adquire o caráter horrível de uma entidade gótica. 

 Embora haja esforços para transformar o serial killer ficcional em um monstro, 

há narrativas que optam por recorrer ao discurso sacal e insípido do modelo referencial. 

Em um artigo para o The New Yorker12 em 1989, Janet Malcolm comenta sobre as 

gravações de sua entrevista na prisão com Jeffrey Robert MacDonald, o médico 

americano condenado a três prisões perpétuas pelo assassinato de sua esposa grávida e 

de suas duas filhas. Malcolm espanta-se com o incoerente contraste entre a presença 

gestual do criminoso e sua linguagem enfadonha. Segundo a jornalista, as palavras de 

MacDonald, isoladas de sua figura física, soavam como as de um contador financeiro. 

 Esta forma enfadonha de se expressar foi nomeada blank pelos críticos literários 

Elizabeth Young e Graham Caveney, em 1992. Eles apontam, em sua coletânea de 

ensaios13, que os narradores dos romances de escritores como Bret Easton Ellis, Jay 

McInerney, Tama Janowitz e Dennis Cooper manifestam-se monótona e 

superficialmente. Alguns anos depois, James Annesley usa o mesmo adjetivo para 

qualificar escritores cujas obras retratam a vida urbana contemporânea associada à 

violência, indulgência, crimes, excessos sexuais, drogas e consumismo. Annesley lista 

quatro perspectivas que críticos elaboraram ao tratar de blank narratives. Os motifs 

nestas obras podem ter origem em: (1) uma “cultura do apocalipse”, consequência de 

uma sociedade desencantada com a ideia de progresso; (2) uma cultura dominada por 

uma “geração X”, em que o niilismo, o individualismo e a indiferença são retratados no 

texto; (3) uma espécie de vontade deliberada de expor os excessos estéticos, o que 

explicaria a presença de assuntos extremos e marginais; e (4) uma certa conexão com a 

cultura pós-moderna. A última perspectiva, acredita Annesley, responde melhor a estas 

narrativas. O poder crítico da ficção historiográfica de Linda Hutcheon e as articulações 

do capitalismo tardio de Fredric Jameson concentram-se nas maneiras como estas 

ficções expõem preocupações com subjetividade, representação e relação entre texto e 

contexto (ANNESLEY, 1998, p. 4). Daí, a concepção de pós-modernidade destes 

teóricos torna-se a chave para interpretar estas obras. 

                                                           
12 O artigo intitulado “The Journalist and the Murderer”, publicado em 13 de março de 1989, pode ser 
encontrado aqui: http://www.newyorker.com/magazine/1989/03/13/the-journalist-and-the-murderer-i-the-
journalist  

13 Na introdução de Shopping in Space: essays on America’s Blank Generation Fiction, os críticos 
esclarecem que o adjetivo (retirado do título de uma canção punk) foi escolhido por sintetizar, em uma 
palavra, a tediosa e ao mesmo tempo surpreendente qualidade narrativa destas obras. 
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 Em blank narrative, os temas são controversos, mas a narrativa é muito 

descritiva e pouco (ou nada) emocional. Os escritores normalmente utilizam-se do 

narrador autodiegético. Este apenas conta sua história – dificilmente há algum juízo de 

valor sendo proferido contra os eventos descritos. O romance Zombie é um típico 

exemplo desta estratégia. Ele abre com o protagonista Quentin P. descrevendo a si 

mesmo. Soando como se estivesse preenchendo uma ficha cadastral, Quentin aponta 

suas características sem adentrar em pormenores: 

Meu nome é Q__ P__ & eu tenho trinta e um anos de idade, três 
meses. Um e oitenta de altura, sessenta e sete quilos. Olhos castanhos, 
cabelos castanhos. Corpo médio. Algumas sardas espalhadas pelos 
braços, costas. Astigmatismo nos dois olhos, lentes de correção 
exigidas para dirigir. Características distintivas: nenhuma. Exceto 
talvez estas tênues cicatrizes em forma de minhoca nos dois joelhos. 
Eles dizem que foram de um acidente de bicicleta, eu era pequeno. Eu 
não questiono, mas eu não lembro. (OATES, 2009, p. 8, minha 
tradução) 

 

 Embora o protagonista fale de si, ele não vai além da superficialidade. Quentin 

descreve sua aparência física e enfatiza que nada tem de extraordinário. No entanto, ele 

é um matador serial que almeja criar – utilizando a lobotomia – um indivíduo obediente 

para satisfazer suas necessidades sexuais. A história de crimes de Quentin é repleta de 

clichês, repetições e frases curtas, sem qualquer ornamentação estilística.  Isto parece 

fazer este narrador aproximar-se da linguagem do modelo referencial, ou seja, do 

homicida em série real. Voltando à observação de Janet Malcolm, em blank narratives, 

os narradores soam como contadores financeiros e, assim, desalinham fábula e enredo. 

 O descompasso entre fábula e enredo fica mais evidente ainda nas cenas 

violentas. Quentin carece de qualquer estima por suas vítimas. Os rapazes que ele 

molesta e mata não inspiram sua consideração. A falta deste comportamento empático 

pode ser observado através do discurso – blank, enfadonho, raso e desornamentado – 

que ele oferece:      

Apesar disso GRANDÃO me decepcionou tanto quanto os outros 
porque ele nunca recobrou o que eles chamam de consciência depois 
da operação & como OLHOS DE PASSAS respirava fundo trêmulo 
arfando rouco depois que eu puxei a esponja achando que ele estava 
sufocando. Ei? Ei, qual é? Tudo bem. Abre os olhos qual é? Mas o 
olho esquerdo que eu perfurei com o picador de gelo estava destruído 
& o olho direito não estava muito melhor, virado pra cima como se 
fosse qualquer outra coisa menos um olho. GRANDÃO viveu talvez 
umas quinze horas eu acho morreu enquanto eu fodia seu cu (não na 
banheira, mas na minha cama) pra discipliná-lo como um ZUMBI & 
eu só percebi que ele estava morto quando no meio da noite querendo 
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mijar eu acordei sentindo que ele estava frio, braços & pernas que eu 
coloquei sobre mim & sua cabeça no meu ombro pra me dar carinho 
mas GRANDÃO estava enrijecendo em rigor mortis então eu entrei 
em pânico achando que eu ficaria preso em seu abraço! 
 Meus três primeiros ZUMBIS – todos zeros. 
 Apesar disso Q_P_ não perdeu as esperanças. Nem eu perdi até 
agora. (OATES, 2009, p. 56-7, minha tradução) 
 

 Mesmo que de forma menos aprofundada, gostaria de discutir, por fim, o horror 

artístico, elemento importante para a compreensão dos meus objetivos. O termo define-

se como um efeito que é suscitado esteticamente. Quando falo de horror desta maneira, 

refiro-me a um conjunto de emoções ligado ao sentimento de horror real, tais como 

desconforto, ansiedade, suspense, repulsa, terror e medo. Cognitivamente, não se trata 

do mesmo sentimento de quando se está diante de uma ameaça real, mas uma emoção 

análoga ao ato de chorar por assistir a um drama trágico ou de rir de uma comédia 

(COLAVITO, 2008, p. 13). Em se tratando do horror artístico, o efeito estético 

característico é o medo. 

 Para que o horror artístico aconteça, é preciso tornar o serial killer um monstro. 

Mas isso não significa modificá-lo fisicamente. O filósofo da arte Noel Carroll define 

monstros de acordo com sua excepcionalidade corporal, repugnância e letalidade. Como 

entidades sobrenaturais (unnatural), monstros são personagens extraordinários em um 

mundo ordinário (CARROLL, 1999, p. 32). Por romperem com padrões estabelecidos, 

estes seres são anormais, vistos como perturbações da ordem natural das coisas – e é na 

presença deles, diz Carroll, que o horror artístico se instala. O sentimento de horror que 

estas criaturas provocam pode ser confirmado na reação dos personagens. Ao se 

depararem com o monstro, os personagens percebem o perigo, e tentam se afastar, fugir, 

“para evitar as garras da criatura, mas também um contato acidental com aquele ser 

imundo” (CARROLL, 1999, p. 33).  

 Nota-se que, para satisfazer esta noção que Carroll defende, é necessário que o 

monstro carregue algum traço corporal incomum, alguma marca que o diferencie e que 

o denuncie como repulsivo e mortífero. Em se tratando de serial killers, porém, 

nenhuma distinção física fará com que os personagens percebam o perigo quando diante 

do assassino. Em Zombie, como visto, Quentin P. ressalta não ter traços distintivos. O 

que parece transformar os matadores seriais em criaturas monstruosas são suas ações, 

não suas características físicas. Adaptando a frase de Noel Carroll, serial killers são 

personagens ordinários em um mundo ordinário. Embora não apresentem 

anormalidades físicas, eles também são letais: subjugar, violentar, torturar e matar são 
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suas atividades frequentes. A percepção de sua monstruosidade talvez surja no decorrer 

da narrativa, à medida que a história é contada. Por conta disso, pode-se dizer que 

assassinos em série são horríveis. O que me importa então é investigar como o horror 

artístico é produzido e narrado nas ficções de crime cujo narrador é um serial killer.  
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O GÓTICO NA LITERATURA RUSSA DO SÉCULO XIX: AS 

PECULIARIDADES DO GÊNERO NOS CONTOS DE NIKOLAI GÓGOL (A 
TERRÍVEL VINGANÇA, VIY) 

 

Maria Petrova (USP) 

 

RESUMO: A questão da refração da tradição gótica na literatura russa é ainda pouco estudada. 

Sem dúvida, pode-se observar a vasta influência do “romance de terror e mistérios” na formação 

da poética do sentimentalismo russo, movimento literário que atingiu o seu florescimento no 
início dos anos 1800-1810. Esse período coincidiu com o auge do interesse pelos autores 
góticos ingleses, tal como Ann Radcliffe. Porém, no início do século XIX, os textos dos autores 

britânicos na Rússia chegaram a ser conhecidos indiretamente. Os russos liam os romances nas 
traduções, adaptações e até plágios franceses. As primeiras traduções diretas foram feitas quase 
no final do século XIX. Nelas, muitas alterações foram feitas; episódios inteiros foram 
retrabalhados; alguns trechos eram alterados e certos diálogos, removidos. Mesmo assim, a 
popularidade do gótico era muito forte. Os romances góticos adornaram as bibliotecas de São 

Petersburgo e as bibliotecas provincianas. Os traços da tradição gótica podem ser observados 
nos textos de muitos escritores russos: Dostoiévski, Tchékhov e outros. Mas ninguém conseguiu 
capturar a poética gótica com tanta força como Nikolai Gógol. Isso está relacionado ao 
catastrofismo da consciência do autor, e também à sua visão específica do mundo que unia a 
comicidade com o horror e o caráter trágico da existência humana. Propõe-se, neste artigo, 
analisar algumas feições da tradição gótica na literatura russa, usando, como exemplo, os contos 
gogolianos A Terrível Vingança (1831) e Viy (1835). É possível observar como são 

transformados os elementos-chave da novela gótica nos textos do esritor, tais como o cronotopo 
de castelo, os temas do mistério, da maldição familiar e da vingança; como são descritos o vilão, 

a heroína e o protagonista góticos. 
 
 
Palavras-chave: Romance gótico. Literatura russa. Século XIX. Nikolai Gógol 
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O romance gótico inglês, mais conhecido na Rússia como “o romance dos 

terrores e mistérios”, atingiu a sua popularidade no país, no primeiro quartel do século 

XIX. O gênero atraiu os russos com sua mentalidade específica que questiona os valores 

morais tradicionais, o bem e o mal, as virtudes e os vícios humanos. A princípio, os 

textos dos autores britânicos chegaram a ser conhecidos na Rússia indiretamente – por 

meio de traduções, adaptações e imitações francesas. Os livros de Ann Radcliffe, 

Matthew Gregory Lewis, Charles Maturin e outros autores estavam presentes nas 

bibliotecas particulares russas do século XIX. Essas obras inspiraram várias gerações de 

escritores na Rússia. 

Porém o gótico russo, como um conceito, não foi muito aplicado até os tempos 

recentes. Na época soviética, os fenômenos góticos da literatura geralmente eram 

interpretados como românticos ou fantásticos. Com a dominação da teoria do realismo 

crítico, os estudos profundos dos aspectos alternativos da cultura russa não foram 

aprovados. A primeira monografia sobre o romance gótico na Rússia foi publicada 

apenas em 2002. Durante a última década, numerosos artigos e livros foram escritos 

sobre o assunto, entre eles – as análises dos elementos góticos em Turguênev, 

Dostoiévski, Bulgákov e, inclusive, Gógol. 

Nikolai Gógol é considerado um dos escritores russos mais multifacetados do 

século XIX. Há, na sua obra, tantas camadas literárias, que até hoje os seus textos estão 

sujeitos a interpretações diferentes. O aspecto gótico na obra gogoliana é ainda pouco 

pesquisado. Mas a sua presença, especialmente nas novelas ucranianas e nos contos 

petersburgueses, não pode ser duvidada. Para provar isso, propõe-se mostrar os 

exemplos de dois textos de Gógol. O primeiro é a novela A Terrível Vingança, 

publicada em 1831. O segundo é a novela Viy, de 1835. Ambas as novelas são 

traduzidas para o português.  

A primeira novela, A Terrível Vingança, trata de uma história do perecimento da 

família do cossaco Danilo, destruída pelo seu maldoso sogro, um feiticeiro malévolo e 

um traidor da pátria. Danilo e a sua esposa, a filha do feiticeiro, tentam lutar contra ele, 

mas o poder do vilão é muito mais forte, e ele mata a família inteira, inclusive o 

pequeno filho de Danilo. No final da novela, o próprio feiticeiro é destruído pela força 

divina. Os leitores descobrem que os feitos horríveis do vilão fazem parte de uma 

terrível vingança, que foi predeterminada nos tempos pré-históricos pelos antecedentes 

dos personagens, quando um amigo traiu a outro, e aquele inventou a seguinte vingança: 

“Então, meu Deus, faça com que toda a sua descendência não tenha felicidade na terra! 
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Que o último do clã seja mau, como nunca existiu outro no mundo!” (GÓGOL, 1990, 

p. 83). 

A segunda novela, Viy, trata de uma história de um estudante do seminário em 

Kíev, o filósofo Khomá, que, sem querer, mata uma bruxa. Depois ele é forçado a rezar 

por três noites por sua alma. A bruxa, morta, levanta-se do caixão e tenta atingir o 

estudante para destruí-lo. Ele consegue sobreviver por duas noites, mas na terceira noite 

a bruxa vence com a ajuda dos monstros infernais, do horrível Viy, o rei dos gnomos, 

cujas pálpebras chegam ao chão. 

Os elementos principais da poética do gótico nesses textos, em nossa opinião, 

são o cronotopo, a estrutura narrativa e a descrição específica do vilão. Como nos 

romances góticos ingleses, o espaço gogoliano é isolado da realidade externa, é irreal, 

segue as próprias leis da existência: em contraste ao espaço cotidiano, é cheio de 

movimento e ruídos diferentes. Para entrar nesse espaço, o personagem precisa 

ultrapassar uma fronteira, que divide o mundo real e sobrenatural. Em A Terrível 

Vingança, tal espaço é o antigo castelo. É um lugar lúgubre, sinistro, que aparece na 

véspera dos horrores da noite: “Fulgura no alto o céu claro da noite; mas não é o céu 

longínquo e nem o bosque azul que Danilo admira; está olhando para o promontório no 

qual se destaca, negro, o velho castelo” (GÓGOL, 1990, p. 56). O interior do castelo é 

cheio de traços de destruição e abandono. Ele é um símbolo materializado dos crimes e 

dos pecados dos seus antigos donos, os antecedentes do vilão: “[…] não há sequer uma 

vela acesa, no entanto há luz. Nas paredes vêem-se sinais estranhos. […] So o teto vão e 

vêm morcegos, e sua sombra projeta-se nos muros, pelas portas, pelo estrado” (Idem, 

Ibidem, p. 57-58). Como um lar antigo da família da heroína, possivelmente, é ligado 

também ao misterioso assassinato da mãe da heroína. É um espaço vivo, que reage aos 

acontecimentos do passado e do presente. O castelo gera associações de continuidade na 

vida póstuma. Por isso surge, nesse espaço, uma possibilidade de uma presença dos 

fantasmas. O feiticeiro vê no castelo um misterioso fantasma que o assusta, sem 

perceber que é o vingador do seu antepassado distante. Somente no final da novela o 

leitor descobre a explicação para o aparecimento desse fantasma. No final da novela, 

como também em O castelo de Otranto, de Walpole, o castelo é destruído pelas forças 

infernais. 

Em Viy, o espaço gótico é a igreja. Na novela ela também cria um ambiente 

emocional específico. Para o leitor e o protagonista, é fácil perceber que a igreja não é 
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normal, é estranha, e começar a sentir uma preocupação e um pressentimento de algo 

sinistro. A igreja é abandonada, isolada do resto do povoado: 

 

Quando o sol começou a se pôr, levaram a morta para a igreja. [...] A 

igreja de madeira, enegrecida, pintada de verde-musgo, com três 

cúpulas cônicas, aparecia com aspecto desolado quase no extremo do 

povoado. Via-se que há muito ali não se celebrava nenhuma cerimônia 

religiosa. (GÓGOL, 2010, p.186). 

 

Até as imagens dos santos nessa igreja, paradoxalmente, parecem as encarnações 

de uma força impura. A luz dentro da igreja não salva o herói da escuridão. Quando 

coloca as velas para ter mais luz, ele somente faz as sombras mais ameaçadoras: 

 

E começou a colar velas de cera em todas as cornijas, facistóis e ao pé 

das imagens, sem economizá-las minimamente, e num instante toda a 

igreja se encheu da luz. Só no alto a escuridão se tornou mais intensa, 

e as soturnas imagens pareciam ainda mais funestasdentro das velhas 

molduras entralhadas, onde aqui e ali o dourado reluzia (Idem, 

Ibidem, p. 194). 

 

Desde o início, Khomá em Viy está colocado numa situação de cativeiro, pré-

definido pela estrutura do espaço. Ele está trancado na igreja, não pode recusar a tarefa 

de rezar pela alma da bruxa. O enredo se desenrola ao redor das tentativas do herói de 

achar uma saída da situação ameaçadora. Ele parece um rato em uma ratoeira, a bruxa 

parece uma gata que tenta capturá-lo:  

 

Caminha exatamente na direção dele. Aterrorizado, ele traça um 

círculo em torno de si. Começa a muito custo a ler orações e proferir 

exorcismos que aprendera com um frade que passara toda a vida 

vendo bruxas e espíritos maus. 

Ela se posta frente à linha do círculo; vê-se, porém, que não tem 

forças pra ultrapassá-lo; fica toda roxa, como quem já morrreu há 

vários dias (GÓGOL, 2010, p. 195). 
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O protagonista é colocado nos limites insuperáveis dos acontecimentos 

misteriosos e incontrolados, não possui livre-arbítrio e é submetido a uma ameaça 

transcendente que ele não pode evitar. Khomá faz tudo para tentar escapar da morte, 

mas nenhum feitiço ou exorcismo pode salvá-lo. Parece simbólico que ele morre de 

medo: “E todos os monstros que ali estavam se atiraram sobre o filósofo. Ele desabou 

sem vida no chão e no mesmo instante sua alma a deixou,tomada de pavor” (Idem, 

Ibidem, p. 205). 

Com a introdução do espaço-fronteira é formada a exposição do enredo. Antes 

do começo dos acontecimentos sobrenaturais nesse espaço, o herói ouve uma velha 

lenda sobre o vilão da novela. A estrutura narrativa é outro aspecto importante para a 

compreensão da poética do gótico em Gógol. As suas novelas nos lembram um vitral de 

uma igreja católica: feito de muitos pedaços pequenos, gerando uma impressão íntegra 

somente se todos os seus elementos são descobertos e analisados. A narrativa é 

construída por meio das histórias dos testemunhos, rumores, lendas, canções, profecias, 

sonhos. As funções principais das narrativas inseridas em Gógol são criar uma distância 

temporal entre o leitor e os heróis e introduzir os elementos fantásticos no enredo. 

Em A Terrível Vingança, a esposa do protagonista introduz a história do 

feiticeiro no enredo. Contando uma lenda antiga, ela torna possível o surgimento dos 

fenômenos sobrenaturais no texto: “As histórias horríveis sobre o feiticeiro me 

assustaram. Dizem que nasceu tão pavoroso... e, desde pequeno, nenhuma criança quis 

brincar com ele” (GÓGOL, 1990, p. 46). Logo depois disso, o herói entra no castelo e 

vê os fenômenos fantásticos. Ele observa a transformação do sogro em um feiticeiro. O 

feiticeiro chama a alma da sua filha para incliná-la a uma relação incestuosa. 

A narrativa do velho bandurrista, no último capítulo de A Terrível Vingança, traz 

para o enredo uma dimensão mitológica, associada aos temas do clã, do crime e da 

culpa posterior dos descendentes do criminoso. Segundo Arlete Cavaliere (1990), 

observa-se que os dois blocos de acontecimentos na linha narrativa acabam por se 

interpenetrarem, estabelecendo uma relação de causa-efeito, passado-presente. A 

narrativa mitológica do bandurrista conecta a época heróica dos cossacos aos tempos 

pré-históricos, liga o crime do feiticeiro à primeira traição na terra, e mostra o caráter 

inevitável do castigo. 

Em Viy, o herói também é preparado emocionalmente para os eventos 

fantásticos por meio das narrativas inseridas dos outros personagens. Antes de entrar na 

igreja, ele ouve muitas histórias sobre a bruxa dos colonos do povoado: 
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A matéria sobre bruxas se tornou inesgotável. Cada um procurava por 

sua vez contar alguma coisa: uma bruxa que chegava à porta de uma 

casa disfraçada de um monte de feno, que roubava o gorro de pele ou 

o cachimbo de outro, que cortava as tranças de muitas moças na 

aldeia, que bebia vários baldes de sangue de outros (GÓGOL, 2010, p. 

192). 

 

Gógol via bisbilhotice como um procedimento para introduzir o fantástico no 

texto. Ele faz uma observação significativa numa das suas cartas: “Estou completamente 

convencido de que a bisbilhotice é espalhada pelo diabo, e não por um ser humano” 

(MEREJKÓVSKI, 2010, p. 181-182). 

O sistema dos personagens é um aspecto muito importante para a poética gótica. 

O foco narrativo na novela gótica não é o herói, mas o vilão. O autor dá uma descrição 

mais detalhada da aparência e do caráter do antagonista da história que, geralmente, 

possui mais profunidade que o herói ou a heroína, as personagens que são virtuosas, 

mas unívocas. Paradoxalmente, podemos chamar um verdadeiro herói gótico um vilão, 

e um herói – um “anti-vilão”, porque este realmente é “tudo que o vilão não é”. Assim 

acontece em ambas as novelas analisadas. O vilão, em A Terrível Vingança, é, de fato, o 

protagonista da história. Ele aparece no texto em duas hipóstases: como o pai de 

Katerina, no mundo real, e como o feiticeiro, no mundo fantástico. Por algum tempo, as 

duas imagens coexistem e se apresentam desdobradas. Desde o início da novela, é 

destacado o princípio da exclusão do feiticeiro, da sua solidão no mundo. Por exemplo, 

a sua aparência é excepcional, extraordinária: “[...] o nariz cresceu e caiu para o lado; de 

castanhos, os olhos tornaram-se verdes e saltados,os lábios ficaram azúis, o queixo 

começou a tremer e afilou em ponta como uma lança, da boca surgiu uma presa, atrás da 

cabeça se elevou uma corcunda” (GÓGOL, 1990, p. 45). A feiura grotesca é 

característica para o vilão gótico, assim como as feições ferinas, para sublinhar o caráter 

pervertido e cruel da personagem dirigida por seus vícios. Como outros vilões góticos, é 

apaixonado por sua filha, tentando incliná-la ao relacinamento incestuoso. Possui um 

olhar forte e cativante, com uma habilidade de penetrar os segredos mais íntimos da sua 

vítima. É enigmático: não sabemos o seu passado, os motivos das suas ações cruéis. A 

melhor palavra com que se pode descrever o feiticeiro é forasteiro, uma pessoa 
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completamente alheia, sozinha não somente na sociedade dos cossacos, mas no universo 

inteiro. 

Provavelmente a questão mais importante para o entendimento da imagem do 

feiticeiro é a questão da sua culpa. Conforme Iúri Mann (1978), para Danilo e Katerina, 

o feiticeiro é um portador da má vontade: eles acham que todos os feitos horríveis são 

resultados das intenções e dos interesses do velho. Mas o vilão na novela não é 

onipotente. Seu poder é limitado por outra força, muito mais poderosa e muito mais 

impiedosa. De repente, o leitor descobre que o maior pecador do mundo não é 

independente em seu arbítrio e até na compreensão dos seus desejos: 

 

Algo queimava-o e ele queria pisotear tudo com seu cavalo, pegar 

toda a terra de Kíev até Galitch com todas as pessoas, com todas as 

criaturas, e afundá-la no Mar Negro. Mas não era por maldade que ele 

queria fazê-lo; não, nem ele mesmo sabia o porquê (GÓGOL, 1990, p. 

79-80, girfo nosso). 

 

Um vilão é ao mesmo tempo uma vítima. O pecador que procura salvação é a 

fonte do mal e o objeto do destino divino. Ele representa a síntese do contraste unido na 

mesma personagem. 

Em Viy, a vilã é uma bruxa. Assim como Matilda no romance O Monge (1796), 

de Matthew Gregory Lewis, a bruxa em Gógol vendeu a sua alma ao diabo. Na sua 

aparência, destaca-se também o efeito da hiperbolização, mas, oposto ao feiticeiro de 

A Terrível Vingança, a bruxa é extremamente bonita. Sua beleza, porém, é diferente, 

porque é privada da vida, é uma beleza morta, infernal. A descrição de beleza em Gógol 

nunca é calma, neutra, mas sempre hiperbolizada, mostrada em seu extremo. Os traços 

típicos dessa beleza são uma palidez descomunal do rosto, semelhante à neve – que 

pode ser vista como um símbolo de frieza da personagem. Outros dois detalhes 

importantes são os cílios longos, que não por acaso parecem flechas – elas podem ferir 

uma pessoa descuidada – e o sorriso que incendeia a alma. São as feições dramáticas, 

perigosas. Tudo isso está presente na descrição da bruxa em Viy: 

 

A fronte bela, suave como a neve, como a prata, parecia pensar; as 

obrancelhas – uma noite por entre um dia ensolarado, finas, 

simétricas, erguiam-se orgulhosas sobre os olhos cerrados, enquanto 
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os cílios, caindo como flechas sobre as faces, ardiam no fogo dos 

desejos ocultos; os lábios – uns rubis prontos para sorrir... Mas neles, 

nesses mesmos contornos, ele notou algo terrivelmente penetrante. 

(GÓGOL, 2010, p. 186). 

 

Como se pode ver, a bruxa também é descrita com o olhar assustador e pesado. 

Ela é sensual: seu conflito com Khomá começa quando ela, na imagem de uma velha, 

tenta seduzí-lo. Sexualidade aberrante é não raramente associada , no gótico, às pessoas 

que possuem poderes sobrenaturais. 

Curiosamente, é possível interpretar a bruxa de Viy como uma vítima. Ela 

pertence ao mundo infernal, mas ao mesmo tempo precisa do herói para a sua salvação. 

Dando uma tarefa difícil ao herói – de rezar por sua alma por três noites, ela, ao que 

parece, pede salvação. Uma pessoa medíocre, típica, preguiçosa, como é o filósofo 

Khomá, é escolhido pelas forças divinas para um teste, que exige dele uma força. Não 

por acaso, ele ouve uma voz interna que diz: “Não olhe”, mas ele não se conteve e 

olhou. O herói está lutando sozinho contra a força demoníaca muito mais forte que ele – 

isso é uma situação típica para o romance gótico. O seu fracasso também faz parte do 

enredo gótico. Porém, em Gógol, essa morte representa o horror da existência, o poder 

absoluto das forças infernais sobre as vidas das pessoas. 

A questão da refração da tradição gótica na literatura russa é, em primeiro lugar, 

uma questão de correspondência entre as duas culturas, de adaptação de algumas ideias 

inglesas no panorama eslavo. Como vimos, Gógol usou os elementos da poética do 

gótico em abundância. Nas suas novelas ucranianas, os diabos e as bruxas são os heróis 

principais da narrativa, o fantástico persegue o humano na realidade e nos sonhos. Em 

um texto, são entrelaçados os elementos da demonologia cristã e as crenças pagãs, as 

velhas lendas e histórias. Pela sua caráter da criatividade, Gógol é mais próximo do 

romance gótico negro. No centro da sua narrativa está um herói solitário. As forças 

infernais interferem diretamente na trama, e o enredo das novelas, via de regra, é focado 

na luta do homem com o mal inexplicado e terrível. O uso do princípio gótico serve 

para a compreensão dos conceitos de fé e de pecado, de vingança, do bem e do mal, da 

felicidade, da escolha, etc. Nos textos de Gógol, os elementos góticos servem para uma 

interpretação filosófica desses problemas. 
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 DESVIOS SOMBRIOS: O GÓTICO-NATURALISMO EM BOM-CRIOULO, DE 

ADOLFO CAMINHA 

Marina Sena (UERJ) 

RESUMO: A afirmação de que o Gótico influenciou a literatura brasileira de cunho realista 

soa, em um primeiro momento, como um paradoxo. O aparente contrassenso justifica-se quando 

se limita a literatura gótica a suas fórmulas setecentistas, com seus espaços narrativos medievos 

e sua exploração de eventos de cunho sobrenatural. Para se entender o que chamamos de 

influência gótica na literatura brasileira e, neste caso específico, no Naturalismo, é preciso 

pensar o Gótico como uma tradição literária que tem persistido nos últimos 250 anos. Tal 

tradição seria a confluência entre uma linguagem artística altamente estetizada, convencional e 

repleta de simbolismos, e uma perspectiva desencantada com a sociedade moderna. A esta 

perspectiva chamamos “visão de mundo gótica”, que era comum não só aos escritores 

naturalistas da época, mas a escritores finisseculares como um todo. Consideramos, para os fins 

deste trabalho, que a construção ficcional do romance Bom-Crioulo (1895), de Adolfo Caminha, 

está relacionada à visão de mundo gótica, escolhida pelo autor para alcançar determinados 

efeitos estéticos de recepção como, por exemplo, o medo. O objetivo do presente artigo é 

analisar aspectos narrativos do romance – como enredo, personagem e locus. Buscaremos 

demonstrar que tais aspectos, em conjunto com o discurso estetizado e pretensamente científico 

do autor, são característicos de uma nova poética surgida na virada do século, em uma 

confluência entre os preceitos defendidos por Émile Zola e a visão de mundo gótica: o Gótico-

Naturalismo. Para tal, partiremos de teóricos do Gótico como Júlio França (2016) e David 

Stevens (2000), e de críticos e estudiosos do Naturalismo como Flora Süssekind (1984), Nelson 

Sodré (1965) e Charles Crow (1994). 

Palavras-chave: Gótico. Naturalismo. Adolfo Caminha. 

1. Introdução 

 

2524



Gótico e Naturalismo não são frutos de causas similares. O primeiro caracteriza-

se por ser uma poética essencialmente negativa, resultante de um forte desencanto com 

a modernidade e uma profunda desconfiança em relação aos discursos da razão – sejam 

eles de orientação iluminista ou positivista. O Gótico concretiza-se, enquanto forma 

artística literária, em uma série de aspectos formais e conteudísticos recorrentes (cf. 

FRANÇA, 2016; STEVENS, 2000): (i) a produção do medo como efeito estético de 

recepção; (ii) a relação fantasmagórica com o passado, que ressurge para assombrar o 

presente; (iii) a caracterização de personagens como monstruosidades, por conta da 

própria natureza humana ou de psicopatologias; (iv) o desenvolvimento de enredos que 

exploram, tanto no plano da diegese quanto no da recepção, efeitos melodramáticos e 

emocionais; (v) a utilização contínua de campos semânticos relacionados à morte, à 

morbidez e à degeneração física e mental; (vi) a construção de espaços narrativos, 

exóticos ou familiares, que são descritos como loci horribiles; (vii) o aprofundamento 

na psicologia das personagens, sobretudo no que concerne a questões relacionadas à 

sexualidade; (viii) a estratégia narrativa da “moldura”, com a exploração labiríntica de 

tramas dentro de tramas. 

Em contrapartida, o movimento literário que ficou conhecido como Naturalismo 

basearia os seus fundamentos estéticos em pressupostos científicos e tencionaria 

elaborar documentos da realidade na forma de ficção. Como afirmam diversos 

pesquisadores, a poética naturalista pretendia descrever – com a maior fidelidade 

possível em relação ao mundo real e com a precisão de um relatório científico – o 

espaço narrativo, o caráter das personagens e suas ações (cf. VERÍSSIMO, 1998; 

SODRÉ, 1965; CANDIDO, 1999). A exemplo, tome-se a descrição que Flora Süssekind 

faz da ficção naturalista em seu livro Tal Brasil, qual romance?: 

 
O que se lia como ficção, se dizia também ciência. Ler O Homem 
equivalia a um estudo sobre os sintomas histéricos. Assim como ler O 
Cortiço, segundo a crítica da época, talvez fosse o mesmo que “ver” 
um cortiço. O que se representava como ficção se apresentava também 
como documento. (SÜSSEKIND, 1984, p. 65) 

 
Por conta de tal intenção cientificista, encontramos alguns topoi frequentes na 

literatura naturalista: a presença de um médico como autoridade moral ou intelectual 

(cf. SÜSSEKIND, 1984); a temática da histeria feminina (idem) baseada nas ideias de 

Jean-Martin Charcot; o meio e a hereditariedade como elementos formadores de caráter, 

a partir das ideias de Hippolyte Taine; a tendência atávica do homem para o mal, 
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baseando-se na teoria de Cesare Lombroso – apenas para citar alguns aspectos da 

literatura naturalista que se apoiavam no discurso científico da época. 

Ainda que as temáticas e as personagens arquetípicas desta literatura fossem 

pretensamente baseadas em alguns aspectos da ciência oitocentista, o escritor naturalista 

não endossava cegamente a razão científica. Ele frequentemente tematizava em suas 

obras a realidade sombria revelada pela ciência – especialmente no que se refere ao 

trabalho de Charles Darwin. Como aponta David Baguley: 

 
Tem sido frequentemente notado o fato de que, enquanto cientistas, 
filósofos e historiadores [do século XIX] eram inclinados a ter uma 
visão otimista do Darwinismo, e a imaginação popular via na teoria da 
evolução uma justificativa completamente nova para se ter uma crença 
positiva no progresso da humanidade, os romancistas tiveram uma 
visão mais sombria. Eles tendiam a abraçar a visão de que o homem 
era sujeito a desejos irrepreensíveis, que reagia mecanicamente a 
necessidades biológicas, que era motivado por instintos básicos de 
comida, sexo e violência, e que era dominado pelo meio, pela 
hereditariedade ou por impulsos ainda mais primitivos – motivado ou 
derrotado pela cruel competitividade da vida. Para os naturalistas, a 
espécie humana estava se tornando não menos selvagem do que 
qualquer outra espécie do reino animal. Conceitos marxistas e 
spencerianos de determinismo social e econômico – deduzidos do 
trabalho de Darwin – reforçavam essa visão. (BAGULEY, 1990, p. 
216-7. Tradução e grifo nossos.) 

 
Quando Baguley chama atenção para a interpretação sombria que os naturalistas 

fizeram das novas teorias científicas do século XIX, é importante ressaltar o fato de que 

ela não foi exclusiva desses escritores. Não por acaso, teóricos do Horror e do Gótico, 

como Jason Colavito (2008) e Fred Botting (2014), apontam para o impacto da teoria 

evolucionista, e de outros avanços científicos da época, na produção ficcional do século 

XIX. Enquanto Colavito (2008) assevera que o século fora marcado pelo paradoxo do 

progresso1, tendo gerado os maiores ícones da literatura de horror, Botting (2014, p. 12. 

Tradução nossa.) afirma que as novas teorias científicas – o modelo de Darwin, os 

trabalhos em fisiologia e em anatomia – geraram “[...] não só um novo vocabulário 

como também novos objetos de medo e de ansiedade para a ficção gótica do século 

XIX”. Nestes termos, tanto o Naturalismo como a literatura gótica finissecular tendiam 

																																																													
1 O paradoxo do progresso, nos termos de Jason Colavito (2008), teria nascido do contraste entre o 
florescimento da modernidade – com o rápido crescimento das cidades, avanços tecnológicos, 
descobertas na medicina e na psicologia – e a percepção geral de que havia cada vez menos esperança no 
futuro da espécie humana – com o surgimento de assassinos seriais, ladrões de cadáveres e a constante 
exploração de crimes sangrentos nos jornais vitorianos. 
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a tematizar em suas obras as consequências mais cruéis dos novos conceitos e ideias da 

medicina e da ciência de modo geral. 

Por um lado, a teoria da evolução darwiniana contradiz o criacionismo e a ideia 

de uma Grande Cadeia dos Seres2. Por outro, a ideia de que a competição por vantagens 

reprodutivas era a principal alavanca da evolução das espécies levou muitos ficcionistas 

à conclusão de que a natureza era inevitavelmente hostil e confrontativa. Em outras 

palavras, uma vez que apenas o forte sobrevive no estado natural, agressão e violência 

são características essenciais do ser humano. O escritor naturalista partilhava de tal 

percepção – surgida também dos trabalhos de Cesare Lombroso – de que era necessário 

competir pela própria sobrevivência em sociedade, e que a civilização precisava 

controlar seus ímpetos instintivos, bem como lidar com as fronteiras tênues que nos 

separam da animalidade3.  

Com a intenção de fazer “estudos de caso”, os escritores naturalistas 

tematizaram, em seus contos e romances, os impulsos mais instintivos do homem. 

Focaram-se, sobretudo, no processo de queda de seus heróis e heroínas que, 

impossibilitados de controlar seus instintos, eram inevitavelmente atraídos pelos 

prazeres desmedidos do sexo e da violência. Mulheres, se não fossem casadas, 

terminavam histéricas – loucas, mortas ou prostituídas –; homens miscigenados estavam 

fatalmente destinados a serem assassinos e criminosos. O destino do herói, na prosa 

naturalista, era regido pelas “leis naturais” ou, dito em outras palavras, pela sombria 

interpretação que tais ficcionistas possuíam das ideias de Darwin, Taine, Lombroso e 

Charcot. Convencidos de que escreviam por um método e um propósito científicos, 

chamavam sempre a atenção para a verdade contida em seus enredos, para a moralidade 

existente na apresentação dos atos subversivos de seus personagens, e para a 

imparcialidade científica de seus narradores. 

No entanto, atrás da suposta neutralidade de narradores da ficção naturalista, 

nota-se a inquietude resultante da dúvida quanto ao progresso positivista ser capaz de 

redimir uma tão brutalizada humanidade. Como aponta Alfredo Bosi (1979, p. 192), 

																																																													
2 A Great Chain of Being apoiava-se na premissa de que todos os seres ocupavam um lugar verticalizado 
na escala hierárquica organizada por Deus. Tal posição dizia respeito não só à suposta importância do ser 
no universo (Deus estava acima dos humanos, e humanos estavam acima dos animais) como também à 
ordem social vigente. Isso equivalia dizer que, de acordo com a Grande Cadeia, um rei era superior a um 
plebeu na escala hierárquica divina. Este conceito influenciou diretamente as relações sociais e de poder 
até, pelo menos, meados do século XIX. 
3Tal percepção partia mais dos trabalhos de Herbet Spencer sobre darwinismo social – e de sua famosa 
expressão “survival of the fittest” (sobrevivência do mais apto) – do que diretamente de The Origin of 
Species (1859), de Charles Darwin (cf. PAUL, 1988). 
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“[a] pretensa neutralidade [dos romances naturalistas] não chega ao ponto de ocultar o 

fato de que o autor carrega sempre de tons sombrios o destino das suas criaturas”. O 

escritor naturalista, talvez possamos dizer, sofria dos males do excesso de 

conhecimento: quanto mais se entendia o homem, mais se desenvolvia o mal-estar 

relacionado à percepção de que a ciência – ainda que responsável por indiscutíveis 

melhorias nas condições de vida da humanidade – não dava conta da complexidade e 

dos desafios das sociedades humanas. 

Por um lado, são as luzes do conhecimento que projetam, paradoxalmente, nas 

narrativas, as sombras que aproximam a escrita naturalista da estética gótica em fins do 

XIX. Por outro lado, é a flexibilidade do Naturalismo que possibilita a sua adaptação a 

outras estéticas e gêneros, inclusive ao Gótico. Como aponta Baguley, a ficção 

naturalista pode incorporar diversas formas discursivas literárias e não-literárias (cf. 

BAGULEY, 1990, p. 73) Ambos os fatores, em conjunto, dão forma a uma nova poética 

na virada de século: o Gótico-Naturalismo. Nas palavras de Charles Crow: 

 
Gótico-Naturalismo, à primeira vista, parece um oximoro, uma óbvia 
impossibilidade: o Naturalismo é, em sua definição mais comum, 
baseado numa visão de mundo científica, em pensadores como 
[Hippolyte] Taine, [Claude] Bernard e Herbert Spencer. Um romance 
naturalista é um relatório laboratorial, com uma perspectiva inflexível 
do mundo material; não há nele, obviamente, lugar para as sombras e 
para as paixões góticas. Ainda que o Naturalismo raramente seja o 
livro de casos distanciado e objetivo que pretendia ser, um dos seus 
traços assinados parece ser a facilidade com que combina, em sua 
hibridez, outras formas: o melodrama doméstico, a fábula moral, a 
história de aventura infantil – e o Gótico. (CROW, 1994, p. 123. 
Tradução nossa.) 

 
Em sua argumentação, Crow analisa brevemente a obra Germinal (1885), de 

Émile Zola, e demonstra que mesmo no romance do grande mestre da tradição 

naturalista há diversos elementos góticos, como o retorno constante do cadáver 

flutuante de Chaval para o seu assassino, Étienne, na cena ocorrida na mina alagada. Ao 

não poder se ver livre do corpo assassinado, Étienne experimenta um dos principais 

topoi do Gótico: o passado que retorna para assombrar o presente (cf. BOTTING, 

1996). 

Escritores naturalistas teriam, portanto, encontrado na tradição gótica modos de 

expressão adequados para comunicar uma visão de mundo desiludida. Nas obras gótico-

naturalistas, os modos narrativos do Naturalismo funcionam menos para espelhar a 

realidade por meio de um discurso mimético, neutro e científico, e mais para representar 
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os medos gerados pela percepção, por uma perspectiva científica, dessa mesma 

realidade. Será comum a presença de personagens que se tornam monstruosas 

essencialmente por conta de psicopatologias hereditárias. Dentre tais personagens 

monstruosas destacam-se: as mulheres, que se convertem em monstros, a partir de 

distorções das ideias de histeria de Charcot; os miscigenados ou negros, que possuiriam 

uma tendência atávica para o mal, através de interpretações das ideias de Lombroso; e 

as personagens famélicas, que perdem sua humanidade até se converterem em animais, 

por meio de leituras sociologizantes da teoria evolucionista de Darwin. Há também o 

tópos constante do locus horribilis que determina o caráter das personagens, ecoando o 

determinismo de Taine. E, por fim, há uma construção ficcional que mescla a linguagem 

tétrica e altamente estetizada do Gótico com o enredo e o vocabulário pretensamente 

científico – e não raramente hermético e alambicado – ambos típicos do Naturalismo. 

A utilização da poética gótica é bastante evidente quando, por exemplo, os 

narradores descrevem casos de patologias mentais que quase sempre desencadeiam 

algum tipo de ato monstruoso por parte da personagem afetada – seja ela um faminto, 

um criminoso ou uma histérica. Ao justificar racionalmente os atos monstruosos, 

apresentando-os ou como consequências da fisiologia humana, ou como resultados da 

influência do meio e do momento histórico, naturalizam-se as causas e os efeitos dos 

desvios morais.  

Tal modo de representação da realidade seria, pois, uma forma de expressão 

artística que se caracterizaria também por descrever, com minúcia de detalhes, 

personagens e atos extremos, e que tematizaria questões ligadas a comportamentos 

limítrofes do ser humano: loucura, assassínio, transgressão sexual e perversidade. Além 

disso, será comum a utilização contínua de campos semânticos relacionados à morte, à 

morbidade e à degeneração física e mental, e a presença da ciência, no discurso 

ficcional, com a finalidade de causar horror como efeito estético de recepção.  

Partindo de tais questões, propomos exemplificar a relação entre espaço e 

monstro na literatura gótico-naturalista, utilizando o romance Bom-Crioulo, de Adolfo 

Caminha, que narra a história de Amaro, o protagonista que dá nome ao livro, e Aleixo, 

ambos marinheiros que se envolvem num relação afetiva com trágico desfecho. 

Pretende-se demonstrar que o espaço, caracterizado por meio de procedimentos 

artísticos característicos do Gótico, é um dos principais aspectos narrativos do romance: 

é dele que surgem as transgressões, as obsessões e as monstruosidades. 
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2. Horrores reais, monstros humanos 

 

Enquanto o Gótico setecentista tem, como principal locus horribilis, o castelo, o 

Gótico oitocentista se utilizará de uma variedade de espaços potencialmente causadores 

do medo como efeito estético de recepção. Por um lado, com o avanço da modernidade 

e com a ascensão da classe burguesa, a casa e a cidade tornam-se topoi recorrentes na 

literatura gótica. Por outro, a realização da poética gótica em países que não possuem o 

passado medieval inglês, como o Brasil e os Estados Unidos, criou novos loci de horror 

e ansiedade: as plantations, a casa-grande, o sertão, entre outros. Tanto no primeiro 

quanto no segundo caso, tais espaços têm em comum a ambientação para transgressões 

morais e corporais, além de frequentemente esconderem segredos e passados que 

retornam para assombrar o presente. 

O primeiro locus que se destaca em Bom-Crioulo é o navio, que, já na abertura 

do romance, é descrito nestes termos: 

 
A velha e gloriosa corveta – que pena! – já nem sequer lembrava o 
mesmo navio d’outrora, sugestivamente pitoresco, idealmente festivo, 
como um galera de lenda, branca e leve no mar alto, grimpando serena 
o corcovo das ondas!... 
Estava outra, muito outra com o seu casco negro, com as suas velas 
encardidas de mofo, sem aquele esplêndido aspecto guerreiro que 
entusiasmava a gente nos bons tempos de “patescaria”. Vista ao longe, 
na infinita extensão azul, dir-se-ia, agora, a sombra fantástica de um 
barco aventureiro. Toda ela mudada, a velha carcaça flutuante, 
desde a brancura límpida e triunfal das velas até a primitiva pintura do 
bojo. 
No entanto ela aí vinha – esquife agourento – singrando águas da 
pátria, quase lúgubre na sua marcha vagarosa; ela aí vinha, não já 
como uma enorme garça branca flechando a líquida planície, mas 
lenta, pesada, como se fora um grande morcego apocalíptico de asas 
abertas sobre o mar... (CAMINHA, 2014, p. 67. Grifos nossos.) 

 
A descrição do navio lembra a de um castelo em decadência: “[a] velha e 

gloriosa corveta” que já havia passado de seu auge. O narrador se utiliza de um campo 

semântico sombrio que inclui “casco negro”, “velha carcaça flutuante” e “grande 

morcego apocalíptico de asas abertas sobre o mar” para descrever o navio. Há também a 

sugestão de uma atmosfera sobrenatural em “sombra fantástica de um barco 

aventureiro”, e a utilização de expressões ligadas à morte, tal como “esquife agourento”, 

em que a primeira palavra pode significar, a um só tempo, “pequena embarcação” e 

“caixão” (HOUAISS, 2012, s. p.). Como bem observa Leonardo Mendes (2000, p. 121), 
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o navio é um “[c]aixão flutuante, lento e pesado, a gloriosa corveta é uma cela gótica 

singrando as águas brasileiras”. O navio será um locus de trangressões corporais – nele 

acontece um castigo a um negro, que veremos a seguir: 

 
–Vinte e cinco..., ordenou o comandante. 
– Tira a camisa? quis logo saber Agostinho radiante, cheio de 
satisfação, vergando o junco para experimentar-lhe a flexibilidade. 
– Não, não: com a camisa... 
E solto agora dos machos, triste e resignado, Herculano sentiu sobre o 
dorso a força brutal do primeiro golpe, enquanto uma voz cantava, 
sonolenta e a arrastada: 
– Uma!... e sucessivamente: duas!... três!... vinte e cinco[…] 
Herculano já não suportava. Torcia-se todo no bico dos pés, erguendo 
os braços e encolhendo as pernas, cortado de dores agudíssimas que 
se espalhavam por todo o corpo, até pelo rosto, como se lhe 
rasgassem as carnes. A cada golpe escapava-lhe um gemido surdo e 
trêmulo que ninguém ouvia senão ele próprio no desespero de sua dor. 
Toda gente assistia aquilo sem pesar, com a fria indiferença de 
múmias. (CAMINHA, 2014, p. 74. Grifos nossos.) 

 
A cena possui várias dimensões. A primeira delas diz respeito ao prazer que 

Agostinho sente ao cumprir o ato de crueldade, “radiante, cheio de satisfação”, 

contando as chibatadas como quem canta. A segunda dimensão diz respeito à 

exploração sensacional da cena: o castigado, Herculano, é “cortado de dores 

agudíssimas”, “como se lhe rasgassem as carnes”. A descrição é lenta com o objetivo, 

pode-se dizer, de causar horror em quem lê. A terceira dimensão refere-se à reação dos 

outros marinheiros que assistem ao castigo: eles assistem sem pesar, com profunda 

indiferença. Em certa medida, a reação dos espectadores direciona a reação do leitor, 

que acompanha cada detalhe da cena, junto com as personagens. Porém, tal reação dos 

espectadores pode também causar repulsa moral no leitor, já que as personagens 

encaram o castigo como algo natural, e não cruel. 

O navio, entretanto, não é o único locus horribilis no romance. Há também o 

hospital em que Bom-Crioulo é internado: 

 
Parecia-lhe incrível! desespero igual nunca ele experimentara. Só lhe 
vinham à imaginação cousas tristes, ideias lúgubres. E, para maior 
infelicidade, para maior desgraça, ouviu toda a noite alguém gemer 
na enfermaria vizinha – uma voz de homem, grossa, abafada, 
inimitável, chamando pelo nome de Jesus e que a ele, Bom-Crioulo, 
parecia a sua própria voz de amante infeliz apelando para a suprema 
bondade de Deus... O desgraçado, quem quer que fosse, gemia, gemia 
sem trégua, cortado de dores horríveis. 
Pairava na atmosfera calma do hospital um cheiro muito vivo de 
alfazema queimada, assim como um vago odor de câmara 
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mortuária. Bom-Crioulo que nunca em sua vida, tivera medo, e que 
sempre desafiara a morte corajosamente, não pode evitar, essa noite, 
um calefriozinho de pavor. (ibid., p. 179. Grifos nossos.) 

 
Caracterizado como um local de sofrimento, o hospital é o espaço onde Bom-

Crioulo alimentará sua obsessão por Aleixo, que o levará ao homicídio do rapaz. 

Merece atenção a caracterização do espaço: o que torna o hospital um locus horribilis é 

o som de alguém que gemia na enfermaria vizinha e o “odor de câmara mortuária”. Tais 

aspectos, em conjunto, levarão o herói a não só ter na “imaginação cousas tristes, ideias 

lúgubres”, incluindo sua obsessão por Aleixo, como também o farão ter medo da morte. 

Quando decide assassinar o grumete, Bom-Crioulo foge do hospital em que se 

encontra. Mas o ambiente com que se depara não é mais acolhedor: 

 
Depois, foi tudo rápido: deu volta ao cabo na janela, um cabo grosso 
trançado, e – ... que os pariu! – saltou fora. Uma escuridão medonha 
na baía e um silêncio de arrepiar cabelo. Era a hora do sono forte, do 
sono pesado. As sentinelas bradavam, de instante a instante, o seu 
prolongado – alerta! que o eco repetia no mar e em terra. Nenhuma 
outra voz, nenhum outro sinal de vida. A cidade iluminada, estrelada 
de luzes microscópicas, era como vasta necrópole na lúgubre 
inquietação da noite. (ibid., 2014, p. 202-3) 

 
Há uma descrição sombria da baía com as expressões “escuridão medonha” e 

“um silêncio de arrepiar cabelo”. Mas este é apenas um pano de fundo para o verdadeiro 

locus, a cidade: uma “vasta necrópole na lúgubre inquietação da noite”. Mais adiante, o 

narrador continua: “Daí a instante perdia-se no labirinto da cidade, marchando no seu 

passo largo, muito desenvolto, quebrando ruas, dobrando esquinas, ‘bordejando’...” 

(ibid., p. 206). Para Botting, a cidade é uma das releituras dos loci góticos setecentistas, 

como o castelo e a floresta: 

 
Mais tarde, a cidade moderna combinou os componentes naturais e 
arquitetônicos de grandeza e selvageria do Gótico, suas ruas escuras e 
labirínticas que sugeriam a violência e a ameaça do castelo e da 
floresta góticos. (BOTTING, 1996, p. 2. Tradução nossa.) 

 
É nesta cidade, descrita como necrópole e como labirinto, que Bom-Crioulo, de 

herói da narrativa, converte-se em monstro humano ao assassinar Aleixo. No trecho 

imediatamente anterior ao momento do crime, é possível observar a relação do 

protagonista com o espaço: 
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Faiscavam-lhe as retinas como duas brasas, como dois fogachos, por 
trás da névoa úmida das lágrimas; todo ele vibrava, todo ele tremia 
como um epiléptico: vinham-lhe cóleras, ímpetos, aflições... Quase 
não se podia conter diante daquela casa, que era como o túmulo 
mesmo das suas ilusões. Transfigurava-se, enlouquecia de ódio, 
espumava de cólera, de raiva, de ciúme! 
O aspecto das cousas, o mundo exterior, a gente que passava para o 
trabalho, tudo quanto seus olhos viam naquela hora de amargura, o 
próprio sol, a própria luz torrencial do dia causava-lhe um tédio 
imenso; arrancando-lhe blasfêmias da boca entreaberta num sorriso 
agoniado e convulso. Não tinha coragem de fitar, de demorar os olhos 
no sobradinho: baixava-os logo gelado: – “Era ali mesmo, tal e qual!” 
Começou, de repente, a sentir uma zoada no ouvido, um rumor vago 
de insetos, uma cousa desagradável, incômoda e amofinadora; 
tremiam-lhe as pernas; ia-se-lhe faltando a respiração. Era um mal-
estar, um nervoso, uma aflição, um delírio, um vago desejo de matar, 
de assassinar, de ver sangue...  
Passou a mão nos olhos, trêmulo, encostando-se à coluna de um gás; 
quase não podia ter-se em pé: estava sem forças, o hospital 
enfraquecera-o, debilitara-o horrorosamente, o “maldito hospital”. — 
Nunca mais havia de lá, por os pés, nunca mais!” 
A porta do sobrado estava fechada; em cima a meia vidraça de uma 
janela conservava-se aberta; nem parecia morar gente ali: uma 
imobilidade  sepulcral, desoladora! (CAMINHA, 2014, p. 208-9) 
 

Em primeiro lugar, o narrador descreve o sobrado como o “túmulo de suas 

ilusões”. Segue-se uma característica interessante: a luz do sol, que causava a Bom-

Crioulo um intenso tédio, diferente daquela ideia defendida por muitos estudiosos do 

Naturalismo, desde Araripe Jr., de que o sol trairia uma espécie de alegria, de 

sentimento tropical ao povo brasileiro. Temos também a lembrança de Amaro sobre o 

hospital, que é profundamente negativa e, por fim, vemos novamente o sobrado, que é 

descrito como possuidor de uma imobilidade sepulcral e desoladora. 

 
 

*** 
 

Ao afirmarmos que a prosa de Adolfo Caminha utiliza-se de elementos 

característicos da poética gótica não buscamos, tampouco, afirmar que ela não seja 

naturalista: as duas estéticas não são opostas, muito pelo contrário, possuem diversos 

pontos em comum, como foi demonstrado. O Gótico-Naturalismo, em muitos de nossos 

naturalistas, oferecia uma forma adequada para expressar os problemas de seu tempo e a 

temática de sua prosa.  

O romance Bom-Crioulo exemplifica, assim, como a poética gótica interferiu no 

projeto naturalista, não de maneira a negá-lo ou anulá-lo, mas de maneira a contribuir 
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para a construção de uma prosa desencantada com o ser humano e com os rumos da 

modernidade, muito característica da literatura fin-de-siècle.  
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 OS ECOS SONOROS E NARRATIVOS EM “THE FALL OF THE 

HOUSE OF USHER”, DE EDGAR ALLAN POE 

Marluce Faria de Melo e Souza (UERJ) 

João Cezar de Castro Rocha (UERJ) 

 

RESUMO: Em “The Fall of the House of Usher”, Edgar Allan Poe mobiliza todos os recursos à 
disposição para criar uma narrativa absolutamente claustrofóbica. Cada elemento desempenha 
um papel na produção de sentido e de uma atmosfera envolvente, e, como consequência, o 
efeito que se obtém é avassalador. Numa vertiginosa construção em abismo, o conto apresenta, 
em seu interior, um poema, uma pintura e um romance, que por sua vez reproduzem o estado 
mental de Roderick Usher. A casa, caracterizada de maneira quase humana, talvez mais humana 
até que seu fantasmagórico proprietário, é outro símbolo de correspondência fundamental. 
Como pretendemos demonstrar, a figura-chave da construção narrativa é o jogo de projeções. 
Os elementos poéticos se entrelaçam de tal modo, que, aos poucos, o próprio narrador é 
dominado pelo terror do amigo Roderick Usher. Até mesmo o leitor é chamado a participar: 
num paralelo cuidadosamente estabelecido, “vive”, ele também, as experiências do narrador. 
 
Palavras-chave: Projeções. Construção sonora. Paralelos. 
 

“The Fall of the House of Usher” é um conto sombrio do início ao fim. Para 

efetivamente expressar sua potência dramática, Edgar Allan Poe faz uso de todos os 

elementos disponíveis, incluindo escolha de palavras, contextura sonora, aspectos 

gráficos, articulação de fonemas e uma intensa projeção de imagens. Até mesmo a 

métrica, normalmente reservada à poesia, entra no jogo criativo: nada é deixado de lado 

pelo escritor americano, e cada parte carrega um propósito na construção narrativa. De 

maneira simbólica, é como se o universo inteiro compactuasse com a sensação descrita, 

e assim nenhum elemento da natureza se esquiva de suas consequências.  

Nesse âmbito, aproveitaremos as contribuições de T.S. Eliot sobre correlato 

objetivo para destacar a comunhão de elementos externos para a projeção de uma 

experiência interna. Segundo Eliot no ensaio “Hamlet and His Problems”, correlato 

objetivo é um objeto, uma situação ou uma cadeia de eventos que representam a 

fórmula para uma emoção específica. Em outras palavras, é uma plataforma de projeção 
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para refletir no meio externo conflitos ou sensações interiores. Em “The Fall of the 

House of Usher”, cada elemento narrativo reproduz a melancolia do ambiente, atuando 

como correlato objetivo da depressão do narrador e do estado mental de Usher.  

O rigor criativo de Poe pode ser visto já no primeiro parágrafo do conto, quando 

a cuidadosa construção sonora se destaca. Para analisá-la com maior minúcia, 

aproveitaremos desta vez as contribuições de M.H. Abrams em seu The Fourth 

Dimension of a Poem. O crítico chama atenção para o fato de que, numa análise poética, 

a própria articulação dos sons se alia às marcações rítmicas para intensificar o 

significado e as sensações provocadas pelas palavras. Assim, a produção sonora tem um 

sentido particular e se une ao conteúdo descrito para formar um todo poeticamente 

ressonante: 

  

During the whole of a dull, dark, and soundless day in the 
autumn of the year, when the clouds hung oppressively low in the 
heavens, I had been passing alone, on horseback, through a singularly 
dreary tract of country; and at length found myself, as the shades of 
the evening drew on, within view of the melancholy House of Usher1. 
(POE, 1992, p. 231) 

 

Embora marcações como iambos ou anapestos sejam próprias de poemas, Poe as 

utiliza na prosa para extrair das palavras todo o seu potencial, elevando a força da 

cadeia de significados. Numa demonstração de que a frase de abertura tem extrema 

relevância, Poe dedica-lhe especial atenção na construção sonora. O primeiro grupo de 

palavras pode ser considerado, pelo ritmo, uma espécie adaptada de dois anapestos: 

“During the whole of a dull”, sendo as palavras em negrito longas e as demais, breves. 

Em seguida, a leitura evidencia outro ritmo marcado, mais precisamente um dímetro 

iâmbico: “and soundless day”. A construção não é casual. Através da presença de dois 

ritmos bem estabelecidos, Poe destaca a única palavra que sobra: dark.  

Para dar ainda mais ênfase, elege a palavra para ser separada entre vírgulas, 

ressaltando seu valor tanto oralmente como graficamente. Dessa forma, a frase começa 

acelerada com a velocidade rítmica dos anapestos, oferecendo fluência sonora com a 

rima interna entre “whole” e “dull”; então, cessa subitamente com o isolado “dark”, 

apenas para retomar seu ritmo com o dímetro iâmbico. O efeito é notável: o foco 

                                                           
1 Durante todo um dia pesado, escuro e mudo de outono, em que nuvens baixas amontoavam-se 
opressivamente no céu, eu percorri a cavalo um trecho de campo de tristeza singular, e finalmente me 
encontrei, quando as sombras da noite se avizinhavam, à vista da melancólica Casa de Usher. (Tradução 
deste e de todos os trechos por José Paulo Paes.) 
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absoluto está em “dark”, tão solitária na frase quanto o narrador a caminho da casa. A 

escuridão se faz o centro, e em torno de sua órbita giram todos os demais elementos. 

As aliterações também têm seu papel na potencialização dos significados. A 

oclusiva alveolar /d/ é presença constante na parte inicial da frase, “During the whole of 

a dull, dark, and soundless day”. A monotonia causada por sua repetição insistente 

reflete a monotonia do dia tedioso, escuro e silencioso. A sonoridade da oclusiva ainda 

ecoa o significado das palavras, já que sua explosão é seca como é seco o sentido 

associado aos adjetivos “dull”, “dark” e “soundless”.  

De maneira análoga, há em seguida outra repetição, dessa vez de “r”: “through a 

singularly dreary tract of country”. A articulação da consoante, especialmente nos 

encontros consonantais “thr”, dr” e “tr”, é de difícil realização. O movimento feito pela 

língua para a produção do som não é agradável e natural como a do elástico /l/, repetido 

pouco antes em “clouds hung oppressively low”, e por contraste fica apenas mais 

penoso. Para complicar, ainda são quatro palavras seguidas com o mesmo som, gerando 

um autêntico trava-língua. Novamente, o eco se faz notar: é tão difícil produzir os 

fonemas quanto atravessar aquele específico e acidentado trecho do campo.  

A repetição de sons secos e de sofrida articulação reverberam a pesada, 

melancólica e sombria descrição do narrador. Dessa forma, a própria construção sonora 

atua como correlato objetivo. Contudo, não apenas os sons projetam a lugubridade de 

espírito. Em “The Fall of the House of Usher”, não há sequer um elemento que não 

compactue com a obscura ambientação. Ainda no primeiro parágrafo, a escolha de 

palavras pertencentes ao mesmo campo semântico dão o tom: dark, dreary, melancholy, 

gloom, bleak, vacant, decayed, depression, hideous, sickening, torture, shadowy, 

sorrowful, black, ghastly. Além disso, um paralelo entre a experiência do narrador e a 

experiência do leitor é imediatamente traçada. Assim como o leitor mergulha no 

universo tenebroso, o narrador se pergunta por que está tão horrorizado com a vista da 

Casa de Usher: “a sense of insufferable gloom pervaded my spirit. I say insufferable; for 

the feeling was unrelieved by any of that half-pleasurable, because poetic, sentiment2”. 

A sensação claustrofóbica é, assim, duplicada: ao contemplar a Casa de Usher, o 

narrador não encontra alívio em nenhum sentimento positivo; ao ler a narrativa, o leitor 

não encontra alívio em nenhuma palavra que pertença a um campo semântico positivo, 

em nenhum som que seja de agradável sonoridade ou articulação. 

                                                           
2 Uma sensação de insuportável angústia invadiu meu espírito. Digo insuportável porque tal sensação não 
foi aliviada por nada daquele sentimento, quase agradável em sua poesia. 
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Dessa forma, o narrador busca evocar no leitor a mesma sensação que 

experimenta. No entanto, isso não é possível através apenas de palavras. A força dos 

correlatos objetivos reside na união de suas significações para o efeito poético de um 

todo. É a comunhão entre escolha de palavras, construção sonora e projeções simbólicas 

que produz a atmosfera carregada do conto. O narrador, num novo paralelo com a 

experiência poética do leitor — e também com o próprio fazer literário —, chega à 

mesma conclusão: 

 

From these paintings (vivid as their images now are before 
me) I would in vain endeavor to educe more than a small portion 
which should lie within the compass of merely written words3. (POE, 
1992, p. 237) 

 

O jogo de ecos e projeções, assim, constrói a narrativa de Poe. Um prenúncio de 

seu valor poético pode ser visto antes mesmo do início do conto. A epígrafe não apenas 

introduz um tema, como se revela um microcosmo da intenção criativa: “Son coeur est 

un luth suspendu;/ Sitôt qu’on le touche, il résonne.4” O coração que ressoa ao ser 

tocado simboliza o próprio conto, que tem a reverberação de todos os seus elementos 

formadores. Dos variados reflexos, talvez o mais nuclear seja entre o ambiente externo e 

o ambiente interno. Numa complexa construção em camadas — que, na linguagem de 

Poe, poderia representar outra dimensão do arabesco —, há dois níveis de projeções: os 

arredores da casa refletem a própria casa, e a casa reflete seu proprietário. 

Em primeiro lugar, envolvendo o ambiente externo há um vapor “which had no 

affinity with the air of heaven, but had reeked up from the decayed trees, and the gray 

wall, and the silent tarn -- a pestilent and mystic vapor, dull, sluggish, faintly 

discernible, and leaden-hued5” (POE, 1992, p. 233). Olhada de fora, a casa provoca uma 

descrição semelhante:  

 

I looked upon […] the bleak walls -- upon the vacant eye-like 
windows […] with an utter depression of soul. […] Its principal 

feature seemed to be that of an excessive antiquity. […] [Yet] no 
portion of the masonry had fallen; and there appeared to be a wild 
inconsistency between its still perfect adaptation of parts, and the 

                                                           
3 Dessas pinturas, eu me esforçaria em vão por dar aqui mais do que uma pálida imagem, valendo-me do 
âmbito da palavra escrita. 
4 Seu coração é um alaúde suspenso; tão logo o tocamos, ele ressoa. 
5 Uma atmosfera que não tinha afinidade com o ar do céu, mas que se havia evolado das árvores senis, 
das paredes cinzentas, do pântano silente — um vapor pestilento e místico, pesado, inerte, mal 
perceptível, cor de chumbo. 
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crumbling condition of the individual stones. […] Perhaps the eye of a 
scrutinizing observer might have discovered a barely perceptible 
fissure, which, extending from the roof of the building in front, made 
its way down the wall in a zigzag direction.6 (POE, 1992, p. 231-33) 

 

Seja na contemplação dos arredores ou na visão da casa, seja no vapor pestilento 

ou na decadência da mansão, o narrador se vê tomado pelo mesmo sentimento: uma 

profunda depressão de espírito. Cada elemento do cenário atua para formar um todo 

devastador. O efeito ainda é dobrado quando o narrador observa a casa refletida em um 

lúgubre e sombrio lago. Não só os traços horrendos se potencializam com sua 

consequente inversão, como, para o narrador, uma casa passa a ser duas, e logo sua 

própria depressão de espírito é duplicada.   

A passagem destacada ainda ilumina outro reflexo fundamental. Ao descrever as 

janelas como “eye-like windows”, há uma humanização da casa. Não à toa, uma de suas 

características mais marcantes também pode se aplicar ao proprietário, Roderick Usher: 

a estrutura continua inteira, porém o exterior sugere decadência e há uma fissura 

interior; enquanto a adaptação das partes parece perfeita, as pedras individuais estão em 

ruínas. De modo análogo, o corpo de Usher permanece de pé, embora sua aparência seja 

cadavérica e por dentro ele esteja se deteriorando. As teias de aranha que pendiam dos 

beirais da casa (“fine tangled web-work from the eaves”) simbolicamente retornam na 

descrição do cabelo de Usher: “hair of a more than web-like softness and tenuity”7 

(POE, 1992, p. 234). Estabelecendo um paralelo, o termo “inconsistency” se repete para 

destacar a dualidade de Usher: apesar das feições fantasmagóricas, seus olhos exibem 

um milagroso brilho; suas ações e sua voz oscilam entre o vivaz e o soturno, a trêmula 

indecisão e a concisão enérgica. O narrador não consegue ver nenhuma humanidade em 

seu aspecto — enquanto a casa é humanizada, o homem é desumanizado.  

Roderick Usher, ao relatar sua doença, revela mais um de seus paradoxos 

formativos. Por causa de seu mórbido aguçamento dos sentidos, a única comida 

possível é insípida, a única flor tolerável é inodora, a única ambientação aceitável é 

desprovida de luz. Em outras palavras, sua morte, caso ocorresse através de um gosto 

marcante, um cheiro notável ou uma irradiação do sol, decorreria de um ataque de vida. 

                                                           
6 Olhei [...] para as paredes frias, para as janelas paradas como olhos vidrados [...] com uma enorme 
depressão mental. [...] Sua feição principal parecia ser a de uma antiguidade excessiva. [...] [Contudo] 
nenhuma porção de alvenaria ruíra; e parecia haver uma extravagante incompatibilidade entre a ainda 
perfeita adaptação das partes e a condição precária de cada pedra. [...] Talvez o olho de um observador 
atento tivesse descoberto a única fenda visível, a qual, estendendo-se do teto, descia em zigue-zague pela 
parede da fachada. 
7 Os cabelos, de uma tenuidade e delicadeza de teia. 
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O maior medo de Usher, no entanto, não é morrer; a morte é até desejada. Seu pânico 

verdadeiro é do sentimento de terror: 

 

I shudder at the thought of any, even the most trivial, incident, 
which may operate upon this intolerable agitation of soul. I have, 
indeed, no abhorrence of danger, except in its absolute effect -- in 
terror […] the grim phantasm, FEAR.8 (POE, 1992, p. 235) 

 

Ao reconhecer seu pavor pelo medo, Usher demonstra consciência de sua prisão 

involuntária. Assim como se cerra numa casa selada, ele se cerra em si mesmo, 

abdicando de todas as sensações da vida e caindo num cárcere sem possibilidade de 

saída: se a sensação mais intolerável é, ao mesmo tempo, causa e efeito, se Usher tem 

medo de sentir medo, então não há como escapar. A vida de Usher é uma vida não 

vivida, que vive de morrer um pouco a todo instante.  

Tal qual a fachada e os arredores da casa, seu interior atua como um correlato 

objetivo do espírito de Usher. Assim, os corredores são escuros e intrincados; os objetos 

consistem em tapeçarias sombrias, assoalhos de escuridão de ébano (“ebon blackness”, 

num pleonasmo que duplica o efeito contemplativo) e fantasmagóricos troféus de armas. 

No cômodo em que se encontra Usher, as janelas são estreitas e distantes do chão, não 

sendo possível enxergar os cantos remotos ou os recessos do teto. Não há alívio nem na 

visão da mobília, profusa, sem conforto, antiquada, nem nos livros, cujos temas incluem 

possessões demoníacas e, seu favorito, rezas para os mortos. A emoção que os objetos e 

cômodos evocam no narrador é similar à experiência com o ambiente externo. Mais do 

que isso: a união desses novos elementos com os já percebidos justamente potencializa 

a sensação claustrofóbica e depressiva. 

 

Much that I encountered on the way contributed, I know not 
how, to heighten the vague sentiments of which I have already 
spoken. [...] I felt that I breathed an atmosphere of sorrow. An air of 
stern, deep, and irredeemable gloom hung over and pervaded all.9 
(POE, 1992, p. 233-34) 

 

A construção em abismo, já presente nos reflexos entre o externo, a fachada da 

casa, o interior da casa e seu proprietário, num autêntico jogo de bonecas russas, ganha 

                                                           
8 Estremeço à ideia de qualquer incidente, mesmo do mais trivial, que possa influir nesta intolerável 
agitação de espírito. Na verdade, não tenho aversão ao perigo, exceto no seu efeito absoluto — no terror. 
9 Muitas coisas que encontrei pelo caminho contribuíram, não sei como, para acentuar as vagas 
impressões de que já falei. [...] Senti que respirava uma atmosfera de angústia. Um sopro de profunda, 
penetrante e irremediável tristeza andava no ar e tudo invadia. 
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ainda mais complexidade nas atividades de Usher: a pintura e o poema. No que se refere 

às pinturas, uma em particular chama a atenção do narrador: retrata o interior de uma 

ampla cripta, com paredes baixas, lisas, brancas e sem ornatos, localizada abaixo da 

superfície da terra; não há saída visível ou qualquer fonte de luz artificial, e, no entanto, 

raios luminosos dominam o ambiente, envolvendo-o num esplendor impróprio e 

espectral. A pintura imediatamente evoca a figura de seu realizador, Usher, que tem 

olhos anormalmente brilhosos apesar de feições cadavéricas, e também a própria casa 

— em especial a cripta em que foi colocado o corpo de Madeline. 

Madeline é, ela mesma, um reflexo de Roderick Usher: não só é sua irmã gêmea, 

como também tem aspecto fantasmagórico e, internamente, encontra-se em 

deterioração, alternando profunda apatia com afecções catalépticas. Através da 

catalepsia, tal qual Roderick, a cada dia ela vive a morte. Ainda apresenta semelhante 

inconsistência, já que, apesar das feições cadavéricas, mesmo morta tem um leve rubor 

no rosto e no peito. Nesse caso, contudo, há uma explicação que confere à pintura de 

Usher um elemento premonitório: a cripta da pintura não possuía saída ou luz artificial, 

porém era banhada de raios de sol; do mesmo modo, a cripta em que foi depositado o 

corpo não tem qualquer saída, mas simbolicamente há uma luz ainda acesa — Madeline 

continua viva. Dessa forma, não há apenas um reflexo entre os dois irmãos, mas, à 

semelhança do lago que projeta a casa, um espelho invertido. Madeline é a morta-viva, 

e Roderick é o vivo-morto. 

No que se refere ao poema, “The Haunted Palace” é composto e cantado ao 

narrador por Roderick Usher. Seu tema já sugere afinidade com a história desenvolvida 

no conto, podendo o palácio assombrado ser um símbolo da própria Casa de Usher. 

Também é possível comparar a atmosfera: embora o ambiente um dia tenha sido verde, 

radiante e visitado por anjos, hoje é sombrio e dominado pelo mal. As quatro primeiras 

estrofes trazem apenas palavras positivas, como radiant (radiante), angels (anjos), 

happy (feliz); já as últimas duas estrofes, marcando a transição de espírito, apresentam 

apenas palavras negativas, como evil (mal), sorrow (sofrimento), entombed 

(amortalhada). Além disso, num novo paralelo, a imagem de luzes avermelhadas que 

banha o palácio (“red-litten windows”) também está presente na Casa de Usher: “Feeble 

gleams of encrimsoned light made their way through the trellised panes10”. 

                                                           
10 Débeis raios de luz avermelhada coavam-se através das vidraças e das rótulas. 
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O ritmo e a musicalidade igualmente ecoam a evolução de sensações. Ao longo 

das seis estrofes, muitos versos ordenam-se em tetrâmetros trocaicos. No entanto, 

quebras pontuais e categóricas de ritmo podem ser percebidas: 

 

In the monarch Thought's dominion --  
   It stood there!  

Never seraph spread a pinion  
   Over fabric half so fair.  

 
Banners yellow, glorious, golden,  
   On its roof did float and flow;  

(This -- all this -- was in the olden  
   Time long ago)11 

 

Os negritos correspondem às sílabas fortes. Quase todos os versos são 

tetrâmetros trocaicos, cataléticos apenas no quarto verso da primeira estrofe e no 

segundo verso da segunda, e oferecem uma notável fluência de discurso. Isso se deve 

não só à cadência do ritmo, mas também à aliteração de fonemas de fácil pronúncia, 

como /f/ e /l/. Em sua articulação, fazem referência ao vento que balança as bandeiras, 

já que a pronúncia de /f/ envolve a expulsão de ar pela boca, mais forte quando seguida 

por /l/ (“float” e “flow”), e o elástico /l/ ainda representa o movimento das bandeiras, 

oscilando ao sabor do vento. 

A suavidade da pronúncia, no entanto, é interrompida pelos versos arrítmicos “It 

stood there” e “Time long ago”. O efeito possui intensa carga premonitória: embora 

tudo pareça doce e ordenado, uma brusca desordenação se afigura no horizonte. Quando 

a inevitável inversão acontece, os sons acompanham as imagens dramáticas. As rimas 

predominantes não mais são de vogais abertas, como valleys/palace e there/fair, e sim 

de sons fechados e ocos, como bloomed/entombed. A sutileza da enunciação também é 

contrastada, como nas passagens abaixo:  

 

And all with pearl and ruby glowing 
   Was the fair palace door,  

Through which came flowing, flowing, flowing, 
   And sparkling evermore,  

[…] 
While, like a rapid ghastly river,  

   Through the pale door,  
A hideous throng rush out forever,  

                                                           
11 No domínio do monarca Pensamento,/ Ele se elevava!/ Jamais serafim algum estendeu as asas/ Sobre 
palácio que se lhe aproximasse em beleza.// Bandeiras amarelas, gloriosas, douradas,/ No seu topo 
flutuavam, ondulavam./ (Isto — tudo isto — ocorreu noutros tempos/ Que vão longe)  
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    And laugh -- but smile no more.12 
 

A porta do palácio passou de fair, com pearl and ruby glowing, para pale; quem 

a atravessava came flowing e sparkling evermore e passou a rush out forever. Além 

disso, a suave aliteração de “fl” se repete três vezes em “flowing”, enquanto os 

encontros consonantais da segunda estrofe são de pronúncia muito mais sofrida. É o 

caso de “hideous throng”, que obriga a língua a rapidamente correr do palato (/s/) aos 

dentes superiores (/th/), para então produzir o complicado som “thr”. A suavidade da 

pronúncia não é mais predominante após a transição de ambiente, refletindo uma 

soturnidade que, de tão avassaladora, domina todos os aspectos do poema. 

Num novo eco entre enunciação e conteúdo, os próprios versos descrevem a 

diferença sonora dos dois ambientes: enquanto no início havia “Spirits moving 

musically/ To a lute’s well-tunèd law” (“Espíritos movendo-se musicalmente,/ Ao ritmo 

de um melodioso alaúde), ao fim se percebiam “Vast forms that move fantastically/ To 

a discordant melody” (Grandes formas que se movem fantasticamente/ Ao som de uma 

melodia destoante). No entanto, o eco essencial ao poema é outro, já que há uma 

humanização do palácio. Podemos considerar, assim, que corresponde a uma cabeça 

humana: não só a palavra “cabeça” faz parte da descrição, como seu monarca se chama 

Pensamento (“monarch Thought”).  

Seguindo essa analogia, “two luminous windows” poderiam ser os olhos, e a 

“fair palace door” poderia ser a boca, sendo “pearl” os dentes (como são 

tradicionalmente chamados, “pearly whites”) e “ruby”, os lábios. Dessa maneira, o mal 

do poema não é concreto, e sim mental. “The Haunted Palace” atua, acima de tudo, 

como correlato objetivo da mente de Usher: intrincada, sombria, desolada, acometida 

pela loucura. A desordem dos sons e ritmos equivale à própria desordem de seu estado 

de espírito. Ao fim, tal qual ocorre com o palácio e seu monarca, “never morrow shall 

dawn upon him13”: luz nenhuma jamais será contemplada por Usher em sua casa selada, 

e simbolicamente jamais haverá alívio a seu sofrimento. 

A deterioração mental de Roderick é elemento-chave no conto, a base a partir da 

qual irradiam os mais centrais correlatos objetivos. Ao longo dos anos, explica Usher, a 

lugubridade da casa talvez tenha deixado uma marca em seu espírito. O pensamento é 

ora descartado pelo narrador como superstição, ora defendido como possível. Esse é um 
                                                           
12 E cintilante de pérolas e rubis/ Estava a bela porta do solar/ Pela qual passavam, passavam, passavam,/ 
Sempre a rutilar, [...] Enquanto, como um rápido rio espectral,/ Pela porta pálida,/ Uma multidão 
medonha se precipita sem cessar,/ E ri — sem jamais sorrir. 
13 Jamais outro amanhã/ Brilhará sobre esse ser desolado. 
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indício das semelhanças que se desenvolvem entre Usher e o narrador, uma figura que 

apresenta uma das transições mais sutis do conto. O paralelo mental entre eles ganha 

mais força depois que o narrador, já bem estabelecido na casa, ajuda o amigo a trancar 

sua irmã — aparentemente morta — numa das criptas. O estado de Roderick declina de 

forma súbita e notável, e suas feições já pálidas ficam ainda mais cadavéricas; além 

disso, cessa suas atividades e vaga como um fantasma. Embora tente se livrar da 

sensação, o mórbido nervosismo de Roderick agora encontra reflexo no narrador: 

 

It was no wonder that his condition terrified -- that it infected me. I 
felt creeping upon me, by slow yet certain degrees, the wild influences 
of his own fantastic yet impressive superstitions. […] An irrepressible 
tremor gradually pervaded my frame; and, at length, there sat upon my 
very heart an incubus of utterly causeless alarm.14 (POE, 1992, p. 241) 

 

Assim como, para Usher, seu maior terror é sentir terror, o que o deixa num 

estado permanente de medo e paralisia, para o narrador a consciência do nervosismo 

apenas aumenta a angústia. Em suas palavras no início do conto, quando olhava a casa 

refletida no lago, “There can be no doubt that the consciousness of the rapid increase of 

my superstition […] served mainly to accelerate the increase itself. Such, I have long 

known, is the paradoxical law of all sentiments having terror as a basis15”. A 

consciência do medo potencializa seu efeito. 

É justamente o correlato objetivo dessa sensação que introduz o clímax do conto. 

Numa tentativa de acalmar Usher, o narrador começa a leitura de Mad Trist, romance 

fictício atribuído, no conto, a Sir Launcelot Canning. A história, com sua linguagem 

complexa, enigmática e atravancada, acompanha Ethelred e sua invasão ao castelo de 

um eremita. Cada barulho contido no romance repercute na Casa de Usher, a começar 

pelo ataque de Ethelred ao castelo, provocando um crescente pânico tanto no narrador 

quanto no proprietário. Enquanto isso, Ethelred entra no castelo e vê um dragão no 

lugar do eremita; após atacá-lo, ouve um guincho horrível e penetrante — novamente 

ouvido, abafado, na Casa. Por fim, passa do dragão e tenta pegar um escudo de bronze, 

que cai com um tinido ensurdecedor. Ao ouvir um eco metálico desse terceiro e último 

som, o narrador se desespera. Usher, em sua trêmula e insana agitação, percebe-se a 
                                                           
14 Não era de admirar que seu estado me inspirasse terror, que quase me contagiasse. Sentia em mim as 
sorrateiras e bizarras influências das superstições de meu amigo, tão fantásticas quanto impressionantes, 
penetrando-me de forma lenta, mas segura. 
15 Não pode haver dúvida de que a consciência do rápido progresso da minha superstição [...] serviu 
sobretudo para acelerar esse mesmo progresso. Assim, já o sei bastante bem, é a lei paradoxal de todos os 
sentimentos que têm o terror por base. 
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sentir seu maior medo: terror, ao receber a prova de que sua irmã, na verdade, fora 

sepultada viva. Para ele — e para o narrador, cujo medo e cuja sensibilidade agora 

espelham os do companheiro —, cada barulho de Mad Trist correspondia às tentativas 

de Madeline de sair do caixão e da cripta. Cada barulho correspondia às reverberações 

do terror em sua própria alma. 

O fim do conto, de certa forma, retorna a seu início. Assim como começou com 

uma epígrafe sobre o ressoar de um alaúde, termina com um romance inteiramente 

ressoante. O narrador também acaba na mesma posição: contemplando, do lado de fora, 

a Casa de Usher. Numa tripla relação de interdependência, Roderick e Madeline 

morrem juntos e, em seguida, a mansão rui. O final ecoa o início e fecha o ciclo da vida 

de Usher e da Casa. As insistentes aliterações se fazem igualmente presentes, remetendo 

à repetição de /d/ no primeiro parágrafo do conto: 

 

There came a fierce breath of the whirlwind -- the entire orb of the 
satellite burst at once upon my sight -- my brain reeled as I saw the 
mighty walls rushing asunder -- there was a long tumultuous shouting 
sound like the voice of a thousand waters -- and the deep and dank 
tarn at my feet closed sullenly and silently over the fragments of the 
“House of Usher”.16 (POE, 1992, p.245) 

 

Os termos “fierce breath of the whirlwind” refletem, com os fonemas /f/, /th/ e 

/w/, o efeito do próprio vento, já que exige a expulsão de ar para sua pronúncia. “The 

entire orb of the satellite burst at once upon my sight” oferece palavras de perfeita 

sincronia entre som e sentido, como “orb” e “burst”. A qualidade compacta e explosiva 

que contêm em seu interior são reproduzidas pela sequência monossilábica “burst at 

once upon my sight”: sua pronúncia gera uma constante interrupção na fala, uma série 

de pequenas explosões. “A long tumultuous shouting sound like the voice of a thousand 

waters” evoca, através da repetição de /s/, o som sibilante e contínuo do correr das 

águas. A insistência do som é tão intensa quanto o devastador movimento aquático; sua 

presença obsessiva toma conta dos versos assim como o lago devora os destroços da 

casa. Ao fim, o que sobra é a aliteração do /d/ e palavras curtas e bruscas, tornadas mais 

secas pelo contraste com a liquidez das águas: “the deep and dank tarn at my feet” 

repercute a atmosfera absolutamente inóspita e solitária. 

                                                           
16 Houve uma rajada mais impetuosa da ventania — o globo inteiro do satélite invadiu de repente meu 
campo de visão — e meu cérebro sofreu como um desfalecimento quando vi que as grossas paredes 
ruíam, despedaçando-se — houve um longo e tumultuoso estrondo, com mil vozes de água — e a 
profunda e sombria lagoa a meus pés fechou-se sombriamente sobre os destroços da Casa de Usher. 
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Em “The Fall of the House of Usher”, como prenunciado já no primeiro 

parágrafo, todos os elementos giram em torno da escuridão. Sua característica mais 

fundamental é o constante jogo de projeções, concretizado pela construção dos 

correlatos objetivos: a Casa de Usher e os arredores refletem o estado mental de seu 

proprietário; Roderick e Madeline são o espelho invertido um do outro; as pinturas de 

Usher reproduzem a Casa, enquanto o poema ecoa sua mente; Mad Trist reverbera os 

medos de Usher e os movimentos de Madeline para sair da tumba; o estado mental do 

narrador ressoa o de seu companheiro; a escolha de palavras, a contextura sonora e a 

articulação dos fonemas refletem a atmosfera envolvente.  

Numa autêntica construção em abismo, os correlatos objetivos possibilitam a 

projeção do interno no externo, oferecendo à narrativa várias camadas diferentes: 

arredores e fachada da Casa — interior da Casa — proprietários — estado mental de 

Usher — sua arte. Na mesma via, há uma pintura dentro do conto, um poema dentro do 

conto e um trecho de romance dentro do conto. A imagem central é a da epígrafe: todos 

os elementos ressoam entre si. A partir do uso dos correlatos objetivos, cada parte une 

sua significação particular para produzir, com força potencializada, um todo altamente 

claustrofóbico e poeticamente reverberante. 
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 AS CONVENÇÕES GÓTICAS EM OS 120 DIAS DE SODOMA 

Nicole Ayres Luz (UERJ)1 

 
RESUMO: Os 120 Dias de Sodoma ou A Escola da Libertinagem, produzido em 1785 e 
publicado apenas no século XX, pelo polêmico Marquês de Sade, é uma obra simbólica do 
sadismo na literatura. O enredo apresenta quatro aristocratas libertinos, que trancafiam um 
grande grupo de pessoas, vítimas e ajudantes de seu projeto, em um castelo suíço durante quatro 
meses para a realização de orgias e torturas diversas, organizadas por ciclos, do mais básico ao 
mais intenso nível de violência. Os libertinos podem ser classificados como personagens 
monstruosos, de acordo com análises como as de Jeffrey Jerome Cohen e Julio Jeha, e, mais 
especificamente, como sádicos, termo derivado da obra do Marquês e cunhado pelo psiquiatra 
Richard von Krafft-Ebing. Os personagens sadianos são devotos da libertinagem, como a uma 
religião, visando unicamente sua própria satisfação. A perversão sem limites de tais personagens 
horroriza o leitor, provocando medo artístico, conceito desenvolvido por Júlio França. Por meio 
desse tipo de reação, percebe-se que é possível experimentar uma sensação de prazer durante a 
leitura de obras onde predomina a maldade, pela consciência de seu caráter ficcional; a ameaça, 
portanto, não é real, o que possibilita a fruição estética. Observa-se também o papel do cenário 
sombrio na construção da narrativa para gerar esse efeito de medo. O castelo de um dos 
libertinos, localizado numa região isolada da Suíça, possui múltiplos ambientes, devidamente 
equipados para os fins de experimentação cruel dos protagonistas. Controladas e punidas em 
caso de desvio das regras estabelecidas pelos sádicos, em um ambiente desconhecido, 
atemorizante e afastado da civilização, as vítimas se encontram sem salvação possível. 
Considerando os personagens aristocratas monstruosos, o cenário lúgubre do castelo onde 
ocorrem os abusos e o pessimismo inerente à narrativa de Sade, o presente trabalho pretende 
descrever o romance como uma obra gótica. 
 
Palavras-chave: Monstruosidade. Sadismo. Gótico. 

 

Introdução 

Este trabalho tem por objetivo analisar Os 120 Dias de Sodoma, escrita pelo 

Marquês de Sade em 1785, como uma obra gótica. Para tal, utilizam-se as teorias de 

monstruosidade de Jeffrey Jerome Cohen (2000) e Julio Jeha (2007), o conceito de 

sadismo cunhado pelo psiquiatra Richard von Krafft-Ebing no século XIX e a categoria 

de medo artístico estudada por Júlio França (2011). Pela perspectiva pessimista inerente 

                                                           
1 Mestranda em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, orientada pelo Prof. Dr. Júlio França. Integrante do grupo Estudos do Gótico, reconhecido pelo 
CNPQ. 

2548

Ana
Pencil



2 

 

à narrativa, os personagens moralmente monstruosos e o ambiente sombrio do castelo 

de Silling, a obra sadiana pode ser aproximada das convenções do romance gótico 

setecentista. 

 

Marquês de Sade: autor polêmico, obra polêmica 

Donatien Alphonse François de Sade, mais conhecido como Marquês de Sade 

(1740-1814), teve uma vida conturbada, que acompanha a produção de sua obra 

polêmica. Ele foi preso e internado em hospícios inúmeras vezes por acusações 

diversas, como fustigar e envenenar prostitutas, participar de orgias e atuar 

politicamente contra o sistema. Foi perseguido tanto pela monarquia do Antigo Regime 

como pelos revolucionários vitoriosos de 1789, e, depois, por Napoleão, sobre quem 

escreveu um panfleto satírico em 1800. Criou a maior parte de sua produção literária 

encarcerado. Após o romance de caráter anticlerical Diálogo entre um padre e um 

moribundo, Sade escreveu, em 1785, Os 120 Dias de Sodoma, um épico da pornotopia2. 

Depois de sair da Bastilha, ele perdeu o rascunho dessa obra e nunca mais o recuperou. 

Assim, ele passou o resto de sua carreira tentando reconstruir seus elementos em outros 

livros, como Justine (1791/97), Juliette (1797), Os crimes do amor (1800), etc. A obra 

seria reencontrada apenas em 1904, publicada integralmente nos anos 1930, e sofreria 

censura até os anos 1970 na França (cf. DAVENPORT-HINES, 2000). 

Com medo de perseguição, Sade não assumiu a publicação de obras como 

Justine e Juliette, que conquistaram certo sucesso de público, ainda que 

clandestinamente. A edição de Justine foi reimpressa seis vezes em Paris na década 

seguinte, de acordo com os dados coletados por Walter Kendrick (1987). Sade nunca foi 

perseguido como um pornógrafo, palavra que, à época, possuía um sentido 

“honorífico”, cunhado por Restif de la Bretonne: escrever sobre prostitutas, em tom 

moralizante. Os livros de Sade são muito extremos para ser considerados puramente 

excitantes. Suas produções pregam a inversão de todos os valores ocidentais, de um 

modo extremamente didático, o que pode ser percebido por seus subtítulos – A Escola 

da Libertinagem, Os Instrutores Imorais, Os Infortúnios da Virtude. Kendrick postula 

que seguir à risca suas instruções poderia promover a anarquia ou o fascismo. 

                                                           
2 O termo “pornotopia” foi conceituado por Steve Marcus na obra The Other Victorians (1971), usado 
para descrever a fantasia da liberdade sexual irrestrita. Sade, em especial em Os 120 Dias de Sodoma, 
estabelece uma lista de práticas sexuais não normativas, combinando corpos e, por vezes, utilizando 
máquinas produzidas para a realização de torturas diversas, visando a satisfação sexual dos libertinos. 
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O conteúdo escandaloso da obra do Marquês incomodou a crítica moralista da 

época. Em seu Dictionnaire critique, littéraire et bibliographique des principaux livres 

condamnés au feu, supprimés ou censurés, de 1806, Etinne-Gabriel Peignot cataloga as 

obras proibidas daquele período e procura investigar os motivos para sua condenação. O 

crítico se recusa a comentar mais extensamente os livros para não divulgá-los. Nem cita 

Sade, para não “avançar demais na direção dos esgotos da literatura” (PEIGNOT, 1806, 

p. 14), mas comenta sobre Justine, obra confiscada pela polícia, que “envolve tudo o 

que a imaginação mais depravada, cruel e abominável pode oferecer no que diz respeito 

ao horror e à infâmia” (PEIGNOT, 1806, p. 8). 

Segundo o próprio Sade, no prefácio a Os crimes do amor, no romance deve-se 

representar a natureza humana, seus vícios e paixões, e nem sempre fazer triunfar a 

virtude sobre o vício é o caminho mais interessante para o escritor. Comover o leitor 

pela aniquilação do herói, explorando as diversas contradições do coração humano, 

parece ser uma escolha estética bastante eficaz. Note-se o argumento moralista usado 

pelo autor para rebater as críticas: 

 
Não quero que se ame o vício; não tenho, como Crébillon e Dorat, o 
perigoso projeto de fazer com que as mulheres gostem dos 
personagens que as enganam; quero, ao contrário, que os detestem. É 
o único meio que pode impedi-las de se tornarem vítimas e, para ter 
êxito nisso, mostrei aqueles meus heróis que seguem a carreira do 
vício de um modo tão assustador, que certamente não inspirarão nem 
pena, nem amor. Com isso, ouso dizer, torno-me mais moral do que 
aqueles que se permitiram embelezá-los (SADE, 2002, p. 8). 
 

 No entanto, no prefácio a obras como A Filosofia na Alcova, o autor dedica o 

livro aos libertinos, às mulheres lúbricas, àqueles que seguem suas paixões sem 

pudores, e deseja que seus personagens os inspirem: 

 
Voluptuosos de todas as idades e de todos os sexos, é a vós somente 
que dedico esta obra; alimentai-vos de seus princípios que favorecem 
vossas paixões; essas paixões que horrorizam os frios e tolos 
moralistas, são apenas os meios que a natureza emprega para submeter 
os homens aos fins que se propõe. Não resistais a essas paixões 
deliciosas: seus órgãos são os únicos que vos devem conduzir à 
felicidade (SADE, 1999, p. 4). 
 

Existem, portanto, duas perspectivas contraditórias sobre a obra polêmica do 

Marquês: uma que a toma como denúncia dos vícios, outra que a encara como incitação 

ao crime. 

2550

Ana
Pencil



4 

 

Contestação política, religiosa e moral: todos esses aspectos críticos estão 

presentes em Sade, ad absurdum. Seus personagens são definidos pelo narrador como 

libertinos, e pregam a submissão do homem aos instintos naturais em detrimento das 

quimeras religiosas. Eles valem-se das supostas “leis da natureza” como justificativa a 

uma conduta criminosa, em que não há limites para a busca pelo prazer: exercem a 

sodomia, a orgia, o incesto, a pedofilia, a blasfêmia, o assassinato, a tortura, e todas as 

demais práticas que foram classificadas como “sadismo” por Krafft-Ebing (2001) em 

sua obra Psychopathia sexualis, de 1886, isto é, como atos em que se experimenta 

prazer com a dor alheia. 

 

Os 120 Dias de Sodoma: épico da pornotopia 

Em Os 120 dias de Sodoma, quatro membros da aristocracia – o Duque de 

Blangis, o Bispo de ..., o Presidente de Curval e Durcet –, todos na faixa dos cinquenta 

anos, executam o projeto de aprisionar, durante quatro meses, oito meninos e oito 

meninas entre doze e quinze anos, para a realização das mais diversas fantasias 

libertinas. Eles também contratam quatro criadas, mulheres velhas, sujas e maliciosas, 

para vigiar os jovens; seis cozinheiras; oito fodedores, rapazes com membros sexuais 

enormes, sempre prontos para o exercício da libidinagem; e quatro narradoras, 

prostitutas experientes encarregadas de relatar, a cada dia, cinco paixões, com base em 

suas vivências e observações. Além destes, suas quatro esposas e parentes, jovens e 

inocentes, que devem se submeter aos caprichos de seus tiranos. O local escolhido é o 

castelo de Silling, propriedade de Durcert na Suíça, isolado e sombrio, devidamente 

equipado com acessórios destinados a práticas de prazer e de tortura. Os libertinos 

estabelecem uma rotina rigorosa, com horários e rituais, além de definir punições para 

os jovens que infringirem as regras impostas e multas para eles mesmos, caso cometam 

alguma falta. 

Neste romance inacabado, cujos últimos capítulos são compostos por listas das 

paixões e acontecimentos do castelo, o narrador se propõe a realizar um inventário dos 

tipos de paixões que podem inflamar os desejos do homem, numa espécie de kama sutra 

da libertinagem. O objetivo é produzir o “relato mais impuro já feito desde que o mundo 

existe” (SADE, 2013, p. 62), conduzido com gradação, das paixões simples às 

assassinas. 

Os libertinos sadianos, “homens dissolutos, sem deus, sem princípios, sem 

religião” (SADE, 2013, p. 60), são personagens grotescos, velhos decadentes e 
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debochados, que se valem de ajudantes igualmente grotescos: as narradoras, uma das 

quais deformada pelo excesso de libertinagem; as empregadas, que vivem em estado de 

sujeira e feiura; os fodedores, belos e vigorosos, que carregam epítetos como Quebra-cu 

e Vara-ao-céu. Por seus comportamentos extremos e suas ações cruéis, esses 

personagens podem ser considerados monstruosos. 

 

Monstruosidade e sadismo 

Jeffrey Jerome Cohen (2000) propõe que se leiam as culturas a partir dos 

monstros que elas constroem. Para ele, “o corpo do monstro é um corpo cultural” 

(COHEN, 2000, p. 26), ou seja, incorpora os medos e os anseios de uma sociedade, em 

determinado momento cultural. No caso de Sade, seus libertinos contestam os valores 

aristocráticos e iluministas, isto é, denunciam as hipocrisias sociais e alertam para os 

perigos da liberdade irrestrita. Outra tese de Cohen (2000, p.48) é a de que o medo 

inspirado pelo monstro seria “realmente uma espécie de desejo”, quer dizer, por estar 

ligado a práticas proibidas, o monstro também fascina: ele provoca, ao mesmo tempo, 

atração e repulsa. Os monstros são criados pela sociedade e nela atuam exercendo seu 

papel de mantenedores das regras, já que alertam para os riscos da quebra de uma ordem 

social. Se “todo monstro está situado no limiar... do tornar-se” (COHEN, 2000, p. 54), 

há sempre o risco de a própria vítima vir a se tornar um monstro, pela ultrapassagem da 

fronteira do socialmente aceitável. As narradoras de Os 120 Dias foram vítimas dos 

abusos dos libertinos até adquirirem a experiência necessária para exercer sua própria 

monstruosidade: de mulheres violadas passaram a libertinas, ladras e assassinas. 

 Os monstros são uma metáfora para o mal, categoria de difícil definição, como 

aponta Julio Jeha (2007). O mal, oposto ao bem, deve ser combatido. Seu efeito maior é 

o de sofrimento, associação reconhecida pelo senso comum. Para o exercício da prática 

do mal, é preciso haver consciência e intenção do agente, ou ele seria confundido com 

meros acidentes naturais. O mal é causado, portanto, por indivíduos, o que o diferencia 

do sofrimento gerado por fenômenos da natureza. 

 Os filósofos costumam dividir o mal em metafísico, físico e moral. O mal 

metafísico é o medo da finitude, condição imposta a todos os seres pela natureza, o que 

poderia descaracterizá-lo como mal. O mal físico seria provocado por aquilo que afeta 

diretamente nosso organismo, como doenças, condições ambientais desfavoráveis ao 

bem estar, etc. O mal moral, ao contrário dos outros tipos, está diretamente relacionado 

à ação humana, portanto, segundo a conceituação de Jeha, seria de fato o mal autêntico, 
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consciente: o mal enquanto exercício da crueldade humana. Ele consiste na implicação 

do sofrimento ao outro, consequência de uma escolha do agente em abandonar sua 

integridade moral. 

 Teólogos e filósofos discutem sobre a questão do mal, sob perspectivas 

religiosas, políticas, psicológicas, etc., mas jamais chegam a uma conclusão. Os 

escritores, por se valerem de metáforas, auxiliam a representar essa abstração negativa. 

As metáforas mais utilizadas são as do crime, do pecado e da monstruosidade. 

O sadismo é um tipo de monstruosidade, que atrela a sexualidade à violência. De 

acordo com Georges Bataille (s/d), o sadismo consistiria na destruição do objeto de 

desejo – o que provocaria prazer, pelo poder exercido, fazendo com que o sádico se 

sinta superior à vítima. Por carregar nas doses de crueldade no discurso e nas ações de 

seus libertinos, Sade horroriza o leitor. O efeito provocado é o do medo artístico, 

conforme classificação de Júlio França (2011). 

 

Medo artístico 

Júlio França abarca sob a classificação “literatura do medo” as narrativas 

centradas na produção dessa emoção, que podem ser subdivididas em outras categorias, 

como o gótico, o terror, o horror, a fantasy, etc. O medo está ligado a nossos 

mecanismos de autopreservação, notadamente à nossa consciência da inevitável finitude 

da vida. Freud (1996) identifica três principais fontes de medo: a natureza, por sua 

imponência, a angústia existencial, pela nossa consciência da morte, e o outro, por sua 

imprevisibilidade. Como variação deste último, destaca-se um arquétipo da literatura do 

medo: a figura do monstro. Quando humano, pode ser considerado um “monstro 

moral”. 

O medo produzido por construções ficcionais, tais como personagens 

monstruosos, é denominado artístico. O leitor, por não correr riscos reais, pode se 

permitir fruir a narrativa. Uma das categorias, na literatura, geradoras desse tipo de 

medo é o gótico. 

 

Os 120 Dias como uma obra gótica 

Os 120 Dias de Sodoma pode ser relacionado ao gótico setecentista por um 

conjunto de aspectos: os personagens aristocratas monstruosos; o cenário lúgubre do 

castelo de Silling; e a visão de mundo desencantada que dá forma à narrativa. Nas 

palavras de Fred Botting: 
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A bondade, seja em termos morais, estéticos ou sociais, não se faz 
presente nos textos góticos. É o vício que lhe interessa: os 
protagonistas são egoístas ou maus; as tramas envolvem decadência 
ou crime. Seus efeitos, estéticos e sociais, são repletos de 
características negativas – não há beleza, nem demonstrações de 
harmonia ou proporção. Deformados, obscuros, feios, lúgubres e 
completamente avessos aos efeitos do amor, da afeição ou dos 
prazeres nobres, os textos góticos inscrevem a repulsa, o ódio, o 
medo, a aversão e o terror. (BOTTING, 2014, p. 2) 
 

Isso condiz com a visão dos libertinos sadianos, que defendem a entrega aos 

impulsos egoístas da natureza, como maneira de sobreviver socialmente e obter a 

felicidade por comparação à infelicidade alheia. Note-se o discurso cético e pragmático 

do Duque de Blangis: 

 
Convenceram-me de que apenas o vício podia inspirar no homem essa 
vibração moral e física, fonte das mais deliciosas volúpias; a ele me 
entrego. Plenamente convencido de que a existência do criador é um 
absurdo revoltante no qual nem mesmo as crianças acreditam mais, 
desde cedo me coloquei acima das quimeras da religião. [...] Recebi 
essas inclinações da natureza e irritá-la-ia se a elas resistisse; se ela as 
fez malévolas, é porque se tornaram necessárias a seus desígnios. Sou 
apenas uma máquina em suas mãos, que ela move a seu bel-prazer e 
não há crime meu que não lhe sirva; quanto mais os inspira em mim, 
mais ela precisa deles: eu seria um tolo, caso lhe resistisse. (SADE, 
2013, p. 21) 
 

O universo de Os 120 Dias é opressivo, lúgubre, preenchido pelo discurso 

debochado e cruel dos libertinos, pelo excesso de comida, orgias, escatologia e tortura. 

Não por acaso, o local ideal encontrado para o projeto luxurioso dos quatro amigos 

consiste num castelo ermo na Suíça, propriedade de Durcet: 

 
(...)_escolheram um retiro afastado e solitário, como se o silêncio, o 
distanciamento e a tranquilidade fossem os poderosos veículos da 
libertinagem e como se tudo o que, por essas qualidades, incute um 
terror religioso aos sentidos devesse obviamente revestir a luxúria 
com mais um encanto. (SADE, 2013, p. 49) 
 

 A descrição do castelo de Silling pode ser comparada à de um castelo gótico, 

tradição herdada da obra inaugural de Walpole, O Castelo de Otranto, de 1764. Note-se 

a atmosfera de isolamento, terror e obscuridade na passagem: 

 
Assim que se passava a carvoaria, devia-se começar a escalar uma 
montanha quase tão alta como o monte São Bernardo e de abordagem 
infinitamente mais difícil, pois apenas se pode chegar em seu topo a 
pé. [...] São necessárias quase cinco longas horas para se atingir o 
cume da montanha, o qual oferece uma outra espécie de singularidade 
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que, pelas precauções tomadas, tornou-se uma nova barreira tão 
insuperável que apenas os pássaros conseguiriam vencer. [...] 
Ademais, um muro de trinta pés de altura o cerca, após o qual um 
fosso muito fundo e cheio de água defende ainda um último paredão, 
formando um corredor circular; uma poterna baixa e estreita adentra 
finalmente até um grande pátio interno em torno do qual estão todos 
os alojamentos. [...] [Os] garde-robes eram decorados com sofás e 
todos os outros móveis necessários às impurezas de toda espécie. De 
ambos os lados do trono, uma coluna isolada se erguia até o teto; nelas 
se prenderia qualquer sujeito que cometesse um erro justificando uma 
correção. Todos os instrumentos necessários a essa correção estavam 
dependurados na coluna, e essa vista imponente ajudava a manter a 
submissão tão essencial às orgias dessa espécie; submissão de onde 
nasce quase todo o encanto da volúpia na alma dos atormentadores. O 
salão comunicava com um gabinete que, nessa parte, constituía a 
extremidade do alojamento. Extremamente secreto e à prova de som, 
muito quente e muito escuro durante o dia, esse gabinete era uma 
espécie de alcova [...] Junto ao estrado do altar do pequeno templo 
cristão [...] uma pedra fatal erguia-se artisticamente. Ela assinalava 
uma escada em caracol, muito estreita e íngreme, cujos trezentos 
degraus levavam às entranhas da terra, até uma espécie de masmorra 
abobada, onde se abriam três portas de ferro, na qual se encontrava 
tudo o que a arte mais cruel e a barbárie mais refinada podem inventar 
de mais atroz, tanto para apavorar os sentidos quanto para executar 
horrores. (SADE, 2013, p. 50) 
 

Tais elementos ajudam a construir um cenário gótico, aos moldes setecentistas. 

Em Sade, entretanto, não há elementos sobrenaturais: o horror provém do ambiente 

isolado e soturno, devidamente equipado com instrumentos de tortura para fins 

libertinos, e dos personagens moralmente monstruosos, por seu comportamento 

sexualmente agressivo, dominador e impiedoso. Ainda que a construção do romance 

sadiano siga um protocolo realista, é capaz de provocar um horror quase sobrenatural no 

leitor. Por consistir em uma obra de excesso, Os 120 Dias podem chocar mesmo o leitor 

contemporâneo. Há, no romance, o excesso descritivo, considerando o uso de vocábulos 

explícitos, como “cu”, “cona”, “pau”, “foder”, as cenas detalhadas de orgias; e o 

excesso de comportamento dos personagens, em estado perpétuo de gozo, sempre aptos 

a se excitar pelo discurso e pela prática sexual. Para isso, eles se utilizam de outros 

excessos, como o da comida, o da bebida e o da sujeira. No castelo de Silling, há 

sempre mesa farta, vinho em abundância e higiene precária. As criadas e os jovens são 

mantidos em estado de imundície, o que apraz aos libertinos, que apreciam, por 

exemplo, digerir os bolos fecais de suas vítimas. A escatologia pode ser relacionada ao 

próprio desasseio de seus hábitos sexuais: as práticas de sodomia, zoofilia, voyeurismo, 

etc., são consideradas “impuras” para os padrões normativos daquela sociedade. 
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O gótico setecentista, conforme aponta Fred Botting (1996), também está ligado 

ao excesso e à transgressão. Ao excesso, notadamente aristocrático, pela exploração da 

violência, muitas vezes de cunho sexual, e à crueldade dos vilões góticos. As figuras 

góticas revelam o lado negativo do Iluminismo e dos valores humanistas. Por meio de 

forças naturais e sobrenaturais, são expostas as ameaças a esses valores, e as 

consequências negativas dessas transgressões. 

Sade chega a comentar, no prefácio a Os crimes do amor, sobre a literatura 

gótica que está surgindo em sua época. Ele critica o apelo melodramático dos romances 

de Radcliffe e prefere o horror sanguinário de obras como O monge (The monk), de 

Matthew Gregory Lewis, à qual é possível relacionar seu estilo. 

 
Deveríamos, talvez, analisar aqui esses romances novos, cujo 
sortilégio e fantasmagoria compõem quase todo o seu mérito, 
escolhendo para começar O monge, superior em todos os sentidos aos 
estranhos arrebatamentos da brilhante imaginação de Radcliffe. Mas 
essa dissertação seria muito longa. Convenhamos apenas que esse 
gênero, apesar do que se possa dizer, não é certamente sem mérito. 
Ele se tornara o fruto indispensável dos abalos revolucionários de que 
a Europa inteira se ressentia. (SADE, 2002, p. 7) 
 

A aproximação entre a obra sadiana e o romance de Lewis é percebida por 

Davenport-Hines (2000), que considera a obra de Sade como gótica: 

 
A ficção gótica de Sade descreve a maneira urgente, implacável como 
os humanos usam e exploram uns aos outros; ele identificava a 
repressão sexual como análoga à repressão política, ambas as quais 
provavelmente resultariam em erupções revolucionárias. 
(DAVENPORT-HINES, 2000, p. 174, tradução nossa) 
 

François Angelier (2015) também associa Sade ao romance gótico, 

classificando-o como o grande representante do gótico francês, em razão de duas 

características : a natureza indomável dos libertinos sadianos, em contraponto aos ideais 

racionais iluministas, e o castelo mortífero onde atuam, anteriormente símbolo que 

reafirmava a lei monárquica. O castelo é o cenário predominante do gótico em suas 

origens. Ele é símbolo de uma decadência feudal, o que revela outro elemento da 

estética gótica: o retorno do passado fantasmagórico no presente. As obras góticas 

parecem manifestar, em um de seus aspectos, o temor de uma retomada da antiga tirania 

dos senhores feudais, de acordo com a análise de Botting. O contexto distópico de Os 

120 Dias de Sodoma expõe como seria a concretização desse temor. Libertinos tirânicos 

e impiedosos exercem livremente seu despotismo sexual no terrível castelo de Silling. 
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Considerações finais 

Assim, o aspecto mais horrorífico da literatura sadiana parece ser exatamente 

esse desnudamento da natureza egoísta e cruel do ser humano. Os personagens sadianos, 

especialmente os libertinos de Os 120 Dias, são comparáveis aos vilões góticos, por 

serem membros da aristocracia que abusam de seu poder e se aproveitam da inocência 

de jovens vítimas para satisfazer seus desejos egoístas, de cunho majoritariamente 

sexual. Eles não só propagam a inversão dos valores morais, como a gratidão e a 

honestidade, como põem em prática todas as suas fantasias luxuriosas, sempre 

acompanhas de violência física e psicológica. O cenário lúgubre de Silling reproduz a 

atmosfera de desolação e gravidade dos castelos góticos setecentistas. As vítimas dos 

protagonistas sádicos são encarceradas pelos libertinos cruéis e permanecem reféns 

destes, tais como as heroínas perseguidas e humilhadas por seus malfeitores nos 

romances góticos. A perspectiva adotada pela narrativa sadiana é de pessimismo e 

ironia. Sade contestou o sistema político de sua época, tendo sido perseguido pelos três 

governos durante os quais viveu. Os autores góticos também se mostravam descrentes 

em relação aos avanços sociais da Revolução Francesa, por isso recorriam a 

ambientações medievais e expunham as perversões de vilões pertencentes à nobreza ou 

ao clero, revelando os fantasmas de um passado tirânico ainda presentes naquela 

sociedade progressista. 

A combinação desses elementos em Os 120 Dias de Sodoma, classificada como 

gótica pelos motivos já explicitados, culmina por fim num efeito de angústia no leitor, 

derivado do medo: medo do que realmente somos e do quanto a literatura revela sobre o 

lado obscuro que nos esforçamos por ocultar. 
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A OBRA GÓTICA DE POE: ECOS DE UMA MENTE PERTURBADA 

        Sueli Meira Liebig (UEPB) 

Resumo: 

A obra do escritor oitocentista americano Edgar Allan Poe, notadamente os contos góticos, é 
repleta de situações onde identificamos a desordem mental, a fúria assassina, os sentimentos 
paradoxais e a hipersensibilidade ou percepção extrassensorial de muitos dos protagonistas, o 
que frequentemente atinge consequências extremas. O objetivo deste estudo é aproximar 
eventos, passagens, citações e pontos de vista encontrados em sua obra e relacioná-los aos 
golpes pessoais que o escritor sofreu durante a sua curta existência, nos contos como “The Fall 
of the House of Usher” (A queda da asa de Usher,), “The tell-tale heart” (O coração delator,) e 
“The  black cat” (O gato preto)  . Nestas obras ele descreve com riqueza de detalhes sintomas de 
desordens mentais que só viriam a serem diagnosticadas vários anos depois com os estudos 
feitos por Charcot, Breuer, e Freud.  Como antecessor desses psicanalistas, Poe curiosamente 
parece ter-lhes fornecido a chave para o desenvolvimento das suas investigações sobre estes 
tipos de neuropatias. Sob esta perspectiva, vamos encontrar suporte teórico nos estudos feitos 
por Freud (1895) a respeito do id (1900-1914), do ego e do superego (1914/1939); por Pruette 
(1920); Lacan (1958) e Marie Bonaparte ([1933]1980). Abordar os trabalhos destes 
psicanalistas por um prisma literário e contextualizá-los no seu universo espiritual nos permitiu 
investigar a restritiva veia científica de tal empreitada e ressaltar os vórtices criativos da 
psicanálise, estreitando os laços que esta ciência mantém com a produção artística. 

Palavras-chave: Edgar Allan Poe. Freud. Lacan. Psicanálise. Gótico literário 

 

A OBRA GÓTICA DE POE: ECOS DE UMA MENTE PERTURBADA 

        Sueli Meira Liebig (UEPB) 

Introdução: 

 A obra de Edgar Allan Poe, notadamente os contos góticos, é repleta de situações 

onde identificamos a desordem mental, a fúria assassina, os sentimentos 

paradoxais e a hipersensibilidade ou percepção extrassensorial de muitos dos 

protagonistas, o que frequentemente atinge consequências extremas. Quanto mais 

lemos a sua obra mais nos convencemos – contrariamente ao que muitos críticos 

defendem – de que estes aspectos recorrentes sofreram grande influência dos fatos 

que compuseram a conturbada experiência de vida do escritor. O objetivo 

principal deste estudo é aproximar eventos, passagens, citações e pontos de vista 

encontrados na sua produção artística e relacioná-los aos golpes pessoais que ele 

sofreu durante a sua breve existência.  Sob esta perspectiva, vamos encontrar 

suporte teórico nos últimos estudos feitos por Sigmund Freud sobre a histeria 

(1895), id (1900-1914), ego e superego (1914/1939); em um trabalho publicado 

em 1920 por L. A. Pruette entitulado “A Psycho- Analytical Study of Edgar Allen 
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[sic] Poe” (Um estudo psicanalítico de Edgar Allen [sic] Poe) na análise 

psicanalítica da obra de Poe feita por Marie Bonaparte ([1933] 1980) e nas teorias 

lacanianas da dupla personalidade e do ser como instância de alienação (1958). 

  Abordar os trabalhos destes psicanalistas por um prisma literário e 

contextualizá-los no seu universo espiritual não foi uma escolha feita ao acaso: ela 

nos permitiu investigar a restritiva veia científica de tal empreitada e ressaltar os 

vórtices criativos da psicanálise, estreitando os laços que esta ciência mantém com 

a produção artística e ao mesmo tempo ensejar a emergência do personagem de 

ficção, criador de realidades e inerente ao ser psicanalítico. Com este intuito, 

iremos começar por uma visão panorâmica da vida de Poe, pois como assegura a 

psicanalista e crítica literária Marie Bonaparte (1980), a obra artística ou literária 

revela profundamente a psicologia do seu criador.      

  Nascido em 1809 em Boston (MA), filho de um casal de atores, O 

escritor ficou órfão aos dois anos de idade, quando o pai abandonou a família em 

1810 e a mãe morreu de tuberculose em 1811. Ainda que não adotado 

oficialmente, Poe foi criado por John Allan, um rico comerciante de Richmond 

(VA) e sua esposa, passando a chamar-se Edgar Allan Poe. Alcoólatra, viciado em 

jogo e com pouco suporte financeiro do pai adotivo, ele teve que abandonar os 

estudos e alistou-se na Academia Militar dos Estados Unidos. Depois de servir ao 

exército por dois anos conseguiu ser dispensado com a promessa feita ao pai de 

alistar-se  na Academia Militar de West Point. Enquanto isto,  mudou-se para a 

casa de uma tia e de sua prima Virginia Eliza Clemm em Baltimore (MD), 

casando-se com a jovem de apenas 13 anos pouco tempo depois. Sete anos mais 

tarde ela viria a apresentar os primeiros sintomas de tuberculose, doença da qual 

jamais iria se recuperar. A enfermidade da esposa fez com que Poe voltasse a 

consumir álcool pesadamente. Depois de trabalhar em vários jornais, ele voltou 

para Nova Iorque, onde se tornou editor do Broadway Journal e, mais tarde, seu 

proprietário. O periódico entrou em falência um ano depois e o casal teve que se 

mudar para uma modesta casa no Bronx, onde Virginia viria a falecer em 1847.  

  Apesar da aclamação pública, Poe era infeliz por causa do alcoolismo e 

principalmente por conta das mortes de várias pessoas ligadas a ele: a mãe 

biológica, a mãe adotiva, seu irmão, e finalmente sua mulher. Tendo explorado a 

mente humana bem antes que Freud entrasse em cena, o abandono emocional que 

sofrera das duas figuras paternas o levaria a antagonizar os homens (ele não tinha 
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nenhum amigo homem) e a depender das mulheres como suporte. Sua vida afetiva 

foi uma sequência de desapontamentos: aos 23 anos ele já tinha sofrido a morte de 

sua mãe biológica, da adotiva e de uma senhora a quem dedicava amor filial, além 

de ter se separado de três mulheres amadas. Sua esposa mostrou-se uma pessoa 

inválida, cuja doença crítica o pusera em permanente estado de ansiedade e agonia 

pelo medo de perdê-la durante seis longos anos. Não é de se admirar, portanto, 

que ele tenha escrito sobre a morte de belas mulheres. A sua poesia representa um 

considerável grau de introversão e uma fuga da realidade. Seus temas são poucos 

e resultantes de uma completa absorção de igualmente poucas ideias dominantes. 

Os seus poemas são canções angustiadas em que ele constantemente manifesta o 

desejo de fugir das imperfeições do mundo e seus heróis são flagrantemente 

autobiográficos. Tanto nos contos como nos poemas, Poe continuamente relaciona 

o sexo à morte. A grande maioria das narrativas contém uma ou mais mortes e as 

cores que simbolizam a morte e o sexo, o preto e o vermelho, aparecem repetidas 

vezes. Conectado também ao sexo está o impulso sádico: frustrado em sua 

natureza sexual, o autor incorpora os desejos reprimidos em suas obras e durante a 

sua vida inteira duas coisas sempre andam juntas: o desejo de uma terrível 

vingança e o sadismo que reforça o desejo de poder. Embora de modo menos 

aguçado, nota-se também certa tendência masoquista bem distribuída em algumas 

das suas tramas. Na verdade, podemos dizer que os contos que levam ao 

raciocínio representam o deleite de uma mente que se apraz na autotortura.  

            O nosso foco principal aqui é demonstrar de que maneira os sintomas da 

desordem mental do autor, caracterizada por evidentes sinais de histeria, se reflete 

na sua produção literária, principalmente em contos como “The Fall of the House 

of Usher” (A queda da asa de Usher, daqui por diante QCU), “The tell-tale heart”( 

O coração delator, CD) e “The  black cat” (O gato preto, GP)  . Nestas obras ele 

descreve com riqueza de detalhes sintomas de desordens mentais que só viriam a 

ser diagnosticadas vários anos depois com os estudos feitos por Charcot, Breuer, e 

Freud.  Como antecessor desses psicanalistas, Poe curiosamente parece ter-lhes 

fornecido a chave para o desenvolvimento das suas investigações sobre estes tipos 

de neuropatias. Em QCU o autor expõe uma agudeza de percepções sensoriais             
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que se manifesta em frases como “...every inward sensation, physical or 

emotional, with phenomenal, hyper-real acuteness.”  (“...cada sensação interior, 

física ou emocional, com uma agudeza fenomenal, hiper-real” -POE, Q.C.U., p, 

238).  Vejamos abaixo exemplos da sua prosa exaustivamente descritiva: 

I know not how it was—but, with the first glimpse of the 
building, a sense of insufferable gloom pervaded my spirit. I say 
insufferable; for the feeling was unrelieved by of that  half-
pleasurable, because poetic, sentiment, with which the mind 
usually receives even the sternest natural images of the desolate 
or terrible. I looked upon the scene before me—upon the mere 
house, and the simple landscape features of the domain—upon 
the bleak walls —upon the vacant eye- like windows— upon a 
few rank sedges—and upon a few white trunks of decayed 
trees—with an utter depression of soul which  I can compare 
to no earthly sensation more properly than to the after-dream of 
the reveler upon opium—the bitter lapse into everyday  life—
the hideous dropping off of the veil.  1       (Idem, p. 239) 

 

 Em CD a hipersensibilidade também é enfatizada em passagens como “The 

disease had sharpened my senses,[…] Above all was the sense of hearing acute. I heard 

all things in the heaven and in the earth... “ (POE, 1983, p.211) e “[…] And now have I 

not told you that what you mistake for madness is but over-acuteness of the senses? 

now, I say, there came to my ears a low, dull, quick sound, such as a watch makes when 

enveloped in cotton […]” (p.212). 2 Tamanha exacerbação dos sentidos relaciona-se aos 

sintomas de histeria, cujas características seriam mais tarde estudadas por Freud. No uso 

coloquial a histeria descreve um estado mental de medo incontrolável  ou excessos 

emocionais. O medo é frequentemente causado por eventos do passado de alguém 

envolvido em algum conflito severo. Pode concentrar-se em determinada parte do corpo 

                                                           
1
 Não sei como aconteceu _ Mas à primeira visão da casa um sentimento de insuportável escuridão 

invadiu o meu ser. Digo insuportável porque a sensação era intermitente, um contínuo sentimento meio 

prazeroso, porque poético,  com o qual a mente normalmente recebe as mais severas imagens do 

desolador e do  terrível. Eu ponderei a cena diante de mim _considerei apenas a casa, e o simples 

aspecto da paisagem da propriedade, as paredes a ermo, as janelas tais quais olhos vagos, algumas 

fileiras de carriços e uns troncos esbranquiçados de árvores caídas — com uma depressão espiritual que 

não poderia comparar a nenhuma sensação terrena mais apropriadamente do que a farra de um 

drogado pelo ópio —o amargo lapso do cotidiano , a vida— o medonho cair do véu. (Esta e todas as 

demais traduções subsequentes são de nossa autoria) 
2
 A doença havia aguçado os meus sentidos, [...] Acima de tudo a audição. Eu ouvia todas as coisas da 

terra e do céu... “ (POE:1983, p.211) ; “[…] Eu não lhe disse que o que você toma  como loucura não é 

nada mais que Hipersensibilidade? Agora, digo, me vem ao ouvidos um som abafado, rápido  e 

monótono,  tal como faz um relógio envolto em algodão […]” 
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ou mais comumente em um problema imaginário com aquela parte do corpo (a doença é 

uma queixa comum). As pessoas histéricas geralmente perdem o autocontrole devido a 

um pavor generalizado. Podemos ilustrar esta afirmação com uma passagem de QCU 

em que Roderick Usher expressa seu medo incontrolável: 

    I shudder at the thought of any, even the most trivial,  
    incident, which may operate upon this intolerable  
    agitation of soul. I have, indeed, no abhorrence of  
    danger, except in its absolute effect—in terror. In this  
    unnerved—in this pitiable condition—I feel that the  
    period will sooner or later arrive when I must abandon  
    life and reason together, in some struggle with the grim  
    phantasm, FEAR.”.  3               (Ibidem, p. 240) 

 

  

Como gêmeos, Roderick e Madeleine Usher compartilham dos mesmos 

sintomas de histeria, revelados em muitas outras passagens da história: 

The disease of the lady Madeline had long baffled the skill                                               
of her physicians. A settled apathy, a gradual wasting away of 
the person and frequent although transient affections of a 
partially cataleptically character were the unusual diagnosis. 
Hitherto she had steadily borne up against the pressure of her 
malady, and had not be taken herself finally to bed; but on the 
closing in on the evening of my arrival at the house, she 
succumbed (as her brother told me at night with inexpressible 
agitation) to the prostrating power of the destroyer.4  (p. 247) 

O tema do doppelganger, que se tornou evidente não só na obra de Poe como 

também em várias narrativas da sua época usa o horror sobrenatural como uma questão 

filosófica concernente à identidade pessoal e uma investigação psicológica das  

intricadas profundezas da psique humana. De maneira específica essas narrativas 

envolvem uma dualidade do protagonista que é  duplicada na figura de um segundo ser 

idêntico ou dividida em dois polos opostos do ser. Ilustremos este ponto com uma 

                                                           
3
 Eu estremeço ao pensar até no mais simples incidente  que possa fazer algum efeito sobre essa 

intolerável agitação de espírito. Na verdade, eu não tenho qualquer aversão ao perigo, com exceção ao 

seu efeito absoluto—o terror.  Nesta condição neurótica e lamentável—Sinto que cedo ou trade chegará 

o dia  em que deverei abandonar a vida e a razão em alguma luta contra o cruel fantasma, O MEDO”.  
4
 A doença de  lady Madeline despistou a habilidade dos seus médicos. Uma apatia generalizada,  uma 

crescente exaustão do ser e  uma crescente exaustão do ser e frequentes embora que passageiros 

ataques de catalepsia eram o incomum diagnóstico.  Até agora ela havia suportado firmemente  a 

pressão da sua patologia e não se deixara acamar. Mas no final da manhã da minha chegada à casa , ela 

sucumbiu (como me confidenciou se irmão à noite com grande agitação) ao poderoso  poder do 

destruidor.   
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passagem de QCU que denuncia as mudanças físicas de Roderick depois da morte do 

seu  duplo: 

And now, some days of bitter grief having elapsed, an 
observable change came over the features of the mental disorder 
of my friend. His ordinary manner had vanished. His ordinary 
occupations were neglected or forgotten. He roamed from 
chamber to chamber with hurried, unequal, and objectless step. 
The pallor of his countenance had assumed, if possible, a more 
ghastly hue—but the luminousness of his eye had utterly gone 
out. The once occasional huskiness of his tone was heard no 
more; and a tremulous quaver, as if of extreme terror, habitually 
characterized his utterance .5 ( p.257) 

 

 Seguindo-se à morte do alterego de Roderick, ele parece igualmente morto a 

ponto de assumir aquela “palidez fantasmagórica” e de perder  “a luminosidade dos seus 

olhos”, características comuns aos cadáveres. Ele então passa a ser a alteridade, aquele 

“outro” que  precede  o sujeito e que se constitui apenas através do seu duplo, uma vez 

que segundo Lacan “the unconscious is the discourse of the other; his will is the will of 

the other”(“ o inconsciente é o discurso do outro; a sua vontade é a vontade do outro” 

LACAN apud DAVIS, 1983, p.993).        

 Em GP o narrador, antes um gentil amante dos animais, se transforma num 

maléfico assassino de gatos. O horror mostrado no conto deriva-se da sua súbita 

transformação e do ato de crueldade que se segue_ o assassínio do seu gato Pluto —. A 

reencarnação de Pluto como um segundo gato persegue a consciência culpada do 

narrador: embora ele queira esquecer que matou o gato, imagens que lembram forcas 

aparecem na cor da sua pelagem. O pelo simboliza a culpa suprimida que o leva a 

enlouquecer e a matar sua mulher.        

 Vejamos:  

My wife had called my attention, more but on the closing in on the 
evening of my arrival at the house, she succumbed (as her brother told 
me at night with inexpressible agitation) to the prostrating power of the 
destroyer. more; and a tremulous quaver, as if of extreme terror, 
habitually characterized his utterance .name—and for this, above all, I 

                                                           
5
 E agora, passados alguns dias de amarga aflição,  uma perceptível mudança nas feições do meu amigo   

evidenciavam a sua desordem mental. A sua aparência costumeira havia desaparecido. Suas ocupações 

diárias tinham sido negligenciadas ou esquecidas. Ele vagava de aposento em aposento com passos 

desiguais e sem rumo. A palidez da sua pele havia assumido, como se possível, um tom ainda mais 

cadavérico—mas a luminosidade do seu olhar havia desaparecido definitivamente.  A sua voz 

ocasionalmente rouca  voz não mais se ouviu e um trêmulo garganteio, como de extremo pavor, passou 

a caracterizar a sua fala.    
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loathed, and  dreaded, and would have rid myself of the monster had I 
dared—it was now, I say, the image of a hideous—of a ghastly thing—
of the gallows!—oh, mournful and terrible engine of horror and of 
crime—of agony and of death! 6  (p.87) 

 Em CD o autor também explora a mesma semelhança entre amor e ódio, como 

faz em diversas outras narrativas. Ao retratar a complexidade psicológica destas 

emoções presumivelmente opostas, Poe enfatiza o modo particular com que uma se 

volta enigmaticamente para a outra. Aqui podemos notar que o seu insight psicológico  

antecipa uma vez mais as teorias de Freud e outros estudiosos.  Poe, assim como eles, 

interpreta o amor e o ódio como emoções universais, divididas por condições 

específicas de tempo e espaço.         

 O estilo idiossincrático do autor se coaduna com o perfil psicológico formado 

por nós até aqui.  Surpreendentemente, no conto em questão o próprio autor nos fornece 

a resposta, sem dúvida que inconscientemente. Como Thorn assegura,   

    The beating of the heart that threatens to rise above the   
    floor is like the unconscious subtext that continually   
    threatens to penetrate the text, to become explicit; and   
    just as the discovery of the beating of the heart would   
    inculpate the story’s narrator would the emergence of   
    the unconscious subtext expose the author.7   
                                                             (THORN,  2007, p. 6) 

          

Thorn observa que a retórica hiperconsciente de Poe é fundamentalmente  

equivalente a uma negação freudiana. Ela protesta veementemente que o narrador não 

está reprimindo nada, não há motivo para procurar um significado escondido  porque ele 

fizera tudo às claras. Por último, entretanto, as oblíquas medidas do escritor falham: o 

narrador confessa seu crime e o esperto leitor detecta as influências ocultas que 

fervilham para além das “tensas superfícies” da sua prosa (THORN, 2007, p. 7). Talvez 

                                                           
6
 A minha mulher havia chamado a minha atenção, mais de uma vez, para o tipo da marca de pelo 

branco da qual falei, que constituía a única diferença visível entre o estranho animal e o que eu havia 

matado. O leitor irá lembrar que tal marca, embora larga, tinha sido originalmente  muito indefinida ; 

mas aos poucos, quase que imperceptivelmente, o que por longo tempo a minha mente  lutou para 

rejeitar como fantasia,  tinha, finalmente, assumido um rigoroso e distinto perfil. Aquilo era agora a 

representação de um objeto que eu estremeço só de falar — e por isto, acima de tudo, eu o abominei e 

o rechacei e teria me livrado do monstro se tivesse ousado— aquilo era agora, digo, a imagem de uma 

coisa odiosa—— fantasmagórica, de humor negro!—oh, lamentável e terrível engenho de horror e de 

crime—de agonia e de morte! 

7 A batida do coração que ameaça subir pelo assoalho é como um subtexto inconsciente que  

continuamente ameaça penetrar o texto para se tornar explícito; e exatamente quando a descoberta da 

batida do coração irá denunciar  o narrador a emergência desse subtexto inconsciente irá expor o autor. 
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CD seja o reconhecimento simbólico da inadequação da sua retórica sutil e nebulosa, da 

sua concordância com a proposição freudiana de que entre os humanos, “ a auto traição 

exala por todos os poros” (POE, 2006, p.308).     

 O terror gótico é resultado do concomitante  amor do narrador por si  próprio e 

da raiva que sente do rival. O duplo mostra que amor e ódio são inseparáveis e sugere 

que podem simplesmente ser duas formas da mais intensa das emoções humanas. O 

narrador se ama, mas quando o sentimento de autoabjecção aparece, ele projeta aquele 

ódio numa cópia imaginária de si mesmo. Em C.D o narrador confessa amar um velho 

senhor  que ele violentamente assassina e esquarteja. O autor revela a sua loucura ao 

tentar separar a pessoa do idoso, que ele ama, do suposto olhar maligno da vítima, que 

desperta o seu ódio. Esta ilusória separação faz com que ele permaneça desavisado do 

paradoxo que é afirmar que amava a sua vítima.     

 Bonaparte (1980) assegura que a fim de descobrirmos o método que está por trás 

da “loucura” de Edgar Allan Poe, devemos analisar os seus escritos dentro do contexto 

da sua existência  - uma vida que, como dissemos antes,  havia sido infligida pelos 

terrores sobre os quais ele escreveu. Grande parte dos seus poemas e algumas das suas 

prosas reflete a obsessão do autor com a morte de uma mulher amada. Na verdade, as 

pessoas que lhe foram mais caras ou o abandonaram ou morreram. Examinando a arte 

sob uma perspectiva psicológico-científica, Freud demonstra, no artigo “The Relation of 

the Poet to Day-Dreaming” (A relação do poeta com o sonhar acordado), os liames que 

unem os sonhos diários dos adolescentes e dos adultos  - tão intimamente relacionados 

com os sonhos noturnos – às brincadeiras de criança: ambos são a realização ficcional 

dos desejos” (BONAPARTE, 1980, p. 639). No caso de Poe, os sonhos eram pesadelos: 

o de uma mãe que more de tuberculose diante do filho de três anos com a mão fria e 

sem vida pousada sobre a sua bochecha. Este momento “jamais sairia da sua memória” 

(BONAPARTE,1980, p. 7) e viria a despertar nele fantasias necrófilas como as que 

aparecem em “Ligeia”  e “O corvo”.       

 Em “The Cask of Amontillado” (  Barril de Amontillado - BA) Poe exibe o 

complexo de Édipo, outra característica concebida mais tarde por Freud. O mais 

provável é que isto seja  o resultado  do relacionamento antagônico que tinha com o seu 

pai adotivo. O’Neill (1989) nos dá uma exata noção da pessoa de Poe, um homem 

complexo que era alternadamente considerado um gênio e um amador ; um homem a 

quem a sorte virou as costas ou alguém que determinou o seu próprio destino infeliz  

pelo vício das drogas e do alcoolismo.  A Sra. Allan foi de grande influência na vida de 
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Poe; já o marido seria fonte de constante  frustração: Bonaparte observa que sendo viril 

e dominador em todos os aspectos,  John Allan não nutria a menor simpatia pelos dotes 

poéticos do filho adotivo (BONAPARTE,1980, p. 27). Por sua vez Virginia, a prima 

adolescente de Poe, iria se tornar para o poeta  a encarnação da figura materna. A 

psicanalista ressalta que  ao eleger como esposa  uma evidente candidata a tuberculosa 

como a jovem prima, o necrófilo sonhador  Poe encontrou uma maneira de trazer de 

volta a si o sádico episódio de uma morte agonizante como a que ele havia 

testemunhado quando criança.        

 Ao enfatizar as características do complexo de Édipo nos contos de Poe, essa 

discípula de Freud enxerga a recorrência de uma mulher mórbida, figura 

surpreendentemente comum em suas narrativas, como representante da mãe do autor.  A 

vida de Poe com a família Allan havia sido no mínimo disfuncional. O Sr. Allan, que 

antes havia sido conquistado por Edgar (Poe), logo perdeu o interesse pelo jovem e 

tornou-se motivo de constante frustração para ele. A obsessão de Poe pela Sra. Allan 

como mãe adotiva, chamando-a de “Ma” era outra fenda que se abria entre os dois 

homens uma vez que o pai queria se ver livre de Edgar e da sua devoção à memória de 

sua “Ma”. A gota d´água para o fim do relacionamento dos dois foi a omissão do nome 

do filho no testamento: após a morte do pai Poe nada herdou. Some-se a isto o fato da 

sua intromissão nos romances do filho e sua recusa de ajudar o jovem quando este 

passava por dificuldades financeiras e teremos as bases para uma vida de ressentimentos 

que se sobressai na obra de Poe. O Sr. Allan desprezava  a carreira de atriz  da mãe 

biológica de Poe, que era na época considerada uma profissão vulgar. Poe se refere 

obliquamente a esses insultos em cartas e nas marginálias.  Os detalhes com que Poe 

descreve o macabro, a loucura dos seus personagens  e o seu insight sobre a psicologia 

daquela loucura só podem proceder de uma mente perturbada pela experiência pessoal . 

O processo psicológico que marca sua obra e a ansiedade por ele sofrida parecem ser 

resultantes de um deslocamento e do seu oposto,  que nas palavras de Bonaparte são “... 

of condensation [a process] by which one individual is split into several” ( a 

condensação [um processo] através do qual um indivíduo se reparte em vários  - 

BONAPARTE, 1980, p. 650).  

Considerações finais: 

Poe teve uma vida atormentada. Pobre, abandonado e frequentemente ignorado 

pelo publico, ele afundou em uma depressão que como já dissemos foi agravada pelo 
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vício do álcool. Bonaparte argumenta que ele sofria de surtos depressivos durante os 

momentos em que estava pranteando a perda de uma pessoa amada.  Mas quem seria 

esse ser amado sempre presente em sua alma? Não mais era a mãe, pois esta estava há 

muito tempo fora do seu alcance, mas a sua imago. O seu amor por ela havia sido 

transplantado para a imagem que ele carregava no espírito ou projetava no universo, 

como crê a psicanalista.  Fatos da infância de Poe tiveram efeitos desastrosos sobre a 

sua mente, tanto que desde tenra idade assuntos como a morte, o amor e a beleza iriam 

despontar na sua imaginação e o acompanharia durante a vida adulta. Logo os traços 

neuróticos iriam aparecer: ele iria evidenciar uma grande introversão e logo se tornaria 

viciado em álcool. O fato de ter sido separado dos irmãos após a morte dos pais 

biológicos e de ter que lutar ferrenhamente para preencher as suas necessidades mais 

básicas da vida fizeram com que ele tivesse pouca predisposição a se ajustar à realidade. 

Os seus poemas revelam tal desejo de satisfação com o seu mundo e suas tendências 

regressivas. Os heróis criados por ele são autobiográficos, melancólicos, neuróticos, 

hipocondríacos e monomaníacos e ele parece ter tido algum insight sobre a sua natureza 

anormal.  Através das suas experiências, sexuais ou não, os temas básicos das suas 

composições podem ser traçados: a morte de uma bela mulher, o elo entre o sexo e a 

morte, o túmulo  ou a cova e um deleite sádico na tortura.     

 Um flagrante desejo de morte é notado em muitas das suas narrativas e uma 

análise mais detalhada nos mostra que a falta de motivo para um assassinato indica um 

mecanismo de defesa contra os desejos inconscientes. O sentimento de que a vítima não 

está completamente morta pode ser indício de uma projeção dos seus sentimentos de 

remorso pelo desejo de morte. Os símbolos da morte e do sexo são encontráveis nas 

cores que ele usa com liberdade no seu texto. Uma tendência masoquista é 

perfeitamente perceptível em algumas das suas histórias tanto quanto o deleite de uma 

mente que adora a autotortura.  Desta forma, poucos tópicos literários parecem mais 

passíveis de uma análise psicológica do que a prosa e a poesia de Poe. Ao longo de 

muitas das suas histórias aparecem os mesmos temas fascinantes e irregulares: a 

morbidez, a inexplicável ansiedade, a reanimação, a dupla identidade e o aguçamento 

exacerbado dos sentidos ou hipersensibilidade.  Os contos fantásticos Poe parecem 

servir simultaneamente para a realização dos seus desejos incestuosos e para a punição 

dos que os sentem a todo tempo mascarando um material ameaçador e desapropriado 

sob sua retórica hiperconsciente.  Embora este estudo possa parecer uma análise 

desbalanceada da obra de Poe devido à exiguidade do corpus, encontramos suporte em 
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Marie Bonaparte (1980) quando ela diz que a monótona repetição do mesmo tema nas 

criações de Poe nos permite entender as ideias mais gerais da sua obra a partir de 

relativamente poucos escritos. Partindo deste princípio, podemos dizer que uma coisa é 

absolutamente evidente: que a obra gótica de Edgar Allan Poe reverbera ecos de uma 

mente perturbada. 
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MACHADO DE ASSIS E A CRÍTICA MUSICAL  

N’O FUTURO (1862-1863) 

 

Alex Sander Luiz Campos (IFNMG/UFMG) 

 

RESUMO: De setembro de 1862 a julho de 1863, Machado de Assis foi um dos colaboradores 
mais assíduos da revista luso-brasileira O Futuro, editada por Faustino Xavier de Novais. Era O 
Futuro um periódico literário, mas também divulgador de outras artes. Ao final de cada número, 
trazia a seção “Crônica”, destinada a comentar os fatos marcantes da vida intelectual. Machado 
assinou dezesseis das vinte crônicas publicadas nessa seção. Em oito delas, a função do cronista 
muito se aproximou da de um crítico de música – alguém atento à cena musical, aos artistas e 
seus projetos, à habilidade e à técnica dos intérpretes. Apresentar e comentar essa parte menos 
conhecida da produção machadiana é o objetivo deste trabalho. Em razão dos limites de uma 
comunicação, nos restringiremos aos dois músicos que receberam maior atenção por parte de 
Machado nas crônicas d’O Futuro: o pianista Artur Napoleão e o clarinetista Rafael Croner, 
ambos portugueses. 

 
Palavras-chave: Machado de Assis. Música. O Futuro. Crônica. Crítica musical. 

 

O Futuro (1862-1863), a efêmera revista luso-brasileira editada pelo poeta 

portuense Faustino Xavier de Novais e impressa, em momentos distintos, pelas 

tipografias de Brito & Braga e do Correio Mercantil, tinha como subtítulo “periódico 

literário”. Novais era ainda vivo em 1867 (morreria em agosto de 1869), quando a “2.ª 

EDIÇÃO” da revista veio à luz graças à editora de Antônio Augusto da Cruz Coutinho, 

estabelecida na Rua de São José, 75 (O FUTURO, 1867, p. 1, caixa-alta do origina l). 

Novais continuaria escrevendo e colaborando na imprensa até os últimos anos de vida, 

mas sofria de distúrbios mentais cíclicos (MACHADO, 2008, p. 243). É difícil avaliar, 

por conseguinte, o que há de participação sua, como editor, na “segunda vida” d’O 

Futuro. De todo modo, o fato de a revista, em sua publicação original, já trazer as páginas 

numeradas sequencialmente (sem novo começo a cada fascículo, como é de praxe em 

periódicos) talvez indique o propósito, existente já quando da fundação da revista, de que, 

um dia, ela viesse a ser encadernada em volume único, como um livro. Tudo indica que 
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houve aproveitamento de matrizes tipográficas na segunda edição d’O Futuro, mas a capa 

do periódico passou por alterações relevantes – entre outras, o acréscimo das seguintes 

informações, localizadas abaixo do título e do subtítulo (os mesmos da edição origina l) : 

“Collaborado por varios escriptores brasileiros e portuguezes / Contendo 

biographias, romances, poesias, chronicas, gravuras, etc.” (O FUTURO, 1867, p. 1, 

negrito do original). Perdeu-se aí a oportunidade de enfatizar um dos legados da 

publicação: sua contribuição para a música. Com efeito, O Futuro, além de periódico 

literário, foi seguramente musical; se nessa revista publicaram escritores, também 

musicistas compuseram seu quadro de colaboradores. Além das gravuras (v. FIGURA 1), 

partituras tiveram espaço nas páginas d’O Futuro: “Elvira”, valsa para piano de Artur 

Napoleão, saiu no número III (15 out. 1862, p. 1-4, antes da p. 73 da numeração regular 

– v. FIGURA 2); outra peça para piano, a polca “Esperança”, de Francisco Moniz Barreto 

Júnior, saiu no número VIII (1º jun. 1863, p. 1-4, antes da p. 237 da numeração regular). 

Aos pianistas Artur Napoleão, português, e Ricardo Ferreira de Carvalho, brasileiro, 

foram dedicados, respectivamente, os versos de “A Artur Napoleão (no seu álbum)”, 

assinados por F. X. de Novais (n. VIII, p. 264), e os versos de “Ao jovem e distinto 

pianista brasileiro Ricardo Ferreira de Carvalho”, subscritos por Alexandre da Conceição 

(n. XX, p. 656-657).  

O melômano Machado de Assis – depois de 

Faustino Xavier, o colaborador mais assíduo d’O 

Futuro – não ficou indiferente a essa abertura dada pela 

revista. Claro: toda a obra de Machado, seja da 

juventude, seja da maturidade, é atravessada por 

referências constantes à cena musical brasileira, a 

artistas nacionais e estrangeiros, a ritmos eruditos e 

populares, à própria teoria musical. Personagens 

ligados à música, como instrumentistas e 

compositores, têm papel relevante em sua ficção. 

Diversos estudos já foram elaborados tendo em vista o 

papel da música na literatura de Machado, como o 

fundamental Machado Maxixe: o caso pestana, de José 

Miguel Wisnik (2008); uma boa amostra do universo 

musical na obra do escritor fluminense consta do 

primeiro volume da coletânea temática de contos 

FIGURA 1 – Gravura ilustrativa do texto 
“Epigramas vivos / 1 Um pretendente por 
música”, de Reinaldo Carlos Montoro (O 
FUTURO, n. VI, fora de numeração, entre 
as p. 190 e 191). Imagem gentilment e 

cedida pela Brasiliana do Itaú Cultural. 
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organizada por João Cezar de Castro Rocha para a editora Record em 2008. É dado 

propagado da biografia machadiana que, entre as várias sociedades artísticas de que foi 

sócio o autor de Memórias póstumas de Brás Cubas, esteve o Clube Beethoven, em que, 

ao som de concertos de música erudita – ou da “galeria da arte clássica” –, passou “longos 

dias de delícias”, como escreveu em crônica d’“A semana” (ASSIS, 2015, v. 4, p. 1209). 

O que O Futuro, de forma especial, parece ter proporcionado a Machado foi a 

oportunidade de deixar alguma contribuição no campo da crítica musical. (Cf. as crônicas 

machadianas publicadas n’O Futuro datadas de 15 de setembro e 15 de dezembro de 

1862, de 1º de janeiro, 1º de março, 15 de maio, 1º e 15 de junho e 1º de julho de 1863.) 

Ao reservar em suas crônicas escritas para a revista de Faustino Xavier um “capítulo da 

música” – a expressão é do próprio autor, na crônica de 1º de junho de 1863 (n. XVIII, p. 

596) –, Machado nos legava tanto matéria para uma reconstituição da cena musica l 

fluminense na década de 1860 quanto o registro de sugestões e temas que voltariam 

depois em sua obra.  

As crônicas de Machado n’O Futuro estão hoje disponíveis em várias edições (cf., 

por exemplo, ASSIS, 2014 – edição anotada, com introdução e um índice bastante 

proveitoso – e ASSIS, 2015, v. 4, p. 70-107). Em razão dos problemas ainda existentes 

nas edições dessas crônicas, optamos por citá-las a partir das edições fac-similadas a que 

tivemos acesso (disponibilizadas pela Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, da 

Universidade de São Paulo, e pela Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional), 

preservando a grafia original. Em seu artigo 

“Crítica musical no jornal: uma reflexão sobre a 

cultura brasileira”, a pesquisadora e pianista 

Liliana Harb Bollos lembra que foi Mário de 

Andrade o primeiro crítico de música brasileiro 

de expressão. Nas resenhas que escreveu para o 

Diário de São Paulo entre os anos de 1933 e 

1935, selecionadas e recolhidas em 1993 no 

volume Música e jornalismo, Mário comentava 

intérpretes, concertos, a vida musical nos palcos 

paulistanos, preocupando-se, assim como 

outros escritores citados por Bollos – Murilo 

Mendes e Otto Maria Carpeaux – em “analisa r 

os aspectos musicais da obra com a intenção de 

FIGURA 2 - Partitura de “Elvira”, valsa de Artur 
napoleão. Fonte: Coleção d’O Futuro 
digitalizada pela Biblioteca Guita e José Mindlin. 
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informar e enriquecer a cultura musical do leitor” (BOLLOS, 2005, p. 270-271). Será 

nesse sentido que tomaremos aqui o termo “crítico de música”, concordando com Liliana 

Harb Bollos quanto ao objetivo da crítica publicada na imprensa: “ser capaz de identificar 

o projeto do artista analisando a obra, possibilitando que esta seja divulgada e assimilada 

por outras pessoas” (BOLLOS, 2005, p. 272). 

Machado de Assis não fez da crítica de música um compromisso. Aplicou-se, ao 

longo de sua trajetória, à crítica literária e teatral, a ela total ou parcialmente dedicando 

artigos, recensões, prefácios, cartas e crônicas. Uma recente reunião desse material em 

volume único, realizada pelas pesquisadoras Sílvia Maria Azevedo, Adriana Dusilek e 

Daniela Mantarro Callipo (ASSIS, 2013), ultrapassou setecentas páginas e já carece de 

atualização. Uma peça crítica de Machado até então esquecida nas páginas do Jornal do 

Commercio foi identificada e divulgada apenas este ano [MIRANDA; CAMPOS 

(Apresentação e notas), 2016]; especificamente sobre o teatro, deve-se citar o volume 

preparado por João Roberto Faria (ASSIS, 2008). Salvo o caso de novas achegas à 

bibliografia do autor, é certo que a reunião de suas apreciações musicais não daria um 

volume semelhante. Ainda assim, sem dúvida, as páginas que nos deixou sobre 

apresentações musicais merecem um olhar mais atento. Em sua participação n’O Futuro, 

o jovem Machado, reconhecendo as exigências do trabalho crítico, repetidas vezes negou 

a suas apreciações de obras literárias o caráter de crítica: “nas minhas observações 

litterarias nunca levo pretenção a critico. Tal não me supponho, mercê de Deus. A critica 

é uma missão que exige credenciaes valiosas, de cuja mingua me não corro de vergonha 

em confessar, como não tenho vaidade em referir as pouquissimas cousas que sei”, 

escreveu em texto datado de 15 de janeiro de 1863 (O FUTURO, n. IX, p. 306). Se assim 

pensava em relação às letras, o que não diria da crítica de música? Com certeza, não 

pretendeu realizá- la de forma sistemática, embora, nem por isso, tenha agido de forma 

inconsistente. Talvez não seja exagero afirmar que, quanto à colaboração n’O Futuro, 

atendendo ao caráter programático dessa revista, que pretendia ser um espaço propício ao 

diálogo entre intelectuais lusófonos de aquém e além-Atlântico, Machado, de algum 

modo, ainda que despretensiosamente, desejou mostrar aos leitores brasileiros e 

portugueses o relevante papel da música na relação cultural entre os dois países. Sua 

crítica musical, se assim pode ser chamada, teve n’O Futuro um dos momentos mais 

notáveis, se não o mais sensível, ainda quando se resumisse ao simples registro de 

acontecimentos artísticos de seu tempo. A frequência e, principalmente, a qualidade dos 

diálogos com a música na produção literária posterior já seriam justificativas suficientes 
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para o estudo do que escreveu Machado a respeito de instrumentos e instrumentistas em 

seu período de formação. 

Que houve da parte de Machado interesse no assunto, atestam-no suas leituras da 

Revue de deux Mondes, prestigiosa revista parisiense fundada em 1829 e ainda em 

circulação. Encontram-se diversas referências à Revue em sua obra, tanto na ficção 

quanto na crônica (CAMARGO, 2012). Machado lia com frequência essa revista em 

bibliotecas e gabinetes de leitura, e pelo menos um exemplar, de um fascículo de 1852, 

integrou seu acervo particular e encontra-se no que restou de sua biblioteca com 

“[i]númeras marcações” feitas com palito e papel em algumas páginas (VIANNA. In: 

JOBIM, 2001, p. 271). Ora, entre os colaboradores assíduos da Revue de deux Mondes, 

em meados do século XIX, esteve o musicógrafo e crítico musical francês, nascido na 

Itália, Paul Scudo (1806-1864). Vale a pena citar o título de algumas das colaborações de 

Scudo na Revue que podem ter sido lidas por Machado ou que podem ter chegado até ele 

de alguma forma, por intermédio de amigos músicos e intelectuais: “Angelica Catalani” 

e “Le Prophète de M. Meyerbeer”, datadas de 1849, e “Une sonate de Beethoven”, de 

1850. (Uma lista de colaborações de Scudo na Revue encontra-se em: 

<https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Paul_Scudo>. Acesso em: 14 set. 2016.) Catalani 

foi, afinal, nas palavras de Scudo, “une des cantatrices les plus célèbres du XIXe siècle” 

(SCUDO, 1849, p. 149), e não foi outro, senão Machado, que escreveu, numa crônica de 

1894: “A verdade é que nós amamos a música sobre todas as coisas e as prima-donas 

como a nós mesmos” (ASSIS, 2015, v. 4, p. 1028); Giacomo Meyerbeer, por sua vez, era 

o compositor predileto de um dos personagens de Machado – o Jorge de Iaiá Garcia (cf. 

ASSIS, 2015, v. 1, p. 559). Medalhões com imagens de Catalani e Meyerbeer, bem como 

de outros nomes ilustres da música erudita, como Verdi e Rossini, compunham a 

decoração do Teatro Provisório, ou Teatro Lírico Fluminense, nome pelo qual passou a 

ser chamado em 1854 (CENNI, 2003, p. 425; MACHADO, 2008, p. 331).  

Machado citou Paul Scudo, ipsis litteris, na primeira de suas crônicas d’O Futuro, 

datada de 15 de setembro de 1862. Não mencionou o nome do musicógrafo, tampouco 

indicou o título ou a fonte do texto citado, mas, graças à digitalização da Revue de deux 

Mondes, sua localização hoje é fácil: trata-se de “Wolfgang Mozart et l’opéra de Don 

Juan”, publicado no primeiro tomo de 1849 do periódico francês. Citando Scudo, 

Machado valia-se de um comentário sobre o genial compositor austríaco para falar, em 

sua crônica, de outro músico que foi, também, criança prodígio: o pianista português 

Artur Napoleão. Eis o trecho da crônica: 
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Fallemos agora de Arthur Napoleão que acaba de chegar ao Rio de 
Janeiro. Em 1857, aquelle prodigioso menino inspirou verdadeiro 
enthusiasmo nesta côrte onde acabava de chegar cercado pela aureola 
de uma reputação. Creança ainda, o prestigio dos tenros annos dava ao 
seu talento realce maior. Com elle acontecera o mesmo que com 
Mozart, de quem diz um escriptor, alludindo á primeira manifestação 
do talento na idade pueril – «C’est ainsi que Mozart apprit la musique 
comme en se jouant, ou plutôt la musique se réveillait dans son ame 
avec le sentiment de la vie.» [“Foi assim que Mozart aprendeu a música, 
como que brincando, ou antes, a música despertava em sua alma com o 
sentimento da vida”] Desde os primeiros annos, Arthur revellou-se, e 
desde logo começou para elle essa serie não interrompida de triumphos 
de que se tem composto a sua existência (O FUTURO, n. I, p. 38-39). 
[A fim de evitar muitos “sics” na transcrição do trecho em francês, 
seguiu-se a lição da Revue (SCUDO, 1949, p. 876). A tradução entre 
colchetes é proposta por Rodrigo Camargo de Godoi em sua edição 
anotada das crônicas machadianas d’O Futuro (GODOI. In: ASSIS, 
2014, p. 45, n. 16).] 

 

 Artur Napoleão dos Santos nasceu no Porto, em 1843. Pianista precoce, 

aos nove anos de idade iniciou uma turnê internacional, apresentando-se na Europa e nas 

Américas, incluindo o Caribe (CABRAL, 1988, p. 437). Cinco anos depois, em 1857, 

apresentava-se pela primeira vez no Brasil, fato, como vimos, recordado por Machado, 

que se refere ao jovem Artur, então com catorze anos, como “prodigioso menino”. 

Baseando-se nessa crônica, Ubiratan Machado aponta a possibilidade de Napoleão ter 

conhecido Machado já em sua primeira visita ao Brasil (MACHADO, 2008, p. 236). 

Apenas uma hipótese, evidentemente. Quanto à segunda temporada do pianista na 

América do Sul, ela praticamente coincide com o período de publicação da revista O 

Futuro – em junho de 1863 saía o último número da revista de Faustino Xavier; em 

novembro do mesmo ano, Artur Napoleão retornava à Europa (MAGALHÃES JÚNIOR, 

2008, v. 1, p. 296). Essa coincidência foi feliz, pois permitiu que algumas das crônicas 

d’O Futuro – quatro, se quisermos ser exatos – “documentassem” em certa medida uma 

afinidade intelectual que, paulatinamente, se transformaria em grande amizade, em 

amizade “sólida e confiante”, como escreveu Ubiratan Machado (MACHADO, 2008, p. 

236). Cabe lembrar que foi em companhia de Napoleão que, em 1868, chegou ao Brasil 

aquela que se tornaria a querida companheira de Machado, Carolina Xavier de Novais. 

Deve-se destacar, também, que o pianista português “não tardaria a fixar-se 

definitivamente no Brasil” (MAGALHÃES JÚNIOR, 2008, v. 2, p. 72), vindo a morrer 

no Rio de Janeiro, em 1925. 
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 Artur Napoleão é considerado, hoje, um dos fundadores da virtuosidade 

pianística brasileira, tendo exercido importante papel num contexto histórico, o Brasil do 

Segundo Império, em que o piano desfrutava de grande prestígio e popularidade 

(AMATO, 2007, p. 2; MACHADO, 2010, p. 263). N’O Futuro, Machado não poupa 

elogios ao músico e faz questão de ressaltar o quanto o trabalho dele é respeitado não 

somente pelos amigos e compatrícios, mas também por nomes consagrados da mús ica 

europeia: 

 

Os amigos e os patrícios poderiam desconfiar do seu enthusiasmo, e 
indagar entre si se elle não era effeito de um amor sem exame nem 
reserva, ou pela interessante creança, ou pelo patricio artista. Essa 
duvida, se alguma vez se apresentou no espirito dos patricios e dos 
amigos dissipou-se sem duvida quando Arthur Napoleão entrando nos 
grandes centros da arte e dos artistas recebeu delles a confirmação 
solemne do baptismo da pátria. Applausos, ovações, abraços fraternaes 
o receberão, e cada nome que passava, Rossini, Meyerbeer, Verdi, 
Talberg, Vieux-Temps, Sivori, deixaram uma nota sua, uma linha, uma 
palavra no álbum do menino artista (O FUTURO, n. I, p. 39). [Para um 
breve resumo biográfico dos artistas citados, cf. GODOI. In: ASSIS, 
2014, p. 45-46, n. 17-22.] 

 

 Outro ponto destacado pelo cronista d’O Futuro é que, dotado de 

incontestável talento, Artur Napoleão não descuidou do estudo, da técnica. Nas palavras 

de Machado: “Assim cresceu Arthur Napoleão na idade, na gloria e no talento: de cidade 

em cidade, a sua viagem foi um triumpho não interrompido; mas, como verdadeiro artista, 

não se deixou adormecer nos louros e nas delicias de Capua; estudou viajando e buscou 

pelo estudo a perfeição” (O FUTURO, n. I, p. 39). Em virtude disso, por não ceder à 

facilidade de uma aptidão inata, foi Artur Napoleão um artista, não um simples 

habilidoso. Essa distinção, aliás, se mostraria tema trabalhado obsessivamente na ficção 

machadiana, conforme observou, entre outros, João Cezar de Castro Rocha (ROCHA. In: 

ASSIS, 2008, p. 7-8). Também aparece, com frequência, nas crônicas d’O Futuro, 

especialmente nas recomendações feitas a escritores com obras recém-publicadas. 

Quando teceu considerações sobre O estandarte auriverde: cantos sobre a questão anglo -

brasileira (1863), de Fagundes Varela, Machado vaticinou um futuro honroso para o 

talentoso poeta, condicionado à aplicação e ao estudo dos mestres (O FUTURO, n. XI, p. 

372). 

 Artur Napoleão é o artista com maior presença nas crônicas machadianas 

d’O Futuro. O cronista, atento aos projetos musicais do pianista e a suas apresentações, 
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comenta-os e divulga-os com interesse em seus textos, contribuindo para a formação ou 

o aprimoramento do gosto musical dos leitores. Ainda na crônica de 15 de setembro de 

1862, lembra que a atuação de Artur Napoleão não se resumia à interpretação de obras 

alheias – abrangia também a composição: “deve-se ao seu estro musical algumas 

composições esparças de muito merecimento”. A seguir, dá publicidade a um dos projetos 

do artista:  

 

Sei mesmo que Arthur Napoleão busca voar mais alto e escrever o seu 
nome em uma obra duradoura: dous poetas inglezes deitaram mãos á 
obra, a pedido do compositor, e cada um foi depor-lhe nas mãos um 
poema dramatico, tirado um da comedia de Shakspeare, Como queira, 
e o outro de uma novella de Finimore Cooper (O FUTURO, n. I, p. 39). 

 

Ainda não conseguimos verificar como e se esse projeto foi efetivamente 

realizado. Curiosamente, outro dos projetos literomusicais de Napoleão, ainda na década 

de 1860 – um álbum com poemas musicados – teria Machado não como divulgador, mas 

como colaborador. Eles foram parceiros em uma composição: a serenata (para canto, 

piano e flauta) “Lua da estiva noite”, com música do portuense e letra (um poema) do 

fluminense. Essa canção integrava o álbum Ecos do passado (1º álbum de romances: para 

canto com acompanhamento de piano, edição de Narciso José Pinto Braga, 1867), que 

reuniu seis poemas musicados por Artur Napoleão. Além dos versos de Machado, trazia 

poesias de Gonçalves Dias, Luís Guimarães Júnior e Rosendo Moniz Barreto. “Lua da 

estiva noite” não foi aproveitada em nenhum dos livros de poesia de Machado, o que pode 

pelo menos sugerir que foi escrita especialmente para ser musicada por Artur Napoleão. 

Carlos Drummond de Andrade, em texto publicado na Revista da Sociedade dos Amigos 

de Machado de Assis, notou o uso insistente da rima “ir” nessa composição, como nos 

versos “Cair! Cair! Cair!” e “Sorrir! Sorrir! Sorrir!”, insinuando uma “submissão do 

letrista ao efeito musical” (ANDRADE, 1959, p. 11).  

No fim de 1862, Napoleão seguia em tour pela região do rio da Prata. Machado 

não se esqueceu de comentá-lo – e o faria poeticamente, na crônica de 15 de dezembro: 

 

E para terminar direi que, ao passo que esta revista escripta dentro de 
uma casa solidamente construida, é lida pelo leitor no seu gabinete 
fechado e na sua casa não menos solidamente construída, anda por alto 
mar o pianista Arthur Napoleão, que daqui se foi a mostrar-se aos 
nossos visinhos do Prata. 

Para não fazer esquecer a fraseologia mythologica e o cunho de 
certas figuras poeticas, ponho ponto final dizendo que Eolo ha de por 
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certo respeitar aquelle que com harmonias mais brandas, fal-o-hia 
encerrar-se captivado nas grutas sombrias de sua morada incognita (O 
FUTURO, n. VII, p. 236). 

 

A crônica de 1º de junho de 1863 noticiava o retorno de Artur Napoleão, e um 

post-scriptum daria a Machado a oportunidade de divulgar mais um dos projetos do 

celebrado artista. Dessa vez, um projeto que mostrava o interesse do músico português 

pelas questões brasileiras. Tratava-se de um concerto no Teatro Lírico, cuja renda seria 

revertida à comissão da subscrição nacional, responsável por arrecadar fundos em prol do 

armamento do exército. Encontrava-se o Império brasileiro, desde o fim do ano anterior, 

em conflito diplomático com a Inglaterra, na conhecida Questão Christie, ou anglo -

brasileira (cf. GODOI. In: ASSIS, 20014, p. 81, n. 1 et seq.; p. 148, n. 18). Machado, que 

durante muito tempo foi acusado por certos críticos de indiferentismo para com seu país, 

elogiava um artista justamente pela contribuição dele à soberania nacional:  

 

Já estava composta a chronica quando recebi uma noticia que me 
confirma nas esperanças de uma boa estação musical. Arthur Napoleão 
officiou á commissão da subscripção nacional offerecendo os seus 
serviços em favor dos fins para que ella se organisou. Naturalmente a 
offerta será aceita. E’ inutil repetir o que em todos desperta este acto 
cavalleiresco do distincto pianista (O FUTURO, n. XVIII, p. 596). 

 

 De fato, a oferta de Napoleão foi aceita. Na crônica de 1º de julho, 

Machado noticiava:  

 

Brevemente tem lugar um concerto dado por ele [Artur Napoleão], 
destinando-se o producto á subscripção nacional. 

Esta offerta do distincto pianista deve ser recebida pelos 
brasileiros com a maior gratidão. 

Não quiz Arthur Napoleão deixar de contribuir com o seu talento 
para a collecta patriotica a que se procede. E’ um acto que o honra e de 
que não nos esqueceremos, alliando sempre ao nome artistico que elle 
adquiriu, o de um amigo de (sic) nação (O FUTURO, n. XX, p. 660).  

 

Artur Napoleão foi um artista laureado. Machado deu notícia da homenagem 

prestada a ele por D. Pedro II nessa mesma crônica de 1º de julho. Outro artista laureado 

também mereceria, afora o “magnifico alfinete de brilhantes” oferecido pelo Imperador, 

como “lembrança […] do apreço em que tem o seu merecimento” (O  FUTURO, n. XX, 

p. 659, grifo do original), a atenção de Machado de Assis: o clarinetista português Rafael 

José Croner (1828-1884). Croner foi solista notável. Conforme o pesquisador Gil 
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Miranda, “[c]edo se revelou excelente instrumentista, dotado de qualidades de 

inteligência e sensibilidade, que fizeram dele um dos melhores clarinetistas do seu tempo” 

(MIRANDA, 1993, p. 180-181). Antes dos vinte anos, era já músico profissional. 1861 é 

o ano provável de sua primeira turnê internacional, em companhia do irmão, o flautista 

Antônio José Croner. Nessa ocasião, passaram por Portugal, Espanha e Inglaterra. A 

primeira visita ao Brasil foi em 1863: aqui Rafael Croner permaneceu de junho a outubro, 

e seus concertos desfrutaram de ótimo acolhimento (MIRANDA, 1993, p. 181).  

Na crônica de 1º de junho de 1863, Machado fez referência ao êxito de crítica de 

Croner em sua passagem por Londres, onde obteve “o successo mais lisongeiro que póde 

ter um artista, o da consagração enthusiastica de critica reflectida e competente” (O 

FUTURO, n. XVIII, p. 596).  Na crônica seguinte, datada de 15 de junho, perguntou: “Foi 

o leitor ouvir o Sr. Croner? Perdeu se não foi. Este artista que, como é sabido, foi buscar 

a Londres a consagração do seu talento, justificou os juizos anteriores.” Também 

escreveu, convidando: “Em um instrumento tão ingrato, como é o clarinete, sabe o Sr. 

Croner despertar as mais delicadas harmonias. Pelo que respeita aos segredos da arte, 

ouvi a seu respeito honrosas palavras. […] Se o leitor é curioso, e ainda não ouvio o Sr. 

Croner, vá, no dia 19 ao [Teatro] Gymnasio [Dramático]” (O FUTURO, n. XIX, p. 628). 

O domínio técnico do instrumento deve de fato ter impressionado o escritor que, em 

crônica de 1878, definiria a clarineta como “áspera, impertinente e fanhosa” (ASSIS, 

2015, v. 4, p. 384).  

A terceira e última crônica de Machado n’O Futuro a fazer referência a Croner já 

foi citada: é a de 1º de julho de 1863, em que o escritor menciona a homenagem prestada 

pelo Imperador aos célebres músicos portugueses então em turnê em terras brasile iras 

(Croner e Napoleão). No que concerne a essa crônica, destacamos que há nela um dado 

curioso, de valor para um historiador da vida musical brasileira e também útil para um 

melhor conhecimento da entrada de uma palavra em nossa língua: “saxofone”. Após 

comentar os merecidos aplausos do público fluminense para Croner e elogiar o músico 

talentoso e conhecedor de sua arte, Machado lembra que, “[e]m seu segundo concerto 

[…] annunciou o Sr. Croner umas variações de saxofone. O effeito provou mais que muito 

a expectativa; neste instrumento mostrou o Sr. Croner todos os dotes que o distinguiam 

no primeiro. Os applausos do publico coroaram o seu precioso trabalho” (O FUTURO, n. 

XX, p. 660). O saxofone era naquele momento um instrumento de invenção recente – 

Adolphe Sax o patenteara em 1846. A referência ao saxofone na crônica de Machado 
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mostra que essa palavra já circulava entre nós bem antes do ano estabelecido pelo Houaiss 

como o de sua entrada no idioma, 1881 (cf. HOUAISS; VILLAR, 2009). 

Em razão dos limites de uma comunicação, vários musicistas e temas ligados à 

música presentes nas crônicas machadianas d’O Futuro deixaram de ser aqui citados ou 

comentados: cantores líricos (como Antônio Maria Celestino, barítono, e Carolina Briol, 

soprano), palcos (como o Teatro Lírico e o Alcazar Lyrique), instrumentistas (como o 

clarinetista brasileiro Antônio Luís de Moura). Nossa intenção é ampliar esse trabalho 

futuramente, de modo a oferecer um texto mais completo e útil ao estudo das referências 

musicais na obra de Machado de Assis. O recorte estabelecido aqui, contudo, possui um 

valor próprio, na medida em que evidencia a grande afinidade que existiu entre Machado 

e artistas portugueses. A música foi apenas um dos capítulos dessa aproximação 

intelectual, certamente, mas também certamente um dos mais fascinantes e ainda pouco 

investigados. 
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 LUIZ RUFFATO E A PROSA DO CONTEMPORÂNEO: OS 

(DES)SENTIDOS DO HOMEM NA DIALÉTICA VIDA/MORTE 

 

Almir Gomes de Jesus (UNEMAT) 

 

Resumo: Nosso objetivo ao fazer a leitura do conto O profundo silêncio das manhãs de 
domingo (2006) de Luiz Ruffato é o de pensar a morte/suicídio como aspecto incontornável da 
experiência humana, condição que a/o torna tão permeável ao discurso literário e filosófico. 
Nesse sentido, procuramos compreender os modos pelos quais ruffato problematiza a 
experiência da perda/morte através da vivência cotidiana de personagens ordinárias, cujos 
sentimentos e emoções são expressos num discurso esteticamente elaborado e conectado a seus 
estados anímicos. Diante deste objetivo, propomos ler o conto supracitado procurando entender 
as ressonâncias do suicídio na psiquê dessas personagens – que revolve a conflituosa dinâmica 
vida/morte – e perceber os significados desse ato para a compreensão da realidade. Por isso, 
procuramos no pensamento de Vladimir Jankelevitch (2004), Emil Cioran (1969), André 
Comte-Sponville (2002), Zygmunt Bauman (2009) e Albert Camus (1989) as bases de um 
raciocínio mais esclarecido sobre o suicídio e sobre seu sentido para a experiência humana no 
mundo. É importante salientar que o cotejo destes vários pontos de vista contribui para se 
pensar os modos pelos quais a narrativa ruffatiana erige um espaço de questionamento dos 
sentidos mais cristalizados sobre o suicídio, ao mesmo tempo em que propele a discussão dos 
modos pelos quais lidamos com a experiência do fenecimento.  

Palavras-chave: Luiz Ruffato. Morte. Suicídio. Condição humana. 

 

 Vista parcial da noite, de Luiz Ruffato, é publicado em 2006, como o terceiro 

volume da pentalogia Inferno provisório. Composto de onze histórias1, o livro apresenta 

personagens e situações bastante diversas, apesar de, coletivamente, encarnarem um 

painel amplo e problematizado da vida proletária no Brasil. Deste modo, as narrativas 

criam uma unidade justamente pela perspectiva escolhida para a narração; ou seja, pela 

 

1 Apesar de se tratar de um romance, Luiz Ruffato afirma que as histórias de Vista parcial da noite 
podem ser lidas de modo autônomo, dando assim caráter mosaico e fluído a seu texto, além de subverter 
as formas tradicionais do romance.  
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eleição da classe trabalhadora e pobre brasileira como a sua grande protagonista. 

Embora não se trate de uma escolha inovadora ela é, contudo, propícia a uma nova 

formulação da realidade física e psíquica do sujeito desprovido. Como afirma o próprio 

Ruffato, o ponto de vista adotado nessas narrativas permite o aprofundamento da 

psicologia de personagens que, via de regra, encontram-se subalternizadas na literatura 

brasileira. Assim, há uma preocupação por parte do escritor mineiro em desmistificar a 

figura do homem pobre e sem instrução, tratada comumente em nossas letras por meio 

de uma simplificação cacoética da vida interior. Por isso, ao invés de postular a uni-

dimensionalidade daquele ser, o texto ruffatiano toma a figura humana como pluri-

dimensional, percebendo em sua interioridade matizes de uma subjetividade complexa.  

 Se isto perfaz uma das características de seus textos, seria correto afirmar 

também que, para além de contornar as representações literárias do homem espoliado, 

Luiz Ruffato dá voz aos sentimentos não somente de personagens singularizadas mas de 

toda uma legião de seres relegados à margem da sociedade; e, neste mesmo processo, 

desvela um intenso trabalho com a interioridade humana, uma dimensão de vida 

subjetiva que, por outro lado, não é estigmatizada ou deliberadamente diminuída, mas 

que encontra-se amplamente ativa e estruturada. Assim, antes de perder o teor de crítica 

social, as narrativas intensificam o conteúdo humano de suas personagens, e ao fazê-lo 

deixam transparecer de modo mais pungente os efeitos díspares que o capital exerce 

sobre os homens. E é também por este motivo que os questionamentos sobre a 

existência se firmam tão intensamente, já que o contraste entre as condições exteriores 

de existência e a interioridade das personagens dá vasão às múltiplas experiências do 

Ser-no-mundo. 

 Neste caso, talvez pudéssemos dizer que O profundo silêncio das manhãs de 

domingo2 seja o momento no qual nos deparamos de maneira mais contundente com o 

drama humano mais agudizado. Nesta história, acompanhamos a personagem Baiano 

(Marcos) transitar por espaços deteriorados, sejam eles físicos ou subjetivos. Homem 

simples e analfabeto, Baiano cria quatro filhos em condições precárias. Por sua aversão 

à função de empregado, recebe parcas quantias de pequenos serviços prestados. Tendo 

sido expulso de casa pelo pai alcoólatra, iniciara a vida adulta trabalhando numa oficina 

de conserto de bicicletas no Rio de Janeiro. Entretanto, o desagrado com a rotina e as 

 

2 Doravante PSMD. 

2584



obrigações do emprego o fazem abandoná-lo peremptoriamente. À mesma época em 

que abandona seu posto de trabalho, Baiano viaja à cidade mineira de Cataguases e 

encontra uma mulher que o faz mudar-se da capital fluminense. O encontro o faz 

constituir família e assentar moradia fixa. Após formar família, continua com a ideia 

persistente de não se assalariar, “[...] não por temor de pegar no pesado, que despossuía, 

mas por vagas ideias de não se querer cavalgado” (RUFFATO, 2006, p. 82). Tal 

reserva, todavia, acarreta-lhe sérios problemas conjugais, situação que levará sua esposa 

a abandoná-lo, deixando a seu encargo a responsabilidade de criar os filhos. Este 

acontecimento implicará em profunda desestabilização psicológica de Baiano e 

contribuirá para que o vício em bebidas alcoólicas se torne uma válvula de escape para 

as tensões psíquicas que o acometem.  

 Mais do que isso, o mal-estar decorrente das frustrações diárias – um desacordo 

com o mundo que a cerca – faz com que a personagem se coloque em situações-limite. 

Assim, vemos no movimento encetado pelo corpo sôfrego da personagem o trilhar 

caminhos em direção à finitude, indicando na esterilidade da ação a ascendência de um 

desejo transgressor. Lícito seria pensarmos, deste modo, que a personagem encara a 

responsabilidade por si e pelos filhos – a certeza de sua liberdade de ação – como um 

direito de vasão da vontade de expandir-se para além das repressões do cotidiano e da 

vida pragmaticamente organizada. Contudo, Cláudio, o segundo e único filho homem 

de Baiano, o acompanhará nesta jornada e será referenciado sempre sob o olhar zeloso 

do pai, cuja admiração se destaca na alegria de enxergá-lo capaz de construir para si um 

futuro ditoso: “o menino, seu orgulho. Não que desfizesse dos outros, mas esse, ativo, 

vivia especulando, o danado. Único filho-homem, o segundo da ninhada, completara 

oito anos em maio e já encarreirava as palavras, o desgramado. Dava até vergonha nele, 

que cumprimentava as letras [...]” (RUFFATO, 2006, p. 80). Entretanto, as emoções 

controversas que o pai sente o fazem comportar-se igualmente com resignação diante da 

criança, pois, ao mesmo tempo em que dirige atenção cuidadosa ao menino, o patriarca 

também o identifica à angustiante lembrança da ex-mulher, “a cara da mãe, o 

desensofrido!” (Idem, p. 81 [grifos do autor]).   

 O otimismo realmente parece não ter vez na história de Baiano. O incômodo de 

se chegar às páginas finais do texto instaura uma estranha sensação de desconforto, um 

estranho sufocamento que se apodera do leitor a medida em que este acompanha a perda 

da capacidade de respiração das duas personagens. Ao término da narrativa, quedam 
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apenas confusas impressões sobre dois corpos acoplados por uma 'tênue' linha que os 

liga. Uma união paternal carregada até as profundezas do desespero humano. 

 Não seria redundante apontar, então, na história de Baiano, uma tensão flagrante 

entre o “eu” e o mundo. Esta tensão, que é própria a toda individualidade, se intensifica 

na dupla experimentação da miséria, tanto material quanto espiritual. O enfrentamento 

das parcas condições de subsistência que lhe são oferecidas faz com que a personagem 

arrogue para si uma postura de negação. Primeiramente nega se conformar aos padrões 

trabalhistas e sociais disseminados na cultura ocidental, e em consequência desta 

conduta gera um desencontro explícito entre ela e as pessoas que a cercam; o pai o 

expulsa de casa, a mulher o abandona. Em estreita correlação à primeira negação, toma 

a decisão de anular a si próprio e ao ser que mais ama pela impetração do esvaziamento 

de suas forças anímicas. Ambas as ações resultam de um descompasso com a lógica de 

vida imposta por uma sociedade extremamente numulária e conduzida pelo fetiche do 

consumo. Frustrado, Baiano se vê arredado pela obrigação de se adequar às exigências 

do modus vivendi da produção e do capital. No entanto, o lugar que era reservado a ele 

na engrenagem do mercado trabalhista não o satisfaz e a luta para fugir à imposição 

social o faz perceber que a liberdade imaginada se regula pelo cerceamento.  

 Ao leitor cabe perceber a miséria existencial da personagem através do recurso 

de deslocamento temporal instituído pelo narrador. A onisciência deste é capaz de 

atualizar a precedência pelo entrecruzamento da memória com o sequenciamento 

retilíneo de um fio narrativo. Assim, temos no primeiro plano a história de Baiano e 

Cláudio. Todavia, são introduzidos flashes de memória que seccionam esta narrativa de 

primeiro plano e formam um emaranhado de situações que precisam ser distinguidas 

pelo leitor para que os dois planos narrativos não se confundam. Não há marcação que 

especifique os cortes e mudanças de foco na estrutura textual, por isso é imprescindível 

que a leitura seja atenta e até repetida por vezes sucessivas. Além disso, esta estratégia 

de composição do texto fragmenta a sequência linear de encadeamento dos fatos, 

introduzindo eventos de um passado mais distante que tem por função dar forma às 

ações das personagens. Nesse sentido, o recurso à memória cumpre a tarefa de 

reestabelecer a dimensão histórica de suas vidas e assim propiciar o esclarecimento de 

suas experiências. Deste modo, o discurso reportado do narrador instaura a confluência 

de momentos exauridos pelo contato entre um antes mais remoto e um agora que 

também já não é presente. Essa técnica de montagem assemelha-se ao processo de 

edição cinematográfica, no qual as cenas são interligadas num átimo, deixando pouco 
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ou quase nenhum tempo para a percepção do espectador distinguir a mudança de foco. 

Há um constante recorte de cenas que agrupam-se abrasivamente para formar um todo 

coeso.  

Baiano entendeu que não conseguiria mais resgatar o sono e levantou-
se, os pés escarafunchando a noite-ainda do quarto à cata dos 
estropiados chinelos. Julho, tocaiado na escuridão, arrupiou seu corpo. 
Suspirou, exausto, outra jornada indormida, os nervos esfarrapados, a 
cabeça oca, estômago em fogo, cacos os pensamentos, quanto tempo-
já lhe escapulira o descanso! (RUFFATO, 2006, p. 79). 

 O trecho supracitado é a parte inicial da narrativa. Nela, a preponderância das 

sensações cria toda uma camada de sentidos sobre a figura do homem cansado e infeliz. 

Tal efeito, contudo, produz-se por uma especial habilidade de construção linguística do 

texto. Se prestarmos atenção ao modo como ele vai se formando, veremos que a língua 

perde a dimensão de fatuidade para restar em seu lugar a palavra-devir, forma livre que 

se impregna de múltiplas significações. Assim, observamos um trabalho de 

metaforização pelo qual as ações físicas da personagem se transformam em estados 

psíquicos de vulnerabilidade e sofrimento. A escuridão e a frialdade, fenômenos 

referenciados como exteriores, passam a integrar-se, num conjunto, com a sua estrutura 

corpórea. Os estados fisiológicos decorrentes de respostas neurais aos estímulos 

externos coadunam-se à lugubridade e gelidez do espaço, tornando-se caracteres 

próprios da personalidade da personagem. É interessante observar que esta formulação 

de sensações pelo contato entre o externo e o corpo e/ou a psique da personagem é uma 

técnica que se desenvolve durante todo o texto, sendo responsável também pela 

construção de seus efeitos imagéticos e sensoriais.  

 Desta maneira, parece existir uma necessidade de expressão que precisa ser 

sanada, que move a narração para um fim próprio e somente seu em PSMD. Poderíamos 

designar-lhe expressão da urgência3. Nada pode arredá-la de seu desejo de extravasar-

 

3 Schollhammer (2009), ao analisar a ficção brasileira contemporânea, diz que há “(...) uma escrita 

que tem urgência, que realmente “urge”, que significa, segundo o Aurélio, que se faz sem demora, mas 

também que é eminente, que insiste, obriga e impele, ou seja, uma escrita que se impõe de alguma forma . 
[...] Nesse sentido, podemos entender que a urgência é a expressão sensível da dificuldade de lidar com o 
mais próximo e atual, ou seja, a sensação, que atravessa alguns escritores, de ser anacrônico em relação 
ao presente, passando a aceitar que sua “realidade” mais real só poderá ser refletida na margem e nunca 

enxergada de frente ou capturada diretamente. Daí perceberam na literatura um caminho para se 
relacionar e interagir com o mundo nessa temporalidade de difícil captura. Uma das sugestões dessa 
exposição é a de que exista uma demanda de realismo na literatura brasileira hoje que deve ser entendida 
a partir de uma consciência dessa dificuldade. Essa demanda não se expressa apenas no retomo às formas 
de realismo já conhecidas, mas e perceptível na maneira de lidar com a memória histórica e a realidade 
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se. A criação de imagens que combinam fenômenos naturais ou ações a verbos por 

conotação imprópria é um dos procedimentos utilizados por Ruffato para apreender os 

estados subjetivos de suas personagens. É uma imagética constante de opressão que se 

introduz entre as descrições comportamentais das personagens: “Da cerração que 

esmagava a paisagem (…)”/ “(...) névoa branca que cobria o mundo”/ “O chilreio dos 

pardais sacudia a manhã que tardava” (RUFFATO, 2006, p. 79). A suposta 

externalidade dessas cenas se converte no perscrutamento da interioridade pelo 

estabelecimento de uma estreita relação entre elas e o modo de agir de Baiano, 

especialmente. O caráter sombrio dos espaços de ambientação da narrativa se alinha às 

características do homem dilacerado, formando um compósito único que dirige-se a 

delineá-lo por meio de um movimento que vai de fora para dentro. Tudo se contamina, 

homem e mundo, cobertos e esmagados pela indiscernibilidade. A visão, sentido 

privilegiado pela razão, juiz de todas as causas, é obstada contundentemente. Não 

somente ela, mas a própria razão acusa sua derrocada. Não enxergar claramente 

significa, ao mesmo tempo, não ser capaz de racionalizar segundo as premissas da 

lógica racionalista. A penumbra subjetiva reforça-se pelo grito agônico dos pássaros que 

não encontra ressonância na luz, porém requerem-na enquanto ainda imersos na 

escuridão. O alvorecer – esperança de um novo começo – nega-se. Não há saída, tudo se 

fecha num horizonte angustiante, representado pelas figuras de transeuntes atinados 

vagamente nas brumas do desespero.  

 Outro recurso expressivo a ser destacado é a apropriação da fala coloquial, cuja 

exigência é também interna ao próprio texto. Desta vez, porém, ela não está presente no 

discurso das personagens. É, pelo contrário, no discurso do narrador que ela toma forma 

e acabamento estéticos. Certo é que ela não aparece aqui para cumprir uma 

determinação prosódica de igualamento com o estrato social no qual se inserem Baiano 

e Cláudio. Entretanto, assim como em Guimarães Rosa, o conto ruffatiano toma a 

relação sujeito/mundo num “(...) estilo que reativa as potências sonoras e simbólicas da 

palavra” (BOSI, 1995, p. 12). E como em Guimarães, Luiz Ruffato não busca uma 

                                                                                                                                                                          

pessoal e coletiva” (p. 11). As palavras de Schollhammer são extremamente valiosas para entendermos a 

ficção de Ruffato, pois o enlace de tempos, bem como o trabalho estético de sondar a realidade buscando 
compreendê-la pela margem são recursos que o escritor se utiliza para criar seu universo ficcional.  
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simples apropriação do coloquial, antes externando a procura do signo adequado para 

dar vasão à percepção do universo de experiência de suas criaturas ficcionais.  

  A linguagem é, por outro lado, um obstáculo a mais a se interpor entre a 

personagem e o mundo social. Baiano é representado como um sujeito desprovido de 

carga emocional aprofundada e capacidade de articulação linguística: “(...) Dava até 

vergonha nele, que cumprimentava as letras respeitosamente, um á, um é, um í, mas na 

ajuntação das vogais com as consoantes soletrava asmático, ca... ca-dê... dei... rra: ca-

dêi... Ah, ca-dei-ra!” (RUFFATO, 2006, p. 80). A superação destes limites, no entanto, 

levará a personagem à travessia de “(...) lugares nunca antes suspeitados, regiões mais 

que transparentes” (Idem, p. 85). A opressão da perda e da falta levará, por conseguinte, 

ao questionamento da validade da existência e ao enfrentamento da morte.  

 Não há em Baiano, todavia, uma temerosidade que crie barreiras interpondo o 

homem de sua condição transitória neste mundo. A personagem se lançará ao embate 

com sua finitude de maneira convicta. Nenhuma restrição que parta do sentimento de 

rechaça à mortalidade humana interfere em sua decisão de encerrar sua própria vida e a 

de seu filho. Desta maneira, contrapondo-se à separação antinômica vida/perecimento, 

ela prefere experimentar a morte como forma de salvar-se de si mesma e refugiar-se do 

mundo que a oprimia. Tal atitude, embora não inovadora, certamente desafia o padrão 

comportamental edificado pelas crenças judaico-cristãs. Assim, deve se ressaltar que a 

morte, enquanto parte do humano, reveste-se sempre de um caráter simultaneamente de 

incognoscibilidade e constrangimento. Incognoscível porque se trata de uma experiência 

para a qual não há a possibilidade de conhecimento. Constrangedora porque incomoda e 

desestabiliza aqueles que ousam sondá-la – por isso o flagrante distanciamento que os 

indivíduos costumam dela tomar. André Comte-Sponville (2002, p. 47) chega mesmo a 

dizer que “a morte constitui, para o pensamento, um objeto necessário e impossível”. 

Sua necessidade é fruto justamente do fato de estarmos nela envoltos, de sermos seu 

produto, de vivermos sob sua indelével marca. Por outro lado, sua impossibilidade se 

justifica por não sabermos exatamente o que ela é, o que representa sua chegada para 

nossas existências, “(...) o que há por trás – por trás da palavra, por trás da coisa –, nem 

mesmo se há alguma coisa” (Idem). Entretanto, ela é inexorável; edema contra o qual 

não se pode lutar. Todavia, a consciência individual sobre a própria mortalidade é, em 

última instância, uma situação impensável e incondizente com a existência em si, para a 

qual é necessário seu esquecimento.  
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 Neste sentido, Zygmunt Bauman (2009) identifica diferentes estratégias de 

ação para lidar com esta porção tão nebulosa da existência. Mais do que isso, seria 

particularmente interessante constatar a substancial diferença que a era líquido-moderna 

institui em relação às posições precedentes de tratamento da questão. Se a postura 

religiosa era a de impregnar à morte os sentidos da redenção do espírito em sua 

continuidade imortal – por isso a necessidade de que o memento mori esteja integrado à 

vida dos indivíduos, como forma de reger sua consciência pelo ascetismo – e se à época 

da constituição dos Estados nacionais politicamente organizados a morte passou a ser 

vista como uma oportunidade de eternização de indivíduos anônimos pela dedicação a 

um ideal pátrio, o período histórico líquido em que vivemos representa, segundo 

Bauman, a conformação de um estratagema de 'marginalização'  

das preocupações com o fim mediante a desvalorização de tudo que 
seja durável, permanente, de longo prazo. Ou seja, a desvalorização de 
tudo que possa ultrapassar a existência individual ou mesmo os 
empreendimentos a prazo fixo em que se divide a duração da vida, 
mas também das experiências existenciais que fornecem a matéria 
com a qual é moldada a idéia de eternidade para estimular a 
preocupação com o lugar que nela se ocupa (BAUMAN, 2009, p. 56). 

 O traço mais característico desse estratagema é, por isso, a 'banalização' da 

experiência da morte. Na verdade, há uma saturação de “encenações da morte” no 

cotidiano que exprime a fragilidade dos vínculos humanos. Os sentimentos de perda e 

de separação seriam ilustrativos da “(...) enorme fissiparidade desses vínculos e a 

freqüência com que são rompidos servem como lembrete constante da mortalidade que 

caracteriza a existência humana” (Idem, p. 64). A 'banalização' a qual o filósofo se 

refere é aquela de tornar o exaurimento corpóreo um evento banal, porque corriqueiro, e 

metaforicamente experimentado na fragmentação dos laços afetivos. Nesse sentido, o 

divórcio, ou a dissolução conjugal, seria uma experiência de aproximação de 'terceiro 

grau' para com a mortalidade. Não se trata do falecimento de um dos cônjuges, o que 

representaria uma aproximação de 'segundo grau'. Não se trata, igualmente, do 

fenecimento do próprio sujeito que o pensa, território da aproximação de 'primeiro 

grau'. Entretanto, em sendo de 'terceiro grau', a separação faz o sujeito experimentar 

metaforicamente a sensação, em muito incompreensível, da perda e esvaziamento do 

ser; aquilo que era torna-se um não-ser. Pela possibilidade de se repetir infinitamente no 

conjunto da humanidade, a separação coloca o indivíduo em constante contato com uma 

versão metaforizada da morte e, desse modo, a converte numa questão usual para ele. 
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Banalizada, ela já não representa um medo, mas se torna parte do conjunto vital, mesmo 

que ainda continue sendo um mistério.  

 O sentimento de perda ao qual Baiano é submetido se deflagra quando sua 

relação conjugal é abruptamente interrompida. Desestabilizado, ele já não é capaz de 

reintegrar-se à ordem da vida. Porém, o ódio que vocifera contra a ex-mulher é 

resultado latente de uma frustração consigo mesmo. Matá-la não restituiria sua 

dignidade, seria apenas uma atitude de extravasamento de seu desespero. O problema de 

Baiano é consigo mesmo, com sua condição de Ser-no-mundo. Mas essa perda é a 

representação de um ensaio para o grande ato final. Sua metáfora e propulsora. Segue-se 

a isso que a falta de sentido do(no) mundo que acomete a personagem é insuportável e 

dela provirá o impulso suicida: “(– Quando vou dormir, lembro que não posso entregar 

os pontos... Luto... A noite inteira rolando de um lado para o outro... De manhã, 

entretanto... já esqueci tudo...)” (RUFFATO, 2006, p. 91). É o desespero, em sua forma 

mais bruta, que lança a personagem à autodestruição. O choque entre o 'eu', ser 

desejante, e a alteridade social, impositora de cerceamentos, é o motivador daquela 

exigência sentida por ela para o autoextermínio. É a partir da exterioridade, pois, que se 

fixará a oposição essencial entre a individualidade e o coletivo. E este conflito que se 

inicia na externalidade é  

lo que hace que la desesperación, por sí mesma, sea de tal modo 
contraria al ser que él invoca la muerte inmediata, directa, o se la da 
para anteciparse. Hay entonces entre la desesperación y el suicidio un 
vínculo inmediato, directo, la única solución que es la ausencia de 
solución. Un desesperado no puede tener necesidad sino de matarse 
(JANKELEVITCH, 2004, p. 93). 

O suicídio, neste caso, é o anulamento. E como afirma Emil Cioran (1969, p. 76) “il est 

des nuits où l'avenir s'abolit, où de tous ses instants seul subsiste celui que nous 

choisirons pour n'être plus”. Conquanto se deva obedecer ao desejo, há de se considerar 

os sentimentos e sensações que o motivam: 

Puisque ma mission est de souffrir, je ne comprends pas pourquoi 
j'essaie d'imaginer mon sort autrement, encore moins pourquoi je me 
mets en colère contre des sensations. Car toute souffrance n'est que 
cela, à ses débuts et à sa fin en tout cas. Au milieu, c'est entendu, elle 
est un peu plus: un univers. Cette fureur en pleine nuit, ce besoin d'une 
ultime explication avec soi, avec les éléments. D'un coup, le sang 
s'anime, on tremble, on se lève, on sort, on se répète qu'il n'y a plus 
aucune raison de tergiverser, de différer: cette fois-ci, ce sera tout de 
bon. À peine est-on dehors, un imperceptible apaisement. On avance 
pénétré du geste qu'on va accomplir, de la mission qu'on s'est arrogée. 
Un rien d'exultation se substitue à la fureur lorsqu'on se dit qu'on est 

2591



enfin parvenu au terme, que l'avenir se réduit à quelques minutes, à 
une heure tout au plus et qu'on a décrété, de sa propre autorité, la 
suspension de l'ensemble des instants. Vient ensuite l'impression 
rassurante que vous inspire l'absence du prochain. Tous dorment 
(CIORAN, 1969, p. 82). 

 A solidão parece acompanhar o percurso que se inicia com a decisão pela 

terminalidade. Atendo-nos a PSMD, podemos distinguir claramente a composição de 

espaços esvaziados a significar a solidão provocada pela consciência desassossegadora 

do fim iminente: “Calados, imiscuíram-se no sono nunca-satisfeito das casas-baixas do 

Beira-Rio […], abarcaram a solidão interminável da Reta da Saudade […]. Tão silêncio 

tudo [...]” (RUFFATO, 2006, p. 84). Não obstante, consta-nos a presença de um 

desequilíbrio pernicioso na relação de Marcos com seu entorno, que o faz fechar-se num 

solipsismo resignado, no qual a amargura resulta do entendimento de seu desacordo 

com a realidade: “Portava-se cada vez mais estranho, o pai, um nervosismo!, cara-

fechada, secarrão, genioso, escalafobético... Logo ele, tão apalhaçado...” (Idem, p. 86). 

A causa da mudança em seu comportamento parece estar ligada à revelação, por si 

mesmo e para si, de sua impotência de restabelecer significação à realidade. Mas tal 

deficiência se origina, primeiramente, da constatação de que não há uma ordem 

redentora de sentidos para a vida.  

 Neste processo, o questionamento de todos os aspectos da realidade é o 

desencadeador de sua própria negação, principalmente quando a rotina estanque e o 

hábitos de ação são violentamente contestados. É nestes termos que Albert Camus 

(1989, p. 09) acredita que “morrer voluntariamente pressupõe que se reconheceu, ainda 

que instintivamente, o caráter irrisório desse hábito, a ausência de qualquer razão 

profunda de viver, o caráter insensato dessa agitação cotidiana e a inutilidade do 

sofrimento”. Camus acrescenta ainda que “um dia apenas o 'porque' desponta e tudo 

começa com esse cansaço tingido de espanto. 'Começa', isso é importante. O cansaço 

está no final dos atos de uma vida mecânica, mas inaugura ao mesmo tempo o 

movimento da consciência” (Idem, p. 13). Se a morte em algum momento pode ser vista 

como 'o desaparecimento do cansaço' (cf. COMTE-SPONVILLE, 2002), então é 

possível dizermos que a escolha de Baiano foi pelo suicídio como “(...) un 

accomplissement brusque, une délivrance fulgurante: (...) le nirvâna par la violence” 

(CIORAN, 1969, p. 87).  

 Sentimo-nos extremamente consternados quando nos deparamos com a 

violência das imagens que se formam com a morte de Marcos e Cláudio. O pai instiga o 
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filho a adentrar as águas caudalosas do rio no qual se banhava. Incapaz de manter-se à 

superfície da água, Cláudio tenta desesperadamente encontrar proteção no corpo de 

Baiano. Não consegue. As marcas gráficas no texto denunciam a agonia da criança. São 

exatamente cinco vezes em que a palavra 'SUBMERGIU' aparece grafada 

verticalmente, indicando do mesmo modo a luta pela sobrevivência. Movimento 

descendente e ascendente durante o afogamento. Morto, “Baiano tomou o corpo ainda 

quente do filho e deslizou-o até a margem, ancorando-o na lama fétida. No tornozelo, 

amarrou um fio de náilon, envolvendo a própria cintura com a outra ponta. Verificou se 

o nó não romperia e devolveu o cadáver às águas” (RUFFATO, 2006, p. 91). Em 

seguida, enforca-se, dando a si também a finitude que buscava. É chocante a crueza com 

a qual se dá o desenlace da história. O caminho sem destino sobre o qual Cláudio 

constantemente se interroga, bem como a aparição de aves de rapina – com força maior 

o urubu – denunciam, contudo, o desfecho articulado.  

 A morte, então, torna-se soberana. Porém, antes dela, somos levados ao 

perscrutamento incisivo da interioridade humana através de uma intensa relação com a 

linguagem, substância que modela o vivido. Em especial medida, enfrentamos, juntos 

com Baiano, a situação-limite que a morte representa para todo ser humano. No texto 

literário, como na vida, somos desafiados a perscrutá-la, de um modo que Guimarães 

Rosa já havia nos ensinado em A terceira margem do rio (1988, p. 32): 

Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde, e temo 
abreviar com a vida, nos rasos do mundo. Mas, então, ao menos, que, 
no artigo da morte, peguem em mim, e me depositem também numa 
canoinha de nada, nessa água que não pára, de longas beiras: e, eu, rio 
abaixo, rio a fora, rio a dentro — o rio . 

 Em PSMD, Baiano, vaidoso de poder recuperar afogados de águas 

tempestuosas, escolhe justamente o rio para acercar-se da morte. A ele lança o corpo 

inerte de sua maior bem. Devolve ao ciclo contínuo da vida a sua própria descendência. 

O rio, fluxo constante, que corre em direção a um fim incógnito, indevassável. Um fim 

não está, e não pode estar, dissociado da corrente que o precede. O título da narrativa 

sustenta tal premissa pela junção de dois pares antitéticos. De um lado, temos os 

vocábulos profundo e silêncio, denotando uma cadeia de significantes: 

Intensidade>Profundidade>Submersão>Pesar>Emudecimento>Melancolia>Perecibilida

de. Do outro, encontramos os vocábulos manhãs e domingo, denotando igualmente uma 

cadeia de outros significantes: Nascimento>Começo>Esperança>Restabelecimento. 

Note-se que as cadeias são contrapostas. Forma-se, com efeito, uma tensão entre esses 
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pares antonímicos que resultará no acoplamento de ambos para criar, na conjunção, um 

novo par, que conjugará vida e morte como constitutivas um do outro. Assim, vivemos 

uma experiência plena, em que somos confrontados com todas as dimensões de nossa 

existência. PSMD é, deste modo, uma narrativa rica em questionamentos sobre o 

homem e sobre aquilo que nos toca mais fundo, os sentidos – se existe algum – ou os 

(des)sentidos de nossa transitoriedade no mundo.  
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A DIMENSÃO HISTÓRICA DA OBRA DE CLARICE LISPECTOR 

Camila Chernichiarro de Abreu Corrêa (UnB) 

Alexandre Simões Pilati (UnB) 

 

RESUMO: Diante das inúmeras pesquisas críticas da obra de Clarice Lispector, esse trabalho 
tem como intuito discutir a dimensão histórica internalizada organicamente em sua estética 
intimista e diagnosticar as motivações sociais para o surgimento de um foco narrativo 
entranhado entre o autoritarismo e a libertação, o eu e a sociedade. Tendo como base teórica e 
metodológica a crítica literária dialética marxista e a perspectiva formativa nacional, a arte 
literária é encarada como um reflexo específico do desenvolvimento do ser humano no meio 
social. A partir de pensadores como Georg Lukács, Frédric Jameson, Antonio Candido e 
Roberto Schwarz, essa comunicação pretende dialogar com as tendências críticas atuais que 
tendem a negligenciar o aspecto local como mediação fundamental para se atingir a 
universalidade. A partir da análise dos principais romances clariceanos, Perto do coração 
selvagem (1943), A paixão segundo G.H. (1964) e A hora da estrela (1977), busca-se 
compreender a unidade de seu projeto narrativo como parte da experiência brasileira e reunir 
dialeticamente o dado local ao caráter universal de sua escrita.  

Palavras-chave: Crítica literária marxista. Literatura e sociedade. Clarice Lispector. 

 

A atividade humana, seja artista ou teórica, é entendida como um reflexo 

dialético da realidade efetiva. Esta se configura na história, em que a objetividade se 

impõe sobre a consciência, mostrando assim que a vontade individual não independe da 

materialidade na qual ela está inserida. Situar a evolução do pensamento humano na sua 

trajetória processual e dialética é perceber o movimento de aderência e desconexão do 

homem em relação ao real. 

A teoria do reflexo e a relação sujeito-objeto, discutida por Lukács (1965), no 

campo estético estende-se à toda práxis humana. Uma vez que a crítica literária é ação 

de um sujeito sobre um objeto, observa-se um espaço de luta, de leituras em 

competição, para relembrar o artigo de Schwarz (2006). Esse terreno político de qual 

faz parte a crítica, não está, portanto, a revelia das condições históricas de sua produção. 

As análises críticas, além de serem tributárias de posições ideológicas específicas, são 
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produto também, quando configurada numa tendência, da materialidade vivenciada pelo 

crítico. 

Desta forma, é possível perceber na recepção crítica da obra da Clarice Lispector 

uma disposição teórica peculiar que formaria um padrão crítico vinculado à realidade do 

subdesenvolvimento brasileiro? As obras clariceanas teriam propiciado pelo seu caráter 

estético a consolidação desse padrão, sobretudo existencialista, ou as escolhas teóricas 

foram fruto de contingências históricas?  

Observam-se na recepção crítica da autora algumas tendências. A que mais 

parece ter respaldo atualmente é a crítica mítico-existencialista articulada por Benedito 

Nunes (1989), sob influência da metafísica de Heidegger. Em seguida, juntando-se à 

discussão pós-moderna, encontra-se uma postura de análise linguística em que a 

literatura de Clarice seria um “mergulho na matéria da palavra” (SANTIAGO, 2004, 

p.232), sem nenhuma necessidade de um suporte simbólico alheio ao corpo da palavra, 

ou seja, a linguagem, entendida como a-histórica, é um aparato fechado em si cujo 

sintagma é esvaziado completamente de seu caráter semântico e processual.  

Se algumas posições críticas, como as citadas acima, tentam se descolar da 

articulação entre arte e história, as demais tendem a fazer uma unidade indistinta entre 

obra literária e sociedade. Os estudos culturais discutem o papel da mulher nos livros da 

autora, olhar crítico desencadeado por influencia da feminista francesa Hélène Cixous. 

Outra tendência diagnosticada é o desprezo da obra clariceana anterior ao romance A 

hora da estrela, devido ao caráter, aparentemente, alienante desses escritos. Para 

Silviano Santiago (2004), a história de Rodrigo S.M. e Macabéa teria sido uma grande 

traição dos princípios estéticos da autora, já para outros ela seria a salvação de Clarice 

do “Cemitério dos Mortos-Vivos” – charge do cartunista Henfil em que se 

representavam personalidades que, a seu juízo, colaboravam ou simpatizavam com a 

ditadura, omitiam-se politicamente ou eram porta-vozes do conservadorismo. 

A polêmica em torno de A hora da estrela mostra como a crítica encontra 

dificuldade de perceber na obra de Lispector uma unidade. Existe uma fragmentação 

nos estudos da autora, como se nota pelos grupos de pesquisa espalhados pelas 

universidades brasileiras.  
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Diante desse cenário crítico atual, é necessário um estudo que procure integrar 

os elementos constitutivos da obra de Lispector, visto que há um movimento próprio na 

sua escrita de 1943 a 1977 que acompanha dialeticamente, como reflexo e recusa, 

tensões locais e internacionais numa etapa específica do capitalismo. Desta forma, os 

livros da escritora são encarados como um projeto, cuja unidade, não está na intenção 

programada da autora, mas na evolução estética de seu itinerário artístico.   

A editora Rocco, baseada na fortuna crítica mais renomada da autora, publicou 

na contracapa das edições de todas as obras clariceanas, de romances a contos e 

crônicas, um resumo explicativo em que sua escrita meticulosamente trabalhada seria 

responsável por desvendar as profundezas da alma e se tornaria assim uma bússola em 

sua busca pela essência humana.  

 A apropriação editorial dos livros da escritora reforça a disjunção estanque entre 

essência e aparência, local e universal, prometendo ao leitor uma viagem às profundezas 

da alma humana, a uma interioridade alcançada através de um pacto de linguagem de 

cotação mística. Assim essa escrita meticulosa nada diria sobre a exterioridade, muito 

menos, sobre o leitor brasileiro, que na ânsia de vivenciar problemas existenciais 

universais, se lançaria no esquecimento cômodo da dura realidade local.  

 Após importantes artigos de pensadores como Sergio Milliet (1981) e Antonio 

Candido (1970) na década de 1940 sobre seu livro de estréia, momento ainda de 

formação da Academia brasileira, a recepção crítica de sua obra consolidou-se na 

década de 1960 e 1970 com a perspectiva existencialista. Não por acaso, o arcabouço 

teórico sobre o que seria de fato a obra clariceana, até então misteriosa tanto para 

acadêmicos quanto para os leitores em geral, materializa-se num período específico da 

história da crítica mundial. A Europa, sacudida pelo impacto do pós-68, vivenciou uma 

profunda frustração histórica que propiciou o surgimento dos movimentos pós-

estruturalistas, cuja análise crítica eliminava o dado local e considerava o “ranço 

nacionalista ultrapassado” (EAGLETON, 1997, p.192). As tendências da modernidade 

europeia anunciavam caminhos contemporâneos em que o fetiche do novo começava a 

dominar o ambiente acadêmico e as elucubrações teóricas se divorciavam da práxis 

humana e da sua dimensão histórica intrínseca.  

 Desta forma, parte da Academia brasileira em formação aderiu rapidamente aos 

conceitos pós-estruturalistas que apresentavam a possibilidade de inserir o pensamento 
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crítico brasileiro no concerto das nações e possibilitavam, ao mesmo tempo, um escape 

cínico a condições históricas nacionais. A dialética local e universal, identificada por 

Antonio Candido (2007), permeia a atitude crítica, posto que esta elege a perspectiva 

europeia em voga para análise de autores tributários de uma tradição literária e histórica 

distinta, calcada na matriz escravocrata e formativa.  

 O Brasil vivia no período de 1960 e 1970 a primazia cultural das ideias de 

esquerda, conforme aponta Schwarz (2009), mas em paralelo era abafado pela 

materialidade da repressão violenta e conservadora que se efetivava. O desenvolvimento 

da crítica e suas escolhas são, como assinalado anteriormente, um reflexo dialético 

desses dilemas. Ao mesmo tempo que se queria construir um país intelectualmente 

consistente que pudesse se igualar às nações desenvolvidas, sentia-se vergonha do 

estado ainda precário da cor local. Na ânsia de superação do atraso, faziam-se escolhas 

que o mascaravam em vez de enfrentá-lo no seu movimento. Ideias fora do lugar foram 

aplicadas a autores nacionais, sem as mediações necessárias. No entanto, assim como 

Schwarz (2009), essas ideias possuem uma funcionalidade histórica, não são apenas um 

descompasso aleatório.  

 Importante destacar que “não se trata de desconhecer o bom trabalho feito no 

interior de cada uma dessas linhas críticas [pós-estruturalistas], que só pode ser 

discutido caso a caso, mas de assinalar o efeito automático e conformista das assimetrias 

internacionais de poder” (SCHWARZ, 2006, p.66).  

 A consolidação crítica da obra de Clarice Lispector se dá nesse período em que 

as ideias europeias chegavam a território brasileiro como uma alternativa à hegemonia 

social, e muitas vezes, engajada, da produção estética da época. Dessa forma, a escrita 

de Lispector parece ter sido eleita, cooptada como a nossa escritora universal, capaz de 

entender a alma humana, por uma parte considerável da Academia, devido ao desejo 

profundo de compensação (recorrência na história do intelectual brasileiro) do atraso 

nacional. “A sociedade resolve no domínio imaginário as contradições que não 

consegue superar no real” (JAMESON, 1985, p.14). A possibilidade artística de uma 

escritora que está acima da matéria brasileira, desponta como uma exceção – Lispector 

existiria assim apesar das condições precárias do país, e não, exatamente, por causa 

dessa materialidade específica. 
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 É fecunda a comparação com o desenvolvimento da crítica da obra de Machado 

de Assis. Durante mais de meio século, acreditava-se que a estética machadiana nada 

tinha a dizer sobre os dilemas nacionais específicos de um Brasil marcado pelo sistema 

escravocrata em funcionalidade dialética com os ideais liberais em voga no momento. 

Portanto, apenas depois Golpe Militar de 1964, foi possível enxergar o caráter volúvel e 

patriarcal dos narradores de Machado, tipicamente brasileiros, que figuravam o que  de 

mais problemático existia na sociedade brasileira do século XIX.  Roberto Schwarz 

(1998), com sua análise minuciosa, demonstra que a universalidade machadiana está 

exatamente na mediação do dado local.  

O gosto refinado, a cultura judiciosa, a ironia discreta, sem ranço de 
província, a perícia literária, tudo isso era objeto de admiração, mas 
parecia formar um corpo estranho no contexto de precariedades e 
urgências da jovem nação, marcada pelo passado colonial recente. 
Eram vitórias sobre o ambiente ingrato, e não expressões dele, a que 
não davam sequência (SCHWARZ, 2006, p.63). 

 A obra de Clarice Lispector é até hoje entendida nessa perspectiva. Ela teria 

sido, juntamente com Guimarães Rosa, “um meteoro” (BUENO, 2001, p.253) caído por 

acaso em terras coloniais, e não o fruto, a expressão transfigurada nessa terra. Faz-se, 

portanto, necessário inserir a narrativa clariceana na tradição do sistema literário 

brasileiro e perceber como ela é transfiguração moderna da matéria brasileira cuja 

conexão com a tradição ocidental não deve ser ignorada. A proposta de uma leitura 

formativa e dialética da obra de Lispector integra a dinâmica estética da autora, posto 

que uma tendência crítica reúne outra, “atravessada pelas questões existenciais, que não 

escamoteiam a luta de classes, mas a incorporam, a narrativa se autoquestiona 

questionando a nós, leitores” (CHIAPPINI, 1996, p.72). 

Analisando A paixão segundo G.H. e A hora da estrela sob essa perspectiva e, 

de maneira nada convencional, ressaltando o social no contato de G.H. com a barata, 

bem como o mítico-existencial na relação de S.M. e Macabéa, Chiappini mostra que “o 

sexo e a classe social [são] mediações indispensáveis à temática existencial e à reflexão 

sobre os limites da linguagem e da narração” (CHIAPPINI, 1996, p.62). O ponto cego 

da crítica está na mulher e na pobreza que permeiam os textos da autora. O feminino e o 

social são mediações que potencializam indagações fundamentais a respeito da 

existência e da própria narrativa. 
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A fortuna crítica parece ter começado pelo ponto culminante sem lidar com o 

núcleo. O específico nacional antecede o universal para retornar a ele, num movimento 

constante. E é nesse específico rejeitado, despercebido ou recalcado pela crítica que se 

concentra esse trabalho, observando-se que a forma estética é mediada pela forma 

social, a qual se amplia a níveis nacionais e mundiais. 

No entanto, outro problema que se impõe nessa discussão é o caráter específico 

da estética clariceana que pode ter propiciado as escolhas críticas tomadas 

historicamente. Uma escrita microscópica, conforme assinala Souza (1980), marcada 

pela supremacia de um eu aparentemente autoritário que configura a realidade segunda 

sua consciência inquieta permitiria uma interpretação realista? Até que ponto a 

percepção crítica foi efetivamente embaçada pela visão eufórica da Academia brasileira, 

sedenta de compensar o subdesenvolvimento brasileiro com uma escritora que pudesse 

entrar no debate de questões universais? Ou foi exatamente a especificidade de seus 

escritos e a concepção de mundo advinda deles que teriam favorecido esse tipo de 

recalque fetichizador da medição local, elemento integrador da fatura literária?  

No seu polêmico livro sobre o realismo no século XX, Lukács (1969) aponta 

distinções entre o caráter humanizador da tipicidade encontrada no realismo do século 

XIX e as vanguardas: 

 Enquanto o antigo realismo crítico, elevando ao nível de uma 
significação típica tudo o que tem importância (positiva ou negativa) 
na vida burguesa, conseguia dessa maneira fazer sobressair o sentido 
dessa vida e torná-la inteligível, com a vanguarda é apenas o interesse 
artístico que cabe à tarefa de transfigurar a baixeza e o nada da vida 
burguesa (LUKÁCS, 1969 p.108). 

 O enclausuramento da narrativa moderna vincula-se a tendências da forma social 

criadas pelo acirramento do capitalismo mundial, que em terras periféricas ganha um 

tom ainda mais opressivo. 

Assim que a experiência individual cessou de coincidir com a 
realidade social, o romance ficou ameaçado por contingências 
idênticas. Se ele se prender ao puramente existencial, à verdade da 
subjetividade, arrisca tornar-se observação psicológica não 
generalizável, com toda a validade de mera história de caso. Se, por 
outro lado, tentar dominar a estrutura objetiva da esfera social, tende 
cada vez mais a ser governado por categorias de conhecimento 
abstrato, em lugar da experiência concreta, e, consequentemente, a 
descer ao nível da tese ou da ilustração, da hipótese e do exemplo 
(JAMESON, 1985, p.29). 
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Haveria na obra de Lispector uma inteligibilidade capaz de apreender o sentido 

coletivo da vida humana na sua complexidade histórica e dialética ou essa estética 

estaria à mercê de uma verdade subjetiva não generalizável? O interesse artístico da 

baixeza mesquinha da lógica burguesa se sobressairia sobre a ânsia de compreender os 

dilemas em jogo no processo de modernização local e universal?  

O percurso literário da autora começa com Perto do coração selvagem, 

publicado em 1943, uma narrativa inacabada e indecisa na sua forma. Permeado pelo 

monólogo interior, o livro ainda guarda características do romance tradicional, como um 

enredo facilmente identificável e personagens fortes. O embate de Joana com o marido e 

a amante nutre a escrita, dominada por reflexões da protagonista. O autoritarismo do 

foco narrativo em torno de Joana evolui no romance, mascarado de auto-conhecimento, 

eliminando as possibilidades de vínculo efetivo com a exterioridade hostil às batalhas 

interiores da jovem em formação, seja pela figura do marido Otávio, da amante Lídia e 

da Mulher da Voz. Esta é completamente esquecida pela crítica e abafada pelo próprio 

narrador/Joana, cujo silenciamento é sintomático. Personagem trabalhadora “cantava 

baixinho, com a boca fechada” (LISPECTOR, 1998a, p.77), a Mulher da Voz parece ter 

uma importância crucial no embate íntimo da protagonista na tomada de consciência do 

mundo e da sua posição de classe. Ela se configura o primeiro confronto com o outro de 

classe de Joana, apesar de retraído e camuflado, anuncia já conflitos posteriores 

figurados em Rodrigo S.M. e Macabéa, refutando a tese de Santiago (2004) de que A 

hora da estrela não tem vínculo com seus livros anteriores.    

 Observa-se que a narrativa clariceana se movimenta em direção a um 

acirramento dilacerado desse eu, que, da promessa de libertação individual de Joana, 

por si só enganosa, visto que tinha como pressuposto a eliminação do outro, passa-se à 

personagem G.H., cuja experiência-limite de desintegração humana é o foco da 

narrativa. Esta é muito bem articulada e promove de maneira integrada o gozo íntimo de 

uma artista renomada que procura através da sua escrita e do apoio afetivo do leitor a 

salvação da sua individualidade. No entanto, esta luta existencial é desencadeada por 

uma mediação específica: o quarto da empregada, Janair. Agora a narrativa de 

Lispector, não por acaso escrita às vésperas de 1964, tenciona esteticamente, através de 

um confronto tipicamente brasileiro ligado à “ousadia de proprietária” (LISPECTOR, 

1998b, p.36), questões da existência humana intrinsecamente atrelada ao 

desenvolvimento do capitalismo mundial.  
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 A ingenuidade agressiva de Joana transforma-se no vigor temeroso de G.H., que 

escreve envolta à fantasmagoria do suposto desenho de Janair na parede. Percebe-se 

como Lispector amadurece sua escrita e sua personagem, posto que esta agora percebe a 

necessidade de integrar sua subjetividade em risco ao outro, seja ele o leitor ou a barata. 

A fusão do sujeito no objeto parece ser a condição para a permanência do indivíduo na 

era moderna. Clarice propõe essa reconciliação de maneira contraditoriamente dialética 

e problemática, já que a urgência do outro (que assombra sem se efetivar) se revela 

através de uma forma cuja intimidade do eu é jorrada sem concessões narrativas.  

Esse problema parece se equacionar em A hora da estrela, obra-prima da autora 

que demonstra uma “superação dos próprios limites enquanto criadora” (BUENO, 2001, 

p.259), negando qualquer tipo de hipótese que desassocia esse último romance ao 

conjunto de sua obra. Surge assim o cinismo de Rodrigo S.M., calcado na tradição 

machadiana e já anunciado na narradora de Água Viva – “Mas há os que morrem de 

fome e eu nada posso senão nascer. Minha lengalenga é: que posso fazer por eles? 

Minha resposta é: pintar um afresco em addagio” (LISPECTOR, 1998d, p.43). 

Narrativa adiada nervosamente por um narrador egocêntrico, mas que cede espaço a sua 

personagem popular, criação e entrave de seus dilemas individuais: “Desconfio que toda 

essa conversa é feita apenas para adiar a pobreza da história, pois estou com medo” 

(LISPECTOR, 1998c, p.17); “preciso falar dessa nordestina senão sufoco” 

(LISPECTOR, 1998c, p.17). 

Nota-se assim uma evolução das escolhas estéticas de Lispector, que se 

movimentam no chão histórico do desenvolvimento das forças produtivas da 

humanidade. Assim nota-se, diante dos problemas apontados, que a obra da escritora 

tem um potencial inteligível, devido à unidade dialética de seus escritos, diferentemente 

do que a crítica tradicional insiste em apontar. E teria ainda a história nacional 

internalizada na sua estrutura estética, por isso alcançaria questões mais amplas e 

universais.   

Localizar e refletir sobre a dimensão histórica de uma obra do potencial da de 

Clarice Lispector faz-se urgente num momento em que há no pensamento 

contemporâneo, assinalado por Schwarz (2006), um selo de qualidade vinculado ao 

corte dos afluxos de conotações históricas, contra o qual esse trabalho pretende resistir 

teoricamente. A pertinência de manter a história ativada na crítica literária atual é 
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possibilitar a garantia da inteligibilidade do real, como primeiro passo para sua 

transformação. A literatura permite uma reaproximação efetiva do sujeito com realidade 

social, posto que ela se configura esteticamente, sendo capaz, portanto, de mobilizar os 

sentidos do leitor, desfetichizando-os.   
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MITO, ESTÉTICA E POLÍTICA OU A RECUPERAÇÃO DO TEMPO 
PERDIDO 

Cesar Augusto López Nuñez (UFMG) 

Myriam Ávila Corrêa de Araújo Ávila (UFMG) 

 

Resumo: 

O mito é sempre uma narração que procura explicar o universo, o mundo e o lugar do 
homem nesses dois espaços. Nesse sentido, os poderes do mito não se têm perdido com 
o tempo, mas se têm transformado em premissas muitas vezes abstratas que nos 
conduzem a esquecer sua permanência na vida prática dos homens na hora de pensar os 
regimes de visualização do mundo como pensou Foucault. Mas, o que quer dize tudo 
isto? Que o mito é uma proposta de compreensão do ser e de sentir o ser. 

A relação do mito e da estética é muito antiga, porque o que procura toda narração é 
gerar modos de sentir para uma comunidade. Em outras palavras, o que sentimos 
pertence a um regime ontológico que tem sido contado e assimilado por um grupo 
humano. Finalmente, todo sentir implica um modo de agir, de administrar as potencias 
do mundo que se chama de política.  Em um processo, mais ou menos inverso, para 
compreender ela, teríamos que retroceder até os seus princípios ontológicos (míticos) 
para estabelecer um possível diálogo, porque o marco de leitura das terras colonizadas 
foi sempre aquele oferecido pela mítica hegemônica ocidental, isto quer dizer que o 
grande sistema judaico-cristão/grego-platónico: jamais, ou poucas vezes, se tem lido 
América Latina com suas próprias ontologias, estéticas e políticas. Em nossa 
comunicação exporemos a relação entre o mito, estética e política e da sua relevância no 
labor da criação literária.  

A base teórica empregada será a do pensamento deleuze-guattariano. Por outra parte, 
em relação às ontologias ameríndias que norteiam a nossa discussão partiremos dos 
aportes de Eduardo Viveiros de Castro como perspectivismo e multinaturalismo. Assim, 
o nosso interesse se concentrará em propor uma crítica ao molde monológico e 
homogeneizante sem esquecer seu valor aliás dos seus limites metodológicos. 

 

Palavras-chave: 

Mito. Estética. Política. Ontologia. Epistemologia. Teoria literária.  

 

Segundo Platão um dos atos heroicos de Sócrates foi tirar o pensamento mítico 

dos cidadãos para dar passo à episteme, ao conhecimento da verdade que seria 

desenvolvido com suma destreza na República como ponto final e prático do sistema 

ideal de vida para os homens em sociedade. Porém, depois de muitas palavras e tempo, 

os mitos não só ressuscitaram em diversas formas, mas também demostraram um vigor 
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sem precedentes. Somente se tinha trocado um tipo de organização do pensamento por 

outro: como os deuses não existiam ou deixaram de existir, não se tinha que procurar 

mais que a luz do bem resumida no novo mito da razão que ainda segue vigente. Neste 

sentido o que nós vamos falar hoje ou é irracional ou responde a uma racionalidade 

outra. 

O que tem a ver isto com a atualidade? Muito, porque nesta era da praticidade 

absoluta o labor dos interessados nas letras está sendo percebido como um sobrante 

inútil de energias que não conduzem a nenhum lugar. Ou seja, existe um divórcio tal 

entre a letra e a vida que se requer uma revisão paciente e comprometida por parte dos 

que ainda acreditam no poder da palavra. Assim, hoje queremos recuperar o laço entre o 

mítico, o estético e o político para ir (re)descobrindo o lugar da crítica no cosmos (não, 

não estamos exagerando). 

Para nós, falar de mito é falar de configurações do mundo. Em outros termos, 

cada mito tem uma potência que vá se desdobrando em uma comunidade que o 

compartilha. É assim de simples a nossa ideia. Não existe sociedade sem mitos e uma 

sociedade sem eles está condenada à desaparição. Quando François Lyotard falava da 

queda dos grandes relatos ele referia-se a uma Europa tão fatigada como a que conheceu 

Oswald Spengler anos antes. O paroxismo do mito da luz da razão transformado no 

progresso ad infinitum deu seus frutos no aperfeiçoamento da destruição dos homens e 

do seu entorno na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Em outros termos, as 

configurações do mundo podem gerar estabilidade ou mesmo caos dependendo da 

focalização do seu princípio hermenêutico.  

O que queremos dizer até agora é que as míticas propõem mundos por sentir e é 

sobre esta base que foram percebidos como perigosos para Platão e seu mestre. Mas, 

quem explorava e expressava os mitos, quem propunha modos de sentir distintos aos 

“racionais”, aos de “urgência nacional”? A poesia e os poetas, esse fato e esses homens 

inadmissíveis dentro das esferas do poder. Por esse motivo foram expulsos do sistema 

de governo e até agora a condena continua como um estigma reafirmado pelo 

fortalecimento do cientificismo que, como bom mito, nega à subjetividade valor nos 

processos de construção do mundo e na administração do poder ou melhor conhecida 

como política.  
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Somente agora temos nosso trítico completo: mito, estética e política nunca 

estiveram separados e o que fez a operação platônica ao eliminar o primeiro elemento 

deste conjunto conduziu a uma figura incompleta da realidade. É correto que com a 

alegoria da caverna se substituíam as narrações, mas, por outro lado, se restava 

multiplicidade, diálogo e proximidade ao sentir. Citamos o que se escreve na República 

sobre os poetas: 

[…] es en justicia que no lo admitiremos en un Estado que vaya a ser 
bien legislado, porque despierta a dicha parte del alma, la alimenta y 
fortalece, mientras echa a perder la parte racional, tal como el que 
hace prevalecer a los malvados y les entrega el Estado, haciendo 
sucumbir a los más distinguidos (PLATÓN, 2000, X; 605,b).      

Todo o irracional o caótico o negativo é ativado pelo poeta e por isso deve ser 

expulso, porque em um estado ideal o sentir não tem espaço. Em algum sentido Platão 

anunciava o mundo ideal da negação do corpo como centro de pensamento e a desejada 

inteligência artificial mais conhecida como mundo das ideias. Bem sabemos que é 

justamente aí, no ideal segundo este filósofo, onde se encontra o ser: o material só é 

contingencia que evita, a toda costa, a sabedoria e suas regras.  

O assunto profundo dos mitos é que são explicações do ser. Todas as 

consequências desta afirmação referem-se aos regimes ontológicos do mundo. Segundo 

o antropólogo Philippe Descola, no seu livro Par-delà nature et culture, traduzido ao 

espanhol como Más allá de naturaleza y cultura (2012), existem quatro grandes 

ontologias: naturalismo, animismo, totemismo e analogismo. Nós, reunidos esta manhã 

aqui, pertencemos à primeira. Esta faz uma divisão radical entre natureza e cultura e é a 

bússola do pensamento hegemónico do Ocidente. As repercussões desta trama de 

sentido são mais evidentes agora, porque foram se afinando até eliminar qualquer 

vestígio de subjetividade nas práticas humanas objetivando ao máximo qualquer tipo de 

relação não asséptica. Desprende-se deste ponto de vista que somente quem pode falar é 

o produtor de cultura ou o homem. O naturalismo é antropocêntrico.  

Por outro lado, existiria o animismo, ontologia que não faz essa divisão 

epistémica e que, por esse mesmo motivo, não objetivaria, senão subjetivaria a 

experiência no mundo. Deste modo, o antropogenismo ou o princípio pessoal dos seres 

do cosmos (que pode ser ampla ou restritiva) descentraria a exclusividade do homem 

como regente ou classificador dos fenómenos. Onde encontramos ainda vivo este modo 

de pensamento é nos coletivos ameríndios do nosso continente, por exemplo. Aqui o 

2607

Ana
Pencil



4 

 

jogo volta-se perigoso para nós. Trasladar a epistemologia ameríndia para a literatura 

seria depredação, roubo? Por outra parte, se quer, com o que se tem falado até agora, 

virar os estudos literários a um plano cognoscitivo para o qual não foram concebidos? O 

antropólogo, Eduardo Viveiros de Castro, tem uma resposta para estas dúvidas: “[a] 

semioestética da inmediatez [...] convida-nos a imaginar um outro conceito de teoria” 

(2013, p.103) Isto é a (re)união do sentido e do sentir seria a pauta arcaizante, entendida 

como busca da origem, segundo Giorgio Agamben (2011, p. 26) da nossa proposta 

teórica.  

Em primeiro lugar, remitir-nos à antropologia pós-estrutural seria a continuação 

das reflexões sobre o homem e seu costume de fazer histórias que são muito mais que 

ficções. Em segundo lugar, apreender-se-ia da conectividade ainda viva de alguns povos 

como referência a esse ponto anterior à divisão criada pelo pensamento platônico, e 

plausível de restituir a nossa prática analítica em prol de uma constante não resolvida. 

Em terceiro lugar, a literatura nunca deixou de se assumir como geradora de 

perspectivas de mundo, apesar de sua pouca fama nas pugnas de poder. Por este motivo, 

remitir-nos-ia a uma potencialidade parcialmente perdida pela criação literária: propor 

mundos por vir ou como diriam Deleuze e Guattari: “El escritor retuerce el lenguaje, lo 

hace vibrar, lo abraza, lo hiende, para arrancar el percepto de las percepciones, el afecto 

de las afecciones, la sensación de la opinión, con vistas, eso esperamos, a ese pueblo 

que todavía falta” (2011, p. 178). Ou melhor ainda como ecoa esta citação nas reflexões 

de Déborah Danowski e Viveiros de Castro: “Falar no fim do mundo é falar na 

necessidade de imaginar, antes que um novo mundo em lugar deste nosso mundo 

presente, um novo povo; o povo que falta” (2015, p.159).  

Qual é essa terra e quais esses homens que faltam? Um espaço superpovoado, e 

seres que reconheçam a ligação íntima entre ser, sentir e agir. Nessa ordem, por um 

lado, se potenciariam os estudos literários posto que seriam a ponte qualificada dos 

perceptos puros da literatura em um trabalho de tradução de sentires e, por outro lado, 

se reconheceria por fim, a validez dos reclamos políticos de povos ameaçados pela 

sombra da desqualificação monológica do Ocidente. Referimo-nos à selvagização das 

suas míticas, posto que uma das lutas primeiras gira em torno à simetrização e 

complementariedade mítica. Não falamos de um retorno a um passado adâmico nem a 
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um futuro hipertécnico, mas às negociações que podem-se realizar hoje, pelo menos, a 

partir do nosso campo de estudo.     

Neste sentido, se invertemos nossa tríade encontrar-nos-emos com o seguinte: 

toda política ou ordenamento das potências do mundo dependem de regimes de sentir e 

todo o experimentado antes de sê-lo é contado por alguém. Analogicamente, para os 

coletivos ameríndios o xamã é o tradutor idôneo do que se deve sentir e fazer. Para nós, 

o escritor é esse diplomata que abre, face a nós, sentires. O grande dilema desta analogia 

é que, para o nosso caso, o narrador perdeu seu lugar no mundo, porque nem os mesmos 

pesquisadores souberam recuperá-lo para o povo, pela imposição de uma mítica alheia 

na análise do fenómeno estético. E não, não é nossa culpa, nem a do Platão, quem agiu 

de boa-fé; somente a situação atual requere de uma recuperação do tempo perdido. 

Desprende-se uma pergunta de todo o mencionado: Os livros são objetos 

mesmo? O que são os livros? E outra pergunta perigosa que gostaríamos de enunciar: o 

que é a literatura? Os livros são objetos em tanto são materiais e nesse sentido também 

são corpos, signos. O assunto do livro converte-se em uma exploração de uma 

subjetividade condensada que procura encarnar. Em termos gerais, a mesma literatura é 

uma prática que busca corpos para se realizar e o faz muito bem, porque não é nada 

absurdo que pessoas se especializem em histórias e personagens que não são reais. 

Retornar ao mito e a sua potencialidade seria recuperar para o homem, para a educação 

do homem, não uma coisa, mas vozes que tentam desesperadamente se comunicar. Se 

por uma parte o mundo está projetado e refratado na superfície do texto, este também é 

uma luz que não se cansa de dar volume e tridimensionalidade às aparentes relações 

planas do homem contemporâneo, sobretudo.     

No último capítulo do seu livro, O acontecimento da literatura (The event of 

literature), Terry Eagleton vá em nossa direção, porém com os médios da sua própria 

tradição. Ao falar do mito explica que “Son formas de cartografía cognitiva al tiempo 

que reflexiones teóricas o ejemplos de juego estético” (2013, p. 248). Próximo do jeito 

deleuze-guattariano, o crítico anglo-saxão entende o que sempre foi e é o mito: um 

mapa de formação de subjetividade. Cremos que a importância deste dado corresponde 

com as perguntas e respostas que contêm o plano literário e que poucas vezes a crítica 

consegue fazer emergir por uma imposição analítica significante, ou seja, porque só se 

procura extrair deles confirmações teóricas sem repercussões morais ou éticas para a 
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comunidade à que pertencem. Por exemplo, para não ficar muito longe do mundo, qual 

é a importância da recuperação de Sousândrade para o Brasil? Se em um primeiro 

momento sua criação foi revitalizada pela sua modernidade expressiva, em um segundo 

momento teria que se passar a interpretar as lutas da lógica que construiu esse texto 

dedicado ao Brasil e ao nosso continente. 

Por outra parte, ao mesmo tempo que mapa, os textos permeados de mito (temos 

que mencionar a existência de gradações e matizes sobre este tema) são teorias 

singulares do mundo, são cortes analíticos do mundo, mas a grande diferença e 

problema da análise que faz o mito é que não cessa de se mover com o cosmos 

percebido, enquanto uma pesquisa de cunho asséptico só procura taxonomizar um ente 

sem vida que nasceu para ser colocado em uma prateleira. Finalmente, Eagleton, soma 

um possível terceiro elemento do mito: o jogo estético. Isto quer dizer a relação 

interpretativa, no sentido teatral, que se estabelece entre o texto como sentir(es) 

concentrados e as possibilidades de sentir que propõe ao leitor. Sem ir muito longe de 

Aristóteles, a obra seria, à vez, teoreses, praxes y poieses, onde o último elemento não 

seria algo acabado, mas aberto à relação: a poesia, no sentido amplo de criação artística, 

vai dirigida às políticas que descansam sobre teorias do sentir.  

Reativando a continuidade da esfera mítica na esfera literária – continuidade que 

nunca acabou, por certo – se recuperaria a parte da relevância performativa real da 

literatura e seu valor completo para as nossas comunidades hermenêuticas. Além de 

objeto e estratégia, teríamos uma voz subjetiva face a nós. Não, o texto não é uma 

pessoa, ele é uma pessoalidade, conjunto de interioridades que procuram se comunicar 

depois de ter empregado a receptividade do escritor que, para nosso caso, cumpre um 

labor de artesão xamânico: reúne linhas de subjetividade que o atravessam no meio do 

caos e as tece no livro. Eagleton o diz assim: “[L]as estrategias son proyectos 

propositivos, pero no la expresión intencional de un sujeto único” (2013, p. 283). O 

gênio romántico, ou a morte do autor não teriam muito espaço na nossa leitura que se 

encontra em um lugar intermediário: entre o coletivo e o individual se encontra o artista 

e a criação; entre o corpo e o sentido, está o texto que os enlaça; entre a verdade e a 

mentira, a possibilidade.1  Esse entre é a figura extraída do caos, porque ele é a pauta de 

                                                 
1 «Al igual que el cuerpo, las obras literarias están suspendidas entre el hecho y el acto, la estructura y la 
práctica, lo material y lo semántico» (EAGLETON, 2013, p. 264). 

2610

Ana
Pencil



7 

 

construção do mundo por vir que tanto interessava a Sousândrade, a José María 

Arguedas ou a Carlos Drummond de Andrade.  

A atividade, porém, que se relaciona de perto com o caos nunca foi bem vista 

como já temos falado. A consequência imediata de rejeitar o caos como constituinte da 

realidade, explicada a través dos mitos, conduziu ao homem a desestimar qualquer tipo 

de participação das narrações na vida prática da comunidade e na sua construção 

convertendo à literatura, última trincheira humanizante, em algo inútil na formação do 

homem. Isto quer dizer que aquele que faz arte com as palavras, par excellence, só 

engana por essa relação demoníaca com o não verdadeiro, com o escuro. O sentido das 

narrações do ser ficaria perdido desta forma e, em consequência, seu potencial ético ou 

melhor etológico.      

Para finalizar, por que o interesse na relação mito, estética e política? Por que os 

expulsos depois da poesia e os poetas seriam os sofistas, nós. Com isto queremos 

reconhecer o lado positivo da prática deles e da que somos herdeiros: a relevância da 

sabedoria prática apreendida da escuta atenta do conhecimento plasmado no fenômeno 

literário e a exposição da sua importância para a República; justamente até onde nós 

podemos participar. Se teve um tempo em que se falava dos estudos literários como 

ciência e nesse sentido gostaríamos de citar a Roy Wagner para fechar, por enquanto, 

nossas reflexões: “Um bom artista ou cientista se torna uma parte separada de sua 

cultura, que se desenvolve de modos inusitados, levando adiante suas ideias mediante 

transformações que outros talvez jamais experimentem” (2012, p. 60). Errada a vida do 

pesquisador que deixa o compromisso com o mundo a través da matéria que lhe é 

confiada.  
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A POTÊNCIA DA METÁFORA EM JORGE LUÍS BORGES 

Damares do Nascimento Fernandes Costa1 (UEPB) 

 

RESUMO:  

O presente trabalho objetiva (re)pensar as características conceituais, que viabilizam delineares 
éticos e estéticos, da metáfora na obra do escritor argentino Jorge Luís Borges. A metáfora para 
ele, levando em consideração suas conjecturas ensaísticas e intuindo-as em seus demais textos 
ficcionais, não se constitui sob a ótica binária metafísica do sensível e do não sensível, do 
sentido literal e figurado, mas tem em um contrato rítmico e corpóreo da voz a potencialidade 
que faz com que a palavra prescinda de significações fixas e lineares. A metáfora nesses termos, 
tem mais a ver com a palavra como ato (como intui Hannah ARENDT) do que com o conceito 
(como queria Aristotéles). Considera-se, portanto, que a obra do escritor argentino aponta para 
novas leituras de uma ontologia da metáfora fundamental para se repensar o sentido, a 
linguagem e a própria literatura. Na perspectiva da “transa” tramada entre literatura e filosofia 

nos textos do autor, buscamos pensar o conceito de metáfora presente tanto em textos 
ensaísticos como “las Kenningar” e “la metáfora” – considerando sempre o caráter híbrido entre 
os gêneros textuais para Borges – E no poema "Versos de Catorce", do livro Luna de Enfrente. 
Esse conceito poeticamente elaborado aponta esteticamente para uma dimensão política da 
palavra, cuja potencialidade é advinda da voz de uma singularidade que fala. Dessa forma, 
convidamos à discussão o pensamento de Adriana Cavaero (2011), que pensa a relação entre 
voz e palavra como uma relação de unicidade; Derrida (1973), no que tange à ideia de rastro e 
Ricoeur (2005), para pensar a metáfora borgeana e suas reconstruções no campo da ética, uma 
vez que esse elemento na obra do autor argentino aponta para o repensar de uma questão central 
no panorama da cena filosófica contemporânea que é a questão da linguagem. 

Palavras-chave: Potência. Metáfora. Ética. Estética.  

 

 

 

 

                                                             
1 Doutoranda do programa de pós graduação em Literatura e Interculturalidade da Universidade Estadual 
da Paraíba.  
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Em “Parábola del palácio”, de Jorge Luís Borges, um imperador amarelo mostra 

todo o seu imponente palácio a um poeta. O palácio fabuloso com todos os seus jardins 

paradisíacos que prefiguravam um labirinto. No passeio, o imperador revelava toda a 

sua onipotência: todos os rios resplandecentes que atravessaram nas embarcações ou 

talvez, “un solo rio muchas veces”, as prostrações reverenciadoras por onde seu séquito 

imperial passava e a decapitação a quem não o fizesse, afirmavam ainda mais o caráter 

imponente do imperador e de todo seu palácio. Até que,  

Al pie de la ultima torre fue que el poeta (que estaba como ajeno a los 
espetáculos que eran maravilla de todos) recitó la breve composición 
que hoy vinculamos indissolublemente a su nombre y que, ségun 
repiten los historiadores más elegantes, le deparó la inmortalidad y la 
muerte. El texto se há perdido; hay quien entiende que constaba de un 
verso; otros, de una sola palavra. Lo certo, lo increíble, es que en el 
poema estaba entero y minucioso el palácio enorme, com cada ilustre  
porcelana y cada dibujo en cada porcelana y las penumbras y las luces 
de los crepúsculos y cada instante desdichado o feliz de las gloriosas 
dinastias de mortales, de dioses y de dragones que habitaron en él 
desde el interminable passado. Todos callaron, pero el Emperador 
exclamó: “!Me has arrebatado el palácio!” y la espada de hierro del 
verdugo segó la vida del poeta.   (grifos meus). 

Em seguida, o narrador apresenta a versão de outros sobre o fato: “otros refieren 

de outro modo la historia”, que ao pronunciar o poema (o verso, a palavra) o palácio 

desapareceu como que abolido e fulminado pela última sílaba, pois não podem haver 

duas coisas iguais no mundo. Mas, o irônico narrador nega tais versões, afirmando que 

são lendas e não passam de ficções literárias, uma vez que “el poeta era esclavo del 

Emperador y murio como tal”.  

Há intuições profundas no que se refere à problemática relação entre linguagem, 

realidade e ficção literária. Quero comentar brevemente outras relações (que também 

constituem ou são constituídas por aquelas) especificamente: voz, palavra, unicidade e 

política, que nos permitirão, posteriormente, pensar a questão da metáfora, no âmbito da 

literatura Borgeana. O poeta-escravo estava como que alheio a todos os esplendores que 

mostravam a onipotência do palácio e do imperador. Seu alheamento revela-se no seu 

calar diante da visão dos esplendores. Entretanto, ao abrir a boca e recitar, o poeta 

inaugura sua palavra como ato. Diante da onipotência do imperador, o escravo é uma 

potência porque fala. Não é o que ele fala, mas porque ele fala. A breve composição 

vinculada a seu nome – ou seja, a sua palavra, a sua voz e o seu nome estão 

substancialmente vinculados – que arrebata o palácio. Seu dizer foi ato que possui um 
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papel politicamente subversivo, revelando a potência da palavra, da esfera acústica (tão 

temida por Platão). A palavra do escravo-poeta, poderíamos dizer, a SUA palavra 

revolucionária, revela sua unicidade como ser singular que exprime-se a si mesmo e 

dirige-se a outro. Note-se que todos calaram, mas o imperador exclamou: arrebataste-

me o palácio! Notória é a relação entre os dois: o escravo-poeta e o imperador, a relação 

entre suas vozes, palavras e ações: ao término da recitação, o arrebatamento do palácio; 

ao término da exclamação contundente, a dissipação da vida do outro. Cada um 

revelando-se a si mesmo, sua unicidade, na pluralidade de suas relações. Nessa leitura, 

consideramos que o falar exprime o si mesmo e a natureza política do espaço relacional.  

Diante da leitura dessa parábola não podemos deixar de pensar na palavra do 

poeta-escravo enquanto um ato de linguagem que redescreveu a realidade do palácio. 

Não poderíamos pensar em termos de representação da realidade, mas sua recriação 

infinita, ao passo que, a palavra, o significante remeteu um sentido ao palácio que 

arrebatou e, uma vez que, ao invés de condensar um significado próprio, original, fixo, 

o palácio era outro significante movediço, este, por sua vez, também remeteu à palavra 

seus sentidos e possibilidades. Através do ato de linguagem do escravo, a palavra e a 

coisa tornaram-se ambas uma só. Uma só voz.   

Toda essa ilustração e conjecturas iniciais nos permitem contornar nosso intuito 

de fazer uma leitura de algumas perspectivas da metáfora em Borges que fogem do 

conceito tradicional desse elemento. Tomando como base dois textos ensaísticos (mas, 

não menos ficcionais) do autor, que são: Las Kenningar e La metáfora; para em seguida 

empreendermos a leitura de um poema de um dos textos iniciais de Borges, em que se 

evidenciará as nossas postulações sobre a temática em questão. Nossa hipótese é que a 

metáfora apresenta-se em Borges para além de termos de representação e, que, embora 

não possamos fugir da ideia de imagem relacionada à METÁFORA, o que aparenta se 

delinear na leitura dos textos propostos é uma estreita relação da metáfora com a voz, no 

que diz respeito à corporeidade da palavra, na qual se inscreve a perspectiva relacional, 

de acordo com a perspectiva ensaiada por Adriana Cavarero, em Vozes Plurais (2011). 

Essa relação voz e palavra e, consequentemente, metáfora viabiliza pensar questões 

relativas ao sentido, que nos leva a pincelar em nossa discussão o que Derrida elabora 

sobre a ideia de rastro em Gramatologia (1973). 
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Pensando essa relação entre voz e palavra como uma relação de unicidade, 

Adriana Cavarero (2011) elabora uma política ontológica antimetafísica baseada em 

vozes singulares que tem como condição o aspecto da relacionalidade comunicativa 

com outras singularidades vocais, instituindo assim, a noção de singularidades plurais. 

A metafísica platônica, que instaura uma política voltada para um logos individualista, 

centrado na visão e desvocalizado, é confrontada por Adriana que desenvolve a teoria 

da ontologia vocálica da unicidade subvertendo a relação problemática estabelecida 

entre logos e política pelo pensamento hegemônico da metafísica ocidental. Entre as 

questões que pontua, destaca-se a politicidade da palavra2 e da voz como elementos 

reveladores da unicidade de quem fala3, o que constitui um caráter corpóreo da voz e da 

palavra: há um corpo que a expressa, uma acústica que a conduz. Essa corporeidade 

pressupõe um ritmo: as singularidades trocam os sons em intervalos de tempo 

contextuais que fabricam uma ressonância acústica.  

Além disso, a voz precede a esfera semântica, a significação, o próprio sentido e 

intenção do comunicar. A voz é muito mais uma intensão que precede e excede o logos; 

uma potência que vai à palavra desvelando-a. Para Cavarero, o ritmo musical da língua 

é a potência de uma voz que ressoa ainda e sempre no logos. A metafísica ocidental 

centraliza o logos, descartando a voz e condenando a palavra à urgência de significar. 

Subordina o exercício do dizer à ordem do dito.   

O sentido da unicidade não se esgota na dinâmica da voz enquanto pura voz. 

Uma vez que, como afirma Cavarero: “o problema de fato, não consiste na recuperação 

de uma voz que é ainda voz porque precede o advento da palavra, mas sim na 

recuperação da voz no âmbito daquela palavra a que a voz mesma é essencialmente 

destinada.” (2011, p. 209). Dessa forma, a palavra, em sua essencialidade acústica, é 

ritmada “tem como o coração, uma alma rítmica”, portanto entre a corporeidade ritmada 

e a expressividade do dizer, ou seja, entre voz e palavra há uma relação intrínseca. 

Octávio Paz, em O arco e a Lira (2012), afirma: “No fundo de todo fenômeno verbal há 

                                                             
2 A questão da politicidade da palavra é desenvolvida por Adriana Cavarero a partir dos estudos de 
Hannah Arendt, entretanto, Adriana amplia as discussões de Arendt potencializando a politicidade na voz, 
antes mesmo de sua constituição enquanto palavra.  
3 Ao pontuar que a voz revela a unicidade dos seres que falam, há uma subversão das constituições 
metafísicas que tratam de categorias fictícias como as de sujeito, indivíduo, homem. Tais categorias não 
revelam os seres únicos nem suas trocas vocálicas porque são abstratas, totalizadoras e hierárquicas. O eu 
singular tem nome e sobrenome, é identificável, porque fala aqui e agora no presente.  
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um ritmo. As palavras se juntam e se separam respeitando certos princípios rítmicos”
4. 

Essa dinâmica da palavra é a dinâmica da comunicação em sua relacionalidade. Assim, 

pode-se presumir que a língua é musical e rítmica, tem acentos, propõe pausas, porque 

pressupõe a relação com o outro. Essa lei da ressonância está na origem de toda a 

comunicação.  

Em dois de seus textos ensaísticos que tratam especificamente sobre a questão 

da metáfora, Borges intui as questões relativas à palavra e a relação intrínseca dessa 

com a voz. No texto “Las Kenningar”, pode-se notar um vislumbre do que constitui essa 

temática para o autor e da subversão à visão logocêntrica que se imprime nos 

tradicionais estudos sobre o tema, já que a metáfora ainda apresenta-se e permanece 

como um conceito substancialmente metafísico. No ensaio “La metáfora” Borges 

confirma essa subversão à tradicional visão sobre a metáfora, a partir de Aristotéles. 

Segundo ele, Aristóteles funda a metáfora sobre as coisas e não sobre a linguagem, uma 

vez que para o filósofo grego toda metáfora surge da intuição de uma analogia entre 

coisas dessemelhantes. Borges cita o historiador Snorri Sturlusson (também citado por 

ele em “Las Kenningar”) afirmando que os tropos conservados por ele são resultado de 

um processo mental que não percebe analogias, mas combina palavras. 

As intuições e conjecturas Borgeanas, em ambos os textos, apontam para uma 

noção mais voltada para a corporeidade da palavra e das sensações vocálicas das 

expressões, que precedem qualquer construção simbólico-imagética e que (pre)excedem 

qualquer possibilidade pela busca de um sentido fixo. Borges inicia o primeiro ensaio5 

classificando as Kenningar, que seriam menções enigmáticas da poesia oral Islandesa 

(medieval6
), como “uma de las más frias aberraciones que las histórias literárias 

                                                             
4 Continuando: “... o ritmo é algo mais que medida, algo mais que tempo dividido em porções. A sucessão 
de golpes e pausas revela certa intencionalidade, algo assim como uma direção [...] sentimos que o ritmo 
é um ir em direção a algo, mas não sabemos o que vem a ser esse algo. Todo ritmo é sentido de algo. 
(PAZ, 2012, p. 64). Mais à frente, Paz afirma que o ritmo é tempo original e que esse tempo não está fora 
do homem. Dessa forma, essa ritmicidade inerente ao homem é expressa em suas vocalizações, que 
exprime por meio de sons, atos e palavras a sua unicidade e, por conseguinte sua politicidade, uma vez 
que “o ritmo é inseparável de nossa condição”, ou seja, “é a manifestação mais simples, permanente e 
antiga do fato decisivo que nos faz ser homens: ser temporais, ser mortais e sempre lançados em direção a 
“algo”, ao “outro”: a morte, Deus, a amada, nossos semelhantes.” (PAZ, 2012, p. 67). 
5 Já é conhecida a indeterminação entre os gêneros para Borges. Nesse “ensaio”, ele expõe essas noções 

enigmáticas da poesia Islandesa, mas, muitas das construções “metafóricas” expressas são criações dele 

próprio. Assim, mais do que analisar e descrever as Kenningar, Borges as forja. Dessa forma, torna-se um 
pouco conflituoso determinar o gênero desse texto. Ele teoriza (intui) ficcionalizando.  
6 Segundo Borges, as Kenningar se difundiram por volta dos anos 1000, época em que os thulir (rapsodos 
repetidores anônimos) foram destronados pelos escaldos (que eram poetas de intenção pessoal). Os 
escaldos eram cantadores populares, contadores de história (noruegueses e islandeses) (Zumthor, 1993), 
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registran”. Sendo que essa decadência “deprimente” se deu mais pela solução do 

problema do que pelo seu enunciado. Entretanto, ele afirma: “Bástenos reconocer por 

ahora que fueron el primer deliberado goce verbal de una literatura instintiva7
”.  

Assinala-se aqui a característica oral dessas construções. Um dos primeiros exemplos de 

Kenningar no texto são alguns versos do poeta-viking (escaldo) Egil Skalagrímson8:  

Los teñidores de los dientes del lobo 
Prodigaran la carne del cisne rojo. 
El halcón del rócio de la espada 
Se alimentó com héroes en la llanura. 
Serpientes de la luna de los piratas 
Cumplieron la voluntad de los hierros.9 
 

 Para Borges, versos como o terceiro e o quinto oferecem uma satisfação quase 

orgânica. Ele afirma que o que procuram transmitir ou sugerir é indiferente e nulo. O 

que realmente importa nessas construções é o contato heterogêneo entre as palavras. 

Não provocam imagens, não são um ponto de partida, são apenas termos. Outros 

exemplos dados são os que se referem ao ar: “casa de los pájaros, casa de los ventos”; 

ao mar:  “techo de la ballena”, “tierra del cisne”, “camino de las velas”. O autor compila 

muitas outras construções como essas, afirmando que as reduções a uma palavra 

constituem perdas, ou seja, a variedade e contato entre as palavras dos termos 

metafóricos, cujo sentido, muitas vezes não é possível explicar, possibilita satisfações, 

vacilantes sensações que importam mais do que uma relação fixa entre significante e 

significado.  

Nesses termos, a metáfora escaparia a qualquer tipo de fixação de sentido. Esse 

rompimento com a ideia de origem traz à tona a cadeia referencial de significantes, da 

qual fala Derrida. Assim, as metáforas remetem-se e multiplicam-se entre si, 

potencializa-se enquanto ritmo de uma voz que vai à palavra desvelando-a. Uma vez 

que as palavras trazem o rastro de outros significantes (DERRIDA,1973), o sentido de 

                                                                                                                                                                                   
em uma época em que o acesso à escrita era menos frequente. Os escaldos compunham e davam suas 
próprias interpretações às composições. Talvez seja por isso que Borges os classifique como “poetas de 

intención personal” e atribua a decadência das construções às soluções dos enigmas, ou seja, às 

interpretações dos mesmos.    
7 “Por enquanto é suficiente reconhecer que foram o primeiro gozo verbal deliberado de uma literatura 
instintiva.” 
8 Um dos guerreiros Islandeses mais sanguinários da época Viking. Matava e recitava poemas. 
9 “Os tingidores dos dentes do lobo/ prodigalizaram a carne do cisne rubro./ O falcão do orvalho da 

espada/ alimentou-se com heróis na planície./ Serpentes da lua dos piratas/ atenderam à vontade dos 
Ferros.  
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uma metáfora é construído e reconstruído subjetivamente, é uma linha de fuga, em um 

sentido Deleuziano, da estrutura do sentido original.  

Nessa perspectiva, Derrida (1973) considera a diversidade propiciada pela 

linguagem, bem como a significação como sendo resultado de um jogo de diferenças 

estabelecidas entre seus elementos. Esse jogo de diferenças se dá no interior da 

linguagem10 e não se vincula a coisas externas. Dessa forma, a multiplicidade de 

sentidos da linguagem, a sua riqueza plurissignificativa, as ambiguidades permitidas 

pelo critério da diferença e os seus jogos de associação, possibilita a realização de 

operações múltiplas (Goulart, 2003), que não se constitui na ordem de um significado 

fixo, original; Derrida rompe com a ideia de origem no campo do significante e do 

significado. Abolindo esse último termo do binarismo, afirma que o que há são 

significantes de significantes, remetimentos de remetimentos, melhor dizendo: Rastros. 

Assim sendo, pode-se considerar que, no âmbito da linguagem, as significações não 

possuem um centro em suas relações de significação, podendo, portanto, apoiar-se, 

misturar-se, transformar-se com outros significados.  

Diante de tudo o que já foi exposto, pensaremos a metáfora nessa relação entre 

voz e palavra como uma relação de unicidade de uma voz que diz e que ao dizer se diz 

enquanto singularidade. Assim como o poeta-escravo, que parte de uma margem e diz 

sua metáfora potência que destrona o palácio, Borges parte de uma margem para falar 

das Kenningar: escreve sobre textos esquecidos ou ignorados, reinventando estéticas, 

ampliando o horizonte de discussão e de possibilidades de leitura. Na verdade, Borges 

parte de várias margens, o escritor das orillas, como descreve Beatriz Sarlo (1995) 

também entrecruza com o centro obras de autores menores argentinos, dá voz ao que é 

menor, à penumbra, ao pôr do sol; em seus textos iniciais recria metaforicamente 

Buenos Aires, enquanto cidade poética, cuja força e fervor não está no centro, mas nas 

margens. O autor é uma voz argentina, uma singularidade que fala a partir de um lugar 

que está às margens do ocidente e coloca a cidade e a própria literatura falando de igual 

para igual com outras cidades e literaturas centrais. Há, em toda sua obra um fluxo de 

entrecruzamentos entre o centro e a margem, que reivindica enquanto voz e 

                                                             
10 Nesse mesmo direcionamento, Goulart (2003, p.5) indica que os critérios maniqueístas seriam 
desconsiderados se, ao refletir a linguagem a partir de diversos parâmetros, a significação fosse 
apreendida como “o resultado de um jogo de diferenças estabelecidas entre seus elementos”.   
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singularidade argentina, um espaço original, que é o espaço das margens, conforme 

assinala Sarlo (2005), e esse espaço é potencializado pelas metáforas. 

Nesses termos, a característica rítmica da voz à palavra viabiliza pensar a 

metáfora nesse campo da relacionalidade. O poeta argentino no poema “Versos de 

catorce”, do livro Luna de Enfrente (1925), dá voz às margens, potencializando a 

Buenos Aires poética nos rastros de tudo o que se constitui como margem:  

A mi ciudad de pátios cóncavos como cántaros 
Y de calles que surcan las léguas como um vuelo, 
A mi ciudad de esquinas com aureola de ocaso 
Y arrabaldes azules, hechos de firmamento. 
 
A mi ciudad que se abre clara como una pampa, 
Yo volvi de las viejas tierras antíguas del occidente 
Y recobre sus casas e la luz de sus casas 
Y la transnochadora luz de los almacenes.  
 
Y supe en las orillas, del querer, que es de todos 
Y a punta de poniente dessangre el pecho en salmos 
Y cante la aceptada costumbre de estar solo 
Y el retazo de pampa colorada de un pátio. 
 
Dije las calesitas, noria de los domingos, 
Y el paredón que agrieta la sombra de un paraíso, 
Y el destino que acecha tácito, en el cuchillo,  
Y la noche olorosa como un mate curado. 
 
Yo presentí la entraña de la voz las orillas, 
Palabra que en la tierra pone el azar del agua 
Y que da a las afueras su aventura infinita 
Y a los vagos campitos un sentido de playa. 

 
 

O que dizer do verso: pressenti a entranha da voz as margens? É a própria voz 

argentina em ritmo de margem, entranhada na singularidade que a diz. O poeta não quer 

dizer. Diz. [...] O sentido do poema é o poema em si.” (PAZ, 2012). Essa metáfora 

argentina ritmiza um direito de voz, de ter enquanto subúrbio, uma aventura infinita e 

enquanto vagos campos, um sentido de praia. As metáforas da cidade a redescrevem, 

para além do estético e do representativo, apresentam-se como ato de linguagem que 

suspende o mundo e cria um outro território.  

Nesses termos, podemos dizer juntamente com Ricoeur (2005) que a linguagem 

poética possibilita a recriação ontológica da existência. O poeta tem o poder de suscitar 

e modelar o imaginário através da linguagem. É isso o que o filósofo francês postula 
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como denotação de segunda ordem, pois a obra literária só desvela um mundo ―sob a 

condição de que se suspenda a referência do discurso descritivo. Esse postulado conduz 

ao problema da metáfora, que conquista seu sentido como metafórico nas ruínas do que 

se pode chamar sua referência literal (RICOEUR, 2005, p. 338). Assim, as metáforas da 

Buenos Aires Borgeana recriam uma cidade que fervilha, não no fervor da cidade 

invadida pela modernidade no início do século XX, mas em um fervor atraído para as 

margens, através de uma singularidade que diz e que se diz enquanto margem a partir de 

metáforas que são potências da voz e do dizer. O exercício que se propõe na leitura 

desses versos é o de recuperar a voz, uma voz das margens, no âmbito da palavra 

metafórica.  

Finalizando essa leitura, concluímos que a metáfora, esse tropo que traz em si 

toda a carga tradicional da metafísica ocidental, que prioriza as ideias de analogia e 

representação, pode ser repensada em Borges a partir de uma perspectiva que subverte 

os meios abstracionistas da tradição e que incorpora a metáfora no âmbito do corpo, 

através da voz. Assim, como vimos, a metáfora em Borges apresenta-se em termos de 

potência porque são, e porque o que importa nelas é a voz do poeta, do escravo, do 

Islandês, do argentino, e da própria margem, enquanto uma voz potencializada e 

recuperada na esfera da palavra, que diz, mas antes de dizer diz sua própria 

singularidade, se diz em sua humanidade, enquanto unicidade. 
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A DIALÉTICA DO TRÁGICO 

Dante Gatto (UNEMAT) 

 

Resumo: este trabalho busca pensar a dialética do trágico, tomando como princípio a 
contraditória natureza humana que não se reduz a uma lógica maniqueísta ou positivista. George 
Lukács (1865-1971), Miguel de Unamuno (1864-1936) e Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-
1900) constituem-se na fundamentação teórica principal. Respectivamente: Teoria do Romance, 
Do Sentimento Trágico da Vida e Genealogia da Moral. Resumidamente: o trágico nasceu da 
religião e a religião nasceu da solidão. A solidão de Deus, por conta da perda do paraíso. Pode-
se pensar em termos de tese, antítese e síntese: solidão, convívio, problemas. O processo é 
cíclico. A tensão está na contradição básica da nossa natureza irracional e a precisão da 
racionalidade, por conta da nossa natureza gregária, até o paroxismo do racionalismo burguês. 
Esta disposição também suscita um movimento dialético de negação e aproveitamento: mito, 
razão, racionalismo. Se as tragédias gregas se sustentaram no conflito entre moira e ananké, se 
o livre-arbítrio amparou a construção da nossa civilização, a pós-modernidade parece significar 
um retorno da nossa submissão ao destino. 
 

Palavras-chave: Trágico. Dialética. Solidão. Religião. Irracionalismo. 
 

É inevitável pensar no trágico como o é pensar na vida, mas é também 

assustador: o inevitável que tentamos escamotear. E falar sobre o trágico é sempre um 

desafio, uma vez que não conseguimos ser incisivos, porque se trata de situação 

desconfortável e contraditória. Vou dar um exemplo vivenciado no mundo acadêmico: 

em certa circunstância, numa banca de qualificação, fiquei constrangido com o tom 

grosseiro e agressivo que um dos avaliadores se referiu ao trabalho e à apresentadora. 

Tentei consolá-la, terminada a sessão, quando ouvi dela a mais lídima verdade. Disse-

me: “o fato, é que ele não precisava nem devia dizer o que disse, mas eu precisava 

ouvir”. É verdade. Precisamos ouvir muita coisa e, por vezes, não há ninguém que nos 

diga e quando dizem fica o sentimento de desconforto. O trágico é assim também. Traz 

desconforto de um tipo inconfessável, porque vem acompanhado de sutilezas 

psicológicas. São aqueles momentos que você dá tudo para não estar ali, naquele lugar e 

hora em que não dizer é trágico e dizer também o é. 

O fato é que o trágico não nos deixa saída ao mesmo tempo em que procuramos 

uma qualquer que seja, mas sem formalizar tal procura, tamanho o constrangimento. E, 

no fundo, trata-se de um constrangimento por estar vivo e, portanto, traímo-nos ao 

pensar na vida. Vou explicar de outra forma o que quero dizer. Ao primeiro impulso do 

pensamento caímos na ironia do constrangimento, afinal, tudo é trágico, todas as nossas 

iniciativas em relação à vida vão bater na nossa condição trágica. Talvez seja melhor 

dizer: nossa natureza trágica.  
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Unamuno (2013) foi preciso ao identificar um sentimento trágico da vida. É isto: 

o sentimento, e não a razão, é o grande diferencial do homem em relação aos demais 

animais. 

Em que circunstância se apresentou condições propícias ao surgimento do 

trágico? Talvez seja este ponto mais significativo para darmos início às reflexões que 

propomos aqui. O trágico nasceu da solidão. Georg Lukács (2009) argumenta em 

termos de essência: a essência do trágico é a solidão. É claro que qualquer pessoa pode 

entender, e isto se entende sentindo, a tragédia da solidão. Ora, como os demais 

animais, gregários, compreendemo-nos em sociedade, ansiamos pelo reconhecimento da 

comunidade. Não me basta estudar o trágico, mas preciso escrever e isto não é apenas 

uma obrigação profissional e científica, mas traz uma forte carga de obrigação para 

comigo mesmo. Há, pois, um problema que suscita o trágico: a necessidade do convívio 

ao qual devemos estar equipado para a viagem (“dificílima dangerosíssima viagem”), 

como se referiu Carlos Drummond de Andrade (1978, p.450), descobrindo as nossas 

“próprias e inexploradas entranhas”. 

O que quero dizer, lembrando novamente o desconforto do trágico? O medo de 

andar para dentro nós leva à fuga de nós mesmos ao andar para fora. Está nisto até uma 

predestinação. Como, por vezes, desgastamo-nos na labuta diária, ou nos 

relacionamento frugais, para evitar olhar para nós mesmo, pisar no solo do nosso 

coração, lembrando novamente Drummond (1978, p.450). Ora, o constrangimento, o 

desconforto. Precisamos de máscaras.  

A máscara é um dos inventos mais antigos da Humanidade, presente já na 

cultura paleolítica e se constitui, antes de tudo, um sintoma da clareza que o homem 

teve, desde sempre, da sua impotência. Parece contraditório, mas “a consciência de sua 

própria relatividade é no homem inseparável da consciência postuladora do absoluto”. 

(ORTEGA Y GASSET, 1978, p.86). Trazemos em nós o veemente afã de querer 

participar dessa outra superior realidade, conseguir trazê-la para a nossa realidade 

carente e limitada, fazer com que o onipotente colabore em nossa nativa impotência.  

Conviver não é fácil. Infinitas vezes deparamo-nos com a expressão arte de 

conviver. Sim. E voltamos àquela situação que apontei anteriormente: aquilo que devo 

dizer e não digo ou quando digo peco. Ora, como dizer sem pecado? Eis que caímos no 

labor artístico. Por vezes, apesar de toda boa vontade a situação se apresenta trágica na 

medida em que apesar da enorme boa vontade e respeito ao outro o erro se insinua, a 

falha trágica que agora cabe também na esfera psicológica. Este mal, por fim, será uma 
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forma exemplar de acerto, mas é doloroso. E retomamos a questão inicial em que 

auferimos que tudo é trágico.  

Foi com o convívio que surgiram os problemas, lembrando mais uma vez. É bem 

nesse ponto que está o cerne da nossa natureza trágica. E cabe aqui iluminar um 

primeiro ponto da dialética do trágico: solidão, convívio, problemas. Ora, não queremos 

a solidão; o convívio é, pois, necessário enquanto saída e sobram os problemas da 

relação antitética, de tal forma que por vezes ansiamos o retorno à solidão. O processo é 

cíclico. Toda forma de convívio é essencialmente trágica. Conversei recentemente com 

uma jovem que ao ser questionada pelo fim de um relacionamento amoroso identificou, 

enquanto problema, a completa aceitação do parceiro. Ela disse: “ele só pensa em me 

agradar”. O problema estava em não haver problemas.  

Em que circunstância sócio-política e histórica nasceu a tragédia? Foi justamente 

no momento que o irracionalismo foi contestado, na sua configuração mítica. O mundo 

já era complexo por demais e se fazia preciso criar regras para o convívio coletivo. E 

criaram-se lá na Grécia a cidadania e a democracia. A democracia implica inserção a 

qual é imprescindível participação, e a cidadania acaba alimentando a máquina 

democrática para a transformação por meio dessa participação. O convívio. E as 

palavras surgiram com força enorme nessas relações. As coisas, os homens e a vida, não 

se faziam mais naturalmente por uma verdade mítica, mas prescindiam de explicações 

fundamentadas numa razão, pesada por direitos e obrigações, que tinha já subjacente 

certos paradigmas: notadamente, o bem. Era preciso reconhecer o outro mesmo nas suas 

inaceitáveis fraquezas. Ser bom passou a significar fazer o bem. Sabemos que nem 

sempre foi assim como Nietzsche (1987) explica na Genealogia da Moral. Sócrates 

representou exemplarmente esse momento em termo de filosofia. Ser bom, antes dele 

trazia uma individualidade aristocrática. Ser bom era afirmação da felicidade pela força, 

pela plenitude de vida, bem como cabia ao ruim não necessariamente fraqueza, mas a 

triste condição da infelicidade. Ao processo coube utilidade, esquecimento, hábito e, 

por fim, erro. Ocorreu que o ressentimento dos fracos se tornou criador e produziu 

valores e o ódio encontrou compensação numa vingança imaginária, na ideia cristã de 

céu e inferno. Ora, a moral aristocrática constituía-se na afirmação da vida, mas a moral 

dos escravos inverteu o golpe afirmador e opôs de início um não a tudo que não lhe era 

útil. Este não passou a ser o ato criador. Um mundo exterior criado por conveniência 

converteu-se no ponto de partida dos valores, e não o mundo interior, a ação tornou-se 
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reação, os instintos – supremo dom da vida na perspectiva nietzschiana – foram 

identificados como doença e perdemos o contato com nossa essência. 

Os paradigmas do cristianismo foram lentamente alicerçados por tal postura, 

uma moral do ressentimento, em que se abrigava, também, um sentido de 

aproveitamento na composição produção, mão de obra e consumo, inerentes ao 

capitalismo, resumindo aqui brutalmente uma complexa situação.  

Da maldade, erigida ao pedestal de valor em primeira instância, surgiu a 

necessária bondade, transfigurada no perdão. O cristão absorveu o fenômeno com o 

consolo da vingança transcendental do inferno aos que não se redimissem do mal e, por 

fim, como sustentação de tudo, fez-se necessária a bondade de Deus. Isto foi muito 

oportuno, “porque é efetivamente a essência do cristianismo que encontramos no 

projeto político, na concepção econômica da existência, ou na busca de segurança 

proposta pelas diversas instituições sociais”. (MAFFESOLI, 2000, p. 28). 

Em parágrafo anterior, anunciamos dois temas: a irracionalidade e as condições 

do surgimento da tragédia. O que os dramaturgos gregos, por fim, exploravam? O 

choque da diké mítica e a diké racional. No processo estava a moira (destino) que é 

contestada pela ananké (necessidade), que vai bater na índole particular do herói, entre 

ethos e daimon ou da sua combinação como alguns preferem. De qualquer forma, o 

herói era portador da desmedida, do desequilíbrio (hybris) que o fazia bem diferente das 

perspectivas cristãs que se anunciavam. Estava feito, pois, o desacerto. O herói, 

enquanto cidadão se pautava em outros paradigmas uma vez que deveria prestar conta à 

coletividade, as leis da polis e não mais aos deuses. A ideia do livre-arbítrio ganhou 

significação nesse processo.  

Talvez tenha sido o positivismo o maior erro humano no sentido de negar a 

irracionalidade. Entre os males do positivismo, defende Unamuno (2013, p. 25) está em 

ter tornado fatos apenas fragmentos de fatos. Contra os valores afetivos não valem as 

razões. Não há verdade nas razões. “Quantas vezes não cabe dizer: para pensar com tu 

só é preciso não ter nada além de inteligência!” (UNAMUNO, 2013, p. 29). 

Da solidão, essência do trágico, nasceu as religiões. Se se pode falar de trágico 

sem falar de tragédia, não podemos não falar de religião. Em princípio, em tempos 

afortunados, como argumenta Lukács (2009), não havia o medo de perder-se, porque 

não havia mesmo, ainda, a possibilidade da perda. Descobrimos o sentido da perda por 

conta da nostalgia do paraíso que a produtividade do espírito construiu. A religião 

nasceu de tal perda. A solidão de Deus. E como era diferente do cristianismo a religião 
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mítica dos gregos: festa, dança, música, máscara, embriaguez e orgia faziam parte do 

culto a Dioniso. Prerrogativas racionais, no entanto, mataram esse lado festival da 

religião que foi substituído por uma relação pessoal com o deus único.  

Da razão clássica avançamos para o racionalismo burguês. Quando inventamos a 

religião, enquanto maneira de retorno a Deus, já trazíamos nostalgia do espírito de 

coletividade, de um tempo em que havia comunhão, mesmo conflituosa, entre homem e 

natureza, coletividade e Deus, mas perdemos isto, por que fomos, digamos assim, 

condenados à individualidade solitária. O Renascimento recrudesceu tal realidade e as 

revoluções burguesas do século XVIII levaram-na ao paroxismo. Ora, castigo de Deus 

ou dos deuses, a coletividade se fez outra, tomada pelo racionalismo do capital em que a 

situação se torna mais contraditória. Queremos dizer que se a razão absorve o 

sentimento, por vezes, tensamente, o que configura a nossa condição trágica, o 

racionalismo tenta negar o sentimento em nome de valores pragmáticos da sociedade 

voltada para a produção, o consumo e o lucro. 

Na perspectiva kantiana, cabe lembrar, razão é a faculdade das ideias, que, como 

postulado, ultrapassa o conhecimento conceitual e científico, uma vez que acolhe 

elementos de ordem sensível. Racionalismo seria, pois, a razão eclipsada, atacada do 

pragmatismo que imprimimos à vida. Ora, temos mais uma disposição dialética para a 

problemática do trágico: mito, razão, racionalismo. 

Cabe introduzir o arquétipo nesta dialética. Conforme refletimos em trabalho 

anterior: da individualidade como resultado para a sobrevivência e calcinada pela 

convivência, construímos individualidade pressionada por forças arquetípicas, isto é, a 

nossa individualidade que anseia pelo espírito de comunidade tão confortável, que foi 

perdido se depara, agora, com a nova comunidade, reconstrução da primeira, mas 

tomada pelo racionalismo, muito diferente da razão clássica. E alimentamos a própria 

máquina que nos escraviza o que insere mais lenha na fogueira do trágico. (GATTO; 

RODRIGUES; SILVA, 2015). 

A pós-modernidade implicou uma mudança radical, principalmente no que 

concerne a uma perspectiva de futuro. Esta na base disso a desilusão da modernidade 

por conta do fim das utopias, principalmente as promessas do socialismo real. O 

resultado disso é que o presente ganhou em significação e as particularidades se fizeram 

mais relevantes que a universalidade abstrata, e os paradigmas hegemônicos acabaram 

sendo contestados. Sob esse clima surgiu, por exemplo, o Mercosul e o Brasil se uniu, 

também, a outros países (Rússia, China e África do Sul) que não fazem parte do 
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Eurocentrismo que, inclusive, abarca os Estados Unidos. Instalou-se um clima 

generalizado de solidariedade pelos mais fracos e as minorias. Deu-se vez a 

investimentos no espaço local e a vida comunitária. Apesar da aparente uniformização 

do mundo (“globalização”, “mundialização”) o que assistimos é uma multiplicidade de 

atividades, de mestiçagens, de sincretismos musicais, filosóficos, religiosos. Resulta 

disto, dentre infinitas sinergias, o mimetismo tribal conjugado às realizações pessoais.  

A vida se apresenta em sua diversidade e conquista a preocupação dos estudos 

culturais e todas as instituições voltadas à vida social. Aliás, no pacote das 

preocupações estão as identidades antes atiradas a sua própria solidão e as diferenças, 

alteridades, antes disfarçadas pela suposta necessidade de instaurar uma unidade que 

vagamente chamamos de universal. A inclusão passou a fazer parte da pauta do dia e as 

minorias conquistaram espaço de participação como nunca antes: os índios, os negros, a 

comunidade LGBT foi reconhecida e conseguiram direitos importantes como a união 

homoafetiva, e o próprio conceito de família tradicional que não implica mais o 

conjunto pai, mãe e filhos. Foram infinitas as transformações, assustadoras até, e 

saudáveis em se pensando na inclusão.  

No Brasil, a preocupação social deu origem a numerosas medidas, inclusive, 

numa preocupação de compensação por injustiças sociais e históricas como as cotas 

para negros nas universidades e mesmo bolsas que tentaram redimir o alijamento 

imposto pelo neoliberalismo. A mulher, a maior das minorias avançou em termos de 

conquistas de um espaço de igualdade e fizemos uma mulher presidente (ou presidenta, 

que seja). O clima era propício. 

O mundo ficou mais acolhedor, mais diversificado, mais democrático, mais 

humano, mais colorido. Mas se multiplicaram, também, no movimento dialético, os 

descontentes, renitentes às mudanças, preservadores dos valores tradicionais e das 

rígidas instituições já sacramentadas, inclusive as religiões, principalmente as de matriz 

evangélica. O fenômeno parece mundial, tendo em vista que o presidente negro 

estadunidense foi substituído por um radical de direita misógino e xenófobo.  

Interessante é a forte polarização política que se apresenta na atualidade 

brasileira em que ambas as partes do conflito (direita e esquerda, que seja), 

tragicamente, não cedem terreno, fecham-se, por vezes, à realidade dos fatos, 

procurando justificativa ao seu posicionamento. Sempre foi assim? Se o trágico nasceu 

do choque do destino e da necessidade, talvez, agora, dialeticamente, a força arquetípica 

do mito reduza tudo finalmente ao destino: o homem estaria reduzido a um contexto que 
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o determina e predestinado a ser isto ou aquilo? Por vezes, até eu mesmo penso que não 

dei chance a experiência, mas já nasci de esquerda, já nasci afeito a utopia comunista e 

adverso às religiões.  
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“IMAGE OF OUR INSANE PRESENCE / ON THE SURFACE OF THE 

EARTH” 

REFLEXÕES PRELIMINARES SOBRE O SUBLIME E A DESTRUIÇÃO EM 

THE RINGS OF SATURN 

 

Autor: Davi Alexandre Tomm (UFRGS) 

Orientadora: Profa. Dra. Kathrin Holzermayr Lerrer Rosenfield (UFRGS) 

 

Resumo: Desde o século XVIII, quando a teorização sobre o sublime emergiu com força nos 
meios literários e filosóficos, a relação entre a paixão do sublime e a destruição se evidenciou 
como uma das características principais desse tema. ―Horror prazeroso‖ é um termo muito 
usado por filósofos como Burke e Kant, para definir o que sentimos diante de certos fenômenos 
da natureza. A destruição, nesse caso, encontra-se no sublime porque o fenômeno ou objeto que 
causa tal paixão é sentido como algo ameaçador, algo que pode destruir o ser humano. Na 
literatura, o sublime é tradicionalmente ligado ao estilo grandioso e eloquente, com metáforas 
poderosas que justamente evocam esses poderes da natureza que tanto assombram o ser humano 
(Longinus). Para Burke, o poder das palavras, no entanto, não é o de fazer surgir imagens 
sublimes em nossas mentes, mas de evocar sentimentos e de, por trás de uma descrição muitas 
vezes cristalina, esconder uma ideia sombria. Na obra de W. G. Sebald, descrições de lugares ou 
eventos sublimes, se misturam com um estilo que justamente consegue encadear uma ideia de 
destruição por trás de frases cristalinas. Na obra do autor, no entanto, a destruição não é mais 
uma ameaça possível, mas já aconteceu; os lugares que o narrador visita estão geralmente 
carregados de emblemas da destruição proporcionada pela natureza ou pelo homem, e é nesse 
ponto que ele apresenta um novo sublime. O presente trabalho irá introduzir a questão do 
sublime em Sebald, dando atenção apenas à obra The Rings of Saturn, mostrando como esse 
elemento aparece nesse livro. Por se tratar de reflexões preliminares, no entanto, algumas 
questões ainda ficarão em aberto. 
 
Palavras-chaves: W. G. Sebald. Sublime. Destruição.  
 
 

No livro Elizabeth Costello (2003), de J. M. Coetzee, a personagem título, no 

capítulo intitulado ―The Problem of Evil‖, pergunta-se o quão longe um autor pode 

entrar na representação do mal, e, de modo indireto, qual o papel da literatura quanto a 

isso; para ela, autores colocam a si mesmos e aos outros em risco, quando vão muito 

fundo em certas questões. No meu entender, o tema do sublime em Sebald se liga, de 
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algum modo1, também a esse problema da representação de certos temas, como o mal, a 

violência, a destruição. 

Alguns autores, entre eles os críticos Susan Sontag (2016), Cynthia Ozick (2001) 

e James Wood (1998), e os estudiosos da obra de Sebald, como Mark McCulloh (2003), 

não tiveram problema em chamar a prosa do autor de ―sublime‖. Porém nenhum deles 

se embrenhou a fundo no assunto, apenas qualificando aqui e ali o estilo do autor como 

tal. As questões de como Sebald transforma a destruição em sublime, ou de porque ele 

faz isso não foram por eles debatidas. Tais questões, que estarão no horizonte da minha 

tese sobre a obra de Sebald, apesar de orientarem também esse trabalho, não serão 

respondidas aqui, pois tomo nesse recorte apenas uma das obras do autor, The Rings of 

Saturn2, para trazer as primeiras reflexões sobre o sublime, tecendo algumas relações 

entre este e a destruição. Sendo apenas uma rápida introdução ao assunto, tais notas não 

pretendem esgotar as questões levantadas, mas antes apenas delinear algumas linhas do 

que será mais adiante discutido exaustivamente na minha tese. 

A relação entre o sublime e a destruição não é propriamente uma novidade, pois 

desde as exaustivas teorizações sobre o tema, principalmente na filosofia dos séculos 

XVIII e XIX, o sublime é a emoção que nasce das ideias de dor e perigo. Burke (1993) 

já apresenta o sublime como ligado àquilo que nos apresenta o terror prazeroso, pois as 

ideias de dor são sempre mais fortes que as de prazer. Sendo assim, na natureza, a 

paixão que o sublime e o grandioso despertam é o ―assombro‖: um estado de alma em 

que todos os movimentos são sustados por um certo grau de horror; a origem do poder 

do sublime está justamente no fato de ele anteceder o raciocínio e nos arrebatar com 

uma força irresistível. Sendo o medo, que é o pressentimento da dor e da morte e que 

atua semelhantemente à dor real, a paixão que despoja completamente o espírito da sua 

faculdade de agir e raciocinar, tudo que é terrível à visão é sublime, e, nesse caso, não 

só as coisas grandiosas, mas também as pequenas. Na seção V da parte II, Burke mostra 

que o ―Poder‖ também deriva do terror, pois não há poder relacionado ao prazer, apenas 

à dor. Mais uma vez ele reforça que as ideias de dor e morte causam tanta impressão em 

nós que elas sempre serão superiores a qualquer prazer. Assim, quando se volta para as 

palavras, e seu poder em transmitir ―sentimentos‖, inclusive o sublime, Burke vai 

                                                           
1 Infelizmente as relações entre a questão do sublime e o problema do mal na obra de Sebald são 
complicadas e intricadas demais para o escopo desse trabalho. Sendo assim, apesar de ser o ponto de 
partida desse texto, não será discutido detalhadamente. 
2
 A escolha desse livro para esse trabalho não é totalmente aleatória, pois sendo ele a minha porta de 

entrada nas obras de Sebald, é aquele cujas anotações deram origem ao meu projeto de tese. 
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defender que as ideias obscuras são mais propícias a tornar algo extremamente terrível, 

mas que estas ideias podem ser transmitidas por descrições vívidas e expressivas. Para 

ele, a poesia é sublime não por causa da mimese, mas pela confusão de imagens, por um 

poder intrínseco afetivo, tema que ele desenvolve na quinta e última parte3. 

Posteriormente4, Kant (2012) vai desenvolver essa noção de medo estetizado, e 

precisará resolver algumas questões na sua Analítica do Sublime. Para resolver a 

questão do medo como algo que não seja nem real, de modo que seu efeito deixe de ser 

estético, nem falso o suficiente para não causar efeito, Kant vai precisar apelar para a 

noção de virtualidade (Doran, 2015). O filósofo vai tratar do tema do ―poder‖ (tema de 

origem burkeana) na seção sobre o Sublime Dinâmico, para resolver o problema, 

definindo o sublime dinâmico como o poder da natureza que não tem domínio sobre 

nós, sendo, assim, estético (Kant, 2012); nosso temor da natureza só pode ir até o ponto 

em que sentimos que não somos páreos para ela, mas ainda assim nós resistimos a ela. 

Segundo Doran, (2015) a noção kantiana de sublime dinâmico, então, leva a um 

paradoxo que será resolvido por uma reinterpretação, agora, a partir da dualidade do 

nosso ser: físico e sensório, moral e espiritual. Aqui, para o autor, a ideia kantiana de 

que é preciso encontrar um ―mal‖, ou seja, uma ameaça existencial que pode facilmente 

nos destruir, encontra-se com a noção burkeana de ―autopreservação‖ (BURKE, 1993, 

p. 47).  

Outro filósofo que relacionou o sublime a essa noção de autopreservação, foi 

Schiller, que nos seu estudo, Do Sublime, fala em ―impulso de autoconservação‖ (p. 

22). O filósofo retoma a questão kantiana: ―O que é o homem?‖, e, para ele, o sublime é 

o que na arte trágica apresenta a natureza humana que experimenta a autonomia moral 

do sofrimento. Ele recorre a essa divisão antropológica do homem como ser natural 

dominado por dois impulsos: o de autoconservação, ligado ao plano prático, e o de 

conhecimento, ou da representação, ligado ao plano teórico; o ser humano, através 

desses dois impulsos, permanece duplamente independente da natureza. A partir daí, há 

                                                           
3
 No desenvolvimento desse trabalho, será estudado também como Sebald mescla a sublimidade da 

palavra com a da imagem, ou da imitação. Suas descrições de objetos naturais ou mesmo arquitetônicos 
podem ser investigados à luz das qualidades que Burke enumera, mas, ao mesmo tempo, é na 
profundidade obscura das ideias por detrás de suas descrições cristalinas que o sublime aparece com mais 
força em sua obra. 
4 Já antes de Burke, o crítico inglês John Dennis havia reforçado o ―terror‖ como a fonte mais propícia do 

sublime, ligando ele, no seu esforço em relacionar a grande poesia com as ideias religiosas, ao medo da 
vingança do Deus irado (Doran, 2015). De fato, para Doran (2015), é Dennis quem primeiro vai estetizar 
o medo, através da sua noção de ―delightful horror‖. No seu livro sobre o sublime, o autor desenvolve 
amplamente a discussão sobre a teoria do sublime desse autor pouco lembrado. 
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também, como em Kant, uma divisão no próprio sublime, entre, o sublime teórico, que 

permite nos perceber, no nosso impulso de conhecimento, independentes da natureza, 

pois ela amplia nosso conhecimento; o sublime prático, cuja independência se dá quanto 

ao impulso de autoconservação, pois a natureza representa um poder capaz de 

determinar nosso estado (Schiller, 2011). Essa divisão é relacionada à de Kant entre 

sublime matemático (teórico) e dinâmico (prático). 

Schiller, então, vai desenvolver sua reflexão apontando para a preponderância, 

mesmo em Kant, do sublime prático (dinâmico), pois neste o homem sente sua 

verdadeira e completa independência. Enquanto no sublime teórico (matemático) 

sentimos nossa independência das condições naturais apenas na ação do representar, no 

sublime prático essa independência é sentida quanto à própria existência interior, ou 

seja, sentimo-nos elevados acima do destino, acaso e necessidade natural. Ou seja, entre 

em jogo aqui a questão da morte e da eterna necessidade humana de superá-la. O 

sublime prático está ligado aos objetos que causam pavor (Süssekind, 2011), e, então, 

voltamos à questão do medo e da destruição. Os objetos que causam o sublime prático 

abalam a inclinação determinante da existência do homem enquanto ser natural. O 

exemplo de Schiller para diferenciar estes dois sublimes é justamente o oceano: a 

imagem dele calmo é um exemplo do sublime teórico pela vastidão que remete ao 

infinito que nossa imaginação não consegue abarcar; enquanto que o oceano em 

tempestade é um exemplo do sublime prático. 

Sendo assim, quando diante dos perigos que a natureza lhe impõe, o impulso de 

autoconservação busca manter a existência física e natural do homem, e, então, combate 

a violência com a violência, através da cultura física: é o homem agindo sobre a 

natureza através de sua astúcia, usando a tecnologia para se sobressair sobre essa 

(Schiller, 2011)5. 

                                                           
5 Essa tática, porém, não é suficiente, pois há uma determinação da natureza que o homem não consegue 
vencer, a morte. Esse problema da finitude ataca, para Schiller, a própria essência do homem, que é um 
ser essencialmente volitivo, ou seja, aquele que não é obrigado a ser obrigado. Assim, para alcançar a 
liberdade verdadeira, liberdade quanto às determinações naturais, o homem precisa eliminar a violência 
no seu conceito, e, para isso, é preciso se perceber como um ser que é, mais do que condicionado pela 
natureza, livre dela por sua ação moral. Schiller chama de ‗verdadeiro eu‘ esse ser moral que consegue se 
perceber livre do condicionamento da necessidade natural, e essa percepção se dá justamente pela 
experiência do sublime, que mostra ao homem sua capacidade de ir além da natureza fora de si e dentro 
de si. Essa noção, no entanto, teve que ser deixada de fora na discussão desse trabalho, devido ao seu 
escopo, bem como muito da teoria kantiana sobre o sublime também foi apenas brevemente discutida. Tal 
problemática, no entanto, é importante frisar, será discutida na tese, pois acredito que há em Sebald uma 
questão importante quanto à relação do homem com a morte, como podemos ver, principalmente, em 
Rings of Saturn, nas reflexões que ele faz sobre Thomas Browne. 
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Ao longo do livro The Rings of Saturn, somos apresentados a inúmeros lugares 

marcados pelos traços da destruição: das ruínas de castelos medievais que estão 

desmoronando por causa da erosão da areia a restos de moinhos de vento, passando por 

instalações militares abandonadas no meio do nada. Além disso, há também, os traços 

de destruição natural: dos restos de árvores mortas às árvores arrancadas por um 

furacão6. Não é por nada que na primeira página do livro já encontramos a descrição de 

uma sensação, uma espécie de vertigem catatônica, que acomete constantemente os 

narradores e personagens de Sebald: ―the paralysing horror that had come over me at 

various times when confronted with the traces of destruction, reaching far back into the 

past‖ (SEBALD, 2002a, p. 3). Tal sensação (que chegou a nomear o segundo livro do 

autor7) – sentida sempre nos encontros com paisagens, obras de arte, objetos destruídos, 

ou mesmo após uma lembrança –, aproxima-se muito da sensação física de tensão nos 

nervos ou paralisia momentânea da consciência descrita por alguns filósofos como o 

efeito físico do sublime. No entanto, como veremos, a relação entre sublime e 

destruição se dá, para os filósofos acima citados, pelo sentimento de temor que o ser 

humano sente diante de objetos naturais que ameaçam destruí-lo. Sendo assim, a 

destruição é uma força ameaçadora, vinculada ao objeto que causa a sensação do 

sublime. Em The Rings of Saturn, o sentimento de sublime é, boa parte das vezes, 

transferido para objetos e cenários que mostram o declínio ou destruição de algum 

lugar, tanto pela própria força da natureza, quanto pela ação do homem e muitas vezes 

interligando essas duas coisas. Ou seja, não é mais apenas uma força que ameaça o 

homem, mas os emblemas, indícios, de coisas que já sofreram essa destruição, que já 

foram devastadas seja pela força da natureza, seja pela força do próprio homem. Nesse 

caso, o próprio ser humano, em uma inversão terrível, pois tal inversão se torna o 

símbolo do poder devastador do ser humano, torna-se também fonte do sublime – 

mesmo que seja de uma forma indireta. Porém, como já afirmado, essa destruição pode 

ser causada pelo homem, pela natureza, ou ser resultado da ação de ambos, como forças 

que se complementam dentro de uma ordem universal que não conseguimos entender. 

Por isso, é importante também perceber que, nesses casos, o sublime em Sebald se 

aproxima muito mais das ideias de Burke sobre o poder das palavras para incitar tal 

paixão; não é apenas a mimese de cenários ou objetos sublimes que The Rings of Saturn 

                                                           
6
 A destruição do furacão, descrita no capítulo nove, poderia servir como um exemplo quase didático do 

sublime dinâmico de Kant, ou o sublime prático de Schiller: o espectador (o narrador) vê, estando 
protegido, a fúria destruidora da natureza que poderia facilmente exterminá-lo. 
7
 Vertigo, 1999. 
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apresenta, mas muito mais aquilo que o filósofo considerou como poder afetivo 

intrínseco das palavras: elas não fazem surgir imagens em nossa mente, mas evocam 

sentimentos, e, podem esconder ideias obscuras que nos provocam paixões sublimes. 

 No início do capítulo três de The Rings of Saturn, o narrador chega, em sua 

jornada pela região do Mar do Norte, na Inglaterra, a uma praia ao sul de Lowestoft, em 

que uma linha de barracas de pescadores acompanha a linha da costa. Para ele, os 

pescadores já não estão mais ali para pescar – ele descreve a decadência da pesca 

artesanal local através dos restos de barcos jogados à praia, mais uma imagem de 

destruição que evoca certa sublimidade –, pois nem mesmo peixes há mais, devido à 

poluição trazida pelos rios. Então, o narrador ―believe‖ (SEBALD, 2002a, p. 52) que 

―They just want to be in a place where they have the world behind them, and before 

them nothing but emptiness‖ (Idem). Por um lado, ao dizer o que ele acredita que os 

pescadores fazem ali, ele apresenta a tradicional contemplação do sublime na esteira da 

sua definição mais comum, e dentro da distinção que Schiller faz entre o sublime 

teórico e prático: nessa cena, os pescadores são como o monge no quadro de Caspar 

Friedrich contemplando a infinitude sublime do mar8. No entanto, ao direcionar sua 

atenção para aquele mar, fonte do sublime, o que o narrador vê é o outro lado desse 

sublime, é a história do ser humano como aquele que usou da violência para vencer a 

natureza. O que se desenrola a partir do momento em que ele fala do mar e da pesca é a 

história da pesca do arenque, um exemplo da cultura física da qual fala Schiller, na qual 

o arenque se torna um ―emblem, as it were, of the indestructibility of Nature‖ (p. 53); e 

a descrição da memória dele do filme que via na escola sobre essa pesca cabe 

perfeitamente nessa noção:  

 

In my memory of that school film I see men in their shining black 
oilskins working heroically as the angry sea crashes over them time 
upon time—herring fishing regarded as a supreme example of 
mankind's struggle with the power of Nature (SEBALD, 2002a, p. 54).  
 

A história que se desenrola mostra como o homem não tem escrúpulos ao impor 

sua força e astúcia para tentar dominar a natureza, e a descrição das técnicas que os 

estudiosos dessa espécie de peixe usavam para ―estuda-lo‖ ignoravam qualquer 

possibilidade de sofrimento do animal. Assim, nesse trecho, o sublime se desdobra 

                                                           
8
 Caspar David Friedrich, The Monk by the Sea, 1808-1810. 
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nessas duas vertentes que Schiller delineou, e, mais ainda, seu efeito surge não da mera 

mimese de objetos sublimes, mas principalmente da ideia obscura por trás das palavras. 

 Essa ideia se torna mais obscura ainda, e a sublimidade do texto de Sebald se 

torna mais notável, quando aprofundamos alguns detalhes dessa descrição da pesca do 

arenque, aproximando-a de outra ―história natural‖ que ele apresenta, no fim do livro, 

aquela do bicho da seda. Ao descrever o interesse dos estudiosos quanto ao arenque ao 

longo do século XIX, Sebald mostra como esses homens da ciência ficavam olhando os 

peixes morrerem fora d‘água por horas, apenas para observar a capacidade de 

sobrevivência dele. A sede de conhecimento do homem o fazia passar por cima de 

qualquer empatia pelo sofrimento do animal: ―This process, inspired by our thirst for 

knowledge, might be described as the most extreme of the sufferings undergone by a 

species always threatened by disaster‖ (SEBALD, 2002a, p. 57). Mesmo que os 

estudiosos buscassem consolo na ideia de que o peixe tinha uma fisionomia que o 

impedia de sentir medo e dor, Sebald sentencia: ―But the truth is tha we do not know 

what the herring feels‖ (Idem). É uma ironia sutil que ele aqui diga isso após fazer os 

leitores sentirem a empatia pela dor dos peixes morrendo lentamente. O que Sebald 

mostra é que nossas desculpas são insuficientes para argumentar em favor de qualquer 

destruição que causamos a outros seres vivos. 

 A meu ver, essa parte sobre o arenque aponta justamente para o fato de que esse 

ímpeto de autoconservação que faz o homem querer dominar a natureza pela técnica, e 

essa sede de conhecimento que o faz querer conhecer tudo, levou o homem a ir além do 

mundo animal. Para a crítica literária Cynthia Ozick (2001), no seu ensaio sobre The 

Emigrants, o ano de 1944, ano de nascimento do autor, torna-se um signo emblemático 

que plaina sobre a obra dele. Para a autora, Sebald entra em uma linhagem antiga, que 

de Homero, na Odisséia a Dante, passando por Virgílio e até pelo Salmista, cantam e 

tornam belos temas tristes como a ausência, a perda, a saudade, a errância, o exílio: ―It 

is art‘s sacred ancient trick to beautify pain, to romanticize the shadows of the 

irretrievable‖ (OZICK, 2001, p. 38). Ela usa o termo ―posthumous sublime‖ para dizer 

que a escrita de Sebald é uma forma de resistir ao pesado fim que Adorno pôs à poesia 

após Auschwitz: ―The posthumous sublime is discordant; an oxymoron. Adorno told us 

this long ago: after Auschwitz, no more poetry. We resist such a dictum; […] Sebald 

resists it‖ (OZICK, 2001, p. 39). 

O Holocausto, desse modo, mesmo quando não citado diretamente, continua 

sendo um tema dos livros de Sebald. Em Rings of Saturn isso não é diferente. Nesse 
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sentido, é interessante trazer Adorno para a reflexão sobre o sublime, pois é justamente 

a sua crítica do lado positivo de vitória moral do homem sobre a natureza, aquela que 

para Kant e Schiller sentimos justamente diante de objetos sublimes, que ele vai 

sentenciar à morte. Se em Kant (e por extensão podemos pensar em Schiller também, 

apesar de Adorno não se referir a ele) há um otimismo iluminista da superação do 

homem através de sua moralidade, Adorno e Horkaimer (2006) vão mostrar que a 

emancipação humana pela racionalidade instrumental se tornou meio de dominação e 

controle da sociedade capitalista contemporânea. Ora, e foi justamente a ―ciência‖ do 

holocausto que mostrou aos autores as atrocidades a qual o homem poderia chegar nessa 

sua ânsia poder dominação da natureza. 

Em Sebald, o arenque, e posteriormente, o bicho da seda são emblemas do 

Holocausto judeu. Além do trecho já citado, em que ele aponta o sofrimento de uma 

espécie sempre ameaçada pelo desastre, outra pista nos é dada algumas linhas antes, 

quando ele ainda descreve o filme que ele via na escola, o qual, filmado em 1936, 

mostrava o arenque sendo colocados em barris que eram carregados em trens e 

transportados ―to those places where its fate on this earth will at last be fulfilled‖ 

(SEBALD, 2002a, p. 54). É claro que Sebald não está aqui, de modo leviano e 

irresponsável, comparando os judeus a animais9. É importante entender esse modo de 

abordar o holocausto pelo viés do que o próprio autor fala em uma entrevista a Michael 

Silverblatt (2001), na qual ele  explica que certos temas, como as catástrofes humanas, 

precisam ser abordados de modo indireto, em que o autor fale daquilo, sem estar falando 

diretamente daquilo. Ele cita o exemplo do ensaio ―The Death of the Moth‖, de Virginia 

Woolf (1981), no qual, segundo ele, a autora fala da morte dos soldados na Primeira 

Guerra, sem nunca citá-los, apenas através da reflexão sobre uma mariposa que se 

prepara para morrer. Esse modo de tratar de temas impactantes vai se relacionar 

justamente com a reflexão de Burke sobre o efeito das palavras e sobre como elas 

podem no causar o efeito do sublime justamente por trazer um tema ou uma ideia tão 

sombria, de modo tão cristalino.  

No último capítulo do livro, ao apresentar a febre que se instalou pela 

sericultura, Sebald é mais claro ainda ao relacionar o ―extermination business‖, como 

foi nomeada essa parte no índice do livro, com o Holocausto. Aqui, o autor vai da 

história da internacionalização do negócio do bicho da seda no século XIX, até a 

                                                           
9
 Essa é uma discussão que também aparece em Elizabeth Costello, de Coetzee. 
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Alemanha nazista e o ressurgimento dessa prática pelas mãos dos fascistas alemães. 

Não por acaso, essa reflexão se dá quando ele encontra um filme educacional sobre a 

sericultura, justamente quando ele procurava aquele filme sobre o arenque. Os dois, 

provavelmente pertencentes à mesma série, foram mostrados aos alunos alemães em 

suas escolas. Ao contrario da escuridão do filme sobre o arenque, o filme sobre o bicho 

da seda era claro, cheio de cores brancas e pessoas felizes cuidando dos bichos. A ideia, 

com base em um panfleto de um tal professor Lange, era que as crianças aprendessem 

sericultura na escola. Além do desenvolvimento econômico que o cultivo do bicho 

traria, ele também era, de acordo com o professor, ―an almost ideal object lesson for the 

classroom‖ (SEBALD, 2002a, p. 294), pois eram dóceis, não precisando de jaulas, além 

de serem ―suitable for a variety of experiments (weighing, measuring and so forth) at 

every stage of evolution‖ (Idem). Ele, então, volta ao filme, e descreve a indústria da 

matança: 

 

In the film, we see a silk-worker receiving eggs despatched by the 
Central Reich Institute of Sericulture in Celle, and depositing them in 
sterile trays. We see the hatching, the feeding of the ravenous 
caterpillars, the cleaning out of the frames, the spinning of the silken 
thread, and finally the killing, accomplished in this case not by putting 
the cocoons out in the sun or in a hot oven, as was often the practice in 
the past, but by suspending them over a boiling cauldron. The 
cocoons, spread out on shallows baskets, have to be kept in the rising 
steam for upwards of three hours, and when a batch is done, it is the 
next one‘s turn, and so on until the entire killing business is completed 
(SEBALD, 2002a, p. 294). 

 
 A forma como o estilo sebaldiano delineia a descrição das imagens do filme até 

chegar ao momento que ele chama de ―matança‖, faz com que o sentimento de terror 

prazeroso se avulte aqui também, como se estivéssemos diante de um objeto ameaçador. 

Na verdade, estamos. A meu ver, a terrível mudança que faz o próprio homem ser um 

objeto que provoca a paixão do sublime se dá, em Sebald, pela percepção de que nossa 

história no mundo, como seres humanos, é não uma linha progressiva que sai de um 

estado de trevas para um momento ideal de evolução, mas sim círculos concêntricos de 

catástrofes e destruições que giram em torno de um vórtice único que é o início do 

século XX, ou mais exatamente, a Segunda Grande Guerra. Integrados a uma espécie de 

ordem natural de destruição, o ser humano, enganou-se cegamente com a ideia 

iluminista de progresso, na qual suas capacidades intelectivas seriam o que o colocaria 

acima da natureza terrível e inescrutável que o rodeava. Nós cambaleamos, de catástrofe 
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em catástrofe, pois nunca aprendemos com nossos próprios erros: ―If we view ourselves 

from a great height, it is frightening to realize how little we know about our species, our 

purpose and our end‖ (SEBALD, 2002a, p.92). 

Nesse sentido, o quadro de Jacob van Ruisdael, View of Haarlem with Bleaching 

Fields, que o narrador descreve no quarto capítulo, é mais um emblema dessa sublime 

destruição, outro exemplo dessa visão sublime por trás da qual se esconde a faceta da 

destruição humana10, pois, por trás da bela vista apresentada, se esconde todas as 

atrocidades e misérias trazidas pelo progresso e crescimento industrial da época. Em 

determinado momento ele analisa que:  

 

The flatland stretching out towards Haarlem is seen from above, from 
a vantage point generally identified as the dunes, though the sense of a 
bird's-eye view is so strong that the dunes would have to be veritable 
hills or even modest mountains. The truth is of course that Ruisdael 
did not take up a position on the dunes in order to paint; his vantage 
point was an imaginary position some distance above the earth. Only 
in this way could he see it all together (SEBALD, 2002a, p. 83). 
 

 Essa visão de um ponto de vantagem imaginário é assumida pelo próprio Sebald 

várias vezes no livro, desde o início, no hospital, quando ele se imagina em um balão, 

até em um sonho em que ele vê de cima um certo labirinto. Além disso, há também 

momentos em que esse ponto de vantagem se dá de modo real, quando ele está em um 

avião, ou, novamente no hospital, olhando da janela do oitavo andar para a cidade.  

Essa espécie de visão panorâmica é o ―eye of an creator‖ (SEBALD, 2002a, p. 

19) de Browne, que só poderia alcançar ―the sublime heights that this endeavour 

required‖ através de um ―parlous loftiness in his language‖ (Idem). Esse estilo de 

Browne, segundo Sebald, pretendia ter um olhar sobre a Terra que permitisse investigar 

―The invisibility and intangibility of that which moves us‖ (SEBALD, 2002a, p. 18), 

pois para o autor inglês nosso mundo não passava de uma sombra de outro mundo 

distante. Ora, esse outro mundo, essa outra ordem, que está além do nosso, mas 

influencia-o diretamente, é talvez aquilo que Sebald também está tentando enxergar nos 

seus escritos: as coisas invisíveis e intangíveis que nos movem, esse móbiles secretos 

                                                           
10

 A questão do ―prazer‖ sentido quanto a essas destruições, e o quanto a arte deve entrar nesse terreno do 

―embelezamento‖, ou no caso do sublime ―engrandecimento‖, da dor e da violência é algo que será 

discutido na tese. Novamente a figura de Elizabeth Costello será trazida para pensarmos o quanto a 
literatura deve tratar do mal, e, mais ainda, ir além, trazendo o sublime para o campo da violência. No 
meu entender, essa é uma questão que deve ser pensada em conjunto com as próprias reflexões de Sebald 
quanto à representação da destruição. Além disso, também as reflexões de Freud sobre o unheimliche e os 
estudos já produzidos sobre a presença desse elemento na obra de Sebald, serão importantes. 
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que nos fazem agir, são os mistérios talvez por detrás de nossa constante e insistente 

marca destrutiva. Não é por nada que Sebald escreva sob o signo de Thomas Browne 

nesse livro: nele, essa perigosa elevação da linguagem é justamente o que permite o 

autor tratar dessa nossa catastrófica história destrutiva através de sublimes alturas. Ela é 

perigosa na medida em que dela podemos sempre cair, pois ela se ergue como aquela 

beira do abismo da qual o autor está sempre observando nossa existência. Assim, 

Coetzee (2008) explica que a vertigem nas obras de Sebald não tem uma explicação 

meramente fisiológica, mas metafísica. A meu ver, ela é o efeito justamente dessa 

posição perigosa que o autor precisa assumir, que seus narradores assumem para olhar 

para nossa insana presença na superfície da terra. O risco é sempre o mesmo, o mesmo 

risco do voo de Ícaro11, o mesmo risco do sublime: o ser humano, ao ver sua pequenez 

diante da natureza, quer tornar-se maior que ela, e é aí que as órbitas descendentes de 

nossa história se formam, descendo concentricamente para o abismo da catástrofe. 
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ESTÉTICA E POLÍTICA: UM LIMIAR EM “JOSEFINA, A CANTORA OU O 

POVO DOS CAMUNDONGOS” DE FRANZ KAFKA 

Elis Spyker (UFRJ) 

Ronaldo Lima Lins (UFRJ) 

 

RESUMO: Em “Josefina, a cantora ou O povo dos camundongos”, Franz Kafka coloca em 

primeiro plano o lugar do artista e da obra de arte numa fábula na qual a própria experiência da 
literatura se encontra, segundo Deleuze, sob novos paradigmas, já distantes de uma estética. A 
literatura menor de Kafka, simbolizada perfeitamente no conto, requer desdobramentos que 
ultrapassam o estatuto tradicional da cultura e da arte. Resta, portanto, pensar a respeito da 
dimensão do artista, do público e da obra numa comunidade que não permite mais a plena 
existência daquilo que Walter Benjamin chamou de aura. A obra de Kafka em questão parece 
desenhar o limite da trajetória que a arte moderna percorreu e, assim, evidenciar a natureza dos 
impasses vividos pelos artistas e escritores durante o último século. Nesse sentido, 
levantaremos, neste trabalho, algumas reflexões que versam sobre a figura do artista e o gesto 
artístico no conto, procurando pensá-los em diálogo, especificamente, com a chamada arte de 
vanguarda europeia. Ao pensar as noções fundamentais presentes na teoria da arte das 
vanguardas, Boris Groys toma o “universalismo fraco” como a chave com a qual podemos 
esboçar os aspectos filosóficos de obras como as de Franz Kafka e dos artistas de vanguarda. 
Autores como Agamben e Zizek fornecerão também, do ponto de vista filosófico, as concepções 
necessárias para desenvolvermos a pesquisa no sentido de entender o pensamento sobre a arte e 
a literatura, especialmente a obra de Kafka, numa leitura política e não mais puramente estética. 
Apagaremos, com isso, as fronteiras entre a ética e a estética, assim como Josefina, a cantora de 
Kafka, dissolve todos os possíveis limites entre a arte e o povo. 
 
Palavras-chave: Franz Kafka. Vanguardas. Estética. Política.  

 

Nas primeiras décadas do século XX, Franz Kafka escreve o conto “Josefina, a 

cantora ou O povo dos camundongos”. A obra é a última realizada por ele, quando a 

tuberculose, atingindo seu nível mais grave, provocara lesões na garganta que 

comprometeram seriamente sua capacidade respiratória, deglutativa e de fala. Sem 

conseguir ingerir alimentos, Kafka esforça-se incrivelmente para revisar as provas 

tipográficas do conto “Um artista da fome”. Impossibilitado de falar, kafkianamente 

dava vida, na palavra, a Josefina, uma artista da voz, ou uma cantora do silêncio. Pouco 
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tempo depois, no mesmo ano, Kafka falece, em 3 de junho de 1924, exatamente um mês 

antes de completar quarenta e dois anos de idade.   

Contrariando todas as expectativas diante das condições em que foi escrito, o 

último texto de Kafka se diferencia de seus demais por, como bem observou Zizek 

(2012), em alguma medida não carregar aquela atmosfera angustiante e pegajosa 

esperada (somente, porém, em alguma medida). Assim somos apresentados à artista e 

sua arte, ou ao povo dos camundongos: 

Nossa cantora se chama Josefina. Quem não a ouviu não conhece o 
poder do canto. Não existe ninguém a quem seu canto não arrebate, o 
que deve ser mais valorizado ainda, uma vez que nossa raça em geral 
não é amante da música, para nós a música mais amada é a paz do 
silêncio; nossa vida é dura e, mesmo quando procuramos nos livrar de 
todas as preocupações diárias, já não sabemos nos elevar a coisas tão 
distantes do nosso cotidiano como a música. Mas não o lamentamos 
muito; nem mesmo chegamos a esse ponto; consideramos como nossa 
maior vantagem uma certa esperteza prática, da qual evidentemente 
necessitamos com a máxima premência; e é com o sorriso dessa 
astúcia que costumamos nos consolar de tudo, ainda que aspirássemos 
– o que não acontece – à felicidade que talvez emane da música. Só 
Josefina é uma exceção; ela ama a música e sabe também transmiti-la; 
é a única; com o seu passamento a música desaparecerá – quem sabe 
por quanto tempo – da nossa vida. 
Muitas vezes me perguntei o que acontece efetivamente com essa 
música. De fato somos inteiramente não-musicais; como é que 
entendemos a música de Josefina, ou pelo menos acreditamos 
entender, já que ela nega nosso entendimento? A resposta mais 
simples seria que a beleza do seu canto é tão grande que até o sentido 
mais embotado é incapaz de resistir, mas esta resposta não é 
satisfatória. Se fosse realmente assim, diante desse canto 
precisaríamos, de uma vez por todas, ter o sentimento de algo 
extraordinário, a sensação de que nessa garganta ressoa alguma coisa 
que nunca ouvimos antes e que não temos absolutamente capacidade 
de escutar – algo para o qual Josefina e ninguém mais nos torna aptos. 
Mas na minha opinião é justamente isso o que não ocorre; eu não o 
sinto e nunca o notei também nos outros. Em círculos de confiança 
admitimos abertamente uns aos outros que o canto de Josefina, 
enquanto canto, não tem nada de excepcional. (KAFKA, 1994, p. 20) 
 

Se das obras de Kafka escolhemos nos dedicar mais profundamente à “Josefina, 

a cantora ou O povo dos camundongos”, aqui deve ser a nossa primeira parada. A partir 

desta estação, que é porta entreaberta não apenas para a artista, seu canto e o povo, 

como também para a narrativa, discutiremos algumas questões que, no mínimo, 

parecem-nos importantes, quando não nos saltam aos olhos.   

Antes de qualquer coisa, é necessário atentarmos para uma impressão que, logo 

de início, se nos coloca; trata-se do tom crítico e analítico que se insinua na voz 

narrativa do conto. Ao longo de todo o texto, percebe-se que essa voz oscila espacial e 
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temporalmente entre a narração mais ou menos distanciada, que tenta contar uma 

história, e a observação diretamente participativa, que aqui, para além, ganha os 

contornos de uma reflexão altamente questionadora. Dito de outra maneira, é evidente 

que a voz narrativa não só se empenha em contar Josefina e sua arte como em levantar 

uma série de dúvidas, argumentos e hipóteses em torno delas.  

Sabe-se que, no século XVIII, o filósofo francês Charles Batteux, que se dedicou 

ao estudo da Poética e da Teoria da Literatura e elaborou uma teoria sobre as Belas 

Artes, perguntava-se – para saber se uma determinada atividade (como a música e a 

dança) era artística – se ela era imitação e representação, como a poesia, por exemplo. 

Isto é, nesse questionamento, ele comparava tal atividade a outras tradicionalmente 

consagradas como artísticas.  

É impossível não lembrar de Batteux ao lermos as primeiras reflexões do crítico-

narrador de Kafka. Diz ele:  

É realmente um canto? Embora não sejamos musicais temos tradições 
de canto; em épocas antigas do nosso povo o canto existiu; as lendas 
falam a esse respeito e foram conservadas inclusive canções, que 
naturalmente ninguém mais sabe cantar. Temos portanto uma noção 
do que é canto e a arte de Josefina não corresponde, na verdade, a essa 
noção. (KAFKA, 1994, p. 21) 
 

Essas reflexões, curiosamente, enredam grande parte da narrativa e atraem, 

como centro de órbita altamente magnético, a atenção exclusiva dos comentadores do 

conto. Por vezes, inclusive, pode-se observar o trabalho árduo realizado por alguns 

deles em “decifrar o enigma” contido nos questionamentos do narrador e procurar 

respondê-los. Isto é, entregando-se à mesma tentativa realizada pelo nosso crítico e, 

ainda, advogando por Josefina ou acusando-a.  

No conto, não demora muito para que outros elementos sejam colocados, estes 

necessários ao empreendimento de sua possível tese analítica: o crítico passa a inserir 

suposições, hipóteses, argumentos, pondo em dúvida a qualidade e o valor estéticos do 

canto de Josefina:  

- Pois é realmente um canto? Não é talvez apenas um assobio? E 
assobiar todos nós sabemos, é a aptidão propriamente dita do nosso 
povo, ou melhor: não se trata de uma aptidão, mas de uma 
manifestação vital bem característica. Todos nós assobiamos, mas 
certamente ninguém cogita fazê-lo passar por arte; assobiamos sem 
prestar atenção nisso, até mesmo sem o perceber, e muitos entre nós 
ignoram totalmente que o assobio faz parte das nossas peculiaridades. 
Portanto se fosse verdade que Josefina não canta, mas só assobia e que 
talvez, como pelo menos me parece, mal ultrapasse os limites do 
assobio usual; que talvez a sua força não baste nem para esse assobio 
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costumeiro, ao passo que um trabalhador comum da terra o emite sem 
esforço o dia inteiro enquanto realiza o seu trabalho – se tudo isso 
fosse verdade, então o suposto talento artístico de Josefina estaria 
refutado; mas a partir daí teria que ser solucionado o enigma da sua 
grande influência. (KAFKA, 1994, p. 21) 
 

Tendo em vista que chegamos à artista e sua arte somente por meio da voz e dos 

olhos do narrador, o primeiro ponto com o qual precisamos trabalhar é exatamente o 

que eles nos dizem, e isso significa trabalhar com o lugar de onde eles falam. É preciso, 

inicialmente, identificar a motivação que desencadeia a dúvida quanto ao valor do canto 

de Josefina.  

Trata-se, ao que parece, do aspecto sonoro dessa voz. Mas nos resta questionar a 

perspectiva contida no argumento de que, sendo esse aspecto comum, banal, ordinário 

(como o de um assobio, ou sequer isso), o talento artístico de Josefina estará refutado.  

Em outras palavras, se o canto de Josefina não é extraordinário, não se diferencia 

de um chiado ou ruído que todo o povo compartilha, logo o que Josefina faz não é arte. 

Trata-se, evidentemente, de um critério, um juízo de valor baseado em uma noção 

específica sobre a arte, sobre o que é a arte.  

O Quadrado preto de Malevich é um mero quadrado preto? O canto de Josefina 

é um mero assobio? É e não é. De modo que poderíamos – com razão afirmou Zizek – 

 “imaginar um quadro de Josefina guinchando, com o título: ‘isso não é guinchar’” 

(ZIZEK, 2012, p. 258), fazendo referência à obra de Magritte. É e não é, porque no 

canto de Josefina há uma realização empírica de sinais fracos para realizar, porém, uma 

dimensão transcendental. Ele só pode ser devidamente apreciado se o empírico não 

eclipsar o seu caráter transcendental, limitando o ponto de vista do espectador. Mas é 

necessário dizer que, aqui, o transcendental não é de natureza espiritual, e sim artística, 

ética e política.   

É evidente que o canto de Josefina, enquanto voz-objeto, não possui uma 

propriedade sonora inerente que o avalie como singular e especial. O que distingue o 

assobio de Josefina do assobio dos outros camundongos é uma marca ínfima. Quando 

nos referimos, aqui, a “assobio”, não estamos, naturalmente, pensando na sua 

materialidade, e sim na sua atividade. No assobio enquanto assobiar, no canto enquanto 

cantar. E cantar, aqui, é a “arte da diferença mínima” (DOLAR apud ZIZEK, 2012, p. 

258). Mas o que significa exatamente essa diferença?  

Boris Groys, abordando as imagens universalistas da vanguarda, auxilia-nos na 

compreensão de tal noção. Remetendo-se a Malevich, ele observa que 
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De fato, com sua obra, Malevich abriu as portas da esfera da arte para 
imagens fracas - na verdade, para todas as imagens fracas possíveis. 
Mas [...] se o visitante da exposição de Malevich não pode apreciar a 
pintura de seu próprio filho, então também não pode apreciar 
verdadeiramente a abertura de um campo da arte que permite que as 
pinturas dessa criança sejam apreciadas. (GROYS, 2011, p. 97) 

 

O crítico do conto de Kafka, em sua avaliação, comporta-se como o visitante da 

exposição. A conclusão que ele tira dela é exatamente essa, desacreditando Josefina, a 

artista. Seu canto, por ser comum e fraco, é considerado assobio, grunhido, ruído, 

chiado, o que, na perspectiva do crítico, é qualquer coisa que não seja canto, música ou 

arte. Pois o seu juízo se baseia em uma noção que lhe diz que a arte certamente não é 

algo ordinário, vulgar ou cotidiano: “não conseguimos elevar-nos a coisas tão afastadas 

do nosso cotidiano como a música” (KAFKA, 2009, p. 49). Mas também porque ele 

participa da mesma confusão que o público em geral da arte de vanguarda: percebe o 

canto de Josefina de maneira empírica, como voz-objeto. E é preciso lembrar que a 

camundonga apresenta seus recitais ao público.  

É curioso notar, ainda, que esse juízo está impresso na própria diferenciação 

linguística, presente no texto, entre os nomes “canto”/“música” e 

“assobio”/“chiado”/“grunhido” (diferenciação que poderia ser lida como “fonte” e 

“mictório”, tendo em mente Duchamp). Essa diferenciação causa embaraço, inclusive, 

nos leitores da narrativa – embaraço, aliás, tipicamente provocado pela forma de 

construção da linguagem kafkiana. Mas quando identificada a motivação da distinção, 

somos forçados, pela escrita de Kafka, a ressignificar a palavra, e a elaborar, agora, 

inversamente a questão: por que não?  

O assobio é antes “uma manifestação comum” na vida do povo que um “dom 

artístico por excelência”, pois todos assobiam, mas ninguém pensa nele como gesto 

artístico, de modo que ninguém o aprecia como tal. O povo simplesmente assobia.  

Ninguém, menos uma camundonga: Josefina. O assobio dela, pensado como 

voz-objeto, é comum; em última instância, todo o povo possui essa peculiaridade. Mas 

Josefina é a única que reconhece o assobio como atividade artística, o que 

necessariamente já torna o assobiar algo incomum, ainda que tal distinção seja menor, 

ou mínima: “Não há arte sem olhar que a veja como tal” (RANCIÈRE, 2012, p. 82). 

Isso, ao mesmo tempo, significa que Josefina já sofreu, nela mesma, a ação de 

seu reconhecimento. Para além disso, ela não somente pensa no assobiar como gesto 

artístico, mas o realiza. De modo que Josefina é, em si, meramente Josefina, 
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“exatamente igual a todos os integrantes ‘ordinários’ do povo” (ZIZEK, 2012, p. 258); 

mas é também “Josefina, cantora”, a artista, uma rubrica distintiva gravada pelo 

reconhecimento. 

Da mesma maneira, o canto-objeto é igualmente o canto-de-Josefina. De fato, a 

arte da camundonga se funde ao reconhecimento (do canto e de si própria), e ele nada 

tem a ver com o conteúdo ou a técnica do som que a artista emite. Para ela, desistir de 

cantar seria desistir de si mesma.   

O som sem sentido de sua voz é tão comum, banal e ordinário, que o 

profundamente estranho aqui é que mais ninguém, com exceção de Josefina, coloque-se 

a cantar, a realizá-lo canto, a ressignificá-lo. Embora toda a população dos 

camundongos possua a peculiaridade do assobio, ninguém mais o realiza gesto artístico.  

Em outras palavras, o comum sendo realizado onde realizar o comum não é 

comum: é algo realmente incomum. Onde ninguém mais além de Josefina percebe o 

assobio popular como arte, o dito popular canta perfeitamente: “Em terra de cego, quem 

tem olho é rei”. Embora, aqui, já não existam reis.  

O mesmo ocorre, por exemplo, quando pensamos no urinol de Duchamp. Talvez 

não haja nada mais comum, cotidiano e íntimo a todos nós do que um mictório; e, 

entretanto, Duchamp foi o único a realizá-lo Fonte, e a expô-lo ao mundo.  

Havendo nada de especial na voz de Josefina, nada mais além de sua própria 

voz, ela funciona, portanto, como o urinol de Duchamp: “um objeto de arte não por uma 

propriedade material inerente qualquer, mas porque ocupa o lugar do artista”. A arte da 

camundonga é a da diferença mínima porque sua voz, ocupando o lugar do artista, “é 

um marcador puramente diferencial” (ZIZEK, 2012, p. 258, grifo nosso). Ela diferencia 

o silêncio em si e o silêncio como tal produzido pela presença dela mesma. Um outro 

silêncio, marcado pelo contraste com o canto.  

Dito de outro modo, o que distingue o assobiar de Josefina do assobio geral é 

pensá-lo na dimensão da atividade artística, um gesto artístico cotidiano; e esta 

realização é exatamente a realização de um silêncio, igualmente distinto do silêncio em 

si, já outro. O que o diferencia é, portanto, o mesmo mínimo que distingue o chiar da 

cantora. Ele produz um silêncio artístico, proporcionado pela experiência da arte.  

O assobio da cantora tem a forma do deslocamento – deslocamento artístico –, e 

é essa forma que estabelece a sua microdiferença. Mas se falamos em canto na forma do 

deslocamento, falamos, aqui, simultaneamente, em deslocamento do silêncio. Ambos 
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são o cotidiano sendo realizado deslocado da vida cotidiana, livre de seus grilhões. Isto 

é, o cotidiano em sua potência.  

Coisa que só Josefina proporciona ao povo. Não ela em si, mas Josefina a artista. 

Ou seja, ela no seu próprio deslocamento. E, neste momento, neste único momento, os 

integrantes do povo também são livres, porque eles participam da experiência do 

deslocamento. Ali, vivem o cotidiano em sua potência, e já não são, eles mesmos, o que 

são na vida diária. Neste momento, eles são igualmente deslocados, experimentam o 

comum (de si próprios) em um lugar incomum (de si próprios). Mas apenas neste 

momento.  

E não será em torno dessa experiência do deslocamento que o povo se reúne? Ou 

melhor, não será por ela? “É seu canto o que nos enleva ou a quietude solene que 

envolve a fraca vozinha?” (KAFKA, 1994, p. 22). O gesto artístico fraco de Josefina 

não exige demasiada atenção, ou talvez nenhuma. A sua arte é de baixa visibilidade, de 

modo que a contemplação atenta não é condição para nada. Os integrantes do povo não 

são espectadores, mas participantes. E o que o canto-silêncio de Josefina proporciona é, 

pelo contrário, a experiência da desatenção, da descontração, da qual o povo participa.   

Quando o cotidiano é suspenso da prisão da normalidade, ele pode, finalmente, 

acontecer no não-espaço de sua potência; está, portanto, livre. E isso quer dizer que o 

tempo do calendário também é suspenso, descontrai-se. O canto-silêncio fraco de 

Josefina, cuja mensagem é apocalíptica – de que o tempo está em contração –, acontece 

como pura potência; a atividade em seu sinal zero descontrai o próprio tempo em 

contração, e, neste breve momento, sobrevive a ele.  

Quando Josefina canta, enquanto os músculos do povo se descontraem, ocorre o 

mesmo com o tempo. Porque, sim, o povo dos camundongos vive no tempo em 

encolhimento. E, aqui, como notou Zizek, o conteúdo sociopolítico é relevante. O status 

quo do mundo desse povo é a intranquilidade e a instabilidade sem interrupção, sem 

fim. Ele leva uma vida tensa e dura, difícil de suportar: “sua existência é precária e 

ameaçada, e o próprio caráter precário do guinchar de Josefina serve de representante da 

existência precária de todo o povo” (ZIZEK, 2012, p. 259). Trata-se de um povo que 

tem uma infância insignificante e não conhece a juventude; na luta permanente pela 

existência e sobrevivência, “as crianças não têm tempo de ser crianças” – mal aparece 

uma e, em um intervalo brevíssimo, já não é mais criança. Isso significa, ao mesmo 

tempo, que o povo dos camundongos é “prematuramente velho”, pois, não conhecendo 
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a juventude, continuam “adultos por um tempo demasiadamente longo” (KAFKA, 

1994, p. 27).  

Vivendo, o povo, no tempo em contração, o gesto artístico fraco de Josefina 

transcende essa falta de tempo, pois ele, mínimo, exige muito pouco tempo, ou mesmo 

nenhum tempo. Seu canto-silêncio empreende um momento de paz e tranquilidade, de 

afastamento do trabalho duro, de deslocamento da vida cotidiana. De modo que o 

silêncio artístico da atividade de Josefina cumpre uma função sociopolítica no povo. 

Aqui, arte e política estão, enfim, reunidos.  

O seu gesto, portanto, não exige tempo e atenção para experimentá-lo justamente 

por sua fraqueza. Isto é, a desatenção e o deslocamento que ele proporciona ao povo só 

são possíveis, por outro lado, porque a sua natureza é a fraqueza, a pobreza, a 

miserabilidade; o comum, o cotidiano, ainda que libertos. De modo que o 

distanciamento pode ocorrer porque a natureza desse gesto é próxima, íntima ao povo 

dos camundongos – ele a conhece muito bem. Assim, pode experimentá-lo por um 

breve momento, ou nem isso, porque ele liberta o povo da tensão, mas também da 

atenção, da contemplação. Por ter, a arte de Josefina, a natureza da intimidade, 

“confessional”, o povo não suportaria um outro (“verdadeiro”) artista do canto.  

É evidente, assim, que a experiência provocada pela arte da camundonga não 

existe sem o gesto artístico, que, por sua vez, não existe sem a própria artista. O que nos 

leva a pensar que não apenas o canto-silêncio de Josefina é um marcador meramente 

diferencial, mas também ela, a cantora. Seu assobio é e não é: comum/incomum, 

excepcional/ordinário. Quando falamos dele, estamos falando, ao mesmo tempo, em 

Josefina – também ela é acompanhada por essa dialética. Dialética, aliás, que 

acompanha toda a narrativa.  

Dissemos que a realização do gesto artístico é o marcador mínimo de distinção 

entre o assobio da camundonga e o assobio popular. Isso significa que a diferença só é 

possível se estiver inserida na totalidade, na dimensão absolutamente comum e 

indistinguível do assobio popular. O mesmo pode ser dito de Josefina. Ela, em si, não 

tem nada de especial, é apenas mais uma camundonga no povo dos camundongos. Por 

isso mesmo sua arte permite uma relação de identificação e intimidade com o povo; 

também por isso Josefina não é tratada como celebridade, estrela, personalidade famosa. 

Em suma, ela não é fetichizada. Porque é um indivíduo médio, como todos os outros, e 

um indivíduo médio “é, por definição, não popular” (GROYS, 2011, p. 97). A sua arte 

não é popular, mas democrática.  

2648

Ana
Pencil



9 
 

Por outro lado, o seu gesto marca uma diferença mínima: ela o realiza onde mais 

ninguém o faz. Ou seja, Josefina só é (e só pode ser) singular por um contraste com o 

povo. Ele é o contraponto necessário para que haja alguma distinção. Dito de outra 

forma, Josefina somente é uma cantora única porque é a única cantora do povo dos 

camundongos. Ela existe individualmente porque está imersa na coletividade, que 

poderia cantar, mas não canta. A sua imersão no organismo social é total – o traço do 

incomum rebenta da comu[m]nidade dos c[o]mu[m]dongos. E, assim, estabelece “uma 

performance social comunitária e ritualística” (ZIZEK, 2012, p. 262).  

Na narrativa de Kafka, Josefina é o único indivíduo que tem nome próprio, e 

isso é peculiar porque absorto em uma massa anônima. E é dessa perspectiva que 

entendemos o título do conto, que, para nós, diz da relação dialética entre o assobio da 

cantora e dos demais, assim como entre Josefina e o povo dos camundongos. Aliás, essa 

relação pressupõe, no título, não a partícula “e”, mas a partícula “ou”, no sentido 

somatório, identificador, e, ao mesmo tempo, discriminatório.  

Josefina “é, portanto, o veículo da afirmação de si mesma da 

coletividade: ela reflete na coletividade sua identidade coletiva[...] Ela 
constitui o elemento necessário de exterioridade que, sozinho, permite 
que a imanência venha a ser”. Isso nos leva à lógica da exceção 

constitutiva da ordem da universalidade: Josefina é o uno heterogêneo 
pelo qual se postula (se percebe) como tal o todo homogêneo do povo. 
(ZIZEK, 2012, p. 259) 
 

 O crítico de arte que encontramos no conto evidencia a fragilidade de sua 

capacidade narrativa, isto é, de narrar a história, porque o juízo estético o atrai de modo 

tão urgente quanto imediato. Ele procura – já inutilmente – o materismo do canto de 

Josefina, e sua operação analítica deseja apreender a matéria subjacente ao gesto da 

cantora, ou seja, sua voz como objeto.  

Procurando identificar e delimitar os contornos, aspectos e elementos que 

pudessem diferenciar o canto de Josefina de uma mera coisa, o crítico engendrou, em 

realidade, uma busca negativa. Porque não só tudo nele é falta, mas também na arte 

dessa camundonga. Seu canto, indo de encontro com o ímpeto crítico do narrador, foge 

a uma classificação rigorosa de arte, ou seja, como puramente estética. Nesse sentido, o 

narrador entra em conflito com o tipo de arte produzida por Josefina e, ao mesmo 

tempo, não encontra meios de classificá-la (ou até mesmo defini-la) como uma 

atividade artística, tendo em vista a não especificidade de sua música. 
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O crítico-narrador de Kafka se ocupa de identificar os elementos que constituem 

a voz da cantora. Entretanto, seu procedimento, mais do que isso, tende a questionar o 

caráter de arte ou não-arte que poderia demarcar sumariamente a música ou chiado de 

Josefina. 

O tipo de juiz estético que surgiu na modernidade, o qual, de algum modo, é 

encarnado pelo narrador kafkiano, diante de uma arte como a de Josefina, torna-se, 

senão ineficaz, altamente comprometido com uma experiência estética. Esta, 

necessariamente, colocaria o chiado, que quase não se parece com uma música, no 

deserto onde figura o espólio de fragmentos e sombras sob os cuidados da grande arte, 

isto é, a não-arte, o mau gosto ou simplesmente um objeto ou ruído cotidiano. Esse 

narrador parece criar justamente a mesma experiência que, na maioria das vezes, tem-se 

ao ler uma obra de Kafka e, consequentemente, não compreendê-la, senti-la escapar ou, 

mais drasticamente, sentir-se barrado por ela. 

Ao tentar fazer uma dedução violenta de um sentido da obra de arte, a partir de 

uma definição do que seja propriamente arte, o crítico é incapaz de perceber que 

Josefina e sua arte não se encontram dentro do paradigma estético, assim como 

pretendiam as vanguardas. Pois, a voz da camundonga não difere substancialmente do 

restante da voz popular. Ela está, portanto, no limiar do regime estético, onde a 

diferença entre arte e não-arte não encontra relevância crítica, senão a própria 

experiência que ela revela em comunhão com o restante dos camundongos. 

Quando o crítico se debruça sobre a obra dessa maneira, ele mais se assemelha a 

um médico legista, que, ao fazer uma autópsia, não se lembra do próprio fato da morte, 

isto é, não a experiencia. A crítica puramente estética age como se fosse possível fazer 

uma autopsia da arte, sem, com isso, dar-se conta de que, para todos os fins, ela já se 

encontra perdida, fria e distante. Tudo o que o crítico de Kafka persegue no canto de 

Josefina, portanto, é sombra cadavérica. E ela o seduz irresistivelmente. É a falta quem 

o atrai, a ausência, porque é ela mesma quem o orienta. De mãos dadas com a obra de 

arte, caminha a obra não-artística; o juízo estético do crítico é guiado pelo que não-é e 

pelo que não-está-aí na arte da cantora.  

Mas já a arte dessa artista é outra. Se o crítico não consegue chegar a uma 

conclusão a respeito do que Josefina produz baseado apenas em sua sensibilidade 

estética, é porque ele e a cantora estão em estações diferentes do destino da arte. A 

artista de Kafka se encontra no momento em que a arte perdeu sua sombra. Este 

momento foi aquele em que ela perdeu também sua aura.  
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Quando as vanguardas empreenderam um fazer artístico democrático, e em 

alguma medida, com ele, disseram que todo ser humano pode ser artista e fazer arte, 

seja qual for seu objeto, nesta ação ouviu-se o sussurro de um tremor: era a distinção 

entre obra de arte e mera coisa que silenciava. Nesta ação, despediam-se da obra sua 

sombra e sua aura. E na obra pôde-se vislumbrar indistintamente uma revelação. Se 

todos podem ser artistas, ninguém é artista, apenas potência.  

O canto de Josefina, pensado na dimensão estética, revela nada, nenhuma 

substância fantástica, nenhum conteúdo maravilhoso. O que o assobio de Josefina 

produz é a possibilidade de cantar. Ele desvela, coloca na presença, a potência do 

canto. Josefina é a possibilidade do artista, de qualquer artista. O povo dos 

camundongos é qualquer povo.     

O canto de Josefina é o conto de Kafka. O escritor sacrificou qualquer verdade, 

conteúdo, significado, língua, música... O dito, pela possibilidade do dizer. Por amor à 

transmissibilidade. 

No conto, entre o crítico num canto e a artista noutro, cria-se uma passagem 

estreita, por onde se pode vislumbrar a entre-estação. Não tratamos mais aqui da 

distinção “obra de arte” e “simples coisa”, mas da não-obra. Escrevendo “Josefina, a 

cantora ou O povo dos camundongos” no exato intervalo entre a Primeira e a Segunda 

Grandes Guerras, Kafka parece ter compreendido que também a arte deitara sob um 

umbral de sua Sorte. O último texto de Kafka é a imagem desse limiar. 
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 CONTRIBUIÇÕES DA ATITUDE TERAPÊUTICA DE WITTGENSTEIN 
PARA OS ESTUDOS LITERÁRIOS CONTEMPORÂNEOS 

 
Fernanda Valim Côrtes Miguel (UFVJM) 

 
RESUMO: O objetivo desta comunicação foi o de partilhar e divulgar, entre os pesquisadores 
do simpósio e possíveis interessados, parte significativa dos fundamentos de minha pesquisa de 
doutorado, na qual apresentei as contribuições do pensamento de Ludwig Wittgenstein para os 
estudos literários contemporâneos, dando ênfase à atitude terapêutica praticada pelo filósofo em 
suas Investigações Filosóficas. Tal atitude vem orientando uma série de reflexões e pesquisas 
que passam a encarar as narrativas literárias como produtos das culturas, problematizando 
hierarquias e privilégios de sentido a que estão submetidas às práticas culturais e os valores 
ético-estéticos. Aquilo que seguimos nomeando como terapia de dispersão espectral passou a 
ser um modo de lidarmos com tais narrativas que leva em conta a supremacia do corpo do leitor, 
das memórias nas práticas coletivas e das narrativas como textos das culturas.   
 
Palavras-chave: Wittgenstein. Estudos Culturais. Atitude terapêutica. 

 

Antes de dar início à minha fala no simpósio “Ética, Estética e Filosofia da 

Literatura”, e levando-se em conta que ela é também a última apresentação do evento - a 

que fecha o ciclo de todos os demais trabalhos apresentados ao longo desses dias de 

encontro -, gostaria de agradecer aos colegas que compõem esta mesa de hoje e, 

especialmente, aos organizadores do simpósio, que foram meus colegas de pós-

graduação e que se tornaram muito mais do que colegas: queridos amigos. A Abralic 

deste ano, na UERJ, como sabemos, reafirma-se como um evento de resistência, em 

defesa da universidade pública brasileira. Ao longo de minha formação acadêmica, fui 

aluna da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e, posteriormente, da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Hoje sou professora da Universidade 

Federal dos Veles do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), uma das mais recentes 

instituições do país. Por isso, em homenagem a todas essas diferentes instituições 

públicas citadas aqui e que compõem esta mesa e nossas trajetórias de vida, em defesa 

da universidade pública brasileira, sem temor e sem temer/Temer (com letra maiúscula!) 

é que passo agora para minha fala.  
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O propósito desta minha apresentação hoje é compartilhar com vocês, ainda que 

brevemente, um pouco sobre o potencial criador e transgressivo da terapia de dispersão 

espectral, tal como a temos denominado e praticado no campo dos Estudos Literários 

contemporâneos, e que toma como referência a atitude terapêutica praticada pelo 

filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein (1889-1951), sobretudo em suas Investigações 

Filosóficas, obra publicada postumamente (1953). Wittgenstein foi um dos principais 

atores da virada linguística na filosofia do século XX e as implicações de seu 

pensamento para os estudos literários, sobretudo como um modo de se lidar com 

escritas contemporâneas, são significativas e esses percursos vêm contribuindo com um 

campo produtivo de pesquisa e ao que parece ainda pouco explorado.  

Realizar uma terapia de dispersão espectral de uma obra artístico-literária 

significa descompactá-la em seus jogos de cena - vistos como jogos de linguagem - a 

fim de identificar e descrever semelhanças de família entre rastros de significação 

manifestos em alguns desses jogos e em outros, dispersos e identificáveis, praticados 

em arquivos culturais diversos.  

Uma terapia opera a partir dos efeitos performáticos de sentido produzidos pelo 

que se manifesta explicitamente no texto literário de partida sobre os corpos de leitores 

terapeutas dispostos a investigar rastros desses efeitos em outros jogos de linguagem.  

Ao contrário da tentativa de aproximar e comparar escritas literárias – buscando 

possíveis traços comuns ou distintivos entre temas, enredos, estilos, enfim -, a terapia 

de dispersão espectral lida com as narrativas a partir de uma outra perspectiva [a qual 

Wittgenstein utilizou, ele próprio, para lidar com o discurso filosófico] por acreditar que 

ela oferece um modo inusitado de investigar os efeitos suscitados a partir da leitura do 

texto literário e as estratégias construídas, em cada caso, e que são capazes de nos 

impactar.  

O aspecto terapêutico praticado pelo próprio Wittgenstein vem sendo assim 

resignificado e me parece representar a originalidade propriamente dita das 

investigações realizadas, especialmente a partir de obras artístico-culturais 

contemporâneas, porque ainda que sua filosofia já seja explorada no domínio efetivo 

dos estudos literários, o aspecto terapêutico não me parece ter ganhado relevância ou ter 

sido já, desta maneira, explorado. Em minha pesquisa de doutorado, procuramos 

apontar para o potencial criador da terapia de dispersão espectral a partir da proposta de 

três investigações literárias interdependentes, tendo como objeto de estudo as diferentes 

encenações do feminino e as relações de gênero que as constituem nos e a partir dos 
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contos de três escritoras latino-americanas, a saber María Luisa Bombal, Clarice 

Lispector e Silvina Ocampo (MIGUEL, 2015). 

O objetivo vem sendo o de percorrer os rastros desses efeitos que partem dos 

textos, em cada caso selecionados, em dispersão a outros arquivos culturais  nos quais 

as questões que interessam o leitor/pesquisador/terapeuta aparecem reencenadas em 

diferentes formas de vida. Expressões como “jogos de linguagem”, “formas de vida”, 

“semelhanças de família” aparecem ao longo das Investigações Filosóficas como 

noções difusas, nem sempre utilizadas da mesma maneira.  

Diferentemente de uma atitude hermenêutico-interpretativa, de busca de um 

sentido oculto no texto literário (o que o texto quer dizer... o que o autor quer dizer... 

etc), o modo como passamos a abordar terapeuticamente os textos que se decide 

ler/estudar procura “mostrar” - através de uma perspectiva panorâmica, que é outra 

noção wittgensteiniana - os elos que nos conduzem a certas analogias estabelecidas por 

semelhança de família.  

Embora a sobredeterminação semântica da palavra “terapia” não se refira aqui a 

uma acepção psicológica ou psicanalítica propriamente, já que não está, por certo, 

baseada em nenhuma teoria da mente ou do aparelho psíquico, decidimos, ainda assim, 

mantê-la, uma vez que é o próprio Wittgenstein que, partindo de seu uso situado em 

psicanálise, mobiliza a palavra com outro significado. A intenção não é explicar as 

relações analógicas mediante processos cognitivos ou mecanismos mentais, pois essas 

noções tenderiam a subordinar o problema à teoria. O aspecto antiteórico do 

pensamento de Wittgenstein, assim como a natureza não hermenêutica de sua terapia 

filosófica, é especialmente comentada por Nigel Pleasants, em seu Wittgenstein and the 

idea of a critical social theory. A critique of Giddens, Habermas and Bhaskar (2002). 

Cito também, nesse sentido, o importante debate promovido por Susan Sontag, em seu 

Contra a Interpretação (1987).  

A terapia parte daquilo que está manifesto para elucidar o modo como são 

construídas determinadas estratégias e determinados efeitos capazes de nos impactar. O 

movimento da terapia de Wittgenstein não é de natureza conceitual, mas imagético-

descritivo1. Parte do solo da prática e dos usos cotidianos da linguagem que são, para 

ele, profundamente ritualísticos. Assim, a gramática torna-se uma espécie de ritual ou 

de rede mitológica sempre constituída por diferentes jogos que se processam de acordo 

                                                           
1 Imagem no sentido de modo de ver, sentido negativo. 
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com as regras postas em prática: o uso de determinada palavra, em certo ritual, pode ser 

um bom uso da linguagem, mas quando colocada em outro jogo pode torna-se uma má 

interpretação da linguagem. A palavra “gramática” é utilizada por Wittgenstein, 

sobretudo, como forma de adjetivar ou significar o conjunto não essencialista e mutável 

das regras ou enunciados normativos – nem sempre identificáveis e aceitos 

incontestavelmente – postos em cena na linguagem e que orientariam os sentidos de 

determinado jogo de linguagem.  

A terapia à qual Wittgenstein submete o discurso filosófico vem sendo também 

ressignificada com base em algumas semelhanças de família que ela mantém com o 

movimento da desconstrução de Jacques Derrida, especialmente a partir das noções de 

espectros e da compreensão do texto literário como enxertia/citação. A partir da ideia de 

que nenhum texto literário é totalmente original e de que o performativo se daria tento 

pelo movimento da repetição/iterabilidade quanto pelo aspecto de originalidade, a 

idiossincrasia, portanto, do texto literário.  

O que passamos a chamar de terapia de dispersão espectral propõe a 

descompactação do ato narrativo de partida e a investigação dos rastros desses efeitos 

em diferentes jogos de linguagem por uma leitora ou um leitor terapeuta interessada(o) 

em persegui-los, não com o intuito de explicar a narrativa ou os efeitos [a origem desses 

efeitos] nem mesmo o de se propor uma outra interpretação para os textos de partida.  

Talvez, a implicação mais expressiva do pensamento de Wittgenstein e da 

atitude terapêutica para os Estudos Literários seja a própria concepção de linguagem 

desenvolvida por ele a partir da década de 1930 e, sobretudo, nas Investigações 

Filosóficas. A linguagem passa a ser vista como um conjunto heterogêneo de jogos de 

linguagem, sempre em movimento. E cada jogo é visto como uma linguagem completa 

[não existe mais a língua e a aplicação da língua, a teoria e a aplicação da teoria]. A 

própria sugestão de ver a linguagem como um jogo já nos dá a ideia de ação corporal. 

Alguns comentadores de Wittgenstein disseram que ele teria criado a noção dos “jogos 

de linguagem” ao assistir uma partida de futebol2. 

O corpo que participa do jogo de linguagem participa orientado pelas regras que 

constituem a gramática [outra noção wittgensteiniana] desses jogos, mas as regras, para 

Wittgenstein, não são nunca prescritivas. Quando eu escrevo, o próprio ato de escrever 

                                                           
2 Ver Ludwig Wittgenstein: the Duty of Genius, de Ray Monk, editado pela Jonathan Cape em 1990, 
e Wittgenstein: A Life (Young Ludwig 1889-1921), de Brian McGuinness, publicado pela Duckworth em 
1988. 
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também é visto como um jogo de linguagem encenado por um corpo que escreve. Do 

mesmo modo, o ato de ler é também compreendido/visto como um ato corporal em que 

o texto escrito provoca efeitos performáticos no corpo de quem lê e remete o leitor ou 

leitora às memórias das práticas culturais das quais ele participou.  

Para Wittgenstein não existe uma linguagem privada. São sempre linguagens 

que se constituem em contextos situados, em diferentes formas de vida.  

Tendo em vista essa concepção de linguagem, o próprio ato narrativo passa a ser 

visto, como entende também Henry Mc Donald, como ação corporal que institui 

“presenças narrativas”, uma vez que o próprio ato de narrar é visto como uma 

composição situada e idiossincrática, bem como iterativa.  

O ato narrativo é performativo porque é uma ação corporal [uma encenação 

corporal de quem participa do jogo narrativo, ou seja, autor, narrador e leitor]. O ato 

narrativo é performático porque é sempre original, mesmo repetindo e reunindo 

enxertos, citações, remissões, enfim.  

As reflexões em questão nos conduzem para a primazia do corpo que participa 

das práticas culturais em diferentes formas de vida, por isso ele é reminiscente! Com o 

corpo todo, com todos os sentidos conhecemos o que as coisas são. O corpo é o veículo 

de retenção, relembrança e reprodução de figuras de movimentos. O corpo é memória e 

produtor de gestos. O corpo é o lugar de poder constituidor de um mundo simbólico-

cultural.  Por isso, natureza e cultura estariam indissoluvelmente entretecidas na pele do 

corpo humano [“estamos presos em nossa pele”, nos diz Wittgenstein3], de forma a 

tornar impraticável nossa participação em qualquer jogo de linguagem que pretendesse 

abandonar o corpo ou subtraí-lo. Cito Wittgenstein: 

É, portanto, errôneo falar do pensamento como uma „atividade 

mental‟. Podemos dizer que o pensamento é, essencialmente, uma 
atividade da operação com sinais. Essa atividade é executada com a 
mão quando pensamos escrevendo; com a boca e a laringe quando 
pensamos falando; e quando pensamos imaginando sinais ou figuras, 
eu não posso indicar a você nenhum agente que pense. [...] Se falamos 
sobre o lugar onde ocorre o pensamento, temos o direito de dizer que 
esse lugar é o papel no qual escrevemos, ou a boca que fala 
(WIITGENSTEIN Apud GEBAUER, 2013, p.69).4 
 

 Em um outro aforismo, ainda mais conciso, há a sugestão – não sem uma dose 

de refinada ironia (!) – ainda mais enfática na descrença de uma suposta “atividade 

                                                           
3 Diários de 1930-32/1936-37, p.39. 
4 Embora em inglês The blue and brown books (1962) seja uma obra única, ela foi traduzida para o 
português (de Portugal) separadamente, em dois livros, O livro azul (1992a) e O livro castanho (1992b). 
A mesma passagem traduzida no livro de Gunter Gebauer torna-se ainda mais clarificante: 
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mental” como instância psíquica segregada do resto do corpo, notoriamente localizada 

em nosso cérebro e, por extensão, dentro de nossas cabeças: “Penso, de fato, com minha 

caneta, pois minha cabeça frequentemente não sabe nada daquilo que minha mão está 

escrevendo” (WITTGENSTEIN, 2000a, p. 34). Na impossibilidade total da existência 

de um “eu” que se pensa e que teria o poder de falar sobre seu próprio corpo de forma 

alheia a qualquer situação concreta e independente de qualquer jogo de linguagem, a 

supremacia da pele – e do “estamos preso em nossa pele”
5 – fornece ao corpo humano 

biológico o poder de constituir e ser constituído pelas práticas culturais e pelos jogos 

simbólicos de linguagem. Assim, não é possível falarmos em jogos incorpóreos, da 

mesma maneira que não é possível dissociar corpo, natureza e cultura. São postas em 

questão, dessa maneira, as fronteiras demarcatórias entre pensar e fazer, entre saber e 

agir, entre corpo e mente, pois se existem, de fato, saberes é certo que eles não estão 

dissociados de um corpo humano que os realiza, os mobiliza e os pratica. Aprendemos a 

escrever escrevendo, aprendemos a ler lendo, aprendemos a dançar dançando... e assim 

por diante. Participar corporalmente de qualquer jogo de linguagem é deixar-se orientar 

por suas regras, tendo ou não clareza e ciência sobre elas. Com isso, Wittgenstein 

conduzirá seu pensamento a uma revisão da concepção convencional dos atos mentais.  

É nesse sentido que toda memória seria, inevitavelmente, memória da pele, 

memória do corpo, e as práticas culturais são auto memorialísticas: mobilizam 

memórias, afetos, relações de poder...  

A crença na existência de nosso próprio corpo – como reconhece Wittgenstein – 

constitui a condição inalienável para que possamos não apenas usar a linguagem mas, a 

partir desse uso, produzir saberes e crenças. A certeza do corpo, criada a partir de sua 

participação física ou encenada pelo jogo de linguagem, é também a condição para que 

a linguagem possa ser utilizada.  

O propósito dos movimentos de dispersão espectral promovidos pelas terapias 

aqui referidas não é o de ressignificar o texto de partida, nem o de produzir uma melhor 

ou pior interpretação literária, mas o de destacar o papel vital - e profundamente 

existencial ou vivencial - da literatura como um movimento auto terapêutico do leitor - 

uma aventura do leitor -, desconstruindo hierarquias e privilégios de sentido a que estão 

                                                           
5 Diários de 1930-32/1936-37, p.39. 
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submetidas às práticas culturais e os valores ético-estéticos atribuídos aos produtos das 

culturas. 

Por fim, a atitude terapêutica percorre os arquivos culturais a partir dos meios 

expressivos, estratégias e recursos ficcionais manifestos nos textos, para valorizar o 

desejo do leitor de se explorar com base no convite que lhe faz o texto literário. 

Assim, cada leitor/leitora, cada ato de leitura, reatualiza um ritual, revisita velhas 

e conhecidas mitologias e, nesse percurso, encontra o prazer e as dimensões ética e 

estética que se atualizam nos contextos das disputas dialógicas entre os usos dos textos 

em distintas formas de vida.  
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O INCONSCIENTE NA PRIMEIRA VERSÃO DO ROMANCE QUINCAS 

BORBA, DE MACHADO DE ASSIS 

Janaína Tatim, autora (UNICAMP) 

Jefferson Cano, orientador (UNICAMP) 

 

Resumo: Este trabalho apresenta resultados parciais de minha pesquisa de dissertação de 
mestrado. O recorte aqui apresentado discute o aparecimento de uma noção de inconsciente na 
primeira versão do romance Quincas Borba, de Machado de Assis, o que buscamos 
compreender a partir de três frentes de investigação. A primeira diz respeito ao levantamento 
quantitativo e qualitativo da noção em toda a obra romanesca de Machado, a partir do que foi 
possível constatar que nessa versão do romance há não apenas a maior recorrência da noção, 
como o estabelecimento de um uso conceitual da ideia de inconsciente. A segunda frente de 
investigação relaciona o recurso à noção de inconsciente com uma problemática mais ampla da 
poética machadiana, formalizada pela questão de como a literatura pode apresentar personagens 
com estatuto de pessoas humanas e morais, o que se formulou enquanto problema ético e 
estético quando o autor faz sua crítica à poética naturalista. Como resposta, na primeira versão 
do Quincas Borba, Machado aprofundou diversos aspectos psicológicos, seja do ponto de vista 
temático, seja do ponto de vista técnico, sendo o recurso ao inconsciente parte dessa investida. 
Finalmente, a terceira frente de investigação trabalha as evidências de um possível diálogo de 
Machado com a obra do filósofo alemão, Eduard von Hartmann,  Philosophie de l’Inconscient – 
best-seller das últimas décadas do século XIX que propunha a conciliação de duas visões de 
mundo antagônicas: o idealismo metafísico e o boom das ciências naturais. Articulando essas 
três frentes, discutirei o sentido singular do conceito na primeira versão do Quincas Borba. O 
que ele diz sobre a apresentação dos personagens enquanto pessoas humanas e morais? Que 
resposta estética formula diante das diversas epistemologias que visavam explicar o mundo e o 
ser humano? 
Palavras-chave: Machado de Assis. Quincas Borba. Inconsciente. 
 

Quincas Borba, segundo romance da fase madura de Machado de Assis, 

apresenta duas versões. Sua primeira versão corresponde ao mais longo processo de 

publicação de um romance machadiano e se estendeu pelas páginas da revista A 

Estação, entre os anos de 1886 e 1891. Entre essa primeira versão serializada e a versão 

definitiva em livro, existem, de fato, diferenças consideráveis, como rearranjo de parte 

da sequência do enredo, reescrita de trechos, cortes e acréscimos de texto. Além das 
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diferenças textuais mais evidentes, minha pesquisa propõe que as versões manifestam 

ainda problemas estéticos diversos. Minha abordagem considera a primeira versão como 

um documento privilegiado sobre o processo de escrita do romance machadiano que 

testemunha um momento singular em que, através do romance, elaborava-se uma 

resposta a um horizonte de debate externo e histórico. 

As diversas instâncias técnicas do Quincas Borba, tanto na primeira quanto na 

versão final, apresentam um investimento de Machado na psicologia como uma fonte 

estética, pois estão eivadas por aspectos da psique humana. Dentre eles, chamou atenção 

a recorrência ao sentido de inconsciente, o que vem a ser objeto de interrogação desse 

trabalho. 

Além disso, para minha hipótese, esse investimento é ainda reverberação de 

questões expostas na crítica de Machado de Assis ao romance O primo Basílio, de Eça 

de Queiros. À época, Machado repudiou a abordagem das personagens orientada pela 

“doutrina realista”. Na base de sua crítica estava a noção de que a concepção das 

personagens deveria se fundamentar na lógica necessária das ações advindas de seus 

conflitos morais, ou seja, na construção de uma verossimilhança interna sustentada pela 

envergadura da constituição moral das personagens, em conflito com o outro e o 

mundo. A poética do Realismo, na leitura do escritor brasileiro, ao contrário, parecia 

relegar as personagens a uma representação reificada e, por vezes, mesmo animalizada. 

Com ela, as pessoas de ficção eram como títeres movidas pelos cordéis do autor para 

demonstrar preconceitos amparados no pretenso discurso científico da época, como 

animais determinados por instintos, pela raça e pelo meio. 

Machado de Assis, no entanto, não refutava os discursos ditos científicos de 

modo estreito ou apático. Ao contrário, o espólio de sua biblioteca pessoal atesta a 

atenção dado pelo escritor a essas obras que, mais do que descrever a Natureza, 

articulavam toda uma visão de mundo. Em especial, diversos dos volumes indiciam seu 

interesse por obras que abordavam a psicologia do ponto de vista das ciências, as quais 

podem ter funcionado como uma fonte da investida, no Quincas Borba, em aspectos 

psicológicos. Dentre esses volumes, destaco a obra do filósofo alemão Eduard von 

Hartmann,  Philosophie de l’Inconscient, que propõe, justamente, um conceito de 

Inconsciente como fundamento de um sistema filosófico e de compreensão do ser 

humano e do mundo. Hartmann opera a conciliação de duas visões antagônicas – a do 

Idealismo metafísico e a do boom das ciências naturais, de modo que a ideia do 
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Inconsciente aparece como o elo de compreensão entre a lógica da metafísica e a lógica 

do discurso das ciências modernas. 

Em Quincas Borba, Machado faz um escrutínio das tramas de um intrincado 

jogo de interesses amorosos e financeiros, de modo que a dimensão subjetiva e 

intersubjetiva que sustenta essa trama se torna um aspecto estruturante. Assim, a 

investigação aqui proposta sobre o uso do conceito de inconsciente no romance é parte 

de um objetivo maior de minha pesquisa de mestrado, que pretende demonstrar como 

subjaz à primeira versão a tarefa de reelaboração de questões expostas naquele debate 

literário, por meio da análise das formas de inscrição da psicologia humana no romance.  

A primeira versão do romance se torna assim um documento do processo de 

formação da consciência crítica de Machado de Assis diante dos discursos correntes em 

sua época, que buscavam explicar o mundo e a ação humana sob a égide das nascentes 

ciências modernas. Essa consciência crítica diz respeito igualmente a sua observação 

acurada das mudanças nas formas de subjetivação socialmente compartilhadas no 

Brasil, sobretudo a observação das tensões da subjetivação sob a forma do indivíduo – 

no caso do romance Quincas Borba, especialmente, em função da mimese do processo 

de modernização de uma sociedade escravista e, ao mesmo tempo, da capitalização das 

relações.  

Em geral, as paráfrases do Quincas Borba salientam a via principal de seu 

enredo em que se deslinda o processo de alienação – mental e financeira – do 

protagonista Rubião, um provinciano pobre que herda uma fortuna de seu amigo e 

filósofo caduco, Quincas Borba. Essa mesma via pode ser compreendida desde o ângulo 

da empresa de ascensão social em que o casal de arrivistas Sofia e Cristiano Palha se 

empenha e que se realiza por meio da transferência de capital da herança de Rubião para 

os negócios de Cristiano – transferência sem sombra de dúvidas assegurada pela paixão 

que o herdeiro sente pela esposa do sócio.  

A discussão que aqui proponho do aparecimento recorrente e singular da noção 

de “inconsciente” na primeira versão do romance Quincas Borba, tem por horizonte os 

dois enquadramentos anteriormente assinalados – o do problema de por que meios a 

linguagem literária pode apresentar personagens com estatuto de pessoas morais e 

humanas; e do sensível adensamento de aspectos concernentes à psicologia humana, 

sobretudo em função do esquadrinhamento dos fenômenos da mente e da instituição e 

destituição do sujeito postas no romance.  

* 
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Para respaldar minha percepção de que havia uma diferença substantiva no 

modo como a noção de inconsciente foi usada na primeira versão do Quincas Borba, 

procedi a uma pesquisa quantitativa e qualitativa do termo através dos romances 

machadianos. Com isso, foi possível estabelecer um parâmetro do modo como Machado 

utilizava o termo, e então se em Quincas Borba haveria diferença, tanto quantitativa, 

quanto qualitativa. Levei em conta o termo ‘inconsciente’ nas funções de substantivo e 

adjetivo; e também o advérbio ‘inconscientemente’ e o substantivo ‘inconsciência’, 

além do termo ‘incônscio’, por desempenharem extensão do mesmo sentido.  

As quatro primeiras entradas do léxico “inconsciente” do Houaiss - Dicionário 

Eletrônico de Língua Portuguesa (2009) definem bem esses sentidos correntes que 

aparecem nos romance, ou seja, trata-se de usos pelos quais não necessariamente se visa 

à construção de um sentido conceitual ou de uma tese sobre o inconsciente, sendo usos 

não referenciados em uma área do conhecimento, como a psicologia, por exemplo:  

1 que não é dotado de consciência; incônscio <a vida i. dos vegetais> 
2 que perdeu o conhecimento, que está privado de consciência <um 
doente ainda i.> 3 feito de maneira irresponsável, inconsequente <uma 
política i. leva o país à ruína> 4 que acontece sem que se preste 
atenção; automático, maquinal, involuntário <gesto i.>  

Os resultados foram os seguintes: no romance Ressurreição há 2 ocorrências; em 

A mão e a luva, nenhuma; em Helena, 4; em Iaiá Garcia, 4; em Memórias Póstumas de 

Brás Cubas, 1; na primeira verão do Quincas Borba, 9; na versão final do Quincas 

Borba, 5; em Dom Casmurro, 3; em Esaú e Jacó, 2; e em Memorial de Aires, nenhuma. 

Do ponto de vista quantitativo, dentre todos os romance de Machado de Assis, 

incluindo-se a versão final em livro do romance Quincas Borba, a versão seriada foi 

aquela em que o termo mais recorreu. Assim, a comparação com os demais romances 

dimensionou o interesse de Machado pela noção de inconsciente à época da primeira 

redação pública do Quincas e permitiu concluir que o termo foi alvo de um interesse 

atípico. 

Do ponto de vista qualitativo, a análise do contexto de cada ocorrência em cada 

romance revelou que no Quincas Borba, sobretudo em sua primeira versão, o termo 

inconsciente não apareceu apenas nas acepções comuns listadas anteriormente, como 

nos demais romances. A partir da noção de inconsciente, agregaram-se sentidos 

específicos, por trás dos quais parece haver um conceito. Em função do limite de 

páginas deste trabalho, os trechos analisados não serão trazidos, mas poderão ser 

encontrados no texto de minha dissertação. Fundamental para o que argumento aqui é 

relatar como as ocorrências definem o sentido de inconsciente na primeira versão do 
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Quincas. Primeiramente, elas permitem inferir que a mente humana é concebida, nesse 

romance, em duas instâncias: uma consciente e outra inconsciente.  

A primeira é definida pela representação consciente que as personagens fazem 

de ações, gestos, pensamentos, sentimentos, seus ou de outros, bem como de uma 

racionalização deliberada, por meio da qual se definem enquanto sujeito único, e 

produzem julgamentos morais.  

Já a instância do inconsciente é representada apenas pelo narrador, nela reside 

toda sorte de material subjetivo das personagens como ideias, significantes, intenções, 

afetos, memórias, que podem vir à tona ou permanecer na inconsciência, sendo 

reprimidos. Não raro, as causas ou origens secretas e verdadeiras de ações, pensamentos 

e intenções são inconscientes. O inconsciente também aparece como origem de 

disposições e impulsos que pertencem ao sujeito e o afetam, mesmo que ele não dê por 

isso. A noção de inconsciente compõe ainda uma tese apresentada pelo narrador sobre a 

busca do indivíduo pelo senso de unidade. O inconsciente, assim, guardaria uma lógica 

da Natureza atuante nos sujeitos, capaz de dirigi-los e afetá-los – embora não de 

determiná-los, à feição de uma lei ou de um destino inexorável. Essa última noção, que 

mais se aproxima de um sentido conceitual, é expressa no seguinte comentário do 

narrador:  

A vida de Rubião carecia de unidade. Sem o perceber, o que 
ele buscava no casamento era a unidade que a vida não tinha. Sentia-
se disperso e confuso; [...] 

ainda assim, a vida pode ter unidade, - ou na alma ou na 
situação do homem. Nem a situação nem a alma do nosso homem 
estava em tal caso. A vida partira-se-lhe. Vivera mais de metade em 
outro lugar, com outras gentes, outros meios, outros horizontes. Não 
tinha aqui família; as relações eram de acaso e recentes, não 
cimentadas pelo tempo nem explicadas por outras causas mais íntimas 
e profundas. [...] 

A alma era a mesma cousa. Não achava equilíbrio nem 
alimento em si própria. [...] 

Rubião, às vezes, com saudades de Minas, recompunha a 
existência obscura de outro tempo. [...] Era simples, limitada ao 
pouco, mas igual a si mesma e estável; entre o homem e o meio existia 
comunhão de ideias, de reminiscências, de amor ou de aversão, de 
nojo ou de alegria, - de hábitos, ao menos. [...] Cá tudo era novo; nada 
fazia sentir nada. 

[...] 
Crê, leitor, tal foi a origem secreta e inconsciente da ideia 

conjugal. As outras explicações são boas, por serem razoáveis e até 
honestas, mas a verdadeira e única é a que aí fica. Crê ou fecha o 
livro. [...] 

A causa era a que ficou dita. O matrimônio enfeixaria os 
esforços, recolheria em si o homem disperso, embora ele não soubesse 
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nada dessa causa verdadeira e única. Que sabe a aranha a respeito de 
Mozart? Entretanto, ouve com sumo gosto a guitarra e o piano. 
(ASSIS, 1976, pp. 95-96) 

Nesse longo comentário do narrador ao estado moral do protagonista, emerge a 

ideia de que do inconsciente parte um impulso para que o sujeito busque se agregar 

como uma unidade. Esse impulso chega à consciência de Rubião sob a forma da ideia 

de se casar, que aparece conscientemente justificada por questões de ordem financeira, 

já que a herança de Rubião começava a se esfacelar, e diante disso talvez uma esposa 

estancasse o capital que se esvaía e que ele não era capaz de conter. No entanto, o 

narrador nos assegura que a causa “verdadeira e única” de tal ideia era a eminência da 

fragmentação do próprio sujeito. Embora essa sugestão do inconsciente chegue à 

consciência de Rubião, o personagem não será capaz de empenhar-se nela e acabará 

sucumbindo à alienação de seu eu e de seus bens. Num flerte com o absurdo, a curiosa 

comparação com a aranha que aprecia Mozart sem entender por que remete à ideia de 

que a Natureza possui uma lógica própria. No contexto dos primeiros sinais de 

desagregação do eu do personagem, essa lógica se expressa sob a forma de um 

dispositivo inconsciente que move o eu em busca de sua conservação, um dispositivo 

alocado numa instância também inconsciente da mente do sujeito, espécie de alarme 

protetivo contra sua autodestruição. 

 

* 

Segundo o “Catálogo atualizado da Biblioteca de Machado de Assis” (JOBIN, 

2001), o escritor brasileiro teve em sua biblioteca pessoal ao menos quatro volumes do 

filósofo alemão Eduard von Hartmann, eram eles: La religion de l’avenir (1877), Le 

darwinisme (ce qu’il y a de vrai et de faux dans cette theorie) (1880) e os volumes um e 

dois de Philosophie de l’inconscient (1877). Ainda segundo o “Catálogo”, dois desses 

livros, Le darwinisme e o primeiro volume de Philosophie de l’inconscient, apresentam 

marcas de intenso manuseio. 

Eduard von Hartmann foi uma espécie de best-seller mundial do século XIX, 

ainda que sua obra e teses tenham caído no esquecimento. Hartmann colocou em 

circulação, no pensamento ocidental, uma obra que erigiu um conceito de Inconsciente 

como centro de um sistema filosófico e de compreensão do ser humano e do mundo.  

Trata-se de Filosofia do Inconsciente, ou Philosophie de l’inconscient, título na 

tradução francesa pela qual ficou mundialmente conhecida ao longo das décadas de 70 e 

80 do século XIX. Désiré Nolen, seu tradutor para o francês, nos informa sobre o 

2665

Ana
Pencil



7 
 

sucesso que vinha obtendo desde sua publicação em 1869. Assim, já em 1877, a obra se 

encontrava em sétima edição francesa e fora objeto de discussão de pessoas de diversas 

partes da Europa e também da América.  

Essa sétima edição traduzida para o francês foi possivelmente responsável por 

colocar Hartmann em circulação no Brasil, e vem a ser aquela encontrada na biblioteca 

pessoal de Machado de Assis. A meu ver, a aproximação do escritor brasileiro com as 

ideias do filósofo alemão teria se dado, num sentido amplo, por seu pensamento propor 

uma nova frente de explicação para as ações humanas. Eduard von Hartmann então 

despontava como última via do pensamento moderno a propor a conciliação de duas 

visões de mundo antagônicas – o idealismo metafísico e o boom das ciências naturais, 

que impulsionava mudanças na compreensão da vida e no sentido da verdade. Assim, a 

ideia do Inconsciente aparece como o elo de compreensão entre a metafísica e as 

nascentes ciências modernas. 

A tese fundamental de Philosophie de l´’inconscient  é a de que o Inconsciente 

seria o princípio que produz e dirige todos os processos inorgânicos, orgânicos e 

mentais. No primeiro volume desta obra prepondera a análise de fenômenos da 

Natureza, relativos às diversas formas de vida orgânica, seja animal, seja humana, seja 

comportamental, seja fisiológica, com o fim de argumentar no sentido de que a eles 

subjaz o Inconsciente. Assim, todo um conjunto de experimentos produzido em base 

metodológica científica serve, na obra de Hartmann, à teorização metafísica sobre o 

Inconsciente.  

Ao conceber que para cada elemento ou expressão objetiva da Natureza existiria 

uma contraparte metafísica, Hartmann conciliava a metafísica e a racionalidade das 

ciências experimentais. Todos os mecanismos engenhosos e deslumbrantes pelos quais 

se “descobria” então que a natureza funcionava, seu “design” inteligente – como os 

instintos, a evolução das espécies, o comportamento dos animais, a regeneração 

espontânea, o funcionamento dos órgãos etc – teriam sua finalidade regida pelo 

Inconsciente, como ação de uma lógica imanente e espiritual (ou não-material) no seio 

da Natureza. Toda a matéria seria uma função do Inconsciente, obedecendo a uma 

finalidade também inconsciente. Nesse sentido, o Inconsciente é entendido como a 

associação de uma Vontade e de uma Ideia – vontade inconsciente que impulsiona a um 

fim representado sob a forma da ideia, fim ao qual todos os processos se dirigem, 

descrevendo uma teleologia igualmente inconsciente. 
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Hartmann estava fortemente imbuído pelas tradições filosóficas que o 

antecederam, sobretudo o Idealismo alemão. O Inconsciente é formulado como a síntese 

de vários sistemas filosóficos, como os de Leibniz, Schelling, e principalmente Hegel e 

Schopenhauer. O ponto de convergência entre eles reside na ideia de que todo sistema 

filosófico aspira a reaver a unidade de tudo, o Absoluto. É com essa finalidade que boa 

parte dos capítulos, baseados nas descrições científicas da época, tenta deduzir um 

princípio comum que tudo explicasse. O Inconsciente é apresentado como o “Um-todo” 

(l’Un-tout), o indivíduo supremo, a unidade eterna, atemporal e absoluta, alma universal 

da qual advém a multiplicidade dos indivíduos e dos caracteres, segundo leis 

determinadas.  

 

* 

 

Minha pesquisa ainda não concluiu a leitura e análise das mais de 1200 páginas 

de Philosophie de l’Inconscient, mas até o presente momento, ao que tudo indica,  

Hartmann produziu uma explicação sobre as ações humanas na linha de um 

determinismo do Inconsciente, uma mescla de determinismo fundado na argumentação 

lógico-metafísica com o determinismo presente no fundo das explanação científica 

sobre a vida. Isso se torna mais evidente no capítulo em que Hartmann fecha o circuito 

entre a metafísica schopenhaueriana e o darwinismo, ao propor, por exemplo, a 

conservação da espécie como a grande Ideia inconsciente que determina o desenrolar da 

vida humana.  

Machado, apesar de se aproximar da ideia do inconsciente, a subtraiu de uma 

lógica asseguradora de uma teleologia progressista. A noção de inconsciente tencionada 

dentro da ordem estética do romance teria impulsionado um desvio ao determinismo 

metafísico-científico. O nó proposto pela articulação estética da questão parece residir 

na desestabilização do narrador enquanto instância que assegura a verdade sobre as 

causas e explicações para as ações humanas. Provisoriamente, se pode dizer que o 

“realismo psicológico” proposto por Machado de Assis no Quincas Borba vai elaborar, 

dentro de certos limites, o descentramento do narrador como instância última a 

determinar a verdade em direção a uma mimese dos modos de estruturação e 

desestruturação dos sujeitos no jogo cerrado, porém não determinista, da imbricação dos 

processos psíquicos com o poder socialmente estruturado. De tal sorte que o 
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determinante do humano no romance continua sendo a própria ação humana no campo 

moral e histórico. 
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 ENTORTANDO AS LINHAS DA CANÇÃO: SÉRGIO SAMPAIO À LUZ 
DA TEORIA ESTÉTICA DE ADORNO 

Jorge Luis Verly Barbosa (UFES/Fapes) 
 
Resumo: A proposta deste trabalho é realizar uma leitura de duas canções do capixaba Sérgio 
Sampaio (“Viajei de trem” [1973] e “Velho bandido” [1976])a partir de algumas das ideias-
força presentes na Teoria estética (1970) de Theodor W. Adorno. Partindo da premissa de que, 
a despeito de ser um compositor de música popular – o que, parti pris, caracterizaria suas 
canções como um mero produto da indústria cultural e, portanto, no plano da desartificação 
(Entkunstung) –, a obra de Sampaio representa, ao mesmo tempo, uma profunda dissidência em 
face do mainstream e uma aguda crítica à roda viva dos produtos culturais padronizados em 
nome do capitalismo tardio. Crítica essa que se mensura no modo marginal com que produziu 
suas canções, eivadas da estranheza em face dos tempos autoritários em que compôs a parte 
substancial de seu cancioneiro (década de 1970) e que, justamente por isso, são retratos da 
história sedimentada na forma, obras de arte autônomas em face do mundo administrado. A 
partir da análise dessas canções procuraremos evidenciar algumas categorias da estética 
adorniana, como “autonomia”, “desartificação”, “antagonismo e forma” e “conteúdo de 

verdade”. 
Palavras-chave: Sérgio Sampaio. Theodor W. Adorno. Estética. Canção popular.  
 

Música popular e autonomia 

 

Peter Dews (1996), em “Adorno, pós-estruturalismo e crítica da identidade”, 

destaca que a percepção daquilo que chamamos de “verdade” se encontra não nas 

grandes obras sacralizadas pelo cânone ou mesmo adoradas pelo público, mas sim 

naquelas de caráter “fortuito e marginal” (DEWES, 1996, p. 51). Jungindo o 

pensamento da dialética negativa com a proposta de desconstrução das estruturas 

sacralizadas pela epistemologia, a proposta de Dews é inteiramente pertinente a este 

trabalho, uma vez que a eleição do objeto de estudo a ser aqui visto pelas lentes da 

filosofia e da teoria estética de Adorno – as canções do capixaba Sérgio Sampaio –, 

pertence a esta categoria de obras que se construíram à margem tanto do cânone como 

da indústria cultural. A tarefa proposta é a de verificar alguns dos resíduos de verdade 

histórica presentes no cancioneiro de Sampaio e desrecalcá-los, apontá-los e, sobretudo, 
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iluminá-los a partir de uma reflexão que evidencie o seu caráter de autonomia e de 

emancipação. 

Grande parte das reflexões feitas por Adorno em Teoria estética (1970) estão 

balizadas pela oposição entre arte cooptada e arte autônoma. Seus diversos escritos 

sobre literatura e música são categóricos em afirmar o potencial inerentemente 

autônomo que as obras de arte deveriam ter, sendo elas próprias sistemas coesos e 

contrários à ideia de cooptação que é promovida pela indústria cultural. Uma obra de 

arte de fato autônoma, i. e., liberada das amarras ideológicas do capitalismo tardio, teria 

um si um potencial de emancipação através do qual o sujeito, uma vez confrontado 

reflexivamente com ela, seria capaz de atingir.  

Um aparente “problema” que se coloca neste trabalho é a presumível 

contradição em se aplicar o pensamento estético de Adorno a um objeto que ele teria 

“desprezado” em seus escritos e que é a música popular1. Como conciliar a ideia de arte 

autônoma a um artefato típico da chamada “arte culinária” produzida pela indústria 

cultural? Inicialmente, há que se recorrer à tese fundamental expressa na Dialética 

Negativa (1969) de que a busca pelo não-idêntico (Nichtidentische)  deve ser o objetivo 

de toda a atividade filosófica, de toda exegese crítica e de toda atividade artística. 

Marcia Tiburi (1995), ao analisar o “fracasso” da filosofia em face de sua tentativa de 

explicar o mundo pelas grades do conceito, lembra que para Adorno era essencial que 

ela  “se pensasse”, que tomasse como atitude primeira de sua ação o exame crítico de si 

mesma (TIBURI, 1995, p. 69). É nessa linha do aspecto autorreflexivo da filosofia e de 

sua possibilidade utópica que penso residir a validade da aplicação do campo conceitual 

de Adorno ao cancioneiro de Sampaio. Em parte por acreditar que sua própria filosofia 

pode ser mirada numa abordagem negativamente dialética, em confronto com aquilo 

que, a prioristicamente, ela estabelece e em parte por acreditar que a obra de Sampaio, 

refratário da história sedimentada e, portanto, pertencente ao plano das obras de arte 

autênticas, é um espaço ideal para o confronto entre o conceito e não-conceitual. Aquilo 

que os textos de Adorno estabelecem como características dos produtos da indústria 

cultural, exemplificadas principalmente por seu aspecto de planificação e de 

estandardização, pode ser “revirado”, ou seja, pode ser aplicados de maneira crítica à 

própria música popular para revelar nela aspectos daquilo que o filósofo considerava 

válido e pertencente à esfera da arte autônoma.   

                                                             
1 Sobretudo os ensaios “O fetichismo na música e a regressão da audição” (1938), “Sobre música 

popular” (1941) e “Moda intemporal – sobre o jazz” (1953).  
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Outra ideia-força importante para a utilização das teses adornianas sobre 

música – e também sobre estética, que permearão este trabalho – é a da mediação 

(Vermittlung), presente no ensaio “Sobre sujeito e objeto” (1969), onde encontramos a 

indicação de que o exame de todo e qualquer objeto, incluindo as obras de arte, deve se 

pautar por uma análise constante mediada, uma vez que ele não pode ser desconectado 

do mundo que o engendrou. Como já aqui expresso, as obras de artes são historicamente 

construídas e carregam em si não apenas as marcas indeléveis do contexto em que 

surgiram, mas também permitem que se veja em sua própria constituição (forma) a 

presença da história como conteúdo sedimentado. Dessa feita, encontramos a 

possibilidade de, via mediação social, realizar uma análise da música de Sampaio pelo 

viés adorniano levando em conta o diálogo tríplice entre o conceitual (Adorno), o 

formal (Sampaio) e a história (o Brasil das décadas de 1970-80).  

 

“Viajei de trem”: na forma, os antagonismos sociais 

 

Dentro dessa proposta radical de leitura da música popular a partir das teses 

adornianas, há que se evidenciar também que na música popular brasileira a junção 

entre letra e música contribui, muitas vezes, para um processo de “dissidência” da 

indústria cultural, seja pela inventividade de sua construção formal, seja por seu 

potencial crítico em relação aos próprios mecanismos de produção (BURNETT, 2010, 

p. 174). Penso aqui no contexto da canção popular brasileira tendo como marco 

temporal o período compreendido entre as décadas de 1950-1970, época de sua 

maturação como produto cultural e como obra de arte crítica da realidade brasileira. É 

também neste período em que nela se insere a figura de Sérgio Sampaio. Sua produção, 

que se estendeu entre as décadas de 1970 e 1990, é relativamente pequena quando 

comparada com a de outros compositores populares contemporâneos dele. Talvez 

porque tenha tido uma relação profundamente crítica em relação à indústria cultural, 

Sampaio gravou pouquíssimo (apenas três discos). E nessa produção concisa e, ao 

mesmo tempo, altamente elaborada estão presentes as aporias, tensões e impasses da 

sociedade brasileira, sobretudo da década de 70, quando lançou seus dois primeiros 

álbuns: Eu quero é botar meu bloco na rua (1973) e Tem que acontecer (1976).  

Um dos exemplos de sua postura autônoma é a canção “Viajei de trem”, 

presente em seu primeiro LP. Vale registrar que este disco gerou, para a indústria 

fonográfica e também para os ouvintes, a expectativa ser uma coletânea de “sucessos” 
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tão estrondosos como fora a canção “Eu quero é botar meu bloco na rua” que o batiza e 

que Sampaio defendeu no Festival Internacional da Canção de 1972, obtendo bastante 

aceitação junto ao público. No entanto, o que se viu (e principalmente ouviu) foi um 

disco repleto de canções musicalmente “estranhas”, críticas e distantes dos anseios 

lucrativos da indústria. Foi a partir dele que o compositor se afastou do mainstream e 

também de uma grande parcela de ouvintes, ganhando o epíteto de “maldito”. Como 

suporte da análise, vejamos aqui integralmente a letra de “Viajei de trem”: 

Fugi pela porta do apartamento 
Nas ruas, estátuas e monumentos 
O sol clareava num céu de cimento 
As ruas, marchando, invadiam meu tempo 
 
Viajei de trem,  
eu viajei de trem 
eu viajei de trem 
eu viajei de trem 
eu viajei de trem 
 
O ar poluído polui ao lado 
A cama, a dispensa e o corredor 
Sentados e sérios em volta da mesa 
A grande família e o dia que passou 
 
Viajei de trem,  
eu viajei de trem 
eu viajei de trem 
eu viajei de trem 
eu viajei de trem 
 
Um aeroplano pousou em Marte 
Mas eu só queria é ficar à parte 
Sorrindo, distante, de fora, no escuro 
Minha lucidez nem me trouxe o futuro 
 
Viajei de trem,  
eu viajei de trem 
eu viajei de trem 
eu viajei de trem 
eu viajei de trem 
 
Queria estar perto do que não devo 
E ver meu retrato em alto relevo 
Exposto, sem rosto, em grandes galerias 
Cortado em pedaços, servido em fatias 
 
Viajei de trem 
Eu viajei de trem 
Mas eu queria 
É viajar de trem 
Eu vi... 
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Seus olhos grandes sobre mim 
Seus olhos grandes sobre mim 
(SAMPAIO, 1973) 
 

 Composta na tonalidade sol maior, o que inicialmente indicaria um clima 

iluminado e alegre, a canção é irônica ao tratar do tema da fuga do real como escape 

para o recrudescimento que pontuava o Brasil da ressaca pós-AI-5. E antes que soe 

qualquer instrumento ou voz, o que ouvimos no fonograma da canção é um efeito vocal 

que simula a abertura de uma garrafa, seguida pelo barulho do líquido descendo pela 

garganta de alguém que, em sinal de regozijo, deixa escapar uma interjeição de 

satisfação, “ahhh!”. É só depois que ouvimos a melodia dedilhada de maneira 

despretensiosa ao violão, ao mesmo tempo em que se podem ouvir riffs produzidos por 

sintetizadores eletrônicos e que simulam o som de naves espaciais, como se a voz que 

em seguida irá cantar estivesse num outro plano que não esse, levada para lá por um 

efeito do líquido ingerido da garrafa e que, se pensarmos na presença dos elementos da 

contracultura do Brasil dos 1970, bem poderia representar uma goodtrip provocada pelo 

consumo de drogas, especialmente as sintéticas. E nos primeiros versos cantados por 

Sampaio temos um ponto de contato essencial como uma das ideias-força mobilizadoras 

da Teoria estética e que é o conceito de forma como produto dos antagonismos sociais. 

Ao escrever “Fugi pela porta do apartamento / nas ruas, estátuas e monumentos / o sol 

clareava num céu de cimento / as ruas, marchando, invadiram meu tempo”, o 

compositor expressa o ideal adorniano de que a arte autônoma, inicialmente oposta aos 

dados advindos diretamente da empiria social, acaba por expressá-los em sua forma 

(ADORNO, 2008, p. 17). Por outras palavras, o conteúdo de verdade das obras (o 

Wahrheitsgehalt), compreendido como o momento em que ocorre uma conjunção de 

forma e conteúdo numa obra e que pode ser percebido pela mediação do momento 

histórico, social e político que a cerca, é representado pelas imagens opressivas 

construídas pela letra da canção (“estátuas e monumentos”, “céu de cimento” e “ruas 

marchando”). Dizemos que a verdade de uma obra é perceptível na forma e não no 

conteúdo, i. e., não no que ela diz, mas naquilo que ela parece “querer dizer”.  

O mote da viagem se torna ainda mais evidente no refrão da canção, com o 

verso “Viajei de trem” repetido por cinco vezes. Não podemos deixar de notar aí um 

forte elemento de ironia, uma vez que a o trem de ferro é um veículo lento e que, desse 

modo, torna-se um contraposto à velocidade com que o regime militar vigente no Brasil 

eliminava a arte que se apresentava crítica a ele. Ao observar a empiria do real no 
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balanço lento de um trem, Sampaio descreve com mais verdade as ruínas e o dano 

presente na sociedade brasileira, que pode ser lida na canção pela descrição de uma 

família cujos membros, “sentados e sérios em volta da mesa”, observam impassíveis, “o 

dia que passou”.   

Em dado momento da Teoria estética, Adorno discute o caráter utópico das 

obras de arte, ressaltando que elas só podem personificar algum dado de utopia se, em 

lugar de representar o novo, forem capazes de negar qualquer tipo de reconciliação com 

o mundo, i. e., em lugar de propor algo que se oponha a ele como novidade, a arte 

deverá mostrar justamente o seu caráter de não-reconciliação com a barbárie que lhe é 

inerente (ADORNO, 2008, p. 58). E é justamente essa a utopia realizada por Sampaio 

em “Viajei de trem”: ao dizer que “Um aeroplano pousou em Marte / Mas eu só queria 

ficar à parte / sorrindo, distante, de fora, no escuro”, o compositor recusa a alternativa, 

ainda que fantástica, ao real. A imagem de um avião no planeta Vermelho, embora 

sedutora – e conectada à tônica contracultural – é logo recusada pelo eu-lírico que, fiel 

ao ideal utópico de irreconciliação com o mundo, prefere permanecer à margem tanto 

dele quanto de uma imagem tranquilizadora que o substituísse. Destaco também o 

diálogo que Sampaio empreende com Caetano Veloso – e, de certo modo, com o 

próprio Tropicalismo, que também se apresentava como uma vertente crítica da música 

popular brasileira – a partir da citação, ao final da canção, do verso “Eu vi seus olhos 

grandes sobre mim”, retirados de “Tropicália” (1968). Trata-se, no entanto, de uma 

referência sutil, oblíqua, quem sabe irônica, uma vez que o verso de Caetano parece 

querer “encerrar” a dissidente viagem de Sampaio e chamá-lo a uma espécie de 

“enquadramento”, posição que, mesmo vinda de um “superastro contraditório
2
” como 

Veloso, ele parece decididamente recusar.  

 

“Velho bandido” e a recusa à Entkunstung 

 

Desde Dialética do esclarecimento (1947), escrita em parceira com Max 

Horkheimer, as invectivas de Adorno se voltam com veemência contra aquilo que 

apontou como sendo a face mais tenebrosa da indústria cultural e é que, por meio da 

assunção de um véu tecnológico, a transformação da arte em bens de consumo. Na 

                                                             
2 Estou me referindo ao ensaio de Silviano Santiago “Caetano enquanto superastro” (1978), em que, entre 

outras coisas, o crítico discute o papel ambivalente e contraditório do artista enquanto astro (do disco, do 
rádio, da tv) e também enquanto aquele que intervém diretamente no plano do real.  
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Teoria estética temos o conceito de desartificação (Entkunstung), segundo o qual os 

produtos culturais forjados pela ideologia de um mundo administrado pelo capitalismo 

tardio são transformados em “coisas entre as coisas”, em meros “veículos da psicologia 

do espectador”. (ADORNO, 2008, p. 36). A canção “Velho bandido” (1976) apresenta 

uma visão crítica a respeito do processo de desartificação que é inerente às canções 

populares mediatizadas pela indústria fonográfica, uma vez que se vale do uso de alguns 

de seus elementos para poder criticá-los, como veremos. Cito sua letra: 

Eu que sou filho de um pai teimoso 
Descobri maravilhado que sou mentiroso 
Sou feio, desidratado e infiel, bolinha de papel 
Que nunca vou ser réu dormindo 
E descobri como um velho bandido 
Que já tudo está perdido neste céu de zinco 
Eu que só tenho essa cabeça grande 
Penso pouco, falo muito e sigo pr'adiante 
Descobri que a velha arca já furou 
Que não desembarcou 
Dançou na transação dormindo 
E como eu fui o tal velho bandido 
Vou ficar matando rato pra comer 
Dançando rock pra viver 
Fazendo samba pra vender... sorrindo 
(SAMPAIO, 1976) 
 

Já nos primeiros versos ouvimos Sampaio dizer “Eu que sou filho de um pai 

teimoso / descobri maravilhado que sou mentiroso / sou feio, desidratado e infiel, 

bolinha de papel / que nunca vou ser réu dormindo”. Muito mais que uma descrição de 

si mesmo, o que fica expresso é um auto-de-fé de sua situação no contexto da canção 

popular brasileira, assumindo a posição de produtor de uma canção outsider, estranha e 

não-alinhada aos parâmetros da indústria. No caso de “Velho bandido”, a recusa à 

desartificação também se dá pela escolha performática que serve de roupagem para sua 

execução. Isso porque ela é, antes de tudo, um samba: composta no ritmo 2/4 

caraterístico do gênero, a canção é alegre e, por que não dizer, dançante. Esse fato, 

numa primeira mirada, poderia nos levar a enxergar uma capitulação do compositor em 

face do mercado – ainda mais quando o título do disco em que ela aparece é Tem que 

acontecer, quase que um mantra de sucesso mercadológico. Pura ironia. Se partirmos do 

pressuposto de que uma canção é letra, música e também performance, de acordo com 

Paul Zumthor (2007), veremos que “cada performance nova coloca tudo em causa. A 

forma se percebe na performance, mas a cada performance ela se transmuda” 

(ZUMTHOR, 2007, p. 33). E se a forma se altera para a construção de outras 
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significações, podemos conectar essa postura de Sérgio àquilo que Adorno classificou, 

na Teoria estética, como “problemas da forma da obra de arte”, já que além de 

representar o resultado dos antagonismos sociais e de ser também a representação da 

história sedimentada, a forma pode tanto significar uma fidelidade ao feitiço de 

padronização lançado pela indústria cultural sobre a sociedade, como pode justamente 

ser um amálgama das aporias dessa mesma sociedade e que, mesmo que tenha a sua 

feição, sirva para criticá-la (ADORNO, 2008, p. 341). Por esta via, o uso do samba 

como elemento rítmico constitutivo de uma canção de letra tão inventiva quanto crítica 

como “Velho bandido” – não que não haja invenção nem crítica no samba em si –, um 

gênero de grande apelo popular e que representava, já naqueles tempos, uma fatia 

importante do mercado de discos no Brasil, pode ser lido como uma atitude reflexiva de 

Sampaio em face do caráter de mercadoria que as canções populares passavam cada vez 

mais a ter. Assim, antes de se filiar ao espectro de aparência da indústria cultural, ele se 

arma dela justamente para levar a canção a uma crítica sobre sua própria feição 

reificada.  

E os versos derradeiros são bastante reveladores quando dizem que “Como eu 

fui o tal velho bandido / vou ficar matando rato pra comer / dançando rock pra viver / 

fazendo samba para vender... sorrindo”. Se de um lado Sampaio se assume outra vez 

como dissidente (“velho bandido” e “matando rato pra comer”), por outro ele também 

assume irônica e criticamente os elementos e gêneros estandardizados da canção 

popular (“rock” e “samba”) para prosseguir em sua radical leitura desses mesmos 

elementos e gêneros.  

 

A canção por linhas tortas 

 

Como conclusão, retorno ao ensaio “Sobre sujeito e objeto” que, conforme 

vimos, aponta para a necessidade de que toda a atividade filosófica – no que incluímos a 

análise da canção – seja regida por uma atitude de permanente mediação, em 

contraponto à premissa da filosofia idealista de soberania do sujeito a respeito do objeto 

em que detém seu olhar e sua compreensão. Nele, Adorno alerta para a ingenuidade que 

representa coisificar o mundo pela via de abstração do objeto, tornado demasiadamente 

exteriorizado, no que resultaria uma espécie de “anulação” do sujeito, imbuído da 

consciência de sua objetivação (ADORNO, 1995, p. 187-188). Para ele, é o próprio 

sujeito o responsável pela mediação entre si mesmo e o objeto. Trazendo esse raciocínio 
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para o plano da canção popular brasileira, devemos ter como baliza a ideia de que as 

relações entre ela (objeto) e aquele que a ouve/analisa (sujeito) deve também ser 

mediada, o que significa dizer que o ele deve ter em conta que algumas canções – ainda 

que pertencentes ao contexto de uma indústria fonográfica que tem como regra genérica 

a padronização daquilo que oferece aos ouvintes – possuem elementos de crítica e de 

reflexão. É o caso das canções de Sampaio e que, como vimos, estão cheias de 

elementos contestadores do próprio sistema (a indústria cultural) que as forjou. 

Elementos que se analisados com mediação, repito, chegarão a sujeito e revelarão a ele 

dados de autonomia, contrapondo-o ao mundo administrado. Cabe recorrer aos versos 

da canção “Real beleza” (2005), em que Sampaio, seguindo a premissa adorniana de 

não cooptação ao sistema de uma arte como produto, mas sim de uma arte cujo fito 

sejam a autonomia e a emancipação dos sujeitos, vaticina: “Sei como dói meu coração 

de poeta / se vê linha reta / quer logo entortar” (SAMPAIO, 2005). 
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O SILÊNCIO POÉTICO E A EXPERIÊNCIA INTERIOR: UM DIÁLOGO 
ENTRE A EXPERIÊNCIA E A LINGUAGEM 

 

Juliana Jordão Canella Valentim1 

RESUMO 

O presente artigo pretende dissertar sobre o silêncio e o incomunicável na poesia, 
seguindo como linha de raciocínio as declarações feitas por Georges Bataille em seu livro 
A experiência interior em comparação com A linguagem e a morte de Giorgio Agamben. 
Neste livro, Bataille trata a poesia como contrário da experiência possível, desta forma, 
aproximando-a da experiência definida como do êxtase. Esta afirmação, feita por Bataille, 
foi pensada na relação de incompreensão da experiência interior pelo raciocínio lógico 
da filosofia da ciência, a qual se apropriava de procedimentos de fora para tratar algo que 
somente poderia ser explicado de dentro (BATAILLE, 1992). Agamben, por sua vez, 
trata também sobre a linguagem como pertencente ao campo de negativo, para Bataille 
contrassenso, em que a linguagem possui, além do seu caráter dicionarizado, também o 
caráter daquilo que não é dito. Desta forma, é proposta a analise dos dois livros e as 
concepções sobre o silêncio e a incomunicabilidade que envolvem a linguagem poética. 
 
PALAVRAS-CHAVE: 
 

A relação entre dois discursos filosóficos, tratando sobre o conceito de linguagem, 

tal qual como é pretendida neste artigo, não poderia ser menos redutora. Afim de 

salvaguardar o raciocínio lógico acerca do pensamento sobre linguagem e, mais 

especificamente, sobre poesia, a leitura dos dois livros torna-se fragmentada. Não há 

intenção neste texto de abarcar a completude da obra dos dois autores, muito menos 

relacionar diretamente conceitos tão díspares quanto os aqui tratados. A pouca pretensão 

do que está aqui disposto remonta uma análise quase ensaística em que tateia-se uma 

ideia, para no fim, descobri-la inteira nas suas conexões entre os dois raciocínios. Os 

termos que circundam as duas leituras são parecidos, apesar da leitura leva-los à lugares 

divergentes. Georges Bataille, em 1943, alardeado pela crítica à fenomenologia 

hegeliana, desenvolve (em sua própria teoria, criticando diversas vezes o acabamento da 

obra hegeliana) e amplia o discurso de uma experiência cientificamente comprovada, na 

qual, a experiência entre o objeto e o ser é posta como questão. O mesmo ponto 

fenomenológico, também discutido por Giorgio Agamben, em 1982, traz à tona não 

somente a ipseidade heideggeriana e a Voz hegeliana, mas também o conceito de 

linguagem. Percebendo as disparidades diacrônicas e possivelmente ideológicas, os dois 

estudiosos encontram-se em uma definição: poesia.  Cabe analisar como, nos dois livros, 

                                                 
1 Juliana Jordão Canella Valentim é mestranda em Estudos Literários pela Universidade Federal 
Fluminense, bolsista da CAPES. 
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a linguagem literária e, por assim dizer, poética é questionada pelo viés da experiência e 

da negatividade. Adianto que, desta reflexão, a palavra que mais interessa é silêncio.  

Partindo da noção de experiência, obtida na leitura de A experiência interior, 

Bataille, logo no início, trata sobre o conceito que dá o título ao livro. Explica que 

“Entendo por experiência interior aquilo que geralmente chamam de experiência mística: 

os estados de êxtase, de arrebatamento, pelo menos emoção meditada” (BATAILLE, 

1992, P.11). Sobre o conceito de êxtase na obra batailleana, fazendo uma breve pausa, é 

importante mencionar outro livro, publicado em 1958, em que o estudioso debruça-se 

sobre o termo. Em O erotismo, o autor cita o êxtase como próprio de uma relação erótica, 

em que o ser entra em contato consigo mesmo. Entre os momentos de êxtase (em que há 

dispêndio de energia e, por isso, gasto do que excede o corpo) e soberania (estar diante 

de situações em que a lei não pode ser imposta ao corpo, visto que não há como forjar a 

lei e incluir-se nela), Bataille cita exemplos de banalidades cotidianas, em que o corpo é 

dono de si mesmo, e que não há nada além disso para limitá-lo. Em imagens de baforadas 

de cigarro e de estado de ebriedade, o autor retrata o espaço de soberania e êxtase, em que 

toda a energia acumulada só poderia ser desperdiçada. Ele cita: “A expressão da 

experiência interior deve de qualquer maneira responder ao seu movimento, não podendo 

ser uma seca tradução verbal, executável na ordem” (BATAILLE, 1992, p 14), portanto, 

a experiência interior é aquela em que o sujeito encontra-se em estado de soberania, 

produtor de uma ordem, mas superior a ela. 

A definição continua: “Os pressupostos dogmáticos deram limites indevidos à 

experiência: aquele que já sabe não pode ir além de um horizonte conhecido” mais 

adiante, “quis que a experiência conduzisse lá onde ela própria quisesse, e não levá-la 

para qualquer fim preestabelecido. E digo logo que ela não leva a porto algum (mas a um 

lugar de extravio, de contra-senso)” (BATAILLE, 1992, p. 11). Por isso, a experiência 

interior, relação expressiva entre o sujeito e o objeto, ocorre de dentro de uma 

subjetividade.  A crítica batailliana sobre o pensamento hegeliano está fundamentada na 

diferença entre uma análise científica e redutora da experimentação do corpo vista através 

do teste. Segundo Bataille, não há como compreender (e não há mesmo) a experiência do 

corpo com o mundo, senão pela experimentação. E mesmo que experimentado os estados 

de êxtase e soberania, por exemplo, ainda assim, tal experiência seria inexplicável pela 

linguagem, pois ela não objetiva lugar nenhum.  Dizer que “não há fim pré-estabelecido” 

e pontuar o lugar da experiência como “contra-senso” é alertar sobre algo que mesmo que 
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sentido, não pode ser completamente abarcado por uma análise filosófica ou científica, 

ainda que seja isto o pretendido neste livro.  

É pertinente pensar no contra-senso como um lugar em que se impõe uma 

contrariedade. Na tentativa de definição desta experiência mística, a linguagem perde o 

seu caráter objetivo de suprimir uma ideia (daí a reflexão sobre ipseidade, em que o ser 

não pode ser completamente definido por uma linguagem, visto que o ser sofre ação do 

tempo, por isso sempre em mudança e perene) para aloca-la em um conceito. Ao perder-

se, ela se contradiz, tornando-se um paradoxo. A ideia de experiência para Bataille é 

absolutamente paradoxal, pois não há como senti-la fora do próprio corpo e, 

possivelmente, em cada corpo há uma experiência diferente. 

Neste espaço paradoxal, a experiência encontra-se com a linguagem (sistema que 

organiza e impõe ordem). Em uma passagem, ele cita: “A experiência atinge, para 

terminar, a fusão do objeto e do sujeito, sendo, como sujeito, não-saber, como objeto, o 

desconhecido” (BATAILLE, 1992, p. 17), ou seja, no abismo2 entre o sujeito e o objeto, 

há aquilo que é desconhecido e não-sabe e, justamente, por isso, incomunicável. “Tal é, 

em nós, o trabalho do discurso. Esta dificuldade se exprime assim: a palavra silêncio é 

ainda um ruído, falar é, em si mesmo, imaginar conhecer, e para não mais conhecer 

necessitaria não falar” (BATAILLE, 1992, p. 21, grifo meu). Cabe lembrar que o conceito 

batailliano de comunicação está associado à linguagem (explicar com citação). Por tanto, 

para a linguagem conseguir abarcar o objeto, ela deveria manter-se em silêncio, pois não 

existe a possibilidade dela não saber. O ato de fala prescinde “imaginar conhecer algo”, 

por isso entrando em confronto com o próprio conceito dado para sujeito.  

Ainda tratando sobre o paradoxo da linguagem e do silêncio, na ideia de que, se a 

linguagem pretende abarcar a experiência entre sujeito-objeto ela teria que silenciar, em 

relação à poesia, como linguagem literária atípica, Bataille comenta que: 

 

Não se pode saber nada do homem que não tenha tomado forma de 
frase, e o entusiasmo pela poesia, por outro lado, considera as 
intraduzíveis sequencias de palavras como cimo. O extremo está 
alhures. Ele só é inteiramente atingido quando comunicado(...) Se 
qualquer expressão testemunha isso: o extremo é diferente. Ele não é 
nunca literatura. Se a poesia o exprime, ele é distinto disto: ao ponto de 
não ser poético, pois se a poesia o tem por objeto, ela não o atinge. 

                                                 
2 Sobre o abismo, Bataille cita em O Erotismo: “Os seres que se reproduzem são distintos uns dos 

outros e os seres reproduzidos são distintos entre si como são distintos daqueles de que provieram. Cada 
ser é distinto de todos os outros. Seu nascimento, sua morte e os acontecimentos de sua vida podem ter para 
os outros algum interesse, mas ele é o único interessado diretamente. Ele só nasce. Ele só morre. Entre um 
ser e outro, há um abismo, há uma descontinuidade” (BATAILLE, 2013, p.36) 
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Quando o extremo está lá, os meios que servem para atingi-lo não estão 
mais lá. (BATAILLE, 1992, p.56) 

 

A poesia, por tanto, seria a linguagem que mais se aproximaria da experiência interior, 

pois ela é a única que se pretende fugidia, ou, como descrito na passagem, em que o 

extremo está sempre sendo modificado, pois a linguagem poética não tem por objetivo 

alcançar o seu objeto. A linguagem, portanto, seria subvertida de seu caráter 

comunicador, neste caso, aproximaria-se do silêncio. A experiência interior faz-se no 

“contra-senso”, ela não tem “fim pré-estabelecido”, tal qual sugerido no segundo 

parágrafo deste artigo. A citação é válida para a compreensão do que seria a poesia para 

Bataille. Retomo que, a poesia é a linguagem que se aproxima do silêncio, pois está 

sempre em vias de não dizer.   

Pensar sobre uma linguagem que não pretende dizer, que se quer silenciosa, é 

destacar o que Giorgio Agamben em A linguagem em a morte entende por negativo da 

linguagem. O não-saber, o indizível, incomunicável, seriam os valores do procedimento 

do pensamento. O pensamento da linguagem, instância anterior ao próprio discurso, 

guarda, segundo Agamben, aquilo que chamamos de silêncio. Este silêncio do 

pensamento é incomunicável, não há forma de dizê-lo sem delimitá-lo. Por isso, a 

linguagem poética toca os estudos dos dois escritores. O negativo da linguagem, portanto, 

é o discurso que está em estado anterior a linguagem e que não pode ser dito, por estar 

em ausência.   

Cabe ressaltar aqui que tratamos a experiência interior e o negativo da linguagem 

de formas diferentes. A experiência interior é mais do que a própria linguagem, é um 

estado de conhecimento. Este estado existe, está em angústia por não ser comunicável, 

mas não é o objeto deste estudo. O que está sendo tratado é a impossibilidade da 

linguagem de comunicar esta experiência.  Como descreve Agamben, a linguagem possui 

um negativo, no qual o que é incomunicável se revela em ausência. E esta é a diferença 

entre o pensamento dos dois autores. Em propósito de explicar que a experiência interior 

não poderia ser compreendida, pois só há compreensão através do discurso, Bataille toca 

em uma questão da linguagem. A experiência não pode ser compreendida, pois ela é 

soberana e limita-la a linguagem seria impor-lhe uma ordem a qual ela não obedece. Por 

isso, o extremo do possível é nos inalcançável. Neste sentido, o discurso agambeniano 

completaria: esta parte que a linguagem não consegue comunicar, pois é dita em ausência. 
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Este modo de leitura redireciona o olhar para aquilo que está em falta, o negativo 

daquela linguagem poética. Agamben, trata sobre a negatividade da voz, o ter-lugar da 

linguagem e, em uma explicação, cita uma narrativa gnóstica cristã : 

 
Na gnose valentiniana, o Abismo (βυθός), incompreensível e 

incriado, que eternamente preexiste, tem junto de si um pensamento 

(Ἒννοια)silencioso, Sigḗ3(Σιγή), e este silêncio é o primeiro, negativo 

fundamento da revelação e do Logos, a mãe de tudo o que é gerado a 

partir do Abismo. Em um denso fragmento dos Excerptaex Theodoto 

[Excertos de Theodoro], lemos: 
 
O Silêncio (Σιγή) - dizem os valentinianos -, sendo mãe de 

todas as coisas que emanaram do Abismo, aquilo que não podia dizer 

do indizível, calou, aquilo que compreendeu, chamou o 

incompreensível ...(AGAMBEN, 2006, p.87)    
 

Por Abismo, explicando de forma rasa, Agamben entende tudo aquilo que não 

pode ser apreendido do real empírico, por não conseguir ser descrito em sua 

complexidade. A única maneira de apreender algo seria pelo que o silêncio pode 

transformar em incompreensível. Somente a partir disso é possível pensar de fato em 

linguagem. Aquilo que não foi calado, relembrando a dupla negatividade4, é o que pode 

tentar ser dito pela linguagem. Em outro trecho do mesmo livro: 

 

A relação entre os dois planos (o ter-lugar da linguagem e o que é dito 
em seu interior, ser e ente, mundo e coisa) é, mais uma vez, governada 
pela negatividade: o mostrar-se da Sage é inominável para a linguagem 
humana(...) e esta pode apenas corresponder (entsprechen, des-falar) à 
Sage por meio da própria dissolução, arriscando-se, como a palavra dos 
poetas, até o limite em que se realiza a experiência silenciosa do ter-
lugar da linguagem na Voz e na morte...(AGAMBEN, 2006, p.84) 

 

No trecho, explica-se que Sage, o silêncio, seria des-falar, o negativo do discurso 

proferido. O silêncio seria o responsável por dissolver a linguagem e esta dissolução é o 

que aproxima a linguagem poética do silêncio. O pensamento da linguagem, lugar em que 

se realiza a experiência silenciosa, concretiza-se na linguagem poética. Pensando desta 

forma, se o poético é, neste aspecto, o silencioso, existe uma experiência negativa no 

poético, algo que está presente significando aquilo que não é. Esta presença dissimulada 

                                                 
3 Neste trecho, Agamben nomina os conceitos de acordo com a tradição Gnóstica.  
4 Em A linguagem e a morte, Agamben explica que a Voz, conceito hegeliano, seria definida por 

uma dupla negatividade em que a primeira negatividade seria a supressão da voz efetuada pelo vivente à 
linguagem e a segunda negatividade em que a Voz não pode ser dita em seu absoluto, pois mostraria o seu 
ter-lugar originário.  
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é o silêncio anterior à própria fala, é o pensamento da linguagem, revelado através da 

ausência.  

Voltando a Bataille, em um trecho, ele trata da poesia como um exemplo de 

experiência interior. Assim como esta experiência, a poesia cria para si um sistema sobre 

o qual é soberana, mas, ao invés de ir do desconhecido ao conhecido, como fazemos com 

o pensamento e a linguagem, a poesia só pode partir do que é conhecido, visto que é 

formada de palavras do sistema da língua vigente. Do conhecido vai ao desconhecido, em 

que perde-se, segundo Bataille, no próprio sistema, e funde sujeito e objeto.  

 

A poesia é, apesar de tudo, a parte restrita - ligado o domínio das 
palavras. O domínio da experiência todo o possível. E na expressão que 
ela é dela mesmo, no final, necessariamente, ela é tanto silêncio quanto 
linguagem. Não por impotência. Toda linguagem dele é dada, e a força 
de entregá-la. Mas o silêncio escolhido para não esconder, mas para 
exprimir um grau a mais de desapego. A experiência não pode ser 
comunicada se os laços de silêncio, de desaparecimento, de distância, 
não mudam aqueles que ela coloca em jogo (BATAILLE, 1992, p.36) 

 

Por isso, o silêncio torna-se uma categoria a ser pensada. Pois, segundo Agamben, a 

linguagem é aquela que quando não consegue abarcar o objeto, comunica através da 

ausência de palavras, ou seja, pelo silêncio. Por tanto, se pudéssemos compreender desta 

forma, a “expressão” poética é linguagem e silêncio, a escolha de silenciar é o que carrega 

a potência que leva a uma mínima compreensão do desconhecido.  

À poesia, portanto, restaria o lugar do extremo, em que os limites do possível são 

questionados. Neste lugar limítrofe entre o conhecido e o desconhecido a unidade de 

comunicação é o silêncio. 

O sacrifício das palavras então é aceito. Vivencia-se a experiência incomunicável 

que estabelece relação com o que se dissipa, desaparece. Diria Bataille que “O sacrifício 

é loucura, a renúncia a qualquer saber, a queda no vazio, e nada, nem na queda nem no 

vazio, nada é revelado, por que a revelação do vazio é somente um meio de cair mais 

profundamente na ausência” (BATAILLE, 1992, p.58). O vazio do incomunicável é 

apenas a queda na ausência de palavras, no silêncio que irrompe da experiência interior. 

Sacrifica-se a linguagem em prol do desconhecido. 
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 PROMETEU: O TRANSE, O PODER E A GÊNESE 

Larissa Costa da Mata (DLCV-USP / CNPq) 

RESUMO: As interpretações do mito de Prometeu pela literatura de Hesíodo (em Teogonia e em O 
trabalho e os dias) e de Ésquilo (em Prometeu acorrentado) encenam manifestações diversas do 
fenômeno da origem da cultura, a qual se apresenta ora como a instauração do progresso pelo 
roubo do fogo, ora como a aproximação entre o titã e os homens graças ao ato criminoso e à 
punição tirânica de Zeus. Focaremos duas versões do mito na literatura brasileira, a de Glauber 
Rocha em Riverão Sussuarana (1978) e a de Murilo Mendes no poema “Novíssimo Prometeu”, de 
O visionário (1933), a partir da noção nietzschiana da genealogia — compreendida como o conflito 
entre potências opostas e a irrupção de um começo imprevisível na história — e de sua leitura pela 
modernidade. Mendes e Rocha concebem Prometeu, respectivamente, como uma instância pós-
fundacional, descentralizadora do cânone da literatura, e como um revolucionário em conflito com 
o poder dos Estados ditatoriais. 
Palavras-chave: Prometeu. Origem. Murilo Mendes. Glauber Rocha. 

PROMETEU: O TRANSE, O PODER E A GÊNESE 

Larissa Costa da Mata (DLCV-USP / CNPq) 

Prometeu 

O mito de Prometeu, como vemos nas interpretações de Hesíodo (em Teogonia, do 

verso 507 ao 616 e em O trabalho e os dias, do verso 42 ao 105) e de Ésquilo (em 

Prometeu acorrentado), encena figurações diversas do fenômeno da origem da cultura. 

Essa se apresenta ora como a instauração do progresso pelo roubo do fogo (em Hesíodo), 

ora como a aproximação entre o titã e os homens graças ao ato criminoso e à punição 

tirânica de Zeus, que sacrificara o corpo do herói (em Ésquilo). Nos valeremos de duas 

aparições dessa figura na literatura brasileira, que guardam afinidades com a interpretação 

nietzschiana do mito na modernidade: a do fragmento de Riverão Sussuarana (1978), de 

Glauber Rocha, no qual o titã consiste no “nada” constitutivo de cada ser, e o poema 
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“Novíssimo Prometeu” de Murilo Mendes, de O visionário (1933), em que Prometeu 

retorna na imagem dionisíaca, aberta e decaída da esfera divina . 1

Segundo a Teogonia, quando Jápelo se casa com Clímena, filha do Oceano, tem 

quatro filhos como resultado da união: o “esforçado” Atlas, o “glorioso” Menécio, o 

“torpe” Epimeteu e Prometeu, “hábil e de versátil astúcia”. Por uma razão que não está 

clara no fragmento, Prometeu é preso a uma coluna para que tenha o fígado devorado por 

uma águia, até ser salvo por Héracles. Visto ter oferecido, ardilosamente, os restos de um 

boi destroçado a Zeus, o pai dos deuses se vinga do titã uma vez mais, escondendo o fogo 

dos homens (HESÍODO, in: GUAL, 2009). Já em Trabalhos e os dias, Prometeu furta o 

fogo e leva-o aos mortais em um galho oco. Zeus reage criando uma mulher e pede para 

que Hermes lhe ofereça “um espírito cínico e um caráter volúvel”; essa mulher é Pandora, 

cuja caixa porta todos os males (HESÍODO, in: GUAL, 2009). Em Hesíodo, a insurgência 

de Prometeu (e a sua consequente punição) compreende o aspecto principal das narrativas, 

reforçando a conexão desse ato com uma perspectiva progressiva da história e com a 

fundação da cultura. 

Prometeu acorrentado, tragédia de Ésquilo, foca os padecimentos do titã preso ao 

Cáucaso e relembra os sofrimentos de outro herói, o irmão Atlas, como afirmam as ninfas 

do coro. O delito de Prometeu contra o poder supremo parte de sua crença nos benefícios 

que poderia trazer aos homens. Apesar da angústia e da opressão causadas pela pena 

divina, ele não se curva ao seu algoz, nem se arrepende dos atos cometidos. Por sua vez, 

Io, a ninfa filha de um rio, também vítima de Zeus, é destinada a vagar eternamente. Desse 

modo, a tragédia de Ésquilo perfaz uma reflexão sobre a violência (a silenciosa Bía), o 

poder (Krátos) e a tirania, pois Zeus é descrito com as expressões tyrannos e tyrannis: em 

nenhum momento é empregado o termo basileús, ou rei (GUAL, 2009). Essa dupla forma 

de Prometeu, o instaurador da civilização e do progresso e, ao mesmo tempo, de um tempo 

circular por meio de seu corpo que se regenera a cada dia, nos sugere que a gênese esteja 

marcada pela cisão entre dois elementos opostos, o ser e a sua negatividade, leitura do mito 

que percorre uma vertente da modernidade marcada pela relação conflituosa com o poder 

 Vale mencionar que Murilo Marcondes de Moura também investiga a presença do mito de Prometeu em 1

Murilo Mendes no seu livro Murilo Mendes: a poesia como totalidade, de 1995.
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do Estado, a qual pertenceriam os intelectuais do Colégio de Sociologia, mas também 

Glauber Rocha e Murilo Mendes.   

O transe e a gênese 

 Friedrich Nietzsche propusera uma concepção de origem como a indecisão entre o 

sujeito e a estética, por meio da proliferação de bipolaridades, como aquela entre Apolo (a 

forma, a aparência) e Dioniso (a força, o tempo) em O nascimento da tragédia no espírito 

da música de 1872. O dionisíaco equivale a uma sorte de elemento transfigurador do 

apolíneo (por sua vez, predominante na rigidez e na organização do Estado dórico), 

inicialmente recusado como o bárbaro da cultura helênica. De acordo com a noção de 

genealogia nietzschiana, revisitada mais recentemente por filósofos como Roberto 

Esposito, a partir de Michel Foucault (FOUCAULT 2007; ESPOSITO, 1999), o começo 

representa um conflito entre forças e impõe a diferença como valor preponderante. Em 

Riverão Sussuarana, texto de gênero híbrido, Glauber Rocha assume o atributo de 

personagem, provocando descentralizações do cânone e do autor, de modo que a origem, 

configurada como fundação negativa, desloca-se do conteúdo da história. 

 O transe foi um dos procedimentos adotados pelo cineasta baiano, segundo 

esclarece em seus manifestos sobre a estética, por tratar-se de uma alternativa ao 

racionalismo e à subjugação colonial e de um dos vestígios do surrealismo nos trópicos 

(em “A estética do sonho”, de 1971). O efeito é levado ao cinema mais exemplarmente em 

Terra em transe, de 1967, seja nas interferências não-lineares dos flashbacks de Paulo 

Martins, na cena ritual de dança africana ao som de tambores, na repetição sucessiva de 

cenas, seja no reconhecimento do poeta como um duplo do líder populista, “uma cópia 

mal-feita” da figura de Diaz. Roger Caillois, um dos fundadores do Colégio de Sociologia 

em 1937 com Georges Bataille e Michel Leiris, propõe uma sociologia dos jogos baseada 

no simulacro, de forma semelhante à tragédia. Quando a representação do herói combina-

se à vertigem provocada pela dança e pela embriaguez, o sujeito mascarado e em transe 

identifica-se com a face da divindade que imita. O fenômeno somente é permitido às 

comunidades que adotariam a máscara, a possessão, a vertigem e o êxtase: as ameríndias, 
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africanas e oceânicas. Por outro lado, essas contrapõem-se às “sociedades do progresso”, 

aquelas que se organizam em instituições e perpetuam o poder do aparelho de Estado. 

 Haveria, ainda, no cinema e no livro de 1978, o que poderíamos designar como o 

trânsito egocêntrico do “Glauber personagem”. O cineasta invade o set de filmagem, 

deixando que a sua voz seja ouvida e o corpo do diretor em ação seja visto nas imagens, 

como se estivesse possuído pela “personagem-diretor” em filmes como A idade da terra 

(1980) (SOARES, 2005, p. 152-153). Como consequência do transe glauberiano, a figura 

do cineasta encontra-se incessantemente com a do herói e com a de outros duplos, as 

máscaras trágicas escolhidas por ele. É desse modo que, em uma carta escrita para Cacá 

Diegues quando se encontra exilado em Paris em 1972, se compadece do próprio 

sofrimento, pois havia recentemente perdido os rolos de Câncer (filmado naquele ano), 

confiscados pela alfândega francesa. Sem dinheiro, contava com o faturamento do filme 

para se manter e, diante do fato de que talvez fosse impossível lançá-lo e do seu 

isolamento, se compara a um pária social e a um mártir ao mesmo tempo: “[...] a solidão é 

terrível e sinto todas as feridas do país estourando no meu corpo e alma, e parece até o 

prenúncio da morte. […] Parece até que roubei o fogo; virei Prometeu” (ROCHA, 1997, p. 

447). Riverão é publicado quando Rocha retorna desse exílio de cinco anos — entre Nova 

York, Roma, Paris e outras capitais — e está marcado por constantes vestígios da história 

ditatorial que o afastara do Brasil. 

Em Riverão Sussuarana, o titã da tragédia de Ésquilo compõe os fragmentos sob o 

título de “PHROMETEU” (ROCHA, 2012, p. 194-198), escritos quase totalmente em 

letras maiúsculas e dispostos em colunas, recordando, assim, uma afinidade entre a estética 

escritural de Glauber Rocha e a poesia concreta. Os doze trechos acerca do titã situam-se 

ao final da narrativa principal, em que a personagem Karter Bracker, o empresário 

estrangeiro explorador das minas de urânio, interfere na epopeia de Linda, Guimarães 

Rosa, Anjo Mauro e Riverão Sussuarana pelo sertão nordestino. O empresário procura 

descobrir o “Geo Fogo”, referindo-se a uma noção positivista do desenvolvimento, que o 

impele ao progresso a todo custo, mesmo a despeito da violência (Karter defende o 

armamento brasileiro com a bomba atômica durante a guerra). PHROMETEU antecede o 

trecho autobiográfico sobre Necy Rocha, irmã de Glauber morta em 1977, reportando-nos 

a uma ferida que assume ares ficcionais. Desse modo, simboliza o progresso histórico, a 
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expansão do país ao interior com a construção de Brasília e a irrupção de conflitos como a 

revolução de 1930: 

[...] como se PROMETEU FOSSE O FOGO NUCLEAR, 
O NASCIMENTO DOS DEUSES 
O NASCIMENTO DA CONSCIÊNCIA 
O NASCIMENTO DA CIVILIZAÇÃO (ROCHA, 2012, p. 195). 

  

No entanto, ao situar-se próxima de um evento que oscila entre o dado e a ficção, a 

história é deslocada e ressignificada por meio da estória, como afirma Guimarães Rosa 

personagem no início do texto. Com a releitura da tragédia de Ésquilo, Glauber Rocha 

reitera o efeito alucinatório da narrativa de Riverão Sussuarana e perfaz uma interpretação 

não-cronológica da gênese, ao valer-se no livro de um proto-gênero ou anti-gênero textual 

— a tragédia — em meio à narrativa policial, às letras de canções, ao conto, ao poema, ao 

diálogo dramático e ao roteiro de cinema. 

O Prometeu pirofórico é condenado à tortura pelos próprios homens que não 

compreendem a potência do fogo revolucionário: “Não troco meu sofrimento pela vossa 

falsa liberdade nas trevas iluminadas pelas ilusões. Eu conheci o fogo e mesmo dele 

exilado sou a memória do seu fulgor...” (ROCHA, 2012, p. 195). O detentor das luzes não 

é meramente uma alegoria do progresso, mas também um eco do culto solar que se 

manifesta na antiguidade por meio da figura de Apolo (a divindade da criação plástica, da 

beleza e da aparência tranquilas, portadora de um “olho solar”, segundo Nietzsche, 2007), 

e que regressa nas culturas ameríndias. 

Se o tempo de Prometeu é o do retorno, pois o seu fígado é devorado durante o dia e 

regenera-se a cada amanhã, o sol também poderá se remeter ao Georges Bataille de O ânus 

solar a uma repetição periódica e não linear, a dos seus movimentos em torno de um centro 

móvel e a de seus encontros com a face escura planetária. O sol, noturno e erótico para 

Bataille, contraria a destruição da guerra: “À fecundidade celeste opõem-se os desastres 

que são imagem do amor terrestre sem condição, ereção simpática sem saída nem regra, 

escândalo e terror” (BATAILLE, 1985, s. p.). Parte de uma série de outros princípios 

geradores, que também bailam circularmente, o sol em Glauber Rocha consiste em uma 

das figuras do sertão escaldante, desdobrado em uma paisagem de múltiplos centros na 

narrativa, destituindo a possibilidade de pensarmos em um sistema, pois o deserto 
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sertanejo é como uma clareira que ultrapassa os limites da nação, indo do Grande Sertão 

Veredas à tragédia antiga. 

Poderíamos aproximar, em Riverão Sussuarana, a versão do Prometeu solar a uma 

infinidade de outros mártires e messias, como Antonio Conselheiro, que se interpõem entre 

a organização da comunidade e o sistema. No entanto, apesar da presença de Conselheiro, 

o efeito do romance é o da desmistificação – uma vez que a assinatura não é senão uma 

máscara escritural que reformula os nomes próprios de Guimarães Rosa (Major e Mestre 

Rosa, Embaixador Romancista, Jango Rosa) e de Glauber Rocha (Glaubiru, Grober, 

Glaudi, seu Roxo), até que por fim o escritor mineiro e o cineasta mesclem-se na 

personagem Guimarães Rocha: um qualquer, uma bipolaridade formada pelo soberano e 

pelo homo sacer. 

Prometeu, por outro lado, assume a forma do absoluto – daquilo que esconde algo 

em que poderia se tornar, uma categoria da representação livre de qualquer 

transcendentalidade (EINSTEIN, 2004). O autor esvazia, por conseguinte, as funções 

predominantes nas aparições desse mito, de modo que já não se refira a ao ato da criação 

divina, nem inaugure a civilização entre os homens, mas aponte para o “nada” 

característico do começo não-cronológico: 

I 
[...] 
Mais importante do que esses dois atos é o DURANTE que preenche 
sentimentalmente a LACUNA. 
Este durante do ENTRE é a dor de Prometeu 
[...] (ROCHA, 2012, p. 195).  

II 
[...] 
E NO PRAZER DE DAR SUBLIMA O NÃO SER PROJETADO DA 
MATÉRIA FELIZ PORQUE VIU UM NADA LACUNAR ENTRE  
O SER E O PASSADO 
[...] (ROCHA, 2012, p. 196). 

V 
[...] 
NADA É O NOME DE DEUS. 
O ANTERIOR E O POSTERIOR E O IMAGINADO 
JAMAIS MATERIALIZADOS 
EIS O DESEJO DE DEUS INDEFINÍVEL NADA 
ALEM DO CONCEITO DE INFINITO NÃO SER 
[...] (ROCHA, 2012, p. 197). 
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O procedimento alucinatório se completa com a justaposição de paisagens diversas 

sem a interposição de limites entre elas — o sertão nordestino, o Piauí, o Rio de Janeiro, “o 

tempo sem cronologia” e sem espaço do culto ao herói — e sem que se respeite uma 

ordenação do tempo. Por sua vez, “vozes” interrompem o relato revelando as “falhas” nas 

montagens , as atuações e os simulacros no interior do texto, de onde surgem as figurações 2

do vazio delineadas pelo fragmento prometeico. 

Nesses termos, mesmo a Estetyka da fome de Glauber Rocha pode ser vista como um 

outro nome para o deserto, para esse nada que permite que o começo se ofereça pela via da 

emergência. Herkunft e Erbschaft, empregados por Nietzsche para designar a origem, 

atuam como um sintoma ou um pathos, a presença de uma incompletude inevitável, ou 

seja, “um conjunto de falhas, de fissuras, de camadas heterogêneas que a tornam instável, 

e, do interior ou de baixo, ameaçam o frágil herdeiro” (FOUCAULT, 2007, p. 21). Como o 

filósofo italiano Roberto Esposito irá recordar contemporaneamente, o início nietzschiano 

não é exatamente uma questão temporal, mas de relação, na medida em que a divindade 

somente pode ser concebida na sua própria dissolução como Ser para dar origem ao 

homem, tornando-se, assim, “não-Ser”. Portanto, no modelo bipolar de Glauber Rocha, o 

começo está tomado pela diferença e prescinde de toda a pretensão de unidade e de 

presença, pois carrega em si o traço de seu nascimento e a potência da criação, do vir a 

existir e do tornar-se outro, mesmo que momentaneamente. 

  

Deus no mundo 

Eu quis acender o espírito da vida 
Quis refundir o meu próprio molde, 
Quis reconhecer a verdade dos seres, dos elementos; 
Me rebelei contra Deus, 

5 Contra o papa, os banqueiros, a escola antiga, 
Contra minha família, contra meu amor, 
Depois contra o trabalho, 
Depois contra a preguiça, 
Depois contra mim mesmo, 

 Segundo vemos na passagem em que o narrador Glauber Rocha relata a morte de Necy e investiga os 2

acontecimentos e os depoimentos que não o convencem. Quando “interroga”, por exemplo, o marido da 
vizinha da falecida irmã, após ouvir as respostas dele, afirma: “Montagem mal feita – respondi e o 
deixei” (ROCHA, 2012, p. 180 – grifo nosso).
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10 Contra minhas três dimensões: 
Então o ditador do mundo 
Mandou me prender no Pão de Açúcar: 
Vêm esquadrilhas de aviões 
Bicar o meu pobre fígado. 

15 Vomito bílis em quantidade, 
Contemplo lá embaixo as filhas do mar 
Vestidas de maiô, cantando sambas, 
Vejo madrugadas e tardes nascerem 
− Pureza e simplicidade da vida! − 
Mas não posso pedir perdão. 
(Murilo Mendes, “Novíssimo Prometeu”) 

O Prometeu acorrentado de Ésquilo, ao lado da figura eternamente errante de Io, nos 

faz compreender que a punição pelo roubo do fogo revela um fato oculto da história: o de 

que a contingência e o movimento de Io rumo ao fim dos tempos serão interrompidos pelo 

retorno dos mártires e pela incessante renovação do sofrimento. Essa qualidade do mito 

prometeico foi enfatizada na retomada nietzschiana da tragédia grega, que recupera a 

condição impura desse relato. Apresentando ainda uma afinidade com a vertente romântica 

do mito, a do poema de Goethe, o filósofo alemão afirma que a ânsia esquiliana de conferir 

ao titã o dilaceramento do seu corpo devolve a esse mito outra máscara possível: a de 

Dioniso (NIETZSCHE, 2007). 

Murilo Mendes reúne nos versos de O visionário a característica de uma 

religiosidade quase mundana, expondo a laceração da carne e a violência dos regimes 

ditatoriais do período, que se apropriam dos corpos, dos gestos e fazem novo uso da vida 

mesma, reduzida a uma condição inumana e a um mecanismo de controle. Mendes 

aproxima a divindade do labor do poeta, quem funde e refunde o molde da linguagem em 

sua tarefa e se manifesta politicamente contra o fascismo, como faria ao longo de sua 

trajetória escritural (PICCHIO, 1994). Nessas caraterísticas, encontramos vestígios da 

proximidade entre Mendes e o surrealismo dissidente internacional e a doutrina católica do 

amigo e artista Ismael Nery. O resultado da síntese entre a acefalia e a religião seria o que 

Mário de Andrade denominou, em “A poesia em pânico” (1946), de uma religião 

desprovida de universalismo: 

Quero dizer: a atitude desenvolta que o poeta usa nos seus poemas pra 
com a religião, além de um não raro mau gosto, desmoraliza as imagens 
permanentes, veste de modas temporárias as verdades que se querem 
eternas, fixa anacronicamente numa região do tempo e do espaço o 
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Catolicismo, que se quer universal por definição (ANDRADE, 1972, p. 
46-47). 

De fato, a observação de Andrade é pertinente: o que lemos na poesia de Murilo é 

uma concepção anacrônica da eternidade, nem sempre pautada na possibilidade da 

redenção por meio do encontro com o divino, pois se insurge contra os próprios dogmas 

em que se baseia, travestindo a igreja com corpos femininos e somando o amor pela 

virgem ao amor pela mulher mundana . O espírito e a essência se transformam nas pedras 3

que rolam pelos poemas de O visionário, o horror da guerra se espelha na carne e modifica 

os homens comuns e os santos em rocha. Em poemas como “O doente do século”, “A 

cadeira elétrica” e “Mas” não existe uma separação entre a geografia do Cáucaso e o 

fígado de Prometeu, dado que o organismo resuma-se a estilhaços solidificados e as pedras 

pesem sobre um corpo acéfalo: 

Meu coração vai sangrando,  
Se desfazendo aos pedaços, 
Mas assim mesmo inda tem 
Uns pedacinhos de pedra 
Que resistem duramente: 
A pedra resiste ao vento 
De aridez, que vai passando, 
Vem rolando traiçoeiro, 
Dos desertos da cabeça. (“O doente do século”, MENDES, 1994, p. 236). 

Uma noite — talvez avisem no jornal — 
Apertarei um botão no rochedo da carne, 
O mar jorrará assim, aos borbotões, 
Das minhas veias onde desliza 
Modesto e manso sem fazer barulho. […] (“A cadeira elétrica”, 
MENDES, 1994, p. 237). 

As ondas amarguradas 
Encostam a cabeça na pedra do cais. 
Até as ondas possuem uma pedra na cabeça. 
Eu na verdade possuo 
Todas as pedras que há no mundo, 
Mas não descanso (“Mas”, MENDES, 1994, p. 234). 

Ao reconhecer-se uma fusão entre criador e criatura, em “Novíssimo Prometeu”, o 

poeta se recusa a submeter-se a uma hierarquia superior, assumindo-se culpado e 

 Como vemos nos versos de “A destruição”, de A poesia em pânico (1936-1937): “Ó Madalena, tu que 3

dominaste a força da carne / Estás mais perto de nós do que a Virgem Maria, / Isenta, desde a eternidade, da 
culpa original. / Meus irmãos, somos mais unidos pelo pecado do que pela Graça: Pertencemos à numerosa 
comunidade do desespero / Que existirá até a consumação do mundo” (MENDES, 1994, p. 287).
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confessando os supostos lapsos (verso 20). No entanto, em sua rebeldia, procura reinserir a 

possibilidade de fundamento (o “espírito da vida”, “a verdade dos seres, dos elementos”) 

no amálgama entre o céu (que envolve o Pão de Açúcar) e a terra (a praia carioca), do 

verso 11 ao 16. 

Vale recordar, nesse sentido, que a noção de tempo implicada em Murilo deve-se em 

grande parte ao essencialismo de Ismael Nery, quem conhecera em 1922. Como sabemos, 

o autor de Bumba-meu-poeta (1930-1931) reuniu os escritos de Nery sobre essa doutrina 

na revista A Ordem, fundada por Jackson Figueiredo em 1921. O essencialismo procurava 

garantir a “superação” do homem por meio da abstração do tempo e do espaço, a que o ser 

humano deveria sujeitar-se. Além disso, o homem deveria submeter todas as suas ações e 

envolver-se apenas com os fatos essenciais ao seu “Bem” (ou “tudo o que nos conduz à 

morte naturalmente sem atacar a nossa dose de instinto de conservação”). Visto que, para o 

essencialismo, a vida seria um processo de construção do conhecimento, um  

não desviar-se de um destino inevitável e preservar-se no percurso até um 
futuro previsto, uma reconstrução que se inicia com o nascimento e finda 
com a morte. Todo o homem possui um coeficiente de energia e de tempo 
determinado que não poderá ser desperdiçado sem prejuízo final 
(MENDES, 1935, p. 315-316 – grifo do autor). 

  
Em “Novíssimo Prometeu”, a abstração do tempo e do espaço se dá com a perda das 

margens corpóreas, como se Prometeu se tornasse quase plano e se confundisse 

mimeticamente com o Pão de Açúcar (o qual substitui o Cáucaso), pois o poeta rebela-se 

contra a divindade e contra as “três dimensões” do seu corpo. Ao renunciar ao poder o titã 

entrega-se a uma necessidade de liberdade nietzschiana e acéfalica. O eu-lírico, crendo 

ainda na comunhão com a divindade, não cessa igualmente de demonstrar a aspiração de 

tornar-se o próprio regente de seus domínios e deixar de servir como a peça submissa de 

uma engrenagem. Nesses termos, o poeta reforça uma posição quase terrena da 

espiritualidade e a sua vizinhança com um Deus que combina a luz (“Eu quis acender o 

espírito da vida”) ao sofrimento no mundo. Murilo Mendes propõe, em seu texto, a 

imagem de um novo homem que se ergue sobre os estilhaços da violência da guerra, 

talhado em pedra, carne e sangue: um Prometeu compósito, um Prometeu-Dioniso, como 
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aquele sugerido pelos colaboradores da revista Acéphale entre 1936 e 1938, Bataille e 

Caillois . 4

O mote para a revista Acéphale deriva da ilustração de André Masson de um corpo 

cujo sexo é substituído por um crânio descarnado e que apresenta uma tocha posicionada 

na mão esquerda (MARTÍNEZ, in: BATAILLE et al., 2010). Os cinco números dessa 

revista dedicam-se especialmente a refutar o uso da filosofia nietzschiana pelo nazismo e a 

enfatizar o aspecto dionisíaco do pensamento, posto que o corpo decomposto de Dioniso 

remeta-se ao globo em ebulição e ao homem do entre-guerras. Murilo Mendes reivindica 

esse mesmo aspecto da obra de Friedrich Nietzsche nos Retratos-relâmpago, publicados 

entre 1965 e 1966: “[…] Renovar sua didascália sobre o espírito grego como ponto de 

partida da cultura, e sobre o espírito israelita como organizador da ação. Desnazificar 

Nietzsche. Desprussianizá-lo (MENDES, 1994, p. 1210). 

O titã do poema de Murilo não lamenta os sofrimentos de que padece, mas carrega a 

punição que lhe é destinada como o Atlas levaria o mundo sobre as costas, troçando das 

consequências para a humanidade, dado que se insurja contra os valores que o seu ato 

supostamente tornaria possíveis – “o trabalho, os banqueiros, a escola antiga” — de modo 

que se aproxime do revolucionário anarquista. Seja no modelo acefálico de Murilo Mendes 

ou no bipolar de Glauber Rocha, o mito de Prometeu nos reporta a um começo não 

unitário, suscitado pelo conflito entre forças de assenhoramento e de subjugação, que 

retorna em eventos diversos da história — o dos fascismos e o das ditaduras latino-

americanas — com sentido e finalidade passíveis de interpretações novas. 
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RESUMO 

O artigo tem como objetivo refletir sobre as múltiplas impossibilidades dos sujeitos, a partir de 
seus exercícios dialéticos. Para tanto, o arcabouço teórico se iniciará pelas discussões 
fenomenológicas propostas por Hegel sobre o herói infeliz, e a releitura de Judith Butler, 
concatenando-as às questões de gênero e identidade. Assim, parte-se para a análise comparativa 
de duas obras artísticas que têm a rememoração como potência narrativa, "Marginais", do cabo-
verdiano Evel Rocha (2010), e "O diário de um hermafrodita", da francesa Herculine Barbin 
(1978). 
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A literatura tem inúmeros exemplos de textos que propõem um movimento 

dialético de personagens, onde é possível observar o desenvolvimento dos mesmos 

através de suas experiências. Desse modo, os erros e acertos vivenciados desenham não 

apenas o contorno das estórias, como também as relações íntimas e individuais dos 

sujeitos, ressignificando suas construções ao longo das narrativas. 

A experiência dos personagens nas estórias narradas é o ponto de partida dessa 

reflexão. E, para tanto, escolho dois textos para discorrer sobre o assunto. O primeiro 

deles, Marginais, do cabo-verdiano Evel Rocha, um romance contemporâneo, publicado 

em 2010, que traz as rememorações do personagem Sérgio Pitboy na periferia da Ilha de 

Sal, a principal Ilha do arquipélago de Cabo Verde. Sérgio, nos últimos instantes de 

uma vida atribulada e degradante, entrega suas memórias para um conhecido que as 

publica, logo após a sua morte. Dessa forma, a narrativa conta a estória de um homem 

comum que, pelas inúmeras dificuldades, poderia ter sido, mas que nunca foi. 

O segundo, O diário de um hermafrodita, as memórias da francesa Adélaïde 

Herculine Barbin, escrito quando ele tinha 25 anos e que veio ao público após o seu 

suicídio, em 1868. Um texto esquecido que só voltou a ser discutido pelo seu 

relançamento, em 1978, mais de um século depois, com o prefácio de Michael Foucault.   

Herculine Barbin relembra suas dolorosas experiências através da formação e 

transformação de Herculine em Abel. Inicialmente, enquanto uma mulher pobre, filha 

de uma governanta, teve uma trajetória limitada pela sua condição de vida: a questão 

profissional, demarcada pelos espaços educacionais e religiosos; a física, enquanto um 

indivíduo hermafrodito; e o desejo homoafetivo, em um espaço conservador e patriarcal 

no interior da França, no início do século XIX. 

Duas estórias que são completamente diferentes e com personagens que não se 

assemelham à priori. Contudo, não seria possível pensar em um caminho comparativo 

sobre as experiências desses indivíduos, visto que suas vivências narradas trazem algo 

em comum, a memória?  

Os romances de formação, ou Bildungsroman, são textos em que o 

desenvolvimento dos personagens é minuciosamente exposto, seja pelo caráter físico, 

psicológico, social, cultural ou político. Uma jornada metafórica ou não através de uma 

inexperiência inicial, assimilada pelos erros e acertos em seu desenvolvimento e que 

chega a um esclarecimento, às vezes amargo, da experiência de vida.  
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Para Hegel, em Fenomenologia do Espírito (1992), o processo de formação do 

indivíduo se deve ao progresso de sua relação com a razão. E isso se dá de uma forma 

cada vez mais autoconsciente em direção ao saber absoluto,  

O verdadeiro é o todo. Mas o todo é somente a essência que se 
implementa através de seu desenvolvimento. Sobre o absoluto, deve 
se dizer que é essencialmente resultado; que só no fim é o que é na 
verdade. Sua natureza consiste justo nisso: em ser algo efetivo, em ser 
sujeito ou vir-a-ser-de-si mesmo (HEGEL, 1992, p.31).  
 

Em Subjects of Desire: Hegelian Reflections in Twentieth-Century France 

(1987) Judith Butler, enquanto leitora e estudiosa do pensamento hegeliano, afirma que 

a progressão do indivíduo é um exercício dialético, através de uma tese e sua antítese, 

chegando à síntese. Assim, o romance de formação pode ser considerado dialético, visto 

que a progressão do personagem na narrativa é um movimento contínuo de construção e 

desconstrução de si, chegando à autoconsciência, e sua síntese representada como um 

saber absoluto.  

A consciência, ou autoconsciência, é vinculada à figura do Herói moderno, que 

age através dos estágios de sua progressão, da ignorância ao esclarecimento. É 

interessante pensar, a partir disso, sobre a progressão dos personagens das duas 

narrativas. 

As memórias de Sérgio, em Marginais, iniciam com uma perspectiva infértil ao 

leitor: “O que hoje nos atrai, amanhã poderá ser um manto de retalhos de recordações 

amargas, terminando no desejo intenso de pôr termo à vida” (ROCHA, 2010, p.11). 

Sérgio narra inicialmente uma infância pobre, em que o banditismo faz parte da 

rotina das crianças que vivem à mercê da sorte, os chamados “Pitboys”, lembrando os 

meninos de Jorge Amado, em Capitães de Areia (2009), a exemplo das características 

comuns dos ambientes periféricos e a universalidade da pobreza. O círculo familiar de 

Sérgio, obviamente desestruturado, traz a figura materna como a única redentora de 

algum afeto, mas que, pelas condições de vida, está sempre distante e impossível de ser 

acessada. Por isso, as memórias familiares do personagem são carregadas de dores e 

dissabores, exemplificados pelos inúmeros casos de violência. E, ainda, vale ressaltar o 

espaço escolar, enquanto um lugar autoritário, violento e pouco favorável para o 

aprendizado de uma criança carente.  

A formação do personagem, assim, levaria à construção de um indivíduo cruel e 

sem escrúpulos, um “vagabundo” (ROCHA, 2010, p. 15), como o personagem diz sobre 

si no início do texto, em que todo o fim justificaria o meio de pobreza e violência. 
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Entretanto, Sérgio, mesmo com todas as adversidades, tenta realizar o sonho de ser um 

jogador de futebol de sucesso e superar os limites impostos a ele. 

No decorrer da estória, é perceptível a corrosiva desesperança em suas 

memórias. Com a impossibilidade de participar da seleção para novos jogadores em um 

time europeu por sua condição física, debilitada pela vida subnutrida de cuidados e 

solidariedade, Sérgio chega à vida adulta com uma consciência cruel de sua condição. 

O texto de Herculine Bardin (1978) também traz essa consciência, através das 

memórias de uma mulher que viveu no interior da França, nas primeiras décadas do 

século XIX, com inúmeras privações.  

Inicialmente, Herculine vivia uma situação razoável, visto que sua mãe era 

governanta de uma família nobre e, por isso, tinha um tratamento além da relação 

patronal. Todavia, o trabalho da mãe impossibilitava a criação e educação da menina. E, 

com apenas sete anos, Herculine foi colocada em um convento de freiras. 

Um pouco mais velha, ela se destaca nos estudos e, assim como Sérgio Pitboy, 

começa a construir os seus sonhos. Porém, a sua condição de mulher pobre a impede de 

sonhar, sendo guiada pelo chefe de sua mãe a seguir o caminho da docência em 

instituições religiosas para mulheres, trabalho que Herculine não recusa, mas que a 

frustra, visto as limitações e o pouco prestígio em ser apenas uma Professora. 

Refletindo inicialmente sobre as duas narrativas e as experiências vividas por 

esses indivíduos, é possível construir, assim, alguns questionamentos: A progressão dos 

personagens os levaria a um saber absoluto de suas impossibilidades? E, em que medida 

a autoconsciência não indeterminaria suas vidas, suas trajetórias?  

Tanto Sérgio como Herculine trazem em seus discursos a consciência de que as 

impossibilidades têm relação com suas condições, e não com as situações da vida. E, 

para exemplificar essa diferença, minha leitura parte, então, à discussão de gênero. 

Em Subjects of Desire (1987) Judith Butler propõe a discussão fenomenológica 

concatenada às reflexões de gênero. Assim, a teórica questiona o pensamento de Hegel 

no sentido de compreendê-lo que é possível pensar no herói infeliz (aquele que tem 

consciência de sua condição) apenas enquanto homem, não abrindo a possibilidade para 

suas diferenças. Além disso, enquanto Hegel entende a progressão do herói como um 

caminho para a autoconsciência, para Butler, somente a partir desse percurso será 

possível a criação de sua identidade. 
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Judith Butler, dessa forma, traz uma interessante discussão para a compreensão 

dessas duas estórias, visto que seus personagens são sujeitos que vivenciam múltiplas 

identidades e de forma complexa. 

Em Marginais, a discussão de gênero vai além da experiência individual de 

Sérgio Pitboy. Ao longo da narrativa é possível encontrar outros indivíduos em que o 

gênero é tencionado, como a personagem Lena, que decidiu pelos espaços considerados 

masculinos:  

Lena manuseava as cartas como ninguém; conhecia todos os 
truques do tchintchôm e se descobrisse que alguém estava a roubar no 
fogo não hesitava em desembainhar a navalha ou esmurrar a cara do 
batoteiro. Usava roupas masculinas conspurcadas de suor, tinha o 
rosto delicado de mulher, mas os punhos largos e os olhos desafiantes 
desencorajava qualquer mal intencionado. Lena, quando não estava a 
jogar batota, trabalhava como ajudante de pedreiro, pescava nos fins-
de-semana e, no domingo à tarde, ia ao Estádio Marcelo Leitão ver 
futebol. Ela chegou á conclusão que ganhava mais a jogar cartas do 
que esbodegando no trabalho forçado. Fumava tudo o que era erva, 
bebia cerveja desafiando os homens com sua linguagem ordinária, 
porém rica em obscenidade. Sentava-se como homem, tirava a blusa, 
alegando calor, e deixava à mostra o soutien avolumado pelos fartos e 
arredondados seios, depois destratava a mãe daqueles que lhos 
observavam (ROCHA, 2010, p.67). 

 
Sérgio ainda narra as estórias de Alcindo, um homem “mulherendo”, integrante 

do grupo “Pitboys”, que se tornou a “Branca de Neve”, quando todos descobrem que ele 

era um indivíduo hermafrodita, pela sua gravidez, ou mesmo Fusco, o personagem que 

trouxe à narrativa diversas passagens de suas relações homoafetivas e, em alguns casos, 

a violência como retrato cru do preconceito contra os gays. Mas é com Valdomiro, o 

mirinha, que se dá a primeira relação homoafetiva de Sérgio, e uma das passagens mais 

tristes dessas memórias. 

Sérgio dizia que a relação entre eles era de compaixão. “Eu não amava mirinha, 

como não amava ninguém” (ROCHA, 2010, p.116). Nesse sentido, a maneira como 

Sérgio relatava a sua experiência homossexual afirma que, em um espaço 

preconceituoso, machista e violento, somente é possível, e menos culposo, saciar o 

desejo sexual e afetivo com outro homem sem tocar em palavras vinculadas ao discurso 

amoroso.  

Contudo, a relação entre os dois demonstrava um sentimento passional e 

cúmplice, visto que, na morte de Valdomiro, Sérgio ficou incumbido de entregar uma 

carta de Mirinha ao seu pai. 
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(...) Sou homensexual, a sujeira que entrou na sua casa, mas não sei 
viver de outra maneira. Quero que saibas que eu não virei 
homensexual, nasci assim. Por isso, meu pai, para que não sintas mais 
humilhação e porque não sei viver de outra maneira, vou matar a 
cabeça. Talvez num outro mundo eu possa ser mais compreendido tal 
como sou. Sou capaz de aguentar as troças, a fofoca da vizinhança, 
mas não posso viver sem a tua bênção! Perdoa-me por ter nascido gay. 
Adeus para sempre (ROCHA, 2010, p.118). 
 

A relação de Sérgio com Mirinha é relatada rapidamente, assim como as 

vivências homoafetivas dos outros personagens, cabendo, assim, algumas reflexões 

sobre as impossibilidades desses sujeitos em experiênciá-las, como também discuti-las.  

Em O Diário de um hermafrodita, a tensão em relação ao gênero se dá 

especificamente com a personagem Herculine, que teve a sua primeira experiência 

afetiva ainda muito jovem, com uma amiga do internato, Léa, em que a relação 

homoafetiva já explicitava, inclusive, alguns traços do desejo erótico: “Eu a amei à 

primeira vista, e embora fisicamente ela não fosse deslumbrante, a graça e a 

simplicidade que todo o seu corpo vertia, tornavam-na irresistivelmente atraente.” 

(BARNBIN, 1978, p.18).  

Quanto ao desenvolvimento do corpo de Herculine, enquanto as outras meninas 

chegavam à puberdade graciosas, a partir das mudanças que tecem as formas femininas, 

a personagem vivia o oposto,  

(...) meu andar e minhas formas não eram harmoniosas. Minha 
pele, doentiamente pálida, denotava um estado de sofrimento habitual. 
Meus traços visivelmente duros não passavam desapercebidos. Uma 
leve penugem que aumentava a cada dia cobria o meu lábio superior e 
uma parte das bochechas. Compreende-se que essa particularidade 
suscitasse gracejos, os quais eu tentava evitar usando frequentemente 
a tesoura ao modo de uma navalha. Não fui bem-sucedida, entretanto, 
e tudo o que consegui com essa prática foi torná-la mais espessa e 
visível ainda (BARBIN, 1978, p.33). 

 
Com as estranhas transformações do corpo, além dos confusos desejos, 

Herculine vivia, em meio aos constantes tormentos pelas mudanças de instituições de 

ensino religiosas e os términos de suas relações afetivas, até chegar à fase adulta, 

tornando-se Professora em um internato para meninas.  

A docência, como já explícito, não gerava á Herculine grandes expectativas. 

Porém, sua relação com Sara, uma das filhas da diretora da Instituição, fez com que 

nascesse nela uma nova paixão. Contudo, Herculine já tinha consciência da 

impossibilidade dessa relação. E, mesmo com os conflitos e perigos em assumir um 
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romance lésbico, Herculine e Sara iniciam um grande romance, em que a amizade e o 

companheirismo eram mútuos.  

É neste momento em que as memórias de Herculine deixam-se levar mais 

fortemente para o espaço sexual e erótico, como em “eu a abraçava e acariciava os 

cachos de seus cabelos naturalmente ondulados, apoiando meus lábios ora em seu 

pescoço, ora em seu belo peito nu!” (BARBIN, 1978, p.51-52). E curioso observar que, 

sempre que uma passagem como essa aparece no diário, Herculine reprime o seu desejo, 

visto que a culpa e a reprovação de seus atos faz parte de seu discurso e, dessa maneira, 

de sua formação identitária, como em “Meu Deus! Fui eu a culpada, e devo, portanto, 

me acusar agora de ter cometido um crime? Não, não!... Esse erro não foi meu, mas de 

fatalidade a que não pude resistir!!!” (Idem, p.53). 

Naturalmente que, em pouco tempo, a relação entre as duas começa a 

demonstrar preocupação e angústia,  

Sara, do fundo de minha alma, eu te amo como nunca amei 
ninguém na vida. Mas não sei o que está acontecendo comigo. E sinto 
que essa afeição não pode mais me satisfazer. Para isso preciso de 
você por toda a vida! Invejo, às vezes, a sorte daquele que será teu 
marido (BARBIN, 1978, p.52). 

 
Ao mesmo tempo em que os conflitos aumentam, Herculine sofre cada vez mais 

com seu corpo, algo que ela não sabe explicar. E, em uma das crises, a mãe de Sara 

resolve chamar um médico que, consultando-a, fica perplexo com a descoberta: “O 

pobre homem ficou terrivelmente atordoado! Frases entrecortadas escapavam de sua 

boca, como se ele tivesse medo de as pronunciar. Eu queria que ele estivesse longe de 

mim!” (BARBIN, 1978, p.68). Mas Herculine só saberia mais tarde sobre a sua 

condição física. 

 Depois de alguns verões com encontros ás escondidas com Sara, Herculine 

resolve deixar a instituição, como única forma de não desgraçar a vida da amada e 

difamar o nome do internato, visto que, como poderiam consumar publicamente este 

romance? Como seria possível assumir, perante a sociedade, uma relação lésbica em um 

ambiente religioso, em que mulheres são formadas para serem freiras ou boas esposas?  

 Em uma fase de desesperanças e desespero por seus desejos homoafetivos, 

Herculine recorre a um padre, que a aconselha a procurar um médico que, assim, 

diagnosticou a sua condição enquanto uma mulher de dois gêneros, ou seja, um 

indivíduo hermafrodito. Por isso, a personagem resolve não apenas aceitar o seu novo 

gênero, como oficializá-lo, tornando-se, assim, Abel Barbin.  
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A partir dos exemplos das experiências identitárias desses personagens é 

possível afirmar que o movimento dialético em suas formações os levaria para alguns 

esclarecimentos sobre suas vidas. 

Em relação ao gênero, tanto Sérgio como Herculine, ou Abel, constroem uma 

autoconsciência em que compreendem seus conflitos enquanto uma condição de vida. 

Se as experiências estivessem no âmbito situacional, as esperanças tanto de Sérgio 

vivenciar de forma mais aprofundada a sua relação homoafetiva com mirinha seria 

possível. E Herculine, a construção de um romance mais sólido, e público, com Sara.  

Todavia, suas vidas estão encarceradas nos limites da condição, portanto, 

impossível que haja mudanças significativas nas vidas dos dois personagens e que 

possam viver livremente seus desejos e vontades. 

 A condição de vida dos dois sujeitos os levam a uma amarga consciência de si, 

em que a solidão foi único caminho encontrado. Sérgio, pela frustação de um sonho 

profissional e a impossibilidade de amar; Herculine, pela condição física que a 

enquadrava como uma aberração exótica, e também a inviabilidade do amor.   

Assim, concluo que a formação desses sujeitos para a autoconsciência trouxe a 

eles a clareza da impossibilidade de viver. O fim dos mesmos justifica essa afirmação, 

visto que, Sérgio morre (ou se deixa morrer?) debilitado nas ruas pobres da Ilha do Sal e 

Abel se suicida.   

A consciência infeliz desses personagens reverbera na percepção de suas 

condições subalternas, enquanto sujeitos periféricos e impossibilitados de exercer suas 

múltiplas identidades. Se Gayatri Spivak (1997) questiona “Pode o subalterno falar?”, 

termino essa comunicação com um questionamento semelhante, pode o subalterno 

pensar sobre si?  
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ARTE DE EDUCAR E CONEXÃO RAZÃO-SENTIMENTO E PENSAMENTO-

ARTE EM ROUSSEAU: UMA FORMAÇÃO ESTÉTICA DA INFÂNCIA 

Lia Presgrave Reis1 (PPGE/UFSC) 

Marlene de Souza Dozol2 (PPGE/UFSC) 

Resumo: a pesquisa pretende investigar a diluição das fronteiras entre sentimento e razão na 
obra de Jean-Jacques Rousseau. Baseando-se na relação que tais faculdades estabelecem entre 
si, pretende-se mostrar que a suavização desses limites está relacionada à conexão entre filosofia 
e artes na obra do filósofo, mais detidamente a literatura conforme interpretação de Bento Prado 
Jr. (2008), o que apontaria para um esmaecimento das fronteiras entre os gêneros (neste caso o 
literário e o filosófico) na obra do filósofo genebrino. Diante disso, propõe-se pensar o viés 
estético do sentimento em sua obra e, a partir desta premissa, conceber a apreciação do 
sentimento estético como ponto de formação da consciência, esta última amálgama de razão e 
sentimento segundo Rousseau. A relação de tais objetivos com a pedagogia emerge do fato de o 
conceito de educação ser, neste contexto, igualmente um conceito de formação estética. A 
investigação tenta entrever relações entre os pares razão-sentimento e o prolongamento 
filosofia-arte que possam contribuir para conferir a dimensão estética da obra de Rousseau e de 
sua concepção de infância. Para tal, toma-se de empréstimo a expressão “poética da superfície” 

cunhada por Marlene Dozol (2015) para indicar uma atitude e um olhar de leveza lançado sobre 
as coisas, aliado a uma vivência do instante e do tangível, uma imediatez das sensações. A 
“experiência do instante” e a do “presente como duração de si mesmo” são peculiares à errância 

do devaneio e ao leve pousar da presença da criança nas relações que trava com seu entorno. 
Com o auxílio da Poética do devaneio de Bachelar (2009), a “poética da superfície” elegerá o 
instante para pensar tanto a retórica do Rousseau romântico de Os devaneios do caminhante 
solitário e de Júlia ou a Nova Heloísa quanto a dimensão estética da formação infantil. 

Palavras-chave: Jean-Jacques Rousseau. Sentimento. Razão. Consciência. Infância. Formação 
estética. 
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I 

  

 Este artigo corresponde ao inicial projeto de tese que submeti para o ingresso no 

Doutorado em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, a 

pesquisa vem tomando outros rumos, contudo talvez analisando ainda alguns dos 

problemas mencionados neste artigo.  

 Um dos objetivos desta pesquisa trata de investigar a diluição das fronteiras 

entre sentimento e razão na obra rousseauniana. E baseado na relação que ambas as 

faculdades estabelecem entre si, pretende-se mostrar que a suavização de tais limites 

está intimamente relacionada à fusão entre filosofia e artes na obra do filósofo 

genebrino. Diante disso, propõe-se pensar o viés estético do sentimento na obra de Jean-

Jacques Rousseau e, a partir desta premissa, construir um conceito de formação da 

consciência tomando como base o sentimento estético, isto é, conceber a apreciação do 

sentimento estético como ponto de formação da consciência. A pesquisa conecta-se com 

a pedagogia pelo fato de o próprio conceito de educação, neste caso, ser um conceito de 

formação estética. 

 O estudo da consciência na obra de Rousseau abriga uma novidade para o leitor 

contemporâneo: a visão moderna de consciência enquanto sentimento (e não um 

julgamento) natural ou inato. Definida por Rousseau (2004) como princípio inato de 

justiça e de virtude a partir do qual o indivíduo julga suas ações e as de outrem como 

boas ou más, a consciência é também frequentemente descrita pelo genebrino como voz 

interior ou da natureza e não como voz da razão como se poderia inicialmente supor, 

embora seja potencializada e validada pela razão quando surge o raciocínio no 

indivíduo. No contexto das Luzes, o conceito de consciência atrelava-se à ideia de bem, 

equivalendo à manifestação da natureza no indivíduo, a uma intuição que lhe sugeria o 

correto e o predispunha à bondade natural, segundo Rousseau. De acordo com 

Raymond (1969), a consciência conferia ao indivíduo o “privilégio da infalibilidade” 

uma vez que na filosofia rousseauniana essa voz natural corresponderia a critérios 

infalíveis de verdade e virtude utilizados para orientar as ações humanas, análogo a um 

princípio moral para reger as condutas: “Vezes demais a razão nos engana [...], mas a 

consciência nunca engana. Ela é o verdadeiro guia do homem; […] quem a segue 

obedece à natureza e não tem medo de se perder” (ROUSSEAU, 1969, pp. 594-595; 

trad. bras. 2004, pp. 405). Neste excerto, Jean-Jacques aproxima a noção de consciência 

à de natureza, transformando aquela em um análogo de natureza humana, a qual na obra 
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de Rousseau corresponderia a um amálgama dos caracteres humanos acrescidos das 

manifestações de uma natureza-providência. 

 A consciência adquire dimensão moral com o surgimento da razão no indivíduo 

e sua inserção na sociabilidade, ingresso a partir do qual potencializa de modo 

ambivalente a perfectibilidade
1
, a capacidade de razão e a liberdade humanas. Não 

obstante, o genebrino estabelece uma relação de determinação mútua entre consciência 

e razão, tanto devido ao desenvolvimento da consciência no estado social estar 

condicionado ao desenvolvimento da razão quanto ao fato da consciência (enquanto 

sentimento natural) fundamentar a razão do indivíduo dada a sua anterioridade em 

relação a esta última. Rousseau evidencia essa conexão: “Só a razão nos ensina a 

conhecer o bem e o mal. A consciência que nos faz amar a um e odiar ao outro, embora 

independente da razão, não pode, pois, desenvolver-se sem ela” (ROUSSEAU, 1969, p. 

288; trad. bras. 2004, p. 56). 

 

II  

 

 Um desdobramento dos objetivos desta pesquisa trata de tentar entrever relações 

entre a fusão razão-sentimento e o prolongamento filosofia-arte que possam contribuir 

para conferir a dimensão estética da obra de Rousseau e de sua concepção de infância. 

Para tal, tomar-se-á de empréstimo a expressão “poética da superfície” cunhada por 

Marlene Dozol (2015) para indicar uma atitude e um olhar de leveza lançado sobre as 

coisas, aliado a uma vivência do instante e do tangível, uma imediatez das sensações. 

De acordo com esta interpretação, a “experiência do instante” (DOZOL, 2015, p. 19) e a 

do “presente como duração de si mesmo” (DOZOL, 2015, p. 26) são peculiares à 

errância do devaneio e ao leve pousar da presença da criança nas relações que trava com 

tudo que a cerca. Nesse sentido, a poética da superfície elege o instante como forma 

para pensar tanto a retórica do Rousseau romântico de Os devaneios do caminhante 

solitário e de Júlia ou a Nova Heloísa quanto a dimensão estética da formação infantil.

 Dozol (2015) alça o devaneio e a errância (da criança e do Rousseau artista) a 

um patamar estético que à luz de tal abordagem inauguraria na concepção de infância do 

                                                           
1 O conceito de perfectibilidade em Rousseau corresponde à capacidade humana de aperfeiçoamento, uma 
disposição inata que pode ou não ser desenvolvida, a qual seria também responsável por retirar do 
aperfeiçoamento humano – aqui entendido como a própria formação do indivíduo – a ideia de perfeição 
como um limite a ser atingido. Nesse sentido, a primazia da concepção de aperfeiçoamento em detrimento 
de uma ideia de perfeição contribuiria para conferir à infância e as demais etapas da formação uma beleza 
e um valor intrínsecos, respeitando as demandas de cada fase do desenvolvimento do indivíduo. 
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genebrino uma poética da superfície expressa na leveza da presença infantil em tudo 

que ela alcança e igualmente no interesse da criança pelo que é aparentemente 

insignificante. De acordo com essa perspectiva, as relações que perpassam a poética da 

superfície passariam de pura fruição de um objeto ou impressão artística para extrair 

dessa dinâmica pensamento e arte. Em relação ao discurso de Rousseau, tal poética 

também se mostra na inclinação do filósofo em conferir importância a temas e 

atividades comumente julgadas menores a exemplo da botânica. O genebrino atribui 

importância estética a essas tarefas através do olhar diligente lançado a elas, bem como 

para a infância, fase devaneante e errante por excelência. Entretanto, a poética da 

superfície que aflora dessas relações não é sinônimo de superfluidade como Dozol 

esclarece, havendo então uma profundidade emergente desse processo. Há, de fato, um 

mergulho nesse demorar-se e perder-se no descobrimento da natureza (a exemplo das 

atividades botânicas relatadas nos Devaneios), no “devaneio miniaturizante” 

(BACHELAR apud DOZOL, 2015, p. 27), ou seja, na relação do ser errante e 

devaneante com o supostamente menor e aparentemente insignificante, no olhar 

encantado de começo direcionado às coisas, ambos muito peculiares à criança e ao 

artista e característicos do idílio tanto da infância quanto do Rousseau dos Devaneios e 

da Nova Heloísa. Dozol destaca também que as relações expressas na poética da 

superfície contribuem para a construção dos fundamentos estéticos da pedagogia 

rousseauniana exposta na Nova Heloísa e no Emílio. 

 A leveza lançada sobre as coisas bem como a vivência do instante e do tangível, 

além de serem marcas da postura da criança diante da vida (em oposição a uma 

profundidade trágica do mundo adulto racional), estão manifestas igualmente no retorno 

de Rousseau ao paraíso perdido exposto na sua relação idílica e delirante com a natureza 

física presente nas imagens dos ambientes naturais esboçados pelo filósofo na Nova 

Heloísa e nos Devaneios. Nesta interpretação, o vínculo de Rousseau com o ambiente é 

patente nas atividades botânicas das quais se utiliza para fugir ao convencionalismo do 

“comércio barulhento” da sociedade que tanto o aflige. Dessa maneira, ao perder-se 

nessas tarefas esquece de si mesmo e, assim, reconcilia-se momentaneamente consigo 

através da conquista de uma felicidade simples vivida numa espécie de eterno presente 

pleno por meio do seu distanciamento da vida citadina e de sua fusão com a natureza. 

Na quinta caminhada dos Devaneios, Rousseau discorre sobre tal ambiência de espírito: 
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Contudo, se existe um estado em que a alma encontra uma base sólida 

para descansar por inteiro e reunir todo seu ser, sem precisar lembrar o 

passado ou avançar sobre o futuro; em que o tempo nada é para ela; 

em que o presente dura para sempre sem no entanto marcar sua 

duração e sem nenhum sinal de sucessão, sem nenhum outro 

sentimento de privação ou deleite, de prazer ou de dor, de desejo ou 

temor que o de nossa existência, e em que apenas esse sentimento a 

preencha por inteiro; enquanto esse estado durar, quem nele se 

encontra pode se chamar de feliz, não de uma felicidade imperfeita, 

pobre e relativa, como aquela encontrada nos prazeres da vida, mas 

uma felicidade suficiente, perfeita e plena, que não deixa na alma 

nenhum vazio que ela sinta necessidade de preencher (ROUSSEAU, 

2008, p. 69-70). 
 

A natureza, cujos caracteres Rousseau pretende dar a ver também no interior das 

relações humanas, simboliza, de acordo com o genebrino, o lugar onde os mistérios 

descansam, bálsamo, alento e repouso das malignidades da vida social considerada por 

ele corrompida. 

 O diagnóstico traçado por Rousseau acerca da corrupção reinante na sociedade 

leva-o a um estado de desencanto crescente em relação à sociedade. Nesse sentido, o 

retorno e a imersão do genebrino na natureza física, o fascínio pela solidão também 

atuariam como sintoma dessa incapacidade e/ou recusa em se adequar ao jogo social. 

Logo, incapaz de se reconhecer na realidade da vida civil, volta-se para uma natureza a 

qual, na sua visão, é fonte de toda beleza e virtude: 

Outrora vivi com prazer na sociedade, quando via em todos os olhos 
apenas benevolência ou, no pior dos casos, indiferença naqueles que 
me desconheciam. Mas hoje, quando é mais fácil mostrarem meu 
rosto ao povo do que minha natureza, não posso colocar os pés na rua 
sem me ver cercado de objetos dilacerantes; apresso-me em chegar a 
passos largos no campo; assim que vejo a vegetação começo a 
respirar. Será preciso se espantar por eu amar a solidão? Vejo apenas 
animosidade nos rostos dos homens, ao passo que a natureza sempre 
me ri (ROUSSEAU, 2008, p. 127-128). 

Em Rousseau, natureza é também diretriz, origem. Por essa razão, as narrações e 

descrições rousseaunianas das atividades botânicas, do cultivo dos jardins, entre outras 

tarefas de descobrimento, observação e imersão na natureza são relevantes para a 

interpretação em questão porque constroem não apenas um cenário para impulsionar o 

veio romântico do filósofo, mas configuram elementos fundamentais para a 

compreensão da feição romântica em sua obra. 

 Marca romântica em algumas obras do autor e ponto importante para tentar 

compreender a retórica do Rousseau dos Devaneios e da Nova Heloísa é a “fusão entre 
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o homem e a natureza a ponto de fazer dela o conteúdo da própria consciência” 

(MORETTO, 1994, p. 16), união que nessas obras utiliza-se da natureza para inspirar 

estados de alma nas personagens, ligando as paisagens retratadas pelo Rousseau artista 

ao estado de espírito, o exterior ao interior. Há na relação de Rousseau com a natureza 

uma mútua determinação, pois apesar de o filósofo projetar nela o seu ânimo, a natureza 

por vezes também lhe sugere estados de ânimo já que ambos nessa fusão participam da 

mesma consciência, traços que já prenunciariam uma veia romântica na obra do 

filósofo: 

O fluxo e o refluxo dessa água, seu ruído contínuo e retomado a cada 

intervalo, atingindo sem parar meus ouvidos e meus olhos, 

substituíam os movimentos internos que o devaneio apagava em mim 

e bastavam para me fazer sentir com prazer minha existência sem me 

dar ao trabalho de pensar. De tempos em tempos, nascia alguma fraca 

e pequena reflexão sobre a instabilidade das coisas deste mundo, cuja 

imagem a superfície das águas me oferecia, mas logo essas impressões 

ligeiras se apagavam na uniformidade do movimento contínuo que me 

embalava [...] (ROUSSEAU, 2008, p. 68). 
 

 Em relação à dimensão estética presente na infância e na obra de Rousseau 

destacada pela presente interpretação, alçar o interesse pelo menor a uma poética da 

superfície é olhar cuidadosa e detalhadamente o universo da infância. Tal poética 

realizar-se-ia igualmente na atitude rousseauniana de conferir um caráter sublime e de 

provocar um estranhamento no sentido de desbanalizar a cotidianidade da infância, 

trazendo à tona a graça e o encantamento contidos nessa cotidianidade para debruçar-se 

sobre ela do modo diferenciado que tornou célebre a concepção de infância em 

Rousseau. Com efeito, ainda que relativa à superfície, esta poética é uma imersão nos 

meandros da constituição infantil e da retórica de Rousseau cuja narrativa, neste caso, 

focaliza a beleza e o valor intrínseco da infância. Somado a isso, o caráter inovador das 

investigações sobre a criança desaguaria igualmente na invenção rousseauniana dos 

conceitos de educação negativa e, sobretudo, o de educação natural (este último 

abrangendo o primeiro), os quais balizariam a pedagogia e a filosofia da educação de 

Rousseau. Em Carta a Christophe de Beaumont, o genebrino expõe sua concepção de 

educação negativa: 

Denomino educação positiva aquela que pretende formar o espírito 

antes da idade e dar à criança um conhecimento dos deveres do 

homem. Chamo educação negativa aquela que procura aperfeiçoar os 

órgãos, instrumentos de nosso conhecimento, antes de nos dar esses 

próprios conhecimentos e nos preparar para a razão pelo exercício dos 

sentidos. A educação negativa não é ociosa, muito ao contrário. Não 

produz virtudes, mas evita os vícios; não ensina a verdade, mas 
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protege do erro. Ela prepara a criança para tudo o que pode conduzi-la 

à verdade, quando estiver em condições de entendê-la, e ao bem, 

quando estiver em condições de amá-lo (ROUSSEAU, 2005, p. 57). 
 

Ao preservar a criança de tal maneira, Rousseau objetiva frear a aquisição de alguns 

conhecimentos, “mas também retardar o desenvolvimento dos sentimentos e das 

paixões” na infância para prevenir que uma assimilação errônea ou inadequada a esta 

fase contribua para fomentar na mente e no coração da criança um erro ou vício 

irreparável mesmo na idade adulta, segundo Jean-Jacques (WALLON, 1968, p. 57, trad. 

nossa). Em suma, a compreensão do tratamento diferenciado concedido à infância e do 

interesse pelo menor como poética estaria, entre outros fatores, na atitude de 

ressignificar o valor da infância e dos devaneios, atribuindo-lhes dimensão estética.  

 

III 

 

 No estado social, o emprego da razão é indissociável da própria ideia de 

consciência para pensar a natureza humana nos termos propostos pelo filósofo. Por 

conseguinte, a reciprocidade da relação entre sentimento (que também é natureza) e 

razão em Rousseau é uma evidência da sua tentativa de outorgar aos sentimentos 

naturais humanos o mesmo estatuto que comumente possuem os conteúdos racionais da 

constituição do indivíduo. Eis um dos aspectos peculiares à filosofia de Rousseau. 

Assim, no entender do filósofo, afora sua face corrompida pela opinião, paixões 

nefastas e preconceitos da vida social, em outro extremo o sentimento é encarado em 

sua obra de modo edificante, sendo vinculado à razão para conferir legitimidade e 

autenticidade às ações e relações humanas e igualmente um recurso para manter o 

homem no caminho natural. Sendo assim, a razão aliada ao sentimento ambos 

possibilitam a compreensão do indivíduo, cujo caráter é atravessado por essas duas 

faculdades de tal modo que é impossível dissociar uma da outra à luz desta filosofia. 

 Embora atualizado por questões contemporâneas, o conceito rousseauniano de 

consciência abriga uma novidade para o leitor atual: a visão moderna de consciência 

enquanto sentimento inato ou natural. Embora as acepções em vigor comumente 

veiculem a ideia de percepção não-inata, este sentido acrescenta ao moderno uma noção 

mais precisa de julgamento e reflexão, se não ausente, ao menos sutil na significação 

anterior do conceito de consciência. 

 A fusão entre razão e sentimento encontra na consciência um fio condutor para 
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pensar tal conexão na obra de Rousseau devido ao fato de a consciência, segundo o 

filósofo, representar um amálgama de razão e natureza (sentimento) no espírito humano. 

Assim, a consciência figuraria como o ponto de convergência entre a razão e o 

sentimento na filosofia de Rousseau, o que ofereceria uma potência vigorosa à 

compreensão das relações entre sentimento, razão e consciência na obra do autor. Nesse 

sentido, pretende-se traçar um paralelo entre tal conceito de consciência com o olhar 

estético que necessitaria de razão e sensibilidade para ser desvelado. Dessa maneira, o 

objetivo de investigar na obra de Rousseau uma ausência de distinção entre razão e 

sentimento propiciadora de uma unidade entre ambas as faculdades deve-se também ao 

fato de que a fusão entre elas é mediada pelo sentimento estético, visto que as 

apreciações estéticas são simultaneamente de ordem emocional (sensorial e psíquica) e 

intelectiva. 

 A respeito da dimensão estética do sentimento como princípio para a formação 

da consciência, esta é natural à luz da presente interpretação igualmente devido ao seu 

caráter estético, não-racionalizado, não-distinto da razão. Embora, de acordo com a 

concepção de Rousseau, o aspecto natural da consciência esteja incluso na feição de 

sentimento inato que aquela encerra, parece ser possível acrescentar o estético como 

traço que também confere um caráter natural à consciência. 

 No âmbito da pedagogia, a conexão dos interesses da investigação com a 

referida área emerge do fato de o próprio conceito de educação, neste caso, ser um 

conceito de formação estética, ou seja, nesta interpretação a ideia de educação em 

Rousseau coincide com a própria formação estética do indivíduo. Portanto, é necessária 

uma formação da sensibilidade sobretudo para desenvolver os caracteres mais naturais 

do indivíduo, os quais, segundo o genebrino, representam a marca humana por 

excelência no sentido de trazer à tona o que aquele possui de mais autêntico, sublime e 

genuíno dentro de si. 

 Porque em Rousseau a consciência é também sentimento inato, manifestação no 

indivíduo de uma natureza sublime que pode abrigar e introduzir dimensões estéticas 

para a natureza humana, pretende-se investigar tal fusão entre razão e sentimento à luz 

de uma abordagem filosófico-literária da obra do genebrino. A partir desse processo, 

simultaneamente intelectivo e sensível, intenta-se compreender como ocorreria na 

criança a formação estética que apresenta como um dos seus principais objetivos a 

educação da sensibilidade. Baseado nisso, deseja-se esclarecer como a educação estética 

corresponderia à própria formação humana. Esta última, na perspectiva da pedagogia 
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rousseauniana, ressalta a educação como acesso à razão, todavia colocando no mesmo 

patamar de importância a sensibilidade a qual, segundo Rousseau, representa o meio 

para atingir a porção mais natural e, portanto, genuína e autêntica do humano que 

vislumbraria nos caracteres naturais (de espontaneidade, de leveza, entre outros) da 

criança o arquétipo desse humano ideal preconizado pelo filósofo. A esse respeito, um 

questionamento é saber em que medida esses caracteres naturais seriam válidos numa 

sociedade real, considerada por Rousseau corrompida. Seu desenvolvimento teria 

alguma repercussão formativa na constituição dos indivíduos? Atuariam como horizonte 

ou ideia reguladora ou seriam mesmo impossíveis nas sociabilidades de então? 

 Como mencionado anteriormente, pretende-se mostrar que na obra 

rousseauniana a diluição das fronteiras entre razão e sentimento está intimamente 

relacionada a um prolongamento entre filosofia e artes que, então, apontaria para uma 

ruptura com a distinção entre os gêneros filosófico, literário e pedagógico, a saber, entre 

pensamento e arte na obra de Rousseau. Em termos pedagógicos, talvez o 

enfraquecimento das rígidas fronteiras entre o filosófico, o literário e o pedagógico 

aponte para a matéria vária pela qual a natureza humana e a experiência se compõem. 

Por essa razão, a criança necessitaria dessa mescla de interpretações para ser 

compreendida e conduzida de maneira cada vez mais sofisticada como destacou Dozol 

(2015) no sentido de promover uma pedagogia que valorize o olhar, o detalhe, a nuance 

comuns ao silêncio e à solidão como expõe Rousseau tanto nos seus exercícios de 

observação de crianças e no trabalho preceptoral com Emílio, seu aluno experimental. 

Assim, talvez seja possível pensar que a poética da superfície no interior da pedagogia 

rousseauniana lograria – nas palavras de Bornheim (1988, p. 92) sobre a aprendizagem 

do olhar de Merleau-Ponty (2004) – “uma reeducação dos sentidos, em especial da 

visão”, o que poderia de algum modo favorecer o desenvolvimento da formação estética 

da infância e se aproximar do modo de educação negativa proposto por Rousseau. 
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UM PORTUGAL MÍTICO: UM ESTUDO DAS LINGUAGENS DE 

ANTONIO LOBO ANTUNES E SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN  

 

Ludimila Moreira Menezes (Universidade de Brasília) 

 

RESUMO: Constituída pelas análises dos contrastes entre o esboroamento e a nitidez de 
reminiscências no romance “Que cavalos são aqueles que fazem sombras no mar?”, de Antonio 

Lobo Antunes, publicado em 2009, e nos poemas “Lisboa”; “Navegavam sem o mapa que 

faziam”; “Difícil é saber de frente a tua morte”; “Eu vos direi a grande praia branca”; “Vi as 

águas os cabos vi as ilhas”, de Sophia de Mello Breyner Andresen, essa comunicação vislumbra 

refletir sobre a composição poética de certa topografia da ruína que se perfaz diante de uma 
linguagem espectralizada no romance de Lobo Antunes e sob a mineralidade do signo na 
poética de Andresen. Nessa espécie de breviário de mundos que se alcançam em uma dimensão 
nostálgica, em atravessamentos de experiências de fraturas, de dores, de distanciamentos que 
disseminam álbuns imaginados, cenas plásticas enredadas por um filtro do passado revisitado, 
enunciados e sentidos que em uma economia incessante viabilizada pela leitura dos textos, 
forjam e disparam um imaginário mítico de um país construído desde consumações sentimentais 
de inventários geográficos, familiares, psíquicos e materiais.  
 
Palavras chave: Portugal mítico. Linguagem poética. Memória. Nostalgia. 

 

De uma difícil partilha de lutos, de conflitos e de paisagens que ora estilhaçam, 

ora centralizam, ora expandem os focos narrativos das obras aqui analisadas pensar a 

plasticidade e a radicalidade dessas linguagens que investem em uma relação de atração 

e risco entre literatura e filosofia na construção nostálgica de um Portugal mítico. A 

realidade empírica não se realiza na textualidade como estruturante de uma fidelidade 

imediatista: anuncia-se no romance Que cavalos são aqueles que fazem sombra no 

mar? de Antonio Lobo Antunes uma cosmogonia pela memória esgarçada que se deriva 

na voz de personagens que ascendem a um crescente de passado; também, diante de um 

mundo imperfeito, se irrompe a substancialidade dos poemas “Lisboa”, “Navegavam 

sem o mapa que faziam”, “Difícil é saber de frente a tua morte”, “Eu vos direi a grande 

praia branca” e “Vi as águas os cabos vi as ilhas” de Sophia de Mello Breyner 
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Andresen, que indiciam uma ruptura à relação de presença e unidade da palavra, senão 

pelo investimento em deslocamentos como na emergência das analepses e pelos 

processos oníricos como no romance de Lobo Antunes, pelas imagens que liberam 

desde o recurso das analogias, das metonímias, do apelo e interação com o leitor, o 

imovível do signo gráfico à uma economia que impacta e, ou, rasura a noção de 

significado transcendental, distendendo o significante em um processo marcado pelo 

apagamento do sentido único, pelas diferenciações e modulações da linguagem às voltas 

com tópicas da história, da alteridade. 

Não há que se apontar, então, um motivo contextual, uma origem para a 

linguagem poética que acontece na fissura do captável; no entanto, os registros espaciais 

de Andresen subsumidos por um fluxo que porta certo grau de historicidade exploram e 

projetam distintas e múltiplas negociações entre as relações representacionais, a visada 

fenomênica advinda dos movimentos de imersão e tradução sensorial-imaginativa desse 

Portugal mítico e a aporia do testemunho que porta a ventura do perjúrio e que não 

opera como ente mimético na linguagem. Onde emerge imagens se perfazem pontos de 

acesso à uma dimensão utópica, incursão marcada por um prolongamento que parece 

invocar memorabilias extraídas antes de pensamentos e nostalgias do que registros 

estáticos. 

Michel Foucault, em “As palavras e as coisas”, ao tratar da disposição do saber 

no transcorrer dos séculos e da caracterização das epistemes que regem e forjam 

domínios de linguagem e formações discursivas, argumenta que é a partir das produções 

textuais do século XIX que o signo linguístico escapa de certa binariedade exposta na 

função de plasmar a realidade desde a ideia de representação em uma noção rígida de 

significado e significante que desenvolve um regime dos signos como algo que 

repercute o objeto e seu funcionamento em uma ordem do discurso, que deixará a 

linguagem encerrada nos limites da representação.  

Para o filósofo, o processo que expõe a falibilidade da representação fiel advém 

da consciência, do gesto de criação e potência de distorção do signo pelo homem 

possibilitando a liberação do sujeito de uma determinação positiva e da linguagem, de 

um discurso restritivo, utilitarista de similitude imediata e última, apagando ou 

fraquejando uma noção de equivalência pretensamente transparente. Nos termos de 

Michel Foucault (2007, p.416) a Literatura em sua acepção moderna é considerada 

como uma espécie de denegação lúdica, a linguagem tem autonomia para romper com 

quaisquer definições de gêneros, ―(o escandaloso, o feio, o impossível) e seus efeitos 
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tensionam o discurso nos limites de sua representação, concedendo ao homem a 

autonomia para designar o que será um signo, alçando a linguagem a uma espessura 

reflexiva, a linguagem como objeto de conhecimento sem que isso se dê por um caráter 

transitório, de instância posterior, definitiva e apaziguada. 

Em Antonio Lobo Antunes, no relevamento da dramaturgia que se desdobra 

naquilo portar-o-outro, na carga de perda ficcionalizada em uma demora desde a 

saudade que se difere da saudade delineada nos poemas aqui elencados de Andresen: 

em Que cavalos são aqueles que fazem sombras no mar? pervive uma multiplicidade de 

pontos de vista, seja nas imersões intimistas dos narradores, seja nos diálogos 

encriptados desses personagens com suas heranças infiéis de passado que se distende 

em uma nostalgia forjada entre as descontinuidades da súplica, das invectivas e do 

esgarçamento da memória. Há um estrato cromático neblinado pela memória vacilante 

que advém da integração entre aspectos visuais e verbais que forja presenças-vozes 

espectralizadas no romance. 

As composições poéticas de Lobo Antunes e de Andresen se perfazem sob a 

constante atração ao outro, seja este constituído por núcleos de família, de cidade, de 

paisagem ou de memorabilia que resistem às tentativas ou a quaisquer premissas de 

decodificação de seus universos esculpidos em uma sintaxe de aproximações, no caso 

de Andresen ao real, em riscos, na incondicionalidade do acontecimento materializada 

em uma poética como gesto de envio, ou na constante ameaça de esboroamento entre a 

concepção de mundo real e o limbo fantasmático de uma linguagem em múltiplas vozes 

às voltas com o perjúrio, com o trauma, no caso do romance de Lobo Antunes. 

Ainda que vigore nos poemas de Andresen rastros daquele ímpeto de contato 

com uma unidade concreta de mundo de certos textos épicos, um fascínio contínuo pelo 

arcaico recuperável e pela matéria decantada de séculos de reiteração, repetição e 

revalidação, esse legado se dissipa em uma saga que acontece na linguagem, às claras, 

em um jogo de captura e caça ao outro que não pretende sua retenção figurativa: antes, 

expõe um entroncamento de forças visuais em uma atmosfera textual marcada por um 

crescente de autorreferencialidade, já que a Literatura irrompe desde a matéria primeira, 

mundo, saudade, escrita e corpo. A expressividade escritural se faz corpórea, a 

experiência se expõe, se dissemina desde a estrutura poética que revela estratos 

imagéticos de um mundo em revindas, o que implica uma textualidade às voltas tanto 

com procedimentos icônicos quanto com processos de desestabilização do registro 

factual buscando uma reconstrução estética do passado pela subjetividade nostálgica.  
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No romance de Lobo Antunes, a dicção do vertiginoso não se dissipa à deriva do 

tempo: ela se dissemina em tramas que corporificam experiências-limites, desde 

arranjos sintáticos que fraturam o reconhecimento do sujeito enunciador e que assumem 

a linguagem em matiz elíptica, ou em composições de ambientes anacrônicos que 

vislumbram senão certa reconstrução temporal impossível, uma exposição da distorção 

do presente afetado pelo passado que se (re) inaugura ao longo da narrativa. Um 

dialógico clima de catástrofe é convertido em burburinhos, murmúrios, esquecimentos, 

reminiscências que acionam o fluxo rememorativo, explorando os confins de realidades 

acossadas pelo medo, pela dissipação do corpo e do tempo, pelo luto e suas demoras de 

saudades, de melancolias, de nostalgias.  

Da linguagem atravessada por esse fluxo de nostalgia, tem-se: 

Vieram dizer que a minha mãe estava a morrer por respeito a morte 
tirei o dedo da gengiva embora nunca tenha visto ninguém morrer 
nem saiba o que é morrer, sei que diante dos caixões , se fala em voz 
baixa e nos movemos devagar mais educados, mais compostos, 
cumprimentando-nos num sorriso triste e depois ficamos ali de mãos 
dadas conosco mesmos, à frente ou atrás das costas. 
(são as únicas alturas em que damos a mão a nós mesmos como se 
fôssemos uma pessoa diferente e somos uma pessoa diferente porque 
os dedos que apertamos estranhos e a gente mirando-os à socapa a 
perguntar  
– Parecem meus mas são meus? 
Encolhemos um ao acaso, sentimo-lo mover-se e o que prova isso 
conforme nada prova o anel, a pulseira, o que não falta são anéis e 
pulseiras, serei uma, serei duas, serei uma criatura que não tem a ver 
com qualquer delas ou comigo, devolvam-me a mim por caridade, se 
calhar é isto o que a morte significa, onde estou?) (ANTUNES, 2009, 
p.39) 

 

Enquanto o romance de Lobo Antunes combina uma paisagem descentrada pelos 

pares antitéticos do testemunho (confissão e perjúrio), esculpindo uma textualidade 

brutalista de espessura espectral, um mundo barroco de personagens e passagens 

espectralizadas, a linguagem poética de Andresen, para evocar a expressão de Octavio 

Paz (2015) a respeito da “experiência da outridade”, revolve marcas históricas evocando  

ausências, extraindo e revelando cenas em angulações que ampliam, irradiam e dilatam 

a memória, a nostalgia. Sob esse aspecto cabe elucidar a dinâmica da outridade para 

Paz: 

O crescimento do eu ameaça a linguagem em sua dupla função: como 
diálogo e como monólogo. O primeiro se fundamenta na pluralidade; 
o segundo, na identidade. A contradição do diálogo consiste em que 
cada um fala consigo mesmo ao falar com os outros; a do monólogo 
em que nunca sou eu, mas outro, o que escuta o que digo a mim 
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mesmo. A poesia não diz: eu sou tu; diz: meu eu és tu. A imagem 
poética é a outridade. (...) A conversão do eu em tu – imagem que 
compreende todas as imagens poéticas – não pode realizar-se sem que 
antes o mundo reapareça. A imaginação poética não é invenção mas 
descoberta da presença. Descobrir a imagem do mundo no que emerge 
como fragmento ou dispersão, perceber no uno o outro será devolver à 
linguagem sua virtude metafórica: dar presença aos outros. A poesia: 
procura dos outros, descoberta da outridade. (PAZ, 2015, p.102) 
 

Economia que transvalora o realismo tradicional em sua obstinação pelo ponto 

de vista eminentemente histórico e persegue por uma arqueologia metafísica-

fenomênica que combine filosofia e história, indícios-sinais-venturas em rastros da 

idealidade e do fracasso dessa busca, uma unidade do ser, um estar primitivo que não se 

encerra em uma busca etérea, antes se compõe uma estética  que congrega elementos de 

resistência, de alteridade forjando certo Portugal mítico que desorbita os limites 

geográficos. 

Desse modo, os poemas aqui analisados da escritura poética andreseniana 

vincam uma topografia intertextual que imanente a uma tradição lírica ocidental 

partilham uma ruinosa e luminosa comunidade espacial; mesmo que em virtualidade, 

mesmo que essa comunidade não gere um ethos coeso de identidade, de princípios 

poéticos, ela indicia em uma sintaxe de silêncios, de resguardos e cartografias 

mitológicas, uma constelação de dilemas, segredos vertidos na linguagem que dá a ver 

uma herança do tema da conquista, dos tempos de exploração do descobrimento, a 

correlação da subjetividade que acena ao vívido e o confronto com o passado, a ideia de 

intruso, de estrangeiro, que se condensa e concretiza em um microscomo complexo de 

revelações e de novas moradas.  

Poética que toma o gesto escritural como rastilho de um real, de rastreio de um 

mundo físico e sensível, de uma falta que persiste e vislumbra no signo linguístico, na 

palavra como síntese de uma relação que não evidencia ou dramatiza um si, mas 

delineia movimentos e negociações de alcance ao outro provocando uma afetação nítida 

entre linguagem e mundo na medida em que a captação da cidade se deriva pela 

nomeação de dicção construtivista, por uma metaforização que encampa a materialidade 

dos referentes elencados: “Abre-se e ergue-se em sua extensão nocturna/Em seu longo 

luzir de azul e rio”; assim, vinga na tessitura lírica, uma soberania do relevo, uma 

emergência fisionômica de significantes que se expandem sob orientação da evocação e 

da imaginação: “Lisboa oscilando como uma grande barca/ Lisboa cruelmente 

construída ao longo de sua própria ausência/Digo o nome da cidade/- Digo para ver”.  
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Octávio Paz, em seu Signos em rotação, ao explorar a emergência e a tessitura 

da frase poética, pensa o verso em uma totalidade autossuficiente como um 

microcosmo: sob esse prisma de pensamento os poemas aqui elencados disseminam 

microcosmos onde ritmo imagem e significado, em um fluxo e refluxo das imagens 

animam e assumem o risco de transitar entre mundos, o da referencialidade e o da 

imaginação.  

Embora no romance de Lobo Antunes o povoamento léxico também incida sob 

uma tópica comum à Andresen (nominalmente: os arrabaldes geográficos em torno de 

Lisboa), em Que cavalos são aqueles que fazem sombra no mar? a textualidade ganha 

lastro numa polifonia que estiliza a linguagem memorialista em um crescente da voz 

lírica, que condensa e revolve acontecimentos do passado, presente e futuro, não 

vigorando um projeto de despersonalização da voz (vozes) elocutória que persiste e se 

distende em um misto de vigília, velório, ato de contrição, relembramentos que 

paralisam e antagonicamente catalisam a morte da mãe que também fala em um regime 

espectral de assunção. Os irmãos Beatriz, Francisco, Ana e João, a mãe, o pai também 

morto e a empregada Mercília comparecem em fluxos confessionais que forjam 

angulações múltiplas ao romance.  

Ainda que invistam em perspectivas diferentes na modulação das vozes, nos 

signos que decifram, diferenciam, na construção espacial que em Andresen prescinde da 

revelação do campo referencial em sua instância-farol, em seu clamor do enfretamento 

com o mundo e não na fuga, no refúgio do dito pelo aflorar do impuro, no 

desdobramento dialógico e polifônico como no romance de Lobo Antunes o trato com o 

passado, em ambas as narrativas, que assume uma espessura mítica despertando, 

assombrando destaca a condição, a canalização e a dimensão do substrato memória 

como liberadora de alteridade. Enquanto o verso do poema aproxima a cena pictórica 

das expedições “Navegavam sem o mapa que faziam” figura para além do périplo, da 

rota, também emerge uma vacilação presentificada pela preposição designativa de falta 

“sem”; assim, considero que, seja na linguagem de superfícies de contato, nas 

contaminações metonímicas de Sophia ou nas disseminações ruinosas de Lobo Antunes, 

entre o substrato de significantes que se diferenciam ao longo das narrativas e a 

abstração semiótica desencadeada pela leitura, se forja e se distende a dimensão 

imaginária de um mundo mítico. 

Quando do poema de Andresen “Difícil é saber de frente a tua morte/E não te 

esperar nunca mais nos espelhos da bruma” se extrai o perfazimento do luto que em 
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força, funda e da concretude a um gesto de envio da dor, da nostalgia, da palavra vinga 

um porvir afetado pelo fracasso de quaisquer promessas: também no romance de Lobo 

Antunes experimenta-se à entrega a um tempo remoto, mas não com acesso inegociável; 

ali, o recuo, a memorabilia, é atravessado por vozes que depõem sobre os rumos da 

história, da composição e afetação entre um narrador e outros personagens. Os 

movimentos de afetação e a dicção de recordação que esculpem a topografia da 

narrativa são reportados por uma economia do trauma que encena vigília, desterro, 

trauma em contrapartida ao próprio da evidência presente nos poemas de Andresen.  
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VILÉM FLUSSER: ENSAIO, PRÁTICA, REFLEXÃO 

Manuela Fantinato (PUC-Rio) 

 

RESUMO: O exílio parece ser uma instituição fundadora do pensamento de Vilém Flusser, 
uma espécie de metáfora cujo sentido ele subverte, compreendendo-a como potência produtiva. 
Trata-se de uma experiência que desestrutura sua relação com passado e futuro, no sentido que 
lhe furta ambos, e com a noção de uma identidade estável, mas que também lhe concede 
liberdade para as futuras escolhas que faz. Cada uma de suas obras é, assim, consequência da 
liberdade de pensar e de expressar-se, mas também de inventar-se enquanto um intelectual que 
não se fixa em lugares ou áreas de conhecimento. Não à toa elege o ensaio como meio para 
articular seus pensamentos, essa forma que, segundo Adorno, aparece como a negação de todo 
método, que eleva a própria experiência ao status de autoridade de conhecimento, que não parte 
do princípio, nem se orienta ao fim. Não se trata de um meio, mas uma prática com acepções 
intelectuais e estéticas. Por meio dela, rejeita conceitos estáveis e absolutos, produzindo obras 
que criam unidade a partir da fragmentação, ideias que só se completam em relação e interação 
umas às outras. Ao recusar a linearidade e as explicações fechadas, ele não atua apenas no 
sentido de contestar um sujeito estável, mas, por meio da prática da escrita, rejeita ainda 
o projeto de uma modernidade pautada no progresso da civilização e do conhecimento 
ocidental.   

Palavras-chave: Vilém Flusser. Exílio. Ensaio. Filosofia. 

 

O nome de Vilém Flusser é amplamente reconhecido no mundo ocidental, quase 

invariavelmente associado a uma filosofia ou teoria dos novos meios de comunicação, 

com especial destaque para os campos da fotografia e do design. Tcheco de nascimento, 

foi incluído no rol dos pensadores de tradição germânica, talvez porque a maioria de 

seus trabalhos tenha sido escrita – e divulgada – em alemão, embora escrevesse, 

autotraduzindo-se, igualmente em inglês, português e francês. Isso porque, tendo 

escapado do regime nazista, viveu um ano na Inglaterra, mais de 30 no Brasil e quase 20 

na França, de onde viajava para dar aulas e palestras em diversas cidades da Europa e 

dos Estados Unidos. Ao longo de sua vida, no entanto, dedicou-se aos mais variados 

temas, da escrita às imagens técnicas, da epistemologia ao existencialismo. Sempre 
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avesso a classificações e à criação de sistemas ou metodologias, rejeitava a 

determinação de filósofo, preferindo a de escritor. Seu legado é tão vasto que livros 

póstumos continuam sendo publicados, seja com textos inéditos ou a partir de traduções 

organizadas por alguns de seus estudiosos ao redor do mundo.  

O projeto intelectual de Vilém Flusser se mostra uma rede imbrincada de 

conceitos e ideias que, à primeira vista, parecem díspares. É possível, entretanto, 

compreendê-lo para além de seu discurso, em um quadro mais amplo que leva em conta 

sua práxis intelectual e de escrita, indissociáveis de sua experiência de vida. A chave 

para a reflexão que proponho neste trabalho é sua autobiografia, Bodenlos. Enquanto 

escrita de si, esta obra permite refletir sobre os sentidos que o autor dá para sua própria 

vida; como quer ler-se e como pretende ser lido. A vida contada em Bodenlos extrapola 

sua cronologia de vida, ressignificando sua experiência em função de determinadas 

questões.   

 

Flusser morreu em 1991, em um acidente de carro em Praga, sua cidade natal, 

onde estava para proferir uma palestra, deixando folhas datilografadas numa máquina de 

escrever antiga. As páginas eram textos da autobiografia que vinha escrevendo desde, 

provavelmente, os anos 1970, quando retornou do Brasil à Europa, e que seria publicada 

em alemão um ano após sua morte, sendo encontrada em versões inacabadas, em 

português e francês. Desde sua estrutura – é dividida em quatro partes, Monólogo, 

Diálogo, Discurso e Reflexões, abandonando a cronologia e a teleologia – até seu 

recorte – não se inicia na infância ou no nascimento, mas na experiência do exílio que o 

leva ao Brasil – e sua forma – é escrita na forma de ensaios – Bodenlos, uma 

autobiografia filosófica contesta a linearidade e a estabilidade do sujeito e da verdade.  

O livro começa com um Atestado de falta de fundamento, o primeiro capítulo, 

no qual Flusser relata a experiência de perder a terra em cima da qual traçou seu futuro 

e na qual residem suas memórias, e termina com reflexões com a condição de exilado, 

na parte Reflexões. O próprio título é um termo tcheco que carrega consigo o significa 

duplo de “sem chão” e “sem fundamento”. Ao intitular assim sua autobiografia e abri-la 

dessa forma, Flusser funda-se, paradoxalmente, como alguém “sem fundamento”, o que 

significa também assumir-se “sem chão”, enquanto sujeito sem raízes, duplamente 

exilado, uma vez que escrevia em seu segundo exílio. Flusser nasce discursivamente na 
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experiência do exílio, na consciência da perda de todas as bases que davam sustentação 

a seu mundo, centrado em Praga e apoiado em uma estrutura cultural na qual se 

reconhecia e se projetava. Curiosamente, esta primeira parte do livro termina com 

capítulo dedicado à língua brasileira, entendida não como instrumento de comunicação, 

mas em toda a sua pontencialidade poética e reflexiva. Em suas palavras, como matéria-

prima para trabalhar a vida; ou seja, como desafio e tarefa de vida, cuja meta era tornar-

se “escritor brasileiro”.  

É apenas após 20 anos no Brasil que Flusser passa a, efetivamente, ter alguma 

atuação intelectual, por meio de artistas e intelectuais envolvidos com a criação do 

Instituto de Filosofia de São Paulo, sobretudo escrevendo para o Suplemento Literário 

do jornal O Estado de S. Paulo. Assim recupera, de certa forma, o futuro que perde ao 

deixar Praga e os estudos de filosofia na célebre Universidade Carolíngea, onde 

estudaram intelectuais famosos como Einstein e Rilke.  

A segunda parte do livro (Diálogo) abandona qualquer resquício cronológico e é 

dedicada a textos sobre pessoas que o influenciaram em sua trajetória no Brasil. Ao 

introduzir outros em uma “escrita de si”, Flusser aponta para uma subjetividade formada 

por contatos e contexto. Os 11 capítulos que se seguem não são dedicados aos outros de 

sua intimidade, mas justamente a esses artistas e intelectuais, muito deles também 

exilados, que marcaram seu pensamento e seu engajamento na escrita e na vida 

intelectual brasileira.  

Essa construção, de certa forma, ilumina outra característica particular do livro: 

o uso do “a gente” no lugar da primeira pessoa. Bodenlos é uma autobiografia que se diz 

“filosófica”, escrita na forma de ensaios, que inclui outros além daquele que narra, e que 

substitui a primeira pessoa por uma forma informal de primeira pessoa do plural que é 

também uma terceira pessoa, um “ele”, que está fora do “eu”. Gustavo Bernardo Krause 

no prefácio da obra, associa essa opção a textos acadêmicos que usam o “nós” como 

sinal de modéstia ou impessoalidade –equivalente ao man alemão e ao on francês. Em 

uma bela reflexão, Krause defende que ao substituir o “a gente” pelo “eu”, Flusser diz 

“eu”, “nós” e, na verdade, “toda a gente”. Desta forma, questiona o “eu” como centro do 

universo, pois assume seu próprio “eu” em relação à toda sua gente, àquela que escolhe.  

Tão importante quanto esse caráter dialógico é o caráter contextual que, em caso 

de Bodenlos, caminham juntos e apontam para um detalhe muito particular e 
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fundamental, que remete ao titulo do livro: a filosofia. As pessoas que Flusser escolhe 

para mostrar-se em interlocução são exatamente aquelas que lhe marcaram a vida em 

direção à atuação intelectual. Nenhuma palavra é dita sobre sua mulher Edith, que tanta 

influência teve em sua vida, ou sobre seus filhos. Ao contrário, os nomes presentes no 

Diálogo estão de alguma forma relacionados ao grupo ligado ao Instituto Brasileiro de 

Filosofia.  

Dando sequência à parte Diálogo há Discurso e Reflexões. Discurso é composto 

de capítulos intitulados Teoria da comunicação e Filosofia da ciência, além de uma 

introdução, marcando um novo início e borrando as fronteiras entre uma obra teórica e 

uma escrita de si. Trata-se dos temas das matérias que lecionava em seus primeiros anos 

como professor na USP e na FAAP. O autor inclui, portanto, a atividade de docente e os 

temas aos quais dedica sua reflexão intelectual como escrita de si, tanto quanto textos 

dedicados a pessoas que o marcaram em sua vida. Terminando o livro, a parte Reflexões 

possui três textos nos quais fala especificamente sobre questões relativas à experiência 

do exílio e à condição de estrangeiro.  

 Ao incluir em uma escrita de si textos sobre pessoas e temas que marcaram sua 

vida e sua carreira Flusser registra a importância da atuação intelectual e do caráter 

indissociável entre teoria e vida, embora nenhuma menção seja feita ao intenso período 

de produção e circulação pelo mundo que vivia enquanto escrevia sua autobiografia; 

período esse que se estende por cerca de 20 anos e no qual escreve as obras que o 

tornariam reconhecido mundialmente como teórico dos novos media, como a Filosofia 

da Caixa Preta ou O universo das imagens técnicas. Era como se fossem mundos 

paralelos que não se tocassem.  

Essas questões complexificam-se, em Bodenlos, à luz de outras. Em primeiro 

lugar, Flusser diz-se escritor e escolhe especificamente o ensaio como modo de escrita. 

Isso parece articular-se com a vastidão de temas que trata em sua vasta obra e, 

sobretudo, com o projeto intelectual que propõe.  

O ensaio, essa forma híbrida entre poesia e prosa, entre filosofia 
e jornalismo, entre aforismo e discurso, entre tratado acadêmico 
e vulgarização, entre crítica e criticado, constitui um universo 
que é habitat apropriado para o “exilado nos picos do coração”. 
(FLUSSER, 2007. p. 83) 
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Como Flusser, o ensaio é gênero sem fundamento. Como lembra Adorno (2003), 

no célebre O ensaio como forma, não deixa que um domínio lhe seja prescrito, 

firmando-se na tensão da imprecisão e da indeterminação, tanto de formas quanto de 

temas, horizontalizando o próprio autor em sua escrita na mistura de seus afetos e de 

suas críticas. Não há método para escrever ensaios e talvez ele seja exatamente a 

negação do método. Não tendo início nem fim, o ensaio desintegra o todo da lógica 

discursiva tradicional abraçando o presente, o efêmero e o comum. Como critica em 

geral, opera uma certa literaturalização do saber. Sua força não está na 

interdisciplinaridade, mas na transdisciplinaridade. Não se situa entre dois saberes, 

atravessa os saberes sem subserviência a uma disciplina em particular a partir de um 

modo de conhecer que é literário, pois se reconhece escrita.  

Enquanto intelectual, Flusser atravessa os saberes. Em Bodenlos, como em toda 

sua obra, atravessa a filosofia com a literatura, e a literatura com a filosofia. Estrangeiro 

de saber bastardo, sem diploma e portanto sem reconhecimento institucional formal, 

cria para si uma instituição de palavras e proclama sua insubordinação a qualquer 

instância. Liga-se irremediavelmente a seu objeto, ao passo que se faz objeto de si 

mesmo. Sua literatura é filosófica e sua filosofia, ficcional – para brincar com o título de 

outro de seus livros, Ficções Filosóficas. 

Ao assumir o ensaio, esse gênero “degenerado”, para escrever, Flusser borra as 

fronteiras entre literatura e pensamento crítico, afirmando a potência criativa do livre 

pensar que não busca soluções definitivas. O ensaio é um ato discursivo com 

características particulares: trata-se de conhecimento que se faz por meio de um tipo 

específico de escrita, não pautada pela sistematização, mas pela subjetividade, e, por 

meio delas, pela contestação a uma noção de verdade una e estável. 

Em carta a Leo Popper, Lukács chega a defender que a crítica feita na forma de 

ensaios possa ter status de obra de arte:  

Tenho diante de mim os ensaios destinados a este livro, e me 
pergunto: devem-se publicar trabalhos desta ordem, pode surgir 
deles uma nova unidade, um livro? Pois o que importa para nós 
agora não é o que estes ensaios possam oferecer como estudos 
“histórico-literários”, mas tão-somente se há algo neles que 
possa conferir-lhes uma forma nova, peculiar, e se esse princípio 
é o mesmo em todos eles. O que vem a ser essa unidade, se é 
que ela existe? Eu não procuro de maneira nenhuma formulá-la, 
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pois não é de mim nem de meu livro que se trata aqui; é uma 
questão mais importante e mais geral que temos diante de nós: a 
questão da possibilidade de uma tal unidade. Em que medida os 
escritos verdadeiramente grandes que pertencem a essa categoria 
têm uma forma, e em que medida essa sua forma é autônoma; 
em que medida o modo de ver e sua configuração subtraem a 
obra do campo das ciências e a colocam ao lado da arte sem, 
contudo, apagar as fronteiras entre ambas; conferem-lhe a força 
necessária para uma reordenação conceitual da vida e, no 
entanto, a mantêm distante da perfeição gélida e definitiva da 
filosofia. [...] 

Portanto: a crítica, o ensaio – chame-o por ora como você quiser 
– como obra de arte, como gênero artístico.  (LUKÁCS, 2008) 

 A opção pelo ensaio em uma escrita de si, em Flusser, deixa ainda outra 

sugestão: o caráter irremediável da ligação entre vida e prática. Neste caso, a prática da 

escrita e uma vida marcada pela experiência do exílio.  

É preciso ressaltar que, embora Bodenlos se centre em torno do período ou das 

questões relacionadas à experiência de Flusser no e/ou sobre o Brasil, o livro é escrito 

em novo exílio. Nesse período de intensa produção e circulação – era convidado a 

palestrar e dar aulas em diversas universidades europeias – passa a defender a condição 

de apatridade como seu próprio estar no mundo, abandonando qualquer desejo de 

relação com a terra ou com uma cultura específicas. Este é o teor da parte que encerra o 

livro, Reflexões, onde compara habitat com hábito: o que caracteriza o hábito é não ter 

consciência dele. Para ele, apenas o abandono da pátria possibilitaria a verdadeira 

liberdade de escolha. É o que Flusser prega em sua própria vida de eterno migrante, 

circulando por geografias como por saberes, sem jamais se fixar. Assim, ressignifica a 

experiência do exílio como potência produtiva. Nesse sentido, ensaio parece, de fato, ser 

o único gênero possível para articular essa experiência sem fundamento que, por meio 

da instabilidade e indefinição, é capaz de criar sentidos e estimular novas reflexões. 
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A TEORIA DO POÉTICO E O FRAGMENTO LITERÁRIO DE NOVALIS: 

REFLEXÕES A PARTIR DE WALTER BENJAMIN E DA FILOSOFIA DE 

FICHTE. 

 

 Natália Fernanda da Silva TRIGO (UNESP/Ibilce) 

Prof. Dr. Márcio SCHEEL (orientador) (UNESP/Ibilce) 

 

RESUMO: O Frühromantik se desenvolveu no final do século XVIII a partir de uma reunião 
de pensadores, que ficou conhecida como o Círculo de Jena, cujos principais representantes 
foram os irmãos Schlegel e Novalis. Esses autores propuseram reflexões sobre a filosofia e as 
artes, criando novos conceitos e ideias sobre estética, obra, criação e teoria. Foram influenciados 
principalmente pelo conceito de crítica desenvolvido por Kant em suas Críticas e pela filosofia 
do Eu de Fichte, desenvolvida em sua Doutrina da Ciência. Walter Benjamin em sua tese O 
conceito de crítica de arte no romantismo alemão sistematiza as ideias românticas acerca da 
crítica e da obra de arte. Procuramos, então, a partir da tese de Benjamin, refletir sobre a 
influência da filosofia de Kant e Fichte nos fragmentos de Pólen de Novalis que refletem sobre 
a crítica e a obra literária. Buscamos ainda, analisar esses fragmentos dialogando com as 
concepções de crítica e poesia romântica que Benjamin desenvolve em sua tese a partir desses 
fragmentos. Além de discutir as ideias propostas pelos fragmentos acerca da crítica e da poesia, 
refletiremos sobre a própria utilização do fragmento como gênero, para isso utilizaremos 
principalmente as reflexões de Lacoue-Labarthe e Nancy (1978). Como suporte crítico e teórico 
utilizaremos estudos que discutem a tese de Walter Benjamin como os de Seligmann-Silva 
(1999) e Gagnebin (1999). Usaremos sobre a gênese e desenvolvimento do primeiro 
romantismo alemão e a influência da filosofia de Kant e Fichte em seus pensadores as 
discussões de Scheel(2010) e Bornheim (2008). Utilizaremos ainda, estudos anteriores que 
analisaram a obra de Novalis, em especial o de  O’Brien (1995) e o de Schefer (2011), para 
discutir a relação entre os fragmentos de Novalis e a tese de Benjamin no desenvolvimento da 
ideia de crítica e de poesia moderna.  
 
Palavras-chave: Novalis. Fichte. Pólen. Benjamin. 
 

No final do século XVIII temos uma reunião de pensadores em Jena, que 

originou o Círculo de Jena, também conhecido como primeiro romantismo alemão 

(Frühromantik). Seus principais representantes foram os irmãos Schlegel, Novalis, 

Tieck e Schleiermacher. Através de suas reflexões sobre a filosofia e as artes, esses 

pensadores criariam novos conceitos e ideias sobre estética, obra, criação e teoria. 
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Novalis, pseudônimo de Georg Friedrich Philipp von Hardenberg, propõe, 

segundo Scheel (2010) discussões muito mais filosóficas do que havia até então. As 

obras do poeta alemão são marcadas pelo rompimento com os cânones clássicos, com 

os valores de arte e crítica que eram postulados pelos tratados de arte, rompimento este 

associado ao ideal de libertação, pela visão melancólica e noturna, pela nostalgia e pelo 

misticismo, valores presentes no romantismo alemão. Para Novalis, a função do poeta é 

a de transportar a humanidade para uma nova reflexão, a poesia e a arte são vistas como 

atividade de pensamento, ou seja, se realizam como reflexão. Essas ideias acerca da 

poesia, da linguagem poétia e da crítica são desenvolvidas por Novalis nos fragmentos 

de Pólen, que são publicados em 1798, no primeiro número da revista Athenaeum1, que 

era dirigida pelo seu amigo Friedrich Schlegel. A coletânea de fragmentos recebe o 

nome de Pólen, pois, de acordo com Lacoue-Labarthe e Nancy (1978), a forma do 

fragmento é uma dispersão das ideias, não uma disseminação, essa dispersão está ligada 

à semeadura e às futuras colheitas, imagem que se liga à de Pólen. No presente trabalho 

utilizamos a tradução de Pólen de Rubens Rodrigues Torres Filho (2009) para a 

Coleção Biblioteca Pólen, dirigida por ele para a editora Iluminuras. Nessa tradução, 

encontramos a seguinte divisão da obra: “Folhas de fragmentos”, “Pólen/Observações 

entremescladas”, “Fragmentos logológicos I e II”, “Poesia”, “Poeticismos”, 

“Fragmentos I e II”, “Fragmentos ou tarefas de pensamento”, “Anedotas”, “Diálogos” e 

“Monólogo”. É importante ressaltar, que como apontado por Scheel (2010), Rubens 

Rodrigues Torres Filhos tem uma formação filosófica radicada na tradição do 

pensamento alemão, sendo ele um dos maiores estudiosos de Fichte no país, o que lhe 

confere profundo conhecimento e autoridade sobre esse momento histórico, filosófico e 

literário. 

Walter Benjamin, segundo Seligmann-Silva (2009), foi um dos maiores teóricos 

e historiadores da modernidade, pois, viveu profundamente a modernidade e por isso a 

compreendeu como poucos. Benjamin escreveu "a partir das entranhas de seu tempo" 

(SELIGMANN-SILVA, 2009, p.15). Walter Benjamin desenvolve entre 1917 e 1919 

sua tese de doutorado, O Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão, que 

constitui uma das mais importantes e relevantes reflexões a cerca da concepção de 

crítica e de arte para os primeiros românticos alemães. Em sua tese, Benjamin 

                                                           
1 A revista Athenaeum surge como o principal veículo precursor das ideias dos primeiros românticos. 
Nela encontra-se as obras e as principais concepções dos membros do movimento, além de algumas de 
suas produções literárias, críticas e filosóficas. 
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desenvolve a ideia da arte como médium de reflexão. O médium de reflexão seria, de 

acordo com Benjamin, o absoluto romântico2. Ele sistematiza as ideias que estão nos 

fragmentos dos românticos, em especial de Schlegel e Novalis. Seligmann-Silva (2011) 

ressalta que foi a partir da tese de Benjamin que se começou a compreender a teoria do 

conhecimento e o conceito de crítica dos românticos. Utilizaremos a tradução do 

Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão de Márcio Seligmann-Silva de 

2011, que também faz parte da Coleção Biblioteca Pólen. É importante ressaltar que 

Seligmann-Silva é um dos mais importantes estudiosos de Walter Benjamin no país, o 

que lhe confere conhecimento e autoridade sobre as obras desse autor.  

Benjamin inicia sua reflexão sobre a ideia de crítica de arte e da poesia 

romântica sistematizando e refletindo sobre de que maneira a filosofia do Eu de Fichte, 

desenvolvida em sua Doutrina da Ciência, foi fundamental para o desenvolvimento não 

apenas da teoria do conhecimento e da reflexão romântica, como também do conceito 

de crítica de arte, e com isso, do conceito de arte romântica. Segundo Lacoue-Labarthe 

(1986), Benjamin, parte da filosofia de Fichte para desenvolver a problemática 

romântica da obra de arte e de sua crítica, ressaltando que é importante notar até onde os 

românticos seguem Fichte, para poder identificar onde eles se separam dele. 

Fichte desenvolve em sua Doutrina da Ciência através de um trabalho lógico, 

um pensamento que pretendia elevar a filosofia ao estatuto de ciência evidente. “Fichte 

acentua o dar-se na interpretação mútua do pensamento reflexivo e do conhecimento 

imediato.” (BENJAMIN, 2011, p.30) Em sua filosofia, Fichte busca compreender a 

origem de todo pensamento humano. E para isso, sua filosofia discute a própria 

reflexão. A reflexão para Fichte da forma aquilo que era só conteúdo. Para os 

românticos o que interessa não é a continuidade da construção de conhecimento e sim a 

conexão em si: “a infinitude da reflexão é, para Schlegel e Novalis, antes de tudo não 

uma infinitude da continuidade, mas uma inifinitude de conexão.” (BENJAMIN, 2011, 

p.36).  

Segundo Benjamin a reflexão é o centro do pensamento romântico. .  O poema é 

uma reflexão orgânica, viva, autônoma e a crítica uma reflexão decomposta 

(desdobrada) desse poema: 

 

                                                           
2 Benjamin explica em uma nota de rodapé o sentido duplo de médium de reflexão: “o sentido duplo da 
designação não acarreta neste caso nenhuma obscuridade. Pois, por um lado, a reflexão mesma é um 
médium – graças ao seu constante conectar; por outro lado, o médium em questão é tal que a reflexão 
move-se nele – pois essa, como o absoluto, movimenta-se em si mesma” (BENJAMIN, 2011, p.45). 
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Schlegel avança um passo. Concorda com Fichte, quando este afirma 
que a realização plena do ideal da liberdade não é possível. Mas, 
acrescenta ele, não é possível para a filosofia. [...] Na criação artística, 
o homem serve-se do sensível para dominá-lo e, através desse 
domínio, o Não-Eu, o mundo sensível, como que se espiritualiza, se 
idealiza. Através da idealização que é a obra de arte, estabelece-se a 
unidade entre o real e o ideal (BORNHEIM, 2008, p.93). 

 

A filosofia de Fichte, ao pensar sobre a própria reflexão, teve um papel 

fundamental no desenvolvimento da ideia de crítica e de poesia para Schlegel e Novalis. 

Benjamin na segunda parte de sua tese desenvolve a ideia de crítica de arte romântica, e 

como, a partir da ideia de crítica, podemos entender a própria compreensão da ideia de 

poesia para os primeiros românticos.  

A crítica de arte é para os românticos, segundo Benjamin, a potencialização da 

forma da arte. Essa arte da qual os românticos tratam, Benjamin ressalta que, se trata da 

poesia, da literatura, da arte como produção de texto, a arte da linguagem. O que 

interessa para os românticos é o exercício da crítica. O poema seria a reflexão orgânica, 

e a crítica à reflexão decomposta, desdobrada do poema.  

 Segundo Seligmann-Silva (1999) a crítica romântica é a crítica como 

desdobramento da reflexão presente na obra, uma auto-reflexão do próprio objeto 

artístico. A reflexão acontece no absoluto da arte, sendo a arte manifestação desse 

médium de reflexão, e a reflexão o lugar de conexões infinitas: “a arte é uma 

determinação do médium-de-reflexão, provavelmente a mais fecunda que ele recebeu. A 

crítica de arte é o conhecimento do objeto neste médium-de-reflexão” (BENJAMIN, 

2011, p.71). 

Os românticos pretendem afastar a crítica de arte da crítica judicativa dos 

clássicos, e, aproximar essa crítica da especulação filosófica, essa ideia se desenvolve a 

partir da ideia de crítica desenvolvida por Kant: 

 
Através da obra filosófica de Kant o conceito de crítica havia recebido 
um significado quase mágico para a geração mais jovem; de qualquer 
modo, inegavelmente se associou a ele justamente não o sentido de 
uma atitude espiritual simplesmente judicativa e não produtiva, mas, 
para os românticos e para a filosofia especulativa, o termo “crítico” 

significava “objetivamente produtivo”, “criador a partir da clareza de 

consciência”. [...] O procedimento crítico adquire uma afinidade muito 

próxima com o procedimento reflexivo. (BENJAMIN, 2011, p. 58-59) 
 

A crítica deixa de ser julgadora da arte e passa a ser criadora de um 

conhecimento sobre a própria arte. O conhecimento sobre a obra passa a se dar dentro 
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do campo da arte a partir do desdobramento. A arte passa a ser um processo de 

conhecimento, e a crítica de arte um processo de reflexão, de pensamento. Aproxima-se, 

então, o conhecimento crítico e reflexivo. A criação literária cria a linguagem, faz da 

poesia um tipo de pensar, e a atividade poética se torna uma forma de reflexão que 

produz algo que se torna disponível para que a crítica produza conhecimento.  

A crítica deve habitar o mesmo médium da arte para que possa desdobrá-la: 

“para os românticos, a crítica é muito menos o julgamento de uma obra do que o 

método de seu acabamento. Neste sentido, eles fomentaram a crítica poética, superaram 

a diferença entre a crítica e a poesia” (BENJAMIN, 2011, p.77). O ponto de chegada e 

de partida da crítica deve ser a obra, pois, a obra já contém uma potencialidade 

reflexiva. Cabe a crítica, despertar essa reflexão que a obra contém, desperta o 

conhecimento da obra por ela mesma. É a obra que deve determinar sua fundamentação 

teórica e sua crítica: 

 
A tarefa da crítica de arte é o conhecimento no médium-de-reflexão da 
arte. A crítica é, então, diante da obra de arte, o mesmo que a 
observação é diante do objeto natural, são as mesmas leis que se 
amoldam diversamente em objetos diferentes. [...] Crítica é, então, 
como que um experimento na obra de arte, através do qual a reflexão 
desta é despertada e ela é levada à consciência e ao conhecimento de 
si mesma (BENJAMIN, 2011, p.74). 

 

A reflexão que a obra produz é infinita, e por isso a obra é infinita como médium 

de reflexão: “toda obra é necessariamente incompleta diante do absoluto da arte” 

(BENJAMIN, 2011, p.78). Toda obra de arte é, portanto, incompleta no sentido do 

médium de reflexão, ela demanda uma crítica que desenvolva essa reflexão. Seligmann-

Silva (1999) aponta que Benjamin evidência que para os românticos a exposição da 

auto-reflexão inerente à obra só é possível através da crítica. A revelação da totalidade 

da obra só é possível através do processo de reflexão, não só da obra, mas também de 

sua crítica, isso torna a obra um eterno devir:  

 

A crítica é, então, o médium no qual a limitação da obra singular liga-
se metodicamente à infinitude da arte, e finalmente, é transportada 
para ela, pois a arte é [...] infinita enquanto médium-de-reflexão. [...] 
A potencialização da reflexão na obra, também pode ser designada 
desta maneira em sua crítica, a qual é, certo, possui, por sua vez, 
infinitos graus (BENJAMIN, 2011, p.76-77). 
 

Para os românticos, “a crítica é a elevação da obra à sua potência, a 

intensificação e a exposição da sua reflexão” (SELIGMANN-SILVA, 1999, p.75). A 
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crítica deve ser uma transposição das obras no mesmo espaço de reflexão que a obra foi 

criada. A obra encontra uma nova forma através da crítica:  

 
A forma é [...] a expressão objetiva da reflexão própria à obra, que 
forma sua essência. Ela é possibilidade da reflexão na obra, ela serve, 
então, a priori, de fundamento dela mesma como um princípio de 
existência; através de sua forma a obra de arte é um centro vivo de 
reflexão. No médium-de-reflexão, na arte, formam-se sempre novos 
centros de reflexão. Segundo seu germe espiritual, eles abarcam na 
reflexão conexões maiores ou menores. A infinitude da arte atinge a 
reflexão primeiramente apenas em um tal centro como num valor-
limite, isto é, atinge a autocompreensão e, deste modo, a compreensão 
em geral. Este valor-limite é a forma de exposição da obra singular. 
Nela assenta-se a possibilidade de uma relativa unidade e integridade 
da obra no médium da arte. Mas, porque neste médium toda reflexão 
particular só pode ser isolada e casual, também a unidade da obra com 
relação àquela da arte é apenas relativa; a obra permanece conectada a 
um momento de casualidade. [...] A crítica preenche sua tarefa, na 
medida em que, quanto mais cerrada for a reflexão, quanto mais rígida 
a forma da obra, tanto mais múltipla e intensamente as conduza para 
fora de si, dissolvendo a reflexão originária numa superior e assim por 
diante (BENJAMIN, 2011, p.81). 

 

Benjamin reflete sobre a criticidade que os românticos evidenciavam na 

verdadeira obra de arte, que o papel da crítica é desdobrar o germe crítico da própria 

obra, que já está presente nela. A verdadeira obra de arte para os românticos: "contém 

dentro de si mesma o germe do seu desenvolvimento infinito, que a crítica tem por 

tarefa descobrir e desdobrar" (GAGNEBIN, 1999, p.72). O valor da obra então: 

 
Depende única e exclusivamente do fato de ela em geral tornar ou não 
possível sua crítica imanente. [...] Se uma obra é criticável, logo ela é 
uma obra de arte; de outro modo ela não o é um meio termo entre 
estes dois casos é impensável, mas também é inencontrável um 
critério de diferenciação de valores entre as verdadeiras obras de arte 
mesmas (BENJAMIN, 2011, p.86). 
 

Essa criticidade imanente nas obras de arte não depende, segundo Benjamin, do 

juízo do crítico sobre ela, e sim, da própria arte, na medida em que permite a crítica ou a 

recusa. Gagnebin (1999) aponta que a crítica de arte romântica é, conforme desenvolve 

Benjamin, regida pelas leis da auto-reflexão, ela ultrapassa a observação pelo 

autojulgamento que é inerente ao objeto artístico. As obras então, não só refletem sobre 

si mesmas, como também, se julgam a si mesmas. A partir desse princípio da criticidade 

imanente da obra, os românticos desenvolvem uma teoria da arte: 

 
O conjunto da teoria da arte romântica repousa sobre a determinação 
do medium-de-reflexão enquanto arte, ou, melhor dizendo, enquanto 
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Ideia de arte. Dado que o órgão da reflexão artística é a forma, logo a 
Ideia de arte é definida como o médium-de-reflexão das formas. Neste 
relacionam-se constantemente todas as formas de exposição, 
transformando-se umas nas outras e unindo na forma-da-arte absoluta, 
que é idêntica à Ideia de arte. A Ideia romântica da unidade da arte 
assenta-se portanto na Ideia de um continuum das formas. [...] A 
poesia romântica é, portanto, a Ideia mesma da poesia; ela é o 
continuum das formas artísticas (BENJAMIN, 2011, p.94). 
 

Os românticos não desenvolvem uma definição da ideia de arte, eles percebem 

que a ideia de arte é algo que toda produção crítica e artística busca mesmo tendo em 

mente que nunca vai se chegar a ela: “o trabalho de potenciação que a crítica realiza 

consiste [...] no desdobramento da reflexão formal contida em cada obra, elevando esses 

elementos germinais à Idéia da obra e à Idéia da arte” (SELIGMANN-SILVA, 1993, 

p.122). Benjamin ressalta que a ligação com a Ideia da arte é conferida pelos românticos 

as obras poéticas através da reflexão. Conferindo assim a poesia romântica seu caráter 

transcendental: 

 
Os românticos de Iena insistem, simultaneamente, na criticabilidade, 
na infinitude e no inacabamento das obras. [...] A dinâmica da auto-
reflexão imanente à obra [...] inscreve nela um inacabamento 
consecutivo; por ser obra de arte e obra do espírito, a obra quer ir além 
de si mesma, ela se abre às dimensões do infinito e do absoluto. Ora, a 
crítica é justamente, para os românticos de Iena, uma das respostas 
privilegiadas a esta exigência de auto-superação que caracteriza a 
verdadeira obra de arte, alojando na imanência da obra o movimento 
mesmo de sua transcendência (GAGNEBIN, 1999, p.72). 

 
Essa ideia de poesia transcendental é desenvolvida por Novalis em seus 

fragmentos. A poesia, para Novalis, deve se debruçar sobre o próprio pensar, que é o 

pensar do pensar: “a poesia manifesta no mundo sensível o que está fora dele. [...] Essa 

apresentação é uma livre atividade criadora, que não se situa nem no sujeito nem no 

objeto” (LINS, 2004, p.114). Esse conceito de poesia se desenvolve como uma poesia 

transcendental, desenvolvida a partir da ideia do absoluto da arte, a reflexão infinita 

realizada pela própria arte. 

Essa poesia transcendental romântica, segundo Benjamin, é uma poesia cuja 

reflexão poética é absoluta. O conceito transcendental em Novalis conduz para o 

próprio conceito de reflexão, uma reflexão absoluta da poesia. A obra deixa de ser 

representação e imitação do mundo e passa a se realizar em função de si mesma, por 

isso, segundo Scheel (2009), a originalidade da obra de arte, para os românticos, está na 

criação de uma outra realidade pela obra, que se dá a partir do gesto reflexivo do 
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próprio eu e de sua autoconsciência. Scheel (2010) reflete que, para Novalis e Schlegel, 

a reflexão não é apenas um processo de descoberta do eu, mas também é uma forma de 

avaliação, crítica e análise da obra literária, percebendo, assim, a poesia como um 

processo ativo do pensamento que faz dela objeto da reflexão. 

Para refletir sobre a crítica e a poesia Novalis utiliza da forma do fragmento, 

pois, essa forma, ao mesmo tempo em que se constitui de uma extrema concisão, 

apresenta uma profunda intensidade, que concede uma abertura maior para a reflexão, 

além de uma ambiguidade e de uma polissemia que fazem parte do ideal poético-criador 

romântico. O gênero do fragmento literário, de acordo com Scheel (2010), é o suporte 

no qual vai se manifestar a abertura da poesia para o pensamento, a crítica e a teoria: “é 

o suporte em que se manifesta o encontro entre a criação – poiesis – e investigação 

filosófica, entre crítica e arte” (SCHEEL, 2010, p.64).  

O fragmento, segundo Scheel (2010), transformou a visão sobre a literatura e as 

artes, e aproxima não só poesia e crítica, como também o pensamento e a arte, o ser e a 

linguagem. Esse gênero coloca em discussão o fato de que a noção de total completude 

de um texto, de um todo perfeito e acabado, é um fantasma, um texto não pode dizer 

tudo. A própria linguagem não consegue expressar tudo. Para compreender um 

fragmento é necessária uma reflexão muito maior e mais intensa sobre a crítica do que a 

que existia até então. No fragmento não temos desenvolvidas situações de causa e 

efeito, e sim uma reflexão, que aparece como uma possibilidade: “o fragmento é quase 

sempre uma janela que se abre” (BARRENTO, 2010, p.73). É um pedaço de texto cujo 

significado se constrói a partir de um processo de leitura. 

O fragmento 47 de “Poesia” desenvolve a ideia da poesia transcendental: “<A 

poesia transcendental é mesclada de filosofia e poesia. Em fundamento envolve todas as 

funções transcendentais e contém, em ato, o transcendental em geral.>” (NOVALIS, 

2009, p.124). Nesse fragmento, Novalis evidencia que a poesia transcendental é a 

mescla da filosofia e da poesia. Ou seja, a poesia transcendental contém em si a 

reflexão, uma reflexão que se aproxima da própria reflexão filosófica. Duarte (2011) 

aponta que Novalis aproxima a arte da filosofia de maneira a tornar a arte mais 

reflexiva. Benjamin, segundo Seligmann-Silva (2011), evidencia em sua tese que os 

românticos, diferente de Fichte, colocam a arte e não o “Eu” no núcleo da reflexão 

humana. Os românticos pensam na arte e não no Eu, “o ponto central da reflexão é a 

arte e não o Eu” (BENJAMIN, 2011, p.48). Segundo Duarte (2011) para os românticos, 

a reflexão buscada no sujeito por Fichte, já estaria na arte, em especial na linguagem. A 
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verdadeira obra de arte é a que já nasce de uma forma, da potencialização da forma que 

resulta em forma, e não a intuição que resulta em conteúdo: “a intuição intelectual é 

pensamento que engendra o seu objeto, mas a reflexão, no sentido dos românticos, é 

pensamento que engendra sua forma” (BENJAMIN, 2011, p.39). Seligmann-Silva 

(1999) ressalta que, para Benjamin, os românticos levam mais longe a noção da reflexão 

de Fichte e aplicam a teoria da reflexão à arte, de maneira que a forma da obra passa a 

ser vista como uma expressão objetiva da reflexão que faz parte da obra.  

  Essa poesia envolve todas as funções transcendentais, e contém todo o 

transcendental em si, é através dessa poesia que o transcendental se realiza de fato, que 

a reflexão infinita e absoluta se realiza. A reflexão absoluta, a ideia do Eu absoluto de 

Fichte, não pode se realizar pela filosofia, apenas a poesia torna essa reflexão possível, 

esse pensar absoluto e inesgotável possível. Esse pensar que transcende e que ultrapassa 

o próprio eu empírico e até mesmo a própria poesia. O poder transcendental dessa 

poesia romântica está, segundo Scheel (2010), no fato de que a própria definição dessa 

poesia se faz como um jogo de sentidos em direção ao infinito, ao absoluto da própria 

transcendência em si. O'Brien (1995) ressalta que para Novalis a poesia funciona como 

mediação do absoluto. 

No fragmento 29 dos “fragmentos logológicos II” temos que: 

O poema do entendimento é filosofia – É o supremo arrojo, 
que o entendimento se dá por sobre si mesmo – Unidade do 
entendimento e da imaginação. Sem filosofia permanece o homem 
desunido em suas forças essenciais – São dois homens – Um 
entendedor – e um poeta. 

Sem filosofia imperfeito poeta – Sem filosofia imperfeito 
pensador – julgador (NOVALIS, 2009, p.117) 

 

Nesse fragmento Novalis aproxima a poesia da filosofia, no sentido da poesia 

romântica, poesia da poesia, essa poesia do entendimento é “o supremo arrojo, que o 

entendimento se dá por sobre si mesmo”, é a poesia que reflete sobre o próprio fazer 

poético, o poema que pensa sobre si, que contém em si o entendimento, a reflexão: 

A “poesia da poesia” é a expressão condensada da natureza reflexiva 

do absoluto. Ela é a poesia consciente de si mesma e, uma vez que a 
consciência, segundo a doutrina romântica, é apenas uma forma 
espiritual intensificada daquilo do que ela é consciência, então a 
consciência da poesia é ela mesma poesia. É poesia da poesia 
(BENJAMIN, 2011, p.102). 
 

 Esse poema é a unidade do “entendimento” e da “imaginação”, da filosofia 

como o entendimento e a poesia como imaginação. Ele contém em si uma reflexão que 

deve ser desdobrada, através da ficção do poema se provoca um processo reflexivo que 
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resultará em um saber. Sem essa capacidade do pensar da filosofia o poeta é incompleto, 

ele é “imperfeito” pois, falta a capacidade reflexiva que a filosofia contém e que deve 

fazer parte da poesia. Schefer (2011) aponta que Novalis fundamenta sua reflexão sobre 

a arte criadora a partir da filosofia de Fichte. Além disso, a relação da filosofia e da 

poesia é parte fundamental do pensamento romântico. E essa ligação entre poesia e 

filosofia é um dos fatores que diferencia o primeiro romantismo alemão dos demais 

romantismos. 

Não só o poeta é imperfeito sem a capacidade reflexiva da filosofia como o 

crítico também. A própria obra é uma fonte inesgotável de desdobramento e reflexão 

que é o que passa a torná-la obra de arte, e o juízo dessa obra deve partir disso, e não 

mais dos ideais de beleza impostos pelos postulados. Costa-Lima (2005) discute que 

essa crítica que parte do juízo estético e não mais no juízo de gosto é universalizada.  A 

crítica da obra deve ser realizar nela mesma e não mais baseada em tratados e princípios 

de beleza externos. Essa ideia de crítica desenvolvida por Kant influencia não apenas as 

ideias em relação à crítica de arte romântica, mas a própria ideia de arte em si, da poesia 

transcendental dos românticos, poesia essa que pensa sobre si mesma, que possui uma 

autoconsciência reflexiva, que “não apenas cria, sabe que cria” (DUARTE, 2011, p.49). 

Os românticos pretendem se afastar da crítica judicativa dos clássicos, e para 

isso, aproximam a crítica da especulação filosófica: “o procedimento crítico adquire 

uma afinidade muito próxima com o procedimento reflexivo” (BENJAMIN, 2011, p. 

59). Como bem aponta Benjamin, tanto crítica quanto poesia romântica devem se 

fundamentar num processo de reflexão que gera o entendimento, e nesse fragmento 

temos o desenvolvimento dessa ideia do poema que se aproxima da especulação 

filosófica, que deve produzir um saber através da reflexão que ele produz em si mesmo 

e por si mesmo.  

Podemos perceber que temos nos fragmentos de Pólen a ideia de poesia e de 

crítica que Novalis desenvolve, influenciada pela filosofia de Kant e de Fichte, e essa 

ideia é sistematizada por Benjamin em sua tese. No entanto, não temos na tese de 

Benjamin apenas uma sistematização das ideias românticas, temos, principalmente, uma 

crítica e uma reflexão acerca dessas ideias. O que nos leva a poder entender a tese de 

Benjamin como uma reflexão decomposta dos fragmentos. Os românticos, com o 

fragmento, dissolvem as fronteiras entre poesia, crítica e teoria. Dessa forma, a crítica 

que Benjamin faz acerca dos fragmentos se assemelha a crítica de uma obra literária, 

poética. Benjamin não só reflete sobre esses fragmentos, como da mesma maneira que a 
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crítica deve desdobrar as reflexões da poesia, ele desdobra as reflexões presentes nos 

fragmentos, gerando novas reflexões a partir de sua tese. E a partir tanto dos fragmentos 

como da tese de Benjamin, podemos desdobrar infinitas reflexões e infinitos novos 

saberes. 
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A MEMÓRIA COMO MECANISMO DO TRÁGICO NA POÉTICA DE FRANCISCO 

JOSÉ DANTAS 

Patrícia Valéria Vieira da Costa1 (UEPB) 

Eli Brandão da Silva2 (UEPB) 

Resumo: Na intenção de realizar um estudo que parta da interface literatura-filosofia, essa pesquisa 

pretende discorrer sobre a possibilidade de considerar a reflexão memorialística, o retorno ao passado, 

como a condição trágica do homem contemporâneo. Objetivamos, por meio da poética de Francisco 

José Dantas, em específico nos seus romances intitulados de Coivara da memória (1991); Cartilha do 

silêncio (1997); e Sob o peso das sombras (2004), partir da criação literária para uma reflexão sobre a 

existência, no que concerne em analisar, à luz das concepções do trágico na contemporaneidade, a 

condição do homem que, abandonado e profundamente solitário, locado num presente esvaziado e sem 

perspectivas de futuro, recorre ao passado para remoer uma vida de dor, como último ato de 

autoflagelamento e, paradoxalmente, reafirmação de vida.  Para tanto, faremos uso dos aportes 

teórico-filosóficos de autores como Williams (2002), Eagleton (2013), Sarrazac (2013) e outros.  

Palavras-Chave: Filosofia. Literatura. Reflexão memorialística. Trágico.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A afirmação de que há uma relação entre a filosofia e a literatura não é um mero 

acaso. Através de uma observação mais acurada, a análise destas ciências autoriza a 

impressão de que ambas caminham sempre unidas, permitindo-nos conjecturar acerca da 
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da Universidade Estadual da Paraíba. 
2 Professor Dr. do Programa Programa de Pós Graduação em Literatura e Interculturalidade da Universidade 
Estadual da Paraíba. 
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existência de traços do pensar filosófico na literatura, ao passo que esta última também 

assume uma característica refratora de grandes debates oriundos da filosofia. Esta relação 

origina reflexões a partir das quais o texto literário é o meio pelo qual podemos meditar sobre 

aspectos filosóficos, como é o caso da filosofia existencial. Mediante a ótica do 

existencialismo, o sentido da existência é o percurso entre o nascimento e a morte, 

atravessado por traços de historicidade e temporalidade a partir dos quais a consciência se 

constitui e se manifesta em sua individualidade e singularidade.  

Sartre (1989) concorda com a possibilidade de, por meio da filosofia, debater sobre a 

existência. No entanto, para ele, se a nossa pretensão é vivenciá-la, nada melhor do que as 

experiências de ficção a nós oferecidas pelos romances.  Em outras palavras, Sartre (1989) 

considera que a reflexão em torno da vivência humana faz-se plenamente presente no âmbito 

do romance. Isso permite-nos asseverar que a literatura viabiliza a interpretação da condição 

humana. Mais que isso, se ponderarmos acerca do posicionamento de Ricoeur (2009) quanto a 

metáfora literária, consideraremos que esta redescreve a realidade no nível da enunciação, 

atingindo, por conseguinte, as profundidades simbólicas da existência. Desse modo, a 

interpretação literária passa a ser a hermenêutica de acontecimentos que ultrapassam as linhas 

da escrita e atingem a possibilidade de recriação da realidade humana, em suas vivências, 

ações e constituições, inclusive em sua finitude. A consciência de sermos finitos manifesta a 

angústia, o medo, o desespero, emoções estas que nos confrontam com uma condição trágica 

do ser humano, traço característico do seu destino.  

Nestes termos, esse estudo pretende discorrer sobre a possibilidade de considerar a 

reflexão memorialística, o retorno ao passado, como a condição trágica do homem 

contemporâneo. Na intenção de realizar um estudo que parta da interface literatura-filosofia, 

recorreremos à poética do escritor Francisco José Dantas. Nascido em Sergipe no ano de 

1941, Dantas erigiu uma escrita que escapa ao modismo literário contemporâneo, enraizando 

seus textos no solo do regionalismo no que tange à linguagem e ao cenário. Além disso, 

Dantas, segundo filósofos e críticos como José Paulo Paes e Benedito Nunes, teve a 

capacidade de extrapolar o regionalismo ao unir esta característica ao próprio fazer literário de 

maneira aprofundada nas tradições ficcionais. Ademais, esse autor consegue propor, em sua 

escrita geralmente tecida em memórias, um debate sobre a ruina do homem contemporâneo, 

suas mazelas, abandono, solidão, etc. reflexões essas que nos induzem a uma reflexão sobre a 

existência. Partiremos, portanto, do recorte de três romances do respectivo autor, a saber: o 
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seu primeiro romance Coivara da memória, publicado no ano de 1991; Cartilha do silêncio 

(1997); e por fim Sob o peso das sombras (2004). 

2 O TRÁGICO CONTEMPORÂNEO  

Pensar tragédia, no âmbito das produções artísticas, é pensar em uma forma, um meio de 

representação vinculado a um gênero, principalmente o dramático. Uma outra maneira é 

pensar o termo a partir do senso comum, ou seja, considerando a tragédia como sinônimo de 

catástrofe: um acontecimento violento, que atinge um ou mais indivíduos e que caracteriza, 

principalmente, sofrimento, dor e morte. No entanto, se passarmos a considerar os estudos que 

giram em torno do termo, perceberemos que há, entre esses dois extremos, um caminho pelo 

qual a reflexão da tragédia, considerando-a como uma representação do trágico, toma maiores 

proporções.  

Sabemos que Aristóteles atribui um grande significado a tragédia. Considerado por 

muitos como precursor do estudo da representação trágica, sua Poética foi a responsável por 

fomentar uma reflexão sobre os mecanismos que a fazem um gênero único, realizando, 

portanto, uma investigação de sua composição. Articulando os elementos que a compõem, 

esse pensador inaugurou uma análise que foi de importância basilar para originar as mais 

diversas reflexões para essa, até então, forma. Ao colocar o medo e a compaixão como 

“efeitos catárticos de uma tragédia por excelência”, Aristóteles buscava os elementos 

técnicos, mas não deixou de plantar a semente para uma posterior reflexão moderna: a de que 

o trágico, para além da forma, age como uma expressão de mundo, uma forma de sabedoria.  

 A contribuição de Aristóteles é tamanha que pesquisadores como Peter Szondi 

consideram a Poética uma “poderosa zona de influência” da qual surge, tal qual uma ilha, o 

que na modernidade é chamado de Filosofia do trágico. O que Szondi (2004) faz é partir da 

poética da tragédia, inicialmente instituída por Aristóteles, para investigar, principalmente à 

luz dos estudos propostos pelos idealistas alemães, como para além da forma esse termo 

representa uma ideia, uma reflexão sobre o mundo nominalmente trágica. Entre a forma e o 

conhecimento comum, portanto, caminham nesse entremeio, a partir do movimento idealista 

que tomou força na Alemanha do século XVIII, um aprofundamento de cunho filosófico, que 

revolucionaria o pensamento das representações artísticas como um todo.  

A partir desse momento, as investigações sobre o trágico foram muitas e, em igual 

medida, a tentativa de definição para essa expressão. Tanto que encontramos, em Albin 
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Lesky, a inquietação por uma falta de concepção mais geral e/ou definitiva: “É de natureza 

complexa do trágico o fato de que, quanto maior a proximidade do objeto, tanto menor é a 

possibilidade de abarcá-lo numa definição” (LESKY, 1996, p. 21). Ao problematizar a 

dificuldade de conceitualização dessa temática, o autor indica, de antemão, que cada estudioso 

que se debruça por sobre o estudo do trágico proporá uma maneira de enxergá-lo, que 

depende, em grande parte, de que ponto de partida esses tomaram para iniciar suas 

investigações.  

Nesse ínterim, ao delimitar dois pontos de vista, a poética da tragédia e a filosofia do 

trágico, Peter Szondi contribuiu para a sistematização de todo um percurso de reflexão 

filosófica. Esse sistema foi de importância fundamental para que n’O Nascimento do Trágico 

Roberto Machado propusesse, em primeira instância, discutir os limites entre a poética da 

tragédia e a filosofia do trágico com mais profundidade.  Concebendo a Poética da Tragédia 

como uma concepção trágica que se originou na Poética Aristotélica, e que perdurou até o 

classicismo, Machado (2006) elucida a nova concepção trágica moderna, em que o trágico 

passa a não ser apenas forma, mas sim efeito, oriundo de uma visão de mundo ou mesmo um 

tipo de sabedoria que o torna filosófico.  

Na modernidade, para Machado (2006), a reflexão feita por Schelling impulsionou os 

pensadores a buscar uma essência do trágico, o sentido do trágico e, acima de tudo, a busca 

pela reflexão do homem no mundo. Em outras palavras, para o autor, procuramos, na 

atualidade, uma interpretação ontológica do trágico. 

 

(...) é apenas com Schelling que nasce uma filosofia do trágico: uma 
reflexão sobre o fenômeno trágico, sobre a ideia de trágico, sobre as 
determinações do trágico, sobre o sentido do fenômeno trágico, sobre 
a tragicidade. Construção eminentemente moderna, a originalidade 
dessa reflexão filosófica, com relação ao que foi pensado até então, se 
encontra justamente no fato de o trágico aparecer como uma categoria 
capaz de apresentar a situação do homem no mundo, a essência da 
condição humana, a dimensão fundamental da existência. 
(MACHADO, 2006, p. 42-43)  

 

É sob essa perspectiva que na contemporaneidade encontramos com Terry Eagleton, 

em Doce Violência: uma ideia do trágico (2013), e a propositura desse processo evolutivo em 

três etapas, partindo da descrição de uma peça ou um texto propondo determinada 

adversidade até o desígnio de tornar-se propriamente uma adversidade na vida. Mesmo que o 

termo tragédia, na vida comum, possa partir de uma inspiração de suas origens em palcos ou 
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fábulas, o autor afirma que estes podem ser abandonados a qualquer momento, configurando 

uma evolução em que “o termo evolui da arte, passando em seguida para a vida como um eco 

da arte, e daí para a vida.” (EAGLETON, 2013, p.40). 

Williams (2002) defende que o estreitamento da dimensão é explicado historicamente. 

Para o autor, diferentemente até agora do proposto pelos autores que discutem a ideia do 

trágico, este se dá historicamente, e acompanha o ritmo das mudanças tanto nas constituições 

individuais quanto sociais, tornando-se, nesses termos, presente, viva e adequada aos 

contextos. Por isso a importância dada por Williams (2012) à leitura de um texto, tanto teatral 

quanto de outros ramos da expressão literária, por meio da contextualização, ignorando assim 

visões engessadas e unilaterais. Dessa maneira, o autor propõe não só pensar a permanência 

da forma como também a consideração de que o trágico, ao superar esses limites, caracteriza 

sua existência no teatro, na narrativa e, sobretudo, na vida.4 

Independentemente da multiplicidade olhares por sobre o trágico pelos quais passamos até 

então, podemos reunir dois aspectos que permanecem em cada propositura: a violência –do eu 

consigo próprio, do eu com a coletividade cultural e/ou socialmente, ou mesmo da violência 

ontológica, do cosmos para com o homem- e do sofrimento. Estes elementos persistem tanto 

quando detemos o olhar às experiências humanas quanto nos detemos, como críticos e 

teóricos, a estudar um termo que por mais de vinte séculos determinou um ramo da arte 

dramática considerado como o mais grandioso. Unir ao termo Tragédia mais significações do 

que ela já possui, ou seja, possibilitar sua existência na atualidade como expressão do homem 

na sua dor e violência que segue o fluxo das mudanças históricas é, para Williams (2002), 

fazer valer uma coexistência de sentidos.  

Tragédia, tanto para Williams (2002) quanto para Eagleton (2013), expressa, para 

além da forma, a representação da vida, um acontecimento ou mesmo um conjunto de 

acontecimentos que espelham vivências, do homem para si mesmo, do homem para com o 

social.   

3 DANTAS E A MEMÓRIA 

Uma das características mais evidentes quanto a escrita de Francisco José Dantas é o 

seu teor memorialístico. Dantas consegue, por meio de personagens decrépitas, propor uma 

                                                             
4 Raymond Williams, em Tragédia moderna, propõe analisar o trágico tanto em textos teatrais quando em 
romances, sublinhando a existência deste para além do palco. Além disso, ao propor analisar historicamente a 
ideia do trágico, Williams possibilita pensa-lo no âmbito da vida real.  
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reflexão sobre os mecanismos da memória como o meio de se refugiar das “mazelas” do 

presente, quer seja quanto a deterioração do corpo, pelas marcas da finitude a cada dia mais 

próxima, quer seja por não suportar um presente que consome pelo abandono ou mesmo pela 

incerteza de futuro. Mas, para as personagens desse autor, rememorar não é só um retorno 

solitário ao passado, mas sim uma maneira de reafirmar ou mesmo oferecer justificativas que 

os libertem do fardo de uma vida de fracassos.  

Em Coivara da memória (2013), encontramo-nos com uma personagem que, assim 

como coloca José Paulo Paes no prefácio dessa obra, é um “rememorador obsessivo”. 

Tabelião, neto de um senhor de engenho, esse personagem, também narrador, se propõe a 

remontar o passado por meio da escrita, enquanto aguarda julgamento por um crime de 

vingança do qual foi acusado. Nesse romance inicial Dantas começa a propor um dos marcos 

de sua escrita: o teor memorialista, enraizado em personagens deveras desenganadas. O 

personagem principal de Coivara da memória é um ser maculado pelos acontecimentos 

passados, desde a infância. Órfão de mãe, criado pelos avós, esse personagem tenta percorrer 

“as trilhas erradas das origens”, na intenção de não apenas reconstruir o passado, mas também 

de encontrar nele algo que possa o ajudar no dia do julgamento.  

A sua condição de preso domiciliar o conduz ao ato rememorativo. Estar preso o 

condiciona a cascavilhar o passado, como uma necessidade vital para continuar são, na penosa 

espera: “Mesmo nas horas mais danadas, nas ocasiões em que perco o tino (...) de repente... 

egressas de bocas invisíveis, me chegam vozes que se arrastam do passado e me empurram 

para a vida.” (DANTAS, 2013, p. 15). No intento de expor o jogo da memória, Dantas elabora 

de inicio a reflexão do resgate ao passado, por meio de uma espécie de memória 

independente, em que as imagens retomadas nem sempre são as que, conscientemente, 

desejávamos remontar: “Mal aprumo o espinhaço por conta do acalento que recebo delas, 

logo me vejo assoberbado por imagens inimigas” (DANTAS, 2013, p. 16). 

Nessa remontagem do passado, o narrador-personagem, por vezes, considera que esse 

regresso é algo imposto, como se fosse forçado a isso, como se os mortos o obrigassem a 

remontar. Quando não, ele considera que “a sombra que sobrou” é, de fato, o que resta para 

uma vida sem perspectivas: 

 

Só esta mania de tudo reviver continua a me devorar, na crua 
obstinação de me manter abismado diante de um passado que me 
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tortura o presente e anuvia o futuro: repuxão descontínuo que hesita e 
reata, mas nunca deixa de avançar, insaciável nas solertes investidas. 
(DANTAS, 2013, p. 28) 

 

Essa escrita, de profusa reflexão memorialística, percorre os romances de Dantas, 

como poderemos observar também em Cartilha do Silêncio (1997). A retomada do passado 

nesse romance é a realizada por meio da personagem Cassiano. Já velho, e abandonado pelo 

filho Remígio, essa personagem procura, por meio da escrita, desfazer a personalidade que lhe 

foi atribuída pelos entes que no decorrer da vida o cercaram.  Órfão de pai e mãe por meio de 

duas tragédias, Cassiano tornou-se uma “Cumbuca vazia”. Sem viço pela vida, nem pelo 

filho, nem pela esposa, o personagem foi passando o tempo a vagar por entre os seus 

devaneios, sem dar real importância aos acontecimentos exteriores.  

No entanto, é no último capítulo da obra que Cassiano decide, por meio da escrita, 

desfazer ou mesmo “acertar as contas” com os seres que dividiram com ele a vida. Ao se 

condenar injustiçado, Cassiano inicia sua escrita, imbuído em remontar “amiúde quebrando a 

cabeça para trazer à baila os lanços que o esquecimento teima em esconder” (DANTAS, 

1997, p. 280) os episódios do passado que foram mal interpretados pelos seus familiares.  

Cabe-nos aqui evidenciar que, no atual momento da narrativa, as duas pessoas para 

quem Cassiano dirige a escrita, que passa a ser uma espécie de redenção para o mesmo, 

praticamente não podem lê-lo, e mesmo que possam, possivelmente não o lerão. Isto porque, 

a princípio, na visão de Cassiano, uma das pessoas que mais macularam sua imagem e a quem 

a escrita é direcionada, Arcanja (sua esposa), já é falecida, e a outra, o Filho Remígio, 

praticamente o abandonou em vida. Esta empreitada, a primeira vista torna-se inútil, se não 

direcionarmos o olhar para outro ângulo.  

Cassiano carrega marcas de uma vida trágica, maculada primeiramente pela morte de 

seus pais na infância. Isto foi apenas o inicio, mas priori suficiente, para esvazia-lo, soca-lo 

para dentro. Durante toda a vida, Cassiano, aos olhos dos narradores que costuram a narrativa, 

um ser inútil, de cabeça vazia. No entanto, é apenas na velhice que esta personagem decide 

rememorar, trazer a tona esses acontecimentos, e por meio disso, desfaze-los. Mas será 

mesmo por uma necessidade de reconhecimento de outrem? Ao depositar na escrita 

memorialística a possibilidade de reaver as injustiças a ele atribuídas, Cassiano acaba por 

tentar acertar as contas consigo mesmo. O retorno, por meio dos mecanismos da memória, 
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para este, não é apenas uma distração, mas a única maneira de suportar o presente e a ausência 

de certeza do futuro: “No tanjo desta idade derradeira, os olhos só se refrescam quando se 

viram pra dentro ou caminham para trás. Setenta e três janeiros, faz hoje!” (DANTAS, 1997, 

p. 287) 

Por fim, para essa discussão, encontramos em Sob o peso das sombras (2004), mais 

uma vez, a elaboração de uma personagem que necessita dos mecanismos da memória para se 

manter em vida. De maneira cada vez mais profunda, num belíssimo jogo com a linguagem, 

Dantas nos proporciona, nessa leitura, encontrar-se com Justino Vieira, personagem principal 

e por vezes narrador do romance. Secretário da Faculdade de Mitologia de Rio das Paridas, e 

com intenções fracassadas para o jornalismo, essa personagem pretende fazer de sua escrita 

memorialística uma publicação, em formato de crônica, diferentemente dos personagens 

anteriormente discutidos.   

A necessidade de Justino em escrever, de antemão, surge do de desejo de por no papel 

sua vida, os personagens que a constituíam e mais, todas as intempéries da infância que para 

ele justificam a sua resignação perante dos desafios da vida “Afinal, ia empregar os meus 

arrepios de jornalista, até então sufocados, numa coisa mais larga e prometedora que era dar 

voz a meu passado” (DANTAS, 2004, p. 47). No entanto, esse anseio primeiro passa a ser 

aprofundado com a descoberta do câncer, que sublinha sua condição finita e fomenta sua 

reflexão presente de abandono (tão comum aos personagens do autor), solidão, viuvez.  

Agora, as perspectivas de Justino voltam-se para o regresso ao passado, não mais 

apenas como uma tentativa de remontar o vivido, mas como uma necessidade de quem perde 

os motivos de viver no presente, e de quem, por meio da doença, recebe ainda mais motivos 

para perder as esperanças no futuro. Se o intento inicial de Justino era escrever para os outros, 

como um auxílio para que estes não cometessem os mesmos erros de “candura” que ele 

cometeu em vida, agora, com a chegada da doença, a proximidade evidente com a morte, 

Justino conclui que “De qualquer forma, se meu esforço não servir a ninguém, valerá ao 

menos como tranquilizante para esfriar as ideias funerárias, ou como terapia para sublinhar 

meus vexames” (DANTAS, 2004, p. 78) 

Fracassado confesso, Justino passa os dias de repouso em casa a rememorar cenas de 

sua vida, e, principalmente, as em que ele tinha a oportunidade de se sobressair, se impor, mas 

preferia se resignar, como em embates como seu Diretor, Jileu Melão. De maneira paradoxal, 

Justino perfaz o percurso de sua existência, ora se valendo deste para obter redenção, na 
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tentativa de justificar sua vocação para o fracasso, ora concluindo que relembrar, para ele, é 

uma forma de diminuição “não gostei de me reencontrar como secretariozinho amedontrado. 

Parece que, de algum modo, perpassou pelo meu corpo inteiro um frio que incomoda (...) as 

lembranças dos piores momentos carrega esse poder envenenado de nos deixar diminuídos.” 

(DANTAS, 2004, p. 120) 

Detentor de uma capacidade impar de lidar com a palavra, Dantas, nesse romance, 

elabora não só uma reconstituição memorialística, mas também possibilita a reflexão sobre o 

próprio ato de rememorar, sobre os jogos e sobreposições da memória. Além de grifar o seu 

desprezo pelos acontecimentos do presente, a personagem, ao mergulhar nas imagens do 

passado, tenta responder a questão de algumas cenas e acontecimentos se sobressaírem a 

outros, como vemos:  

 

É incrível! Enquanto os episódios que me cercam vão ganhando 
desprezo no meu mundo secreto, outros, tão antigos, e que mal 
existiram como simples possibilidade, vão assumindo relevo. Uns e 
outros demandam uma triagem inconsciente. Só pode ser. É tudo 
bobagem, projeção destes meus dias calcinados. É isso. (DANTAS, 
2004, p. 98). 

 

3 A MEMÓRIA COMO UM MECANISMO DO TRÁGICO  

 

` A memória tem papel fundamental na composição literária da condição existencial 

representada na poética de Francisco Dantas. É a partir do ato rememorativo, na reflexão do 

passado pelas vias da intrasubjetividade,5 que os personagens desse romance retratam seus 

silêncios por meio desabafo solitário de acontecimentos por vezes felizes e por vezes 

adversos, mas que de alguma maneira retratam sua condição trágica do passado e do presente. 

Em outras palavras, os personagens de  recriados dos três romances supraditos são 

indivíduos sem perspectivas de futuro, fadados a viver o presente baseado no passado como 

substância essencial para suportar suas existências, mesmo que para isso eles precisem 

reconstruir os mais diversos conflitos de sua vida. 

                                                             
5  Termo elegido por Sarrazac (2013) para definir personagens trágicos que assim o são por viverem conflitos 
interiores. 
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 A memória, nesses termos, é simbólica. Isso porque é por meio dela, mais 

especificamente pelo ato rememorativo, que todos os conflitos trágicos dos personagens 

discutidos vem à tona, construindo um quadro de representatividade trágica da existência 

destes, principalmente daqueles que tem direito a voz, como é o caso, por exemplo, de 

Cassiano, figura que compartilha do espaço discursivo com o narrador onisciente. No tempo 

presente da narrativa, esses personagens partilham da chamada “inação”, como proposta por 

Sarrazac (2013, p.3):  

 

No trágico moderno, a ação dramática não é senão um fantasma de 
ação, uma ação de segundo grau, uma ação de algum modo reflexiva. 
(...) Bem distante da “grande colisão” e do entrechoque de vontades e 
paixões individuais associados à concepção aristotélico-hegeliana da 
forma dramática, o trágico moderno se origina de uma ação rarefeita, 
despedaçada, mínima – anêmica, quase.  

 

Dessa maneira, a ação “rarefeita” e “despedaçada” é o que permite que os movimentos 

rememorativos funcionem para reelaborar as ações passadas, que inclusive propõem os 

conflitos trágicos que regeram suas existências, fadando-os ao silêncio. Cartilha do Silêncio, 

Sob o peso das Sombras e Coivara da memória são romances tecidos de/por memórias, e 

quanto mais conhecemos a vida dos personagens nela representados mais identificamos que 

esta possibilidade de vivência é trágica, posto que é a única oportunidade de refúgio, ainda 

que paradoxal, para aqueles que por questões tanto intrínsecas, quanto pela união dessas à 

caracteres sociais, não tem perspectiva: estão saturados na impossibilidade de reaver a 

essência de suas vidas.  

 Segundo Eagleton (2013), o cerne dos romances contemporâneos é o fascínio pela 

representação da vida cotidiana, num teor altamente realista, cujo plano de fundo é a recriação 

do homem introspectivo, disperso e complicado, reflexo da modernidade. Nesses termos, 

tomar a memória como um artificio de escape, num jogo interno de revolta e busca pela 

ascensão, parece ser a real trágico desse homem contemporâneo recriado nos romances de 

Dantas. Esse autor possibilita refletir sobre o homem que “caminha para trás” por não obter 

no presente a solução ou mesmo a saída para a redenção de um passado de derrotas. Mais que 

isso, ele recria a tragicidade do ser humano que, por muitos motivos, prefere verter-se ao 

íntimo de seu ser a esperar por um alívio incerto proposto por um futuro nebuloso, que 

prenuncia a condenação ao fim.   
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SOBRE CRÍTICA IMANENTE: CONTRIBUIÇÕES DE THEODOR ADORNO 

AOS ESTUDOS LITERÁRIOS 

 

Raquel Patriota da Silva (Unicamp/Fapesp*) 

 

RESUMO: O presente trabalho investiga de que modo a noção de crítica imanente, mobilizada 
por Theodor Adorno, poderia contribuir com os estudos literários na medida em que se diferencia 
do método de análise intrínseca de obras. Adorno acolhe o procedimento da crítica imanente e 
tematiza-o em diversos escritos – de modo mais claro no ensaio "Crítica Cultural e Sociedade"–, 
tendo em vista um tipo de atividade intelectual que não reduza o objeto estudado a princípios 
externamente projetados sobre ele, mas que seja capaz de nele resgatar um teor de verdade social 
e histórico. Contudo, essa noção assume um sentido ainda mais complexo do que isso, pois não 
se reduz a um método de apreciação judicativa de fenômenos culturais, nem muito menos a uma 
investigação rigorosa, analítica, de uma obra. No que diz respeito à interpretação literária, seria 
mais adequado tratá-la como uma crítica da experiência estética, uma autorreflexão mediada por 
artefatos culturais, do que como uma análise “cerrada” de textos. Discutiremos o sentido de crítica 
imanente em Adorno e suas possíveis contribuições para os estudos literários em três momentos: 
primeiramente, consideraremos sua análise sobre o declínio da crítica literária na Alemanha no 
contexto do pós-guerra, que acompanha a crise da experiência artística – tema presente sobretudo 
no texto Zur Krisis der Literaturkritik [Sobre a Crise da Crítica Literária]; num segundo momento, 
procuraremos explorar a relação que sua noção de crítica imanente mantém com uma “crítica 

transcendente”, mostrando como a “imanência” adorniana é necessariamente dinâmica, dialética; 
por fim, considerando algumas referências teóricas dos estudos literários, procuraremos 
desenvolver mais especificamente quais podem ser as contribuições dessa concepção de crítica 
imanente em Adorno, em contraposição à forma mais corrente com que se concebe a “análise 

imanente” das obras literárias. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Crítica Imanente. Filosofia. Estética. 

 

Embora os textos de Theodor Adorno sobre literatura venham sendo cada vez mais 

estudados nas humanidades, o interesse por suas interpretações das obras de Beckett, 

Kafka, Joyce ou Proust muitas vezes tomou o lugar de suas discussões sobre a função 

mesma da crítica literária e suas relações possíveis com a Filosofia – eixos teóricos 

                                                           
* Processo nº 2016/00472-8, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). As 
opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas neste material são de responsabilidade da 
autora e não necessariamente refletem a visão da FAPESP. 
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fundamentais de seu pensamento. Nesse sentido, pretendemos resgatar esses temas à luz 

de um conceito central na filosofia adorniana: a noção de crítica imanente. Quando se 

evoca essa concepção, pensa-se primeiramente no método de avaliar um objeto cultural, 

um texto literário, apenas através de elementos que são dados pela estrutura do próprio 

objeto, ou seja, sem que se aplique de antemão parâmetros que o mensurem. Contudo, 

essa explicação é ainda incompleta. Se, por um lado, ela parece garantir a possibilidade 

de aproximar a tarefa do crítico às obras, por outro é impensável que haja a “obra” em si 

mesma, depurada do sujeito em relação à qual se constitui; depois, se retiramos do crítico 

a possibilidade de ir além do que o próprio objeto dispõe, qual seria a tarefa da crítica 

senão simplesmente reproduzir a estrutura cultural dominante, isto é, reforçar o mesmo 

nexo de imanência dado pelo objeto? Concebemos que uma alternativa interessante e 

ainda atual sobre a tarefa da crítica imanente, que a distingue de uma simples “análise 

imanente” de obras, pode ser encontrada na filosofia de Theodor Adorno. 

Assim, pretende-se discutir, em três momentos, o sentido de crítica imanente na 

obra de Adorno e suas possíveis contribuições para os estudos literários: primeiramente, 

consideraremos sua análise sobre o declínio da crítica literária na Alemanha no contexto 

do pós-guerra, que acompanha seu diagnóstico sobre a crise da experiência artística – 

tema presente sobretudo no texto “Sobre a Crise da Crítica Literária” [Zur Krisis der 

Literaturkritik]; num segundo momento, exploraremos a relação que a ideia de crítica 

imanente mantém com uma “crítica transcendente”, mostrando como a “imanência” 

adorniana é necessariamente dinâmica; por fim, procuraremos desenvolver mais 

especificamente quais podem ser as contribuições dessa “imanência dinâmica”, dialética, 

em contraposição à forma mais corrente com que se trata da “análise imanente”, ou 

intrínseca, das obras literárias. 

Ainda que o interesse de Adorno pela literatura se manifeste na totalidade de seus 

escritos, apenas a partir da década de 1950 o filósofo voltou-se extensivamente à análise 

de obras literárias. Essa não é, como veremos, uma mera curiosidade biográfica. Ao 

retornar à Alemanha em 1949, Adorno deparou-se com a crise que acometia a produção 

e circulação literárias no contexto do pós-guerra, marcadas pelos vestígios ainda presentes 

da política cultural nazista. No texto “Sobre a Crise da Crítica Literária”, Adorno comenta 

como a própria ideia de “crítica” de arte, que durante os anos do nazismo fora suprimida 

e “substituída” pela noção de apreciação ou “contemplação de arte”, [Kunstbetrachtung], 

já não parecia significar mais do que um mero “serviço elevado de informações”, uma 

operação de tal modo administrada que era “difícil distinguir um crítico literário de um 
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escritor de resenhas para contracapas de livros” (ADORNO, 1992, p. 305, tradução 

nossa). Diante desse diagnóstico, Adorno sustentou que o crítico literário só poderia fazer 

justiça à sua tarefa caso “imergisse nos objetos que vêm até ele, com total liberdade e 

responsabilidade, sem nenhuma consideração pela aceitação pública e por constelações 

de poder” (ADORNO, 1992, p.306, tradução nossa). Embora não desenvolva plenamente 

esse argumento ao longo do texto, Adorno defende que o lugar da crítica permanece ali 

onde o sujeito consegue abrir-se à particularidade dos objetos literários, sem neles projetar 

categorias ou necessidades extrínsecas. Mas como isso seria possível diante de uma 

conjuntura social cada vez mais integrada, que parece não fornecer sequer condições 

propícias a um pensamento liberto? 

O ensaio “Crítica Cultural e Sociedade” é precisamente uma tomada de partido 

frente a essa situação. Nesse texto, contudo, Adorno não fará uma apologia da liberdade 

do crítico e de sua função revolucionária, mas começará indicando que o papel social da 

crítica sempre esteve ancorado na organização do mercado na sociedade burguesa e, dessa 

feita, conformado a constelações de poder: “a existência da crítica cultural, qualquer que 

seja seu conteúdo, depende do sistema econômico e está atrelada ao seu destino” 

(ADORNO, 1998, p. 14). Mas antes que se pense que aqui Adorno constrói uma tese 

derrotista sobre a impossibilidade de uma reflexão liberta, é preciso demarcar que esse 

diagnóstico não invalida a importância da crítica cultural. Pelo contrário, para que se 

recuse o aspecto afirmativo e ideológico da cultura, constata Adorno em outro texto 

igualmente relevante, “é preciso que se participe o suficiente dela para a senti-la [...] ao 

mesmo tempo [em que] dessa participação se extraiam forças para a denunciar” 

(ADORNO, 2001, p. 18). O que se quer mostrar é que o crítico seria capaz de, ao imergir 

plenamente nos objetos culturais, trazer à tona os mecanismos de dominação presentes na 

própria cultura, revelando seu estado falso. Para que isso ocorra, contudo, seria necessário 

pensar numa versão dialética da crítica cultural, a saber, em um tipo de cognição que, 

embora se volte inteiramente à estrutura do objeto, mantenha ainda em perspectiva a 

possibilidade de romper o seu fechamento, de ir além do que nele é simplesmente posto, 

e é essa noção de crítica dialética – de orientação hegeliana – que Adorno defenderá ao 

longo de seus textos. 

 Chegamos, então, a um ponto fundamental de nossa exposição: crítica 

“extrínseca” e “intrínseca”, transcendência e imanência, não podem ser tomadas como 

posições estanques. Embora Adorno privilegie o exercício da crítica imanente e 

pressuponha o primado da obra, este exercício não pode ser amortizado numa análise 
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cerrada, mas deve conduzir à liberdade da reflexão. Adorno concebe que “sem tal 

liberdade, sem uma consciência que transcenda a imanência da cultura, a crítica imanente 

seria inconcebível. Só é capaz de acompanhar a dinâmica própria do objeto aquele que 

não estiver completamente envolvido por ele” (ADORNO, 1998, p. 19). Pode-se dizer 

que, na chave da Teoria Crítica, o teórico tanto participa da cultura quanto vai além da 

mera descrição dos fenômenos culturais que analisa, isto é, ao dedicar-se rigorosamente 

aos aspectos imanentes de um artefato ou fenômeno cultural, faz-se necessário perceber 

como nele se registram disposições históricas mais amplas e tendências de transformação 

social a serem postas em movimento. Segundo essa concepção de teoria crítica, como 

afirma Nobre, “não cabe à teoria limitar-se a dizer como as coisas funcionam, mas sim 

analisar o funcionamento concreto das coisas à luz de uma emancipação ao mesmo tempo 

concretamente possível e bloqueada pelas relações sociais vigentes” (NOBRE, 2008, 

p.17). 

 Sendo assim, Adorno esclarece que a crítica não pode se reduzir à mera escolha 

abstrata entre procedimento transcendente ou imanente:  

 
A teoria crítica não pode admitir a alternativa entre colocar em questão, 
a partir de fora, a cultura como um todo, submetida ao conceito supremo 
de ideologia, ou confrontá-la com as normas que ela mesma cristalizou.  
Quanto à decisão de adotar uma postura imanente ou transcendente, 
trata-se de uma recaída na lógica tradicional, que era o objeto da 
polêmica de Hegel contra Kant (ADORNO, 1998, p. 21) 
 

A conhecida polêmica de Hegel contra Kant diz respeito, grosso modo, à ideia de que ao 

se considerar que o conhecimento de um objeto tem certos limites fixos, já se está 

postulando a possibilidade de superar esses mesmos limites. Conforme Adorno, “a 

própria oposição entre um conhecimento que se imponha de fora e um que se imponha de 

dentro torna-se, para o modelo dialético, suspeita de ser um sintoma da reificação” 

(ADORNO, 1998, p. 24). Tornando mais claro: a divisão estanque entre o “que está fora” 

e o que é “interno” ao objeto é parasitária de um certo modo de racionalidade 

instrumental, de um modelo de razão que separa esferas mediadas da cultura a fim de 

melhor manipulá-las e conformá-las a estruturas já vigentes. Seria forçoso reconhecer, 

então, que no objeto há qualquer mediação dinâmica, processual, que deve ser iluminada 

pela crítica. Como assevera Adorno, “a crítica dialética posiciona-se de modo dinâmico 

ao compreender a posição da cultura no interior do todo” (ADORNO, 1998, p. 19) 

Mas como se daria essa mediação no caso específico da crítica literária? Ou seja, 

de que modo um crítico poderia iluminar as conexões entre a estrutura formal de um texto 
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e a estrutura social de que ele participa, apontando para aqueles potenciais não realizados 

da sociedade? Para Adorno, essa mediação não se daria simplesmente pela reconstrução 

do momento histórico em que a obra foi produzida, tampouco por uma recomposição das 

intenções originárias do autor. Pelo contrário, ele estava se colocando precisamente contra 

uma certa apropriação da escola de Dilthey– que havia isolado o método das “Ciências 

do Espírito” – e sua concepção de hermenêutica (Cf. ADORNO, 2002, p.345, tradução 

nossa). Segundo essa linha teórica, a “hermenêutica” seria a “arte da interpretação das 

manifestações vitais fixadas por escrito” (DILTHEY apud GRONDIN, 2012, p. 34). 

Assim, durante a interpretação de uma obra seria possível reconstruir os registros da 

vivência (Erlebnis) historicamente determinada do autor. A concepção de interpretação 

crítica sustentada por Adorno, no entanto, seguiria o caminho oposto: o que interessa não 

é recompor as vivências originárias que compõem uma obra, como se isso de súbito 

iluminasse todo o complexo de sentido do texto e sua historicidade intrínseca, mas 

compreender a forma como a obra de arte materializa e suscita aspectos “não-

intencionais” da experiência (Erfahrung) ou, mais propriamente, como a obra comunica 

o que ela “se recusa” a comunicar: “os antagonismos sociais não resolvidos retornam às 

obras de arte como problemas imanentes à sua forma” (ADORNO, 2002, p.6, tradução 

nossa). Ao fixar-se nesses antagonismos, e não no que é simples e diretamente expresso 

pela obra, é que o crítico pode acessar o conteúdo social sedimentado no objeto. 

 
A interpretação social [...] de todas as obras de arte não pode portanto 
ter em mira, sem mediação, a assim chamada posição social ou inserção 
social dos interesses das obras ou até de seus autores. Tem de 
estabelecer, em vez disso, como o todo da sociedade, tomada como 
unidade em si mesma contraditória, aparece na obra de arte; mostrar em 
que a obra de arte lhe obedece e em que a ultrapassa. O procedimento 
tem de ser, conforme a linguagem da filosofia, imanente. (ADORNO, 
2003, p. 67. ênfase nossa) 
 

Para que se tenha um exemplo mais concreto de como esse procedimento 

imanente poderia ser realizado, no ensaio “Anotações sobre Kafka” Adorno aponta a 

fraqueza de certos recursos interpretativos da época: a fim de tornar mais compreensível 

a estrutura hermética dos textos de Kafka, frequentemente os críticos recorriam seja a 

conceitos retirados da psicologia, seja a uma reconstrução da biografia do autor ou mesmo 

a ideias derivadas de uma abordagem teológica. Algo comum ainda hoje. Na contramão 

dessas perspectivas em que o sujeito projeta de antemão sobre o objeto diretrizes que 

permitem organizar as suas descontinuidades internas, Adorno reivindica a necessidade 

de “insistir nos aspectos [do texto] que dificultam seu enquadramento” (ADORNO, 1998, 
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p. 239). O esforço do crítico por se manter nas lacunas, nos elementos inconclusivos e 

resistentes à interpretação, faz justiça a um texto que, ao evitar ser facilmente interpretado 

e assimilado, recusa-se também a participar do ciclo de reprodução da cultura. Pode-se 

dizer que o que Adorno perseguia era uma nova forma de cognição das obras literárias, 

uma forma que não aplainasse sua negatividade interna. Naquele contexto das décadas de 

1950 e 1960, insistir na negatividade das obras como índice de sua pertinência social 

significava também uma tomada de partido a favor da arte mais avançada e da experiência 

que essa arte cobrava à história, contra as concepções como a do New Criticism, por 

exemplo, que considerava possível compreender o texto apenas por ele mesmo.  

Se mantivermos em foco todas essas ideias, o conhecido texto “Ensaio como 

Forma”, publicado em 1958, nada mais é do que uma tentativa de levar a cabo esse novo 

modelo cognitivo para a crítica. O estilo ensaístico que Adorno tanto evoca diz respeito 

a uma forma flexível e fluida de apresentação de ideias, um modo de não submeter o 

objeto estudado às regras cartesianas do método expositivo, apontando assim para a 

possibilidade de dar voz àqueles elementos inconclusivos que se encontram numa obra – 

e essa é a “forma crítica” dada às suas análises de Beckett, Kafka, Proust, etc.  As 

interpretações expostas na forma do ensaio, diz Adorno, “não são filologicamente rígidas 

e ponderadas, mas são por princípios superinterpretações” (ADORNO, 2003, p. 17) – 

seguindo nossa exposição, são radicadas naquele tipo de imanência dialética, de uma 

forma de cognição da obra que não se deixa envolver completamente por seus limites –  

e é isso que confere sua riqueza e que aproxima o ensaio do que Adorno chama de 

“autonomia estética” plena.  

Para Adorno, uma vez que a obra literária não é simplesmente um objeto dado, 

mas um complexo de contradições históricas formalmente sedimentadas, é indispensável 

uma reflexão que propicie o descerramento desses conteúdos através dos conceitos, 

através da filosofia. No entanto, em vez de uma “filosofia aplicada”, que não “extrai das 

obras de arte nada além da sua própria tese” (ADORNO, 2002, p. 352, tradução nossa), 

o que se quer evocar é um pensamento filosófico que trabalha a partir daquilo que foi 

iluminado pelo procedimento imanente, que não admite de antemão conceitos e 

sistematizações. Nesse sentido, pode-se dizer que o sujeito deve se abrir plenamente à 

experiência do objeto, seguir suas linhas fundamentais, e permitir que o trabalho 

conceitual conceda uma visão mais ampla da experiência que o objeto suscita, da verdade 

social para a qual ele aponta.  
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Mas seria ainda necessário notar que, ao reivindicar a importância do 

procedimento imanente para a compreensão e crítica das obras de arte, Adorno estava 

também se contrapondo a uma noção limitada de “análise imanente” de obras, que o 

filósofo já identificava como comum à prática acadêmica:  

 
[A] análise imanente de obras, através da qual o academicismo esperava 
curar-se de sua alienação da arte, acabou tomando para si o caráter 
positivista [...]. A rigidez com a qual ela se concentra no objeto facilita 
a rejeição de tudo aquilo que [..] não está presente no objeto, que não é 
simplesmente dado. (ADORNO, 2002, p. 348, tradução nossa) 
 

Nesse trecho, Adorno aponta claramente para aquilo que há de empobrecedor na simples 

análise imanente da obra, ou seja, na análise que se atém de modo positivo aos detalhes 

do objeto e esquece de se encaminhar à reflexão segunda sobre aquilo que “não é 

simplesmente dado”. Esse seria o lugar da estética filosófica: direcionar as características 

particulares de uma produção cultural para além de si mesma, para a universalidade dos 

conceitos. Em outra importante passagem da Teoria Estética [1970], Adorno esclarece 

essa relação: 

 
A estética filosófica, aliada à ideia de análise imanente da obra, tem seu 
ponto focal ali onde a análise imanente nunca alcança. A segunda 
reflexão deve empurrar os fatos complexos que a análise imanente 
estabelece [...] além dela mesma a fim de penetrar o teor de verdade 
[das obras] (ADORNO, 2002, p. 348 tradução e ênfase nossas) 
 

Análise imanente e reflexão filosófica, então, são dois momentos necessários a 

essa concepção mais ampla de crítica imanente, ou de crítica dialética das obras. Se não 

quisermos que a crítica se degenere em mero procedimento analítico, numa dissecação de 

textos que apenas corrobora o pensamento instrumental e cientificista – já tão reproduzido 

academicamente – é preciso pensá-la num quadro conceitual que dê espaço para essa 

segunda reflexão. Ela não pode manter-se como conhecimento restrito, sob pena de 

perder esse instante em que consegue exceder os limites dados pelo objeto – limites que, 

como discutimos, já apontam para seu próprio esboroamento –  e indicar sua pertinência 

social e histórica. Diante desse quadro, pode-se perceber que a Teoria Estética de Adorno 

tem seus fundamentos numa posição teórica que pretende ir mais além das obras, que 

pretende delas extrair um teor de verdade: 

 
A situação histórica da arte registra demandas históricas concretas. A 
estética começa precisamente com a reflexão sobre essas demandas. [...] 
Já que nenhuma obra de arte é capaz de resolver por completo sua 
tensão imanente, [...] a teoria estética não deve se contentar com a 
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interpretação de obras dadas e seu conceito. Por se voltar a seu conteúdo 
de verdade, a estética é compelida – enquanto filosofia, para além das 
obras (ADORNO, 2002, p. 359, tradução nossa) 
 

Exilar o momento da análise imanente de sua contraparte necessária, ou seja, uma 

reflexão filosófica, só contribuiria para empobrecer a tarefa do crítico e arrastá-lo de volta 

àquele papel de “informante”, de mero reprodutor das tendências do mercado da arte. Ao 

mesmo tempo, a Estética Filosófica, separada dessa atenção à dinâmica própria do objeto, 

seria vazia e abstrata, um mero campo de debates sobre conceitos de arte já desgastados, 

privados de relevância social. Se Adorno, através da noção de crítica imanente, abriu um 

caminho importante para que se pense a mediação entre o estudo atento e aproximado dos 

objetos culturais, por um lado, e a reflexão filosófica, conceitual, de outro, seria o caso 

de hoje perguntarmo-nos quais são as vias possíveis para que se mantenha viva essa 

mediação.  
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PENSAR AS DEMANDAS: IMPLICAÇÕES ÉTICO-ESTÉTICAS DA 

ESPECTROLOGIA DE JACQUES DERRIDA NAS TEORIAS DA NARRATIVA 

Ravel Giordano Paz (UEMS) 

  

Resumo: O artigo sintetiza um percurso crítico, do próprio pesquisador, de discussão de textos 
narrativos pelo viés do motivo do espectro a partir de Jacques Derrida, acenando, ao final, com 
questões colocadas pela imbricação entre demandas críticas e autorais enquanto radicalização 
desse viés. O primeiro passo desse percurso consiste em expor os postulados da aproximação 
entre a espectropoética derridiana e as teorias da narrativa, aproximação esta inicialmente 
realizada num cotejo com a teorização de Mikhail Bakhtin, e no qual os elementos 
estabilizadores dos conceitos bakhtinianos, com suas instâncias enunciativas relativamente 
independentes, mostram-se vulneráveis à desconstrução. Em seguida, expõe-se a “aplicação” 
desses postulados, em diferentes graus de radicalidade, na abordagem de obras de Edgar Allan 
Poe, Machado de Assis, Bernardo Élis, Miguel Jorge, Clarice Lispector e Kurt Vonnegut. 
Finalmente, propõe-se outro texto de Poe, “O mistério de Marie Rogêt”, como exemplo de 
narrativa que exige a abordagem a abordagem da referida imbricação crítica. 
 
Palavras-chave: Espectro. Narratividade. Jacques Derrida. Literatura e filosofia. 
 

Em linhas gerais, este artigo constitui uma tentativa de abordagem sistemática de 

uma problemática teórica que emergiu ou se esboçou – por vezes nem isso, mantendo-se 

apenas implícita – em diversos trabalhos que produzi nos últimos anos. Mas antes de 

partir para a indispensável, ainda que sintética, revisão desse percurso, é obviamente 

necessário tentar expor os principais elementos da problemática em questão, 

considerando, inclusive, a forma como a vejo hoje. 

Essa problemática tem seu ponto de partida, ou pelo menos de inflexão, no que 

se refere a meu percurso acadêmico, no pensamento de Jacques Derrida; mais 

especificamente, na chamada “virada ética” do filósofo francês, e mais especificamente 

ainda no motivo do espectro, trabalhado particularmente no volume Espectros de Marx 

(DERRIDA, 1994); motivo este, por sua vez, absorvido, em meu percurso, a uma 

problemática prévia: a das “vozes” constitutivas do textos narrativos, que eu pensava, 

desde o Mestrado, a partir sobretudo de Bakhtin. 
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Naturalmente, uma tal “absorção” só pode se operar por força de um tipo de 

deslocamento, já que o espectro derridiano não constitui uma intervenção no campo das 

teorias da narrativa. Por outro lado, é importante notar que, no delineamento desse 

motivo filosófico, Derrida se vale amplamente de um motivo literário – o fantasma do 

pai de Hamlet –, cujo pertencimento ao gênero dramático tem suas próprias implicações 

mas não deixa de constituir um meio-caminho para esse deslocamento.1 Mais que isso, 

porém, alguns dos elementos ou motes que caracterizam – ou, menos que isso, esboçam 

– o motivo do espectro tornam essa apropriação muito sugestiva para ser desprezada: 

entre eles os do espectro como aquele (ou aquilo) que vê sem ser visto e como, 

simultaneamente, um mais-de-um e um menos-de-um; e mesmo a ideia, ligada a essa 

multiplicidade-contraditoriedade constitutiva, de que ele não chegaria a constituir um 

ponto de vista, mais reforça a sugestão do que a interdita – em que medida, afinal, o 

narrador constitui realmente um ponto de vista? –, até porque em outro lugar Derrida 

(1998, p. 152) fala do espectro como detentor de um “derecho de mirada absoluta”. 

O fato é que o confronto da teoria bakhtiniana da polifonia e do dialogismo pela 

espectrologia2 derridiana produz pelo menos dois questionamentos radicais, de certo 

modo definitivos, no que se refere à primeira: primeiro, da ideia de uma instância 

autoral-narracional plenamente configuradora e articuladora das vozes em jogo na 

diegese narrativa; segundo, da relativa independência dessas vozes, seja entre si ou em 

relação à referida instância configuradora. O principal elemento catalizador desses 

questionamentos é a herança de Freud no pensamento de Derrida: enquanto as 

formulações de Bakhtin pressupõem a plena consciência da instância configuradora 

mais ampla em relação à diegese e a integridade de cada uma das consciências figuradas 

nela, na espectrologia derridiana o inconsciente tem importância capital: de seu lugar 

impreciso, o espectro não apenas vê sem ser visto, mas se constitui numa fonte de 

injunções, de demandas quiçá invisíveis porém prementes, quando não inesquiváveis. 

O espectro, portanto, radicaliza a ideia de Derrida – exposta magistralmente por 

Joanildo Burity (1995), num artigo fundamental em meu percurso – de que o si mesmo 

é constitutivamente habitado pelo outro. E é no emaranhado constituído pelas infinitas 

alteridades em suas infinitas implicações mútuas que o motivo das demandas se insinua 

como detentor do paradoxal valor de uma imprecisão adicional. Minhas demandas são 
                                                           
1 Some-se a isso o fato de a teoria marxista da História ser também uma narrativa da História, aliás  
apontada por Lyotard (2002) como uma das “grandes narrativas” ou “metanarrativas” da modernidade. 
2 No original, hantologie, um trocadilho intraduzível de hante com ontologie. 
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ao mesmo tempo o que tenho de mais íntimo e de mais irredutível à suposta unidade de 

minha consciência, não apenas porque não posso jamais estabelecer com segurança 

absoluta de que demandas outras elas se constituem (ou se “originam”) como porque, 

ainda quando silenciadas ou ocultas do mundo, é sempre ao mundo que elas se dirigem, 

ainda que na forma de uma demanda de “fuga” do mundo. Se um outro com suas 

demandas surge em meu ser, de forma expressa ou não, consciente ou não, é porque o 

demando, ou porque ele me demandou de forma eficaz, de modo que sua demanda de 

alguma forma tornou-se minha. Por isso, enunciar um outro é enunciar-me, assim como 

enunciar-me é enunciar infinitos outros, que me constituem desde sempre ou desde 

incontáveis momentos, inclusive o da enunciação. 

Pensar as demandas, portanto, é pensar o outro na dupla radicalidade de sua 

singularidade irredutível e de suas implicações com o que quer que estabeleça algum 

tipo de contato com ele, de tal forma que o, digamos, “campo objectual” que se pode 

pretender que constitua não possa se fixar puramente à mercê de nossas operações 

mentais sobre ele, ou seja, a despeito de nós mesmos. Assumir as consequências disso 

no âmbito da atividade crítica inviabiliza, no mínimo problematiza, a mera 

instrumentalização dos postulados da desconstrução em “aplicações” a “objetos” mais 

ou menos afeitos a eles. Não apenas a noção de fechamento ou autonomia da obra 

literária – “alteridade” singular que não apenas encena outras alteridades como se 

constitui de outras tantas, que por sua vez não se reduzem à de um autor – mas, tanto 

quanto ela, a suposta autonomia crítica se veem radicalmente desestabilizadas. 

Minhas próprias tentativas de pensar as questões da narrativa – ou melhor, de 

diferentes narrativas – a partir da espectrologia derridiana de certa forma traçam um 

percurso que vai de uma postura objectual extrema, nada menos que tipológica, 

constituindo, portanto, uma ingenuidade extrema – ou não tão extrema, já que sem 

dúvida continha um grão de má-fé –, à tentativa de lidar com esse complexo de 

implicações na amplitude que esbocei acima (que é o que tentarei fazer aqui), passando 

pela gradual assunção dessa amplitude. 

Da primeira dessas tentativas (PAZ, 2004), o principal ganho foi a tentativa de 

articular a tipologia dos “temas espectrais” à leitura das estratégias espectrais nos 

autores abordados, Edgar Allan Poe e Machado de Assis; principalmente neste, onde as 

segundas se sobrepõem às primeiras, obrigando ao seu reconhecimento. Nesse sentido, 

o “espelho contrastivo” criado pela aproximação dos dois autores abriu caminho para 
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trabalhos onde a discussão dessas estratégias e elementos espectrais de cunho mais geral 

– ou seja, não vinculados, necessariamente, aos temas fantasmagóricos – se aprofundou 

consideravelmente. Outro elemento importante era a articulação da questão da 

espectralidade com a da temática social; mas, embora derivado diretamente da proposta 

de Derrida em Espectros de Marx, esse dado era também um elemento problemático no 

texto, já que essa temática constituía um elemento subsunsor da própria espectralidade. 

De um modo geral, a maioria dos textos que redigi e publiquei posteriormente 

constituíram explorações e aprofundamentos desses dois caminhos básicos: a análise 

temático-formal e o fundo temático específico constituído pelos temas sociais, aos quais 

se acrescentaram, progressivamente, temas psicanalíticos – ou seja, temas analisáveis 

por um viés psicanalítico –, também estes de certa forma demandados pelo viés 

derridiano, em cujas ideias o diálogo com Freud é fundamental. 

Um motivo constante, nesses textos, é o da manifestação de elementos espectrais 

enquanto elementos ligados a uma lógica opressora, o que corresponde a uma espécie de 

unilaterização do motivo do espectro enquanto “ser” (ou seja, algo mais ou menos que 

isso: “personagem”, “representação” ideológica, mimética, alegórica, etc., “entidade”, 

“legião”, “campo de força”) demandante, cujas demandas ganham o estatuto de 

injunções, responsabilidades legadas a outrem; em suma, enquanto figura investida de 

um poder fundamental. Naturalmente, uma tal redução (ou “aplicação”) unilateral 

pressupõe uma lógica dicotômica, demandante de um polo que suplemente (e 

simplifique, por outra unilaterização) as dimensões excluídas do motivo derridiano; 

assim, inversamente ao motivo do espectro enquanto força injuntiva, eu propunha e 

explorava o motivo do espectro enquanto figura da alienação, enquanto “ser” reduzido 

às demandas mais fundamentais, não raro se manifestando enquanto figura da 

coletividade, a própria coletividade, aliás, constituindo um topos importante. 

O trabalho que reproduz essa lógica dicotômica de forma mais cerrada é um 

artigo sobre o escritor goiano Bernardo Élis (PAZ, 2008), no qual novamente a 

abordagem de temas espectrofantasmais se articulava com a análise de construções 

formais, mas agora numa leitura mais voltada para os aspectos sociais da representação, 

até em vista do projeto literário, de cunho marcadamente político, do escritor goiano. 

Em linhas gerais, eu tentei mostrar como certas “orquestrações espectrais” davam lugar 

a uma configuração formal próxima do caótico no grande romance de Élis, O tronco, 

onde a profusão de eventos, mais do que fantasmais, monstruosos, por pouco não 
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reduzia os seres acuados pela guerra a estados como o horror e o medo e às demandas 

básicas de sobrevivência e subsistência.  

Justamente no âmbito desse processo, no entanto, eu apontava um tipo de 

fracasso da imbricação político-literário no projeto de Élis, na medida em que o esboço 

de um horizonte utópico, ou melhor, de um novo horizonte histórico-social – no 

atendimento do escritor a uma demanda ética de seu projeto, por sua vez, 

provavelmente, ecoando as injunções do realismo socialista –, ao fim do romance, me 

parecia muito pouco palpável em face dos eventos e seu desenlace. Como contrapartida 

desse “fracasso” (senão estético, ideológico), eu invocava a imagem derridiano-

benjaminiana do “messiânico sem messianismo”, que de certa forma purga o profetismo 

marxista de sua rigidez teleológica, devolvendo-lhe (e, ao mesmo tempo, atenuando) 

sua condição fundamental de utopia. Isso, porém, praticamente à mercê do projeto 

autoral, de modo que era a potência (auto)desconstrutora da espectralidade que se 

sublinhava aí, constituindo, talvez, o grande ganho, em meu percurso, desse artigo. 

De um modo geral, nos trabalhos que se seguiram tentei abordar obras e autores 

em alguma medida mais afeitos aos postulados da desconstrução, ou seja, que 

comportassem dimensões desconstrutoras, e mesmo autodesconstrutoras, mais 

conscientes. De um modo geral, esses trabalhos comportam um processo, embora não-

linear, de abertura para as diferentes implicações do motivo do espectro nos textos 

literários, ou, mais propriamente, das implicações que tal motivo “ativa” neles. 

O primeiro desses textos tinha como objeto principal o romance A hora da 

estrela, de Clarice Lispector. Em linhas gerais, eu apontava na relação profundamente 

paradoxal do narrador Rodrigo S. M. com a protagonista Macabéa uma desconstrução 

das propensões identitárias e subsunsoras (inclusive no que tange à representação dos 

conflitos sociais) do modernismo brasileiro. Às sínteses deste, Clarice oporia – e não, 

talvez, sem objetivo polêmico face ao campo literário – a recusa de qualquer síntese e, 

ao mesmo tempo, a síntese-representação conscientemente redutora que constituiria a 

própria Macabéa. De par com isso, haveria a ideia igualmente paradoxal de uma espécie 

de “impassialidade” temporal: ideia-sentimento de um tempo fechado, imobilizado pelo 

estado de alienação de uma realidade opressiva, e, ao mesmo tempo, como contrapartida 

da impossibilidade de se sondar qualquer futuro, um tempo infinitamente aberto; um 

impasse-interrogação cristalizado na expressão “.Quanto ao futuro.” – assim mesmo, 

entre dois pontos finais, como uma interrogação aprisionada –, um dos motes-subtítulos 
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listados no início do romance. Também aí, portanto, se colocaria, e de forma muito mais 

pertinente – ou, pelo menos, mais diretamente suscitada pela obra –, a questão do 

“messiânico sem messianismo”.  

Esse texto, no entanto, se ressente de defeitos muito crassos, que limitam o 

aproveitamento do influxo e dos motivos derridianos; defeitos que incluem a 

perspectiva dualista, presente na oposição já referida, e o teleologismo presente na 

tentativa de traçar um espécie de “linha evolutiva” do primeiro modernismo 

(“representado”, mesmo singularmente, por Macunaíma) ao romance em questão, 

passando pela dita segunda fase modernista (Angústia, de Graciliano, e algo do 

“segundo” Mário) e, mais en passan ainda, pela própria obra clariceana, já que mesmo 

em relação a esta A hora da estrela constituiria um artefato desconstrutor (agora, ao 

contrário do caso de Élis, de forma inteiramente consciente). 

Ainda que tenha algum sentido, esse percurso constituiu, no mínimo, um 

empecilho metodológico: excessivamente preso a ele, o trabalho explora os temas com 

excessiva superficialidade; assim, não aprofunda, por exemplo, a questão 

importantíssima do que denominaríamos, agora, o “ser do narrador” no romance: uma 

problemática que enlaça imperiosamente a representação, os campos enunciativos, a 

instância autoral e mesmo a recepção. 

No entanto, essa fixação histórico-teleológica se dilui consideravelmente num 

trabalho pouco posterior (PAZ, 2016), mais atento aos mecanismos das obras em 

discussão. Trata-se de outro estudo sobre um autor goiano, versando sobre os romances 

Caixote e Veias e vinhos, de Miguel Jorge. Em síntese, tentei demonstrar nessas obras, 

principalmente na primeira, um processo de implicação mútua, mais que das vozes ou 

ideias, dos corpos-subjetividades dos protagonistas. Muito mais que um jogo lúdico ou 

mero vanguardismo, esse processo constituiria uma assunção, a nível formal, das 

fraturas que informariam a subjetividade e as relações dos personagens, tornando suas 

demandas particularmente exacerbadas, a ponto de se imporem, tal como no espectro 

derridiano, dramaticamente ao outro. Longe de ser pacífica, portanto, essa complexa 

coexistência intersubjetiva configuraria uma tortuosa – e muito interessante, enquanto 

representação-dramatização da vida humana na urbe contemporânea – dialética de 

entranhamento e estranhamento, de comunicação visceral e quase incomunicabilidade, 

etc. – das alteridades entre si. 
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Vários de meus textos posteriores exploram variações desses motivos básicos, 

dialetizados (ou complexificados) de diferentes formas por outros motivos, que 

naturalmente eu busquei (ou julguei) extrair das próprias obras. Em nenhum deles, 

porém, busquei explorar tal questão em todas as suas implicações, inclusive nas 

inevitáveis implicações éticas para o trabalho crítico. Mais que isso, de um modo geral a 

assunção da questão autoral não ativava a problemática ou, digamos, a dinâmica do 

pensamento (ou dos motivos) das implicações e das demandas; naturalmente, porque 

faltavam os termos necessários pra uma relação forte entre a instância autoral e algo que 

não seja uma espécie de “configuração geral”, ideológica, etc., do mundo. Ou seja, uma 

relação na qual as demandas, mais que autorais, vitais do escritor – as demandas vivas 

de que os textos são rastros menos ou mais ricos – sejam imperiosamente ativadas. 

Naturalmente, os primeiros motivos-topoi necessários para se explorar tal 

relação são os de ordem biográfica. Esses motivos praticamente se impuseram a mim ao 

abordar, bem mais recentemente, num trabalho inédito, o romance Breakfast of 

champions, de Kurt Vonnegut. Nessa obra, como é quase de regra em Vonnegut, o 

biográfico e o ficcional se mesclam intensamente, aqui, porém, fazendo-o – e 

conscientemente – com acentos psicanalíticos que aproximam essa obra de uma estética 

dos extremos. Num jogo de implicações mútuas que entrelaça as figuras do autor, de 

seu pai e de seu suposto alter-ego Kilgore Trout, Vonnegut entretece um enredo sutil, 

interno à trama central, no qual os motivos do ânus e da violência sexual cumprem 

papéis fundamentais, gerando ou sugerindo situações que tocam radicalmente – ou seja, 

para além da representação literária – o vexaminoso e o inconfessável. 

Também nesse caso, como no de A hora da estrela, a forte pertinência da leitura 

pelo filtro da espectropética e do pensamento derridiano das demandas permite 

sublinhar a radicalidade estética da obra sem explorar minúcias biográficas. No entanto, 

ao me colocar o problema das questões éticas implicadas num tal aproveitamento da 

radicalidade filosófica da desconstrução, deparo-me com um fato e uma hipótese. O fato 

é o de que nenhum desses artigos, mesmo em face da radicalidade desconstrutora de 

seus “objetos”, rompe ou questiona objetivamente o próprio estatuto da “objetividade” 

crítica; a hipótese, de que talvez seja em “objetos” menos “naturalmente” afeitos à 

desconstrução, mas aos quais de alguma forma ela pareça confrontar com suas questões, 

a ponto das dimensões profundas do próprio “objeto” como que a demandarem – 

enquanto demanda, também, de seu desvelamento –, que a amplitude do 
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“implicacionismo” do pensamento das demandas termina por abarcar, imperiosamente, 

não só a figura-entidade autoral como a entidade receptiva, decerto também esta 

submetida a processos figurais, mas cujo perscrutar, ou seja, autoperscrutar exige o 

autorreconhecimento, mais que enquanto voz abstrata, portadora de tais ou quais 

“posições” mais ou menos gerais ou particulares, enquanto ser demandante. 

 O texto literário que possibilitou tal discussão (cujo desenvolvimento completo 

constituirá um artigo à parte) foi um dos contos mais singulares de Edgar Alan Poe: “O 

mistério de Marie Rogêt”. A singularidade desse conto não reside tanto em seu enredo 

quanto na forma de sua narração. Constituindo um dos chamados contos de raciocínio 

de Poe – trata-se, ao lado dos mais conhecidos “O crime da Rua Morgue” e “A carta 

roubada”, de uma das três histórias protagonizadas pelo detetive amador Auguste Dupin 

–, “O mistério de Marie Rogêt” incorpora de forma algo extrema, à exposição narrativa, 

a suposta objetividade do método analítico-dedutivo de Dupin.  

Um traço marcante, no texto, é a esquiva à forma-aventura que, mesmo 

residualmente, vincula o moderno conto policial às formas épicas, e que no caso de Poe, 

tido geralmente como o criador do gênero, se manifesta sobretudo na história da Rua 

Morgue. Essa esquiva, como veremos, não deixa de se ligar a algo semelhante a um 

recalque ou denegação, mas é, de fato, muito marcada: basta notar que em nenhum 

momento Dupin sai de casa para tratar do caso – o assassinato da personagem nomeada 

no título – , contentando-se com informações colhidas pelo narrador anônimo, seu 

amigo, e depois por ele próprio nos jornais locais. A rigor, mais que com os fatos a 

serem desvendados – que não parecem lhe opor grandes dificuldades –, o grande embate 

travado pelo detetive é um embate discursivo: Dupin passa em revisão os argumentos 

dos jornais e da própria polícia, expondo-lhes a inconsistência e, sobretudo, o caráter 

antifilosófico, opondo-lhes suas próprias conclusões. A esse “objetivismo” pura ou 

quase puramente racionalista, soma-se a atitude de indiferença de Dupin pelo caso, ao 

qual permanecia alheio até ser procurado pela polícia, e ao qual só decide dedicar-se em 

vista de uma boa recompensa, não especificada (o que, longe de minimizar, adensa 

sugestivamente seu valor). Em relação à própria vítima essa atitude permanece quase 

inalterada: apenas ocasionalmente, e muito en passan, o detetive amador lhe dedica 

algum adjetivo vagamente solidário. 

Tudo isso contrasta com uma situação enunciativa ainda mais singular que a 

própria forma narrativa: a “inspiração” para “O mistério de Marie Rogêt”, conforme 
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diversos elementos sinalizam na primeira edição e um texto introdutório do próprio Poe 

explicitará nas seguintes, foi um crime real, ocorrido em Nova York, e que, sob o 

pretexto de tematizar as coincidências inexplicáveis da vida, o escritor transplanta para 

Paris, alterando, por vezes muito levemente – como no caso da própria Marie Rogêt, 

“originalmente” Mary Rogers –, os nomes das pessoas e jornais envolvidos. No texto 

introdutório das edições subsequentes à primeira, Poe reconhece e reivindica, num gesto 

algo antiartístico, esse caráter derivativo, vinculando a ele seu objetivo, o qual seria 

apenas realizar uma espécie de investigação paralela, e à distância, do crime factual. 

Tratar-se-ia, em suma, muito mais de uma demonstração de argúcia analítica do que de 

talento literário. No fim desse texto, o escritor chega a reivindicar o acerto, em detalhes, 

das conclusões de Dupin (ou seja, das suas conclusões). Entretanto, não só o fim do 

conto permanece relativamente aberto, com apenas indicações gerais de quem seria o 

assassino, como, após a primeira edição, Poe efetuou modificações a fim de adequá-lo 

ao então estado das investigações de então, mesmo assim sendo pouco convincente, no 

cotejo com o resultado destas – que também permaneceram inconclusivas –, a 

reivindicação de seus acertos. 

Seja como for, nada disso impediu que Poe continuasse a dar seu texto como um 

conto, o que nos convida a buscar nele elementos que, via de regra, configuram a 

riqueza e a complexidade dos textos literários. Uma primeira hipótese seria a de que 

haveria no conto uma espécie de subtexto, uma construção dramático-narrativa cujos 

elementos propriamente dramáticos – em sentido lato – seriam submetidos a um 

processo de contenção e “sutilização” pela narração objetivista. Pertinente ou não – o 

que, a rigor, é impossível determinar –, essa hipótese nos convida a inquirir sobre algo à 

primeira vista fundamental mas que a própria forma objetivista parece relegar a um 

lugar de relativa desimportância: a significação do, digamos, enredo interno à história 

da investigação de Dupin – ou seja, a história ou as histórias da morte de Marie Rogêt –, 

tanto em seu ritualística global quanto em seus elementos pontuais, assim como em suas 

implicações com a própria situação enunciativa, ou seja, com o que já denominamos “o 

ser do narrador”. Em outras palavras, sobre como esses elementos globais e pontuais 

constroem e são construídos por esse “ser”. Esta a relação, portanto, que cumpriria 

desconstruir. Por questões de espaço, não poderemos senão esboçar esse duplo 

movimento, que por sua vez se desdobrará em uma outra duplicidade. 
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Em linhas muito sumárias, o caso de que Dupin se ocupa consiste na violação 

sexual e no assassinato de uma jovem lojista, tida como querida dos clientes do 

comércio onde trabalhava e tornada notória por um desaparecimento anterior, meses 

antes do definitivo, ou melhor, do que se consumaria com sua morte. Entre as hipóteses 

analisadas e refutadas por Dupin estão as de que o criminoso seria seu noivo ou um 

amigo possivelmente apaixonado, o mesmo responsável pelo reconhecimento do corpo. 

No entanto, a hipótese contra a qual o detetive amador mais se empenha é a de que os 

criminosos seriam um bando de vadios, como os que perambulam pelas margens do rio 

onde seu corpo foi encontrado. Em oposição a isso, Dupin sustenta que o crime teria 

sido cometido por um único homem, provavelmente um sedutor inconformado com as 

recusas da jovem, e – um ponto capital – oriundo do mar. 

Ora, apenas esse breve esboço é extremamente rico em sugestões; sobretudo 

essa última insistência, que parece, de fato, conferir a esse conto algo pré-naturalista 

uma espécie de subtexto romântico. Na própria obra de Poe o mar se reveste de uma 

significação especial, ou, mais propriamente, abissal, como atestam o conto 

“Manuscrito encontrado numa garrafa” e o romance A narrativa de Arthur Gordon 

Pym. Há, além disso, a insistência na própria unicidade do assassino. Numa obra eivada 

de elementos não só metafísicos como fortemente egotistas – vide, por exemplo, a busca 

de afirmação das verdades ou pontos de vista “filosóficos” –, marcada pela afirmação de 

subjetividades fortes, algo semelhante a uma cumplicidade se sugere aí. O assassino 

anônimo do conto seria, então, uma variação do arquétipo romântico-poeano do grande 

demente criminoso; Usher, por exemplo.  

Entretanto, mesmo descontada a narração objetivista, certos elementos subtraem 

esses elementos à esfera de uma configuração romântica; dentre eles, sobretudo, o 

inegável rebaixamento da “personagem” feminina, já que é nítida a atribuição, a Marie 

Rogêt, de uma espécie de leviandade, à qual se soma um traço caracterizador 

evidentemente negativo e de possíveis conotações racialistas (vide, a esse respeito, as 

implicações racialistas da primeira narrativa protagonizada por Dupin, O crime da Rua 

Morgue): o excesso de pelos que, conforme Dupin deduz pelo depoimento do amigo da 

jovem que reconheceu seu corpo, cobririam seu braços. Enfim, Marie Rogêt não é uma 

das personagens quase etéreas de Poe, como a Ligeia do conto homônimo ou a 

personagem de O retrato oval. Na intersecção de tudo isso com o objetivismo algo 

extremo, quase acintoso, da narração, sugere-se um complexo ideológico onde o 

2772

Ana
Pencil

Ana
Pencil



11 

 

egotismo, o desprezo pelo coletivo (ainda que pela via paradoxal de uma 

“inocentização”) em prol da individualidade incoercível (ainda que monstruosa), o 

racismo e a misoginia seriam motivos tão sutis quanto determinantes na construção (ou, 

que seja, reconstrução) narrativa. E na confluência desse complexo com a voz de um 

narrador anônimo que se rende incondicionalmente à superioridade do amigo nomeado 

– tanto aqui quanto em A carta roubada há sutis elementos de uma relação 

sadomasoquista, não sexual, bem entendido, entre o narrador e Dupin – sugere-se, 

talvez, uma homoafetividade reprimida. 

É inevitável, nesse ponto, a impressão de que estou, como se diz, avançando o 

sinal. Não obstante, cada uma das inferências que me atrevi a fazer constituíram 

pequenas e abusivas violações da imanência do conto. Isso apenas salta aos olhos de 

forma mais evidente ao tocar em questões que se vinculam a uma esfera íntima, que 

sugere um entrelaçamento entre as demandas do narrador e as do autor. O que me 

cumpre perguntar, portanto, é em que medida essa inquirição de sentidos mais fortes 

num texto supostamente superficial, ainda que motivada pelo incômodo ético suscitado 

por ele, não deve suas conclusões sobretudo às minhas demandas.  

Afinal, também na mera escolha desse texto algo me demanda, de modo que é a 

zona de uma intersecção que me cumpre explorar, e nessa exploração já não é uma 

verdade sobre o mundo que me cabe extrair, mas, antes de mais nada, sobre mim 

mesmo. Em suma, a contrapartida ética de uma inquirição radical sobre as implicações 

éticas de um texto narrativo deve ser a disposição para sondar as implicações e 

motivações do próprio crítico nesse ato; a disposição para questionar não só o lugar 

absoluto do escritor mas também o do próprio crítico.  

Assim, o que pode potencializar a discussão de problemáticas apenas inferíveis 

como as apontadas é a figura de um “seja como for”, que, deslocando-se do objeto, 

remete a mim, a minhas demandas (o que, no fim das contas, constitui apenas a 

assunção de algo geralmente oculto). Se me arrisco a romper o tênue fio entre o dado 

objetivamente verificável e as problemáticas supostas, preciso me assumir como ser 

implicado aí. E mesmo as problemáticas objetivamente verificáveis precisam remeter a 

mim: pois não há transformação, aprendizado ou terapia que a arte possibilite que não 

comece por nós mesmos. A injunção derridiana de partirmos sempre de nós mesmos, de 

onde estamos e do que somos ou julgamos ser, revela-se aí em toda a sua radicalidade. 
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Resumo 

 

Este trabalho é parte de pesquisa de tese de doutorado em desenvolvimento no Programa de 
Pós-graduação em Literatura Brasileira da Universidade de São Paulo.Tem como objetivo 
efetuar análise de O desertor (1774), poema narrativo herói-cômico de Manuel da Silva 
Alvarenga, à luz especificidade do sistema cultural do século XVIII. Para isso, parte-se da 
discussão sobre as fronteiras entre literatura e filosofia no século XVIII, passando para a 
conceituação do romance filosófico e o poema narrativo herói-cômico, e chegando à análise e 
aproximação de suas estruturas binárias. Têm-se como apoio teórico, principalmente, os estudos 
de Franklin de Matos, O filósofo e o comediante (2001) e A cadeia secreta: Diderot e o 
romance filosófico (2004), Ivan Teixeira, Mecenato pombalino e poesia neoclássica (1999), 
Jean Starobinsk, “O fuzil de dois tiros de Voltaire” (2001), João Adolfo Hansen, “Ilustração 
católica, pastoral árcade et civilização” (2004) e José Batista de Sales, O Poema Narrativo no 
Brasil: das Origens a Mario de Andrade (2009).  
 

Palavras-chave: Herói-cômico. Arcadismo luso-brasileiro. Ilustração católica. O romance 

filosófico.  

 

Introdução 

 

 O objetivo deste trabalho é efetuar análise de O desertor (1774), poema 

narrativo herói-cômico de Manuel da Silva Alvarenga, à luz da especificidade do 

sistema cultural do século XVIII. Para isso, torna-se imperativo, primeiramente, partir 

da consideração da situação da Filosofia e da Literatura no Século das Luzes, cujas 

fronteiras, como se verá adiante, não são de clara distinção, acarretando em 

configuração específica na atuação do artista e do filósofo.   
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 Estilisticamente, a transição dos Seiscentos para o Setecentos se deu em um 

processo de “atenuação” da arte que, de acordo com Alfredo Bosi (1994), no século 

XVII eram de aspecto “pesado e maciço”, engendrando as tendências estéticas que 

marcam o Arcadismo: a busca pelo natural, o simples, o ritmo gracioso. Entretanto, o 

autor acrescenta que  

 
A Arcádia enquanto estilo melífluo, musicalmente fácil e ajustado a 
temas bucólicos, não foi criação do século de Metastasio: retomou o 
exemplo quatrocentista de Sanazzaro, a lira pastoril de Guarini (Il 
Pastor Fido) e, menos remotamente, a tradição anticultista da Itália 
que se opôs à poética de Marino e às vozes que na Espanha se haviam 
levantado contra a idolatria de Góngora (41). Mas o que já se 
postulava no período áureo do Barroco em nome do equilíbrio e do 
bom gosto entra, no século XVIII, a integrar todo um estilo de 
pensamento voltado para o racional, o claro, o regular, o verossímil; e 
o que antes fora modo privado de sentir assume foros de teoria 
poética, e a Arcádia se arrogará o direito de ser, ela também, 
“philosophique" e digna versão literária do Iluminismo vitorioso. 
(BOSI, 1994, p.55).  

 
 Nesse sentido, para Bosi, é importante distinguir dois momentos da literatura do 

século XVIII que, segundo ele, se justapõem: o poético, que se dá na utilização de 

formas bem definidas encontradas no retorno à tradição clássica (Arcádia), e o 

ideológico, “[...] que se impõe no meio do século, e traduz a crítica da burguesia culta 

aos abusos da nobreza e do clero (Ilustração)” (p.56). Assim, segundo o autor, 

diferentemente do jogo de signos da arte barroca, a estrutura significante da obra não 

tem valor em si mesma, fazendo com que o poeta (o artista) e sua obra passem a 

exercer, também, um “papel pedagógico”.  

 Franklin de Matos (2001) observa que, no século XVIII, não há fronteiras 

precisas que separam a literatura da filosofia, o que, para ele, constitui um dos mais 

marcantes traços do pensamento dos Setecentos. O filósofo, afirma Matos, passa a 

praticar diversos gêneros, deixando de privilegiar o tratado como expressão filosófica, 

não tendo mais o teólogo, o metafísico e o sábio como referências, preocupando-se, 

agora, em ser útil:  

 
Isso quer dizer que a maior de suas preocupações é a sociedade em 
que vive, sua virtude por excelência é a sociabilidade, e a missão que 
o guia, incitar os demais a praticá-la. Quer dizer também que, para 
melhor convencer os homens, é preciso dialogar com eles, diversificar 
os lugares e os meios de atuação, ganhar os salões, os cafés, as casas 
de espetáculos, a exemplo de Sócrates que frequentava a praça 
pública. Deste modo, o filósofo se torna romancista, contista, homem 
de teatro. (MATOS, 2001, p.97).  
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 Observa-se, assim, que, de um lado, a filosofia encontra na literatura um meio de 

diálogo com a sociedade visando o estímulo a sua prática e, de outro, a literatura deixa 

de ser um modo privado de expressão e, a partir do pensamento iluminista, adquire 

densidade filosófica, em que à estética justapõem-se a prática ideológica, assumindo, 

também, como já foi dito, um papel pedagógico: união do útil ao agradável, conforme 

ensina Horácio. 

 

Literatura e filosofia no século XVIII: o romance filosófico 

 

 Como se viu, a peculiaridade do sistema cultural do século XVIII contribuiu 

para uma configuração específica na atuação do artista e do filósofo, tornando 

imprecisas as fronteiras entre filosofia e literatura. No caso do filósofo, a literatura 

serviu como meio de diálogo com os homens, no intuito de que a verdade filosófica 

ultrapasse a forma de conceito e chegue, também, à expressão sensível, deixando de ser 

“[...] uma controvérsia entre especialistas, mas a intervenção nos destinos da cidade, na 

vida e na felicidade dos homens” (MATOS, 2001, p. 197). Daí o interesse do filósofo 

pela literatura, principalmente, com o romance filosófico.  

 De acordo com Franklin de Matos (2001), é em 1721, com a publicação das 

Cartas Persas, de Charles Louis de Secondat, o barão de Montesquieu (1689-1755), que 

esse tipo literário fixa-se definitivamente. Segundo o autor, no final do século XVII, o 

imaginário europeu estava rodeado de estrangeiros (o selvagem americano, o sábio 

egípcio, o árabe maometano, etc.) e suas crenças, leis e costumes específicos, 

reclamando, “[...] por isso, um lugar na história e permitiam ver que as coisas humanas 

são instáveis e relativas” (p. 195). Ao relatar suas impressões durante viagem até Paris, 

as cartas de Usbek enviadas à Pérsia acabam por emparelhar intriga oriental e 

investigação filosófica:  

 
Como numa certa tradição que remonta à Grécia (aos diálogos de 
Platão, por exemplo), aqui há um lugar para a aliança entre logos e 
mythos, razão e fábula. A lição não é nova, mas está no fundo da mais 
espantosa diversificação da expressão filosófica que jamais se 
conheceu: no século XVIII, a filosofia se acomoda não apenas ao 
tratado rigoroso, mas também ao diálogo, ao romance, ao conto, à 
carta, ao ensaio, à peça de teatro, ao verbete de dicionário. (MATOS, 
2001, p. 196-197).  
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 De forma dinâmica, a estrutura epistolar das Cartas, afirma Matos, consegue 

abarcar todos os tópicos fundamentais do Iluminismo, como o governo, a natureza e 

origem das leis, a escravidão, Deus, entre outros. Assim, a intriga oriental não é apenas 

um ornamento, mas elemento da investigação filosófica, “[...] é meditação sobre o medo 

e o despotismo” (2001, p.198).  

 Montesquieu teve como principais sucessores Voltaire, Diderot e Rousseau. 

Apesar disso, Franklin de Matos (2004) relata que o romance enfrentou resistência nos 

séculos XVII e XVIII e observa que essa reserva era estética e moral. O autor ressalta 

que o argumento moral foi utilizado, também, contra o teatro, porém, inutilmente, assim 

como o argumento estético, dada sua reputação na Antiguidade, o que, afirma o autor, 

não se deu com o romance, por esse não figurar entre as produções dos cânones da 

Antiguidade e, por isso, rotulado como “plebeu” e “inverossímil”. Nesse sentido, 

conforme o autor, a adesão ao romance no século VXIII se deu em um processo lento, 

em que mesmo Voltaire, Diderot e Rousseau, responsáveis por alguns dos principais 

contos e romances da época, inicialmente “[...] viam tais gêneros com olhos de 

desconfiança” (MATOS, 2004, p.22).  

 

A tradição do poema narrativo e o herói-cômico no Século das Luzes  

 

O poema narrativo é um gênero de longa tradição. As epopeias de Homero 

(Ilíada e Odisséia) e Virgílio (Eneida) são os primeiros e grandes modelos desse gênero 

na cultura ocidental. Têm-se como exemplos canônicos em língua portuguesa Os 

Lusíadas (1572), de Camões (1524-1580)+-, O Uraguai (1769), de Basílio da Gama 

(1740-1795) e Caramuru (1781), de Santa Rita Durão (1722-1784). Apesar da vasta 

bibliografia sobre cada obra individual desde Aristóteles, é inversamente proporcional a 

essa longa tradição os estudos específicos do gênero, que insiram o poema narrativo na 

literatura brasileira. Destaquem-se os trabalhos de João Adolfo Hansen, “Notas sobre o 

gênero épico” (HANSEN, 2008), e José Batista de Sales, O poema narrativo no Brasil 

(2009). 1 

De acordo com Sales, 

 

                                                           
1
 Relatório de estágio pós-doutoral apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Letras da UFGRS em 

Porto Alegre, 2009, ainda não publicado. 
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O poema narrativo caracteriza-se como a manifestação literária em 
verso na qual se realiza a narração ficcional de fatos ou de ações 
antropomorfizadas, com traços dramáticos, cômicos ou sérios e pode 
ser de alcance universal, regional ou local, dada a presença ou a 
ausência de grandiosidade. Dessa forma, o poema narrativo pode ser 
classificado como épico, heroico ou herói-cômico (SALES, 2011).  

 
O poema narrativo épico, a epopeia, objetivava a legitimação de regras, valores e 

costumes de determinada sociedade, a consolidação de um poder, por meio da narração 

dos feitos gloriosos de um herói representante de uma coletividade (Odisseu, Enéias, 

Vasco da Gama). João Adolfo Hansen relata que o poema imitava “[...] opiniões 

consideradas verdadeiras nos campos semânticos das atividades discursivas e não 

discursivas do todo social objetivo definido como “corpo místico” de estamentos 

subordinados ao rei num pacto de sujeição” (HANSEN, 2008, p. 19).  

Dessa forma, a construção desses poemas deveria obedecer a regras rígidas 

prescritas nos manuais de retórica para que a imitação fosse efetiva. Com o poema 

herói-cômico, essa relação começa a se modificar. Segundo Sales,  

 
O poema herói-cômico talvez possa ser compreendido como gênero 
em transição entre o período genuinamente clássico e o moderno, a 
partir da ascensão do romance e a sedimentação dos valores 
românticos e burgueses. Neste sentido, compreende-se o hibridismo 
do herói e do narrador do poema herói-cômico, no qual nota-se a 
permanência de uma sintaxe elevada, palavras peregrinas e o estilo 
solene para a narração de ações baixas e de um herói inferior, como se 
lê n´O desertor, de Silva Alvarenga. (SALES, 2009, p. 59).  

 
Apesar de narrar feitos de um anti-herói, fútil, inverso aos grandiosos das 

epopeias, o poema herói-cômico preserva muitos elementos prescritos para a narração 

de feitos de um herói grandioso em um poema clássico, no intuito de que no contraste 

com a matéria fútil narrada chegue-se ao humor e à crítica. De um lado, tem-se um 

narrador que busca cantar feitos grandiosos, mas, de outro, a matéria narrada é baixa, 

ridícula, não havendo, portanto, a identificação do narrador com o narrado. No entanto, 

a presença dos elementos é mantida, o narrador como representante dos valores 

clássicos e o herói modificado, anti-herói, representante de comportamentos 

“modernos”.  

Racionalista francês e um dos grandes mestres do poema herói-cômico, com Le 

Lutrin (1674/1683), Nicolas Boileau Despréaux (1636-1711), definiu o poema herói-

cômico como um “novo burlesco”: 
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“Cést um Burlesque nouveau, dont je me suis avisé em notre langue. 

Car, au lieu que dans l´autre Burlesque Didon et Enée parloient 
comme des Harengeres et des Crocheteurs; dans celui-ci une 
Harlogere et um Harloger parlent comme Didon et Enée. (É um 
burlesco novo, no qual entra-se em contato com outra linguagem. 
Porque, no outro burlesco Dido e Enéias falam como costureiras e 
cocheiros e neste novo burlesco uma costureira e um cocheiro falam 
como Dido e Enéias. – tradução nossa) (Apud POLITO, p.21, 2003).  
 

Segundo Ronaldo Polito (2003), a inovação do poema herói-cômico em relação 

ao burlesco está, exatamente, no contraste entre conteúdo e forma. Enquanto este insere 

personagens grandiosos (deuses e heróis) em uma narração trivial, de linguagem 

equivalente (comum), o “novo burlesco”, ao contrário, narra personagens triviais em 

situações baixas por meio do tom solene adequado às narrações de atos dos heróis 

grandiosos dos poemas épicos. A origem do poema herói-cômico remonta ao século 

XVII, no Barroco, que, ao valorizar o virtuosismo verbal, teria contribuído para o 

desenvolvimento de uma nova espécie de sátira, que mescla em sua forma o burlesco e 

o épico.  

Tem-se, possivelmente, La secchia repta (1622), poema do italiano Alessandro 

Tassoni (1565-1635), como o primeiro texto herói-cômico. Em língua portuguesa, de 

acordo com Polito (2003), é possível que o primeiro poema herói-cômico escrito tenha 

sido A monocléia, de frei Simão Antônio de Santa Catarina (1676-1733), composto na 

primeira metade do século XVIII e publicado apenas em 1894. De acordo com o autor, 

além dele, ainda há o registro de, ao menos, mais dois poemas desse período: Jornada às 

cortes do Parnaso e o Foguetário. Entretanto, afirma o autor, o principal poema herói-

cômico português foi O hissope, de Antonio Dinis da Cruz e Silva (1731-1799), escrito 

na segunda metade do século XVIII (entre 1770 e 1772), período em que se inicia uma 

crescente na produção em Portugal, sendo ainda maior no século XIX, só diminuindo no 

século XX. 

 

Ilustração ambígua  

 

 Manuel Inácio da Silva Alvarenga, nascido em 1749, na cidade de Vila Rica, em 

Minas Gerais, e falecido em 1814, na cidade do Rio de Janeiro, era filho de Inácio da 

Silva Alvarenga, um músico mulato e pobre. Depois de seguir para o Rio de Janeiro, 

onde fez os estudos primários, em 1771, embarca para Portugal, ingressando no curso 

de Direito da Universidade de Coimbra, onde, no ano de 1776, obteve o Bacharelado 
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em Direito Canônico. Em Portugal, estabelece diversas ligações literárias, relacionando-

se com poetas como Alvarenga Peixoto e, principalmente, Basílio da Gama, com o qual 

manteve estreita amizade. Foi ainda nesse período como estudante que, por meio de 

Basílio de Gama, obteve contato com “o círculo pombalino” e, inclusive, teria sido 

apresentado pessoalmente ao Marquês de Pombal, embora não haja documento que 

evidencie isso, conforme alerta em nota Ivan Teixeira (1999).  

 Em 1774, aos 24 anos, ainda em Portugal e com o pseudônimo de Alcino 

Palmireno, publica O Desertor, iniciando, assim, suas atividades literárias. Ao voltar ao 

Brasil, funda no Rio “A sociedade literária do Rio de Janeiro”, um veículo de ideias 

liberais que lhe rendeu prisão por quase três anos sob a acusação de subversão: “[...] sua 

formação ilustrada aproximava-o dos ideais da independência norte-americana e da 

Revolução Francesa” (TEIXEIRA, 1999, p. 481). Em 1801, após ser solto por 

intervenção de D. Maria I, publica Glaura, obra que o elevou ao patamar dos principais 

poetas do Arcadismo luso-brasileiro. Silva Alvarenga atuou ainda na imprensa como 

colaborador do Patriota (1813-1814), o primeiro periódico cultural do Brasil.  

 O Desertor (1774) é o primeiro poema herói-cômico brasileiro. Constitui-se de 

1.439 versos decassílabos heróicos brancos que são distribuídos em cinco cantos de 

estrofes irregulares. A narração tem o intuito de criticar, a partir de uma noção de 

Universidade calcada em conceitos ilustrados, a vida universitária e a universidade de 

sua época, mais especificamente a Universidade de Coimbra, onde Silva Alvarenga, 

como já foi dito, se formou em Direito canônico. A narração consiste na fuga de 

Gonçalo para abandonar os estudos na Universidade de Coimbra, após ser convencido 

pela Ignorância (alegoria à resistência à reforma do Marquês), deixando, inclusive, sua 

noiva. Depois de muitos percalços, dentre eles, ser espancado, o rapaz é convencido 

pelo tio a retornar aos estudos.  

 Somado a “Ode à Mocidade Portuguesa por Ocasião da Reforma da 

Universidade de Coimbra” e “Ao Ilustríssimo e Excelentíssimo/ Sebastião José de 

Carvalho/ Marquês de Pombal, etc. Ode.”, forma o conjunto de poemas pombalinos 

escritos pelo autor. 

Cunhado como um poema herói-cômico, O Desertor, por característica do 

próprio subgênero, já carrega uma tensão. Tensão esta que se instala, primeiramente, 

como já se disse, a partir de sua configuração estrutural contrastante, que se dá na 

preservação de elementos prescritos para a narração de feitos de um herói grandioso em 

um poema clássico diante de uma matéria narrativa baixa, fútil. Esta estruturação já 
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compõe uma dialética em que, de um lado, está a ideologia de afirmação do pensamento 

aristocrata, representada pelos elementos narrativos do poema épico e, de outro, o anti-

herói, avesso à manutenção desses costumes, da qual, como síntese, tem-se o riso, que, 

por sua vez, pode ser de sentido plural.  

O herói-cômico de Silva Alvarenga, entretanto, não se contenta, apenas, com a 

sua “natural” tensão entre discurso e ação. Ao mesmo tempo em que tem, 

declaradamente, as configurações já estabelecidas do herói-cômico com modelo em sua 

construção, O Desertor carrega alterações significativas em elementos de sua economia, 

afastando-se. É o que se observa, por exemplo, no distanciamento do preceito herói-

cômico ao não abordar uma futilidade, mas, ao contrário, questionar vícios, como a 

preguiça e a ignorância, defendendo o valor do estudo e da transformação da 

universidade, buscando corrigir e orientar.  

Essa idiossincrasia na estrutura pode ser entendida, primeiramente, a partir da 

consideração do sistema cultural do século XVIII, em que, como já se viu, as fronteiras 

entre literatura e filosofia nos Setecentos são imprecisas. Segundo Sales (2009, p. 53), 

no século XVIII, “[...] o poema herói-cômico adquiriu conteúdo de sátira social, 

política, ideológica e anticlerical, e serviu como instrumento de classe para a burguesia 

criticar o governo absolutista dos nobres e a igreja católica, latifundiária e legitimadora 

da ideologia oficial”. 

Nesse sentido, diferentemente dos poemas herói-cômicos do século XVII, o 

desajuste entre narrador e herói deixa de ser um mero jogo cômico e passa a ter um 

papel pedagógico e de investigação filosófica, semelhante ao que se observa nos 

romances filosóficos do período, na a aliança entre logos e mythos (que não significa, 

necessariamente, uma harmonia), como já observou Matos (2001) nas Cartas Persas. 

Em O Desertor, o narrador, defensor da razão (otimismo pela reforma da Universidade 

de Coimbra) é o agente do logos, enquanto Gonçalo (anti-herói) resiste à vitória das 

Luzes, agindo pelo mythos (escolástica dos jesuítas).  

Essa duplicidade se assemelha, também, ao que Jean Starobinski (2001) define, 

ao analisar o conto filosófico de Voltaire, mais especificamente, O Ingênuo (1767), 

como “sistema binário” ou “lei do fuzil de dois tiros” que, para o autor, é uma das leis 

do conto filosófico. Partindo do capítulo VII da obra, Starobinski efetua análise de sua 

estrutura, desde uma frase até a totalidade do conto, observando a disposição dual 

(binária) dos elementos e, ao fim, conclui que “a lei do fuzil de dois tiros [...] é a 

expressão de uma visão de mundo” (p.160): 
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[...] a dualidade reina sob toda as formas em que se pode manifestar, 
em todas as combinações a que se prestam os diferentes níveis da 
linguagem (forma, sentido, etc.).[...] a dualidade não se limita aos 
jogos emparelhados da igualdade ou da desigualdade morfológicas, 
nem aos binômio semânticos associados segundo graus de contraste 
variáveis (indo do pleonasmo à antítese). Podemos igualmente falar de 
dualidade quando se opõem tão nitidamente o implícito e o explícito, 
as litotes e a hipérbole. Ela reina ainda na oposição do dentro 
(melancolia) e do fora (praia, equipamento, pássaros); da paisagem 
“em linhas gerais” (praia) e do pequeno detalhe (fuzil, facão); do ato 

(atirando) e da intenção (tentando atirar); do plural indeterminado 
(alguns pássaros) e do singular determinado (ele 
mesmo).(STAROBINSKI, 2001, p.146).   

 
Uma última aproximação entre as estruturas do romance filosófico e do herói-

cômico que parece pertinente está relacionada ao que Franklin de Matos (2001) relata 

como lei fundamental do gênero: “o protagonista do conto filosófico seja portador de 

alguma pureza ou inocência”, pois “[...] apenas sobre um sujeito absolutamente ingênuo 

a demonstração própria do conto terá o rigor da experiência do laboratório [...]” (p. 

214). É assim com Gonçalo, anti-herói de O Desertor, que é convencido pela Ignorância 

a largar a universidade e fugir para um caminho de “liberdade”, desviando-se do 

caminho da sabedoria (razão), sendo repreendido, literalmente, pela força. A viagem de 

Gonçalo (e seu fracasso), portanto, é uma experimentação, prova do triunfo da razão 

sobre a ingenuidade (ignorância).  

Segundo Antonio Candido (1980, p. 169), “a função histórica ou social de uma 

obra depende de sua estrutura literária. E que esta repousa sobre a organização formal 

de certas representações mentais, condicionadas pela sociedade em que a obra foi 

escrita.”.  

Sendo assim, nota-se que a tensão (ou as tensões) do poema, observável em sua 

estrutura, demonstra ser a organização formal da representação do ambiente político, 

estético e ideológico em que O Desertor foi escrito, como também já apontaram Polito 

(2003) e Sales (2009). Tinha-se, de um lado, o Iluminismo e sua proposta de liberdade e 

de direitos humanos, enquanto, de outro, a contraditória e autoritária relação dos 

governos europeus com a América, além do dilema, no Brasil, entre apoiar ou não um 

governo autoritário, porém progressista. Acrescente-se, ainda, o conflito entre 

heterodoxos e liberais dentro do Arcadismo. Trata-se do contexto particular da 

“ilustração católica” das reformas pombalinas, conforme discute João Adolfo Hansen 

(2004).  
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Para Hansen, é preciso analisar a poesia colonial da segunda metade do século 

XVIII a partir da compreensão da especificidade do “iluminismo católico”, 

desprendendo-se de conceitos cristalizados de Iluminismo que suponham uma unicidade 

de sentido histórico entre nações supostamente “modernas”, como a França, e 

“atrasadas”, caso de Portugal. Nesse sentido, para ele, é mais adequado observar os 

diferentes processos políticos e culturais em sua simultaneidade contraditória: inovação 

e tradicionalismo, ateísmo e religião, empirismo e escolástica, liberdade democrática e 

subordinação absolutista. 

Segundo o autor, em Portugal, a escassez do ouro brasileiro fez com que a 

política colonial fosse revista, fazendo, também, com que produção poética fosse 

redefinida, a partir da apropriação prática das ideias iluministas, o que acarretou em 

“[...] apologia intelectual e moral do juízo, que prescreve e regula o meio-termo sensato 

do discurso poético” (HANSEN, 2004, p. 2).  

João Adolfo Hansen observa que os poetas desse período são poetas do Antigo 

Estado, influenciados pelos ideais franceses e da independência norte-americana e, ao 

mesmo tempo, sujeitados à doutrina neo-escolástica, valorizando a hierarquia e os 

privilégios nobiliárquicos. Como consequência, a poesia se configura de forma ambígua 

quando estabelece crítica dos excessos e desmandos da Coroa. Sob o “pacto de 

sujeição” do corpo político português, “[...] não fazem críticas negando seu presente ou 

propondo sua superação por uma nova ordem política, mas vituperam abusos, fazendo o 

destinatário lembrar-se dos usos consagrados como justos pelo costume” (HANSEN, 

2004, p. 5). 

Nos poetas brasileiros de produção pombalina, como Silva Alvarenga, tal 

relação é ainda mais peculiar. Ivan Teixeira (1999) relata, por hipótese, que os autores 

brasileiros tiveram maior identidade com o Marquês do que os autores portugueses. Isso 

se deu, de acordo o autor, a partir da formação de um grupo, por iniciativa de Basílio da 

Gama, com o objetivo de exaltação do Marquês. Segundo ele, com a divisão da nobreza 

após o atentado contra o rei, Basílio teria sugerido a criação de uma equipe coesa de 

poetas para divulgar a imagem de Pombal. Assim, por não terem raízes na metrópole, 

consequentemente, esses poetas não seriam contaminados pela velha nobreza, não 

representando perigo.   

A partir dessa situação, afirma Teixeira, Basílio da Gama instaurou uma nova 

tradição na literatura de língua portuguesa, colocando-o acima de Claudio Manuel da 

Costa. Segundo ele, a especificidade desse novo estilo parte da integração de, ao menos, 
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duas referências culturais (brasileira e metropolitana), diferindo dos poetas portugueses 

e, dada suas qualidades, superando as configurações do gênero encomiástico. Dentre os 

principais traços desse novo estilo, o autor destaca a concisão metonímica do verso, 

composto de um balanço novo e discreta insinuação, incomuns nos poemas portugueses 

da época, e acrescenta:  

 
[...] a composição de um poema com fábula, em que o conceito 
político se converte em ação ficcional, na qual as ideias assumem 
corpo, mediante alegorias dinâmicas, pois implicam movimento, 
trama ,diálogo e desfecho. Os escritores portugueses optam pelo dito; 
os brasileiros, pelo evento. Aqueles fizeram discurso; estes contam 
estórias. Tais procedimentos implicam a adoção da metáfora 
representativa, que é mais espirituosa que a metáfora de 
representação, porque funde o discurso com a ação, tornando-os 
imediatamente visíveis para o destinatário, como uma cena teatral. 
Aristóteles chama o procedimento prosomaton, que equivale a “pôr 

diante dos olhos”. (TEIXEIRA, 1999, p. 473, grifos do autor).  
 

 Em O Desertor, segundo Ivan Teixeira, diferentemente do que ocorre em O 

Reino da Estupidez, em que esses elementos se articulam de forma bastante restrita, os 

procedimentos desse novo estilo estão dispostos na estrutura de forma mais rica e 

expressiva, assim como se observa em O Uraguay.  

 

Considerações finais 

 

 O intuito deste estudo foi analisar as tensões em O Desertor, poema herói-

cômico de Manuel da Silva Alvarenga, à luz da especificidade do sistema cultural do 

século XVIII. Nesse processo, foi possível observar que o efeito de sentido que deriva 

da articulação dos elementos que compõem sua estrutura está relacionado não só com a 

imprecisão na fronteira entre literatura e filosofia no século XVII, mas, principalmente, 

com a peculiaridade da “ilustração católica”, sendo o movimento ambíguo uma 

representação formal desse contexto de coexistência de princípios contraditórios. Além 

disso, notou-se que a tensão na economia de O Desertor pode ser entendia a partir da 

nova configuração estética instaurada por Basílio da Gama ao reunir poetas brasileiros 

com o intuito de exaltar o Marquês de Pombal.   
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CESÁRIO VERDE, OU A POESIA PORTUGUESA NO HORIZONTE DO 

PROVÁVEL 

Silvio Cesar dos Santos Alves (UEL) 

 

Resumo: A poesia de José Joaquim Cesário Verde (1855-1886), tendo surgido no auge do 
ideário positivista e avançado até os primeiros sinais de sua crise, não apenas antecipa essa 
crise, como, também, configura uma antecipação do paradigma que lhe sucederia, a partir das 
primeiras décadas do século XX, em decorrência das novas descobertas da física, como afirma 
José Carlos Seabra Pereira, no artigo “Cesário Verde, um realismo insatisfeito” (1987-88). O 
nosso objetivo é aprofundar essa tese, explorando seus possíveis desdobramentos estéticos. 
Partindo das contribuições mais recentes da crítica cesarina, tentaremos aproximar essa 
“antecipação de um novo paradigma epistemológico e ontológico” àquilo que Haroldo de 
Campos afirmou ser a entrada da arte “no horizonte do provável”, e que Umberto Eco definiu 
como a “abertura da obra aberta”, ou seja, uma concepção de obra cujos procedimentos estéticos 
estão explicitamente relacionados a determinados procedimentos metodológicos da ciência 
contemporânea. 
Palavras-chave: Poesia Portuguesa – Século XIX – Niilismo – Estética – Epistemologia. 

 

 Desde a revolução científica do século XVI, o paradigma epistemológico 

fundamentador da racionalidade moderna consubstanciara-se por meio das teorias de 

Copérnico (um precursor da crise do próprio paradigma que ajudava a criar), Kepler, 

Galileu, Newton, Bacon e, sobretudo, Descartes e Kant. Este modelo de racionalidade 

desenvolvera-se e disseminara-se culturalmente de forma sem precedentes com o 

desdobramento do movimento intelectual conhecido como Iluminismo, sobretudo após 

as transformações socioculturais resultantes das revoluções francesa e industrial. No 

rastro desse movimento cultural propagador do racionalismo, sistemas como o 

liberalismo e o socialismo surgiram, cada um a seu modo, com promessas de 

transformações econômico-sociais capazes de garantirem ao homem uma espécie de 

paraíso social. 

 Apesar de poder ser considerado o ápice desse otimismo instaurado com as duas 

revoluções burguesas do final do século XVIII, o positivismo de Auguste Comte 

representa, no início da segunda metade do século XIX, uma espécie de insurreição 

contra a filosofia negativa de Hegel, contra a herança do Iluminismo e de Descartes. 

Com a filosofia positiva, a realidade deixava de estar subordinada à razão 

transcendental e os homens eram ensinados a ver nos fenômenos de seu mundo, objetos 

neutros, governados por leis universalmente válidas. Os fatos, em vez de negados por 

uma dialética destrutiva, eram afirmados e reintegrados à dignidade do positivo. Muitas 

ilusões teológicas e metafísicas foram destruídas. A consciência assumia um papel 

fundamental num mundo assim privado de absolutos, vindo a ocupar o lugar que antes 
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havia pertencido tanto a Deus como à Ideia. Pode dizer-se que o positivismo 

caracterizou uma era de certezas. Acreditava-se que o conhecimento científico, através 

da experiência e da observação, poderia proporcionar ao homem uma apreensão 

objetiva da realidade – o que não pudesse ser verificado por esses meios sequer seria 

considerado como objeto de investigação – e, consequentemente, um domínio da 

natureza que resultaria tanto na evolução e no progresso social como no bem-estar 

pessoal. 

 A ideia positivista de progresso, que em vez da revolução pregava a ordem, 

também exigia um avanço contínuo do conhecimento e da técnica científica. E esse 

avanço seria a causa de seu próprio esgotamento, cujo principal sintoma pode ser 

caracterizado como uma crescente era de incertezas. Em sua obra A era dos impérios, 

Eric J. Hobsbawm apresenta-nos a sua versão de como as grandes certezas do século 

XIX foram sendo solapadas na história intelectual das décadas posteriores a 1875: 

 

A transformação era de dois tipos. Intelectualmente, implicava o fim 
da compreensão do universo na imagem do arquiteto ou do 
engenheiro: um edifício ainda inacabado, mas cujo término não 
tardaria muito; um edifício baseado “nos fatos”, ligados entre si pelos 
firmes andaimes de causas determinando efeitos e pelas “leis da 
natureza”, e construído com as ferramentas confiáveis da razão e do 
método científico; uma construção do intelecto, mas que também 
expressava, quando vista de forma mais acurada, as realidades 
objetivas do cosmos. Para a mentalidade do mundo burguês triunfante, 
o gigantesco mecanismo estático do universo, herdado do século XVII 
e, desde então, ampliado por extensão a novos campos, produzia não 
apenas permanência e previsibilidade, mas também transformação. 
Produziu a evolução (que podia facilmente ser identificada como o 
“progresso” secular, ao menos nos assuntos humanos). Foram esse 
modelo do universo e a maneira de a mente humana compreendê-lo 
que agora faliam. (HOBSBAWM, 2008, p. 340-341). 

 
 

 De acordo com Hobsbawm, nesse processo de falência das certezas, expectativas 

não só eram logradas, como, também, transformavam-se em seu oposto. Para esse 

historiador, até mesmo a crise intelectual que começaria a dissolver o paradigma da 

racionalidade moderna no fim do século XIX pode ser considerada uma consequência 

derradeira do desenvolvimento desse mesmo paradigma. 

 Num de seus fragmentos póstumos, Nietzsche faz a seguinte afirmação sobre o 

desenvolvimento da ciência de seu tempo: As “consequências niilistas da ciência da 

natureza atual [...]. Da sua atividade, resulta finalmente uma autodissolução, uma 

orientação contra si, uma anticientificidade” (NIETZSCHE, 2003, p. 7). Essa afirmação 
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de Nietzsche antecipa o grande paradoxo da viragem epistemológica ocorrida do século 

XIX para o século XX. Toda uma geração de intelectuais buscara na ciência os 

caminhos para o “progresso”, para a evolução social em todos os sentidos, e a ciência 

mesma lhes mostrou que as principais certezas do homem não passavam de ilusão, que 

não havia verdades absolutas e que não se podia confiar cegamente sequer na própria 

consciência. 

Boaventura de Sousa Santos, em Um discurso sobre as ciências, também 

considera que “a identificação dos limites, das insuficiências estruturais do paradigma 

científico moderno” foi “o resultado do grande avanço no conhecimento que ele 

propiciou” (SANTOS, 1995, p. 24). De acordo com esse autor, as teorias de Einstein 

teriam representado “o primeiro rombo no paradigma da ciência moderna” (SANTOS, 

1995, p. 24). Mas Santos ressalta que, “se Einstein relativizou o rigor das leis de 

Newton no domínio da macrofísica, a mecânica quântica fê-lo no domínio da 

microfísica” (SANTOS, 1995, p. 25). No início do século XX, paralelamente às 

descobertas de Einstein, Heisemberg e Bohr demonstrariam a impossibilidade da 

observação ou da medida de um objeto isentas da interferência do observador, de forma 

“que o objecto que sai de um processo de medição não é o mesmo que lá entrou” 

(SANTOS, 1995, p. 25). Segundo Santos, 

 

[...] A ideia de que não conhecemos do real senão o que nele 
introduzimos, ou seja, que não conhecemos do real senão a nossa 
intervenção nele, está bem expressa no princípio da incerteza de 
Heisenberg: não se podem reduzir simultaneamente os erros da 
medição da velocidade e da posição das partículas; o que for feito para 
reduzir o erro de uma das medições aumenta o erro da outra 
(SANTOS, 1995, p. 25-26). 
 
 

 Santos afirma que “este princípio” teria “implicações de vulto”, pois, “sendo 

estruturalmente limitado o rigor do nosso conhecimento”, só seria possível aspirarmos a 

“resultados aproximados”, o que faria as leis da física “tão só probabilísticas”. Como 

consequência dessas descobertas, “a hipótese do determinismo mecanicista é 

inviabilizada uma vez que a totalidade do real não se reduz à soma das partes em que a 

dividimos para observar e medir”. A conclusão mais abrangente que se tira de todo esse 

processo de desconstrução das antigas certezas deterministas é que “a distinção 

sujeito/objeto é muito mais complexa do que à primeira vista pode parecer”, de maneira 

que essa “distinção perde seus contornos dicotômicos e assume a forma de um 
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continuum” (SANTOS, 1995, p. 26). 

 Ilya Prigogine, em Uma era de incerteza, explica que “a hipótese fundamental 

da teoria quântica é que todo problema dinâmico deve poder ser resolvido em termos de 

amplitudes de probabilidades, exatamente como todo problema deveria ser resolvido na 

mecânica clássica em termos de trajetórias individuais”, porém, no caso da mecânica 

quântica, “é preciso passar das amplitudes às probabilidades propriamente ditas” 

(PRIGOGINE, 1996, p. 4950). Já Merleau-Ponty, em A Natureza, ressalta que, com o 

indeterminismo probabilista, estamos lidando com a “probabilidade pura”. Segundo o 

filósofo francês, torna-se admissível a entrada da probabilidade no “tecido do real”, 

introduzindo-se a estatística “a propósito de uma realidade individual que é genérica”. 

Ter-se-ia “a ideia de onda e a de corpúsculo, mas sua existência é apenas fantasmática e 

ainda menos se pode buscar uma síntese e conciliar os dois fantasmas” (MERLEAU-

PONTY, 2000, p. 146). O resultado disso é que, 

 

[..] as relações de incerteza de Heisenberg não enunciariam somente 
uma incompossibilidade física, seria necessário converter esta numa 
“incompossibilidade lógica” (Bachelard), formar um universo do 
discurso no qual semelhante incompossibilidade seria a lei. Daí a 
criação de uma lógica não mais com dois mas com três valores. 
Literalmente, há criação e aniquilação de corpúsculos no ato de 
observação. Mas aos estados de não-existência e de existência 
acrescenta-se “o estado zero, exprimindo a possibilidade da passagem 
para a existência” (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 148). 
 
 

 Esse “esforço em direção a uma nova lógica” teria a ver, segundo Merleau-

Ponty, “com a relação estabelecida entre a coisa observada e a medida”, pois, de acordo 

com a lógica clássica, “sendo o observador uma subjetividade falível, ali pode haver 

aparência, mas essa aparência é, de fato, redutível de direito por um melhor 

conhecimento do aparelho e de nossas imperfeições sensoriais. A ideia de ‘verdade 

objetiva’ não é inatingível”. No entanto, no probabilismo, “aparelho, observador e 

objeto fazem parte de uma realidade única existente não de fato mas, 

fundamentalmente, de direito, por princípio” (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 149). A 

questão é que “o aparelho não nos apresenta o objeto”, mas “realiza uma antecipação 

desse fenômeno, assim como uma fixação”. Dessa forma, “a natureza conhecida é uma 

natureza artificial”, cujo aparecimento em sua existência individual é fixado no ato da 

medida. Na mecânica quântica, portanto, 
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[...] o papel do observador não é o de fazer passar o objeto em-si ao 
para-si (como em Descartes): o objeto quântico é um objeto que não 
tem existência atual. O papel do observador será o de cortar a cadeia 
das probabilidades estatísticas, de fazer surgir uma existência 
individual em ato (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 152). 
 
 

 Podemos então afirmar, com Prigogine, que “a mecânica quântica nos impõe a 

passagem de potencialidades descritas pela função de onda Ψ às atualidades que 

medimos” (PRIGOGINE, 1996, p. 50). Merleau-Ponty dá-nos uma ideia do que 

representavam essas descobertas teóricas para o determinismo da física clássica quando 

afirma que a mecânica quântica “subverteu as nossas categorias fundamentais, mais 

ainda que a teoria de Einstein, que se rebelou com relutância contra a antiga ontologia” 

(MERLEAU-PONTY, 2000, p. 143). Após as descobertas relativas ao universo 

subatômico no início do século XX, “no mundo que é o nosso, descobrimos em todos os 

níveis flutuações, bifurcações, instabilidades” (PRIGOGINE, 1996, p. 57). 

 Richard Tarnas, n’A epopeia do pensamento ocidental, afirma que “no final da 

terceira década do século XX, praticamente todos os mais importantes postulados da 

concepção científica anterior haviam sido contestados” (TARNAS, 2008, p. 382). A 

“situação intelectual pós-moderna”, segundo esse autor, é “profundamente complexa e 

ambígua”, caracterizando-se como “um conjunto de atitudes abertas e indeterminadas 

que foi moldado por uma grande diversidade de correntes intelectuais e culturais” 

(TARNAS, 2008, p. 422). Nesse turbilhão de tendências e impulsos imensamente 

desenvolvidos que constituem a pós-modernidade, o conhecimento humano perdera o 

caráter objetivo que tinha para a ciência clássica, sendo “subjetivamente determinado 

por uma imensidão de fatores”. Perdeu-se, também, a crença na possibilidade de acesso 

às “essências objetivas”, que já não são mais postuláveis. O conhecimento é “falível, em 

vez de absoluto ou seguro”. A realidade, vista por essa ótica, não é mais “um processo 

fechado e autocontido, mas um processo fluido em permanente desdobramento, um 

‘universo aberto, sempre afetado e moldado pelas crenças do indivíduo”, que está 

“sempre e necessariamente” envolvido “na realidade, ao mesmo tempo transformando-a 

e sendo transformado por ela”, e que possui “orientações e motivações que jamais 

podem ser completamente apreendidas ou controladas”. Sujeito, corpo e mundo fazem 

parte de uma unidade indissolúvel, a partir da qual se dá todo ato cognitivo: “a mente 

não reflete passivamente um mundo exterior e sua ordem intrínseca, mas é ativa e 

criativa no processo da percepção e da cognição”. Pode-se dizer que, “em certo sentido, 

a realidade é construída pela mente, não simplesmente percebida por ela; são possíveis 
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muitas dessas construções, nenhuma das quais necessariamente soberana” (TARNAS, 

2008, p. 423). A principal conclusão a que se chega após a avalanche dos principais 

pressupostos da ciência clássica e o surgimento do novo paradigma é que “não há 

nenhum ‘fato’ empírico que já não esteja carregado de teorias, não existe nenhum 

argumento lógico ou princípio formal certo a priori. Todo o entendimento humano é 

interpretação; nenhuma interpretação é definitiva”. Para Tarnas, “o outro lado da 

abertura e da indeterminância do espírito pós-moderno é então a ausência de qualquer 

base firme para uma visão de mundo” (TARNAS, 2008, p. 424). Num tal estado de 

coisas, “tanto a realidade interna quanto a externa ramificam-se de maneira 

incomensurável, multidimensional, maleável e ilimitada – instigando a coragem e a 

criatividade, mas ao mesmo tempo trazendo uma ansiedade potencialmente debilitadora 

diante do relativismo infinito e da finitude existencial” (TARNAS, 2008 p. 425). 

No artigo “Cesário Verde, um realismo insatisfeito”, José Carlos Seabra Pereira 

afirma que a poesia de José Joaquim Cesário Verde (1855-1886), tendo surgido no auge 

do ideário positivista e avançado até os primeiros sinais de sua crise, teria antecipado 

tanto essa crise como o paradigma epistemológico que lhe sucederia a partir das 

primeiras décadas do século XX em decorrência das novas descobertas da física 

(PEREIRA, 1987-8, passim 276-81): 

 

Claro está que na segunda metade do século XIX os parciais do 
paradigma cientisto-progressista também não podiam dar-se conta de 
que a arte e, em particular, alguns poetas iam antecipando, com maior 
ou menor intencionalidade, as características da crise desse paradigma 
oitocentista e as características do paradigma pós-moderno. 
Em contrapartida, Cesário Verde estava, segundo penso, entre esses 
poetas (PEREIRA, 1987-8, p. 250). 

 
 

O tempo de Cesário coincide com a apoteose do positivismo como “concepção 

epistemológica segundo a qual o real objectivo se dava a conhecer e se impunha” 

através de “uma adição de dados obtidos graças à repetida aplicação de operações 

cognitivas definitivamente qualificadas em sua exclusiva bondade” (PEREIRA, 1987-8, 

p. 270). Cesário se forma “no contato com a nova visão positiva do real e participa da 

assimilação do conhecimento científico moderno, tal como ele se constitui mais 

decisivamente em paradigma eufórico por meados do século XIX”, integrando-se 

“naquela consciência cultural e social que aproveita e exalta esse conhecimento 

científico e os progressos técnicos, sociais, civilizacionais dele derivados”. Como seria 
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inevitável, “Cesário, enfim, não fica imune ao regurgitar dessa euforia científica e 

civilizacional para a consciência filosófica positivista e para a ideologia cientista e 

progressista” (PEREIRA, 1987-8, p. 277). Pereira reconhece que a poesia de Cesário 

Verde “denota esse processo”, mas argumenta que aquilo que o extrapola não deve ser 

visto apenas como substrato de fases ultrapassadas e “tomado como mera 

remanescência de um estádio anterior, como meros detritos da resistência de um estádio 

em processo de obsolescência e a dada altura ultrapassado”, pois, no seu entender, 

“esses aspectos divergentes dirigem-se, não à evasão para estádios pretéritos, mas à 

prospecção de um estádio ulterior” (PEREIRA, 1987-8, p. 277-8). 

 Ao representar “a derrogação do princípio segundo o qual o paradigma cientisto-

progressista atribuía exclusiva e total validade à descrição reducionista e à análise 

racionalista”, e ao afirmar a “validade, a níveis distintos, da descrição reducionista e da 

visão holista”, ou seja, a “complementaridade de análise racional e apreensão intuitiva”, 

a poesia de Cesário constituiria tanto um registro da “crise de identificação com o 

paradigma cientisto-progressista” como um sintoma da “quebra do sentimento de 

plenitude no quadro desse paradigma” (PEREIRA, 1987-8, p. 280). Nesse sentido, 

segundo Pereira, ela “aponta para a superação das perplexidades e dos dilaceramentos 

dessa crise” (PEREIRA, 1987-8, p. 278), ou seja, “para mais além – algures, num ponto 

do real, mas num ponto indeterminado, incingível, inefável para a percepção comum e 

também para todo o conhecimento que não seja uma visão estética por haver” 

(PEREIRA, 1987-8, p. 247). 

 José Carlos Seabra Pereira, na citada obra, questiona o seguinte fato 

relativamente às “leituras consagradoras do Cesário realista”: “Os seus difusores cuidam 

de defender que se trata, na poesia de Cesário, da intuição de novas formas de aperceber 

o real, mas não de uma alteração de modelo epistemológico, nem de concepção de vida” 

(PEREIRA, 1987-8, p. 264). Ora, se Pereira tem razão em sua tese, podemos afirmar 

que o último quartel do século XIX português nos apresenta um caso de antecipação 

daquilo que Haroldo de Campos, no ensaio intitulado “A arte no horizonte do 

provável”, classificou como “certo caminho dos mais sedutores e problemáticos da 

criação artística de nossos dias: o do probabilismo integrado na fatura mesma da obra de 

arte, como elemento desejado de sua composição” (CAMPOS, 1969, p. 17). O que 

Haroldo de Campos tinha em vista aí era certo “paralelismo” entre o que ocorria na 

estética de meados do século XX e o que sucedia na física moderna, a saber: “ao rígido 

determinismo da física clássica, com sua correlata noção de certeza, substitui-se a noção 
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de probabilidade” (CAMPOS, 1969, p. 16). Em suma, nesse texto, Campos trata da 

“programação do acaso, sua integração na estrutura da obra” (CAMPOS, 1969, p. 25). 

A questão estava em saber se “o problema” era “enfrentável no campo específico da 

literatura, ou, para usar um conceito menos comprometido com conotações tradicionais, 

do texto” (CAMPOS, 1969, p. 27). 

 Haroldo de Campos já havia tratado deste assunto “e de suas implicações 

estéticas para uma nova poesia” no artigo intitulado “A obra de arte aberta”, publicado 

em julho de 1955, no Diário de São Paulo (CAMPOS, 1969, p. 19). Em nome da 

“atualidade”, o próprio autor recomenda um confronto entre seu artigo e o livro Opera 

aperta, de Umberto Eco, publicado primeiramente em 1962 (CAMPOS, 1969, p. 19-

20). Em sua incontornável obra, o crítico milanês descreve da seguinte maneira os 

procedimentos estéticos dos artistas de seu tempo: “Visando à ambiguidade como valor, 

os artistas contemporâneos voltam-se consequentemente e amiúde para os ideais de 

informalidade, desordem, causalidade, indeterminação dos resultados” (ECO, 1991, p. 

22). Buscando “compreender a natureza da ambiguidade almejada pelas poéticas 

contemporâneas” (ECO, 1991, p. 23), Umberto Eco se propõe a verificar as “analogias 

apresentadas pelos programas operacionais dos artistas em face dos programas 

operacionais elaborados no âmbito da pesquisa científica contemporânea”. Para o crítico 

italiano, a “obra aberta” nascia “em concomitância ou em explícita relação com 

determinadas impostações das metodologias científicas, da psicologia ou da lógica 

contemporâneas” (ECO, 1991, p. 23). O “tema comum” dessas pesquisas seria “a reação 

da arte e dos artistas (das estruturas formais e dos programas poéticos que a elas 

presidem) ante a provocação do Acaso, do Indeterminado, do Provável, do Ambíguo, do 

Polivalente...”. Tratar-se-ia da “ruptura de uma Ordem tradicional, que o homem 

ocidental acreditava imutável e identificava com a estrutura objetiva do mundo...”. 

Porém, 

 

Desde que essa noção se dissolveu, através de um desenvolvimento 
problemático secular, na dúvida metódica, na instauração das 
dialéticas historicistas, nas hipóteses da indeterminação, da 
probabilidade estatística, dos modelos explicativos provisórios e 
variáveis, a arte não tem feito outra coisa senão aceitar essa situação e 
tentar – como é sua vocação – dar-lhe forma (ECO, 1991, p. 23). 

 
 

 E qual seria a forma mais estrita dessa “abertura” na poética de Cesário Verde? 

Tendo em vista o fato de que Cesário quase nada disse acerca de sua poética, é preciso 
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seguir a premissa de Eco, segundo a qual, “da maneira como a obra está feita se possa 

deduzir o modo pelo qual ela queria ser feita” (ECO, 1991, p. 25). Como o próprio 

Cesário sequer chegou a publicar um livro, e como aquele que se intitula O livro de 

Cesário Verde tem suscitado polêmicas acerca de sua edição, levada a termo, 

postumamente, pelo amigo do poeta, Silva Pinto, é preciso ter algum critério ao se falar, 

nesse caso, em “obra aberta”. A referência à obra de Cesário cabe aqui apenas como 

alusão ao conjunto de sua produção poética, publicada dispersamente em periódicos ao 

longo da vida. E o que se tem em vista é um momento específico dessa produção. José 

Carlos Seabra Pereira chama a atenção, “no ciclo paradigmático que vai de ‘Num bairro 

moderno’ a ‘O Sentimento dum Ocidental’”, para a expressão de “um sujeito do 

conhecer, em poesia, que redundantemente se afirma para além do imprescindível papel 

da subjectividade em qualquer texto do modo lírico”. Trata-se de “um sujeito que 

constantemente faz sentir ao receptor que tudo nele se polariza, que tudo só por 

referência a ele ganha sentido” (PEREIRA, 1987-8, p. 269). Ou melhor: 

 

[...] o conhecer da poesia do Cesário maturo é, antes de mais, o de um 
eu que napoleonicamente se impõe, que opta por certo ponto de vista, 
que recorta o real a captar sob essa perspectiva, que escolhe os 
aspectos a sobrevalorizar nesse real recortado e perspectivado, que 
elabora esses aspectos por um livre associacionismo de imagens, por 
uma livre dissociação de percepções e por uma livre comutação de 
reinos naturais. Estamos, em suma, perante um conhecer poético que 
assumidamente decompõe e constrói, enfim, o objeto do seu 
conhecimento (PEREIRA, 1987-8, p. 270). 

 

 Pereira ressalta que tais procedimentos estéticos estariam ligados a uma 

“declarada vontade de transfigurar e de transmutar a percepção comum do real”, 

frequentemente realizada “ora em modalidade discursiva, ora nas sugestões imagísticas” 

(PEREIRA, 1987-8, p. 270). Essa transmutação da “percepção comum do real” por 

meio das “sugestões imagísticas” pode ser melhor compreendida se analisada à luz do 

que Rosa Maria Martelo afirma na introdução à edição d’“O Sentimento dum 

Ocidental” por ela organizada. Segundo essa autora, Cesário, assim como Baudelaire, 

teria invertido a subjetividade romântica ao valorizar “a força da imagem” e permitir 

“que o sujeito a ela se tornasse permeável” (MARTELO, 2005, p. 38). Essa 

permeabilidade ao real teria a ver com a geração de metáforas através do recorte visual 

de traços perceptíveis (MARTELO, 2005, p. 45). Vejamos um exemplo dado pela 

própria autora: 
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Cercam-me as lojas, tépidas. Eu penso 
Ver círios laterais, ver filas de capelas, 
Com santos e fieis, andores, ramos, velas, 
Em uma catedral de um comprimento imenso (VERDE, 2003, p. 145). 
 
 

Na estrofe citada, segundo Martelo, “a expressão [modalizadora] ‘eu penso ver’ 

estabelece a ligação entre uma informação apresentada como puramente factual – 

‘Cercam-me as lojas, tépidas’ –” e “uma sequência metafórica” criada a partir da 

recuperação de “traços perceptíveis comuns” àquela informação “puramente descritiva”. 

Como afirma Martelo, “o leitor descobre muito facilmente as motivações visuais desta 

rede metafórica e, atrás de cada um dos elementos que a constituem, entrevê outros: as 

luzes das lojas, as montras iluminadas, os manequins, os clientes e os elementos 

decorativos nas vitrinas”. Portanto, “essa série de metáforas, embora pressupondo um 

fundamento (visual, perceptivo)”, exige uma subjetividade que também busque, como o 

próprio poeta, “a perfeição das coisas”. E essa perfeição, que é a imagem acabada, não 

tem raiz nos traços perceptíveis em si, mas “emerge da infindável rede de relações em 

que tudo é visto por uma subjetividade determinada” (MARTELO, 2005, p. 57). 

De acordo com Eduardo Lourenço, a grande invenção de Cesário foi deixar ao 

leitor a tarefa de completar esse vazio de sentido, essa ausência de “ligação interior 

evidente” entre “tempos poéticos” que se sucedem:  

 

É o leitor quem completa o que lá não está, esse vazio de sentido 
óbvio que é a grande invenção de Cesário. O mundo não é para ele 
uma trama unida, orgânica, e ainda menos transcendente, mas rota, 
esburacada, refletida por um eu que, se não é ainda esse colar de 
instantes sem fio dentro a que se referia Pessoa, é uma calçada 
desnivelada que o poeta desarticula em vez de unificar (LOURENÇO, 
1993, p. 125-6). 

 
 

Essa “calçada desnivelada” já é algo bem distante daquilo que o sujeito poético 

de “Cristalizações”, que, de sentidos limpos, tudo encontra “alegremente exacto”, 

parece esperar do trabalho dos calceteiros que nos dá a ver nesse poema (VERDE, 2003, 

p. 124). Comparando esse poema de “dias de aguaceiros”, de Cesário, com a primeira 

composição de “Chuva Oblíqua”, de Pessoa, Rosa Maria Martelo argumenta que este 

“radicaliza a visão analítica” daquele, “estabelecendo uma série de relações metafóricas 

em que os traços semânticos co-exemplificados pelos reinos cruzados são igualmente de 

ordem perceptiva”, mas suprimindo “a motivação decorrente da intersecção visual, 
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ainda presente em Cesário” e “substituindo-a por uma razão exclusivamente subjetiva” 

(MARTELO, 2005, p. 46). Enquanto em Pessoa, entre o uma paisagem dada como real 

e outra dada como irreal, haveria “uma articulação que, em termos visuais, é puramente 

arbitrária”, “o processo usado por Cesário [seria] diferente, porque, sendo 

essencialmente motivado pelo cruzamento de traços perceptivos, ainda [afirmaria] o real 

como presença” (MARTELO, 2005, p. 46-7). 

Para José Carlos Seabra Pereira, Cesário parte da “dialética perceptiva” para 

uma “elaboração expressionista do real”, cuja percepção comum seria transfigurada e 

transmutada (PEREIRA, 1987-8, p. 269-70). Na visão de Eduardo Lourenço, a lógica da 

poética cesarina “só revela a sua coerência no plano do fantasma onde os dois Cesários 

se combatem e se conciliam” (LOURENÇO, 1993, p. 132). Segundo Martelo, nesse 

“movimento de ida e volta entre real e irreal, entre verdadeiro e falso”, Cesário produz o 

efeito de “lançar o imaginário para dentro do nosso mundo quotidiano e habitual”, 

reabilitando o real e “destruindo as margens de uma factualidade pobre que dele faz 

uma prisão sufocante e opressora” (MARTELO, 2005, p. 60-1). 

No artigo “Poéticas modernistas e os discursos das ciências”, em que reflete 

“sobre o Modernismo, enquanto corrente literária e artística dominante nas primeiras 

décadas do século XX”, considerando o “extenso período de transição de paradigmas 

epistemológicos” e suas “manifestações em diversas áreas do saber e da cultura”, 

Filomena Aguiar de Vasconcelos faz a seguinte afirmação: 

 

A pertinência da reflexão sobre eventuais pontos de contacto entre a 
poética modernista e os circuitos seus contemporâneos das ciências 
tem tudo a ver com novos modelos de realidade, de natureza, de eu e 
de objeto, apresentados pela revolução da física de Einstein, 
desmantelando o universo da física newtoniana (VASCONCELOS, 
2001, p. 1-2). 

 
 

Vasconcelos argumenta que, “obviamente, não se trata de pretender ver na 

escrita poética do Modernismo uma espécie de tradução directa dos discursos 

científicos” (VASCONCELOS, 2001, p. 2). Aquilo a que a autora se propõe é, antes, 

destacar “dois factores” apontados como “típicos das poéticas modernistas” e “que 

relevem, em profundidade, deste complexo transicional de correntes científicas e 

ideológicas, e se apresentem como marcas de hesitação de sentidos, de linguagens, de 

estéticas, de religiões ou mitologias” (VASCONCELOS, 2001, p. 4); a saber: a 

“impessoalidade autoral e enunciativa” e a “fragmentaridade dos enunciados e dos 
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textos” (VASCONCELOS, 2001, p. 5). 

Como vimos, na visão de José Carlos Seabra Pereira, Cesário Verde, com sua 

“dialética perceptiva e elaboração expressionista do real”, teria antecipado as 

características do paradigma epistemológico pós-moderno, o que vale dizer, agora com 

o subsídio de Filomena Aguiar de Vasconcelos, que o poeta português do último quartel 

do século XIX teria antecipado características das poéticas do próprio Modernismo, 

naquilo que as mesmas possuíam de “abertura” (retomando Umberto Eco), colocando, 

assim, a poesia portuguesa “no horizonte do provável”, nos moldes do que a esse 

respeito postula Haroldo de Campos. Ao fazer de sua poesia o palco da encenação onde 

os “dois Cesários” vistos por Eduardo Lourenço “se combatem e conciliam” num plano 

fantasmático, ao qual se poderia aproximar a complexa lógica do “terceiro incluso”, 

Cesário Verde confirma o pressuposto da “impessoalidade”, apontado por Vasconcelos. 

Ao desmembrar suas metáforas e criar entre o real e o irreal um espaço vazio a ser 

completado pelo leitor, como defende Rosa Maria Martelo, o fator da fragmentaridade, 

levantado por aquela autora, também é confirmado na poética de Cesário. 
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A POESIA E AS CIDADES EM SANTO AGOSTINHO 

Thiago Gonçalves Souza (UERJ/UNIFESSPA) 

Orientador: Dr. Roberto Acízelo Quelha de Souza (UERJ) 

 
RESUMO: Embora se tenha em vista que Santo Agostinho (354-430) foi um intelectual 
profundamente versado não apenas no patrimônio filosófico antigo, mas também na cultura da 
palavra artística, tendo sido, inclusive, mestre de retórica antes de sua conversão ao cristianismo, 
pouco se tem dito acerca de suas relações com essa cultura, menos ainda no que se refere, 
especificamente, à cultura poética. Desse modo, a partir de uma leitura das Confissões e de A 
Cidade de Deus, pretendemos apresentar os termos da abordagem que o Doutor da Igreja realiza 
da poesia, uma abordagem crítica que, se se alinha ao viés da censura moral já colocado 
principalmente desde Platão, não deixa de apresentar características particulares: passa, de um 
lado, pela crítica política e cultural da cidade pagã e, de outro, pela análise dos efeitos psicológicos 
da representação poética, em particular do drama trágico, como estímulo de um prazer egoístico 
que obsta a realização plena da caridade, virtude que, por sua vez, deve embasar as relações 
sociais e espirituais do homem cristão.    
 
Palavras-chave: Santo Agostinho. Crítica da poesia. Crítica da cidade. Tragédia. Caridade.  
 
 
Introdução 

 Agostinho nasceu na cidade de Tagaste, em 354, e morreu em Hipona, em 430, 

províncias romanas em norte de África. Embora seja um dos mais importantes intelectuais 

da cultura cristã católica, deve-se atentar ao fato de que sua conversão deu-se apenas 

quando ele contava em torno de 30 anos, tendo sido batizado por Ambrósio de Milão por 

volta do ano de 387, depois de ir buscar respostas a seus anseios espirituais e intelectuais 

em autores como Cícero e em profetas como o iraniano Maniqueu, passando pelo estudo 

dos escritos neoplatônicos. Nesse sentido, o percurso de Agostinho mostra-se exemplar 

da situação entre filosofia e religiosidade no fim da Antiguidade, em que a tradicional 

conjugação filosófica entre os eixos da verdade, do bem e do agir se vê compartilhada 

por filósofos pagãos e convertidos ao cristianismo que se vai propaganda. Como observa 

Marrone: 
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De fato, por volta dos séculos II e III d.C., a filosofia, como praticada 
pelos estoicos, platonistas e epicuristas, e o cristianismo, como 
professado entre os convertidos gregos e romanos educados, 
começavam a parecer bastante semelhantes. A filosofia havia vindo, nas 
palavras de E. R. Dodds, ‘a significar cada vez mais a busca por Deus’ 
(MARRONE, 2013, p. 29).   

 

 Esse processo de conversão à doutrina cristã, narrada nas Confissões, desenha, 

portanto, o périplo de um jovem letrado no patrimônio da poesia e da retórica pagãs (arte 

da qual, inclusive, fora professor), conduzido pela indagação filosófica até a descoberta 

da Palavra Sagrada, que, então, retrospectivamente, ilumina com seu sentido a vida 

pregressa do autor, não apenas na dimensão de suas experiências pessoais, mas também 

na de suas práticas culturais e intelectuais. No sentido, então, dessa reavaliação profunda 

de si e do mundo, é relevante observar que a consolidação, no pensamento do jovem 

convertido, de uma metafísica caracterizada pela fixidez do sentido e do ser em Deus 

redundará em uma profunda crítica epistemológica, por Agostinho, dos usos do discurso 

concernentes ao saber e à retórica1. Contudo, no âmbito deste trabalho, queremos explorar 

a dimensão moral da crítica do Bispo de Hipona à poesia, a qual, se partilha algo da 

postura platônica colocada n’A República, se dá principalmente nos termos de uma crítica 

política e cultural aos usos e costumes da cidade pagã, diante da qual deve afirmar-se o 

homem e a cidade cristãos (principalmente no contexto da tomada de Roma, no século V 

d.C., e das consequências desse evento para o cristianismo que se fizera hegemônico).  

 Desse modo, o que objetivamos ressaltar é que, mais que em uma crítica 

epistemológica – fundamento da força teórica do questionamento platônico ao discurso 

do poeta –, em Agostinho o questionamento da poesia como prática discursiva e cultural 

movimenta-se, sobretudo, no âmbito da crítica política, direcionada ora para a relação 

celebrativa, e por isso, condenável, entre poesia e cidade mundana, ora para os efeitos 

daninhos do poético sobre a interioridade do indivíduo, o que oblitera a experiência da 

caridade como fundamento ideal das relações sociais/espirituais em uma verdadeira 

cidade cristã.  

 

Os vícios instituídos: a poesia como celebração da cidade pecadora 

                                                           
1 O desenvolvimento dessa relação entre metafísica e epistemologia como fundamento da crítica do discurso 

do saber e da retórica por Santo Agostinho é tópico que exploramos no segundo capítulo de nossa tese 

de doutoramento, em desenvolvimento junto ao Programa de Pós-Graduação em Letras da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  
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 Um dos fios que constituem a urdidura conceitual da abordagem, por Agostinho, 

da poesia, caracterizada pela atribuição de um caráter ético-moral radicalmente negativo 

aos efeitos do poético, mostra-se na compreensão, pelo autor das Confissões e d’A Cidade 

de Deus, de que a poesia não atua apenas no sentido da promoção da mimesis dos “maus 

exemplos”, como Platão já havia afirmado n’A República, comprometendo o bom 

funcionamento da cidade pelo desvirtuamento de seus cidadãos, mas como instância em 

que se celebram, discursivamente, os costumes depravados de uma cidade pecaminosa. 

Assim, a tradicional relação entre poesia e cidade que perpassa a tradição greco-latina 

aparece em Agostinho, avaliada, porém, negativamente, como afirmação da cidade 

mundana, que deve ser superada pelo advento da cidade de Deus.    

 Em sua narrativa autobiográfica, Agostinho não procura diminuir a importância 

da leitura da poesia grega e latina, tanto como uma de suas atividades diletas, quanto 

como elemento central da educação dispensada aos jovens que se preparavam para uma 

carreira na cidade. Sobre isso, o autor afirma: “Repetir ‘um mais um, dois; dois mais dois, 

quatro’ era para mim cantilena fastidiosa. E, pelo contrário, encantavam-me o vão 

espetáculo de um cavalo feito de madeira e cheio de guerreiros, o incêndio de Troia e até 

a sombra de Creusa” (AGOSTINHO, 2013, p. 43). Em outro momento, realçando o papel 

dos textos poéticos no cotidiano escolar, ele diz:  

 

[...] nos obrigavam a seguir errantes as pegadas das ficções dos poetas 
e a repetir em prosa o que o poeta cantava em verso. Recebia maiores 
louvores o aluno que, segundo a dignidade da personagem figurada, 
exprimisse mais fortemente e com maior verossimilhança os 
sentimentos de ira e de dor, revestindo as frases com palavra mais 
apropriadas (AGOSTINHO, 2013, p. 46). 

 

 Desse modo, a poesia é mostrada como elemento basilar de um projeto de 

formação que visava dotar o jovem das qualidades necessárias ao desempenho de uma 

função pública na cidade, ou, nas palavras de Agostinho, para que desse “[...] entrada no 

foro dos litígios” (AGOSTINHO, 2013, p. 48). Contudo, posteriormente, o convertido 

reavaliará o sentido de tal participação da poesia na cidade, sob o signo da imoralidade e 

da depravação. Essa reavaliação não é, apenas, a da poesia e de sua função na cidade, mas 

sim a da cidade ela mesma, a dos fundamentos da existência da própria cidade pagã. Por 

conseguinte, o que o Bispo de Hipona desenvolve em A Cidade de Deus não é, em 

primeiro plano, uma condenação da poesia, mas estratégias para desautorizar, espiritual, 

política e culturalmente, a cidade mundana pagã – mirando seus ataques nas realizações 
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poéticas entendidas então como expressões da própria vida coletiva dessa cidade: os 

festejos e cultos públicos das divindades e o teatro.  

 Assim, ao contrário de Platão, que estabelecera de início a necessidade de 

restringir a ação do poeta junto à cidade a fim de resguardar o bom funcionamento desta, 

Agostinho promove uma identificação profunda e radical entre o poeta e a cidade, 

condenando, enfim, a ambos. Para o pensador cristão, o poeta não apenas fornece um mau 

exemplo ao representar os deuses segundo uma “mitologia impura” (título do capítulo 16 

do Livro I de A Cidade de Deus), do que já Homero havia dado o exemplo. Claro está 

que o escândalo da representação poética dos deuses pelos poetas está fortemente 

assinalado na obra de Agostinho: como ele afirma: “[...] os histriões mais vis cantavam 

tais obscenidades que seria vergonhoso ouvi-las, já não digo para a mãe dos deuses, mas 

para a mãe de qualquer senador, para a mãe de cidadão honesto, para a mãe dos próprios 

bufões [...]” (AGOSTINHO, 2012, p. 84). Contudo, esse é apenas um dos vieses da 

condenação moral do poeta. Outro, ainda mais incisivo e poderoso, como dissemos, 

entrelaça, indissoluvelmente, o poeta e a cidade. Para o Santo Doutor, aquele, 

promovendo a imagem viciosa da divindade, agiria tão somente como legitimador dos 

fundamentos das instituições da cidade, vistos como intrinsecamente viciosos.  

 Essa estratégia de ataque, dirigida, portanto, em conjunto à cidade e à poesia, é 

traçada por Agostinho a partir sua crítica a Marco Terêncio Varrão (116-27 a.C.). Varrão 

havia distinguido três modos de teologia – a “fabulosa”, tal como representada pelos 

poetas; a “civil”, que embasa os cultos públicos oficiais; e a “natural”, tal como 

apresentada nas especulações dos filósofos da physis. Se a teologia civil representa os 

mitos como fundamentos das instituições da cidade, a fabulosa os leva ao público através 

da representação dos poetas, em uma relação mútua de legitimação das instituições 

públicas. Segundo Agostinho apresenta ao seu leitor, Varrão teria admitido a 

impertinência da representação fabulosa, poética, das divindades, mas temendo “[...] as 

viciosíssimas opiniões dos povos sobre as superstições públicas, costumes que desdizem 

a natureza dos deuses [...]” (AGOSTINHO, 2012, p. 280), teria mantido a autoridade da 

teologia civil, com necessária ao funcionamento das instituições. Por isso, o Padre 

censura Varrão por recusar-se a distinguir, de modo claro, as “coisas divinas” das 

“humanas frioleiras e mentiras” (AGOSTINHO, 2012, p. 280). Mentiras essas que são, 

portanto, tanto as representações poéticas quanto as instituições políticas embasadas nos 

cultos da cidade.  
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 Nesse sentido, Agostinho se apropria da percepção da correlação entre as 

instituições e a poesia, mas reveste a ambas de um sentido moral essencialmente negativo, 

num gesto que podemos sintetizar do seguinte modo: se a cidade mundana é pecaminosa, 

a poesia que a representa é igualmente pecaminosa. Nas palavras do autor:  

 

Ninguém [...] alcança a vida eterna pela teologia fabulosa, nem pela 
civil. Aquela semeia a torpeza dos deuses com ficções, esta colhe-as 
com aplauso. Aquela espalha mentiras, esta recolhe-as. Aquela afronta 
as coisas divinas com falsos crimes, esta abrange nas coisas divinas a 
representação de tais crimes. Aquela celebra em versos as nefandas 
ficções dos homens sobre os deuses, esta consagra-as em suas 
festividades. Aquela canta os delitos e aa calamidades dos deuses, esta 
ama-os. Aquela publica-os ou finge-os, esta, porém, afirma-os como 
verdadeiros ou deleita-se até mesmo nos falsos. Ambas impuras e 
ambas condenáveis; mas aquela, teatral, confessa de pública a própria 
torpeza, e esta, civil, cobre-se com a torpeza daquela (AGOSTINHO, 
2012, p.281). 

 

 Porém, a crítica de Santo Agostinho à ação imoral da palavra e da representação 

poética não se limita a censurá-la por sua colaboração com a imoralidade dos costumes e 

ritos públicos da cidade corrompida, acusada pelo autor de A Cidade de Deus e a ser 

redimida, em sua perspectiva, pela emergência da Cidade divina. Um segundo fio da 

análise de Agostinho sobre os efeitos da representação poética percorre a interioridade do 

ouvinte/espectador, no sentido de demonstrar que, por meio da palavra poética, estimula-

se o apego ao gozo de paixões intensas e tão somente egoísticas, bloqueando o caminho 

para o indivíduo dar-se a uma experiência de verdadeira caridade, fundamento ideal para 

a constituição das relações sociais e interpessoais de uma cidade cristã. Desse modo, a 

poesia não apenas celebra a cidade mundana em sua corrupção, mas obsta a emergência 

de uma cidade purificada.  

 

A poesia entre o prazer de si e a caridade  

 Assim, uma segunda linha da crítica agostiniana dos efeitos do poético (e dessa 

vez, mais especificamente, do trágico) vai centrar-se na experiência de fruição individual, 

esforçando-se por mostrar que a catarse promovida pelo teatro é, antes de tudo, uma 

contrafação pecaminosa de uma experiência autenticamente cristã: a caridade fraterna. 

 Na análise de Agostinho sobre o efeito da representação dramática, é de 

fundamental importância a combinação entre “dor”, “compaixão”, “prazer”, o que não é 

estranho ao pensamento aristotélico, como exposto, por exemplo, na Poética, em que se 
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lê: “É a tragédia a representação duma ação grave, de alguma extensão e completa, em 

linguagem exornada, cada parte com o seu atrativo adequado, com atores agindo, não 

narrando, a qual, inspirando pena e temor, opera a catarse própria dessas emoções” 

(ARISTÓTELES, 2014, p. 24).   

 Sobre essa ação do drama trágico junto a “pena” e “temor”, o Padre latino pondera: 

“[m]as por que quer o homem condoer-se, quando presencia cenas dolorosas e trágicas, 

se de modo algum deseja suportá-las? Todavia o espectador anseia sentir esse sofrimento 

que afinal para ele constitui um prazer. Que é isto senão rematada loucura?” 

(AGOSTINHO, 2013, p. 65). Uma loucura que o próprio Agostinho buscava, conforme 

relembra o autor das Confissões: ainda menino, “[...] pranteava a morte Dido, que se 

suicidara com uma espada” e, “[s]e me proibiam a leitura destes episódios, afligia-me por 

não ler aquilo que me impressionava até à dor” (AGOSTINHO, 2013, p. 42). 

 Partindo, então, da observação da excitação de tais sentimentos no espectador, a 

análise de Agostinho acerca do prazer dramático movimenta-se em função de depurar 

esse amálgama de sofrimento e prazer, a fim de identificar, com precisão, o cerne do 

quinhão aprazível da experiência de fruição da tragédia. Nesse sentido, embora reconheça 

que a intensidade da experiência catártica resida na identificação entre o espectador e as 

“lágrimas e as dores”, ou seja, nas emoções dolorosas e nos afetos “deletérios”, não 

seriam estes o cerne do prazer da representação trágica, mas a busca por uma experiência 

da compaixão que acompanha o condoer-se. Uma refinada análise dos efeitos 

psicológicos da representação trágica é posta em atividade por Agostinho a fim de bem 

compreender o que está sendo movimentado no ânimo do espectador:  

 

[...] ao sofrimento próprio chamamos ordinariamente desgraça, e à 
comparticipação das dores alheias, compaixão. [...]. 
Amamos, portanto, as lágrimas e as dores. Mas todo homem deseja o 
gozo. Ora, ainda que a ninguém apraza ser desgraçado, apraz-nos 
contudo o ser compadecidos. Não gostaremos nós dessas emoções 
dolorosas pelo único motivo de que a compaixão é companheira 
inseparável da dor? (AGOSTINHO, 2013, p. 65).        

 

 Desse modo, o prazer com as cenas dolorosas representadas no drama trágico ou 

em outras espécies poéticas residiria não na desgraça, mas na oportunidade de manifestar 

a compaixão. O efeito catártico, segundo essa perspectiva de Agostinho, não tem, como 

em Aristóteles, qualquer validade em si mesmo, mas apenas acena confusamente para 

uma outra experiência, a de caridade e misericórdia, sendo preciso, porém, a iluminação 
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da verdade cristã para asseverar seu sentido próprio, não mais estético, mas sim 

plenamente espiritual. Desta feita, a caridade é desvelada enquanto possibilidade de 

direcionar-se ao outro em dimensão fraternal, como um condoer-se da desgraça alheia, 

não para gozar tal paixão, mas a fim de buscar erradicar o sofrimento: 

 
[...] em tempos passados compartilhava no teatro da satisfação dos 
amantes que mutuamente se gozavam pela torpeza, se bem que 
espetáculos destes não passassem de meras ficções. Quando se 
desgraçavam, eu piedosamente me contristava. Numa e noutra coisa 
sentia prazer. Hoje, porém, compadeço-me mais do homem que se 
alegra no vício [...]. Esta piedade é mais real. Porém a dor não encontra 
nela prazer algum. Ainda que o dever da caridade aprove que nos 
condoamos do infeliz, todavia aquele que fraternalmente é 
misericordioso preferiria que nenhuma dor houvesse de que se 
compadecesse (AGOSTINHO, 2013, p. 66).  

 

 A compaixão trágica, portanto, apareceria como forma mundana, impura porque 

mesclada com a dor e o prazer, do límpido sentimento cristão da caridade: “[...] deve-se 

repelir a compaixão? De modo nenhum. Convém, portanto, amar, alguma vez, as dores. 

Mas acautela-te da impureza, ó minha alma [...]; foge da impureza” (AGOSTINHO, 2013, 

p. 66). O verdadeiro sentido do prazer experimentado na representação trágica está, pois, 

ligado não à mistura de temor e compaixão, mas a um vislumbre do sentimento da 

caridade, que, se admite o condoer-se com o sofrimento, não permite que o amor às 

lágrimas transforme-se no horizonte último de uma fruição egoísta dos próprios afetos.  

 Digamos então que, assim como o horizonte da emergência da Cidade de Deus 

evidencia a corrupção e imoralidade da cidade dos homens e, nesta, a das representações 

poéticas dos cultos pagãos – conduzindo, então, a uma dupla crítica, a da cidade mundana 

e a da poesia que representa seus costumes corrompidos –  a presença do sentido ideal do 

amor divino, formalizado na virtude da caridade, permite a Agostinho reavaliar a 

configuração da experiência trágica e desmontá-la, a fim de evidenciar seu fundamento: 

para além de prazer superficial e ilusório, ligado à dor e à compaixão com a desgraça do 

protagonista, a experiência da caridade, cuja plenitude apenas se revela quando 

aproximada do ideal amor de Deus:  

 

Em certos casos podemos, pois, aprovar que haja alguma dor, mas 
nunca a podemos amar. Portanto, Senhor, Deus meu, amais as almas 
com amor infinitamente mais puro que o nosso, vos compadeceis, sem 
perigo de corrupção, porque não sois ferido por dor alguma. ‘Que 

homem há capaz disto?’ (AGOSTINHO, 2013, p. 66). 
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Considerações finais 

 A conversão de Agostinho marca um ponto de virada que permite a ele um voltar-

se sobre sua vida pregressa e analisá-la, não no sentido de apenas evidenciar seus erros 

passados e confessá-los, mas no de apreender os sentidos subjacentes daquelas 

experiências e práticas, iluminados pela presença de Deus como elementos em seu 

caminho de libertação. Como observa Emmanuel Carneiro Leão acerca da autoanálise 

agostiniana: “Todas as vezes que se investiga o homem, transcende-se o próprio homem 

e se atinge o que é mais poderoso e vital do que ele mesmo, a saber, o processo de sua 

libertação na verdade” (LEÃO, 2013, p. 22). Esse processo, no que implica a 

reorganização e revaloração dos elementos que antes compunham o mundo cultural em 

que o jovem Agostinho se formara, se traduz no desvelar dos sentidos (i)morais da poesia 

e de seus efeitos sobre o fruidor/espectador. 

 Desse modo, a poesia, articulada com os festejos da cidade, foi criticada como 

modo de celebração das instituições corrompidas da cidade dos homens. Por outra via, a 

representação poética e, mais particularmente, a do drama trágico, foi flagrada como 

estímulo a um sentimento egoístico, misto de prazer, dor e compaixão, que não seria mais 

do que uma contrafação da virtude cristã da caridade, fundamento de uma relação 

fraternal entre os homens, que tem como modelo o ideal do amor de Deus.  

 Deve-se ressaltar que a reavaliação crítica do Santo Doutor com relação às práticas 

discursivas não se restringe ao discurso poético. Estende-se também, com estratégias 

outras, à retórica e ao discurso do saber filosófico. A análise, porém, dessas estratégias 

críticas não caberia no espaço deste breve artigo, sendo desenvolvida por nós em outro 

momento.     
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RAZÃO CÍNICA EM CORAÇÃO DAS TREVAS (HEART OF DARKNESS) 

 

Autor: M. e. Valmir Percival Guimarães (UFOP)1 

 
RESUMO  

 
Razão Cínica em Coração das trevas centra suas atenções no estudo da literatura de ficção de 
Joseph Conrad (1857-1924), “Heart of darkness” (1889) juntamente com o conceito de cinismo 
moderno identificado por Peter Sloterdijk (1947), no seu consagrado livro, Crítica da razão 
cínica (1983). Sloterdijk propõe com a sua crítica, a retomada do cinismo antigo e a renuncia do 
cinismo moderno, cuja dinâmica é ambivalente. Entendemos que em algumas obras de Joseph 
Conrad, como “Heart of darkness” o cinismo moderno, ou seus representantes, enevoa ou torna 
tênue a linha demarcatória que há entre a liberdade e a domesticação em países periféricos. 
Desse modo, a interdisciplinaridade, como causa do diálogo de obras da literatura moderna de 
ficção e da filosofia contemporânea, além de nos levar a identificar um artificio que é capaz de 
nos conectar à corrosão dos tropos em um oximoro, também traduzirá e colocará em evidência 
os motivos que levaram ao falseamento dessa consciência, aqui, percebida como cinismo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: CONRAD. LITERARIEDADE. CINISMO. VERDADE. MENTIRA. 
 

 
Introdução  

 

Um dos maiores estilistas da língua Inglesa do seculo XIX, o Ucraniano-Inglês 

Józef Teodor Konrad Korzeniowski (1857-1924), é autor de uma extensa bibliografia. 

Nascido em uma pequena província da Ucrania Polonesa, antes da maturidade, deixa 

sua terra natal em direção à Marselha, na França, para tornar-se marinheiro mercante. 

Em 1878, decide ir para a Inglaterra para servir a marinha britânica, viajando para 

diversas cidades da Ásia, África, América e Europa. Após tornar-se capitão de longo 

curso da Marinha Inglesa, obtém a cidadania britânica e adota o nome de Joseph 

Conrad. Dentre seus principais livros estão “The Nigger of the Narcissus” (O negro do 

                                                             
1 Mestre em Estética e Filosofia da Arte ( UFOP). http://lattes.cnpq.br/5165957981293864 

2808

Ana
Pencil

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=CD83345E88E6DB82BD7E0C980026C3D6


2 
 

Narciso) (1897), “Heart of darkness” (Coração das trevas) (1899), Lord Jim (1900), 

Nostromo (1904), “The Secret Agent” (O Agente Secreto) (1907), “Under Western 

Eyes” (Sob os Olhos do Ocidente) (1911), “Victory” (Vitória) (1915) e “The Shadow 

line” (A linha da sombra) (1917).       

 Tendo em vista, portanto, este longo itinerário, pensamos em Charles Marlow, 

narrador recorrente das obras de Joseph Conrad que é capaz de, com sua narrativa de 

observação de tempos, coisas ou acontecimentos passados, instigar considerável 

controvérsia crítica. Esse personagem, quando lança os seus olhos para o passado, 

caminha na tensão entre a autonomia pessoal e a responsabilidade social. Talvez, o 

romance que mais represente essa dualidade de Marlow, seria “Heart of darkness”, que 

teve sua primeira versão, em formato “pulp”, pela “Blackwood`s maga-zine”, saindo 

como livro em um trabalho intitulado “Youth: a narrative and two histories” somente 

em 1902. Na aventura que Conrad nos conta, o narrador/protagonista Marlow não 

comete o crime, contudo, é cúmplice. Sabemos que esse crime provocou o Genocídio de 

milhares de negros no Congo Belga no final do século XIX, a fim de enriquecer parte da 

Europa com a Exploração, no sentido mais negativo desse termo, do marfim.2 

Entretanto, nas palavras de Marlow, o procedimento não passava de nobre e justo3. 

Nessa ótica, a distância em que Marlow se coloca dos fatos, quando descreve sua 

aventura na África, além de ser prova de seu testemunho da exploração de marfim do 

Congo no século XIX, alude à ideia da impossibilidade desse narrador protagonista 

reconstruir a sua vivência de modo efetivo, tendo apenas como instrumento a sua fala 

em tom memorialístico; isso ocorre de modo perverso na narrativa de Marlow que 

parece referir-se à própria “irrealidade da situação vivida” (SELIGMANN-SILVA, 

2008. p.75), que, por sua vez, coincide com o “sentimento comum que afirma a 

impossibilidade  de algo”(Idem), como por exemplo, a exploração desenfreada de 

marfim no continente africano ocorrer de forma tão insensata no século XIX.  

 

 

“Heart of darkness” e o paradoxo de uma consciência falsamente esclarecida  

 

Eles se apoderavam do que conseguiam tomar, apenas pelo fato de 
estar ali para ser tomado. Tudo era apenas roubo com violência, 

                                                             
2 O uso da palavra Exploração, da mesma forma que Genocídio no meio da frase em letra maiúscula é 
proposital.  
3 “noble enterprise”. Ver. CONRAD, 2011, p.108. 
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agravado pelos assassinatos em larga escala, e homens avançando às 
cegas – como é bem apropriado àqueles que enfrentam a escuridão 
(CONRAD, 2011, p.13). 4 
 

Se observarmos, nesse caso, através da aproximação em um plano microscópico 

do trecho acima em destaque de “Heart of darkness”, veremos que Marlow, quando 

comenta a respeito do procedimento de força bruta “brute force” praticado pelos 

colonizadores, também o define como “uma forma de extorsão e nada mais” (Ibd., 

p.89)5. Desse modo, podemos observar no trecho em destaque que, até certo ponto, esse 

protagonista demonstra uma censura moral quando refere-se à violência e ao roubo 

“robbery with violence” e, em seguida, ele inverte o sentido de sua censura, ao fazer uso 

da palavra apropriado “proper”. Em outros termos, Marlow, enquanto testemunha da 

violência encenada no Congo Belga, censura e legitima o processo de exploração; ele dá 

sinais de que compreende o processo de opressão e o apoia, pois demonstra uma 

excepcional capacidade de manter uma postura equilibrada entre oposições, as quais o 

fazem oscilar entre a oposição que consiste na autonomia pessoal de um lado e a 

responsabilidade social, de outro. E isso se deve ao fato deste narrador protagonista ser 

capaz de demonstrar entusiasmo ao defender o processo de exploração e de comprovar a 

sua fidelidade aos dois polos (autonomia pessoal/responsabilidade social) com sua fala. 

Com esse paradoxo observado em Conrad, o narrador Marlow de “Heart of darkness”, 

genuinamente se mantem como uma antítese, no sentido em que essa dualidade de 

posições torna-se o seu próprio mecanismo irônico. Por outras palavras, poderíamos 

pensar que essa ambivalência pode ser entendida como uma racionalização, da qual 

surge uma manipulação deliberada e consciente da linguagem, a fim de produzir um 

efeito retórico (ambivalência/paradoxo), o qual entendemos ser o eixo da estética 

conradiana, quando a relacionamos à ideia complexa de ironia. Contudo,  

 

“A técnica de apresentação irônica não permite que se compreenda 

bem onde acaba a condenação e começa a aprovação. A ambivalência 
da ironia serve a Conrad para mediar provisoriamente as 
contradições” (OLIVA,1973, apud LIMA,2003,192).  

 
Há que se observar que, além disso, mesmo diante da estranheza provocada pelo 

deslocamento de significado, o qual se deve ao fato desta concisão não estar alinhada 

                                                             
4 “They grabbed what they could get for the sake of what was to be got. It was just robbery with violence, 
aggravated murder on a great scale, and men going at it blind – as is very proper for those who tackle a 
darkness”(CONRAD, 2011, p.89). 
5 “was merely a squeeze , and nothing more,” (Idem). 
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àquilo que parece ser possível ler nas frases que compõem o enredo, como já se disse, 

em “Heart of darkness” temos um narrador protagonista em uma batalha para  transmitir 

o significado do seu testemunho humano por via da linguagem que parece não dar conta 

do caos da experiência e, por isso, parece que esse narrador reconhece que as suas 

formas literárias expressam apenas impressões de significado temporário.6 Vejamos:  

 

“Parece que estou tentando contar-lhes um sonho – fazendo uma vã 
tentativa, porque nenhum relato de sonho pode transportar-nos à 
sensação do sonho, aquela mistura de absurdo, surpresa e 
atordoamento em meio a um tremor de incontida revolta, aquela noção 
de ser capturado pelo incrível que não é nada mais do que a precisa 
essência dos sonhos ... ” (CONRAD, 2011, p.32). 

 

Para todos os efeitos, esse conjunto de vetores que podem dar significação à 

história de “Heart of darkness” expressam-se como uma revelação da impossibilidade 

de revelação; isto é, a impossibilidade de se ter acesso à verdade propriamente dos fatos 

está contida, justamente pelo fato de que essas verdades se encontram sob o poder de 

revelação de quem atuou apenas como testemunha da história que conta. Hillis Miller 

(1995) compara “Heart of darkness” a uma narrativa onírica
7, pois, como vemos, a 

história vivida por Marlow torna-se impossível de ser transmitida até mesmo pelo fato 

da impossibilidade de se transmitir as sensações de um sonho por via de uma narrativa. 

Essa metáfora aparece no sentido de que os fatos de uma vida estão para a sensação de 

uma vida, pois, a sensação pode apenas ser vivenciada diretamente e não pode ser 

comunicada aos outros nem via oral nem escrita: “Vivemos do mesmo modo que 

sonhamos – sozinhos [...]” (MILLER,1995, p.209).  

Nesse sentido, se observarmos, tanto em “Heart of darkness” quanto em “Lord 

Jim”(1900), o narrador Marlow revela a sua insatisfação com a sua audiência. A sua 

tentativa em “Heart of darkness”de acalmar o público passa pela tentativa de demonstrar 

segurança no relato e isso o leva a uma racionalização em cima do discurso que busca a 

todo momento novas formas de expressão: “Não via o homem no nome tanto quanto 

vocês. Vocês vêem? Vêem a história? Vêem alguma coisa?” (CONRAD, 2002, p. 44).
8 

                                                             
6 “It seems to me I m trying to tell you a dream – making a vain attempt, because no relation of dream can 
convey the dream- sensation, that commingling of absurdity, surprise, and bewilderment in a tremor of 
struggling revolt, that notion of being captured by the incredible which is of the very essence of dream”. 

CONRAD, 2011, p. 105. 
7 “It seems to me I am trying to tell you a dream” (Idem). 
8“did not see the man in the name any more than you do. Do you see him? Do you see the story ? Do you 

see any thing?” (CONRAD,2011,p 105). 
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Já o envolvimento de Marlow9 com Jim, por exemplo, demostra que Marlow é obrigado 

a mudar o seu centro de análise de uma forma consciente, assim, a consciência irônica 

de sua retórica desencadeia um paradoxo, tal qual o que podemos ler em relação ao seu 

tratamento com Breierly10: 

 

 “Os golpes da vida não tinham mais ação sobre sua alma satisfeita do 

que o arranhar de um alfinete sobre a parede lisa de um rochedo. 

Quando eu o olhava, ao lado do magistrado pálido e apagado que 

dirigia os debates, a complacência que se exteriorizava em toda a sua 

pessoa se apresentava a mim, como ao resto do mundo, sob a forma de 

uma superfície dura como o granito. Pouco depois ele se suicidou” 

(CONRAD, 1939.p.45). 

 

Em “Lord Jim”, Marlow constrói uma imagem de Brierly como um homem 

impermeável à reinvindicação destrutiva do mundo - “granite”. Esse narrador, ao 

mesmo tempo em que consolida a imagem de Brierly, é capaz de enfraquecer as 

expectativas do leitor quando revela o seu suicídio de forma discreta. Marlow, de “Lord 

Jim”, constrói reações opostas em relação a Brierly e faz uso de termos que aludem à 

uma sua suposta resistência, no entanto, quando percebemos o suicídio de Brierly 

podemos ver o seu reflexo/imagem sob outros olhos. Isso porque  

Jim, da mesma forma que Brierly, também não tem a resistência de um  granito “hard as 

granite”, mas Brierly  a sustenta, no entanto, sua resistência é exterior e ilusória, pois, a 

palavra “surface” quando inserida nesse contexto é fundamental quando a aproximamos 

do sentido de “aparência”; afinal, a resistência de Brierly, como podemos perceber, é 

exterior e ilusória e, é exatamente por isso, que a sua alma satisfeita - “complacente 

soul” exala apenas um aspecto ilusório. Para todos os efeitos, em “Lord Jim”, Marlow 

apoia os sonhos de Jim e, como o seu entusiasmo por ele cresce, esse narrador (Marlow) 

cria uma espécie de contraste entre o ideal de Jim e o pragmatismo da realidade que o 

circunda. Assim, a dicotomia entre o idealismo e o pragmatismo, mais uma vez, é 

geradora de uma ambivalência na literatura de ficção de Conrad. Desse modo, a própria 

                                                             
9 Ver. CONRAD, Joseph. Lord Jim. (tradução de Mario Quintana). Ed.Globo. 1939. 
10 The sting of life could do no more to his complacent soul than the scratch of a pin to the smooth face of 
a rock. This was enviable. As I looked at him flanking on one side the unassuming pale-faced magistrate 
who presided at the inquiry, his self-satisfaction presented to me and to the world a surface as hard as 
granite.   He committed suicide very soon after. CONRAD, 1946-65 p.58. 
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narrativa retrospectiva de Marlow fornece elementos de sua simpatia pelo ideal dentro 

do próprio processo de mudança em que sua perspectiva incorre. 

Efetivamente, na sua forma verbal, a ironia revela-se no duplo discurso de 

ambivalência, de contradição e de paradoxo. Desse modo, é precisamente a distância o 

ingrediente fornecido pela narração retrospectiva de Marlow, tanto em “Heart of 

darkness”  quanto em “Lord Jim”, que é capaz de fazer com que este narrador, por vezes 

protagonista das histórias de Conrad,  tenha controle da narrativa. No entanto, vemos 

que no contato com Kurtz e Jim, Marlow tem os seus sistemas de valores alternados 

drasticamente, sobretudo na tensão existente entre a sua autonomia pessoal e a sua 

responsabilidade social. Nesse sentido, W. Booth (1974) evoca a responsabilidade do 

leitor quando em contato com um texto irônico. Para Booth, o leitor deve rejeitar, a 

principio, o significado literal e considerar uma série de significados alternativos, 

incluindo a possibilidade de que o narrador é mal informado, e, assim, realizar 

inferências a respeito das atitudes e conhecimento do narrador para, por fim, decidir, a 

partir disso, qual das possibilidades tem mais credibilidade (BOOTH, W. 1974. pp.10-

14.). Desse modo, vemos que, tanto em “Heart of Darkness” quanto em “Lord Jim”, há 

uma autoreflexividade por parte do narrador que tem consciência do seu papel. 

Exatamente por isso, ele é instigado a ter controle da eficácia de sua linguagem, que tem 

a intenção de transmitir a própria complexidade da experiência que conta. 

 

A razão cínica e a literatura de Conrad 

 

 Sloterdijk (2012) entende que o engodo remete à astúcia daquele que pretende  

enganar ou atrair outrem. Desse modo, o engodo pode ser entendido como uma mola 

e/ou ferramenta capaz de produzir uma espécie de ilusão por detrás da consciência falsa. 

Nas palavras do filósofo, o engodo “parte do fato de que se pode considerar de maneira 

bipolar o mecanismo do erro” (SLOTERDIJK, 2012, p.62), ou melhor, da “ilusão por 

detrás da consciência falsa” (Idem).  Afinal, como afirma Sloterdijk, “se é iludido, 

ilude-se”. (Idem). 

 
[...] O esclarecedor excede o impostor, na medida em que re-flete 
sobre as suas manobras e procede de maneira desmascaradora. Se o 
padre ou o governante enganador se mostram como uma cabeça 
refinada, ou seja, como um cínico senhorial moderno, então o 
esclarecedor se revela diante deles como um metacínico, como um 
irônico, como um satírico [...] (SLOTERDIJK, 2012, p.63). 
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Na modernidade pode-se dizer que há o Esclarecimento, no entanto, é ele que 

determina a apatia. A apatia advém das determinações de um suposto Esclarecimento 

que prometia dar conta de todas as lacunas insondáveis das necessidades do homem. 

Afinal, ocorre a tentativa, a partir do século XVIII, de estabelecer como primazia a 

razão em detrimento de todo um conjunto de fatores que determinam o homem e o seu 

consequente entorno social. Nessa lógica, surgem os “Esclarecidos”, mas, junto deles, 

também os apáticos. – “Nós somos esclarecidos, nós somos apáticos”.
11 Essa apatia, 

entretanto, é, para Sloterdijk (1987), a premissa de uma realidade sombria, da qual o 

mais importante é a proteção das identidades contra aqueles que ameaçam o status quo. 

Isto é, esta sociedade contemporânea, além do mais, está contida em um cinismo difuso, 

que pode ser entendido como uma desilusão moral e/ou até mesmo, um desinteresse 

político. O que seria, portanto, uma realidade configurada como um modelo oposto ao 

do antigo cinismo, que tinha como premissa o autoconhecimento e o uso de suas 

habilidades críticas com a intenção de questionar as possíveis formas de estar no 

mundo. O que temos, então, é o cinismo moderno oposto ao grego. Isto é, o primeiro 

descarta e/ou alija a antiga fórmula kynikoi e transforma a sua insolência e brincadeira 

em uma negatividade que resulta em um estado congelado onde reside a mais amarga 

das resignações do homem. Nas palavras de Sloterdijk:  

 

O cinismo novo não se faz mais perceptível de maneira gritante como 
conviria ao seu conceito; [...]. Ele se cerca de discrição [...]. Ele se 
recolheu em aclaramento[abgekärtheit], acabrunhado, que internaliza 
como mácula o saber de que dispõe e que não se presta mais a ataque 
algum. As grandes manifestações ofensivas do atrevimento cínico 
tornaram-se raras; em seu lugar, surgiram desavenças e falta energia 
para o sarcasmo. (SLOTERDIJK, 2012, p. 36).  
 

A nossa hipótese tem como fundamento observar os mecanismos textuais na 

ficção conradiana. Para tal empretitada devemos reconhecer em alguns textos de ficção 

de Joseph Conrad a justaposição de elementos incongruentes que sinalizam um 

significado aparente no seu contexto particular. Seguindo esse fio condutor, uma vez 

que identificarmos esses sinais textuais, poderemos assim determinar a natureza 

intelectual que provém exatamente da discrepância contida nessa fórmula incongruente 

de velamento. Afinal, essa linguagem, carregada  de contradições e apropriações 

indevidas, é parte do controle que o narrador exerce em cima das suas respostas, em um 
                                                             
11 C.f. Supra: “We are enlightened, we are apathetic”.  SLOTERDIJK, 1987, p. XXVI. 

2814

Ana
Pencil



8 
 

movimento de autorestringir a sua própria fala. Isso não está presente apenas em “Heart 

of darkness” e “Lord Jim”, mas também em “The Nigger of Narcissus” podemos 

observar que o narrador parece estar dentro e fora da situação que narra. Essa dualidade, 

que observamos na ficção de Conrad, é perceptível pela distância implicita em que o 

narrador se posiciona diante da situação que descreve. A objetividade da ironia desse 

narrador se reduz a uma grande incongruência, na qual manter a aparencia  a respeito do 

mundo estranho em que estão inseridos é parte do jogo. Essa oscilação advém da 

própria contradição interna que é evidente em “The Nigger of the Narcissus”, por 

exemplo que, como dissemos, pode se comparar à “Lord Jim”, devido à indiferença da 

voz da narrativa no inicio da história e, por isso, essa voz assume uma espécie de 

onisciência que é rapidamente substituida pela perspectiva de um membro da tripulação. 

No entanto, a narrativa de Marlow justapõe duas respostas opostas a partir de um 

mecanismo geral e isso diminui acentuadamente o seu desprezo pelo procedimento de 

exploração, assim, tal qual para o cínico no seu modo moderno, a sua “piedade” 

aparente torna-se a sua mercadoria intelectual, afinal, o que o cínico busca é, sobretudo, 

a sua beneficie individual.  

Por conseguinte, a hipótese de que Marlow, mais precisamente em “Heart of 

darkness”, seja um cínico de acepção moderno, se sustenta pelo fato de que as suas 

construções sintagmáticas carregam um tom de dualidade, no sentido em que faz desse 

narrador, por exemplo, capaz de perceber que, do ponto de vista dos negros sendo 

espancados, ele talvez não seja muito diferente dos verdugos que exercem sobre eles 

(negros) a violência direta.12 

 

Um tilintar de correntes às minhas costas me fez voltar a cabeça. Seis 
andavam aprumados e devagar, equilibrando pequenos cestos cheios 
de terra sobre as cabeças, e o tilintar acompanhava o ritmo de seus 
passos. (...) os homens brancos eram tão parecidos de longe que ele 
não poderia saber quem eu era. Ele logo se tranqüilizou e, como um 
sorriso largo, branco e velhaco, e um olhar para a sua carga, pareceu 
me incluir na sociedade de seu exaltado dever. Afinal, eu também 
fazia parte da grande causa daqueles nobres e justos procedimentos. 
(CONRAD.2002. p.28) . 
 

 

                                                             
12 “A slight clinking behind me made me turn my head. Six black men advanced in a file, toiling up the 

path. They walked erect and slow, balancing small baskets full of earth on their heads, and the clink kept 
time with their footsteps (...) white men being so much alike at a distance that he could not tell who I 
might be. He was speedily reassured, and with a large, white, rascally grin, and a glance at his charge, 
seemed to take me into partnership in his exalted trust. After all, I also was a part of the great cause of 
these high and just proceedings. CONRAD, 2011, p.96. 
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Como podemos observar, Marlow passa paulatinamente a assumir a lógica dos 

senhores na história que conta, o seu discurso é matreiro e, por isso, dá espaço para a 

interpretação de que esse personagem, sobretudo, é a forma cifrada e representativa do 

pensamento moderno vigente no século XIX que se apoiavam em justificativas para 

sustentarem as campanhas de dominação dos impérios europeus em nações periféricas. 

Quer isto dizer que, Marlow legitima o horror e, ainda mais, ele era parte de uma 

empresa baseada em um sistema insuficiente: dinheiro, mercadoria e mais valia. 

Sistema que necessitava do emprego de uma despesa que não retorna - a morte 

engendrada por Kurtz como punição/domesticação dos negros. Com Marlow de “Heart 

of darkness ” é possível perceber que a insolência muda de lado e passa a ser 

instrumento dos senhores, esse personagem se satisfaz com seu autoposicionamento 

consciente diante do que foi testemunha. No entanto vemos que essa forma de vida 

segue um sistema de regras e de valores que se invertem quando aplicados ao mesmo 

tempo. A saber, Marlow conta a história que viveu no Congo com um tom carregado de 

uma espécie de “negacionismo” particular que, por sua vez, limita a verdade dos fatos 

relativos ao crime contra os africanos no Congo Belga. A partir da perspectiva de 

Sellingmann-Silva (2008), para finalizarmos, se considerarmos Marlow como um 

verdugo, do ponto de vista dos negros espancados, inevitavelmente poderemos inferir 

que esse protagonista, enquanto representante dos algozes, procura “apagar as marcas 

do seu crime” (SELIGMANN-SILVA, 2008. p.75) de forma dissimulada. 

 
Conclusão 

 

 Efetivamente, Charles Marlow, em “Heart of darkness” é capaz de mediar e 

equilibrar-se entre os extremos de um mundo onde as aparências sociais não são mais 

suficientes para preservar a sua própria identidade. Por isso, temos a impressão, quando 

lemos “Heart of darkness” de que Marlow tem a necessidade de estruturar a sua 

experiência na  linguagem; como não da conta, ele, ao mesmo tempo em que afirma, 

também nega  as suas afirmativas enquanto procura na sua memória a sua própria 

identidade. Essa batalha com a linguagem leva ao eventual reconhecimento da 

impossibilidade de transmitir o significado de um testemunho humano através da sua 

fala13. Todavia, Conrad coloca Marlow de “Heart of darkness” em confronto com a 

própria experiência e, por isso, essa forma literária torna se expressão temporária de um 

                                                             
13 Cf. supra. p.5.  
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significado que, por sua vez, é aparente. Por outro lado, vemos que esse narrador devido 

ao processo reflexivo que divide a sua consciência também não é digno de confiança 

quando visto sob a ótica da razão cínica;  quer isto dizer que, se faz necessário perceber 

o modo como Marlow é capaz de reconhecer e compreender a verdade ao mesmo tempo 

em que é capaz de  agir em desfavor dela (verdade). Portanto, com essa hipótese de 

leitura, vemos que a “arte da dissimulação” (SLOTERDIJK, 2012, p. 377) conecta-se 

com a reviravolta de uma impudência impetuosa que advém de uma consciência que se 

volta contra o outro de modo baixo. Por outras palavras, a consciência de Marlow é 

carregada de uma dualidade que consiste em “um eu e um eu alheio a seu favor” (Idem). 

Para efeito de contextualização, é claro que é importante sempre ter em mente a 

corrida imperialista na virada do XIX - ainda que menos como um evento linear que 

precisaríamos reconstruir do que como uma situação que tende a tornar cada vez mais 

remota a possibilidade de estabelecer uma nítida linha demarcatória entre civilização e 

barbárie, isso por que o correlato eloquente e bufão de Marlow se apresenta, sobretudo, 

com uma fala volúvel que parece sempre estar se desresponsabilizando e tirando o 

corpo fora.14 Mais precisamente, a situação pavorosa para a qual “Heart of darkness” 

aponta vai se refratando no plano mais microscópico de sua literatura e, isso, como 

dissemos, se dá no romance através da súbita igualação de coisas aparentemente 

incomensuráveis no espaço de um único sintagma.15 Marlow pula sem mais cerimônia 

de um substantivo para o outro - enlaçando com uma conjunção aditiva matreira termos 

completamente incomensuráveis. É como se no mundo de “Heart of darkness”, em sua 

versão miniatura, tudo pode ser trocado por tudo, desde que se tenha dinheiro. Um 

mundo que tem precisamente na forma da mercadoria a sua categoria pivô. Em outros 

termos, Marlow universaliza o dever e ignora valores que consideramos fundamentais e, 

através de artifícios retóricos, é capaz de nos privar do poder de distinção entre a 

literariedade do enunciado e o sentido presente no nível da enunciação. Caso não 

observarmos isso, facilmente seremos levados, da mesma forma que seus interlocutores 

no estuário do Tâmisa, ao ledo engano. Finalizando, ocorre na narrativa de “Heart of 

darkness” uma enganadora obviedade inserida na própria rede de oposições formuladas 

por Marlow que faz do contraponto das palavras um manto para o ocultamento do 

verdadeiro escopo. Para terminar, o processo de refutação da verdade ocorre, como foi 

possível observar, pela autodivisão da consciência que é o cinismo de acepção moderna. 

                                                             
14 Ver. CONRAD, 2002, p.42-3. 
15 C.f. Supra. p.2-3-9. 
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No entanto, esse novo cinismo (consciência falsamente esclarecida) inferimos que pode 

ser representado por Marlow, afinal, esse protagonista, mais precisamente de “Heart of 

darkness” lobriga o verdadeiro do falso. Em síntese, o cinismo não é somente um 

problema de ordem moral, é um padrão de racionalidade de um tempo que conhece os 

pressupostos anteriormente ocultos pelo universal ideológico da ação, mas que não 

encontrou muita razão para reorientar a sua conduta paradoxal. 16 
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O PESSIMISMO COMO PROTOFORMA DE NIILISMO EM “RESSURREIÇÃO”, DE 

MACHADO DE ASSIS: UMA PERSPECTIVA DE ESTUDO 

Vitor Cei (UNIR) 

 

RESUMO: Estudo do pessimismo como protoforma do niilismo em Ressurreição (1872), 
romance de estreia de Machado de Assis. O livro tem por mote o exame da possibilidade ou 
impossibilidade da “ressurreição” de duas personagens, Félix e Lívia, que haviam sido marcadas 
pela frustração de relações amorosas anteriores. A partir do envolvimento com Lívia, Félix 
esboça uma ressurreição para a vida. O título do livro refere-se, portanto, à ressurreição de um 
amor, o que não acontece, pois mesmo na ausência de confirmação da infidelidade de sua 
amada, o protagonista sofre com “dúvidas póstumas” que jamais permitiram conciliar o 

sentimento e as constantes suspeitas. Fica uma lacuna – uma vida sem amor (a incapacidade de 
amar como forma prévia de niilismo). Félix, incapaz de confiar nos outros, torna-se instrumento 
de sua própria ruína, rejeita o amor e se condena a um isolamento pejado de ilusões. A partir da 
análise do romance, defendo que o jovem Machado cunha um horizonte próprio de discussão do 
problema filosófico do niilismo, percebendo-o com penetração e constância; mas em lugar de 
representá-lo apenas superficialmente, como tema, em cenas e falas de personagens, incorpora-o 
como elemento funcional da composição literária. Enquanto problema artístico, linha de força 
literária, o conceito filosófico de niilismo é limado, ganhando algumas características e 
perdendo outras. Caracteriza-se, nesse sentido, pela polissemia, abrangendo manifestações 
distintas – vários Leitmotiven, ou variações do leitmotiv em questão. Ao concluir a pesquisa, 
espero demonstrar que o niilismo é um traço fundamental da ficção do jovem Machado, que se 
estende por todas as fases de sua obra, e, nessa medida, sua descrição oferece uma contribuição 
para uma renovada compreensão das dimensões literária e filosófica da obra machadiana, 
revelando o niilismo como uma perspectiva a ser galhofada.  
 
Palavras-chave: Machado de Assis. Nietzsche. Niilismo. Pessimismo. 
 

 

O objetivo deste trabalho é argumentar que no romance Ressurreição, publicado 

por Machado de Assis em 1872, o pessimismo aparece configurado como protoforma 

do niilismo. Como objetivo específico, defendo que o protagonista Félix pode ser 

considerado um precursor de Bento Santiago, narrador de Dom Casmurro, porque 

ambos, movidos por ciúme doentio, rejeitam a possibilidade do amor verdadeiro e se 

condenam a um isolamento pejado de ilusões. 

Ressurreição é a primeira das “obras que meditam sobre as consequências 

morais da obsessão amorosa, e que engendram dramas caracterizados pelo contraponto, 
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nem sempre nítido para o próprio herói, entre o ciúme, o ressentimento e o remorso” 

(PASSOS, 2007, p. 26-27). 

O despretensioso romance de estreia de Machado de Assis conta a história de 

Dr. Félix, rapaz vadio e desambicioso, “que parecia esquecido de Deus e dos homens” 

(ASSIS, 2008a, p. 237), o que nos remete à morte de Deus, evento fundamental da 

modernidade, que ocasiona a derrocada da moral judaico-cristã e da metafísica 

socrático-platônica, com a decorrente descrença em fundamentos metafísicos e morais 

absolutos, gerando niilismo – a falta de sentido que se instalou entre nós com a morte de 

Deus. 

O desolado protagonista trocava de amantes a cada seis meses, até que seu 

amigo Viana apresenta-lhe a irmã Lívia e os dois se apaixonam. Depois de muitas idas e 

vindas, Félix pede a viúva em casamento, mas desiste na véspera do matrimônio por 

causa de uma carta anônima com acusações falsas contra a noiva. Graças à intervenção 

do amigo Meneses, Félix se arrepende de seu gesto impensado e tenta se reconciliar, 

mas Lívia se recusa a casar com um homem desconfiado e instável. Como resumiu 

Roberto Schwarz, no livro Ao vencedor as batatas:  

 

Ressurreição (1872) é a história de um casamento bom para todos, 
que não se realiza devido aos ciúmes infundados do noivo. [...] O que 
falta a Félix, o noivo indeciso de Ressurreição, é a energia necessária 
para constituir família e tomar-se membro prestante da sociedade. A 
análise - essa força dissolvente - não vem aplicada ao instituto do 
casamento, mas às intermitências da vontade da personagem, que são 
lamentadas (SCHWARZ, 2000, p. 88). 

 

O livro, que o autor chama de ensaio, tem por mote o exame da possibilidade ou 

impossibilidade da “ressurreição” (cura surpreendente e inesperada, nova vida, novo 

vigor) de duas personagens, Félix e Lívia, que haviam sido marcadas pela frustração de 

relações amorosas anteriores.  O título refere-se, portanto, à ressurreição de um amor, o 

que não acontece. Fica uma lacuna, uma falta, falha, falência: uma vida sem amor. A 

incapacidade de amar como pessimismo, forma prévia de niilismo. 

Apesar de ser visto ainda como uma preliminar, o pessimismo, com o 

questionamento dos impulsos instintivos e com sua valoração negativa da vida, tem um 

significado decisivo para o desenvolvimento do niilismo. Da forma superlativa do 

adjetivo latino malus – pessimum, “pessimismo” significa, etimologicamente, aquilo 

que há de pior, de mais detestável (CEI, 2016, p. 79). 
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O pessimismo pode ser considerado uma protoforma do niilismo porque, em seu 

primeiro sentido e em seu fundamento, niilismo significa o valor de nada assumido pela 

vida na medida em que é negada, depreciada; a ficção dos valores superiores que lhe 

dão esse valor de nada, a vontade de nada que se exprime nesses valores superiores.  

Seria Machado de Assis um autor pessimista? A fortuna crítica parte do 

pressuposto de que a obra machadiana é transmissora de uma filosofia niilista, 

geralmente atribuída a um suposto pessimismo do autor, sem deixar bem claras as 

acepções de pessimismo e niilismo empregadas. Em contrapartida, a minha pesquisa 

visa insistir nos aspectos que dificultam o enquadramento, e que precisamente por isso 

exigem interpretação.  

A professora, tradutora e crítica norte-americana Hellen Caldwell avalia que a 

definição machadiana de pessimismo difere daquela de seus contemporâneos. Um 

otimista, na opinião de Machado, é um idiota; ao passo que o pessimista é um idealista. 

“Certamente ele não tomou seu pessimismo tão a sério” (CALDWELL, 1970, p. 122), 

pode-se concluir com a autora norte-americana.  

Segundo Caldwell, o tema de Ressurreição é a dúvida do Eu, que engendra a 

suspeição sobre os outros. Félix, abençoado com dinheiro, boa educação, gosto refinado 

e o amor leal de uma boa e bela mulher, não consegue desfrutar esse amor por causa de 

ciúmes infundados:  

 
O título Ressurreição explica a ação: o “coração” mortificado de um 

homem, ou sua “capacidade de amar”, retorna à vida pela chama 

quente do amor de uma mulher para, em seguida, voltar novamente à 
cova, extinto pelo ciúme. O ciúme é engendrado pela “desconfiança”. 

(Os dicionários de português definem “desconfiança” como lapso de 

verdade, disposição para suspeitar da honestidade e sinceridade de 
outrem, disposição para se sentir ofendido, temor de ser enganado, 
disposição para exagerar as coisas e tomar observações ou 
brincadeiras como afronta pessoal, falta de confiança em si e nos 
outros). (CALDWELL, 2008, p. 43-44). 
 

Félix, incapaz de confiar nos outros, torna-se, nas palavras do narrador, 

“instrumento de sua própria ruína” (ASSIS, 2008a, p. 266), pois rejeita o amor e se 

condena a um isolamento pejado de ilusões. Antecipa, assim, o desenvolvimento mais 

complexo do mesmo tema em Dom Casmurro. Em suma, Félix, assim como Bento 

Santiago, seria um homem do ressentimento, sujeito refém de seu passado e de suas 

marcas, desprovido daquela que seria a autêntica ação, a afirmativa, lhe restando 

somente a reação, que consiste numa espécie de autoenvenenamento que o devora por 
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dentro. Impotente quanto ao que foi feito, ele é um irritado espectador de tudo o que 

passou – um niilista ressentido.  Semelhanças entre os dois livros não deixam de chamar 

a atenção dos leitores. Como resumiu bem Caldwell, no livro O Otelo brasileiro de 

Machado de Assis: 

 

Semelhanças superficiais entre este romance e Dom Casmurro não 
deixam de espantar o leitor. Mas os personagens deste primeiro 
romance de Machado, apesar de um pouco rígidos – ou talvez 
exatamente por isso – são bem delineados. Não há dúvida da vileza de 
Iago, nem do fiel amor de Desdêmona, nem da falha de seu Otelo. 
Félix, abençoado com dinheiro, boa educação, gosto refinado e o amor 
leal de uma boa e bela mulher, é impedido de desfrutar esse amor por 
sua “desconfiança”, que engendra as dúvidas do ciúme. 
(CALDWELL, 2008, p. 48). 

 

O último parágrafo de Ressurreição apresenta a síntese da narrativa e explica o 

título do romance, que se refere à possibilidade de Félix voltar a amar, o que não ocorre, 

pois mesmo na ausência de confirmação da infidelidade de sua amada, ele sofre com 

“dúvidas póstumas” que jamais permitiram conciliar o sentimento e as constantes 

suspeitas. O narrador conclui oferecendo uma máxima de caráter moralizante: 

 

Dispondo de todos os meios que o podiam fazer venturoso, segundo a 
sociedade, Félix é essencialmente infeliz. A natureza o pôs nessa 
classe de homens pusilânimes e visionários, a quem cabe a reflexão do 
poeta: “perdem o bem pelo receio de o buscar”. Não se contentando 

com a felicidade exterior que o rodeia, quer haver essa outra das 
afeições íntimas, duráveis e consoladoras. Não a há de alcançar nunca, 
porque o seu coração, se ressurgiu por alguns dias, esqueceu na 
sepultura o sentimento da confiança e a memória das ilusões. (ASSIS, 
2008a, p. 314). 

 

Vemos uma conclusão de corte tradicional, que explica o fio condutor da trama e 

sana todas as possíveis dúvidas do leitor. Com essas respostas definitivas, nada resta a 

acrescentar. Estilo bem distinto do Machado pós-1880, que apresenta ambiguidade 

formal, incerteza e enigmas jamais resolvidos – vide a traição de Capitu, que ainda hoje 

suscita discussões. Ainda assim, como observa Enylton de Sá Rego, “o texto do 

romance, com sua minuciosa análise da melancólica indecisão de Félix, causada pelo 

demônio da dúvida, prefigura este tipo de método metaforicamente „anatômico‟, 

analítico e minucioso, plenamente desenvolvido por Machado a partir das Memórias 

póstumas de Brás Cubas”. (REGO, 1989, p. 109). 
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Félix, que também podemos considerar um precursor da personagem Flora, de 

Esaú e Jacó, opta por não optar. Ele é marcado por inconstância, fraqueza da vontade e 

inércia pela sua incerteza quanto ao humano, resultando numa desconfiança que conduz 

à “radical rejeição de valor, sentido, desejo” (NIETZSCHE, 1999, p. 125). Espírito 

indeciso e inerte, decidindo-se sistematicamente pela incerteza, ele não acusa Lívia, não 

se opõe abertamente a Luís Baptista, não suspeita de Meneses e não abandona Raquel.  

 

Uma perspectiva de estudo 

Este trabalho resulta de uma perspectiva de investigação surgida imediatamente 

após a conclusão da pesquisa para o livro A voluptuosidade do nada: niilismo e galhofa 

em Machado de Assis (CEI, 2016) e é, portanto, uma posição teórica ainda em 

desenvolvimento. No trabalho mencionado, propus a revisão de alguns posicionamentos 

críticos relativos ao niilismo desenvolvidos e consolidados pela tradição. Identifiquei na 

fortuna crítica machadiana uma sutil, mas sempre presente, necessidade de expurgar a 

marca do niilismo da obra de Machado de Assis, como se essa pecha configurasse, por 

si só, um demérito qualitativo. Depois de chamar atenção para a escassez da literatura 

secundária a respeito do niilismo na obra de Machado, o objetivo central do livro foi o 

de oferecer tal documentação, mostrando os sentidos que o niilismo assume na prosa 

machadiana: ora designa a condição humana, ora a feição pessoal dos narradores ou 

personagens, ora uma característica da sociedade brasileira, sempre como perspectiva a 

ser galhofada.  

Constatei que embora o niilismo na obra do escritor brasileiro apresente várias 

afinidades eletivas com os conceitos de niilismo europeu e niilismo russo apresentado 

por autores como Nietzsche e Dostoiévski, ele estrutura-se a partir de questões 

machadianas específicas que percorrem os seus romances da maturidade: Memórias 

Póstumas de Brás Cubas (1881), Quincas Borba (1891), Dom Casmurro (1900), Esaú e 

Jacó (1904) e Memorial de Aires (1908).  

Concluí que as duas obras narradas em terceira pessoa configuram o niilismo no 

contexto de modernização do Rio de Janeiro, enquanto nos romances narrados em 

primeira pessoa os três memorialistas reagem cada um à sua maneira: superação da 

finitude e negatividade total (Brás Cubas), ressentimento (Bento Santiago) e ideal 

ascético (Conselheiro Aires).  

Dando continuidade ao livro A voluptuosidade do nada, em janeiro de 2016 

iniciei o projeto de pesquisa “O trabalho surdo da destruição: o niilismo na prosa do 
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jovem Machado de Assis”. O objetivo geral é argumentar que o niilismo é um motivo 

condutor dos quatro primeiros romances publicados por Machado de Assis, aparecendo 

como perspectiva a ser galhofada. As principais reivindicações são: em Ressurreição 

(1872) e A Mão e a Luva (1874) o pessimismo aparece configurado como protoforma 

do niilismo; em Helena (1876) e Iaiá Garcia (1878) o niilismo aparece configurado na 

dissolução dos valores senhoriais; o jovem Machado de Assis teve uma aguda 

consciência do caráter complexo e multifacetado da presença do niilismo em seu tempo.  

 

Advertência  

A divisão da obra machadiana em duas fases, instituída pelo crítico José 

Veríssimo – “As Memórias póstumas de Brás Cubas eram o rompimento tácito, mais 

completo e definitivo de Machado de Assis, com o Romantismo sob o qual nascera, 

crescera e se fizera escritor” (VERISSIMO, 2013, p. 428) – apesar de controversa, 

costuma ser aceita pela maioria dos pesquisadores, que oferecem um conjunto amplo de 

“teorias explicativas para a virada da primeira para a segunda fase” (GUIMARÃES, 

2004, p. 34). Ademais, teve a simpatia do próprio escritor, conforme expresso em carta 

de 15 de dezembro de 1898 destinada ao próprio Veríssimo: “O que você chama a 

minha segunda maneira naturalmente me é mais aceita e cabal que a anterior, mas é 

doce achar quem se lembre desta, quem a penetre e desculpe, e até chegue a catar nela 

algumas raízes dos meus arbustos de hoje” (ASSIS, 2008b, p. 1367). 

Uma análise detida e pormenorizada dos critérios de classificação periódica da 

obra de Machado de Assis extravasaria o escopo deste trabalho. Não obstante, ainda que 

não possamos falar de períodos estanques marcados por rupturas drásticas, por existir 

uma continuidade rigorosa, mas difícil de estabelecer, entre as obras publicadas antes e 

depois de 1880, tal divisão é adotada por boa parte dos estudiosos, teve a simpatia do 

autor e ainda atende à necessidade de delimitação do corpus. 
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TRADUÇÃO DO TEATRO ESPANHOL: PROBLEMAS, ESTRATÉGIAS E 
SOLUÇÕES NA TRADUÇÃO AO PORTUGUÊS DE EL RETRATO VIVO 

 
Danielle Theodoro Olivieri (UFRJ) 

Rafaela Iris Trindade Ferreira (UFRJ) 
Miguel Angel Zamorano Heras (UFRJ) 

 
Resumo 
 
O presente trabalho se enquadra nas atividades do grupo de pesquisa ETTE (Estudos e 
Traduções do Teatro Espanhol/UFRJ) e refletirá sobre a experiência no processo tradutório da 
obra El retrato vivo, de Agustín Moreto, traduzida ao português por Danielle Olivieri (UFRJ) e 
Rafaela Ferreira (UFRJ), que se publicará brevemente no site moretianos.com do grupo de 
pesquisa PROTEO, da Universidade de Burgos, e no livro Teatro Breve do Século de Oro (em 
preparação pelo grupo ETTE).  Nosso objeto de estudo levará em conta características formais e 
tipológicas do teatro barroco espanhol, cujo traço mais marcante que o constitui é a composição 
polimétrica e o diálogo em verso. Acreditamos que posição do tradutor deve assumir a 
singularidade estética de ditas obras e elaborar estratégias que evitem um excessivo servilismo à 
clarificação do sentido e a sua serie correlacionada de tendências deformadoras do original, 
como os alongamentos, os empobrecimentos qualitativos, etc. (BERMAN, 2007). Portanto, 
através da tradução da obra El retrato vivo, pretendemos mostrar que o processo tradutório de 
teatro breve espanhol do Século de Ouro vai além do plano puramente linguístico, pois se 
relaciona diretamente ao plano textual, numa dimensão pragmática que envolve perspectivas 
temporais e mudanças culturais. Para isso, adotamos como nosso referencial teórico os estudos 
de Berman (2007), Zamorano e Couto (2015), Lobato (1991), entre outros estudiosos. 

Palavras-chave: Tradução comentada. Teatro do Século de Ouro. Estratégias de tradução. 

Introdução 

Moreto, considerado um dos principais dramaturgos do chamado “ciclo de 

Calderón de la Barca” (RUIZ RAMÓN, 2000), se destaca em obras de gênero cômico, 

como a comédia urbana e o entremez, gênero no qual se insere El retrato vivo. Ademais, 

o teatro de Moreto foi um dos mais representados do Século de Ouro, sobretudo no 

século XVII, que corresponde ao ápice de sua produção dramática. No entanto, por 

volta de 1669, quando morre Moreto, as representações tornaram-se menos frequentes. 

Somente no século XVIII, o teatro moretiano volta ganhar prestígio nos corrais de 

comédia e se destaca junto ao de Calderón de la Barca e Lope de Vega, por exemplo.  
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Dessa forma, quatro de suas comedias figuram entre as 42 obras mais 

representadas em Madrid no século XVIII. Algumas das mais importantes são: El 

desdén, con el desdén, com 112 representações; De fuera vendrá quien de casa nos 

echará, com 59 representações; Primero es la honra com 37 representações, El lindo 

don Diego, que se representa 18 vezes; Trampa adelante, com 30 representações e, por 

fim, La fuerza de la ley, com 14 representações. No entanto, embora Moreto seja um 

dos principais dramaturgos do Teatro do Século de Ouro, ainda é pouco conhecido e 

estudado pelo hispanismo brasileiro, o que se comprova pela ausência de traduções de 

suas obras ao português. Sendo assim, acreditamos que a presente tradução contribuirá 

não só para divulgar as obras de Moreto, mas também para preencher uma lacuna nos 

estudos hispânicos do Brasil.  

A tradução da obra em questão levou em conta características formais e 

tipológicas do teatro barroco espanhol, cujo traço mais marcante se centra na 

composição polimétrica do diálogo em verso. Consideramos que, desde a perspectiva de 

Berman (2007), a posição do tradutor deve assumir a singularidade estética de ditas 

obras e elaborar estratégias que evitem um excessivo servilismo à clarificação do 

sentido e a uma série de tendências deformadoras do original correlacionadas, como 

alongamentos, empobrecimentos qualitativos, etc. Em suma, optamos, nesta tradução, 

pela valorização da forma, com seus efeitos rítmicos e sonoros, além do sentido. Nossa 

tradução, ademais, tem como finalidade a edição, isto é, a circulação da obra para o 

publico leitor, o que acaba influenciando determinadas escolhas ao longo do processo 

de tradutório. 

El Retrato Vivo e a tradução 

El retrato vivo narra a história de Juan Rana, um homem ciumento casado com 

Bernarda Ramirez, ou Dona Juana. Esta, cansada dos cuidados excessivos do marido, 

decide se vigar por meio de uma burla. Bernarda, sabendo da condição de tonto de Juan 

Rana, o faz acreditar que é uma pintura e o coloca dentro de uma moldura, o que o deixa 

lisonjeado. Sendo agora um retrato vivo, Juana Rana não pode se mover, nem sequer 

expressar alguma reação. Diante de tal situação, Bernarda aproveita para ser cortejada 

por seus amantes. 

 A obra descrita se enquadra dentro do gênero entremez. O entremez, segundo 

o Dicionário de Autoridades, pode ser definido como uma representação breve, jocosa e 

burlesca, que se insere frequentemente entre um ato e outro da comédia, com o objetivo 
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de divertir e alegrar o público. Asensio (1970), por sua vez, o entende como um gênero 

popular que abarca histórias oriundas da imaginação coletiva cuja originalidade não 

reside na matéria, mas sim no modo de enfoque, no repertório dos personagens cômicos 

e na tonalidade do diálogo (ASENSIO, 1970, p. 19). Ambas definições identificam o 

entremez como um subgênero dramático de caráter cômico que, diferentemente da 

Comédia Nueva, cujo decoro moral é mais observado, está com frequência impregnado 

de um espírito crítico, burlesco e satírico. (CASTILLA, 2007, p. 16.). Considerando tais 

fatores, Agostini afirma que um dos traços principais dos entremezes é o jogo entre 

realidade e aparência, ilusão e verdade (AGOSTINI, 1964, p. 293). Além disso, de 

acordo com Asensio, o entremez se caracteriza pela presença de personagens que 

misturam seriedade e comicidade, que contemplam ao mesmo tempo o riso irônico e a 

simpatia benévola (ASENSIO, 1971, p. 101.) 

El retrato vivo, além de possuir características inerentes ao gênero entremez, 

também apresenta uma estrutura composta de diálogos em 180 versos rimados. Em 

relação à questão métrica, a obra é constituída de versos partidos e irregulares. Lobato 

(1991), em sua análise sobre obras de teatro breve de Moreto, Calderón de la Barca e 

Quiñones Benavente, afirma que nenhum dos três autores se contenta com as formas 

métricas estáveis da tradição, já que introduzem novas combinações, as quais 

poderíamos considerar como uma versificação irregular. (LOBATO, 1991, p. 125) 

A métrica irregular já pode ser observada logo no início da obra, em um diálogo 

entre Bernarda e a mulher 2ª, no qual comentam sobre a burla que a mulher de Juan 

Rana (Bernanda) está preparando ao marido.  

 

Obra original: 
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No trecho em questão, os versos 1, 2, 4, 5, 6 e 7 são hendecassílabos, já os 

versos 8 e 9 são decassílabos e o verso 3 é heptassílabo. Apesar de haver certa 

predominância dos versos hendecassílabos, que se repetem ao longo de toda a obra, não 

podemos afirmar que se trata de uma métrica regular. 

Ao princípio do processo tradutório da obra ao português, havíamos dado maior 

importância à composição métrica. No entanto, dada a sua tipologia livre e irregular, 

optamos por privilegiar a rima, além de, naturalmente, o sentido, uma vez que 

observamos que a rima é um fator rítmico mais determinante que o número de sílabas 

do verso.   

 Caparrós (1999) afirma que o ritmo é responsável por dar vida às obras em 

verso que, por sua vez, possuem ritmos diferentes, independentemente do esquema 

métrico (CAPARRÓS, 1999, p. 146). Sendo assim, deu-se prioridade à manutenção dos 

efeitos rítmicos e sonoros presentes na obra original, privilegiando a escolha da rima 

consonântica, sem sacrificar a equivalência de sentido. 

Como exemplo, podemos destacar o trecho em que o amante chega para cortejar 

Bernarda diante de Juan Rana, seu marido, que está pintado. Trata-se de rimas 

emparelhadas (AABB). 

 

Obra original: 
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Obra traduzida: 

 

 

No exemplo citado, foi possível manter na tradução ao português a rima 

emparelhada, além de a ordem sintática em quase sua totalidade, tal qual no original. No 

entanto, em outros momentos da obra, manter a ordem dos elementos da sentença 

presentes na versão original gerou dificuldades ao longo do processo. Por conta disso, 

optamos por recorrer à inversão sintática, com o objetivo de preservar o efeito sonoro, 

além de manter o sentido. Como se pode observar no exemplo a seguir, optamos por 

inverter a ordem os elementos sintáticos nos dois últimos versos. 

 

Obra original: 

 

Obra traduzida: 

 

 

 

Além da questão rítmica, a língua espanhola representou outro desafio nesta 

tradução. Por pertencer ao teatro do Século de Ouro e, portanto, estar escrito em estilo 

barroco, no espanhol do século XVII, foi necessário relacionar dois momentos 

2832

Ana
Pencil



6 
 

idiomáticos no processo tradutório: a realização de uma tradução intralinguística 

(JAKOBSON, 1970) – do espanhol do século XVII para o espanhol atual, mediante 

perífrases aproximativas – e a posterior tradução da língua de origem para a língua de 

chegada – do espanhol atual para o português atual. 

Para auxiliar nesse processo de tradução intralinguística, uma das ferramentas 

utilizadas foi o Dicionário de Autoridades da língua espanhola, disponível no site de 

Real Academia Española. Apesar de tal dicionário contemplar verbetes de parte do 

século XVIII (1726 a 1739), se trata de uma data mais próxima à do período em que foi 

escrito El Retrato Vivo, o que permitiu uma maior aproximação linguística, se 

comparado aos dicionários atuais da língua estrangeira. Esse recurso permitiu o 

esclarecimento de determinados itens lexicais, uma vez que contém definições que os 

dicionários contemporâneos não abrangem. 

Devemos levar em conta que a obra pertence ao gênero entremez, que faz parte 

do teatro breve cômico. Portanto, a tradução deve considerar a manutenção dos efeitos 

cômicos presentes na obra. Entretanto, em um primeiro momento, a visualização cênica 

de alguns trechos e, consequentemente, a comicidade contida neles não produziu o 

mesmo efeito devido à linguagem distante da atual. Por conta disso, a realização da 

tradução intralinguística – do espanhol do século XVII para o espanhol atual – permitiu 

a visualização com maior clareza do que ocorre em cada cena. Essa visualização 

proporcionou uma melhor compreensão da obra e se tornou um recurso de fundamental 

importância no processo tradutório. 

Cabe ressaltar que o objetivo da tradução da obra em questão não está voltado 

para uma possível representação, mas para fins de edição. Segundo Zamorano e Couto 

(2015), a tradução voltada para a edição leva-nos a considerar duas dimensões – 

superfície e tempo –, diferentemente do que ocorre em uma tradução voltada para 

encenação, em que o tradutor deve considerar as dimensões superfície, tempo e espaço. 

A finalidade editorial é responsável por influenciar as escolhas realizadas no processo 

tradutório, que provavelmente seriam diferentes caso o objetivo inicial fosse o de 

encenação. 

Embora a visualização da cena tenha sido um recurso eficaz ao longo do 

processo tradutório, nem sempre foi possível aplicá-lo, tendo em vista que a obra é 

permeada de sentidos obscuros. A princípio, tratamos de tornar esses sentidos mais 

claros, de forma a facilitar a compreensão da obra no todo. No entanto, de acordo com 

Berman (2007), a posição do tradutor deve assumir a singularidade estética das obras e 
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elaborar estratégias que evitem um excessivo servilismo à clarificação do sentido e a 

uma série de tendências deformadoras do original correlacionadas, como alongamentos, 

empobrecimentos qualitativos, etc. (BERMAN, 2007). 

A tendência à clarificação pode carregar um efeito negativo, na medida em que o 

tradutor modifica o jogo propositalmente polissêmico do original numa simplificação, 

acarretando um sentido monossêmico, isto é, define/explicita algo que originalmente 

está indefinido/obscuro. Acreditamos que, neste tipo de peça, o sentido é um efeito da 

forma e a operação mais delicada para traduzir os efeitos de sentido do texto original 

consiste em resgatar efeitos rítmicos e sonoros, sem os quais as características da peça 

barroca se perderiam. Dessa forma, buscou-se um equilíbrio entre a tendência 

etnocêntrica, inconscientemente inerente às traduções, mas criticada por Berman (2007), 

com uma tendência compensadora que mantenha, ou tente pelo menos, os valores 

formais da rima sem sacrificar a equivalência de sentido. 

No trecho a seguir, o mensageiro, participando da burla, aparece com uma carta 

supostamente enviada por Juan Rana à sua mulher Bernarda. Na cena, estão presentes, 

além de Bernarda e o mensageiro, Juan Rana e os amantes de sua mulher. Trata-se, na 

realidade, de uma carta falsa enviada com o objetivo de exaltar a tolice do marido, que 

acredita tê-la de fato enviado à esposa. 

 

Obra original: 

 

Obra traduzida: 
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Como se pode perceber, a tradução ao português preservou, de certa forma, a 

obscuridade existente na obra original, ademais de ter mantido, na medida do possível, 

os efeitos rítmicos e sonoros destacados no trecho em questão.  

No âmbito linguístico, podemos analisar a tradução do verbo “creer”, que 

aparece em inúmeros momentos na obra. Primeiramente, pensamos em duas possíveis 

traduções para a palavra: crer e acreditar. A primeira, segundo a nossa percepção como 

falantes de língua portuguesa, normalmente é empregada em textos de registro mais 

formal e/ou religioso; já a segunda, é mais produtiva/frequente na língua e está presente 

com valor epistêmico em variados contextos. No trecho a seguir, a primeira ocorrência 

do verbo se deu em sua forma no infinitivo (“creer”), a segunda, no pretérito perfecto 

(“ha creído”) e a última no gerúndio (“creyendo”). Considerando que se trata de uma 

obra que utiliza uma linguagem mais rebuscada, com inversões sintáticas, abundantes 

metáforas, entre outros recursos retóricos, optamos por traduzir o verbo para “crer” em 

português. Entretanto, a sua forma no passado (“creu”) apresenta baixa frequência de 

uso, além de, no contexto em questão, romper com a sonoridade/rima que se combina 

com o verso seguinte. Desta forma, neste caso específico, preferimos traduzir “ha 

creído” por “acreditou”. 

Obra original: 
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Obra traduzida: 

 

No que tange os aspectos culturais presentes na obra, consideramos os estudos 

de Berman (2007), Venuti (2002), Schleiermacher (2010) e García (1996). 

Schleiermacher (2010) considera que o tradutor deve conduzir o leitor ao autor, isto é, 

ao estrangeiro, e não aproximá-lo de sua própria cultura. Partindo dessa mesma visão, 

Berman (2007) e Venuti (2002) apontam para uma forte tendência a uma tradução de 

caráter etnocêntrico, que leva em consideração a valorização da cultura do tradutor, 

produzindo, desta forma, uma tradução domesticadora. Para Berman (2002), esse tipo 

de tradução consiste em trazer “tudo à sua própria cultura, às suas normas e valores, e 

considera o que se encontra fora dela – o Estrangeiro – como negativo ou, no máximo, 

bom para ser anexado, adaptado, para aumentar a riqueza desta cultura” (BERMAN, 

2002, p. 28). Portanto, pode-se afirmar que traduzir não se trata apenas de uma questão 

intralinguística e interlinguística, mas também de um fator intersemiótico, isto é, a 

tradução não se concentra apenas na saída de uma língua e entrada em outra, mas 

também no envolvimento de questões culturais inerentes às obras (MARTÍNEZ, 1996, 

p. 186).  

A partir dessa visão, optamos por privilegiar o que se considera tradução 

estrangeirizante, isto é, a tradução que valoriza a cultura do estrangeiro, que faz com 
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que o leitor seja levado à cultura do autor, e não o contrário. Em El Retrato Vivo, é 

citada, em determinado momento, uma dança típica espanhola dos séculos XVI e XVII 

chamada villano. Em nossa tradução, decidimos manter a referência à dança, uma vez 

que traduzi-la para a nossa cultura implicaria em perda de um importante traço 

pertencente à cultura do país e do século em questão. 

Em outro momento, aparece o nome de uma das personagens, Bernanda, a 

mulher da Juan Rana, como Juana. A aparição desse nome se deve ao fato de, no 

período em que a obra foi feita, haver o costume de a mulher adotar o nome de batismo 

do marido em sua forma feminina, isto é, como o primeiro nome do marido é Juan, a 

mulher é chamada de Juana. 

Considerações finais 

A partir do que foi exposto, podemos entender a tradução como um processo 

complexo, que envolve diversos fatores linguísticos tanto quanto culturais. Em todo o 

processo tradutório, buscamos, seguindo a proposta de Schleiermacher (2010), fazer 

com que o leitor adentre a realidade cultural do estrangeiro, privilegiando, dessa forma, 

a tradução estrangeirizante, mas sem, no entanto, excluir a tradução etnocêntrica e 

domesticadora, inerente às traduções quando ela é necessária. Sendo assim, procuramos 

evitar, assumindo a proposta de Berman (2007), uma excessiva clarificação de sentido. 

No entanto, por se tratar de uma obra que se distancia em séculos do período atual, nem 

sempre foi possível sua completa exclusão. 

Sendo assim, através da tradução da obra El retrato vivo, pretendemos mostrar 

que o processo tradutório do teatro breve espanhol do Século de Ouro transcende o 

plano puramente linguístico implicando no processo tradutório um cálculo da recepção 

leitora numa dimensão pragmática que envolve perspectivas temporais e mudanças 

culturais. 
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DE “CRIME E CASTIGO” A “DELITO E PENA”: REFLEXÕES EM TORNO 

DA DICOTOMIA ENTRE TRADUÇÃO LITERÁRIA E TRADUÇÃO TÉCNICA 

Paula Costa Vaz de Almeida (USP) 

 

RESUMO: O objetivo deste texto é, a partir da exposição da tradução do russo para o 
português de duas palavras – “prestuplienie” e “nakazanie” –, propor uma reflexão sobre a 
prática tradutória e as decisões do tradutor diante do texto técnico e do texto literário. Para isso, 
me valerei da minha experiência tanto como tradutora do russo quanto como pesquisadora de 
literatura e cultura russa, considerando, ainda, como as descobertas da segunda influenciam a 
prática da primeira. Como tradutora, contextualizarei o uso das palavras citadas no âmbito da 
tradução do russo para o português de Teoria geral do direito e marxismo, de Evguiéni 
Pachukanis. Como pesquisadora (e leitora), me basearei na leitura de Crime e Castigo, de 
Fiódor Dostoiévski, tanto na língua original como na tradução, diretamente do russo, de Paulo 
Bezerra. Tal proposta se justifica pelo fato de a dupla de substantivos ora mencionados 
(“prestuplienie” e “nakazanie”) dar nome, em português, a esta que é considerada uma das 
principais obras do escritor russo: Crime e Castigo. Com base no exposto, pretendo apresentar 
como as escolhas de um outro tradutor, no presente caso, de uma obra que já é parte da cultura 
literária brasileira em termos de recepção da literatura russa no Brasil, podem servir de 
referência e base da reflexão para as tomadas de decisão em uma tradução técnica. Nesse 
caminho, abordarei, por meio de análise e comparação da tradução de cada palavra no contexto 
de cada obra, tanto na língua de partida quanto na língua chegada, como os sentidos dados a 
uma e outra podem colaborar para a compreensão geral de ambas e, em especial, da literária. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tradução literária. Tradução técnica.  Fiódor Dostoiévski. 
Evguiéni Pachukanis. 

 

 O que me chamou a atenção neste simpósio e o que, portanto, motivou-me a 

fazer a inscrição desta comunicação foi a possibilidade de trocar experiências. Eu vinha 

trabalhando na tradução de um livro do russo para o português e este trabalho tinha me 

suscitado algumas questões e reflexões que eu gostaria de compartilhar. Contudo, havia, 

ali no título, “Experiências de Tradução: comentários dos tradutores sobre suas próprias 

traduções literárias”, além da questão da experiência, que logo despertou meu interesse, 

essa palavrinha “literárias”, que poderia ser uma restrição. Acontece que o livro que 
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então eu traduzia, Teoria geral do direito e marxismo1, pertence a um jurista, um jurista 

russo chamado Evguiéni Pachukanis, ou seja, um livro técnico, da área do direito. E 

antes de tradutora de obras técnicas, vamos dizer assim, sou – ou, pelo menos, pretendo 

ser – tradutora de obras literárias. O que quero dizer é que minha experiência como 

tradutora do russo antes de chegar a este livro do Pachukanis, bem como minhas 

pretensões nesta carreira, havia sido quase que exclusivamente com traduções literárias. 

 Desde o mestrado, estudo e traduzo os textos em prosa da poeta russa Marina 

Tsvetáieva, e também já traduzi outras escritoras e alguns escritores da literatura russa, 

formal e informalmente. Então, por que não trazer uma dessas experiências?  

 Penso que comentar a prática da tradução envolve também refletir sobre o 

próprio ofício do tradutor, já que busca organizar o conhecimento e o aprendizado 

proporcionado pelo ato da tradução, o que leva inevitavelmente a uma reflexão crítica e 

analítica sobre o que se está a fazer com o texto selecionado para tradução.  

E pensamento parecido encontrei no “Resumo” deste simpósio, cujas organizadoras 

estão interessadas, como afirmam, na figura do tradutor. Estou de acordo com as 

professoras, ainda, quando apontam para a relação específica que se estabelece entre os 

textos e, consequentemente, entre as línguas de saída e de chegada, o original e a 

tradução. Então, aquilo que parecia poder ser uma restrição, não apenas não o era, 

como, ainda, provocou uma reflexão sobre minha experiência de tradutora inserida no 

contexto maior de tradutores de um modo geral, e do russo, em particular, que, por 

serem, pessoas de carne e osso, que ao traduzir se tornam pessoas do discurso, com suas 

estratégias de tradução, influenciam decisivamente a língua e cultura para a qual se 

traduz, mais especificamente para a língua escrita, uma vez que estamos lidando com o 

texto escrito.  

 O russo e o português brasileiro não são línguas próximas, se comparadas às 

influências que nosso idioma recebeu de outras línguas. Contudo, a literatura russa 

influenciou importantes representantes da literatura brasileira. Além disso, sempre foi 

bastante publicada no Brasil, via tradução, naturalmente; é verdade que algumas vezes 

de modo indireto, de uma língua intermediária, como o francês, o inglês, o espanhol, o 

alemão, para o português. De todo modo, temos boas traduções de tradutores brasileiros 

do russo para o português. E algo que aprendi na prática, durante o cotejo com meu 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 A publicação do livro, pela Boitempo Editorial, está prevista para 2017. A tradução ora citada foi feita 
com base no original constante de PACHUKANIS, E. B. “Обшая теория права и марксизм”. In: 
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orientador, Prof. Dr. Homero Freitas de Andrade, da tradução para o português do Meu 

Púchkin, de Marina Tsvetáieva, que fez parte da minha dissertação de mestrado, e foi 

também minha primeira tradução de mais fôlego, é recorrer a essa rica fonte: o trabalho 

realizado por outros tradutores.  

 Desse modo, sempre que me deparo com problemas de tradução, confiro se um 

outro tradutor encontrou uma saída satisfatória para o mesmo problema. Em Meu 

Púchkin, por exemplo, Marina Tsvetáieva diz que quando criança podia dizer a plenos 

pulmões aquilo que, quando adulta, já não podia sequer sussurrar; em russo, 

literalmente, ela diz “com plena voz”, “полным голосом”; “com plena voz” não seria, a 

meu ver, uma boa tradução, pareceu-me pouco natural em português; lembrei-me, 

então, do poema “A plenos pulmões”, de Vladímir Maiakóvski, traduzido diretamente 

do russo por Boris Schnaidermann, Haroldo de Campos e Augusto de Campos2. O título 

do poema no original é “Во весь голос”, que quer dizer, literalmente, “em toda voz”.  

Uma vez que “полным голосом” e “Во весь голос” são expressões sinônimas, estava aí 

a solução de que eu precisava. 

 Neste exemplo, há a ação ativa por parte de quem traduz no sentido de buscar 

uma solução para o problema no corpus de textos literários traduzidos do russo para o 

português. Já no caso da tradução que aqui comento, e por isso uso o exemplo que 

acabei de citar, este mesmo corpus, na forma do título Crime e castigo, colaborou para 

resolver um caso de tradução de duas palavras centrais para a teorização que Pachukanis 

faz em seu texto: “преступление” e “наказание”. A primeira significa crime/delito, 

enquanto a segunda castigo/pena.  

 Como a maioria dos estudantes de literatura russa, fui atraída ao curso de russo 

pela vontade de, como se diz, “ler Dostoiévski no original”. E uma pergunta que sempre 

ouço quando me apresento como tradutora e pesquisadora de russo é se “li Crime e 

castigo no original”. E eu li, num primeiro momento, ainda na graduação, com a ajuda 

de traduções para o português, especialmente a de Paulo Bezerra, o que se revelou, além 

do prazer estético proporcionado pela experiência da leitura no original e a emoção de 

uma estudante por ver que aquela tarefa era possível, um grande aprendizado de 

tradução. Desse modo, a dupla “преступление” e “наказание” fixou-se na minha 

memória como Crime e castigo e, sobretudo, o destino da personagem principal, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Cf. VÁRIOS AUTORES. Poesia Russa Moderna. Tradução de Augusto de Campos, Haroldo de 
Campos e Boris Schnaiderman – 6a ed. rev. e ampl. – São Paulo: Perspectiva, 2001. 
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Raskólnikov; um ex-estudante de direito vivendo em condições miseráveis em São 

Petersburgo, que se permite ele mesmo sentenciar a velha usurária, Aliena Ivánovna, 

roubá-la e matá-la.  

 Com isso, tornava-se impossível para mim, ao traduzir o texto de Pachukanis, 

não pensar nos sentidos dostoievskianos de crime e, sobretudo, de castigo, algo que 

também está presente na crítica do jurista. 

 Em sua crítica marxista ao direito, Pachukanis argumenta que, por se tratar de 

um produto da sociedade burguesa, o direito é uma necessidade desta. Assim, 

aproximando a forma da mercadoria da forma jurídica, ele mostra que na medida em 

que o tempo socialmente necessário para se produzir a mercadoria determina seu valor, 

em direito penal, também será o tempo que determinará a pena, ou o castigo, necessária 

para que um delito, ou crime, seja perdoado. No último capítulo do livro, “Direito e 

violação do direito”, Pachukanis faz um breve histórico das origens e do 

desenvolvimento do crime, ou delito, e da pena, ou castigo, examinando especialmente 

a questão da “pena” desde o conteúdo da legislação arcaica até o direito moderno.  

 Mas, antes de falar sobre isso, gostaria de comentar a tradução do título deste 

capítulo. Na realidade, no original, “violação do direito” é uma única palavra 

“правонарушение”, cujo primeiro significado é “transgressão”; porém esta palavra  

não faz sentido no contexto jurídico, o termo técnico e, portanto, correto, é “violação  

do direito”, sentido que está na própria morfologia da palavra, formada por “право”, 

que significa “direito”, e “нарушение”, que significa “violação”. É interessante notar 

aqui, ainda, que a opção foi escolhida em colaboração com o revisor técnico da obra, o 

Prof. Dr. Alysson Leandro Mascaro. 

 Pachukanis, neste capítulo, mostra que a origem do direito penal está ligada 

historicamente ao costume da vingança de sangue, em que qualquer ofensa a um 

membro de uma família era resolvida através da vingança, de modo que os ofendidos 

passavam a ofensores e assim sucessivamente até o total extermínio das famílias rivais. 

A vingança, por sua vez, passa a ser regulada pelos costumes e passa à reparação 

equivalente, de acordo com a “lei de talião” – olho por olho, dente por dente –, 

assumindo a forma de uma recompensa à vítima do delito por meio de uma dada quantia 

considerada equivalente ao prejuízo causado pelo tempo perdido. Assim, por um lado, 

era natural um devedor saldar a dívida com partes de seu corpo e, inversamente, um 

culpado de mutilação pagar com seus bens. E, por outro lado, no que se referia às penas 
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públicas, era comum o expediente da multa ser usado unicamente para encher os cofres 

dos representantes do poder. 

 Paralelamente, a pena desenvolveu-se, ainda, como medida de manutenção da 

ordem e de salvaguarda das autoridades sacerdotais e militares. Na Roma Antiga, por 

exemplo, a maioria dos crimes eram considerados ao mesmo tempo crimes contra os 

deuses. Pachukanis (1980, p. 164) explica assim: 

 

A influência da organização sacerdotal, ou seja, da igreja, no direito 
penal consiste no fato de que ainda que a pena conserve sua natureza 
de equivalência ou de recompensa, essa recompensa já não está mais 
diretamente ligada ao dano sofrido pela vítima e não justifica sua 
reivindicação, mas recebe um significado superior abstrato, como um 
castigo divino. Até o momento da reparação do dano, a igreja tenta, 
dessa maneira, associar os motivos ideológicos da expiação e da 
purificação (expiatio)3 e, com isso, fazer do direito penal, construído 
sob os princípios da vingança privada, um meio mais eficiente de 
manutenção da disciplina social, ou seja, do domínio de classe. 

 

 Vale destacar aqui duas coisas: a primeira é o sentido de “expiação” e de 

“purificação” do crime por meio da ação divina contido também na noção de “pena”; e 

a segunda é a tradução das palavras, que comento: “pena”, no original, “наказание”, 

neste caso não poderia ser traduzida por “castigo”, justamente por conta do sentido de 

recompensa equivalente que possui; já a palavra “castigo”, que aparece acompanhada 

do adjetivo “divino” tampouco é, no original, “наказание”, pois se existem sinônimos 

na língua de chegada, existem também na língua de saída; a outra palavra em russo 

usada para reforçar a ideia de “castigo” contida na noção de “pena” é “кара”. 

 Segundo Pachukanis (1980) situação muda conforme se agrava a divisão de 

classes e de castas. O surgimento de uma hierarquia eclesiástica e de uma hierarquia 

laica coloca em primeiro lugar a proteção aos seus privilégios e a luta contra as camadas 

mais oprimidas da população. A justiça penal deixa de ser um meio de provisionamento 

de receita e passa a ser paulatinamente um meio de controle e de repressão, sobretudo, 

daqueles membros da sociedade que se atrevem a se voltar contra seus senhorios.  

Nesse contexto, o aparato policial e inquisitório desempenha papel central. Segundo o 

autor: “As penas se tornam meios ou de extermínio físico ou de intimidação. Essa é a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Ihering aponta para o fato de a palavra supplicium (pena de morte) remonta etimologicamente a uma 
suavização dos deuses (supplacare – suavizar, apaziguar). (Nota de Pachukanis). 
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época das torturas, dos castigos corporais e de maneiras brutais de pena de morte” 

(PACHUKANIS, 1980, p. 165). 

 Este trecho, além de interessante pelo seu próprio conteúdo, traz dados curiosos 

do ponto de vista vocabular, pois temos “penas” – “наказания”, plural de “наказание”, 

temos “castigos corporais”, no original “телесные наказания” e temos “pena de 

morte”, em russo, “смертная казнь”, em que “казнь” é “pena” no sentido de 

“execução”, tendo, ainda, entre seus significados “morte” e “praga”.  

 Para Pachukanis (1980), serão essas as camadas históricas, uma complexa 

amálgama que se constrói paulatinamente, que formarão o direito na sociedade 

burguesa, a qual se vale do direito penal para assegurar seu domínio, por meio do 

expediente do terror de classe organizado, direcionado ao elemento antagonista. Daí a 

importância de se entender a ação punitiva do Estado. O jurista chama a atenção, ainda, 

para o fato de que no fim do século XIX e início do XX, observa-se, em uma série de 

países burgueses, uma tendência à retomada de castigos típicos da Idade Média, 

aterradores, aflitivos e vexatórios, e, em seguida, uma ampla aplicação da pena de 

morte, entre outras medidas penais-punitivistas, que se voltam contra os elementos 

marginais da sociedade. Segundo ele, “o humanismo da burguesia dá lugar ao apelo à 

severidade” (PACHUKANIS, 1980, p. 167).  

 É justamente neste contexto de opressão e ideias progressistas em conflito que se 

situa a trama de Crime e castigo, e Raskólnikov e seu crime são produtos daquela 

sociedade. Pachukanis (1980) destaca que, no direito moderno, o prejuízo da vítima 

assume papel secundário, enquanto a violação às leis do Estado se torna determinante. 

Surgem, então, as figuras das partes, dos juízes, dos promotores, o rito do tribunal,  

a polícia. Dostoiévski não está interessado neste aspecto. E aqui o sentido de “pena” 

diferencia-se ainda mais do sentido de “castigo”. Diz Pachukanis (1980, p. 169):    

 

Imagine por um minuto que o tribunal se ocupe de fato apenas da discussão 
sobre a maneira de mudar a condição de vida de uma dada pessoa, para que 
esta seja afetada no sentido de uma correção ou para que se proteja a 
sociedade, e o próprio sentido do termo “pena” se evapora. 

 

 Наказание é, novamente aqui, traduzível apenas como “pena”. Dostoiévski não 

está interessado nesta pena que assume apenas um caráter punitivo e funciona como 
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manutenção de classe, ou seja, ele não está interessado na “pena” que envia pessoas 

para a cadeia; basta pensarmos o espaço e a importância que a condenação judicial de 

Raskólnikov ocupa na trama ou, ainda, o inocente que é detido em seu lugar; é verdade 

que ele apresenta um quadro bastante complexo desse sistema na medida em que expõe 

um drama moral desencadeado pela condição miserável em que vivem as personagens. 

Este drama leva a personagem principal a cometer um crime. Pachukanis (1980) chama 

a atenção para o fato de que o direito penal moderno não parte a princípio do prejuízo 

da vítima, mas da violação da norma estabelecida pelo Estado. Do mesmo modo, as 

vítimas de Raskólnikov também não são centrais para Dostoiévski, tampouco a correção 

de seu herói ou a proteção da sociedade em que ele se insere são suas prioridades.  

Ele está, isso, sim, interessado na redenção da personagem pela expiação de um pecado, 

e o castigo não é a pena que recebe, ou seja, a prisão na Sibéria, mas as crises físicas e 

psicológicas desencadeadas pela culpa; e a redenção está na confissão que faz à Sônia e, 

em seguida, à polícia, enquanto o cumprimento da pena é só uma consequência, já que o 

herói já havia sido castigado. 

 Como aponta Pachukanis (1980), a noção de “culpa” contida na pena como a 

entende o direito moderno é produto da sociedade burguesa – o direito arcaico entendia 

apenas o “dano” –, nessa sociedade, devido ao individualismo radical, a noção de 

responsabilidade se torna estritamente individual. Ora, Raskólnikov, este herói 

demoníaco, como bem definiu Lucien Goldmann (1967), movido pelo ódio e assolado 

pelo conflito entre o sentimento de culpa e a convicção da validade de seu crime, 

constitui a essência do romance, gênero literário da sociedade individualista. 

Retornando a Pachukanis, o jurista afirma que, como consequência do individualismo 

radical, “a sociedade burguesa dissolve todos os laços primitivos e orgânicos 

preexistentes entre os indivíduos” (PACHUKANIS, 1980, p. 170). Raskólnikov 

expressa essa disjunção entre o ser e a sociedade mais de uma vez ao longo do romance. 

E é justamente na reconstrução desses laços, por meio do elemento religioso – as 

conversas com Sônia sobre a ressurreição de Lázaro, por exemplo –, que Dostoiévski 

vai buscar a remissão de Raskólnikov, ou seja, o perdão divino por meio do 

arrependimento sincero. Não se trata de um delito contra o Estado, mas de um crime 

contra Deus.  

 Para encerrar, é preciso dizer que, além das possíveis intersecções entre o ato de 

traduzir um texto técnico e literário, como adequação de palavras segundo o escopo, o 
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uso distinto da linguagem – enquanto no primeiro prevalece a linguagem denotativa, no 

segundo, predomina a conotativa –, pode-se pensar que a experiência do profissional 

que se dedique a ambas, dentro de uma dada área, evidentemente, e, tendo em vista que 

os tradutores são raramente apenas tradutores profissionais, pode e muito colaborar para 

a ampliação das possibilidade de interpretação de um dado texto, bem como na questão 

mais prosaica e mais fundamental do trabalho de tradução: a escolha de palavras.  

E como esta escolha pode ensejar reflexões diversas. Além do mais, pode-se  

pensar também no caráter interdisciplinar do trabalho de tradução, como o é, aliás,  

a própria literatura.  

 No caso específico de que trato aqui, as reflexões sobre as possíveis traduções 

das palavras “преступление e наказание”, sobretudo “наказание” no contexto da 

tradução de uma obra jurídica, portanto, técnica, ensejadas a partir de uma importante 

referência pessoal e cultural – o título em português da principal obra de um dos 

maiores nomes da literatura russa – em acordo com o próprio conteúdo da obra 

traduzida, abriram novas portas para a leitura de uma obra-chave da literatura russa, 

deram subsídios para uma compreensão mais aguda da sociedade russa e ferramentas 

para se pensar o próprio sistema penal como é organizado em nossos tempos, de caráter 

punitivista, orientado para o lucro e voltado ao domínio de uma classe, ou raça,  

sobre a outra. 
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 CLARICE LISPECTOR, TRADUTORA 

Vanessa Lopes Lourenço Hanes (UFF) 

 

RESUMO: O objetivo do presente texto é a maior divulgação de uma faceta ainda 
relativamente pouco conhecida da aclamada romancista Clarice Lispector: sua atuação como 
tradutora no Brasil. Através de diversas fontes de informação, incluindo material escrito em 
primeira pessoa pela própria Lispector acerca do traduzir, análises feitas por estudiosos das 
traduções e dos textos claricianos, obras literárias traduzidas por Lispector, e ainda obras 
originais da mesma, busca-se traçar um perfil duplo, que inclui: 1) as opiniões de Lispector 
sobre a tradução e seus vários desdobramentos; e 2) o que as características observadas em suas 
traduções e suas obras originais dizem sobre o seu fazer tradutório. Descobertas iniciais indicam 
que elementos linguísticos específicos observados em traduções de duas obras de Agatha 
Christie poderiam servir como evidência decisiva de afirmações que, até o momento, foram 
feitas somente em caráter especulativo, colaborando para desvendar a real autoria das traduções 
assinadas por Clarice Lispector. Caso a eficiência de tal abordagem seja comprovada, seria 
hipoteticamente possível contar com uma estratégia de detecção de autoria a ser aplicada aos 
textos supostamente traduzidos por outras personalidades literárias do cenário nacional. 
  
Palavras-chave: Clarice Lispector. Estudos da tradução. Literatura traduzida.  

 

Introduzindo a temática: Clarice Lispector, tradutora? 

Muito se tem debatido, tanto no âmbito acadêmico (através de monografias, 

dissertações, teses, eventos temáticos) quanto em esferas e veículos de comunicação 

mais populares (como jornais, revistas, programas de televisão, dentre outros), o grande 

legado literário representado pelas obras de autoria de Clarice Lispector.  É hoje 

basicamente impossível que um aluno de ensino médio brasileiro não conheça os 

escritos de Lispector, ao menos aqueles mais famosos, que figuram em listas de leitura 

obrigatória de qualquer escola. Mesmo em âmbito internacional, Lispector é 

considerada um dos maiores nomes do cânone literário brasileiro. Entretanto, há um 

aspecto da vida profissional de Lispector que muitos brasileiros desconhecem: sua 
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consideravelmente vasta atuação como tradutora de obras literárias de diferentes línguas 

para o português. 

Em levantamento recente (Hanes e Guerini, inédito) foi possível descobrir, através 

do desenvolvimento de um estado da arte dos estudos sobre Clarice Lispector traduzida 

e tradutora, que a atuação de Lispector como tradutora não tem sido ignorada pela 

academia brasileira. Porém, não causa surpresa que até o momento a maior ênfase no 

âmbito dos Estudos da Tradução tenha sido dada à tradução e recepção dos escritos de 

Lispector no exterior, e não à sua atuação como tradutora no Brasil. Alguns 

pesquisadores, todavia, têm feito importantes descobertas acerca da Clarice Lispector 

tradutora. E o objetivo aqui é colaborar com esse processo de descoberta do traduzir sob 

a ótica clariciana. 

Este texto é resultado de um dos desdobramentos de uma tese de doutorado sobre a 

representação da oralidade em diálogos traduzidos (Hanes, 2015). Ao considerar as 

traduções de diálogos em obras de Agatha Christie traduzidas no Brasil nas últimas oito 

décadas, foi uma surpresa descobrir que a aclamada Clarice Lispector havia traduzido, 

até onde foi levantado, duas obras de Christie, sendo ao lado de Rachel de Queiroz uma 

das duas únicas pessoas com uma carreira sólida enquanto autor a traduzir Christie para 

o português brasileiro dentre os oitenta e cinco profissionais de tradução catalogados na 

referida tese. Diante disso, dentre uma infinidade de traduções de Christie em português 

brasileiro, pareceu válido dedicar maior tempo à análise das traduções dos diálogos de 

Christie feitas por Lispector.  Assim, suas traduções de Curtain: Poirot’s Last Case 

(Cai o Pano: o Último Caso de Poirot) e Unfinished Portrait ( O Retrato) se tornaram 

corpus de estudo. 

 Porém, ao realizar uma análise de porções de ambas as traduções com o enfoque na 

questão da tradução da oralidade no discurso direto dos personagens, foram observadas 

grandes diferenças entre a representação das falas nos dois textos. E surgiu, então, a 

necessidade de buscar compreender melhor o posicionamento de Clarice Lispector 

diante do traduzir, para que assim, a partir do ponto de vista dela mesma, talvez fosse 

possível explicar os processos decisórios diferentes no seu fazer tradutório em cada 

obra. 

Nesse contexto foi uma grande satisfação descobrir, através de uma transcrição 

encontrada em um artigo de Gomes (2004), que Clarice Lispector havia publicado ao 
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menos um texto, no ano de 1968, intitulado Traduzir procurando não trair, no formato 

de crônica, no qual discorria sobre suas impressões acerca da tradução. Através da 

referida crônica foi possível traçar, em linhas gerais, como Lispector via sua prática 

tradutória, bem como notar algumas reflexões que extrapolavam o traduzir em si. A 

suma do que Clarice tinha a dizer através do rico texto em questão é descrita na seção a 

seguir. 

 

A Clarice tradutora segundo ela mesma: o que Clarice Lispector tinha a dizer 

sobre a tradução 

Em Traduzir procurando não trair, Clarice Lispector discorre sobre a tradução 

incluindo suas posições acerca de diversos aspectos desta atividade. Grande parte das 

reflexões são feitas a partir da prática de tradução de peças teatrais, mas ainda nesses 

casos Lispector faz afirmações que, acredita-se, possam ser generalizadas para 

caracterizar a sua experiência de traduzir e a sua visão do fazer tradutório como um 

todo. De forma geral, impressiona a riqueza de suas colocações em um texto tão 

sintético, com pouco mais de 900 palavras no total.  Embora Gomes (2004) já tenha 

feito uma instigante análise das palavras de Lispector naquele texto, devido à diferença 

de enfoque (Gomes tem como prioridade a tradução teatral, enquanto aqui o enfoque é  

entender as ideias de Clarice para a consequente compreensão de sua representação de 

diálogos na literatura) pareceu interessante em um primeiro momento discorrer sobre o 

que Lispector tinha a dizer acerca da tradução tendo como direcionador os seguintes 

eixos:  a) a análise de sua prática de tradução; b) questões que tocam a teoria da 

tradução; c) indicações que extrapolam o texto traduzido em si; e d) colocações acerca 

da relação entre o autor e o tradutor. 

A análise de sua prática de tradução 

Grande parte do artigo de Lispector é dedicada à análise de sua prática de tradução. 

E é bastante interessante observar as descrições e os adjetivos utilizados pela aclamada 

autora para descrever a tarefa do tradutor. Lispector descreve a tradução como “trabalho 

de minúcias” (p. 50)1, exaltando o quão complicado e detalhista é o processo tradutório. 

Percebe-se ainda que, para ela, o traduzir em si era visto na maioria do tempo sob uma 

                                                           
1 A paginação utilizada é compatível com aquela encontrada no texto de Gomes (2004), no qual a crônica 
de Lispector é reproduzida na íntegra como um anexo. 

2850

Ana
Pencil



4 
 

ótica positiva: Lispector utiliza, inclusive, a palavra “prazer” por duas vezes em sua 

breve crônica para qualificar essa atividade. 

Clarice Lispector compartilha também o seu conceito de método tradutório bem-

sucedido: primeiramente, fica claro que, para ela, o ideal é fazer a leitura completa do 

texto original antes de iniciar a tradução (embora confesse que já havia deixado de fazê-

lo ao menos em uma ocasião, quando traduziu e leu ao mesmo tempo devido à sua 

curiosidade de saber o desfecho de um romance policial de Agatha Christie). 

Declarações de Lispector acerca da sua postura diante da tradução de diálogos 

também podem ser encontradas na crônica analisada. Fica claro a grande importância 

dada aos diálogos em suas traduções; ao falar da tradução de peças teatrais, Clarice 

afirma que chegava a ler repetidamente os diálogos traduzidos em voz alta, para 

verificar como soavam. Ela firma categoricamente priorizar o tom coloquial dos 

diálogos, “de acordo com as circunstâncias, ora mais ou menos cerimoniosos, ora mais 

ou menos relaxados” (p. 50).   

Questões que tocam a teoria da tradução 

Como afirma no próprio título de seu texto, Clarice Lispector tem grande 

preocupação com a questão da fidelidade ao original, tema ainda hoje bastante debatido 

entre teóricos da tradução. Por um lado, Lispector defende a fidelidade ao autor do 

texto-fonte como absolutamente necessária; por outro, porém, discorre sobre casos em 

que não é possível fugir das adaptações livres, citando o exemplo das expressões 

americanas típicas.    

Indicações que extrapolam o texto traduzido em si 

Ainda discorrendo sobre algo que, de certo modo, também toca a teoria da tradução, 

é interessante observar que, muito embora seja pouquíssimo provável que Clarice 

Lispector tenha tido qualquer contato com os estudiosos que na década de 1970 deram o 

pontapé inicial para a consolidação dos Estudos da Tradução enquanto área do saber, 

em sua breve crônica analisada aqui essa autora provê um claro exemplo para ilustrar o 

que um teórico descritivista, o israelense Itamar Even-Zohar (1990), chama de 

polissistema da tradução. O exemplo em questão mostra perfeitamente a agência de 

atores externos ao processo tradutório e a sua importância na determinação do produto 

final entregue pelo tradutor. Neste caso específico, quando Clarice Lispector traduzia 
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uma peça do autor russo Anton Tchecov, um diretor de teatro responsável pela futura 

encenação da peça insistiu que uma substituição lexical fosse empreendida: ele desejava 

substituir a palavra “angústia” por “fossa”, mudança à qual Clarice se opunha 

ferrenhamente. E sua explicação para isso é perfeitamente plausível: um personagem 

russo, de outra época e de outro ambiente, não falaria assim, embora em bom e corrente 

português (do momento histórico em que a crônica foi publicada), “fossa” não deixasse 

de passar o sentimento do personagem ao público. Aqui Clarice Lispector mostra que 

sua preocupação enquanto tradutora de ser fiel ao autor e contexto originais não podia 

prevalecer por conta de elementos externos ao seu domínio. Algo muito semelhante ao 

que ocorre ainda hoje em tantos casos, com tantos tradutores, a todo tempo.   

Colocações acerca da relação entre o autor e o tradutor 

Lispector faz importantes colocações acerca da relação entre o autor e o tradutor, um 

ponto que, embora não seja de fundamental importância para a proposta do presente 

texto, não pode ser ignorado. Ela faz um contraste interessante entre sua disposição em 

traduzir os textos de outros e, por outro lado, a sua sensação de medo ao ser traduzida. 

Ela afirma que não costuma ler seus textos traduzidos, não só por não gostar de reler os 

seus escritos, mas também por temer ver o que foi feito com suas palavras em outra 

língua.  

Talvez tal posicionamento tenha relação com sua convicção de que “todo escritor é 

um ator inato. Em primeiro lugar ele representa profundamente o papel de si mesmo” 

(p. 50). Ver sua persona sendo “re-representada” por outrem através de seus escritos 

pode ter parecido incômodo demais à Clarice autora, embora a Clarice tradutora tivesse 

prazer em fazê-lo por outros autores.  

O fato é que, ao descobrir todos os aspectos mencionados nessa primeira seção 

acerca da Clarice Lispector tradutora e sua relação com a tradução, o estranhamento 

inicial causado pela diferença nas traduções das obras de Agatha Christie assinadas por 

ela se exacerbou, exigindo, portanto, uma análise microestrutural para possível 

compreensão do que estava sendo observado, usando não só as palavras de Clarice 

Lispector, mas o seu fazer tradutório em si para tal tarefa. Colocações sobre a análise 

microestrutural desenvolvida são detalhadas na seção a seguir.  
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A Clarice tradutora segundo seus textos: o que as traduções feitas por Clarice 

Lispector tinham a dizer sobre o seu traduzir 

Primeiramente faz-se necessário esclarecer que as duas traduções de Agatha Christie 

assinadas por Clarice Lispector não se tratam, exatamente, de dois romances policiais: 

enquanto Curtain é um romance policial de Christie nos moldes tradicionais, Unfinished 

Portrait se trata de um livro considerado semiautobiográfico, na maioria do qual a 

personagem principal, Celia, narra sua vida emocional e familiar a um desconhecido. 

Christie, inclusive, assinou Unfinished Portrait com o pseudônimo de Mary 

Westmacott, o que fez também com cinco outras obras para diferenciá-las do enfoque 

estritamente policial da maioria de seus trabalhos. 

É claro que a diferenciação de gêneros literários entre as obras em apreço poderia, 

teoricamente, resultar em abordagens bastante diferenciadas na tradução dos diálogos, o 

que explicaria o estranhamento causado ao ler ambos os textos como traduções da 

mesma pessoa. Entretanto, ao considerar os textos originais, o mesmo tipo de discurso 

fluído e informal usado por Christie para representar a fala de seus personagens é 

encontrado em ambas as obras. A personagem Celia, inclusive, apresenta em sua 

narrativa o discurso direto de diversas pessoas diferentes, desde babás até crianças, que 

não utilizam uma linguagem rebuscada. A diferenciação na representação do discurso 

direto original em cada um dos livros analisados não é evidente nos originais como 

ocorre nas traduções brasileiras.     

Assim sendo, as traduções da obra de Agatha Christie assinadas por Clarice 

Lispector, diante das descobertas na seção acima, continuaram a representar um 

mistério à parte: o fato é que, em uma leitura exploratória inicial, o registro observado 

nos dois livros parecia destoar enormemente. Sem uma análise microestrutural, 

entretanto, seria impossível afirmar o porquê da diferença observada, ou melhor, o que 

exatamente a determinava.  

Desse modo, elementos gramaticais indicativos de registro alto foram eleitos para 

que a aparente elevação do registro na tradução de Unfinished Portrait fosse 

empiricamente confirmada ou refutada. 

Embora cinco diferentes estruturas gramaticais tenham sido consideradas na análise 

empreendida como um todo (para mais detalhes consultar Hanes, 2015), devido às 

limitações espaciais do presente texto dar-se-á atenção àquela que, numericamente, 
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mostrou-se uma das mais expressivas: o uso de ênclises no discurso direto dos 

personagens.  

É de conhecimento geral que as ênclises são pouco utilizadas no discurso oral 

cotidiano dos brasileiros embora, como bem lembra Bagno (2011), sejam parte 

significativa das colocações pronominais ensinadas às crianças e aos adolescentes 

inseridos no sistema educacional nacional como a norma esperada nos textos escritos. 

Tal colocação é reiterada por Machado que, ao descrever os resultados de um estudo 

empreendido com crianças em idade escolar, afirma: 

Observa-se, muitas vezes, pelo comportamento “vacilante” de alguns 

alunos, (…) a tentativa de resgate da ênclise, em busca de um padrão 

normativo que não faz parte da realidade linguística dos falantes do 
PB. (MACHADO, 2006, p. 10) 
 

Kato vai ainda mais longe ao dizer que 

No Brasil, ao contrário do que ocorre em Portugal, a gramática da fala 
e a “gramática” da escrita apresentam uma distância de tal ordem que 

a aquisição desta pela criança pode ter a natureza da aprendizagem de 
uma segunda língua. (KATO, 2005, p. 131).   
  

Com base em afirmações como as citadas acima, pareceu viável utilizar o número de 

ênclises observado no discurso direto em ambos os livros como um indicador do 

registro adotado por Lispector em suas traduções. Talvez assim, se a quantificação de 

ênclises fosse semelhante, poder-se-ia afirmar que, de fato, não havia uma discrepância 

tão grande no registro quanto aquilo que, previamente à análise microestrutural, tinha-se 

tomado como hipótese. 

Os dois livros não foram analisados em sua totalidade. A metodologia adotada foi a 

contabilização de todos os casos de ênclise encontrados em trechos com tamanho e 

conteúdo de diálogos semelhantes. Somente as ocorrências no discurso direto dos 

personagens foram contabilizadas.  

No caso de Curtain: Poirot’s last case, cujo título foi traduzido como Cai o Pano: o 

último caso de Poirot, os trechos selecionados foram: o capítulo 1, introdutório; os 

capítulos 17 e 18, que apresentam o clímax da história durante o qual ocorrem duas 

mortes; e o capítulo 19, que contém a resolução de conflito/ o desfecho da história. 

Unfinished Portrait, título traduzido como O Retrato, é uma das obras de Christie 

que apresenta um traço peculiar: a história é dividida em três partes. Diante disso, e 
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levando em conta a incidência de diálogos, selecionaram-se: o capítulo 2 da parte 1, 

considerado como capítulo introdutório (o capítulo 1 da parte 1 não foi analisado por 

conter poucos trechos de discurso direto);  o capítulo 17 da parte 2, o qual contém o 

clímax da história, quando Celia descobre o caso extraconjugal de seu esposo , o qual 

ocasiona drásticas mudanças em sua vida; e os capítulos 3 e 4 da parte 3, os quais são 

bastante breves (por isso a necessidade de trabalhar com ambos) e concluem a história.   

Após a contagem e tabulação das ocorrências de ênclises, a qual foi realizada 

manualmente, observou-se que os números nas duas traduções de Lispector serviram 

não para refutar a hipótese formulada ainda em uma primeira leitura, em nível de senso 

comum, mas sim para confirmá-la: com base no número de utilização de ênclises em 

ambas as traduções, foi confirmado que o registro adotado em cada uma das traduções é 

bastante diferente. 

  Na amostra selecionada de Cai o pano, foram observados sete casos de ênclise. Já 

na amostra de O Retrato, o número total foi de quarenta e quatro casos.   

O primeiro questionamento diante dos resultados encontrados foi: será que não seria 

possível evitar um uso tão elevado de ênclises ao traduzir Unfinished Portrait? E esse 

primeiro questionamento foi respondido através de uma tradução feita por Lúcia Brito e 

publicada em 2011 pela Editora L&PM, na qual o mesmo procedimento foi realizado e, 

interessantemente, foram observadas somente dezoito ênclises no mesmo trecho. 

Portanto, fica claro que não se trata de uma obrigatoriedade do uso da linguagem em um 

registro mais alto, mas sim de uma opção consciente por fazê-lo. E foi aí que surgiu o 

segundo questionamento: como a mesma tradutora poderia ter adotado abordagens tão 

diferentes em dois trabalhos cuja autoria original pertencia a um mesmo autor, com um 

mesmo estilo de escrita?  

O próximo passo adotado na busca de respostas foi recorrer aos escritos de 

Lispector para verificar qual a frequência com que, em suas obras autorais, seria 

possível observar o uso de ênclises. Assim, pareceu interessante examinar uma cópia de 

Laços de família para a contabilização do número de ocorrências de ênclises. E o que se 

observou foi um total de doze casos de ênclise no discurso direto dos personagens por 

todo o livro. Em oito desses casos as ênclises foram utilizadas por um matemático, um 

indivíduo com tendência a adotar um tom mais formal; em um caso, a ênclise foi 

adotada por uma senhora portuguesa, a qual tenderia a utilizar a em questão estrutura 
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devido à sua origem; e em outro caso a ênclise foi usada por um médico fazendo 

recomendações à sua paciente. Ou seja: trazendo à memória o que Lispector diz sobre 

sua postura para a representação dos diálogos, conforme exposto na seção anterior do 

presente texto, todos os casos se encontram em perfeita consonância: em geral o uso das 

ênclises é notado em situações que exigiam um discurso mais cerimonioso. Elas não são 

ubíquas.  

E é a partir daí que não se pode fugir do maior de todos os questionamentos trazidos 

à tona pelo corpus: seria possível que Clarice Lispector não foi a responsável pela 

tradução de Unfinished Portrait? Embora seja quase impossível afirmar algo com total 

certeza, outros estudiosos já consideraram tal possibilidade. Ferreira afirma: 

ronda no discurso da crítica clariciana que, talvez, nem todas as obras 
cuja assinatura da tradução tenha o nome da escritora tenham sido 
realmente traduzidas por ela. Isso deve-se à prática, comum entre os 
escritores, conforme se suspeita, de venda do nome para a assinatura 
de autoria de textos traduzidos, durante as décadas de 1960 1970, seja 
por uma questão mercadológica (editorial), seja por uma questão de 
ordem financeira do próprio intelectual. Acreditamos não ter ocorrido 
diferente com Clarice, visto sua assinatura poder servir como 
legitimadora da qualidade da tradução, devido a sua importância como 
escritora, além de ter auxiliado financeiramente a intelectual em 
tempos difíceis. (FERREIRA, 2013, p. 176) 

 

Um elemento curioso do paratexto da tradução feita por Lispector de 

Unifinished Portrait também leva a pensar: a capa da tradução, ao contrário da prática 

comum da época, afirma, com grande destaque, se tratar de uma tradução de Clarice 

Lispector. O que pode servir para reforçar que, uma vez que Lispector já era uma 

celebridade naquele momento histórico, poderia realmente se tratar de uma tradução 

somente assinada por ela. 

 

Considerações finais sobre a tradutora Clarice Lispector 

 

Foi bastante válido perceber o quanto o discurso de Lispector sobre o traduzir 

também pode ser observado em seus escritos originais: o cuidado da renomada escritora 

com a representação dos diálogos, buscando um nível aceitável de coloquialidade, ficou 

claro não só na tradução de Cai o Pano,  na qual foi inclusive possível observar 

utilização de linguagem gramaticalmente incorreta para promover a coloquialidade do 

discurso, mas também em sua obra autoral Laços de Família, que a proximidade da 
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representação escrita dos diálogos com a forma como realmente se fala no Brasil era 

uma constante preocupação para Lispector.  

Por outro lado, chegar à conclusão de que o seu discurso sobre o traduzir e o seu 

traduzir em si caminhavam juntos significaria questionar a autoria da tradução de 

Unfinished Portrait, assinada por Lispector, porém repleta de utilizações de estruturas 

indicativas de registro alto. 

Obviamente uma investigação muito mais ampla será necessária para que se 

possa confirmar se, realmente, elementos linguísticos como a ênclise serão 

verdadeiramente úteis para a continuidade do trabalho de traçar o perfil de Lispector 

como tradutora. Os próximos passos necessários serão analisar a forma como Lispector 

traduziu outros autores de língua inglesa, para que a sua utilização de ênclises e de 

outros elementos linguísticos possa ser melhor observada e mais detalhada com a ajuda 

de um corpus mais abrangente. Espera-se que, no futuro, a utilização de análise de 

elementos linguísticos como a proposta aqui apresentada possa servir não só para a 

detecção de autoria de traduções de Clarice Lispector, mas também de outros 

renomados autores que, supostamente, assinaram traduções de terceiros. Caso bem-

sucedida, a estratégia de análise sugerida poderia levar à confirmação ou refutação de 

especulações de longa data acerca da autoria de traduções comercializadas no Brasil. 
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UM, NENHUM E CEM MIL CORPOS 

Alice Alberti Faria (UFRJ) 

 

O romance Um, nenhum e cem mil, de Luigi Pirandello (2015a), tem como cena 

inicial um embate do personagem Vitangelo Moscarda com sua imagem ao espelho: ele 

analisa o reflexo de seu nariz a partir da descoberta de que este é torto e pende para a 

direita. O estranhamento de seu corpo leva-o ao questionamento sobre seu conhecimento 

de si, o “mal” – utilizando a palavra do personagem-narrador Moscarda– que o assolará 

ao longo do romance. A noção de sujeito uno e indivisível, na qual ele acreditava se 

encaixar, é posta à terra. Moscarda não consegue mais se enxergar como um: descobre-

se cem mil. 

Percebe-se então que, já em um primeiro momento, o corpo assume papel central 

no desenrolar do livro. Neste trabalho pretendo estudar Um, nenhum e cem mil, tendo 

como foco de leitura as noções de corpo presentes no romance. Dedico-me especialmente 

ao corpo da narrativa e à forma do romance de Pirandello, trazendo como apoio Adorno 

(2003), Watt (1990) e Bakhtin (1988) e suas teorias sobre o gênero. Discutirei também 

até que ponto podemos ler uma relação corpórea entre, de um lado, o narrador-

personagem e o leitor, e, de outro, o livro e o leitor. 

 

I. 

Aqui estamos, queria chegar a isto: que vocês não devem mais 

dizer, não devem dizer que têm a sua consciência e que ela lhes basta. 

Quando agiram assim? Ontem, hoje, há um minuto? E agora? Ah, 

agora vocês mesmos estão dispostos a admitir que talvez tivessem agido 

de outro modo. E por quê? Oh, meu Deus, não fiquem pálidos. Será que 

agora vocês também reconhecem que, um minuto atrás, vocês eram um 

outro? 
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Sim, sim, meus caros, pensem bem: há um minuto, antes que lhes 
ocorresse este caso, vocês eram um outro; não só um, mas eram também 
cem outros, cem mil outros. (PIRANDELLO, [1926] 2015a, 46) 

 
Um, nenhum e cem mil, de Luigi Pirandello, escrito de 1916-1926 – segundo o 

posfácio de Alfredo Bosi (2015) que acompanha a edição aqui consultada – propõe um 

questionamento formal sobre o gênero romance. Sabemos que o romance é um gênero 

“acanônico” (Bakhtin, 1988), de difícil caracterização formal. Como se dá, então, no livro 

de Pirandello, seu questionamento? A resposta que ofereço é de que há um diálogo com 

a forma tradicional do gênero – entendida aqui como o romance burguês de acordo com 

Ian Watt (1990) – subvertendo-a e afirmando a impossibilidade da narração linear. As 

mudanças estéticas encontradas em Um, nenhum e cem mil fazem parte de um contexto 

complexo de problematização da representação e do gênero romance no início do século 

XX, investigado por Adorno (2003). 

Um traço fundamental de Um, nenhum e cem mil é a recorrente presença do leitor 

como interlocutor em diálogos com o narrador. Podemos falar que os leitores não estão 

só como passivos, ouvindo o narrador, mas – como pode ser observado na citação – 

também interagem com ele. Estão presentes no texto suas ações e mesmo seus corpos: 

eles, ou seria nós?, ficamos pálidos. 

A apropriação da figura do leitor como interlocutor é um artifício comum no 

gênero romance. É característico de tal artifício anunciar um leitor singular como forma 

de criar uma experiência de intimidade. Pirandello, entretanto, subverte essa prática ao 

fazer uso do plural: o leitor, na sua experiência privada e solitária de leitura, que sugere 

uma falsa exclusividade daquele endereçamento (WATT, 1990), se vê agrupado com 

outros tão distantes dele. 

Essa pluralidade está não só na forma como também no conteúdo do livro de 

Pirandello. Uma das conclusões às quais chega Moscarda, depois da cena inicial na frente 

do espelho, é a impossibilidade de falar de si pretendendo um singular. Tal apontamento 

também pode ser observado na citação que inicia esta seção, na qual o narrador deseja 

romper com a ideia de uma consciência ou identidade una. Somos cem mil, afirma tanto 

o narrador quanto o livro. 

Além disso, chamam atenção no livro as propostas formais mais explícitas como 

a fragmentariedade exemplificada pela justaposição de estilos variados. O romance é 

repleto de movimentos que lançam um olhar crítico sobre a narrativa, com o objetivo 

expresso de elaborar sínteses, análises e conclusões; aproxima-se, nesses momentos, de 
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um estilo ensaístico. O livro ora se utiliza da narração, experimentando estilos diferentes 

como o romance sentimental, ora se utiliza de tópicos esquematizados. Como exemplo, 

cito os tópicos “Reflexões” e “Conclusões”, que finalizam a primeira parte de Um, 

nenhum e cem mil, denominada “Livro I”. A própria divisão do romance em “livros” 

(oito, no total) assume a fragmentação como proposta formal, negando na composição 

do(s) livro(s) a unidade singular. Observa-se também o abandono de uma narrativa no 

livro II e parcialmente no livro III, privilegiando o diálogo com o leitor. A conversa, que 

tangencia uma discussão filosófica sobre consciência, identidade e realidade, ocupa papel 

central nesse momento. 

A tomada do plural de leitores e o afastamento de uma trama narrativa entram em 

choque com esse artifício literário comum do gênero e tornam transparentes, dessa forma, 

a fabricação da intimidade e da experiência privada utilizadas usualmente no romance. 

Sustento, portanto, que a construção estética de Um, nenhum e cem mil, além de não se 

pautar de acordo com uma forma tradicional do romance e o modo usual de estruturação 

de narrativa, lança mão de artifícios literários comuns ao gênero para dizer de suas 

insuficiências. A pluralidade de livros e estilos e as mudanças estéticas propostas parecem 

colocar a dúvida: trata-se de um romance? de nenhum romance? ou de cem mil? 

 

II. 

As últimas três páginas do romance de Pirandello apresentam mais uma variação 

formal: trata-se de uma escrita metafórica, esvaziada de seu humor irônico, e que Bosi 

(2015) lê como panteísmo lírico em seu posfácio. Um trecho dessa seção me chama 

atenção, pois leio aqui a consciência na narrativa de sua materialidade: 

 
A vida não tem conclusão – nem consta que saiba de nomes. Esta 

árvore, respiro trêmulo de folhas novas. Sou esta árvore. Árvore, 
nuvem. Amanhã, livro ou vento: o livro que leio, o vento que bebo. 
Tudo fora, errante. (PIRANDELLO, [1926] 2015a, 199) 

 
Sugiro uma leitura da afirmativa de que o personagem-narrador será “amanhã, 

livro ou vento”, como um reconhecimento da materialidade da narrativa, cujo corpo é, 

necessariamente, livro. O título desta seção, “Sem conclusão”, também pode ser lido de 

forma metalinguística. Em uma primeira leitura, o título se relaciona ao personagem-

narrador que, nesse momento, se anuncia sem conclusão diante da expansão de seu corpo 

para a árvore, vento e nuvem, chegando a negar a morte. Não é mera coincidência que a 

última seção do romance negue também sua morte, sua conclusão, e se afirme num aberto. 
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Um, nenhum e cem mil possibilita frequentemente a leitura do mesmo movimento no 

conteúdo e na forma, fato que foi observado mais acima no que diz respeito também à 

fragmentariedade ou informidade do personagem-narrador e da narrativa. Trata-se do 

mesmo corpo estético. 

Mais um trecho no qual essa consciência material se coloca é a seção 10 do Livro 

III, que funciona como parênteses, interrompendo momentaneamente a linha de 

pensamento do narrador: 

E estou contente de que, agorinha mesmo, enquanto vocês 
estavam lendo este meu livrinho com um sorriso meio zombeteiro – que 
desde o início acompanha sua leitura -, duas visitas, uma após a outra, 
tenham vindo de repente demonstrar-lhes quanto aquele seu sorriso era 
tolo. 

Vocês ainda estão desconcertados – posso perceber -, irritados, 
mortificados com o péssimo papel que fizeram com o seu velho amigo, 
enxotado logo em seguida à chegada do novo (...).  

Vamos, vamos, voltem a ler este meu livrinho, mas sem o sorriso 
que tiveram até agora. 

Acreditem que, se esta recente experiência lhes trouxe algum 
desconforto, isto não é nada, meus caros, porque vocês não são apenas 
dois, mas quem sabe quantos – sem que o saibam, acreditando-se 
sempre únicos. 

Passemos adiante. (PIRANDELLO, [1926] 2015a, 85-86) 
 

Há aqui uma identificação material: “este meu livrinho” está nas mãos do(s) 

leitor(es). Esse reconhecimento se dá de outra forma do que no trecho analisado 

anteriormente, “Sem conclusões”, pois lá o enunciador se coloca dentro da narrativa: ele 

é livro. Aqui, o livro é associado a ele pelo pronome possessivo, ainda mantendo a ilusão 

representativa de um narrador que vive também numa realidade externa ao romance. 

Proponho que, a partir do reconhecimento da materialidade do romance nessas 

duas citações, há também a identificação de uma relação corporal necessária que se dá na 

leitura: uma interação de corpos, do corpo do leitor que manuseia o corpo do livro. Tal 

contato é descrito no trecho acima: o leitor interage com o livro, rapidamente colocando-

o de lado e retomando a leitura após a interrupção de suas visitas. A cena, no entanto, está 

na narrativa, não no externo ao romance ao qual ela alude. Pergunto: as reações que o 

narrador descreve, como o sorriso, a irritação e o desconforto, acontecem em qual corpo 

do leitor? No corpo do leitor da narrativa ou no meu corpo de leitor(a)? 

 

III. 

 A presença do leitor como interlocutor sintático, tomando frequentemente a 

posição de vocativo nos enunciados do narrador, se torna ainda mais complexa quando 
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se lê o romance na língua original, no italiano. O italiano do início do século XX, utilizado 

por Pirandello no romance, tem como característica o uso da segunda pessoa do plural 

como um modo formal de endereçamento. Assim, quando o verbo é concordado na 

segunda pessoa do plural, não significa necessariamente que o interlocutor é plural 

também. O contexto sintático, principalmente os adjetivos utilizados, serve de apoio para 

a identificação do interlocutor ou dos interlocutores. Em Um, nenhum e cem mil há, no 

entanto, uma mudança constante do interlocutor plural para o singular e vice-versa. Essa 

transição se dá de maneira tão rápida que, por vezes, encontramos um interlocutor plural 

em um parágrafo e um singular no seguinte. A tradução de Maurício Santana Dias, aqui 

consultada, no entanto, não consegue demonstrar a sutileza do endereçamento no 

romance, pois nela toda convocação do interlocutor está no plural. 

 Retomo a citação feita na página anterior, agora no italiano, para demonstrar essa 

diferença linguística: 

E sono contento che or ora, mentre stavate a leggere questo mio 
libreto col sorriso un po’canzonatorio che fin da principio ha 
accompagnato la vostra lettura, due visite, una dentro l’altra, siano 
venute improvvisamente a dimonstravi quant’era sciocco quel vostro 
sorriso. 

Siete ancora sconcertato – vi vedo – irritato, mortificato dela 
pessima figura che avete fato col vostro vecchio amico, mandato via 
poco  dopo sopravvenuto il nuovo (...)  

Su su, tornate a leggere questo mio libreto, senza più sorridere 
come avete fato finora. 

Credete pure che, se qualche dispiacere há potuto recarvi 
l’esperienza or ora fatta, quest’è niente, mio caro, perché voi non siete 
due soltanto, ma chi sa quanti, senza saperlo, e credendovi sempre uno. 

Andiamo avanti. (PIRANDELLO, [1926] 2015b, 292-293) 
 

 No primeiro parágrafo da citação, vemos que o interlocutor sintático está na 

segunda pessoa do plural, a partir do pronome possessivo “vostra” e “vostro” e do 

pronome oblíquo “dimonstrarvi”. Nesse parágrafo não temos pista sintática que nos 

revele se o interlocutor é plural ou não. A partir do parágrafo seguinte, entretanto, fica 

claro que o interlocutor dessa seção é singular, já que os adjetivos estão no singular: 

“sconcertato”, “irritato” e “mortificato”. O vocativo “mio caro”, no último parágrafo do 

trecho confirma essa afirmativa. 

Há, portanto, uma modificação na tradução brasileira. O endereçamento no 

singular do romance original assume uma relação particular entre corpos. A cena que o 

narrador descreve não tem mais como personagem um plural que se englobaria num único 
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corpo, “vocês ainda estão desconcertados”, mas evidencia o leitor em sua singularidade, 

tanto como personagem, quanto interlocutor. 

Cito agora um outro momento no qual é possível observar tanto um interlocutor 

plural quanto a transição do singular para o plural na décima seção do Livro II. 

Ecco: sdrajato, voi buttate all’aria il capellaccio de feltro: 
diventate quasi tragico; esclamate:  

- Oh ambizioni degli uomini!  
(...) 
- Uomo, - dite voi, sdrajati qua sull’erba, - lascia di volare! 

Perché vuoi volare? E quando hai volato? 
Bravi. Lo dite qua, per ora, questo; perché siete in campagna, 

sdrajati sull’erba. Alzatevi, rientrate in città e, appena rientrati, lo 
intenderete subito perché l’uomo voglia volare. Qua, cari miei, avete 
veduto l’uccelino vero, che vola davvero, e avete smarrito il senso e il 
valore delle ali finte e del volo meccanico. (...)  

Via, via, aspettate che vi dia una mano per tirarvi sù. Siete grasso, 
voi. Aspetatte: su la schiena v’è rimasto qualche filo d’erba... Ecco, 
andiamo via1. (PIRANDELLO, [1926] 2015b, 268) 

 
Na citação, há a identificação de um interlocutor singular, de um interlocutor 

plural e, ainda, uma volta ao singular – isso tudo numa só página do livro. No início do 

trecho, os adjetivos “sdrajato” e “tragico” indicam que “voi”, neste caso, está no singular. 

Na fala seguinte, no entanto, há uma mudança do singular para o plural: o “i” marca a 

desinência de número em “dite voi, sdrajati” e “cari miei”. O último parágrafo da seção 

volta, ainda, a concordar os adjetivos no singular: “Siete grasso, voi”; aqui há só um 

corpo, gordo (grasso). 

Como já foi dito, o endereçamento ao leitor é um artifício comum ao gênero 

romance, que incorpora no seu início, no século XVIII, as formas do diário e da carta na 

criação de uma experiência privada (WATT, 1990). O endereçamento no singular era 

uma forma de forjar uma relação íntima com o leitor, a partir da ilusão de uma 

                                                           
1 Na tradução de Maurício Santana Dias: 

Isso: deitados, vocês atiram fora o feio chapéu de feltro, se tornam quase trágicos e exclamam: 

- Oh, ambição dos homens! 

(...) 

- Homem – vocês dizem, deitados na grama -, pare de voar! Por que quer voar? Desde quando você 

voa? 

Muito bem. Vocês dizem isto aqui, por agora, porque estão no campo, deitados na grama. Levantem, 

voltem para a cidade e, assim que tiverem chegado lá, entenderão logo por que o homem quer voar. Aqui, 

meus caros, vocês viram o passarinho verdadeiro, que voa de verdade, e com isso perderam o sentido e o 

valor das asas falsas e do voo mecânico. (...) 

Vamos, vamos, esperam que eu lhes dê a mão, que os ajude a levantar? Mas vocês são gordos. 

Esperem: nas costas ficaram alguns fiapos de grama... Pronto, vamos embora. (PIRANDELLO, [1926] 

2015a, 52-53) 
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singularidade e especificidade daquele endereçamento. Assim, quando Pirandello transita 

entre o leitor singular e plural, lança mão desse artifício tradicional, mas evidencia a 

pluralidade da categoria de leitor. Sugiro ainda que esse artifício é/seja subvertido no 

romance de Pirandello pela presença forte de um corpo do leitor na narrativa. Quando o 

narrador descreve as vestimentas do leitor, tendendo a um masculino, ou quando ele 

comenta que o leitor está gordo, necessariamente gera exclusões: um magro ou uma 

mulher não se sentiriam representados na descrição. Assim, com a criação dessa exclusão, 

que produz tensão do corpo do leitor dentro e fora da narrativa, Pirandello evidencia e 

esvazia o artifício do endereçamento.  

Pergunto: quantos corpos de leitor existem no livro? Julgo que a presença do leitor 

também pode ser lida pela chave do título do romance: uma, nenhuma e cem mil 

presenças são mobilizadas na construção da narrativa. Como leitora de Um, nenhum e 

cem mil digo da minha experiência, retomando o terceiro fragmento do romance citado 

neste trabalho: não recebi visitas enquanto lia “este livrinho”, mas o sorriso desdenhoso 

que ele observa nesse corpo-de-leitor-narrativa também se apossou do meu rosto no 

momento da leitura. Meu desdém decorrente da distância entre o leitor narrado e minha 

experiência me aproxima contraditoriamente do leitor-texto. O sorriso se dá em meu rosto 

por um estranhamento dessa narrativa que pretende narrar algo em mim. Fundo-me, nesse 

instante, com esse corpo que é e não é o meu. 

 

 

Meu foco neste texto recaiu principalmente sobre dois corpos acionados em Um, 

nenhum e cem mil: o corpo do romance e o corpo do leitor. Entretanto, como pude indicar, 

o corpo do personagem-narrador é constantemente tematizado no livro. Como sugerido 

no título deste trabalho, foi possível perceber como esses três corpos podem ser 

compreendidos à luz do título do romance: um, nenhum e cem mil é também seu atributo. 
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 AS BALADAS LÍRICAS DO RACIONAIS MC`S 

 

Daniela Silva de Freitas (PUC-Rio/Capes) 

Eneida Leal Cunha (PUC-Rio) 

 

“Mas quem são eles? Quem somos nós? 

Quanto de nós existe neles e quanto deles existirá em nós?” 

“Necessidades básicas”, El Efecto 

 

Resumo:  

Em 1801, três anos depois do lançamento de seu livro escrito em parceria com o amigo e 
mentor Samuel Taylor Coleridge, o poeta William Wordsworth decide publicar um prefácio 
para esclarecer quais foram os pressupostos teóricos e estéticos dos quais partiu para fazer 
Baladas líricas. Apesar de afirmar não querer parecer empenhado na esperança tola de 
convencer o leitor a aprová-lo, Wordsworth compartilha, em seu prefácio, sua visão sobre o que 
é poesia, quem é o poeta e para quem ele fala. Dois dos maiores escritores românticos ingleses, 
representantes da fina flor da intelectualidade britânica, Coleridge e Wordsworth, em seu livro 
de estreia, se voltavam para a natureza e para a vida simples das pessoas comuns em busca das 
formas belas e permanentes da natureza, que ali estariam melhor reveladas – que, em certa 
medida, estão bastante presentes na obra do Racionais MC‟s. Neste trabalho, aproveito a 
estrutura do prefácio de Wordsworth para perguntar: dessa vez – São Paulo, século XXI – quem 
é o poeta? Para quem ele fala? Qual é o propósito da poesia do Racionais? Para tentar responder 
tais perguntas, olharemos mais de perto três canções: “Diário de um Detento”, “Negro Drama” e 

“Vida Loka – Parte II”, tomando de auxílio outras canções e performances do grupo. 
 
Palavras-chave: Racionais MC‟s. Enunciação coletiva. Diferença. 
 

Em 1801, três anos depois do lançamento de seu livro escrito em parceria com o 

amigo e mentor Samuel Taylor Coleridge, o poeta William Wordsworth decide publicar 

um prefácio (expandido em 1802 – versão que utilizamos) para esclarecer às pessoas 

que não conseguiam enxergar onde estava a poesia em seu livro quais foram os 

pressupostos teóricos e estéticos dos quais ele partiu para fazer Baladas líricas. Apesar 

de afirmar não querer parecer empenhado na esperança tola e egoísta de convencer o 

leitor a aprová-lo, em seu prefácio, ele compartilha sua visão sobre o que é poesia – de 
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que assunto ela deve tratar, de que maneira e com que propósito –, quem é o poeta e 

para quem ele fala. 

Dois dos maiores escritores românticos ingleses, representantes da fina flor da 

intelectualidade britânica, Coleridge e Wordsworth, em seu livro de estreia, se voltavam 

para a natureza e para a vida simples das pessoas comuns em busca das formas belas e 

permanentes da natureza, que ali estariam melhor reveladas. Segundo Wordsworth, a 

linguagem destes homens comuns, da qual ele se apropriava, depois de purificada de 

seus defeitos, teria a capacidade de exprimir paixões mais essenciais do que aquelas 

expressas através da linguagem artificial e rebuscada largamente adotada pelos poetas 

de sua época. 

A eleição destes novos temas e linguagem seria feita pelo Poeta – um homem 

cuja sensibilidade (“gênio poético”, segundo Coleridge) seria superior à dos demais. 

Sua poesia seria capaz de despertar nas pessoas a capacidade de se entusiasmar com a 

beleza e a dignidade da mente humana numa época em que a vida moderna, a 

acumulação dos homens nas cidades e a uniformidade de suas ocupações reduziam as 

mentes das pessoas a um estágio de torpor quase selvagem. 

Wordsworth também declara que a função primeira da poesia seria produzir 

prazer, mas especifica que o prazer pode, por exemplo, ser uma maneira mais efetiva de 

gerar empatia com a dor. Para o poeta, até mesmo o conhecimento só pode ser 

alcançado através do prazer. 

Wordsworth também afirma a superioridade da poesia em relação à ciência e em 

relação à prosa. Segundo ele, as situações e os sentimentos mais patéticos, aqueles que 

têm uma maior carga de dor associada a eles, seriam melhor suportados pelo leitor na 

rima do que na prosa. Além disso, se compararmos duas composições dessa natureza, 

igualmente bem executadas, uma em verso e outra em prosa, a versão em verso, 

provavelmente, seria lida cem vezes enquanto a prosa seria lida uma única vez, dizia 

Wordsworth. 

Assim como costumamos ouvir centenas de vezes as nossas canções favoritas. 

No final da segunda faixa do DVD Mil Trutas, Mil Tretas, “Fórmula Mágica da Paz”, 

Mano Brown se dirige à plateia e diz: 

Zona Leste,/ Não se acostuma com esse cotidiano violento porque 
essa vida não foi feita pra você, rapaz/ Você foi feito pra correr nos 
campo, andar de cavalo no meio de criança, cachorro, velho – 
entendeu, rapaz? – flores, natureza, rios, água limpa pra beber, rapaz/ 
Essa foi a vida que Deus preparou pra você, mas o ser humano é 
ambicioso, ele estragou tudo/ Ele estragou tudo – vamo vivendo esse é 
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o caos, esse é o mundo em que você convive hoje, século XXI/ Com a 
geração do século XXI – Que que você vai fazer pra mudar? Cruzar os 
braço e reclamar ou você vai ser a revolução em pessoa?/ Acredita em 
você, rapaz [...]Acredita em você, zona leste/ Acredita em você, 
periferia/ Firmeza total/ Muito amor pros irmãos que tão presentes 
nesse domingo frio. (“Fórmula Mágica da Paz”, In: Mil Trutas, Mil 
Tretas) 

Em diversos momentos – como esse – o assunto e a linguagem da poesia do 

Racionais MC`s se assemelham àqueles do romantismo europeu do século XIX: a 

natureza, a vida do homem comum, sua linguagem – dessa vez sem purificações. Talvez 

as semelhanças acabem por aí. Mas, talvez, possamos aproveitar a estrutura do prefácio 

de Wordsworth e perguntar: dessa vez – São Paulo, século XXI – quem é o poeta? Para 

quem ele fala? Qual é o propósito da poesia do Racionais? Para tentar responder tais 

perguntas, olharemos de mais perto três canções do grupo: “Diário de um Detento”, 

“Negro Drama” e “Vida Loka - Parte  II”, tomando de auxílio outras canções e 

performances do grupo. 

 Vários críticos apontam a mudança que houve no projeto do Racionais MC`s, já 

entrevista por alguns em Raio-X do Brasil, mais tarde consolidada em Sobrevivendo no 

Inferno. Lançado em 1997, de forma independente, mesmo fora do mainstream, o 

álbum já tinha vendido mais de meio milhão de cópias (dizem que mais de um milhão 

de CDs foram vendidos no total) quando o videoclipe da música “Diário de um 

Detento” recebeu o prêmio VMB de melhor videoclipe do ano na escolha do público e 

de melhor videoclipe de rap de 1998. 

Na cerimônia de entrega, ao receber o prêmio de melhor videoclipe de rap, 

sobem ao palco os quatro integrantes do grupo e mais umas vinte pessoas. Ice Blue, Edi 

Rock e Mano Brown se pronunciam em sequência:  

Ice Blue: [...] Falaram que o rap não era música, mas é o seguinte, o 
Racionais tem uma missão e não vai parar, certo? A nossa música é da 
periferia, a música dos preto, de preto pra preto. Os quatro preto 
favelado, continua favelado, mas é o seguinte, agora nós tem a voz. É 
nós na fita. 
Edi Rock: [...] Eu infelizmente não tô completamente feliz, tá ligado? 
Tô contente, me sinto agradecido, mas eu tenho um grande problema 
na hora de escrever, morô?, na hora de subir no palco, que é ainda a 
deficiência, a miséria, as favela, a droga, o vício – eu me inspiro nisso, 
tá ligado? Eu não queria me inspirar nisso, tá ligado? Infelizmente é 
assim, morô? Eu quero que um dia isso acabe, tá ligado? Eu quero que 
meu povo acorde e não veja o sol atrás das grades, falou? Paz! 
Mano Brown: Eu quero agradecer [...] aos irmãos que tão lá no 
casarão [...], que fizeram o clipe junto com nós na maior boa vontade, 
morô? Agradecer os moleque da FEBEM e todas as favelas e do 
Brasil, morô? Paz! 
(VMB 1998, https://www.youtube.com/watch?v=wPljsJYlC-I) 
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Ao receber o prêmio de videoclipe do ano, mais gente ainda sobe ao palco junto 

com o Racionais. KL Jay se pronuncia: 

Nos lugar mais longe da cidade, e nos lugar mais distante do país, meu 
povo não tem tv a cabo e muitas vezes não tem nem conversor [...] pra 
pegar a MTV e assistir o Yo, Rap! ou assistir isso aqui que tá 
acontecendo, morô? Mas aí, mesmo assim esse prêmio aí vai pra todo 
o meu povo que veio da África, enriqueceu a Europa e a América do 
Norte e o que sobrou pra nós, morou, meu?  Foi as favela, foi as 
cadeia [...] os  ponto de tráfico de droga, morô? E o dinheiro não 
sobrou pra nós. Esse prêmio vai pra todo meu povo ae, morô, mano? 
Que vê no rap, que vê no Racionais a esperança de justiça, de orgulho, 
e de poder, morô? Aí, é nós na fita outra vez. Poder pra maioria que é 
nós, morô? Paz! 
(VMB 1998, https://www.youtube.com/watch?v=54scSGUSLzQ) 

Como Wordsworth em seu prefácio, Blue começa defendendo que sua poesia 

merece tal título. Rap é música sim, conforme comprovam os prêmios da crítica e, mais 

tarde naquela mesma noite, o do púbico. Em seguida, ele levanta a questão da 

enunciação: os quatro pretos favelados, continuam favelados, mas agora têm voz, ele 

diz. Da mesma forma, nos agradecimentos de Edi Rock, Mano Brown e KL Jay, as 

grandes estrelas são o seu público, seu povo, seus manos. Esta é a grande mudança vista 

pelos críticos na obra do Racionais. A partir de Raio-X do Brasil, eles parecem migrar 

do lugar pedagógico que ocupavam – numa relação em que falavam de cima, do lugar 

de alguém que sabia mais (vide “Negro Limitado”, em Escolha seu caminho) – para 

falar do lugar do homem comum, do mais um. Este projeto alcança sua forma plena em 

Sobrevivendo no Inferno.  

Na já citada “Fórmula Mágica da Paz”, última faixa deste álbum, Mano Brown 

entoa: “Ninguém é mais que ninguém, absolutamente/ aqui quem fala é só mais um  

sobrevivente”. A grande mudança vista pelos críticos na obra do Racionais é a saída de 

um lugar em que se falava para os manos para um lugar onde se fala com os manos, em 

um projeto de enunciação coletiva – como a “performance” deles na entrega do prêmio 

demonstra. Racionais são os quatro componentes do grupo mais os manos que subiram 

no palco, além dos manos que estão em casa e que nem podem assistir àquilo. Veremos 

em seguida como esse projeto de enunciação se estrutura na letra e no clipe de "Diário 

de um Detento". 

“Diário...” descreve o episódio do Massacre do Carandiru, quando 111 presos 

foram mortos dentro do presídio de segurança máxima em 02 de outubro de 1992. A 

narrativa começa no dia anterior ao massacre e se divide em três partes. Na terceira 

parte da canção, a câmera é empunhada pelo narrador. O massacre é contado a partir de 
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uma confusão/profusão de imagens impressionantes, acompanhadas e perpassadas por 

brilhantes frases de efeito, que funcionam como comentários em off: 

Traficantes, homicidas, estelionatários/ Uma maioria de moleque 
primário/ Era a brecha que o sistema queria/ Avise o IML, chegou o 
grande dia/ [...] Cachorros assassinos, gás lacrimogêneo/ Quem mata 
mais ladrão ganha medalha de prêmio/ O ser humano é descartável no 
Brasil/ Como modess usado ou bombril/ Cadeia? Guarda o que o 
sistema não quis/ Esconde o que a novela não diz/ Ratatatá! sangue 
jorra como água/ Do ouvido, da boca e nariz/ [...] Cadáveres no poço, 
no pátio interno/ Adolf Hitler sorri no inferno [...]. (“Diário de um 
detento”, Racionais MC‟s) 

Em “Diário...”, o genocídio do povo negro é comparado ao genocídio do povo 

judeu – comparação já feita, por exemplo, no título do segundo álbum do Racionais, 

Holocausto Urbano. Além da imagem de Hitler sorrindo no inferno, incluída na letra, 

no clipe, nesta mesma parte da canção, imagens do Holocausto são superpostas a 

imagens reais do Massacre do Carandiru, imagens dos corpos dos mortos, imagens dos 

familiares na porta do presídio, desesperados por notícias, e imagens em estúdio do 

Mano Brown em meio a vários corpos banhados de sangue.  

“Diário...” é um registro desta memória traumática da chacina, deste 

acontecimento simbólico, deste sintoma da sociedade brasileira. Em sua tese sobre o 

Racionais, Acauam Silvério de Oliveira diz que “Diário...” revela que “os detentos já 

estavam do lado de dentro do muro muito antes de se encontrar efetivamente presos, 

justamente porque o mesmo sistema que promove” o extermínio do detento  

é aquele que o produz enquanto ser para a morte desde o nascimento, 
ao excluí-lo permanentemente da condição de cidadania. Daí a 
dimensão coletiva do relato, que tanto fala da experiência vivida no 
Carandiru quanto daqueles potenciais detentos produzidos 
cotidianamente. (OLIVEIRA, 2015, p.245) 

O genocídio do povo negro acontece dentro e fora dos muros da cadeia. 

Transposta em forma de rap (em versos carregados de dor, mas associados ao prazer, 

como diria Wordsworth), levada aos milhões de ouvintes do Racionais, esta história vai 

ser ouvida e lembrada cem vezes. Re-memorada, como diria Toni Morrison, re-

membrada, reintegrada como parte da memória coletiva de uma comunidade. 

A letra de “Diário de um Detento” foi composta numa parceria entre Mano 

Brown e Jocenir, detento do Carandiru que, inclusive, publicou seu próprio livro de 

memórias ao sair do presídio. Jocenir mantinha cadernos na cadeia, que rodavam entre 

presos de diversos pavilhões e funcionavam como um meio de comunicação entre eles, 

contendo histórias de todos. Além disso, Brown também utilizou, como fonte para a 

composição da letra, cartas e depoimentos que recebia dos presos e conversas suas com 
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detentos que visitou no presídio. Como numa metaficção historiográfica, em “Diário...”, 

Mano Brown se apropria de documentos históricos para oferecer um relato alternativo 

do massacre. Como também é típico deste gênero, sua narrativa demonstra que todo 

texto da história é inescapavelmente contado a partir de uma determinada perspectiva e 

que a história oficial tende a privilegiar certas versões. O status não-oficial e não-

autorizado da versão enunciada pelo rap é destacado nos últimos versos da canção. Ao 

final de mais de sete minutos de relato, Brown se pergunta (e nos) pergunta: “Mas quem 

vai acreditar/ no meu depoimento?”. Ao levantar esta questão, ele parece questionar: 

Quem tem direito de ser o sujeito da história? Quem tem voz e legitimidade para contá-

la? 

Canção, filme, metaficção historiográfica – todos estes “gêneros” foram listados 

aqui para mostrar como a forma de “Diário...” parece não ter a menor pretensão à 

estabilização. A instabilidade genérica de “Diário...”, o borramento dos gêneros na 

forma da canção, aponta para um outro borramento presente na letra, que se estende por 

outras canções do Racionais MC`s: o questionamento da fronteira entre eu e outro, que 

está diretamente relacionado ao projeto do Racionais de enunciação coletiva. 

Muito já foi falado a respeito da enunciação coletiva em Capão Pecado de 

Ferréz, obra da literatura marginal paulista contemporânea, que constitui, em certa 

medida, a mesma cena cultural paulista na qual o hip-hop e o rap do Racionais se insere. 

Mano Brown até colabora com o livro de Ferréz, como "aliado da área". Benito 

Rodriguez, por exemplo, compara o projeto de enunciação de Capão Pecado a um 

“mutirão”: 

interessa-me apontar para o caráter coletivo, de empreendimento 
grupal que, embora aceite a rubrica de autoria, atribuída legalmente a 
Ferréz, desdobra-se, não apenas nos créditos habituais de 
agradecimentos e dedicatórias, mas na incorporação do discurso dos 
“aliados da área”. [...] Esta combinação heteróclita de materiais 

discursivos e estatutos narrativos, esta dimensão coletiva e celebrante 
da auto-representação, [...] esta ansiedade de incluir o maior número 
possível de vozes e imagens do espaço e dos sujeitos destas 
comunidades, parecem evocar precisamente a ideia de um “mutirão”. 

Neste sentido, o livro é menos um empreendimento estético de corte 
autoral, nos quadros da cultura letrada, do que uma espécie de 
oportunidade para constituir, com os meios disponíveis e habilidades 
disponíveis na comunidade, uma obra que possa oferecer um espaço 
de reelaboração – em muitos casos de constituição primeira – de 
contraimagens dos sujeitos e de suas formas de relação e discurso, 
com respeito às suas representações típicas, emblematizadas pela 
composição da capa. (RODRIGUEZ, 2003, p. 57-58) 
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Com uma análise semelhante à de Rodriguez, David Vazquéz, em seu estudo sobre 

narrativas autobiográficas americanas/latinas, Triangulations, afirma que 

Enquanto a ideia de uma escrita autobiográfica socialmente enraizada 
não é nova, eu argumento que os autores incluídos nesse estudo usam 
suas narrativas em primeira pessoa para imaginar espaços de 
pertencimento absolutamente diversos. [...] Ao invés de representar-se 
como lutando para se libertar da obrigação com os outros em suas 
comunidades, as representações interdependentes incluídas neste 
estudo sugerem subjetividades mutualmente dependentes que 
desafiam as doutrinas de individualismo liberal [...] [Estas narrativas] 
criam espaços imaginários, onde novas relações sociais são projetadas 
e discursivamente postas em prática. (VAZQUÉZ, 2011, p. 6-7) 

Comentando especificamente a obra de Julia Alvarez, num artigo intitulado “Não posso 

ser eu, sem o meu povo”, que é uma citação de uma frase da autora, Vazquéz afirma que, “em 

virtude dos traços autobiográficos” presentes na obra de Alvarez,  

a subjetividade individual só é registrada [nos romances 
autobiográficos de Alvarez] na medida em que é matizada com a 
comunidade. [...] Alvarez constrói as suas narrativas autobiográficas 
de forma que a subjetividade só obtenha sua autoridade através de 
uma relação com sua comunidade. (VAZQUÉZ, 2003, p. 384) 

Talvez os conceitos de Oliveira e de Vazquéz possam nos ajudar a compreender 

o projeto de enunciação presente na obra do Racionais. Um show deles, por exemplo, 

nunca é feito só com eles quatro no palco. Há mais um bando de gente que canta, dança 

ou que se comporta como num teatro mudo, interpretando papeis apresentados nas 

letras. No DVD Mil Trutas, Mil Tretas, e no show da Virada Cultural de 2013, até os 

filhos de alguns deles, crianças que parecem ter de 7 a 13 anos, estão no palco, vestidos 

de mini-rappers, cantando e dançando. Na última faixa de Mil Trutas, Mil Tretas, “Vida 

Loka – Parte 2” (que comentarei com mais detalhe em seguida), todos que participaram 

do show voltam ao palco: cerca de 40 homens cantam e dançam juntos. 

A própria canção “Diário de um detento” parece ser uma espécie de biografia da 

vida dentro do Carandiru. Ou uma autobiografia: no clipe, Mano Brown é mais um 

detento. Vemos os rapper de calças beges (uniforme da prisão), atrás das grades, 

escrevendo no caderno, recebendo visita, presenciando o massacre. 

Um terceiro exemplo seria “Negro drama”. A visão panorâmica de Edi, que 

inicia a canção, é seguida por uma narrativa autobiográfica de Brown. Ele vai contar a 

sua história diaspórica – que é a história dele e de tantos outros meninos sem pai, filhos 

de migrantes nas favelas das grandes cidades brasileiras, que é a história da mãe dele e 

de tantas outras mães solteiras na periferia. Na versão do CD Nada como um dia após o 

outro dia, antes de começar a cantar sua parte, Mano Brown afirma que também não 
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consegui fugir dessa história. “É isso aí/ Sou mais um/ Forrest Gump é mato/ Prefiro 

contar uma história real/ Vou contar a minha”. Na versão do DVD ao vivo Mil Trutas, 

Mil Tretas, antes de começar a cantar, Brown levanta a galera, entoando: “Essa é pra 

você, porque/ Essa é pra você!/ Essa é pra você, descendente de escravo, que não teve 

direito à indenização!”. Nesta mesma versão, à imagem de Brown cantando na tela, são 

interpostas fotos de Bob Marley, James Brown, Tim Maia, Garrincha e 2Pac, entre 

outros ídolos negros. A plateia é iluminada e enfocada pela câmera. Todos cantam forte. 

A força poética deste trecho é difícil de ser descrita. 

Nesta canção, Brown assume essa voz que, ao mesmo tempo que é a dele, é a 

voz de um eu expandido, a voz do negro drama. Há muitas outras músicas nas quais ele 

é narrador em primeira pessoa, e se apresenta e se nomeia Mano Brown: “Capítulo 4, 

Versículo 3”,“Fórmula Mágica da Paz”, “Da Ponte pra Cá”, “Jesus Chorou”, "Vida 

Loka - Parte 2", entre outras.  O meu argumento é que, como Julia Alvarez, os membros 

do Racionais não podem ser eles sem o seu povo.  

Em sua tese, Oliveira (2015) afirma que ao considerarmos a figura de Brown, 

“não estamos [...] diante da figura do herói, ou do representante da periferia que se 

destaca em meio ao lamaçal para combater a opressão, pois sua autoridade decorre 

diretamente da atitude „humilde‟ que insere essa subjetividade no plano coletivo”. 

Como ele mesmo se apresenta em “Capítulo 4, Versículo 3”, Brown é “apenas um rapaz 

latino-americano, apoiado por mais de 50 mil manos”, mais um negro de “27 anos 

contrariando as estatísticas”. Para Oliveira, dizer que Brown é porta-voz da periferia 

seria considerá-la como “uma unidade previamente construída – ou seja, como se o 

Racionais criassem valores e os transmitissem para a periferia, ao invés de serem eles 

próprios portadores de valores comunitários” (OLIVEIRA, 2015, p. 252). 

 “Vida Loka – Parte 2” se inicia com a fala de um MC convidado, Cascão, que 

diz: “Firmeza total, mais um ano se passando, aí/ Graças a Deus a gente tá com saúde, 

aí, morô?/ Muita coletividade na quebrada”. A coletividade é uma das ideias 

predominantes neste rap. Quase todas as cenas do clipe enfocam um grupo de manos, 

juntos, na noite, em um churrasco, zoando, ouvindo música, dando uma volta de carro 

(e sendo parados pela polícia), caminhando pela favela. Esta coletividade também é 

expressa nas performances ao vivo desta canção, como já foi mencionado 

anteriormente, durante as quais diversos manos sobem ao palco junto com os quatro 

membros do Racionais. Na letra da canção também há muitas frases na primeira pessoa 

do plural. No meio da música, por exemplo, Brown diz “E meus guerreiro de fé, quero 
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ouvir, irmão”, ao que várias vozes respondem, juntas: “Programado pra morrer nós é/ 

Certo é certo é dê no que der”. Além disso, apesar de “Vida Loka – Parte II” ser cantada 

só por Brown, no clipe, Ice Blue, KL Jay e Edi Rock cantam e dançam em close, mas a 

voz que sai de suas bocas é a voz de Brown. Todos são Racionais, o Racionais são todos 

os manos. 

A partir destes exemplos vemos que o Poeta, com “P” maiúsculo, não existe 

mais. No Racionais, a autobiografia não é mais a história de um eu cuja narrativa da 

vida individual revela algo que é verdade para todos, universalmente. Como nas 

narrativas autobiográficas analisadas por Vazquéz em sua tese, o narrador das canções 

do Racionais não pode ser ele sem o seu povo. Seu projeto, como aquele visto por 

Rodriguez em Capão Pecado é um mutirão da palavra. Para que este projeto de 

enunciação fosse alcançado, certas noções românticas, como a do gênio poético, ou a do 

“eu” que transcende diferenças sociais e históricas, ou a noção de que cada indivíduo 

possui uma identidade singular e única, que ao mesmo tempo é a expressão da natureza 

humana universal – típicas das autobiografias tradicionais – tiveram que ser derrubadas. 

Além disso, o Racionais não precisa simular as paixões do homem comum, 

como Wordsworth achava que tinha que fazer em sua poesia. O lugar de fala do poeta 

mudou. Eles são este homem comum. Sua linguagem não é mimetizada, nem purificada 

e eles não evitam expressar dor e nojo. Nesse sentido, o Racionais é a materialização da 

“liberdade e do poder” que provém “da ação e do sofrimento reais e substanciais” 

idealizados por Wordsworth (1802). O Racionais são “o efeito colateral que” este 

“sistema fez”, conforme eles mesmos já anunciaram em “Capítulo 4, Versículo 3”, a 

resposta ao desejo de expressão estética de Wordsworth, sua materialização.  

Mas ainda falta responder duas das perguntas postas no início deste trabalho, 

levantadas pelo prefácio de Wordsworth: para quem o Racionais fala? Com que 

propósito? 

Em sua tese, Acauam Silvério de Oliveira afirma que a experiência do rap não 

pode ser apropriada por outros que estão fora da comunidade em seu benefício. O rap é 

“um projeto de enunciação coletiva, mas específico da periferia”, sua “voz é coletiva, 

mas não é pra qualquer um”. (OLIVEIRA, 2015, p. 285) 

 Em 28 novembro de 2015, cinco jovens negros, Wilton de 20 anos, Wesley, de 

25, Roberto, de 16, Cleiton, de 18, e Carlos Eduardo, de 16, estavam em um automóvel 

Fiat Palio, indo fazer um lanche para comemorar o primeiro salário de Roberto. 

Policiais militares fizeram 111 disparos contra o carro. Todos morreram. Sidney Teles, 
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membro da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado Rio de 

Janeiro (Alerj), lembrou, em entrevista: 

Neste caso, foram 111 tiros disparados contra essas crianças. 
Lembrando que 111 foi o número de mortos no Carandiru. A gente 
não pode mais se calar, a gente tem que partir pra cima e disputar o 
poder e fazer dele uma política que preserve a vida dos nossos jovens, 
porque estamos sendo exterminados diariamente, mas ainda estamos 
calados. (SOUZA, 2015) 

 Um ato em repúdio a este acontecimento aconteceu em Madureira, em 03 de 

dezembro. Bruno Rico, seu organizador, escreveu um texto de três laudas sobre as 

circunstâncias e as motivações que o levaram a organizar o ato e o postou na página do 

evento no Facebook. Este é um trecho perto do final do texto: 

Só pra fechar, este ato é contra o genocídio do povo preto, e isso não 
impede que pessoas brancas participem dele [...] Sei que tem uma 
galera do lado extremista que vai dizer que não quer pessoas brancas 
no ato, essa é uma postura que eu, particularmente, nunca concordei, 
pois vivemos reclamando que as pessoas brancas não possuem 
empatia com a nossa causa, daí quando alguém se propõe a ajudar, 
alguns tacam pedra, mas quando o protesto é nos EUA, tipo em 
Ferguson, e os brancos lutam juntos com os negros, esses extremistas 
do Brasil dizem que o povo de lá sabe lutar e o daqui não; eu fico só 
observando essa incoerência, e não gosto disso. Mas foi como eu 
disse, se você quer criar um ato pelo povo preto, frequentado 
exclusivamente por pessoas pretas, fique à vontade, segue na tua 
ideologia que eu sigo na minha. Uma causa não precisa anular a outra, 
todas são agregadoras, principalmente nesse caso. (RICO, 2015) 

 Para Stuart Hall, há duas conotações possíveis para identidade cultural: uma que 

é fixa e estável, definida nos termos de uma única cultura compartilhada, um reflexo de 

experiências históricas comuns e códigos culturais compartilhados, e uma segunda, 

instável e metamórfica, baseada no jogo da diferença – e diferença aqui não se refere a 

uma forma pura de alteridade. Ele explica: 

O jogo da diferença dentro da identidade [...] não poderia [...] ser 
representado [...] como uma simples oposição binária – „passado/ 
presente‟, „eles/ nós‟. Sua complexidade excede a estrutura binária da 

representação. Em lugares, tempos, em relação a questões diferentes, 
há uma resistência à fronteiras. Elas se tornam, não só o que elas, 
algumas vezes, já foram – categorias mutualmente excludentes, mas 
também o que elas, às vezes, são, pontos diferenciais dentro de um 
contínuo. [...] Esta segunda conotação de diferença desafia as 
fronteiras fixas que estabilizam o significado e a representação e 
mostram como o significado nunca está acabado ou completo, mas 
continua se movendo para englobar outros significados adicionais ou 
suplementares que [...] perturbam a economia clássica da linguagem e 
da representação. (HALL, 2003, p. 238-239) 

A partir desta segunda definição, a identidade cultural passa a “pertencer tanto 

ao futuro quanto ao passado” (HALL, 2003, p.236). No ato em Madureira, brancos e 
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pretos cantavam “Negro Drama” juntos, em coro, imaginando um novo futuro. Se o rap 

é a enunciação coletiva da diferença, seu maior poder reside justamente na articulação 

derridiana que Hall aplica à diferença no tocante à identidade cultural. Dessa forma, a 

obra do Racionais não seria uma manifestação cultural destinada exclusivamente para 

manos. Afirmar isso, contudo, não implica que o rap tenha deixado de ser compromisso, 

como cantava Sabotage. 

Na parte mais brilhante de sua tese, Oliveira defende que a obra do Racionais 

tem um projeto ético e estético. Na falência do projeto ético, o estético não faz sentido. 

Na expansão do projeto de Wordsworth, o Racionais quer dar prazer, mas também quer 

“ser parte ativa de um processo político-cultural de transformação daquelas condições 

de vida [...], propor maneiras de escapar a esse horizonte”. “Diário de um Detento”, ele 

afirma, “propõe duas operações complementares: compreender o sistema que engendrou 

aquelas mortes [...] e criar estratégias de luta e sobrevivência” a partir de “um modelo 

[...] coletivo de organização narrativa” (OLIVEIRA, 2015, p. 276). 

Em citações célebres, quando perguntados sobre porque nunca aparecem na 

grande mídia, KL Jay responde “Não somos produtos, somos artistas”; ao que Mano 

Brown replica: “Eu não sou artista. Artista faz arte, eu faço arma. Sou terrorista.”O 

terrorismo do Racionais objetiva desviar o mano do caminho já programado para ele, 

impedir que novos jovens sigam sendo transformados em detentos. No processo, ele 

acaba alcançando também o filho do senhor de engenho, retratado em "Negro Drama", 

que ironicamente quer ser preto, quer comprar esta condição no grande mercado global 

das identidades. Para além destas duas classes de pessoas, dessa articulação binária de 

identidade, o Racionais fala para todos os que se preocupam com a causa, excedendo 

dicotomias, borrando fronteiras, afirmando uma diferença que nunca se estabiliza.  
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“TÁ BOA, SANTA?”: PERFORMANCES DESBUNDANTES DE UM 

CORPO DZI

Haroldo André Garcia de Oliveira (PUC-Rio)

Resumo:  Buscando compreender o período de transição do século XX, denominado 
desbunde brasileiro,  recorremos à afirmação de Silviano Santiago em  O cosmopolitismo do  
pobre (2004) que considera o momento compreendido entre 1979 a 1981 como o período de 
profundas transformações sócio-culturais e políticas, tanto no Brasil quanto na América Latina. 
Tal período de ebulição cultural faz emergir uma série de companhias de dança e grupos teatrais 
que se propõe a questionar o poderes instituídos através da alegação de um corpo militante.  
Este trabalho tem como objetivo geral investigar a performance do grupo Dzi Croquettes e o 
reflexo de sua produção no cenário cultural e político contemporâneo brasileiro. Identificando o 
momento histórico como fomentador  de novas subjetividades no campo das artes, através do 
diálogo entre performances artísticas e performatividade de gênero, observamos a importância 
do  desbunde  na  composição  de  um corpo/  cultura/  estética  “queer”.  A partir  de  rastros  de 
memória do referido grupo, encontrado em registros de jornais, revistas e depoimento de artistas 
e  personalidades  da época,  presente  no documentário  Dzi Croquettes (2009),  produzido por 
Tatiana Issa e Rodrigo Alvarez, buscamos nos aproximar de uma proposta de corpo e escrita Dzi 
que reverberam nos campos político, ético e estético da atualidade. Nesta perspectiva, o estudo 
assinala  a  abertura  para  a  reflexão  das  múltiplas  possibilidades  de  exercício  da 
sexualidade  humana  e  promove  o  corpo  como  um  instrumento  de  visibilidade  à 
diversidade de gênero na contemporaneidade. 

Palavras-chave:  Performance.  Corpo.  Performatividade.  Gênero.  Dzi  Croquettes  . 
Desbunde

1- Introdução

No período que compreende dos anos de 1979 a 1981, o Brasil 

passa por um  como o momento de transição do século  XX  que o caracteriza processo 

de  modernização  artístico  cultural.  A  esta  periodização  denominamos  desbunde 

brasileiro. 
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O período de redemocratização do Brasil (1970-1980), iniciado 

com a chegada dos exilados dos anos cinzentos1, é marcado também pelo surgimento de 

novas  subjetividades  dentro  de  um  contexto  de  engajamento  social  (expressas  nas 

produções artísticas da época). A presença despretensiosa de Gal Costa com sua beleza 

campestre e Gabeira expondo seu corpo esguio (coberto por um tapa sexo de crochê) 

nas areias do Pier de Ipanema demarcam a importância do exercício de uma sexualidade 

andrógina,  antes  impedida em nome da moral  e  dos  bons costumes instituídos  pelo 

poder. Toda esta pulsão de vida, abre caminho para as obras de cunho homoerótico. As 

areias também se tornam o cenário para as aventuras fotográficas de Alair Gomes que, 

de  clique  em clique,  cria  um acervo  que  representa  a  beleza  masculino  de  nossos 

“meninos do Rio”. 

                           Neste contexto, marcado pelo movimento contracultural -  que 

encontra na resistência ao intelectualismo e no fascínio pelo lumpemproletariado um 

embasamento para a sua luta armada por flores e impulsionada pelo amor- nascem os 

Dzi  Croquettes.  Liderados  pelo  ator  e  diretor  Wagner  Ribeiro  e  coreografados  pelo 

bailarino Lenie Dale, os onze artistas propõem uma estética que alia o espírito libertário 

da  época  e  a  invenção  artística  através  de  uma revisão  de  valores  sociais,  como o 

binômio  masculino/  feminino.  Apropriando-se  da  força  recompositora  de  seres 

bipartidos por um castigos dos deuses, os Dzi Croquettes promovem uma revitalização 

dos padrões sociais, subvertendo a ordem estabelecida nos anos 1960 a 1980. 

                               As  reflexões  presentes  neste  trabalho  propõem  investigar  o 

problema  do  gênero/  sexualidade  humana  e  a  abertura  de  novas  subjetividades  na 

contemporaneidade  a  partir  da  produção  artística  dos  Dzi  Croquettes.  Para  isso, 

utilizaremos  o  discurso  presente  no  documentário  homônimo  (2009),  dirigido  por 

Tatiana Issa e Rodrigo Alvarez.

1 Referência à Ditadura Militar Brasileira, iniciada em 1968.
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2-  Sou masculino e feminino?

                                 Em entrevista para o Jornal Gai Pied (1981), Michel Foucault 

reflete   sobre  a  distinção  entre  heterossexualidade  e  homossexualidade  presente  na 

sociedade moderna  e,  consequentemente,  a  intistuição  do problema com relação ao 

amor entre iguais. Foucault aprofunda a discussão, considerando a homossexualidade 

uma “ocasião histórica de reabrir virtualidades relacionais e afetivas, não tanto pelas 

qualidades intrínsecas do  homossexual,  mas pela posição “atravessada”  de alguma 

forma, das linhas diagonais que ele pode traçar no tecido social, as quais permitem fazer 

aparecerem essas virtualidades”2.  As múltiplas possibilidades de relações, oriundas de 

tal constatação, abalariam as estruturas do binarismo masculino e feminino instituído 

pela sociedade patriarcal, dando margem à evidência de novas formas de subjetivação 

na contemporaneidade.

                               Ao entendermos  gênero e sexualidade  como dimensões da 

experiência humana que, além de estabelecerem relações de poder, evoluem conforme 

as transformações ocorridas na  sociedade contemporânea  nos últimos quase 50 anos 

(partindo do movimento  parisiense  de maio  de 1968),  é  importante  salientarmos  as 

mudanças de paradigmas com relação aos conceitos em questão.           

                               Podemos citar dentre as transformações significativa no campo da  

sexualidades:  o  advento  da  pílula  anticoncepcional,  os  ideais  da  contracultura,  o 

epidemia de HIV/AIDS, o surgimento dos movimentos feministas e pelos direitos dos 

LGBTT3 e o desenvolvimento de técnicas de reprodução assistida. 

2 MOTTA, Manoel Barros da (Org.).  2010: 351.

3 Refere-se a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros.
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A organização dos movimentos feministas nos anos 1950 e 1960 

contribuiriam  para  a  reformulação  do  conceito  de  gênero  na  contemporaneidade. 

Baseado  na  afirmação  de  de  Simone  de  Beauvoir  -“não  se  nasce  mulher,  torna-se 

mulher”-, em  O segundo sexo  (1949) surgem novas reflexões sobre as desigualdades 

entre sexos. Neste sentido, podemos afirmar que:

a palavra sexo designa agora no jargão da análise      sociológica 
somente  a  caracterização  anátomo-  fisiológica  dos  seres 
humanos  e  a  atividade  sexual  propriamente  dita.  Toda  a 
dimensão de comportamento, atividades, experiências dos seres 
humanos categorizados como homens e mulheres são designadas 
como gênero. (HEILBORN , 1987, p. 101).

                              Refletindo sobre a afirmação de Beauvoir, a pensadora Judith Butler  

entende que a identificação das mulheres com o “sexo” é uma fusão da categoria das 

mulheres com  as características ostensivamente sexualizadas de seus corpos Partindo 

deste princípio, a filósofa propõe a destruição do sexo e o reconhecimento de um único 

gênero: o feminino (c.f. 2010, p. 41).

                          Recorrendo à feminista Monique Wittig, afirmamos que o gênero é “o 

índice linguístico da oposição política entre os sexos” (1983, p. 64). 

                                No exercício das práticas discursivas que compõem o processo de  

diferenciação sexual, o sexo se configura como um dispositivo de poder4 que atua de 

maneira  normativa  e  produz  os  corpos  que  governa  .  Seguindo  tal  perspectiva, 

consideramos o corpo e o sexo como lugar da materialidade como efeito de poder.

4 Ver FOUCAULT, Michel. História da sexualidade. Vol. 1. Tradução de Maria Thereza da Costa 
Albuquerque e J.A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 1988.
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As teorias feministas e o posicionamento de  políticas afirmativas 

favorecem  o  questiomanento  do  discurso  feminista.  Neste  sentido,  ao  falarmos  da 

representação política e linguística de um sujeito, é importante termos em mente que 

ditas representações estão subordinadas às qualificações do ser sujeito (c.f. Butler, 2010, 

p. 18). 

                                   Entendendo a construção do sujeito com um ato político, podemos 

dizer que a conceituação de gênero carrega em si certos objetivos de legitimação e de 

exclusão   que fundamentam um mecanismo de poder jurídico.  Desta forma, Butler 

reconhece que a crítica feminista “é produzida e reprimida pelas mesmas estruturas de 

poder por intermédio das quais busca-se as a emancipação” (2010, p. 19).

                                 A manutenção social do patriarcado constitui-se como o problema  

do  gênero.  Numa  estrutura  de  sociedade  patriarcal,  a  instituição  de  uma 

heterossexualidade  compulsória  e  naturalizada  regula  o  gênero,  a  partir  do 

reconhecimento  da  existência  de  um  binarismo  entre  masculino  e  feminino  que 

estabelece diferenciações nas práticas sexuais e dos desejos.

3-  Entre ela e ele

                                Para entendermos o gênero como um construto cultural, recorremos  

ao conceito de performatividade elaborado por J.L. Austin e retomado por Judith Butler. 

É válido constatar que tal  conceito é retomado por Hans Ulrich Gumbrecht e Erika 

Fischer- Lichte para tratarem das questões do corpo.

                              Tendo com ponto de partida o confronto entre os fetiches verdadeiro-

falso  e  o  valor-fato  da  tradição  histórica,  o  autor  estabelece  uma  discussão 
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entre os enunciados que não são nem verdadeiros nem falsos, que servem para dizer 

algo mas não descrevem nem informam (denominados performativos).

Ao  recorrermos  à  frase  de  Simone  de  Beauvoir  que  mobiliza  o 

movimento  feminista,  observamos  o  caráter  performativo  do  gênero,  marcado  pela 

sanção social e pelo tabu.

      Segundo Butler,  o gênero não é  um substantivo,  nem um conjunto de 

atributos  flutuantes,  pois  seu  efeito  substantivo  é  performativamente  produzido  e 

imposto pelas práticas reguladoras da coerência de gênero.  Desta forma, o gênero é 

constituinte  da  identidade,  uma  vez  que  o  performativo  está  inserido  no  discurso 

herdado da metafísica da substância (c.f. 2010, p. 48). Para autora, o ato performativo é 

propriedade constitutiva do gênero, do corpo e das normas.

A  contribuição  de  Jacques  Derrida  para  a  reformulação  de 

performatividade inclui a elaboração dos conceitos  complementares de iterabilidade e 

citacionalidade. Chamamos de iterabilidade “a propriedade do signo de ser sempre outro 

na sua mesmidade,  a repetição na alteração” e citacionalidade  é a “propriedade do 

signo de ser retirado do contexto 'original' e desloca para outro, produzindo, por isso 

mesmo, significado” (c.f. Pinto, 2013, p. 36).

                        Entendendo a performatividade como uma reiteração de uma norma ou 

conjunto de normas, notamos que à medida que esta adquire status de ato no presente, 

ela disfarça as convenções das quais ela é uma repetição (c.f. Bulter, 2010, p. 167).

                               A utilização do termo lacaniano  “assumir-se”, ao referir-se a um  

posicionamento diante das práticas sexuais, pressupõe uma ação imposta por um aparato 

heteronormativo,  que  faz  do  gesto  um ato  compulsório  e   regulador  devido  a  esta 

imposição da heterossexualidade. Pode-se dizer, então que a chamada “assunção” é uma 
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espécie  de  citação  da  lei  que,  em  vinculação  com  a  materialização  dos  “sexos”, 

reformulando a performatividade como citacionalidade. Se o “sexo é assumido de modo 

compulsório, a “lei do sexo” é consolidada e afirmada em seu caráter legal.

                               A consolidação da materialização se daria através da afirmação de  

forças  coercivas  que  regem as  citações  de  masculino  e  feminino.  Conforme afirma 

BUTLER, “se a materialidade do sexo é demarcada no discurso, então esta demarcação 

produzirá um domínio do 'sexo' excluído e deslegitimado” (2010, p. 170).

4- Somos todos Croquettes

Compreendendo  o  palco  como um dos  espaços  primordiais  da 

emergência  do  corpo  e  de  subversão  a  ordem  estabelecida  com  relação  à  gênero, 

evocamos Dzi  Croquettes.  Fruto do movimento cultura chamado desbunde,  o  grupo 

imprime uma estética  embasada na transgressão do gênero através da androginia e  do 

uso do humor como instrumento de crítica às instuições estabelecidas socialmente. 

                                 A escolha do nome do grupo evidencia o corpo na sua forma carne 5 

através da metáfora do croquete que aponta para o antropofágico; um corpo preparado 

para  ser  devorado  a  qualquer  momento.  O  mesmo  aspecto  também  demonstra  a 

materialização do corpo que subverte das leis reguladoras da repressão sexual, uma vez 

que os bailarinos não se definiam como homens, nem como mulheres. Dialogando com 

o discurso foucaultiano de sexualidades atravessadas, os artistas se identificavam com 

pessoa  (“Somos  gente!”)  e  exercitavam o conceito  atráves  de  seus  relacionamentos 

amorosos com homens e mulheres. 

5 Perspectiva  retomada pelos pensadores do século XX, baseada na ideia de corpo animado.
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A parceria  entre  Wagner  Ribeiro  e  Lenie  Dale  deu  origem ao 

espetáculo que levava o nome do grupo e que trazia para o cenário artístico brasileiro 

dos anos 60 e 70 um texto caracterizado pela crítica social, pela perspectiva filosófica 

de  gênero  e  pelo  corpo  exposto  através  do  humor  e  irreverência  (o  que  nos  faz 

compreender o papel militante  dos corpos dos bailarinos do Dzi Croquettes na cena 

teatral dos anos 70 e 80).

Lennie é responsável por imprimir um trabalho profissional de 

dança  e  teatro  em  11  jovens  atores  que  se  disponibilizam  a  viver  uma  proposta 

considerada arrojada para a época. O bailarino traz em seu corpo a força da dança negra 

- devido ao contato com moradores do Brooklin, Nova Iorque e sua forte formação na 

técnica de Jazz Dance.

Os corpo masculinos  travestidos  de mulher,  o  recurso  da  voz 

feminina usada por Wagner Ribeiro e demais Dzi, as maquiagem que se aproximam da 

estética “clown” reforçam o estilo humorístico que autoriza o enfoque de temas que 

estão proibidos de serem abordados (daí a facilidade de crítica à instituições como a 

Igreja, o Estado e o antropocentrismo no enredo de seu espetáculo). A Dança produzida 

pelo grupo subverte à ideia de um corpo liberado imposta pela sociedade ocidental, que 

é caracterizado como limpo, liso atlético e saudável e saudável. O corpo trazido à cena 

carrega tais elementos mas se expõe como um corpo afetado pela epidemia da Aids nos 

início dos anos 80.

Com “Dois pra lá, dois prá cá” de  Elis Regina, Lenie Dale e 

Wagner Ribeiro provam que  a  amizade como modo de vida é possível e provocam 

fissuras nos pilares da tradição ocidental que nos é imposta. Os passos da dança desses 

seres abjetos preenchem os espaços antes ocupados pela intolerância, fazendo visível o 
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bailar das minorias e  nos trazendo compreender que a única lei a ser cumprida (se é que 

ela existe e é necessária), que seja o amor. 

5- Quanto mais purpurina, melhor

Ao estudarmos o contexto histórico de países da América Latina 

no período que compreende o desbunde, observamos o surgimento de uma quantidade 

de grupos e coletivos artísticos que encontravam nas reuniões e festas a possibilidade de 

contestação ao estado de exceção, no momento enfraquecido. Imbuídos desse espírito, 

grupos de jovens comprometidos com uma arte, de certo modo engajada, promoviam 

recitais de rock sob a divisa de “bailar hasta perder la forma humana”. 

Um de seus representante é a banda  Los Redonditos de Ricota  

que surgiram no cenário musical argentino no período de 1976 a 1978, liderados pelo 

artista Patrício Rey. Seu reconhecimento público dá-se nos anos de 1981 a 1986, com o 

objetivo  de  provocar  o  acaso  que  alcance  a  mutação.  Em seus  primeiros  recitais  – 

encontros experimentais que misturavam números circenses, monólogos, dançarinas de 

striptease,  poetas, artistas plásticos e mais de dez instrumentistas em cena – visava a 

experiência do corpo de modo a recorrer à comoção.

A  proposta  de  Patrício  Rey  e  Los  Redonditos  de  Ricota  

reconhecia o baile e a dança como geradores de experiências capazes de despertar um 

novo estado de consciência do mundo. Enquanto as ruas pareciam marcadas pelo terror 

e a vida cotidiana infestada de temores e ausências, o mundo subterrãneo dos recitais se 

convertia  no  espaço da vida  transbordante,  de  proximidade intensa,  da  fusão em si 

mesmo em direção a novos parâmetros do sensível. 
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Tal movimento desdobrou-se numa ação política que visava a 

proteção do estado de ânimo, onde o prazer rege como o príncípio ordenador das ações 

e  escolhas  das  pessoas,  chamado  “estratégia  da  alegria”.  Conhecido  também como 

política do êxtase, o termo cunhado pelo artista plástico e sociólogo Roberto Jacoby 

buscava  potencializar  as  possibilidades  dos  corpos,  frente  à  feroz  proposta  de 

ordenamento concentracionista e aniquilamento desdobrado pelo terrorismo de Estado.

Num sentido semelhante, o performer, escritor e ativista chileno 

Pedro  Lemebel  e  seu  coletivo  artístico  Yeguas  del  Apocalipsis  (em  parceria  com 

Francisco Casas), o performer Giuseppe Campuzano e seu Museo Travesti no Peru e o 

clown travesti literário argentino Batato Barea foram responsáveis pela propagação de 

uma onda de subjetividades que fizeram do desbunde um momento de atravessamento 

das fronteiras brasileiras, contribuindo para uma revolução cultural que desembocara 

nas  atuais  conquistas  políticas  alcançadas  pelas  chamadas  minorias  sexuais  latino-

americanas.
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A POÉTICA DE ARNALDO ANTUNES: DA PALAVRA AO TRAÇO EM 
(DES)CONSTRUÇÃO 

Lívia Bertges (UFMT) 

Vinícius Pereira (UFMT) 

 

Resumo: O traço fragmentário da palavra ressoa na poesia contemporânea brasileira em sua 
hibridização com outras manifestações artísticas. A palavra na poesia, desdobrada em letras, 
(des)construída em traços, abre caminhos para metamorfosear-se em formas e sentidos diversos. 
Nesse contexto, Arnaldo Antunes, na condição de poeta, músico, compositor e performer, 
brinda-nos com uma vintena de obras literárias em que abundam (des)construções verbais a 
explorar a visualidade, principalmente a partir da aproximação entre a palavra e o desenho. Os 
procedimentos e as estruturas de hibridação vinculados à letra e ao traço são recorrentes nos 
poemas de Arnaldo Antunes. Para entender como se dá o processo de (des)construção nessa 
poética, escolheram-se duas sequências de poemas, as quais são analisadas sobretudo sob as 
perspectivas semiológicas francesas, que abordam a linguagem verbal como escritura e em 
interação com outras linguagens, principalmente no que tange às significações dentro do 
universo literário. Assim, adota-se o suporte teórico de Kristeva (1974), Roland Barthes (1987, 
2004) e Jacques Derrida (2013, 1991) a fim de pensar a linguagem poética e as interseções entre 
o grafema e o rastro de toda incisão sobre uma superfície.               
Palavras-chave: Arnaldo Antunes. Poesia. Visualidade 

 

 

Um livro de poesia não se lê apenas. Com um livro de poesia se convive.  

Arnaldo Antunes 

   

Poemas compostos de palavras, poemas feitos de imagens, poemas-lentes, poemas que 

se autoconsomem em (des)construção. É desse tipo híbrido e complexo de poemas, caros aos 

experimentos de Arnaldo Antunes com diferentes linguagens e mídias,  que trataremos ao longo 

deste estudo. Na interação entre homem e o computador, os poemas também se transformam em 

objetos que se podem ler, tocar, viver, ou mesmo conviver. Nesse convívio sadio, toca-nos o 
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desejo de significar, nomear, entender as estruturas desses objetos que podem ser desmontados e 

vislumbrados a partir de seu interior. 

No presente artigo, analisaremos as séries poéticas “voo”, publicada em Tudos (2015); e  

“Volve”, em 2 ou + corpos no mesmo espaço (2012). Ambos são textos que se desdobram em 

páginas como em um roteiro de imagens cinematográficas, cujo enfoque é tecer narrativas a 

partir de movimentos; neste caso, a velocidade do passar das páginas é que faz transitar o 

movimento das  des(construções) de imagens, ideias e desmontagem. 

Barthes (1987, p. 11) evidencia que, “[p]ara um texto, a única coisa gratuita seria sua 

própria destruição: não escrever, não mais escrever, salvo do risco de ser sempre recuperado”. 

Dessa forma, um poema com desdobramentos, página a página, coloca em risco a noção de 

referencialidade: do que fala, senão de si mesmo, um poema que se desdobra em variações do 

mesmo, alterada apenas a distância focal entre observador e observado? Talvez, tais séries 

poemáticas ensejem uma ruptura com sua própria morte, auto-morte, construção e 

desconstrução ao mesmo tempo, para assim assimilarem-se ao fazer e desfazer da vida – rotina 

vida-morte. 

Sob tal perspectiva analítica, aproximamo-nos das séries “voo” e “volve”, comentando 

passo a passo a (des)construção ensejada em cada movimento das estruturas que compõem tais 

textos. Para tanto, reproduzimos, ao longo das análises, as páginas em que as séries vão se 

desenvolvendo, conforme projeto gráfico dos livros em que foram publicadas. Reconhecemos, 

porém, que a transposição dos poemas  do suporte do livro para o artigo, na forme de imagens 

digitalizadas, afeta o processo de recepção, uma vez que se perdem os efeitos de transição de 

páginas entre os elementos das séries poéticas. 

 

Um “voo” em (des)construção 
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A série poética “voo” começa com o que não se sabe ser um título ou já um primeiro 

poema da série de (des) construções. Conforme se nota na Figura 1, na primeira página 

encontra-se a palavra “voo”, grafada em fonte pequena, solta na página vazia. Diagramação de 

título ou poema já em voo, mirado de longe contra a página que faz as vezes de céu?  

 

Já na segunda página, ao centro encontra-se uma flutuação de cinco “V” (de cabeça para 

baixo e para cima) e cinco “o”.  Em representação gráfica de movimento ondulante, nota-se a 

palavra “voo” desmembrada em um rastro visual, na medida em que o tamanho da fonte vai 

decrescendo e sua disposição sugere a criação de novas palavras: “VÔ” e “OVO”. O jogo de 

des(construção) gráfico de uma palavra fomenta o encontro com outras novas; entretanto, o 

formato das letras, algo semelhantes a triângulos e círculos, remonta à ideia figurada de um voo,  

que ganha e perde altura no espaço da página.  

Nesse procedimento, o elemento gráfico: “(...) designa o acesso ao elemento literário, 

àquilo que na literatura passa por um texto irredutivelmente gráfico atando o jogo da forma a 

uma substância de expressão determinada” (DERRIDA, 2013, p.72), em que forma e substância 

designam o literário e a (des)construção das letras em imagens, desenhos e formas 

multissignificantes. 

 

Figura 1: Poema “voo” (ANTUNES, 2015) – primeira e segunda páginas 
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No poema seguinte da série, mais uma vez os grafemas se localizam no centro da 

página, só que agora na forma de dois “V” e dois “O” preenchendo um terço do espaço 

disponível. As imagens das letras se justapõem formando um quiasma, o qual permite a leitura 

em vários sentidos (na ambiguidade que a palavra carrega, enquanto vetor e significação): 

“VO”, “VOO”, “VOOV”, “OOV”, “OOVV”, ou mesmo “OZO”. Se nos ativermos à leitura do 

neologismo poético “OZO”, a junção dos dois “V” forma uma letra que não está explicitamente 

grafada no poema. Além disso, as hastes dos “V” que quase se tocam podem ser vistas como um 

traço espelhado, em que os dois “o”, na verdade, são um a imagem do outro, com isso. Tal jogo 

de objeto e imagem, figura e sombra reforça a conjuntura entre forma e conteúdo que esta 

leitura enfoca, seja em termos meramente gráficos, seja no âmbito da significação. Afinal, todo 

voo pode ser um espelhamento de desejo que só é refratado na poesia, no espaço do espelho, no 

ver o outro que é um eu.   

Corroborando tal interpretação, Antunes (2014) comenta a respeito da poesia das 

palavras, quando escreve o texto “A origem da poesia” para o livreto de um espetáculo: “As 

palavras se despregam das coisas, assim como os olhos se despregam dos ouvidos, ou como a 

criação se desapegou da vida. Mas temos esses pequenos oásis – os poemas – contaminando o 

deserto da referencialidade” (ANTUNES, 2014, p. 26). Com isso, as formas de voos também 

podem ser diferentes: o “desapegar” das palavras, ao ganharem dimensão gráfica icônica, dá 

proveito ao visual das letras e este abre espaço para um universo criativo mais complexo: 

palavra, letra, imagem e traço em (des)construção. 

Figura 2: Poema “voo” (ANTUNES, 2015) – terceira e quarta páginas 
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Na quarta página da série poemática, aparecem destorcidas e sobrepostas todas as 

imagens apresentadas nos poemas anteriores do grupo “voo”. Como em camadas (de sentido e 

de impressão entrecruzadas, os poemas convergem para uma simulação tridimensional, 

encaixando-se em um novo poema composto de outros voos. Tais voos parecem distendidos 

horizontal e verticalmente,  e o volume do novo poema, concentrado ao centro  da imagem 

mesclada, sugere a ideia de crescimento e de um desabrochar de letras “V” e “O”, que se tocam 

e interpõem e sobrepõem. Tais movimentos mais um vez retomam iconicamente a imagem de 

um voo.  

Segundo Kristeva (1974), o signo poético é ambíguo; em decorrência disso, o espaço da 

linguagem poética também ampliará sua mobilidade e, dentro dela, no desvio dos padrões, a 

lógica discursiva será corrompida para ceder espaço ao poético e às implicações mais variadas 

de sentido que lhe subjazem. Tentar estabelecer sentido na linguagem poética é um desafio de 

um ser e não-ser, de significar e não significar, nos jogos de preto e branco da tinta sobre o 

papel, tão caros aos regimes da escrita e do desenho.  

Na quinta página da série poética, há uma retomada da estrutura em quiasma do poema 

da terceira página, mas com a substituição dos “O” por duas imagens de olhos. Desta vez, a 

entrada da imagem icônica refaz o bordado dos olhos, para os quais a letra “O” é metonímia por 

uma questão de formato circular, bem como por representar a inicial da palavra “olho”.  

Os olhos que afiguram nessa página também participam da noção de espelhamento que 

havia no quiasma da terceira página, reforçando os jogos visuais que todo espelho engendra. 

Aqui, um olho projeta-se para a página posterior e outro mira fora do livro, sugerindo uma troca 

Figura 3:  Poema “voo” (ANTUNES, 2015) – quinta e sexta páginas 
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de olhares durante um voo e um intercâmbio entre os poemas que constroem a sequência de 

“voo” .  

Após nova transmutação, chegamos à sexta página da sequência, onde o próximo 

poema, mais uma vez, assemelha-se a uma montagem de todos os elementos anteriores da série, 

mas agora com um número maior de letras “V” e “O”. Estas, como aves, saem de “OVO” e se 

põem em “VOO”, palavras que cintilam no movimento desses grafemas na página. 

 

 

Figura 4: Poema “voo” (ANTUNES, 2015) – sétima página 

 

Na sétima e última página da série poética, defrontamo-nos com os dois olhos 

que integravam a composição da quinta página, mas agora sem a intermediação de 

letras. Mais uma vez, miram desencontrados e, mais do que um objeto olhado, indicam 

o ato de olhar em si. Nesse processo, os olhos entreabertos podem derivar de traços 

semelhantes às formas geométricas recorrentes na série: triângulos e círculos. Afinal, é 

como triângulo que se articulam a borda dos olhos e as sobrancelhas, ao passo que o 

globo ocular é aqui círculo que vê (e é visto).      

 Do desmembramento da palavra “voo”, na primeira página, às suas 

(des)construções, nas  páginas subsequentes,  a série poética parece não ter fim quando 

sugere olhares ou pontos de vistas em sua última etapa: tudo é uma questão do modo 

como se vê. Isto posto, os movimentos de replicação dos poemas e suas respectivas 

mudanças dão-se justamente na medida em que as imagens se transforam a partir do 

“olhar” ou do ponto “de onde se olham” os textos, para assim, ensejar uma tentativa de 
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significação. Desta maneira, um movimento de “Voo” e um desenho de “dois olhos” 

podem suscitar uma mesma noção trasncender limites do papel e alcançar um 

movimento estético para além da página e da palavra, em uma poética da 

(des)construção. 

 

Série “volve” em (des)construção  

 

A série poética “ volve” constitui-se a partir de um jogo visual com a palavra que lhe dá 

título (primeira página), como flexão do verbo “volver”, cuja significação estaria vinculada à 

movimentação, ao giro e à mudança de direção. Nesse empreendimento, o poema também é 

desdobrado em páginas, formando uma série em que a palavra “volve”, já na segunda página, 

aparece centralizada e seguida de uma vírgula. Nota-se ainda que o vocábulo está envolto por 

uma mancha negra, à guisa de moldura, que delimita um espaço na página.  

 

 

 A irregularidade da moldura em torno da palavra central parece-nos algo relevante no 

que tange à visualidade ensejada no poema. A sensação de um pingo (verbal) ter aberto uma 

fresta branca em meio ao espaço preto mostra uma ruptura espacial que abriga algo verbal. 

Como que pelo movimento do foco de uma câmera, ou de um olho que persegue o signo verbal 

no ato poético, assim desdobram-se os novos poemas da série, simulando a aproximação de uma 

lente em busca de um foco verbal.  

Figura 5: Poema “volve” (ANTUNES, 2012) – primeira e segunda páginas 
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A velocidade do movimento dessa lente, resultante de uma articulação entre espaço e 

tempo na passagem das páginas, é produto de um truque gráfico, em que se mantém o mesmo 

espaço em branco nos novos poemas, mas com uma pequena alteração do tamanho das letras da 

construção “volve,”. Como se nota na terceira e quarta páginas da série, à medida em que se 

aumenta a aproximação da lente usada para estabelecer sentido do poema, a imagem verbal 

focalizada vai sendo incorporada à parte preta da moldura.  

 

 

Na quarta página desta série, é possível ainda identificar o desaparecimento da vírgula, 

que é incorporada na  matéria preta para página, ao mesmo tempo em que o “v” inicial é 

parcialmente expulso do campo visual da lente, restando somente um parte do grafema, 

enquanto o “e” parece encostar na borda oposta.  

Essas transformações realçam o que afirma Anne-Marie Christin (2006, p. 68): “O traço 

é o depósito de um gesto que visa representar um ato de enunciação; o suporte sobre o qual se 

insere não exerce nenhum efeito, senão puramente acidental sobre o seu percurso, o traço o 

ignora” (2006, p. 68). Assim, o traço, seja no papel, seja na tela, remonta a um enunciação cujo 

gesto reordena a maneira de entender a arte e dela decompor  o poético de um gesto, de uma 

escolha visual e verbal, incluindo suas desfigurações e intercessões. Esse traço, ou gesto 

artístico, sugere a opacidade da imagem das letras que, na quinta e na sexta páginas da série, vão 

aumentando à medida que o foco se aproxima e transforma, pouco a pouco,  a palavra em letras 

tortuosas. Estas vão se incorporando sob a mancha no entorno da página, ensejando poemas 

que, isoladamente, têm baixa interpretabilidade imediata, bem aos moldes do que Roland Bathes 

(2011) postula sobre a assemia, como um jogo sêmico em que a falta de significação pode 

compor uma organização sistêmica do signo poético. A assemia, como um regime 

Figura 6: Poema “volve” (ANTUNES, 2012) – terceira e quarta páginas 
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antropológico de sentido, emergiria nestes dois poemas da série como resposta para um 

significação sempre fugidia, escapando ao campo visual da lente. 

  

Ainda na quinta e na sexta páginas da série, desaparecem, progressivamente, as letras 

“o”, “l”, “v” e “e”. Nesse jogo de incorporação do signo aparentemente verbal, há uma 

hibridação da visualidade como uma noção de origem de tudo que se pinta, ou mesmo que se 

escreve. As (des)construções começam a se radicalizar e a aproximação da lente aprofunda-se. 

Mais uma vez, a moldura permanece intacta e as letras aumentam cada vez mais borradas, como 

se num zoom desmensurado da câmera. 

Neste sentido, o conceito de Derrida de rastro (2013) aponta-nos a ideia de que a escrita 

é a origem perdida (concebida apenas em ausência) da significação, contrariando, pois, a noção 

de phoné. O rastro é aquilo que une, neste poema, as noções de visualidade e verbalidade. Não 

nos bastaria apenas acompanhar o jogo da câmera revelador de uma narratividade na transição 

dos poemas; há que se compreender também como se percorre o rastro entre visual e verbal em 

uma cadeia de significância nos poemas. 

Nesse processo, a assemia barthesiana (2011) continua a imperar como possibilidade 

dentro do polissêmico processo textual de Arnaldo Antunes. Se o rastro é aquele que remete a 

uma origem primeira, a visualidade contemplada no poema reforça uma aparente falta de 

sentido verbal em contraste com a rica narrativa visual. 

Tal dialética entre verbal e não verbal, assemia e polissemia, é renovada nos seguintes 

desdobramentos da série poética, em que a letra “V” se torna o único grafema da página, para 

logo ser absorvido também pela margem.  

Figura 7: Poema “volve” (ANTUNES, 2012) quinta e sexta páginas 
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Nesse processo, ainda maior fica a letra “V” no centro da área branca limitada pela 

moldura preta. Na última figuração da série, o “V” aparece quase despido de seu aspecto verbal, 

assemelhando-se ao puro traçado visual de um triângulo preto com uma mancha branca no 

centro, o que replica o jogo entre figura e moldura operado ao longo de toda a série.  

Aqui complementam-se os conceitos de rastro (DERRIDA, 2013) e assemia 

(BARTHES, 2011), pois se sobrepõe a visualidade da escrita em detrimento de sua significação 

fônica na constituição dos poemas. Isto não quer dizer, porém, que a visualidade não carregue 

consigo uma significação, mas que ela existe, como risco, ou traço, em relação de ausência com 

a significação.  

Em sequência, desdobra-se a série em mais um poema, agora completamente visual. Há 

na página somente o centro do “V” anterior, que se configura como mancha branca dentro da 

nova moldura preta, formada pelos traços da letra de que a lente se aproximara. Trata-se, pois, 

de um novo foco, um novo centro para enxergar um novo movimento de (des)construção.  

Do “V” ao seu traço último, contempla-se a mesma fronteira pré-estabelecida, 

moldurada para ocorrer um movimento idêntico ao da sequência poética inicial, mas agora com 

uma outra palavra formadora: “desen”.   

 

 

Figura 8: Poema “volve” (ANTUNES, 2012) sexta e sétima páginas 
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É inevitável não relacionarmos a cadeia semântica aqui ensejada pelos elementos 

verbais que compõem a série poética: nas desconstruções de “volve”, revelam-se os prefixos 

“des-” e “en-”, que formam as palavras “envolve” e “desenvolve”. A primeira nos ajuda a 

entender a visualidade do poema a partir da mancha negra envoltória da palavra em 

desconstrução; já a segunda reforça o movimento de criação de novos poemas a partir de um 

primeiro elemento da série, do qual o olhar se aproxima, fazendo da palavra pura visualidade.  

Os escritos compõem uma paisagem em miniatura, que o escritor-pintor-calígrafo 

coloca-se a representar e o leitor a tentar significar. O ato de escrita caminha para o movimento 

plástico e pode ser entendido como uma mesma interface, em que o leitor torna-se aquele que 

aprecia e descreve a experiência de ler e ver os poemas. Da mesma maneira, a tela ou a folha de 

papel comportam-se como um vazio a ser ornado, decorado ou preenchidos por imagens, sejam 

desenhos ou letras. As palavras, vistas de tal forma, podem ser uma moldura para um gesto da 

enunciação. 

 

Considerações finais 

 

Chama atenção nessas obras um método ou um procedimento de desenvolvimento da 

palavra. Este método de (des)construção em séries poemáticas sugere uma montagem visual 

diferente da que há na lírica tradicional: aqui a visualidade de uma palavra salta de escala ou 

muda ao longo de diversas páginas pelas quais se estende o poema, transbordando em desenhos 

na fronteira entre o verbal e o não verbal. Deste modo, as séries poéticas “Voo” e “volve” 

podem ser lidas com enfoque no procedimento de (des)construção da palavra em traços que 

Figura 9: Poema “volve” (ANTUNES, 2012) oitava e nona páginas. 
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fomentam a visualidade, dando-se a ver, nesta leitura refratada, a miríade de sentidos subjacente 

aos dois poemas-desenho de Arnaldo Antunes. 
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PELE TECIDO: PELE EM PROCESSO 

Nanci de Freitas (UERJ) 

 

Resumo 

 

O texto apresenta reflexões sobre a criação do espetáculo performático, Pele tecido, a 

partir de poemas do livro homônimo do poeta carioca, Ericson Pires (1971 – 2012). O processo 

foi realizado, em 2015, pelo projeto Mirateatro – espaço de estudos e criação cênica, do Instituto 

de Artes da UERJ. O livro Pele Tecido constrói uma narrativa pela qual o poeta/tecelão realiza 

um percurso na escrita de si e da arte. A tessitura se faz na entrega do corpo à força libertária da 

poesia, no desejo de capturar a “instantaneidade do instante”, numa imersão de vida e arte. O 

ato performático foi construído como “cena expandida”, no atravessamento de linguagens e 

meios artísticos, experimentando as imagens poéticas como escrita na cena e no espaço. Na 

travessia, o coletivo se viu solto no labirinto, entrelaçando palavras, sons e corpo; imagens, 

cores e vozes; registros, presença e ausência, na busca da materialidade da fala poética de 

Ericson Pires.  

 

Palavras chave: Pele tecido. Ericson Pires. Poesia. Performance. Cena contemporânea. 

 

A encenação performática Pele Tecido foi construída a partir de poemas do livro 

homônimo do poeta carioca Ericson Pires (1971 – 2012). O processo foi realizado em 

2015, no Laboratório de Artes Cênicas, pelo projeto Mirateatro – espaço de estudos e 

criação cênica, ambos coordenados pela Professora Nanci de Freitas, do Instituto de 

Artes da UERJ. 
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O poeta carioca Ericson Pires (1971 – 2012) fez uma travessia intensa em seu 

percurso de 40 anos de vida, em grande parte entrelaçados com a experiência artística 

como poeta, ator, músico e performer, desdobrando-se pelas fronteiras das linguagens, 

numa atuação na qual vida e arte se misturam. No desejo de capturar a “instantaneidade 

do instante do instante”, Ericson construiu uma trajetória que passou pelo movimento de 

poesia CEP 20.000, pelo coletivo de música Hapax e a militância na política das artes, 

do corpo e do cotidiano urbano da cidade do Rio de Janeiro. Mestre e Doutor em 

Literatura pela PUC RIO, onde realizou pesquisas que resultaram nas publicações dos 

livros: Zé Celso Oficina-Uzyna de corpos (Editora Annablume, 2004) e Cidade 

Ocupada (Aeroplano, 2007). Como poeta, publicou os livros: Cinema de garganta 

(Azougue, 2002) e Pele tecido (7 Letras, 2010). Foi professor no Instituto de Artes da 

UERJ, a partir de 2007, no Departamento de Linguagens Artísticas.  

A criação cênica a partir dos poemas de Pele Tecido foi uma homenagem à 

participação de Ericson Pires nos meandros da vida acadêmica e suas relações (in) 

tensas entre arte e universidade. Sua presença e sua fala afiada ronda nossa memória de 

encontros, espaços, corpos, embates, performances.  

 

Performer: Rodrigo Claro 

 

Foto: Elizeth Pinheiro, 2015. 
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O livro de poemas Pele tecido apresenta uma estrutura em vinte cantos, um 

prólogo e um epílogo, pelos quais o poeta/tecelão realiza um percurso em busca de si e 

do mundo, numa tessitura que envolve a construção da linguagem e da arte.  O corpo e a 

língua são os canais por onde se faz a travessia e a costura. O conjunto dos cantos se 

organiza como uma narrativa do trajeto por onde “todas as linhas foram trançadas”, 

composta por episódios do caminho do poeta-tecelão, que começa pela indicação: “Há 

fim sempre que se faz início”. E numa perspectiva do “Lá” como ponto de fuga e de 

chegada, tecido pelo acaso, ação, enlace, o momento do gesto e da força.  

Partindo do ponto zero, da gênese concreta das coisas, o poeta anuncia: “Quero 

ouvir a língua onde não havia língua. Onde o onde ainda não era. O nome não havia”. E 

segue conectando o fluxo e o devir das “melodias insondáveis do antes”, onde “o sol era 

só sol. o chão era só chão”: “Sou a boca que canta. Sou som da boca. Sou só boca. Sou 

início”. No “Canto matinal”, algo tece e nasce do sol: “Meu corpo no sol/todo o sol no 

meu corpo/sol/meu corpo/meu corpo sol/todo dia é/ brilho vivo”. Som. 

O poeta-tecelão mergulha em si, no seu silêncio, som e fala. “Tecer-se/ em cada 

linha que cruza/ em cada ponto que surge/ em cada salto que escapa”. Tecer a fala e 

tecer-se: “Falar é inventar o silêncio novo/ Tecer-se na fala os silêncios/ no silêncio as 

falas/Tecer-se fio de fala som/silêncio de fala tecida”. Atravessa, rompe o tempo-espaço 

e busca a velha fala para construir a sua. Não nega os mestres: “Reinvento a necessidade 

de penetrar o corpo da língua. As coisas devem novamente ser ditas”. Na linha escrita 

da arte e da vertigem de existir, o querer se perder: “Desenho minhas miragens./ Mil 

rotas avançam sobre mim./ Mil plantas são riscadas./ Mil milhas serão ultrapassadas”. E 

o receio de não encontrar outros fios: “Não quero ser no sou só. Encontrar fios”. Para 

então continuar na embriaguez de novas buscas. E, ao mesmo tempo, a consciência do 

ser, de estar, de ter um fio: “Caminho sobre o fio. Não esqueço onde estou”. Na estrada: 

“o fio sou eu”.  Na busca do Som: “Fazer do som a casa de todas as potências”. Buscar 

a fala, o silêncio, o som. O som é o outro: “repita seu som”, “o último acorde é você”.  

Encontrando-se no outro, dentro do fio do som: “Me toque. O último acorde sou eu. 

Hoje será um dia perfeito”. 

A travessia tem seu (des) limite: “o instante é a única medida agora”. A urgência 

marca a fala do poeta, que se embrenha em caminhos imprevisíveis, se joga nas ações 

que se apresentam no tempo do agora, tempo que se expande e encarna a escrita tecida 

na pele. O poeta enfrenta portas que precisam ser rompidas. “A porta cede, sede aberta”. 
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Atravessamentos. Solto no labirinto: “Eu vejo tantas coisas, vejo cem partes das coisas, 

rua aberta, suas pernas abertas”. E uma rede direta, com armadilhas no meio, as 

tentações! Mas atento e forte: “A minha fortuna é olho aberto”. Cruzando a ponte 

coberta, túnel dos muitos lugares: “é necessário manter o corpo aberto/ o topo aberto/o 

toque aberto/o foco aberto/manter aberto tudo que escoa/tudo que esvai”. Passagens, 

paisagens e miragens do outro: espreitando o todo, “o que não acaba/ meio/ chegada/fim 

entrada/meio/fim/meio”. O tempo do devir, do não limite entre vida e arte. Para chegar 

ao lugar em que “haverá sempre o que não termina, o que não começou, o que já era”. 

Mas poderá haver. Haverá sempre o início e o fim. Todo dia será sempre o primeiro: 

“Esta a ciência do espanto: Importante é andar, seguir. Haverá sempre o dia 1”. Para, 

enfim, poder sambar: “saio/ sambo inteiro/deixo minha pele tecido brilhar/não ando 

mais/sambo/ – e viva a geral !!! ” 

A poesia de Ericson Pires nos assombra com a força libertária que, à maneira de 

um Walt Witman, afirma: “vai, este será o sentido!”; com a entrega do corpo à matéria 

da poesia: “aquele que escreve é também aquele que é escrito”. E sua intensidade se 

traduz num epitáfio, que ultrapassa a (im) possibilidade de tanta força vital: “O homem 

acabou. sobra desejo. sobra força. sobra o que continua. ninguém pode esperar sem o 

seu desejo. o destino é o desejo. o desejo nunca existiu. o desejo é o desejo. resto”. 

É tanto no “resto” quanto no “desejo” que nos embrenhamos na necessidade de 

abraçar as palavras de Ericson, do livro Pele Tecido, para nos contaminar de sua força 

telúrica e criativa, num processo artístico em que buscamos um modo de dizer, fazer e 

se conectar com sua fala poética. Descobrimos na pele poesia de Ericson Pires 

elementos dramáticos pulsantes, que sugerem a presença de interlocutores a quem o 

poeta se dirige no desejo de encontros: “Me toque./ Conte aquela história. Me diga 

alguma coisa. Existem tantas coisas que quero saber. Conte aquela antiga história”. 

Afinal: “Haverá o outro, os outros, o diferente, a diferença”. O poeta diz ao outro 

dizendo a si mesmo: “Vai e esqueça a linha que te segue/ te cega/ te trança/ não há 

costura que te possa”. Na procura do outro o poeta performa sua fala, na urgência de 

uma escrita de si. Os diálogos cênicos foram costurados na busca entre os corpos dos 

performers: as duas atrizes, Carol Moreira e Giovana Adoracion, e o ator Rodrigo Claro. 

Apenas os corpos no espaço livre de um corredor, em embates entrelaçados de fios e 

tecidos que pendiam do teto. Nada a representar, apenas atos e falas diante um do outro, 

na emergência do contato. Os espectadores, colocados nas laterais do 
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corredor/passarela, testemunhavam a performance, quase dentro da cena, também se 

perguntando sobre si e sobre a possibilidade do encontro com o outro. 

Seguindo o poeta, somos o seu lirismo, subvertemos o conflito fugindo do 

drama. Mergulhamos nas estações de seu trajeto indivíduo-coletivo, aprendendo em 

cada uma delas a costura necessária, sem almejar um percurso teleológico, já que não há 

nenhum ponto a chegar. Só há mesmo o seguir. Inventamos um caminho cênico. 

Processo. Brincando seriamente na tentativa de viajar junto com o tecelão, o coletivo 

formado para esta travessia se viu solto no labirinto de Ericson, entrelaçando palavras, 

sons, corpos, imagens, afetos, cores e vozes, subvertendo a ordem dos cantos. 

As pesquisas plásticas e sonoras levaram à criação de uma cena expandida, 

mesclando textos falados, gravados, projetados em telas e corpos; músicas reproduzidas 

mecanicamente com sonoridades realizadas ao vivo, vídeos dos atores em contraponto à 

presença em cena; registros de processos, performances com utilização de tecidos. 

Procedendo a uma colagem ampla de elementos, surge uma escrita cênica tensa, 

ampliada pelo hibridismo de linguagens. A ambientação entrelaçada de fios e marcada 

por fluxos luminosos de recursos alógenos e de led, se constituindo em um dispositivo 

que dá suporte aos corpos e às ações, sugerindo uma instalação de artes visuais. 

 

Performers: Giovana Adoracion, Rodrigo Claro, Carol Moreira. 

 

Foto: Elizeth Pinheiro, 2015. 
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A experimentação cênica foi marcada pelo “processo colaborativo”, no qual se 

desestabiliza a noção de autoria do diretor, com os atores/performers e equipes 

assumindo a parceria na criação. A partir de diversas leituras dos poemas e de tentativas 

de compreensão de seus sentidos fugidios, os participantes procuraram se aproximar 

daqueles que lhes provocavam memórias, afetos, sensações, imagens. Cada performer 

escolheu um poema para desenvolver uma partitura corporal, que seria experimentada e 

transformada na relação com as sequencias montadas pelos outros atores. Os vídeos 

foram realizados paralelamente a estas criações, acompanhando os processos e se 

desdobrando em novas propostas. A cada ensaio uma música ia surgindo, a partir dos 

estímulos apresentados pelas atmosferas cênicas. As partituras corporais foram se 

justapondo aos vídeos, áudios e músicas, se constituindo enquanto dramaturgia cênica 

sem hierarquia dos elementos. Nesta forma de produção artística, o encenador se 

mantém na coordenação do trabalho dos diversos criadores, responsabilizando-se pela 

mediação final do espetáculo.  

Pele tecido se propôs à configuração de uma cena contemporânea, na qual a 

confluência de meios solicita formas de composição que rejeitam preceitos normativos 

de gêneros e o fechamento da representação, ampliando o campo e produzindo novos 

modos de produção e recepção cênicas. O espectador, convocado a participar da obra, 

realiza uma montagem dos elementos atribuindo sentido à performance, a partir das 

sensações e estímulos visuais, sonoros e da fisicalidade dos atores-performers que 

atuavam em grande proximidade no espaço intimista do Laboratório de Artes Cênicas.   

Podemos nos referir a este processo como a constituição de uma escrita cênica 

múltipla, interartística e intermidiática, que se aproxima do happening e da 

performance, formas artísticas que surgiram nas vanguardas artísticas do início do 

século XX e se tornaram linguagens autônomas na década de setenta, alcançando 

grande vitalidade na arte contemporânea. Para Jorge Glusberg, a performance arte seria 

“o resultado final de uma batalha para liberar as artes do ilusionismo e do 

artificialismo”, processo que ganhou expansão com o uso de suportes tecnológicos de 

gravação, som e imagens. A performance se tornaria o lugar paradigmático da crise da 

representação, ao colocar o corpo como signo, lugar de mutação e mobilidade, 

apresentando uma variedade de possibilidades perceptivas. A arte do performer se 

fundamenta no uso que se faz dos códigos abertos que dão a ele a liberdade de 

expressão gestual ou comportamental, tornando-se, ao mesmo tempo, atuante e agente 

da criação artística. Como diz Glusberg: “o corpo humano aparece como uma metáfora 
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para o conjunto de todas as manifestações da arte contemporânea, num processo 

incessante que tende a uma consolidação de arte completa” (GLUSBERG, 1987, p. 82).   

Josette Féral, em seu livro Além dos limites, reflete sobre os modos como a cena 

contemporânea absorve a presença de aspectos considerados performativos, superando a 

dicotomia entre teatro e performance, construindo-se mesmo no espaço interstício entre 

as duas linguagens:   

 

Se há uma arte que se beneficiou das aquisições da performance, é 

certamente o teatro, dado que ele adotou alguns dos elementos 

fundadores que abalaram o gênero (transformação do ator em 

performer, descrição dos acontecimentos da ação cênica em 

detrimento da representação ou de um jogo de ilusão, espetáculo 

centrado na imagem e na ação e não mais sobre o texto, apelo a uma 

receptividade do espectador de natureza essencialmente especular ou 

aos modos das percepções próprias da tecnologia) (FÉRAL, 2015, 

p.114). 

 

Em nossa encenação de Pele Tecido, não há propriamente um espaço cênico 

referencial, mas, como na performance, um enquadramento espacial, um lugar 

preparado para a realização das ações do performer que solicitam o olhar do espectador. 

O verbo “fazer” vem em primeiro lugar e está ligado à noção de performar. Não se trata, 

nesse caso, de falar em espetáculo e representação ficcional, mas de propor um espaço 

especular para a realização de ações imediatas e reais e a operação de materiais e 

objetos, diante do espectador, que vê e se pergunta sobre o que está acontecendo. “Não 

há aí efeito catártico como no teatro, mesmo nos momentos de extrema violência, 

porque não há jogo de representação propriamente dito, porque não há corpo lúdico, 

porém um corpo sério a experimentar seriamente no real” (FÉRAL, 2015, 142). 

2909

Ana
Pencil



8 

 

 

Foto: Nanci de Freitas, 2015. 

Mesclando presença e ausência, a encenação performática Pele Tecido buscou, 

junto do público, o encontro com a urgência da poesia de Ericson Pires. A presença viva 

dos corpos tecidos nos fios do espaço, integrando também o espectador, celebra a força 

de uma poesia que tinge de vermelho o dia nascente, o sangue do corpo que se atira nos 

desvãos da existência, a paixão pelo som e pela palavra projetada no devir da viagem, 

de ações e riscos tecidos com arte, suor e prazer. Na instantaneidade do instante, a 

ausência do poeta desata os fios de nossa memória de afetos e se traduz em força e 

presença. 
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Ficha técnica do espetáculo Pele Tecido. 

 

Poemas: Ericson Pires 

Direção: Nanci de Freitas 

Elenco: Carol Moreira, Giovana Adoracion, Rodrigo Claro 

 

Criação cênica: 

Iluminação, montagem e operação de luz: César Germano 

Cenografia: Carol Moreira 

Criação e edição de vídeos; operação de multimídia: Pedro Henrique Borges  

Trilha sonora original: Giovana Adoracion 

Gravação de áudio: Laboratório S.O.N.A.R. (Instituto de Artes/UERJ) 

Programação visual: Laís Maria 

Fotografias de cena: Elizeth Pinheiro 

Figurinos, produção e divulgação: o grupo 

Coordenação geral: Nanci de Freitas. 

www.mirateatro.wordpress.com 
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A LITERATURA BELLATINIANA E A NARRATIVA PERFORMÁTICA 

Natalino da Silva de Oliveira IF Sudeste MG/Muriaé1 

 

Resumo: A performance enquanto lente epistemológica passa por todos as características 
próprias de um objeto artístico performático. Consequentemente, ela passará pela idiossincrasia 
do corpo e pelas questões que assolam o campo de estudos da performance. O que é corpo? 
Quais seus limites? A corporeidade de natureza performática se apresenta como um porvir 
constante que não admite imposições ou conceitualizações que limitem sua capacidade mutante. 
O corpo da ou na performance é transvestido, mutante, porvir. A escrita performática prescinde 
da performatividade corporal, de sua intangibilidade, de sua materialidade composta por 
vestígios, rastros, efeitos e sentidos incessantes. Deste modo, a análise aqui empreendida 
carrega também a forma de um conceito em constante estado de ruína. A narrativa performática 
pode ser entendida como uma reação à narrativa pós-moderna identificada por Silviano Santiago 
(2002). Ao passo que a narrativa pós-moderna reconhece sua pobreza de experiência e visa 
abstrair-se de qualquer tentativa autoral de colocar-se nos textos e passa a preocupar-se somente 
com a forma, a narrativa performática, ainda que o autor se negue a expor sua subjetividade 
como no caso dos romances de Mario Bellatin, apresenta cacos, rastros que expressam a 
performatividade autoral. O trabalho de pesquisa proposto neste artigo almeja refletir sobre o 
conceito de performance literária e a questão do corpo na letra ou o corpo-letra e suas 
implicações no terreno da teoria literária. 
 
Palavras-chave: Mario Bellatin. Narrativa performática. Corpo-letra. Bourriaud. Santiago. 
 
 
 A performance enquanto lente epistemológica passa por todos as características 

próprias de um objeto artístico performático. Consequentemente, ela passará pela 

idiossincrasia do corpo e pelas questões que assolam o campo de estudos da 

performance: o que é corpo? quais seus limites? A corporeidade de natureza 

performática se apresenta como um porvir constante que não admite imposições ou 

conceitualizações que limitem sua capacidade mutante. O corpo da ou na performance é 

transvestido, mutante, porvir. Assim, a escrita performática prescinde da 

performatividade corporal, de sua intangibilidade, de sua materialidade composta por 

vestígios, rastros, efeitos e sentidos incessantes. Por isso, a análise aqui empreendida 
                                                           
1
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Literaturas de Língua Portuguesa pela PUC Minas.  
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carrega também a forma de um conceito em constante estado de ruína. E a narrativa 

bellatiniana surge como uma forma de refletir o viés performático enquanto teoria e 

crítica.  

 A epistemologia pensada neste artigo se apresenta como uma prática, um fazer e 

nem por isso deixa de ser uma reflexão por vezes tautológica sobre esta própria 

pragmática. Assim, pensar uma epistemologia performática da experiência estética é 

analisar um fazer artístico palimpséstico que embaralha fronteira e que não está regido 

por regras e nem por um método dialético. Para pensar a performance é preciso também 

escrever um texto que respeite as características próprias do objeto e agir com 

performer. É pensar aquém ou além e fugir dos truísmos que podem seduzir a reflexão. 

Desta forma, as análises interpretativas empreendidas pelo viés da performance partem 

da própria experiência estética performática e está sujeita às suas incompletudes. Ainda 

assim, são elaboradas pela observação, pelo fazer metafísico, pela experimentação, pela 

etapa política, antropogênica e de contaminação estética.  

 A narrativa performática pode ser entendida como uma reação à narrativa pós-

moderna tal como é pensada por Silviano Santiago (2002). Ao passo que a narrativa 

pós-moderna reconhece sua pobreza de experiência e visa abstrair-se de qualquer 

tentativa autoral de colocar-se nos textos e passa a preocupar-se somente com a forma, a 

narrativa performática, ainda que o autor se negue a expor sua subjetividade como no 

caso dos romances de Mario Bellatin, apresenta cacos, rastros que podem delinear a 

performatividade autoral. O narrador pós-moderno é “aquele que quer extrair a si da 

ação narrada, em atitude semelhante à de um repórter ou de um espectador” (Santiago, 

2002, p.45). Comportando-se como um repórter, este tipo de narrador está mais 

preocupado com a transmissão da informação, pela maneira como é transmitida. “Ele 

narra da plateia, da arquibancada ou de uma poltrona na sala de estar ou na biblioteca; 

ele não narra enquanto atuante” (Santiago, 2002, p.45). Assim, há uma tentativa de 

abolir qualquer subjetividade do narrado, num esforço de empregar o mito da 

objetividade nos fatos narrados. 

 A narrativa pós-moderna, portanto, é devorada pela era da comunicação, da 

informação passada de forma veloz e sem quaisquer aprofundamentos, o narrador se 

posiciona friamente e inerte na plateia ou comodamente na poltrona da sala de estar. Já 

o narrador performático reconhece na impossibilidade de relatar a necessidade de expor-

se aos riscos, de posicionar-se e de corporificar sua narração. É assim que a mimese 
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performática deixa de ser a representação pura e simples e assume um posicionamento 

alternativo e inovador.  

 Esta mímesis alternativa se apresenta com a presença da literatura que se propõe 

a criar alegorias que fazem com que outras alegorias sejam desmontadas. Isto é possível 

perceber no texto de Bellatin por meio das construções de situações limites e de 

cenários tão extremos que se aproximam da realidade. Essa forma de narrar apresenta a 

capacidade de revelar estruturas e funcionamentos de alegorias ditatoriais presentes no 

cotidiano. Desarticular é demonstrar o funcionamento deste corpo em funcionamento, o 

funcionamento da máquina sem a pele que a cobre, assim, desorganizar seria desfazer o 

organismo. A mimese alternativa ou antirrepresentacional surge deste esforço de 

mostrar a arquitetura do corpo do texto e entregar a planta para o participante, para o 

leitor. Com a retirada da pele, com a entrega da planta, o autor deixa de ser o ditador de 

suas narrativas e participa do risco do jogo juntamente com o receptor e se coloca à 

deriva. E assim, só assim, se dá o real ritual performático, com o comunismo formal 

para citar a terminologia utilizada por Bourriaud (2009, p.17). 

 Contudo, esta revelação de estrutura não ocorre de forma mecânica como a já 

mencionada no narrador pós-moderno. A narrativa pós-moderna é fruto do advento da 

informação e da decadência da experiência, assim a preocupação com a forma extrapola 

outros objetivos. A narrativa performática reconhece a pobreza de experiência, porém 

reage com uma narração que expõe sua estrutura e que ao mesmo tempo exige a 

presença autoral, a exposição ao risco e “tem como contexto o referencial pessoal e que 

visa, através do incremento do nível de atenção, autopercepção e a ampliação de 

repertórios, adensar o campo idiossincrático do indivíduo” (Cohen, 1988, p.84). O 

agenciamento coletivo de subjetividades autor-narrador-leitor proporciona a 

hospitalidade do texto literário. 

 

Desfazer o organismo nunca foi matar-se, mas abrir o corpo a conexões que 
supõem todo um agenciamento, circuitos, conjunções, superposições e 
limiares, passagens e distribuições de intensidade, territórios e 
desterritorializações medidas à maneira de um agrimensor (Deleuze & 
Guattari, 1999, p.22).  

 O narrador em Mario Bellatin se apresenta como persona performática do autor. 

A persona autoral evidencia comportamentos, rastros que não se confundem em sua 

totalidade com a personalidade autoral, mas que permitem reconhecer a 
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performatividade do autor. A persona não pode ser confundida com uma máscara ou 

um subterfúgio para que o autor se esconda e sim o contrário, criar personas é deixar 

rastros e se expor ao risco de apresentar sua subjetividade. Ao reconhecer a pobreza da 

transmissão de experiências, o performer se propõe a expor sua própria vivência ou sua 

experiência no ato de provocar artisticamente o receptor e assim, gerar novas vivências 

e experiências.   

 As personagens que circulam nos romances Bellatinianos constantemente 

representam pessoas ou grupos que possuem espaço restrito na existência real. Esta é 

uma qualidade da narrativa performática, a capacidade de encontrar novas formas de 

habitar o mundo, novas formas de frequentar os incorporais presentes no meio artístico. 

Utilizando a reciclagem de formas cristalizadas da narração e propondo imagens 

alternativas à performance reconhecer que é “preciso inventar modos de habitar o 

mundo. Sofrer uma forma chama-se, em política, ditadura” (Bourriaud, 2009, p. 74). 

Estabelecendo com uma alternativa as manifestações artísticas performáticas se 

colocam em oposição ao que está basicamente estabelecido como formas artísticas 

clássicas. 

 A narrativa bellatiniana se configura como enquanto busca de alternativas, novas 

maneiras de habitação no mundo, novos espaços. As personagens que povoam o 

ambiente ficcional das narrativas bellatinianas podem ajudar a compreender o 

funcionamento do mundo com suas narrativas e alegorias, pois os heróis de ficção 

científica que povoam essa “democracia” não promovem a fuga da realidade; pelo 

contrário, essas imagens que fazem a aprendizagem do real nos levam, por ricochete, a 

fazer a aprendizagem de nossa realidade, mas a partir da ficção (Bourriaud, 2009, p. 

77). 

 A realidade também está configurada por narrativas apresentadas e estruturadas 

quase que em sua totalidade de forma ditatorial, organizadas de acordo com o consumo, 

poder aquisitivo, poder político. Neste contexto, a arte se apresenta como uma 

alternativa possível para possibilitar a habitação de elementos que são constantemente 

excluídos dos espaços de maior visibilidade da sociedade. É o que ocorre com os 

doentes de Salón de belleza que passam a ocupar posições de destaque no romance 

bellatiniano ao passo que na sociedade não podem nem mesmo circular pelas ruas.  

 Deste modo, é possível encontrar na arte uma alternativa às narrativas 

instauradas por sensibilidades ditatoriais, propagadas pelos holofotes das mídias, pelos 
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sistemas de governo e pela imposição do consumo e do mercado. Bourriaud (2009) vê 

esta possibilidade como algo altamente criativo e que propicia ainda mais a face política 

do fazer artístico. A arte passa a funcionar como um dispositivo capaz de revolucionar o 

funcionamento da sociedade agindo na sensibilidade dos indivíduos de forma, às vezes, 

quase que imperceptível. Este fenômeno caracterizado pelo intercâmbio e pelo encontro 

de elementos tão díspares é denominado por Bourriaud como estética relacional: “(...) 

cuja característica determinante é considerar o intercâmbio humano como objeto 

estético em si” (Bourriaud, 2009, p. 33). 

 Bourriaud situa sua reflexão em torno dos artistas de pós-produção. Contudo, o 

próprio autor amplia este cenário para abranger uma boa parte da arte produzida 

contemporaneamente. Neste cenário, também poderiam ser acrescentadas as artes 

performáticas pela capacidade que essas possuem de gerar relatos alternativos e de 

exigir do receptor a participação crucial na construção do objeto estético. Nessas formas 

artísticas contemporâneas, principalmente quando se pensa nas artes performáticas e nas 

instalações, percebe-se uma tentativa de fugir do comum, do clássico, do tradicional: “a 

arte conscientiza os enredos coletivos e propõe outros percursos dentro da realidade, 

com a ajuda das próprias formas que materializam essas narrativas impostas” 

(Bourriaud, 2009, p. 51). Os hábitos de produção artística e de recepção já estão, de 

certa forma, tão cristalizados na cultura ocidental que a possibilidade de se construir 

algo novo se torna distante e quase inalcançável. É por isso, que os artistas da 

performance utilizam a pós-produção, o objeto artístico que exige a participação e a 

interação, para manipular as linhas esquemáticas do enredo coletivo passíveis de sofrer 

mudanças e as utilizam como elementos de seu fazer artístico. Eles veem nelas 

“estruturas precárias que utilizam como ferramentas, produzem esses espaços narrativos 

singulares que têm sua apresentação nas obras” (Bourriaud, 2009, p. 51). A lógica 

aplicada é a da reciclagem, apropriar-se de velhas fórmulas e mixá-las. Partindo da ideia 

de que não se pode alterar por completo a forma de acesso ao sensível, o objetivo é 

utilizar a arte para criar novas narrativas, novas formas de uso e de habitação do mundo. 

Provocar o receptor a ocupar espaço no fazer artístico, a tornar-se partícipe da produção 

é uma alternativa viável para fragilizar antigos automatismos.  

A técnica mais utilizada para gerar estes espaços de alternância com a 

sensibilidade imposta é a da montagem. O ato de montar e desmontar fragmentos e de 

como um bricoleur apropriar-se de cacos de elementos já construídos possui uma tensão 
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anárquica bastante produtiva. Ao mesmo tempo em que faz com que o receptor perceba 

elementos familiares no fazer artísticos, produz em sua percepção automatizada um 

choque que o impelirá a tatear novas formas de apreender sensivelmente o que foi 

vivenciado produzindo novas experiências e novos modos de ver. Esta desprogramação 

levará o receptor a perceber a sua realidade como mais uma narrativa, mais uma 

montagem, possibilitando questionamentos que antes não seriam imagináveis.   

 A reciclagem estética não deve ser interpretada como o senso comum de 

produção de obras artísticas a partir do lixo. Os artistas que trabalham com esta 

modalidade se aproximam muito do que esta pesquisa define como estética 

performática. Contudo, é necessário que se tenha certo cuidado, não se pode 

simplesmente igualar as duas formas. Performance e Reciclagem não se fundem, não se 

anulam e não se sintetizam, porém compartilham elementos e estratégias. A reciclagem 

assim como a performance manipula e remodela trabalhando como antigos modelos do 

fazer artístico.  

 Novas configurações, novas constelações são proporcionadas pela arte da pós-

produção. A performance, pensada como arte de pós-produção, pode auxiliar o 

entendimento e a problematização de questões flamejantes dos tempos atuais. As novas 

tecnologias auxiliam a arte no caminho rumo ao encontro de manifestações sociais e 

culturais. “O DJ aciona a história da música, copiando/colando circuitos sonoros, 

relacionando produtos gravados. Os artistas, por sua vez, habitam ativamente as formas 

culturais e sociais” (Bourriaud, 2009, p. 15). A arte já não se limita aos espaços 

organizados, murados. Não há espaço determinado para a produção e exposição de 

objetos artísticos. Por isto, é preciso rever a cartografia de produção artística no cenário 

atual.  

 (...) novas cartografias do saber. Essa reciclagem de sons, imagens ou formas 
implica uma navegação incessante pelos meandros da história cultural – 
navegação que acaba se tornando o próprio tema da prática artística. Pois não 
é arte, segundo Marcel Duchamp, “um jogo entre todos os homens de todas 

as épocas”? A pós-produção é a forma contemporânea desse jogo (Bourriaud, 
2009, p. 15). 

 

 A micropirataria pensada na arte de pós-produção e na estética performática é o 

da utilização do enredo múltiplo. A arte performática se apropria das estratégias da pós-

produção, da intermidialidade e da estética da reciclagem para se apropriar de elementos 

basilares da estética tradicional para implodir o sistema, o establishment imposto pelo 
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governo mundial do Capital. A performance se apropria de outras modalidades estéticas 

sem perder sua identidade, sua digital. 

Nessa nova forma cultural que pode ser designada como cultura do uso ou 
cultura da atividade, a obra de arte funciona como o término provisório de 
uma rede de elementos interconectados, como uma narrativa que prolonga e 
reinterpreta as narrativas anteriores. Cada exposição contém o enredo de 
outra; cada obra pode ser inserida em diversos programas e servir como 
enredo múltiplo. Não é mais um ponto final: é um momento na cadeia infinita 
das contribuições (Bourriaud, 2009, p. 17). 

 

 A narrativa performática exige a participação do leitor enquanto coautor 

estruturando o sentido do texto. Os romances bellatinianos se apresentam ao leitor como 

espaços abertos que admitem a livre ocupação. São espaços habitáveis em que é 

imprescindível que quem lê tome partido e busque interagir diretamente na construção 

de sentidos. A estrutura porosa da narrativa bellatiniana torna pungente o papel do 

receptor. Pressupor isso não significa que alguma narração admita a passividade leitora. 

Porém, os livros de Bellatin tornam a participação essencial, pois sem ela não há 

romance, não há coesão narrativa.  

 A tecnologia aumentou a capacidade de reprodução, de cópia. Benjamin já 

mencionava a capacidade criativa e transformadora da cópia. O declínio da aura do 

autor e do objeto artístico é fruto da reprodutibilidade técnica. Reproduzir fielmente um 

objeto é também retirar desta obra a qualidade de ser única, prima. A micropirataria, 

então, é o grau zero da pós-produção e o caminho propício para o avanço da estética 

performática. Ela abre caminhos para práticas mais avançadas de democratização da 

estética. A partilha do sensível, para utilizar o termo de Rancière, somente ocorrerá de 

fato no momento em que não houver separações arbitrárias entre autor e receptor, entre 

arte e cópia, entre produção e recepção e quando o local da exposição seja coletivo. 

Neste sentido, a arte contemporânea caminha produzindo novas formas de consumo, 

divulgação e produção de arte. A estética contemporânea desarticula antigas 

denominações e costumes rumo ao que Bourriaud denomina comunismo das formas.  

 De acordo com Bourriaud: “A arte do século XX é uma arte da montagem (a 

sucessão das imagens) e do aplique (a superposição das imagens)” (Bourriaud, 2009, p. 

44). Sendo assim, não há espaço para o antigo de ideal de novo, até mesmo a ideia de 

autenticidade e noções como autoria e originalidade precisa ser repensada. É necessário 

“(...) substituir a noção moderna de novidade por um conceito mais operacional” 
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(Bourriaud, 2009, p. 45). A inteligência estética se apresenta com técnicas que se 

apropriam de formas prontas, como “(...) o aplique (détourage), isto é, a maneira como 

nossa cultura funciona por transplantes, enxertos e descontextualizações” (Bourriaud, 

2009, p. 43). Estas são técnicas que reconhecem o assolar de imagens que invadem os 

olhos de todos e que são incapazes de ser processadas de maneira efetiva. Há na 

contemporaneidade um excesso e diante da excessiva produção de imagens é preciso 

saber selecionar, quando possível, entre o que pode ser utilizável e o que necessita ser 

descartado, o lixo. A superprodução de bens de consumo contaminou também a 

produção do sensível, há imagens para todos os gostos e propósitos. 

 A literatura bellatiniana apoiada na estética performática utiliza-se de técnicas 

de montagem e reciclagem para alterar os estados de abstração que o sensível por vezes 

pode provocar. A arte comercial utilizada pelas mídias ditatoriais faz uso dos holofotes 

para aniquilar as pequenas luzes-vagalumes e instituir uma única direção. No atual 

sistema político e econômico todas as coisas se tornam produtos consumíveis. Sendo 

assim, algumas se perdem, são esquecidas em prateleiras de pouca visualização. Salón 

de belleza, por exemplo, questiona essa triste realidade com um moridero, um local 

criado para abrigar os rejeitados em estado terminal. As personagens que ocupam o 

moridero estão todas doentes. Mas, qual seria a doença que as aflige? Por que as outras 

pessoas possuem tanto medo da doença a ponto de limitar o direito à liberdade aos 

ocupantes do moridero? Talvez, a moléstia que aflige os habitantes do moridero e que 

tanto assusta aos membros da sociedade não seja de ordem biológica ou física e sim 

social.  

 

A arte visa conferir forma e peso aos mais invisíveis processos. Quando 
partes inteiras de nossa vida caem na abstração devido à mudança de escala 
da globalização, quando funções básicas de nosso cotidiano são gradualmente 
transformadas em produtos de consumo (incluídas as relações humanas, que 
se tornam um verdadeiro interesse da indústria), parece muito lógico que os 
artistas procurem rematerializar essas funções e esses processos, e devolver a 
concretude ao que se furta à nossa vista. Não como objetos, o que significaria 
cair na armadilha da reificação, mas como suportes de experiências: a arte, ao 
tentar romper a lógica do espetáculo, restitui-nos o mundo como experiência 
a ser vivida (Bourriaud, 2009, p. 32).  

 É assim que o modelo narrativo bellatiniano se apresenta, como alternativa 

possível para propiciar novas formas de produção e de refletir sobre a arte. Perante a 

pobreza de experiência, o consumo exacerbado, a transmissão automática de 

informações, a lógica do mercado, o romance bellatiniano surge como forma de 
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suplantar o vazio deixado pelos holofotes. Ressignificando, rematerializando e 

conferindo peso a elementos qualificados como insignificantes, a narrativa performática 

provoca no leitor a reflexão sobre a importância do sensível e de suas consequências no 

cotidiano, nas contingências. Afinal, não seria o Romance, o gênero das coisas 

insignificantes, das coisas menores? Bellatin responde ao questionamento apresentado 

com sua literatura.  
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A PERCEPÇÃO DE SI E A ALTERIDADE, NA OBRA DE VALTER HUGO 
MÃE 

Ágnes Christiane de Souza (UFPE) 
Ricardo Postal (UFPE) 

Resumo 

O presente artigo discute a alteridade, questão recorrente na obra do escritor Valter Hugo Mãe. 
Bem como investigar como se efetiva a percepção de si, a partir do momento em que seus 
personagens se chocam com esta mesma alteridade. Os personagens escolhidos como corpus, 
foram Antonino ou “o filho da Matilde” d’O filho de mil homens (2013) - que nos é apresentada 
pela ótica de uma sociedade que o chama de “maricas” e trata sua homossexualidade como 

“desvio”, e senhor Silva d’A máquina de fazer espanhóis (2011), que é colocado no asilo, por 

seus filhos, após o falecimento de sua mulher e é obrigado a conviver diariamente com pessoas 
desconhecidas e a presença iminente da morte. Esses personagens, trazem em seu comportamento 
reflexos da nossa sociedade, cada vez mais pautada na máxima socrática sobre a egologia. Tanto 
Antonino quanto o senhor Silva, são levados por acontecimentos fora de suas ilhas afetivas a 
saírem de suas zonas de conforto. Distanciam-se do conceito de ontologia – Ser- totalidade - ao 
se aproximar do que Levinas chama de relações baseadas na responsabilidade, de estar em estar 
em face do outro. A metodologia adotada será a leitura e recortes de mitemas que dialoguem com 
pontos fulcrais que serão discutidos: alteridade, identidade, percepção de si, afetividade. Para tal, 
utilizamos as reflexões sobre o Outro de Levinas (2004; 1999; 1982). No tocante às discussões 
acerca das identidades e da dissociação da existência de uma identidade inflexível nos embasamos 
em Stuart Hall (2006), às discussões de e no tocante às demendas afetivas utilizamos como 
suporte teórico Coelho e Rezende (2011) e Benedict (1970). 

Palavras-chave: Percepção de si. Outro. Alteridade. 

Introdução 

Ao me deparar com as obras do escritor angolano radicado em Portugal Valter Hugo 

Mãe, pude perceber temáticas emergentes que as atravessam. Sejam demandas sociais ou 

afetivas, a alteridade é uma dessas urgências que aparece em grande parte das suas 

narrativas. Aqui, daremos atenção a ela, bem como as consequências de sua prática, em 

principal, aos resultados que se têm quando o indivíduo percebe de si como um ser social-

emocional-afetivo-político dentro das micro e macro sociedades em que se vive, e não 

mais como um ser ontológico. A despeito disso, por exemplo, um trecho do seu penúltimo 

romance publicado, A desumanização, em que Halla, a protagonista do romance explica, 

através do discurso do pai o que é a beleza do olhar do Outro em sua companhia, ou o 

que é alteridade de forma poética: 

Sobre a beleza o meu pai também explicava: só existe a beleza que se 
diz. Só existe a beleza se existir interlocutor. A beleza da lagoa é sempre 
alguém. Porque a beleza da lagoa só acontece porque a posso partilhar. 
Se não houver ninguém, nem a necessidade de encontrar a beleza existe 
e nem a lagoa será bela. A beleza é sempre alguém, no sentido em que 
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ela se concretiza pela expectativa da reunião com o outro. (...) Sem um 
diálogo não há beleza e não há lagoa. (MÃE, p. 27, 2014) 

 

Os dois personagens aqui escolhidos passam por tal processo em âmbitos 

completamente diferentes, mas inseridos na lógica de micro sociedades – as quais se 

baseiam no afeto e na responsabilidade -  e macro sociedades – as quais se baseiam em 

processos de homogeneização e padronização comportamental. Antonino, do romance O 

filho de mil homens (2013) e Sr. Silva do romance A máquina de fazer espanhóis (2011), 

são personagens que apresentam, no decorrer de suas respectivas narrativas, mudanças 

significativas oriundas de seu contato com as práticas da alteridade de forma traumática 

e abrupta, ou dizendo mais, de forma forçada e além de seus estados ensimesmados. 

O artigo está divido em dois tópicos que englobam as questões supracitadas: 

alteridade e percepção de si, bem como temáticas que atravessam de forma significativa 

as mesmas de modo que nos ajude a entender como se dão esses dois fenômenos ou 

processos que ocorrem na vida desses dois personagens. O primeiro, tem por finalidade 

discutir a formação o processo de “ensimesmamento” de Antonino e de Sr. Silva. O 

segundo, será feito um diálogo entre as teorias acerca da trajetória dos personagens da 

passagem do estado da egologia até a percepção de si através da alteridade. 

Com esse recorte das obras de Mãe, pelo viés de Antonino e Ar. Silva, será possível 

traçar um pequeno panorama de como a “insistência” do autor para com a alteridade e os 

temas que a circundam é uma espécie de alerta em sua poética para o estado de 

“ensimesmamento” que nossas relações afetivas e sociais estão se tornando. 

O estar no mundo em estado e “ensimesmamento” 

As duas narrativas inseridas na poética de Valter Hugo Mãe que aqui analiso, O 

filho de mil homens e A máquina de fazer espanhóis, têm uma estrutura de encadeamento 

de acontecimentos os quais se pode perceber os processos de evolução ou regressão dos 

seus personagens. Em ambas as trajetórias as quais direciono meu foco se pode destacar 

a ruptura de um estado inicial que chamarei de “ensimesmamento” a um estado de 

pertença afetiva perante outros que não dizem respeito a laços sanguíneos ou socialmente 

contratuais, em principal, o casamento. 

Em Antonino, o princípio do seu estado de ensimesmamento diz respeito a uma 

coerção social acerca de sua sexualidade, que tinha por extensão sua própria mãe: 
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A vizinhança dizia, mesmo sem certezas, que era um homem com 
histórias horríveis, encontrado nos ermos a falar com estranhos, com 
outros homens, que tinha sido visto a subir as calças ao pé das águas 
onde os trabalhadores nadavam. Sabiam todos que havia crescido 
errado, diferente dos outros rapazes, diferente das pessoas. Era como 
alguém incompleto das ideias. Isaura enxotava-o mais por isso, porque, 
visto sem mais nada, tinha um ar limpo e entroncado, como um homem 
bem-educado, talvez demasiado educado para andar na vida dos 
campos. À Isaura, contudo, não lhe importavam conversas e amizades 
com um rapaz cheio de loucura (...) O homem maricas, no entanto, 
rondava-a como um náufrago em torno de uma tábua a flutuar. Não a 
largava e sorria sempre, a trazer-lhe simpatias nos cumprimentos cada 
vez mais demorados e corajosos. (MÃE, 2013, p. 53) 

“O filho da Matilde”, como é conhecido pela vizinhança, nos é apresentado através 

de um viés que o faz negar a sua expressão de ser baseado em uma suspeita de 

homossexualidade em uma ótica do desvio e do errado. Esse é o ponto fulcral para o 

iniciar o processo de ensimesmamento. O personagem vive em uma comunidade em que 

não há espaço para o diferente, visto que há um sistema e um pensamento nesse lugar que 

preza pela política da homogeneização, ou seja, há uma supervalorização do padrão 

comportamental e, veladamente ou nem tanto, afetivo, todos têm de amar igual, 

demonstrar igual e construir famílias igual. Posto isso, Antonino imerso em tal posição 

se vê obrigado a cortejar uma moça – Isaura -  a fim de atingir toda uma série de 

expectativas de grande parte da comunidade tradicionalista.  

Parafraseando Coelho e Rezende, esses comportamentos como demonstrar 

simpatia, mostrar-se solícito e, principalmente, exibir isso publicamente se dá o nome de 

“sentimentos sociologicamente orientados”. Esses sentimentos dizem respeito a um 

comportamento que se engendra em sociedades, comunidades e afins e tendem a 

atingirem um status de verdade – comportamental – absoluta.  

Mas todas estas expressões coletivas, simultâneas, de valor moral e de 
força obrigatória dos sentimentos do indivíduo e do grupo, são mais do 
que simples manifestações, são signos de expressões compreendidas. 
Numa palavra, são uma linguagem. Esses gritos como frases e palavras. 
É preciso pronunciá-los, mas se é preciso pronunciá-los, é porque todo 
o grupo os compreende.  
Faz-se, portanto, mais do que manifestar os sentimentos, manifesta-se 
para os outros porque é preciso manifestá-los para eles. As pessoas 
manifestam sentimentos para si próprias, ao exprimi-lo para os outros e 
por conta dos outros. 
É, essencialmente simbólico. (DURKHEIM apud COELHO e 
REZENDE, 2011, p. 10) 

No caso de Antonino, isso e vê claramente em seu intuito de cortejar para casar, 

podendo, finalmente, encaixar-se na sociedade em que foi inserido. É preciso demonstrar 
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de forma enfática e não há demonstração mais enfática nessa linguagem de sentimentos 

desenvolvidos em uma sociedade patriarcal e heteronormativa do que o matrimônio. Há 

uma auto anulação do poder ser legitimamente em sociedade, pois corresponder com as 

expectativas do outro, muitas vezes, é perder-se da sua essência como ser social, afetivo 

e emocional. Permito-me ainda questionar sobre esse “outro”, quem seria esse “outro” 

que dogmatiza a vida do seu semelhante a ponto de o fazer sentir-se na obrigação de não 

ser quem se é?  

A questão principal aqui é que ao fazer isso Antonino resume sua vida a essa 

emoção deturpada socialmente que é a figura do casamento. Não há, nesse processo 

encaixe forçado, uma busca pelo diferente do outro, pelo contrário, o que há é a 

necessidade de se fechar em um duo de relações não espontâneas: a família, resumida à 

figura da mãe, e o casamento, representado por uma máscara social. Dessa maneira, o 

personagem constrói sua “bolha”, a fim de repreender tudo o que é diferente, legítimo e 

fora do padrão emocional do lugar onde ele vive. Em outras palavras, o processo de 

ensimesmamento. 

O outro personagem que dialogo é o Sr. Silva que diferentemente de Antonino não 

pretende ser aceito em determinada sociedade fabricando sentimentos, o que o 

personagem mais deseja é ficar o mais longe possível da sociedade, resumindo sua vida 

à sua mulher e seus dois filhos. O Sr. Silva apresenta em seu discurso, bastante claro, o 

que para ele tinha como importante e essencial em uma trajetória pela vida: 

o compromisso, pensei eu a vida inteira, é algo restrito e que se tabela 
pela mais premente sobrevivência. casar, amar, comer, ter filhos, viver 
para sempre.  não morrer. nunca morrer, nem deixar ninguém morrer. 
ninguém do núcleo fundamental, claro está. não deixar nunca que isso 
aconteça, de outro modo, tudo se desmorona e luta foi um fracasso. 
(MÃE, 2011, p. 172) 

O “núcleo fundamental” é extremamente corroborado na fala desse personagem, não 

há espaço para afetos que são externos a ele ou para ideologias que tem como finalidade 

viver em grupo, como a religião e a política, por exemplo. É isso o que se permite 

“sobreviver” e nada “desmoronar”, “o ser humano é só carne e osso e uma tremenda 

vontade de complicar as coisas.” (p. 83). 

O processo de ensimesmamento do Sr. Silva se acentua quando Laura, sua mulher,  

morre. Há uma consciência de que aquela mulher fora o amor da sua vida e que, apesar 

de ainda ter filhos, a partir dali o que o sustentou para ter emoções, no sentido relativista 
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de Benedict (1970) no que diz respeito à comportamentos de essência individual e que 

tendem a ser socialmente flexibilizados, não existiria mais e o afastaria cada vez mais de 

sentir algum tipo de emoção por terceiros. Definia-se como “um velho amargurado e sem 

amor” (p. 114-115). 

Os dois processos de ensimesmamento que aqui foram apresentados comungam com 

essa ideia de Benedict, pois tanto a emoção moldada pelo social afasta da predisposição 

de exteriorizá-las ou se aproxima de uma espécie de prestação de conta emocional para 

quem está de fora. Tanto no afastamento quanto na acentuação de emoções ilegítimas, 

bem como um forjar do sentimento como “símbolo social e expectativa comportamental” 

Lutz e White apud. Coelho e Rezende, no caso do comportamento de Antonino para com 

Isaura, há um bloqueio perante toda e qualquer forma de troca de afeto legítimo e 

espontâneo, bem como a reafirmação da máxima socrática da egologia, um convite ao 

recolhimento e ao apagamento da “natureza coletiva dos sentimentos” (COELHO & 

REZENDE, 2011. p. 10). 

Da descoberta do Outro 

a alteridade interrompe a trama do ser 

Pivatto 

Como já foi dito anteriormente, os dois personagens em questão sofrem uma 

gradação comportamental no decorrer de suas narrativas, passam pelo processo 

anteriormente comentado até se perceberem como partícipes de comunidades 

marginalizadas de forma clara ou velada. Em termos gerais, ambos são levados, por 

movimentos externos, a se depararem com a alteridade, bem como os resultados que se 

têm através de sua prática. 

Um aspecto importante, antes de adentrar a temática principal desse tópico que é 

alteridade, que precisa ser comentado é o da noção de identidade que pode ser percebida 

na análise dos personagens. Uma noção de identidade que caminha junto com o processo 

de egologia e que, ao cabo, ambas são quebradas, que é a identidade como algo fechado 

e completo, a qual não sofre influência externa, a noção de “eu” como totalidade que 

Lévinas rebate, e que Stuart Hall consegue clarear essa ideia de identidade como algo 

poroso: 

A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados 
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ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. [...] O sujeito 
assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que 
não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. [...] A identidade 
plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao 
invés disso, à medida em que os sistemas de significação e 
representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, 
com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 
temporariamente.  (p.12-13)   

Lévinas e Hall dialogam ao discordarem de um eu totalitário, de um sujeito que é o 

princípio e o fim da sua própria trajetória. A esse ser totalitário Lévinas frisa que ele “não 

é sem consciência, mas tem uma consciência sem problemas, quer dizer, sem 

exterioridade, mundo interior cujo centro ele ocupa, consciência que não se preocupa em 

situar-se em relação a uma exterioridade, que se não capta como parte de um todo” (2004, 

p. 37). Dito isto, posso adentrar à temática da alteridade, pois é através dela, na figura da 

exterioridade, que Antonino e Sr. Silva se percebem como “parte de um todo”. 

O que acontece com os personagens é o que Lévinas chama de “encontro do rosto 

de outrem”, ou seja, o desenvolvimento e abertura para relações interpessoais baseados 

na ética – no sentido afetivo -  e na responsabilidade. No caso do Sr. Silva esse processo 

se dá devido a seus filhos terem-no colocado em um asilo contra a sua vontade, e 

consequentemente ao fato de ter, a partir do momento que foi posto ali, de conviver com 

inúmeros estranhos e a presença constante da figura da morte. E esse seu “encontro do 

rosto de outrem” não se dá de forma pacífica, bem como coloca Emmanuel Lévina, pois 

ele diz que nem sempre é agradável ou tida de forma pacífica, mas que ao fim e ao cabo 

é o que ele chama de bem. 

nunca teria percebido a vulnerabilidade a que um homem chega perante 
outro, nunca teria percebido como um estranho pode nos pertencer, 
fazendo-nos falta. não era nada esperada aquela constatação de que a 
família também vinha de fora do sangue, de fora do amor ou que o amor 
podia ser outra coisa, como uma energia entre as pessoas, 
indistintamente, um respeito e um cuidado pelas pessoas todas. (MÃE, 
2011, p. 244)  

Alteridade se dá na vida desse homem preponderantemente pelo viés da perde, pois 

se tem a consciência de que não há sofrimento apenas ao perder uma mulher ou alguém 

de ligação sanguínea, o sofrimento advém de quem se tem o sentimento de pertença. 

O caso de alteridade na vida de Antonino se dá por conta de uma micro comunidade 

que se forma dentro da comunidade maior em que ele tentava se adequar, se assim posso 

dizer, pois apesar de conseguir casar com Isaura, o matrimônio não chegou nunca a ser 
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consumado. Essa “micro comunidade” ou os marginalizados de uma comunidade maior 

é composta por sujeitos que não se encaixam em um sistema de padrões tradicionais e 

opressores, tem-se, Isaura – que deitou-se com o noivo prometido e foi abandonada pelo 

mesmo -, Crisóstomo – homem de quase quarenta anos, solteiro que se sentia pela metade 

por não ter um filho -, Camilo – que foi criado pelos avós e ficou órfão e, claro, Antonino 

-, que sempre fora hostilizado pelo suspeita de uma orientação sexual que fugia da 

heteronormatividade.  

O que esses personagens todos têm em comum, além do desprezo por parte de toda 

uma comunidade é algo sintomático em nossa contemporaneidade, o sentimento de 

incompletude e é através do encontro de quatro rostos diferentes que se dá o sentimento 

de pertença, bem como o início de uma trajetória em conjunto. 

O Antonino emocionou-se e olhou, entre tantos rostos, o do homem 
desconhecido. O padre mandou fazer pouco barulho e calaram-se todos 
por respeito a quem se finara. De qualquer modo, já não precisavam 
falar. Pertenciam e comunicavam entre si pela intensidade dos 
sentimentos. Tinham inventado uma família. (MÃE, 2013, p. 199) 

 Essa passagem d’O filho de mil homens é essencial para entender tanto a relação 

de Antonino com ele mesmo, ao receber o sujeito desconhecido em sua vida, tanto quanto 

para identificarmos o quanto as pessoas dessa família inventada se queriam, além de 

corroborar ao que Lévinas (1982) atenta para a relação com o outro que, antes de tudo, 

há de ter desejo das partes, desejo de ser responsável, ético e generoso nessa relação de 

troca face a face do outro. 

Conclusão 

A obra de Valter Hugo Mãe é atravessada por temáticas emergentes e uma dessas 

temáticas emergentes é a alteridade e quais os resultados significativos de sua prática. 

Antonino e Sr. Silva são pontes importantes para a demonstração desse pensamento, ou 

melhor, desse alerta de que não há um “eu” se um “outro” numa relação afetiva, ética, 

responsável e de pertença mútua. 

É também importante salientar o pensamento de Lévinas quanto a não facilidade 

desses processos, por isso a primeira parte desse artigo dedicada a um estado de 

ensimesmamento ou teoricamente falando, a reprodução da egologia, do 

desenvolvimento de uma ontologia utópica. 
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Portanto, corroboro aqui a importância de percebermos cada dia mais esses alertas 

presentes em narrativas literárias, pois não podemos negar as demandas sociais que se 

sempre se estenderam e seguem se estendendo na literatura. 
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Orientador: Frederico Coelho/ Co-orientadora: Eneida Leal Cunha 

Resumo: 

Este trabalho explora o universo narrativo de Luiz Ruffato, Allan Rosas e Ferréz a partir 
do conceito de “cosmopolitismo do pobre” e de “entre lugar”, cunhados por Silviano Santiago. 
O objetivo é pensar como, com todas as dificuldades e resistências, essas vozes 
tradicionalmente periféricas – ou como diz Stuart Hall, esses “Outros”, cuja representação se 
baseia em estereótipos que fascinam a cultura hegemônica – têm conquistado o seu lugar na 
Literatura nacional. Conquistar aqui, significa ganhar a palavra. Um movimento em sintonia 
com o pensamento de autores como Appadurai, que designa as novas cartografias pós-nacionais 
marcadas pela multiplicação das novas mídias e das novas formas de circulação de indivíduos; 
Homi Bhabha, que alerta para um “terceiro espaço” aberto pela temporalidade não sincrônica 
entre as culturas locais e globais; Appaih, e a ideia de que esse novo “cosmopolitismo”, mais do 
que uma resposta, é um desafio – que exige a integração da Alteridade sem tentar domesticá-la 
ou diluir suas diferenças. Nessas novas cartografias pós-nacionais, marcadas tanto pelo 
“cosmopolitismo do pobre”, pela profusão de novas mídias e facilidade de circulação de 
indivíduos, culturas antes à margem penetram no centro e abrem fissuras, fazendo circular 
“novas” vozes – como a de Ferréz e Allan Rosas –  criando um novo lugar – um entre-lugar, 
como conceitua Silviano Santiago.  

Palavras-chave: literatura marginal. Cosmopolitismo do pobre. Entre-lugar. Novas cartografias 
pós-nacionais. Literatura nacional. Cânone. 

Na literatura brasileira, há um movimento recente em que os que estavam à 

margem começam a levantar a voz e ganhar um espaço próprio na literatura e, portanto, 

politicamente. Pequeno, ainda, se compararmos com a intelectualidade de classe média 

alta e branca em termos de representatividade – mas que vem tateando e abrindo 

fissuras para falar com a própria voz. Se antes o povo da periferia era descrito de longe 

pela sensibilidade de autores de classe-média alta branca, na literatura de Allan Rosas e 

Ferréz o povo à margem toma a voz e fala sobre si próprio, sobre sua própria realidade e 

a partir da própria perspectiva. 

Esse movimento, como mostrarei mais à frente, está longe de ser apenas 
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nacional. Ele está em sintonia com o pensamento de autores como Appadurai, que 

designa as novas cartografias pós-nacionais marcadas pela multiplicação das novas 

mídias e das novas formas de circulação de indivíduos; Homi Bhabha, que alerta para 

um “terceiro espaço” aberto pela temporalidade não sincrônica entre as culturas locais e 

globais; Appiah, e a ideia de que esse novo “cosmopolitismo”, mais do que uma 

resposta, é um desafio – que exige a integração da Alteridade sem domesticá-la. 

Adiante, com Silviano Santiago, analiso como a intelectualidade brasileira 

silenciou as vozes periféricas, sejam de índios, mulheres, negros, pobres e cuidou de 

representá-las a seu modo. Veremos como quem está fora do circuito do poder vira 

objeto, sendo tratado, “traduzido”, categorizado, estereotipado para ser 

“compreendido”. Ao não existir como sujeitos discursivos, a periferia não tem 

representação própria, não consegue reivindicar o que lhe faz falta, nem ser ouvida 

numa posição de simetria com a maioria dentro da sociedade. 

Em seguida irei abordar como uma nova geração de autores periféricos lançou 

um sopro de ar fresco nesse panorama rígido, conseguindo abrir rachaduras dentro do 

meio literário brasileiro e ganhar representatividade. O que, seguindo o pensamento de 

Appadurai, é um movimento natural no mundo das novas cartografias pós-coloniais. 

Com a ajuda de Appiah, analisarei como esse movimento pode ser visto não como 

ameaça, mas como uma potência, algo que pode enriquecer - e muito a cultura. 

Espaço literário brasileiro: elitista, assimilador de diferenças 

Ao analisar a autobiografia Joaquim Nabuco, Silviano Santiago destaca como 

este intelectual do início do século XX “reflete sobre o modo como o brasileiro, caso 

perca a menoridade política, pode transformar-se em sujeito da história nacional, 

embora ainda fique sujeito à formação ministrada pela Europa moderna e à dependência 

da cultura ocidental.” (SANTIAGO, 2011, p. 2). A situação, até 1980, pouco mudou. 

Em Vale quanto pesa, Santiago cita a proporção de 60 mil leitores para 110 milhões de 

brasileiros (levantada em 1970 e retomada por Carlos Guilherme Motta em 1977) e 

afirma que é a partir dessa assimetria que podemos começar a pensar o livro, o leitor e 

seus autores no Brasil. “De imediato, fica excluída a possibilidade de desvincular o 

leitor de ficção de um cosmopolitismo cultural burguês, já que ele vem mantendo 

contato direto e duradouro com os clássicos do gênero tanto estrangeiros quanto 

nacionais.” (SANTIAGO, 1982, p. 25). E continua: 
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os estudos críticos sobre obras brasileiras não conseguem apreender a qualidade da 
ficção brasileira em si. Procuram, nos trabalhos tradicionais, rastrear as influências 
estrangeiras sobre o autor e a obra e, nos trabalhos acadêmicos recentes, configurar os 
intricados caminhos da dependência cultural. (SANTIAGO, 1982, p. 26). 

Reconhecimento do Outro periférico por assimilação 

A reflexão de Silvano Santiago a respeito do cenário literário burguês- elitista 

que dominou o nosso país até o início dos anos 1990 dialoga com as preocupações da 

autora indiana Gayatri Spivak, expostas em 1976 no prefácio da tradução para o inglês 

de Gramatologia, de Derrida. No texto, a autora alerta para a necessidade de desafiar os 

discursos hegemônicos e também as nossas próprias crenças como leitores e produtores 

de saber e conhecimento, tentando produzir um discurso crítico sobre sociedade e 

cultura que busque influenciar e alterar a forma como apreendemos o mundo 

contemporâneo. 

Transitando por várias áreas de conhecimento, a autora sustenta a necessidade de 

refletirmos sobre uma questão fulcral nos estudos pós-coloniais: o subalterno, como tal 

pode, de fato, falar?1 

Silviano Santiago alerta que, para sair desse “círculo vicioso” de uma literatura 

feita pela elite e para a elite, seria preciso “um novo e diferente romancista. Um 

romancista que possa propor reflexões a camadas sociais diferentes. Mas, para isso, é 

preciso primeiro que esse indivíduo possa se alçar à condição de leitor ou à de 

romancista”.  

Anos 90: a periferia deixa de ser objeto e ganha voz como sujeito discursivo 

No Brasil, uma geração antes à margem tem forçado fissuras e assim rompendo 

as barreiras rígidas do espaço literário nacional, surgindo na literatura não mais como 

objeto, e sim como sujeito discursivo. Segundo Paulo Tonani Patrocínio, desde meados 

da década de 1990, muitos autores marginalizados têm “selado a brancura das páginas 

com caracteres negros”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  É de se salientar que Spivak rejeita o que considera uma apropriação errônea do termo subalterno, que 

não se refere a qualquer sujeito marginalizado e sim, àquele cuja voz não pode ser ouvida. Ou seja, “as 
camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da 
representação política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social 
dominante”.  
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São sujeitos periféricos que romperam a silenciosa posição de objeto para entrarem na 
cena literária utilizando a literatura enquanto veículo de um discurso político formado 
no desejo de autoafirmação. A presença desses autores em nossas séries literárias não 
pode ser lida como um dado isolado, mas sim como a conformação de um grupo 
específico que deseja se fixar no seio de uma estrutura hegemônica. (...) São agora os 
próprios marginais que buscam representar o cotidiano de territórios periféricos, 
resultando em uma escrita de alto teor testemunhal. (PATROCÍNIO, 2013, p. 12) 

O marco inaugural simbólico para esse movimento foi a publicação em 1997 de 

Cidade de Deus, de Paulo Lins – a primeira experiência literária de sucesso de um autor 

que utiliza a própria vivência à margem – a possibilidade de narrar os fatos a partir da 

experiência de ex-residente da favela – para produzir um discurso que une testemunho e 

ficção. Esta trilha vem sendo percorrida com as narrativas de outros autores oriundos da 

periferia, como Ferréz e Allan Santos da Rosa e Luiz Ruffato, um caso à parte por não 

vir da periferia mas não reproduzir essa literatura elitista hegemônica, como explicarei 

depois. 

Ferréz2  é autor de romances como Capão Pecado (2000, reeditado em 2013), 

Manual prático do ódio (2003) e Deus foi almoçar (2012. Segundo Paulo Tonani 

Patrocínio, seu êxito deve ser medido,  “não apenas na expressiva vendagem de seus 

livros, fator que revela o alcance do seu discurso, mas, principalmente, em sua 

contribuição na formação de um grupo de autores da periferia, a chamada Literatura 

Marginal”3. Afinal, o morador de Capão Redondo, na periferia de São Paulo, foi 

responsável pela organização de três volumes especiais da revista Caros Amigos 

dedicados à produção literária da periferia: Caros Amigos/Literatura Marginal – a 

cultura da periferia, publicado em livro organizado por Ferréz, em 2005.  

Em 2008, o autor lançou também a Editora Marginal/Selo Povo, uma editora 

independente, comprometida com a publicação de autores periféricos e cuja 

comercialização é feita a preços populares. Ainda segundo Paulo Tonani Patrocínio, 

“Ferréz (...) é exemplo mais bem-sucedido desse empenho em estruturar um discurso a 

partir do próprio referencial, formando uma compreensão das fraturas marginalizadas da 

sociedade fora dos espaços de saber e poder”. 4 

Allan Santos da Rosa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  (pseudônimo de Reginaldo Ferreira da Silva)	  
3	  (PATROCÍNIO, 2013: 14)	  
4	  (PATROCÍNIO, 2013, p. 14)	  
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Já Allan Santos da Rosa é um escritor de produção literária plural, que abarca prosa, 

poesia e dramaturgia, sempre representando o cotidiano de sujeitos periféricos. É autor 

de Vão (2005) Morada (2007); Da cabula (2006) e Zagaia. Como Ferréz, também é o 

idealizador de uma editora dedicada exclusivamente à publicação de autores da periferia 

– a Edições Toró. Em vez de apenas analisar sua prosa crua e impactante, prefiro dar a 

palavra ao autor, transcrevendo um excerto do conto “Pérola”, no qual, com um timing 

excepcional, narra a longa e tensa trajetória de uma mãe que sai de casa para visitar o 

filho no presídio: 

Lentamente avançam. Chega o momento de cruzar a primeira tranca, mas ainda não há 
alegria. A arrogância dos coletes pretos, menos de uma, a Val: brava, firme, filma e não 
menospreza. Analisa os perrengues, ameniza o arrepio. É a vez de guardar o que não vai 
entrar, para retirar à tarde. “É agora, inda dá. Ou deixo o badulaque aqui ou seja o que Deus 
mandar”. Os homens comentando o manual, aqueles navios do Corinthias, aquelas 
molduras de foto, botando fé pra regenerar. Um maluco solta: “Ah, vai garantir futuro de 
detento em cola e palito de fósforo?” As meninas se aprumando no batom, pra visita 
íntima. Uma última prosa arrastada antes da revista. Pérola ouve sobre o pai que levou 
bagulho pro moleque e ficou guardado. Morde o lábio e o segredo. (ROSA In. FERRÉZ, 
2005, p. 98)5 

Ruffato 

Luiz Ruffato não nasceu numa favela nem na periferia; é oriundo de uma 

pequena cidade do interior de Minas,  que, contrariando o script que o faria buscar um 

ofício mais comum na região, como o do pai, pipoqueiro, torna-se escritor. Em Estive 

em Lisboa e lembrei de você, narra a trajetória de imigração de Serginho, que sai da 

pequena Cataguazes cheio de sonhos e aterrissa numa Lisboa diferente daquela dos 

cartões-postais. 

A cidade que encontra se choca com o que esperava, mas também, com o 

imaginário que fazemos de uma Lisboa romântica, aprazível. Para Serginho, ou para 

qualquer imigrante que chega numa cidade pertencente às “novas cartografias pós-

nacionais”, conforme Appadurai – caracterizadas pelo avanço das novas mídias e das 

novas formas de circulação de indivíduos devido à diáspora, novos fluxos de imigração 

econômica e turismo – essa é uma cidade agressiva, que esconde, em suas imbrincadas 

ruelas, ladeiras e códigos linguísticos, numerosas armadilhas. 

Lisboa aqui é cenário de tropeços e choques culturais, ilusões perdidas, tristes 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  In: Ferréz (Org). Literatura marginal – talentos da escrita periférica. Rio de Janeiro: Editora Agir, 

2005. 
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constatações a respeito da vida difícil do pobre e imigrante, seja na sua terra natal ou em 

outro lugar.  

Ao longo das passagens tragicômicas da vida de Serginho, o escritor sai de cena para 

deixar o sotaque, as gírias, as confusões linguísticas e sociais do personagem tomarem a 

página. A narrativa, ao incorporar esse léxico feito de novas palavras e verbos, espelha 

as mudanças que o deslocamento da pequena cidade mineira para a metrópole 

estrangeira exerce na subjetividade do narrador. 

O “cosmopolitismo do pobre” 

O Serginho de Ruffato é um típico representante do “Cosmopolitismo do pobre” 

– conceito cunhado por Silviano Santiago e que surgiu no contexto de um novo fluxo de 

imigração movido por questões econômicas, marcado pelas tensões entre culturas 

globalizadas e a valorização do local; pelo difícil equilíbrio entre o desejo de 

nacionalismo e a tendência para a assimilação homogeneizante; pela expansão dos 

meios de comunicação e inserção de novos discursos dissonantes daquele do 

pensamento eurocêntrico hegemônico. Como muito imigrantes, Serginho antes estava à 

margem no Brasil; mas seu deslocamento não o leva ao centro; numa apropriação do 

conceito de "entre-lugar", podemos dizer que o personagem ocupa este espaço singular, 

fora do centro cultural-econômico tanto da sua terra natal como da Europa onde vive. 

Silviano Santiago aponta para o surgimento de uma nova forma de 

“desigualdade social” que surge com os novos fluxos migratórios, motivados por razões 

econômicas e não étnicas ou nacionalistas. Na metrópole pós-moderna “o fluxo dos seus 

novos habitantes é determinado em grande parte pela necessidade de recrutar os 

desprivilegiados do mundo que estejam dispostos a fazer os chamados serviços do lar e 

de limpeza e que aceitem transgredir as leis nacionais estabelecidas pelos serviços de 

migração.”6. Como o herói de Cataguases, os imigrantes pobres nas metrópoles pós-

modernas se unem aos grupos étnicos e sociais economicamente desfavorecidos (ou 

socialmente “anacrônicos”, como os índios), formando essa desigualdade vinculada a 

uma nova forma de multiculturalismo, que engloba um processo de ‘desnacionalização 

do espaço urbano’. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  SANTIAGO, 2000, p. 49 	  

2934



Entre-lugar e terceiro espaço 

No Brasil, o cosmopolitismo é um desafio também para a construção do país 

enquanto comunidade imaginada, ou “nação”. Como Antonio Candido sinaliza7, citado 

em artigo de Renato Cordeiro Gomes, ainda nos debatemos na dialética do localismo e 

do cosmopolitismo. No entanto, a globalização e o avanço das redes de informação 

impulsionam a circulação de novos discursos.   

Culturas antes à margem penetram nesse centro e abrem fissuras, fazendo 

circular novos discursos e criando um novo lugar – um entre-lugar, como conceitua 

Silviano Santiago. Uma concepção que, conforme aponta Renato Cordeiro Gomes8, está 

próxima do conceito de terceiro espaço formulado por Homi Bhabha. O intelectual 

sinaliza um movimento em que as narrativas legitimadoras de dominação cultural ainda 

baseadas na lógica binária centro /periferia hierarquizadora e eurocêntrica são 

deslocadas no contexto dessas novas cartografias para revelar um “terceiro espaço”. 

Existindo num tempo heterogêneo e não sincrônico, marcado por tensões e 

negociações, o terceiro espaço é um entre-lugar em que coincidem diferentes momentos 

do tempo histórico. Ou, como diz Bhabha, a partir dele é possível pensar: “o ritual 

antropofágico da cultura latino americana”, aquele que se faz de “temporalidades 

disjuntivas, múltiplas e tensas, temporalidade de entre-lugar, que desestabiliza o 

significado da cultura nacional como homogênea, pois é uma cultura dividida no 

interior dela própria, articulando sua heterogeneidade e hibridismo.”9 

Esse desfasamento temporal em relação aos antigos centros hegemônicos eurocêntricos 

de poder e conhecimento pode ser visto como vantagem, como algo de peculiar e 

precioso na cultura latino-americana, pois abre possibilidades para que absorvamos, 

embaralhemos e remontemos de forma antropofágica tradições diferentes das nossas – 

ressignificando essas tradições marginais na adição – e não assimilação – com as 

hegemônicas. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  GOMES, Renato Cordeiro. “Cosmopolitismo em tempos midiáticos: um desafio contemporâneo”. 
Revista Novos Olhares. V. 3, n. 2. Acesso em julho de 2015 

8	  CANDIDO apud GOMES, 2015, p. 18.  

9	  BHABHA, 1998, p.  209	  
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Conclusão 

Para se pensar em uma ética do cosmopolitismo, como propõe Appiah, é necessário 

reconhecer a singularidade do outro, vendo-o não como ameaça nem como algo a ser 

canibalizado dentro da cultura dominante, mas como uma adição, um bônus. Exige a 

escuta e a incorporação da vivência, cultura e experiências da literatura, cultura, e arte 

das margens, da periferia. Appiah afirma, em entrevista publicada no Prosa &Verso, que 

“Levar a sério a arte de outra cultura fortalece uma ideia de comunidade global na qual 

todos são importantes. (APPIAH, 2013).  

O que reforça, no contexto do Brasil, a importância de uma literatura marginal 

como a de Ferréz e Allan Rosas. Uma escrita que, segundo Paulo Tonani, recebe: 

um tratamento distinto, indicando no exercício de representação literária um mecanismo 
de intervenção social que passa a ser concebido como uma representação igualmente 
política. (...) Ao se colocarem como as vozes ‘autênticas’ que representam ‘o grito do 
verdadeiro povo brasileiro’, os autores marginais acabam por problematizar o próprio 
lugar do intelectual, produzindo um importante questionamento acerca da atuação do 
intelectual frente às vozes periféricas que romperam a posição de objeto e agora 
figuram enquanto sujeitos discursivos. 10 

Uma escrita que surge das margens e tem o potencial de deslocar os centros de 

poder, introduzindo novos discursos. Discursos que dão voz própria à alteridade e 

impedem que esta seja abafada, pois agem como elementos com potência própria para 

fusão e transformação das tradições e do pensamento nacional, até então 

homogeneizante, elitista e eurocêntrico. 
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ESTÁTUAS DA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA EM CENA: A 
RECONSTITUIÇÃO DE UM DRAMA LITÚRGICO NA ATUALIDADE 

Maria do Amparo Tavares Maleval (UERJ-CNPq) 

 

Resumo: 

No século XII o genial artista plástico Mestre Mateo edificou, dentre outros monumentos 
pétreos, o extraordinário Pórtico da Glória da Catedral de Santiago de Compostela. Já Rosalia 
de Castro, insigne poetisa que no século XIX (re)conduziu o galego ao status perdido de língua 
literária, chamava a atenção, em versos magistrais, para a vida que emanava das figuras 
representadas nesse Pórtico. Em nossos dias, em inícios deste século XXI, um grupo de 
especialistas em arte românica, teatro, liturgia, música, vestimentas, etc., seguindo interpretação 
do Pórtico da Glória feita no século anterior por um dos mais competentes e apaixonados 
estudiosos da obra do Mestre Mateo, Serafín Moralejo, desenvolveu a idéia de que na verdade 
as figuras dos Profetas representadas no monumento fixam em pedra um drama litúrgico 
natalino documentado em textos medievais pertenças do mosteiro de São Marcial de Limoges 
(século XI-XII), da catedral de Laon (século XIII) e da catedral de Rouen (século XIV). Trata-
se do Ordo Prophetarum, que, a partir de um sermão (pseudo)agostiniano, Contra Iudaeos, 
coloca em cena os profetas, bíblicos e pagãos, que prefiguraram a vinda do Messias, 
constituindo uma crítica aos judeus que não aceitaram Jesus Cristo como filho de Deus e 
Salvador do gênero humano. Peça litúrgica composta de texto e música, era representada nas 
matinas do Natal. E graças ao empenho de Manuel Castiñeiras, Francisco Luengo, Mercedes 
Pintos, dentre outros, temos novamente revivida, comemorando o ano jacobeu de 2004, essa 
preciosa “opereta” medieval. Finaliza-a uma recriação do tradicional Canto da Sibila, feita em 
uma das cantigas de Santa Maria de Afonso X. Sobre tal jóia é que pretendemos desenvolver as 
nossas reflexões, destacando a sua importância fulcral para os que nos dedicamos ao estudo das 
origens do teatro no Ocidente.  
 

Palavras-chave: Idade Média; Escultura; Teatro; Religião; Trovadorismo galego-português. 

 

A catedral de Santiago de Compostela é um dos mais preciosos testemunhos do 

fulgor da Compostela medieval, principal centro de peregrinação do Ocidente cristão 

cujo auge foi atingido no século XII. Foi erigida na chamada Era Compostelana, época 

de maior esplendor da Galiza, graças à atuação de Diego Xelmírez (1065-1140). 
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Primeiro arcebispo de Santiago de Compostela, esta foi tornada Sé Metropolitana em 

1120, graças ao seu empenho e argúcia política junto a Roma1. 

Na catedral, um dos elementos artísticos mais valiosos é o Pórtico da Glória, 

obra-prima do genial escultor mestre Mateo cujas estátuas parecem ter vida própria, 

prenunciando a perspectiva ausente no estilo românico.  

Serafín Moralejo, um dos mais prestigiosos especialistas da arte do período, 

segundo Manuel Castiñeiras (2006, p. 13) foi o primeiro a aventar, em 1988, a hipótese 

de que o conjunto de estátuas dos Profetas à esquerda do Pórtico da Glória tivesse sido 

inspirado no Ordo Prophetarum ou Procissão dos Apóstolos, drama litúrgico do século 

XII. Já antes, outros especialistas vinham assinalando “as influências da representação 

do drama litúrgico na iconografia dos grandes portais das igrejas medievais” 

(CASTIÑEIRAS, 2006, p. 13).  

 

Ordo Prophetarum 

O Ordo Prophetarum constituía uma cerimônia cantada que no medievo ocorria 

nas igrejas e mosteiros durante o ciclo do Natal. Descreve as profecias sobre a vinda do 

Messias feitas pelos profetas do Antigo Testamento, bem como por pagãos. Era 

representado nas matinas da festa do Natal, com o objetivo de não só embelezar e tornar 

agradável a liturgia, mas ensinar de forma concreta e explícita os mistérios da 

Encarnação. Essa dupla função, estética e devocional, acarretaria o seu aproveitamento 

nas esculturas das igrejas, cujas imagens não só servem de adorno, mas também 

ensinam ao público, de forma didática, os dogmas da fé. 

As peças escritas sobre essa cerimônia hoje existentes são três: a mais antiga 

(séculos XI-XII) pertence ao mosteiro de São Marcial de Limoges; em seguida, a da 

catedral de Laon (século XIII) e a da catedral de Rouen (século XIV). Têm em comum 

o fato de terem sido desenvolvidas, segundo os especialistas, a partir “de um sermão, e 

não de um tropo, antífona, responsório ou poema lírico, como era habitual em outras 

composições dramáticas”, como assinalam os especialistas como Manuel Castiñeiras 

(2006, p. 14). A sua base teria sido a célebre homilia Contra Iudaeos, ou De Symbolo, 

atribuída a Santo Agostinho durante toda a Idade Média mas que seria na verdade de 

outro bispo, o cartaginês Quoduuldeus, do século V.  

                                                           
11Desenvolvemos estas e outras informações sobre Santiago de Compostela e a peregrinação ao túmulo de 
Tiago Maior em estudo anterior, no qual inclusive coligimos e traduzimos narrativas do Liber Sancti 
Iacobi – Codex Calixtinus, um dos  mais precioso documentos literários do período (MALEVAL, 2005). 
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Esse texto dramático é constituído por um diálogo cantado com indubitáveis 

elementos dramáticos. Nele são invocadas pelo praecentor ou mestre de canto 

testemunhas para convencer o povo judeu, criticado por sua incredulidade, de que Jesus 

Cristo era o Messias, o filho de Deus. Dentre estas figuram tanto profetas bíblicos como 

vates gentios, culminando com a Sibila Eritreia. 

Essa pequena ópera medieval foi recuperada e representada nos finais do ano 

Xacobeo – isto é, ano em que o dia 25 de julho, dia de S. Tiago, coincide com um 

domingo − de 2004 em várias localidades galegas (Centro Galego de Arte 

Contemporânea de Santiago de Compostela, catedral de Ourense, igreja de S. Pedro em 

Lugo, basílica de Santa Maria em Pontevedra, concatedral de Ferrol, igreja de Santiago 

na Coruña) e novamente em Compostela, na sua Sé, em 22 de dezembro. Tal 

representação foi documentada em DVD pelo Conselho da Cultura Galega, com os 

objetivos de “homenagear o mais importante artista plástico dentre os que trabalharam 

em Galicia (Mateo) e um dos mais agudos investigadores da sua obra (Serafín 

Moralejo), assim como aproximar o teatro e a música antiga dos públicos atuais” 

(ZULUETA DE HAZ, 2006, p. 12). 

Tal re(a)presentação partiu do documento musicado mais antigo, o de Limoges, 

que contém texto e música (LUENGO, 2006, p. 18). Nesse códice, “S. Moralejo 

percebeu uma ordenação muito semelhante à da série estatutária do Pórtico. De fato, a 

procissão inicia-se com o legislador Moisés, que abre caminho para Isaías, Geremias e 

Daniel, todos eles profetas maiores figurados na beira esquerda do arco central do 

pórtico compostelano” (CASTIÑEIRAS, 2006, p. 15). Esses personagens apresentam 

suas falas proféticas − sobre o nascimento do Salvador através da Virgem  − sob o olhar 

atento de um Anjo. Outros personagens são também comuns a ambos: S. João Batista, 

Virgílio e a Sibila Eritreia – estes, mesmo pagãos, também prefiguraram a vinda do 

Messias. Como também o rei Nabucodonosor, que no Pórtico se encontraria diante de 

Virgílio, ao qual sucedia na cena. 

Além desses personagens presentes no drama limosino, o Pórtico apresenta 

Balaam, que consta dos documentos de Laon e Rouen, e a Rainha de Sabá, ausente nos 

textos medievais mas que Mateus (12, 42) coloca como testemunha de Cristo no dia do 

Juízo Final2.  

                                                           
2 “A Rainha do Sul se levantará no Julgamento juntamente com esta geração e a condenará, porque veio 

dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está algo mais do que Salomão” 

(BÍBLIA, [1981], p. 1299). 
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Com relação à música, Francisco Luengo (2006, p. 18) esclarece o processo 

seguido na atualização do drama: partiu da música documentada no texto limosino e 

acrescentou outras não presentes nesse códice mas reconstituíveis a partir da tradição. 

Além do mais, a peça se fez acompanhar pela música de instrumentos próprios de 

jograis do medievo também esculpidos no arco central do Pórtico, em que se pode ver 

“cantores e instrumentistas, em toda a sua grandeza” (LUENGO, 2006, p. 20). O 

fabuloso Pórtico também forneceu elementos para a reconstituição das vestes das 

personagens, como assinala Mercedes Pintos (2006, p. 21-23), que levou a cabo a difícil 

tarefa de vesti-los com a ajuda de sua equipe.   

O drama se encerra com o Iudicii Signum da Sibila Eritrea, reconstituído através 

da versão galega presente em uma das Cantigas de Santa Maria de Afonso X – De como 

Santa Maria rogue por nós a seu filho eno dia do Juízo.  Disto trataremos a seguir, não 

sem antes fazer nossas as seguintes palavras de um dos atualizadores da peça, Manuel 

Castiñeiras (2006, p. 16): “Deste jeito, os mudos personagens do pórtico voltam a falar 

e cantar graças àquela idéia de Moralejo”. Portanto, as figuras pétreas se reduplicam na 

ação teatral musicada da peça reconstituída.  

Da mesma forma que os responsáveis por essa encenação, Rosalía de Castro, no 

século XIX, imaginara um concerto observando no pórtico as figuras dos músicos, 

anciãos do Apocalipse, com seus instrumentos: nos sempre citados versos dessa poetisa 

maior galega descreve-se a vida e a poesia que as anima: 

 
(...) Santos e apostoles, !Védeos!, parece 
qu’os lábios moven, que falan quedo 
os uns c’os outros, e alón-altura, 
d’o céu a música vai dar comenzo, 
pois os groriosos concertadores 
tempran risoños os instrumentos.(...) (CASTRO, 1973, p. 98) 

 

 

O Canto da Sibila compostelano e alfonsino 

Vimos que o drama litúrgico Ordo Prophetarum teria se originado de um 

sermão que foi atribuído a S. Agostinho. Mesmo não sendo este o autor da homilia, 

quem a compôs era, também, cidadão romano, e como tal instruído pela Retórica e pelo 

Direito. Sabia, pois, que uma prova é mais convincente se apresentada por uma 

testemunha sem nenhuma ligação com a causa em julgamento. No caso, uma profetiza 

pagã vaticinar a existência futura do Messias, filho de Deus, Jesus Cristo, e o Juízo 
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Final, tão lembrado nas igrejas cristãs, certamente que atribuiria muito maior grau de 

convencimento ao discurso, conquistando os receptores para a causa defendida: a 

necessidade de conversão ao cristianismo, tendo em vista o pavoroso fim da 

humanidade pecadora e infiel. 

S. Agostinho, em A Cidade de Deus, obra “Contra os pagãos”, apresenta 

finalidade análoga à do sermão – combater os não-cristãos. E fornece dados sobre a 

profecia corrente na Idade Média já aludida, conhecida como o Canto da Sibila.   

Diz o sábio cristão que de fato a siblila Eritréia havia escrito “algumas coisas 

muito claras acerca de Cristo” (AGOSTINHO, trad., 1990, p. 336), sendo que ele 

próprio leu alguns versos em latim, segundo sua avaliação “mal traduzidos do grego”, 

dessa profetiza pagã. Conversando sobre Cristo com o “exímio procônsul Flaciano, 

homem de palavra fácil e de muito saber”, este lhe mostrara um códice grego, com os 

poemas da sibila Eritréia3, indicando-lhe que “em determinadas passagens as letras 

iniciais dos versos compunham, por ordem, as seguintes palavras: Iesoús Khreistós 

Theoú Hyiós Sotér, quer dizer, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador” (AGOSTINHO, 

trad., 1990, p. 337). Mais adiante, acrescenta o bispo de Hipona que as letras iniciais 

desses termos gregos unidas compõem Ikhthys, “que significa Peixe. Esse nome místico 

simboliza Cristo, porque apenas Ele foi capaz de viver vivo, quer dizer, sem pecado, no 

abismo de nossa mortalidade, semelhante às profundezas do mar” (AGOSTINHO, trad., 

1990, p. 337).  

A profecia indica o Juízo Final no final dos tempos, com a terra em convulsão, 

despedaçada e consumida pelo fogo. Em meio a sofrimentos extremos, diante do Rei 

Imortal com o seu séquito de santos todos comparecerão em corpo mortal para serem 

julgados − justos e injustos, reis e servos. E todas as faltas serão desveladas. E apenas os 

justos, já libertos do corpo material, “gozarão da luz”, ao passo que os pecadores serão 

abrasados pelo fogo eterno. Ao som lúgubre da trombeta vindo do alto, “tudo se cobrirá 

de gritos e prantos”, e os abismos das profundezas infernais se mostrarão. Os poderosos 

deste mundo serão julgados, e dos céus jorrarão “torrentes de fogo e enxofre”4.  

                                                           
3 “Asseguram alguns autores não haver a sibila Eritréia existido no tempo de Rômulo, mas durante a 

guerra de Tróia” (AGOSTINHO, trad., 1990, p. 336). 
4 O sentido dos versos, segundo ele, seria: “A Terra cobrir-se-á de suor frio. Será o sinal do juízo. O Rei 
imortal dos séculos baixará do céu e apresentar-se-á em carne para julgar a terra. E, quando o mundo 
decline para seu ocaso, o fiel e o infiel verão a Deus, acompanhado de seus santos. As almas apresentar-
se-ão ao juiz com os respectivos corpos e na terra já não haverá beleza nem verdura. Os homens deixarão 
os ídolos e as riquezas. O fogo abrasará as terras e, ganhando céu e mar, quebrará as portas do sombrio 
Averno. Já libertos da carne, os corpos dos santos gozarão da luz e os pecadores serão abrasados por 
eterna chama. Então, revelando seus atos ocultos, cada qual descobrirá os próprios segredos e Deus fará 
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Essa terrível visão apocalíptica foi constantemente invocada para tornar 

imprescindível a aceitação do Messias e da religião por ele inaugurada, que seria o 

único meio de livramento desses horrores 

S. Agostinho refere-se ainda a outras profecias de sibilas sobre Cristo, com base 

em Lactâncio. Reunindo os testemunhos dispersos em sua obra, nos apresenta então um 

texto sobre a não acolhida do Cristo pelos judeus, sua Paixão, morte e ressurreição5. 

Mas o primeiro texto é que se tornaria tradição nas matinas de Natal no medievo, 

lembrando aos assistentes, no momento de comemoração do nascimento de Jesus 

Cristo, da necessidade de terem uma vida santificada para o alcance da salvação.   

Como assinala Eva Castro (1997, p. 282), o canto da Sibila teve “uma 

extraordinária repercussão nas igrejas hispânicas”, chegando-se por isto a supor que sua 

melodia proviria da igreja visigótica. Dentre os documentos por ela antologiados 

encontra-se um procedente do breviário da catedral de Santiago de Compostela, que foi 

impresso pela primeira vez em 1497, em Lisboa. Destinava-se às matinas do Natal. 

Trata-se de um poema em latim que demonstra a estabilidade da peça, semelhante à 

registrada por Santo Agostinho na Cidade de Deus e por Quoduuldeus, em seu sermão 

Contra Iudeos (Castro, 1997, p. 287). Essa versão continua atribuindo a peça a Santo 

Agostinho.  

A composição desse poema em estrofes de dois versos mais refrão indica que a 

sua interpretação se fazia da forma costumeira, responsorial, entre solistas e coro ou 

entre dois semicoros. Embora no século XIII já se registrassem versões em línguas 

                                                                                                                                                                          
luz nos corações. Tudo então será choro e ranger de dentes. O Sol escurecerá e o coro dos astros perderá o 
tom. Girará o céu e a Lua apagar-se-á como lâmpada; abater-se-ão as colinas, altear-se-ão os vales e nas 
coisas humanas não haverá culminâncias nem alturas. Os montes nivelarão com os campos e o mar será 
inavegável. A Terra far-se-á em pedaços, as fontes e os rios serão torrados ao fogo. Mas no alto soará 
então o triste som da trombeta e tudo se cobrirá de gritos e de pranto. Abrir-se-á a Terra e deixará ver seu 
profundo e caótico abismo. Perante o tribunal do Senhor comparecerão os reis e os céus verterão torrentes 
de fogo e de enxofre” (AGOSTINHO, trad., 1990, p. 336). 

5 “Virá, diz a sibila, às mãos iníquas dos infiéis, darão, com as mãos sacrílegas, bofetadas em Deus e com 

a boca impura cuspir-lhe-ão no rosto. E Ele entregará aos golpes, sem resistência, as costas inocentes. Ao 
ser esbofeteado, silenciará, a fim de ninguém saber que ele é o Verbo ou donde vem, para falar aos 
infernos e ser coroado de espinhos. Deram-lhe fel para comer e, contra a sede, vinagre. E tu, néscia, não 
reconheceste teu Deus sob o disfarce com que se apresentou aos mortais, mas coroaste-o de espinhos e 
deste-lhe a beber amargo fel. Rasgar-se-á o véu do templo e ao meio-dia escura noite cobrirá a terra 
inteira durante três horas. Morrerá, é certo, dormirá três dias e então, surgindo do sepulcro, volverá à luz. 
E mostrará aos eleitos as primícias da ressurreição” (AGOSTINHO, trad., 1990, p. 336). 
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vernáculas, o texto em latim continuou a ser cantado até o século XVI (CASTRO, 1997, 

p. 284).  

A cantiga de Afonso X, aliás não referida por Eva Castro, é um desses registros 

do século XIII. Apresenta análoga estrutura – dísticos seguidos de refrão −, mas 

acrescenta um sentido novo à peça: a possibilidade da intermediação de Santa Maria, 

decorrente da sua condição de mãe de Deus, para a salvação dos seus fiéis. Mais ainda: 

na cantiga são unidas as duas profecias sibilinas documentadas por Santo Agostinho, já 

referidas: a do Juízo vindouro e a que se concretizou: o martírio de Jesus Cristo nas 

mãos dos seus algozes.  

Afonso X, o Sábio, nasceu em 1221 em Toledo e faleceu em Sevilha, 1284. Rei 

de Leão e Castela a partir de 1252, foi portanto rei dos galegos também, dado que a 

Galiza já se encontrava há muito tempo incorporada à coroa de Leão. Embora seu 

reinado tenha sido marcado por instabilidades políticas e guerras, em seu scriptorium de 

Toledo congregava sábios muçulmanos, judaicos e cristãos. Traduções, tratados, 

desenhos ou miniaturas e poesia, muita poesia, foram graças ao seu mecenato 

produzidos. A sua corte promovia o encontro de trovadores ibéricos e provençais, 

coincidindo tal época com a do máximo esplendor do Trovadorismo galego-português.  

Foi ele próprio um grande estudioso e autor de textos oficiais em prosa e 

traduções na língua castelhana – de caráter científico ou pseudocientífico, jurídico, 

histórico, técnico ou de lazer.  Mas foi também, o que nos interessa sobremaneira, um 

prolífico autor de cantigas na língua procedente da Galiza, em sua vertente erudita. São-

lhe atribuídas mais de 40 cantigas trovadorescas de temas profanos, em sua maioria de 

escárnio e maldizer, onde critica sobretudo a ganância, a covardia e a deslealdade dos 

que o cercavam. E, o que nos interessa mais de perto, foi o responsável por um 

monumental cancioneiro mariano, “de longe a maior e mais rica coleção produzida nos 

vernáculos românicos da Idade Média sobre esse tema” (LEÃO, 2007, p. 21)6. 

Ricamente iluminado e com notações musicais, encontráveis em pelo menos dois dos 

quatro manuscritos existentes, é composto por cerca de 420 cantigas de louvor e/ou 

narrativas dos milagres de Santa Maria, mais precisamente, forma “um conjunto de 427 

cantigas que, descontadas sete repetições internas, se reduzem a 420” (LEÃO, 2007, p. 

21).  São cantigas de louvor e milagres de Santa Maria, aparecendo as de louvor a cada 

                                                           
6 Sabe-se que Gonzalo de Berceo escreveu os Milagros de Nuestra Senhora, 25 poemas em castelhano 
arcaico; Gautier de Coincy, Les miracles de La Sainte Vierge, 60 poemas em francês antigo; e o clérigo 
Adgar, os Marienlegenden, 38 poemas em anglo-normando. 
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dezena de cantigas – nove milagres, narrativos, sempre sucedidos por um louvor, lírico 

−, aproximando-se da forma de um rosário. Ao final desse ‘rosário’ se acrescentam 

ainda alguns milagres e cantigas de festas marianas e outras do calendário cristão. 

Dentre estas se encontra a já aludida versão do Canto da Sibila, onde a profecia 

apocalíptica é mesclada com invocações à Virgem, esperança de salvação para os que 

nela crêem, e com rememorações de episódios sofridos da vida de Maria com seu Filho. 

Trata-se da cantiga de número 422, ou a .XII. cantiga de comemorações do 

calendário litúrgico, da edição crítica de Walter Mettmann (1981), intitulada “Esta .XII. 

é de como Santa Maria rogue por nos a seu Fillo eno dia do juyzio.” 

Na impossibilidade de a reproduzirmos por inteiro, apresentaremos a seguir 

algumas estrofes para amostragem:  

 
Madre de Deus, ora / por nos teu Fill’ essa ora. 
 
U verrá na carne / que quis fillar de ty, Madre,  
joyga-lo mundo / cono poder de seu Padre. 
Madre de Deus, ora / por nos teu Fill’ essa ora.   
 
E u el a todos / pareçerá mui sannudo,      
entonfaz-ll’ enmente / de como foi conçebudo.                  
Madre de Deus, ora / por nos teu Fill’ essa ora.                   
 
E enaquel dia, / quand’ele for mais irado,                             
fais-lle tu emente / com’em ti foi enserrado.                          
Madre de Deus, ora / por nos teu Fill’ essa ora.        
 
......................................................................... 
 
U será o ayre / de fog’ e de suffr’ aceso,  
dill’a mui gran coita / que ouviste pois foi preso.        
Madre de Deus, ora / por nos teu Fill’ essa ora.                  
 
U verrá do ceo / sõo mui fort’ e rogido,                 
di-ll’ o que soffriste / u d’açoutes foi ferido.           
Madre de Deus, ora / por nos teu Fill’ essa ora.           
 
........................................................................... 
 
E u as estrelas / caeren do firmamento,                            
di-ll’ o que sentiste u / [foi] posto no monumento.        
Madre de Deus, ora / por nos teu Fill’ essa ora.                
 
E du o inferno / levar os que mal obraron,         
di-ll’ o que se[n]tiste / u o sepulc[r]o o guardaron.          
Madre de Deus, ora / por nos teu Fill’ essa ora.           
 
.......................................................................... 
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E u mostrar ele / tod’ estes grandes pavores,           
faz com’ avogada, / tem voz de nos pecadores.          
Madre de Deus, ora / por nos teu Fill’ essa ora.          
 
Que polos teus rogos / nos lev’ ao parayso 
seu, u alegria / ajamos por senpr’ e riso.                              
Madre de Deus, ora / por nos teu Fill’ essa ora.       
                                     (METTMANN, 1981, tomo II, p. 408-410) 

 

Merece atenção o modo como Afonso X faz acompanhar os horrores do Juízo 

Final de ordenações à Virgem, através do uso de verbos no imperativo, no sentido de 

que ela lembre ao seu Filho do que lhe deve por O haver concebido e por tudo que 

sofreu com Ele e por Ele. Bem como a ordem para que o defenda, e aos pecadores em 

cuja categoria o rei se inclui, como advogada, para o alcance do Paraíso celestial. 

Trabalhando com oposições, contrasta a ira do Juiz celestial com a humanidade de Sua 

mãe. Na penúltima estrofe indica que, diante de tais pavores, ela se torne advogada dos 

pecadores; e na final, que por seus rogos ao Filho sejamos levados ao Paraíso, à alegria 

eterna. Quanto aos refrães, insistem no pedido de intervenção mariana, através do seu 

estatuto de Mãe de Deus.  

Trata-se de um procedimento retórico que, à primeira vista ingênuo, se revela 

altamente persuasivo: o poder é de Deus, mas Ele muito deve à humanidade de Maria, 

participou dessa humanidade conosco, sofreu as agruras da nossa condição. Maria, 

enquanto nossa advogada, teria os argumentos persuasórios para levar o Filho à 

misericórdia para com os pecadores, rememorando o sofrimento que com Ele padeceu, a 

proteção que sempre Lhe dispensou, a vida material que Lhe proporcionou.  

Em última instância, o que o Rei Sábio intenta é demonstrar os benefícios do 

culto a Santa Maria, cuja intercessão junto ao severíssimo Juiz poderia assegurar a vida 

eterna aos pecadores7. Nesse intento, coloca-se como suplicante no refrão e conselheiro 

no corpo da cantiga, indicando à mãe de Jesus Cristo os elementos comprobatórios da 

dívida do Filho para com ela, a ser paga através do perdão aos seus fiéis cultores. Dentre 

estes se coloca o Rei Trovador, que no Prólogo do seu cancioneiro se apresentou como 

vassalo da “Dona das Donas e Senhor das Senhores”, maneira como a ela se refere em 

outra antológica cantiga. 

Enfim, Manuel Castiñeiras, um dos principais responsáveis pela reconstituição 

recente do Ordo Prophetarum na Galiza, observa que “o inusitado protagonismo da 

                                                           
7 Isto pode ser observado também na cultura popular do nordeste do Brasil, revisitada por Ariano 
Suassuna no Auto da Compadecida, como indicamos em estudo anterior (MALEVAL, 2006,  p.183-208). 
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Sibila” no final desse drama se explica “pela longa tradição do canto das treze estrofes 

da sua profecia sobre o Juízo Final nas matinas de Natal dentro do sermão Contra 

Iudaeos”, como atesta o Breviário compostelano editado em Lisboa no ano de 1497 

(CASTIÑEIRAS, 2006, p. 16), por nós já referido. Mas, ressalta ele, “nada melhor para 

a efetividade do espetáculo que recuperar a antiga versão galega contida nas Cantigas 

de Santa Maria e fazê-la ressoar entre os velhos muros românicos da catedral de 

Santiago” (CASTIÑEIRAS, 2006, p. 16). Cogitou a hipótese de que “também naquele 

afastado tempo de catedrais e cantigas esta procissão dos profetas foi entoada por 

alguém com entusiasmo semelhante” ao do seu grupo. Acreditamos que sim, e muito 

lhe(s) agradecemos a preciosa atualização do emocionante drama!... 
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A LITERATURA BRASILEIRA NO CONTEXTO DA HISTÓRIA DA 
LITERATURA LATINO-AMERICANA 

Mariângela Monsores Furtado Capuano (Colégio Pedro II) 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo verificar como a literatura brasileira foi fundada dentro de 
uma hierarquia, estabelecendo representações das alteridades do discurso europeu, juntamente 
com a emergência de outras literaturas periféricas no século XIX. Assim, a partir dessas questões, 
pretende-se comparar a formação da literatura brasileira com a literatura latino-americana que 
também surgiu em um contexto de dominação em que o cânone ocidental é adotado como modelo. 
Para isso, o desenvolvimento da pesquisa terá como ponto básico a caracterização da literatura 
brasileira do século XIX que esteve a serviço da formação da identidade nacional, tendo como 
preocupação discutir como ela foi formada e sobre que bases históricas isso aconteceu. A partir 
dessa caracterização, pretende-se situar a literatura brasileira no universo latino-americano, 
estabelecendo comparações e constatando que, tanto a literatura brasileira, como a dos países 
latino-americanos surgiram no século XIX em um contexto pós-colonial, como fruto de uma 
cultura europeizante. Para a pesquisa, dentre outras obras, serviram como fundamento teórico os 
textos de Bela Jozef, História da Literatura Hispano-Americana, (1982), Homi, K.  Bhabha (Ed.) 
Nation and Narration, (1990.) e Antonio Candido, “Literatura e Subdesenvolvimento”, 

(1989). 
 

Palavras-chave: literatura. Cânone. Identidade nacional. Cultura europeizante 

 

O Romantismo e a Formação da Identidade Nacional 

 O movimento romântico do Brasil coincide com a independência política do país 

e a consolidação de um regime que, apesar de manter o modelo monárquico, tinha a 

preocupação de consolidar-se através da marcação das diferenças culturais entre a antiga 

metrópole e a nação que surgia. 

 O ideário do romantismo no Brasil assume, então, o projeto de formação e 

afirmação da nacionalidade brasileira, bastante interessante para o sistema político que se 

consolidava. Esse ideal de formação da nacionalidade encontrou total respaldo no 

Segundo Império, que intentava igualar o recente país às nações civilizadas. A literatura 

passou a privilegiar um determinado aspecto da sociedade a que pertencia, em detrimento 

de outros, marcando o caráter hierárquico em que se formou essa literatura. É, em suma, 
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o discurso escrito, na sua modalidade literária, a serviço da legitimação do sistema 

político que se implantava. 

 Através do estabelecimento de um sistema literário, agora de fato brasileiro, uma 

vez que, com a Independência, desaparecera a condição de colônia, havia então uma 

nação necessitada de uma identidade não apenas econômica e política mas igualmente 

sociocultural. 

 Mesmo antes do movimento de independência, ainda no século XVIII, quando da 

produção árcade no Brasil, há quem julgue, como Roberto Reis (in: JOBIM, 1992), que 

o fato de os “Dirceus” figurarem na literatura em vez de alguma voz cujo papel fosse 

subverter a ordem refletida na hegemonia da intelectualidade da época, já denuncia um 

princípio de preocupação com a formação de um sistema literário próprio, com a 

manutenção daquela classe letrada. Através da entronização de personagens que mais 

refletissem essa inteligência que qualquer outro segmento da sociedade, o escritor estaria, 

de certa forma, contribuindo para manter um certo estado de coisas. 

 

A constituição de um sistema literário pouco a pouco engendra uma 
norma estética e regras de controle, capazes de conservar a identidade 
destes intelectuais, ao mesmo tempo que rebaixa e realça aquelas 
manifestações literárias que infringem o sistema em gestação. (REIS, 
in: JOBIM, 1992). 

 

Com isso, fica clara a intenção de não haver mudanças para que tudo permaneça 

da mesma forma. 

 Imbuídos principalmente das ideias nacionalistas, autores como José de Alencar 

e Gonçalves Dias, por exemplo, produziram sua literatura com o intuito de buscar a 

formação da identidade do país. 

 Alencar formou-se na época da afirmação do Segundo Império. Sua literatura, 

portanto, aparece engajada nesse processo de legitimação do estado-nação. 

 Já Gonçalves Dias afirmou-se no período anterior, correspondente aos primeiros 

anos da Independência propriamente dita. Apesar de este período ser influenciado pela 

aversão aos valores portugueses, devido a todos os percalços da colonização, os valores 

da cultura branca, universais para os brasileiros de origem europeia (mesmo os mestiços), 

mais forte até que a cultura portuguesa, não poderiam deixar de ser marcantes na sua obra. 

 Os dois autores, embora apresentassem caminhos e convicções diferentes na 

abordagem da mesma temática, atenderam perfeitamente ao gosto do público no que diz 

respeito à formação da identidade nacional. Alencar, por exemplo, aborda, em seus textos, 
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o índio, sem se preocupar em destacar o papel do negro como elemento de importância 

na formação da identidade brasileira (REIS, in: JOBIM, 1992, p. 78). Ainda que também 

tenha escrito sobre negros, o fato de não manter a fórmula básica da miscigenação que 

gerou o brasileiro (cruzamento entre brancos, índios e negros) talvez possa ser lido como 

uma exclusão do negro do processo de formação da nossa identidade. Embora a 

importância do negro não fosse tão relevante quanto a do índio no Ceará da época em que 

se passa a história de Iracema, por exemplo, ele já era importante em outros contextos da 

sociedade brasileira, como a Bahia e o Rio de Janeiro. E a importância desses lugares era 

tanta que foi essa a marca social herdada pelo Brasil: um país fruto da mestiçagem entre 

brancos, negros e índios. 

 O mulato no Brasil, principalmente naquela época, ainda que livre, era encarado 

como negro e sofria toda a consequência dessa estigmatização. De nada adiantava 

incorporar os costumes do branco, como a própria religião, pois o mestiço continuaria a 

ser sempre visto como um diferente do branco. 

 Desta forma, o fato de o negro não ser incorporado por Alencar como 

“ingrediente” da formação do povo brasileiro contribuía, sem dúvida, para que tal tipo de 

literatura atendesse ao gosto de um grupo formado principalmente pela elite branca e 

letrada. Talvez por escreverem em sintonia com essas ideias, tais autores tenham figurado 

imediatamente no cânone da nossa literatura, sendo esta a condição que ostentam até os 

nossos dias. 

 É importante ressaltar que, embora o país tenha permanecido, após a 

independência, sob o mesmo regime de governo com o qual pretensamente rompera, o 

movimento romântico no Brasil teve como objetivo maior a formação da identidade desse 

país recém-constituído, não sendo objeto de preocupação, por exemplo, o projeto de 

emancipação libertária através da instituição de uma república, como propunham, por 

exemplo, os inconfidentes em fins do século XVIII, cerca de trinta anos antes 

proclamação da independência. Criar uma nacionalidade era o objetivo, mesmo que essa 

nacionalidade fosse uma reprodução do modelo com o qual rompera. 

 

Liberdade: um aspecto recorrente na literatura hispano-americana 

 No Brasil, os primeiros anos do século XIX foram marcados por acontecimentos 

que conduziram o país à independência política da antiga metrópole. Na América 

Hispânica, por sua vez, esse século foi marcado por um ambiente de conflitos políticos 

que resultaram igualmente na independência dos países. Há, porém, uma diferença 
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fundamental. Em todas as novas nações surgidas, instaurava-se o regime republicano, o 

que, àquela época, era símbolo de ruptura com o modelo político anterior. O Brasil é, 

então, a única exceção, pois, apesar de alcançar a independência, mantém o modelo 

herdado da tradição portuguesa. 

 Neste contexto histórico, surge o movimento romântico no cenário literário da 

América Latina. Os autores envolvidos com essas ideias valorizam aspectos do 

Romantismo europeu, tais como, a melancolia, o individualismo exasperado, a solidão. 

Junto a isto, tais autores passam a buscar uma literatura autóctone, procurando, para a 

confecção de suas obras, inspiração na própria terra. Nasce, então, o sentimento da 

natureza como elemento que passa a integrar a obra de arte, havendo uma visível 

exacerbação da subjetividade do artista. À paisagem cabe o lugar de pano de fundo, pois 

em primeiro plano está o artista. 

 A revisitação literária do passado, à semelhança da volta à Idade Média na Europa, 

enquanto busca nos tempos pretéritos daquilo que o mundo atual não pode oferecer, 

acontece também na América Hispânica. O índio é tomado como marca do passado 

nacional, pois sua presença, não apenas como elemento da origem americana, mas 

também das relações políticas e socioeconômicas que representava naquele momento, era 

muito forte. O nacionalismo passa a ser, por um lado, no romance hispano-americano, em 

uma época de formação de nações, a sua parte mais original. É importante perceber que, 

se o indianismo hispano-americano pode ser, por um lado, um ponto de contato com o 

que ocorria no Brasil, por outro lado, diferenciava-se por ser algo que refletia o papel do 

elemento indígena na vida social daquele momento, o que não ocorria no Brasil, onde o 

índio da literatura romântica aparece de forma idealizada, como uma referência longínqua 

de um passado quase mítico. 

 De modo semelhante ao que aconteceu no Brasil, diversas e heterogêneas foram 

as influências que sofreu o Romantismo na América. Embora representasse uma 

alteridade do discurso literário europeu, na maioria dos países hispano-americanos, sua 

reelaboração apresentou originalidade. Se no Brasil, no século XIX, verificou-se uma 

lusofobia, com o Romantismo há, por sua vez, um movimento de “desespanholização” da 

América. Entretanto, um novo modelo ocidental é tomado como paradigma e, a partir daí, 

verifica-se o predomínio da influência francesa, ainda que a espanhola não estivesse de 

todo desaparecida. O romance romântico na hispano-América assumiu os aspectos 

político, sentimental, indianista e histórico, tendo sido ele e o teatro os gêneros mais 

populares no Romantismo hispano-americano, fato também verificado aqui no Brasil. 
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 Segundo Bella Jozef, após a consolidação da estética romântica no ideário da 

intelectualidade latina, houve uma segunda geração romântica hispano-americana que via 

a literatura “[...] como forma de serviço público, dedicada à diferença da liberdade e 

difusão da verdade” (JOZEF, 1982, p. 89). Havia, então, uma preocupação de reforçar na 

literatura os êxitos alcançados nas lutas pela independência do início do século. Ao que 

parece, a preocupação com a formação da identidade nacional, tão marcante no 

Romantismo do Brasil, não é então o que motiva exclusivamente os românticos hispano-

americanos. Percebe-se, nesse movimento, uma real necessidade de se ratificar a 

liberdade e de se discutir os problemas sociais dos seus países. Porém, mesmo servindo a 

ideais distintos, as literaturas hispano-americana e brasileira estão em posições similares 

entre si em relação à literatura ocidental. Ao longo do período romântico vivido no Brasil 

e na América Latina, algumas estéticas procuraram estabelecer a independência 

intelectual em relação à Europa, estéticas essas que possuíam o desejo comum de criar 

uma literatura autóctone. 

 As bases em que se formaram as literaturas latino-americanas e a brasileira são 

ocidentais, pois todas são marcadas pelo signo do cânone europeu. Seu idealizadores 

forjaram seus pilares influenciados pelo modelo ocidental. 

 No Brasil, ao que parece, esse movimento de libertação intelectual da Europa foi 

paradoxal. O desejo de se criar um país autônomo com uma literatura autônoma não 

emanou propriamente do povo em si, foi um movimento forjado pelas elites para atender 

aos seus próprios interesses. 

Da mesma forma isso se deu na América espanhola. A influência europeia foi tão 

grande que, durante muito tempo, a Europa não considerava a produção literária de suas 

colônias como algo distinto da sua própria. É o que afirma Grossmann: “Cierto es que las 

dos Madres Patrias nunca tuvieron a la literatura ultramarina por colonial [...]” 

(GROSSMANN, s/d, p. 34). 

 A formação dos estados-nações latino-americanos no século XIX está vinculada 

às lutas pela hegemonia na Europa colonialista. O modelo colonial vigente na América 

Latina já não mais atendia aos desejos dos países hegemônicos na época. A Inglaterra 

destacou-se no século XIX como potência, estando os países ibéricos em situação 

periférica. A formação de um grande mercado consumidor dos produtos ingleses 

motivou, principalmente, a implementação de lutas pela independência dos países latino-

americanos. Portanto, ao que parece, esses estados-nações recém-formados só passaram 

a essa condição porque assim os países hegemônicos o desejaram. Em meio a tudo isso, 
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a literatura que se consolidou nessas nações obviamente viria a reforçar esse fato, como 

veremos a seguir. 

 

A literatura enquanto reflexo da condição periférica 

 Considerando-se a conjuntura econômica da Europa no século XIX, pode-se 

constatar que os países ibéricos, colonizadores de toda a América Latina, incluindo o 

Brasil, havia há muito deixado o centro dos acontecimentos da Europa para ocupar uma 

posição de dependência em relação à França e à Inglaterra. Desta forma, a produção 

literária no Brasil do século XIX e, possivelmente, nos países hispano-americanos, por 

receberem influências europeias e ainda de suas antigas metrópoles, estariam criando na 

prática uma cultura que acabava por confirmar a posição de dependência em relação à 

cultura europeia. 

 Pode-se perceber então que, desde o período de sua elaboração primeira, as 

literaturas dos países latino-americanos ocupavam um posição periférica, pois reforçavam 

os modelos vigentes na medida em que os importavam e os incorporavam aos alicerces 

de sua formação cultural. 

 Ilustrando a questão que enfoca a dependência dos países latino-americanos, 

patrocinada pelos interesses hegemônicos no século XIX, pode-se citar o fato de que, 

ainda hoje, quando se tematiza, na literatura hispano-americana, por exemplo, questões 

relativas aos momentos iniciais da trajetória dos futuros países enquanto unidades 

políticas independentes, ressurge uma temática preocupada com a liberdade. É o que 

ocorre, por exemplo, com o romance de Gabriel García Marquez, O General em seu 

labirinto. Embora seja um texto da segunda metade do século XX, o autor retoma a 

questão da liberdade pretendida por Simón Bolívar, figura que se destacou, no século 

XIX, nas lutas pela independência da América Hispânica. 

 No texto de Gabriel García Marquez, a figura de Simón Bolívar é a representação 

da tentativa de unificação dessa América. Porém, essa unificação faz parte de um ideal 

utópico. A América Latina que o Bolívar de García Marquez quer libertar e unificar é 

uma América ressurgida a partir do desaparecimento das culturas pré-existentes. É uma 

América influenciada por culturas estrangeiras que para lá são transplantadas, 

encontrando ali um solo que, por excelência, não lhes é receptivo. 

 O Bolívar de García Marquez, segundo Vera Follain, é o oposto do Bolívar 

consagrado pela história: “Gabriel García Marquez se apropria de uma figura histórica 

que a história oficial consagrou como vitoriosa, enquanto líder da independência de uma 

2953

Ana
Pencil



7 
 

vasta região da América Hispânica, e a representa como perdedora” (FIGUEIREDO, 

1994, p.113). 

 A independência conquistada por Bolívar, de acordo com a leitura de Vera Follain, 

é retratada no texto do escritor colombiano como uma “pseudo” independência. 

 Este é o ponto central que queremos destacar neste trabalho: a independência a 

serviço de uma outra dependência. 

 Do mesmo modo como aconteceu no Brasil, a América espanhola passou por um 

processo de ruptura com o modelo colonial imposto desde fins do século XV, sendo que 

esse processo se deu atendendo a outros interesses dos países hegemônicos. A história 

oficial mostra que a independência política do Brasil foi conseguida a partir da 

insatisfação do povo contra a condição de servilismo à coroa portuguesa. Porém, ao que 

tudo indica, essa “independência” só foi permitida porque firmava uma outra 

dependência. Caso semelhante nos mostra a história hispano-americana: a independência 

das colônias espanholas nas Américas se deu, também, atendendo a interesses dos países 

então hegemônicos. 

 Tudo isso nos apresenta um cenário de farsa e de falsa liberdade carregada por nós 

até hoje. Nesse meio está a literatura nascida sob o signo da dominação cultural do 

ocidente. 

No Brasil, no século XIX, como a literatura tinha a missão de inventar a 

nacionalidade, e como os intelectuais da época faziam parte da elite dominante, 

obviamente, o ideal de identidade nacional era o que mais se aproximava do modelo 

ocidental, europeu, melhor dizendo. E é a partir daí que surge a literatura brasileira 

inscrita e marcada pelo cânone europeu e, portanto, em situação periférica, uma vez que 

apenas importava valores culturais externos para incorporá-los à sua própria cultura. O 

ideal da independência intelectual brasileira no século XIX é mascarado por uma ruptura 

com o modelo proposto pela metrópole. Porém, ao se desgarrar de Portugal, cuja literatura 

ocupava, na época, também uma posição periférica em relação aos demais países 

europeus, tomou para si um outro modelo, agora o francês. O Brasil, por conseguinte, 

com a independência política de Portugal, caiu de novo em uma outra dependência: 

economicamente, passou a depender da Inglaterra, agora diretamente, porque sempre o 

fora, já que Portugal era dependente economicamente daquele país, e, intelectualmente, 

da França. 

 Na América Hispânica, o cenário não é muito diferente do Brasil. O movimento 

de “desespanholização” da América é pano de fundo para a procura de novos modelos.  
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No Chile, no século XIX, criou-se uma Sociedade Literária que propunha a 

formação de uma literatura autenticamente nacional, utilizando-se dos elementos 

disponíveis em sua terra, de sua gente e de seus costumes. Porém, na verdade, intentavam 

usar a técnica literária europeia, sobretudo a francesa, para falar da América (JOZEF, 

1982, pp. 74-75). Isso também se verificou em outros países da América espanhola. 

 Ao que parece, o contexto de dominação sucessiva vigia na América Latina como 

um todo, nela incluído o Brasil. 

As culturas nela pré-existentes foram dizimadas sendo implantado pela força o 

modelo ocidental. O que diferencia o Brasil do restante da América Latina, entre outros 

fatores, é que a cultura indígena aqui, durante a implantação do estado-nação no século 

XIX, já estava há muito afastada do contexto social. A figura do índio, no século XIX, 

era algo distante da realidade do povo, que não mais convivia com ele. Naquela época, a 

maior parte da nações indígenas já havia sido dizimada e os seus remanescentes viviam 

no interior do país, longe dos centros urbanos. Por permanecer distante, essa figura pôde 

ser resgatada como passado nacional. Como não fazia mais parte da realidade empírica, 

poderia ser, então, mitificada. Isso não aconteceu dessa mesma forma no restante da 

América Latina, que teve a cultura indígena muito mais presente e muito mais explícita. 

Os descobridores da América encontraram nela civilizações indígenas com algum grau 

de adiantamento e com uma esfera social constituída, com grupos sociais estratificados. 

Para a implantação do modelo cultural ocidental nessa região, a resistência foi muito 

maior, porém, mesmo assim, este foi o modelo que se tornou hegemônico. 

 

Considerações finais 

 Dois aspectos maiores podem ser extraídos de tudo o que dissemos. Em primeiro 

lugar, há uma semelhança entre os projetos brasileiro e o do restante das literaturas latino-

americanas no que diz respeito a uma busca de fundação cultural e literária por extensão, 

sob o signo da formação da identidade nacional. O Romantismo enquanto movimento 

literário importado da Europa serviu de forma modelar a esse intuito. 

 O movimento romântico no Brasil assumiu a postura de formador da identidade 

nacional, fazendo disso um de seus mais importantes caracteres, tendo em vista a 

ratificação da inscrição definitiva de nossa literatura no modelo ocidental. Apesar de estar 

a serviço da formação da identidade do estado-nação recém-fundado, nossa literatura 

reproduziu o modelo europeu dando-lhe um cunho nacional. Os escritores que se 
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encarregaram de trabalhar essa temática reproduziram o modelo literário importado, 

conferindo-lhe feições próprias. 

 Na América Hispânica, de um modo geral, sem nos atermos a um país 

determinado, o contexto histórico em que a literatura se formou é bem distinto do Brasil. 

Entretanto, o que há de semelhante é uma análoga preocupação com a formação da 

identidade dos estados-nações que se formavam. Isso é muito mais um dado importado 

do modelo romântico europeu que uma necessidade efetiva, como foi no Brasil. 

 A colonização espanhola na América Latina encontrou um grande empecilho: a 

sólida estrutura social indígena lá pré-existente. Em função disso, as estratégias de 

ocupação tomaram rumos diferentes das que foram usadas no Brasil, pois aqui a 

resistência indígena foi suplantada com maior facilidade, haja vista o estágio primitivo de 

civilização em que se encontravam na época da chegada dos portugueses. 

 Uma das estratégias de colonização foi a criação de cidades que atendessem as 

necessidades de melhor atuação dos interesses dos colonizadores. Trata-se dos centros 

culturais destacados por Eduardo Coutinho em seu texto “Centros culturales de América 

Latina”. Segundo Coutinho, “[...] es necesario que se observem diferencias 

fundamentales en la constituición de esos centros” (COUTINHO, s/d). No Brasil, a 

formação de cidades portuárias para o escoamento das riquezas extraídas daqui e enviadas 

para a Europa foi uma das estratégias de controle instituído pelo colonizador, enquanto 

na América Hispânica a formação de núcleos populacionais mais estáveis e bem 

ordenados foi o alvo de interesse, pois, assim, garantiria melhor controle da região pela 

coroa espanhola. 

 Um ponto assaz importante e que marcou profundamente a diferença entre os 

movimentos de independência do Brasil e dos demais países da América Latina, entre 

outros, foi a criação de universidades e imprensa nas colônias espanholas desde o século 

XVI e a criação tardia dessas mesmas universidades e prelo no Brasil. Esse fator foi muito 

importante na diferenciação dos movimentos de libertação que viveram esses países. 

 Assim, no século XIX, quando os países latino-americanos tornaram-se 

independentes da Espanha, a sua população vivia de forma mais concreta a mestiçagem 

que envolvia suas origens. O índio já possuía, naquela época, uma posição muito mais 

nítida na sociedade local que o índio brasileiro jamais teve. Esse é um fato que até hoje 

pode ser percebido, pois a figura indígena, aqui no Brasil, não tem qualquer projeção no 

meio cultural e político do país, o que não ocorre na América Hispânica. O indígena 

hispano-americano é figura presente até hoje em todos os setores da sociedade. É comum 
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na América espanhola indígenas participarem do meio universitário como professores, 

fato praticamente inusitado no Brasil, por exemplo.  

 Se há semelhança nos projetos do Brasil e da América Latina no que diz respeito 

à preocupação com a identidade, por outro lado há aí uma diferença. Esse seria o segundo 

aspecto a que nos referimos no início dessas considerações finais. 

 No Brasil, pode-se afirmar que a consolidação da identidade nacional é um dos 

mais importantes caracteres da nossa formação literária, pois como não havia uma 

diferenciação cultural entre a classe dominante que determinou o desligamento político 

entre colônia e metrópole, havia de fato, como forma de legitimar a ruptura, a necessidade 

de se ressaltar as diferenças. 

No restante da América Latina, como dissemos, já havia uma suficiente 

diferenciação entre o espanhol e o povo que vivia nas antigas colônias. As diferenças são, 

inclusive, uma das responsáveis pelas sucessivas tentativas de independência, que 

culminaram nas lutas pela libertação. Assim, mais que a preocupação com a formação de 

uma identidade que legitimasse a independência, houve, na literatura, uma recorrência na 

tematização da liberdade, já que esta sim foi algo conseguido por lutas que mereciam ser 

registradas. 

 Por esses motivos, a literatura que nasceu juntamente com a criação desses 

estados-nações no século XIX teve objetivos diferentes, pois refletia os desejos que se 

manifestavam de forma distinta nesses países. Mesmo assim, tanto a literatura brasileira 

como a literatura dos países hispano-americanos são representações de alteridades desse 

mesmo discurso com o qual procuraram romper. 

 Em uma análise mais ampla, ainda que os objetivos literários dos países latino-

americanos ora se superponham ora se diferenciem, há resultados, por fim, semelhantes. 

Em ambos os casos, houve uma importação de valores culturais europeus, somados ao 

fato de que as antigas metrópoles ainda continuaram a influenciar as ex-colônias. Esse é 

o principal fator que leva a literatura da América a assumir uma posição periférica 

representando alteridade do discurso europeu. 

No Brasil, procurou-se incorporar os valores românticos vindos de uma influência 

da França que, por sua vez, também influenciava Portugal. Entretanto, afirmar ser a 

literatura romântica brasileira uma mera alteridade do discurso europeu não é o mesmo 

que considerar sem valor a produção literária em terras brasileiras. O que se julga por essa 

ótica não é exatamente o valor literário da produção, mas apenas o ‘status’ que tal 

literatura representa. A questão é constatar então que o Brasil ocupa uma posição 

2957

Ana
Pencil



11 
 

periférica no cenário literário e que essa situação já estava presente na época de sua 

formação. 

Na fase do Romantismo, os primeiros românticos brasileiros foram buscar na 

França o modelo a ser seguido, pois com a independência do Brasil de Portugal, uma 

lusofobia começou a se exacerbar. No entanto, o que foi trazido para cá, além de outras 

ideias, era o que a França considerava como literatura de menor valor. O gênero 

importado foi o folhetim, um gênero de massa. E, a partir daí, a literatura brasileira foi 

fundada dentro de uma hierarquia, reforçando o modelo de estrutura social que 

interessava à classe dominante. As figuras principais eram as que tinham origem europeia, 

ficando em papel secundário aqueles que representavam os descendentes de negros e 

índios. Com isso, a literatura nacional tomou os rumos que ratificavam a permanência do 

elemento compatível com o do antigo colonizador, isto é, o branco, como figura de maior 

importância, devendo ser este, portanto, o que deve assumir as posições de maior 

destaque. 

Fato semelhante ocorre nas literaturas dos países hispano-americanos. Como 

vimos, há também uma mera importação dos valores europeus desprovida de uma 

reelaboração que os transformasse em algo próprio, genuíno. De fato, as literaturas de 

toda a América Latina muito mais receberam influência que influenciaram quem quer que 

seja. No primeiro Modernismo brasileiro, a crítica que se faz ao Romantismo passa por 

essa questão. O que propõe Oswald de Andrade com a antropofagia é um rompimento 

com o modelo único de importação. Ao contrário, prega que da mistura do importado 

com o local é possível a criação de um produto novo, original, capaz de ser então 

devolvido ao mundo como produto de exportação. 

Segundo Candido (CANDIDO, 1989, p. 142), é apenas na década de 1950, após, 

portanto, a Segunda Guerra, que se toma consciência da situação de periferia, de 

subdesenvolvimento em que se encontra a cultura latino-americana. Esse autor refere-se, 

no entanto, ao fato de ter sido, no Brasil, o romance regionalista de 1930 um sinal disso. 

O interessante é que justamente essa é a época em que há uma momentânea inversão das 

situações. O romance brasileiro de trinta, principalmente por sua orientação política, vai 

influenciar a produção romanesca de 1940 em Portugal. Analogamente, o modernismo 

do nicaraguense Ruben Dario vai influenciar a Espanha. São as antigas colônias que, por 

fim, conseguem, em um momento que seja, romper um modelo secular. 

Esse estudo procurou, então, levantar questões que poderão ser melhor 

aprofundadas em uma pesquisa maior, centrando o caso brasileiro em perspectiva 
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comparada com um caso latino-americano, especificamente, atestando minuciosamente 

o contexto de dominação e dependência em que essas nações foram fundadas. 

Ao tratar da América Hispânica como um único bloco, não podemos perder de 

vista as singularidades de cada povo. Com isso, corremos aqui o risco de, em um 

reducionismo empobrecedor, não levantarmos o manancial de riquezas que cada país 

pode oferecer. Porém, o que aqui nos interessou foi justamente pinçar a linha mestra que 

alinhavou o ideal de libertação de cada país e que fez da América Hispânica um continente 

homogêneo movido por um desejo único de luta pela liberdade. 

É a partir desse viés que procuramos estabelecer uma comparação com o Brasil 

que, sendo um único país, única foi sua história e distinta do restante da América Latina. 

O que aproxima este país dos demais latino-americanos é apenas o contexto de dominação 

no qual ainda estão enredados. 
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BERNARDO ÉLIS E A IDENTIDADE REGIONAL GOIANA 

 

Nina Borges Amaral (Unicamp) 

Maria Betânia Amoroso (Unicamp) 

 

RESUMO: Bernardo Élis (1915-1997) foi talvez o escritor goiano de maior projeção dentro e 
fora de seu estado natal, cuja obra vem sendo classificada pela crítica literária como regionalista 
desde sua estreia, em 1944. Na literatura, a categoria "regionalismo" se mostra 
problemática devido ao fato de não haver consenso entre críticos e historiadores 
literários em relação à definição do conceito, que, além disso, muito frequentemente se 
afasta de questões estritamente literárias e se apoia muito mais em formulações que 
derivam do pensamento social sobre as identidades regionais e sobre a relação entre 
centro e região e os desdobramentos dessa polaridade no Brasil. A fortuna crítica 
bernardiana, de uma maneira geral, parece reconhecer nessa obra traços da identidade 
regional goiana e, desse modo, a associa ao regionalismo literário. Porém, a crítica falha 
ao partir do pressuposto de que a identidade regional existe a priori e está dada de 
maneira natural, quando, de fato, o que se verifica é o oposto. Assim como acontece 
com as identidades nacionais, também a identidade regional é fruto de uma construção 
cultural e social da qual participam, dentre outras instituições, também a 
intelectualidade. Nesse sentido, Bernardo Élis, bem como órgãos governamentais, 
jornais e revistas locais, e outros intelectuais e figuras públicas goianas, foi também 
responsável pelo estabelecimento do que passou a se anunciar como a identidade 
goiana. Este artigo tem por objetivo investigar sobre o papel de Bernardo Élis (seja ele 
visto como escritor de literatura, seja ele considerado como figura pública e agitador ou 
incentivador cultural) na construção e consolidação dessa identidade regional através de 
sua atuação no campo cultural goiano de sua época e, para tanto, destacam-se as 
análises do conto "Apenas um violão" e da Revista Oeste, de cujo corpo editorial Élis 
fazia parte. 
 
Palavras-chave: Regionalismo. Bernardo Élis. Identidade regional. 

 

Bernardo Élis teve seu primeiro contato com a literatura e a escrita ainda na 

infância e adolescência, como afirma na entrevista intitulada "A vida são as sobras", 
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trazida a público em edição da revista Remate de Males1 inteiramente dedicada ao 

escritor. Tendo escrito durante grande parte de sua vida, suas publicações datam de 

1944 a 1987 e se enveredam pela poesia, pela crônica, pelo romance, pelo ensaio, pelo 

artigo jornalístico, pelo conto - este último abrangendo a maior parte de sua produção. 

Além dos livros publicados individualmente, quase toda essa obra pode ser encontrada 

nos raros cinco volumes de sua Obra Reunida, de 1987, com exceção dos artigos de 

jornal, que estão disponíveis para consulta no acervo Bernardo Élis no CEDAE, Centro 

de Documentação Alexandre Eulálio, do Instituto de Estudos da Linguagem da 

Unicamp. 

Élis morou em Goiás toda sua vida. Nasceu na atual Corumbá de Goiás em 

1915, morou na cidade de Goiás durante a juventude e se firmou em Goiânia poucos 

anos após a fundação da cidade até seu falecimento, em 1997. Foi considerado por 

muitos como o principal expositor da literatura goiana, "[...] o primeiro autor goiano, 

depois de Hugo de Carvalho Ramos, a transpor as fronteiras do Estado de Goiás e a 

transpô-las definitivamente [...]", nas palavras de Zênia de Faria em "Aspectos da 

recepção crítica da obra de Bernardo Élis" (1985, p. 157). Nesse texto, além de 

reconhecer o consenso em sua identificação como regionalista, a autora defende que 

muito se falou sobre Bernardo Élis, mas que também pouco se falou sobre ele. A 

aparente contradição é esclarecida: muitos foram os críticos que teceram os mais 

variados comentários sobre seus livros, mas quase nenhum se aprofundou de fato nessa 

obra a ponto de ultrapassar o fator limitador em que se torna a categoria de regionalismo 

literário. Valemo-nos, aqui, do termo limitador, pois, para muitos teóricos, críticos e 

historiadores literários, literatura regionalista equivale a uma literatura menor, que se 

repete em seus temas e abordagens e que só teria valor quando liberta de sua condição 

mesma para se tornar universal - sem que nunca saibamos o que viria a ser esse 

universal. 

No artigo "Regionalismos e sociabilidades" (2010), a antropóloga Custódia 

Selma Sena apresenta um sucinto apa                                            

                                                                                    

                                  , dos quais se incorporam ao imaginário brasileiro 

tanto os conteúdos referidos (que vã                                                 

                                                                                        

                                                             
1 REMATE DE MALES. Dossiê Bernardo Élis. Campinas: Departamento de Teoria Literária 
IEL/UNICAMP, n. 17, 1997. 142 p. 
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                                                                               -   

                                                         , a partir principalmente da 

consolidação do movimento modernista em São Paulo e da institucionalização das 

ciências sociais no Brasil, o que ante                                       

                                                                                  

                                                                                       

                              . 

Segundo ainda a antropóloga Sena (2010), desde o século XIX (e possivelmente 

antes) a imaginação social brasileira e mesmo nossa experiência de brasilidade gira em 

torno da imagem e do sentimento de que o Brasil é um país dual. Formulada 

inicialmente no século XVIII, essa dualidade era compreendida através da oposição 

entre civilização e barbárie, mas foi, ao longo dos anos, se desdobrando em outros 

binarismos que se apresentam sob a forma de                                        

                                                                    -               

                               , que se ordenam, nesse sentido, como um par opositivo 

e cujos desdobramentos trazem todo um aparelho ideol                              

seu estudo. 

O centro, além de deter o poder de sua autorreferência, também detém o poder 

de interpretação sobre a região2. Pensando no caso brasileiro, o centro corresponde às 

características nacionais, pois é dele que saem os referenciais de Brasil, de um padrão 

nacional. Desse modo, nação e região são noções que surgem também a partir dessa 

polarização; a nação estando ligada ao centro do poder, enquanto que a região passa a 

encarnar tudo aquilo que seja o outro em relação a esse poder central.  

 

Regionalismo na literatura 

 

Passemos a uma breve análise das definições de regionalismo segundo teóricos e 

historiadores literários na tentativa de compreender como se processou a construção 

dessa noção. 

Lúcia Miguel Pereira e Afrânio Coutinho partem ambos de uma mesma hipótese 

inicial em suas definições, segundo a qual qualquer obra literária que tenha como pano 

                                                             
2 Assim como acontece em nível global, como aponta Said (2007) sobre a construção da noção de oriente 
pelo ocidente, o fenômeno se repete em outras dimensões, como no caso regional. 
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de fundo um local específico poderia ser considerada regionalista (COUTINHO, 1955; 

PEREIRA, 1988). No entanto, para Afrânio Coutinho, uma obra regionalista autêntica 

retiraria desse lugar de ambientação sua "substância real", que, nas palavras do autor,  

 

[...] decorre, primeiramente, do fundo natural - clima, topografia,  
flora, fauna, etc. - como elementos que afetam a vida humana na 
região; e em segundo lugar, das maneiras peculiares da sociedade 
humana estabelecida naquela região e que a fizeram distinta de 
qualquer outra. (COUTINHO, 1955, p. 146-147) 

 

  Ou seja, uma obra verdadeiramente regionalista seria aquela em que seja 

possível identificar a que região corresponde o ambiente descrito,  mas, além disso, em 

que esteja representada uma sociedade específica, por meio do retrato de seus costumes, 

de sua fala e de sua cultura. Coutinho, de maneira sutil, também aponta para a 

predominância de elementos ligados ao mundo físico-geográfico nessas obras, o que 

apontaria, aparentemente, para a exclusão de uma obra citadina dessa classificação. 

Lúcia Miguel Pereira compartilha da mesma hipótese generalista de Coutinho: 

"Se considerarmos regionalista qualquer livro que, intencionalmente ou não, traduza 

peculiaridades locais, teremos que classificar desse modo a maior parte da nossa 

ficção." (PEREIRA, 1988, p.175). Essa afirmação é pautada na predominância, segundo 

a autora, da observação sobre a invenção no panorama geral da produção literária 

brasileira, que daria à nossa ficção um caráter muito mais descritivo. Seguindo o mesmo 

procedimento de Coutinho, Pereira passa, então, a uma redução da hipótese inicial para 

definir o que corresponderia ao caráter regionalista de uma obra, afirmando que 

 

[...] para estudar, pois, o regionalismo, é mister delimitar-lhe o 
alcance: só lhe pertencem de pleno direito as obras cujo fim 
primordial for a fixação de tipos, costumes e linguagem locais, cujo 
conteúdo perderia a significação sem esses elementos  exteriores, e 
que se passem em ambientes onde os hábitos e estilos de vida se 
diferenciem dos que imprime a civilização niveladora. (PEREIRA, 
1988, p. 175) 

 

Pereira, como Coutinho, relaciona o regionalismo com a documentação de 

realidades, costumes e tipos sociais locais, porém acrescenta a sua definição uma 

importante observação: de que as obras regionalistas se passam em lugares que não 

partilhem dos costumes que imprime a "civilização niveladora", que coincide com os 
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lugares, no país, em que se reconheçam características nacionais. Segundo Adriana de 

Fátima Barbosa Araújo, para Pereira: 

 

o  regionalismo  nunca  foi  a  literatura  que investiu  na  descrição  de  
costumes  de  uma  região,  mas  foi  um  nome  que  serviu  para  
abrigar toda  produção  que  não  estava  em  sintonia com  a  da  
'civilização  niveladora' (ARAÚJO, 2006, P. 116), 

 

pois, 

 

no pensamento de Lúcia Miguel Pereira, a literatura regionalista 
evoluiu sempre que investiu em concepções mais universais do 
homem. Desse modo, para ela, a literatura regionalista cresceu 
quando abriu mão do localismo em busca do cosmopolitismo. 
(ARAÚJO, 2006, P. 116) 

 

Outro historiador e teórico literário que trata da questão regionalista é Alfredo 

Bosi, para quem o regionalismo é um tipo de ficção romântica, que se apresenta sob o 

título de sertanismo. Segundo Bosi, 

 

[...] as várias formas de sertanismo (romântico, naturalista,  acadêmico  
e, até, modernista) que tem sulcado  nossas letras desde os meados do 
século passado, nasceram do contato de uma cultura citadina e letrada 
com a matéria bruta do Brasil rural, provinciano e arcaico. Como o 
escritor não pode fazer folclore puro, limita-se a  projetar  os  próprios  
interesses ou frustrações na sua viagem literária à roda do campo. Do 
enxêrto resulta quase sempre uma prosa híbrida onde não alcançam o 
ponto de fusão artístico o espelhamento da vida agreste e os modelos 
ideológicos e estéticos do prosador. (BOSI, 1980, p. 155) 

 

A partir dessa categorização, Bosi passa a considerar o regionalismo como uma 

expressão literária menor, ainda que afirme que nem toda literatura regionalista tenha se 

perdido no banal ou no precioso e que reconheça o esforço dos regionalistas em 

conhecerem a cultura interiorana, optando por não aderirem às modas importadas da 

Europa pelas elites urbanas. 

André Tessaro Pelinser, em "Olhares sobre o regionalismo literário brasileiro: 

uma perspectiva de estudo", pondera sobre a postura teórica de Bosi e a questiona: 

 

Cabe considerar, inicialmente, que as próprias ideias de regionalismo 
ou de obras literárias regionalistas são veiculadas através de 
imprecisões conceituais, como se estivessem dadas a priori e não 
necessitassem de maiores explicações. Desse modo, encontramos 
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posturas críticas de intelectuais renomados como Alfredo  Bosi,  para 
quem "os regionalistas típicos esquivaram-se aos problemas 
universais, concentrando-se na estilização de seus pequenos mundos 
de província, cujo passado continuava virgem para a literatura 
brasileira" (1967, p. 56), sem uma sistematização do que vem a ser um 
"regionalismo típico" ou mesmo os "problemas universais". [...] Ora, 
os dramas que  se  propõem a  representar os  nossos regionalistas, 
baseados num  contexto  particularizado  com  o  qual  seguidamente  
travam  alguma  relação afetiva, seriam forçosamente menos 
universais do que aqueles de um microcosmo da Rio  de  Janeiro  
literalizada  por  Machado  de  Assis,  para  ficar  apenas  no  terreno 
nacional? (PELINSER, 2010, p. 110) 

 

Pelinser acrescenta mais adiante em seu artigo, ainda sobre a expressão de que 

se vale Bosi: "[...] não há qualquer definição do que venha a ser o 'problema universal', 

que parece exclusividade citadina [...]. Disto, infere-se, a cidade não representaria um 

contexto particular, enquanto a região - na qual aquela não se inclui -, sim." 

(PELINSER, 2010, p. 112). Isto é, a particularidade estaria reservada às obras regionais, 

enquanto que as obras urbanas ou citadinas teriam garantido seu caráter universal, 

mesmo que os termos em que se apresente essa universalidade não estejam dados. 

Como pudemos perceber, ao trabalharmos com uma literatura considerada 

regional, nos deparamos inevitavelmente com a ideia de particular, regional versus 

nacional, universal. As obras consideradas regionalistas o são, pois, segundo a crítica e 

a teoria literárias, tocam em questões locais, do nível da região e não atingem nem o 

nacional nem o universal - seriam, portanto, mais restritas. Porém, a partir da análise do 

quadro mais amplo da literatura brasileira, podemos perceber que as obras que foram 

consideradas regionalistas são aquelas produzidas fora dos grandes centros de poder, 

Rio de Janeiro e São Paulo, notadamente. Por outro lado, as obras que versam sobre 

esses lugares reconhecidamente centrais parecem ter garantida de antemão sua condição 

de nacional ou de universal. 

A tensão gerada pelo emprego dos termos regionalismo, regionalista, regional 

fica tanto mais clara quanto mais nos aprofundamos no debate sobre esses conceitos. Na 

literatura, regionalismo é marcado por uma pluralidade de definições e por imprecisões 

conceituais. Mas o que disso podemos depreender é que tal problemática está 

intimamente ligada à constatação de que, muito frequentemente, o conceito de 

regionalismo em literatura parece derivar mais de formulações associadas ao 

pensamento social brasileiro sobre identidades regionais e menos de questões 

estritamente literárias, do universo ficcional das obras assim consideradas. 
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Bernardo Élis e a identidade goiana 

 

A fim de situar Bernardo Élis nessa discussão, destacamos o trecho a seguir do 

artigo já mencionado, "Regionalismos e sociabilidades": 

 

                                                                  

                                              – como se a             
                                                  –                  

                                                                 

                                                                   

                                                               

                                         -                    

                                                                   

                                 . Por outro lado, do ponto de vista 
                                                                  

                                                                         

                                                                   

                  -                . (SENA, 2010, p. 8) 
 

Se pensar Bernardo Élis é também em alguma medida pensar regionalismo, e, 

novamente, se pensar regionalismo é pensar identidade, parece frutífero propor uma 

inversão em relação ao procedimento da crítica: ao analisar essa obra, a fortuna crítica 

bernardiana reconhece nela traços da identidade regional goiana e, por isso, a associa ao 

regionalismo literário. O que chama a atenção aqui é que se parte do pressuposto de que 

a identidade regional já está dada de maneira natural, quando, na verdade, o que se 

verifica é o oposto. Assim como acontece com as identidades nacionais, também a 

identidade regional é fruto de um processo de construção cultural, social, histórica da 

qual participa, dentre outras instituições, também a intelectualidade. 

Bernardo Élis acabou por refletir sobre questões regionais em seus textos e foi 

em parte responsável pelo estabelecimento do que passou a se anunciar como a 

identidade goiana. Tanto sua literatura quanto seu papel como editor da Revista Oeste 

são indícios da atuação do escritor no campo cultural goiano nesse sentido.  

Um primeiro exemplo para defender a hipótese apresentada é o do conto 

"Apenas um violão", publicado em livro homônimo, de 1984, onde Élis trata da 

mudança da capital da cidade de Goiás para Goiânia, ocorrida em 1937. O conto retrata 

o ritmo de vida na antiga sede da capital pouco antes de sua mudança para a recém 

edificada Goiânia. Na ficção, assim como fora dela, Goiânia passou a representar a 

promessa de um futuro de modernidade e progresso que seria atingido por meio do 
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abandono das marcas do passado na sociedade goiana, dentre elas, inclusive, a antiga 

capital - não é por acaso que muitos moradores da cidade de Goiás migraram para a 

nova capital em construção, como bem descreve o conto.  

Para os historiadores Noé Freire Sandes e Cristiano Alencar Arrais, "[...] a 

construção da moderna capital sugeria a formação uma nova identidade para a região: 

iniciava-se assim o questionamento da memória da decadência." (ARRAIS e SANDES, 

2014, p. 402). Nesse sentido, a metáfora da construção da cidade de Goiânia é muito 

significativa historicamente, dado que, com ela, é também reconstruída a identidade 

goiana, baseada em novos valores modernos. 

Também um segundo exemplo da atuação de Élis no campo cultural goiano se 

articula em torno do símbolo da modernidade goiana, a construção da nova capital, e diz 

respeito ao papel de Élis como um dos editores da Revista Oeste, que circulou de 1942 a 

1945. Goiânia, fundada em 1937, foi inaugurada em uma solenidade pública chamada 

de Batismo Cultural, e é nessa mesma data, 5 de julho de 42, que se publica a primeira 

edição da revista. Desde seu nascimento atrelada à cidade de Goiânia e seus ideais, a 

Oeste foi um meio através do qual se inventava e articulava uma intelectualidade 

goiana, principalmente através da literatura. A nova capital e a modernidade por ela 

sustentada foram o motor da Oeste, pelo menos até que o aparelho estatal dela se 

apropriasse e a transformasse em veículo de propaganda estadonovista. 
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ESPAÇOS LIMINARES E FABULAÇÕES ILIMITADAS: JAIME BUNDA, DE 

PEPETELA E O SENHOR DO LADO ESQUERDO, DE ALBERTO MUSSA – 

QUANDO A LITERATURA É UM CRIME 

Norma Lima (UERJ) 

RESUMO: Analisar, nas tessituras das produções angolana e brasileira, elementos  que 

desconstruam os imaginários utópicos das consolidações nacionais, através da rasura parodística 

(HUTCHEON) do gênero policial, enquanto produto cartesiano  desenvolvido em espaços, ao 

mesmo tempo interativos e de exclusão, das cidades de Luanda e do Rio de Janeiro, 

evidenciadores de desigualdades urbanas e sociais (MACEDO), nos contextos da Belle Époque 

carioca e do Pós-colonial angolano. Há de se perceber, neste jogo proposto pelos narradores das 

tramas, que o desvendamento para  a solução dos respectivos crimes se insere em outras 

fronteiras, distanciadas das deduções comuns referentes aos clássicos consagrados por este 

gênero, indo ao encontro dos animismos afro-brasileiro (MUSSA) e africano (PEPETELA). 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura angolana. Literatura brasileira. Romance policial. Paródia. 

ABSTRACT: To analyze, in the tessitures of Angolan and Brazilian productions, elements that 

deconstruct the utopian imaginaries of national consolidations, through the parody 

(HUTCHEON) of the police genre, as a Cartesian product developed in spaces, both interactive 

and exclusion, of cities Luanda and Rio de Janeiro, evidences of urban and social inequalities 

(MACEDO), in the contexts of the Carioca Belle Époque and the Angolan Postcolonial. It 

should be noted in this game proposed by the narrators of the plot that the unraveling for the 

solution of the respective crimes is inserted in other frontiers, distanced from the common 

deductions referring to the classics consecrated by this genre, meeting the Afro-Brazilian 

animisms (MUSSA ) And African (PEPETELA). 

KEYWORDS: Angolan literature. Brazilian literature. Police romance. Parody. 

Introdução: 

Esta comunicação nasce de dois projetos de pesquisa em andamento no 

Departamento de Letras da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, os quais 

contam com as participações de alunos da Graduação e da Pós, com o objetivo de 

investigar a diversidade e o ensino da literatura voltado à formação de leitores. Com 
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este intuito, comparo duas ficções aparentemente dedicadas a solucionar um crime, no 

melhor estilo dos romances policiais da tradição deixada por Edgard Allan Poe (2010): 

a primeira, brasileira, tem o enredo  desenvolvido no Rio de Janeiro, em princípios do 

século XX  e foi publicada por Alberto Mussa (2011) e a outra, angolana, apresenta 

estória que ocorre nos primeiros anos do século XXI, tendo sido lançada por Pepetela 

(2003). Cabe a justificativa para o uso do advérbio “aparentemente”, pois embora os 

dois romances tenham como núcleos o desvendamento de um assassinato, suas 

narrativas apresentam imbricações que evidenciam tanto os espaços nos quais ocorrem 

(no Rio, na Casa das Trocas, antiga residência da Marquesa de Santos e em Luanda, no 

Campo dos Veados), quanto os personagens diretamente a esses fatos envolvidos (na 

Capital Federal brasileira, o investigador Baeta e o suspeito, o capoeirista Aniceto, além 

do quilombista Rufino; na cidade angolana o detetive Jaime Bunda, paródia óbvia de 

James Bond e a vidente Maria Filó) ressaltando as construções ideológicas e culturais as 

quais assumem maior importância do que os próprios desvelamentos das mortes.  

Nos anos 1990 e 2000, quando as utopias libertárias se enfraquecem e 
o neoliberalismo transnacional atinge as economias periféricas 
também da África, começa a haver, como acontece com a Literatura 
Brasileira e com as Literaturas Hispano-Americanas contemporâneas, 
uma transformação nas propostas romanescas de diversos escritores. 
O viés do humor irônico e o “falso policial” – traços característicos 
dos romances históricos atuais – se fazem presentes também em 
recentes obras romanescas representativas (...) 
(SECCO, 2003, p. 126) 
 

Rio da Belle Époque e Luanda  

Se em outrora, como observou Tânia Macedo (2008), Luanda era considerada 

uma cidade portuguesa do além do mar, dividida entre os “bairros indígenas”, dos 

colonizados, e a “cidade” do colonizador, o romance de Pepetela agora revela as 

condições precárias da Angola do século XXI: a dos carros policiais sem sirenes porque 

“só os novos é que têm”, (2004, p. 20), a do distanciamento das antigas referências 

literárias brasileiras, substituídas por outras relativas à cultura de massa, como é 

exemplo a novela da Rede Globo de Televisão, “Roque Santeiro”, nome dado a um 

famoso mercado em Angola, o maior a céu aberto da África austral, no qual se encontra 

todo o tipo de serviço (de escolas de direção a prostíbulos). O local é um dos cenários 

de “Jaime Bunda”, curiosamente tendo sido opção do autor em detrimento a um outro 

espaço – Xamavo – que “tem seu lugar no imaginário luandense associado à tradição de 

feitiços e indicia a resistência nacionalista”. (MACEDO, 2008, p. 189). Naturalmente, 

este fato evidencia as atmosferas ocorridas após as Guerras de Libertação, o processo de 
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eleição e a imediata Guerra Civil, com as décadas seguintes contextualizadas no avanço 

da globalização (ou da mundialização) que fizeram distorcer as antigas tradições,  

facilitaram e promoveram, por exemplo, a recepção da cultura americana.  

Jaime Bunda esbugalhava de novo os olhos, sonhador. O Studebaker e 
o Cadillac eram carros de sua infância, de tanto ler livros policiais dos 
ianques. Que eu saiba, dizia ele, nunca Perry Mason andou de 
Mercedes. A sua imaginação de criança foi acalentada por livros de 
coleções que hoje já não existiam, com capas e títulos chamativos (O 
assassino só anda de noite, Morte em East Side, Os três tiros fatais, 
Crime em vestido de noite, etc) 
(PEPETELA, 2003, p. 28) 
 

Os dois textos corroem as perspectivas clássicas deste tipo de ficção, pois as 

fabulações dos seus autores inovam tanto na interpelação aos leitores, - ao revelarem 

suas incertezas e métodos que induzem a deduções, por vezes, falaciosas -,  quanto ao 

construírem tecido enunciativo distanciado do engendramento cartesiano 

originariamente existente na raiz da composição de todo o romance policial. Logo na 

página inicial, o narrador de “O senhor do lado esquerdo” alerta: “Não é a geografia, 

não é a arquitetura, não são os heróis nem as batalhas, muito menos a crônica de 

costumes (...): o que define uma cidade é a história dos seus crimes.” (MUSSA, 2011. p. 

5). Esta importante afirmativa, acrescida ainda da observação de que ele não se referia 

aos delitos vulgares, mas aos crimes fundadores, revela a natureza da verdadeira 

violação moral que o autor deseja revelar: o da cobiça que moveu a fundação da cidade 

do Rio de Janeiro, desde os seus primórdios, atravessando quatro séculos, até chegar a 

1913, por isso, o fato que sensibiliza a polícia investigativa para desvendar o assassinato 

é a procura pelo mapa perdido de Lourenço Cão com a localização do lendário tesouro 

dos jesuítas o qual acreditam pertencer, agora, a Rufino, personagem relacionado à 

prostituta Fortunata (principal suspeita do crime de ter estrangulado um importante 

cliente na Casa das Trocas) e ao irmão dela, Aniceto. 

Se na Belle Époque Alberto Mussa (2011) apresenta um verdadeiro duelo entre 

razão/cientificismo/tradições africanas/indígenas, contextualizado quando as teorias 

positivistas do século XIX se faziam agressivas contra estes segmentos sociais, na 

Angola de Pepetela (2003) um detetive totalmente influenciado pela cultura norte-

americana foi escolhido para desvendar a morte de uma adolescente de quatorze anos, a 

qual, por envolver o tráfico de diamantes e a elite, necessita mesmo de um investigador 

incompetente que nada elucide: 

 
- Tenho um caso importante para si (...) 
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 Jaime encheu o peito. Finalmente, começavam a reconhecer o seu 
mérito. (...) Chiquinho Vieira um dia mesmo lhe tinha dito que só o 
mantinha no serviço porque recebia ordens do D.O., o Diretor 
Operativo. Mas que não tivesse ilusões; por ele, nunca passaria de 
estagiário. 

 (PEPETELA, 2003, p. 12-13) 
 

Um exemplo, entre muitos, fornecido pela narrativa de Mussa (2011) para o 

apagamento étnico de segmentos considerados “inferiores” se refere ao combate 

progressivo aos capoeiristas implementado por Sampaio Ferraz, que prendeu e deportou 

centenas para Fernando de Noronha, sem, entretanto, conseguir extingui-los, pois, 

segundo o narrador, isso seria destruir a própria cidade. Naturalmente que, observada de 

um ponto de vista mais amplo, essa ação simbolicamente representa a perseguição 

sistemática às contribuições indígenas e africanas no Brasil. É inclusive esta rasura que 

impede o leitor de “O senhor do lado esquerdo”  obter êxito na sua tentativa de 

desvendar o crime, pois na tradição do romance policial haverá  “um certo número de 

leitores que se mostrarão sempre tão sagazes  quanto o escritor” (RIEDEL, 1988, p. 14), 

porém para ele, bem como para o do romance angolano, as soluções para os assassinatos 

só seriam possibilitadas através do auxílio dos feiticeiros, videntes ou mandingueiros 

possuidores de toda uma série de poderes que remontam às tradições ancestrais: 

Era, também, um caso de crime perfeito. Só que a “perfeição” desse 

crime não estava na inviabilidade material de se encontrarem provas, 
mas na impossibilidade lógica de se admitir a solução. 
(MUSSA, 2011, p. 6) 

Era uma vez um relógio 
 

Edgard Allan Poe, no entender de Dirce Côrtes Riedel (1988), quis provar que a 

invenção literária era apenas o resultado de diligências conscientes e perfeitamente 

ajustadas. Contrapondo-se à ideia romântica de inspiração, a avaliava como  uma 

espécie de produto em síntese, da qual  cada elemento seria fruto de uma dedução, a fim 

de comprovar que “nenhum ponto da composição pode ser atribuído ao acaso ou à 

intuição e que o trabalho caminha para a sua solução com a precisão e a rigorosa lógica 

de um problema matemático.” (RIEDEL, 1988, p. 13). Por isso, do fim do século XIX 

até 1940, admitia-se que o romance policial fosse, na essência, uma narrativa científica 

por suas finalidades e processos: “Daí a afirmativa de Paul Morand de que o papel do 

romance policial não é sondar as trevas das almas, mas acionar as marionetes por um 

impecável movimento de relojoaria.” (RIEDEL, 1988, p. 14). Ocorre ser justamente o 

contrário o que os personagens e ambientes dos dois romances aqui abordados 
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evidenciam, sintonizados com o mistério e não com o cognoscível, quando Rufino 

“preparou um ritual, que principiou por um pacto firmado sob certa gameleira da 

floresta da Tijuca, com as senhoras da noite, possuidoras dos espíritos dos pássaros. 

(MUSSA, 2011, p. 278-279) e Dona Filó foi identificada como a guarda de alguns 

espíritos protetores a qual “passou a mão pelo assento dianteiro de cada um dos carros e 

indicou um, naquele tinha estado o corpo de Catarina, ainda sentia as suas vibrações ou 

o que fosse, ela falou em calor.” (PEPETELA, 2003, p. 367-368). 

Um importante aspecto comum às duas obras é o fato de as vozes dos seus 

narradores se misturarem com as dos personagens a fim de alertarem, quase o tempo 

todo, para o fornecimento de pistas para o verdadeiro crime: o de não se poder descobrir 

quem é o assassino quando as contingências do poder  não o permitem: 

Nesse momento, Jaime ainda não sabia, mas sim, Dona Filó  
tem poderes, por alguns chamados paranormais (...). Onde já se viu 
estória policial em que se afirma logo que o fantástico detetive 
desconsegue de apanhar o horrível assassino? Ou será mesmo que isso 
que desperta o interesse do leitor que se diz, já agora quero saber 
como é que este escritor de meia-tigela vai evitar que eu comece a 
bocejar ao fim de duas páginas? Confesso que não sei e a minha 
ignorância excita-me, confissão de escritor. 
(PEPETELA, 2003, p. 75) 
 

Do mesmo modo o narrador de “Jaime Bunda” apresenta uma série de dúvidas 

para o leitor, que antes de auxiliá-lo a racionalmente decifrar o enigma, o situará cada 

vez mais como coparticipante deste: 

E será mesmo verdade que eu, o autor, devo deixar o talvez  
imprudente narrador pôr aqui esta frase do chefe Chiquinho Vieira? 
Não deveria ficar escondida até perto do fim? Dúvidas e mais dúvidas, 
esta vida é regida por elas.” 
(PEPETELA, 2003, p. 18) 
 
(...) e me perdoem se esqueço alguém, pois a esta altura da novela não 
tenho tempo de consultar mais livros. 
(MUSSA, 2011, p. 259) 
 

 

Vale destacar que o narrador de Alberto Mussa parece consciente da pouca 

tradição do romance policial no Brasil, pois em vários momentos interpela o leitor e 

parece querer orientá-lo para que não perca o fio da meada: “Como esta é uma narrativa 

policial, é importante que o leitor conheça exatamente como as coisas se passaram.” 

(MUSSA, 2011, p. 18). De fato, segundo Raphael Montes (2016), a narrativa policial 

nasceu no jornal “A Folha”, em 1920, escrita por Afrânio Peixoto, Coelho Neto, 
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Medeiros e Albuquerque e Viriato Corrêa. Medeiros é o primeiro autor a publicar livros 

deste gênero entre nós, com “O assassinato do general” e “Se eu fosse Sherlock Holmes, 

entretanto, a produção ainda hoje é tímida, embora até Patrícia Galvão (1998) tenha 

enveredado pelo tema, utilizando o pseudônimo King Shelter, portanto Mussa alerta 

para as imprecisões deste tipo de obra ainda pouco trabalhada por escritores 

conceituados no Brasil:  

 

Em quase todo romance policial, quando o protagonista é o 
investigador, há um elemento de inverossimilhança raras vezes 
percebido: é que eles, investigadores, parecem não ter nada a fazer, 
mais nenhum caso a elucidar senão o da história principal. Isso é 
naturalmente um erro. 
(MUSSA, 2011, p. 118) 
 

O narrador de “O senhor do lado esquerdo” é um incansável pesquisador da 

história não oficial sem pudor de esconder que o que conta é também fruto de pesquisa 

paralela ao ato de criação literária: 

 

Pesquisas arqueológicas recentes, feitas na região do maciço de Pedra 
Branca (Jacarepaguá, Bangu, Realengo, Campo Grande, Guaratiba) 
identificaram uma série de sítios pertencentes à tradição tupi (...) 
chegam a datar de três mil anos e têm a seguinte particularidade: todos 
os cento e sessenta e nove esqueletos encontrados correspondiam a 
indivíduos do sexo feminino. 
(MUSSA, 2011, p. 257-259) 
 

Este romance não abre espaço para a existência de relações amorosas entre os 

seus personagens, apresenta apenas a sedução do malandro Aniceto, (possivelmente 

provocada, segundo o narrador, por uma boa mandinga de Rufino), desenvolvida nas 

regiões elegantes do Rio do início do século XX: Centro, Botafogo, Catete, Laranjeiras, 

do mesmo modo que mostra o sucesso do policial Baeta nos subúrbios, com as 

lavadeiras, criadas, vendedoras ambulantes e cozinheiras. Em “Jaime Bunda”, 

entretanto, o detetive é descrito como homem sentimental e apaixonado: “O que uma 

pessoa não faz pelo amor de uma mulher, reconheceu para si o próprio Jaime Bunda. 

Mas ficou calado, ninguém tinha nada que saber das loucuras feitas por causa da 

Florinda e de suas funestas consequências.” (PEPETELA, 2003, p. 317). A inserção de 

cenas amorosas e/ou passionais igualmente provoca a ruptura com o que se considera a 

essência do “verdadeiro romance policial”, pois “introduzir nele o amor seria perturbar 

o mecanismo do problema puramente intelectual.” (RIEDEL, 1988, p. 14). 

2974

Ana
Pencil



7 
 

Em ambas narrativas as autoridades aparecem como símbolos de instituições 

questionadas pelos que estão à margem, não se sentindo por elas representados: 

“ouviam as pessoas dizerem que confiar nas autoridades confiavam, só que não tinham 

confiança nenhuma, porque quem confia é enganado e as autoridades não faziam outra 

coisa. Mas que confiar, confiavam no destino do povo.” (PEPETELA, 2003, p. 51). O 

personagem “Senhor T’, representante dos políticos de Angola que perderam os rumos 

da ideologia humanitária e passaram a se preocupar com bons “cadeirões em que se 

senta, são confortáveis, por que arriscar uma volta forçada para a cadeira de tampo de 

pau?” (PEPETELA, 2003, p. 79), embora  julgue serem atrasadas crenças tradicionais, 

como também pensa o inspetor Baeta de “O senhor do lado esquerdo”, frequenta um 

quimbanda em sigilo, pois “nenhum político pode dar a entender que é tratado por 

quimbanda, esses bantuísmos só dão para ignorantes falidos, nunca para quem tem 

nome e carreira a preservar”. (PEPETELA, 2003, p. 79) 

As presenças da África no Brasil e do Brasil na África, embora em contextos 

temporais distanciados nos dois romances, surgem deslocadas e posicionadas através de 

perspectivas verticais e hegemônicas, sendo estas denunciadas quando “histórias sobre 

homens como esses (...) acabam por ofuscar os verdadeiros protagonistas da arte – os 

escravos africanos e crioulos (...)” (MUSSA, 2011, p. 127). A estes segmentos são 

agregados outros como o das mulheres e o das crianças abandonadas, inclusive, a 

referência ao lado esquerdo, no título do livro de Alberto Mussa, evidencia o fascínio 

pelo misterioso mundo feminino nas presenças de índias e negras sábias.  O autor  de 

“Jaime Bunda”, neste sentido, demite o primeiro narrador e dá voz à uma mulher, tendo 

esta estratégia desvirtuado o tom da terceira pessoa anterior para o tom confessional da 

primeira pessoa no capítulo “A bailarina da dança do ventre”, no qual a personagem e 

agora narradora Malika desvia a atenção do leitor para as suas tessituras subjetivas: 

Pois bem, este narrador tem a monotonia de um exército de quissonde 
a passar. (...) O fato de o oportunista ter ido a correr a buscar uma 
referência a um dos meus  filmes preferidos não vai lhe salvar o 
emprego. Pelo poder absoluto que só eu possuo, demito 
irrevogavelmente o narrador. 
(...) 
Desde que chegamos eu  percebera, embora me fizesse de 
desentendida, que o Said me empurrava para os braços de Ezequiel. 
(...) Ele anda com passaporte falso. Será que é mais fácil falsificar 
passaporte libanês que argelino? Talvez seja esta a razão. Nem lhe 
pergunto, vai responder à boa maneira muçulmana, deixa o assunto 
comigo, o que quer dizer, deixa o assunto entre homens, mulher serve 
muito bem na cama, para fazer o cuscuz e remendar roupa, não para 
política ou negócios. 
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(PEPETELA, 2003, p. 160-167) 
 

A voz feminina, entretanto, não deixou também de ser silenciada aqui, ainda que 

o fato tenha deixado o autor com a “alma condoída”; a justificativa foi a de que ela 

despertaria tanto fascínio ao contar as suas estórias – como o fez Sherazade – que 

acabaria distraindo os leitores da luta do detetive contra os crimes horrendos de Luanda. 

“Há momentos na vida em que optar, por outras palavras, exercer liberdade, é um ato 

doloroso. Mas necessário. Por isso convoco outro narrador.” (PEPETELA, 2003, p. 

202). É Malika que denuncia: “As minhas irmãs mal tinham aprendido a ler. Entraram 

tarde na escola, esta não era feita para mulheres, achava o meu pai, que no meu caso 

consentiu uma exceção, talvez por ser a caçula. (PEPETELA, 2003, p. 181). Aproveito 

para retomar uma das pontas da pesquisa desenvolvida na UERJ: o desafio de formar 

leitores nas escolas através do ensino do texto literário pode ter no gênero policial um 

auxílio para despertar nos alunos o interesse inicial na solução de um crime, que na 

verdade esconde o delito maior e verdadeiro - o sistemático assassinato, dia após dia,  

do ensino de Literatura na Educação Básica, ainda que tenha havido (e ainda haja)  

esforços e iniciativas de alguns. (LIMA, 2016) 

Considerações finais: 

Nos romances policiais tradicionais o último capítulo é dedicado à elucidação do 

crime, a partir de uma explicação lógica. Nos dois livros aqui analisados, entretanto, 

ainda que eles também sejam reservados para essas revelações elas se configuram no 

âmbito da magia e não no da razão. Alberto Mussa (2011) revela o poder da junção do 

masculino com o feminino, este, nas antigas tradições africanas, é relacionado à noite e 

ao lado esquerdo, mas faz com que o narrador  termine de contar a estória antes que o 

personagem Baeta possa responder a uma pergunta do feiticeiro Rufino. Com esta “mea 

culpa”, ele se inscreve como pertencendo a determinada classe privilegiada brasileira, 

por ser branco e escritor. Pepetela (2003) causou grande estranheza quando lançou 

“Jaime Bunda: agente secreto”, pois até então as suas obras seguiam um projeto de 

reconstrução da nação angolana, porém a obra que aqui analisei é pioneira por se tratar 

do primeiro romance policial das literaturas africanas de língua portuguesa, situando-se 

nos campos da denúncia e da crítica picaresca, sem deixar, entretanto, de conter uma 

mensagem revolucionária, com esperança em dias melhores, dando à Literatura (e à 

Arte) ainda o seu espaço utópico de lugares e sociedades mais justas: 
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- Mano, nos tempos do tio Esperteza do Povo os jovens iam para as 
matas, pegavam em armas para combater o colonialismo e sonhar 
criar uma sociedade melhor, mais justa. Esse tempo passou. Depois 
outros jovens foram para as matas, pegaram em armas, para combater 
o regime que o tio ajudou a criar. Esse tempo também passou. Agora 
eu pego na caneta para contar a verdade aos meus conterrâneos. Só a 
verdade interessa. É o nosso tempo. 
(PEPETELA, 2003, p. 376) 

 
Concluo afirmando com o apoio de Linda Hutcheon (1991) que tanto o romance 

de Alberto Mussa (2011), quanto o de Pepetela (2003) ultrapassam a trivial 

classificação de gênero policial ou de detetive pelo claro trânsito que realizam através 

da paródia, esse formalismo aparentemente introvertido que provoca, de forma 

paradoxal, uma confrontação direta com o problema da relação do estético com o 

mundo de significação exterior a si mesmo, na perspectiva discursiva de sistemas 

semânticos definidos (o passado e o presente), em outras palavras, com o político, o 

antropológico e o histórico.  
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O FALINVENTAR ALEGÓRICO 

EM ESTÓRIAS ABENSONHADAS, DE MIA COUTO 

 

Rosemary Conceição dos Santos (PUC-MINAS) 

José Aparecido da Silva (USP-RP) 

 

RESUMO: Este trabalho trata da construção alegórica alcançada por Mia Couto no exercício 
do “faliventar” por ele praticado em Estórias Abensonhadas (2012). Este “falinventar”, 

entendido como recriação estética da linguagem, buscando resgatar, refletir sobre e 
compreender, o processo identitário moçambicano que, reconciliado com a oralidade e a 
textualidade, resulta em metáforas de elevado potencial inventivo. A complexidade destas 
metáforas, entretanto, deixando entrever um viés alegórico da temática que o autor realmente 
quer tratar. Entendendo palavras e conceitos como materialidades em movimento constante, 
temas como tradição, religião, terra, tempo, identidade, diálogo e diferenças culturais, entre 
outros, encontram-se alegorizados nos termos recriados pelo autor, preenchendo e revestindo o 
desenvolvimento de diversas reflexões. Tais alegorizações sendo reforçadas pela topofilia, elo 
pessoal que suas personagens estabelecem com os ambientes físico e imaginário, responsável 
pela multiplicidade de significações culturais e individuais manifestadas por todos os elementos 
que nela se encontram inseridos. Experiências literárias por excelência, ao conferirem sentido de 
pertencimento, e lugares da memória, ao espaço que as circunda, tais experiências viabilizam 
vivências individuais e coletivas, promotoras de inscrições textuais em complexidades 
alegóricas, aqui entendidas como metáforas continuadas. Analisadas pelo viés teórico pós-
colonialista, constroem enunciações das traduções culturais, tradições e transformações do 
mundo contemporâneo. Direção, esta, que também viabiliza reflexões histórico-literárias e 
antropológico-míticas de questões propostas ora por narradores e personagens, ora pelo discurso 
autoral, ensejando localizar similaridades e diferenças nos enredos analisados. Assim 
focalizados, os contos integrantes de Estórias Abensonhadas (2012) se revelam matrizes 
literárias capazes de revelar o antigo no atual, o real no imaginário e o individual no social 
descerrando um microcosmo de dialogismo entre a literatura moçambicana e a literatura 
universal, qualquer que seja seu contexto de origem. 
 
Palavras-Chave: Literatura Moçambicana; Dialogismo Pós-Colonial; Alegoria; Falinventar. 
 

O “faliventar” de Mia Couto 

Processos de formação de palavras existem para criar termos que irão denominar 

novos objetos, conceitos e ocupações. São ditos “composições” quando nomeiam 
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elementos baseando-se nas características mais relevantes dos mesmos1, ou em sua 

forma metafórica2, resultante do uso figurado da linguagem, bem como, são ditos 

“derivações” quando obtém uma palavra nova, chamada de “derivada”, a partir de outra 

já existente, chamada de “primitiva”3. No caso do termo “falinventar”, o próprio é uma 

nova palavra, formada da junção dos termos “fala” e “inventar”, com perda da vogal 

“a”, processo, este, de “composição”, cuja perda de sua integridade ortográfica4 o 

enquadra na categoria denominada “aglutinação”. Contextualizado à configuração da 

obra Estórias Abensonhadas, de Mia Couto (2012), pode ser entendido como uma 

recriação estética da linguagem, buscando resgatar, refletir sobre e compreender o 

processo identitário moçambicano que, reconciliado com a oralidade e a textualidade, 

resulta em metáforas de elevado potencial inventivo. 

Moçambique, país localizado no sudeste do Continente Africano, assim como 

outras nações que emergiram após a 2ª Guerra Mundial, tem como característica 

peculiar o fato de ter adotado, como língua oficial, uma língua europeia, a saber, o 

português, opção esta que, passado determinado tempo, revelou-se motivo de 

descontentamento ao identificar que, paralelamente às políticas de desenvolvimento 

governamentais, que priorizavam a população portuguesa que vivia em Moçambique a 

população nativa, pouca atenção era dada à integração das tribos e, consequentemente, 

ao desenvolvimento das comunidades moçambicanas (NGOENHA, 1998). Em outras 

palavras, os moçambicanos aprendiam, a duras penas, que, na teoria da legitimidade 

política europeia, as fronteiras étnicas, e eles eram uma, não atravessavam, nem abriam 

espaço, na nova situação conquistada, constatação, esta, que arrefeceu o sentido inicial 

de pertencimento nacional, iniciando, não só, um processo de retomada de sua 

identidade original, como, também, de conquista de sua independência. 

Neste contexto de retorno às origens, entretanto, por que se fala em 

“reconciliação” com a oralidade e textualidade? Fala-se porque, considerando o 

desenvolvimento de situações de transculturação, peculiares à experiência da 

                                                             
1 Como, por exemplo, em “lava-louça” e “papel-alumínio”, para designar, respectivamente, o maquinário 

que limpa os resíduos alimentares de objetos próprios de servir alimentos e a folha fina e laminada de 
alumínio utilizada encobrir alimentos, protegendo-os do contato impróprio com sujeiras 
2 Como, por exemplo, em “louva-a-deus” e “arranha-céu”, para designar, respectivamente, a similaridade 

existente entre a posição do inseto de juntar as patas à posição humana de juntar as mãos para louvar a 
Deu e a proximidade ilusória de edifícios parecerem tocar o céu devido a sua elevada altura. 
3 Como, por exemplo, em “terra” (palavra primitiva, cujo radical é terr-) que, inseridos prefixos 
(morfemas que se juntam antes do radical), ou sufixos (morfemas que se juntam depois do radical), ou 
ambos, ao mesmo tempo, para a formação de novas palavras, dão origem, respectivamente, a “enterrar”, 

“terreiro” e “aterrar”. 
4 Há casos em que a perda é da integridade sonora. Exemplo: aguardente (água + ardente). 
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colonização, as intersecções entre a cultura do colonizador e a cultura do colonizado 

arrefece estas últimas e, no caso moçambicano, buscou arrefecer exatamente a memória 

africana, transmitida oralmente, de geração a geração, bem como, o registro desses 

textos verbais. Entretanto, de acordo com Amadou Hampanté Bá (2010, p.182), 

 

O que se encontra por detrás do testemunho... é o próprio valor do 
homem que faz o testemunho, o valor da cadeia de transmissão da 
qual ele faz parte, a fidedignidade das memórias individual e coletiva 
e o valor atribuído à verdade em uma determinada sociedade. Em 
suma: a ligação entre o homem e a palavra... Em compensação, ao 
mesmo tempo que se difunde, vemos que a escrita pouco a pouco vai 
substituindo a palavra falada, tornando-se a única prova e o único 
recurso. (BÁ, 2010, p.182) 

 

 Mia Couto5, definindo-se como “escritor da terra”, ou seja, como registrador de 

testemunhos, tornou-se conhecido por escrever, e descrever, as raízes do mundo 

moçambicano, bem como, da natureza humana em sua relação umbilical com a terra. 

Especializando-se em Ecologia, e atuando na docência desta, teve oportunidade de estar 

em contato com o povo moçambicano e, ouvindo-lhe as estórias, recolher mitos, lendas 

e crenças que, trabalhadas literariamente, resultaram no dialogismo da tradição local 

com a modernidade multicultural, prenhes de reflexões identitárias. Seus contos, 

portanto, contribuem para uma reflexão sobre o papel na memória na criação literária, 

influenciando o presente. 

Iniciando-se na literatura pelo veio lírico6, já em seus poemas é possível notar 

sua singular percepção, e interpretação, da beleza subjetiva das coisas. No poema 

Identidade, presente em Raiz de Orvalho (Couto, 1983, p. 13), o eu lírico do poeta 

percebe a necessidade de colocar-se no lugar do outro, seja, este, coisa ou pessoa, para, 

                                                             
5 Pseudônimo de António Emílio Leite Couto (Beira, Moçambique, 1955 – 61 anos), é um biólogo e 
escritor moçambicano, filho de emigrantes portugueses. Aos 14 anos, publicou seus primeiros poemas no 
jornal Notícias da Beira, vindo a escrever obras em prosa somente posteriormente. Ingressando, em 1972, 
no curso de Medicina, deste passou ao de Jornalismo (1974, nela atuando até 1985) até chegar ao de 
Biologia, no qual especializou-se em Ecologia, atuando na docência da mesma e na recolha de mitos, 
lendas e crenças que intervêm na gestão tradicional dos recursos naturais de Moçambique. Atualmente é o 
autor moçambicano mais traduzido, e divulgado, no exterior, e um dos autores estrangeiros mais vendidos 
em Portugal, com obras traduzidas, e publicadas, em 24 países, várias delas adaptadas ao teatro e cinema. 
Reconhecido com prêmios nacionais e internacionais, individualmente ou em conjunto (prêmio Vergílio 
Ferreira), teve seu romance Terra sonâmbula, que trata da terra que, enquanto os homens dormem, 
caminha em busca de um mundo melhor, considerado, em 1995, um dos dez melhores livros africanos do 
século XX. 
6 Raiz de Orvalho (1983). Demais produções líricas: Raiz de Orvalho e outros poemas (1999); Idades, 
Cidades, Divindades (2007); Tradutor de Chuvas (2011). 
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observando a necessidade de outro ponto de vista, saber interpretar melhor o estar no 

mundo. 

 

Identidade 
 
Preciso ser um outro 
para ser eu mesmo 
Sou grão de rocha 
Sou o vento que a desgasta 
Sou pólen sem insecto 
Sou areia sustentando 
o sexo das árvores 
Existo onde me desconheço 
aguardando pelo meu passado 
ansiando a esperança do futuro 
No mundo que combato 
morro  
no mundo por que luto 
nasço 
(Setembro 1977) 
(Couto, 1983, p. 13) 

 

Ao levar tal prática, reexercitada em obras poéticas posteriores, para seu 

exercício prosaístico, intermitentes a elas, ou não, cada palavra inventada pelo autor 

busca, de modo similar ao poético, expressar a natureza secreta daquilo a que se refere. 

Indagado sobre a influência do exercício poético na elaboração de sua prosa, são 

palavras do próprio autor, “sem esta escrita, eu nunca experimentaria outras dimensões 

da palavra”7. 

No conto ‘Nas águas do tempo’, da coletânea Estórias Abensonhadas (2012, 

pp.9-14), Mia Couto narra o itinerário de um avô, com seu neto, por um rio até chegar a 

um “lago proibido”, onde não havia fronteira entre a água e a terra. Ali, o avô acenava 

com um pano vermelho para alguém que não se via na margem. Era para o Namwetxo 

moha, fantasma que surgia à noite, feito só de metades, um olho, uma perna, um braço, 

personagem, este, do folclore moçambicano. Excertos deste conto exemplificam a busca 

do autor em expressar tal natureza oculta das coisas. Vejamos: “O barquinho 

cabecinhava... mais sozinho que um tronco desabandonado”(Couto, 2012, p.9). Neste 

exemplo, “cabecinhava” significando “aninhava a cabeceira na água” e 

“desabandonado”, significando “guiado”. 

                                                             
7 COUTO, Mia. Palavras iniciais in COUTO, Mia. Raiz de Orvalho e outros poemas. Editorial Caminho, 
1983. 
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Em outros exemplos, “Tudo o que ali se exibia, afinal, se inventava de existir” 

(p.10), a expressão “se inventava de existir” significando “recriava-se”; “E 

regressávamos, viajando sem companhia de palavra” (p.11), a expressão “sem 

companhia de palavra” significando “em silêncio”. Nestes excertos, torna-se possível 

verificar que a associação entre a invenção linguística e a intuição de mundos 

fantásticos resulta em surrealismo e ambientes oníricos, ou seja, em uma prosa poética 

que utiliza o elemento lírico para expressar, com outras palavras, e através de uma 

construção lógica, um termo já existente. Forma de expressão, esta, que, reforçando a 

presença da oralidade moçambicana, por ele recolhida nos contos e lendas que pesquisa, 

inunda toda a sua prosa. Neste contexto, então, como se insere a alegoria? 

 

A alegorização do processo 

 Considerando a alegoria uma sequência complexa de metáforas continuadas8, 

cada “faliventar” engendra uma significação mais ampla que a imediatamente 

percebida, bem como, a discussão de temas e de épocas distintos do tema e da época em 

que se concretiza a narração. Em relação a estes últimos, Fonseca (2008, pp.83-4) 

afirma que Mia Couto parte de fatos históricos, e acontecimentos reais, para neles 

“inserir vozes que a história reprimiu... reler acontecimentos reinventando seu contexto, 

envolvendo-os com uma aura de fantasia” que se constituem nas visões míticas que 

marcam seu projeto literário. Na complexidade destas metáforas, portanto, residindo o 

que entendemos ser um viés alegórico da temática que o autor realmente quer tratar, a 

saber, a ficcionalização da condição humana do homem contemporâneo. 

 Esta ficcionalização, percebe-se, prioriza o popular, enquanto interpretação do 

cotidiano, como fundamentação do contexto temático moçambicano. Porém, com a 

novidade de este popular revelar-se um “entre-lugar”, usando aqui o dizer de Homi 

Bhabha (1998), ou seja, um deslocar-se, enquanto movimento presente de 

transformação e/ou transposição, que, de forma alegórica, faz dialogar o presente com o 

passado, o mito com a realidade, as metáforas com a complexidade final do conjunto. 

 Entendendo palavras e conceitos como materialidades em movimento constante, 

temas abordados em Estórias Abensonhadas (Couto, 2012), como, por exemplo, 

tradição, religião, terra, tempo, identidade, diálogo e diferenças culturais, entre outros, 

                                                             
8 Metáforas cujos significados decorrem de uma rede complexa, e interseccionada, de enunciados, e não 
de uma metáfora isolada. 
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encontram-se alegorizados nos termos recriados pelo autor, preenchendo e revestindo o 

desenvolvimento de diversas reflexões. Alegorizações, estas, que, por ocasião de serem 

reforçadas pela topofilia, elo pessoal que suas personagens estabelecem com os 

ambientes físico e imaginário, respondem pela multiplicidade de significações culturais, 

e individuais, manifestadas por todos os elementos que nela se encontram inseridos, 

bem como, conferem sentido de pertencimento e memória ao espaço que as circunda, 

viabilizando vivências individuais e coletivas, que se inscrevem como metáforas 

continuadas que traduzem, culturalmente, as tradições às transformações do mundo 

contemporâneo. 

Configura-se, portanto, como o uso de uma nova língua, a da poesia, dentro da 

língua cotidiana, independentemente de esta ser normativa ou oral. Em outras palavras, 

de um recriar linguístico que toma a oralidade como um sistema de pensamentos, 

conhecimentos e saberes rearticuláveis para a construção do novo sentido, já presente 

nas entrelinhas.  

 

O sentido de pertencimento 

Nos estudos de linguagem, a materialização das representações sociais humanas, 

a saber, o sentido de pertencimento inculcado em suas tradições e culturas, contém 

significados incorporados pelos sujeitos que as constroem, ou que por elas são 

subjetivados, que provocam efeitos concretos tanto na forma das pessoas se 

relacionarem entre si, quanto nas formas como a história toma os seus rumos. Em 

Estórias Abensonhadas, tal relação é o que promove diálogos entre a cultura, a história 

e a literatura moçambicanas.  

Segundo Bornheim (1997), no contexto da tradição, valores se modificam 

progressivamente devido a movimentos de ruptura, modificando realidades sociais, 

culturais, políticas e econômicas que incrementam o intercâmbio e as influências 

culturais entre sociedades. No excerto abaixo, extraído do conto ‘As flores de 

Novidade’: 

 

Lá, entre a poeira, o que sucedia era as flores, aquelas de olhar azul, se 

encheram de tamanho. E, num somado gesto, colheram a menina. Pegaram 

Novidadinha  por suas pétalas e a puxaram terra-abaixo. A moça parecia 

esperar por esse gesto. Pois ela, sempre sorrindo, se suplantou, afundada no 

mesmo ventre em que via seu pai se extinguir, para além das vistas, para 

além do tempo. (Couto, 2012, p. 19) 
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este diálogo faz-se representando a memória de um acontecimento histórico recente: a guerra 

entre moçambicanos. Novidade, ao optar por não abandonar sua cidade, a despeito desta estar 

prestes a ser bombardeada, opta pela morte, culturalmente concebida, pelos moçambicanos, 

como algo cíclico, concepção africana, esta, bem distinta da ocidental. Retornando à mãe Terra, 

a personagem transforma-se em mito, elemento indispensável à memória social. Considerando 

que o acesso à memória, capaz de refundar, permanentemente, a sociedade (GONDAR, 1997, 

p.53), promove a interação de diferentes realidades, Novidade, ao morrer, pontua para um novo 

recomeço de Moçambique. 

 Comparativamente, esse sentido de pertencimento também responde pelo 

dialogismo que os contos do autor estabelecem com outras obras da literatura. 

Retomando o conto ‘Nas águas do tempo’, já mencionado anteriormente, a passagem 

 

“Nós temos olhos que se abrem para dentro, esses que usamos para 
ver os sonhos. O que acontece, meu filho, é que quase todos estão 
cegos, deixaram de ver esses outros que nos visitam. Os outros? Sim, 
esses que nos acenam da outra margem. E assim lhe causamos uma 
total tristeza. Eu levo-lhe lá nos pântanos para que você aprenda a ver. 
Não posso ser o último a ser visitado pelos panos.” (Couto, 2012, 
p.13) 

 

a expressão “olhos que se abrem para dentro” dialoga com “Uns cosem pra fora, eu coso 

pra dentro”, de Clarice Lispector, bem como, a expressão “esses que nos acenam da 

outra margem” dialoga com “a terceira margem”, de Guimarães Rosa, criadas, ambas, 

como um “entrelugar”, no qual, tanto avô e neto, quanto Lispector e Rosa, permanecem, 

em definitivo, como “terceiros excluídos”, retomados do princípio matemático que 

afirma que um terceiro valor não é permitido, ou seja, que determinada sentença só pode 

ser verdadeira ou falsa, não havendo um terceiro valor possível para a mesma. Em Mia 

Couto, este “coser pra dentro”, de Lispector, bem como, esta “terceira margem”, de 

Rosa, são, ambos, a margem do “abensonhado”, do avô e do neto, e de todas as 

manifestações do “entrelugar” que aparecem em sua obra. 

 O sentido de pertencimento, nestes casos, se apresentam, literariamente, como uma 

complexa herança memorialística, retroalimentadora da identidade, que viabiliza a transmissão 

cultural de um povo, ou, pontualmente, para reforçarmos os exemplos citados, seja da cultura 

brasileira, seja da cultura moçambicana. Analisadas pelo viés teórico pós-colonialista, 

constroem enunciações das traduções culturais, tradições e transformações do mundo 

contemporâneo. Direção, esta, que também viabiliza reflexões histórico-literárias e 
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antropológico-míticas de questões propostas ora por narradores e personagens, ora pelo 

discurso autoral, ensejando localizar similaridades e diferenças nos enredos analisados. 

 

O viés pós-colonialista 

 De modo geral, a literatura de países explorados pela colonização é, em sua 

maioria, caracterizada pelos valores e voz eurocêntricos. Entretanto, a segunda metade 

do século XX, ao ser palco de movimentos sociais como, por exemplo, o Renascimento 

de Harlem, nos Estados Unidos, e o movimento Negritude, em diversos países 

africanos, problematizou, e promoveu, a resistência à cultura hegemônica, ou seja, 

incentivou a retomada da identidade moçambicana, desta vez fortalecendo seu 

posicionamento político e social. Mia Couto, militante dessas diversas alterações no 

campo político moçambicano, registrou, tanto em sua poesia, quanto em sua prosa, a 

violência sofrida pelo seu povo. 

 Segundo (CHAGAS, 2011, p. 97), nestas, registros metafóricos da história 

política moçambicana, bem como, seu posicionamento em defesa da independência, 

permitem visualizar o entrecruzamento da cultura de seu povo com as culturas legadas 

por outros povos que ali chegaram. Do ponto de vista da teoria e crítica pós-

colonialistas, preocupadas com a análise do lugar do colonizador e do colonizado no 

texto literário, e com a discussão das relações existentes entre discurso e poder 

encontradas nas obras literárias do período, Mia Couto (2012) reconstrói a voz 

identitária moçambicana. 

 No conto ‘No rio, além da curva’, publicado dois anos após o fim da guerra civil 

de Moçambique, o protagonista, Jordão Qualquer, representa o colonizado, que é 

oprimido de modo a não se reconhecer em sua própria terra, enquanto o hipopótamo 

alegoriza a cultura moçambicana marginalizada, e devastada, por explorações e guerras. 

Nele, o reconhecimento, pelo próprio Jordão Qualquer, do “não-lugar” do povo 

moçambicano, se lhe desperta o ódio, representado pelo desejo súbito de assassinar o 

animal, este, ao ser tocado pelas memórias de ambos na infância, “E ele, no sonho, 

montava-lhes os dorsos e subia o rio, além da curva” (Couto, 2012, p.78), faz, também, 

com que reconheça a irmandade no mesmo Irmandade, esta, que representa, ao mesmo 

tempo, a aceitação do outro, bem como, a busca pelo próprio autoconhecimento, “Esse 

era o devaneio maior: descobrir o adiante da humana paisagem, encontrar o lugar para 

além de todos os lugares”. (Couto, 2012, p.78) 
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 ‘No rio, além da curva’ encontra-se alegorizado tanto o discurso 

anticolonialista quanto a busca da reconstrução subjetiva pessoal. 

 

Conclusão 

Assim focalizados, os contos integrantes de Estórias Abensonhadas se revelam 

matrizes literárias capazes de revelar o antigo no atual, o real no imaginário e o individual no 

social descerrando um microcosmo de dialogismo entre a literatura moçambicana e a literatura 

universal, qualquer que seja seu contexto de origem. 
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SAIR DO EGITO, VAGAR PELO DESERTO, PASSAR O MAR 

VERMELHO: GARRETT NA REGENERAÇÃO                                         

 

Sérgio Nazar David (UERJ/CNPq) 

 

RESUMO 

Através da análise da correspondência de Almeida Garrett (1799-1854) com Rodrigo da 
Fonseca Magalhães (1787-1858) e dos seus dois últimos discursos na Câmara dos Pares (ambos 
de fevereiro de 1854), esta comunicação tem por objetivo situar as posições políticas do autor de 
Viagens na Minha Terra, no contexto dos primeiros anos da Regeneração (1851-1854). 
Palavras-chave: Correspondência. Almeida Garrett. Rodrigo da Fonseca Magalhães. Política. 
 

No prefácio à primeira edição de Camões, escrito em Paris, em 22/2/1825, 

Garrett declara ter o seu poema índole “absolutamente nova” e completa:  

Não sou clássico nem romântico; de mim digo que não tenho seita 
nem partido em poesia (assim como em coisa nenhuma); e por isso me 
deixo ir por onde me levam minhas ideias boas ou más, e nem procuro 
converter as dos outros, nem inverter as minhas nas deles: isso é para 
literatos de outra polpa, amigos de disputas e questões que eu aborreço 
(GARRETT, 1986, p.47). 

 Tal independência, presente nas obras do período de formação – como o 

demonstram Ofélia Paiva Monteiro e Lia Noemia Rodrigues Correia Raitt1 –, faz-se 

representar igualmente no complexo território das afeições e das divergências políticas, 

sobretudo na maturidade. 

 Já nos escritos do período dos exílios Garrett expressara a sua crença na 

liberdade. Para Garrett, o seu exercício “não requer habilitação prévia”, como assinala 

                                                           
1 Para Ofélia Paiva Monteiro, tal independência tem muito a ver com a “dolorosa crise que desfez o 

optimismo iluminista de Garrett” (A Formação de Almeida Garrett, vol. II, Coimbra, Centro de Estudos 
Românicos, 1971, p. 246). Lia Raitt faz radicar tal peculiaridade também no diálogo fecundo que Garrett 
trava com Byron: “To Byron‟s dissociation from any school Garrett offers a counterpart in the sentence 

„Não sou clássico nem romântico‟, which is paraphrased throughout his work (…) // The two poets‟ 

aversion to belonging to a school may be interpreted as part of their refusal of „systems‟, about which 

both write explicity.” (Garrett and the English Muse, London, Tamesis Books, 1983, p. 60) 
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António Pedro Mesquita (2006, p. 136), fundamentado na análise de Portugal na 

Balança da Europa (1830). Não se educa para a liberdade debaixo do despotismo. 

Igualmente a liberdade exige moderação: “Em dois grandes escolhos se perde a 

liberdade: na tibieza com que se defende, ou na demasia com que dela se goza: evitemos 

um e outro” (GARRETT, 1963, p. 796). É este caminho de moderação e independência 

que Garrett vai perseguir como escritor e como político. Como escritor, não é clássico 

nem romântico. Como político, nem setembrista, nem cartista. O seu progressismo – 

pugnou por eleições diretas e por um verdadeiro equilíbrio dos poderes executivo, 

legislativo, judiciário e moderador, que a Carta de 1826 efetivamente não promovia – 

talvez o tenha aproximado dos setembristas. A sua moderação – temia as desordens 

civis e a manipulação das massas – o fez certamente mais aceitável aos cartistas. 

Conforme temos demostrado, Garrett era visto como um cartista progressista, e 

certamente não era adepto de qualquer sistema em abstrato. 

A correspondência de Garrett para o seu amigo, Rodrigo da Fonseca Magalhães, 

do período dos anos 50 do século XIX dá-nos a dimensão da singularidade de Garrett. 

Nas fileiras da oposição desde 1841, Garrett relata ao amigo, em 7/3/1851, o convite de 

Costa Cabral para negociar uma convenção literária com a França: “deliberei-me a 

responder que sim – para mostrar que não sou hostil ao Governo”. A reaproximação 

com o Paço dá-se às vésperas da Regeneração. 

Já em 25/6/1851, Garrett é Ministro Plenipotenciário junto à Santa Sé, em mais 

uma etapa no longo percurso de reatamento de relações diplomáticas2. Da mesma data é 

o título de visconde com que é agraciado em duas vidas3.  

Na edição da Correspondência Familiar, de Garrett, nomeadamente nas 

missivas ao irmão Alexandre, vimos o quanto a causa da liberdade religiosa lhe era cara. 

Em 1838, foi nomeado Vogal da Comissão Eclesiástica, com o objetivo de restabelecer 

relações com a Santa Sé; e em 1839, dois dias após tomar assento na Câmara de 

Deputados, eleito por Angra, tomou a palavra, em 12/4, na defesa dos católicos das 

províncias do norte do país.4 Portanto, a posição de negociador – que lhe cabe em 1851 

– tem a ver, assim nos parece, com a equidistância que sempre adotou em relação às 

partes em litígio. 

                                                           
2 A carta a Rodrigo tratando do tema é de 1/8/1851. 
3 Sobre o título de visconde, v. AMORIM, 1884, vol. III, p. 296; e GARRETT, 2012, pp. 245-6. 
4 V. especialmente as cartas de 1/8/1838 e 10/4/1839 (GARRETT, 2012, pp. 145 e 171). 
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Em carta a Rodrigo de 17/9/1851, Garrett supõe estar sendo afastado das listas 

governamentais para as eleições de novembro, tal como já se dera na composição 

ministerial de 1851. A sua candidatura estaria sendo subalternizada, mais uma vez, por 

seus “amigos políticos”.  Mais do que indicar a sua ânsia por integrar os quadros 

maiores da administração pública, esta carta pode ser lida como um sintoma de algo 

mais profundo: mesma na Regeneração, Garrett talvez não fosse visto como homem de 

partido. Sob a sua ótica, era preciso lutar para “não se deixar interrar para sempre (com 

lápide de tolo sobre a sepultura para mais penas!) e sem esperanças de ressurreição”. 

Na carta de 2/10/1851, Garrett desabafa: “tão atrasado em tudo, tão contrariado 

em tudo, condenado a ser quási hilota no meio do meu país – sem mais crime nem mais 

erro do que alguma falta das que são partilha de todos os homens”. Está claro que 

esperava um maior protagonismo na Regeneração. 

A carta de 9/1/1852 é sobre o Conselho Ultramarino, que passa a integrar a partir 

de 23/9/1851:  

Tenho tido um insano trabalho para que o tal Conselho Ultramarino 
seja alguma coisa deveras. E nisso intendo o Governo mais do que 
ninguém. O último trabalho, que foi grande, a que dei maior cuidado e 
eficácia, foi a organização da Justiça em Angola, que me lisonjeio de 
que vai o melhor elaborado que podia ser. (GARRETT, 2016, p. 275) 

 

Ferreira Lima destaca importantes intervenções de Garrett como deputado já 

desde 1837 em prol das colónias. No discurso de 31/3/1837, advoga por “leis 

definitivas” e pela criação de um “corpo consultivo” e salienta “o dever que temos de 

amparar aqueles nossos irmãos de além-mar; tão portugueses e tão cidadãos como nós” 

(LIMA, 1940, pp. 417-8). 

A sua atuação em tal Conselho foi em prol de “leis especiais para as colônias, de 

acordo com as circunstâncias” (VALENTIM, 2008, pp. 120-3) que afinal ficaram 

estabelecidas no artigo 15º do Ato Adicional de 1852. 

A carta de 14 de marco-abril de 1852 já é do período em que Garrett está à frente 

do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Vemos a sua preocupação com o golpe de 

Estado de Luís Napoleão, que, por dar ensejo às movimentações miguelistas, punha em 

risco as instituições liberais. Pede uma reunião dos ministros e que – isto é importante – 

se escreva ao Marechal Saldanha. 

Na carta de 16/4/1852, Garrett pede intercessão de Rodrigo para que, em 

24/4/1852, “aniversário da Campanha do Porto”, que deflagrara o movimento da 

Regeneração no ano anterior, a Rainha, em viagem pelo norte do país com D. Fernando 
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e o Duque de Saldanha, não entrasse na Invicta. Segundo Garrett, a “obra do acaso” 

poderia ser visto como “coisa de Ministros”:  

 
Por Deus[,] Rodrigo[,] que intervenhas nisto, que se mude. Basta que 
SS.MM. se demorem mais um menos um dia em Coimbra ou onde 
queiram contanto que não vá celebrar Ela e seu Esposo o aniversário 
da Bernarda. Nem a Marechal [Saldanha] fica bem nem a ninguém 
senão ao José Passos. (GARRETT, 2016, p. 282) 

 

Garrett tinha em mente a situação de relativa fragilidade da Rainha frente ao 

Duque nos primeiros meses da Regeneração. O Marechal entrara triunfantemente em 

Lisboa em 1/5/1851, vindo do Porto, e D. Maria II tivera de curvar-se, convidando-o 

para formar o novo Governo, tivera, na ocasião, de evocar a “honra” e o “pundonor de 

militar e de cavalheiro” e “general de [seu] pai”, para que os “inimigos da monarquia” 

não se aproveitassem da ocasião5. Não ficaria bem a Saldanha, um ano depois, 

protagonizar um episódio desse jaez, se, por hipótese, entrando no Porto em 24 de abril, 

recebesse do povo saudações que subalternizassem a soberana. O episódio só convinha 

aos exaltados da esquerda setembrista capitaneados por José Passos, irmão de Manuel 

Passos. 

Como membro do ministério, vemos, nas cartas de 1852, o autor de Viagens na 

Minha Terra atento ao frágil equilíbrio de forças do Governo. Já agora o seu temor diz 

respeito a uma situação que imagina desairosa para a Rainha, que certamente seria 

utilizada em proveito próprio pelos exaltados do setembrismo. 

A Rainha, de fato, demorou-se em Coimbra, chegando ao Porto mesmo nos 

últimos dias do mês de abril. Em carta a Rodrigo de 21/5/1852, Garrett sugere que o 

desembarque em Lisboa se desse no Terreiro do Paço, para que D. Maria II tivesse 

“uma receção muito melhor”. 

Motivaram as cartas de 7/7, 11/8 e 7/9/1852 (GARRETT, 2016, pp. 301-8), a 

princípio, os acontecimentos que envolveram a negociação de um tratado de comércio 

com a França. Mas – já veremos – algo mais se passou. Garrett pediu demissão do cargo 

de ministro dos Negócios Estrangeiros, em 17/8/1852, após receber a seguinte acusação, 

em suas palavras: “me vi accusado de ter negociado com a França ás escondidas, em 

grande segredo, sem consultar o voto do conselho, sem poderes para isso, um tratado de 

commercio ruinoso e fatal para o meu paiz”
 (apud AMORIM, 1884, vol.III, p. 371) 

Amorim transcreve a longa carta enviada ao Encarregado de Negócios da França em 

                                                           
5 A carta da Rainha ao Duque de Saldanha é transcrita por Amorim (AMORIM, 1884, vol. III, p. 277). 
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Lisboa, de 19/8/1852, em que Garrett se defende afirmando que nada fez senão 

“continuar as negociações propostas e começadas por [seus] antecessores”
 (apud 

AMORIM, 1884, vol.III, p. 363) e ainda declara:  

 

Não levei o negocio a conselho de ministros porque o tinha e tenho 
ainda hoje por um negocio corrente e simples, que nada tem com a 
politica ou com a administração geral do paiz, em que não há a mais 
minima complicação com as graves questões do estado (...) Esta 
[negociação] por sua natureza era do simples expediente dos negocios 
estrangeiros, por mais que agora a queiram magnificar para lançar 
sobre mim uma imputação toda graciosa (apud AMORIM, 1884, 
vol.III, p. 363). 

 

Gomes de Amorim, José Osório de Oliveira e José Calvet de Magalhães referem 

como legítima razão para essa acusação o interesse de seu antecessor e sucessor de 

pasta, Jervis de Atouguia, em ganhar a Grã-Cruz da Legião de Honra. As suspeitas de 

injúria podem ser quase confirmadas, uma vez que, posteriormente, Atouguia assina o 

tratado tal qual Garrett negociara.6  

A carta de Garrett de 7/7/1852 refere-se a um grande “desgosto”, a “pérfida e 

perversa insinuação” (GARRETT, 2016, pp. 301-2) que diz saber de onde vinha. Ao 

que tudo indica, o que Garrett não perdoou foi de Rodrigo não ter partido um gesto ou 

uma palavra em sua defesa.  

Na carta de 11/8/1852, Garrett pede a sua demissão “séria e gravemente” pois “a 

isso [o] forçam os amigos”. E arremata: “peço-te que obtenhas ao menos que a 

demissão me seja dada com alguma decência” (GARRETT, 2016, pp. 305-6).  

Após a saída do ministério, em 17/8, ele ainda escreve amigavelmente a 

Rodrigo, em 7/9/1852; refere-se ao entrevero com Jervis de Atouguia e se diz “incapaz 

de mal pensar”, incapaz “de mal fazer” (GARRETT, 2016, pp. 307-8). Rodrigo 

responde no dia seguinte dizendo não poder avaliar a “importância de taes negocios”
7 

com Jervis. 

Segundo Amorim, ainda se forjou uma outra calúnia mais infame: 

 

Alguem mandára do Brazil ao ministro dos negócios estrangeiros 
3:000$000 réis para serem dados a estabelecimentos de caridade (...) 
Garrett, depois de informado dos usos seguidos, ordenou que 

                                                           
6 V. AMORIM, 1884, vol. III, pp. 359-383; OLIVEIRA, 1935, pp. 255-258; MAGALHÃES, 1996, pp. 
205-10.  
7 Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras, Sala Ferreira Lima, Espólio Garrett, móvel 5-14, carta 
10.  
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mettessem o dinheiro no banco, e nunca mais pensou n‟isso. Certo 

sujeito, que lhe era desaffeiçoado, por acaso soubera da entrega do 
dinheiro no ministerio, e em seguida á sua demissão indagou que 
destino levára. Não obtendo informações exactas, disse a Rodrigo que 
o seu ex-collega comêra os 3:000$000 réis. Estavam os ministros 
reunidos em casa de Jervis: falou-se n‟isto, e houve quem fosse cruel 

(AMORIM, 1884, vol.III, p. 383). 
 

Um amigo de Garrett ouviu a conversa e recordou-se que tinha acompanhado o 

empregado que levara à ocasião o dinheiro ao banco. Correu à casa de Garrett e contou-

lhe tudo.  O dinheiro estava no banco, à ordem do Ministro dos Negócios Estrangeiros, 

que o podia receber quando quisesse. Solicitado um novo recibo do depósito, Garrett vai 

à casa de Rodrigo, acompanhado de Bartolomeu dos Mártires. É de Gomes de Amorim, 

uma vez mais, a narração: 

 

(...) atirou-lh‟o à cara, acompanhando o acto de  apostrophes e de 

epithetos violentos, censurando-o por quebrar de modo tão indigno 
relações de tantos anos. Rodrigo, que sem dúvida fora victima de vis 
intrigantes, embatucado, e até comovido, limitava-se a protestar por 
monossylabos: 
– João!... João... meu João!... não me digas isso! Não esperava de ti... 
Não devias fazer-me o que fizeste... Oh! João, por Deus, que não fui 
eu que o disse!... 
Bartholomeu quis sair; mas nem Garrett, nem Rodrigo lh‟o 

consentiram: um, porque desejava com a sua presença abreviar a 
scena; e outro, por querer testemunha de como se desaffrontara das 
calúmnias, e provava não ter roubado. Depois do desabafo, Garrett 
pegou no chapéu, declarou que nunca mais tornaria a entrar n‟aquella 

casa, e saiu sem dar a mão a Rodrigo. 
Bartholomeu demorou-se alguns minutos, constrangido, e sem dizer 
palavra. Rodrigo mostrava verdadeira pena, queixando-se de Garrett; e 
despediu assim o outro: 
– Adeus, Bartholomeu. Os diabos levem a politica, que faz d‟estas 

bestialidades, e obriga a quebrar amisades de toda a vida, sem que o 
coração para isso concorra! 
(...) 
Por muito que meditasse, nunca o leitor benevolo e ilustrado poderia 
imaginar qual foi o proceder dos calumniadores, quando tiveram 
noticia de que o dinheiro existia no banco. Espalharam que Rodrigo, 
no intuito de o livrar do opróbrio, lhe fizera presente dos 3.000$000 
réis, para elle os depositar ali novamente! (AMORIM, 1884, vol. III, 
p. 388-9) 

 

Depois da cena violenta, “esforçaram-se os amigos de ambos para reconciliál-os, 

sem chegarem todavia a nenhum resultado”
 (AMORIM, 1884, vol.III, p. 388-9). 

Trocaram-se cartas. Numa das últimas, Rodrigo escreve: 

João 
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Tu dizes-me quanto te vem á pena e não te importa matas me tambem 
com inquietações desmerecidas (...)  Duvidar da pureza do meu 
coração e da de todos os meus collegas é offensa grave. Tenho tido 
muitas afflições mas não causadas por elles e sim pelo estado de 
corrupção em que nos achamos. Ainda assim tenho um vislumbre de 
esperança e sabe que a lei do estado não sera trahida por nos – Não 
tardará muito que se nos faça justiça. Seja o que for a Rainha não se 
tornará indigna de reinar. 
Adeus faze-me mais justiça e ajuda um amigo que o merece e que não 
expulsou os amigos foi sim por elles descomposto sem o merecer. 
               Teu do Coração 
       Rodrigo8 

 

 Segundo Amorim, Rodrigo consultara Garrett a respeito de graves negócios da 

Câmara e esperava o seu apoio como orador, o que não se deu. 

 Por fim, parece que se reconciliaram “por conveniências mútuas”. Mas a 

amizade estava “semimorta”
 (AMORIM, 1884, vol.III, p. 389).  

 No seu testamento lavrado em 9/6/1853, Garrett encarregou a filha, Maria 

Adelaide, de “interpor na secretaria d‟estado dos negocios estrangeiros a quantia de tres 

moedas de oiro, ou 14$400 réis”
 (apud AMORIM, 1884, vol.III, pp. 666-9), que 

segundo seus assentos particulares tinham ficado em seu poder de quando fora ministro. 

Ao deixar o ministério, em agosto de 1852, ignorava que devia. Percebendo-o depois, 

tivera “certo pejo”
 (apud AMORIM, 1884, vol.III, pp. 668) em restituir. 

 Já fora do ministério, na sessão da Câmara dos Pares de 10/2/1854, Garrett se 

pronunciou, em tom acerbamente crítico, dirigindo-se a Rodrigo, sobre o estado da 

administração pública. Trata-se de um longo discurso abordando variados temas. 

Rodrigo e outros ministros estavam na audiência. 

 Começa dizendo-se “confessor, martyr, soldado, e apostolo” da monarquia 

constitucional, reconhecendo-lhe, no entanto, muitos, muitíssimos defeitos, 

inconvenientes gravíssimos. À audiência indaga os motivos que terão levado Portugal a 

adaptar-se, segundo crê, tão mal a tal sistema: 

 

(...) o defeito não está no systema, que é bello; não está nos homens, 
que somos como os outros e melhores que muitos outros; o defeito 
está nas instituições que são viciosas, nas Leis que são defectivas e 
incoherentes. Eis aqui a unica, a verdadeira, a desapaixonada 
explicação do que entre nós se experimenta – porque o facto é, facto 
espantoso e tremendo, que com o systema representativo é impossivel 

                                                           
8 Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras, Sala Ferreira Lima, Espólio Garrett, móvel 5-14, carta 
24. 
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que nenhum Estado seja peior governado que o nosso. (GARRETT, 
1904, vol. XXVI, p.159). 
 

 Aborda a estrutura autoritária da sociedade no descompasso entre legislativo e 

executivo (GARRETT, 1904, vol. XXVI, p. 163); o aspecto burocrático da 

administração pública, que deveria ser um meio e não um fim em si mesmo (GARRETT, 

1904, vol. XXVI, p. 164) ; a justiça, cuja aplicação é “defeituosa e má” (GARRETT, 1904, 

vol. XXVI, p. 165); a ocupação dos postos de trabalho na máquina estatal regida pelo 

favor (GARRETT, 1904, vol. XXVI, p. 168). Pede que se alarguem, se elevem, se 

generalizem os institutos de caridade pública. Para Garrett, as Misericórdias promovem 

laços sociais necessários, como verdadeiras “companhias de seguros de vida e salvação” 

(GARRETT, 1904, vol. XXVI, p. 176): 

Ha cousas que são essenciais para a vida da sociedade, que são 
visceras do seu corpo, sem as quaes a existencia  é impossível. 
Amparar o seu similhante, valer-lhe nas aflições, na pobreza, na 
doença, na morte é innato desejo, é natural precisão de todo o homem 
social (...) (GARRETT, 1904, vol. XXVI, p.176). 
 

Aborda, ainda, a função mediadora, de fiscalização, que compete ao governo, 

que não deve abdicar de sua “força moral”, “deixando aos novos esforços de uma 

sociedade desherdada suprir as faltas que o seu desleixo (...) deixou no meio de um 

povo, para quem se proclamou a alforria e a liberdade, e que só veiu a achar o 

desamparo e a impotência (...)”
 (GARRETT, 1904, vol. XXVI, p.177). 

O serviço militar exigia uma boa lei de recrutamento, em lugar de estar o 

governo a “devastar as famílias para trazer manietados e presos em algemas os 

defensores do seu paiz” (GARRETT, 1904, vol. XXVI, p. 182); do ensino público, o clero 

não deveria ser afastado completamente (GARRETT, 1904, vol. XXVI, p. 186); sobre 

padroado do Oriente, reconhece que só pode dizer “dai cá o Padroado” o governo que 

cumpre as suas obrigações. O arremate é de quem conhece o perfil da audiência: “Serei 

apodado de ultramontano, de que estou vendido aos interesses do Papa, de que renego a 

fé liberal...” (GARRETT, 1904, vol. XXVI, p. 194) 

Neste discurso Garrett busca mais uma vez um equilíbrio entre religião e 

liberdade, um liberalismo próximo dos preceitos da fé católica, distante dos 

radicalismos: 

 
Vivemos n‟um seculo em que ambos os extremos politicos combatem 

a monarchia representativa com as mesmas armas, chamando ambos 
em seu auxilio os mesmos alliados; em que o absolutismo appella, do 
mesmo modo que o socialismo, para as necessidades e para as paixões 
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das classes menos felizes da sociedade, fazendo as mesmas 
promessas, lavrando os mesmos programmas, e o que mais é, 
realisando um, em muitos pontos ao menos, o que ao outro não é dado 
fazer (GARRETT, 1904, vol. XXVI, p.171). 

 

Estas idéas não são populares infelizmente, e expondo-as assim com 
tanta convicção e clareza bem sei que prégo doutrinas que não têem o 
favor público, nem desgraçadamente agradam a nenhum partido. 
Temos ainda muito vivas as lembranças de um passado funesto, doem 
ainda as cicatrizes mal fechadas das feridas da guerra e da perseguição 
em que os sacrificadores e as victimas todos foram levados por idéas 
falsas e absurdas na questão social da influencia religiosa 
(GARRETT, 1904, vol. XXVI, p.195-6). 
 

  As críticas não agradaram Rodrigo (Ministro do Reino), que, segundo 

Amorim, “ouvia com a mão mettida por dentro do peito da camisa, no intuito de se 

conter e dominar” (AMORIM, 1884, vol. III p. 390): 

O orador, vendo-o torcer-se na cadeira, e olhar para elle, disse: “Sinto 

estar incomodando o sr. Ministro, talvez magoando-o... (O sr. 
Ministro do Reino: – Não incommóda.) Ainda bem, pareceu-me ver s. 
ex.a, torcendo-se e olhando para mim de certo modo, mostrava não 
gostar do que eu disse. (O sr. Conde de Thomar: - Apoiado.)” Era o 
castigo que chegava (AMORIM, 1884, vol. III, pp.390-1).9 

  

Para Bulhão Pato, pela primeira vez, Rodrigo “perdeu o sangue-frio, turvou-se 

aquela serenidade olímpica” (PATO, 1987, p. 62). No relato de Amorim, Garrett saiu 

pálido e quase sem conseguir falar: 

– Deixei-o a escorrer sangue! – me disse. – Pagou hoje tudo! E os 
outros tambem. Fui talvez severo de mais... Calumniaram-me, tinha 
obrigação de lhes provar que a verdade magôa mais a alguns d‟elles 

do que a calúmnia a mim. Rodrigo... Ainda sou amigo d‟elle, 

comtudo! 
Por sua parte, dizia Rodrigo para Barthomeu [dos Mártires], que o 
acompanhára da câmara para a secretaria:  
– Nunca imaginei... Ah! Não podia esperar que d‟elle me viesse este 

golpe! Ingrato, ingrato! (AMORIM, 1884, vol. III,  p. 390). 
 

 Rodrigo ainda respondeu em 17/10/1854. O longo discurso é por vezes agressivo 

e se refere à cena da semana anterior. Rodrigo se vira exposto à “irrisão pública”. Mais 

ainda porque do sarcasmo de Garrett aproveitara-se Costa Cabral, desafeto de ambos. 

Garrett ainda voltou à tribuna em 5 de março para comentar, entre outros temas, o 

escandalizar-se Rodrigo com a sua falta de gratidão: 

 

                                                           
9 V. também GARRETT, 1904, vol. XXVI, pp. 198. 
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Respondo-lhe com a profissão e a confissão de meu nenhum merito, 
serviços e mais partes; e com o reconhecimento de que pelo unico 
favor de S. Ex.a e de seus Collegas, fui chamado a tomar assento 
n‟esta Casa. Eu, que se ousasse comparar a minha baixeza com a 

alteza de tantos e tam sublimes outros meritos, a que SS. Ex.aa não 
fizeram senão justiça! Oh! Só o pensamento me assusta!(GARRETT, 
1904, vol. XXVI, p.203). 

 

 Garrett voltou também a cada um dos temas que abordara em 10/2 para dizer 

que era o mesmo homem de sempre. Os princípios mais fundamentais de seus escritos e 

da sua atuação como político não se tinham alterado. Com veemência, dirige-se a 

Rodrigo, Ministro do Reino, para refutar a tese, que certamente correu, após o discurso 

de 10/2 na Câmara dos Pares, de que “em anos maduros [renunciava] àquilo a que 

[devia] a sua vida”
10, o sistema representativo. Não. Era o mesmo homem, assim o 

disse, já agora recordando a defesa que encetara nos anos 30 aos católicos então 

perseguidos pela sanha devorista: 

 

(...) em 1838, na presença de um corpo que tinha outras forças, – as 
Côrtes Constituintes – sendo Ministro um amigo meu, de quem fui, 
sou e hei de ser sempre amigo, eu argui esse ministerio por mandar 
tomar certa providencia a respeito do que se chamava Scisma. 
Portanto se sou ultramontano, não é de agora, já o era na presença das 
Côrtes Constituintes de 1837., que não tinha nada d‟isso. (...) 

Prophetisei que aquellas medidas adoptadas então, só íam dar corpo 
ao chamado Scisma, aumentar o numero dos seus proselytos, e criar 
graves difficuldades ao governo: assim sucedeu (GARRETT, ano, vol. 
XXVI, p. 224). 11 

 

 Rodrigo compareceu ao funeral de Garrett, dia 11/12/1854. Celebraram-se os 

ofícios na igreja de Santa Isabel e depois o caixão foi levado ao Cemitério dos Prazeres. 

Rodrigo esteve presente. Mas não discursou. Falaram Silva Túlio, Vieira da Silva e 

Rebelo da Silva. Foi nos Prazeres que Rodrigo proferiu o epigrama, segundo o qual 

Garrett teria morrido entre dois substantivos femininos, isto é, abraçado à Cruz, com os 

olhos na Luz, alusão pouco sutil à esposa de D. Pedro Brito do Rio (amigo e 

testamenteiro), D. Maria Kruz; e à viscondessa da Luz, Rosa Montufar Marreiros, com 

quem tivera um romance extraconjugal por cerca de dez anos. António Pedro Lopes de 

Mendonça repetiu o dito “qualificando-o de espirituoso”. Reprendeu-o Oliveira 

                                                           
10 GARRETT, Vol. XXVI,  p. 207. 
11

. V. também carta de 1/8/1838 de Garrett ao irmão Alexandre: “Nenhuma dúvida para mim que o 

procedimento do Governo da Restauração foi absurdo, impolítico, anticanónico – e admitirei ainda 
cismático – até certo ponto – em matérias eclesiásticas.” (GARRETT, 2012, p. 146). 
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Marreca: “Isto não é espírito; é cynismo da perversidade” (AMORIM, vol. III, pp. 687-

8). 

 No que diz respeito ao rompimento de relações entre Garrett e Rodrigo, chamam 

atenção ainda duas anotações de Gomes Amorim. Na primeira, insinua que Garrett – ao 

integrar o ministério regenerador de março a agosto de 1852 – foi usado por Rodrigo e 

demais ministros: “A historia julgará entre o ministro demitido [Garrett] e os que não 

precisando já d‟elle para fazer leis eleitoraes, e bases e redacção do acto adicional, o 

expulsaram (...)”
 (AMORIM, 1884, vol.III, p.374). A segunda anotação, que quero 

destacar, vem no fechamento do longo capítulo que dedica ao tema, ao elencar as várias 

diligências junto aos ministros que sobreviveram aos amigos desavindos: “os factos 

ocorridos ou foram tão intimos que poucos os souberam ou tão desagradaveis que não 

ousaram referir-m‟os”. Mais: “a luz ainda até hoje se não fez toda sobre essa deploravel 

historia” (AMORIM, 1884, vol.III, p.391). 

 A correspondência de Garrett para o seu amigo Rodrigo começa nos anos 30 e 

dura quase 20 anos.  

As cartas da década de 50 são do homem que esteve no exílio, retornou ao seu 

país e fez uma aposta do sistema representativo monárquico, lutou por fórmulas de 

governo que unissem liberdade e catolicismo, sem excessos de quaisquer das partes, 

integrou o ministério regenerador e afinal se viu atraiçoado por aqueles mesmos que 

julgava seus amigos. A leitura deste conjunto final levou-nos aos dois últimos discursos 

de Garrett na Câmara dos Pares, de 10/2 e 4/3/1852. Em ambos, parece dirigir-se a 

Rodrigo da Fonseca Magalhães. As suas severas críticas ao governo, se por um lado 

ferem com acutilância aqueles integram o ministério – alguns deles na audiência, 

juntamente com Rodrigo –, por outro mostram-nos um sujeito frágil, como nas cartas, 

isolado, proscrito em seu próprio país, um “hilota” com ele mesmo o regista. O Garrett 

dos dois últimos discursos na Câmara dos Pares precisa da palavra para não ser o louco 

de Porto Pireu – que vivia de ilusões –; precisa da palavra e da encenação com o corpo 

que a tribuna propicia. Ele sabe que prega doutrinas que não têm o favor público. 

Talvez como o Bernardo Soares, do Livro do Desassossego, pense que no futuro talvez 

haja quem o compreenda. Terá vivido – embora sempre com enormes disfarces – entre 

desafeições e friezas. 

No discurso de 10/2/1854, perguntava à assistência e a si mesmo se valeu a pena 

sair do Egito, vagar tantos anos pelo deserto e passar o mar Vermelho de tão 

sanguinolentas guerras civis. 
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A ESTÁTUA AMAZÔNICA, DE MANUEL DE ARAÚJO PORTO-ALEGRE: 

IRONIA, DISSIMULAÇÃO, VISÃO DE MUNDO 

 

Simone Aparecida da Silva – autor (UFMT) 

Fausto Calaça – orientador (UFMT) 

 

RESUMO 
A ironia romântica, conceito cunhado por Friedrich Schlegel, adquire contornos 
específicos conforme a época ou o uso que dele se faz. Tal conceito não se restringe 
temporalmente a um determinado período (o Romantismo), constituindo-se, portanto, 
como uma característica da literatura moderna. Mais do que uma estratégia literária, 
linguística ou discursiva, a ironia romântica schlegeliana é também considerada como 
uma visão singular de mundo pelo autor em sua relação com as personagens e sua obra, 
abrangendo também uma atitude diante da vida: uma transgressão que se manifesta no 
seio da própria linguagem literária. Em A Estátua Amazônica – comédia arqueológica, 
peça teatral de Manuel de Araújo Porto-Alegre, publicada em 1851, a ironia romântica se 
apresenta num jogo de dissimulações e numa visão de mundo do autor, como uma forma 
de expressão da literatura moderna brasileira. 
 
Palavras-chave: Ironia romântica. Friedrich Schlegel. Visão de mundo. A Estátua 
Amazônica. Manuel de Araújo Porto-Alegre.    
 

 

1. A ironia romântica schlegeliana: no jogo da dissimulação, uma expressão 
da literatura moderna  
 

No contexto dos estudos literários, é possível encontrar várias formas de se 

compreender a ironia e o riso, advindos das mais simples às mais complexas elaborações 

teóricas. Friedrich Schlegel (1772-1829) apresentou algumas definições para a ironia, no 

contexto do Romantismo – a ironia romântica –, enquanto uma condutora de prováveis 

jogos dissimulatórios. No âmbito dos processos constitutivos do riso, Schlegel também 

abordou a questão do riso comum (expresso como resultado das composições linguísticas 

e dos recursos cênicos) a partir da ironia romântica que assim se configura: 
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A teorização schlegeliana sobre a ironia romântica aproxima os âmbitos 
da poesia e da filosofia da crítica literária e da hermenêutica. Atitude 
séria e reflexiva do bufão transcendental e brincadeira do bufão comum, 
“a ironia não é nem somente elevação ao transcendental, nem somente 

riso comum, mas as duas coisas ao mesmo tempo”. Forma do paradoxo 

e beleza lógica, a ironia é clareza de consciência e agilidade da mente, 
assim como um dos modos de ação do espírito que “parece fantasiar 
agradavelmente sobre si mesmo.” (MEDEIROS, 2015, p. 128) 
 

A mescla entre elevação ao transcendental e o riso comum caracterizam a ironia 

romântica moderna de Manuel de Araújo Porto-Alegre (1806-1879), na peça teatral A 

Estátua Amazônica – comédia arqueológica. A elevação permitiria ao autor visualizar o 

seu objeto por diversos ângulos, enquanto que o riso comum resultaria das composições 

linguísticas e dos recursos cênicos.  

A Estátua Amazônica, foco de estudo desse trabalho, é uma obra literária de 

gênero dramático, escrita no ano de 1848 e publicada em 1851, pela Typographia de 

Francisco de Paula Brito, no Rio de Janeiro. Algumas especificidades relevantes integram 

esse texto teatral. Dentre elas, destaca-se a dedicatória ao “Illm. Sr. Manoel Ferreira 

Lagos, vice-presidente do Instituto Historico e Geographico do Brasil, e director da sessão 

de archeologia e ethnographia brasiliana” (PORTO-ALEGRE, 1851, capa). Isso dirige o 

olhar para contexto de elaboração da obra. 

A opção por manter a ortografia original (de 1851) do texto de A Estátua 

Amazônica confere significado e estreita contextualização da obra em sua época. Além 

do que, a escrita original garante aos personagens maior autenticidade e, portanto, mais 

força e brilho em seus discursos, o que pode constituí-los enquanto sujeitos legítimos 

representantes da época romântica no Brasil: uma forma de manter traços do estilo 

romântico tanto da obra quanto do autor. Registra-se que Edwaldo Cafezeiro e Renata 

Guerra atualizaram ortograficamente essa obra de Manuel de Araújo Porto- publicada em 

um compêndio do teatro do autor.  

Manuseamos o texto original da edição localizada no site Biblioteca Brasiliana 

Digital, da Universidade de São Paulo, que contém noventa e sete páginas digitalizadas, 

as quais preservam as características do estilo de época, tais como ortografia, tipos de 

letras/fontes dos títulos, subtítulos, nome do autor, informações gerais e capas; alguma 

gravura; folha com epígrafe em francês (“Je ne fay rien sans Gayeté”; Montaigne, Des 

livres). Além disso, A Estátua Amazônica é apresentada por seu autor como uma 

“comédia arqueológica”, seu subtítulo. Trata-se de uma alegoria satírica que, de forma 
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caricata, representa uma reunião, que inclui um jantar de um grupo de cientistas franceses, 

colecionadores de antiguidades. 

O objetivo desse artigo é propor um olhar de viés cômico para o texto de Porto-

Alegre, considerando a teorização schlegeliana da ironia romântica e demais aspectos do 

riso tratados nas filosofias de Kierkegaard, Schopenhauer e Freud. Por se tratar de uma 

comédia, essas características frequentam o texto e a elaboração do autor transita em um 

período crítico da literatura brasileira e, descontraidamente, tendendo a um momento de 

transição para o Romantismo brasileiro. Por isso, encontramos um texto literário irônico-

crítico capaz de entrelaçar dados históricos. 

 No texto de Porto-Alegre, ao se referir à estátua amazônica (objeto em torno do 

qual se desenrolam todos os diálogos entre personagens), especialmente quando o seu 

interlocutor é a personagem condessa Melania, o protagonista conde Sarcophagin se 

duplica no escritor brasileiro idealista, “defendendo” ironicamente os ideais românticos. 

Acoplado a este tipo de escritor, também percebe-se a presença de um crítico que 

desmistifica ironicamente as fantasias sobre o cenário brasileiro, elaboradas pelos 

viajantes estrangeiros. Ao mesmo tempo, também percebemos o desdobramento de 

Sarcophagin no estrangeiro (Sarcophagin – personagem francês), que se encontra mais 

preocupado em garantir a sua fama, usando, para isso, dos apócrifos atributos da estátua.  

Nas passagens em que Sarcophagin se dirige ao grupo de cientistas, mencionando 

de maneira direta o viajante francês, o Conde de Castelnau, o autor brasileiro, crítico das 

circunstâncias, aí transparece com maior nitidez. Porto-Alegre aciona informações 

históricas externas, afim de interpretá-las em seu contexto e de formatá-las literariamente.  

Ainda quanto ao aspecto da elevação ao transcendental schlegeliana, segundo os 

termos de Constantino Luz de Medeiros: 

[...] igualmente encontrados na obra crítica de Schlegel: o espírito da 
polêmica transformado em método retórico de observar uma questão 
por diversos ângulos, a busca pela superação da crítica normativa e 
dogmática, o amor incondicional pelas artes e pela ciência, o espírito 
combativo entre outras características. (MEDEIROS, 2015, p. 218) 
 

  De acordo com tal perspectiva, identifica-se em A Estátua Amazônica um estilo 

de composição irônica por meio do qual o autor faz severas críticas à ciência, à arte e à 

sociedade da época: a presença do “espírito da polêmica transformado em método retórico 

de observar uma questão por diversos ângulos”. Essa crítica representa sua forte ligação 

e comprometimento com a arte e a ciência do período.  
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Com relação à sociedade francesa da época, Porto-Alegre esboça uma crítica ao 

protótipo cultural francês já radicado na estrutura social brasileira, trazendo à cena a 

questão da elevação ao transcendental: 

CONDEÇA. 
É verdadeiramente macerar a bolsa o dar dous mil francos por’ uma 

cabeleira alcatroada, como estoutro dia fez vmce., só porque lhe 
disseram que havia pertencido a Berenice. 

CONDE. 
E no mesmo anno em que cortou os cabellos. Consultando o códice 
autographo de Callimaco, vejo que a côr ruiva dos cabellos dessa 
illustre princesa é igual á da cauda de um leão; e vi mais que Conon era 
um astrônomo da raça d’Hipparco e de Laplace. 

SACUNTALA. 
Tenho muita vontade de usar do penteado da esposa de Ptolomeo 
Evergeto: gosto tanto das modas antigas.... 

CONDEÇA. 
Oh! que bella cousa: andar de tanga e pé no chão, ou com alparcatas de 
linho; manda ferrar a cara, como os antigos e os selvagens de hoje, pois 
que teu pai nos affirma que já assim andaram os nossos pais. 

CONDE. 
E acha vmce., que isso seria extraordinário? No século passado, aqui 
mesmo em Paris, não pintavam a cara as madamitas com arrebiques que 
passaram para o theatro, e não mosqueavam a pelle com verrugas de 
retroz?! não fallemos em modas, que tenho horror a ellas. Modas, as 
dos antigos; que respeitavam a natureza, e não se espremiam entre 
barbatanas e cordões. [...] (PORTO-ALEGRE, 1851, p. 15)  
 

 No entrecho, encontramos, “na superfície”, um Sarcophagin francês que critica 

sua própria cultura ao concordar com sua companheira e acrescentar-lhe detalhes que 

supostamente “depõem” contra si próprio, em toda sua primeira fala. Mas à sombra deste, 

percebe-se que a crítica vem ainda do próprio Porto-Alegre, visto que por meio da 

comédia arqueológica analisa criticamente a situação da influência estrangeira no Brasil, 

postulando com isso uma posição genuinamente nacional para o país. Em outros 

momentos do texto teatral de Porto-Alegre encontramos um Sarcophagin que elogia com 

vigor e veemência a “estátua amazônica”, preocupado em defender alguns ideais 

românticos. Essa parábase constitui-se, em parte, da elevação ao transcendental, que 

possibilita a observação de uma questão a partir de diversos ângulos. Porém, ela não se 

esgota apenas em Sarcophagin, se estendendo inclusive nesse entrecho à condessa, que 

por seu turno, leva a compreender que seja ela mesma a própria personificação crítica 

mais apurada do autor, em razão de sua análise mordaz a respeito do estrangeiro.   

Dando sequência ao estudo do entrecho com vistas a identificar a elevação ao 

transcendental na personagem da condessa, a análise que Melania faz em sua primeira 

fala gira em torno do aspecto financeiro: os dispendiosos gastos que se realizavam com 
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futilidades em objetos de insignificante valor artístico ou científico, a mais das vezes, 

falsificados. Essa falsificação é sugerida na própria fala da condessa “só porque lhe 

disseram que havia pertencido a Berenice”. Ela é também confirmada pelo próprio conde: 

“vejo que a côr ruiva dos cabellos dessa illustre princesa é igual à da cauda de um leão”, 

tal como reza uma das versões do conto épico da cabeleira de Berenice, supostamente 

confeccionada de pelos de cavalo. Ironicamente, a convicção do conde em relação aos 

seus objetos atinge a suposta ingenuidade de Sacuntala, personagem que também se deixa 

impressionar pelas ideias do pai: “Tenho muita vontade de usar do penteado da esposa de 

Ptolomeo Evergeto: gosto tanto das modas antigas…”. Com essa exposição do trio 

familiar, vê-se que, além de fúteis e dispendiosas, as relações estabelecidas com esses 

objetos são em grande maioria também falsas. 

Na composição do entrecho, as aspirações de toucado de Sacuntala (a cabeleira de 

Berenice) são alvo da atitude irônica da condessa por se tratar de “modas 

espetacularmente antigas”, além de encerrar falsidade, da mesma forma que a escultura 

amazônica. Por considerar que as aspirações de Sacuntala são de uma jocosidade 

hilariante, Melania redobra o quadro irônico, em sua fala, de modo que, o que diz, soa 

quase agressivo, posto que ultrapassado à época, para sua filha, sendo ela uma jovem 

donzela: “ Oh! que bella cousa: andar de tanga e pé no chão, ou com alparcatas de linho; 

manda ferrar a cara, como os antigos e os selvagens de hoje, pois que teu pai nos affirma 

que já assim andaram os nossos pais”. A constante atitude irônica da condessa 

demonstrada na maioria de suas falas na peça reflete uma condição do espírito diante da 

vida e da existência: uma permanente visão da dinamicidade e rotatividade com a 

linguagem e sua representação. Em Porto-Alegre, a crítica de Melania sempre remete, 

principalmente, às posições antiquadas de Sarcophagin diante de todos os assuntos 

comentados.  

Comumente, a ironia, enquanto expressão e representação dinâmica da linguagem, 

reverbera e desencadeia, conforme Schlegel, a “agilidade da mente e um modo de ação 

do espírito”. Essa atitude conduz a outras maneiras de expressividades igualmente 

importantes que lhe são provenientes tais como o riso e humor.  

   E, em que pese a vasta abrangência dos termos “humor” e “riso”, bem como as 

relações que estabelecem entre si, eles constituem-se em traços irônicos de manifestações 

artístico-culturais que eclodem em numerosos tipos de artes, seja em sua forma crítico-

social ou lúdico-cômica, ou numa mescla de ambos, como é o caso no universo literário 

romântico apresentado aqui, para o qual confluem as ideias desse texto. 
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A respeito da primeira parte do entrecho, o encontramos sobretudo nos 

posicionamentos de animosidade de Sarcophagin, com relação à sua estátua, 

especialmente em sua interação com Melania, pois aí se mostra com maior habilidade e 

destreza. Mas o identificamos ainda no seguinte entrecho de falas entre o casal:   

CONDEÇA. 
Eu ainda possuo lindíssimos versos da sua penna. 

CONDE. 
Eram flores do amor, eram sorrisos da juventude, eram os queixumes 
de um amante, eram as lagrimas da saudade: eram flores de minha alma, 
eram os vagidos de um menino no centro de um jardim, e não o brado 
de um gigante; não ha nada de commum entre o bracelete de uma 
madeixa dourada, entre o ramalhete de um baile, e a harmonia de um" 
órgão, com a sumptuosidade de um monumento. Eu vos entregava uma 
flor orvalhada de uma lagrima, e isto vos bastava; mas para esta estatua 
são necessários os jardins pensiles de Babylonia, o canto da estatua de 
Memnon, a tuba de Homero, ou a voz do Oceano. 

CONDEÇA. 
Tudo isso está muito bello e brilhante como ouropel; mas o peor é que 
vamos envelhecendo, e a sua mania de cacos velhos, e de extasis 
sublimes nos vão empobrecendo. Todos os autores se enriquecem com 
o producto das suas obras, somente o Sr. Conde é quem gasta e não 
lucra: antes escrevesse algum romance, que havia de ser mais lido, e 
mais conhecido. 

CONDE. 
Nós somos as columnas, e os romancistas os ornatos. As lettras são 
como o alcorão, que tem sacerdotes que vivem na maceraçáo e outros 
nos prazeres: todos vamos para o paraíso da gloria, mas cada um na sua 
jerarchia. (PORTO-ALEGRE, 1851, p.14-15) 
 

Nessa primeira participação do conde, nota-se que, logo no início, ele fala com 

acentuado entusiasmo de seus sentimentos com relação à condessa na juventude de 

ambos, comparando esses sentimentos a flores, sorrisos, queixumes de um amante, 

lágrimas de saudade, flores da alma, grito de um menino no centro de um jardim, flor 

orvalhada de lágrima. Porém, que toda essa sentimentalidade forte e derramada, tudo isso 

que ele sentia, em nada se compara à grandiosidade da maravilha que representa a estátua, 

sendo que seus sentimentos com relação à ela são proporcionalmente dantescos, 

homéricos. É possível observar em suas palavras que seu estado de espírito se eleva, é 

nítida a sua elevação, envaidecendo-se ao comparar a estátua amazônica aos jardins 

suspensos da Babilônia, ao canto das estátuas de Memnon, à tuba de Homero, ou à voz 

do Oceano. Ou seja, a estátua para Sarcophagin é um verdadeiro colosso.   

E toda essa sua fantasia imaginativa é tolhida pela lucidez de Melania que trata de 

desfazer todo manto de ideias românticas, invólucro, castelo onírico, apresentando-lhe à 

realidade e destruindo suas ilusões, fazendo-o refletir sobre sua própria condição de 
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antiquário escritor. Porém, a argumentação firme da condessa não o sensibiliza e nem 

amortece a alma, de modo que suas convicções, seu ânimo, seu estado de espírito 

entusiástico não lhe foge, nem lhe trai. Na comparação que faz entre romancistas e 

antiquários, para ele, os primeiros são os ornatos e vivem de prazeres, enquanto os 

antiquários são colunas e vivem da maceração, tal como os sacerdotes do Alcorão.   

Numa dada composição literária o riso e a ironia seduzem, intrigam, 

desestruturam, provocam ira e admiração. Para alguns são a regra de vida, a medida e o 

sentido para existência quando a inclinação ao absurdo o projeta para além de todas as 

ilusões. Outros o veem como objeto de estudo, que irrita ou seduz conforme seu 

conhecimento e visão de mundo. Dos importantes filósofos do século XIX que 

dispensaram atenção aos diversos aspectos do riso e da ironia, destacamos Sören 

Kierkegaard e Arthur Shopenhauer. 

A jovialidade de opinião de Kierkegaard percebe de maneira mais positiva a ironia 

e o humor. Ele compreende a ironia numa acepção socrática como experimentação de 

valores e não como destruição deles. Segundo Kierkegaard, a ironia permite a passagem 

do homem ao seu estado ético enquanto o humor ao estágio religioso. “A ironia é uma 

cultura específica do espírito e segue a imediatidade. Primeiro vem o homem ético, depois 

o humorista e, finalmente, o homem religioso” (KIERKEGAARD, 1944, p.448). Assim, 

é atribuído ao humor o apanágio de elevação à seriedade inconteste.  

Uma análise mais profunda da “filosofia do riso ou do riso filosófico” propõe 

Arthur Shopenhauer a quem Eric Blondel atribui o codinome de “o mais sinistro dos 

filósofos ridentes”. É Shopenhauer quem ironicamente diz: “somos alguma coisa que não 

deveria existir”. E continua: “essa existência em que não sabemos se devemos rir ou 

chorar, é bom reservar espaço para a brincadeira”. De fato, é inteligível que o humor não 

lhe passa despercebido, considerando que, para ele, “a vida é um negócio em que o 

benefício está longe de cobrir os custos”.  Estes filósofos realizaram seus pressupostos 

teóricos abordando os assuntos correlacionados e adjacentes à estética do riso romântico 

moderno, respetivamente. 

Assim, para alguns pensadores, no mundo “estável”, o rir é o rir da deformidade, 

ao passo que o mundo “escorregadio”, do século XIX, edifica e fortalece o “chiste” nos 

moldes propostos por Sigmund Freud. Então, no caso de A Estátua Amazônica, por que 

podemos rir do Conde Sarcophagin? Ora, se o poder do riso está naquele que ri, n’A 

Estátua Amazônica o poder está em Melania, pois Sarcophagin é cômico e se constitui do 
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passado iluminista, enquanto Melania é irônica e se compõe da e na (des)ordem do século 

XIX.  

Para Freud, a relação de interação via humor se realiza também nos processos de 

escrita, narração, descrição de pessoas reais ou imaginárias. Assim, a arte literária se 

reconhece contemplada nas teorias apresentadas e defendidas pelo estudioso que 

acrescenta:   

Temos um exemplo da segunda maneira pela qual o humor surge, 
quando um escritor ou narrador descreve o comportamento de pessoas 
reais ou imaginárias de modo humorístico. Essas próprias pessoas não 
precisam demonstrar humor algum; a atitude humorística interessa 
apenas à pessoa que as está tomando como seu objeto, e, tal como no 
primeiro exemplo, o leitor ou ouvinte partilha da fruição do humor. 
(FREUD, 1996, p. 165)  
   

No campo literário, por exemplo, vemos que, com base nos estudos de Freud, as 

personagens não são necessariamente bem-humoradas, ou demonstram qualquer tipo de 

humor, mas que é a descrição ou a narração dos fatos, ou ainda, o modo como estes são 

escritos, que deixam o texto com essas características. Porto-Alegre, na elaboração e 

composição de suas personagens n’A Estátua Amazônica, as dota de uma linguagem 

essencialmente humorística, porém sem que elas mesmas se apercebam disso, ou ainda 

como consequência do esmero no trabalho do escritor, fingem não saber e se alheiam a 

esse fato. Sobre essa questão da linguagem no texto cômico, Leão de Alencar Junior 

pondera: 

Dentre os procedimentos linguísticos e retóricos adotados [...], podem-
se enumerar: os jogos de palavras e os trocadilhos, a abundância verbal 
e o elogio satírico, o exagero colossal por vezes em gradação, o latim 
macarrônico e os outros abusos idiomáticos, como o acúmulo de 
sinônimos e derivados, a repetição de fórmulas, expressões ou jargões. 
A hipérbole apodera-se de um traço particular de uma idéia, pessoa ou 
instituição, cuja proporção passa a exagerar. Se a hipérbole se torna 
insensata, sua tendência é a de causar surpresa e riso. O que surpreende 
é o emprego ousado da imagem, sua liberdade de deformar, e não a 
própria imagem. Assim realizado, o exagero caricatural dissimula a 
intenção satírica. Outros procedimentos [...] se prendem à 
ridicularização das personagens, à deformação de caracteres e obras - 
aí incluídas as transformações de pessoas em animais, por exemplo -, à 
atribuição de obras burlescas ou inexistentes a autores historicamente 
reais, à obscenidade e à vulgaridade, à ambivalência dos papéis e das 
atitudes, à inconsequência dos episódios. (JUNIOR, 2002, p. 83) 
 

Em A Estátua Amazônica as manifestações linguísticas identificadas tornam o 

texto e as personagens mais caricatas, visto que Porto-Alegre explora os recursos em 

abundância e modifica as estruturas com os jogos linguísticos dissimulatórios. Um 
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detalhe interessante a ser observado é que o próprio texto da comédia arqueológica vai 

falando por si mesmo, sem necessariamente recorrer a uma intermediação de demoradas 

e extensas descrições, pois nos cernes e nas concentrações das falas encontram-se os 

recursos, os termos, pistas e expressões que conduzem ao seu próprio entendimento. São 

as particularidades da linguagem concisa do teatro cômico em vívido movimento. Desse 

modo nas conjeturas elencadas sobre a origem da estátua amazônica são identificados 

esses detalhes. A seguir alguns dos seus atributos acoplados à hipótese de sua origem 

babilônica: 

VISCONDE DE BIBLETIN 
[...] ha nella resaibos physionomicos das divindades caldaicas e 
babilonicas, assim como dos idolos do mar pacifico: Baal, Belo, ou Bel, 
era adorado nos bosques; e póde ser que alguns viajantes do Ophir, que 
creio ser a America, por lá espalhados, a esculpissem; a arte não é dos 
últimos tempos, mas exprime o pensamento.  

CONDE. 
Veja bem? 

VISCONDE DE BIBLETIN. 
Ou então um Zemel carayba. Na descripçáo das antigüidades judaicas 
nada encontro de positivo a este respeito: apezar de tudo, creio que é 
Baal ou um Zemel. 

MARQUEZ BARATHRE. 
[...] ou então de algum obreiro que accompanhou as expedições de 
Dario, Xerxes, ou talvez de Hannon, ou de Himilcon; porque das de 
Polybio, ou Eudoxio não é: não ha nelle o caracter da época. É um 
cynocephalo, e um cynocephalo bem caracterisado: está na attitude de 
uma concentrada meditação: é o Anubis latrator de Virgílio, é o 
legitimo irmão de Osiris, o mesmíssimo Mercúrio pois até me parece 
ver-lhe uns visos informes de caducêo: e isto se prova pelo espirito 
commercial daquella época, e do symbolo que representava então esta 
estatua, ali deixada, sem duvida para comemorar essas conquistas. Que 
lhe parece meu Conde? (PORTO-ALEGRE, 1851, p. 29-30) 
 

O aspecto hilário nas interpretações acima reside na visão das mais diversificadas 

maneiras de se ver o artefato, cada qual elencando uma possível relação com algum ídolo 

(animal, pessoa ou a mescla de ambos), ou mito mais próximo que o pudesse representar. 

Essas elaborações correlacionadas a mitos ou ídolos se mostram aparentemente fúteis e 

vazias no texto, tornando a interpretação de cada um, quase impossível, e esse é 

justamente um dos grandes insights irônicos do texto, pois, com isso, para representar o 

vago, o vazio, o insignificante, o autor preenche o tecido cômico com os relevantes, 

extraordinários e significativos contos literários ou históricos universais. Essas 

elucubrações irônicas são imprescindíveis e necessárias porque camuflam a verdadeira 

intencionalidade da ironia, por isso, não se trata de um humor simples, de superfície, claro 

e visivelmente imediato como o é em outras passagens do texto teatral. Para compreendê-
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lo e captá-lo aqui no entrecho é necessário conhecer de antemão os motivos escondidos 

nessas construções. Só então é possível a apropriação plena e profunda desse humor 

realizado em ironia no sentido mais amplo possível. Pois a ideia é justamente tornar 

ridículo o alçar a estátua amazônica no mesmo patamar de grandiosos monumentos 

universais. Os desencontros de opiniões entre os cientistas também denotam esse aspecto 

da ironia. Cada um, apropriado dos particulares conhecimentos de sua ciência, desfila seu 

rol de hipóteses para origem da estátua. Desse modo, percebe-se que há hipóteses de 

ídolos, deuses, ou mito babilônico, caldaico, caucasiano, egípcio, grego, persa, e todas 

personagens conseguem ver ou projetam vestígios de todas essas culturas na estátua e 

todos eles se sentem capazes inclusive de fundamentar e justificar suas probabilidades a 

partir dos aspectos visto no artefato, como a desvendar um misterioso enigma. Essa 

multiplicidade de opiniões no interior do texto literário também reflete as diversas ideias 

que os estrangeiros construíram a respeito do Brasil dessa época, uma grande preocupação 

de Porto-Alegre.            

Mas a maneira como os relatos nos diálogos são criativamente manifestos via 

ironia verbal, por exemplo, é que torna a narrativa passível ao humor e, portanto, ao riso. 

Para Freud “como os chistes e o cômico, o humor tem algo de liberador a seu respeito, 

mas possui também qualquer coisa de grandeza e elevação, que faltam às outras duas 

maneiras de obter prazer da atividade intelectual” (FREUD, 1996, p. 166).   

Dessa maneira, ao analisarmos conjuntura do tecido irônico em Porto-Alegre, 

entrevê-se que o riso romântico se constitui por meio de uma certa consciência lúcida e 

lúdica de si mesmo. Este riso requer uma autocrítica aguçada, a qual, iniciando-se pela 

crítica (na perspectiva iluminista), de alguma maneira se desemboca na graça, na 

ludicidade, no cômico. Essa postura crítica diante das situações envolventes é identificada 

com frequência na comédia arqueológica, tanto por parte do conde Sarcophagin que 

ironiza os posicionamentos clássicos e também românticos, quanto por parte da condessa 

Melania que ridiculariza os posicionamentos do conde, da filha e demais personagens. 

A decisão final, no entanto, após dirimidas todas as dúvidas a respeito da 

veracidade da origem da estátua, o grupo de personagens de A Estátua Amazônica decide 

por bem, regada a gargalhadas, quebrar a estátua como forma de resolução do 

desencadeamento de posteriores consequências desagradáveis. 
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NEGOCIAÇÕES IDENTITÁRIAS EM “ESSE CABELO”, DE DJAIMILIA 

ALMEIDA E “AMERICANAH”, DE CHIMAMANDA ADICHIE 

Autora: Vanessa Hack Gatteli (UFRGS) 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Rita Terezinha Schmidt (UFRGS) 

RESUMO: Sob um perspectiva comparatista, este trabalho procura analisar as negociações 
indenitárias que ocorrem nos romances Esse Cabelo: A tragicomédia de um cabelo crespo que 
cruza a história de Portugal e Angola (2015), de Djaimilia Pereira de Almeida e Americanah 
(2013), de Chimamanda Ngozi Adichie. Os dois romances são narrativas migrantes, em que as 
personagens se veem entre dois mundos, o que as leva a experenciar os conflitos do entre-lugar 
(Bhabha, 2013). Em Esse Cabelo, a protagonista do livro passa a vida inteira negociando sua 
identidade por meio do seu cabelo. Para isso, tenta ter um cabelo minimamente liso e domado. 
Outras pessoas ao redor dela incentivam essa atitude, indicando novos produtos e cabeleireiros. 
O resultado é sempre desastroso. Situações semelhantes acontecem em Americanah, por diversas 
vezes o cabelo de Ifemelu se mostra como um problema. Por exemplo, ela resolve alisá-lo para 
uma entrevista de emprego e poucos dias depois ela precisa raspar o cabelo, pois o produto havia 
causado uma reação grave na pele de seu couro cabeludo. Apenas quando as duas personagens 
negociam suas identidades, se assumindo como diferentes em seu meio é que elas finalmente 
conseguem entrar em paz com seus cabelos e com elas mesmas. Assim sendo, o propósito desse 
trabalho é identificar como as personagens de diferentes contextos de migração buscam negociar 
suas identidades para conseguirem lidar com essa zona tensa e marginal que é o entre-lugar. Além 
disso, a ideia é trazer noções e conceitos de diferentes teóricos para analisar essas negociações e 
compará-las. Entre as várias abordagens possíveis, optei pela noção de “estrangeiro” proveniente 

da obra Estrangeiros para nós mesmos (1994), de Julia Kristeva. 
 
Palavras-chave: Migração. Chimamanda Ngozi Adichie. Djamilia Pereira de Almeida. Esse 
Cabelo. Americanah. Literatura Comparada. 
 

Este trabalho pretende fazer uma análise comparativa das obras Esse Cabelo: A 

tragicomédia de um cabelo crespo que cruza a história de Portugal e Angola (2015), de 

Djaimilia Pereira de Almeida, e Americanah (2013), de Chimamanda Ngozi Adichie, sob 

o olhar de teóricos importantes para quem se propõe a trabalhar com o tema da migração 

e pós-colonialismo na literatura, como Bhabha (2013) e Kristeva (1994). 

 Djaimilia Pereira de Almeida é uma escritora angolana (ainda que tenha se criado 

em Portugal) e Esse Cabelo é seu livro de estreia. É um romance autoficcional que resgata 

várias memórias e tem um tom bastante intimista. Todas as informações que eu pude 
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encontrar sobre a autora em algumas entrevistas vão ao encontro da história narrada no 

livro. 

 Chimamanda Adichie é uma escritora nigeriana, também bastante jovem, mas 

certamente muito mais conhecida. Ela já possui um certo número de obras publicadas, 

muitas com uma repercussão muito boa, como é o caso do romance Purple Hibiscus 

(2003) e do próprio Americanah. Se contarmos as obras de poesia e teatro, Americanah é 

seu sexto livro. No entanto, sua fama talvez não venha apenas de seus livros, ela já deu 

conferências no TED como The danger of a single story (2009) que apenas no original 

em inglês, já teve mais de 2 milhões e 300 mil visualizações. Além disso, ela também 

gravou um trecho de sua voz em uma música da Beyoncé, o que também contribuiu para 

sua imagem de escritora popular. 

 Em relação ao enredo das obras, em Esse Cabelo, a protagonista do livro passa a 

vida inteira negociando sua identidade por meio do seu cabelo. A história do romance é 

a história do cabelo: “A verdade é que a história do meu cabelo crespo cruza a história de 

pelo menos dois países e, panoricamente, a história indirecta da relação entre vários 

continentes: uma geopolítica.” (ALMEIDA, 2015, p.5) Ela quer se identificar com a 

primeira namorada do avô, que era branca. Para isso, tenta ter um cabelo minimamente 

liso e domado. Outras pessoas ao redor dela incentivam essa atitude, indicando novos 

produtos e cabeleireiros. O resultado é sempre desastroso: 

(Essa ida a Sapadores fora, na realidade, precedida de um ensaio singular, perto 
de casa, na dona Esperança, a cabeleireira da avó Lúcia. Inconformada com o 
estado do meu cabelo, agarrou num secador e numa escova e, no intervalo de 
pentear a minha avó, esticou duas madeixas por caridade, para provar que não 
era um caso perdido. “Está a ver? Não lhe digo que a Mila tem um belo cabelo? 
É só esticar um bocadinho e – veja!” Saímos da dona Esperança de mão dada: 
a minha avó com a mise do costume, eu com umas mechas esticadas um pouco 
acima das orelhas, que não se pentearam para podermos mostra-las em casa, 
ambas tentando esconder a descrença nesta solução milagrosa. (ALMEIDA, 
2015, p. 26) 
 

 Assim como a passagem acima, todos os eventos importantes de sua são marcados 

pelo cabelo. A narrativa de Mila, a protagonista da história, tem os momentos marcantes 

de sua vida sempre protagonizados por esse cabelo que não se deixa domar. Seu 

“batismo” (não um batismo no sentido literal, mas no sentido de passar a pertencer ao 

mundo que não a reconhece por seu cabelo diferente) é marcado pelo seu primeiro corte 

de cabelo, que até então fora liso, tornando-se a partir desse momento, crespo. 

 A memória de sua chegada de Angola, aos três anos de idade, é marcada por estar 

“particularmente despenteada” e por estar agarrada a um pacote de bolacha Maria. Ela se 

mudou com os avós para viver com uma família branca, onde seu cabelo sempre definiu 

3012

Ana
Pencil



3 
 

quem ela era. A adolescência não é marcada pelo primeiro beijo ou pelo primeiro 

namorado, mas sim pelo primeiro salão que foi em sua vida. 

 Situações semelhantes acontecem em Americanah. A personagem nasce na 

Nigéria, mas após diversas greves de professores em sua universidade, opta por migrar e 

estudar nos Estados Unidos. Ela passa pelas mesmas situações difíceis que vários outros 

imigrantes que chegam aos Estados Unidos: falta de dinheiro, subempregos, e é claro, ter 

de lidar com o fato de ser uma imigrante negra. 

A narrativa de Ifemelu também é contada sob a perspectiva de seu cabelo. O 

romance todo, de certa forma, é contado a partir do salão de beleza onde ela está 

colocando extensões em seu cabelo. Ela conta parte de sua vida no diálogo que tem com 

a cabeleireira e também com os vários flashbacks que intercalam o romance. A história é 

narrada em terceira pessoa e divide sua focalização em duas: a de Ifemelu, a protagonista, 

e a de Obinze, o primeiro amor de Ifemelu e a razão pela qual ela volta para a Nigéria. 

Essas duas focalizações só vão se encontrar na última parte do romance. 

Por diversas vezes o cabelo de Ifemelu se mostra como um problema. Por 

exemplo, ela resolve alisá-lo para uma entrevista de emprego e poucos dias depois ela 

precisa raspar o cabelo, pois o produto havia causado uma reação grave na pele de seu 

couro cabeludo. Ela reluta em cortar o cabelo bem curto, mas uma amiga a incentiva a 

tomar essa atitude, em detrimento do alisamento: 

Relaxing your hair is like being in prison. You’re caged in. Your hair rules 
you. You didn’t go running with Curt today because you don’t want to sweat 
out this straightness. That Picture you sent me, you had your hair covered on 
the boat. You’re Always battling to make your hair do what it wasn’t meant to 
do. If you go natural and take good care of your hair, it won’t fall off like it’s 
doing now. I can help you cut it right now. No need to think about it too much.” 
(ADICHIE, p. 257-258, 2013)1 
 

Esse é um dos momentos cruciais da narrativa, no qual ela se percebe diferente e 

precisa lidar com essa diferença. Diante do conflito (no caso, a queda de cabelo), ela 

necessita encontrar uma terceira via. A sugestão da amiga (que ela acaba por acolher logo 

adiante) se mostra como uma solução narrativa muito boa, pois a protagonista passa a 

lidar com o cabelo de outra forma do que vinha lidando até então. 

                                                           
1 Relaxar o cabelo é que nem ser preso. Você fica numa jaula. Seu cabelo manda em você. Não foi correr 
com o Curt hoje porque não quer suar e ficar com o cabelo crespo.  Naquela foto em que me mandou, estava 
com ele coberto no barco. Está sempre lutando para fazer seu cabelo ficar de um jeito que não é o normal 
dele. Se deixar natural e cuidar bem dele, vai parar de cair. Posso ajudá-la a cortá-lo gora mesmo. Não 
precisa pensar muito. Tradução de Julia Romeu. (ADICHIE, p. 414, 2013) 
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Outra questão é que ela praticamente não vê semelhantes nos Estados Unidos. Sua 

origem é bastante diferente dos afro-americanos. Ao folhar revistas, ela não enxerga 

mulheres negras, no máximo, algumas hispânicas. Nesse novo contexto de sua identidade 

negra, em que ela busca seus pares, ela precisa buscar inspiração em publicações de nicho. 

Para ver penteados que se adequem ao seu cabelo, ela precisa comprar revistas 

especialistas em cabelos afro. 

Nesses romances, as personagens se prendem a ausências, a diferenças. No caso 

delas, aos cabelos que são a características que as fazem diferentes em seu meio. Segundo 

Kristeva, esse apego à ausência é uma característica do estrangeiro:  

Orgulhoso, agarra-se altivamente ao que lhe falta, à ausência, a qualquer 
símbolo. O estrangeiro seria o filho de um pai cuja existência não deixa dúvida 
alguma, mas cuja presença não o detém. (KRISTEVA, 1994, p. 13) 
 

Como é possível perceber, o ponto de encontro dos dois romances em questão vai 

muito além da narrativa migrante. As duas narrativas colocam o cabelo num papel central, 

suas histórias são contadas a partir dele. Além disso, essa ida a salões, esse tecer de cabelo 

enquanto tecem suas histórias remetem ao mito da Sheherezade, “a tecelã das noites”, 

esse mito feminino, que para sobreviver, precisa estar sempre contanto histórias. 

Elas negociam suas identidades e se constituem enquanto sujeitos a partir do 

cabelo, já que posições (Bhabha, 2013), como raça, gênero, e localidade geopolíticatica 

– passam todas pelo cabelo. Em relação à raça: as duas personagens são negras e migram 

para um contexto majoritariamente branco. As duas são mulheres, sempre cobradas por 

sua aparência, precisando mostrar não apenas competências para obterem sucesso, seja 

na vida profissional ou na vida afetiva. Em relação à geopolítica, suas experiências de 

nação, elas vêm de países que ainda sofrem consequências do colonialismo – Nigéria e 

Angola. 

A partir do momento em que precisa raspar o cabelo e não se reconhece mais no 

espelho, Ifemelu, de Americanah, inicia um blog, que alcança grande popularidade, 

tornando-se sua principal fonte de renda, em função de patrocínios. A mesma cultura que 

a machucou tanto, é agora a mesma cultura que paga por anúncios de produtos de cabelo 

afro em seu blog. 

Em Esse Cabelo, Mila transcende a experiência traumática que é ir a salões de 

beleza e passa a vê-los com outros olhos:  

Visitar salões tem sido um modo de visitar países e aprender a distinguir 
feições e maneiras, renovando preconceitos. O Senegal são umas mãos 
hidratadas, Angola um certo desmazelo, um graça brutal, o Zaire um desastre, 
Portugal uma queimadura de secador, um arranhão de escova. Lembro-me da 
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Tina, da Guiné Conacri, uma rapariga que me trançava nas Mercês e também 
olhava de lado os portugueses, mas posso matizar este mapa com o anjo do 
outro dia, a Lena, angolana que me salvou uma tarde. Entrei num cabeleireiro 
de centro comercial, a mulher dirigiu-se a mil sem que lhe pedisse nada, 
passando-me à frente de outras pessoas; lavou-me a cabeça com um vagar 
inexplicável; embebeu uma toalha em água quente por quatro vezes para me 
amaciar o cabelo e secou-mo, dando-me conselhos” (ALMEIDA, p.52, 2015) 

 
Ou seja, ela começa a ter certo prazer nessa ida a salões, eles deixam de ser “casas 

assombradas”, como ela via enquanto pré-adolescente. O que não quer dizer que ela vá 

deixar de ter problemas. No dia de seu casamento, ela vai a um salão no qual tinha 

reservado três horas para ficar pronta e o cabeleireiro atrasou uma hora. Como é de se 

imaginar, foi mais um desastre, nem pode usar a tiara que havia escolhido com tanto 

cuidado para o grande dia.  Mais tarde ela também vem a rapar a cabeça na zero, mas 

parece que só vai assimilar tudo isso com o processo de escrita do livro, o que deixa bem 

claro por meio de um tom auto e metaficcional. 

 Para além dos cabelos, as narrativas têm ainda outros cruzamentos temáticos a 

serem analisados. Assim sendo, achei interessante trazer também o olhar de Kristeva 

sobre o estrangeiro que está na obra Estrangeiros para nós mesmos. O conceito de 

estrangeiro dela não se refere apenas a pessoas de diferentes nacionalidades, ainda que 

possa ser aplicado também nesse sentido, e é isso que eu faço aqui. Para a teórica, o 

estrangeiro não está simplesmente dividido entre dois lugares. Isso ocorre porque nada 

mais o prende lá e nada os fixa aqui. O estrangeiro está sempre em outro lugar, ele 

pertence a lugar nenhum: 

Não pertence a nenhum lugar, nenhum tempo, nenhum amor. A origem 
perdida, o enraizamento impossível, a memória imergente, o presente em 
suspenso. O espaço do estrangeiro é um trem em marcha, um avião em pleno 
ar, a própria transição que exclui parada. Pontos de referência, nada mais. O 
seu tempo? O de uma ressurreição que se lembra da morte e do antes, mas 
perde a glória do estar além: somente a impressão de um sursis, de ter 
escapado. (KRISTEVA, 1994, p. 15) 
 

 O estrangeiro cruza alteridades, e é isso que ocorre, tanto em Esse Cabelo como 

em Americanah. Para tanto que em Americanah, o próprio nome do romance significa 

alguém que viveu nos Estados Unidos e retornou para a Nigéria. O simples retorno para 

a Nigéria não a fará ser a mesma que era antes de emigrar. Em Esse cabelo, Mila nasce 

em Angola, mas de uma mãe portuguesa, que volta para Portugal vários anos após a ponte 

aérea em que a maioria dos retornados foram de volta a Portugal. Ou seja, ela acaba por 

ser uma estrangeira dentro de um contexto permeado por estrangeiros. 

O equilíbrio é encontrado no cruzamento de alteridades, no provisório. É aí que 

surgem as narrativas das personagens. Depois que elas negociam suas identidades, seja 
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por meio de blogs, ou seja por meio de livros, mas de qualquer forma narrativizando suas 

relações com suas nacionalidades e se assumindo como provisórias em seus meios é que 

elas finalmente conseguem se conciliar com seus cabelos e com suas identidades. 

Kristeva (1994) também questiona se existem estrangeiros felizes: 

É possível ser estrangeiro e ser feliz? O estrangeiro suscita uma nova idéia de 
felicidade. Entre fuga e origem: um limite frágil, uma homeostase provisória. 
Assentada, presente, por vezes incontestável, essa felicidade, entretanto, sabe 
estar em trânsito, como o fogo que somente brilha porque consome. A 
felicidade estranha do estrangeiro é a de manter essa eternidade em fuga ou 
esse transitório perpétuo. (KRISTEVA, 1994, p. 12) 
 

É como se o estrangeiro estivesse “condenado” a sua condição, sem perspectiva 

de mudança. Enquanto está nos Estados Unidos, Ifemelu lida com isso de várias formas. 

Como enfatizei nesse artigo, através do cabelo (e talvez essa seja a forma mais forte e 

visível da narrativa), mas é possível observar algumas negociações também no que tange 

à linguagem, mais especificamente ao sotaque, e em alguns momentos, até em relação à 

culinária. 

Em Esse Cabelo, Mila também está fada à condição de estrangeira para o resto da 

vida, só lhe restando a alternativa de lidar com essa situação. Como muitos retornados 

(nome que se dá aos colonos que voltaram das colônias na ponte aérea), Mila não teria 

motivos nem meios para voltar para Angola. Continuaria sendo uma estrangeira. 

Diferente de Americanah, ela negocia sua identidade praticamente apenas pelo cabelo. 

Por fim, finalizo com uma citação de Esse cabelo, que que sintetiza muito bem as 

ideias que expus aqui, no qual Mila se refere ao cabelo da avó: “Para meu grande pesar, 

não é aceitável declarar à polícia de fronteira que a minha pátria é o cabelo de Lúcia” 

(ALMEIDA, 2015, p. 17). Ou seja, talvez a suposta felicidade do estrangeiro esteja 

mesmo nessas diferenças a que eles se apegam.  
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“A DOR MOVE A EUFORIA DO SEU CONTRÁRIO” OU SOBRE PEDRO E 

INÊS 
 

Viviane Vasconcelos (UERJ) 

Resumo: 
 
Em “Adivinhas de Pedro e Inês” (1983), de Agustina Bessa-Luís, a imagem de Inês de Castro é 
elaborada de diversas maneiras. Para a desconstrução de um papel “inocente” da personagem, a 

narrativa convoca diálogos com outras obras a fim de justificar o ponto de vista sobre a dama 
galega, como “As trovas de Garcia de Resende”, “A Castro, de António Ferreira, e a “Farsa de 

Inês Pereira”, de Gil Vicente, por exemplo. Interessa-nos discutir algumas dessas imagens e os 
supostos objetivos político-territoriais presentes em Inês de Castro, que estabelecem diferenças 
fundamentais nas caracterizações culturais de Pedro e de Inês. É possível refletir, ainda, sobre a 
reavaliação dos fatos e a definição de verdade, questionamentos frequentemente abordados nos 
romances históricos da escritora, como também sobre a ambiguidade da imagem inesiana, ao 
mesmo tempo transgressora e subserviente.  
 
Palavras-chave:  
D. Pedro I, Inês de Castro. Agustina Bessa-Luís. Intertextualidade. 

 

“Uma mulher educada para a obediência política devia ser Inês nas veigas de 

Albuquerque” (BESSA-LUÍS, 1983, p.77). A afirmação, que aparecerá ao lado de outras 

que indicam uma posição da narradora, uma vez que a própria escritora se põe na tarefa 

de reconstruir uma narrativa histórica e “biográfica”, reforçará a desconstrução da 

imagem mítica de Inês de Castro, retirando-lhe uma única potência imagética e dando-

lhe, no lugar, uma referência especialmente política e assaz pertinente no contexto ao qual 

pertenceu.  

O texto começa com esse fragmento porque as “Advinhas”, forma menosprezada 

e descartada na historiografia literária portuguesa, quando se referem ao fato histórico 

que envolve Pedro I e Inês de Castro, etimologicamente parecem indicar o trabalho com 
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o misterioso, com o divinatório exercício com a linguagem que é operacionalizada com a 

imaginação.  

Certamente, nas Advinhas de Pedro e Inês, romance de Agustina Bessa-Luís, 

publicado em 1983, há um investimento em exercitar os diversos raciocínios sobre o fato, 

formando um jogo planejado em que haverá o entendimento da história como “uma ficção 

controlada” (BESSA-LUÍS, 1983, p.224). Acrescenta-se: “A verdade é (...) jaz encoberta 

debaixo dos véus da razão prática e da férrea mão da angústia humana. Que temos nós a 

perder”? (BESSA-LUÍS, 1983, p.224).  

Se não há nada a perder, que poderia ser, sem nenhuma contradição, uma 

afirmativa sem os advérbios, as figuras de Pedro e Inês saem do esforço documental que 

lhes foi conferido, a exemplo da crônica de Fernão Lopes, do tratamento de Garcia de 

Rezende ou do lirismo d’Os Lusíadas. Começamos com a imagem política de Inês de 

Castro e a ela retornaremos para compreender o que a narrativa agustiniana formula de 

tão inusitado e inacabado, posto que toda a descrição dos dois, sob o tom das adivinhas, 

parece apenas servir a uma interpretação provisória do caso. 

Narrado majoritariamente em primeira pessoa, a narrativa parece vivenciar o 

tempo de Inês e D. Pedro, o século XIV, e transitar não só pelo momento histórico, mas 

fora dele, formando um espaço atemporal. E é exatamente na permanente reflexão acerca 

da verdade histórica que a narrativa aponta para a fragilidade do discurso e brinca, na 

mesma proporção, com a possibilidade de estar construindo verdades inacabadas por 

meio de um pacto entre texto e leitor, a exemplo do que é afirmado na narrativa:  

 

Não sei por que se dá mais crédito à História arrumada em arquivos, do 
que à literatura divulgada como arte dos poetas. Mentem estes menos 
do que os outros; porque a inspiração anda mais perto da verdade do 
que o conceito problemático da biografia, que é sempre cautelosa 
porque julga tratar de factos que a todos unem e interessam. (BESSA-
LUÍS, 1983, p.162)  

 

 Para comprovar o que está sendo dito, para fonte primária, por exemplo, o texto 

recorre à imagem presente n’Os Lusíadas. Como protegida de D. João Afonso de 

Albuquerque, Inês de Castro não seria, segundo a narrativa, a dama delicada, mas uma 

mulher destemida que não ousou em arquitetar seu plano para conquistar o poder. “Colo 
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de garça”, correspondência que lhe traria uma característica delicada, é imediatamente 

refutada pela narrativa: “A garça é a única ave que acasala fora do tempo de procriação” 

(BESSA-LUÍS, 1983, p.55). Sendo assim, à força da ingenuidade sobrepõe-se a ideia 

ambígua de que o galanteio poderia carregar conotações da origem do termo em língua 

francesa, em 1175. Soma-se a essa desconstrução, ainda, as “Trovas de Garcia de 

Rezende”, para quem Inês teria conhecido Pedro antes de dona Constança; “A Castro”, 

de António Ferreira, que reforça as pretensões políticas de Inês de Castro; e “A Farsa de 

Inês Pereira”, de Gil Vicente.  

É evidente que a inserção da palavra “garça”, retirando-a da força simbólica que 

adquiriu na tradição e trazendo-o para outra possibilidade de compreensão, a de dama 

sem modos, é um procedimento que visa, primeiro, reforçar a tese de construção das 

hipóteses históricas, conforme os fragmentos antes citados; segundo, que faz parte da 

continuação do fragmento mencionado, sustentado pelo fato de existir entre os dois, Pedro 

e Inês, o código do amor cortês.      

 

O fato de ser tão bela como pobre (mísera e mesquinha é como lhe 
chama a crónica, não sem certa dose de desdém) deve acrescentar à 
fascinação o espírito servo do amor. É certo que o choque de culturas 
gera as misérias do século. O século XIV viu triunfar o espírito 
cavalheiresco, mas por entre sangrentas searas de virtudes como ideia 
– a virtude viril e militar. (BESSA-LUÍS, 1983: p. 62) 

  

Dessa maneira, se D. Pedro investiu todos os seus atributos de cavaleiro, e Inês, 

descrita com a imagem da garça, era dona da “formosura intencional” e com desejos de 

converter “tudo no seu próprio corpo” (BESSA-LUÍS, 1983, p.20), agiu com Pedro como 

um princípio do código de cavaleiros da Idade Média. Por isso, segundo o jogo às avessas 

previsto entre os dois, foi Inês quem teria seduzido pai e filho e enlouquecido os homens 

à sua volta, por uma obediência a seu princípio moral, por um respeito à sua identidade. 

Sugere, ainda, que neste entrelaçamento político, haveria uma lacuna deixada pela versão 

da história.  

 

O que se passou na realidade não seria um caso passional à maneira do 
rei seleuco, mas sem os maviosos resultados que conhecemos? Seria 
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Inês amada por D.Afonso IV de uma maneira obsessiva que não excluía 
o laço sadomasoquista que havia entre pai e filho e que, cedo ou tarde, 
teria o desfecho trágico. Por que motivo Inês foi morta em 
circunstâncias precipitadas e contra toda a legalidade, essa legalidade 
reformada por Afonso IV?. (BESSA-LUÍS, 1983, p.233) 

 

É possível que a primeira pessoa a reparar seriamente em Inês fosse 
D.Afonso IV. Imediatamente desconfiou dela, sabendo que viera da 
casa do detestado Afonso Sanches, com quem travara guerra aberta. A 
sua animosidade fez-se um motivo de intriga, e Pedro acabou por se 
interessar. O motivo, que era Inês, para atingir a sua realização tinha a 
seu favor a pressão da energia, que era a coléra do rei. Ou porque este 
estivesse bem informado e Inês viera para seduzir o infante; ou porque 
a intensidade dos seus cálculos e temores agisse sobre a imaginação do 
filho, o certo é que Inês estava situada de repente na hierarquia dos 
objetivos de ambos os principais personagens: D. Afonso IV e D. Pedro. 
(BESSA-LUÍS, 1983, p.29) 

 

Por outro lado, é interessante notar que Inês também é uma figura que seduziu não 

só o rei, mas toda uma cultura peninsular que chega hoje até nós. Com isso, permite uma 

reflexão sobre a figura inesiana, como também acerca dos papéis sociais exercidos pela 

mulher na sociedade naquela altura. Em outras palavras, o que a narrativa parece, mesmo 

que parcialmente afirmar, depois de todas as versões dadas ao fato, é que a mulher 

indefensa, dama delicada e morta de maneira crudelíssima pelos seus algozes, e retratada, 

ora de forma mitificada e escondida atrás de uma história impossível de amor, bem como 

a tônica da tradição medieval, ora como uma perigosa figura para a coroa portuguesa, na 

verdade continha as características de ambas as representações. Todas elas, de algum 

modo, foram estratégias para neutralizar a sua importância política e a sua capacidade de 

causar uma instabilidade por meio do poder que exercia.  

A história de Pedro e Inês, contada em versos, peças, crônicas ao longo da história 

da cultura portuguesa, e vivida em atmosfera carregada de disputas de poder, ganha, na 

construção do texto agustiniano, a destituição das versões e insiste na verdade histórica 

como representação. Mais do que isto: ao revisitar as circunstâncias que levaram à morte 

de Inês, a dama, como foi dito até aqui, estaria interessada única e exclusivamente nas 

alianças que poderiam render a ela o poder e a coroa. Dessa forma, a Inês da narrativa de 

Agustina Bessa-Luís parece sintetizar todas as versões possíveis que são frequentemente 

atribuídas a ela.  
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Reduzida a uma figura indefesa, a figura de Inês é retirada da sua participação 

política na história ou mais, como sugere o romance, de pensamos no enredo de amor 

como uma possibilidade de entendimento da potência amorosa como uma atitude política. 

“Era preciso destruí-la e, se possível, substituí-la pelo mito (...). Ao exaltar o amor de 

Pedro e Inês nesse quadro romântico da obra tumular de Alcobaça, dá-se-lhe uma 

satisfação simbólica, tornando-o assim inofensivo para a sociedade” (BESSA-LUÍS, 

1983, p.158). 

Agustina parece compreender, na narrativa a qual chama de “leitura da rosácea”, 

das “pétalas interiores e exteriores consagradas respectivamente, aos amores idílicos e 

aos amores punidos” (BESSA-LUÍS, 1983, p.31), que a história apresenta a difícil tarefa 

que Benjamin afirma na primeira parte da Origem do drama barroco alemão (1984). No 

início da obra, intitulado de “Questões introdutórias de crítica do conhecimento”, 

Benjamin se depara com o problema da representação. Para o filósofo, representar as 

ideias sempre consistiu em uma complicada tarefa na história da filosofia.  

A mediação entre o que vemos e o que representamos, ou seja, a mediação entre o 

real e o objeto é, para a filosofia, umas das questões mais importantes no que se refere à 

possibilidade do conhecimento verdadeiro. Em Leibniz, as mônadas – unidade, em grego 

– se constituem como pontos últimos que se movimentam no vazio. O espaço contém 

uma parte objetiva, mas não é a realidade em si.  

O espaço e o tempo são fenômenos e, para termos conhecimento sobre a realidade, 

precisamos conhecer as mônadas, substâncias simples, indivisíveis, que carregam a 

multiplicidade de que é composto o mundo. Cada mônada, portanto, será um todo que, 

ao se deslocar, se relaciona com outras mônadas. Benjamin utilizará este conceito 

proposto por Leibniz para, com a sua revisitação ao tema, afirmar a leitura do mundo por 

meio da mônada, impedindo uma visão totalizante e unilateral da história. 

A dicotomia apresentada por Benjamin entre ideia e fenômeno é a mesma já 

apontada por Leibniz, pois as ideias não teriam vida sem a presença dos fenômenos: as 

coisas que, existindo na esfera do particular, estariam sujeitas ao fim sem a existência das 

ideias. O lugar dessas ideias para Benjamin é a linguagem.  

A ideia e o fenômeno são dependentes um do outro, uma vez que a função universal 

da ideia e a função particular do fenômeno são dependentes, intermediadas pela existência 
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do conceito, que tem a propriedade de salvar os fenômenos das ideias e representá-las de 

modo universal sob o prisma do particular. Dito de outro modo, a ideia poderá existir 

empiricamente no fenômeno, ao passo que este também se reconhece consoante uma ideia 

a que se refere. 

A ideia é o instrumento de trabalho do filósofo, de acordo com Benjamin, capaz de 

compreender todas as representações possíveis, já que esta relação entre ideia e fenômeno 

permite a descoberta da origem, do recorrente. Por isso, a origem se difere da gênese, 

uma vez que aquela surge da possibilidade de existir, ou de todas as possibilidades com 

que a ideia se encontre no tempo histórico. Restam-nos vestígios e fragmentos, já que "a 

verdade, presente no bailado das idéias representadas, esquiva-se a qualquer tipo de 

projeção no reino do saber" (BENJAMIN, 1984, p.51). 

Retomando a narrativa, Inês era o desejo e “sem ela não havia mais conjunção e 

contacto com todas as coisas do mundo”. Por essa razão, sendo desejo e poder, na mesma 

proporção, força da sua própria construção simbólica, o “poder não a liquidaria. O poder 

não tinha importância. Nunca tem. São as forças que se prometem ao poder as que 

praticam os actos decisivos ou só inúteis” (BESSA-LUÍS, 1983, p.238). À Inês, não 

pertencia o poder de várias ordens, pois ela recebeu os desmandos, segundo o texto 

agustiniano, que ela própria alimentou e gerou, sem mesmo, por vezes, reconhecer como 

e por que agia. “A justiça não actua para punir, mas para equilibrar o azar das coisas. No 

processo, de Kafka, é evidente essa situação de desculpabilização do ser humano, a quem 

a lei reprime pelo desejo que ela mesmo fabrica. Um dia, um deles tem que pagar” 

(BESSA-LUÍS, 1983, p. 238).  

O que nessas linhas finais parece ser possível concluir é que não só Inês talvez tivera 

sido criada para obediência política. Essa não seria uma versão definitiva. Por essa 

obediência, retrato da mulher medieval, ela pagou o preço de se tornar mito. Das muitas 

leituras possíveis da narrativa agustiniana, o que causa mais espanto é a metaforização da 

própria estrutura romanesca por meio da imagem que está no ornato arquitetônico em 

forma de rosa.  
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A representação do mundo, presente na imagem da cabeceira do túmulo de 

D.Pedro1, figura que parte do centro e se estilhaça para muitas possibilidades de caminho, 

é também a estrutura da multiplicidade de interpretações da narrativa. A história, de Pedro 

e de Inês e da ficção agustiniana,“é a soma de imagens em que não nos reconhecemos 

mas que estão presas a nós com singular firmeza e às quais não podemos escapar. Pedro 

e Inês são imagens dessas” (BESSA-LUÍS, 1983, p.230).  

Deslocando as ideias, os fragmentos e os fatos, as imagens se resumem em uma 

fundamental: a de Inês-criadora, a quem a história não deu representações possíveis diante 

de um imaginário povoado pela redução dos seus papéis, nos quais se inserem a 

representação da donzela, da sedutora, da perversa. Ao contrário, na ideia da história 

benjaminiana, da qual a narrativa parece compartilhar, Inês de Castro irá “mover sempre 

a euforia do seu contrário” porque o próprio fato, tomado como mito, irá se transformar 

continuamente na rosácea, no duplo, nas pétalas escondidas, como na vida sugerida pela 

imagem e ornamentada no túmulo. Inês foi vítima, amante, traiçoeira, segundo a 

narrativa, mas nunca lhe deram os atributos do poder ao qual tanto a associam. Talvez 

porque só a força do desejo, político e amoroso, poderia conferir-lhe um papel tão difuso 

na história. “Mas”, como nas linhas finais da narrativa de Agustina, “ julgar mulheres é 

vão emprego, pois delas tudo são memórias” (BESSA-LUÍS, 1983, p.222).  
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da escultura gótica. Ricos em detalhes, destaca-se o facial da cabeceira em que aparece a representação da 
Roda da Vida e da Fortuna. 
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O ANIMAL E O HUMANO EM A CONFISSÃO DA LEOA (2012), DE MIA 

COUTO E “MEU TIO O IAUARETÊ” (1961), DE JOÃO GUIMARÃES ROSA 

Ana Carolina Torquato P. da Silva (UFPR) 

 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar o romance A Confissão da Leoa (2012), de Mia 
Couto e o conto “Meu tio o Iauaretê” (1961), de Guimarães Rosa. O estudo será conduzido sob 
uma perspectiva comparatista com o intuito de estabelecer aproximações e divergências entre as 
obras escolhidas, visto que o romance de Couto dialoga diretamente com o conto rosiano. Minha 
análise se concentrará na maneira como ambas as obras trabalham a questão da animalidade 
inerente ao ser-humano, assim como a linha tênue entre o que é humano e o que é animal. Além 
disso, relacionarei o tema da animalidade com a violência que apresentam os textos de Rosa e 
Couto. O ensaio de Haroldo de Campos, “A linguagem do iauaretê”, evidencia a presença de um 
léxico de origem indígena e africana que conversa e interage com o português brasileiro. Este 
cenário remete a um Brasil colonial que se estabelece em meio ao multilinguismo que sabemos 
ter feito parte da formação da identidade brasileira. Por sua vez, A Confissão da Leoa (2012) 
também apresenta um espaço cultural, histórico e político que foi e ainda é influenciado pelo 
domínio português e onde também convivem diversas línguas e dialetos. Dessa forma, pretendo 
colocar em pauta também a questão colonialista que marca tanto o Brasil, quanto Moçambique – 
lugar onde se desenvolve a obra de Mia Couto. O Brasil não-urbano e animalesco de Rosa em 
“Meu tio o Iauaretê”, convida-nos a problematizar a nossa condição de ex-colônia e também o 
entendimento do que é aproximar-se de uma circunstância não-racional do ser.  
Palavras-chave: animal. pós-colonialismo. devir-animal. 

 

Palavras iniciais: o animal na literatura 

 

Na introdução de The Open: man and animal (2004), Giorgio Agamben descreve 

como encontrou em suas pesquisas na biblioteca Ambrosiana de Milão, uma bíblia 

hebraica datada do século XIII, cujas ilustrações possuem um caráter surpreendente. As 

tais ilustrações retratam o banquete dos justos juntamente com o Messias; nele a 

humanidade é representada não com traços fisionômicos humanos, mas com cabeças de 

animais. Agamben atribui a essa representação uma tentativa de aproximação entre o 

mundo dos seres-humanos e dos animais. Não sabemos ao certo o propósito destas 

iluminuras, no entanto, sabemos o impacto que as mesmas causam até mesmo na 
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contemporaneidade. A teriantropia não está usualmente associada com as religiões 

monoteístas, mas sim com as politeístas e pagãs.  

 A representação histórica ocidental tem sido essencialmente voltada para a 

humanidade, ou seja,  de tudo aquilo que define o ser-humano, tanto física, quanto 

emocionalmente. A ficção literária tradicional é orientada majoritariamente pela 

“máquina antropológica” da qual se refere Agamben (2004), apresentando também na 

literatura o ser-humano como aspecto central da narrativa.  

Salvo algumas excessões, animais não têm sido elementos de destaque na 

literatura ocidental. O gênero literário que é mais comumente lembrado pela presença de 

personagens animais é a fábula; mesmo assim, as fábulas apresentam animais em um 

contexto fantástico, onde os animais assumem papeis personificados. Além do mais, as 

fábulas são conhecidas por conterem ensinamentos que possam ser, portanto, 

aproveitados por seus leitores. Portanto, não existe uma preocupação em retratar o animal 

por aquilo é, pela essência que carrega. 

Os textos literários que serão analisados no presente trabalho pertencem a uma 

linha contrária à da tradição da “máquina antropológica” de Agamben, trazendo luz 

própria às pesquisas sobre animalidade e representação animal na literatura. Em “Meu tio 

o Iauaretê” (1961) e A Confissão da Leoa (2012), Guimarães Rosa e Mia Couto, 

respectivamente os autores das obras citadas, trabalham não somente com a inserção do 

animal em posição de destaque em suas narrativas, mas também com a conexão direta 

entre o animal e o humano. Além disso, os textos vão além da representação animal, eles 

tratam diretamente do ser-humano que transforma-se em animal. As formas como esta 

conexão é explorada pelos autores dialogam entre si, possibilitanto uma análise 

comparativa entre ambas as obras.  

 

 A Confissão da Leoa 

 

 Em A Confissão da Leoa (2012), Mia Couto cria uma narrativa que lida 

diretamente com a presença da animalidade no ser-humano, fato que legitima o caráter 

dualístico do indivíduo. O romance, divido em duas vozes narrativas – a de Mariamar e 

do caçador de leões Arcanjo Baleiro –, retrata uma série de ataques de leões à aldeia 

Kulumani, localizada ao norte de Moçambique. As vítimas dos ataques, são somente 

mulheres cuja história de vida as retrata como oprimidas e violentadas pelo mundo 

masculino e pelas tradições locais. 
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 Os ataques à aldeia Kulumani mantêm uma certa aura insólita ao longo do 

romance. Durante a maior parte da narrativa não é possível dizer ao certo se os leões são 

reais ou se são uma metáfora para os homens da aldeia, que agem como predadores em 

relação às mulheres, como evidencia a fala de Hanifa Assulua, uma das personagens 

principais: “Nós todas, mulheres, há muito que fomos enterradas. Seu pai me enterrou; 

sua vó, sua bisavó, todas foram sepultadas vivas.” (COUTO, 2012, p. 43). O texto traz 

inúmeras considerações que revelam o quão opressor é o mundo masculino, pois 

Kulumani é retratada como uma sociedade orientada pelo patriarcalismo e pela tradição.  

A narrativa é inteiramente marcada pela dominação e pelo silenciamento das 

mulheres da aldeia, a sociedade moçambicana assim como ilustrada por Mia Couto é 

“opressora e sexualmente aniquiladora” (GOMES e ADOLFO, 2014, p. 3). É possível 

perceber que as mulheres de Kulumani são levadas a agir de forma como se quisessem 

apagar a própria existência, tornarem-se invisíveis. Em seu diário, Arcanjo Baleiro 

observa essa tentativa de apagamento de Hanifa Assulua, mãe de Mariamar e de duas das 

vítimas dos leões, “Desde manhã cedo, uma mulher chamada Hanifa Assulua está 

varrendo, lavando, limpando, aquecendo água sem nunca não pronunciar palavra.” 

(COUTO, 2012, p. 102). Este movimento de apagamento de si mesmas faz com que as 

mulheres procurem maneiras alternativas de expressarem a sua própria natureza. 

Para alguns pesquisadores, como Celina Gomes e Sérgio Adolfo (2014), o efeito 

da tradição na dinâmica social Kulumani tem um papel fundamental na inserção da 

animalidade presente nas personagens da obra, pois é ela que move as personagens 

mulheres a encontrarem seu animal interior e se rebelar contra o sistema assim como é 

estabelecido. De fato, a tradição permeia a tessitura do texto e está presente nas ações dos 

personagens. Mia Couto, em conferência proferida em Maputo, em 20081, trabalha com 

a noção de multiculturalidade em Moçambique e na presença da tradição como sendo o 

elo que conecta a nação moçambicana em suas diferenças : “Fala-se muito de 

Moçambique como mosaico multicultural mas, no fundo, constantemente nos fazem 

lembrar que a única raiz da nossa moçambicanidade é a tal tradição.” (COUTO, 2011, p. 

86). A tradição está tão visivelmente enraizada na sociedade moçambicana, que ela passa 

a ser um forte elo mesmo entre os diferentes povos e aldeias. 

Tanto a tradição, quanto a animalidade presentes no texto estão essencialmente 

relacionadas à condição das mulheres em Kulumani. É a tradição que movimenta e dá 

                                                                 
1 Ensaio publicado no volume E se Obama fosse africano? (2011). 

3027

Ana
Pencil



4 
 

continuidade à aniquilação das mulheres dentro da sociedade, é a tradição que as 

transforma em mercadoria a ser vendida por sua força de trabalho e capacidade produtiva. 

O trecho abaixo demonstra na prática como a relação entre homens e mulheres ocorre na 

sociedade moçambicana tradicional. 

 

Além de não serem consideradas pessoas e não terem direito à fala, as 
mulheres eram mercadorias graças a duas características principais: sua 
força de trabalho, que poderia ser utilizada pelos seus “donos”, e sua 
capacidade procriadora, na medida em que criaria novos seres para o 
trabalho. Por isso a existência do lobolo, quantia paga à família da 
mulher, para assegurar o controle do potencial produtivo e reprodutivo. 
A partir do momento em que o homem paga o lobolo à linhagem da 
mulher, ela e seus filhos passam a ser propriedades da família do 
marido. (GUIMARÃES e TUTIKIAN, 2014, p. 3) 

 

 É possível ver neste comportamento um padrão subjugador que é tipicamente 

motivado pela necessidade de dominação daquele que é “mais fraco” ou que representa o 

“outro”: o desconhecido. Este padrão subjugador se repetiu e se repete ao longo da 

história do mundo, podendo ser direcionado aos indígenas, aos afro-descentes, às 

mulheres de todas as raças e também aos animais.  No caso da relação entre homem e 

mulher, assim como é descrita na obra de Mia Couto, parece existir um medo por parte 

dos homens em relação às mulheres, como se elas escondessem uma força intrínseca que 

pode se manifestar em suas atitudes cotidianas e também através do sexo. Em A Confissão 

da Leoa, Mariamar descreve em seu diário a cena após a morte de Silência – nome 

sugestivo e que fortalece a ideia de silenciamento do sexo feminino – que descreve a 

reação de Hanifa Assulua, sua mãe, e sua negação à tradição Kulumani. Por causa de sua 

dor e na tentativa de ir contra o que diz a tradição, Hanifa pede ao marido, Genito Mpepe, 

que faça sexo com ela. No entanto, Genito recusa a esposa por respeito à tradição e por 

medo das consequências  de suas ações, caso concordasse em quebrá-la. 

 

- Você sabe que não podemos. Estamos de luto, a aldeia vai ficar suja. 
- É isso que eu quero: sujar a aldeia, sujar o mundo . (...) 
Meu pai olhou-a, desconhecendo-a. A mulher nunca falara assim. Aliás, 
ela quase não falava. Sempre fora contida, guardada em sombra. Depois 
de morrerem as gémeas, ela deixou de pronunciar palavra. De tal modo 
que o marido, de vez em quanto, lhe perguntava:  
- Você está viva, Hanifa Assulua? (COUTO, 2012, p. 20) 
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Hanifa, no entanto, mesmo com a recusa do marido  “se entregou a ousadas carícias como 

se o seu homem realmente lhe comparecesse” (COUTO, 2012, p. 21), pois necessitava ir 

contra a tradição imposta e, também, aliviar a dor da perda através do prazer sexual. 

Existe, portanto, em Kulumani uma sapiência dividida por seus habitantes. Todos 

os personagens sabem que existem aspectos relevantes de suas vidas que são regidos não 

pelas leis da terra, mas por forças que vão além da superfície de suas existências. A 

tradição é tão importante dentro dessa sociedade, pois ela também faz um ponte com os 

ancestrais que devido a sua extrema importância dentro do clã familiar, permanecem 

vivos mesmo após sua morte. É o caso de Adjiru Kapitamoro, o mweniekaya da família 

de Mariamar e Hanifa Assulua, ou seja, o falecido ancestral que continua influente . 

Mesmo após sua morte, Adjiru continua aconselhando Mariamar ao longo de suas crises 

e quando passa por momentos de dificuldade. Assim, podemos perceber a força e o 

alcance da tradição na obra de Couto. 

É para rebelar-se contra a tradição e o patriarcado, para desoprimir a si mesma e 

todas as mulheres de sua aldeia e das aldeias vizinhas, que Mariamar torna-se leoa e quem 

realmente faz as vítimas de Kulumani. A personagem se metamorfoseia para então 

adquirir a força e o instinto que a levam a proteger as suas semelhantes. 

 No conto “Meu tio o Iauaretê”, de João Guimarães Rosa há também a 

transformação do personagem em animal, porém os propósitos que o movem são ao 

mesmo tempo diferentes e semelhantes ao de Mariamar. Beró, um dos vários nomes do 

personagem de Rosa, não vive em comunidade e seu relato é carregado de estranheza 

direcionada ao humano, por sentir-se diferente desde o início da narrativa. Ao contrário 

da personagem de Mia Couto, Beró tem aversão ao coletivo dividido por humanos, mas 

sente-se parte do clã das onças da região, como real parente. 

 

O nheengar do “Meu tio o Iauaretê” 

 

 O conto “Meu tio o Iauaretê”, de João Guimarães Rosa foi inicialmente publicado 

na revista Senhor, em 1961 e anos mais tarde em Estas Estórias, em 1969. Este texto 

dispensa maiores apresentações devido à repercussão que tem tido desde sua publicação. 

A fama da linguagem de Guimarães Rosa antecede o próprio texto e sua temática 

alcançou um status caro às obras canônicas: o de sabermos o seu conteúdo antes mesmo 

de termos o prazer da primeira leitura. 
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 Segundo Haroldo de Campos (2006)2, há em “Meu tio o Iauaretê”  uma “revolução 

da palavra” (CAMPOS, 2006, p. 58), onde a linguagem requisita a atenção do leitor.  A 

linguagem dá asas para uma “metamorfose em ato” (CAMPOS, 2006, p. 59) que está 

diretamente associada com a animalidade que está presente no texto de Rosa. A presença 

do tupi nos vocábulos utilizados por Guimarães Rosa indica uma alusão ao indígena, 

vivido pelo personagem Beró, que está fisicamente e mentalmente afastado do restante 

do mundo, exercendo uma atividade que não é mais tão comum no mundo que está em 

processo de modernização, a de onceiro. 

 O afastamento da sociedade no qual vive o personagem é impulsionado por seu 

isolamento geográfico, o rancho no qual vive o onceiro é localizado em lugar remoto: 

“Aqui não vem ninguém, é muito custoso. Muito dilatado, pra vir gente.” (ROSA, 2015, 

p. 161). Com o afastamento da “civilização” e da aproximação com a natureza, Beró vê 

no animal o seu próximo, o seu semelhante, “Me deixaram aqui sozinho, eu nhum. Me 

deixaram pra trabalhar de matar, de tigreiro. Não deviam. Nhô Nhuão Guede não devia. 

Não sabiam que eu era parente delas?” (ROSA, 2015, p. 163). Ser parente das onças 

significa possuir um entendimento completo do animal, distanciando o onceiro ainda mais 

da sociedade civilizatória. O texto demonstra o processo por qual passa Beró desde o 

início da narrativa: primeiro o personagem reconhece a si mesmo no animal, para depois 

sofrer a metamorfose de homem para onça. O processo culmina no completo 

estranhamento dos seres-humanos pelo personagem. Existe portanto uma inversão de 

valores; enquanto os seres-humanos prezam pela racionalidade que acreditam encontrar 

somente em seus iguais, o personagem de “Meu tio o Iauaretê” propõe o oposto, ele 

percebe o parentesco e a semelhança no que é normativamente o diverso. Ainda, como 

discute Santos (2009), este voltar-se para a natureza é um movimento que também está 

associado com as origens indígenas do personagem e sua capacidade de ver o mundo , 

longe das cidades e da modernidade, com outros olhos. 

 

A partir do convívio com os animais e do desapontamento ante a 
civilização que o rejeitou, é delimitada a fronteira do percurso de volta 
ao seu clã tribal que, consequentemente, o levará à ruína. Em meio à 
solidão do sertão, vivendo cercado por uma organização natural 
contrária à vivida anteriormente em meio ao não índio, assume hábitos 
que o fazem entender, por exemplo, os ensinamentos que sua mãe lhe 
ensinara quando criança. (SANTOS, 2009, p. 415) 
 
 

                                                                 
2 O ensaio é mais antigo, porém para o presente trabalho utilizei a edição de 2006 da editora Perspectiva. 
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 O trecho acima reflete também sobre a rejeição do personagem pela sociedade em 

um gesto que aproxima-se ao do silenciamento das personagens femininas em A 

Confissão da Leoa. No conto de Rosa, o silenciamento é do indígena cuja essência 

diverge imensamente do futuro moderno que prenuncia nas cidades brasileiras. Dessa 

forma, o personagem volta às suas origens mais antigas: ser indígena e compreender o 

animal através da metamorfose pela qual passa. 

 

Animalidade e devir-animal 

 

 Apesar de se distanciarem temporalmente e socialmente, as obras de Mia Couto e 

João Guimarães Rosa possuem muitos pontos de convergência que dialogam entre si. 

Ambos os textos são provenientes e se passam em países que já foram colônias da mesma 

metrópole; mesmo que em épocas diferentes, as questões que surgem e movem ex-

colônias são semelhantes. Tanto Rosa quando Couto trabalham essas questões nas obras 

aqui analisadas, pois o padrão subjugador que reincide nos textos de diversas formas é 

característico da colonização. Os dois textos apresentam notório padrão subjugador que 

se dá através das línguas assim como empregadas pelos autores; tanto Rosa quando Couto 

escrevem suas narrativas primordialmente em português e em vários momentos do texto 

recorrem a vocábulos de outras línguas para melhor exemplificar os propósitos da 

narrativa. Guimarães Rosa utiliza-se da tupinização do português brasileiro para criar o 

ambiente indígena que permeia a obra; já Mia Couto associa o português moçambicano 

com vocábulos de origem africana que são da região onde se passa a narrativa. Da mesma 

forma como a linguagem se transforma diante dos olhos do leitor, os personagens também 

transformam-se na nêmesis do ser-humano: o animal. 

 Em A Confissão da Leoa, assim como em “Meu tio o Iauaretê” acontece de fato a 

metamorfose, o devir está verdadeiramente presente nas obras. Aplicado em relação ao 

animal, não como forma de imitá- lo, mas de tornar-se – devenir3 – neste “outro” que é 

mais próximo de nossa humanidade do que podemos imaginar, ou melhor, aceitar. Os 

textos possuem um caráter confessional que opera como instrumento de relato para o 

leitor os motivos que levam os personagens a agir daquela forma e também de explicarem 

seus próprios processos de metamorfose.  

                                                                 
3 Cf. DELEUZE; GUATTARI (1999) 
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Tanto Mariamar, a leoa, quanto Beró, a onça, sentem-se pertencentes ao corpo de 

animais, o devir portanto é concreto. Os personagens, porém, possuem objetivos 

diferentes para tornarem-se animais. Em “Meu tio o Iauaretê” a metamorfose dá-se para 

marcar a aproximação do mundo animal e o distanciamento radical da civilização que 

segrega o personagem. O conto de Rosa fala intimamente da segregação do indígena em 

face ao advento da modernidade, colocando-o em uma situação de não-pertencimento à 

nova era moderna que se anuncia. A maneira que encontra o texto de evidenciar essa 

exclusão é através da metamorfose completa: de humano ao seu extremo oposto, o animal 

– seu semelhante, seu parente: “Deitei no lugar, cheirei o cheiro dela. Eu viro onça. Então 

eu viro onça mesmo, hã. Eu mio” (ROSA, 2015, p. 177, grifo meu). 

Em A Confissão da Leoa, o processo é outro. Mariamar não quer somente punir 

os homens, mas também salvar as mulheres que julga já estarem mortas pela tradição e 

pelo patriarcalismo. Ela percebe nos homens os verdadeiros inimigos de Kulumani e 

deseja livrar as outras mulheres de seu destino fatídico. Quando Mariamar transforma-se 

em leoa, faz o juramento de eliminar todas as mulheres da aldeia, do mundo a fim de 

salvá-las, para que assim os homens sejam punidos através da solidão e da exclusão  

estéril. Os trechos abaixo revelam o exato momento do devir-animal em ambas as obras, 

demonstrando que a transformação ocorre concretamente e não somente no plano 

metafórico. 

 

“Quero responder, não me chegam as palavras. Repentinamente, perdi 
a fala, apenas um rouco farfalhar me sacode o peito. Assustada me ergo, 
percorro com ambas as mãos a garganta, a boca, o rosto. Grito por 
ajuda, mas apenas um cavernoso bramido se solta em mim. E é então 
que emerge a esperada sensação: um raspar de areia no céu da boca 
come se me tivesse enxertado uma língua de gato.” (COUTO, 2015, p. 
83) 

 

E aqui deixo escrito com sangue de bicho e lágrima de mulher: fui eu 
que matei essas mulheres, uma por uma. Sou eu a vingativa leoa. A 
minha jura permanecerá sem pausa nem cansaço: eliminarei todas as 
remanescentes mulheres que houver, até que, neste cansado mundo, 
restem apenas homens, um deserto de machos solitários. Sem mulheres, 
sem filhos, acabará assim a raça humana. (COUTO, 2012, p.239) 

 

“eu tava na casa do veredeiro, era de manhã cedinho. Eu tava em barro 
de sangue, unhas todas vermelhas de sangue. Veredeiro tava mordido 
morto, mulher de veredeiro, as filhas, menino pequeno... Eh, juca-jucá, 
atiê, atiuca! Aí eu fiquei com dó, fiquei com raiva. Hum, nhem? Cê fala 
que eu matei? Mordi mas matei não... Não quero ser preso... Tinha 
sangue deles em minha boca, cara minha” (ROSA, 2015, p. 188) 
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Nos trechos de Mia Couto, a transformação em animal acontece em um dos 

acessos de Miamar. Em princípio, a personagem não consegue entender a metamorfose 

que está sofrendo, já no segundo trecho, Mariamar se assume como leoa e declara 

abertamente seus propósitos de libertação do seu sexo. Já no trecho de Rosa, o 

personagem hesita em assumir-se de fato como autor da morte do veredeiro e de sua 

família para o interlocutor branco; ele fica com medo de ser preso, com medo da punição 

das leis da cidade. Beró diz ter pena e raiva ao mesmo tempo, estabelecendo assim a 

dualidade do “eu” tão presente na obra de Rosa.  

No momento da morte do iauaretê, a linguagem começa a revelar cada vez mais a 

animalidade do personagem, até chegar em um  ponto que só podemos discernir 

grunhidos ininteligíveis juntamente com vocábulos indígenas e africanos. Aos poucos, a 

língua deixa Beró - a onça - que está morrendo. O iauaretê, indígena e animal, é morto 

pelo homem branco com quem dialoga desde o início da narrativa. Neste momento, o 

homem branco se torna seu oposto, seu diverso ao sentir-se ameaçado; assim o branco 

mata o iauaretê. 

 

Ói a onça! Ui, ui, mecê é bom, faz isso comigo não, me mata não... Eu, 
macuncôzo...Faz isso não, faz não... Nhenhenhém.... Hééé! Hé... Aa-
rãã... Ááh... Cê me arrhoôu... Remuaci... Rêiucàanacê... Araaã... Uhm... 
Ui... Ui... Uh... uh... êeêê... êê... ê... ê... (ROSA, 2015, p. 190) 
 

 
 Para Mariamar não existe a morte, mas a possibilidade de novos caminhos em 

busca do cumprimento de seu juramento, continuar na tentativa de eliminar todas as 

mulheres das aldeias vizinhas, impedindo os humanos de procriarem. “E nenhum rio 

receberá em suas margens os defuntos corpos de crianças. Porque não haverá mais quem 

nasça.” (COUTO, 2012, p. 240).  
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 DOIS IRMÃOS, DE MILTON HATOUM, EM DUAS VERSÕES 

Ana Claudia Jacinto de Mauro (UPM) 

 

Resumo 

As formas de comunicação têm evoluído de forma exponencial nas últimas décadas, com o 
surgimento de novas mídias e novos suportes. A diversificação de meios de comunicação não 
exclui as mídias tradicionais, mas aliam-se a elas, enriquecendo a experiência do público. 
Conforme o sucesso de determinado(a) autor(a), novas edições são publicadas, a fim de atender 
à demanda dos leitores. Além da obra na íntegra, essas edições podem apresentar novos 
elementos ou, no dizer de Gérard Genette, paratextos, que enriquecem a compreensão e fruição 
do texto literário. Novas mídias multiplicaram as possibilidades para adaptações literárias em 
diversos formatos, que contam com o apoio e, não raro, o acompanhamento, durante a 
produção, por parte de muitos escritores contemporâneos. Dentre os novos formatos resultantes 
de adaptação, um deles se populariza rapidamente, com repercussões positivas: a narrativa 
literária em quadrinhos, ou HQ. O romance, em princípio, mobiliza um pequeno contingente de 
personagens, em espaços relativamente restritos, para permitir que aflorem conflitos inerentes 
ao ser humano, visando à interioridade das personagens, o que torna especialmente difícil sua 
concretização essencialmente visual. Apesar dessa dificuldade, não é raro que adaptações 
literárias sejam publicadas nesse formato, bem aceito pelo mercado editorial e pelo público, 
porém com enormes variações em termos de qualidade. Obras contemporâneas são alvo de 
versões para diversas mídias. Um exemplo desse fato ocorre com Dois Irmãos, do escritor 
Milton Hatoum, obra consagrada pela crítica e por seus leitores, que foi adaptada para o formato 
HQ em 2015, pelos gêmeos Fábio Moon e Gabriel Bá. Neste trabalho, examinam-se 
componentes da narrativa como enredo, personagens, narrador e espaços com o objetivo de 
ressaltar aspectos relevantes do diálogo instaurado entre as duas modalidades narrativas. 

Palavras-chave: Adaptação. Quadrinhos. Literatura contemporânea. 

 

Introdução 

Antes do surgimento dos livros – como o conhecemos hoje – e da internet, o 

conhecimento era transmitido pelo meio oral, por meio de histórias. Com isso, 

modificações ou adequações eram feitas, uma vez que a história poderia ser recontada 

com diferentes ênfases, por pessoas com crenças diversas e em contextos culturais 

múltiplos. É possível entender que esse ato de recontar histórias é, em si, uma 

adaptação, ou seja “[...] é uma obra que pretende reapresentar de alguma forma outra 
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obra, mesmo que essa adaptação seja em um meio diferente, mais ou menos 

personagens, em outra língua, em espaço diferente, em outro tempo”. (ZENI, 2009, p. 

131). 

A popularização do livro com as configurações que conhecemos hoje (cadernos 

antepostos, costurados uns aos outros e protegidos por uma encadernação) possibilitou a 

preservação de escritos, assim como a sua reprodução literal. Nesse contexto, as 

adaptações ganharam um status mais oficial, pois a informação impressa raramente 

variava de uma edição para outra. Shakespeare, por exemplo, adaptou suas obras para o 

teatro, o que fez com que elas ficassem disponíveis para outro tipo de público, 

certamente até mais abrangente (HUTCHEON, 2006).  

Neste artigo, buscaremos compreender os elementos que configuram uma 

adaptação tendo como corpus as obras Dois irmãos, de Milton Hatoum (romance) e de 

Fábio Moon e Gabriel Bá (quadrinho). Para tanto, recorremos à teoria da 

transtextualidade de Genette e à teoria da adaptação de Linda Hutcheon. 

 

Adaptação 

Linda Hutcheon determina que as adaptações são principalmente trabalhos de 

simplificação, na medida em que um filme ou quadrinho, por exemplo, devem 

transmitir a mensagem da obra original utilizando imagens e relativamente poucas 

palavras (HUTCHEON, 2006, p. 1). A autora define que adaptações são palimpsestos, 

sempre relacionadas ao texto original. Um palimpsesto, para Genette (1982), 

compreende as obras derivadas de outras anteriores, por processos de transformação ou 

imitação. No entanto, isso não significa que elas não sejam independentes, pelo 

contrário, elas possuem a própria aura, o próprio lugar no tempo e espaço em que se 

apresentam. Elas são como uma “estereofonia de ecos, citações e referências” 

(BARTHES, 1977, p. 160 apud HUTCHEON, 2006, p. 6). 

O hipotexto, a obra original, passa por processos de adaptações (cortes, ajustes, 

contrações, extensões etc.), e o resultado é um trabalho autônomo, com mudanças na 

forma, não no conteúdo. A autora afirma que existe uma diferença entre showing 

(mostrar) e telling (contar), e este conceito pode ser estendido também aos quadrinhos: 

contar envolve todas as linguagens artísticas narrativas, e mostrar compreende as 

manifestações imagéticas. Telling nos imerge em um mundo ficcional por meio da 
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imaginação; showing nos imerge por meio da percepção auditiva e visual. A imagem 

contribui para a construção do sentido da narrativa e consequentemente o leitor se 

envolve de maneira diversa com uma obra visual (ou audiovisual) do que com um 

romance. 

O adaptador é primeiro um intérprete e depois criador de uma obra. Seu trabalho 

pode envolver tomar posse de uma história e filtrá-la, em certo sentido, utilizando a 

própria sensibilidade, interesses e talentos. Ou seja, adaptar é o ato de apropriação e de 

aproveitamento, o qual envolve um processo duplo de interpretação e criação de algo 

novo. Temos, no fim, uma nova obra que pode estar claramente relacionada ao 

hipotexto ou não, mas que é de fato uma nova obra. 

A fim de determinar se uma adaptação é bem-sucedida, não devemos recorrer à 

fidelidade como parâmetro válido, pois, como vimos, são duas obras independentes. 

Hutcheon (2006, p. 20) afirma que a avaliação deve ser pautada pela criatividade e 

habilidade do autor ao fazer daquele texto uma nova obra própria e, portanto, 

independente. A autora ainda afirma que, caso tentemos compreender adaptações com 

base no conceito de dialogismo de Bakhtin, todos os textos na realidade são mosaicos 

de citações visíveis e invisíveis – todos os textos existentes têm uma relação dialógica 

com outros, o que nos faz repensar o conceito de originalidade: se todos os textos têm 

relação com textos anteriores, existe de fato um texto original? Responder a esta questão 

não é a intenção deste artigo, no entanto, é importante então compreendermos que 

adaptações se diferenciam dos demais textos na medida em que elas são claramente 

relacionadas a textos específicos. 

A obra de Linda Hutcheon se aproxima de Palimpsestes, de Gérard Genette, no 

que se refere ao conceito de transtextualidade. Uma relação transtextual abrange tudo o 

que a relação, manifesta ou secreta, de um texto com outros textos (GENETTE, 1982). 

Para o autor, existem cinco tipos de relações transtextuais: intertextualidade, 

paratextualidade, metatextualidade, arquitextualidade e hipertextualidade. Uma 

adaptação envolve tanto intertextualidade quanto hipertextualidade, conceitos que 

podem ser definidos pela presença efetiva de um texto em outro (copresença) e pela 

relação entre hipertexto e hipotexto, respectivamente. 

Em uma adaptação, geralmente, a presença de um texto no outro é manifesta. No 

caso de Dois irmãos, além do enredo em si, na capa e na página de rosto da obra há o 

aviso “Baseado na obra de Milton Hatoum”. Esta frase pode ser chamada de peritexto 
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editorial, conceito cunhado por Genette que abrange todas as informações contidas nas 

capas, contracapas, orelhas etc. A obra anuncia sua relação com o hipotexto (o 

romance). A relação hipertextual entre as obras é clara, pois ambos os textos estão 

intimamente unidos (como veremos adiante, a adaptação foi elaborada com 

acompanhamento de Hatoum). 

Apesar de muito similares em questão de enredo e narrativa, são duas obras 

muito diversas e independentes. Por ser uma outra mídia, a adaptação em quadrinhos 

transcreveu apenas partes do romance, outras foram ilustradas e algumas foram 

omitidas. A essência do romance permaneceu, mas uma nova obra foi criada.  

 

Teoria dos quadrinhos 

De acordo com Benôit Peeters, “A verdadeira magia dos quadrinhos repousa 

entre as imagens que a obra opera, na tensão que as conecta” (1998, p. 37, tradução 

nossa). A história acontece dentro dos quadros e entre eles. No espaço “vazio” que há 

entre um quadro e outro, a imaginação do leitor reconstrói o que pode ter acontecido 

entre uma cena e outra. Este vão que há entre os quadros é chamado de “calha”, e sua 

função primordial é delimitar o tempo entre as cenas. Geralmente, quanto menor a 

distância da calha, menor é o tempo da cena. Na obra Lire na Band Desinée (1998), o 

autor os tipos de páginas e enquadramentos que podem ser utilizados por quadrinistas 

ao elaborar uma obra, dando destaque aos tipos mais comuns. 

Benôit Peeters estrutura que existem quatro tipos de organização de páginas nos 

quadrinhos: convencional, decorativa, retórica e produtiva; elas, por sua vez, 

relacionam-se com a narrativa de forma imparcial, emancipatória, expressiva e gerativa, 

respectivamente.  

A organização convencional, geralmente, possui formato constante dos quadros, 

apresenta a calha (o espaço entre os quadros) com largura fixa, e busca privilegiar o 

aspecto narrativo da obra. As ilustrações são empregadas no sentido de ajudar no 

desenvolvimento do enredo, e não se sobressair a ele. 

O aspecto que domina a organização decorativa é o tabular, ou seja, a página é 

visualizada como uma unidade independente, cujas preocupações primam pela 

organização estética. Cada prancha (quadrinho) deve ser diferente das demais, e 
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surpreender o leitor é uma das características mais marcantes desta organização. 

Existem também casos em que a organização da página aparente ter sido “pré-

desenhada”, pois a posição das linhas e a simetria da página são perfeitas demais para 

terem sido concebidas de maneira acidental. O efeito pretendido neste tipo de 

organização é o estético, tendo como conjunto a página completa, e não apenas os 

quadros individuais. 

Peeters apresenta a obra de dois famosos quadrinistas para definir as classes que 

compõem a organização retórica: Hergé e Eisner. Ao utilizar como exemplo As 

aventuras de Tintin, o autor afirma que Hergé emprega uma operação tipicamente 

retórica: o tamanho dos quadros é dimensionado de acordo com a ação descrita, a 

organização da página é elaborada em serviço da narrativa, com o objetivo de acentuar 

os seus efeitos. O quadro é elaborado a fim de demonstrar a expressividade da ação 

descrita, buscando promover a unidade de tal ação por meio das cores e da atmosfera 

retratada. Ao se referir às obras de Will Eisner, utilizando como exemplo Soleil 

d’automne à Sunshine City, Peeters apresenta o conceito de calha virtual, ou seja, o 

limite preciso entre as imagens está ausente. Linhas onduladas que conectam os quadros 

e textos e a ausência de balões de texto contribuem para o efeito de fluxo de memória. 

Por fim, é apresentado o conceito produtivo de organização da página. Peeters 

apresenta como exemplo Little Nemo, história em quadrinhos criada por Winsor 

McCay. A história retratava as aventuras de Nemo, uma criança muito imaginativa, e o 

último quadro de cada página sempre mostrava o personagem principal acordando ou 

sendo repreendido (ou consolado) pelos pais por gritar durante o sono. Neste caso, é a 

organização dos quadros que parece ditar a história. McCay trata a página mais como 

um local de adjacências do que de continuidades, utilizando diferentes lógicas para criar 

a organização de suas páginas: repetição quase idêntica de um mesmo quadro, 

transformação gradual de uma ilustração, construção de uma imagem global, a 

continuidade de um movimento por meio de conjuntos sucessivos, “montagem paralela” 

que separa as partes esquerda e direita da página etc. 

Na organização retórica, todos os elementos são empregados a fim de reduzir a 

contradição entre découpage (plano) e disposição dos quadros. Na organização 

produtiva, no entanto, esta contradição é agravada, à medida que ambos os aspectos dos 

quadrinhos são utilizados simultaneamente. Assim, o resultado é perpetuamente móvel, 
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e causa o efeito de leitura “desestabilizada”. Exemplo deste tipo de organização são 

aquelas páginas em que não fica clara a organização da leitura, uma vez que parece que 

não há uma divisão temporal das ações (elas parecem ocorrer simultaneamente) e o 

leitor múltiplas possibilidades de trajeto de leitura (em vez da leitura ocidental, que vai 

da esquerda para a direita e de cima para baixo), como é o caso do quadrinho 

Simbabbad de Batbad, de Philémon (1974). 

Tais esclarecimentos são necessários para compreendermos mais sobre os 

quadrinhos e sobre os processos e estratégias empregadas pelos gêmeos Fábio Moon e 

Gabriel Bá no quadrinhos Dois irmãos. 

 

Dois irmãos – romance 

A obra de Hatoum foi lançada em 2000, onze anos após a publicação de Relato 

de um certo Oriente, e, já em 2001, recebeu o Prêmio Jabuti de Melhor Romance. O 

romance conta a história de uma família de origem libanesa que mora em Manaus, cujos 

protagonistas são os gêmeos Omar e Yaqub. Os irmãos, desde o início do livro, são 

rivais e têm ódio perene um pelo outro. A disputa entre os dois jovens é algo que se faz 

presente em todo o livro: a busca pela atenção dos pais, de Domingas (a empregada), de 

Lívia (a garota do bairro que ambos gostam) e a necessidade de serem diferentes 

(enquanto Yaqub tem uma carreira promissora em São Paulo, Omar é boêmio e não tem 

perspectivas para o futuro). 

A cronologia da obra não é linear, com avanços e recuos no tempo. Ao longo da 

história, enquanto o narrador conversa com Halim – o pai dos gêmeos –, memórias são 

evocadas e apresentadas: descobrimos que o narrador se chama Nael e é neto de Halim; 

aprendemos mais sobre a história da família junto com o próprio narrador; entendemos 

que os gêmeos desde cedo se odeiam, e a cicatriz no rosto de Yaqub, causada por Omar, 

parece ser a marca desse rancor eterno; descobrimos por que Yaqub foi mandado para o 

Líbano após uma briga com o irmão; sabemos que Domingas mudou-se para Manaus 

quando era criança, quando uma freira a entregou para trabalhar para a família – o que 

pode ser caracterizado como uma relação de escravidão; conhecemos a história de amor 

de Halim e Zana, assim como a personalidade de cada personagem. 
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Todas essas questões, assim como os principais acontecimentos da narrativa 

estão presentes na adaptação de Fábio Moon e Gabriel Bá. Como em toda adaptação, 

mudanças são notadas entre o hipotexto (original) e o hipertexto. No caso dos 

quadrinhos, é possível verificar algumas eliminações de conteúdo e detalhes. De acordo 

com Stam (2006, p. 40), “[...] muitas adaptações eliminam tipos específicos de 

materiais, notavelmente aquilo que é visto como não estando diretamente relacionado 

com a história e, portanto, visto como prejudicial para a progressão da narrativa”. 

Existem 11 capítulos, um texto introdutório e um epílogo na obra dos gêmeos, 

enquanto na de Hatoum são 12 capítulos e um texto introdutório; os capítulos possuem 

conteúdo similar. 

 

Dois irmãos – quadrinhos 

A obra elaborada pelos gêmeos emprega, em algumas páginas a organização 

convencional, com quadros fixos e de mesmo tamanho. Estas páginas geralmente são 

aquelas que buscam ambientar a história, geralmente sem diálogos ou personagens 

vivos (somente prédios, carros, árvores etc.). 

Em momentos de grande impacto emocional, percebe-se o uso da página inteira, 

como o caso da página 11 que retrata Zana no quintal de sua casa, já velha e viúva, sua 

expressão no rosto, apesar de estar obscura, parece retratar seu sofrimento. Ela é 

retratada pequena na página em comparação ao quintal de sua casa. Ela é o único 

elemento vivo na página em meio a um quintal imenso, o que acentua ainda mais a sua 

solidão. 

 

Relação com o hipotexto 

Com relação à narração e às falas do personagem, assim como o enredo, foram 

feitas poucas modificações. Percebemos, por exemplo, algumas inversões, empregos de 

sinônimos, diferentes tipos de discurso (direto e indireto) e pequenas mudanças que não 

mudam a mensagem da obra original. 

Na obra original, após o encontro de Halim com Yaqub, o narrador afirma “O 

que mais preocupava Halim era a separação dos gêmeos, ‘porque nunca se sabe como 
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vão reagir depois...’. Ele nunca deixou de pensar no reencontro dos filhos, no convívio 

após a longa separação” (HATOUM, 2000, p. 12) e, mais à frente, menciona a viagem 

de volta a Manaus. Na obra dos gêmeos, a narração uniu tais frases: “Na viagem de 

volta a Manaus, ele nunca deixou de pensar no reencontro dos filhos, no convívio após a 

longa separação” (MOON; BÁ, 2015, p. 17). A mudança sutil dá sentido similar, no 

entanto, na obra de Hatoum, entendemos que essa preocupação assombrava Halim 

desde a partida do filho ao Líbano; nos quadrinhos, é possível entender que Halim 

começou a se preocupar com o reencontro dos filhos somente após a chegada de Yaqub 

ao Brasil. 

Quanto às substituições por sinônimos, entendemos que elas foram feitas 

pensando no público do quadrinho, que pode ser diferente dos leitores do romance. No 

capítulo 1, por exemplo, temos a substituição de “provocar” por “vomitar”, “pôr as 

tripas para fora” por “pôr tudo pra fora”, “noitada” por “noite”.  

Com relação ao emprego do discurso, na obra de Hatoum temos o discurso 

indireto live em: “Halim disfarçou, falou do cansaço, da viagem, dos anos de separação, 

mas de agora em diante a vida ia melhorar. Tudo melhora depois de uma guerra” (2000, 

p. 20). Na adaptação, existe o desafio de transpor este tipo de discurso, então a 

personagem de Halim fala em discurso direto, e não há interferência do narrador. 

Quanto à modificação de fato, notamos que no romance, quando Omar chega 

para a festa de recepção do irmão, Zana tenta amenizar o ciúme do filho pela festa, 

“beijando os olhos do filho” (2000, p. 19). Na adaptação, Omar beija a mãe (2015, p. 

28). A estreita relação entre mãe e filho se mantém na adaptação, mas podemos 

entender que Omar deseja aquela relação próxima com a mãe, deseja mostrar ao irmão 

recém-chegado quem é “o preferido”. 

 

Lembranças 

Existem cinco ocorrências de memórias (flashbacks) no capítulo 1. Todas elas 

utilizam a organização retórica e quatro delas fazem uso da calha virtual, que sugere que 

realidade e memória se misturam. A primeira delas é após o reencontro de Yaqub com 

seu pai, na qual o leitor é apresentado às circunstâncias da viagem da personagem ao 

Líbano – a memória é efetivada por meio de uma ilustração que relembra uma foto em 
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família. A segunda ocorre no caminho à casa, Yaqub, ao passar por locais familiares, 

relembra momentos de sua infância. Esse efeito de confusão entre realidade e lembrança 

é reforçado pela mescla de falas: na memória, o pequeno Yaqub pede para que o irmão 

o espere, e, no presente, ele murmura a palavra “espere” (que é retratada em fonte 

menor em relação ao balão de fala).  

A viagem ao passado continua com a memória do baile de carnaval (terceira 

lembrança), momento decisivo que contribuiu para o florescimento da competitividade 

e do ódio entre os irmãos. A calha virtual é utilizada em dois momentos: na 

apresentação da personagem Lívia e no fim da memória, quando a família chega a casa 

e Yaqub é levado de volta à realidade pela fala de sua mãe.  

Mais à frente, novamente a quarta memória é evocada, a da festa das crianças na 

casa dos vizinhos e é retratado o momento em que Yaqub recebe a cicatriz em seu rosto: 

ela foi causada por seu irmão em um acesso de raiva e ciúmes. A cena que mostra 

Yaqub no chão, rodeado por crianças e pelos vizinhos, sangrando com as mãos no rosto 

recebe mais destaque que os demais elementos da página, e o quadro que retrata Omar 

com o vidro que machucou o irmão, no canto da sala, com um olhar de raiva e metade 

do rosto escuro é o mais escuro. Este recurso de retratar um personagem com metade do 

rosto escuro gera um efeito dramático. De acordo com Ponce de Léon (2006, p. 10), o 

forte contraste entre luz e sombra consegue exaltar o dramatismo das cenas, criando um 

grande efeito espiritual que comove o espectador. E, por fim, a última lembrança é de 

Omar dando um soco em seu professor. 

 

Enquadramentos, iluminação e contraste 

A organização que predomina na obra dos gêmeos é a retórica, a qual, como já 

mencionado anteriormente, distribui os quadros na página em serviço da narrativa, com 

o objetivo de acentuar os efeitos das ações e da própria narrativa. É frequentemente 

notado o uso da calha virtual, na qual o limite preciso entre as imagens está ausente. 

Ainda é possível notar ilustrações que tomam mais de 50% do espaço da página. São 

cenas marcantes, muitas delas possuem diversos elementos no quadro, o que exige do 

leitor maior atenção e, consequentemente, mais tempo de visualização da ilustração. A 
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organização convencional, com os quadros fixos e de tamanhos similares, é utilizada 

somente em algumas páginas do texto introdutório.  

O tamanho da calha, quando existente, é pequeno, com aproximadamente meio 

centímetro. Isso pode significar que decorre pouco tempo as ações de cada capítulo, e o 

tempo entre capa capítulo é mais longo. 

É uma obra em preto e branco, mas isso não faz com que ela seja menos 

expressiva que os quadrinhos coloridos. Os contrastes entre o claro-escuro em diversas 

páginas é tão marcante quanto cores, e temos como exemplos os quadros que revelam a 

tristeza ou a crueldade das personagens – como Yaqub ao retornar ao Brasil e ainda não 

saber por que ele foi mandado ao Líbano, e não o irmão; no quadro, o rosto de Yaqub, 

que está metade iluminado e metade escuro, está focalizado e cercado por um ambiente 

obscuro (p. 22). Outro exemplo é a cena em que o pequeno Omar está isolado das 

demais pessoas, com olhar enfurecido, metade do rosto está escuro e praticamente todo 

o ambiente em volta dele (p. 36). 

Outra função do contraste é nos quadros que retratam os ambientes daquela 

época, que buscam inserir o leitor na obra. Isso pode ser notado no início da obra, com 

uma sequência de quadros que mostram prédios, ruas, parques, árvores e porto de 

Manaus. Por fim, entendemos que o contraste também é empregado com função 

emotiva, pois acentua a dramaticidade da obra, principalmente nos quadros que retratam 

a solidão das personagens. Exemplo disso é a sequência de quadros que ilustram Zana 

retornando a sua casa abandonada relembrando o passado, possivelmente tentando 

capturá-lo (as emoções, as pessoas já perdidas, as lembranças) ou se unir a ele (p. 9-11). 

 

Falas 

A fala das personagens e do narrador é apresentada de maneira diversa na obra. 

Enquanto a fala das personagens é apresentada com o tradicional balão de fala 

(arredondado), a do narrador tem duas variações: retângulo ou simplesmente o texto 

sem nenhuma figura delimitadora. Esta é menos frequente e aparece nos quadros em 

que há poucos elementos ilustrados e que são mais claros, e aquela é utilizada em 

praticamente toda a obra. 
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No entanto, é interessante notar que quando o narrador é apresentado como 

personagem, no capítulo 3, sua voz é representada por ambas as opções. Quando é 

personagem ativo da história, o balão de fala surge; quando apenas relata os 

acontecimentos, é mantido o uso do retângulo. 

Ainda é necessário discorrer sobre a apresentação gráfica dos casos de 

onomatopeia. No capítulo 1, por exemplo, na cena em que Omar ataca Yaqub e uma 

crise de ciúmes, podemos ver que ele quebra vidro utilizando provavelmente uma 

cadeira e ataca seu irmão. No entanto, os autores não retratam o ataque em si, mas sim 

empregam onomatopeias como “Scrich”, “crash” e “shhkk”, para retratar a quebra do 

vidro e o ataque, e “aaaahhhhaaaa” para ilustrar a reação do gêmeo ferido. A seguir, 

vemos Yaqub ajoelhado no centro da sala com as mãos no rosto e manchas de sangue 

no chão e Omar com o caco de vidro na mão, no canto de uma sala com um rastro de 

sangue em sua direção. Não vemos efetivamente o ataque, mas reconstruímos o 

ocorrido por meio das imagens. 

De acordo com Benôit Peeters, é aí que repousa a magia dos quadrinhos: entre as 

imagens. O leitor deve reconstruir/imaginar o que acontece entre os quadrinhos, nas 

calhas. 

 

Considerações finais 

Atualmente, a quantidade de adaptações em formato de quadrinhos tem 

aumentado significantemente, talvez pelo fato de o governo recentemente estbalecer 

uma lei para a compra deste tipo de obra para as escolas. Levando em conta a evolução 

tecnológica que vivemos, o público leitor tem se modificado e maior interesse por 

adaptações tem sido notado (basta analisarmos a quantidade de filmes e quadrinhos de 

adaptações lançados nos últimos anos). Para atender a essas necessidades, conquistar 

novos leitores e crescer financeiramente, as editoras buscam cada vez mais acompanhar 

essas tendências.  

Tendo isso em mente, a Companhia das Letras lançou a adaptação de Dois 

irmãos, de Milton Hatoum, elaborada por Fábio Moon e Gabriel Bá, a qual recebeu 

prêmios importantes e reconhecimento positivo tanto da crítica quanto do público. A 

obra transpõe o enredo do romance, retrata de forma efetiva o seu ambiente, suas 
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emoções, suas incertezas e a essência de seus personagens e captura a atenção do leitor 

com ilustrações. Ao contrário de algumas obras, que transcreviam o hipotexto de forma 

integral para o quadrinho e não atendiam ao propósito da adaptação, o livro de Fábio 

Moon e Gabriel Bá conseguiu encontrar o equilíbrio entre imagem e texto, se tornando 

uma das adaptações de quadrinhos mais bem-sucedidas na contemporaneidade 

brasileira. 
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 REFLEXÕES EM TORNO DO DESASSOSSEGO 

Carlos Henrique dos Santos Pinto (Uff) 

Lucia Helena (Uff) 

Resumo: Com o objetivo de pensar certas questões presentes na literatura brasileira 
contemporânea, mais especificamente na obra do escritor gaúcho Amilcar Bettega Barbosa, 
desenvolveremos uma análise do livro Os Lados do Círculo (Bettega, 2004), para isso 
partiremos de algumas reflexões desenvolvidas por Lucia Helena em Ficções do Desassossego 
(Helena, 2010), no qual a professora desenvolve o conceito presente no título do livro. 
Acreditamos ser possível detectar a presença de alguns elementos que caracterizam o 
desassossego no panorama atual da literatura, como a abertura de novos horizontes formais, 
temáticos, conceituais e éticos. Tanto no Brasil como no mundo a ocorrência de uma ficção em 
crise tem sido bastante comum e emerge em obras diversas, como na do premiado autor J. M. 
Coetzee, e Thomas Bernhard. O termo em crise é entendido por nós aqui como algo que reflete 
a crise do próprio mundo, do homem que compõe esse mundo, do próprio papel do escritor e da 
ficção no mundo fluido, disperso e cada dia mais inconsistente. Na identificação desse estado de 
crise do mundo contemporâneo usaremos autores que se debruçam sobre a globalização, como 
Zigmunt Bauman (1999 e 2000) e Milton Santos (2001). Refletir sobre a crise do mundo por 
meio de ficções que são elas mesmas construídas com base nessa noção de crise nos parece 
sintomático, pois não apenas o mundo passa por intensos dilemas mas a própria arte (e a 
literatura) está em busca de caminhos que a auxiliem a se encaixar nesse mundo. As ficções do 
desassossego são feitas no e pelo desassossego, eles refletem o homem em crise, seja o homem 
personagem dessas narrativas, seja o homem-autor, que compõe essas mesmas narrativas. 

Palavras-chave: Literatura brasileira contemporânea. Amilcar Bettega Barbosa. Ficção, 
desassossego. J.M.Coetzee e Thomas Bernhard 

Introdução 

Uma arte que reflita a sociedade na qual está 

inserida mas sem necessitar, para tanto, de um viés 

de cunho político (como os famosos romances 

socialistas) e sim que essa reflexão seja pertinente e 

construída com bases literárias, isto é, que o texto 

seja, antes e principalmente texto e não panfleto para  
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ideias políticas de um governo ou partido, isso é o 

que nos interessa refletir nos autores elencados por 

nós. Como salienta Terry Eagleton em Marxismo e 

Crítica Literária:  

Portanto, compreender O rei Lear, The 
Dunciad ou Ulisses significa mais do que 
interpretar seu simbolismo, estudar sua 
História Literária e incluir anotações sobre 
fatos sociológicos relacionados. Significa, 
antes de tudo, compreender as relações 
complexas e indiretas entre essas obras e os 
mundos ideológicos que elas habitam – 
relações que surgem não apenas em 
“temas”2 e “questões”, mas no estilo, ritmo, 
na imagem, qualidade e (como veremos 
adiante) forma. (Eagleton, 2011, 20) 

Ficções que desestabilizam 

Em O desassossego da ficção, artigo que abre o 

livro da professora Lucia Helena, lemos:  

Uso a expressão ficções do desassossego, 
portanto, para designar as narrativas que 
desenvolvem, desde as três décadas finais do 
século XX, uma perspectiva crítica (e de 
crise) em contraponto com os paradigmas 
fundadores do romance (iluministas e 
românticos). Essa perspectiva remete à 
abertura de novos horizontes formais, 
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temáticos, conceituais e éticos (...) (Helena, 
2010,12. Grifo nosso) 

Claro está, nas palavras da pesquisadora, como se 

caracterizam essas obras, seja no aspecto formal ou 

ético. Podemos afirmar que não é de hoje que temos 

a presença do desassossego na ficção, entendido este 

como um desestabilizador, seja no plano da forma 

seja no do conteúdo, tanto que há no livro de Lucia 

um capítulo dedicado a essa questão, em que se 

discute os precursores dessa ideia, incluindo aí 

Machado de Assis, e outro, em que a autora se 

debruça sobre A Hora da Estrela, de Clarice 

Lispector. Mas é possível detectar de modo mais 

forte a presença desses elementos no panorama atual 

da literatura. Tanto no Brasil como espalhados pelo 

mundo a ocorrência de uma ficção em crise (não de 

crise, que fique claro) tem sido bastante comum e 

está presente em obras diversas, como na do 

premiado autor sul-africano J. M. Coetzee. O termo 

em crise é entendido por nós aqui não como uma  

crise nas bases estruturais da ficção mas sim como 

algo que reflete a crise do próprio mundo, do 

homem que compõe esse mundo, do próprio papel 

do escritor e da ficção no mundo fluido, disperso e 

cada dia mais inconsistente. A crise aqui é não um 

problema mas uma (possível) solução, já que é ela, 

crise, que possibilita o traço reflexivo, contestador e 

desestabilizador que nos atrai nessa ideia de 

desassossego. Nas palavras de Lucia Helena: 
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Nessa ficção, a forma estética porta em si 
também uma interferência e um 
compromisso, que não deixa de lado nem a 
qualidade da escrita, nutrida pela força da 
autorreferencialidade da linguagem artística, 
nem a reflexão crítica e profunda sobre os 
desacertos do mundo em face da condição 
humana a que a arte também remete. 
(Helena, 2007, 04). 

Essa afirmação nos mostra o encontro entre os 

desacertos desse mundo líquido com uma arte que se 

comenta a si mesma em diversos momentos. Esses 

desacertos estão presentes com força no conto 

analisado aqui por nós, já que, no que diz respeito à 

crise do mundo contemporâneo, temos na referida 

aventura de Alexandre Costa uma tentativa prática e 

intelectual de resolver alguns problemas; tanto no 

texto que ele redige e que se pauta em analisar 

algumas mazelas do século XX e XXI, como a fome 

e a miséria principalmente, quanto na sua forma de 

agir, no seu método de resolver, digamos, os 

problemas, é possível detectarmos as marcas que 

caracterizam esse desacerto, marcas essas que 

refletem ainda uma postura de desapego do homem 

com seu semelhante, já que Alexandre Costa é um 

ser solitário, que mora sozinho, que não se relaciona 

com ninguém mais ao longo da narrativa a não ser 

com os indigentes que leva para casa e com o 

médico, Dr. Silvério, que emerge na narrativa como 

uma figura também pessimista e aparentemente 

solitária, marcada por um discurso irônico sobre a 

literatura e a vida. Para situar melhor o leitor quanto 

ao que é narrado: A aventura prático-intelectual do 

sr. Alexandre Costa é um conto dividido em duas 
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partes, em que na primeira temos um texto teórico 

que se debruça sobre os males do mundo, texto este 

escrito por um homem chamado Alexandre Costa. 

Este, por sua vez, além da produção desse artigo 

com traços acadêmicos:  

O que está nas mãos das 350 pessoas mais 
ricas do planeta é superior à renda anual de 
2,5 bilhões de outras pessoas. É fácil ver que 
o avanço tecnológico (para efeito de 
exemplificação, ficaremos apenas com os 
progressos da informática, da indústria 
farmacêutica e da medicina) alcançado à 
custa de altos investimentos, mas que, por 
sua vez, dá grande retorno financeiro (...)  
(Barbosa, 2004, 91) 

Sai nas noites de Porto Alegre à procura de 

moradores de rua, a quem leva para sua casa e dá 

banho, barbeia e corta o cabelo: “O sr. Alexandre 

Costa pensa já tê-lo visto outras noites (...) abaixa-

se, já prendendo a respiração porque o mau cheiro é 

sempre muito forte (...) agarra-o com cuidado pelo 

braço e o ergue (...)” (Barbosa, 2004, 85). A grande 

surpresa é que, após esse processo de recolhimento 

dos moradores de rua e sua higienização, o sr. 

Alexandre Costa, pacato funcionário do Setor de 

Expedição de Intimações, no Tribunal de Justiça (e 

vemos aqui uma perspicaz ironia, pois é justamente 

o que acredita fazer Alexandre quando vagueia pelas 

noites frias de Porto Alegre: justiça) os mata e 

congela sua carne, carne esta com a qual alimentará 
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outros moradores de rua, num processo que parece 

cíclico: primeiro mata, depois alimenta e este, agora 

alimentado com a carne de um igual, será depois 

alimento de outro, também igual. O lado circular 

aqui remete ao título do livro de Bettega: Os Lados 

Do Círculo e marca a obra como um todo, já que a 

mesma está toda estruturada a partir dessa ideia de 

circularidade, seja em sua divisão (um lado e lado 

um) seja nas epígrafes, que também remetem a essa 

ideia ou ainda na complementação de um conto em 

outro, como se tudo estivesse fechado numa redoma, 

num círculo. Dessa forma é possível identificarmos 

a presença do desassossego na ficção produzida por 

Amilcar Bettega Barbosa. Optamos por esse conto 

mas são diversas as narrativas do autor que 

possibilitam uma leitura pelo viés teórico 

desenvolvido por Lucia Helena, como os contos que 

abrem e fecham o livro: O Puzzle (fragmento) e O 

Puzzle (suite et fin) respectivamente, nos quais 

personagens se encontram nas noites de Porto Alegre 

para espalhar objetos os mais diversos na areia à 

beira do Guaíba. Espécie de intervenção artística 

feita por não artistas e que se reflete na vida dos 

personagens, que no dia a dia são trabalhadores 

tradicionais, como corretor de seguros, empregada 

doméstica e jornalista mas que à noite, nesses 

encontros coletivos, reorganizam o mundo e a 

própria vida a partir dos objetos dispostos na areia 

do Guaíba, num intricado jogo de vida e arte, arte e 

vida. De volta ao conto: Seja no plano da reflexão, 

em que ele, o sr. Alexandre Costa, disserta 

academicamente sobre os males do mundo (e aqui 

teríamos uma quebra de barreiras com narrativas 

mais tradicionais, já que há dois níveis no conto: o 
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da escrita denotativa – mas de uma denotação falsa, 

já que está ali a trabalho do ficcional - e o da escrita 

conotativa, da ficção em si, do literário) seja no 

plano estritamente narrativo, que engloba a parte 

prática da aventura mas também todo o texto, já que 

o fragmento supostamente acadêmico da parte 

denotativa é um mero embuste e tudo ali é 

ficção.Esses níveis se concretizam numa diferença 

no formato das letras que marcam cada fragmento da 

narrativa (para o texto teórico do sr. Alexandre Costa 

temos o itálico e para a parte narrativa o formato de 

letra padrão). Também o próprio início da narrativa, 

em que temos uma palavra pela metade (tória) mas 

que pelo contexto depreendemos facilmente se tratar 

de História, da História mesmo, com H maiúsculo e 

que trata das disparidades e mazelas aludidas acima 

e analisadas por Alexandre Costa.  

A presença do artístico (narrativo) e do científico 

(analítico) nos leva a perceber que a própria ficção 

está em crise, busca novos modos de se construir, 

mostra um traço reflexivo por parte de seus autores, 

foge, ou busca fugir, de um lugar comum ficcional, 

que apenas narre, que seja só narração e não mais 

que isso. E o próprio Alexandre Costa se pergunta 

sobre a possibilidade de vir a publicar seus escritos 

(Barbosa, 2004, 94). Como em Amilcar Bettega a 

mescla de níveis narrativos está presente em outros 

nomes da atual literatura. Um deles, já citado por 

nós, é J. M. Coetzee. Em Diário de Um Ano Ruim há 

um procedimento bastante parecido com o usado 
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aqui por Bettega e que vai além, pois no autor sul-

africano são três os planos da narração: o científico, 

que também reflete sobre os desacertos do mundo 

contemporâneo, feitos por um escritor a pedido de 

um editor alemão e dois narrativos: um do próprio 

escritor, em forma de diário e outro, também 

semelhante a um diário, de uma jovem filipina, 

vizinha do escritor e que o ajudará na digitação do 

primeiro texto, o científico. 

É quando mescla essas linhas textuais, literária e 

teórica, que Coetzee faz de Diário de Um Ano Ruim 

uma narrativa extremamente rica, num livro múltiplo 

e tripartido, em que as histórias se complementam. 

Temos assim um verdadeiro caleidoscópio de vozes 

e pontos de vista narrativos no romance do autor de 

Desonra. Sua fragmentação no leva a uma unidade 

muito interessante, já que as partes – que podem ser 

lidas aleatoriamente – obedecem, ao mesmo tempo, 

a um caminho de leitura, seja este iniciado pelas 

opiniões fortes do escritor seja pelo diário dele ou da 

moça, de todo modo o ponto de chegada é e será o 

mesmo: um mundo confuso, caótico, em crise, assim 

como a ficção que o reflete. A linguagem nesse 

romance se afia, mergulha em si mesma e opera uma 

autoanálise bastante instigante. Para nos ajudar a ler 

o conto de Bettega acreditamos que as ideias acerca 

do termo Globalização de dois teóricos são bastante 

relevantes, pois munido delas é possível identificar 

melhor questões do plano político-sócio-econômico 

do mundo atual. Para o pensador Milton Santos “A 
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globalização é, de certa forma, o ápice do processo 

de internacionalização do mundo capitalista. 

(Santos, 2001, 23). A partir dessa ideia vale muito a 

pena reler um fragmento inicial do texto teórico do 

sr. Alexandre Costa:  

A concentração de renda, o desemprego 
crescente, a inexistência de uma estrutura 
capaz de propiciar a satisfação das 
necessidades básicas das camadas mais 
inferiores na escala social são apenas alguns 
dos aspectos negativos que derivam da 
opção por um modelo econômico que, a 
julgar pelo ritmo acelerado do processo de 
exclusão de fatias cada vez mais numerosas 
da população mundial, mostra-se pouco 
responsável até mesmo em relação à 
manutenção do próprio modelo. O fenômeno 
comumente tratado por globalização tende a 
colocar num mesmo mercado (…) (Barbosa, 
2004, 83. grifo nosso) 

Percebemos como se articulam as palavras de 

Bettega e Santos com a referida internacionalização 

do capital proposta pelo geógrafo brasileiro, e que já 

estava presente em Marx e seu Manifesto do Partido 

Comunista, e também emerge nas palavras do 

polonês Zigmunt Bauman: “O significado mais 

profundo transmitido pela ideia da globalização é o 

do caráter indeterminado, indisciplinado e de 

autopropulsão dos assuntos mundiais; a ausência de 

um centro, de um painel de controle, de uma 

comissão diretora, de um gabinete administrativo” 

(BAUMAN, 1999, 67). Essa indeterminação e falta 
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de centro nada mais é do que a dispersão mundial 

desses valores econômicos e são eles que, em sua 

constante procura por mais lucros, mais ganhos, 

mais rendas geram a desestabilização do mundo, 

promovendo com isso mais e mais miséria, 

desigualdade, guerras e violência. Violência esta que 

será o cerne da atitude do sr. Alexandre Costa, pois 

quando faz o que faz ele acredita (pelo menos 

acreditamos que ele acredite nisso) que está 

resolvendo uma parte dos problemas do mundo 

globalizado, essa parte suja e feia da miséria  

presente nas grandes cidades, com seus seres 

excluídos, sem nome e sem rosto, pessoas invisíveis 

aos olhos do governo e dos outros passantes, 

indigentes pela própria natureza absurda de um 

mundo esvaziado de amor, respeito ou o mínimo de 

consideração pelo outro, o excluído, o que está fora, 

que não gera nem produz lucro. Na parte final do 

conto o narrador conclui pelo sr. Alexandre Costa, 

no faz “ver” pelos seus olhos: “De alguma forma 

sente-se contente (…) é a primeira vez que não vê 

ninguém sofrendo de frio ou fome na madrugada. 

Ele até reconhece que seu trabalho tem ajudado (...)” 

(Barbosa, 2004, 96). Ou seja, por mais desumano 

que seja a atitude praticada Alexandre Costa acredita 

que o faz pelo bem, seja do miserável que deixará de 

sofrer seja pelo mundo, livre do que não lhe serve 

mais. Como analisar essa postura por um viés ético? 

É certo, errado, válido ou não? 

Conclusão 
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Num mundo repleto de incertezas e caraterizado 

pelas mesmas encontrar na literatura não um refúgio 

mas um ponto de encontro é o que nos move a 

continuar como leitores, como apreciadores, como 

críticos e deglutidores de literatura, da verdadeira 

literatura, essa que liberta e prende ao mesmo tempo 

e que num processo paradoxal só liberta quando 

prende, após prender, enredar em suas linhas, em 

seus muitos e múltiplos caminhos de leitura é que 

alcançamos a liberdade. Por isso a escolha de um 

texto instigante e que foge do convencional, seja 

estrutural ou tematicamente. Mais do que certo e 

errado interessou-nos refletir sobre a inserção do sr. 

Alexandre Costa no mundo. Sua postura nos ajuda a 

identificar a perda de laços, a falta de sentimentos e 

outras marcas desse homem do século XXI, perdido 

nas cidades em meio a sua própria solidão. 

Alexandre Costa é um exemplo do que acontece 

com nós hoje. A fragilidade dos laços humanos e a 

extrema valorização do dinheiro joga o ser humano 

numa estrada de mão única em que a miserabilidade 

do outro não nos importa muito e, se importar, como 

importa para Alexandre Costa, essa importância vem 

despida de valores éticos ou morais. Por isso ele 

mata, por isso ele se sente feliz ao perceber que há 

menos mendigos nas ruas de Porto Alegre mas ele 

mata sem remorso, sem piedade, sem contestar 

sequer o valor da vida. Essas são questões presentes 

no mundo globalizado que nos envolve e por isso 

acreditamos que a literatura que se proponha a 

pensar, a refletir e indagar sobre essas questões seja 

uma literatura de choque, que não se preocupa com 

vendas apenas, com prêmios mas sim e 

principalmente em ser literatura e por ser antes e 
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acima de tudo literatura é que nos debruçamos sobre 

ela, não em busca de respostas, de remédios para as 

doenças do mundo mas sim para encontrar novos 

modos de olhar e ver o mundo em que vivemos a 

partir dessa literatura que desassossega. 
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Orientador: Maria Aparecida de Andrade Salgueiro (UERJ)  

 

O foco desta comunicação é a representação dos povos autóctones na literatura 
contemporânea brasileira e angolana em duas obras de evidente similaridade formal e 
temática: Os papéis do inglês (2000), do antropólogo, poeta e romancista angolano Ruy 
Duarte de Carvalho (1941-2010) e, Nove Noites (2002), do escritor brasileiro Bernardo 
Carvalho (1960). Pretende-se analisar as estratégias de composição utilizadas pelos 
autores que evidenciam a subjetividade do narrador e tencionam as relações entre 
“realidade e ficção”. Essas construções narrativas tornam as obras o lugar instável em 
que diferentes discursos se inscrevem, dentre eles o literário, o etnográfico, o histórico e 
o político. A metodologia consiste ainda em evidenciar as intrínsecas relações entre 
antropologia e literatura através de conceitos desenvolvidos por autores como Clifford 
Geertz e James Clifford, e analisar como são construídas as personagens e o universo 
indígena dos povos Kuvale, do sudoeste angolano, e dos índios Krahôs, do centro-oeste 
brasileiro. O objetivo final é delimitar em que se aproximam e em que se afastam as 
obras e suas estratégias de composição, construção ficcional e representação dos povos 
autóctones. 
 

Palavra-chave: Bernardo Carvalho. Ruy Duarte de Carvalho. Antropologia. Literatura. 
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ENTRE KRAHÔS E KUVALES: A REPRESENTAÇÃO DOS POVOS 

INDÍGENAS EM NOVE NOITES E OS PAPÉIS DO INGLES 

Christian Fischgold (UERJ) 

 

As relações históricas entre Brasil Angola datam do período da expansão 

ultramarina europeia em meados do segundo milênio. A partir desse período o Brasil se 

tornaria o destino preferencial de mão de obra escravizada no continente africano, 

especialmente de Angola. Atualmente é quase um consenso entre os historiadores 

afirmar que não se pode entender o que se passava no Brasil dos séculos XVI, XVII e 

XVIII sem saber o que acontecia em Angola, e vice-versa. Refletir sobre a história dos 

dois territórios, nestes três séculos, sob a perspectiva de uma história conjunta, 

evidencia alguns equívocos comuns nas análises da História brasileira. Se por um lado a 

história colonial do Brasil não se confunde com a continuidade do território, por outro, 

sempre se pensou o Brasil fora do Brasil mas de maneira incompleta, ou seja, como 

mero prolongamento da Europa. (ALENCASTRO: 2000) Esses territórios surgiram, de 

fato, de um espaço econômico e social baseado no comércio de escravos que tinha em 

Angola o seu local central de reprodução de mão de obra, e o Brasil o seu local de 

produção de atividade escravista.  Essa relação centrada especialmente no tripé Angola 

– Portugal – Brasil configuraria um espaço a-territorial lusófono que seria determinante 

para a formação da identidade destes países. É daí que emergem o que hoje 

reconhecemos territorialmente e culturalmente como Brasil, Angola e, Portugal 

(enquanto metrópole colonizadora e terceiro vértice deste espaço).  

As relações entre Brasil e Angola irão se alterar a partir do século XIX, quando a 

independência do Brasil (1822) e o fim do comércio de sujeitos escravizados (e 

posterior abolição da escravatura) fazem com que a metrópole portuguesa recrudesça o 

processo de ocupação territorial do continente africano imaginando-se fazer de Angola 

“um novo Brasil”. 

O início de uma efetiva produção escrita em Angola no século XIX acontece 

simultaneamente à aparição literária do indígena enquanto símbolo de uma identidade 

nacional brasileira no período pós-independência. Se, como afirma Alencastro, a 

história das duas margens do Atlântico – Brasil e Angola – se complementam social, 

cultural e economicamente até a segunda metade do século XIX, sendo, por isso, mais 
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apropriada uma análise da complementaridade das partes a uma simples análise 

comparativa, é a partir da ruptura dessa matriz espacial colonial, e do desenvolvimento 

da escrita em solo angolano, que pode-se desenvolver reflexões comparativas sobre as 

representações dos povos nativos no âmbito da literatura produzida nas margens do que 

seria, segundo a feliz expressão de Costa e Silva, “um rio chamado atlântico” (COSTA 

E SILVA: 2003.).  

Neste contexto, a representação dos povos indígenas através da literatura, tanto 

no Brasil como em Angola, ocupa lugar destacado. Muitos foram os movimentos e 

autores que utilizaram referencial indígena para compor suas obras nos últimos 150 

anos. Desde os movimentos fundamentais surgidos no pós independência do Brasil, 

como o Romantismo indianista de José de Alencar, o Modernismo antropofágico e 

macunaímico de Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Mario de Andrade e Raull 

Bopp, até obras importantes da segunda metade do século XX como Maíra (1976) , de 

Darcy Ribeiro, Meu tio o Iauaretê, de Guimarães Rosa e, mais recentemente, o 

premiado Nove Noites (2002), de Bernardo Carvalho. Em Angola, essa representação 

esteve ancorada na influência de movimentos como o Nativismo de Assis Junior, o Pan-

Africanismo até os movimentos independentistas influenciados pela Négritude, 

conceituada por Leopold Sénghor e Aimée Césaire. O indígena, dessa forma, é visto 

contraditoriamente como fator de afirmação nacional, tanto no Brasil como em Angola, 

ao mesmo tempo em que é marginalizado em sua relação com o Estado. É por cima 

dessa contradição – que utiliza o indígena como elemento que confere legitimidade ao 

pleito de Estado-nação, ao mesmo tempo que subjuga os que não pretendem inserir-se 

como parte do Estado-nação moderno – que se estabelecem a maioria dessas 

representações dos povos nativos.  

Nesse contexto, duas obras lançadas na alvorada do século XXI merecem 

destaque pela repercussão que tiveram, pelas proximidades formais e estilísticas e por 

reaproximar (ainda que não propositadamente) Brasil e Angola: Os papéis do inglês 

(2000), do autor angolano Ruy Duarte de Carvalho; e Nove Noites (2002), do autor 

brasileiro Bernardo Carvalho. Importa-nos apontar aqui os aspectos que as diferenciam, 

como o viés sob o qual as relações entre antropologia e literatura – realidade e ficção 

são tensionadas, e as representações dos povos indígenas.  

As obras aproximam-se em suas composições formais divididas em duas 

narrativas diferenciadas por aspectos tipográficos, sendo uma parte em itálico, outra em 
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caracteres normais. Ambas partem de uma mesma premissa, a morte misteriosa de 

viajantes estrangeiros entre sociedades indígenas em solo brasileiro e angolano na 

primeira metade do século XX, desenvolvendo uma narrativa em que as fronteiras entre 

realidade e ficção são constantemente cruzadas1. Neste último aspecto há uma primeira 

cisão importante na construção das obras, se os limites entre realidade e ficção, 

literatura e antropologia, são explorados pelos autores – narradores, a forma como 

exploram essa zona limítrofe é oposta. Enquanto Ruy Duarte aposta na explicitação do 

que é ficcional e do que não é, Bernardo Carvalho mantém essa zona nebulosa, fazendo 

questão de manter essa fronteira em uma barreira indiscernível para o leitor. Em 

entrevista à Flávio Moura, o autor brasileiro afirma: 

A indistinção entre fato e ficção faz parte do suspense do romance. 
Por isso não vejo sentido em dizer o que é real e o que não é. Isso tem 
a ver com meus outros livros. Também neles há um dispositivo 
labiríntico, em que o leitor vai se perdendo ao longo da narração. 
Nesse caso isso fica mais nítido porque existem referencias a pessoas 
reais. Mas mesmo as partes em que elas aparecem podem ter sido 
inventadas. Em última instância, tudo é ficção. (grifo meu) 
(CARVALHO, B., Entrevista a Flávio Moura, 2003) 

Enquanto Bernardo Carvalho faz de seu narrador uma espécie de alter-ego do 

autor, ou seja, uma outra personalidade de uma mesma pessoa, em Ruy Duarte de 

Carvalho narrador e autor são a mesma pessoa2. Além disso, se em Nove Noites  as duas 

narrativas distinguem-se por dois narradores distintos (o narrador e as cartas enviadas 

pela personagem de Manoel Perna), em Os papéis do inglês sobressai apenas um 

narrador, sendo o autor do diário e o narrador da história a mesma pessoa. Apesar de 

diferenciadas por questões formais e estilísticas, e de integrarem espaços temporais 

distintos na estruturação do romance (no caso de Nove Noites), é do encontro e da 

complementaridade desses relatos que resultam e se constituem as obras. Vejamos mais 

atentamente como essa composição delineia as relações entre antropologia e literatura. 

Apesar de escritas pela mesma pessoa, o narrador de Ruy Duarte de Carvalho 

justifica uma diferença crucial entre “aquele que tem o nome na entrada do livro e o 

narrador” (CARVALHO, R.D.: 2005, p.12), ou entre o autor do diário e o autor da 

																																																													
1 A proximidade entre as obras não é coincidência. Bernardo Carvalho escreveu em 06 de janeiro de 2001 
(um ano e meio antes do lançamento de Nove Noites), para o jornal Folha de São Paulo, uma resenha 
intitulada “A ficção hesitante”, a respeito da então recém-lançada obra do autor angolano. 
2 São muitas as passagens na obra que remetem à homogeneidade identitária entre R.D.C. e o narrador. 
As citações a obras anteriores do autor e a alusão à experiência como regente agrícola são exemplos dessa 
hibridização entre autor-narrador.	
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narração, embora, lembremos, nesse caso, tratar-se da mesma pessoa. Essa dúvida em 

saber quem é o autor do discurso dialoga com  algumas questões-chave da antropologia, 

para quem “ainda é muito importante saber quem está falando” (GEERTZ: 2005, p.18). 

O antropólogo estadunidense Clifford Geertz (1926-2006) realizou aproximações entre 

antropologia e literatura que fornecem dados importantes para a compreensão desta 

instabilidade entre autor e narrador. Para Geertz, a tarefa da coleta de dados realizada 

pela etnografia - que ele aponta como “construção das construções de outras pessoas” – 

estaria mais próxima do crítico literário do que de um decifrador de códigos. Os textos 

antropológicos seriam eles mesmos interpretações e, na verdade, de segunda e terceira 

mão, uma vez que “somente o nativo” faz a interpretação em primeira mão: é a sua 

cultura. Trata-se, portanto, de ficções, ficções no sentido de que seja ‘algo construído’, 

‘algo modelado’ – o sentido original de fictio – não que sejam falsas” 3 (GEERTZ: 

1989, p.25-26). Para Geertz, isso não transformaria antropólogos em romancistas, 

tampouco construir hipóteses ou escrever fórmulas não os converteria em físicos, mas 

sugere semelhanças de família. Geertz também faz referência ao semiólogo francês 

Roland Barthes, para quem o problema consiste em distinguir o “autor” do “escritor” e, 

noutro ponto, a “obra”, que é aquilo que o “autor” produz, e o “texto”, que é o que 

produz o “escritor”. Em Os papéis do inglês, no entanto, estamos perante um 

antropólogo que constrói ficcionalmente a história de outro pesquisador, e, para além 

das diferenciações definidas por Barthes entre autor/obra – escritor/texto, produz uma 

terceira tensão entre autor – narrador, não diferenciados pelo nome, mas pela função, 

como explicitado em A Terceira Metade (2009), terceiro volume da trilogia: o narrador 

como destinatário das instruções, das intenções, e das decisões que cada noite o autor 

deixava assentes num roteiro. É o narrador (e não o autor) o sujeito primeiro do 

discurso, ao constituir-se na relação com os diferentes discursos – decisões e intenções 

– deixados pelo autor. O narrador toma consciência de si mesmo na relação com o seu 

“outro”, o autor. 

Bernardo Carvalho aposta no tensionamento entre antropologia e literatura na 

direção oposta de Ruy Duarte de Carvalho, ou seja, pendendo para o campo literário. O 

teórico alemão Wolfgang Iser (1926-2007) questiona o quanto de ficção há nos textos 

ficcionais, e o quão isento dele são os que assim não se dizem. Para Iser, “a relação 

																																																													
3 Geertz utiliza um conceito de cultura essencialmente semiótico, e cita Max Weber para quem “o homem 
é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas 
teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma 
ciência interpretativa, à procura do significado.” (GEERTZ, 2005, p.15) 
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opositiva entre ficção e realidade [...] já pressupõe a certeza do que não sejam” (ISER: 

2013, p.32). À essa relação opositiva usual, Iser propõe a substituição por uma tríade 

dividida em: Real (mundo extratextual prévio ao texto que constitui seus campos de 

referência); Fictício (afirmado como “ato” intencional diferenciado e não demarcável 

como “ser”); Imaginário (um programa que circunscreve maneiras como este se 

manifesta e opera, e não uma determinação de conceitos como faculdade imaginativa, 

imaginação e fantasia). O texto ficcional refere-se à realidade mas não se esgota nessa 

referência. A relação descrita por Iser entre real, fictício e imaginário fornece elementos 

para compreender a forma como constrói-se a narrativa em Nove Noites.  

a repetição é um ato de fingir pelo qual aparecem finalidades que não 
pertencem à realidade repetida. Se o fingir não pode ser deduzido da 
realidade repetida, nele emerge um imaginário que se relaciona com a 
realidade retomada pelo texto. Assim, o ato de fingir ganha a sua 
marca própria, que é de provocar a repetição da realidade no texto, 
atribuindo, por meio desta repetição, uma configuração ao imaginário, 
pela qual a realidade repetida se transforma em signo e o imaginário 
em efeito (Vorstellbarkeit) do que é assim referido. (ISER: 2013 p.32)  

O “ato de fingir” seria uma transgressão de limites que transforma a realidade 

em signo em que o imaginário ganha uma determinação que não lhe é própria, e adquire 

desse modo um atributo de realidade. O ato de fingir seria, assim, a irrealização do real 

e a realização do imaginário, criando um pressuposto central “que permite distinguir até 

que ponto as transgressões de limite que provoca (1) representam a condição para a 

reformulação do mundo formulado, (2) possibilitam a compreensão de um mundo 

reformulado e (3) permitem que tal acontecimento seja experimentado” (ISER: 2013, 

p.34). Mais do que determinar posições estáticas entre realidade e ficção, importa 

buscar suas relações. A adoção da forma romanesca justifica-se por esta não ser uma 

forma fechada e estabelecida, com convenções prefixadas mas, pelo contrário, 

problemática e híbrida em sua própria estrutura, que deve ser reinventada no próprio 

momento do seu desenrolar” (JAMESON: 1985, p.136). O romance é assim, a forma 

ideal em que a construção ficcional dialoga com outros gêneros como a história e a 

antropologia, e que estabelece realidade e ficção como aspectos em relações dialéticas, 

mais do que em posições fixas e estáveis.  

As teorias de Iser e Geertz podem também ser aplicadas de forma inversa, Iser 

para analisar Ruy Duarte de Carvalho e Geertz para analisar Bernardo Carvalho, mas 

encaixam-se melhor às propostas estilísticas e reflexivas dos autores da forma como 
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desenvolvemos nos parágrafos acima. Esta relação explicita-se textualmente nas obras 

quando o narrador de Nove Noites afirma: “Não sou antropólogo e não tenho uma boa 

alma. Fiquei cheio” (CARVALHO, B.: 2010, p.98). Ou quando o narrador de Ruy 

Duarte de Carvalho em A terceira metade sentencia “na trama dos enredos com que me 

atrevo a querer lidar sem ser ficcionista...” (CARVALHO, R.D.:2009, p.22). 

Há uma dupla caracterização negativa na interface entre antropologia e literatura 

que se impõe na forma como os narradores-autores se posicionam. Ruy Duarte de 

Carvalho afirma que “não é ficcionista”, enquanto o narrador de Bernardo Carvalho 

afirma que “não é antropólogo”. Na relação estabelecida pelos autores entre 

antropologia e literatura, sou antropólogo porque não sou ficcionista, sou romancista 

porque não sou antropólogo. Trata-se de identificação sob o viés da alteridade. Sou o 

que não sou. Em determinado momento, o narrador de Nove Noites desiste de arrancar 

alguma coisa objetiva do velho professor Castro Faria, de oitenta e oito anos, e decide 

perguntar “o contrário do que queria saber”. É através da caracterização negativa que se 

constrói a caracterização positiva. Estamos sob o signo de duas disciplinas que 

transbordam seus limites, muitas vezes uma sobre o domínio do outra. Se a antropologia 

interpretativa compreende a “antropologia” como próxima da crítica literária, também a 

literatura pode ser percebida como algo que supera o texto literário-romanesco. É por 

dentro dessa tensão narrativa que a representação dos povos indígenas irá se construir. 

Entre krahôs e kuvales: a representação dos povos indígenas 

Localizados no nordeste do Estado do Tocantins, na terra indígena Kraolândia, 

situada nos municípios de Goiatins e Itacajá, os Krahôs falam a mesma língua dos 

demais Timbira. São uma das 305 etnias que falam 274 idiomas, espalhadas pelo 

território brasileiro4. Os krahôs estão bem no centro do país, no coração do Brasil, para 

onde foram “empurrados”, como diz o antropólogo no romance.   

Angola, por sua vez, é composta por 10 grupos majoritários – Conguês, 

Ambundo, Lunda-Quioco, Luba, Ovimbundo, Ganguela, Herero, Nhaneca-Humbe, 

Ambós, Xindonga – subdividos em aproximadamente 90 etnias. Os Ganguelas, que 

aparecem em destaque no romance, são subdivididos em sete etnias: Ganguelas, 

Nhembas, Luimbes, Gongueiros, Luenas, Luchazes, Cangalas;  e os Hereros 

																																																													
4 Dados do último censo do IBGE, de 2010. 
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subdividem-se em seis etnias: Dimbas, Chimbas, Chavícuas, Cuanhocas, Mucubais 

(Kuvales), Guendelengos5. 

Ganguelas e Kuvales 

Ganguelas e Kuvales, representados em Os papéis do inglês,  localizam-se 

próximos da fronteira com a Namíbia, ao sul de Angola, e se estendem para além do rio 

Kunene, Namíbia adentro. São povos caracterizados pela transumância e a pastorícia, 

deslocados dos centros de poder. “Longe de Luanda, Luanda é longe, e é sempre longe 

de Luanda aqui” (CARVALHO, R.D., 2007, p.21), afirma o narrador. A região sul de 

Angola é uma zona em que as fronteiras étnicas não coincidem com as fronteiras das 

províncias delimitadas pelo Estado angolano. Em seu artigo “Etnicidade: da cultura 

residual mas irredutível” (1979),  a antropóloga brasileira Manuela Carneiro da Cunha 

nota que na África das lutas pela independência e pós-colonial, “a etnicidade era vista 

como um empecilho à constituição de uma nação moderna, e acusava-se o chamado 

‘tribalismo’ de dificultar sua construção.” (CUNHA: 2009, p.236). No entanto, apesar 

do esforços dos poderes estatais pós-independência, o tribalismo não desaparecia, pelo 

contrário, se exacerbava. Segundo Fredryck Barth, isso acontece porque é a fronteira 

étnica que canaliza a vida social e define o grupo, e não “a matéria cultural que ela 

abrange” (BARTH: 1998, p.195). 

Para o narrador, a impossibilidade de o senso comum deixar de associar 

despojamento tecnológico à miséria; e confrontar “a redenção igualizante da ideologia 

do progresso, do crescimento econômico e da acumulação de capitais financeiros, ao 

elogio politicamente retrógrado, de uma prosperidade possível nos terrenos do 

equilíbrio e da redistribuição” são fatores que questionam a atuação do Estado sobre 

esses povos e as delimitações nacionais constantemente atravessadas por eles  

(CARVALHO, R.D.: 2005, p.150). Em resposta ao estudo de Pierre Clastres sobre as 

sociedades ameríndias, Gilles Deleuze afirma que o Estado não opera na lei do Tudo ou 

Nada (sociedades com Estado ou sociedade contra o Estado), mas na lei do interior e do 

exterior. O Estado é a soberania, mas “a soberania só reina sobre aquilo que ela é capaz 

de interiorizar, de apropriar-se localmente” (DELEUZE: 2011, p.24). Nesse ponto, a 

transumância desses povos pelo deserto é uma forma pela qual exercem autonomia em 

relação ao centro do Estado angolano (Luanda). Segundo Rita Chaves, as marcas desse 

																																																													
5 Fonte: B.Duarte. Literatura Tradicional Angolana. Benguela: Editora Didáctica de Angola, 1975.  
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universo nômade e “tribalista” na literatura de Ruy Duarte de Carvalho deslocam o 

ponto de vista para fora da capital e movimentam a reflexão sobre a constituição das 

identidades angolanas sob um outro prisma. Esse nomadismo, segundo Chaves, 

interfere na própria estrutura do texto, no jogo estabelecido com uma linguagem que 

ultrapassa o plano documental e está na linha de frente do seu diálogo literário, não 

apropriável por nenhum discurso, seja ele o da literatura, o da antropologia, da história 

ou da ciência política. Apesar de “tonalizadas pela  melodia da ficção”, as narrativas são 

o lugar em que a “errância é a nota dominante”. 

 Após espelhamentos com histórias – estórias reais, fictícias e pessoais - é na 

terra dos Kuvales que o mistério sobre Os papéis do inglês irá desvendar-se. O narrador 

parte acompanhado do primo Kaluter, uma sobrinha e a amiga, para uma festa dos 

Mucubais / Kuvales. Uma das filhas do finado Luhuna estaria de posse tanto dos papéis 

do inglês quanto do papel de seu pai para entregá-lo. “A etnografia ia entrar em campo” 

(CARVALHO, R.D.: 2005, p.145), avisa o narrador. A partir daí, inicia-se uma série de 

descrições dos rituais Kuvale. Essas descrições fornecem detalhes sobre a forma como 

se abate um boi para essas cerimônias (CARVALHO, R.D.: 2005, p.138) (os Kuvales 

são povos pastoris e tem na figura do boi uma importante referência cultural); o valor 

simbólico adquirido pela cabaça de leite; as relações de parentesco (CARVALHO, 

R.D.: 2005, p.144); a relação com políticos da vizinhança; esse contato com a 

ritualística indígena leva o narrador à reflexões culturais sobre o processo de 

ritualização, não apenas Kuvale, mas também do mundo ocidental:  

É na ritualização que o homem, antes e agora, aqui a comer carne, no 
Futungo a ruminar domínios, no Parlamento Europeu a florir discursos 
e abstracções de princípio, se escreve, descreve, se explora agindo 
inscrito no mito (que elabora), investindo tudo, corpo, presença e 
espírito, no modo que inventa, acrescenta e adopta... (CARVALHO, 
R.D.: 2005, p.152) 

Para além das reflexões sobre a ritualística ocidental e Kuvale, o narrador 

desloca-se para um local com outras referências espaciais e temporais, um local em que 

só se encontram breves ecos da civilização ocidental. A narrativa posiciona-se em outro 

calendário, outra temporalidade (e, claro, em outra espacialidade). Os dias 25 de 

dezembro (Natal) e 31 de dezembro (Ano Novo), marcados no diário, passam sem 

nenhuma referência ou citação de algum tipo de comemoração mesmo que distante. 

Nem a festejada virada simbólica do ano-século-milênio 1999/2000 é referenciada. Para 
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Maurice Blanchot (2011), as datas nos diários, nesse sentido, são uma linha tênue que 

mantém o narrador – e o leitor – preso a alguma temporalidade, para que este não se 

perca de si mesmo. Já vimos, anteriormente, a função do diário para o narrador-autor, e 

embora o romance faça inúmeras referências a personagens, documentos e eventos do 

mundo ocidental, é no mundo e no tempo Kuvale que a história se resolve. É uma 

viagem em direção a um mundo que entrará no século XXI sem que as dinâmicas de 

uma economia fundamentada na gestão de equilíbrios se tenha alterado profundamente 

(CARVALHO, R.D.: 2007, p.150).  

A terra indigena kraholandia  

Assim como no romance de Ruy Duarte de Carvalho, é na terra indígena 

kraholândia que acontecerá a experiência mais desconcertante de Nove Noites. Apesar 

de alguns teóricos apontarem características de romance policial à obra de Bernardo 

Carvalho6, pretendo chamar a atenção para o contato com a alteridade indígena que 

marca boa parte da narrativa e aproxima a obra de outro importante referencial literário: 

o romance de aventura da virada do século XIX para o XX, do qual Heart of Darkness 

(1899), de Joseph Conrad (1857-1924), é um dos expoentes. Embora apareça apenas 

brevemente citado em um trecho de Lord Jim, Conrad é uma referência inconteste na 

obra, especialmente na forma como é descrito o contato com a alteridade indígena. Nove 

Noites seria, neste caso, um exemplo do encontro ambíguo e desconcertante do homem 

branco brasileiro com a sua alteridade indígena um século depois do lançamento da obra 

de Conrad. Embora com uma estrutura formal diferente de Heart of Darkness, Nove 

Noites parece reeditar em suas personagens principais (Buell Quain e o narrador) a 

forma como Charles Marlow (personagem de Conrad) também encarou o contato com 

os indígenas em sua viagem ao rio Congo. Para o antropólogo estadunidense James 

Clifford (1945), o tema central que a obra de Conrad reencena é o de uma “crise de 

identidade e a luta nos confins da civilização ocidental contra a ameaça de uma 

dissolução moral”. A forma como o negro autóctone é representada em Heart of 

Darkness não é nada benevolente: “Dava para avistar, de longe, o brilho branco de seus 

olhos. Eles gritavam, cantavam; seus corpos escorriam suor; seus rostos pareciam 

																																																													
6 Em artigo publicado em 2003, Alcir Pécora assinala que há indícios evidentes que caracterizam Nove 
Noites como pertencente ao gênero do romance policial, embora o próprio Pécora o classifique como “um 
tipo estranho de romance policial”. Segundo Pécora, há uma morte, um suicídio cujos motivos não são 
claros, e há, também, “o relato de uma busca que se confunde com a investigação policial: a busca pela 
escrita do romance.” (PÉCORA: 2003) 
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máscaras grotescas” (CONRAD: 2002, p. 25). O narrador de Nove Noites também relata 

seu encontro com os indígenas com visível desconforto, quando relata o pouso na ilha 

do Bananal que ficava ao lado de uma aldeia Karajá e a recepção “pelos índios 

aculturados. Era um espetáculo deprimente” (CARVALHO, B.: 2010, p.58). Também 

no romance de Bernardo Carvalho há uma “crise de identidade”, e “a luta nos confins da 

civilização ocidental contra a ameaça de uma dissolução moral”.  

A personagem de Charles Marlow condensa o duplo entre Buell Quain e o 

narrador, em que ambas são atravessas pela ambiguidade em suas relações com os 

indígenas. Essa ambiguidade revela-se na forma repugnante como encaram os 

indígenas, e no questionamento de Marlow sobre os pretensos propósitos positivistas e a 

falência da empreitada colonial europeia. Mas também quando o narrador de Nove 

Noites afirma ter-se afeiçoado aos indígenas em apenas três dias, o que o colocava a 

imaginar o afeto que Buell Quain poderia ter desenvolvido ao cabo de alguns meses 

entre os Krahôs. O narrador, torna-se, então, um duplo de Quain, como afirma Clemént 

Rosset, “no par maléfico que une o eu a um outro fantasmático, o real não está do lado 

do eu, mas sim do lado do fantasma: não é o outro que me duplica, sou eu que sou o 

duplo do outro. Para ele o real, para mim a sombra. “Eu” é “um outro” (ROSSET: 2008, 

p.88-89).  

 Conrad ocupa papel central na construção das obras em questão, uma vez que 

também é citado, com frequência incomum, também em Os papéis do inglês. Citado por 

ambos os narradores, insere-se como importante referencia mas, assim como na questão 

da relação entre antropologia e literatura – e talvez por isso mesmo – sua referencia 

expressa-se de forma distinta, quase oposta. Enquanto Ruy Duarte de Carvalho utiliza 

Conrad como um referencia para realizar uma espécie de “desconstrução” do romance 

de aventura clássico e sua relação com os indígenas, Bernardo Carvalho parece apostar 

na ambiguidade da obra de Conrad para compor uma espécie de romance de aventura da 

virada do século XX para o XXI.  
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LAÇOS PARTIDOS: ESTUDOS DA DECADÊNCIA FAMILIAR 

Danilo Sales de Queiroz Silva1 (UFBA) 

Mirella Márcia Longo Vieira Lima2 (UFBA) 

 
Resumo: Investigamos a recorrência do tema da decadência familiar partindo do romance 
Cinzas do Norte de Milton Hatoum. Analisando aspectos da disjunção parental que aparecem na 
narrativa, comparamo-la com a de romances afins, como Os Maias de Eça de Queirós. 
Traçamos alguns paralelos entre as obras estudadas, verificando algumas linhas de forças que 
nos permitem associá-las: o tratamento complexo da união familiar, a representação metonímica 
do laço simbólico da sociedade a qual os escritores se referem, a crítica à disjunção geracional. 
Classificando os textos como romances de decadência familiar, notamos que, nas narrativas em 
estudo, a quebra entre gerações conduz à queda familiar e, em grande parte das vezes, é 
concomitante à contaminação de todo ambiente - seja a natureza, a saúde dos personagens ou o 
universo político em crise. A maldição que parece presente de maneira contínua em certa 
tradição lusófona - como faz lembrar a inicial "M" em diversos sobrenomes das famílias 
destruídas, como os Meneses de A crônica da casa assassinada de Lúcio Cardoso - desencadeia 
a desagregação do grupo familiar, desde sempre ameaçado pelo germe da diferença que se 
encontra na sua formação. Estudamos as famílias como representações metonímicas das 
sociedades e das nações em que se desenrolam as histórias dos romances, apontando para a 
crítica que fizeram os romancistas sobre o seu próprio tempo. Por meio da análise das crises por 
que passavam os ambientes em que viviam, os escritores parecem associar as trajetórias 
destrutivas dessas famílias em queda aos caminhos que tomava a sociedade de suas épocas. 
 
Palavras-chave: Literatura comparada. Decadência familiar. Crítica social. Romance. 

 

A apresentação está centrada nos rumos da pesquisa que desenvolvo com a 

orientadora nos últimos anos.  

Como tema da pesquisa de mestrado no PPGLitCult da UFBA, estudei a 

desestruturação familiar que aparecia em alguns romances, destacadamente Os Maias 

(de Eça de Queirós), Os Buddenbrooks (de Thomas Mann) e Cinzas do Norte (de 

Milton Hatoum). O que me interessava nesse estudo era a perspectiva de comparação 

entre os textos com a intenção de sondar os sentidos que cada narrativa colocava em 

jogo a partir da representação da queda da família – protagonista comum nas tragédias 

familiares que se desenrolam nos romances. Tento descrever, com certa brevidade, o 

percurso anterior a essa pesquisa e o desenrolar da atividade de comparação entre esses 

textos, cujas temáticas se assemelhavam. 

                                                             
1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura (PPGLitCult) da UFBA. 
2 Professora titular em Teoria Literária e Literatura Comparada, atuando na graduação e no Programa de 
Pós-graduação em Literatura e Cultura da UFBA e pesquisadora do CNPQ. 
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Durante a graduação, com bolsa PIBIC, desenvolvi trabalho de iniciação 

científica, também sob orientação da Prof. Dr. Mirella Márcia Longo, sobre a 

“Decadência familiar na literatura brasileira” (2009) – nome do texto apresentado como 

resultado final da pesquisa. Nesses primeiros momentos, estudei o romance Cinzas do 

Norte, analisando a figura do patriarca que aparecia no romance. O conflito entre 

Trajano, patriarca da família Mattoso, com o filho Raimundo é determinante para o 

desenrolar da trama e encaminhou minha análise para essa tensão. No mesmo período, 

por indicação da orientadora, li alguns romances em que esse conflito aparecia com 

maior força. Lavoura arcaica, de Raduan Nassar, foi arrebatador e mudou algumas 

estratégias de análise que haviam determinado meu ponto de vista em relação aos 

romances de tragédia familiar. 

Em meu estudo inicial do romance de Hatoum, a figura de Jano, epíteto pelo 

qual o patriarca é conhecido, parecia central à narrativa. A forma como é chamado 

remete à simbologia do deus romano, associado aos ciclos opostos (o início que se 

conecta ao fim, a entrada que se conecta à saída, daí sua imagem de “guardião das 

portas”), especialmente o ciclo de guerra e paz3. Acompanhado sempre por seu cachorro 

Fogo, a imagem do pai de Mundo – maneira pela qual Raimundo é chamado – é 

conectada ao universo empresarial que se beneficia do “milagre econômico”, fazendo 

coro ao encômio que servia como suporte ideológico da ditadura militar. Nessa 

perspectiva, Jano representava, assim como seu pai – que veio de Portugal “sem um 

tostão no bolso” – um homem que “acreditava na civilização, no progresso” 

(HATOUM, 2005, p. 35). O sentido da leitura apontava então para a crítica do escritor 

manauara a essa geração que consolida o progresso destrutivo no cenário brasileiro. O 

princípio do fogo, atrelado ao universo selvagem, já que encarnado num cão, indica a 

companhia escolhida pelo patriarca, aliança que aparece como indissolúvel. Ao mesmo 

tempo, as manchas amarelas do pelo do animal são associadas por Trajano ao ouro: 

Fogo é um de seus “tesouros”. Animal submisso ao pai, o cachorro parece ecoar a 

“obediência estúpida” ao regime ao qual Mundo se opunha. 

                                                             
3 Parafraseio a descrição feita em O livro de ouro da mitologia. Sobre a relação do deus Jano com a 
guerra, diz-se “Seus templos em Roma eram numerosos. Em tempo de guerra suas portas principais 
permaneciam abertas. Em tempo de paz, eram fechadas. Só foram fechadas, porém, uma vez no reinado 
de Numa e outra no reinado de Augusto” (BULFINCH, 2002, p.17). 
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Após a leitura do romance de Raduan Nassar, passei a me interessar mais pela 

“revolta”4. Em Lavoura Arcaica, o escritor paulista coloca no centro da trama o conflito 

de André com sua família, principalmente com a ordem moral determinada pelo 

patriarca. Publicada em 1975, a narrativa conta da disjunção que se dá na família pela 

fuga de um dos seus membros, incapaz de manter laço com a ordem social instituída 

pelo pai austero. Desfalcado, o grupo deve tentar se reunir, de acordo com as normas 

que regem aquele ambiente arcaico. O personagem Pedro, irmão de André, surge então 

para tentar reatar o nó desfeito pela rebeldia do filho desgarrado. Como uma inversão da 

parábola do filho pródigo (Lc, 15, 11-32), o retorno de André não provoca a esperada 

reunião em júbilo da família, feliz pelo membro que se tinha perdido e achou-se. Ao 

contrário, seu regresso culmina em morte numa cena trágica que deixa em primeiro 

plano a desagregação da família como sinal da narrativa. 

O confronto entre as narrativas permitia assim uma compreensão mais 

abrangente do fenômeno da desagregação familiar: ambos os autores apontavam para 

uma ruptura entre gerações, mais especificamente para o confronto entre as posições de 

pai e filho. Mundo é artista, simpático aos índios, amante da natureza, ligado às artes e 

contrário ao projeto político entoado à época. André é colérico, incestuoso, ébrio, 

apaixonado, impetuoso e avesso à ordem moral condensada na figura paterna. Os filhos, 

nesses romances, evocam desvio, aspecto não aceito pela ordem paterna. Nassar e 

Hatoum, ambos autores descendentes de libaneses, parecem expor a marca aberrante da 

incapacidade de formação de vínculos que atinge o corpo social. Escrevendo ainda no 

período ocupado pela ditadura militar, o narrador de Lavoura marca o final do romance 

com a morte do filho pelo pai – morte do desvio, mas também da novidade, da 

continuidade das gerações, da sociedade. Esse aspecto saturnino parece ser desdobrado 

pela visão cerradamente trágica do narrador de Cinzas: pai e filho morrem e a disjunção 

que apresentam se espraia pelo ambiente, tecendo um comentário ao regime militar e 

suas consequências, numa narrativa publicada vinte anos depois de seu término (em 

2005). Nesse sentido, a pesquisa começava a entrelaçar “Relações familiares e 

decadência social” (2010) – nome dado ao texto final dessa etapa. 

                                                             
4 Tomo os termos da carta que é lida no início do romance pelo narrador. Lavo, amigo de Mundo e da 
família Mattoso, recontando a história depois de vinte anos, dá-nos uma pista sobre a personalidade do 
pintor com uma frase ao fim da epístola: “Ou a obediência estupida ou a revolta!” (HATOUM, 2005, p. 
10). 
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Nessa segunda fase, ampliamos o escopo com a leitura de outros romances 

brasileiros que apresentavam “Famílias em desordem” (2010) – nome de apresentação 

da nova etapa da pesquisa. Começava então a leitura do texto de Elisabeth Roudinesco, 

A família em desordem, e tentava aproximações diversas ao tema da família. A partir da 

leitura de A tarde de sua ausência (de Carlos Heitor Cony), percebia a recorrência do 

tema da desestruturação familiar ligado à crítica social. Apesar de publicado em 2003, o 

romance apresenta o desenrolar da história dos Machado Alves no Rio de Janeiro no 

decorrer dos anos 60 – época em que o incesto ocorre. A decadência dessa família de 

origem portuguesa (assim como os Mattoso) tinha uma ligação com o incesto (assim 

como ocorre em Lavoura Arcaica) e apontava para um desvio que havia na nova 

geração (desvio do André inflamado e incestuoso, desvio do artista Mundo contrário ao 

projeto do pai, desvio da rebelde Vera que insinuava a diferença até nos olhos azuis). 

Não quero reduzir a complexidade e a trama de sentidos que cada romance coloca em 

jogo, mas antes observar os paralelos entre suas narrativas para desdobrar significados 

críticos em relação à sociedade, supondo que os autores estabelecem diálogos com a 

realidade em que vivem. 

Procurando o lastro dessa tradição de representar a decadência familiar, a 

comparação firmou-se na análise de romances. O romance de Lúcio Cardoso, Crônica 

da casa assassinada, foi fundamental nesse sentido. Esse romance, de 1953, portanto 

anterior a todos os outros estudados, não fazia menção, obviamente, ao período do 

regime militar, mas indicava ainda uma crítica à sociedade em que vivia o autor. Os 

Meneses, família composta por dois irmãos com suas respectivas esposas e um terceiro 

irmão solteiro (Timóteo, um homossexual), habitam quase que isoladamente (o padre, a 

empregada, o jardineiro fazem parte dos poucos que convivem com a família) uma 

chácara no interior de Minas Gerais. Apenas uma reminiscência das posses da família, a 

casa é uma jaula na qual se debatem os parentes, destilando ódio (Ana persegue Nina 

por uma inveja mórbida), desconfiança (Valdo desconfia da traição da esposa e pensa 

em suicídio), insinuação de incesto (André e Nina esboçam uma paixão proibida) e 

violência (mortes são constantes na narrativa). O romance parece encerrar uma crítica 

ao laço social que conservava aquela classe decadente, de uma morte vagarosa. A esse 

impulso decadentista ao qual se atrelava uma relação metonímica entre família e 

sociedade dei o nome de “maldição familiar” (2011), tema estudado ao longo do 

mestrado em Literatura e Cultura. 
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A decadência familiar já se impunha como tema e a pesquisa teve como foco a 

definição do romance de decadência familiar e suas características. Começamos por 

definir um corpus de romances que me levou a extrapolá-lo. Pais e filhos, romance de 

Ivan Turgueniev, talvez o mais importante escritor para a Rússia do século XIX, foi um 

grande achado nesse percurso. Pesquisando por títulos ligados ao tema da desunião 

entre as gerações, acabei encontrando a narrativa da vida de Arkadyi e Bazarov. Jovens 

que vão à faculdade e retornam a suas casas com ideias distintas das gerações 

anteriores, eles apresentam um desvio em relação aos “homens do século passado”, 

representados por Paviel, tio de Arcádio (ou Arkadyi). O conflito entre os protagonistas 

e esses homens parece ecoar a agitação por que passa seu país. O niilismo que surge 

com força em Bazarov não dá frutos (o personagem morre), ao mesmo tempo em que a 

sociedade antiga parece enredada em velhos códigos obsoletos (Nicolau, pai de 

Arcádio, mantém um relacionamento às escondidas com uma mulher de “nível 

inferior”, a quem ama). 

O próximo romance lido e analisado foi Os Maias, romance de Eça de Queirós, 

que fundamentou mais um passo na jornada da pesquisa. O texto narra as distintas fases 

dessa família, principalmente os homens de três gerações: Afonso, Pedro e Carlos da 

Maia. Afonso condensa os bons valores de uma moral sã (ligada aos exercícios, à 

paixão pela vida, ao ímpeto contra o marasmo), Pedro é fruto de uma educação 

portuguesa e suas vicissitudes (romantismo, letargia, “melancolia negra”) e Carlos é um 

homem que, inserido nos novos tempos, não consegue dar um direcionamento elevado à 

própria vida. Envolvido no incesto com sua irmã, acompanhado por seu inseparável 

amigo João da Ega, conformando-se ao horizonte niilista (o que amplia os traços de 

comparação entre esse romance e aquele russo), Carlos da Maia não parece um herdeiro 

capaz de levar à frente o nome da família. A casa que pertenceu a seus antepassados dá 

mostras de arruinar-se completamente (assim como a casa em Crônica, esta é 

antropomorfizada e “desfalece”). Publicado em 1888, o romance é considerado pelo 

estudioso Alberto Machado da Rosa como aquele em que o autor mais fustigou a 

sociedade lisboeta do seu tempo (ROSA, 1963, p. 237). 

Em relação ao século XX, duas narrativas chamaram atenção. No romance de 

Thomas Mann, Os Buddenbrooks, vemos sucessivas gerações dessa família e sua 

situação diante do mundo em que se inserem. A narrativa começa pela descrição da 
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festa de comemoração de um grande negócio que os colocava como grandes 

representantes comerciais na cidade, e culmina com a sucessão dos Hagenstrom ao 

posto de família social e economicamente importante. A tentativa de reprodução 

familiar (nos moldes do glorioso patriarca Johann) parece frustrada no decorrer do 

drama dos Buddenbrook, já que Hanno, herdeiro da quarta geração, interessa-se pela 

arte (assim como Mundo) e não pelo mundo dos negócios familiares, assim como 

apresenta um traço marcadamente melancólico, o que anuncia seu destino trágico. 

Publicado em 1901, o romance parece fazer críticas à sociedade decadente em formação 

(o autor escreve o livro ambientado na cultura europeia que dá mostras da convulsão 

que irá explodir na Primeira Guerra Mundial e que aparece em A montanha mágica). 

A outra narrativa, O Gattopardo, de Tomaso di Lampedusa, oferecia ainda mais 

possibilidades de articular sentidos às imagens que aparecem nos romances. Narrando a 

história do príncipe de Salina, Don Fabrizio, a trama passa por períodos fundamentais 

do Risorgimento (ou Ressurreição, época da unificação italiana). Publicado 

postumamente em 1958 (depois de quase 30 anos de pensamento sobre sua concepção), 

o romance apresenta uma família aristocrática de meados do século XIX. O impulso 

desagregador fomentado pela sociedade em formação na época determina a queda da 

aristocracia siciliana, que dará lugar ao sistema republicano (e burguês) na Itália pós-

unificada. No romance, vemos entrar em declínio a sociedade em que os símbolos de 

nobreza tem validade (a aristocracia da qual faziam parte o príncipe Cobrera e a família 

do autor), mostrando  

a adesão do mundo aristocrático à materialidade da experiência, à 
singularidade de moeurs que só se transferem por laços de sangue (e 
não por abstratos contratos sociais, como no Estado burguês), 
desaparecendo com a morte de seus últimos representantes. (PINTO, 
2000, p. 42) 

Sintomática nesse sentido é a cena, pouco depois da instalação do novo regime, em que 

o príncipe-protagonista morre e a família restante (suas três filhas) se ocupa das ruínas 

daquilo que um dia foi sua nobreza: algumas joias falsas.  

Em muitos aspectos, os romances até aqui tratados tem semelhanças. A 

decadência familiar toma lugar de destaque; o conflito de gerações tem centralidade e 

põe em destaque o movimento da diversidade social (apresentada muitas vezes como 

“desvio, falha”); a crise sociopolítica está como plano de fundo e, ao mesmo tempo, 
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influenciando a queda dos personagens. Seguindo a leitura da decadência familiar como 

uma resposta dos autores aos problemas enfrentados pela sociedade em que se inserem, 

escrevi, entre os anos de 2012 e 2013, textos que tratavam da “maldição familiar” – 

então já pensada como certa herança do pessimismo, decadentismo e conjuntura 

finissecular que ficavam marcados pelo “M” que iniciava grande maioria dos 

sobrenomes de famílias estudadas: Maias, Mattoso, Meneses, Machado Alves, Mau-

Tempo5. 

Além dos aspectos da maldição, estudamos características da “disjunção 

parental” que aparecia em grande parte dos romances (pensando o intertexto entre 

narrativas que fazem referência a mitologias sobre a maldição que incide sobre os 

membros da família6). A pesquisa seguia então para os rumos finais, com a escrita da 

dissertação sobre os “Laços partidos: estudos da decadência familiar nos romances Os 

Maias (Eça de Queirós), Os Buddenbrooks (Thomas Mann) e Cinzas do Norte (Milton 

Hatoum)”. 

O impulso decadentista tomava forma cada vez mais elaborada diante do 

panorama da literatura que se abria. Cito definição precisa de Paulo Quaresma ao 

estudar Crônica, romance de Lúcio Cardoso: 

 

                                                             
5 No romance Levantado do Chão (de 1980), Saramago recorre a três gerações da família Mau-Tempo 
para representar a formação do Alentejo. Citando o autor na orelha do livro: “Um escritor é um homem 

como os outros: sonha. E o meu sonho foi o de poder dizer deste livro, quando terminasse: Isto é o 
Alentejo”. O sobrenome já menciona o fado que essa família portuguesa deve carregar. Vítima da 

opressão econômica e social, vivendo um período de intensa crise política, o grupo familiar deve 
confrontar-se com a ordem estabelecida. No romance é narrada a luta de famílias (que representam o 
campesinato) contra o latifúndio dominante, para garantir os direitos básicos que fundarão a sociedade do 
Alentejo. O romance caracterizaria, segundo o autor, a realidade da formação dessa sociedade, cujo 
desenvolvimento é recoberto pela trama narrativa. 
 
6 Aí o foco passava então para narrativas que haviam sido incorporadas por problematizar a própria 
realização do laço familiar e sequência de gerações. Nesse sentido, Cem anos de solidão (de 1967), de 
Gabriel Garcia Marquez, por sua referência à mítica formação de uma cidade unida à formação familiar, 
oferecia outra faceta da ligação entre família, reprodução geracional problemática (a espiral evocado pelo 
rabo de porco no último descendente e pela repetição dos nomes) e sociedade. Por outro lado, o romance 
de José Saramago O Evangelho segundo Jesus Cristo (1991) faz clara referência à passagem crística e 
cria um Jesus em confronto com a ordem determinada pelo Pai. Nessa narrativa, o conflito entre pai e 
filho evoca uma situação humana geral: a guerra entre gerações, a incapacidade de compreensão e união 
para criar um laço social firme. Invertendo o clamor do Cristo bíblico, o Jesus do romance pede aos 
homens que perdoem a Deus, visto que “ele não sabe o que faz”. No romance de Saramago, a imagem 
final é do fluxo do “rio de sangue e de sofrimento que (...) irá nascer e alagar toda a terra” ao lado da 

morte de Cristo. A narrativa já anuncia essa visão trágica: “Vem de longe e promete não ter fim a guerra 

entre pais e filhos, a herança das culpas, a rejeição do sangue, o sacrifício da inocência”. 
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a decadência pode ser entendida como resultado da quebra da 
continuidade público/privado, procedimento que altera o modo de 
organização do poder na medida em que foi afetada a própria natureza 
das relações sociais. Influências individualistas e coletivistas se 
apresentam como desagregadoras do sistema patriarcal. Nesse sentido, 
é a família, como grande força permanente na formação nacional e 
influência conservadora e disseminadora dos valores patriarcais, a 
grande ameaçada. (QUARESMA, 2007, p. 107) 

 

A família desestruturada oferecia uma interpretação da descontinuidade do laço 

social e da relação problemática entre público e privado por meio da tragédia que 

acometia seus membros. Esse grupo, estrutura cultural a qual somos todos submetidos 

por um tácito contrato, é uma condição sine qua non da sociedade em que vivemos. 

Nessas narrativas, parece haver um destaque para o problema de toda conformação 

social (obviamente condensando características da sociedade a que referem), que 

encontra na família sua expressão mais concentrada. As famílias representadas 

obedecem às estruturas conservadoras que impõem sua existência como pilar da 

sociedade. Como consequência, o desvio das novas gerações deve ser rechaçado, pois 

esse grupo fechado procede pela exclusão de outras formas de determinação de laços 

afetivos ou de vivências individuais. Como afirmado pelo estudioso supracitado, 

“influências individualistas e coletivistas se apresentam como desagregadoras do 

sistema patriarcal”. O ideal tirânico de família – tal como formulado e conservado pela 

psicanálise tradicional, pela necessidade do Estado e pelas orientações da Igreja – 

formulado através da “triangulação edipianizante”, impede o aparecimento de novas 

formas de sociabilidade e a saída do ciclo trágico a que foi reduzido o grupo familiar7. 

 

 

 

                                                             
7 Diz-nos Deleuze e Guattari sobre o papel da família assim considerada e suas implicações: "é a síntese 
de registro, primeiramente, que põe, sobre a sua superfície de inscrição nas condições de Édipo, um 
eu determinável ou diferenciável em relação a imagens parentais que servem de coordenadas (mãe, pai). 
Há aí uma triangulação que, em sua essência, implica uma proibição constituinte, e que condiciona a 
diferenciação das pessoas: proibição do incesto com a mãe e de tomar o lugar do pai. Mas, é graças a um 
estranho raciocínio que se conclui que, já que isso é proibido, isso mesmo é que era desejado" 
(DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 97). Essa crítica é, em grande parte, retomada pela leitura de Judith 
Butler.  
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“TANTO NOS AMORES QUANTO NOS CHINELOS”: A SENSIBILIDADE 

ELEGÍACA E SINGELA DA FICÇÃO SILENCIOSA DE  

JOÃO ANZANELLO CARRASCOZA 

 

Dinair de Fonte Silva (UERJ)1 

Fátima Cristina Dias Rocha (UERJ) 2 

 

Resumo: O presente trabalho aborda a questão do silêncio na obra de João Anzanello 
Carrascoza, considerado um dos expoentes da nova geração de escritores brasileiros, a partir da 
leitura sucinta de O volume do silêncio. O livro de contos, selecionados por Nelson Oliveira, 
lançado em 2006 pela editora Cosac Naify, é um balanço da produção contística do autor que 
pode ter os escritos lidos por um viés realista, mas que não um realismo mimético, cheio de 
certezas e de noções de totalidade. De acordo com o professor Karl Erik Schollhammer, 
atualmente há dois estilos literários em que se pode observar uma tendência realista 
contemporânea. No primeiro estilo, autores atuariam em uma perspectiva de “reinvenção” do 

Realismo, na busca de se refazer a relação de responsabilidade com os problemas sociais 
contemporâneos. No segundo, onde Carrascoza se encaixaria, uma literatura mais próxima do 
cotidiano, autobiográfica, usando do cerne da vida ordinária em seus pequeníssimos detalhes. 
 

Palavras-chave: Literatura brasileira; literatura contemporânea; João Anzanello Carrascoza.  

 

João Luís Anzanello Carrascoza é um dos expoentes da nova geração de 

escritores brasileiros. Nascido em 1962, o contista, romancista, redator publicitário e 

professor universitário, passou sua infância em Cravinhos, interior paulista, e aos 17 

anos mudou-se para São Paulo onde ingressou, em 1980, no curso de publicidade e 

propaganda da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 

                                                           
1 Dinair de Fonte Silva. Mestranda em Literatura Brasileira pelo Programa de Pós-Graduação da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. 
2 Profª. Drª. Fátima Cristina Dias Rocha. Doutora em Letras (Letras Vernáculas) pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro – UERJ. 
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(ECA/USP). Entre 1994 e 2003 obteve os títulos de mestre e doutor em Ciências da 

Comunicação e em 2004 titulou-se pós doutor pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro.  

Carrascoza é autor de obras significativas em nossa atual literatura. Seus 

escritos despertaram a atenção de grandes escritores, como Raduan Nassar e foram 

muito bem recebidos pela crítica contemporânea. O Vaso azul (1998), Aquela água toda 

(2012) e Aos 7 e aos 40 (2013), são alguns títulos que lhe garantiram destaque na 

produção literária brasileira. Já conquistou alguns prêmios importantes, sua mais recente 

conquista foi em 2015, Prêmio Jabuti, segundo lugar, com o seu segundo romance 

Caderno de um ausente (2014). 

O autor, que tem Drummond, Bandeira e João Cabral como grandes referências 

- poetas que relê com frequência – toma, sobretudo, a premissa de Carlos Drummond de 

Andrade (1902 - 1987), segundo a qual a vida cotidiana contém "reservas colossais de 

poesia"3, como ponto de partida para a criação literária. São textos com frases 

marcantes, espontaneamente elaboradas, com palavras bem pensadas. 

Na simplicidade de seus textos, encontramos observações profundas sobre a 

vida, em temas como infância amor e morte. Porém, o terreno comumente eleito por 

João é o cotidiano, em geral ao redor do núcleo familiar. Ao se ater às relações, 

familiares e/ou fraternas, sobretudo do universo da vida pequeno-burguesa, o autor cria 

histórias que desejam recuperar do esquecimento um conjunto diverso de experiências 

simples, cotidianas, às quais normalmente não damos atenção.  

No livro Ficção Brasileira Contemporânea (2011), o professor Karl Erick 

Schollhammer nos fala de um retorno do realismo na literatura contemporânea. 

Carrascoza é um dos autores da contemporaneidade que podem ter os escritos lidos por 

um viés realista, mas que não têm nada a ver com um realismo mimético, cheio de 

certezas e de noções de totalidade.  

Ao longo do século XX, o realismo retornou sob diferentes formas, definidas, 

sobretudo, pela diferença que estabeleciam com o realismo clássico, mimético, do 

século XIX, que preconizava a necessidade de o artista não idealizar o real, mas fazer 

somente um retrato fiel do que observava na sociedade. Contudo, esse “novo realismo”, 

segundo o professor, se manifestaria pelo desejo de relacionar a literatura e a arte com a 

                                                           
3Entrevista concedida à revista Rascunho. Disponível em: 

http://rascunho.gazetadopovo.com.br/navegacao-sem-rumo/ 
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realidade social e cultural da qual emerge, colocando essa realidade esteticamente 

dentro da obra. 

Schollhammer (2011) aponta dois estilos literários em que se pode observar 

essa tendência realista contemporânea. No primeiro estilo, autores atuariam em uma 

perspectiva de “reinvenção” do Realismo, na busca de se refazer a relação de 

responsabilidade com os problemas sociais contemporâneos, ainda na herança do 

Neorrealismo. Dentre esses autores se destacariam Marçal Aquino e Marcelino Freire. 

No segundo, uma literatura mais próxima do cotidiano, autobiográfica, usando do cerne 

da vida ordinária em seus pequeníssimos detalhes. Carrascoza se encaixaria neste 

segundo estilo. Junto com ele encontraríamos também autores como Adriana Lisboa e 

Rubens Figueiredo.  

No entanto, vale ressaltar que essa não é uma divisão redutora, já que a 

literatura que hoje trata dos problemas sociais não elimina o pessoal e o íntimo, não 

enfatiza apenas a realidade exterior: “o escritor que opta por ressaltar a experiência 

subjetiva, não ignora a turbulência do contexto social e histórico.” 

(SCHOLLHAMMER, 2011, p. 15-16) 

Ao nos debruçarmos sobre os contos de João Carrascoza, podemos ver que um 

fio sutil de poesia perpassa os seus escritos. Em entrevista, Carrascoza afirmou que o 

existir seria muito pobre se não tivéssemos um olhar atento para os descobrimentos 

inesperados que a poesia proporciona.4 

Em “Verso e prosa”, texto do livro Signos em rotação (2012), Octavio Paz nos 

fala sobre a distinção de prosa e poesia. Para ele a linguagem advém do ritmo, ou pelo 

menos todo o ritmo prefigura ou implica uma linguagem. “todas as expressões verbais 

são ritmos, sem exclusão da forma, mais abstratas ou didáticas da prosa. (...) o ritmo se 

dá espontaneamente em toda a forma verbal, mas só no poema se manifesta 

plenamente.” (PAZ, 2012, p. 11) A condição do poema seria o ritmo, mas para prosa o 

ritmo não é essencial.  

A prosa é um gênero tardio, filho da desconfiança do pensamento ante 
as tendências naturais do idioma. A poesia pertence a todas as épocas: 
é a forma natural de expressão dos homens. Não há povos sem poesia, 
mas existem os que não têm prosa. Portanto, pode-se dizer que a prosa 
não é uma forma de expressão inerente à sociedade, ao passo que é 
inconcebível a existência de uma sociedade sem canções, mitos ou 
outras expressões poéticas. A poesia ignora o progresso ou a evolução, 

                                                           
4Entrevista concedida à Gazeta do povo. Disponível em: http://rascunho.gazetadopovo.com.br/navegacao-

sem-rumo/ 
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e suas origens e seu fim se confundem com os da linguagem. A prosa, 
que é primordialmente um instrumento de crítica e análise, exige uma 
lenta maturação e só se produz após uma longa série de esforços 
tendentes a dominar a fala. Seu avanço se mede pelo grau de domínio 
do pensamento. (IDEM, p. 12) 

 

Nesse contexto, no mais profundo da prosa de Carrascoza circula 

delicadamente uma invisível corrente rítmica. O autor procura aproximar sua prosa à 

poesia, com a construção de belas imagens e a utilização de metáforas, e, assim, 

dissecar sentimentos que surgem em qualquer momento da vida.  

Seus textos tematizam a vida miúda, retratam cenas cotidianas, sentimentos e 

emoções das personagens, de uma forma muito particular. O autor possui uma escrita 

forte e atraente; tramas aparentemente corriqueiras surpreendem o leitor com uma cor, 

um detalhe ou uma entonação única e diferenciada. 

Perguntado sobre como nasce sua prosa poética e como é a sua relação com as 

palavras, para transformar a ideia bruta em um texto, o autor de Caderno de um ausente 

(2014) responde: “o silêncio é a linguagem perfeita e, sendo assim, a palavra é uma 

espécie de redução, um degrau abaixo do silêncio. Então, sempre me senti desafiado a 

procurar as palavras que, combinadas, aglutinadas ou justapostas pudessem chegar, o 

mais próximo, do que só pode ser expresso pelos não-ditos.”
 5  

Em entrevista, à Agência Riff, o autor afirma que quanto mais silêncio, mais 

clara, será a sua voz, ou o grito de alguém que ela deve levar. “Quando queremos ouvir 

tudo ao nosso redor, ficamos em silêncio. Quando estamos perdidos, a primeira coisa 

que fazemos é desligar o rádio. Para escrever, é preciso primeiro ligar o silêncio dentro 

de nós. (...) O silêncio diz o que eu sou. As palavras, o que eu posso ou não ser.”
 6  

De acordo com Maurice Blanchot (2011), escrever é nomear o silêncio. O 

silêncio é significativo, afirmativo, fundante, é o espaço que pelo que não diz acaba 

também por dizê-lo. Em A parte do fogo (2011), no capítulo, intitulado “O mito de 

Mallarmé”, Blanchot, falando sobre como o silêncio obcecou Mallarmé, nos diz que “o 

silêncio só tem tanta dignidade porque é o mais alto grau dessa ausência que é toda a 

virtude de falar (que por sua vez é o nosso poder de dar um sentido, de nos separar das 

coisas para significá-las). (BLANCHOT, 2011, p. 42) E fundamentando-se no poeta 
                                                           
5Entrevista concedida ao jornalista Ricardo Ballarine. Disponível em: 

https://capitulodois.com/2014/10/01/joao-anzanello-carrascoza-o-silencio-e-a-linguagem-perfeita/  
6Entrevista concedida à Revista Riff. Disponível em: 

http://agenciariff.com.br/Site/NoticiaEntrevista/ShowEntrevista/15 
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conclui: “com palavras pode-se fazer silêncio. Pois a palavra pode também se tornar vã 

e dar, por sua própria presença, a impressão de sua falta”. (IDEM, p. 43) 

Com efeito, o silêncio é o lugar onde João Anzanello Carracoza encontra sua 

criatividade. O autor “faz uso” dele para produzir os seus escritos ou, parafraseando o 

poeta Manoel de Barros7, usa a palavra para compor seus silêncios. Contudo, podemos 

dizer que mais do que apenas um “recurso particular”, o silêncio é importante para nos 

ajudar a entender sua obra. Isso sim é para nós o mais significativo. É como se esse 

silêncio por ele experienciado transbordasse e estivesse diluído em sua prosa, pois é 

tema recorrente em sua ficção.  

Em O volume do silêncio (2006), Carrascoza compõe textos com uma 

linguagem delicada e contida, que extrai iluminações das experiências da vida comum, 

para elaborar uma “narrativa social calcada no sublime”. (OLIVEIRA, 2006, p. 207) O 

livro é o balanço de sua produção contística.  

Os dezessete contos do livro, selecionados por Nelson de Oliveira (2006), nos 

permitem um interessante voo sobre a trajetória do autor, evidenciando o processo de 

depuração estilística a que se submeteu. Reúne narrativas publicadas originalmente em 

antologias e nos seus primeiros livros, além de um texto inédito. Pela antologia, o 

contista foi indicado ao reconhecido prêmio Jabuti em 2007 como melhor livro de 

contos e crônicas.  

Os textos dessa obra estão ligados entre si pela temática do silêncio. De fato, 

todos os contos possuem uma quietude, uma unidade daquilo que é claramente dito, 

mas, sobretudo, do que não é dito; do que emudece ao mesmo tempo em que 

transborda. E é justamente nesse transbordar que se encontram a amplitude a força e a 

riqueza do silêncio na representação miúda do momento do encontro, na relação sofrida 

e visceral entre os interlocutores. 

De forma sutil e compassiva o narrador sabe dizer os silêncios que, instalados 

no espaço familiar, onde as aflições e alegrias, segundo o próprio autor, começam e 

terminam.8 E se o silêncio não é o personagem principal dessas histórias, é, com certeza, 

uma forte presença; às vezes suave, às vezes bruta, que soma sentidos às narrativas.  

Ao atravessamos os longos contos descritivos da obra, encontramos histórias 

intimistas, de pessoas comuns imersas em banalidades do cotidiano, no entanto, 

                                                           
7 Ver o poema “O apanhador de Desperdícios”. 

8 Ver texto do autor em: http://editora.cosacnaify.com.br/blog/?tag=joao-anzanello-carrascoza  
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flagrados (cotidiano e pessoas) no momento em que começam a sofrer agitações de um 

vislumbre epifânico. (OLIVEIRA, 2002, p. 131) As histórias partem quase sempre do 

contato entre duas pessoas desconhecidas. Tais desconhecidos podem ser perfeitamente 

uma mãe e seu filho, como em “O vaso azul”, conto que trata da visita de um filho a sua 

mãe, uma velha solitária, durante um fim de semana.  

Nos contos que integram o volume lançado pela Cosac Naify, as pequenas 

epifanias da vida cotidiana põem em cheque, segundo Oliveira, o intervalo entre o 

sujeito e o objeto, o eu e o outro. “Elas acontecem entre pessoas solitárias que, 

separadas pelo silêncio e pelo dia-dia, subitamente se encontram”. (OLIVEIRA, 2006, 

p. 208) A maior parcela das epifanias se esconde no relacionamento familiar. É a partir 

dessas relações familiares que se expande a “narrativa calcada no sublime”, que 

metaforiza o cotidiano numa sucessão frenética de transfigurações.  

De acordo com Alfredo Bosi (2006), nos contos de “O volume”, o lado de 

dentro do cotidiano é feito de imagens externas. Estas imagens em si mesmas podem 

parecer somente prosaicas, mas a novidade destas epifanias nos autoriza sentir e 

ressentir as figuras do mundo como se fossem contempladas pela primeira vez. 

Para o crítico, duas palavras fazem justiça ao modo de compor e ao sentido 

profundo dos textos de João Anzanello Carrascoza: epifania e encontro, às quais 

convém acrescer uma terceira, silêncio.9  O silêncio é produzido, pela solidão e pela 

falta de comunicação, e é sempre substituído por outro tipo de silêncio; o da sintonia 

afetiva, produzida pela “fusão do sujeito e do objeto, do eu e do outro”. (OLIVEIRA, 

2006, p. 210).  

Nelson de Oliveira (2006) acredita que o que diferencia a prosa de Carrascoza 

de grande parte da literatura contemporânea, pensando na parcela mais sintonizada com 

a ansiedade do mundo contemporâneo, é a presença de um silêncio “neutro”, como 

dizem os budistas; nem doloroso nem prazeroso, nem preto nem branco, nem certo nem 

errado. O que perpassaria os textos do contista é um silêncio eloquente que cobre o 

mistério de que somos feitos.  

Nesse contexto, a afirmação de Oliveira (2006) é compreensível. Carrascoza 

admitiu em uma entrevista ter como livro de cabeceira o Tao Te Ching,10 comumente 

traduzido no Brasil como O Livro do Caminho e da Virtude. Sua autoria é, 
                                                           
9 Flap to O volume do silêncio. São Paulo: Cosac Naif, 2006. 
10 Ver entrevista concedida à Letras & leituras, programa veiculado na Rádio Eldorado. Disponível em: 

http://www.letraseleituras.com.br/quemsomos.php/   Acesso em 01 jun. 2013. 
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tradicionalmente, atribuída a Lao Tsé (Lǎozi). No entanto, a maioria dos estudiosos 

atuais acredita que Lao Tsé jamais existiu. Esta obra inspirou o surgimento de filosofias 

e religiões diversas, em especial o Taoismo e a corrente do Budismo chan ou zen.  

O silêncio é um termo cuja história está muito vinculada, às religiões, ao 

sagrado, tendo sido praticado por uma infinidade de grupos em quase todos os períodos 

da história religiosa em todo mundo. Os místicos, os cristãos, os persas, os hindus, os 

judeus, entre outros, na Idade Média, fizeram uso e deram imenso valor ao silêncio 

como meio de encontrar Deus: o silêncio da contemplação. 

Também o silêncio sempre foi objeto de reflexão de diferentes teorias como a 

filosofia, teologia, psicanálise, semiologia, e a linguística. Para Eni Orlandi, reconhecida 

analista do discurso, em sua obra As formas do silêncio (2007), há sentido no silêncio. 

O silêncio é uma posição em que o sujeito se insere no sentido. 

Orlandi (2007) situa o silêncio em lugar indissociável e fundamental ao 

discurso: estar em silêncio é estar no sentido. O silêncio é definido pela analista pelo 

que é, por sua relação constitutiva com a significação. Ele é, assim, a “respiração” da 

significação; um lugar de recuo necessário para que se possa significar, para que o 

sentido faça sentido. 

 

O silêncio é fundante. Quer dizer, o silêncio é a matéria significante 
por excelência, um continuum significante. O real da significação é o 
silêncio. E como o nosso objeto de reflexão é o discurso, chegamos a 
uma outra afirmação que sucede a essa: o silêncio é o real do discurso. 
(ORLANDI, 2007, p. 29). 

 

Desta forma, a linguagem e o silêncio possuem um caráter de incompletude. 

No silêncio se determina ideologicamente o discurso a ser enunciado que se estabiliza 

pela linguagem, porém, o real significado está no silêncio. “O silêncio, mediando as 

relações entre linguagem, mundo e pensamento, resiste à pressão de controle exercida 

pela urgência da linguagem e significa de outras e muitas maneiras.” (ORLANDI, 2007, 

p. 37) 

Nessa perspectiva, assim como as palavras são múltiplas, os silêncios também 

o são. Palavra e silêncio se permutam todo o tempo, faz parte do humano. “Dentre todas 

as manifestações humanas, o silêncio continua sendo a que, de maneira muito pura, 

melhor exprime a estrutura densa e compacta, sem ruído nem palavra, de nosso próprio 
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inconsciente” (NASIO, 1987 apud FERREIRA, 2009, p.14). O inconsciente é silêncio, 

estruturado como linguagem.  

Essas breves considerações vêm demonstrar de forma pormenorizada que 

palavra e silêncio carreiam múltiplos significados e que há uma relação do homem com 

o silêncio quanto à significação, perceptível na literatura, no poema, no cinema, na 

música, dentre outros. Também o discurso amoroso, o religioso, o científico, o jurídico, 

remetem à relevância do silêncio como significação, perspectiva que pode e deve 

orientar análises com um olhar sobre o dito, e sobre o não-dito. 

Em alguns contos de O volume do silêncio (2006) como “O vazo azul”, 

“Chamada”, “Iluminados”, “Duas tardes”, Visitas e “O menino e pião”, vemos que a 

profusão de uma literatura de inspiração realista, não dispensa a efervescência de uma 

literatura subjetiva, com a revalorização da experiência pessoal e da autobiografia. 

Vemos à graça de universos íntimos e sensíveis, histórias que apostam na procura da 

epifania e na pequena história inspirada no dia a dia de cada um.  

Mesmo com delicadeza e densidade é possível falar sobre o cotidiano sem 

escorregar na obviedade, na simplificação ou pieguice. Talvez, uma grande literatura 

não se destaque somente pela ousadia, pela subversão das estruturas narrativas, nem 

extravagâncias formais e estilísticas, mas também pela quietude na construção de 

pequenas epifanias ao se contar uma história.  
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OS SENTIDOS DOS SILÊNCIOS REPRESENTADOS PELAS PERSONAGENS 
PROTAGONISTAS NA NOVELA OS CAMINHANTES DE SANTA LUZIA 
(1959), DE RICARDO RAMOS E NO ROMANCE PERDIÇÃO, DE LUIZ 

VILELA 
 

 
Elcione Ferreira Silva (Doutoranda UFMS) 

Rauer Ribeiro Rodrigues (Orientador, UFMS) 
 
RESUMO: A proposta deste artigo é traçar um paralelo da personagem Luzia da novela Os 
caminhantes de Santa Luzia (1959), de Ricardo Ramos; com o protagonista Leonardo do 
Romance Perdição (2011), de Luiz Vilela. Os dois habitantes comungam de um mesmo padrão 
religioso, ambos lidam de forma distinta com a palavra. Pois, é através da habitação do silêncio 
e, conseqüentemente, do repúdio de Luzia à palavra, e da palavra esvaziada de sentido de 
Leonardo, que os dois personagens dialogam. O silêncio é a construção de um espaço de busca 
pelo ser, esse silêncio é paralelo a busca pelo sagrado. Como fundamentação teórica nos 
valemos de As formas do silêncio: no movimento dos sentidos, de Orlandi, (1997), de Imagens e 
símbolo, de Eliade (1991), de O sagrado e o profano, de Eliade (1992), e Lima Barreto e o 
espaço romanesco, de Osman Lins (1976). 
 

 

Ricardo Ramos nasceu em 4 de janeiro de 1929 em Palmeira dos Índios – 

Alagoas –, filho de Graciliano Ramos. Publicou 21 livros voltados para o público jovem 

e adulto. Ricardo Ramos estréia em 1954, com a coletânea de conto, Tempo de Espera 

e, publica em 1957, o seu segundo livro de contos, Terno de Reis, pela editora José 

Olympio, em 1959 publica Os caminhantes de Santa Luzia uma obra com maior 

extensão. Ricardo Ramos também publicou outras três novelas, mas todas voltadas para 

o público juvenil. São elas: Desculpe a nossa falha (1987), O rapto de Sabino (1992) e 

Pelo amor de Adriana (1989). 

A novela Os Caminhantes de Santa Luzia é composta de quinze capítulos. O 

drama vivido por Luzia, Valério e Benvindo é ambientado no Nordeste brasileiro, mais 

precisamente na cidade de Santa Luzia, na Alagoas.  

Os Caminhantes de Santa Luzia apresenta-se, enquanto foco narrativo, a 

onisciência seletiva múltipla, como Graciliano Ramos utilizou-se em Vidas Secas. A 
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história vem diretamente, através da mente das personagens, das impressões que fatos e 

pessoas deixam nelas. Predomina discurso indireto livre. Visão compartilhada do 

narrador com a personagem o que resulta em ambientação reflexa, em se pensando na 

terminologia de Osman Lins.1 

Na narrativa a ambientação é essencial na movimentação das personagens, não é 

somente uma apresentação panorâmica do espaço, mas a interação desse com a trama, 

criando o ambiente propicio ao desenvolvimento do silêncio. 

As reflexões sobre o silêncio advêm desde as civilizações antigas. No livro “As 

formas do silêncio no movimento dos sentidos” Eni Orlandi destaca que “Os místicos, 

os cristãos, os persas, os hindus, os judeus, entre outros, na Idade Média, fizeram largo 

uso do silêncio como meio de encontrar Deus” (ORLANDI, 1997, p.64).         

Dentre os silêncios presente na narrativa de Ricardo Ramos, e de Luiz Vilela 

está o místico que desponta no discurso religioso, manifestado nas ações dos 

personagens envolvidos nas questões religiosas. Na concepção de Orlandi (1997), a 

ordem do discurso religioso Deus é o lugar da onipotência do silêncio. O homem 

necessita desse lugar, desse silêncio, para inserir sua fala particular: a de sua 

espiritualidade. 

Orlandi (1997, p. 31) ao discute a política do silêncio, isto é, o silenciamento. A 

política do silêncio se constitui pelo fato de, ao proferir algo, deixamos 

fundamentalmente outros sentidos possíveis. 

Tristão de Athayde (apud Pinto, 1999, p.23): assinala que Ricardo Ramos é 

exímio na poética do silêncio: 

 
“O silêncio talvez seja o segredo do seu estilo. Tanto o silêncio das 
pessoas e das palavras, como o silêncio das situações. Não há uma 
nota dissonante. Nem uma frase enfática. Nem um diálogo estridente. 
Pode-se dizer que Ricardo Ramos se firma como a demonstração 
literária autentica de que a plenitude da palavra é o silêncio”. 
 

 

A narrativa de Ricardo Ramos se inicia pela descrição da estrada que leva os 

caminhantes à cidade de Santa Luzia. Esta estrada é caracterizada de forma rude: “uma 

                                                           
1 A ambientação é estabelecida na relação do narrador e personagem são três os princípios que (Lins, 
1976, p. 79- 83) denomina: a ambientação franca se caracteriza pela introdução pura e simples do 
narrador, mas às vezes é levemente mediada pela presença de uma ou mais personagens. A ambientação 
reflexa é característica das narrativas em terceira pessoa o foco é a personagem. Na ambientação reflexa a 
personagem tende a assumir uma atitude passiva. Já na ambientação dissimulada exige a personagem 
ativa: o que identifica um enlace entre o espaço e a ação. 
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sombra caiu”, “de terra escura”, “poeira vermelha”, “reta sem fim, dura e gretada”. A 

descrição desse espaço já anuncia como será a realidade dos caminhantes. Portanto 

segundo a classificação de Osman Lins (1976, p. 97) o espaço assume uma “função 

caracterizadora”:
2 o espaço já diz muito das personagens antes que possamos  avaliá-las 

em ação. No primeiro capítulo, o narrador focaliza o ponto de vista do motorista que 

revela ao leitor um pouco de como são as personagens: Luzia Valério e Benvindo. Já se 

faz evidente a presença do silêncio, criando uma atmosfera como “[...] algo que envolve 

as personagens”. (LINS, 1976, p.76). 

Paira entre os personagens o silêncio da incomunicabilidade: eles pouco se 

falam, como demonstra o narrador ao inferir comentários sobre os mesmos: “o homem 

magro alheio e calado; o outro e a mulher de branco largaram as frases sem se olharem, 

numa conversa feita de arrancos e de breve hiatos.” (RAMOS, 1984, p.06). O narrador 

expõe o desconforto do motorista em relação aos caminhantes:  

 

João guiava meio estranhado, um começo de temor prendendo a 
vontade de fazer perguntas. Diabo de povo esquisito. O vermelhaço 
fretara a camioneta na beira do sertão, pagará o sinal, aceitara o preço 
sem regatear. E só. Porque o resto era ladainha de romeiro, 
desconchavada, e o jeito aluado cheio de nove horas. Para onde se 
botavam, sabia. Mas ficava nisso, que depois de chegarem a Santa 
Luzia não encontraria outra resposta, além da cor do dinheiro. Até 
nisso já principiava a desconfiar – não fossem continuar variando, o 
pensamento no outro mundo, e esquecerem o devido. Também, 
arranjado está quem se mete com penitente. (RAMOS, 1984, p. 06).   

 

Nesse caso, notamos que o silêncio paira pela incomunicabilidade determinada 

por questões religiosas: o motorista é alheio ao universo religioso que os caminhantes 

estão profundamente envolvidos, ele não acredita na realidade tomada pelas pessoas que 

acabara de conhecer, apenas está prestando um serviço e quer receber por isso. Os 

caminhantes conscientes da falta de afinidade religiosa o ignoram. Pode-se inferir que 

tal consciência se dá no âmbito da subjetividade, as pessoas silenciosamente se 

reconhecem:  

                                                           
2 Além do espaço caracterizador, Lins (1976, p. 100) identifica o espaço provocador, em que a ação nos 
relatos onde a personagem, não empenhada em conduzir a própria vida parte dela fica a mercê de fatores 
que lhe são estranho, o espaço em tal caso surpreendem, inclusive a própria  personagem. Outro espaço 
discutido por Lins e o propiciador, permite, favorece a ação, ligam-se quase sempre ao adiamento: algo já 
esperado adensa-se na narrativa, à espera que certo fatores, dentre os quais o cenário, tornem afinal 
possível o que se anuncia. Lins (1976, p. 101) também ressalta, que as funções do espaço não se limita a 
influenciar a personagem ou a contribuir para a sua caracterização: destina-se muitas vezes, 
exclusivamente a situá-la. 
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“Subiu para camioneta. Acionou o motor, fez a manobra, partiu dando 

um adeus risonho. Foi a viatura sumir-se na poeira da estrada e 
Valério dizer:  
- O rapaz é falante, não é? 
- Muito – confirmou Luzia. – Por isso eu não contei do mandado que 
o senhor me deu. Fiquei triste. Mas não tem serventia gastar a palavra 
divina com esse povo. (RAMOS, 1984, p. 08).   

 

  No fragmento acima, percebemos o distanciamento dos romeiros em relação ao 

motorista. A explicação do fenômeno é a comunicação implícita que se processou. 

Luzia absorveu a falta de fé de João, o motorista. Tal situação, no processo narrativo, 

apesar de insólita se faz verossímil, uma vez que a leitura acolhe bem a situação, o que 

demonstra a habilidade narrativa de Ricardo Ramos. Uma ideologia paira subjacente e 

traz no seu âmago a questão da fé. João não a tem. Luzia sabe. Eis o silêncio, marcado, 

no caso, pela incomunicabilidade resultante.  

Seja pela falta de compatibilidade entre as ideologias das personagens, ou por 

qualquer outro motivo, o texto de Ricardo Ramos sempre aponta para um silêncio. No 

avançar da narração, a onisciência do narrador compartilhada com Valério, identificará 

o fenômeno pelo viés da classe social: 

 

É sempre assim. Em qualquer lugar, em todo fim-de-mundo, o povo 
miúdo tem fé, o povo enricado só tem lordeza. Acostuma e dá pena. 
Caminhar tanto, falar tanto, e ainda encontrar gente mouca. Uma 
lástima. Se andar é tarefa de endurecer calejado, vê aquilo é de 
amofinar sem remédio. Já reparou que lhe dá um triste, assim mistura 
como se a sua arrelia fosse pelos outros, por ele, por Luzia também. 
(RAMOS, 1984, p.40-41). 

 

Como também podemos observar na atenção que o narrador dispõe a 

personagem central: ele de certa forma se silencia, à medida que, necessariamente a ela 

se faz neutro, cabendo a mesma se pronunciar em discurso direto, e assim o faz bastante 

sucintamente, quando lhe é destinada a palavra. Vejamos algumas falas: “- É de Deus”. 

(RAMOS, 1984, p. 6); “- Todas as paragens são de Deus.” (p. 6); “- Vai se acabar esse 

aperreio de viagem”. (p. 7) e “- Boa noite. E louvado seja. . .” (p. 8). 

Como líder religiosa, a proposta de Luzia consiste em falar para convencer a 

multidão a acreditar em seu Deus, porém sua realidade está longe de ser contemplada 

pelo excesso de palavras, pois o que há de mais significativo está no seu modo de ser e 
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carregar a cruz . A intencional economia de palavras expõe um silêncio que significa 

além do que está posto e determina o perfil da personagem e sua evidência no meio 

social. Inclusive, a fé dispensa palavras.  

O sétimo capítulo tem como pano de fundo, a trajetória dos caminhantes desde a 

casa onde estavam hospedados à praça da cidade. O narrador vai delineando 

geograficamente o espaço e contando o tempo: “Valério caminha à testa do grupo, que 

se move desordenado, ora em troços avulsos, ora na seguida procissão.” (RAMOS, 

1984, p.39). A dura peregrinação dos caminhantes acontece em um cenário triste, como 

se de alguma forma expressassem o estado de espírito dos caminhantes: “correm as 

margens da lagoa, as meiáguas encardidas, os coqueiros nanicos, uns currais podres que 

adentram a água turva”. (RAMOS, 1984, p.39). Espaço caracterizador, como já 

comentamos. Como em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, a sequidão caracteriza o 

contato das personagens com o mundo, aqui o silêncio cuida de promover tal contato. 

“A tarde esmorece, descamba. Mais com pouco é boca da noite, hora de entrar na 

cidade”. (RAMOS, 1984, p.40). 

  

Vão embicando na rua, o caminho se abre e chegam as casas baixas, 
logo depois da mangueira bojuda. Benvindo se aproxima, agora os 
dois estão perto de Luzia. Gente na janela, meninos em volta, pessoas 
que se desgarram, deixam o sombreado das palhoças, engrossa o 
cortejo. Ainda com o pensamento longe, Valério segue olhando os 
vultos que se alinham de banda, procura destacar seus rostos. É o igual 
de sempre. Traços duros, sérios, um jeito de espantado silêncio. As 
bocas se afinam, presas na atenção e no respeito, as cabeças se erguem 
para a cruz de Luzia, atentas ao passar ronceiro, buscando as palavras 
que ela sabe dizer. (RAMOS, 1984, p.40). Grifo nosso. 
 

 

O silêncio, por fim, unifica tudo e Luzia acaba absorvendo esta busca imprecisa. 

As palavras de Luzia instauram também a mesma imprecisão: “Os cestos bons a gente 

guarda, os ruins joga fora”. (RAMOS, 1984, p.42). Segundo Orlandi (1997, p.30) 

 

[...] o que se pode dizer é que o que funciona na religião é a 
onipotência do silêncio divino. Mais particularmente, isto quer dizer 
que na ordem do discurso religioso Deus é o lugar da onipotência do 
silêncio. E o homem precisa desse lugar, desse silêncio, para colocar 
uma sua fala específica: a de sua espiritualidade.  
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O narrador compartilha a onisciência, neste capítulo, como Valério que 

contestará a unidade que a procissão comunga: “Quem tem ouvidos, ouça.” Mas 

“Valério não tem, não está ouvindo”. (RAMOS, 1984, p.39). 

O que se efetivará será a fala de Luzia e as impressões de Valério, descrevendo o 

espaço, minuciosamente. Trata-se da ambientação reflexa de Lins (1976, p.82). 

Oportuno ouvir Luzia neste momento: “Quem anda no escuro não sabe para onde vai”. 

(RAMOS, 1984, p.40); “Cada um pegue a sua cruz e venha atrás de mim”. (p.41); 

“Feliz de quem tem fome, porque vai se fartar”. (p.41); “Árvore ruim a gente corta e 

bota no fogo”. (p.41). 

A atmosfera de tensão, estabelecida na narrativa, por vezes está no choque 

natureza e urbanidade, como já tínhamos observando com Benvindo: “Quando chegará, 

bem não assuntara no casario espalhado entre as ramagens verdosas, aquilo viera de 

sopetão: um receio, um medo, um pavor sem ter de quê.” (RAMOS, 1984, p. 36). Será 

no avançar da procissão para a cidade que colocará Valério apreensivo, inclusive pela 

demonstração da falta de fé: “É sempre assim. Em qualquer lugar, em todo fim-de-

mundo, o povo miúdo tem fé, o povo enricado só tem lordeza”. (RAMOS, 1984, p.40). 

O medo se avoluma, conforme o embalo da voz de Luzia nas proximidades da 

urbanidade: 

 

Caminha no seu bordão. E todavia ele vai tresmalhado, extraviando-se 
a olhar pessoas, coisas, os sombreados da praça. Rostos frios, rostos 
pensativos, e muxoxo e medo e sorriso. Por que temer, por que 
mangar? Um desbarate de faixas, dinheirama grosa, medonha, 
pendurada nas árvores, nos postes, se mexendo no ar. Reclame de 
eleição, reclame de homem. Feio era isso, feio era anúncio de gente. 
Pelos afastados, pelo escuro das ruas que desembocavam no quadro, a 
noite avançava suas nódoas de treva. (RAMOS, 1984, p.42) 

 

A tensão, portanto, se processa no desencontro do discurso da fé, como as 

prerrogativas políticas. Valério absorve a pressão deste jogo tensivo, mas Luzia 

permanece impassível. Será a postura dela, na verdade, que aumentará o nível de tensão. 

Luzia discursará e tal postura, Valério identifica muito bem, comprometerá sua 

liderança: 

 

Não sabe por que, Valério não gosta do falar de Luzia. Parece que ela 
vai lembrando as coisas atabalhoada, sem alinhavar direito, apressada 
e confusa. Ou será impressão? Talvez sim. De qualquer forma não 
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poderá afirmar, pois nunca segue bem as suas palavras. É possível que 
o nervoso seja dele, venha do falatório ali ao lado, do novo que se 
mexe na praça. Sera? Ouve mais um instante, e certifica-se quase: a 
cadência, o jeito, a lição, tudo em Luzia mudou. (RAMOS, 1984, p. 
43).  
[...] 
Cadê os exemplos? E aquelas comparações? Bastava falar como vinha 
fazendo pela estrada, a bem dos outros irem repetindo. Tudo coisa 
bonita e solfejada, de cantar na alma de um cristão. Se esquecerá? 
Não, não era possível, que todo santo dia manducava naquilo. Então 
porque o descosido? Valério se estranha, os olhos de uma lado para 
outro, atenção grudada na oração da mulher. (RAMOS, 1984, p. 44). 

 

 A tensão da fé se combina a tensão do discurso. A fé não carece de explicação, 

mas Luzia resolveu explicar. Criará, como isso, condições propícias ao tumulto: a 

audiência retruca: “Acabe com esta conversa fiada!” (RAMOS, 1984, p. 44). Sabemos 

que isto faz parte do plano de Vitalino e Major Bento, mas devemos convir que houve 

condições propícias, como se Luzia, tornada obsoleta, se dirigisse a um destino 

inevitável 

 Argumentamos, por fim que o silencio aqui se configura na tensão entre 

perspectivas de fé, entre espaços opostos (natureza versus urbanidade) e opções 

discursivas. Valério apresenta-se com ponte entre os extremos de tal tensão. 

Oportuníssima, portanto, a opção do foco narrativo, conferindo onisciência 

compartilhada com o personagem. O enunciado, portanto, se faz plenamente verossímil 

Para Tacca (1983, p. 66) diante do diálogo, ou palavra de um personagem 

implica, na suspensão, na renúncia da atitude narrativa. Embora tais interpolações 

possam ser vistas também como um modo, um recurso do estilo narrativo: o narrador 

refere, conta o que sucedeu e o que disseram os personagens da sua história, mas – 

buscando uma maior garantia e fidelidade, ou simplesmente um maior efeito ao 

introduzir uma voz – e reproduz a palavra do personagem. 

No oitavo capitulo Ricardo Ramos muda a forma de manifestar os 

acontecimentos, o narrador não detém o controle da narração, verificamos, que é 

praticamente todo escrito em discurso direto onde os personagens dialogam sobre o 

desfecho da morte de Luzia, planejada no quarto capitulo por Vitalino. 

 

- Mataram a beata! – anunciou o homem entrando, correndo o 
ferrolho. 
- Mataram quem? – gritou a pergunta da mulher. 
- A beata, a mulher da cruz. 
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- Que é que você está me dizendo ... – apareceu Clarinda surpresa. 
- Pois foi. Ainda agorinha mesmo, lá na praça da cadeia. Saiu um 
fuzuê perto do comício, o do Coronel, choveu bala e pancada, os 
romeiros pegaram as sobras. Três tiros no peito, lá nela. a ... Vai ver 
que foi povo do coronel. 
- E já se sabe que matou? 
- Nada! Quando a polícia chegou, aquilo por lá estava um deserto. Só 
encontraram os dois acompanhantes da mulher. 
- Coitada ... Agora não pegam mais, o desgraçado rompeu no mundo, 
soverteu-se. Pobre da beata ... Vai ver foi povo do Coronel. 
Seu Macário vinha pela calçada, avistou o Dr. Bezerra:  
- Então já sabe, doutor? Fuzilaram a mulher da cruz. 
- Verdade. Ouvi neste minuto. 
- Sujeira grossa, hem? 
- Homem, eu não sei de nada. Não viu o que eles querem? Vão botar a 
culpa no pessoal do Coronel (RAMOS, 1984, p. 46)  

 

As falas acima sem a mediação do narrador, diretamente pronunciadas pelas 

personagens, criam o efeito do real que é reforçado pela linguagem. A economia 

vocabular é expressiva na estética de Ricardo, em que o menos é mais. Os diálogos 

curtos, forma que as personagens se expressarem, acompanhados de reticências, 

pronuncia um silêncio oriundo da ausência de palavra; por outro lado temos o discurso 

que silencia diante de algumas situações como no caso do dialogo do seu Macário e Dr. 

Bezerra. Este último, fingi não saber o que está acontecendo para não se comprometer: 

“– Sei lá, seu Macário. Vivo no meu consultório, não entendo nada dessa mexida”. 

(RAMOS, 1984, p. 47). Já o padre Acácio faz uso do discurso para silenciar a verdade 

dos fatos: 

 

No oitão da igreja, Padre Acácio conversando: 
- É uma infelicidade. Quanto a isso de que foi mandado, não acredito. 
Foi mandado mas é de Deus. 
- Por que, seu Vigário? – quis saber o Miguelito. 
Ora, então você não vê? É punição, era sina dessa coitada. Tinha de 
acabar assim mesmo. Quem muito procura, sempre acha. E ela vivia 
provocando a religião dos outros. (RAMOS, 1984, p. 47). 

  

O Padre, contraditoriamente, referindo-se à sina, a coloca num jogo de causa e 

efeito. Trata-se de um discurso ideológico no sentido de comprometer uma pessoa 

legalmente inocente. Uma suposta lei divina teria punido Luzia e este discurso serve 

para dissolver o crime numa fatalidade sem culpados. 
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- Mas o senhor pensa que foi coisa de religião? 
- Homem, não sei, mas penso que foi coisa que estava traçada. Ela 
andava por aí gritando, discutindo, atenazando a paciência de tudo 
quanto era cristão. O castigo vem a cavalo. Mais dia menos dia tinha 
de acontecer. 
- Pois, seu Vigário, eu não achava que a pobre fosse ruim.  
- Mas eu não estou dizendo isso, meu caro. Era aluada, tinha o miolo 
mole. Mas que era perigosa, não tenha dúvida. Como já disse o senhor 
Bispo, é preciso ter cuidado com as crendices. E ela estava botando 
muita confusão na cabeça do povo. (RAMOS, 1984, p. 48). 

 

Apesar de ser religioso, ou por conta disto mesmo, Padre Acácio não simpatiza pela 

causa de Luzia e seu discurso acaba por encobrir os verdadeiros responsáveis pelo 

crime, já que ele não acredita que foi obra política, dissolvendo a responsabilidade do 

crime por uma suposta culpa da própria vítima. Tal percepção da realidade é muito 

comum e convivemos cotidianamente com o fenômeno: “a política do silêncio se define 

pelo fato de que ao dizer algo apagamos necessariamente outros sentidos possíveis, mas 

indesejáveis, em uma situação discursiva dada”. (ORLANDI, 1997, p. 75).  

Luiz Vilela nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, em 1942, e aos 24 anos ganhou o 

Prêmio Nacional de Ficção, em Brasília, com seu primeiro livro, Tremor de terra 

(1967). Desde então, tornou-se reconhecido pela crítica, figurando como um dos mais 

representativos autores da literatura brasileira contemporânea. Acumulou diversas 

outras premiações, inclusive o Prêmio Jabuti, em 1974, pela coletânea de contos O fim 

de tudo (1973). Luiz Vilela é um escritor que se destaca no panorama nacional pela 

qualidade estética de sua produção literária. Ficção composta atualmente de sete 

coletâneas de contos, quatro novelas, cinco romances, além de quinze antologias 

individuais. Suas obras são compreendidas em termos universais. 

O romance Perdição publicado em 2011,é, estruturado em três capítulos, 

intitulados: “O rapaz dos peixes” “Pastor das Almas” “Nínguém”. A narrativa situa-se  

na cidade ficcional, Flor do Campo. Relata à história do pescador Leonardo casado e pai 

de uma menina. Na adolescência seu passatempo favorito, se não único, era pescar no 

lago, com Ramon seu melhor amigo. A narrativa é conduzida pelo Jornalista Ramon, 

narrador testemunha. A partir do momento em Leonardo aceita o convite para ser pastor 

feito por um forasteiro chamado Mister Jones, a vida de pescador, de simplicidade e de 

ingenuidade é transformada. Aceita, mesmo não sendo qualificado para o posto. Mas 

porque foi convencido do quanto Lucraria. Leonardo passa então a ser chamar Pastor 
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Pedro. Pedro em referencia ao apóstolo que também foi pescador e foi convidado por 

Jesus a pregar a palavra de Deus. O discurso bíblico é evocado em diversos momentos  

na narrativa.  

Os silêncios na narrativa de Luiz Vilela se delineiam pela vivência da personagem no 

decorrer do fluxo narrativo. Leonardo é uma personagem que fala pouco, mesmo sendo 

pastor, o processo narrativo é realizado por outras personagens, que conta a Ramon, e este 

conta ao leitor. Temos um narrador que se denomina ateu e que se dispõem a relatar a 

experiência religiosa do amigo, Leonardo. As relações pulsantes desses pontos de vistas 

atravessam as palavras e sugere que o sentido pode ser outro. Ou, segundo Orlandi (1997) o 

mais importante nunca é dito. 

Leonardo, ao retorna a Flor do Campo, apresenta-se a Ramon, como Pastor 

Pedro da Igreja Mundial do senhor Jesus. Ramon então diz:  

“Pastor Pedro” Isso Pastor de almas, a serviço do próximo”. Nas 

palavras de Ramon que diz “ Ali estava  o meu querido Leo estava o 

rapaz simples “o rapaz dos peixes” – transformado naquela coisa... 
naquela coisa meio esquisita...Mas do que me fazer uma visita de 
amizade, fora ali,   falar de sua igreja. E, é claro o principal: convidar-
me para ser um associado, com a devida contribuição pecuniária, 
contribuição de valor irrisório assim para os tempos atuais. Mas o 
associado – ele se apressou em me explicar, enquanto ajeitava, com as 
mãos bem-cuidadas, o nó da gravata -, o associado tinha uma série de 
vantagens especiais. A saber: orações personalizadas no programa de 
rádio Seara do Senhor Jesus; um jornalzinho mensal, com relatos das 
curas milagrosas recebidas pelos fies (abriu rápido a pasta preta, 
apoiada nas coxas, tirou um exemplar e me deu); exorcismos em caso 
de possessão diabólica (VILELA, 2011, p.130-131).  

 

Os milagres realizados por Pastor Pedro é colocado em xeque no momento em 

que sua filha sofre um acidente e fica paraplégica. A menina que já havia visto pela 

televisão a cura do pai Pastor Pedro. Diz:  

“ Eu quero dançar de novo, Papai: me cura!” “Leo então – sempre 
segundo o que me contaram – se afasta da cama, fecha os olhos fica 
um instante em silêncio, e com ele todos os que se encontravam no 
quarto aquela hora. Depois respirando fundo, ergue as mãos para o 
alto, olha para a menina e diz: “ pelos poderes da fé e em nome do 

senhor Jesus, eu te ordeno: Kelly, levanta-te e anda!” Kelly, é claro 

não andou. Leo olhou-a, olhou-a no meio daquele silêncio horrendo, 
ouve uma frase, tênue, balbuciada pela menina: “Eu não dei conta, 

Papai; eu não dei conta de levantar...” Leo então, sem dizer nada, saiu 

de repente do quarto – “feito um touro enlouquecido”. (p.225).  
 

A reflexão proposta pelo o silêncio da personagem como dos outros que o 

assistiam, remete a uma reflexão atual. A comercialização da fé sucinta o discurso da 
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questão do ter em detrimento do ser. A personagem teve conquistas materiais, porém 

quando foi convidada a ser tem-se um duro golpe. 

A concretude do silêncio permeia dois espaços que são dispares na vida da 

personagem principal. Em Flor do Campo, o silêncio é tomado pela a áurea de mistério 

que suscita a relação da personagem com o “lago” espaço em que Leonardo circunda 

com prazer, é um espaço sacralizado, da infância, da amizade. O Rio de Janeiro é o 

espaço profano, da perdição; onde a personagem adquiri técnicas para a comercialização 

da fé.  

Conforme Eliade (1992, p.17), há um espaço sagrado, significativo, e há espaços 

não sagrados. O espaço sagrado tem um valor existencial para o homem religioso, trata-

se de uma orientação prévia que se instaura a partir de um ponto fixo. Está nisto a 

preocupação do Centro do Mundo: “Para viver no Mundo é preciso fundá-lo – e 

nenhum mundo pode nascer no ‘caos’ da homogeneidade e da relatividade do espaço 

profano” (ELIADE, 1992, p.17). O retorno ao espaço de origem se mostra impossível, e 

o lago se torna o túmulo daquele que optou em ser Pedro. 

[...] ele foi entrando na água, andando de pé e sempre olhando lá para 
a frente, como se ele estivesse vendo alguma coisa. Mas o quê? O que 
ele podia estar vendo, se não havia nada lá na frente? E aí, de repente, 
ele sumiu. Ele sumiu de uma vez na água, na água. Sumiu. [...] O dia, 
29 de junho, dia de São Pedro. Intencional? Mera coincidência? 
Jamais saberíamos. (VILELA, 2011, p. 372).  

 

O corpo de Leo é encontrado no lago dias depois, graças à intervenção de uma 

vidente. Nessa citação, apreende-se o sagrado por meio do simbolismo da água. A água 

é substância líquida que flui, fonte de vida, signo das virtualidades, elemento 

regenerador, de pureza e de fertilidade. Para Eliade (1991). As águas possuem um valor 

sagrado,“elemento cosmogônico”, “matriz de todas  as  possibilidades  de  existência”. 

Eliade explica que a emersão repete o gesto cosmogônico da manifestação 

formal; a imersão equivale a uma dissolução das formas. É por isso que o simbolismo 

das Águas implica tanto a Morte como o Renascimento. No romance de Vilela, a 

personagem imerge para a morte. Tem-se a morte física, mas também a promessa da 

vida eterna. Vale ressaltar que a água se configura como metáfora da confluência do 

profano e sagrado. A personagem, ao imergir nas águas, se lermos tal passagem nos 

termos do cristianismo, lava os seus pecados e deixa as impurezas do mundo mundano 

para ingressar na vida eterna. No entanto, o narrador, incréu, dessacraliza tal 
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possibilidade. A cena que evoca o batismo e o sagrado torna-se, no âmbito do romance 

de Luiz Vilela, símbolo de morte e de dessacralização.  

 

Considerações Finais  

O silêncio em Perdição é evidenciado na manifestação do discurso religioso, de 

Pastor Pedro, das personagens que o circunda, e pela figura do narrador. Diferente de 

Luzia que na maioria das vezes está em silêncio para manifestar o sagrado. Leonardo 

precisa falar, e ao tomar a palavra ele guarda o silêncio. Ao dizer, ele estará, 

necessariamente, não dizendo outros sentidos. Segundo Orlandir (1997) dizer e silenciar 

andam juntos. O silêncio, tanto em Perdição, quanto em Os Caminhantes de Santa 

Luzia, está a dispor do sagrado, seja, ele verdadeiro, ou, falso, superior ou inferior. O 

silêncio possibilita o sagrado exercer uma força na vida desta personagem que é 

inevitável. 
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AS REPERCUSSÕES DO SILÊNCIO NA OBRA DE BERNARDO KUCINSKI 

 

Fernanda Reis da Rocha (UPM) 

Helena Bonito Couto Pereira (UPM) 

 

RESUMO: As décadas de 1960 e 1970 proporcionaram, para diversos países, situações 
decisivas e únicas que, de diferentes maneiras, repercutiram não somente em seu território, mas 
também além de suas fronteiras. No Brasil, tal período corresponderia a dois importantes fatos: 
o início, já em 1964, de um governo ditatorial - marcado pela repressão, o cerceamento, o medo 
e a censura – e o anseio de muitas mulheres pela emancipação e pelo exercício e participação 
mais ativa em diferentes esferas sociais. Muitas são as obras contemporâneas – acadêmicas e 
literárias - preocupadas em debater ambas as temáticas: dentre as pertencentes ao último grupo, 
selecionamos K. (2011), de Bernardo Kucinski como escopo central do presente trabalho. 
Buscando responder de que maneira o contexto político-social experimentado pelo Brasil 
durante os dois decênios já citados personifica-se, principalmente, na protagonista feminina – 
criada tendo como inspiração uma pessoa real e ligada ao autor - nossa pesquisa embasou-se 
primeiramente na leitura e análise da ficção e, em um segundo momento, em produções e 
pesquisas de teóricos como Cristina da Costa Vieira, Elizabeth Fernandes Xavier Ferreira, Jaime 
Ginzburg, Malcolm Silverman e também em documentos oficiais, como os elaborados pelo 
Governo do Estado de São Paulo e pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos e Comissão 
Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Averigou-se, ao final, que a figura feminina 
destaca-se por uma forte carga emocional e por uma característica marcante: o silenciamento. 
 
 
PALAVRAS CHAVES: Literatura Brasileira Contemporânea. Ditadura Militar. Bernardo 
Kucinski. Personagem Feminina. Silenciamento. 
 

Introdução  

 

O período ditatorial, nos últimos anos, desdobrou-se como problemática de 

variadas pesquisas devido aos seus aspectos obscuros e sem uma resolução oficial: a 

problemática dos desaparecimentos políticos, a possibilidade de abertura ou não de 

documentos políticos e secretos, a busca por reaver corpos de antigos militantes 

sepultados ilegalmente em diversos cemitérios nacionais e a tentativa de punir 
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judicialmente todos aqueles relacionados, direta ou indiretamente, com a prática da 

tortura.  Já a figura feminina, desde o momento em que passou a contestar valores e 

instituições tradicionais e patriarcais (como a família e o casamento), a defender a 

igualdade de direitos nos mais diferentes âmbitos (profissional, político, econômico, 

cultural, sexual), e a procurar variadas formas de expressar-se e tornar seus 

pensamentos, sentimentos e ideais públicos, tornou-se um foco temático analisado por 

inúmeras áreas cientificas e humanas. 

 

Incontestavelmente, a literatura brasileira apresentou-se como uma das 

produções culturais interessadas em discorrer, ficcionalizar e interpretar tanto o regime 

totalitário como as sensíveis transformações internas e externas experimentadas pelas 

mulheres. A partir de 1964, visando abarcar, refletir e alegorizar o difícil e polêmico 

contexto político, muitos serão os escritores dispostos a empregar recursos como a 

fragmentação, a montagem e a descentralização não apenas na construção material de 

seus textos, mas também na base de estruturas narrativas fundamentais, como a 

personagem. Dessa forma, o próprio ser ficcional assumir-se-ia como um simulacro dos 

conflitos, das angústias, dos desencontros e das incertezas dos sujeitos da atualidade 

(SILVERMAN, 2000; OTSUKA, 2001). 

 

Entre as obras contemporâneas preocupadas em debater ambas as temáticas, 

selecionamos K. como escopo central do presente trabalho. Escrito pelo professor e 

jornalista Bernardo Kucinski, publicado em 2011, acolhido positivamente por leitores e 

críticos e merecedor de duas menções honrosas em 2012 (concedidas pelo Portugal 

Telecom de Literatura e pela União Brasileira de Escritores Rio de Janeiro - UBE-RJ), o 

livro – que pode ser lido como um romance ou um conjunto de contos - acompanha a 

saga homérica de um pai em busca de sua filha e de seu genro, que assim como milhares 

de brasileiros, “[...] foram desaparecidos [...]” (KUCINSKI, 2012, p. 26) pelo governo 

militar durante a década de 1970. Em meio a um relato marcado pela fragmentação, a 

multiplicidade de focos narrativos, os paralelismos (presente x passado, ditadura 

brasileira x holocausto alemão, realidade x ficção, vida x morte) e a reiteração (tanto das 

ideias de luto e memória, como de sentimentos como a culpa, o sofrimento e a angústia) 

a figura feminina central destaca-se por permear a maioria dessas pequenas estórias, por 

conter uma forte carga emocional, por influenciar irremediavelmente a vida dos demais 
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personagens e por uma característica marcante: o silenciamento. Nosso intento será 

refletir acerca da interpretação desse ponto ao decorrer da narrativa, tanto sob o prisma 

do contexto ditatorial brasileiro como das questões sociais e de gênero.  

 

A personagem silenciada: o calar e seus desdobramentos 

 

O silêncio no qual estará envolta a protagonista já se manifesta na não 

apresentação, de forma direta e integral, de seu nome, ficando a cargo de pequenas 

menções – como as que mencionaremos a seguir – algumas inferências de qual seria ele.   

  

Em “Nesse dia, a Terra parou”, um narrador observador retrata tanto a apreensão 

do protagonista K. ao esperar pela divulgação, junto à imprensa, de uma lista formulada 

por parentes, amigos e pelo então arcebispo de São Paulo no qual constariam  vinte e 

sete desaparecidos políticos como sua sucessiva desolação ao notar que esta sofreu 

significativas alterações e já não se encontra mais presente o nome de sua filha: “Nomes 

são ditos aos poucos em ordem alfabética. Em K., a esperança se esvai. O nome da 

filha, que por essa ordem deveria estar entre os primeiros, não chega. “(KUCINSKI, 

2012, p. 69, grifo nosso). Já em “A terapia”, a faxineira Jesuína, atormentada pelos 

acontecimentos vivenciados em seu último emprego (que descobriremos ter sido na 

Casa da Morte de Petrópolis, comandada pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury) 

revelará, em sua consulta a uma psicóloga, o marcante e rápido contato que travou com 

uma moça presa – supostamente a filha de K:  

 
 Me colocaram na cela dela, sem falar nada e eu tentei puxar conversa. 
Ela me disse o nome dela e depois não falou mais nada. Disse o nome 
completo, acho que completo, mas eu não guardei porque era um 
nome complicado. Disse assim recitado como quem sabe que vai 
morrer e quer deixar o nome, para os outros saberem. (KUCINSKI, 
2012, p. 127– “A terapia”). 

 

As informações dadas nesse trecho (a primeira letra, um nome difícil de ser 

lembrado) podem ser combinadas a um fato real e íntimo cerceador da vida do próprio 

Kucinski: sua irmã, Ana Rosa, consta como um dos 136 nomes da lista elaborada pela 

Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e anexada à Lei 9.140/1995 

(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1996; MIRANDA e TIBÚRCIO, 1999). 

Militantes da Ação Libertadora Nacional (ALN), a professora e doutora em Química e 
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seu marido Wilson Silva desapareceram em abril de 1974 e a revelação de que o casal 

foi torturado e assassinado logo viria por meio dos relatos feitos por antigos oficiais 

ligados à repressão, como Amílcar Lobo - antigo tenente-médico do DOI-CODI / SP – 

(BRASIL, 2007) e Cláudio Guerra, ex-delegado do DOPS - Departamento de Ordem 

Político Social (NETTO; MEDEIROS, 2012). 

 

Ademais, na segunda passagem reproduzida, a designação própria também 

poderia simbolizar todo um ser humano – toda uma identidade pessoal, desejosa de que 

os múltiplos aspectos de sua vida (corpo, mente, ideologia, papeis sociais, 

posicionamentos políticos) não sejam relegados ao esquecimento. Ao dizer seu nome 

completo (e nada mais), a personagem intentaria que sua existência e o fim dela (que 

parecia logo se anunciar) chegassem ao conhecimento público, mesmo que não por 

meio de sua própria voz.  

 

Será, ainda, na narrativa “A terapia” que o calar da protagonista atingirá o seu 

ápice. O desenrolar do contato entre e Jesuína é assim exposto pela faxineira: 

 
[...] o Fleury chegou, já de noite. Ele me chamou e perguntou da moça 
e eu disse que nada, que só falou o nome e depois ficou muda... aí ele 
mandou me colocarem de volta. A moça parecia uma estátua, estava 
no mesmo lugar, muda do mesmo jeito. [...] 
‘O Fleury mandou eu descer e ficar de novo com a moça, para ver se 
ela falava mais alguma coisa. De madrugada chegou o doutor 
Leonardo. Lá de baixo eu adivinhei que era o médico e avisei 
baixinho, quando vem o médico é porque vão maltratar, fazer coisa 
ruim. Logo depois vieram buscar ela. Foi aí que ela de repente meteu 
um dedo na boca e fez assim como quem mastiga forte e daí a alguns 
segundo começou a se contorcer. Eles nem tinham aberto a cela, ela 
caiu de lado gemendo, o rosto horrível de se ver e logo depois estava 
morta. Parecia morta e estava morta mesmo.’ 
‘Você sabe o que aconteceu?’ 
‘Disseram que ela tomou veneno, que tinha veneno na boca, pronto 
pra engolir. O Fleury [...] ficou louco [...] mandou levarem ela lá para 
baixo.’ 
[...] ‘O que eles faziam lá embaixo com os presos, Jesuína?’ 
‘Os presos eram levados para lá, sempre um só de cada vez, e nunca 
mais eu via eles. Lá em cima eu via pela janela eles serem levados 
para dentro da tal garagem, nunca vi nenhum deles sair. Nunca vi 
nenhum preso sair. Nunca.’ (KUCINSKI, 2012, p. 127-128, grifos 
nossos). 
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A ideia da construção e da caracterização de um ser ficcional como determinante 

e determinada por outras estruturas narrativas é defendida por estudiosos como Vieira 

(2008, p. 394), que traça um paralelo sobre uma tríade que, coincidentemente, sustenta 

todo o enredo de “A terapia”: 

 

[...] o estratagema do silêncio auxilia outras construções [...] da 
personagem romanesca, tendo em conta o espaço psicológico criado 
ou a situação sugerida: a intimidade, o medo [...], a opressão, a 
obediência, o choque emocional, a mudez, a morte.  

 
 

Assim sendo, a opção da protagonista feminina anônima por permanecer calada 

seria diretamente influenciada pelo ambiente material opressor no qual se encontra (uma 

cela) e pelo temor frente ao futuro a lhe ser imposto (as torturas e suas consequências 

corpóreas, emocionais e psicológicas). 

 
Segundo as entrevistas copiladas por Ferreira (1996) e os estudos feitos por 

Duarte e Meileres (2014), um dos maiores medos conservados pelos militantes seria não 

suportar as sevícias infligidas pelos torturadores e entregar os segredos de suas 

organizações e os nomes de companheiros de luta. A delação, de qualquer espécie e por 

qualquer razão, era entendida por muitos como sinal de fraqueza, de submissão e da 

perda de identidade e de valores. A manutenção do silêncio era, então, vista como uma 

obrigatoriedade a ser cumprida a todo custo. 

 
Na imensa solidão do combate do torturado com seu carrasco, a aposta 
não é somente a da confissão. Pois entregar o segredo, confessar, é 
curvar-se à vontade onipotente do torturador, e a partir daí sofrer a 
atroz transparência da despersonalização. [...] Na luta acirrada pelo 
segredo de uma palavra, de um pensamento ou de um corpo, os 
sentimentos de humilhação, de vergonha e de ódio são inelutáveis. 
(VIÑAR; VIÑAR; BLEGER, 1992, p. 143). 

 

Após dizer seu nome, a prisioneira permanece imóvel e impassível às tentativas 

de conversa promovidas por Jesuína, sendo esse seu posicionamento a todo instante 

reiterado: “só falou o nome e depois ficou muda”; “parecia uma estátua”; “muda do 

mesmo jeito”. Deste modo, a personagem refletiria um preceito amplamente difundido 

entre as organizações clandestinas: a negação de resposta a toda e qualquer indagação 

feita pelos órgãos de segurança. Esse comportamento indicava valores como 
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determinação, força, lealdade aos companheiros e à revolução, coragem e resistência, 

ademais de representar a manutenção do sigilo das informações ansiadas pelos 

repressores. A situação somente sofrerá uma drástica alteração ante a iminência da 

tortura: “De madrugada chegou o doutor Leonardo [...] avisei baixinho, quando vem o 

médico é porque vão maltratar [...]. Foi aí que ela de repente meteu um dedo na boca 

[...] e daí a alguns segundo começou a se contorcer.” Não antevendo outro recurso a fim 

de não entregar informações sigilosas, a presa opta por uma atitude extremada: a 

ingestão de uma cápsula de veneno. A escolha do momento e de como morrer 

representariam um domínio (ainda que último) sobre a vida e todos seus aspectos, 

controle esse que a personagem feminina buscaria até o final preservar, visando não 

deixar-se submeter a seus possíveis algozes. 

 

Ainda é possível ressaltar que a boca, órgão final responsável pela formação de 

palavras, aqui apresentar-se-ia como reduto inicial de um total e definitivo 

silenciamento. Difícil não observar, a simbologia inerente ao modo de suicídio 

escolhido pela personagem: será algo escondido e conservado em sua boca até o 

derradeiro instante (o veneno? O veneno das palavras ou da ausência dessas?) o 

responsável pela representação extremada da resistência e da preservação, a todo e a 

qualquer custo, de uma ideologia política e pessoal. Assim, a mudez definitiva - 

representada pela morte - seria preferível ao militante quando comparado à incerteza da 

concretização de um mal moral muitas vezes maior do que as torturas infligidas ao seu 

corpo: o falar, o delatar de companheiros de luta.  

 

Cabe mencionar que, contrapondo-se a essa forma de resistência assumida pela 

personagem, uma prática punitiva lhe será imposta: o desaparecimento. Jesuína revela à 

terapeuta a ira de seu chefe ao descobrir o suicídio da prisioneira e a recomendação feita 

pelo mesmo aos seus subordinados: a condução do cadáver ao andar mais subterrâneo 

da casa (“Os presos eram levados para lá, sempre um só de cada vez, e nunca mais eu 

via eles.”). Guinzburg (2004) defende, em seu estudo sobre Em câmara lenta (obra de 

Renato Tapajós que também abarca o regime militar e os momentos finais de uma 

guerrilheira), a ideia da duplicação do silêncio: em um primeiro momento, o silêncio 

seria uma opção ao militante, ainda que a iminência ou a real provação das torturas lhe 

afigurasse como um futuro próximo; em um segundo, o calar seria uma imposição 
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resultante da truculência, da crueldade e da violência ditatorial, podendo assumir as 

formas das prisões arbitrarias, os desaparecimentos e assassinatos políticos.  

 

Por fim, o silenciamento alcançaria também o nível social e pessoal, 

representados pelo ambiente familiar da protagonista. Em “Os primeiros óculos”, 

notamos que em nenhum momento o narrador delega voz à filha de K., tomando e 

incorporando em seu próprio discurso as falas indiretas e as impressões que a ela 

caberia:  “Deveria ter trazido a amiga Sarinha quando veio com o pai encomendar as 

lentes e escolher a armação. Agora era tarde, recriminou-se.” (KUCINSKI, 2012, p. 41, 

grifo nosso); “A menina pediu à mãe para acompanhá-la à ótica e ajudar a escolher uma 

armação [...]” (KUCINSKI, 2012, p. 41, grifo nosso). De modo oposto, tanto a opinião 

da figura paterna – “‘Ficou bonita’” (KUCINSKI, 2012, p. 41) – como da materna - 

“‘Como você ficou feia’” (KUCINSKI, 2012, p. 43) são verbalizadas diretamente e 

podem ser identificadas pelo emprego das aspas.  

 

É relevante também atinar para a reação assumida pela protagonista a esses 

comentários: à visão positiva do pai, segue-se “Ela nada disse, embora um observador 

atento talvez notasse um fugaz crispar em seus nervos da face. Era como se não tivesse 

escutado. (KUCINSKI, 2012, p. 41, grifo nosso); já à postura depreciativa da mãe, 

temos “A filha nada respondeu, nem suas feições se alteraram, embora um observador 

treinado talvez percebesse no seu rosto um fugidio crispar de nervos. Era como se não 

tivesse escutado.” (KUCINSKI, 2012, p. 43, grifo nosso).  A reiteração, fomentada pela  

construção de dois parágrafos sob a base de estruturas frasais praticamente idênticas, 

visaria reforçar essa atmosfera de silêncio que, por sua vez, poderia receber diversas 

interpretações, das quais elencamos duas possíveis.  

 
Em uma primeira hipótese, o comportamento calado apresentar-se-ia como traço 

intrínseco e natural da personagem, assim como seu aparente alheamento frente à 

imagem que os demais possuem a seu respeito (“Era como se não tivesse escutado”). 

Presentes desde o começo da adolescência, ambos contribuiriam para a formação de 

uma pessoa reservada, decidida, ciente de suas escolhas e independente, imagem essa 

muitas vezes idealizada por K. ao pensar na filha: “[...] explicou que a filha era 

professora da universidade em grau de doutora, era independente e morava só. Tinha 

seu próprio carro.” (KUCINSKI, 2012, p. 23 – “Sorvedouro de pessoas”); “[...] seria a 
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primeira mulher da família toda a não casar com um judeu.” (KUCINSKI, 2012, p. 47 – 

“O matrimônio clandestino”).  

 

Outra análise plausível estabelece-se ao considerarmos o caráter testemunhal e 

memorialístico da obra como um todo, tendo como premissa a protagonista como uma 

imagem ficcional de Ana Rosa Kucinski, desaparecida em 1974 aos trinta e dois anos e 

o contexto histórico-social no qual teria ocorrido o episódio: explicitada pelo narrador-

observador a idade da filha de K. (catorze anos), transpomo-nos para meados de 1950, 

década em que a estrutura familiar é fortemente tradicional e paternalista, ou seja, os 

progenitores - principalmente a figura masculina - detinham grande influência sobre os 

diversos aspectos da vida dos filhos e tal controle era ainda mais visível quando esses 

descendentes eram mulheres – sexo no qual a submissão e a retração deveriam ser 

características basilares (BASSANEZI, 2007; OLIVEIRA, 1999). Sendo assim, o 

silêncio atuaria como reflexo da passividade e da obediência impostos à protagonista 

desde jovem. Tal teoria ganharia significativo respaldo ao atentarmos a dois momentos 

onde prevalece a aceitação sem contestação das determinações feitas pelos pais: “A 

menina pediu à mãe para acompanhá-la à ótica e ajudar a escolher uma armação que 

combinasse com o seu rosto [...]. Mas a mãe estava cansada e com enxaqueca [...]. Vá 

com seu pai, disse.” (KUCINSKI, 2012, p. 41, grifo nosso); “Na ótica, o pai escolheu 

uma armação robusta e não muito cara [...]” (KUCINSKI, 2012, p. 42, grifo nosso).  

 

Ao seguir toda essa linha de raciocínio, lembramo-nos da afirmativa feita por 

Vieira (2008, p. 119) de que o silêncio atuaria tanto na construção dos seres ficcionais - 

visto indicarem possíveis comportamentos ou características dos mesmos – como em 

sua desconstrução, uma vez que “[...] o último reduto da personagem é a linguagem, e 

de que o silêncio a mata. Portanto, a única forma de desconstrução séria da personagem 

é, não a agramaticalização do discurso, mas o silêncio.”. Assim sendo, a protagonista de 

K. encontra-se impedida de narrar, através de sua própria voz, sua história de vida e de 

militância.   

 

Considerações finais 
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Em K., temos uma narrativa contendo múltiplos pontos de vista, pertencentes 

aos mais diferentes tipos sociais: uma faxineira, um delegado, um policial, um militar, 

uma amante). Porém, ainda que a obra como um todo convirja para a busca travada pelo 

protagonista por sua filha desaparecida, somente em três capítulos-fragmentos 

predomina-se uma voz feminina a elucidar os fatos: em “A terapia”, observamos a 

conversa entre uma psicóloga e uma faxineira; em “Paixão, compaixão”, uma mulher – 

amante de um famoso delegado (Fleury) responderia às perguntas feitas pela mãe de um 

desaparecido político; e em “Cartas a uma amiga”, o leitor tem acesso a uma missiva 

cuja remetente seria justamente a filha de K. Será exatamente nessa pequena estória o 

único momento em que a personagem adquire um discurso próprio, apresentando-se 

através de seus diversos papéis: filha, esposa, irmã, professora, militante. Nas demais 

passagens, todas essas definições sociais permanecem na iminência e na dependência da 

visão e do relacionamento que a mesma desperta e mantém com a figura do narrador 

(masculino, na grande maioria dos casos). 

 

Como destaca o Grupo Ceres, formado exclusivamente por pesquisadoras, a 

construção da identidade feminina perpassa os diferentes relacionamentos travados 

entre ela e as demais pessoas de seu convívio; sua história refletiria, invariavelmente, o 

entrelaçamento de muitas outras trajetórias de vida – “A história que uma mulher relata 

é a história de sua mãe, de seu marido, da sua casa, do seu trabalho” (1981, p. 352). As 

estudiosas afirmam ainda duas importantes ideias: a dificuldade experimentada no 

desenvolvimento e fortalecimento de uma individualidade própria, uma vez que 

sustentaria em si inúmeros e diferentes fragmentos identitários; e que, diferentemente da 

constituição dos homens, a da mulher dar-se-ia por meio das expectativas e das funções 

que a sociedade (tradicional e patriarcal) lhe atribui – “Sua identidade é construída a 

partir de expectativas que lhes atribuem um papel complementar na cultura masculina. 

Ao contrário do homem, que se faz para si numa cultura que lhe pertence, a mulher se 

faz para o outro.” (1981, p. 352). 

 

Ao combinarmos tais colocações com a narrativa em questão, inferimos que, 

somente em “Cartas a uma amiga”, a personagem feminina se liberta e se abstém das 

múltiplas representações e estereótipos viris ao desenhar-se através de sua própria 
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linguagem, reduto no qual – segundo Brandão (2006) – encontra-se a possibilidade de 

cada ser (real ou ficcional) desvelar-se por si mesmo.  

 

No decorrer dos anos 1960 e 1970, as mulheres lutaram direta e indiretamente 

contra a repressão ditatorial, seja por meio do ingresso em organizações clandestinas ou 

assumindo seus papéis de mãe, esposa, irmã ou filha de revolucionários; na década 

seguinte, destacaram-se como a grande frente em defesa da anistia e da busca por 

resposta acerca dos mortos e desaparecidos políticos, demonstrando toda sua coragem, 

ousadia e determinação (SIMAS, 1986). Por muito tempo, entretanto, sua importância 

no período foi sublimada e pormenorizada. Ferreira (1996) apresenta uma das possíveis 

razões pelas quais a mulher fosse renegada e esquecida ao longo do curso e do registro 

da história do regime totalitário brasileiro: sua posição e ação ideológica desafiava o 

código tradicional relacionado aos gêneros e as atitudes esperadas a cada um deles – ao 

abandonar ideais como o casamento, a família, a vida voltada ao lar e ao ambiente 

privado e aderir à militância e a luta política, ela duplamente contrariava o sistema 

político-social vigente.  

 

Ainda que os episódios e momentos finais de vida da “filha de K” gravitem 

como cerne da obra, esta foi escrita por um homem: o grito de denúncia, de libertação, 

de expressão pura dos sentimentos e dos pensamentos que caberia à figura feminina lhe 

foi negado. Tanto pelo regime ditatorial, responsável por suas mortes e 

desaparecimentos, como pelos próprios ditames sociais, fundamentados e enraizados 

ainda na supremacia do ponto de vista e do discurso masculino.   
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ESTRATÉGIAS DO NARRADOR CONTEMPORÂNEO E A CONSTRUÇÃO 

DA EXPERIÊNCIA EM "REPRODUÇÃO", DE BERNARDO CARVALHO 

Gabriel Carrara Vieira (UFMG) 

 

RESUMO: Em seu seminal artigo O narrador, Walter Benjamin descreve um problema que se 

acentua com o avanço da pós-modernidade: a autoridade do narrador frente ao que é narrado. A 

percepção de que a linguagem desempenha um papel não secundário, mas primário, nas 

construções textuais colocou-o em suspeição. Por isso, Silviano Santiago é preciso ao apontar 

que, nas narrativas contemporâneas, “real” e “autêntico” são tomados como valores oriundos da 

linguagem, e não como um “em si”. Não por acaso, ela sai dos bastidores da obra para atuar no 

palco, defronte a seus leitores, como um elemento central da leitura literária: não mais um meio, 

mas também um fim. Frente a isso tudo, é possível ainda falar em experiência e autoridade para 

o narrador contemporâneo? Este artigo busca analisar quais recursos uma obra literária atual 

tem a sua disposição frente às forças desierarquizantes que operam na literatura contemporânea. 

Para isso, propõe-se discutir essas escolhas narrativas na obra Reprodução, do escritor brasileiro 

Bernardo Carvalho, escolhido devido ao complexo jogo de forças narrativas que sua obra opera. 

Se há uma cisão entre esses elementos, o narrador contemporâneo precisa se readequar às 

relações entre experiência e linguagem. Agamben aponta, em Infância e história, “uma 

proposição rigorosa do problema da experiência deve, portanto, fatalmente deparar-se com o 

problema da linguagem”; portanto, nossa investigação deve observar como a literatura 

contemporânea articula esses dois elementos. 

PALAVRAS-CHAVE: experiência; romance contemporâneo; narrador. 

 

Pensar a figura do narrador no contexto atual da teoria da literatura é buscar 

compreender a construção de uma autoridade ficcional que se confronta com forças 

críticas desierarquizantes. Por ser a voz que leva ao leitor o conhecimento dos fatos, ele 

goza de posição privilegiada na sua organização e seleção - e, justamente por isso, paira 

sobre sua figura desconfiança nesse processo. 
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Um dos principais textos para se pensá-lo é o seminal ensaio O narrador: 

considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, de Walter Benjamin (1994b). Em sua 

reflexão, o pensador alemão se debruça sobre diversos tópicos que constituem essa 

figura narrativa, buscando compreender suas vicissitudes na transição de um mundo 

tradicional dos antigos para um mundo moderno, moldado pela técnica e pela guerra. 

Para marcar essa distinção, Benjamin recupera o autor russo Nikolai Leskov, mestre na 

arte do conto e que tem sua inspiração na tradição oral de transmissão de sabedoria. 

A tese central do texto benjaminiano é a gradual perda da “faculdade de 

intercambiar experiências” (1994b, p. 198) causada pela guerra, mas também pela 

própria primazia da técnica na modernidade. Essa “forma artesanal de comunicação (...) 

não está interessada em transmitir o ‘puro em si’ da coisa narrada como uma informação 

ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la 

dele” (idem, p. 205). Para Benjamin, a narrativa do conto tradicional era também uma 

forma de sociabilidade, de criação de laços por meio da transmissão de uma sabedoria 

preservada pela tradição. 

A típica forma literária moderna, o romance, vem romper com essa lógica: no 

lugar de sabedoria, informação; memória perpetuadora ao invés de breve memória; 

sentido da vida contra a moral da história. Nessa nova disposição, o papel 

desempenhado pelo narrador é alterado. Sua preocupação não é mais transmitir um 

saber e compartilhar experiências. Benjamin indica que  

 

o narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a 

relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à experiência dos seus 

ouvintes. O romancista segrega-se. A origem do romance é o indivíduo 

isolado, que não pode mais falar exemplarmente sobre suas preocupações 

mais importantes e que não recebe conselhos nem sabe dá-los. Escrever um 

romance significa, na descrição de uma vida humana, levar o incomensurável 

a seus últimos limites. Na riqueza dessa vida e na descrição dessa riqueza, o 

romance anuncia a profunda perplexidade de quem a vive. (ibidem, p. 201, 

grifo nosso). 

 

O que está em jogo na passagem descrita por Benjamin é o estatuto dedicado à 

narrativa na modernidade. A figura do leitor está intimamente ligada ao mercado, e esse 

caráter técnico de sua produção vai impactar diretamente a forma narrativa e, 

principalmente, a visibilidade que ela garantia a formas vitais de sociabilidade, que 
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perdem destaque. Nessa transição, a morte, a experiência, a memória, a finalidade do 

relato e o estrato popular são profundamente desenraizados, tornando-se um repertório 

de técnica narrativa, e não mais “a mão do oleiro na argila do vaso” (ibidem, p. 205) da 

narrativa tradicional. 

O estatuto do narrador clássico benjaminiano encontra-se ainda mais distante do 

narrador da contemporaneidade. Esse paralelo foi realizado por Silviano Santiago em O 

narrador pós-moderno (2010), em que o crítico brasileiro avança com as observações 

de Benjamin sobre o distanciamento entre narrador e experiência. Em seu texto, ele 

aponta inicialmente que, ao contrário do narrador clássico, que vivenciou determinada 

experiência, o narrador pós-moderno ‒ ou, como iremos chamá-lo neste artigo, 

contemporâneo ‒ narra pois acostumou-se a observar sujeitos na vivência de tal 

experiência (2010, p. 44). Há um significativo distanciamento entre narrador e fato 

narrado, entre o oleiro e seu vaso, introduzindo a problemática de um elemento que não 

estava na discussão do narrador clássico: a linguagem. 

Em A literatura impensável, Jacques Rancière discute o “deslizamento 

histórico” da literatura em “passagem de um saber para uma arte” (1995, p. 25), para um 

repertório técnico. Como ele aponta, “no século XIX, essa palavra literatura, que 

designava um saber, passará a designar seu objeto” (idem, p. 25). Observa-se que, com 

o avançar da modernidade, a questão da linguagem passa ao plano central da literatura: 

não mais um meio, mas também um fim. Santiago é preciso ao apontar que “o narrador 

pós-moderno sabe que o ‘real’ e o ‘autêntico’ são construções da linguagem” (2010, p. 

46-7); não por acaso, esta sai dos bastidores da obra para atuar no palco, defronte a seus 

leitores. 

Se há uma cisão entre esses elementos, o narrador contemporâneo precisa se 

readequar às relações entre experiência e linguagem. Para Agamben, “uma proposição 

rigorosa do problema da experiência deve, portanto, fatalmente deparar-se com o 

problema da linguagem” (2005, p. 54); portanto, nossa investigação deve observar 

como a literatura contemporânea articula esses dois elementos. 

Comecemos com a retomada da obra de Leskov, que Benjamin cita em seu 

ensaio. No conto do autor russo, observa-se um início caro às narrativas orais: “o 

general Rotislav Andrêievitch Faddiéiev, famoso escritor militar que, por muito tempo, 

acompanhou o falecido marechal de campo Bariátinski, contou-me este caso engraçado” 

(LESKOV, 2014, p. 89, grifo nosso). A autoridade sobre o narrado começa a ser 

construída a partir das referências que o narrador traz para validar seu conhecimento. Na 
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história, conhecemos o Príncipe Bariátinski, marechal de campo a quem foi indicado 

um repouso na cidade de Temir-Khan-Chur. Lá, sem local adequado para seu descanso, 

é convidado por Filipp Filíppov Filíppov para sua casa, personagem este que diz ter 

uma dívida com o príncipe e que esta deverá apenas ser revelada pela “voz da natureza”. 

A estrutura do conto é simples, sempre girando em torno da revelação a ser feita 

e da memória ‒ ou falta dela ‒ do príncipe. Há um Filipp extremamente generoso e 

hospitaleiro, um príncipe deleitado pelo seu anfitrião, e uma revelação a ser feita. O 

desfecho, que parece uma anedota ou uma parábola, merece ser ressaltado: 

 

Amália Ivánovna [esposa de Filipp] saiu e voltou com uma grande trompa de 
cobre, reluzentemente polida, e entregou-a ao marido; ele pegou a trompa, 
encostou o bocal aos lábios e transformou-se inteiro num minuto. Foi só ele 
inflar as bochechas e sair um ribombo vibrante para o marechal de campo 
gritar: 
- Estou reconhecendo, irmão, agora estou reconhecendo, você é aquele 
músico do regimento de caçadores, que, por sua honestidade, enviei para 
vigiar um intendente trapaceiro. 
- Exatamente, meu príncipe - respondeu o anfitrião. - Não queria eu lembrar-
lhe disso, então a própria natureza o fez. (idem, p. 100, grifo nosso). 

 

Há uma passagem importante a se destacar para se compreender a relação entre 

memória e sabedoria na narrativa tradicional. Cabe à natureza a revelação da verdade, e 

não ao homem e sua linguagem; paralelamente, essa verdade é algo que necessita ser 

rememorada, reestabelecendo a ligação entre o sujeito e seu repositório cultural. O 

resgate de um passado pela memória, que garante a sabedoria ao príncipe, está ligado ao 

natural. Esses sujeitos pré-modernos não passaram pelo empobrecimento da experiência 

alertado por Benjamin: não há o choque das grandes cidades, não há a atomização da 

sociedade, não há a perda de sua memória coletiva e sua sabedoria. Não há também uma 

problemática da linguagem, pois a passagem é dócil e sem ruídos. 

Nesse ponto, retoma-se a noção de reminiscência indicada por Benjamin. Em 

Leskov, a trompa exerce essa função de unir os elos de uma cadeia, de reestabelecê-la, 

de fundar “a cadeia da tradição, que transmite os acontecimentos de geração em 

geração” (BENJAMIN, 1994b, p. 211). Há uma ideia de internalização no termo, de 

algo que já está no sujeito e precisa ser ativado. Essa imagem é fortalecida por 

Benjamin ao escrever que a narrativa “mergulha a coisa na vida do narrador para em 

seguida retirá-la dele” (idem, p. 205). 

Toda a experiência benjaminiana da narrativa se funda em uma ligação a um 

substrato que pode assumir nomes como memória coletiva, tradição, sabedoria popular. 
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Leskov trabalha em um mundo em que o conhecimento é partilhado entre os sujeitos 

(“contou-me este caso engraçado”) e que é possível se ligar a uma experiência comum 

(“Estou reconhecendo, irmão, agora estou reconhecendo”). Esse “fazer-parte” é 

elemento constituinte fundamental para as construções do narrador clássico; talvez seja 

justamente essa característica que se perde na narrativa moderna, fundada em um 

mundo de apartamentos e pobre em experiência comunicável. 

Quando escreve que o contista russo “viajou pela Rússia, e essas viagens 

enriqueceram tanto a sua experiência do mundo como seus conhecimentos sobre as 

condições russas” (BENJAMIN, 1999b, p. 199), Benjamin indica que há uma noção de 

experiência como algo além da articulação da linguagem, uma vivência, um mergulho 

na vida que escapa a essa articulação. A revelação da verdade e a experiência comum 

entre Bariátinski e Filipp é dessa ordem, natural, inarticulada, que não pode “relatar 

tudo isso com o gélido verbo da voz humana” (LESKOV, 2014, p. 98) ‒ a verdade da 

narrativa em Leskov é da ordem da rememoração de algo possuído porém não 

reconhecido. 

Em outro momento histórico, apartado não apenas pelo tempo, mas por uma 

vida cotidiana completamente diversa de Leskov, Bernardo Carvalho traz em 

Reprodução (2013) traz a história de um estudante de chinês que se vê subitamente 

detido em uma trama policial. Lançado em um complicado esquema de revelações, essa 

personagem, da qual pouco se sabe, derrama uma torrente discursiva que vai sofrendo 

mutações ao longo do romance. À fala do estudante une-se também a de uma delegada 

na sala ao lado, narrando uma história que, estranhamente, vai pouco a pouco se 

mesclando com à do homem detido. 

É interessante tomarmos as primeiras linhas do romance: “tudo começa quando 

o estudante de chinês decide aprender chinês. E isso ocorre precisamente quando ele 

passa a achar que a própria língua não dá conta do que tem a dizer” (CARVALHO, 

2013, p. 6). Na estrutura do romance, após uma localização inicial do tempo e do espaço 

narrativos, em que tomamos conhecimento da prisão de sua professora de chinês na fila 

do embarque, o estudante sobe ao palco para um intenso monólogo. 

Há de se ressaltar em Reprodução o caráter cíclico e autorreprodutivo dos 

discursos. A matéria com a qual Carvalho trabalha não é a da sabedoria e da “faculdade 

de intercambiar experiências”, mas de conhecimentos consumidos e indistintamente 

reproduzidos: 
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Leio blog. Acompanho. Sei do que estou falando. Leio os colunistas. É! 
Colunistas de jornal, sim, senhor. Colunistas, articulistas, cronistas. Revista, 
jornal, blog. Gente preparada, que fala com propriedade, porque sabe o que 
está dizendo. E não é por acaso, ou é? O senhor me diga. Não, não, faço 
questão. O senhor devia se informar melhor. Os elefantes estão morrendo. O 
Talmude está por trás do tráfico internacional de entorpecentes. E o senhor 
acha que eu tenho cara de jihadista? Eu, não. O vicepresidente do Irã, aquele 
que comprou o Corão faltando uma página. Logo aquela em que Alá dizia 
que Israel era a terra dos judeus. Curti. (CARVALHO, 2013, p. 24) 

 

Durante todo o monólogo, clássicos lugares-comuns da fala brasileira se 

repetem, como “não sou racista nem preconceituoso. Só não gosto do que é errado. E 

nisso concordamos, eu, os comentaristas, os colunistas, os crentes e a minha ex-

professora de chinês” (idem, p. 25) e “e os meninos de trancinha igual aos pais? Como é 

que deixam? Isso é exemplo pra juventude? Depois o mundo fica cheio de gay e 

ninguém sabe por quê” (idem, p. 25). Atendo-nos apenas à primeira parte do romance, 

entitulada “A língua do futuro”, observa-se que o sujeito catalisa os múltiplos discursos 

e os devolve à sociedade, sem conseguir ressignificá-los substancialmente. Retomando 

a metáfora do oleiro e seu vaso, nesse contato contemporâneo de sujeito e linguagem, as 

marcas dos dedos inexistem naquele. 

Isso não quer dizer que esse sujeito seja um espaço vazio, mas, sim, que a 

relação com a linguagem mudou substancialmente. É interessante notar como os 

discursos vão se sobrepondo uns aos outros nos monólogos, muitas vezes mudando de 

opinião. Na primeira parte, por exemplo, o narrador revela: “eu não ia dizer nada, mas 

não dá pra segurar. Chinês, sim, senhor. Sou chinês! Só pro senhor ver como é racista. 

Não pareço” (idem, p. 27). Essa revelação, contudo, se perde em meio a tantas outras e 

não tem o mesmo caráter de revelação natural da trompa de cobre de Filipp; é, antes, 

uma informação como tantas outras. 

Tal como a proposta de disseminação encontrada em Derrida (1997), esses 

discursos de proliferam sem lei na obra. O narrador não é mais um encadeador lógico, 

um guia ao desfecho. Após o primeiro monólogo da obra, encontramos, na sala ao lado, 

uma delegada e seu monólogo sobre um crime investigado envolvendo um missionário, 

um investigador e sua mãe perdida. Atendo-nos apenas ao estudante de chinês, que ouve 

tudo pela parede, chegamos à terceira parte do romance. Após ouvir toda a história, ele 

retoma seu monólogo da seguinte forma: 

 

Gay? Eu? Gay é a puta que pariu! Quem disse que perguntar não ofende?! Só 
porque não quero ter filhos? Eu? Eu disse? Dei a entender. E o que é que tem 
a ver o cu com as calças?! Não é assim que se fala aqui? E a sua amiga aí ao 
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lado? Como, quem? Gay hoje quer ter filho! E me diga se não tenho razão. 
Me diga se não tenho razão pra não querer ter filho, depois de tudo o que ouvi 
na sala aí ao lado (CARVALHO, p. 85) 

 

O estudante de chinês tem informação sobre tudo. Sobre todos os aspectos da 

vida ela pode opinar. Os discursos se espalham pela vida, atravessam paredes, e chegam 

a ele, sempre em perpétua disseminação. A informação no contemporâneo de Bernardo 

Carvalho atinge um nível que talvez Benjamin não tivesse imaginado, sequer fixando-se 

por breves instantes. Ela não chega a ser substituída, pois é um fluxo contínuo. Portanto, 

resta apenas segui-lo: “[Enquanto repete ao delegado toda a sua indignação, o estudante 

de chinês percebe, de repente, que não tem absolutamente para onde ir nem razão para ir 

a lugar nenhum, que dizer para continuar falando.]” (idem, p. 85). Esse trecho é 

especialmente interessante confrontado com a afirmação de Santiago de que o narrador 

acostumou-se a observar sujeitos na vivência de tal experiência - trata-se de um 

costume, um hábito a ser repetido, reproduzido. 

Não se trata de dizer que a experiência inexista para o narrador contemporâneo. 

Agamben afirma que 

 

todo evento, por mais comum e insignificante, tornava-se a partícula de 
impureza em torno da qual a experiência adensava, como uma pérola, a 
própria autoridade. Porque a experiência tem o seu necessário correlato não 
no conhecimento, mas na autoridade, e hoje ninguém mais parece dispor de 
autoridade suficiente para garantir uma experiência, e se dela dispõe, nem ao 
menos o aflora a ideia de fundamentar em uma experiência a própria 
autoridade. (...) Daí o desaparecimento da máxima e do provérbio, que eram 
as formas nas quais a experiência se colocava como autoridade. O slogan, que 
os substituiu, é o provérbio de uma humanidade que perdeu a experiência. O 
que não significa que hoje não existam mais experiências. Mas estas se 
efetuam fora do homem. E, curiosamente, o homem olha para elas com 
alívio. (2005, p. 22-3, grifo nosso) 

 

No texto contemporâneo, há uma encenação das forças que criam a autoridade 

textual. Em Leskov, a natureza é, desde o início de seu conto, encarada como uma força 

de legitimidade. Para a literatura e a crítica pós-estruturalista, é inconcebível 

compreender quaisquer forças como neutras, inatas, desmotivadas ‒ até mesmo a morte, 

considerada a única certeza natural do homem, passa a ser entendida como uma 

construção.  

A desierarquização dos gêneros e dos saberes é um dos traços mais marcantes do 

mundo contemporâneo. Não é de se estranhar que a literatura incorpore a linguagem 
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como uma própria experiência, e não um meio a ela. Afinal, é na própria linguagem que 

são criadas os discursos vertiginosos de Reprodução. 

Carvalho parece alterar a proposição de Benjamin da perda da “faculdade de 

intercambiar experiências”. Textos anteriores pareciam lidar de modo mais nostálgico, 

resignados e mesmo triste em relação a essa perda - apenas a título de ilustração, temos 

essa melancolia narrativa em obras como O estrangeiro, de Camus, e São Bernardo, de 

Graciliano Ramos. Na verdade, a impossibilidade no contemporâneo parece-nos ter 

valor positivo, pois um recurso técnico com o qual e no qual se trabalha, e não a 

ausência pura de algo. Os romancistas parecem ter atingido uma fase em que 

aprenderam a lidar com as promessas vazias e irrealizadas da modernidade, podendo ser 

agora artistas da falta: é a hipostasia da ausência. 

O narrador contemporâneo, portanto, não é o mesmo que atua em Leskov, 

unindo gerações de sabedoria em uma comunidade. Para Santiago, “a história não é 

mais vislumbrada como tecendo uma continuidade entre vivência do mais experiente e a 

do menos, visto que o paternalismo é excluído como processo conectivo entre gerações. 

As narrativas hoje são, por definição, quebradas. Sempre a recomeçar” (2010, p. 53). 

Em Leskov, é a “voz da natureza” que une o mais sábio, Filíppov, ao menos, 

Bariátinski; já em Carvalho, inexistem esses polos, pois os discursos se movem em um 

fluxo errático e permanente, sem transportarem os sujeitos. 

 

Considerações finais 

Frente a isso tudo, é possível ainda falar em experiência para o narrador 

contemporâneo? Parece-nos que a ele não mais compete o papel de um transmissor de 

sabedoria de uma comunidade ‒ como pensar nela em Reprodução, obra fortemente 

marcada por saberes desvinculados e descompromissados (“o Talmude é o responsável 

pelo tráfico de entorpecentes internacional. Não fui eu quem disse. Foi o vice-presidente 

do Irã”). 

Em A vida sensível, Emanuele Coccia traz uma leitura a essa questão. Pensando 

a literatura como uma atividade de produção de formas sensíveis, o filósofo aponta que 

“é sempre fora de si que algo se torna passível de experiência: algo se torna sensível 

apenas no corpo intermediário que está entre o objeto e o sujeito. (...) O sensível tem 

lugar apenas porque, para além das coisas e das mentes, há algo que possui uma 

natureza intermediária.” (2010, p. 20). A própria linguagem, como ele bem aponta, é 
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uma das formas de existência desse sensível. Parte da mediação entre sujeito e objeto, 

ele é fundamental para que o homem de fato viva: 

 

Apenas através do sensível – através das imagens – penetramos nas coisas e 
nos outros, podemos viver neles, exercer influência sobre o mundo e sobre o 
resto dos viventes. É produzindo sensível que produzimos efeitos sobre a 
realidade enquanto viventes (e não enquanto simples objetos ou causas 
naturais), é através da nossa aparência (ou seja, através do sensível que 
emitimos ativa ou inconscientemente) que provocamos impressão a quem 
está ao nosso redor. (idem, p. 47) 

 

Diferentemente do narrador clássico, que busca na reminiscência a ligação entre 

o sujeito e todo o repositório de experiências comuns, o narrador contemporâneo, 

observando a experiência, transforma-a em uma forma sensível, sem que 

necessariamente ela esteja interiorizada. Assim como o espelho, que “demonstra que a 

visibilidade de algo é realmente separável da coisa em si e do sujeito cognoscente” 

(ibidem, p. 21, grifo do autor), a literatura torna visível essa separação entre objeto e o 

sujeito que o observa. Mais do que isso, ela permite a encenação do repertório de 

criação de formas sensíveis, desnudando os processos aos quais estão sujeitas. 

Não há, de fato, em Reprodução, uma sabedoria a ser partilhada; mas há, sim, 

algo da ordem do sensível que pode ser tocado. Ao retomar Einstein, Benjamin afirma 

que ele “perdeu o interesse por todo o universo da Física, exceto por um único problema 

- uma pequena discrepância entre as equações de Newton e as observações 

astronômicas” (1994a, p. 116, grifo nosso). Essa parece ser justamente a tabula rasa em 

que se encontra a literatura na pobreza da experiência: dedicar-se a essa “pequena 

discrepância” entre sujeitos e objetos, e as “distorções” daí resultantes. 

Essa conclusão se alinha a pensadores que apontam a marca metalinguística da 

literatura, concentrada na exploração da construção em si. Mas também abre espaço 

para se pensar como o texto literário pode, partindo de uma “experiência pobre”, criar 

toda uma mediação entre seres e coisas. “Viver significa, antes de mais nada, dar 

sentido, sensificar o racional, transformar o psíquico em imagem exterior, dar corpo e 

experiência ao espiritual”, afirma Coccia (2010, p. 44).  

A literatura contemporânea abandonou o sujeito que, com autoridade, unia elos 

de diferentes gerações em prol de um saber comum, e passou, cada vez mais, a encenar 

essa autoridade - “porque a experiência tem o seu necessário correlato não no 

conhecimento, mas na autoridade”, nos fala Agamben (2005, p. 22). A experiência, 

aqui, se desloca em direção a um sensível que nos permita “exercer influência sobre o 
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mundo e sobre o resto dos viventes” (COCCIA, 2010, p. 44). Independentemente do 

que narra, o narrador contemporâneo traz na construção de sua história a distância de 

quem observa sujeitos na vivência de experiências. É essa experiência da distância que 

aproxima por meio do sensível, esse “ser pontual num compromisso ao qual se pode 

apenas faltar” (AGAMBEM, 2009, p. 65), que nos parece ser central para o narrador 

contemporâneo. 
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UMA ANÁLISE DO CONTO A COLEIRA NO PESCOÇO DE MENALTON 

BRAFF 

 

Gleiton Candido de Souza (UFMS)1 

 

RESUMO: O presente trabalho tem por finalidade analisar o conto A coleira no pescoço, do 
escritor Menalton Braff publicado em obra homônima no ano de 2006. Apresenta-se, neste 
trabalho, a visão de alguns teóricos a respeito do que seja o conto e sua importância enquanto 
gênero literário. Também, serão abordadas algumas teorias que contribuem para o estudo e análise 
de contos, dentre as quais a teoria de Poe sobre a unidade de efeito e a de Piglia quando este 
afirma que um conto sempre conta duas histórias. Tais teorias são utilizadas na análise do conto 
A coleira no pescoço do escritor contemporâneo Menalton Braff. O conto A coleira no pescoço 
retrata um episódio da vida de um velho e seu cão, ambos vivendo arrastados, um pelo cansaço 
da idade e o outro por uma corrente presa ao pescoço. Um não suporta o outro, mas nada podem 
fazer para modificar essa realidade. O conto retrata uma situação de solidão, desprezo, raiva e 
tédio, vividas cotidianamente pelo velho e seu cão. Essa temática, da solidão, do conflito consigo 
mesmo e nos relacionamentos esta muito presente no conto, que já nas primeiras frases evidencia 
uma situação em que dois personagens suportam a velhice em meio a acusações. A presença 
alucinante que o conto possui, presença essa indicada por Cortázar ao descrever o conto breve, se 
instala nas primeiras frases e prende a atenção do leitor, já que não é mencionado nenhum fato 
anterior que os tenha levado ao presente momento no qual o conto tem seu início. Dessa forma, o 
conto leva o leitor por um caminho cansativo, não porque o conto seja longo ou maçante, muito 
pelo contrário, mas porque o autor utiliza-se de recursos que reproduzem no leitor a exaustão 
sentida pelos personagens. E é sobre isso que Poe afirma em sua teoria sobre a unidade de efeito, 
ou seja, que em um conto breve o autor pode realizar a plenitude de sua intenção.  
 

Palavras-chave: Teoria do Conto; Menalton Braff; A coleira no pescoço. 

 

Apontamentos sobre a teoria do conto 

 O que é um conto? Essa pergunta sempre gerou uma gama de respostas, as quais 

passamos a apresentar neste trabalho, tomando por base as definições dos vários teóricos 

                                                             
1 Doutorando em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul – UFMS, Campus de Três Lagoas-MS. 

3124

Ana
Pencil



2 
 

e estudiosos sobre o tema.  O conto é a mais antiga e generalizada expressão de ficção, 

existindo antes mesmo da linguagem escrita. Segundo R. Magalhães “a finalidade dessa 

forma de ficção literária é narrar uma história, que tanto pode ser breve como 

relativamente longa, mas obedecendo num e noutro caso a certas características próprias 

do gênero (1972, p. 10). Como tal definição pode parecer pouco clara, o autor a completa 

fixando essas características: 

 

O conto é uma narrativa linear, que não se aprofunda no estudo da 
psicologia dos personagens nem nas motivações de suas ações. Ao 
contrário, procura explicar aquela psicologia e essas motivações pela 
conduta dos próprios personagens. A linha do conto é horizontal: sua 
brevidade não permitiria que tivesse um sentido menos superficial 
(MAGALHÃES, 1972, p. 10). 

 

Para Magalhães (1972) o conto difere do romance, por ser este último, constituído 

por uma sucessão de episódios interligados. O romance explora os acontecimentos e o 

estudo dos personagens de forma vertical, com uma profundidade a que o conto não pode 

aspirar. Outra diferença é a de que o conto geralmente narra fatos acontecidos no tempo 

passado e o romance narra os fatos no tempo presente conforme os mesmos se 

desenrolam. 

Araripe Junior procurou fixar as diferenças escrevendo que:  

 

O conto é sintético e monocrônico; o romance é analítico e sincrônico. 
O conto desenvolve-se no espírito como um fato pretérito, consumado; 
o romance como a atualidade dramática e representativa. No primeiro 
os fatos filiam-se e percorrem uma direção linear; no segundo 
apresentam-se no tempo e no espaço, reagem uns sobre os outros, 
constituindo trama mais ou menos complicada. A forma do conto é a 
narrativa; a do romance a figurativa (ARARIPE apud MAGALHÃES, 
1972, p. 15). 

 

Na Primeira resenha de Edgar Allan Poe sobre Twice-Told Tales, de Nathanael 

Hawthorne, traduzida por Charles Kiefer, Poe afirma sempre ter considerado que “o conto 

(...) fornecesse a melhor oportunidade em prosa para a demonstração do talento em seu 

mais alto grau” (KIEFER, 2004, p. 185). Para Poe, o conto possui vantagens peculiares 

sobre o romance, sendo muito mais refinado que o ensaio e chega a ter pontos de 
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superioridade sobre a poesia. Afirma ainda, em sua segunda resenha que se a ele fosse 

pedido para designar a classe de composição que, ao lado do poema, pudesse melhor 

satisfazer as exigências de grande genialidade, oferecendo a esta o mais vantajoso campo 

para o seu exercício, não hesitaria em falar do conto em prosa (KIEFER, 2004). 

Alfredo Bosi sintetiza o papel do conto, dizendo que: 

 

O conto cumpre a seu modo o destino da ficção contemporânea. Posto 
entre as exigências da narração realista, os apelos da fantasia e as 
seduções do jogo verbal, ele tem assumido formas de surpreendente 
variedade. Ora é o quase-documento folclórico, ora a quase-crônica da 
vida urbana, ora o quase-drama do cotidiano burguês, ora o quase-
poema do imaginário às voltas, ora, enfim, grafia brilhante e preciosa 
voltada às festas da linguagem (BOSI, 1978, p. 7). 

 

E essa variedade de formas assumidas pelo conto, levou e ainda leva, a toda essa 

discussão a respeito do que seja realmente o conto. Mario de Andrade respondeu a essa 

questão afirmando que: “Conto é aquilo que o autor chama de conto”. O próprio Mario 

de Andrade inicia o conto Vestida de preto da seguinte forma: “Tanto andam agora 

preocupados em definir o conto que não sei se o que eu vou contar é conto ou não, sei 

que é verdade” (1976, p. 7). Para Nadia Gotlib “tratar de teoria do conto é aceitar uma 

luta que a força da teoria pode aniquilar a própria vida do conto” (2006, p. 10). 

Vemos dessa forma, assim como afirmou Júlio Cortázar (2006) em Alguns 

aspectos do Conto, que é preciso ter uma ideia viva do que é o conto, caso contrário 

teremos perdido tempo. Para o autor um conto em última análise “se move nesse plano 

do homem onde a vida e a expressão escrita dessa vida travam uma batalha fraternal [...]; 

e o resultado dessa batalha é o próprio conto, uma síntese viva ao mesmo tempo uma vida 

sintetizada” (2006, p. 150). 

Com isso o autor quer dizer que o conto é algo grande não pelo número de páginas, 

mas pela sua qualidade, “algo como um tremor de água dentro de um cristal, uma 

fugacidade numa permanência” (p. 151), cuja alquimia secreta só pode ser transmitida 

com imagens, de forma a explicar “a profunda ressonância que um grande conto tem em 

nós, e que explica também porque há tão poucos contos verdadeiramente grandes” 

(CORTÁZAR, 2006, p. 151). 
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Carlos Baker aponta para o fato de que a dura disciplina, inicialmente no conto, 

ensinou a Hemingway seu ofício, pois este “aprendeu a obter o máximo do mínimo, como 

podar a linguagem e evitar movimento inútil, como multiplicar intensidades e como dizer 

apenas a verdade de uma forma que permita sempre dizer mais que a verdade” (Baker, 

1074, p. 135). Baker afirma que, foi no conto que Hemingway adquiriu o talento da 

transferência econômica de impressões, o que vai de encontro ao que Cortázar diz sobre 

ser o conto “um tremor de água dentro de um cristal”, pois é o contista que lapida a 

linguagem para que o resultado final seja algo sucinto e ao mesmo tempo grandioso.  

Poe afirma que no conto breve “o autor pode levar a cabo a totalidade de sua 

intenção, seja ela qual for. Durante a hora de leitura, a alma do leitor esta nas mãos do 

escritor” (KIEFER, 2004, p. 193). Essa afirmação vai de encontro ao que Cortázar diz ao 

se referir ao conto contemporâneo, aquele que nasce justamente com Poe, “e que se 

propõe como uma máquina infalível destinada a cumprir sua missão narrativa com a 

máxima economia de meios” (1974, p. 230). Para Cortázar, o grande conto breve possui 

uma presença alucinante que se instala desde as primeiras frases para fascinar o leitor 

(1974). Tal fascinação se deve a essa economia que em nada desmerece o conto, muito 

pelo contrário, como já afirmaram vários teóricos, o engrandece. 

Sendo assim, após apresentadas algumas definições sobre o conto e seus teóricos, 

partiremos para a análise de um conto brasileiro contemporâneo no qual analisaremos 

alguns elementos da estrutura da narrativa, tendo como base as acepções de alguns 

teóricos que contribuem para o entendimento estrutural do conto A coleira no pescoço do 

escritor gaúcho Menalton Braff. 

 

 Análise do conto A coleira no pescoço 

 

Menalton Braff é um autor contemporâneo, nascido em Taquara no Rio Grande 

do Sul, passou sua adolescência em Porto Alegre, frequentando aulas de piano, literatura 

e política. Em São Paulo concluiu o curso de Letras na Universidade São Judas Tadeu, 

onde foi professor durante alguns anos. Atualmente vive no interior de São Paulo, 

aposentado do magistério, mas não da literatura. Em 2000 conquistou o Prêmio Jabuti de 

Livro do Ano, na categoria Ficção com a obra A sombra do cipreste, uma coletânea de 

contos. A partir de então, sua produção intensificou-se, vindo a publicar um livro por ano. 
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A coleira no pescoço é seu décimo livro publicado e também foi finalista do Prêmio Jabuti 

em 2007, e é desse livro que analisaremos o conto que deu título à obra. 

  Menalton Braff escreve contos, romances e novelas, sendo sua produção 

reconhecida pela crítica literária, haja vista as várias premiações a que já foi indicado, 

como o Prêmio Jabuti ao qual foi finalista por três vezes, obtendo uma premiação. Seu 

estilo é demonstrado por Silva da seguinte forma: 

 

Autor de uma escrita em que o tempo é interiorizado, seus protagonistas 
são seres solitários cujos sentimentos, sensações, impressões e 
memórias nos são mostrados por meio de descrições oniscientes ou 
monólogos interiores. Os heróis braffianos estão em permanente 
conflito nos seus locais de trabalho, nos seus relacionamentos, com sua 
família ou, muitas vezes, consigo mesmos, no entanto, nem sempre são 
capazes de agir em prol de uma resolução e, assim, a inércia do homem 
frente a uma realidade problemática é tema constante em sua obra 
(SILVA, p. 3, 2012). 

 

Essa temática, da solidão, do conflito consigo mesmo e nos relacionamentos, esta 

muito presente no conto A coleira no pescoço, que já nas primeiras frases evidencia uma 

situação em que dois personagens suportam a velhice em meio a acusações: “Nenhum 

dos dois conseguia disfarçar os danos da velhice, que suportavam em silenciosas e mútuas 

acusações” (BRAFF, p. 9, 2006). Em seu início, o conto já indica ao leitor que existe uma 

relação conflituosa entre dois personagens, e destes com sua condição de vida, no caso a 

velhice e a solidão. A presença alucinante indicada por Cortázar ao descrever o conto 

breve se instala nas primeiras frases e prende o leitor, já que não é mencionado nenhum 

fato anterior que os tenha levado ao presente momento no qual o conto tem seu início. 

Assim vemos que, a economia não desmerece o conto, sendo nesse caso desnecessária 

uma história prévia dos personagens, talvez para um romance essa descrição fosse 

necessária. 

O conto relata uma caminhada feita por um velho e um cão, cujos nomes não são 

apresentados pelo contista. Essa caminhada é feita em uma calçada, ladeira acima, como 

é descrita no conto. Nesse percurso enfrentam a dificuldade de caminhar, o velho pela 

idade avançada e também por ter que puxar o cão, e este também pela idade e por estar 

preso à uma “coleira no pescoço, na ponta de uma corrente” e ser arrastado.  
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Durante a caminhada que é descrita ao final do conto como “interminável”, velho 

e cão acentuam pela voz do narrador heterodiegético, uma relação que foi sendo 

desgastada ao longo do tempo, “um rancor muito antigo impedia que os dois se 

encarassem” (BRAFF, p. 10, 2006). Ao cão a figura do velho causava repugnância, há 

muito havia desistido da liberdade, pois sabia por experiência que estava preso à corrente 

e que atitudes próprias de um cão como demarcar território urinando em uma árvore, 

também lhe era tolhida, pois “preso à corrente, nem essa ilusão de poderio lhe era 

concedida” (BRAFF, p. 11). 

 Segundo o velho, cada um tem que cumprir o seu itinerário na vida, e o dele era 

permanecer acorrentado àquele cão e fazer suas caminhadas matinais. Nem o cão e muito 

menos o velho tinham ânimo de deixar as amarras que os ligavam, vivendo assim, uma 

relação de mútuo rancor. O velho atribuía ao cão as suas dores no ombro, pois o animal 

era o fardo que ele carregava e do qual não se desfazia. Já o cão odiava o velho por receber 

castigos e ser puxado pela corrente arramada na coleira presa ao pescoço. No entanto, 

mesmo com essa relação pouco amigável, “modelavam-se os dois, um pelas rabugices do 

outro. Por fim, aprenderam a engolir o próprio rancor em silêncio” (BRAFF, p. 12). 

A situação que os levou a essa vida, não é descrita no conto, mas o leitor pode 

fazer conjecturas sobre os fatos não narrados, pensando na possibilidade de uma segunda 

história, pois nas palavras de Ricardo Piglia um conto sempre conta duas histórias. Para 

o autor “a arte do contista consiste em saber cifrar a história 2 nos interstícios da história 

1” (2004, p.89).  

Para Ricardo Piglia: 

 

O conto é um relato que encerra um relato secreto. Não se trata de um 
sentido oculto que dependa da interpretação: o enigma não é outra coisa 
senão uma história contada de um modo enigmático. A estratégia do 
relato é posta a serviço dessa narrativa cifrada. Como contar uma 
história enquanto se conta outra? Essa pergunta sintetiza os problemas 
técnicos do conto (PIGLIA, 2004, p. 91). 

 

 Piglia cita a teoria do iceberg de Hemingway na qual o mais importante nunca se 

conta, “a história é construída com o não-dito, com o subtendido e a alusão” (PIGLIA, p. 

91, 2004). Assim é o conto Coleira no pescoço, pois vemos que existe uma história de 

solidão e rancor por trás da história da caminhada. O fato narrado esconde uma história 
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que não aparece implicitamente no conto, mas leva o leitor a imaginar o que levou o velho 

e o cão à situação na qual se encontram. Talvez o abandono da família, ou o seu próprio 

afastamento do seio familiar, ou quem sabe uma desilusão amorosa, enfim, são muitas as 

possibilidades que o leitor pode conjecturar, mas o conto em si revela a impotência do ser 

humano frente a impossibilidade de mudar a sua realidade ou a realidade que o cerca, 

restando apenas a solidão ou no caso a companhia de um cachorro, que ao contrário do 

que a maioria dos cães fazem, não retribui carinho algum, já que não o recebe.  

 Essa atitude de ambos demonstra que nem um e nem outro tinham ânimo para 

mudar a realidade que lhes era imposta. Com isso, percebe-se que a focalização interna 

nos personagens nos permite verificar uma certa angústia que não leva a outro caminho, 

a não ser o conformismo e acomodação, que torna os personagens sujeitos desmotivados 

a sair da situação a que estão acostumados. 

Essa angústia, esse sofrimento durante o percurso, também angustia o leitor, já 

que a caminhada por várias vezes é interrompida, primeiro pelo vento forte, depois para 

que o velho assoasse o nariz e mais uma vez quando o velho apoia sua mão em uma 

parece cinza. Toda a cena descrita no conto se passa no espaço de uma rua, em uma ladeira 

na qual o velho e o cão caminham numa calçada de ladrilhos. Tal espaço contribui para 

que o leitor perceba o esforço que os personagens fazem para caminhar, tal esforço 

também é sentido pelo leitor, já que a narrativa também apresenta elementos que 

contribuem para uma leitura mais lenta, como o número excessivo de vírgulas.  

Todos esses elementos reforçam a teoria da unidade de efeito de Poe, segundo a 

qual cada elemento deve ser escolhido pelo contista de modo a obter o efeito pretendido. 

Se a intenção de Braff era levar o leitor por um caminho de leitura penoso, assim como a 

caminhada dos personagens ladeira acima, ele conseguiu. A afirmação de Poe confirma 

tal ideia, quando diz que “no conto breve, o autor é capaz de realizar a plenitude de sua 

intenção, seja ela qual for” (POE apud GOTLIB, p. 34, 2006). 

 

Considerações Finais 

 

 Apresentamos, neste artigo, a visão de alguns teóricos a respeito do que seja o 

conto e sua importância enquanto gênero literário. Vimos também, algumas teorias que 

contribuem para o estudo e análise de contos, dentre as quais utilizamos a teoria de Poe 
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sobre a unidade de efeito e a de Piglia quando este diz que um conto sempre conta duas 

histórias. Tais teorias foram utilizadas na análise do conto A coleira no pescoço do 

escritor contemporâneo Menalton Braff.  

 O conto A coleira no pescoço retrata um episódio da vida de um velho e seu cão, 

ambos vivendo arrastados, um pelo cansaço da idade e o outro por uma corrente presa ao 

pescoço. Um não suporta o outro, mas nada podem fazer para modificar essa realidade. 

O conto retrata uma situação de solidão, desprezo, raiva e tédio, vividas cotidianamente 

pelo velho e seu cão. Essa situação, não é apresentada no conto, mas leva o leitor a 

conjecturar sobre o que levou ambos a viverem dessa forma. 

 Como apresentamos nesse trabalho, o conto leva o leitor por um caminho 

cansativo, não porque o conto seja longo ou maçante, muito pelo contrário, mas porque o 

autor utiliza-se de recursos que reproduzem no leitor a exaustão sentida pelos 

personagens. E é sobre isso que Poe afirma em sua teoria sobre a unidade de efeito, ou 

seja, que em um conto breve o autor pode realizar a plenitude de sua intenção.  
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ESPAÇO E PERSONAGEM EM CHÃO BRUTO E SÃO BERNARDO: AS 
RELAÇÕES DE PODER 

Jesuino Arvelino Pinto (PPGEL-UNEMAT/Campus de Tangará da Serra)  
Vera Lúcia da Rocha Maquêa (PPGEL-UNEMAT/Campus de Tangará da Serra) 
 
RESUMO 
 
Este trabalho objetiva analisar como se processa a elaboração romanesca em Chão Bruto e São 
Bernardo, embasando-se na teoria comparativista a partir de conceitos como: repertório, 
sobrevivência da forma, imperialismo, múltiplas fronteiras, identidade plural, comunitarismo 
cultural, propostos por Abdala Junior (2012), bem como nas discussões de Mata (2013) acerca 
da “literatura mundo”. Chão Bruto, de Hernani Donato, publicada em 1956, desenrola-se em 
torno do tema da ambição e desnuda as situações, complicações e dramas da vida de um grupo 
social engendrado no interior do Estado de São Paulo do início do século XX. Trata-se da 
conquista do extremo sudoeste paulista retratada por meio da luta sangrenta pela terra entre 
posseiros e grileiros, dada a valorização da propriedade pela construção da Estrada de Ferro 
Sorocabana. São Bernardo, de Graciliano Ramos, publicado em 1934, também aborda a 
temática social, enfatizando a força telúrica, unindo o homem à terra, a partir da trajetória 
protagonizada e narrada por Paulo Honório. Ambas as obras são consideradas regionais, 
neorrealistas e literaturas de cunho social, porém almejam o geral a partir de um lócus 
enunciativo, por onde os sujeitos da enunciação acessam o mundo, é a partir da experiência 
histórica que se configura a dialética entre o local e o geral, visando não mais reafirmar a 
construção de uma identidade, mas reconhecer uma “cor local” que não se limita em um espaço 
fixo, realçando a vulnerabilidade das fronteiras e a multiplicidade dos sertões. Nestas narrativas, 
objetos de estudo, o diálogo entre ficção e realidade e a presença de um herói coletivo 
problemático confirmam o conflito social como base da estruturação romanesca. 
 
Palavras-chave: Comparatismo. Graciliano Ramos. Hernani Donato. Literatura Social. 
  

A proposta deste texto consiste em realizar uma leitura comparada, no que tange 

às relações de poder, dos romances Chão Bruto e São Bernardo respeitando as 

questões temporais, espaciais e subjetividade do repertório dos autores; em uma 

abordagem assimétrica, não estabelecendo comparação a partir do literata botucatuense 

em direção ao já renomado escritor nordestino, mas sim apontar no processo de 

elaboração dos textos a originalidade do primeiro, que, a partir da reconstrução, da 

reformulação dá origem a um novo romance. O que determina a necessidade de um 

3133

Ana
Pencil



2 

 

olhar crítico pautado pelo lugar de onde se fala e o distanciamento desse olhar com o 

uso de critérios próprios de valor, abandonando a postura do comparatismo tradicional 

(ABDALA JR., 2007). 

Candido (1976) atribui à obra a condição de ser fruto da iniciativa individual e 

de condições sociais, “na verdade ela surge na confluência de ambas, indissoluvelmente 

ligadas” (p. 26). O artista, o criador, orienta sua produção segundo os padrões da época 

e retira das realizações humanas os temas, estabelecendo relações históricas, políticas, 

antropológicas, filosóficas. A escritura literária, “depende estritamente do artista e das 

condições sociais que determinam a sua posição” (CANDIDO, 1976, p. 30).  

A obra traz, portanto, no seu interior, no conteúdo e na forma, valores sociais 

incluindo-se ideologias e modalidades de comunicação. Finalmente, o público, o 

concretizador, condicionado também por forças sociais, tem o poder de atribuir sentido 

a ela e definir seu valor estético, constituindo o sistema literário. Assim, a leitura e a 

compreensão de um romance demandam que se desentranhem da teia de signos indícios 

das relações complexas entre o homem e a sociedade. 

Considerando que as instâncias da Literatura e da História acentuam a 

possibilidade de assimilação pela obra literária do contexto histórico em que ela foi 

produzida, percebe-se que a relação entre ficção e realidade constitui um dado 

inalienável ao próprio processo de criação artística. A obra é, portanto, uma 

configuração estética do mundo, criada pelo escritor com base num sistema simbólico 

de representação do real. 

Além da relação entre Literatura e História, que fundamenta o conceito de 

representação, deve-se considerar a apropriação da temática histórica pela literatura 

como um traço recorrente na tradição romanesca. Ao lado da ficção literária que se 

refere diretamente a situações históricas com o objetivo primordial de criar um efeito do 

real, como nos ensina Barthes (1988), ou, ainda, de outras produções que apenas situam 

sua intriga em um determinado contexto histórico; obrigatoriamente colocam-se os 

romances que tomam uma realidade qualquer do universo histórico e a transformam em 

sua própria matéria, em parte integrante de sua estrutura, fazendo da realidade histórica 

uma realidade estética. 

Para não se restringir apenas na identificação de influências do escritor 

nordestino sobre o paulista, estabelecendo uma relação de dívida, mas sim uma 

perspectiva de comunitarismo cultural, de solidariedade (ABDALA JR., 2012), ressalta-
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se que o repertório de leitura de Donato foi constituído por leituras de escritores, 

romancistas e teóricos, como Ignazio Silone, Erskine Caldwel, Ciro Alegria, Victor 

Hugo, preocupados com temáticas sociais que foram, especialmente, desenvolvidas na 

literatura brasileira a partir da década de 1930 por meio da prosa de fundo social do 

modernismo maduro. Este repertorio é ampliado pela experiência pessoal. 

Ao revisitar a biografia de Donato depara-se com uma experiência peculiar de 

vida, pela sua origem humilde, pela irregularidade de sua formação escolar e pelas 

profissões incomuns que o destaca da maioria de seus contemporâneos. Percebe-se a 

inexistência de limites fronteiriços tanto na vida quanto na produção intelectual de 

Donato, pois possui publicações nos mais variados campos, da literatura infanto-juvenil 

à biografia, à historiografia, à pesquisa e à divulgação cientifica, destacando-se como 

ficcionista com Filhos do Destino, Chão Bruto e Selva Trágica. O autor viveu e 

conheceu muitos lugares, exercendo as mais variadas profissões, ocupando muitos 

cargos, desbravando diversos espaços, um homem de inúmeros ofícios. Tal 

procedimento de elaboração romanesca assemelha-se ao da produção dos autores 

neorrealistas que primam por escrever, desenvolver tramas que vivenciaram ou 

conheceram, mantendo a fidelidade aos fatos a serem reconstruídos. Maquêa (2010) 

assevera que de “rasgos e vestígios” se constrói a literatura, “empreendida dentro de um 

conjunto de acontecimentos sociais relacionados à várias histórias que vai da 

historiografia oficial até as memórias privadas, que se intrincam na formação de uma 

memória mais ampla, sócia.” (MAQUÊA, 2010, p. 51). A produção literária de Donato 

é fruto de pesquisa documental e de campo, reflete o conhecimento histórico, social, 

filosófico e antropológico do escritor.  

A história de Chão Bruto, publicada em 1956, desenrola-se em torno do tema 

da ambição e desnuda as situações, complicações e dramas da vida de um grupo social, 

em um lugar distante da vida urbana, no então “Sertão Desconhecido”, engendrado no 

interior do Estado de São Paulo do início do século XX, “Em torno o vazio dos homens, 

matas pejadas de frutos, palmitais sem fim, rios ferventes de peixes, caça grossa, céu 

rasgado e um silêncio bem pra se comer, dormir, viver” (p. 13). Trata-se da conquista 

do Extremo Sudoeste Paulista que é retratada por meio da luta sangrenta pela terra entre 

posseiros e grileiros, dada a valorização da propriedade pela construção da Estrada de 

Ferro Sorocabana. Nesta luta exalta-se a figura de Capitão Paulo, indivíduo que se 
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apossa de propriedades rurais por meio de títulos falsos e que não hesita em espoliar os 

antigos posseiros da região. 

São Bernardo de Graciliano Ramos, romance de 1934 da fase áurea de 

produção literária do Nordeste Brasileiro, também aborda a temática social, enfatizando 

a força telúrica, unindo o homem à terra, a partir da trajetória protagonizada e narrada 

por Paulo Honório, um homem surgido do nada, filho de pais desconhecidos, um 

capitalista tacanho, homem que se faz por si mesmo, que se tornou superior à sua classe, 

passando de trabalhador braçal a proprietário. Para realizar esta travessia, foi necessária 

a sua desumanização através da qual pode exercer o domínio sobre os outros. E, para 

isso, dispõe-se a fazer qualquer coisa, envolvendo-se com agiotas, comércios ilícitos, a 

custo de muita violência, e opressão. Paulo Honório, com bom padrão financeiro, 

decide adquirir a fazenda onde havia trabalhado: “São Bernardo”. Sua ambição não se 

restringe em conseguir, com premeditação e engenho, a desejada fazenda, mas 

prosseguiu com a necessidade de restituir-lhe seus verdadeiros limites, diminuídos em 

consequências da ação expansionista de um proprietário vizinho, após a morte do 

mesmo, recuperou as terras que eram de “São Bernardo” e um pouco mais invadiu as 

terras de um paralítico, assim como as de uns estudantes que estavam no Recife. 

Questões mais sérias foram conquistadas no fórum, graças à destreza de seu advogado. 

Na produção neorrealista, o desejo de enfocar as condições sociais problemáticas 

era perpassado por uma intenção ideológica que pressupunha a alteração de um estado 

econômico opressivo. Por isso, o mundo recriado pela obra deveria assemelhar-se o 

mais possível ao mundo da realidade exterior, o que fez com que a literatura dessa 

época se reduzisse à parcela que mais interessasse ao escritor, como aponta Bareiro 

Saguier: "Mas foi uma busca em certa medida falaz. Em si mesmo o critério de 

'veracidade documental' adotado representou um engano, porque apresentava uma 

superfície deformada pela intenção reducionista que cada autor aplicou" (1979, p. 22). 

Bareiro Saguier assevera que a busca de "veracidade documental" falhou porque não 

houve a neutralidade pretendida. A escolha desta ou daquela situação atendeu aos 

interesses do romancista e este procurava selecionar os temas de acordo com sua 

intenção política. 

Antonio Candido, em "Literatura e subdesenvolvimento" (1989), apresenta uma 

mudança de enfoque na expressão dos elementos mais primitivos da América Latina, 

passando a se pautar por um senso mais realista, mais humano, elencando problemas 
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sociais e humanos dos grupos menos favorecidos. O que caracteriza a fase de "pré-

consciência" do subdesenvolvimento social dos países latino-americanos em relação aos 

países europeus, uma tentativa de se desconstruir o eurocentrismo. Esta fase pautou-se 

pela concepção da realidade regionalista como uma instância opressora e motivou o 

surgimento de textos marcados por certo tom documentário, cuja intenção era promover 

ações políticas em áreas de subdesenvolvimento econômico. A degradação humana 

seria, então, o resultado de uma política social excludente. A produção literária do 

neorrealismo de 1930 não pretendeu apenas "documentar" a situação de atraso social e 

pouco empenho político, mas levantar os problemas que desencadeavam o atraso 

econômico nas localidades regionais.  

Ambas as obras foram rotuladas equivocadamente como regionais ou 

neorregionais, neorrealistas, pois almejam o geral a partir de um lócus enunciativo, por 

onde os sujeitos da enunciação acessam o mundo, é a partir da experiência histórica que 

se configura a dialética entre o local e o geral, visando não mais reafirmar a construção 

de uma identidade, mas reconhecer uma “cor local” que não se limita em um espaço 

fixo, realçando a vulnerabilidade das fronteiras e a multiplicidade dos sertões. Embora 

Donato delimite, espacialmente, a trama de Chão Bruto na microrregião sudoeste 

paulista, ainda no subtítulo é salientada a função pictórica expansionista, ao ser 

caracterizado como “Romance Mural”, ou seja, um painel do confronto entre a 

civilização e a rusticidade expondo-o ao mundo. Inocência Mata (2013), ao tratar a 

questão da Literatura Mundo em relação entre as literaturas produzidas em países de 

Língua Portuguesa e as europeias, em que prevalece uma visão eurocêntrica, enfatiza 

que a Literatura deve ser concebida como conhecimento de mundo, com um 

pertencimento que vai além, ousando nas abordagens de Mata (2013), entende-se que na 

Literatura Mundo não há preocupação em situar, exatamente o que ocorre com a obra de 

Graciliano e, por que não, com a produção artística de Donato. 

A narrativa de Donato desnuda o processo de (re)colonização de um território 

ainda rústico por meio do acesso ao progresso, que desperta a cobiça de poderosos, 

primeiro foram desterrados os índios, expulsos por posseiros, constituídos por 

emigrantes, conquistando por força de persuasão a terra, com o sucesso financeiro e 

político de alguns, tornam-se grileiros, avançando as demarcações de suas terras, 

configurando-se os latifundiários. Este processo configura-se o que se entende por 

sobrevivência da forma (ABDALA JR., 2012), o poder muda de sujeito que passa a se 
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comportar como o opressor de outrora, de seu país de origem que o obriga ao exílio, ou 

dos patrões que os receberam. 

O poder é conquistado por ambos os “Paulos” de forma similar, Capitão Paulo, 

grileiro, na ânsia de posse, de poder, de riqueza e de prestígio, age rudemente contra 

aqueles que relutam em reconhecer a sua força, o seu (des)mando; enquanto Paulo 

Honório age com oportunismo, ludibriando e de forma mais sutil invadindo conquista a 

terra desejada e o respeito da sociedade. Paulo Honório e a fazenda São Bernardo são 

um só, é como se os dois evoluíssem juntos e ao mesmo tempo ruíssem juntos também. 

A fazenda não seria apenas um espaço, mas um lugar que fosse a extensão de Paulo 

Honório, como fizesse parte de seu corpo. Da mesma forma, em Chão Bruto, a 

referência geo espacial está muito bem engendrada com o perfil do Capitão Paulo que, 

acionado pela astúcia e ambição, não faria outra coisa a não ser lançar os olhos e o 

desejo sobre tão poderoso empreendimento: conquistar mais terras. O espaço 

marcadamente simbólico está em relação de conformidade com a trajetória prática e 

imediatista do Capitão Paulo. Há nisso tudo uma relação coesa, de forte atração entre o 

espaço e o comportamento da personagem. 

Laura, por ser a esposa do Capitão Paulo, está, involuntariamente, ligada à terra. 

É apresentada sob a ótica de diferentes personagens completamente opostos na 

narrativa. Na perspectiva do Capitão Paulo, conquistá-la significa conquistar um pedaço 

de terra, “um pouco com bons modos e outro pouco à força. Tinha e não tinha a terra e a 

mulher (...) Trouxera-a como marido, desejava-a como amoroso. Espiritualmente, não a 

possuíra nunca” (p. 32). Laura é o objeto de desejo e de posse do Capitão. O amor que 

ele sente por ela a dignifica: “Adorava a sua mulher” (p. 32). Mas a reação da esposa, 

sempre pronta a esquivar-se das investidas do marido, reforça a figura autoritária do 

esposo. Paulo, voltado para a ação, não tem tempo a perder com reflexões, não pode 

entender o drama íntimo de sua esposa. Nesse espaço restrito, Laura está sufocada e 

impedida de reagir. Resignada, reluta a se entregar totalmente ao marido, revelando-se 

impotente para um rompimento definitivo.  

As protagonistas femininas das duas obras, Laura e Madalena, apesar de 

constituírem estereótipos da mulher burguesa, de origem urbana e deslocadas de seu 

meio, são bem distintas. Enquanto a primeira, de Chão Bruto, manteve-se inalterada 

em sua caracterização psicológica, uma personagem romântica, em uma longa espera 

pelo amor, mesmo casada há cinco anos com o Capitão Paulo, troféu de mais uma 
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conquista, muitas vezes comparada com a terra. Se ocorresse a transformação, 

recusando-se, criticando e se rebelando contra a violência praticada em prol da posse de 

terras, Laura deixaria de ser a esposa ideal para o propósito de Rui, soaria como uma 

nota falsa na harmonia do conjunto, ela também está nas malhas da continuidade. Já 

Madalena de São Bernardo, recusa-se a ser objeto de posse de Paulo Honório, é o 

avesso dele: de grande sensibilidade, preocupada com as condições de vida dos 

trabalhadores, incapaz de assumir a passividade da condição de esposa, sente 

necessidade de trabalhar e de andar pela fazenda, o que a leva a rejeitar o mundo de 

Paulo Honório, não se submete, luta pelos ideais que acredita, tenta modificar o 

ambiente, mas é vencida pela ambição, autoridade e violência, sucumbida, não se sujeita 

a ser elemento de continuidade, suicida-se. 

Já no título, Chão Bruto, assim como São Bernardo, faz referência direta ao 

espaço, os termos que o compõe devem ser vistos, primeiro, separadamente, sem se 

distanciar do enredo. “Chão” significa lugar, solo, terra em que se pisa; e, “bruto” é um 

qualificativo que remete a rude, tosco, violento, termo que restringe a identificação do 

lugar. “Chão Bruto”, portanto, indica o espaço onde as ações violentas acarretarão 

infortúnios e desgraças fatais. Só não se pode imaginar, sem que se leia o livro, é que 

esse chão é sinônimo de vida, de cores, de água e de fertilidade. É o paraíso aberto, 

onde “o vento corre apressado, rompendo favas, despetalando flores, derrubando 

cachos” (p. 49). Nega-se, contudo, este paraíso quando se instaura a presença da 

personificação: “Bruto”, mas não é o chão e, antes, o próprio homem circunscrito a esse 

espaço edênico, marcado pela violência e um poder destrutivo, que se qualifica de modo 

negativo. Para Santos (2013, p. 7) Chão Bruto pode ser compreendido como uma 

alegoria “dos confrontos entre a civilização e a barbárie, da permanência do atraso, da 

limitação das ações e da opressão que caracterizam um mundo rural incivilizado”. 

A narrativa de Donato tem seu início determinado pelo espaço geográfico, 

delimitado pela ambição exacerbada pela valorização de terras. Nesta trama, a relação 

do espaço com o tempo histórico é evidenciada a partir do delineamento de dados 

históricos como o período de Jorge Tibiriçá como governador do Estado e o avanço da 

Estrada de Ferro Sorocabana no início do Século XX, “apareceram homens que 

aprofundaram e disciplinaram a trilha nos campos e alargaram a picada no mato. O 

caminho ficou sendo a “estrada boiadeira”. Começava na barranca do Paraná e 

terminava em Botucatu...“(p. 14). 
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Na literatura, é comum o espaço caracterizar personagens, informar sobre o seu 

modo de ser, de pensar, sua inserção social. Michel Butor (1974) menciona 

especificamente que os móveis no romance, não desempenham um papel “poético” de 

proposição, mas de reveladores, “pois tais objetos são bem mais ligados à nossa 

existência do que comumente o admitimos” (p. 54). Na simbologia que integra a 

composição de Chão Bruto, destacam-se quatro signos que estão carregados de 

representatividade: terra, punhal, mapa, noite.  

A “terra” é o signo em torno do qual se estrutura todo o romance. É a palavra-

chave por estabelecer relações com todo o conjunto em análise: foco gerador de 

significâncias contextuais. Princípio feminino gerador, que deveria ser o lugar seguro da 

bem-aventurança, a terra transforma-se, na narrativa, contrariamente ao arquétipo da 

mãe-terra, no princípio de todos os males: o chão bruto. Hernâni Donato faz dela 

personagem central de sua história, marcada pela opressão e violência, sem, contudo, 

tirar-lhe a concepção de natureza paradisíaca, edênica. É nela e por ela que os homens 

lançam-se uns contra os outros e dão vazão à sua cobiça  justificada pela valorização 

das terras pela chegada de um ramal da estrada de Ferro Sorocabana. 

Além de representar, graficamente, a prova ou a intenção da conquista, o “mapa” 

tem o poder de projetar em seu proprietário, Paulo ou Rui, um sentimento de satisfação 

maior que qualquer outro que pudesse ser proporcionado por uma escritura de posse a 

um homem sedento de poder: a sensação de domínio do mundo, “Ergueu a cabeça e viu 

o mapa colado ao muro. Em cores vivas as terras que já eram suas. Em tonalidades 

diluídas as que ambicionava possuir. Em branco as terras possuídas por outros homens. 

Não havia nenhum outro como ele.” (p. 214). No local dos acontecimentos – O “Sertão 

Desconhecido” -, apenas uma criatura culturalmente “superior” poderia dar valor a um 

mapa e a um punhal artisticamente trabalhado. Nesse sentido, os vocábulos “mapa” e 

“punhal” adquirem novos significados; representam, simbolicamente, cultura e posição 

social. O domínio se concretiza pelo intelecto, pelo conhecimento da linguagem, que 

estabelece a relação hegemônica e imperialista naquele território. (ABDALA JR, 2012) 

As tocaiais e emboscadas, que levam à posse de terras e a nova demarcação no 

mapa, são realizadas no período noturno. O vocábulo “noite” tem significações que vão 

além do fator temporalidade. A noite é cúmplice das fatalidades engendradas pelos 

homens. Tem o poder de ocultar as intenções e os atos mais sórdidos, na mesma 

proporção em que pode revelar os segredos mais íntimos do estado de alma. É também 
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o momento das expansões de sentimentos de angústias dos capangas e, principalmente, 

das mulheres, “A noite anterior fora melancólica, dolorida pela saudade de alguma 

coisa.” (p. 156). 

O poder emerge nas mãos de quem detém o “punhal” e, ao mesmo tempo, de 

quem detém o conhecimento e Laura. A princípio, o Capitão Paulo manipulava-o com o 

mesmo ímpeto com que comandava seus capangas: “Mas o modo como olha (...) as 

mãos grandes de dedos bem cuidados que esgrimem o punhal com ostensiva habilidade, 

conservam intacta a sua autoridade” (p. 19). O punhal está relacionado a uma 

manifestação de poder, de domínio e de comando. Dois homens se utilizaram dele na 

narrativa; após a morte de Paulo, Rui apropria-se do punhal e passa manipulá-lo com 

semelhante ímpeto e intenção. 

O romance de Donato contém várias retrospecções, a história se inicia com forte 

dose de tensão no relato, permeado de alucinações e divagações, de Lino, um dos 

capangas do Capitão Paulo, saído de uma tocaia. O drama não é apenas o da morte 

encomendada, mas também da consciência e do arrependimento do capanga, em meio 

aos seus devaneios, surge a imagem do “sassafrás” e da “caneleira”, que o remete às 

memórias da infância, sempre associada à felicidade, à vida em família, às festas e 

naquele momento tão próximo da morte, ocorre uma alternância entre o passado, 

retomado na figura da mãe e das irmãs e o presente, tenso, na proximidade da morte 

“Como é que a gente pode tocaiar alguém quando se lembra de sua mãe?!” (p. 11), daí o 

arrependimento de estar naquela situação, e depois da ação concretizada sente os 

sobressaltos durante o sono da madrugada e não consegue controlar os soluços e 

lágrimas. 

Lino resolve transgredir as ordens do Capitão em nome do amor e constituir o 

núcleo familiar de resistência ao Capitão: Lino, Libêncio e Sinhana. O amor que Lino 

sente por Sinhana, filha de Libêncio, é o motivo que levou o ex capanga do Paulo a 

rebelar-se contra o patrão. Lino estava incumbido de expulsar pai e filha das terras em 

que viviam. Depois de momentos de angustiantes suspeitas, indecisão e aflições para 

todos, o jovem apaixonado alia-se ao velho pai da moça na defesa da terra. Este grupo 

representa a primeira expressão de revolta contra a força dominante, são conscientes do 

que os aguarda por parte do Capitão Paulo, mas não sabem que unidos provocariam a 

primeira alteração no desenrolar dos acontecimentos. A constituição de um forte de 

resistência representa a administração da diferença (ABDALA JR., 2012), com cada 
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grupo social em seu espaço pré-determinado a ser respeitado, desde que não invada, 

nem ameace a harmonia do outro. 

O Capitão Paulo pode ser descrito como uma personagem “imobilizada por uma 

cultura” (p. 45), assim como Paulo Honório, imobilizado por uma cultura burguesa 

centrada na propriedade, não é o mesmo herói das narrativas tradicionais, como Ulisses, 

que tem obstáculos a transpor e ainda deve retornar ileso de suas peripécias. Capitão 

Paulo é o próprio obstáculo. Um final trágico anula seu sonho de envelhecer ao lado de 

Laura na casa que estava sendo construída, que se constitui a utopia de novos e 

melhores tempos, assumida por Rui, que após sua morte, herda sua vida, assumindo 

propriedades, inclusive Laura. Diferentemente de Paulo Honório, que guarda dentro de 

si seu algoz, seu antagonista que o dilacera aos poucos, mas constantemente, Capitão 

Paulo tem o seu “outro” presentificado em Rui. 

A caracterização de Rui, apesar do nome da personagem já sugerir “ruína”, vai 

se construindo, sorrateiramente, no percurso narrativo até adquirir uma dimensão 

expressiva; surge como um mero advogado, homem de confiança, que veio da capital 

para cuidar da escrituração das propriedades do Capitão Paulo, sua ação é irrisória no 

início da narrativa. No último capítulo do romance, esta personagem aparece totalmente 

transformada e identificada com o meio. O Capitão morto não é mais empecilho para 

ele alcançar seus objetivos. Rui desempenha o mesmo papel que Paulo e, 

consequentemente, assume o comando da violência, personificando de modo assustador 

a postura de Paulo.  

A morte do Capitão Paulo é compatível com a lógica do enredo: morreu por sua 

própria força, como deve morrer qualquer um que vier depois dele. É um fato que dá 

margem ao processo de continuidade do romance, a ambição impulsionada pela 

Hegemonia do Capitalismo garante à restauração e sobrevivência da forma. (ABDALA 

JR, 2012). A transformação de Rui em um homem de comando e força, espelhando-se 

no seu antecessor, é o elemento necessário de que se vale a obra para garantir o 

princípio de enredo cíclico, a condição básica de sua estrutura. O desfecho diegético 

como ponto final é apenas aparente e momentâneo: Capitão Paulo representa o futuro de 

Rui; e Rui revitalizará o passado de Paulo. 

Tudo se harmoniza com o interesse das personagens pelos acontecimentos, 

interesse este que exprime por meio de atitudes visivelmente contrárias como a 

compulsão e a contemplação, modificando as suas narrativas, submergidos por aspectos 
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do espaço: natural, cotidiano, social.  Na trama das relações sociais nesse espaço de 

espoliações e conflitos de várias ordens, paira sobre os protagonistas a expectativa de 

que sempre algo terrivelmente trágico vai acontecer, “Ninguém respira livremente por 

ali, faz quatro ou cinco anos...” (p.133) 

A composição do ambiente concretiza-se pela relação entre espaço e 

personagens, todos, por sua vez, ligados pela ação. É no espaço e pelo espaço, 

configurado como “chão”, transformado em objeto de desejo, que ocorrem as ações 

violentas gerando infortúnios para todos. É o discurso do narrador e das personagens, 

vale dizer, as expressões que traduzem sentimentos e decepções sobre o espaço, que 

constrói a tensão dramática.  Da ambientação de Chão Bruto, caracterizada por ações 

externas e pela revelação do pensamento da personagem, resulta a atmosfera densa da 

narrativa. 

O espaço de Chão Bruto delineia o espaço edênico, natureza paradisíaca que 

atua sobre o homem, mas não para oprimi-lo. Se há infortúnios, estes não são atribuídos 

à geografia acidentada, ao emaranhado da mata onde o homem tem que vencer desafios 

para sobreviver. As personagens não lutam contra as pressões da natureza, estão 

vinculadas à terra com a mesma intensidade com que uns se prendem aos outros. Esse 

espaço, uma espécie de mundo encantado, torna-se a arena na qual são colocadas forças 

absolutas e antagônicas. 

Em São Bernardo, não se tem a morte física do protagonista, mas do espaço 

que apresenta-se degradado, assim como se percebe a degradação psíquica de Paulo 

Honório, que avalia o resultado da obstinação capitalista pelo poder. Não há 

substituição do sujeito no poder, o que leva à desumanização e a destruição do espaço. 

Tanto as personagens donatianas como as de Graciliano Ramos são densas, peculiares. 

Personagens típicas e complexas ocupam o mesmo espaço na trama que, ao espelhar a 

realidade de um pequeno mundo, encontrou na reação da consciência individual um 

reflexo do comportamento universalizado. 

Em Chão Bruto, a linguagem rústica do homem do campo coaduna com o 

lirismo da narrativa, que por nada fora obstruído, ao contrário, acentuou-se. É um 

romance que se vê comprometido com a manutenção de um estilo que mescla o sentido 

do verossímil a partir do aproveitamento de uma linguagem colorida da fala de um 

contador de história, muito cultivada pelos ficcionistas de 1930, impactantes aos 
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leitores, mas ainda se preserva como uma prosa que se deixa envolver pela magia das 

palavras e o romantismo discreto da gente simples do “Sertão Desconhecido”. 
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ENTRE A TENSÃO E A BANALIDADE: NARRATIVAS DA VIOLÊNCIA NO 
CONTO BRASILERIO DO SÉCULO XXI 

Luana Teixeira Porto (URI) 
 

Resumo: Grupos minoritários e suas dificuldades de inserção e aceitação social, repressão 
social e política em contextos autoritários, imigração, exílio, subjetividades em crise, violência 
social e simbólica são alguns dos temas recorrentes na prosa brasileira contemporânea. A 
violência tem sido objeto de reflexão de pesquisadores interessados em desvendar as relações 
entre sociedade, violência, literatura, incluindo ainda obras artísticas de outra natureza, como o 
cinema. Considerando que a representação da violência é intensa na literatura contística 
contemporânea., este trabalho discute problematizações acerca da violência propostas por 
contos brasileiros, acentuando a reflexão sobre a as relações entre sociedade, espaço urbano e 
violência, já que esta e sua representação manifestam-se de forma prioritária em contos cujo 
enredo desenvolve-se em contextos citadinos. Interessa observar o modo como narrador 
abordam o tema da violência social e as estratégias estéticas adotadas para isso. O objetivo deste 
estudo é investigar relações, expressas em contos literários em prosa produzidos no século XXI, 
entre literatura e violência para ampliar o debate acerca dos diálogos entre literatura e sociedade 
no Brasil numa perspectiva comparatista. Busca-se identificar de que forma o conto brasileiro 
do século XXI aborda práticas de violência enraizadas ou surgidas na cultura brasileira a fim de 
discutir o sentido e a função social das narrativas curtas que problematizam a violência no 
contexto histórico-social-político-cultural do Brasil. Para isso, examinam-se de modo especial 
duas narrativas de Beatriz Bracher e Marçal Aquino. Ao desenvolver um estudo crítico dessa 
narrativa, nota-se a presença de uma estreita relação entre literatura e representação da 
violência, apontando-se esta como fator motivador para práticas de violência e exclusão social 
no Brasil que são problematizadas via forma narrativa e linguagem literária. Além disso, 
observa-se uma oscilação entre o tensionar a violência e banalizá-la na representação literária 
dos autores examinados. 
 
Palavras-chaves: conto brasileira, violência, banalidade. 

 

Assim como Rubem Fonseca explorou a temática da violência em suas 

narrativas curtas nos anos 1970, inaugurando a chamada “literatura brutalista”, 

expressão usada por Alfredo Bosi para caracterizar os textos do autor, outros escritores 

brasileiros construíram histórias em que a temática da violência, seja ela social ou 

simbólica, constitui pano de fundo ou tópico central de romances e contos quando se 

consideram os textos em prosa. No grupo de autores que abordam experiências de 
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violência na literatura brasileira contemporânea, podem ser citados, entre outros, Sérgio 

Sant’Anna, Caio Fernando Abreu, Ignácio de Loyola Brandão, Paulo Lins, João 

Gilberto Noll, Drauzio Varella. Num cenário mais recente, Ana Paula Maia, Beatriz 

Bracher, Marçal Aquino e Marcelino Freire podem ser lidos como escritores que 

também têm explorado o tema da violência em suas narrativas curtas e, embora 

exemplifiquem muitos traços do que parte da crítica literária tem apontado como marca 

da literatura produzida no início do século XXI, possuem singularidades formais e 

conteudísticas, especialmente quando são consideradas suas “narrativas da violência” 

Obras desses escritores constituem objetos ricos para reflexão sobre as questões 

anteriormente esboçadas, e os recursos estéticos explorados pelos autores podem 

apontar caminhos e/ou tendências da prosa brasileira contemporânea, ampliando o 

debate sobre a função social dos textos e ainda sobre o caráter referencial/testemunhal 

que muitos textos assumem por tematizarem uma realidade concreta e a relação desse 

caráter com o valor artístico das obras. Nesse sentido, cabe mencionar a observação de 

Tânia Pellegrini (2008): 

 

Há quem afirme que o conjunto da literatura brasileira atualmente 
exige novos modelos de análise, capazes de estimular novas leituras e 
interpretações, uma vez que a tendência à exacerbação da violência e 
da crueldade, com a descrição minuciosa de atrocidades, sevícias e 
escatologia, vem pontuando cada vez mais tanto narrativas literárias 
quanto as audiovisuais, do cinema ou da televisão. Como se a 
dramatização do princípio da violência passasse a ser diretriz principal 
da organização formal, com seu caráter inarredável e obsceno, 
subsumindo tempos e espaços, personagens e situações. 
(PELLEGRINI, 2008, p. 41). 

 

Apesar de as narrativas da violência não se circunscreverem apenas no âmbito 

da arte literária, é sobre ela que elaboramos este texto. Entendemos que, a partir dos 

anos 1970, temos uma explosão de obras que acenam para a violência como um dos 

traços que singularizam o sujeito e o espaço social no contexto brasileiro, seja através 

de uma violência simbólica que caracteriza as relações pessoais e as relações entre civis 

e Estado, seja a violência social, que atinge não só a integridade do sujeito, mas também 

a estrutura social, revelando a necessidade de haver uma discussão sobre o papel da arte 

e a necessidade de construção de políticas de enfrentamento de práticas de violência. 

Quando pensamos em textos mais recentes, um questionamento parecer ser crucial para 

avaliar criticamente narrativas curtas as quais nos referimos como “narrativas da 

violência”: A abordagem da violência assume quais contornos em termos de 
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organização formal e estética dos contos? É possível identificar pontos em comum em 

diferentes escritores em suas narrativas que apresentam cenas de crueldade e agressão, 

considerando não só uma possível representação de grupos sociais mais propensos à 

prática de violência, mas também um espaço privilegiado para a barbárie? O tema da 

violência tem sido mote de narrativas por ser objeto potencial de consumo hoje ou por 

ser necessário, do ponto de vista ético e artístico, problematiza-lo e quiçá condená-lo 

como pratica de nossa formação social? 

Assim, este trabalho discute problematizações acerca da violência propostas por 

contos brasileiros, acentuando a reflexão sobre a as relações entre sociedade, espaço 

urbano e violência, já que esta e sua representação manifestam-se de forma prioritária 

em contos cujo enredo desenvolve-se em contextos citadinos. Interessa observar o modo 

como narrador abordam o tema da violência social e as estratégias estéticas adotadas 

para isso. O objetivo deste estudo é investigar relações, expressas em contos literários 

em prosa produzidos no século XXI, entre literatura e violência para ampliar o debate 

acerca dos diálogos entre literatura e sociedade no Brasil numa perspectiva 

comparatista. Além disso, busca-se identificar de que forma o conto brasileiro do século 

XXI aborda práticas de violência enraizadas ou surgidas na cultura brasileira a fim de 

discutir o sentido e a função social das narrativas curtas que problematizam a violência 

no contexto histórico-social-político-cultural do Brasil. Para isso, examinam-se de modo 

especial duas narrativas curtas: uma de Beatriz Bracher (conto “João”) e outra Marçal 

Aquino (conto “Boi”). 

 

Literatura e violência no brasil 

Ao associar produção artística e contexto social, Tânia Pellegrini (2005) destaca 

que a violência é uma prática constitutiva da cultura brasileira e que as obras artísticas, 

independentemente de sua natureza, abordam a violência “como um elemento fundador 

a partir do qual se organiza a própria ordem social e, como consequência, a experiência 

criativa e a expressão simbólica, aliás, como acontece com a maior parte das culturas de 

extração colonial” (p. 134). Dessa forma, a autora explica que, ao longo da história 

literária brasileira, a violência foi explorada através de diferentes matizes tanto na prosa 

quanto na poesia e esteve relacionada a diversos temas, como a conquista do Brasil, a 

ocupação da terra brasileira pelos portugueses, a colonização, o aniquilamento dos 

índios, a escravidão, as lutas pela independência, a formação das cidades e dos 

latifúndios, os processos de industrialização, o imperialismo, as ditaduras, entre outros.  
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Karl Erik Scholhammer (2000) também compartilha a ideia de que a violência é 

uma marca fundadora da cultura brasileira e afirma que o tema da violência é recorrente 

na literatura moderna do Brasil, o que não permite compreender a presença intensa 

dessa temática como uma “extravagância de gosto duvidoso ou aberração” (2000, p. 

236). O autor acrescente ainda que, ao longo da transformação econômica e social pela 

qual o Brasil passou, surgiu uma literatura que assumiu uma busca por expressar, 

através da escrita artística, a complexidade de uma experiência que cresce tendo como 

pano de fundo a violência. O pesquisador aponta também alguns cenários nos quais a 

violência representada na literatura acontece: interior, campo, serão, cidade. Nessa linha 

de reflexão sobre os contextos em que a literatura problematiza a violência, Pellegrini 

(2005) identifica que a violência na literatura brasileira produziu a chamada “literatura 

regionalista” e a “literatura urbana” e, guardadas as devidas diferenças entre essas duas 

literaturas, elas têm em comum o fato de marcarem a “convivência agônica entre 

civilização e barbárie.” (p. 136). Em outras palavras, a violência caracteriza de modo 

intenso os mais diversos espaços do contexto brasileiro. 

Nas narrativas brasileiras modernas, nas quais o cenário privilegiado é a cidade, 

o espaço urbano é apontado como uma expressão concreta da dessimbolização da 

violência fundadora da cultura brasileira, o que acarreta o questionamento da própria 

ideia de urbanidade, pois, de um lado, a cidade é mostrada pelos escritores como um 

espaço de organização e racionalidade e, por outro, como um lugar propício para a 

vivência de situações-limites conforme explica Scholhammer (2000). Para este 

estudioso, os escritores conseguem comunicar a violência urbana ou tentar comunicá-la 

e, ao fazer isso, criam uma forma de ressimbolizar a violência, destacando a cidade 

como o espaço para a procura da literatura por uma nova expressão, que acentue o traço 

duplo da cidade: ser ao mesmo tempo sinônimo de organização e de caos: “A 

experiência urbana se dá simultaneamente como inscrita pela lógica estrutural da cidade 

como fator de controle dos conflitos sociais e como expressão visível deste caos que 

brota e se prolifera à margem da ordem”. (SCHOLHAMMER, 2000, p. 252) 

A cidade enquanto espaço onde ocorrem diversas práticas de violência social é o 

cenário das narrativas e, na contemporaneidade, muitos contistas servem-se desse 

cenário não só para apontar as suas contradições, mas também para sinalizar que a 

cidade, devido a diferentes fatores, como multiculturalismo, repressão sexual, opressão 

política, desigualdade e marginalidade sociais, torna-se um contexto convidativo para 
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práticas de intolerância e violência, as quais passam a ser problematizas em narrativas 

curtas, como a de Beatriz Bracher.  

 

O conto de Beatriz Bracher e Marçal Aquino 

 

 Beatriz Bracher estreou na literatura em 2002 com um romance e publicou seu primeiro 

livro de contos em 2009, Meu Amor, o qual reúne textos publicados pela autora em diferentes 

veículos de comunicação entre os anos de 2004 e 2008 e é composto por sete partes, sendo que 

nas seis primeiras a escritora apresenta contos e na última, um poema intitulado “My Love”, que 

também dá origem ao título da obra escrito em língua portuguesa. 

 O conto “João”, inserido na terceira parte da obra, é uma narrativa que permite 

compreender o texto da autora como uma leitura de um contexto social hostil em que a violência 

se configura como traço marcante e em que o amor, ironicamente, é ausente ou frágil e 

impotente para construir relações de afeto e de harmonia. “João” é escrito em primeira pessoa 

por um narrador-protagonista que conta a sua própria história de vida passada do tempo da 

escola no primeiro ano do Ensino Médio até a detenção do então jovem aluno na antiga 

FEBEM. Ao se autodefinir como sujeito consciente da precariedade da vida e dos sofrimentos 

que provocara a sua mãe, triste e desolada por ver um filho em situação de “cárcere” com fins 

educativos, o narrador-protagonista, João, declara-se com uma pessoa levada, pelas 

circunstâncias, ao mundo do crime: “não pensei esse caminho para mim” (BRACHER, 2009, p. 

47). Para ele, a prática delituosa é uma consequência das amizades com “vizinhos do lado 

esquerdo” e das vivências que teve, das quais a sua passada pela escola só traz lembranças 

negativas assim como a sua leitura do país em que vive só remete a desesperança e 

desassossego.  

Aluno de uma escola onde os estudantes eram pobres e na qual havia uma professora 

que assumia um discurso rotineiro que acentuava a condição de pobreza dos discentes e o 

estudo como a única forma de ascensão social, João destaca ter construído uma imagem de 

escola como local sem função social e formativa que mereça reconhecimento. A escola, para 

ele, é um espaço desprezível: “Agora eu me lembro da escola e não sei mais; é insatisfatória do 

primeiro ao último tijolo, à ultima letra do teclado dos computadores da sala de informática.” 

(BRACHER, 2009, p. 47) A insatisfação generalizada de João em relação à escola intensifica-

se, no plano do discurso do narrador, à medida que ele rememora a atitude da professora, cujas 

palavras e olhar permanecem vivos em sua mente e cujos olhos o visitam e assombram mesmo 

passado o tempo de escola.  

Agora, já em fase de reabilitação na FEBEM e depois de ter tentado fugir, sem sucesso, 

desse órgão de ressocialização educativa, João busca compreender o efeito do discurso da 
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professora em sua vida. Na perspectiva do protagonista, que apresenta a professora segundo sua 

imagem e visão, não dando o espaço para o surgimento da voz dela nem para a sua leitura dos 

fatos (já que todo o texto é narrado em primeira pessoa), a professora, ao destacar que “quem é 

pobre deve aproveitar mais a escola do que os outros, que para gente pobre a única chance está 

nos estudos” (BRACHER, 2009, p. 47), imprimia uma visão de mundo voltada para a 

segregação: de um lado pobres, de outro ricos; de um lado, ignorantes e sujos; de outro sábios e 

limpos. Por se reconhecer como pobre, via-se ignorante e sujo e, por isso, João tinha vergonha 

de estudar embora fosse bom aluno e alcançasse resultados satisfatórios nas avaliações.  

Esse sentimento de repulsa a uma condição apontada pela professora como inferior fazia 

ainda com que João nutrisse um desejo de morar no exterior onde não pudesse ser chamado de 

João e sim de “Uélinton” (BRACHER, 2009, p. 50). Tal desejo manifesta ainda a consciência 

do narrador-protagonista em relação à violência simbólica do discurso em uma sociedade que 

recrimina os sujeitos em situação de marginalidade e rotula-os como menores em relação aos 

outros, os não-pobres, os não-ignorantes, aqueles que terão chances de ter uma vida mais digna. 

Pertencendo ao um espaço urbano que favorece a segregação, João não alimenta expectativas de 

ter um futuro diferente daquele da criminalidade apesar de saber que tem bom potencial 

discursivo - suas redações são consideradas pela professora satisfatórias, dado que poderia tirá-

lo, de alguma forma da marginalidade -, pois a cidade em que vive, ao mesmo tempo em que 

dispõe de escolas e boa educação, não possibilita o acesso de todos a uma educação 

“satisfatória”. O saldo para aqueles que são pobres é a criminalidade e a perpetuação da imagem 

e do olhar da professora que, assim como a sociedade em geral, contribui para a exclusão social 

e para a limitação das possibilidades de reversão de situações de violência, porque ela também 

exerce a violência, mesmo que simbólica.  

Dessa forma, tal como propõe Scholhammer (2000), o cenário urbano mostra-se dual, e 

viver no ambiente citadino é, para os marginalizados, estar condenado a uma vida permeada de 

adversidades. Além disso, pode-se notar que, ao representar a leitura de um jovem criminoso 

que apresenta, através da escrita, o mundo em que vive e os descompassos existentes num Brasil 

que separa pobres e ricos, ignorantes e sábios, a narrativa de Bracher acentua o papel da 

literatura na leitura da sociedade.  

Marçal Aquino é jornalista, roteirista de cinema e escritor. Iniciou sua carreira 

literária em 1984, com o livro de poemas A depilação da noiva no dia do casamento; 

seu primeiro livro de contos foi lançado em 1991. O conto “Boi” integra o livro 

Famílias terrivelmente felizes, publicado em 2003. Em leitura de Tânia Pellegrini 

(2012), a pesquisadora o inclui como um exemplo de representação contemporânea que 

explora a violência e dá continuidade a uma escrita literária, cujas vertentes remontam a 

Rubem Fonseca e reforçam o novo Realismo na prosa brasileira. Para a autora, Aquino 
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explora a condição do homem como lobo do homem e acentua o princípio do trágico na 

literatura brasileira, exemplificado por histórias sem final feliz, e um “realismo 

miserável”.  

Em nossa leitura, a narrativa de “Boi” ultrapassa a dimensão realista e propõe 

uma associação entre escrita literária, função social do texto e orientação para uma 

postura ética do leitor diante da representação da violência. A narrativa, que se inicia 

com uma indicação de posicionamento temático se anuncia como uma “Homenagem a 

João Antonio [1937-1996], poeta dos escombros do mundo” (AQUINO, 2003, p. 180), 

aborda o embate entre dois mendigos em uma cidade grande, Boi e Eraldo. O primeiro é 

apresentado nas primeiras linhas pelo narrador como um sujeito vulnerável às mazelas 

do tempo e a condicionamentos sociais e como um ser em situação de degradação física 

e moral: “Não era gordo. Estava sempre inchado – de cachaça e das bordoadas da vida. 

Daí o apelido: Boi” (AQUINO, 2003, p. 181). Boi, assim chamado como meio de aludir 

à animalização da vida e à brutalidade do homem, é consciente da hostilidade da vida e 

da dificuldade de sobrevivência em um cenário de miséria humana e social. 

O outro, Eraldo, não recebe uma caracterização direta. Assim como Boi, vive na 

penúria, mas o que difere deste é que vive no “melhor barraco das redondezas” 

(AQUINO, 2003, p. 182), dividido em cômodos, o que provoca o desejo e a proposta de 

Boi de dividir com Eraldo a moradia, proposição negada: “Não dá, Boi. Tô bem 

sozinho. E a minha casa não é pensão” (2003, p. 183). Diante da resistência, a 

alternativa encontrada por Boi para fazer valer seus desejos é o uso da força e da 

violência. Contrata dois capangas, vai até o barraco de Eraldo e o intimida: “Você vai 

embora daqui na boa ou na porrada?” (2003, p. 184). Sem demonstrar medo ou pavor, 

Eraldo retruca, dizendo aos capangas que pode pagar-lhes melhor que Boi pelo serviço a 

que se propõe, e então oferece-lhes dinheiro conseguido através de esmolas para dar um 

ensimanento a Boi: “O dinheiro é de vocês. Agora quero que vocês levem o Boi pra 

bem longe daqui e batam nele sem dó. Estou pagando pela surra. Que é pra ele 

aprender.” (AQUINO, 2003, p. 184-185)  

A cena mostra claramente que a violência em contextos de marginalidade social 

é o meio encontrado para a solução de conflitos, sugerindo que, para os personagens, 

como exemplos de sujeitos sociais, a violência é algo naturalizado e contra a qual não 

adianta resistir. Para além disso, a violência regula as forças de grupos sociais e isso é 

apontado no conto pelo embate entre Boi e os capangas que agora foram contratados por 

Eraldo par espancar Boi, que com astúcia envolve-os, toma-lhes o revólver e o dinheiro 
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e afasta as chances de ser surrado. De presa fácil passa a ser o comandante do espaço e 

isso lhe impulsiona a ter, para si, o barraco de Eraldo. Sente-se forte, legitimado pelo 

uso da violência, e, nesse sentido, suas ações de crueldade se intensificam. Em lua física 

com Eraldo para dominar o barraco, Boi o derruba e Eraldo cai batendo a cabeça em 

uma pedra. Em corpo inerte, Eraldo é arrastado para dentro do barraco, e Boi entende 

ter matado o rival, cujo corpo permanece nos aposentos sem causar estranhamento ou 

sentimento de culpa até que chegam funcionários de uma construção que obrigam Boi a 

retirar-se do barraco, que logo seria destruído para dar espaço a obras de um viaduto. É 

nesse momento que Boi e o leitor são surpreendidos, pois Eraldo não havia morrido, 

havia apenas se disfarçado de morto e, aproveitando o descuido de Boi, usa o revólver 

deste para tentar matá-lo, embora Boi consiga sobreviver por ser levado às pressas pelos 

funcionários da obra ao hospital. O final do conto é melancólico: Boi fica preso a 

cadeiras de roda e Eraldo vai para um asilo, onde, sem poder falar, balbucia uma única 

palavra, “boi”, e Esso o faz ser chamado também de Boi pelos companheiros de abrigo. 

 Com uma escrita objetiva, frases curtas, poucos diálogos, vocabulário simples, a 

narrativa em terceira pessoa de Aquino expõe um narrador que se mostra distante dos 

fatos que relata e que não estabelece envolvimento emocional com as cenas de crime 

que conta ou com a situação de degradação humana que caracteriza a vida dos 

personagens da história. Esse distanciamento do narrador, numa primeira leitura, 

poderia ser visto como uma simples reprodução da realidade, fazendo com que o conto 

não assumisse um empenho em problematizar a realidade violenta. O conto de Marçal 

Aquino, nessa perspectiva, seria um exemplo de literatura pouco preocupada em 

construir “representações individuais e sociais que transcendem a situação imediata” e 

provocam uma expectativa de transformação da sociedade como almejou Candido 

(2000, p. 53). Todavia, nossa leitura organiza-se em direção contrária.  

O conto “Boi”, com sua escrita distante da complexidade narrativa de autores 

como Guimarães Rosa e com uma prosa do cotidiano que aproxima a linguagem 

literária à linguagem mais popular, permeada de gírias e sintaxe menos elaborada, 

exerce sua função social ao mostrar o leitor tensões que ecoam no submundo da 

marginalidade. Ao dar voz a sujeitos em situação de exclusão social tachados como 

frívolos e a criar uma cena narrativa em que a luta por espaço de “sobrevida” tem a 

violência como moeda para “aquisição” de uma vida menos árida, a narrativa de Aquino 

assume um compromisso de conduzir o leitor para, pelo menos, uma reflexão sobre a 

sociedade violenta e desigual em que vivemos e, se não incitar uma transformação dessa 
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realidade, pelo menos não se exime da responsabilidade de escancarar um processo de 

aniquilamento do sujeito marginalizado em espaços urbanos e só isso já é motivo 

suficiente para reconhecer no conto do autor uma produção que resiste à aceitação tácita 

da violência. Afinal, como diz o narrador, “De certa maneira, Boi também sobreviveu.” 

(AQUINO, 2003, p. 191). E enquanto textos como o de Aquino continuarem a ser 

produzidos, certamente a crueldade dos fatos que nos aterrorizam no cotidiano e a 

violência que consolida relações de poder e interpessoais não serão apontadas, pelo 

menos na literatura, como algo banal. 

 Os textos dos autores acenam para o papel da literatura na interpretação ou no 

questionamento de problemas sociais, cujas causas podem até ser melhor explicadas em tratados 

sociológicos ou antropológicos, mas são enfrentadas no plano da arte. Na medida em que os 

escritores dão voz a personagens marginalizados socialmente, propõem uma perspectiva crítica 

de enfrentamento da prática violenta e de reflexão sobre as relações de causa e efeito de tais 

práticas em contextos hostis, como o brasileiro.  Tendo em vista as leituras construídas dos 

contos examinados, é possível considerar que: a) os textos literários examinados 

propõem de formas distintas uma crítica à violência, indicando a necessidade de reflexo 

do leitor sobre práticas de violência social e sua relação com dados do contexto 

histórico brasileiro; b) os contistas, através dos textos, sinalizam consciência de uma 

história social brasileira marcada por práticas de violência e assumem uma postura ética 

ao tratar esteticamente essa temática; c) a representação da violência dá-se com formas 

e linguagens que se desprendem de uma elaboração estética complexa para dar lugar a 

uma expressão mais objetiva e próxima da linguagem cotidiana; d) a literatura como 

arte social é capaz de incitar um questionamento sobre o cotidiano trivializado da 

violência, promovendo uma contestação da espetacularização da violência; e) os contos 

que problematizam a violência social, mesmo que em termos estéticos não alcancem 

grade elaboração, configuram-se como “vozes de resistência” para construção de uma 

sociedade pautada na não-violência.  

 Contudo, precisamos ressaltar que os dois contos comentados não ilustram a 

tendência de todos os autores contemporâneos ao abordar o tema, haja vista uma 

produção narrativa (na qual se inclui a audiovisual) que explora a temática da violência 

com vistas ao consumo, sem uma problematização artística e social, e que não podemos 

também glorificar uma literatura que também tem colaborado por construir um 

imaginário coletivo que associa pobreza à criminalidade e a ação violenta a grupos 

sociais desprestigiados.  
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DANTAS E HATOUM: REGIONALISMOS E REGIONALIDADES NA 

LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 
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RESUMO: Este artigo tem por finalidade versar sobre questões de regionalismo e regionalidades na Literatura 

Brasileira Contemporânea. Objetivamos evidenciar, em meio a uma rede de produções diversificadas que 

multifacetam a literatura atual, a persistência da literatura regionalista por meio da regionalidade, no que refere  

às marcas da região como uma reprsentação simbólica que reconfigura a reflexão sobre o homem. Para tanto, 

faremos uso de duas romances regionalistas, a saber, Sob o peso das sombras (2004) e Dois Irmãos (2000), de 

Francisco José Dantas e Milton Hatoum, respectivamente. Enfatizaremos, assim, as produções literárias que 

partem da ambientação do lugar de origem/pertença, e que, por meio dela, recriam e/ou ressignificam o modo de 

representar o outro. Como meio de fundamentar a discussão, traremos a contribuição de teóricos e críticos como 

Chiappinni (2013), Galvão (2000) e outros.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Regionalismo. Regionalidade. Literatura Brasileira. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A discussão sobre regionalismo não é novidade. Nas diversas manifestações culturais 

e aqui, no âmbito literário, muito já foi debatido sobre o percurso pelo qual essa tendência3 

                                                             
1 Mestranda em Literatura e Interculturalidade do Programa de Pós Graduação em Literatura e Interculturalidade 
da Universidade Estadual da Paraíba. 
2 Professor Dr. do Programa Programa de Pós Graduação em Literatura e Interculturalidade da Universidade 
Estadual da Paraíba. 
3 Termo elaborado em resposta a reflexão de que o regionalismo não está restrito à manifestação regionalista de 
1930. A ideia de que a produção regionalista perfaz um percurso na literatura brasileira, configurando uma 
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passou, e principalmente sobre sua continuidade (ou não) na Literatura Contemporânea. 

Território de contestações, como afirma a autora Regina Dalcastagnè, a Literatura Brasileira 

tem se tornado um rico solo para a representação da outridade, mesmo que muitas vezes não 

legitimada. O espaço da literatura atual é, quase sempre, urbano, e, usando-se do exemplo do 

autor Francisco José Dantas, a autora afirma:  

 

Assim, o espaço da narrativa brasileira atual é essencialmente urbano, 
ou, melhor, é a grande cidade, deixando para trás tanto o mundo rural 
quanto os vilarejos interioranos. (...) Não se está querendo dizer aqui 
que não se escreva (ou não se escreverá) mais nos moldes 
regionalistas. Bastaria citar Francisco José Dantas de Coivara da 
memória (1991), ou Cartilha do Silêncio (1997), para derrubar essa 
tese. Acusado de ser regionalista, defendido por ser regionalista, 
Dantas aparece mesmo como uma voz isolada dentro de um contexto 
literário que não se quer mais regionalista. (Dalcastagnè, 2012, p. 110) 

 

A indicação da autora de que o contexto literário atual não se quer mais regionalista, 

nos imputa uma questão: Não seria o meio urbano uma nova maneira de configurar o 

regionalismo? A pertinência dessa pergunta parte da reflexão originada de produções literárias 

contemporâneas como as de Francisco José Dantas, mais uma vez. Dalcastagnè (2012), ao 

estabelecer seu argumento, utiliza-se de obras desse autor, arraigadas ao solo rural, mas omite 

o fato de o mesmo autor produzir romances ambientados em solo urbano, como Sob o peso 

das sombras, por exemplo. A construção literária contemporânea de espaços, microregiões 

dentro de uma grande região (as casas, bairros, favelas, etc.) mesmo que predominantemente 

urbana, não exclui a possibilidade criadora de partir de determinado espaço, com suas 

particularidades culturais, para atingir reconfigurações simbólicas, universais4.   

A representação da outridade, que para Dalcastagnè (2012) configura o elo que 

correlaciona as produções literárias contemporâneas, é marcada na persistente literatura 

regional não mais pelos seus antigos rótulos, ou como a autora prefere, pelos seus antigos 

“moldes”. A “nova” configuração regionalista entra em cena como uma forma de representar 

o outro deslocado, perdido, que não se encaixa nas configurações atuais da sociedade, ou 

                                                                                                                                                                                              
tendência, e de que ela superada em seus limites restritos é uma discussão proposta por Ligia Chiappinni em Do 
Beco ao Belo: dez teses sobre o regionalismo na literatura (1995).  
4 O termo universal é utilizado aqui no sentido atribuído por Ligia Chiappinni em Do Beco ao Belo: dez teses 
sobre o regionalismo na literatura (1995), quando considera que universais são as obras regionalistas que 
atingem um nível simbólico, mesmo estando em determinado espaço fechado.  
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mesmo do outro que sente a necessidade de rememorar, por meio da narração ou mesmo por 

meio da própria escrita, os ambientes do passado que influenciaram na sua atual constituição. 

Em outras palavras, podemos dizer que a literatura regionalista na contemporaneidade 

promove, independente da localidade específica (rural ou urbana), a ambientação de 

determinada região, macro ou micro, como um meio de simbolicamente representar o homem 

contemporâneo e suas problemáticas, por vezes, existenciais.  

Nesta perspectiva, encontramos nos autores Francisco José Dantas e Milton Hatoum, a 

oportunidade de estabelecer uma discussão entre duas obras regionalistas contemporâneas 

que, por meio da regionalidade, extrapolam os limites da região per si. Para tanto, faremos um 

recorte de análise e interpretação dos romances Sob o peso das Sombras e Dois Irmãos, dos 

respectivos autores, na procura por traços de regionalidade que imputem essa nova maneira de 

ser fazer regionalista.   

2 REGIONALIDADE E ESPAÇOS DA MEMÓRIA  

2.1 Sob o peso das sombras: memória e lugar de pertença  

Nascido no estado de Sergipe, no ano de 1941, Francisco José C. Dantas é professor 

aposentado de literatura brasileira e portuguesa pela Universidade Federal de Sergipe. Como 

escritor, seu romance inaugural teve como título Coivara da Memória, publicado em 1991. 

Daí por diante, Dantas elaborou outros romances como Cartilha do Silêncio (1991), Sob o 

peso das Sombras (2004), Cabo Josino Veloso (2005), e outros. Dentre os diversos aspectos 

que consagram esse escritor no campo da Literatura Brasileira Contemporânea, uma de suas 

marcas mais evidentes é o empenho em elaborar escritas com um teor regionalista.  

Como dizem críticos como José Paulo Paes (1991), Dantas tem a preocupação em 

reatar fios da memória já desgastados pela “tesoura da moda”, além de presentificar a escrita 

regional na contemporaneidade de maneira a atualiza-la, ou seja, partindo da ambientação 

regional para reflexões sobre o homem e sua condição finita. Como cita Maria Lúcia Dal 

Farra, em relação às criticas construídas sobre Dantas: “Agregam-lhe uma mão muito original 

[...] trabalhando uma tradição nordestina, provando assim que ela continua viva latejante, a 

vai relendo pessoal e intransferivelmente, explicitando que tal linhagem pode oferecer à 

literatura nacional uma dimensão diversa e ainda mais fecunda.” (DAL FARRA, 2010, p. 18). 

Esta dimensão diversa e fecunda dessa linhagem – ou seja, que insere este autor na 

tradição inscrita em uma tendência da nossa literatura –, para utilizar os termos cedidos por 

Dal Farra, são, dentre outras formas, manifestadas nos Romances de Dantas por um fio que as 
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liga: a raiz memorialística. É por meio da memória, ou mais especificamente pelo ato de 

rememorar, que os personagens “dantescos” reatam os fios do passado, reconstituindo a sua 

vivência, sua terra e as ações que desaguam no presente como consequência das escolhas 

anteriormente feitas. É exatamente nessa reconstituição memorialística que encontramos em 

Dantas a renovação do fazer regional, ao propor a terra não por meio descritivo ou exótico, 

como por muito tempo foram caracterizadas as obras de cunho regionalista, mas sim pela 

capacidade de, por meio da memória, reconstituírem espaços simbólicos do homem, 

representando seu vivido e todas as cargas que o fizeram ser o que é no presente.  

Em Sob o peso das Sombras, temos uma personagem que busca, por meio da escrita, 

se libertar dos fantasmas do passado. Acometido de um câncer, o narrador-personagem 

Justino Vieira refaz o percurso de sua vida, no intento de materializar, por meio da escrita, seu 

fracasso e os motivos os quais o fizeram assim ser. A intenção de escrever é revelada por 

motivos, como observamos nesse trecho: “Meu tentame era apreender, de algum modo, a 

alma secreta da paisagem e da penúria onde vivi alguns anos, qualquer dado ou lembrança, 

mesmo nebulosos ou difusos, que me ajustassem a retratar algumas que ainda revejo, socadas 

na minha infância” (DANTAS, 2004, p. 45)5 

A intenção inicial de Justino, em “dar voz ao passado”, nos leva para as rememorações 

de sua origem, no Alvide, um pequeno povoado. Lugar abandonado pelo progresso, esquecido 

pelo governo, esse local fora fonte das primeiras revoltas de Justino. O que percebemos, desde 

início, é o intento de Justino em fusionar o lugar de origem e suas intempéries com o destino 

do ser que de lá surge: “Êta lugarzinho largado às pulgas esse nosso. Só aí me dei conta do 

quanto nasci miserável, da fatalidade de minha vida. Me revoltei, xinguei o Governo de peste, 

me senti injustiçado” (p. 91)   

Este lugar, para Justino, é o ponto de origem e o ponto final da vida de seus filhos. Os 

que de lá surgem só possuem duas opções de vivência, que apontam a intensidade do lugar 

perante seus moradores. A primeira é a permanência vitalícia no mesmo, pelos que não se 

imaginam fora do seu lugar de nascença:  

 

A grande maioria dessa minha rapaziada conterrânea, cujo domicílio 
vitalício era apenas o Alvide, agia assim: se poupava do desconforto 
de uma existência sacudida por inóspitos abalos, viagens tumultuadas; 
evitava a sensação de desamparo que acomete a gente em terra alheia 
(...) Se subtraiam a tudo isso, sem abdicar do mesmíssimo e último 
cabedal almejado por desbravadores das filosofias, tesouros e 

                                                             
5Neste subcapítulo, as citações que estiverem sem autor e ano referem-se a Sob o peso das Sombras (2004), de 
Francisco José Dantas.  
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impérios: o repouso derradeiro na paisagem conhecida do pequeno 
cemitério, a poucas braças de onde haviam soltado o primeiro berro do 
útero para o mundo.  (p. 84-85)  

 

A outra opção, tomada como uma exceção ao rito comum de permanecer na terra de 

origem, é desbravar outros lugares. Tomados por uma alma cigana, Justino considera que os 

que de lá partem podem até atingir seus objetivos, galgar novos espaços, mas nunca 

conseguirão livrar-se de seu lugar primeiro, como se a força do retorno fosse algo inexorável 

mesmo que por meio de mecanismos da memória: “Vale frisar, sim, que uma vez em terra 

estranha (...) eles jamais esqueciam o chãozinho do berço, ainda que um dia fosse banido do 

mapa em nome da civilização. (...) O chamado da primeira infância era uma tentação que se 

eternizava.” (p. 85) 

Essa segunda opção parece ser a justificativa de Justino para revisitar o seu lugar de 

origem em seus escritos. Isto porque, irrequieto com as desgraças e o abandono de sua terra, o 

marasmo e a rotina cotidiana (e o pouco diferencial de vida que esta oferecia) o maior anseio 

de sua pequena vida, enquanto adolescente, era partir do Alvide. Desejo esse concretizado ao 

perder o tio Melenguê, seu único tutor, e precisar ir morar em Rio-das-Paridas com seu 

padrinho, o Padre Belizário. Justino consegue, nesta pequena cidade, estabelecer uma família, 

ter uma profissão, ver o progresso se concretizar aos poucos. Rio-das-paridas passa a ser o seu 

lugar de pertença e o Alvide, um lugar de retorno memorialístico, um refúgio que ao mesmo 

tempo é o seu algoz, por representar para ele um lugar fracassado, que metaforicamente indica 

o seu próprio fracasso.   

A ciência de que o Alvide é memória, mas não é retorno, é justificada por Justino, 

enquanto escritor, por meio de exemplos de poetas que louvam sua terra. Com a ajuda dos 

“Grandes”, como Ciro dos Anjos e Eça de Queiroz, Justino afirma: 

 

Vejam, por exemplo, que todos esses escritores encarecem e mitificam 
a própria terra, mas raríssimas vezes, e só em visitas passageiras, 
agendadas para receberem alguma homenagem, algum deles voltou lá. 
Nenhum do eminentes se prestou a morrer onde nasceu. (...) embutida 
na aclamação da própria terra, há muito mistério e lorota. (, p. 88)  

 

Colocamos aqui Rio-das-Paridas como o lugar de pertença do narrador, por ser nesse 

ambiente em que o mesmo sente-se fazer parte. Esta ciência é salientada pela narração de seu 

retorno ao Alvide para uma visita. Não encontrar lá as imagens que preenchiam o seu 

imaginário, faz com que Justino retorne o mais rápido possível para casa, para o seu lugar. No 

entanto, o Rio-das-paridas “de ontem” também é um lugar de revisitação para o narrador. Ao 
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se pegar condenando as mudanças apregoadas pelo tempo, Justino remonta o passado, no 

momento em que se muda para uma das ruas de Rio-das-paridas, já com a sua esposa, 

Damarina. Este retorno serve de justificativa (paradoxal, posto que o narrador, a princípio, 

louva o progresso, ao condenar seu local de origem) para Justino condenar os avanços 

econômicos pelos quais sua cidade passou e tem passado, principalmente com a chegada de 

uma fábrica de cerâmicas: 

 

Quando me mudei para cá com Damarina, final da década de 1960, 
era uma rua sossegada: Havia quintais de fundo e jardins cheirando 
nas fachadas de platibanda ou nos bangalôs de quatro águas. Com a 
chegada das primeiras escavadeiras, tratores e viaturas pesadas, 
porém, fui obrigado a conviver com a poeira, o barulho, a combustão 
do diesel, a fumaceira que empretece as nuvens e me prejudica as 
horas de leitura (p. 141)  
 

 

O progresso, para Justino, é alguma coisa “agressiva e barulhenta”, que roubou dos 

moradores de Rio-das-paridas a passividade de um lugar calmo, com ares limpos. Resta, para 

esse personagem, enquanto definha por meio da doença, rememorar os momentos de antes, 

numa revolta resignada pelas mudanças com as quais ele nada pode fazer: “não vejo mais o 

enorme e sombreado pé de sapoti, que refrescava o bate-papo e o bom convívio da rapaziada 

(...) em seu lugar, avisto um bloco de cimento armado, o escritório da Cerâmica Central.” (p. 

145). 

 

2.2 Dois irmãos: a memória e a casa 

 

Natural de Manaus, Milton Hatoum foi professor de Literatura na Universidade do 

Amazonas e na Universidade da Califórnia. Como romancista, o escritor lançou obras com os 

títulos Relato de um certo Oriente (1989), Dois Irmãos (2000), Cinzas do Norte (2005), 

dentre outros, que lhe renderam vários prêmios, como o reconhecido prêmio nacional Jabuti. 

Considerado por pesquisadores como Donizeti Pires, o autor de maior relevância da literatura 

Brasileira Contemporânea, Hatoum problematiza “dilemas universais humanos (as relações 

familiares e sociais degradadas, sobretudo), sempre se valendo de técnicas narrativas 

sofisticadas.” (PIRES, 2008, p. 61).  
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Ambientado em Manaus, por meio de um núcleo familiar de origem libanesa, Dois 

Irmãos é considerado um romance regionalista6, apesar de, como afirma Pires (2008), o 

mesmo não caber nos limites restritos do regionalismo, nem do passado, nem do presente. 

Alfredo Bosi, ao tecer suas considerações sobre Hatoum, relata sua surpresa em encontrar nos 

romances do escritor mais do que a simples e óbvia ambientação de determinada região, ou 

mesmo da repetição temática, como vemos: 

 

Quem supunha, por exemplo, que da Amazônia só nos 
viessem episódios de seringueiros ou de índios massacrados, 
por certo recebeu com surpresa o texto em surdina de Milton 
Hatoum, Relato de um certo Oriente (1989), em que a vida de 
uma família burguesa de origem árabe, enraizada em Manaus, 
se dá ao leitor como um tecido de memórias, uma sequência 
às vezes fantasmagórica de estados da alma, que lembra a 
tradição do nosso melhor romance introspectivo. (BOSI, 2013, 
466) 

 

A mesma impressão que Bosi aponta mediante Relato de um certo oriente, pode ser 

atribuída a Dois Irmãos. Nele, nos percebemos em Manaus, por meio das andanças do 

narrador: “Aos domingos, quando Zana me pedia para comprar miúdos de boi no porto da 

Catraia, eu folgava um pouco, passeava ao léu pela cidade (...) Depois caminhava pelas praças 

do centro, ia passear pelos becos e ruelas do bairro da Aparecida (HATOUM, 2000, p. 80-

81)7. Entretanto, ao adentrarmos com mais profundidade ao romance, percebemos que o plano 

de fundo amazonense é, dentre outras coisas,  um macro espaço físico que comporta espaços 

subjetivos construídos no decorrer do romance.  

O desenrolar da narrativa nos vai inserindo no ambiente da casa, núcleo da família 

relatada, e aos poucos vai expondo a densidade metafórica dessa em relação aos seus 

habitantes. Por isso, talvez, sejamos iniciados na leitura do romance com o sugestivo poema 

de Drummond: “A casa foi vendida com todas as lembranças/todos os móveis todos os 

pesadelos/ todos os pecados cometidos ou em vias de cometer...”. Esse local em específico 

possivelmente é o real solo pelo qual os personagens estão imbricados. É comum, durante a 

narrativa, nos deparamos com situações que detalham os ambientes da casa, mas que revelam 

situações que, no futuro, resultarão na desestruturação familiar, e que, por isso mesmo, são 

                                                             
6 Tania Pelegrini, em Regionalismo revisitado (2004), aufere aos romances de Hatoum a possibilidade 

de serem nomeados como ficção regionalista por representarem um espaço real, ao mesmo tempo que simbólico, 
indicando relações de identidade, cultura e subcultura, sistemas sociais e etc., que são particulares em detrimento 
a outras regiões.   
7Neste subcapítulo, as citações que estiverem sem autor e ano referem-se a Dois irmãos (2000), de Milton 
Hatoum.    
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remontadas na costura narrativa feita por Nael, como vemos: “Desse tumulto participava 

Halim, que vendia sem prosperar muito, mas atento à ameaça da decadência, que um dia ele 

me garantiu ser um abismo. Não caiu nesse abismo, nem exigiu de si grandes feitos. O abismo 

mais terrível estava em casa, e este Halim não pôde evitar.” (p. 41) 

Outra característica marcante dos romances de Hatoum é o seu teor memorialístico. Os 

retalhos (posto que a história não é dada de maneira linear) são costurados por narradores que, 

como coloca Dalcastagnè (2007, p. 75) quanto às produções contemporâneas, são suspeitos, 

exigindo um compromisso do ledor, se for intenção deste perceber as reais intenções daquela 

narrativa. Em Dois irmãos, em específico, temos a narração feita por um narrador-

testemunha, Nael, que perfaz toda a história decadente de sua família, desde a origem do casal 

nuclear, Halim e Zana, às intrigas dos herdeiros Omar e Yakub, e os envolvimentos 

misteriosos de sua mãe, Domingas, a empregada da casa e de Zânia, irmã dos gêmeos, por 

meio de relatos paralelos que guardou em anos de escuta, além de trechos de sua própria 

observação. Entre seus tecidos narrativos, percebemos aos poucos a necessidade do narrador 

em reconstituir os fios do passado, para compreender sua própria condição bastarda, de 

indivíduo à margem da sociedade e, principalmente, à margem de sua própria família. 

Para o narrador, remontar o passado significava reunir informações que pudessem 

revelar sua origem, o seu pertencimento. Daí se valer dos retalhos de lembranças fornecidos 

por sua mãe, Domingas, mesmo que de maneira pouco reveladora: 

  

Foi Domingas quem me contou a história da cicatriz no rosto de 
Yakub. (...) Vivia atenta aos movimentos dos gêmeos, escutava 
conversas, rondava a intimidade de todos. Domingas tinha essa 
liberdade, porque as refeições da família e o brilho da casa dependiam 
dela. A minha história também depende dela, Domingas. (p. 25) 
 

Além disso, na tessitura feita por Nael, encontramos a contribuição de Halim para a 

reconstrução do passado, por meio de suas conversas rememorativas com o neto bastardo: 

“Ele me fazia revelações em dias esparsos, aos pedaços, ‘como retalhos de um tecido’. Ouvi 

esses ‘retalhos’, e o tecido, que era vistoso e forte, foi se desfibrando até esgarçar.” (p. 51-52). 

Assim, as memórias reconstruídas por Nael nos apontam para o ambiente da casa, como dito 

anteriormente. Ela é o ponto de convergência dos muitos conflitos da família, e, mais que 

isso, é o lugar de retorno para todos que a ela pertencem. Como exemplo, temos na 

personagem Omar, (o caçula, problemático) uma amostra do poder da casa perante seus 

moradores. Omar, desde o princípio, apontava para a personalidade complicada, que 

impacientava o pai, e cegava a mãe: “Omar era o mais ousado: entrava no quarto dos pais 
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durante a sesta e dava cambalhotas na cama até expulsar Halim. Só se aquietava quando Zana 

saía o quarto para brincar com ele no quintal. Os dois sentavam à sombra da seringueira...” (p. 

69). Durante toda a sua vida, enquanto o irmão viajava e/ou desvendava outras localidades, 

Omar se deixava levar pelos mimos da mãe e de Domingas, e se rendia às tardes preguiçosas, 

estendido na rede posta na varanda da casa. Se por algum motivo daquele lugar se afastava, 

mesmo quando observamos a tentativa de juntar-se ao irmão em São Paulo, cometia erros que 

o forçavam a regressar àquela casa. Quando persistia em habitar outros lugares, mudando por 

completo o modo de agir, tornando-se quase outra pessoa, era arrastado pela mãe de volta ao 

lar, e mesmo com uma aparente revolta, se rendia aos laços daquele lugar (e de sua mãe) 

perante ele: 

 

“...Eu não ia permitir...nunca! Ouviste bem? Nunca!” Ela abaixou a 
voz e sussurrou, dócil, tristonha: “Tens tudo aqui em casa, meu amor”. 
Começou a soluçar, a chorar. Pegou nas mãos dele, penteou-lhe a 
barba grisalha com os dedos, alisou-lhe a careca feridenta. Os dois, 
abraçados, foram para o alpendre. (...) Perdeu o espelho precioso, mas 
ainda assim suspirava de felicidade porque o filho estava ali, 
queimado por dentro, mas agora só dela. (p. 173-174) 
 

  A casa, para Omar, foi o ambiente do qual ele nunca pôde se desvencilhar por 

completo. No entanto, é em Domingas que percebemos a real intensidade da casa na 

constituição do personagem. Nascida numa tribo de índios amazonenses, Domingas foi 

cruelmente arrastada para fora de seu lugar de origem, tendo, por consequência, que conviver 

com um novo lugar, com uma cultura totalmente diferente da sua. No convento, essa 

personagem teve a oportunidade de conhecer Zana, e ser “adotada” por ela. A nova cultura 

imposta a Domingas foi o que, de fato, a ligou a patroa, como vemos: “Zana gostou dela. As 

duas rezavam juntas as orações (...) Halim sorriu ao comentar a aproximação da esposa com 

índia. ‘o que a religião é capaz de fazer’, ele disse. ‘Pode aproximar opostos, o céu e a terra, a 

empregada e a patroa’” (p. 64-65). Além disso, essa ação mostra o processo de mudança pelo 

qual essa personagem estava passando.  

Mesmo com toda a sua importância perante aquele núcleo familiar, Domingas e o filho 

sempre tiveram um tratamento inferior perante os outros. O quartinho dos fundos era o lugar 

reservado para estes, o real lugar de pertencimento destinado à empregada e ao seu filho não 

reconhecido: “Nós esperamos até tarde da noite. Minha mãe e eu no nosso quarto dos fundos. 

Rânia e Zana no andar de cima.” (p. 212). Domingas passou a pertencer àquele ambiente, 

mesmo com sonhos de liberdade: “‘Louca para ser livre’. Palavras mortas. Ninguém se liberta 
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só com palavras. Ela ficou aqui na casa, sonhando sempre com uma liberdade sempre adiada” 

(, p.67). Ela já não tinha motivos nem forças para se desvencilhar da casa, principalmente 

após ser violentada por um dos gêmeos, Omar, e ter, a partir de agora, um filho bastardo 

proveniente daquela família.  

Esse pertencimento de Domingas a casa fica ainda mais evidente num episódio em 

que, enfim, ela decide, por enfado da rotina comum, sair daquele ambiente e revisitar seu 

lugar do passado juntamente com o filho. Ao retornar para a vila onde nascera e vivera 

durante a infância, Domingas tornou-se, segundo o narrador, sombria. O retorno ao passado 

imputou a essa personagem a rememoração, como coloca Nael: “Não quis assistir o 

casamento (...) minha mãe tinha medo de chegar tarde em Manaus. Ou, quem sabe, medo de 

ficar ali para sempre, sôfrega, enredada em suas lembranças.” (p. 78). Entretanto, relembrar 

não foi o suficiente para fazer com que Domingas se libertasse do seu atual lugar de pertença. 

A cena do vômito no barco, reação de Domingas e Nael na hora do retorno à Manaus, só 

metaforiza a real sensação de mal estar acometido pelo afastamento de seu lugar de 

pertencimento. O retorno era inevitável.  A “cunhatã mirrada” já não era mais cunhatã. Seu 

lugar já não era mais aquele, nem o dela nem o do seu filho.   

 

3 REGIONALIDADE: CONSIDERAÇÕES SOBRE O REGIONALISMO LITERÁRIO 

NA CONTEMPORANEIDADE  

 

Segundo a pesquisadora Maria Zilda F. Cury, é característica de um dos conjuntos das 

produções literárias contemporâneas a preocupação em enfatizar “mecanismos da memória, 

tingidas por interpretações da história do país, pondo em relevo estratégias ficcionais de 

recuperação da memória coletiva e histórica, mas também da pessoal, em que se mesclam o 

local e o nacional, o particular e o universal.” (CURY, 2007, p. 11). É exatamente o que 

acontece quando nos debruçamos sobre as duas obras acima trabalhadas: percebemos a 

utilização da memória para recriar espaços físicos, que, pelo tempo, tornaram-se subjetivos. 

Esta capacidade que as literaturas em foco fornecem nos faz refletir sobre o lugar da 

regionalidade como o meio simbólico de reconfigurar um vivido, partindo de uma 

determinada região. 

Os aspectos pertinentes aqui analisados demonstram, na prática, a desconstrução de 

certos “estereótipos” regionalistas. Num olhar mais acurado, perceberemos que não tratamos 

aqui de duas narrativas rurais, pelo contrário. Ambas são concretizadas em solo urbano (Sob o 

peso das sombras no Rio-das-Paridas e Dois irmãos em Manaus) e é exatamente nessa 
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macrorregião da cidade que as regiões se configuram. Por meio de descrições, os ambientes 

são reformulados, nas obras em questão, pela memória, como forma de reconfigurar um 

vivido, de expor os meios pelos quais as personagens tornaram-se o que são no presente. 

 Essa regionalidade que as une rompe com as fronteiras das características regionais, 

em termos literais. O que antes se entendia por literatura do “nordeste”, por exemplo, por 

compreender que esta descreve características que constituem aquele determinado espaço, 

torna-se pouco, perante as reflexões que os dois romances analisados por este trabalho 

proporcionam. Ambos partem das imagens sociais e históricas para atingir um “teor 

simbólico”, nos termos de Chiappinni (2013). Para ratificar essa marca basta-nos observar as 

descrições localistas realizadas tanto em Sob o peso das sombras, quando Justino Vieira, por 

meio da memória, remonta seu lugar de origem, bem como o Rio-das-Paridas do passado; 

quanto em Dois Irmãos, quando Nael remonta a Manaus por ele percorrida, além do 

detalhamento dos espaços da casa, dentre outras localidades. A descrição das regiões, nos dois 

romances, é a responsável por ativar os mecanismos da memória de ambos os personagens, e 

por é por meio dela que os indivíduos reconfiguram simbolicamente a existência, rompendo 

assim com as barreiras que poderiam impedir a correlação entre produções literárias de 

diferentes regiões.  

A regionalidade, por meio dos mecanismos da memória, nesses termos, é responsável 

por unir numa mesma reflexão existencial as duas narrativas. Em sob o peso das sombras, 

temos o retorno ao lugar de origem, como um meio de metaforizar a constituição do narrador 

por meio das características do lugar (O Alvide fracassado, o Justino Fracassado), além do 

retorno memorialístico ao seu lugar de pertença (O Rio-das-Paridas), pelo saudosismo da 

paisagem passada em detrimento a o desgaste trazido pelo progresso. Em Dois Irmãos, a 

Manaus de outrora é reconstruída pelo narrador Nael, mas é na rememoração dos espaços da 

casa que reconhecemos os reais lugares de pertencimento das personagens.  

Podemos, por fim, concluir que as produções literárias regionalistas se fazem presente 

na Literatura Brasileira Contemporânea. Quer seja na ambientação rural, quer seja na 

ambientação citadina, o que de fato marca a sua presença e evidencia a continuidade da 

temática regional na atualidade é a maneira como essa tendência se renova, ao utilizar os 

espaços físicos como um meio metafórico de simbolizar a região e de correlaciona-la à 

constituição do indivíduo.  
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 METAMORFOSES DO PRESENTE.  
A FICÇÃO BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA EM PERSPECTIVA 

COMPARADA COM A FICÇÃO PORTUGUESA 
Pedro Beja Aguiar (PUC-Rio) 

 

Resumo: Este artigo se propõe a pensar a literatura contemporânea, mais precisamente a 
literatura brasileira e portuguesa, a partir de um regime heterogêneo de temporalidade e 
espacialidade cuja experiência está em metamorfose nos dias de hoje. Partimos do pressuposto 
que esta emergência histórica de transformação, que vai de encontro à ideia de uma 
modernização absoluta, possibilita repensar a experiência estética da literatura a partir de um 
olhar afinado sobre os potenciais contidos na “atmosfera e nos ambientes” absorvidos pelas 
obras literárias enquanto formas de vida e na chamada “imediatez histórica” que tais obras 
compreendem. Desta forma, buscaremos pensar as noções de tempo e espaço como identidades 
na literatura, a partir das elaborações do professor Hans Ulrich Gumbrecht sobre o conceito de 
“presença” na literatura, bem como as categorias de modernidade, contemporaneidade e suas 
relações com a História na literatura realizadas pelos escritores: Luiz Ruffato – Eles eram 
muitos cavalos – e Gonçalo M. Tavares – animalescos. 

Palavras-chave: Literatura contemporânea; Presença; Metamorfose; Temporalidade; 
Espacialidade.  

 

Introdução 

 

Este artigo, primeiramente apresentado em formato resumido no simpósio 

dedicado ao debate da “ficção brasileira contemporânea em perspectiva comparatista”, 

se propõe a pensar a literatura contemporânea do escritor brasileiro Luiz Ruffato – mais 

precisamente o livro Eles eram muitos cavalos (2007) – e do escritor português Gonçalo 

M. Tavares – com o livro animalescos (2013) – a partir de um regime heterogêneo de 

temporalidade e espacialidade cuja experiência está em metamorfose nos dias de hoje.   

Para desenvolver esta reflexão, partimos da interpretação que esta emergência 

histórica de transformação, que vai de encontro à ideia de uma modernização absoluta, 

possibilita repensar a “experiência estética” da literatura a partir de um olhar afinado 

sobre os potenciais contidos na “atmosfera e nos ambientes” (GUMBRECHT, 2014) 
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absorvidos pelas obras literárias enquanto formas de vida e na chamada “imediatez 

histórica” que tais obras compreendem. Ou seja, ler as experiências de tempo – cada vez 

mais acelerado – e de espaço – cada vez mais modificado e flexibilizado – como 

identidades na literatura; para ser mais preciso, como chaves de sobrevivência no tempo 

presente.  

Como um convite ao leitor para repensar o seu papel nos tempos atuais, 

marcado, basicamente, pela simultaneidade conquistada pelos avanços tecnológicos, as 

duas obras escolhidas fazem parte de uma produção ficcional contemporânea tensionada 

com a existência do ser no mundo, de um ser (des)territorializado no tempo e no espaço, 

na sociedade e na história. Ambas as ficções se destacam não apenas pela afirmação de 

uma “presença na linguagem” (GUMBRECHT, 2009), ou seja, a linguagem que pode 

desencadear uma experiência estética – como na escrita desafiadora de Ruffato, 

engajada em uma oscilação com o significado, no sentido de que cada personagem do 

livro está inscrito pelo ritmo e estilo de fala através de seus comportamentos no espaço 

da cidade ou, como no caso de Gonçalo, quando a linguagem se abre para o mundo das 

coisas, o que tem que ver com “a prosa [que] imita o ritmo dos movimentos ou dos 

eventos a serem evocados” (GUMBRECHT, 2009, p. 16) –, como também coloca em 

pauta um novo estilo de realismo, que o professor Karl Erik Schollamer definiu como:  

 [uma estética que] se expressa pela vontade de relacionar a 
literatura e a arte com a realidade social e cultural da qual emerge[m], 
incorporando essa realidade esteticamente dentro da obra e situando a 
própria produção artística como força transformadora. 
(SCHOLLAMER, 2009, p. 54) 

 

Registros do cotidiano pela linguagem 

 

No romance Eles eram muitos cavalos, Luiz Ruffato proporciona ao leitor, 

através de uma composição literária que chamaremos aqui de mosaico1, uma 

experiência estética em que a pulsão de uma megalópole (São Paulo) é sentida a partir 

de personagens comuns nos seus fazeres do cotidiano. A linguagem, de grande 

capacidade adaptativa e construída a serviço de uma sensação, fornece ao leitor um 

grande painel em que cada recorte de experiência realizado na tecitura da cidade, ou 

                                                           
1  A ideia de mosaico se origina da leitura de um artigo de Catia Valério Ferreira Barbosa, no livro “O 

Futuro pelo retrovisor”, no qual a professora destaca a composição híbrida do romance, através de uma 

estrutura fragmentada tanto em relação à linguagem quanto à justaposição de diferentes gêneros 
discursivos. Ver em: BARBOSA, 2013, p. 152. 
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melhor, cada retrato que ilumina temporariamente um habitante, evoca o invisível, o 

anonimato no cotidiano.  

Mesmo circunscrita a um só tempo e espaço, como identificamos logo no início 

do romance nos retratos2 “1. Cabeçalho” e “2. O tempo” – os fatos narrados se dão no 

dia 9 de Maio de 2000, na cidade de São Paulo, como já colocamos –, a ação, o 

conteúdo ficcional, é altamente plural, o que possibilita aferirmos que esta obra quebra a 

visão enrijecida do cotidiano, ou seja, a experiência, como aquilo que nos vincula ao 

mundo e aos outros seres, está sob suspeita; há nela uma falha, uma desilusão, um 

desconforto: é a simultaneidade de instantes proporcionada por uma estrutura de 

linguagem fragmentada e por uma justaposição3 de tipos diferentes de textos, como 

percebemos nos classificados, nas listas de compra, nas anotações dispersas, nos 

santinhos católicos, entre outros.  

A chamada “imediatez histórica” compreendida na obra de Ruffato ocorre na 

experiência de presentes, ou seja, na “presentificação” (GUMBRECHT, 2009) de algo 

não mais presente: ao lermos a ficção do escritor brasileiro o que nos aparece é sempre 

uma simulação da ausência do presente. O simulacro de cada elemento repetido à 

exaustão – refiro-me aqui à publicidade, aos papéis publicitários – ao longo do livro 

produz um efeito de real (RANCIÈRE, 2010) a partir da imagem, transformando o 

presente em algo pleno, ou melhor, este processo só é possível de se afirmar a partir da 

perda da importância da referencialidade da imagem: a da ficção é o objeto em si 

próprio (referência) e não precisa apontar para nenhum correspondente no mundo real, 

fato imprescindível para entendermos como tudo pode ser, agora, entendido como 

presente – no caso de Gumbrecht, “presença”. É desta interpretação que arrisco uma 

leitura: tudo o que vemos no livro de Ruffato é presente, ou, caso não seja, se torna 

imediatamente diante de um processo de presentificação incessante. Por isso, em Eles 

eram muitos cavalos encontramos uma forte pulsão nas lacunas deixadas pelas 

experiências lidas. 

 

A queda como experiência 

                                                           
2  Utilizo o termo “retrato” para cada capítulo ou conto a fim de enfatizar a ideia de “flash da câmera 
fotográfica” (DEALTRY, 2007, p. 170). 
3  Ver os retratos (ou capítulos): “18. Na ponta do dedo (1)” (p. 42), “24. Uma estante” (p. 54), “31. Fé” 

(p. 69), “36. Lei o Salmo 38” (p. 78), “42. Na ponta do dedo (2)” (p. 95), “45. Vista parcial da cidade” (p. 

100), “54. Diploma” (p. 121), entre outros. 
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No romance animalescos, Gonçalo M. Tavares apresenta ao leitor uma crítica a 

racionalização da experiência no tempo presente a partir de pequenas ficções 

fragmentadas, desconexas, em que as ações mesclam-se de forma indefinida e, ao longo 

dos capítulos, se multiplicam. Este descompasso com a nossa experiência de tempo 

deflagrado por Gonçalo Tavares não é a perda total da experiência, como Walter 

Benjamin alertou tempos atrás no ensaio “O narrador” (1936), mas é a deflagração de 

outras experiências. Como no trecho do romance: “nada de especial, um velho homem 

barbudo carrega uma espingarda, tem a arma atrás do ombro como um material de 

trabalhar a terra e até é: as balas são disparadas contra o solo, violentamente, e acredita-

se que assim a colheita será melhor [...]” (TAVARES, 2013, p. 45). O autor português 

indica logo na epígrafe que abre o livro: “quarta pessoa do singular; é ela que se pode 

tentar fazer com que fale” (frase de Gilles Deleuze), que a fragmentariedade do narrado 

se amplia de modo que a “quarta pessoa do singular”4 possa falar, ou seja, que a voz 

narrativa seja uma voz marcada pela patologia do seu tempo. 

Ao nos apresentar a loucura, o medo e a animalização do ser humano, no qual 

“os tempos estão baralhados” (TAVERES, 2013, p. 10), Gonçalo lança mão de uma 

linguagem que não está a serviço de referentes, mas sim em busca de um sentido – o 

enredo corre atrás da linguagem. Transtornada5, a linguagem se converte na imagem 

(poética) que marca as experiências, por isso “o que se passa lá fora não é entendido cá 

dentro” (TAVERES, 2013, p. 10). 

Semelhante a Ruffato com a construção de um mundo em ruínas, Gonçalo M. 

Tavares constrói em animalescos uma obra pautada por ruídos, nele o que é dito não 

está preso a normas estéticas e a espaços geográficos. O narrador destas ficções – a 

linguagem marca a esquizofrenia (marca da crise dos tempos?) – adota um discurso sem 

identificação com território, comunicando experiências e sensações sem expô-las de 

forma clara e distinta, como nos trechos a seguir: 

um homem na rua a andar sem calças, tenta morder o próprio 
nariz, engole a palavra que acabou de dizer, depois vomita-a e aí não 
se percebe o que diz, engole de novo ar para poder falar [...] 
(TAVARES, 2013, p. 9) 

 

                                                           
4  Interpretamos esta “quarta pessoa do singular” como uma zona de vizinhança ou de indiscernibilidade 
do humano com o animal. 
5  A linguagem transtornada indica um estado alterado no registro das experiências. 
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num habitat de cem quilômetros o animal dá voltas à sua 
cabeça como quem está a ser perseguido e encontra e apanha quem o 
persegue e por medo arranca a própria cabeça pois é nela que está o 
inimigo que a psicanálise conseguiu colocar lá dentro [...] 
(TAVARES, 2013, p. 16) 

 

a mulher agitada diz que vai lavrar o campo com a agitação 
que agora tem sentada numa cadeira, com a cabeça a bater em cada 
extremidade: [...] e pede outra moeda e ninguém a dá e sai à rua a 
pedir moedas e todos julgam que ela quer as moedas para comer 
[...](TAVARES, 2013, p. 23) 

 

O ponto central do livro não reside numa preocupação com a estrutura narrativa 

dos textos, mas sim com o modo como a experiência visceral e primitiva do ser humano 

está imersa num mundo de máquinas – “e aqui está o que é máquina, uma camioneta 

que mata e engole os vestígios, que invenção útil” (TAVARES, 2013, pp. 47-48) – em 

que a natureza e o metal – algo exclusivo do homem – se intercalam numa destruição 

coletiva: “aqui tenho uma arma para obrigar a natureza a acelerar e utilizo esta ameaça 

e, se necessário, até outras de que me lembrei agora” (TAVARES, 2013, p. 46). Por 

isso, a obsessão pela queda aparece no romance como um espaço recorrente (espaço 

aberto): 

avanço na queda como alguém que julgasse que pode acelerar 
esse movimento, não te apresses, os rápidos, os lentos, todos caem à 
mesma velocidade, eis o que me ensinaram, podes ser campeão de 
cem metros, podes não ter capacidade para mexer um pé, estás de 
cadeira de rodas e cais mais rápido do que o atleta, eis como são as 
coisas e como a queda substitui deus nos pormenores, eis que a queda 
nivela, meu querido (TAVARES, 2013, pp. 12-13). 

 

Conclusão 

 

Tanto Luiz Ruffato como Gonçalo M. Tavares levam para outro lugar o primado 

do enredo. Ao convidarem o leitor para repensar o seu papel em meio ao caos urbano, 

tanto o escritor brasileiro como o escritor português constroem uma leitura de mundo 

em que a “atmosfera e os ambientes” do seu tempo aparecem delimitados pela 

linguagem levada ao limite, no qual as experiências são lidas na pulsão de uma cidade 

ou em espaços abertos (ruídos) por onde os corpos transitam. Enquanto que para 

Ruffato o desdobramento de experiências que registram o cotidiano ao longo da 

construção estética está a serviço da noção do caos urbano, para Tavares o emaranhado 

de tempos e a desterritorialização são marcas de um tempo em crise. A era da técnica e 
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de sua reprodutibilidade marcaram a transformação das experiências no espaço e no 

tempo. 
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TERRITORIALIDADE E A QUESTÃO DE GÊNERO NA OBRA A 

NÚMERO UM, DE RAQUEL DE OLIVEIRA 

Aline Deyques (UFRJ)1 
Beatriz Rezende (UFRJ)2 

 
 
Na literatura contemporânea temas como gênero e territorialidade têm ganhado protaganismo no 
que correspondem as escritas de mulheres e de escritoras contemporâneas. 
Neste trabalho apresento um nome novo na Literatura Brasileira Contemporânea: Raquel de 
Oliveira e seu primeiro romance A número Um (2015).  Com dois livros solos publicados, um 
de poesias e um romance, e três coletâneas, Raquel tem se destacado como uma escritora que 
traz seu gênero e seu território como mote de sua criação literária. Nascida na Rocinha, uma 
comunidade do Rio de Janeiro, Raquel fará desse território um protagonista em sua obra, além 
de mostrar uma mulher forte e humana, com voz presente e empoderada. 
O trabalho faz parte de minha pesquisa de doutorado em que trará como estudo a Festa Literária 
das Periferias (FLUPP), esta que lançou Raquel de Oliveira e que está divulgado diversos 
escritores e escritoras do Rio de Janeiro e do Brasil periféricos (as) e o romance de Raquel de 
Oliveira. Para este trabalho utilizo como teorias o professor de Literatura Paulo Tonani do 
Patrocínio e a aclamada teórica Gayatri Spivak. 
Palavras- chave: Território; Gênero; Literatura Contemporânea; Identidade. 
 

 

 Histórias do tráfico de drogas e de seus chefes nas favelas do Rio de Janeiro são 

constantes, tanto nas páginas policias dos principais jornais do país quanto em obras 

literárias que narram estas histórias que chamam atenção por terem personagens 

fascinantes pelo seu tom ficcional, uma vez que eles realmente existem. 

  Neste t rabalho trarei uma diferenciação, não trago o estudo da história de um 

chefe do trafico, mas sim, de uma chefe. Seu nome: Raquel de Oliveira.  Esta chefiou o 

tráfico na década de 80 na maior favela da América Latina: a Rocinha. Nos anos em que 

o monopólio do tráfico no Rio de Janeiro era exercido por esta comunidade, onde a 

                                                           
1
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2
 Professora titular da Faculdade de Letras da UFRJ e pesquisadora do Programa Avançado de Cultura 

Contemporânea (PACC/Letras/UFRJ). Pesquisadora do CNPq, é também Cientista do Nosso Estado pela 
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cocaína atingia seu auge. Raquel herdou o comando devido ao seu marido Naldo (na 

época o chefe) ter sido morto pela policia na denominada Operação Mosaico. Era o fim 

do lendário traficante que ficou conhecido por usar fuzil e ditou moda por sua foto com 

uma jaqueta branca com um capuz cobrindo o seu rosto juntamente com seu fuzil 

chamado Jovelina.  

 Raquel fora revelada pela FLUPP (Festa Literária das Periferias) em 2013 numa 

coletânea intitulada Poesias FLUPP Pensa (2013) e continuou publicando 

sucessivamente em outras antologias do projeto nos anos seguintes. Raquel também 

utilizou o nome KELL como nome de escritora em outras antologias, mas por uma 

questão editorial ela passou a usar o nome Raquel de Oliveira. 

 Logo após sua primeira publicação, ela lança seu primeiro livro independente de 

poesias intitulado Só por poesias (2013) e em 2015, lança pelo Selo FLUPP seu 

primeiro romance A número Um.  

 Apesar do livro em questão no estudo ser o romance, falarei muito brevemente 

da sua primeira obra, o livro Só por poesias, lançado pela editora alternativa Encantarte. 

O livro de poesias foi feito durante o seu tratamento de desintoxicação para curar o seu 

vício em cocaína. O livro é dividido em 9 partes: Do Amor..., Da Vida..., Da Morte..., 

Da Amizade..., Da Natureza..., Homenagens..., Da Poesia..., Das Deduções... e Do 

Despertar... 

 Já neste livro, Raquel demonstra seu apego pelo seu território. Nascida na 

Rocinha e residindo na comunidade até hoje. Raquel não esquece sua origem. Os 

poemas mostram-se sair de seu cotidiano, em que, por exemplo, na parte intitulada 

Homenagens ao final de cada poema ela escreve uma dedicatória revelando o nome do 

homenageado e ou homenageada. O sujeito-lírico também fala em seus poemas sua vida 

no centro de recuperação, seus colegas, amigos e amigas, família e até mesmo poemas 

que remetam a uma religiosidade cristã. 

 Em um dos seus poemas chamado Rocinha, que se situa na parte das 

Homenagens, a escritora descreve seu local de origem fazendo uma homenagem ao seu 

território. Vejamos:  
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Rocinha 
 

Olhar a favela 
Assim tão bela 

Dessa grande janela 
Me mostra as sequelas 

Expostas, à mostra 
Como numa tela 

 
Aonde os detalhes 
Os tais pormenores 
Como num entalhe 

Falam por si só 
 

Aonde a vida 
Aberta em ferida 

É de Deus um milagre 
Da bala perdida 

Ou do pó 
 

Bela Favela 
Favela bela 

São becos ruelas 
Atalhos vielas 

 
Nascida dos passos 
De desbravadores 

De amores e desamores 
Dos que foram empurrados 

Morro acima deletados 
Marginalizados 

 
Eu ouço o seu grito 

Às vezes aflito 
Às vezes tristão 

Ou então 
Eufórico 
Estúpido 

Melancólico 
Na ânsia de só querer chamar atenção 

 
Eu vejo sua luta 

Eu vejo a batalha 
Na eterna permuta 
De guerra e de paz 
Na vida favelada 

Que cresce aos centos 
Ao longo do tempo 

Frágil 
Fugaz 

 
Com seu sonho lúdico 
De viver com público 
Ao redor e ao derredor 

De querer reformas gerais 
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Urbanas e sociais 
Um reconhecimento maior 

Ou um gesto de amor 
 

Favela moleca 
Favela sapeca 

Morena ondulada 
De frente pro mar 

 
Malandreada 

Bailando com a gente 
Fazendo-se amar 

Eu cresço ao te observar 
 

À minha morada querida Rocinha (OLIVEIRA, 2013, p.97, 98) 

  

 Raquel, como nos mostra em suas poesias e depois colocará em seu romance A 

número Um, não teve uma vida nada confortável desde a sua infância. E é assim que 

Raquel começa a dialogar com seu território. Filha de pai pedófilo que tentou assediá-la 

inúmeras vezes, começou a cheirar cola aos 6 anos para perder a fome e aos 9 anos foi 

vendida para um bicheiro, à escritora aprendeu desde cedo as amarguras da vida. Teve 

que se masculinizar para poder sobreviver em um mundo de homens que viam somente 

mulheres como prostitutas ou objetos.  

 O livro A Número Um nos indica desde a apresentação de que se trata de uma 

história baseada em fatos reais, no caso um romance autobiográfico, pois Raquel 

modifica os nomes reais, para que não sofra nenhum processo e quanto aos crimes 

relatados no livro, a escritora teve o cuidado para ver se já estavam prescritos para que a 

mesma não fosse incriminada.  

 Júlio Ludemir, que também é escritor e tem como obras No coração do 

Comando (2002) e Lembrancinha do Adeus (2004), ambas tendo como tema a questão 

do tráfico de drogas nas comunidades fluminenses, é quem se encanta e descobre a 

história da autora, impulsionando-a a escrever o romance. A orelha do livro fica por 

conta de Júlio, em que ele diz: 

Este desabrido romance vai além de tudo o que já lemos sobre o Rio 
de Janeiro – é uma narrativa de dentro da boca de fumo, coisa que não 
havia sido feita até agora, uma vez que, nos dois casos mais avançados 
de que temos notícia, a competência dos narradores esbarrou no fato 
de serem personagens externos à cena. Por melhor que tenha sido a 
apuração de Caco Barcellos, o jornalista sempre produz uma fala 
sobre o outro. E Buscapé, como o próprio Paulo Lins, era uma cria da 
Cidade de Deus que conviveu com a boca de fumo. Raquel de 
Oliveira, por sua vez, viveu na boca de fumo, e foi um dos 
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personagens centrais do momento em que o tráfico de drogas se impôs 
como aquilo que se convencionou chamar poder paralelo. Apresenta-o 
aqui não apenas com uma qualidade surpreendente para quem só 
tardiamente foi para a Universidade, mas como uma propriedade e 
uma coragem que até agora ninguém teve. (LUDEMIR, sem 
paginação, 2015) 

  

 Vemos então, no romance de Raquel, a voz de uma mulher que diferente do que 

vem predominando na Literatura contemporânea fala do seu lugar, de uma parte 

periférica e ainda aborda sua relação com o crime. Trata-se de um romance inaugural, 

no que condiz a voz de uma periférica e ex-traficante, falando de dentro do seu 

território.  

 O que nos faz remeter a teórica literária Gayatri Chakravorty Spivak, no seu 

ensaio Pode o subalterno falar? (2010). Spivak além de apontar a questão da classe, 

coloca a questão de gênero como um fator de impedimento da fala dos subalternizados 

(as): 

Pode o subalterno falar? O que a elite deve fazer para estar atenta à 
construção contínua do subalterno? A questão da mulher parece ser a 
mais problemática nesse contexto. Evidentemente, se você é pobre, 
negra e mulher, está envolvida de três maneiras. Se, no contexto do 
Primeiro Mundo para o contexto do pós-colonial (que não é idêntico 
ao Terceiro Mundo), a condição de ser “negra” ou “de cor” perde o 

significado persuasivo (SPIVAK, p.85, 2010) 
 

 E diante desta questão as literaturas feitas por mulheres cada vez mais procuram 

seu espaço a partir de um sentido ético, de uma palavra forte e de luta em busca pela sua 

colocação no mercado editorial e a conquista em ter um público leitor.   

Ainda sobre a questão da escrita feminina, o pesquisador Paulo Tonani, faz a seguinte 

reflexão em relação a está escrita: 

A Literatura Feminina, ou Feminista, assim como a Literatura Negra, 
ou Afrobrasileira, podem ser tomadas como exemplos de estruturação 
discursiva que busca a valorização do sujeito da enunciação amparado 
no princípio ético. Tais movimentos literários possuem como 
fundamento identificar o sujeito na situação que descreve, como 
objeto do conhecimento que propõe recortar, a partir de sua 
particularidade, seja de gênero (gender) ou raça. Um exame da 
estratégias discursivas fundadas por estes dois grupos, ambos minorias 
– em consonância com os autores marginais – nos auxilia na 
construção de uma leitura mais ampla da Literatura Marginal e na 
elaboração de possíveis questionamentos sobre seu estatuto. 
Marginal, Feminista ou Afrobrasileira, na perspectiva que almejo 
oferecer a estes movimentos, não são apenas adjetivos alocados à 
palavra Literatura; são, em seu sentido mais amplo, a demarcação de 
uma territorialidade no âmbito da produção discursiva. A adjetivação, 
nesse sentido, perpassa pela busca de uma esfera de legitimação, 
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delimitando os espaços fronteiriços entre produções discursiva que 
exprime os desejos de um sujeito opressor – que pode ter a feição do 
gênero masculino, branco, e em alguns casos de ambos – e a 
produzida por um grupo minoritário. 
(....) Na Literatura Feminista, identificada como uma produção 
literária gendrada, a prática literária é transformada em um espaço de 
construção simbólica, estruturando um discurso sobre e do gênero 
minoritário. O feminino passa a ser concebido como uma construção 
cultural, e não um dado ofertado pela natureza. Os discursos sobre o 
feminino, em uma lógica feminista, perpassam por uma discussão 
sobre sua posição na sociedade e, principalmente, na utilização dessa 
estrutura como referência em sua atuação social.  (PATROCINIO, 
p.39-40, 2013) 
  

 No entanto, a obra de Raquel trata-se de um romance ambíguo no que condiz a 

considerar um romance feminista ou de temática feminina. Sim, a história é de uma 

mulher, sim a voz é de uma mulher, mas a narradora, denominada “Bonitona”, por sua 

criação e pelos códigos que ela deveria seguir para sua própria sobrevivência naquele 

lugar, teve inúmeras vezes que se masculinizar e seguir os preceitos adotados pelos 

homens daquele lugar, o que deve se deixar bem claro que isso não torna a obra 

desqualificada em relação à voz feminina, mas sim, fortalece a questão de um discurso 

que mostra o quanto as mulheres são oprimidas em relação ao seu gênero, mesmo tendo 

um poder consentido e reconhecido. 

 Voltando ao livro, em algumas passagens a narradora diz como era seu 

comportamento diante dessas questões.  No capítulo denominado “A origem: A afilhada 

do bicheiro”, um dos mais fortes capítulos devido à história, Bonitona narra sua infância 

até o final de sua adolescência e é em passagens como das páginas 122 e 123 que vemos 

como a personagem forma-se em relação ao mundo:  

Fui vendida ainda menina. Tinha 9 anos, quando minha avó viciada no 
jogo do bicho e na roleta, me levou enganada até a parte baixa da 
favela, onde eu não conhecia nada, e me vendeu (...)Fui entregue 
àquele homem sem dó nem piedade. Não que eu quisesse comover os 
outros com a miséria em que vivia. Ao contrário, tinha era orgulho. 
Orgulho de criança abandonada que, sem entender direito como nem 
por quê, aos 2 anos já era trancada no barraco dos próprios pais, - 
minha casa, o lugar onde nasci. Trancada por aqueles que, até os 6 
anos, eu achava serem minha família. Às vezes uma semana inteira, 
sem comida e sem ninguém. (OLIVEIRA, 2015, p. 122-123) 
 

  
 E continua nas páginas seguintes em que narra como aprendeu a ler e a escrever 

na casa onde sua mãe trabalhava como empregada doméstica, como sua avó a 

maltratava queimando-a quando criança com água quente, fazendo a ficar internada no 

hospital com sérias queimaduras aos 4 anos de idade, quando seu pai aos 6 anos se 
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mostrou um pedófilo tentando abusá-la em uma saída em que eles tinham ido à praia e 

depois como fora abandonada pelos seus pais em sua própria casa aos poucos, até ser 

levada ao bicheiro que a comprou.  

 Bonitona, mesmo tendo sido vendida para servir o bicheiro, acaba se salvando 

da vida de prostituta e vai trabalhar no barracão da escola de samba com os homens e 

meninos que também tinham uma história parecida com a sua. Acaba criando um 

carinho de filha com o seu comprador, o chamando de Padrinho e ele também, na sua 

forma, zelava pela mesma, como Bonitona relata:  

Meu padrinho tinha medo que eu me transformasse em uma “mulher-
homem”, que era como se chamavam as lésbicas, que naquela época 

eram incomuns. O banqueiro da parte alta do morro tinha uma 
afilhada assim, e meu padrinho, sempre me pegava jogando bola ou 
soltando pipa, ou em outras brincadeiras de menino, me surrava e me 
proibia de sair por um tempão. Eu ficava presa no barracão, 
trabalhando. Depois ele esquecia e voltava para minha rotina de bicho 
solto. Nisso passei a andar na área da turma de maconheiros da Raiz e 
lá conheci o meu primeiro amor- um amor impossível, já que o cara 
era ladrão de bancos e bandido ruim, o que meu padrinho jamais 
aprovaria. (...) Meu primeiro namorado firme, foi o padrinho quem 
escolheu. Era bancário e um bom homem, filho de policial. Pode 
parecer estranho, mas policia e jogo do bicho sempre andaram juntos e 
sempre se misturavam. (OLIVEIRA, 2015, p. 150-151.) 

 
 E é nesse namoro que Raquel descobre a sexualidade e o silenciamento que 

deveria ter em relação ao sexo, algo que anos mais tarde identificaria sua compulsão por 

tal.  

Apesar de gostar muito de sexo, os padrões dessa época eram muito 
preconceituosos e as meninas que fodiam com qualquer um eram mal 
vistas e podiam ser vitimas de inúmeras covardias, como curras e 
desmoralização em público. Eu tinha que manter a moral. Afinal, eu 
era a Bonitona. (OLIVEIRA, 2015, p. 151) 
 

 Bonitona ganha sua primeira arma aos 12 anos de idade, tornando-se contadora e 

vendedora do seu padrinho quando as drogas começaram a entrar na favela e ainda era 

um negócio do jogo do bicho. Aos 15 comete seu primeiro assassinato, mais uma vez se 

defendendo de um homem e neste caso, de um estupro: 

 

Continuei minha escalada nessa vida com o padrinho até os 15 anos 
quando fiz minha primeira vítima, ao levar uma partida grande de 
maconha para um comprador no Boiadeiro. Para me pagar, o cara 
pediu que eu subisse com ele até seu apartamento, e lá tentou me 
violentar. Ficou estendido no sofá com várias facadas pelo corpo. 
Quando voltei com a grana e os pesos, meu padrinho adivinhou o que 
tinha acontecido. Me botou de castigo e colocou Amazildo para vigiar 
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o lugar. Só descobriram o corpo quatro dias depois. (OLIVEIRA, 
2015, p. 154) 
 

 Assim Bonitona marca sua entrada para o mundo crime, pois na vida do tráfico, 

ela faria mais vítimas.  

 O capítulo termina quando o tráfico de drogas e o jogo do bicho se separam 

definitivamente, mudando assim algumas regras do lugar, como pedofilia ser 

considerada crime e o fim da venda de crianças para os bicheiros:  

Com o rompimento que separou definitivamente os dois maiores 
poderes da favela, um certo romantismo heróico passou a encobrir a 
verdadeira face dos bandidos da favela. Uma nova fase começava a 
aparecer, como valores e hábitos novos, enterrando velhos costumes 
que caíram, estavam a pedofilia, que passou a ser punida com morte, e 
a venda de crianças, que já não era necessária por que as bocas de 
fumo, podia apadrinhar tanto as crianças quanto as famílias miseráveis 
com uma política assistencialista mais agressiva. 
Entre as leis que agora vigoravam, uma que marcou a minha vida para 
sempre foi a que dizia que “mulher de bandido dorme na beirada da 

cama”. Ela me mostraria que o amor, mesmo entre bandidos, podia ser 
incondicional, acima do bem e do mal. Esse amor me condenaria à 
solidão, à busca louca pela morte e à tentativa inútil de anestesiar a 
saudade de uma época que até ali tinha sido a mais feliz que eu pudera 
viver. (OLIVEIRA, 2015, p. 156)  

  

 A construção do livro não contém uma linearidade em sua narração. A divisão 

dos capítulos é feita da seguinte maneira: A primeira guerra, A ocupação – Operação 

Mosaico I, O início do fim, A Origem – A afilhada do bicheiro, O cubo mágico, De 

frente no Morro – A segunda Guerra, Epílogo: A guerra final.  

 Nos outros capítulos, Bonitona narra a sua vida no tráfico de drogas e seu amor 

pelo personagem Pará, traficante do local. Eles se conhecem ainda na adolescência, mas 

somente após dois casamentos da narradora eles voltariam a se encontrar e teriam um 

caso. 

  Como cenário para esta parte da história tem-se a Rua Um e Rua Dois , rua esta 

onde ficava a sede do tráfico, que ficou bastante conhecida pela operação Mosaico I, no 

enredo, também são citados outros espaços como São Gonçalo, onde Pará fora 

capturado e o Vidigal que após a morte de Pará, o traficante do local ajuda Bonitona a 

retomar o tráfico na favela da Rocinha, lugar do qual ela sempre teve e demonstrou forte 

ligação, tanto por ser o seu lugar de nascimento, tanto por ter sido onde viveu seu 

grande amor. 

 Neste trecho a narradora fala sua visão da Rocinha e de Pará em contraponto 

com o que jornalistas, policias e  políticos diziam do lugar na época: 
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A rua Dois cheirava a sangue. Pareciam abutres. 
“Odeio jornalistas! Testemunharam tudo e colocaram lenha na 

fogueira, pensei. 
Pará deu entrevista e se deixou fotografar, estava confiante, já que na 
época a presidente da associação de moradores na Rua Um recebia 
vários políticos. Um deles disse ao pai que a Rocinha era 
inexpugnável. E, ele iludido, péssimo político, acreditou, deixando-se 
levar pela arrogância e expondo mais e mais, até deixar o governador 
do Rio de Janeiro melindrado. Nessa época, me manteve afastada de 
todas as ações. Vivia rodeada de seguranças e só podia ir aonde ele 
deixasse e estivesse. Aí ficava agarrado comigo o tempo todo. Com 
aquele abraço de urso que eu detestava. Dizia o tempo todo: 
- Inexpugnável! A Rocinha é inexpugnável! – Eu sabia que ele sabia o 
que queriam dizer com aquela palavra, mas sabia também que aquela 
guarida para bandido era puta de uma ilusão e podia sentir nos ossos 
que uma tempestade viria por ali para cair bem em cima de nós. 
(OLIVEIRA, 2015, p. 62-63) 

  
 A obra tem uma linguagem acessível, por vezes com desvios de revisão, onde se 

repetem palavras ou faltam às mesmas, mas nada que comprometa o entendimento da 

narrativa. Com o uso de um tom testemunhal, como já comentado acima, é que a 

narradora vai contando sua história de amor e fúria para os leitores e leitoras que 

admiram, consomem e se interessam por narrativas dessa atmosfera. 

 A obra A número Um é uma história de amor, mesmo estando centrada numa 

atmosfera em que passam pedófilos, bicheiros, bandidos, traficante, drogas, pobreza.  

É um livro humano, que mostra erros e acertos de uma mulher que tinha tudo para dar 

errado, mas que no final ainda tem seu caminho modificado ao não continuar na vida do 

crime e a tentar uma nova vida, travando sua luta contra a dependência química, longe 

do crime e procurando um caminho através da poesia e dos estudos. 
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IDENTIDADES E TERRITÓRIOS EM TRÂNSITO NA FICÇÃO DE 

RONALDO CORREIA DE BRITO  

Analice de Oliveira Martins (IFF) 

RESUMO: A prosa ficcional do cearense Ronaldo Correia de Brito, seja nos contos de Faca 
(2003) e Livro dos Homens (2005), seja no romance Galileia (2008), explora os tensos diálogos 
entre a ambientação sertaneja e a esfera urbana, entre tradição e modernidade, entre localismo e 
cosmopolitismo, a partir de situações fronteiriças e de personagens em trânsito. Nesse sentido, 
uma das grandes questões da prosa de Brito tem sido insistir na representação do sertão como 
um lugar de passagem, atravessado por deslocamentos e abandonos, incapaz de agarrar o 
homem a terra. Nesse contexto, observa-se não apenas a reestruturação de uma ordem 
econômica de produção, mas sobretudo um traço mais crônico, sinal de que os tempos 
irremediavelmente mudaram, acentuando a mobilidade e suas implicações para a formação das 
identidades culturais. É desses atravessamentos e hibridizações que trata a ficção de Ronaldo 
Correia de Brito. O conceito de lugar identitário, relacional e antropológico, postulado por Marc 
Augé (1994), pode ser associado ao sertão da prosa regionalista de 30, ao qual os personagens 
de Vidas Secas, por exemplo, mesmo acossados pela seca e pela miséria, desejavam estar 
plantados, criando raízes e agarrando-se a terra. O deslocamento compulsório em direção à 
cidade grande era antes de tudo uma estratégia de sobrevivência, não um desejo de errância. O 
sertão da Galileia de Brito não é relacional, é lugar de passagem e de fluxos. Um lugar em que, 
como diz o personagem Adonias, estão todos sempre de passagem ou de saída. Perceber o 
sertão como um “não-lugar”, na acepção de Augé, fratura o discurso localista da tradição 

regionalista brasileira, embaralha e tensiona as fronteiras entre campo e cidade, configurando 
um palco de tensões entre a herança rural e o futuro apocalíptico das cidades, segundo Karl Erik 
Schøllhammer (2011). 

Palavras-chave: Identidade cultural. Não-lugar. Território. Trânsito. 

   

Em Cultura e Imperialismo (1995), Edward Said alerta para a circunstância de 

que nenhum indivíduo está fora ou totalmente ausente da luta pela geografia e que tal 

luta é complexa e interessante porque não se restringe a soldados e canhões, mas 

abrange também ideias, formas, imagens e representações. 

A geografia atravessa a produção ficcional do escritor Ronaldo Correia de Brito, 

seja pela constituição de paisagens e cenários, seja pela possível vinculação a uma 

3184

Ana
Pencil



2 
 

tradição de contornos regionalistas. Tanto numa condição quanto noutra, o sertão dos 

Inhamuns, o Cariri e o Crato oferecem uma espécie de localização discursiva.  

O mundo entrevisto e reinventado pela ficção de Brito elege, portanto, uma 

geografia, como ponto de vista, em que serão tensionados os diálogos que se 

estabelecem entre realidades não excludentes, como afirma o autor depoimento ao 

jornal O Povo1: “O meu sertão é a paisagem através da qual eu interpreto o mundo, o de 

hoje, o globalizado, o que rompeu com as tradições. (...) Meus personagens migram, 

sofrem o embate com as outras culturas”. 

  Na condição de migrantes, os personagens em trânsito do romance Galileia 

(2008) colocam em cena territorialidades que se reconfiguram em espaços superpostos. 

O conceito de territorialidade vai além do de território e de espaço, pois diz respeito às 

múltiplas formas de apropriação que o indivíduo pode mobilizar e agenciar no seu 

cotidiano. Se este indivíduo se encontra em trânsito, estabelecendo múltiplos 

pertencimentos com seu território de origem e com os outros atravessados por fronteiras 

simbólicas e cambiáveis, terá sempre sua identidade cultural revista. 

Para explorar os tensos diálogos entre a ambientação sertaneja e a esfera urbana, 

entre tradição e modernidade, entre localismo e cosmopolitismo, já estabelecidos nos 

contos de Faca (2003) e Livro dos Homens (2005), Brito lança-se na empreitada do 

romance Galileia (2008). 

O romance narra o retorno de três primos Adonias, Davi e Ismael à casa do 

patriarca, o avô Raimundo Caetano, na qual todos passaram a infância. Homens da 

cidade e do mundo, viajantes e estrangeiros, fazem o caminho de volta ao sertão do qual 

fugiram como “aves de arribação”, segundo o avô. A celebração do aniversário do 

patriarca moribundo é o mote da viagem. O reencontro com um passado que não 

esconde culpas, mágoas, violência e tragédia é temido pelos três assim como o sertão 

com o qual se deparam. 

São as ruínas de um passado opulento, de latifúndios com até doze mil cabeças 

de gado, que são vislumbradas pelas janelas da caminhonete que os traz de volta. Com a 

agricultura e a pecuária falidas, o sertão descortinado aos olhos dos personagens é outro. 

                                                           
1Entrevista publicada no jornal O Povo, em 09/05/2005, e reproduzida em 
www.revista.agulha.nom.br/ronaldobrito. 
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Os tempos mudaram, como diz, sobre a terra e os filhos, o dono de uma birosca à beira 

da estrada: “Não existe mais roça, nem eles querem, não existe mais gado, nem eles 

querem. Tem a cidade sem emprego” (BRITO, 2008, p.38). 

O sertão descrito pela ficção de Brito é agônico, sua grandeza épica pertence a 

uma outra ordem econômica do Brasil. Já o sertão contemporâneo se assemelha à 

periferia da cidade grande. Vive às margens de uma efetiva modernização, ainda que 

beneficiado por ela. Celulares, games, internet, motocicletas e mototáxis encurtam as 

distâncias, mas não preenchem o vazio de empregos, nem incluem o sertanejo 

marginalizado. Se antes era o flagelo da seca, agora a prostituição como resultado de 

uma modernização excludente. 

As tradições culturais locais servem tão somente para encenações. Roupa de 

couro e chapéu na cabeça são tristemente adereços para o xaxado, não correspondem 

mais ao exercício de uma função. Até os aboios de vaqueiro são ouvidos apenas nos 

programas de rádio. O sertão arcaico é apenas imagem, simulacro: o quarto de fabrico 

de queijo na Galileia, por exemplo, arruinou-se, as prensas lembram esqueletos de 

dinossauros, lembranças da fartura de leite: 

Nos fogões de lenha não se torra café nem manteiga, nem se produz 
sabão da gordura de porcos e bois. Panelas de barro e cobre, cuias, 
jarras, potes e alguidares perderam a função. Minguaram, substituídos 
sem saudades por plásticos e acrílicos (BRITO, 2008, p.70) 

Seria temeroso, no entanto, afirmar que o sertão ficcionalizado por Brito seja 

apenas uma paisagem e um cenário em ruínas, pano de fundo para discussões mais 

universalizantes. A fortuna crítica tem feito coro a esse olhar, embalada, sem dúvida, 

pela voz do próprio escritor, cujas entrevistas ajudam a construir tal discurso de 

autoridade. 

Penso que uma das grandes questões temáticas da prosa de Brito tem sido insistir 

na representação do sertão como um lugar de passagem, de trânsito, atravessado por 

deslocamentos e abandonos, incapaz de agarrar o homem a terra. A paisagem desolada e 

arruinada de agora em nada lembra os “inventários do passado”, “quando os Inhamuns 

eram uma terra rica, cheia de pasto, em que não parava de chegar gente” (BRITO, 2008, 

p. 73), como afirma o personagem Ismael. Nesse contexto, observa-se não apenas a 

reestruturação de uma ordem econômica de produção, mas sobretudo um traço mais 

acentuado, sinal de que os tempos irremediavelmente mudaram a partir dos intensos 
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fluxos migratórios, da aceleração da mobilidade em um mundo globalizado. É desses 

confrontos e hibridizações que fala Brito, da construção de identidades culturais 

atravessadas por territórios e temporalidades que se superpõem. 

Nesse sentido, o conceito de lugar identitário, relacional e antropológico, 

postulado por Marc Augé, pode ser associado ao sertão da prosa regionalista de 30, ao 

qual os personagens de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, por exemplo, mesmo 

acossados pela seca e pela miséria, desejavam estar plantados, criando raízes e 

agarrando-se a terra. O deslocamento compulsório em direção à cidade grande era antes 

de tudo uma estratégia de sobrevivência, não um desejo de errância. O sertão da Galileia 

de Brito não é relacional, é lugar de passagem e de fluxos. Um lugar em que, como diz 

Adonias, estão todos sempre de passagem ou de saída. Perceber o sertão como um “não-

lugar”, na acepção de Augé, fratura o discurso localista da tradição regionalista 

brasileira, embaralha e tensiona as fronteiras entre campo e cidade, configurando, como 

propõe o pesquisador Karl Erik Schollhammer, um palco de tensões entre a herança 

rural e o futuro apocalíptico das cidades. Para o crítico, na ficção brasileira 

contemporânea, a questão regional tem aberto mão do interesse pelos costumes, pelas 

tradições e pelas características etnográficas. 

Interessa-me aqui discutir, em especial, como os personagens, os primos 

Adonias, Davi e Ismael (“vaqueiros desesperados, comboys voltando de planícies 

lunares”- BRITO, 2008, p.135), encenam a rasura das fronteiras entre as imagens do 

sertão como lugar de fixidez e a cidade como espaço da mobilidade. Interessa-me 

sobretudo afirmar que, na ficção de Ronaldo Correia de Brito, o sertão é mais discurso 

do que geografia, mais local de enunciação do que paisagem física, porque abrange, 

segundo afirma Said, ideias, formas, imagens e representações. 

Quando chegam à Galileia, sequer tiram as bagagens do carro, pois estão de 

passagem. São, como diz Adonias, visitantes arredios ou “estrangeiros para si mesmos” 

na emblemática imagem conceitual que Julia Kristeva (1994) emprega para dar conta do 

estranhamento das múltiplas pertenças. Sem deixarem de ser do sertão, ainda que o 

quisessem, carregam-no como um mal sem cura: “o sertão a gente traz nos olhos, no 

sangue, nos cromossomas. É uma doença sem cura” (BRITO, 2008, p.19), como dispara 

Ismael. 
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Embora Davi encarne o eleito pelo clã, aquele sobre o qual todos os mimos se 

desvelam, é a ele que Brito confere o discurso menos localista, seja do ponto de vista da 

pertença à terra sertaneja, seja do ponto de vista existencial. Ansioso por outros espaços 

que pudessem dar vazão aos seus desejos. Não desconhece, entretanto, que o destino de 

qualquer viagem é sempre a solidão, vista por um prisma paradoxal: “Em cada uma das 

viagens que fiz experimentei a angústia e o deleite de sentir-me sozinho, cercado de 

gente falando um idioma que não é meu” (BRITO, 2008, p.192).  

  A familiaridade com o anônimo é um traço recorrente nos processos de 

globalização e de desterritorialização do sujeito contemporâneo. O fortuito do encontro, 

acalentado pela internet, é a estratégia mais confortável para Davi, aquele que se 

revelará uma espécie de anjo exterminador, sob a aura de eleito. 

O estranhamento no seio familiar o lança em uma solidão desejada que as 

viagens poderiam concretizar: “Minha bagagem era essa agonia, uma insatisfação que a 

família desconhece” (BRITO, 2008, p.195). Davi encarna o homem em trânsito 

constante para quem a paisagem da traumática infância se superpõe a qualquer sensação 

de exílio, como afirma: “não precisava estar fora de casa para experimentar o mesmo 

desconforto, a solidão, a procura. Era um exílio fugaz, uma paisagem enxergada pela 

janela de um trem bala, um orgasmo que se desfazia num instante” (BRITO, 2008, 

p.196) 

Davi nascera em São Paulo, longe da Galileia e dos familiares. Aparentemente 

era o mais desgarrado de todos. Mas, por estranho que pareça, para o músico, o sertão 

permanecia como memória residual, impossível de ser apagada, absoluta e despótica, 

aderida ao corpo e à pele:  

... contemplo um território desconhecido, mas o meu corpo é o 
mesmo, e ele mantém a referência de uma paisagem interna, que 
prevalece, e é tão absoluta que não posso olhar nada sem comparar 
com essa memória residual. Durante as duas viagens, sentia-me uma 
escultura fora do lugar de seu museu de origem, em exposição 
itinerante por outras galerias, deslocado, sem foco (BRITO, 2008, 
p.197) 

Já para Ismael, o filho bastardo de Natan, adotado pelo avô Raimundo, a 

errância sempre foi compulsória, estratégia de sobrevivência à morte. Temido e 

impetuoso, seus deslocamentos não foram um abandono voluntário das raízes, do 

sangue dos índios kanela, mas o espaço que lhe coube na organização familiar. Se sobre 
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ele pesava, apesar do amor e da proteção do avô, a sina do maldito, a suspeita do 

estupro do meio-irmão Davi, não lhe restara outra alternativa que não a fuga. Sem ser 

dos Inhamuns, já que nascera no Maranhão, talvez fosse o filho mais amante daquelas 

terras, exímio conhecedor dos nomes das plantas e dos ventos. O desterro na gélida 

Noruega só reforçou a sensação de que, embora reivindicasse para si um lugar na 

família, já que era um Rego Castro, com vocação para a façanha e para o perigo e a 

Galileia lhe pertencesse também, nenhum lugar lhe cabia. Sem saber para onde ir, 

continuava sem lugar, como desabafa com Adonias: “Você não imagina o que é voltar 

para o meio de uma gente que não é mais a sua, que não o reconhece e você não sente 

nada por ela, a não ser o desprezo” (BRITO, 2008, p.132).  Nesse sentido, como 

reconhece o intelectual da diáspora Stuart Hall, nenhum retorno é possível, e a casa está 

definitivamente perdida. A condição de imigrante, ao contrário da escolha de Davi, era 

para Ismael a ausência de futuro em qualquer outro lugar. Para ele, o preconceito 

ocidental em relação ao resto do mundo era uma verdade bem mais explícita do que 

para o irmão louro, de pele branca, para quem o sertão constituía uma memória residual. 

Adonias, o médico, saído dos Inhamuns aos cinco anos, criado no Recife, 

homem declaradamente urbano e cosmopolita, para quem a aproximação do sertão 

causava fascínio e repulsa, sempre carregou a culpa de ter traído sua terra natal, ao fazer 

novas escolhas: “Culpava-me por ter abandonado o sertão. Mas aqui estão todos de 

passagem ou de saída. É o que sinto agora” (BRITO, 2008, p.72). É pelas lentes desse 

sentimento ambíguo e doloroso em relação ao sertão, que retorna, qual ave de arribação, 

ainda uma vez para a festa do aniversário do moribundo avô Raimundo Caetano, 

paralítico e decrépito, como a devastada e arruinada Galileia. 

A ele atribuíam a intenção ficcional de narrar a história do clã. Dizia-se, no 

entanto, um remendador de histórias, aquele que preencheria com a imaginação a 

heráldica sertaneja, o que reverteria o bloco de notas de Davi, tecendo com “rolos e fios 

de pensamento”, os buracos deixados pelas traças na biblioteca do avô, abrindo gavetas 

e baús. Aquele que se julgava o portador de uma biografia medíocre, agarrado aos livros 

desde a infância, criança frágil para épica sertaneja, sentia-se impotente para qualquer 

projeto de fôlego, por isso sabiamente alinhava-se aos fabuladores, aos que revertem 

genealogias e tratados, preenchendo lacunas e adensando anotações. 
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É no espaço da escrita do romance, que talvez seja o próprio Galileia, que 

Adonias, o personagem narrador, buscará entender a si mesmo explorando as tensões 

entre o arcaísmo de um sertão que não existe mais e o do presente, assemelhado à 

periferia das cidades grandes, como propõe também o pesquisador Joelson Santiago 

Santos em sua dissertação, ao afirmar que o espaço sertanejo encenaria as problemáticas 

urbanas num ambiente excêntrico. 

Adonias e a sua pretensa narrativa simbolizam os trânsitos entre o sertão e a 

cidade, entre o localismo e o cosmopolitismo:  

Vago numa terra de ninguém, um espaço mal definido entre campo e 
cidade. Possuo referências do sertão, mas não sobreviveria muito 
tempo por aqui. Criei-me na cidade, mas também não aprendi a ginga 
e o sotaque urbanos. Aqui ou lá me sinto estrangeiro. (BRITO, 2008, 
p.160) 

 É possível afirmar, então, que Ronaldo Correia de Brito, ao perseguir a tônica 

da tensão entre um universo agrário, pré-moderno, patriarcal, imobilizado em códigos 

reificados e um outro urbano, moderno, cosmopolita e desenraizado não incorre no 

equívoco de polarizações extremadas, não faz do primeiro universo o repositório de 

uma pureza original e essencialista, nem do segundo a medida impune do 

desenraizamento cosmopolita. Sua prosa rasura territórios e reconfigura territorialidades 

a partir do trânsito de suas personagens. 
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FIGURAÇÕES DA INOCÊNCIA NA LITERATURA BRASILEIRA 

Andressa Marques Pinto (UFJF)1 

RESUMO: A hipótese que se pretendemos desenvolver neste trabalho é de que a figuração da 
inocência pode ser vista como um operador fecundo para se pensar a identidade brasileira. Para 
tanto, faremos o movimento de leitura do passado formulado por Benjamin (2012), em “Sobre o 
conceito de História”, partindo do presente, o qual aponta que “NINGUÉM É INOCENTE” 

(FERRÉZ, 2006), para refletir desde quando somos inocentes e a quem interessa a afirmação de 
dessa inocência. Para isso, faremos uma leitura do conto “O plano”, de Ferréz (2006), no qual 
encontra-se a negação da inocência anteriormente mencionada – apontando a relevância do lugar 
de enunciação de que parte tal negação –, e da Carta de Caminha, articulando-a ao sistema 
literário (CANDIDO, 2007) ao qual pertence, o Romantismo, para apontar em que medida tal 
documento foi tornado o texto inaugural da construção de uma identidade brasileira que fez 
fortuna no imaginário cultural do país. 
Palavras-chave: Identidade. Inocência. Literatura Brasileira. 
 

“O historicismo contenta-se em estabelecer um nexo causal entre vários momentos da história. Mas 

nenhum fato, meramente por ser causa, é só por isso um fato histórico. Ele se transforma em fato 

histórico postumamente, graças a acontecimentos que podem estar dele separados por milênios” 

(BENJAMIN, 2012, p. 252). 

 

“E quer saber? 

NINGUÉM É INOCENTE EM SÃO PAULO. 

Somos culpados. 

Culpados. 

Culpados também.  

(FERRÉZ, 2006, p. 16). 

 

“Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal que a de Adão não seria maior” (Caminha, 2015, p. 112). 

Introdução 

As três citações que servem de epígrafe a este trabalho são as diretrizes essências 

da reflexão que aqui se pretende fazer. Em “Sobre o conceito de história”, texto do qual 

                                                           
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Literários, da Universidade Federal de 
Juiz de Fora. 
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a citação de Walter Benjamin supracitada foi retirada, o pensador alemão elenca dezoito 

teses sobre a história que colocam em relevo a ideia de construção do passado a partir do 

olhar do presente. Tal perspectiva se opõe à visão historicista que pensa a história a partir 

de uma sucessão de fatos que demonstram a caminhada da humanidade rumo ao 

progresso. Divergindo desta concepção, Benjamin demonstra a necessidade de se pensar 

em um conceito de história que corresponda ao ensinamento vindo da tradição do 

oprimido, a qual “nos ensina que o ‘estado de exceção’ (‘Ausnahmezustand’) em que 

vivemos é a regra” (BENJAMIN, 2012, p. 245).  

A metáfora do “anjo da história”, desenvolvida na nona tese, bem explicita tal 

concepção. A partir do quadro de Klee, “Angelus Novus”, Benjamin cria a imagem do 

anjo da história, que se volta para o passado no qual vê um amontoado de ruínas que 

pertencem a uma catástrofe única. O desejo do anjo é “acordar os mortos e juntar os 

fragmentos” (BENJAMIN, 2012, p. 245), porém, uma tempestade prende as suas asas 

com tamanha força que o impede de fechá-las, tal movimento o impele para o futuro, para 

o qual ele dá as costas, “é essa tempestade que chamamos de progresso” (BENJAMIN, 

2012, p. 245). Enquanto volta para o passado e rejeita o futuro, o anjo vê que “o 

amontoado de ruínas diante dele cresce até o céu” (BENJAMIN, 2012, p. 245), ou seja, 

ele percebe que a catástrofe continua no presente. Assim sendo, o papel do historiador, 

ou do cronista do passado, seria revirar os escombros, as ruínas, acordar os mortos e 

elencar os fragmentos que, a partir do olhar do presente, se articulam como rede que dá 

continuidade à catástrofe, ou seja, é a partir dos acontecimentos do presente que um 

evento do passado se torna um fato histórico, é papel do investigador do passado 

estabelecer essa relação. 

É a partir desta ótica que se faz possível a aproximação das duas outras epígrafes 

que abrem este trabalho. A negação da inocência feita por Ferréz, autor do cenário 

literário contemporâneo denominado Literatura Marginal, permite perceber como fato 

histórico a afirmação da inocência a partir de Caminha na Carta que escreve ao rei de 

Portugal, D. Manuel, para dar conta do achamento do Brasil. Isso feito, ou seja, ativar a 

afirmação da inocência feita por Caminha como um fato histórico, ativa-se, também, uma 

perspectiva de leitura da cultura brasileira pela figuração da inocência. A negação da 

inocência feita por Ferréz, a partir desta leitura, permite vislumbrar uma mudança 

paradigmática na representação identitária na literatura contemporânea, ou seja, a 

negação do paradigma da inocência ancorado no plano inaugural da construção identitária 

do Brasil que é a Carta de Caminha.  
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A hipótese que pretendemos desenvolver neste trabalho, portanto, é de que a 

figuração da inocência pode ser vista como um operador fecundo para se pensar a cultura 

e a identidade brasileira. Para tanto, faremos o movimento de leitura do passado 

formulado por Benjamin, ou seja, partiremos do presente, o qual aponta que “NINGUÉM 

É INOCENTE EM SÃO PAULO” (FERRÉZ, 2006, p. 16), para refletir desde quando 

somos inocentes e a quem interessa nossa inocência. Para isso, faremos uma leitura do 

conto “O plano”, de Ferréz, no qual encontra-se a negação da inocência até agora 

mencionada neste trabalho, e da Carta de Caminha, articulada ao sistema literário ao qual 

pertence, o Romantismo2, para apontar em que medida ela é tornada o texto inaugural da 

construção de uma identidade brasileira que fez fortuna no imaginário cultural do país. 

Ninguém é inocente 

 O “O plano”, de Ferréz, faz parte do livro de contos Ninguém é inocente em São 

Paulo, publicado em 2006. Como aponta Faria, o livro “representa na obra de seu autor 

uma sensível mudança em relação ao foco temático privilegiado nos seus dois romances 

anteriores [Capão Pecado (2000) e Manual Prático do Ódio (2003)] e no olhar assumido 

pelos autores ligados à literatura marginal/periférica de forma geral” (FARIA, 2015, p. 

1). Isso se dá pela apropriação do espaço urbano, que pode ser observada no livro, através 

do olhar e da presença da periferia. Nessa perspectiva, como aponta Faria,  

 

pode-se generalizar, sem erro, que Ferréz é um autor de narrativas 
urbanas, antes de periféricas (ou que a própria periferia, [...] é uma 
condição das cidades). Dessa forma, suas obras tomam a cidade não 
apenas como ambientes dos enredos, mas como elemento configurador 
da trama, condicionante das personagens e (por que não?) definidor de 
uma escrita (FARIA, 2015, p. 1). 

 

 Essa apropriação da cidade, para além da periferia, operada por Ferréz, é bastante 

significativa na medida em que esse movimento promove duas importantes 

consequências: a incorporação da periferia como condição do espaço urbano, como 

aponta Faria (2015), e a filiação do autor a outra tradição da literatura brasileira, a 

literatura urbana. A importância desta filiação reside no fato de a voz narrativa de Ferréz, 

e dos autores da literatura marginal como um todo, estar diretamente atrelada ao lugar de 

                                                           
2 Embora seja um texto escrito no seiscentos, a partir a concepção de sistema literário de Antônio Candido 
(2007), consideramos que a Carta de Caminha pertença ao sistema literário do oitocentos, ou seja, do 
Romantismo, na medida em que fora incorporada ao imaginário literário, e também histórico, somente 
nesse momento. Esta ideia será melhor desenvolvida ao longo deste trabalho. 
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enunciação, a periferia, buscando a legitimidade da voz de novos sujeito discursivos até 

então representados na literatura brasileira a partir de uma voz que não era a sua, a partir 

de um olhar desde fora da periferia, como demonstra o próprio Ferréz: “Não somos o 

retrato, pelo contrário, mudamos o foco e tiramos nós mesmos a nossa foto” (FERRÉZ, 

2005, p. 15) . 

Assim sendo, pode-se afirmar que a literatura marginal/periférica constitui-se em 

uma cena literária em que “a literatura passa a ser utilizada enquanto veículo de um 

discurso de agenciamento político que resulta na busca pela produção de um espaço 

literário próprio dentro de uma esfera hegemônica” (PATROCÍNIO, 2015, p. 461). 

Portanto, ao ser um autor da literatura marginal tanto quanto um autor da literatura urbana, 

Ferréz promove uma desestabilização dessa “esfera hegemônica”, promovendo, portanto, 

uma descentralização do discurso no contexto da literatura brasileira e legitimando a voz 

que emerge deste espaço constituinte da condição urbana que é a periferia. 

 Como apontam Faria, Penna e Patrocínio (2015), a designação marginal não é 

inédita nas letras brasileiras, podendo ser percebida, sobretudo  

 

em três modalidades distintas. A primeira, ligada à contra-cultura, teve 
principal eco em manifestações desde o fim dos anos 1960, de vocação 
tropicalista e pós-tropicalista [...]. A segunda passa pela relação tensa 
com o mercado editorial e por certo desencanto político do grupo de 
poetas associados ao que se convencionou chamar de “geração 

Mimeógrafo” [...]. A terceira é a que enfoca, no discurso ficcional, os 

grupos marginalizados social e economicamente, e encontra diversos e 
variados tipos de representação na literatura do período, como o teatro 
de Plínio Marcos, e a prosa de João Antônio e José Louzeiro (FARIA; 
PENNA; PATROCÍNIO, 2015, p. 25). 

 

 Assim sendo, a diferença da proposta contemporânea da literatura marginal reside 

no fato de seus autores serem moradores da periferia, do “espaço subalternizado que serve 

de inspiração e tema para suas obras” (FARIA; PENNA; PATROCÍNIO, 2015, p. 20) e 

por tratar-se de “um fenômeno que utiliza formas de atuação claramente inspiradas em 

métodos de organizações sociocomunitárias, no que consiste em um novo modo de 

constituição de movimentos literários, até então desconhecidos no Brasil” (FARIA; 

PENNA; PATROCÍNIO, 2015, p. 25, grifo dos autores). Portanto, a presença desses 

autores na literatura brasileira promove um debate acerca da necessidade de se pensar 

novos sujeitos discursivos e, por consequência, novas representações identitárias. 
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 Neste ínterim, no movimento de apropriação da cidade, que aparece em “O 

plano”, é bastante interessante o olhar que lança o narrador, que é o próprio autor, não 

somente sob esse espaço, mas também sob a lógica de seu funcionamento. Durante o 

trajeto, feito no transporte público, do centro para a periferia, o narrador tece reflexões 

sobre tal lógica muito válidas para nossa análise: 

 

Os pés descalços, sujos como a mente da elite, o plano vai bem, 
todos resignados, cada um uma sequela, chamados desgraçados, 
nunca têm no bolso o dobro de cinco, nunca passaram na rua da 
Confluência da Forquilha, e, se passaram, pararam, entraram nos 
apartamentos, fritaram rosbife, prepararam lindos pratos e em 
casa nem o ovo é esperado, cuidam da segurança dos outros e em 
casa nem isso sonham em ter (FERRÉZ, 2006 p. 15). 

 

 O olhar do narrador, que encontra-se em trânsito do centro para a periferia, é capaz 

de capturar não somente a segregação do espaço, mas em que medida ela é reflexo da 

segregação social. Mais do que isso, Ferréz evidencia “o plano” que há por trás desse 

sistema: 

 

Não me admira que o plano funcione, os pensamentos são vadios, 
afinal essa é a soma de tudo, quem? O rei do ponto? Esse tá 
sossegado, só contando dinheiro. Informação? Não! O povo é 
leigo, não entende, então não complica, o assunto na favela aqui 
não vinga seu manual prático do ódio, só Casa dos Artistas, 
discutir na favela só se o Corinthians é campeão ou não 
(FERRÉZ, 2006 p. 16). 

 

Esse contexto de segregação e falta de reflexão apresentam-se como cenário ideal 

para o funcionamento do plano, que além do mais, conta com a cordialidade, explicitada 

pelo narrador ao apontar que “o meu povo é assim, vive de paixão, o ideal revolucionário 

também é pura paixão, muitos amam Lucimares, muitos amam Marias, Josefas, 

Dorotéias, e, na transubstanciação da dor, um tiro mata um empresário no posto, o plano 

funciona” (FERRÉZ, 2006 p. 16). A transubstanciação da dor em violência aparece como 

característica das relações socais no Brasil e, a princípio, parece ser comum àqueles que 

carregam o signo da exclusão do pacto civilizatório – em “meu povo é assim, vive de 

paixão”, entende-se por “meu povo” os moradores da periferia. 

Contudo, um olhar mais atento é capaz de demonstrar que a existência de pessoas 

marginalizadas, social e economicamente, por si só coloca em evidência a frustração de 
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um ideal brasileiro de civilização. Porém, vale lembrar que o projeto civilizatório do 

Brasil, iniciado com a empresa colonizadora, trouxe consigo o paradoxo da barbárie. 

Portanto, como aponta Pereira (2003, p. 198), “vista diacronicamente, a história desse 

processo civilizador deixa ver as escolhas violentas que foram feitas na sua 

implementação no Brasil. Violência encoberta por discursos sedutores de civilização e 

formalidade. Sendo assim, a prática violenta e criminosa relatada por Ferréz “não se deve 

exclusivamente ao fato da falência do projeto civilizador entre nós” (PEREIRA, 2003, p. 

198), muito pelo contrário, evidencia a permanência da violência como traço 

característico das relações sociais e dos mecanismos de controle da sociabilidade no 

Brasil desde sua fundação, ou seja, a segregação social e a violência fazem parte do plano, 

manifestando-se desde o ato colonizador em si, que é sempre violento, passando pela 

instituição da escravidão no Império colonial e sua manutenção após a Independência, até 

a instauração da República, que se deu com forte repressão àqueles contrários a ela, como 

bem ilustra o destino de Canudos.  Nas palavras de Nogueira (2015, p. 85), 

 

A sociedade brasileira descende de experiências extremamente 
dolorosas de sujeição e violência, as quais nunca foram inteira e 
conscientemente superadas. As dificuldades impostas para emperrar a 
elaboração de nossas perdas coletivas (à vista do que ocorre igualmente 
em relação à última ditadura) impedem uma compreensão nítida e 
totalizante da nossa sociabilidade, pois certos mecanismos que visam 
controlá-la permanecem obscurecidos. Sob tais condições, os traumas 
constitutivos de nossa gente retornam, continuamente, em diversas 
fantasmagorias. 

 

É nessa perspectiva que a afirmação que faz Ferréz no conto que agora analisamos: 

“E quer saber? NINGUÉM É INOCENTE EM SÃO PAULO. Somos todos culpados. 

Culpados. Culpados também.” (FERRÉZ, 2006 p. 16, grifo do autor), é sobremaneira 

importante para repensar a constituição identitária no Brasil, pois esta negação da 

inocência revela uma tomada de consciência por parte daqueles que sempre estiveram à 

margem do processo civilizatório, não somente como sujeitos dotados de voz, mas como 

sujeitos conscientes de que a segregação social, exploração e violência constituem um 

plano e que, portanto, pode ser sabotado. 

Não podemos perder de vista o lugar social de onde emerge essa voz que se declara 

culpada, a periferia, e as implicações políticas que isso acarreta, uma vez que a escrita, 

nesse contexto, é estratégia de desestabilização do sistema, como mencionado 

anteriormente. O narrador deixa claro seu posicionamento, sabe qual é o plano e não vai 
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compactuar com ele, sua sabotagem vai desde a rejeição da prática da violência contra os 

seus até a prática da escrita: “Tô no buzão ainda e um maluco me encara, vai se foder, 

você é meu espelho, não vou quebrar meu reflexo, mas a maioria quebra, faz o que o 

sistema quer” (FERRÉZ, 2006 p. 17, grifo nosso); “o ônibus balança que só a porra, tenho 

até desgosto de continuar a escrever, mas comigo o plano não funciona” (FERRÉZ, 2006 

p. 17, grifo nosso)”.  

Ao afirmar sua culpa e, mais que isso, ao afirmar que “somos [todos] culpados”, 

Ferréz desestabiliza uma ideia de violência, paradoxalmente vinculada à inocência, de 

representação recorrente na nossa literatura, uma vez que ele se recusa a praticar a 

violência gratuita contra seu semelhante, mas aponta que a maioria não faz isso, ou seja, 

faz exatamente o que o plano determina. Isso demonstra, por outro lado, que a consciência 

acerca do plano e a recusa de participar dele vem da voz enunciativa do conto, ou seja, 

do autor, mas não necessariamente partilhada por todos aqueles aos quais pretende dar 

voz, os moradores da periferia.  

Roberto Círio Nogueira (2015) evidencia essa percepção da violência atrelada à 

inocência ao reunir as seguintes considerações de autores como Guimarães Rosa, segundo 

o qual a falta de consciência do pecado original em que vivem suas personagens faz com 

que os crimes por eles cometidos sejam inocentes; Rubem Fonseca, para quem alguns 

crimes são tão inocentes que não podem ser considerados crimes; e Clarice Lispector, que 

percebe que a angústia pela morte de Mineirinho, um facínora, lhe é causada pela 

suposição de que sua violência é inocente, “não nas consequências, mas em si inocente 

como a de um filho de quem o pai não tomou conta” (LISPECTOR, 1964, p. 252 apud 

NOGUEIRA, 2015, p. 77). Assim sendo, é a evidenciação do conhecimento de que existe 

um plano que faz com Ferréz nos coloque a todos como culpados, somos culpados na 

medida em que permitimos a manutenção de seu funcionamento, somos culpados na 

medida em que afirmamos e reafirmamos nossa inocência. Portanto, ao contrário dos 

autores acima elencados, os quais conjugam a ideia de inocência, paradoxalmente, com a 

violência, Ferréz aponta que é somente a partir da negação da inocência que o plano pode 

ser sabotado, além de apontar para a sua roupagem ideológica, a que particularmente nos 

interessa.  

A declaração de culpa e, consequentemente, a negação da inocência, que significa 

a tomada de consciência de um plano que determina as relações sociais pautadas na 

desigualdade, exploração e violência de todos contra todos, e a intenção direta de 

sabotagem desse plano por parte daqueles que sempre foram subalternizados, por si só já 

3198

Ana
Pencil



8 
 

é um fato de grande importância.  Entretanto, tal declaração nos permite tecer reflexões 

mais profundas na medida em que nos leva a vislumbrar uma mudança de paradigma de 

representação identitária calcada na inocência, uma vez que ela só pode ser negada na 

medida em que fora anteriormente afirmada. Mais do que isso, a negação da inocência, a 

partir do lugar de enunciação que é feita, demonstra a emergência de se repensar a 

constituição da identidade brasileira levando em conta a percepção de vozes que foram 

por muito tempo caladas. A inocência, portanto, se apresenta como uma categoria 

constitutiva da identidade nacional que, ao ser negada, aponta para a necessidade de 

evidenciar por quem e a interesse de quem fora afirmada. É esta a reflexão que se propõe 

na próxima seção.  

A carta de Caminha e a afirmação da inocência  

Ao constatar que os nativos das terras recém descobertas viviam nus, Pero Vaz de 

Caminha relata ao rei D. Manuel que “a inocência desta gente é tal que a de Adão não 

seria maior” (CAMINHA, 2015, p. 112, grifo nosso). O escrivão português não poderia 

imaginar que suas palavras inauguravam, no plano do discurso, a afirmação de um traço 

da identidade da nação que viria a ser o Brasil. Vários são os trechos da Carta em que o 

adjetivo inocente é conferido aos indígenas. Na tentativa de transmitir o mais 

plasticamente possível a imagem do povo recém descoberto à coroa portuguesa, Caminha 

diz, por exemplo, que a “feição deles é serem pardos, de maneira de avermelhados, de 

bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Não fazem o 

menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas; e nisso têm tanta inocência como 

em mostrar o rosto” (CAMINHA, 2015, p. 90, grifo nosso). Essa inocência, que muito 

contribuía para a construção da imagem de um povo cuja vivência se compara a um estado 

pré-adâmico, bem correspondia ao imaginário acerca da existência de terras semelhantes 

ao jardim do Éden vigente à época, o que fica bem evidente quando Caminha afirma que 

“a inocência desta gente é tal, que a de Adão não seria maior” (CAMINHA, 2015, p. 112).  

Por outro lado, a afirmação da inocência dos indígenas por parte de Caminha 

dissimula os principais interesse daquela expedição a terras desconhecidas, interesses 

esses que nada tinham de inocentes: a dominação e exploração de novos povos. Assim 

sendo, a potencial facilidade de dominação daquele povo, encoberta, vale ressaltar, em 

intenções religiosas, fica evidenciada, sobretudo, em dois trechos da Carta, a saber: 

“Parece-me gente de tal inocência que, se homem os entendesse e eles a nós, seriam logo 

cristãos, porque eles, segundo parece, não têm, nem entendem em nenhuma crença”; “Ora 
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veja Vossa Alteza se quem em tal inocência vive se converterá ou não, ensinando-lhes o 

que pertence à sua salvação” (CAMINHA, p. 112). 

Enviada à Portugal, a Carta cumpre sua função: informar o rei sobre a terra e a 

gente recém descobertas. Isso feito, a carta permanece arquivada durante pouco mais de 

dois séculos até vir a público pela primeira vez em 1817 através do padre e historiador 

Manuel Aires de Casal. Desde essa primeira edição, repleta de recortes que pretendiam 

encobrir, sobretudo, o olhar sexual do português para as índias, a Carta foi sendo 

reproduzida em edições cada vez mais fiéis ao longo do oitocentos. É durante este século 

que as várias leituras do documento passam a desenhar “uma comunidade imaginária” 

(SANTIAGO, 2006, p. 233) para a nação que acabara de “conquistar sua independência”. 

É, portanto, no contexto da formação da nacionalidade do Brasil que a Carta de Caminha, 

é dotada de caráter literário e adotada como a “certidão de nascimento do Brasil”. Assim 

sendo, embora tenha sido escrita no século XV, sob o prisma da literatura de testemunho 

e de viagem da literatura portuguesa, no que se refere ao sistema literário do Brasil 

(CANDIDO, 2007), a Carta insere-se na tradição romântica, a qual encarregou-se de 

definir os traços da identidade nacional do país. Esse dado é sobremaneira importante 

para compreender o tipo de leitura que fomentou a inserção do documento na cultura 

brasileira, assim como as implicações para a construção de qual nacionalidade ela serviu. 

Uma vez inserida a partir do sistema literário do Romantismo no Brasil, a carta de 

Caminha foi retomada, também, em outro importante momento de discussões acerca da 

nossa nacionalidade, o Modernismo, pelo menos por dois nomes centrais do movimento, 

Oswald de Andrade e Mário de Andrade, contudo, a partir de um prisma interpretativo 

bastante diverso daquele adotado pelos românticos. Estes, sob a ânsia de definir nossa 

nacionalidade em oposição ao colonizador português, adotaram como modelo a seguir o 

pensamento francês, sobretudo sob a influência de Ferdinand Denis, desenvolvido em 

L’Histoire Littéraire du Brésil, que tem, nas palavras de Candido (2007, p. 644), as 

seguintes diretrizes: 

 

1) o Brasil precisa ter uma literatura independente; 2) esta literatura 
recebe suas características do meio, das raças e dos costumes próprios 
do país; 3) os índios são os brasileiros mais lídimos, devendo-se 
investigar as suas características poéticas e tomá-los como tema; 4) 
além do índio, são critérios de identificação nacional a descrição da 
natureza e dos costumes; 5) a religião não é característica nacional mas 
é elemento indispensável da nova literatura; 6) é preciso reconhecer a 
existência de uma literatura brasileira no passado e determinar quais os 
escritores que anunciam as correntes atuais. 
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Tais temas, “nunca seriamente investigados nem mesmo debatidos” (CANDIDO, 

2007, p. 644), foram tomados, dentre outros relatos, a partir descrição que fez Caminha 

em sua carta, a partir de então, visto como o documento que mais fielmente retratava a 

natureza e o lídimo brasileiro antes do contato com o europeu, o indígena. Assim sendo, 

a inserção da carta na cultura brasileira como fonte de definição da nacionalidade se dá 

acriticamente, ou seja, ignorando todas as evidências deixadas pelo escrivão português 

das intenções de exploração e dominação da terra e de seu gentio, e focando somente nos 

aspectos de exaltação da natureza e docilidade e inocência do indígena.

 Diferentemente dos românticos, os modernistas retomam a Carta através de uma 

leitura que procurou evidenciar tudo aquilo que os românticos negligenciaram. Assim 

sendo, em Pau Brasil (1925), por exemplo, Oswald de Andrade, em poemas que utilizam 

fragmentos da Carta praticamente inalterados, faz saltar todo o olhar de dominação 

presente no relato de Caminha. Exemplo disso é o poema “As meninas da gare”, que 

apenas com a inserção do título, que faz referência à prostituição, evidencia o interesse 

sexual do português pelas índias que descreve: “Eram três ou quatro moças bem moças e 

bem gentis / Com cabelos mui pretos pelas espadoas / E suas vergonhas tão altas e tão 

saradinhas / Que de nós as muito bem olharmos / Não tínhamos nenhuma vergonha” 

(ANDRADE, 2003, p. 108). 

 Mário de Andrade, na “Carta pras Icamiabas”, em Macunaíma (1928), também 

retoma a Carta de Caminha. Tal capítulo apresenta uma paródia do texto de Caminha, 

acrescido de frases de outros cronistas do século XVI e até mesmo de Rui Barbosa, em 

que o herói sem nenhum caráter descreve para as Icamiabas o seu trajeto na cidade grande, 

assim como faz uma grande explanação de diferenças de costumes e linguagens com as 

quais se deparou. 

 Nota-se, portanto, que a Carta de Caminha insere-se na tradição cultural brasileira 

como elemento primordial da delimitação da identidade nacional, sendo abordada, 

portanto, nos momentos essências de discussões acerca de tal temática nas nossas letras. 

Isso nos permite afirmar, portanto, que a inocência, tão fortemente destacada pelo 

escrivão, é um dos traços da nacionalidade brasileira. Tomada acriticamente pelos 

românticos, essa característica perdurou no imaginário acerca do Brasil e do brasileiro, 

sendo retomada vez ou outra na literatura. 

 Porém, assim como a Carta é lida sob ângulos diferentes de acordo com a época 

em que é retomada, a inocência também pode ser afirmada a partir de primas não 
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idealizantes. Exemplo disso são o poema “Os inocentes do Leblon”, de Carlos Drummond 

de Andrade, e “Os Inocentes”, de Rubem Fonseca, sendo o segundo uma retomada 

intertextual do primeiro. Em seu poema, Drummond enfatiza que os banhistas da praia 

do Leblon, “inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram”, e não percebem que o 

navio que entra nas águas em que se refrescam pode trazer “um grama de rádio”. Rubem 

Fonseca, retomando o mote drummondiano, narra a história de um cadáver que é jogado 

nas areias da praia pelo mar. O repúdio dos banhistas pela “coisa morta” faz com que eles 

se instalem longe do cadáver, que deixa um espaço vazio no meio da multidão após ser 

retirado, no que chega a família e diz “Olha, parece que reservaram lugar para nós” 

(FONSECA, 1994, p. 349). É a inocência dessa gente que faz com que não percebam que 

seu bem-estar só pôde ser garantido sob a memória “da coisa morta”. Assim sendo, a 

inocência serve àqueles que desejam encobrir um passado, ou mesmo um presente, 

marcado pela violência. É este o encobrimento promovido pelos românticos que, ao 

adotarem o discurso acerca da inocência do indígena encobriram a violência do processo 

colonizador. Assim sendo, a retomada da Carta de Caminha feita pelos modernistas e da 

inocência promovida por Drummond e Fonseca, procura efetuar o desnudamento desta 

faceta da violência encoberta pelos românticos, o que nos possibilita afirmar que 

juntamente com a alegação da inocência há o encobrimento da violência. 

Considerações Finais 

 As reflexões tecidas ao longo deste trabalho procuraram evidenciar que a 

figuração da inocência pode ser tomada como uma chave de leitura produtiva para se 

pensar a identidade nacional brasileira. Sob essa perspectiva, a negação da violência que 

aparece no conto de Ferréz aponta para uma mudança de paradigma da representação da 

identidade nacional a partir da literatura contemporânea, sobretudo daquela que 

desestabiliza lugares hegemônicos a partir a tomada de voz daqueles que, marginalizados 

economicamente, sempre tiveram sua identidade representada a partir do olhar do outro. 

 Na medida em que possibilita vislumbrar um novo prisma de leitura para a 

representação identitária, as palavras de Ferréz nos impõe a necessidade de revisitar a 

construção identitária e cultural do Brasil sob o signo da inocência, sendo a Carta de 

Caminha, como procuramos evidenciar, o documento que primeiro afirma esse traço. 

Assim sendo, a breve incursão feita nos dois momentos essenciais de formação da 

identidade brasileira, o Romantismo e o Modernismo, demonstram que não somente a 

Carta, mas também a inocência, são paradigmas importantes a serem revisitados, sendo 
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a inocência uma figuração passível de mapeamento nas nossas letras, como demonstra 

não somente as palavras de Ferréz, mas também as de Drummond e Fonseca, cuja 

recorrência e intertextualidade nos faz pensar em uma tradição de representatividade 

identitária.  
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 UM AUTOR, DOIS PAÍSES, TRÊS FALAS 

Antonia de Thuin (PUC-Rio) 

Eneida Leal Cunha (PUC-Rio) 

 

Americanah, o livro de Chimamanda Ngozie Adichie, conta a história de Ifemelu, mulher 
nigeriana que, movida por necessidades econômicas e por vontade de sair de um país que 
passava por um momento de sucateamento do ensino por conta de um governo militar e por 
uma depressão econômica, vai morar nos Estados Unidos, para acabar os estudos e buscar um 
trabalho. Nesse processo, se separa do homem que seria o amor de sua vida, se reaproxima da 
tia, médica, que já tinha ido anteriormente para os Estados Unidos com seu filho, e entra em 
contato com a comunidade de expatriados africanos nos EUA, bem como com o racismo 
americano. Para falar sobre isso, a personagem cria um blog. Blog esse que existe e pode ser 
lido na internet, em separado do livro. Constava do site da autora, mas foi retirado e colocado 
em um domínio separado. A autora se propõe constantemente também a falar sobre a África, 
sobre sua vida em constante mudança – como sua personagem, ela vive entre Estados Unidos e 
Nigéria – e sobre feminismo. Nesse artigo, pretendo falar sobre as relações entre essas três falas 
da autora. Como o blog, a sua fala enquanto pessoa pública em palestras pelo mundo e o seu 
romance se entrecruzam. Chimamanda, que é uma representante do que Goli Guerreiro chama 
de terceira diáspora africana (2010), em que a internet e as questões econômicas interferem nos 
deslocamentos que anteriormente eram realizados por via marítima, como demonstrado por Paul 
Gilroy em O Atlântico Negro, se coloca como pessoa pública em palestras como Ted Talks, 
discutindo questões políticas de raça e gênero na África e no mundo. O Blog em que sua 
personagem discute isso é uma interrupção no texto do romance, entrando como a voz da autora 
sobre questões que a personagem atravessa.  

 

Chimamanda Ngozie Adichie. Blog. Nigéria. África. Estados Unidos. Diáspora. 
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Este artigo pretende examinar um aspecto da literatura de Chimamanda Ngozie Adichie, 

escritora e ativista nigeriana, especificamente a importância da internet e de sua fala teórica em 

sua produção literária, e para isso quero chamar a atenção aqui a três momentos de seu trabalho, 

e a forma como se ligam entre si para criar uma obra. O primeiro momento é sua escrita 

ficcional propriamente dita, aqui o romance Americanah, o segundo são suas falas em público, 

especificamente aqui sua fala O perigo de uma história única, feita para o site Ted Talks, e o 

terceiro, sua atuação na internet por meio de um blog, escrito pela autora como se fosse a 

personagem do romance. Quero mostrar aqui como se conectam e influenciam, apesar de serem 

três pontos diferentes da produção da autora.  

O romance Americanah, conta a história de Ifemelu, mulher nigeriana que, movida por 

necessidades econômicas e pela vontade de sair de um país que passava por um momento de 

sucateamento do ensino por conta de um governo militar e de uma depressão econômica, vai 

morar nos Estados Unidos, para terminar seus estudos e buscar um trabalho. Nesse processo, se 

separa do homem que seria o amor de sua vida, se reaproxima da tia, médica, que já tinha ido 

anteriormente para os Estados Unidos com o filho, e entra em contato com a comunidade de 

expatriados africanos nos EUA, bem como com o racismo dos EUA. Para falar sobre toda essa 

experiência – sobretudo a descoberta do racismo, vivência que não conhecia na Nigéria –, a 

personagem cria um blog. Blog esse que pode ser lido na internet, em separado do livro, e que 

continuou a ser atualizado após o lançamento do livro – parou de ser atualizado, Chimamanda 

falou em entrevista recente, diante de sua impotência face aos casos de violência policial 

estadunidense, mas ainda tem seus arquivos disponíveis para leitura na internet. Esse blog 

constava do site da autora, mas posteriormente foi retirado e colocado em um domínio próprio, 

sempre alimentado pela personagem. As postagens são assinadas por Ifemelu, não por 

Chimamanda, e falam da Nigéria – para onde a personagem volta, durante a narrativa do livro –, 

de política, de seu namoro com Teto, de comida, de feminismo, questões recorrentes no blog ao 

longo de todo o livro, mas tratadas aqui em posts mais curtos, evitando os posts longos que 

aparecem ao longo do livro.  

Além desses dois registros escritos, que diferem em forma e em meio – o livro, por mais 

que tenha sua narrativa entremeada por um blog, não é um blog, não está online, não permite 

comentários, não tem a temporalidade diária de mudança – a autora se propõe também a falar 

em faculdades e eventos sobre a África, sobre sua vida em constante mudança – como sua 

personagem, ela vive entre Estados Unidos e Nigéria – e sobre feminismo. Recentemente foi 

notícia por ter tido um filho e não ter publicizado a gravidez. Declarou em entrevistas que 

buscou não se mostrar grávida como forma de não colocar a gravidez como única alternativa 

para as mulheres, mas sim uma escolha sua, pessoal. Fez também um texto sobre sua 
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experiência, enfatizando a sua escolha, e a necessidade de divisão de tarefas, um texto que 

reforça a ideia do feminismo, presente em suas falas.  

Chimamanda pode ser vista, por estar em constante trânsito entre a Nigéria e os EUA, 

como representante do que Goli Guerreiro chama de terceira diáspora africana  

 

“Terceira Diáspora é o deslocamento de signos – textos, sons, imagens 
– provocado pelo circuito de comunicação da diáspora negra. 
Potencializado pela globalização eletrônica e pela web, coloca em 
conexão digital os repertórios culturais de cidades atlânticas – ícones, 
modos, músicas, filmes, cabelos, gestos, livros”. (GUERREIRO, 

2010),  

 

Nesse processo, a internet e as questões econômicas interferem nos deslocamentos que 

anteriormente eram realizados apenas por via marítima, como demonstrado por Paul Gilroy em 

O Atlântico Negro, livro em que discute as repercussões do tráfico de escravos e também da 

diáspora que se segue às independências – que seria para Goli Guerreiro a segunda diáspora – 

na criação de uma cultura compartilhada nos países banhados pelo oceano atlântico. Essa 

terceira diáspora, que não implica necessariamente em um deslocamento do corpo dos 

indivíduos, fala de um deslocamento e uma troca cultural permanente e fortalecido pela internet. 

Chimamanda pode ser vista portanto como um ator nesse cenário, uma vez em que parte do seu 

trabalho utiliza a internet como ferramenta e como meio. 

Nascida na Nigéria e vivendo no caminho entre EUA e Lagos, Chimamanda poderia ser 

vista, apesar de não se considerar, como fazendo parte do que se chama afropolitanismo, termo 

cunhado pela também escritora Taye Selasi (20015). Uma elite cultural e financeira africana que 

vive em mudança, passando épocas de sua vida em cada lugar do mundo, entre Europa, EUA e 

África. Essa elite, africana e global, utiliza a internet como forma de manter contatos, trabalhar 

e divulgar seu trabalho, e Chimamanda não se identifica como parte desse movimento por se 

reconhecer diretamente como nigeriana, ao contrário do que fala Taye Selasi em Bye, Bye 

Babar, texto em que cunha o termo, no qual define o afropolitano como não tendo uma 

nacionalidade fixa de escolha, um indivíduo que se permite ficar entre nacionalidades, entre 

continentes e identidades. O afropolitano seria alguém que reconhece seu status de africano 

porque está na diáspora, que sabe que a diáspora e essa possibilidade de circular entre diversas 

culturas é parte da sua identidade.  

Mantendo a sua força de não buscar ser chamada de afropolitana, em sua palestra mais 

conhecida, Chimamanda fala da necessidade de não se criar uma narrativa única para a África, 
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para todo o continente. Usa para ilustrar o que seria essa narrativa os seus próprios diálogos ao 

se mudar para os EUA, com uma colega de quarto, com seu editor, com outras pessoas. Pessoas 

que imaginavam que ela, por ser africana, morava em uma tribo, não tinha o que comer, vivia 

no meio de uma guerra. A história africana que se conta mais frequentemente é essa. Da 

pobreza, da guerra, do tradicionalismo. Chimamanda não quer nos contar somente essa história, 

fala em sua palestra. Durante quinze minutos em sua fala ela mostra que, vindo da África, teve a 

mesma educação ocidentalizada que tantos de nós, fez os mesmos raciocínios incorretos a 

respeito de pessoas de fora da capital, da cidade grande, onde morava, que nós fazemos a 

respeito de todos que moram na África. Chimamanda nos mostra ali que a história tem muitos 

pontos de vista e muitas possibilidades de mudança. É essa história múltipla que Chimamanda 

tenta levar para seus livros, tenta mostrar a quem a lê. Especificamente em Americanah, busca 

mostrar que a África também é o espaço para uma história banal de amor, como a de Obinze e 

Ifemelu: 

 

"Obinze se encaixava ali, naquela escola, muito mais do que ela. 
Ifemelu era popular, sempre era convidada para todas as festas e, nas 
reuniões de alunos, era anunciada como uma das três primeiras do 
ano, mas sentia-se encerrada por um halo translúcido de diferença. 
Não estaria ali se não tivesse se saído tão bem na prova de admissão, 
se o seu pai não estivesse determinado a mandá-la estudar ‘numa 

escola que tanto forma caráter quanto prepara para uma carreira’. O 

ensino fundamental fora diferente, numa escola cheia de crianças 
como ela, cujos pais eram funcionários públicos, e que andavam de 
ônibus e não tinham motorista." (ADICHIE, 2015, p. 76) 

 

Na palestra feita para o Ted Talks – TED é uma organização sem fins lucrativos 

dedicada à difusão das ideias, geralmente através de palestras curtas e poderosas de até 18 

minutos. TED começou em 1984 como uma palestra em que Tecnologia, Entretenimento e 

Design convergiam, e hoje abrange quase todos os temas, da ciência e negócios a questões 

globais, em mais de 100 línguas –, Chimamanda explica a importância de contarmos diversas 

histórias a respeito de um lugar, especificamente o continente africano. Ao longo de toda a sua 

fala, ela nos lembra que uma história única nos priva de todas as outras histórias, além de nos 

privar muitas vezes de podermos ver as semelhanças por trás das diferenças. E essa 

incapacidade de ver em que somos parecidos nos leva a colocar o outro como diferente demais 

de nós para que possamos reconhecer nele um homem: 

 “Insistir somente nas histórias negativas é superficializar a 
experiência e negligenciar as muitas outras histórias que me 
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formaram. A única história cria estereótipos. E o problema com 
estereótipos não é que eles sejam mentira. Eles são incompletos. Eles 
fazem uma história se tornar a única história. Claro, a África é um 
continente repleto de catástrofes, mas há outras histórias que não são 
sobre catástrofes. E é muito importante, é igualmente importante, falar 
sobre elas. A consequência de uma única história é essa: ela rouba das 
pessoas sua dignidade, torna o reconhecimento de nossa humanidade 
compartilhada difícil. Enfatiza como nós somos diferentes ao invés de 
como somos parecidos” (Chimamanda, 2009, tradução minha) 

 

No romance, a banalidade da história de Ifemelu e Teto é o que nos faz ver o perigo da 

história única. A narrativa, entrecortada, nos oferece quatro vozes diferentes, quatro formas de 

ver a história, evitando assim a história única, contra a qual Chimamanda nos adverte em seu 

vídeo. A primeira narrativa é a que abre o livro, de Ifemelu trançando os cabelos em um 

pequeno salão e pensando na sua volta à África, de onde saiu faz muitos anos. O salão de 

tranças cria uma narrativa específica do continente. Das pessoas que saíram em busca de algo 

melhor, das pessoas que permanecem com sua cultura de origem, que ainda pertencem ao local 

onde não moram mais. Em seguida, a narrativa passa para a história de Ifemelu desde sua 

infância em Lagos até chegar nesse ponto de sua vida, fazendo as tranças no salão. Entremeado, 

vemos a vida de Teto, com um narrador que não tem tanta intimidade com o personagem quanto 

o que narra a vida de Ifemelu. A quarta ponta dessa narrativa no romance surge com a inserção 

do blog, que aparece como mais uma fala da personagem principal. Aqui não são devaneios ou 

lembranças dela ou da sua interação com o momento das ações. São falas que a personagem 

escreveu sobre assuntos que a tocam, em momentos específicos de sua vida. Como as falas das 

palestras de Chimamanda, discorrem sobre racismo nas américas, sobre negritude e sobre 

feminismo. Ifemelu fala porque não se vê representada no que a América enxerga nela, tenta 

compreender o racismo americano, com o qual só teve contato ao morar nos EUA, tenta 

entender o que é que esperam dela como negra, dentro da sociedade estratificada americana, 

papel que não compreendia de início, uma vez que para sua cultura de origem, não fazia sentido: 

 

“Entendendo a América para o Negro Não Americano: 

O tribalismo americano 

Nos Estados Unidos, o tribalismo vai muito bem, obrigado. Existem 
quatro tipos: de classe, ideologia, região e raça. Em primeiro lugar, 
vamos ao de classe. É bem fácil. Ele separa os ricos dos pobres. 

Em segundo lugar, o de ideologia. Liberais e conservadores. […] 

Finalmente, o de raça. Existe uma hierarquia de raça nos Estados 
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Unidos. Os brancos estão sempre no topo, especificamente os brancos, 
de família anglo-saxã e protestante, conhecidos como wasps, e os 
negros sempre estão no nível mais baixo, enquanto o que está no meio 
depende da época e do lugar." (ADICHIE, 2015, p. 201) 

 

Assim, o livro, como foi dito por Chimamanda (2014) em entrevistas, fala de amor, raça 

e cabelos. Assuntos que dialogam da mesma maneira que as falas da autora em diferentes meios 

dialogam. Os ecos da história única, a palestra da autora no evento Ted Talks, podem ser vistos 

ao longo de todo o livro, que procura, sempre que possível, dar diferentes pontos de vista para a 

África que não sejam apenas o da miséria espetacularizada. Ifemelu não vem de uma família 

miserável, mas de uma família que luta para se manter numa estrutura política que a cada dia 

torna mais complicada a subsistência. Teto, o Obinze, seu namorado, é filho de uma professora 

universitária, e possui uma situação financeira mais estável. A tia de Ifemelu conhece o lado 

rico, é amante de um militar e com isso tem dinheiro e mordomias que os outros personagens 

não têm. As histórias que vemos passam por toda uma gama de possibilidades de vida no seu 

país natal, Nigéria, que são apenas sugeridos em sua fala no evento. Vemos todas as classes 

sociais serem discutidas, e vemos também questões políticas da Nigéria serem discutidas. 

Chimamanda fala a respeito de golpes militares e coloca a dificuldade de se manter como 

universitária em seu país de origem, ela não esconde os problemas de forma alguma, mas 

mostra como, apesar deles, há vida intelectual e amorosa, há outras histórias que independem 

dos problemas políticos.  

As três falas da autora se juntam, então, para nos mostrar a sua versão da história da 

África, uma história cosmopolita, de constante mudança, que permite esse trânsito diaspórico, 

uma história que não se prende apenas ao que se espera da África, de guerra e fome. Na África 

do blog de Ifemelu também vemos essa busca por contar a vida fora dessa chave lugar comum 

que nos foi vendida da África. O blog fala de uma vida em Lagos que permanece comum. Idas 

ao restaurante com o namorado. Discussões sobre política, falas sobre cabelo e feminismo 

negro. É realmente a continuação da história quase banal, da nossa humanidade compartilhada, 

pelo blog. 

A história múltipla de Chimamanda, então, envolve a vida de uma mulher, que conhece 

a cultura de seu país de origem e de outros países, que sabe porque mantém seu cabelo em 

tranças, mesmo que tenha entendido isso apenas quando chegou aos EUA e percebeu que não 

conseguiria emprego se mantivesse as tranças. A história da África que vemos aqui não é a 

história única das revistas e dos jornais, a lucrativa história da fome e da guerra. Ela é a história 

de uma África que não está eternamente em guerra, que tem, sim, problemas, mas com a qual 

temos mais trocas e semelhanças culturais que diferenças.  
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A ÉPICA SUJA E OS MONUMENTOS DE ARGILA: A HEROICIZAÇÃO DO 
TRÁFICO NO FUNK PROIBIDO

 

 
RESUMO: Tendo como objeto de estudo coletâneas de registros musicais difundidos em CDs gravados nos 
circuitos dos bailes funk promovidos nas favelas 
abordamos no presente estudo
através de letras de “proibidão”
recursos da épica. Num diálogo intenso com materiais provenientes dos arquivos da literatura e 
da imprensa, essa música recupera, em parte, uma heroicidade épica hoje registrada apenas em 
algumas ilhas urbanas da metrópole, como as favelas territorializadas pelo tráfico de varejo. O 
Funk Proibido de Facção cantado nos bailes de comunidade resgata, de acordo com a nossa 
leitura, elementos típicos do mundo dos 
cultura de massas, DJs e MCs, cenas e circuitos marginais. O que pretendemos id
nessas formas de imaginação pública (LUDMER, 2012) que serviram para construir 
“comunidades de sentimentos” (APPADURAI, 2004) na periferia carioca são os ecos das 
práticas e dos discursos dos aedos
produção foi composta especialmente para difusão em festas de rua através de atos 
performativos que revelam muito 
sobre o público que as consumiu. 
Palavras-chave: Funk Proibido. Épica.
 

O rap, ou rep,1 e o 
mesma tradição da poesia periférica, mas, apesar de serem compostas oralmente num 
cenário em que o improviso é um fator dominante, as letras de hip
a ajuda da escritura e gravadas em discos que se difundem através dos circuitos 
comerciais. É difícil imaginar os raps sem um suporte que permitisse o registro gravado 
de suas longas letras. Os cadernos de Sabotage e as folhas soltas de 
                                                          
1 Entendido aqui como a manifestação poética feita através das rimas dos MCs (Mestres de Cerimônia), 
que constitui um dos quatro pilares da cultura hip
rep deriva da tradução literal da expressão “rhythm and poetry”, que está na
e poesia”. 

A ÉPICA SUJA E OS MONUMENTOS DE ARGILA: A HEROICIZAÇÃO DO 
TRÁFICO NO FUNK PROIBIDO 

Ary Pimentel (UFRJ)

Tendo como objeto de estudo coletâneas de registros musicais difundidos em CDs gravados nos 
promovidos nas favelas do Rio de Janeiro entre os anos 2000 e 2010, 

no presente estudo a constituição de um ethos guerreiro anacrônico veiculado 
através de letras de “proibidão” nas quais um elemento importante são as histórias contadas com 

go intenso com materiais provenientes dos arquivos da literatura e 
da imprensa, essa música recupera, em parte, uma heroicidade épica hoje registrada apenas em 
algumas ilhas urbanas da metrópole, como as favelas territorializadas pelo tráfico de varejo. O 

Proibido de Facção cantado nos bailes de comunidade resgata, de acordo com a nossa 
leitura, elementos típicos do mundo dos aedos, agora atualizados em tempos de Internet e 
cultura de massas, DJs e MCs, cenas e circuitos marginais. O que pretendemos id
nessas formas de imaginação pública (LUDMER, 2012) que serviram para construir 
“comunidades de sentimentos” (APPADURAI, 2004) na periferia carioca são os ecos das 

aedos que emergem nas letras e nos deslocamentos dos M
produção foi composta especialmente para difusão em festas de rua através de atos 

revelam muito sobre o território onde surgiram tais representações e também 
sobre o público que as consumiu. 

Proibido. Épica. Herói. Homem comum. Aedos. MCs.

e o funk têm alguns elementos em comum e pertencem a uma 
mesma tradição da poesia periférica, mas, apesar de serem compostas oralmente num 
cenário em que o improviso é um fator dominante, as letras de hip-hop são fixadas com 
a ajuda da escritura e gravadas em discos que se difundem através dos circuitos 
comerciais. É difícil imaginar os raps sem um suporte que permitisse o registro gravado 
de suas longas letras. Os cadernos de Sabotage e as folhas soltas de artistas como MV 

                   
festação poética feita através das rimas dos MCs (Mestres de Cerimônia), 

que constitui um dos quatro pilares da cultura hip-hop: o rap, o DJing, a breakdance e o graffiti. O termo 
rep deriva da tradução literal da expressão “rhythm and poetry”, que está na base do vocábulo 

 
A ÉPICA SUJA E OS MONUMENTOS DE ARGILA: A HEROICIZAÇÃO DO 

Ary Pimentel (UFRJ) 

Tendo como objeto de estudo coletâneas de registros musicais difundidos em CDs gravados nos 
do Rio de Janeiro entre os anos 2000 e 2010, 

a constituição de um ethos guerreiro anacrônico veiculado 
nas quais um elemento importante são as histórias contadas com 

go intenso com materiais provenientes dos arquivos da literatura e 
da imprensa, essa música recupera, em parte, uma heroicidade épica hoje registrada apenas em 
algumas ilhas urbanas da metrópole, como as favelas territorializadas pelo tráfico de varejo. O 

Proibido de Facção cantado nos bailes de comunidade resgata, de acordo com a nossa 
, agora atualizados em tempos de Internet e 

cultura de massas, DJs e MCs, cenas e circuitos marginais. O que pretendemos identificar 
nessas formas de imaginação pública (LUDMER, 2012) que serviram para construir 
“comunidades de sentimentos” (APPADURAI, 2004) na periferia carioca são os ecos das 

que emergem nas letras e nos deslocamentos dos MCS. Essa 
produção foi composta especialmente para difusão em festas de rua através de atos 

sobre o território onde surgiram tais representações e também 

. MCs. 

têm alguns elementos em comum e pertencem a uma 
mesma tradição da poesia periférica, mas, apesar de serem compostas oralmente num 

op são fixadas com 
a ajuda da escritura e gravadas em discos que se difundem através dos circuitos 
comerciais. É difícil imaginar os raps sem um suporte que permitisse o registro gravado 

artistas como MV 
festação poética feita através das rimas dos MCs (Mestres de Cerimônia), 

hop: o rap, o DJing, a breakdance e o graffiti. O termo 
base do vocábulo rap: “ritmo 
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Bill nos apresentam o momento da criação no qual se mescla o oral e o escrito. Isto 
também pode acontecer com os MCs de Funk Carioca. Na letra do funk “Fala que é 
nós”, do MC Duda 2D do Parque União, o poeta popular diz: “Peguei um papel e uma 
caneta pra mim compor um proibidão”. Entretanto, no caso dos temas do Funk 
Proibido, as letras quase nunca chegam a assumir uma forma fixa. E, em função da 
própria lógica que levou à constituição do circuito de bailes de comunidade, 
apresentaram via de regra uma condição fundamentalmente “líquida”, sofrendo muitas 
sucessivas mudanças a cada apresentação em festas do circuito de bailes onde se dava o 
diálogo direto com o auditório.  

Quase todos os funks deste período que vai de 2000 a 2010 foram compostos 
para serem difundidos oralmente, sem pressupor seu registro em qualquer suporte, seja 
a gravação em CD ou a difusão escrita dos versos. Por isso, muitas vezes as letras 
geralmente são curtas e com refrão. Algumas não têm mais que uma estrofe de quatro 
ou cinco versos que se repetem exaustivamente. Motivada por um contexto específico, 
esta produção surgiu para alimentar um circuito específico, estando especialmente 
destinada à difusão em festas de favela através de apresentações ao vivo. Trata-se de 
fato de composições narrativas que podem apresentar uma extensão bem variável. 
Algumas, um pouco mais longas, narram em detalhes fatos como a tomada do Morro do 
Adeus ou trazem aspectos da biografia de um herói fora-da-lei. Outras, mais curtas, 
parecem surgir como iluminação do fragmento de uma vida ou parte de uma história já 
incorporada ao repertório. Essas letras mais pontuais sugerem a permanência de temas 
ou figuras que freqüentam sob a forma de fragmentos dispersos um conjunto 
significativo de letras de diferentes autores. Muitas dessas composições assumiram a 
forma do épico heróico e, com elas, a periferia passou a disputar discurso, projetando 
seus próprios heróis. Com esse subgênero do funk, a favela passa a ter também seus 
próprios aedos. Embora essa afirmação possa causar certa estranheza, não surpreende 
que um estilo de composição com tantos vínculos com um tipo de oralidade tradicional 
herde algumas raízes e até mesmo certos temas de alguns fragmentos homéricos. 
Encontramos inclusive a transposição de elementos de tramas épicas que reaparecem 
agora no contexto da luta faccional. Exemplo interessante é um funk cantado pelo MC 
Didô que fez muito sucesso no ano de 2007 e lembra o episódio do cavalo de Troia. 
Numa clara associação com a narrativa de Homero, o MC se refere ao artifício de 
colocar parte da tropa encoberta em um elemento móvel que pode passar pela linha de 

3212

Ana
Pencil



3  
defesa dos rivais sem levantar suspeitas e permitir ao grupo de atacantes infiltrar-se no 
território inimigo: 

Nós tá partindo pra Rocinha, naquela guerra constante, naquela 
guerra particular. Nós tá partindo sabe de quê? De caminhão da 
Light. 
 
O bonde partiu pra Rocinha 
Dentro do caminhão da Light2 
Granada, G3zão, de ponto trinta, de meiota e até FAP 
E o Bala vem puxando o bonde, 
Jogando várias granadas 
Armado de G3, com pentão de goiabada 
Só guerreiro disposição 
Tá ligado, é só bandido 
Bonde da BBG, é o bonde do psico. 
Se quer caô, 
Vai ter caô.3 
 Esta é uma imagem que condensa o diálogo do Funk Proibido com toda uma 

tradição épica. A análise rápida da composição revela que a fonte desta microtrama está 
nos fatos da guerra de Troia evocados pelas lembranças de Ulisses, na Odisseia. Com 
relato bem semelhante, encontra-se também no Livro II da Eneida, de Virgílio, o 
episódio clássico que aqui é retomado como uma estratégia do grupo de bandidos 
formado para invadir uma das favelas da Zona Sul do Rio de Janeiro dominada por uma 
facção rival. A artimanha dos gregos para derrotar os troianos se atualiza e consiste, 
agora, em fazer-se passar por empregados da companhia de luz para se valer do 
elemento surpresa, ao atacar os rivais de dentro de seu próprio território. 

Os MCs são, antes de tudo, contadores de histórias e, nessa linha de raciocínio, 
poderiam facilmente ser associados aos aedos gregos e aos cantadores populares da 
Idade Média. Como estes dois tipos de poetas que tiveram um papel relevante para a 
configuração do epos (palavra que relata as façanhas dos heróis), os MCs têm o dom de 
cantar os feitos da guerra para uma comunidade fechada. São recitadores e 
improvisadores que geralmente compõem suas próprias letras. Cantam, interpretam, 
gesticulam, assumem um personagem e encenam ações através da palavra cantada. Mas 
ao contrário da epopeia, embora o funk também frequente uma vasta coleção de temas e 
                                                           
2 Cabe observar que, em alguns casos, os únicos elementos externos autorizados a entrar em certas 
comunidades convertidas em enclaves territorializados pelo tráfico de drogas são os trabalhadores das 
companhias de limpeza, água e luz, em carros oficiais. Daí a estratégia adotada pela facção criminosa 
Comando Vermelho de converter o caminhão da companhia de eletricidade (Light) em instrumento para 
infiltrar um grupo de homens por trás das linhas inimigas a fim de facilitar a reconquista da favela da 
Rocinha. 3 MC DIDO. “O bonde partiu pra Rocinha”. In: CD de Funk Proibido desprovido de qualquer 
identificação. 28 faixas. Faixa 12. Comprado em agosto de 2007. 
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4  
tratamentos bem conhecidos do público ao qual se destina, temos aqui um canto curto 
que serve a outras finalidades para além de cantar os sujeitos excepcionais da 
comunidade. Essa música recupera, em parte, o pensamento da épica, bem como 
elementos da prática dos aedos, agora atualizados em tempos de Internet e cultura de 
massas, mas o faz em diferença, introduzindo importantes transformações no gênero 
revisitado. É isso o que pretendemos identificar nessas letras no presente estudo: 
elementos do que chamaríamos uma “épica descalça”.  

A memória que, conforme Benjamin, pode ser considerada “a mais épica de 
todas as faculdades” (BENJAMIN, 1987, p. 210), por conta de sua associação à 
narrativa dos feitos protagonizados por grandes heróis, aparece no funk vinculada à 
recuperação das ações de sujeitos foras-da-lei. Trata-se de uma espécie de épica 
degradada que coloca em cena uma heroicidade marginal. De modo espontâneo e 
assistemático, o Funk Proibido propôs uma epopeia rasteira, um discurso aos pedaços 
que marcaria a vida tanto dos jovens recrutados pelas redes do varejo da droga como 
das comunidades pelas quais circula sob a forma de um caleidoscópico repertório 
musical. Segundo Primitiva Flores Santamaría, que dedicou um importante texto ao 
estudo do gênero, “la épica es una narración heroica en verso (…). El poeta épico 
aborda las hazañas de un héroe, individual o colectivo, tomando como base una serie de 
materiales reales o legendarios que constituyen el legado de tradiciones orales de un 
pueblo.” (1978, p. 261). Com base nessas características observadas como revivescência 
no discurso dos MCs do rap proibido, podemos perceber que esse subgênero do Funk 
Carioca ou Fluminense ativa certas formas épicas de períodos anteriores. 

Existem gêneros que nos levam a falar dos homens incomuns. Talvez o exemplo 
mais marcante seja justamente a épica. Contudo, como outros gêneros que se assentam 
sobre um conjunto de códigos mais ou menos precisos, esse discurso passará por 
grandes transformações ao longo dos séculos, num processo dinâmico de adaptação a 
cada época que garantiu a sua refuncionalização. 

A inadequação do gênero épico à modernidade foi afirmada por vários escritores 
e teóricos, como, por exemplo, Hegel, Lukács, Bakhtin, Edgar Allan Poe e Victor Hugo. 
Mas podemos constatar, através do seu ressurgimento sob a forma de letra de música na 
periferia do Rio de Janeiro, que o gênero não está morto. Saulo Neiva rechaça a 
incompatibilidade da epopeia com a condição moderna e aponta a existência no final do 
século XX e início do século XXI de “epopeias sem intriga – ou epopeias cujo fio 
narrativo é voluntariamente truncado, encoberto, disperso – (...) [que] denotam uma 
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aspiração a narrar o passado coletivo, agrupar, dizer a totalidade por meio da poesia, 
ambição que se exprime em diferentes planos” (2009, p. 23-24). Nesse novo ciclo de 
vida do gênero literário, uma das principais transformações da epopéia incidirá sobre a 
figura do protagonista dessas narrativas. O herói da épica degradada e fragmentária que 
emerge juntamente com o circuito de bailes de comunidades não é o mesmo que o de 
outros tempos quando a poesia dos aedos e cantores populares tratava de assuntos 
grandiosos como a Guerra de Troia, a aventura das grandes navegações ou as lutas pela 
formação do estado nacional. O protagonista dos relatos do proibidão é o herói local, 
reconhecido mais por suas escaramuças com jovens de outras favelas ou com as forças 
policiais do que por grandes batalhas nas quais estaria envolvido o destino de uma 
coletividade, mais por sua morte “trágica” do que por suas vitórias. Associa-se 
simplesmente ao fato de ser o chefe guerreiro de uma micronação, em cujo imaginário e 
festas surgirá o discurso a ele associado, garantindo-lhe certa permanência na memória 
dessa comunidade. 

Esse sujeito em quem recai o acento nessas composições não se opõe ao homem 
comum, como ocorria no pensamento clássico. O herói da epopéia de Homero poderia 
ser definido como o contraponto do homem (comum), que estaria no mesmo plano de 
significação que húmus (barro, argila, chão fértil, o não tocado pelo sopro divino), 
palavra da qual deriva (cf. BOSI, 2003, p. 177). Neste caso, inquietantemente épico e, 
ao mesmo tempo, anti-épico, o herói seria o próprio homem comum. Ou, mais que isto, 
seria o homem comum na condição de bandido em conflito com as forças da lei. 

Cabe, portanto, uma reflexão sobre a diferença entre os homens comuns que 
aparecem como protagonistas na epopeia bárbara e aqueles que surgiram como figuras 
anônimas e apagadas na epopeia clássica. 

A música das favelas cariocas no século XXI também ajudou a construir heróis 
locais. Figuras como Orlando Jogador, André Moral e PT, são alguns nomes celebrados 
como responsáveis pela manutenção da ordem e da configuração territorial assumida 
pela pequena “nação” em que se converteu a favela dominada por sua quadrilha. 

Uma parcela do repertório dessa vertente do Funk Carioca que ficou conhecida 
como Funk do Contexto permite uma reflexão bastante rica sobre a forma como são 
construídos os mitos na periferia, ao mesmo tempo que certas letras em particular 
possibilitam pensar a formação do circuito de bailes de favela a partir das alterações que 
observadas no papel assumido pelos indivíduos nas representações de diferentes épocas. 
É o caso daquele que é considerado por muitos como um “dos melhores e mais 
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populares proibidões da cidade” (LUDEMIR, 2013, p. 235). A letra de “Alemão, tu 
passa mal” serve como evidência dessa transformação que decorre do deslocamento de 
uma representação que foca, primeiro, no cenário mais imediato da favela onde nasceu e 
vive o MC, e, depois, oferece um panorama mais amplo de toda a rede que compõe o 
território fragmentado da facção. 

Ainda nos anos finais do século XX, “Alemão, tu passa mal” se transformou 
quase em hino das quadrilhas associadas à facção Comando Vermelho. Ao som de uma 
percussão de atabaques, a letra atribuída ao MC Mascote não somente registra os fatos 
relacionados à figura do chefe da quadrilha (Patrick Salgado Souza Martins, o Patrick 
do Vidigal), como faz referência também a uma extensa lista de nomes que ganham 
visibilidade mesmo não ocupando posições de comando na hierarquia do tráfico. A 
composição é praticamente um catálogo das funções do tráfico de varejo na favela do 
Vidigal: 

Alemão, tu passa porque o Comando é Vermelho 
Vermelho Ôo Ôo Ô 
É um bonde só de cria que só tem destruidor 
Vermelho Ôo Ôo Ô 
O Comando é Comando e quem comanda é o Comando 
Vermelho Ôo Ôo Ô 
Esse é o ritmo. Se liga, sangue bom: 
Mas pra você formar no bonde tem que ter disposição 
Porque de dia e de noite, pode crer, a chapa é quente 
É melhor pensar direito se tu quer formar com a gente 
Na alta da madrugada, o bonde já tá formado: 
Bruninho no pó cinco, na boca seu baseado, 
Tuquinha no pó dez, com o seu fuzil na mão, 
O Pato já tá ligado, leva um toque pro Fofão, 
E pra todos os vacilões, eu só quero te lembrar 
Que o Branco é sangue bom, mas se amarra em quebrar 
Ele é amigo dos amigos, sem cumprir vacilação 
Se tiver parada errada, dá um toque no Sapão 
E quando os bucha sobe, a gente bota pra descer 
Tô te vendo, seus otário, bota a cara pra morrer. 
Eu vou te dá-lhe uma idéia pra tu não ficar de touca: 
Se você é sangue ruim, é melhor ralar da boca. 
(...) 
O Fofão no baseado, 
Nikita tá no pó de 3, dando um rolé no morro, 
Fortalecendo o freguês 
E se tu é calça arriada, é melhor botar um cinto 
Tem o ET, tem o Biano, Delinho na 25, 
Os amigos que se foram para nunca mais voltar 
Na letra do meu rap eu quero relembrar 
Eu falo do amigo Reinaldinho, que eu lembro com carinho, 
Do Jassa, do Geléia, do parceiro Ribeirinho 
Toda a comunidade lembra os sangue bom. 
Falo do amigo Kato, do parceiro Raposão  
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Que morreram na covardia e até hoje eu tô bolado 
Por isso, autoridade, solta o preso, delegado, 
Porque já faz muito tempo que ele esta lá, 
Por isso, chegue até o PT e entregue o alvará 
Porque o nosso bonde tá doido pra descer  
Pra invadir o Bangu 3 e soltar logo o PT. 
(...) 
O amigo Víncio? É Vermelho. 
Parceiro Cote? É Vermelho, é Vermelho. 
E o Toquinho? É Vermelho Ôô 
E a Veruska? É do Comando Vermelho. 
É o bonde do Vidiga que só tem destruidor4 
 

A referência a todos os atores nomeados na letra cumpria a função de demarcar 
um lugar de fala e ao mesmo tempo identificar o território ao qual se circunscreve a 
audiência desse discurso. Um dos últimos a serem mencionados é justamente o “dono 
do morro”, que mantém a favela sobre seu controle mesmo estando preso na 
penitenciária de Bangu III. Antes são nomeados e identificados pelas funções 
“gerentes”, “vapores” e “soldados”. Num mundo reconhecidamente masculino como o 
do tráfico de drogas, a letra chega a dar destaque a uma mulher que integra a “família” 
CV do Vidigal: “E a Veruska? É do Comando Vermelho”. Outro ponto a ser ressaltado 
é que a ordem em que aparecem os nomes inverte a hierarquia dos papéis ocupados por 
esses sujeitos na estrutura do varejo da droga. No microcosmo da favela, os “gerentes” 
vêm depois dos “donos” e antes dos soldados. Estes, por sua vez, têm mais importância 
que os “vapores”. E, por último em grau de importância, vêm os “fogueteiros”.  

No caso específico do estudo dos proibidões vinculados à facção conhecida 
como Comando Vermelho, esta música é um exemplo de grande importância, já que 
representa um dos trabalhos pioneiros na área da produção de funks proibidos e traz 
elementos que apontam para a periodização da história do crime no Rio de Janeiro. O 
“Hino do CV” ilustra a dicção de um dos momentos iniciais da expansão desta 
organização criminosa, enumera os “crias” e faz também referência a um dos 
“soldados” da facção como alguém que tem a qualidade de ser “amigo dos amigos”. O 
fato demonstra que a letra é anterior ao surgimento, entre 1994 e 1998, da segunda 
secessão da grande organização criminosa criada no final dos anos 70. Depois desse 
                                                           
4 MC MASCOTE. “Alemão, tu passa mal porque o Comando é Vermelho (Hino do Comando 
Vermelho)”. Transcrição de música disponível no YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=EcBaHMA1LvM Algumas variantes desse proibidão circularam ao 
longo dos anos 2000, uma delas recupera a expressão título do velho funk do MC Mascote para, em 
seguida, interpelar um segundo destinatário mais imediato, o público presente no baile da Providência: 
“Alemão, tu passa mal,/ Chegou teu desespero/ Dê um grito no baile/ Quem é Comando Vermelho.” (MC 
SABRINA. “Alemão, tu passa mal, chegou teu desespero”. CD de Funk Proibido intitulado Proibidão da 
Sabrina, comprado no primeiro semestre de 2006. 23 faixas. Faixa 06.) 
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período, quando o sintagma que aparece no verso passa a ser associado aos rivais da 
facção Amigos dos Amigos (ADA), a leitura deste fragmento pode assumir outro 
significado e o verso começa a sofrer a censura do grupo nos territórios sob seu 
domínio. Isto situa a produção temporalmente. E, ao mesmo tempo, nos permite propor 
uma estratégia de análise baseada no sistema de produção e recepção do proibidão, na 
qual estão implicadas as mudanças na estrutura do circuito e a cronologia das 
rivalidades faccionais. 

Não obstante, o poder de censura referido acima não é absoluto e se mostra 
insuficiente para silenciar um discurso. Uma vez dadas as condições para a divulgação 
de um rap, não se poderia voltar atrás, já que, quando ele começa a circular pela 
Internet, não está mais sujeito a qualquer controle. Mas no caso dos suportes físicos ou 
da música tocada nos bailes (contexto de interação presencial) a interdição foi mantida e 
não há registro de que este tema tenha sido cantado em festas promovidas em 
comunidades controladas pelo Comando Vermelho. Outro detalhe significativo é que, 
quando a gravação antiga – que, salvo pela referência involuntária ao inimigo, poderia 
ser vista como uma “relíquia” do arquivo imaginário desta comunidade – voltava em 
alguma coletânea, aparecia incompleta, com um longo trecho censurado. 

Conforme já assinalamos, o proibidão surgiu na década final do século XX e, 
desde as suas produções mais antigas, vem testemunhando os fatos decisivos da vida 
das comunidades. Não é incomum nesse momento que os poetas locais façam letras 
elogiando a facção criminosa do morro. MCs que fizeram sucesso nesse período, como 
Galo, Mascote, Cidinho e Doca, interpretaram alguns desses primeiros funks de facção 
que ainda hoje circulam na Internet como “proibidões da antiga”. 

Embora a letra ponha em evidência a capacidade de adscrição identitária, 
especialmente no refrão e na estrofe final – trechos em que se dá destaque para o fato de 
que os diferentes integrantes do grupo local identificam-se como pertencentes a uma 
facção criminosa –, o foco da representação, na variante citada acima, é a quadrilha da 
favela do Vidigal. Em outra versão dessa mesma música sobressai a importância 
assumida pelo papel da facção como elemento de coesão de uma comunidade mais 
ampla. Nesse novo texto, serão mencionadas não apenas as quadrilhas, mas também as 
diferentes favelas que integram a rede do Comando Vermelho. As manifestações de 
reconhecimento e respeito, por conta das alterações no circuito de bailes e do 
deslocamento do foco territorial, encontram agora seu ponto de ancoragem em letras 
que transcendem o espaço da comunidade ou o tempo imediato. 
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Essa mudança nos processos de produção e circulação traz também uma 

alteração significativa na forma de representação que ajuda a repensar o papel dos 
indivíduos nas letras do proibidão: enquanto na primeira versão tínhamos a referência a 
diferentes integrantes do grupo, até mesmo a uma mulher, na segunda versão o papel 
protagônico fica restrito aos chefes do tráfico nas diferentes comunidades mencionadas. 
No segundo momento dessa produção do Funk Proibido, quando vemos que o MC já 
não fala apenas do território imediato, mas de toda a rede formada por comunidades 
cujas quadrilhas estão articuladas com a facção do Comando Vermelho, os únicos que 
merecem figurar na letra são os homens que dão as ordens nas favelas, quase todos 
exercendo esse papel atrás das grades: 

Alemão, tu passa mal porque o Comando é Vermelho... 
Vermelho Ôo Ôo Ô 
É um bonde do Sampaio que só tem destruidor 
Vermelho Ôo Ôo Ô 
O Sampaio é comando e quem comanda é o Comando 
O bonde sinistro é pura disposição 
Jacaré, Matriz e o bonde do São João 
Mando esse rap que esculacha de fato  
Eu não posso me esquecer dos irmãozinho do Rato 
Pá, pá pum, pá pum, pá pum 
Pá pum, pá pum, pá pum 
Se a mente está sagaz e o coração na pureza, 
O bonde não é acaso, é obra da natureza 
Santa Marta tem Alex junto com Marcinho VP 
Lá no Cerro tem o Bruxo, e o Complexo é do PV 
O Salgueiro tá formado com o nosso amigo Ná 
Na Mangueira, verde e rosa, tem Tuxinha e Polegar 
Se mexer com o Comando, vai de ralo igual peneira 
Tem Gabino, tem o Nai lá no morro da Mineira 
O Geléia era vermelho, era sangue bom de fé 
Fortalecia o Vidigal e o Lambari no Jacaré 
Isaias do Borel, Odir da Vila do João 
Sapinho da Providência, Vigário é do Adão 
Faço fé que os irmão volte pra rua de novo 
Niterói, Nova Brasília, vai que é tua, Pão com Ovo 
Pra finalizar o bonde, Vidigal é do PT 
Junto com o Sampaio  
formam a família CV5 
 Esse movimento revela uma tendência acentuada pelo crescente deslocamento 

dos MCs entre as diferentes comunidades dominadas pela facção a partir do momento 
em que se fortalece o circuito dos bailes de favela. O exemplo de “Alemão, tu passa 
mal” confirma essa tendência de não restringir-se mais à experiência circunscrita ao 
território de origem do MC. Agora a letra assume a função de exaltar igualmente 
                                                           
5 MC MASCOTE. “Alemão tu passa mal porque o Comando é Vermelho...” (“Proibidão CV– Marcinho 
VP”). Transcrição de música disponível no YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=N2TKu7EYiUU 
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diferentes favelas que integram a rede de alianças, juntamente com seus respectivos 
“donos”. Sem um conhecimento mais profundo da realidade de cada favela, as 
referências dos MCs se restringem à associação direta entre o nome da favela e o 
primeiro homem na hierarquia do tráfico.6 Começam a circular, então, textos que 
apresentam não apenas o potencial de encenar os dramas locais, mas de articular um 
discurso supralocalizado que prioriza a construção de um sentimento de pertença a um 
“nós” muito mais amplo que qualquer favela em particular. Em lugar de listar os nomes 
dos atores locais, as novas letras vão mencionar nomes relacionados a áreas que irão 
sediar alguns dos principais bailes do circuito CV: Santa Marta, Borel, Providência, 
Mangueira, Complexo do Alemão, Vidigal, Vila Kennedy e Favela da Maré, entre 
outras. A malha reticular dos territórios da facção e do circuito de bailes é o que permite 
mobilizar lealdades para além das fronteiras da comunidade. 

Ainda há, contudo, em certas letras desse período um tratamento mais igualitário 
entre os “soldados” e os “frentes” ou “donos”, que ocupam as posições mais altas da 
hierarquia do tráfico. Em muitas composições parece haver mais preocupação com a 
uniformização do que com a diferenciação no momento de registrar a existência de 
sujeitos que ocupam um lugar subalterno na hierarquia do tráfico. 

A recuperação do herói neste gênero narrativo traz alterações significativas 
nessa figura, evidenciando um tratamento distinto destinado ao sujeito que será 
lembrado por sua comunidade. Enquanto o relato da epopéia clássica o coloca num 
lugar de exceção, os “meninos” que despontam como os heróis nos raps proibidos não 
se distinguem tanto da massa dos moradores, embora se destaquem deles por conta de 
alguns privilégios e responsabilidades que os particularizam. 

Da mesma forma, não há uma diferenciação absoluta da figura do herói 
guerreiro e dos outros nomes que se incorporam à galeria mítica da quadrilha local. É 
preciso dizer que, contrariamente ao que ocorre com a epopéia homérica, essa 
mitificação não resulta do distanciamento estabelecido entre o herói e a massa dos 
simples soldados. 

A epopeia clássica tende a excluir o homem comum e, por isso, as figuras 
ímpares são as únicas a merecerem destaque no discurso épico tradicional. Em seu 
estudo sobre a Ilíada, Luiz Gustavo Leitão Vieira assinala que “os homens comuns, que 
compõem a «multidão», ou seja, os exércitos que lutam por Troia, não serão 
                                                           
6 Para o desenvolvimento dessa idéia foram imprescindíveis as conversas com Thiago José Moraes 
Carvalhal. 
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enfocados”, e conclui que “a narrativa nomeará somente homens de excelência na 
guerra – os chefes” (2010, p. 311). Ou seja, apenas os reis, os príncipes e os 
comandantes terão suas glorias celebradas pelo épico. Parece existir uma 
incompatibilidade inerente ao discurso da epopéia em relação à figura do homem 
comum, mesmo quando este atua no cenário da guerra. Sem merecer o mesmo 
tratamento destinado ao herói, os soldados aparecem no texto da Ilíada dissolvidos na 
figura da multidão. Aqui, no relato do proibidão, ao contrário da epopéia clássica, já não 
se trata de hierarquizar a representação dos sujeitos. Qualquer jovem “soldado” do 
tráfico pode almejar a glória de ser lembrado num proibidão. Ao lado dos “donos” e 
chefes guerreiros do tráfico de drogas – figuras como Zé Gordo do Parque União, que 
chega a ser qualificado em algumas letras como “o nosso general” 7 –, surgem simples 
soldados caídos na luta com o inimigo, os quais, em alguns casos, chegaram mesmo a 
merecer longas letras dedicadas especialmente a eles. 

Neste caso, da mesma forma que se observa no nivelamento póstumo entre 
soldados e oficiais da Primeira Guerra Mundial, a morte em combate é também 
igualitária. Stéphane Audoin-Rouzeau (2011, p. 408), por exemplo, destaca a igualdade 
das condições de sepultamento no front da Primeira Guerra: tanto soldados quanto 
oficiais superiores eram enterrados sob uma simples cruz de madeira, sem detalhes que 
os diferenciasse em função da patente. Essa igualdade é resultado de uma construção 
ideológica fruto da cultura de uma época. Faz descer o herói ao nível de seus 
comandados ou garante aos homens que formam a “multidão” dos soldados a 
possibilidade de individualizar-se por seus feitos. No caso dos enterramentos da 
Primeira Guerra Mundial, os oficiais confundem-se com os combatentes ordinários. No 
caso das representações do Funk Proibido, os não graduados, simples homens das 
fileiras, podem equiparar-se ao homem extraordinário que assume o lugar de guerreiro 
principal nos relatos dos MCs. 
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AS TRANSFORMAÇÕES DOS PATRIMÔNIOS IMAGINADOS: UMA 

ANÁLISE DAS DIÁSPORAS CONTEMPORÂNEAS E SEUS EFEITOS NA 

FORMAÇÃO DAS COMUNIDADES IMAGINADAS E NAS 

TRANSFORMAÇÕES DOS PATRIMÔNIOS CULTURAIS 

 

Carolina Filippini (UC) 

 

Resumo: O objetivo do presente ensaio é discutir a relação narrativa entre patrimônio histórico 
cultural e comunidade nacional na contemporaneidade, onde as fronteiras da nacionalidade 
estão cada vez mais diluídas. O trabalho ressalta os aspectos narrativos da construção das 
comunidades, das identidades e dos patrimônios culturais. O ensaio procura pensar os elementos 
capazes de alterar as narrativas das comunidades e de seus patrimônios, como as diásporas 
contemporâneas e a crescente proximidade entre nações, potencializada pelo avanço das 
tecnologias de transporte e comunicação, pelo surgimento de mercados comuns, entre outros. 
Esses novos fluxos geram o crescimento de complexas identidades transnacionais e novas 
formas de se pensar as nações, as comunidades e as identidades. O trabalho propõe que as 
identidades pluriculturais e desterritorializadas tem efeitos no imaginário cultural e no 
patrimônio histórico das comunidades, e a potência de gerar movimentos artísticos cada vez 
mais transnacionais e multiculturais que representem a pluralidade crescente na 
contemporaneidade. 
 
Palavras-chave: Diásporas contemporâneas. Comunidades imaginadas. Patrimônio cultural. 
Identidade cultural. Multiterritorialidade. 
 

A presente comunicação se estrutura como apresentação de resultados 

preliminares de uma pesquisa que ainda está em andamento e, portanto, conta mais com 

pressupostos do que com conclusões definitivas.  

O patrimônio cultural é o conjunto de bens que seria capaz de contar a história 

de um povo e refletir a sua identidade cultural. Dessa forma, analisar o patrimônio de 

uma nação permitiria identificar as características que representam aquele povo, aquela 

comunidade. É importante destacar, porém, que os elementos formadores de uma 

comunidade e de seu patrimônio cultural são narrativos, e estariam ligados a maneira 

como essa comunidade imagina a si mesma. As nações poderiam ser consideradas, 

3223

Ana
Pencil



	 2	

assim, como comunidades imaginadas, conforme proposto por Benedict Anderson 

(2015). As comunidades seriam definidas como imaginadas exatamente pelo caráter 

narrativo das mesmas, onde os sentidos de unidade da nação são construídos a partir de 

uma narrativa fundacional, de uma ideia de características partilhadas, eleitas enquanto 

tipificação do ideal de povo. Imaginadas, também, pois, mesmo os membros da menor 

das nações jamais conhecerão, encontrarão ou sequer ouvirão falar da maioria dos seus 

companheiros, embora todos tenham em mente a imagem da comunhão entre eles. 

Apesar da unidade básica da nação ser o povo, ele não seria, necessariamente, a junção 

de todos os indivíduos, mas sim um tipo específico cuja definição passaria por uma 

curadoria. Em países comunistas do leste europeu, por exemplo, sustentou-se a ideia de 

que o poder ao povo seria uma revolução do proletariado, elegendo o operário como a 

massa, o povo. Já em diversos países latino americanos, a partir do modernismo, a ideia 

de povo não passava pelo proletariado, mas pelo exótico, e o indivíduo tipicamente 

nacional era definido como uma mistura de matrizes indígena, africana e europeia. É 

também a partir do modernismo que as representações artísticas e as manifestações 

tipicamente populares, folclóricas - representantes destes indivíduos até então vistos 

como exóticos – são incorporadas a um patrimônio cultural que anteriormente acolhia 

apenas o erudito, revelando o impacto dos movimentos artísticos na formação das 

identidades culturais. A mudança na maneira como a comunidade imagina a si mesma e 

o seu ideal de povo reflete, portanto, na eleição dos elementos que farão parte de seu 

patrimônio cultural.  

Vale ressaltar, ainda, que as identidades individuais ou nacionais não são 

elementos dados, mas são sempre reconstruídas e desconstruídas em relação a memória 

dos acontecimentos. Como ressalta Eduardo Lourenço (2008), a questão da identidade, 

seja ela “a individual, a grupal ou a da nação, é permanente e se confunde com a da sua 

mera existência, a qual não é nunca um puro dado, adquirido de uma vez por todas, mas 

o ato de querer e poder permanecer conforme ao ser ou ao projeto de ser aquilo que se 

é” (LOURENÇO, 2008, p. 09). A identidade de um indivíduo, uma comunidade ou uma 

nação funciona enquanto re-atualização do que se foi ontem em função do que se é hoje 

e do que se quer ser amanhã. Assim, a narrativa das identidades atualiza-se de maneira 

constate, sendo resultado das memórias eleitas do passado, das narrativas escolhidas do 

presente e dos ensejos narrativos futuros. As identidades, da mesma forma que as 

comunidades, não são mero dado, mas construção e inversão de si mesmas. 
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E enquanto construções, as comunidades necessitam, portanto, de um elemento 

narrativo que dê sentido as nacionalidades, como, por exemplo, à nacionalidade 

brasileira, e que ilustre o que aquele povo tem em comum, e o que o difere das demais 

nações. Deste modo, o que é eleito como patrimônio cultural de determinada 

comunidade - os edifícios, as obras de arte, a comida, a música - seriam formas de 

representação dessa nação, elementos eleitos que serviriam para construir uma narrativa 

de comunidade, e também como mantenedores dessa comunidade. Afinal, da mesma 

forma que o patrimônio cultural é influenciado pelas mudanças na definição de povo e 

de comunidade, ele também funciona como elemento de sustentação dessa narrativa, em 

um movimento de retroalimentação. Assim, as comunidades imaginadas necessitam de 

elementos que ratifiquem a sua própria narrativa, e o que é eleito como patrimônio 

cultural tem reflexos no futuro, concretizando-se como representante dessa comunidade.  

Um dos elementos contemporâneos que teriam a potência de alterar as narrativas 

das comunidades e dos seus patrimônios culturais são as chamadas diásporas 

contemporâneas. Os deslocamentos realizados por determinados grupos sociais, a 

relação dos mesmos com os novos espaços habitados e a forma como eles se rearranjam 

culturalmente nestes novos espaços podem significar um aspecto complexo e abarcador 

das experiências humanas. As práticas de deslocamento podem aparecer como 

constitutivas de significados culturais, e a complexidade das formações culturais 

oriundas dos processos migratórios se relaciona com seus pares e seus espaços de forma 

criativa, resultando na invenção de novas comunidades.  

O incremento das novas tecnologias da comunicação e da informação 

aproximaram as nações dando início a um processo de produção de novas narrativas e 

revelando que estamos em um momento de reinvenção das formas de pensar o nacional, 

as identidades e as próprias comunidades. Robin Cohen (1997), autor do livro Global 

Diásporas: An Introduction, destaca o crescimento de complexas identidades 

transnacionais resultantes destes novos fluxos. Cohen relata a evolução do conceito de 

diáspora ao longo da história e mostra que, atualmente, o termo modificou-se mais uma 

vez, implicando uma relação positiva e permanente entre os países de origem dos 

migrantes e seus locais de trabalho e moradia. A partir da vivência desses adventos 

contemporâneos, o indivíduo passa a se dar conta da pluralidade de identidades que 

carrega. 

Nesse sentido, o objetivo do presente ensaio é discutir a relação narrativa entre 

patrimônio histórico cultural e comunidade nacional na contemporaneidade, onde as 
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fronteiras da nacionalidade estão cada vez mais diluídas. Com a velocidade do mundo 

contemporâneo e os efeitos do transnacionalismo, onde os fluxos e as colaborações 

entre nações são intensas, que alterações poderiam ser identificadas na formação das 

comunidades imaginadas e, portanto, dos seus patrimônios culturais? Ao acreditar que a 

narrativa do que é nação, povo e do que consiste patrimônio cultural varia nas diferentes 

conjunturas políticas e sociais, consideraríamos, assim, que a contemporaneidade como 

categoria epistêmica alteraria essas narrativas. Como a contemporaneidade entende o 

mundo de forma diferente da modernidade e da pós-modernidade, o ensaio busca 

entender como os novos enfoques alteram a construção narrativa do conceito de 

patrimônio cultural. 

Para Anderson, as origens culturais das nações modernas podem ser encontradas 

em certos momentos históricos modernos, como na mudança da concepção de tempo, 

no declínio das comunidades religiosas e dos impérios dinásticos e no desenvolvimento 

da cultura impressa de massas (livros, jornais) em línguas vernáculas. Após especificar 

as causas gerais subjacentes ao desenvolvimento das nações, Anderson explorou as 

mudanças particulares em seus contextos culturais e históricos. Na contemporaneidade, 

onde lidamos com novos momentos históricos, é válido, portanto, analisar estes novos 

momentos e adventos - como a criação de mercados comuns (como o Mercosul e a 

União Europeia), a aceleração das comunicações e dos transportes, os fluxos 

contemporâneos, e as mudanças geradas por eles nos presentes contextos culturais, 

nações e patrimônios. 

Na atualidade, de acordo com Myron Weiner (1996), calcula-se que cerca de 

120 milhões de pessoas vivem fora de seus países de nascimento. Com a condição 

contemporânea de economias globalizadas, torna-se elevado, ainda, o número de 

empresas transnacionais, tendo seus estabelecimentos distribuídos por diversos países e 

promovendo o deslocamento de funcionários. Em meados dos anos 90, de acordo com 

Allan Scott (1998) havia no mundo 38.541 companhias com filiais em outros países, 

somando 251.450 estabelecimentos. Ainda em meados da década de 1990, havia 5.401 

organizações intergovernamentais internacionais e 31.085 organizações não-

governamentais (ONGs) internacionais, 25 vezes mais que em 1960. Além disso, novas 

cidades eleitas como cidades globais possuem um número significativo de estrangeiros 

entre seus habitantes, como Dubai, onde cerca de 80% da população é de estrangeiros, e 

Cingapura, onde o número chega a 35%, próximo ao de cidades como Nova Iorque e 

Londres. Estes números apontam para o momento contemporâneo marcado pelas 
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diásporas da era da globalização, pela migração internacional, pelas cidades globais, 

pelo cosmopolitismo, capazes de gerar identidades sociais desterritorializadas.  

O grande fluxo e o estreito contato entre algumas nações resulta ainda em novas 

políticas e novas formas de interação social. Muitos países passaram a defender direitos 

para seus emigrados, pois estes, entre outras coisas, lhes remetem poupanças e utilizam 

os sistemas sociais dos países hospedeiros. Através das “colônias” (entendendo colônias 

enquanto grupos de uma nacionalidade vivendo em outra nação), os países podem 

exercer alguma influência cultural e política nos países hospedeiros, como por exemplo, 

a influência árabe na França. Os fluxos contemporâneos e estes novos adventos, como o 

transnacionalismo e o pluriculturalismo, tiveram efeitos significativos no imaginário 

cultural e no patrimônio histórico dos países. Essas influências teriam a potência de 

gerar um crescimento, por exemplo, no número de patrimônios multinacionais 

reconhecidos por organizações de relações internacionais, como por exemplo a 

UNESCO, que engloba patrimônios compartilhados por diferentes países, como as 

tradições orais galego-portuguesas. O cinema contemporâneo também oferece exemplos 

deste tipo de interação. O movimento cinematográfico intitulado Cinema de Banlieue, 

que surge na França em meados dos anos 90, é um exemplo desse reflexo das 

identidades multiculturais nos movimentos artísticos. Formado por filmes rodados nos 

subúrbios com orçamentos modestos e uso de atores não profissionais e iniciantes, o 

Cinema de Banlieue não possui origens culturais e nacionais discerníveis. O movimento 

cinematográfico foi criado através da confluência de diferentes identidades culturais e 

centra-se em populações móveis. A especificidade destes filmes reside na consideração 

da diversidade étnica e na representação de uma pluralidade cada vez mais visível na 

contemporaneidade. O gênero Cinema de Banlieue é comumente reconhecido como a 

plataforma de uma comunidade mista. Esses exemplos parecem confirmar a ideia de 

que o aumento de grupos de diferentes origens habitando e convivendo em um mesmo 

território poderia vir a resultar no desenvolvimento de um patrimônio multicultural.   

Essas influências trazidas por diferentes nacionalidades convivendo em uma 

mesma comunidade podem ser pensadas a partir da estética dos fragmentos, como 

partes separadas de uma totalidade e reconectadas em um outro espaço, aproximando-se 

de uma ideia de mosaico. Os diferentes fragmentos, ou seja, as diversas influências 

culturais oriundas de diferentes regiões, ao se acumularem em uma determinada 

comunidade, trariam modificações na narrativa imaginada das sociedades e de seus 
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patrimônios culturais. Margarida Calafate Ribeiro (2015), ao falar sobre essa estética do 

fragmentário, afirma que: 

Nenhum fragmento é suficiente para preencher um modelo, mas a sua 
acumulação produz uma espessa impressão de história efetiva. (...) 
Pela sua origem (do latim frangere) o fragmento remete para o 
resultado caótico de uma ruptura, de uma libertação de formas. É um 
material cortante porque os seus ângulos são irregulares, mas parecem 
alinhar-se com a imperfeição do mundo (RIBEIRO, 2015, p. 14).  
 

Assim, apesar de um único fragmento não ser capaz de realizar um corte 

profundo, o conjunto deles tem a potência de gerar alterações significativas na cultura, 

possibilitando uma cultura que alinha-se com o momento contemporâneo que coloca em 

questão a capacidade das comunidades de lidar com a alteridade. Desse modo, 

narrativas contra hegemônicas tencionam um complexo campo de pressões politicas por  

diferentes modos de se pensar o habitar no mundo. Esses modos passam por uma 

consciência dos indivíduos e das comunidades em relação a pluralidade de identidades 

que carregam, e, através deles, cria nações e produz ícones com características cada vez 

mais transnacionais e multiculturais.  
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O PROTAGONISMO DA VILLA MISERIA: LA VILLA DEL SEÑOR NO 
CENTRO DA NARRATIVA DE CRISTIAN ALARCÓN 

 

Desirée Climent (UFRJ) 

 

 Si me querés quereme transa , romance que pretendemos analisar traz a 

representação de uma favela ficcional . Cabe ressaltar que os territórios periféricos e 

seus sujeitos, em muitos momentos, foram representados na literatura argentina, porém 

ocupando um espaço secundário. Em 1956, Bernardo Verbistk, pela primeira vez, 

denomina a esses espaços de villa miseria em seu livro Villa miseria también es 

América e desloca a representação da favela para o centro da narrativa. 

Posteriormente, outros livros apresentaram essa temática, mas a favela e seus 

sujeitos continuaram tendo um espaço secundário dentro das obras. A partir da década 

de 90, a Argentina sofre uma grave crise econômica e os espaços periféricos vão 

crescendo, gerando diversos discursos. A própria literatura argentina sofre uma 

reconfiguração, surgem narrativas pautadas em questões atuais e a periferia passa a 

assumir um importante lugar nesses textos.1 

Os novos escritores trazem à cena literária a narração das periferias e de seus 

sujeitos, contudo não mais de forma secundária, e sim como elemento central, sendo a 

                                                           
1
 Para uma leitura mais específica da reconfiguração do campo literário consultar o trabalho de 

dissertação cartografias líquidas da narrativa argentina: antologias de novos autores e a reestruturação do 
campo literário por Lívia Santos de Souza, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ/ Fevereiro de 
2014. 
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favela a principal personagem de seus textos. Dentro desse panorama, encontraremos 

cronologicamente obras como Villa Celina, de Juan Diego Incardona, La Villa de César 

Aira,  La 31, uma novela precária de Ariel Magnus, Cuando me muera quiero que me 

toquen cumbia, de Cristian Alarcón, Villa 31, la historia de um amor invisible, de 

Demian Konfino, Si me querés quereme transa, de Cristian Alarcón . Embora tenham 

como cenário os mesmos espaços (os territórios periféricos do Conurbano Bonaerense) 

apresentam escritas heterogêneas aonde a experiência individual do autor torna- se  um 

ponto chave para a leitura dessas narrativas. 

Realizaremos um rápido percurso nas obras mencionadas, para destacar os 

principais pontos dentro de cada narrativa e analisaremos mais detalhadamente a última 

publicação de Cristian Alarcón. Dessa, forma pretendemos demarcar a principal 

diferença entre si me querés quereme transa e os demais textos que narram as favelas 

contemporâneas. 

A literatura que nos propomos a analisar, com suas complexidades , está escrita 

em torno de um imaginário fortemente urbano da Grande Buenos Aires. Essa 

representação trata de dar conta dessa área da cidade que criou um território aonde duas 

realidades paradoxais comunicam-se constantemente: os subúrbios miseráveis e o luxo 

das áreas mais valorizadas da cidade e de seus atores. É importante sinalizar que a 

própria cartografia da cidade possibilita uma percepção da favela diferente da que se 

tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, e que o grande centro de Buenos Aires representa 

uma área de grande concentração de consumo e das camadas sociais mais favorecidas. 

O território denominado de Conurbano Bonarense é o que aparece representado 

nas obras atuais, trazendo  a cena a complexidade de pessoas, de realidades, sua 

territorialidade e multi-fragmentação em bairros ou favelas. Para a escritora argentina 

Beatriz Sarlo, esse emaranhado de pessoas representa: “O espaço social dos setores 

populares que se fragmentou, principalmente, por outras razões suplementares. Se 

reconfiguraram as cidades, divididas por barreiras culturais intimidatórias e pelas 

diferenças nos consumos materiais” (SARLO, 2009, p. 93). A representação desses 

espaços é a proposta do grupo de escritores contemporâneos em que se insere Cristian 

Alarcón. 

 Estes escritores apresentam um novo horizonte de sentidos e experiências 

vividas que alimentam suas obras e criam um complexo sistema de texto, como 
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sinalizado por Vanoli e Vecino estes textos podem ser chamados de dispares, 

heterogêneos tanto em termos de tradições literárias quanto em sua relação com os 

processos históricos. Mesmo apresentando características e temáticas em comum, estas 

são obras que  não obedecem a um padrão estético homogêneo. (VANOLI; VECINO, 

2009-2010). 

 Ou seja, pensando nas obras mencionadas, o escritor argentino Cesar Aira em 

seu livro  La villa também narra a favela, mas não da mesma forma de Cristian Alarcón. 

E o mesmo acontece com Incardona em sua obra Villa Celina e nos demais livros 

mencionados anteriormente. É possível identificar modos diferentes e particulares de 

tratar da mesma temática. Como por exemplo, a fragmentação da ação na narrativa de 

Cesar Aira não é a mesma encontrada na narrativa de Cristian Alarcón, criando uma 

estrutura narrativa singular em cada um dos textos, embora ambas tragam a narrativa de 

forma fragmentada. 

 Em La Villa Celina de Incardona, também encontramos a fragmentação 

narrativa, porem nesta obra o ponto que se considera mais relevante é o olhar do escritor 

ao criar em seu texto a idealização de uma favela como espaço de reconhecimento de 

suas lembranças, uma vez que se sabe que o escritor viveu muitos anos nessa favela, 

percebemos um olhar  carinhoso e muitas vezes nostálgico nas linhas de seu texto. Esse 

olhar não será o mesmo encontrado na obra analisada de Cristian Alarcón , pois mesmo 

vivenciando a favela por um longo período a subjetividade do escritor aparecerá de 

forma diferente ao narrar à favela representada. 

 Em outras palavras, mesmo que diante da mesma temática, cada escritor irá 

compor sua narrativa de forma diferente, surgindo então textos heterogêneos que narram 

o subúrbio e seus atores. Acreditamos que dentre as principais narrativas que abordam o 

tema a obra de Alarcón diferencia- se por apresentar como centro da narrativa a criação 

de uma favela fictícia dialogando assim com o cânone latino americano. A 

fragmentação da narrativa aparece de forma a entrelaçar as diferentes e diversas 

histórias e termina por contar uma história mais complexa, que gira em torno da grande 

personagem do romance: a favela.  

Torna-se ainda relevante a análise da dita obra, pois embora o texto de Alarcón 

apresente importantes elementos literários para a leitura de obras contemporâneas o 

mesmo até a presente data não possui um trabalho acadêmico finalizado de análise de 
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seu romance. E acreditamos que seu texto assim como o autor se inclui em um grupo 

que tem modificado as formas de sentir, ler e escrever as atuais cidades com seus 

problemas e complexidades. 

A obra é composta por um conjunto de vários fragmentos que se complementam 

e criam o corpo da trama, diversas cenas que compõe o cotidiano da favela e de seus 

atores, de uma cena observada ou de uma leitura, os fatos sucedem sem que 

necessariamente ocorra uma verificação de continuidade ou sem que aconteça um 

fechamento do tema em um argumento central. Ao invés disso, as várias cenas são 

agrupadas em diferentes ângulos que constroem a visão da cidade, e no caso do 

romance a visão da periferia narrada, como sinalizado por Sarlo. Para a crítica, é 

possível “ler” a cidade a partir de um fragmento, ou cena observada, como feito em seu 

livro La ciudad vista mercancías y cultura urbana, os vários momentos observados 

traçam o perfil da cidade atual de Buenos Aires. (SARLO, 2009, p. 146)  

Dessa forma, as diversas tramas e personagens traçam o retrato da favela criada 

por Alarcón, com seus atores heterogêneos com múltiplas histórias e personalidades. É 

essa a forma de narrativa que encontraremos na obra analisada cuja fragmentação, em 

uma primeira leitura, parece ser confusa, mas entrelaça-se com outras cenas diversas. 

Estas acontecem ao mesmo tempo em outros lugares do território narrado e 

representado, e não necessariamente teremos de imediato o desenlace de um final. 

Enfim, seremos levados a outras cenas, e assim se constrói um relato aonde os fatos se 

unem para posteriormente serem finalizados ou não dependendo do personagem 

narrado. 

 A grande galeria de personagens é dividida, muitas vezes, a partir da 

nacionalidade e parentesco, o que torna a leitura complexa. É fácil confundir-se em um 

relato e perceber que já estamos diante de outro. Os perfis de todos os personagens são 

traçados a partir de suas histórias, narrados ora por eles próprios ora pelo autor, que 

também é personagem dentro do livro.  

Retomando os livros mencionados anteriormente, faremos então um rápido 

percurso nos mesmos. Cronologicamente temos La Villa de Cesar Aira (2001), o 

escritor traz para a cena literária com seu estilo de escrita que não atende a uma 

linearidade a  narração da favela a partir dos catadores de papelão , chamados na cidade 

de Buenos Aires de           “ cartoneros”. Através de um personagem que decide ajudá-
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los na tarefa diária, narra a favela, que surge com elementos que se mesclam entre a 

realidade do cotidiano e um registro maravilhoso, sem que ocorra uma separação clara 

entre um ponto e o outro. Embutindo nas linhas de seu texto uma leitura enigmática das 

favelas e dos sujeitos que passam a ocupar e aparecer nas ruas da cidade, no final da 

década de 90 com o agravamento da crise. 

No ano de 2003 Cristian Alarcón publica cuando me muera quiero que me 

toquen cumbia que leva para o campo literário a representação do espaço periférico a 

partir da realidade de adolescentes que se envolvem no mundo do delito. A favela 

retratada demarca também os valores que eram importantes para os moradores desse 

espaço. O bairro aparece como local de comunidade, aonde os moradores compartem 

um sentimento quase familiar pelos que nele habitam, se protegem entre si, os mais 

novos respeitam os mais velhos, e há códigos entre eles que impossibilitam que 

cometam roubos com os que compartilham do mesmo território. 

Nesse livro, o leitor é convidado a conhecer através do relato dos próprios 

adolescentes envolvidos no mundo do crime, o outro lado na narração, que descontrói a 

visão que se tem desses jovens. O livro é fruto de observações e entrevistas realizadas 

por Alarcón, em uma favela do Conurbano para a escrita de um trabalho jornalístico. 

Nesse sentido o relato, a crônica e a vivência do escritor nesses espaços são os pontos- 

chaves para a leitura da narrativa. Também são fundamentais as transcrições das 

entrevistas a ele concedidas, pois possibilitam um mergulho na realidade desses 

menores infratores. 

 Em seguida temos a Villa Celina de Juan Diego Incardona (2008), o texto 

apresenta uma forte carga de subjetividade e experiência pessoal do autor, que nasceu e 

passou boa parte de sua juventude morando na favela narrada. Em seu livro o espaço 

aparece representado como sinalizado por Hérnan Vanoli e Diego Vecino ao analisar 

Villa Celina: “ ..aquí, el conurbano se escribe con la gramática del barrio, del contacto 

primário y local, casi hogareño.” (p.270) 

Com isso o escritor constrói uma narrativa a partir de  uma a visão bastante 

romantizada da favela. Um espaço aonde as lembranças são recordadas com carinho e 

certa  nostalgia, não apenas do bairro, mais principalmente de uma época que trazia uma 

sociabilidade e a presença de valores simbólicos.  
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Quatro anos mais tarde, teremos a publicação de La 31, uma novela precária  ( 

2012) de Ariel Magnus.Como mencionado no próprio título, um romance precário, traz 

a narrativa de várias cenas da favela, de forma fragmentada, as histórias e personagens 

vão desenhando uma favela que não existe, porém que em muitos momentos representa 

o imaginário de muitas pessoas que não conhecem esses espaços. Embora o romance 

leve o nome de uma conhecida favela de Buenos Aires, e traga na capa do livro a Villa 

31 ,  a favela representada por Magnus é ficcional, e o ponto central dessa narrativa é a 

própria fragmentação da obra. 

E é por isso que os relatos das diferentes personagens muitas vezes não são 

fechados, não serão retomados. Mas outro sim o que configura uma não linearidade na 

narrativa. O ponto fundamental desse texto é a própria fragmentação da obra que surge 

como opção estética para representar a fragmentação dos próprios espaços denominados 

favela, em especial as do Conurbano Bonarense. 

No mesmo ano teremos a publicação de outra obra que novamente traz como 

título a emblemática favela de Buenos Aires, La Villa 31, la historia de un amor 

invisible           ( 2012).Esta é denominada como novela histórica, pois remete ao início 

das ocupações dessa  favela  e que na  atualidade vem sendo alvo de muitos discursos 

devido a percepção de seu crescimento que transformou e vem transformando a cidade . 

 Neste livro, a história é contada a partir das lutas sociais que os moradores 

travam com os meios políticos para reivindicar melhorias. A imigração aparece como 

fator importante para ler os personagens, como em Villa Celina. A visão e experiência 

do autor são de grande relevância, pois Demian Konfino trabalha realizando um serviço 

voluntário de militância em um refeitório popular comunitário. Por isto esse espaço 

surge para demarcar no romance a importância do trabalho em comunidade e das lutas 

que os moradores realizam diariamente para conseguir melhores condições de vida. 

É interessante ressaltar que podemos encontrar um diálogo entre três obras que 

narram os problemas sociais existentes dentro da favela: Villa Miséria también es 

América, 31 de Magnus e no livro  de Demian Konfino. Através das cenas aonde os 

moradores discutem sobre os problemas sociais. Em Magnus, o destaque interessante é 

que os problemas surgem como os próprios sujeitos e a Miséria, a Fome, entre outros 

ganham voz  no trecho que leva o nome de  Favelalegoria.  
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Si me querés quereme transa, romance de Cristian Alarcón, é o livro que 

pretendemos analisar mais detalhadamente e  trará para o campo da representação 

novamente uma favela aonde a questão imigratória é pulsante na narrativa. Nesse 

romance, podemos destacar dois pontos de maior relevância: a imigração limítrofe e a 

criação da própria favela narrada. Historicamente, a periferia sempre foi o espaço 

ocupado pelos imigrantes que chegam à cidade de Buenos Aires. Por isso, com o 

aumento da imigração vizinha ao país a sociedade percebe a expansão desses espaços, 

bem como o aumento de indivíduos provenientes desses países o que resulta em reações 

que podem ser vistas nos nomes e apelidos criados para caracterizar essas pessoas de 

forma preconceituosa e discriminatória. 

Ao mesmo tempo em que o escritor traz ao campo literário um problema social 

das periferias atuais, o escritor realiza um diálogo com o cânone da literatura latino-

americana. O autor distribui seus personagens em uma árvore ao início da narrativa, e 

cria  uma favela fictícia que não pode ser visitada, porém que ao mesmo tempo pode ser 

observada dentro de muitas periferias e  que encontramos atualmente na cidade de 

Buenos Aires, o escritor nos apresenta La Villa del Señor: 

Villa Del Señor se extiende a lo largo y ancho de treinta manzanas. De 

forma irregular, atravesada por arbitrarios pasillos angostos, sus 

terrenos fueron  ocupados por inmigrantes que llegaron a Buenos 

Aires  a partir de la década de cincuenta. Las viejas fotos del Archivo 

Histórico de la Ciudad muestran los baldíos en el lugar donde hoy se 

levantan desordenadas construcciones…                                                                                                  

(  Alarcón, 2010, p. 61 )   

 

La villa del Señor é a grande personagem da obra .Nela habitam diversos 

personagens das mais variadas histórias. Essas surgirão em um primeiro momento, de 

forma  fragmentada e parecem não ter relação uma com as outras. Porém, ao decorrer da 

narrativa, percebemos que todas as histórias desenham e dão vida a esse espaço narrado. 

Desse modo, essas histórias traçam o desenho da própria favela, com suas 

complexidades territoriais e étnicas, sendo a nacionalidade um ponto de importância 

dentro desses espaços. As diversas práticas culturais aparecem como importante fator 

para ler os indivíduos dentro da Villa del Señor,  estes que são  denominados diversas 
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vezes a partir de suas nacionalidades .Dentro da Villa del Señor os personagens se 

agruparão em micro territórios, divididos de acordo com a identificação de seu país de 

origem. 

Esses micros territórios encontrados no texto podem ser caracterizados como 

Ilhas urbanas      (LUDMER, 2010, p.131), e nos permite verificar que o crescimento 

das favelas faz como que a cidade atual apareça fragmentada. Desse modo, cria uma  

dicotomia entre centro e periferia , mas percebe-se que a separação desses  espaços 

torna-se cada vez menos rígida: “La ciudad creció y la frontera entre Villa Del Señor y 

“el barrio”  se hizo laxa.” (ALARCÓN, 2012, P. 58) 

Em la Villa del Señor não é possível associar a favela a algum espaço territorial 

da realidade e isto é um ponto diferente  de algumas das  demais obras mencionadas. La 

villa 31 e Villa Celina, por exemplo, embora estejam no espaço da representação 

literária existem fisicamente, e levam ao leitor a associar a narrativa com o espaço 

territorial, seja pelo nome, ou por fotos na capa dos livros que mencionam a esses 

espaços que existem na atualidade.  

As obras mencionadas acima buscam dar conta de narrar os territórios 

periféricos e seus atores, e a favela narrada por Cristian Alarcón traz a narração desses 

espaços demarcando sua complexidade. Esta surge tanto na quantidade de historias e 

personagens quanto na própria estruturação do romance. Assim há um ponto essencial 

que é entender que a participação dos atores está totalmente relacionado a apropriação 

do território, como veremos mais a seguir. 

É interessante pensar no procedimento utilizado pelo escritor para dar vida a La 

villa del Señor. O autor fez uso de dados recolhidos por ele após a observação de 

diversos territórios periféricos e ao longo dos anos em que realizava um trabalho 

investigativo, processou esses dados e criou esse espaço ficcional que não pode ser 

associado a nenhum local físico. Embora traga em seu corpo experiências de diversas 

periferias observadas pelo escritor ao longo de quatro anos, Alarcón trabalha com o 

inverificável e suas experiências foram processadas. Dessa forma, cria uma favela 

aonde a realidade e a ficção não podem ser dissociadas, sendo, portanto de relevância 

para a leitura da obra o conceito de autonomia da arte proposto por Peter Burguer. 
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Nesse trabalho, focaremos na categoria de autonomia, tal como proposta por 

Peter Bürger, e consideraremos a possibilidade de uma escritura na qual convivem os 

ideais estéticos da autonomia e da pós-autonomia. Ao dialogar com as obras canônicas, 

afirma a necessidades de buscar novas formas de ler e entender uma literatura que nasce 

de uma profunda experiência com o real. 

 Si me querés quereme transa é portanto um livro  que traz em seu corpo, e que  

nasce com uma intensa carga das práticas cotidianas. Surge a partir de uma forte 

experiência do autor com o meio em que viveu e que observou durante o período de 

investigação que originou sua primeira publicação. 

Como mencionado acima, a favela representada aparece como espaço que 

demarca a perda de rigidez entre as fronteiras entre favela e grande centro, entre os 

moradores da periferia e demais membros da sociedade. Pois cada vez mais os dois 

espaços se cruzam, se tocam e dialogam, e ainda a narrativa configura a perda de rigidez 

no que tange a separação entre o real e o ficcional, o que foi denominado por 

Garramuño de porosidade. 

Sendo assim, percebe-se que na narrativa o ponto central é a representação desse 

espaço periférico, de seus sujeitos e de como estes buscam formas de apropriar-se do 

espaço. Para essa leitura nos utilizamos da concepção de território de Rogério Haesbaert  

que nos sinaliza que território “ tem a ver com poder”, e acrescenta “... diz respeito tanto 

ao poder no sentido mais concreto , de dominação, quanto ao poder no sentido mais 

simbólico, de apropriação”. (HAESBAERT, 2004, p.01,02) 

Na Villa del Señor, ambas formas de poder aparecem configuradas, o poder que 

surge com o domínio do trafico dentro da favela e também o poder simbólico, que 

aparece representado na formas em  que os imigrantes fazem uso de suas práticas 

culturais para apropriar-se do espaço e afirmar suas identidades. Estas muitas vezes são 

motivo de preconceito e rechaço por parte da sociedade que não os aceita. 

Os espaços periféricos colocam tanto o território quanto os sujeitos dentro de um 

discurso que busca homogeneizar as diferenças existentes nessas periferias. Em seu 

conhecido ensaio Os condenados da Cidade de Loic Wacquant já nos apontava a 

importância de pensar nas diferenças desses espaços. E neste sentido, as favelas ou 

periferias da França, do Rio, São Paulo ou Buenos Aires não são as mesmas. 
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Essa heterogeneidade é o que encontramos nas favelas do Conubano Bonarense, 

embora ocupe de forma ampla um mesmo território, cada uma apresenta suas 

particularidades. Assim, é comum devido a grande imigração de países próximos, a 

denominação da favela a partir da nacionalidade majoritária em determinado espaço, a 

favela dos peruanos, dos paraguaios e dos argentinos. Com isso, é possível verificar 

diferentes experiências dentro de cada território periférico, assim como distintas formas 

de uso e apropriação desses espaços. 

É bem verdade que existem pontos de semelhança no que tange as questões de 

problemas urbanos e sociais, porém as diferenças entre esses espaços e seus atores 

também são muito relevantes. A narração desses territórios e sujeitos nos possibilita 

entender a favela como lugar de identificação de um grupo, que pode também assumir 

uma espaço de prestigio para seus membros criando um  lugar de pertencimento dos 

moradores. E ainda esse bairro “pode funcionar como uma via que permite criar 

vínculos sociais para determinados grupos em determinados momento.      ( CRAVINO, 

2009, p.28, 29)  podendo  demonstrar  de forma evidente  a capacidade existente nos 

grupos humanos para  recriar espaços múltiplos de sociabilidade, ( HAESBAERT, 

1999) 

Dessa forma, as diferentes nacionalidades presentes na obra trazem à cena 

literária a realidade atual do grande fluxo migratório que ocorre na Argentina. O 

aumento de indivíduos dos países limítrofes trouxe para Buenos Aires uma 

reconfiguração na urbe portenha. Basta caminhar pelas ruas da cidade que se percebe a 

influência dessa onda migratória. Assim como os relatos de conflitos que ocorrem entre 

eles e os discursos xenofóbicos de parte da sociedade argentina para com os imigrantes. 

Na cidade de Buenos Aires, podemos encontrar bairros denominados a partir da 

nacionalidade que predomina em determinado território, Charrúa ou Liniers é chamado 

de bairro dos bolivianos por exemplo. É comum escutar denominações como o território 

peruano ou paraguaio, e assim dentro das diversas favelas encontraremos indivíduos 

agrupando-se de acordo com suas nacionalidades e as diferentes etnias que são 

marcadas por enfrentamentos com a sociedade receptora. 

Esses tipos de conflitos aparecem retratados no romance e foram observados por 

Arjun  Appadurai como “a realidade do pensamento etnoterritorial’’ que faz com que os 

indivíduos criem uma   “ discriminação entre as diferentes categorias de cidadãos, ainda 
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que todos ocupem o mesmo território” ( APPADURAI,1997, p.36). Essa discriminação 

é retratada na obra principalmente pelo agrupamento em que as personagens se 

distribuem dentro da favela em micro-territórios, aonde a questão da nacionalidade e 

parentesco são os principais elementos para a agrupação. 

Portanto, a Villa Del Señor  nos permite  verificar o fenômeno atual  que ocorre 

em  Buenos Aires, uma cidade   fragmentada, dividida em dois espaços dispares: o 

grande centro ( espaço de trabalho, turismo, e da economia )  e a favela (  território de 

degradação e de indivíduos rechaçados ). Percebe-se que a barreira entre esses dois 

espaços tem se tornado cada vez mais frágil, pois ocorre o trânsito e o diálogo entre 

indivíduos dessas duas diferentes áreas.  

Esse imbricamento configura a fragmentação da cidade assim como os conflitos 

gerados entre os moradores do grande centro e das favelas. Isto é sinalizado por 

Wacquant :  “o abismo cada vez maior entre ricos e pobres, o crescente auto-cercamento 

das elites políticas, a distância cada vez maior entre as instituições dominantes e a 

sociedade”. (WACQUANT, 2001, P.34)  

Com a criação desse território periférico o autor traz à cena literária a questão da 

imigração limítrofe e demonstra o discurso do preconceito em três vias: os moradores 

da favela são negros, imigrantes rechaçados e delinquentes. O escritor realiza ainda um 

diálogo com o cânone da literatura latino-americana que também criam locais fictícios. 

O escritor Juan Rulfo cria Comala, Gabriel García Márquez, Macondo e Cristian 

Alarcón,  a Villa del Señor. Esse diálogo coloca a obra de Alarcón em uma posição 

paradoxal, ao mesmo tempo em que se faz necessário à busca de novos parâmetros para 

a leitura de seu texto, o livro traça um forte diálogo com o cânone literário. 

Em La Villa Del Señor, a trama desenvolve-se a partir das brigas e disputas pelo 

poder, que é conseguido a partir do domínio do tráfico dentro da favela. Tais conflitos 

são ocorridos entre os grupos étnicos diferentes: a banda dos bolivianos, ou dos 

peruanos que travam verdadeiras guerras para a conquista desse espaço. Por isso, 

entendemos que nessa obra a questão da territorialização e desterritorialização são 

fundamentais para a leitura do texto e das personagens. 

A questão da territorialidade traz a discussão não apenas das questões políticas, 

mas também de relações com a economia, com as diferentes culturas e de como as 
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pessoas organizam-se dentro desse espaço.  Sendo assim, podemos entender o território 

como espaço para realizar as diferentes funções: políticas, sociais, econômicas e 

simbólicas. (HAESBART, 2004) 

La villa del Señor é  ponto central da  narração , trazendo a questão da 

desterritorialização , que  é habitada por imigrantes de diferentes países, e a 

territorialização desse espaços. Ou seja, os sujeitos tratam de criar dentro desse novo 

território uma identidade comunitária, e o fazem de diversas formas, como observou 

Appadurai : 

Estas diferentes tentativas de expandir o imaginário territorial para 

situações de mudança política e de diáspora tem algo em comum: a 

tendência a usar o imaginário territorial do Estado-Nação para 

alcançar e mobilizar grandes populações dispersas no mundo 

contemporâneo em direção a uma formação étnica transnacional.                                                

( APPADURAI ,1997, p. 49) 

Essas tentativas terminam por gerar diversas reações, sejam em cadeias locais, 

regionais ou globais. (APPADURAI, 1997, p.49) Na Argentina, que é o caso retratado 

na narrativa analisada, gerou-se um discurso de xenofobia aos imigrantes. Podemos 

perceber que essa estigmatização afeta de forma negativa as relações entre os diferentes 

grupos, e realiza uma correlação entre a deterioração dos bairros, transformados em 

áreas que são percebidas pela população como depósito de pobres, anormais e 

desajustados”, portanto esses espaços devem ser evitados. (WACQUANT, 2001, P. 33) 

Com La Villa Del Señor, podemos então ver a favela como, sugerido por Sarlo , 

como  um texto, aonde  os registros das cenas da cidade, ou da favela  são interpretações 

de alguns momentos da vida dentro desses territórios . O que nos leva a pensar a favela 

como um sistema de signos que se apresentam voluntária ou involuntariamente diante 

de quem os recolhe, mesmo que esse sistema a princípio pareça incoerente, ele pode ser 

lido e interpretado como um texto.  (SARLO, 2009). 

Considerações finais 

Após realizar um rápido percurso em obras atuais que trazem em seu corpo a 

representação das favelas do Conurbano Bonarense, identificamos que si me querés 

quereme transa diferencia-se  principalmente com a criação de um território periférico 
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ficcional que trabalha com o inverificável.  Impossibilitando que o espaço criado pelo 

escritor seja associado a um único território periférico da realidade atual ao mesmo 

tempo em que traz para o campo literário a problemática relacionada à imigração e sua 

concentração nos bairros menos favorecidos da cidade. 

Demonstramos que os textos atuais aonde se insere a obra analisada, são criados 

a partir de uma forte presença de temas do cotidiano em sua composição, podendo ser 

inseridos no que Josefina Ludmer denominou de literaturas pós autónomas                      

(LUDMER, 2007) e aproximamos ainda esse conceito ao de porosidade                           

( GARRAMUÑO) .Ambos se complementam e reforçam a ideia de textos que são 

escritos com uma intensa carga de realidade, não permitindo uma separação entre o que 

é real e o que é ficcional, sendo portanto a categoria de Peter Burguer importante para a 

análise da narrativa, enfatizamos ainda que  si me querés quereme transa dialoga 

também com o cânone latino americano .  

Percebemos que para esse grupo de escritores, que apresentam em comum a 

experiência com épocas em que ocorreram importantes mudanças no campo político e 

social, e aonde a vivencia jornalística é importante para suas escritas, narrar os espaços 

periféricos e seus atores torna-se um ponto chave para entender as novas formas de 

relacionar-se dentro da própria urbe. Não podendo mais a literatura atual ignorar a esses 

novos e crescentes espaços assim com as pessoas que nele habitam. 

Dessa forma, trazem em seus textos temas em comum, porém escritas totalmente 

heterogêneas, que dialogam com outros gêneros e que não mais podem ser lidos com as 

mesmas categorias literárias que se leem as obra clássicas. Estes textos, portanto, 

representam um desafio no que tange a própria análise literária, e possibilitam que 

pensemos em novos parâmetros para ler e entender narrativas aonde o real não 

representa apenas uma fonte de inspiração, porém está inserido dentro da própria obra, 

são ficção e realidade ao mesmo tempo. 

Si me querés quereme transa coloca a favela representada como centro da 

narrativa, sendo ela a principal personagem da obra. Uma vez que todas as histórias nela 

representadas surgem para demonstrar a complexidade de atores, de espaços e de relatos 

que podemos encontrar nas periferias de Buenos Aires, demarcando ainda a necessidade 

de pensar em formas de relacionar-se dentro de espaços aonde a presença das diferenças 

étnicas e culturais geram inúmeros discursos.  
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Portanto, a representação dos territórios periféricos nos permite verificar o 

fenômeno atual que ocorre em Buenos Aires, uma cidade fragmentada, dividida em dois 

espaços díspares, o grande centro e a favela. Percebe-se que a barreira entre esses dois 

espaços tem se tornado cada vez mais frágil, pois ocorre o trânsito e o diálogo entre 

indivíduos dessas duas diferentes áreas.  

Entendemos que, Si me querés quereme transa nos fornece uma oportunidade 

para pensar novas formas de ler as figurações do urbano na literatura recente. O que por 

sua vez remete às representações sociais dos sujeitos marginais e espaços periféricos em 

uma relação de interdependência com o que a imprensa, o cinema e a literatura dizem 

sobre a realidade. 
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A CASA CAI, DE MARCELO BACKES: CONSTRUÇÃO DE 
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RESUMO: Em 29 de novembro de 2014, o jornal O Globo publicou a matéria 
Descaracterização do Rio é tema de novos romances. Escritores como Marcelo Backes, 
falaram que suas narrativas tratam do Rio de Janeiro a partir dos efeitos da gentrificação 
nesta cidade. Considerando isso e os estudos sobre imaginários urbanos e representação 
das cidades na Literatura e os Estudos Culturais, o presente trabalho pretende  indagar como 
o Rio de Janeiro, na perspectiva da gentrificação, fenômeno discutido vastamente por áreas 
como geografia, antropologia, sociologia, urbanismo e arquitetura – é  representado no 
romance A casa cai, de Marcelo Backes. Dito de outro modo, objetiva-se investigar nesta 
narrativa o modo pelo qual este texto, que trata da especulação imobiliária suas causas e 
seus efeitos,  constroi  imagens da gentrificação e das relações entre os sujeitos e a cidade.  

Palavras-chave: Literatura e Gentrificação, Representação do Rio de Janeiro, 

Imaginários Urbanos 
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Os operários trabalham dia e noite. O Museu de Arte do Rio de Janeiro e o 

Museu do amanhã já são uma realidade. O Parque de Madureira, o Parque 

Olímpico, o Complexo de Deodoro e o Porto Maravilha já fazem parte da cena 

carioca. BRT’s, VLT’s, BRS’s são as novas siglas que acompanham os 

deslocamentos dos moradores. Um novo e olímpico Rio de Janeiro está nascendo e 

com ele o número de ônibus dininuiu, os preços dos imóveis aumentaram muito, a 

especulação imobiliária foi instaurada, as ruas estão mais engarrafadas, os tratores 

derrubam viadutos, prédios, comércios, e, a cada dia, pessoas são removidas de suas 

casas.  

De acordo com o Dossiê Megaeventos e Violações dos Direitos Humanos 

no Rio de Janeiro, de junho de 2014,  lançado pelo Comitê Popular da Copa e 

Olimpíadas do Rio de Janeiro, até a data mencionada, 4.772 famílias foram  

removidas na cidade do Rio de Janeiro, totalizando cerca de 16.700 pessoas de 29 

comunidades mapeadas. Destas, 3.507 famílias, 12.275 pessoas de 24 comunidades, 

foram retiradas de suas casas por obras e projetos ligados diretamente aos 

megaeventos esportivos. Outras 4.916 famílias de 16 comunidades estavam sob a 

ameaça de remoção. 

Estas estratégias usadas para garantir o surgimento de um novo Rio3  

inscreveu-o  no mapa das cidades gentrificadas. A gentrificação é um processo que 

recompõe os espaços, substituindo as classes populares e\ou operárias pelas classes 

média e média-alta e as habitações em estado de degradação por outras construções 

mais novas que terão seus valores aumentados e poderão ser vendidas por valores 

inflacionados. As obras nas áreas centrais das cidades têm um papel fundamental 

nestas cidades, pois é com elas que as substituições sociais e a remodelação serão 

efetivadas.(Mendes, 2010). Deve-se atentar, assim, para o fato de que há uma 

variação em torno de um mesmo modelo: tomam-se referenciais culturais, o poder 

público e a iniciativa privada se unem, grandes projetos urbanos e arquitetônicos 

são construídos, pessoas são desapropriadas e as cidades passam a ser qualificadas 

para gerarem riquezas.(Arantes,2000) Deixam de ser espaços para as pessoas para 

                                                           
3 Denominação retirada do site http://www.cidadeolimpica.com.br/, criado pela Prefeitura do 
Rio. 
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se tornarem o próprio negócio. Barcelona, Berlim, Bilbao, Paris, Buenos Aires, 

Medelín e, atualmente, o  Rio de Janeiro - cada uma com suas especificidades -  

passaram ou passam por este tipo de intervenção urbana. Sobre isto, cabe lembrar 

que o aniversário de 450 anos do Rio de Janeiro foi transformado pela Prefeitura na 

Marca Rio450 cujo uso é regulamentado pelo Decreto nº 38722 de 21 de maio de 

2014. 

De acordo com Maria Alba Sargatal Bataller, em seu artigo O estudo da 

gentrificação, publicado originalmente na Revista Bibliográfica de Geografía y 

Ciencias Sociales e, posteriormente, em 2012, na revista Revista Continentes 

(UFRRJ), além do deslocamento, outras conseqüências da gentrificação são 

percebidas no mercado de moradia: aumento significativo do preço da propriedade 

renovada e não renovada; redução das taxas de ocupação das moradias (o número 

de habitantes por residência) e da densidade da população; transformação 

progressiva da modalidade de ocupação por aluguéis pela ocupação por 

propriedade, possuída por grupos de rendas mais altas que vão transformando a 

estrutura econômica e física de tais áreas.  

Ela assinala que somado ao enorme peso do setor privado – entidades 

financeiras, promotores de propriedade –, a maioria dos estudos aponta o papel 

importante e, por vezes, decisivo, do setor público, ou seja, dos governos estaduais, 

regionais ou locais, que facilitam ou promovem diretamente a gentrificação a fim 

de renovar os centros das cidades. 

Claro está que esses processos apresentam vários aspectos e configurações. 

Mas para os objetivos deste trabalho devemos nos debruçar o desrespeito aos 

direitos  dos cidadãos. Em um artigo clássico publicado originalmente na revista 

New Left Review em 2008, o geógrafo David Harvey afirma que: 

Saber que tipo de cidade queremos é uma questão que não pode ser dissociada de 
saber que tipo de vínculos sociais, relacionamentos com a natureza, estilos de vida, 
tecnologias e valores estéticos nós desejamos. O direito à cidade é muito mais que 
a liberdade individual de ter acesso aos recursos urbanos: é um direito de mudar a 
nós mesmos, mudando a cidade. Além disso, é um direito coletivo, e não 
individual, já que essa transformação depende do exercício de um poder coletivo 
para remodelar os processos de urbanização. A liberdade de fazer e refazer as 
nossas cidades, e a nós mesmos, é, a meu ver, um dos nossos direitos humanos 
mais preciosos e ao mesmo tempo mais negligenciados.   
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A Casa Cai-Marcelo Backes 

Em 29 de novembro de 2014, o jornal O Globo publicou a matéria 

Descaracterização do Rio é tema de novos romances. De acordo com o jornalista 

Bolivar Torres, o que  motivou o interesse de alguns escritores pelo que ele chama 

de descaracterização da cidade foi o fato de o Rio de Janeiro estar passando por 

grandes transformações urbanas em função dos megaeventos esportivos. Na 

matéria, escritores como Marcelo Backes, Simone Campos, Victor Heringer, 

Alexandre Rodrigues e João Paulo Cuenca, em uníssono, falam que suas narrativas 

tratam do Rio de Janeiro a partir dos efeitos da gentrificação nesta cidade. Os 

entrevistados citam não só suas relações com este Rio, mas o quanto que as  

transformações mencionadas afetam cada um deles enquanto escritores. Falar da 

gentrificação, para eles, parecia ser uma emergência.  

Entendendo que a cidade é um discurso e, efetivamente, linguagem que fala 

a seus habitantes, da mesma forma que eles falam de suas cidades, percebe-se que 

elas, as cidades, produzem significados sobre seus cidadãos,  assim como eles 

produzem significados sobre elas, fazendo com que quem as habita seja tão leitor 

delas, que acabe diferindo-as da cidade geopolítica. De acordo com Barthes (1993), 

em seus deslocamentos,  os leitores das cidades isolam fragmentos de enunciado 

para atualizá-los secretamente. A relação entre cidadãos e  cidades se configura 

como dinâmica na medida em que ambos se afetam (Silva, 2011), pois a cidade é 

lugar de encontro com o outro, de intercâmbio de atividades sociais em que são 

vividas forças de ruptura, forças subversivas, forças lúdicas (Barthes, 1985). Mais 

do que estar na cidade, seus habitantes  olham, interferem, usam, expressam e 

andam por ela e, assim, compõem uma cartografia imaginária. Esta é construída a 

partir das ressignificações dos espaços e está diretamente ligada às múltiplas 

culturas, a diferentes modos de sentir a cidade e a diferentes representações dela. A 

cidade, neste sentido, não poderia ser percebida, tampouco representada, da mesma 

forma por todos que nela habitam. 

 Canclini também diz que é preciso pensar as cidades como fenômenos que 

expressam imaginários construídos a partir da narração do que se passa com os 

visitantes no espaço urbano.(Canclini, 1997). De um lado, os sujeitos são 
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heterogêneos e, por isso, estabelecem relações diversificadas com as cidades; de 

outro, as cidades também são heterogêneas4 porque são escritas por estes sujeitos.  

Estas são marcas das cidades contemporâneas, derivadas da cidade 

moderna. Se a modernidade trouxe a racionalização, as localizações absolutas, a 

grande-cidade(Sharpe,1987), as totalidades sociais;  a contemporaneidade e os 

estudos que se ancoram no imaginário urbano, como fenômeno cultural, têm 

procurado problematizar estes pontos5. Em face dos paradigmas anteriores, na pós-

modernidade, há o domínio do não-lugar, isto é, das cidades sem nome, sem face, 

das cidades dentro da cidade, dos espaços de trânsito, das múltiplas identidades 

(Augé, 1992), dos lugares6 que são mundiais, pois neles há infinitas possibilidades 

de deslocamentos, intercâmbios culturais e trocas simbólicas que se 

multiplicam(Santos, 2002). 

Considerando este horizonte teórico sobre a construção simbólica das 

cidades, este trabalho se justifica a partir de três pontos.  

a)Em primeiro lugar, deve-se considerar que, de acordo com Beatriz Sarlo, 

a literatura escrita, hoje, tem uma obsessão pela cidade, e esta, por causa de sua 

força simbólica e de seu potencial de experiência,  pressiona a ficção. (Sarlo, 2014). 

No entanto, a autora também afirma que, nem sempre, ela- a escrita da cidade- é 

privilégio da literatura. Os jornais, as canções, os filmes e os ensaios, por exemplo, 

seguem escrevendo cidades.  

b)O segundo aspecto se refere ao fato de que as representações de 

intervenções urbanas no Rio de Janeiro na literatura não são novidade. As mudanças 

na cidade foram tematizadas  por, Olavo Bilac, João do Rio, Lima Barreto e 

Marques Rebelo, indicando uma tradição na narrativa urbana sobre o Rio. Claro 

está que os contextos históricos, políticos, sociais e culturais são diferentes em cada 

período, o que pode levar a formas e linguagens distintas nas representações 

construídas nos textos. A remodelação do Rio na Belle Époque alterrou a cidade e 

                                                           
4 Néstor Garcia Canclini faz esta afirmação em uma entrevista concedida em 2007 à Alicia Lindon 
e publicada na Revista EURE, Vol.XXXIII, Nº99, Santiago do Chile. 
5 Idem. 
6 O não-lugar é um conceito de Marc Augé. No entanto, dada a proximidade argumentativa, 
parece-nos que Milton Santos, mesmo utilizando a palavra lugar, refere-se a não lugar. Por isso, 
alocamos os dois teóricos em uma relação de proximidade.  
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o conjunto de experiências de seus habitantes. Semelhante ao momento atual, os 

donos do poder tentaram gerar uma cidade racional, higiênica e controlável(Gomes, 

2008). As narrativas, assim, tiveram um papel fundamental na construção daquele 

urbano.        

c)Por último, ao falar sobre os textos que narram as cidades contemporâneas 

e, consequentemente, do multiculturalismo, Néstor Canclini sinaliza que narrar a 

cidade, hoje, é saber que já não é mais possível a experiência da ordem que o flâneur 

esperava estabelecer ao passear pela metrópole do século passado. A cidade, 

segundo ele, é um videoclipe, isto é, uma montagem efervecente de imagens 

descontínuas onde não caberiam tentativas totalizadoras de narrar. Nesse sentido, a 

produção literária sobre o Rio de Janeiro ainda é bastante fértil e os escritores 

tendem a tratá-lo a partir da multiplicidade de tons, linguagem, formatos, temas, 

convicções e cidades dentro da cidade(Resende, 2008). 

Os três aspectos mencionados sinalizam que as representações das 

mudanças no Rio de Janeiro na literatura, em diferentes  períodos da história da 

cidade, apontam para o fato de que esta parece ser uma questão sintomática para 

alguns escritores. Nesse sentido, A casa cai, de Marcelo Backes, assim como os 

textos de novos autores contemporâneos se insere na tradição de intérpretes da 

cidade.  

Em A casa cai, Marcelo Backes  narra a história de  um  homem, Marcelo 

Campina, que  fugiu da vida a vida inteira e, repentinamente, perde o pai com quem 

nunca conseguiu se entender e recebe uma herança com a qual é obrigado a lidar. 

O narrador segue contando sobre si e sobre  a história imobiliária do Leblon e do 

Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, esse homem constrói uma casa para sua mulher 

- mulher que também herdou de seu pai -  no pior lugar do pântano paterno, a Selva 

de Pedra1.  

Ele, o narrador apresenta uma desconexão com a cidade, demonstrando, em 

vários momentos, uma certa estrangeirice quando desconhece as dinâmicas dos 

meios de transporte e\ou apresenta medo e\ou preconceito contra seus moradores. 

Se pensarmos nas relações de poder, a narrativa é construída, 

majoritariamente, pela perspectiva de quem está mais próximo do agente da 
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gentrificação. Porém, mesmo no distanciamento, que não é tão distante assim, pois 

a mãe de Marcelo morava na Rocinha, o narrador nos conduz a aspectos da   

Gentrificação.Vejamos um fragmento do romance: 

À minha frente, um casal discutia. O marido disse que não venderia a casa por 
menos de 140 mil, o barraco tinha laje, e não seria um estrangeiro metido a besta 
que lucraria com o que ele demorou tanto tempo pra construir, agora que morar na 
Rocinha realmente começava a valer a pena. Achei que o homem inclusive 
aumentou o alcance da voz ao perceber minha presença. A mulher argumentava 
que era muito dinheiro, que pelo valor poderiam comprar vários terrenos numa 
comunidade de Jacarepaguá, o processo seletivo da moradia continuava 
imperando, mais ou menos violento, eu via. No banco do outro lado do corredor, 
uma cabeleireira se queixava que com o fim dos bailes funks a qualquer hora sua 
clientela diminuíra pela metade.  A UPP acabou com a chapinha, ela sentenciou. A 
pacificação era o fim das escovas progressivas. A amiga também lamentava o 
choque de ordem, o fim do que sabiamente chamou de Sodoma e Gomorra, paraíso 
das viúvas do tráfico. E o gato-net com todos os canais por 30 reais também 
acabara, agora meia dúzia custava mais de 50, onde já se vira uma coisa dessas, 
uma das várias holandesas em visita ao agora assim chamado bairro, dissera que 
no Brasil se pagava a TV a cabo mais cara do mundo. Pelo menos poderiam alugar 
dependências da casa para os interessados em vir antecipadamente para a Jornada 
Mundial da Juventude e outros eventos. O Rio de Janeiro estava cheio deles, dava 
pra conseguir 450 reais por um quartinho sem banheiro, 700 por uma suíte, e isso 
em apenas uma semana. 

 

Neste fragmento, pode-se perceber o quanto que as mudanças na cidade 

interferiram no cotidiano das pessoas que habitam o território da Rocinha, no Rio 

de Janeiro. A especulação imobiliária aumentou os valores dos imóveis, 

provocando, gradativamente, a substituição dos antigos moradores por outros que 

até então não estabeleciam relações de moradia com o território mencionado. Ainda 

com relação a este ponto, o narrador também aponta para o fato de que o morador 

vê a possível venda como uma excelente oportunidade para mudar de vida. Para 

ele, os grandes eventos garantirão formas de aquisição de bens materiais seja com 

a venda da casa, seja com o aluguel de cômodos  da própria casa.  

Um outro ponto deste fragmento e a observação de que a implantação das 

UPP’s(Unidades de Polícia Pacificadora), uma política de segurança que buscou 

qualificar o Rio de Janeiro para os megaeventos da cidade, modificou o cotidiano 

das favelas. Sem chefões do tráfico, sem chapinhas, sem gatonet(acesso ilegal à tv 

à cabo). O curioso é que, segundo este fragmento,  os moradores da fevela têm 

acesso a determinados bens de consumo  por meio da ilegais. Com a chegada das 
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UPP’s, parece ter havido um deslocamento nas formas de ganhar dinheiro e uma 

aparente moralização. 

 Considerações finais 

1)Ao abrir os arquivos\cofre de seus familiares e consequentemente da cidade do 

Rio de Janeiro, o narrador de A casa cai se dá a conhecer e, ao mesmo tempo, 

denuncia não só os mecanismos pelos quais o processo de Gentrificação se 

configura no Rio de Janeiro(as remoções indevidas, o claro desrespeito ao direito à 

cidade, a destruição das identidades que transformam espaços em territórios, a falta 

de mobilidade urbana que interfere no acesso ao lazer e ao trabalho), mas as 

relações fincadas em fortes laços patriarcais, como o machismo e o preconceito 

racial. 

2) Para Ricardo Piglia, (Piglia, 2001), o lugar do escritor é o de estabelecer onde 

está a verdade, atuar como detetive, descobrir os segredos que o Estado manipula e 

revelar a verdade escamoteada com contra-relatos que circulam na sociedade,  

(Piglia, 2001). No entanto, recomenda-se que esse modo de agir se dê na 

invisibilidade uma vez que há um desequilíbrio de forças. (Figueiredo, 2015). 

Ao contrário de Piglia, Ranciére propõe que a conquista da igualdade deve se dar 

de modo visível. A ocupação de ruas e espaços públicos são estratégias para que os 

direitos à cidadania sejam conquistados. Mas, claro está que é na separação entre 

arte e outras formas de experiência sensível que se funda o caráter político da arte.  

(Figueiredo, 2015). Nessa perspectiva, é consenso nos dois autores que  a política 

é uma luta travada no terreno da narrativa e que há práticas abusivas que precisam 

ser combatidas. Piglia assume tal função para a Literatura. Ranciére parece apontar 

para outras formas de combate. 

Se o antigo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, juntamente com jornais, 

trazem uma narrativa que escreve a cidade, de acordo com o conceito de Beatriz 

Sarlo de que a literatura é um dos caminhos que escrevem a cidade, falam na 

herança que os Jogos deixarão para os moradores do Rio de Janeiro, usando 

palavras como revitalização, legado e iniciativa privada no mesmo discurso, um 

romance como A casa cai e suas estratégias narrativas funcionam como um contra 

relato às narrativas oficiais. 
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LITERATURAS CONTEMPORÂNEAS DE AFRODESCENDENTES  

NAS AMÉRICAS 

 

Felipe Fanuel Xavier Rodrigues (UERJ / FAPERJ) 

 
RESUMO: O presente trabalho se dedica ao estudo intercalado de literaturas contemporâneas 
de mulheres negras no Brasil e nos Estados Unidos. De modo comparativo, são explorados 
alguns aspectos dos contornos sócio-históricos dos contextos culturais nos quais surgiram 
tradições literárias engendradas por afrodescendentes naquelas localidades. Formula-se, pois, 
comparações críticas entre textos literários produzidos nas duas mais importantes diásporas 
africanas das Américas. Buscando possíveis “entre-lugares” (Bhabha, 2010) nas experiências de 
afrodescendentes narradas em seus textos literários, apresenta-se, especificamente, a produção 
literária de Maya Angelou e Mãe Beata de Yemonjá, realçando questões identitárias e políticas 
das trajetórias culturais desses sujeitos afrodiaspóricos, bem como o impacto sociocultural de 
suas obras. O tropo “encruzilhada” forneceu uma epistemologia para se pensar o entroncamento 
de textos e contextos no âmbito do chamado Atlântico Negro, à procura de pontos de contato do 
inesperado. Tanto no Brasil como nos EUA, as literaturas negras se distinguem como formas de 
saber carregadas de legados e significações de origem africana. Através de uma perspectiva de 
análise cultural ampla, visualiza-se o cruzamento dessas literaturas no espaço regido pelo 
egrégio trickster africano que transcende as fronteiras de tempo e espaço, de codinome Exu. 
Esse protagonista que atua entre deuses e humanos é produto da cosmovisão dos iorubás, os 
quais, de modo semelhante aos antigos gregos, são caracterizados por sua riqueza artística e 
poética. (THOMPSON, 1984) Em comparação com o mensageiro e intérprete das divindades 
gregas Hermes, de cujo epíteto deriva a palavra “hermenêutica”, o nome de Exu também pode 

ser associado aos “princípios metodológicos da interpretação de textos negros”, como propõe o 
crítico Henry Louis Gates, Jr. (GATES, 1989, p. 9) Pelas margens dos estudos literários, 
amplia-se, portanto, a compreensão crítica das literaturas contemporâneas de mulheres 
afrodescendentes e da agência de sujeitos cuja escrita está vinculada ao seu processo de 
formação identitária. 
Palavras-chave: Literatura afro-americana. Literatura afro-brasileira. Identidade. Mulheres 
negras. 
 

Introdução 

O presente trabalho se dedica ao estudo intercalado de literaturas 

contemporâneas de mulheres negras no Brasil e nos Estados Unidos. Busca-se explorar, 

de modo comparativo, alguns aspectos dos contornos sócio-históricos dos contextos 

culturais nos quais surgiram tradições literárias engendradas por afrodescendentes 
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nessas localidades. Formula-se, pois, comparações críticas entre textos literários 

produzidos nas duas mais importantes diásporas africanas das Américas, levando em 

consideração que a diáspora, neste caso, “representa um espaço global, uma teia 

mundial, que explica tanto o continente mãe como qualquer lugar do mundo para o qual 

sua prole tenha sido impulsionada pelas forças cruéis da história.” (OKPEWHO et al., 

2001, p. xiv) Dessa forma, identifica-se elementos políticos relativos à identidade de 

mulheres afro-americanas e afro-brasileiras, bem como sinaliza-se a importância 

cultural de suas obras na contemporaneidade. No entanto, deve ser dito que, nas atuais 

realidades culturais e editorais estadunidense e brasileira, trata-se de uma intersecção 

entre o quasicanônico e o marginal; o reconhecimento e o semiobscurantismo; a 

volumosa obra e a escassa publicação; as possíveis portas abertas das grandes editoras e 

as efetivas restrições de um mercado editorial hegemônico. A ressalva não invalida a 

busca, mediante um gesto comparativo, de possíveis “entre-lugares” (BHABHA, 2010) 

nas experiências de mulheres afrodescendentes narradas em seus textos literários, como 

a comparação entre a obra de Maya Angelou e Mãe Beata de Yemonjá, apresentada 

neste trabalho. 

O tropo “encruzilhada” fornece uma epistemologia para se pensar o 

entroncamento de textos e contextos no âmbito do chamado Atlântico Negro, à procura 

de pontos de contato do inesperado. Tanto no Brasil como nos EUA, as literaturas 

negras se distinguem como formas de saber carregadas de legados e significações de 

origem africana. Através de uma perspectiva de análise cultural ampla, visualiza-se o 

cruzamento dessas literaturas no espaço regido pelo egrégio trickster africano que 

transcende as fronteiras de tempo e espaço, de codinome Exu. Esse protagonista que 

atua entre deuses e humanos é produto da cosmovisão dos iorubás, os quais, de modo 

semelhante aos antigos gregos, são caracterizados por sua riqueza artística e poética. 

(THOMPSON, 1984) Em comparação com o mensageiro e intérprete das divindades 

gregas Hermes, de cujo epíteto deriva a palavra “hermenêutica”, o nome de Exu 

também pode ser associado aos “princípios metodológicos da interpretação de textos 

negros”, como propõe o crítico estadunidense Henry Louis Gates, Jr. (GATES, 1989, p. 

9) Sendo a divindade que abre caminhos nos interstícios entre as fronteiras, Exu é uma 

metáfora da conexão imaginativa que permite cruzar literaturas negras e reconstituir 

percursos culturais e identitários. O historiador de arte nigeriano Moyo Okediji 

observou que “[a]o contrário de Prometeu, que foi pego e punido pelos deuses por 

roubar fogo” do Olimpo, “Exu desafia a detecção e evade-se do cativeiro e 
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encarceramento.” (OKEDIJI, 2013, p. 233) Em textos que dão testemunho da 

sobrevivência de sujeitos negros no Novo Mundo, malgrado todas as históricas 

investidas contra sua subjetividade, percebe-se que seu paradigma de produção cultural 

se aproxima do simbolismo de uma divindade transgressora, que se camufla e dissimula 

perante limites que são incapazes de lhe deter. Desacorrentadas, portanto, as literaturas 

contemporâneas de mulheres afrodescendentes se afirmam.  

 

Maya Angelou e as marcas inapagáveis 

Nascida em 1928, em Saint Louis, Missouri, Maya Angelou (Marguerite Annie 

Johnson) reuniu qualidades diversas ao longo de sua vida, tais como poeta, 

autobiógrafa, performer e ativista dos direitos civis, entre outras. Reconhecida 

especialmente por sua produção autobiográfica, mediante a qual obteve um espaço 

proeminente no cânone literário dos EUA, (LUPTON, 1998, p. 1; BARNWELL, 2009, 

p. 133) a popular escritora já foi descrita como uma “mulher versátil” (Renaissance 

woman) (THURSBY, 2011, p. 3) graças às suas múltiplas habilidades, embora haja 

quem associe o crescimento da popularidade de suas obras ao declínio de sua reputação 

crítica. (WALL, 2014, p. 946) A produção literária da autora afro-americana ocorre 

dentro de um contexto cultural amplo denominado “mundo atlântico negro”, no qual se 

observa que a fusão de tradições africanas a novos elementos nas Américas produziu 

novas formas culturais. (SALGUEIRO & RODRIGUES, 2015, p. 34) 

Em 20 de janeiro de 1993, durante a posse de Bill Clinton, Maya Angelou foi 

responsável por proferir um “bom dia” em forma de poesia. Com os versos de seu 

memorável poema “On the Pulse of Morning”, muito aplaudido pela crítica, tornou-se a 

primeira pessoa de origem africana e a primeira mulher na história a escrever um poema 

para tal ocasião. (BRAXTON, 1999, p. 15) Todavia, em 28 de maio de 2014, seu 

falecimento pode ter despertado a memória da primeira linha de outra das suas criações 

poéticas: “Amados, agora sabemos que nada sabemos, agora que a nossa estrela 

brilhante e reluzente pode escapar de nossas mãos como um sopro de vento de verão.”
1 

(apud VENA, 2009) O trecho em tela faz parte do poema “We Had Him”, composto 

quando da morte de Michael Jackson, e repercute uma imagem delineada pelo poeta e 

ensaísta estadunidense Ralph Waldo Emerson ao refletir sobre a dor da perda de seu 

próprio filho. Segundo Emerson: “Nada nos resta agora a não ser a morte. [...] 

                                                           
1 “Beloveds, now we know that we know nothing, now that our bright and shining star can slip away from 

our fingertips like a puff of summer wind.” 
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Considero esta evanescência, esta volatilidade de todos os objetos, que os deixa 

escorregarem por entre nossos dedos justamente quando os seguramos com mais força, 

como a parte menos bela de nossa condição.” (EMERSON, 1997, p. 128) A expressão 

emersoniana “Nada nos resta agora a não ser a morte” pode ser relida na poesia de 

Angelou como “agora sabemos que nada sabemos”. Nas profundidades do abismo do 

“Nada nos resta”, contudo, o verso da poeta decide saltar livre com as asas de 

“sabemos”, embora, no que tange à morte, reste apenas a ironia de nada saber. A 

incapacidade humana de segurar firmemente qualquer coisa, para Emerson, “a parte 

menos bela” de nossa condição, permite que até uma “estrela brilhante e reluzente” 

possa, no dizer da escritora afro-americana, “escapar de nossas mãos como um sopro de 

vento de verão”. 

A possibilidade de as coisas escorregarem ou escaparem faz da vida uma fonte 

de aprendizado. Angelou aprendeu vivendo na pequena Stamps, no estado sulista do 

Arkansas, onde cresceu na companhia da avó, do irmão e do tio. Nomeada em 

homenagem a um antigo colono da área, Hardy James Stamps, a cidade guarda no nome 

um significado para além da designação de um lugar para os afro-americanos. “Selo”, 

“carimbo”, “marca”, algumas das acepções comuns da palavra stamp abrem caminho 

para se discutir a formação cultural da autora. Seus passos ali foram definidos por 

marcas legadas por um passado de escravidão, em que pessoas de origem africana, 

marcadas na pele a ferro e fogo, eram submetidas a uma subvida através de violência 

física e psicológica. Abolida a condição de escravos, os negros continuaram sob o jugo 

de um sistema social que os inferiorizava por meio de marcas que passaram a definir 

seu ser. Em uma cidade que preserva a memória do colonizador branco escravocrata no 

nome, o isolamento forçado dos negros se conservou de tal maneira que Angelou 

admite que quando criança, os brancos compunham outro mundo que não fazia parte de 

sua realidade. Afinal, tratava-se de pessoas que deveriam ser temidas: 

 

Em Stamps, a segregação era tão completa, que a maioria das crianças 
negras não sabia realmente, em absoluto, como eram os brancos. 
Sabiam que eles eram diferentes, para serem temidos, e nesse temor 
estava incluída a hostilidade dos destituídos de poder contra os 
poderosos, dos pobres contra os ricos, do trabalhador contra o patrão e 
dos maltrapilhos contra os bem vestidos.2 (ANGELOU, 1996, p. 30)  

                                                           
2 “In Stamps the segregation was so complete that most Black children didn’t really, absolutely know 

what whites looked like. Other than that they were different, to be dreaded, and in that dread was included 
the hostility of the powerless against the powerful, the poor against the rich, the worker against the 
worked for and the ragged against the well dressed.” (ANGELOU, 2004, p. 24) 
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Não obstante, a pequena Stamps também legou a Maya as marcas do senso de 

comunidade. Sua principal obra autobiográfica, I Know Why the Caged Bird Sings, não 

apenas narra suas experiências de vida do inesperado ponto de vista de uma mulher 

negra que crescera na segregada região sul dos EUA, mas também “descreve a 

comunidade negra do Sul como aquela que cuida dos seus membros e os ajuda a 

sobreviver em um ambiente tão antagônico”. (MCPHERSON, 1990, p. 35) A obra é 

dedicada a seu filho e a “todos os fortes pássaros negros da promessa que desafiam 

adversidades e divindades e cantam suas canções”. (ANGELOU, 2004, p. 3) Todos 

esses pássaros negros representam uma comunidade afro-americana que sobrevive em 

luta, desafiando quaisquer infortúnios em sua jornada de vida. 

 

Mãe Beata de Yemonjá e a reconcavidade negra 

Embora predomine, no contexto brasileiro, a narrativa ideológica da suposta 

harmonia entre europeus, africanos e ameríndios, a situação de descendentes de 

escravos é historicamente tão adversa quanto no Brasil, vide, por exemplo, os engenhos 

de cana-de-açúcar, que eram movidos pela mão de obra de africanos submetidos à 

escravidão. Em um desses engenhos, nasceu Mãe Beata de Yemonjá (Beatriz Moreira 

Costa), em 1931, nos arredores da cidade de Santiago do Iguape, no Recôncavo Baiano. 

A localidade é única porque a maioria das pessoas possui ascendência genética africana 

(SILVA et al., 2010, p. 414), sua tradição oral é abundante (FRAGA FILHO, 2006, p. 

63), e sua capital Salvador é uma das cidades que receberam o mais expressivo 

contingente de escravizados (MYERS, 1999, p. 302) no período colonial. O Recôncavo 

Baiano tornou-se o espaço de formação cultural de Mãe Beata, uma futura ialorixá do 

candomblé.  

Na cercania dessa grande metrópole do Atlântico Negro, chamada de “Roma 

Africana/Negra” ou “Meca da Negritude”, (RODRIGUES, 2015, p. 47) o crescimento 

da escritora afro-brasileira ocorrerá ao pé de sua bisavó, “escrava de dentro” originária 

de Tapa, na Nigéria, de quem pôde ouvir muitas histórias e lições de vida. Como afirma 

a autora: 

 

Eu digo o tempo todo: quando chegar a hora da minha partida, quando 
os donos do ayê me chamarem, eu morrerei contente e feliz. [...] Sou 
uma mulher, uma cidadã brasileira, uma mulher negra, mãe de quatro 
filhos sem pai, uma menina que aprendeu a ler nas folhas de jornais 
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velhos. Só tenho o terceiro ano primário, mas a vida me ensinou tudo 
o que eu precisava. (apud COSTA, 2010, p. 72) 

 

À luz da história dos deslocamentos de tradições e sujeitos africanos que pela 

geografia de recôncavos entraram no Brasil na condição de escravos, pode-se afirmar que 

há uma “reconcavidade negra” que se irradia para além da Bahia. Quando a presença de 

filhos do Recôncavo em outras partes do país mantém as tradições africanas no radar, isto 

significa o fortalecimento de narrativas de origem, como diz Mãe Beata: “Digo que fui 

gestada no Recôncavo e parida no Rio de Janeiro” (apud COSTA, 2010, p. 91) Desse 

lugar prenhe de culturas afrodescendentes surge o próprio candomblé, “nome dado à 

religião dos orixás formada na Bahia, no século XIX, a partir de tradições dos povos 

iorubás, ou nagôs, com influências de costumes trazidos por grupos fons, aqui 

denominados jejes, e residualmente por grupos africanos minoritários.” (PRANDI, 2005, 

p. 20-21) Tais deslocamentos para fora do Recôncavo Baiano tinham origem também na 

aspiração de liberdade após o fim de séculos de cativeiro. Em outras palavras, “[m]igrar 

para outras localidades em busca de trabalho, ou para romper com antigos vínculos que os 

ligavam aos ex-senhores, foi uma forma de efetivar a liberdade.” (FRAGA FILHO, 2006, 

p. 28) Em seu poema “Sonho de Escravo”, Mãe Beata retrata o drama de um negro 

escravizado no calabouço. Ele gritava, chorava e gemia em meio a açoites que tingiam 

“seus trapos” de sangue. Comia “crueira”, era “marcado com ferro em brasa”, mas 

“ninguém o ouvia”. Mesmo assim, não deixou de sonhar: “Eu sonho com liberdade/ Será 

que esse dia virá?” (apud COSTA, 2010, p. 140)  

A saída do Recôncavo Baiano tinha como destino o estado do Rio de Janeiro, 

para onde Mãe Beata migrou em busca de melhores condições de vida. Atualmente, ela 

reside no bairro de Miguel Couto, na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, 

onde está localizado também o seu terreiro, Ile Omiojuaro. A localidade é notória pela 

falta de serviços públicos básicos e pobreza de muitos de seus habitantes. Nos tempos 

coloniais, a área era conhecida como Recôncavo da Guanabara, suprindo a cidade do 

Rio de Janeiro com mercadorias provenientes de fazendas e engenhos movidos a mão 

de obra escrava. (BEZERRA, 2010) Quando seu terreiro foi reconhecido como 

Patrimônio Cultural, a ialorixá escritora definiu a Baixada Fluminense como “esse 

grande pedaço de África” (apud LINS, 2015), fazendo referência à histórica presença 

africana no território por meio do expressivo número de afrodescendentes que habitam a 

região.  
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As paisagens em torno da Baía de Todos os Santos (Recôncavo Baiano) e Baía 

de Guanabara (Recôncavo da Guanabara) possuem uma profundidade intensa que a 

palavra “recôncavo” não deixa de comunicar. Em um nível alegórico, a imagem 

geográfica dos Recôncavos pode ser entendida como um possível paralelo com o 

processo de criação de uma África inversa, ou (re)côncava, no Novo Mundo, iniciado 

durante a escravidão no Brasil colonial. Como uma cavidade profunda, o outro lado do 

Atlântico forneceria não mais do que a escuridão aos escravizados africanos cuja visão 

fora vendada no desembarque no Recôncavo. A sobrevivência futura dependeria de sua 

capacidade de tatear no escuro, imagens distorcidas de suas tradições que iluminariam 

seu caminho nessa jornada de incerteza e dor. 

 

Considerações finais 

Recôncavo e Stamps são palavras que traduzem territórios de sujeitos 

desterritorializados. Na retradução de contextos carregados de sentido e história, 

propõe-se a releitura de tais palavras de modo experimental como África (Re)côncava e 

África (E)stampada ou África Marcada. Quando se trata de refletir sobre palavras, 

sempre há espaço para questionamentos a respeito de sua própria leitura. Se 

perguntarmos até que ponto seria possível ler a acepção de uma palavra, 

inevitavelmente, moveríamos a discussão para o campo da tradução, neste caso, a 

tradução intercultural, interposta entre culturas afrodiaspóricas. 

Assim, o presente experimento tradutório e comparativo de entrecruzar 

literaturas contemporâneas de mulheres afrodescendentes e seus contextos realça 

questões identitárias e políticas das trajetórias culturais de sujeitos negros na Diáspora 

Africana, bem como o impacto sociocultural de suas obras. Pelas margens dos estudos 

literários, amplia-se, portanto, a compreensão crítica das literaturas contemporâneas de 

afrodescendentes e da agência de sujeitos cuja escrita está vinculada ao seu processo de 

formação identitária. Seus textos são verdadeiros testamentos de sobrevivência que, em 

uma encruzilhada semiótica, reescrevem criticamente o presente quando traduzem o 

passado. Em um provérbio africano, Angelou encontrou a seguinte imagem: “O 

machado esquece/ A árvore se lembra.” (apud BRAXTON, 1999, p. 3) Pode-se dizer 

que Mãe Beata mantém a ironia quando afirma que “[a] chibata e as correntes e as redes 

de quem tem mais já estão deixando de nos pertencer, quem ri por último ri melhor.” 

(apud COSTA, 2010, p. 131) 

 

3261

Ana
Pencil



8 
 

Referências 

ANGELOU, Maya. The collected autobiographies of Maya Angelou. New York: The 

Modern Library, 2004. 

 

______. Eu sei por que o pássaro canta na gaiola. Trad. Paula Rosas. Rio de Janeiro: 

José Olympio, 1996. 

 

BARNWELL, Cherron A. Singin’ de Blues, Writing Black Female Survival in I Know 

Why the Caged Bird Sings. In: BLOOM, Harold (ed.). Maya Angelou. Nova York: 

Bloom’s Literary Criticism, 2009, p. 133-146. 

 

BEZERRA, Nielson Rosa. Mosaicos da escravidão: identidades africanas e conexões 

atlânticas do Recôncavo da Guanabara (1780-1840). Tese de Doutorado. Niterói: 

Universidade Federal Fluminense, 2010. 

 

BHABHA, Homi K. O Local da Cultura. Trad. Myriam Ávila, Eliana Lourenço de 

Lima Reis e Gláucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2010. 

 

BRAXTON, Joanne M. Symbolic Geography and Psychic Landscapes: A Conversation 

with Maya Angelou. In: BRAXTON, Joanne M. (ed.). Maya Angelou’s I Know Why the 

Caged Bird Sings: a casebook. Oxford: Oxford University Press, 1999, p. 2-20. 

 

COSTA, Haroldo. Mãe Beata de Yemonjá: guia, cidadã, guerreira. Rio de Janeiro: 

Garamond; Fundação Biblioteca Nacional, 2010. 

 

EMERSON, Ralph Waldo. Experiência. In: CAVELL, Stanley. Esta América nova, 

ainda inabordável: palestras a partir de Emerson e Wittgenstein. Trad. Heloisa Toller 

Gomes. São Paulo: Ed. 34, 1997, p. 123-148. 

 

FRAGA FILHO, Walter. Encruzilhadas da liberdade: histórias de escravos e libertos na 

Bahia. Campinas: Editora da Unicamp, 2006. 

 

GATES, Jr., Henry Louis. The signifying monkey: a theory of African-American literary 

criticism. Nova Iorque: Oxford, 1989. 

3262

Ana
Pencil



9 
 

 

LINS, Marina Navarro. Terreiro da Mãe Beata de Iemanjá, na Baixada Fluminense, vira 

Patrimônio Cultural. Extra, 19 out. 2015. Disponível em:  

<http://extra.globo.com/noticias/rio/terreiro-da-mae-beata-de-iemanja-na-baixada-

fluminense-vira-patrimonio-cultural-17809815.html>. Acesso em: 21 out. 2015. 

 

LUPTON, Mary Jane. Maya Angelou: a critical companion. Westport e Londres: 

Greenwood Press, 1998. 

 

MCPHERSON, Dolly A. Order out of chaos: the autobiographical works of Maya 

Angelou. Nova York: Peter Lang, 1990. 

 

MYERS, Aaron. Brazil. In: Appiah, Kwame Anthony & Gates, Jr., Henry Louis (eds.). 

Africana: The encyclopedia of the African and African American experience. New 

York: Basic Civitas Books, 1999, p. 300-307. 

 

OKEDIJI, Moyo. Èsù Elegbara and Prometheusis. In: FALOLA, Toyin (ed.). Èsù: 

Yoruba God, power, and the imaginative frontiers. Durham: Carolina Academic Press, 

2013, p. 231-242. 

 

OKPEWHO, Isidore et al. (eds.). The African Diaspora: African origins and New 

World identities. Bloomington: Indiana University Press, 2001. 

 

PRANDI, Reginaldo. Segredos guardados: orixás na alma brasileira. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2005. 

 

RODRIGUES, Felipe Fanuel Xavier. (Re)tradução intercultural de literatura 

afrodescendente e seus contextos. PALARA: Publication of the Afro-Latin/American 

Research Association, College of Charleston, Charleston, SC, Fall, n. 19, p. 42-72, 

2015. 

 

SALGUEIRO, Maria Aparecida Andrade & RODRIGUES, Felipe Fanuel Xavier. A 

África de Maya Angelou: identidade diaspórica em All God’s children need traveling 

shoes. Aletria, Belo Horizonte, v. 25, n. 3, p. 31-48, 2015. 

3263

Ana
Pencil



10 
 

 

SILVA et al., Wellington dos Santos. β-globin haplotypes in normal and 

hemoglobinopathic individuals from Reconcavo Baiano, State of Bahia, Brazil. 

Genetics and Molecular Biology, 33, 3, p. 411-417, 2010. 

 

THOMPSON, Robert Faris. Flash of the spirit: African & Afro-American art & 

philosophy. Nova York: Random House, 1984. 

 

THURSBY, Jacqueline S. Critical companion to Maya Angelou: a literary reference to 

her life and work. Nova York: Facts On File, 2011. 

 

VENA, Jocelyn. Maya Angelou’s poem about Michael Jackson: ‘We Had Him’. MTV 

News, 7 jul. 2009. Disponível em: <http://www.mtv.com/news/1615416/maya-

angelous-poem-about-michael-jackson-we-had-him/>. Acesso em: 16 fev. 2016. 

 

WALL, Cheryl A. Maya Angelou. In: GATES, Jr., Henry Louis & SMITH, Valerie A. 

(eds.). The Norton anthology of African American literature. 3ª ed. New York: Norton, 

2014, v. 2, p. 944-957. 

3264

Ana
Pencil



1 
 

 

 A MÃO QUE FECUNDA A TERRA E ESCREVE A HISTÓRIA: O 
LUGAR DA MULHER NIGERIANA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO EM 

CHINUA ACHEBE E CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE 
 

Hellyana Rocha1 (UFT) 
Olívia Aparecida Silva² (UFT) 

 
Resumo: Os estudos de gênero unidos aos estudos pós-coloniais buscam refletir os cruzamentos 
entre a realidade histórica em que acontece a produção de obras literárias das nações que 
vivenciaram os efeitos da colonização, ao mesmo ponto em que tomam como viés de análise a 
representação da participação feminina. Elegendo, então, como objetos de estudo os romances 
Things Fall Apart (1958), de Chinua Achebe, e Americanah (2013), de Chimamanda Ngozi 
Adichie, este texto tem como objetivo analisar a representação da figura feminina frente às 
relações de trabalho, levando em consideração a diferença entre as vozes literárias de ambos os 
escritores nigerianos. Busca-se observar de que forma os conceitos de gênero, identidade e pós-
colonialismo são figurados nos textos literários, a partir das reflexões críticas de Joan Scott 
(1995), Gayatri Spivak (2010), entre outros. Sob tais aspectos, este texto tem como objetivo 
analisar a representação da figura feminina frente às relações de trabalho, levando em 
consideração a diferença entre as vozes literárias de ambos os escritores nigerianos. Assim, 
intenta-se mostrar de que forma Achebe e Ngozi Adichie abordam a relação entre mulher e 
trabalho, mas, especialmente, como as designações do trabalho mudam de acordo com a 
instauração da colônia e, posteriormente, da pós-colônia. A razão pela qual se objetiva estudar 
os romances aqui apresentados, justifica-se no fato de que essas obras transplantam períodos 
cruciais da história Nigeriana, isto é, história e literatura se cruzam, mesmo que em períodos 
distintos, pois ambos os escritores narram o material local da Nigéria e as transformações 
decorrentes da colonização, descrevendo estações importantes e primordiais da história e cultura 
nigerianas antes e depois do período colonial. Além do mais, Things Fall Apart e Americanah 
são obras que representam, respectivamente, a importância do discurso literário de Chinua 
Achebe e Chimamanda Ngozi Adichie. 
 
Palavras-Chave: Estudos de Gênero. Pós-colonialismo. Literatura Nigeriana. Trabalho.  
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Os estudos feministas e de gênero unidos aos estudos pós-coloniais buscam 

intersecções entre a realidade histórica em que se dá a produção literária dos países que 

vivenciaram os efeitos da colonização, tomando como viés de análise a representação da 
                                                           
1 Mestranda no programa de Pós-Graduação – PPGLETRAS/CPN – UFT 
² Professora Adjunta do Departamento de Letras - PPGLETRAS/CPN – UFT 
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participação feminina. Assim, verifica-se a necessidade de produções que se preocupam 

com os caminhos possíveis entre literatura e história, e que buscam reescrever o passado 

não mais através das lentes do colonizador, mas a partir do olhar do colonizado. Nesse 

contexto de desconstrução, alguns escritores africanos trazem ao cenário literário obras 

que buscam reescrever o discurso ocidental acerca da história e cultura africanas. Entre 

eles, destacam-se aqui dois escritores nigerianos que assumiram o papel de abordar em 

sua literatura o ponto de vista nigeriano: Chinua Achebe e Chimamanda Ngozi Adichie. 

Albert Chinualumogu Achebe nasceu em Ogidi (1930), cidade Igbo no estado de 

Anambra – Nigéria – e é um dos escritores nigerianos mais importantes e respeitados. 

Em sua trajetória literária (que vai dos anos 1950 até 2013), Achebe escreveu 

aproximadamente 30 livros, entre os gêneros romance, conto, poesia e ensaio, grande 

parte de sua obra procura retratar os efeitos da colonização sobre a cultura e a 

civilização africanas, e, também, críticas ao sistema político da Nigéria. A relevância do 

discurso de Achebe se dá em grande parte por ter vivenciado cerca de 30 anos do 

domínio colonial britânico e por ter atuado de forma diplomática durante os conflitos 

políticos e sociais vivenciados pelo povo Igbo no final da década de 1960, a exemplo da 

guerra do Biafra. Chinua Achebe retrata, em sua literatura, momentos categóricos da 

história nigeriana, vertida de uma linguagem forte e contundente, e por isso sua obra é 

considerada um impulso de caráter determinante para a atividade literária na Nigéria. Já 

Chimamanda Ngozi Adichie, nascida em Enugu (1977), cidade situada ao sudeste da 

Nigéria e que também faz parte da cultura tradicional Igbo, escreve nos gêneros poema, 

conto, teatro e romance e, pela escrita desse último gênero, venceu o prêmio Orange 

Prize. Além de ser considerada uma das escritoras contemporâneas de maior destaque, 

suas obras apresentam relevância no que diz respeito às questões de gênero, etnia, 

política e identidade cultural, sendo esta não menos engajada com as questões sociais da 

Nigéria do que Achebe.  

Elegendo como objetos de estudo os romances Things Fall Apart (1958), de 

Chinua Achebe, e Americanah (2013), de Chimamanda Ngozi Adichie, este texto tem 

como objetivo analisar a representação da figura feminina frente às relações de trabalho, 

levando em consideração a diferença entre as vozes literárias de ambos os escritores 

nigerianos. Busca-se observar, então, de que forma os conceitos de gênero, identidade e 

pós-colonialismo são figurados nos textos literários, a partir das reflexões críticas de 

Joan Scott (1995), Gayatri Spivak (2010), entre outros. Assim, intenta-se mostrar de que 

forma Achebe e Ngozi Adichie abordam a relação entre mulher e trabalho, mas, 

3266

Ana
Pencil

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_da_%C3%81frica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_da_%C3%81frica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Brit%C3%A2nico


3 
 

especialmente, como as designações do trabalho mudam de acordo com a instauração da 

colônia e, posteriormente, da pós-colônia. Pergunta-se, então, como se dá a divisão do 

trabalho desenvolvido por homens e mulheres nas obras supracitadas; de que forma os 

escritores retratam, na caraterização das personagens femininas, as transformações 

ocorridas na Nigéria; como ocorre a desconstrução acerca do discurso ocidental e a 

reconstrução do discurso centrado no ponto de vista africano. 

A razão pela qual se objetiva estudar os romances aqui apresentados, justifica-se 

no fato de que essas obras transplantam períodos cruciais (pré-colonial e pós-colonial) 

da história Nigeriana, por meio dos aspectos que compõem as especificidades da etnia 

Igbo. Nessas obras, história e literatura se cruzam, mesmo que em períodos distintos, 

pois ambos os escritores narram o material local da Nigéria e as transformações 

decorrentes da colonização, descrevendo estações importantes e primordiais da história 

e cultura nigerianas antes e depois do período colonial. Além do mais, Things Fall 

Apart e Americanah são obras que representam, respectivamente, a importância do 

discurso literário de Chinua Achebe e Chimamanda Ngozi Adichie pelo fato de serem 

nigerianos e regerem um olhar aguçado à realidade de sua nação, além, é claro, do trato 

representativo para com as personagens femininas, visto que as obras ressaltam e 

revelam as transformações as quais passaram as mulheres durante os períodos em 

questão.  

É necessário compreender que os dois autores, mesmo narrando histórias 

nigerianas, possuem vozes com alguns aspectos dissonantes na representação das 

personagens femininas, a diferença se dá, além de serem de sexos distintos, devido ao 

fato de representarem períodos distintos da história nigeriana, mas que são cruciais para 

a representação das personagens. Chinua Achebe publicou Things Fall Apart em 1958, 

período que antecede a independência da Nigéria e sua narrativa situa o enredo nos 

períodos que antecedem a colonização, bem como os anos iniciais da colonização por 

parte dos ingleses. Chimamanda Ngozi Adichie situa o enredo de Americanah no 

contexto pós-colonial, iniciando nos anos 1990, quando a Nigéria enfrenta um regime 

militar bastante duro. 

Este texto é, pois, organizado de modo a relacionar estudos de gênero e estudos 

pós-coloniais, por meio da reflexão entre representação feminina e trabalho, tendo como 

eixo norteador os contextos históricos dos dois romances. Para tanto, esse trabalho 

divide-se em três partes: a primeira lida com as conceituações teóricas acerca da 

herança colonial, pós-colonialismo e a perspectiva da crítica feminista em território 
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africano. A segunda parte propõe uma análise da relação entre mulher e trabalho na 

tradição cultural da etnia Igbo nos períodos colonial e pré-colonial, representada em 

Things Fall Apart, de Chinua Achebe. A terceira e última parte discute a obra 

Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie, e as mudanças no contexto cultural 

Nigeriano, registradas no período pós-colonial, que foram responsáveis por 

transformações identitárias das personagens femininas e que suscitaram em uma nova 

conjuntura trabalhista para as mulheres.   

 

Intersecções entre Pós-Colonialismo e Feminismo 

A criação literária relaciona-se constantemente com a história, isto é, a literatura 

obtém respaldo dos construtos históricos enquanto criação e vice-versa. Nesse 

entrecruzamento, os processos coloniais foram intimamente representados na literatura e 

esta, na grande maioria dos textos, concebe o ponto de vista do “descobridor”, 

renegando os colonizados a meros estereótipos. Surgem, então, movimentos que 

buscam novas vozes e novos lugares de fala para os “outros” sujeitos e “outros” 

discursos que ainda não se fizeram presentes. Para tanto, o escritor representa a fala de 

vários outros e, nesse aspecto, os estudos literários mostram interesse em dar acesso à 

voz e até mesmo em discutir os silenciamentos de grupos sociais. 

Sabe-se que as conceituações sobre o lugar da mulher nas mais diversas 

sociedades, e no decorrer da história, revelam contextos culturais e principalmente 

discursos que constroem os sujeitos femininos como secundários e inferiores em relação 

ao sexo masculino.  Destacando que a colonização culminou na criação do conceito de 

“Outro”, por meio do qual os colonizados são sempre subalternizados e marginalizados, 

pode-se considerar que a mulher africana, assim como sua nação, sofreu violações que a 

aprisionaram entre paredes sociais e estereótipos. Isto posto, o olhar que se tem sobre as 

mulheres, em muitas obras literárias, respalda-se na inferiorização, silenciamento e 

violência.  

Evidentemente, as questões de gênero em solo africano, mais especificamente na 

Nigéria, possuem particularidades como, por exemplo, o fato de que “gênero se refere 

não só ao dado biológico que funda um sistema cultural de representação e 

comportamento como também ao papel social ativo desempenhado pelo indivíduo.” 

(AMADIUME, 1998 apud RESENDE, 2013, p. 25). Entretanto, ao discutir as questões 

de gênero em contexto africano, Resende (2013, p.24) apresenta como principal desafio 

a dificuldade de relacionar parâmetros teóricos ocidentais, a exemplo das questões de 
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gênero, à conjuntura africana. Isso se dá porque conceitos como o de gênero podem ser 

dissonantes a ponto de ganharem particularidades.  

Joan Scott em Gênero: uma categoria útil para a análise histórica (1995) 

propõe-se a discutir os usos descritivos do termo “gênero” a partir de um viés 

desconstrucionista, chamando atenção para as novas perspectivas acerca desse termo.  

Conforme Scott, 

no seu uso mais recente, o “gênero” parece ter aparecido primeiro 

entre as feministas americanas que queriam insistir na qualidade 
fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo. A palavra 
indicava uma rejeição ao determinismo biológico implícito no uso de 
termos como “sexo” ou “diferença sexual”. O “gênero” sublinhava 
também o aspecto relacional das definições normativas de 
feminilidade. As que estavam mais preocupadas com o fato de que a 
produção dos estudos femininos centrava-se sobre as mulheres de 
forma muito estreita e isolada, utilizaram o termo “gênero” para 
introduzir uma noção relacional no nosso vocabulário analítico. 
(SCOTT, 1995, p. 3) 

Destarte, entende-se que homens e mulheres só podiam ser compreendidos por 

meio da reciprocidade, o que jamais aconteceria dentro de um estudo inteiramente 

separado.  No entanto, essa perspectiva mudou, com o passar dos anos, e as novas 

pesquisadoras feministas “assinalaram muito cedo que o estudo das mulheres 

acrescentaria não só novos temas como também iria impor uma reavaliação crítica das 

premissas e critérios do trabalho científico existente.” (1995, p. 3) 

A autora acrescenta ainda que o gênero passaria a significar não só uma palavra, 

mas uma categoria de análise. Assim, esta análise visaria o estudo não apenas de 

mulheres, mas também das representações de masculinidade/feminilidade dentro das 

ações políticas, pois as relações de gênero, mesmo que não sejam o único campo de 

articulação do poder, representam instâncias com as quais o poder se articula. Desse 

modo, os conceitos de gênero relacionam e estruturam a organização social, 

influenciando as construções e legitimações de poder. Ainda segundo a autora, 

Precisamos rejeitar o caráter fixo e permanente da oposição binária, 
precisamos de uma historicização e de uma desconstrução autêntica 
dos termos da diferença sexual. Temos que ficar mais atentas às 
distinções entre nosso vocabulário de análise e o material que 
queremos analisar. Temos que encontrar os meios (mesmo 
imperfeitos) de submeter, sem parar, as nossas categorias à crítica, 
nossas análises à autocrítica. (1995, p. 18) 

É necessário, portanto, ultrapassar a dualidade homem/mulher e perceber que a 

mudança compreende uma ruptura da ordem social e política. Para tanto, tais 

transformações estruturais dentro de uma sociedade tendem a reescrever o conteúdo de 

desigualdade ou oferecer possibilidades igualitárias nas relações de gênero.  Gênero 
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torna-se, então, uma forma de conhecimento e exercício de poder, ao mesmo ponto que 

organiza as relações sociais e as diferenças sexuais, sendo uma categoria analítica e não 

descritiva.  

Dessa forma, os estudos feministas e de gênero permitem repensar as mais 

diversas representações do sujeito feminino na literatura e na história, além de abrir 

caminhos para a reconstrução imagética. Assim, no mesmo caminho pelo qual anda a 

teoria feminista, os estudos pós-coloniais também procuram reconstruir o lugar de fala 

daqueles que tiveram sua história reinventada a partir da ótica ocidental.  Haja vista que 

ambos os movimentos interpelam-se, pois têm como objeto um “outro” – entendido 

aqui como um sujeito plural – que se encontra fora das hierarquias que detêm e 

produzem conhecimento. Consequentemente, a esse outro é renegado o poder. A base 

constitutiva dessa opressão é, nos dois casos, o modelo patriarcal – entendido como uma 

organização de dominação social – agravado, tendo em vista que são mulheres 

africanas, pelas desigualdades de gênero e preconceitos de raça.  

 
Contexto pré-colonial: A mulher e o seu lugar nas relações de trabalho em Things 

Fall Apart, de Chinua Achebe  

Things fall apart (1958) narra a história de Okonkwo um guerreiro da etnia igbo2 

que vê a desintegração de sua cultura a partir da chegada de estrangeiros. Esta obra é 

considerada uma das mais importantes da literatura nigeriana, visto que revela parte 

primordial da tradição cultural do povo Igbo antes e durante o período colonial, 

trazendo, assim, representação dos elementos simbólicos dessa tradição, bem como os 

traços identitários e, principalmente, a forma como se estabelecem as relações de gênero 

e a divisão do trabalho nesse contexto. Mesmo trazendo o guerreiro Okonkwo como 

personagem principal, o olhar volta-se para a forma como as mulheres são representadas 

dentro do enredo.  

O espaço da narrativa traz como centro o clã Igbo da fictícia Umuófia e, por fim, 

a desintegração desse espaço e dos valores que eram representativos para esse povo, 

com a chegada dos ingleses. É na configuração do espaço social que fica evidente os 

tratos díspares entre homens e mulheres, principalmente no que se refere à divisão 

sexual do trabalho e que, consequentemente, serve como base para as honrarias, 

prestígio e importância dentro do clã. 

                                                           
2 O povo Igbo representa um dos maiores grupos étnicos  da África e habitam o leste, sul e sudeste 
da Nigéria, além de Camarões e da Guiné Equatorial. 
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A prosperidade de Okonkwo era visível em seu lar. Possuía um amplo 
compound, com várias habitações rodeadas por um grosso muro de 
terra vermelha. Sua própria casa, ou obi, erguia-se imediatamente 
atrás da única porta existente no muro vermelho. Cada uma de suas 
três esposas tinha uma morada própria e o seu conjunto formava uma 
espécie de meia-lua por trás do obi. O celeiro fora construído de 
encontro a uma das extremidades do muro vermelho, e altas pilhas de 
inhame erguiam-se dentro dele, com ar próspero. (ACHEBE, 2009, p. 
18-19)  

Para entender o lugar da mulher nas relações de trabalho dentro da narrativa, é 

necessário compreender, primeiramente, que no íntimo da diferenciação das funções 

exercidas por homens e mulheres há um processo coercitivo e sexista. Contudo, esse 

processo coercitivo é visto no enredo como um desígnio próprio da tradição vivida no 

clã e que é tido como um processo de organização social relacionado ao caráter de 

complementariedade das relações de trabalho, o que se relaciona com a discussão de 

Émile Durkheim (1978) acerca da divisão do trabalho. Ao voltar seu olhar para o 

vínculo social do trabalho, o sociólogo francês subscreve essa divisão como necessária, 

pois, as sociedades “podem manter-se em equilíbrio só graças à especialização das 

tarefas; que a divisão do trabalho é a fonte, senão única, pelo menos principal da 

solidariedade social.” (1978, p. 31).  Conforme Durkheim, é a divisão sexual do 

trabalho que se torna a fonte da solidariedade conjugal. Desse modo, a distribuição de 

papéis distintos aos indivíduos acaba por manter um equilíbrio que se estende sobre 

todas as funções orgânicas e sociais, por meio da distribuição de papéis distintos aos 

indivíduos.  

No entanto, é crucial notar que mesmo antes do processo colonial, a 

configuração do trabalho na narrativa era estabelecida sobre moldes patriarcais. A 

cultura Igbo determinava os principais papéis que homens e mulheres deveriam exercer 

dentro dos clãs. Aos homens eram designadas as virtudes a partir das honras no trabalho 

e nas guerras, sendo braço forte e provedor do lar: a construção do compoud e da casa 

masculina, o labor no preparo das roças de inhame, abastecimento dos celeiros, como 

pode ser notado no trecho abaixo: 

Após a Semana da Paz, todos os homens e suas famílias começaram a 
limpar o mato para preparar as novas roças. O mato cortado era posto 
a secar e, depois, ateavam-lhe fogo. À medida que a fumaça subia 
para o céu, gaviões surgiam de diversas direções e pairavam sobre o 
campo incendiado, num adeus silencioso. A estação das chuvas se 
aproximava e, com ela, eles partiriam, para só regressar quando a seca 
voltasse. (ACHEBE, 2009, p. 30)  

O trabalho dirigido às mulheres é apresentado como designações inferiores e que 

jamais poderiam ser exercidas por homens.  No romance, isso é evidenciado por meio 
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do discurso de Okonkwo, já que, para ele, a um homem representativo da aldeia só 

caberiam tarefas que trouxessem orgulho e virilidade, o que no decorrer da vida acaba 

conferindo títulos. Desse modo, ele procura ser um trabalhador bem sucedido devido ao 

medo de ser um “agbala”, ou seja: “agbala não era apenas outra palavra para mulher, 

mas também significava homem que nunca recebera título algum.” (ACHEBE, 2009, p. 

18) E nos clãs Igbos os títulos representavam a fortuna e o prestígio daqueles bem 

sucedidos com seu trabalho. 

Dentro do enredo, às mulheres, crianças e adolescentes, seres que não 

necessitavam de prestígio social, eram conferidas tarefas domésticas em comum. E além 

da manutenção do lar e dos cuidados com a alimentação, as mulheres tinham uma 

participação na plantação e colheita de grande parte dos mantimentos utilizados na 

alimentação como, por exemplo, milho, aipim, entre outros. Ainda era designado ao 

trabalho feminino a busca por lenha nas florestas e o cuidado com a criação dos filhos: 

Em todos os lugares disponíveis tinham sido montadas trempes para 
se cozinhar; juntavam-se três blocos de barro seco ao sol e acendia-se 
o fogo no meio. Panelas subiam e desciam das trempes e o foo-foo era 
amassado em centenas de pilões de madeira. Algumas mulheres 
cozinhavam inhame e aipim e outras preparavam sopa de legumes. Os 
rapazes amassavam o foo-foo ou rachavam lenha para o fogo. As 
crianças faziam infindáveis viagens ao córrego.. (ACHEBE, 2009, p. 
80) 

 A exclusão e limitação do trabalho feminino aos afazeres do lar, educação dos 

filhos e cultivo pesado de alimentos secundários – pois o cultivo do inhame, o alimento 

de maior importância, era exclusivamente destinado aos homens, visto que lhes conferia 

o poder econômico e prestígio dentro do clã – ou preparação do solo, não era um 

desígnio que tinha como tese a fragilidade da mulher Igbo. Pelo contrário, o tratamento 

subalternizado e moldado pelo patriarcalismo advém dos costumes culturais da tradição 

dos clãs que consideravam a mulher um sujeito inferior dentro do núcleo familiar e até 

mesmo social.  

Para Helena Hirata (2002, p.12), a divisão sexual do trabalho acontece nas linhas 

da divisão social do trabalho e nela está contida, de maneira forte, a dimensão 

opressão/dominação, acompanhada de hierarquias que se desenvolvem nas relações 

sexuadas de poder. E que, desse modo, devem se vistas como indissociáveis das 

relações sociais estabelecidas entre homens e mulheres, pois são relações baseadas na 

opressão e exploração entre duas categorias de sexo socialmente construídas. 

Fica evidente, portanto, que a divisão do trabalho não se dá apenas como modo 

de estabelecer equilíbrio social, mas fica claro que possui um caráter sexuado, que abre 
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capacidades e características distintas para cada sexo. O que legitima essa divisão como 

um processo de dominação masculina.  

Contexto pós-colonial: mulher, identidade e trabalho em Americanah, de 

Chimamanda Adichie 

Americanah (2013) possui um espaço narrativo fragmentado. O enredo não 

linear, característico de literaturas pós-coloniais, que faz com que o texto apresente uma 

pluralidade de formas, percorre a Nigéria, os Estados Unidos e a Inglaterra para narrar a 

trajetória de Ifemelu – a americanah – mas que pode representar também a vida de 

muitas nigerianas que vivem destinos iguais ao dela.  

O enredo busca representar a inferioridade imagética da mulher negra nigeriana 

em solo norteamericano e põe em questão os elementos que formam as identidades 

consideradas hegemônicas e que ainda são impostas às mulheres das ex-colônias. Liga-

se a esse fato, a discussão acerca do poder de fala dos subalternos de Gayatri Spivak – 

em Pode o subalterno falar? - quando afirma que “a questão da ‘mulher’ parece ser 

mais problemática [...] Evidentemente, se você é pobre, negra e mulher, está envolvida 

de três maneiras.” (2010, p. 85), isto é, pela questão social, racial e de gênero, assim, se 

ao subalterno cabe a representação pela voz de outrem, a mulher subalterna encontra-se 

em situação/posição muito mais periférica.  

Nesse sentido, tendo em mente toda história colonial, “o sujeito subalterno 

feminino está ainda mais profundamente na obscuridade.” (Spivak, 2010, p. 15). 

Compreende-se, pois, que entre o patriarcado e o imperialismo há a construção e a 

formação do sujeito feminino como objeto silenciado, numa figuração deslocada que 

representa a mulher do terceiro mundo. 

A relação entre mulher e trabalho neste enredo se dá de forma diferente da 

retratada no romance de Chinua Achebe. Neste contexto, a Nigéria é uma ex-colônia 

que nos anos 1990 passa por tempos obscuros sob um regime militar, o que acaba 

levando Ifemelu, estudante universitária, a mudar-se para os Estados Unidos. Ao 

mesmo tempo em que consegue ingressar em uma universidade americana, a 

personagem passa por inúmeras dificuldades financeiras, mas pela primeira vez ela se 

depara com questões raciais que marcam e mudam sua vida.  

As agruras enfrentadas por Ifemelu são complicadas, sobretudo, por sua 

condição de imigrante, mulher e negra: “Eu sou de um país onde raça não é um 

problema; eu não pensava em mim mesma como negra e só me tornei negra quando vim 

para os Estados Unidos.” (ADICHIE, 2014, p. 315) Durante todo o enredo a 
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personagem problematiza as diferenças entre os Estados Unidos e a Nigéria, 

principalmente no que diz respeito às questões raciais e sociais, pois mesmo tendo uma 

situação mais favorável que outras mulheres africanas, já que havia cursado geologia 

em uma universidade na Nigéria, não ficou livre de preconceito nos Estados Unidos. 

Toda vez que Ifemelu ia a uma entrevista de emprego ou ligava para 
algum lugar para falar de uma vaga, dizia a si mesma que aquele, 
finalmente, seria seu dia: dessa vez o emprego de garçonete, hostess 
ou babá seria o seu, mas ao mesmo instante em que desejava sorte, 
sentia uma sombra cada vez maior num canto de sua mente. [...] 
Ifemelu escreveu e reescreveu seu currículo, inventou que já 
trabalhara de garçonete em Lagos, colocou Ginika como uma 
empregadora de cujos filhos já tinha cuidado [...] dava sorrisos 
calorosos e apertos de mão firmes, tudo o que era sugerido no livro 
que lera sobre como fazer entrevistas de emprego nos Estados Unidos. 
Mas não surgia nem um emprego. (ADICHIE, 2014, p. 159) 

Essa diferenciação entre as realidades se mostra discrepante, pois Ifemelu fazia 

entrevistas para inúmeras vagas de trabalho que todo imigrante teria a chance de 

conseguir (garçonete, hostess, bartender e caixa), e que, inclusive, vê sendo ocupadas 

por seus amigos, porém, as ofertas de emprego nunca chegavam para ela, mesmo 

possuindo uma formação média e sendo universitária. O primeiro emprego de Ifemelu é 

como babá para uma norteamericana que possui uma instituição de caridade. É nesse 

emprego que a personagem inicia o namoro com Curt, um jovem branco sobrinho de 

sua patroa, que a ajuda a conseguir outro emprego que lhe dará o green card. Para 

conseguir passar na entrevista, é sugerido a Ifemelu que desfaça as tranças e alise o 

cabelo, tirando, desse modo, a marca que a prende a sua origem, a sua imagem de 

mulher negra. 

Por mais que vivenciasse a opressão e a dominação de culturas consideradas 

hegemônicas, Ifemelu cria uma forma de resistência quando passa a não falar mais o 

inglês com sotaque norteamericano: “decidiu parar de fingir que tinha sotaque 

americano [...] numa semana após a mudança, Ifemelu se sentira pisando nas nuvens, 

coberta de bem-estar.” (ADICHIE, 2014, p. 328)  

Para Jean-Paul Sartre, a língua falada pelo colonizado tem grande importância, 

já que “Diante da esperteza do colonizador, [os escritores da Négritude] respondem com 

uma esperteza inversa e parecida: já que o opressor está presente até na língua que eles 

falam, [...]” (2001. Apud PEREIRA, 2012, p. 20) Assim, mesmo que fale em algum 

momento a língua do colonizador, isso deve ser feito com a pretensão de destruí-la, 

quebrá-la, rompendo com associações costumeiras que determinam sua importância 

diante da língua do colonizado.  
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Ao questionar tais identidades, Chimamanda forja uma nova que se torna oposta 

ao que foi imposto pelo dominador. A força da voz de Ifemelu é, com o passar dos anos, 

recompensada. E com os textos que escreve em seu blog sobre racismo, ela consegue 

enfim ter uma carreira de sucesso.  

O blog havia se mostrado para o mundo e perdido os dentes de leite; 
[...] Chegaram e-mails de leitores que queriam apoiar o blog. [...] 
Apareceram créditos, muito pequenos e um tão grande que, quando 
ela viu, soltou um som desconhecido, uma mistura de suspiro e grito. 
Ele começou a aparecer todo mês uma contribuição anônima, tão 
regular quanto um salário, [...].(ADICHIE, 2014, p. 328)  

Além de conferir estabilidade financeira à Ifemelu, sua página serviu, dentro do 

enredo, como um dispositivo para sua ascensão.  É a partir do empoderamento 

discursivo que Ifemelu deixa uma posição até então subalternizada dentro da sociedade 

americana e se torna uma voz empoderada, passando, inclusive, a ministrar palestras 

sobre diversidade. Essa mudança de perspectiva, que retirou Ifemelu de uma posição de 

inferioridade e a trouxe para uma posição de empoderamento discursivo, faz parte de 

umas das características das literaturas pós-coloniais. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se averiguou, as relações entre mulher e trabalho nas duas narrativas 

representam, até certo ponto, um lugar de inferioridade e subalternidade, principalmente 

se comparado a/o lugar dos sujeitos masculinos pertencentes a mesma cultura ou a 

mesma condição de imigrantes. As desigualdades exercidas sobre a mulher africana, 

tanto em solo nigeriano, quanto em solo americano, são propiciadas pelos modelos 

patriarcais perpetuados pelas culturas e pela condição colonial anterior, que deixou uma 

forte herança de silenciamento e exclusão. 

Em Things Fall Apart, é evidente o silenciamento e a falta de prestígio das 

mulheres enquanto trabalhadoras, mesmo contribuindo de maneira árdua para os clãs, a 

elas não cabe poder de fala nas reuniões, nem nas decisões que são tomadas. Por mais 

que a história da tradição Igbo procure mostrar que o sujeito feminino é visto de forma 

empreendedora, nessas sociedades a mulher comum não escapava à opressão. Assim, o 

espaço feminino é sempre ligado, na obra de Achebe, aos tratos domésticos e de menor 

importância se comparados ao homem, configurando a subalternidade feminina. Em 

Americanah, a subalternidade é mostrada como uma realidade vivenciada diariamente e 

que é responsável pela exclusão e preconceito racial.  
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No entanto, Apesar da representação feminina ser como subalterna em boa parte 

da narrativa, Americanah, enquanto narrativa pós-colonial, segue um caminho que visa 

a reescrever a história da mulher nigeriana. Se em Chinua Achebe a Mulher subalterna 

segue sem poder de voz e, na sua condição de inferioridade não poderá falar, em 

contrapartida, a literatura de Chimamanda Ngozi Adichie representa a árdua tarefa de 

recuperar a alteridade do sujeito subalterno feminino a partir da conquista do poder de 

fala e, principalmente, do seu lugar nas relações de trabalho. 

Por fim, percebe-se que é por meio da reescrita da história nigeriana na literatura 

pós-colonial, entendida como um modo de conhecimento e subversão dos valores 

impostos pelo ocidente, que os vários elementos da cultura africana se unem, resgatando 

uma identidade abafada pelo colonialismo e formando uma nova identidade e tradição 

cultural – no âmbito do espaço e da língua. 
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 O LUGAR NAS MARGENS: UMA INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA OBRA DO 

POETA BAIXADENSE MODUAN MATUS 

                                                                                        Prof. Dr. Idemburgo Frazão (Unigranrio) 

 

Nas últimas décadas do século XX e neste início de milênio, os estudos literários têm 
apresentado uma inclinação maior ao diálogo interdisciplinar, à aproximação de disciplinas 
como a sociologia, a antropologia e à história. Menciona-se, aqui, uma outra, que  pode  auxiliar 
na implementação de discussões importantes, no que diz respeito aos “novos territórios 

literários”: a geografia. Em especial, destaca-se a geografia humana, onde se destacam os 
estudos do sino-americano Yi-Fu-Tuan. Em suas obras, ele recorre a uma abordagem de 
inclinação psicológica, para discorrer sobre a distinção entre as noções de espaço e lugar. Ele 
entende que o lugar é uma área que foi “apropriada afetivamente”, dotada de elementos 

significativos de um determinado grupo. Na literatura, a percepção das transformações pelas 
quais passa a sociedade contemporânea e os próprios estudos literários, têm propiciado a 
reflexão sobre o surgimento do que se pode denominar “territorialidades textuais marginais”. O 

presente trabalho intenta refletir acerca das figurações da(s)  marginalidade(s) na obra de um 
poeta que, com suas atuações, suscita o aprofundamento de estudos e  abre caminho para que se 
pense  a respeito do lugar em que habita há mais de cinco décadas: a Baixada Fluminense. 
Trata-se de Moduan Matus. Da poesia  alternativa da década de 1970 - quando escrevia seus 
poemas em muros e portas de lojas fechadas -, aos saraus em bares e em quintais, na atualidade, 
Matus, além de um poeta  de extensa (mas pouco divulgada) produção,  é um pesquisador da 
cultura baixadense e um ativista cultural. Dos problemas sociais, às festas, aos saraus; as poesias 
de Moduan, além da qualidade artística e da reflexão crítica sobre  seu lugar,  articulam 
discussões bem atuais inerentes às identidades literárias contemporâneas. 

Palavras-chave: lugar. território. marginalidades. Moduan Matus. Baixada Fluminense 

 

O LUGAR NAS MARGENS: UMA INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA OBRA DO 

POETA BAIXADENSE MODUAN MATUS 

                                                                                Prof. Dr.  Idemburgo Frazão - UNIGRANRIO 

Introdução 

Neste início de milênio, os estudos literários têm-se inclinado  a um maior ao 

diálogo interdisciplinar. Disciplinas diversas dialogam, como  é o caso da sociologia, da 

antropologia e da história (parceira de longa data).  Destaca-se, aqui,  o caso da 

geografia, com a implementação de discussões sobre novas territorialidades e 
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legitimidades identitárias. Enfoca-se, no caso, a geografia humana. Um dos mais 

conhecidos e respeitados representante dessa vertente dos estudos geográficos é  o sino-

americano Yi-Fu-Tuan. Esse estudioso, em suas reflexões, traz à baila  uma abordagem 

de forte teor psicológico,  discorrendo  sobre a problemática da relação entre as noções 

de espaço e lugar.  

Diferente do que o antropólogo e sociólogo Marc Augé (1994) denomina não-

lugares, referindo-se, em outro contexto, a locais de passagem como aeroportos, 

rodoviárias, segundo o geógrafo sino americano Yi-fu Tuan, lugar é a casa, o local e o 

espaço que já se infiltraram na “psique” do indivíduo. Como afirma o autor, na 

introdução de sua conhecida obra no campo da geografia humana, Espaço e lugar: a 

perspectiva da experiência: “O lugar é a segurança e o espaço é a liberdade: estamos 

ligados ao primeiro e desejamos o outro. Não há lugar como o lar.” (TUAN, 2013, p.11)  

O lugar, para Tuan, é uma área que recebe influxos afetivos. Está repleto de valores 

significativos de uma comunidade, de um determinado grupo. A questão da afetividade, 

direta e indiretamente, interfere  nas relações entre as identidades e as alteridades. Isso 

envolve problemas diversos, relativos aos gêneros, religiões, etnias, para não citar 

outros. Esses lugares,  espaços carregados de marcas identitárias, figuram  enquanto 

territórios, trazendo à discussão  questões diversas, inerentes às  territorialidades, 

direitos e legitimidades no mundo globalizado contemporâneo.  

Novas formas de convivência e apropriação dos territórios (não apenas 

geográficos), principalmente com a interferência das líquidas  instâncias  midiáticas, se 

impõem, revelando – ou desvelando – diálogos e/ou conflitos de  incomensuráveis 

abrangências, apontando também para  novas perspectivas de vivência e reflexão da 

sociedade, da  cultura e da arte. No campo da  literatura, a percepção das transformações 

pelas quais passa a sociedade contemporânea e os próprios estudos literários, têm 

propiciado reflexões sobre o surgimento do que se pode denominar “territorialidades 

textuais marginais”. O presente trabalho intenta refletir acerca das figurações da(s) 

marginalidade(s), a partir da obra de um poeta que, com suas atuações, suscita o 

aprofundamento de estudos sobre a imbricação entre “literatura  e sociedade”, 

lembrando aqui da importante obra homônima de Antônio Cândido -  e  abre caminho 

para que se pense  a respeito do lugar em que o artista habita há mais de cinco décadas: 

a Baixada Fluminense. Trata-se de Moduan Matus.  

Moduan Matus, como se pode ler no Blog do autor,  
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é pseudônimo de Edgard Vieira Matos (nascido em Nova Iguaçu-RJ, em 25 de julho de 
1954), adotado em 1974, quando começou a escrever poemas (alguns de protesto contra 
a ditadura de 1964), sendo a sua primeira publicação em 10 de julho de 1979, na revista 
Equipe, número 13. O reconhecimento poético veio a partir de 1978, quando, devido ao 
pouco espaço para a publicação de poemas, passou a colocá-los a giz, nas portas das 
lojas (quando fechadas), nos centros comerciais da Baixada Fluminense, no município 
do Rio de Janeiro e, em Niterói e São Gonçalo (mas, principalmente em Nova Iguaçu). 
As portas de aço com ranhuras, pintadas com tinta fosca e escura, refletiam bem os 
poemas; sucintos, feitos de forma clara, para que os passantes pudessem lê-los 
caminhando. A gização chegou a virar um movimento de poetas. O grupo foi batizado 
com o nome de “Caco de Vidro”, na década de 90. Daí desembocando em outros 
movimentos poéticos-culturais. (MATUS, 2016) 

 

Da poesia  alternativa da década de 1970 - quando escrevia seus poemas em 

muros e portas de lojas fechadas -, aos saraus em bares e em quintais, na atualidade, 

Edgard Vieira Matos (Moduan Matus) se impõe enquanto autor que não cedeu à 

sedução das facilidades editoriais. Além de um poeta  de extensa (mas pouco divulgada) 

produção,  é um pesquisador da cultura baixadense e um ativista cultural. Dos 

problemas sociais, às festas, aos saraus; as poesias de Moduan, além da qualidade 

artística e da reflexão crítica sobre seu lugar,  articulam discussões bem atuais inerentes 

às identidades literárias contemporâneas.  

A presença e a atuação de Moduan na Baixada Fluminense, tendo como vertente 

importante de seu trabalho poético questões do local, apontam para uma forte 

afetividade em relação a um  espaço considerado periférico em relação à cidade do Rio 

de Janeiro. O olhar que o eu-lírico, nas poesias do autor, lançam sobre as cidades 

baixadenses é fundamentalmente crítico. Entretanto, há a percepção de que tais críticas 

têm sentido construtivo. Tais críticas partem de um forte conhecimento , tanto das 

mazelas, quanto dos pontos positivos da Baixada, em especial,  de Nova Iguaçu. Assim, 

o espaço baixadense torna-se um lugar, no sentido dado por Tuan, onde o poeta, há 

anos, vive, tem sua família e de onde a voz poética  fala. A identidade do poeta assume 

as cores da realidade (e dos estigmas) de seu lugar. O termo marginal, para muitos soa 

forte demais, ou errôneo,  para refletir acerca da obra de um poeta que participa, há 

décadas, também de alguns espaços ditos, centrais, como CEP 2000, liderado por 

Ricardo de Carvalho Duarte, o Chacal, dentre outros. A marginalidade, em Moduan não 

se situa totalmente em sentido sócio-econômico, como ocorre com o conhecido poeta 

Ferrez, que se auto-denomina autor marginal de periferia (NASCIMENTO, 2009). Em 

realidade, sua situação poética dialoga com a problemática da marginalidade, quando se 

pensa na exclusão, ou na “oclusão” do seu lugar de fala. Entra em questão, como se 

pode perceber, a próprio olhar das elites, tanto sócio econômicas, quanto culturais. Não 
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de trata efetivamente de uma marginalidade de base sócio econômica, mas  em termos 

de dificuldade de acesso a um grande público ou, de certa maneira, em certo sentido, de 

auto-exclusão. Moduan Matus  foi citado por Heloisa BUARQUE DE Holanda e Carlos 

Alberto Messeder Pereira, por suas poesias, na década de 1970 (1982), quando iniciou 

sua caminhada poética, com sua peculiar “gização”, mas não teve a divulgação 

ampliada depois disso.  

Não se afirma, neste artigo, que a “poética marginal”, no sentido aqui 

redimensionado, se feche em um casulo. Ao contrário, busca seus espaços nas ruas, nas 

escolas, praças e na internet. O território marginal é do mundo, embora sua voz parta da 

periferia.  Para antecipar o comentário sobre o texto de Matus, pode-se afirmar que o 

Éden baixadense dialoga com outros édens, tanto periféricos quanto centrais, tanto o da 

bíblia quanto o do “sacolão”.  O Éden bíblico está contido na dizimação dos 

organismos, como se poderia afirmar a partir da interpretação de um outro  de sua 

autoria. Portanto, ao se pensar sobre a marginalidade, aqui, reflete-se, também,  sobre a 

identidade poética de Moduan Matus, sobre sua relação com seu lugar de origem e de 

fala.  

Precursor, herdeiro de certa verve crítica lima-barretiana (no campo da poesia), 

moduan  constrói,  à sua maneira, uma trajetória peculiar, como tantos outros na 

Baixada Fluminense, do  presente e do passado, lembrando, em suas atitudes no campo 

da cultura, de Solano Trindade - que viveu algum tempo na Baixada e radicalizou-se, 

depois em Embu das Artes, São Paulo. 

 

Marginalidades - Identidades subalternas? 

No que diz respeito à questão das identidades  - escritas propositadamente no 

plural – autores como Zygmunt Bauman (20004)  e  Suart Hall (2014), em textos já 

bastante conhecidos no meio acadêmico, afirmam, cada um com suas peculiaridades 

reflexivas e textuais, que o “pertencimento” e a identidade não são tão sólidos quanto se 

pensava, ainda sobre a vigência dos Estados Nacionais. As identidades e o 

pertencimento são “negociáveis”. Ao se discutir sobre as novas territorialidades, em 

termos sócio-políticos, abre-se, também para os estudos das ciências humanas novos e 

ricos caminhos especulativos, no que diz respeito aos campos de atuação das 

disciplinas, da cultura e das linguagens artísticas. Ratificando o que aqui se diz, o 

polonês Bauman, afirma que  
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“tornamo-nos conscientes de que o ‘pertencimento’ e a ‘identidade’ não têm a 

solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante 
negociáveis e revogáveis e de que as decisões que o  próprio indivíduo toma, os 
caminhos que percorre, a maneira como age – e a determinação de se manter 
firme a todo isso – são fatores cruciais tanto para o ‘pertencimento’ quanto para 
a identidade’. (BAUMAN,  2004, p. 19) 

 

Entretanto, pertencer a um determinado “lugar”, ou comunidade (no sentido 

europeu), em locais centrais, como a Polônia - o caso de Bauman -, ou à  Jamaica - caso 

de  Hall -,  diferencia-se bastante de pertencer a uma comunidade, no sentido brasileiro. 

Ou seja, o pertencimento a uma comunidade como o Capão redondo, o Complexo do 

Alemão, ou à Baixada Fluminense, situa, ou liga, de imediato, o sujeito a um estigma,  a 

uma  visão ou condição, se não de excluído, de subalterno, no sentido que lhe dá 

Gayatri Spivac, em seu  ‘artigo-livro’ Pode o Subalterno falar (2014)  Nesse pequeno e 

precioso texto a estudiosa indiana aponta para as figurações de uma sociedade em que a 

mulher ainda não conquistou efetivamente seu “lugar de fala”. Embora não trate 

efetivamente da problemática das territorialidades  textuais, ou mesmo da exclusão 

social, em sentido amplo, Gayatri permite, com sua reflexões que se possa criar um 

diálogo reflexivo aproximando diversos “locais de discurso”, onde não há “potência de 

voz”. É o que acontece com as chamadas minorias - que, na maioria das vezes se 

constitui como maioria numérica. E esse é o caso das mulheres, dos negros, dos pobres 

e de tantos outros, no Brasil. Matus impõe sua voz a partir da visão crítica e de sua 

atuação efetiva na dinamização da arte na Baixada Fluminense, o que lembra bastante 

um outro importante autor da região, autor do Hino do município de Duque de Caxias, 

admirado por Matus, Barboza Leite - poeta, artista plástico, compositor, enfim um 

multi-artista, cuja obra começa a ser estudada, na Baixada Fluminense. 

 

Dizim-a-ção do Éden 

A poesia metamorfósica de Moduam, em sua vertente sobre a Baixada 

Fluminense, aponta para a relação entre o lugar, no sentido já aqui descrito, de Yi- Fu 

Tuan e a ecologia.  

Dizimando o ambiental 
Abreviando a matéria 
Tradicional igreja 
No centro de uma cidade na baixada 
Cortam as duas árvores cinquentenárias. 
Esvai-se cerne e seiva 
Alma do seu estacionamento 
É que os dízimos 
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Não são diários (MATUS, 2016) 
 
A morte de duas árvores no centro urbano não chama a atenção dos habitantes 

do local. Os passantes e os moradores das grandes cidades já se acostumaram com a 

dizimação. Mas a problemática do dízimo, aproximada da questão dos desmatamentos e 

das atrocidades contra a natureza, tão combatida por movimentos como o da conhecida 

ONG Green Peace, traz ao debate um outro assunto: a maneira como as religiões 

efetivamente vêm e tratam a natureza, o que está vivo. Ao iniciar com o verbo dizimar, 

no gerúndio, o poeta põe em movimento um jogo semântico de vertentes múltiplas e 

potentes. Dizimar significa destruir, matar. Mas, se dizimando é simplesmente o verbo 

dizimar, no gerúndio, também pode ser entendido, a partir de seu viés  neológico. Verbo 

criado a partir do substantivo dízimo. O mal uso do  dízimo, implicitamente afirma a 

voz poemática,  pode matar. E, no caso das árvores, através da denúncia poética as 

árvores centenárias são cortadas por não terem muita importância  para os dirigentes 

religiosos, no caso em questão. O campo semântico do termo dízimo se amplia e se 

acopla na denúncia, quando o eu-lírico afirma que “no centro de uma cidade da 

Baixada, / cortam duas árvores centenárias”. Além de não serem árvores comuns, por 

serem históricas, as árvores são a alma do lugar. Ao cortarem-na, cortam o cerne da vida 

(da memória)  e da tradição do lugar. A nomeação do “locus” não é definida. Poderia 

acontecer em qualquer município baixadense, na sua Nova Iguaçu, em Nilópolis, ou na 

Duque de Caxias de Barboza Leite. 

“Cortam as duas árvores cinquentenárias”. Não se sabe ao certo de qual cidade 

se trata, mas sim que se trata da Baixada Fluminense. O artigo indefine, pode-se tratar 

da cidade em que o poeta está radicado, ou qualquer outro município baixadense em que 

haja igrejas. Mais que isso, a tradição cultural é evocada e o poema transforma-se em 

agente da memória, ou propulsor, ao mesmo tempo em que critica as atitudes daqueles 

que “dizimam”, mesmo recebendo dízimo. O jogo poético-semântico reluz mais ainda, 

quando, ao final, o eu-lírico ironiza o viés religioso do dízimo, mostrando uma outra 

face da medalha das pregações: é que os dízimos não são diários. A referência bíblica à 

doação de dez por cento da produção de cada fiel, apontaria para a ausência de 

necessidade de que a igreja cobrasse pelas vagas de seu estacionamento. Mas como os 

dízimos são cobrados apenas mensalmente, ironicamente, o eu-lírico profetiza: nesse 

caso, sim, torna-se  necessário aumentar o números de vagas do estacionamento. A 
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igreja precisa suplementar o dízimo.  Isso justifica a dizimação, a morte das árvores 

centenárias, mesmo que o meio-ambiente sofra com isso. 

Moduan Matus, nesse pequeno poema, revela uma forte capacidade de síntese. 

Os jogos semânticos e a suposta fragilidade de um poema com versos brancos e livres, 

colaboram para que o poder bélico da crítica à agressão ao lugar se amplifique. O viés 

afetivo, apontado pelo geógrafo Tuan encontra-se, com clareza nesse poema que se 

encaixa entre os textos poéticos de Moduan sobre a região da Baixada Fluminense.  

As árvores centenárias são fundamentais. Mas como há um desrespeito a elas, 

há, simultaneamente um desrespeito à seiva, à raiz ecológica e afetiva, pois tal seiva é 

vital,  é a base do amálgama local-lugar, espaço-memória. O lugar de memória é 

preservado quando se reflete, antes de tomar atitudes no campo sócio-econômico, nas 

vidas humanas que podem ser tolhidas ou destruídas. É o caso das  árvores e da tradição 

cultural do lugar baixadense. A problemática das identidades periféricas está no bojo da 

criação textual do poema aqui destacado, mas também é um reflexo da polêmica ética 

contemporânea, no mundo ocidental. 

Em um outro poema, também contido no Blog do autor, na seção intitulada “A 

poética Baixada Fluminense e um pouco de poema sobre a Baixada”, pode-se escolher 

vários outros textos contundentes em relação à visão crítica e não menos criativa de 

Matus sobre os desmandos ocorridos nas periferias (ou nos centros das mesmas). Veja-

se  o poema que tem como primeiro verso “O jardim de Éden”. Como os outros poemas 

desta seção do Blog, este  não tem título. Assim, aqui, esse verso servirá como título.  

 

O jardim de Éden 
No momento 
Feito de restos do sacolão. 
São organismos desorganizados 
Reveses do chão. 
A flor oculta 
Resplandece o opaco 
Borboletas metamorfoseadas 
Mariposeiam 
Pousam na alvenaria e 
Aguardam.  (MATUS, 2016)  

 

Já no primeiro contato com o pequeno texto percebe-se a criatividade do autor, 

ao ampliar a significação do trecho, ao “retocar”, a preposição ali contida. Ao invés de 

remeter ao Éden bíblico, da tradição ocidental, global,  eu-lírico particulariza, aponta 

para o seu lugar, a Baixada Fluminense. E a analogia se abre para um trabalho poiético, 
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metafórico, alegórico. O jardim “de” Éden”, se diferencia do edênico jardim dos sonhos 

cristãos. Éden é um bairro da região de São Mateus, terceiro distrito do município de 

São João de Meriti, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Como outras localidades da 

Baixada, geralmente é lembrada pela associação a problemas de violência. A ideia de 

nomear a cidade com uma palavra que significa paraíso foi ideia de uma imobiliária 

para alavancar as vendas dos terrenos de um loteamento. A denominação original da 

localidade era “Itinga”, que significa, em tupi, água branca. O nome, quando o 

loteamento foi lançado não rendeu o esperado. Nenhum imóvel foi vendido. Para 

alavancar as vendas, a imobiliária utilizou uma pesquisa que mencionava a existência de 

uma bruxa, chamada exatamente de bruxa de Itinga. Ela aparecia em noite de lua cheia. 

Não era mesmo de se estranhar que o resultado seria assustador. Assim, a água branca 

abria margem à ideia de paraíso. Assim, nascia o bairro de Éden, na periferia da 

periferia, em São João de Meriti, Baixada Fluminense. 

 O eu-lírico abre a visão do “Jardim de Éden” com indícios de paradoxos, que se 

confirmam ao longo da única estrofe que compõe a obra, de onze versos livres. No 

momento em que o texto se amplia, uma imagem central se destaca. O paraíso é 

constituído por restos de um sacolão. O termo sacolão, que também pode remeter à 

expressão “saco de gatos”, que significa mistura, é uma gíria usada para denominar uma 

loja de hortaliças, frutas e legumes, portanto uma quitanda.  Éden é, assim, para o eu-

poemático um grande “saco de gatos” uma grande mistura, “restos de sacolão”, ”são 

organismos desorganizados”, diz o poema. Outro paradoxo: A ordem desorganiza. 

Portanto no organismo não é mais organismo. E esse lugar é assim, fundado nos 

“reveses do chão”. Essa última expressão pode remeter – inclusive sonoramente - os 

conhecedores da obra de Antônio Cândido ao importante e conhecido ensaio “ao rés do 

chão”, que por sua vez, remete à expressão francesa “rés-do-chão”.  Trata-se da parte 

mais baixa de uma habitação. O eu-lírico joga com o termo “rés” e o cambia. Sendo 

revés o oposto, o revés do chão é mais baixo que o mais baixo lugar.  

Sendo lugar, segundo Tuan, a habitação afetiva do ser humano, a voz lírica se 

levanta para iluminar o “bas-fond” o fundo do abismo, onde habitam os “organismos 

desorganizados”. O  texto de Antônio Cândido aqui citado trata da crônica enquanto 

gênero. A discussão mediada – provocada - por Cândido põe em destaque a visão que se 

tem da crônica, vista pela tradição como gênero menor, principalmente por aproximar-

se do texto jornalístico. Moduan cria um poema-crônica que é mais crônica quanto mais 
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é poesia;  e é mais poesia quanto mais aponta para a crônica situação de determinados 

lugares da Baixada Fluminense. “Ao revés do chão” é o oposto de por os pés no chão, 

de capinar, arar, produzir. É destruir, ou permitir-se ser destruído, enquanto organismo 

vivo, pensante, dono de seu próprio chão. Nesse momento, novamente interfere a 

problemática da preocupação com o ambiente, com os organismos, com a vida. Aqui, o 

resultado da irresponsabilidade com o ambiente, com as pessoas que se alimentam da 

seiva do “chão”, da terra, da natureza, verificado no poema em que as árvores 

centenárias , continua o poema:  “flor oculta resplandece o opaco”. Na opacidade da 

desordem que os olhos vêm, levanta-se, silenciosamente a voz poemática. “Borboletas 

metamorfoseadas mariposeiam/pousam na alvenaria e aguardam”. Os olhos vêm na 

imagem tenebrosa do lixo, representada pela mariposa, a presença da beleza. Mesmo 

parecendo mariposa, que aponta para certa escuridão, a claridade, a beleza e a cor 

próprias da borboleta permanecem na mariposa. A mariposa, permite dizer o texto,  tem 

sua beleza. É preciso saber ver, ter calma para possibilitar ou provocar a transformação. 

As borboletas aguardam no lugar supostamente mais seguro, ou tradicional: a alvenaria. 

O eu lírico aguarda, mas enquanto voz poética, nesse mesmo momento, age, põe a 

“boca no mundo”, berra, grita. Para quem lembra da história recente do lixão de 

Gramacho, transformado pela câmera do glamour  midiático, muitos se beneficiam da 

pobreza econômica das periferias.  

O lixo entrou na moda. E com ele, aproveitam os estudiosos da exclusão social 

na literatura,  retornam reflexões sobre autores, temas e personagens que durante muito 

tempo ficaram à margem das grandes discussões literárias, como Lima Barreto, 

Carolina Maria de Jesus, a problemática das favelas, das minorias, enfim, da exclusão 

social. Zygmunt Bauman em sua importae obra Vidas desperdiçadas afirma que o 

grande problema contemporâneo está na necessidade de se saber o que fazer com o lixo. 

Mais ainda, o sociólogo afirma serem os  humanos refugos. Por esse prisma aberto pelo 

autor polonês, pode-se dizer, retomando a interpretação dos dois poemas de Moduan 

Matus que a preocupação do poeta se volta para a  profundidade do problema que o eu-

lírico  matusiano desvela. O dízimo pode caminhar para a dizimação das culturas, das 

pessoas, das árvores, enfim, dos seres vivos, que terminam por se transformar em 

resíduos refugados pelas atitudes excludentes das elites dominantes. 

 Assim como as borboletas metamorfoseadas, na penumbra da dizimação e/ou da 

desorganização, aguardam que Éden se metamorfoseie e assuma, na transformação 
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possível da ação cidadã, se não um paraíso, um efetivo lugar, espaço de afetividade de 

relação amorosa com o local em que trocam experiências, suportam dores, enfrentam 

tiranias, comemoram seus nascimentos e, juntos,  superam as perdas. Os dois poema de 

Matus, aqui,  sinteticamente analisados são, eles mesmos, em termos de gênero, 

metamorfósicos, poemas crônicas, crônicos poemas que injetam lirismo mesmo no lixo 

resultante da exclusão, denunciam a perda da aura da ética; para a ”midiática 

reproduzibilidade técnico-informacional do negativo, dos medos e das crises – 

parodiando o título de conhecido e importante artigo de Walter Benjamin (1994), A 

obra de arte na era  de sua reprutibilidade técnica.  

Como as borboletas, os poemas aguardam, mas na instabilidade provocada pela 

provocação do pensamento ético. O lugar poético de Matus está situado ao revés da 

exclusão, no viés da beleza extraída do que não se quer ver, mas que o poeta ilumina e 

luta, enquanto artista e cidadão para transformar. Matus é poeta, pesquisador e ativista 

cultural. Esforça-se para mostrar que na penumbra provocada pelo desperdício, pela 

dizimação, que nas margens, na periferia, há belezas que poucos conseguem ou querem 

perceber.  

 

Conclusão  

 A poesia de Moduan Matus é metamorfósica  em termos de temática e de 

estratégias textuais.  E há um veio identitário percorrendo as inúmeras trilhas poéticas 

abertas por sua arte e por suas atividades artísticas, em meio a um olhar preconcebido 

das elites dominantes Desde o início de sua produção a criatividade está a serviço da 

ação, nos campos muitas vezes minados, em vários sentidos, das periferias. Desde as 

figurações no período complexo em termos de liberdade  de criação da poesia marginal, 

nos anos 1970, até os dias de hoje, passando pela ênfase na poesia concretista, Moduan 

participa e organiza eventos artísticos, aproximando  poesia das artes plásticas, da 

música, da gastronomia. Bares, escolas, universidades, praças e quintais continuam 

sendo seus espaços mais frequentados, sempre que possível, iluminando, tirando a 

beleza da cultura baixadense das sombras.  
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DOSSIÊ “FAVELA”: FIGURAÇÕES BARTHESIANAS 

DE CAROLINA MARIA DE JESUS 

Júlia Almeida (UFES) 

 

RESUMO: As publicações recentes de textos inéditos de Carolina Maria de Jesus e o reconhecimento 
de seu projeto literário como referência de uma escrita afrodescendente, marginal, feminina, tem 
renovado as possibilidades de leitura de sua obra e de entendimento de seu lugar como autora 
brasileira e diaspórica. Neste trabalho, exploramos possibilidades de leitura de sua narrativa 
autobiográfica intitulada “Favela” (2014), que retrata as primeiras experiências da autora na favela 

do Canindé, entre 1948 e 1953,  a partir de um diálogo com as figurações do viver-junto que Roland 
Barthes expôs em Como viver junto (2013) e as questões que a geografia urbana tem pautado sobre 
os territórios marcados pelas desigualdades sociais (BARBOSA, 2012) e pela lógica da 
desterritorialização –  entendida como privação e/ou precarização do território enquanto recurso ou 
apropriação, material e simbólica, indispensável à cidadania (HAESBAERT, 2014).  Procuramos 
explorar não só as figurações da cidade e da favela nessa narrativa de Carolina de Jesus, mas encontrar 
o fio  discursivo interminável – fala investida –, que tece Carolina em sua vida como dobra, contração 
e resposta a um espaço-tempo que ela atravessa como sujeito, pensando não apenas as representações 
do território no interior do texto, mas a relação ativa entre sua escrita/obra e o contexto de produção 
em que estas intervêm. 
 

Palavras-chave: Literatura afro-brasileira; Carolina Maria de Jesus; território; remoção; 
Roland Barthes. 

 

As publicações recentes de textos inéditos de Carolina Maria de Jesus e o 

reconhecimento de seu projeto literário como referência de uma escrita afrodescendente, 

marginal, feminina, tem renovado as possibilidades de leitura de sua obra e de entendimento 

de seu lugar como autora brasileira e diaspórica. A inaugural denúncia que fez Carolina dos 
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espaços da pobreza e das contradições de um país que se dizia sem racismo rendeu-lhe a 

fixação, por parte de nossas elites culturais, de um ethos de autora contraditória, que se 

debatia entre pobreza e riqueza, fama e lixo, lucidez e loucura, literatura e oralidade. É natural 

que, em um momento em que as escolas e as universidades brasileiras são cobradas a 

reconhecer e valorizar as referências negras de nossa sociedade, a obra de Carolina de Jesus 

fomente novos horizontes de apreciação e uma desleitura dos traços fixados sob perspectiva 

racista. É o que faz hoje uma juventude negra ansiosa por rever a história e a literatura afro-

brasileiras. 

De nossa parte, cabe neste texto explorar possibilidades de leitura da narrativa 

autobiográfica intitulada “Favela” (2014), que retrata as primeiras experiências de Carolina 

de Jesus na favela do Canindé entre 1948 e 1953, a que seu livro Quarto de despejo (1960) 

deu continuidade, recobrindo o período de 1955 a 1960 na mesma favela, ambos os textos 

retirados do fluxo de suas anotações cotidianas. E iremos pensar este texto no conjunto das 

narrativas de  remoção e desterritorialização1 da diáspora negra nas Américas, na medida em 

que autobiografa a chegada e a fixação de Carolina de Jesus no Canindé e dá a ver, nesta 

cidade-texto constituída, as condições de desigualdade com que a população negra e migrante 

do campo entra e permanece na constituição das grandes cidades brasileiras. Carolina 

certamente contraria o ideal de representação da modernização da cidade de São Paulo da 

metade do século XX que substituía seus casarões pelos arranha-céus e ainda podia 

"orgulhar-se" em face do Rio de Janeiro de ter apenas "50 mil favelados em torno de sete 

núcleos", segundo a cientista social Lucia do Prado Valladares (2005, p. 83). 

Confeccionamos este texto com dois momentos: no primeiro, está em questão a 

configuração dos espaços urbanos (e favelados) tal como discursivizados por Carolina de 

Jesus nessa narrativa e o modo como atualizam e respondem ao reordenamento urbano pelo 

qual passa a cidade de São Paulo do final da década de 40, que lhe serve de contexto e locus 

de enunciação. No segundo momento, saímos da esfera da representação (muitas vezes 

negativa) que faz Carolina de Jesus da cidade e da favela, para pensar o “discurso-Carolina” 

                                                           
1 É ao processo de vagância em busca de um território que Rogério Haesbaert  (2014, p. 17) reserva uma 
concepção mais social de desterritorialização, que pensa a territorialização (material e imaginária) e a 
reterritorialização sob condições de exclusão socioespacial, invertendo as interpretações hegemônicas que 
expressam sempre positivamente os processos contemporâneos de deslocalização e de mobilidade. 
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ou sua escrita/escrevivência2 sob a luz do conceito barthesiano de idiorritmia, que parece ser 

uma chave de leitura importante para a compreensão e superação das contradições apontadas 

pela crítica em Carolina de Jesus e sua obra. Promovemos, assim, o diálogo de sua práxis 

discursiva com as figurações do viver-junto que Roland Barthes reuniu em seminário 

publicado com o título “Como viver junto” (2013), obra que se volta a “simulações 

romanescas de alguns espaços cotidianos” – subtítulo da obra –, tensionadas pela difícil e 

paradoxal conciliação entre ritmos coletivos e idiorritmias (ritmos pessoais). "Favela" seria, 

assim, um “texto-tutor”3 fundamental para ampliação do corpus literário que  Barthes analisa 

– percorrendo desde as práticas da vida monástica aos quartos da vida burguesa –, na direção, 

que nos interessa neste projeto, “dos territórios marcados pelas desigualdades sociais e 

distinções étnico-raciais de direitos” (BARBOSA, 2012a, p. 103) ou da “sociabilidade de 

homens e mulheres sem direitos plenos de apropriação e uso do espaço urbano”  (BARBOSA, 

2012b, p. 39).  

 

A cidade-texto de Carolina: São Paulo, cidade capitalista 

 

“Favela” anuncia logo de início os elementos comuns que vão constituir e se repetir 

em outras narrativas de remoção da diáspora negra (ALMEIDA, 2015): o prazo curto exigido 

para a saída dos moradores, a desinformação, a separação entre os que têm condição de sair 

e os que não têm, a apreensão, a pressão policial, as ameaças, a mobilização, a relação com 

políticos, a retirada e, por vezes, a ocupação pelos moradores de outras áreas. É sobretudo 

esta última etapa o foco da narrativa de Carolina, que se concentra mais na fixação de uma 

nova comunidade às margens do Rio Tietê, no bairro do Canindé, do que na derrubada dos 

casarões que lhe precede. Em várias dessas narrativas de remoção, deparamo-nos com o que 

o Rogério Haesbaert (2014, p. 315) definiu como “desterritorialização”: “exclusão, privação 

e/ou precarização do território enquanto ‘recurso’ ou ‘apropriação’ (material e simbólica) 

                                                           
2 É a própria Conceição Evaristo, que cunhou o conceito de escrevivência, que o atribui a Carolina de Jesus, em 
mesa no XV Encontro da Abralic (UERJ, Rio de Janeiro, 19 a 23 de setembro de 1016) intitulada Crítica & 
Criação: escritas do eu, Evaristo aí conceitua a escrevivência como uma apropriação da escrita para se 
contrapor às ideologias dominantes e aos “sonhos injustos da Casa-Grande”, para escrever “a verdade” de uma 
condição social e de gênero, a partir de uma “vivência forjada” no cotidiano de um “nós” 
3Definição de Barthes de texto-tutor ou texto-apoio: “o que permite falaro intertexto, aqui declarado, 
constitutivo de toda enunciação” (2013, p. 266). 
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indispensável à nossa participação efetiva como membros de uma sociedade”. As narrativas 

de remoção seriam, assim, representações muito particulares de processos de 

desterritorialização e reterritorialização em condições de desigualdade socioespacial. 

“Favela” traz, ao lado de traços muito comuns à desterritorialização de outras 

narrativas de remoção nas Américas, algumas características muito particulares da 

transformação urbana da cidade São Paulo no final da década de 40, sendo Carolina de Jesus 

uma leitora atenta dos signos do reordenamento socioespacial da cidade. Ela recria a 

ambiência da mudança urbana profunda que as pesquisas históricas revelam da segunda 

metade da década de 40, que resultam em protestos por transporte em 1947, quando a cidade 

passa a ter quase o dobro da população da década anterior, decorrente da migração intensa 

do campo, do norte-nordeste e de outros países, acompanhada pelo aumento da área urbana 

e dos negócios e pela ampliação dos postos de trabalho e do parque industrial. Os discursos 

da “modernização” são a tônica do período, justificando “a derrubada de casarões que 

serviam de cortiços no centro e o consequente deslocamento dessa população pobre para 

regiões periféricas, aumentando ainda mais seu custo de vida, e tendo de conviver, a partir 

dessa mudança, com um espaço sem infraestrutura urbana” (BORIN, 2009).  

É do lugar dos pobres, nesse cenário, que escreve Carolina, sensível aos novos 

padrões de moradia e trabalho que se impõem aos trabalhadores, muitos migrantes rurais que, 

como ela, chegam à São Paulo e constituem a reserva de mão de obra para o desenvolvimento 

econômico da cidade: 

São Paulo modernisava-se. Estava destruindo as casas antigas para 
construir arranha céus. Não havia mais porões para o ploletario (2014, p. 
39). 
 
Hoje vivemos apertados, ou exprimidos no torniquete dos tubarões... Os 
filhos dos operariós não tem infância. Não tem brinquedos. Não tem 
distrações e tao logo terminemos cursos primariós são obrigados a trabalhar 
nas fábricas, onde muito cedo perdem os sonhos tao próprios da puerícia 
(2014, p. 53). 
 
Eu morava na rua Riachuelo. A casa foi demolida eu passei a residir no 
Hotel todas admirava. Dizia: granfina! 
As vezes eu empregava, dormia nos empregos. Era a crise de habitações. 
(2014, p. 41). 

 

A narrativa de Carolina reescreve, assim, a íntima ligação entre a exploração do 

trabalho e as condições de vida e moradia da classe trabalhadora, sensível à "dinâmica da 
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exploração de classe [que] não se restringe ao local de trabalho”, como afirma o geógrafo 

marxista David Harvey (2014, p. 230), mas afeta diretamente o local onde se vive e o estilo 

de vida. Essa atenção à moradia está no título das duas obras principais da autora, Quarto de 

despejo (1960), metáfora caroliniana para a favela, e Casa de Alvenaria (1961), símbolo do 

sonho da escritora, a casa de tijolos que ela alcança com o sucesso dos livros. Vivendo sua 

infância no campo, Carolina registra no texto "Minha vida..." (1994, p. 182) o significado 

que conhece de "ter terras para plantar, um país que tem tantas terras, mas para os que gostam 

de plantar não há, para os pobres tudo há de ser abstrato" (p. 182) e das expulsões sucessivas 

de fazendas do campo até a migração para São Paulo.  Em Casa de Alvenaria (1961, p. 91-

92) 4, escreve: 

 

Nós, os favelados, somos os homens do campo. Devido os 
fazendeiros nos explorar ilimitadamente deixamos as fazendas e 
vamos para a cidade. E nas grandes cidades os que vivem melhor são 
os cultos. Nós os incultos encontramos dificuldades na vida. […] Não 
há possibilidade de pagar uma residencia decente.  

 

Essa relação íntima entre desenvolvimento do capitalismo, deslocamento do campo e 

urbanização desigual,  Carolina testemunha em seus textos, e a expressão "porões para o 

proletariado"  no excerto acima demonstra sua proximidade aos termos com que Engels 

descreve a lógica da cidade burguesa quando,  a propósito do modelo haussmanniano para 

Paris, trata do método  burguês de “solução” para o problema da moradia: colocando abaixo 

os bairros pobres, operários, e transferindo de lugar os “porões infames em que o modo de 

produção capitalista confina nossos trabalhadores [...] a mesma necessidade econômica que 

os produziu nas vezes anteriores, volta a produzi-los em outros lugares” (ENGELS apud 

HARVEY, 2014, p. 50-51). Também em Casa de Alvenaria (1961, p. 17), afirma Carolina: 

 

Falamos da favela. E porque a favela é o quarto de despejo de São 
Paulo. É que em 1948, quando começaram a demolir as casas terreas 
para construir os edificios, nós os pobres que residiamos nas 
habitações coletivas fomos despejados e ficamos debaixo das 
pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de 
despejo de uma cidade. 

                                                           
4 Agradeço a Miriane Peregrino os convites para participar de sua Roda de Leitura Carolina Maria de Jesus, 
no Rio de Janeiro, e ter acesso ao seu material, de onde recolhi os dois excertos aqui citados de Casa de 
Alvenaria. 
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O texto de Carolina revolve, assim, os processos do reordenamento desigual da cidade 

de São Paulo, com uma percepção aguda da cidade que diferencia as populações étnica, 

racialmente e por gênero, mas que dialoga também com uma "nova etapa nas representações 

das classes populares e, por isso mesmo, das favelas" sob o regime Vargas (VALLADARES, 

2005, p. 49): conhecido como "pai dos pobres", Vargas não só "reconheceu e protegeu os 

trabalhadores através de leis reguladoras das relações salariais" como "afirmava que a 

propriedade de sua moradia e uma alimentação adequada eram legítimas aspirações dos 

trabalhadores" (VALLADARES, p. 50). O artigo de Carolina de Jesus em favor de Getúlio 

Vargas, inserido em "Favela", mostra sua identificação com essa classe trabalhadora alçada 

a ter direitos – "nós, os humildes pobres operario de cor" (JESUS, 2014, p. 54) – mas também 

lhe permite se colocar como sujeito político que procura saídas para o modo como o poder e 

a divisão de classe, cor e gênero lhe posicionam, os espaços que lhe destinam e o ritmo de 

vida “atribulado”, imposto pelo trabalho como catadora, que não garante as necessidades dos 

filhos. 

 As representações conflituosas que tem da favela e dos favelados, como veremos, 

estão assim imantadas desse entendimento que tem da sociedade, da cidade e suas 

contradições e do desejo, legítimo, que tem do que seria, nas palavras de do Barthes, o 

“Soberano Bem quanto ao habitar [...] sua figuração – mobiliza toda a extensão e a 

profundidade do sujeito, isto é, em sua história pessoal completa. Disso, somente uma 

escritura poderia dar conta – ou então um ato romanesco (se não um romance)” (BARTHES, 

2013, p. 256-257). Passemos às simulações romanescas que Barthes constrói do viver-junto 

para então pensar as figurações da favela na narrativa de Carolina de Jesus ou o modo como 

narra sua chegada e sua territorialização na favela do Canindé. 

 

A favela do Canindé: experiência-limite do viver-junto 

 

No seminário publicado em Como viver junto (2013), Barthes parte de algumas obras 

documentais ou romanescas – La sequestrada de Poitiers, de A. Gide; Robinson Crusóe, de 

D.Defoe; A montanha mágica, de T. Mann; História dos monges do deserto, de Paládio; Pot-

Bouille, de E. Zola – para retirar dessa “massa de modos, hábitos, temas e valores do ‘viver 
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junto’” seus traços (entendidos como figuras de discurso, gestos de ação, atitudes em 

movimento, dramatizações) de modos de vida cotidiana intimamente relacionados a espaços 

típicos, tais como o quarto solitário, a toca, o sanatório, o deserto, o prédio burguês (2013, p. 

330). Esses traços ou figuras são nomeados por palavras que acomodam digressões ou 

dossiês abordando aspectos da coletividade, desde a autarcia (estado de autocontentamento 

de um pequeno grupo que se basta), o banco (o cardume em simbiose, em perfeitas 

translações coletivas), a clausura (o limite, o privado, com função de segurança para o grupo) 

até as possibilidades mais idiorrítmicas do Monte Atos (em que cada monge pode ter seu 

ritmo particular de vida), do quarto (espaço individual fechado ou estrutura subtraída à 

norma),  da distância (como ética ou física da distância entre os corpos), entre muitos outros 

traços descontínuos que compõem sua pesquisa, cuja utopia, enunciada ao final, é o equilíbrio 

entre solidão e encontro, a possibilidade da arte de viver uma idiorritmia, como saída para a 

imposição de ritmo (pelo outro, pelo poder): alcançar um “ritmo flexível, disponível, móvel” 

(2013, p. 68), que (só?) a música e a literatura permitiriam vislumbrar ou mesmo realizar. 

Nessa obra, Barthes abre um dossiê transversal de referências e reflexões sobre a 

noção de território que atravessa várias das figuras ou traços que explora. Relacionado 

inicialmente ao traço “clausura”, por exemplo, os sentidos de território partem do fato 

etológico – espaço de segurança alimentar e reprodutor para os animais territoriais –  para 

ganhar no humano a complexidade da relação do corpo ao mundo, da paisagem sonora 

reconhecível,  do espaço privado em oposição ao público, permitindo assim “haver círculos 

concêntricos de privacidade, isto é, um território dentro de outro território: domaine [“grande 

propriedade rural”  casa (empregados agrícolas excluídos)  quarto (nem todos os 

habitantes da casa são aí admitidos)  leito” (BARTHES, 2013, p. 112). Encontramos, em 

várias dessas figurações literárias, as marcas do que seria o espaço urbano moderno "de 

acordo com Sennett, organizado segundo uma visão intimista, aonde o domínio público vai 

sendo desprovido de sentido enquanto o domínio privado se sobrepõe", verdadeira "obsessão 

com a individualidade" (SILVA, 2012, p. 55). É neste sentido que Barthes explora o edifício 

burguês como aquele território geral da respeitabilidade burguesa, que se fecha em territórios 

menores, os apartamentos, “que definem o ser canônico da família” (2013, p. 115).  

Nada dessa experiência burguesa, da propriedade e da intimidade se encontra na 

narrativa de Carolina. O relato de sua territorialização na favela começa apenas com a 
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condição de gestante, que põe fim à sua deambulação por quartos de empregada e albergues: 

“resolvi ir no patromonio pedir um lugar aqui na favela eu ia ser mãe. E conhecia a vida 

infausta das mulheres com filhos e sem lar” (2014, p. 41). No Canindé, às margens do Tietê, 

inicia-se uma ocupação por moradores removidos da Rua Antônio de Barros, e é onde 

Carolina consegue um lote para construir, erguendo tábua por tábua, sua primeira casa de 

madeira, segundo ela, um “barracaozinho. 1 metro e meio por um” (2014, p. 42)5. Com a 

chegada do segundo filho, o barracão necessitará uma pequena ampliação e reforço com 

caibros e caixotes, contra as enchentes e alagamentos.  

Carolina de Jesus relata em primeira mão o viver independente de uma mulher negra, 

migrante, solteira e pobre em uma grande cidade e não seria inverossímil pensar que suas 

narrativas tenham inspirado Patrick Chamoiseau a ficcionalizar sua personagem Marie-

Sophie Laborieux, líder comunitária de Texaco (1993), que fundou e refundou o bairro por 

tantas vezes, também pelas próprias mãos e sozinha, em sua incessante luta pela cidade. 

Em ambas, o barracão se aproxima assim do que Barthes, a partir da tese de Joseph 

Rykwert, define como cabana (com inspiração na cabana primitiva de Adão): “determinação 

que não é funcional (abrigar-se das intempéries) mas simbólica. Criar um volume que o 

sujeito possa interpretar em função de seu próprio corpo. Cabana: ao mesmo tempo corpo e 

mundo; o mundo como projeção do corpo” (BARTHES, 2014, p. 96). É assim que os 

biógrafos percebem a habitação de Carolina (BOM MEIHY; LEVINE, 1994, p. 22): “sua 

casa era seu mundo: nele estavam seu filho e os cadernos onde escrevia. Pouco mais”. O 

barracão como morada, conceito que os apresenta o geógrafo Jorge Luiz Barbosa (2012a, p. 

105, grifo do autor), como resultante de  

processos complexos de identificação como um ato de pertencer 
àquilo que nos pertence [...] a morada não é apenas um lugar físico 
que se habita – ela é, sobretudo, um espaço de comunicação. E, em 
se tratando de espaços populares, por mais precária que se nos 
apresente a sua forma-aparência, não podemos desconsiderar as 
vivências compartilhadas pelo grupo social que os animam com suas 
histórias e, por meio delas, possibilitam que os indivíduos e grupos 
sociais se posicionem no mundo. 

 

                                                           
5 A única biografia escrita de Carolina de Jesus, Cinderela negra (BOM MEIHY; LEVINE, 1994) corrobora, 
através de relatos dos filhos e de pesquisa documental, muitos dos aspectos que “Favela” retém dos anos iniciais 

da escritora no Canindé, com exceção da aparência da própria favela, que os biógrafos afirmam ser mais 
espaçosa que o texto de Carolina informa. 
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Mas se o barracão constitui uma morada para Carolina, a favela narrada constitui uma 

experiência-limite do viver-junto, mais próxima do que Barthes define como anticabana 

(2014, p. 106), já que realiza uma separação muito tênue entre o barracão  e o “lugar total” 

em que se insere,  estando sujeito a apropriações, invasões, escutas forçadas. É contra esse 

território que elimina a distância regulada entre os moradores que Carolina se revolta, em 

seus textos, muitas vezes se voltando contra os próprios vizinhos, que são aqueles com quem 

é levada a viver uma vida sem a “distância crítica, para além e para aquém da qual se produz 

uma crise” (BARTHES, 2013, p. 258), outro traço utópico do viver-junto que a favela-texto 

de Carolina ilustra: cada barracão construído perto gera discussões e desentendimentos.  

Essa dramática da distância se faz sobretudo ouvir. É a escuta o traço barthesiano que 

a favela configurada por Carolina expressa melhor:  o território como “rede polifônica de 

todos os ruídos familiares: os que posso reconhecer e que, desde então, são os sinais do meu 

espaço” (BARTHES, 2013, p. 154). Se a paisagem sonora familiar é tranquilizante, a 

paisagem sonora que Carolina relata do seu entorno integra não raramente os ruídos 

incômodos da vizinhança, desde as atividades do centro espírita que não a deixam dormir às 

brigas entre moradores ou “bate fundo” e gritos de socorro das mulheres apanhando. Ruídos 

reconhecíveis, que lhe exigem respostas: dar conselhos pela manhã, fazer reclamações ou 

denúncias etc. Enquanto o edifício burguês é, segundo Barthes, um espaço de escuta 

bisbilhoteira, a favela narrada por Carolina é um espaço de escuta forçada, como no caso do 

centro espírita: “a seção iniciava as sete da noite e terminava as 3 da manhã. Gritavam 

Choravam. Bebiam. Dançavam. [...] Quem reside em favela a noite que dorme dá graças a 

deus" (2014, p. 63 e 66, respectivamente). 

A escuta indesejável dos sons do entorno é marca dessa percepção 

predominantemente negativa que Carolina constrói da favela e dos vizinhos, apontada nos 

livros de sucesso da escritora, mas que já podemos ver em “Favela”.  Carolina está longe de 

figurar as personagens amorosas que Conceição Evaristo (2006) recria em Becos da memória 

no processo de desfavelamento que ficcionaliza.  Enquanto Conceição Evaristo escreve para 

reter os laços sociais vividos na favela, Carolina escreve para denunciar condições de vida 

que tornam relações humanas hostis. São frequentes as críticas no texto à falta de 

solidariedade das mulheres com sua condição de parturiente e mãe recente, ao modo como 

os moradores e algumas mulheres em especial a tratariam e se tratariam na favela, com 
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desconfiança, descrédito: por exemplo, quando cai no chão por tonteiras pela gravidez sente-

se vista com uma “negra nova [que] podia e pode trabalhar mas prefere embriagar-se” e 

denuncia “a crença generalizada que as pretas do Brasil são vagabundas”, respondendo: “Eu 

sou poetisa. Peço respeitar-me mais um pouco” (2014, p. 43). Embora essa hostilidade para 

com seus vizinhos favelados tenha sido interpretada por vezes como uma mera identificação 

da escritora com pessoas de classe mais alta, preferimos pensar esse traço marcante da favela-

texto que Carolina constitui como uma denúncia das diferentes sobreposições de opressão 

que cortam sua condição de gênero, classe, cor e moradia.  

Acreditamos, assim, que Carolina escreve para conjurar nela a “esponja”, figura 

romanesca que Barthes apresenta como sendo aquela que coincide com o dejeto socialmente 

eliminado e integrado, integrado como desintegrado, que vive esse perpétuo paradoxo: pária; 

"despejada". Inclusive é com as “castas dos párias” da Índia que é comparada a realidade dos 

pobres brasileiros, percebida do exterior através de Quarto de despejo (BOM MEIHY; 

LEVINE, 1994, p. 30). A escrita de Carolina é essa conjuração de uma imagem de pária que 

assombra a si mesma, como dejeto em um quarto de despejo. Carolina recusa esse lugar 

social, fazendo-se sujeito de uma narrativa capaz de lhe devolver sua dignidade como sujeito 

feminino, político. 

 

Carolina idiorrítmica: da favela-texto à reescrita de si 

 

Rejeitando a codificação social de sujeito anômico (sem leis ou regras de 

organização), Carolina é cuidadosa no relato de um ritmo, por exemplo, o que impõe a seus 

afazeres entre  trabalho, filhos, escrita. Seu texto é recheado desses de horários de trabalho e 

referências de uma rotina: “eu catava papel das sete até as 11” (2014, p. 48); “eu saia um dia 

sim, um dia não” (2014, p. 57); “continuei a minha vida atribulada. Adquiri o habito de andar 

depressa porque quando eu saia deixando os meninos e precisava retornar logo para preparar-

lhes as refeições” (2014, p. 62). Mas seu modo de vida, que sua escrita se esforça por retratar 

como ritmado, organizado, está longe de ser idiorritmia: é um ritmo de poder, imposto pelas 

condições desiguais de vida, que ela impõe por vezes aos filhos, quando é forçada a os levar 

na peregrinação diária como catadora, ainda que nesses trajetos, por vezes fotografados, 
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ofereça uma imagem potente de uma mulher negra que conquistou o direito de cuidar dos 

seus próprios filhos.   

 Seu fracasso em produzir na favela uma idiorritmia como arte de viver-junto pode ser 

retratada pela saída do Canindé sob ameaça de pedras, segundo biógrafos (MEIHY; 

LEVINE, 1994). A casa de alvenaria, no tradicional bairro de Santana, onde passa a habitar, 

também não constitui uma morada no sentido pleno, já que tem poucos laços de vizinhança 

e nenhuma privacidade. Sua busca só cessa, no plano da vida, quando passa, em 1969, a 

habitar uma pequena chácara nos arredores de São Paulo, onde vive até a morte, a seu modo, 

tendo um “riacho”, vegetais e aves para comer e o que vestir (BOM MEIHY; LEVINE, 1994, 

p. 40). Viver finalmente idiorrítimo, que reencontra a marginalidade no seu sentido mais 

positivo, daquele que “quer manter-se fora” (BARTHES, 2013, p. 180), entre poucos, nem 

mestre nem escravo, apenas com o suficiente, eis o resultado da busca de Carolina para 

acomodar seu corpo no mundo. Realiza em vida o que no romance Texaco, de Patrick 

Chamoiseu, o personagem Esternome apenas intui: "Difícil decisão para a população escrava, 

com a abolição e a substituição da ilusão da divisão das terras pela “cantiga do Trabalho”, 

entre ficar no campo – onde “os negros teriam preferido [...] para existir. O campo para se 

alimentar. O campo para ser compreendido, o campo para morar” (1993, p. 81). 

Mas o sonho idiorrítmico da volta ao campo, que ela realiza nos arredores de São 

Paulo, é conquistado e garantido através de uma práxis idiorrítmica de escrita, que tem sua 

plasticidade possibilitada pelos vários gêneros que produz, não apenas as narrativas 

autobiográficas que se consolidam nas principais publicações, mas também nos contos que 

produz, nos poemas e artigos, muitos publicados em jornais da época, em letras de músicas 

etc., tantos ainda por serem publicados. Idiorritmia discursiva, entrada na cidade letrada, que 

lhe permite a reconstrução de uma imagem de si mesma ou o reposicionamento de um si 

numa ordem espaço-temporal menos desfavorável. Esse ininterrupto discurso que faz durante 

a vida podemos aproximar, finalmente, do que Barthes, em Como viver junto, elabora como 

“tenir un discours”, entendendo a expressão como uma rede de sentidos, aberta às 

transformações, interesses e significando tomar/ser tomado e manter/ser mantido pelo 

discurso; fala investida (BARTHES, 2013, p. 248).   

É Carolina de Jesus em ato permanente de discurso, tomando para si a força da 

palavra e voltando-a contra o sistema de lugares de fala e de existência que lhe posiciona: 
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“logo que há linguagem (enunciação), há encenação – ou afrontamento – de um sistema de 

lugares (lugar de onde se fala, que se impôr, lugar em que se supõe o outro, etc.)” 

(BARTHES, 2013, p. 93). Ninguém mais que Carolina de Jesus afrontou o sistema de lugares 

de fala e a desigualdade socioespacial que a sociedade brasileira constituiu para posicionar a 

mulher negra, pobre: eis a práxis discursiva de Carolina, que constitui o fio do “discurso-

Carolina”, contradiscurso disseminado, enredado, contra os ritmos do poder. 
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DA CABULA, DE ALLAN DA ROSA: RETERRITORIALIZAÇÃO ATRAVÉS UMA 
NARRATIVA PERFORMÁTICA 

 
Karina Lima Sales (UFMG / UNEB)1 

 

RESUMO: Pretende-se analisar a escrita performática de Allan da Rosa no texto dramático Da 
Cabula, produção literária marginal contemporânea cujo tema central é o processo de apropriação 
da escrita por uma mulher analfabeta, Filomena da Cabula, em meio a seus embates na lida 
cotidiana. A discussão sobre narrativa performática pauta-se em Graciela Ravetti (2003, 2011). A 
publicação de Rosa se insere na chave da literatura marginal, na acepção de Ferréz (2002, 2005). 
Aponta-se, nesse trabalho, a percepção de uma política de escrita, pautada em conceito de Jacques 
Rancière (1995). A escrita de Allan da Rosa, em especial Da Cabula, aqui abordada, é 
perspectivada por uma política da escrita que problematiza aspectos vivenciados por uma parte da 
sociedade geralmente silenciada. É do espaço da periferia que ecoam vozes. Da Cabula grita 
realidades de dentro, apresenta uma coerência temática e dá passagem ao grito do autor, mas ao 
mesmo tempo de toda uma coletividade, na tentativa de dar acesso a vozes nas sombras. Mais do 
que a filiação a um rótulo, Da Cabula constrói representações de uma vivência periférica cuja voz 
exala de dentro, constituindo-se em uma leitura sensível de uma existência marcada por um desejo 
de resistir, apesar de todas as forças contrárias. Configura-se, então, um processo de 
reterritorialização, estabelecendo participação em um conjunto comum, partilhado, o espaço 
periférico. A escrita literária de grupos oriundos de espaços marginais configura-se como um ato 
político de enfrentamento à invisibilidade imposta e ao silenciamento, uma forma de luta contra o 
status quo de padrões culturais impostos e modelos de existência predeterminados. Assim, na 
escrita performática Da Cabula reconfigura-se uma partilha do sensível, com uma escrita politizada 
cujos traçados capitalizam vidas de habitantes das periferias, redesenham as comunidades, 
retraçando linhas divisórias e provocando leituras sensíveis das realidades ficcionalizadas (ou não) 
pela força dessa narrativa.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura marginal contemporânea. Processos de reterritorialização. 
Escrita performática. Políticas da escrita.  

 
 
Desde o final dos anos 1990, a cena literária brasileira tem sido agraciada com um 

número expressivo de publicações de novos autores expressando o cotidiano de territórios 

periféricos, constituindo-se em um movimento, como afirmam Faria, Penna e Patrocínio 

                                                        
1 Doutoranda em Estudos Literários pelo Programa de Pós-graduação em Estudos Literários da Faculdade de 
Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Professora efetiva da Universidade do Estado da 
Bahia, UNEB, Campus X – Teixeira de Freitas, BA. Endereço eletrônico: kalisalima@hotmail.com 
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(2015). Os autores citados chamam a atenção para o fato de que o movimento não teve 

passos iniciais tímidos e inseguros, mas tomou de assalto a cena literária brasileira com um 

número considerável de autores marginais, expressando o cotidiano de territórios 

periféricos a partir de uma escrita fortemente marcada pelo testemunho e uma estética por 

eles nomeada realista, mas sem muita relação com o que se denomina realismo literário, 

constituindo-se em um realismo experiencial, pois se leem experiências vividas e 

reconstruídas ficcionalmente.  

Faria, Penna e Patrocínio (2015) afirmam que a expressão “marginal”, usada pelos 

autores da periferia, é por eles definida de modo diverso ao conceito que predominava no 

âmbito dos estudos literários, de oposição ao cânone. Hoje, no âmbito desse movimento 

literário, a expressão é elemento unificador e de construção identitária, embora seu uso não 

seja inédito em nossa cultura. O conceito de marginal foi amplamente adotado, 

principalmente nas três últimas décadas, podendo ser observado em pelo menos três 

diferentes modalidades: 1) ligada à contracultura, teve principal eco em manifestações 

desde o fim dos anos 1960, de vocação tropicalista e pós-tropicalista; 2) relação tensa com 

o mercado editorial, desencanto político do grupo de poetas da “Geração Mimeógrafo”; 3) 

Enfoque, no discurso ficcional, dos grupos marginalizados social e economicamente e 

encontra diversos e variados tipos de representação na literatura do período (teatro de Plínio 

Marcos, prosa de João Antônio e José Louzeiro). Essas três modalidades atestam a 

amplitude da noção de marginal, que percorre variada gama de lugares discursivos.   

Embora uma produção literária que reivindique o nome de marginal não seja 

novidade em nossas letras, as produções literárias marginais contemporâneas constituem-se 

em novas formas de enunciação “saídas diretamente das periferias, favelas [...] das cidades 

brasileiras, ou seja, de territórios mal incluídos ou segregados, tradicionalmente silenciados, 

ou por saberes espetacular-midiáticos e/ou científicos, quando não ventríloquos [...]” 

(FARIA; PENNA; PATROCÍNIO, 2015, p. 19).  Os autores marginais residem “no próprio 

espaço subalternizado que serve de inspiração e tema para suas obras” (FARIA; PENNA; 

PATROCÍNIO, 2015, p. 20) e abandonaram o papel de objeto retratado pelo intelectual 

letrado para exercer a função ativa de sujeitos donos de sua própria representação: “Cala a 

boca uma porra, agora a gente fala, agora a gente canta e na moral agora a gente escreve” 

(FERRÉZ, 2005, p. 9).  
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Um dos principais representantes desse movimento contemporâneo, o escritor 

Férrez, autor de Capão pecado, dentre outros títulos, inicialmente nomeou o movimento, 

nessa acepção aqui apresentada, no manifesto “Terrorismo literário”, na Revista Caros 

Amigos / Literatura Marginal, Ato II: “A Literatura Marginal, sempre é bom frisar, é uma 

literatura feita por minorias, sejam elas raciais ou socioeconômicas. Literatura feita à 

margem dos núcleos centrais do saber e da grande cultura nacional, ou seja, de grande 

poder aquisitivo” (FERRÉZ, 2002, p. 2). A publicação desse e de outros dois manifestos, 

nos anos de 2001, 2002 e 2004, representa uma movimentação não em busca de se fazer 

ouvir uma voz, mas diversas vozes, de autores marginalizados, que teriam dificuldades de 

publicação pelas vias comuns do mercado editorial2. O tom de ação coletiva já estava 

presente no primeiro manifesto: “O significado do que colocamos em suas mãos hoje é 

nada mais do que a realização de um sonho que infelizmente não foi vivido por centenas de 

escritores marginalizados deste país”. (2001, p. 3). O projeto da Revista Caros Amigos / 

Literatura Marginal deu frutos diversos, sempre ampliando o empoderamento dos sujeitos 

envolvidos. Em 2005, publicou-se uma antologia de poemas e contos, intitulada Literatura 

Marginal: talentos da escrita periférica, em cuja abertura lemos: “Quem inventou o barato 

não separou entre literatura boa / feita com caneta de ouro e literatura ruim / escrita com 

carvão, a regra é só uma, mostrar as caras. Não somos o retrato, pelo contrário, mudamos o 

foco e tiramos nós mesmos a nossa foto” (FERRÉZ, 2005,  p. 9).  

O escritor Allan da Rosa teve dois contos publicados nessa antologia, em sua estreia 

literária. Ainda em 2005, publicou o livro de poemas Vão, pela Edições Toró e em 2007, 

Zagaia, texto infanto-juvenil, pela DCL3. Da Cabula foi publicado inicialmente em 2006, 

pela Edições Toró, e depois em 2008, pela Global Editora, na Coleção Literatura 

Periférica, cujos autores “apresentam uma característica comum: moram e têm origem na 

periferia”. Segundo a editora, a coleção enfoca a “literatura produzida por aqueles que 

vivem nas „quebradas‟ e nos „cafundós‟ das grandes cidades e de lá extraem toda a essência 
                                                        
2 Foram publicadas três revistas Caros Amigos / Literatura Marginal. A primeira edição, em 2001, intitulada 
Literatura Marginal: a cultura da periferia, contou com a participação de dez autores, todos eles moradores de 
comunidades periféricas paulistanas. O projeto dirigido por Ferréz teve excelente acolhida e garantiu a 
veiculação de outras duas edições da Revista Caros Amigos / Literatura Marginal: a cultura da periferia, em 
2002 e 2004, com textos de 38 autores de literatura marginal produzida por escritores de espaços periféricos. 
3 Rosa possui outros livros publicados, como as parcerias com o fotógrafo Guma, no livro Morada, pela 
Edições Toró; os livros-CD A calimba e a flauta – versos úmidos e tesos, com Priscila Preta, e Mukondo 
Lírico – Funeral para Zumbi, Seus Medos e Festas, com letras e histórias de Allan da Rosa. Em outubro de 
2016, Rosa publicou Reza de mãe, livro de contos, pela Editora Nós.    
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e a verve literária que atrai, a cada dia, a atenção e o respeito de um público cada vez mais 

amplo”.  

Da Cabula é um texto dramático que ainda não foi encenado. Com o subtítulo 

Istória pa tiatru, o livro de Rosa ganhou o II Prêmio Nacional de Dramaturgia Negra Ruth 

de Souza, em 2008, atestando a relevância da escrita de Allan da Rosa. Nei Lopes, na 

apresentação do livro, afirma: “Allan Santos da Rosa é dono de uma técnica literária tão 

fluente quanto trabalhada, tão original quanto canônica, tão encantadora quanto 

acachapante” (2008, p. 14). Conceição Evaristo, representante de renome da literatura afro-

brasileira, assina a apresentação constante nas orelhas do livro: “Filomena, como muitas 

pessoas que ainda hoje não dominam a leitura e a escrita, vivia uma cidadania mutilada, 

inconclusa, em uma sociedade que se organiza a partir de leis, decretos, documentos, 

papéis, todos grafados, assinados, letras...” (2008, s/p).  

Da Cabula configura-se como uma escrita performática, na acepção de Graciela 

Ravetti: “[...] utilizo a expressão „narrativas performáticas‟ para me referir a tipos 

específicos de textos escritos nos quais certos traços literários compartilham a natureza da 

performance, recorrendo à acepção desse termo, em sentido amplo, no âmbito cênico e 

político-social” (2003, p. 47). Para relacionar performance e escrita, Ravetti parte de 

formas de performances bastante estabilizadas no pensamento contemporâneo: a artística, a 

cultural e a política. Para a autora, a performance art, sedimentada desde os anos 1950 e 

1960, distingue-se de outros movimentos, a princípio, pela sua interação entre o individual 

e o coletivo, “com a clara tendência a mexer e revelar temas controversos em seus aspectos 

mais revoltantes e impalatáveis” (2011, p. 17). Já a performance cultural é “produto de um 

conhecimento consensual entre os membros da comunidade e se constitui como uma 

parcela de experiência que tem a ver com a memória coletiva, em permanente elaboração” 

(2011, p. 20). Assim como a performance art, a cultural só alcança existência quando passa 

pelo corpo dos participantes e dele extrai a força e as características que a singularizam. Na 

política, para Ravetti, performance faz referência “a certa expressividade [...]: 

corporalidade, responsabilidade autoral e expressiva, espetacularização, o privado levado 

ao espaço público, reflexividade e contestação” (2011, p. 22).  

A performance escrita, segundo Ravetti, passa também “pela idiossincrasia de um 

corpo, da mão que escreve, da agência que singulariza o texto que é também, sem dúvida, 
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só legível a partir de uma cultura, de uma história, de um território” (2011, p. 20). Essa 

escrita performática é chamada, pela teórica, de transgênero performático (2003), por se 

constituir em um corpus amplo e versátil, um transarquivo, que não se registra apenas na 

escrita, uma transescritura, não apenas alfabética, “cultivado por escritores (as) que fazem 

uso de seu corpo, de seu saber corporal, para registrar e comunicar esse saber, e para, 

também, sensibilizarem-se frente ao saber performático transmitido por outras pessoas e 

grupos” (2003, p. 39). A escrita performática pode “contribuir para a efetivação de diálogos 

culturais considerados impossíveis” (2003, p. 42). Esses aspectos acima referidos podem 

ser associados ao texto dramático Da Cabula.  

A peça é organizada em ato único, dividido em treze cenas. O palco da peça é o 

coração de uma “cidade grande qualquer”, como afirma Conceição Evaristo, e os atores 

seriam aqueles que atravessam o nosso caminho, no transitar pela urbe, e a peça desenrola-

se como um “drama cotidiano” (EVARISTO, 2008, s/p). Os aspectos arrolados no texto 

dramático estão relacionados a um cotidiano marcado pela desigualdade social e dominado 

por situações de vulnerabilidade característica. O primeiro aspecto apontado é o fato de a 

peça girar em torno da história de uma ex-empregada doméstica, Filomena da Cabula. Já 

após a primeira cena, Filomena se demite do trabalho porque o patrão nega auxílio ao seu 

desejo de se alfabetizar:  

Adelaide – Calvino, ela quer aprender a ler, quer saber de contrato, viajar em 
estória, em livro. (O marido mastiga, tom de desdém, fala alto, quer ser ouvido lá 
longe por Filomena.) Calvino – Como era o nome daquele barão?...Duque?... Que 
cozinhou as orelhas do escravo fujão...Ca...não, esse era outro. Como que 
chamava mesmo?...Ah, tu não sabes de nada, fica só de novelinha e butique. Não 
se interessa pelo conhecimento, pela cultura. (Enche a boca com nova garfada.) 
Deixa, nome é detalhe. Teve um amigo de vovô, papai que contou: o negão lá 
queria ler, essa mesma conversa aí... Ele arrancou as pálpebras do cabra, faca 
afiadinha, não mandou ninguém, não: foi  e fez...Ué, não queria ver a luz? Então, 
ficou arregalado noite e dia (ROSA, 2008, p. 22). 
 

 

Essa cena já traz certo tom de denúncia. Paradoxalmente, o patrão, Calvino, que 

critica a esposa por assistir novela e não se interessar por conhecimento e cultura, não apoia 

a empregada em seu desejo de estudar, de buscar o conhecimento. Ironicamente, é 

apresentado como grande incentivador da cultura: “PROFESSORA – Calvino Farias? 

Nossa! Ele ganhou o Prêmio Nacional de Empreendedor Cultural do Ano. Apóia a cultura 

do Nordeste, dá verba pra pesquisar sociedade africana...” (2008, p. 25). Mas esse senhor 
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faz ameaças que remetem ao tempo da escravidão, ao tratamento desumano aplicado aos 

negros escravizados. A narrativa aproxima-se da tendência da performance de revelar 

temas controversos. Em Da Cabula, desigualdades sociais, preconceito, problemas sociais 

os mais diversos tracejam nas linhas da peça teatral.  

Na segunda cena, vemos a personagem Filomena, negra, idosa, analfabeta, na 

escola, tentando diminuir o fosso social que a separa de uma sociedade letrada que a 

acachapa a todo momento, por não saber ler. A personagem, em conversa com a professora, 

informa que sairá do trabalho, no qual é explorada, trabalha demais e ganha pouco, não 

tendo direitos trabalhistas garantidos. Filomena sai do trabalho e muda para a periferia, 

passa a trabalhar como camelô no centro da cidade. Essa mudança é vista pela personagem 

como uma espécie de alforria: 

 
FILOMENA - Anteontem a professora ditou sobre as negras forras: saíam da 
coleira do dono, compravam a própria liberdade e depois a alforria do marido e 
da filharada. Falou que elas tramavam quilombos na rua, vendendo tudo quanto é 
coisa, comida no tabuleiro... Eu sou uma negra forra?... É, pelo menos já larguei a 
íngua daquela casa-grande... (ROSA, 2008, p. 35).  
 
 

Ravetti assinala que a escrita literária performática, sob a perspectiva do transgênero 

performático, reúne algumas características comuns. Uma delas é que revelam a 

disponibilidade do autor de se entregar a diversas personagens, “o que permite multiplicar 

as agências no mundo, assumindo diversas intensidades e perspectivas e deixando-se levar 

por elas” (2011, p. 38). E Allan da Rosa faz isso com maestria. Constrói as personagens da 

trama, inserindo-as no cotidiano de uma grande cidade, com todas as dificuldades daí 

advindas. Os dilemas da convivência humana desfilam na trama do texto dramático, 

desigualdades se apresentam sob as mais variadas ordens. O espaço da cidade é permitido 

principalmente sob o âmbito do trabalho, na correria do dia a dia. Momentos de lazer se 

distanciam das personagens. Para Filomena, o cinema, paixão, é quase proibido por não 

saber ler: “Se tivesse cinema, eu ia pra comemorar [...]. E passar carão? De frente pro 

cartaz e perguntar o nome do filme? Quanto é? Que hora começa? E o bilheteiro apontando 

com o dedo aquelas tabela tudo doida, aqueles cartaz que eu não entendo nada” (2008, p. 

30).  

Outra característica da escrita performática é que essas escritas têm “sempre o 

caráter de certa inscrição de oralidade(s) com o qual revelam parentesco com o texto 
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antropológico que trabalha com performances e com processos de tradução de 

manifestações culturais” (2011, p. 38). Isso pode ser apontado em Da Cabula ao longo de 

toda a peça, como no trecho acima. Essa valorização da linguagem oralizada, na trama, é 

também uma forma de valorização das pessoas que a representam, utilizam-na diariamente 

na lida diária.  

Há também uma valorização da ancestralidade afro-brasileira. O título da peça, 

sobrenome de Filomena, já remete a isso. De acordo com Nei Lopes, em Kitabu: o livro do 

saber e do espírito negro-africanos, Cabula “é uma confraria de irmãos devotados à 

invocação das almas, de cada um dos kimbula, os espíritos congos que metem medo. 

Também se dedica à comunicação com eles por meio da kambula, o desfalecimento, a 

síncope, o transe enfim” (LOPES, 2005, p. 248). Paulo Roberto Tonani do Patrocínio, em 

texto que analisa a produção literária de Allan da Rosa, defende que a personagem 

Filomena é integrante da confraria Cabula, “participa deste ritual religioso que evoca um 

espírito através do qual se comunica. No entanto, a comunicação entre personagem e 

entidade ocorre de forma diferenciada na ficção de Santos da Rosa” (PATROCÍNIO, 2011, 

p. 64). A entidade Flores Vermelhas não é conclamada por meio de um rito, nem a síncope 

favorece o transe, mas sim o desfalecimento de Filomena. Sempre que esta, cansada, 

adormece sobre os cadernos, a entidade entra em ação, continua a leitura interrompida por 

Filomena e escreve em um grande papiro as palavras que ela não conseguiu. Filomena, 

nessa relação com Flores Vermelhas, repete “o mesmo gesto que seus ancestrais realizaram 

em tempos não muito remotos: devota a uma entidade a possibilidade de comunicação entre 

mundos. [...] Filomena passa a transitar entre o mundo dos letrados, mesmo estando ainda 

com os pés fincados em um mundo sem letras” (PATROCÍNIO, 2011, p. 65). 

A ancestralidade afro-brasileira também aparece, de forma conflituosa, na relação 

da personagem com os seus cabelos afro, rejeitados inicialmente por Filomena: “Afe Maria, 

cabelo ruim, de macumbeiro” (2008, p. 52). Aparece aí, de certa, o embate da personagem 

com os padrões impostos pela sociedade, inclusive em relação aos cabelos. Em dado 

momento, a personagem relembra o dia em que foi para a escola com o cabelo escovado: 

“E o dia que eu cheguei na escola com a chapinha novinha, feita na hora?... A professora 

elogiando, chegou a dar pulinhos. Falava para mim assim: „Está lindíssima, hein, Dona 

Filomena!!! Arranjou um partidão‟?” (2008, p. 52). Posturas como a da professora, em que 
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a mulher negra só tem o seu cabelo considerado bonito quando alisado podem justificar a 

rejeição de Filomena pelos próprios cabelos. Ao final da peça, é outra a postura de 

Filomena em relação a seus cabelos e à indumentária, assumindo sua ancestralidade afro-

brasileira. Desde a penúltima cena, a personagem aparece de bata africana e cabelos 

trançados e assim permanece até o fim.  

O aspecto da denúncia, típico das artes performáticas, transborda no texto dramático 

de Rosa. O texto teatral traz diversas rubricas, muitas delas são percepções sobre a cidade e 

olhares sobre a periferia, com marcações espaciais e sociais que remetem à vida nesses 

espaços periféricos:  

CUMADRE 1 – Às vezes desgosto demais dessa vila, esse cafundó tão distante, 
tanta carcaça estagnada, tanto fuxiqueiro. 
CUMADRE 2 – É, mas tem hora que é fera, né? O pessoal tomando a rua, 
fazendo rateio pra festa junina. O teatrinho lá na Associação, a rádio na garagem 
dos moleques. Lembra do mutirão, quando a gente asfaltou a rua? Foi uma 
conquista bonita... Vêm as cumadre, trocando pote com bolo. Se falta óleo eu não 
tenho vergonha, peço mesmo pra quem tem e pago quando der. (ROSA, 2008, p. 
71). 
 
Rua da casa de Filomena. Capoeiras mandingam seus truques. Um homem 
martela em tábuas de madeira. Moleques explodem bombinhas em caixas de 
correio. Um aposentado saboreia sua cerveja, fungando pra um jornal que lê. 
(ROSA, 2008, p. 79).  
 
 

Em outros momentos, cenas da dura sobrevivência nesses espaços são entremeadas 

à trama da personagem Filomena, espécie de testemunha de tantas dores, não só dela, mas 

partilhadas por uma coletividade. Desde a falta de infraestrutura básica nos bairros, serviços 

de saúde pública precários, dentre outras mazelas sociais. Uma das cenas é a triste 

rememoração, pela personagem, da gravidez da filha e o parto, em que morrem filha e neto 

no hospital, provavelmente pela ausência de um acompanhamento médico adequado 

durante a gravidez na adolescência. A ida para o hospital, de táxi, já enfrentou problemas 

desde a saída, o taxista, chamado pelo orelhão, não quis entrar na rua de barro. No hospital, 

cena de caos: “No pronto-socorro passei direto pelo aglomerado no corredor, aquele povo 

tomando soro, estirado no chão, eu pulando os joelhos, pisando em seringa. Botei ela numa 

mesa e intimei um doutor pra fazer o parto” (ROSA, 2008, p. 47).   

Outra cena de denúncia refere-se à morte de um adolescente negro, banalizada, 

posta em meio ao transitar de pessoas indo ao trabalho, muitas nem parecem se importar 

com o cadáver no chão: 
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Na vila, ao fundo, o cenário é de postes com pipas enroladas nos fios. Pessoas 
caminhando rumo ao serviço, ao ponto de ônibus. Filomena se depara com um 
cadáver adolescente, negro, estirado no chão. Duas pessoas já tinham passado por 
cima do rapazinho sem lhe dar atenção. Uma outra parou, se benzeu e logo se 
retirou. Filomena se curva sobre o menino. Filomena – Inda dá pra ver a vontade 
de sorrir do moleque...isso aqui é buraco de bala...ó o tamaninho da criança...não 
devia chegar nem no meu cotovelo. (Filomena chora. Vai pro ponto de ônibus. 
Fala alto) Filomena – Ê rinha tirana, essa vida...Filomena da Cabula devia era 
lançar lá na Dadivosa uma banca funerária, vender caixão (ROSA, 2008, p. 89). 
 
 

Percebe-se a complexidade da personagem, dotada de um humor cáustico na 

percepção das diferenças sociais. Embora se entristeça com a morte do adolescente, visto 

como criança por ela, Filomena, por fim, ironicamente associa a quantidade de mortes com 

a possibilidade de lucro, caso vendesse caixões, no Largo da Dadivosa.  

As temáticas da desterritorialização e reterritorialização também se apresentam 

necessárias para a discussão de Da Cabula. Para Deleuze e Guattari, os territórios sempre 

comportam dentro de si vetores de desterritorialização e de reterritorialização, visto que são 

processos indissociáveis e concomitantes4. Filomena, em Da Cabula, está em contínuos 

deslocamentos territoriais. Migrante em São Paulo, as mudanças territoriais são uma 

constante. No início da peça já a vemos saindo definitivamente da casa dos patrões, 

procurando um pequeno espaço para moradia na periferia, assumindo um trabalho no Largo 

da Dadivosa. A partir daí, o deslocar-se será entre os territórios de trabalho, de moradia e a 

escola. Como afirmam Guattari e Rolnik, a “espécie humana está mergulhada num intenso 

movimento de desterritorialização, no sentido de que seus territórios „originais‟ se 

desfazem ininterruptamente com a divisão social do trabalho [...]” (1986, p. 323). O desejo 

de deslocamento será companheiro de Filomena, expresso em momentos como esse:  

FILOMENA – É, Raimunda, mais um dia de osso. Nessa zueira aqui do Dadivosa 
é cada um maneirando a sua porção de solidão. Eu só me vejo varando terra, me 
despachando pra outras terras, outros países. Sabe de quem eu tenho inveja? 
Daqueles menino do artesanato, ali (Acena pros artesãos). (ROSA, 2008, p. 71). 
 

                                                        
4  A desterritorialização pode ser vista como o movimento pelo qual se abandona o território e a 
reterritorialização como o movimento de construção do território (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 224). 
Seria possível, aqui, associar esses conceitos ao de multiterritorialidade, formulado pelo geógrafo Rogério 
Haesbaert a partir dos conceitos de Deleuze e Guattari: “[...] a existência do que estamos denominando 
multiterritorialidade, pelo menos no sentido de experimentar vários territórios ao mesmo tempo e de, a partir 
daí, formular uma territorialização efetivamente múltipla, não é exatamente uma novidade, pelo simples fato 
de que, se o processo de territorialização parte do nível individual ou de pequenos grupos, toda relação social 
implica uma interação territorial, um entrecruzamento de diferentes territórios. Em certo sentido, teríamos 
vivido sempre uma multiterritorialidade” (HAESBAERT, 2004, p. 344). 
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Para Jacques Rancière, a escrita é coisa política porque seu gesto pertence à 

constituição estética da comunidade e alegoriza essa constituição:  

 
Pelo termo de constituição estética deve-se entender aqui a partilha do sensível 
que dá forma à comunidade. Partilha significa duas coisas: a participação em um 
conjunto comum e, inversamente, a separação, a distribuição dos quinhões. Uma 
partilha do sensível é, portanto, o modo como se determina no sensível a relação 
entre um conjunto partilhado e a divisão de partes exclusivas. (1995, p. 07).  
 
 

Se pensarmos na organização social como um todo, os habitantes de espaços 

periféricos, situados em ilhas urbanas, expropriados de uma série de direitos básicos para 

sua existência, não têm o devido acesso a “partes exclusivas” na partilha do sensível. 

Configura-se, então, um processo de reterritorialização, estabelecendo participação em um 

conjunto comum, partilhado, o espaço periférico. A escrita literária de grupos oriundos de 

espaços marginais configura-se como um ato político de enfrentamento à invisibilidade 

imposta e ao silenciamento, uma forma de luta contra o status quo de padrões culturais 

impostos e modelos de existência predeterminados. Isso se relaciona à tese de Giorgio 

Agamben (2014) – em diálogo com o conceito de biopolítica de Foucault – de que, na 

política moderna, o zoé, o simples fato de viver comum a todos os seres vivos, não pode ser 

excluído de bíos, a maneira de viver própria de um indivíduo ou de um grupo, pois a vida 

nua não se encontra fora da vida política, há uma crescente implicação da vida natural do 

homem nos mecanismos e nos cálculos do poder.  

A escrita de Allan da Rosa, em especial Da Cabula, aqui abordada, é perspectivada 

por uma política da escrita que problematiza aspectos vivenciados por uma parte da 

sociedade geralmente silenciada. É do espaço da periferia que ecoam vozes, em 

consonância com a proposição do poeta Sérgio Vaz, em seu Manifesto da Antropofagia 

Periférica: “A Periferia nos une pelo amor, pela dor e pela cor. Dos becos e vielas há de vir 

a voz que grita contra o silêncio que nos pune” (VAZ, 2011, p. 50). Da Cabula grita 

realidades de dentro, insere-se em um contexto de vivência periférica, apresenta uma 

coerência temática e dá passagem ao grito do autor, mas ao mesmo tempo de toda uma 

coletividade, na tentativa de dar acesso a vozes nas sombras.  

O poeta Sérgio Vaz, em outro trecho do manifesto já citado aqui, conclama: “[...] É 

preciso sugar da arte um novo tipo de artista: o artista-cidadão. Aquele que na sua arte não 

revoluciona o mundo, mas também não compactua com a mediocridade que imbeciliza um 
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povo desprovido de oportunidades. Um artista a serviço da comunidade, do país” (2011, p. 

51). Allan da Rosa é um artista-cidadão, em clara performance política. Criou e é um dos 

coordenadores da Edições Toró, cuja função é agregar novos autores, artistas cidadãos 

periféricos. A Edições Toró, criada em 2005, já publicou dezenas de livros entre poesia, 

contos, dramaturgia e romance. Em comum, todas as publicações são assinadas por autores 

residentes em bairros não centrais e possuem como tema preferencial o cotidiano da 

periferia. Segundo Allan da Rosa, “nasceu porque ninguém tem interesse em publicar a 

gente, porque precisamos editar as nossas histórias e porque hoje chegamos em lugares que 

as editoras tradicionais não chegam”. Para o autor, não há vontade, nem interesse de que a 

informação chegue até a periferia. “Uma livraria no shopping de Taboão da Serra, na 

grande São Paulo, vende livros de auto ajuda. As distâncias são grandes dentro da cidade, 

entre centro e periferia. A Edições Toró quer diminuir essas distâncias”.  

Assim, Da Cabula ajuda a diminuir essas distâncias. Nessa escrita performática, 

configura-se uma partilha do sensível, com uma escrita politizada cujos traçados 

capitalizam vidas de habitantes das periferias, redesenham as comunidades, retraçando 

linhas divisórias e provocando leituras sensíveis das realidades ficcionalizadas (ou não) 

pela força dessa narrativa.  
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UMA LEITURA DO ROMANCE ZUMBI DOS PALMARES DE LEDA 

MARIA DE ALBUQUERQUE NORONHA 

 

Karla Cristina Eiterer Santana1(UFJF) 
Enilce do Carmo Albergaria Rocha2(UFJF) 

 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo ampliar os meus estudos dentro do romance: 
Zumbi dos Palmares de Leda Maria de Albuquerque. Analisarei aspectos relacionados com a 
diáspora, com o exílio, com a identidade e com a representação dos negros dentro do romance. 
O meu interesse é fazer com que, a partir das minhas leituras sobre essa narrativa, a obra possa 
ser divulgada no meio acadêmico e tenha o reconhecimento como merece.  
Zumbi dos Palmares é um romance que retrata momentos importantes da História do Brasil e 
que tem muito a nos dizer sobre os negros: sua trajetória e a busca incessante, pela afirmação de 
sua identidade e pela preservação da sua cultura. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Zumbi. Negro. Diáspora. Exílio. Identidade. História. 

 

O presente artigo tem como objetivo apresentar a escritora Leda Maria de 

Albuquerque Noronha, autora praticamente desconhecida, criadora da narrativa Zumbi 

dos Palmares. A escritora carioca formou-se em Direito, em 1943, ano em que recebeu 

o prêmio Humberto de Campos (da editora José Olímpio) e o prêmio de contos da 

Academia Brasileira de Letras, ambos pela publicação de A Semana de Miss Smith 

(José Olímpio, Rio de Janeiro, 1944). Leda Maria de Albuquerque Noronha interessou-

se pelas personalidades históricas que militaram em favor da liberdade dos negros, 

publicando outra obra acerca desta temática: Princesa Isabel, peça em coautoria com 

Elza Osborne, vencedora do prêmio de teatro da Academia Brasileira de Letras.  

Também publicou Julho/10, texto teatral vencedor do prêmio Darcy Vargas, no ano de 

1942, sob os auspícios do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 

Através da narrativa Zumbi dos Palmares, proponho algumas reflexões sobre a 

articulação entre Literatura e História, analisar os elementos constituintes da visão sobre 

o negro na sociedade brasileira inscritos na obra literária e o acréscimo que a literatura 

traz para o discurso histórico, acerca do mesmo tema. 

Serão discutidas também questões que têm sido estudadas, 

contemporaneamente, por intelectuais de diversas áreas: em especial os Estudos 
                                                             

1 Aluna do Programa de Pós-Graduação em Letras – Estudos Literários – Faculdade de Letras da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. 
2 Professora Programa de Pós-Graduação em Letras – Estudos Literários – Faculdade de Letras da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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Culturais. Abordarei fatores recorrentes como: a diáspora, a memória, o exílio, a 

História, a identidade e a representação. 

Para articular uma análise crítica tomo como referência as reflexões dos 

seguintes autores: Édouard Glissant, Frantz Fanon, Homi K. Bhabha, Stuart Hall, 

Michael Foucault, Silvia Hunold  Lara, Paul Gilroy, Michael Pollack, Zila Bernd, 

Michel Bruneau, Roger Chartier, e Prisca Agustoni. 

A relevância dessa pesquisa se dá pela conscientização, da necessidade de 

tornarem-se audíveis essas vozes, silenciadas por tanto tempo, e de fortalecer o discurso 

que reafirma a importância do negro para a formação histórica do nosso país. A 

desconstrução dessa ideia pode ser reafirmada de acordo com a crítica negativa de 

Foucault (1996), a respeito da legitimação do discurso não ser para todos, pois há 

sempre uma ordem de quem pode falar, quando e a quem irá direcionar-se.  

 Como nos alerta Bernd (1998), cumpre reivindicar esse espaço, ainda não 

conquistado na sociedade, para autores que estão à margem. Precisamos trazê-los para a 

superfície e fazer com que sejam legitimados. Há muitos que contribuíram imensamente 

para esta causa, como Leda Maria de Albuquerque, publicando seu livro em 1944 e até 

hoje desconhecida nos ambientes acadêmicos. É preciso dar o tão merecido crédito a 

esse texto que emite uma riqueza imaterial, embora ainda não consagrado, o seu 

discurso foi capaz de atravessar o tempo, podendo dialogar com autores da nossa 

contemporaneidade.  

 

1. O resumo da obra Zumbi dos Palmares de Leda Maria de Albuquerque 

 

Aquele que ama a liberdade a ponto de morrer por ela, nunca 
foi verdadeiramente um escravo. (ALBUQUERQUE, 1978, 
p. 80).  

 
Zumbi dos Palmares é, sem dúvida, uma narrativa que, quando mergulha no 

passado mostra a importância da liberdade e da democracia, resgata e edifica a cultura 

do povo afrodescendente, ressaltando a honra destes que lutaram pela liberdade até o 

fim.  A obra Zumbi dos Palmares divide-se em oito capítulos. 

A narrativa inicia-se com a decisão de fuga de um negro (Bambuza), da fazenda 

de Pedro Silva para o quilombo dos Palmares “serra dos negros livres”. 
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Bambuza obtém sucesso em sua fuga, chega ao quilombo de Palmares, passa por 

provas e torna-se um verdadeiro guerreiro ao lado do rei Zumbi, vindo a ser um general. 

Após seis meses, Bambuza passa a ser responsável pelas ligações entre os 

quilombos e numa de suas viagens, reencontra Tonga, o qual também havia sido 

escravo, na fazenda de Pedro Silva. 

 A complicação deste enredo se dá depois de os dois conversarem: Bambuza 

descobre que o governador Dom Pedro Almeida preparava uma expedição contra 

Palmares. A partir daí, Tonga fica responsável de fazer chegar até Zumbi todas as 

informações que lhe interessassem. 

Cientes do interesse de Pedro de Almeida pela destruição dos quilombos e da 

organização de uma expedição contra Palmares, Bambuza decide buscar armas de fogo 

na fazenda de Pedro Silva. Na invasão da fazenda, todos os empregados são rendidos, 

Pedro Silva e o feitor são mortos. Bambuza descobre que sua mãe morreu no tronco por 

não contar sobre a fuga dele. 

O clímax deste enredo se dá quando Zumbi reúne seus malungos (companheiros) 

e comunica-lhes que, devido à perseguição empreendida pelos inimigos dos 

quilombolas, decidiu abandonar o quilombo de Sucupira com os seus; manda colocar 

fogo em tudo, para que o inimigo não possa aproveitar do trabalho de seu povo. Quando 

os inimigos chegam à altura de Sucupira, o fogo havia destruído tudo, então o 

governador retorna a Porto Calvo (Alagoas) sem dominar Zumbi. Assim, o governador 

Pedro de Almeida tem a ideia de fazer acordo de paz a Zumbi, em troca de terras 

próximas ao rio Cacaú e da liberdade de Zumbi e de seu povo. 

Zumbi, devido ao seu dever de rei, aceita o acordo de paz, pensando na 

felicidade de seu povo. Entretanto, João Lucas, o chefe dos fazendeiros, usa do acordo 

para armar outra expedição contra Palmares e alega estar a serviço do rei de Portugal. 

 Tonga, agora escravo do governador, leva a informação a Zumbi de que estava 

sendo traído por Pedro Almeida, e quando consegue chegar ao encontro de Bambuza, 

fala sobre a traição do branco. Morre logo a seguir, devido ao esforço que precisou 

fazer, para chegar até lá com o seu ferimento que reabrira na perna. 

Mais uma vez o povo de Zumbi escapa e vive por dezesseis anos no novo 

quilombo da salvação, uma nova capital que se situa na encosta da serra Gigante, 

atravessada pelo rio Mundaú. Novamente, outro mensageiro de Porto Calvo, Zulu, 

envia a Zumbi uma mensagem, dizendo que Jorge Velho (bandeirante paulista) 
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assinara um contrato com os representantes do rei de Portugal, comprometendo-se a 

destruir Zumbi e seu reino em troca das terras de Palmares e os súditos de Zumbi como 

escravos novamente. 

Após a partida das tropas, Zulu junta-se aos guerreiros de Palmares. Ele e 

Bambuza desconfiam de traição. Zulu quer verificar a existência do traidor e acaba 

sendo surpreendido, enquanto reconhece um mulato que havia visto muitas vezes na 

casa de seu senhor. O mulato dá-lhe uma facada próxima ao coração. Bambuza sente a 

falta de Zulu, vai procurá-lo. Surpreende o espião; domina-o, porém não pode salvar o 

seu companheiro o qual consegue apenas dizer que reconheceu o espião, despede-se e 

morre. Após ser levado a Zumbi, o traidor é decapitado e em seguida é atirado no 

campo inimigo. Posicionadas as tropas para a batalha, começam a avançar, mas Zumbi e 

seu povo resistem. 

O desfecho inesperado se dá, quando Zumbi percebe que, após muitas lutas, já 

não pode impedir os ataques e a chegada de reforços do inimigo, o quilombo está 

dominado pelos invasores. Zumbi dirige-se aos seus súditos e mostra-lhes um caminho 

para a liberdade: joga-se, “digno e calmo”, do precipício. Seus generais o seguem. 

Quando Jorge Velho chega à beira do precipício, vê apenas o sangue de Zumbi e de 

seus companheiros. 

 

2. Memória, identidade e  História.  

No romance Zumbi dos Palmares, Zumbi e seus malungos são representados 

como seres humanos que possuem uma identidade, uma memória e uma história. Nessa 

narrativa há um convite para que revisemos o nosso imaginário social e confrontemos as 

histórias que nos são apresentadas a fim de percebermos as contradições históricas, e 

fazermos com que a crítica acadêmica chegue aos arquivos, conforme o desejo de 

solidariedade, expressado por BhaBha (2013).  

 Partindo da História hegemônica, da história de Zumbi e os habitantes de 

Palmares, a autora traz uma versão que reescreve essa epopeia, numa tentativa de 

resgatar tais aspectos importantes da representação da memória desse líder e de seus 

companheiros, destacando aspectos relativos às identidades individuais e coletivas.  

Através dessa reescritura, nasce uma nova possibilidade de interpretação, de 

uma história que até o momento, optou por eleger a versão dos oficiais da coroa 

portuguesa. E, como nos alerta Gilroy (2001), é urgente, nos círculos acadêmicos, 
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apresentar as histórias que mostram os negros como agentes, como seres dotados de 

capacidade cognitivas e donos de uma história intelectual.  

De acordo com Pollak (2016), memória além de ser um fenômeno individual, 

algo que remete às coisas íntimas, de uma pessoa, deve também ser entendida como 

algo pertencente ao coletivo e social. Portanto, a memória pode sofrer mudanças a todo 

tempo, devido às suas variações e flutuações.  

Essa característica mutável da memória, segundo as afirmações de Pollak 

(2016), permite que, ao contar uma história, uma pessoa, que tenha vivido um 

acontecimento juntamente com outra, ou até com um grupo, possa rememorar os fatos 

de maneira diferente, assim como, eleger partes que considere mais significativas, 

enquanto para as demais pessoas, talvez, não tenham o mesmo valor. Como discute 

Lara (1996), ao levantar a grande questão sobre as controvérsias existentes a respeito 

dos estudos que contemplam Palmares, pois, apesar do investimento historiográfico, há 

confusão de dados, datas, lugares, etc. 

A figura de Zumbi, embora seja percebida na maioria das vezes, como a 

representação de uma coletividade do povo negro, no romance em questão, podemos 

perceber os aspectos t da identidade individual, tanto quanto da coletiva. 

   Bambuza, o personagem que dá inicio a narrativa com sua fuga, para 

Palmares, sempre ouvira sobre Zumbi, sobre sua força, seu poder, sua liberdade. E tudo 

que ouvia sobre Zumbi e seus companheiros o faziam sentir como se pertencesse a essa 

coletividade.  Nessa perspectiva, Zumbi era o salvador que acolhia os negros livrando-

os do opressor: 

Então começou a pensar em como seria recebido no quilombo. 
Lembrava-se do que ouvira contar sobre Zumbi, de como ele era livre, 
forte e poderoso, recebendo em sua cidade inexpugnável todos os 
negros tristes e cansados de gemer sob o chicote do feitor.  
(ALBUQUERQUE, 1978, p.15)  

 
 Zumbi é representado nesse trecho como um libertador, alguém que possui um 

poder e que tem uma identidade. Mas assim como ele, os demais possuíam também, 

características marcantes de um povo heroico.  

As personagens, nessa versão, fazem parte de descrições que as enquadram 

como vencedoras, como bons modelos de grupo, como pessoas que deveriam merecer 

respeito e credibilidade. Esse trabalho discursivo é de grande relevância, pois um grupo 
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que era visto antigamente, como propriedade (coisa), passa a agente de sua história. 

Como afirma Pollak a respeito da produção da identidade: 

A construção da identidade é um fenômeno que se produz em 
referência aos outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, de 
admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio da negociação 
direta com outros. Vale dizer que memória e identidade podem 
perfeitamente ser negociadas (...). (POLLAK,2016, p.5) 

 
Na escrita desse romance histórico é perceptível a preocupação com a questão da 

conservação da memória e da recuperação da identidade desse grupo integrante do 

quilombo de Palmares. De acordo com Pollak (2016), a memória é política podendo ser 

motivo de disputa entre várias organizações. Assim sendo, se um grupo é descrito da 

maneira positiva, terá aceitabilidade social. Como podemos comprovar no trecho que 

descreve Zumbi, o grande líder: “Era mais alto do que qualquer dos generais e 

muitíssimo mais forte. A pele, de um negro retinto e brilhante, esticava-se sobre o peito 

largo e os braços musculosos.” (ALBUQUERQUE, 1978, p. 24).  

 A reafirmação da identidade negra, como um grupo de pessoas honradas, 

também pode ser percebida, no trecho que fala sobre leis e sentenças do povo 

quilombola. Essas leis eram expressas através da oralidade, de provérbios (sentenças), 

enunciados os quais funcionavam como diretrizes que deveriam ser seguidas pelos 

habitantes do quilombo: “A lei do quilombo proíbe matar e roubar os companheiros.” 

(ALBUQUERQUE, 1978, p. 29). Tais comportamentos remetem à credibilidade e 

aceitabilidade social. 

 

3. Exílio, diáspora e representação. 

O exílio e a diáspora dos negros são fatores recorrentes nesse romance histórico. 

Percebemos claramente a preocupação da autora em contribuir para o resgate e 

edificação da história dos afrodescendentes.  

Há marcas diaspóricas que são recorrentes do início ao fim da narrativa: como as 

saídas forçadas de um quilombo para o outro. O cativeiro obriga-os ao exílio. E o que 

lhes mantêm vivos e fortes para a luta é a importância que dão à cultura e às suas 

identidades. Cada malungo (companheiro) guarda consigo a preservação de seu povo, a 

lembrança perpétua de seus antepassados e da mãe África (sua pátria). São sustentados 

diariamente pela palavra (os provérbios) e pela esperança desse retorno às suas origens.  
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Sonham em poder encontrar seu povo e colocarem os seus pés cansados em sua Terra 

(África). 

A fuga de Bambuza marca o início das sucessivas diásporas a que é submetido. 

Após a travessia de seu povo pelo Atlântico, a escravidão, a servidão e o exílio lhe 

foram impostos. Bambuza é forçado a fugir para se livrar da escravidão. Sua saída tem 

por objetivo encontrar o quilombo dos Palmares, onde o rei é um negro, aquele que 

acolhe e que luta por todos os negros. 

A busca pelo retorno à sua pátria e ao seu povo são pensamentos que prevalecem 

como o maior ideal de Bambuza. Ele pisava pela primeira vez na Terra prometida, como 

se Palmares fosse o paraíso negro, sua casa: a África. “Bambuza queria antes de tudo 

ser livre e a liberdade estava lá, no quilombo da salvação.” (ALBUQUERQUE, 1978, 

P.14). 

Bambuza não quer mais ser chicoteado, decide partir para a Serra. Ele quer 

deixar a fazenda onde era escravizado, oprimido e humilhado, para ser livre outra vez. 

Justifica: “Lá está Zumbi, Mãe. Lá um negro é livre outra vez.” (ALBUQUERQUE, 

1978, P.10). Esse momento em que Bambuza decide partir é muito importante, mostra a 

coragem do negro escravizado que deseja sair do exílio, reencontrar o seu povo - 

pessoas da sua raça e da mesma cor de pele - e resgatar a sua liberdade. Os quilombolas 

preservavam a união comunitária que é o laço mantedor das práticas identitárias.   

Para sustentar as colocações sobre diáspora parto das reflexões de Bruneau 

(1998), que a define como dispersão de uma etnia ou de membros dessa etnia e de Hall 

(2003), que a define como deslocamento físico, de uma região para a outra, de um 

continente para o outro. Diante desses pensamentos, podemos afirmar que a história dos 

negros inicia-se por uma trajetória diaspórica, uma diáspora forçada: uma escravidão. 

Perderam o direito de exprimir suas crenças, língua e modo de vida. 

No Brasil, durante o período da escravidão, a forma como eram tratados os 

negros confirma a desvalorização identitária a que eram submetidos os escravos. 

Segundo Hall (2005) a identidade muda de acordo com a maneira que é representada. 

Sendo assim, a maneira como o homem negro foi rebaixado e desvalorizado, até perder 

sua identidade, foi fruto de um discurso que tinha essa intenção, pois como endossa 

Chartier (1990) não há discurso neutro, portanto as representações são construídas. 

 

3319

Ana
Pencil



8 

 

A migração involuntária ocorre nos momentos em que Zumbi e seus amigos são 

obrigados a sair do quilombo devido à ameaça de invasão do branco. Deixa o lugar onde 

vivia em comunidade, abandonaram suas casas e suas plantações. A fim de não permitir 

que os invasores desfrutassem das plantações, do fruto do trabalho deles, Zumbi diz: 

“Retirem tudo o que lhes pertence, porque eu vou mandar queimar a cidade e destruir as 

plantações. O branco não se aproveitará mais do nosso trabalho.” (ALBUQUERQUE, 

1978, p.46). 

 Há também outro trecho interessante, marcado pela presença da diáspora, 

quando Zumbi define para Bambuza como alguém pode ser considerado escravo: 

“aquele que é feito escravo por uma força maior do que a sua.” (ALBUQUERQUE, 

1978, p.28). Isso é exatamente o que aconteceu com os negros que foram trazidos contra 

a vontade para o trabalho forçado no Brasil.  

Os quilombolas vão para um novo quilombo (da salvação) e vivem por dezesseis 

anos, mas novamente, devido à outra invasão, são forçados a partir. Mesmo lutando, 

não conseguem vencer os inimigos.  

Zumbi e seus companheiros que restaram decidem refugiar-se no rochedo, local 

que era rodeado por uma ruína imensa, onde corria o Mundaú (rio). Infelizmente lá é o 

último ponto a que conseguem chegar. Para preservarem sua dignidade e não se 

submeterem a escravidão decidem seguir o rei Zumbi que os conduz para um salto do 

precipício. 

  Há muitas passagens na narrativa marcadas pela violência e pela dor. Devido à 

fuga de Bambuza, sua mãe foi chicoteada até a morte pelo feitor que pretendia, através 

dessa violência, fazê-la falar, entregar o paradeiro de seu filho. “Amarraram a velha no 

instrumento de suplício.” (...) “No tronco, o suplício de Si’Ana continuava. Grossas 

gotas, mistura de sangue e de lágrimas, escorriam-lhe pelo rosto contraído de dor”. 

(ALBUQUERQUE, 1978, p.12-13). Essa cena descreve a opressão, a crueldade e a 

humilhação impostas aos negros. Era uma das maneiras com as quais eles eram 

castigados. 

Antes de morrer, Si’Ana faz uma prece que reforça as marcas da sua identidade 

africana: sua crença, cultura e esperança: “Zumbi, recebe o meu filho! Grande Zumbi, 

mais forte e poderoso do que o branco torna livre o meu filho.” (ALBUQUERQUE, 

1978, p.13). 
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 No instante da morte da mãe de Bambuza, outras mulheres que estavam 

presenciando essa triste cena também levantaram seus olhos para o céu e fizeram uma 

prece: “Que o Zumbi do céu proteja o Grande Zumbi da terra. Que Bambuza chegue em 

paz ao quilombo da salvação e da liberdade.” (ALBUQUERQUE, 1978, p.13).   

O não apagamento de suas memórias era o principal objetivo dos grupos 

dispersos pela diáspora, por isso tentavam manter os seus laços e não esquecer suas 

memórias: 

“Caía a noite. Era a mesma hora em que, longe, na fazenda, a velha Si’ Ana (o 

seu nome africano já fora há muito tempo esquecido) (...)” (ALBUQUERQUE, 1978, 

p.14) Esse trecho refere-se a mãe de Bambuza, ilustra muito bem as consequências da 

escravidão, contra as quais os negros lutavam: o esquecimento, o apagamento da 

identidade africana. 

O romance Zumbi dos Palmares traz exemplos relacionados à cultura e à 

identidade de um povo que deixou marcas profundas na nossa cultura. Como afirma 

Agustoni (2006), é fundamental repensarmos o processo de escravidão, para 

entendermos a herança cultural que nos foi deixada e agregada a nossa cultura.  

 
Considerações finais 

O romance de Leda Maria de Albuquerque revela uma nova face da história 

brasileira. Quando a autora narra à história de Zumbi e seus companheiros, apresenta 

um outro modo de entendermos as nossas raízes, nossa cultura e a nossa história. A 

partir dessa leitura podemos construir uma consciência crítica a respeito do povo 

brasileiro.  

 A autora contribuiu para uma leitura da presença dos afrodescendentes no 

Brasil, mostra a necessidade de uma revisão histórica aliada à construção de uma 

literatura crítica, voltada para os temas dos grupos minoritários – dentre os quais 

figuram os negros e estimula a maturação de uma consciência crítica sobre as relações 

multiculturais da sociedade brasileira. E nos convida a repensar, a observar, a cultivar 

um olhar crítico diante daquilo que foi instaurado. Devemos considerar o reflexo do 

sofrimento, da injustiça e da humilhação provocados pelo passado de servidão, pois essa 

herança não pode ser esquecida. É quando refletimos sobre a dor, que somos capazes de 

lutar e não permitir que esse tipo de barbaridade volte a acontecer, pois como observa 

Fanon (2008), o negro foi colocado num dilema entre branquear ou desaparecer.   
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 Como destaca Glissant (2005), é preciso incluir-se nesse outro, com o objetivo 

de desfazer o discurso produzido a respeito do negro no decorrer desses anos. Trabalhar 

para que não haja mais desigualdade entre os homens. Mostrar o quanto as fronteiras se 

tornaram fluidas e que todas as culturas precisam ter o seu reconhecimento de direito. 

 Reescrever ou reinventar esse passado que foi silenciado, rever esse momento 

de humilhação, é o que nos permite perceber o quanto essa situação de escravidão, essa 

diáspora forçada, esse exílio imposto pelo afastamento da terra natal, trouxe de 

consequências, de sofrimento para aqueles que tiveram que abrir mão da sua 

humanidade, sendo rebaixados à condição de uma máquina ou de um animal.   

Apresentar o orgulho quilombola, mostrar o heroísmo e a resistência do povo 

negro é também mostrar a importância do continente africano, para os que foram 

obrigados a abandonar a África - Terra mãe - e para os seus descendentes. É importante 

destacar e, acima de tudo, valorizar o que o Brasil herdou dos africanos e como estes 

influenciaram nossa cultura. 
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FRAGMENTOS IDENTITÁRIOS E FRONTEIRAS MINADAS EM “O 

PRIMEIRO HOMEM”, DE ALBERT CAMUS 
 

Leonardo Augusto Bora (UFRJ) 

 

RESUMO: A despeito das ponderações de Edward Said, em “Cultura e Imperialismo”, sobre a 

ausência de consciência pós-colonial em “A Peste”, “A Queda” e “O Estrangeiro”, é fato que 
nas páginas de “O Primeiro Homem”, romance inacabado de Albert Camus, são notáveis os 
questionamentos acerca da condição periférica da Argélia (em relação à dominação francesa), 
bem como das inúmeras questões identitárias (fronteiriças, multiculturais, transterritoriais, 
híbridas) derivadas de um quadro de seculares exclusões e entrechoques – e não à toa a memória 
das guerras e as ameaças terroristas permeiam toda a narrativa, culminando na cena em que uma 
explosão sacode Argel e desencadeia uma revolta contra os “árabes”, prontamente acusados de 

serem os responsáveis pela bomba (a criminalização primária, motivada por preconceitos 
étnico-religiosos, que ainda se vê no século XXI). Em meio ao clima de agitação social, o 
protagonista da obra, Jacques Cormery, vaga por uma cidade mutilada, empobrecida, em busca 
de fragmentos identitários que possam explicar a sua condição desfigurada – a ausência de 
figura paterna, por exemplo, é um dos centros reflexivos do texto. O trabalho pretende 
problematizar tais apontamentos, redirecionando as luzes de autores como Benedict Anderson, 
Leela Gandhi e Gayatri Spivak, além do já mencionado Edward Said, para a multifacetada obra 
camusiana. Desse diálogo podem brotar questionamentos sobre conceitos como “pátria”, 

“fronteira”, “multiculturalismo” e “identidade”.  

Palavras-chave: identidade; pátria; fronteira. 

 

1 – Das fronteiras dos gramados às fronteiras dos mapas 

 

A expressiva campanha da seleção argelina de futebol durante a Copa do Mundo 

de 2014, realizada no Brasil, fez com que a imprensa destacasse (tanto mais pela real 

possibilidade, que terminou não se concretizando, de um embate Argélia X França, no 

Maracanã, nas quartas de final) a história de um país africano cuja trajetória, ao longo 

do século XX, foi marcada por intensos conflitos e espinhosos debates identitários. 

Todos acompanhamos, diariamente, o fato de que as questões migratórias têm ocupado 
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o núcleo das discussões sociopolíticas da Europa, gerando recorrentes ondas de 

xenofobia – a crise dos refugiados escancarou a ultradireita e o contorno das fronteiras 

voltou a ser farpado. A Argélia, ex-colônia francesa, conquistou a sua independência em 

meados da década de 1950, não sem banhos de sangue. As relações entre metrópole e 

colônia, porém, não foram de todo cortadas; ao contrário, sobraram resíduos 

(ameaçadores, segundo a teórica indiana Leela Gandhi) terminados os processos de 

independência – prova disso são os inúmeros jogadores nascidos na Argélia ou filhos de 

argelinos que integram os escretes franceses, inclusive a seleção bleu, blanc, rouge. O 

principal atacante dos Bleus, no Mundial brasileiro, Karim Mostafa Benzema, 

muçulmano filho de argelinos, polemizou ao não cantar o hino nacional francês, La 

Marseillaise, por reprovar a menção ao “sangue impuro” derramado nas batalhas. 

Pipocaram quesionamentos, nos portais de notícias: Benzema, afinal, é francês ou 

argelino? Em tendo nascido em Lyon, não seria o “protesto” um tanto descabido? Na 

esteira das interrogativas emergiram postulados da teoria pós-colonial adaptados aos 

gramados do futebol, que, manifestação cultural que é, não está livre da teia de 

negociações que enreda o conceito contemporâneo de cultura e os diálogos 

transdisciplinares deste início de século XXI.  

 Na literatura, ninguém retratou a paisagem e os rostos argelinos com maior 

projeção internacional que Albert Camus, amante do futebol que provavelmente não se 

omitiria diante da polêmica de Benzema (entre outros aforismos, teria dito que o futebol 

o ensinou mais sobre moral e obrigações que muitos dos livros lidos no colégio). 

Nascido em Mondovi, o escritor construiu uma consistente obra costumeiramente 

enquadrada nas molduras do Existencialismo, tendo sido exaltado por romances como 

“A Peste” e “O Estrangeiro”, ambos ambientados na Argélia. De palavras secas, Camus 

é um dos cernes da análise feita por Edward Said em “Cultura e Imperialismo”, obra em 

que é ampliado o olhar desenvolvido em “Orientalismo – O Oriente como invenção do 

Ocidente”. A leitura das mais de trinta páginas dedicadas ao escritor permite a 

afirmação de que Said, fronteiriço de nascimento, entre a Palestina e os Estados Unidos, 

enxergava na obra de Camus, entre a França colonizadora e a Argélia colonizada, 

importantes elementos para a construção do seu raciocínio crítico assumidamente 

descolonial. Ainda que, e eis um dado importante para o decorrer deste trabalho, Camus 

fosse visto como um exemplo de colonizado que tinha o colonizador introjeatado em si, 

um orientalista: escrevia sobre a Argélia tendo por horizonte a França; o punho argelino 

expressava a identidade da metrópole. 
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“Cultura e Imperialismo” teve a sua publicação em 1993, quando ainda não 

havia chegado às livrarias o romance inacabado “O Primeiro Homem”, de Camus, cujos 

originais foram encontrados entre os pertences do escritor na ocasião do seu 

falecimento, num acidente de automóvel, em 1960. A primeira edição do livro é de 

1994, portanto mais de 30 anos depois da morte do autor. Como geralmente ocorre com 

as publicações póstumas, a incompletude tende a gerar suposições contraditórias, 

especialmente no incerto espaço em que se misturam biografia e ficção. O cotejo entre 

os dados biográficos do autor e a narrativa de “O Primeiro Homem”, porém, permite 

que se afirme que há, sim, muito da consciência particular e da vivência de Camus na 

história do protagonista Jacques Cormery, observando-se um misto de doçura e amargor 

confessional no que tange às reflexões sobre as consciências argelina e francesa. 

Este trabalho, sob a ótica transdisciplinar, em diálogo com a teoria pós-colonial 

representada por autores como Gayatri Spivak e Leela Gandhi, tecerá reflexões sobre os 

conceitos de identidade, pátria e fronteira, destacando alguns pontos de “O Primeiro 

Homem”. Para isso, também será fundamental a investigação dos trechos de “Cultura e 

Imperialismo” em que Edward Said desnuda a prosa camusiana, bem como, 

evidentemente, a consulta ao antecessor “Orientalismo”.  

 

2 – Fantasmas coloniais e fragmentos identitários 

 

 “O Primeiro Homem” é um romance mutilado. Na obra, a figura fantasmática do 

pai de Jacques Cormery aparece enquanto síntese da violência que matava aos 

batalhões: o menino argelino – e de nome francês – que retorna a Argel depois de adulto 

tinha de conviver com a memória em frangalhos do pai, tragicamente morto na Primeira 

Grande Guerra. É por isso que o capítulo “A procura do pai” apresenta, de antemão, 

uma ambiguidade: a procura realizada pelo pai (a procura de uma médico para a 

realização do parto da esposa) e a procura empreendida pelo filho (Jacques, o 

protagonista, que busca e reconstrói a esfacelada figura paterna enquanto redescobre a 

cidade onde nasceu e cresceu). A busca nervosa pelo cirurgião ocorre em um espaço 

geográfico que produto geológico da sobreposição de eras:  

 

Acima da carruagem, que rodava numa estrada pedregosa, grandes e espessas nuvens 
corriam para o leste na hora do crepúsculo. Três dias antes, elas tinham inchado sobre o 
Atlântico, esperado o vento oeste, depois se deslocaram, a princípio lentamente e depois 
cada vez mais depressa, tinham sobrevoado as águas fosforescentes do outono direto para 
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o continente, se desfiado sobre as escarpas marroquinas, transformando-se em rebanho 
sobre os platôs da Argélia, e agora, nas proximidades da fronteira tunisiana, tentavam 
alcançar o mar Tirreno para nele se perderem depois de um percurso de milhares de 
quilômetros acima dessa espécie de ilha imensa, (...) passando por essa região sem nome 
apenas um pouco mais rápido do que tinham feito, durante milênios, os impérios e os 
povos, seu impulso esgotava-se e algumas já se fundiam em grossas e raras gotas de 
chuva que começavam a ressoar na capota de lona sobre os quatro viajantes. (CAMUS, 
2005, p. 17). 

 

 Dando início ao caderno de memórias, a viagem das nuvens provenientes do 

Atlântico em direção ao mar Tirreno também carrega o sentido de transitoriedade – a 

peregrinação em terras estrangeiras do Êxodo, o secular desafio da transposição das 

fronteiras e a ideia de “ilha”, a ausência de nomenclatura (“a região sem nome”) e a 

impossibilidade da completa dominação do espaço. À primeira vista, está-se diante de 

um fragmento literário que desencadeia o processo de construção de um Oriente 

simbólico costurado a uma série de elementos subjetivos (vocabulário, imaginário, 

tradições, etc.); nas palavras de Edward Said, tal empreitada atende por Orientalismo, 

ou seja, “um modo de abordar o Oriente que tem como fundamento o lugar especial do 

Oriente na experiência ocidental europeia.” (SAID, 2007, p. 27).   

 O nascimento da criança, no território argelino, em 1913 (portanto às portas da 

Primeira Guerra), é apenas o prelúdio do enredo memorialista. No decorrer da obra, o 

Jacques Cormery adulto (“40 anos mais tarde”, em 1953) retorna ao subúrbio de Argel 

após décadas na França e relembra a infância sofrida, marcada pela austeridade e pela 

tomada de consciência das pobrezas material e intelectual – choques causais que 

desenham cenas expressivas. O principal exemplo é o episódio da moeda de dois 

francos: o menino decide embolsar a quantia, troco da compra das minguadas provisões, 

tendo em vista o pagamento de um ingresso de futebol. Ao chegar em casa, diz para a 

avó que derrubara a moedinha no banheiro: o troco havia caído na fossa. A avó, então, 

decide vasculhar os dejetos, levando o menino ao nojo e à reflexão sobre a miséria da 

família, ao sentimento de culpa: “Compreendia e via então claramente, transtornado 

pela vergonha, que havia roubado aqueles dois francos do trabalho de sua família.” 

(CAMUS, 2005, p. 88). 

 As carências intelectuais aparecem em trechos que oscilam entre o cômico e o 

tristonho; o analfabetismo da mãe e da avó é desdobrado na sequência em que Jacques 

se recorda das noites no cinema do bairro. O narrador não poupa adjetivos ao descrever 

o percurso até a entrada do estabelecimento (o labirinto de tabuleiros onde os 

vendedores árabes, exóticos, ofereciam guloseimas e afastavam moscas e crianças com 
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o mesmo gestual enraivecido). Na sala de projeções, o menino se via obrigado a ler as 

legendas para que a avó compreendesse o desenrolar das películas, o que irritava a 

vizinhança da platéia. A lembrança constrangida das sessões aciona a percepção de que 

o repertório intelectual da mãe era ainda mais escasso: igualmente analfabeta, sofria de 

uma quase surdez; por conseguinte, não conseguia ver filmes nem ler jornais. 

 Como dito anteriormente, a principal aparição do enredo é a memória do pai 

zuavo. No capítulo 5 da primeira parte, na sequência do reencontro com a mãe, em 

1953, numa ensolarada manhã de domingo (falsamente pacífica, uma vez que uma 

bomba estava prestes a explodir), Jacques Cormery redescobre a figura paterna, 

consultando documentos e questionando a mãe (de memória fraca, que sequer se 

lembrava do nome completo do marido). O estilhaço assassino jazia guardado em uma 

lata de biscoitos, no armário – fragmento material que condensava a memória do grande 

conflito. Camus traça um paralelo entre o nascimento de Jacques e a eclosão da 

Primeira Guerra, o que reforça a ideia de que o primeiro homem, a metáfora do título, é 

um filho dos destroços:  

 

Sim, nas profundezas daquela mesma noite em que  ele nascera, durante aquela mudança, 
emigrante, filho de emigrantes, a Europa já preparava os canhões, que iriam explodir 
todos juntos alguns meses depois, expulsando os Cormery de Saint-Apôtre, ele para seu 
batalhão do exército de Argel, ela para o pequeno apartamento da mãe no subúrbio 
miserável, levando em seus braços o menino inchado pelas picadas dos insetos do 
Seybuse. “Não se preocupe, mãe. Quando Henri voltar nós iremos embora.” E a avó, na 

sua sinceridade, os cabelos brancos puxados para trás, os olhos claros e duros: “Minha 

filha, você vai ter que trabalhar.” (CAMUS, 2005, p. 68).  
 

Camus também retrata os filhos argelinos como órfãos de pais e de pátria; as 

diferenças étnicas eram unificadas nas trincheiras, diante da  morte:  

 

Tudo se passava na verdade lá longe, para onde tinham sido transportadas as tropas da 
África, e com elas Henri Cormery, o mais depressa possível, levadas de qualquer maneira 
para uma região misteriosa de que se falava, o Marne, e nem tiveram tempo de arranjar 
capacetes para eles, o sol não era tão forte que desbotasse as cores como na Argélia, tanto 
assim que levas de argelinos, árabes e franceses, vestidos de cores brilhantes e 
chamativas, com chapéus de palha, alvos vermelhos e azuis que podiam ser vistos a 
centenas de metros, iam aos bandos para a linha de fogo, eram dizimados aos bandos e 
começavam a engrossar fileiras num território estreito no qual, durante quatro anos, 
homens vindos do mundo inteiro, encafuados em buracos enlameados, amontoavam-se a 
cada metro sob um céu infestado de obuses luminosos, obuses que assobiavam ao mesmo 
tempo que grandes barreiras explodiam anunciando ataques inúteis. Mas no momento não 
havia buracos, apenas as tropas da África, que derretiam sob o fogo como bonecos de 
cera colorida, e a cada dia nasciam centenas de órfãos em todos os cantos da Argélia, 
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árabes e franceses, filhos e filhas sem pai, que depois deveriam aprender a viver sem lição 
e sem herança. (CAMUS, 2005, p. 72). 

 

 A ausência do pai de Jacques, portanto, era uma ausência de pai coletiva. E 

sempre a morte à espreita: a calmaria da manhã das lembranças é abalada pela explosão 

de uma bomba, o segundo atentado em uma semana. Ocorre, então, uma sobreposição 

de explosões: a bomba que matou o pai e a bomba que rompeu a manhã. Jacques decide 

correr ao local do atentado, onde se depara com uma cena de fortes agressões verbais 

disparadas por um grupo de homens contra uma família árabe – a xenofobia. A 

sequência é fundamental para a verticalização do diálogo com Edward Said: 

 

Na esquina da rua Prévost-Paradol, um grupo de homens vociferava. Essa raça suja, dizia 
um operário baixinho vestido com uma camisa de malha, virando-se para um árabe 
encostado numa porta larga perto do café. E dirigiu-se para ele. – Não fiz nada – disse o 
árabe. 
-Refazer na terceira parte o atentado de Kessous e nesse caso dar aqui simplesmente a 
indicação do atentado. 
-Mais adiante. 
-Vocês são todos cúmplices, bando de veados – e partiu para agredi-lo. Os outros o 
detiveram. Jacques disse ao árabe: 
-Vem comigo – e entrou com ele no café, que agora pertencia a Jean, seu amigo de 
infância, filho do cabeleireiro. Jean estava lá, sempre o mesmo, mas enrugado, pequeno e 
magro, com cara de fuinha e ar atento. 
-Ele não fez nada – disse Jacques. – Deixe ele entrar na sua casa. 
Jean olhou para o árabe enquanto limpava o balcão. 
-Vem – disse, e desapareceram no fundo. 
Quando saiu, o operário olhou atravessado para Jacques. 
-Ele não fez nada – disse Jacques. 
-É preciso matar todos. 
-É o que se diz quando se está com raiva. Pense melhor. 
O outro encolheu os ombros em sinal de desdém: 
-Vá lá ver a confusão e depois fale. (CAMUS, 2005, p. 75/76). 

  

 Jacques protege e defende o árabe do discurso genocida (infelizmente atual) de 

que “é preciso matar todos.” Nesse ponto, é inevitável a comparação entre ele e 

Meursault, narrador e protagonista de “O Estrangeiro”. Said, em “Cultura e 

Imperialismo”, se refere a Camus enquanto escritor que expressou “a percepção 

geográfica de uma vontade francesa singular contestando a Argélia e seus habitantes 

muçulmanos nativos” (SAID, 2011, p. 284) – ou seja: no limite, um defensor do 

colonialismo, um condescendente. Sob tal ponto de vista, o personagem Meursault, o 

assassino de um árabe misterioso, personifica o ideário eurocêntrico também defendido 

por François Mitterrand. Said afirma que os cinco tiros disparados na praia argelina (o 

primeiro o tiro homicida e os outros quatro em um corpo morto) refletem a postura 
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negativa e/ou repressiva de Camus diante da Argélia real, território da África islâmica, 

em oposição ao endosso do modelo colonizador francês, branco, europeu, católico. Para 

Said, a insensibilidade de Meursault e o empedernimento de Camus estão interligados, e 

isso explica “o vazio e a ausência de qualquer contextualização do árabe morto por 

Meursault” (SAID, 2011, p. 286). Em outras palavras: mais do que denunciar a 

violência testemunhada em terras argelinas, Said entende a prosa de Albert Camus 

enquanto manifestação da “consciência francesa” (CAMUS, 2005, p. 286). 

 Não à toa causa estranhamento ao leitor de Said o trecho de “O Primeiro 

Homem” em que Jacques defende o árabe das agressões físicas e verbais, demonstrando 

um inegável senso de tolerância e pacifismo. O mesmo autor que em “O Estrangeiro” 

enfatizou as balas se enterrando na carne inerte do árabe assassinado demonstra, no 

livro póstumo, grande sensibilidade para com os debates étnicos – toma posição e 

defende os árabes (ao menos aquele árabe). Não se trata de refutar a argumentação de 

Said e defender Camus: não se está diante de um tribunal, diferentemente da história de 

Meursault. Fato é que “O Primeiro Homem” apresenta ingredientes novos e complexos, 

o que enriquece a discussão sobre o que é ser argelino – os debates identitários. 

 A Argélia da infância de Jacques (e a Argélia redescoberta depois também) é um 

cenário proletário, explosivo e mutilado, de cheiros desagradáveis e poucos horizontes – 

mesmo o cinema e os jogos de futebol, prazeres de criança, não podem ser gozados em 

sua integridade: despertam a culpa, a vergonha, a resignação. Uma Argélia em estado de 

alerta, à espera de um novo atentado, povoada de fantasmas e privações. Se não é 

possível (nem desejável a certeza) afirmar que “O Primeiro Homem” representa um giro 

descolonial na obra de Camus, fato é que, em meio a este cenário desanimador, brotam 

reflexões críticas concernentes ao conceito de pátria, conforme o seguinto excerto: 

 

(...) essa noção de pátria era vazia de sentido para Jacques, que sabia que era francês, que 
isso implicava em certos deveres, mas para quem a França era uma ausente que se 
costumava solicitar e que às vezes nos solicitava (...). “Mamãe, o que é a pátria?” 

perguntara um dia. Ela tinha feito uma cara assustada, como todas as vezes que não 
compreendia alguma coisa. “Não sei”, ela dissera. “Não. É a França.” “Ah! É isso.” E 

parecera aliviada. (CAMUS, 2005, p. 180). 
 

 O trecho desnuda parte da consciência histórica do protagonista, presa ao 

modelo dos antepassados europeus – ainda que ele, Jacques, vivesse em um outro 

continente. A resposta hesitante da mãe alberga os paradoxos coloniais: a dominação 

introjetada, o “alívio” proveniente de uma simplificação, a aceitação da agenda colonial 
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– a morte do pai para defender a França, território que, na cabeça do Jacques menino, 

não passava, nos termos de Benedict Anderson, de uma “comunidade imaginada” 

(ANDERSON, 2013). Observa-se, ainda, aquilo que Leela Gandhi chama de “amnésia 

pós-colonial”: a necessidade de se refundar o passado e a própria noção de “pátria” 

devido a uma experiência colonialista traumática. Nas palavras da autora, “memory is 

the necessary and sometimes hazardous bridge between colonialism and the question of 

cultural identity.” (GANDHI, 1998, p. 09).  

A questão se torna ainda mais instigante quando os folhetos e as notas que 

compõem o anexo de “O Primeiro Homem” são investigados. Há, entre centenas de 

anotações curtas, fragmentos importantes para se pensar os desafios pós-coloniais. No 

Folheto II, por exemplo, Camus anotou: “As prefeituras de Argel não têm arquivos na 

maior parte das vezes.” (CAMUS, 2005, p. 246). O narrador constata e denuncia a 

ausência de cuidado para com os registros históricos da colonização francesa – um 

apagamento intencional do passado sangrento. Uma das primeiras notas é marcada pela 

ironia mórbida: “Mobilização. Quando meu pai foi convocado para o exército, ele nunca 

tinha visto a França. Ele a viu e foi morto. (Aquilo que uma família humilde como a 

minha deu à França).” (CAMUS, 2005, p. 256). Na sequência, diz: “Para fazer a 

Europa, é preciso uma vítima voluntária.” (CAMUS, 2005, p. 261). Dois dos últimos 

excertos conseguem ser ainda mais contundentes: 

 

A angústia na África quando a noite rápida desce sobre o mar ou sobre os altos platôs ou 
sobre as montanhas atormentadas. É a angústia do sagrado, o temor diante da eternidade. 
O mesmo que fez surgir templos em Delfos, onde a noite produz o mesmo efeito. Mas na 
terra da África os templos estão destruídos, resta apenas esse peso imenso no coração. 
Como então eles morrem! Silenciosos, afastados de tudo. (CAMUS, 2005, p. 286). 
 
O camponês berbere pobre e ignorante. O colono. O soldado. O branco sem terras. (Ele 
gostava deles, desses sim, e não daqueles mestiços de sapatos amarelos pontudos e lenços 
de seda no pescoço que tinham aproveitado apenas o que o Ocidente tinha de pior.). 
(CAMUS, 2005, p. 287).  

 

 Os trechos não apenas expõem o sarcasmo da colonização como lamentam o 

abandono da África e o preconceito contra o berço argelino; ainda, há a denúncia do 

comportamento daqueles que “aproveitavam apenas o que o Ocidente tinha de pior”, 

sujeitos descritos à moda dos dândis, indiretamente acusados de explorar e roer as 

riquezas da terra, na contramão dos camponeses pobres, dos colonos, dos sem terras – 

as vítimas do colonialismo, os argelinos que mereciam apreço. Acima de qualquer 

simplificação, é fato que a postura expressa nos fragmentos é mais explícita e complexa 
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(se não do ponto de vista literário, da perspectiva da teoria pós-colonial) que os relatos 

de “O Estrangeiro” e “A Peste”. Se o eurocentrismo se faz presente, também aparece a 

crítica a tal modelo hegemônico – permanece vivo, portanto, o espaço conflitivo.   

 

3 – Fronteiras minadas 

 

Jacques Cormery, no episódio da moeda de dois francos, adquire consciência de 

sua classe subalterna, consciência esta que permeia a narrativa e desemboca nos anexos, 

quando, de maneira crua e sucinta, a dominação argelina é desenhada por Camus (dado 

que, contrastado com o posicionamento político-institucional do autor em vida – 

analisado por Edward Said com o rigor metodológico e o cuidado intelectual que 

notabilizaram o teórico de “Orientalismo” – não soa inverossível: há o contraditório, 

mas se existem pontos pacíficos entre os teóricos pós-coloniais, um deles é a ideia de 

que compete aos intelectuais descolonialistas aprender a trabalhar com as contradições, 

e não simplesmente refutá-las, condenando as incongruências.  

Nesse sentido, é inegável que a obra que serviu de mote para este trabalho, “O 

Primeiro Homem”, pode ser entendida como crítica ao colonialismo – ainda que não 

deliberada. Jacques exercita um olhar agudo para com a sociedade em que está inserido, 

conferindo voz aos excluídos do poder metropolitano – os subalternos, na definição de 

Gayatri Spivak. É da autora a ideia de que “comprar uma versão autocontida do 

Ocidente é ignorar a sua produção por parte do projeto imperialista.” (SPIVAK, 2014, 

p. 98). A França, em “O Primeiro Homem”, símbolo dos poderes bélico e simbólico do 

Ocidente, está diretamente associada ao sofrimento e à orfandade de uma Argélia 

desmemoriada e pobre revisitada por um “vitorioso” – alguém que saiu da colônia e 

conseguiu se estabelecer na metrópole. Apesar disso, alguém que não naturalizara as 

agruras do colonialismo e que se via enternecido diante da miséria reencontrada. 

 A estrada que leva Jacques Cormery a Argel (comparada ao câncer) guarda em 

suas entranhas os “vestígios dos caminhos da morte”; trata-se de uma paisagem feia, 

que remete o leitor à descrição de Oran, no romance “A Peste”: “À primeira vista, Oran 

é, na verdade, uma cidade comum e não passa de uma prefeitura francesa na costa 

argelina. A própria cidade, vamos admiti-lo, é feia.” (CAMUS, 2012, p. 09). Na 

periferia do mundo, as estradas que passam por tais lugares podem não se entrecruzar 

com outras (a exemplo da “estrada que não se entrecruza com outra nenhuma” de “Terra 

Sonâmbula”, de Mia Couto, romance ambientado no Moçambique), mas que servem de 
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condução para caravanas de discursos entrecruzados. Conclusões planificadas, em tão 

conflituoso terreno, são indesejáveis porque perigosas. Reavivar, desconstruir e 

confrontar as linhas de autores como Albert Camus é o que sugere a crítica descolonial. 

Concluindo, a polêmica fomentada pelo artilheiro Benzema, destacada no início deste 

trabalho, não é um fato pitoresco ou isolado, mas um indicador recente de que pode 

haver muito combustível teórico por detrás de uma simples notícia veiculada pela mídia 

– as fronteiras de um gramado de um estádio de futebol também podem ocultar 

simbólicas minas terrestres e estrondosos ecos fantasmáticos. 
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À MARGEM DA MARGEM: UMA REFLEXÃO SOBRE AS NOÇÕES DE 
TERRITÓRIO E IDENTIDADE PARA JOVENS MORADORES DE RUA  

Autora: Livia Baião (PUC Rio de Janeiro) 
Orientador: Frederico Coelho (PUC Rio de Janeiro) 

 

RESUMO: O presente trabalho artigo pretende refletir sobre os processos de subjetivação e de 
dessubjetivação pelos quais passam jovens moradores de rua e a relação desses com a questão 
da territorialidade, com base em depoimentos e relatos colhidos durante pesquisa realizada entre 
abril e maio de 2016 junto à população atendida pelo Projeto “Passaporte da Cidadania”. Esse 
Projeto se propõe a atender crianças e jovens em “situação de rua”, no Rio de Janeiro, a partir 
de um ônibus itinerante, com a finalidade última de oferecer uma alternativa às ruas, valendo-se 
de uma rede integrada de serviços de apoio. A citada pesquisa foi motivada por um sentimento 
de urgência em registrar a memória e a voz de uma população marginalizada, relegada à 
condição de invisíveis e negligenciáveis, quase impedidos de existir, sempre no limiar do 
desaparecimento. Os relatos e depoimentos serão confrontados com questões teóricas 
pertinentes para se pensar identidade e território, a partir dos estudos culturais e do pensamento 
pós-colonial.  
É nossa intenção pensar ainda como esses indivíduos, submetidos a uma vida tão precária, 
impossibilitados de carregar consigo uma folha de papel sequer, poderiam assumir o lugar de 
protagonismo no relato de suas próprias histórias e se fazer ouvir, a exemplo do que aconteceu 
com os moradores das chamadas periferias, com a emergência da Literatura Marginal, no final 
dos anos 1990.  
PALAVRAS CHAVE: Identidade. Desterritorialização. Subjetivação. Moradores de rua. 
Literatura Marginal. 
 
Introdução 

O presente trabalho pretende pensar as possíveis formas de representação de um 

grupo que está à margem da margem: meninos e meninas que habitam as ruas das 

grandes cidades brasileiras. O objetivo é pontuar algumas questões teóricas que 

relampejam a partir desse universo particular e fazer uma reflexão sobre as possíveis 

vozes para narrá-lo, considerando as precárias condições de sobrevivência às quais 

estão submetidos esses jovens e as implicações políticas e estéticas de cada escolha. 

Não há qualquer pretensão de fazer uma análise sociológica, antropológica ou uma 

análise estatística dos dados, apenas o desejo de registrar a memória e a voz dessa 

população marginalizada, sempre no limiar do desaparecimento. 
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Os relatos, a pesquisa, a realidade, as perguntas que vêm 

Salarino: Why, I am sure, if he forfeit, thou wilt not take his flesh: what's that good 
for? 
Shylock: To bait fish withal: if it will feed nothing else, it will feed my revenge. He 
hath disgraced me, and hindered me half a million; laughed at my losses, mocked 
at my gains, scorned my nation, thwarted my bargains, cooled my friends, heated 
mine enemies; and what's his reason? I am a Jew. Hath not a Jew eyes? Hath not a 
Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions? Fed with the same 
food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same 
means, warmed and cooled by the same winter and summer, as a Christian is? If 
you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, 
do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? If we are like you in the 
rest, we will resemble you in that. If a Jew wrong a Christian, what is his humility? 
Revenge. If a Christian wrong a Jew, what should his sufferance be by Christian 
example? Why, revenge. The villainy you teach me, I will execute, and it shall go 
hard but I will better the instruction.  

The merchant of Venice - Act III – Scene I 
William Shakespeare 

 
Os depoimentos e relatos em questão foram gravados e/ou transcritos a partir de 

visitas ao ônibus do “Projeto da Cidadania” que fica estacionado em frente à Rua do 

Catete n. 138 e está aberto todos os dias da semana, entre 18 e 21h, para atendimento à 

população de rua. A cada dia passam pelo ônibus entre 25 e 30 jovens e o Projeto 

mantém um cadastro com 250 nomes. Além dos depoimentos colhidos no ônibus, foram 

registradas mais de 20 horas de conversas com Joana Silveira com quem estabeleci uma 

relação de bastante proximidade e afeto. 

A maior parte desses meninos e meninas foi abandonada pelos pais ainda muito 

pequenos e cresceram em abrigos do estado ou de ONGs. Quase sempre têm um 

histórico de fugas, pequenas infrações e, portanto, diversas passagens por unidades do 

Departamento de Ações Socioeducativas (DEGASE)1. Nos abrigos e nas “Unidades 

Socioeducativas”, um eufemismo pacificador para as nossa consciências, muita 

barbárie: “apanhamos com tolhas”, “não podemos olhar nos olhos dos educadores”, “lá 

																																																													
1 “O Novo Degase – Departamento Geral de Ações Socioeducativas é um órgão vinculado a Secretaria de 
Estado de Educação, que tem a responsabilidade de promover socioeducação no Estado do Rio de 
Janeiro, favorecendo a formação de pessoas autônomas, cidadãos solidários e profissionais competentes, 
possibilitando a construção de projetos de vida e a convivência familiar e comunitária. 

Criado pelo Decreto nº 18.493, de 26/01/93, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas é um órgão 
do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, responsável pela execução das medidas socioeducativas, 
preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), aplicadas pelo Poder Judiciário aos jovens 
em conflito com a lei.” (http://www.degase.rj.gov.br/quem_somos.asp consultado em 29 de junho de 
2016) 
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aprendi a roubar”, “ele (um funcionário de uma unidade do DEGASE) é o pai do meu 

filho”. Quem deveria cuidar, violenta física e emocionalmente. 

Quando completam 18 anos, são obrigados a deixar os abrigos e raramente estão 

estruturados para ingressar num trabalho formal e buscar uma moradia independente. 

Falta escolaridade, falta referência, falta um programa “inserção” na sociedade. O 

resultado é que os jovens que atingem a maioridade acabam morando nas ruas, os 

roubos e furtos tornam-se mais assíduos e mais violentos e eles passam a frequentar as 

prisões ao invés das unidades “Socioeducativas”. Em geral têm vários processos 

criminais e conhecem em grande profundidade o Código Penal, em especial os Artigos 

155 (Do Furto) e 157 (Do Roubo e da Extorsão).  

Os recolhimentos da Guarda Municipal são fantasmas que assombram todas as 

noites. São acordados com chutes e pontapés, perdem todos os precários e transitórios 

“pertences”. Difícil conjugar o verbo “possuir” na primeira pessoa ou ser sentir-se 

“proprietário” de alguma coisa, “propriedade privada” é um conceito por demais 

abstrato. Uma sandália, uma camiseta, uma mochila, qualquer objeto pode ser 

confiscado a qualquer instante. Eles são proprietários somente do próprio corpo, nada 

mais. Por isso as tatuagens com nomes das mães, irmãos e amores achados ou perdidos 

aparecem com tanta frequência inscritos nesses frágeis corpos. Dedinho (apelido de 

Danimar Ferreira dos Santos de 22 anos) explica como se faz uma tatuagem na prisão: 

com uma agulha furtada da enfermaria e a tinta preta que resulta da fuligem do fundo 

queimado ao fogo da “brilhosa” (marmita de alumínio usada para refeições). “Não dá 

para carregar uma fotografia por aí né, onde vou guardar? Já tava perdida há muito 

tempo!” 

Como carregar uma fotografia quando o seu lar não tem paredes, quando ele está 

por toda a parte? Como manter um porta-retrato ao lado de sua cama se a cada dia ela se 

encontra em uma rua diferente, sob uma marquise, um velho viaduto ou sob um céu 

nada acolhedor? A sociedade nega-lhes a propriedade de um território que eles insistem 

em se apropriar, dominam cada rua, cada avenida, cada beco. Eles não têm endereço 

fixo, não têm comprovante de residência, muitas vezes não têm carteira de identidade 

ou sequer uma certidão de nascimento. Como se constitui uma identidade quando não se 

tem uma família, um endereço, um documento de identificação, sequer um objeto de 

uso “pessoal”, apenas o próprio corpo e uma incerta memória como testemunha? 

Memória de um passado muitas vezes irrecuperável porque traumático ou porque 

turvado pelas drogas. Difícil seguir suas pegadas, eles tentam não deixar rastros.  
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Assaltam-me então perguntas sobre identidade, “territorialização”, 

“desterritorialização”, subjetivação e dessubjetivação, visível, invisível, voz, fala, olhar, 

escuta. Busco respostas, sigo os poucos rastros que restam.  

Considerando o conceito de identidade sob uma ótica mais essencialista, ligada 

ao reconhecimento de referências comuns, marcações simbólicas e sentido de 

pertencimento, constato que todos os jovens, sem exceção, têm Facebook, portanto têm 

um endereço virtual “fixo” e pertencem a uma comunidade, vários grupos, têm suas 

próprias redes de relacionamentos. Muitas vezes têm mais de um perfil, Joana tem pelo 

menos cinco: Joana Silveira é ela mesma e também Fernanda Silva, Rafaela Almeida, 

Milani Ptt e Lua Rosa. Conectam-se a partir de “lan houses”, postam comentários sobre 

“o que estão pensando” e fotos tiradas com celulares que passam eventualmente pelas 

suas mãos. Também partilham o mesmo universo lexical que é muito particular, muitas 

vezes durante os relatos paro para perguntar o significado de uma expressão: “chose” 

(maconha), “corre” (uma entrega de drogas), “xisnovar” (delatar), “lombrado” 

(tumultuado). Vestem-se da mesma maneira, frequentam os mesmos lugares, divertem-

se com as mesmas coisas, trazem no corpo as mesmas marcas e no coração as mesmas 

aflições. Constroem sua identidade nessa mesmidade mas também, e talvez mais 

importante, a partir do resultado da exclusão e a marcação das diferenças com o 

chamado “centro”. 

É fundamental pensar também nas identidades que estão sendo construídas pelo 

centro a partir da sua relação com esses excluídos. Stuart Hall levanta um ponto crucial 

ao afirmar que “toda identidade tem necessidade daquilo que lhe “falta”- mesmo que 

esse outro que lhe falta seja um outro silenciado e inarticulado.” (HALL, 2014, p. 110). 

E,  citando Laclau, Hall diz que a constituição de uma identidade é “um ato de poder 

pois se uma identidade consegue se afirmar é apenas por meio da repressão daquilo que 

ameaça” (ibidem).  

Nos Estados Unidos a violência extrema se manifesta através dos serial killers, 

um indivíduo que mata um determinado número de pessoas que poderíamos chamar de 

“uma comunidade de vítimas”, como Omar Mateen na boate Pulse em Orlando este ano 

– um atirador e 53 mortos. Na Europa, a violência explode nos atentados terroristas nos 

quais as comunidades excluídas e periféricas matam as comunidades do centro, vale 

citar o emblemático ataque no Teatro Bataclan que teve 7 terroristas e 130 mortos. No 

Brasil, o centro mata indivíduos e comunidades que estão à margem, como na 

inconcebível Chacina da Candelária que 7 assassinos mataram 8 crianças ou em março 
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de 2015 quando o segurança do Supermercado da Zona Sul da Praça General Osório 

matou um menino de rua, um assassinato que não mereceu qualquer registro a não ser o 

da passagem do corpo no Instituo Médico Legal. Vale uma reflexão sobre o que cada 

uma dessas formas de “repressão daquilo que ameaça” tem a dizer sobre as sociedades 

nas quais acontecem, sobre os centros e sobre as margens.  

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA estima em 517 mil o 

número de estupros no Brasil por ano, 70 % das vítimas seriam meninas entre 0 e 17 

anos, ou seja, 360 mil meninas e adolescentes são violentadas por ano ou 1.000 meninas 

por dia2.  Em maio desse ano uma adolescente de 16 anos foi estuprada por um, por 

dois, cinco ou 30 homens no Morro do Barão, no Rio. Em 2013, 3.749 jovens entre 16 e 

17 anos foram assassinados no Brasil, 10 por dia. Cerca de 93% eram do sexo 

masculino e 74 % eram negros 3. O assassinato de Waldick Silva Chagas, de 11 anos, 

pela Guarda Civil de São Paulo ocorreu menos de um mês depois da morte de Ítalo de 

10 anos, por policiais civis no mesmo estado. 

Sobre esses e outros genocídios, Giorgio Agamben levanta uma importante 

discussão em seu livro Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I, com base na 

definição de homo sacer no direito romano arcaico: “Homem sacro é, portanto, aquele 

que o povo julgou por um delito; e não é lícito sacrificá-lo, mas quem o mata não será 

condenado por homicídio; na verdade, na primeira lei tribunícia se adverte que ‘se 

alguém matar alguém que por plebiscito é sacro, não será considerado homicida’. Disso 

advém que um homem malvado ou impuro costuma ser chamado de sacro.” (Festo em 

“Sobre o significado das palavras” apud Agamben, 2010, p. 74). Seriam “sagrados” 

então, esse meninos?  

Continuando com Agamben para pensar nos processos de desterritorialização e 

dessubjetivação radical pelos quais passam esses jovens em função da falta da família, 

territórios delimitados ou qualquer outra referência, cabe perguntar o que resta depois 

de ressubjetivados e reterritorializados pelas novas relações sociais que estabelecem e 

aquelas impostas pelo “Estado moderno” e, em particular, o Estado moderno brasileiro, 

com todas as suas mazelas. Talvez sejam restos semelhantes aos restos dos doentes de 

Aids, dos “sans papier”, dos prisioneiros de Auschwitz, daqueles que estão sempre em 

																																																													
2 Dados retirados do relatório “Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados da Saúde” (versão 
preliminar) de março de 2014, CERQUEIRA, D. e  COELHO, D., acessado em 03 de julho de 1016 em 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/140327_notatecnicadiest11.pdf 
3 Dados extraídos do relatório “Mapa da violência 2015” acessado em 03 de julho de 2016 em 
http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/mapaViolencia2015_adolescentes.pdf 
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estado de exceção e pelos quais se interessa Agamben em O que resta de Auschwitz. 

Não seria possível entrever uma prática de não assujeitamento desses indivíduos ao 

padrão dominante e hegemônico através de suas pequenas infrações e atitudes 

aparentemente irresponsáveis e irracionais para escapar ao padrão homem-branco-

ocidental-urbano? Longe de afirmar que essa seria uma resposta racional e estruturada, 

por que não pensar essa reação como um reação mas irracional à “máquina 

descodificadora do estado e da sociedade”? 

As drogas são presença constante na vida desses jovens: “cheirinho da loló”, 

maconha, cocaína e o solvente “thinner”, a mais usada por ser muito barata. A garrafa 

de água mineral vazia junto ao nariz é uma imagem recorrente. Alguns poucos usam 

crack, esses logo de distanciam da turma. Muitos morrem cheirando loló, uma mistura 

de éter e clorofórmio. A realidade é mesmo insuportável, por isso as drogas, por isso o 

deslizamento entre realidade e ficção. A ficção dos vários perfis no Facebook e a ficção 

das estórias contadas para cada interlocutor. Nos diversos perfis do Facebook estão as 

diversas personalidades que gostariam de assumir, das histórias que gostariam contar 

como suas. Cada interlocutor tem direito a um discurso perfeitamente adequado ao seu 

perfil, um discurso “customizado”. Respaldados pela quase imbatível capacidade de 

diagnóstico sobre a procedência, o perfil e as expectativas do ouvinte-espectador, a 

narrativa se metamorfoseia: elas assumem o papel de mães carinhosas e conscientes de 

suas faltas para com os filhos que moram em abrigos e há muito não são visitados. Eles 

expressam a vontade de “sair dessa vida”, “sair da rua” quando, na verdade, sentem-se 

confortáveis nessa situação pois sabem como lidar com ela, conhecem todos os 

meandros, são sobreviventes de catástrofes diárias. A natureza ficcional dessas 

narrativas do eu em nada diminuem a eficácia da discursiva para a construção das 

identidades. 

No que diz respeito a avanços no campo social, há que se reconhecer que houve 

uma grande melhora na erradicação da miséria extrema no país. As redes de assistência 

do estado, as instituições religiosas e as inúmeras ONGs que atuam nas cidades são 

responsáveis por suprir as necessidades mais básicas como alimentos e agasalhos. 

Ninguém morre de fome, dificilmente se morre de frio. A partir daí, os desejos de 

consumo ou recursos financeiros para o uso de drogas da população jovem de rua são 

atendidos com o produto de roubos e furtos, prostituição ou trabalhos esporádicos para 

o tráfico. Não relutam em se apropriar de roupas desejadas, sabonetes e desodorantes 

que estão nos supermercados, lojas de departamento e farmácias. Sentem-se no direito 

3339



de roubar, os seguranças fazem “vista grossa” porque acham que eles têm mesmo esse 

direito ou porque acabaram de assaltar os corpos das meninas assaltantes. 

É possível dizer que passamos da “dialética da malandragem” para a “dialética 

da marginalidade” 4 e a ordem da conciliação foi substituída pela ordem conflito. Da 

parte dos meninos de rua, não há expectativa de ser “finalmente absorvido pelo polo 

positivo” como identifica Antônio Candido sobre o personagem Leonardo de Memórias 

de um sargento de milícias, em seu canônico ensaio “Dialética da malandragem” 

(CANDIDO, 2004, pp. 17-46). A exemplo do Rio de Janeiro da época de Dom João VI 

descrito por Manuel Antônio de Almeida, os dois hemisférios pelos quais navegam os 

personagens, o positivo, da ordem e o negativo, da desordem (CANDIDO, 2004, p. 32) 

subsistem na sociedade brasileira atual. Nesses cento e sessenta anos, embora a 

distancia entre os polos tenha aumentado vertiginosamente, os canais de ligação só 

aumentaram e o trânsito entre eles tornou-se muito mais intenso.  

Joana, nossa menina personagem-narradora está muito distante da postura 

subserviente e passiva de Carolina Maria de Jesus. Não há fome de comida, há fome de 

cidadania.  

A partilha do sensível  

Os temas da violência e da exclusão sempre estiveram presentes na literatura 

brasileira e tornaram-se predominantes na literatura contemporânea. Realidade e ficção 

passam a se misturar num sem número de obras literárias que buscam estabelecer um 

diálogo com essas duas questões determinantes na nossa sociedade. “Narrar a violência 

ou expressá-la em palavras e imagens são maneiras de lidar com ela, de criar formas de 

proteção e de digestão de suas consequências, dialogando com ela mesmo sem a 

pretensão de explicá-la ou de esgotar sua compreensão.” (SCHØLLHAMMER, 2013, p. 

7). Falar sobre a exclusão, sobre o outro marginalizado é também falar do centro, do 

que nos constitui enquanto sociedade. O outro como retrato do eu. Como afirma Flora 

Süssekind, são discursos “por meio dos quais se reorganizam simbolicamente não só os 

pânicos urbanos, mas igualmente os temores de perda da posição social e propriedade, a 

instabilidade financeira, dilemas internos e questões sociais estruturais à sociedade 

brasileira.” (SÜSSEKIND, 2005, p. 66). 

																																																													
4 João Cezar de Castro Rocha em “A dialética da marginalidade”, artigo publicado no Caderno Mais! em 
2004. 
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Karl Erik Schøllhammer faz uma interessante cartografia da violência na arte 

brasileira nos últimos 50 anos em seu artigo “Breve mapeamento das relações entre 

violência e cultura no Brasil contemporâneo” 5. No que diz respeito à literatura, ele 

começa por destacar as duas tendências que se formaram nos anos 1960 e 1970: o 

“neorrealismo jornalístico” que se afastou do desafio estético pelo seu caráter de 

denúncia e o “brutalismo”, inaugurado por Rubem Fonseca, que colocou o tema da 

banalidade do mal no centro de sua obra. As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas 

pelo avanço do tráfico nas favelas e pela banalização da violência na vida cotidiana que 

se traduziram em um recrudescimento da violência na literatura. De um lado assistimos 

a fria crueldade da ficção de Patricia Melo e, de outro, o romance de Paulo Lins, Cidade 

de Deus, com um forte caráter autobiográfico e testemunhal que teve o grande mérito 

colocar a violência como “potência poética”, segundo Schøllhammer. A partir daí, a 

violência da realidade adentra a ficção de maneira definitiva, criando uma verdadeira 

zona de indiscernibilidade entre realidade e ficção. Entretanto, pode-se dizer que o que 

ocorre de mais interessante nessa época é o deslocamento do sujeito da enunciação.  A 

partir de Cidade de Deus, o sujeito da enunciação deixa de pertencer exclusivamente à 

elite distante mas observadora atenta e sagaz da realidade e passa a ser um integrante 

dos territórios retratados, um sujeito que fala do seu dia a dia, a partir de sua próprias 

experiências, assumindo o protagonismo na cena literária. Essa nova condição é assim 

relatada por Ferréz: “Não somos mais o retrato, pelo contrário, mudamos o foco e 

tiramos nós mesmos a nossa foto.” (FERRÉZ apud FARIA et al,  2015, p. 20). Delineia-

se então um movimento que reivindica o nome de marginal porque é composto, 

majoritariamente, por autores que moram nas periferias dos grandes centros urbanos. O 

ineditismo fica por conta não só do protagonismo da periferia mas principalmente do 

formato colaborativo dos trabalhos que passam a traduzir um esforço coletivo e 

importante diálogo entre intelectuais, artistas, ativistas comunitários e moradores das 

comunidades, lançando um novo olhar sobre essa realidade, um olhar de partilha, de 

“partilha do sensível”. 

Jacques Ranciére é fundamental para entender esse movimento na literatura 

brasileira no início do século XXI. O filósofo francês desenvolve uma teoria em torno 

da "partilha do sensível" (RANCIÈRE, 2009), conceito que descreve a formação da 

																																																													
5 Artigo publicado em 2007 pela revista da UNB – Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea e 
depois retomado em seu livro Cena do Crime de 2013 (Capítulo 2), atualizado e revisto. 
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comunidade política com base no encontro discordante das percepções individuais. Vê 

com novos olhos os fundamentos críticos das possíveis relações entre politica e estética. 

Para ele, a política é essencialmente estética, ou seja, está fundada sobre o mundo 

sensível, assim como a expressão artística. Por isso, um regime político só pode ser 

democrático se incentivar a multiplicidade de manifestações dentro da comunidade.  

... podemos com Jacques Rancière entender o político como a 
demanda de voz ou de visibilidade de quem não tem, a 
exigência de um lugar de quem não tem lugar no sistema, a 
subjetivação de quem não participa no jogo político e seu 
aparecer em função dessa demanda (SCHØLLHAMMER, 2009, 
p. 173). 

É pensando, portanto, a partir dessa “partilha do sensível” que se pode entender  

a força da literatura do final do Século XX e início do Século XXI que tem a periferia 

como foco. Nesse contexto surgiram importantes obras produzidas por autores da 

periferia como o já citado Cidade de Deus (Paulo Lins), Capão Pecado (Ferréz), Vão 

(Allan da Rosa); livros escritos a quatro, seis ou centenas de mãos como Cabeça de 

Porco (Celso Athayde, MV Bill e Luiz Eduardo Soares), Estação Carandiru (Dráuzio 

Varella), a revista Caros Amigos/Literatura Marginal de Ferréz; por último cabe citar 

aquela literatura que continua sendo escrita por escritores observadores, que escrevem 

sobre a periferia a partir do centro mas nem por isso tem menos força como Sebastião 

Uchoa Leite, Zuenir Ventura e João Gilberto Noll. 

No entanto, muito pouco ou quase nada foi escrito sobre a população que não 

mora nas periferias, que tem toda a cidade como endereço. Esses sujeitos que a 

sociedade quer esconder, tirar de circulação, tornar invisíveis. Sem considerar os 

trabalhos acadêmicos das áreas de sociologia e antropologia, encontrei até agora apenas 

dois livros exclusivamente sobre meninos e meninas de rua: Vozes do meio fio, de 1995 

e Esmeralda, por que não dancei, lançado em 2000. O primeiro é uma etnografia do 

mundo da rua, resultado da experiência dos antropólogos Helio Silva e Claudia Milito 

no Projeto “Se essa rua fosse minha”. O segundo é o relato em primeira pessoa, de 

cunho testemunhal e confessional, da menina de rua Esmeralda Ortiz, elaborado com o 

apoio do jornalista Gilberto Dimenstein. Portanto, aparentemente, há mais de 16 anos 

não se publica um livro sobre esse universo. O fenômeno da multiplicação de vozes da 

periferia é inegável, no entanto, no polo oposto, as vozes marginais de quem mora nas 

ruas foram silenciadas. Recorrendo mais uma vez a Ranciére, parece pertinente dar voz 

a esses meninos e meninas: “o político não é a relação entre partes interessadas dentro 

do que chamamos um sistema político, mas o ato inaugural de exigir lugar dentro do 
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sistema de quem possui direito, reconhecimento e legitimidade nesse lugar. 

(RANCIÈRE apud SCHØLLHAMMER, 2009, p. 173). 

Possíveis sujeitos da enunciação 

Não é inédito o deslocamento do lugar de marginal representado para aquele da 

autorepresentação, no caso de uma menina de rua. A história de Esmeralda do livro já 

citado, Esmeralda, porque não dancei, é assustadoramente semelhante a de Joana. 

Abandono, abrigos, drogas, roubos e furtos, prisão e estupros, nada mudou nesse 

últimos 16 anos e não há qualquer diferença pelo fato de Esmeralda ser uma moradora 

da cidade de São Paulo e Joana, do Rio de Janeiro. Também é muito provável que, ao 

assumir a pena, a prosa de Joana seja muito parecida com a de Esmeralda. Se, por um 

lado, há uma grande força na tensão que se estabelece entre a violência do narrado e a 

simplicidade da narrativa, a potência estética do texto não é tão definitiva assim, o 

mesmo que acontece com a obra precursora Quarto de Despejo, diário de uma favelada 

de Carolina Maria de Jesus da década de 1960,   

No que diz respeito à violência e à barbárie, os depoimentos dos meninos de rua 

em nada diferem dos relatos auto-ficcionais contidos em Cidade de Deus de Paulo Lins 

ou Capão Pecado de Ferréz, a mesma violência que foi amplamente retratada no 

cinema brasileiro dos final dos anos 90 e início de 2000 em filmes como Tropa de Elite 

e o homônimo Cidade de Deus. Joana conta que sua mãe foi assassinada pelo padrasto e 

que, 3 anos depois, sua irmã Graziela, matou o assassino da mãe, cortou sua cabeça e 

seus membros, enrolou os pedaços em um papel laminado e enviou tudo para a mãe do 

morto. Conta tudo isso com uma simplicidade de tirar o chão, assim como acontece nas 

narrativas de Ferréz e Paulo Lins.   

No entanto, cabe destacar os pontos em que a realidade de Joana e dos meninos 

de rua se afastam da chamada “Literatura Marginal” e que poderiam ensejar novos 

olhares sobre a margem e, acima de tudo, um olhar profundamente crítico sobre o 

centro. Duas questões fundamentais distanciam essa narrativas: (1) as noções de 

territorialidade e identidade e (2) o lugar do feminino e a violência sexual, seja com os 

estupros ou a prostituição. Sobre a primeira questão, os autores do Prefácio de Modos 

da Margem afirmam: 

De essencial importância ainda, para o desenho do novo campo 
destas enunciações intrinsecamente ligadas aos territórios em 
que os sujeitos destas falas vivem e sobrevivem, é a importância 
que a noção de território e territorialidade surgida na geografia 
política, passa a ter. Cidade de Deus, Capão Redondo, Rocinha, 
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Nova Holanda, os topônimos dos morros, periferias, favelas, 
inscrevem estes textos e seus narradores no territórios de suas 
falas, que falam estes territórios ou são falados por eles, antes de 
mais nada, e a partir dos quais elas fazem sentido (FARIA et al, 
2015, p. 23). 

Para os moradores de rua, não há um endereço fixo ou um número de telefone, 

na maioria das vezes, nem mesmo um documento de identificação. Se os autores da 

chamada “Literatura Marginal” falam a partir de um território delimitado que lhes 

concede uma identidade, a população de rua, objeto do presente trabalho, fala a partir de 

uma territorialidade difusa, ilimitada geograficamente. Seu endereço: Rio de Janeiro, 

sem nome de rua ou número de casa, afinal habitam todas as ruas da cidade. Como 

referência de “territorialidade” apenas o Facebook e o endereço virtual.  

No que diz respeito ao lugar do feminino, observa-se que há poucas vozes 

femininas de destaque na chamada “Literatura Marginal”. Joana e todas meninas com as 

quais conversei até agora forma estupradas mais de uma vez. Quase todas se prostituem. 

Vozes convenientemente silenciadas. 

Os temas do feminino, território, identidade, violência e catástrofe levam, 

inevitavelmente, à escritora russa Svetlana Aleksiévitch, ganhadora do Premio Nobel de 

Literatura de 2015. A força de seu trabalho reside justamente na sua narrativa sobre 

barbáries vividas pelo povo russo e escritas a partir de centenas e milhares de 

depoimentos colhidos junto às suas vítimas. Seus livros narram os horrores do Século 

XX através do registro dos relatos de testemunhas e não a partir de uma ficção. Em seu 

livro A guerra não tem rosto de mulher, Aleksiévitch reescreve a história da segunda 

guerra mundial dando voz às mulheres que combateram no front. De acordo com a 

resenha publicada no The New York Review of Books: 

Her method is the close interrogation of the past through the 
collection of individual voices; patient in overcoming cliché, 
attentive to the unexpected, and restrained in the exposition, her 
writing reaches those far beyond her own experiences and 
preoccupations, far beyond her generation, and far beyond the 
lands of the former Soviet Union. (SNYDER, 2015).  

Retomando o conceito de partilha do sensível e pensando nos encontros 

inesperados e as experiências comunitárias de escrita dos últimos anos, o “método” de 

Svetlana Aleksiévitch poderia ser um caminho para narrar as histórias desses meninos e 

meninas de rua e suas pequenas catástrofes cotidianas. Narrar a partir das experiências 

compartilhadas entre quem é de fora e quem é de dentro, fazendo um esforço de 

desfazimento das fronteiras entre centro e margem. Uma escuta atenta pode resultar em 
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uma narrativa contundente para mostrar o “distúrbio da vida” através do “distúrbio da 

letra”, buscando um trabalho que desestabilize a noção edificada da sociedade, sob o 

olhar atento e vigilante dessa periferia, central para entender o centro.  
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À BEIRA DO ATLÂNTICO: MIGRAÇÕES, DIÁSPORA E IDENTIDADE NO 

PANORAMA LITERÁRIO CONTEMPORÂNEO 

 

Luca Fazzini (PUC-Rio) 

 

RESUMO: O artigo “À beira do Atlântico: migrações, diáspora e identidade no 

panorama literário contemporâneo” pretende discutir o conceito e as múltiplas 

construções possíveis de identidade na literatura contemporânea, a partir de 

experiências de deslocamentos, como os relativos às migrações e à diáspora. 

Considerando as reflexões sobre as identidades na pós-modernidade de Stuart Hall, em 

particular as que se encontram nos artigos “Quem precisa da identidade?” (2001) e 

“Pensando a diáspora: reflexões sobre a terra no exterior” (2008) assim como as 

tentativas propostas por Paul Gilroy de pensar as culturas da diáspora africana a partir 

do modelo do “Atlântico Negro” (2001), o artigo seguinte quer propor uma leitura 

comparada de dois romances contemporâneos, O angolano que comprou Lisboa (por 

metade do preço) (2014), de Kalaf Epalanga e Alzira está morta (2015), de Goli 

Guerreiro. Através desta leitura tentarei discutir tanto as dinâmicas de identificação 

quanto os processos de construção e consolidação de elementos culturais em contextos 

alheios e muitas vezes hostis.   

Palavras-chave: Literatura pós-colonial. Identidade. Diáspora. Migração.  

     

 A época contemporânea, caraterizada pelo trânsito rápido de pessoas, ideias e 

mercadorias, numa perspetiva sempre mais global, favorece uma reflexão que vise 

desconstruir e repensar conceitos chaves da modernidade ocidental, como identidade, 

nação e fronteiras, e as intrínsecas relações hierárquicas de poder que estabelecem. De 

facto, as nações modernas, delimitadas por rígidas fronteiras surgiram como 
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“comunidades imaginadas” a partir de narrações baseadas em identidades culturais 

imutáveis, de tipo essencialista e transcendental, fundadas na possibilidade de pensar 

num eu coletivo unificado e estável. As tradições particulares e os mitos fundadores 

destas – trans-históricos e anacrónicos – criam uma união atemporal funcional para 

pensar a(s) cultura(s) como amparadas dentro dum território fechado por fronteiras.  

Refletindo acerca das ligações mútuas entre identidade cultural e tradição, no 

seu célebre ensaio “Pensando a Diáspora: reflexões sobre a terra no exterior”, 

o inteletual jamaicano Stuart Hall afirma :  

Trata-se, é claro, de uma conceção fechada de “tribo”, 

diáspora e pátria. Possuir uma identidade cultural nesse sentido é estar 

primordialmente em contato com um núcleo imutável e atemporal, 

ligando ao passado o futuro e o presente numa linha ininterrupta. Esse 

cordão umbilical é o que chamamos de “tradição”, cujo teste é o de 

sua fidelidade às origens, sua presença consciente diante de si mesma, 

sua “autenticidade”. (HALL, 2006, p. 29)  

As reflexões mais recentes, como o questionamento dos grand récit da 

modernidade propostas por pensadores ligados ao conceito de pós-moderno, ou como as 

propulsionadas pela crítica desconstrutivista e pelos chamados Estudos Culturais 

ofereceram outras perspetivas para pensar a identidade e as culturas: já não como algo 

de atemporal e estável, mas como uma construção continua, marcada por fluxos e por 

deslocamentos. Algo que poderia ser considerado múltiplo e plural em vez que 

monolítico e unificado. 

Neste sentido, aparece interessante a leitura do artigo “Quem precisa da 

identidade?”, sempre de Stuart Hall. O inteletual jamaicano, refletindo acerca dos 

processos de globalização e de migração forçada – como o tráfico de escravos, mas 

também como as outras formas de migração devidas aos acontecimentos bélicos, à falta 

de meios e recursos e à procura de melhores oportunidades – evidência como, na época 

por ele chamada de “modernidade tardia”, as identidades apareçam cada vez 

mais fragmentadas, já que “elas não são, nunca, singulares, mas multiplamente 

construídas ao longo de discursos, práticas e posições […] constantemente em mudança 

e transformação ”(HALL, 2000, p. 108).  

Enquanto produzidas no interior de discursos predominantemente hegemónicos, elas 

pertencem a lugares históricos e institucionais específicos, e responderiam a lógicas e 

estratégias próprias. Isto é, as identidades “emergem no interior do jogo de modalidades 
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específicas de poder e são, assim, mais o produto da marcação da diferença e da exclusão do 

que o signo de uma unidade idêntica, naturalmente constituída” (Idem, p. 109).  

Entender tal visão “tradicional” da identidade como produto de discursos que 

visam marcar a diferença e a exclusão, tornar-se-ia fundamental para a compreensão de 

fenómenos alarmantes dos nossos dias, tanto no “Sul” quanto no “Norte” do hemisfério. 

Apenas para fazer um exemplo da atualidade política, veja-se nos países da Europa a 

sempre maior base eleitoral de partidos de direita, populistas, anti-islamicos e anti-

europeistas, também como resposta à “crise dos refugiados” – cronologicamente o 

ultimo dos deslocamentos massivos, da África para a Europa.1 

O exemplo da Europa não é casual. Pensar as identidades e as culturas como 

estritamente vinculadas ao território nacional, fechado por fronteiras rígidas, é um dos 

pressupostos do pensamento eurocêntrico, movido pela necessidade de pensar num 

“nós” perante o encontro perturbador com o outro.2 

Contrariamente, o momento da superação das fronteiras, da passagem, do 

trânsito das culturas, favorecido pelo desenvolvimento tecnológico da 

contemporaneidade tornaria interessante e necessária a proposta de pensar as 

identidades nas suas perspetivas dinâmicas, para além do território das nações – tanto na 

práxis política, quanto na reflexão sobre as culturas. Essas ultimas, construídas, segundo 

o sociólogo Paul Gilroy – critico severo da conceção de identidade enstável, enraizada e 

por isso supostamente autentica –, nas chamadas “zonas de contato”, mais do que filhas 

de territórios fechados por fronteiras. 

É a partir de tal consideração que em Atlântico Negro: Modernidade e Dupla 

Consciência (2001) o inteletual britânico, pensando o conjunto de culturas 

afrodescendentes que se espalharam pelo mundo a partir da modernidade colonial 

ocidental, questiona a visão  “tradicional” de identidade. Nas reflexões do autor, as 

dinâmicas culturais – de afirmação, resistência e sobrevivência - que a diáspora negra 

                                                           
1 Para entender as dimensões que o fenómeno está a tomar na atualidade política de alguns países 
europeus é suficiente considerar, no Reino Unido, a propaganda efetuada pelo UK Independence 
Party (UKIP) antes do referendo pela saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit). O 
partido, representante da direita britãnica, ao tornar a luta contra a imigração tema central da 
propaganda eleitoral e principal razão da Brexit, reacendeu nos eleitores a angustia endémica de 
ver a própria identidade nacional supostamente enfraquecida por pertencer a uma comunidade – 
a europeia – que procura ir além da territorialidade nacional, e que propõe acolher, ao seu 
interior, populações provenientes de outras latitudes. O êxito do referendo manifesta, de facto, o 
quanto o amparo fornecido peça visão “tradicional” de identidade nacional esteja enraizado nos 
cidadões britânicos. 
2 Nesse sentido, é interessante ver a análise proposta por Tzvetan Todorov no seu ensaio A 
conquista da América: a Questão do outro (1982). 
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desencadeou e favoreceu no hemisfério ocidental do globo, ofereceriam ferramentas 

importantes para refutar a lógica hegemónica e a organização hierárquica subjacente à 

visão de identidade como vinculada ao espaço fixo das nações:  

A diáspora desafia isto ao valorizar parentescos sub e 

supranacionais, e permitindo uma relação mais ambivalente com as 

nações e com o nacionalismo. A propensão não nacional da diáspora é 

ampliada quando o conceito é anexado em relatos anti-essencialistas 

da formação de identidade como um processo histórico e político, e 

utilizado para conseguir um afastamento em relação à ideia de 

identidades primordiais que se estabelecem supostamente tanto pela 

cultura como pela natureza. Ao aderir à diáspora, a identidade pode 

ser, ao invés disso, levada à contingencia, à indeterminação e ao 

conflito. (GILROY, 2001, p. 19) 

De acordo com o pensamento de Paul Gilroy, o modelo do “atlântico negro” 

proposto pelo inteletual britânico, enquanto modelo que visa salientar a relevância da 

diáspora e do espaço fluido do oceano como veiculo de trocas culturais continuas – 

multiplicando assim as chamadas “zonas de contato” –, aparece como pertinente para 

pensar duas obras de ficção recém publicadas: O angolano que comprou Lisboa (por 

metade do preço) (2014) do angolano Kalaf Epalanga e Alzira está morta (2015), da 

brasileira Goli Guerreiro.  

O primeiro, publicado em Portugal no 2014 relata, através de uma narração 

fragmentada constituída por capítulos breves, momentos e reflexões estritamente 

relacionadas com a experiência pessoal e artística de Kalaf Epalanga, autor empírico do 

romance, musico e membro fundador do coletivo “Buraka Som Sistema” –  

provavelmente o mais conhecido projeto angolano/português de kuduro em Lisboa. 

Entre romance autobiográfico e diário, o leitmotiv que conduz toda a narração é, de 

facto, a construção de um lugar de identificação, por parte do autor, num lugar outro  

em relação à África nativa, como o da capital lusitana.  

Nesse processo de identificação que acompanha a escrita de Epalanga, é possível 

destacar o importante papel ocupado pela musica, pelos ritmos angolanos – em 

particular a kizomba e o kuduro, mas também o semba – ao transitarem fora da África. 

 De facto, além da relevância que a musica tem na organização da estrutura do 

romance, com diversos capítulos dedicados à reflexão sobre os ritmos mencionados e 

sobre a dança, é justamente acompanhando a recepção e a afirmação destes fora de 
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Angola que é possível vislumbrar as trocas culturais reciprocas entres portos do 

Atlântico. Se por um lado o mesmo projeto musical dos Buraka Som Sistema constrói-

se nas fronteiras, nas zonas de contato entre Luanda e Lisboa – a matriz ocidental da 

musica eletrónica e a africana do kuduro –, por outro lado são as mesmas capitais 

europeias que reconfiguraram o próprio panorama cultura através do contato com as 

diásporas africanas.  

Em O angolano que comprou Lisboa, lê-se: 

Lisboa é, inegavelmente, uma das cidades mais africanas do 

mundo, e dos ultimos anos para ca é interessante ver o papel que a 

kizomba tem vindo a assumir nesta cidade. Hoje, para onde quer que 

nos viremos, a kizomba está presente. Mas não é apenas em Lisboa. 

Outras cidades europeias começaram a aderir ao movimento. Paris, 

Londres, Bruxelas, e Roterdao [...]. (EPALANGA, 2014, p. 225)  

Por seu lado, em Alzira esta morta, romance publicado no Brasil no 2016, a 

antropóloga Goli Guerreiro relata as viagens de ida e volta da seropolitana Alzira (1911-

1988), personagem puramente ficcional, entre o porto de Salvador e Lagos, Londres, 

Nova York e outros destinos da diáspora negra. De facto, no romance, definido pela 

autora como uma “ficção histórica em forma de biografia”, Guerreiro constrói  toda uma 

narração tentando evidenciar os contatos culturais recíprocos durante décadas – no caso 

do romance – e séculos de migrações. Tal intenção descritiva – e um certo modus 

operandi frequentemente didático ‒ aparece nítida também ao nível da estrutura e da 

mesma escrita da obra: cada capítulo abre-se com uma epígrafe de caráter 

historiográfico que pretende colocar o leitor dentro do contexto histórico e político dos 

acontecimentos narrados.  

Apenas como exemplo, veja-se a epígrafe que abre o capitulo “Sonho e 

Pesadelo”, momento no qual Alzira, ainda na década de sessenta, desloca-se para Nova 

York com a intenção de desenvolver pesquisas sobre o New Negro Movement e a 

Harlem Renaissence, no âmbito do seu Mestrado na Bahia:  

A partir de meados dos anos 1960, os Estados Unidos viveram 

uma profunda transformação política com a conquista dos direitos 

civis. Mais tarde, a estética transcendente do Black Power, embalada 

pela soul music, enviaria sinais para todo o Atlântico. Muito antes 

disso, entre os anos 1920-30, uma vanguarda negra de Nova York 

encabeçou um movimento literário que criou o conceito New Negro, 
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questionando hierarquias sociais e raciais. (GUERREIRO, 2015, 

p.125) 

Além das epígrafes que introduzem os capítulos, o romance é intervalado por 

imagens e fotos de época – ressaltando o intento documental da obra – e constituído por 

uma escrita na qual os elementos típicos do discurso ficcional, como as metáforas e as 

demais figuras retóricas, são reduzidas ao mínimo, reproduzindo assim o estilo essencial 

caraterístico do caderno de campo do antropólogo. O trecho que segue, momento em 

que a protagonista se encontra em Dakar hospedada na residência de uma família 

islâmica tradicional, pode ser considerado como um exemplo da escrita em Alzira está 

morta, com qualquer pretensão estética submissa ao teor documental do romance:  

Hospedada na casa de Monsieur Thioune na Medina de Dakar, 

Alzira desfrutou o convívio de famílias que vivem em torno do 

mesmo homem. Thioune era muçulmano rico, tinha quatro mulheres e 

dezassete filhos.[...] Era uma casa confortável com um imenso pátio 

cheio de goiabeiras, mamoeiros, mangueiras majestosas e muitas 

cabras, galos, ovelhas. As refeições diurnas eram servidas no pátio e 

as noturnas numa grande varanda. Homens e mulheres se sentavam 

separadamente em torno de cabaças de arroz e peixe defumado com 

molho de tamarindo e pimenta. Alzira custou um pouco a assimilar a 

pratica de reverência islâmicas. Todas as manhas as mulheres, por 

mais velhas que fossem, se dirigiam ao chefe da família e com os 

joelhos dobrados apresentavam suas saudações. [...] logo depois das 

reverências, as mulheres pegavam seus cestos e saiam juntas para o 

mercado. (Idem, p. 53) 

Numa leitura em conjunto, os dois romances, atlânticos por serem filhos de 

deslocamentos – reais no caso de Kalaf Epalanga, ou ficcionais no caso de Alzira – 

entre África, Américas e Europa, fazem da diáspora um elemento fulcral para propor, 

através da escrita, imagens de identidades longínquas das “tradicionais”, discutidas nas 

primeiras páginas deste artigo. Ao mesmo tempo eles oferecem um apoio para pensar o 

papel positivo das chamadas “zonas de contato”: espaços dentro dos quais as diferentes 

culturas não se aniquilam mas se moldam reciprocamente através de encontros e 

conflitos. 

De facto, essas tensões subjacentes à escrita são expressas de maneira explícita 

tanto em Kalaf Epalanga quanto em Goli Guerreiro: os dois autores, já nos paratextos ‒ 
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em particular nos prefácios que introduzem o leitor aos romances ‒, afirmam claramente 

quais são os pretextos e os objetivos que acompanharam a experiência literária.  

Em O angolano que comprou Lisboa, o prefácio aparece quase um hino à 

Angola e, ao mesmo tempo, uma tentativa de oferecer e de propor novas coordenadas e 

novos alvos para uma questão central em grande parte da literatura angolana, ou seja a 

angolanidade:  

Angola, tenho-te ciúmes, os mesmos no qual vivem entregues, 

no alto do seu amor febril, todos os amantes deste mundo. Se não 

fosse teu filho te pedia em namoro, te fazia pedido, alambamento e 

todos os mambos, e adoptava todos os filhos que pariste, cujus pais se 

fizeram ausentes, uns deportados para as Américas em navios 

negreiros, uns desaparecidos em combate, e outros simplesmente que 

te voltaram as costas e te deixaram mais viúva do que mulher finada. 

[...] 

Comemos Jinguba e bebemos quissângua, mas à medida que 

se ia chegando ao rolão no fundo do jarra, sou tomado por uma 

sensação estranha, inquisitória: o que nos faz pertencer a este lugar? 

Saber cantar o hino nacional? Identificar o número de afluentes do rio 

Kwanza? Talvez esteja até a colocar a questão errada, porque agora, 

que tento elaborar sobre essa coisa da identidade, outra questão mais 

pertinente me surge: “que tipo de angolano queremos ser?” 

(EPALANGA, 2014, pp. 13-14) 

Em Alzira Esta Morta, é a própria autora que, antes de entrar nas páginas do 

romance, toma a palavra para comunicar ao leitor o projeto subjacente `obra: uma mais 

ampla reflexão critica sobre os deslocamentos culturais entre os povos negros do 

atlântico.  

Lê-se no prefácio:  

Este romance, o primeiro que escrevo, é a última peça de uma 

trilogia iniciada no livro Terceira diáspora – o porto da Bahia. Um 

livro blog, que recria a estética da web, no qual a ideia de trocas 

virtuais entre mundos negros ganhou forma. [...]  Logo depois fui 

convidada a escrever um livro sobre o tráfico de africanos, que chamei 

Terror e aventura. Um ensaio histórico-antropológico [...] sobre a 

sagra dos negros no regime escravocrata na Cidade da Bahia, 

mapeando assim a primeira diáspora. Vi então o desenho de uma 

trilogia e cabia escrever a segunda diáspora – focalizando as 
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migrações voluntarias de pessoas e comunidades negras. Como os 

dois primeiros vinham em tipos diferentes de narrativa, me arrisquei 

na aventura de tecer o último livro em forma de romance. 

(GUERREIRO, 2015) 

As três partes que dividem o romance, de facto, relatam a parábola pessoal de 

Alzira durante três décadas e, através desta, o leitor estabelece um contato com os 

mundos negros da Bahia, da África ocidental – em particular da Nigéria, do Benim, do 

Togo, do Senegal e dos Camarões – e dos subúrbios de metrópoles ocidentais quais 

Londres, Paris e Nova Iorque.  

Se na África vivenciada por Alzira às fronteiras nacionais, pensadas e erigidas 

pelas potencias coloniais europeias, não correspondem barreiras físicas e culturais – isto 

é, no romance povos, culturas e tradições deslocam-se livremente entre Estados 

africanos –, nas metrópoles ocidentais visitadas pela protagonista, os subúrbios são de 

facto abrigos para populações africanas e afrodescendentes. Locus de identificação para 

os imigrantes mas que também redesenham o panorama cultural metropolitano.  

Embora segundo Stuart Hall, as dinâmicas de identificação também 

corresponderiam à criação de ”fronteiras” mesmo que simbólicas, já que esta ”envolve 

um trabalho discursivo, o fechamento e a marcação de fronteiras simbólicas, a produção 

de efeitos de fronteira”, (HALL, 2000, p. 106), tais lugares tornar-se-iam necessários 

perante a violência constitutiva e o racismo como paradigma de exclusão: veja-se os 

motins raciais em Londres entre a década de cinquenta e sessenta, testemunhados por 

Alzira no capitulo “Na barriga da fera” (2016, p. 109-112)  

Em O angolano que comprou Lisboa, também Kalaf Epalanga constrói a sua 

indagação sobre identidade e identificação numa ligação constante entre o sujeito 

(africano, negro, cosmopolita) e espaços atlânticos: Luanda, Benguela, Lisboa, Nova 

Iorque e Cabo verde – sendo o arquipélago não um espaço físico mas o reflexo deste 

erigido pela comunidade cabo-verdiana em Lisboa. E é justamente na capital lusitana, 

lugar onde o narrador se viu pela primeira vez como alteridade em termos raciais, que 

surgiu a necessidade de refletir acerca da identidade e através da escrita: 

Foi em Lisboa [...], alguém questionou-me sobre o porque do 

meu interesse pela escrita [...]. A minha resposta: Quando aqui 

cheguei [...] o choque cultural não foi significativo. Trazia comigo a 

vantagem da língua e da similaridade de valores culturais e religiosos. 

Tirando uma ou outra característica comportamental, não havia muito 
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a assinalar que pudesse alimentar um conflito cultural entre nós, 

africanos, e eles, os brancos, nativos. O único problema residia na 

pele: quanto mais escura, maiores as dificuldades de integração. A cor 

tornava palpável a pressão sociocultural sob a qual viviam os pretos, 

nas periferias dos grandes centros urbanos, entre dois mundos: a 

África umbilical, da saudade, do sonho e do orgulho de pertença, e 

Portugal, da adoção, da esperança, do desconhecido e da necessidade. 

(EPALANGA, 2014, pp. 97-98) 

Assim, as dinâmicas de identificação relatadas por Guerreiro em Alzira está 

morta  encontram-se também no romance de Kalaf Epalaga, na sua procura conflitual de 

um espaço de identificação nas cidades europeias e em particular nas noites de Lisboa – 

lugar cuja presença africana, segundo o autor, colocou em xeque a visão tradicional de 

identidade:   

Esta cidade agora me pertence. É minha. É assim, desde o 

momento em que, ao descer pelas ruas que lhe servem de cartão 

postal, me apercebi de que ninguém que se dizia lisboeta a reclamava 

depois do horário do expediente. [...] No momento em que esta cidade 

hasteou a bandeira do multiculturalismo e voltou a resgatar o manual 

de sobrevivência dos primeiros missionários que desembarcaram na 

foz do Rio Zaire, estavam lançadas, inevitavelmente, as bases para 

que fosse reaberto o debate sobre identidade. Neste cantinho à beira-

amar, cuja história se confunde com África desde que o Algarve é 

Algarve. (Idem, pp. 228-229) 

 

Para concluir, tanto em Goli Guerreiro quanto em Kalaf Epalanga os 

deslocamentos atlânticos são funcionais para mostrar como identidades culturais 

interagem e se moldam através de contatos contínuos, explícitos ou implícitos. 

Desconstruindo através da representação das migrações e da diáspora a associação 

moderna entre identidade cultural e território nacional.  

 Todavia, é importante sublinhar que tal dinâmica, dentro das lógicas 

hegemónicas que sempre regraram as relações de poder entre “norte” e “sul” do 

Atlântico, nunca aparece como um processo pacifico. Por isso, os produtos culturais que 

encontramos discutidos ou representados nos dois romances ‒ como a mesma escrita, ou 

como a musica ‒ além de serem de acordo com Paul Gilroy necessários “veículos de 

consolação” que “especificam formas estéticas e contra-estéticas” (GILROY,2001, p. 
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13), são também e sobretudo momentos de afirmação cultural em lugares hostis. Por 

conseguinte, momentos de sobrevivência e de resistência.  
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APORIAS, UTOPIAS E A LUTA PELA DIGNIDADE: O MIGRANTE NO THE 

CHILDHOOD OF JESUS DE J.M. COETZEE 

 Maria Paola Guarducci (Università Roma Tre, Italy) 

 

RESUMO: Os romances do sul-africano J.M. Coetzee têm muitas vezes enfrentado a relação 
entre indivíduos e terra em termos de recusa / desejo / pertença recíprocos. Nenhuma das 
personagens criadas por ele pode ser compreendida sem a análise da ligação que ele tem com a 
terra; uma ligação que para qualquer escritor sul-africano não pode prescindir das pesadas 
implicações históricas que o caraterizaram durante os séculos. Apesar da figura do migrante não 
ser nova na obra de Coetzee - Michael K em Life and Times of Michael K (1983) representa um 
dos primeiros e mais comoventes exemplos – o seu penúltimo romance, The Childhood of Jesus 
(2013), trata do tema de forma explícita e extrema. A história desenvolve-se num país de ficção 
no qual migrantes de diferentes proveniências são inseridos após um processo de cancelamento 
da memória e o subsequente disciplinamento da sua quotidianidade segundo regras austeras e 
impessoais que parecem mirar a uma monótona, na qual as necessidades primárias são 
concretizados sem fantasia e o prazer e desejo são completamente negados. Esta participação 
analisa a peculiaridade da figura do migrante no The Childhood of Jesus com particular atenção 
a como a reelaboração literária de uma das figuras mais emblemáticas da contemporaneidade 
constitua o último capítulo de uma reflexão do autor sobre dispossessed da terra. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Utopia . Distopia.  Migração.  Literatura pós-colonial. África do Sul. 
Coetzee 

 

Terra, raízes, pertença são desde sempre os nós cruciais em toda a obra J.M. Coetzee. A 

minha reflexão gira à volta do seu penúltimo romance, The Childhood of Jesus (2013) 

que se doba significativamente à volta da figura do migrante; uma figura que se tornou 

cada vez mais emblemática da contemporaneidade e extremamente relevante 

relativamente aos nós mencionados anteriormente. Por migrante aqui se entende um 

indivíduo que no seu movimento revela um contrasto violento entre a natureza 

ideológica das regras que disciplinam o espaço, com ideias de nação e de identidade 

ligadas ao mesmo, e o aspeto mais emotivo e imaterial, mas não por isso menos 

consistente, que liga os indivíduos à terra como home, ‘casa’. O migrante portanto, 

como figura extrema, trágica: não um/a viajante um/a aventureiro/a mas muito mais 

simplesmente como aquele/a que deixa a própria casa e não tem possibilidade de voltar, 

apesar do seu desejo ou da sua intenção. Uma pessoa que na sua recolocação ‘algures’ 

sofre, como escreveu Salman Rushdie, uma “triple disruption […], he enters into an 

alien language, and he finds himself surrounded by beings whose social behaviour and 

codes are very unlikely, and sometimes even offensive to, his own.”  (RUSHDIE, 1991, 

p. 278). 

Um homem de meia-idade e um menino chegam a um país não especificado. 

Chegam de um campo de refugiados no deserto, no qual foi-lhes dada a possibilidade de 
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escolher entre a velha e a nova vida. Optaram por uma nova vida: isto significou atribuir 

uma nova identidade e uma espécie de despedida, que o texto deixa perceber sem 

investigar as modalidades, da memória. Apenas alguma vaga recordação sobrevive nos 

pensamentos do adulto. Os dois chegam juntos mas não estão ligados por vínculos de 

parentesco. Os passaportes deles têm nomes fictícios, Simòn e Davìd, os únicos que lhes 

darão a conhecer, e uma data de nascimento hipotética, que sabemos não corresponder à 

verdadeira. Apercebemo-nos que no campo de refugiados lhes ensinaram espanhol, mas 

a informação não ajuda a situar geograficamente a narração, a não ser em âmbito pós-

colonial – talvez latino-americano - sendo o espanhol definido no texto, em modo 

lapidário e não comentado, como uma língua originária da Espanha.  

No Relocation Centre de Novilla, onde o romance se abre, é dada aos dois uma 

esquálida casa para viver e o homem obtém um trabalho manual no porto local. Simòn, 

que age como pai vigário de Davìd, afirma de ter prometido ao menino que o ajudará a 

encontrar a mãe, ‘perdida’ durante a travessia via mar para chegar ao Relocation Centre. 

A tarefa mostra-se desde logo árdua pois, Simòn não conhece esta mulher, não possui 

fotografias que a retratem, nem informações que possam conduzir a ela, para não dizer 

que o menino também não tem quase lembranças dela. A única possível pista, uma carta 

em possesso de Davìd, desapareceu durante essa travessia. Dias após dia, os dois 

aprenderão o estranho conjunto de regras que deverão ter de seguir no novo mundo; um 

mundo que parece recalcado, no seu aspeto distópico, sobre os retratos dos regimes 

desumanos representados nos romances de George Orwell. Isto, em breve, o exórdio de 

The Childhood of Jesus, que se desenvolve numa pobre narração de como Simòn 

‘epifanicamente’ reconheça em Inés, uma jovem que obviamente não é a mãe biológica 

de Davìd e que os dois encontram quase por acaso, a mãe do menino. Inès, por seu lado, 

aceita inexplicavelmente de assumir o papel de mãe de um menino que não é seu, com 

dinâmicas que em parte (só em parte) aludem à maternidade da Virgem Maria e ao 

momento da anunciação por parte do Arcângelo Gabriel. O texto prossegue pois 

contando como a nova e atípica família, que não vive junta e que pelo contrário 

apresenta também conflitos entre Simòn e Inès relativamente à educação a dar a Davìd, 

se relacione com o caráter extraordinário de Davìd num lugar que não é de facto para a 

exceção às regras. O menino de facto manifesta cedo uma inteligência e capacidades 

superiores à média, acompanhada de atitudes regressivas e de uma nítida infantilidade. 

A relação entre título e o enredo é muito lábil: Jesús nunca aparece no texto. 

Não menos o romance encoraja a uma leitura secular dos conceitos chave do 
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cristianismo modelado à volta da figura de Cristo no contraste por um lado entre 

pobreza material e castidade e por outro, riqueza espiritual. O triângulo Simon-Inés-

Davìd, apesar de serem sempre una família privada de laços biológicos, privada de tudo 

e por último em fuga de um lugar hostil que não parece querer acolhê-los a não ser ao 

preço de grandes compromissos, alude às vicissitudes da Sagrada Família, apesar de 

também este tipo de comparação não poder ser completamente fundamentada devido a 

outras incongruências. Como acontece em todos os romances de Coetzee, mas aqui com 

maior e quase excessiva insistência, vivemos na ambiguidade. São-nos dados indícios 

que abrem expectativas não aceites e o texto parece apoiar-se mais na incoerência dos 

seus elementos que não no contrário. O romance coloca em discussão alguns aspetos 

cruciais da condição humana, misturando o sagrado com o profano, reivindicando a 

importância da utopia como fonte de energia onde os seus objetivos também se revelam 

inatingíveis. A minha apresentação gostaria de deter-se neste aspeto. 

 The Childhood of Jesus suscitou reações muito heterogéneas quer entre 

leitores, quer entre os seus críticos. A crítica académica até agora mediu-se de pouco ou 

nada. Definido “a demi-allegory” (SESHAGIRI, 2013, p. 643), “an odd book” 

(MARKOVITS, 2013, s.p.), “enigmatic” e “Kafkaesque” (TAIT, 2013, s.p.), “an 

unusual dystopian fiction” (OATES, 2013, s.p.), ambíguo, frustrante, estranho, 

excêntrico, o romance aparece como provocatoriamente monótono e com o seu enredo 

incoerente e o seu estilo incolor parece convidar o leitor a segui-lo num deserto; não 

respondendo a nenhuma das tantas perguntas que levanta, desiludindo as expetativas do 

romance realístico jogando com o ludibriar. Se fosse por ele, afirmou Coetzee, teria 

colocado o título no final, deixando branca a capa, mas a editora não o deixou (Coetzee 

em FARAGO, 2013, s.p.). Romance sobre margens, geográficas e identitárias, The 

Childhood of Jesus empurra também as fronteiras do romance-como-género para além 

dos limites, sem este que este desafio se configure como um exercício de estilo. Entre os 

críticos há quem tenha escrito que só contando com o seu estatuto de Prémio Nobel e de 

vencedor de dois Booker Prize, e da sua consolidada reputação de ícone pós-colonial, 

Coetzee pôde escrever um romance assim desconcertante. Se tivesse sido um neófito, à 

procura de editores, não teria tido nenhuma chance. Naturalmente o texto deu também 

vida a leituras opostas, da mesma forma fortes: alguns viram em The Childhood of Jesus 

uma verdadeira obra de arte que iremos ouvir falar nos anos que virão (BELLIN, 2013, 

s.p.).  
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Ambas as críticas, de detratores e apreciadores, têm as suas motivações e 

razões de ser. Em particular, acho útil o comentário segundo o qual The Childhood of 

Jesus não poderia funcionar se tivesse sido uma ‘obra prima’. Os textos de Coetzee 

mantêm ligações profundas com o cânone ocidental, no interior da qual a sua produção 

se inscreve. Samuel Beckett, Frantz Kafka, Fedor Dostoevskij são apenas alguns dos 

seus pontos de referência com os quais também este texto joga. Todavia, os leitores de 

Coetzee estão também habituados a uma espécie de intertextualidade interna, ou seja a 

uma série de referências mais ou menos estreitas, que recorrem na sua produção, à sua 

produção, quer na fiction quer nos ensaios. Obras-prima por si, The Lives of Animals 

(1999), Elisabeth Costello (2003), Slow Man (2005), a trilogia autobiográfica semi-

fictional composta por Boyhood (1997), Youth (2002) e Summertime (2009), produzem 

cada vez mais significados se se tem em consideração o aspeto autorreferencial do seu 

autor. Não surpreende de facto que o título do seu último romance, selecionado entre os 

finalistas do que para Coetzee seria o terceiro Booker, se intitule The Schooldays of 

Jesus (2016), anunciando-se assim como uma espécie de segundo capítulo de uma longa 

narração, iniciado com The Childhood of Jesus mas ainda não concluído. 

Mas voltamos à forma com que Coetzee se aproxima às questões relacionadas 

com a terra e a identidade e como as duas questões se cruzam na sua obra em geral e em 

The Childhood of Jesus em particular. Os romances do escritor sul-americano muitas 

vezes escrutinam a relação entre o indivíduo e a terra em termos de uma/o recíproca/o 

recusa/ acolhimento / desejo/ pertença. A afiliação entre povo e terra foi sempre uma 

constante na sua narrativa, assim como na sua produção ensaística; disso é testemunho a 

seminal recolha de ensaios de 1988, White Writing. On the Culture of Letters in South 

Africa, na qual explora o modo como a ligação peculiar entre settlers, povos autóctones 

e país/paisagem tomaram forma no imaginário literário de língua inglesa da África do 

Sul. É inútil recordar o quão foi, e ainda é, crucial a ligação entre povo e terra na África 

do Sul, onde durante o apartheid era atribuída aos indivíduos uma identidade étnica que 

determinava o espaço que lhes era atribuído para viver. Depois do apartheid a questão 

está longe de ser resolvida e arquivada apesar de ter mudado de fisionomia: o ‘direito’ à 

terra, que se traduz muitas vezes no direito à ‘melhor’ terra, precedentemente associado 

por razões coloniais aos brancos, tornou-se uma das reivindicações politicas mais  

prementes por parte de quem reclama uma ligação mais antiga com o lugar, 

especialmente sobre critérios de maior ou menor pertença étnica aos grupos um tempo 

discriminados. A mesma posição de Coetzee como sul-africano branco no seu país 
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nativo antes e na Austrália, onde se transferiu em 2002, pois (outra escolha privada que 

teve interpretações também muito fortes at home, sendo a Austrália o país no qual 

muitos sul-africanos brancos emigraram depois de 1994 por sua escolha pois ali não 

estariam ‘negros’) os longos períodos transcorridos como ‘exilados’ em Londres e nos 

Estudos Unidos, nunca foram vividos pacificamente.  

Apesar de ser cidadão australiano oficial desde 2006, o escritor nunca perdeu a 

ocasião, quer nas suas intervenções públicas que na sua obra, de denunciar a politica de 

imigração australiana. Grande parte das personagens da sua obra são na maior parte 

‘estrangeiros’, ‘estranhos’ e nenhum deles pode ser incluído sem a análise da sua 

relação com a terra, uma relação que para Coetzee a história colonial, tanto do Sul de 

África de antigamente, quanto da Austrália de hoje, conotou fortemente. Michael K, o 

protagonista deficiente de Life and Times of Michael K (1983), uma espécie de 

emigrante, foge de todos os sistemas políticos e dos campos que o querem absorver e 

disciplinar, distancia-se (procura distanciar-se) da história, em substância, para chegar a 

uma quinta onde crê de poder realizar a sua utopia pessoal: uma vida de camponês 

passada a tratar da terra, uma terra que escava, como um verme ou uma toupeira, depois 

de ter efetivamente sepultado as cinzas da mãe, na tentativa de ‘enraizar-se’. O mesmo 

se pode dizer do menino branco de Boyhood, figura parcialmente autobiográfica, a qual 

utopia para superar a dor ‘ética’ infligida pelo apartheid também nos brancos seria 

poder-se transformar num animal: “one of those spiders that live in a hole, closing the 

trapdoor behind him, shutting out the world, hiding” (COETZEE, 1997, p. 28).  Em 

Disgrace (1999), Lucy aceita de dar à luz o filho da violação que sofreu e casa-se com 

um homem com ligações colusivas com o gang que recorreu à violência de forma a não 

perder a quinta e ficar no país que sente como seu pagando o preço que considera ser 

justo pagar: “To start at ground level. With nothing. Not with nothing but. With 

nothing” (COETZEE, 1999, p. 205) comenta ao pai incrédulo o qual, pelo contrário, 

sugere-lhe de emigrar para a Europa.  

Mais do que os outros romances do escritor, The Childhood of Jesus é 

particularmente problemático pois a ligação entre o indivíduo e a terra é devido ao facto 

que não sabemos nem de onde são as personagens (o cancelamento da memória, da 

história pessoal é muitas vezes remarcada no texto) nem de onde se desenvolve a 

história. A individuação dos lugares torna-se aliás impossível devido a um jogo de 

línguas que intencionalmente mira confundir. Se nas precedentes a The Childhood of 

Jesus nos encontrávamos de frente a um excesso de história, ainda que manuseada com 
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a consueta obliquidade de Coetzee, aqui sim tem um excesso de metáforas, de abstração 

e ao leitor é pedido de aceitar uma série de incongruências como se fossem naturais. O 

romance, por exemplo, é escrito em inglês mas dá-se por certo que as personagens 

estejam a falar em espanhol. A metade do texto Davìd canta uma breve canção em 

alemão (que num jogo intertextual é na realidade uma citação de Goethe) e depois 

comenta, “That’s all. It’s English. Can I learn English? I don’t want to speak Spanish 

any more. I hate Spanish”. Pede depois a Simòn para traduzir um verso e o homem 

responde, “I don’t know. I don’t speak English” (COETZEE, 2013, p. 80).  Sabemos 

que o menino está a aprender a ler a partir de uma cópia de Don Quixote, requisitada na 

biblioteca, mas o texto é nos apresentado como escrito por Benengeli, o autor fictício do 

manuscrito, em vez de Cervantes, que nunca é nominado. O romance apresenta uma 

sucessão de afirmações que desorientam o leitor. Como é que se obtém um sentido de 

tudo isto? De facto, algumas das perguntas que o leitor se coloca são as mesmas que 

Simòn faz repetidamente aos interlocutores que encontra (bem pouco dispostos a seguir 

a sua lógica), encontrando dificuldade em seguir o austero razionalismo de Novilla, ao 

qual todos se inclinaram, que promove uma vida desprovida de emoções, baseada na 

castidade, numa dieta frugal de pão e creme de feijões e sob uma apertada obediência a 

uma série de regras incompreensíveis e ilógicas:  

… why is he continually asking himself questions instead of just living, like everyone 
else? Is it all part of a far too tardy transition from the old and comfortable (the personal) 
to the new and unsettling (the universal)? Is the round of self-interrogation nothing but a 
phase in the growth of each new arrival, a phase that people like Alvaro and Ana and 
Elena have by now successfully passed through?  If so, how long before he will emerge 
as a new, perfected man? (COETZEE, 2013, p. 68) 

 
Não há respostas às perguntas que a nova vida levanta em Simòn: as pessoas vestem 

sobretudos mesmo que não faça frio,  fazem trabalhos pesados renunciando 

deliberadamente ao uso das máquinas porque não considera profícuo ganhar tempo se 

afinal não se tem nada para fazer e assim por diante. Segundo os arquitetos desta nova 

sociedade, o impessoal aparato de regras que se apoia na anulação do apetite, do desejo, 

do prazer e das aspirações, para não dizer de qualquer tipo de desacordo, deveria 

constituir não life as it should be mas life as it is. No modo possível, isto è, banal: 

semelhante àquela dos animais, governados e regulados pelos instintos que, quando não 

se podem reprimir, são pelo menos disciplinados. Os habitantes de Novilla, 

presumivelmente também eles um tempo migrantes e agora recolocados no novo mundo 

e na nova vida, parecem todos estar à vontade: sobrevive-se, não existem necessidades 
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que não sejam neutralizadas, e isto parece a todos mais do que suficiente. É Simón o 

único a opor-se; o único julgar, ao contrário, que são desejo e apetites, curiosidade 

imaterial e direcionada a caraterizar as espécie humana e por isso luta, com palavras e 

ações, para defender o que crê que seja o seu direito à humanidade: “What is wrong 

with satisfying an ordinary appetite? Why must our ordinary impulses and hungers and 

desires be beaten down?” (COETZEE, 2013, p. 37) questiona-se.  

Lá onde ao irredutível individualismo de Simòn é dado um certo espaço (ele 

discute as suas ideias com quem quer que o ouça, mesmo sem que haja grande 

interação) a Novilla, a ‘diferença’ de David é notada como um traço que deve ser 

cancelado ou corrigido. A inquietante prospetiva de uma escola especial onde o menino 

será ‘domado’ é suficiente para fazer com que a família fuja, uma fuga em que o destino 

final obviamente não é claro. Sobre esta milésima indeterminação, mas sobre a ideia de 

que pelo menos a liberdade futura de um ser ainda não formado seja defendida, termina 

o romance.  

O que me parece que Coetzee queira colocar a foco e também promover, 

admitindo que a sua escrita promova algo, é uma nova ideia de resistência. Ainda mais 

uma vez, como se fosse uma continuação de um possível fio vermelho que liga os seus 

textos, ele dá vida a uma figura marginal: depois do deficiente: Micheal K, a idosa e 

doente terminal Elisabeth Curren da Age of Iron (1990), o Friday mutilado de Foe 

(1986), o menino fraco de Boyhood, e as outras tantas figuras que povoam o seu 

imaginário de dispossessed é agora a vez do migrante: uma outra figura que se relaciona 

em termos de poder como um subalterno. O retrato da sociedade de Novilla, que tem 

lugar para cada um, na medida em que cada um esteja disposto a obedecer e a não 

colocar em discussão as regras, mesmo quando derrotam a fronteira do lógico e do 

humano, é fortemente inquietante. The Childhood of Jesus adiciona no entanto um novo 

elemento relativamente à sua produção precedente pois parece sugerir que se a história e 

a memória são um peso, o seu cancelamento é ainda mais problemático. 
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O CANTO OSCURO, AS RAÍZES: BUSCA DE RESSIGNIFICAÇÃO 
IDENTITÁRIA NA OBRA DE CONCEIÇÃO LIMA 

 
      Naduska Mário Palmeira (UFRJ) 
 
Este trabalho tem como objetivo apresentar a poética da escritora Conceição Lima, natural de 
São Tomé e Príncipe, que realiza, em toda a sua obra – O útero da casa, de 2004, A dolorosa 
raiz do micondó, de 2006/08, e O país de Akendenguê, lançado em 2011 –, uma trajetória 
inovadora para o contexto das artes literárias são-tomenses. Busca-se, pois, reler a ilhas a partir 
de uma poética que parece projetar a Terra sonhada de São Tomé e Príncipe como se, no corpo 
da linguagem, a autora buscasse re-encontrar a sua própria Casa, ou defrontar-se e conciliar-se 
com a sua própria identidade ou a alteridade. Neste caso, tratarei do poema “O canto obscuro às 
raízes”, da obra A dolorosa raiz do micondó, embora, não raro, surjam outras referências da 
obra. 

 
Palavras-chave: Conceição Lima. Identidades. Linguagem. Narrativas. Reescrita do passado. 
  
 
 É num contexto em que a arte literária revela a capacidade de construção de um 

sentimento de pertencimento a uma “identidade nacional” que procuro investigar a 

questão da construção dessa identidade no trabalho de Conceição Lima e lanço a 

hipótese de que tal obra constitui uma espécie de estabelecimento dos pilares de uma 

casa em construção, que pode ser lida como metáfora de construção identitária, forjada 

no uso da linguagem, que é chão/concreta e, ao mesmo tempo, ideia, num renascimento 

e reencontro confrontadores com a terra em que nasceu a poeta, cujo eu-lírico, na 

maioria dos poemas, modela e (re)negocia certos sentidos outrora inquestionáveis, a fim 

de “narrar” uma nação íntima, impregnada, é claro, por São Tomé e Príncipe. 

 No prefácio a’O país de Akendenguê, Helder Macedo (2011) afirma: “Disse que 

o país de Conceição Lima é uma viagem entre a memória e o desejo, uma ilha da 

imaginação” (2011, p. 9). Penso que, além de ser a ilha imaginária, o país de Conceição 

Lima guarda uma herança de tempos e áfricas imemoriais; o país da poeta paira sobre o 

desejo de tirar os acontecimentos dos mastros do poema e levá-lo ao topo, e mais, trata-

se de um país impregnado de realidade, e Lima, usando uma de suas casas, a linguagem, 

ficcionaliza-o, narra-o, imagina-o. No entanto, não creio que o país da poeta (aquele que 

ela cria e revela em sua obra) seja uma apenas ilha de imaginação, mas de ação. De 

construção. Cada obra é mastro que espera a bandeira por hastear (aludo ao poema 

“1975”, de O útero da casa). 

 A partir do poema “A casa” (p.19), da obra O útero da casa (2004), do qual cito 

fragmentos, o eu-lírico projeta – “Aqui projetei a minha casa” (p.19) – , para toda a obra 
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(incluídos os livros A dolorosa raiz do micondó – 2006 – e O país de Akendenguê – 

2011) ––, uma sala que metaforiza a luta, a praça – “Enorme era a janela de vidro/que a 

sala exigia um certo ar de praça.” (idem) –, a obra sem trancas no caminho plano e 

redondo – “O quintal era plano, redondo/sem trancas nos caminhos” e “Sobre os 

escombros da cidade morta/projetei a minha casa/recortada contra o mar.” (pp.19-20) 

 No entanto, tal casa, é também sonhada, alta, sagrada, narrada fio a fio, e, como 

poderia se esperar, inacabada – “Sonho ainda o pilar - / uma retidão de torre, de 

altar/(...)/ E reinvento em cada rosto fio/a fio/as linhas inacabadas do projeto” (2004, p. 

20). 

 Trata-se de uma casa em que se projeta um eu fragmentado, que deixa saltarem 

identidades plurarizadas, consciente que está o eu-lírico das “identificações em curso”, 

segundo expressão usada por Boaventura de Sousa Santos ao discutir tais questões, em 

contexto diverso, em  “Modernidade, identidade e a cultura de fronteira” (1999, pp. 

135-157). 

 A obra de Conceição Lima é uma composição circular, infinda, que me remete à 

“travessia”, metafórica e metafísica, do Homem e da Linguagem, com que o escritor 

brasileiro Guimarães Rosa “finaliza”, ou, melhor conceituando, propõe um retorno ao 

início da narrativa em uma das obras mais proeminentes da literatura brasileira, o 

Grande sertão: veredas. Tal travessia rosiana, por sua vez, lança o olhar ao poema 

“Circum-navegação”, com que Conceição Lima “finaliza” o seu último livro, O país de 

Akendenguê, cujos versos finais (além do título, que anuncia a viagem em torno de si, 

da linguagem e da “nação”) comprovam que a arte de lavrar as palavras é o que faz 

“acontecer” a travessia: 

 

 (...) Talvez seja o momento de uma outra viagem 
 Na proa, decerto, a decisão da viragem. 
 
 Aqui se engendram alquimias 
 Lentos hinos bordados em lacerações (...) 
 
 O difícil ofício de lavrar a paciência. 
 
 Acontece a arte da viagem 
 tanta aprendizagem de leme e remendo... 
 
 É quando o olho imita o exemplo da ilha 
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 e todos os mares explodem na varanda”  
 (Lima, 2011, pp. 106-7). 
 

 Conceição Lima, entretanto, empreende tal travessia, tal passagem metafísica – 

que só é possível a partir da linguagem literária –, no âmbito de uma viagem em torno 

da construção de uma nova “narrativa nacional” ou “narrativa de sentidos” e de uma 

perspectiva claramente subjetiva e íntima, também refletida ou projetada no eu-lírico 

(utilizo as expressões consagradas por Stuart Hall (2003), Benedict Anderson (2005), 

Hommi Bhabha (1998) – relendo Anderson –, adotadas por Edward Said (2005), que 

me parecem unânimes em aceitar a “narrativa”, muito embora com olhares diversos, 

mas que se complementam). 

 Pode-se tratar tal narrativa com um eu-lírico protagônico que, de maneira 

flagrante, “se” anuncia inúmeras vezes na primeira pessoa do singular – “eu” –, e este 

“eu” é uma mulher, inquieta e questionadora, o que leva a crer que a autor(i)a não 

“morre” em sua narrativa, mas dela emerge. 

 Tomo como pontos de partida – sendo a ideia de pontos questionável, talvez, ou 

relativa, dependente da perspectiva do olhar – pode-se, assim, dizer “portos” de partida, 

em constantes remodelagens e movimentos de olhar(es), os seguintes aspectos: 1) a casa 

(trabalhada e moldada na primeira obra, O útero da casa, 1994, 2) a praça, que, se é 

metáfora de gregariedade, liberdade e (re)ação, aponta um modelo de idealização da 

nacionalidade simbólica, representativa de um desejo que converge no eu-lírico, 

algumas vezes frustrado por não ver os seus sonhos e os ideais de seus patriotas 

realizados; 3) o olhar continental, os mares que explodem na varanda da ilha, 

representado no segundo livro, A dolorosa raiz do micondó, que é uma espécie de 

continuidade da construção iniciada n’O útero da casa, anunciada na poesia “Sabemos 

agora”, em que o eu-lírico afirma com objetividade e certeza: “Sabemos agora que a 

Praça é minúscula/A extensão da nossa espera/Nunca coube em tais limites.” (Lima, 

2004, p. 28) 

 Atravessam-se os limites da praça: considero “O canto obscuro às raízes” (Lima, 

2006, pp. 11-19) a narrativa de renegociação do sentido de nacionalidade, já que ele é 

uma espécie de “antiepopeia” (que é, a propósito, o título da poesia subsequente, “Anti-
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epopeia”1, p 20), marcada pela remodelação dos significados das origens (pelo 

deslocamento e descentralização do sentido de Nação) e do essencialismo nacionalista, 

compreendendo que raízes são constructos profundos e obscuros e alimentam-se de 

alteridade(s). Alarga-se, pois, o olhar do eu-lírico n’A dolorosa raiz do micondó (Lima, 

2006). 

 Sobre tal poesia farei análise mais objetiva, a fim de demonstrar que a poética de 

Conceição Lima é, dentro do contexto da literatura são-tomense, uma tentativa de 

construir, levando em conta a elaboração artística (forma, musicalidade, construção 

apurada da linguagem poética), uma narrativa coerente e coesa, quase epopeica, sem 

apelo ao essencialismo histórico ou feminismo. Ao contrário, Conceição Lima 

empreende uma narrativa rizomática, de cujos discursos – históricos ou femininos – 

lança mão como artifícios ou pretextos, para buscar, na obscuridade da criação do povo 

são-tomense e sua essência – plural –, a alteridade e a diferença, a diversidade cultural e 

linguística, em vez de percorrer o caminho da ingênua reminiscência colonial dos 

sentidos de pureza e essência – ou do sentido já esgarçado de santomensidade. Tal 

poética busca a alteridade, a diferença, lança o olhar para o continente africano. A partir 

desse olhar, a poeta re-constrói sua nação imaginária que, como afirma Stuart Hall 

(2001), é detentora de uma identidade formada ao longo do tempo, através de processos 

inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento (p. 

10). O eu-lírico, multifacetado e consciente disso, lança tentáculos sobre a África 

continental e re-constrói sua nação imaginária. 

 A ideia de que “todos os mares explodem na varanda” (Lima, 2011, p.107) 

começa a ser traçada n’“O canto obscuro raízes” (Lima, 2006, pp. 11-19), pois o eu-

lírico, depois de se enveredar pelo útero da casa, começa a perscrutar as suas próprias 

raízes, lembrando que a viagem é empreendida intimamente, por um ser que se anuncia 

peregrino e nômade, buscando-se a sustentação na varanda, cujos pilares estão fincados 

na ilha-mãe, em que todos os mares explodem: “Eu, a peregrina que não encontrou o 

caminho para Juffure / Eu, a nômada que regressará sempre a Juffure.”  (2006, p. 15) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   “Aquele	  que	  na	   rotação	  dos	  astros/e	  no	  oráculo	  dos	   sábios/buscou	  de	   sua	   lei	   e	  mandamento/a	  

razão,	  a	  anuência,	  o	  fundamento//Aquele	  que	  dos	  vivos	  a	  lança	  e	  o	  destino	  detinha/Aquele	  cujo	  
trono	  dos	  provinha//Aquele	  a	  quem	  a	  voz	  da	  tribo	  ungiu/chamou	  rei,	  de	  poderes	  investiu//Por	  
panos,	   por	   espelhos,	   por	   missangas/por	   ganância,	   avidez,	   bugigangas/as	   portas	   da	   corte	  
abriu/de	  povo	  seu	  reino	  exauriu.”	  (Lima,	  p.20)	  
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 São Tomé paira sobre a obra de Conceição Lima, dolorido como “uma foto na 

parede”, como a Itabira de Carlos Drummond de Andrade (cidade natal do poeta 

brasileiro), no poema “Confidência do Itabirano” 2, poeta que exerceu grande influência 

sobre a obra da autora; ou leve como a lembrança do pai, que na memória de infância da 

poeta se transformava em “outro” ao recitar poemas de sua própria autoria. São Tomé é 

lugar para, no corpo do eu-lírico, a poeta reconciliar-se com si mesma. 

 Tal como a vastidão dos mares das ilhas, que não cabem nos versos, o eu-lírico 

não cabe em si mesmo, não cabe numa casa pré-fabricada. Ele não proclama a nova 

pátria; ao contrário, questionando o mito de uma vereda imóvel, segue por espaços 

multifacetados, tentando e tateando as possibilidades de reconciliação com a casa de 

nascimento. Por outro lado, para além da reconciliação pura e simples, recria-se a casa-

mãe com base na memória afetiva de uma terra construída pelo discurso das origens e 

pela “continuidade e tradição”. O romântico tópico da origem, portanto, é colocado em 

xeque na obra de Conceição Lima, singularmente inovadora no contexto literário são-

tomense. 

 O posicionamento fronteiriço do eu-lírico n’“O canto obscuro às raízes”, tanto 

no que diz respeito à obra da poeta como um todo, quanto à negociação de sentidos 

identitários narrada por um “eu” que quase se funde com a nação ecoa nas palavras de 

Boaventura de Sousa Santos, 

 

 a cultura de um dado grupo social não é nunca uma essência. É uma autocriação, 
 uma negociação de sentidos que ocorre no sistema mundial e que, como tal, não 
 é compreensível sem a análise da trajetória histórica e da posição do grupo no 
 sistema mundial. (1999, p. 142) 
 

E o eu lírico, diz-nos, fazendo a anti-trajetória: 

 

 Em Libreville 
 não descobri a aldeia do meu primeiro avô. 
 
 Não que me tenha faltado, de Alex, 
 a visceral decisão. 
 Alex obstinado primo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  ANDRADE,	  Carlos	  Drummond	  de.	  (1967)	  Obra	  poética.	  “Confidência	  do	  Itabirano”.	  Rio	  de	  Janeiro,	  

José	  Aguilar	  Editora,	  pp.	  101-‐2.	  Cito	  os	  versos	  aos	  quais	  me	  remeto:	  “Tive	  ouro,	  tive	  gado,	  tive	  
fazendas,/Hoje	  sou	  funcionário	  público./Itabira	  é	  apenas	  um	  retrato	  na	  parede./Mas	  como	  dói!.”	  
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 Alex, cidadão da Virgínia 
 que ao olvido dos arquivos 
 e à memória dos griots Mandinga 
 resgatou o caminho para Juffure 
 a aldeia de Kunta Kinte –  
 seu último avô africano 
 primeiro na América.  
 (Lima, 2006, p.11) 
 

 Em diálogo ainda com Santos (1999), delimita-se a zona fronteiriça: “híbrida, 

babélica, onde os contatos se pulverizam e se ordenam segundo micro-hierarquias 

pouco susceptíveis de globalização. Em tal zona, são imensas as possibilidades de 

identificação e de criação cultural, todas igualmente superficiais e igualmente 

subvertíveis (...)”. (1999, p. 153) 

 Lima, no espaço fronteiriço, discute o abalo dos quadros de referências 

identitárias chamados por Bhabha (1998) “protagônicos”; desestabiliza o sujeito, 

coloca-o no lugar da busca obscura, e não mais tátil:  

  
 
 O meu concreto avô 
 que não se chamava Kunta Kinte 
 mas talvez Abessole 
 
 O meu oral avô 
 não legou aos filhos 
 dos filhos dos seus filhos 
 o nativo nome do seu grande rio perdido. 
 
 Na curva onde aportou 
 a sua condição de enxada 
 no húmus em que atolou 
 a sua acossada essência 
 no abismo que saturou 
 de verde a sua memória 
 as águas melancolizam como fios 
 desabitadas por pirogas e hipopótamos. 
 
 São assim os rios das minhas ilhas 
 e por isso sou eu a que agora fala. 
 
 
 Brotam como atalhos os rios 
 da minha fala 
 e meu trazido primeiro avô 
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 (decerto não foi Kunta Kinte, 
 porventura seria Abessole) 
 não pode ter inventado no Água Grande 
 o largo leito do seu Ogoué. 
 (Lima, 2009, pp. 12-13) 
 

 Conceição Lima vive o contexto de consolidação histórica tardia do estado-

nação são-tomense, que traz consigo todo um anacronismo conceitual para a definição 

identitária unitarista, diametralmente diversa dos processos históricos dos povos 

africanos. A repetição de conceitos forjados na emergência do iluminismo europeu para 

São Tomé e Príncipe vem no fluxo reminiscente do colonialismo, contra o que se eleva 

a singularidade da obra da poeta. O eu-lírico, em Conceição Lima, localiza-se 

distopicamente, negociando sentidos e reunindo pluralidades, nem todas plena e 

logicamente inteligíveis, de imediato, à consciência. Não se pensam os topoi africanos 

com base na perspectiva europeia. 

 Em São Tomé e Príncipe, plasmados na obra da poeta, encontram-se uma 

viagem pela casa e um renascimento da casa, que se erige perenemente incompleta e 

sem contornos fixos, mas com pilares altos, ainda que sonhados e multifacetados. 

 A busca pelas raízes n’A dolorosa raiz do micondó (2006), leva-nos a’O país de 

Akendenguê (2011), que glosa sobre o mote a que autora nos vem guiando e mostrando, 

sub-repticiamente, para “explodir” em rizomas plurais, que no “Canto obscuro às 

raízes” já se pode ler: “Perdi-me na linearidade das fronteiras” (2011, p. 14). Tal estrofe 

é, de per si, uma fronteira entre o discurso da alteridade e o olhar-se para si mesmo, 

entre a (re)união da tradição, como meio de lidar com o tempo e o espaço em que vive, 

 

 E os velhos griots 
 os velhos griots que detinham os segredos 
 de ontem e de antes de ontem 
 (...) 
 
 Os velhos griots que na íris da dor 
 plantaram a raiz do micondó 
 partiram 
 levando nos olhos o horror 
 e a luz da sua verdade e das suas palavras  
 (idem, pp.14-5) 
 

e a modernidade, de forma reflexiva, de práticas constantemente examinadas –  
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 Por isso percorri os becos 
 as artérias do teu corpo 
 onde não fenecem arquivos 
 sim palpita um rijo coração, o rosto vivo 
 uma penosa oração, a insana gesta 
 que refunda a mão do meu pai 
 transgride a lição de minha mãe 
 e narra as cheias e gravanas, os olhos e os medos 
 as chagas e desterros, a vez e a demora 
 o riso e os dedos de todos os meus irmãos e irmãs. 
 (idem, p.17) 
 

 Não se pode, enfim, circunscrever tal obra, impregnada de ideais políticos de 

renegociação das fronteiras e das raízes a apenas uma área do saber. A poética de 

Conceição Lima perscruta a memória afetiva – “Eu, a que em mim agora fala” (2011, p. 

18) –, buscando uma reconciliação com  a casa; depois, estende a busca às raízes, 

obscuras, e, vai mais longe, traz para São Tomé e Príncipe o país de um músico 

gabonês, e fundem-se as alteridades, no lugar fronteiriço da convergência de identidades 

plurais: “Que nenhum idioma nos proclame ilhéus de nós próprios” (idem, p. 15). 

 Se, como afirma Edward W. Said (2005), “o objetivo da atividade intelectual é 

promover a liberdade humana e o conhecimento”, posso afirmar com convicção que 

estamos diante de uma artista-intelectual comprometida com seu tempo e seu país, 

avessa às questões meramente panfletárias. Não há como negar, porém, que os artistas 

envolvidos com essas questões, noutros tempos, façam parte da herança da poeta. 

 Said afirma mais: “saber como usar bem a língua e saber quando intervir por 

meio dela são duas características essenciais da ação intelectual.” A poesia, segundo 

afirmou a poeta em palestra proferida no Liceu Nacional no Dia da Poesia, em abril de 

2012, são “as melhores palavras colocadas na melhor ordem.” É saber usar a língua. 

 Não é possível, entretanto, negar que no poema “Canto obscuro às raízes” haja 

uma tentativa de tatear o passado, haja a busca, em primeira instância, de uma “tal 

essência”. Mas anuncia-se a impossibilidade de encontrá-la pois a própria negativa “não 

descobri a aldeia do meu primeiro avô” (2011, p. 15) já nos coloca no caminho obscuro 

dessa essência que não há, por isso a necessidade de representar a busca (e, porque 

não?, cantar a pluralidade) deixando implícitas as críticas à crença numa noção rígida  e 

prévia de conceitos complexos como povo, nação – que nada mais são do que a 
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construção e a negociação de valores e sentidos congregadores –  ou estado – que é uma 

entidade política em certa medida arbitrária. 

 Desta maneira, o olhar para a nação e a tentativa de reinventar lugares, 

neutralizar a nostalgia e de, enfim, recontar a história a partir de desejos e memórias 

afetivas e traços que confluem para um olhar plural(ista), transformam a perda 

temporária da casa essencial numa linguagem metafórica, ou, como afirma Bhabha 

(1998), “transporta o significado de casa e de sentir-se em casa (...) através das 

distâncias e diferenças culturais que transpõem a comunidade imaginada do povo-

nação” (p. 1999). 

 O eu-lírico “que no espelho tropeça/na fronte dos seus avós”, será sempre o 

peregrino que transitará entre a impossibilidade de voltar ao conceito essencialista da 

raiz pura, e o “nômade que regressará sempre à Juffure”.3 

 Torna-se possível, desta forma, o estabelecimento da fronteira rica em 

alteridades e identidades, o que problematiza o caráter do sujeito e da busca identitária 

num país em que ainda ecoam fortemente conceitos e ideais sob o paradigma da 

unidade e pureza originárias. 
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“DWELLING PLACES (AND SPACES) OF THE USELESS-WINGED 
CORMORANT”: ISSUES OF SPACE, PLACE AND GENDER IN IDENTITY 
CONSTRUCTION IN JAMAICA KINCAID’S “BLACKNESS” AND OLIVE 

SENIOR’S “DO ANGELS WEAR BRASSIERES?” 
 
Nathália Araújo Duarte de Gouvêa (UERJ) 

 
RESUMO: Nos estudos literários pós-coloniais, é constante a representação de sujeitos 

fragmentados devido a aspectos sociais e culturais. Para entender a importância dos lugares 

sociais, geográficos e culturais, discussões sobre diferença e poder manifestar-se-ão. O objetivo 

desse artigo é dar voz às questões que conectam as noções de espaço, lugar e gênero na 

construção identitária representadas em dois contos que ilustram a tessitura da complexa rede de 

imagens e conceitos relativos a geografias coloniais e pós-coloniais, sendo eles “Blackness” de 

Jamaica Kincaid e “Do angels wear Brassieres?” de Olive Senior. À luz de teóricas como 

Doreen Massey (Space, Place and Gender), Allison Blunt em parceria com Gillian Rose 

(Writing Women and Space) e Stuart Hall (The Question of Cultural Identity), analisar-se-á o 

lugar da diferença (étnica e de gênero) em um momento de forte influência do período colonial 

na cultura. Essa herança cultural e social dialoga com as construções sociais e o comportamento 

esperado nas relações de gênero. As representações de sujeitos femininos ficcionais de diversas 

partes do mundo é um grande fator a considerar na formação da identidade e em relação a 

fatores externos como a globalização. A questão a responder é como esses sujeitos deslocados 

são representados na literatura e que lugar(es) eles ocupam em sociedade. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura pós-colonial. Construção identitária. Relações de gênero. 
Literatura Caribenha.  

Regarding postcolonial studies, one may find many issues - especially the ones 

inscribed in the Western way of living, including the consequences of globalization - 

that revolve around fragmented subjects because of the different social and cultural 

aspects and geographical spaces in which these relations take place. In order to 

understand the importance of the social, geographical and cultural places and spaces, 

discussions on difference and power are bound to arise. The aim of this paper is to 

analyze and give voice to the issues intertwining the notions of space, place and gender 

in identity constitution in two short stories that illustrate the weaving of this complex 

web of images and concepts regarding colonial and postcolonial geographies. The short 

stories are Jamaica Kincaid’s “Blackness” and Olive Senior’s “Do angels wear 

brassieres?” We are keeping in mind that the authors have undergone similar 

colonization processes since they come from Caribbean countries that were former 
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British colonies. This article will focus on some theoretical aspects regarding colonial 

and postcolonial geographies including the discussion on how place and spaces of 

difference (ethnicity and gender, in this case) aid the construction of the characters’ 

identities.  

Even though the concepts of place and space do not always appear in correlation 

to the ideas of gender, Doreen Massey (1994) highlights the “intricacy and profundity 

of the connection of space and place with gender and the construction of gender 

relations” (1994, p. 2). These ideas and others can be represented through literature. The 

literary emphasis of this paper is on the two short stories mentioned before, the first 

being by an author from Antigua and published in 1983 and the second by a Jamaican 

one and published in 1986. Placing the writers in a space/time correlation aids the 

creation of a better understanding of the purpose and relation the pieces of fiction have 

with the social reality of the time. Also, the representations of the feminine subjects in 

the short stories allow the readers to understand  

the importance of the existence of this variable construction of gender 

relations in different local-cultural space/places, and the importance of 

documenting and analyzing it […] is that such a finding underlines 

even more sharply the necessity for a thoroughgoing theoretical anti-

essentialism at this level […] and that that in turn undermines those 

arguments which rely on attributions of characteristics as ‘natural’ to 

men and women. The demonstration of geographical variation adds 

yet another element to the range of arguments that these things are in 

fact socially constructed (MASSEY, 1994, p. 178). 

These short stories originate from the hands of Caribbean authors who create 

characters that represent spaces of difference and power in their speech and way of 

thinking relating to colonial heritage and postcolonial influence. In order to further 

understand these authors and the context of their writing, it is paramount to dwell on the 

idea of how the colonization process occurred in their countries, understanding some of 

the background and history of their birthplaces. Chosen to compose the body of 

literature of this article, the authors of such texts share the place of the postcolonial 

writer whose lands suffered from British colonization, they share the place of the 

dominated people, of women who illustrate in their writing the spaces of patriarchy and 

difference their characters have to face.  
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Antigua1
, Jamaica Kincaid’s birhpace, was inhabited by different indigenous 

peoples, however, the first well-documented people were the Arawaks who introduced 

agriculture to the island. The Caribs, another native people from the area ejected them. 

When Columbus discovered the island in 1493, it was named by Columbus after the 

Santa Maria de la Antigua church in Seville and soon most of the natives were suffering 

from European diseases and were submitted to slavery. Disputed unsuccessfully by the 

French and Spaniards, only the British Empire was able to colonize it in 1632 and it 

officially became a British colony in 1667. With large profits coming from tobacco and 

sugar plantations, there was a noteworthy increase on the importation of African slaves. 

In 1834 slavery was abolished for all colonies of the British Empire, but most of the 

former slaves suffered from poor labour and living conditions until the 20th century 

when the introduction of universal education and better financial conditions improved 

their lives. Only in 1951 an election with the universal adult suffrage occurred. In 

current times, according to the 2013 census, 91% of the population of Antigua and 

Barbuda is black and approximately 4% is mulatto. Taking into consideration the main 

ethnic group is composed by self-declared black, or Afro-Antiguan/Afro-Barbudan, 

people and women across classes in this English-speaking Caribbean country remain 

subjected to patriarchy. The place of writing Kincaid makes use and presents in her 

short story is essential to bring to the surface the spaces a black woman writer – and her 

characters - may find herself inserted and the struggles she may have to overcome.  

Jamaica2
, Olive Senior’s birthplace has a similar historical background. The 

Arawaks, also known as Tainos, dominated the region before the arrival of Columbus in 

1494. The native population struggled with diseases and slavery as well and was almost 

extinguished in its entirety by the 1600s. The Spaniards were able to colonize the region 

at first by almost annihilating the Arawaks near the bay area. In 1655, the Spaniards 

surrendered to England, but before doing so, freed the slaves who ended up, along with 

their generations, being called Maroons. Agriculture was focused on export to England 

                                                           
1 Historical information: “British Colonization”. Jamaica, the colonial legacy. Available at: 

http://jamaicathecoloniallegacy.weebly.com/british-colonization.html Date of access: 03/16/2016. 
 
2 “Antigua and Barbuda : History”. The Commonwealth. Available at: http://thecommonwealth.org/our-
member-countries/antigua-and-barbuda/history. Date of access: 03/15/2016 and “Antigua's History and 

Culture”. Antigua and Barbuda. Available at: http://jis.gov.jm/information/jamaican-history/. Date of 
access: 03/15/2016. 

 

3376

Ana
Pencil

http://jamaicathecoloniallegacy.weebly.com/british-colonization.html
http://thecommonwealth.org/our-member-countries/antigua-and-barbuda/history
http://thecommonwealth.org/our-member-countries/antigua-and-barbuda/history
http://jis.gov.jm/information/jamaican-history/


4 
 

 
 

and, at the time, crops of tobacco and cocoa gave way to sugarcane with the labor force 

being constituted mainly of enslaved Africans. Dissatisfied with their situation, many 

slaves were successful when escaping plantations and joining the Maroons. Since the 

rebellions were frequent and humanitarian groups such as the Quakers worked hard on 

their behalf, the Abolition Bill was passed in 1808, emancipation and apprenticeship in 

1834 and full freedom in 1838. The period that followed was difficult for the lower 

classes and the will of the mass was given no voice. Given the situation, another mass 

rebellion took place and health and economic situation improved; nonetheless, the first 

elections under universal adult suffrage only happened in 1944. Moreover, because of 

such history, Jamaica is a place where Christianism – whether Protestantism or Roman 

Catholicism -, to this day, represents the majority of the country and the situation of 

women is dictated by patriarchal behavior repeated in speech and social relations of 

both men and women.  

 As mentioned before, the issues of space, place and gender are prominent in 

postcolonial literature. Thus, it is of great relevance to determine that, as Massey said, it 

may be “employed to picture the n-dimensional space of identity” (1994, p. 1), 

contributing to the formation of dislocated postcolonial subjects who face a set of 

double displacements, as Stuart Hall calls it, for they are “de-centering individuals both 

from their place in the social and cultural world, and from themselves” (1996, p. 597). 

These subjects constitute part of the scope of this research due to the fact that they are 

illustrated by the variety of different characters in the stories under scrutiny. Indirectly, 

theories on place, space and geographies have been debated for a while in both literature 

and academic research. Nevertheless, with more research on globalization and 

postcolonialism, deeper research has been produced and pieces of writing have been 

investigated from this new perspective.  

Even though it has been believed that place and space are concepts that are 

immobile while time is fluid, in the past decades, research has articulated the concepts 

of space and place with social relations. There are many aspects to investigate and in 

this article the main focus will be on the association of space and place with gender 

relations. Massey quotes Ernesto Laclau by saying “existence is necessarily dislocated” 

(1994, p. 3) and, consequently, space is fractured. Although thinking about space(s) 

connected with dynamism may seem a novelty, Massey explains objectively in the 

following excerpt how the social phenomena is associated with it and, thus, it requires 

this energetic view of the concept: 
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Central to that paper is the argument that space must be 

conceptualized integrally with time; indeed that the aim should be to 

think always in terms of space-time. That argument emerged out of an 

earlier insistence on thinking of space, not as some absolute 

independent dimension, but as constructed out of social relations: that 

what is at issue is not social phenomena in space but both social 

phenomena and space as constituted out of social relations, that the 

spatial is social relations 'stretched out'. The fact is, however, that 

social relations are never still; they are inherently dynamic. Thus even 

to understand space as a simultaneity is, in these terms, not to 

evacuate it of all inherent dynamism (MASSEY, 1994, p. 2). 

 Since social relations are at the foundation of time, space and place as dynamic 

concepts, it is possible to link these ideas with Hall’s notions about the post-modern 

subject and issues of identity(ies). In The Question of Cultural Identity (1996), Hall 

states that modern societies in the late twentieth century suffered a structural change 

bringing fragmentation to cultural landscapes of class, gender, sexuality, ethnicity, race 

and nationality, aspects which previously added a firm location to individuals. Adding 

the intensity of processes of postcolonialism and globalization, the concept of belonging 

also gains a new, more delicate perception and the space of experience for this subject 

does not rely only on material space anymore. 

 There are constructed spaces from other practices such as colonialism that 

constrict subjects into a small place understanding the existence of only one static place 

with no change for their lives. This article is dealing with symbolic images in stories 

that are very significant and relate to the space of patriarchy, a space that oppresses one 

large group of society, women. Patriarchy is a process that limits actions of women and 

adds specific rules to women and men. In Writing Women and Space (1994), Alison 

Blunt and Gillian Rose call attention to a common process that involves a segregation 

between the private and public space because the house, and specifically the kitchen, is 

a place where women may have their social relationships, for they are mothers and 

daughters, but the public sphere is concerned with “the economic, cultural and political 

system as a whole” (BLUNT & ROSE, 1994, p. 3) and, as a result, men are the 

authority in patriarchal societies. Current research appears to validate that with 

postcolonial thinking, narratives of the past have been assisting the comprehension of 

the present and spaces and places are becoming more fluid. 
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“Blackness” is a beautiful piece of writing, filled with with lyricism, by the 

prominent Antiguan American author Jamaica Kincaid. The story is written in first 

person and the names of characters are omitted. There are many different images and 

situations in the story worth analyzing that correlate with the theoretical aspects 

mentioned before. The story is told in a poetic prose form and depicts the inner feelings 

of a character who understands her place as woman and mother. Blackness is a term that 

presents conflicting ideas, since it is associated with annihilation, cruelty and erasure at 

first, but the term changes throughout the text just to represent what might be the 

unknown, depicting “an image of renewal or rebirth.” (EDWARDS, 2006, p. 33). It is 

thought as well that “blackness confounds oppositional thinking by breaking down 

binaries and bringing opposites together. Blackness is the night that transforms day into 

darkness, but it is also the color of a racial identity, a color that ‘flows through… 

veins’” (idem, p.33). This nameless character does not inform the reader the country in 

which she resides and describes. She, however, presents a background that conforms, 

silences and distorts her. Spaces of gender and patriarchy constrain her. Her daughter, 

unlike the mother, lives in a state of conflict and transgression, even though she is just a 

child. Her skin is “without color” (KINCAID, 1983, p. 473) and the jaws that were once 

too weak, her mother had to chew food for her, are now strong enough to interact with 

nature and manmade objects. Despite having created life as such, the narrator still lives 

in a place of silence, lack of light and isolation, understanding herself as erased. 

The main character seems to understand her place as a static, unchangeable 

situation in which she is silenced and erased in blackness because of her societal 

position. Customarily, in history, blackness is associated to racial terms and black 

bodies consigned to margins. However, in her text, blackness is not only bound to 

silence and erasure; “it also provides a deeply complex vision of selfhood and identity 

formation. She thus develops a paradox in which the loss of the self comes to define the 

self” (idem, p. 34). Jana Braziel argues that Kincaid’s short story “Blackness” contests 

the negative Western connotations of blackness (BORGSTRÖM, p. 2). From the 

beginning of the short story, in the first part, it is possible to identify passages that 

highlight the narrator’s understanding that different spaces and places she occupies are 

destroyed for the one and first notion of her social self. Passages such as “the blackness 

enters my many-tiered spaces and soon the significant word and event recede and 

eventually vanish” (KINCAID, p. 471) and “the blackness cannot be separated from me 
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but often I can stand outside it” (idem, p. 471) are examples of the narrator’s awareness 

of her condition. 

In the first part also, the narrator finds herself silenced in that position - “in the 

blackness, my voice is silent” (idem, p. 471). Then, the second part follows to illustrate 

this external silencing and blackness, in addition to illustrating spaces of power and 

patriarchy, for the narrator describes a dream of bands of men who walk aimlessly 

,robbing the day of its light and transforming it into night, robbing the smell of the 

trefoils. They marched in silence but with their silence, violence marched along, 

destroying the physical and metaphorical marble columns that strengthened the 

foundations of the house (idem, p. 472). It is a wise choice the one of adding a dream 

because dreams represent the most inner desires and fears of a person. Only people with 

power over the other may invade private property and the unconscious of another. This 

passivity also shows a construction of identity unaware of the domination of societal 

and cultural hierarchies, thus, generating docility towards oppression and loss of self. It 

is worth remembering that there is a distinction between the public and the private and, 

as Blunt and Rose describe it, usually, women are associated with the private. In this 

dream of the narrator, the bands of men destroy not only the surroundings but also the 

foundations of her house, the private, even the space that is commonly associated with 

women. 

The next section represents a mother’s love towards her daughter. That child is 

described as an unmarred individual but pitiless to a hunchback boy. A sense of 

resistance through violence shows strength in the girl. She is a divided individual, 

always in a state of conflict but in a beautiful and harmonious way. One who 

understands that place is a static concept, either sees him/herself as belonging or erased. 

The representative of this second generation, the daughter, is part of a much more 

complex scenario: she is a hybrid being, able to love both “the thing untouched by lore, 

[…] not cultivated, and yet, she loves the thing built up, bit carefully placed upon bit” 

(KINCAID, 1983, p. 473). By observing the child and its ability to deal with a 

fragmented identity and to walk on the tightrope amongst different spaces, for instance, 

the narrator remarks: “One foot in the dark, the other in the light.” And she continues 

“Though I have summoned her into a fleeting existence, one that is perilous and subject 

to the violence of change, she embraces time as it passes in numbing sameness, bearing 

in its wake a multitude of great sadness”. (KINCAID, 1983, p. 473). 
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The mother thus faces her own reality and for the next section shrugs off her 

mantle of hatred and the one of despair, embracing the silence and blackness and 

moving towards the silent voice and because of the silent voice, “even in memory 

blackness is erased” (idem, p. 473), which is of supreme importance because before 

blackness was erasing her. Silence becomes now a symbol of empowerment, of an 

attempt to a chance of development, for it is without boundaries, and the pastures the 

bands of men before touched and destroyed in her dreams now are unfenced, with 

beasts leading a guarded existence and, finally, that woman, in the silent voice, is 

erased, and this erasure meaning only she is “no longer ‘I’” (idem, p. 474), she is 

reconstructing her identity. She is at peace. This reordering of meaning to the ideas of 

silence, erasure and blackness defies the foregoing notions as relating to a positionality 

of inferiority and marginalized identities and add spaces of consciousness to the 

aforementioned colonially determined gender roles. 

Olive Senior’s “Do angels wear brassieres?” is a dynamic piece of writing 

narrated from a third person perspective. The narrator seems to be from the same region, 

though, because of the way words are written, it sets the accent of the region, 

complementing the piece with a sense of creole identity. This is a choice that helps mark 

the geographical, social and class relations; the only person who speaks formal English 

is the white male Archdeacon. The space of patriarchy and social class division often 

lead to a clear-cut bisection when it comes to the female and male roles in society. This 

is very clear in Jamaica when we read the following passage from the research of 

Thame and Thakur in “The Patriarchal State and the Development of Gender Policy in 

Jamaica”,  

[…] middle class Jamaican women may be making progress, they do 

not displace middle class men in power. Women across classes are 

still subject to patriarchal power. When considering indicators which 

are perceived as men failing to live up to expectations of manhood, we 

should seek to deconstruct the cultural norms and structural dynamics 

which produce them. In that vein, we can also arrive at deeper 

understandings of why, for instance, men opt out of education and the 

formal economy. These are feminized spaces precisely because men 

are not necessarily able to play patriarchal roles within them, given the 

low wages in these sectors and the declining faith in the dream of 

social mobility through education (THAME & THAKUR, 2006, p. 

14). 
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This short story describes the social surrounding of a Jamaican girl named 

Beccka whose father’s abandonment forced Beccka and her mother to move into the 

house of her religious and conservative Auntie Mary. Beccka, similarly to the daughter 

of the main character in “Blackness”, is the representation of transgression in a 

repressive environment. On the other hand, Cherry, her mother, is a very passive 

individual who abides by the rules of the household imposed by her sister.  

The narrative is constructed through dialogues and some comments from the 

narrator. It opens with a dialogue between Beccka and her mother about praying and in 

this first part, already, the narrator declares that the girl reads the Imitations of Christ, a 

devotional book for Protestants and Catholics. However, whereas devoted believers 

read it for instructions on how to proceed  with faith, the child does so “not from any 

conviction […] but because everybody round her always quoting that book and Beccka 

want to try and find flaw and question she can best them with” (SENIOR, 1986, p. 484). 

In this precise geographical place and household, existing expectations from children 

(especially girls) are clear, but Beccka, a strong and intelligent child, does not allow her 

environment to castrate her from her thinking and, even skepticism. She creates 

questions about taboo subjects such as animals’ reproduction and science, transgressing 

the space for women’s knowledge, for women or children ought not to ask or wonder 

about such subjects. Despite Beccka’s transgressions, her auntie thinks, as she describes 

her niece to a friend, she is “not all bad you know. Sometime at night when she ready to 

sing and dance and make up play and perform for us we laugh so till! And those times 

when I watch her I say to myself, this is a really gifted child” (idem, p. 486). And she 

“is not all bad” because during those moments, she is entertaining and that is one of the 

main traits women should know how to cultivate. In the second part, Beccka is at her 

auntie’s bedroom, a forbidden space, and to achieve further transgression, she is 

wearing Auntie Mary’s high heal shoes, shawl and hat, the ones Auntie only wears to 

weddings. Beccka is so aware of what women are allowed to do or not that she has a list 

of the wickedest things a woman can do which are, from her perspective, dancing all 

night, being in the arms of a handsome man and taking a drink. This part allows the 

reader an overview from the mind of this role-infringer child. The next section is a very 

decisive one for understanding the characters’ personalities. Auntie Mary is excited due 

to the visit of an English Archdeacon to churches in the area and her front gate is a sure 

stop but she would like him to come inside for tea and Jamaican delicacies. Her one 

concern is Beccka because she perceives the peculiarity of the child. When he passes 
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through their house, he decides to enter because he is quite taken with the child who is 

behaving perfectly – and here the certainty that Beccka is fully aware of her ground 

rules as a child and woman presents itself. When alone with the male white religious 

figure, she impersonates a shy “good little girl” until she is given a chance of asking 

questions to the Archdeacon. Despite the amusing tone, the daring questions enlighten 

the man that before him is not a conventional little girl. He recovers his senses and adds 

that she is a “very clever very entertaining little girl” (idem, p. 489), as if she still had to 

be embedded in the patriarchal space women are allowed to inhabit. Her final irreverent 

question, one the religious man wanted not to have to answer, was if angels wore 

brassieres – a very peculiar question, for brassieres are the symbol of women 

oppression, dialoguing with issues of gender and the space of patriarchy. The story ends 

with Beccka’s attempt to escape and Mr. O’Connor answering the question the 

Archdeacon did not, “as far as I know only lady angels need to” (idem, p. 491). This 

short story presents a young female character whose behavior defies the spaces 

patriarchy has reserved for women. She trespasses spaces predefined for her in all 

aspects with the bravado only a child can present and with the intelligent thinking of a 

grown woman. Furthermore, it illustrates also a very peculiar character alive in all 

places, the dominated subject who absorbed generous amounts of the hegemonic speech 

and winds up reproducing it. In the case of the story, Auntie Mary is the most 

significant example of it, a woman reproducing the ground rules for the repressive role 

of women, obliging her niece to pertain to a space and place where she does not belong. 

Debate is possible to be fostered on the conclusion of the story, for it may be seen as a 

story of assimilation or transgression until the end.  

Altogether, all women characters in the stories live lives engraved by the social, 

historical and geographical place and space to which they belong or, at least, participate 

in, summating to their non-static identity formation. Massey emphasizes this notion 

when stating that “the spatial organization of society, in other words, is integral to the 

production of the social, and not merely its result” (MASSEY, 1994: 4). Based on these 

authors, a connection can be made between the short stories because the colonial place 

the main characters were expected to fill were similar, even though one was a woman 

and the other a child or one was already fulfilling it and the other only knew how to 

defy it. Regarding areas such as history, postcolonial movements present the tendency 

to bestow new perspectives to old traditional thought, “as Mathurin Mair wrote in 1974, 

historians were obliged to revisit the ‘conventional sources’ in order to open up ‘new 
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emphases and new interpretations relating to’ the black Jamaican woman, and to decode 

the real world of enslaved and free women so as, eventually, ‘to shift the parameters of 

traditional historiography’ (BRERETON, 2013, p. 3). 

In conclusion, in both short stories, “geography matters to the construction of 

gender” (MASSEY, 1994, p. 2). The construction of gender and gender relations are 

important concerns in the contexts of the stories for the social constructions and 

expected behavior is really strong when being a man or a woman in that specific space 

and society, especially for women. These representations of fictional female subjects 

from different parts of the globe may help demonstrate that the geographical factor, as 

said before, is another important element to consider in gender formation and the issues 

regarding globalization and time/space relations. It is of supreme importance that pieces 

of postcolonial literature as the selected ones be the focus of study and analysis because 

thanks to the heritage the past social and cultural relations bring, one can hardly 

recognize the imprisoning and excluding elements less-privileged groups (such as 

women, gays, non-white people, amongst others) have to face. In a global dimension, 

these focus groups are no longer “useless-winged cormorants” with only one dwelling 

place; these subjects portray dislocated and fragmented identities and occupy different 

places and spaces in society.  
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IDENTIDADES IMAGINÁRIAS EM A MÁQUINA DE FAZER ESPANHÓIS E 

TERRA ESTRANGEIRA 
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RESUMO: 
Esta publicação é resultado de nossa pesquisa de mestrado acerca do romance de valter hugo mãe, 
a máquina de fazer espanhóis, e do filme brasileiro Terra estrangeira. O livro traz à tona a 
discussão sobre a fragmentação de identidade do povo português, ao revelar o mal-estar perante 
a situação socioeconômica do país no período pós-Salazar e diante do contexto da globalização 
neoliberal. O filme Terra estrangeira, dos cineastas Walter Salles e Daniela Thomas, dialoga com 
o cenário de globalização da obra de mãe e sugere uma reflexão sobre a fragilidade de identidade 
dos brasileiros durante o Governo Collor. Trabalhando com a comparação entre as obras, esta 
publicação visa discutir as relações entre identidade nacional e sua representação pela literatura e 
pelo cinema. Optamos por elaborar nossa análise com base no pensamento do filósofo Paul 
Ricoeur acerca do tempo como categoria privilegiada da narrativa, além de sua concepção para 
identidade. No tocante aos estudos interdisciplinares que moveram nossa pesquisa (antropologia, 
sociologia e filosofia), selecionamos as obras de Anne McClintock, Benedict Anderson, Gilles 
Deleuze e Felix Guattari. 
 
Palavras-chave: Valter Hugo Mãe. Walter Salles. Identidade nacional 

 

 

1 – Introdução 

 

Para a composição de nossa dissertação de mestrado, optamos pelos termos 

fragilidade e fragmentação de identidade, por considerá-los mais adequados aos nossos 

estudos, uma vez que compreendemos a identidade nacional como um produto cultural 

construído, conforme nos revela Benedict Anderson (2008), e, dessa forma, acreditamos 

ser possível observar a fragilidade dessa construção. Outrossim, cremos no caráter 

3386

Ana
Pencil



2 
 

múltiplo das identidades culturais (ABDALA JR., 2003), fator que também contribui para 

nos afastar do conceito de crise de identidade, isto é, crise de uma identidade que se 

pretende una.  

Temos como propósito estudar as afinidades e os distanciamentos das estruturas 

estéticas das duas obras, o filme e o romance, com as tensões que se manifestam na 

sociedade, sobretudo no que tange à questão da identidade nacional. Para cumprir essa 

tarefa, acreditamos que o primeiro passo seja discutir a construção da identidade 

individual, tendo como referência o pensamento do estudioso da psicologia Erik Erikson, 

que estabeleceu significativa inter-relação da construção da personalidade e suas crises 

com as influências sociais. Na transposição do individual para o coletivo, consideramos 

as obras de Anne McClintock e Benedict Anderson, bem como suas intersecções com a 

literatura e o cinema, em paralelo com outros pesquisadores, como Benjamin Abdala Jr. 

De modo mais específico, ao contemplar o estudo das personagens em relação ao tempo 

narrativo e histórico, a fim de confrontar os anos pós-ditadura em Portugal e no Brasil, 

recorremos ao filósofo Paul Ricoeur. 

 O que pretendemos assinalar nesta comunicação, formulação que surgiu desde o 

início de nossa pesquisa de mestrado, é o silêncio sobre alguns temas nacionais, fato que 

nos remete à problemática da representação. Não obstante, observamos se ambas as obras 

constituem máquinas de guerra, de acordo com o conceito elaborado por Gilles Deleuze 

e Félix Guattari. 

 

2 - Apontamentos teóricos 

 

Parece-nos essencial começar com Erik Erikson e suas ideias acerca da 

constituição da identidade individual em relação recíproca com a sociedade. 

 

[...] em termos psicológicos, a formação da identidade emprega um 
processo de reflexão e observação simultâneas, um processo que ocorre 
em todos os níveis do funcionamento mental, pelo qual o indivíduo se 
julga a si próprio à luz daquilo que percebe ser a maneira como os outros 
o julgam, em comparação com eles próprios e com uma tipologia que é 
significativa para eles; enquanto que ele julga a maneira como eles o 
julgam, à luz do modo como se percebe a si próprio em comparação 
com os demais e com os tipos que se tornaram importantes para ele.". 
(ERIKSON, 1987, p. 21). 
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Esse raciocínio nos leva da identidade individual para a coletiva, e nos dirige para 

o campo dos estudos antropológicos e sociológicos. 

 Anne McClintock, estudiosa que analisou o caráter inter-relacional e 

intercambiante dos marcadores sociais da diferença – raça, gênero e classe – e sua 

conexão com nacionalismo, imperialismo e legitimação de poder, pode indicar um 

caminho bastante útil para nossa pesquisa. Para a autora, os marcadores "existem em 

relação entre si e através dessa relação – ainda que de modos contraditórios e em conflito" 

(McCLINTOCK, 2010, p. 19); de alguma forma eles estão vinculados com a construção 

dos nacionalismos. 

 Segundo a autora, a identidade nacional imaginada, inventada, é fruto também de 

uma contribuição subjetiva, embora esta última com espaço de ação infinitamente menor 

e, ao mesmo tempo, afetada pela carga das transformações sociais coletivas. Para 

aprofundar nossa formulação, recorremos à McClintock: 

 
Estou [...] interessada [...] no conjunto dos caminhos difíceis em que as 
ações e desejos das pessoas são mediados pelas instituições do poder: a 
família, a mídia, a lei, os exércitos, os movimentos nacionalistas e assim 
por diante. Desde o começo, as experiências das pessoas, de desejo e 
raiva, de memória e poder, comunidade e revolta são inflectidas e 
mediadas pelas instituições através das quais elas encontram seu 
significado – e que elas, por sua vez, transformam. (McCLINTOCK, 
2010, p. 37). 
 

 A pesquisadora também pergunta "como o poder vence ou fracassa", 

considerando "a densa rede de relações entre coerção, negociação, cumplicidade, recusa, 

dissimulação, mímica, compromisso, afiliação e revolta" (McCLINTOCK, 2010, p. 37).  

Em nossa opinião, narrativas representam um dos instrumentos que estão a serviço 

de como o poder vence ou fracassa. No entanto, a fim de verticalizar ainda mais essa 

discussão, podemos pensar com Paul Ricoeur (2014) sobre a ilusão da permanência da 

identidade (identidade idem), considerando que nossas identidades estão continuamente 

em processo (identidade ipse)1. Assim, torna-se possível, observar o “esforço” de algumas 

                                                             
1 Para Paul Ricoeur, a identidade "ipse" corresponde à identidade que se transforma ao longo do tempo, isto 
é, não somos o mesmo ente de ontem, tampouco de amanhã. Ainda para o filósofo, a identidade "ipse" 
articula-se dialeticamente, por meio da narrativa, com a identidade "idem", que advém da mesmidade, ou 
seja, a ideia de permanência do indivíduo no tempo, como a mesma pessoa de antes e depois; nesse caso, a 
identidade "idem" remete à busca, por parte dos seres humanos, de traços que revelem ou confirmem um 
ente como o mesmo desde seu nascimento: traços físicos, código genético, nome e sobrenome, documentos, 
registros civis e também o reconhecimento de determinados traços de caráter por parte do Outro, por 
exemplo. 
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narrativas, sobretudo Terra estrangeira no caso desta comunicação, em reorganizar o 

imaginário nacional para um retorno a uma identidade modelada por certa tradição 

historiográfica. 

 

3 - Aspectos analíticos 

 

 Em Terra estrangeira, a figura do ex-presidente da República Fernando Collor de 

Mello mostra-se interessante para ilustrar "a maneira como se realiza a prática da 

representação política no Brasil", ou seja, "a visão do governante como salvador", bem 

como "a sacralização-satanização da política" (CHAUÍ, 2000, p. 86). Rememoremos a 

campanha eleitoral de Collor, cujo bordão "caçador de marajás" foi carregado de 

ufanismo nacionalista, e, ao lado de seu projeto de modernização do país, reflete alguns 

dos efeitos herdados da sagração do poder. De modo análogo, Collor também foi encarado 

como satã, por ocasião do processo de impeachment. 

Cabe lembrar que Terra estrangeira discute a identidade nacional forjada pelos 

colonizadores e perpetuada pela República, além de laborar em prol do não esquecimento 

dos problemas do governo Collor. No entanto, o filme reserva-se à omissão de períodos 

importantes relacionados ao surgimento desse governo. Especulamos que Terra 

estrangeira acaba por adicionar, ocasionalmente, à sua intenção de lembrança, o aspecto 

do esquecimento, concorrendo para o que Ernest Renan chamou de "essência de uma 

nação" no molde nacionalista.  

Essa ideia consiste em que todos os indivíduos tenham muitas 
coisas em comum [neste caso, mesmo as consideradas ruins, como 
Collor], e também que todos tenham esquecido muitas coisas [a 
ditadura, o colégio eleitoral, a morte de Tancredo Neves, o mandato de 
José Sarney, por exemplo]". (RENAN apud ANDERSON, 2008, p. 32).  

 
Importa registrar também as exceções: o filme faz algumas alusões aos anos 70, e 

uma delas diz respeito à trilha sonora, marcada pela música “Vapor barato”. Essas 

rápidas alusões nos remetem, bastante sutilmente, ao período do regime militar e suas 

consequências econômicas e sociais que se prolongaram nas décadas seguintes. De toda 

forma, parece-nos, a marca do silêncio na narrativa de Salles e Thomas é mais forte que 

a marca das referências ao período ditatorial e de transição para a democracia. 

Segundo Lucia Nagib (2006), a utopia de um Brasil paradisíaco realmente existiu 

no imaginário de uma classe média agora degradada.  Para ela, Salles seguiria seu projeto 
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de reconstrução do cinema nacional com Central do Brasil (1998), seu filme posterior, 

em busca do redescobrimento desse país mítico. 

 Neste ponto, voltaremos à Chauí, para lembrar que o Brasil entrou na história pela 

porta milenarista, devido ao mito sebastianista. No entanto, esse aspecto do mito tende a 

ser desconstruído em Terra estrangeira, sobretudo em virtude do sentimento de fracasso 

que o filme procura exprimir. O Brasil não seria uma terra prometida, onde se viveriam 

mil anos de felicidade, tampouco Portugal seria o pai protetor.  

 Lembremos que o mito sebastianista também está presente no livro de mãe2. E 

seria interessante mencionar que um dos pontos de intersecção de a máquina de fazer 

espanhóis com o que costumamos chamar romance histórico está no fato de os 

personagens do povo, como o senhor silva, um barbeiro, desempenharem, de certo modo, 

um papel ativo na história de seu país. Muito embora o protagonista seja, em grande parte 

da obra, objeto da história, ele tem a possibilidade, em raros momentos, de atuar como 

sujeito; fato que outra vez nos remete à McClintock. 

 Outro ponto de intersecção com o romance histórico, sutil e enviesado, aliás, é o 

personagem esteves (o mesmo do poema “Tabacaria”, do heterônimo pessoano Álvaro 

de Campos), como artifício que esbarra na metaficção. Esse exercício metatextual 

evidencia-se no diálogo ambivalente com a tradição literária portuguesa – ao mesmo 

tempo que lhe rende homenagens, repensa seu processo criativo e a posição política de 

seus intelectuais. Ao trazer à tona dados biográficos, embora romanceados, de Fernando 

Pessoa, mãe repensa a história e a própria literatura, lembrando-nos do fingimento poético 

presente na sua própria obra e nos textos do poeta português. 

Além de Fernando Pessoa, o livro de mãe recupera alguns ícones relacionados a 

Portugal, como a cantora Amália Rodrigues; Nossa Senhora de Fátima; o jogador 

Eusébio. Todos eles – quase sempre vinculados em afeto ou desafeto ao narrador-

protagonista ou aos seus colegas do lar de idosos – servem de instrumento ao narrador na 

tentativa de abarcar a totalidade da história do país. Grande parte desses ícones foi 

utilizada pelo aparelho estatal português para consolidar o regime ditatorial. O narrador 

repensa cada um deles, algumas vezes desmascarando o regime e sua historiografia, 

outras, apenas refletindo sobre seu sentido e buscando algum apaziguamento. Neste 

ponto, não conseguimos responder totalmente à questão: se o livro de mãe estaria ou não 

próximo ao filme de Salles, ou seja, tentando reorganizar o imaginário nacional em torno 

                                                             
2 Respeitamos em nosso texto a grafia em minúsculas do título da obra, do nome de Valter Hugo Mãe e 
das personagens, de acordo com critério do próprio autor em sua tetralogia de romances. 

3390

Ana
Pencil



6 
 

de uma identidade modelada por certa tradição historiográfica e literária. Essa não é uma 

resposta possível neste momento, mas parece provável que ao questionar e desconstruir 

tal imaginário, o romance acaba por retomar e reconstruir essa identidade, muito embora 

sob um novo formato. 

Entretanto, com relação ao silêncio sobre temas nacionais, cabe registrar que a 

máquina de fazer espanhóis não discute a guerra colonial e a vida dos retornados (lembre-

se que o próprio autor nasceu em Angola e voltou com os pais para Portugal por ocasião 

da Revolução dos Cravos). 

Com o intuito de esmiuçar essas reflexões no plano estético das obras aqui 

estudadas, pensemos na trajetória dos personagens centrais e sua relação com o tempo. 

 

4 – O tempo nas narrativas 

 

 A escolha de personagem e tempo como categorias narrativas, para exame crítico 

do filme e do livro, possibilita a observação da fragmentação de identidade nos diversos 

tempos das estruturas das obras, seja no momento histórico figurado, seja no tempo como 

elemento estético de organização dos acontecimentos narrados. Assim, verificamos como 

as estruturas das narrativas promovem associações ao passado dos personagens e de seus 

países, bem como ao tempo psicológico vivido. Elegemos os personagens Paco e senhor 

silva, em razão de suas transformações serem nítidas, além de ensejarem possíveis 

analogias com as identidades nacionais de Brasil e Portugal.  

 Postulamos que o tempo, no filme e no romance analisados, é marcado pela morte. 

Inicialmente, Paco e senhor silva, protagonistas das histórias, veem suas vidas 

transformadas com as perdas sofridas e, ao longo de suas respectivas jornadas, debatem-

se no processo do luto – no caso das duas narrativas, a interpretação do passado do Brasil 

e de Portugal e sua imbricação com o presente, diante da angústia com relação ao futuro. 

 Terra estrangeira foi realizado poucos anos após a renúncia de Collor, conferindo 

certa urgência à filmagem, e, assim, buscava-se trazer, de modo semelhante ao 

documental – em preto e branco, super 16 e imagem granulada como opções narrativas –

, a experiência da nação nos primeiros anos daquele governo (SALLES; THOMAS in 

Cinemais, 1998, 1999). O filme não conta com o uso de dilatações e as pausas descritivas 

são raras, embora, em alguns momentos, os realizadores recorram à câmera fixa, a fim de 

representar a espera dos personagens.  
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Oscilação é um termo bastante exato para definir o ritmo de Terra estrangeira, 

que parece hesitar entre a esperança e a desesperança. Não apenas o ritmo assinala essa 

alternância, mas a fotografia em preto e branco e o mar como elemento simbólico. Vale 

lembrar, o mar costuma ser visto como representação do nascimento e morte, da 

transformação (CHEVALIER; GUEERBRANT, 2012). 

Por seu turno, a máquina de fazer espanhóis, escrito quase quinze anos após o 

término das filmagens de Terra estrangeira, também trata da contemporaneidade, embora 

grande parte de sua densidade se deva à volta ao passado do narrador, enfocando a 

ditadura de Salazar em Portugal. Aliás, a alternância de tempos diegéticos, com a 

utilização de flashbacks, evidencia o contraponto da memória individual (narrador-

protagonista) e da memória coletiva (imaginário português). 

Há várias marcações temporais interessantes no livro, mas ressaltamos aquela que 

se refere ao tempo de união do casal protagonista, que é igual ao tempo que perdurou o 

regime militar em Portugal, 48 anos. A propósito, assim como a idade do senhor silva (84 

anos), o período que compreende sua relação com laura (sua mulher) é enfatizado. Dessa 

forma, podemos deduzir que o fascismo dos bons homens (frase e ideia repetida várias 

vezes no livro) seja retratado por meio da analogia entre o apego ao regime por parte de 

alguns cidadãos mais velhos e o apego do protagonista a sua ex-esposa, uma relação que 

se mostra ao longo do livro como promotora de uma vida bastante centrada no círculo 

familiar, evidenciando o comportamento "egoísta" do senhor silva como cidadão. A 

sociedade portuguesa teria se "casado" com a ditadura? 

 Outra datação importante é do nascimento do senhor silva, por volta de 1926, 

início do regime militar. Isto é, o narrador é praticamente "filho" da ditadura.  

 Agora, cabe-nos verificar como essa temporalidade contribuiu na fabulação das 

duas histórias e sua relação com as identidades nacionais. 

 

5 – O tempo do homo fabulans 

 

 Na esteira de Paul Ricoeur (2010), porém nos aproximando da perspectiva da 

Psicologia, é possível apreender a narrativa como articuladora do tempo e do ser, a partir 

do conceito de homo sapiens fabulans (informação verbal) apresentado pelo Profº. Drº. 

Paulo Renato Jesus3. Jesus compreende que a experiência temporal, em geral, é 

                                                             
3Colóquio Científico Internacional "Paisagem, imaginário e narratividade: olhares transdisciplinares e 
novas interrogações da Psicologia Social", Prof.º Dr.º Paulo Renato Jesus, (CFUL, Universidade 
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"semioticamente" construída sob o modo narrativo, possibilitando concomitantemente a 

autoavaliação e a autointerpretação do ser (narrador). Essa experiência traduziria a 

identidade. No caso da identidade nacional, esse processo apresenta-se muito mais 

complexo, pois depende da integração e confrontação das diversas narrativas sobre uma 

nação, da "vitória" e do "fracasso" de cada uma delas, bem como da pré-disposição das 

pessoas que compõem a suposta identidade e das que estão "do lado de fora" em aceitá-

la ou rejeitá-la.  

 Nossa análise da estrutura das obras balizou-se por acompanhar, em primeira 

instância, a perda como processo desencadeador da fragmentação de identidade, no caso 

dos dois personagens, que lidam com a morte logo no início das narrativas (mãe e esposa). 

Na sequência, os personagens passam pelo tempo da espera, figurado pela câmera fixa, 

pela imagem do relógio parado, entre vários artifícios estéticos presentes no filme de 

Salles e Thomas. Diferentemente de Terra, no romance de mãe o tempo de espera é um 

continuum, pois a todo o momento os utentes do lar de idosos onde se encontra o 

protagonista estão (e não estão) à espera da morte, sobretudo porque o luto também é um 

estado constante no asilo: "o lar da feliz idade estava sempre de luto, como um lar de 

idosos foi feito para estar" (MÃE, 2011, p. 145). Porém, consideramos relevante destacar, 

como elaboração estética do tempo, o estado de impotência, a imobilidade social do 

senhor silva perante o mundo, a ausência de trânsito social. Em síntese, seu confinamento, 

sua "morte social", nos desperta para algo mais profundo: a pressuposição da espera, da 

preocupação e da angústia. E nesse tocante o senhor silva revela nítida aproximação com 

o papel social de Portugal nos anos 2000, isto é, um país sem um grande destaque na 

União Europeia. 

Neste momento, perguntamos: o que restaria aos idosos senão a espera da morte 

no asilo? Entretanto, à revelia de qualquer sistema segregacionista ditado pela sociedade 

ou pelo governo, o senhor silva descobre o comunitarismo, e assim reorganiza o passado, 

percebe suas falhas, repara o tempo por meio da narrativa, e, quem sabe, repara narrativas 

anteriores.  

Podemos inferir que a virada no tempo ocorre nas duas obras, com a descoberta 

do comunitarismo por parte do senhor silva, no encontro com o personagem esteves e na 

sua lembrança e confidência sobre a entrega de um jovem revolucionário à polícia política 

                                                             
Portucalense) - Seminário: "Poética e Psicologia". Painel: Poética do Eu: Memória, Imaginação e 
Narratividade. Instituto de Psicologia — USP. 2013.  
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de Salazar. No caso do filme, quando Paco toma o comando da ação, mesmo que seja de 

modo coagido (cena do restaurante em Lisboa), e decide seguir para San Sebastian. 

 Outra questão relevante é a perseguição do tempo, verificada nas duas obras. Paco, 

assim que toma a ação em suas mãos, busca recuperar sua identidade por meio da 

averiguação das coordenadas de tempo e espaço. Dia, hora, sua localização no mapa. Já 

o senhor silva mergulha no seu passado e, ao entabular discussões com os colegas do 

asilo, reorganiza lembranças e revê crenças. Também se impôs, ao senhor silva, uma nova 

interpretação do tempo e da história: "[...] as histórias bonitas aconteciam por acaso, e eu 

acabara de aprender que a vida tem de ser mais à deriva, mais ao acaso, porque quem se 

guarda de tudo foge de tudo" (MÃE, 2011, p. 245). 

  

5 - Ensaio para uma conclusão 

 

 A princípio, gostaríamos de tecer algumas observações sobre o silêncio e a 

“identidade idem”.  

Cumpre lembrar, em acréscimo à questão do silêncio já discutida nesta 

comunicação, que a máquina de fazer espanhóis não faz referências sobre a origem 

mestiça dos portugueses, tampouco ao processo de mestiçagem ocorrido nas ex-colônias, 

não obstante discuta a identidade nacional portuguesa. Do mesmo modo, Terra 

estrangeira reflete sobre a identidade nacional brasileira a partir de um determinado 

segmento da sociedade (classes média e alta), muito embora observe a exclusão das 

comunidades africanas no cinema realizado em Portugal, e também nos faça pensar sobre 

exclusões, de um modo geral, em diversas outras cinematografias, inclusive a brasileira. 

 Em síntese, percebemos que, embora identidades (individuais e coletivas) sejam 

fluidas e em processo, as histórias que contamos reafirmam, de algum modo, a 

persistência da antiga ideia de um só povo, uma só língua, uma só nação. Apesar de (e 

talvez devido a) todas as oscilações do e no tempo, as narrativas buscam, muitas vezes, a 

identidade "idem" comentada por Ricoeur (2014), até mesmo uma identidade "idem" não 

apenas com relação à nação em si, mas ao seu "lugar no mundo". Nesses casos, o 

esquecimento concorre para avalizar tradições. 

 Também apreciaríamos tecer considerações sobre a questão da máquina de guerra. 

O aspecto nômade compõe a ideia de máquina de guerra, de acordo com Deleuze e 

Guattari (2012). Para ambos os autores, a natureza da máquina de guerra seria múltipla, 

sem medida, como acontece com os bandos, com aquilo que é efêmero, e revela uma 
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potência de metamorfose, em oposição ao aparelho de Estado. Interessa-nos assinalar que 

há uma mescla das noções de imigração e nomadismo em Terra estrangeira. 

Para melhor comparar nomadismo com imigração, vamos nos servir da 

proposição de que "[o] nômade não é de modo algum o migrante, pois o migrante vai 

principalmente de um ponto a outro [...]. Mas o nômade só vai de um ponto a outro por 

consequência e necessidade de fato; em princípio, os pontos são para ele alternâncias num 

trajeto" (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 54). Em nossa opinião, Paco mistura as 

concepções de nômade e migrante ao longo de sua trajetória, uma vez que, assim como 

os nômades, rompe fronteiras, associa-se a grupos minoritários, subverte regras. 

Fenômeno semelhante se dá com o senhor silva, que subverte as "leis" do asilo, na 

associação com os colegas idosos, nas suas transformações dentro do espaço estriado 

onde se encontra, na própria arte de narrar sua história. Destarte, ambos os personagens 

não são, ao final das obras, reterritorializados; representam, sim, como os nômades para 

Deleuze e Guattari, sujeitos desterritorializados por excelência.  

Outra formulação que gostaríamos de apresentar diz respeito a comunitarismos 

como máquina de guerra. Para essa finalidade, pretendemos recuperar algumas ideias 

propostas por Benjamin Abdala Jr (2003 e 2007). Além das articulações políticas, 

econômicas e culturais entre países da África, América do Sul e Península Ibérica, Abdala 

Jr. aponta outros exemplos de comunitarismos, como os "movimentos supranacionais 

étnicos, ecológicos, de gênero, de defesa das crianças etc" (ABDALA JR, 2003, p. 77) e, 

assim, não podemos deixar de mencionar, esbarramos novamente no pensamento de 

McClintock, que nos alerta acerca da presença dos marcadores sociais na base dos 

nacionalismos (e, por conseguinte, das identidades nacionais), isto é, como uma via de 

mão dupla. Verificamos esses marcadores, agora em conjunto com a questão ecológica, 

na base de novos arranjos com vistas a enfrentar os blocos hegemônicos de poder. 

Indagamos também se essa articulação não seria uma forma de máquina de guerra coletiva 

aos moldes das ideias de Deleuze e Guattari. Ademais, as transformações sofridas pelos 

personagens (senhor silva, por exemplo, ao narrar a si mesmo e deixar uma história 

registrada com a preocupação que os erros de antes não se repitam) revelam, no limite, o 

esforço de olhar para dentro a partir do Outro, mesmo que esse movimento ainda seja 

falho, tateante, herdeiro de tradições funestas, fixadas, em diversas ocasiões, por outras 

tantas narrativas. Possivelmente, essas transformações revelem alterações (mínimas?) nas 

identidades coletivas das sociedades portuguesa e brasileira, pelo menos no que concerne 

a um novo olhar para si e para o Outro, e também por meio do Outro. 
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 As ações das máquinas de guerra ou das obras de arte, acreditamos, podem evocar 

a percepção de que um país já não é mais o mesmo de antes (e questionar se alguma vez 

aquele país, aquele povo, foi devidamente representado pela história dita oficial), cabendo 

a ele, agora, um novo lugar no mundo; em termos de ficção, essa noção equivaleria às 

atitudes criativas e corajosas, por exemplo, de personagens complexos diante de 

acontecimentos históricos e políticos, ou, no limite, de sua capacidade de narrar sua 

trajetória, para que os erros de outrora não se repitam. 

 Em tese, a jornada dos personagens das obras pesquisadas manifesta o caminho 

percorrido por essas mesmas narrativas, similar ao aspecto das raízes rizomáticas, 

buscando novas saídas, apesar de pertencerem a ramificações anteriores (algumas delas 

em contato com o mesmo solo das raízes arborescentes do aparelho de Estado) e 

carregarem alguns de seus (antigos) nutrientes (o silêncio, um deles) durante um longo 

caminho. Assim, a capacidade de inventar do homo fabulans provoca pequenas mutações 

no decorrer do tempo, e, dessa forma, enquanto muitas ideias cristalizam-se com o passar 

dos anos, outras, dando ensejo a novos horizontes, são criadas a todo o momento no 

grande rizoma que são as narrativas ficcionais. 
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IDENTIDADE E DIFERENÇA EM PAISAGENS PÓS-URBANAS, 

UMA LEITURA DE CIDADE ABERTA, DE TEJU COLE. 

Paulo Roberto Tonani do Patrocínio (UFRJ) 

Resumo: A presente comunicação busca traçar uma leitura do romance Cidade aberta, de Teju 
Cole, em que se coloque em relevo as representações de identidades e diferenças culturais na 
contemporaneidade. Tendo como cenário a cidade de Nova York, o romance narra o cotidiano de 
um médico nigeriano que divide seus dias entre o seu trabalho no hospital e o ato de caminhar 
pelas ruas e avenidas da cidade. O protagonista percorre a cidade e estabelece contato não somente 
com a dimensão física e material da paisagem urbana, mas cria igualmente uma cartografia das 
múltiplas identidades culturais que atravessam seu percurso. Nesta perspectiva, o espaço urbano 
adquire uma importância ímpar na estrutura do romance. Afinal, devemos lembrar, conforme 
examina Néstor García Canclini, as metrópoles contemporâneas são as arenas nas quais são 
deflagradas as inúmeras disputas discursivas identitárias. Além da necessária visita ao 
pensamento de Canclini, para a elaboração desta análise será necessário discutir conceitos de 
suma importância para o exercício crítico que se pretende realizar. Tal exercício de revisão teórica 
começa pela noção de identidade, que é compreendida aqui enquanto construção discursiva que 
tem como elemento nodal de sustentação o exercício de alteridade. Esta compreensão resulta em 
uma espécie de equação que pode ser simplificada na sentença: toda identidade se constrói a partir 
do reconhecimento das diferenças. Será igualmente necessário analisar em uma perspectiva 
contemporânea a relação (in)existente(?) entre território e identidade. Nesta perspectiva, a ideia 
neo-liberal de uma sociedade global e livre de fronteiras, festejada pelos ideólogos da economia 
de livre mercado e entusiastas do fim da centralidade do temário da nação nas produções culturais, 
passa a ser discutida em uma perspectiva crítica que evidencia o reverso de tal fenômeno, expondo 
o seu fruto mais perverso: os fluxos migratórios contemporâneos realizados por sujeitos em total 
e completo processo de marginalização. 

Palavras-chave: Identidade cultural; Diferença; Experiência urbana; Território 

O presente texto deriva do projeto de pós-doutorado que desenvolvo no Programa 

Avançado de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PACC-

UFRJ), que examina os “Estudos Culturais e os discursos da diferença”. O projeto possui 

uma natureza teórica e tem como principal objetivo analisar as contribuições críticas e 

teóricas dos Estudos Culturais acerca dos discursos da diferença. O mergulho nessa 

questão surge como decorrência do meu ingresso no Departamento de Letras-Libras da 

Faculdade de Letras da UFRJ e representa o primeiro passo em direção a uma futura 

investigação sobre cultura surda. A ideia de uma cultura surda, que rompe com a noção 
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de deficiência para nomear a surdez, é um exemplo lapidar da contribuição teórica dos 

Estudos Culturais na formação de um discurso da diferença.  

Foi nesse contexto e com esse horizonte de questões, que eu travei contato com o 

romance Cidade aberta, de Teju Cole. O texto que apresento aqui pode ser definido 

enquanto uma leitura do romance que coloque em relevo as representações de identidades 

e diferenças culturais na contemporaneidade. Tendo como cenário a cidade de Nova York 

pós 11 de setembro, o romance narra o cotidiano de um médico psiquiatra nigeriano que 

divide seus dias entre o seu trabalho no hospital e o ato de caminhar pelas ruas e avenidas 

da cidade. Trata-se do segundo romance do autor, que o consagra como uma das vozes 

mais expressivas do cenário literário norte-americano. Teju Cole é um autor americano 

de origem nigeriana, nascido nos Estados Unidos, com pais nigerianos, passou sua 

infância em Lagos e retorna aos Estados Unidos na juventude, onde teve toda a sua 

formação acadêmica. Além de Cidade aberta, Cole já publicou um outro romance, Every 

day is for the thief, e um livro de crônicas e ensaios, Known and Strange Things, ambos 

inéditos no Brasil.  

Conforme exposto acima, o romance de Teju Cole tem como cenário a cidade de 

Nova York, que é visitada, percorrida e cortada pelo olhar do protagonista. Será Julius, 

um psicanalista que ocupa seu tempo livre com o constante caminhar pela cidade, o 

condutor do leitor em uma visita a uma Nova York marcadamente negra e excludente. 

Segundo definição construída pelo próprio personagem, 

As caminhadas atendiam uma necessidade: representavam um alívio do 
ambiente mental rigidamente controlado do trabalho, e assim que descobri que 
eram uma terapia, tornaram-se algo normal, e esqueci o que era a vida antes de 
eu começar a dar minhas caminhadas. (Cole, 2012, p. 14) 
 

De acordo com a definição ofertada, as caminhadas não respondiam a uma 

necessidade de deslocamento e trânsito pela cidade, ao contrário representavam um 

momento de liberdade e de ligação com a própria paisagem urbana, uma espécie de fuga 

da seriedade e rigor de seu trabalho de psicanalista em um hospital.  

Cada decisão – onde dobrar à esquerda, quanto tempo ficar perdido em 
pensamentos diante de um prédio abandonado, onde parar para ver o sol se pôr 
sobre Nova Jersey ou despencar nas sombras do East Side, de frente para o 
Queens – era algo irrelevante e, por esse motivo, servia como uma evocação 
da liberdade. (Idem, Ibidem) 
 

O ato de caminhar passa a ser compreendido em uma acepção semelhante à 

elaborada por Walter Benjamim, em que se privilegia o ato de se perder em uma cidade, 
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na sua feição labiríntica, permitindo a elaboração de um percurso próprio de descoberta 

da paisagem urbana. Cito Walter Benjamim em conhecida passagem sobre o ato de 

adentrar e visitar uma cidade:  

Saber orientar-se numa cidade não significa muito. No entanto, perder-se numa 
cidade, como alguém se perde numa floresta, requer instrução. Nesse caso, o 
nome das ruas deve soar para aquele que se perde como o estalar do graveto 
seco ao ser pisado, e as vielas do centro da cidade devem refletir as horas do 
dia tão nitidamente quanto um desfiladeiro. Essa arte aprendi tardiamente; ela 
tornou real o sonho cujos labirintos nos mata-borrões de meus cadernos foram 
os primeiros vestígios. (Benjamim, 1996, 73-4.) 
 
 

Uma espécie de flâuner pós-moderno, que lança mão de sua enunciação pedestre 

para conhecer a cidade e, igualmente, do transporte público de massa, em especial do 

Metrô, Julius percorre a cidade e estabelece contato não somente com a dimensão física 

e material da paisagem urbana, mas cria igualmente uma cartografia das múltiplas 

identidades culturais que atravessam seu percurso. Essas duas formas de olhar e 

representar podem igualmente estar relacionadas à famosa reflexão criada por Italo 

Calvino, em Seis propostas para o próximo milênio, ao afirmar que a cidade é o símbolo 

capaz de exprimir a tensão entre a racionalidade geométrica e o emaranhado das 

existências humanas. Tal reflexão é formada a partir do acionamento de duas metáforas 

que sintetizam o complexo jogo de leitura da cidade: o cristal e a chama. Por seu turno, a 

racionalidade geométrica apresentada por Calvino passa a ser metaforizada no cristal e o 

emaranhado das existências humanas assume o corpo da chama. Cria-se, nessa 

perspectiva, uma equação que pode ser simplificada na seguinte sentença: o cristal é 

forjado pela chama. Não há possibilidade de leitura da cidade que possa se ater em apenas 

uma única esfera de representação, se faz necessário produzir uma leitura que coadune o 

cristal e a chama. 

A cidade de Nova Iorque representada na narrativa é uma cidade negra, que exibe 

em sua paisagem as muitas identidades culturais que são construídas a partir da ideia de 

diferença. Nesta perspectiva, para além da racionalidade geométrica e do emaranhado de 

existências humanas, a cidade passa a ser um possível palco privilegiado para a 

observação das identidades e das diferenças, ou como definiu Renato Cordeiro Gomes: 

uma arena da multiculturalidade. Há, no romance, diferentes passagens que evidenciam 

tal leitura, cito ao menos três. Não por mera coincidência, são três encontros.  

A primeira é uma cena que envolve Julius e um motorista de táxi. Após entrar 

apressado no táxi, sem cumprimentar corretamente o taxista, Julius é interpelado de forma 
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agressiva pelo motorista: “Não está certo, não está nada certo, sabe, esse jeito como você 

entrou no meu carro sem dizer alô, isso foi ruim. Ei. Sou africano que nem você, por que 

faz isso? ” (Idem, p. 54). O outro trecho é o encontro do protagonista com um segurança 

que trabalha no Museu de Arte Folclórica Americana. Tal encontro se dá em um bar dias 

após Julius visitar o museu. Por mera coincidência, ambos estão no bar e Kenneth, o 

segurança do museu, aborda Julius após reconhecê-lo. O encontro agora é entre um 

africano e um caribenho, e não mais entre dois africanos, conforme visto na cena do táxi. 

No entanto, há um elemento que permite a construção de uma filia, ambos são negros. Ao 

menos é isto que Keneth busca evidenciar ao aproximar-se de Julius. O próprio 

protagonista compreende isso: “Àquela altura, Kenneth já estava começando a me 

aborrecer e passei a desejar que ele sumisse. Pensei no motorista de táxi que tinha me 

levado do Museu de Arte Folclórica para casa – Ei, sou africano, que nem você. Kenneth 

estava com a mesma conversa. ” (Idem, p. 68).  Por fim, outro episódio digno de nota é a 

ida de Julius a uma agência dos correios. O personagem vai aos correios para postar um 

exemplar de “Cosmopolitismo”, de Kwame Anthony Appiah, para um marroquino que 

ele conheceu na Bélgica. Ao ser atendido por um funcionário negro, o personagem 

demora-se escolhendo qual selo de carta iria comprar e após refutar todo e qualquer selo 

com bandeiras – “Nada de bandeiras, falei, alguma coisa mais interessante” – opta por 

um selo inspirado em colchas artesanais de retalhos feitas por uma comunidade afro-

americana. Após identificar a escolha, o funcionário diz: 

Entendo. Entendo, meu irmão. Escute, irmão, de onde você é? Sabe, estou 
perguntando porque estou vendo que você é da Terra Natal. Vocês, irmãos, têm 
alguma coisa que é vital para a saúde de gente como nós, que fomos criados 
deste lado do oceano. Escute o que eu vou dizer: estou criando minhas filhas 
como se elas fossem africanas. (Idem, p. 225) 

 

Os três episódios expressam a busca por traços de uma filia que permita a 

construção de uma identidade a partir de um elemento de diferença que tem como 

principal característica uma questão racial. Tendo como referência a identificação de um 

traço de unidade – ser negro – busca-se a construção de identidade homogênea, que rasura 

nacionalidades e até mesmo identidades de gênero. Na narrativa, o protagonista 

performatiza uma certa recusa de tal identidade. Os desfechos dos três episódios relatados 

acima colocam isso em evidência. Os encontros podem ser lidos como formas de 

interpelação do personagem sobre a sua própria identidade, sobre a construção de uma 

identidade negra na América por parte de um nigeriano, resultando na elaboração de uma 

coletividade que o aproxime dos muitos outros negros que cruzam seu percurso na cidade. 
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Ser nigeriano, de Barbados ou de qualquer outra nação africana, caribenha ou sul-

americana, não importa, o traço constitutivo dessa identidade não está condicionado às 

fronteiras nacionais: “Nada de bandeiras”. O próprio Julius nos oferece está compreensão 

após observar a Ilha Ellis, porta de entrada dos emigrantes na cidade:  

Do lugar onde eu me encontrava, a Estátua da Liberdade era uma mancha verde 
contra o fundo formado pelo céu e, além dela, estava a ilha Ellis, o centro de 
tantos mitos; mas ela foi construída tarde demais por aqueles primeiros 
africanos – que não eram emigrantes, de forma alguma – e tinha sido fechada 
cedo demais para significar qualquer coisa para os africanos mais recentes, 
como Kenneth, o taxista ou eu.   
A ilha Ellis era um símbolo sobretudo para os refugiados europeus. Os negros, 
“nós os negros”, conheceram portos de entrada mais brutos: foi isso que o 

taxista quis dizer, tive que admitir para mim mesmo. Era esse reconhecimento 
que ele, no seu jeito brusco, queria receber de todo “irmão” que encontrava. 

(Idem, p. 70) 
 

A busca por reconhecimento, segundo a própria leitura do personagem, tem como 

elemento nodal a dor. A expressão “nós os negros” produz um efeito de ambivalência em 

sua própria enunciação. Fica clara a existência de uma cisão e, principalmente, de uma 

diferença. Tornar-se irmão é partilhar a dor, segundo a conclusão construída pelo 

protagonista. Os portos de entradas dos negros eram mais brutos do que a ilha Ellis. Se 

este era um símbolo para os refugiados europeus, a única marca física que a cidade expõe 

da memória da escravidão é uma pequena ilha de segurança no meio da rua, com um 

pequeno gramado rodeado por enormes edifícios de escritórios, que expõe uma escultura 

que identificava um antigo cemitério de africanos.  

Além do acionamento da cidade de Nova York como cenário, o romance 

igualmente narra Lagos, maior cidade da Nigéria, para descrever a infância do 

personagem, e também visita Bruxelas, capital da Bélgica, cidade à qual o personagem 

viaja de férias em busca de notícias de sua avó materna. Se a cidade de Lagos, que é 

visitada pela memória, contrasta com a Nova York pós 11 de Setembro, o personagem 

vivência outra realidade cultural ao visitar uma Bruxelas marcada por uma evidente 

clivagem cultural, aspecto que se torna mais claro a partir do momento em que o 

protagonista trava contato com um personagem marroquino chamado Farouq. Será na 

visita à Bruxelas que o protagonista experimenta uma nova compreensão sobre a relação 

entre identidade e diferença. Tendo como interlocutor o personagem marroquino, um 

leitor ávido de alguns dos principais filósofos da desconstrução e do pensamento pós-

colonial, o protagonista passa a ler Bruxelas em uma nova perspectiva, colocando em 

foco as tensões flagrantes em uma cidade que busca eliminar as diferenças culturais. Os 
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diálogos entre Julius e Farouq são peças importantes do romance e nos auxiliam na 

compreensão não apenas de sua estrutura, mas igualmente do cenário cultural 

contemporâneo. Considero especialmente relevante a reflexão que Farouq constrói sobre 

o conceito de diferença. Tal reflexão surge após o personagem realizar um exercício 

comparativo entre dois escritores marroquinos, de um lado Tahar Ben Jelloun – descrito 

como um escritor que vive no exílio e “escreve a partir de certa ideia de Marrocos. Não é 

sobre a vida das pessoas, mas histórias que contêm um elemento oriental” – e Mohamed 

Choukri, “escritor que ficou no Marrocos, viveu junto com seu povo”. É oferecido um 

regime de opostos, de um lado o escritor que oferece a “cor local” e em sentido antagônico 

temos o escritor que escreve sobre a vida das pessoas. O próprio Farouq resolve a equação 

ao concluir: 

Qual é o editor ocidental que vai querer um escritor marroquino ou indiano que 
não se coloque no âmbito da fantasia oriental, ou que não satisfaça o desejo de 
fantasia? Afinal de contas, é para isso que servem a Índia e o Marrocos, para 
serem orientais.  
É por isso que Said é tão importante para mim, disse ele. Diferença como 
entretenimento orientalista é permitida, mas diferença com seu próprio valor 
intrínseco, não. Pode ficar esperando a vida toda que ninguém vai lhe dar seu 
valor.   

 

A noção de diferença passa a ser visitada em duas perspectivas. A primeira assume 

feições de uma externalização essencialista marcada pela coloração do exótico, mas 

sempre excêntrica e facultada ao consumo. Em outra perspectiva, a diferença é concebida 

enquanto valor intrínseco. Interessa-me pensar o conceito de diferença nesta clave, ler a 

diferença fora de uma operação de análise comparatista e sem recorrer à 

instrumentalização do exotismo da cor local. Gostaria de experimentar uma leitura da 

noção de diferença à luz da apropriação que alguns intelectuais, especialmente os ligados 

aos Estudos Culturais, realizam do termo différance de Jacques Derrida. O próprio Stuart 

Hall, em ensaio que examina a construção da noção de multiculturalismo, analisa que seu 

uso do instrumento différance é uma certa apropriação, que não intenta rasurar a 

concepção primeira ofertada por Derrida, mas que o liga a uma leitura do campo cultural 

enquanto espaço de problematização: “Naturalmente, o que faço aqui é traduzir da 

filosofia à cultura e expandir o conceito de Derrida sem autorização – embora, espero, 

não o faça contra o espírito de seu sentido/propósito.”(Hall, 2003, p. 92). A melhor 

definição para este processo de acomodação do pensamento derridadiano é ofertada pelo 

próprio Hall, que o nomeia como uma expansão. Nesta perspectiva, não significa que o 

instrumento seja alterado ou reelaborado, mas sim que o seu uso é outro, alocado para o 
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exercício crítico de uma outra experiência sensível: a cultura. Para justificar esse uso 

inusitado, o crítico jamaicano afirma que “para Derrida, différance é tanto ‘marcar 

diferença’ quando ‘diferir’. O conceito se funda em estratégias de protelação, suspensão, 

referência, elisão, desvio, adiamento e reserva. ” (Idem, Ibidem). O conceito passa a ser 

lido enquanto recurso estratégico e não apenas um instrumental teórico. É no intervalo 

que se cria entre o desejo de marcar a diferença e a localização das diferenças instauradas 

por outrem – pelo discurso, pelo poder, pelo gênero, pela raça, pela sexualidade, pela 

classe, pela religião, pela língua, pela deficiência e por tudo o que não se quer diferir ou 

se deseja alcançar uma igualdade – que se produz um novo ponto de observação do 

cenário cultural. 

A discreta intervenção gráfica para a construção do termo, perpetrada pela simples 

troca da letra e pelo a, ressoa como uma espécie de marca muda, que pode ser lida, escrita, 

mas não se ouve. Importante observar que différance não é apenas uma palavra ou um 

conceito, trata-se de um instrumento filosófico que ataca de modo frontal um dos 

principais sintomas da tradição filosófica ocidental: o fonocentrismo. A criação do 

neografismo pode ser tomado como um “emblema da desconstrução” e foi fonte segura 

para as mais variadas apropriações, gerando um considerável debate acerta de seu uso e, 

principalmente, acerca da essência de seu real significado na perspectiva adotada por 

Derrida. No entanto, seguindo o próprio escopo construído por Derrida e visitado por 

Silviano Santiago em Glossário de Derrida, é possível observar que diferança “não é um 

conceito, nem uma palavra, mas sim uma espécie de foco de cruzamento histórico e 

sistemático reunindo em feixe diferentes linhas de significado ou de forças, podendo 

sempre aliciar outras, constituindo uma rede cuja tessitura será impossível interromper 

ou nela traçar uma margem” (Santiago, 1976, p. 27-8), conforme examinou Silviano 

Santiago, em Glossário de Derrida.  

A diferença como valor intrínseco, para retomar a noção ofertada pelo personagem 

Farouq, pode ser compreendida como o fato de não ser o mesmo, ser diferente e 

dessemelhante. Diferença não se constrói, mas construímos a nossa identidade a partir da 

diferença. Não se trata de uma essência, mas de um procedimento que é próprio da 

linguagem, da forma como nomeamos o que somos e, consequentemente, refutamos o 

que não somos. 

Por fim, gostaria de refletir sobre os conceitos de identidade e diferença a partir 

do acionamento de um outro conceito, o de estrangeiro. Nesta perceptiva, um outro 

protocolo de leitura seria ler o romance de Teju Cole em diálogo com a formulação teórica 
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oferecida por Nelson Brissac Peixoto, no ensaio “O olhar do estrangeiro”, destacando a 

obra enquanto materialidade de um produto discursivo que é resultante deste olhar. No 

ensaio, o autor observa os traços de singularidade que podem emergir a partir da 

perspectiva de um sujeito não pertencente ao local, dono de um olhar não familiarizado 

com um determinado ambiente. Na perspectiva construída por Nelson Brissac Peixoto, 

tal perspectivismo é construído por  

(...) aquele que não é do lugar, que acabou de chegar, é capaz de ver aquilo que 
os que lá estão não podem mais perceber. Ele resgata o significado que tinha 
aquela mitologia. Ele é capaz de olhar as coisas como se fosse pela primeira 
vez e de viver histórias originais. (Peixoto, 1988, p.363).  

 

Há um visível entusiasmo do autor pela materialidade do olhar do estrangeiro, 

localizando neste a possibilidade resgate de significados já perdidos. Tal entusiasmo é 

explicado pela profusão de imagens que marcam a sociedade contemporânea. Afinal, 

segundo a leitura do ensaísta, em um mundo marcado pela inquestionável presença de 

imagens, um dos primeiros resultados diretos seria o esvaziamento de significados e uma 

espécie de convergência entre a representação e a realidade.  

 

As imagens passaram a constituir elas próprias a realidade. Não se pode mais 
trabalhar com o conceito tradicional de representação, quando a própria noção 
de realidade contém no seu interior o que deveria representá-la. Torna-se difícil 
distinguir o que é real e o que não é. Neste universo feito de imagens, o real 
não tem mais origem nem realidade. (Idem, p.362) 

 

Diante do quadro construído pelo autor, o olhar do estrangeiro passa a ser o 

recurso necessário para obliterar a saturação de imagens que provocaram a quebra das 

fronteiras entre representação e realidade. O estrangeiro consegue produzir um olhar que 

se apresenta livre desta presumida profusão de imagens. Trata-se de um olhar novo, que 

experimenta o contato com o cenário, com os objetos e com as pessoas pela primeira vez. 

Não importa a densidade das imagens, o olhar do estrangeiro não possui familiaridade 

com o espaço e torna toda e qualquer experiência única, conforme examina Nelson 

Brissac Peixoto: “O estrangeiro toma tudo como mitologia, como emblema. Reintroduz 

imaginação e linguagem onde tudo era vazio e mutismo. Para eles estes personagens e 

histórias ainda são capazes de mobilizar.” (Idem, p. 363).   

O romance Cidade abertura, de Teju Cole, é exemplo desse olhar de estrangeiro, 

desse mergulho sobre o outro. Diante da obra estamos travando contato com uma 

representação da EUA a partir de uma mirada excêntrica, construída por um escritor que 
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aciona sua experiência de sujeito migrante – afinal nasceu nos Estados Unidos, mas 

passou sua infância e juventude na Nigéria – e que oferece um narrador estrangeiro para 

guia o leitor em uma visita à cidade de Nova Iorque. O resultado desse empreendimento 

é o constante questionamento acerca da noção de identidade, colocando em foco a 

necessidade de reconfiguração de conceitos clássicos da modernidade. Além do trabalho 

de Teju Cole, é possível observamos a elaboração desta reflexão em ao menos dois outros 

romances contemporâneos publicados por autoras africanas de língua inglesa, como 

exemplo cito o romance Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie, e Precisamos de 

novos nomes, de NoViolet Bulwayo, ambos são exemplos de construção de um olhar 

estrangeiro, desse mergulho sobre o outro. Diante de suas obras estamos travando contato 

com uma representação da EUA a partir de uma mirada excêntrica. Para além do dado 

biográfico, afinal no elenco aqui apresentado cito nomes de escritores africanos, ou de 

origem africana, de língua inglesa que residem e publicaram nos Estados Unidos, o 

elemento que os une é o temário do movimento diaspórico e migrante perpetrado em seus 

respectivos romances por seus protagonistas e, igualmente, realizado pelos autores. Em 

comum, Teju Cole, Chimamanda Adichie e NoViolet Bulawayo, narram o processo de 

migração de países africanos para os Estados Unidos e colocam em pauta questões como 

Identidade, sobretudo racial, representação territorial e, principalmente, diferença 

cultural.   
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 UMA FLORESTA DE HOMENS: “TRIBALISMO” E MESTIÇAGEM 

EM MAYOMBE, DE PEPETELA 

 
Pedro Henrique Gomes Paiva1 (UFT) 

Marília Fátima de Oliveira2 (UFT) 
RESUMO 
 
Este trabalho pretende analisar a representação do “tribalismo” e da mestiçagem no 
romance Mayombe (2013), do autor angolano Pepetela, cuja temática retrata um 
momento turbulento da história do seu país, guiando o leitor para dentro das tensões e 
dramas vivenciados pelos guerrilheiros do MPLA nas frentes de batalha em Angola. 
Dentro da base militar comandada pelo personagem Sem Medo, o “tribalismo” e a 

mestiçagem são fatores determinantes das ações e dos julgamentos das personagens que 
compõem o destacamento, mas existem outros fatores ainda mais importantes, como os 
interesses particulares e o desejo de poder. Nossa intenção é elencar e demonstrar quais 
são estes impactos e qual a influência do “tribalismo” e da mestiçagem tanto na relação 

entre as personagens quanto para o avanço da revolução. Para alcançar tal objetivo, 
realizamos uma leitura da obra literária levando em consideração o momento histórico, 
o local e o contexto pós-colonial em que a narrativa emerge. Para melhor compreender a 
cor local, respaldamos nossa análise na obra de pesquisadores brasileiros especialistas 
em Pepetela, como Rita Chaves e Tânia Macedo; os conceitos culturais e pós coloniais 
estão embasados nas obras de Homi K. Bhabha e Stuart Hall. 
 
Palavras-chaves: Pós-colonialismo. Cultura. Identidade. Literatura Angolana. Pepetela. 
 
INTRODUÇÃO 

 
Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, mais conhecido como Pepetela, 

nascido em 29 de Outubro de 1941, na cidade de Benguela, tem descendência 

portuguesa, e foi um dos principais intelectuais engajados na luta pela libertação do seu 

país. Em sua vasta obra, abordou temas relacionados à Revolução vivenciada por ele 

não só como membro do MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola), a partir 
                                                           
1 Mestrando em Literatura pelo PPGLETRAS/CPN, Universidade Federal do Tocantins. 
2 Doutora em Literatura pela USP; Mestre em Literatura pela USP; Licenciatura dupla (Ing. e Port) pela 
USP; graduada em dupla habilitação pela USP. Professora de Literatura na Universidade Federal do 
Tocantins - UFT.   
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de 1963, mas também como um dos principais ativistas do movimento revolucionário 

que reivindicava o direito a liberdade para os angolanos.  

No romance Mayombe (2013) – objeto deste artigo – Pepetela constrói 

ficcionalmente as memórias do período em que ocorreu a guerra pela libertação de 

Angola, guiando o leitor entre as tensões e os dramas vivenciados pelos guerrilheiros do 

MPLA nas frentes de batalha contra as forças portuguesas. 

Uma vez que no final do último capítulo surge a data de 1971, podemos inferir 

que os episódios narrados no livro se passam, aproximadamente, entre os anos 1962 e 

1971, logo após uma luta armada que deflagrou o processo de descolonização do país, 

momento em que a revolução contra a dominação portuguesa ganhava força e os 

partidos revolucionários (MPLA, UPA, UNITA) partiam para o confronto armado 

contra as tropas europeias.  

O Movimento Revolucionário enfrentava problemas políticos e questões 

burocráticas e ideológicas que ameaçam o sucesso da Revolução – a inexperiência dos 

combatentes, a ganância dos responsáveis e o ego dos superiores – são exemplos de 

atitudes que acabaram corrompendo as ações do partido e criando entraves para 

mudanças concretas. 

O “tribalismo”, retratado na obra como um preconceito entre os vários grupos 

“tribais” no período da revolução, gerava práticas discriminatórias que, se por um lado 

fazia nascer um sentimento de cumplicidade e aproximação entre membros originários 

de uma mesma tribo, por outro fomentava a segregação entre membros de tribos 

diferentes. 

O termo “tribalismo” é questionável do ponto de vista antropológico. Alguns 

especialistas afirmam ser esta uma expressão pejorativa e depreciativa cunhada pela 

Europa para referir-se às relações sociais africanas. “Tribo” ou “tribalismo” seriam 

expressões representativas da visão negativa que a Europa possui sobre a África como 

um continente atrasado e subdesenvolvido.  

Com uma abordagem diferenciada, Serrano e Waldman (2008) em Memória 

d’África: A temática Africana em sala de aula, se referem a estes conflitos como 

“choques interétnicos” e não como “tribalismo”. Assim explicam o uso dos termos:   

[...] Na mídia, os choques interétnicos têm sido justificados a partir de 
um “sentimento tribal”, entendido como matriz dos conflitos que 
dilaceram a África. Nesse entendimento, o termo “tribo”, dispensando 

o significado que usufrui no meio antropológico, foi amplamente 
adjetivado. Assim sinonimizadas as situações de atraso social e 
cultural, a terminologia “tribal” terminou transformada em um 
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expediente de manipulação. (SERRANO e WALDMAN, 2008, 
p.119). 

Logo, os termos “tribal” ou “tribalismo” não são bem quistos nas discussões 

intelectuais acerca da sociedade angolana, por terem sido empregados pejorativamente 

nos discursos hegemônicos europeus com o objetivo de menosprezar a cultura dos 

países africanos. Entretanto, as palavras “tribal” e “tribalismo” permanecerão neste 

texto, com uso de aspas, pois Pepetela utiliza-as constantemente em sua obra como 

forma de representar o discurso europeu igualmente perpetuado pelos africanos durante 

a guerra, inclusive pelos revolucionários que, muitas vezes, ainda não haviam se 

emancipado intelectualmente. 

Instigados pela complexidade do termo e suas consequências, pensamos analisar, 

sob a visão dos estudos culturais, a maneira como Pepetela representa as manifestações 

de “tribalismo” e a problemática da mestiçagem, verificando como estes dois aspectos 

influenciam as ações dos personagens e os julgamentos sobre os outros integrantes da 

base guerrilheira e quais os impactos desta influência para o avanço da Revolução no 

romance. 

 

Uma floresta de homens 

        No romance Mayombe (2013), na base guerrilheira os personagens recebem 

codinomes de guerra e/ou uma função. Estes representam um traço da personalidade ou 

parte do passado da personagem. Os nomes verdadeiros da maioria das personagens não 

são sequer mencionados, mas há uma ênfase constante sobre a origem “tribal” de cada 

um, sendo possível assim dividi-los em grupos, de acordo com a tribo pela qual se 

identificam. Conforme afirma o narrador “estes dividiam-se grosso modo em dois 

grupos: os kimbundos, à volta do Chefe de Operações, e o grupo dos outros, os que não 

eram quimbundos: os kinkongos, umbundos e destribalizados.” (PEPETELA, 2013, p. 

36). Não devemos nos deixar levar, no entanto, pela simplicidade desta divisão. Ao 

longo do romance, verificamos que a segregação dentro da base guerrilheira assume 

formas muito mais complexas. 

Ao todo, contamos com treze membros de destaque na Base, incluindo o 

comandante, são eles: Sem Medo; o Comissário Político; o Chefe de Operações; Mundo 

Novo; Lutamos; Verdade; Teoria; Muatiânvua; Milagre; Ingratidão do Tuga, Pangu-A-

Kitina, Alvorada e Ekuikui.  
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 O narrador principal é um observador em terceira pessoa, onisciente quanto ao 

personagem Sem Medo. Além deste narrador em terceira pessoa, em determinados 

momentos a narrativa linear é interrompida para dar voz a outros personagens que a 

assumem. De acordo com Rita Chaves, “No romance de Pepetela, a incorporação de 

muitas vozes parece-nos a expressão do desejo de partilhar o discurso, tornando-o capaz 

de espelhar a pluralidade de vozes que devem compor aquela sociedade” (2009, p. 134). 

A partilha do discurso acontece através de hiatos emergentes na narrativa linear. 

Estes hiatos acontecem em primeira pessoa, nos quais os personagens expõem suas 

ideias, revelam detalhes de sua história ou suas opiniões sobre os colegas ou sobre uma 

situação em particular. É através destas declarações, retiradas da intimidade de cada um, 

que podemos adentrar a cabeça de personagens secundários na trama e assim 

enxergarmos a história a partir de um lugar diferente, o lugar do outro. Segundo 

Bhabha, “o ‘Outro’ deve ser visto como a negação necessária de uma identidade 

primordial – cultural ou psíquica – que introduz o sistema de diferenciação que permite 

ao cultural ser significado como realidade linguística, simbólica, histórica” (1998, p. 

86).  

 Quando Bhabha (1998) se refere ao “Outro”, ele toma como parâmetro que o 

“Eu” do discurso seja a Europa, porém, quando empregamos aqui o termo, estamos nos 

referindo a diversos “Outros”, pois cada personagem, no contexto do romance, se 

reconhecerá como uma “identidade primordial”, detentora de um discurso de poder que 

o diferencia e o eleva acima dos demais. Como veremos mais adiante, quando um 

kimbundo é o narrador, esse “Outro” passa a ser um kikongo ou um cabinda, quando um 

cabinda narra, os “Outros” são todas as demais tribos, e assim por diante.  

Pepetela relaciona história e literatura, representando ficcionalmente episódios 

verídicos, alguns dos quais ele presenciou, lançando um olhar diferenciado sobre a 

história de Angola, tornando possível associar as personagens fictícias com os sujeitos 

reais que fizeram parte da guerra pela libertação e morreram em defesa dos seus ideais 

revolucionários. Como afirma Jane Tutikian (2006): 

no entrelaçamento entre o discurso histórico e o discurso literário [...] 
ao historicizar a experiência colonial, Pepetela dá a ela uma 
perspectiva transgressora, trazendo em seu bojo a proposta de ruptura 
com a alienação cultural, focalizando, como quer Homi Bhabha 
(1998), o processo constituído na articulação das diferenças culturais. 
(TUTIKIAN, 2006, p. 107).  
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Em Mayombe (2013), Pepetela cria personagens-tipos que representam as 

diferenças étnicas-culturais-tribais existentes em Angola, transferindo para o 

microcosmo da base militar no mayombe a pluralidade de identidades que compõem a 

sociedade angolana. Além disso, dá voz aos diversos sujeitos representados, conferindo-

lhes o poder da narrativa, fazendo com que a história seja observada de perspectivas 

múltiplas. Esta construção multi-discursiva articula as diferenças sociais, desnudando as 

tensões geradas neste espaço de negociação cultural, denominado por Bhabha (1998) de 

“terceiro espaço”.  

A seguir, elencamos cinco dos narradores de primeira pessoa criados por 

Pepetela, observando suas posições políticas e opiniões sobre seus companheiros para, 

na conclusão, analisarmos a forma como o tribalismo e a mestiçagem, manifestos nas 

narrativas, influenciam no desenrolar da trama bem como no processo de libertação e 

descolonização.   

 

Teoria e a Mestiçagem 

Apesar de o livro possuir cinco capítulos, manteremos nosso foco nos capítulos 

um, dois, quatro e cinco, dos quais analisaremos a representação e o discurso de 

algumas das personagens-narradores no romance. 

O primeiro capítulo tem seu foco em uma operação realizada dentro da floresta 

do mayombe para desarticular uma base inimiga que está explorando madeira da 

floresta. A intenção do comando é afugentar os guardas portugueses e capturar os 

trabalhadores cabindas para escoltá-los de volta à vila. Neste capítulo, dois narradores 

em primeira pessoa ganham espaço nos intervalos da narrativa em terceira pessoa, o 

primeiro deles é Teoria. 

        Teoria é o professor da base guerrilheira. É um mestiço e, em decorrência de não 

ser nem branco nem negro, necessita manter um comportamento de autoafirmação 

perante os outros para se mostrar merecedor do respeito dos que são angolanos de pai e 

de mãe. Por ter sangue do inimigo branco e português nas veias mesclado ao sangue 

angolano, precisa se esforçar para ser aceito como um Revolucionário que luta pelos 

direitos dos angolanos. Assim, apresenta-se Teoria em uma de suas narrativas, 

explicando a sua condição e seu dilema: 

Nasci na Gabela, na terra do café. Da terra recebi a cor escura de café, 
vinda da mãe, misturada ao branco defunto do meu pai, comerciante 
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português. Trago em mim o inconciliável e é este o meu motor. Num 
Universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento o talvez. 
(PEPETELA, 2013, p. 14). 

O termo saudoso com que se refere à mãe e a forma depreciativa com que se 

dirige a figura do pai mostram que Teoria despreza a sua origem portuguesa, o que o faz 

querer lutar contra a dominação, pois mesmo sendo metade português, a sua identidade 

nacional está com a mãe em Angola. Teoria identifica-se como angolano, mas não 

consegue ser aceito como tal por sua condição de mestiço, por isso, afirma não ser nem 

branco, nem preto, um meio termo, não pertencendo nem lá, nem cá. 

Mais adiante ele afirma: “Criança ainda, queria ser branco, para que os brancos 

me não chamassem negro. Homem, queria ser negro, para que os negros não me 

odiassem.” (PEPETELA, 2013, p. 18). Teoria pertence a uma parcela da população: 

nem branco, nem negro. Por isso, vive um sentimento dúbio que o consome, levando-o 

a desejar pertencer a um grupo específico. Inicialmente, desejou ser branco porque era 

ruim ser negro em um país dominado por uma minoria branca. Em sua fase adulta, 

levado por suas posições políticas e por sua condição de não-branco, desejou ser negro. 

Ser mestiço o torna parte do grupo dos marginalizados – nem uma coisa, nem outra. 

Entretanto, os negros não deixam de discriminá-lo, pois além de ser um mestiço é 

também um intelectual, reforçando a ideia de ser ele um privilegiado. 

Em decorrência de sua condição social e cultural, fruto da migração portuguesa 

para a Colônia e a posterior mestiçagem, Teoria pode ser considerado um sujeito híbrido 

que emerge da negociação entre dois polos culturais diferentes. De acordo com Stuart 

Hall (2003): 

As pessoas pertencentes a essas culturas híbridas (grifo do autor) têm 
sido obrigadas a renunciar ao sonho ou à ambição de redescobrir 
qualquer tipo de pureza cultural “perdida” ou de absolutismo étnico. 

Elas estão irrevogavelmente traduzidas (grifo do autor). [...] Eles são 
o produto das novas diásporas criadas pelas migrações pós-coloniais. 
Eles devem aprender a habitar, no mínimo duas identidades, a falar 
duas linguagens culturais, a traduzir e a negociar entre elas. (HALL, 
2003, p. 89). 

O conceito de hibridismo, segundo Bhabha (1998), preconiza, no encontro entre 

dois mundos diferentes (neste caso o Europeu e o Africano), a constante negociação 

entre ambas as identidades. Nesse espaço de tensão, surgirão outras identidades, 

oriundas desses encontros, cujas sobrevivências dependerão de articulações ainda mais 

complexas, pois que necessitarão negociar não entre dois, mas entre três ou mais 
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espaços culturais. Assim, Teoria, se encontra neste terceiro espaço - que não é o dele, 

nem o do outro - mas onde as culturas se tensionam e se articulam. Teoria, portanto, 

como se autodefine, vive no “talvez”, no limiar entre polos multiculturais. 

 

Milagre e o “tribalismo” 

 O segundo narrador em primeira pessoa neste capítulo é Milagre, o bazukeiro do 

grupo. Nascido em Quibaxe, filho de camponeses pobres, possui pouco estudo, o que 

faz dele um homem extremamente “tribalista”. De origem kimbundo, não confia em 

Lutamos (o cabinda) e acredita, como outros membros do grupo, que os cabindas sejam 

um povo traidor. Sendo um kimbundo, constantemente desaprova as decisões de Sem 

Medo por este ser kikongo. Milagre é da opinião de que os kikongos invadiram o 

MPLA, antes comandado por maioria kimbundo. O grande rancor de Milagre baseia-se 

no fato de que o MPLA é um partido que acolhe diversas etnias, mas os kimbundos 

acreditam que são maioria e que o partido lhes pertence.  

 Quanto ao “tribalismo”, Milagre é um dos personagens mais eloquentes, 

expondo frequentemente sua opinião sobre as “injustiças” cometidas por conta das 

diferenças tribais. A preocupação de Milagre se mostra inócua, porque nem tudo gira 

em torno do “tribalismo”, como ele pensa, nem todos os homens são guiados por este 

preconceito, como ele claramente o é. Assim ele afirma na sua narrativa: 

Os intelectuais têm a mania de que somos nós, os camponeses, os 
tribalistas. Mas eles também o são. O problema é que há tribalismo e 
tribalismo. Há o tribalismo justo, porque se defende a tribo que 
merece. E há o tribalismo injusto, quando se quer impor a tribo que 
não merece ter direitos. [...] É verdade que todos os homens são 
iguais, todos devem ter os mesmos direitos. Mas nem todos os homens 
estão no mesmo nível; há uns que estão mais avançados que outros. 
São os que estão mais avançados que devem governar os outros, são 
eles que sabem. É como as tribos: as mais avançadas devem dirigir as 
outras e fazer com que estas avancem, até se poderem governar. 
(PEPETELA, 2013, p. 47). 

 Na opinião contundente de Milagre, os verdadeiros merecedores do direito de 

governar Angola são os kimbundos, “os filhos do povo”, os que mais sofreram com o 

colonialismo, os que não se curvaram perante a dominação dos brancos, os que não 

fizeram acordos com os portugueses em troca de favores parcos. Os intelectuais, 

segundo ele, nada conhecem da vida e não sabem diferenciar o valor de um povo e de 

outro, acreditam que todos merecem os mesmos benefícios. Por esses motivos, Milagre 
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sente-se um desfavorecido por fazer parte de um comando chefiado por um kikongo 

como Sem Medo. O único que ele apoia cegamente é o Chefe de Operações (kimbundo), 

a ponto de ser incapaz de perceber a ganancia por trás das ações deste. 

 

O Chefe de Operações e a ganancia 

 No quarto capítulo, o Chefe de Operações ganha voz como narrador em primeira 

pessoa e, mesmo não sendo nomeado, possui forte personalidade. O Chefe de 

Operações é um guerrilheiro competente, mas também um homem ganancioso buscando 

sempre subir no comando. Sua opinião tende sempre a ir contra a do Comissário 

Político e a favor do Comandante, mesmo quando, intimamente, sabe que o primeiro 

está certo e o segundo errado. Sua intenção é conquistar poder, subir no Movimento, 

alcançar postos mais altos, estando disposto inclusive a abdicar de sua identidade tribal 

para conseguir o que quer.  

De origem kimbundo, não gosta de se relacionar com kikongos e cabindas na 

base, mas decidiu lutar em Cabinda não para ajudar a população local, mas para dividir 

as forças inimigas e indiretamente ajudar seu próprio povo. Apesar de não gostar de 

Sem Medo, por este ser um intelectual como os “tugas” e um kikongo, admite ser ele 

um bom Comandante. Embora discorde da sua opinião muitas vezes, não o questiona 

porque Sem Medo é um superior. Por outro lado, quando trata com subordinados, tende 

a ser preconceituoso. Desconfia que Lutamos seja um traidor só pelo fato de ser um 

cabinda, povo conhecido por se submeter aos planos dos colonialistas e por não 

aderirem ao Movimento Revolucionário.  

 

Lutamos e o preconceito “tribal” 

O capítulo final descreve o desfecho das ações da base militar no mayombe. O 

povo começa a apoiar os guerrilheiros e as perspectivas parecem favoráveis para o 

Movimento – mas ainda há uma importante missão a ser cumprida pelos guerrilheiros, a 

missão no Pau Caído. A operação no Pau Caído é muito arriscada, pois há forte 

resistência do inimigo. Os guerrilheiros entram em combate armado e violento e as 

consequências são devastadoras, incluindo a morte de alguns combatentes e do 

Comandante Sem Medo.  
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 A única narrativa paralela que acontece neste episódio do Pau Caído é a de 

Lutamos, o guia. Por ter nascido e crescido em Cabinda, Lutamos era o responsável por 

guiar o grupo naquela região do mayombe. Sofre constantemente com o preconceito dos 

demais guerrilheiros por ser um cabinda, um povo conhecido pela alcunha de traidores, 

e por ter grande número de pessoas trabalhando para os colonialistas e pouquíssimos 

apoiando os revolucionários.  

Quando o grupo de trabalhadores é capturado na mata, no primeiro capítulo, 

Sem Medo acredita que, ao perceberem que Lutamos também é de Cabinda como eles, 

terão mais confiança nos guerrilheiros. Mas enquanto Lutamos conversa em seu dialeto 

fiote com os trabalhadores, o Chefe de Operações não para de o observar, pois desconfia 

que Lutamos esteja prestes a trair a Base. Sem Medo percebe a desconfiança do Chefe 

de Operações e chega a conclusão de que o “tribalismo” é uma faca de dois gumes, ao 

mesmo tempo em que contribui, unindo o povo ao Movimento, também atrapalha 

dividindo os membros do próprio Movimento em grupos de acordo com as tribos.  

Lutamos tem conhecimento de que alguns dos companheiros não gostam da sua 

presença na Base e sabe que não inspira confiança, por sua origem cabinda, apesar de 

dependerem dele para se guiarem pelo território hostil da floresta. Ele afirma:  

O Chefe de Operações não pode comigo, desconfia mesmo de mim, 
mas isso é normal. O povo daqui não apoia, homem de Cabinda é logo 
traidor... [...] Esse povo não é traidor, mas precisa de ver a guerra está 
a sair mal ao tuga.  O Povo apoia o que tem razão, mas quando o que 
tem razão mostra que é forte. Os civis falam em Dolisie não se deve 
enviar comida porque nós não fazemos guerra e que o Comando está 
dividido por tribalismo e ambição... (PEPETELA, 2013, p.105). 

 Quando partem para o ataque ao Pau Caído, reconhece que o único cabinda que 

participará da operação será ele. Mesmo que o Pau Caído seja uma região dominada 

pertencente aos cabindas, e que estes serão os maiores beneficiados da desocupação 

colonialista. Muitas vezes, Lutamos acredita que os outros podem ter razão, que os 

cabindas são mesmo um povo traidor e que eliminá-los seria a única solução, mas 

depois de alguma reflexão, reconhece que, se ele pôde ser mobilizado para ajudar o 

Movimento, os seus irmãos de tribo também, se forem mobilizados e politizados 

devidamente, seriam capazes de contribuir com a Revolução. Dentre todos os membros 

da Base, até mesmo dentre os destribalizados, o único que não hostiliza ou discrimina 

Lutamos, por ser cabinda é o Comandante.  
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O Comissário Político e a “destribalização” através da política 

O último narrador que analisaremos é o Comissário Político, sua narrativa é o 

epílogo do romance, porém suas falas mais importantes estão espalhadas ao longo de 

toda a narrativa. João, o Comissário Político, pertence aos kimbundos, mas, assim como 

Sem Medo, acredita fazer parte de uma minoria de angolanos sem contato com sua 

aldeia, por já ter vivido e conhecido tantas outras. A sua amizade e confiança em Sem 

Medo, um kikongo, levou os outros kimbundos do grupo, incluindo o Chefe de 

Operações, a vê-lo como um traidor da sua tribo, sempre a perseguir os seus irmãos.  

O Comissário acredita e defende acima de tudo que as ações políticas sejam 

mais importantes que ações militares; julga importante conquistar o apoio do povo e 

unir os guerrilheiros de tribos diferentes para fazer avançar a guerra e fortalecer o 

Movimento. Conforme ele afirma no início do romance em uma conversa com Sem 

Medo: 

A guerra popular não se mede em número de inimigos mortos. Ela 
mede-se pelo apoio popular que se tem. [...] Temos de mostrar 
primeiro que não somos bandidos, que não matamos o povo. O povo 
daqui não nos conhece, só ouve a propaganda inimiga, tem medo de 
nós. (PEPETELA, 2013, p. 27).  

Para ele, o povo deve confiar no partido, pois sem o apoio popular a guerra não 

evolui. Ao final do romance, a insistência do Comissário no trabalho de politização do 

povo - que parecia antes ser infrutífera – mostrou resultados muito positivos, trazendo 

para o partido mais voluntários, dentre eles, alguns dos trabalhadores daquela aldeia em 

Cabinda. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Discutir a literatura angolana é uma forma de fortalecer a nação e valorizar a 

cultura de um povo que muito sofreu com a colonização portuguesa e ainda luta para 

estabelecer sua identidade nacional. Angola ainda é visto como um país periférico e 

dominado pela violência e pelo preconceito. Os estudos pós-coloniais têm despertado 

olhares mais sensíveis para as questões do processo de descolonização dos países que – 

até pouco tempo atrás – eram territórios dominados pela exploração do império 

europeu.  
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Durante o processo de colonização e de posterior independência e 

descolonização, muitos mitos foram criados, dentre os quais a ideia de que os africanos 

não são um povo unido. Na verdade, a representação da África como um continente 

dividido por guerras étnicas é muito frequente no ocidente. Mayombe (2013), romance 

fortemente fundamentado nas experiências do próprio autor, vem demonstrar as 

verdades e os mitos existentes nessas representações. Muito embora, como romance, 

não possa ser tomado como documento oficial ou estudo antropológico, por meio da 

análise de cinco de seus narradores de primeira pessoa, pudemos chegar a algumas 

conclusões, cujos resultados passamos a explanar. 

De fato, existe na Base uma tensão forte entre o grupo de homens de origem 

kimbundo e os de origem kikongo. Os dois grupos desejam a ruptura entre o 

Comandante Sem Medo (kikongo) e o Comissário Político (kimbundo), porém, ambos 

os responsáveis são grandes amigos e não se veem condicionados pelo problema tribal. 

Por outro lado, os homens que não pertencem a nenhuma destas duas tribos são a favor 

da união entre os dois responsáveis e acreditam que somente chefes de tribos diferentes 

podem manter a unidade de uma Base tão mista. Para tanto, devem ser capazes de 

superar a questão das diferenças entre as tribos, e se enxergarem como dois 

companheiros lutando contra um inimigo comum.  

Na concepção de Sem Medo, o problema do “tribalismo” no interior do 

Movimento é visceral, não poderá acabar facilmente, nem durante nem depois da 

guerra, mas poderia ser amenizado, pelo menos entre kikongos e kimbundos, se o povo 

de Cabinda aderisse em massa ao MPLA. Na base militar, todos os guerrilheiros devem 

obediência a um único comandante, todos lutam pelo mesmo objetivo. As diferenças 

tribais influenciavam na formação de minigrupos dentro do comando, mas 

desapareciam quando estavam diante de um inimigo comum a todos, os portugueses. 

Assim, concluímos, com a análise do romance, que o “tribalismo”, apesar de 

dificultar a relação entre os homens no interior da base militar, é superado quando surge 

uma situação de importância superior, como uma batalha arriscada, ou outros tipos de 

situações adversas. Em situações como essas, os homens de diferentes tribos são 

capazes de esquecerem suas origens e ajudarem-se uns aos outros como se fossem de 

fato irmãos. Percebe-se que o “tribalismo” não é o problema central que teria 
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atravancado a guerrilha, mas sim a corrupção e a ambição individual de alguns 

membros, constantemente mascarados pelas diferenças tribais.  

Até mesmo a mestiçagem, considerada por Teoria como algo relevante, é 

prontamente deixada de lado pelos outros quando o mestiço porta-se corajosamente 

demonstrando bom caráter e confiabilidade. O problema do preconceito contra os 

mestiços não parece estar ligado tanto ao indivíduo em si, mas aos benefícios que este 

pode vir a adquirir em decorrência da sua pele quase branca.  

Dessa forma, após analisarmos cinco dos principais narradores de primeira 

pessoa de Mayombe (2013), pudemos concluir que acima do tribalismo, e da 

mestiçagem existem fatores mais determinantes para os conflitos sociais e problemas 

que atravancam o avanço da Revolução em Angola, como a ambição pessoal e o desejo 

de poder.  
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EFEITOS DO DISCURSO DA PROPAGANDA IMOBILIÁRIA NA CRIAÇÃO 

DO IDEAL DE COMUNIDADE FECHADA: UMA LEITURA DE "LAS VIUDAS 
DE LOS JUEVES" 

 
Renata Dorneles Lima (UFRJ) 

 
Com a obra Las viudas de los jueves, de Claudia Piñeiro, ingressamos em um 

"barrio cerrado", localizado no conurbano de Buenos Aires no final da década de 90, 

período em que há uma mudança conjuntural no país iniciada por uma crise econômica 

que chega a seu ápice no ano de 2001. o romance propõe como cenário a vida de uma 

classe média em ascensão no Country Club Altos de la Cascada, um projeto de moradia 

em que a segurança é o pilar desse território. 

A obra, publicada em 2005 e com lançamento de edição comemorativa pelos dez 

anos da primeira edição em setembro de 2015, apresenta uma trama narrativa que 

envolve a vida de várias famílias que moram em Altos de la Cascada. No romance, esse 

tipo de moradia desponta como uma novidade na cidade com todas as suas 

especificidades, em particular o padrão estético residencial e as normas de segurança do 

território de autossegregação. A palavra country é utilizada na Argentina para 

denominar essa forma de viver das classes abastadas em bairros fechados e localizados, 

no caso da obra, na Grande Buenos Aires. No entanto, a própria descrição desse tipo de 

moradia feita pela narradora dialoga com a palavra no seu sentido mais literal, a ideia de 

“país”; a ideia de autossegregação, deixando no exterior dos muros a realidade: a crise 

econômica argentina, que surge como ponto fundamental para as discussões em que se 

envolvem os personagens e para a trama delineada por Claudia Piñeiro. 

 
El nuestro es un barrio cerrado, cercado con un alambrado perimetral 
disimulado detrás de arbustos de distinta especie. Altos de la Cascada 
Country Club, o club de campo. (…) Nosotros nos mudamos a La 
Cascada a fines de los ochenta. Teníamos nuevo presidente. 
Tendríamos que haberlo tenido a partir de diciembre pero la 
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hiperinflación y los saqueos a los supermercados hicieron que el 
anterior dejara el sillón antes de terminar el mandato. (…) La Cascada 
no iba a cambiar la vida, de que necesitábamos cortar con la ciudad.  
(PIÑEIRO, 2015, p. 30 e 35) 

 

A mudança na economia argentina ocorrida na década de noventa incidirá na 

trama de Las viudas. Os problemas acarretados pelas reformas econômicas da época em 

todo país serão base narrativa da obra de Piñeiro, deslocando o olhar para a 

fragmentação do tecido sócio-espacial da cidade, principalmente a fragmentação da 

Grande Buenos Aires e todas suas consequências sociais.  

 Marcelo Lopes de Souza, em seu artigo “O território: sobre espaço e poder, 

autonomia e desenvolvimento”, discute, inicialmente, o conceito reducionista do termo 

“território”. Para Souza, o conceito foi – e continua sendo – visto como algo relacionado 

ao Estado, ou seja, o território é compreendido sob o ângulo do Estado com todas as 

implicações do discurso nacional que se pode adicionar: 

 
Retornando ao conceito de território, é imperioso que saibamos despi-
lo do manto de imponência do qual se encontra, via de regra adornado. 
A palavra território normalmente evoca o “território nacional” e faz 

pensar no Estado – gestor por excelência do território nacional – em 
grandes espaços, sentimentos patrióticos (...). (SOUZA, 2008, p. 81) 

 
 

Após ser repensado por diferentes áreas do conhecimento, o termo passou a ser 

compreendido, segundo Souza, não somente como o espaço sobre o qual o Estado 

detém poder, mas como o espaço em que as identidades se formam. Dito de outra 

maneira, o território passa a ser investigado como o lugar que dialoga com as 

identidades dos sujeitos que por ali circulam ou vivem. A cidade fragmentou-se, 

acabando por configurar-se como uma multiplicidade de territórios heterogêneos e, mais 

recentemente, o processo redimensiona-se no âmbito cultural, surgindo, como 

consequência, as pequenas “ilhas urbanas” que compõem o arquipélago da cidade, 

associadas a uma nova concepção de território. 

A mudança para esse espaço objetiva “apagar” toda relação anterior com a 

cidade, tornando o "country" uma espécie de micronação das famílias que ali convivem. 

As múltiplas visões dessa vida idealizada ocorrem a partir da narração da personagem 

Virgínia, que ora pensa esse projeto de cidade de forma crítica, ora vende a ideia de 

“bairro ideal” por meio de um discurso que produz o imaginário distintivo desse espaço, 

diferenciando-o da cidade real e ativando um novo modo de viver a cidade em 

consonância com projetos arquitetônicos e urbanísticos de construção desse território. 
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Personagem mais crítica e consciente do fracasso de um projeto de urbanização 

exclusiva, Virgínia é a única personagem feminina que encara de frente a crise 

econômica e decide trabalhar fora, aceitando, e mesmo procurando, a aproximação e o 

contato com os moradores da comunidade popular que existe no lado externo de Altos 

de la Cascada. Constitui-se num personagem bastante problemático. Antes que qualquer 

outro morador de Altos, realiza para si mesma o fracasso desse modelo de urbanização 

que produz uma comunidade de iguais a partir de uma radical “mixofobia”. Sua 

trajetória de mulher independente, em clara dissonância com o modelo assumido pelas 

demais moradoras, coloca-a no campo das estratégias discursivas do marketing 

imobiliário, quando decide se tornar corretora de imóveis dedicada apenas à venda de 

imóveis do próprio Altos. 

 
Altos de la Cascada es el barrio donde vivimos. Todos nosotros. 
Primero se mudaron Ronie e Virginia Guevara, casi al mismo tiempo 
que los Urovich (…) El nuestro es un barrio cerrado, cercado con un 

alambrado perimetral disimulado detrás de arbustos de distinta 
especie. Altos de La Cascada Country Club, o club de campo.  (…) 

Con cancha de golf, tenis, pileta, dos club house. Y seguridad privada. 
Quince vigiladores en los turnos diurnos, y veintidós en el de la noche. 
Algo más de doscientas hectáreas  protegidas  a las que sólo pueden 
entrar personas autorizadas por alguno de nosotros. (…) (PIÑEIRO, 
2005, p. 25) 

 
 Diante disso, propomo-nos a pensar a descrição do espaço do "country" feita 

pela personagem narradora na chave das estratégias de criação/produção de uma 

realidade atrativa através do discurso dos panfletos que buscam vender esse modelo de 

vida e reforçam o imaginário do medo e a ideia de deterioração da cidade como espaço 

de interação com os diferentes. Reconhecer na personagem narradora o discurso da 

propaganda imobiliária permite-nos localizar a tensão interna do personagem 

problemático. Mapear o uso das metáforas em sua função persuasiva possibilita o 

reconhecimento do imaginário que leva a expansão desse modelo de urbanização 

exclusiva e, ao mesmo tempo, a perceber como essas imagens são colocadas em xeque 

quando usadas por essa corretora de imóveis tão particular que é Virgínia. A venda da 

imagem de território ideal de moradia reduz-se, no discurso da personagem, à metáfora 

da busca pelo verde, sem explicitar o motivo verdadeiro da “fuga” para esse novo 

projeto de moradia: o pânico da cidade fracassada.  

A necessidade de autossegregação que essas família de Altos de la Cascada 

manifestam está relacionada ao “medo da cidade”, uma vez que é perceptível que esta já 
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não é homogênea, mas composta por fragmentos de territórios diversos em sua estrutura 

e nos sujeitos que neles se estabelecem. Essa questão é muito bem abordada pelo 

geógrafo Marcelo Lopes de Souza em seu livro Fobópole: o medo generalizado e a 

militarização da questão urbana (2008). 

Primeiro, faz-se necessário explicar o título pensado pelo geógrafo para sua obra 

dada a importância que o termo tem para a discussão acerca do conceito de cidade e a 

fragmentação do espaço. Marcelo Lopes de Souza explica, na apresentação de seu livro, 

que o neologismo “fobópole” é a combinação de dois vocábulos “derivados das palavras 

gregas phóbos, que significa ‘medo’, e pólis, que significa ‘cidade’” (2008, p. 9). O 

termo criado por Souza evidencia a relação desse medo social com o urbano, sentimento 

que aumenta gradualmente nos últimos anos do século XX, fazendo com que a cidade, 

perceptivelmente não-homogênea e cada vez mais fragmentada, se converta no espaço 

da fobia. 

aqui o uso da palavra [fragmentação] é essencialmente adequado, uma 
vez que o tecido espacial que emerge do processo não é somente 
“diferenciado internamente” ou caracterizado por disparidades. Está-
se lidando, na verdade, com uma cidade cada vez mais segmentada 
por poderosas fronteiras invisíveis, ilegais em grande parte. Fronteiras 
são estabelecidas com a finalidade de controle espacial (SOUZA, 
2008a, p. 58-59). 

 

O medo da cidade tem papel fundamental no discurso da Virgínia corretora 

imobiliária. Como a desculpa de que os moradores escolheram o condomínio fechado 

para estar em constante contato com o verde, a personagem vende a segurança do 

território, diferenciando-o da cidade. 

 
Los que venimos a vivir a Altos de la Cascada decimos que lo 
hacemos buscando ‘el verde’, la vida sana, el deporte, la seguridad. 
Excusados en eso, inclusive ante nosotros mismos, no terminamos de 
confesar por qué venimos. y con el tiempo ya ni nos acordamos. El 
ingreso a la cascada produce cierto olvido mágico del pasado. El 
pasado que queda es la semana pasada, el mes pasado, el año pasado 
‘cuando jugamos el intercountry y lo ganamos’. Se van borrando los 

amigos de toda la vida, los lugares que antes parecían imprescindibles, 
algunos parientes, los recuerdos, los errores. Como si fuera posible, a 
cierta edad, arrancar las hojas de un diario y empezar a escribir un 
nuevo.”  (PIÑEIRO, 2005, p. 25)  

 
As mudanças sociais e urbanas de uma cidade podem acarretar em seus 

moradores sensações de desconforto, insegurança e medo a partir das novas 

configurações geográficas e imaginárias que se delineiam no território. Essa é uma das 
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teses com a qual trabalha a professora Teresa Pires Caldeira, em seu livro Cidade de 

muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo (2000). Embora seja uma obra que 

traz uma discussão topocêntrica – como aclara o próprio título da obra –, muitas 

questões levantadas pela antropóloga sugerem uma base para a discussão acerca da ideia 

de cidade em uma concepção mais geral, dando-nos argumentos para pensar o 

imaginário urbano formado em outras cidades latino-americanas, a exemplo de Buenos 

Aires, como consequência de sua fragmentação socioespacial. 

Caldeira analisa as justificativas utilizadas para a segregação territorial com base 

no discurso do medo com base em preconceitos de diferentes tipos, como por exemplo 

de classe social e etnia, associando a violência em momentos de crise a sujeitos 

oriundos dos territórios marginalizados. Esses discursos podem acompanhar o 

deslocamento de ondas de imigrantes periféricos – internos e externos – para territórios 

que compõem essa cidade pretensamente homogênea. É o contato com o “outro”, com o 

“não semelhante”, que poderá gerar formas de segregação manifestadas no corpo da 

cidade. 

O mecanismo, muitas vezes, empregado para construir essas barreiras 

discursivas e, consequentemente, fomentar o imaginário negativo em relação aos 

territórios e sujeitos periféricos origina-se do que Teresa Pires Caldeira denomina “fala 

do crime” (2000, p. 9). A categoria cunhada em Cidade de muros é aplicada para dar 

conta do discurso construído no dia a dia e que não tem, necessariamente, ligação direta 

com uma experiência de violência que potencialize um imaginário estigmatizado acerca dos 

sujeitos que estão à margem da cidade formal. 

 
As narrativas cotidianas, comentários, conversas e até mesmo 
brincadeiras e piadas que têm o crime como tema contrapõem-se ao 
medo e à experiência de ser uma vítima do crime e, ao mesmo tempo, 
fazem o medo proliferar. (...) A fala do crime constrói sua reordenação 
simbólica do mundo elaborando preconceitos e naturalizando a 
percepção de certos grupos como perigosos. (CALDEIRA, 2000, p. 9-
10) 

 
 Segundo a autora, as narrativas estigmatizadas que emergem das conversas cotidianas 

referentes a esses espaços da alteridade, associando-os a territórios de violência, potencializam, 

em grande medida, um imaginário urbano de medo no que diz respeito a esses lugares. É como 

se essas narrativas mediassem o acesso dos que ali nunca irão e se apresentasse como uma 

forma de conhecimento os territórios da alteridade, reafirmando estereótipos e visões 

preconcebidas, fundadas no medo de tornar-se vítima de algum ato violento. A discussão 
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travada por Caldeira é o que proporciona que o discurso de Virgínia seja "comprado" por quem 

busca segurança em um espaço dividido entre semelhantes. 

 Segundo Zygmunt Bauman, 

 
As palavras têm significado: algumas delas, porém, guardam 
sensações. A palavra ‘comunidade’ é uma dessas. Ela sugere uma 

coisa boa: o que quer que ‘comunidade’ signifique, é bom ‘ter uma 

comunidade’, ‘estar numa comunidade’ (...) a comunidade é um lugar 
‘cálido’, um lugar confortável e aconchegante. [...] 
(...) ‘comunidade’ é o tipo de mundo que não está, lamentavelmente, a 

nosso alcance – mas no qual gostaríamos de viver e esperamos vir a 
possuir, (...) ‘Comunidade’ é nos dias de hoje outro nome do paraíso 
perdido – mas a que esperamos ansiosamente retornar, e assim 
buscamos febrilmente os caminhos que podem levar-nos até lá 
(BAUMAN, p. 7 e 9) 

 

A ideia de uma comunidade homogênea é a base do discurso de Virgínia, 
vendendo a ideia de moradia de um novo projeto de cidade que fomenta uma nostalgia 
de um passado não vivido por esses possíveis compradores, em uma espécie de 
regressão das cidades antigas. A ideia de "paraíso perdido" de que fala Bauman dialoga 
diretamente com o imaginário vendido por Virgínia, por meio de um marketing 
imobiliário, reduzindo o território à metáfora do "verde".  

 
Los que venimos a vivir a Altos de la Cascada decimos que lo 
hacemos buscando "el verde", la vida sana, el deporte, la seguridad. 
excusados en eso, inclusive ante nosotros mismos, no terminamos de 
confesar por qué venimos. (PIÑEIRO, 2005, p. 30) 

 
O território escolhido para estabelecimento de relações sociais à parte das 

relações sociais já travadas em outro momento com a cidade produz um apagamento do 

passado. O tempo objetivo é posto de lado e o tempo subjetivo passa a valer. Importa 

apenas o presente, as vivências que ocorrem nesse território idealizado com sujeitos de 

classe social semelhante, fazendo com que surja uma memória social corrente que não 

se liga ao passado vivido anteriormente na cidade. A possibilidade do apagamento do 

passado vivido na cidade também faz parte do marketing de Virgínia. 

 
(...) El ingreso en La Cascada produce cierto mágico olvido del 
pasado. El pasado que queda es la semana pasada, el mes pasado, el 
año pasado "cuando jugamos el intercountry y lo ganamos". Se van 
borrando los amigos de toda la vida, los lugares que antes parecían 
imprescindibles, algunos parientes, los recuerdos, los errores. Como si 
fuera posible, a cierta edad, arrancar las hojas de un diario y empezar 
a escribir un nuevo. (PIÑEIRO, 2005, p. 30) 
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Em Las viudas de los jueves,  a questão da crise argentina é base para a narrativa 

e é de suma importância para compreender os novos ideais de moradia, os costumes dos 

sujeitos que vivem nesse território abastado do conurbano e para o próprio 

desenvolvimento da trama. O território, que se configura no imaginário da cidade como 

um território da precariedade e com muitos problemas sociais, ganha outra perspectiva 

na obra por tratar da classe média alta que escolhe morar nessa localidade. A 

possibilidade de viver no território em que se exclui a ligação com a cidade e se 

apresenta o ideal de segurança é o pilar do discurso de venda de Virgínia, trazendo pra 

Los Altos sujeitos que convivem não apenas pela classe social, mas pelo objetivo de 

uma vida idealizada. 
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“NADA DE BANDEIRAS”: REFLEXÕES SOBRE IDENTIDADE(S), 

MIGRAÇÃO E ALTERIDADE EM DOIS ROMANCES NIGERIANOS 

CONTEMPORÂNEOS 

Sheila Ribeiro Jacob (UFF) 

 

RESUMO:  

Este trabalho propõe um diálogo entre os romances nigerianos “Cidade aberta” (2011), de Teju 
Cole, e “Americanah” (2013), de Chimamanda Adichie. Ambas as obras nos possibilitam 
refletir sobre aspectos do mundo contemporâneo, como identidade(s), alteridade e diáspora, já 
que os dois protagonistas nigerianos – Julius e Ifemelu, respectivamente – deixam seu país natal 
em busca de uma melhor formação nos Estados Unidos. Em contato com outras culturas, eles 
não apenas percebem os estereótipos que habitam o imaginário ocidental referente ao continente 
africano, herdeiro do discurso colonial, como também invertem o olhar do discurso 
hegemônico. Nos romances ora analisados, são os personagens africanos que erguem sua voz 
para nos dizer de sua vida, suas impressões, andanças e reminiscências naquele outro mundo, 
surpreendendo-nos com observações apuradas sobre modos de vida tão banalizados por nós, ao 
mesmo tempo em que questionam os preconceitos acerca de seu povo, de seu país e de seu 
continente. Tais questionamentos se dão tanto por meio da narração em primeira pessoa, no caso 
do texto de Teju Cole, quanto pelas publicações em um blog sobre cultura feitas pela 
personagem criada por Chimamanda. Reféns de uma certa solidão e saudosos de sua terra, o 
deslocamento espacial que os protagonistas estabelecem resulta em um deslocamento de olhares 
e percepções de si mesmos e daqueles com quem passam a conviver, entendendo que não 
apenas diferenças, mas também muitas semelhanças unem os países separados pelo Atlântico. 
Para refletir sobre as duas obras em questão, são convocados pensadores como Edward Said, 
Frantz Fanon, Gayatrik Spivak, Silviano Santiago e outros pesquisadores que se têm dedicado 
aos estudos sobre identidade, nação, territorialidade, diáspora e alteridade, questões que se 
apresentam cada vez mais atuais como podemos ver nos noticiários internacionais e em diversas 
produções literárias.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Romances nigerianos. Diáspora. Alteridade. 
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Gente, só é feliz, quem realmente sabe que a África não é um país 

Emicida, em “Mufete” 

 

O consagrado escritor nigeriano Wole Soyinka, o primeiro africano a ganhar um 

Prêmio Nobel de Literatura – em 1986 – veio ao Brasil recentemente, em junho de 

2016. Em uma entrevista à revista Época, comentou sobre a nova geração de escritores 

de seu país que, em suas palavras “trazem um contraste estilístico. São mais 

sofisticados, estão se afastando de narrativas simplistas e apostando em 

experimentalismos, seja no teatro, na poesia ou nos romances”1. Como ele afirma, os 

autores de sua época estavam engajados em tratar, em suas obras, temas como 

colonialismo e a emancipação dos povos africanos. Ele nos diz: “Houve um tempo em 

que todo jovem autor era considerado reacionário se não escrevesse propaganda”. Já os 

autores de hoje, na sua opinião, permitem que os personagens falem com suas próprias 

vozes, o que não deixa de ser um ato político também, pois, cito, “na literatura, a 

política pode ser expressa quando, simplesmente, deixamos os seres humanos ser eles 

mesmos”.  

É exatamente isso que percebemos nas duas obras ora analisadas e postas em 

diálogo: Cidade aberta (Open city), de 2011, romance de estreia de Teju Cole, que em 

2012 veio ao Brasil para participar da FLIP; e Americanah, o último romance lançado 

pela escritora nigeriana Chimamanda Adichie, por nós muito conhecida por causa de 

suas palestras, em especial a intitulada “O perigo da história única”, de 2009. Nela, 

Chimamanda, que se define como uma “contadora de histórias”, nos revela que foi uma 

leitora e uma escritora precoce, mas não conseguia se identificar nem com os 

personagens nem com os espaços que aquelas letras lhe apresentavam, pois os livros aos 

quais tinha acesso eram americanos e ingleses. Depois, ao tomar contato com a 

literatura produzida por autores de seu país, percebeu que pessoas como ela poderiam se 

tornar personagens de um livro. E mais: poderiam ser personagens fortes, e não pobres 

coitados à espera de serem salvos. Diz ela: “É assim que se cria uma história única: 

mostre um povo como apenas uma coisa, repetidamente, e será o que eles se tornarão”2. 

Depois, adverte: “A história única cria estereótipos. E o problema é que os estereótipos 

                                                           
1 Disponível em http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2016/06/wole-soiynka-precisamos-ajudar-o-boko-
haram-se-unir-congregacao-de-fantasmas.html  
2 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ZUtLR1ZWtEY  
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não são mentiras, mas são incompletos. E uma história, apenas, se torna a única 

história”.   

A advertência de Chimamanda deixa clara a potencialidade dos livros em 

questão, os quais contribuem para que não formemos, ou não reforcemos, em nosso 

imaginário leitor, uma história única da África. Nessas obras, seus personagens nos 

apresentam suas memórias, suas dores, suas alegrias, seus desejos e suas contradições.  

Sobre isso, lembro um trecho de uma entrevista de Teju Cole, na qual afirma que gosta 

de “explorar essa imperfeição [dos personagens], porque é assim que as pessoas são de 

verdade, boas e más, não apenas boas ou apenas más”3.  

É essa complexidade que observamos em seu romance Cidade Aberta, que se 

constitui quase como um diário de seu protagonista, Julius, o narrador em primeira 

pessoa. Já em Americanah a narração se faz em terceira pessoa, muito próxima à 

protagonista Ifemelu, cujos comentários e opiniões são publicados em um instigante 

blog chamado Racenteeth ou Observações diversas sobre negos americanos 

(antigamente conhecidos como crioulos) feitas por uma negra não americana. As 

postagens são transcritas no romance com uma fonte diferente, intercalando, à trama 

apresentada, as sagazes percepções da personagem com sua “voz irreverente, 

desafiadora, engraçada e provocadora” (ADICHIE, 2014, p. 11). 

Resolvi propor um diálogo entre as duas obras pois ambas tratam, a meu ver, 

além de muitos outros aspectos, de temas como os estereótipos construídos acerca da 

África – como vimos na palestra de Chimamanda, mesmo quando se trata de tantos anos 

após a superação oficial do colonialismo. Também abordam os encontros culturais 

possibilitados pelo movimento diaspórico e pelos avanços da modernidade; a questão do 

poder da representação e, ao mesmo tempo, das relações entre representação e poder, 

que tornam o jogo desigual quando observamos o poderio econômico, político e, 

consequentemente, cultural dos países da Europa e dos EUA em comparação ao do 

continente africano; e, por fim, os dois livros nos apontam para um dos temas mais 

sérios e urgentes que se apresentam no âmbito internacional hoje, que é a questão da 

imigração – ou melhor, das perseguições, do preconceito e do não-lugar dos imigrantes.  

Aos romances, finalmente.  

“Então, quando comecei a fazer minhas caminhadas à noitinha no outono 

passado, [...]” (p. 9). Tal afirmação é feita por Julius, o narrador de Cidade Aberta, um 

                                                           
3 Disponível em http://interrogacao.com.br/2013/02/cidade-aberta-de-teju-cole-livros/  

3430

http://interrogacao.com.br/2013/02/cidade-aberta-de-teju-cole-livros/


sujeito em constante deslocamento que durante suas caminhadas pelas ruas de Nova 

York experimenta uma sensação de isolamento e profunda solidão. Nascido na Nigéria, 

mudou-se para os EUA, “lugar que não é indiferente à cor da pele das pessoas” (COLE, 

2012, p. 111), para fazer faculdade e, depois, residência em psiquiatria. Ao passear pela 

cidade em um período posterior a 11 de setembro, ele revela suas angústias, nos conta 

sua história pessoal intercalando o presente ao passado de sua infância na Nigéria e 

reflete sobre aquele lugar e sobre sua condição específica de imigrante e de tantos 

outros, conterrâneos ou não, com quem estabelece contato.  

É interessante notar que o personagem está, do início ao fim do romance, em 

constante movimento. Quando Julius caminha pela cidade consegue perceber suas 

contradições e suas divisões; consegue observar a sobrevivência daquele mundo 

colonizado que era um “mundo cortado em dois” (FANON, 2005, p. 54), nas palavras 

do martinicano e também psiquiatra Frantz Fanon. Essa divisão de mundos se apresenta 

de forma mais clara ainda quando Julius nos conta que, no Harlem, tradicional bairro 

afro-americano, por exemplo, ele viu, cito, “o agitado comércio dos ambulantes na 

calçada: os senegaleses vendedores de roupa, os jovens que vendiam DVDs piratas, [...] 

Na noite do Harlem não existiam brancos” (COLE, 2012, p. 27-28). Em outra ocasião, o 

protagonista, amante de música clássica, vai a uma apresentação e observa que, ao 

contrário do que viu nas ruas, ali  

 

quase todos eram brancos, como quase sempre acontece em tais 
concertos. É uma coisa que não posso deixar de notar; reparo toda vez 
e tento não ver. [...] Estou acostumado, mas nunca deixa de me 
surpreender a maneira como é fácil sair da hibridez da cidade e entrar 
em espaços só de brancos, onde a homogeneidade, até onde posso ver, 
não causa nenhum desconforto aos brancos ali presentes. A única 
coisa estranha, para alguns deles, era me ver, negro e jovem, em 
minha poltrona ou no bar do teatro (COLE, 2012, p. 303, grifo meu).  

 

Tal divisão, como nós brasileiros bem sabemos, não está só em NY: está no Rio, 

em São Paulo, em Recife, como vimos recentemente no filme Aquarius e no esgoto que 

separa a parte rica – Pina –  da pobre – Brasília Teimosa.  

No início de Americanah, Ifemelu também está em deslocamento: precisa sair de 

Princetton e ir a Tilton para trançar seu cabelo, mas achava um absurdo ter de fazer tal 

movimento. Ela se prepara para uma mudança maior ainda: depois de treze anos 

morando e trabalhando nos EUA, resolve voltar para sua cidade natal, Lagos, na 

Nigéria, onde passara sua infância e onde vivera um grande amor com Obinze. A partir 
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de então, a narrativa se constrói em idas e vindas no tempo, que nos permitem conhecer 

melhor essa intrigante personagem, suas dúvidas, seus erros, suas superações e ideias 

sobre aquele país, invertendo um pouco o olhar colonial e nos revelando, pelas lentes de 

uma nigeriana, suas impressões e críticas sobre os hábitos e os lugares comuns 

estadunidenses já tão naturalizados por nós. Ela fala, por exemplo, sobre o ideal de 

magreza, a comida sem gosto, o discurso da violência e a loja de roupa que parecia, na 

sua opinião, uma casa noturna por ser “frenética demais”.  

Há várias cenas que ilustram muito bem essa inversão do olhar. Uma delas é 

quando, logo após chegar aos EUA, resolve sair com as amigas. Nos diz o texto:   

 

Vocês não vão se vestir?, ela perguntou às outras meninas antes de 
saírem. Jackie disse: Nós estamos vestidas. Como assim?, com uma 
risada que sugeria que mais uma estranheza tinha surgido. Elas foram 
à casa de uma fraternidade na Chestnut Street, onde todos ficaram 
parados, de pé, bebendo um ponche cheio de vodca em copos de 
plástico até Ifemelu aceitar o fato de que ninguém ia dançar; fazer 
uma festa ali era beber de pé. (ADICHIE, 2014, p. 140).  

 

Ifemelu ansiava compreender tudo. Para isso, pegou diversos livros emprestados 

e, aos poucos, se foi familiarizando com aquele mundo. Nos diz o texto: “Conforme lia, 

as mitologias dos Estados Unidos começaram a ganhar significado e seus tribalismos – 

de raça, ideologia e religião –, a se tornar claros. E Ifemelu se sentiu consolada pelas 

coisas novas que aprendeu (ADICHIE, 2014, p. 149, grifo meu).  

Ifemelu vai questionando os hábitos estadunidenses e o próprio olhar que eles 

têm sobre a África. Americanah tenta o tempo inteiro romper com o perigo dos 

estereótipos produzidos pela perigosa histórica única de que falou Chimamanda em sua 

palestra: “Eu sou de um país onde a raça não é um problema; eu não pensava em mim 

mesma como negra e só me tornei negra quando vim para os EUA” (2014, p. 315). Em 

outra cena, dentre várias que poderiam ser citadas, ela diz para uma amiga de casa que 

não gosta de cachorro, ao que segue o seguinte diálogo:  

 
“Isso é tipo uma coisa cultural?” 
“Como assim?” 
“Tipo, eu sei que na China eles comem carne de gato e de cachorro”.  
“Meu namorado adora cachorro, eu só não gosto”.  
“Ah”, disse Elena, olhando para Ifemelu com o cenho franzido [...] 
(ADICHIE, 2014, p. 139) 
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Outra ideia, portanto, bastante criticada é a que baliza o nosso olhar redutor com 

relação à África: a ideia de que a África é um território cultural e político homogêneo. 

Com Kwame Appiah sabemos que não há “um reservatório comum do saber cultural” e 

que “é simplesmente um erro supor que as [várias] culturas da África sejam, umas para 

as outras, um livro aberto” (APPIAH, 1997, p. 120). Esse é mais um dos estereótipos: o 

nosso olhar redutor para a África, que ele chamou de “invenção da África”, como 

também mostrou Emicida na canção cujo verso foi escolhido para epígrafe.  

Ambos os romances nos mostram, portanto, que existem representações tanto de 

um lado quanto do outro, mas ressaltam como é necessário pensarmos, sempre, na 

questão do poder. Há um diálogo muito interessante em Cidade Aberta que ilustra com 

clareza esse aspecto. Em um bar em Bruxelas, dois marroquinos e um nigeriano 

conversam sobre política internacional, a situação em seus países, a opinião que os 

europeus têm deles, e por aí vai. Segue-se, então, um longo trecho, aqui recuperado pela 

relevância das reflexões expressas:   

 

Deixe-me perguntar uma coisa, disse ele [Khalil], com malícia nos 
olhos. Os negros americanos – usou a expressão inglesa – são mesmo 
como mostram na MTV: os cantores de rap, os dançarinos de hip-hop, 
as mulheres? Porque é só isso que a gente vê por aqui. É assim 
mesmo? Bem, respondi devagar e em inglês, deixe-me responder 
assim: muitos americanos supõem que os muçulmanos europeus 
andem cobertos da cabeça aos pés, se são mulheres; ou que usam 
barba grande, se são homens; e que só se interessam em protestar 
contra aquilo que acham ser ofensas ao islã. [...] o americano comum 
provavelmente não imagina que os muçulmanos na Europa sentem em 
cafés e tomam cerveja, fumam cigarro Marlboro e discutem filosofia 
política. Da mesma forma, os negros americanos são como quaisquer 
outros americanos: são como qualquer pessoa. Têm os mesmos 
empregos, moram em casas normais, mandam os filhos para a escola. 
Muitos são pobres, é verdade, por razões históricas, e muitos gostam 
de hip-hop e dedicam a vida a isso, mas também é verdade que alguns 
são engenheiros, professores universitários e generais. São vítimas da 
mesma representação que nós, disse Farouq. A mesma representação, 
falei, mas o poder é assim mesmo, quem tem o poder controla a 
representação. (p. 145-146).  

 

Esse trecho nos faz lembrar a apurada observação de Edward Said em 

Orientalismo, quando ele destaca que  

 

as ideias, as culturas e as histórias não podem ser seriamente 
compreendidas ou estudadas sem que sua força, ou mais precisamente, 
suas configurações de poder também sejam estudadas. [...] A relação 
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entre o Ocidente e o Oriente é uma relação de poder, de dominação, 
de graus variáveis de uma hegemonia complexa (2007, p. 32).  

 

É por isso que, em Americanah, o professor senegalês de Princeton convence 

Ifemelu a aceitar uma bolsa de pesquisa. “Nós precisamos entrar nesses lugares, 

entende? É a única maneira de mudar o rumo da conversa”, justificou (2014, p. 368). 

Esse trecho é muito interessante, pois nos fala da necessidade que os outros falem e 

chama nossa responsabilidade de termos disposição para ouvi-los. Quando Spivak 

(2010) perguntou se pode o subalterno falar, ela estava nos questionando se o caráter 

dialógico da comunicação seria possível: ou seja, se ao ato de falar corresponderia o de 

ser ouvido de fato.  

Para além de uma importante reflexão sobre a representação e o poder, ambos os 

romances também abordam a questão da imigração, já que os dois se passam nos EUA 

pós-ataque às Torres Gêmeas. Julius, em dado momento, se lembra de um “turista que 

certa vez [lhe] perguntou como poderia chegar ao Onze de Setembro” (COLE, 2012, p. 

67). Em Cidade Aberta, o tema aparece de forma mais clara em diversos momentos. 

Um deles é quando Julius vai visitar uma prisão de imigrantes e se depara com Saidu, 

um sobrevivente da guerra da Libéria que conta seus dramas e seus périplos até chegar 

aos EUA, sonho que alimentava desde muito cedo e onde pôde respirar o ar por apenas 

três dias, após ter sido preso no aeroporto. Uma história muito comovente, contada 

“como se as palavras fluíssem livremente de um aquífero até então contido por uma 

barragem no fundo de sua memória” (2012, p. 83).  

Já em Americanah, Obinze, o primeiro amor de Ifemelu, vive os problemas do 

imigrante na Inglaterra, para onde foi depois de inúmeras tentativas frustradas de 

conseguir o visto para os EUA. Em Londres, onde morou por um tempo até ser 

deportado, Obinze “era invisível, sua existência era como um rascunho feito a lápis e 

apagado; cada vez que via um policial ou qualquer pessoa de uniforme, qualquer pessoa 

com o mais leve ar de autoridade, tinha de controlar-se para não sair correndo” 

(ADICHIE, 2014, p. 279). Ao contrário de Julius e Ifemelu, sujeitos privilegiados, 

Obinze, assim como tantos outros, passa por uma série de subempregos e 

constrangimentos, nos fazendo lembrar do texto “Cosmopolitismo do pobre”, de 

Silviano Santiago, em que afirma que  

 
[d]epois dos acontecimentos de 11 de setembro de 2001, em que se 
acerbam as diferenças étnicas e religiosas pelo viés do 
fundamentalismo mútuo, as possibilidades de um multiculturalismo 
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[...] foram jogadas na lata do lixo do novo milênio, ao mesmo tempo 
em que grupos de emigrantes (ou de já imigrantes) nos Estados 
Unidos sofrem as constrições e os vexames que todos os jornais e 
televisões noticiam (SANTIAGO, 2004, p. 57).  

 

Enquanto o fato histórico em Cidade Aberta é a queda das Torres Gêmeas, e 

consequentemente o recrudescimento da aversão aos imigrantes, especialmente vindos 

de países de maioria muçulmana, em Americanah são citados os sonhos e a animação 

com a vitória de Barack Obama, aquele candidato em quem Ifemelu, seu namorado 

Blaine e todos os seus amigos “acreditavam. Acreditavam de verdade” (ADICHIE, 

2014, p. 385). Quando ele foi eleito e estava fazendo seu primeiro pronunciamento, 

“não havia nada mais belo para ela do que a América” (p. 390).   

Quando refletimos sobre a questão da imigração em ambos os romances, vemos 

que as cidades dos países desenvolvidos não são tão abertas quanto podem parecer. 

Suas “fronteiras flexíveis” (2012, p. 120), termo emprestado ao romance de Teju Cole, 

tornam-se limites intransponíveis no âmbito social. “Havia uma fronteira e eu estava 

perdendo meu tempo tentando atravessá-la” (p. 138), nos diz Farouq.  

O livro parece clamar para o que Homi Bhabha enxerga como a fronteira em sua 

reflexão acerca do entre-lugar: não um limite, o marco de um afastamento, mas sim de 

encontros em que ocorrem poderosas e frutíferas trocas culturais. Vale lembrar a 

epígrafe escolhida para iniciar o seu clássico “Locais da cultura”: “Uma fronteira não é 

o ponto onde algo termina, mas, como os gregos reconheceram, a fronteira é o ponto a 

partir do qual algo começa a se fazer presente”, disse Martin Heidegger (apud 

BHABHA, 2007, p. 19). No caso da diáspora aqui convocada, podemos pensar o 

Atlântico e sua fluidez como um ponto de encontro, tal como fez Paul Gilroy em 

Atlântico Negro, livro em que procurou “repudiar as perigosas obsessões com a pureza 

‘racial’ que se encontram em circulação dentro e fora da política negra” ao escrever um 

livro sobre a “inevitável hibridez e mistura de ideias” (GILROY, 2012, p. 30). E 

finaliza: “A história do Atlântico negro fornece um vasto acervo de lições quanto à 

instabilidade e à mutação de identidades que estão sempre inacabadas, sempre sendo 

refeitas” (idem).  

Os livros de Chimamanda e Teju Cole mostram exatamente a transnacionalidade 

e a interculturalidade de que falam Bhabha, Gilroy e tantos outros autores 

contemporâneos, mas mesmo tempo apontam para o desafio ainda posto de acolher, e 

não repelir, as diferenças. Farouq, o personagem de Cidade aberta, observa: “A 
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diferença nunca é aceita. Você é diferente, muito bem, mas essa diferença nunca é vista 

como algo que contém seu próprio valor” (COLE, 2012, p. 128). E continua: “O 

estrangeiro continuou um estranho e se converteu num alvo para novos 

descontentamentos” (ibidem, p. 130).  

Para a produção de um novo pensamento, tal como propõe Farouq, que seja 

capaz de valorizar e acolher as diferenças, é necessário resistir aos nacionalismos e às 

ideias de identidades fixas e homogêneas, que só serviram à dominação colonial graças 

à construção simbólica de um mundo maniqueísta. Quando Julius resolve enviar ao aqui 

já tão citado amigo marroquino, por correio, um exemplar do livro Cosmopolitismo, de 

Appiah, não é à toa que, ao observar uma cartela de selos, responde que não deseja 

“nada de bandeiras”, mas sim algo mais interessante. E conclui: “Acabei optando por 

uma linda série inspirada em colchas artesanais de retalhos feitas pela comunidade 

Gee’s Bend, de afro-americanos do Alabama” (COLE, 2012, p. 225). É muito 

significativo pensar que, no lugar das bandeiras nacionais, o personagem optou pela 

representação de colchas de retalhos para selar o envio de uma obra – Cosmopolitismo – 

que vai atravessar o Atlântico até chegar a Bruxelas, onde Farouq estava morando.     

Acredito que a leitura das obras de Chimamanda, Teju Cole e tantos outros 

escritores africanos, como Coetzee, Mia Couto, Luandino Vieira e Paulina Chiziane, 

possibilita lançar o olhar para além desse Atlântico, que nos separa e nos aproxima, 

enxergando semelhanças e diferenças, desfazendo mitos e nos apresentando a 

diversidade de vidas, sonhos, ambições e realidades que transitam por um continente 

que é múltiplo. Desse modo, termino com uma observação de Farouq, mais uma vez: 

“Tudo o que há de interessante está nos livros; os livros é que me deram consciência da 

diversidade do mundo” (COLE, 2012, p. 153). Que os livros, as músicas, os filmes, as 

peças e as artes plásticas possam mudar o rumo das conversas e nos abrir para a beleza 

da diversidade do mundo.   
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 FIEL, DE JESSÉ ANDARILHO: UM EXERCÍCIO PARA PENSAR A 

LITERATURA MARGINAL 

Silvana Gili (UFSC) 

 

A partir da leitura do romance Fiel, de Jessé Andarilho, e de entrevistas e 

depoimentos concedidos pelo autor, buscarei problematizar a presença (ou ausência) no 

mercado literário atual de autores advindos de classes socioeconômicas mais baixas, 

propondo uma reflexão sobre os espaços de criação literárias instituídos por iniciativas 

de órgãos não-governamentais como são os cursos oferecidos pela Central Única das 

Favelas – CUFA – e os encontros com autores organizados pela Festa Literária das 

Periferias – FLUPP. Interessa-nos considerar, para este trabalho, além dos aspectos 

narrativos do romance, algumas das condições que determinaram o aparecimento dessa 

obra no mercado, a saber, as condições em que foi escrita e o percurso traçado pelo 

autor desde a concepção da ideia para o romance até o momento da sua publicação. 

Dessa forma, busca-se investigar a reciprocidade entre arte e sociedade ao tentar 

determinar como essa obra se inscreve no contexto sóciocultural em que se situa, nesse 

momento em que a chamada literatura marginal parece encontrar espaço no mercado 

literário atual. 

 

Fiel e a Literatura Marginal 

Em 1997, Roberto Schwarz saudou a publicação, pela Cia. das Letras, do 

romance de Paulo Lins, Cidade de Deus, considerando-o um acontecimento1, indicador 

de novos tempos ao cunhar o termo neofavela, ou seja, a favela “reformada pela guerra 

entre os traficantes de droga e pela correspondente violência e corrupção da polícia” 

(SCHWARZ, 1997). Outros títulos, como por exemplo Quarto de Despejo (Ed. 

Francisco Alves, 1960), de Carolina Maria de Jesus, que também tratam do universo da 

																																																													
1 No artigo intitulado Uma aventura artística incomum, publicado na Revista Mais! da Folha de São 
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favela, são bem anteriores a Cidade de Deus. No entanto, a publicação desse segundo, 

editado por uma editora comercial como a Cia. das Letras com amplo poder de 

divulgação e distribuição nacional, pode ser considerada um marco na produção de 

literatura de autores que não advém das classes dominantes. Pode-se dizer, portanto, que 

as publicações que narram a favela, seus moradores, e o convívio diário com a violência 

estão presentes no mercado das editoras mainstream há quase vinte anos.  

É só a partir do século XXI, no entanto, que proliferam as publicações desse 

gênero. Nem todas aparecem, de imediato, nos catálogos de editoras comerciais, mas 

pode-se perceber que, a cada ano, mais e mais autores provenientes das periferias dos 

grandes centros urbanos brasileiros encontram espaço no mercado literário atual.  Esse é 

o caso de Jessé da Silva Dantas, mais conhecido como Jessé Andarilho. Fiel é seu 

romance de estreia, publicado pela Editora Objetiva em 2014. Assim como Cidade de 

Deus, o romance trata da violência decorrente dos conflitos entre facções criminosas 

que dominam as favelas do Rio de Janeiro e policiais, discorrendo sobre o efeito desses 

conflitos na vida diária dos seus moradores. Pensar essa produção e as representações 

que traz de um universo muito particular dos grandes centros urbanos brasileiros é 

pensar as relações entre cultura e sociedade pois, segundo Rejane Pivetta, a literatura 

chamada marginal “interfere nos processos de produção, recepção e circulação da obra 

literária, deslocando posições canônicas acerca do conceito, da função e da relação da 

literatura com a sociedade” (2011)2. 

Para falar dessa produção que tem traços tão particulares, faz-se necessário 

discutir sua nomenclatura. Em Vozes Marginais da Literatura3, Érica Peçanha do 

Nascimento explica como o termo literatura marginal, mais comumente associado ao 

movimento de autores dos anos 1970 que criaram alternativas aos padrões tradicionais 

de criação e circulação literárias, é apropriado e ressignificado pelo autor Ferréz que o 

utiliza em diferente acepção nos primeiros anos do século XXI. Ferréz usa o termo 

literatura marginal 

[...] para referir-se ao tipo de literatura que produzia e a de uma série de 
escritores com semelhante perfil sociológico, que estavam publicando 
entre o final dos anos 1990 e o começo do novo século, uma 
classificação representativa do contexto social nos quais estariam 
inseridos: à margem da produção e do consumo de bens econômicos e 
culturais, do centro geográfico das cidades e da participação político-
social (DO NASCIMENTO, 2009) 

																																																													
2 Revista Ipotesi, Juiz de Fora, v.15, n.2 - Especial, p. 31-39, jul./dez. 2011 
3 Livro que faz parte da coleção Tramas Urbanas, da editora Aeroplano, publicado a partir de sua 
dissertação de mestrado em antropologia pela Universidade de São Paulo – USP. 
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Podemos, assim, associá-lo a uma produção bastante atual que coloca em 

questão não apenas as relações da literatura com o mercado e com as instituições que a 

reconhecem e validam, mas também a relação de seus autores com a sociedade. 

Segundo Andrea Hossne, o termo é bastante amplo e abarca diversos sentidos distintos. 

De acordo com a pesquisadora, a literatura marginal é “aquela produzida fora de um 

circuito editorial estabelecido ou fora do cânone”. Pode ser também “aquela que se 

coloca, voluntariamente, contra o cânone [...] fazendo um tipo de oposição aos valores 

literários de uma época”. Pode ser, ainda, “não apenas uma literatura que está excluída 

de alguma coisa ou que está se excluindo de alguma coisa, mas que é produzida por 

quem está excluído” (HOSSNE, 2003).  

O fato de ser produzida por autores que vivem à margem da sociedade dá à essa 

produção um caráter peculiar. A periferia aqui é narrada desde o seu interior por vozes 

que conhecem intimamente suas minudências e idiossincrasias, vozes essas que falam 

por si, dispensando qualquer tipo de mediação. Ao assumirem para si a tarefa de narrar-

se, esses autores assumem, também, o protagonismo vinculado ao movimento de 

criação e produção literária. Segundo Pivetta, 

O aspecto característico da literatura marginal contemporânea é o fato 
de ser produzida por autores da periferia, trazendo novas visões, a partir 
de um olhar interno, sobre a experiência de viver na condição de 
marginalizados sociais e culturais. Essa é uma diferença crucial, pois a 
maior parte dos escritores que povoaram suas páginas com os marginais 
e marginalizados da sociedade, salvo algumas poucas exceções, não 
pertencem a essa classe de indivíduos, senão que assumem o papel de 
porta-vozes desses sujeitos, falando em seu lugar, assumindo a sua voz. 
Não é o que acontece com os escritos “da” periferia (e não “sobre” a 
periferia), os quais transformam tanto o foco da representação da vida 
marginal, como conferem um novo ethos à produção literária e cultural, 
apresentando-se como uma resposta aos discursos daqueles que falam 
no lugar dos marginalizados. (PIVETTA, 2011) 
 

Sendo assim, os autores autodenominados marginais desarticulam sua posição 

de subalternidade, posicionando-se como produtores culturais que apresentam sua 

própria perspectiva e visão de mundo a diversas esferas da sociedade. Suas obras não 

apenas informam ou relatam experiências concretas dos grupos sociais aos quais 

pertencem, mas também ajudam, através de seu discurso, a construir essa experiência. O 

fato de começarem a ganhar espaço em editoras com grande alcance mercadológico 

torna possível que suas vozes sejam ouvidas em diferentes âmbitos sociais, tornando sua 
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própria existência? realidade? mais visível não apenas para outros, mas também para si 

mesmos. 

 

O autor 

Em entrevista concedida a José Luiz Goldfarb, em 2015, no programa Nova 

Stella – Ciência e Debate, da TV PUC-SP, Jessé Andarilho conta como chegou à 

publicação de seu romance. Apesar de haver frequentado a escola, afirmou que não 

gostava de ler nem de escrever e que não obteve muito sucesso acadêmico. O que 

despertou seu interessa para a literatura foi o encontro com o livro No coração do 

Comando4 (Ed. Record, 2002), do jornalista Julio Ludemir, emprestado por uma amiga. 

A partir dessa leitura, Jessé Andarilho buscou outros livros que “pareciam filme” e que 

“falavam da favela” (DANTAS, 2015). Essa busca reflete o desejo de encontrar 

narrativas que tratassem de realidades próximas à sua. Seguiu-se, então, a leitura de 

outros títulos como Cabeça de Porco5 (Objetiva, 2005), de MV Bill, Celso Athayde e 

Luiz Eduardo Soares, Capão Pecado6 (Objetiva, 2005), de Férrez, Abusado7 (Record, 

2009), de Caco Barcelos, e Falcão: meninos do tráfico8 (Objetiva, 2006), de Celso 

Athayde e MV Bill. 

																																																													
4 Narra o romance entre Valéria, sobrinha de um chefão do Terceiro Comando, e Marquinho, integrante 
de primeira hora do Comando Vermelho – uma quase versão de Romeu e Julieta dos presídios cariocas.  

5 Cabeça de Porco é resultado de um trabalho em duas fontes - entrevistas e filmagens feitas por MV Bill 
e seu empresário Celso Athayde nos últimos 15 anos em favelas de nove estados brasileiros sobre 
crianças e jovens que vivem no mundo do crime, suas razões e a dimensão humana de suas vidas. A esta 
pesquisa original, relatada com a emoção de quem assistiu de perto à situações perigosas, se associam os 
textos do antropólogo Luiz Eduardo Soares - um conjunto de registros etnográficos apurados ao longo dos 
últimos sete anos, sobre juventude, violência e polícia. 
6 Capão Pecado conta a história de Rael, um garoto que sonha ser escritor, e se apaixonou pela namorada 
do melhor amigo. Neste livro, o autor busca expor os códigos, o cotidiano de Capão Redondo, região na 
periferia de São Paulo. Inicialmente publicado pela editora Objetiva, foi relançado, em 2013, pela editora 
Planeta do Brasil. 
7 Abusado, livro-reportagem de Caco Barcellos, é uma lição sobre a lógica, os meandros e o 'modus 
operandi' das corporações criminosas que comandam o tráfico de drogas e outras atividades criminosas no 
Estado. Através da história de Juliano VP - sua infância, adolescência, entrada e ascensão no tráfico de 
drogas na favela Santa Marta (em Botafogo, bairro de classe média) -, temos um retrato da ocupação do 
morro pelo Comando Vermelho e da implantação de sua disciplina. Mas não é apenas um livro sobre a 
história do tráfico. Juliano é um personagem fascinante, um criminoso com refinado gosto literário, 
preocupado com o destino da comunidade favelada do Rio de Janeiro e cujos contatos iam dos violentos 
chefes do CV até importantes intelectuais cariocas. 
8 Este livro é um relato pessoal de Celso Athayde e MV Bill dos bastidores da produção de um 
documentário sobre o universo dos meninos que trabalham no tráfico de drogas em diversas partes do 
país. Narrado em primeira pessoa, o livro pretende revelar as dramáticas experiências que Celso e Bill	
vivenciaram antes e durante a realização do documentário 'Falcão', projeto que iniciaram em 1998 e 
terminaram em 2006. Os autores também discutem temas como racismo, segurança pública, repressão 
policial e a importância do Hip Hop para a juventude que vive nas favelas. Dos 17 meninos entrevistados, 
16 morreram ao longo da produção do documentário. Inicialmente publicado pela editora Objetiva, foi 
relançado, em 2010, pela editora Ponto de Leitura. 
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As obras listadas acima têm em comum o cenário violento de espaços urbanos 

dominados por facções criminosas envolvidas com o tráfico de drogas. No entanto, o 

foco desses livros não é, em todos os casos, a violência em si, mas os dramas vividos 

pelas pessoas que circulam e convivem com essas situações de violência. A necessidade 

de narrar-se faz-se manifesta no momento em que Jessé percebe, talvez através dessas 

leituras9, que sua narrativa é possível, ou seja, que as experiências por ele vividas 

também podem servir de material para uma representação do mundo a partir de seu 

próprio ponto de vista. Segundo Antonio Candido 

[...] a arte é social nos dois sentidos: depende da ação de fatores do 
meio, que se exprimem na obra em graus diversos de sublimação; e 
produz sobre os indivíduos um efeito prático, modificando a sua 
conduta e concepção do mundo, ou reforçando neles o sentimento dos 
valores sociais. (CANDIDO, 2011, p. 30) 
 

O impacto gerado pela leitura de livros com os quais se identificou promovem 

uma reconceitualização do próprio ato de escrever. Apesar de ser uma atividade que 

não lhe aprazia, escrever tornou-se ferramenta para elaborar e significar o espaço que 

habita e todas as situações que nele vive. 

Jessé Andarilho é, de acordo com sua página na rede social Facebook, “escritor, 

poeta, produtor cultural, repórter, e mediador de conflito.” Essa multiplicidade de 

atribuições está em consonância com o perfil de outros autores oriundos da periferia, 

assim como dos autores contemporâneos em geral, já que são muito poucos aqueles que 

se dedicam exclusivamente à escrita literária. A diferença, no caso de autores como 

Jessé Andarilho, é que seus esforços são direcionados tanto com o intuito de buscar um 

sustento através dessas atividades, quanto com o objetivo de movimentar o cenário 

cultural da periferia como um todo. De acordo com seu próprio relato, seu encontro com 

a literatura desencadeou um processo de conscientização a respeito de possibilidades 

profissionais das quais, anteriormente, nem tinha conhecimento, ou não percebia como 

pertencentes a seu universo.  

Isso não teria sido possível, no entanto, se não houvesse tido a oportunidade de 

fazer um curso na Escola Popular de Comunicação Crítica – ESPOCC10 – mantida pelo 

																																																													
9 Faço essa relação a partir daquilo que Jessé Andarilho relata na entrevista do programa Nova Stella. Ele 
diz, a certa altura, que depois de concluir a leitura de Zona de Guerra, de Marcos Lopes, comentou com 
um amigo que tinha “muitas histórias como as dele e algumas até melhores” (DANTAS, 2015, p.209) 
quanto aquelas que acabara de ler no livro.  
10 A Escola Popular de Comunicação Crítica (Espocc) foi criada em agosto de 2005 pela organização da 
sociedade civil Observatório de Favelas, no conjunto de favelas da Maré, no Rio de Janeiro. Seu objetivo 
é iniciar jovens e adultos de espaços populares em conhecimentos e vivências da teoria, metodologia e	
linguagens da comunicação popular, visando potencializar sua ação crítica e transformadora. A iniciativa	
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Observatório de Favelas11. A importância de organizações como o ESPOCC para a 

reafirmação de jovens oriundos de espaços populares é clara, na medida em que 

oferecem às populações das favelas alternativas aos meios tradicionais de educação e 

formação. Isso implica na descoberta de possiblidades de atuação profissional e/ou 

cultural em espaços relegados a um segundo plano nas políticas públicas para melhoria 

de áreas urbanas.  

O Observatório de Favelas cita, em sua página de internet, seu objetivo de 

“afirmar uma agenda de Direitos à Cidade, fundamentada na ressignificação das favelas, 

também no âmbito das políticas públicas”. Reconhecendo a multiplicidade de fatores 

implicados na reprodução das desigualdades, atuam em cinco áreas distintas – políticas 

urbanas, educação, cultura, comunicação, e direitos humanos. Dessa forma, buscam 

vincular suas ações às experiências reais dos participantes que compõem seu quadro e 

que “buscam contribuir para a formulação e avaliação de políticas públicas voltadas 

para a superação de desigualdades sociais”. 

A missão do Observatório de Favelas materializa-se na realização de projetos 

como a Escola Popular de Comunicação Crítica que oferece cursos nas áreas de 

Comunicação, Cultura e Sociedade, Audiovisual, e Criação Digital. Essa proposta 

integradora parece responder às indagações que Walter Benjamin faz a respeito do 

intelectual no ensaio de 1934, O autor como produtor: “Consegue promover a 

socialização dos meios de produção intelectual? Vislumbra caminhos para organizar os 

																																																																																																																																																																																			
teve como parceiros a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Fluminense 
(UFF), o Canal Futura e diversas organizações da área de comunicação e temas afins. Em novembro de 
2006, depois de um ano de curso de extensão gratuito, a Escola formou a sua primeira turma de 
comunicadores, nas habilitações de Audiovisual, Jornalismo e Fotografia. A ESPOCC oferece a jovens e 
adultos moradores de espaços populares do Rio de Janeiro, acesso a diferentes conceitos, linguagens e 
técnicas na área em Publicidade Afirmativa – aquela que não visa o lucro ou a promoção de uma marca 
com fins estritamente comerciais, mas que promove valores de sociabilidade, a cultura e o 
empreendedorismo comunitário e socioambiental. Fonte: http://www.espocc.org.br/ 
11 O Observatório de Favelas é uma organização da sociedade civil de pesquisa, consultoria e ação 
pública dedicada à produção do conhecimento e de proposições políticas sobre as favelas e fenômenos 
urbanos e que busca afirmar uma agenda de Direitos à Cidade, fundamentada na ressignificação das 
favelas, também no âmbito das políticas públicas. Criado em 2001, o Observatório é desde 2003 uma 
organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP). Com  sede na Maré, no Rio de Janeiro, sua 
atuação é nacional. Foi fundado por pesquisadores e profissionais oriundos de espaços populares, sendo 
composto atualmente por trabalhadores de diferentes espaços da cidade. Tem como missão a elaboração 
de conceitos, metodologias, projetos, programas e práticas que contribuam na formulação e avaliação de 
políticas públicas voltadas para a superação das desigualdades sociais. Para serem efetivas, tais políticas 
têm de se pautar pela expansão dos direitos, por uma cidadania plena e pela garantia dos direitos  nos 
espaços populares. Fonte: http://www.observatoriodefavelas.org.br/ 
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trabalhadores no próprio processo produtivo? Tem propostas para a refuncionalização 

do romance, do drama, da poesia?” (BENJAMIN, 1994, p. 136)  

Além da experiência na ESPOCC, Jessé teve, também, a oportunidade de 

participar de encontros-oficinas com autores que participaram da segunda edição da 

FLUPP – a Festa Literária das Periferias12, em 2013. Segundo seu depoimento a 

Goldfarb, a cada encontro Jessé elaborava melhor suas concepções a respeito do 

processo de criação literária e aplicava aquilo que lhe parecia pertinente ao romance que 

já vinha escrevendo. Esses encontros serviram, portanto, como catalisadores de um 

movimento de reescrita. A forma se modificava de acordo com as ideias que lhe eram 

apresentadas nesses encontros, dando lugar à uma reelaboração de sua escrita.  

Considerado esse percurso, é possível relacionar Jessé Andarilho à figura do 

autodidata que, segundo Pierre Bourdieu, “adquire sua cultura fora da ordem legítima 

instaurada pela instituição escolar” e “ignora as etapas e os obstáculos 

institucionalizados e padronizados, os programas e as progressões que transformam a 

cultura escolar em um conjunto hierarquizado e hierarquizante de saberes 

imprescindíveis.” (BOURDIEU, 2013, p. 307) 

Vale levantar, neste ponto, um questionamento a respeito dos modelos 

educacionais prevalecentes na atualidade. Atua, a escola de hoje, como espaço 

provocador, aberto ao pensar e, consequentemente, ao criar? Ou busca, apenas, no 

movimento mecanizado e repetitivo de ensinar, reproduzir o modo de pensar de um 

grupo específico? 

 

O Romance 

O fato mais peculiar a respeito de Fiel é, provavelmente, o modo como foi 

escrito. Jessé trabalhava, naquele momento no centro da cidade do Rio de Janeiro e 

demorava, em deslocar-se, aproximadamente três horas até o local de trabalho. No meio 

do trem lotado, em movimento, Jessé tirava o celular do bolso e usava um aplicativo de 

																																																													
12 Inspirado na FLIP – Festa Literária de Parati – a FLUPP Pensa busca realizar um processo continuado 
de formação de leitores e autores em comunidades periféricas da região Metropolitana do Rio. Ao longo 
de treze encontros, jovens têm a oportunidade de se aprofundar na produção literária e aprender com 
autores de grande expressão. Ao final das etapas, os 30 melhores pontuados têm seus textos publicados 
em livro. A FLUPP teve sua primeira edição em 2012 e foi idealizada pelo escritor Julio Ludemir, pelo 
escritor e pesquisador Ecio Salles, pela pesquisadora Heloisa Buarque de Hollanda, pelo antropólogo Luiz 
Eduardo Soares e pelo empresário Alexandre Mathias.  
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notas para escrever. Walter Benjamin já apontava, nos anos 193013, para o potencial 

transformador das novas tecnologias de comunicação que ele acreditava oferecerem 

possibilidades de mudanças dos meios de produção.  

É de Benjamin, também, um pequeno texto que fala sobre a leitura durante os 

trajetos percorridos em trem. Em Literatura policial, em viagem, Benjamin rende 

homenagem aos romances policiais que, segundo ele, são o material de leitura preferido 

para essas viagens. Colocando obras e autores assim, em evidência, apaga as diferenças 

entre “alta literatura” e “literatura popular”, estabelecendo o gênero policial como 

característico da própria modernidade. 

Até aqui o que a leitura faz ao viajante. Mas o que a viagem não faz ao 
leitor? Quando está tão entretido na leitura a ponto de poder sentir com 
tanta certeza a existência de seu herói como a sua própria? Não é seu 
corpo a lançadeira que ao ritmo da roda faz incansavelmente a urdidura, 
o livro do destino de seu herói? Não se lia na diligência e não se lê nos 
automóveis. A leitura de viagem está tão associada às viagens de trem 
como as paradas às estações. É sabido que muitas estações se 
assemelham às catedrais. Mas queremos agradecer por isso aos 
pequenos altares móveis e coloridos onde, gritando, um ministrante 
exorciza a curiosidade, a distração e o acontecimento sensacional 
quando, por algumas horas, ao passar por algum lugar, como 
aconchegados em um xale esvoaçante, sentimos em nossas costas o 
arrepio da tensão e o ritmo das rodas. (BENJAMIN, 2011, p. 36) 
 

Apesar de não se tratar, necessariamente, de um romance policial, Fiel traz 

elementos que poderíamos relacionar aos policiais publicados na atualidade, romances 

esses que muitas vezes deixam de lado o foco no crime, em si, para colocar em 

protagonismo o ponto de vista do criminoso. Borram-se as margens fronteiriças que 

opõem o bem e o mal quando policiais e criminosos encontram-se em ambos os lados 

do crime, dependendo da situação. Os romances policiais atuais fazem, dessa forma, 

uma crítica incisiva às instituições. Além disso, essa relativização em relação ao 

criminoso apresenta ao leitor novas perspectivas possibilitando, assim, diversas formas 

de interpretação. 

É nesse sentido que Fiel pode relacionar-se ao gênero policial. O livro narra a 

história de Felipe, jovem de quatorze anos, residente da favela de Antares, no Rio de 

Janeiro, que de menino “bom e estudioso” passa à mão direita de um dos líderes do 

tráfico no morro. A narrativa é direta e fluída, com linguagem acessível, permeada de 

diálogos curtos e muita ação. Os temas tratados são vibrantes e a trama movimentada o 

que causa grande expectativa no leitor. Todos esses atributos podem ser associados, 

																																																													
13 Em A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, 1935-1936. 
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segundo Antônio Candido, ao folhetim romanesco do século XIX que, um século 

depois, influiu poderosamente no cinema (CANDIDO, 2011, p. 43). Esses aspectos 

relacionam-se, também, à fala do próprio autor que caracterizou os livros que 

inspiraram sua escrita como “parecendo um filme”. Eles garantem a boa recepção por 

parte do público pelo fato de representarem, para um grupo específico, algo que lhes diz 

respeito e é por eles apreciado, o que garante o impacto emocional da obra. 

 

Publicação, recepção e difusão da obra 

Outro aspecto a ser discutido diz respeito à boa recepção que Fiel parece vir 

tendo desde o seu lançamento em 2014. O fato de ter sido publicada por uma editora 

comercial certamente influencia a recepção e difusão da obra já que, ao contrário das 

editoras independentes, as editoras comerciais abarcam um público muito maior ao 

formarem parte de uma rede de distribuição de longo alcance. 

Se, em um primeiro momento, autores que não participavam do circuito 

intelectual das grandes cidades tiveram que buscar seus próprios meios de publicação 

através de editoras independentes, ou mesmo da auto-publicação, pode-se afirmar com 

segurança que este cenário mudou. Grandes editoras buscam lançar títulos com o intuito 

de que sejam levados pela correnteza do sucesso editorial de livros como Cidade de 

Deus (Cia. das Letras, 1997), Estação Carandiru (Estação Carandiru, 1999), e, mais 

recentemente, Elite da Tropa (Objetiva, 2006) que tiveram, respectivamente, mais de 

100.000, 460.000, e 170.000 cópias vendidas. A Editora Global lançou, em 2007, a 

Coleção Literatura Periférica que conta hoje com mais de dez títulos publicados. Em 

2014, a Editora DSOP, de São Paulo, por sua vez, criou o selo Literatura Marginal, 

com o objetivo de publicar obras de autores da periferia com pouca entrada nas grandes 

editoras. O escritor Ferréz é o curador do novo selo.  

A Objetiva é, desde o princípio dos anos 2000, a editora responsável por lançar 

os títulos de Celso Athayde e MV Bill. Lançou também alguns títulos de Ferréz. Celso 

Athayde, ex-presidente da Central Única das Favelas, foi responsável por apresentar o 

livro de Jessé Andarilho à essa editora. Fiel foi lançado, em 2014, como o primeiro 

título do selo Favela Objetiva14 que faz parte do Favela Holding15, conjunto de 

																																																													
14 Favela Objetiva é uma parceria com a Editora Objetiva com foco na produção editorial, edição e 
impressão de obras literárias e livros didáticos criados por moradores de favelas. Com foco na geração de 
renda, empreendedorismo e novos negócios, a Favela Objetiva vai ampliar também a visibilidade dos	
escritores das comunidades, propiciando acessibilidade e novos horizontes educacionais a esse público-
alvo. 
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empresas que tem como objetivo central o desenvolvimento de favelas e de seus 

moradores. 

Todas essas iniciativas demonstram a busca de editoras comerciais por uma 

aproximação às classes populares que anteriormente não eram consideradas ao se 

contabilizar possíveis consumidores de literatura. Isso implica no interesse por esse 

grupo da indústria cultural como um todo, tanto no que diz respeito à formação quanto 

na ampliação de um público consumidor oriundo dessas classes. 

A atenção que o livro de Jessé Andarilho tem recebido na mídia nos últimos 

meses – notas em jornais de grande circulação, convites para participação em eventos 

literários, e concessão de entrevistas, etc – poderia ser entendida como a 

espetacularização de um fazer exótico. Coloca-se em primeiro plano a maneira como o 

livro foi escrito – no celular – e a dificuldade em se concretizar um projeto de criação 

literária sob condições adversas. No entanto, não são discutidas, nem ao menos 

mencionadas, as importantes questões que se escondem por trás dessa dificuldade.  

Poderíamos, assim, levantar a hipótese de que o que acontece, de fato, é uma 

colonização de um espaço cultural vibrante, com forte potencial criador, originário das 

camadas populares e nascido com o intuito de inseri-las no mercado cultural dominado 

por uma produção literária bastante diversa. Preferimos, no entanto, pensar de modo 

mais dialético e considerar a possibilidade de que a literatura marginal, publicada por 

grandes editoras comerciais, cria brechas que possibilitam a organização e difusão de 

um campo cultural politizador e emancipatório. 
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SOBRE ESCALA, TERRITÓRIO E ARQUIVO: A LITERATURA NA 
CRÔNICA DO TRÁFICO DE DROGAS NO BRASIL E NO MÉXICO 
 

Thiago Carvalhal (UFRJ/CAPES) 
 
RESUMO: A dimensão escalar da espacialidade humana – e em específico a escalaridade do 
narcotráfico como fenômeno social inscrito profundamente nesta espacialidade – é noção de 
grande relevância para a análise das produções subjetivas no campo cultural latino-americano 
contemporâneo e convém a este trabalho como chave conceitual que tem por mérito 
proporcionar um eixo para a abordagem no estudo comparatista das representações discursivas 
que têm no narcotráfico, e em sua territorialidade, o fundamento para o desempenho de uma 
vasta sorte de crônicas no Brasil e no México. Obras como Falcão: meninos do tráfico (2006), 
de MV Bill e Celso Athayde e Los morros del narco: historias reales de niños y jóvenes en el 
narcotráfico mexicano (2011), de Javier Valdez Cárdenas são amostra dessa produção. Desse 
modo, desde a hipótese que esta determinada ordem de crônicas do tráfico esteja fundada em 
um arquivo do crime (como em Foucault, e em González Echevarría), que se oferece 
ostensivamente aos relatos artísticos, jornalístico, jurídico-criminal e do mercado de bens 
culturais, e, pela circularidade da dinâmica de trocas que tais discursos realizam entre si. Em tais 
narrativas o real está, assim, mediado discursivamente por perspectivas de apreensão em 
disputa, e a representação é fatura da negociação entre discursos – etnográfico, literário, 
jornalístico, criminalístico... Assim, seja como crônica literária, seja jornalística, o dado da 
escala do tráfico de drogas tem como nexo as relações que estabelecem poder e arte, quando 
poder converte-se em arquivo e, desde o real territorializado pelo cartel ou facção, passa a 
fundar o discurso artístico que articula a representação do real. E como a escala do tráfico como 
atividade econômica varia incomensuravelmente na comparação entre México e Brasil, serão 
distintas as formas da arte se relacionar com as heterogêneas proporções e formas do de poder 
do tráfico, em sua expressão territorial. 
PALAVRAS-CHAVE: Narcoliteratura. Território. Narcotráfico. Escala. 
 
 

SOBRE ESCALA, TERRITÓRIO E ARQUIVO: A LITERATURA NA 
CRÔNICA DO TRÁFICO DE DROGAS NO BRASIL E NO MÉXICO 
 

Thiago Carvalhal (UFRJ/CAPES) 
 

O território (...) é a cena do poder e o lugar de todas as 
relações.  

Claude Raffestin 
 
O território são formas, mas o território usado são objetos e 
ações, sinônimo de espaço humano, espaço habitado. 

Milton Santos 
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O processo de referenciação do território é, indubitavelmente, marca 

contemporânea das manifestações artísticas no campo cultural latino-americano, e em 

específico, no caso de Brasil e México, no que tange às obras que tematizam o tráfico de 

drogas. Cada qual à sua maneira — isto é, em conformidade com os limites e recursos 

que dispõem, bem como de acordo com o seu grau de pertencimento a distintos âmbitos 

do intrincado polissistema ao qual se incorporam —, os bens simbólicos têm revelado 

propostas de um deslocamento convergente da narrativa que aponta seus sentidos (com 

uma inumerável diversidade de representações e discursos) para o espaço 

territorializado e, em específico, para as margens. Margens sociais, espaciais, 

econômicas, legais... e suas temáticas, estéticas, sujeitos e espaços que ganham 

centralidade, no que Beatriz Resende situou como “expressões de novas subjetividades 

que se afirmam no quadro da produção artística”, em um contexto que é tanto político 

quanto ético e estético (2014, p. 9-10) e que alcança 

 
formar um sistema literário com conceitos próprios do que é literatura, 
propondo ainda suspender limites entre as escritas literárias e as 
diversas expressões artísticas, numa troca de linguagens efetiva e não 
de empréstimos, nas constituições de objetos artísticos múltiplos e não 
classificáveis em teorias ou nomeações redutoras (RESENDE, 2014, 
p. 13). 

 
Assim, contiguamente, no bojo do caudal que irrompe desse deslocamento à 

margem, uma sorte de discursos antes acessíveis, preponderantemente, pela via dos 

arquivos legais e da imprensa passa a se fazer notar imperiosamente no mercado 

cultural a partir de discursos, agora, artísticos, simbólicos, subjetivos. E, nesse influxo, 

lida como texto, a música popular com sua notória sensibilidade e receptividade às 

influências de um real imediato foi, precocemente, pela via da oralidade e com a 

agilidade em interpelar o real que lhe é característica, solo fértil para a construção de 

relatos acerca dos espaços marginais sob a influência da territorialização empreendida 

pelo tráfico. É o caso de muitas canções do "proibidão de contexto", subgênero do funk 

carioca associado ao universo do tráfico de drogas, e de sua contraparte mexicana, o 

narcocorrido, nomeadamente nas suas manifestações de teor narrativo. 

No Brasil, por exemplo, com o fim da década de 1980 e a virada dos anos de 

1990, a consolidação do Comando Vermelho (C.V.) no papel de proeminência dentro e 

fora dos presídios (iniciada na década anterior) significou que este passaria, então, a 

dominar cerca de 70% dos pontos de venda de drogas do Rio de Janeiro — na sua 

esmagadora maioria localizados em favelas e espaços marginais cariocas. Enquanto 
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isso, a crônica diária desse processo – violento e cruel, massivo e altamente 

espetacularizado – esteve notadamente sob a custódia dos campos do jornalismo 

criminal e do juízo penal, aos quais, como produtores de discursos legitimados sobre o 

real, bem como sobre o crime e a violência, caberiam sujeitar a sua representação, em 

um processo que tendeu à objetivação dos espaços periféricos, pela via da associação 

desses espaços ao imaginário do delitivo e da marginalidade (não somente legal, neste 

caso, mas polissêmica). 

Mas também é, já neste mesmo período, que começam a assomar nos meios 

massivos os primeiros relatos do gênero funk, em crescente popularização, acerca 

desses territórios – inclusive no repertório do que ficaria conhecido como “proibidão”. 

São dessa fase composições populares dos anos de como “Eu só quero é ser feliz”, dos 

Mcs Claudinho e Buchecha, genericamente classificados como funk consciente, e “Rap 

das armas”, tanto em sua versão “chapa branca”, mediada para a reprodução nos meios 

massivos, dos irmãos Mcs Júnior e Leonardo, quanto na modalidade proibida 

interpretada por Cidinho e Doca. Ambas canções já, a partir do discurso autônomo do 

subalterno, começavam a referenciar os territórios das favelas cariocas sob outras 

perspectivas que não aquela do lugar hegemônico do discurso. 

Na literatura latino-americana, tal movimento de deslocamento da perspectiva 

para a margem ainda novicia – ainda que conforme Beatriz Resende sustenta, tal 

movimento já fosse perceptível nos anos 1980 e 1990 (2014, p. 11) –, mas há, fora do 

espectro das produções de teor cronicizante e etnográfico, autorizadas pelo discurso 

hegemônico (“objetivas” e objetivadoras portanto), um número crescente de narrativas 

que já abordam de modo proeminente o universo do narcotráfico e sua rede de conexões 

com o território urbano a partir de outros índices representacionais e âmbitos 

discursivos, nos quais a literalidade e o “estatuto artístico” a que se pretendem 

prefiguram como fundamentais, seja na cena brasileira, seja na mexicana. 

Dessa maneira, passam a ser elaborados e representados modos de vida 

alternativos à referência externa hegemônica — a cidade, o Estado-Nação, a Lei, a 

moralidade... —, a partir do afloramento de regimes identitários e imaginários coletivos 

que ensejam a formação de contextos sociais específicos pela afirmação de localidade 

(distintiva, autogestionada e contrastiva), regidos pela negociação frente a uma ordem 

de valores intrinsicamente, e discursivamente, associados ao contexto político local de 

autoridade e prestígio (cujo papel preponderante acena tanto para as redes do 
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narcotráfico, quanto àquela em interface com a sociedade “formal” supralocal, com o 

qual o primeiro ora negocia, ora confronta). 

A margem, sob a perspectiva da "pequena nação", nuclear, inscrita em uma “ilha 

urbana” da facção ou na macrorregião do cartel, em meio ao ato de imaginar-se a si 

mesma desenreda-se na afirmação de uma "nacionalidade" referencial, fronteiriça 

àquela do Estado-Nação subjacente. Desse modo, as produções artísticas do marginal, 

autorreferenciais (ora auto, ora intradiegeticamente), maioria no caso brasileiro, 

enquanto no México avultam as contribuições da crônica literária, de cunho etnográfico 

e narradas na terceira pessoa do discurso – ora auto, ora heterodiegeticamente), como o 

texto da canção "Nova Holanda e Parque União é fábrica de 155" (2015), do MC RD 

155, morador da favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, e o romance de Raquel 

de oliveira A número um (2015), da Rocinha, são exemplos preciosos para a 

investigação do ostensivo processo de territorialização das narrativas no campo cultural 

brasileiro contemporâneo. Bem como para a proposição de uma indagação acerca da 

noção de um arquivo que pudesse fundear tais narrativa, nos moldes das propostas de 

González Echevarría (2011 [1990]).  

Em vista disso, a partir das conceitualizações de arquivo em Derrida, em 

Foucault e em González Echevarría, adota-se a hipótese que essa determinada ordem de 

bens simbólicos esteja fundada em um arquivo do crime – este mesmo em contato com 

arquivos outros, como o da imprensa e o da lei –, o qual se oferece ostensivamente aos 

relatos literário (e, de modo mais generalizado, artístico), jornalístico, jurídico-criminal 

e do mercado de bens culturais. De mais a mais, pela circularidade da dinâmica das 

trocas que tais discursos realizam entre si (em conformidade com a teorização 

bakhtiniana das trocas culturais), o discurso do crime e do tráfico de drogas neles 

inocula suas marcas, enquanto passa a ostentar caracteres daqueles enunciados com que 

entra em contato. São, assim, marcas as quais remetem às formas do discurso avalizado 

no poder vigente (em suas muitas manifestações) e que a ele convergem reiteradamente.  

Tal convergência aproxima o documental (a crônica, o relato testemunhal e a 

história, por exemplo) e o ficcional (RESENDE, 2014, p. 14), concretamente observável 

nas séries literárias latino-americanas, por exemplo, em publicações recentes como 

Falcão: meninos do tráfico (2006) e Falcão: mulheres e o tráfico (2007), ambas de MV 

Bill e Celso Athayde, no Brasil, e Los morros del narco: historias reales de niños y 

jóvenes en el narcotráfico mexicano (2011) e Miss narco: historias reales de mujeres en 

el narcotráfico mexicano (2012), ambas de Javier Valdez Cárdenas, no México. 
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Na crônica sobre o tráfico de drogas o arquivo do crime configura-se como um 

repositório (estético, ético, temático...) e funcionaliza-se substitutivamente como mito 

fundador do ato representacional, dando vigência aos discursos disponibilizados no 

imaginário social, dos quais têm reiterada presença os discursos do mercado de bens 

culturais (e dos meios massivos, das grandes corporações dos media). Em tais narrativas 

o real está assim, altamente mediado discursivamente por perspectivas de apreensão em 

disputa. E a representação é, consequentemente, a fatura da negociação entre discursos – 

o “grande discurso da Nação”, o etnográfico, o literário, o jornalístico, o criminalístico...  

Os aportes de Derrida, Foucault e González Echevarría acerca do conceito 

estabelecem suas relações íntimas com os contextos de autoridade e, no concernente aos 

discursos em circulação no meio sociocultural, segundo Diana Klinger, o arquivo 

“aborda a estocagem das impressões e a cifragem das inscrições, mas também a censura 

e o recalcamento” (KLINGER, 2007, p. 170-171, grifos da autora). Assim, todo arquivo 

seria, simultaneamente, “instituidor e conservador, revolucionário e tradicional. Eco-

nômico: guarda, põe em reserva, economiza, mas fazendo a lei (nomos)” (KLINGER, 

2007, p. 171). A isso a mesma autora complementa: 

 
O arquivo, como impressão, escritura, não é somente o local de 
conservação de um conteúdo passado. O arquivamento tanto produz 
quanto registra o evento. A estrutura técnica do arquivo arquivante 
determina a estrutura do conteúdo arquivável em seu próprio 
surgimento e em sua relação com o futuro. Pois a questão do arquivo 
não é uma questão do passado: trata-se do futuro, de uma resposta, de 
uma promessa e de uma responsabilidade para amanhã (KLINGER, 
2007, p. 172). 
 

Ademais, o arquivo manifesta seu caráter condicionante, estando associado às 

questões da propriedade, publicidade e reprodução dos discursos e subordina-os formal 

e estruturalmente (esteticamente, portanto), temática e, no limite, eticamente. Algo de 

que tanto Echevarría quanto Foucault corroboram. Enquanto referencial, o arquivo 

consigna de maneira profunda os discursos que se engendram a partir de sua autoridade. 

É ele que, na recolha de discursos hegemonicamente situados na urdidura dos 

enunciados do poder e da submissão, assevera a manutenção das balizas do prestigiado 

e avalizado nas demais formas de discurso. Tal como, por exemplo, os discursos do 

mercado, da lei e dos media moldam os da cultura – na literatura, na música, e em 

outras manifestações simbólicas. Estas acabam por restituir cumulativamente, “sob nova 

pele”, seus próprios discursos ao arquivo, grafando nele novas dicções, porque 
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reproduzindo as formas do poder tornam-se admissíveis enquanto narrativas do arquivo. 

Mas, e quanto aos discursos refutados, silenciados, ilícitos ao arquivo? 

Derrida os coloca no horizonte dos “Arquivos do mal”, extremamente prolíficos 

para o tema do narcotráfico: “dissimulados ou destruídos, interditados, desviados, 

‘recalcados’”. E desde este acercamento a proposição de um “arquivo do crime” 

(contribuição nossa para a teoria do arquivo) passa a viger como parte desses conteúdos 

espúrios os quais contestam o arbítrio sobre a edificação do arquivo hegemônico. Em 

um momento em que a fragmentação do campo (a que Derrida nomeia de “mal do 

arquivo”) perturba as regras da autoridade sobre os discursos que novos arquivos se 

manifestam. O arquivo do crime desponta dessa brecha. E dele novas discursividades, 

precipuamente sob a forma das narrativas do tráfico de drogas, a face mais conspícua, 

especialmente em países como o Brasil e o México, do crime, ainda que outras formas 

do delitivo (e da violência e da crueldade) também emerjam narrativamente da 

clandestinidade. 

Desta feita, a dimensão escalar da espacialidade humana – e em específico a 

escalaridade do narcotráfico como fenômeno social inscrito profundamente nesta 

espacialidade – é noção de grande relevância para a análise das produções subjetivas no 

campo cultural latino-americano contemporâneo e convém à investigação das relações 

entre arte narrativa e narcotráfico como chave conceitual que tem por mérito 

proporcionar um conveniente eixo para a abordagem no estudo comparatista das 

representações discursivas que têm no narcotráfico, e em sua territorialidade, o 

fundamento para o desempenho de uma vasta sorte de crônicas no Brasil e no México. 

Enquanto no México o gênero narcoliteratura encontrou ampla difusão, com 

uma extensa gama de lançamentos todos os anos desde, ao menos, a primeira metade 

dos anos de 2010 sendo tomado enquanto objeto de consumo cultural de alto valor (na 

relação entre demanda por parte do público e muito maior oferta do mercado local e, 

inclusive, como objeto amplo de investigação acadêmica), no Brasil o mesmo não pode 

ser verificado apesar da relevância que o fenômeno tem para a nossa sociedade, com 

uma diversidade de consequências na vida material dos indivíduos, principalmente, nas 

grandes cidades. Em especial no Rio de Janeiro, onde o Comando Vermelho 

territorializa uma quantidade relevante de espaços. 

Dado que o narcotráfico, como fenômeno social, assume o papel de agente 

produtor do espaço, concreta e simbolicamente, a escala de suas atuações revela-se 

conteúdo imprescindível para a efetiva e aprofundada pesquisa em tela. E como a escala 
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do tráfico como atividade econômica (economia de escala) varia incomensuravelmente 

na comparação entre a macrorregião sob o domínio do Cartel de Sinaloa (no qual 

assume proporções atacadistas, focado na logística do fornecimento, majoritariamente, 

para o mercado consumidor estadunidense, e espacialmente se organiza de modo 

regional) e Brasil (varejo, para o mercado interno, sob a forma de um território 

descontínuo, em rede), serão distintas as formas da arte se relacionar com as 

heterogêneas proporções e formas do de poder do tráfico, em sua expressão territorial, 

sempre atravessado pelos discursos sobre si, e o modo como o tráfico, enquanto forma 

heterogênea de poder, interfere no campo cultural de modo a inscrever seus próprios 

relatos no imaginário cultural, prefigurando-se (o cartel, o Comando Vermelho, o 

narcotraficante, o marginal) em mito do arquivo como repertório discursivo do qual 

emana a crônica do contemporâneo. 

Portanto, ainda que sob o risco de impor, na comparação proposta entre Brasil e 

México, escalas distintas para um fenômeno que não é homogêneo e assume grandezas 

contrastantes, seja no volume de negócios, seja na extensão territorial na qual exerce 

domínio, o fato de que “os fenômenos, relações sociais e práticas espaciais mudam ao se 

alterar a escala espacial da ação humana” (CORRÊA, 2011, p. 2) corrobora para 

acentuar o contraste e favorece a hipótese de que há relação entre estas características e 

a representação das mesmas na produção subjetiva e no mercado de bens simbólicos. 

Para tanto, a convicção de que o narcotráfico como agente produtor do espaço 

no México tenha atingido uma sorte de práticas de dimensões avassaladoras, chegando a 

atuar de modo a interferir profundamente na reprodução socioeconômica e cultural em 

uma escala até antes inimaginável (nacional e mesmo transnacional, dada sua presença 

efetiva nos Estados Unidos), torna patente que se investigue a escala espacial de sua 

atuação em consonância com uma escala de operações de igual proporção, sabendo-se 

que no nível local há aproximações com o caso carioca, ainda que seja mais relevante 

pensar, como sinédoque, tanto o todo pela parte, quanto a parte pelo todo, ou seja, um 

deslizamento de escalas para proporcionar uma abordagem mais equânime entre os dois 

casos em que os objetos de pesquisa crônica literária e música popular se fazem 

patentes. 

Preliminarmente, associa-se o caso do Cartel de Sinaloa um processo de 

concentração-centralização do tráfico, através do qual os sujeitos nele envolvidos (e os 

negócios da lavagem de divisas, “oficiosos”) “atuam decisivamente na (re)produção e 

transformação do espaço” (CORRÊA, 2011, p. 4), realizando-o nas escalas local, 
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regional, nacional e transnacional, enquanto o Comando Vermelho teria sua atuação 

restrita ao âmbito microlocal (a favela, como “espaço vernacular” (CORRÊA, 2011, p. 

11)) e local (a cidade do Rio de Janeiro, de modo descontínuo, ou seja, em rede e a 

região metropolitana, ainda que se tenha notícia de sua atuação, pontual, em outros 

estados brasileiros). Portanto, pode se verificar uma articulação de escalas múltiplas e 

heterogêneas com resultados distintos no interior de cada um dos agentes e na 

comparação entre eles. 

Sendo resultado da ação de ambos os agentes, e em conformidade com os limites 

de suas capacidades de atuação e suas relações com outras esferas de poder, como suas 

refregas com outros cartéis e facções, o Estado, e mesmo com setores diversos da 

sociedade civil, a produção de enclaves e fronteiras com a “cidade formal” (ou com o 

espaço territorializado por uma extensa gama de outros agentes) os inserem 

 
na temporalidade e espacialidade de cada formação socioespacial 
capitalista. [E os mesmos] [r]efletem, assim, necessidades e 
possibilidades sociais, criadas por processos e mecanismos que muitos 
deles criaram (CORRÊA, 2011, p. 5) 
 

ou dos quais se apropriaram de modo a materializar “os processos sociais na forma de 

um ambiente construído” (CORRÊA, 2011, p. 5) real e simbolicamente. 

Uma das diferenciações relevantes que emana da diferenciação da escalaridade 

entre os agentes aqui elencados está relacionado às suas identificações (ou não) com os 

“tipos ideais” de agentes da produção do espaço enumerados por Roberto Lobato 

Corrêa. Se o Comando Vermelho atém-se a sua prática nas bases do que o pesquisador 

atribui aos “grupos sociais excluídos”, estando na ponta da cadeia econômica do 

negócio das drogas, o mesmo não pode ser dito da atuação do Cartel de Sinaloa, que 

assume funções diversificadas no âmbito mexicano, ostentando-se enquanto proprietário 

dos meios de produção, como proprietário fundiário, como promotor imobiliário e 

demais formas da prática econômica, tal como a administração de portos, por exemplo, 

dada a sua diversificação no que tange às atividades produtivas alinhavada ao seu 

desmedido poder econômico e da necessidade de utilizar-se de atividades legais para a 

chamada “lavagem” do dinheiro auferido com o tráfico de drogas. Além disso, existe 

hoje o consenso de que nas mais diversas instâncias do Estado a presença do tráfico não 

pode ser ignorada. Atribui-se ao Cartel a participação concreta nas atividades políticas, 

policiais e judiciais da vida social mexicana. 
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É nessas balizas que se pretende amparar a pesquisa em literatura a partir dos 

aportes geográficos para a investigação, de maneira mais abrangente, do fenômeno do 

narcotráfico em suas dimensões objetivas e imateriais pois, conforme sugerido por 

Corrêa a pesquisa deve se dispor ao “estudo da ação (estratégias e práticas)” (2011, p. 

14) do tráfico em sua espacialidade multiescalar, de modo a responder aos 

questionamentos assinalados quanto à variação dos agentes Cartel de Sinaloa e 

Comando Vermelho em cada área sob suas influências, bem como em cada uma das 

escalas em que se faz presente; quanto aos conflitos e negociações efetivados para que 

seus objetivos econômicos e territoriais fossem alcançados; quanto aos impactos sociais, 

econômicos e políticos resultantes de suas atuações; e quanto a seus impactos na 

organização do espaço de modo a pensar as narrativas que assomam como seus 

resultados no polissistema cultural, e em especial nos negócios do campo editorial nos 

dois países. 
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FUTEBOL E SOCIEDADE: RELATOS PÓS-NACIONAIS NO CINEMA 

ARGENTINO E EM CONTOS DE EDUARDO SACHERI

Vitor Lourenço Rodriguez Salgado (UFRJ)

Ramón LlopisGoig (2009) expõe o futebol, além de outros esportes, como um 

dos grandes mecanismos que ajudaram na formação do Estado-Nação enquanto 

“comunidade imaginada” (Anderson, 1993). O desenvolvimento da identificação 

atrelada à nação estaria fortemente ligado às representações de equipes que a 

simbolizam: “como espectáculo de masas, se constituyóen una esfera pública 

ritualizada, em la que se generaban representaciones acerca de lo nacional” (Llopis 

Goig, 2009, p. 8, grifo do autor). Observa-se que, no panorama atual, o relato identitário 

nacional perde parte de sua força diante de um cenário de subjetividades fragmentadas. 

O que vemos, com a fragmentação das relações, é a diluição desta ideia de nação, uma 

vez que se encontra, em parte, desassociada de seu principal operador – o Estado –, 

além de não abarcar, dentre todas as manifestações intersubjetivas, o potencial para 

reunir as diferenças culturais e transformá-las em sentimento de coletividade, servindo à 

pátria. O projeto de Estado, associado à homogeneização e unidade identitária 

nacionalista, se contrapõe aos múltiplos relatos de narradores e narradoras localizados 

nas esferas de microterritórios. Através das narrativas de futebol, grupos de sujeitos são 

representados em histórias de torcida ou de amigos que, muitas das vezes, se 

desvinculam ou assumem um valor maior do que a própria nação. Os modos de narrar o 

nacional se pluralizaram de modo que a unidade proposta pelo Estado fica em segundo 

plano: “mi equipo es más importante que cualquier selección” (Alabarces, 2009, p. 

141). Em muitos relatos, a paixão por um clube ou a lealdade a um grupo de amigos que 

se reúne para jogar peladas no campinho se mostram como registros de pertencimento 

coletivizados que reformulam os sentidos pelos quais pessoas vivem em sociedade. Os 

ritos particulares praticados por grupos de torcedores, rotinas de bar, encontros na 

esquina ou no estádio superam o fator meramente descritivo das atividades e assinalam 

dinâmicas de interação e espaços de convívio e pertencimento, como a localidade do 

bairro, que pressupõem maneiras de organização específicas destes determinados 

microcosmos ou, como poderíamos chamar, destas determinadas micronações. 

Inseridas num âmbito de “neotribalização” da sociedade, como propõe Michel 

Maffesoli, torcidas e grupos de amigos compartilham valores e códigos, produzindo um 

sentimento de identificação coletiva: “é neste quadro que se exprime a paixão, que as 
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crenças comuns são elaboradas, ou, simplesmente, que se procura a companhia 

‘daqueles que pensam e que sentem como nós’” (1998, p. 18-19). Arjun Appadurai 

ajuda a enriquecer a discussão ao definir “comunidades de sentimento” como “un grupo 

que empieza a sentir e imaginar cosas en forma conjunta, como grupo” (2001, p. 23). 

Para o teórico indiano, a imaginação será de grande importância para entender as 

relações que se estabelecem entre grupos que se colocam identitariamente de forma 

diversa ao que a ideia de nação expressa. Não se trata de encarar as relações imaginadas 

a partir de suas conotações negativas, enquanto “falsas”, “supérfluas”, “irreais”, 

“fantasiosas”. O que está em foco aqui é o modo como grupos de sujeitos se relacionam, 

se reconhecem e se imaginam enquanto comunidade, refletindo “la imaginación como 

práctica social” (2001, p. 44-45). 

Gayatri Spivak, da mesma forma que o teórico indiano, vinculará à imaginação 

um poder particular de alternar as esferas de significado que envolvem a formação do 

nacional. Ancorada numa proposta que tem como objetivo a “destranscendentalização 

do nacionalismo” (2010, p. 291), Spivak procura denunciar os mecanismos de Estado 

que atuam na construção de uma identidade e de um sentido de pertencimento 

associados ao território da nação. Para ela, o processo estaria invertido, isto é, a 

identificação territorial derivaria da condição de ser um sujeito nacional. Haveria uma 

naturalização do ser nacional que antecederia qualquer outra conexão particular entre 

sujeito e território. Os afetos territoriais, as amizades, a união do povo são constituídos 

primeiramente no plano discursivo da nação para que depois seja possível observar na 

prática social os reflexos da integração comunitária. A crítica reside exatamente no 

ponto em que os vínculos de pertencimento entre sujeito e território seriam formados 

anteriormente à ação de coesão nacionalista. Os nacionalismos, ao se apropriarem das 

relações de afeto partilhadas por sujeitos em um mesmo solo, “privativas não-

derivadas”, segundo Spivak, naturalizam a identidade nacional e desconsideram as 

diversidades culturais dentro do espaço do Estado-Nação. Ao falar de uma 

“destrancendentalização do nacionalismo”, o que se pretende é desapropriar o Estado-

Nação de seu mecanismo homogeneizante, na tentativa de devolver aos sujeitos a 

possibilidade de reler, revisar e redefinir a nação a partir das diferenças expressas 

através das microlocalidades. Ainda que o território, em matéria política, quase sempre 

seja encarado como um sinônimo de “território nacional”, a territorialidade desses 

grupos atua na dimensão posta por Marcelo Lopes de Souza, como “algo gerador de 

raízes e identidade: um grupo não pode mais ser compreendido sem o seu território, no 
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sentido de que a identidade sócio-cultural das pessoas estaria inarredavelmente ligada 

aos atributos do espaço concreto” (2001, p. 84).

A conexão entre as comunidades de indivíduos que se identificam a partir do 

futebol e o território do bairro é uma característica muito presente no contexto social 

argentino. Alejandro Fabbri sinaliza: “El amor a un club llega de pequeño, por 

gravitación familiar, de los amigos o de la zona donde uno vive” (2006, p. 13 apud 

Pimentel, 2014, p. 34). As relações desenvolvidas no âmbito local e doméstico entre 

familiares e amigos estruturam esse primeiro momento de territorialização do afeto e 

construção identitária do indivíduo (Pimentel, 2014). Dessa maneira, os sentidos de 

pertencimento compartilhados por sujeitos no microterritório são construídos 

juntamente a imaginários de grupos locais. Essa multiplicidade de relatos expressos na 

literatura e na prática do cotidiano dos mais diversos espaços sociais reflete um 

panorama de diferenças não abarcadas pelo relato identitário nacional – uno, 

homogeneizante, exclusivo e excludente. Assim, a partir de comunidades imaginadas 

locais poderíamos ler a coletividade de sujeitos ligados não tanto à nação, quanto ao seu 

microcosmo de interação particular. A paixão por um clube, a afiliação a um grupo de 

amigos ou amigas que disputam partidas semanais são exemplos de meios de 

sociabilidade que podem promover a coesão grupal, explicitando um caráter 

destrancendentalizador de nacionalismos. A forma é suplementar derridiana. Não se 

trata, aqui, de perguntar, a partir do nacional, como o afeto se propaga e articula o 

pertencimento ao território. O que propomos é observar como identidades podem 

dialogar para recompor uma nação que não se constituiria essencialmente, 

metafisicamente. A diferença enquanto um valor que indica um cenário pós-nacional. A 

constituição de micronações torna-se viável na medida em que reconhecemos, assim 

como Spivak, a apropriação do processo de identificação entre sujeito e território pelo 

Estado-Nação que desarticula a particularidade do vínculo afetivo sócio-espacial. No 

entanto, a conexão se mantém e, a partir dela, fazemos a leitura de espaços 

fragmentados, onde se estabelecem “tribos” e “comunidades de sentimento”, que se 

colocam como alternativa identitária frente à unidade do relato nacional. Retomando, 

Ramon Llopis-Goig (2009), da mesma forma que o futebol desempenhará um papel 

importante na construção dos nacionalismos, hoje torna-se possível, através dele, a 

desassociação direta com a nação, mediada por uma torcida de um clube ou pela relação 

de amizade que existe dentro de um grupo. 
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No ano 2000, Eduardo Sacheri, em sua primeira edição de contos de futebol, 

publica “Esperándolo a Tito”. O conto narra a história de um grupo de amigos que 

espera ansiosamente a volta de um dos integrantes que foi jogar futebol profissional na 

Europa: Tito. A aura de angústia permeia o texto que ressalta os laços afetivos 

territorializados desde a infância através da prática de disputar peladas com o mesmo 

time rival. No momento em que Tito é contratado por um time europeu, a falta do 

integrante-chave faz com que o grupo acumule nove anos de derrotas. A volta de Tito 

ativa as relações de pertencimento desta micronação. A memória afetiva dos amigos do 

bairro ao mesmo tempo em que contesta o deslocamento do personagem, permite que os 

laços sejam reavivados a partir do contato face-a-face promovido pelo desafio que estão 

prestes a jogar. Até então, a esperança de que Tito volte é mesclada com uma forte dose 

de ceticismo frente à longa viagem da Europa para a Argentina: “en serio pensaste que 

nos íbamos a tragar que El punto ése iba a venirse desde Europa para jugar al desafio?” 

(p. 8). Trata-se aqui da interseção entre o poder simbólico das relações entre os amigos, 

dado pela memória dos momentos compartilhados, dos gostos em comum, e também da 

necessidade material a que está atrelada a construção do imaginário do grupo pelo 

território.

No conto, o comprometimento encontra-se atrelado não à nação argentina, mas à 

tribo. Não interessa ao grupo se Tito vem representar a seleção nacional da Argentina 

ou se guarda seu amor à nação em solo estrangeiro. O que importa é que ele cumpra 

aquilo que prometeu a Carlos quando disse que apareceria para quebrar o jejum de nove 

anos sem vitórias. A promessa não possui um caráter patriótico e o rompimento do 

acordado pode acarretar na perda completa de vínculo com a tribo: “esa noche decidí 

que, si después me llamaba para decirme que el partido de allá era demasiado 

importante y que por eso no había podido cumplir, yo Le iba a decir que no se hiciera 

problema. Pero lo tenía decidido: chau Tito, moríte em paz” (Sacheri, 2000, p. 10). 

Mesmo que esteja do outro lado do oceano Atlântico, Tito preserva os valores do grupo 

com que partilhou diversas experiências na infância, assegurando que integraria o time 

nessa partida que tem como objetivo a reunião afetiva. À tribo, o valor estabelecido 

através do companheirismo demonstra um sentido de pertencimento que não se 

relaciona com as obrigações contratuais, referentes a um clube internacional, ou 

nacionais, a respeito da representação da pátria. Tito faz parte de um grupo que, nesse 

dado momento, se sobrepõe a diversos níveis sociais como família, trabalho, deveres 

civis etc.O imaginário desta tribo de amigos está atrelado a valores que, inclusive, não 
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pressupõem, direta e obrigatoriamente, as dinâmicas mercadológicas na construção dos 

níveis de pertencimento. Ainda que o relato se estruture a partir do processo global no 

qual Tito se insere, os traços de identificação do grupo de amigos se mantêm porque 

foram construídos a partir de códigos da infância, enraizados através do território e da 

memória compartilhada. (códigos muito particilares estruturam essa formação coletiva)

No livro Lo raro empezó después, Eduardo Sacheri publica “El golpe del 

Hormiga”. O conto, indiretamente, remonta o panorama histórico argentino a partir dos 

vinte anos em que o Club Atlético San Lorenzo deixou de ganhar um título nacional 

sequer. Os anos de glória que antecederam a conquista do último troféu da primeira 

divisão na temporada de 1973-1974 foram seguidos por uma má administração da 

presidência do clube. Nos anos de 1974 a 1979, endividamentos e uma profunda crise 

na diretoria fizeram com que o San Lorenzo fosse obrigado a vender seus terrenos para 

o governo militar. A grande perda histórica foi o estádio emblemático, localizado em 

Boedo, conhecido como “El Viejo Gasómetro”, que operava a ligação entre o território 

e a identidade da torcida. Embora houvesse a promessa de se tornar um grande centro 

comercial sob a organização dos militares, posteriormente, em 1981, o estádio foi 

vendido definitivamente à rede francesa Carrefour. A expropriação do estádio pelo 

governo ditatorial proporcionou um sentimento de grande mal-estar entre os torcedores 

e jogadores. Consequentemente, o trauma se estendeu ao bairro de Boedo e a suas 

imediações.  A nação sanlorenzista, desde esse fato, é marcada pelo desejo de volta a 

Boedo, a seu antigo lar, imbuída de um tom muito saudosista e melancólico. A 

identificação com o território se perdeu num processo desterritorializador operado pelo 

Estado. Através de uma narrativa que expõe a loucura a que uma micronação de 

torcedores está disposta a chegar para ajudar seu time do coração, um grupo de amigos 

planeja um golpe que tem por objetivo trazer de volta a glória dos tempos passados ao 

clube. Envolto por um clima sombrio, numa “reunión de desquiciados”, o grupo escuta 

a proposta de Hormiga, que tem como base invadir o hipermercado Carrefour para 

roubar um punhado de terra, que simboliza o apego supersticioso ao território do antigo 

estádio. A argumentação de Hormiga, estruturada a partir dos sacrifícios que vem 

fazendo para que o projeto possa ser executado, reforça a ideia de dedicação motivada 

pela paixão clubista, uma paixão que envolve todos os integrantes e pode motivar um 

indivíduo “derecho como uma estaca” a colocar em prática um plano que pode, muito 

bem, estar fadado ao fracasso, levando todos à prisão. Como diz Juan Villoro: 
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Una vez elegido el club que determina el pulso de la sangre, no hay camino de 
regreso. Aunque se mencionan ejemplos en los que el raciocinio ha intervenido 
para mudar de entusiasmos, el fanático de raza no recusa a los suyos, así reciban 
golizas de escándalo. Es posible que el fútbol represente la última frontera 
legítima de la intransigencia emocional […]. (2014, p. 18)

Villoro descreve traços muito marcantes na composição de uma torcida, 

formulados a partir do sangue e da emoção. A esfera de pertencimento à micronação 

suprime qualquer tipo de nacionalismo operado pelo Estado. Hormiga não se preocupa 

em ser preso, em exercer sua cidadania de forma plena, em invadir e depredar um 

patrimônio privado. A remodelação desses valores se dá no círculo de amigos e na 

torcida, sendo muito mais valioso para os integrantes desse grupo voltar a ver o San 

Lorenzo campeão da primeira divisão argentina. É uma dívida que carregam para si 

mesmos e para toda a nação torcedora.

O conto de Sacheri, ambientado no ano de 1994, cria uma alegoria com o 

objetivo de revisar a história não só de um clube, mas a história da Argentina e seus 

efeitos sociais. O golpe articulado por Hormiga representa uma reação ao amargor da 

derrota histórica sofrida pelo clube. Idelbar Avelar, retomando a discussão de Walter 

Benjamin, irá formular: “Lo alegórico se instaura, por tanto, no por recurso a un 

‘sentido abstracto’, sino em la materialidade de uma inscripción. [...] La alegoria es la 

cripta vuelta sentido de reminiscencia” (s.d., p. 7). O teórico propõe observar os 

cenários pós-ditatoriais na literatura, retomando a problemática em que se insere “la 

irreductibilidad del vínculo que une alegoría y duelo” (p. 7, grifo do autor). A 

característica alegórica da construção narrativa de Sacheri evidencia o duelo de uma 

torcida representada por um grupo de amigos que travam um embate simbólico com a 

história. A materialidade da inscrição narrativa se dá na mesma medida em que se 

encara a representação do conto como esse resíduo histórico de mal-estar que se 

arrastou durante vinte anos na memória de toda nação torcedora.A invasão do 

hipermercado pressupõe uma volta ao antigo lar, ao território que guarda ainda todas as 

marcas do passado glorioso do Club Atlético San Lorenzo, reforça a emergência 

privilegiada da imagem do estádio em relação à do hipermercado. O cadáver, como 

mostrará Avelar, passa por uma emblematização que configura a “paralización del 

tempo, suspensión de la dialética diegética, resistência a uma resolución reconfortante” 

(s.d., p. 7). O Velho Gasômetro, enquanto imagem da ruína, surge como elemento 

central para entender a história argentina associada à história do clube, pois, como 

formula Walter Benjamin, “a história se fundiu concretamente com o cenário. Assim, a 
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história se configura não como processo de uma vida eterna, mas de uma decadência 

inevitável” (1986, p. 31).

A produção cinematográfica argentina já apresenta, tanto quanto a literária, 

algumas referências de obras criadas com o intuito de ler sujeitos através da relação que 

estabelecem com o futebol. No filme El secreto de sus ojos (2009), de Juan José 

Campanella, baseado na obra La pregunta de sus ojos, de Edurado Sacheri, a incidência 

do futebol se dá na busca por Isidoro Gómez, estuprador e assassino de Liliana Colotto. 

Os personagens de Esposito e Sandoval, dois assistentes de gabinete jurídico, aspirantes 

a investigadores (poderíamos dizer pseudo-policiais), tentam reunir elementos que 

ajudariam a compor o perfil do fugitivo, até então desconhecido. A ausência de um 

padrão em referência ao arquivo jurídico torna o sujeito impossível de ser rastreado. 

Baseando-se na hipótese inicial de que o assassino teria uma proximidade afetiva com a 

vítima, Esposito e Sandoval investem suas atenções ao círculo de amigos e às imagens 

do passado de Liliana. Ao se certificarem, quase intuitivamente, de que Isidoro é o 

culpado, o futebol surge como elemento fundamental para a captura do indivíduo.

Ao momento em que  os “investigadores” conseguem ter acesso às cartas que 

Isidoro enviava à tia, residente da pequena cidade de Chivilcoy, percebem a forte 

ligação do criminoso com o clube de futebol Racing de Avellaneda. As cartas exploram 

o universo do futebol e expressam as vontades e projetos de Isidoro através de uma 

codificação formada pelos jogadores e ex-jogadores da equipe: “Te juro que con lo que 

llovió quedé peor que Oleniak la vez aquella”, “Ya te voy a traer, vieja. Y vamos a 

hacer flor de yunta. No es lo mismo Anido que Anido con Mesías”, “Quédate tranquila 

vieja, en eso soy como Manfredini y no como Bavastro”1 (grifos meus). O campo 

simbólico ativado pelo personagem fornece a Esposito e Sandoval a chave necessária 

para encontrá-lo. A decodificação dos elementos discursivos contidos nas cartas reflete 

uma identidade formulada através da paixão clubista, ressaltando níveis afetivos que 

vão desde a família, na qual se compartilham os mesmos conhecimentos sobre os 

jogadores, até o âmbito individual, a partir do qual se notam traços de uma 

subjetividade marcada pela história do clube. 

Memória e afeição dialogam e compõem as bases nas quais se apoia a formação 

identitária do indivíduo. Ainda que haja o distanciamento espacial entre Isidoro e a tia, a 

manutenção do vínculo familiar operada pelas cartas remonta signos mutuamente 

1 Trechos retirados do roteiro de El secreto de sus ojos, disponível em: http://www.docfoc.com/cine-3-
guion-el-secreto-de-sus-ojos.
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compreendidos. Isso configura algo semelhante ao que Maffesoli chama de “nebulosa 

afetiva” (1998): uma espécie de nuvem de sentimentos que ajuda a construir o 

imaginário compartilhado entre os membros de um grupo, dando a ele um sentido de 

comunidade. Aqui, vale ressaltar que não só no círculo familiar, mas entre aqueles que 

compõem a torcida apaixonada pelo Racing Club os mesmos nomes, símbolos e 

memórias ligadas à equipe estruturam sentidos de pertencimento que se apresentam 

como formas de sociabilidade. Nesse sentido, embora uma “nebulosa afetiva” se assente 

sobre os contatos face-a-face, ela não se restringe ao materialismo do encontro, podendo 

adquirir uma continuidade simbólica entre aqueles que partilhem o mesmo afeto.

O encontro entre Esposito, Sandoval e Isidoro ocorre numa partida dispustada 

pelo Racing. Certas práticas do futebol, como ir ao estádio, funcionam como algo que 

“ritualiza la pasión” (Villoro, 2014, p. 25). Depois de diversas tentativas em estádios 

diferentes, os perseguidores encontram seu alvo entre a nação de torcedores e ali é 

detido. Partindo do desfecho emblemático dado pela fala de Sandoval, podemos 

entender que uma parcela do universo de Isidoro é composta por hábitos e ritos ligados 

à paixão pelo clube, podendo oferecer à investigação características do  procurado que, 

momentaneamente, tornam o encontro cara-a-cara possível: “El tipo puede cambiar de 

todo. Puede cambiar de cara, de casa, de documento, de trabajo, de vida, de amigos, de 

familia. Pero hay una cosa que el tipo no puede cambiar...No puede cambiar de pasión”2

.

Em outra produção do cinema argentino, El caminho de San Diego (2006), de 

Carlos Sorín, Tati Benitez, madeireiro, morador da província de Misiones, realiza uma 

viagem até Buenos Aires para entregar ao adoecido Maradona uma raiz de árvore que se 

assemelha à imagem do ídolo comemorando o “gol do século” contra a Inglaterra nas 

quartas de final da copa de 1986. O presente funcionaria como um tipo de amuleto com 

a finalidade de ajudar na recuperação do histórico jogador. A partir do personagem de 

Tati, pode-se observar certas tensões sociais que envolvem o centro e as margens e o 

modo como a ideia de nação argentina se modifica desde a construção do heroi até as 

repercussões culturais proporcionadas pelos discursos midiáticos no início do século 

XXI. 

O madeireiro articula elementos identitários ligados ao eterno camisa 10 

argentino para formular seu sentido de mundo, compondo algo semelhante ao que 

2 Disponível em: http://www.docfoc.com/cine-3-guion-el-secreto-de-sus-ojos.
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Villoro chama “diegodependencia” (2014): uma camisa da seleção campeão de 1986 

que não sai de seu corpo, atuando de forma semelhante a um uniforme; uma tatuagem 

do número 10 nas costas; inúmeras imagens do jogador coladas nas paredes da casa 

onde vive. Maradona, como símbolo de superação social, vindo de uma origem pobre 

que consegue o sucesso através do esporte, promove um sentido de pertencimento que 

aglutina sujeitos. Interpelado pelo relato da pátria de chuteiras, Tati emerge como um 

diferencial na enunciação do discurso, conferindo “o surgimento de uma nova 

sensibilidade política, não instrumental nem finalista, aberta tanto à institucionalidade 

quanto à cotidianidade, à subjetivação dos atores sociais e à multiplicidade de 

solidariedades que operam que operam simultaneamente em nossa sociedade” (Martín-

Barbero, 2008, p. 262). O trânsito espacial realizado pelo provinciano apresenta 

cenários de uma argentina que não se encontram nos cartões postais. Há uma 

pluralidade de espaços e sujeitos que evidenciam um panorama de diferenças culturais 

não contempladas pelo homogeneizante discurso nacionalista. 

A representação da nação pela trajetória de Tati reformula os sentidos através 

dos quais ela própria se funda. Homi Bhabha, ao teorizar sobre as novas maneiras de 

narrar o nacional a partir de integrantes das margens sociais, ressalta que “sua 

emergência depende de um tipo de elipse social; seu poder de transformação depende 

do fato de estarem deslocados historicamente” (1998, p. 210). O teórico volta seus olhos 

para o interior do espaço-nação, observando a descontinuidade no significado de povo 

enquanto uma reunião homogênea de indivíduos. O ato de narrar desde as margens 

estaria vinculado a uma cisão na atemporalidade sobre a qual a nação se propaga e se 

projeta de modo essencial e natural. Nesse sentido, o personagem de Tati, ao se 

apropriar de um grande símbolo constitutivo da nação argentina como Maradona, não só 

narra a partir de um outro lugar, mas abre uma possibilidade de desmonumentalização 

da pátria, expondo as particularidades de uma argentina frequentemente esquecida e 

excluída das representações provenientes do grande relato nacional. O cotidiano dos 

madeireiros da província de Misiones, as práticas para diversão entre os amigos, a rotina 

familiar dentro de um povoado, as dinâmicas das interrelações entre indivíduos que 

passam grande parte da sua vida nas estradas: vendedores ambulantes, caminhoneiros, 

prostitutas. Todos estes elementos e personagens compõem os mais variados cenários 

explorados pelo filme e refletem, como Bhabha assinala, uma disjunção narrativa da 

nação, que se interpõe sobre a imagem cristalizada da pátria e se estabelece numa 

temporalidade que permite a destrancendentalização do nacional.
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As quatro produções abordadas neste trabalho giram em torno de espaços sociais 

em que os círculos afetivos são mediados pela presença do futebol. A presença da marca 

espaço-temporal e o modo como se articulam sujeitos e grupos de sujeitos dentro de um 

território são de fundamental importância para a compreensão das dinâmicas sociais 

sobre as quais se inscrevem as diferenças culturais. As tensões internas à pátria entre a 

abrangência da concepção de território nacional e suas microlocalidades propiciam um 

debate amplo, demonstrando que não há irredutibilidade quanto às representações da 

nação. Tribos e comunidades afetivas de amigos ou torcedores desempenham papeis 

centrais nos novos modos de narrar o cotidiano ou as práticas de um povo, que não se 

coloca aqui enquanto uma estrutura homogeneizada e homogeneizante. 

A visibilidade de outras atmosferas sociais, organizações comunitárias e parcelas 

não representadas é de extrema importância para (re)compor e (re)significar as imagens 

que freqüentam o imaginário de uma nação e, assim, proporcionar leituras críticas sobre 

sua amplitude e unitarismo.        
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   ABY WARBURG NO PAÍS DAS MARAVILHAS:  
LEITURA DE UMA TELA-POEMA DE MAX ERNST  

 

Carlinda Fragale Pate Nuñez  (UERJ) 
 

Resumo: Max Ernst participou do programa estético do surrealismo não apenas com telas 
enigmáticas e transgressoras, mas também com a plena adesão ao princípio colaborativo que 
peculiarizou o movimento.  A colaboração pode ser vista como um dispositivo que gerencia a 
forma de criar as próprias obras surrealistas, a associar artistas visuais e escritores, texto e 
imagem, realidade e onirismo. Tal procedimento comparece na narrativa muda que explode numa 
tela de Max Ernst, exposta entre quatro outras, em 1958, em Paris. Os cinco títulos das telas 
integram o Poème d’Alice, do próprio pintor. A exposição e o catálogo que lhe corresponde se 
intitulam Cinq poèmes.  Percebe-se de imediato que, em Ernst, a usual implicação texto-imagem 
se inverte: é a imagem que gera os títulos das telas, e estes, o poema, que por sua vez leva à fonte: 
Alice no país das maravilhas de Lewis Carroll.  Não nos propormos a levantar empréstimos, 
apropriações ou quaisquer outros elementos de análise ponto a ponto entre as telas surrealistas e 
a ficção vitoriana, mas sim evidenciar as ressonâncias de Carroll, na tela que é o verso central do 
poema e da exposição, a partir de uma leitura warburguiana. Adotamos elementos da 
epistemologia desenvolvida por Aby Warburg (1866-1929), na abordagem da tela-poema de 
Ernst, respaldando-nos na afinidade entre os objetos estudados pelo historiador da arte alemão e 
materiais literários unidos por hipervínculos (mito, teatro, pintura, música, filosofia etc.), peças 
propícias a articulações interartísticas, intermidiais e transculturais.  O delírio, os espaços 
aleatórios, o transbordamento de limites convencionais, o desejo e o medo são elementos que 
transitam entre o ficcionista e o pintor-poeta, transportados pela figura emblemática de Alice, pela 
metamorfose da borboleta e por padrões virtuais de produção de presença (Gumbrecht: 2010).  

Palavras-chave: Max Ernst. Tela-poema. Lewis Carroll. Alice. Aby Warburg.   

 

Esta comunicação  propõe a leitura de um texto poético sui generis, da autoria do 

pintor surrealista-abstrato alemão Max Ernst (1891-1976), originado da justaposição 

automática dos títulos de cinco telas expostas, em 1958, na Galeria Creuzevault de Paris.  

Trata-se de um poema surrealista, como o é o pentâmero constituído pelas telas1, sem 

formar um sentido lógico, ainda que Ernst jamais atribuísse títulos arbitrários às suas 

obras: o pintor aguardava “à sombra”, até que eles se apresentassem (ERNST: 1970a, p. 

336).  Por outro lado, a exposição e o catálogo em que o poema aparece se denominam 

Cinq Poèmes. Ou seja, as telas são poemas, e os títulos, transformados em versos2, 

integram o poema publicado no catálogo:   

À la conjunction de deux enseignes  
Dont l’ une pour une école de harengs 
Et l’ autre pour une école de cristaux, 

                                                           
1 As telas são visualizáveis nos links que se encontram ao final deste trabalho: Enseigne pour une école 
de harengs (1955); 33 Fillettes partent pour la chasse au papillon blanc (1957); Les aveugles dansent la 
nuit (1956) e Les princes dormente mal (1957). A tela Enseigne pour une école des cristaux (1955), por 
pertencer a uma coleção privada, não está disponibilizada na internet.  
2 No poema, encontram-se italizados os títulos das telas, que dão corpo aos versos. 
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33 fillettes partent pour la chasse du papillon blanc, 
Les aveugles dansent la nuit, 
Les princes dorment mal  
Et la parole est au noble corbeau. (Catalogue, 1958, s.p.). 

 Ernst fornece, neste experimento estético, uma ousada concepção tanto da poesia 

quanto da pintura, colocadas vertiginosamente em tensão, não simplesmente 

intercambiando propriedades ou dialogando, obedientes, cada uma a partir das 

convenções do sistema a que pertencem; ambas as artes e a crítica, imbricadas, deslocadas 

de seus lugares originários, inventam um modo inédito de execução e de materialização 

do poético, em textualidades mescladas. Tal experimento estético inaugura um novo 

ambiente poético, em que a colaboração3 – na perspectiva de uma co-elaboração bem ao 

modo surrealista – confirma sua eficiência.   

 Aqui já se introduz o ponto crítico desta experiência de uma textualização que 

inverte a relação de sucessividade usual entre texto e imagem: se é o texto que 

frequentemente gera a imagem, em Ernst é a imagem que gera o título.  E mais: os títulos 

adquirem um novo estatuto, retextualizam-se, assumindo materialidade poemática. 

Cruzam eles próprios a condição sinalizadora, de epígrafe para imagens, e passam a 

integrar o corpo físico de um poema.  Por sua vez, o título do Catálogo e da exposição é 

Cinq Poèmes (1958), cinco poemas; e o título do poema, Presence d’ Alice, o que 

consagra a impregnação da figura literária ‘Alice’ de Lewis Carroll (1822-1898), no 

processo criativo de Ernst  e no empuxo que ela carreia desde o seu surgimento, em Alice 

in Wonderland (1865), para a arte do século XX em diante. 

Na conjunção de todos estes fatores, artísticos, teóricos e críticos, surge a tríade 

aparentemente díspare que se forma em torno do problema.  A tríade: Carroll, Warburg e 

Ernst.  A interconexão começa por Carroll, apropriado por artistas e escritores 

surrealistas, ao ponto de André Breton o considerar um precursor do movimento, 

“surréaliste in nonsense”.  Em Alice, o grupo encontrou a femme-enfant que subverteria 

o modelo da família burguesa, sabotaria todas as proibições com sua curiosidade 

(MacARA: 2011), encarnaria o onirismo da vanguarda. Os surrealistas encamparam a 

curiosidade de Alice como um tropo investigatório, em termos do desencadeamento 

imediato de ações, e à nostalgia da infância como estratégia deliberadamente regressiva 

                                                           
3 A colaboração se tornou mais do que um habitus de criação em parceria ou um procedimento estético; 
funcionou como um dispositivo da criação surrealista. A atração pelo heterogêneo, o incomum e o irracional 
ditou a primazia de associações entre artistas visuais e escritores, texto e imagem, realidade e sonho etc. 
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para investigar padrões comportamentais, ao ponto de transformar a personagem em 

objeto transgressivo por excelência. 

A imagem de Alice em movimento – cruzando gêneros e sistemas artísticos, 

saindo dos livros de estórias para as imagens fáticas, provocativas e esfingéticas do 

surrealismo, em pessoa ou como presença inefável, ainda que o surrealismo já se 

apoderara dela e se confessara fascinado por sua mitologia (NIÈRES-CHEVREL: 2005) 

– não esgotou seus prodígios no ambiente da narratividade.  Em meados da década de 

1930, Carroll e Alice gozavam de um prestígio que se comprova pelo sucesso das 

traduções em cadeia, pela promoção à leitura para adultos, pelos desenvolvimentos que 

os conteúdos agenciaram e pelos novos significados que a personagem adquire. 

A presença de Alice, tão intensa e perturbadora, desafia as demandas teóricas mais 

contemporâneas: “no espaço da vivência ou experiência não conceitual [Erlebnis] pode 

dispensar a redução hermenêutica ao significado” (GUMBRECHT: 2010, p. 9).  Em 

outras palavras, o poema que Ernst constrói, em 1958, renuncia a significados culturais 

determinados, assim como o impacto das telas (já distantes dos lugares de onde 

decolaram) atinge nosso sistema nervoso, a despeito do que possamos interpretar acerca 

das cores, formas e texturas empregadas. De fato, não queremos abandonar as telas; 

somos atraídos para elas a partir dos versos fantasmais que evolam do corpus figural, 

como se os versos exumados desencadeassem um resgate de sua alma, perpetuamente 

vinculados que se encontram, pelos pincéis e canetas de Ernst, o sêma (gr. σήμα, 

“significado”) ao soma (gr. σῶμα, “corpo”), o poema às telas.  O sentido está preso à 

colaboração entre os signos visuais e verbais; pulsa na simbiose intersistêmica, no 

consórcio das duas linguagens artísticas, que combinam suas propriedades físicas e 

metafísicas (os efeitos acústicos e visuais, para além da materialidade poética ou 

pictórica).  O que emerge da leitura das telas-poemas é a pergunta que ecoa destas 

textualidades sincretizadas, embaralhadas: Afinal: onde está Alice, neste poema ou nas 

telas?  Estamos numa encruzilhada de “terrenos conceituais alternativos, não 

hermenêuticos e não metafísicos, que introduzem no cerne dessas mesmas ciências o que 

o significado não pode transmitir” (GUMBRECHT: id., p. 10).   Aqui dependemos da 

presença de Alice para compreender a experiência que estamos vivenciando. 

O fenômeno da sobrevivência das imagens que intermitentemente reaparecem 

renovadas, carregadas de memórias, foi tratada por Aby Warburg (1866-1929), 

historiador da arte alemão, tão extravagante e impactante quanto Carroll, em seu millieu,   

trazendo a reboque a epistemologia antiacadêmica por ele desenvolvida e uma 
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nomenclatura que nos últimos dez anos passou a circular com grande sucesso entre 

intelectuais e pesquisadores, graças a Giorgio Agamben, Didi-Hubermann, Philippe-

Alain Michaud e outros.  A escola warburguiana se desenvolveu em torno da ideia de 

sobrevivência de um substrato antigo, arcaico e pagão (Nachleben der Antike), que 

determinou o Renascimento florentino e a captura de gestos imemoriais, fórmulas 

patéticas (Pathosformeln), emotivas, remissivas ao pensar e sentir humanos, através das 

obras de arte, mormente a pintura e a escultura.  As conferências e demais trabalhos de 

Warburg, fonte do sugestivo Atlas “Mnemosyne” de Imagens da História da Cultura4,  

frequentemente se respaldaram na afinidade entre os objetos de arte visual e materiais 

literários engendrados por hipervínculos – mito, teatro, pintura, música, filosofia – em 

articulações interartísticas, intermidiais e interdisciplinares, ou seja, interconexões 

esteticamente rentáveis exatamente em razão das diferenças dos objetos em correlação. 

Warburg é o patrono remoto, o pioneiro da iconologia, disciplina apresentada e 

divulgada, nos Estados Unidos, por Erwin Panofsky, seu discípulo.  Graças a correlações 

de alguma forma inusitadas, ousadas, Aby Warburg identificou numa borboleta5 uma 

nova figuração da ninfa de Botticelli.  Para fundamentar suas excêntricas aproximações 

entre ritos de povos remotos e imagens altamente elaboradas da arte renascentista, dados 

etnográficos e procedimentos estéticos, pensamento científico e xamanismo, Warburg 

desenvolveu um curioso repertório de conceitos hoje imprescindíveis para a abordagem 

estética das imagens, tais como “sobrevivência” (Nachleben), “imagem em movimento”, 

“itinerários de memória6”, “iconologia do intervalo” (Ikonologie des Zwischenraums), 

“fórmula patética” (Pathosformel), “memória inconsciente” (unbewusste Gedächtnis) e 

outros, todos eles, conectores de sentidos através dos quais sistemas culturais distantes e 

códigos artísticos interagem.  Warburg implementou, de fato, uma grande quebra de 

paradigma acadêmico, colocando, por ex., Medeia, prestes a apunhalar os filhos mortos 

(tela de Eugène Delacroix, 1824) ao lado da foto de uma golfista (painel 77), em seu Atlas 

                                                           
4 O Atlas Mnemosyne é uma obra inacabada que mapeia as vias que transmitem à história da arte e à 
cosmografia seus significados e as respectivas fórmulas de intensificação patética.  Warburg entendeu que 
esta enciclopédia metafórico-visual, com suas constelações de imagens simbólicas, reavivaria a memória 
do leitor, a imaginação e a compreensão do que ele chamou de "vida após a morte da Antiguidade." 
5 Warburg foi obcecado por este inseto metamórfico por excelência. No período de internação psiquiátrica 
em Biswanger, conversava todas as manhãs com borboletas, símbolo da alma (gr. psykhé), volátil, “a 

imagem-pulsação, (...) o nó psíquico da Ninfa, de sua dança, sua fuga, seu desejo, sua aura, (...) a própria 
ideia de imagem” (MICHAUD: 2013, p. 22). 
6 No Atlas Mnemosyne, Warburg reuniu todos os objetos de sua pesquisa em painéis móveis constantemente 
montados, desmontados, remontados. Os temas de cada painel sugerem percursos que vão da arte às 
emoções das quais as peças de originaram e à cadeia que as pereniza. Uma psicologia histórica se alia, aí, 
aos avanços da neurofísica e da clínica da memória, em curso há mais de um século. 
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(WARBURG, 2010, p. 128-129).  A Gradiva poderia participar da seleção deste famoso 

painel ilustrativo da paixão triunfal.  Desta equação saíram impressionantes conclusões 

sobre história social e da arte.  Didi-Hubermann destaca que  

Warburg transformou o modo de compreender as imagens.  Ele é para 
a história da arte o equivalente ao que Freud (...) foi para a psicologia: 
incorporou questões radicalmente novas para a compreensão da arte, e em 
particular a de memória inconsciente  (DIDI-HUBERMANN: 2010). 

 A novidade contida na abordagem warburguiana se adequa à leitura da tela-

poema de Ernst por nós selecionada, tendo em vista a afinidade entre os objetos estudados 

pelo historiador da arte alemão e os hipervínculos manifestos na experimentação 

interartística que anima o Poème d’Alice (dentre os quais destacamos a 

sobredeterminação fantasmal e mítica dos signos aparentes; a montagem teatral, quase 

coreográfica, tanto do poema quanto da exposição – o poema se forma por uma “dança” 

de sintagmas entre dois espaços artísticos congêneres, mas diferentes; a sobeja 

figuralidade que transborda de ambos os objetos – induzindo a perceber uma tradução 

intersemiótica que se retrai tanto quanto se mostra; a sobrecodificação estético-filosófica 

decorrente das reduplicações encadeadas). A dinâmica deste conjunto de fenômenos torna 

os signos poético-pictóricos peças propícias a articulações inusuais, bem como a 

descobrir uma lógica que se presumia sonegada, ausente. 

O fantasma de Alice preside este movimento (articulatório).  Lewis Carroll, das 

sombras de um passado não tão distante, compele o imaginário de Ernst. Antes mesmo 

da exposição em Creuzenvault, Ernst, no empuxo celebratório do ficcionista britânico 

pelos surrealistas franceses, já fizera de Alice uma frequentadora de sua pintura7.  Para 

alguns, o fecundo (mas também devastador) caso interrompido pela II Grande Guerra 

com Leonora Carrington (inglesa), vinte e seis anos mais nova que Ernst, assim como o 

último e até longevo casamento com Dorothea Tanning (norte-americana), mais jovem 

dezenove anos, além de remeterem à Alice de Carroll pela origem saxônica das mulheres, 

também sinalizavam o fascínio dos surrealistas pela juventude e pela ousadia feminina.   

                                                           
7 Alice está no título de pelo menos cinco telas de Ernst: Alice en 1939, representada como um ser mutante 
(coleção particular), Alice en 1943 (MoMA-NY); Pour les amis d’ Alice (Coleção de Annie Doll) e Pour 
Alice te ses amis, propriedade desconhecida, ambos de 1957, e Alice envoie un message aux poissons 
(idem), de 1964. As duas primeiras telas, situando Alice em paisagens fantásticas, erotizada, mais mulher 
que criança, testemunham o período conturbado em que Ernst viveu com a pintora Leonora Connington. 
Mesmo definitivamente separados pelo exílio de Ernst nos Estados Unidos, o casal desenvolveu um projeto 
de vida particular e artística comum, vetorizado pelo imaginário rebelde de Alice (Cf. MacARA: 2011). 
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Mas aqui fatores de ordem artística pesam mais. Ernst e Carrington, escritora e 

artista plástica, sentiram-se especialmente mobilizados pela imagem concebida por John 

Tenniel8 para a Lagarta Absolem, sábia personagem da crônica de Alice in Wonderland 

que fumava narguilé e indagava desdenhosamente a Alice sobre sua identidade (“Who 

are you?”, CARROLL, 2016. Capítulo VI).  O interesse pela ilustração do inseto pode ter 

influenciado as gravuras de Ernst para La Dame Ovale (1939), roman-collage que o casal 

compôs em parceria9. Nem Alice resistiu à lagarta talentosa: propôs-lhe que a 

transformasse em lagarta, depois em crisálida e borboleta. 

Os mecanismos ficcionais do sonho, os espaços aleatórios, o transbordamento de 

limites convencionais, o espírito a um só tempo analítico e trocista, o desejo e o medo são 

elementos que transitam entre o ficcionista britânico e o pintor-poeta alemão, 

transportados pela figura emblemática de Alice, pela metamorfose da borboleta e por 

padrões virtuais de produção de presença (GUMBRECHT: 2010) bem surreais. 

A absorção do imaginário e das formas inusitadas criadas por Carroll se espalham 

pela obra e pela vida mesma de Ernst (fascinado pela mítica femme-enfant, casou-se 

quatro vezes, sem contar os affairs determinantes para a produção artística, o mais das 

vezes com mulheres muito mais jovens, escritoras, com as quais trabalhou conjuntamente 

e nas quais é inescapável o decalque da figura de Alice).  A verdade é que a parceria de 

Ernst com Carroll foi além da atuação como ilustrador de suas obras: primeiro ilustrou 

The Hunting of the Snark, traduzido para o francês, La Chasse au Snark10, por Henri 

Parisot, em 1950 e em 1968;  depois, La Logic sans peine – publicada em 1967 e 1972 

(edição reunindo longos trechos da Symbolic Logic, o tratado de matemática para crianças 

intitulado The Game of the Logic, com prefácio de Jean Gattegno e posfácio de Ernst 

Coumet, os organizadores).  O anglicista Gattegno11 assinala a importância da lógica, nas 

aventuras de Alice e em Sylvie et Bruno (1883 e 1889), obra derradeira de Carroll, em 

dois volumes (como as aventuras de Alice).  Coumet, historiador da ciência, situa Carroll 

na história da Lógica novecentista.  As ilustrações de Ernst para La Logic sans peine, por 

                                                           
8 Ernst adquirira a edição inglesa com as gravuras de Tenniel em 1934. 
9 Antes, Ernst já havia produzido outros romans-collages: La femme 100 têtes (1929), uma história em 
imagens;  Rêve d’une petite fille qui voulut entrer au Carmel (1930), no qual sua terceira esposa, Marie-
Berthe Aurenche, quinze anos mais jovem que o marido, é representada em trajes de Alice, conforme as 
ilustrações de Tenniel;  e Une semaine de bonté (1934), explorando erotismo, histeria e misticismo. 
10 Ernst mantém os oito de desenhos da edição inglesa (de Henry Holliday), porém os seus não se referem 
diretamente aos episódios: ocupando a página inteira, funcionam como “ilustrações narrativas” (NIÈRES-
CHEVREL, 2008, p. 176): abrem os capítulos, oferecendo uma impressão da leitura, a partir de imagens 
que demandam o texto para serem dotadas de seus elementos essenciais e sentidos. 
11 Em 1970, Gattegno publica sua tese: L’Universe de Lewis Carroll (Paris: Josée Corti, 1990). 
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sua vez, reduzidas a traços e sinais, correspondem graficamente às reduções analíticas de 

Carroll, seja como matemático, seja como ficcionista. Os desenhos exploram a 

incorrespondência automática dos desenhos em relação aos exemplos nonsense 

apresentados no livro12: atribuem materialidade visual aos malabarismos mentais 

recorrentes nos exercícios de lógica.  Em outras palavras, os desenhos reproduzem o 

trabalho de redução e/ou decomposição exigida pelo raciocínio lógico. A contiguidade 

surpreendentemente desautomatizada entre narrativa e imagem evoca, em chave gráfica, 

os encontros improváveis, os ensaios analíticos dos habitantes de Wonderland, o xeque-

mate em que é colocado o senso de racionalidade já inculcado na incursionista.  Ao 

mergulhar Through the looking glass, Alice se depara, de fato, com um jogo disfuncional 

de xadrez, o jogo da faculdade raciocinante por excelência.  Este agón (gr. “jogo”, 

“conflito”) é também imprescindível na boa ficção, em que elementos da “imaginação 

moral” (ordem, hierarquia, valores etc.), entretecidos a ritos, metáforas e alegorias, 

desestabilizam a lógica das oposições extremadas.  

Tensões entre o autêntico e o falso, realidade e ficção, o razoável e o delirante 

chamam à associação os três atores da sobrevida de Alice, neste ensaio.  São evidentes as 

ressonâncias da obra de Carroll no universo de Ernst: ambos exploraram os espaços do 

acaso e do desejo; fizeram experimentações textuais e gráficas; perseguiram sentidos 

além das aparências e da primeira leitura.  Warburg e Ernst13 estiveram no Arizona, em 

contato com sociedades indígenas primitivas, e de lá retornaram impactados pela 

paisagem remota, o fim do mundo onde encontraram materiais para suas elaborações 

epistemológicas e artísticas. 

Um demonstrativo do emprego eficaz de termos e critérios de análise 

warburguianos, na abordagem literária, é a narrativa muda que explode numa das telas de 

Ernst, situada no centro da constelação pentagonal da exposição Presence d’Alice.  Não 

nos propormos a levantar empréstimos, apropriações ou quaisquer outros processos de 

análise ponto a ponto, mas sim evidenciar efeitos da presença de Carroll na tela 33 

                                                           
12 Em 1970, Ernst publicou com Spies, em Lewis Carrolls Wunderhorn (1970b), 36 litografias originais 
dentre as quais destacam-se ilustrações para textos escolhidos de lógica de Carroll, na verdade uma 
abordagem parodística da lógica, assumidamente ilógica. A maioria das litografias apresenta figuras 
geométricas: triângulos, círculos, elipses e gráficos, em várias combinações e posições livres. Ernst cria 
figurações perturbadoras, que reproduzem a desorientação mental de adultos em certas atividades mentais, 
bem como traços tateantes, como os de desenhos infantis ou da caligrafia iniciante, homólogos aos 
primeiros exercícios lógicos. 
13 Se Warburg conviveu com os povos do Arizona e do Novo México por um ano e meio, Ernst e sua última 
esposa, Dorothea Tanning, lá viveram por dez anos.  O casal só retornou à Europa, em 1953. 
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Meninas-moças saem à caça de uma borboleta branca (1958) – que é o verso central do 

poema e da exposição. 

Nesta tela monumental14 (Fig. 1), Ernst 

apresenta uma visão altamente abstrata que 

evapora numa miríade caleidoscópica.  O pintor 

retornara havia pouco da América, no início dos 

anos 1950, otimista com a perspectiva de 

reconstrução europeia.  A tela evoca este 

contexto.  A díade composição / desintegração 

traduz o momento. Percebe-se o agón entre o 

jorro iridescente e a obscuridade insondável,  ao 

primeiro olhar sobre a tela. 

Ernst emprega a técnica de grattage 

(raspagem), um desenvolvimento da frottage 

(fricção) por ele concebida por volta dos anos 

1920.  Utilizando a  técnica de friccionar com 

lápis sobre materiais rugosos tais como barbante, 

miolo de pão dormido, couro granulado, cristal lapidado, palha trançada etc., as 

características destes objetos se perdiam, texturas grosseiras se convertiam em formas 

muito precisas.  A metamorfose tanto do meio quanto do objeto criado levou a frottage à 

grattage, estiletagem de uma superfície recoberta com camadas de tinta.  As lancetagens 

com uma espátula fina traziam à tona pigmentos secretamente depositados ao fundo, além 

de possibilidades de inventar a estrutura da composição (em mosaico, por ex.).  Por outro 

lado, obras “gratadas” guardam algo de sensual e tátil.  São capazes de gerar imagens de 

objetos friccionados que surgem como traços fantasmais de formas que se levantam do 

subsolo da tela (SPIES, 2005, p. 12-13). Este é um primeiro aspecto que remete a 

Warburg, suas fantasmagorias e exumação de memórias na representação artística. 

Merece também atenção o fato de, nos anos 1950, Ernst se encontrar vivamente 

interessado pela geologia e por astronomia. Uma certa fascinação astronômica sutilmente 

permeia as formas pulsantes da tela.  Ele se via atraído pelo desconhecido, uma noção 

que centelha em muitas de suas obras. No mesmo período da produção das 33 Meninas 

moças..., Ernst publicou Maximiliana ou o Exercício ilegal da astronomia, uma série de 

                                                           
14 Cf. www.museothyssen.org/thyssen/ficha_obra/1142  O título, em alemão: 33 kleine Mächen jagen einen 
weissen Schmetterling. 

Fig. 1: Max Ernst.  Treinta y tres 
muchachas salen a cazar la mariposa 
blanca. (1958).  Óleo sobre tela.   
137x107cm.  Museo Thyssen-
Bornemisza, Madri.   
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ilustrações em homenagem ao astrônomo Ernst Wilhelm Leberecht Tempel, do séc. XIX.  

Tempel foi exilado de guerra, como Ernst, e tal qual este prosseguiu, mesmo em duros 

tempos de guerra, suas buscas no vasto campo das brumas interestelares.  A identificação 

com o astrônomo é forte, o que traz para a tela as espirais e nebulosas “gratadas” e 

“frotadas”, também evocativas do elemento “explosante-fixe” que Breton reinvidicava 

para expressar a visão de mundo surrealista.  Não é fortuito lembrar a importânica que  

Warburg atribuiu à astronomia e à astrologia, nas representações figurais produzidas do 

medievo ao Humanismo europeu (WARBURG, 2013, pp.453-625; AGAMBEN, 2007). 

No entrecruzamento de todas estas influências, 33 Meninas-moças... também 

põem em movimento as teorias freudianas sobre sexualidade, em efervescente debate; 

repercutem o discurso da femme enfant que conquista espaço e reavivam a própria Alice 

como “tropo” investigativo do movimento surrealista, a mente curiosa, o espírito analítico 

e a expressão da superação de uma imagem da infância ligada à inocência (JI: 2015). 

Alice se multiplica, se divide, em 33 meninas-moças, alvoroçadas, tumultuosas, 

zombeteiras, variações da Alice bem-educada dos desenhos de Tenniel.  Salva por sua 

curiosidade, a Alice múltipla pula, se embaralha, se desvia e desaparece, para testar a 

imprevisível aventura de perseguir um objeto invisível que voeja e ofusca. Se não é só 

uma, também não são 33 as mocinhas que circulam na tela.  Na parte inferior direita da 

pintura, nitidamente se percebem dois pés e parte das pernas, embora a cor cianótica (azul 

violáceo, como a cor de Lázaro ressuscitado), esboroada, torne invisíveis as caçadoras 

perseguidas por nossos olhos. Tornam-se fugazes as meninas-moças, enquanto 

borboleteiam atrás do inseto cujo voo constrói a espiral luminosa e a estrutura do quadro. 

É pelos intervalos, já não perpendiculares e retilíneos como os dos painéis 

warburguianos, mas circulares, helicoidais e elípticos, que as figuras fantasmais se 

perdem da borboleta branca e se encontram com o labirinto das questões já não de 

Absolem, mas de outra lógica: “Onde está a borboleta que se encontra em todos e nenhum 

dos lugares?”  Só sabemos que ela está onde não a vemos, signo de sobrevida ancestral 

da borboleta como psykhé15, corpo imaterial que evola do corpo morto para retornar 

quando sente falta da vida. Precisamos seguir os passos da Alice fantasmal para discernir 

a experiência estética que a tela-verso e a poema propõem.  Estamos no cerne geométrico 

do poema (verso 4 da septilha surrealista) e do pentâmero (tela 3 dentre 5) exposto. 

                                                           
15 Palavra polissêmica, em grego, designando tanto “borboleta” quanto “alma”. 
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A tela esfumaçada e “frotada” camufla a circunscrição 

do espaço lúdico e figural ao arco do narguilé concebido por 

Tenniel16 (Fig. 2) , redoma de cristal concentrando o 

saber/poder absoluto da Lagarta não nomeada, mas presente.  

Não obstante a miríade branca, transparece o multicolorido 

que medra em seu subsolo, tanto quanto a vertiginosa 

velocidade e a candura da rosácea, que em seu giro estalou. A 

superfície craquelê remete ao que subjaz à forma concêntrica 

e mesmo ao exterior da própria tela, no caso, o verso-título 3, 

no Poème d’ Alice, para onde se dirigem os pés das meninas, 

em marcha para a esquerda.  A tarantella suspensa é sinal 

“pour une école de cristaux” (ironicamente, única tela não visualizável). 

Aberto o itinerário de memória entre Ernst e Carroll, o 

movimento aéreo da borboleta pode ser também aquático, “pour une 

école de harengs” (verso 2 / Fig.3). As volutas aéreas são hélices 

giratórias, lâminas que estiletam o corpo da tela para que dela 

irrompa o pensamento iconológico, o sentido 

evolando das imagens, no intervalo que se 

abre entre a imagem verbal-visual e a sua 

hermenêutica. É no intervalo, na passagem 

descontínua e ressignificadora das imagens, 

que a iconologia se constitui.  

 O poema em versos desconexos e ilógicos projeta a 

explosão das Alices em cores e estilhaços de espelho. O fio que 

mantém unidos os versos do poema-exposição é a Pathosformel 

irrequieta, onírica, de um grande rebuliço, transitando invisível e 

doando sentidos incompreensíveis; recuperando memórias 

inconscientes, construções tropológicas, “aveugles dansent la 

nuit” (verso 5 / Fig. 4), não princesinhas bem-comportadas e 

ingênuas, Belas Adormecidas de grata memória, mas seus pares, “princes [que] dorment   

                                                           
16 Cf. In: https://www.amazon.com/Complete-Works-Lewis-Carroll-First/dp/0140105425  Acesso 
25/06/2016. 

Fig. 2: Desenho de 
Tenniel à abertura do 
Chapter V de Alice in 
Wonderland. 

Fig 3 – Ernst. 

Enseigne pour 

une école des 

harengs (1955).  

42 x 33,5 cm   

Fig. 4 – Ernst. Les 

aveugles dansent 

la nuit (1956). 

196x114cm. 
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mal” (Fig. 5).  Por quê? Como assim? Delas percebem-se tenuemente 

suas pernas umbrosas.  É o voo, não a borboleta branca, mas a imagem 

em movimento, que domina a tela. 

 “A menina borboletras” – expressão tomada de empréstimo a 

Adriana Peliano (2012, p. 171) para designar as andarilhas de Carroll e 

de Ernst – perdeu a forma e passa a viver a pulsação da cor.  “A Alice 

quase mística na obra do artista, viajante dos sonhos diversos e das 

caçadas de borboletras no meio da noite” (id., ib.), é ela mesma e todas 

as suas sobrevivências, nas quais ela se desfaz.  Ao mesmo tempo, ela 

se revela este campo de imantação que mobiliza artistas à 

experimentação de novas formas e linguagens.  

Warburg, neste circuito, comparece como um precursor das discussões mais 

contemporâneas sobre apropriação, transmutação, contaminação, intertextualização, 

análise intersemiótica e interartes.  

Na sobrevivência da menina curiosa aqui discutida, foi possível constatar como 

diferentes meios, “diferentes materialidades afetam o sentido que transportam”.  Saímos 

desta experiência estética de mãos dadas com Gumbrecht (2010, p. 32), repetindo o que 

ele suspeitou: “já não podemos acreditar que um complexo de sentido possa estar 

separado da sua medialidade”.  Ernst e Carroll se encontram, como criadores entre 

imagens e a linguagem, através da femme-enfant Alice. Categorias ficcionais, gestos 

discursivos, temporalidades e paisagens poeticamente imaginadas se reciclam em 

ambientes representacionais distintos, e emitem os nunca mesmos sentidos que neles se 

plasmam.  De forma semelhante, Warburg se deparou com a intensa expressividade da 

ninfa na Gradiva, a quem chamou  Fräulein Schnellbring (“senhorita Leva-Rápido”), 

quase uma Schmetterling, “borboleta”: o mesmo passo quase invisível e ágil das 33 

fillettes, muchachas, meninas-moças, Fräulein..., atravessando formulações estéticas, 

saltando para novas textualidades – como ocorreu do retrato talhado na ficção de Carroll 

à captura da ação, na tela-poema de Ernst. 
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REDES INTERMIDIÁTICAS E INTERTEXTUAIS: uma pequena 
análise de O livro das ilusões, de Paul Auster 

   Daniela Barbosa Ribeiro 

 

Resumo: A partir das análises fílmicas do protagonista de O livro das ilusões, romance 

de Paul Auster (Companhia das Letras, 2002), o presente estudo pretende estabelecer 

algumas questões acerca da intermidialidade entre o cinema e a literatura. Conhecido 

por suas incursões em diversos meios, Auster sempre explorou as possibilidades dos 

intervalos entre um meio e outro. Écfrases, investigações teóricas e historiografia se 

misturam num texto que ainda aposta na intertextualidade entre outras obras do autor e 

obras dos personagens fictícios do romance. Com base nas teorias da intermidialidade 

de Claus Clüver e Jens Schroeter e nas considerações filosóficas e historiográficas de 

Didi-Huberman e Aby Warburg, este artigo procurará explicitar estratégias utilizadas 

por Auster neste romance seus efeitos e consequências. 

Palavras-chave: literatura, cinema, intermidialidade, história da arte, Paul Auster, 

intervalo, intertextualidade. 

Abstract: From the film analysis of the protagonist in The book of illusions, a 2002 

novel by Paul Auster (Companhia das Letras), the present study intends to establish 

some questions about intermediality between cinema and literature. Known for his 

forays into various media, Auster has always explored the possibilities of the intervals 

between one medium and another. Ecfrases, theoretical investigations and 

historiography mingle in a text that still bets on intertextuality between the author's 

other works and works of the fictional characters of the novel. Based on the 

intermediality theories by Claus Clüver and Jens Schroeter and on the philosophical and 

historiographic considerations by Didi-Huberman and Aby Warburg, this article will 

seek to clarify strategies used by Auster in this novel, its effects and consequences. 

Key-words: literature, film, intermediality, art history, Paul Auster, interval, 

intertextuality. 
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“No symbols where none intended.” 

(Samuel Beckett, Watt) 
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Em O livro das ilusões, romance de 2002 escrito pelo norteamericano Paul 

Auster, o protagonista é um professor de literatura que perde sua família num acidente 

de avião e entra em profunda depressão. O que o tira de seu torpor é um documentário 

sobre cinema mudo a que casualmente assiste na televisão. A partir daí, encanta-se com 

um diretor de comédias chamado Hector Mann, a ponto de escrever um livro sobre sua 

vida e obra. O livro das ilusões é composto por uma sucessão de processos 

intermidiáticos: écfrase, análise fílmica, teoria do cinema, historiografia, intertextos – 

fictícios e verídicos. É um pedaço de obra aberta, parte de uma escritura, mais que um 

livro como totalidade fechada em si mesma. 

A primeira referência intertextual explícita aparece logo no documentário sobre 

o cinema mudo ao qual assiste David Zimmer, o professor universitário. O trecho sobre 

o cineasta, fictício, Hector Mann, traz seu primeiro filme, cujo título, The Teller’s Tale 

(“O Conto do Contador”, em português), nos remete a Watt, obra de 1953 escrita por 

Samuel Beckett (2009), de quem Paul Auster é discípulo confesso:  

who may tell the tale 
of the old man 
weigh absence in a scale? 
mete want with a span? 
the sum assess 
of the world's woes? 
nothingness 
in words enclose?1 

A referência não é fortuita. Watt tem em comum com o filme descrito no livro o 

uso da repetição de forma quase hipnótica e do seu humor filosófico.  Em entrevista a 

Joe Fassler (2013) para a revista Atlantic Monthly, Auster afirma que considera Watt um 

dos romances mais engraçados da língua inglesa.  

A formulação de Beckett é intencionalmente esquisita. Parece rir de si 
mesma na página, ali, com toda aquela pompa, fingindo ter atingido 
um tipo de rigor glacial, acadêmico, quando na verdade sabe o tempo 
todo o quanto isso é ridículo. Essa é a essência da comédia de Watt, da 
comédia de Beckett. Não é apenas sobre situações surreais ou 
absurdas, é sobre a linguagem usada para descrever essas situações.” 
(Auster apud FASSLER, 2013). 

                                                     
1 BECKETT, 1953, p. 245. O grifo é meu. “quem poderia contar o conto do velho/pesar a ausência numa 
balança?/juntar vontade e espaço?/achar a soma das preocupações do mundo?/capturar o nada em 
palavras?” (tradução minha) 
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A linguagem de Auster vai assimilar vários procedimentos de Beckett. Sua 

influência na obra de Paul Auster é conhecida e assumida. Na mesma entrevista a 

Fassler, confessou que, como jovem escritor, “a influência de Beckett era tão forte que 

(...) não conseguia enxergar um jeito de escapar dela” (Fassler, 2013).  

Beckett adota toda sorte de brincadeiras filosófico-verbais em sua obra e Auster 

vai enveredar por esse mesmo caminho da música verbal e da “feroz angústia cômica” 

de seu mestre. Assim como Beckett, Auster também vai explorar as possibilidades 

semânticas dos nomes próprios. David Zimmer, o professor de literatura e narrador de O 

livro das ilusões, analisa aqui as escolhas de Hector Mann para os nomes de seus 

personagens: 

Mr. Nobody é uma resposta (...). O vilão da história chama-se C. 
Lester Chase, e assim que você decifra as origens desse nome estranho 
e artificial é difícil não enxergar no personagem um substituto 
metafórico de Seymour Hunt. Traduza-se hunt para o francês e o 
resultado é chasse; elimine-se o segundo s de chasse e teremos chase, 
um sinônimo de hunt, ou “caça”. Considere-se depois que Seymour 
pode ser entendido como see more, ou "ver mais", e que Lester pode 
ser abreviado para Les, o que transforma C. Lester em C. Les – see 
less ou "ver menos" —, e aí a prova se torna quase irrefutável. Chase é 
o mais malévolo de todos os personagens dos filmes de Hector, um 
sujeito disposto a destruí-lo e roubar-lhe a identidade. (AUSTER, 
2002, p. 44-5). 

Enquanto assiste ao trecho de The Teller’s Tale durante o documentário, o 

professor David Zimmer, narrador do livro, nos conta o que vê. O pesquisador Claus 

Clüver, em seu artigo Intermidialidade (2011), trata de uma espécie de cruzamento 

intermidiático muito explorado por Auster nesta obra específica, a écfrase. Na acepção 

corrente, trata-se da representação verbal de um objeto de arte – o que chamaremos aqui 

meio. Como num jogo, Auster faz uma écfrase sem uma obra de partida. O “filme” 

passa a existir fora de sua “mídia original”, já que nunca foi filmada, ou mesmo, até 

onde sabemos, escrita sob a forma de roteiro cinematográfico. Só temos dele essa forma 

“literária”:  

Não sei explicar o porquê do fascínio, mas lá estava ele, com o seu 
terno de tropical branco e o seu bigode preto fininho, de pé num 
guichê, contando pilhas de dinheiro, trabalhando com eficiência tão 
furiosa, uma velocidade tão absurda e uma concentração tão maníaca 
que não consegui desviar os olhos. No andar de cima, operários 
instalavam novas tábuas no chão do escritório do gerente do banco. 
Do outro lado do recinto, uma secretária bonita, sentada à 
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escrivaninha, lixava as unhas atrás de uma enorme máquina de 
escrever. (AUSTER, 2002. p. 16)  

Impressiona a minúcia com que Auster descreve as ações nos “filmes” de Mann. 

Auster vai literalmente “decupar” quatro “filmes”: The Jockey Club (O Jóquei Clube), 

The Prop Man (O Contrarregra), Mr. Nobody (Sr. Ninguém) e The inner life of Martin 

Frost (A Vida Íntima de Martin Frost). A écfrase de Mr. Nobody ocupará nada menos 

que doze páginas. Ele descreve o filme inteiro, com movimentos de câmera – “A cena 

muda para a sala de estar da casa de Hector”; “Corta para um destaque da carta em 

plano fechado”; “A câmera segue até o chão e em seguida há uma fusão da imagem do 

corpo inerte com um plano aberto de Hector” (AUSTER, 2002. p. 16). The inner life of 

Martin Frost, cuja écfrase ocupará vinte e três páginas, será finalmente roteirizado e 

filmado em 20112, assumindo um estatuto que a ficção suporia como original.  

Não contente em descrever o que acontece na tela, o personagem Zimmer passa 

a analisar o que está vendo. Teoriza sobre um filme que não existe, mas que está sendo 

descrito detalhadamente, como se pudéssemos vê-lo em nossas “telas” imaginárias. 

Aqui temos simultaneamente três “mídias”: literatura, cinema e teoria (a teoria, aqui, 

considerada outra “mídia”, como a literatura e o cinema)3. Ou, como gostaria Jens 

Schroeter (2011), uma intermidialidade primordial configurada de três maneiras 

distintas no intervalo entre essas linguagens4. É a partir desse intervalo que o 

protagonista de O livro das ilusões, o teórico David Zimmer, analisa o “filme” de Mann, 

The Prop Man: 

O filme foi o nono curta-metragem da série e nele Hector faz o papel 
de um diretor de cena de uma pequena trupe esfarrapada. A 
companhia para na cidade de Wishbone Falls para uma temporada de 
três dias da peça Beggars can’t be choosers, uma farsa escrita pelo 
conhecido dramaturgo francês Jean-Pierre Saint Jean de La Pierre. 
(AUSTER, 2002, p. 40-41). 

                                                     
2 The Inner Life of Martin Frost (título original, traduzido para o português como A vida interior de 
Martin Frost), escrito e dirigido por Paul Auster, lançado em 2007. 
3 Claus Clüver parte de diferentes conceitos de mídia para concluir que “a determinação da mídia é um 

ato interpretativo que antecipa a interpretação do texto”, e que a qualificação de um texto, ou em outros 

termos, uma configuração da mídia, depende também de contextos, convenções e práticas culturais. 
4 Outro estudioso da intermidialidade, Jens Schroeter, afirma que cada campo discursivo contém um 
conceito de mídia distinto, e que não se deve começar com definições de meios e então discutir 
intermidialidade, mas o oposto: o campo intermidiático é que produz definições para os meios. Trata-se, 
segundo Schroeter, de analisar a política de intermidialidade que está em vigor. 
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O título do filme já evoca o caráter intermidiático evocado. Prop, em inglês, 

acessório, é aquilo de que se pode lançar mão para construir algo novo, uma espécie de 

alegoria; o filme fala sobre teatro, uma outra “mídia”; o título da peça retratada, 

Beggars can’t be choosers (Mendigos não escolhem, em tradução livre), fala 

diretamente da situação em que o melancólico, como um mendigo (beggar), não pode 

escolher seus acessórios, mas recolher aqueles que se apresentam à ocasião. 

Beckett fará suas aparições muitas vezes ainda neste romance.  O personagem 

Hector Mann, comediante do cinema mudo que fascina David Zimmer, nos remete a 

Buster Keaton, um dos atores favoritos de Samuel Beckett. Keaton, já recluso, aceitou 

trabalhar no único filme do dramaturgo irlandês, curiosamente intitulado Film. Como 

num jogo de espelhos: Beckett busca Keaton, e Auster faz seu protagonista, Zimmer, 

procurar por Hector Mann o velho cômico que passará a admirar. 

Hector Mann (um acrônimo do nietzschiano Ecce Homo? Um super-homem?) 

desaparece sem deixar vestígios, um pouco como o próprio Beckett ao deixar a 

Resistência Francesa e isolar-se no Sul da França, onde começa a escrever sua famosa 

trilogia (Molloy, Malone e O inominável). Em outra chave, Zimmer (quarto, em alemão) 

remete a outro tropo caro a Auster, o quarto isolado, onde alguém se esconde, mas 

também é mantido preso. Assim como Beckett, Auster também vai ter especial 

predileção por espaços confinados, quartos vazios, ou paisagens desoladas, onde seus 

personagens vivem seus traumas.  

Mais adiante no livro, aprendemos que Hector Mann mudou de nome e mora 

isolado numa fazenda no Novo México. A simples menção a esse território abre um 

leque de referências a processos poderosos de alteração de consciências. Tiveram 

experiências transformadoras no Novo México o escritor inglês Aldous Huxley, o pintor 

Jackson Pollock, que a partir de sua experiência com um ritual xamânico transformará 

sua relação com a pintura, e aí estudou o escritor beat William Burroughs, que 

incorporou à sua escrita experimentações com substâncias alucinógenas usadas em 

rituais indígenas. Antes deles, o historiador da arte Aby Warburg esteve lá, e, ao voltar, 

aprofundou sua teoria da Nachleben der Antike, a sobrevivência do antigo, 

revolucionando nosso entendimento sobre a transmissão de imagens e formas ao longo 

do tempo. Todas essas experiências – que apontam para como os elementos irracionais 
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da cultura têm um papel significativo na transmissão de imagens e formas – são 

preocupações que podem ser encontradas na obra de Auster.  

Georges Didi-Huberman (2011) assinalou, em seu estudo A imagem 

sobrevivente, como Aby Warburg orientou seus estudos das Pathosformeln [fórmulas 

patéticas]5 do Renascimento para pesquisas sobre as práticas sociais. Para Warburg, as 

imagens não deveriam ser isoladas do seu papel histórico na sociedade. Assim, ligando 

as imagens a seu papel no sistema de crenças, descobriu sua eficácia mágica. Parece-me 

que esta foi a estratégia de Auster ao fazer com que David Zimmer, o teórico, dotasse o 

bigode de Hector Mann – que ele descreve em duas páginas – de uma “força 

mitopoética”: 

Além do corpo vem o rosto e antes do rosto vem o fino traço negro 
entre o nariz e a boca. Filamento irrequieto de ansiedades, corda de 
pular metafísica, linha dançante de saracoteios, o bigode é o 
sismógrafo de seus estados de espírito, e não só nos leva a rir como 
nos diz o que Hector está pensando, nos permite entrar na engrenagem 
de suas ideias. (AUSTER, 2002, p. 34) 

Trabalhando em três planos – Paul Auster, o escritor, David Zimmer, professor 

de literatura e narrador do romance, e Hector Mann, o diretor de comédias do cinema 

mudo – o autor (Auster) maneja tanto a relação de forças em chave warburguiana 

quanto a narratologia, ao dar ênfase a uma narrativa gestual, como ocorre nessa outra 

cena de Hector Mann: 

Observe os dedos tamborilando agitados, as exalações de ar 
habilmente cronometradas, a leve inclinação da cabeça quando algo 
inesperado lhe chama a atenção. Essas acrobacias em miniatura são 
uma função do personagem, porém também dão prazer por si em si 
mesmas. (AUSTER, 2002, p. 38). 

Uma vez “aberto o tempo da história”, Auster vai mostrar como essas forças 

antigas agem mesmo, e por vezes mais fortemente, na presença de novas tecnologias. 

Em Filosofia da Caixa Preta (2002), Vilém Flusser define imagens técnicas como 

aquelas produzidas de forma mais ou menos automática através da mediação de 

aparelhos de codificação, como as que são produzidas pela câmera de cinema. A mais 

importante característica das imagens técnicas, segundo Flusser, é o fato de elas 

materializarem determinados conceitos a respeito do mundo, ou, em suas próprias 

                                                     
5 Gestos intensificados na representação pelo recurso a fórmulas visuais da Antiguidade clássica.  
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palavras, "transformam conceitos em cenas" (FLUSSER, 2002, p. 39). As imagens do 

filme de Hector Mann em The Teller’s Tale são recortadas, ampliadas, sofrem e 

produzem vários tipos de efeitos. Paul Auster nos aponta esse processo através da 

análise do protagonista David Zimmer: 

Nada disso teria sido possível sem a intervenção da câmera. A 
intimidade do bigode falante é uma criação das lentes. Em vários 
momentos, em todos os filmes de Hector, de repente o ângulo se 
desloca e um plano aberto ou médio é substituído por um close. O 
rosto de Hector enche a tela e, com todas as referências ao ambiente 
eliminadas, o bigode torna-se o centro do mundo. (AUSTER, 2002, p. 
34-5) 

Se esses recursos são possíveis pelas possibilidades distintas das diversas mídias, 

Auster os traz para a mesma mídia, a saber, a escrita. Jens Schroeter – tendo sublinhado 

que as mídias são determinadas apenas relacional e diferencialmente, enquanto sustenta 

a constituição de significado ao mesmo tempo dentro da mídia linguagem/escrita – 

percebeu sua contradição. “Em certa medida, este paradoxo da différance não pode ser 

evitado”, diz. “Uma vez que a linguagem/escrita é o domínio em que se realiza a teoria, 

as mídias sobre as quais a teoria dos meios escreve só aparecem como ‘deslocamentos’ 

intermidiáticos nos textos” (SCHOETER, 2011, p.6).  

Por outro lado, Claus Clüver vai dizer que toda “a intertextualidade sempre 

significa também intermidialidade” (CLÜVER, 2006, p. 14), usando 

“intertextualidade” em referência a todos os tipos de texto. Para ele, entre os 

“intertextos” de qualquer texto (em qualquer mídia) sempre há referências (citações e 

alusões) a aspectos e textos em outras mídias (CLÜVER, 2011). 

No que será considerada uma obra “hipercodificada”, Auster faz muitas 

referências a outros textos em sua escritura, e uma de suas fontes preferidas, como já 

mencionado, é Samuel Beckett. Em O livro das ilusões, o autor constrói uma simetria 

imperfeita, como em Esperando Godot. A vida de Hector Mann é dividida em duas 

partes. Na primeira, descobrimos logo, Mann dirige doze comédias de curta-metragem, 

aparentemente ingênuas, no fim da era do cinema mudo, em que Hector quase sempre 

se encontra na base da pirâmide social. Já na segunda fase, recolhido em Tierra del 

Sueño, no Novo México, dirige quatorze películas: onze longas de mais ou menos 90 

minutos e outros três com menos de uma hora. Nenhuma comédia. Alguns dos títulos: 

Report from the anti-world (Relato de um anti-mundo), The ballad of Mary White (A 
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balada de Mary White), Travels in the scriptorium (Viagens no scriptorium), Ambush at 

Standing Rock (Emboscada em Standing Rock), The history of light (A história da luz), 

The inner life of Martin Frost (A vida íntima de Martin Frost).  

Auster parece nutrir especial predileção pelo título Travels in the scriptorium, 

uma vez que ele é um dos filmes de Mann, mas também aparecerá no “filme” The inner 

life of Martin Frost como o segundo, inédito e melhor romance do personagem 

principal. Travels in the scriptorium reaparecerá como título do livro escrito em 2008 

por Paul Auster (de fato); na trama, o manuscrito também intitulado Travels in the 

scriptorium é assinado por um de seus personagens na ficção. Ou seja, o título remete a 

um só tempo ao filme de Mann, ao livro de Martin Frost, ao livro de Auster e ao 

manuscrito dentro dele. O significante Travels in the scriptorium adquire uma errância 

de significados interrompida apenas pelo tempo presente, sem garantia alguma de que 

não continue sua “viagem” nos escritos futuros do autor.  

Embora se dedique majoritariamente à escrita literária e seja reconhecido 

socialmente como escritor, ainda que atue em outros meios, Paul Auster não se furta a 

explicitar o paradoxo da autoridade conferida à escrita, de que fala Schroeter (2011), ao 

desmascarar a ficcionalidade de toda e qualquer escrita. Primeiro, expõe o processo de 

escritura de um livro, através de seu narrador, o professor David Zimmer: 

Escrevi um livro [The Silent World of Hector Mann] em menos de 
nove meses. O original acabou ficando com mais de 300 laudas 
datilografadas, cada uma delas fruto de esforço violento de minha 
parte. Se consegui terminá-lo, foi por não ter feito mais nada nesse 
período. (AUSTER, 2002, p. 58). 

O “esforço violento” necessário à produção do livro desnaturaliza o que está 

exposto na página, frequentemente tomado como “verdade” ou “presença”. Em seguida, 

ao relacionar personagem ficcional a referências de autores da ordem do real, 

embaralhando as fronteiras entre os dois mundos, o autor desfamiliariza e desnuda o 

processo da escritura. Depois de ter escrito The Silent World of Hector Mann, David 

Zimmer é convidado por um colega a traduzir, para uma coleção que incluíam  obras-

primas de Meister Eckhardt de a Fernando Pessoa, o livro Mémoires d'outre tombe, de 

François-René de Chateaubriand. Não apenas Paul Auster já foi tradutor de 

Chateaubriand, mas também está lidando com as memórias de um homem morto, como 

Hector Mann, na ficção. Nesse processo, precisa se apoiar em informações dispersas, 
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em fontes duvidosas, evidenciando o trabalho de qualquer biógrafo. E mesmo 

trabalhando com documentos históricos, Zimmer se depara com a falta de 

fundamentação desses mesmos documentos. E foi compilando entrevistas do próprio 

Hector, chega a até quatro versões para seu passado: 

Hector apropria-se da imagem e põe Sandusky na sua história, talvez por 
nenhum outro motivo que não o fascínio pela musicalidade rouca e 
cadenciada das palavras. Sandusky, Ohio tem uma sonoridade agradável e 
uma métrica tríplice elegante, com todo poder e precisão de uma frase 
poética bem lapidada. (AUSTER, 2002, p. 85) 

Caetano Galindo, tradutor da poesia de Auster para o português, dirá que “sua 

prosa terá de ser tecida de inúmeras vozes que se interpovoam e se falam em grande 

algazarra,” e que, como preconiza o teórico Mikhail Bakhtin, outro autor de predileção 

do próprio Auster, “talvez seja apenas implodindo sua própria voz que um autor se 

transforme no coligidor de vozes que é o romancista (...)” (GALINDO, 2013, p. 22-4).  

Concluímos que a investigação de O livro das ilusões a partir das teorias da 

intermidialidade de Claus Clüver e Jens Schroeter e dos saberes filosóficos e 

historiográficos de Didi-Huberman e Aby Warburg permite enxergar uma política de 

intermidialidade na obra de Auster. Uma política de rede, horizontal, em que passado e 

presente se reúnem na escritura, assim como mídias distintas – cinema, teoria, literatura 

e qualquer outra mídia que se apresentar. Imagens e configurações de imagens – formas 

– entram na dinâmica das relações que se fazem entre o passado e o presente na 

escritura – ela mesma sem prerrogativa hierárquica e exposta como mediação.  

Como se pode verificar ao longo da discussão acerca de um conjunto de 

referências de Paul Auster aqui desenvolvida, a observação do fenômeno de linguagem 

mista amplamente pontuada em Paul Auster resultou na determinação de 

intermidialidade como estratégia explorada em O livro das ilusões. Essa obra de Auster 

funciona sistemicamente em relação às demais como um plano intermidiático e 

intertextual onde elementos aparentemente díspares se encontram. 
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COBRINDO E DESCOBRINDO LOLITA: AS CAPAS COMO TRADUTORAS 
INTERSEMIÓTICAS DO ROMANCE DE NABOKOV 

Denize Helena Lazarin (UFSM) 
Pedro Brum Santos – Orientador (UFSM)  

 

RESUMO: Há 61 anos, tanto as adaptações fílmicas, como as capas da obra têm ajudado a 
construir o horizonte de leitura do romance Lolita, (1955), do escritor russo-americano Vladimir 
Nabokov. Nesta pesquisa, pretendemos trabalhar a relação entre texto e paratexto, ou seja, como 
se opera a relação intersemiótica entre o texto narrativo de Nabokov e quatro de suas capas. 
Para tanto, enquanto corpus, além do texto literário, selecionamos quatro capas do romance, 
sendo duas delas capas comerciais,  produzidas desde a publicação da obra e compiladas em site 
da internet por Zimmer (s/d), e outras duas capas provenientes de um concurso realizado por 
Bertram (BERTRAM; LEVING, 2013). Dentro deste viés comparatista nos questionamos a 
respeito de: 1) Como ocorre a relação intersemiótica entre texto e paratexto (capa) neste 
romance? 2) As capas endossam uma versão parcial do romance, ou seja, a visão da adolescente 
sedutora segundo o narrador-protagonista? 3) As capas possibilitam que a voz da personagem 
homônima se manifeste, abordando temas polêmicos como o abuso sexual? Enquanto método 
de pesquisa selecionamos capas publicadas observando capas de apelo comercial e erótico que 
enfatizem a ninfeta. No que se refere as capas provenientes do concurso, escolhemos capas que 
enfatizam o universo feminino e infantil. Nossa hipótese é que enquanto as capas de maior 
apelo comercial endossam a versão do narrador do romance, algumas provenientes do concurso 
conseguem abordar artisticamente elementos até então ignorados. Enquanto referencial teórico 

recorreremos aos estudos de Clüver (2011), Bertram; Leving (2013), Genette (2010) e 
Sonzogni (2011)  

Palavras-chave: Literatura. Imagem. Lolita. Intermidialidade.   

 

Nunca um ditado popular se mostrou tão válido em se tratando do romance 

mundialmente famoso Lolita (1955), de Vladmir Nabokov: “nunca julgue um livro pela 

capa”. Quem assim o faz acaba confirmando outro ditado: “compra gato por lebre”. O 

que esperar de um livro que representa em sua capa uma jovem se balançando de modo 

insinuante, como, por exemplo, a da edição húngara de 2006 (figura 1)? Certamente um 

romance envolvendo uma emocionante aventura erótica. Que decepção do leitor ao 
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perceber que se trata de um pedófilo confesso narrando os abusos que cometeu contra 

sua enteada de doze anos, buscando clemência do júri e também do próprio leitor. 

 

Figura 1 (Európa, 2006, Lolita) 

Por sua vez, o próprio Nabokov preferira uma capa que em nada remetesse ao 

conteúdo do livro, deixando assim se sobressair o estilo em detrimento do tema 

polêmico. Assim é a capa da primeira edição do livro, publicada em Paris pela Olympia 

Press devido à recusa dos editores americanos em lançar um romance tão polêmico: na 

capa, apenas o nome do autor, do título e da coleção. Nada mais adequado a um autor 

que sempre prezou pela forma, sendo considerado “um mestre da paródia de estilos 

literários” (APPEL JR., 2000, p. L) ou mesmo um modernista tardio (JAMESON, 

2005).  

Segundo Clüver, “é difícil imaginar uma representação pictórica que substitua 

totalmente uma narrativa verbal mais complexa” (CLÜVER, 2006, p. 109). Desde a 

Idade Antiga até o Renascimento, a capa era um elemento de proteção e ornamentação, 

mas nos dias atuais ela também “visa sinalizar aspectos do conteúdo, expressando em 

sua composição elementos verbais e/ou visuais, e atrair atenção do leitor tendo em vista 

a venda, o consumo, a publicidade e o marketing” (GASPAR; ANDRETTA, 2011, p. 

519). Apesar de isto realmente ocorrer no caso citado acima (Fig. 1), bem como em 
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muitos outros, não se pode ignorar que a capa é um entre vários outros paratextos 

(título, prefácio, ilustrações, dedicatórias, etc.) que, segundo Genette, “fornecem ao 

texto um aparato (variável) e por vezes um comentário, oficial ou oficioso, do qual o 

leitor, o mais purista e o menos vocacionado à erudição externa, nem sempre pode 

dispor tão facilmente como desejaria e pretende’’ (GENETTE, 2010, p. 10). Em outras 

palavras, os paratextos oferecem indícios para o leitor compreender o conteúdo da obra.  

Neste sentido, para aludir ao texto, as capas operam uma tradução 

intersemiótica, ou seja, uma “interpretação dos signos verbais por meio de sistemas de 

signos não-verbais” (JAKOBSON, 1977, p. 65) – neste caso, signos visuais. Contudo, 

sendo este um processo de tradução intersemiótica, ou melhor, de transposição 

intermidiática (RAJEWSKI apud CLÜVER, 2011, p.15), é necessário perceber que este 

processo “não funciona como substituto do texto fonte: a função primária, para o leitor, 

parece ser a exploração das possibilidades e das limitações do processo, que deve 

resultar num reconhecimento das diferenças midiáticas mais do que das semelhanças” 

(CLÜVER, 2011, p. 19). 

Clüver salienta que, num trabalho de tradução intersemiótica, o sentido atribuído 

ao texto original é resultado de uma interpretação (CLÜVER, 2006, p. 117). No caso de 

Lolita, percebemos uma diversidade de sentidos presente nas capas, cada qual 

ressaltando o aspecto do livro que mais lhe interessa. Muitas capas escamoteiam alguns 

aspectos do conteúdo, como a pedofilia, em detrimento de outros que são mais 

vendáveis, como a sexualidade. Para Sonzogni, Lolita é frequentemente um “exemplo 

onde os conteúdos do texto são suprimidos e negados nas mensagens visuais da capa”1 

(SONZOGNI, 2011, p. 15). A presença de capas que operam deste modo é observada na 

compilação organizada por Zimmer (s/d), em sua página da internet, que apresenta 210 

capas, de 40 países diferentes, em 58 anos da obra. 

Para Bertram, no que se refere às capas de Lolita, é “surpreendente como poucas 

dão conta da tarefa de comunicar algo que se aproxime da profundidade e complexidade 

do romance que transborda um poderoso imaginário primorosamente difundido”2 

(BERTRAM, 2010, p. 1). Em resposta a essas capas, Bertram promoveu um concurso 

de capas inéditas objetivando contemplar a complexidade da obra de Nabokov. De 

																																																													
1 Tradução livre de: “example of where the contents of the text are suppressed or negated in the visual 
messages of the cover”. 
2 Tradução livre de: “surprising how few seemed up to the task of communicating anything approaching 
the depth and complexity of the novel which overflows with powerful, finely-wrought imaginary”. 
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modo geral, estas capas fogem do estereótipo da ninfeta, sendo que algumas delas até 

abordam artisticamente a temática do abuso sexual.  

É importante mencionar que os termos “Lolita” e “ninfeta”, ambos 

ressignificados por Nabokov e incorporados ao léxico americano (CONNOLLY, 2005, 

p. 4), são amplamente empregados como sinônimos de menina sedutora. Exemplos não 

faltam: desde títulos de filmes eróticos, passando por marcas de perfume, até referências 

encontradas em outros livros, como, por exemplo, em Confissões de Ralfo (1975), de 

Sérgio Sant’Anna: “Estou observando Alice a brincar de casinha de bonecas e nada 

revela lá dentro a caldeira explosiva da tentadora Lolita” (SANT’ANNA, 1975, p. 170). 

Desde sua criação em 1955, a personagem-título da obra de Nabokov povoa o 

imaginário cultural ao combinar sedução feminina e ingenuidade infantil. As descrições 

apuradas de sexualidade da garota impúbere são o embrião da “ninfeta” de Nabokov. 

Contudo, isto somente é possível quando se desconsidera o foco narrativo do romance 

(narrador-protagonista), pois quem constrói o mito da ninfeta é o próprio narrador, 

Humbert, como justificativa a seus atos pedófilos. 

Senhoras e senhores membros do júri, quase todos os pervertidos 
sexuais que anseiam por uma latejante relação com alguma menininha 
(sem dúvida pontuada de ternos gemidos, mas não chegando 
necessariamente ao coito) são seres inofensivos, inadequados, 
passivos e tímidos, que apenas pedem à comunidade que lhes permita 
entregar-se ao seu comportamento aberrante mas praticamente inócuo, 
que lhes deixe executar seus pequenos, úmidos e sombrios atos 
privados de desvio sexual sem que a polícia e a sociedade os 
persigam. Não somos tarados! Não cometemos estupros, como fazem 
bravos guerreiros! Somos seres infelizes, meigos, de olhar canino, 
suficientemente bem integrados para saber controlar nossos impulsos 
na presença dos adultos, mas prontos para trocar anos e anos de vida 
pela oportunidade de acariciar uma ninfeta3 (NABOKOV, 2003, p. 89-
90). 
 

Humbert descreve a ninfeta como “o pequeno e fatal demônio em meio às 

crianças normais” (NABOKOV, 2003, p. 19), destacando sua principal característica 

como uma “natureza dupla”, “uma infantilidade tenra e sonhadora com uma espécie de 

estranha vulgaridade” (NABOKOV, 2003, p. 46). 

																																																													
3 Tradução de Jorio Dauster para: “Ladies and gentlemen of the jury, the majority of sex offenders that 
hanker for some throbbing , sweet-moaning, physical but not necessarily coital, relation with a girl-child, 
are innocuous but not necessarily, inadequate, passive, timid strangers who merely ask the community to 
allow them to pursue their practically harmless, so-called aberrant behavior, their little-hot wet private 
acts of sexual deviation without the police and society cracking down upon them We are not sex friends!  
We do not rape as good soldiers do. We are unhappy, mild, dog-eyed gentlemen, sufficiently well 
integrated to control urge in the presence of adults, but ready to give years and years of life for one 
chance to touch a nymphet” (NABOKOV, 2000, p. 87-88). 
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 Muitas capas exploraram justamente esta “natureza dupla” da ninfeta, esta 

sensualidade apurada que atrai Humbert, principalmente devido ao apelo comercial, este 

é o caso da capa da edição de 2010 da editora russa Azbuka-Klassika (figura 2).  

 

Figura 2 (Azbuka-Klassika, 2010, Lolita) 

Nela temos o par Humbert-Lolita baseado na adaptação cinematográfica da obra 

de Nabokov por Stanley Kubrick, de 1962. Partindo da observação do texto fílmico, 

sabemos que os personagens estão no quarto de hotel onde Humbert e Lolita têm a 

primeira relação sexual. No ambiente de fundo escuro, propício para enfatizar os 

elementos em primeiro plano, temos na parte direita, também ao fundo, a cama de 

Lolita desarrumada, ou seja, tal como o demônio sedutor descrito por Humbert no texto 

de Nabokov, aqui Lolita sai de sua cama para buscá-lo em trajes de dormir. Humbert 

por sua vez está coberto e numa posição de inferioridade, somado a isto, usa roupas e 

cobertores que possuem por si só função de proteção. Deste modo, podemos inferir que 

a capa demonstra o posicionamento do narrador da obra, pois a personagem homônima 

ao livro está num patamar de superioridade e tomando a iniciativa da dita conquista 

amorosa. 
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Figura 3 (AST, 2002, Lolita) 

Esta capa de O. N. Adaskina também acompanha texto cinematográfico, 

desta vez o de Adrian Lyne de 1997. Nela também temos o par Humbert-Lolita, 

contudo, agora não podemos identificar uma cena específica do filme. 

Acompanhando a capa anterior, também temos Lolita numa posição de 

superioridade em relação a um Humbert apaixonado, entretanto existe uma 

diferença tênue nesta capa em comparação à anterior: a atriz Dominique Swain 

aos 17 anos, tem a fisionomia de uma garota mais nova da de Sue Lyon na época 

que Kubrick  filmou. Ao ser questionado do porquê da escolha de uma garota de 

18 anos para viver sua ninfeta, Kubrick atribuiu a opção aos rígidos códigos de 

moral da sociedade americana de então. Ou seja, Lolita ganha uma aparência 

mais jovem de Kubrick até Lyne, todavia, tanto Sue, quanto Dominique, se 

distanciam da garotinha que pesava quase 41 quilos romance de Nabokov.   

3500

Ana
Pencil



	 7	

 

Figura 4 (Daniel Justi)4 

No que se refere às capas provenientes do concurso, percebemos que elas 

agregam elementos até então escamoteados nas duas capas comerciais apresentadas. 

Esta capa de Daniel Justi tematiza a ruptura, a descontinuidade. Seu layout é um papel 

que fora amassado, o que remete a descontinuidade de uma ideia, pois amassar um 

papel e jogá-lo fora pode significar uma finalização abrupta. Temos a descontinuidade 

da fonte preta, passando à vermelha na parte superior. Nestas mesmas fontes de cores 

descontínuas à esquerda, temos a ruptura que nos possibilita vislumbrar apenas a 

metade superior do nome Lolita. Abaixo, formando as letras do nome Lolita,  temos 

elementos do mundo feminino; alguns deles estão voltados à sensualidade da mulher 

que usa máscara de cílios e batom vermelho, usados para formar as letras L, I e A. 

Outros, estão relacionados à sexualidade explicitamente, como a flor vermelha e do 

DIU, que formam as letras O e T.   

A flor, sobretudo a vermelha, que muitas vezes é colhida com propósitos de 

conquista amorosa, é em sentido biológico a parte reprodutiva da planta responsável 

pela continuidade da espécie. Graças à sua essência e aparência ela atrai o inseto 

																																																													
4 As figuras 4 e 5 foram retiradas da obra Lolita – The story of a cover girl, organizado por Betram e 
Leving (2013), páginas 100 e 109 – respectivamente, conforme referências bibliográficas no final deste 
artigo.  
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portador do pólen que a fecundará. No que se refere ao outro elemento, o DIU, 

dispositivo intrauterino, este é o controverso método contraceptivo que atua na 

interrupção da gravidez, pois devido à sua ação o embrião recém formado não adere à 

parede do útero.  

Todavia, dentre todos estes elementos ligados ao mundo adulto surge uma perna 

de boneca.  Ou seja, Humbert atua nesta ruptura do universo infantil, neste meio termo 

entre infantil e adulto, reino da ninfeta.  Humbert aproxima a ninfeta descrita por ele 

muito mais do universo adulto ao atribuir-lhe tanto poder de sedução. Contudo, mesmo 

por meio da enunciação de um narrador tão parcial, Nabokov nos deixa vislumbrar a 

criança: 

Passando algum tempo, ela sentou a meu lado no degrau inferior da 
varanda dos fundos e começou a catar pedrinhas – pedrinhas, meu 
Deus, e depois um caco de garrafa de leite com o formato recurvo de 
um lábio enraivecido – para atirá-las contra uma lata. Ping. Você não 
vai conseguir duas vezes… não pode acertar... Que agonia...uma 
segunda vez. Ping5 (Nabokov, 2003, p. 43). 
 

 

Figura 5 (Ellen Lupton) 

																																																													
5 Tradução de Jorio Dauster para: “After a while she sat down next to me on the lower step of the back 
porch and began to pick up the pebbles between her feet – pebbles, my Good, then a curled bit of milk-
bottle glass resembling a snarling lip – and a chuck them at a can. Ping. You can’t a second time – you 
can’t hit it – this is agony – a second time. Ping. ” (NABOKOV, 2000, p.41).	
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A criança que joga pedrinhas na citação de Nabokov é a criança que brinca de 

boneca na capa de Justi. A capa de Ellen Lupton (figura 4) também nos traz sua criança 

já no layout de caderno infantil, neste caso, a criança que denuncia.  Nela o nome do 

autor está escrito em letra cursiva imitando a caligrafia de uma criança no lugar 

destinado ao nome da criança neste tipo de caderno, logo, se pararmos por aí,  o livro se 

parece com um caderno infantil, ou seja, o espaço de expressão de uma criança. A 

criança ainda está tematizada no sapatinho de boneca que reflete a sombra de um adulto 

que se aproxima usando chapéu. Se partirmos para uma tradução intersemiótica 

semântica podemos relacionar este adulto à espreita da criança com a seguinte passagem 

de Lolita:  

Pulando corda, brincado de amarelinha. Aquela velha vestida de preto 
que se sentou no meu banco, no meu instrumento de tortura e de 
prazer (uma ninfeta estava tateando debaixo de minhas pernas em 
busca de uma bola de gude perdida), e perguntou – bruxa insolente – 
se eu estava sentindo cólicas. Ah, deixem-me em paz na minha 
pracinha pubescente, no meu jardim de macios musgos. Que elas 
brinquem ao meu redor para sempre6 (NABOKOV, 2003, p.22).  
 

Esta capa agrega um sentido a mais se comparada com as capas comerciais 

anteriores: a Lolita que ora é ninfeta, também é criança; e o Humbert que ora ama, 

também espreita.  

Para Sonzogni, “se a capa está desconexa com o texto do livro, o conteúdo do 

livro pode ser mal interpretado”7 (Sonzogni, 2011, p.22). Percebemos nas capas 

comerciais não esta má interpretação descrita por Sonzogni, porém, uma interpretação 

parcial, a visão do narrado-protagonista Humbert, que caracteriza Lolita como a garota 

responsável por sua sedução. As capas provenientes do concurso, por sua vez, agregam 

outros sentidos, abordando artisticamente outros temas tratados pela obra, como é o 

caso da criança abusada e transformada em mulher. A capa de Daniel Justi (figura 4) 

demonstra que existe uma criança por traz das características da mulher que são 

reforçadas por Humbert. A capa de Ellen Lupton (figura 5), por sua vez, possibilita uma 

releitura artística do abuso pela voz da criança que não é ouvida no texto de Nabokov 

																																																													
6	Tradução de Jorio Dauster para: “Rope-skipping, hopscotch. That old woman in black who sat down 
next to me on my bench, on my rack of joy (a nymphet  was groping under me for a lost marble) and 
asked if I had stomachache, the insolent hag. Ah, leave me alone in my pubescent park, in my mossy 
garden. ” (NABOKOV, 2000, p.21).	
7	Tradução livre de: “if the cover is unrelated to the text of the book, the content of the book could be 

misrepresented”.	
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por conta das escolhas artísticas de seu autor, ou seja, a opção por um narrador parcial 

em primeira pessoa.  
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MODULAÇÕES TÉCNICAS: A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO NA 

TELENOVELA ROQUE SANTEIRO DE DIAS GOMES 

Elaine Cristina Carvalho Duarte 

 

Resumo: Estudar a literatura sob a forma de texto escrito, sem levar em conta os demais 
sentidos envolvidos no processo literário, parece não conseguir mais abarcar o processo de 
hibridização presente no fazer artístico atual. Sob esse prisma, nesse estudo será analisado o 
formato de texto contemporâneo telenovela,  buscando relacioná-lo com as discussões propostas 
acerca da literatura como uma arte intermidiática, trazendo a tona a questão da performance, do 
afeto  e da sensorialidade envoltas no fazer literário. Dentro dessa perspectiva, esse texto 
buscará compreender em que medida a dimensão da performance corporal, vocal e as 
tecnologias de gravação e reprodução de textos audiovisuais influem sobre o Stimmung, 
refletindo sobre a maneira como se dá a produção de sentidos e de como somos afetados,  
quando assistimos a uma telenovela. Finalizando, partiremos de trechos da novela Roque 
Santeiro, de Dias Gomes, para pensarmos nas modulações da técnica no que se refere à ordem 
dos afetos e  da construção de sentido. 

Palavras-chave: Intermidialidade. Telenovela. Stimmung. Modulações técnicas. 

 

 Embora tenha suas origens mais evidentes nos folhetins do século XVIII, a 

telenovela é um desdobramento de um dos mais antigos e tradicionais costumes 

humanos que é o hábito de contar histórias. Para José Roberto Sadek (2008, p.18)   

“uma história é um relato intencional de ações, uma exposição de fatos e de 

acontecimentos encadeados, relacionados entre si.” Para Roger Schank (Apud. SADEK, 

2008, p.18) “as histórias têm, em última análise, natureza didática, pois pretende 

explicar ou convencer os ouvintes de alguma ideia, conceito ou verdade.” Já  Pierre 

Levy (Apud. SADEK, 2008, p.18) relata que “as histórias foram as principais 

responsáveis pela transmissão do conhecimento nas sociedades  orais, nas quais os 

registros eram armazenados apenas na memória de seus membros. A memória é 

construída e mantida por essas histórias.” E para Graesser (Apud. SADEK, 2008, 
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p.18,19) “talvez a melhor maneira de entender uma sociedade seja conhecer suas 

histórias sobre conflitos, soluções, costumes ou rituais. Elas revelam a cultura da 

sociedade que as produziu”. 

 É inquestionável que no Brasil a telenovela é a forma mais comum de se contar 

histórias. Milhões de brasileiros ligam seus aparelhos televisores todos os dias, 

simultaneamente,  para acompanhar a saga de nossos heróis e heroínas dos trópicos. São 

histórias que representam nossos costumes, conflitos e que nos revelam culturalmente. 

Ela é também um espaço para se legitimar nossas posições, nossas ideologias, nosso 

mercado, dentre outros aspectos.  

 Recentemente uma telenovela global, Liberdade, liberdade, levou ao ar a 

primeira cena de sexo homossexual do país. O episódio foi motivo de debates 

acalorados nas redes sociais entre aqueles que repudiaram a atitude da emissora e 

aqueles que defenderam e parabenizaram o canal televisivo pela ousadia.  

 Leandro Karnal, em uma entrevista dada ao Portal Raízes1, afirma que o fato de 

um determinado comportamento aparecer na novela, justifica a posição social de um 

grupo. 

 O que Karnal discute é o poder da telenovela de validar um comportamento, 

uma ideologia, um costume. No Brasil ela ocupa um espaço de transmissor de 

ideologias. O que há é uma inversão da representação e da realidade. Há, país a fora, 

milhares de homossexuais se beijando e fazendo sexo a todo instante, entretanto, é 

importante que esse comportamento seja corroborado por um espaço midiático de 

representação para que se justifique e ganhe mais legitimidade, especialmente no 

momento de polarizações ideológicas e políticas em que vivemos. 

 É dentro dessa perspectiva que o estudo da telenovela se faz necessário, uma vez 

que ela é instrumento de afeto, estimuladora e geradora de sentido. Por essa razão, é 

importante conhecermos os caminhos trilhados pelos produtores das telenovelas e os 

aspectos técnicos empregados por eles com o intuito de nos enredar nas teias dos 

capítulos. 

  

 

 

 

                                                           
1 Disponível em: http://www.portalraizes.com/leandrokarnalbeijogay/. Acesso em 18 de set. de 2016. 
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Gerando afetos, produzindo sentidos 

 

 Spinoza, filósofo do século XVII, diz que um corpo possui a capacidade de 

afetar outro corpo e de ser afetado por ele. O poder de ser afetado é exercido por 

relações que são de afecção e afetos. Quando um corpo X exerce uma ação sobre um 

corpo Z, o corpo X gera um traço no corpo Z. Afirma-se então que o corpo Z foi afetado 

pelo corpo X. Essa marca provocada no corpo Z é uma afecção. Dessa forma Spinoza 

atesta que um corpo se define pela capacidade de ser afetado. Essa capacidade é 

mutável e varia de acordo com o jeito como agimos na presença desse afeto, alterando 

assim a intensidade de nossas potências de agir e de pensar. 

 Deleuze (2002, p.25) afirma que “quando um corpo ‘encontra’ outro corpo, uma 

ideia, outra ideia, tanto acontece que as duas relações se compõem para formar um todo 

mais potente”. Assim as afecções são condição de um corpo que sofre a ação de um 

outro corpo. Entretanto, essas afecções não significam “passividade, mas afetividade, 

sensibilidade, sensação”. 

 A afecção não é uma via de mão única, ambos os corpos se integram, ambos 

participam do ato e se afetam mutuamente. Podemos dizer então que a afecção é um 

modo dos corpos se relacionarem, se sentirem e até se complementarem. Como o ser 

humano é um ser sociável, a afecção se torna um elemento fundamental da convivência 

humana, necessitamos nos relacionar para nos socializarmos e em tempos de realidades 

virtuais essa socialização vem ganhando novos paradigmas. 

 Nesse sentido é legítimo pensar a telenovela, assim como o desenho animado, o 

cinema e as demais séries de TV, como um elemento de afeto. Um objeto intermidiático 

é um encontro entre corpos que se afetam, então produzir telenovela é produzir afeto. Se 

pensarmos que a telenovela é uma história contada 6 dias por semana, durante 6 meses 

em média, veremos que esse processo de afecção é contínuo e se difere muito dos 

processos utilizados para os demais meios intermidiáticos, como o cinema e as séries de 

TV, por exemplo. Como a novela é um trabalho de longa duração, não há como pensá-la 

como sendo produzida apenas pela equipe televisiva, pois a participação do público é 

fundamental na construção da trama. O texto e a direção desse texto são afetados quase 

que imediatamente pela opinião dos telespectadores. Diferente do cinema, que já 

apresenta ao público a obra acaba, e o processo de afecção se dá sem que haja mudanças 

na obra em si. 
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 É importante ressaltar que esse processo de afecção é concebido por meio dos 

nossos sentidos. É através de nossas experiências sensoriais que apreendemos o mundo, 

que somos capazes de codificar e decodificar signos para interagirmos com o outro. 

 Em sua obra Atmosfera, ambiência, Stimmung. Hans Gumbrecht relaciona 

modos de afetos à ambiência: 

 

Ser afetado pelo som ou pelo clima atmosférico é uma das formas de 
experiência mais fáceis e menos intrusivas, mas é, fisicamente, um 
encontro (no sentido literal de estar-em-contra:confrontar) muito 
concreto com nosso ambiente físico.(...) Ler com atenção voltada ao 
Stimmung sempre significa prestar atenção à dimensão textual das 
formas que nos envolvem, que envolvem nossos corpos, enquanto 
realidade física...  
 
 

 Nessa perspectiva, pode-se afirmar que o modo como nossos corpos entram em 

contato com a dimensão material que nos cerca, através dos sentidos,  e o modo como 

eles processam esse contato, acabam por gerar os afetos. A atmosfera, a ambiência e o 

clima produzem em nós “um fluxo de estímulos sensoriais, (...) cuja ressonância em 

nosso corpo produz forças de encontro que mobilizam nosso sistema sensório-motor e, 

concomitantemente, a experiência subjetiva do sujeito.” (MORTONI, 2015, p.298) 

 Paul Zumthor (2007), estudioso da voz e da poesia oral, afere que o século XX 

foi um momento de “ressurgência  das energias vocais da humanidade” após um longo 

período mergulhados na ditadura da cultura hermenêutica. Segundo o medievalista “o 

corpo é o peso sentido na experiência que faço dos textos.” O ser humano vivencia o 

mundo através do corpo, por isso, quando lemos buscamos “restabelecer a unidade da 

performance”. 

 Para Zumthor (2007, 2010) a performance é uma característica inerente ao texto 

literário. A literatura surgiu como performance, por meio dos poemas declamados 

publicamente e das tragédias, que eram encenadas. No século XX, com o auxílio da 

tecnologia, o que se vê é uma retomada dessa performance literária. Com o surgimento 

de aparatos tecnológicos de áudio e posteriormente de vídeo, o texto vem retomando seu 

caráter interpretativo.  

 Na era do “Universo das imagens técnicas” – para refletirmos com Flusser 

(2008) –  surgem imagens e modulações técnicas, capazes de produzir mundos fictícios 

que nos afetam. Se na antiguidade as performances eram proporcionadas por 

declamações de poemas, modulações de voz, ritmos, expressões corporais e cenários 
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fixos, na era das imagens, das modulações e da reprodutibilidade técnica o que se vê são 

estratégias de gravações que emocionam até o telespectador mais contido. E a 

telenovela brasileira transformou-se em uma indústria de produção dessas histórias. 

 Desde que chegou aos lares brasileiros em 21 de dezembro de 1951, 

televisionada pela TV Tupi, a primeira novela nacional, intitulada Sua vida me pertence, 

arrebatou os corações do público. Originária da radionovela, no início as novelas mais 

pareciam teleteatros. Não havia muitos elementos técnicos para enredar o telespectador 

em uma atmosfera e despertar-lhes os sentidos como hoje. Tudo era muito simples e 

também bastante experimental. As novelas iam ao ar apenas duas vezes por semana, 

durante 20 minutos e tinham no máximo 30 capítulos. 

 A imagem era em preto e branco, os cenários eram limitados, pois os espaços 

disponíveis eram reduzidos e as técnicas de filmagem não conseguiam abarcar espaços 

diversos, isso gerava certa artificialidade na produção. José Roberto Sadek (2008, 

p.113) afirma que: 

 

Antes do cinema clássico o espaço era teatral, visto apenas de um 
ângulo, o da câmera fixa. A câmera se colocava no ponto de vista da 
plateia em relação ao palco, na chamada “quarta parede do cenário”. 
Daquela posição os espectadores do primeiro cinema assistiam ao 
drama imóveis. Viam um espaço bidimensional. 
 
 

 Não devemos incorrer no erro de comparar as técnicas da telenovela às técnicas 

do cinema, pois se tratam de duas linguagens diferentes, entretanto é importante 

também assinalar que, a novela é uma herança do rádio, do teatro e também do cinema. 

Principalmente no seu início, muitos de seus elementos eram oriundos dessas três 

formas de representação artística. Nesse sentido, as primeiras novelas seguiam o mesmo 

padrão de filmagem do cinema, mas esse padrão foi se distanciando à medida que a 

atração televisiva começou a ganhar vida própria e se firmar como um gênero individual 

e com características próprias. 

 Por se tratar de um gênero aberto e televisivo, a telenovela depende da opinião 

do público, que por sua vez gera a audiência que é a responsável pelo patrocínio. Por 

essa razão o gênero acabou por se tornar um negócio muito lucrativo no Brasil, o que 

acabou propiciando o surgimento de várias emissoras de TV interessadas em investir no 

modelo. E se no início havia uma disputa de audiência pela TV Tupi e TV Globo, a 
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segunda acabou por construir a indústria da dramaturgia multimídia e hoje é a maior 

produtora de telenovelas do mundo. 

 

Técnicas, afetos e sentidos em Roque Santeiro 

 

 A novela Roque Santeiro de Dias Gomes foi uma adaptação da obra O Berço do 

Herói, do mesmo autor, para o formato telenovela. Incialmente pensada para ser exibida 

em 1975, a novela foi censurada pela ditadura militar vigente no país. Em 1985, com o 

final da autocracia militar, a novela foi ao ar e deteve o maior índice de audiência da TV 

Globo, desde que esse índice começou a ser medido de maneira precisa. 

 Pensando na atmosfera como uma provocadora de sentido é preciso pensar nos 

efeitos multimídia como um alicerçador das produções intermidiáticas, pois os recursos 

técnicos empregados também são parte de afecção desse processo. 

 A primeira cena da novela Roque Santeiro se inicia com um galo cantando. 

Logo em seguida, a música Aquarela do Brasil, de Ary Barroso serve de fundo musical 

para as cenas que aos poucos começam a surgir e apresentar ao telespectador a cidade 

de Asa Branca. Uma carroça, uma praça com barraquinhas, um cachorro vira-latas na 

porta da igreja, várias imagens de cruzes, terços, santinhos, uma parede pichada com os 

dizeres: “Diretas já!” e uma estátua de Roque Santeiro sendo colocada no centro da 

praça principal, em frente à igreja, criam a atmosfera de cidade interiorana que será 

palco da novela nos 208 capítulos seguintes.2 

 A tomada das cenas, a apresentação da cidade por fragmentos, é um dos recursos 

dos quais o diretor se valeu para despertar no telespectador o interesse pela pequena 

cidade que se assemelha a tantas outras cidades Brasil a fora.  

 Nesse sentido, é significativo pensar que para o púbico da telenovela é 

importante a verossimilhança. Se reconhecer naquele universo é um dos pontos mais 

relevantes para o sucesso da obra. A apresentação de  uma cidade tão próxima de todos, 

embalada por uma música reconhecida por todos, é a atmosfera ideal para provocar 

afecção de imediato. E essa afecção, quando se trata de telenovela, deve ser positiva 

logo de início. 

                                                           
2 A novela ficou no ar por 8 meses, do dia 24 de junho de 1985 até 22 de fevereiro de 1986. 
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 Dessa forma, Paulo Ubiratan, diretor geral da novela, estreia estabelecendo logo 

de início, um pacto de afinidade com o telespectador que se reconhece, de alguma 

forma, nos cenários, nos personagens e também na religiosidade do local. 

 Passando para o  capítulo três, temos uma cena em que a viúva Porcina (Regina 

Duarte) recebe a visita do ator  Roberto Matias (Fábio Junior), que irá interpretar seu 

falecido e falso marido Roque no filme sobre a vida do santo. A cena que se inicia em 

uma conversa provocativa entre os dois desemboca em um beijo romântico ao som da 

canção Dona, de Sá e Guarabira, interpretada pelo grupo Roupa Nova. Dentre os vários 

recursos técnicos utilizados para provocar sentidos no público, a trilha sonora é uma dos 

elementos mais importantes e marcantes. Essa técnica começou a ser usada nos anos de 

1960 pelas novelas da Rede Globo. 

 O tema musical é um dos mecanismos utilizados para introduzir no inconsciente 

do público o interesse pelas personagens, de forma que uma determinada música é 

rapidamente associada a um determinado personagem.  

 Na cena do encontro entre Porcina e Roberto Matias, que é interrompida pela 

chagada de Sinhozinho Malta (Lima Duarte), pode-se observar a presença 

imprescindível de modulações técnicas. Além da música tema da viúva, que confere ao 

momento um clima de romance, há também o som do sino, que anuncia a chegada de 

alguém. A certeza da presença de Sinhozinho faz como que Porcina se aflija diante do 

momento de perigo que se avizinha, perigo que é anunciado pela presença de outra 

música, um instrumental que desperta nossos sentidos para a sensação de perigo e nos 

envolve em uma atmosfera de suspense. A música só é descontinuada com a entrada do 

“coronel”. No momento em que Sinhozinho percebe o chafariz ligado, o tom de tensão 

volta a se reestabelecer pelo som do chacoalhar do relógio do personagem, uma das 

performances mais marcantes de Lima de Duarte, que todas as vezes que se via 

contrariado, ou prestes a tomar alguma atitude de moral duvidosa, chacoalhava o 

enorme relógio de ouro, numa demonstração de poder, e soltava o famoso bordão “Tô 

certo ou tô errado!” 

 Outros componentes da cena como a pouca iluminação, que ajudam na 

atmosfera de tensão e suspense, o excesso de elementos da casa e das roupas de Porcina, 

assim como a maquiagem muito carregada da personagem, bem como a vestimenta de 

Sinhozinho Malta, são recursos de afecção, são características que compõem dois dos 

principais e mais carismásticos personagens da trama. 
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 O jogo de câmera que integra o público ao cenário, é grande causador de 

sentidos, “a câmera muda de posições e permite ao espectador maior participação no 

drama” (SADEK, 2008, p.114). O espaço é construído a partir de várias câmeras fixas e 

móveis, que permitem ao telespectador acompanhar as ações dos personagens como que 

de dentro do cenário. Assim, seguimos Porcina, Roberto Matias e Sinhozinho Malta 

como se estivéssemos dentro da sala. 

 Essa é outra técnica de produzir imagens. A quarta parede continua, mas há 

mobilidade. É um espaço tridimensional. 

 

Para incluir o espectador na cena, sem desnorteá-lo ou deixa-lo sem 
referências geográficas, e, ao mesmo tempo, para dar a sensação de 
tridimensionalidade, um cuidadoso método foi desenvolvido. Traça-se 
uma linha  paralela à quarta parede do cenário, que corresponde (...) 
ao lugar da plateia... A câmera deve se posicionar sempre de modo a 
não apontar para essa linha, e a linha pode se deslocar no cenário 
desde que  se mantenha paralela à quarta parede. Isso permite à 
câmera cobrir um ângulo de 180 graus, deslocar-se para trás e para 
frente e olhar de um lado para o outro. Porém não se pode mostrar o 
lugar onde está essa linha, o que significaria desmontar a geografia da 
cena e colocar o espectador em um lugar desconhecido no espaço. 
(SADEK, 2008, p.115) 
 

 

 Na cena em questão, observa-se que a câmera, embora percorra todo o espaço do 

cenário da casa de Porcina, ela mantém essa técnica da quarta parede. A filmagem é 

feita sempre de um mesmo lado da casa. Esse procedimento pode ser notado durante 

toda a novela. A casa da viúva é sempre filmada do mesmo ponto, assim como os 

demais cenários. 

 

Considerações finais 

 

 Os questionamentos acerca das teorias que envolvem os estudos literários têm 

sido discutidos desde a antiguidade. Os paradigmas epistemológicos que envolvem 

esses estudos centram-se, já há muito tempo, em uma cultura hermenêutica, 

privilegiando o sentido da visão em detrimento de outros. Entretanto, formas literárias 

antigas - como as tragédias gregas, os poemas épicos, a poesia lírica grega e a poesia 

trovadoresca -  bem como formas literárias mais recentes  - como a música, o vídeo, a 

telenovela, o cinema, o poema eletrônico, dentre outras -  têm trazido à baila reflexões a 
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respeito do espaço da literatura no mundo contemporâneo e suas relações com as 

demais formas artísticas. Estudar a literatura sob a forma de texto escrito, sem levar em 

conta os demais sentidos envolvidos no processo literário, parece não conseguir mais 

abarcar o processo de hibridização presente no fazer artístico atual. 

 É dentro dessa perspectiva que devemos continuar traçando caminhos teóricos 

que contemplem os estudos literários para além do texto escrito – como a música, o 

vídeo, o cinema, o poema eletrônico, as animações e as telenovelas – refletindo sobre os 

Estudos de Intermidialidade. 

 É importante pensarmos também que apesar de vivermos em tempo de Netflix, 

Max, Telecine, HBO, Sony, etc, a verdade é que no Brasil a telenovela continua 

ocupando o espaço de maior programa de entretenimento do país. É impossível viver 

aqui e não saber absolutamente nada sobre novelas.  

 Cultura de massa, mídia contadora de histórias, expressão artística popular, o 

fato é que continuamos sendo afetados por ela. Em 2012, a novela Avenida Brasil, 

exibida pela Rede Globo, teve média de 39 pontos de audiência, o que equivale a uma 

média de 2.145.000,00 televisores conectados na novela ao mesmo tempo. Essa novela 

também foi vendida para o México, Argentina e EUA onde também fez bastante 

sucesso. 

 O que garante o enorme sucesso das nossas telenovelas certamente, é a 

capacidade de afecção que ela produz. Por ser uma propagadora de ideologias e uma 

provocadora de sentidos, é preciso que voltemos mais nossas atenções para esse gênero 

tão popular e tão pouco estudado pela nossa academia.  
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 O CINELIVRO ABRE A SESSÃO: O OLHAR CINEMATOGRÁFICO 
EM PATHÉ-BABY, DE ANTÓNIO DE ALCÂNTARA MACHADO 

 

Frederico Spada Silva1 (PUC-Rio) 

Renato Cordeiro Gomes2 (PUC-Rio) 

 

Resumo: Pathé-Baby (1926) marca a estreia editorial de António de Alcântara Machado (1901-
1935). Também publicadas (em parte) no Jornal do Comércio, de São Paulo, estas crônicas de 
sua viagem à Europa, em 1925, são aqui analisadas a partir de sua estreita ligação com a estética 
futurista, enfocando seu intenso e inovador diálogo entre literatura, cidade, cinema e artes 
plásticas, em que se destacam o ritmo alucinante (flashes) e a busca pelo novo (o moderno) 
presentes na escrita do cronista, cuja montagem dos textos, compostos de cortes e planos distintos, 
captando, ora em close, ora em panorama, o que se passava ao redor, mostra-se muito mais 
próxima das linguagens cinematográfica e jornalística do nascente século XX do que da tessitura 
romanesca fin-de-siècle. Tal diálogo intermidiático, para o qual convergem o narrador-
cinegrafista e o cronista-flâneur, proporciona a Alcântara Machado uma liberdade narrativa 
ímpar, cuja marca é a simultaneidade revelada pela operação constante de tomadas, cortes e 
montagem até se chegar ao texto final que compõe este cinelivro – aqui posto em diálogo com a 
obra teórica de autores como Flora Süssekind, Haroldo de Campos, Nelson Peixoto e Vera 
Figueiredo, entre outros. 
Palavras-chave: Modernismo brasileiro. António de Alcântara Machado. Vanguarda. 
Intermidialidade. 

 

 

O cronista viaja à Europa 

 

Em 24 de março de 1925, António de Alcântara Machado embarca, em Santos, no 

navio Flandria, com destino a Lisboa. No continente europeu, Machado percorrerá oito 

países, desde Portugal até a Hungria, passando por Espanha, França, Inglaterra, Itália, 

Suíça e Tchecoslováquia, só retornando ao Brasil em novembro daquele ano. Pouco 

depois, em fevereiro de 1926, o escritor imprime o livro que reunia suas crônicas de 

                                                           
1 Doutorando (bolsa CAPES/PROSUP) em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC Rio). 
2 Professor orientador, doutor em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-
Rio); professor associado do Departamento de Comunicação Social da PUC Rio, pesquisador 1A do CNPq. 
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viagem: Pathé-Baby. Título, texto e projeto gráfico não poderiam ser mais oportunos à 

linguagem literária e gráfica que Machado buscava imprimir em sua obra, atenta à 

revolução modernista instaurada em nossas artes com a Semana de Arte Moderna: Pathé 

Baby era um modelo amador de máquina de filmar portátil, de 9,5 mm, produzido na 

França pela Pathé Frères, desde 1923, que concorria com a Kodak americana, de 16 mm; 

o projeto gráfico, assinado pelo artista plástico Antônio Paim Vieira, já desde a capa 

reflete a ligação do livro com o cinema, reiterando a relação estabelecida pelo título; o 

texto de Machado faz de suas descrições e pequenas narrações verdadeiras tomadas 

cinematográficas, tais quais as primeiras películas dos irmãos Lumière; e na Ouverture 

deste cinelivro – a Carta-oceano, escrita do vapor Cap. Polônio e transmitida por telégrafo 

ao Brasil – Oswald de Andrade (1983, p. 40) chama Pathé-Baby de “cinema com cheiro”.  

 

Um livro moderno 

 

A capa do livro mostra-nos o que seria parte de uma sala de cinema da época: com 

o livro em mãos, o leitor se vê posicionado como integrante de uma plateia virtual e tem, 

ao alto, diante de si, a grande tela de exibição, em que se leem, em fontes e tamanhos 

distintos, os créditos de abertura do “filme” ao qual “assistirá”: “António de Alcântara 

Machado apresenta: Pathé Baby”; logo abaixo, como era costume nos tempos do cinema 

mudo, acompanha a projeção uma pequena orquestra em plena execução, composta por 

um contrabaixista, uma pianista, um violinista e um flautista.  

Abrindo-se o livro, em sua folha de rosto, soa a campainha que marca o início da 

exibição da película machadiana. Abaixo dela e envoltos por sua fiação, que se fecha 

formando uma grande moldura retangular, os créditos aí dispostos, destacando autor, 

prefaciador e ilustrador, se alinham de modo justificado, com distintos espaçamentos de 

caracteres, e suas manchas em negrito, dada a disposição do conjunto, assemelham-se à 

plateia de uma sala de cinema vista de cima.  
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Em seguida, em forma de um programa de exibições em sessões corridas, o índice 

apresenta as cidades visitadas: cada destino é ali anunciado em rica variedade tipográfica, 

tal qual, naqueles anos 1920, os luminosos que brilhavam à entrada das casas comerciais 

ou de entretenimento, como os antigos cinemas de rua, atraindo o olhar de quem por ali 

passasse (em alguns casos, com pequenos comentários, dos quais se podem destacar os 

que reiteram a estética cinematográfica do livro: “4. Paris, Super especial película de 

grande metragem”, “18. Barcelona, Película de sensação em 2 partes”, “19. Sevilha, 

Superprodução em 5 partes, com astros e estrelas” e “21. Granada em primeira 

exibição”). Além disso, ao final, anuncia-se para breve o lançamento de outra obra de 

Alcântara Machado, Brás, Bexiga e Barra Funda, livro que seria publicado em 1927 e 

cuja escrita havia sido interrompida em razão da viagem do escritor à Europa e da 

subsequente edição de Pathé-Baby.  

A imagem da sala de cinema que abre o livro, com sua tela e seu quarteto musical, 

acompanhará as cidades visitadas, exibindo, nas projeções que apresentam cada 

capítulo/destino, planos isolados ou montagens de planos diversos que fazem referência 

direta ao relato de viagem e que compõem, desse modo, resumos visuais dos episódios 

que as cidades nos reservam.  

O livro, assim, estabelece um duplo diálogo com o cinema, de caráter ao mesmo 

tempo discursivo e plástico: não apenas reforça a estreita relação da prosa machadiana 

com a linguagem cinematográfica no plano discursivo, por meio da exploração do ritmo 

e do uso recorrente dos variados cortes e enquadramentos cênico-narrativos, 

transformando o leitor em espectador privilegiado da narrativa, como também a reitera 

no plano plástico, por meio das ilustrações de Paim, que compõem em cada tela uma 

segunda narrativa, visual, que ao longo de todo o livro espelha em mise en abyme o texto 

de Alcântara Machado. Além disso, o quarteto que faz o acompanhamento musical das 

sessões corridas encena uma subnarrativa à parte, também imagética, que, de certa forma, 

remete a leitura de Pathé-Baby ao ato de se assistir a um filme de longa duração, uma vez 
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que o conjunto aos poucos se desfaz, restando ao final apenas um já extenuado 

contrabaixista.  

 

Ponto de vista, linguagem e flânerie  

 

Embora saibamos que o que lemos é captado pelo olhar e pelos ouvidos do “autor-

personagem” (AUGÉ, 1998, p. 503) que percorre cada localidade, e não pelas lentes de 

uma câmera real, tal artifício ficcional, de que se vale Alcântara Machado, permite-lhe 

praticar uma linguagem moderna, objetiva, ambulatória, fragmentária, telegráfica, 

condizente com o espírito de seu tempo, sedento de novidades, e com o meio de 

comunicação com o qual fizera chegar ao Brasil parte de suas crônicas, transformando a 

própria técnica de narração.  

Inserida no movimento modernista brasileiro, a escrita de Alcântara Machado é 

tributária da forte aproximação entre a literatura e o jornalismo, iniciada ainda no século 

XIX, e do consequente surgimento tanto de um novo tipo de escrita, ligado ao caráter 

fragmentário e coloquial dos textos, “decorrente da [sua] circulação acelerada […] e da 

propagação da leitura extensiva” (FIGUEIREDO, 2010, p. 13), quanto de um novo tipo 

de leitor, o leitor moderno. Somado a isso, enquanto narrativa visual intimamente ligada 

à renovação artística das vanguardas históricas, o cinema intensifica o “fenômeno de 

deslizamento das narrativas de um meio para outro, de um suporte para outro” 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 11), uma vez que os recursos de sua linguagem permitiam 

reproduzir no texto o efeito de simultaneidade próprio da imagem cinematográfica 

(distinto, portanto, da sequência narrativa linear), configurando, então, uma nova 

linguagem textual, metonímica, elíptica, com ênfase na visualidade. 

Como afirma Oswald de Andrade (1983, p. 40) em sua Carta-oceano, “Pathé-Baby 

é reportagem”, a qual nos exibe o cotidiano de uma “Europa gostosa ridícula” (p. 40), 

                                                           
3 No original: “autor-personaje”. 
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enquadrada pelo olhar arguto de Machado, sempre à procura, como veremos, do moderno, 

da vanguarda; um olhar que busca dar visibilidade ao presente, e não ao passado, e que, 

para tanto, apropria-se do que havia de mais moderno à época em termos de linguagem 

estética: o cinema. Assim, percebemos que a montagem de seus textos, compostos de 

cortes e planos distintos, captando, ora em close, ora em panorama, o que se passava ao 

redor, mostra-se de fato muito mais próxima das linguagens cinematográfica e jornalística 

do que da tessitura romanesca fin-de-siècle (algo, aliás, típico da estética modernista, que 

rompe com a linearidade realista).  

Tais processos de montagem, ademais, ocorrem tanto em nível microestrutural 

como em nível macroestrutural, compondo, respectivamente, cada crônica 

individualmente e, em conjunto, a obra como um todo, de modo a organizar, ainda que 

minimamente, o olhar difuso do escritor moderno e a também permitir ao leitor executar 

a sua própria montagem (leitura) da obra. Desta feita, enquanto técnica cinematográfica 

apropriada pelo exercício narrativo-literário, a montagem em Pathé-Baby produzirá 

efeitos sintáticos, isto é, de ligação ou disjunção entre os planos montados; figurais, 

estabelecendo relações comparativas; e, especialmente, rítmicos, que se relacionam à 

duração dos planos e que permitirão ao escritor imprimir no texto sua busca pela 

simultaneidade e pela sensação de uma velocidade narrativa análoga à da realidade 

visível.  

A metáfora do narrador-cinegrafista, portanto, associada à do cronista-flâneur 

(que lê e escreve a cidade como um discurso), proporciona a Machado uma liberdade 

narrativa ímpar, permitindo-lhe um olhar ora difuso/panorâmico, ora focal que implica a 

descontinuidade das cenas narradas, numa tentativa de simultaneidade revelada pela 

operação constante de tomadas, cortes e montagem até se chegar ao texto final, prosa 

cinematográfica por excelência, 

 

Uma vez que a ideia de uma técnica cinematográfica envolve 
necessariamente a de montagem de fragmentos, […] com a sua 

sistemática ruptura do discursivo, com a sua estrutura fraseológica 
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sincopada e facetada em planos díspares, que se cortam e se 
confrontam, se interpenetram e se desdobram […]. (CAMPOS, 1999, 

p. 29-30) 
 

Desta feita, em Pathé-Baby, podemos perceber que ver, caminhar e narrar 

imbricam-se de tal forma, que tornam possível à linguagem escrita representar com 

sucesso a estética cinematográfica e o dinamismo que Machado visa inserir em sua 

literatura, uma vez que os processos de corte e montagem executados pelo autor seguem 

duas vias complementares que ao final confluem: tais processos se dão tanto no plano 

visual, em que a câmera-olho machadiana enquadra e recorta o que vê, quanto no plano 

viário, à medida que o viajante-flâneur traça e executa seu percurso, e são finalmente 

montados num terceiro plano, o da narrativa textual que o cronista encena quer nas 

páginas do Jornal do Comércio quer nas de Pathé-Baby.  

 

Pequena cartografia de viagem 

 

Para ilustrarmos, então, tais características do texto machadiano, sigamos parte do 

roteiro francês percorrido por Alcântara Machado. De Cherbourg a Paris é interessante 

notarmos como o autor descreve as paisagens que vê desde o trem – cujo movimento 

altera-lhe a perspectiva –, paisagens repletas de pequenas e antigas vilas que são sempre 

mescladas, em suas metáforas, com o moderno: “Normandia. As aldeias começam a 

desfilar, vertiginosamente, umas atrás das outras, enfileiradas ao longo da linha como 

postes telegráficos” (MACHADO, 1983, p. 57, grifo nosso). 

Chama também atenção a maneira como Machado transfere para sua escrita a 

velocidade – essa “beleza nova” de que fala Marinetti – dos modernos meios de transporte 

de que dispunha em sua viagem, com notável exploração da pontuação e dos assíndetos, 

o que ritma a frase, acelerando sua cadência de modo significativo, dinamizando-a tanto 

no nível prosódico (verbal, narrativo) do texto quanto no nível imagético (visual) das 

cenas e situações descritas. Além deste aspecto rítmico, deve-se também destacar a 
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maneira como Alcântara Machado descreve o que vê quando em movimento mecânico 

(seja dentro de um trem ou de um automóvel): “a paisagem […] se desrealiza e, dentro 

dele [do veículo], o passageiro, num torpor imperceptível, perde, em parte, a própria 

noção de tempo ou dos lugares por que passa ou a que se destina” (SÜSSEKIND, 2006, 

p. 50-51), sintoma da radical alteração das formas de percepção por que passava o mundo, 

derivada tanto da velocidade das máquinas quanto das imagens cinematográficas. O 

caminho e a chegada a Paris misturam as paisagens, as impressões, os cheiros, o néon da 

grande metrópole, cidade-luz; “a velocidade […] provoca um achatamento da paisagem 

[;] quanto mais rápido o movimento, menos profundidade as coisas têm, mais chapadas 

ficam, como se estivessem contra um muro, contra uma tela” (PEIXOTO, 1988, p. 361, 

grifo nosso): 

 

Trilhos, trilhos, trilhos. Discos verdes, discos vermelhos. Lanternas. 
Sinais. Avisos. Letreiros. Trens parados. Trilhos. Postes. Guindastes. 
Locomotivas fumegantes. Arrabaldes tranquilos. Automóveis. Estações 
pequeninas de nomes enormes. Fumaça. Trilhos. Rapidez do trem que 
voa. Ruído. Imobilidade das cousas que ficam. Cheiro de gente. Cheiro 
de trabalho. Cheiro de civilização. Trilhos. (MACHADO, 1983, p. 58) 

 

Então Paris, assim vista, se faz “cidade-cinema” (PEIXOTO, 1988, p. 361), 

cenário de personagens as mais variadas captadas pelo “olhar estrangeiro” (PEIXOTO, 

1988, p. 363) do moderno cronista-viajante. A percepção urbana procede por flashes, 

tomadas, cortes seletivos que, articulados, marcam a identidade do espaço urbano, a partir 

de uma “descrição-em-instantâneos” (SÜSSEKIND, 2006, p. 38) seca, sintética, 

assindética, mas também responsável pela sensação de simultaneidade que se nos projeta 

com a mise en scène captada pela “câmera-olho [que], de um ponto de vista distanciado, 

abdica da panorâmica, da visão globalizante, para fixar os fragmentos, que, pela técnica 

da montagem, geometrizam a realidade” (GOMES, 2008, p. 34), fazendo, portanto, com 

que caiba ao leitor-espectador a montagem final da película literária machadiana, o 

panorama europeu que é Pathé-Baby: 
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Place de l’Étoile. Em torno do Arco do Triunfo magotes de automóveis 
giram. As avenidas são doze bocas de asfalto que comem gente e 
veículos, vomitam gente e veículos. Insaciáveis.  
Ruído. Pó. E gente. Muita gente. O soldado apita, levanta o seu bastão, 
e a circulação para para que possam passar, tranquilamente, a ama e o 
seu carrinho. Duas costureirinhas que tagarelam. A família que vai 
bocejar nos bancos do Bois. Um maneta vendendo alfinetes. 
Gargalhadas de uma loura de olheiras verdes. A Kodak de um inglês. 
Um casal de namorados. Israelitas ostentando a roseta da Legião de 
Honra. Monóculos. Paris que passa. (MACHADO, 1983, p. 65, grifo 
nosso) 

 

Conclusão  

 

Ainda que seja difícil inscrever a obra de António de Alcântara Machado, e em 

especial Pathé-Baby, em um determinado movimento de vanguarda – Futurismo, 

Surrealismo, Cubismo –, devido ao fato de o autor dialogar, em certa medida, com todos 

eles, é fácil perceber uma maior aproximação com o Futurismo de Marinetti, cujo 

manifesto celebrava justamente a velocidade e as grandes multidões e queria demolir os 

museus e galerias. 

Se o diálogo com o cinema, aplicado à sua escrita, aproxima Machado do Cubismo 

e do Surrealismo, pela pluralidade de ângulos, pela velocidade e pelo simultaneísmo com 

que são vistas as cenas, ou pela descontinuidade e fragmentação do enredo que mescla 

cortes e montagens, é com a lente do Futurismo que o autor documenta as cidades 

europeias, opondo, a todo o momento, o passado e o presente, o antigo e o moderno que 

nelas coabitam, num cenário de efervescência cultural e ideológica cultivado em meio e 

após a I Guerra Mundial, cenário esse que culminaria, alguns anos mais tarde, com a II 

Grande Guerra – que Alcântara Machado nunca chegaria a ver. 

O cinelivro machadiano, assim, sustenta-se sobre um tripé perfeitamente 

sintetizado por seu título. Tal qual a câmera francesa – moderna, portátil e permitindo 

diferentes tomadas de imagens –, a proposta de Alcântara Machado é também ela 
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inovadora: areja a língua portuguesa, ao dinamizá-la e simplificá-la – modernizá-la –, e 

percorre o olhar enquanto deambula por cidades as mais variadas, sempre o direcionando 

para o novo. 
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THE MAGIC OF THE INTERNET VS THE MAGIC OF DESIGN: UM ESTUDO 

DO AFETO E DA PRESENÇA NOS LIVROS DE ARTISTA 

Larissa Andrioli (IAD/UFJF) 

João Queiroz (IAD/UFJF) 

 

Resumo: Fica claro, ao observamos o mercado editorial hoje, que o livro físico não mais 
disputa lugar com o livro digital. Este embate ficou para trás ao se notar que existe uma 
diferença significativa em dois pontos importantes na análise da questão: tratam-se de produtos 
que surgem de técnicas e tecnologias completamente diferentes (e que, portanto, atingem 
resultados muito distintos), além de visarem a públicos também diferentes. Deste modo, ambos 
os formatos podem caminhar juntos, explorando aquilo que não pode ser explorado pelo outro, e 
criando experiências de leitura únicas. Tendo este panorama em mente, a presente pesquisa 
pretende discutir a materialidade do livro físico através do design gráfico, partindo, para isso, de 
uma possibilidade de observação do objeto: a produção de presença associada à produção de 
stimmung. Para entender como as duas se relacionam entre si e como se podem aplicar ao livro, 
utilizo-me da descrição de um livro da editora londrina Visual Editions: Tree of codes, de 
Jonathan Safran Foer, em contraste com um e-book lançado pela mesma editora, Entrances & 
Exits, de Reif Larsen – este em parceria com a Google, resultando na biblioteca de livros 
digitais Editions at Play, que conta apenas com obras que brincam com ferramentas digitais. A 
partir deste contraste, o objetivo desta pesquisa é tentar esboçar uma chave de análise para estes 
dois tipos de livros que têm sido cada vez mais difundidos no mercado editorial: o livro de 
artista, que investe pesadamente em recursos para equipar sua materialidade e sua apresentação 
física, e o livro digital que surge após um melhor entendimento do ebook como novo recurso de 
apresentação de narrativas, e não mais como apenas uma ferramenta de apresentar textos 
simples.  
 
Palavras-chave: Presença. Afeto. Livros de artista. Visual Editions. Editions at Play. 
 
 
Introdução 

A editora inglesa Visual Editions se lançou no mercado em 2010, com o objetivo 

de criar novas experiências com histórias. Suas fundadoras, Anna Gerber e Britt 

Iversen, iniciaram os trabalhos investindo em livros impressos de alta qualidade, sob o 

mote “We create great-looking stories”. Desde sua fundação, a editora já lançou seis 

livros, todos com a mesma proposta de experiência: livros que contem sua história não 

só através das palavras, mas também pelos aspectos visuais e sensoriais ali investidos. 
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Foi assim que surgiram livros que já são considerados clássicos da literatura visual 

contemporânea, como Tree of codes, de Jonathan Safran Foer, e Kapow!, de Adam 

Thirlwell. 

Inicialmente investindo somente em livros impressos, em agosto de 2011 a 

editora lançou seu terceiro livro, juntamente com um aplicativo para iPad: ambos se 

chamavam Composition no. 1 e tinham, dentro de si, o mesmo conteúdo – a publicação 

de Marc Saporta, lançada pela primeira vez na década de 1960 –, embora cada um o 

trabalhasse de forma diferente. O livro impresso era uma série de folhas soltas – de um 

lado o texto, do outro, obras de Salvador Plascencia – alocadas dentro de uma caixa 

cuidadosamente trabalhada com trechos embaralhados do livro. Já o aplicativo continha 

também as 150 páginas do livro, mas ativava o modo aleatório quando se iniciava a 

leitura, e não possibilitava que o leitor escolhesse a ordem em que leria os textos. Este 

projeto, desenvolvido paralelamente em dois frontes, o impresso e o digital, continha 

em si o embrião da iniciativa que viria a público em janeiro de 2016. 

Uma parceria entre a Visual Editions e o Google’s Creative Lab Australia, a 

Editions at Play surgiu como um projeto sem previsão de se estabelecer como uma 

editora fixa, e ao longo de 2016 já publicou quatro livros: All this Rotting, de Alan 

Trotter; STRATA, de Tommy Lee Edwards e I Speak Machine; The Truth about Cats & 

Dogs, de Sam Riviere e Joe Dunthorne; e Entrances & Exits, de Reif Larsen, que aqui 

será abordado mais pausadamente. O espírito da Visual Editions é claramente 

preservado na Editions at Play, já que no site da primeira é possível ler:   

 

We believe in creating new and playful reading experiences, both on 
and off the screen. We believe in publishing books as beautiful 
cultural objects, championing great writing by some of the greatest 
writers in the world. We believe in making digital books that go 
beyond books as PDFs because frankly we think readers deserve 
more. And we believe in working with amazingly talented commercial 
and cultural partners from around the globe to keep making Great 
Looking Stories. (Disponível em: http://visual-editions.com/about) 

 

 Assim, quando comparamos esta proposta da editora com a proposta apresentada 

no site da parceria com a Google, podemos ver que estão extremamente alinhadas com 

relação à questão da tecnologia utilizada como ferramenta de produção de experiências: 

 

The goal of Editions At Play is to allow writers to create books which 
change dynamically on a reader’s phone or tablet using the internet, 
and to engage the next generation of readers on their phones as well as 
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in print. We want to create books that are powered by the magic of the 
internet. [...] The printed novel in ‘book’ form has been around for 
about 400 years. eReaders started to appear in the late 1990’s, and in 
2016 mobile phones are set to be the most popular way to read 
ebooks. [...] There is absolutely nothing wrong with regular books. 
We love regular books. And we love reading. We believe in finding 
new ways to explore the book. We believe in creating new contexts 
of reading. We believe in creating delightful and surprising 
reading experiences. (Disponível em: 
https://editionsatplay.withgoogle.com/#/about - grifos meus) 

 

 

Como podemos ver pelas partes grifadas, a intenção da EaP não é combater ou 

desvalorizar a publicação dos livros impressos convencionais – até porque isso iria 

contra a proposta da editora parceira –; mas, então, por que seu surgimento? A resposta 

vem a seguir: eles acreditam na criação de novas formas e contextos de experiências 

literárias. E como isso pode ser feito?  

 

People sometimes say that physical books have qualities that do not 
transfer well to digital. We want to show that digital has narrative 
qualities that cannot transfer to print. 
What kind of qualities? 
Dynamic qualities. For instance books which are written for the web 
can be: data-led, locative, generative, algorithmic, sensor-based, fluid, 
non-linear, expandable, cookie-ish, personalised, proximal, 
augmented, real-time, time-sensitive, adaptive, collaborative, and 
share-y. 

 

 A base de criação dos livros da EaP, portanto, é a produção de material que não 

possa ser experimentado de forma tradicional: se, por um lado, os livros impressos têm 

cheiro, textura, peso – todas características que nos afetam sensorialmente durante a 

leitura –, por outro, ele também é estático, fixo, não-dinâmico, único. E isso pode ser 

transformado pelos livros eletrônicos quando paramos de pensar neles como um PDF e 

passamos a encará-los como uma ferramenta aberta para criar obras colaborativas, 

compartilháveis, espaço-dependentes. 

 Seguindo este raciocínio, o catálogo da EaP é composto por livros que precisam 

ser lidos em dispositivos móveis e apresentam cada um uma particularidade relacionada 

à sua narrativa. All this Rotting é um livro frágil, cuja estrutura e escrita se alteram e 

somem aos poucos, à medida que o leitor movimenta seu dispositivo; The Truth about 

Cats & Dogs é um diário de criação compartilhado, que pode ser lido intercaladamente; 

STRATA é um universo distópico inteiro, com movimentação similar a de vídeo games e 
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conjuntos de textos técnicos e literários, acompanhada de trilha sonora; e Entrances & 

Exits se apropria de uma das ferramentas mais utilizadas na internet hoje – o recurso 

Street View do Google Maps – para criar uma narrativa. 

 

 

1.! Entrances and exits: mapeando histórias 

 

Ao abrir o aplicativo, somos apresentados ao que seria a capa do livro: uma 

fotografia de uma rua sobreposta por um círculo duplo e uma seta indicando para seguir 

em frente. Acima do círculo, temos o nome do livro, e, embaixo, o nome do autor. A 

fotografia possui uma iluminação fria, mostrando que claramente foi trabalhada em 

edição. É interessante notar, inclusive, que a cada acesso ao livro a capa é composta por 

uma imagem diferente. Ao clicar dentro do círculo, somos redirecionados para um 

índice que lista os capítulos e seções do livro: “i. Title” redireciona para a capa 

novamente; “ii. Legend” nos leva a uma legenda para os símbolos que nos ajudam a 

navegar pelo aplicativo; há 24 capítulos, sendo os cinco primeiros nomeados “Tavistock 

Terrace” e os outros como “Location unknown”, que são desbloqueados durante a 

leitura; “iii. Streetview bibliography” nos leva às coordenadas de cada locação do livro; 

e “iv. Acknowledgements” finaliza o livro com os agradecimentos.  
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 Ao clicar no link para o primeiro capítulo, somos apresentados à imagem de uma 

mulher em uma bicicleta; a imagem é distorcida, esticada, como se estivéssemos 

avançando em uma locação no Google StreetView – e é exatamente isso que estamos 

vendo. Apontando para a mulher, temos o duplo círculo com a seta, acompanhados da 

frase “We met at a New Year’s Eve Party”, e ao clicar sobre o círculo temos acesso ao 

primeiro fragmento da história que começamos a ler.  

A narrativa é em primeira pessoa e se passa em Londres, em 2008; o narrador ou 

narradora fala sobre sua companheira, Sue, e sobre o relacionamento deles(as): como se 

conheceram (ou como construíram a narrativa de quando se conheceram), a 

reciprocidade do sentimento no relacionamento e o hábito que ela tinha de andar de 

bicicleta sempre, mesmo quando estava cheia de coisas.  

À medida que vamos avançando, vamos conhecendo mais sobre o 

relacionamento dos(as) dois (duas), conhecendo mais sobre a rotina, problemas e 

dificuldades a partir das imagens externas que remetem às casas em que moraram ou os 

locais que frequentavam. A navegação dentro da imagem é quase igual à navegação no 

próprio Streetview: não é possível avançar ou retroceder, mas pode-se fazer um giro 

completo nela, estabelecendo os arredores da locação. Mas, se o leitor desejar, pode 

acessar o link na “Streetview bibliography” que leva ao cenário de cada capítulo, e lá é 

possível perambular pelos arredores da imagem. 

 

 

2.! Tree of codes: o livro esculpido 

 

Sua capa, criada por Jon Gray, do estúdio gray318, possui elementos gráficos que 

chamam a atenção mesmo vista de longe: sobre base branca, foram impressas formas 

pretas, circulares e irregulares por toda a capa, remetendo a um padrão polka dot 

malfeito. Em alguns trechos, entretanto, essas “manchas” são apagadas e substituídas 

por letras, formando o nome do autor (em letras vermelhas) e o título do livro (em letras 

pretas). A tipografia, que lembra a família Times, tem a particularidade de estar alocada 

de forma irregular, de forma que, embora as letras estejam, em sua grande maioria, 

espaçadas com um grande intervalo entre si, alguns pares de letras aparecem próximos, 

como é o caso de “re” em “tree”, “fr” em “safran”, “er” em “foer” e “co” em “codes”. 

Assim, o espaço entre as letras sugere que, entre cada uma delas, havia outra, que foi 

apagada, exceto nos casos mencionados, nos quais a proximidade entre as letras indica 
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que, na configuração original do texto que se esconde na capa, elas já se encontravam 

juntas. 

Na quarta capa, abre-se um espaço em branco em meio às formas circulares para os 

trechos de críticas sobre o livro, que não poderiam ser mais animadores: 

“Revolutionary” (The New York Times) e “a true work of art” (The Times) são alguns 

dos comentários. Ao abrir o livro, as formas circulares se repetem na parte interna da 

capa, e uma linha delas é projetada na primeira página interna. Esse padrão de linhas de 

formas circulares se repete, aparecendo em todas as páginas até a dedicatória. É quando 

viramos esta página que descobrimos a que se referia Olafur Eliasson na quarta capa ao 

dizer que Foer “welds narrative, materiality, and our reading experience into a book that 

remembers it actually has a body”. A primeira página, que teoricamente abrigaria o 

início da narrativa, está vazia. E por “vazia” quero dizer não só “em branco”, mas 

também “vazada”. Como se o texto que estava ali antes tivesse sido recortado, deixando 

uma página com buracos onde antes havia uma página com texto. Através desses 

buracos, podemos ver que há palavras nas outras páginas, mas todas elas estão também 

recortadas, como se um texto tivesse sido removido dali, deixando algumas palavras 

para que se formasse um novo texto. 

Na verdade, é exatamente o que aconteceu. O próprio Foer explica no final do livro: 

“[f]or years I had wanted to create a die-cut book by erasure, a book whose meaning 

was exhumed from another book”. E depois de tentar com diversos objetos-base 

diferentes, desde uma enciclopédia até um catálogo telefônico, ele se decidiu por The 

Street of Crocodiles (1934), de Bruno Schulz. Assim, apagou desde pontos até 

parágrafos inteiros, deixando somente o que interessava para formar a nova narrativa. 

Mas o corpo do livro anterior continuou presente, como destacou Eliasson, marcado 

pelas cicatrizes feitas por Foer. Cicatrizes que contam uma história diferente e 

modificam o olhar do leitor sobre o objeto que tem nas mãos. A materialização do corpo 

do livro é algo que a Visual Editions deseja realizar em suas publicações, porque, nas 

palavras das próprias fundadoras da editora, “the more we live on screen, the more we 

need stuff in our lives that we love” (Kurland). E esse afeto que elas desejam criar 

através das suas edições é gerado por livros que fisicamente se propõem a afetar as 

pessoas pelo toque da pele. O projeto gráfico interno de Tree of Codes foi criado pelo 

estúdio Sara De Bondt e recusado por todas as gráficas que a VE procurou, até que a die 

Keure, na Bélgica, aceitou o desafio de produzir um livro com uma lâmina de corte 

diferente para cada página. A finalização do livro foi feita à mão pela Beschutte 
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Werkplaats. A produção de um livro como Tree of Codes investe na mobilização dos 

sentidos do leitor, provocando-os. 

 

 

3.! Stimmung e presença na utilização de imagens 

 

Em seu ensaio “Uma cultura e a nova sensibilidade”, de 1966, Susan Sontag afirma que 

“nós somos o que somos capazes de ver (ouvir, tocar, cheirar, sentir) inclusive mais 

forte e mais profundamente do que somos o conjunto das ideias que armazenamos em 

nossa cabeça” (p. 300, tradução minha). A reflexão de Sontag parece mais adequada do 

que nunca quando observamos o mercado editorial hoje, que apresenta cada vez mais 

ofertas de edições que apostam em um melhor acabamento estético como diferencial. 

Esta melhoria aparece desde os recursos mais simples – a escolha adequada do material 

das folhas e do estilo tipográfico, o investimento em uma capa bem desenhada – até a 

criação dos projetos gráficos mais inovadores.  

Em 2004, Hans Ulrich Gumbrecht publicou Produção de Presença – o que o 

sentido não consegue transmitir (edição brasileira, 2010), livro no qual apresenta um 

conceito fundamental para os estudos contemporâneos de literatura, que é a noção de 

presença. A partir de uma releitura de Heidegger, ele desenvolve sua argumentação, 

baseada em seus estudos das materialidades da comunicação, e tenta discutir a formação 

hermenêutica dos estudos de literatura. 

O primeiro e principal ponto a ser discutido é a questão da experiência estética 

como um espaço para a oscilação entre presença e sentido. Isso ocorre, por vezes, como 

uma interferência, de modo que, em alguns momentos, o sentido se destaca, enquanto 

que, em outros, a presença tem um efeito maior. Gumbrecht ressalta diversas vezes que 

seu estudo não é uma tentativa de apagar as leituras dos efeitos de sentido. Define-se, 

então, a materialidade como “fenômenos e condições que contribuem para a produção 

de sentido, sem serem, eles mesmos, sentido” (p. 28). Portanto, para falar de presença é 

essencial que pensemos em algo físico; a presença de que tratamos é uma referência 

espacial, algo tangível. A produção de presença designa, enfim, os processos que 

iniciam ou intensificam o impacto de objetos presentes sobre o corpo humano, já que 

“produção”, no conceito gumbrechtiano, retoma seu sentido do latim, que é o ato de 

trazer para diante um objeto no espaço. 
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O conceito de Gumbrecht firma, portanto, o compromisso de “lutar contra a 

tendência da cultura contemporânea de abandonar, e até esquecer, a possibilidade de 

uma relação com o mundo fundada na presença” (p. 15). A produção da presença fala, 

por fim, de uma tangibilidade da comunicação, um movimento permanente no espaço 

que oscila entre maior e menor proximidade, maior e menor intensidade. As formas 

literárias se encontram sempre num estado de tensão, em permanente oscilação entre 

dimensão de sentido e dimensão de presença, de materialidade. 

Gumbrecht distingue dois tipos de cultura: a cultura do sentido e a cultura da 

presença – a primeira tem a mente como principal referência do homem, enquanto o 

corpo ocupa esse lugar na segunda. Na cultura da presença, o homem e sua 

materialidade encontram-se como parte de algo maior, e não à parte do mundo, como 

acontece na cultura de sentido. Um mundo de presença está fundado na noção de 

eventness, que não se trata da inovação ou da surpresa. O autor associa esse conceito ao 

início de uma apresentação de orquestra: apesar de sabermos o horário para o qual o 

início está agendado, somos atingidos pelos primeiros acordes, que produzem a 

sensação de eventness. A experiência estética da presença está ligada, principalmente, à 

intensidade. Os momentos de intensidade da presença nunca são garantidos, não 

podemos contar com eles, e, mesmo assim, sempre que surgem oferecem a nós algo que 

nosso mundo cotidiano, calcado na metafísica e na proposição de sentidos, nos nega. 

Por isso os objetos de experiência estética nos fascinam tanto, por contrastarem com um 

mundo saturado de sentidos que não nos dá o que precisamos. Por vivermos nesse 

mundo centrado na consciência e na produção de sentidos, precisamos ter experiências 

tangíveis, que se aproximem de nossa pele. 

Ao encarar um fenômeno de presença, entretanto, já nos deparamos com ele 

envolvido por uma nuvem de sentidos, pois estamos no meio de uma cultura do sentido. 

Dessa forma, os objetos de experiência estética se apoiam numa oscilação entre os 

efeitos de presença e os efeitos de sentido. A força da presença e a força do sentido, 

entretanto, não agem como estabilizadores do objeto estético – pelo contrário: é 

justamente essa tensão entre as duas potências que o desestabiliza. 

Na leitura de um texto escrito, a dimensão de sentido normalmente se impõe, 

mas sempre há a possibilidade de que a presença se mostre na tipografia, no ritmo da 

linguagem ou até mesmo na materialidade do papel: na textura ou no cheiro. A defesa 

de Gumbrecht, e também deste texto, é de que em certo momento, apesar da possível 

predominância dos efeitos de sentido, possamos parar de nos perguntar o que algo 
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significa – e permitirmo-nos simplesmente experienciar o objeto de experiência estética 

como uma possibilidade de sentir a presença deles. 

Essa experiência de presença vem atrelada à criação de uma ambiência, de um 

stimmung, como define Gumbrecht em Atmosfera, ambiência, Stimmung (2014), em 

torno e a partir do objeto artístico. A leitura por stimmung é anterior a uma proposta 

semântica sobre a arte, pois encara a obra em sua natureza de coisa, de algo que ocupa 

espaço no mundo. Antes de sucumbir às leituras que são propostas sobre ela, a arte 

passa por uma mediação estética que, embora em maior ou menor grau esteja presente 

em qualquer texto, é explorada mais profundamente nos objetos que compõem o corpus 

deste projeto. 

Em Tree of Codes a proposta é jogar não com a escolha do leitor, mas do autor: 

a seleção feita por Safran Foer entre as frases originais para formar o novo livro está 

explícita em cada página, e a mobilização de afetos se dá não pelas possibilidades que o 

leitor tem diante de si, mas pela tactilidade do objeto que ele segura. Cada página é uma 

reafirmação de que livro é matéria – e a matéria que foi modificada (reduzida, no caso) 

sempre deixará rastros. O leitor é, aqui, afetado pelas cicatrizes (quase literais) do 

processo de composição da obra 

Ao pensarmos nas edições da Editions at Play, entretanto, a questão se torna 

mais complexa: seria possível criar presença e gerar stimmung a partir de livros 

digitais? Se a presença se baseia principalmente em propriedades físicas da arte, como 

pensar os livros digitais? 

Em geral, quando se fala em livros digitais, pensamos primeiramente em livros 

em PDF ou outros formatos que são suportados por computadores ou e-readers, o que 

pode ser chamado de remediação – quando um livro “tradicional” é simplesmente 

transposto para uma outra mídia, a digital. Mas os livros digitais que se pensam como 

novas formas de leitura extrapolam essas condições, já que investem em propriedades 

que somente a virtualidade e a tecnologia digital podem criar. Assim, quando Entrances 

& Exits cria um ambiente imagético em que o leitor pode contextualizar a história que 

está sendo lida; quando podemos circular pelas locações em que a narrativa se passa; 

quando o texto e a imagem estão tão intrincados que separadamente não atingem o leitor 

de forma tão potente; aí temos a criação de um novo objeto, que se utiliza de um meio 

altamente criticado por afastar o leitor da experiência tradicional de literatura para criar 

uma experiência de leitura única, complexa e multidimensional. 
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Conclusão 

 

 Se pensarmos como nossa cultura é, hoje, baseada em e permeada por imagens, 

faz sentido que a literatura esteja cada vez mais atrelada à visualidade. Em Sobre 

fotografia, de Susan Sontag, a autora cita Feuerbach para afirmar que na modernidade a 

imagem é preferida ao objeto real, pois parece haver um prazer pela ficção ou pela 

ilusão que a imagem proporciona; e uma sociedade se torna verdadeiramente moderna 

quando o consumo e a produção de imagens se torna um de seus principais rituais. Para 

a autora, entretanto, a potência da fotografia está no fato de que, diferentemente do que 

acontece com textos e pinturas, ela não é somente uma interpretação da realidade, mas 

também um vestígio material diretamente transferido do real, como uma impressão 

digital, de modo que podemos argumentar que a fotografia talvez seja a forma mais pura 

e aproximada de criação da presença e do stimmung. Através dela, podemos apreender, 

além da experiência, também informações, ainda que essa apreensão seja meramente 

visual e/ou virtual, como quando passeamos pelo Google Streetview de uma cidade que 

nunca visitamos – exatamente o que Entrances & Exits faz ao apresentar seus textos 

integrados a imagens do aplicativo de mapas. 

 A fotografia ensina ao nosso olhar um novo código visual, modificando e 

ampliando nossas ideias sobre o que vale a pena olhar, e seu resultado mais 

extraordinário é nos dar a sensação de que podemos reter o mundo inteiro em nossa 

cabeça. É a própria Sontag que afirma que colecionamos fotos como quem coleciona o 

mundo, e assim nos apropriamos da coisa fotografada, criando, por meio do testemunho 

fornecido por meio de cada foto, uma crônica de nós mesmo. O que Reif Larsen faz é 

justamente se apropriar dessa ideia, tomar imagens já disponíveis e criar também sua 

crônica – embora esta seja ficcional e sobre outras pessoas. Assim, ele cria um 

stimmung propício para que possamos mergulhar mais inteiramente na história, como se 

estivéssemos observando a coleção de imagens do narrador, aquela sequência de fotos 

que ele usa para contar sua própria história de vida. 

Trata-se de um embuste bem criado, já que, como afirma Mirzoeff (1999), a 

visualização da vida cotidiana não significa necessariamente que a conhecemos de fato. 

Se a tecnologia visual é um aparato desenhado para aumentar a visão natural, aqui isso é 

levado a consequências extremas: não só observamos uma história que se passa em 
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outro país, como também se cria uma ficção em cima daquilo que estamos vendo, de 

modo que não sabemos até que ponto estamos lidando com histórias reais ou não. 

Entrances & Exits se utiliza dos recursos tecnológicos mais presentes na nossa 

vida para contar uma história de amor – coisa que poucos autores fazem hoje em dia, já 

que cada vez menos as pessoas têm interesse por livros impressos. A proposta da 

Editions at Play de criar novos contextos e novas experiências de leitura surge não de 

forma completamente inovadora, a partir da invenção de um novo suporte, mas sim pelo 

reaproveitamento de algo que está na nossa vida, mas no qual nunca esperamos 

encontrar narrativas. O que projetos gráficos como os apresentados aqui propõem é a 

diluição da fronteira criada entre as funções corporais e as atividades intelectuais. A 

partir do contato com eles, torna-se possível experimentar sensações que se unem à 

leitura tradicional, criando novas formas de experiência da literatura, baseadas não 

somente na intelectualidade convencional, mas na criação de uma nova possibilidade, 

através da experiência sensitiva. 

Assim como a Visual Editions fez com o livro físico, o que a Editions at Play 

tenta proporcionar é a sensação de eventness durante a leitura, a começar pela 

apresentação inicial da narrativa, seja ela em edições impressas graficamente 

trabalhadas ou em aplicativos que se apropriam de ferramentas do nosso dia a dia para 

nos contar uma história e nos tocar. 
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IMAGENS SOBRE PARES AMOROSOS EM O MONSTRO, DE SÉRGIO 
SANT’ANNA E EM FALE COM ELA, DE PEDRO ALMODÓVAR 

 
Maria Antonieta Jordão de Oliveira Borba (UERJ) 

 
RESUMO: Este artigo discute a performance do autor como um conceito relacionado à 
narrativa ficcional, de acordo com os princípios da Pragmática (AUSTIN, 1980) e das teorias de 
Wolfgang Iser desenvolvidas em O ato da leitura (1978) e em O fictício e o imaginário: 
perspectivas de uma antropologia literária (1996). Os principais aspectos da discussão são 
desenvolvidos a partir de uma interpretação do conto O Monstro, de Sérgio Sant’Anna (1994), 

no qual um narrador de primeira pessoa requer que o leitor nele acredite, à medida que usa a 
técnica de fazer da narrativa uma construção em que ele estivesse dizendo somente a verdade. 
Serão ainda abordados alguns aspectos da construção dramática do filme Fale com ela (2002), 
de Pedro Almodóvar, sob a ótica conceitual de Iser (1978) e Barthes (O prazer do texto, 2006), 
a fim de tratar da verdade e da ficção, na convocação que faz o texto de Sant’Anna. 
Palavras-chave: Escritas de mulheres. Verdade. Performance. Ficção. 
 

O modo como a tradição do pensamento filosófico do ocidente organizou a visão 

de sociedade fez com que oposições de base metafísica atravessassem séculos da 

história, desde a Grécia antiga até a modernidade europeia. No estabelecimento de 

concepções binárias de mundo, firmaram-se ideias de bem e mal, razão e emoção, fala e 

escrita, o que contribuiu significativamente para que se instaurasse uma espécie de 

louvável lacuna, como se todos pudéssemos prescindir de qualquer revisão, face à 

verdade que se supunha intrínseca à forma de compreensão dos primeiros filósofos. Na 

esteira dos grandes pensadores, o acento sobre a diferença (DERRIDA, 1971) do 

movimento da Desconstrução que abalou o edifício da metafísica– e aí se incluem 

representações sobre a mulher – remetia originariamente para um conceito que punha 

em xeque a distinção pautada nos alicerces das ideias de inteligível e sensível de Platão, 

tendo se tornado cúmplices as reflexões valorativas de cientificismos ao acentuarem a 

base opositiva do pensamento originário do nascimento da filosofia. Foram essas as 

ideias que nortearam o campo das ciências humanas e sociais, cujas disciplinas davam 

por assentadas as assertivas da tradição, fixando paradigmas distintos e correlatos do 

mundo da natureza e do mundo da cultura. 
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A reflexão promovida por Jacques Derrida (1971) sinalizou essa ferida na 

história do Ocidente: incumbiu-se de denunciar, conceitualmente, o descaso do 

pensamento filosófico pela différence1, ao deixar de observar, em seus paradigmas 

excludentes, muito do que se podia pensar sobre simbologias anteriores à própria 

oposição. Sem que precisemos nos estender em posições por demais conhecidas, 

lembramos somente que essas ideias já nos fornecem um quadro significativo para 

reafirmar que a diferença de representações entre homens e mulheres só manteve essa 

forma asséptica de afirmação por oposição porque se submeteu, exclusivamente, a 

pressupostos relacionados a concepções falocêntricas. Não resta dúvida de que há muito 

já se impôs o reconhecimento de que a autoria feminina deve ser falada a partir de 

vivências que melhor configurem suas escolhas ou que tratem de temáticas passíveis de 

construírem catálogos que lhe sejam familiares, independente, portanto, do acerto feito 

com afirmações ontológicas. 

No entanto, é possível voltar a falar da diferença entre uma e outra representação 

quando a abordagem parte de fundamentos que regulam as ações dos sujeitos em seus 

contextos pragmáticos. Por esse prisma, seria a primazia dos referenciais 

reciprocamente aceitos por convenção que regularia não só as atuações dos agentes, 

como as representações que uns constroem sobre os outros. Por essa vertente, tanto as 

interações sujeitas à noção de centro quanto aquelas relativas à margem encontram-se 

sujeitas aos princípios reguladores de seus contextos, ainda que as ações dos sujeitos 

possam se tornar inoperantes, em função de discrepâncias entre suas respectivas 

convenções. Isso não significa que sejam negadas noções como locais da cultura, 

antonímias, características biológicas, especificidades étnicas etc. Diferentemente dos 

fundamentos ontológicos, a abordagem das representações prevê o existente múltiplo, 

sendo que é justamente a variedade do intercâmbio entre os sujeitos que vai alimentar o 

exame do proferimento, sempre em função do quadro formulado por pressupostos 

teóricos da linguagem.  

Entendemos que, por princípios que tratam de relações pragmáticas entre 

sujeitos, mestres como Sérgio Sant’Anna e Pedro Almodóvar sejam capazes de 

tematizar poeticamente percepções da ordem do feminino, como ocorre no conto O 

                                                           
1Para Derrida (1971), a différence é um conceito que condensa as variáveis não consideradas pelos 
paradigmas binários da metafísica. Refere-se ao pensamento das margens da filosofia. Para melhor 
compreensão, ver DERRIDA (1971). 
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monstro e no filme Fale com ela, em especial quando o narrador épico e a atuação de 

um personagem dramático constroem imagens de personagens mulheres.  

Estamos obviamente nos referindo à Pragmática. Aqui, a investigação se volta 

para as condições de possibilidade que permitem que a força de um ato de fala encontre 

correspondência respectiva com o que foi intencionado (AUSTIN, 1980). Por tais 

pressupostos então as representações sobre a mulher produzidas por mulheres podem 

ser diferentes daquelas produzidas por homens e vice-versa; do mesmo modo que 

podem ser semelhantes. A oposição, a igualdade, ou ainda, o que for distinto na 

semelhança, tudo dependerá do grau que atingem as variantes reguladoras do ato 

comunicativo. 

Não se trata de argumentar a favor da existência de uma forma substancialista de 

escrita em literatura que só a mulher dominaria ou que fosse imanente a seus textos. 

Embora estejamos admitindo a possibilidade de se distinguirem abordagens literárias de 

homens e de mulheres, isso não exclui a possibilidade de existirem produções cujas 

assinaturas sejam capazes de concretizar, no campo da arte, performances narrativas, 

em que o autor ou a autora compõe personagens masculinos e femininos, nos limites da 

visão que formula sobre o outro(a). Nesse caso, o(a) escritor(a), independente do 

registro oficial de sua identidade, estaria atuando numa prática movido(a) pelo 

fenômeno de “imaginar a imaginação” do outro(a). Referimo-nos agora àquilo que os 

teóricos da indagação psicanalítica da comunicação denominam metaperspectivas. As 

reflexões realizadas por A. R. Lee e R. D. Laing e H. Phillipson no livro Percepção 

interpessoal (1966) definem a complexidade de que se reveste a representação nos 

seguintes termos: meu campo de visão de experiência (...) não é preenchida apenas por 

minha visão direta de mim (ego) e pela do outro (alter), mas pelo que chamarei de 

metaperspectiva. 

Dizem então os psicanalistas da comunicação que a visão que um interlocutor 

“x” tem de “y” é invisível a ele, “x”, e a visão que “y” tem de “x” é igualmente invisível 

a ele, “y”. Essa imprevisibilidade da experiência alheia é a coisa vazia, ou o no-thing. 

Por outro lado, a situação “face a face”, típica da ação pragmática, permite suprir, ainda 

que parcialmente, essa deficiência das relações interpessoais. A partir dos esforços de 

preenchimento desse “nada” entre interlocutores, uma aproximação das imagens 

formuladas pelo outro(a) torna-se possível, desde que se concretize o impulso 

provocado justamente pelo que não existe (ISER, 1971). Entre a apreensão mais 

próxima “da visão da... visão do outro” ou a deturpação completa do que ocorre nesse 
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trânsito, há significativas variações de escala. São elas as responsáveis pelas mutações 

entre sucesso e fracasso de apreensão, interferindo aí desde a capacidade interativa de 

melhor compreender a percepção alheia até a ausência de controle, expressa nas 

fantasias pulsionais projetadas.  

No campo literário, diríamos então que a variedade das representações decorre 

da amplitude de possibilidades de percepções. Mas a comparação para aí. A mimesis, 

entendida como criação imagética, constitui o dado primeiro a desestabilizar qualquer 

tentativa de constituição de simetria entre uma coisa e outra, ou entre o proferimento 

pragmático e a produção literária. Uma das inúmeras decorrências do descompromisso 

do discurso literário com a estabilidade normativa das convenções pragmáticas pode 

chegar a inverter a avaliação acerca dos limites da imaginação. Em relação ao discurso 

ficcional da literatura, as fantasias pulsionais do artista que escreve podem revelar-se 

produtivas, inversamente, pois, ao que ocorre no campo pragmático, em que elas são 

tomadas como fator de fracasso interativo. Ainda nessa mesma linha, se articularmos a 

liberdade de expressão perceptiva da literatura como fenômeno resultante das 

metaperspectivas formuladas, e ainda, a noção de performance (ISER, 1996), as 

possibilidades representacionais ampliam-se consideravelmente. 

Em O Fictício e o imaginário, Wolfgang Iser (1996) diz, de algum modo, que, 

embora a mimesis aristotélica já incluísse a noção de performance, esta se viu 

submetida àquela, em razão de um princípio fundamental: antes, a visão de homem se 

submetia a uma ordem cósmica. A perspectiva de uma antropologia literária pela qual 

Iser reflete sobre a relação entre mimesis e performance vem revelando a insuficiência 

de tal visão cósmica ordenada, o que termina por conceder lugar a um mundo 

provocador de interferências, em que a performance se faz valer como força. A 

premência de se explorar a variante de performance impôs-se à medida que a ideia de 

realidade deixou de ser compreendida como algo “dado”  e que, por isso, necessitava ser 

“tratada como um processo contínuo de autorrealização” (ISER, 1996 p.344). Ao invés 

da ideia de imitatio da natureza, o que de mais importante existiu para ser posto em 

pauta foi aquilo que o artista guardava na lembrança (a” mente do artista”) sobre as 

formas da natureza. E isso passou a acarretar consequências significativas para os 

estudos sobre a percepção. 

Parece que a morphé aristotélica migrou da natureza para a mente do 
artista, pois o que é imitado não é a natureza, mas as formas 
armazenadas na memória do pintor, fazendo com que a natureza seja, 
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por assim dizer, revelada. Tal processo representa uma modificação 
ampla nos fundamentos da mimesis e deriva de uma modificação no 
entendimento da natureza (...). A natureza precisa conformar-se a um 
repertório de formas comuns ao artista e ao observador da obra de 
arte. (ISER, 1996, p.345). 

As discussões travadas até aqui sobre noções da filosofia da linguagem, da 

indagação psicanalítica da comunicação e de performance em perspectiva antropológica 

resultaram da demanda surgida na leitura de uma produção de Sérgio Sant’Anna (1994), 

particularmente pelo que ela nos apresenta de captação das representações de 

personagens femininas. Referimo-nos ao conto “O Monstro”, cujo título nomeia o livro 

em que se contam as “três histórias de amor”, nas quais se engendram ocorrências 

absolutamente inescrupulosas. No entanto, essa impressão primeira é logo abalada pela 

lisura do próprio relato de Antenor, o narrador. Nos momentos em que a polidez da 

linguagem do narrador interrompe a lembrança das ocorrências, entendemos que o texto 

toca tão de perto a boa índole, que nos solidarizamos com o personagem, a ponto de nos 

sentirmos complacentes com a crueldade dos atos por ele praticados. É ainda nesse 

estado de suspensão que nós, leitores, perguntamo-nos assim: O que faz com que uma 

pessoa tão digna para com o dever da confissão tenha chegado a cometer um crime? Até 

que ponto as fantasias eróticas são capazes de contrariar as normas mais lógicas que 

orientam as convenções de um homem em sociedade? O que existe nesse relato que 

permite que nos percebamos atravessados pela falta de moral, apesar de, longe do 

monstro, estarmos presos aos ditames da justa convivência, a solicitarem respostas 

sobre o que é certo e o que é errado? Estes são alguns dos transtornos a desafiarem o 

bom senso, embates resultantes do vazio de uma literatura que não apresenta soluções 

para as perguntas que desperta. Enquanto essas inquietações insistem em nos 

acompanhar, uma das alternativas é voltar às páginas da ficção e tentar o explicar o 

processo que faz do efeito uma transmutação em resposta.  

Nesse retorno, observamos algumas estratégias relevantes da bela arte de Sérgio 

Sant’Anna. Logo de início, se vê o quanto é nítida a impregnação, no ficcional, do estilo 

dos discursos ditos de realidade. Observamos ainda que convive com essa estranha 

simulação de universo referencial a performance de um narrador que se investe de 

poder, pelo domínio de um discurso. De fato, é  o modo como Antenor faz uso de 

palavras e de uma sintaxe elaborada para argumentar que faz com que ele se revista de 

poder sobre os fatos. É através desses empreendimentos que se elabora a principalidade 

do palimpsesto literário: o assassinato de uma personagem se insere como simulacro de 
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uma experiência estética, através da encenação do prazer sexual que, no vazio da morte, 

poderia estar sendo vivido por Frederica, a personagem feminina, mesmo sabendo de 

sua cegueira ou a despeito de seu próprio corpo que já começa a esfriar. 

Como ocorre nas histórias em geral, o momento da escrita de “O Monstro” 

apresenta-se temporalmente distante dos fatos. Essa lacuna natural de qualquer gênero 

poderia passar despercebida; no conto “O Monstro”, entretanto, provoca uma percepção 

diferenciada. É crucial a importância da relação entre o tempo em que se faz a 

retrospectiva para a polícia, e, simultaneamente para os leitores, por se encontrarem no 

início do conto, e aquele outro tempo das circunstâncias anteriores que o levaram ao 

relato. Trata-se de uma escrita que desnuda a possibilidade de reconstituição, 

contrariando seu próprio objetivo de resgatar a totalidade das lembranças. Somente o 

olhar interessado é capaz de denunciar a implicitude da cadeia sintagmática, quando 

percebemos que a narrativa constrói sua própria falência, por querer passar a ideia de 

que a memória não admite o esquecimento de nada do que se encontrava envolvido com 

o crime. O personagem-narrador não admite lapsos de nenhuma espécie: desde os 

hábitos de sua vida amorosa com Marieta, passando pela entrada de Frederica no jogo 

sexual dos dois, até o cometimento do assassinato da moça com a qual o casal se 

envolve. Tudo precisa ser dito como se a fantasia não fizesse parte de qualquer 

reprodução de ocorrências. A intenção de Antenor no sentido de dominar tanto o que se 

apresenta visivelmente à memória, quanto o que considera possíveis diagnósticos 

psicológicos das ações já permite evidenciar a tática por ele construída: ao fazer da 

escrita uma imitação dos discursos em sociedade, simula uma linguagem espelhada, 

como se também a imitatio não fosse capaz de apenas autorreferencializar a literatura. 

É, pois o próprio modo de composição da arte que resgata a narrativa do contexto “real” 

em que ela insiste pertencer. 

Sob tal suspeita, é o próprio discurso de Antenor que acaba por delatar a 

performance de um narrador que diz só querer dizer a verdade, nada mais do que a 

verdade: sua história não passa de um jogo que atribui à ficção o estilo dos depoimentos 

feitos em sociedade. Por essa via, se entrecruzam os falares jurídico, jornalístico, 

policial. Já então precavidos, os leitores podem perceber outras variáveis de disfarce. Os 

episódios estão tão bem interligados, tão coerentes entre si, tão justificados, tão plenos 

de dignidade na tal verdade das respostas ao repórter de Flagrante, que a crueldade do 

fato propriamente dito passa a ser aceito nas explicações psicológicas do relato. A 

ficcionalidade fica estampada, a despeito da intenção do narrador fazer mero relato de 
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algo que teria ocorrido. Diante da obsessão da autodenúncia, o leitor implícito passa a 

possuir dados suficientes para desconfiar dessa confissão imperfeita sobre um crime que 

não deixou quaisquer vestígios. 

Além da performance de construção colada a um estranho estilo ficcional, o 

conto de Sérgio Sant’Anna tematiza, de forma magnífica, uma experiência que se 

assemelha a um efeito estético. Todas as ocorrências nucleares, que participam da noção 

aristotélica de que a “tragédia” deve caminhar para seu desfecho, parecem querer se 

construir, de modo a alcançar a experiência inominada de Frederica, provocada pela 

tentativa de Marieta se desvencilhar da morte de sua própria sexualidade, diante da 

morte iminente da mulher com quem queria chegar ao orgasmo. O breve trecho que 

antecede o fim de Frederica elabora um estado pelo qual se expressam as representações 

femininas do desejo, vistas pelo olhar desejante de Antenor. Nele, tudo o que se narra 

contribui para que o leitor, do lado de cá, queira também viver, tal como um ladrão 

voyeur, as experiências das três personagens. Marieta, ao mesmo tempo em que conduz, 

com determinação, o modo como o amante Antenor deve com ela agir para que ambos 

desfrutem da plenitude das relações sexuais, entra em desespero ao se deparar com a 

fragilidade de Frederica. Sua reação diante daquela mulher inerte pela bebida, 

movendo-se como pode em sua “séria deficiência visual”, ao invés de se revestir da 

natural objetividade de ação para que Frederica saia daquele estado ameaçador, 

configura-se pelo sentimento de angústia – angústia provocada pela perda do gozo com 

a mulher e pela possibilidade de perda também de seu erotismo, ao se defrontar, via 

Frederica, com sua própria morte. É como se esse contato com a morte vivido por 

Marieta através de uma parceira sexual precisasse ser interrompido para que se mudasse 

o rumo da consciência de seu fim – um momento em que, somente por ele, seu erotismo 

encontraria inexoravelmente ligado a uma espécie de aniquilamento de vida. Foi aí que, 

ao invés da frieza anterior com que Marieta armava situações para a realização do sexo 

com uma segunda mulher que satisfizessem suas fantasias e as de Armando, tenha se 

instaurado o peso de uma realidade inesperada. Diante de Frederica imóvel pela 

ingestão de bebida, Marieta precisou encontrar um substitutivo que lhe permitisse 

escapulir do fatídico e, assim, resgatar a euforia. Subiu então até a parte de cima da casa 

para se esvaecer no excitante delírio proporcionado pela cocaína. A cena ganha 

relevância por contraste com a anterior. Enquanto o encontro de Marieta e Frederica era 

propiciado pelo banho da mulher com quem acabara de encontrar na Lagoa, o desfrute 

sexual vinha sendo compartilhado sem mais prestezas, inclusive com o olhar 
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compartilhado de Antenor. O desnudamento de Frederica num banho, num gesto só 

aparentemente desprovido de excitação, dava início ao ritual para que o ato se 

completasse em sua plenitude com o gozo dos três. Posteriormente, embriagada na 

cocaína pela angústia de ver Frederica paralisada pela mistura da bebida com o pó, 

Marieta recuperou a força de seu desejo, oferecendo Frederica para que com ela 

Antenor se satisfizesse. A crueldade da cena se constrói pela beleza. A beleza de quem 

não abre mão do prazer, mesmo diante da inevitável ameaça da morte. Ao invés de 

permitir que Frederica completasse, pela morte, o rito de religação do ser, dividido 

desde o nascimento, tenta ainda a realização de seu instinto sexual, na pouca 

possibilidade de extensão de vida que a excitação provocava. Se o enrijecimento de 

Antenor na vagina de Frederica proporcionou-lhe prazer, talvez o semblante prazeroso 

da personagem adormecida de “Amante Minguante” - pequeno filme dentro do filme de 

Almodóvar em “Fale com ela” - fosse capaz de nos apresentar a visualização desse 

instante. Frederica, em estado de prazer inominado, carecia de uma falta de semântica, 

mas o certo é que podia dispensá-la, conforme a perspectiva de um narrador, um 

narrador do sexo masculino. A descrição dessa cena nos passa a imagem perceptiva 

semelhante à da experiência estética pela qual suspendemos nossas capacidades 

cognitivas em contato com a bela arte: uma “suspensão provocada pela sintaxe” que 

impede, “por curto instante” a semântica, ou a “ausência de alguma ideia precisa, 

obediente aos limites fixados por esta ou aquela palavra”
2. 

Essa mesma suspensão semântica em que o receptor da obra é lançado ocorre 

tanto nas relações entre as personagens da narrativa de Sant’Anna, quanto na 

dramaturgia de Almodóvar. Não é possível reduzir a significados simples e definitivos o 

alcance de cada gesto ou fala que estas ficções fornecem no desdobrar de seus enredos. 

Tampouco o torpor do leitor/espectador em sua indecidibilidade semântica se permite 

subjugar sob este ou aquele nome ou inclinar-se a critérios de verdade e falsidade. No 

engendramento da possibilidade do gozo de Frederica e Alicia reside o cerne do gozo 

daquele que experimenta estas obras, ao perder-se na ausência de sentido dos desejos e 

atitudes das personagens.  

Pode-se dizer que Benigno, personagem central de Fale com ela, caminha na 

escuridão do desejo desde a observação voyeurista de Alicia dançando na academia em 

frente a sua casa até cair e consumir-se nas pílulas que ingere para suicidar-se. Para 

                                                           
2
Para maior aprofundamento, ver Luiz Costa Lima (2002), “Poesia e experiência estética”, p. 49. 
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acompanhar a trajetória da personagem e interagir com a obra fílmica de Almodóvar, é 

imprescindível, todavia, que o leitor permita a colocação em segundo plano, pelo menos 

temporariamente, os valores que o guiam enquanto sujeito social e que considere os 

elementos que comporão a performance do narrador-diretor. Caso contrário, se o 

espectador se mantém sob uma perspectiva pragmática moralizante, corre o risco de que 

o sublime do gozo não se revele, e o efeito se confunda com simples aversão à 

inescrupulosidade do ato de Benigno em si: o de violar uma mulher em coma e 

engravidá-la.  

Não se trata de julgar o crime do personagem e assim culpá-lo ou absolvê-lo, 

mas de considerá-lo, agora no plano ficcional, sob o ponto de vista em que as múltiplas 

perspectivas da própria narrativa situam o receptor. Sendo assim, a conduta insidiosa de 

Benigno, cujo próprio nome já poderia ser apontado como um contrassigno de seu 

delito maior, não se apresenta em total crueza e isolamento, mas faz parte de um 

discurso artístico em cujos ângulos se justapõem ainda zelo e abnegação. Se no aspecto 

lógico do comportamento social propriamente dito assume-se como verdade 

inquestionável o horror do gesto de Benigno, no discurso da ficção, o pulsar de seu 

desejo, bem como a possibilidade mesma de gozo da personagem em coma assumem 

outros valores que não coincidem com os da realidade propriamente dita. 

Guardadas as peculiaridades, a mesma lisura que reveste o discurso de Antenor 

na (re)representação dos atos inescrupulosos em “O Monstro”, penetra o discurso-filme 

de Almodóvar. Se o efeito estético, como o entende Iser, coincide com o rearranjo de 

perspectivas ficcionais intervindo no pragmático, o desnorteamento do espectador de 

Fale com ela não surpreende, tendo em vista a justaposição, na obra, da repugnância do 

ato de Benigno ao violar Alicia “quase morta” à candura com a qual ele dedicava-se 

cabalmente a cuidar da jovem em coma. Assim como é possível questionar como 

alguém tão preocupado com a verdade e a confissão, feito Antenor, pôde cometer a 

vileza de um assassinato, pela película de Almodóvar, chega-se ao questionamento para 

sempre fendido: como alguém tão subserviente e leal pôde violar sexualmente alguém 

tão incapaz de se defender? Ao presenciar um ato indigno perpetrado, conforme nos faz 

crer a obra, exatamente pelo portador do mais tenro sentimento de cuidado pela vítima, 

o espectador é forçado a calar-se ante a inexplicabilidade do desejo e dos recônditos do 

comportamento sexual humano. Além disso, conforme já afirmamos, o desejo assume, 

em ambas as narrativas, um caráter de fatalidade e inevitabilidade, que não se pretende 
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deixar abarcar em explicações lógicas, tendo em vista que, embora tenha seus efeitos na 

mente, o gozo - o pathos, a paixão - é, antes de tudo, do corpo. 

Já ao final da narrativa, pouco antes de suicidar-se, Benigno afirma ter sido 

chamado de psicopata pelo pai de Alicia, a personagem do psiquiatra. Se aceitamos o 

diagnóstico apresentado pelo ponto de vista do Doutor Roncero – já que sua profissão o 

autorizaria a fazê-lo – somos forçados ainda a encarar toda a poesia da película de 

Almodóvar sobre o plano perspectivístico da psicopatia.  Isso afeta o efeito geral da 

obra drasticamente, na medida em que reforça a necessidade de o espectador admitir a 

existência de uma esfera de sentimentos (e possíveis atitudes) de caráter sexual-

emocional impossíveis de serem explicados pela racionalidade pura. O gozo do corpo, 

nascido de seu desejo, escapa à palavra (é in-dizível) e também à consciência. O que, 

talvez assim constatado, já viabilize questionar, inclusive, a possibilidade de o gozo de 

Alicia não só existir, como ser permitido, já que há um corpo; ou ao menos: que sua 

jouissance se inscreva no plano do Intratável, tal qual o adjetivaria Barthes: “há deriva, 

toda vez que a linguagem social, o socioleto, me falta (como se diz: falta-me o ânimo). 

Daí por que um outro nome da deriva seria: o Intratável” (BARTHES, 2006). 

O corpo, especificamente, o corpo da mulher, é um símbolo essencial em Fale 

com ela. Já na cena de abertura do filme, Benigno está assistindo a um espetáculo de 

dança em que duas mulheres, de olhos cerrados, correm por entre mesas e cadeiras 

dispostas aleatoriamente. Para que não tropecem, um homem - segundo Benigno “com a 

cara mais triste” que ele já vira - afasta os objetos abrindo-lhes caminho. A 

possibilidade de esse trecho se apresentar ao leitor, num segundo momento de 

aproximação com a obra, como metáfora da própria vida de Benigno é amplamente 

viável. Afinal, somos levados a saber, posteriormente, que Benigno cuidara também da 

mãe - cuja enfermidade não é designada - ao longo de vinte e um anos da sua vida. Ele 

diz somente que ela não era “nem louca”, “nem inválida”, apenas “um pouco 

preguiçosa” e que precisava dele inclusive para os cuidados mais básicos. Ele relata 

ainda, quando se encontra com o psiquiatra, pai de Alicia, que “a lavava pela frente e 

por trás” e passava-lhe cremes e pintava-lhe as unhas. Aparentemente, a situação em 

que ele se coloca quando passa a cuidar de Alicia, não é de todo estranha para ele, pois 

ele já cuidara anteriormente de uma mulher letárgica. 

O próprio corpo inerte de Alicia vem representado na narrativa do filme com 

uma vitalidade que se contrapõe à letargia do coma. Na primeira cena em que aparece, 

pode-se dizer mesmo que há, na fotografia, uma predominância de sensualidade e não 
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de morbidez, conforme se poderia esperar mesmo da representação de um corpo inerte: 

seus fartos seios e quadris são lavados, os cabelos arrumados; antes do fim da 

sequência, um lençol é estendido sobre o corpo da jovem e delineia suas formas 

voluptuosamente. Durante a higienização da paciente, Benigno e outra enfermeira 

notam que ela menstruara. Constata-se, aqui, que a ausência de consciência não matou o 

corpo: ele ainda sangra. 

Soma-se ainda o fato de que a invulgar relação de Benigno com o corpo da mãe 

ao longo de tantos anos inscreve a relação dele com o corpo de Alicia num outro campo 

semântico. Passamos a compreender então que – sendo Benigno um virgem – como ele 

relata ao pai de Alicia antes de conhecê-la – a única relação que ele tinha com o corpo 

de mulher era com o da própria mãe prostrada. Sabemos que nada no discurso ficcional 

que componha um feixe semântico deve ser desconsiderado por parecer aleatório. O 

repertório de uma obra ficcional se apresenta de tal forma disposto que configura um 

prisma pelo qual se supõe o receptor deva observá-la. A sobreposição das imagens de 

Benigno cuidando da mãe (apenas relatada) e cuidando de Alicia criam um efeito 

imagético que já inibe desde esse ponto um julgamento moral estanque que inviabilize o 

desfrutar da poesia da obra reduzindo-a a adjetivos fixos. 

Se analisarmos a relação diádica comunicativa entre Alicia e Benigno sob a ótica 

da noção de metaperspectiva, o próprio título da obra passa a compor um elemento 

crucial na composição do seu efeito estético. Pois, se na regularidade das interações 

comunicativas da realidade, o que outro enxerga de mim e de meu discurso é invisível a 

mim, o que se processa na relação entre Benigno e Alicia é a hipérbole dessa 

invisibilidade. Há ainda a relativização, por parte dele, de que a comunicação com a 

mulher pauta-se por fantasias muito mais complexas, já que nunca se sabe o que elas 

podem estar sentindo ou pensando. Aparentemente, Benigno se satisfaz, por isso, na 

fantasia do que ele supõe que Alicia pensaria ou responderia em determinada situação 

comunicativa. Apoia-nos nessa leitura o fato de que, inclusive, quando ele apresenta 

Marco a ela, ele afirma que ela gostara dele. Como se pode ver, torna-se, para ele, 

dispensável que se confirme verbalmente o que ela compreende ou sente, já que ele 

mesmo preenche as lacunas deixadas pelo silêncio da personagem numa espécie de 

leitura do corpo feminino para além da palavra. Benigno ocupa, pois, simultaneamente, 

os dois espaços da interação comunicativa, e o silêncio dela já não é, para ele, sinônimo 

de mudez, mas encontra-se pejado de sentidos. 
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Enquanto para o espectador, portanto, o silêncio de Alicia é uma óbvia proibição 

de acesso ao seu corpo, pela perspectiva do personagem, ele significa algo que não 

podemos compreender se não nos pusermos em outro “lugar” que não aquele ocupado 

por nós rotineiramente. Pois se é fato em que situações pragmáticas o outro pode 

corrigir e modificar a imagem que fazemos dele e do seu discurso, no discurso ficcional 

da obra de Almodóvar, basta ao personagem falar com a mulher em coma, mesmo que 

não haja resposta de fato. Para ele, não é um absurdo ter relações sexuais com ela, pois a 

interação não é, a seu ver, unilateral. No emudecimento inevitável do coma, persiste, 

para Benigno, o sim fantasioso do corpo do outro a corroborar seu gozo. 
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TESSITURAS EM JOGO: QUESTÕES SOBRE LITERATURA E(M) CINEMA 
 
Maria Cristina Cardoso Ribas (UERJ/Faperj) 

 
RESUMO: 
Este trabalho representa nosso esforço para lidar com adaptações de textos literários pelo 
cinema, sem reforçar o estatuto de superioridade de uma narrativa sobre outra nem alimentar 
relação de subserviência entre elas, através da qual o subproduto (adaptação) estaria sempre em 
débito com o original ( texto literário). Ora, o procedimento usual na maioria das análises das 
adaptações fílmicas de textos literários localizam o rol de semelhanças e diferenças, supressões 
e acréscimos presentes nas reescrituras em relação ao texto de partida. Perguntamo-nos: como 
avançar na comparação sem tornar propósito último a mera detecção destes distintivos pontuais 
entre ambas as mídias? Como reconhecer a reconstituição de um texto a priori sem valorizá-lo 
unicamente pelo compromisso de fidelidade a um texto apresentado como original? No diálogo 
com a literatura e pensando nas singularidades constitutivas de ambas as modalidades, 
queremos pensar quais seriam as diversas possibilidades com que o cinema – arte ‘impura’ por 

excelência, orientado em sua gênese pelo automatismo da máquina que dispensa a mão humana 
(BAZIN, 2016) e feito de blocos de movimento-duração (DELEUZE, 2009) – dispõe para 
manejar recursos expressivos e trabalhar com o efeito de real. Nossa hipótese é que a exatidão 
do detalhe que espectador e leitor percebem na tela e na página é tanto produto da imaginação 
de roteirista e escritor quanto da sua observação da realidade. No diálogo entre as narrativas 
fílmica e literária, tais modos de percepção compreendem um trabalho de elaboração do real em 
suas múltiplas temporalidades e contextos de produção. Esta operação do real oferece um 
suplemento (DERRIDA, 1995) de sentido à leitura fílmica e literária, para além de quaisquer 
esforços de verossimilhança e preocupação conteudística - tanto da imagem, quanto da palavra. 
Ao mesmo tempo, não retira do espectador/leitor o prazer da experiência.  
Palavras-chave: Adaptação. Literatura e cinema. Comparativismo. Suplementaridade. 

 

Introdução: 

Este trabalho resume nosso modus operandi para lidar com adaptações de textos 

literários pelo cinema, sem reforçar, como já mencionei anteriormente (RIBAS, 2014) o 

estatuto de superioridade de uma narrativa sobre outra nem alimentar relação de 

subserviência entre elas, através da qual o ‘subproduto’ (a adaptação) estaria sempre em 

débito com o ‘original’ (o texto literário). Como veremos adiante, observa-se, então, que 

nosso encaminhamento acerca da “Adaptação” abraça um comparativismo não 

hierarquizante entre as narrativas em jogo, optando, em seu lugar, pela delicada noção 

derridiana de suplemento.  

Antes, porém, faremos uma breve reflexão sobre a tendência majoritária no 

estudo comparado entre narrativas e suportes distintos. Especialmente quando 
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analisamos as formas como as adaptações de filmes se configuram a partir de romances, 

o pressuposto ainda tem sido considerar tais adaptações como empobrecimento. Tal 

‘predileção’ pelo literário tem justificativas plausíveis. Em primeiro lugar, não podemos 

esquecer que o lugar de onde se fala tem responsabilidade direta nos nossos 

procedimentos teórico-metodológicos. É de se esperar, então, que, como pesquisadores 

da área em que transitamos mais à vontade, Letras, nosso olhar focalize e até mesmo 

privilegie o objeto de nosso conhecimento – a literatura. Acrescenta-se, ainda, o dado de 

que a literatura antecipa o cinema em termos cronológicos e em princípio a posição lhe 

garantiria uma tradição de escrita milenar com peso histórico específico e dimensão 

aurática. A anterioridade cronológica e o fator de erudição da arte literária a colocariam 

em irretocável e irreprodutível altar, de modo que quaisquer derivativos, reescrituras e 

releituras em mesmos e diferentes suportes não poderiam chegar aos pés da obra 

‘original’, canônica, tomada literalmente como texto-fonte.  

Ora, claro está que mantivemos um tom quase caricato nessa brevíssima 

exposição de abertura, entretanto, vale ressaltar que a postura sumariamente descrita é 

mais comum do que se pode supor. Entretanto, mesmo reconhecendo o valor da 

literatura, precisamos entender a literatura como valor – o que se aplica ao cinema e a 

qualquer obra artística.  

Conforme dissemos, a perspectiva em xeque traz o pressuposto de que a 

literatura - especialmente se vem “primeiro”, enfim, “antes” da “segunda”, qualquer que 

seja, - é consolidada como “fonte”, isto é, condição paternal de origem que a torna única 

e imutável. Ora, como tal, qualquer reescritura será um subproduto com conotação 

negativa e permanecerá sempre em débito com a ‘inatingível’ obra de partida. Em 

consequência, será identificada a um paradigma bastante moralista: aquele em que as 

adaptações são vistas como traição, profanação, vulgarização, abastardamento etc da 

obra conhecida como original. Notemos que tais termos, nas palavras de Robert Stam 

(2006, p.20), “sugerem que o cinema, de alguma forma, presta um desserviço à 

literatura(...) Com demasiada frequência, o discurso sobre a adaptação sutilmente re-

inscreve a superioridade axiomática da literatura sobre o cinema”. A postura 

hierarquizante estende-se, inclusive, às reescrituras de obras literárias clássicas por 
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novos escritores (em mesmo suporte), bem como a reproduções de obras artísticas em 

múltiplas linguagens e suportes. 

Não se pode esquecer, porém, que mesmo Benjamin (1994), ao problematizar a 

questão da autenticidade da obra de arte em seu ensaio de 1936 (e publicado em 1955), 

reconhece tanto a condição de autonomia, quanto o mais amplo raio de alcance da 

reprodução técnica em relação à reprodução manual e, consequentemente, ao original.  

 
O aqui e agora do original constitui o conteúdo da sua autenticidade, e nela se            
enraíza uma tradição que identifica esse objeto, até os nossos dias, como sendo 
aquele objeto, sempre igual e idêntico a si mesmo. A esfera da autenticidade, como 
um todo, escapa à reprodutibilidade técnica, e naturalmente não apenas à técnica. 
Mas, enquanto o autêntico preserva toda a sua autoridade com relação à reprodução 
manual, em geral considerada uma falsificação, o mesmo não ocorre no que diz 
respeito à reprodução técnica, e isso por duas razões. Em primeiro lugar, 
relativamente ao original, reprodução técnica tem mais autonomia que a 
reprodução manual. Ela pode, por exemplo, pela fotografia, acentuar certos 
aspectos do original, acessíveis à objetiva - ajustável e capaz de selecionar 
arbitrariamente o seu ângulo de observação, mas não acessíveis ao olhar humano. 
Ela pode, também, graças a procedimentos como a ampliação ou a câmera lenta, 
fixar imagens que fogem inteiramente à ótica natural. Em segundo lugar, a 
reprodução técnica pode colocar a cópia do original em situações impossíveis 
para o próprio original. Ela pode, principalmente, aproximar do indivíduo a obra, 
seja sob a forma da fotografia, seja do disco. (BENJAMIN, 1994, p.167-168).  

 

   Segundo o filósofo, ainda que a reprodutibilidade técnica da obra de arte possa 

provocar ‘atrofia’ ou até mesmo a ‘destruição’ da sua ‘aura’ – o hic et nunc, o aqui e 

agora da obra artística -, a reprodução técnica liberta a obra do seu círculo hermético de 

produção e ao mesmo tempo prepara e estimula a dupla condição da arte moderna: 

circulação (da obra) e proximidade (ao público). Segundo Benjamin, esta mudança de 

valores - valor de culto para valor de exposição - representa a refuncionalização da obra 

de arte e, completamos, promove uma revisão do conceito e dos valores 

tradicionalmente circunscritos ao original.  

 

2. A autonomia da “reprodução” 

Ora, se enxergarmos a adaptação fílmica de obras literárias como reprodução 

técnica, seguindo a trilha de Benjamin, reconheceremos nela a sua autonomia e forte 
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capacidade de circular e atingir a recepção, mediante relação descontínua e assincrônica 

com o texto (literário) considerado fonte. A mudança de paradigma indica um novo 

olhar para o sistema de valores à época emergente, uma recondução de parâmetros que 

erigiam a validação da arte, passando pela pintura, literatura e chegando á fotografia e 

ao cinema – entendido à época, pelo filósofo, como o maior veículo de comunicação de 

massa. Mesmo considerando que a postulação de Benjamin resgata uma perspectiva 

articulada entre artistas e intelectuais da vanguarda da Europa Ocidental nos anos 20 do 

século 20, entusiasmados pelas possibilidades do novo meio e por uma crítica a 

convenções literárias e dramatúrgicas tradicionais, a reflexão é, de certa forma, 

revolucionária. 

O reconhecimento destes novos valores implica em uma reformulação conceitual 

que implica empreender um trabalho comparativo com literatura e outras artes o qual, 

por sua vez, exige um esforço de transitar em searas alheias. Queremos dizer: trazer à 

cena outras linguagens implica conhecer as linguagens encenadas. Tal procedimento 

minimiza a tendência de privilegiar o lugar de onde falamos, no caso as Letras, por ser o 

espaço do nosso mais confortável saber. Representa, também, o esforço de escapar da 

previsível armadilha do domínio de um campo do saber sobre outro, especialmente se 

um deles é o nosso – o que requer o mínimo de humildade para adentrar em e estudar 

campos menos conhecidos, com suas contribuições e limites, acertos e equívocos. 

Lembro, aqui, o conhecido trecho da Aula Inaugural da Cadeira de Semiologia 

do Colégio de França, de Barthes:  

Essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite a 
língua falar fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente 
da linguagem, eu a chamo, quanto a mim: literatura (BARTHES, 
Roland. (1977. p.8). 

 

 A partir da provocação barthesiana, pergunto: se a Literatura é uma trapaça 

salutar, por que precisamos desconsiderar a possibilidade dos ‘trapaceios’ em outras 

linguagens? Trazendo a reflexão para o âmbito da adaptação do texto literário pelo 

cinema, não seria coerente relevar a multiplicidade de vozes dissonantes, mesmo 
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discordantes, e considerar a força significativa das declamadas infidelidades, ao invés 

de insistir na caça à simetria da letra em narrativas e suportes tão diversos?  

Neste jogo comparativo, costuma-se pensar no que se ganha e no se perde na 

transposição entre mídias. Se não formos além do setor de Achados e perdidos, restará 

um procedimento redutor das diferenças. Imaginemos: se na época anterior às fotos 

digitais fosse determinante a autenticidade do original para validar a fotografia, então o 

original poderia ser o negativo... Por sua vez, os filmes teriam que ser ao vivo... E o 

teatro, em que a encenação é ao vivo, deveria, então, ter todas as apresentações 

exatamente iguais à primeira. Para isso, paradoxalmente, os atores não atuariam nem 

considerariam as particularidades do público, que interferem no encaminhamento da 

peça... Repetiriam o padrão inicial e seriam cópias fiéis de si mesmos. A pretensa 

fidelidade a um referencial a priori seria um ganho, a busca nostálgica do paraíso 

perdido? Não costumamos fazer ode ao discurso elegíaco da perda, tampouco ao fim 

das narrativas e do mundo. Para nós, o apocalipse – now ou yesterday – é mais uma 

narrativa em potência de reescritura. 

O irônico é que esta perspectiva que insiste em valorizar a fidelidade ao 

‘original’ acaba criando um paradoxo insolúvel: ser fiel a um modelo anterior estimula a 

imitação; ou seja, não há como ser criativo fora daquele referencial; por conseguinte, ser 

‘cópia’ – e não modificar, reescrever, atualizar – acaba se tornando um traço valorativo, 

mas com um agravante: é possível copiar, mas como o modelo é inatingível, o débito é 

permanente...um tiro pela culatra. Trata-se de uma perspectiva que ao mesmo tempo 

possibilita e impede, liberta e escraviza, formula uma noção de autoria ilusória.  

Ora, sabemos que tais problematizações há muito entram no debate do método 

comparativista (CARVALHAL, 2006; NITRINI, 2000; COUTINHO, 2011), Não são 

novas, portanto, mas em função de seus múltiplos desdobramentos, merecem marcar 

presença na cena literária. Neste jogo entre tecidos que se reescrevem – referimo-nos às 

narrativas literária e fílmica -, vale constituir profícuo diálogo sobre o diálogo, 

articulação entre mídias, relação entre os sujeitos ali inscritos e que (se) constituem (em) 

tais textos, enfim, operar um diálogo comparatista entre as narrativas literária e fílmica 

(AZEREDO, 2012). 
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Linda Hutcheon (2006, p.9) sinalizou a importância de se olhar para a adaptação 

como “a derivation that is not derivative – a work that is second without being 

secondary”. Como fazer esta sutil diferenciação? Como compreender – sem meramente 

hierarquizar - os efeitos de sentido desta ‘operação do real’ empreendida no processo de 

adaptação de textos literários?  

Voltando, mais uma vez, ao procedimento usual na maioria das análises das 

adaptações fílmicas de textos literários, temos que se esforçam por localizar, em 

detalhes ou de maneira geral, o rol de semelhanças e diferenças, supressões e 

acréscimos presentes nas reescrituras em relação ao texto de partida. Sabemos que tal 

levantamento pode ser árduo e exige do pesquisador se debruçar por horas a fio nas 

matérias em exame. A questão, porém, que nos move (e com seus múltiplos 

desdobramentos) é  como avançar na comparação entre as narrativas em jogo sem tornar 

propósito último a mera detecção destes ‘distintivos’ pontuais entre ambas as mídias; e 

como reconhecer a reconstituição de um texto a priori sem valorizá-lo unicamente pelo 

compromisso de fidelidade a um texto apresentado como gerador, original, 

verdadeiro.Tais indagações reverberam em outras, por exemplo: qual a noção de origem 

que preside o meu pensamento? Ainda estaríamos presos ao condicionamento da cadeia 

linear origem, meio e fim? Superior e inferior? Primeiro e último? E mais: o que vem 

cronologicamente antes é superior ao que vem depois? Não valeria considerar, Édipo às 

avessas, o filho engendrar o próprio pai? Construir seu destino?  

 

3. Édipo às avessas 

Sobre a dinâmica do que chamamos “Édipo às avessas” (BLOOM, 1991), ou 

seja, a possibilidade de o filho engendrar o pai na inversão da sequência cronológica, 

temos como apoio o dado da interrogação pós-estruturalista, em que o sujeito unificado 

fissura o autor como ponto de origem da arte. A desconstrução de Jacques Derrida 

(1967) também dissolve a hierarquia entre original e cópia, pois o prestígio aurático do 

original não vai contra a cópia, mas pode ser recriado pelas cópias. “Um filme enquanto 

‘cópia’, ademais, pode ser ‘original’ para ‘cópias’ subsequentes” (STAM, 2006, p.22). 

Se o romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, absorve e/ou ‘copia’ o drama 
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Otelo, quem disse que Otelo é o marco zero da triangulação amorosa com desfecho 

trágico?    

O original sempre se revela parcialmente copiado de algo anterior; A 
Odisseia remonta à história oral anônima, Don Quixote remonta aos 
romances de cavalaria, Robinson Cruzoé remonta ao jornalismo de 
viagem, e assim segue ad infinitum. (STAM, 2006, p.22) 

 

Repensarmos as narrativas sejam fílmicas, sejam literárias, como sequência ad 

infinitum de cópias significa que a ordem destas sequências pode configurar vetores de 

força em múltiplas direções e que tais sequências se relacionam com outros trabalhos de 

mesmo ou outros gêneros e modalidades. Formula-se uma contiguidade não linear de 

cenas, à maneira de uma edição cuja continuidade pode ser descontínua. Um 

agrupamento em feixe, ou em rede, para usar uma palavra da moda. “When we call a 

work an adaptation, we oppenly announce its overt relationship to another work or 

works.” (HUTCHEON, 2006, p.6) Há também exemplos de narrativas que alteram a 

ordem cronológica de sua confecção; por exemplo, quando o filme é anterior à obra 

literária invertendo a ordem obra de partida e obra derivada. Nestes casos, o lugar 

paterno e gerador seria, então, o cinema? Bastaria trocar a ordem dos autores, 

garantindo a paternidade da obra pelo seu simétrico? 

 A título de exemplificação, gostaríamos de trazer aqui uma animação de 2011 

vencedora do Oscar: The Fantastic Flying Books of Mr. Lessmore com roteiro e direção 

de William Joyce e Brandon Oldenburg; a adaptação em livro, estimulada pela forte 

recepção do filme (e, claro, seus lucros no mercado), foi elaborada no ano seguinte, em 

2012. Como, neste caso, a animação não tinha texto em palavras, já que os diálogos 

eram sugeridos pelas imagens, intertextos e pela música, o livro precisou não ser 

reescrito, mas, digamos, escrito de maneira que as palavras ditas não silenciassem o não 

dito nem meramente legendassem a profusão das imagens; ou seja, um ano após o 

filme, produziu-se um trabalho de nova autoria, resultado de uma filigrana discursiva 

em ambas as versões. O exemplo, porém, pode levar nossos leitores a pensar que o 

interessante seria apenas inverter a hierarquia das narrativas em jogo no processo de 

adaptação. Parece-nos, entretanto, que inverter os polos num campo eletromagnético 
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(positivo e negativo) não é uma atitude revolucionária, porque nos mantém presos ao 

mesmo campo, apenas com as polaridades invertidas. Como dissolver este campo? 

Como avançar na discussão? Ainda que não tenhamos sistematizada uma resposta, a 

reiterada problematização já pode provocar um abalo – ou trapaça salutar - nas 

convicções mais costumeiras.  

Vale ainda trazer aqui o dado de que a marcação cronológica pode ser também 

um código de identificação, mas não necessariamente corresponde precisamente ao 

modo de operar. A saga Harry Potter teve início na escrita de Rowlings (1997), mas a 

resposta do público diante do primeiro livro funcionaria com uma espécie de contrato 

prévio de escolhas - os protocolos de leitura (CHARTIER, 1996) que incidiriam sobre a 

escritura dos números seguintes. A saga Crepúsculo (Stéphenie Meyer, 2005) foi 

amplamente estimulada pela recepção promovida pela sua adaptação no cinema, 

condição que também interferiu na escrita dos volumes finais pela autora. O curioso é 

que mesmo obras não declaradas ‘abertas’, vão se configurando como tal na rede de 

leitura. 

Há também exemplos de filmes que invertem – não a data da elaboração -, mas a 

dinâmica da história e do protagonista do romance em função do contexto de produção 

da adaptação e das demandas ideológicas contemporâneas. O Náufrago (Cast Away, dir. 

Robert Zemeckis, 2000) pode ser lido em sua assimetria com Robinson Cruzoé (Daniel 

Defoe,1719), na demanda de elogio ora da civilização, ora da natureza selvagem com 

respectivos endeusamento ou degradação do ser homem.  Não se trata de necessária 

completude, pois isto pressuporia um inacabamento de alguma das narrativas, o que 

obrigaria as duas narrativas a se congregarem de forma indissociada, de maneira que 

uma estaria condicionada a necessariamente completar o sentido da outra. Uma não 

complementa efetivamente a outra, nem exige a acoplagem da versão companheira para 

que seu sentido seja entendido. Mas gostaríamos de dizer que uma suplementa a outra. 

 

4. Considerações (semi)finais: 

No diálogo com a literatura e pensando nas singularidades constitutivas de 

ambas as modalidades, queremos pensar quais seriam as diversas possibilidades com 
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que o cinema – arte ‘impura’ por excelência, orientado em sua gênese pelo automatismo 

da máquina que dispensa a mão humana (BAZIN, 2016) e feito de blocos de 

movimento-duração (DELEUZE, 2009) – dispõe para manejar recursos expressivos e 

trabalhar com o efeito de real. A adaptação poderia, então, ser vista como orquestração 

de discursos (STAM, 2006) e trânsitos, construção híbrida e multifacetada, em acordo à 

expressão que André Bazin (1991), desde os anos cinquenta do século XX, chamava de 

“cinema misturado” ou “cinema impuro”.  

 Com Bazin (2016), nossa hipótese é que a exatidão do detalhe que espectador e 

leitor percebem na tela e na página é tanto produto da imaginação de roteirista e escritor 

quanto da sua observação da realidade. No diálogo entre as narrativas fílmica e literária, 

tais modos de percepção compreendem um trabalho em filigrana de elaboração do real e 

que paradoxalmente nos restitui o que chamamos (desejamos) como realidade, em 

sua(s) múltipla(s) temporalidade(s) e contextos de produção. Esta ‘operação do real’ 

oferece um suplemento (DERRIDA, 1995) de sentido à leitura fílmica e literária, para 

além de quaisquer esforços de verossimilhança e preocupação conteudística - tanto da 

imagem, quanto da palavra. Ao mesmo tempo, não retira do espectador/leitor o prazer 

da experiência.  

A estranha lógica da noção de suplemento de Derrida aplica-se à impossibilidade 

de totalização e, portanto, de completude perfeita, Tanto em francês quanto em 

português o verbo e o adjetivo suprir/suplemento significam simultaneamente um 

acréscimo dado a uma falta e um excedente supérfluo. Conforme explica Evando 

Nascimento “Se suprir diz do excesso que recobre a falta, o que falta desde o início é a 

completude do todo, organizada a partir de um único centro”. (NASCIMENTO, 1999, 

p.178) O suplemento, portanto, não está precisamente nem dentro nem fora, não se 

configura como ausência ou presença. Ele se faz fundamental àquilo que suplementa e, 

ao mesmo tempo é um excedente que aponta para uma falha no sistema. A relação de 

suplementaridade entre as narrativas em jogo torna a preconizada ‘perfeição’ do 

literário passível de repetição, deformação, desconstrução e, com isso, favorece o 

deslizamento da sua centralidade.  
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[...] a noção de suplemento aponta para um acréscimo que pode ser 
retirado; e isso implica em desapego à solidariedade imposta tanto 
pelo estatuto de fidelidade, quanto pela função de mimetizar a fonte 
com perfeição; mesmo porque, via de mão dupla, o primeiro texto (no 
sentido cronológico) ou texto-fonte não é necessariamente a origem, 
não tem a obrigação de ser “fielmente retratado”; a ele podem ser 
acrescentados elementos outros, o que inclui a repetição dos mesmos. 

                         (RIBAS, M.C.C., 2014, p.7) 
 

A noção de suplemento, portanto, considera a paradoxalidade da relação entre as 

narrativas em jogo, dissipando esquemas hierárquicos, inclusive o lugar de centro e 

origem comumente atribuído ao literário. É, portanto, contígua ao descentramento. O 

suplemento é um extra desnecessário, adicionado a algo completo em si mesmo. Mas o 

suplemento é adicionado a completar e compensar uma lacuna, em algo que deveria ser 

completo em si mesmo. Neste entrelace, a dimensão lúdica deve ser entendida menos 

como diversão do que trabalho, pois a ênfase recai sobre a produtividade de sentidos. 

(DERRIDA, 1995, p.243-245). 

As adaptações tornam manifesto o que cabe em todas as obras de arte: que elas 

são, todas, em algum nível, derivadas: remodelam, transformam, reescrevem algo que 

veio antes ou ocorre simultaneamente. O texto reconhecido como original já é ele 

próprio uma expressão situada, produzida em um meio e em um contexto histórico-

social e, posteriormente, transformada em outra expressão, igualmente situada, 

produzida em um contexto diferente e transmitida em um meio diverso. Podemos dizer, 

ainda, que o texto ‘original’, é uma densa rede informacional, atravessado por múltiplas 

linguagens, uma série de pistas e jogos verbais “que o filme que vai adaptá-lo pode 

escolher, amplificar, ignorar, subverter ou transformar” (STAM, 2006, p.50), de acordo 

com os protocolos de um meio distinto, adotando os gêneros disponíveis, através do 

prisma de discursos e ideologias em circulação e pela mediação de uma série de filtros 

que são os valores culturais. A linguagem convencional de certa parte da crítica, aquela 

que desmerece a adaptação e supervaloriza o romance, permanece repetindo fórmulas 

canônicas de entendimento, tanto para a narrativa fílmica, quanto para a literária. 

Supervalorização e menosprezo são resultado de uma visão que julga e trabalha para a 

manutenção de estigmas, ao invés de analisar as obras em foco. Pressupõe uma relação 
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de complemento entre elas – no caso, texto literário e adaptação fílmica - , erigindo-as 

como irmãs siamesas em cenário familiar. Importante afinarmos nossa percepção para 

uma relação de suplementaridade entre romance e adaptação, considerando as sutilezas 

de uma harmonia em dissonância, desconstruindo juízos de valores, condicionamentos 

prévios, considerando sua autonomia relativa e descontínua, permitindo que ambas as 

obras, sejam produzidas anterior ou posteriormente, possam iluminar-se mutuamente.  
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A TRAGÉDIA CONTEMPORÂNEA: ANÁLISE DAS OBRAS O VICE-REI DE 

UIDÁ E COBRA VERDE 

 

Mariana Castro de Alencar (UERJ) 

 

Resumo: No contexto atual, tragédia é todo evento ao qual pode ser atribuído um caráter de 
“muito triste”. Neles, é demonstrado que o conceito fora ressignificado. O entendimento da 
imensa maioria das pessoas sobre o assunto comprova essa assertiva, uma vez que tanto o 
fracasso de Édipo quanto um acidente violento parecem possuir a mesma conotação, se 
olvidando que um evento “muito triste” não necessariamente é trágico. Partindo de alguns 
conceitos de tragédia, este artigo volta-se à análise do corpus literário através da perspectiva 
trágica. Serão analisados o romance O Vice-Rei de Uidá, do autor inglês Bruce Chatwin e a sua 
respectiva adaptação cinematográfica, Cobra Verde, do diretor alemão Werner Herzog. A partir 
destas obras, pretende-se analisar comparativamente, através dessa análise intermidial, como os 
dois textos trabalham os elementos da tragédia e os seus efeitos. O Vice-Rei de Uidá é um dos 
romances do autor inglês Bruce Chatwin, considerado um dos grandes nomes da literatura de 
viagem. É um romance histórico que conta a história de Francisco Manoel da Silva, um 
traficante de escravos brasileiro, muito respeitado no reino do Daomé, África, onde ergueu um 
império. Já sua adaptação cinematográfica, “Cobra Verde”, produzida e lançada em 1987, 
mesmo ano da publicação do livro, é dirigida pelo diretor alemão Werner Herzog. Responsável 
por filmes famosos como: “Fitzcarraldo” (1982) e “Aguirre, a cólera do Deuses” (1972) e que 
traz através da película o seu olhar contestador e inovador,   ressignificando o texto de partida. 
A partir deste trabalho, se tem por intento mostrar como as obras referidas dialogam entre si e se 
estabelecem como obras trágicas, sendo estas trabalhadas do ponto de vista contemporâneo.  
 
Intermidialidade. Cinema. Literatura. 
 

 

No contexto atual, tragédia é todo aquele evento ao qual pode ser atribuído um 

caráter de “muito triste”, como bem demonstram os romances e noticiários 

contemporâneos. Neles, é demonstrado que o conceito fora ressignificado, 

possivelmente diluído. O entendimento da imensa maioria das pessoas sobre o assunto 

comprova essa assertiva, uma vez que tanto o fracasso de Édipo quanto um acidente 

violento parecem possuir a mesma conotação, se olvidando que um evento “muito 

triste” não necessariamente seria trágico, nos moldes clássicos. O primeiro, é um evento 

do dia-a-dia: um acidente que matou dezenas de pessoas é um acidente “muito triste”; o 

segundo, é um termo estético, técnico, que, para ser usado, necessitaria preencher 

exigências normativas, como a de que o sofrimento seja grande e imerecido, irrogado a 

uma figura de grande renome, cujo efeito se deu por irresponsabilidade deste, e a 

condução termine num autoconhecimento. 

É sabido que os estudiosos do fenômeno trágico divergem sobre a definição de 

tragédia. Mesmo as exigências normativas acima citadas São prescindíveis, tal qual o são 
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para John Holloway, que diz: “cada tragédia ou quase tragédia é uma peça séria, em que 

as personagens, incluindo o protagonista, provavelmente falam com muita seriedade a 

respeito do mundo, ou a respeito de como ele opera, ou a respeito de como eles 

gostariam que operasse” Holloway (2005 apud EAGLETON, 2012, p. 30). Mesmo o 

atual conceito em vigor de tragédia, qual seja, um evento “muito triste”, possui 

limitações. No exemplo acima, a morte das dezenas de pessoas certamente inspiraria um 

sentimento de tristeza num círculo próximo, mas ainda assim há que se relevar a 

compaixão limitada daqueles que se encontram distante, espacial e emocionalmente, do 

evento. Até mesmo a falta de ineditismo ou falta de apelo midiático o tornaria somente 

mais uma peça do cotidiano, de tal forma que facilmente poderíamos considerá-lo como 

comum, não-impressionante. 

 

Na linguagem do dia a dia, a palavra “tragédia” remete a algo “muito 

triste”. Falamos do trágico acidente de carro que a jovem sofreu no 

cruzamento, exatamente como os gregos antigos usavam esse epíteto 

para um drama sobre o assassinato de um rei em local semelhante. Na 

verdade, pode acontecer que “muito triste” seja também sobre o 

melhor que tenhamos a dizer quando se trata da esfera mais 

glorificada da arte trágica. (EAGLETON, 2012, p. 23). 

 

As pessoas comumente se referem a tragédia como uma ocorrência de um fato 

verídico extremamente triste, e não como uma obra de arte. De fato, alguns dos que hoje 

usam o termo referindo-se a eventos reais provavelmente nem mesmo percebam que ele 

tem um sentido artístico, de forma que, enquanto alguns críticos conservadores 

argumentam que é ininteligível falar da vida real como trágica, alguns de seus 

concidadãos que usam livremente o termo em relação à fome e à overdose de drogas 

poderiam sentir-se intrigados ao ouvi-lo utilizado em relação a um filme ou romance.  

 Para Eagleton, a tragédia seria muito mais que isso; para ele, não seria apenas o 

destino ou catástrofe de heróis da aristocracia e cheios de imperfeições com finais 

deploráveis. Ele supõe que a tragédia tenha algo de assustador, com o poder de atordoar 

e transtornar: “Ela é traumática e angustiante.” (EAGLETON, 2012, p.23).  

Eagleton observa que nem tudo que é “muito triste” é trágico e que “trágico” é 

um termo mais transitivo que “triste”. Ele cita o pensamento de Geoffrey Brereton 

(EAGLETON, 2012) de que é dificílimo encontrar um sinônimo para a palavra 
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“trágico”, observando que “triste” em comparação com o termo “trágico” é um termo 

muito mais fraco.  

Para Eagleton, nenhuma definição de tragédia que fosse mais elaborada que 

“muito triste” funcionou e que por isso não se pode pensar que obras que são definidas 

como tragédia não tenham nada em comum. Isso fica muito claro quando Eagleton cita 

o pensamento de Paul Ricouer de que se o indivíduo apreende a essência da tragédia 

grega, todas as outras tragédias serão compreendidas como uma analogia a tragédia 

grega. 

Eagleton aponta que a descrição da tragédia feita por Aristóteles na Poética, 

pouco se refere a “destruição, morte ou calamidade; na verdade, em determinado ponto, 

ele fala de uma “tragédia do sofrimento” (EAGLETON, 2012 p. 26), como se fosse um 

subgênero da tragédia. Ele observa que na Poética, os termos utilizados em relação à 

tragédia são palavras como infortúnio, definindo a tragédia mais pelos seus efeitos. 

Terry Eagleton recorre a definição de Samuel Johnson em seu dicionário, no 

qual tragédia seria a forma dramática pela qual ações sérias são representadas, 

pontuando que mesmo sendo uma definição, se aproximaria muito de como a tragédia 

era compreendida no período medieval. Como ele afirma: 

 

Por um longo período a tragédia realmente significou nada mais do 

que um drama de alta seriedade, relativo aos infortúnios dos 

poderosos. Não há necessariamente, nenhuma alusão a destino, 

expiação, defeitos morais, aos deuses e aos demais obstáculos que os 

críticos conservadores tendem a supor que sejam indispensáveis a ela. 

(EAGLETON, 2012, p. 27). 

 

Ainda sobre o conceito de tragédia, Eagleton cita o pensamento de A. C. Bradley 

de que a tragédia seria “qualquer conflito espiritual que envolve um vazio espiritual” 

Bradley (1986 apud EAGLETON, 2012, p. 29) e apresenta o pensamento de Oscar 

Mandel que caracteriza ainda mais esse conflito espiritual: 

 

(...) um protagonista que inspira nossa sincera boa vontade é impelido 

em determinado mundo por um propósito ou empreende uma ação de 

certa seriedade e magnitude; e, por esse exato propósito ou ação, 

sujeito a esse mesmo determinado mundo, necessária e 
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inevitavelmente, defronta-se com um profundo sofrimento espiritual e 

físico. (MANDEL, 1982, p. 29). 

 

 George Steiner, também teórico da morte da tragédia pontua que apenas 

perspectivas trágicas de mundo, podem sustentar as obras trágicas. E que se a 

modernidade foi testemunha da morte da tragédia é porque as ideologias dominantes, o 

marxismo e o cristianismo eram relutantes à compreensão do trágico. Raymond 

Willians,pensa por outro lado, que o século XX é dominado pelas ideologias do 

marxismo, o freudismo e o existencialismo, considerando que as três são ideologias 

fundamentalmente trágicas. 

 Sobre o pensamento de Murray Krieger, Eagleton afirma: 

 

“(...) o problema se inverte: carecemos de uma arte trágica porque a 

perspectiva trágica lá fora é grande demais, e não pequena demais. O 

papel da arte trágica nos tempos atuais é refrear e desativar uma visão 

trágica que, de outra forma, seria uma visão perigosamente 

pretensiosa. Uma visão de mundo “demoníaca”, que existe como 

desacato grosseiro a toda ordem racional, ética, cívica, carece hoje de 

uma arte trágica que possa discipliná-la e absorvê-la. (EAGLETON, 

2012, p. 35). 

 

Nesse sentido, em um mundo extremamente violento em que vivemos hoje, onde 

os valores humanos estão muito invertidos e desvalorizados, a tragédia serve para 

alertar e conter esses males. 

Nietzsche em O nascimento da tragédia (1992), logo no primeiro capítulo, 

afirma que a ciência estética ganhará muito quando compreendermos que o 

desenvolvimento da arte se dá através da relação ora conturbada, ora harmônica entre o 

apolíneo e o dionisíaco. Assim como são necessários o sexo masculino e o feminino 

para que haja a reprodução. 

 O autor resgata os termos apolíneo e dionisíaco da mitologia grega, sendo Apolo 

e Dionísio, ambos, deuses da arte. Desta forma, no mundo helênico existiria a 

contraposição entre a “arte do figurador plástico” (NIETZSCHE, 1992, p. 27) a 

apolínea. E a arte “não-figurada da música”, de Dionísio. As duas artes, apesar de 

possuírem impulsos muito diferentes, caminham lado a lado, quase sempre em discórdia 
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e provocando uma a outra de modo que surjam novas produções, surgindo dessa 

contraposição da arte dionisíaca com a arte apolínea a tragédia ática.  

 Para Nietzsche, o Apolíneo seria representado pela contemplação, a beleza, a 

harmonia e através do uso da razão também representaria o equilíbrio entre as formas. 

Já o dionisíaco, seria representado por uma instintiva, paixão sensual, saúde, 

embriaguez criativa simbolizando a harmonia da humanidade com a natureza.  

Enquanto as formas artísticas apolíneas são a mitologia olímpica, artes épicas e 

plásticas. As formas artísticas dionisíacas são a tragédia e a música, sendo a primeira a 

realidade transformada em um fenômeno estético e sem disfarces, mostrada exatamente 

como ela é. 

Na introdução de seu livro Ensaio sobre o trágico (2004), Peter Szondi aponta 

que desde Aristóteles se tem uma poética da tragédia, mas apenas com Schelling se 

defende uma filosofia do trágico. Na obra de Aristóteles, se trata da tragédia e seus 

elementos, não trabalhando a ideia de tragédia. Sendo a obra de Aristóteles, o escrito 

que fundamenta a poética da modernidade. 

A filosofia do trágico, que teve como fundador Schelling, foi desenvolvida de 

“forma não-pragmática” (SZONDI, 2004, p. 24). Considerada um tema peculiar a 

filosofia alemã, perpassa os períodos idealista e pós-idealista, sempre com novas 

formas. 

Szondi traz o pensamento de Schelling que questionava as contradições da 

tragédia grega. Sobre essa contradição Szondi observa: “Um mortal destinado pela 

fatalidade a ser um criminoso, lutando contra a fatalidade e no entanto terrivelmente 

castigado pelo crime que foi obra do destino” (SZONDI, 2004, p. 29). Schelling não 

compreendia como a razão dos gregos suportava tal contradição; mas o que 

fundamentava essa contradição era o conflito da liberdade humana e o “poder do mundo 

objetivo” (SZONDI, 2004, p. 29). Quando o indivíduo era punido por se deixar levar 

pelo destino, ele estava honrando a liberdade humana.  

Na tragédia grega, para que os limites da arte não fossem ultrapassados, era 

necessário que o indivíduo sucumbisse ao seu destino. E para reparar qualquer 

humilhação causada pela liberdade, como imposição da produção artística, era 

necessário também que o indivíduo expiasse, ainda que através do destino. 

Szondi analisa o pensamento de Hölderlin, que compreende a tragédia “como 

sacrifício que o homem oferece à natureza, a fim de levá-la à sua manifestação 

adequada” (SZONDI, 2004, p. 34). Ou seja, nesta relação, o homem depende da 

3566

Ana
Pencil



6 

 

natureza – sendo seu servo, pois promove a sua continuidade através da arte – e a 

natureza depende dele. Para Hölderlin, o conflito entre a natureza e a arte, presente na 

tragédia, acontece para que haja a reconciliação entre as duas. O trágico também se faz 

pelo conflito natureza versus arte. É compreendido, no pensamento moderno de 

Hölderlin, como a relação entre deus e o homem, sendo estabelecida através da 

infidelidade divina. 

Já no pensamento do jovem Hegel, a tragédia é vista a partir da natureza ética. O 

trágico é um marco de um mundo de eticidade, dividido no destino e reconciliado no 

amor. Já o mundo da lei, que se baseia na contraposição entre particular e universal, não 

possibilita o trágico. Ocorre que a eticidade não viola lei objetiva, e sim lei estabelecida 

em si, em sua própria ação. Desta forma, a transgressão a esta lei da própria ação, o que 

poderíamos comparar ao métron, é o que causa o castigo do destino; o que permite a 

reconciliação com o mesmo. Já a transgressão de mera lei objetiva sobrevive ao castigo, 

haja vista que o castigo objetivo não necessariamente reconcilia o indivíduo ao seu 

destino, que estaria no mesmo plano insubstancial da eticidade. 

  Depois dessa rápida análise sobre a tragédia, no qual foram enumerados 

algumas classificações e conceitos para o termo, além dos conceitos de apolíneo e 

dionisíaco pensados por Nietzsche, este artigo volta-se à análise do corpus literário 

através do qual vão ser vislumbrados pela perspectiva trágica. Serão analisados o 

romance O Vice-Rei de Uidá, do autor inglês Bruce Chatwin e a sua respectiva 

adaptação cinematográfica, Cobra Verde, do diretor alemão Werner Herzog. A partir 

deste corpus literário, pretende-se analisar comparativamente, através dessa 

transposição midiática, como as duas mídias trabalham os elementos da tragédia e os 

seus efeitos.  

Para iniciar tal estudo, se faz necessária uma breve apresentação do romance, já 

que não é ainda muito conhecido ou lido no Brasil. O Vice-Rei de Uidá é um dos 

romances do autor inglês Bruce Chatwin, considerado um dos grandes nomes da 

literatura de viagem. O Vice-Rei de Uidá, de Bruce Chatwin, é um romance histórico 

que conta a história de Francisco Manoel da Silva, um traficante de escravos brasileiro, 

muito respeitado no reino do Daomé, África, onde ergueu um império sobre as costas 

dos negros escravos, vítimas das mazelas das guerras tribais provenientes dos assédios 

europeus sobre o continente africano. 

Bruce Chatwin declarou, no prefácio do livro, não ter tido informações 

suficientes para escrever uma biografia de Francisco Félix de Souza, personagem 
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histórico brasileiro, o que o levou a ter de se valer da ficção, de uma verdade possível, 

para conectar as lacunas entre os dados que levantou ao longo de suas pesquisas. Com 

isso, inseriu na “biografia” uma porção de si, um pedaço de suas próprias convicções 

ideológicas, de sua própria cultura, ficcionalizando o nome do personagem principal, 

chamando-o de Francisco Manoel da Silva. 

O romance se inicia in ultima res, com a narração da comemoração dos 117 anos 

da morte de Francisco Manoel da Silva. Neste festejo todos os descendentes se reúnem 

em Uidá para relembrar a vida do patriarca. A diegese se desenvolve também através da 

narração das histórias dos filhos do protagonista e suas memórias. 

Já sua adaptação cinematográfica, “Cobra Verde”, produzida e lançada em 1987, 

mesmo ano da publicação da edição brasileira do livro, dirigida pelo diretor alemão 

Werner Herzog, inicia-se in media res. Desta forma, ambas as mídias não respeitam 

uma sequência linear. Em relação à duração, o tempo cronológico retratado no texto 

fílmico é bem menor do que o tempo cronológico retratado no romance. Assim, há uma 

mudança entre o tempo da história e o tempo do discurso, já que a adaptação, neste 

caso, é mais rápida que o romance. Cobra Verde é uma adaptação de velocidade 

máxima, já que ocorrem elipses de eventos importantes como o período da infância do 

personagem. 

Observando ambas as mídias analogamente, foram feitos cortes relevantes que 

delinearam perfeitamente a imagem do personagem que o roteirista e o diretor quiseram 

construir. Francisco Manoel da Silva, no romance é um personagem visto de várias 

maneiras e tratado por diferentes perspectivas. No começo do romance, o protagonista é 

visto como um herói, um patriarca que construiu todo o império da família, após a sua 

morte, é visto como santo por sua filha Eugenia, que construiu um altar para o pai e que 

o cultuava através de sacrifícios e de liturgia católica, em um perfeito sincretismo 

religioso. Quando narrada a sua infância no sertão, Da Silva passa a ser olhado como 

vítima de sua condição de existência, como se o seu sofrimento fosse a justificativa para 

se tornar um indivíduo sádico – ou seja, o Cobra Verde, bandido perigoso e temido, 

persona que mais tarde ele viria assumir. É justamente esse momento que o filme 

retrata. Dentre todas as faces do personagem mostradas no romance, no texto fílmico, 

Francisco Manoel é mostrado em sua face mais cruel e com maior tragicidade. A prova 

disto é o fato de o romance ser nomeado com o título de vice-rei dado ao personagem 

pelo rei do Daomé e a sua adaptação ser intitulada com apelido dado ao protagonista 

quando virou um grande bandido, o Cobra Verde. 
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 No romance O Vice-Rei de Uidá, não há elementos que se relacionem com a 

tragédia clássica. O romance é contemporâneo, e por isso traz a visão do "muito triste", 

apontado por Terry Eagleton no primeiro capítulo de sua obra "Doce Violência". A 

melhor referência que se tem da ressignificação trágica, do ponto de vista 

contemporâneo, se encontra no terceiro capítulo do romance. Neste capítulo, é retratada 

a infância do protagonista, Francisco Manoel da Silva no sertão brasileiro, onde a 

dificuldade da vida, a escassez de comida e água e a falta de esperança se tornam a 

causa da transformação do personagem no bandido regionalmente reconhecido como 

Cobra Verde. Este “muito triste” que caracteriza a tragicidade contemporânea também 

pode ser visto, não somente através de sua vida sofrida, mas também pela degradação 

moral do personagem. 

 Ao longo do romance, mais especificamente em seu terceiro capítulo, o 

personagem principal descende numa espiral de degradação, ética e moral, como, por 

exemplo, praticando roubos e traficando escravos, acumulando ações pérfidas que 

culminam na dissolução de sua integridade mental. Após uma infância difícil, Francisco 

Manoel da Silva passa a uma vida de atitudes criminosas. Primeiramente, pratica atos 

ilícitos contra outros componentes individuais da sociedade, até acumular fama o 

suficiente para receber a alcunha de “Cobra Verde”. A partir deste momento, torna-se 

uma personalidade singular, de renome e má-fama regional, o que torna clara sua 

influência numa comunidade de grande porte, como é o caso do sertão brasileiro. Seus 

descomedimentos agora atingem uma proporção que ultrapassa a esfera individual. Não 

são mais peças singulares da sociedade que sofrem com seus crimes, mas sim uma 

região inteira, que agora sente o peso do nome “Cobra Verde”. 

Adiante, quando eventos o levam a Daomé, Francisco Manoel ultrapassa, em 

muito, os limites da moral e da ética. Nem mesmo os atos criminosos contra a região do 

sertão poderia se igualar ao que se sucederia. O bandido Cobra Verde se tornaria um dos 

maiores escravagistas brasileiros – e isso num momento em que a Inglaterra galgava os 

primeiros passos após a abolição da escravatura. Por mais que suas ações, no espaço, 

estivessem adstritas ao reino daomeano e ao Brasil, elas lançariam efeitos sobre a 

humanidade, uma vez que o crime de escravidão atingiu e atinge, em todas as esferas 

que se possa imaginar, a cultura e a dignidade da pessoa humana. Agora, Cobra Verde 

feria a cultura; o povo; o humano, do ponto de vista individual; a moral; o corpo e tudo 

aquilo que é mutilado pela destruição da liberdade e submissão da vontade. 
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Ao analisar teoricamente tanto o texto de partida quanto o texto fílmico, pode se 

dizer que não estariam inseridos nas tragédias clássicas, pois não respeitam as suas 

diversas normas. Isso pode ser visto, já que, nas tragédias gregas, o sofrimento do herói 

é imerecido. No entanto, nas narrativas analisadas, o protagonista, aqui chamado de 

“herói trágico” pela perspectiva contemporânea, merece o seu destino como um castigo 

pelos atos cometidos. 

Segundo Eagleton, a tragédia não estaria relacionada apenas à catástrofe de 

heróis da aristocracia nem ao destino, mas teria, também, a capacidade de atordoar e 

transtornar. Essa questão é bastante clara no filme, pois através da música, frequência e 

velocidade extremamente rápidas, é provocada, como efeito, a sensação de perturbação. 

Essa é justamente a “tragédia do sofrimento” pensada por Aristóteles, pois ele se volta 

ao estudo dos efeitos do texto trágico. 

Pensando na definição de Samuel Johnson trazida por Eagleton (2012), de que a 

tragédia seria a representação de ações sérias de uma forma dramática, como não 

associar os atos do protagonista Francisco Manoel, que detiveram a capacidade de ferir 

historicamente o povo de Daomé, a tal definição? 

Eagleton observa que a tragédia está ligada à ruína e também a um mundo cruel. 

Ele usa como exemplo as obras de Sêneca, em que é encontrado um mundo caótico 

cheio de carnificina e crueldade. Esta visão do mundo fica muito clara na adaptação da 

obra de Bruce Chatwin, feita pelo diretor alemão Werner Herzog, onde o protagonista 

Francisco Manoel da Silva saiu do Brasil para África, especificamente, o reino Daomé, 

para ser o responsável pelo trafico de escravos, mostrando o seu caráter infinito de 

crueldade, em uma sociedade caótica e trágica, onde a luta entre as tribos do próprio 

local pela busca de cativos demonstra claramente a fácil vil do homem. Essa perspectiva 

do mundo fica muito mais evidente na obra fílmica do que no romance, onde a atividade 

escravagista é vista de forma menos trágica. 

Voltando ao pensamento de Nietzsche, é relevante destacar que os elementos 

dionisíacos são os que predominam na personalidade de Francisco Manoel da Silva, 

dado o fato de, por muitas vezes, por ele terem sido ultrapassados os limites do racional 

e do harmônico, e no romance, e principalmente no texto fílmico, a vida ter sido 

mostrada de forma cruel e caótica, ou seja, “nua”, sem máscaras artísticas, comuns à 

ilusão consequente da arte apolínea.  

Dioniso é mostrado como um deus errante, que tende a buscar a vida e renegar, 

de todas as formas, a morte. Isso é claramente demonstrada na mitologia grega, quando 
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a referida divindade assume diversas formas, em diversos momentos. Isso denota o 

querer sobreviver, o querer transmutar-se a fim de se adaptar às exigências cotidianas. 

Francisco Manoel, nascido no sertão, filho da pobreza e da desgraça, precisou se 

mimetizar ao habitat ao seu redor. Se em redor havia elementos recrudescentes da 

personalidade, o menino precisou enrijecer a sua alma a fim de suportar a pressão social 

que o sertão brasileiro, no século XIX, exercia sobre o indivíduo. Seria o que Hegel 

chama de “contraposição rígida entre particular e universal”, sendo universal o social ou 

tudo aquilo alheio ao indivíduo. Francisco Manoel precisou, de fato, se camuflar, 

tornar-se o ambiente para sobrevivê-lo. Houve então um sacrifício hegeliano às avessas. 

Hegel assim define o sacrifício: 

 

A força do sacrifício consiste na contemplação e na objetivação da 

mistura com o inorgânico; tal contemplação dissolve a mistura e 

separa o inorgânico, que, ao ser reconhecido como tal, é alojado na 

indiferença; mas, à medida que põe nesse mesmo inorgânico aquilo 

que sabe ser parte de si, sacrificando-o à morte, o ser vivo ao mesmo 

tempo reconheceu o direito do inorgânico e se purifica dele.  Hegel 

(1907 apud SZONDI, 2004, p.38) 

 

Ocorre que Francisco Manoel sacrifica seu ser individual para se tornar aquilo 

que a sociedade quer que ele seja; o que é necessário para sua sobrevivência. Há o 

sacrifício, mas não um sacrifício que leva à purificação ou ressurgimento num estado 

superior de vida e consciência; mas sim simples supressão do indivíduo, é colocar no 

inorgânico aquilo que se sabe ser parte de si. 

Dionísio se sacrifica às necessidades. Ele se adapta. Vive a vida, tornando-se seu 

reflexo. Cada uma de suas transmutações representa as diversas fases e faces da vida, 

com as quais lidamos dia após dia. Os elementos dionisíacos, não só de sobrevivência e 

adaptação, mas como de excessos e embriaguez, são os traços mais marcantes na 

personalidade de Francisco Manoel, inclusive como fica explícito em diversos trechos 

do romance, como in verbis: 

 

Seus olhos verdes o tornaram famoso no bairro. Quando passava por 

um beco atopetado de gente, era certo que alguém parasse. Com 

parceiros dos dois sexos ele executava os atos mecânicos do amor, em 

quarto forrado de tábuas. 
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(...) 

A sobrancelha direita, mais alta do que a esquerda, conferia-lhe o ar 

de um homem surpreendido por se encontrar num asilo de loucos. Um 

bigode retorcia-se nos cantos de sua boca, que era úmida e sensual. 

(CHATWIN, 1987, p. 83) 

 

Comparando as duas mídias pode-se dizer que o romance concentra seus 

elementos trágicos no terceiro capítulo, mais ainda de forma mais diluída e menos 

pontual. No texto fílmico, as escolhas feitas para a adaptação delinearam não só o perfil 

do personagem como um homem cruel e desmedido, mas também um cenário 

responsável por representar um mundo totalmente louco, onde impera o caos, onde é 

mostrada a faceta mais vil dos homens. Francisco Manoel da Silva termina sua vida na 

beira de uma praia.Totalmente fraco, ele quer desesperadamente o retorno para sua terra 

natal. Louco e solitário, enquanto busca a fuga desse mundo insano que ele mesmo 

ajudou a criar, ao longe, vem andando em direção a ele um homem deformado, e ao vê-

lo Francisco Manoel parece se desesperar ainda mais. A figura daquele homem, era 

como a representação do mal que havia feito aquela nação e que, ali, naquela praia, 

literalmente o perseguia, como um castigo. 

A partir da reflexão suscitada, foi mostrado como as obras referidas se 

estabelecem também como obras trágicas, sendo estas trabalhadas do ponto de vista 

contemporâneo. Apresentando diversas definições da tragédia e os seus desdobramentos 

desde a arte clássica até os dias atuais, esta pesquisa buscou mostrar como o gênero foi 

ressignificado e por vezes diluído. Dentre os vários elementos apresentados e 

considerados como pertencentes da arte trágica em ambas as obras, destaca-se o 

pensamento do apolíneo e do dionisíaco apresentado por Nietzsche, sendo o elemento 

dionisíaco o de maior relevância para a questão perquirida.  

 Através da análise do protagonista, Francisco Manoel da Silva, pode se observar 

aspectos peculiares ao herói trágico, como o métron e a desmedida ou hybris. Como 

cenário, um mundo caótico, onde o indivíduo é impelido a demonstrar as suas facetas 

mais cruéis, demonstrando sua embriaguez e o seu excesso. 

 Desta forma, pode-se dizer que apesar de o gênero trágico não seguir mais na 

atualidade estritamente as normas clássicas, como por exemplo, a linguagem 

ornamentada com ritmo, harmonia e canto de que fala Aristóteles na Poética, as novas 
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formas do gênero não significam sua extinção ou desvalorização; pelo contrário, seriam 

apenas estágios do seu processo evolutivo. 
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A EXPOSIÇÃO INDÍGENA: DA DESAPARIÇÃO ESPETACULAR À 

RESISTÊNCIA NO VÍDEO NAS ALDEIAS 

Ana Carolina Cernicchiaro (Unisul) 

 
 
RESUMO: Criado em 1986, pelo cineasta Vincent Carelli, o projeto Vídeo nas Aldeias, que 
realiza oficinas de formação audiovisual em diferentes comunidades indígenas, evidencia 
problemáticas caras à teoria da arte contemporânea, como o esboroamento da autoria, a ética da 
alteridade implicada no processo de captura da imagem do outro, a produção da auto-imagem, a 
construção do real, a fabulação de si, a invenção de um povo. A arte cinematográfica é utilizada 
pelos indígenas como instrumento de performatividade, mas também de rememoração e 
reinvenção do cotidiano a partir do passado. Os cineastas utilizam a tecnologia branca para 
contar sua própria história, resgatar sua tradição, refletir sobre a captura de sua imagem, 
rememorar suas lutas e ganhar visibilidade. De forma que o cinema assume aquela que, segundo 
Deleuze, seria a tarefa da arte: "não dirigir-se a um povo suposto, já presente, mas contribuir 
para a invenção de um povo" (DELEUZE, 1990, p. 259). O acontecimento fílmico assume, 
assim, um gesto político, capaz de provocar um pensamento sobre nós enquanto outros, mas 
também de liberar o murmúrio dos vencidos sob a história, capaz de, como afirma Rancière, 
"reconstruir o âmbito de nossas percepções e o dinamismo de nossos afetos", de abrir 
"passagens possíveis para novas formas de subjetivação política" (RANCIÉRE, 2014, p. 81) que 
redefinem o que é visível, o que se pode dizer deste visível e que sujeitos são capazes de fazê-lo. 
Um gesto capaz de reconfigurar a experiência comum do sensível, de reembaralhar as fronteiras 
entre sujeito e objeto, visíveis e invisíveis, dizíveis e indizíveis, ficção e realidade, mesmidade e 
alteridade.  
 
Palavras-chave: Vídeo nas Aldeias. Documentário. Teoria da Imagem.  

 

 
NENHUM GESTO 

SEM PASSADO 
NENHUM ROSTO 

SEM O OUTRO 
Josely Viana Baptista 

 
Começo com uma citação de Didi-Huberman: "los pueblos están expuestos por 

el hecho de estar amenazados, justamente, en su representación - política, estética - e 

incluso, como sucede con demasiada frecuencia, en su existencia misma. Los pueblos 
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están siempre expuestos a desaparecer" (DIDI-HUBERMAN, 2014, p. 11). A frase que 

abre o livro Pueblos expuestos, pueblos figurantes nos remete ao processo de 

exposição/desaparecimento ameríndio no Brasil. Há mais de 500 anos os indígenas 

sabem que sua exposição - o contato - significa seu desaparecimento ou, segundo a 

análise de Eduardo Viveiros de Castro (2013), o fim de seu mundo. Um fim de mundo 

digno de ficção científica, já que o mundo como se conhece é invadido, saqueado, 

devastado, atingido por um outro, pelo Velho Mundo e sua lógica da mercadoria, da 

hierarquia, da dicotomia, da inclusão exclusiva, da universalidade excludente 

capitalista.  

A fantástica fabricação de riqueza e de miséria que é o mercado (para usar uma 

expressão de Deleuze1), não para nunca, de forma que, quanto mais universalizante o 

capital, mais incluso em sua exclusão está o indígena. Apreendido como brasileiro (em 

sua "representação" política e estética, como dado demográfico e como imagem), ele é 

apreendido num esterótipo, num clichê esvaziado. A indigenização como 

desindianização, mas também como indigentização, como empobrecimento, como 

exclusão social. Ao invés de povos, no sentido antropológico do termo, o povo com 

letra minúscula, conforme a classificação de Agamben, ou seja, não "o sujeito político 

constitutivo", identitário (o Povo Brasileiro em maiúsculas), mas "a classe que, de fato, 

se não de direito, é excluída da política" (AGAMBEN, 2002, p. 183).  

Como desarticular esse processo de invisibilidade social? Essa limpeza étnico-

espetacular, que nega ao outro o direito à voz, ao discurso, mas também à imagem, à 

visibilidade, que transforma os povos em povos sem rostos, reduzidos a estereótipos, a 

clichês, e desvia a palavra imagem de sua potência de alteridade? Como enfrentar uma 

"iconografia tenazmente codificada", segundo a qual, analisa César Guimarães, "os 

índios são classificados nos arquivos - máquinas institucionais de identificar e 

aprisionar - sem falar das inúmeras representações estereotipadas (quando não 

francamente racistas) que povoam o universo midiático" (GUIMARÃES, 2015, p. 43)? 

Conforme nos mostra Didi-Huberman, 

Al no mostrar más que people [no sentido de celebridade], nuestros 
medios censuran con la mayor de las eficacias toda representación 
legítima y toda visibilidad del pueblo. Y al utilizar la palabra imagen 
para decir "imagen de marca" y "imagen de sí", nuestros 
contemporáneos consiguen con la mayor de las eficacias despojar a 
esa palabra de sus significaciones fundamentales. ¿Una imagen no 

                                                           
1 "No capitalismo só uma coisa é universal, o mercado. (...) Ora, ele não é universalizante, 
homogeneizante, é uma fantástica fabricação de riqueza e de miséria" (DELEUZE, 1992, p. 213). 

3575

Ana
Pencil



3 
 

comienza a ser interesante - y no comienza, sim más - solo a darse 
como una imagen del otro? (DIDI-HUBERMAN, 2014, p. 19). 
 

Se a imagem é sempre a imagem do outro e se, como conclui Derrida diante de 

seu gato (2002), é ao outro que cabe a pergunta sobre quem é esse que eu sou, é porque 

a potência da imagem está justamente nessa irrupção do olhar do outro que coloca em 

questão as dicotomias identitárias e hierárquias fundacionais do Ocidente, como 

mesmidade e alteridade, eu e outro, cultura e natureza, sujeito e objeto do 

conhecimento. Dicotomias que estão na base das disciplinas, dos sistemas de poder, dos 

dispositivos de apreensão da alteridade, enfim, da forma como o Ocidente se relaciona 

com outros povos e outras espécies.  

As coleções dos séculos XV e XVI (precursoras dos museus de história natural, 

dos zoológicos, mas também dos museus de etnologia) tinham como objetivo exibir 

tesouros e troféus, de modo a ostentar o poder, a influência e o conhecimento de seu 

proprietário, seja este um indivíduo ou uma nação. Não é a toa que a nacionalização e a 

abertura à visitação pública dos zoológicos e dos museus de etnologia se deu em 

conjunto nos séculos XVIII e XIX. Tanto quanto os zoos, estes museus são coleções de 

perspectivas históricas na qual se constitui um conhecimento sobre o outro, dispositivos 

imperiais que representam um certo tipo de saber objetivante sobre este outro, um 

indicativo da capacidade de classificá-lo, controlá-lo e dominá-lo. Cabe lembrar que a 

última exposição de humanos enjaulados em zoológicos foi a de uma família do Congo, 

há menos de 60 anos, em 1958, em Bruxelas. Entre os primeiros desses povos exóticos 

expostos na Europa estão a família de índios tupinambá que desfilaram, em 1550, para o 

rei Henrique II e a nobreza em Rouen, na França. Mas foi no início do século XIX, que 

estas exposições se tornaram mais populares. Segundo Pascal Blanchard, mais de 1 

bilhão de pessoas assistiram aos espetáculos de "humanos exóticos" realizados entre 

1800 e 1958 (BLANCHARD, 2008). 

Na exposição do outro sua singularidade é apagada, o que se expõe é um 

estereótipo, um clichê, uma “planta-exótica”, segundo a expressão de Alejo Carpentier, 

para quem o exótico "é o que está fora do que se tem por verdade na cultura de uma 

época” (CARPENTIER, 2006, p. 6). O que lhe sobra como história é a história da 

ciência que o classifica. Conforme vemos no ensaio sobre a arte africana de Carl 

Einstein (2011), etnógrafos evolucionistas e positivistas veem a escultura negra como 

instrumento e fetiche, privando-a de historicidade, tratando-a como obras que não 

evoluíram. A história deste tipo de arte não existe porque a ciência positivista nega-lhe 
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história (chamado-a de primitiva) e arte (denominando-a instrumental) (DIDI-

HUBERMAN, 2003, p. 38). A situação não é diferente na relação do Ocidente com a 

arte e o pensamento ameríndio, pois a cultura dominante admite os índios como objetos 

de estudo, mas não os reconhece como sujeitos de história; ela considera que, nos 

mostra Eduardo Galeano, “los indios tienen folclore, no cultura; practican 

supersticiones, no religiones; hablan dialectos, no lenguas; hacen artesanías, no arte” 

(GALEANO, 2001, p. 382).  

O processo de exclusão se dá na cultura, na linguagem, na imagem, na memória. 

Como afirma Franco Rella, o apoderar-se da memória se torna uma das estratégias 

políticas fundamentais “de las classes, de los grupos y de los individuos, que han 

dominado y que dominam las sociedades históricas” (RELLA, 1989, p. 36). Isso fica 

evidente não apenas na história que nos é contada, nas escolas, nos monumentos, nos 

museus - pois, como já nos mostrava Benjamin, a história é uma sucessão de vitórias 

dos poderosos -, mas também na cada vez mais lenta política de demarcações das terras 

originárias e principalmente na violência brutal dos grandes fazendeiros que, como bem 

percebeu César Guimarães, "querem expropriar os índios até da própria memória" 

(2015, p. 36).  

Contra esse processo, nos cabe resgatar a potência das imagens, olhar para trás 

como o anjo da história de Benjamin, pois só se pode avançar em direção ao futuro, que 

não o do progresso do agronegócio e da catástrofe indígena, mas da ruptura real com 

essa lógica genocida, escovando a história à contrapelo. É através da imagem dialética, 

do ponto de vista anacrônico, mas absolutamente atual, que podemos vislumbrar senão 

uma resposta ao menos um caminho para tentar responder a pergunta de Didi-

Huberman: "¿Cómo hacer para que los pueblos se expongan a sí mismos y no a su 

desaparición?" (2014, p. 11). Afinal, se o fim do mundo indígena é um fim contínuo, se 

seu mundo é aquele que não cessa de desaparecer, de acabar... é porque também não 

cessa de persistir, de resistir, de insistir em existir. 

Uma das formas dessa resistência insistente é o projeto Vídeo nas Aldeias. 

Criado em 1986, a partir de um experimento de Vincent Carelli entre os índios 

Nambiquara, o projeto já realizou oficinas com dezenas povos indígenas e mais de 80 

filmes, a maioria deles dirigidos pelos próprios índios, que registram e editam suas 

imagens, como sujeitos de sua própria história, e não mais como objeto de 

conhecimento.  
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Os filmes acabam por evidenciar problemáticas caras às teorias da arte e do 

cinema contemporâneos, como o esboroamento da autoria, a produção da autoimagem, 

a construção do real, a fabulação de si, a ética da alteridade implicada no processo de 

captura da imagem do outro. Desde o advento do Cinema Verdade, cineastas têm 

refletido sobre a complexa relação de poder que se estabelece entre aquele que detém a 

câmera e aquele que tem sua imagem captada, o embate ético entre sujeito e objeto de 

conhecimento. Já em 1979, o antropólogo e cineasta Jean Rouch, de Eu, um negro e 

Crônica de um verão, vislumbrava um tempo "de uma câmera tão ‘participante’ que ela 

passará automaticamente para as mãos daqueles que até aqui estavam na frente dela. 

Assim, o antropólogo não terá mais o monopólio da observação, ele mesmo será 

observado, gravado, ele e sua cultura" (apud QUEIROZ, 2015).  

O Vídeo nas Aldeias fala desse tempo de deslocamento do sujeito da enunciação, 

pois o sujeito que emprega a palavra outro "aceita ser um 'outro' para o 'outro'" 

(BERNARDET, 2015). A forma clássica do documentário expositivo - "nós falamos 

sobre eles para nós" - é substituída pelo "nós falamos de nós para vocês, mas também 

para nós", numa inversão que desestrutura todos os termos da questão: O primeiro nós é 

formado pelos índios, que decidem sobre o que, como e quando filmam, mas também 

por uma equipe de brancos que ministram as oficinas, auxiliam na montagem e na 

distribuição dos filmes. O segundo nós também não se refere apenas aos indígenas, 

pois, ao falar de si, eles falam também de nossa postura diante dessas imagens. (Como 

diz Roy Wagner, “todo entendimento de outra cultura é um experimento com a nossa 

própria cultura" (2010, p. 12)). Neste espelho invertido, vemos nossa indiferença ou 

estranhamento, nosso preconceito ou mania de vitimização e, principalmente, o ideal 

perverso de pureza da política indigenista oficial que busca distinguir os índios entre 

“autênticos” e “civilizados" e que tem efeitos, inclusive, "na demarcação dos territórios 

indígenas e na garantia de sobrevivência dos povos" (CARELLI, 2015).   

Neste sentido é que o terceiro termo da equação (o receptor) também é plural, 

fala-se tanto para brancos, na tentativa de provocar uma abertura na história e reverter 

as cada vez mais cruéis políticas indigenistas brasileiras com seu processo de exclusão 

social, econômica, territorial (e de direito à vida); como para os próprios indígenas que 

frequentemente utilizam dessas imagens para trocar conhecimentos e lutas com outras 

etnias. Conforme explica o realizador e professor Ashaninka, Isaac Pinhanta: 

O importante é conhecer de que maneira nós estamos defendendo 
nosso povo, a nossa terra. O nosso sistema de organização pode servir 
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de exemplo para outros, como o sistema de organização deles pode 
servir para nós. É uma troca através do vídeo, porque muitas vezes a 
gente não pode ir até lá, mas o vídeo vai. (...) a gente só vai se 
defender quando entender esse processo e esses instrumentos. O 
computador, a escrita, a TV e o vídeo são instrumentos ideais para 
aprofundar o nosso conhecimento (PINHANTA, 2016). 

 

Conhecimento sobre a cultura de outras etnias, mas também sobre sua própria 

cultura. Não são poucos os filmes que discutem o conflito de gerações, as influências 

ocidentais e o que deve ser resgatado; mas principalmente que utilizam o cinema para 

registrar o processo de rememoração de ritos e tradições que se perderam ou estavam 

perdidas. Conforme percebeu Amaranta Cesar em análise de dois filmes do projeto, 

Bicicletas de Nhanderú e Hipermulheres, "a encenação do ritual não é apenas um 

espetáculo para o outro, mas também, e talvez sobretudo, uma forma de performar-se 

como índio, e, como diz [Carlos] Fausto, de lutar 'contra a ameaça de que as gerações 

futuras não saibam mais ‘virar índios para eles mesmos’ (FAUSTO, 2010, p. 167)" 

(CESAR, 2012, p. 94). 

Neste sentido, é que o performar-se índio diante da câmera é uma forma de se 

assumir como sujeito político, de reinventar-se a si mesmo como povo, de modo a não 

desaparecer diante dos dispositivos de dominação ocidentais, mas de resistir a essa 

dominação através desses próprios dispositivos. A  tecnologia branca é utilizada pelos 

indígenas como instrumento de performatividade, mas também de rememoração e 

reinvenção do cotidiano a partir do passado. De forma que o cinema assume aquela que, 

segundo Deleuze, seria a tarefa da arte: "não dirigir-se a um povo suposto, já presente, 

mas contribuir para a invenção de um povo" (DELEUZE, 1990, p. 259).  

Isso fica muito evidente em Pi'õnhitsi - Mulheres sem Nome, de 2009, dirigido 

por Divino Tserewahú e Tiago Campos Tôrres. O filme se propõe a registrar o ritual de 

nomear as mulheres que foi instinto em todas as 165 aldeias Xavantes, com exceção da 

aldeia de Sangradouro, que não por coincidência foi a primeira a participar da oficina de 

formação do Vídeo nas Aldeias em 1997. Foi nessa mesma festa que Tserewahú 

conheceu Vincent Carelli, em 1995. Carelli havia sido convidado por Lucas Ruri’õ e 

Bartolomeu Patira para registrar a festa já com a preocupação de que ela não se 

perdesse; ao ver Tserewahú com a câmera, Carelli começou a dar as primeiras 

instruções para o jovem cineasta, que se tornou um nome importante da cinematografia 

indígena. Desde 2001, Tserewahú tenta filmar a festa, que acaba sempre sendo 

interrompida por acidentes, doenças, mas principalmente pela falta de interesse dos 
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jovens, que se sentem intimidados com as relações sexuais fora do casamento 

(especialmente entre cunhados) que acontecem durante os quatro meses de ritual. Aliás, 

Tserewahú nos conta que ele próprio teve dificuldades em aceitar, quando descobriu na 

adolescência, que tinha sido concebido em um desses rituais e que era filho biológico de 

seu tio2.  

A impossibilidade de fazer o ritual e a diferença de gerações no que diz respeito 

à importância do resgate da tradição e ao que deve ser aceito da influência branca 

(inclusive os valores morais Ocidentais) passam a ser o próprio tema do filme, assim 

como a relação entre os ensinamentos dos anciãos e a realização audiovisual. Com o 

empreendimento da festa frustrado, as imagens de arquivo passam a ter um papel 

fundamental. Acompanhamos o processo de recuperação e edição dos registros feitos 

em 1967 pelo missionário salesiano Adalbert Heide (que guarda vasto acervo de 

imagens dos Xavante de Sangradouro), por Carelli em 95 e pelo próprio Tserewahú 

desde 2003. Vemos estas imagens sendo vistas e discutidas por Tserewahú e Tôrres no 

escritório do Vídeo nas Aldeias em Olinda, mas também pelos anciãos na aldeia. Em 

uma cena que parece inspirada em Cabra marcado para morrer, as imagens resgatadas 

por Tserewahú são exibidas aos anciãos da aldeia como um convite para fazerem o 

filme: "Hoje vamos projetar o antigo filme do festival. Já começamos a editar o filme e 

vocês podem ver e acompanhar nosso trabalho. Quero que vocês vejam como o filme 

está editado e participem do processo. Eu realmente quero ouvir seus conselhos sobre a 

edição".  

De fato, os conselhos são dados e o filme passa a ser feito comunitariamente 

neste desejo de filme... e de ritual, pois os anciãos decidem fazer uma versão reduzida 

da festa para ser filmada. Ainda que a tal festa continue sem ser realizada, a exibição 

das imagens de arquivo e a discussão sobre o rito mobilizam uma série de reflexões 

sobre sua própria cultura, sobre o resgate de sua tradição, ressignificada a partir do 

processo histórico do contato, mas também sobre o próprio poder das imagens como 

agenciamento coletivo de enunciação e de ação, como "espaço de co-habitação" 

(segundo as palavras de César Guimarães). Reflexões essas que aparecem em uma série 

de filmes do projeto, inclusive no filme Sangradouro, dirigido pelos próprios Divino 

Tserewahú e Tiago Tôrres, mas dessa vez em parceria com Amandine Goisbault, no 

                                                           
2 Conforme percebeu Amaranta Cesar, "a maneira como Divino vai tecendo uma compreensão da própria 
história, revelando as complexidades dos sentimentos que nutre em relação a ela, é exemplar dos dilemas 
enfrentados pelos Xavante de Sangradouro, situados entre a defesa da tradição e a evangelização que, 
contraditoriamente, salvou-os do extermínio" (CESAR, 2015, p. 56). 
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mesmo ano. Em uma cena emblemática, uma anciã conclui ao se perceber filmada: 

“Minha imagem nunca vai acabar depois que eu morrer”. Por que nunca morre, porque 

insiste em existir, essas imagens expõem não mais uma espetacular desaparição das 

singularidades, mas uma existência singularmente plural, pois, nos lembra Jean-Luc 

Nancy em La création du monde ou la mondialisation, a existência não é outra coisa 

que o ser exposto: “salida de su simple identidad a sí y de su pura posición, expuesta al 

surgimiento, a la creación, por tanto al afuera” (NANCY, 2003). Nesta ex-posição de 

seres voltados para o exterior, para fora, que se sabem seres-uns-com-os-outros é que o 

documentário se dá, não como representação de uma realidade, mas como espaço de 

visibilidade, de abertura da história, de agenciamento coletivo, onde novas formas de 

subjetivação política, de reconfiguração da partilha do sensível, de resistência se 

expõem.  
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LIBRETITA: O REGISTRO NOS POEMAS DE ARTURO CARRERA 

Joaquín Correa (UFSC) 

Jorge H. Wolff (UFSC) 

Resumo: 

O presente texto procura se deter em alguns dos textos recentes de Arturo Carrera (El Coco de 
2003, Potlatch de 2004, Fotos imaginarias con nieve de verdad de 2008 e Vigilámbulo de 2014) 
onde o registro (procedimento e / ou metáfora) aparece como forma de captar as intensidades do 
cotidiano na extensão da escrita. A ideia-figura do carmen perpetuum é recuperada pelo próprio 
Carrera para aproximar o registro ao fluxo do contínuo temporal onde, em algum ponto, poema e 
vida são uma e a mesma coisa. Para analisar o breve corpus de poemas aqui proposto se parte da 
imagem da “libretita”, presente em vários dos seus poemas, e dos conceitos de “Ritmo” e 

“Tempo” que Carrera tem desenvolvido nos seus ensaios (recolhidos em Ensayos murmurados 
de 2009 e Misterio ritmo de 2012). O espaço do poema é aberto graças ao registro, deixando 
entrar outras vozes, ritmos, prosódias e afetos, possibilitando com isso desenvolver uma escritura 
da memória a partir dos vestígios do cotidiano. 

Palavras-chave:  

Arturo Carrera. Registro. Intensidade. Carmen perpetuum. Ritmo. 

 

¿No es así el dicho?: «El poema comienza 
al mismo tiempo que el tiempo». 

Fastos, ARTURO CARRERA 

 

“El sistema de placeres que yo invoco ahora es mínimo: cambiar la metáfora por otra 

figura menos jactanciosa, la metonimia, que liga las palabras y las cosas mediante leves 

y rústicas asociaciones” (2012, p. 20), afirmava Arturo Carrera em “Misterio ritmo”. E 

continuava: “Incorporar fragmentos de conversaciones, decires de niños o viejitos y gente 

común que charla con un poco de rima apenas, y siempre con un desenlace como un 

derrumbe, como una decepción que intensifica lo viviente… Porque todo final, como 
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quería el Dante, también decide la diferencia entre prosa y poesía” (2012, p. 20). As vozes 

dos outros sempre estiveram presentes no trabalho de Arturo, desde o seu primeiro texto 

até o último. O convite desses tons faz do espaço do poema um espaço do convívio e 

transformam o fazer a poesia em uma coisa a caminho entre o informe (assim foram por 

ele próprio denominados os seus primeiros textos) e o registro (tal como foi praticado, 

por exemplo, por Georges Perec mas com uma apropriação diferente dos materiais), 

profundamente marcada pelos trabalhos da memória e por uma concepção amorosa da 

voz: “La voz cada vez más humana a pesar de la guerra, que todavía nos sigue nutriendo 

con su riqueza de deseo y su miseria de explicación” (2009, p. 29). 

 Essa tarefa assume seu máximo desenvolvimento em El Coco1. Na distância, 

desde Arlés, na França, Arturo foi pedindo e recolhendo testemunhos e lembranças sobre 

o Coco, trabalhador público com capacidades diferentes, Pringles e alguns dos seus 

habitantes, familiares e amigos. O texto, assim, vira mosaico em movimento da cidade, 

com várias vozes emergindo e se manifestando, dispostas em pequenos textos entre a 

prosa e a poesia, entre a crónica e a instantânea fotográfica. A recuperação dessas vozes 

mexe o espaço do poema porque com elas entram, também, os corpos dos falantes e 

assim, por exemplo, a “disonancia infinita” dos gestos trágicos no rosto e no corpo com 

Parkinson da avó do Coco (2003, p. 31) escande os versos e faz do poema um “Pequeño 

Tratado de Prosodia” (2003, p. 33) e da comunidade dos amigos de Arturo um coletivo 

cuja entonação ganha outra intensidade, outro ritmo, outro acento, outra felicidade: 

  
 
 
   XXIII. 
   Intento captar qué ritmo, qué remota prosodia rige lo que 
   habla la abuela. 
   Lo que yo atribuí a la voz del Parkinson, muy pronto se 
   apropió de nosotros. Empezamos a hablar –yo, sobre todo- 
   con esos “tremores”, con ese grito oscuro. Y lo que había 
   empezado en la abuela hacía unas horas, se extendía ahora 
   como las rachas del grillo… 
 
   Al salir, ya de noche, de la casa del Coco, comprendemos 
   que los chicos hablan así también; comentan el partido así. 
   Como si más allá de la voz y de los acentos laboriosos, otros 
   timbres nuevos, otras intensidades se hubieran despertado 
   para nosotros como un brío 

                                                 
1 El Coco, antes da pequena edição da Vox e com algumas leves variantes, foi um capítulo de um livro 
coletivo, chamado Historia de la vida privada en la Argentina e organizado por Fernando Devoto e Mirta 
Madero.  
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   como otra inesperada tonalidad. (2003, p. 35) 

 

A surpresa da vida do outro no próprio corpo evidencia a não rigidez da identidade e uma 

nova definição da felicidade no se deixar tocar pelo outro. A vida, assim, se descobre pura 

potência afetiva em ato, conectada aos outros pelas sensações e as vozes, em uma rede 

em constante e intensa expansão. Nessa direção pode ser lido o texto XXXI, a citação de 

Deleuze – disposta em verso - sobre a crónica moderna enquanto escrita da vida a partir 

do acidente e não a partir de uma essência do sujeito. Nas quedas e cortes da subjetividade, 

então, se desenha outra identidade conformada no convívio com os outros. O registro da 

poesia, assim, quer atingir esses instantes porque será neles que o sujeito, se perdendo, 

acaba se achando. Como o Cruz e Sousa de Leminski, as identidades, no final, são 

confundidas na ressonância da voz do poema:  

 
   
 
   XLIX. 
   “Yo también soy el que mira el plano de la ciudad de su 
   infancia y no comprende.” 
 
   Que yo traduzca hacia mi otro sentido: el de la lejanía, que 
   nos acerca a la infancia. El sentido de una “medida de la 
   discapacidad” que me transforma en el que busca 
   disfrazarse, ensayar el pasito, saltar apenas para medir cada 
   piedra, cada diferencia de tierra entre las piedras. Y alcanzar 
   así una noción dificultosa: algo que me estrecha en lo  
   viviente a la saliva que salta cuando empieza a hablar el 
   Coco. Yo negro como la noche y él reluciente como un dios 
   que escupe con estrellas. Para que nadie y todos seamos 
   esas mismas siluetas encendidas por el atardecer, cuando 
   todo parece estirarse hacia la vida de la luz más débil, que 
   también se aleja. 
 
   (…) 
   Y yo. 
   Y vos. (2003, p. 65) 

 

O afã do Coco é mudar o mundo, diz um dos últimos quadrinhos do texto, datado em 

1999 em Arlés. E é um trabalho diário, cotidiano, marcado “por la fuerza de un gesto que 

está lejos de / toda evidencia y cerca de nuestro cada día” (2003, p. 70). Acaso não era 

essa a tarefa da poesia? Mas, será que a tarefa da poesia pode ser igualada ao trabalho de 
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um gari com capacidades diferentes? Sim, nos diz Carrera através do Coco ou, talvez e 

melhor dizendo, o Coco através de Carrera. 

 O procedimento do registro2 voltará a aparecer no seguinte texto, Potlatch, onde 

os finais de cada “capítulo” estiveram a cargo de uma “Data”, reunião ready-made em 

prosa ou em verso, indistintamente dispostos, de diversas vozes e testemunhas sem 

identificação de pessoa, idade, tempo nem lugar, que constroem ou reconstroem uma 

história do dinheiro na infância ou do dinheiro conforme o menor (a epígrafe de Potlatch 

pertence a Kafka), seja uma criança, seja uma pessoa pobre ou alguém preso em uma crise 

econômica. Tanto os poemas como as “Datas” pesquisam o vínculo entre o poema e o 

consumo ou, com Bataille, o dispêndio. A poesia, como nos primeiros textos, como 

sempre, vira “oro” para Arturo, sentido e valor em perpetuo eco, perda e ganho 

indissociáveis, merda e moedas, gratuidade voluptuosa e gozosa, afeto. Porque, por fim, 

o que perpassa essas vozes é o murmúrio do afeto, se levantando a história do dinheiro 

na infância, a partir daí, como a tentativa por encontrar o toque do surgimento do valor, 

ali onde a moeda deixa de ser um objeto maravilhoso para se converter na parte fundante 

do fluxo dos corpos e das coisas. O espaço-tempo do poema se consolida, assim, como 

uma tentativa do conhecimento sensível.  

 A escanção da história em moedas permite aos trabalhos da memória a 

possibilidade de outros cortes e outras temporalidades e, na indistinção entre o prazer e a 

dor, o ressurgimento do mistério. O dinheiro, metonímico como o desejo, vira agora 

alegoria sempre inacabada, em constante movimento, representação e encenação:  

 
 
  
   Pringles, 4 de enero de 2004. 
   Viene un chico a la puerta y grita desde afuera: 
   “Señor, ¿tiene una monedita?” 
   Abro la mirilla grande de la puerta negra, 
   le digo entre los relieves oscuros: “¡Sí, ya 
   vuelvo!” Y voy hasta la caja donde guardo 
   los títeres de guante; me calzo uno y  
   lo llevo hasta la mirilla, ahora Boca del Teatrino: 
 
   
   - ¿Síiiiiiiiiiiii? –y el chiquito se ríe. 

                                                 
2 Conforme Chefjec “un relato del desvanecimiento: la poesía es lo que se disuelve cuando algo es contado, 
de ahí la máquina verbal un poco desacoplada que deriva de esa transformación: lenguaje de la memoria y 
discurso de la cultura, anécdotas de la vida, perfil de una idiosincrasia y nostalgia de la vida en el pasado” 

(2014, p. 51). 
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   Y el títere de la moneda le da la moneda. 
   ¡Por suerte no soy yo!  
   El títere de la moneda le da la bienvenida a mi puerta. 
   ¡Por suerte no soy yo! 
   El títere le dice que todos los remordimientos 
   son esa monedita trucha que le da. 
   Que todo el dinero del mundo 
   es su mentira que le entrega. 
   Que toda la falsedad de la Tierra cabe 
   en nuestro dolor, en la mísera alegría 
   de ese instante: “¡Gracias, Señor, 
   hasta mañana!” (“Títere de la moneda”, 2004, p. 190) 

 

Para apagar a culpa que a esmola representa, o poeta encena de improviso um ato mágico: 

a aparição de um títere da moeda, a quebra do corpo se justificando no dom, a 

representação sendo “el derroche por otra vía” (CHEFJEC, 2014, p. 43). Mas a criança 

entende o gesto e não esquece a distância: continua o chamando de “Señor”. A moeda 

define os atantes, se colocando no centro do intercâmbio, dispondo a alegorização dos 

significantes, das sensações e dos gestos na intensão anacrónica do presente.  

 A captura metonímica do registro gera vestígios e será a partir deles, e não tanto 

das anotações imediatas do registro, que a escrita tome corpo e que o escriba não cesse 

nunca de sumir e se apagar. A anedota conta que as fotos feitas por Arturo Carrera e sua 

filha, Ana, durante a grande e extraordinária nevada de julho de 2007 em Buenos Aires, 

foram perdidas na passagem da máquina fotográfica ao computador. A série de poemas 

intitulada Fotos imaginarias con nieve de verdad será, assim, a escrita desses vestígios 

na tentativa por proteger no grafo os instantes mágicos de brincadeiras sob a neve nas 

ruas do inverno portenho: 

 
 
 
   Que no se borre todavía 
   aunque las fotos se perdieron, 
   tu sonrisa de ayer 
   bajo la nieve. (2008, 3) 

 

A quebra da fotografia enquanto recurso contra o esquecimento coloca na atividade 

posterior da escrita o anseio ou a vontade por resgatar aqueles instantes fotografados, 

aparecendo a vaga ideia, aqui e ali, de que aquilo que se perdeu foi algo mais do que a 
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foto enquanto documento ou lembrança. Foi, talvez, uma réplica miniaturizada da vida, 

o pequeno e fugaz monumento de um tempo mágico: “¿Cuál era, de entre todos los copos, 

/ nuestra vida?” (2008, p. 4). Foi, talvez, a possibilidade de, graças ao contato, atingir o 

mundo: “al comprender que sólo a partir de su pérdida / el mundo puede ser rozado y otra 

vez // temido” (2008, p. 19). Foi, talvez, “un resto de felicidad que casi alcanzamos” 

(2008, p. 25). A escrita vem reparar a morte da fotografia, a dizer aquilo que foi detido 

em bits no tempo feliz da nevada e logo depois perdido no processo tecnológico. A 

dimensão do tempo é a dimensão da perda. Aquele registro primeiro, mais uma vez: 

registro sumi-é, dobrou em dois a memória, o espaço tempo onde os copos continuam 

caindo: se o sucesso da nevada era de por si extraordinário (“Fue esta única vez: la gran 

nevada” (2008, p. 23)), a perda do seu entusiasmado registro fotográfico o faz ainda mais 

misterioso, ainda mais aurático: 

 
 
 
   Sin embargo en la memoria, ahora, 
   nos queda el abanico leve, el limpiaparabrisas 
   de un instante que hurtó la plenitud de 
   otros instantes. Ese tiempo apenas que vivimos para 
   decir: “¡somos eternos en la levedad pasajera!”. (2008, p. 7) 

 

A memória, frágil continuum de interrompidos instantes auráticos, descobre nos vestígios 

da vida uma plenitude cotidiana embora parcialmente esquecida que, como os copos da 

neve caindo do céu, mistura de graça, gratuidade e acontecimento, fugazmente evidencia 

nas sensações corporais o mistério. A neve da “estación más antigua del mundo” (2008, 

p. 26) mexe o tempo cronológico instalando no presente uma série de intermitências da 

breve eternidade que fazem da intensidade a medida da extensão e assim, por exemplo, a 

luz da neve traz uma canção de ninar cantada na infância de Ana que tinha sido, ao mesmo 

tempo, escrita em um dos textos de Carrera dos anos oitenta.  

 Essa série de poemas da nevada extraordinária será incluída mais tarde, em 2010, 

em Fastos, cujo prefácio explicava: “Día feliz, fastus, derivado de lo lícito y permitido. 

(…) Un continuo de fastos conservaría la memoria de algunos hechos notables y de esos 

días felices que a veces nos precedieron” (CARRERA, 2010, 9). Fastos das sensações 

intermitentes que começaram sendo registrados e acolhidos nas “libretitas de panadero, 

adonde cae el polvillo de una pasión: escribir escribir escribir, o lo que es igual a: “no 

poder dejar de pensar nunca en lo que había experimentado aquel día…” (2010, 9). “La 
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frase fastuosa”, como afirmava Sergio Chefjec, “vendría a rescatar al ingenuo momento 

de la amenaza de disolución en su misma fugacidad” (2014, p. 30). A escrita constante, 

do dia a dia, nas libretitas, descobre seu fim: como a gota de agua que cai sobre a pedra, 

o registro tenta na sua insistência atingir aquela experiência armazenada na memória que 

não deixa de voltar e se escrever, intervindo no presente, tocando o corpo, produzindo ou 

fazendo consciente a felicidade vestigial: 

 
 
 
   Que me quedara con la sensación  
   como en la luz de un fruto, 
   como un vestigio imantado porque 
 
   allí habitaba la felicidad. (“Y niños; sí, niñas”, 2014, p. 72) 

 

A vida, como os poemas, é concebida enquanto extensão de intensões, quer dizer: carmen 

perpetuum, espaço-tempo do “infinito que llega a lo real / disimulado en lo continuo” 

(2010, p. 25). A escrita do registro quer desenhar ou imaginar esse fluxo do contínuo 

temporal onde, em algum ponto, poema e vida são uma e a mesma coisa: “… porque al 

pasar el Tiempo y no escribir / ya no puede retomar el hilo de lo vivido” (2010, p. 30). 

Por fim, nas suas libretitas as linhas da escritura, do tempo e da vida se entrecruzam e 

deixam como rastros desse encontro animações suspendidas, epifanias, vestígios “de las 

formas antes / de que entraran de nuevo / al mundo de las cosas” (2010, p. 43). 
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LA REBELIÓN DE LAS MASAS, O EL REGISTRO DE UNA BLASFEMIA: 
EXPERIÊNCIA N°2 DE FLÁVIO DE CARVALHO. 

 

Laura Cabezas (UBA / CONICET) 

 

RESUMO: 

La ponencia explora la problematización que el vanguardista paulista Flávio de Carvalho realiza 
sobre la idea de documento, teniendo como base el acto performativo blasfemo que lleva a cabo en 
1931, al caminar en dirección contraria a una procesión del Corpus Christi sin quitarse su sombrero 
de la cabeza en señal de respeto. Esa irrupción frente a las masas devotas encontrará la forma de 
libro, Experiência n°2, que consta de dos partes, una primera parte dedicada a narrar la experiencia 
y una segunda parte donde se la analiza. El presente trabajo se detiene en el registro de la 
experiencia para, por un lado, poner en evidencia los límites de narrar lo real documentado y, por el 
otro, para reflexionar sobre el uso que hace Flávio de Carvalho del montaje, la deformación 
expresionista y la emoción estética como modos posibles de acercamiento a lo experimentado.  

Palavras-chave: Blasfemia. Catolicismo. Emoción 

 

I. 

El 30 de noviembre de 2004 se inaugura la muestra de León Ferrari: Retrospectiva. Obras 

1954-2004, curada por Andrea Giunta, en el Centro Cultural Recoleta. Como se deja leer en 

la Cronología que Giunta arma acerca del montaje y del día a día de la muestra en el libro 

que organiza con todos los discursos que circularon en ese momento sobre la exhibición, 

titulado El caso Ferrari, vemos que los días previos a la inauguración ya comienzan a 

llegar al correo electrónico del Centro cientos de mensajes repudiando la exposición y 

pidiendo su suspensión. Los argumentos “religiosos” que se sostenían en ese momento y 

que luego serán repetidos también como argumentos jurídicos pueden resumirse en que la 

exposición agraviaba la fe o las creencias y sentimientos religiosos del pueblo argentino, en 

tanto las imágenes remitían a un “ambiente erótico” que deshonraba a Jesús, María y a los 

santos, y que se ubicaba al lado de la Iglesia del Pilar en un mes de festividades religiosas, 

el día de la Virgen y la Navidad (Giunta, 2008: 12). Por su parte, también en los debates 

posteriores se hizo mención al uso de los impuestos que financiarían un lugar donde se 

“violenta” la libertad religiosa. También, obviamente, se recibieron amenazas. 
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 La exposición transitaba los cincuenta años del artista León Ferrari, desde sus 

creaciones más abstractas en torno al dibujo, las esculturas, los alambres, los grabados y las 

heliografías, hasta las producciones que se inscriben dentro de una tradición crítica del arte, 

que se inicia en 1965 con La civilización occidental y cristiana, y que mediante el collage 

explora contenidos políticos explícitos, obra que también fue censurada por parte de 

Romero Brest que le pide que lo retire para no herir la sensibilidad religiosa de los 

presentes. De este modo, la muestra recorría los comienzos de Ferrari a inicios de la década 

del sesenta hasta el umbral del siglo XXI, con Infiernos e idolatrías del 2000. La exposición 

que reunía juicios finales de artistas célebres (El Bosco, Giotto, Miguel Ángel, Van Eyck, 

Bruegel, Doré) y un conjunto de cajas, objetos y esculturas en los que se representaban 

otros infiernos, pero donde las víctimas de los suplicios eran santos, vírgenes y sagrados 

corazones de yeso había sido blanco de protestas en el ICI (Instituto de Cooperación 

Iberoamericana, hoy Centro Cultural de España), no obstante, estas reacciones no habían 

contando con el respaldo de la Iglesia ni tampoco habían tenido repercusión mediática. 

Cuatro años después, la situación cambia radicalmente. La carta pública que el entonces 

arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergolgio (hoy conocido como Papa Francisco) 

envía a su comunidad, inaugura la “cruzada” de ciertos sectores religiosos contra la 

exposición: 

Hoy me dirijo a Ustedes muy dolido por la blasfemia que es perpetrada en el Centro 
Cultural Recoleta con motivo de una exposición plástica. También me apena que este 
evento sea realizado en un Centro Cultural, que se sostiene con el dinero que el pueblo 
cristiano y personas de buena voluntad aportan con sus impuestos. (…) Frente a esta 

blasfemia que avergüenza a nuestra ciudad les pido que, todos unidos, hagamos un acto de 
reparación y petición de perdón. Por ello, el próximo 7 de diciembre, víspera de la 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción, los invito a que sea un día de ayuno y oración, 
un día de penitencia en el que, como comunidad católica, pidamos al Señor perdone 
nuestros pecados y los de la ciudad. (2004) 

 

La blasfemia es considerada en la bibliografía católica como uno de los máximos pecados 

en tanto se le atribuye a Dios algo que no le pertenece (San Ambrosio), es un pecado contra 

la fe (Santo Tomas) y su furor llega hasta el Cielo (San Geronimo). Como alega San 

Agustín, es un delito mayor al falso juramento porque no es que se toma a Dios por testigo 

de una falsedad, sino que el escándalo radica en que mediante la blasfemia se dicen 

falsedades sobre el propio Dios. ¿Pero qué alcance tiene el término blasfemia por fuera del 
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sistema religioso? Es interesante el modo en que Néstor García Canclini en el Catálogo de 

la Exposición lee la obra de Ferrari en relación con el uso de los materiales religiosos: 

Persigue un lugar de locución fuera de las convenciones que consagran el uso de palabras, 
trabaja con dos tipos de escritura: lo sagrado, sobre todo la Biblia, y una gran variedad de 
escritura secular: políticas, poéticas, eróticas. Adora profanarlas a todos. Años y años 
interpelando los textos e imágenes religiosas, mezclando el discurso cristiana del infierno 
con las palabras de los políticos y los papas, de los torturadores y sus víctimas. No hay 
ortodoxias en las escrituras con mayúsculas separadas de las que se escriben con minúscula. 
Unas y otras se iluminan entre sí al instalar la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. 
(2004) 

 

Si la profanación puede quedar inscripta dentro del ámbito del arte en tanto se hace un uso 

corrosivo de las imágenes sagradas a través de un montaje crítico-político entre lo 

consagrado dentro de la tradición cristiana y aquello que pertenece al mundo profano 

signado por lo sexual y la violencia, la blasfemia nos introduce en el terreno de lo jurídico: 

como explica la antropóloga francesa Jeanne Favret-Saada (1992), más allá de su 

contenido, no existe blasfemia si no existe acusador y acusado, es decir, si no se enmarca 

en una situación de proceso judicial.  

En el Levítico, a la blasfemia se la castigaba con pena de muerte. En Argentina, no 

se llegó a apedrear o a quemar en la hoguera a León Ferrari, pero al cuarto día de la 

exposición, un grupo de personas se hacen presente y, al grito de “¡Viva Cristo Rey!”, 

rompen algunas de las obras (más de diez botellas de 1492-1992 Quinto centenario de la 

Conquista y una caja de acrílico con la escritura del cuento de Borges “La ciudad de los 

inmortales”). También reparten volantes que convocan a una procesión el día 8 de 

diciembre en la Catedral en “desagravio a María Santísima y en repudio a los constantes 

ataques a la fe católica”. Asimismo, fuera del CCR se suceden las manifestaciones, las 

plegarias y los rosarios en repudio de la muestra. Me interesa detenerme en uno de los 

mensajes anónimos dejados en el libro de firmas de la exposición, con fecha el domingo 5 

de diciembre, y transcripto en El caso Ferrari, donde se lee una posdata que acompaña una 

exclamación a favor, cito: “¡No sean ignorantes y dejen expresar libremente! Pd: muy 

graciosa la gente rezando en la puerta del Centro Cultural, eso es parte de la obra” 

(Giunta, 2008: 77. Las negritas son nuestras).  
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 De un lado, entonces, el museo; del otro, la multitud católica rezando y realizando 

una suerte de performance religiosa que reacciona contra la blasfemia de un arte que, en 

principio, estaría resguardado por su autonomía. El mensaje anónimo detecta el poder que 

tienen esas imágenes expuestas en tanto activan una provocación que, si bien excede la 

muestra, aunque la rodea y la resignifica, abre el debate a comienzos del siglo XXI sobre 

arte, religión y violencia. En sus obras, Ferrari cuestiona el estatuto y los límites de lo 

sagrado cristiano como base del archivo de Occidente, visibilizando la crueldad de un 

imaginario infernal que, como él mismo afirma, castiga al diferente. Esta aversión violenta 

hacia lo que sale de la ortodoxia se vuelve comienzos de siglo, pero esta vez del siglo XX, 

documento de una experiencia psico-antropológica y estética en el Brasil de los años 

treinta.  

 

II. 

Era dia de Corpus Christi; um sol agradável banhava a cidade, havia um ar festivo por toda 
parte; mulheres, homens e crianças moviam cores berrantes de tecido ordinário; negras 
velhas de óculos e batina ou qualquer coisa de parecido; grupos de homens de cor 
segurando estandartes, velas; anjinhos sujos enfeitados com estrelas de papel dourado mal 
pregadas; mulheres gordas vestidas de cor de rosa cabelo bem emplastado olhavam o 
mundo em redor com infinita piedade. (2001: 15) 

 

Así empieza la documentación de lo que fue la intervención provocadora del ingeniero, 

artista y antropófago  Flávio de Carvalho sobre una procesión del Corpus Christi, que lleva 

a cabo una mañana de domingo de junio de 1931 en Sao Paulo. Frente a este despliegue del 

pueblo fiel, que en el dibujo aparece retratado a través de la deformación expresionista, 

surge la idea de hacer una experiencia que consistiría en, cito, “sacar el velo del alma de los 

creyentes por medio de un algún reactivo que permitiera estudiar la reacción en las 

fisonomías, en los gestos, en el paso, en la mirada” (idem, 16. La traducción es nuestra). 

Este reactivo se materializa a través de la negación de quitarse un llamativo 

sombrero verde de su cabeza y caminar a contracorriente de la procesión religiosa. El 

resultado buscado es poder sentir y palpar, cito, “psíquicamente la emoción tempestuosa del 

alma colectiva, registrar el curso de esa emoción, provocar la rebelión para ver algo del 
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insconsciente” (ibídem). Reacción y registro. Su negativa impiadosa enfurece a las masas 

católicas que amenazan con lincharlo. Así, sobre la violencia y el peligro se asienta la 

escritura de este libro anómalo, titulado  Experiência n°2, que toma a las emociones propias 

y ajenas como un objeto de estudio que traspasa los parámetros racionales. Dos partes lo 

conforman, una que se llama “Experiencia” donde se intenta documentar con una mirada de 

antropólogo cada momento de la blasfemia y una segunda parte titulada “Análisis” que 

vuelve sobre la experiencia y la lee a través del prisma freudiano y frazeriano. Me quiero 

centrar en la primera sección de la experiencia porque ahí no sólo se expone el acontecer de 

la procesión y los hechos que se suceden tras la rebelión de las masas católicas, sino que 

también se expone una concepción del documento como un experimento estético que 

necesariamente debe desconfiar del registro de lo real a través de los sentidos e ir más allá: 

exagerarlo, distorsionarlo y deformarlo para dar cuenta de lo que se pierde en la conciencia 

del registro. Ya en la “Advertencia” leemos: 

Algumas das exposições se apresentam de uma maneira aparentemente exagerada – é uma 
ampliação da vida normal, uma espécie de visão microscópica da vida anímica, fenômeno 
ilusório e imperceptível a olho nu. (2001, s/p). 

 

Dedicado al Papa Pío XI y al obispo de Sao Paulo, Duarte Leopoldo, la caminata desafiante 

de Flávio de Carvalho, que, como señala Diana Taylor (2012), opera como un precursor del 

arte de performance, involucra al cuerpo como acto de intervención que enfrenta el poder 

político-ciudadano de la Iglesia (el uso sagrado del espacio público) y las creencias de los 

participantes (que están envueltos corporalmente en otra perfomance, ritual, mimética y 

repetitiva, ligada a la práctica católica). Ahora bien, lejos de pretender una documentación 

detallada y completa, Flávio se hace cargo de la limitación de construir un texto con cierta 

aspiración científica a partir de una experiencia claramente biográfica, y elige así la 

utilización del montaje como el recurso privilegiado que permita organizar ese material 

caótico que incluye los recuerdos, las lagunas, las sensaciones,  las lecturas de psicoanálisis 

y etnografía, y los dibujos.  

Pero Flávio no sólo lleva a cabo un “acto impío” que lo pone en riesgo, sino que al 

involucrar su cuerpo en la procesión, se expone a dejarse llevar por la masa y su poder de 

contagio que trastoca su propia racionalidad y la posibilidad de registrar con veracidad, 
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cito: “Com dificuldade conseguía colher observacoes, e o meu raciocinio já nao funcionava 

como dantes” (2001: 22). La reflexión sobre el acto de experimentar ocupa un lugar de 

privilegio en tanto se construye un sujeto que duda y desconfía de la realidad y de sus 

recuerdos, que se ve modificado también por una emoción que no es la devota, sino la que 

trae la sensación de peligro. Esa emoción es la que va a permitir la acción. Dos emociones, 

entonces, que moldean dos clases de violencia. La que llevan a cabo las masas guiadas por 

el imperativo de “linchar”, con el objeto de restaurar un orden que se percibe en crisis y la 

que ejerce Flávio de Carvalho a través de su performance y su escritura: un impulso 

violento que carece de un fin claro y preestablecido, que está más cerca de lo que Walter 

Benjamin (1999) por esos años denomina violencia divina, aquella violencia que destruye 

el derecho, arrasa sin límites y posee un carácter purificante. Es mediante este tipo de 

violencia, que no se puede controlar y que escapa a los parámetros racionales, desde donde 

Carvalho imagina su propia concepción de experiencia y su método arqueológico de 

documentar sus emociones, “pescarlas” dice él, asumiendo que el resultado siempre 

brindará un “panorama desconexo, cheio de vazios” (2001: 33): 

Minhas emoções são pescadas no passado, muito do mesmo modo como o são os peixes. 
Um grande número escapa ao meu método de pescar e as que são colecionadas formam um 
conjunto enigmático desconexo, mas aparentemente inteiro. No entanto, as emoções 
perdidas, se fossem pescadas, não podiam deixar de alterar o aspecto do conjunto. E quem 
sabe o número de emoções perdidas... ou mesmo a capacidade emotiva máxima. A 
passagem dos peixes de um lado para o outro pode figurar o fluxo dos acontecimentos e o 
meu método de pescar indica a deficiência da minha percepção, de maneira que me é 
absolutamente impossível dizer com exatidão o que foi passado como também me é 
impossível dizer o que é exatidão. (Carvalho, 2001: 32) 

 

Si el registro de la experiencia es ajeno a la exactitud y a la certeza, y configura un 

“conjunto desconexo”, imposible de alcanzar un sentido total, se recurre a la emoción como 

modo de acceso a lo que se torna imposible de precisar. Es por eso que no sólo se explicita 

la intraducibilidad fidedigna de la experiencia, sino que es la experiencia misma la que se 

presenta como ajena y extraña al propio yo. Como señala Georges Didi-Hubermann (2016), 

“la emoción no dice yo”: es un “movimiento hacia fuera de sí”, al mismo tiempo “en mí” 

(es algo tan profundo que huye de la razón) y “fuera de mí” (me atraviesa completamente 

pero luego se pierde de nuevo). Un movimiento afectivo, entonces, sigue Didi-Hubermann, 
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que nos “posee”, pero no lo “poseemos” por completo, en tanto se presenta en gran parte 

desconocido para nosotros. En Flávio, de la emoción estética que aparece al comienzo con 

los cánticos y los colores se pasa a la emoción del miedo que descompone definitivamente 

al yo y al cuerpo. El entendimiento se da desde el terror y el goce que impide el control 

consciente sobre la realidad y sobre el propio cuerpo: la emoción brinda movimiento y 

transformación, en este caso, la emoción tiene el poder de romper con la metafísica del yo y 

del cuerpo, junto con el mito de una escritura que pueda registrar una experiencia de modo 

total y acabado. 

 
III. 
 
La llegada de la policía que anuncia el arresto da paso al corte con la fragmentación y la 

vuelta a la individualidad. En la comisaría, Flávio es acusado de comunista y de tirar 

bombas en la procesión, pero no se le adjudica un cargo judicial por atacar la religión 

católica. En su declaración policial, afirma que no tenía intención de ofender a los fieles, 

aunque esperaba una reacción violenta. Su objetivo era simplemente indagar la "capacidade 

agressiva de uma massa religiosa à resistência das forças das leis civis, ou determinar se a 

força da crença é maior do que a força da lei e do respeito à vida humana" (1931). Esa 

fuerza agresiva de la masa se verifica a través de la blasfemia que, lejos de serle imputada 

desde los aparatos institucionales (la Iglesia o la policía), se proclama en el mismo registro 

de la experiencia como acto impío. Flávio disuelve la dicotomía entre acusador y acusado 

al buscar una reacción y así ver los efectos que aparecen cuando se transgreden los valores 

morales y éticos de una sociedad que, en ese contexto de los años treinta, se presenta con 

una fuerte presencia del catolicismo integral.  

En el apartado del “Análisis”, Flávio, bajo la estela de Freud, va a concentrarse en la 

identificación entre la masa y el líder y el sentimiento de igualdad que no se da como 

contagio entre los participantes, sino entre el individuo y su elemento identificador, en este 

caso Cristo. Por su sentimiento de inseguridad, el individuo proyectaría en una entidad 

superior esa bondad y seguridad que no encuentra en el mundo. Pero Flávio va más allá y 

comparará la procesión religiosa con los desfiles militares nacionalistas que también 

brindan un fundamento ideal bajo el emblema de la Patria. Comencé esta ponencia 
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haciendo referencia a la muestra de León Ferrari, que permitió repensar no sólo los 

alcances de la religión católica en la política y en la sociedad argentina del siglo XXI, sino 

también el papel cómplice de la Iglesia en la última dictadura militar, la blafemia 

carvalhana con su intervención en el espacio público y también con su análisis posterior 

denuncia el lazo simbólico que aúna catolicismo y nacionalismo desde los infames años 

treinta, al mismo tiempo que se introduce en una manifestación de la civilización occidental 

y cristiana (para usar el nombre de la obra de Ferrari) exponiendo su intolerancia y 

violencia. Es necesario ingresar a ese universo simbólico para desbaratarlo desde adentro. 

Por eso, lejos de una denuncia directa, o verificando esa imposibilidad, su escritura archiva 

inacabadamente un documento que es corporal, emotivo y violento, blasfemando así contra 

todo dogma sacralizado, sea el religioso, el político o el de la representación realista. 
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 DIÁRIO DE UMA BUSCA: VOZ-ARQUIVO 

 

    LINIANE HAAG BRUM (UNICAMP) 

                                       MARCIO SELIGMANN-SILVA (UNICAMP) 

 

              

RESUMO: Tomando a narração de Diário de uma Busca (Flavia Castro, 2010) como portadora 

de um discurso exílico e  autobiográfico, propomos a leitura da  voice-over desta obra, assim 

como da voz off-screen de sua narradora-protagonista. Pretende-se, assim, demonstrar que o 

percurso diegético de Flavia configura a narratividade fílmica através da dicotomia entre 

anarquivamento (SELIGMANN-SILVA) e arquivamento. Neste contexto, o arquivo se torna 

forma e articulador entre o real, o ficcional e o memorial. 

 

Palavras-chave: Arquivo. Anarquivamento. Diário de uma Busca (Flavia Castro, 2010)  

Documentário (auto)biográfico e ditadura civil-militar brasileira; memória; Testemunho. 
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Apresentação 

 

Esta comunicação é um desdobramento da nossa pesquisa de doutorado: “Poéticas do 

Arquivo: de Brasil Nunca Mais ao documentário (auto) biográfico com eixo na 

memória da ditadura civil-militar brasileira”.  A ideia central é examinar o arquivo 

como forma e artefato narrativo, na literatura e no documentário. Com base conceitual e 

metodológica na teoria da história e da cultura de Walter Benjamin, para quem, a partir 

das ruínas do passado, “construímos nosso presente, como um único e gigantesco 

arquivo” (SELIGMANN-SILVA, 2009, p. 26), nosso percurso investigativo estuda 

Brasil Nunca Mais (1985). Essa obra é tomada como um sistema de configuração de 

registros a partir do qual é possível estabelecer inter-relações entre burocracia, 

sociedade, sujeito e linguagem. 

  Além disso, são focalizados documentários audiovisuais cujas temáticas 

oscilam entre a narração (auto)biográfica com origem no trauma do exílio, da morte ou 

da tortura, e a memória e recuperação da história política da ditadura civil-militar 

brasileira.  

 À leitura crítica de Diário de uma busca (Flavia Castro, 2010), Mariguella (Isa 

Ferraz, 2012) e Os dias com ele (Maria Clara Escobar, 2012) vamos indagar se: 

anarquivar, ou seja,  “recolecionar as ruínas do arquivo e reconstruí-las de forma 

crítica” (SELIGMANN-SILVA, 2014, p. 38), como alegoria ao que está encerrado no 

arquivo arcôntico, materializando este anarquivamento em produções culturais 

menmônicas, é força simbólica potente, capaz de subverter a historiografia que difunde 

os vencedores da História como protagonistas? E, ainda: seriam as poéticas do arquivo 

portadoras de uma latência que se insinua ao diálogo com as gerações vindouras, no 

tocante à memória da ditadura civil-militar brasileira? 
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 Assim, a arquitetura do projeto de pesquisa foi estruturado em dois eixos que se 

articulam em torno da oposição anarquivo-arquivo, e que busca identificar no estudo de 

Brasil Nunca Mais (1985) e na análise crítica desta uma amostra de documentários 

audiovisuais com foco na memória e recuperação da história política da ditadura civil-

militar brasileira, o modo como atua essa dicotomia.  

 

Em movimento de  busca 

 

 Diário de uma Busca (2010), de Flavia Castro; Mariguella (2012), de Isa 

Ferraz e Os dias com ele (2012) , de Maria Clara Escobar são filmes que tematizam a 

história política da ditadura civil-militar brasileira com viés na narração das vítimas do 

regime: há neles uma unidade centrípeta que se traduz, como mote, na ausência-

presença. É uma força de dupla vertente.  

 Primeiramente, a temos encarnada às narrativas pelo o impulso e o efeito da 

busca por quem foi destruído (o pai, um tio), num esforço de dar a conhecer o vácuo 

decorrente do dano irreparável (MAIA, 2014). É a ausência-presença colocando as 

narradoras-buscadoras em movimento pela dor da perda e pelo sentido de ação contra o 

esquecimento – uma reparação, uma dívida que, afinal, estaria sendo saldada à 

semovente narratividade. 

 Numa segunda camada – não inteiramente dissociada da primeira - a força da 

ausência-presença opera partir de modos particulares de produção de subjetividade. Faz 

parte desta vertente uma certa inclinação à auto-performance (Comolli): às vezes 

discreta, insinuante; no limite, tangente – mas sempre expressa numa 

narração/enunciação na primeira pessoa do singular.  

 Em adição, se revela importante o fato de as autoras-narradoras-protagonistas 

serem mulheres e familiares dos biografados, o que remete ao mote da família  

atravessada pela brutalidade do regime. (MAIA, 2014). Sobre Mariguella e Diário de 

uma busca, a pesquisadora de cinema Carla Maio ratifica: 

 
Além do tema, esses filmes guardam em comum o fato de suas 
diretoras serem parentes próximas das personagens: Isa é sobrinha de 
Carlos Marighella, o famoso guerrilheiro e líder comunista (...)Flávia 
é filha de Celso Castro, também guerrilheiro e comunista, mas não tão 
famoso assim, encontrado morto no apartamento de um ex-oficial 
nazista logo após a abertura política. (MAIA, 2014) (...) 
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E sobre  “Os dias com ele” pontua: “(...) o pai da diretora é um sobrevivente. Carlos 

Henrique Escobar, intelectual de prestígio, foi perseguido e torturado pelo regime” (...) 

(MAIA, 2014)  

 Observando o escopo deste estudo, desdobrou-se, aqui, o objetivo de descrever a 

configuração estrutural dessas narrações fílmicas, assumindo uma leitura de seus 

encadeamentos a partir da dicotomia arquivamento/anarquivamento, e revelando, deste 

modo, a aderência do arquivo à linguagem da escritura cinematográfica. 

Tomando Diário de uma busca (2012) como filme-solar (MARZOCHI, 2012), de onde 

emanam imagens em torno do processo de busca e da escrita de si (FOUCAULT, 

1988), estamos a forjar uma dialética da complexa formação arquival presente nas obras 

selecionadas. 

Diário de uma busca 

 A voice over, sabemos, é aquela voz que se sobrepõe à imagem. Ou seja, que 

não corresponde à alguém que está de fato ou supostamente em cena, ou no percurso 

diegético da personagem – é uma “voz de fora”. Já o off screen, ao contrário, é a voz de 

um personagem, mas de um personagem que não está fisicamente na cena naquele 

momento, por quaisquer motivos. 

 Essas duas vozes, enquanto recurso técnico e narrativo, evidentemente, não 

estão apartadas da imagem, uma vez que o cinema não está pautado no uso de um 

recurso em detrimento do outro. Parece óbvio afirmar, mas a arte cinematográfica 

pressupõe o entrelace do som e da imagem, mesmo quando há ausência de um ou de 

outro, mesmo quando o áudio exerce a função de “apenas” pontuar  ou de ser silêncio. 

Se o cinema é montagem e é imagem-tempo (Deleuze, 1990), é também montagem 

sonora. 

 Deste modo, o que parece se evidenciar em Diário de uma Busca é o caráter 

constitutivo dessas vozes  - over e off-screen - perante a obra fílmica. Não apenas 

porque é a tonalidade da voz de Flávia Castro, autora-diretora e narradora-protagonista 

a narrar o filme em primeira pessoa, majoritariamente; tampouco porque essa dupla 

classificação visa um recorte metodológico. É voz constitutiva porque engendrada 

através de interações complexas (Vertov). Ora, foram sobretudo os cineastas russos, em 

particular Vertov, quem nos ensinou sobre a montagem sonora. Silvio Da-Rin nos 

conta, em  Espelho Partido, que ele “empenhava-se firmemente na conquista dos 
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meios técnicos do cinema sonoro e julgava que os ‘documentos sonoros’ seriam 

valiosas peças de montagem.” ( 2008, p. 122) 

 A seguir vamos narrar o nosso processo analítico a partir de trechos selecionados 

do documentário  Diário de uma busca, tomando como objeto a voice-over e a voz off-

screen da narradora-protagonista da obra fílmica. 

Narrar a narração  

 “Vou começar de novo”, diz Flavia: primeiro indício da diegese, “a 

ficcionalização da realidade”. Momento em que a narração se assume meta-narrativa, e 

Flavia, narradora. 

 “Parece filme policial de quinta categoria, absolutamente inverossímil”, declara 

adiante, como que anunciando a dúvida que vai colocar em movimento a narratividade 

fílmica: porque o mote dessa morte em cena é absolutamente, ou seja, completamente 

inacreditável, há que se rever essa narrativa através do ato mesmo de re-constituí-la. Ou 

será que esta dúvida talvez já estivesse colocada quando Flavia afirma, numa frase 

anterior, “não sei se a palavra misteriosa é a mais apropriada”? 

 “Durante uma semana, todos os dias nas páginas do jornal, meu pai”: a versão 

documental inserida na imprensa mainstream da época, 1984, agora sabemos, contém a 

versão oficial do fato, ou seja, a morte e suas circunstâncias. Mas o que dizem esses 

jornais, o que se consegue ler nas manchetes e nos subtítulos que a câmera, no seu 

tempo de-limitado, nos mostra? Tomemos um exemplo: 

“Ex-exilados tentaram o assalto. Um deles era assessor de vereador” – título de uma 

reportagem de um jornal local, de Porto Alegre. 

Flavia não se demora aí, não comenta a imagem, sua voz não nos coloca nesse lugar de 

fixidez onde se pode ler a manchete e encadeá-la –  estamos no prólogo do filme. Trata-

se de um sinal colocado ali como um sinal.  

 Seguimos. Nós, expectadores, seguimos a narração de Flavia. 

 “Durante muito tempo pensar no meu pai, significava pensar na sua morte. 

Como que pelo seu enigma e pela sua violência, ela tivesse apagado a a sua história. E 

junto com ela, a minha vida”: o teor autobiográfico se explicita no discurso, no texto do 

filme. Ele não é dado pelo desenrolar do enredo, tampouco é sub-reptício, ele é 
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escancarado. Há que se rever essa narrativa, parece nos dizer Flavia, finalmente 

convertida à narradora-protagonista que encena. 

 Seguimos Flavia Castro.  

 O diário vai se compondo através de sobreposição de vozes: a voz rememorada 

da infância que se mistura à voz da adulta que pesquisa, para então reorganizar/rever o 

discurso oficial sobre morte do pai, num outro discurso, ora analítico, ora afetivo, ora 

crítico. Discurso que questiona “o real” em cena, enquanto encena, entrelaçando as 

biografias de pai e de filha. Narrar a história de um, é contar a história de outro, também 

de uma família. Quiçá de um país e de um exílio. 

 “Eu me lembro do flamboyant nessa casa tão linda quanto um palácio de contos 

de fadas. Uma família de sonho, com avô, avó, quatro tias e sempre muitos amigos. 

Fala-se de política e de livros, ri-se muito também.”: Flavia rememora; em cena, nada 

acontece. Não há mise en scène. Nenhuma entrevista ou personagem, nenhum “ator 

social”, se preferirmos o léxico documental, movimenta-se, superando a cena anterior: a 

justaposição de planos encadeia fotos e quadros parados.  

 Sequências assim, que têm na voz a condução da cena,  se repetem ao longo de 

todo o filme. Como quando Flavia narra o exílio rememorado, por exemplo: 

“Passávamos os dias inteiros num apartamento escuro, de um só cômodo, dividido por 

um gigantesco armário. Entre duas reuniões reais, Joca e eu pegamos cada um bloco e 

brincamos de reunião. O nosso vocabulário se enriquece de ismos de todos os tipos. 

Internacionalismo , leninismo, marxismo, foquismo. Enquanto outras crianças brincam 

de casinha, nós aplicamos com alegria todas as regras para o funcionamento de uma 

reunião: ‘Você só tem mais cinco minutos, companheiro’”. 

***  

 A voz constitutiva parece contemplar pelo menos três usos/sentidos: 

 - Voz-palavra: inseparável da narração, ela engendra o discurso sobre o percurso 

rememorado do exílio e da morte, e o percurso re-vivido pela busca empreendida no 

filme ;  

- Voz-desarquivo: voz que perfaz o desarquivo – anarquivando -  ao configurar o 

encadeamento que contrapõe a versão oficial da História, aderindo o documento à 
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escritura cinematográfica até o ponto de “recolecionar as ruínas do arquivo e reconstruí-

las de forma crítica”.(SELIGMANN-SILVA) 

- Voz-técnica: quando se vê pela perspectiva, justamente, do on e do off. Enquanto o 

primeiro adota a função do narrar e do rememorar, o segundo promove as perguntas da 

consagrada técnica da entrevista. Quando Flavia indaga, está quase sempre fora de 

quadro. O ato da pergunta, a esquiva do entrevistado – suas pausas, seus vacilos e as 

certezas irredutíveis - são mais importantes do que a resposta. O gesto autoral que 

indaga, assim, está inteiro na voz. Como quando se dá a frustrada entrevista com o ex-

delegado Mafra, que supostamente teria muito a lhe contar sobre a morte de seu pai. 

Vejamos o diálogo entre os dois, assim como nossas anotações sobre o que acontece em 

cena neste momento do filme: 

“Flavia Off:  Pra chegar no caso que nos interessa, do Moinhos de Ventos, em outubro 

de 1984, eu queria que o senhor contasse pra gente como é que foi, como que o senhor 

chegou, um pouco da operação toda.  

 Mafra:  o que aconteceu lá dentro... se sabe é que teria se desenrolado uma espécie de 

assalto.....essa é a versão que nós  temos e a versão que ficou ,fora disso, eu não saberia 

te dizer muita coisa. 

 Flavia Off:  Mas por que o senhor diz parece? Por que não se tem certeza? 

Mafra: Não , porque na realidade ...quer dizer, o que ficou apurado e que aconteceu 

exatamente isso e me parece que um dos assaltantes, ou um assaltante, vamos dizer 

assim, teria militância política na época do período  da REVOLUCAO. 

 Flavia Off:  E teve testemunhas de quando vocês invadiram e entraram no 

apartamento? 

Mafra: Eu acredito que não. 

 Flavia Off:  Que não? Porque tem um depoimento do zelador que diz que ele que deu a 

chave para a polícia abrir a porta  

 Mafra: Ah bom, eu te confesso...eu te disse, eu não lembro como foi, agora se ele 

tivesse , tem a chave (faz cara de pergunta). 

Flavia Off:  então o senhor falou que foi feita a perícia no local. 
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Mafra: Acredito que sim, com certeza, por que é uma atitude normal.. a perícia sempre é 

feita. 

Flavia Off:  Na época ja era assim... 

Mafra: Sim... 

Flavia Off:  Pelos indícios que foram levantados, pelos jornalistas na época, teria talvez 

alguma vinculação com nazismo, quer dizer ficou um ponto de interrogação sobre isso. 

Mafra: ...na ...surge muito ...distinguir entre e boato é muito difícil.... 

Flavia Off:  Vários jornalistas falam de ter visto farda, uma farda alemã do exército 

alemão que teria sido provavelmente do dono da casa. 

Mafra: eu não lembre. (Os olhos se viram pra câmera rapidamente).   

Flavia Off:  Mas aí tem muitos testemunhos de vizinhos dizendo que eles gritavam por 

documentos. 

Mafra: Não sei , não lembro. 

Flavia Off:  E a versão que ficou é que um teria... 

Mafra:... matado o outro, teriam se matado. 

Flavia Off:  Como é que ficou provado isso? 

Mafra: (suspira) Eu te confesso que não lembro. 

Flavia Off:  Não,  tô perguntando só porque... 

Mafra: (interrompendo Flavia) é que na época, é na realidade eu não posso te afirmar , 

eu teria que ler o processo todo para ver, porque aí o processo me reaviva a memória. É 

que muita vezes se tu não tem como provar nada, fica no terreno da hipótese.”  

 A dicotomia do anarquivamento e do arquivamento, ao contrário do que pode se 

pensar, aqui, não prova nada. Ao final do percurso diegético de Flavia, ela mesma, e o 

expectador que a acompanha, retorna à dúvida. O seu percurso exílico, no entanto, foi 

re-traçado.  
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 Teria Flavia se convertido numa voz-arquivo – parte de um coro que perfaz a 

atual produção cultural brasileira acerca da ditadura brasileira?  
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A AMAZÔNIA QUE EU VI: PALABRA, IMAGEN, DOCUMENTO EN MÁRIO 
DE ANDRADE 

Maria Florencia Donadi (UNC) 
Mario Cámara (UBA) 

 

RESUMEN: 

El artículo se propone establecer una relación crítica entre el texto y las fotografías que Mário 
de Andrade produjo durante su viaje al Norte de Brasil (y a posteriori, también, en el caso de 
los textos). Ciertos límites, ausencias y vacíos de la representación que se evidencian en el texto, 
en la lengua, apuntan indicialmente (deícticamente) hacia ciertas fotografías, aquellas que más 
se asocian a un registro documental, haciendo posible la emergencia de la imagen de un pueblo 
que, con todo cuerpo y todo rostro, conduce al diarista, a partir de un proceso de inscripción de 
la mirada, hacia la reflexión sobre el dolor. Sólo la imagen hace posible que el turista viajero 
reconozca en esos rostros un sufrimiento real y que éste pueda ser identificado como la 
contracara del “progreso” y de la modalidad monumental de configuración de lo nacional, es 
decir como muerte y ruina. Para ello, se analiza el contrapunto entre imágenes y texto a la vez 
que las pervivencias y tensiones entre las configuraciones de la Amazonia y del indio tanto en el 
Diario Nacional en que el autor paulista escribió como en sus propios “diarios de viaje”.  
 

Palabras clave: Mário de Andrade. Fotografía. Amazonia.  

 

Palabras e imágenes 

 

 Entre mayo y agosto de 1927, Mário de Andrade viaja al Norte de Brasil, en una 

“excursión al rio Amazonas”, como la titulará el Diario Nacional al entrevistarlo a su 

regreso. Durante ese viaje, el autor asegura haberse limitado a esbozar algunas notas 

que más adelante tomarán cuerpo en un futuro libro de viajes, O Turista Aprendiz. Sin 

embargo, nada menciona por entonces sobre las fotografías tomadas durante los casi 

tres meses de itinerario. Me propongo en estas páginas interrogar esa serie inquietante, 

para que se abra a lo apareciente (DIDI-HUBERMAN, 1998).  

Aunque mucho se ha dicho sobre la condición de esas notas que, organizadas 

por el autor hacia 1943, fueron editadas póstumamente como un diario de viaje, “género 

híbrido o de frontera” (ANCONA LOPEZ, 2015, p. 33), considero que en la tensión (y 
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no –únicamente– en la fusión, síntesis o complemento) entre esas anotaciones y las 

fotografías (que permanecieron como archivo personal y menos abordadas) se expresa 

lo que denomino un proceso de inscripción de la mirada, que se aproxima mucho más 

de un uso y apropiación documental que en la palabra. Ahora bien, esa apropiación 

documental no implica un testimonio objetivable sino, justamente, la posibilidad de dar 

a ver y hacer aparecer una experiencia. Se trata, de alguna manera, de analizar aquello 

que Benjamin denominó una relación crítica entre palabras e imágenes, entre la 

escritura y las fotografías.  

 

Mário de Andrade: fotógrafo amateur 

Las fichas de Mário de Andrade, suerte de sistema de catalogación bibliográfica 

organizado por asuntos, revelan algunas de sus lecturas al respecto de fotografía: 

referencias a la revista Cahiers d’art, 1929, fundada por Zervos en París hacia 1926, y 

que contenía, según se lee en su índice, el artículo de Moholy-Nagy, “La fotografía, lo 

que ha sido y lo que deberá ser”; menciones a diversos números de la Revista Deutsche 

Kunst und Dekoration [Arte Alemán y Decoración], y a fotógrafos que parecieran dar 

cuenta de las preferencias del paulista: Emil Otto Hoppé, Hugo Erfurth y Man Ray. 

Como menciona Ancona Lopez  (2005), no hay que olvidar que la génesis del 

fotógrafo Mário de Andrade debe buscarse en su biblioteca, tanto en lo relativo a artes 

plásticas como al cine: en diversos artículos en la revista L’Espirit Nouveau o en Der 

Querschnitt, ligada a la Nueva Objetividad con fotografías de Man Ray, Schneirder, 

Galloway.1  

Las lecturas del paulista incluyen lo que desde la historiografía de la fotografía 

serían dos tendencias fundamentales: la fotografía documental y la fotografía artística 

ligada en sus comienzos al pictorialismo, bifurcaciones de comienzos del siglo XX, así 

como una fotografía más ligada a las corrientes de vanguardia, con Man Ray. El proceso 

                                                           
1 En la revista Klaxon, Mário escribe sobre cine. En el n° 3, “Uma lição de Carlito”, no sólo pone 
atención en el cine mudo de Chaplin, sino que es posible reconocer al menos dos aspectos fundamentales: 
por un lado, la reflexión en torno a una “aesthesis” de la vida que las vanguardias reelaboran como 

respuesta a las formas anestésicas de la modernidad –la alienación– y , por otro lado, su vínculo con el 
dolor: “A grande coragem do homem-século-20 estará em verificar desassombradamente a dor”, que es, 
asimismo, un modo de “aesthesis”, una reacción sensible –corporal, carnal– a la anestesia adormecedora 
de la mercancía. En el n° 5, Mário comenta un episodio del filme “El chico” de Chaplin y se concentra 

nuevamente en esa tensión entre “aesthesis” y anestesia: el sufrimiento y el sueño, la única vía de 
entumecer el sufrimiento es el sueño con un ideal (la felicidad) que, sin embargo, no hace más que 
devolverlo al dolor en su plano aún más real, punzante.  
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de inscripción de la mirada que aquí rastreo se reviste mucho más de aquella fotografía 

de “estilo documental” (LUGON en KLAUTAU, 2015), aunque habría otras vertientes, 

que no analizaré aquí.  

 

Indios: ese fantasma / Amazonia: ese misterio 

 Entiendo la perturbación recíproca entre texto e imágenes como una inversión 

que hace hablar a las imágenes: tanto a las del fotógrafo amateur como a las fotografías 

que acompañan varias notas/noticias de periódicos llamativas al respecto de un espacio 

y un sujeto cuya presencia-ausencia, espectro y aparición, se repite en una suerte de 

supervivencia.  

En el mismo Diario Nacional en que Mário escribe, entre finales de 1927 y 

comienzos de 1928, fechas próximas a las de su viaje, se evidencian algunas imágenes 

que constatan espectros y una dispersión de textos que elaboran una Amazonia fantasma 

y misteriosa. Ésta se configura como el espacio de desapariciones, de misterios 

irresolubles, cuyo caso más eminente es el del expedicionario Fawcett.2 

Simultánea y paradójicamente, la Amazonia se sitúa en el lugar de una utopía de 

“progreso”. Por esos años, aparece la figura de Ford.3 Es, también, territorio 

desconocido denominado hinterland: esas florestas secretas donde habita “o bugre” al 

que se debe incluir mediante el trabajo, modo “pacífico” de civilizar, como si se quisiera 

conjurar el espectro, confinarlo y acorralarlo para evitar su avance sobre la 

“civilización”, con la encarnación del gran proyecto de la ciudad fordista en la 

Amazonia para la producción de “borracha”.  

No es la primera vez que estos proyectos se diseñan y unos, a menudo 

frustrados, parecen encarnar en los siguientes, como sus emanaciones, o como la 

insistencia de la selva en la ruina, imágenes que ya se exhiben en Euclides da Cunha: 

desde las líneas telegráficas de Rondon, los filmes “propagandísticos” de exaltación de 

la Amazonia “tierra del futuro” de Silvino Santos, a la “Conquista del Oeste” de Getúlio 

Vargas. Una conquista del vacío o la emergencia de la formalización nacional desde el 

lugar vacío que cristalizará en Brasília, pero cuyas huellas, tentativas y ensayos se 

                                                           
2 “O desaparecimento do coronel Fawcett” (2/01/1928), “O sumiço do General Fawcett” (7/03/1928), 
“Ainda estará vivo o Coronel Fawcett?” (11/04/1928); “À procura de Fawcett” (28/04/1928).  
3 “Ford estabelecer-se-á no Brasil” (17/11/1927); “A ação de Ford na Amazonia” (18/12/1927); “Os 

planos de Ford na Amazonia” (29/12/1927); “Ford nas regiões do Tapajós” (25/04/1928). 
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repiten en la búsqueda de una imagen fundacional. No es casual que uno de estos 

proyectos, la ferrovía Madeira-Mamoré, en medio de la selva, reaparezca en las 

“anotaciones” del turista aprendiz, episodio contornado de un aura fantasmal.  

 La imagética en torno a este espacio insistentemente mencionado se instituye 

como síntoma de una exclusión-inclusiva (AGAMBEN, 2005) de ese espacio, que 

continúa escribiendo la cera del inconsciente en la imaginación nacional.  

Un personaje circula por esas páginas del diario: el indio. Construido 

textualmente y narrativamente como “asesino”, metaforizado en la figura del “urubú”; 

otras veces presentado como víctima de algunos “civilizados”. Un acontecimiento entre 

todos ellos llama la atención en el diario paulista: aparición y desaparición de un 

fantasma, los indios se fotografían en la gran ciudad en desarrollo. Con el titular 

“Encontra-se em São Paulo um grupo de indios guaranys e aymorés” (17-05-1928) se 

presentan el grupo de seis  indios rodeados por la muchedumbre. El fotógrafo toma su 

encuadre [apanha-os] a la salida de uno de los tantos bares donde los indios entran para 

pedir cachaça. Aquel “espectáculo”, como es definido, aquella aparición es 

acompañada de una multitud (“o circulo humano”, “a grande massa do povo”), el 

pueblo que, seducido y ansioso, contempla un suceso  que quiebra la rutina citadina. Ese 

grupo apareciente de indios será conducido –llamativamente– al departamento de 

inmigración –donde una metafórica y real puerta de hierro se cierra tras ellos. En días 

subsiguientes otro titular dará fin a la crónica: “O grupo de indios desapareceu 

mysteriosamente". Los indios “desaparecen” forzosamente, llevados por la policía, y se 

desconoce su destino. Espectralización, ejercida desde el modo deleble (FOOT 

HARDMAN, s/a), silenciamiento de la divergencia, borramiento que, sin embargo, 

permanece como presencia-índice en el diario, un espectro de lo que tuvo lugar y que 

ejerce seducción.  

 

O Turista Aprendiz y la imagen fantasma 

En su crónica del 5 de diciembre de 1929, en el Diário Nacional, Mário de 

Andrade (1976) destaca, al hacer referencia al nuevo libro de Gastão Cruls, A Amazonia 

que eu vi, la autoridad que confiere el “haber estado allá” que, de hecho, encuentra 

ocasión de ser proferido durante la proyección en São Paulo del film de Rondon sobre el 

“extremo norte de la Amazonia”. El individuo viajado, sostiene Mário, puede estar 
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destituido de verdad, pero posee la evidencia del mundo por el que viajó.  Esa misma 

idea de “evidencia”, es reforzada por el autor en carta a Manuel Bandeira (junio de 

1927), durante su viaje: “...si não viu, não pode perceber o que é” (BANDEIRA, 1958, 

p. 165). 

La evidencia se ancla en una dinámica mixta que implica estar y ver, es decir,  

presencia física que hace posible la mirada e implica una experiencia sensible y 

sensitiva intransferible. Al mismo tiempo, hay un deseo de aprehensión de lo visible y 

de expresión, al menos de ciertos retazos, de lo experimentado durante ese tránsito, a 

partir de los fragmentos publicados y del registro material del diario (recreación a 

posteriori, y anotación in loco). Sin embargo, es la sutura intelectual de esos trazos de 

experiencia la que Mário cuestiona y que deviene a menudo en “sublime”, inefable, 

acercándose de modo típico al concepto kantiano. En varias cartas a Manuel Bandeira, 

el viajero se refiere a las dificultades de intelectualizar el éxtasis y la voluptuosidad a 

los que se entrega durante el viaje.  

La construcción de sentidos durante el viaje y, especialmente en las sucesivas 

etapas de reescritura, es sin embargo puesta en tensión a partir del contrapunto con lo 

que está fuera del sentido, ausente, absens y ab-sense (ANTELO, 2004). La suspensión, 

interrupción o ausencia del sentido se indica, en ciertos episodios, con la irrupción de lo 

sublime y la inscripción de la imagen verbal, percibida como insuficiente. 

En la escritura del diario es posible identificar vacíos de lo representado o 

ausencias significantes que, sin embargo, emergerán sutilmente en las fotografías a 

través del proceso de inscripción de la mirada: esa “evidencia” en la que lo documental 

adquiere fuerza de índice de realidad, dando lugar a lo que la palabra mantiene latente 

como espectro o, podría decirse, dándoles cuerpo. 

Los vacíos de la representación o ausencias significantes instituyen un límite, 

una frontera al lenguaje. Si el primer modo de ese límite se encarna en la categoría de lo 

sublime, una segunda operatoria será la fantasmagoría y consecuentemente, el 

surgimiento del espectro. A partir de esos límites surgen los espectros, aparecidos en el 

hueco del texto, en las imágenes fotográficas y en algunos segmentos de lirismo visual. 

Esa espectralización, invisibilidad visible, está anclada en la imagen de los 

indios, pero también en los leprosos y maleiteiros, figuras éstas que no están si quiera 

en fotografías, siendo la lengua la que da cuenta de esas apariciones, del depararse del 

viajero con aquellos que sobre-viven. Dos escenas de aparición de bellos jóvenes 
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maleiteiros los describen como presencias espectrales que no se alteran ni dirigen la 

mirada al viajero. ¿Serán esas presencias, vistas, que miran al turista en su negación de 

la mirada, a las que se refiere al decir “(...) es la multitud de personas invisibles que 

toman horriblemente lugar (...) no hay ningún lugar en que no sienta personas 

alrededor”? (ANDRADE, 2015, p. 132) 

Mário de Andrade usa a menudo dos palabras para referirse a los indios: tapuias 

e indios: el primero, término tupí utilizado para denominar a las tribus diferentes, 

“bárbaras” que no hablaban el tupí ni pertenecían a la familia tupí-guaraní, suele 

aplicarse a los “indios civilizados”, aquellos que ya hablan “nuestra lengua” y usan 

ropas. Indios o incluso “indios legítimos” se utiliza en otros casos. Este uso diferencial 

de las denominaciones tiene efectos de sentido en su prosa, pues se bifurcan en 

consonancia con el ver/no ver, que asedia al viajero. Cuando algunas tapuias son 

descritas, aparecen asociadas a descripciones físicas de sus cuerpos, a la belleza de sus 

gestos y, llamativamente, a un orden de la mirada que convoca extrañamiento, 

justamente por no enfrentar la vista del otro. Dos fotografías del viajero dialogan con 

estas breves enunciaciones. Se trata de dos fotografías que identificaremos con las 

leyendas que las acompañan: 1. “Corpo lindo de tapuia linda. Rio Amazonas/ junho, 

1927” y 2. “Boniteza tapuia. De fato ela era mais bonita que o retrato. São Salvador/ 1 

de julo, 1927. A Vênus do milho”.4 

En Pueblos expuestos, pueblos figurantes, Didi-Huberman (leyendo a Benjamin) 

sostiene que “las imágenes son capaces de conferir a las palabras su legibilidad 

inadvertida” (2014, p. 17). Contrapuntos de distancias, de planos, de enfoque, de 

posición del propio cuerpo operator, las fotografías dan cuerpo a esas tapuias y les 

confieren también una inserción en la historia, entendida ésta no como continuum sino 

como tiempos disonantes que emergen en la imagen convocando aquí una Venus 

mitológica y un primitivismo supervivientes en la belleza de unos gestos remisivos, 

pasado y presente en una misma imagen. Aquello que jocosamente se titula “La Venus 

del maíz” inscribe en esa imagen resonancias y pervivencias. Y es, asimismo, una 

aparición, una presencia que se le presenta al operator, se le impone, impidiendo la 

continuidad de la negación o la ausencia. Esta imagen impone su derecho de aparecer y 

                                                           
4 Algunas de las fotografías aquí mencionadas y a las que remito se encuentran en Ancona Lopez, Telê 
(2005). “O turista aprendiz na Amazônia: a invenção no texto e na imagem”. Anais do Museu 
Paulista. vol.13 n° 2, São Paulo, Julho/Dezembro y en el CD que contiene todas las fotografías del viaje 
se publicó en la edición de O Turista Aprendiz, coordinada y organizada por Telê Ancona Lopez.  
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ser. El cuerpo y el rostro. Dos enmarcaciones diferentes: la figuración de un estar ahí 

del otro, pero que no me mira, cuyo rostro es desconocido y, el rostro, que en su fuerza 

gestual hace ver una belleza plástica, una especie de ideal de las formas que las palabras 

dicen. Entre ambas imágenes se sostiene, además, un contrapunto de encuadre, de luz y 

de contraste: ambas, al ser reveladas, son identificadas con el lugar en donde fueron 

tomadas; la primera, abarcando un campo amplio, que sitúa a ese cuerpo en ese espacio 

identificado como “Rio Amazonas” y en una especie de escena “típica” (navegación en 

canoa) captada en su acontecer, en cierta espontaneidad (y en espera, desde el navío); la 

segunda, en reapropiación del género del retrato, por su ángulo y también cierta rigidez 

(que supone tal vez una escenificación), cuyo propósito es mostrar las características de 

una persona, contrasta con las frases que la acompañan: “Era mais bonita que o retrato”, 

lo que devela la conciencia del operator sobre los límites de la técnica y, sobre todo, de 

la documentación de la realidad, connotando un espectrum que la cámara no logra 

captar totalmente (es y no es documento). Retrato de una tapuia sin nombre, mitificada 

por la abstracción que la califica como “escultura” y escena de un cuerpo sin rostro: 

ambas fotografías exponen, dan a ver, hacen ver, una humanidad generalmente negada, 

o cuyas imágenes han sido fuertemente manipuladas y cuya existencia ha sido sometida 

al exterminio y la violencia, expresiones de una tanatopolítica y una geopolítica de las 

que el viajero hablará también en su diario, y de las que también dan cuenta las citadas 

imágenes y escenas del Diario Nacional. 

Esas dos fotografías convocan una abertura, un más allá o un más acá a ese 

sentido que intentan clausurar las breve evocaciones textuales del turista aprendiz. Una 

hendidura que permite la aparición en un intervalo entre texto e imagen, eso que nos 

“mira en lo que vemos”. Las fotografías actúan como shifters o deícticos que apuntarían 

para ese vacío textual y documentan su ausencia a la vez que señalan, indican la 

presencia imagética. Si Mário de Andrade está preocupado por la  “evidencia” de lo que 

vio, asediado por una imposibilidad de decir esa evidencia y, sobre todo, de elaborar 

intelectualmente o lingüísticamente esa materialidad que se le ofrece, mucho más 

sensualizado que lógico, ese asedio se expone, aparece con todo cuerpo y con todo 

rostro: para asestarnos el golpe de realidad, de evidencia de un pueblo, en una 

apariencia apareciente, quiero decir, en su derecho a no ser borrada, a exhibir su 

realidad existente, aquello que, sin embargo, en la palabra pasa mucho más inadvertido, 

oculto, y ausente. Si bien el texto revela la preocupación por la forma y la belleza, se 
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filtra –a partir del contacto con ese mundo–  un interés por dar a ver la realidad, aún sin 

la posibilidad completa de conceptualizarla. Conceptualización que sí sucederá vía 

metáfora.  

En oposición a la vía metafórica, la invisibilidad, la ausencia, el vacío de lo real 

concomitante, en algunos casos, de la invención, de la creación vía lenguaje: me refiero 

a las ficciones que Mário crea sobre los Pacaás Novos (tribu existente, sin embargo) o 

los indios do-mi-sol.5 

Una única vez, el viajero hace referencia a “indios legítimos”, vistos en territorio 

brasileño, indicando una brevísima descripción y remitiendo a la fotografía.6 Me refiero 

a la fotografía cuya leyenda versa: “Assacaio, 17 de junho 1927/ O mais alto 

ennegrecido, pintado de jenipapo”. Este hecho es fundamental respecto del lugar que 

ocupa el registro fotográfico, que se coloca justamente en el lugar de la ausencia, del 

límite del lenguaje, en su estatuto de índice y –por lo tanto– ligada a lo documental.  

Si los periódicos de la época construyen, por un lado, una imagen de una 

Amazonía fantasma y misteriosa y, por otro, al indio como un espectro, un “muerto 

vivo” o una “aparición misteriosa”, las fotografías del turista aprendiz convocan un uso 

diferente de esas imágenes a partir de considerarlas en relación crítica –y no como 

suplemento– del texto en su condición misma de índice y en su relación de contigüidad 

con un real al que apuntan. La fotografía como trazo de un real permite que el 

“modelo”, “lo captado” a través del proceso de inscripción material en la película, más 

allá de los artificios, retorne, entonces, como materialización del fantasma, que el texto 

o la letra parece querer negar o al menos exorcizar. No se trata del valor de una 

referencialidad por sí misma, que la fotografía valga por su referencia, sino que en el 

momento de su hacerse lo real deja un trazo que subsiste como índice en la imagen. 

Justamente allí reside su fuerza y su potencia en la relación con el texto. Ya Benjamin 

(1989) señaló oportunamente que en su cada vez mayor rapidez, la fotografía fija 

imágenes fugaces y secretas que a menudo suspenden en el espectador el mecanismo de 

la asociación. La leyenda (el texto, la lengua) vendría a establecer la posibilidad de 

construcción (de elaboración de significado, que se realiza a posteriori del acto 

fotográfico). Mário tomó muchas fotografías durante el viaje, más de 500. No es, 

                                                           
5 Remito al lector a las entradas del diario del viajante denominadas: “A tribo dos pacaás novos” y a los 
fragmentos titulados “Indios do-mi-sol”.  
6 17 de junio: “Índios legítimos, bancando negros, pintados com jenipapo. Não pintam as articulações dos 
dedos, que ficam parecendo cicatrizes claras, é horrível. Fotei” (ANDRADE, 2015, p. 115).  
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entonces, una práctica insignificante. Asimismo, se aplicó a registrar las características 

de la toma, así como a la asignación de “leyendas” a cada una de ellas (una lectura). Sin 

embargo, no las incluyó ni en sus artículos (hay una única excepción) ni en su libro de 

viajes planeado. Analizar las imágenes posibilita una lectura diferente de la palabra: las 

imágenes hacen que el texto diga críticamente o hacen visible la letra tachada.  

Trabajar diario y fotografías, como relación crítica, hace surgir aquellos vacíos, 

también, como silencio y como ruina. Uno de ellos es el silencio del seringal: silencio, 

paz, podredumbre... que convoca cementerio y espectros, nuevamente (ANDRADE, 

2015, p. 167). Otro es Remate de Males, una “tierra desgraciada”, en la que no hay 

nada, “aquella gente, sin una excepción, comida por la malaria” (p. 11). Las ruinas 

llegan de la mano de breves comentarios, menciones y fotografías: Silves (22 de julio), 

con “las curiosas ruinas de la iglesia, donde viven todos los perros del mundo” (p. 171), 

como lo asegura también, el epígrafe de la fotografía, y de Guarupá (26 julio, p. 178), 

en donde las ruinas alcanzan tanto al ámbito religioso como a la esfera del gobierno: la 

intendencia en ruinas, de la que se toman varias fotografías.7 

 ¿Cuál es el estatuto de esas ruinas? Las ruinas siempre convocan la imaginación, 

por su estatuto intermedio entre inacabado y destruido, porque evocan el paso 

inexorable del tiempo y sus huellas sobre la materia, porque deslizan a trasluz espacios 

que no serían vistos –en los huecos de sus ventanas o en los muros sin techo–, las ruinas 

además hacen confluir en una imagen pasado, presente y futuro, a diferencia de los 

lugares habitados –cuyo imperativo del presente suele excluir la memoria de usos 

pasados. 

Ese estatuto ruinoso en la selva fue elaborado ya por Euclides da Cunha, que 

distinguía, entre sus varias modalidades, la ruina “natural”, dibujada por la naturaleza, la 

ruina material, en la que la naturaleza también actúa, y la ruina humana. Entre las 

imágenes de esas “ruinas naturales” se encuentra el río de las “tierras caídas”, el 

Madeira (también fotografiado). En esa dinámica natural se encuentran los hombres que 

habitan ese espacio del Brasil, que trabajan mucho y son alegres aún ganando una 

nadería, dice Mário de Andrade (entrevista concedida a Diário Nacional, 20/08/1927). 

Esos hombres, en medio de esa naturaleza, construyeron la vía férrea Madeira-Mamoré 

por la que el día 12 de julio el viajero aprendiz se desplaza. Pero esos hombres, allí, ya 
                                                           
7 El contraste entre las ruinas y la “monumentalidad” del Teatro Amazonas se pone de relieve durante 
esos mismos días en el diario. Sin embargo, el viajero no se deslumbra con el teatro, al que critica por ser 
“mistura agressiva de riqueza falsa e desleixos de acabamento” (p. 170).  
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no son más hombres, son muertos, son espectros, son todos esos muertos 

“internacionales” que con sus ojos de luz débil espían desde las ventanas del vagón 

(ANDRADE, 2015, p. 157-159).  

Esos espectros evocan la contracara del progreso, el lado oculto, oscuro, ruinoso 

y ominoso de la monumentalidad, de la imagen monumento con que se construye la 

nación. La imagen monumental, la confianza en el futuro que las palabras del propio 

Mário revelan en dos entrevistas concedidas luego después de su viaje,8 no consigue 

acallar los fantasmas, los “cruzamentos trágicos na trama da modernidade”, el 

monopolio del Estado como máquina moderna de civilizar que ejerce el monopolio de 

la violencia (FOOT HARDMAN, 2009, p. 186). El discurso triunfalista que convoca en 

el país la imagen de un cuerpo conformado, unido, y no despedazado, descoyuntado, 

contrasta con la profunda fraternidad con esos muertos, con esos espectros producidos 

como contracara trágica del progreso y que lo lleva a preguntarse varias veces “¿qué 

vine a hacer aquí?”.  

En contraste con ciertas fotografías que se cubrirían del aura del modo 

monumental (y heroico) de construcción de la ilusión-Brasil, la evocación fúnebre, una 

especie de oda o epitafio sin tumbas, de miles de muertos anónimos, un breve réquiem 

sobre esa humanidad borrada, deleble, menos que ruinas, rastros desvanecidos, pero 

espectros que miran al viajero a través de las transparencias de las ventanas del tren.  

Sólo después de esa travesía por el Madeira-Mamoré, Mário de Andrade puede 

escribir sobre el dolor de los pueblos, sudamericanos, a diferencia de aquel dolor sobre 

el que le escribe una amiga “judía francesa comunista” (ANDRADE, p. 173). Esa carta 

que se supone ser de Dina Lévi-Strauss, se expresa sobre “a infelicidade social dela, dos 

operários etc.” (p. 173). El viajero transcribe en su diario, día 22 de julio, un fragmento 

de su respuesta –no enviada– en la que se refiere a este “dolor sudamericano”  que a 

diferencia de ese “dolor teórico europeo” es aquí “dolor miúdo” (‘pequeño’ pero 

también ‘del pueblo’): “A dor, a imensa e sagrada dor do irreconcilíavel humano, 

sempre imaginei que ela viajara na primeira caravela de Colombo e vive aquí” (p. 174). 

Ese sufrimiento de los pueblos parece aquí abrirse a una conciencia y a una diferencia –

con lo europeo.9 Se traza la diferencia entre un dolor teórico, del pensamiento, más 

                                                           
8 Me refiero a las entrevistas para el Diário Oficial de Manaus (8 de julio de 1927) y para el Diário 
Nacional (20 de agosto de 1927). Ambas se encuentran en ANDRADE, 2015.  
9 Remito a la definición del dolor expresada en esos párrafos y especialmente en las frases, entre 
portugués y francés que cierran el relato diario en ANDRADE, 2015, p. 174-175. 
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intelectualizado –recordemos estas tensiones en la expresión propia del viajero– y un 

dolor arraigado en el cuerpo, en la materia, en la percepción.  

Quisiera remarcar, al menos provisoriamente, que el pueblo en su dolor, su 

sufrimiento, en sus muertes, en sus exterminios –como el Madeira-Mamoré y también el 

rápidamente referido al aniquilamiento del “nuevo Juazeiro”  (ANDRADE, 2015, p. 

149)– comienza a ser posible en la tesitura de este diario y, sobre todo, en la relación 

crítica con las fotografías, que adquieren un valor fundamental. Y que fueron 

“fechadas”/ datadas.10  

 En el juego y en la relación crítica entre texto fechado del diario, fotografías con 

fechas de realización y leyendas otorgadas a éstas, se deja apreciar ese proceso de 

inscripción de la mirada que ahora se textualiza en el dolor y se hace imagen en los 

“Canoeiros na Lagoa de Joseaçu”: en un desplazamiento desde el paisaje hacia los 

rostros y los cuerpos en su quehacer.11   

El proceso de inscripción de la mirada, que documentan estas fotografías, se 

resume en ese tránsito, desde el paisaje hacia el pueblo, hacia esa parcela de humanidad 

(DIDI-HUBERMAN, 2014), su dolor y también su trabajo, ese que ha fascinado al 

Mário de Andrade entrevistado. Esa inscripción escribe también en el diario el haberse 

dejado interpelar por ese pueblo, lo que de él ha aparecido a su vista. En ese proceso, en 

ese viaje, que podríamos calificar en sus propias palabras como “um acariciamento tão 

íntimo” (ANDRADE, 1976, p. 173), la fotografía ha sido fundamental: como un tocar 

con la imagen y también haberse dejado tocar por lo que vio. 
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VACÍO, MATERIA Y MEMORIA:  

FORMAS DE DAR SEPULTURA EN LA OBRA DE NUNO RAMOS 
Victoria Cóccaro (ILH-UBA-CONICET) 

RESUMO: Un mes después de la “Masacre de Carandirú” Nuno Ramos monta por primera 
vez su obra 111 (1992) que da tratamiento a este suceso. Nos interesan interrogar los 
procedimientos estéticos y materiales que el artista elige para abordar el hecho en el horizonte 
amplio de su obra, cuya poética entendemos más cercana a la presentación o inscripción que a la 
representación. 111 es una instalación en tres partes que se despliega sobre el piso (espacialidad 
frecuente en sus montajes) y donde utiliza materiales que reaparecen en su obra (brea, goma, 
vaselina, vidrio, papel). A diferencia de otras obras que abordan la masacre como la de 
Rosangela Renno que trabaja con el archivo de fotografías o la película dirigida por Héctor 
Babenco que mezcla el testimonio, el documento y la ficción para apelar a lo emocional, Ramos 
no trabaja con imágenes de los presos ni de la cárcel, salvo dos tomas satelitales. En líneas 
generales arriesgamos que no representa ni victimiza a los muertos, más bien, a la inversa de la 
propuesta de Renno, en su obra hay nombres pero no hay -imágenes de- cuerpos. Abordamos 
111 como un espacio de conflicto que tensiona, genera incomodidad, porque no presentaría una 
solución o ritual suturador para dejar atrás el suceso si no, por el contrario, exhibe la falla de los 
diversos discursos que pudieron referir en ese mes al crimen -brutal violación de derechos 
humanos-: la religión, los medios y la ciencia. ¿Qué queda, entonces, de los muertos?, ¿un tul 
con nombres transparentes, nombres sin hombres?, ¿111 piedras, tres momias, una cruz? ¿Cómo 
nos relacionamos con los muertos? 111 expone, a la vez que un documento vacío, a la materia 
como documento opaco y contundente, en la cual Ramos reinscribe Carandirú como un real que 
insiste e insistirá en la cultura.  

Palavras-chave: Materia.Vacío.Real.Carandirú.Nuno Ramos.111 

VACÍO, MATERIA Y MEMORIA:  

FORMAS DE DAR SEPULTURA EN LA OBRA DE NUNO RAMOS 

Victoria Cóccaro (ILH-UBA-CONICET) 

Lo mortal 

Lo que se oye 

-oíd: el ruido de lo roto en el trono de la identidad 

en 

lo dignísimo. 

-oímos 

respondemos: el ruido de lo sagrado de lo unido en 

lo dignísimo de 

la identidad que se rompe. (LAMBORGHINI, 1975, p. 25) 
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Decidí empezar con estos versos de “Sheol”, el poema en el que Leónidas 

Lamborghini reescribe el himno nacional argentino, porque toda su obra es clave a la 

hora de pensar los modos en que el arte puede proceder como documento sin construir 

un monumento. También porque “Sheol” es una palabra en hebreo que significa 

“sepulcro” o “Estado de los muertos”, una morada común, tierra de sombras. En su 

etimología, del verbo scha-'ál, es "pedir o solicitar". Nombra, entonces, la insaciabilidad 

de la sepultura.  

A partir de estos versos, tras el sonido de lo roto y bajo la luz de la falla me 

propongo pensar 111 de Nuno Ramos como documento de la “Masacre de Carandirú”. 

En esta obra Ramos da tratamiento al suceso, tan solo un mes después de ocurrido1. El 2 

de octubre de 1992, en el complejo penitenciario conocido como Carandirú, 111 presos 

desarmados son asesinados por la Policía Militar luego de un motín, que no había 

tomado rehenes y ya estaba desconcentrado cuando llega la policía. El suceso es 

considerado una brutal violación de derechos humanos, que, podríamos decir, ya no 

funcionaban desde antes del crimen, debido a las precarias condiciones en que los 

presos, excluidos y marginados, vivían en esa cárcel superpoblada. 

 

Una pregunta puede servir para comenzar: ¿es posible producir un documento 

(pues artístico o no, todo documento se fabrica) que no reproduzca los marcos, en el 

sentido de Judith Butler (2010), a través de los cuales se hace posible la clasificación y 

desigualdad en la distribución biopolítica de los cuerpos, en las sociedades 

contemporáneas? En otras palabras, ¿podría existir un documento sobre la masacre que 

no forme parte de la misma lógica que hizo posible precipitarse el hecho?   

1. Vacío 

A diferencia de otras obras que trabajan con testimonios y materiales 

provenientes de la cárcel como el documental de Paulo Sacramento2 que tiene tomas 

rodadas por los presos, la de Rosangela Rennó3 que parte del archivo de fotografías del 

Museo Penitenciario de San Pablo  o  la película dirigida por Héctor Babenco4 que, 

filmada en la prisión, aborda el momento de la masacre y mezcla el testimonio, el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 111 tiene cuatro puestas: Casa de Cultura Mario Quintana, Porto Alegre, 1992; Gabinete de Arte Raquel 
Arnaud, San Pablo, 1993; Bienal Brasil Siglo XX, 1994; exposición Dobras da alma, Curitiba, 2000. 
2 O prisonero da grade de ferro (2003) . 
3 Cicatriz (1996) o Vulgo (1998).  
4 Carandiru (2003). 
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documento y la ficción para apelar a lo emocional; Ramos no incluye imágenes de los 

presos ni de la cárcel, salvo dos tomas satelitales. Su elección no es por la vía de una 

representación de los muertos, en su obra hay nombres pero no hay -imágenes de- 

cuerpos. En este aspecto funcionaría a la inversa de la propuesta de Rennó que expone 

fuertes subjetividades sin nombre, al destacar las marcas singulares de los cuerpos: en 

Cicatriz (1996) cicatrices y tatuajes, en Vulgo (1998) el remolino del cabello. Sin 

embargo, vale aclarar que en esta última obra aparecen, no los nombres pero si los 

sobrenombres en un pequeño proyector. Al elegir los sobrenombres en vez de los 

nombres completos Rennó enfatiza nuevamente la subjetividad y singularidad de esas 

vidas.  

111 es una instalación en tres partes que se despliega en el espacio: sobre planos 

que en general Ramos elige para sus montajes (el piso y las paredes), utiliza materiales 

también frecuentes (alquitrán, brea, goma, vaselina, vidrio y papel) y fragmentos de 

textos propios5. Entre la primera y segunda parte hay una gran cruz asimétrica y blanda, 

sobre el piso se desparraman 111 bloques recubiertos de brea y alquitrán. Cada uno 

lleva: un pedazo de plomo grabado con el nombre de un muerto, una fotocopia de una 

noticia sobre la masacre cubierta de brea y cenizas de un salmo bíblico. En las paredes 

de la parte final cuelgan tres ampliaciones de imágenes de satélites tomadas sobre el 

lugar y la hora “casi exacta”6 en que ocurrió la masacre. En el piso, ocho gotas de vidrio 

están conectados por mangueras transparentes a dos máquinas de humo que se activan 

periódicamente.  

Allí aparecen tres discursos que habrán funcionado como marcos de legibilidad 

para esas muertes. Me refiero, en primer lugar, al de los medios que aparece en los 

recortes de noticias de diario engomados y dispuestos sobre cada bloque. Ese que, según 

analiza Judith Butler (2010, p. 29), nos presenta cifras de vidas perdidas que “no 

merecerían ser lloradas”, obturando el duelo público. 111 cita ese procedimiento 

mediático en su título, pero la cifra, sola, está exhibida en tanto número opaco: o no 

sabemos “qué” cuenta o bien, cuenta “vacíos”, vidas huecas, “vidas que no son del todo 

vidas” (Butler, 2010, p. 54). El otro discurso que aparece es el religioso, en la gran cruz 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Texto que ya habían sido material en otras obras -como Aranha o la serie Vidrotexto (1991)- y que un 
año después se publicarían en su libro Cujo (1993). En el trabajo se Ramos siempre está presente esta 
continuidad entre obras y disciplinas artísticas y entre materiales tradicionalmente considerados 
“estéticos” con otros que no lo serían. 
6 Así dice el catálogo de la obra, en la parte que se describe esta imagen. 
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imperfecta y en las cenizas de los salmos bíblicos “quemados en homenaje al muerto”7. 

Y por último, aunque es menos evidente, quisiera agregar al de la ciencia, 

“dramatizado” en las fotos satelitales, la máquina de humo y cápsulas de vidrio que 

recuerdan un laboratorio. 

Pero los tres aparecen fallidos: en su inconsecuente repetición (111 fotocopias de 

noticias, 111 salmos bíblicos,  innumerables encendidos de la máquina de humo) y en 

cómo son presentados (las noticias, plastificadas en goma amarilla; las páginas de la 

Biblia quemadas, evanescentes e ilegibles; las imágenes satelitales, nada muestran). 

Todos estos discursos fallan al referir a los cuerpos muertos como, podemos suponer, ya 

fallaban mientras estaban vivos (¿no son acaso estos mismos marcos los que aun desde 

antes de la masacre consideraban a esas vidas “menos vivas”?). Porque ¿permite 

Ramos reconocer las vidas detrás de las muertes (como sí parece trabajar la 

propuesta de Rennó) o pone de manifiesto esa falla previa, ese vacío? Ya desde el 

título, en esa cifra donde lo que se cuenta no tiene referente pero sí presencia, se toma 

una posición: la obra no viene a presentar un ritual que suture y cierre el suceso para 

dejarlo atrás, si no más bien exhibir los bordes de los diversos discursos que pudieron 

referir en ese mes al crimen e incorporar al vacío -que rodea a los bloques, por ejemplo- 

como un material más. Así, se desentiende de proceder como algo que otorgue 

trascendencia (desde la victimización o la santificación, por ejemplo) y borre la falta de 

representación que ya tomaba a aquellos cuerpos antes de su asesinato (incluso 

posiblemente antes de su encarcelamiento, por efecto de injusticia social, mala 

distribución de la renta, desempleo, favelización).  

Ausencia de imágenes representativas, falla de discursos y vacío como un 

material presente en la obra, documentan la exclusión e inexistencia dentro de 

determinados marcos.  

2. Materia 

Tanto vivos como muertos molestan, incomodan y desfondan el sistema social: 

así los cuerpos figurados como materia opaca en cada bloque de alquitrán, se vuelven 

presencia insoportable frente a un sistema que, o no sabe cómo calcularlos o no se hace 

cargo de hacerlo. Estos trozos de materia actúan la falta de reconocimiento tanto en su 

forma, indefinida e inexacta, como en la opacidad que exhiben: piedras negras sin 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Así declara la descripción sobre la obra que figura en la web del artista: www.nunoramos.com.br	  
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rostro, sin gracia. Como si el vacío no calculado por la norma fuera ahora un exceso de 

vida material.  En 111 y en toda la poética de Ramos el cuerpo es materia y retorna 

como materia para hacer frente a las normas que producen su exclusión y 

también, al menos en este caso, lo asesinan.  

Al romper los discursos que pretendían servir de contexto para hacer aparecer a 

esos muertos, quedan los restos de los discursos, que ahora desarmados no operan para 

generar una representación. Entre el vacío y la materia caminamos al quitar los 

marcos con que nos acercamos a un hecho: entre restos opacos como los bloques y el 

vacío que se distribuye por el piso. Vacío y materia donde el registro de lo visible deja 

de funcionar: el vidrio, un material vinculable a la visión, ya que es un material que se 

usa “para ver”, aparece lleno de humo, se vuelve opaco; así también el fragmento de 

texto de Cujo que cierra la instalación está impreso en un tul, ese montaje de 

transparencias hace fallar a la vista, lo visible es exhibido como “in-visible”; y del 

mismo modo, el satélite, una máquina que se usa para ver y registrar, muestra, más que 

una imagen, una textura. Nuno Ramos tensiona la experiencia visual al incorporar el 

registro sensible del tacto. Porque a la pregunta de dónde hay que pararse para ver a 

estos cuerpos (Butler), Ramos la reformula: no se trata de ver sino de tocar. La 

presencia de la materia opaca se lee por el tacto.  

Así como experimentamos las imágenes satelitales por una sinestesia vista-tacto, 

de manera más háptica que óptica, los textos que están escritos con vaselina blanca 

sobre pared blanca o en bajorrelieve sobre plomo o vidrio, convocan una percepción 

táctil. Esta es la que puede ayudar a ver, sin los ojos, las sombras: “Solo hay gradación 

en la sombra”8, dice otro de los textos. Así, en la era de la archivización continua, donde 

el registro en imagen se vuelve la posibilidad de la experiencia (y no al revés), es decir, 

donde sacamos una foto del presente para poder verlo porque “la cámara ve mejor que 

el ojo”, Nuno Ramos expone que la cámara no ve y el ojo tampoco, en 111 hace que el 

ojo no vea. Luego de los cientos de fotografías de los diarios, la visión, estupidizada por 

el aturdimiento de la exhibición absoluta, ha dejado de ver. Por eso, el vacío y la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 “A luz direta, para o corpo humano, é uma só. Luz de uma lâmpada ou de um sol, ambas ofuscam. Só há 
gradaçao na sombra” (Ramos, 2011) 
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materia trabajan para producir un documento háptico9: “cosas-mapa para hombres 

ciegos”10, dice el tul .  

En 111, entonces, no se despliega un régimen visual-representativo. Como 

contrapartida, lo táctil, del lado de la presentación, se despliega como fragmentario, se 

detiene en lo anómalo, implica proximidad y ocurre en el presente entre dos cuerpos o 

materias que desdibujan sus categorías de objeto y sujeto o activo y pasivo: tocar y ser 

tocado es simultáneo. Un lenguaje articulado por lo táctil parte entonces de una relación 

e involucra al afecto. Pablo Maurette en El sentido olvidado, ensayos sobre el tacto 

(2015), precisa al tacto como una sensación corporal que devela nuestra capacidad de 

afectar y ser afectado y a partir de donde es posible figurar otro mundo al del lenguaje 

visual, el mundo como, cito: “un carnaval de lo particular y de lo irregular, un bazar de 

texturas únicas e irrepetibles que se conoce cuando se lo habita y que se navega con el 

cuerpo” (Maurette 61). Tal como ocurre en la propuesta de 111: una instalación sobre el 

piso que hay que recorrer y nos revela parte del mismo espacio, de la misma trama. 

3. Resistencia y sepultura 

En la obra de Nuno Ramos la materia se presenta como una forma de resistencia 

pero pasiva, errática, hasta displicente e imprecisa en su forma, y NO desde la figura de 

una subjetividad plena. Además de los bloques, la quietud de lo mineral como 

resistencia aparece en los materiales que recubren a las “momias”: oro, vaselina, 

cenizas y barro, pero también en la brea y el alquitrán. Lo mineral se presenta como una 

línea de fuga por la que los cuerpos huyen de toda inscripción para encontrarse con 

formas elementales, detenidas o lentas, que resisten. Son vivientes morosos. En esta 

misma dirección está el foco que Ramos pone en la dimensión horizontal: en el piso 

donde se despliega la obra y también en el cuerpo acostado que “habla” en el texto 

escrito con vaselina sobre las paredes:  

Quise ver pero no vi. Quise tener pero no tuve. Quise. Quise al dios pero no lo tuve. 

Quise al hombre, al hijo, al primer animal pero no los pude ver. Estaba acostado, 

despierto. Estaba desde el comienzo. Me quise mover pero no me moví. Quise. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Para pensar este vínculo posible entre arte y documento parto de las ideas de Florencia Garramuño 
(2009) sobre la relación entre prácticas artísticas y formas de la experiencia, donde ubica a la experiencia 
táctil como algo que comienza a aparecer a partir de los años 70 en la cultura brasileña (p. 30 34).	  
10 “Vamos nos aquecer sob esta pele mal-cheirosa. Quero estudá-la à noite, ler seu mapa (coisas-mapa 
para homens cegos).” / “…vamos a lavar la piel de un muerto. vamos a calentarnos sobre esta piel 
olorosa. A la noche quiero estudiarla, leer su mapa (cosas-mapa para hombres ciegos)”. (Ramos, 1992, 
consultado en web del artista: http://www.nunoramos.com.br/portu/arquivos/111.pdf la traducción es 
mía). 
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Estaba tumbado, muerto desde el inicio. El pasto alto casi no me dejaba ver  (Ramos, 

1993, 28 29, la traducción es mía) 

Es más bien un vitalismo moroso que recorre el horizonte amplio de su obra, 

como el de la mano zurda sobre la que Ramos escribe en Ó (2008), una “pasajera 

clandestina” de su cuerpo que en su torpeza resiste a la cultura, lenguaje y orden. 

Fósiles minerales y zombis torpes son figuras que en la obra de Ramos evidencian el 

fracaso de la normatividad que hace visibles los cuerpos. Ambos habitan un borde de lo 

humano, un afuera donde se está “muerto” y desde donde se quiere decir “aquí”, como 

sigue diciendo el tul:   

Estaba muerto desde el comienzo (…) Estaba muerto desde la primera planta. 

Estaba muerto bien muerto desde el comienzo de la primera planta. Era un fósil de 

la primera planta pero no de esta planta aquí. Quería mirar, mirar, mirar, esto aquí. 

Estaba boca abajo sobre el pasto, inmóvil. Quise girar el cuerpo y ver el cielo pero 

no este. Estaba bastante muerto y quise decir aquí. (Ramos, 1993, p.28 29 la 

traducción es mía) 

En la instalación de Ramos nos encontramos con materia que en el afuera de 

marco hace fallar los discursos que vuelven aprensibles los cuerpos. Son figuras de vida 

que  desde afuera resisten como materia, pero también son vidas que adentro se 

evidencian como vacíos, vidas sin vida, o cuya muerte no es delito.  

Allí Ramos se enfrenta a esta pregunta: ¿cómo dar sepultura a una vida 

ahuecada? Dar sepultura a cuerpos precarios (en el sentido de Butler, como condición 

política inducida por desigual distribución de la vulnerabilidad originaria) es algo que 

recorre obsesivamente su obra. Performances de duelo y sepultura aparecen, por 

ejemplo, en la instalación Monólogo para un cachorro morto (2008): en uno de los diez 

paneles de mármol -entre los que hay un vacío-, una pantalla muestra a un grabador 

frente a un perro, allí una voz le da sepultura por la palabra, o bien, por la poesía: “Entre 

nós dois poesia (pausa)”11, dice. Pero en el trabajo de Ramos las performances de 

sepultura son operadas también por la materia. Los materiales que Ramos elije son los 

que pueden procesar, descomponer, un cuerpo: cal (así se llama su primera instalación, 

1987), mármol (por ejemplo en Lajes (1995) al modo de lápidas o en Manorá Blanco 

(1997) que además significa “lugar para morir” en tupí-guaraní) y también tierra (la de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Aquí al contrario de 111 hay un cuerpo pero no hay un nombre, según dice esta voz: “No sé tu Nombre 
todavía. Puedo decir perro como quien recuerda un sustantivo masculino pero no sé tu nombre” (Ramos, 
2008, consultado en web: www.nunoramos.com.br/portu/arquivos/Monogoparaumcachorromorto.pdf. la 
traducción es mía).  
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Montes (1994), en cuyo interior hay fuego, otro elemento que “procesa” a los muertos y 

por eso las cenizas es otro material).  

En su obra escrita reaparece con frecuencia, solo voy a señalar el epígrafe que 

abre Junco (Ramos, 2011), ese poemario que vuelve a ocuparse de los perros muertos, 

donde un verso de Marianne Moore presenta al mar cavando una tumba en la arena: 

“the sea had nothing to give/ but a well excavated grave” ( “el mar no tenía nada para 

dar/ salvo una tumba bien hecha”).  

¿Cómo dar sepultura, entonces? Porque si bien las obras de Ramos ensayan 

formas de dar sepultura, nunca otorga un relato apaciguador que deje cómoda a esa 

desigual distribución del valor sobre los cuerpos que los expuso a la muerte12.  Pareciera 

que dar sepultura a una vida ahuecada fuera, por un lado, mantener un vacío que 

funciona como documento de esa falta de legibilidad que le dan los marcos que 

producen su exclusión, y por otro transformarla en materia, fosilizarla, hacer de esa 

ilegibilidad o “falta de forma” materia presente y resistencia. La sepultura no es enterrar 

ni elevar, los cuerpos quedan en un único tiempo inmanente donde convivimos con 

fósiles y bloques informes que en el borde de lo legible hablan una lengua táctil. 

Retomando el significado de Sheol, una sepultura común (¿la que compartimos 

mientras recorremos la instalación? ¿hay en ese espacio un común entre los muertos 

yacentes y los vivos caminantes?). En 111, la postura de Ramos es la situación: situarse 

en el acontecimiento (que, había ocurrido hace solo un mes) pero ni a través de 

imágenes ni de un relato (hecho de ficción o de restos de “realidad”13), sino a través de 

una instalación que propone la circulación de un cuerpo: el espectador-caminante 

recorre la obra que se ofrece como espacio14. 

4. Memoria 

¿Qué queda, entonces, de los muertos? ¿111 piedras, tres momias, una cruz? 

¿palabras transparentes? ¿un decir de tul? ¿O bien, nombres grabados en plomo, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 “Esta distribución diferencial de la precariedad es, a la vez, una cuestión material y perceptual, puesto 
que aquellos cuyas vidas no se consideran susceptibles de ser lloradas y, por ende, de ser valiosas, están 
hechos para soportar la carga del hambre, del infraempleo, de la desemancipación jurídica y de la 
exposición diferencial a la violenciaa y a la muerte” (Butler, 2010, p. 45). Una necropolítica. 
13 Es decir, ni por el rodeo de la ficción ni por el de “la realidad”, como por ejemplo las obras que 
trabajan con restos de la prisión o imágenes de los presos. 
14 Pero para ser justos habría que preguntar si el “discurso del arte” sí puede alojar esos cuerpos que los 
otros discursos no o bien si se expone también su falla.  La pregunta a formular sería: ¿puede, 
eventualmente,  la obra, reinventar por el afecto de lo háptico un modo de con-tacto con esa presencia de 
lo real que no es ficción ni realidad? 
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nombres sin “hombres”15? Sin embargo, en 111 tendríamos nombres pero no capacidad 

de nombrar, ya que lo que se puede decir -un decir de tul- casi no se puede leer (por la 

transparencia de la tela y la vaselina) o bien se lee desplegando otro registro sensible.  

¿Qué hacer con los restos? 111 expone, a la vez que un documento vacío, a la 

materia como documento opaco en el cual Ramos reinscribe Carandirú no como efecto 

de representación sino como lo que está justamente por fuera: un real que insiste e 

insistirá en la cultura, la misma que calcula a estos cuerpos como afuera y adentro, la 

exclusión incluyente de la sintaxis biopolítica16. Insistencia que aparece en el modo en 

que “mineraliza” los cuerpos en bloques de materia y goma (¿así “eternos”, o 

indestructibles, a contrapelo de su ‘precaridad’ y destructibilidad?). El sentido se ahueca 

pero la materia aparece. Este documento es solo una evidencia de la falta de cierre, 

donde los restos son un resto que descompleta lo social. Se documenta una opacidad 

y, de este modo, pone en escena (reforzado en la elección de la forma instalación para 

la obra) una potencia de interrogación, desestabilización a los discursos saber/poder17.  

Para terminar quiero referir a la instalación sonora 24 horas 111 (2012) que realizó 

cuando se cumplen 20 años de la masacre. La obra se emitió por un canal de radio y 

consistió en la lectura continua, sin interrupción durante 24 horas, de los nombres de los 

muertos. Como anteriormente lo táctil, aquí lo audible ingresa a la obra como otro 

registro sensible distinto a la visión. Frente a una estética de pura visibilidad o un 

relato suturador de significados, la dimensión de lo audible y de lo táctil son 

formas en que el arte pone en duda el valor representacional y elabora formas 

novedosas de memoria. 

Ramos propone una escritura táctil de lo imposible. Esos nombres que no 

nombran permanecen por fuera de lo simbólico y retornan como un real que insiste: lo 

que no cesa de no escribirse -en palabras de Lacan (1992)-, entonces no “legible”, no 

“visible”. Pero allí ingresan la audición y el tacto como lenguajes estéticos que pueden 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 No con fuertes subjetividades sin nombre como ocurre en la obra de Renno (marcas únicas sobre un 
cuerpo: cicatrices, tatuajes, remolinos) si no nombres sin “vidas”, individualidades, sí, pero sin 
subjetividad.  
16 : “Una figura viva fuera de las normas de al vida no solo se convierte en el problema que ha de 
gestionar la normatividad, sino que parece ser eso mismo lo que la normatividad esta obligada a 
reproducir: está viva, pero no es una vida. Cae fuera del marco suministrado por las normas, pero solo 
como un doble implacable…” (Butler, 2010, p. 22) 
17 “Existe un resto de vida –suspendida y espectral- que describe y habita en cada caso de vida normativa. 
La producción es parcial y está, de hecho, habitada por su doble antológicamente incierto. Cada caso 
normativo está sombreado por su propio fracaso y de cuando en cuando este fracaso adopta una forma 
figural “  (Butler, 2010, p. 22)  
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dar tratamiento a eso real y escribir un imposible. Hay un movimiento, esos cuerpos no 

reconocidos pero que no por eso dejan de ser parte de la historia, se escriben como 

sonido o por el tacto. Estas obras hacen oír o tocar la fractura de estas vidas. Retomo el 

verso de Lamborghini: oíd el ruido de lo roto en el trono de la identidad.  
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FRAGMENTOS URBANOS: A NARRATIVA DESVAIRADA DE ELES ERAM 

MUITOS CAVALOS, DO ESCRITOR LUIZ RUFFATO 

 

Amanda Trindade Martins da Silva¹ (UEFS) 

Aleilton Santana da Fonseca² (UEFS) 

 
RESUMO: Luiz Ruffato despontou sua carreira tornando-se mais reconhecido a partir da 
publicação de um dos seus primeiros romances: Eles eram muitos cavalos, publicado em 2001. 
Estilhaçado, o romance é composto por inúmeras possibilidades de linguagem, tornando-se uma 
obra híbrida. Como parte da ficção contemporânea brasileira, o livro atende às tendências 
comunicativas da época, se utilizando de uma roupagem que provoca discussões tanto se formos 
discutir acerca da temática tratada – a problemática do desenvolvimento urbano descontrolado e 
sua consequente derrocada humana –, quanto sobre a montagem do livro, misturando muitos 
estilos de texto buscando um sentido lógico, além da linguagem rápida e objetiva. O autor 
experimenta montar seu romance tendo a cada capítulo uma abordagem diferente para a 
mensagem que se pretende transmitir. Sendo a obra iniciada por um cabeçalho – o qual já 
delimita o espaço onde o livro é ambientado, a plural cidade de São Paulo –, tem sua 
continuidade constituída por narrativas, cartas, bilhetes, fragmentos de jornal, cardápios, listas 
de empregos, diálogos, lista de livros dispostos numa estante, descrições de espaços, etc. Esses 
são apenas alguns exemplos de toda a riqueza de métodos e experimentações que o autor faz 
uso, na intenção de simbolizar as cenas da cidade contemporânea, a qual é formada por várias 
realidades distintas, contrastantes e, igualmente ao texto, estilhaçada. Portanto, o presente 
estudo possui o intento de alcançar respostas que expliquem de que forma a complexidade 
urbana da modernidade é representada na obra Eles eram muitos cavalos. Para tanto, as 
contribuições dos teóricos Antônio Cândido, Mikhail Bakhtin, Ricardo Cordeiro Gomes, 
Canclini, Ferrara, Schollhammer serão fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa que 
tem o apoio da Fundação de Amparo ao Pesquisador do Estado da Bahia – FAPESB.  
 
Palavras-chave: Literatura contemporânea. Cidade. Sociedade. 
 
1 Introdução  
 

A metrópole brasileira do século XXI apresenta uma configuração espacial e 

humana complexa, no que concerne à sua organização, seus perfis urbanos e os diversos 

usos pelos habitantes que nela vivem e circulam diuturnamente. Trata-se de uma 

_________________ 

¹ Mestranda do Programa de pós-graduação em Estudos Literários da Universidade Estadual de Feira de 
Santana. / ² Orientador. Professor pleno da Universidade Estadual de Feira de Santana. 
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sociedade fragmentada e flutuante, na qual os indivíduos interagem numa rede de 

relações predominantemente utilitárias, problemáticas, impessoais, mergulhados num 

turbilhão dinâmico de imagens, valores, atitudes e sensações, numa massa informe de 

consumidores seduzida pelos apelos publicitários e midiáticos. Assim, os habitantes da 

metrópole, em meio ao arrojo ultramoderno da arquitetura e dos serviços, ora isolado 

em suas residências, ora exposto ao perigo das ruas, cumpre sua jornada de vida, 

assumindo ou buscando seu lugar na imensa engrenagem. 

A cidade torna bastante visível as contradições de sua estrutura, na qual, como se 

sabe, avulta a disparidade existente entre as várias realidades econômicas da população, 

situação histórica construída ao longo de seu surgimento e formação. É interessante 

notar a teia de circunstâncias que se entrelaçaram nas últimas décadas e formaram novas 

configurações urbanas responsáveis por transformações na paisagem da cidade, nos 

hábitos, nos desejos, nos objetivos dos indivíduos, nas ações que envolvem a ética e o 

senso de alteridade, nas diferentes camadas socioeconômicas da população. Hábitos 

consumistas, imigrações, ofertas e demandas de inumeráveis serviços, os quais foram 

gerados por múltiplos estilos de vida que, por sua vez, recebem influências de diversas 

regiões do planeta e passam a compor um novo cenário, cujos personagens tentam se 

adaptar rapidamente, construindo novas identidades a cada geração.  

Nesse contexto da metrópole brasileira, a partir da época pós-ditadura, surgiram 

novas manifestações de interesse pelos estudos urbanos, ocupando áreas diversas como 

a antropologia, a sociologia, o urbanismo e também a literatura que, por sua vez, ocupa-

se em representar a cidade labiríntica e complexa da contemporaneidade. Muitos 

escritores contemporâneos localizam nessas cidades os cenários de suas narrativas. 

Entre eles destacamos Férrez, Paulo Lins, Carlos Ribeiro, Aleilton Fonseca, Luiz 

Ruffato, Marcelino Freire, dentre outros. 

Os autores da narrativa urbana contemporânea costumam utilizar a dinâmica 

citadina para estruturar, em suas obras, as cenas prosaicas, cotidianas, que muitas vezes 

passam despercebidas por quem está habituado a transitar pelas ruas com seus planos 

diários automatizados. A ficção põe em foco personagens que sempre foram preteridos, 

para fazerem parte dos enredos urbanos e, por extensão, os inscreve no panorama da 

literatura brasileira contemporânea. Muitos escritores trazem para o centro ficcional 

estes personagens. Alguns deles, são oriundos de camadas sociais minoritárias e se 

utilizam da literatura para rediscutir este espaço e trazer à tona reflexões a partir de sua 

própria fala e lugar. Assim, essa literatura se presta para fazer os leitores refletirem 
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sobre as suas próprias vivências, sobre o seu meio e, iluminados por novos 

pensamentos, poderem ao menos pensar transformá-lo. 

Imerso nessa conjuntura problemática que tem raízes desde os tempos de 

colonização do país, evoluindo e se transformando, o escritor mineiro Luiz Ruffato 

escreveu Eles eram muitos cavalos, romance que mostra diversas situações da 

multifacetada realidade urbana, cenas distintas entre si e que, justamente por isso, 

possibilita ser estudado através de muitas abordagens, experimentando as alternativas de 

que a linguagem literária dispõe. 

Eles eram muitos cavalos é dividido em sessenta e nove curtos capítulos, nos 

quais são narrados episódios, onde personagens da vida comum vivem uma terça-feira 

do dia 09 de maio de 2000. O livro é composto por várias tipologias textuais. Nele 

podemos encontrar o estilo carta, o estilo narrativo, poético, injuntivo, descritivo em 

forma de listas, cardápios, folhetos religiosos e orações, além de telefonemas, relatos... 

São diversos tipos de textos, sendo que estes, como qualquer outra categoria textual, 

não se apresentam de forma pura, mas em cada capítulo temos a oportunidade de nos 

deparar com múltiplas maneiras de expressão, há, inclusive, a utilização de fontes de 

letras diversas para conferir uma melhor exposição do gênero. 

Isto posto, a importância desta pesquisa está na ampliação dos estudos literários 

contemporâneos no que diz respeito à narrativa contemporânea e a representação da 

cidade, simbolizado no presente estudo, pelos escritos de Ruffato. O autor Luiz Ruffato 

é reconhecido no país e no exterior como representante de uma prosa capaz de 

interpretar a realidade contemporânea, através de uma linguagem objetiva, crítica e 

reveladora. A proposta do presente estudo vem se somar à sua fortuna crítica, 

abordando aspectos da configuração estrutural do romance e sua representação da 

cidade como estilhaçamento da experiência humana na grande cidade. 

 

2 Metrópole paradoxal: palco de atração, fusão e repulsa 

 

Concentrando-se no tema para o qual esta pesquisa se propõe, nos indagamos: 

Porque Eles eram muitos cavalos chamou tanta atenção do público e da crítica? A 

resposta está na originalidade do livro. É claro que Luiz Ruffato não inventou nada, e 

não foi o primeiro a escrever um romance experimental. Todavia, o fato de o livro se 

passar numa cidade como São Paulo, numa cidade que poderia se igualar a qualquer 

outra metrópole, mas possui a característica singular de agregar pessoas de diferentes 
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lugares, não somente do Brasil, uma cidade que tem em sua identidade a marca do 

trabalho, do desenvolvimento, do crescimento e do desmembramento em várias faces, 

ideologias, tendências variadas, estilos de vida distintos e também possui o lado 

sombrio, triste, desagregador, pobre, perdido, e o autor não descrever toda essa gama de 

possibilidade temática da forma convencional, mas optar por mostrar, de maneira 

visível pelas páginas do livro, essa quebra e estilhaços urbanos, marca a diferenciação 

do livro.  

São Paulo, no imaginário brasileiro, significa – e em outras épocas já significou 

bem mais – a cidade das oportunidades, a cidade onde há o sonho do desenvolvimento 

pessoal, financeiro e profissional. É sabido que muitas cidades agregam perfis diversos, 

mas em São Paulo essa característica é mais acentuada. Imigrantes de diversas 

nacionalidades chegaram a São Paulo durante o século XIX até meados do XX para 

servirem como mão de obra na produção cafeeira e posteriormente nas indústrias. 

Foram italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, austríacos, alemães, romenos, 

lituanos, sírios, iugoslavos, polacos, somando por volta de mais três milhões de 

imigrantes durante o período referido ³.  

Por conta disso, hoje há uma diversidade muito grande entre a multidão paulista, 

reunindo os descendentes desses trabalhadores oriundos desses países e também de 

brasileiros vindos de outros estados da nação, principalmente de estados do Nordeste e 

de Minas Gerais, reunindo com isso, hábitos, crenças, estilos dos mais distintos 

possíveis, diversas culinárias, pluralidade nas artes, enfim, uma miscelânea cultural. 

No meio de muitas circunstâncias que formam a população paulista, há a 

necessidade de se reinventar e se adaptar ao estilo do que é ser paulista, identidade 

indefinida, construída por todos que chegam ali para viver.  

Ao decorrer das narrativas e dos capítulos do livro, encontramos a presença das 

culturas regionais do Brasil e as culturas de outros países sendo expressas em grandes e 

pequenos detalhes diários, integrados no dia-a-dia da população de forma plenamente 

incorporada aos seus costumes e comportamentos. São os efeitos da globalização que se 

fazem presentes ao vermos, por exemplo, referências a marcas de produtos que são 

consumidos pelos vários personagens, pertencentes à todas as estratificações sociais. 

Afim de exemplificar de maneira simples e clara, nos voltemos para o livro  para  

_________________ 

³ Informação extraída do site Arquivo Público do Estado de São Paulo, disponível em 
<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/imigracao/estatisticas.php>. Acesso em 15 mar. 2016. 
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destacar um capítulo que ilustre o que estamos tratando aqui. Mais precisamente o 

capítulo sessenta e oito, intitulado Cardápio, e é um cardápio no qual está apresentado 

o que será servido no coquetel, na entrada, no prato principal e na sobremesa de um 

restaurante. Ao lermos os itens com calma, seremos capazes de notar o reflexo da 

hibridização cultural contida na cidade de São Paulo.  

Com uma diversidade ampla de ingredientes que fazem parte das refeições que 

serão servidas, várias nacionalidades e regiões do país são contempladas. A começar 

pelo miniquiche, pelo damasco, nozes, originária de vários lugares do mundo, queijo 

gruyère de origem suíça, pastelzinho chinês, torta de shitake e alcaparras, originados do 

leste da Ásia e região mediterrânica, salmão, sopa de alho-poró vindo da França e ainda 

endívias, oriundas de países da Europa e marzipã, de origem árabe. Ainda vemos as 

tropicais frutas coco, de origem asiática, mas introduzida no Brasil desde a época da 

colonização portuguesa e o maracujá, proveniente de toda a região tropical das 

Américas. 

Com a perspectiva de uma capital próspera e a sua representação no pensamento 

geral como a cidade múltipla onde qualquer um que chegue será bem acolhido e terá 

chances para crescer, muitas consequências negativas foram acarretadas, disparidades 

entre a população, gente perdida (nos vários sentidos da palavra), diferenças gritantes 

nos estilos de vida e na organização dos espaços.  

Isto posto, como comenta Ferrara (1988, p. 4), “a interação entre contexto e uso 

urbanos transforma a cidade no palco de um espetáculo que se renova continuamente”. 

Ainda que um espetáculo desagradável diante de tantas ocorrências ruins as quais nos 

deparamos de maneira recorrente. Dessa forma, é justificável o quanto a cidade serviu 

como temática para incontáveis produções literárias desde a década de 1970.  

Logo, pensando em toda a complexa conjuntura atual do nosso tempo, sobretudo 

na conjuntura urbana, Ruffato tenta ajuntar os estilhaços de uma cidade que explodiu 

em seu próprio progresso. Assim como liricamente comunga Gomes (1994, p. 64), "as 

asas do desejo de glória que, na falta de medida, conduziu a cidade à catástrofe". Com 

isso, o escritor nos coloca no centro da urbe e descreve, não abrindo mão da 

literariedade, suas percepções do cotidiano urbano. 
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3 O texto indisciplinado 

 

Voltemos nossa atenção para o processo de criação do livro. Podemos notar que 

não se trata de um estilo consagrado de narrativa, estruturada num só enredo, onde 

personagens se desenvolvem no decorrer da trama, numa história dividida entre início, 

clímax e resolução. Como narrar a Pauliceia numa história arranjada à maneira 

tradicional se utilizando apenas de um enredo, um cenário, uma verdade, um tempo, um 

perfil, um ponto de vista? A genialidade da arte literária de alguma forma tornaria isso 

possível, mas o autor preferiu dispor seu romance em cenas ou como expressa Canclini, 

se referindo à cidade contemporânea, em uma “montagem efervescente de imagens 

descontínuas” (1999, p. 156), deixando evidente a dinâmica dessa metrópole que possui 

a configuração plural que já comentamos antes, o que confirma este percepção de 

fragmentação urbana. Se ele o compusesse como uma ficção habitual, iria conseguir 

representar alguns perfis da cidade e também traria à tona a discussão da diversidade 

contida nela.  

Porém, com o argumento de que seu desejo não era escrever um romance nos 

moldes costumeiros e que gostaria de narrar o tempo fugaz, descentrado, sem foco, sem 

um delineamento preciso que vivemos hoje, dispondo a linguagem ao seu uso prático, 

elaborando com isso um estilo próprio de escrita, justifica o modo de elaboração de seu 

trabalho e, assim em entrevista concedida à Folha 4, o próprio autor que: 

 
Minha opção pelo fragmentário foi uma provocação mesmo. Quando 
eu publiquei o Eles eram muitos cavalos, muitos críticos torceram o 
nariz e disseram “mas isto não é um romance”. Também acho que não 

é. Mas o que é? Não é um livro de contos. Quero colocar em xeque 
essas estruturas. Não quero fazer uma reflexão só sobre a realidade 
política, mas também questionar por meio do conteúdo a forma. 
(RUFFATO, 2005) 

 

Apesar da afirmação feita acima de que a linguagem do livro está à serviço da 

realidade, é bom “ter consciência da relação arbitrária e deformante que o trabalho 

artístico estabelece com a realidade, mesmo quando pretende observá-la e transpô-la 

rigorosamente, pois a mimese é sempre uma forma de poiese” (CANDIDO, 2010, p. 

21). Com essa afirmação é importante que se reitere que o corpus desta pesquisa é  uma  

_________________ 

4 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1903200507.htm>. Acesso em 20 de junho 

de 2016. 
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produção literária e, como qualquer outra, o autor conta, desenha, afigura, imprime o 

seu ponto de vista individual, não tendo compromisso em retratar a realidade externa, 

mas a utilizando como inspiração.  

Em se tratando da vida real e da escrita literária, ao ligá-los, Ruffato comenta 

sobre a dificuldade de narrar que o poeta enfrenta nos dias atuais. A opinião do autor é 

que não se pode narrar a cidade, o tempo presente ou qualquer que seja o tema da 

narrativa, de igual forma como se narrava em outros tempos, afinal, o tempo de hoje não 

se assemelha com o tempo de um século atrás, por exemplo. O número de indivíduos na 

cidade aumentou, a tecnologia avançou, a globalização integrou, a diversidade vem 

sendo incorporada e exposta na sociedade, ademais, os desejos humanos também foram 

se transformando, concomitantemente. Por esse motivo, no discurso proferido na França 

em 2010, que teve como título Da impossibilidade de narrar,  num evento sobre o 

romance, tratando de Eles eram muitos cavalos, afim de validar o que comentamos 

anteriormente Ruffato (2010), diz que:  

continuar pensando o romance como uma ação transcorrida dentro de 
um espaço e num determinado tempo, e que pretende ser o relato 
autêntico de experiências individuais verdadeiras, passa a ser, no 
mínimo, anacrônico. 

 
Isto posto, Luiz Ruffato se compreende como um escritor harmonizado com o 

que conhecemos enquanto Novo Realismo, tendência literária “cuja realidade não se 

apoia na verossimilhança da descrição representativa, mas no efeito estético da leitura, 

que visa a envolver” (Schollhammer, 2008, p. 58), ou seja, o autor mergulha-se na 

realidade e quer contá-la, mas opta por uma orientação de escrita que não se pretende 

presa ao real, diferente da escola literária Realismo, que descreve muitas vezes com 

minúcia, a ponto de podermos visualizar a cena narrada como um quadro. Em Eles 

eram muitos cavalos, apesar de nos identificarmos com o que ali está sendo contado e 

ter conhecimento de que aqueles fatos são suscetíveis de ocorrer, o autor não desnuda. 

Há muita suposição, uso de metáforas, drama exacerbado, supressões, intensificação da 

representação das personagens, enfim, existe toda uma performance que dá forma às 

personagens e histórias e que permite que seja uma espécie de realidade plenamente 

ficcional. 

Portanto, o livro se concentra em revelar as muitas possibilidades de vida que se 

apresentam em tempos, espaços e enredos absolutamente diferentes. O tempo para 

quem sobrevoa a cidade de helicóptero não é o mesmo de quem depende do metrô e de 
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ônibus lotados todos os dias para chegar ao trabalho, em casa, na escola, na 

universidade. O espaço de quem mora nas comunidades, construídas em lugares pouco 

planos, insalubres, em casas construídas com materiais frágeis e inflamáveis não é o 

mesmo de quem mora num bairro nobre em condomínios luxuosos cercados por grades, 

câmeras, seguranças, ou mesmo em bairros mais modestos e populares. Os enredos de 

quem chega à capital, mas volta para a sua terra natal sem ter logrado êxito, ou que não 

volta, mas passa a ser morador de rua, vivendo de forma sub-humana e fazendo parte da 

estatística de todo tipo de violência, e até mesmo, estatística dos mortos pelo frio 

paulista nos meses de inverno; ou ainda os que também não voltam e vivem 

modestamente a sua vida de trabalho diário, honesto e com pouca rentabilidade, é 

distinto de quem chega na cidade e ascende economicamente, mesmo que se utilize de 

meios ilícitos para isso. 

Dessa forma, como alguém que sobrevoa a cidade e a vê compartimentada em 

ambientes e situações diferentes, Ruffato monta o livro valendo-se de frações de vida, 

muitos deles expressando dramaticidades desconcertantes, cenas pelas quais a existência 

humana se depara cotidianamente em certos contextos, tendendo a se tornar frágil, 

porém, sem dispor de outra opção além de encarar. Dessa forma, como define Gomes, 

"os flashes sucedem-se velozes, quebrando a linearidade lógica e a possibilidade de 

totalização da cidade. Privilegiam-se as partes metonimicamente destacadas do todo 

[...]" (1994, p. 33). 

Características que marcam o estilo e significação da obra e põe em dúvida a 

identificação do livro em um gênero literário específico, se for levar conta os moldes 

que todos estamos habituados (ao se tratar de um romance). Mas assim é a literatura 

contemporânea. Há a mistura de gêneros, porém é muito importante que se fale que ele 

possui todos os elementos que fazem dele um romance; apenas não está configurado 

num modelo convencional; os capítulos são independentes podendo ser lidos 

aleatoriamente. Mas não é necessário haver essa definição quanto a sua classificação. 

Deve-se sim interpretá-lo como uma das muitas vertentes da literatura contemporânea. 

Alguns personagens de Eles eram muitos cavalos não possuem nome, outros o 

têm, mas de nenhum personagem é feita uma análise profunda a ponto de fazer com que 

o leitor o conheça profundamente, podendo fazer uma análise de seu modo de ser e 

intenções. São, em geral, pessoas anônimas, trabalhadoras, simples, humanamente 

defeituosas, sonhadoras, corruptas, saudosas, sofredoras, magoadas, esperançosas, 

ambiciosas, que foram escolhidas para representar uma verdade muito parecida com a 

3638

Ana
Pencil



9 
 

de muitas outras pessoas que vivem de forma semelhante. São os anônimos que Ruffato 

trouxe à tona assim como os cavalos de Meirelles.  

Feito esse panorama, constatamos que o romance proposto para a realização 

desta pesquisa se realiza enquanto uma produção artístico-literária, capaz de 

desencadear discussões acerca de vários temas que estão em voga no cenário urbano do 

século XXI. 

À medida que a apreciação vai sendo feita e o leitor vai se imergindo no 

contexto, na proposta do autor e nos recursos que ele utilizou, o entendimento é 

facilitado e a partir daí a leitura torna-se fluida, ainda que os retalhos que compõem o 

livro muitas vezes não permitam que seja uma fluidez completa, uma vez que em 

muitos instantes, os dramas ali narrados forcem uma releitura, outras vezes uma pausa 

ou reflexão.  

Essa escrita de Eles eram muitos cavalos está inserida na lista de livros 

conhecidos como experimentais e se define como uma forma autêntica e ousada que o 

escritor possui para produzir. Não é uma tendência somente da literatura produzida dos 

últimos quarenta ou cinquenta anos para os atuais, de acordo com Santos (201?), 

Machado de Assis e James Joyce são considerados experimentais, por escreverem de 

forma bastante particular, surpreendendo o leitor. Para exemplificar, mencionaremos 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881 – já  publicado em folhetins 

desde o ano anterior –, e Ulisses, em 1922. No primeiro livro, nos deparamos já no 

prólogo, com um “defunto autor” como ele, o inusitado narrador Brás Cubas se 

rotulava, que conta a própria história depois de sua morte. Esse clássico possui uma 

organização não linear, o narrador vai contando os acontecimentos da sua vida, à 

medida em que vai se lembrando, cada lembrança é um capítulo, sendo eles 

interdependentes. A história do segundo livro, se passa num único dia (16 de junho de 

1904) assim como Eles eram muitos cavalos (09 de maio de 2000), e de acordo com 

pesquisadora da obra, Ulisses é um dos romances mais inovadores do século XX apesar 

de pertencer ao grupo dos clássicos pouco lidos, segundo conclusões de pesquisadores 

do romance. Pressupomos a partir dessas informações que ambos os escritores tenham 

sido um dos vários possíveis influenciadores de Ruffato. 

Isto posto, podemos dizer que Luiz Ruffato como autor de Eles eram muitos 

cavalos está longe de ser um precursor de uma obra diferenciada, apesar de podermos 

inserir o livro entre aqueles que marcaram a literatura brasileira em se tratando de 

criatividade.  
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Decerto que a originalidade do livro vem do conhecimento amplo que seu autor 

demonstra ter ao reunir tantos recursos e ser capaz de manifestar tantos conhecimentos 

tanto da língua portuguesa quanto literários. 

 São Paulo não é narrada somente sob um ponto de vista, delineando somente 

uma representação da cidade. O romance compõe-se por muitos focos narrativos; cada 

capítulo se volta e é oriundo de um foco diferente. É como se tudo estivesse imerso na 

escuridão e um facho de luz se acendesse a cada capítulo apresentado. Vários tipos de 

narradores contam cada história e, em 1ª e 3ª pessoas, se dividem em narradores 

personagens, observadores e oniscientes. Ademais, é necessário reiterar que não se trata 

apenas de como é feita a narração, mas por quem ela é feita, quesito que faz toda a 

diferença, pois cada narrador está imerso num contexto diferente. 

Os espaços narrados são muito bem demarcados pela menção que são feitas aos 

bairros, ruas, nome de shopping, praças; demarcações espaciais que conferem um tom 

mais realístico à vida dos personagens e acabam servindo como aproximação entre eles 

e o leitor.  

Essas diversas maneiras de expressão dinamizam a leitura, e Ruffato ainda 

consegue incrementar fazendo uso de fluxos de consciência; descontinuação de falas 

dos personagens, sendo essas interrompidas pelo próprio narrador ou por um 

pensamento ou fala do protagonista ou de outro personagem; a não linearidade no 

desenvolvimento de algumas narrativas; a não conclusão da fala do personagem ao fim 

da história e ela própria inconclusa, permanecendo sem resolução, assim como acontece 

na vida real, uma vez ou outra. 

Finalmente, a partir de como vemos ser a estrutura do livro, concordamos com 

Gomes, quando ele poeticamente expressa: "Ler/escrever a cidade é tentar captá-la 

nessas dobras; é inventar a metáfora que se inscreve, é construir a sua possível leitura. 

Cidade: linguagem dobrada, em busca de ordenação" (1994, p. 29). 

Vimos anteriormente, o quanto os escritores possuíam o desejo de simular a 

conjunção na qual estavam imersos através da escrita. Por este motivo, é comum, ao 

examinar uma criação literária, o pesquisador buscar informações do que acontecia na 

ocasião em que foi escrita ou da época da narrativa, como explicou Cândido (2010, p. 

16). Porém, existem muitos fatores, não somente os históricos ou sociológicos, que vão 

se constituir como elementos capazes de formar pleno significado na oportunidade de se 

estudar um romance. Isto posto, Bakhtin faz essa correlação entre o componente 
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artístico, estético e os outros membros de qualquer composição de arte, no caso aqui, 

literário: 

O estilo artístico não trabalha com palavras, mas com elementos do 
mundo e da vida; esse estilo pode ser definido como um conjunto de 
procedimentos de informação e acabamento do homem do seu mundo, 
e determina a relação também com o material, a palavra, cuja 
natureza, evidentemente, deve-se conhecer para compreender tal 
relação. (BAKHTIN, 2011, p. 180) 

 

É importante que, tomando como tema de estudo algum aspecto social, deva-se 

perseguir o sentido simbólico desse tal ponto de vista, não isolando-o, mas abarcando 

outros possíveis sentidos, como o histórico ou psicológico. Claro que o pesquisador 

sempre vai tender para um lado específico por pura preferência ou aptidão, porém, todos 

esses quesitos são parcelas estéticas, de acordo com o que Cândido (2010, p. 25) 

informou. Existem muitas questões que são englobadas e que englobam a perspectiva 

sociológica, como o fator psicológico, religioso, cultural, econômico, histórico, 

linguístico, e mais uma porção, as quais ajudam a formar o estético que diversas vezes é 

explorado como se fosse algo isolado dos demais.  

Assim sendo, o romance de Luiz Ruffato é uma franca crítica social a uma 

cidade (não necessariamente se tratando apenas de São Paulo, mas de outras metrópoles 

como ela) que ultrapassou a fase fantasiosa e agora assiste a flagelada realidade na qual 

está mergulhada. Mas falamos em cidade apesar de sabermos que ela não está aí como 

um personagem que promove ações, mas ela se configura como um palco, um imenso 

palco com muitos cenários bastante diferentes entre si, no qual migalhas de 

humanidade, sonhos dissipados, frieza expressa nas escolhas e atitudes contrárias a 

atitudes eticamente esperadas, ciclos destrutivos, vítimas de modelos sociais que se 

pautam na injustiça, enfim, sobreviventes.  
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ANÔNIMO NO JORNALISMO LITERÁRIO DE ELIANE BRUM 
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RESUMO:  
O presente artigo faz um recorte nas discussões teóricas que serão levantadas na minha 

dissertação de Mestrado em Literatura, Cultura e Contemporaneidade, na PUC-RJ, a ser defendida 
em abril de 2017. Minha pesquisa investiga como o jornalismo literário da escritora e repórter 
Eliane Brum usa elementos de ficcionalidade para representar pessoas anônimas, dando-lhes 
visibilidade. Parto da hipótese de que Brum, em seus textos, desloca conceitos rígidos do 
jornalismo tais como: critérios de noticiabilidade, de objetividade e de verdade. Nesse trajeto, 
seus textos são escritos numa zona intermediária em que o literário está presente. O corpus 
analisado engloba: crônicas-reportagens veiculadas ao longo de 1999, no Jornal Zero Hora, onde 
Brum aborda a invisibilidade do anônimo da rua, do cotidiano; e reportagens especiais publicadas 
na Revista Época a partir do ano de 2000, onde ela retrata o anonimato da velhice e da doença (e, 
por extensão, o desejo de não se ver os idosos e os doentes). O objetivo principal do artigo é 
discutir como e quais são as estratégias ficcionais utilizadas na escrita de Brum. O objetivo 
secundário é discutir as relações entre realidade e ficção na pós-modernidade e, mais 
especificamente, nas crônicas-reportagens da jornalista. Minha fundamentação teórica principal 
inclui estudos sobre o cotidiano, o banal, sobretudo textos de Maurice Blanchot e Michel de 
Certeau; e sobre ficcionalidade e estratégias narrativas em geral, principalmente as abordagens de 
Jacques Rancière e Jean-François Lyotard. Brum é jornalista com mais de 40 prêmios nacionais 
e internacionais. Além disso, escreveu o romance “Uma, Duas”. Por muito tempo, ficou 
conhecida, no meio jornalístico, como “historiadora do cotidiano”, designação que a coloca em 

consonância com o tema contemporâneo da valorização do “pequeno”.  
 
Palavras-chave: Ficcionalidade. Cotidiano. Literatura e jornalismo. Regimes de visibilidade  
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A opção por um corpus formado por textos de jornalismo num seminário de Letras 

não é simplesmente um embaralhar de cartas. Ou, pelo menos, esse embaralhar não é um 

movimento simples. Sou jornalista por formação, mas daqueles que vivem 

constantemente a crise de, “na redação, pensar na literatura, e, no Mestrado de Literatura, 

pensar na página de jornal”. É desse lugar de indecisão, de dúvida - diga-se, com potencial 

transformador -, que surgiu o fio condutor da minha pesquisa: quais são os limites e 

relações possíveis entre a ficção e a realidade?  

Inevitavelmente, tentar responder a isso (e talvez só seja possível tentar) é fazer 

deslocamentos. Mas é também enfrentar uma impossibilidade. Em “A Preparação do 

Romance”, Roland Barthes (2005, p.4) nos fala de um certo tipo de censura do sujeito 

exercida sobre a sua geração. Comuns também nos meios de comunicação, “as imposturas 

da objetividade”, sob pretexto de conterem “os logros da subjetividade”, delimitam o que 

dizer, quando dizer, como dizer e, sobretudo, quem pode dizer o quê. Nas redações, não 

é só o sujeito que é frequentemente “censurado”. Também o olhar é domesticado em prol 

de “ficções oficiais”. É como nos lembra Jesús Martin-Barbero (2004, p.116): toda 

objetividade é socialmente construída. Nesse sentido, minha opção (esse embaralhar de 

cartas) não deixa de ser também um desvio a certos constrangimentos. Diante da 

impossibilidade estética e política posta por um campo (o da imprensa), busca-se o outro: 

o das Letras.  

O desafio passa a ser, então, analisar textos jornalístico-literários sob o ponto de 

vista não unicamente do jornalismo, mas também da literatura. Investigá-los tendo em 

mente que tanto o primeiro quanto o segundo são práticas discursivas. E, por isso, 

misturam-se. Não são mais gêneros puros, uma vez que o literário necessita confluir, 

mesclar-se, abarcar novos saberes. Trata-se sobretudo de uma questão de sobrevivência. 

Afinal, nas palavras de Jean-François Lyotard (apud RESENDE, 2002, p.32), “as 

instituições contemporâneas do saber serão aquelas que permitirão um maior número de 

lances em seus devidos jogos de linguagem”. Os jogos textuais.  

Aqui, a constatação desse hibridismo inevitável me dá o álibi que preciso para 

lançar mão, como método discursivo, de dois intercessores provenientes da literatura, 

permitindo, assim, um breve diálogo entre eles e Brum.  O intuito? Ilustrar caminhos já 

percorridos por minha pesquisa. Um desses escritores é Carlos Drummond de Andrade. 

Mais especificamente quero me referir a uma crônica sua intitulada “O real visto de 

costas”. Nela, o escritor fala sobre um tipo de inflexão do olhar. Inconformado com aquilo 

que, refém da repetição, deixa de significar (leia-se: uma simples caminhada diária numa 
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praia), Drummond busca desabituar o ver, descrevendo o passeio como se andasse de ré. 

A certa altura do texto, Drummond escreve:  

A visão conquistada parceladamente conferia aspecto original a cada 
acidente descoberto, fosse banhista, barraca, trapo colorido, reflexo de 
sol. Era como se criássemos a vida, o mundo plástico, pois ele nascia 
do nosso movimento, em vez de se ofertar autônomo e predeterminado 
(DRUMMOND, 1987, p. 128) 

Olhar enxergando. É isso que o cronista, de certa forma, defende. Aqui, o paralelo 

com Brum é providencial porque, para a jornalista, o olhar também é um gesto de 

desnaturalização. Tal posicionamento fica claro tanto em suas entrevistas e posfácios, 

onde ela se comporta como operadora de conceitos, criando um pensamento próprio fora 

dos padrões dos manuais de redação, como quando, na condição de repórter, está nas ruas 

praticando o seu ofício. Na sua crônica-reportagem “A história de um olhar”, antes de 

introduzir as personagens, ela nos diz: “O mundo é salvo todos os dias por pequenos 

gestos. Diminutos, invisíveis. O mundo é salvo pelo avesso da importância. Pelo 

antônimo da evidência. O mundo é salvo por um olhar” (BRUM, 2006, p.22). A exemplo 

de Drummond, Brum enxerga o extraordinário que verdadeiramente o ordinário é. 

Aproprio-me, aqui, de uma expressão do escritor russo Victor Shklovsky, para ilustrar o 

movimento feito pela jornalista em seus textos: “tornar a pedra pedregosa” (apud 

CHARNEY, 2001, p.399). Essa deveria ser a maneira, segundo o escritor, de fazer as 

pessoas voltarem a sentir as coisas. Senti-las como elas são percebidas e não como são 

conhecidas. Por isso, é necessário torná-las. Defendo que é nesse sentido, talvez, que a 

subjetividade não deva ser negada diante dos fatos. 

Brum lança-se, então, à tarefa de dar a “ver aquilo que ninguém vê”. Nesse 

processo, é importante ter os pés na lama, no “lodo do macadame”, como nos diz Charles 

Baudelaire (1995, p.137). Num posfácio intitulado “O Olhar insubordinado”, ela comenta: 

“Aqui faço um parênteses para o que se poderia chamar de a arte de olhar – ou uma 

campanha pela volta dos sapatos sujos” (BRUM, 2006, p.190). E sujar os sapatos é estar na 

rua. Isso porque é lá, como nos diz Blanchot em “A fala cotidiana”, que está o cotidiano, 

o comum - aquilo que é, ao mesmo tempo, sem significação, mas com todo potencial de 

significar. Repito: no cotidiano, está o ordinário que, tanto para Drummond quanto para 

Brum, é, na verdade, o extraordinário do dia a dia. Blanchot defende que:  
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O cotidiano não está no calor de nossos lares, não está nos escritórios 
nem nas igrejas, nem tampouco nas bibliotecas ou nos museus. Está – 
se estiver em algum lugar – na rua. Reencontro, aqui, um dos belos 
momentos dos livros de Lefebvre. A rua, observa, tem esse caráter 
paradoxal de ter mais importância do que os locais que ela conecta, mais 
realidade viva do que as coisas que reflete. A rua torna público[...] E o 
que é publicado na rua não é, no entanto, realmente divulgado 
(BLANCHOT, 2007, p.242) 

 
Portanto, a rua mostra, mas também esconde. E é lá, num primeiro momento, onde 

a escritora vai buscar sua matéria-prima (os anônimos); é lá onde esse regime de 

visibilidade tem um quê de fantasmagoria. Barulhos de fundo ou visões invisíveis 

(oxímoro que exploro em minhas pesquisas como conceito), as personagens que Eliane 

escolhe para suas reportagens habitam, no dia a dia, uma região de existência inaparente. 

É sobre elas que Brum se interessa. Seu objetivo não é falar do acontecimento, mas, sim, 

do que ela denomina como “desacontecimentos”. Enquanto os critérios de noticiabilidade 

dos manuais de redação estabelecem que há notícia quando o homem morde o cachorro, 

Eliane se debruça sobre narrativas (comuns) nas quais o cachorro morde o homem.  

Nesse ponto, uma pergunta se faz necessária em minha pesquisa, embora não faça 

parte dos objetivos deste artigo respondê-la propriamente aqui. Se, como nos mostram 

alguns teóricos modernos, as massas ganharam visibilidade a partir do século XX, 

sobretudo por causa da revolução tecnológica; e se, desde o realismo, o anônimo ganhou 

força como tema artístico em meio a uma revolução estética que valoriza o pequeno... 

como se dá, então, esse processo inverso de perda de noticiabilidade? 

O segundo texto que usarei como intercessor nesta qualificação é “Crime e 

castigo”, uma crônica feita por Fernando Sabino, na década de 40, quando ele morava em 

Nova York. Nela, o cronista demonstra o seu descontentamento com o relato de uma 

breve notícia do Daily News sobre o furto praticado por um homem negro a um caminhão 

de padeiro abandonado (SABINO, 1958). Um crime ordinário que só mereceu uma 

coluna de página. Sabino não se contenta com o que lê porque existem verdades omitidas 

na reportagem (sejam rejeitadas, sejam ignoradas). Rejeitado ou ignorado foi, por 

exemplo, o fato de que o intuito do assalto não poderia ter sido outro senão o desejo de 

furtar um simples naco de pão. Levantada a constatação, Sabino passa, então, a descrever 

aquele tipo de massa insossa vendida nas padarias americanas. Descrições e divagações 

que duram por parágrafos a fio.  

É claro que tais descrições não faziam parte da matéria do Daily. Muito 

provavelmente porque foram deduzidas como aquilo que Barthes (1988), em “O efeito 
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do real”, tratou como “ocioso”3. No entanto, o que foi omitido (tanto o motivo do delito 

quanto as descrições a respeito do que foi furtado e seu pouco valor gustativo) guardava 

em si a potência de uma significação: a fome. Reitero: uma fome ainda mais pungente se 

atentarmos para o fato de ser aquele pão, segundo Sabino (1958, p.160), “essa tremenda 

substância que até as pombas do Central Park rejeitam”.    

Novamente o diálogo com Brum se faz possível. Uma das hipóteses já levantadas 

pelo meu trabalho é a de que a jornalista, muitas vezes, busca dar sentido às vidas 

anônimas tanto pelo detalhe que excede ao que é visto quanto por esse elemento ocioso 

sobre o qual nos fala Barthes. Trilhando, por exemplo, o rastro daquilo que excede, ela 

descobre: um humilde carregador de malas do aeroporto que nunca havia voado; o 

mendigo que nunca fora visto pedindo coisa alguma; os idosos do asilo que fogem à 

noitinha para o quarto para um namoro clandestino; e o pedinte paraplégico das ruas de 

Porto Alegre que tinha chofer. Por outro lado, em relação aos elementos ociosos, defendo 

que Brum não tenta simplesmente aproximar seu relato do real, tese que se basearia no 

pensamento do linguista francês na época. Da mesma forma que, a meu ver, significa 

alguma coisa a longa descrição feita por Sabino sobre a qualidade do pão nova-iorquino. 

Neste caso, minha análise está mais próxima do texto de Jacques Rancière (“O efeito de 

realidade e a política da ficção”), no qual ele dialoga com Barthes, contestando-o.  Ou 

seja: o ocioso significa algo.  

Para ilustrar isso, cito uma crônica de Eliane intitulada “Enterro de pobre”. Nela, 

a repórter conta a épica trajetória de Antônio Antunes e sua família contra a miséria. 

Depois de enterrar numa cova rasa o filho natimorto, vítima de sucessivos descasos da 

saúde pública, Antônio profere, ainda no cemitério de lomba, a frase que é sua sentença 

de vida: “Este é o caminho do pobre”. Reagindo a esse depoimento, a jornalista, depois 

de algumas descrições e divagações, escreve: “E foi com tal dor que Antônio a pronunciou 

que até o sabiá que cantava do outro lado do muro silenciou, como se adivinhasse que a 

frase morta era a vida de um homem” (BRUM, 2006, p.37). Aproximação do real? Ou 

uma significação possível? Qual é o efeito causado pela imagem do sabiá, esse elemento 

identificado em minha pesquisa como ocioso?  

Tais perguntas podem ser uma boa porta de entrada para uma questão central no 

meu trabalho, a qual vai permeá-lo do início ao fim. Refiro-me à ideia de ficcionalidade. 

Tenho, aqui, o cuidado de fazer uma distinção. O ficcional não é a mentira. Um texto 

                                                           
3A tradução à qual nós tivemos acesso não usa essa expressão, mas o termo será usado por Jacques 
Rancière no texto “O efeito de realidade e a política da ficção”, referindo-se ao ensaio de Bartthes.    

3647

Ana
Pencil



6 
 

literário comporta o ficcional e o fictício, mas o texto jornalístico pode ser retoricamente 

ficcional, mas não fictício. E mais: o real precisa ser ficcionalizado para ser pensado, 

teoriza Rancière (2005, p.58), em “A partilha do sensível”. Ficcionalidade trata-se, 

portanto, de formas de organização dos signos; tem relação com definição de modelos de 

conexão entre apresentação de fatos e formas de inteligibilidade. Um filme documentário, 

que lida com a verdade, por exemplo, pode ter mais “invenção ficcional” do que um filme 

fictício.  

Dessa forma, torna-se indefinida a fronteira entre a razão dos fatos e a razão da 

ficção. Não por acaso tais modos de conexão foram retomados por historiadores e 

analistas da realidade social. E, como defendo em minha pesquisa, por jornalistas como 

Brum. Segundo Rancière (2005), portanto, escrever histórias e escrever a história passam 

a pertencer a um mesmo regime de verdade: De um lado, o “empírico” da história (o que 

aconteceu) traz as marcas do verdadeiro sob a forma de rastros. Do outro, “o que poderia 

acontecer” não tem mais a forma autônoma e linear da ordenação das ações segundo o 

gênero.  

Essa problematização sugere algumas questões para a minha pesquisa sobre 

Brum. Por quais formas inteligíveis, por quais alternativas de invenção ficcional ela opta 

em seus textos e qual o potencial de significação dessas estratégias? Parto da hipótese de 

que aquele movimento iniciado no seu gesto de “olhar insubordinado”, sobre o qual 

falamos anteriormente, tem o arremate na linguagem e, ato contínuo, na forma de contar. 

É preciso que estas também sofram uma transformação, uma desnaturalização, num ato 

subversivo contra as “imposturas da objetividade” dos manuais de redação.  

Para finalizar, alguns exemplos: 

Ao lançar mão de elementos de ficcionalidade (tais como construção de 

personagem), Brum não expõe o banal apenas como ele é, mas, em certos momentos, 

magnifica-o. Em “Enterro de Pobre”, o protagonista Antônio quer interromper o seu 

caminho fatídico, a sua jornada de enterrar filhos em covas rasas. No entanto, a miséria é 

um dos mais cruéis antagonistas que o impede de conseguir realizar o seu desejo. Antônio 

ganha ares épicos. A sua miséria é tão ameaçadora como o mar de Ulisses. No fim, não 

acontece transformação alguma. O antagonismo da miséria prevalece. Fica, então, a 

repetição (na sintaxe de Brum e na vida de Antônio). Já em “História de um Olhar”, o que 

se vê é a estrutura de um conto de fadas. No começo, o trecho “essa é a história de um 

olhar de uma professora chamada...” equivale ao tradicional “era uma vez”. Já no meio 
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do texto, Israel é contemplado com a virada da sua história. E, no fim, o sempre esperado 

“e foram felizes para sempre”: 

Israel, capturado pelo olhar da professora, nunca mais o abandonou [...] 
E a professora, que andava deprimida e de mal com a vida, descobriu-
se bela [...] E as crianças, que têm na escola um intervalo entre a 
violência e a fome, descobriram-se livres de todos os destinos traçados 
nos olhos de Israel [...] Israel, depois que se descobriu no olhar da 
professora, ganhou o respeito da vila, a admiração do pai [...] (BRUM, 
2006, p.24).   
 

Talvez as análises e conclusões aqui dispostas ainda estejam naquele momento 

instável sujeito a enfrentamentos diante de novas fundamentações teóricas que virão até 

a defesa da dissertação. No entanto, acredito que elas me coloquem no caminho ao qual 

venho me lançando em meu curso de Mestrado, o de tentar responder àquela pergunta 

inicial deste texto: quais são os limites e relações entre a ficção e a realidade? Responder 

a isso (ou, reitero, pelo menos tentar) é, por extensão, responder também a uma outra 

questão: que tipo de jornalismo literário é esse que Brum faz? Por ora, já posso dizer:  

De certo, um tipo que se interessa pelo “real visto de costas” e “pelo pedaço de 

pão que nem os pombos do Central Park querem”.    
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ENUNCIAÇÃO, MEMÓRIA E GÊNEROS SEXUAIS: HIBRIDISMOS DE ANÁLISE E 

DE CONSTRUÇÃO DIEGÉTICA EM HISTÓRIA DO CERCO DE LISBOA, DE 

JOSÉ SARAMAGO 

	  

Jacob dos Santos Biziak (IFPR)1 

 

Resumo: O romance contemporâneo – no caso deste estudo, especialmente, o de 
Saramago – estabelece um funcionamento narrativo peculiar no que toca a 
enunciação em sua remissão incessante à memória. A elaboração do sentido 
processa-se de maneira dinâmica, o que significa que a escritura ocorrida no presente 
da enunciação, da narração e da interlocução não completa, mas suplementa toda a 
memória do já-dito. Sendo assim, a metaficção historiográfica trava um contato 
discursivo com o passado de maneira a o desestabilizar, revelando a precariedade da 
memória e do “realismo do sentido”. Dessa perspectiva, os gêneros sexuais poderão 
ser relidos de maneira a se (re)considerar a possibilidade de uma identidade estável 
em categorias. Mais que isso: o funcionamento do gênero sexual mimetiza o do 
gênero discursivo da ficção romanesca por meio do dialogismo e da polifonia 
necessários para sua constituição, bem como pelo uso que pode fazer da memória 
como elemento subversivo da sua existência discursiva. História do cerco de Lisboa, 
portanto, por meio do contato tenso com a memória histórica, problematiza e 
desconstrói o funcionamento dos discursos que proporcionam a existência de qualquer 
ideia de vida ou identidade. Assim, uma nova cena de enunciação dos gêneros 
sexuais ganha possibilidade do dizer no romance contemporâneo. 

Palavras-chave: enunciação, memória, gêneros sexuais, História do cerco de Lisboa. 

 

A enunciação no estudo da ficção romanesca 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Professor Doutor do Colegiado e do Curso de Letras – IFPR, campus Palmas – pós 
doutorando pela USP de Ribeirão Preto (sob supervisão da Professora Livre Docente Lucília 
Abrahão e Souza); pesquisador membro do E-L@DIS: Laboratório Discursivo (FFCLRP/USP), 
em que coordena o grupo de estudos “Gêneros sexuais e discurso”; coordenador e 
pesquisador do G.E.Di (Grupo de Estudos do Discurso, do IFPR, campus Palmas); 
jacob.biziak@ifpr.edu.br.	  
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Fúria nas trevas o vento  

Num grande som de alongar,  

Não há no meu pensamento  

Senão não poder parar.  

 

Parece que a alma tem  

Treva onde sopre a crescer  

Uma loucura que vem  

De querer compreender.  

 

Raiva nas trevas o vento  

Sem se poder libertar.  

Estou preso ao meu pensamento  

Como o vento preso ao ar.  

(Fernando Pessoa) 

 

 A entrada escolhida para este nosso trabalho é o poema de Fernando 

Pessoa colocado como epígrafe. Em uma reflexão que se propõe a pensar o 

funcionamento da enunciação dentro da ficção romanesca, começamos por 

trazer, de imediato, um discurso outro para dialogar, explicitamente, com o 

nosso.  

Por meio de metáforas como “fúria”, “trevas” e “vento”, o eu lírico propõe 

uma representação do sujeito em consonância com seu “pensamento”. Nessa 

perspectiva adotada, a conjugação entre sujeito e pensamento não é algo 

tranquilo; ao contrário, trata-se de uma realidade intensa, dinâmica, de “fúria”, 

de “não poder parar”. Da mesma forma que não se faz vento sem ar, não há 

sujeito sem pensamento. Este, por sua vez, é construído de linguagem, de 

discurso. 

 Por extensão, qualquer possibilidade mínima de consciência sobre o 

sujeito tangencia a problemática dos discursos e de como eles se relacionam 
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entre si, nem sempre em alianças, mas também em conflitos. Nesse sentido, 

ser sujeito revela-se uma prática discursiva, em que a dinamicidade, a 

precariedade e a efemeridade reinam e determinam a relação de todos com a 

linguagem e o entendimento de si e das mais diversas realidades. Diante disso, 

temos, enfim, a representação angustiada de um eu lírico, mais do que furiosa, 

talvez, frente à sua condição de ser preso em “Uma loucura que vem / De 

querer compreender”. 

 Este trabalho, então, articula-se com essa reflexão inicial, à medida que, 

baseados na representação do eu lírico do poema citado, estamos pensando 

na construção de uma prática discursiva de autoconsciência da ficção 

romanesca contemporânea, em especial. Em outras palavras, por meio da 

problematização do entendimento sobre a enunciação, propomos analisar 

como a diegese empreende um processo de reconsideração de suas 

possibilidades de sentido: como o romance diz o que acredita dizer?  

 A partir da crítica da presença da enunciação dentro da ficção 

romanesca, pretendemos, enfim, pensar como a relação com a memória, com 

o interdiscurso, ajuda a ler a construção dos gêneros sexuais, a partir deste 

diálogo proposto com a literatura contemporânea: no caso, o romance História 

do cerco de Lisboa (2003), de José Saramago. Ou seja, em que medida a 

articulação entre enunciação e memória, na metaficção historiográfica – 

conforme nomeação proposta por Linda Hutcheon (1991) –, pode ajudar a 

refletir os gêneros sexuais não só em sua presença na ficção, mas como 

elemento discursivo. 

 Nossa pesquisa alinha-se a um entendimento sobre a enunciação 

proposto, em um quadro amplo, pela análise do discurso e pela psicanálise, 

entendendo que existe um real da língua que resiste ao processo de revelação, 

de significação. Tal resistência se relaciona tanto pelo processo de constituição 

histórico e ideológico do discurso na linguagem, quanto pela própria natureza 

do significante, sempre prevalente sobre o significado. Sendo assim, 

concordamos com Jaqueline Authier-Revuz (2012, pág. 30), quando acredita 

que o ato de enunciação faz romper a língua no interior dela mesma, 
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promovendo a abertura em direção ao histórico, ao outro, à situação etc. Por 

isso, “falar”, enunciar, torna-se problemático, uma vez que perdemos a noção 

de um sujeito centrado em si, dono do seu dizer, senhor da sua intenção e dos 

efeitos de seus enunciados, que, por seu turno, nem “seus” propriamente são, 

uma vez que a noção de origem, autoria e pertencimento são completamente 

desconstruídas, uma vez que toda fala é citacional e dialógica. Nas palavras de 

Authier-Revuz, “o dizer se desdobra, se autorrepresenta como não tendo 

origem em si mesmo.” (ibidem, pág. 31). Dessa maneira, percebemos, mais 

uma vez, a afinidade entre a constituição discursiva e a do sujeito: 

o sujeito como ser de linguagem dividido, marcado pela falta, 
pela imperfeição da letra sobre o objeto, sobre o jogo de 
linguagem sobre a língua, sobre a questão da metalinguagem... 
[...] Não afirmando que possa existir, a meu ver, relação de 
“tranquilidade” na linguagem, mas sem dúvida graus nessa 
“intranquilidade” [...]. O que há são maneiras de se “colocar na 
linguagem”, da qual se pode talvez esperar alguma coisa 
através do conjunto de formas bastantes particulares, 
oferecidas pela língua, pelo diz que diz... que não tem origem 
em si. (Authier-Revuz, 2012, p. 32) 

 Logo, há um funcionamento singular que marca os discursos e os 

sujeitos, porque, através da enunciação, percebemos que ambos surgem 

descentrados, com uma identidade (provisória) só sustentada pela referência 

ao Outro. Este não é fonte de estabilidade, ao contrário, revela-se como 

marcado pela transitoriedade e, também, pela precariedade, nos oferecendo 

sempre uma imagem torcida de si e, por extensão, dos sujeitos. Portanto, a 

resistência marca o dizer, por isso a enunciação pode ser surgir, e não como 

consenso, mas marcada por conflitos, contradições e alianças, nem sempre 

percebidos conscientemente.  

 Para Authier-Revuz (2012, p. 35), ainda, abordar a enunciação significa 

levar, necessariamente, em conta uma concepção de sujeito sempre exterior à 

linguagem, ao mesmo tempo que produzido por ela e clivado pelo inconsciente. 

Analogamente, a ficção romanesca contemporânea consegue estabelecer uma 

nova relação com a representação da realidade, principalmente, porque a sua 

relação com o dizer, o enunciar, é problematizada, revelando uma ampla e 

complexa arquitetônica dos discursos. Isso fica claro, por exemplo, na obra de 
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Saramago, por meio da relação tensa que o enunciador oferece voz ao 

narrador, e este, por seu turno, aos personagens. Através de procedimentos 

como o uso intenso de discurso indireto-livre, perde-se, comumente, a noção 

de propriedade dos enunciados, e a alternância de sujeitos na constituição do 

gênero discurso (Bakhtin, 2000) problematiza-se, já que um parece estar 

dentro do outro, contribuindo para um descentramento do sujeito e não para 

sua duplicação2. Nesse sentido, a ficção contemporânea surge, entre outras 

características, marcada por uma nova elaboração do dizer, que aponta para 

uma dúvida a respeito da possibilidade de autoconsciência da narrativa, dado 

que as enunciações são caracterizadas pela heterogeneidade (Authier-Revuz, 

1990). Assim, o sujeito que enuncia o faz de um lugar sempre desconhecido, 

sempre do “escuro”, não do “claro”3, marcando a angústia do dizer, sempre na 

borda, nunca em uma essência do significado. Aliás, o que há na diegese é 

significação: processo e não produto de sentido, indefinidamente aberto, já que 

marcado não só pelas condições de atualização dos discursos mas também de 

realização da leitura, feita do relacionamento construído entre o leitor e o papel 

de enunciatário e/ou narratário, por exemplo. 

 Percepções como a acima proposta nos parecem bem coerentes com o 

entendimento sobre os gêneros sexuais traduzidos pela terceira onda 

feminista, em especial, a obra de Judith Butler (2010). A autora compreende 

que os gêneros são efeitos discursivos; nesse sentido, articulando com o dito 

anteriormente, não são uma essência, um significado estabilizado, mas uma 

prática discursiva condicionada a diversos elementos, como as condições de 

produção, a interação construída, em cada situação, entre os sujeitos. Logo, a 

instabilidade é uma das marcas e, talvez, necessidades, dos gêneros sexuais, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Diversas considerações de Bakhtin sobre o funcionamento discursivo nos parecem muito 
interessantes e pertinentes ao estudo da enunciação. No entanto, pensando com Authier-
Revuz (2012), visualizamos uma outra perspectiva sobre o sujeito que não a bakhtiniana, 
baseada na concepção de um sujeito duplo dono de seu dizer. Ao contrário, almejamos um 
sujeito dividido, que fala de um outro lugar sem se dar conta disso, abrindo para um 
irrepresentável que nos leva a reconsiderar, por exemplo, a autorrepresentação da enunciação 
em um romance como o de Saramago. 
3 A interessante relação do dizer no “escuro”, e não no “claro”, é que torna mais especial o 
estudo do discurso diegético, já que encena a própria possibilidade de emergir o sentido e o 
sujeito.	  
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uma vez que se estabelecem como respostas a uma série de identificações 

dos sujeitos, nunca donos de seus dizeres. Portanto, acreditamos que a 

reconsideração da enunciação afeta, também, a percepção dos gêneros 

sexuais, à medida que revela uma realidade da linguagem irrepresentável. Daí, 

por exemplo, a extrema proximidade entre eles e a angústia. Na remissão 

incessante ao Outro, os gêneros não tem outra resposta a dar que não a da 

precariedade, tão bem representada em romances4 como o de José Saramago. 

Dessa maneira, a ficcionalidade da enunciação se revela como condição do 

discurso, do sujeito e, logo, dos gêneros sexuais. Isso se dá não enquanto 

ideia de “mentira”, mas como revelação do local do sentido, sempre outro. 

Portanto, representar, por exemplo, o/um “masculino” significa a remissão a 

uma série de outros discursos, valores e materialidades que escapam ao 

sujeito que enuncia sobre ele. Tal provisoriedade é não só matéria-prima da 

ficção romanesca contemporânea, como reivindicada pela enunciação da 

mesma, estabelecendo um jogo de deslocamento de sentidos, descentrando a 

relação do sujeito consigo mesmo: o representado, o que enuncia, o para quem 

se dirige a enunciação, o generificado etc. 

 Os gêneros sexuais, portanto, são constantemente (re)construídos entre 

os sujeitos – cuja percepção de alternância torna-se, paulatinamente, mais 

complicada – mas de forma que isso seja uma prática em que o discurso foge 

ao controle  dos mesmos, efeitos divididos pela linguagem. O representado dos 

gêneros, então, deve ser lido no que lhe escapa nesse intervalo entre os 

sujeitos, cujos limites entre si e entre sua própria interioridade e exterioridade é 

questionada ou, mesmo, diluída. Assim – pensando conjuntamente com 

Authier-Revuz (2012, p. 45) – tal enunciador, ainda que não percebe 

conscientemente isso, negocia com a não-coincidência de seu dizer, ainda que, 

às vezes, representado como circunscrito e controlado. Assim, o dizer revela 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Ainda que, neste artigo, em alguns momentos, façamos, por motivos de coesão textual, a 
alternância entre “ficção romanesca” e “romance”, queremos deixar clara a nossa preferência 
pelo primeiro termo. “Ficção” não é sinônimo do “romance”, apesar dessa confusão ter sido 
muito comum ao longo do tempo. A “ficção” está muito mais próxima de uma prática discursiva 
diante do “real”; enquanto que o “romance” se aproxima, por sua vez, da ideia de um dos 
gêneros discursivos que permitem que a prática ficcional se estabeleça como condição da 
representação da realidade.	  
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quatro zonas de não-coincidências: a interlocutiva (dado que os sujeitos nunca 

se reduzem ao esperado deles), a do discurso consigo mesmo (não há 

coincidência do discurso consigo), a da não equivalência entre as palavras e as 

coisas, a das palavras consigo mesmas (o equívoco da homonímia 

generalizada). Logo, de novo, argumentamos: o “problema de gênero” se 

constitui no sentido de que afirmar uma posição é sempre algo transbordante 

cujo domínio escapa ao sujeito que enuncia. Diante disso, “feminino”, 

“masculino”, entre outros, é um efeito de discurso que propõe um dizer cujo 

sentido se revela por camadas, arqueologicamente, de maneira a apontar uma 

série de relações de poder, em que a verdade só pode surgir, ficcionalmente, 

como artefato que tentaria dar estabilidade a uma significação que, por sua 

vez, é sempre outra, deslocada de si mesma.  

Ao nosso ver, a importância das considerações feitas, até aqui, sobre a 

articulação entre enunciação, ficção romanesca e gêneros sexuais, é que 

qualquer concepção essencialista ou mera e equivocadamente biológica a 

respeito destes – marcados, sim, pelo lapso da linguagem – acaba sendo 

desfeita, uma vez que se revela sem sua base fundamental, o sujeito centrado, 

dono de uma identidade cartesianamente construída.  

 O real da linguagem presente na enunciação sobre os gêneros sexuais, 

então, é espaço de equívoco, muito além do dialogismo. A escrita de um 

romance como História do cerco de Lisboa acolhe o equívoco como elemento 

fundamental ao processo de identificação da enunciação e do sujeito com a 

multiplicidade, o descentramento. Vejamos algo disso na belíssima avaliação 

de Authier-Revuz (2012, p. 49): 

Entre o caráter evidentemente saliente do lapso, furando a 
cadeia do dizer; onde se impõe, heterogênea, a voz da “outra 
cena”, e o jogo, sob a superfície aparentemente unida e 
controlada do dizer, da “outra direção”, inconsciente, mas sobre 
o qual, ao mesmo tempo, ele corre, e onde ele ganha corpo, 
mas que, por mais ensurdecedor possa ser o modo pelo qual 
ele, o lapso, se faz eventualmente ouvir, não apaga a 
regularidade combinatória da cadeia, retornos do dizer sobre si, 
respondendo imaginariamente a uma heterogeneidade meta-
enunciativa de falha comprovada no dizer das não-
coincidências que o atravessa, mostram, na superfície do dizer, 
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a “costura aparente” faltando, em um mesmo movimento, na 
“retomada” da autorrepresentação e a rasgo do qual ele é 
objeto; discretas asperezas na superfície do dizer, no ponto de 
fundirem-se em tiques despercebidos, essas costuras – ou 
essas cicatrizes – desenham sobre o corpo do dizer uma 
cartografia de “pontos sensíveis” cujo traçado merece ser 
seguido. Para um sujeito que é sujeito por ser faltante, que 
dizer, por ser fisgado pela linguagem que é, em particular, 
modo singular de “se colocar” em, ou de “fazer com” suas não-
coincidências e o que elas inscrevem, no cerne do sujeito e do 
sentido, de divisão e de ameaça de desunião... 

 Frente a tal reflexão, percebemos que o processo de representação da 

realidade na ficção romanesca contemporânea funda-se, não raro, na 

revelação de suas costuras-cicatrizes de um dizer que fratura o sentido, ao 

mesmo tempo que tenta, angustiadamente, lhe dar continuidade por meio do 

contato com o Outro. Nesse sentido, pensamos ser possível reler o conceito de 

metaficção historiográfica, cunhado por Hutcheon (1991): o recurso à história é, 

justamente, quebra e continuidade do sentido e do sujeito, uma vez que 

revelado não mais em uma continuidade, mas de maneira a revelar o 

descontínuo, a fratura constitutiva, portanto, da enunciação, que rompe, mas 

suturando, o dizer. Ao mesmo tempo em que promove entradas, nem sempre 

percebidas, na história, na ideologia, enfim, na materialidade do sentido, a 

enunciação opera tentando dar alguma mínima continuidade à sequência 

discursiva, não, necessariamente, para iludir a respeito da condição do sujeito, 

mas, ao contrário, para revelar seu jogo de lapsos e cicatrizes. Assim, a história 

é importante enquanto memória discursiva, interdiscurso (Pêcheux, 1997), a 

que o discurso se remete incessantemente, mostrando as camadas do sentido, 

bem como o vacilo do mesmo.  

 Articulando o acima proposto com o “problema de gênero”, este, ainda 

que significante e significando a partir de um lugar outro que escapa e oculta 

seu real, não deixa de elaborar traduções, sentidos, caracterizados pelas 

costuras advindas de outros discursos, em conflito ou aliança com os mesmos. 

A memória, então, revela-se uma arena de conflitos em que se processo a 

resistência à significação. A referência à história, portanto, não é mais essência 

tranquilizadora, tesouro da verdade, mas, sim, dos significantes que deslizam e 

se traduzem por relação de identidade e diferença. A ficção romanesca 
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contemporânea, então, parece se estabelecer, comumente, pela 

representação, no discurso, de sua constituição.  

  A relação com a alteridade, então, pode ou não ser explicitada pela 

enunciação, já que o discurso se coloca diante dela de diversas formas. Ou 

seja, a heterogeneidade constitutiva da enunciação não se confunde com a 

heterogeneidade mostrada (Authier-Revuz, 1990, p. 32); no entanto, a relação 

entre elas, construída pelo enunciador da ficção romanesca, por exemplo, é 

que dá a medida da representação da realidade da obra e de que como ela se 

lança em relação às manifestações do Outro, por afrontamentos, polêmicas, 

concordâncias etc. Sempre há uma relação complexa do sujeito com seu dizer, 

mas é como ele a estrutura que revela as ilusões sobre o Um. A natureza plural 

deste afirma o enunciador como exterior ao discurso; analogamente, a história-

memória como externa a si, os gêneros sexuais como externos a si. Logo, se 

existe qualquer “transparência” ou “realismo” do sentido, isso se dá às custas 

da dissimulação proporcionada pela formação discursiva (Authier-Revuz, 1990, 

p. 27). 

 Por fim, pensamos que o passado, a história-memória de que viemos 

falando, o já-dito, faz significação quanto se temporaliza em um novo tempo da 

enunciação, abrindo em direção à abertura de sentido futura (Guimarães, 

2005). Ou seja, há significação por causa da rememoração de outras 

enunciações que descentram o dizer, de forma que o sujeito seja 

temporalizado no acontecimento, perdendo sua centralidade, seu a priori. Aí, a 

ficção romanesca contemporânea, ao representar esse seu processo de 

constituição, adentra o político: “Colocando-me no domínio das posições 

materialistas vou considerar o político como algo que é próprio da divisão que 

afeta materialmente a linguagem e, para o que me interessa aqui, o 

acontecimento da enunciação” (ibidem, p. 15). 

 Na articulação possível entre análise do discurso e psicanálise, para 

compreender a enunciação, a linguagem se revela como fundamento das 

relações sociais, ou seja, seu aspecto político, que é incontornável, dado que o 

sujeito é descentrado. Em outras palavras, o político da enunciação diegética, 
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em que figura uma representação sobre os gêneros sexuais, acaba 

proporcionando a percepção da contradição no centro do dizer entre a 

normatividade e o pertencimento, dentro de um espaço de enunciação, que é 

onde se dá o funcionamento da língua, em uma disputa incessante entre 

isonomia e conflito, lugar de luta pela palavra (Guimarães, 2005, p. 18). Daí,  o 

político das relações de força que marcam a enunciação e, por extensão, a 

possibilidade – sempre provisória – de sentidos para os gêneros sexuais. 

Assim, podemos perceber como a língua é marcada pelo dito e pelo não-dito, 

de forma que é Uma e diferente de si, ao mesmo tempo, de maneira que os 

falantes se identificam com essa divisão (como veremos, por exemplo, no 

romance de Saramago). 

 Sendo o sujeito cindido, o enunciador também compartilha disso, de um 

jeito em que o desconhecido resvala o político da linguagem e, 

consequentemente, do dizer sobre os gêneros sexuais dentro de uma ficção 

romanesca. Assume-se a palavra de um lugar social e, também, de uma cena 

outra, desconhecida, irredutível, abrindo a enunciação para uma obediência e 

para uma disputa. Daí, portanto, Guimarães (2005, p. 22) afirmar que a língua 

funciona não na assunção do sujeito, mas no acontecimento, cuja 

temporalização ocorre na cena enunciativa. Esta, por seu turno, é a já 

mencionada, anteriormente, relação construída entre figuras de enunciação e 

formas linguísticas, entre a heterogeneidade constitutiva e a mostrada da 

enunciação. Afirmamos, ainda, que tal articulação é a responsável por produzir 

o ritmo e o efeito da narrativa por meio de um narrador que opera escolhas em 

função da representação que faz da realidade. Por fim, o enunciador é díspar 

em si – lugar da fala, sempre tenso, da “Fúria nas trevas o vento” –, daí a 

possibilidade de dizer, projetando a disparidade entre presente e temporalidade 

do acontecimento.  

 Assim, o sentido não se limita ao enunciado (ao contrário do que 

propunha Bakhtin), mas, segundo Guimarães (2005, p. 28), se realiza na 

permanente reescritura do que já foi dito e do não percebido pelo 

deslocamento do sujeito, que dá presente ao acontecimento. A condição do 
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enunciador – e, também, do narrador do romance contemporâneo – é não ser 

idêntico a si mesmo, assim como a linguagem, por isso está fadado a estar 

preso a seu pensamento, “Como o vento preso ao ar”.  

 

“Sem tido” como pronto: o percurso da enunciação em Saramago 

“Enquanto não alcançares a verdade, não poderás corrigi-la. 

Porém, se não a corrigires, não a alcançarás. 

Entretanto, não te resignes.” 

(Do Livro dos Conselhos) 

 

 A epígrafe desta segunda parte de nossa reflexão é, também, a de 

História do cerco de Lisboa (2003). Usando-nos dela, tentamos estabelecer 

uma relação discursiva problematizadora com a prática adotada pelo 

enunciador do romance. Pelo recurso à epígrafe, marcada por aspas, 

destacada “fisicamente” do restante do corpo diegético, usa-se “um sinal 

oferecido pela língua para marcar o quanto é problemático falar” (Authier-

Revuz, 2012, p. 31):  

A plenitude da metáfora produzida pelos enunciadores sinaliza 
o quanto esse sinal, frequente objeto de fetichismo ou de ódio, 
os ‘afeta’. As aspas suspendem localmente a naturalidade do 
dizer: o dizer se desdobra, se autorrepresenta como não tendo 
origem em si mesmo. (ibidem, p. 31) 

 Dessa perspectiva, o recurso às aspas marca não somente a introdução 

e o uso de um discurso outro, mas, também, a constituição da enunciação, em 

que a língua (no sentido de Saussure) encontra o sujeito e o discurso. Isso é a 

metarrepresentação do real da língua: o sentido, na verdade, não se dá como 

transparência; mas, sim, como atravessado por um Outro que nos escapa. 

Justamente, as aspas problematizam tal condição do(s) sentido(s): o dizer está 

sempre em deslocamento, em processo constante de descentramento; uma 

vez que este não depende só da enunciação em si, ficando em função, por 

exemplo, também, do ato de leitura.  
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O enunciador do romance de Saramago (e este artigo, por que não?), 

então, chama para a diegese uma relação peculiar do sujeito com a linguagem, 

admitindo um contato entre ambos sempre tenso, permanentemente, (re)feito 

pelo entrecruzamento de discursos, cuja origem nem sempre pode ser 

percebida ou detectada. Na verdade, tal recurso se torna ainda mais 

interessante quando se descobre que o referido Livro dos conselhos, de onde o 

enunciador teria pinçado a citação, talvez, não exista, uma vez que nunca 

identificado fora da obra pelos pesquisadores-leitores. Temos, assim, uma 

epígrafe-pharmakon (Derrida, 1997). Sendo assim, a discurso relatado revela-

se salvador e perigoso, ao mesmo tempo, porque aponta tanto para um 

“remédio” – dado que pode recriar novas ligações do sujeito com a linguagem, 

apontando para o intercruzamento infinito de discursos que criam a(s) 

realidade(s), não reduzindo o sentido à superfície textual – quanto para um 

“veneno” – dado que, justamente, pode mascarar o perigo de se limitar a leitura 

somente ao explicitamente colocado como significante verbal. O enunciador, 

portanto, subverte as possibilidades canônicas e/ou senso comum de se travar 

contato com o “ato de dizer”, que, como já vimos, é arena de batalha de forças, 

muitas vezes antagônicas, redentoras ou venenosas.  

O narrador instaurado, dentro da ficção romanesca de Saramago, já é 

muito conhecido pela relação peculiar que propõe com a linguagem e, logo, 

com a ideia de verdade logocêntrica. São comuns e muito conhecidos diversos 

estudos acadêmicos que tentam ler, elucidar, tal característica discursiva 

“saramágica”. A desconstrução de uma concepção de língua linear ocorre para 

dar lugar às fissuras do discurso, sempre marcado pela descontinuidade e 

pelas relações de poder oferecidas pelos sentidos que marcam as formas-

sujeito (Pêcheux, 1997). Diante disso, uma nova postura de recepção do 

“dizer”, sempre outro, inclui uma nova relação, necessária(mente), com o que 

se entende como “sujeito”. Este, agora, surge, descentrado. Por meio deste 

romance de Saramago, podemos ter a percepção de que isso não é uma nova 

realidade que enfraquece o sujeito; ao contrário, é algo que potencializa o que 

existe a dizer sobre os sentidos, que se estilhaçam, mas, por isso, permitem a 

recombinação constante.  
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Através desta “brecha”, é que pensamos a relação com os gêneros 

sexuais no citado romance. Uma vez que há uma diegese que (se) permite 

uma outra representação da realidade que não a cartesiana – traço tão 

comumente atribuído à produção literária contemporânea5 –  isso nos permite 

refletir sobre a constituição discursiva dos gêneros sexuais através de uma 

base dada pela ficção romanesca. Assim, eles, os gêneros, só se revelam por 

um dizer; em outras palavras, fora de uma enunciação, não existe a 

possibilidade de uma significação sobre eles. Portanto, a materialidade revela a 

condição do sentido possível sobre os gêneros: a provisoriedade, um dizer 

permanentemente deslocado, já que revela uma processo de significação tão 

complexo que tange um real da língua que se perde; na verdade, nunca 

tocado. É pela possibilidade de um sentido sempre outro para o gênero que 

existe a possibilidade da (re)invenção do significado pela ele, e, por extensão, 

da subversão de identidades pelo discurso. Em outros termos, a língua que 

permite falar os gêneros sexuais, por meio do encontro com o discurso e o 

sujeito na enunciação ficcional romanesca, elucida o quanto eles, na verdade, 

são falados de maneira atravessada, opaca, não transparente. Isso se dá, 

paralela e concomitante, com a “discussão”, dentro da obra, sobre a história, a 

realidade, a mimesis e a verdade.  

Em História do cerco de Lisboa, temos um jogo de vozes – comum aos 

demais romances de Saramago – em que enunciador, narrador e interlocutor 

(os personagens) dialogam e se remetem explicitamente, nem sempre em 

sistemas de alianças, mas, principalmente de ironias e de problematizações do 

dizer, o que mimetiza o lado opaco da linguagem. Assim, há sempre um 

irrepresentável que resiste na língua, que, aqui, surge pela relação entre “locais 

de fala” que vão se sobrepondo, interpondo, revelando uma natureza peculiar 

do sentido, que diz e se desdiz seguidamente. Daí, no caso desta ficção 

romanesca, especialmente, haver uma relação com a história enquanto 

memória do dizer, não para se prestar reverência ou para tirar dela 

“conteúdos”, mas para a fazer irromper dentro de si mesma pela atividade da 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Para isso, ver Biziak (2016), Hutcheon (1991) e Rosenfeld (2009).	  	  
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linguagem: “tudo pode parecer como novidade, a questão está só em saber 

manejar adequadamente as palavras que estejam antes e depois” (Saramago, 

2003, p. 11). Sendo assim, o pacto com a enunciação está selado no romance, 

não somente enquanto tema, também como prática discursiva que mimetiza o 

deslocamento perpétuo dos sentidos. 

Pela remissão de vozes, dialógica, dentro desta obra, ocorre recurso 

constante a discursos de naturezas distintas, como, além do narrativo, o 

filosófico, o histórico etc. Isso revela a interpenetração das palavras e, acima 

de tudo, o erro a que elas podem conduzir quando entendidas como realidade 

fechada, contrária à construção do romance. Dessa maneira, o lapso da 

linguagem flui para o sujeito e, logo, para a enunciação. Ou seja, esta é sempre 

“errada”, no sentido de que se diz em uma tentativa, sempre angustiada, de 

coerência, de construir significados, que, no entanto, escapam: 

Quanto ao terceiro caso, o dos erros de linguagem, o mal está 
em que muitas vezes as palavras não têm qualquer sentido, ou 
têm-no indeterminado, ou podem ser tomadas em acepções 
diversas, e, finalmente, quarto caso, são tantos os erros dos 
sistemas que não acabaríamos nunca mais se começássemos 
a enumerá-los aqui. (ibidem, p. 25) 

 Qual seria, então, o erro da linguagem que diz os gêneros sexuais? Não 

atentar para o descentramento de um sujeito, sim, generificado, mas, uma vez 

que pelo discurso, só pode ser percebido pelo contato com o Outro. Não há 

gênero Um, mas um processo de (des)construção constante dele e nele.  

História do cerco de Lisboa mimetiza de maneira bem interessante tal 

dinâmica discursiva, uma vez que a figurativiza através de seus personagens e 

deslocamentos temporais e espaciais. Nesta obra, Raimundo empreende uma 

transformação de sua vida, de revisor a autor, por meio de um contato (in)tenso 

com Sara, sua chefe6. As típicas representações discursivas de gêneros, aqui, 

são invertidas: Sara seria, em um primeiro momento, associada a uma ideia 

estereotipada de masculino, dentro de um padrão de poder de submissão, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Diversos elementos são muito importantes na leitura desses personagens. Por questão de 
espaço e de recorte, não o faremos aqui. Para tanto, remetemos ao nosso trabalho outro 
(2016). 
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além de ser a personagem que ganha a “rua”, o ambiente público de trabalho e 

de liderança. Enquanto isso, Raimundo surge como submetido, aprisionado 

dentro de seu espaço doméstico, onde só lhe cabe revisar as histórias outras, 

sem nunca ocorrer a sua própria iniciativa de enunciação, de tentar se “dizer-

se” no jogo da autorrepresentação inerente aos discursos.  

Pelo contanto problemático entre ambos, um processo de cruzamentos 

entre as duas vidas começa a operar, de maneira em que os sentidos sobre 

“ser” se transformam, revelando o “ex-istir”; ou seja, que o sujeito só é fora de 

si, em um contato com o Outro que permite o existir delicado de identidades, 

fragmentadas entre o interno e o externo. Aos poucos, as performances de 

gênero vão sofrendo mutações à medida que os diálogos constituem a 

natureza do discurso diegético: na alternância de sujeitos, todos descentrados, 

o romanesco permite elucidar a ficção própria às identidades, nunca 

mentirosas, mas sempre referentes de uma realidade outra. Raimundo, então, 

passa a exercer uma outro lugar subjetivo, como escritor de uma nova história, 

uma memória-outra, descolorindo seus cabelos e dando cores pelas flores que 

faz o interior de sua casa ganhar. Sara, pelo diálogo, sutura, “sara” as feridas 

discursivas de seu, agora, Outro, ganhando nova dimensão para o exercício do 

ser e do dizer, relendo as repetições que fundam seu cotidiano de chefe: 

até que ficaram sérios os dois, fitando-se, uma rápida sombra 
subtil adejou pelo quarto, veio e fugiu logo, e então umas asas 
imensas e poderosas envolveram Maria Sara e Raimundo, 
apertando-os como a um único corpo, e o beijo começou, tão 
diferente daquele que aqui se tinham dado ontem, eram as 
mesmas pessoas, eram outras, mas dizer isto é ter dito nada, 
porque ninguém sabe o que o beijo é verdadeiramente, talvez a 
devoração impossível, talvez uma comunhão demoníaca, 
talvez o princípio da morte. (Saramago, 2003, p. 267, grifos 
nossos)  

A representação deste jogo identitário coloca as descontinuidades em 

que se baseia a constituição discursiva dos gêneros sexuais, que, por sua vez, 

logo, só podem ser lidos em interação, em situação, como prática enunciativa. 

Ao mesmo tempo, o enunciador, diante de tamanha complexidade dos sentidos 

que resiste à significação, recorre, mais uma vez, à figurativização dos 

personagens para “dar conta”, um pouco mais, desse real dos sujeitos e da 
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escritura. Dá-se, então, a criação de um duplo. Ao casal Raimundo e Sara 

espelha-se, na escrita de daquele, um Outro, Mogueime e Ouroana: 

O segundo braço do esteiro não o pode Mogueime atravessar 
a vau, por ser mais fundo, mesmo na vazante, por isso vai 
subindo ao longo da margem até chegar aos arroios de água 
doce, onde um dia destas verá Ouroana lavando roupa e lhe 
perguntará, Como te chamas, mas é só um truque para 
começar a conversa, se há algo nesta mulher que para 
Mogueime não tenha segredos, é o seu nome, tantas são as 
vezes que ele o tem dito, os dias não só se repetem, como se 
parecem, Como te chamas, perguntou Raimundo Silva a 
Ourorana, e ela respondeu, Maria Sara. (Saramago, 2003, p. 
265, grifo nosso)  

A cena enunciativa ganha, por meio desse recurso, a mimetização das 

forças que constituem a possibilidade de se enunciar; em outras palavras, o 

político irrompe na língua e na narrativa. Os gêneros sexuais, em vista disso, 

ressurgem como duplos de um dizer outro. Pelo tecido discurso do amor que 

une as personagens – que, segundo Lacan, é a ilusão do Um – o político das 

forças que marca o espaço enunciativo revela o político dos gêneros sexuais: 

são conflito permanentemente aberto. Assim, próximos da angústia: 

O amor é impotente, ainda que seja recíproco, porque ele 
ignora que é apenas o desejo de ser Um, o que nos conduz ao 
impossível de estabelecer a relação dos... A relação dos 
quem?- dois sexos.(LACAN, 2008, p. 13) 

Portanto, não somente o “amor é dar o que não se tem” (LACAN, 1992), 

mas o próprio discurso é isso. Construir um gênero sexual, o performatizar, é, 

por condição, oferecer o que se desconhece, portanto, o que não se possui, 

por isso oferecemos, dizemos, duplicamos, angustiamos; justamente porque, 

por não ser Um, dialogamos, mas não se pode dar o que não é passível de 

“ter”, mas de “ser”. Enquanto “ser”, sujeito; logo, em um espaço de enunciação 

que só pode ser político (e amoroso!). 

Por fim, o romance, brevemente analisado, permite que leiamos a 

construção discursiva dos gêneros como ficção. Esta, por sua vez, entendida 

como permanente (re)organização do que não se possui, o discurso outro-

exterior, trazido para a interioridade do enunciar, na impossibilidade do Um. 
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ENTRE RUÍNAS, ESTILHAÇOS E SILÊNCIOS: OS FRAGMENTOS LITERÁRIOS 

EM CRÔNICA DA CASA ASSASSINADA. 

Luiz Antônio da Cruz Júnior (UNIFESP) 

Prof.ᵃ Dr.ᵃ Francine Fernandes Weiss Ricieri (UNIFESP) 

 

Resumo: 

O presente artigo tem por objetivo apresentar uma breve e sucinta reflexão sobre a estrutura da narrativa 
de Crônica da casa assassinada, de Lúcio Cardoso. Narrando a trajetória dos últimos sobreviventes da 
família Meneses, o romance é uma obra polifônica, pelas diferentes vozes narrativas que apresenta. 
Constituída por um texto fragmentado tanto na macroestrutura, quanto na microestrutura, a sensação 
empregada pela forma de escritura da obra é a de um texto inacabado e até mesmo mal escrito. Não 
obstante, o que se pretende com esta reflexão é demonstrar que o texto cardosiano, a rigor de tantos 
outros textos da modernidade, é propositadamente pensado para ser assim. Para tanto, utiliza-se como 
fontes, dentre outros, os estudos de Cássia dos Santos (2005), Júlio Castañon Guimarães (1991), Mário 
Carelli (1991), Pierre Garrigues (1995) e Roland Barthes (2003 e 2015). Ainda sobre este artigo, a 
propósito da comunicação apresentada no XV Congresso da ABRALIC e da dissertação de Mestrado 
da qual faz parte, pretende-se apontar para como o leitor é chamado e inserido na obra, assim como esta 
interfere em seu constructo. Ao final, espera-se que o presente artigo sirva, além da reflexão, para 
contribuir com os estudos de literatura brasileira.  

 

Palavras-chave: Lúcio Cardoso. Fragmentos literários. Inacabamento. Forma de escritura. 
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ENTRE RUÍNAS, ESTILHAÇOS E SILÊNCIOS: OS FRAGMENTOS 

LITERÁRIOS EM CRÔNICA DA CASA ASSASSINADA. 

Luiz Antônio da Cruz Júnior (UNIFESP) 

 

Eis um estado muito sutil, quase insustentável do discurso: a narratividade é 
desconstruída e a história permanece, no entanto, legível: nunca as duas 
margens da fenda foram mais nítidas e mais tênues, nunca o prazer foi melhor 
oferecido ao seu leitor – pelo menos se ele gosta das rupturas vigiadas, dos 
conformismos falsificados e das destruições indiretas. 

Roland Barthes  

 Crônica da casa assassinada é exatamente o que Roland Barthes (2015) descreve: 

uma narrativa desconstruída, interrompida, fragmentada e, no entanto, legível. Um 

romance que se desdobra por meio de uma escritura fragmentária, ambígua e lacunar 

narrando a trajetória dos últimos sobreviventes da família Meneses, uma tradicional 

família do interior de Minas Gerais, na imaginária cidade de Vila Velha. 

 Os Meneses, cuja família vivera tempos áureos no passado, são narrados em pleno 

declínio financeiro e moral. O imponente casario onde vivem, na chácara dos Meneses, 

assim como a família está em vertiginoso declínio. É um ambiente obscuro e melancólico, 

espaço de conflitos onde os olhares voltam-se para a relação de Valdo Meneses e sua 

esposa, Nina, uma das personagens centrais da trama cardosiana, cujo protagonismo é 

evidente.  

 Nina é uma mulher moderna, bonita, atraente, de personalidade forte e pertencente 

à sociedade carioca. Parece ser o oposto de seu marido Valdo, um homem cujos atributos 

físicos não têm qualquer importância no texto, mineiro do interior do estado, de uma 

família conservadora e tradicionalista, de personalidade volátil e altamente influenciado 

por seu irmão mais velho, Demétrio Meneses. Ao se mudar para a chácara, Nina vê-se 

em um ambiente muito diferente do que estava acostumada: fechado, melancólico, cheio 

de mistérios e, especialmente, conflituoso.  

 A amplitude narrativa da Crônica vai da chegada de Nina à chácara até o fim dos 

Meneses e da cidade onde moram. A anunciada e aguardada chegada de Nina a Vila Velha 

parece ter mexido com toda a cidade e, especialmente, com as estruturas da casa dos 

Meneses. Sua presença marcante, destoando de tudo o que ali se via, parece ter 

intensificado a aura de conflitos existentes na família. Quase todos os embates que 
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ocorrem no seio familiar ligam-se diretamente à figura de Nina que parece despertar nas 

outras personagens uma relação de amor e ódio por ela.  

 Demétrio Meneses, o irmão mais velho e quem comanda a casa, é uma das 

personagens que evidencia este sentimento mútuo e paradoxal em relação a Nina. Ele se 

opõe diretamente à figura da cunhada a ponto de convencer seu irmão, Valdo, a mandá-

la de volta para o Rio sob a suspeita de um caso extraconjugal. Ao mesmo tempo que se 

opõe a ela, parece nutrir em seu interior e deixar transparecer um sentimento de paixão e 

desejo. Demétrio e Nina, respectivamente, operam na obra como metonímias da tradição 

e do novo com toda amplitude semântica que se possa atribuir à coexistência paradoxal 

dessas forças.  

 A rigor das demais personagens que compõem o plano primeiro da narrativa, Ana, 

esposa de Demétrio Meneses, vive uma relação similar à do marido. Nina, como já 

apresentada, tem personalidade marcante e vida própria, o oposto de Ana que, em um 

casamento arranjado, fora educada e treinada para ser uma Meneses e atender aos 

caprichos de Demétrio. Logo, ao mesmo tempo que parece odiar a cunhada e condená-la, 

Ana inveja a beleza de Nina e deseja parecer-se com ela não só na aparência física, mas 

sobremaneira na personalidade forte que a cunhada transparece. 

 Dos Meneses, o único que não tem uma relação conflituosa com Nina é Timóteo 

Meneses, o caçula dos irmãos que fora escondido e condenado a uma vida reclusa por 

representar uma ameaça à imagem e aos valores pregados por Demétrio Meneses. 

Importante figura na trama, Timóteo é o único na casa que se declara a favor de Nina, 

talvez pela possibilidade de renovação que ela representa e pela proximidade que ambos 

têm em oposição à tradição. Solícito, Timóteo fica ao lado de Nina até a morte dela. 

Durante seu velório, ele sofre um acidente vascular cerebral que o leva à morte.  

 Fora Timóteo quem alertara Nina das intenções de Demétrio de mandá-la para o 

Rio de Janeiro. A alegação de Demétrio era a de que Nina supostamente tinha tido um 

caso com Alberto, o jardineiro. Assim que ficou sabendo, pela boca de Timóteo, Nina 

decidiu partir para o Rio, mas adiou a viagem após um estranho acidente, sofrido por 

Valdo Meneses, com uma arma de fogo. Apesar do adiamento, não tardou muito para que 

ela partisse e o fez mesmo estando grávida.  

 No Rio de Janeiro, André, suposto filho do casal Nina e Valdo, está com um ano 

de vida quando aparece Ana que, a mando de Valdo, pega a criança e a leva para ser 
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criada na Chácara segundo a tradição dos Meneses. Quinze anos se passaram e Nina, 

bastante doente, convence Valdo que a deixe voltar para a chácara. Seu retorno à chácara 

não é menos conflituoso que no passado e sua presença, depois de tanto tempo, parece 

conferir aos Meneses a derrocada final.  

 André Meneses, com aproximadamente dezesseis anos, fora criado por Betty, 

governanta da casa, e por Ana. Sem conhecer a mãe, o menino tem o pensamento fixo na 

construção da imagem da mãe que ele não conhecera. Tendo como referenciais maternos 

as figuras de Betty e Ana, o menino surpreende-se ao conhecer Nina e ao ver que ela não 

se parece em nada com a figura de uma mãe. Ao contrário do que ele imaginava, Nina 

materializa, para o garoto, o ideal de uma mulher.  

 A relação de Nina e André é bastante complexa. Durante os aproximados seis 

meses que eles passam juntos, desde o retorno de Nina à chácara até sua morte, o jovem-

adolescente, não reconhecendo a figura materna em Nina, desperta um olhar e interesses 

que vão muito além da relação de mãe e filho. Os registros dos diários de André narram, 

sob seu próprio olhar apaixonado, a complexa relação dele com Nina e o suposto caso de 

incesto existente.  

 A morte de Nina conflui, então, no fim dos Meneses. A partir de sua morte, a 

família se destitui. André desaparece. Timóteo tem um acidente vascular cerebral e morre. 

Uma praga que a dizima a cidade e também a casa dos Meneses. Ana, a última integrante 

da família, falece junto de Padre Justino. Ao fazer suas últimas e aterradoras confissões, 

transitando entre a sanidade e a insanidade, Ana revela que André Meneses não é filho de 

Nina, mas seu próprio filho.  

 Crônica da casa assassinada, destaca-se não só pelo denso enredo que apresenta, 

mas também pela arquitetura de sua construção textual e semântica que permite ao leitor, 

experimentar sensações análogas às vividas pelas personagens da obra. Não só isso, mas 

estas estrutura e forma de escritura vão, ainda, interferir no constructo do leitor, 

especialmente, pela maneira como abarca temas complexos e perturbadores: inveja, 

adultério, paternidades duvidosas, incesto e loucura. Toda abordagem que a narrativa faz 

sobre os temas centrais, se dá não pela assertividade, mas ao contrário, pela dúvida e pela 

incerteza.  

Esta aura de dúvidas e incertezas da obra dá-se pela construção do texto, pela 

forma de escritura e pelos recursos empregados. Tal arquitetura não se deu por acaso, 
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antes, durante os cinco anos que a obra levou para ficar pronta, foi ganhando vida, sendo 

preparada, estruturada e construída como apontam os estudos de Mário Carelli e Júlio 

Castañon Guimarães, para a edição crítica de Crônica da casa assassinada, em 1991, e 

também o estudo de Cássia dos Santos, para sua tese de doutorado, em 2005.  

Lúcio Cardoso opta por uma escritura fragmentada, ambígua e lacunar utilizando 

na estrutura da diegese diversos recursos sintáticos, semânticos e estilísticos, tais como a 

exploração das parataxes, da pontuação e das figuras de linguagem. Por meio da 

arquitetura criada e dos recursos empregados na obra, Lúcio Cardoso produz uma obra 

fragmentada, ambígua e lacunar. A opção pela forma de escritura fragmentada e lacunar 

ocorre tanto na macroestrutura quanto na microestrutura, ou seja, tanto na composição 

geral da obra – estrutura capitular, narradores etc. – quanto no interior de seu texto – pela 

fragmentação textual, parataxes, pontuação etc. 

 Do ponto de vista macroestrutural, a obra cardosiana, apresenta cinquenta e seis 

divisões capitulares constituídas de: diários, depoimentos, cartas, narrativas, confissão, 

livro de memórias e pós-escrito. Estes gêneros diversos que compõem a narrativa são 

narrados por dez diferentes vozes que apresentam, cada uma do seu ponto de vista, uma 

parte da história dos Meneses, construindo uma grande narrativa fragmentada de gêneros 

e vozes diversas que se intercalam não apresentando linearidade cronológica.  

 Esta anacronia narrativa, como proposta por Gérard Genette (1995) em Discurso 

da Narrativa, aumenta a fragmentação do romance, uma vez que seu enredo é cheio de 

prolepses (antecipações) e analepses (flashbacks) tanto na macro, quanto na 

microestrutura. Neste sentido, ao ler o primeiro capítulo, o Diário de André (conclusão), 

é possível perceber que se trata de uma prolepse, uma antecipação de acontecimentos 

futuros. O livro se inicia com a narrativa de um fato que, em ordem cronológica linear, 

deveria estar do meio para o final da história.  

 Sem seguir uma ordem cronológica linear, os capítulos do romance são ordenados 

por um narrador-compilador. Este compilador, cuja voz é silenciada e de quem não se faz 

menção alguma, é responsável pela compilação e disposição dos fragmentos que 

compõem os capítulos da obra. Seu papel é fundamental na estruturação da narrativa. A 

opção por um narrador compilador, de voz quase muda e não identificável, aumenta a 

aura de incertezas que permeia a obra, não só pela opção de narrar em diferentes vozes, 
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mas também porque este compilador é responsável por interromper o fluxo narrativo de 

cada voz com apontamentos para notas marginais.  

 Nas microestruturas, ou seja, nas estruturas internas de seus capítulos, esta 

fragmentação pode ser percebida através da sintaxe que apresenta: nos períodos de 

orações coordenadas e subordinadas, pela pontuação empregada, pelos tempos, modos e 

formas verbais utilizados. Além da sintaxe, os recursos estilísticos fazem com que o fluxo 

narrativo seja fragmentado por uma espécie de modulação do discurso que altera o tom 

da narrativa que, muitas vezes, em parágrafos longos, ora é descritiva, ora é reflexiva. 

Também se observa a presença dos discursos direto e indireto entrecortando o texto, além 

das já mencionadas interrupções do compilador apontando para notas marginais. 

  Crônica da casa assassinada, a propósito da epígrafe deste artigo, é uma obra 

cuja narratividade é desconstruída. Não há um único narrador, mas um coro de vozes 

diferentes, narradores autodiegéticos. A polifonia narrativa, a forma de escritura e os 

recursos utilizados, na macro e na microestrutura, fazem com que a obra se apresente 

cheia de rupturas, fragmentada. O romance, tido como ápice romanesco de Lúcio 

Cardoso, evidencia a maturidade de seu autor que, como já dito, não o escrevera da noite 

para o dia, mas que levara cinco anos para compor o texto final.  

No estabelecimento da Nota filológica: procedimentos de edição e no próprio 

texto da edição crítica de Crônica da casa assassinada, Júlio Castañon Guimarães (1991) 

aponta para os muitos datiloscritos e manuscritos que deram origem ao texto final da 

Crônica: versões diferentes de uma mesma obra, capítulos cuidadosamente alterados ou 

acrescidos, termos e expressões suprimidos ou, então inseridos, além de outras 

modificações fundamentais que deram origem à obra publicada em 1959.  

Cássia dos Santos, em sua tese de doutorado Uma paisagem apocalíptica e sem 

remissão: a criação de Vila Velha e da Crônica da casa assassinada, de 2005, também 

demonstra como o romance de Lúcio Cardoso fora constituído e o que, para ele, era 

importante nesta obra. Segundo ela aponta, para o romancista, trabalhar o espaço e o 

tempo estava acima de trabalhar as personagens. O tempo, que fora importante para o 

ficcionista compor a obra, é fundamentalmente importante na obra. Isso fica evidenciado 

pela não delimitação temporal da obra e, sobretudo, pela narrativa desconstruída, 

fragmentada e não linear que joga com o tempo, ludibria o leitor e cria uma obra 

atemporal, cujo alcance é muito maior que sua amplitude.   
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 A proposital desconstrução da narratividade e todos os elementos textuais 

empregam ao texto cardosiano um tom de inacabamento. Pierre Garrigues (1995), em seu 

trabalho Poétiques du fragment, observa que o fragmento literário tem seu fim no 

inacabamento, dizendo o que não diz, sem dizer pelo que diz. A narrativa e o texto 

igualmente fragmentado, as lacunas que se instauram, o silêncio que se faz presente, a 

desconstrução textual e todos os elementos constitutivos da diegese cardosiana imprimem 

o caráter ambíguo do fragmento literário que se dá por meio do inacabamento que este 

apresenta.  

 Crônica da casa assassinada, originalmente pensada como integrante de uma 

trilogia, fora a obra de fôlego de Lúcio Cardoso e demonstra, em todos os seus aspectos 

e no contexto de produção, que sua intenção não era criar uma obra qualquer. A densa 

narrativa, as construções imagéticas, o tempo da narrativa e como se este apresenta nela, 

as personagens complexas, o texto fragmentado, as lacunas presentes, a perversidade da 

destruição de uma família e de uma cidade inteira, bem como outros fatores inerentes à 

obra e integrantes de sua diegese demonstram que o autor construíra uma obra bem 

arquitetada e na qual o jogo com o leitor torna-se peça fundamental.  

Do leitor de Crônica da casa assassinada é exigido mais que apenas uma leitura. 

Ele é chamado ao texto e é obrigado, pela forma escrita, ao ato reflexionante das 

personagens e do próprio autor. No jogo textual do romance, o trabalho do leitor é exigido 

pelo texto que tenta lograr e ludibriar quem o lê. Muitas vezes o texto é silenciado, um 

silêncio quase ensurdecedor que diz, paradoxalmente, por meio do que não diz. Outras 

tantas, o discurso textual é longo, prolixo e não diz, exatamente, pelo muito que diz.   

 Crônica da casa assassinada é um romance feito de fragmentos. Seu texto é 

estilhaçado e fragmentado, assim como os últimos Meneses de quem a história fala. Tal 

qual a casa e a família em ruínas, o texto também parece estar em ruínas. Mais que apenas 

contar a história de uma família moral e financeiramente decadente, o romance de Lúcio 

Cardoso, pela fragmentação textual e estrutura fragmentária, reduplica a construção 

textual de uma sociedade que se encontra, na modernidade, em ruínas e em que a 

possibilidade de totalização há muito fora perdida, como propõem teóricos como Lukács 

(2009), por exemplo.  

 Sob a ótica do fragmento literário, é possível enxergar um romance cujo propósito 

é maior. Seu alcance não se limita ao tempo da narrativa e à sua amplitude. Ele é muito 

maior. Isto se dá, em grande parte, pela forma como o texto se apresenta, além da história 
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que é contada. Como verificado e apontado por Cássia dos Santos (2005), o tempo é um 

fator importante para a obra que ao tratar de questões inerentes à sociedade moderna e 

pela forma como o faz, através dos fragmentos, torna o romance uma obra atemporal e, a 

propósito de Roland Barthes (2015), cujo “prazer do texto” é evidenciado.   
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PERSONAGENS MIGRANTES NA OBRA DE SERGIO KOKIS 

Anna Faedrich (Unirio) 

 

Resumo: O escritor e pintor Sergio Kokis é um dos principais representantes da escrita migrante 
produzida pelos estrangeiros instalados no Québec que revelam na sua escrita a imbricação e as trocas 
culturais, a partilha de valores, de conhecimento e de idiomas. O presente trabalho pretende mostrar, 
através da análise de personagens da obra literária de Kokis, como o deslocamento para outro país, 
isto é, a experiência do exílio, atua na transformação da identidade dessas personagens migrantes, 
que enfrentam o estranhamento e a solidão, motivando o mergulho introspectivo. Interessa-nos, pois, 
a questão da escrita migrante recorrente na literatura contemporânea de Kokis, em que o foco está na 
fragmentação do sujeito, na viagem, na errância, no exílio, movimentos ligados diretamente à 
problemática da identidade e da alteridade. Para isso, serão analisadas as personagens-protagonistas 
dos romances A casa dos espelhos (Le pavillon des miroirs, 1994), A estação (La gare, 2005) e 
Clandestino (2010).  
 
Palavras-chave: Sergio Kokis; deslocamento; migrância; exílio. 
 

O escritor e pintor Sergio Kokis, nascido no Rio de Janeiro, em 1944, naturalizado 

canadense desde 1975, é um dos principais representantes da escrita migrante produzida 

pelos estrangeiros instalados no Québec que revelam a imbricação e as trocas culturais, a 

partilha de valores, de conhecimento e de idiomas. Entende-se por escrita migrante um 

determinado tipo de produção literária em que a experiência da alteridade é essencial para o 

seu processo de criação. Em “O espaço autobiográfico migrante em Kokis e Laferrière”, 

Luciano Moraes (2014) observa a emergência das “literaturas migrantes”, analisando que 

“trata-se de ressignificar o conceito de fronteira, a partir da noção de atravessamento, 

transbordamento, reelaboração do imaginário migrante que embaralha os pontos de 

referência” (MORAES, 2014, p. 367). Este trabalho analisa como o deslocamento para outro 

país, isto é, a experiência do exílio, atua na transformação da identidade das personagens 

migrantes na obra literária de Kokis, as quais enfrentam o estranhamento e a solidão, 
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motivando o mergulho introspectivo. Para isso, analisaremos as personagens protagonistas 

dos livros A casa dos espelhos (2000 [Le pavillion des miroirs, 1994]), A estação (2005) e 

Clandestino (2010), cuja experiência do exílio é um ponto em comum.  

Em 1994, Kokis publica seu primeiro livro – Le pavillon des miroirs (A casa dos 

espelhos, 2000), único romance traduzido para o português até o momento. O romance A 

casa dos espelhos é composto por vinte e sete capítulos que oscilam entre duas 

temporalidades: nos capítulos ímpares (exceto o capítulo vinte e seis), o tempo da infância e 

da adolescência do protagonista, tempo da retrospecção; e, nos capítulos pares, o tempo do 

presente, do protagonista adulto no exílio. O narrador, em primeira pessoa, cujo nome não é 

revelado, recupera experiências vividas através de episódios trazidos pela memória, 

oscilando entre o presente, exilado em um País frio, e o passado da infância, vivido na cidade 

do Rio de Janeiro.  

O passado da infância no Brasil é recuperado pela memória do pintor adulto instalado 

no Québec, entretanto, o narrador se limita à descrição desses lugares, sem nomeá-los 

explicitamente:  

Não foi fácil no início. Principalmente porque cheguei pensando que isto 
seria provisório, para fazer um pé-de-meia e partir de volta. Era o que eu 
dizia. Aqui, no estrangeiro. Nem vi passarem os primeiros invernos; tudo 
era tão novo, tão confortável, tranquilo. Deixei-me ir neste ambiente de 
extensões brancas. Como eu vinha do turbilhão, essa calma me seduziu. 
Pouco a pouco, porém, desencadeou-se um processo insólito, discreto e 
extremamente eficaz: aceitar ser estrangeiro, exilado. Considerar 
provisórias todas as coisas, ser outro por trás das minhas aparências, perder-
me nessas ruas limpas e quase desertas, entre gente desconhecida (KOKIS, 
2000, p. 35) 

Kokis cria um romance “a partir de algumas verdades autobiográficas”, ou conforme 

prefere Eurídice Figueiredo (1997), a partir de “memórias ficcionais”, uma vez que seu 

protagonista é também escritor e pintor. Figueiredo observa que “alternando o passado no 

Brasil como o presente no Canadá, seu alter ego retrata a situação do exilado, do imigrante 

que transita pela transculturação, pela hibridização, pelo nomadismo” (FIGUEIREDO, 1997, 

p. 48).  

Segundo Moraes, no “processo de hibridação entre ficção e autobiografia, o acesso à 

memória que serve de matéria para os relatos passa pela questão da fabulação, procedimento 
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observado nas obras de Kokis” (2014, p. 378). A tônica do romance, que é a questão do 

desenraizamento, é também uma tônica da vida do autor, que deixou o Brasil no período da 

Ditadura Militar. Tal biografema – seja o exílio político, a questão da migrância e/ou do 

desenraizamento –  aparece ficcionalizado não apenas em A casa dos espelhos, mas também 

em outros romances.  

O romance Clandestino, por sua vez, traz como pano de fundo a escória política e 

militar. Entretanto, a história se passa na Argentina, num contexto de pós-Guerra das 

Malvinas. O protagonista Tomás Sorge vive a experiência solitária da prisão, como bem 

define o narrador “a vida de um homem enviado à prisão militar de Ushuaia é, por assim 

dizer, uma vida em suspenso” (KOKIS, 2010, p. 12): 

Plus que la solitude ou l’amertume devant sa condition de forçat, 
c'était l'étrange ralentissement du temps que Tomás trouvai le plus 
pénible. L'existence stéréotypée en prison et l'absence de nourritures 
spirituelles avaient pour effet de rendre les heures visqueuses, como 
s'il ne se passait jamais rien dans la vie et comme si la pénitence allait 
prendre une éternité à finir. Privé d'un avenir immédiat autre que la 
simple itération des jour et des mois précédents, incapable de se fixer 
sur son futur, le prisonnier était condamné à se rabattre sur son passé 
dans une sorte d'inversion mélancolique du flux naturel de 
l'existence. Seule sa mémoire semblait ainsi être garante de la 
constance se soi, de l'identité personelle, et cela s'avérait hasardeux. 
Par moments, Tomás avait la nette impression qu'il perdait à la fois 
ses contours et sa substance (KOKIS, 2010, p. 23). 

Nesta passagem, o narrador analisa a condição do prisioneiro, tanto no sentido 

circunscrito do espaço do enclausuramento, espaço da solidão, como no sentido temporal, a 

angústia de ver os dias passarem sem poder vislumbrar um futuro, sendo um eterno e 

melancólico condenado ao tempo passado. O narrador afirma que somente a memória parece 

garantir uma “constância de si, de sua identidade pessoal” e que tem a impressão de ter 

perdido seu contorno e sua substância, sentimento, muitas vezes, similar ao do exilado ou do 

migrante. 

Mecânico especialista na manutenção de instrumentos de precisão, Tomás Sorge tem 

por prazer a arte de abrir cofres-fortes: “Tomás ne s’était jamais occupé de politique, 

uniquement de serrures. Le jeu d’échecs et les serrures étaient ses seules passions” (KOKIS, 

2010, p. 14). Denunciado por um oficial da ordem por ter arrombado o cofre de um senador 
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influente, para recuperar papeis comprometedores, sob a ordem de seu superior imediato 

capitão Marquez, foi condenado a seis anos de trabalho duro em Ushuaia, campo de trabalho 

da região Fuegian, no extremo sul da Argentina. Após sua libertação, foi convidado a servir 

aos interesses obscuros de uma organização militar secreta, formada para garantir a segurança 

dos militares no período de restauração da democracia como forma de governo, após a derrota 

argentina na Guerra das Malvinas (1982). Sorge volta a Buenos Aires, sob nova identidade, 

incarnando Jose Capa, perdendo-se na clandestinidade: 

– Un autre détail, d’une grande importance. En sortant d’ici, Tomás Sorge 

n’existera plus. Vous recevrez des papiers de décharge militaire avec un 
autre nom et une identité nouvelle: date et lieu de naissance, spécialité, etc. 
Votre carte d’identité civile, votre permis de conduire et votre nouveau 

certificat de naissance compléteront la nouvelle personne que vous 
incarnerez. Je laisse à votre discrétion l’élaboration d’autres détails de votre 

vie antérieure, scolarité, emplois, etc. Tomás Sorge ne refera plus jamais 
surface en Argentine. Si j’ai bien compris, vous ne laissez pas derrière vous 

des rapports familiaux ou d’amitié. Si, au contraire, ce genre de relations 
subsiste, il faudra les oublier pour le moment, du moins jusqu’à ce que votre 

nouvelle situation soit bien consolidée. [...] D’accord? 

– Oui, major, c’est d’accord. 

– Avez-vous une préférence pour un nom en particulier? (KOKIS, 2010, p. 
65) 

Nesta cena, Tomás Sorge está saindo da prisão prestes a assumir nova identidade. O 

major dá as orientações de como ele deverá se portar, de forma discreta e solitária, até 

consolidar a sua situação. A solidão é condição necessária para tal missão, não são permitidas 

relações familiares nem laços afetivos. Tomás Sorge deixa de lado a sua identidade para 

incarnar Jose Capa. 

Já em A estação, a experiência da alteridade se dá de modo quase kafkiano, beirando 

o absurdo, numa situação involuntária, em que o protagonista perde o trem e, sem 

alternativas, passa a conviver com a aldeia local. O engenheiro Adrian estava voltando para 

casa, com a esposa e o filho, depois de passar as férias na praia, no Sul. A família volta alguns 

dias antes do previsto devido à morte do sócio de seu sogro, para quem trabalha. É o narrador, 

em terceira pessoa, que nos alerta para algo estranho nesse caminho de volta: 

Si este hombre hubiera estado más atento, se hubiera dado cuenta de que el 
tren había tomado en una bifurcación una dirección diferente a la del viaje 
de ida, dos semanas antes. Pero después de las insípidas vacaciones en un 
Pueblo balneário de la costa, se sentía ligeiramente entorpecido, 
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preguntándose más bien si de verdade había valido la pena hacer tantas 
horas de tren por tan poco placer (KOKIS, 2005, p. 12) 

 Também a descrição da estação contribui para a construção do cenário insólito do 

romance e o sentimento de estranhamento: 

La pequeña estación parecía totalmente abandonada en pleno día, a pesar 
de la presencia del tren de pasajeros. Adrian no vio el nombre de la estación 
ni ninguna actividad que pudiera explicar esa parada hecha prácticamente 
en campo abierto. Un solo edificio viejo y deteriorado reinaba sobre el 
minúsculo andén de cemento, rodeado de malas hierbas que crecían en lo 
que parecían haber sido macetas para flores. Adrian podía distinguir el 
camino de tierra que partía de atrás de la estación para perderse en el 
horizonte de la estepa. Pero éste también estaba desierto, sin vehículos ni 
caballos que esperaran a un eventual viajero que bajara del tren. Un detalle 
un tanto insólito llamó su atención: a pesar de la vetustez del lugar, dos 
puertas laterales contiguas indicaban la presencia de lavabos, uno para 
hombres, el otro para mujeres; un letrero garabateado a mano informaba 
que estaban reservados para los viajeros, y que estos últimos debían pedir 
la llave al jefe de estación si deseaban utilizarlos (KOKIS, 2005, p. 14). 

Adrian desce do trem na esperança de comprar cigarros, se depara com a figura 

esquisita do chefe da estação e se resigna a voltar para o vagão. Porém, ele não aguentava 

mais a esposa e o filho; havia discutido com a mulher e estava enojado do filho sujo de 

chocolate: 

Se resignó entonces a volver a subir al vagón y a esperar pacientemente la 
continuación de los sucesos. Al pasar frente a la puerta de su 
compartimento, vio el rostro de su hijo pegado a la ventana, lleno de 
chocolate y vigilándolo. De la misma manera, distinguió perfectamente el 
movimiento de su esposa cuando se alejó bruscamente de la ventana, como 
si quisiera esconder que ella también espiaba sus gestos. Adrian se sintió 
nuevamente irritado al ver a su familia y decidió, sin realmente saber por 
qué, que prolongaría su ausencia hasta la señal de partida (KOKIS, 2005, 
p. 22). 

 Resolveu, então, descer novamente e aguardar até a partida do trem. Vale lembrar 

que a parada do trem naquela estação também não era esperada, ninguém estava entendendo 

o porquê dela. Adrian decide ir ao banheiro, sem obedecer aos rabiscos na placa que dizia 

para solicitar a chave, uma vez que as portas estavam abertas. Para a sua surpresa, quando 

sai do banheiro, onde talvez tenha adormecido, o trem já havia partido: 

¿Cuánto había durado aquello? ¿Apenas cinco minutos, una hora? Le era 
imposible decirlo con precisión, tan agradable le había parecido la 
sensación de adormecerse así. Cuando volvió al andén, su tren ya no estaba. 
La estación estaba desierta, soplaba una pequeña brisa que mecía los tallos 
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de las altas hierbas de la estepa, y Adrian podia oír claramente el canto de 
las aves escondidas en la maleza (KOKIS, 2005, p. 24). 

A primeira reação de Adrian é a de desespero, pânico, ele não sabia onde estava nem 

o que havia acontecido:  

La estación desierta provocó en Adrian primero una sensación de estupor. 
Se sintió hundido en plena pesadilla, sin realmente saber dónde estaba, ni 
lo que había sucedido. Con la ausencia del tren, el ambiente parecía aún 
más desolador y la soledad que reinaba en la estepa lo golpeó de frente. Le 
tomó unos instantes aceptar que el tren se había ido realmente dejándolo 
atrás. Había partido con su familia, sus maletas y los demás viajeros, 
mientras él se quedaba ahí plantado, con aire sorprendido y profundamente 
ridículo. En seguida, una sensación de pánico se apoderó de él y se puso a 
correr por el andén y a lo largo de las vías con la esperanza absurda de 
poder, si no alcanzarlo, al menos verlo desaparecer en el horizonte (KOKIS, 
2005, p. 25). 

A partida do trem o obriga a encarar o estranho, não apenas o lugar estranho, como o 

povo que ali vivia. Para a aldeia, ele era o estranho, por isso desconfiavam dele e não o 

receberam bem. Adrian demora a conquistar a confiança das pessoas. O romance nos leva ao 

mergulho introspectivo da personagem, que repensa sua vida, quem ele é verdadeiramente, 

repensa a escolha de seu emprego – era engenheiro porque seu pai também era, uma escolha 

mais pela facilidade do que pela paixão; na verdade, sua paixão era pela matemática, 

profissão que não dava dinheiro –, seu casamento – percebeu que estava insatisfeito com o 

casamento, cogitando o divórcio –, a relação com o filho – sentiu-se culpado por sentir nojo 

do filho lambuzado de chocolate –, tais reflexões foram possíveis justamente por estar em 

contato com o estranho, com uma nova realidade e com outras pessoas, ou seja, pela 

experiência da alteridade. A estação funciona como metáfora de transição entre um Adrian 

antigo e um novo Adrian, metáfora do autoconhecimento, que traz a possibilidade de repensar 

a vida. 

O narrador migrante, marcado pela errância, o “marinheiro comerciante”, conforme 

Walter Benjamin, aquele que viaja e tem muito o que contar, é o narrador das obras de Kokis. 

Como podemos ver, por exemplo, em A casa dos espelhos: 

Depois veio o exílio. Primeiro a Europa, depois aqui, sempre em busca de alguma 
coisa que me faltava. Essa condição que eu prolongava sem pensar nisso me 
parecia cada vez mais agradável. (2000, p. 105) 

*** 
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O estrangeiro não pode se voltar sempre ao futuro; fica frequentemente atolado 
entre essa identidade que foi e o desencontro de ter de se tornar outro. Não gosta 
de seu passado; é um passado ruim que ele tenta superar. E, afinal, é por causa 
do passado que ele não está mais lá em sua terra, mas aqui, deslocado. [...] O 
estrangeiro quase sempre é assim, um verdadeiro artista do tempo (2000, p. 294-
295). 

 Para além da situação do exilado e do imigrante, Sergio Kokis apresenta aquilo que 

Julia Kristeva também analisa em seu estudo intitulado Estrangeiros para nós mesmos, 

penetrando no íntimo do artista que recusa o enraizamento – o “ser de nenhuma parte”: 

Estrangeiro: raiva estrangulada no fundo de minha garganta, anjo negro 
turvando a transparência, traço opaco, insondável. Símbolo do ódio e do 
outro, o estrangeiro não é nem a vítima romântica de nossa preguiça 
habitual, nem o intruso responsável por todos os males da cidade. [...] A 
felicidade parece transportá-lo, apesar de tudo, porque alguma coisa foi 
definitivamente ultrapassada: é uma felicidade do desenraizamento, do 
nomadismo, o espaço de um infinito prometido. Contudo, felicidade 
cabisbaixa, de uma descrição medrosa, apesar de sua intrusão penetrante. 
(KRISTEVA, 1994,  p. 9-12, grifo meu) 

Em A casa dos espelhos, o narrador é um ser desenraizado e confessa que não sofre 

tanto com o exílio, não como os outros aparentam sofrer: 

O exílio me permitiu descobrir então que eu não sofria como os outros, que, 
ao contrário, eu sempre tinha sido estrangeiro, por toda a parte. Possuindo 
o mimetismo espontâneo dos seres de lugar nenhum, meti-me numa 
carapaça protetora por trás da qual podia olhar sem pressa e colecionar 
minhas visões (KOKIS, 2000, p. 36). 

Essa sensação já está presente no narrador ainda jovem, não sendo, portanto, uma 

conclusão à qual o adulto maduro chega com o distanciamento temporal e geográfico. O 

narrador argumenta que não é nacionalista e que não está enraizado no seu país de origem: 

Meu irmão gosta muito da vida militar. Fica em posição de sentido, faz 
continência à bandeira e lamenta a minha indiferença. Não chego a levar 
tudo isso a sério, nem a ter sentimentos patrióticos. Quando os outros 
cantam o hino ou fazem continência, não posso deixar de olhá-los, observá-
los. Talvez por isso os soldados me pareçam tão ridículos como as cores de 
nossa bandeira. Uma vez disse isso a meu irmão e ele me respondeu que eu 
era um traidor da pátria (KOKIS, 2000, p. 64). 

 Nos relatos da fase adulta, no país de exílio, o narrador-protagonista revela que não 

pertence a lugar algum. Sente-se estrangeiro no país de exílio, assim como se sentia distante 

no país de origem:  
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Essa situação é familiar para mim, e a questão da linguagem não é mais do 
que uma de suas facetas. Na presença dos miseráveis de minha infância, eu 
já tinha uma certa distância como um espectador de um filme. [...] A 
contradição que sinto em mim não transparece no dia-a-dia. Meu exterior 
muito neutro permite dissimular a falha que se limita à superfície da pele. 
Fui feito com essa ausência de unidade, e transito nas relações com o 
mundo exterior com uma certa naturalidade. Espanta-me, certamente, que, 
apesar de tudo, as pessoas com as quais convivo não parecem lembrar de 
que sou estrangeiro (KOKIS, 2000, p. 228-229. Grifo meu).  

Kristeva analisa a condição estrangeira de ser, observando a questão do afastamento. 

É possível aproximar suas reflexões com as personagens migrantes de Kokis: 

Não pertencer a nenhum lugar, nenhum tempo, nenhum amor. A origem 
perdida, o enraizamento impossível, a memória imergente, o presente em 
suspenso. O espaço do estrangeiro é um trem em marcha, um avião em 
pleno ar, a própria transição que exclui a parada. Pontos de referência, 
nada mais. O seu tempo? O de uma ressurreição que se lembra da morte 
e do antes, mas perde a glória do estar além: somente a impressão de um 
sursis, de ter escapado (KRISTEVA, 1994, p. 15). 

Georges Poulet, em O espaço proustiano, analisa a busca do espaço perdido na série 

Em busca do tempo perdido, de Marcel Proust. Segundo Poulet, “o ser privado de lugar 

encontra-se sem universo, sem lar, nem eira nem beira” (1992, p.19). Tanto Proust quanto 

Kokis têm a criação literária fundada na recordação do passado. A memória é a confluência 

temática existente entre ambos, que pode ser tanto uma reação à fugacidade da vida, como à 

força avassaladora da morte, ou, ainda, à denúncia de miséria material e moral. 

O narrador-protagonista de A casa dos espelhos, busca o eu perdido e o encontra nas 

lembranças que “se arrumam em sua memória”, entretanto, sente-se “sem universo, sem lar”, 

pois vem “de lugar nenhum”, um ser “sem eira nem beira”. Tomás Sorge, em Cladentisno, 

seja na experiência de aprisionamento quanto na experiência de clandestinidade, vive a 

errância de uma vida anônima, desprendido de laços familiares e afetivos, assume nova 

identidade, data e local de nascimento, nome, profissão etc. é também através da memória 

que preserva seus contornos e sua substância, ou seja, sua identidade. Já para Adrian, estar 

perdido, sem eira nem beira, o leva ao mergulho introspectivo e à autocompreensão. Na 

verdade, quando desce do trem para comprar cigarros naquela estação insólita, sente não 

pertencer àquela família, sente-se em desacordo, prolonga ao máximo o tempo fora do trem 

sem vontade de voltar.  
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Ana Maria Lisboa de Mello aponta para a importância da epígrafe na obra de Sergio 

Kokis. Esta é a última estrofe do poema “profundamente”, de Manuel Bandeira: “– Estão 

todos dormindo / Estão todos deitados / Dormindo / Profundamente”: 

Nesse poema, o sujeito lírico refere-se a um passado só recuperável pela 
memória, e esse é o exercício constante do narrador protagonista de Le 
pavillon des miroirs, dividido entre um passado traumático e um presente 
solitário e perpassado de melancolia. Ao longo do poema, Bandeira trata 
também da fugacidade do tempo, das alegrias da infância, ao lado de 
pessoas que já morreram, e emprega o verbo ‘adormecer’ no sentido de 
morrer, metáfora presente no excerto selecionado por Kokis (MELLO, 
2008, p. 180). 

Ana Lisboa observa que ao retomar a estrofe de Bandeira, Kokis antecipa o teor do 

romance, que é “a recuperação do passado que se expressa em um ‘tecido de lembrança’ de 

coisas que existiram ou até foram inventadas, de recordações pungentes, tecido que, no final 

do romance, o narrador arrisca chamar ‘identidade’” (idem).  

O ambiente familiar da infância do protagonista, vivido no Rio de Janeiro dos anos 

50, é um ambiente precário material e afetivamente. A casa é descrita como um espaço 

pesado e viscoso, a família é desestruturada, o narrador sente a ausência do pai – “meu pai 

trabalha muito e quase nunca está” (p. 39), a indiferença da mãe, a falta de conversa – “Meu 

pai não quer saber de histórias de negros nem de padres. Por isso não posso falar com ele. Os 

outros também não querem responder às minhas perguntas” (p. 19).  Integram a casa da rua 

Presidente Vargas: o pai, a mãe, o irmão mais velho, o nenê e a tia Lili. O narrador-

protagonista sente-se alheio a esse ambiente, e desde sempre, solitário: 

Não há nada a fazer nesta casa, nada de brinquedos. Me arrasto por debaixo das 
camas ou olho pela janela, só isso. O neném ainda é muito pequeno para brincar 
e meu irmão mais velho não gosta das minhas brincadeiras. É sempre assim. 
Somos um conjunto em desordem. [...] Vivemos todos amontoados no 
apartamento e dormimos no mesmo quarto; só Lili dorme no chão da sala. Mas 
falta alguma coisa para que isto seja uma família. Cada um parece ocupado com 
seu próprio tédio (KOKIS, 2000, p. 9). 

A arte ajuda o pintor a domar os seus fantasmas do passado, uma vez que a 

“Mnemósine” (memória) é a deusa de sua pintura. O narrador associa a memória do vivido, 

as suas “viagens imaginárias” perpassadas pela melancolia, à produção de sua arte:  
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Assim que as cores chegam aos meus olhos no canto sombrio do ateliê, o 
passado começa a dançar em meu espírito. Como quando eu fechava os 
olhos em minha cama, na volta dos passeios. Entre estes espaços gelados 
que me envolvem, é mais fácil para mim abandonar-me nessas viagens 
imaginárias. Agora que sei domar as imagens, dando-lhes uma forma 
plástica, posso tirar mais proveito disso (KOKIS, 2000, p. 35). 

*** 

Mesmo se o tema do quadro parece diferente do que eu vivi, ainda assim 
me revela coisas, reaviva minhas lembranças e me transporta para o passado 
(KOKIS, 2000, p. 65). 

Assim, o narrador-protagonista reflete que foi a “impressão de desenraizamento” que 

o empurrou para o “trabalho inútil de acumulação de imagens pintadas. Para reencontrar a 

vida” (KOKIS, 2000, p. 164-165).  

Muitas vezes o exílio, para as personagens de Kokis, representa a saída encontrada 

para a busca de algo em falta. A ideia de partir fascina, de acordo com Kristeva, “o estrangeiro 

suscita uma nova ideia de felicidade. [...] A felicidade estranha do estrangeiro é a de manter 

essa eternidade em fuga ou esse transitório perpétuo” (1994, p.12). O narrador-protagonista 

de A casa dos espelhos vê no exílio uma tentativa de se descobrir, de (re)construção da sua 

identidade: 

As línguas estrangeiras me pareciam cheias de promessas, de entonações 
penetrantes, de raízes próprias para desvendar o desconhecido. Também as 
acreditava ricas de uma sabedoria milenar, da qual eu me achava afastado 
por minha situação tropical. Suas dificuldades com ares insólitos sugeriam 
aventura, cargueiros de partida marcada cheios de vagabundos. Toda 
partida, aos meus olhos, era como que a descoberta da identidade, ou antes 
a redescoberta, pois eu a supunha escondida, inteira e acabada, sob a 
camada dos hábitos cotidianos (KOKIS, 2000, p. 135). 

A solidão que o narrador-protagonista sente, entretanto, não faz parte apenas de seu 

presente no exílio, na sua situação de migrante. Na infância e na adolescência, esse 

estrangeiro desenraizado, já era um solitário em suas brincadeiras, pensamentos e passeios: 

E sinto a mesma distância em relação aos companheiros da rua. Não estou 
mais totalmente na jogada, nossas lembranças são distintas e, pior ainda, 
tenho a impressão de que eles não fazem mais do que se repetir para matar 
o tempo. Meus passeios são mais solitários agora; tomo mais cuidado ao 
olhar as coisas ou ouvir histórias dos outros para refazer minha provisão de 
sonhos. E fico esperando minha volta. Guardo meus segredos, já não me 
desvendo mais (KOKIS, 2000, p. 170). 
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No estrangeiro, ele confessa ter perdido a noção do tempo. Já se passaram vinte e 

cinco anos, mas ele diz não ter visto o tempo passar. Partiu para umas férias que se 

prolongaram em exílio, e desde esse dia nunca mais voltou para o país de origem. A ilusão 

de que tudo no estrangeiro era provisório, o aliviava de suas angústias: 

Sirvo minha dose de vodca lembrando que há um quarto de século moro 
neste país. Não vi o tempo passar. Bebo para festejar ou para esquecer? Eis 
uma questão de que eu fujo. [...] A solidão enfim reencontrada, a liberdade 
integral, eu me dizia. Mas também uma identidade que eu evitava 
considerar. Eu era diferente das pessoas daqui, um outro. [...] A gente é 
sempre estrangeiro em relação a um outro, mesmo quando não sente isso 
(KOKIS, 2000, p. 247). 

Porém, essa liberdade total nas duas temporalidades resulta na melancolia de um ser 

solitário, como bem observa Kristeva: 

Livre de qualquer laço com os seus, o estrangeiro sente-se “completamente 

livre”. O absoluto dessa liberdade, no entanto, chama-se solidão. Sem utilidade 
ou sem limite, ela é tédio ou disponibilidade supremos. Sem os outros, a solidão 
livre, como o estado de ausência de gravidade nos astronautas, destrói os 
músculos, os ossos e o sangue. Disponível, liberado de tudo, o estrangeiro nada 
tem, não é nada. [...] Ninguém melhor do que o estrangeiro conhece a paixão da 
solidão: ele acredita tê-la escolhido para gozar ou tê-la suportado para padecer. 
[...] este é seu paradoxo: o estrangeiro quer estar sozinho, porém cercado de 
cúmplices. [...] O estrangeiro aspira à cumplicidade para, ao recusá-la, melhor 
sentir a sua virgindade (KRISTEVA, 1994, p. 20).  

  É possível encontrar nos três romances de Kokis várias passagens de reflexão sobre 

a condição do estrangeiro, seja por seu deslocamento para fora do lugar de origem, seja pelo 

seu sentimento de não-pertencimento. Em A casa dos espelhos e Clandestino, há o cenário 

político como pano de fundo das histórias de homens que precisam partir e, por isso, vivem 

a solidão e a errância. O regime militar ambienta os dois romances, o primeiro no Brasil, o 

segundo na Argentina. La estación apresenta o insólito e o absurdo como estratégia literária 

para trazer à tona questões como sentir-se estrangeiro/estranho em algum lugar, mas também 

se sentir “estrangeiro para si mesmo”, como bem analisa Kristeva. A estação funciona como 

uma metáfora de autoconhecimento e de transição; como se morresse o antigo Adrian para o 

nascimento de um novo. Essa metáfora revela a busca de algo diferente, face à insatisfação 

com a realidade. Enfim, A casa dos espelhos, A estação e Clandestino são três romances 
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extremamente diferentes, porém protagonizados por personagens migrantes, cujos 

sentimentos são pontos convergentes que possibilitam este diálogo. 

 

Referências 

FIGUEIREDO, Eurídice. Sergio Kokis: imagens do Brasil na literatura canadense. In: --- & 
SANTOS, Eloína Prati dos (orgs.). Recortes transculturais. Niterói: EdUFF/ABECAN, 
1997, p. 47-63. 

KOKIS, Sergio. A casa dos espelhos. Tradução de Marcos Castro. Rio de Janeiro: Record, 
2000. 

KOKIS, Sergio. Clandestino. Montréal: Lévesque éditeur, 2010. 

KOKIS, Sergio. La estación. Traducción Julie Zamorano. Barcelona: Montesinos, 2005.  

KRISTEVA, Julia. Estrangeiros para nós mesmos. Tradução de Maria Carlota Carvalho 
Gomes. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. 

MELLO, Ana Maria Lisboa de. O Brasil visto de longe: memória e melancolia em  Le 
pavillon des miroirs de Sergio Kokis. In: Brasil/Canadá: imaginários coletivos e mobilidades 
(trans)culturais. Zilá Bernd, org. – Porto Alegre: Nova Prova, 2008. 

MORAES, Luciano Passos. O espaço autobiográfico migrante em Kokis e Laferrière. 
Letrônica, Porto Alegre, v. 7, n. 1, p. 366-384, jan/jun., 2014. Disponível em: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/letronica/article/view/16711/11667. Acesso 
em: 10 set. 2016. 

POULET, Georges. O espaço proustiano. São Paulo: Imago, 1992. (Biblioteca Pierre 
Menard).  

 

3690

Ana
Pencil

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/letronica/article/view/16711/11667


1 
 

 

BORIS SCHNAIDERMAN:UM INTELECTUAL ENTRE FRONTEIRAS

                                   Evelina Hoisel (UFBA\CNPq) 

 
RESUMO: Estudo da produção do intelectual múltiplo Boris Schnaiderman, ucraniano 
radicado no Brasil (São Paulo), exercendo uma diversificada atividade intercultural até os 99 
anos de idade, quando faleceu em maio de 2016. Por sua atuação ter se realizado em constante 
trânsito entre fronteiras – Rússia, Brasil e Itália –  Schnaiderman é aqui definido como um 
intelectual entre fronteiras.  Os lugares ocupados no cenário cultural brasileiro – ensaísta, 
tradutor, ficcionista, professor da Universidade de São Paulo – têm como objetivo as mediações 
culturais, a disseminação da literatura e da cultura russas no Brasil, elementos que caracterizam 
este intelectual como um signo de tradução intercultural. Com o propósito de compreender as 
atuações de Schnaiderman que lhe conferem a denominação de intelectual entre fronteiras, 
destacam-se as linhas de força mobilizadoras dos seus trânsitos geográficos e discursivos. É 
como tradutor dos escritores russos que Schnaiderman ganha destaque. Além da vigorosa tarefa 
tradutória, da qual resultou a profissionalização da atividade do tradutor no Brasil, ressalta-se 
sua atividade docente, como professor de russo na USP, primeira instituição brasileira a 
introduzir esta língua no currículo. Como ensaísta, Schnaiderman escreveu textos em 
suplementos literários e revistas acadêmicas, reunidos posteriormente em livros e coletâneas, 
discutindo questões referentes às interlocuções culturais, à diluição das fronteiras entre culturas 
e entre tipologias discursivas, enfatizando nesta última categoria as relações entre literatura e 
jornalismo. Na sua literatura, rompem-se as fronteiras discursivas, embaralhando-se história, 
autobiografia, memórias e ficção. Nesta comunicação, no sentido de flagrar as migrações 
culturais (literárias, teóricas e críticas) presentes na múltipla atividade intercultural de Boris 
Schnaiderman, foram escolhidos como fonte para o desenvolvimento das reflexões os ensaios 
extraídos de Projeções: Rússia/Brasil/Itália (1978), Semiótica Russa (1979), Turbilhão e 
semente: ensaios sobre Dostoiévsky e Bakhtin (1983), coletâneas que registram a emergência 
das atuações desse intelectual múltiplo no cenário cultural brasileiro. 
 
Palavras-chave: Boris Schnaiderman. Intelectual múltiplo. Trânsitos entre fronteiras. Tradução 
intercultural. 

 
Boris Schnaiderman, ucraniano radicado no Brasil desde a infância, tem sido 

considerado uma memória viva dos séculos 20/21. Nasceu em 1917, no ano da 

revolução russa, na Ucrânia, mas veio morar no Brasil com oito anos de idade, em 1925, 

radicando-se em São Paulo, onde continuou produzindo, até os noventa e noventa anos 

de idade, quando faleceu em 18 de maio de 2016. Este dado da vida é importante na 

biografia desta personalidade, uma vez que a sua atuação intelectual é exercida a partir 
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de processos de migrações e de constantes trânsitos entre fronteiras, cujas principais 

projeções são: Rússia, Brasil, Itália.  

Os diversos lugares que ocupou no cenário cultural brasileiro, como renomado 

ensaísta e tradutor, ficcionista, professor da Universidade de São Paulo, têm como tema 

as mediações culturais, a disseminação da literatura e da cultura russas no Brasil. Nesta 

comunicação, procura-se caracterizar a biografia de Boris Schnaiderman como um 

signo de tradução, focalizando-se primordialmente alguns aspectos das relações 

culturais entre Brasil e Rússia, encontrados em seus ensaios. 

 A situação de estrangeiro naturalizado brasileiro, condição adquirida em 

1941, faz de Boris Schnaiderman um disseminador de culturas. Transitando em 

contextos repressores diferentes – a Rússia stalinista, a ditadura de Vargas, a ditadura  

militar no Brasil, e a experiência como soldado e ex-combatente da FEB  (Força 

Expedicionária Brasileira)  na Itália, durante a segunda guerra mundial -  o intelectual 

Boris Schnaiderman não permitiu que sua atuação como mediador, isto é, como um 

tradutor cultural, fosse limitada pelas forças opressoras nos diferentes contextos. Em 

tempos de repressão política, trouxe clandestinamente textos de escritores russos para o 

ocidente e chegou a ser preso quando ministrava uma aula de russo na Universidade de 

São Paulo. Da vivência entre trincheiras, resulta uma instigante produção ficcional, 

crítica e ensaística que dissemina valores colocando em diálogo diferentes culturas. 

Esta ação intercultural de Boris Schnaiderman, em primeira instância, exercita-

se a partir da difusão da língua russa no Brasil, através das tarefas de tradução e de 

docência. Inicialmente, como professor particular de língua russa.  Nessa ocasião, 

encontra-se com os poetas do concretismo brasileiro e começa a dar aulas de russo para 

Haroldo de Campos e Augusto de Campos, estabelecendo com eles e com Décio 

Pignatari uma amizade que posteriormente se amplia através das atividades tradutórias e 

semióticas. Pignatari torna-se uma figura central para a difusão da Semiótica do norte 

americano Charles Sanders Pierce e Schnaiderman, da semiótica russa, importância que 

pode ser atestada por meio da coletânea de artigos intitulada Semiótica russa (1ª ed. 

1979), cujos textos foram traduzidos por ele mesmo, tendo como um dos principais 

objetivos registrar como certo desenvolvimento ocorrido no campo das Ciências 

Humanas, na Rússia, foi paralelo ao que ocorria no ocidente a partir da segunda metade 

do século 19, no que diz respeito ao surgimento daquilo que pode ser denominado de 

uma “consciência semiótica”. (SCHNAIDERMAN, 1979, p. 11) 
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Em 1960, Boris Schnaiderman participa da fundação do curso de Letras Russas 

na Universidade de São Paulo, o primeiro existente no país. É, portanto, a partir desse 

local de atuação – o da docência em uma das instituições de ensino superior mais 

conceituada do Brasil naquela época – que a língua e a literatura russas se espalham no 

território brasileiro. 

A partir de 1961, Schnaiderman e os Campos desenvolvem em conjunto um 

profícuo trabalho de tradução de escritores russos. Parte desse trabalho está divulgado 

na antologia Poesia russa moderna (1ªed.1968; 6ªed.2012) e Poemas de Maiakóvski 

(1ªed.1968; 9ª ed.2013). É como tradutor dos escritores russos que Schnaiderman ganha 

destaque no seu trabalho de mediação cultural, tendo sido agraciado com a medalha 

Putin, na Rússia, por esta atuação.  Pela primeira vez no Brasil, escritores como 

Dostoiévski, Tolstói, Puchkin, Maiakovski, Tchékhov são traduzidos diretamente do 

russo para o português, uma vez que, até então, as traduções brasileiras desses autores 

se efetuavam a partir da tradução francesa ou de outra língua, e não diretamente do 

russo, como faz Schnaiderman. Em seus diversos ensaios, a literatura soviética surge 

com uma profusão de nomes desconhecidos para o leitor brasileiro: Grin, Panova, 

Katáiev, Paustóvski, Oliécha, Fiédin, Khliébnikov, Tzvietáieva, Mandelstam etc.  

Além de uma vigorosa tarefa tradutória, que termina resultando na 

profissionalização da atividade de tradutor no Brasil, Boris Schnaiderman escreveu 

diversos ensaios em suplementos literários (Suplemento Literário de O Estado de S. 

Paulo) e revistas acadêmicas. Uma parcela substancial dos primeiros artigos 

jornalísticos trata da tradução. São textos escritos exclusivamente sobre o tema, ou que 

o comentam de forma lateral. Todavia, há também uma série de ensaios sobre teoria, 

sobre literatura brasileira e literatura russa, tendo como principal foco de atenção as 

vanguardas russas e a renovação cultural brasileira. Nesta perspectiva, podem ser  

melhor esclarecidas as diversas interlocuções dos poetas do concretismo – Augusto e 

Haroldo de Campos e Décio Pignatari – com as atividades literárias e tradutórias de 

Boris Schnaiderman. 

Muitos ensaios publicados em jornais e revistas foram reunidos posteriormente 

em livros, como a coletânea Turbilhão e semente: ensaios sobre Dostoiévsky e Bakhtin 

(1983). Interessa-nos esta publicação uma vez que, no seu texto de abertura intitulado 

“Conversa preliminar”, Schnaiderman tece considerações importantes sobre a diluição 

das fronteiras entre as tipologias discursivas, considerando principalmente a “nova 

retórica” oriunda das relações entre literatura e jornalismo, as quais não funcionam mais 
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“em compartimentos estanques, num mundo em que tudo repercute em tudo”. 

(SCHNAIDERMAN, 1983, p.7)  

É a partir dessa concepção de diluição de fronteiras – sejam elas fronteiras 

territoriais e geográficas, sejam elas fronteiras discursivas nas suas diversas 

modalidades de migrações – que, em 1964, Boris Schnaiderman publica o seu primeiro 

livro de ficção Guerra em surdina (1964), o qual já se encontra na quarta edição. Talvez 

um modo de se interpretar esse romance seja considerá-lo como uma tentativa de se 

reintroduzir o experimentalismo moderno, mediante uma complexa mistura de gêneros, 

a partir de uma experiência autobiográfica sobre a Segunda Guerra Mundial: a 

participação de Boris Schnaiderman na Força Expedicionária Brasileira. O livro é relato 

histórico, é ficção, é memória e é autobiografia, anunciando, na época em que foi 

publicado, a problemática dos limiares teóricos e críticos e a diluição das fronteiras 

discursivas.  

Em 2015, Schnaiderman publica outro texto memorialístico Caderno italiano, 

retomando a temática de sua experiência na Força Expedicionária Brasileira, na Itália, 

revelando aspectos da experiência de um intelectual entre trincheiras que não tinham 

sido narrados no livro anterior, Guerra em Surdina, de 1964. O texto de 2015 também 

tensiona as fronteiras discursivas, constituindo-se como um gênero literário híbrido, ao 

conjugar memória, anotações de diário, cartas, autobiografia.  A narrativa do 

protagonista desvela os bastidores da guerra, dá visibilidade a uma guerra em surdina, 

de temor e medo a invadir a intimidade dos soldados aquartelados em trincheiras, ou 

durante o vazio da inatividade enquanto esperam ir para o campo de batalha.  

Entre 1956 e 1964, quando Boris Schnaiderman publica um grande número de 

traduções e de artigos e lança seu primeiro romance, o Brasil vivia um intervalo entre 

regimes autoritários – o Estado Novo e a ditadura militar de 1964 – quando as 

tendências anticomunistas encontravam-se esmaecidas. Nos anos que se seguiram ao 

golpe militar, o ritmo de suas publicações em jornal diminui consideravelmente, 

conforme estudo de Bruno Barreto Gomide (2012), atestando os impasses que o 

intelectual entre trincheiras vivencia no novo cenário político e cultural do Brasil pós-

64. 

Fatores contextuais criaram um ambiente propício para a discussão de temas 

russos e soviéticos e contribuíram para o início da atividade literária de Boris 

Schnaiderman, com traduções e artigos nas páginas dos jornais, especialmente na 

coluna "Letras Russas" do Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo. Os artigos 
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publicados refletem o amplo interesse internacional suscitado pela União Soviética que, 

em certo sentido, estão relacionados aos avanços da era espacial – tecnologia dos 

satélites soviéticos (o Sputnik), a conquista do espaço, a ida do homem à lua. Deve-se 

considerar ainda que, depois da revolução cubana, em 1959, a América Latina tornou-se 

uma prioridade para a União Soviética no que diz respeito às relações interculturais. 

Houve edições de autores latino-americanos, alguns já conhecidos do bloco socialista, 

outros novos para os russos, como Machado de Assis. O estudo profissional da cultura 

brasileira fortaleceu-se na União Soviética; lá e cá foram criadas missões culturais, 

festivais de arte (dança e cinema), abrindo-se também a possibilidade de viagens de 

pesquisa. Os ensaios da coletânea Os escombros e o mito: a cultura e o fim da união 

soviética (1997) são cruciais para o entendimento da cultura Russa pós perestoika, em 

suas diversas manifestações e linguagens artísticas. Nestes ensaios, Schnaiderman exibe 

um monumental conhecimento da cultura russa, traduzindo aspectos até então não 

divulgados no Brasil. 

A potência das questões inventariadas no panorama biográfico acima 

apresentado parece suficiente para justificar o estudo da produção de Boris 

Schnaiderman para a compreensão das migrações, dos trânsitos discursivos e culturais, 

da diluição de fronteiras e da disseminação dos saberes a partir da segunda metade do 

século 20. Nesta perspectiva, as atuações do intelectual Boris Schnaiderman podem ser 

mobilizadas no sentido de flagrar as conexões discursivas, literárias, culturais, teóricas e 

críticas presentes na sua diferenciada e múltipla atividade intelectual, reconstruindo a 

sua biografia como signo de tradução intercultural. Todavia, para esta problemática, as 

questões tradutórias não interessam enquanto acontecimento puramente linguístico, mas 

enquanto instrumento de conexão entre culturas diferentes, mesmo que os aspectos 

linguísticos sejam cruciais para que estas pontes se estabeleçam. 

No sentido de elucidar investimentos intelectuais e afetivos de Boris 

Schnaiderman que movimentam as migrações e os trânsitos culturais Brasil e Rússia, 

recorro inicialmente a um texto datado de 1960, “Incompreensão mútua”, publicado na 

coletânea Projeções – Rússia – Brasil – Itália (SCHNAIDERMAN, 1978, p.17-21), no 

qual ele procura compreender alguns aspectos das relações culturais da Rússia com o 

Ocidente. Afirma Schnaiderman que estas relações foram prejudicadas por 

preconceitos, pela hostilidade mútua – provocada pelo desconhecimento e 

incompreensão – e pela falta de um esforço para penetrar de forma mais verticalizada na 

mentalidade do outro.  Destaca ainda que há uma ideia preconcebida de que o mundo 
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russo é algo impenetrável, propagando-se constantemente os “mistérios da alma eslava”. 

Segundo Schnaiderman, os próprios escritores russos, como por exemplo Dostoiévski, 

Gorki, Aleksandr Fadiéiev, contribuíram para disseminar e fortalecer esta ideia. 

Dostoiévski e Tolstói muitas vezes expressaram sua condenação do mundo ocidental e 

burguês, em nome de uma concepção humanística. Em outras ocasiões, acercaram-se do 

mundo ocidental com visões muito “estreitas, cuja debilidade a história se encarregaria 

de demonstrar em poucos anos” (SCHNAIDERMAN, 1978, p. 20). Com relação ao 

escritor Aleksandr Fadiéiev, Schnaiderman refere-se ao seu livro Apontamentos 

subjetivos, caracterizando-o como “um documento lamentável de incompreensão e 

banalidades” nas páginas que tratam da cultura ocidental moderna.  

Schnaiderman esclarece, todavia, que as excelentes traduções que existem da 

literatura russa no ocidente demonstram que estas relações não são tão impenetráveis, 

anotando inclusive que o referido preconceito tem sido bastante combatido nos últimos 

anos na União Soviética. E conclui afirmando: “apesar dos aspectos positivos, ambas as 

partes têm muito a aprender no sentido de um espírito mais amplo e generoso, mais 

despido de preconceito” (SCHNAIDERMAN, 1978, p. 21). Ao eleger este ensaio de 

1960, procuro delinear o contexto no qual se situa este intelectual entre fronteiras no 

início de sua atuação como mediador cultural e a sua monumental tarefa de tradutor, 

definida nesta comunicação como signo de tradução intercultural. 

Recorro a outro texto da mesma coletânea e da mesma época, “Os caminhos da 

compreensão” (SCHNAIDERMAN, 1978, p. 23-29), publicado inicialmente em 1962, 

através do qual Boris amplia o foco dos comentários interculturais, destacando agora as 

relações Rússia e Brasil, chamando a atenção para a maneira exótica como o Brasil e a 

América Latina em geral eram vistos na Rússia. De acordo com Schnaiderman, os 

próprios escritores russos propagaram esta concepção, como Dostoievski, em Memórias 

do subsolo, e Maiakovski, em O Percevejo, na cena em que faz chegar a Moscou uma 

aeronave com viajantes brasileiros, em um acontecimento “feérico e descomunal” para 

os anos de 1928. Boris chama a atenção para o desconhecimento de aspectos 

corriqueiros da vida brasileira por parte dos próprios intelectuais russos. 

Contudo, mesmo neste contexto, autores brasileiros foram publicados na Rússia. 

Schnaiderman reconstitui o percurso dessas publicações, elucidando que, na imprensa 

russa, as notícias sobre a América Latina e o Brasil aparecem em 1729, no suplemento 

do periódico intitulado Anais de São Petersburgo. Outras publicações podem ser 

encontradas, porém, as informações sobre o Brasil eram bastante esporádicas e as 
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traduções de autores brasileiros eram ainda mais raras. Em 1829, aparece no Sin 

Otiétchestva (O Filho da Pátria) uma resenha sobre literatura brasileira e um fragmento 

de uma tradução, através do francês, de Caramuru, de Santa Rita de Durão. Em 1834, a 

revista russa Tielescop (O Telescópio) traduziu um artigo de uma revista francesa sobre 

“O progresso da literatura, das ciências e das belas artes no Brasil”. 

Posteriormente, propaga-se na Rússia o interesse pela literatura brasileira, 

privilegiando-se, contudo, uma temática política e imediatista, justificando-se por esta 

via a tradução de textos que, segundo Schnaiderman, não eram representativos da 

literatura brasileira. Estes textos, contudo, não são referenciados pelo autor no artigo 

citado. Somente no final da década de 1950 e início da década de 1960, escritores como 

Machado de Assis, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Graciliano Ramos, Marques Rabelo 

José Lins do Rego, Aluízio de Azevedo passam a ser traduzidos, observando-se então 

uma certa familiaridade com a literatura brasileira, mesmo considerando que, em vários 

outros aspectos, revela-se ainda um desconhecimento da realidade brasileira  - como 

exemplo, Schnaiderman destaca o fato de se localizar o “inferno verde” no nordeste do 

Brasil e de situar José de Alencar como um escritor de 1930, criticando-se, por este 

motivo, o seu exacerbado romantismo. Apesar dessas incongruências, Boris aponta 

fecundas possibilidades para os estudos brasileiros na Rússia, bem como para uma 

melhor compreensão do Brasil. 

A partir da leitura dos ensaios destacados, pode-se afirmar que os contatos 

culturais são flagrados por este intelectual migrante de forma dialógica, generosa, 

assumindo a postura de quem quer compreender os acontecimentos de modo não 

delimitado ou direcionado pelos padrões já estabelecidos. Schnaiderman assume uma 

posição de vanguarda ao valorizar as manifestações inovadoras da cultura russa, 

colocando-a à disposição de outros contatos culturais.  Seu olhar sobre a Rússia enfatiza 

constantemente o peso da tradição de um mundo sólido, que repousa sobre pesados 

alicerces e que pesa também sobre quem procura um caminho novo, uma forma de 

expressão inusitada e agressiva, valores destacados constantemente nos ensaios deste 

intelectual múltiplo, para caracterizar tanto a produção literária e artística, como a 

tradução interlingual.  

Boris Schnaiderman assinala nos seus textos as marcas de sua simpatia pelo 

híbrido, pelo contraditório e paradoxal das relações de tradução intercultural. A sua 

própria biografia se constitui como marca dessa multiplicidade, definindo sua trajetória 

intelectual como signo de tradução, fazendo das migrações e da diluição de fronteiras -  
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sejam elas geográficas ou discursivas – uma potente possibilidade de tensionar, articular 

e movimentar culturas distintas.  
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ERRÂNCIAS E MIGRAÇÕES COMO TRAÇOS AUTOBIOGRÁFICOS NA 
OBRA DE PALOMA VIDAL 

     Helena Maria de Souza Costa Arruda (UFRJ) 

         Godofredo de Oliveira Neto (UFRJ) 

 

 

RESUMO 

 

Este artigo tem como ponto de partida a análise de traços autobiográficos presentes na obra da 
romancista Paloma Vidal. Por entendermos que tais características se evidenciam no romance 
Algum lugar  (2009), decidimos enfatizar o estudo desta obra, tendo em vista o relevo dado à 
categoria espaço e às relações migratórias da personagem central inominada, que se desloca 
entre as cidades do Rio de Janeiro, Los Angeles e Buenos Aires, em busca de um lugar com o 
qual se identifique. Com uma identidade sempre em trânsito, e vivendo nos entrelugares, ela 
parte em busca de um doutorado, em Los Angeles, no qual pesquisará sobre “O sujeito 

fragmentado pós-moderno e os espaços confinados da pós-modernidade”, tema que vem ao 

encontro do que ela própria traz consigo – a fragmentação. Não conseguindo se adequar a lugar 
algum e sobrepondo afetivamente paisagens e lugares, ela não dá cabo aos seus estudos, 
abandonando tudo e retornado ao Rio. Dessa forma, e ancorado em teorias de Resende (2014), 
sobre biografismos; de Borges Filho (2007), sobre as relações topoanalíticas da personagem 
com o espaço ficcional; de Kristeva (1994), acerca do estrangeiro que habita em nós; de 
Candido (2005), no que respeita à personagem, entre outros, este estudo pretende trazer à lume a 
relação imbricada que existe entre a personagem central e a própria autora, uma vez que ambas 
sendo argentinas e tendo vindo para o Brasil, na infância, parecem dividir problemas 
semelhantes. O romance traz à tona problemas identitários, geográficos, linguísticos e culturais 
daquele que, sendo um ser errante, sente-se inadaptado em qualquer lugar. 

 

Palavras-chave: Errância. Migração. Autobiografia. Identidade. Trânsito. Espaço.  

 

3700

Ana
Pencil



2 
 

Desde a publicação dos volumes de contos A duas mãos (2003), e Mais ao sul, 

(2008), alguns temas têm sido recorrentes nas obras de Paloma Vidal: pequenos ou 

grandes deslocamentos, confinamentos impostos pelos grandes centros, diferenças 

linguístico-culturais, solidão, exílio, quebra de fronteiras geográficas ou anímicas, 

fragmentação do indivíduo, subjetivação, formação de identidade, entre outros. Todavia, 

é no romance Algum lugar que fica mais evidente a estratégia da autora de utilizar o 

espaço literário como forma de colocar em primeiro plano o sujeito fragmentado da 

contemporaneidade. Aquele sujeito que sai em busca de si, do seu centro, da sua 

completude, deslocando-se sempre entre as cidades e a insegurança de viver nelas. 

Logo, o espaço em Algum lugar torna-se o cerne para estruturar o indivíduo: “Enquanto 

passa pela janela a paisagem urbana que vou aprendendo a reconhecer, faço parte desse 

microcosmo provisório como uma estátua viva.” (VIDAL, 2009, p.  29).  

Algum lugar, primeiro romance de Paloma Vidal, publicado em 2009, coroa a 

autora por meio de um enredo, que embora seja simples, é muito bem delineado. Trata-

se da história de um jovem casal que se desloca do Rio de Janeiro para Los Angeles, 

onde ela, a personagem central inominada, cursará um doutorado em literatura, 

enquanto ele, um tradutor sem muitas funções, designado apenas pela inicial M., ficará 

à mercê da vida dela. Sem conseguir adaptar-se à cidade e ao tipo de rotina que se vê 

obrigado a levar,  M. opta – depois de vários meses sentindo-se solitário e depressivo – 

por regressar ao Rio, deixando em Los Angeles a namorada. 

Sobre Paloma Vidal, a professora e pesquisadora Beatriz Resende nos diz que o 

fato de a autora ter nascido na Argentina é “pista para uma certa desterritorialização das 

narrativas [...] O Rio de Janeiro estica a mão até Buenos Aires ou, simplesmente, 

surgem cidades que podem ser qualquer grande cidade, latino-americana ou não” 

(RESENDE, 2008, p. 107), já prenunciando certos arroubos autobiográficos que viriam 

se concretizar no primeiro romance de Vidal. 

 Sempre esbarrando na autobiografia, Vidal recorre à memória e ao imaginário 

para dar corpo à sua narrativa, dando ideia de algo já visto,  numa sensação de “déjà 

vu”:   

Em breve, estaremos atravessando a cidade. O que veremos será 
bastante próximo de um cenário onde os contornos entre realidade e 
ficção se desmancham. A imaginação nesse caso não terá trabalhado 
sozinha, daí a sensação de que tudo já foi visto em algum outro lugar 
fora daqui. (VIDAL, 209, p. 17) 
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 E ainda: “Mr. Vidal, diz o homem sem disfarçar o sotaque castelhano.” (VIDAL, 

p. 45; grifo meu) Palavras do médico argentino que é chamado ao apartamento de Los 

Angeles para cuidar de M., que está enfermo. A autora usa seu próprio sobrenome na 

personagem masculina, confundindo o leitor, ainda que este seja um “leitor implícito”, 

conforme denomina Compagnon (2014) em seus estudos teóricos sobre a recepção da 

obra de arte, ou seja, aquele leitor que lê as entrelinhas, sem ingenuidade. 

 De acordo com resenha da professora e pesquisadora Beatriz Resende, citada no 

ensaio Paloma Vidal e o trânsito de culturas, Resende enfatiza que: 

  

Na escolha pela simplicidade contundente está o resultado de difícil 
trabalho de rejeição dos efeitos espetaculares, de desrealização do 
quotidiano quase óbvio, construindo o ficcional com os recursos não 
dramáticos possíveis no biografismo e aliando tais recursos à reflexão 
permanente sobre a condição da existência trazidas ao texto sem 
qualquer exibição dos conhecimentos teóricos que a autora detém.  
(RESENDE e AGRÓ, 2014, p. 125) 
 

 Ainda em relação aos traços autobiográficos vistos no romance, o estudioso 

Sérgio de Sá em seu ensaio publicado no livro Possibilidades da nova escrita literária 

no Brasil (2014) nos adverte que: 

 

Nascida em Buenos Aires em 1975 e tendo ido para o Rio de Janeiro 
aos 2 anos de idade, a jovem autora refaz na ficção uma identidade em 
trânsito. Não abandona a origem portenha, não incorpora as cores 
brasileiras por completo. E isso torna sua literatura objeto de interesse 
natural em tempos transnacionais, quando a alegoria do nacional já 
não nos diz tanto respeito. Paloma parte de um entrelugar habitado por 
duas gramáticas e duas línguas que desejam pertencer ao mundo todo. 
(RESENDE e AGRÓ, 2014, p. 123) 

 

 Essa relação de (des) pertencimento a lugares e a culturas, faz-se visível na obra 

de Vidal, que vem carregada de características que fazem do espaço ficcional a 

categoria, juntamente com a personagem, mais evidente. Esse deslocamento contínuo 

pelo espaço faz da personagem um ser errante, insatisfeito, desenraizado, 

desterritorializado. Será, portanto, o topos e suas relações de alegria – topofilia – , ou de 

dor – topopatia – que darão à personagem central de Algum lugar o mote para seu 

constante trânsito. De acordo com estudos teóricos do professor Ozires Borges Filho 

(UFTM) concernentes à topoanálise na literatura, ele nos aponta que: 
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Por topoanálise, entendemos mais do que o “estudo psicológico”, pois 

a topoanálise abarca também todas as outras abordagens sobre o 
espaço. Assim, inferências sociológicas, filosóficas, estruturais, etc. , 
fazem parte de uma interpretação do espaço na obra literária. Ela 
também não se restringe à análise da vida íntima, mas abrange a vida 
social e todas as relações do espaço com a personagem seja no âmbito 
cultural ou natural. Portanto, a topoanálise, tal qual a entendemos 
aqui, é a investigação do espaço em toda a sua riqueza, em toda a sua 
dinamicidade na obra literária. (BORGES FILHO, 2007, p. 33) 

 

 Dessa forma, podemos perceber com clareza que o espaço, no sentido que nos 

coloca Borges Filho, não está relacionado à estagnação ou à fixidez, mas a tudo que é 

passível de transformação, num movimento de ir e vir, de acordo também com o tempo 

da narrativa ou com os sentimentos das personagens, estas construídas conforme os 

espaços em que transitam. A esse respeito o antropólogo Roberto DaMatta, nos adverte 

que  “[...] o espaço é o ar que se respira” (1985: 27) , portanto provido de grande 

inconstância. Ainda em relação à volubilidade espacial, a estudiosa Vanessa Kukul nos 

adverte que “[...] existir significa habitar. Habitamos espaços reais e espaços 

imaginários. Estes, não raramente designam nossa psique e aqueles nos situam 

espacialmente no universo e nos revelam.” (2005, p. 19). Dessa forma, vale ressaltar 

que este artigo diz respeito ao espaço relacionado à personagem, isto significa enfatizar 

que o problema central está relacionado ao ser e ao espaço, de onde se pode concluir 

que a personagem é parte integrante do espaço que a circunda, podendo transgredi-lo: 

rompendo-o, ou confinando-se, conforme nos ratifica o professor Antonio Candido: 

 

[...] quando pensamos no enredo, pensamos simultaneamente nas 
personagens; [...] pensamos simultaneamente na vida que vivem, nos 
problemas em que se enredam, na linha do seu destino – traçada 
conforme uma duração temporal, referida a determinadas condições 
do ambiente. O enredo existe  através das personagens; as 
personagens vivem do enredo. Enredo e personagem exprimem, 
ligados, os intuitos do romance, a visão da vida que decorre dele, os 
significados e valores que o animam. (2005, p. 53-54) 

 

 Logo, podemos concluir que é a personagem o elemento que mais chama a 

atenção do leitor: “[...] a personagem é, basicamente, uma composição verbal, uma 

síntese de palavras, sugerindo certo tipo de realidade” (CANDIDO, 2005, p. 78).  

Notadamente, ao longo dos tempos, deu-se mais atenção à personagem e ao tempo da 

narrativa do que a categoria “espaço”, que ainda apresenta lacunas a serem preenchidas. 
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Entretanto, pudemos perceber que é na pós-modernidade que a categoria “espaço”  vem 

ganhando notoriedade: 

 

No cronotopo emergente a partir do pós-guerra, e mais 
acentuadamente, a partir dos anos 70, é o espaço que se evidencia 
como elemento articulador de nossas ansiedades. O que não implica 
um esquecimento da categoria tempo no cenário pós-moderno, mas 
uma redefinição cronotópica. (LOPES, 2002, p. 166).   

 

 A narradora também lança mão de digressões e de cenas do quotidiano, uma vez 

que necessita encontrar o seu próprio lugar na trama, indo do macro ao microcosmos em 

que tenta se situar: cidades, universidades, bibliotecas, praças, ruas, restaurantes, 

apartamentos, quartos, camas... “Percebo que estou querendo criar para mim um circuito 

doméstico da cidade [...] o que importa é a descoberta, como se a promessa de 

isolamento pudesse me resgatar provisoriamente do meu estado” (VIDAL, 2009, p.  32) 

 A personagem inominada transita para todos os lugares em busca de seu “eu 

totalizante”. Talvez por achar-se uma estranha, uma estrangeira, ela percorre vários 

(des)caminhos, distanciando-se cada vez mais de si. O próprio título da obra remete o 

leitor para qualquer lugar. Tanto faz que seja o Brasil ou o exterior, para ela não há 

fronteiras. A personagem vai para Los Angeles tendo como única finalidade suas 

pesquisas acadêmicas, mas o doutorado é apenas uma rota de fuga, pois ela trava uma 

batalha interna para permanecer numa cidade agônica, onde tudo é distante e frio, 

inclusive as relações humanas. Paradoxalmente, ela e o namorado vivem num 

apartamento claustrofóbico, o qual procuram encarar como um lar,  dividindo-se ambos 

entre pilhas de  livros e de insatisfações. Tendo como objetivo dar prosseguimento à 

pesquisa sobre “O sujeito fragmentado pós-moderno e os espaços confinados da pós-

modernidade” (VIDAL, 2009, p. 34) –, evidenciando sua preocupação flagrante com 

questões relativas à condição humana contemporânea em um mundo capitalista e 

globalizado – a narradora tem, ironicamente, como ponto de partida a obra de Walter 

Benjamin: Rua de mão única (VIDAL, 2009, p. 20). Por fim, sentindo-se ela própria só 

e excluída, sem ânimo para continuar sua pesquisa, decide também pelo retorno à 

Cidade Maravilhosa, abandonando de vez seu propósito.  

 Interessante é que a narradora-personagem mescla línguas e culturas, parecendo 

não se importar com o idioma. Ao contrário, o que se vê é que o estranhamento dela 

para com cidade de Los Angeles torna-se latente por meio de seu relacionamento com 

Luci, a amiga coreana que pesquisa o mesmo tema que ela e que fala um espanhol 
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perfeito, porém sem emoção, como uma máquina, fazendo-a repensar suas origens e sua 

língua materna, o que antes não dava importância. Outro ponto a ser observado são as 

digressões que a narradora faz por meio dos sonhos, especialmente os que tem com um 

irmão mais novo,  que sofre de alguma enfermidade grave. Nada está claro. É como se 

os sonhos a tornassem refém de uma tênue teia que separa imaginação e realidade, 

impedindo-a de deslocar-se para o único lugar em que se sente segura: os braços de M., 

seu ex-namorado.  

 Ao voltar para o Rio, o sentimento de deslocamento permanece, pois sente certo 

saudosismo de Los Angeles. Já em Buenos Aires, para onde se desloca em companhia 

da mãe, também sente saudades do Rio. Parece não haver lugar algum para a 

protagonista da trama de Vidal. Sua vida gira em círculos e sem saber para que lado ir, 

torna-se refém não só da urbe, mas de si mesma. Seja Los Angeles, Rio ou Buenos 

Aires, sente-se estrangeira e expatriada em qualquer das cidades. Dá-se, então, o que a 

própria narradora denomina de “inadequação do retorno” (VIDAL, 2009, p. 127).  

 Em  estudos de Julia Kristeva sobre os estrangeiros que habitam em nós, 

fazendo-nos deslocar em busca de algo que não nos é possível uma compreensão 

plausível, ela nos aponta que 

 

[...] o estrangeiro que habita em nós é a face oculta da nossa 
identidade, o espaço que arruína a nossa moradia [...]. Por reconhecê-
lo em nós, poupamo-nos de ter que detestá-lo em si mesmo. Sintoma 
que torna o “nós” precisamente problemático, talvez impossível, o 

estrangeiro começa quando surge a consciência da minha diferença e 
termina quando nos reconhecemos todos diferentes, rebeldes aos 
vínculos e às comunidades. (1994, p. 9) 

 

 O romance, estruturado em três partes – Los Angeles, Rio de Janeiro e Los 

Angeles – tenta seguir uma ordem cronológica, porém, a última parte, apesar do título, 

leva a protagonista, sua mãe e seu filho C. direto às origens da família: Buenos Aires. 

Assim como Vidal, a protagonista nasceu na Argentina e veio para o Brasil aos dois 

anos de idade, daí o cunho memorialístico e autobiográfico a que nos referimos 

anteriormente. “Agora, andando por lugares aos quais tantas vezes fazia referência, é 

como se visse tudo espelhado: de um lado, Buenos Aires, do outro, o Rio, 

complementares, uma inexistente sem a outra.” (VIDAL, 2009, p. 168) 

 A primeira parte da obra, a mais longa, é a parte embrionária. Uma gestação das 

outras duas. A narradora parte em busca do sonho, enfrentando os obstáculos e os 
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estranhamentos de uma cidade grande, que parece não ter nada a lhe oferecer: “Los 

Angeles não é assim [...] perto, longe, o que isso significa quando as distâncias já não se 

medem em quadras, mas em milhas?” (VIDAL, 2009, p. 36) Ou ainda, “ Vamos de casa 

para a biblioteca, da biblioteca para casa. A cidade se tornou, rapidamente, um pano de 

fundo. É quase como se não existisse [...]” (VIDAL, 2009, p.  37)  

 A segunda parte é uma metáfora para o (re)nascimento, e a terceira representa a 

(re)adaptação do corpo a um novo estado, uma vez que há o filho C.. A criança parece 

ser o símbolo da junção para o que antes era apenas desenraizamento. No entanto, ainda 

assim, o sujeito continua fragmentado, porque ela não se sente completa em nenhum 

lugar, ocorrendo a sensação de expatriação, estranhamento e/ou de inadequação.  

 

Não tenho planos. A manhã está livre. Vou andando em direção à 
Glória [...] Há muito que não ando pela cidade. Quando voltei de Los 
Angeles, experimentei alguns passeios, como se fosse preciso 
reconhecê-la. [...] Andava pelas ruas como se nelas fosse recuperar 
algo que se perdeu. Só que elas se mostravam indiferentes à minha 
busca. [...] O silêncio não era um vazio, mas a prova da naturalidade 
desse encontro sem nenhum outro sentido além de si próprio. O 
mesmo acontecia com a cidade: ela não exigia nada de mim. Não 
queria nada novo. Eu que buscava nela uma justificativa para a 
inadequação do retorno.” (VIDAL, 2009, p. 126) 
 

 
  Cada parte do romance corresponde a uma cidade, que funciona como projeção 

da outra, ou seja, há uma sobreposição geográfica sentida por meio da memória e da 

imaginação da personagem, como no trecho a seguir, em que a narradora projeta o Rio 

na cidade de Los Angeles, comparando-as:    

 

O Rio é uma sombra que vejo passar continuamente sobrevoando a 
cidade Os pontos de comparação são poucos, só a praia na verdade, 
que ainda assim, é diferente demais, mas me sinto tentada a sobrepor 
uma geografia sobre a outra como para medir o grau do meu 
deslocamento ou forçar uma adaptação necessária. (VIDAL, 2009, p. 
29) 
 

  
 Buenos Aires, na terceira parte, parece existir apenas para que se distinga do Rio 

de Janeiro, numa geografia afetiva em que uma cidade parece não ter sentido sem a 

outra: “Esta aqui é como se fosse a Visconde de Pirajá, diz, referindo-se a uma avenida 

comercial de Palermo; aqui é o nosso Aterro; esta é a nossa Confeitaria Colombo e esta 

é como se fosse a Rio Branco.” (VIDAL, 2009, p. 168).  
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 No final do romance, ainda em Buenos Aires, a narradora elege como símbolo 

máximo da busca para a construção da sua identidade, um passeio que, segundo ela, 

fosse “normal”, ou seja, próprio para pessoas argentinas, e não para turistas, dando a 

entender que está prestes a assimilar sua cultura de origem. Escolhe, então, ir a um 

cinema com o filho para assistirem a uma versão diferente de El patito feo . O cinema 

cujo nome é Los Angeles é o único cinema da avenida Corrientes, onde eles se 

encontram naquele momento. É assim que a narradora decide que é hora de apresentar 

suas raízes argentinas ao filho, que desde pequeno, diferentemente dela, é capaz de 

entender o idioma da avó, sem renegá-lo. O menino também mostra-se com grande 

aptidão aos deslocamentos: quando está no Rio quer ir para outro lugar diferente, como 

se desde pequeno já pudesse compreender a necessidade de estar do “lado de fora” para 

entender “o lado de dentro”. 

 Dessa forma, nada mais simbólico que assistir a um filme argentino num cinema 

de nome Los Angeles,  homônimo da cidade onde se inicia sua busca identitária, com o 

filho brasileiro cuja origem é argentina. “O Los Angeles. Perfeito. Penso.” (VIDAL, 

2009, p. 169) E, num movimento circular, ela consegue compreender suas raízes e o 

motivo de seus constantes deslocamentos, entendendo que uma vez em trânsito, para 

sempre  se (des) construirá. 
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DESLOCAMENTOS E EXÍLIOS: UMA ANÁLISE DOS PROTAGONISTAS DE 
CINZAS DO NORTE, DE MILTON HATOUM E A CHAVE DE CASA, DE 

TATIANA SALEM LEVY 

 

Lorena de Carvalho Penalva (UFF) 
Orientadora: Eurídice Figueiredo (UFF) 

 
 
RESUMO 
 
A partir de um enfoque comparatista, o texto propõe-se a refletir sobre o tema do deslocamento 
como busca de uma identidade perdida, tendo como objeto de análise os protagonistas dos 
romances: Cinzas do Norte, de Milton Hatoum e A chave de casa, de Tatiana Salem Levy. Os 
dois romances, com suas singularidades, expõem uma memória de imigração, uma memória do 
exílio durante o regime militar. Tanto Mundo, personagem hatouniana, quanto a personagem não 
nominada, de Tatiana Salem, revelam as migrações exteriores (deslocamento físico) e, ao mesmo 
tempo, as migrações interiores de dimensão ontológica, de deslocamento no sentido de ser e estar. 
O enfoque será dado às errâncias, aos deslocamentos na literatura refletindo sobre os imaginários 
do pertencimento em tempos de globalização (tempo em que as mobilidades culturais tomam 
força desmedida), a partir de contribuições teóricas da crítica cultural e da literatura comparada. 
Para cumprir a proposta deste trabalho observaremos as errâncias e as viagens de Raimundo 
(Mundo), que contribuem para desestabilizar os conceitos de local/global. Essa personagem é 
uma personagem mundana, que encontra dificuldades para se ajustar e se realizar em um 
determinando lugar, o que a leva a viajar por várias partes do mundo: Vila Amazônia, Rio de 
Janeiro, Londres, Berlim, entre outros. Ainda faremos uma análise da protagonista de A chave de 
casa, que faz uma viagem à Turquia e Portugal em busca de suas origens e da face oculta de sua 
própria identidade – uma viagem que busca a história de seus antepassados, mas, sobretudo, uma 
viagem em busca de si mesma. Ambos os romances apresentam os conflitos em torno de viagens 
a países estrangeiros, com os quais há vínculos distantes, em função dos processos de imigração 
de ascendentes.  

 
Palavras-chave: IMIGRAÇÃO. EXÍLIO. HATOUM. SALEM 
 
1. Para início de conversa 
 

Percebemos que na literatura brasileira contemporânea há uma urgência política 

para discutir conceitos que perpassam o nosso tempo, como: verdade, representação, 

referência, subjetividade, memória. A contemporaneidade encontra espaço fértil para (re) 

3709

Ana
Pencil



2 
 

discutir os espaços, os tempos, a história e as subjetividades. A literatura, desse modo, se 

constitui como ferramenta de desestabilização do discurso histórico, desmistificando a 

representação e frisando a incapacidade de significar uma verdade única. Maria Zilda 

Cury, em um texto que fala de tendências da literatura brasileira contemporânea, afirma 

que as narrativas de nossa época têm certa obsessão pelo tempo presente, como se isso 

fosse uma estratégia para apreender o tempo antes que ele se perca nas múltiplas vozes 

que se intercruzam no mundo. 

 

Talvez se possa dizer que se trate da criação de um espaço de resistência 
conferido pela arte contemporânea, que recusa o esquecimento, que 
insiste sobre a representação memorial, mas, certamente, não como um 
trabalho de recuperação retrospectiva, como monumentalidade ou 
nostalgia; antes, como modo de encenar a experiência traumática, de 
tentativa, mesmo que fadada ao fracasso, de fazer o luto, de se vergar 
sobre o passado como forma de reflexão sobre as aporias do tempo 
presente. (Cury, 2015, p.216).  
 

 

Há uma tentativa, nos dois romances que aqui serão analisados, de compreender 

o tempo presente fazendo uma volta ao passado, a partir de deslocamentos, errâncias, 

exílios voluntários. Vários romancistas brasileiros contemporâneos têm representado 

deslocamentos espaciais e temporais, mas, sobretudo, movimentos que revelam o lado 

sombrio e subjetivo das personagens/protagonistas. As migrações provocam 

fragmentações de todas as ordens, sejam culturais, identitárias, linguísticas e sociais – 

manifestações próprias de nosso mundo globalizado.  

Tendo em vista essas questões, queremos, neste trabalho, examinar como a 

literatura tematiza a questão das migrações no mundo de hoje, verificando processos de 

identificações provocados pelo trânsito intenso de pessoas e ideias, o que propicia o 

surgimento de novas mestiçagens. Para tanto, exploraremos a relação dos protagonistas 

de Tatiana Salem Levy e Milton Hatoum com o espaço em processos de 

desterritorialização e reterritorialização. Hatoum é descendente de árabes, é um escritor 

manauara que aborda em seus romances o contexto cultural amazônico do ponto de vista 

da hibridez e da mistura de culturas, línguas, costumes. Tatiana Levy, assim como a 

protagonista do romance A Chave de Casa, é descendente de judeus turcos e nasceu em 

Portugal, quando seus pais estavam no exílio, e, aos nove meses, após a Lei da Anistia, 

veio com os pais para o Brasil. 
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Hatoum e Salem trabalham a temática do deslocamento, da imigração a partir de 

enfoques diferenciados - e são essas peculiaridades que serão abordadas neste artigo. 

Tatiana Salem Levy procura abordar em A chave de casa a relação entre corpo, herança 

e imigração. O corpo do imigrante revela um peso, uma dor que não é opcional. A autora 

no decorrer do romance pensa como o corpo denuncia o estranhamento frente ao 

estrangeiro. Milton Hatoum, por sua vez, apresenta a imigração, as trocas culturais, o 

choque de tradições a partir de um artista inconformado com questões políticas e 

familiares. Ao nosso ver, Hatoum aborda as questões imigratórias de um ponto de vista 

mais sociológico, enquanto Levy assume um posicionamento mais filosófico e 

psicanalítico. No entanto, os dois autores abordam os deslocamentos sob o viés da 

negatividade e do definhamento. Mundo, o protagonista de Hatoum, morre em busca de 

sentido para a sua existência e a protagonista não nominada de Salem faz uma viagem em 

busca de um passado/presente, e esse movimento é carregado de dor, silenciamentos, 

frustrações e vazios.  

 

2. A busca por uma herança perdida no tempo/espaço 

 

Toda lembrança é um vestígio de lágrimas e, com o passar do tempo, essas lágrimas secam 
no rosto de quem já se foi. (Tatiana Salem Levy) 

 

A Chave de Casa constrói-se a partir de quatro narrativas, em tempos diferentes, 

que estruturam a história de vida da protagonista e de seus familiares: a história do avô, 

desde sua partida de Esmirna, na Turquia; a história da doença e da morte de sua mãe; a 

história conflituosa e tensa de uma relação amorosa e, finalmente, a história da busca que 

a protagonista empreende pela própria identidade. Após o falecimento da mãe, 

juntamente com outros conflitos, a personagem protagonista entra em um processo 

melancólico que a leva a uma imobilidade destrutiva. Seu avô, nesse momento, lhe dá a 

chave da casa da família em Esmirna e a missão de reencontrar suas raízes. A entrega 

dessa chave pode metaforizar os desejos da personagem de se reencontrar, de delinear sua 

própria identidade e, assim, responder as perguntas que lhe vem à tona: “Nasci no exílio: 

e por isso sou assim, sem pátria, sem nome. Por isso sou sólida, áspera, bruta. Nasci longe 

de mim, fora da minha terra – mas, afinal, quem sou eu? Que terra é a minha? ” (Levy, 

2007, p. 25). 
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Em seu romance Levy salienta os processos migratórios judeus, o exílio no 

período da ditadura militar e o sentimento de não pertencimento do estrangeiro em relação 

ao país de origem e ao país que escolheu para se viver. Temos, em seu romance, uma 

dicotomia bastante nítida: mobilidade/imobilidade. No primeiro caso, temos os 

movimentos migratórios que compõem uma trajetória familiar: a diáspora dos 

antepassados judeus; a vinda do seu avô da Turquia para o Brasil, a ida de seus pais para 

o exílio em Portugal e o retorno deles para o Rio de Janeiro; a viagem dela à Europa em 

busca de suas origens. No segundo caso, temos vários personagens acometidos pela 

imobilidade: doença que paralisa a autora, submissão da personagem ao amante, a morte 

da mãe. É nesse sentido que a sua história é narrada, num duplo de dúvidas e incertezas, 

mostrando a errância e a paralisia em corpos de imigrantes.  

Tatiana Salem aproxima-se de uma visão filosófica para retratar a presença de 

“fantasmas” do passado: “não falo de aparência física, mas de um peso que carrego nas 

costas, um peso que me endurece os ombros (...) como se toda vez em que digo “eu” 

estivesse dizendo “nós” (LEVY, 2010, p.9). Durante toda a narrativa, a protagonista 

discorre sobre esse peso que a atormenta, que a paralisa, mas que, ao mesmo tempo, a faz 

sair da imobilidade. Essa fala nos leva a pensar em uma herança, em um fardo de tradições 

e modos de vida que a persegue. Seria a dor de não se (re)conhecer por completo? A dor 

da falta, do desconhecido que faz parte do Eu?  

No pós-escrito de sua tese, Tatiana Salem afirma: “já nascemos com uma 

anterioridade inscrita em nós, em nosso corpo. Há todo um universo pré-existente que 

nos é passado seja de forma consciente ou inconsciente” (LEVY, 2008, p. 120). E é a 

partir da viagem, do deslocamento que ela procura se livrar desse peso. Como se a ida à 

antiga casa da família fosse proporcionar algo que estivesse perdido. A viagem (que pode 

ser compreendida de forma metafórica), realizada pela protagonista, é uma aproximação 

com a origem perdida – ela passou por um processo de reconhecimento e 

desconhecimento cultural; se identificava com algumas coisas e se diferenciava em 

muitas, ia, desse modo, fazendo um apoderamento de sua própria história.  

 

Para escrever esta história, tenho de sair de onde estou, fazer uma longa 
viagem por lugares que não conheço, terras onde nunca pisei. Uma 
viagem de volta, ainda que eu não tenha saído de lugar algum (...) mas 
ando em busca de um sentido, de um nome, de um corpo. E por isso 
farei essa viagem de volta, para ver se não os esqueci perdidos por aí, 
em algum lugar ignoto (LEVY, 2010, p.12).  
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Todo o processo de escrita é pensado de forma a construir uma narradora não 

confiável – estratégia bastante comum em romances contemporâneos. A experiência de 

perda do imigrante, seja da língua, dos laços familiares, da terra, permite a criação de uma 

estética menos ligada aos padrões dominantes. Como se o sujeito em transição não 

pudesse contar a sua própria experiência, narrar os seus próprios sentimentos dúbios. Isso 

fica ainda mais latente na linguagem utilizada no romance - bastante pausada, cheia de 

lacunas, reticências, repetições, mostrando que a escrita não dá conta de representar o 

real. A linguagem traz consigo o trauma carregado pelo imigrante diante de tantos 

deslocamentos e consequentes adaptações culturais; estamos frente às tantas 

possibilidades de lembrar e de expressar.   

Essa viagem que faço, esse país estranho onde vim parar, tudo isso dói. 
É bonito, é interessante, é engraçado, mas dói. Essa herança dói. O que 
trago comigo sem escolha dói. A história do meu avô, a sua história, a 
tortura, o exílio, tudo dói. E, sobretudo, dói falar da dor. (LEVY, 2010, 
147).  

  

Levy trabalha a questão da diáspora, do exílio, da imigração mostrando como o 

corpo reage a essas mudanças: “embora eu pertença ao meu lugar, à minha cultura, ao 

meu país, ao aqui e agora, há algo em mim – em meu corpo – que me remete a um passado 

do qual, por mais que eu queira e tente, é impossível fugir” (LEVY, 2008, p.166). Quanto 

a esse pensamento do corpo como representação de uma herança, Levy dialoga com 

Derrida, quando afirma que carregamos um fardo antes mesmo de nascermos:  

 

o herdeiro deveria sempre responder a uma espécie de dupla injunção, 
a uma designação (assignation) contraditória: é preciso saber e saber 
reafirmar o que vem “antes de nós”, e que, portanto, recebemos antes 

de escolhê-lo, e nos comportar sob esse aspecto como sujeito livre 
(Derrida, 2004, p.12) . 

 
Deitada na cama, entre insônias e fantasmas, comecei a entender que 
havia gravada em meu corpo a lembrança de acontecimentos dos quais 
sou herdeira, mesmo se eles se deram antes de mim. A memória da 
experiência de geração anteriores estava presente em mim mesma, no 
meu corpo, fazendo dele uma espécie de bloco de cimento, tão duro que 
eu mal conseguia carregá-lo. (LEVY, 2010, p.183) 

 

O corpo, por ser frágil, deixa transparecer a subjetividade do sujeito. As 

expressões corporais guardam as verdades do ser, produzem linguagem. A protagonista 

explora essa dor corporal durante toda a narrativa: dói escrever; dói falar da dor; dói o 

peso da herança; dói a (i)mobilidade; dói o exílio; dói viver com a ausência da mãe. Ser 
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estrangeiro, na ótica da protagonista, é ser um sujeito de dor, que tenta sobreviver a 

experiências sociais e mentais de deslocamento e desamparo. Essa angústia da 

protagonista é intensificada por se tratar de traumas hereditários do povo judeu, além do 

trauma político da ditadura militar no Brasil que forçou o exílio da família em Portugal.  

 
Nasci no exílio: em Portugal, de onde séculos antes a minha família 
havia sido expulsa por ser judia. Em Portugal, que acolheu meus pais, 
expulsos do Brasil por serem comunistas. Demos a volta, fechamos o 
ciclo: de Portugal para Turquia, da Turquia para o Brasil, do Brasil 
novamente para Portugal. Não teria sido menos penoso, menos amargo, 
se não tivéssemos sido obrigados a fazer esse longo percurso? (LEVY, 
2010, p.25) 

 
Ao questionar sobre a sua própria existência, questiona e repensa uma 

coletividade; como se falar de si fosse falar dos outros, de outros que estão grafados nela 

mesmo: “carrego meu passado, carrego uma história que é e não é a minha, e por isso 

estou aqui, na Turquia” (LEVY, 2010, p.98). Em um diálogo com a mãe, a protagonista 

comenta sobre o passado não esquecido que ela carrega, como resposta a mãe fala que o 

peso está ligado ao silêncio do passado, mas que somente ela tem o poder de escolher a 

maneira como carregará essa herança. Conforme a mãe, a filha escolheu a forma mais 

pesada e dolorida de conviver com isso:  “[O passado não se chama medo. Não questione 

tanto, minha filha, apenas prossiga a viagem e verá as surpresas que a aguardam, verá o 

quão leve a vida pode ser]” (LEVY, 2010, p.133). É como se a personagem fosse 

obcecada pelo sentimento de perda, pela necessidade de escavar o passado, de voltar a 

ele: “quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve agir como um 

homem que escava” (Benjamin, 2000, p.239).  

Eu estava com a passagem nas mãos e tinha poucos dias para arrumar a 
mala. Iria primeiro à Turquia, depois a Portugal (...) nunca tinha viajado 
assim antes...mal ou bem, era uma possibilidade de encontrar algum 
sentido para as minhas dores e tentar me desfazer delas...e me parecia 
lógico que se refizesse, no sentido inverso, o trajeto dos meus 
antepassados ficaria livre para encontrar o meu (LEVY, 2010, p.27). 

 

A protagonista-narradora quando chega à Turquia passa por um processo de 

reconstrução do passado, através da metáfora da chave da casa, conforme a professora 

Eurídice Figueiredo. O deslocamento faz com que ela vença “ao mesmo tempo a paralisia 

e a morte, já que ela passa a comandar seus fantasmas interiores” (FIGUEIREDO, 

2013,182). 
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A viagem da protagonista à Turquia suscita questões identitárias desde 
a chegada. Ela começa a reivindicar sua herança turca, o que lhe 
proporciona identidade plurais: judia, brasileira, portuguesa e turca. Ao 
inserir palavras e frases tanto em turco quanto em ladino e inglês em 
seu texto, a autora embaralha suas identidades e desterritorializa o 
português, penetrado por outras línguas (FIGUEIREDO, 2013, p.187).  
 
 

Apesar da não realização de seu projeto de reencontrar uma origem, a narradora 

está mais equilibrada no fim do romance, pois realizou um duplo movimento de olhar 

para dentro e para fora de si, com o intuito de ir ao encontro de si, do mundo e do Outro. 

A narradora percebeu que, para sair do estado melancólico em que se encontrava, 

precisava sair do isolamento, do seu estado narcísico e se desvencilhar do seu passado -

“vá em busca de sua casa e tente abrir a porta. Reconte a história do seu avô, reconte a 

minha também: conte-as você mesma” (LEVY, 2010, p.18).  

 

3. Os trânsitos de Mundo  

Eu sou donde eu nasci. Sou de outros lugares. 
(Guimarães Rosa)  

Milton Hatoum, em Cinzas do Norte, enfoca a imigração portuguesa para a 

Amazônia e a convivência conflituosa de estrangeiros e nativos em um espaço em 

processo de modernização. Nos romances de Hatoum existe sempre um fluxo de 

personagens estrangeiros, que simboliza as diferenças culturais em Manaus, cidade de 

confluências de várias culturas, mas que também metaforiza o que se vive na 

contemporaneidade: a dissolução, ou reformulação da noção de fronteira, pela intensa 

mundialização de todos os níveis de relações nas sociedades.  Encaminhamos o raciocínio 

evidenciando tanto o deslocamento físico quanto a dimensão interior e ontológica das 

errâncias – a viagem existencial em torno de si mesmo. A migrância, a diáspora, a errância 

acabam por enfatizar as relações entre identidade e alteridade, as relações conflituosas 

entre o Eu e o Outro. 

A concepção globalizante de nação em trânsito coloca à tona a imagem das 

identidades oscilantes de imigrantes, expatriados, exilados, em constante embate entre a 

negociação com a cultura da nação que os acolhe e a preservação de suas tradições. 

Hatoum tem a preocupação, em Cinzas do Norte, de representar famílias imigrantes que 

procuram preservar a cultura de origem, mantendo costumes gastronômicos, expressões 

da língua materna, tradições religiosas e culturais, como forma de manutenção da 

memória do país natal. E, ao mesmo tempo, figura os estrangeiros procurando assimilar 
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os costumes e a língua do novo país que os acolhe, onde vivem, formam família, 

trabalham e contribuem para o desenvolvimento econômico. 

Mundo, o protagonista do romance, transita por Manaus e por várias partes do 

mundo, e esses deslocamentos acabam por colocar em destaque a reelaboração e a 

reconstrução das identidades móveis que estabelecem o imaginário do sujeito 

contemporâneo. Isso é notável até mesmo a partir de seu apelido – Mundo – que 

metaforiza o desejo do autor de elaborar uma personagem que perambula por culturas e 

saberes diversos, desvinculado de ideias de fixidez e enraizamento. Essa personagem se 

movimenta e se refaz a partir de um trajeto que inclui travessias entre a floresta e o espaço 

urbano, fazendo-nos perceber que os sujeitos, bem como as culturas, em especial as 

amazônicas, se movimentam pelo mundo, levando-nos a reconhecer que as identidades 

assim como as culturas são híbridas, impuras, mutáveis e dependentes umas das outras.  

O protagonista encontra dificuldades para se ajustar e se realizar em um 

determinado lugar, o que o leva a viajar por várias partes do mundo: Vila Amazônia, Rio 

de Janeiro, Londres, Berlim, entre outros. É esse sentimento, a nosso ver, que também 

dialoga com as feições dos sujeitos na contemporaneidade: por consequência do processo 

de globalização, as pessoas estão se movendo sempre e cada vez mais, pelos meios de 

comunicação e de transporte cada vez mais velozes, processo que nos dá a impressão de 

que os espaços e o tempo estão menores. Estamos vivendo na era da “modernidade 

líquida”, como diz Bauman (2001:14), expressão utilizada por ele para representar a 

fluidez de nossas sociedades, metaforizando com a força da palavra “líquida” as 

crescentes locomoções internas, os intensos deslocamentos de imigrantes e estrangeiros, 

a fluidez das identidades e das fronteiras nacionais, enfim, todas as relações moventes 

próprias ao nosso tempo.  

Sabendo dessa condição fluida e heterogênea do sujeito contemporâneo, algumas 

questões são levantadas: como descrever a relação da personagem Mundo com sua terra 

de origem e como delinear a natureza de seu “pertencimento”? Como a literatura recria 

os seres migrantes, imigrantes, exilados, expatriados que elaboram modos singulares de 

vivenciar o “entre-dois”? O que podemos inferir, segundo nossas observações, é que os 

deslocamentos e o autoexílio de Mundo são ocasionados por motivos pessoais – a 

impossibilidade de se realizar enquanto artista, os seus desajustes com o próprio pai e o 

seu conflito artístico com Arana – e também seu descontentamento com as forças políticas 

e militares da época.  
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Essa opção de lançar-se à deriva é percebida na personagem Mundo desde a 

infância, quando inicia uma trajetória que já apontava para um sujeito ficcional dotado de 

características que o inseriam mais além das fronteiras sociais, políticas e culturais 

estabelecidas em seu entorno. As andanças de Mundo, embora compusessem a própria 

essência da personagem, também o ajudavam a constituir-se enquanto artista, que 

empreendia uma busca desenfreada no afã de encontrar saída para suas próprias angústias 

humanas. 

Ainda guardo seu caderno com desenhos e anotações, e os esboços de 
várias obras inacabadas, feitos no Brasil e na Europa, na vida à deriva 
a que se lançou sem medo, como se quisesse se rasgar por dentro e 
repetisse a cada minuto a frase que enviou para mim num cartão-postal 
de Londres: “ou a obediência estúpida, ou a revolta”. (HATOUM, 2005, 

p.10). 

Em extensão a essas palavras, podemos afirmar que a identidade precisa ser 

pensada sempre em relação com a alteridade, ou como afirmam Deleuze e Guattari, a 

identidade precisa ser pensada do ponto de vista da diferença.  Milton Hatoum retrata 

esses descentramentos dos sujeitos, esse “EU que já é Outro”, quando coloca em cena 

“personagens que vivenciam a experiência da errância, da desterritorialização, do entre 

dois, que necessitam aprender a traduzir e a negociar entre as linguagens culturais que os 

cercam e habitam” (SOARES, 2008, p.79).  

Mundo é o sujeito que assume posições de identificação deslocadas, múltiplas e 

hifenizadas – condições diaspóricas. Ele representa o modelo performativo da 

identificação cultural, já que ele elabora a partir de seu posicionamento artístico e político 

uma crítica aos valores estéticos e governamentais que tentam atribuir estabilidade e 

totalidade às culturas amazônicas. Por conta da insatisfação com os modelos de 

representação arcaicos e tradicionais da cultura amazônica, ele resolve perambular e 

conhecer outros artistas. 

“Pensei: todo ser humano em qualquer momento de sua vida devia ter 

algum lugar aonde ir. Não queria perambular para sempre... morrer 
sufocado em terra estrangeira. A errância não era o meu destino, mas a 
volta ao lugar de origem era impossível” (HATOUM, 2005, p.308).  

 

 Somente a inconstância o define. Esse pensamento de Mundo: “não queria 

perambular para sempre (...) mas, a volta ao lugar de origem era impossível”, como se vê, 

é ambivalente, possível pela conjunção “mas” que coloca em situação de oposição duas 

ideias: o “não” ao lugar de origem e o “não” ao lugar estrangeiro. Gosta e respeita a sua 
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terra natal, Manaus, porém sente necessidade de viajar, de movimentar-se, por questões 

políticas e pessoais. Os deslocamentos permitem uma aproximação cultural para além de 

suas tradições, com a infância, com a cultura amazônica:  

Mundo queria rever o Amazonas. Aqui mesmo, neste banco, disse que, 
quando olhava para o mar, lembrava do rio Negro, das viagens de barco. 
“Mundo gostava da Amazônia? “Gostava e não queria gostar, era 

estranho”... acho que ele gostava sim da Vila Amazônia, mas dizia que 

a miséria estragava a beleza da natureza. (HATOUM, 2005, p.297).  

O excerto acima apresenta a ideia de que estar é sempre a mediação entre dois 

lugares – é essa interação entre o particular e o universal que é apresentada com os 

deslocamentos de Mundo e também com o seu próprio nome: se chama Raimundo, mas, 

não por acaso, é apelidado de Mundo. Esse nome pode sugerir o diálogo entre uma 

perspectiva local e uma global, já que a personagem busca quebrar fronteiras e conhecer 

o mundo. Através da sua arte procura balançar as estruturas locais, propondo 

representações híbridas e heterogêneas da região amazônica e do próprio homem.   

 A partir dos passeios de Mundo percebemos que existe um “quê” de Manaus em 

Londres; locais diversos, mas que na narrativa se aproximam e, até certo ponto, se 

assemelham. É o processo de identificação na ambivalência e na disparidade que se 

apresenta na fala de Mundo. De Brixton, em Londres, Mundo redige uma carta ao amigo 

Lavo, dizendo: “minha reclusão não é atributo da geografia, mas a vida seria mais penosa 

sem certas coincidências, sem os amigos e a memória”. (HATOUM, 2005, p.239). 

Podemos fazer uma ponte com a fala de Anne Dufourmantelle, quando ela comenta a 

reflexão de Jacques Derrida sobre o tema da hospitalidade: 

Quando entramos num lugar desconhecido, a emoção sentida é quase a 
de uma indefinível inquietude. Depois começa o lento trabalho de 
familiarização com o desconhecido, e pouco a pouco o mal-estar se 
interrompe. Uma nova familiaridade se segue ao susto provocado em 
nós pela irrupção de “um outro”.  (DUFOURMANTELLE, 2003, p. 

28).  

Mundo representa, simbolicamente, o sentido de estrangeiro apontado por Jacques 

Derrida: de deslocar-se, ser o Outro e enunciar-se em garantia da alteridade. Nas palavras 

de Derrida, “a questão do estrangeiro é também uma questão do ser” (DERRIDA, 2003, 

p.09). Estrangeiro, nesse sentido, não é apenas aquele ou aquela no estrangeiro, no 

exterior da sociedade, da família, da cidade. Não é o outro, fora e aquém da família, da 

nação e ou do estado. Todavia, fala-se estrangeiro “o ser que é e o não-ser que não é”.  
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Essa aporia remete ao estranho que nos habita, “sendo a face oculta de nós mesmos”, 

conforme expressão de Julia Kristeva. 

Para Kristeva, o estrangeiro não é apenas o deslocado da sua terra de origem, mas 

é também o lado turvo, inexato e confuso de nós mesmos. Existe no “Eu” um lado 

sombrio, desconhecido; e, sobre essa questão, ela incita reflexões: “meu ‘eu’ está em 

outro lugar, meu ‘eu’ não pertence a ‘mim’... ‘eu’ existe? ” (KRISTEVA, 1994, p.16). 

Esse pensamento revela o oculto de nossa identidade. Cabe trazermos a definição de 

estrangeiro de Julia Kristeva: 

Estrangeiro: raiva estrangulada no fundo de minha garganta, anjo negro 
turvando a transparência, traço opaco, insondável. Símbolo do ódio e 
do outro, o estrangeiro não é nem a vítima romântica de nossa preguiça 
habitual, nem o intruso responsável por todos os males da cidade. Nem 
a revelação a caminho, nem o adversário imediato a ser eliminado para 
pacificar o grupo. Estranhamente, o estrangeiro habita em nós: ele é a 
face oculta da nossa identidade (KRISTEVA, 1994, p.09). 

Mundo é, portanto, “um estrangeiro para si mesmo”, pois está em si o próprio 

estrangeiro. Ele tenta encontrar realização pessoal através de suas viagens, mas, ao fim 

da narrativa, descobrimos que foi uma tarefa frustrada, a personagem não conseguiu 

satisfazer-se em lugar algum, quer seja o seu de origem, quer seja mundo afora. Essa 

inconformidade política, social e, principalmente artística, é ressaltada durante toda a 

narrativa.  

Após tecer essas considerações, é válido ressaltar que Mundo é uma construção 

ficcional de Milton Hatoum com a intenção de afirmar que as identidades na 

contemporaneidade são fraturadas e heterogêneas, constituídas de deslocamentos, trocas 

e rupturas. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nos dois romances analisados, portanto, a viagem exerce papel fundamental, é a 

forma que os personagens-protagonistas encontraram de estabelecer ligação com o 

passado, de se sentirem vivos e, além disso, de expressarem a falta do não vivido, do não 

realizado, do não compreendido, próprio de sujeitos em estado melancólico e/ou em crise 

identitária. Mundo encontrou a arte como fuga do real e a narradora de Levy encontrou a 

escrita como válvula de escape.  

Ambos os romances tratam da condição do estrangeiro, da dificuldade de se 

estabelecer entre dois lugares: de um lado, as raízes com o país perdido, o país natal ou o 
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país dos antepassados que ficou para trás; de outro lado, a relação com o país de adoção, 

no qual o personagem/protagonista/ não está totalmente ajustado, sentindo-se excluído ou 

segregado, por razões econômicas, culturais ou subjetivas. Nos dois movimentos há um 

desajuste, o sujeito não se encontra nem no espaço de origem nem no de adoção.  
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INFÂNCIA DIASPÓRICA EM UM DEFEITO DE COR 

 

                                             Maria Aparecida Cruz de Oliveira (UnB) 

                                                            Regina Dalcastagnè (UnB) 

 
 

Resumo: Mas, afinal, quais deslocamentos crianças negras (africanas) poderiam realizar no 
século XIX? E o que motivaria esses trânsitos? Como classificar essas mobilidades, lembrando 
que as personagens não se enquadram aos “vagabundos” ou tão pouco aos turistas de Bauman 
(1999)? O fato é que, em Um defeito de cor, as crianças passam por diversos tipos de 
deslocamentos: viagem, diáspora, caminhada, migração e, ao que esclarece a narrativa, nem 
sempre se trata de deslocamentos voluntários. Desse modo, este trabalho propõe-se a identificar 
os tipos de deslocamentos espaciais atribuídos às personagens infantis do romance Um defeito de 
cor (2003), de Ana Maria Gonçalves, bem como compreender como são apresentadas suas 
experiências de deslocamentos; e verificar como a infância de crianças em trânsito é idealizada 
na narrativa, se foge ou não de uma idealização romântica. Assim, para efetivar a construção 
dessas análises, a ideia é partir dos pressupostos trazidos pelos teóricos que estudam a mobilidade 
e dos posicionamentos enunciativos pós-colonial, de fronteira, liminar e de entre-lugar como: 
Gilroy, (2001), Hall, (1999), (2006); Mignolo (2003); Braga e Gonçalves (2015); Duarte (1998), 
Said (2003) entre outros. Tudo isso, para verificamos o deslocamento estético dessa literatura 
contemporânea em relação ao pensamento eurocêntrico. 
 
Palavras-chave: Deslocamentos. Infância. Literatura diaspórica. Ana Maria Gonçalves. 
 
 

Deslocar para criar – Onde tudo começou... 

 

A criação do romance Um defeito de cor (2003) nasceu numa situação de 

deslocamento. A narrativa é consequência de uma experiência de trânsito da autora. Tudo 

começa numa livraria quando Ana Maria Gonçalves, ao procurar guias de viagem de 

Cuba, descobre o Bahia de Todos os Santos, guia de ruas e mistérios do escritor Jorge 

Amado. De imediato, a leitura do prefácio intitulado “Convite”, entre outras páginas do 

livro foram suficientes para a tomada de decisão: morar na Bahia para escrever um 

romance sobre os Malês (escravos mulçumanos referidos no guia). Depois de muitas 

pesquisas no litoral baiano, a autora desiste de escrever, pois conclui não haver mais nada 
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de novo para falar dos malês. A reviravolta ocorre no momento em que Ana Maria 

Gonçalves encontra, nas mãos de uma criança, um documento escrito em português 

antigo que conta a história de uma escrava especial – a trajetória de deslocamentos da 

menina Kehinde. Essas são as informações que encontramos no prefácio da obra que logo 

nos fazem pensar sobre a riqueza histórica do texto, no entanto, essas informações são 

ficcionais e não são documentos reais. O fato demostra a falta de registro da história do 

negro no Brasil e como a literatura vem de alguma forma suprir essa necessidade que 

temos que construir a história apagada da população negra brasileira.1 Para tanto, a autora 

deslocou-se de um pensamento eurocêntrico para pensar por meio de uma epistemologia 

africana/afro-brasileira. 

 É nesse deslocamento que nasceu Um defeito de cor, e é com base nele que sua 

narrativa é constituída. Nesse sentido, busco identificar, na trama em questão, os tipos de 

trânsitos/deslocamentos realizados pelas crianças do romance, com foco nos 

deslocamentos da protagonista, para então verificar se eles sugerem a figuração de uma 

infância não romantizada. 

 

Os Deslocamentos de Kehinde  

Mas, afinal, quais deslocamentos uma criança negra (africana) poderia realizar no 

século XIX? E o que motivaria esses trânsitos? Como classificar essas mobilidades, 

lembrando que a personagem não se enquadra aos “vagabundos” ou tão pouco aos turistas 

de Bauman2 (1999)? 

O fato é que, em Um defeito de cor, as crianças passam por diversos tipos de 

deslocamentos: viagem, diáspora, caminhada, migração e, ao que esclarece a narrativa, 

nem sempre se trata de deslocamentos voluntários: 

 
Muitas crianças não estavam acompanhadas de pai ou mãe, ou porque 
tinham viajado sozinhas, menos provável, ou porque ficaram órfãs 
durante a viagem, ou tinham sido separadas da família por compradores 

                                                           
1 A autora declarou em conferência da Associação Brasileira de Literatura Comparada (ABRALIC) que o 
diário escrito pela escrava Kehinde que até então estava guardado na Igreja do Sacramento, na vila de 
Itaparica-BA que serviram para uma criança desenhar até a autora tomar conhecimento desse registro 
histórico (GONÇALVES, 2010, p.15) faz parte da sua criação ficcional. 
 
2 “Os vagabundos se movem porque acham o mundo a seu alcance (local) insuportavelmente inóspito. Os 

turistas viajam porque querem; os vagabundos porque não têm outra opção suportável. Pode-se dizer que 
os vagabundos são turistas involuntários; mas a noção de “turista involuntário” é uma contradição em 

termos. Por mais que a estratégia do turista possa ser uma necessidade num mundo marcado por muros e 
estradas móveis, a liberdade de escolha é a carne e o sangue do turista” (BAUMAN, 1999, p. 101). 
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que se interessavam somente por crianças (GONÇALVES, 2010, p. 
69). 
 

Embora em destaque, a diáspora não é a primeira mobilidade significativa da 

protagonista, porém é a mais elementar para o desdobramento da trama. É na viagem 

forçada da cidade africana, Uidá, ao Brasil que a narrativa é impulsionada e a protagonista 

ganha força de criação. A obra de Ana Maria Gonçalves pode ser chamada de “Literatura 

diaspórica”, não apenas por abordar a mobilidade no romance ou conter um imaginário 

diaspórico, mas também por conter alguns aspectos como os apresentados por Braga e 

Gonçalves (2015, p. 4), os quais trazem uma lista proferida por Robin Cohen (1999) em 

“Diaspora and the Nation-State” das características comuns à diáspora ou às narrativas 

diaspóricas. Dentre os nove pontos apresentados, a situação diaspórica da protagonista de 

Um defeito de cor parece se adequar em sete, os quais este trabalho se propõe a explorar. 

O trânsito diaspórico de Kehinde, de imediato, se encaixa no primeiro ponto: 

“dispersão iniciada em uma terra natal original de forma traumática” (BRAGA e 

GONÇALVES, 2015, p. 4). Elementos para caracterizar a dispersão da protagonista em 

um evento traumático são abundantes. A criança foi sequestrada para ser vendida como 

escrava; jogada em um porão de navio para uma longa viagem, em condições precárias, 

sujeita a privações (falta de comida, péssima higiene, sem privacidade); presenciou maus-

tratos, doenças e morte dos companheiros de viagem; testemunhou a morte da irmã gêmea 

Taiwo e da avó. Como resumidamente apresento nas seguintes passagens: 

 A captura das irmãs ibêjis3: 

Eu e a Taiwo gritamos e tentamos fugir, mas ele era muito mais forte 
do que qualquer tentativa, e ninguém nos defendeu. Fomos então 
levadas para o forte e colocadas dentro de um barracão muito grande, 
onde já havia várias pessoas sentadas ou deitadas no chão. Quando 
entramos, quase ninguém olhou para nós, demonstrando pouco 
interesse pelo que estava acontecendo, como se aquela situação fosse 
normal. O guarda nos empurrou para dentro e ficou parado na porta com 
a lança em posição que poderia ser tanto de ataque como de defesa, e 
apontou um canto onde estavam as mulheres. Antes de sair, disse a elas 
para cuidarem muito bem de nós duas porque éramos ibêjis, para 
presentes (GONÇALVES, 2010, p. 38)  

 

 A insalubridade do navio:  

Três deles haviam morrido e ainda não tinham sido retirados, estavam 
em um canto, cobertos com uma antiga vela de navio, e que logo o 
cheiro começaria a incomodar ainda mais. Como se já não 
incomodasse, como se fosse possível respirar bem em um ambiente 

                                                           
3 Ibêji: Assim são chamados os gêmeos entre os povos iorubás (GONÇALVES, 2010, p. 19). 
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onde, sabe-se lá há quanto tempo, acumulavam-se os cheiros de sangue, 
de urina e de merda (GONÇALVES, 2010, p. 40-41). 

 

 A fome e a sede no Navio: 

Ainda naqueles dias abriram a portinhola e mandaram que nós 
sentássemos o mais junto possível da parede do navio. Era difícil nos 
mexermos, e os guardas se aborreceram, gritando se não quiséssemos 
comida era para avisar, porque eles não dispunham do dia todo, tinha 
mais o que fazer além de dar comida a preto. Usamos o chicote e todas 
as línguas que conheciam para que entendêssemos. Talvez tivessem nos 
deixado tantos dias sem comer para que, mesmo com raiva, ficássemos 
suficientemente fracos para reagir. Estávamos com fome bastante para 
evitar qualquer problema que adiasse ainda mais a distribuição da 
comida que era carne salgada, farinha e feijão. Cada um recebeu a sua 
parte em cumbucas de casca de coco, e foram distribuídas algumas 
vasilhas de água que passaram de mão em mão e não foram suficientes 
nem para a metade de nós, tamanha a sede. (GONÇALVES, 2010, p. 
51)  
 

Ao que parece, a insalubridade no navio se constitui como o elemento mais intenso 

para constituir o trauma. Reiteradamente a narradora se refere às dificuldades de urinar 

no navio; à indiferença dos negros que já não se davam mais ao trabalho de desviar os 

seus corpos da urina do outro negro; e a resistência das meninas para não urinar no espaço 

que mal cabiam às pessoas. Há no discurso uma indignação com condição de 

desumanidade vivenciada por esses povos diaspóricos. Tudo isso, somado à fome, 

resultava no desejo de morte, no momento, a única válvula de escape. 

Também se constituem como traumáticos os eventos ocorridos na estadia no 

Brasil, como privações das necessidades básicas, trabalho escravo, estupro e gravidez 

precoce. 

 Violência sexual:  

O sinhô José Carlos me derrubou na esteira, com um tapa no rosto, e 
depois pulou em cima de mim com o membro duro e escapando pela 
abertura da calça, que ele nem se deu ao trabalho de tirar 
(GONÇALVES, 2010, p. 171)  
 

Como segundo elemento a narrativa apresenta a “Memória e mito coletivos sobre 

a terra natal” (BRAGA e GONÇALVES, 2015, p. 4). Kehinde chegou ao Brasil com 

quase sete anos de idade. Por isso, o que conhecia sobre a terra natal era mais fruto da 

memória da avó e dos outros negros que conheceu na senzala, os quais também eram de 

outros lugares da África, do que de uma experiência particular de vivência. Desse modo, 

ela tem uma visão “deslocada” da África, que foi reapropriada, ressituada em outro 

contexto cultural e nacional, no caso, o contexto brasileiro. Ou seja, trata-se de olhares 

3724

Ana
Pencil



5 
 

fragmentados para constituir a ideia de África. Assim, essa memória coletiva em Um 

defeito de cor parece insinuar a complexidade cultural gerada pelos deslocamentos e 

encontro de culturas. As identidades culturais que já eram complexas parecem alcançar 

um grau maior de complexidade. 

Essas memórias e mitos coletivos apreendidos por Kehinde parecem ser o motivo 

do surgimento de “uma idealização do suposto lar ancestral e um compromisso coletivo 

para sua manutenção, restauração, segurança e prosperidade, e até para sua criação” 

(BRAGA e GONÇALVES, 2015, p. 4). Se a ideia de nação, como diz Benedict Anderson 

(2008, p. 32) é “uma comunidade política imaginada e imaginada como sendo 

intrinsicamente limitada”, a situação de deslocamento e distanciamento da menina 

Kehinde de sua terra natal permitiu que a sua ideia de África fosse construída a partir de 

uma segunda imaginação; ou seja, a ideia de nação da protagonista é ainda mais 

idealizada. 

Apesar de apresentar alguns aspectos de assimilação para a protagonista, é 

possível observar que a narrativa caminha para mostrar que a globalização motivada pela 

diáspora tem o efeito de reforçar as identidades locais: Kehinde, como outros negros, 

escondia seus orixás para preservar sua religiosidade e falava suas línguas nativas 

escondida do homem branco, que exigia o uso do Português em suas terras. Portanto, o 

romance relativiza as identidades culturais pelo “impacto da compreensão espaço-tempo” 

(HALL, 1999, p.81). Isso significa dizer que o território, por si só, é insuficiente para 

marcar a identidade, pois ela está relacionada na narrativa às combinações de “tempo-

espaço”. 

Outro ponto de destaque é a “forte consciência de grupo étnica sustentada por um 

longo período e baseada em um senso de distinção, em uma história comum e na crença 

em um destino comum” (BRAGA e GONÇALVES, 2015, p. 4). A consciência de 

coletividade da menina Kehinde ocorre quando ela transita da senzala pequena, onde 

ficavam os criados da “casa grande”, para a senzala grande. É nesse trânsito que a menina 

percebe o nível de subordinação e desumanidade a que o grupo estava submetido, coisa 

que a infância e o trabalho mais “leve” da casa grande não permitiam visualizar: 

 
Talvez, se eu tivesse ficado trabalhando apenas na casa-grande e 
morando na senzala pequena, não teria sabido realmente nada sobre a 
escravidão e a minha vida não teria tomado o rumo que tomou. Mesmo 
para uma criança de dez anos, era enorme a diferença entre os dois 
mundos, como se um não soubesse da existência do outro. Um outro 
dentro do mesmo, sendo que o de fora, a senzala grande, era muito mais 
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feio e mais real que o de dentro, a senzala pequena. (GONÇALVES, 
2010, p. 111).  
 

É oportuno dizer que a consciência de grupo só foi possível mediante a construção, 

anterior, de uma consciência individual. E essa também surge depois do trânsito pela sala 

da casa grande e pelo quarto da sinhazinha. Mas antes é preciso falar que a identidade de 

Kehinde passou por certas influências do olhar do outro, pois ela tinha uma ideia positiva 

de si que foi colocada em situação de negatividade: 

 
Desde que olhei nele pela primeira vez, não consegui passar um único 
dia sem voltar a fazê-lo sempre que surgia uma oportunidade. A 
Esméria parou na frente dele e me chamou, disse para eu fechar os olhos 
e imaginar como eu era, com o que parecia, e depois abrir os olhos e o 
espelho me diria se o que eu tinha imaginado era verdade ou mentira. 
Eu sabia que eu tinha a pele escura e o cabelo duro e escuro, mas me 
imaginava parecida com a sinhazinha. Quando abri os olhos, não 
percebi de imediato que era a minha imagem e da Esméria paradas na 
nossa frente. Eu já tinha me visto nas águas dos rios e dos lagos, mas 
não com tanta nitidez. Só depois que deixei de prestar atenção na 
menina de olhos arregalados que me encarava e vi a Esméria ao lado 
dela, tal qual a via de verdade, foi que percebi para que servia o 
espelho... Eu era muito diferente do que imaginava, e durante alguns 
dias me achei feia, como a Sinhá dizia que todos os pretos eram 
(GONÇALVES, 2010, p. 85). 
 

A Sinhá é a representação do “discurso redutor”, a voz não autorizada para 

representar o Outro, a voz Ocidental, eurocêntrica que, na busca por afirmar uma 

superioridade, anula a diferença dos negros. As ideias de Said em Orientalismo: o Oriente 

como Invenção do Ocidente (2007), em que aborda a questão do Oriente e o Ocidente 

como rubricas falsamente unificadoras, servem como explicação do discurso da Sinhá de 

que “todo preto é feio”: 

Orientalismo pode ser discutido e analisado como a instituição 
autorizada a lidar com o Oriente – fazendo e corroborando afirmações 
a seu respeito, descrevendo-o, ensinando-o, colonizando-o, 
governando-o: em suma, o Orientalismo como um estilo Ocidental para 
dominar, reestruturar e ter a autoridade sobre o Oriente (SAID, 2007, p. 
29). 
 

O rompimento com essa identidade negativa ocasionada da diferença com a 

menina branca (sinhazinha) a qual a tratava como “um brinquedo obediente, parado” 

(GONÇALVES, 2010, p. 79) não significou a volta para a identidade anterior, mas a 

construção de uma nova, pois relaciona padrões de beleza das culturas africanas 

(provavelmente também deslocada e idealizada) com os padrões de beleza no contexto 

brasileiro: 
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E foi assim até o dia em que comecei a me achar bonita também, 
pensando em um modo diferente e percebendo o quanto era parecida 
com minha mãe. O espelho passou a ser diversão, e eu ficava longo 
tempo na frente dele, fazendo caretas e vendo a minha imagem repeti-
las... Olhando no espelho, eu me achei linda, a menina mais linda do 
mundo, e prometi que um dia ainda seria forra e teria, além de roupas 
iguais às das pretas do mercado, muitas outras iguais as da sinhazinha 
(GONÇALVES, 2010, p. 86-87). 
 

Ao considerar diferentes histórias locais, suas particularidades e relações de poder, 

a narrativa emerge o pensamento de Walter Mignolo (2003) acerca do “pensamento 

liminar” e da “dupla crítica”, a qual implica pensar a partir de ambas as tradições, e, ao 

mesmo tempo, de nenhuma delas; ou seja, sugere uma terceira forma de pensar a 

identidade. Assim, o “pensamento liminar e essa dupla crítica são as condições 

necessárias para ‘um outro pensamento’ ... localizado na fronteira da colonialidade do 

poder no sistema mundial moderno” (MIGNOLO, 2003, p. 103). O terceiro espaço se 

apresenta como o caminho para pensar as complexidades identitárias. É nele que os 

elementos culturais são negociados: 

 
O potencial epistemológico do pensamento liminar, de “um outro 

pensamento”, tem a possibilidade de superar as limitações do 

pensamento territorial (isto é, a epistemologia monológica da 
modernidade), cuja vitória foi possibilitada por seu poder de 
subalternizar o conhecimento localizado fora dos parâmetros das 
concepções modernas de razão e racionalidade ... uma dupla crítica 
libera conhecimentos que foram subalternizados, e a liberação desses 
conhecimentos  possibilita “um outro pensamento (MIGNOLO, 2003, 

p.103). 
 

Como se vê, a importância desse pensamento decorre da superação do pensamento 

territorial o qual suplantava a ideia de superioridade cultural; é também “potencial” pela 

abertura para pensar as particularidades de culturas subalternizadas. Esse pensamento 

parece se afastar da ideia um tanto dicotômica de “dupla consciência” apresentada por 

Paul Gilroy à luz de Du Bois, que ao invés de falar em uma terceira identidade, apenas se 

pronuncia acerca do esforço para obter uma primeira e uma segunda identidade que 

ocasionaria a “dupla consciência”: 

Esforçar-se por ser ao mesmo tempo europeu e negro requer algumas 
formas específicas de dupla consciência. Ao dizer isso não pretendo 
sugerir que assumir uma ou ambas as identidades inacabadas esvazie 
necessariamente os recursos subjetivos de um determinado indivíduo 
(GILROY, Paul, 2001, p. 33). 
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Apesar dos modestos sinais de absorção da cultura brasileira, já apresentados 

anteriormente, quando foi tratado da consciência étnica individual, é possível dizer que 

Kehinde também apresenta “uma relação conturbada com a sociedade anfitriã, sugerindo 

uma falta de aceitação” (BRAGA e GONÇALVES, 2015, p. 4), visível na narrativa, 

especialmente, no ato de negação do seu nome cristão, Luiza. A menina não se vê como 

Luiza, nem quer ser chamada como tal. Isso ocorre porque seu nome era um dos 

elementos que ainda a ligava à tradição africana. Manter seu nome iorubá era tornar 

presentes os elementos culturais ausentes: 

 
Quando eu disse que me chamava Kehinde, o nosso dono pareceu ficar 
bravo, e um dos empregados perguntou novamente, em iorubá, que 
nome tinha me dado no batismo. Eu repeti que meu nome era Kehinde... 
Para os brancos fiquei sendo Luísa, Luísa da Gama, mas sempre me 
considerei Kehinde (GONÇALVES, 2010, p. 72-73). 
 

A sexta característica da lista é a apresentação de “um senso de empatia e 

solidariedade com membros de mesma etnia em outros países de assentamento” (BRAGA 

e GONÇALVES, 2015, p. 4). Convivendo na senzala grande com outras crianças, como 

a menina Felicidade, Kehinde dividiu estrada, esteira, trabalho e a comida que ganhava 

de Esméria, “roubada” da casa grande, além de partilhar histórias semelhantes, histórias 

marcadas por perdas e ausências. E, mesmo em situações limite, o que mais se destacava 

entre elas era a solidariedade com o outro: 

 
Esméria apareceu para me ver e dar um longo abraço com os olhos 
cheios de lágrimas, e comentou que eu estava emagrecendo. Desde 
então, era comum encontrar me esperando na baia alguns pães e bolo, 
ou mesmo leite, que a Esméria sabia que eu gosto, e que eu sempre 
dividia com as minhas companheiras. Foi assim que ganhei a confiança 
e a consideração da Felicidade, que tinha treze anos e nascera na 
fazenda mesmo, não sabia quem era seu pai e sua mãe tinha morrido 
quando ela estava com sete anos, a mesma idade que eu perdi minha 
(GONÇALVES, 2010, p. 118). 
 

Por último observa-se também, na narrativa, “a possibilidade de uma vida 

peculiar, até mesmo enriquecedora e criativa, nos países anfitriões com uma tolerância 

para o pluralismo” (BRAGA e GONÇALVES, 2015, p. 4). Kehinde não se recusa ser 

integrada, mas também está determinada a “situar-se fora do espaço, de construir um lugar 

próprio, diferente do lugar em que os outros à volta se inserem” (BAUMAN, 2001, p. 

238), um lugar diferente do lugar de origem e diferente do que está. 

A tolerância ao pluralismo é sentida principalmente com a assimilação da língua 

portuguesa: “Eu achava a língua bonita e já entendia muitas palavras, faltando apenas a 
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pronunciá-las direito” (GONÇALVES, 2010, p. 77); com a apropriação da escrita: “fiquei 

feliz por poder assistir às aulas na qualidade de acompanhante da sinhazinha, e tratei de 

aproveitar muito bem a oportunidade” (GONÇALVES, 2010, p. 92); Aprendeu também 

a comer com talheres (p. 79), a brincar com bonecas ocidentais e a rezar aos santos 

cristãos. Ou seja, a menina não se incomodou em apreender alguns elementos culturais 

que de algum modo foram determinantes em seu processo de libertação, o qual só ocorreu 

na vida adulta.  

Já no navio, Kehinde começa a entrar em contato com outras culturas: “Todos os 

dias chegava mais gente capturada em muitos lugares da África, falando línguas 

diferentes e dando várias versões sobre o nosso destino” (GONÇALVES, 2010, p. 38). 

Desse modo, o tipo de cultura de que a protagonista “participa não é a cultura de um 

determinado lugar, mas a de um tempo”. (BAUMAN, 1999, p. 99). As identidades 

locais/nacionais parecem declinar para dar lugar a novas identidades - Híbridas (HALL, 

1999, p. 69). O hibridismo começa motivado pela interferência do colonizador, mas não 

é a cultura dele que exerce a primeira influência nas culturas negras, é a interação no 

navio que oportunizou as primeiras trocas. Portanto, é no navio que já começa a 

dificuldade de “conservar as identidades culturais intactas ou impedir que elas se tornem 

enfraquecidas através do bombardeamento e da infiltração cultural” (HALL, 1999, p. 69). 

Assim, a cada deslocamento da menina, verifica-se um movimento de infiltração de 

elementos globais nas identidades locais e, ao mesmo tempo, o local se manifesta e se 

reconfigura para buscar afirmação. 

A protagonista é confrontada com uma série de identidades, e dessa tensão entre 

o global (religião cristã/ europeia) e os locais (Orixás, herança de Savalu e os apreendidos 

através dos outros negros, os quais iam de religiões iorubas à islâmica) surge uma nova 

identidade. A globalização no navio negreiro não destrói as identidades nacionais, mas 

produz “simultaneamente, novas identidades ‘globais’ e novas identidades ‘locais’” 

(HALL, 1999, p. 78). Nesse sentido, temos a configuração daquilo que Duarte (1998) 

chama de sociedade paradoxal.  As personagens vivem o paradoxo de estarem envolvidas 

num amálgama informacional global, mas que traz potencialmente a possibilidade de 

realizarem manifestações localizadas. “O paradoxo está em, apesar de aparentemente 

antagônicos, cada um deles gerar o movimento de transformação do outro” (DUARTE, 

1998, p. 34). Esse olhar para a obra permite o vislumbre da interação das características 

globais e locais como elemento fomentador da dinâmica do mundo contemporâneo:  
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Poderemos concordar com a opinião de que talvez o que esteja 
ocorrendo seja o rompimento com a ideia de um centro hegemônico. O 
que vemos hoje no cenário mundial é a efetivação de uma 
multiplicidade de centros, com características políticas, econômicas, 
culturais que assumem posições cambiáveis. São posturas distintas que 
buscam se manifestar e agir numa pluridimensionalidade espacial e 
temporal (DUARTE, 1998, p.14-15). 
 

As identidades das personagens podem ser compreendidas a partir da ideia do “eu 

multifacetado, que lida com os valores globais ao mesmo tempo em que carrega valores 

da sua cultura de origem” (DUARTE, 1998, p. 44), pois sua base não provém de um 

centro, mas de múltiplos centros. Assim, cada uma assume postura cambiável, a 

“dinâmica global integra as diferenças locais transformando-as e sendo por elas 

transformada” (DUARTE, 1998, p. 44). A ideia de supremacia, estabilidade, unicidade 

identitária é, portanto, descartada. 

De tal modo o romance de Ana Maria Gonçalves desconstrói a ideia Ocidental de 

que a África seja um continente “‘fechados’ – etnicamente puros, culturalmente 

tradicionais e intocados até ontem pelas rupturas da modernidade – é uma fantasia 

ocidental sobre a ‘alteridade’” (HALL, 1999, p. 80). E isso se estende à compreensão da 

formação do povo brasileiro. 

 

Infância: O mito da raiz 

Ao versar sobre a história da representação da infância vislumbra-se o mito 

pronunciado pelo poeta inglês Willian Wordsworth (1770-1850): “a criança é pai do 

homem”. Na literatura brasileira esse mito é reproduzido por Machado de Assis, em 

Memórias Póstumas de Brás Cubas (2002, p.32). O mito de que o menino explica o 

homem traz à tona as ideias românticas de infância; aquelas que dão à criança função 

simbólica de ser a fonte da excelência humana; sempre relacionada à harmonia, à origem, 

ao nativo, à raiz, enfim, à base da identidade do adulto (PLOTZ, 2000).  

No entanto, as análises aqui efetuadas do romance Um defeito de cor, de Ana 

Maria Gonçalves, possibilitam falar em rompimento com essa idealização romântica de 

infância. Na narrativa em questão, a representação de personagens infantis não segue o 

modelo romântico de uma infância relacionada ao mito da origem e raiz.  A infância 

enquanto categoria idealizada dos românticos, alicerçada na pureza não é seguida na 

narrativa de Ana Maria Gonçalves.  O romance apresenta uma infância em deslocamento, 

a diáspora africana no Brasil, símbolo do desraizamento; ou seja, instabilidade, a não 

pureza identitária. A harmonia passa ao largo; em contrapartida, surge o híbrido. 
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O deslocamento das personagens infantis aponta para o rompimento da sequência 

dos laços explicativos entre lugar, posição e consciência, consequentemente rompe 

também com o poder do território para determinar a identidade. Imprime-se na narrativa 

o repúdio à ideia de uma identidade enraizada, supostamente autêntica, natural e estável. 

Logo, os trânsitos das crianças estabelecem uma nova topografia de identidade que 

desconsidera as estruturas e os pressupostos do Estado-nação e redefine as formas de 

ligação e identificação no tempo e no espaço, construindo-se um sentimento de 

desterritorialização da cultura em oposição à ideia de uma cultura territorial fechada e 

codificada no corpo: 

 
Abole o pensamento romântico de inspiração nacionalista que tem a 
África como origem de uma cultura negra pura, mostrando que as 
culturas negras na África e na diáspora nunca viveram hermeticamente 
fechadas em si mesmas e nem são grupos homogêneos sem divisões 
internas de gênero e classe. (GILROY, Paul, 2001, p.166)  
 

As conclusões sobre a infância em Um defeito de cor não se encerram por aí, pois 

a representação dessas personagens desligada de uma ideia de raiz e pureza é apenas o 

início de uma discussão que merece ser ampliada, por exemplo, para pensa-la como 

metáfora de uma estética “fraturada” no romance Um defeito de cor; pensar a ideia dessa 

literatura brasileira, conforme diz Pedro Duarte (2013), como uma dialética entre o local 

e o cosmopolitismo, ideias fora do lugar e, antes disso, um entre-lugar. Localizada entre 

o sacrifício e o jogo, entre a obediência e a expressão, no espaço aparentemente vazio, no 

lugar de clandestinidade. Enfim uma literatura afro-brasileira em busca de um terceiro 

espaço, uma literatura criada a partir de um pensamento deslocado, descentrado. 
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A BUSCA DE UMA IDENTIDADE NA METAFICÇÃO DE DESMUNDO 
 

Pollyana Correia Lima (UEFS) 
 
 
 
 
 

Resumo: O presente trabalho tem o intuito de analisar como a literatura refigura o passado, uma 
vez que esta pode utilizar os documentos históricos para construção do seu ambiente ficcional. 
Destacaremos as relações estabelecidas entre os sujeitos coloniais representados no romance 
Desmundo, de Ana Miranda. Para tanto, busca-se refletir sobre as críticas e questionamentos 
em torno da construção da nação brasileira através de releituras históricas e literárias. O trabalho 
tem como suporte teórico, crítico e analítico os estudos de Linda Hutcheon e de Zilá Bernd. A 
escrita de Ana Miranda. problematiza e amplia o saber histórico, o que permite a construção de 
verdades históricas e não mais uma “verdade” absoluta e inquestionável. 
 
 
 
 

O passado realmente existiu, mas hoje só podemos “conhecer” esse passado 

por meio de seus textos, e aí se situa seu vínculo com o literário. 
Linda Hutcheon 

 
 
 
Palavras- Chave: Desmundo. Colonização. Metaficção. 
 
 

Introdução 

 

 

O romance Desmundo (1996) da autora Ana Miranda, traz uma nova visão 

sobre a história do início da colonização no Brasil. A narrativa se inicia com a carta do 
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padre Manoel da Nóbrega a D. João, solicitando o envio de mulheres portuguesas para 

se casarem com os portugueses que habitavam o Brasil: 

 
A‟ El-Rei D. João 

(1552) 
Jesus 

Já que escrevi a Vossa Alteza a falta que nesta terra ha de mulheres, 
com quem os homens casem e vivam em serviço de Nosso Senhor, 
apartados dos pecados, em que agora vivem, mande Vossa Alteza 
muitas orphãs, e si não houver muitas, venham de mistura dellas e 
quaesquer, porque são tão desejadas as mulheres brancas cá, que 
quaesquer farão cá muito bem à terra, e ellas se ganharão, e os homens 
de cá apartarse- hão do peccado. Manoel da Nobrega (MIRANDA, 
2006, p. 7). 

 

Portanto, a partir da leitura do fragmento constata-se que há um enlace entre 

ficção e história, uma vez que o ponto de partida da narrativa embasa-se em fatos 

históricos devido a real existência da carta. No ano de 1555 Oribela de Mendo Curvo, 

juntamente com outras órfãs, é enviada de Portugal para o Brasil, a fim de que fossem 

ofertadas em casamento aos colonos. O desenraizamento provoca em Oribela o conflito 

com o mundo do outro, num Brasil colônia que exclui e oprime boa parte da população. 

Entregue a este mundo deslocado, a protagonista sofre na busca de uma identidade. 

A narrativa dá voz aos seres marginalizados através de uma narradora-

personagem, que por ser mulher e órfã, está imersa em um sistema patriarcal, entretanto, 

apesar da sua “fragilidade”, bravamente luta contra os papéis que foram estabelecidos 

ao sexo feminino. Oribela representa a figura feminina oprimida pela tríade social: a 

igreja, o casamento e a família. As órfãs eram propriedade do Estado e da Igreja, logo a 

condição de submissão era ainda maior: 

 

Angústia, paixão, merencória, suor, arre lá, uxte morena, darmos 
nossa mão e se gabarem de nós, nosso corpo emagrecido, em mau 
estado, nossa alma tinhosa perdida em labirintos, a armar pelejas pelas 
bocas e pelos ouvidos, nossas unhas sujas, carnes para serem gastadas, 
umas tristezas escondidas, ciúmes e inveja, enganos, este era o nosso 
enxoval. (MIRANDA, 2006, p.24). 

 
As órfãs são dadas a missão de cristianizar a colônia. O padre Manoel da 

Nóbrega solicita a vinda destas, no intuito de combater o pecado da fornicação, pois, os 

portugueses que aqui se encontravam tinham relações sexuais com as índias. O 

casamento certamente não impedia que os colonos e as “selvagens” se relacionassem. 

Quando casado, o homem podia possuir concubinas. No entanto, acreditava-se que, esta 
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seria uma maneira de podar a mestiçagem e aumentar a população branca. Vale ressaltar 

que, vir para o Brasil era uma forma de castigar os ímpios, para esta terra selvagem 

eram enviados os degredados: ladrões, prostitutas, mendigos, parteiras, entre outros. 

Assim sendo, constata-se que a fundamentação desta ficção está construída sobre 

alicerces históricos e que esta representa as verdades e as mentiras destes registros.   

 Segundo Linda Hutcheon uma obra é considerada metaficção historiográfica 

quando possui “o caráter de autorreflexividade intensa e, ao mesmo tempo, referências 

explícitas a personagens e eventos históricos; a junção de reflexões literárias, históricas 

e teóricas; o trabalho de subvertê-las; e a defesa de que, apesar de não negar a existência 

da história, o passado só nos é acessível por meio da textualidade” (1991, p. 141).  

É sabido que, a metaficção historiográfica surgiu após a ditadura militar, 

desestruturando a história até então tida como “oficial”, e, consequentemente, 

desacralizando a imagem dos personagens históricos. Com base nesse pressuposto, 

observa-se que os novos romances históricos buscam questionar aquilo que foi 

cristalizado como verdade, rompendo as barreira das utopia e dos mitos gerados pelo 

instinto de nacionalidade. Deste modo, torna-se possível observar que o romance 

Desmundo provoca uma sensação de verificabilidade impulsionada pela inversão dos 

papéis e isto abala as convicções do leitor instigando-o a contestar os fatos históricos.  

 

1. A história e a literatura: o enlace dos elementos de uma narrativa pós-
colonial  
 

 

O romance Desmundo narra a formação de um país, portanto, pondera-se que a 

presença da história na narrativa tem função estruturante. Assim, Ana Miranda, 

alegoricamente, apresenta em seus personagens a diversidade e a mistura étnica que 

ocorre na então colônia. A obra subverte o padrão histórico no qual a voz narrativa era 

predominantemente masculina. Oribela é a voz narrativa feminina que apresenta a sua 

história e a de outros personagens imersos no além-mundo, é o clamor das categorias 

marginalizadas no passado: a mulher: órfã, viúva, os brasilos (indígenas) e os mouros 

(judeus). A narradora, então apresenta a mista população desta terra: 

 
Gente natural da terra e do reino, num quieto rumor de quem se 
ajunta, muito atentos, fêmeas, machos, os da terra de cor vermelha, em 
camisas e sem barba segurando seus machados de ferro ou 
ferramentas da lavoura ou remos, de pestanas raspadas, cafres machos 
ou fêmeas, os machos armados de dar temor e os demais portugueses, 
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barbados, bragas, camisas rotas, uns de botas, barretes, braguilhas 
sujas de tinta vermelha. Diziam que eram aquela gente tanoeiros, 
carvoeiros, caldeireiros, cavaqueiros, soldados, sangradres, pedreiros, 
ferreiros, calheiros, pecadores, lavradores, eiros, eiros, ores, ores, e 
tudo o mais necessário para se fazer do mato uma cidade. 
(MIRANDA, 2006, p. 25). 

 
Para Linda Hutcheon “a história da discussão sobre a relação entre a arte a 

historiografia é relevante para qualquer poética do pós-modernismo, pois a separação é 

tradicional”. (1991, p. 142). O historiador pondera a verdade e necessita da 

comprovação do fato para falar sobre o passado, enquanto, que o ficcionista apropria-se 

do passado para criar o seu ambiente narrativo, e está livre para provocar reflexões e 

questionamentos a cerca da história, uma vez que ele não está preso ao crivo da 

verdade:  

Para a verdade da arte, a realidade externa é irrelevante. A arte cria 
sua própria realidade, em cujo interior a verdade e a perfeição da 
beleza constituem o infinito refinamento dela mesma. A história é 
muito diferente. É uma busca empírica de verdades externas, e das 
verdades externas melhores, mais completas e mais profundas, numa 
relação de máxima correspondência com a realidade absoluta dos 
acontecimentos do passado. (David Hackett Fischer apud 
HUTCHEON, 1991, p.146). 

 

O romance histórico tradicional tende a uma recriação poética do passado, 

enquanto a metaficção abala as noções admitidas de história de ficção.  Sendo “a 

história uma espécie de ficção em que vivemos e esperamos sobreviver, e a ficção é 

uma espécie de história especulativa”. (DOCTOROW, 1983, p.25 apud HUTCHEON, 

1991, p. 149). Para tanto os documentos e registros históricos são a fonte da qual a 

ficção se alimenta, e a partir dos dados disponíveis o ficcionista tece as mais variadas 

formas de contar/recontar a história.  

Segundo Hutcheon “a ficção pós-moderna sugere que reescrever (sic) ou 

reapresentar o passado na ficção e na história é – em ambos os casos – revelá-lo ao 

presente, impedi-lo de ser conclusivo e teleológico”. (1991, p. 147). Desta forma, 

constata-se que o novo romance histórico contesta o passado, e aponta para as formas 

como a literatura incorpora a noção de história. A narrativa incorpora o passado, sendo 

este o elemento essencial a sua estrutura, entretanto, ao contrário dos romances 

históricos da tradição, os personagens centrais são seres comuns, fazendo com que as 

grandes personalidades da história figurem apenas como personagens secundários. Logo 

é presumível atestar em relação ao novo romance que: 
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[...] Ele faz parte da postura pós-modernista de confrontar os 
paradoxos de representação fictícia/histórica, do particular/geral e do 
pressente/passado. E, por si só, essa confrontação é contraditória, pois 
se recusa a recuperar ou desintegrar qualquer um dos lados da 
dicotomia, e mesmo assim está mais do que disposta a explorar os 
dois. (HUTCHEON, 1991, p. 142).  
 

Entretanto, isso não significa que a história e a ficção pertençam a “mesma 

ordem do discurso”. (HUTCHEON, 1991, p. 148). O discurso artístico pós-modernista 

utiliza-se do uso ambíguo da história e da auto reflexão.  O romance contemporâneo não 

se limita apenas ao fato de reproduzir fatos históricos ou de enfatizar os papéis 

relevantes ecoados nos livros de História e no romance histórico. O que se encontra é 

uma nova roupagem, em Desmundo o colonizador não é aquele digno de louvor pelas 

suas descobertas, antes de tudo é um explorador. E, essa abordagem paradoxal da 

tradição provoca no leitor uma reflexão a respeito do passado:  

 
Em seu aspecto exterior, poderia parecer que o principal interesse do 
pós-modernismo são os processos de sua própria produção e recepção, 
bem como a sua própria relação paródica com a arte do passado. Mas 
quero afirmar que é exatamente a paródia – esse formalismo 
aparentemente introvertido – que provoca, de forma paradoxal, uma 
confrontação direta com o problema da relação do estético com o 
mundo de significação exterior a si mesmo, com um mundo discursivo 
de sistemas semânticos socialmente definidos (o passado e o presente) 
– em outras palavras, como político e o histórico. (HUTCHEON, 
1991, p. 42). 
 

“O pós-modernismo indica sua dependência com seu uso do cânone, mas 

revela sua rebelião com seu irônico abuso desse mesmo cânone.” (HUTCHEON, 1991, 

p. 170). O discurso pós-moderno busca definir o passado enquanto realidade discursiva, 

não para negar o discurso histórico, mas, procura completar as lacunas deixadas por 

este, fazendo com que conceitos estabelecidos no passado sejam revistos no presente:  

 
O que o pós-modernismo faz é contestar a própria possibilidade de 
uma (sic) dia conseguirmos conhecer os “objetos fundamentais” do 

passado. Ele ensina e aplica na prática o reconhecimento do fato de 
que a “realidade” social, histórica e existencial do passado é uma 

realidade discursiva quando é utilizada como o referente da arte, e, 
assim sendo, a única „historicidade autêntica‟ passa a ser aquela que 

reconheceria abertamente sua própria identidade discursiva e 
contingente. O passado como referente não é enquadrado nem 
apagado, (...) ele é incorporado e modificado, recebendo uma vida e 
um sentido novos e diferentes. (HUTCHEON, 1991, p. 45). 

 
A faceta realista imaculada da representação do passado cai por terra deixando 

o espaço para a auto-reflexividade da criação ficcional pós-moderna, e esta convida o 
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leitor a revisitar a história oficial e canônica, reconhecendo-as enquanto possibilidade, 

não como totalidade: 

Em muitos romances históricos, as figuras reais do passado são 
desenvolvidas com o objetivo de legitimar ou autenticar o mundo 
ficcional com sua presença, como se para ocultar as ligações entre a 
ficção e a história com um passe de mágica ontológico e formal. A 
autoreflexividade metaficcional dos romances pós-modernos impede 
todo subterfúgio desse tipo, e coloca essa ligação ontológica como um 
problema: como é que conhecemos o passado?(HUTCHEON, 1991, 
152). 
 

A metaficção historiográfica reveste-se da parodia mostrando que esta “não é a 

destruição do passado; na verdade, parodiar é sacralizar o passado e questioná-lo ao 

mesmo tempo.” (HUTCHEON, 1991, 165). O romance Desmundo aborda a identidade 

como um processo contínuo de identificação, visto que sua narrativa não atribui a 

missão de articular o projeto nacional, de fazer emergir os seus mitos fundadores: 

 
Há a função de dessacralização, função de desmontagem das 
engrenagens de um sistema dado, de pôr a nu os mecanismos de 
desmistificar. Há também a função de sacralização, de uma união da 
comunidade em torno dos seus mitos, de suas crenças, de seu 
imaginário ou de sua ideologia. (GLISSANT, 1981, p. 189-201 apud 
BERND 2003, p. 19). 

 
Partindo das percepções de Linda Hutcheon a cerca da paródia, e tendo 

pontuado os elementos que figuram o romance de Ana Miranda, é plausível atestar que 

há em Desmundo um sistema de paradoxos que se articulam entre si com o desígnio de 

tecer o passado ao seu plano de fundo, utilizando-se do fato histórico da colonização 

para ambientar seu enredo entrelaçando história e ficção.  

 
 

2. Oribela: o “ser” imerso nas arestas da desagregação 

 

O título da obra assinala a condição de Oribela quanto ao espaço em que se 

encontra e a sua própria identidade. O Brasil é a terra desconhecida, ficcionalizada 

através dos mitos ao seu respeito, um lugar descentralizado em que uma sociedade é 

instituída a partir das concepções portuguesas. E Oribela é parte deste contexto, 

despejada do seu país de origem para viver a desventura de adentrar o incógnito, 

penetrando o desconhecido, nesse lugar além-mundo.  Ana Miranda aponta o dilema 

ocasionado pela desagregação de Oribela já na epígrafe do romance: “Ir para Longe, ir 

para Fora, para a Distância Abstrata, Indefinidamente, pelas noites misteriosas e fundas. 
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Levado, como a poeira, pelos ventos, pelos vendavais!“. (PESSOA apud MIRANDA, 

2006, p. 5). A narrativa pós-colonial descreve o individuo deslocado em conflito com o 

lugar que ele habita, nesta perspectiva segue o romance mirandiano, no qual a 

protagonista entregue a uma terra a qual não pertence, encontra-se como um ser sem 

raízes.  

O desenraizamento angustia Oribela e a sufoca, provocando uma crise de 

identidade. Oribela é o ser a deriva, em busca de encontrar seu lugar no mundo, a 

portuguesa já não pertence ao seu país de origem, tão pouco a esse novo mundo ao qual 

foi obrigada a entranhar-se, por não se situar nestes espaços, constata-se que a 

personagem situa-se no “não-lugar”. Para Derrida, “uma identidade nunca é dada, 

recebida ou atingida; só permanece o processo interminável, indefinidamente fantástico 

da identificação”. (1996 apud BERND, 2003, p. 21). A construção de uma identidade é 

indissociável da narrativa e consequentemente da literatura, ou seja, uma entidade que 

se constrói simbolicamente: 

 
Identidade não poderia ter outra forma do que a narrativa, pois definir-
se é, em última análise, narrar. Uma coletividade ou um indivíduo se 
definiria, portanto, através de histórias que ela narra a si mesma sobre 
si mesma e destas narrativas, poder-se-ia extrair a própria essência da 
definição implícita na qual esta coletividade se encontra. (RICOEUR, 
1985, p. 432 apud BERND, 2003, p. 19). 
 

Na literatura brasileira, o romantismo, apesar de realizar uma inovação estética 

que buscava um caráter nacional, acabou por sacralizar o mito em torno do imaginário 

sobre o índio. Enquanto o modernismo arquitetou a dessacralização de uma ideologia 

nacional pautada em uma unificação, para dar abertura à reflexão de que uma cultura 

também se faz das relações estabelecidas com outras. Para Hutcheon “a metaficção 

historiográfica adota uma ideologia pós-moderna de pluralidade e reconhecimento da 

diferença; o “tipo” tem poucas funções, exceto como algo a ser atacado como ironia”. 

(HUTCHEON, 1991, p. 151).  O deslocamento em Desmundo também está expresso 

em seu conflito linguístico: o Português, como a língua do colonizador, o Latim usado 

para celebrar as missas, e a Língua Indígena, com seus diversos plurilinguismos: 

 

Os personagens [nunca] constituem uma descrição microcósmica dos 
tipos sociais representativos; enfrentam complicações e conflitos que 
abrangem importantes tendências [não] no desenvolvimento histórico 
[não importa qual o sentido disso, mas na trama narrativa, muitas 
vezes atribuível a outros intertextos]; uma ou mais figuras da história 
do mundo entram no mundo fictício, dando uma aura de legitimização 

3739



extraestrutural às generalizações e aos julgamentos do texto [que são 
imediatamente atacados e questionados pela revelação da verdadeira 
identidade intertextual, e não extratextual, das fontes dessa 
legitimização]; a conclusão [nunca] reafirma [mas contesta] a 
legitimidade de uma norma que transforma o conflito social e político 
num debate moral. (FOLEY, 1986, p. 160 apud HUTCHEON, 1991, 
p. 159). 

 
O oceano na narrativa representa a fuga de Oribela da sua condição de mulher 

oprimida, submissa primeiro ao Estado e depois ao matrimonio. A protagonista contesta 

os papéis sociais preestabelecidos pela sociedade, nos quais a mulher é tida como um 

objeto que é passado de posse em posse, mostrando claramente o poder patriarcal 

vigente. A inserção de Oribela a este mundo desconhecido é dada a partir do seu 

encontro com Ximeno, o mouro. A identificação ocorre pelo fato dos mouros também 

estarem à margem daquele sistema colonizador. O fato do mouro possuir qualidades de 

um bom homem, contrárias as de seu marido, desperta-lhe o desejo: 

 
A velha nada sabia dele e disse eu que era batizado, levava o nome 
cristão do seu padrinho, amava as naus, sabia resposta a todas as 
perguntas feito um grande sábio e havia em sua casa uma tal quantia 
de livros que jamais pudera supor em uma só mão, mais de dez e fazia 
naus nas terracenas da ribeira de modo que devia ser algo e não tinha 
mulher nem se servia das naturais suas escravas, muitas e bem 
apessoadas, os pés dele não eram nem lhe havia rabo mas uns chifres 
em sua cabeça que apreciam em noites de lua cheia e os cabelos 
viravam fogo nessas mesmas noites quando dormia desnudo como um 
natural, branco e sem pelos no peito mas um corpo tão formoso que 
havia vista a uma baixela de prata e não era mouro. Como sabia eu 
tanto assim dele? De ouvir falar. O que era a bezerra? Uma estátua 
dourada de ouro banhada e de chifres, mas as suas heresias pagãs 
estavam escritas num livro de capa preta dito de Corão. Se bezerra era 
o que dizia a Velha, não havia uma de tal forma em sua casa. 
(MIRANDA, 2006, p. 184). 

 
A casa do mouro representa a liberdade. Nas portas havia trancas, mas elas e a 

janelas estavam sempre abertas, portanto, é possível apontar a casa do mouro como o 

“lugar” na obra. O mar seria o “entre-lugar” no qual Oribela se afasta das suas 

obrigações de esposa, e o “não-lugar” cabe a casa de Francisco de Abulquerque, fato 

evidenciado após sua primeira fuga, quando este a acorrenta à casa, simbolizando assim, 

sua prisão não somente exterior, mas também interior. Francisco de Albuquerque 

representa a figura do colonizador explorador sempre em busca de riquezas, e sua 

exploração abrange desde o espaço geográfico à órfã que lhe foi ofertada como esposa, 

aos trabalhos braçais dos nativos, sendo também sua moeda de compra e venda. 

Entretanto, ele fracassa perante seus objetivos de colonização e parte a procura de novas 
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terras para serem desbravadas, deixando para trás tudo aquilo que não lhe serve mais e 

levando consigo o único bem que Oribela pertencia: 

 
Francisco de Albuquerque partira levando me filho e seu saco de 
coisas, a santa do Oratório, vacas,  aqueiros, armas, o mesmo que 
dizer que não iam tornar tão cedo. Não iam tornar nunca mais. 
Restaram uns naturais doentes, escravas e seus filhos pequenos, tudo 
dando a entender que fora uma partida furtiva para me deixar ali, não 
uma fuga apressada no rumo da cidade (MIRANDA, 2006, p. 209). 
 

O abandono transfigura-se em liberdade. Enfim Oribela fica livre do fardo 

matrimonial. Em ato de purificação, ela incendeia a casa, destruindo todo que representa 

aquele amargo passado, ficando apenas com a sua roupa de órfã, a mesma que usara em 

sua chegada. O fogo simboliza a renovação, assim como a fênix que renasce das cinzas, 

Oribela está entregue a uma nova vida. Liberta do poder patriarcal, ela está livre para 

viver seu amor pelo Ximeno: 

 

Veio uma ânsia, por cortesia da dor, como que tomada d‟ele, belial, o 

remador das trevas do porto, que torna o nosso entendimento parvo e 
nos faz adoecer de tolice, mentir das coisas feitas por manha, 
dissimular em palavras doces a amargura, a deixar minha alma como 
ardendo em grande brasio, espezinhada e escura. Por minha ordem se 
ateou fogo à casa com as coisas dentro, queria eu nada do que me 
deram ali, desde o mais pequeno lume de cera às cantareiras de louça, 
os baús de dona Branca, o vestido preto, vestida eu estava com a 
pobre roupa de órfã com que viera pelo mar, a coifinha lavrada, a 
almofadinha de seda e o dedal, o coxim, o rosário, fiquei só com a 
caravelinha (MIRANDA, 2006, p. 209). 

 
Agora, Oribela está livre para conhecer a cor do mar e seus mistérios ou para 

adentrar aquela terra de brasilos e perde-se nesta busca do desconhecido. Para Oribela 

há dois tipos de mulheres: “as que vêm para servir e as que vêm para a discórdia”. 

(2014, p.213).  Mas foi na desavença com o que lhe foi imposto que ela venceu sua luta, 

e seguiu arrebentando os grilhões daquele enclausuramento que a reprimia. 

 

Considerações Finais 

 

Em Desmundo pondera-se uma narrativa onde o fictício, o referente e o 

imaginário dialogam. O enredo do romance parte de um registro histórico evidenciado 

na carta do padre Manoel da Nóbrega a partir da qual é elaborada uma narrativa 

ficcional. Desse modo, é possível constatar que a narrativa permeia entre o romance 

contemporâneo e o romance histórico. E, esta se tece no entrelace do mundo/desmundo 
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e dos reflexos da desestabilidade do não pertencimento ao lugar que a protagonista é 

obrigada a habitar. O romance mexe com os pilares sociais: a família, o casamento e a 

Igreja são contestados entre denúncias de abusos sexuais cometidos ainda no convento 

pelos padres: “os soluços meus, as falas do padre, sua piedade, suas turbações, seus 

beijos em meus lábios na confissão, para perdão dos meus pecados, o cheiro de vinho e 

vômito em sua boca”. (MIRANDA, 2014, p.16). Além da noite de núpcias forçada, a 

inserção na casa repulsiva, refletem a posição de total submissão fadada ao sexo 

feminino, atrelada aos costumes da época e aos desmandos e anseios de uma sociedade 

patriarcal. 

 A obra de Ana Miranda nos instiga a refletir a respeito da condição de Oribela 

e sua interação com o meio, é necessário entender a vida, “uma rede de texturas 

tenebrosas”. (2014, p. 125). Por conseguinte, conclui-se que as remanências relatadas 

por uma narradora feminina, ou seja, por este ser posto a margem, aproxima o leitor do 

romance, devido a história deste ser comum entrar em contraste com as epopeias e seus 

heróis de guerra ou os romances históricos com seus reis ditadores. Sendo assim, 

encanta pela simplicidade da narradora, a qual diverge a tudo aquilo dito como verdade. 

É outro prisma que ganha voz para contar não somente a história de si, mas a história de 

muitos, a história do início desse (des) mundo denominado Brasil.  
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ANTROPOFAGIA E MITOS INTERPRETATIVOS: ENTRE LITERATURA E 
CIÊNCIAS SOCIAIS 

 
Alessia Di Eugenio (UNIBO) 

 
 

RESUMO: A Antropofagia elaborada por Oswald de Andrade foi um importante emaranhado 
simbólico, utilizado para dar sentido à particular auto imagem da cultura brasileira. Foi exatamente 
a combinação entre literatura, artes e ciências sociais, que permitiu a consolidação de algumas 
imagens interpretativas do Brasil que a Antropofagia contribuiu para elaborar. Contudo, estas 
imagens foram simplificadas, reusadas e manipuladas ideológica e politicamente desde os anos 30, 
tornando-se, posteriormente, estereótipos da cultura brasileira e conferindo à Antropofagia uma 
caracterização fortemente culturalista que em si tinha apenas parcialmente.  
A desconstrução destas duradoras imagens interpretativas, em parte atribuídas ao Modernismo e à 
Antropofagia, começa desde os anos 70 e 80: os novos problemas abertos pelo processo de 
democratização e os desafios de pensar em um processo de mudança levaram muitos pensadores e 
críticos a uma reinterpretação histórico-política dos passados processos de transformação cultural. 
Para estes autores o objetivo se torna “desinventar” o Brasil e suas imagens mitológicas. Como 
acontece com a contribuição recente do livro de Jessé Souza, A tolice da inteligência brasileira: 
como o país se deixa manipular pela elite, que mostra precisamente a permanência de ideias 
culturalistas conservadoras construídas pela elite intelectual brasileira, em particular pelas obras de 
Gilberto Freyre e Sérgio Buarque com as quais a Antropologia dialoga. Este trabalho busca 
construir uma dialogo entre a análise do culturalismo conservador da obra recente do sociólogo 
brasileiro e as heranças e influências contraditórias da teoria da Antropofagia na cultura brasileira. 
 
Palavras-chave: Antropofagia. Ciências sociais. Cultura brasileira. Culturalismo. 
 

A proposta de reflexão parte da ideia de que o modernismo brasileiro e, mais 

especificamente, a Antropofagia, deram destaque cultural e consolidaram, por vezes a 

despeito de si mesmos, imagens interpretativas que foram simplificadas e reutilizadas 
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tornando-se “estereótipos” da cultura brasileira, a partir dos anos 301: a controversa 

elaboração da questão da miscigenação, a imagem eufórica do “Brasil, país do futuro”, a 

representação da cordialidade brasileira, a utopia multiétnica dos trópicos, a coexistência de 

elementos arcaicos e modernos na ideia de um grande Brasil e na procura, mais ou menos 

explícita, da “brasilidade”, a incorporação idealizada da cultura indígena e o ideal da 

cultura canibal. A Antropofagia elaborada por Oswald de Andrade foi um importante 

emaranhado simbólico, capaz de dar sentido à particular auto imagem da cultura brasileira.  

A elaboração cultural de si e de uma dada realidade é objeto de estudo porque é 

compartilhada por um grupo ao qual fornece significatividade, se tornando coagulante e 

performativa; também é uma forma de “conto”. Um texto recente de Yves Citton, filósofo e 

teórico da literatura suíço, Mitocrazia. Storytelling e immaginario di sinistra argumenta que 

a recente e geral crise da esquerda, por exemplo, reside precisamente na incapacidade de 

contar histórias convincentes porque as identidades políticas, sociais e culturais são 

construídas através de várias narrativas mitológicas, séries textuais e imagéticas que 

consolidam as memórias culturais, determinando imaginário social, a rede simbólica em 

que estão enraizados os atos individuais e coletivos. Neste sentido esta reflexão considera a 

mitificação das ideias de interpretação da realidade e o imaginário social e cultural que se 

consolidaram na cultura brasileira, detectáveis na Antropofagia e nas elaborações das 

ciências sociais com as quais ela dialoga, para analisar o seu peso político. No entanto, se 

por um lado se pode falar de “mitos” em relação às interpretações produzidas pela 

literatura, poderíamos, tranquilamente, usar o mesmo termo no que diz respeito às 

elaborações teóricas das ciências sociais? O texto de Jessé Souza que aqui vamos 

considerar, A tolice de Inteligência brasileira. Ou como o país se deixa manipular pela 

elite, é pensado a partir desta provocação, com o objetivo de mostrar que o processo de 

consolidação de ideias apresentadas como óbvias, está na base de articuladas teorias 

culturalistas brasileiras.  

Escolhemos a Antropofagia como um filtro interpretativo da sedimentação dos 

mitos citados porque influenciou e foi influenciada por elaborações teóricas de alguns dos 

“grandes intérpretes” do Brasil e porque também influenciou - e continua a influenciar -, de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Estas interpretações já estavam em parte presentes até mesmo antes dos anos 20, mas se configuraram de 
maneira mais estrutural graças ao modernismo.	  
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uma forma verdadeiramente singular, a cultura popular, a música, o cinema e as artes. Há 

uma espécie de eterno retorno da metáfora da Antropofagia em diferentes áreas da cultura 

brasileira e isso permite uma reflexão sobre o processo de construção do imaginário 

cultural e sobre a influência das ideias e das elaborações dos intelectuais no Brasil. Neste 

sentido, é interessante o diálogo entre a influencia da Antropofagia e as posições da obra 

citada de Jessé Souza sobre os temas das “desleituras”, dos usos e das repercussões da 

cristalização simplificada de ideias ligadas às interpretações do Brasil. O texto de Souza 

permite este diálogo por um lado porque uma das questões-chave do texto diz respeito à 

influência das ideias elaboradas por intelectuais na sociedade e na cultura popular, e por 

outro porque ele tem como alvo as principais obras culturalistas do início do século XX 

com as quais a Antropofagia dialoga. Não é por acaso que, de um ponto de vista teórico, a 

revisão crítica do modernismo e da Antropofagia literária começou por causa de seu poder 

de consolidação de imagens do Brasil, tão eficazes, duradouras quanto estereotipadas, 

parciais e exotizadas. 2  As críticas elaboradas desde os anos 70 e 80 começaram a 

redimensionar a “revolução modernista” porque mostraram que o modernismo, visto do 

interior de um longo e complexo processo social, criou códigos hegemônicos que 

pretendiam se tornar uma metáfora de todo o Brasil e também foi um exemplo de uma 

parcela específica de consciência que escolheu mitos adequados a uma determinada área da 

vida e da cultura, aquela da São Paulo industrializada e da sua burguesia intelectual, como 

escreve Alfredo Bosi (1988).  Só na década de 70 as produções literárias chegaram a ser 

semilibertas das amarras modernistas, como escreve Silviano Santiago (2002). Estas 

críticas surgem precisamente nos anos 80: os novos problemas abertos pelo processo de 

democratização e os desafios de pensar em um processo de mudança levaram muitos 

pensadores e críticos a uma reinterpretação histórico-política dos processos de 

transformação cultural passados. Há uma intenção política direta em enfrentar o legado 

conservador das ideias difundidas pelo modernismo que incluem, mas não esgotam, aquelas 

elaboradas pela Antropofagia. Na verdade, é importante esclarecer que quando falamos de 

Antropofagia não estamos considerando exclusivamente o Manifesto Antropófago nem a 

sua relação com o período do Modernismo dos anos 20. A Antropofagia vai muito além do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Muitos estudiosos e pesquisadores trabalham no sentido de uma revisão crítica e de um redimensionamento 
do modernismo na cultura brasileira. Entre eles Mário Pedrosa, Maria Sylvia de Carvalho Franco, Carlos 
Eduardo Barriel, Roberto Akira Goto, Daniel Faria, Jessé Souza.  
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sucesso crítico ligado ao Manifesto e podemos dizer que se consolida nos textos menos 

conhecidos dos anos 503. Oswald fez também uma autocrítica profunda do período 

modernista vanguardista, já na década de 304. Sobretudo as obras dos anos 50 mostram 

claramente a intenção universalista, e não nacionalista, daquela que queria se apresentar 

como uma teoria do homem e não propriamente como uma teoria do Brasil, ainda que a 

partir de um posicionamento específico ligado à realidade brasileira. A manipulação 

ideológica no sentido fortemente culturalista já começou com o sucesso das obras 

culturalistas dos anos 30, das quais encontramos referências nos textos oswaldianos, e com 

a retórica nacionalista dos anos da ditadura Vargas. Pode-se dizer que até mesmo o sucesso 

nas artes, com o Tropicalismo dos anos 60 e 70, favoreceu alguma exotização das imagens 

otimistas e alegóricas da Antropofagia, como mostrado por Roberto Schwarz (1978). Além 

disso, do ponto de vista da crítica, as leituras nacionalistas da obra de Oswald de Andrade 

certamente contribuíram para a consolidação de visões estereotipadas. Analisando a ampla 

bibliografia dedicada ao autor, constatamos que existe um sucesso de crítica relacionado à 

sua redescoberta acadêmica nos anos 70 que contribuiu para a proliferação de muitos 

estudos sobre a obra de Oswald nas áreas de sociologia, antropologia e critica literária. 

Podemos afirmar que essas contribuições e trabalhos seguem duas grandes direções 

principais assinaladas e estudadas na ultima grande coletânea de ensaios organizada por 

João Cezar de Castro Rocha e Jorge Ruffinelli (2011): por um lado, a Antropofagia é 

considerada como uma afirmação da identidade nacional, não deixando de se expor à 

exotização da imagem do Brasil, por o outro é repensada no sentido oposto, desligada do 

contexto nacional - ainda que fundamental para o seu desenvolvimento - e reconfigurada 

em um sentido universal, como um modo particular de relação com a alteridade. A primeira 

linha de interpretação resultou predominante no pensamento brasileiro: “qualquer estudo 

que hoje se dedique a abordar as ideias oswaldianas está determinado por uma tradição 

crítica participante de uma agenda política em que a antropofagia assume um papel 

fundamental enquanto discurso de identidade cultural” (ALMEIDA, 2003, p. 31). Por todas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Nos referimos aos textos “A Crise da Filosofia Messiânica” (1950), “A Marcha das Utopias”(1953), bem 
como a vários textos jornalísticos e entrevistas realizados no período mencionado. 	  
4 Em 1933 ele escreveu o prefácio do texto Serafim Ponte Grande exatamente a partir de uma auto-crítica 
profunda do papel de “palhaço da burguesia”, que havia desempenhado dentro do modernismo, distante das 
preocupações reais da vida social e do ativismo. Os anos 30 coincidem com a sua adesão ao Partido 
Comunista e sua produção jornalística e política junto à sua companheira Patrícia Galvão. 	  
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essas razões, afirmamos que houve uma manipulação ideológica que valorizou ou 

deformou em um sentido mais identitário as imagens que a Antropofagia produziu.  

Tentámos olhar para a Antropofagia também a partir da capacidade de criação de 

“contos”, de imaginário, narração e interpretação da realidade social e isso significa 

investigar as implicações políticas, e não apenas as estéticas. Neste sentido, a questão que 

se coloca diz respeito à relação entre a Antropofagia e as principais teorias intelectuais 

sobre o Brasil que influenciaram a visão exterior e interior do país, criando um imaginário 

cultural.  

Sobre o peso político das teorias produzidas por intelectuais o texto recente de Jessé 

Souza, como já foi dito, permite uma reflexão. Souza, para resolver problemas sócio-

políticos atuais, tem como alvo o culturalismo dos principais “intérpretes” intelectuais do 

Brasil do início do século XX, mostrando que há uma forte permanência dessas visões e 

que elas ainda afetam a compreensão da realidade brasileira. Souza utiliza precisamente o 

termo “mito” ao se referir a essas visões compartilhadas. Através daquela que chama de 

“sociologia espontânea de senso comum” (SOUZA, 2013, p. 40) se teria produzido um 

mito em torno da cultura brasileira, acerca do país da cordialidade, hospitalidade, 

assimilação etc. Souza escreve que há uma “verdade prática” codificada pelo mito político 

nacional, ou seja, uma “verificabilidade” do que afirma na percepção da vida cotidiana e 

das interações sociais, sem que haja a necessidade de uma correspondência científica. Um 

dos seus principais alvos, que aqui enfrentamos, é a visão conservadora, estereotipada e 

estritamente cultural dos dilemas da sociedade brasileira. Ele imputa o nascimento do 

culturalismo à obra de Gilberto Freyre Casa Grande & Senzala e sua consolidação à de 

Sérgio Buarque de Holanda Raízes do Brasil. Souza acredita que Freyre construiu, sobre o 

vínculo emocional, uma imagem positiva do Brasil em que cada um podia se identificar. 

Ele permite, portanto, o nascimento de um orgulho brasileiro, baseado na ideia da 

singularidade da cultura brasileira, enquanto Sérgio Buarque, ao retomar a sua análise, 

simplesmente a muda de direção, dando-lhe uma conotação negativa, apresentando alguns 

aspectos da cultura brasileira como problemas políticos e sociais. Souza considera os 

trabalhos de ambos os autores responsáveis pela criação de um “mito nacional”, cujo 

objetivo é produzir solidariedade social.  
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Há um duplo movimento nos processos que Jessé Souza descreve, movimento que a 

partir do senso comum a respeito da vida prática vai para as ideias produzidas pelas 

ciências sociais e vice-versa. Souza acredita que as ideias dominantes que circulam na 

imprensa, nas salas de aula, nos debates parlamentares e nos bares são formas mais 

simplificadas de ideias produzidas por intelectuais, ideias baseadas no senso comum que 

depois são institucionalizadas e adquirem força prática, porque estão ligadas a interesses 

econômicos e políticos. Neste sentido, o extraordinário sucesso do culturalismo inaugurado 

por Freyre e da leitura culturalista da formação social de Sérgio Buarque, e não somente 

destes dois 5 , é apresentado como a expressão da ideologia liberal conservadora e 

predominante no Brasil, capaz de dissolver os conflitos de classe no magma unificador da 

explicação cultural. Se é possível afirmar com certeza que os interesses econômicos e 

políticos estão por trás da disseminação e institucionalização das ideias - e da sua 

exploração ideológica - não é tão óbvio afirmar que os mesmos interesses também 

funcionaram como um guia para a elaboração original, que foi feita por seus autores. Souza 

parece compartilhar deste pensamento, mas argumentando que o processo de 

institucionalização marca o caminho das ideias: “Depois de institucionalização, essas ideias 

ganham vida própria e ‘esquecem’ sua gênese” (SOUZA, 2013, p. 31). Uma questão que se 

poderia colocar é se apenas a institucionalização das “ideias-forças”, como diz Souza, 

produzidas por grandes pensadores, permite a sua difusão na sociedade ou, ao contrario, é o 

diálogo mútuo entre ciências sociais, artes, cultura em geral e experiência cotidiana, mesmo 

para além dos espaços institucionais, que permite a cristalização daquelas ideias que se 

tornarão parte do “senso comum”. O ponto de vista de Souza, apesar de fornecer a 

perspectiva sobre o duplo movimento de influência de que falamos, entre as ideias 

produzidas por intelectuais e senso comum, parece dar muita importância à mediação das 

instituições nesse processo. Ponto de vista que poderia ser questionado. Aqui queremos 

sublinhar também que Souza faz referências principalmente a ensaios sociológicos e 

antropológicos, como principais responsáveis da criação de mitos interpretativos, e nunca 

ao papel que desempenharam a literatura e as outras produções culturais no fortalecimento 

das ideias também desenvolvidas nas ciências sociais.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Os alvos polêmicos também incluem obras mais recentes, como a do antropólogo Roberto DaMatta.	  
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A partir desta analise provocadora voltamos novamente ao papel da Antropofagia 

nesta disseminação de estereótipos e imagens mitológicas. Como foi dito, acreditamos que 

a Antropofagia assumiu uma caracterização culturalista e identitária que tinha apenas 

parcialmente, contribuindo assim para a consolidação daqueles mitos de que falamos. A 

ideia de assimilação antropofágica foi associada à da miscigenação, da cordialidade e do 

personalismo. É interessante, por isso, analisar os textos e as palestras de Oswald de 

Andrade dos anos 50 onde há referências explícitas, bem como implícitas, a Gilberto Freyre 

e Sérgio Buarque de Holanda que evidenciam sua influência. No texto Um Aspecto da 

cultura antropofágica brasileira - O homem cordial Oswald de Andrade recupera as 

caracterizações do homem cordial brasileiro, elaboradas por Sérgio Buarque, ligando-as a 

outros estudos de sociologia, etnologia e história primitiva, para buscar nestes aspectos da 

cultura brasileira, os “restos” da cultura antropofágica ancestral que podem ser 

recuperados. No entanto, é claro que o objetivo não é fazer da “abertura ao outro”, que 

pertence ao homem cordial, uma marca definidora da “brasilidade”. Nos textos de Oswald 

de Andrade existe sempre um duplo movimento, uma tensão, que por um lado quer 

reabilitar um “modo de vida” desaparecido com a colonização, e por outro quer identificar 

os “restos” que podem ser transformados e já estão presente na sociedade brasileira que é 

herdeira dessa: “Com toda a coação e a libidinagem da gente branca, não foi no entanto 

destruído o que melhor restava no natural das Américas. A sua cultura resistiu no fundo das 

florestas, como na recusa a toda força escravizante” (ANDRADE, 1992c, p. 284). O 

homem cordial é pensado como o que “resta” da cultura antropofágica mas o objetivo é, 

claramente, propor uma forma de viver universal e alternativa ao individualismo ocidental, 

e não estabelecer uma identidade nacional. No entanto, acreditamos que é este duplo 

movimento que, utilizando análises culturais com relação a esses “restos” presentes na 

cultura brasileira, é causa de uma visão simplificada e nacionalista do seus textos.  

Em outras conferências como Informe sobre o Modernismo e O sentido do Interior, 

encontramos referências explícitas e elogiosas à obra de Gilberto Freyre6. No entanto em 

outros textos como a conferencia Atualidades d’Os Sertões, ao invés disso, estão presentes 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Oswald escreveu um pequeno artigo sobre Gilberto Freyre na Coluna “Telefonema” do Correio de Manhã 
(24/11/1946). Ele lembrava da velha critica “comunista” que fez ao texto de Gilberto Freyre, mas escrevia 
para apoiar o movimento pela candidatura de Freyre ao premio Nobel de literatura: “E a obra prima de 
Gilberto transcende da sociologia e da critica para explender nisso que se pode moderna e realmente chamar 
de literatura” (ANDRADE, 1976, p. 140). 
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críticas e afastamentos do paradigma conciliador da miscigenação freyriana e do seu 

modelo de nacionalidade. Acreditamos que há, sem dúvida, afinidades entre os dois 

autores, mas também diferenças importantes que nos permitem dizer, como mostrado 

inteligentemente no texto de Ana Paula Morel (2013) , que a Antropofagia não é uma teoria 

da mistura harmônica, de acordo com o mito nacional. O que queremos sublinhar, em 

última análise, não é a insistência na diferença entre a abordagem mais universalista e 

conflitual da Antropofagia e a abordagem mais culturalista e conciliadora de Freyre ou 

aquela mais crítica e negativa, mas fortemente culturalista de Sérgio Buarque. Estamos 

interessados em detectar os efeitos da forte ressonância entre a literatura, a arte e as ciências 

sociais do inicio do século XX, na consolidação das imagens mitológicas. Na verdade, a 

comparação entre a Antropofagia e o texto provocativo de Jessé Souza se torna um convite 

para assinalar e investigar criticamente também o impacto e a contribuição da forte 

interligação entre literatura e arte, neste caso a Antropofagia cultural, e ciências sociais de 

abordagem culturalista no sucesso dos usos e reusos políticos das “grandes narrações” da 

cultura brasileira.  

O texto de Souza tem forças consideráveis, mas parece, no entanto, que cai numa 

acusação absolutista da	   investigação cultural, como se essa fosse necessariamente movida 

por interesses políticos identitários e nacionalistas. E também não trata do poder da 

literatura, do cinema, das arte na criação destes “contos interpretativos” que os intelectuais 

fazem da realidade. A tarefa da atual pesquisa cultural talvez seja a de contar, 

desconstruindo e “desinventando”, estas imagens mitológicas abrangentes, sem sacrificar a 

análise crítica da especificidade cultural e sem extrapolar estas especificidades do contexto 

social e político em que elas aparecem. Neste sentido um texto recente e singular, Brasil: 

Uma biografia de Lilia Moritz Schwarcz e Heloisa Murgel Starling, pode ser apontado 

como um interessante exemplo da intenção de “desinventar o Brasil”. As duas autoras 

começam com uma frase - “aqui não se pretende contar uma história do Brasil, mas fazer 

do Brasil uma história” (SCHWARCZ e STARLING, 2015) - como se elas quisessem dar 

uma caracterização de conto e narração literária à história cultural, como se elas quisessem 

sublinhar a importância de “contar histórias” para impactar o imaginário cultural, 

testemunhando o poder da narração na desconstrução de mitos culturais, não só na sua 

“invenção”. 
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OS DISCURSOS POLÍTICO E LITERÁRIO EM “A UTOPIA” 

Alexander Rezende Luz (UFRRJ) 
 

RESUMO 

 

Durante cerca de 450 anos, o personagem Thomas More e sua oposição a Rafael Hitlodeu foram 
anulados em boa parte das leituras de A Utopia. Neste período, a obra foi geralmente 
interpretada a partir de uma supervalorização do discurso político do personagem Hitlodeu, 
como se este fosse um mero porta-voz do autor. Graças a esse tipo de leitura, nos séculos XVI e 
XVII More se torna, segundo muitos, um “reformista protestante avant la lettre”, e nos séculos 

XIX e XX, passa a ser visto como um dos precursores do socialismo. Essa imagem começa a 
ruir na segunda metade do século XX, quando os críticos da obra iniciam uma recuperação do 
caráter literário do texto. Isso é feito, principalmente a partir do estudo das dissonâncias no 
discurso de Rafael. Assim, em uma reviravolta surpreendente, nas últimas décadas a utopia de 
Rafael deixou de ser percebida como modelo de perfeição – ao menos entre os especialistas – e 
os defeitos no comportamento e pensamento de Hitlodeu, bem como o humor luciânico da obra, 
que satiriza ao invés de elogiar o filósofo e suas ideias, começaram a ser mapeados. Proponho 
aqui que a pioneira sobreposição dos discursos político e literário em “A Utopia” expõe, de 
maneira incomparável, o ponto fraco dos planos “perfeitos”: as contradições humanas. 
 

PALAVRAS-CHAVE 
 
A Utopia; Thomas More; discurso político; discurso literário. 
 
 

Introdução  

 

Assim como A República de Platão, A Utopia de Thomas More - narrativa que 

em dezembro de 2016 completa 500 anos de sua primeira edição - é um texto básico 
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para se discutir a relação entre política e literatura. Ele é também um labirinto de 

contradições no qual é difícil não se perder. “O paradoxo permeia a obra, assim como 

ocorre em O Elogio da Loucura, e atormenta seus intérpretes” (McCONICA, 2011, p. 

39). Esperando diminuir um pouco essa perplexidade, iniciemos fazendo um breve 

percurso pela história da recepção do texto em questão.  

Nos século XVI e XVII já havia quem apresentasse Thomas More como um 

“reformista protestante avant la lettre. (...) [E] nos séculos XIX e XX, A Utopia era 

frequentemente lida como um documento fundador do socialismo moderno” (DAVIS, 

2010, p. 30). Esse tipo de interpretação tem, até hoje, grande apelo popular. Um 

exemplo não muito recente, mas bastante emblemático, da força da associação entre 

essa obra e o pensamento revolucionário socialista-comunista no imaginário coletivo foi 

a inclusão, a pedido de Lenin, do nome de Thomas More em um monumento próximo 

ao centro de Moscou que representava os supostos dezoito “fundadores” do 

comunismo1 (WEGEMER, 1995).  

O entendimento de que More está pura e simplesmente advogando a igualdade 

de bens entre os habitantes da república é, no entanto, uma simplificação equivocada 

que despreza a riqueza e complexidade do texto e de seu contexto histórico, e que toma 

Rafael como sendo integralmente um porta-voz de More. Nessas leituras, a posição de 

More-personagem foi equivocadamente anulada, sendo interpretada como idêntica à de 

Rafael, ou irrelevante quando vista como oposta à do filósofo. 

Tal interpretação se limita a tratar de um discurso político-econômico que 

realmente está presente no texto embora imerso em, e manipulado por, outro discurso, o 

literário, que estranhamente permaneceu invisível, ou foi tido como secundário para a 

compreensão do texto por boa parte dos leitores ao longo dos últimos cinco séculos. Da 

                                                           
1  Esse monumento, um obelisco, foi demolido em julho de 2013. 

 (ver: <https://afoniya.wordpress.com/2013/07/10/on-the-removal-of-a-moscow-statue/>) 
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segunda metade do século XX em diante, todavia, os críticos da obra passam 

gradativamente a enfrentar a questão de que há dissonâncias na narrativa, e que, em 

realidade, há mais de um discurso sendo apresentado ao leitor. 

Na década de 1950, Ernst Bloch, em seu famoso Princípio Esperança, ainda 

mantém a opinião de que A Utopia, “malgrado todas as suas impurezas, é o primeiro 

retrato mais recente de sonhos de ideais democrático-comunistas” (BLOCH, 2005, 

p.74). Mas o que Bloch chama de “impurezas” em sua ressalva inicial, na verdade são 

pontos em que a obra não se encaixa perfeitamente nos princípios comunistas. 

A partir da edição bilíngue Latim-Inglês de A Utopia, com extensas notas e 

comentários perfazendo um total de 750 páginas, elaborada por Hexter e Surtz (MORE, 

1965) e publicada pela editora da Universidade de Yale, inicia-se uma tendência, que 

continua até os dias de hoje, que busca tentar melhor compreender a obra a partir de 

uma cuidadosa análise do texto aliada à recuperação de seu contexto histórico.  

De maneira geral, nos últimos cinquenta anos os defeitos de Hitlodeu e sua 

utopia (ver SARGENT, 2003), assim como o humor luciânico que ironiza ao invés de 

elogiar o filósofo e suas ideias, começaram a ser mapeados (ver BERGER, 1965; 

ALLEN, 1971), e a ambiguidade da obra deixou de ser vista como uma “impureza” 

decorrente de equívocos do escritor, para ser compreendida como um elemento 

deliberadamente estrutural do texto (ver SYLVESTER, 1977; KINNEY, A. 1986). 

Seria um engano, todavia, ver a história dos estudos moreanos como uma 

contínua evolução consensual. Trabalhos importantes como o de Logan (1983), 

retrocederam, por exemplo, ao classificar Rafael como um personagem “completamente 

confiável”, desconsiderando inúmeras pesquisas – principalmente a partir de Sylvester 

(1977) – que demonstraram consistentemente o contrário. Arthur Kinney (1986) e 

Baker-Smith (1991), de modo semelhante, fazem um ótimo trabalho destacando a 

importância das alusões clássicas e renascentistas para a compreensão adequada de A 

Utopia, mas concluem que a tensão entre os dois pontos de vista presentes na obra não 

se resolve. Essa última ideia, A Utopia como um impasse, tem se popularizado mas me 
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parece inferior a uma outra possibilidade: a de que o livro de More seja uma espécie de 

estudo literário sobre as contradições humanas.     

 

O humor dos humanistas cristãos renascentistas do norte da Europa 

 

Em seu título original, A Utopia é descrita como um livro “salutaris” e 

“festivus”, i.e., tão instrutivo quanto divertido. Para More e Erasmo a função das letras é 

oferecer instrução de maneira agradável, “dulce et utile”, nas palavras de Horácio. Em 

carta a Peter Giles que faz parte da edição de A Utopia, More faz piada das diferentes 

possíveis reações dos leitores, inclusive daqueles que não gostam de textos bem-

humorados: 

 
Há homens tão solenes que não admitem nenhuma sombra de 
liberdade no escrever, e outros tão sem gosto que não podem suportar 
o sal de uma frase espirituosa. Alguns tolos temem a sátira como tem 
medo da água a pessoa que foi mordida por um cão hidrófobo; alguns 
são tão volúveis que preferem uma coisa quando estão sentados, e 
outra logo que se levantam. (MORE, 2004, p. 138) 

 

Na carta de Erasmo para Thomas More usada como prefácio para O Elogio da 

Loucura, e na qual ele dedica a obra ao amigo, o autor lhe oferece o livro para que 

More, “como um novo Demócrito”, o filósofo grego conhecido por seu humor satírico, 

“observe e ridicularize os acontecimentos da vida humana” (ERASMO, 1988, p. 4). 

Erasmo diz não haver problema nisso, desde que não se ataque pessoas ao invés de 

comportamentos, ou “desde que não se caia no cinismo e no veneno (…) [pois] não se 

deve ser inimigo de ninguém, mas unicamente do vício em toda a sua extensão e 

totalidade” (ERASMO, 1988, p. 5-6). Por isso, evitam citar nomes de pessoas que ainda 

eram vivas e falar de ações excessivamente pecaminosas “limitando-nos a mostrar o que 

nos pareceu ridículo” (ibid.). 
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Em sua famosa carta a Dorp, Erasmo argumenta a favor da retórica cômica 

buscando precedentes. Lembra que Platão era um sábio sério que aprovava o hábito da 

bebida entre amigos “porque pensava que alguns erros podem ser melhor apaziguados 

sob a alegre influência do vinho, do que através da severidade” (ERASMO, 1990, p. 

172). Horácio avaliava ser bom dar conselhos em tom de brincadeira, outros pensadores 

da antiguidade recorriam a fábulas infantis mas engraçadas, e os reis tem seus bobos da 

corte para que “em sua liberdade de discurso possam destacar e remediar faltas leves 

sem ofender a ninguém” (ibid.). E em outro trecho: “Se admites que o que digo é 

verdade, e se é cômico e não indecente, que outro meio melhor pode haver para curar os 

defeitos que são comuns entre os homens? Para começar, só o prazer é capaz de atrair 

qualquer leitor e manter sua atenção” (ibid., p. 176). 

Entre muitos outros autores citados, que não temos condições de tratar 

detalhadamente aqui, nesta carta a Dorp Erasmo menciona Luciano de Samósata, 

importante representante da chamada Segunda Sofística, e mestre em promover riso e 

reflexão através de sua ironia. Até então, muito pouco conhecido nos círculos de 

letrados renascentistas, Luciano chamou a atenção de More e Erasmo, influenciando-os 

profundamente (FOX, 1982). Entre 1505 e 1506, More e seu amigo de Roterdã 

passaram seis meses, na casa do primeiro, traduzindo textos de Luciano do grego para o 

latim. Nesse período, More trabalhou mais especificamente na tradução de quatro 

textos: Cynicus, Philopseudes (O amante das mentiras), Menippus, e Tyrannicida 

enquanto Erasmo traduziu vários outros. Em sua época, o projeto foi um sucesso 

editorial maior do que A Utopia. Até 1535, ano em que More foi decapitado por ordem 

de Henrique VIII, tem-se notícia de que suas traduções dos textos de Luciano, haviam 

atingido 14 edições, ao passo que a obra que o imortalizaria nos séculos seguintes, teve 

até aquela data 6 edições (BRANHAM, 1985). 

 
Essa imersão na ironia e nas posturas satíricas de Luciano deixou uma 
marca indelével na escrita de ambos [Erasmo e More], e em More 
atraiu sua propensão para assumir papéis e adotar várias vozes, que 
estava profundamente enraizada em sua natureza. Como um 
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dispositivo literário, isso se realizaria plenamente em seu trabalho 
mais duradouro, A Utopia. (...) A constante ironia e a descendência 
luciânica de A Utopia não podem ser ignoradas. (McCONICA, 2011, 
p.30 & 38) 

 

Como ficará gradativamente mais claro abaixo, o discurso literário de A Utopia 

é cômico. Boa parte do que é afirmado pelo personagem Rafael está sendo satirizado, 

embora, evidentemente, isso não torne os problemas levantados na obra em coisas 

banais. Ao contrário, o riso é utilizado como meio para levar o leitor a chegar a 

conclusões úteis e salutares.  

A recepção da obra pelo grande público nas décadas seguintes ao seu 

lançamento, porém, tomaria outros rumos. Logo, no ano seguinte à publicação do livro 

de More, Lutero divulgava suas noventa e cinco teses. Rapidamente, o ambiente 

intelectual e político da Europa se transformava, e o sentido atribuído ao texto de More 

também. O que era irônico e alegórico tornava-se perigoso ao ser lido literal, e 

equivocadamente, como um panfleto de apologia à revolução. 

 
Por volta de 1520 as inovações fantasiosas perdem a graça. Não havia 
mais clima para o lúdico, não se deveria brincar com utopias enquanto 
a cristandade estava sendo dilacerada. As comunidades com 
propriedades compartilhadas arquitetadas por Thomas Münzer e 
outros líderes protestantes durante as Guerras Camponesas de 1525, 
que, segundo se dizia, citavam A Utopia a partir de sua tradução para 
o alemão, revoltaram e alarmaram a Thomas More. (...) Uma vez que 
“erros pestilentos” e “heresias perniciosas” tinham infestado o 
continente, More se arrependeu muito do que ele e seu amigo Erasmo 
tinham escrito. (...) Ele não queria reescrever o passado, mas já que 
ele agora era mal interpretado, não mais publicaria textos semelhantes 
e nem encorajaria a difusão de ideias que pudessem levar os homens 
ao erro ou a revoltas sangrentas. (...) More deixa bastante claro que, 
agora, não permitiria que O Elogio da Loucura ou sua própria A 
Utopia aparecessem em inglês, o que agravaria o mal que criara 
involuntariamente: “Eu queimaria com minhas próprias mãos não 
apenas meu livro querido como também o meu próprio, para que o 
povo, embora por sua própria culpa, não se prejudique por causa 
deles” (MANUEL & MANUEL, 1997, p.136-7). 

 
Como revela o trecho da carta citada por Manuel & Manuel, o próprio More 

passou a achar que, embora a culpa não fosse sua, o caráter literário e descontraído do 

projeto humanista cristão que estava sendo construído por ele e seu amigo holandês 
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deveria ser abandonado, ou seria cada vez mais utilizado para fins que considerava 

perniciosos. Traduções ou reedições dessas duas obras – A Utopia e Elogio da Loucura 

– deveriam ser impedidas, pois, afinal, não apenas o seu texto, mas o prestígio de seus 

nomes estavam sendo utilizados para justificar novas formas de tirania. O projeto 

humanista deveria, a partir de então, ser apresentado exclusivamente com a seriedade 

que a grave crise político-religiosa europeia exigia. Seguindo a vontade do mártir inglês, 

William Roper, seu genro, escreveu em 1556 a biografia de More sem uma menção 

sequer às venturas de Hitlodeu. Erasmo, ao contrário, mesmo sendo acusado de ter 

“gerado o ovo que Lutero chocou” (RUMMEL, 2004), como era dito popularmente à 

época, não se intimida, e continua a usar de ironia e humor contra seus adversários, em 

novas publicações como a série de diálogos luciânicos intitulada Colóquios, de 1518. 

O receio de More sobre os abusos na leitura de sua obra, todavia não era sem 

fundamento. Na primeira edição de A Utopia em três idiomas – alemão em 1524, 

italiano em 1548, e francês em 1550 – o Livro I foi completamente omitido. Os editores 

decidiram, arbitrariamente, tratar a segunda metade da obra, ou Livro II, onde se 

encontra o longo discurso em que Hitlodeu descreve a ilha de Utopia, como se fosse o 

“todo”, de fato deturpando o projeto literário original (DAVIS, 2010). 

A ênfase em Hitlodeu, Utopus e sua ilha em detrimento do próprio More 

personagem e das reflexões que ele sugere, também pode ser notada na maneira como 

os editores alteraram com o tempo o título dado à obra (HEXTER, 1965; PRESCOTT, 

2011). Nas primeiras edições, a palavra “Utopia” aparecia apenas discretamente na 

segunda parte do extenso título, ou como parte do que talvez poderíamos considerar um 

subtítulo. Nas primeiras quatro edições (Louvain 1516; Paris 1517; e Basileia março e 

novembro de 1518), lê-se em caixa alta: “DE OPTIMO REIPUBLICAE STATU 

DEQUE” (Sobre a melhor das repúblicas...). Logo abaixo, em letra minúscula, a 

continuação: “noua insula Utopia libellus uere aureus, nec minus salutaris quam 

festiuus, clarissimi disertissimique uiri THOMAS MORI inclytae ciuitatis Londinensis 

ciuis & Vicecomitis” (sobre a ilha de Utopia, um verdadeiro livro de ouro, uma leitura 
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tão instrutiva quanto espirituosa, pelo ilustre e eloquente Thomas More, cidadão e vice-

xerife da gloriosa cidade de Londres) (MORE, 1965). Atualmente, no entanto, como se 

sabe, o livro é publicado e conhecido apenas como A Utopia. 

 

Como o discurso literário da obra reconfigura o discurso político de Hitlodeu 

 

Considerar o aspecto literário do texto, e não apenas sua dimensão política, 

equivale aqui a tratá-lo não como um ensaio disfarçado de diálogo, como se 

apresentasse apenas ideias descontextualizadas. Enquanto ficção literária, o texto de 

More apresenta ideias encarnadas em situações e personagens. Isso quer dizer que não 

importa apenas o que Rafael e More dizem, mas também como se comportam. Isso 

reconfigura o sentido da narrativa e permite identificar e compreender informações 

anômalas e fundamentais ali presentes, que frequentemente são negligenciadas em 

outras leituras.      

Rafael, por exemplo, não suporta as incertezas, as discordâncias e a 

imprevisibilidade que fazem parte da vida em sociedade. Para ele, a imperfeição é um 

problema dos outros e do mundo exterior. De forma autocomplacente, considera a 

categoria a qual pertence - a dos filósofos - como detentora da verdade, e, por isso, 

superior e incompatível com a imperfeição dos demais homens. Sobre a possibilidade 

de participar atividade da vida social afirma: “(...) enquanto me ocupo em tratar a 

loucura dos outros, acabarei tão louco quanto eles” (MORE, 2004, p. 39). Os filósofos 

devem afastar-se “(...) já que não podem curar a tolice dos outros” (MORE, 2004, p. 41) 

Assim, para Hitlodeu, tentar auxiliar o não-filósofo, sem contaminar-se com sua 

ignorância é impossível. Acredita que sua sabedoria seja tão superior que se torna inútil 

em meio a pessoas tão imperfeitas ao seu redor. Seu otimismo utópico é uma máscara 

que tem existência apenas em sua mente e em seu discurso. Rafael é pessimista, e quer 

distância dos problemas do mundo.   
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Seus ideais revolucionários só são defendidos em ambientes informais, diante de 

ouvintes como More e Giles, que são pacientemente receptivos a ideias alheias, e 

mesmo nessas circunstâncias não dá espaço para que seu discurso seja criticado. Ele 

evita a todo custo a exposição de suas ideias para aqueles que de fato teriam o poder de 

transformar seus sonhos em realidade – i.e., os príncipes – por medo ser ridicularizado: 

“Se eu propusesse medidas prudentes na corte de algum monarca e me empenhasse em 

extirpar de seu reino os germes do mal e da corrupção, não credes vós que, como Platão, 

eu seria banido e tratado com desdém?” (MORE, 2004, p. 30). E como não quer se 

aproximar da corte, ao longo de todo o Livro I, as críticas e conselhos são direcionados 

apenas a pessoas ausentes.  

Não sabendo conviver com opiniões divergentes ele ignora as objeções 

levantadas por More no fim da primeira parte e transforma o diálogo em monólogo. A 

ilha de Utopia só é introduzida no diálogo, neste momento, quando o filósofo se vê 

incapaz de convencer a Giles e More com seus argumentos supostamente lógicos. 

Rafael não vê outra alternativa a não ser abandonar o debate e se refugiar em uma 

narrativa de viagem. Assim, ele poderá alegar sem precisar provar, que crê porque viu 

com os próprios olhos, enquanto Thomas sem poder ver – a versão inglesa para o nome 

do discípulo Tomé – não poderá contra-argumentar mas no máximo duvidar. 

A narrativa de Hitlodeu é, portanto, uma ficção dentro da ficção. O próprio nome 

Hitlodeu, Hythlodaeus no texto original, oriundo provavelmente do grego huthlos, que 

significa “absurdo”, e daio, que quer dizer “distribuir”, pode ser traduzido livremente 

como “aquele que distribui/divulga absurdos” (MORE, 1965). Além desta, várias pistas 

são dadas para que o leitor perceba que o discurso de Rafael é falso e incoerente. 

Vejamos algumas.  

Em primeiro lugar, há uma enorme discrepância entre as posturas que o 

personagem português assume enquanto navegador, e enquanto pensador. Como 

navegador, Rafael diz ter conseguido resultados tão significativos que diminuem a 

extensão do que é considerado impossível. Como filósofo, todavia, ele se acha tão 
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incapaz de convencer o rei e as demais pessoas a quem critica, que nem se daria ao 

trabalho de aceitar o trabalho de conselheiro.  

Em segundo lugar, há certos fatos ou características tão exagerados na narrativa 

de Hitlodeu que se tornam fantásticos ou impossíveis. Segundo ele, por exemplo, 

Utopus ordenou a escavação de 15 milhas – aproximadamente 24 quilômetros – para 

transformar a península em ilha, e comenta que essa obra colossal foi realizada muito 

rapidamente. Mais adiante, explica que os cidadãos utopianos vestem roupas capazes de 

protegê-los tanto contra o calor do verão quanto do frio do inverno, embora sejam de 

um único modelo para todas as estações. Menciona também, que as armaduras dos 

guerreiros são muito resistentes e, no entanto, não atrapalham de modo algum os seus 

movimentos, mesmo quando nadam armados. 

Em terceiro lugar, há também trechos em que a fala de Hitlodeu apresenta um 

conflito interno. Nota-se nestes casos, claramente dois pesos e duas medidas no modo 

como as regras são aplicadas à população de Utopia em geral, e à classe governante. Na 

fundação da república de Utopia, Utopus proibiu a todos os cidadãos de possuírem 

qualquer coisa, ao mesmo tempo em que se auto proclamava dono desse país; os 

utopianos são proibidos de ter dinheiro, mas o governo de Utopia possui uma fortuna 

guardada no exterior; os utopianos não podem obter lucro, mas o dinheiro do governo 

guardado no exterior “proporciona generosos rendimentos para sempre” (MORE, 2004, 

p.111); os cidadãos comuns moram em casas idênticas e contíguas que formam “duas 

fileiras contínuas, em cada rua, com as fachadas postas face a face” (ibid., p. 52), mas os 

sifograntes – que são uma espécie de classe política – tem o privilégio de morar em 

edifícios especiais “construídos a igual distância uns dos outros, com um nome 

particular” (ibid., p. 64). Esses mesmos sifograntes têm como principal função “zelar 

para que ninguém fique na ociosidade” (ibid., p. 57), mas “por lei, estão isentos do 

trabalho” (ibid., p. 59); obrigam todos a trabalhar, mas se dão o direito de escolher fazê-

lo ou não. Diz que os utopianos “(...) abominam a guerra e a consideram uma atividade 

adequada somente às bestas” (MORE, 2004, p. 101); mas admite que eles se envolvem 
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em guerras relativas ao interesse de terceiros, e que são “engenhosos em inventar 

máquinas de guerra” (p. MORE, 2011, p. 129). Por fim, vale mencionar que Rafael, 

supostamente o primeiro homem a circum-navegar o mundo, restringe o direito dos 

utopianos se deslocarem dentro de seu próprio país (ibid., p. 68). Para Hitlodeu há 

claramente dois códigos de ética: um para os cidadãos comuns, e outro para si e seus 

alteregos encarregados de governar Utopia. 

Não sabendo conviver com a imprevisibilidade decorrente do livre-arbítrio 

alheio, Hitlodeu imagina como é ser onipotente através de seu alter-ego Utopus, 

tornando-se Deus ou Rei em seu próprio mundo. A dificuldade que Rafael tem em dar 

espaço ao Outro, com suas vontades, desejos e opiniões próprias, o leva a desejar um 

mundo previsível, controlado, e onde predomine soberanamente a sua vontade, 

transformando o lugar dos outros seres pensantes em um não-lugar. 

Em quinto e último lugar, na ilha de Utopia há pessoas, mas poder-se-ia dizer 

que elas são como fantoches, pois sua presença ali é uma figuração. Enquanto a 

narrativa de Hitlodeu sobre sua passagem na Inglaterra é repleta de personagens como o 

cardeal Morton, o bobo da corte, entre outros; quando conta sobre suas viagens 

imaginárias do outro lado do mundo, o narrador português se refere aos utopianos 

sempre através de termos genéricos como os homens, as mulheres, as crianças, os 

juízes, os escravos, etc.. Utilizando sempre substantivos no plural, o suposto viajante 

parece não achar nenhum indivíduo utopiano digno de nota. Nesse ponto, Rafael se 

encaixa na caracterização do filósofo dada por Sócrates em Teeteto (ver PLATÃO, 

2007, p. 93) onde é dito que o filósofo não enxerga os homens enquanto seres 

particulares, e apenas se interessa pelo homem enquanto abstração generalizante. 

O único personagem nascido em Utopia que é destacado da multidão e citado 

nominalmente é Ademos, o atual rei de Utopia, mas nada é dito sobre ele, além do cargo 

que ocupa. Além disso, como todos os reis que sucederam a Utopus, Ademos não 

precisa pensar por si próprio, deve apenas manter o que foi feito pelo fundador de 

Utopia, aquele que resolveu todos os problemas. Desde sua revolução, os reis de Utopia 
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existem apenas como um meio para que o governo de Utopus se perpetue por toda a 

eternidade. Logo, Ademos é um alter-ego do alter-ego de Rafael. O mesmo pode ser dito 

de todo o povo utopiano. Os utopianos, apesar de supostamente felizes, não escolheram 

seu modo vida. Este, lhes foi imposto por um estrangeiro. Não há indivíduos em Utopia, 

apenas “não-pessoas” ocupando um “não-lugar”. A república perfeita é aquela “sem 

povo”, A-demos, ou aquela em que o Outro, bárbaro, e consequentemente imperfeito 

por definição, é anulado, para que o “Eu” que governa seja exaltado por sua sabedoria.  

 

Considerações finais  

 

Rafael não é o que diz ser, não esteve onde diz ter estado, e suas ideias políticas 

não são um exemplo de perfeição, mas de imperfeição. Ele talvez tenha boas intenções, 

mas a completa dissociação entre seu discurso e sua prática de vida expõe a si e as suas 

ideias ao ridículo. A sobreposição dos discursos político e literário em A Utopia expõe, 

de maneira incomparável, o ponto fraco dos planos “perfeitos”: as contradições 

humanas. As boas intenções iniciais de Rafael acabam se transformando em um projeto 

sombrio de exploração e anulação do Outro. Apesar de ser capaz de identificar 

problemas na corte e em certos momentos argumentar em favor da liberdade, igualdade 

e fraternidade para todos, na prática, Hitlodeu não é capaz de promover o bem de modo 

desinteressado, e acaba colocando o seu próprio bem-estar acima de tudo. Por isso, suas 

boas intenções frequentemente resultam em opressão ao Outro e conferem a Rafael um 

status de superioridade. O pensador português, entretanto, nem suspeita disso, pois só 

enxerga a metade virtuosa de si e de sua utopia, ignorando as contradições e o mal 

inerente a seu próprio pensamento. O esforço acadêmico de compreensão da república 

de Utopia e do personagem que a descreve, frequentemente também caiu no equívoco 

de negligenciar os mesmos elementos. 
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 MUITO ALÉM DA NAÇÃO: O INIMAGINÁVEL BRASILEIRO E SEUS 
RETORNOS POLÊMICOS 

Ana Lígia Leite e Aguiar (UFBA) 
 

Resumo: Pensar antropofagicamente tem sido o grande desafio não apenas para os estudiosos 
da área de humanas, mas para qualquer habitante do século XXI. No entanto, algumas posturas 
engessadas em certos fundamentalismos nos invocam permanentemente a revisitarmos os 
documentos de nossa memória cultural. Focando-se na Ditadura civil-militar brasileira 
instaurada em 1964, com vistas a recontar o que fora perpetrado na vida simbólica de nosso 
país, o trabalho aqui proposto pretende recortar algumas imagens e gestos que, apesar de tudo – 
em referência à obra de Didi-Huberman – conseguiram complexificar em suas narrativas tanto 
o golpe como o ruído venturoso daqueles que produziram cultura, evidenciando, como não 
poderia deixar de ser, a força da cultura em promover as rupturas necessárias para se encarar o 
presente. Assim, propõe-se um diálogo entre algumas obras, como K, de Bernardo Kucinski, as 
perspectivas de Daniel Aarão Reis, e imagens representativas do período, buscando-se ampliar o 
debate no que tange aos modos de fabricação de nossa memória cultural e as táticas rarefeitas de 
conciliação no país, que, nos termos colocados por Renan, continua sendo, mais do que nunca, 
um necessário plebiscito diário. 

Palavras-chave: Nação. Ditadura civil-militar brasileira. Memória cultural. 

 

“Primeiramente, fora Temer” tem sido uma das expressões-sintoma nacionais 

desde que o país assumiu declaradamente a sua bipartição como forma contínua. É 

significativo rever os termos dessa bipartição, ainda que, mesmo nessas duas metades, 

algo dentro delas não seja da ordem da homogeneidade. Aprendemos – pela mão de 

teóricos como Homi Bhabha (2005), Hobsbawn (1990), Ernest Gellner (1964), Benedict 

Anderson (2008) – que as nações não coincidem nem internamente consigo mesmas por 

longo tempo, a despeito daquele estado de espírito que abstratamente une os homens, ao 

qual se referiu Renan (1882) em seu célebre ensaio “O que é uma nação?”. Sigamos no 

rastro desses teóricos para ver se conseguimos compreender – no âmbito do momento 

atual brasileiro – o desenho recente de nosso território-povo.   

Quando as nações modernas começam a ter o seu desenho a partir de 1780, “os 

brasis” enfrentarão, posteriormente, a fabricação de sua ideia de origem pautada no 

encontro com o outro. Uma vez recuperado o índio para pensar a formação do povo 
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brasileiro – dado o seu caráter de ancestralidade –, o corte planejado para que se 

reconheça os autóctones projeta os 1500 como primeira cisão de tempo histórico. É o 

índio do Brasil jovem que compõe a nacionalidade, e não sendo isso o bastante, ele 

ainda viria despido de seus hábitos culturais – a antropofagia, a beberagem, a poligamia, 

a falta de poder centralizado, o nomadismo, a nudez –, dados que Viveiros de Castro 

(2002) recupera nas vozes dos cronistas que taxavam esse modus vivendi  como sendo 

um inventário dos maus costumes indígenas. Talvez tenha sido por esse motivo – o do 

Brasil recém nascido no século XVI – que José de Alencar tenha conseguido fazer em 

seus romances com que os nativos abandonassem tão rapidamente sua nação anterior 

para integrarem aquela que viria a ser a sua nação futura, nada tendo a ver com a 

constância da inconstância desses povos de alma selvagem. A geração que seria fruto 

desse encontro nos daria não só o esboço, como a forma final do brasileiro. Primeira 

tensão no recorte temporal, aquilo que Bhabha crê ser uma adoração de um certo 

historicismo por parte daquilo que Renan coloca como “vontade de nacionalidade”, que 

se faz representar não por “raça, língua ou território. É a vontade que unifica a memória 

histórica e assegura o consentimento de cada dia (BHABHA, 2005, p. 225)”: numa 

certa vontade de nacionalidade que as elites tentam fazer emplacar, os ameríndios só 

passam a existir quando da aparição épica do elemento estrangeiro, cuja presença altera 

e melhora as raças – o termo é não só defasado como inapropriado – tidas como 

inferiores. Ávidos em rascunhar o retrato do homem brasileiro, sua ancestralidade – 

como bem projetou Alencar – recuou bem pouco. Alberto Mussa, na tentativa de 

adoecer os lugares fixos do leitor, chama a atenção com dados geneticistas: um exame 

de DNA acusaria em qualquer brasileiro cerca de 80% de descendência indígena. E 

arremata: “Não sei o que ainda é necessário fazer para que as pessoas compreendam 

isso – que não estamos aqui faz apenas cinco séculos, mas há uns 15 mil anos. Há 15 

mil anos somos brasileiros; e não sabemos nada do Brasil.” (MUSSA, 2009, p. 22).  

A essa primeira ficção em nosso recorte temporal sobreviria a do apagamento do 

negro. Justamente quando se fala em construir identidades, a presença africana causaria 

um esquivar-se em termos de reflexão, mas não somente – ela revelaria o negro como 

um mau necessário. Martius foi de uma reticência categórica: “não há dúvida de que o 

Brasil teria se desenvolvido de maneira diferente sem os escravos negros. Cabe ao 

historiador decidir se isso foi para melhor ou para pior” (MARTIUS apud SOMMER, 

2004, p. 181). Paulo Prado responderá, no capítulo sobre a tristeza do Retrato do Brasil, 

que  
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os escravos eram terríveis elementos de corrupção no seio das 
famílias. As negras mulatas viviam na prática de todos os vícios. [...] 
O negro cativo era a base de nosso sistema econômico, agrícola e 
industrial e, como que em represália aos horrores da escravidão, 
perturbou e envenenou a formação da nacionalidade, não tanto pela 
mescla de seu sangue como pelo relaxamento dos costumes e pela 
dissolução do caráter social, de consequências ainda incalculáveis 
(PRADO, 2002, p. 70).  

 

No Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre, celebrado festivamente como 

um selamento positivo do hibridismo, em cuja obra encontramos, pela primeira vez, um 

sem número de gestos reunidos detalhados sobre a economia de vida dos africanos em 

diáspora para o Brasil, há a tensão residual do peso atribuído à mulher negra. Uma 

espécie de avatar que conseguiu agregar em seu corpo todas as dores e as delícias de ser 

o que era: mulher, negra. Carlos Nader, em seu documentário Preto e Branco, de 2012, 

captura com sobriedade o conflito que a face híbrida nos fornece: se ela é a face que não 

se pode ocultar, pois que é evidente, essa mesma face nos desafia com seus preconceitos 

internos e aponta como o mestiço ou o negro devem proceder em uma cultura cuja 

“cisão” faz parte do “sujeito nacional” (BHABHA, 2005, p. 208). A nação se 

reconhecer mestiça, sendo um fato, nem de longe resolve parte de sua tensão interna. E 

se somos menos violentos que os EUA no que diz respeito à segregação racial, 

conhecemos bem os efeitos da pena de morte em nosso país e a quem ela se aplica no 

cotidiano.   

É da ordem do inimaginável pensar que o conceito de um povo híbrido ajude a 

encobrir a nossa segregação clássica. No caso brasileiro, o hibridismo surge como um 

discurso oficial que, apesar de sua positividade preliminar, acaba por homogeneizar a 

ideia de povo; simplifica e reduz (não uma certa teoria, sempre atenta ao paradoxo, mas 

uma certa ideia de cultura). Não seria – não somente, mas também – o hibridismo parte 

de um projeto pedagógico, para retomar os termos utilizados por Homi Bhabha, e, nesta 

pedagogia que apaga a diferença, os conflitos advindos desse conceito escorregadio 

estariam sempre retornando ao presente? Ora, os termos da conciliação nacional tão 

bem orquestrada por Alencar, em meados do século XIX, teriam sido pautados na 

falsificação do entrecruzamento dos povos – já que não presentificavam o negro –; na 

deturpação grotesca do tempo histórico anterior à chegada do estrangeiro; e, quando 

índios e portugueses caem uns nos braços dos outros (aqui os créditos são de Doris 

Sommer), a conciliação está soldada. O hibridismo é a conciliação da nação, um 

encontro consigo mesma. Para piorar o paradoxo, quem haveria de negar que o 
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hibridismo é a peça-chave da formação do brasileiro, já que sua veridicção atesta as 

consequências palpáveis do achamento (ou do encontro)? Em um plano mais 

abrangente, quem haveria de negar que o hibridismo não retoma a ideia originária de 

todos os povos, a negação da pureza por excelência, onde esquecer algo da história não 

só faz parte como abaliza todo o processo? Alencar bebe em teóricos e teóricos bebem 

no escritor cearense, portanto, que o peso sobre suas costas possa ser redistribuído entre 

as inúmeras vozes que continuaram seu “canto mavioso” (a expressão é dele na voz de 

sua personagem Iracema em seu romance homônimo).1 

Como desestabilizar essa mirada pedagógica a partir de algo que soa tão 

positivamente producente como a ideia da mestiçagem? Como performar a nação, como 

suplemento ao texto pedagógico que instrui e obstrui outras passagens?  

Discursos recentes que retomam a cena do atual debate sobre as demandas 

brasileiras sintomatizam em fragmentos a heterogeneidade do povo em questão. É 

constrangedor o retorno fatal da intolerância contra esses mesmos povos – nós, os 

colonizados negros e índios – com os quais se reconciliou no passado recente. E ainda: 

o direito ao corpo do feminino e do gay, a prática avessa aos pobres, a perversão contra 

o infantil, o trans, a contínua expropriação de sujeitos de seus territórios, enfim, a 

reivindicação de projetos pedagógicos que apontam como se fosse óbvia a ideia do que 

deve ser uma família, uma sociedade, um povo. Nada do comum – utopicamente – 

reside nessa trincheira. A nação irreconciliável, após um suspiro recente no qual ela 

escavava seus traumas de fundação, revivencia o sufoco usual que alguns garantem lhe 

ser inerente.  

Nosso hibridismo, no entanto, ultrapassa a ideia de etnicidade, de modo que, cor, 

classe, gênero, tudo tem retornado no cotidiano como cataclismo. Os yanomami – via 

Davi Kopenawa, em A queda do céu – não fabulam em nada com a identidade: estão em 

outro território, têm outra relação com a terra, não pactuam com o homem branco, nem 

com a ideia de um certo Brasil, cujo território não coincide com o plano em que vivem. 

Viveiros explica a diferença inequívoca entre os brasileiros e os índios:  

Essa maioria, como eu disse, somos, entre outros, nós, os brasileiros 
‘legítimos’, que falam o português como língua materna, gostam de 
samba, novela e futebol, aspiram a ter um carro bem bacana, uma casa 

																																																													
1 Iracema diz a Martim: “Quando tu passas no tabuleiro, teus olhos fogem do fruto do jenipapo e buscam 
a flor do espinheiro; a fruta é saborosa, mas tem a cor dos tabajaras; a flor tem a alvura das faces da 
virgem branca. Se cantam as aves, teu ouvido não gosta já de escutar o canto mavioso da graúna, mas tua 
alma se abre para o grito do japim, porque ele tem as penas douradas como os cabelos daquela que tu 
amas!” (ALENCAR, 1998, p. 71). 
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própria na cidade e, quem sabe, uma fazenda com suas tantas cabeças 
de gado e seus hectares de soja, cana ou eucalipto. A maioria dessa 
maioria acha, além disso, que vive “num país que vai pra frente”, 
como cantava o jingle dos tempos daquela ditadura que imaginamos 
pertencer a um passado obsoleto. (VIVEIROS DE CASTRO, 2015,  p. 
13.) 
 

Em Davi Kopenawa esquece-se do hibridismo, questiona-se todo o projeto 

pedagógico, rechaçando-o corajosamente. Assim é feita a nossa memória cultural, entre 

as idas e vindas de uma construção identitária não arruinada, mas como ruína.  

Como num rizoma em que uma radícula desemboca em outra, sobre “aquela 

ditadura que imaginamos pertencer a um passado obsoleto”, como mencionou Viveiros 

de Castro, uma tela de Elifas Andreato2 exposta na Câmara dos Deputados em 2014, 

nos revela seu conteúdo bastante conhecido e chocante. São presos políticos entregues a 

todo tipo de tortura (afogamento, espancamento, pau-de-arara...).  

Pensar criteriosamente a ditadura no Brasil só foi possível ao termos uma 

presidenta torturada. Mas “uma comissão [da Verdade] digna desse nome”, disse certa 

vez o historiador Daniel Aarão Reis, “deveria ter o poder para vasculhar os porões das 

Forças Armadas”.3 Ao final de longo trabalho, ainda há algo entre o dito e o não dito 

residual, e o próprio Aarão Reis – ex-preso político – menciona esse movimento de pura 

esquizofrenia no corpo da história, pois se, por um lado, o Estado Brasileiro anistia os 

torturados e as famílias de mortos pelo regime ditatorial, por outro, torturadores negam 

a existência de tal prática. Nossa memória, desconciliada, presencia, na mesma câmara 

dos deputados que recebera a tela com seu show de horrores, o começo do fim de 

Dilma, quando um de seus torturadores, o ex-comandante militar Carlos Alberto 

Brilhante Ustra, foi citado por um deputado como um benfeitor. Ora, o próprio Ustra 

oferece o termo “justiçamento” “em nome da liberdade” para se referir aos seus crimes 

contra a humanidade, em uma obra cujo título é A verdade sufocada. A verdade 

sufocada e a Comissão da Verdade: dois antípodas nacionais. Como negociar esses 

dados, apesar de tudo? Um pista advém do romance K, relato de uma busca, de 

Bernardo Kucinski. O regime civil-militar, diz Maria Victoria de Mesquita Benevides, 

na orelha da obra,  

Só vigorou por 20 anos devido ao apoio das classes dominantes. É 
preciso enfatizar com mais empenho a responsabilidade dos civis, a 

																																																													
2 Confira a obra em: https://brasiliamaranhao.wordpress.com/2012/11/29/painel-elifas-andreato-ditadura/  
3 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/03/1432835-a-luta-armada-se-esqueceu-de-
fazer-consulta-ao-povo-afirma-historiador.shtml. Acesso em: 18 set. 2016. 
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começar pelo Poder Judiciário, políticos do Executivo e do 
Legislativo, imprensa, lideranças universitárias, empresários e 
banqueiros que financiaram a repressão, sobretudo os famigerados 
órgãos de tortura [...]. Há também que se enfrentar a “herança 
maldita” – pois a tortura e as várias formas de abuso de poder 
persistem contra os pobres, os negros, os filhos de ninguém.  
(BENEVIDES apud KUCINSKI, 2014) 
 

O projeto homogeneizador, como entendemos, silencia e tenta apagar. Bernardo 

Kucinski menciona que  

Por isso, também as indenizações às família dos desaparecidos – 
embora mesquinhas – foram outorgadas rapidamente, sem que eles 
tivessem que demandar, na verdade antecipando-se a uma demanda, 
para enterrar logo cada caso. Enterrar os casos sem enterrar os mortos, 
sem abrir espaço para uma investigação. Manobra sutil que tenta fazer 
de cada família cúmplice involuntária de uma determinada forma de 
lidar com a história. O “totalitarismo institucional” exige que a culpa, 
alimentada pela dúvida e opacidade dos segredos, e reforçada pelo 
recebimento das indenizações, permaneça dentro de cada sobrevivente 
como drama pessoal e familiar e não como a tragédia coletiva que foi 
e continua sendo, meio século depois. (KUCINSKI, 2014, p. 169) 
 

É incrível que, mesmo com o apagamento das diferenças e supressão de certas 

vozes ao longo da escrita da história, o narrador de K consiga mostrar como esses 

regimes opressores vão se enraizando e dominando as mais diferentes tarefas civis, 

como em um pacto social. Não se trata apenas de cor a nossa questão sobre o 

hibridismo. Essa teoria institucional ajuda a encobrir toda sorte de diferenças, para além 

do plebiscito travado no ontem da história. Como nada é apenas bom ou apenas mau, 

uma teoria de tamanha beleza não poderia não revelar suas rasuras. Uma vez diante do 

problema dos discursos que simplificam a história, Bhabha diz que aí reside o começo, 

e não o fim de nada. É o ponto de partida para performar, reescrever, rasurar a rasura, 

provocar uma montagem que passa por uma permanente descontinuidade dos tempos e 

dos sujeitos. Todo texto pedagógico não deveria – necessariamente – vir acompanhado 

de sua performance? Alguns desses impasses são sinalizados com lucidez estarrecedora, 

na canção Haiti (1993), de Gilberto Gil e Caetano Veloso, com a qual finalizo este 

texto: 

Quando você for convidado pra subir no adro 
Da fundação casa de Jorge Amado 
Pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos 
Dando porrada na nuca de malandros pretos 
De ladrões mulatos e outros quase brancos 
Tratados como pretos 
Só pra mostrar aos outros quase pretos 
(E são quase todos pretos) 
Como é que pretos, pobres e mulatos 
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E quase brancos quase pretos de tão pobres são tratados 
E não importa se os olhos do mundo inteiro 
Possam estar por um momento voltados para o largo 
Onde os escravos eram castigados 
E hoje um batuque, um batuque 
Com a pureza de meninos uniformizados de escola secundária 
Em dia de parada 
E a grandeza épica de um povo em formação 
Nos atrai, nos deslumbra e estimula 
Não importa nada: 
Nem o traço do sobrado 
Nem a lente do fantástico, 
Nem o disco de Paul Simon 
Ninguém, ninguém é cidadão 
Se você for ver a festa do Pelô, e se você não for 
Pense no Haiti, reze pelo... 
O Haiti é aqui 
O Haiti não é aqui 
E na TV se você vir um deputado em pânico mal dissimulado 
Diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer 
Plano de educação que pareça fácil 
Que pareça fácil e rápido 
E vá representar uma ameaça de democratização 
Do ensino de primeiro grau 
E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital 
E o venerável cardeal disser que vê tanto espírito no feto 
E nenhum no marginal 
E se, ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual 
Notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco 
Brilhante de lixo do Leblon 
E ao ouvir o silêncio sorridente de São Paulo 
Diante da chacina 
111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos 
Ou quase pretos, ou quase brancos quase pretos de tão pobres 
E pobres são como podres e todos sabem como se tratam os pretos 
E quando você for dar uma volta no Caribe 
E quando for trepar sem camisinha 
E apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba 
Pense no Haiti, reze pelo 
O Haiti é aqui 
O Haiti não é aqui. (GIL & VELOSO, 1993) 
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RESUMO 
O presente trabalho pretende analisar a configuração de personagens femininas a partir do 
conceito de duplo em três contos de Allan Poe: “Morela”, publicado pela primeira vez em 1835, 

“Ligéia”, de 1838, e “O retrato oval”, publicado em 1842. Por meio dessas narrativas, 
discutimos os conflitos entre duplo e duplicado que surgem nas tramas de Poe de forma 
irreconciliável. Esse ponto é observado nas mortes das três personagens femininas, pois 
ocorrem diante de uma impossibilidade de coexistência com suas duplicatas. Este trabalho 
discute ainda a construção de narradores que não são confiáveis, entregando-se ao ópio ou 
aproximando-se de uma possível loucura. Esses narradores colocam à prova toda a leitura de 
seus relatos, transformando a dúvida numa forma potente de se discutir o próprio conceito de 
literatura fantástica. Além disso, investigamos em que medida a temática do duplo produz 
estruturas narrativas também duplicadas por meio da construção da história dentre da história. 
 
Palavras-chave: Allan Poe. Duplo. Conto. Personagem. Feminino.  
 

A construção de personagens literárias reflete a criação de uma complexa teia de 

emoções e sensações. Tudo isso contribui para a ampliação do repertório de questões 

humanas com as quais nós leitores nos confrontamos cotidianamente. De Emma Bovary 

a Capitu, de Werther a Brás Cubas, de semelhantes a opostos, existe a criação de um 

universo ficcional que envolve cada leitor. 

Essa é a experiência da alteridade – destacada pela escritora Ana Miranda em 

entrevista para a Abralic – em que “experimentamos”, através da leitura e de seus 

universos criados, outras vidas. Isso nos faz pensar que sim, em alguma medida, 

Madame Bovary somos todos nós. Que os olhos de ressaca um dia também foram os 

nossos, que a morte foi uma ameaça real diante da impossibilidade do amor ou que o 
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esvaziar da vida numa sucessão de capítulos de negativas foi nossa única opção. Isso 

nos mostra a força da universalidade da literatura diante de tudo que é humano.  

Neste ponto, é preciso destacar que a força dessas personagens está no texto, na 

construção criativa dos elementos narratológicos. Então, nesse caso, até uma possível 

ligação com o mundo externo ao texto pode tornar-se irrelevante. Basta recordarmos as 

recentes palavras do escritor Milton Hatoum na abertura desta edição da Abralic: 

“Quando a vida entra no texto, ela não é mais vida. Ela é texto”.        

Em última instância, trata-se de reafirmar o caráter ficcional das personagens – 

conforme destaca Allan Poe sobre as análises feitas acerca de Shakespeare, em que 

ocorre o “erro de tentar expor personagens – justificar suas ações – reconciliar suas 

inconsistências – não como se fossem a cunhagem de um cérebro humano, mas como se 

tivessem sido existências reais sobre a terra” (POE, 1980, p. 87).  

Por isso, este trabalho propõe uma leitura tal qual indica Poe, apresentando três 

personagens femininas de seus contos, relacionando-as às características narratológicas 

do próprio texto. Ou seja: buscaremos investigar o processo de construção das 

personagens a partir da própria estrutura narrativa de cada conto. 

Dessa forma, propomos a análise de procedimentos narrativos na construção do 

feminino que se desdobra no duplo, uma temática de grande força na literatura 

fantástica, da qual Allan Poe é um representante fundamental. Vale relembrar que o 

termo duplo, que aparece na crítica literária no final do século XVIII e torna-se uma 

temática constantemente explorada, no século seguinte, pelos românticos – trata do 

desdobramento do ser em outro, com quem a convivência não é pacífica. Caracteriza-se, 

em geral, pela oposição irreconciliável entre duplicado e duplo, marcada pelo fato de 

que a existência de um pressupõe o desaparecimento do outro. 

Para essa análise, escolhemos os contos “Morela”, publicado pela primeira vez 

em 1835, “Ligéia”, de 1838, e “O retrato oval”, publicado em 1842. 

 

A construção do feminino a partir do narrador 

Como o título desta seção sugere, as personagens femininas de “Morela”, 

“Ligeia” e “O retrato oval” são construídas ficcionalmente não por meio de si mesmas, 

mas através do outro.  

No caso de “Morela” e “Ligéia” são seus maridos que narram a história e essas 

personagens femininas vão ter voz própria uma ou outra vez – nos dois contos, isso se 

dá no leito de morte. Já a relação entre a mulher do retrato e seu marido, em “O retrato 
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oval”, encontra-se em um livro que explica a história dos quadros de uma casa 

abandonada, a qual é invadida pelo narrador-personagem, pois este estava ferido e a 

casa, ao que parecia, havia sido abandonada há pouco.  

Dessa forma, os relatos dos dois primeiros contos estão impregnados pela 

emoção de um narrador não apenas envolvido na história, mas peculiarmente 

apaixonado pela esposa, tornando-a o centro de sua vida. Ao contrário, no terceiro 

conto, a narrativa realiza-se por meio de uma espécie de manual, que relata a origem 

dos quadros daquele castelo.  Analisemos cada conto. 

Narrado em primeira pessoa, “Morela” principia contando a história de um 

homem que se casa com sua grande paixão. Lembremos que é a inteligência da esposa 

estudiosa que atrai o marido: “Morella’s erudition was profound” (POE, 2011, p. 420). 

Isso levará o narrador a tornar-se seu pupilo de “escritos místicos”, interessando-se por 

textos que antes menosprezava. Trata-se especialmente de Fichte e Schelling, aos quais 

as personagens se dedicam, tornando-se uma obsessão para o narrador.   

Neste ponto, é fundamental contextualizarmos o conto de Poe, escrito no 

Romantismo, movimento para o qual Fichte torna-se uma das “matrizes filosóficas que 

legitimam, dentro de uma nova constelação de princípios, a originalidade e o 

entusiasmo” (FALBEL, In: GUINSBURG, 2005, p. 57).  

Segundo Fichte, existiria, em cada homem, um Eu puro, ou seja, uma 

autoconsciência, que corresponderia a algo de divino e absoluto em cada um. Assim, 

veremos uma valorização da vida interior, que posteriormente será pensada por 

Schelling, para quem “é na obra de arte que o Eu alcança a intuição de si mesmo como 

Absoluto” (idem, p. 61). Esses pensamentos metafísicos começam a “pairar” sobre a 

vida do casal e duas mudanças acontecem: Morela adoece e seu marido passa a desejar 

o momento da sua morte: “Shall I then say that I longed with an earnest and 

consumming desire for the momento f Morella’s decease?” (POE, 2011, p. 421).   

E é na hora da morte dessa personagem que nos deparamos novamente com duas 

questões: a grande revelação da autoconsciência de Morela e o aparecimento do duplo. 

Essa personagem – construída como mola narrativa em torno da qual as ações 

acontecem – revela que aquele é o exato momento da sua morte e acrescenta que seu 

marido ainda sofrerá muito. O fato que despertara esse conhecimento permanece 

enigmático, pois ela morre sem explicações. 

Assim é que Allan Poe parece dialogar com Fichter, (con)figurando uma 

personagem que, perto da morte, representaria o Eu puro, que antecede todas as coisas – 
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sendo o que o filósofo definiu como a “ação originária”. Esse aspecto nos faz recorrer à 

citação de Julio França: 

 

A idéia do duplo está, em muitos casos, relacionada com o despertar 
da autoconsciência do sujeito. Os desdobramentos das imagens do eu 
e as autoduplicações da consciência podem revelar tanto a semelhança 
quanto a diferença. Têm, muitas vezes, um benéfico poder revelador 
para o indivíduo, que reconhece e identifica, na semelhança do duplo, 
aspectos até então desconhecidos de seu próprio caráter. Outras vezes, 
porém, o processo revela um mal, uma doença ou mesmo a finitude da 
existência humana, suscitando assim o horror (FRANÇA, 2009, p. 
106). 

 

Além dessa importante questão, a inovação nesse conto ocorre por meio da 

criação de um duplo não como um desdobramento psicológico da personagem 

duplicada, mas como fruto do próprio ventre dela – numa gravidez que não havia sido 

anunciada ao leitor. Além disso, a trama coloca frente a frente, em conflito, não a díade 

duplo-duplicado, mas sim pai-filha. 

Inicia-se então uma nova etapa da narrativa: a vida de pai com filha. Essa 

história acontece dentro da história da primeira Morela, assim como seu duplo foi 

formado em seu ventre.  

Assustado, o narrador relaciona a existência de sua filha à concretização das 

teorias estudadas pela esposa. Essa perturbadora presença do duplo – no qual o pai 

encontra indubitavelmente a presença da mãe morta – insere na narrativa um 

desdobramento: o duplo como resposta ao profundo conhecimento de si mesmo. Então, 

no ponto em que param as explicações filosóficas, Allan Poe insere a ruptura sombria 

de um eu em seu duplo de maneira concreta, palpável para o narrador ao sentir nos 

braços sua filha. A construção dessa personagem duplicada ocorre por meio do retorno 

da descrição de sua mãe, porém com tom mais sombrio e melancólico.  

A principal característica da filha de Morela foi permanecer sem nome, sem, 

portanto, ser definitivamente caracterizada como uma duplicata – como a via seu pai – 

mas também sem ser individualizada por um nome próprio. Quando, na hora do 

batismo, o narrador, escolhe para a filha o mesmo nome de sua esposa, chamando-a de 

Morela, a criança – “(...) and falling prostate on the Black slabs o four ancestral vault, 

responded – ‘I am here!’” (POE, 2011, p. 423). A afirmação “Estou aqui” parece ser o 

desfecho da complicação narrativa, que ligaria as duas Morelas sob o signo do duplo. 

No entanto, restam ainda algumas linhas que anularão toda a leitura que vínhamos 

3780



fazendo até então: “But she died; and with my own hands I bore her to the tomb; and i 

laughed with a long and bitter laugh as I found no traces of the first in the channel 

where I laid the second – Morella” (idem, ibdem).    

   Essa risada amarga ecoa ao fim da leitura e permanecemos extasiados. Teria 

sido tudo uma obra sobrenatural e a vida da primeira Morela teria passado à segunda, 

explicando a formação do duplo? Ou ainda: teria sido tudo obra de uma mente 

perturbada pelos textos que lia, colocando em cheque toda a narrativa contada em 

primeira pessoa, sem testemunhos? 

Pensando sobre esse desfecho, percebemos que a estrutura narrativa centrada no 

relato verossímil construído por um narrador-personagem é fundamental para que, ao 

final, a dúvida sobre o caso de Morela permaneça. A partir dessa característica da 

narrativa, cujo foco é em primeira pessoa, Allan Poe construirá seus contos fantásticos 

repletos de pistas oscilantes. A compreensão desse recurso implica a compreensão da 

própria filosofia da composição de seus contos. 

Vejamos como a construção desse narrador que é também personagem ocorre de 

maneira diferente em “Ligéia”.         

Publicado três anos depois de “Morela”, o conto “Ligéia” apresenta uma 

característica descritiva mais detalhada da personagem feminina, mais uma vez 

construída como o eixo da trama. Novamente são as palavras do marido que narram a 

história, demonstrando pela esposa profunda admiração – que se desdobra em obsessão 

especial pelos seus olhos. Não se tratava apenas de descrever as peculiaridades do 

formato dos olhos da esposa, mas de perder-se no mistério de sua expressão. O mais 

interessante dessas indagações é o fato de que, seguindo com seu relato, o narrador 

identifica sua busca como uma doença entre tantas outras psicológicas e 

incompreensíveis. 

O narrador perde-se nos olhos da esposa até que chega o momento em que o 

temperamento de Ligéia começa a oscilar entre comportamentos opostos de 

tranquilidade e fúria: “(...) and by the fiere energy (redered doubly effective by contrst 

with her manner utterance) of the wild words wich she habitually uttered” (idem, p. 

412). Quando as oscilações de humor tornam-se frequentes, o narrador enfatiza a 

inteligência de sua amada, mostrando os efeitos do descontrole em uma mente antes 

racional.  

Dessa forma, a figuração de uma personagem inteligente é importante para que 

se demarquem os dois momentos da narrativa, sendo o segundo aquele em que de fato a 
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complicação da trama se desenvolve. Mais uma vez a descrição de uma característica de 

Ligéia – sua inteligência com conhecimentos gigantescos e até espantosos – desperta no 

marido outra obsessão: ““How singuraly – how thrillingly, this one point inthe nature of 

my wife has forced itself, as this late period only, upon my attention!” (idem, ibdem).”  

Assim é que o ponto de virada acontece quando a esposa, cujos olhos perdem a 

vivacidade, adoece. Pressentindo o fim próximo, ela luta, mas o leito de morte lhe é 

breve. Então, Ligéia pede que o marido leia um poema que ela havia escrito 

anteriormente e percebemos na leitura desse texto uma relação com o momento da 

morte, que se aproxima, pois, na ficção dentro da ficção, o teatro é delineado como uma 

metáfora da vida.              

O desfecho é então inevitável: a morte. Isso transforma o narrador em um 

escravo acorrentado ao ópio. Essa afirmação traz à nossa memória a comparação que, 

no início do relato, o narrador faz entre a beleza de sua esposa e um sonho de ópio. 

Então, isso nos chama a atenção porque pressupõe que o narrador já tenha tido alguma 

experiência com o alucinógeno. Adiante, quando ele afirma ser dependente da droga, 

temos a certeza de que devemos colocar toda a credibilidade de seu relato em suspenso. 

Dessa forma, não apenas a narrativa que segue – mas também a anterior – é (re)lida com 

desconfiança.  

Na segunda parte do conto, depois da morte de Ligéia, conheceremos a primeira 

formação de um duplo, que identificaremos na personagem Lady Rowena, com quem o 

viúvo se casa. A diferença entre essas duas figuras femininas é caracterizada pela 

oposição de sentimentos que cada uma desperta no narrador: pela primeira esposa o 

amor e pela segunda um ódio reconhecidamente diabólico. Assim, principia a figuração 

da personagem que será, por sua oposição descritiva, uma espécie de imagem às avessas 

da primeira esposa. Isso porque Ligéia representa “uma beleza lânguida, de corpo 

esbelto, pele pálida, comparada ao marfim, com cabelos negros e olhos misteriosos” – 

ao passo que Lady Rowena é fisicamente o oposto de sua antecessora: loira de olhos 

azuis.    

A segunda esposa também adoece e, no que antes pareciam as últimas forças 

para o suspiro final, há em Lady Rowena mudanças impressionantes e inesperadas, 

sendo a principal delas a mudança de tamanho. A segunda esposa estava mais alta, 

surpreendentemente do tamanho da primeira esposa, Ligéia.  
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Esse é o último relato do conto que nos faz questionar: Rowena estava de fato 

maior ou eram os olhos iludidos pelo ópio que se deixavam enganar? A narrativa 

termina e nada mais sabemos... mas o importante é que de tudo duvidamos até aqui. 

Para finalizarmos nossa reflexão, propomos a análise de “O retrato oval”.  

A história principia narrando que um homem ferido e seu empregado estavam 

vagando quando encontram diante de si um castelo, que parecia ter sido abandonado um 

pouco antes. Em um dos quartos destaca-se uma pintura pela sua vivacidade: trata-se da 

cabeça de uma mulher. 

Curioso, o narrador vê um livro que conta a história de cada uma das pinturas 

daquele lugar. O que segue é uma descrição do quadro. Portanto, a figura feminina 

desse conto não é construída a partir de um narrador, mas, de qualquer maneira, ela 

também não possui voz própria. Dessa forma, assim como em “Morela”, temos a 

história dentro da história como uma representação do duplo já na própria estrutura 

narrativa. No entanto, destacamos uma diferença: as personagens femininas 

anteriormente analisadas – Morela e Ligéia – pronunciam-se (ainda que pouco) e são 

capazes de influenciar de alguma forma seus maridos. Ao contrário, a mulher pintada no 

quadro não tem falas, sequer tem nome.          

Outra comparação que podemos traçar trata das obsessões dos maridos dos três 

contos: nos dois primeiros são obcecados por características de suas esposas, enquanto o 

pintor olha para a mulher apenas como objeto de sua arte. Dessa forma, “O retrato oval” 

trata da obsessão de um artista por sua obra de arte. Ao contrário de Morela, que 

despertou no marido o profundo interesse por sua inteligência, e de Ligéia, cujo marido 

fica obcecado por seus olhos e por sua inteligência, a personagem deste terceiro conto é 

ignorada por seu marido. Isso parece se refletir no fato de ser a única das personagens 

femininas aqui analisadas cujo nome não é revelado a nós. 

    A história do retrato oval revela um pintor obcecado por sua arte. Então, a 

tarefa de pintar sua esposa rouba toda a atenção do artista, que ignora o esvair da vida 

em sua musa. Assim é que, ao fim do quadro, as últimas pinceladas correspondem aos 

últimos suspiros, seguidos da morte de sua musa. 

Nesse ponto, Allan Poe está discutindo o próprio conceito de mimeses, 

especialmente quando o pintor olha para a tela acabada e afirma: “This is indeed Life 

itself!”. Assim, a vida do duplo corresponde à morte da mulher duplicada, como 

aconteceu também em Morela.   
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Dessa forma, é por meio da personagem feminina que o texto de Allan Poe 

discute questões teóricas sobre o próprio fazer literário. Tal interesse pela discussão 

teórica acerca da arte pode ser observado em: “A filosofia da composição”. No entanto, 

é fundamental destacar que Allan Poe discute o papel da literatura e do artista, bem 

como os seus métodos de composição não apenas em texto teórico, mas especialmente 

por meio de seus contos ficcionais – nos quais problematiza a arte em si.   

 

Conclusão 

A partir desta breve análise, torna-se evidente que as conclusões são, na verdade, 

novos questionamentos. Trata-se de novos desdobramentos – como duplos que 

convivem e se confrontam. 

A análise do papel da figuração das personagens em Allan Poe sempre constitui 

rico material de reflexão sobre a complexidade da construção narrativa, sobre a própria 

arte e, em especial, sobre a originalidade do artista, muito valorizada no Romantismo.  

 

Em seu artigo, “A poética de Poe”, o professor Charles Kiefer elabora um estudo 

em que analisa as críticas de Poe a seus contemporâneos, com foco especial na 

valorização da originalidade e na importância do conto. 

Essa autenticidade – tão valorizada por Allan Poe – será relacionada à 

imaginação do artista: 

 

Que a imaginação não tenha sido injustamente classificada de 
suprema entre as faculdades mentais se evidencia pela consciência 
intensa, por parte do homem imaginativo, de que a faculadde em 
questão frequentemente conduz a sua alma a um vislumbre de coisas 
supremas e eternas – a bem próximos dos grandes segredos (POE, 
1980, p. 54). 

 

Dessa forma, a imaginação, que produz a originalidade, está relacionada a uma 

“consciência intensa”, ou seja, a um domínio da razão. A busca por essa autenticidade 

produzirá em Allan Poe o interesse por temas e estruturas narrativas cujo efeito nos 

surpreende até hoje. Observamos isso na construção das personagens femininas 

analisadas neste trabalho, bem como na estrutura dos contos, que se desenvolveram a 

partir de uma história dentro da história – como a própria temática do duplo supõe.   
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Além disso, Poe explora a construção da narrativa cujo narrador – sob o efeito 

do ópio – não é confiável, como ocorre em “Ligéia”. Assim é que a construção da 

personagem principal da trama está – desde o princípio – comprometida.  

Por fim, destacamos o terceiro ponto de originalidade em Poe no conto “O 

retrato oval”. Nesse texto – em que a história do duplo é, com muita naturalidade, 

inserida em um manual de arte – percebemos, mais claramente, o lado teórico de Allan 

Poe impregnando seus textos. Assim, indagamos: Na perspectiva de Poe, não seria a 

arte como cópia da vida o fim desta? Ou seja, não seria na perfeição do conceito de arte 

como imitação o fim do que convencionamos chamar de realidade? Compreenda-se 

bem o que sugerimos: não estaria Allan Poe subvertendo a ordem e ficcionalizando 

nossa existência por meio de sua arte? Vale dizer, teoricamente, Poe antecipou em 

algumas décadas o projeto vanguardista de subverter a vida pela sua estetização, 

fundindo os domínios da estética e da ética cotidiana.  

Essas perguntas fazem parte de um estudo ainda em andamento, cujo objetivo é 

problematizar e elaborar com mais clareza novas hipóteses para leitura dos contos de 

Allan Poe. Dessa forma, este trabalho representa um ponto de partida para o estudo e 

para novas reflexões. 
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 ASPECTOS DO TRÁGICO EM O PAGADOR DE PROMESSAS, DE DIAS 
GOMES 

 
Erenil Oliveira Magalhães1 (UNEMAT)  

 
Resumo: Por meio de uma reflexão sobre o trágico, notadamente surgido do choque entre os 
valores burgueses e as forças arquetípicas, refletimos sobre o sincretismo religioso que, em 
princípio, deveria ser absorvido com naturalidade. No entanto, conforme também encaminhamos, 
a religião, mais especificamente o catolicismo, absorveu os valores burgueses de poder e exclusão 
e rejeitou as demais religiões, como o Candomblé, criando uma situação adversa. A ideia do 
teatro, de Ortega Y Gasset, e O sagrado e o profano, de Mircea Eliade, serviram de 
fundamentação teórica. O personagem principal na peça O pagador de promessas, de Dias 
Gomes, não consegue pagar uma promessa feita um terreiro de candomblé, no meio rural, na 
Igreja Católica, em Salvador. Procedemos a  uma abordagem analítica, demonstrando que Dias 
Gomes atingiu uma contradição trágica que está no cerne da sociedade e o fez pela via da 
religiosidade, suscitando um desfecho catastrófico ao modelo da paixão de Cristo. Como 
ingredientes, apontamos a ideologia de poder, os valores capitalistas, como dominação e 
prostituição, o individualismo em detrimento da solidariedade, a ingenuidade versus o 
pragmatismo, contexto rural versus urbanidade.  
Palavras-chave: Trágico. Religião. Catolicismo. Candomblé. O pagador de promessas.  
 

Abstract: Through a reflection on the tragic, clearly arisen from the clash between the bourgeois 
values and the archetypal forces, we reflect on the religious syncretism that, in principle, should 
be absorbed naturally. However, as we also point out, religion, specifically Catholicism, absorbed 
the bourgeois values of power and exclusion and rejected other religions such as Candomblé, 
creating an adverse situation. The idea of theater, by Ortega Y Gasset, and The Sacred and the 
Profane, by Mircea Eliade, are the theoretical basis. The main character from the play O pagador 
de promessas, by Dias Gomes, cannot pay the promise made in a Candomblé yard, in a rural area, 
in a Catholic, Church in Salvador. We conducted an analytical approach, demonstrating that Dias 
Gomes reached a tragic contradiction that is at the heart of society and did so through religion, 
posing a catastrophic conclusion to the model of Christ's passion. As ingredients, we point out the 
ideology of power, the capitalist values, such as domination and prostitution, the individualism at 
the expense of solidarity, naivety versus pragmatism, rural context versus urbanity. 
Keywords: Tragic. Religion. Catholicism. Candomblé. O pagador de promessas. 
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A primeira questão que se faz necessário esclarecer vai ferir a usual concepção de 

sagrado e profano:  

 

É preciso acrescentar que uma tal existência profana jamais se encontra 
no estado puro. Seja qual for o grau de dessacralização do mundo a que 
tenha chegado, o homem que optou por uma vida profana não consegue 
abolir completamente o comportamento religioso. [...] Até a existência 
mais dessacralizada conserva ainda traços de uma valorização religiosa 
do mundo [...]. É através da experiência do sagrado que o homem pode 
perceber a diferença entre aquilo que é real, poderoso, rico e 
significativo, e o que é desprovido dessas qualidades, pois é real e 
absoluto. (ELIADE, 1992, p. 18).  

 

Podemos afirmar, portanto, que o sagrado se diferencia do profano. Por meio das 

hierofanias, o sagrado pode manifestar-se em qualquer objeto do mundo profano, 

transformando esse espaço. Não cabe falar em uma hierarquia do sagrado, em se pensando 

em religião. Processa-se, na verdade, o que chamamos de “sincretismo religioso”. 

O Brasil é um país constitucionalmente laico. Por isso, não há uma única definição 

religiosa vigente, o que pressupõe o respeito às diferentes expressões de pensamento. 

Nesse cenário, o sincretismo religioso afirma a possibilidade de diferentes credos. 

Podemos considerá-lo, assim, como uma combinação de alguns princípios de diversas 

origens, nas quais algumas crenças se fundem e continuam exercendo influências mútuas.  

Por muito tempo, os valores do catolicismo conviveram com diferentes crenças e 

rituais e a igreja católica esteve rodeada dos terreiros de Candomblé e de Umbanda desde 

quando, no Brasil, verificou o encontro de três culturas: a ameríndia, nativa da terra, a 

europeia, trazida pelos colonizadores portugueses e, mais tarde, a africana, trazida pelos 

escravos.  

O que ocorre é que esse encontro não se deu de forma harmoniosa: houve, antes, 

a tentativa de impor uma cultura em oposição às outras, com a Igreja Católica 

sobressaindo-se em relação às demais, ou seja, índios e negros eram submetidos aos 

rituais católicos. De fato, os que aqui viviam assumiram posturas de colonizado, 

recebendo influências do dominante, o colonizador europeu. A imposição religiosa é fruto 

desse processo. Entretanto, os povos dominados não deixaram totalmente de lado suas 

origens, continuando a praticar os rituais de seus povos. Tais rituais sobreviveram à 

colonização, ao desenvolvimento e à urbanização das cidades.  

Devemos considerar, também, que, no mundo contemporâneo, como desde 

sempre, verifica-se uma necessidade de busca pela totalidade perdida e pela nossa 
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essência enquanto seres humanos. As religiões, inclusive, nasceram de tal necessidade. 

Assim, nessa tentativa, buscamos explicações para os nossos próprios impulsos. Por meio 

dos arquétipos, convivemos com nossa herança histórica e cultural e com nossa ligação a 

nós mesmos. No tempo do mito, sempre há uma repetição, um tempo para qual o passado 

nunca está morto, para o qual ele nunca é passado.  

O sincretismo seria uma forma de aproximar diferentes manifestações religiosas. 

A religião arcaica praticava a festa selvagem, o ritual, o mito, enquanto o cristianismo 

considera todas essas ações como pagãs. Passamos por um processo de urbanização que 

acabou por afastar o homem do lado mais mítico de suas crenças, restando disso apenas 

uma memória distante, relacionada a um passado distante, arcaico, mas recuperado 

arquetipicamente. No entanto, conforme já adiantamos, é próprio do ser humano o 

sentimento de incompletude e o desejo de manter certa unidade. Assim, ele assume uma 

condição trágica, por ter em si forças que se opõem, de ordem pragmática, na busca de 

sua totalidade, desejando uma aproximação com Deus na sua forma mais primitiva, 

conforme afirma Mircea Eliade em O sagrado e o profano (1992). É natural, e 

característica principal do homem, a busca pelas crenças e emoções como possibilidade 

de sua integração ao cosmo.  

Nesse sentido, o ímpeto para um desencarcerar-se torna-se imperativo: “o homem 

necessita periodicamente da evasão em que se sente escravo, prisioneiro de obrigações, 

regras de conduta, trabalhos forçados, necessidades” (ORTEGA Y GASSET, 2004, p. 

75). Também, do mesmo modo, uma forma de se pensar esse ‘extravasar-se’ seria 

atentarmo-nos para o exemplo da religião dionisíaca: “Dionísio é um Deus universal - 

deus da Vida, de todo renascer primaveril em planta, animal e homem, mas também deus 

dos mortos [...], Deus amável, delicioso, prazenteiro e festival”. (ORTEGA Y GASSET, 

2004, p. 78). Muitas vezes, em se pensando na nossa atualidade, essa busca torna-se 

utópica e conflituosa, que permanece em nós, também, por força ideológica, através de 

uma visão eurocêntrica que permeia nossas posturas e atitudes, mesmo que de modo 

disfarçado.  

A religião dionisíaca, sintoma da força motivadora do dionisismo, estabeleceu-se 

e consagrou-se na Grécia, conforme afirma Ortega y Gasset.  

 

A religião dionisíaca invadiu a Grécia com incrível rapidez; viu-se nela 
a possibilidade de contato com uma realidade mais autenticamente 
transcendente, mais genuinamente divina [...]. Dionísio é a visão 
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extática de um Ultramundo que é a verdade desse mundo. É uma 
religião visionária. (ORTEGA Y GASSET, 2004, p. 80-81).  

 

De modo semelhante, Dionísio é assim definido pelo pensador espanhol:  

 

Dionísio e a religião dionisíaca representam a tentativa de o homem 
liberta-se da vida como preocupação que é sua forma primária e 
substantiva. O dionisíaco é a vida como descuido, sem sentidos, o 
abandono ao puro existir e a fé em que  algo mais além da personalidade 
– a personalidade é consciência, deliberação, cautelosa e suspeitosa 
previsão, regulamentada conduta, razão – e  mais poderoso, constante e 
fecundo que esta leva o homem generosamente em seus braços, 
enriquece sua existência e o salva. (ORTEGA Y GASSET, 2004, p. 79-
80).  

 

Privilegia-se, assim, uma concepção de ser, como forma de resgate para um novo 

homem, livre das amarras ideológicas do cristianismo.  

A máscara é a mais clara evidência do trágico, uma vez que evidencia a nossa 

relatividade e impotência. No entanto, “ninguém pode dizer que o homem é, em absoluto, 

incapaz, nem correlativamente de que será capaz. Cabe somente delinear em cada instante 

a fronteira momentânea entre sua impotência real e à onipotência que imagina” 

(ORTEGA Y GASSET, 2004, p. 94). 

Na peça O pagador de promessas, de Dias Gomes, somos apresentados à saga 

vivenciada pelo personagem protagonista Zé do Burro no cumprimento de uma promessa 

feita pela cura do seu burro, Nicolau. Uma vez que perto do local onde morava não havia 

uma igreja, a personagem acaba por fazer a promessa em um terreiro de Candomblé, à 

santa de nome de Iansã, o que reflete um sincretismo religioso. Tal promessa consistia 

em carregar uma cruz nos ombros até uma igreja, não sabendo ele, porém, que a mais 

próxima seria na cidade de Salvador, Bahia. Nesse lugar, devido às convicções nas quais 

Igreja Católica é fundamentada, ele encontra dificuldades para cumprir o acordo firmado 

com a santa, simplesmente pelo fato de que um espaço considerado sagrado não pode 

aceitar manifestações que contrariam os princípios e as regras estabelecidas de outro 

espaço, mesmo sagrado também. São, então, contrastados os espaços “terreiro” e “igreja”. 

Eis, pois, a hamartia (falha trágica), não construída pelo destino, como no caso de Édipo, 

mas semelhante à de Antígona, que se viu impedida de sepultar o irmão (prerrogativa 

mítica) para atender a uma lei da pólis. As nossas religiões, como já comentamos, criaram 

espaços sagrados que se distinguem ideologicamente. Contudo, o personagem Zé do 

Burro não absorve tal lógica, situando-se ainda na perspectiva mítica.  
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Em outras palavras, não seria engano dizer que Zé imana o desejo e a vontade de 

uma proximidade com Deus em sua forma mais pura, o que interpretamos como algo que 

reflete arquétipos que voltam com força e rigor. Existe, também, um confronto entre a 

pureza e a inocência na personagem. Zé do Burro por não encontrar relação entre a sua 

religiosidade e a que é para ele proposta no mundo contemporâneo, pois nele há uma 

imanência que transcende e se transforma em um modo de libertação de determinismos 

ligados aos aspectos sociais.  

Dessa forma, o aspecto religioso constitui-se como elemento trágico e decisivo 

pela situação contextual: contradições, rupturas, alienação e individualismo. Ao contrário 

disso, a religiosidade presente na personagem Zé poderia significar uma forma de resgate 

do sentimento humano como um retorno à conquista do tempo de sentir, do cognitivo e 

do cotidiano como fortalecimento do ser humano. Buscamos uma proximidade do divino, 

essa força que é mais próxima do homem e nos torna inteiros nessa relação primeira com 

Deus. Porém, o mundo que se nos apresenta aproxima-se do caos.  

Nesse sentido, a religião escraviza o homem ao impor-lhe o que é certo ou errado 

em relação a outros valores. O que temos no presente são, por um lado, as regras, e, por 

outro, a vida que é anterior a tudo isso, suscitada arquetipicamente. No mundo capitalista, 

o ter sufoca o ser. Na busca do ter, vivenciamos o trágico e a individualidade. Por um 

lado, criamos regras suscitadas pela força mítica do Deus único pela ideia do pecado; por 

outro lado, há em nós, perspectivas irracionais. Ao mesmo tempo, buscamos a 

completude do ser, queremos sentir o mundo, desejamos uma unidade.  

Conforme já adiantamos, o mito está fortemente arraigado em nossa cultura e, por 

assim ser, não podemos desconsiderar sua a presença. Por exemplo, o mito da fênix, que 

existe desde a Antiguidade. Trata-se de uma ave mitológica, presente em várias 

civilizações. Para o cristianismo arcaico, essa figura simbolizava a ressurreição de Jesus 

e uma nova maneira de significar e conceber o sagrado. Da mesma forma, conforme já 

mencionamos, em relação aos aspectos do sagrado, o protagonista da peça teatral de Dias 

também tem suas crenças, mas concebidas de um modo diferente dos padrões do 

cristianismo atual, que não aceita um meio termo. Trazemos conosco traços das tradições 

e de costumes antigos, herança dos nossos antepassados; fazemos referência a um período 

no qual a natureza era tida como algo divino e para a qual os rituais se consolidavam 

como verdade para a explicação de vários fenômenos. Porém, o contato com as diferentes 

culturas e com os traços de uma religiosidade trazida pelos povos que constituíram nossa 

identidade não se deu de forma harmoniosa. Havia um distanciamento: os valores da 
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igreja católica eram priorizados, enquanto alguns rituais eram relacionados às 

manifestações do profano.  

Assim, com o processo de miscigenação, foram acrescidos à formação do povo 

brasileiro diferentes rostos e identidades de cada povo, ou seja, misturaram-se culturas. 

Por isso, não se pode negar o direito às manifestações de cada povo, como forma de 

diminuir as assimetrias existentes. O fato é que privilegiamos a visão eurocêntrica do 

dominador. Temos marcas de um processo de dominação que não nos faz reconhecer o 

outro na sua individualidade e em suas diferenças, ou seja, há uma forte tendência ao 

etnocentrismo. No dizer de Abdala Júnior (2012), as fronteiras são múltiplas e as 

identidades são plurais: somos sujeitos históricos integrados simbolicamente.  

Considerar as diferenças e a diversidade cultural é favorecer o diálogo com o outro 

como princípio da autoafirmação e não da negação. O homem constitui-se como ser e não 

como produto, visto que o capitalismo e a concepção materialista intimidam essa 

possibilidade. Dá-se espaço às práticas de exclusão de grupos sociais. Apesar de vivermos 

em um mundo sem fronteiras físicas, estabelecemos fronteiras culturais e religiosas que 

nos distanciam. Adquirimos posturas etnocêntricas, colocamo-nos como centro, sem 

considerar que cada cultura em particular está em relação a outras, sendo possíveis pontos 

de conexões. A religião, nesse contexto, também é fruto do processo de colonização, no 

qual houve uma imposição dos valores europeus, sem o devido respeito às outras 

manifestações, instaurando-se formas de anulação do outro. 

Os traços dessa miscigenação religiosa estão presentes na personagem Zé do 

Burro, como o elemento trágico como já comentamos. Evidenciam-se nele formas 

diferentes de conceber o sagrado por permanecer fiel a seus princípios, o que faz do 

protagonista um personagem trágico por excelência.  

No entanto, não é possível afirmar que Zé seja um praticante do Candomblé; mas 

também, não se pode negar que ele quer manter um diálogo com Deus de uma forma mais 

íntima. O não reconhecimento do sincretismo presente nele faz com que seu 

comportamento e tudo aquilo em que acredita seja relacionado a manifestações 

demoníacas. O personagem é julgado segundo as regras da Igreja Católica, considerada a 

religião oficial.  

Dessa forma, a falta de diálogo com as diferentes formas de se conceber o sagrado 

põe em cena um contraste entre o contexto rural e o ambiente moderno. O ambiente 

acentua-se como trágico quando a religiosidade presente na personagem Zé não encontra 

laços nesse presente que se configura para ele. Nesse clima tenso e conflituoso, a história 
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se desenrola e o drama vai tomando forma por conta das posturas diferenciadas, 

claramente assumidas pelos lados opostos - a personagem de Zé e os sacerdotes da igreja.  

Os membros da igreja colocam-se numa posição firme, presos às regras que se 

apresentam como imutáveis. Contrário a tudo isso está o sentimento da personagem Zé, 

que quer fazer cumprir a promessa. Assim, ele e alguns outros personagens, que não se 

enquadram nos padrões da Igreja, representam o sincretismo existente em nossa 

sociedade. No entanto, como já consideramos anteriormente, é pertinente afirmar que, 

“mesmo se considerarmos o mundo como pagão, este poderia ter conhecimento natural 

de Deus” (ELIADE, 1992, p. 8).  

Retomando a análise mais detida da obra, podemos afirmar que ela se ambienta 

em paisagem tipicamente baiana, da Bahia velha e colonial. Como dito anteriormente, 

nesse espaço, contracenam dois lados religiosos bem distintos: um representado pela 

personagem Padre Olavo e as normas da Igreja Católica e outro, pela personagem Zé e os 

representantes do candomblé – as baianas dos terreiros, os capoeiristas, os vendedores, 

representantes do sincretismo presente em nossa cultura. Vale ressaltar que o Candomblé 

se apresenta como a herança da religião vinda com os escravos da África para o Brasil.  

Também nesse espaço urbano, circulam alguns personagens que caracterizam bem 

o meio social da trama e que se colocam numa relação de aceitação da situação em que 

estão inseridos, como, por exemplo, a prostituta Marli, fruto dessa engrenagem social. 

Tal questão nos interessa porque faz parte do pacote de dominação, de que o sincretismo 

religioso também faz parte, por não ser absorvido naturalmente. Na peça, Marli 

tem, na realidade, vinte e oito anos, mas aparenta mais dez. Pinta-se 
com algum exagero, mas mesmo assim não consegue esconder a tez 
amarelo-esverdeada. Possui alguns traços de uma beleza doentia, uma 
beleza triste e suicida. Usa um vestido muito curto e decotado, já um 
tanto gasto e fora de moda, mas ainda de bom efeito visual. Seus gestos 
e atitudes refletem o conflito da mulher que quer libertar-se de uma 
tirania que, no entanto, é necessária ao seu equilíbrio psíquico 
exploração de que é vítima por parte de Bonitão vem, em parte, 
satisfazer um instinto maternal frustrado. Há em seu amor e em seu 
aviltamento, em sua degradação voluntária, muito de sacrifício 
maternal, ao qual não falta inclusive, um certo orgulho. (GOMES, 2010, 
p. 27).  

 

O cafetão Bonitão, que contracena com a prostituta Marli, cumpre o papel de 

dominar e explorar mulheres. Por essa postura e por possuir uma boa aparência, 

aproxima-se a imagem do cafajeste.  
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Bonitão é insensível a tudo isso. Ele é frio e brutal em sua “profissão”. 

Encarara a exploração a que submete Marli e outras mulheres como um 
direito que lhe assiste, ou melhor, um dom que a natureza lhe concedeu, 
justamente com seus atributos físicos. Em seu entender, sua beleza 
máscula e seu vigor sexual, aliados a um direito natural de subsistir, 
justificam plenamente seu modo de vida. É de estatura um pouco acima 
da média, forte e de pele trigueira, amulatada. A ascendência negra é 
visível, embora os cabelos sejam lisos, reluzentes de gomalina e os 
traços regulares, com exceção dos lábios grossos e sensuais e das 
narinas um tanto dilatadas. Veste-se sempre de branco, colarinho alto, 
sapatos de duas cores (GOMES. 2010, p. 27).  

 

A ideia de que o dinheiro traz felicidade e que ele torna as pessoas mais bonitas 

atravessa alguns momentos do contexto da obra, como, por exemplo, em um diálogo entre 

Rosa e Bonitão:  

 

Rosa: - Sei lá ...Só sei que sete vezes amaldiçoei aquele dia em que fui 
roubar caju com ele na roça dos padres.  
Bonitão: - Ah, foi sim...  
Rosa: - A gente faz cada besteira.  
Bonitão: - Quanto tempo faz?  
Rosa: - 8 anos.  
Bonitão: - E você casou com ele?  
Rosa: - Casei.  
Bonitão: - Sem gostar?  
Rosa: - Gostava, sim. Sabe, na roça, o homem é feio, magro, sujo e 
malvestido. Ele até que era dos melhores. Tinha um sítio...  
Bonitão: - E daí?  
Rosa: - Daí eu achei que ele garantia tudo que eu queria da vida: homem 
e casa. A gente quando é franga, com licença da palavra, tem merda na 
cabeça. (GOMES, 2010, p. 40-4).  

 

Em outro momento, quando Bonitão quer convencer Rosa a dormir num hotel, 

afloram nela valores burgueses: 

 

Bonitão: - No hotel tem banheiro. Para quem andou sete léguas, um 
banho de chuveiro e depois uma cama com colchão de mola”.  
Rosa: - Colchão de mola mesmo?  
Nunca dormi num colchão de mola. Deve ser bom. (GOMES, 2010, p. 
44).  

 

Mais uma vez, insistimos: os valores da Igreja se combinam aos valores 

burgueses. Contrário a tudo isso, a personagem de Zé demonstra não ter qualquer tipo de 

apego aos bens materiais; o que importava era sua essência: homem simples, honesto e 
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cumpridor de suas promessas, que chega ao ponto de dividir suas terras com os lavradores 

pobres. De forma alguma, pensa em desistir e quer levar até o fim o acordo que fez com 

a santa. Sendo assim, na Igreja, enquanto tenta convencer o Padre Olavo, o personagem 

afirma:  

 

Zé - Nada disso seu padre. Promessa é promessa. É como um negócio. 
Se a gente oferece um preço, recebe a mercadoria, tem que pagar. Eu 
sei que tem muito caloteiro por aí. Mas comigo não. É toma lá dá cá. 
Quando Nicolau adoeceu, o senhor não calcula como eu fiquei. 
(GOMES, 2010, p. 58).  

 

Zé mantém-se firme no seu propósito por acreditar que não fez nada de mal ao 

prometer carregar uma cruz até a igreja de Santa Bárbara, em troca de uma benção. Ele 

quer pagar a promessa a todo custo, mesmo com sofrimentos, mesmo que suas atitudes 

não sejam aceitas em relação às regras da Igreja Católica, como podemos perceber no 

diálogo abaixo.  

 

Padre: - E foi por ele, por um burro, que fez essa promessa?  
Zé: - Foi. É bem verdade que eu não sabia que era tão difícil achar uma 
igreja de Santa Bárbara, que ia precisar andar sessenta léguas para 
encontrar uma, aqui na Bahia. [...]  
Zé: - Mas mesmo que soubesse, eu não deixava de fazer a promessa. 
Porque quando vi que nem as rezas do Preto Zeferino davam jeito...  
Padre: - Rezas? Que rezas?  
Zé: - Seu vigário me desculpe, mas eu tentei de tudo. Preto Zeferino é 
rezador afamado na minha zona: sarna de cachorro, bicheira de animal, 
peste de gado, tudo isso ele cura com duas rezas e três rabiscos no chão. 
Todo mundo diz. E eu mesmo, uma vez, estava com uma dor de cabeça 
danada, que não havia meio de passar. Chamei Preto Zeferino, ele disse 
que eu estava com sol na cabeça. Botou uma toalha na minha testa, 
derramou uma garrafa d’água, rezou uma oração, o Sol saiu e eu fiquei 

bom.  
Padre: - Você fez mal, meu filho. Essas rezas são orações do demo.  
Zé: - Do demo, não senhor.  
Padre: - Do demo sim. Você não soube distinguir o bem do mal. Todo 
homem é assim. Vive atrás do milagre em vez de viver atrás de Deus. 
E não sabe se caminha para o céu ou para o inferno.  
Zé: - Para o inferno? Como pode ser, padre, se a oração fala em Deus? 
(Recita) “Deus fez o sol, Deus fez a luz, Deus fez toda a claridade do 
Universo grandioso. Com Sua Graça eu te benzo, te curo. Vai-te, Sol, 
da cabeça desta criatura para as ondas do Mar Sagrado, com os santos 
poderes do Padre, do Filho e do Espírito Santo”. Depois rezou um padre 
–nosso e a dor de cabeça sumiu no mesmo instante. (GOMES, 2010, p. 
60-62).  
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Além das oposições entre as formas de se pensar o sagrado, também são apresentados 

na obra os conceitos burgueses, que relacionam o meio urbano à possibilidade de conforto e 

o meio rural, ao sofrimento. Percebe-se isso na fala de Bonitão, quando ele se dirige à Rosa: 

“- Se você viesse pra cidade, eu podia lhe garantir um bonito futuro” (GOMES, 2010, p. 42). 

O espaço urbano pode passar uma falsa ideia de bem-estar, que poderá levar as pessoas a 

negarem sua a essência do ser em função do ter.  

A indiferença, sintoma do individualismo burguês, permeia toda a peça. Isso está 

exemplificado no fato de não haver reconhecimento e sensibilidade pelo próximo - afinal, a 

prerrogativa maior do capitalismo é o dinheiro, o lucro, o capital. A seguinte passagem 

evidencia bem essa situação. Nela, há a interferência do Monsenhor como possibilidade de 

resolver aquilo que para a Igreja representava uma afronta:  

 

Monsenhor: - Venho aqui a pedido do Monsenhor arcebispo. S. Ex.ª 
está muito preocupado com o vulto que está tomando este incidente e 
incumbiu-me, pessoalmente, de resolver a questão. A fim de dar uma 
prova de tolerância da igreja para com aqueles que se desviam dos 
cânones sagrados... (GOMES, 2010, p. 125).  

 

Entretanto, Zé insiste nos seus princípios. Ele não tem consciência de tudo que se 

passava à sua volta e que aquela situação caminhava para um desfecho trágico.  

 

Zé: - Padre, sou católico. Não entendo muita coisa do que dizem, mas 
queria que o senhor entendesse que eu sou católico. Pode ser que eu 
tenha errado, mas sou católico.  
Monsenhor: - Pois bem. Vamos lhe dar uma oportunidade. Se é 
católico, renegue todos os atos que praticou por inspiração do Diabo e 
volte ao seio da Santa Madre Igreja.  
Padre: - Monsenhor está dando uma prova de tolerância cristã. Resta 
agora você escolher entre a tolerância da Igreja e a sua própria 
intransigência.  
Zé: - O senhor me liberta... mas não foi ao senhor que eu fiz a promessa, 
foi a Santa Bárbara. E quem me garante que como castigo, quando eu 
voltar para minha roça, não vou encontrar meu burro morto?  
Monsenhor: - Decida! Renega ou não renega?  
Zé: - Não posso fazer isso! Não posso arriscar a vida do meu burro!  
Padre: - Então é porque você acredita mais na força do demônio do que 
na força de Deus! É porque tudo que fez foi mesmo por inspiração do 
Diabo.  
Monsenhor: - Nada mais posso fazer então. (GOMES, 2010, p. 126-
127).  

 

Aqui, podemos comparar tal posição à assumida por Pilatos em relação à 

condenação de Jesus. É como se os sacerdotes dissessem que tinham tentado de tudo para 
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tirar Zé do caminho que consideravam errado e relacionado às manifestações profanas. 

Então, ‘as mãos são lavadas’ e eles não se comprometem pelo que poderá ocorrer, muito 

menos pelo final trágico que se anuncia. Há uma repetição do mito sagrado envolvendo 

Jesus. A mesma atitude de Monsenhor é repetida por padre Olavo em outro momento, 

quando aponta Zé para o delegado como sendo o único culpado pela agitação em frente 

à igreja e por toda confusão que se formou:  

 

Zé: - Os senhores devem estar enganados. Devem estar me confundido 
com outra pessoa. Sou um homem pacato, só quero pagar uma promessa 
que fiz a Santa Bárbara. [... ] Aí está o vigário para dizer se é mentira 
minha!  
Padre: - É mentira, sim! E não somente mentira, também um sacrilégio!  
Zé: - Padre, o senhor não pode dizer que é mentira, que não fiz essa 
promessa!  
Padre – Sim, talvez tenha feito, por inspiração de Satanás. Há quem 
diga que não estamos mais em época de acreditar em bruxas. No 
entanto, elas ainda existem. Mudaram talvez de aspecto, como Satanás 
mudou seus métodos. É mais difícil combatê-las agora, porque são 
inúmeros os seus disfarces. Mas o objetivo de todas continua a ser um 
só: a destruição da Santa Madre Igreja!  
Delegado: - Padre, este homem...  
Padre: - Este homem teve todas as oportunidades para arrepender-se. 
Deus é testemunha de que fiz todo o possível para salvá-lo. Mas ele não 
quer ser salvo. Pior para ele.  
Delegado: - (Que ganha decisão com o sermão do Padre) Sim, pior para 
ele. (Avança um passo na direção de Zé-do-Burro, que recua e fica 
encurralado contra a parede).  
(GOMES, 2010, p. 167-168).  

 

Em todo o desenrolar do enredo, fica visível a posição assumida por Padre Olavo, 

a de superioridade em relação à de Zé. Dessa forma, o padre sempre está no alto da 

escadaria da igreja em contraposição ao protagonista, que se encontra nos degraus abaixo. 

Trata-se, evidentemente, de um recurso cênico. Diante disso, Zé vê-se sem saídas e 

adquire uma estatura trágica, por tão somente desejar cumprir uma promessa que realizou 

na mais pura inocência de homem simples do campo, baseado na sua relação primeira 

com Deus e na sua forma de ser no mundo.  

A partir de O pagador de promessas, pode ser estabelecida uma aproximação 

entre a incompreensão e a falta de tolerância por parte daqueles que estão no poder e que 

são responsáveis por fazer cumprir as normas pré-estabelecidas e a história de Jesus 

Cristo, que também não foi compreendido em sua forma de pregar e propagar o evangelho 

e, por isso, foi crucificado e morto.  
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Atualmente, testemunhamos frequentemente cenas de atrocidades cometidas em 

nome de certos princípios, que totalmente ignoram a possibilidade da existência da   

diferença. Como exemplo dessas posturas estão os cristãos que são perseguidos, 

massacrados e mortos em nome da doutrina islâmica. 

Pelo viés da religiosidade, a peça de Dias propõe-nos pensar aspectos da 

intolerância e da alienação. Também nos permite refletir como determinada situação se 

configura trágica na medida em que não permite qualquer manifestação que seja diferente 

de determinada ordem estabelecida. A religião se submeteu, pois, aos paradigmas do 

poder, como, aliás, acontece desde sempre.  

Dias Gomes conseguiu retratar, com sua peça, a contradição trágica que está no 

cerne da sociedade e o fez pela via da religiosidade: duas religiões com medidas relativas 

a Deus tratadas em uma relação de desmerecimento, apesar de unilateral: o catolicismo 

se negando à inspiração divina do candomblé. Essa contradição trágica suscitou um 

desfecho trágico, comparado ao da paixão de Cristo. Como ingredientes desta peça, 

apontamos a ideologia de poder, valores capitalistas como dominação e prostituição, o 

individualismo em detrimento da solidariedade, a ingenuidade versus pragmatismo, o 

contexto rural versus a urbanidade.  Eis, pois, o trágico em O pagador de promessas, de 

Dias Gomes.  
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GILBERTO FREYRE, AUTOR DE POESIA 

Everton Barbosa Correia (UERJ) 

RESUMO: Por ocasião da publicação de Casa-grande e senzala (1933), seu autor era 
reconhecido exclusivamente como antropólogo, apesar de ser notório que certa poesia saltava de 
sua prosa, que adquire outra feição porquanto se constitui como objeto autônomo em 1962, 
quando veio a lume o livro Talvez poesia, do qual destacaremos alguns poemas para ilustrar o 
perfil de poeta que se limita com o do reconhecido prosador do Recife. Como o livro de poemas 
só foi reeditado cinquenta anos depois, em 2012, será esta a edição a ser compulsada, tanto por 
incorporar poemas que não constavam na primeira edição e que foram coligidos posteriormente 
– ampliando sua compreensão de poeta –, quanto pelo fato de que tal ampliação confere outro 
sentido ao objeto que é aquele livro. Senão, ao menos, oferece-nos algo que se aproxime de um 
estilo – com vocabulário, ritmos e temas próprios que apontam para o delineamento de um 
sujeito poético – e que se estende para sua produção num sentido mais amplo, uma vez que está 
grafado no espaço da página, seja quando lemos sua poesia ou quando a confrontamos com 
outra parte de sua produção literária, ensaística ou ficcional. Outro não será o objetivo aqui, 
senão o de traçar linhas para o esmiuçamento do sujeito Gilberto Freyre como uma persona 
literária. 

 
Palavras-chave: Poesia brasileira moderna. Gilberto Freyre. Subjetividade. Estilo. Memória. 

 
Quando Manuel Bandeira organizou a Antologia de poetas brasileiros bissextos 

contemporâneos (1946), fez constar naquela coletânea poetas notáveis e inéditos em 

livro – a exemplo de Joaquim Cardozo e Dante Milano –, mas também autores diversos, 

cuja produção é associada a outros ramos do saber, tais como: Afonso Arinos de Melo 

Franco, Aurélio Buarque de Holanda, Rodrigo Melo Franco de Andrade, Francisco de 

Assis Barbosa e Gilberto Freyre. É na companhia desses autores que o antropólogo 

pernambucano confiou a publicação do poema “Bahia”, sub-intitulado “Bahia de todos 

os santos (e quase todos os pecados)”, que veio a ser seu título posteriormente, já que o 

poema é datado de 1926. Sendo este o batismo poético em livro do autor de Casa-

grande e senzala (1933), a poesia que salta de sua prosa adquire outra feição a partir daí 

e se constitui como objeto autônomo em 1962, quando da publicação do volume Talvez 

poesia.  

Como o livro de poemas só foi reeditado na íntegra em 2012, convém fazer sua 

descrição, uma vez que passou a dispor de outra configuração física com as seguintes 
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partes: 1. Prefácio de Ledo Ivo; 2. Prefácio do autor; 3. Brasiliana: litoral e sertão; 4. 

Encanta moça e outros encantamentos; 5. Agosto azul e outros poemas europeus; 6. 

África & Ásia; 7. Soneto de colegial; 8. De pai para filha; 9. Versos para Ana Cecília e 

outros poemas; 10. Bibliografia de Gilberto Freyre. A numeração assim disposta não 

está grafada no livro e se está aqui sugerida é só para dar a dimensão de que o volume 

permite sua compreensão autonomamente como uma chave de leitura possível, através 

da inter-relação de suas partes, que devem ser acrescidas da “Nota explicativa” no início 

do livro, bem como a dedicatória a Carlos Drummond de Andrade, que, àquelas alturas, 

já era um poeta nacional. Se num primeiro horizonte de leitura, abre-se a possibilidade 

de abordar o volume no entrelaçamento de suas partes, estas mesmas partes se enredam 

em outros livros do autor, possibilitando um diálogo entre os seus livros com vistas a 

uma configuração mais ampla de sua obra, noutro horizonte de leitura.  

Levando em conta que o Gilberto Freyre aparecido em livro como poeta ao 

público pela primeira vez em 1946, por ocasião da Antologia de poetas brasileiros 

bissextos contemporâneos, poderia não ser aquele mesmo de 1933 – quando do 

lançamento de Casa-grande e senzala –, conviria averiguar qual a compreensão de 

poesia que rondava o autor quando se apresenta como objeto de culto através da lírica. 

Por isso, achei por bem compulsar algum de seus opúsculos da época que não tratasse 

exatamente do assunto, mas que pudesse iluminá-lo a contrapelo. Refiro-me ao Guerra, 

paz e ciência publicado pelo Serviço de publicações do Ministro das relações exteriores, 

que reúne suas experiências na Unesco para legislar sobre a condição do pós-guerra, 

transformadas numa conferência proferida inicialmente no Ministério das Relações 

Exteriores em 28 de Julho de 1948 e, depois, na Escola do Estado Maior do Exército a 4 

de setembro do mesmo ano. Após referir sobre a dificuldade de haver consenso entre os 

cientistas sociais ali presentes sobre vocábulos básicos, a exemplo do que viria a ser 

“pluralismo”, o antropólogo dispara a seguinte questão nominalista:  

 

Verificou-se que numa conferência de ciências sociais soa falso o 
desdém do personagem de Shakespeare pelas palavras: o célebre ‘que 

há num nome?’, a propósito da rosa chamar-se rosa, já se opõe, aliás, 
um tanto humoristicamente, o caso do indivíduo de tal modo alérgico 
a rosas que desmaiava diante das de papel só por parecerem rosas e se 
chamarem rosas. Donde a importância de aparências e de 
denominações. Desprezadas, essas aparências ou denominações 
podem vingar-se de nós, lançando-nos em confusões e conflitos 
terríveis. (FREYRE, 1948, p.11) 
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Seguindo o raciocínio, se não há consenso num nome e este nome pode ser 

“pluralismo” ou “rosa”, como poderia haver consenso na poesia, que se trata de uma 

modalidade textual ambígua por excelência? De antemão, está descartada a hipótese de 

transformar a poesia em veículo de divulgação de uma ideia, o que só haveria de causar 

confusão. Tampouco poderíamos nos fiar na hipótese de que o autor estaria disposto a 

expor seus conflitos existenciais, mesmo considerando a poesia como o gênero mais 

propício ao aparecimento da subjetividade.  Pois se aproveitarmos o enunciado acima e 

trocarmos a palavra “rosa” por “Gilberto Freyre”, não seria de todo descabida a hipótese 

de alguém reagir fisicamente mesmo sem presença física do objeto de sua alergia e 

espirrar, ou ainda, torcer o nariz pela simples pronúncia do nome do autor, o que nos 

leva a crer que, de fato, as aparências ou denominações podem nos lançar em conflitos e 

confusões, senão terríveis, ao menos embaraçosos, tal como o autor depois veio a 

depurar em seu ensaio Apipucos, o que há num nome? (FREYRE, 1983).   

O fato é que a vivência literária experimentada ao redor de Gilberto Freyre fez 

com que vários autores visualizassem sua obra ensaística como matéria a ser 

formalizada, a exemplo do que acontecera com Manuel Bandeira, Carlos Drummond de 

Andrade e o próprio João Cabral, a exemplo do que já foi assinalado (CORREIA, 2011, 

p.161-176). Mas aí não residia um limite para alguns que chegaram a se ocupar do 

universo familiar do antropólogo como elemento de composição, donde resultou o 

aparecimento de sua filha em “Sônia Maria” (BANDEIRA, 2009, p. 293-294), aludido 

no telegrama grafado antes do poema, ou ainda, nos versos dedicados à sua neta, que 

também se tornaram públicos para Drummond, como vemos nos “Versos para Ana 

Cecília do Recife” (ANDRADE, 2003, p. 1291-1292). Curioso mesmo é que João 

Cabral de Melo Neto não tenha coligido aquele poema em nenhuma de suas obras, ao 

contrário de Bandeira e de Drummond, o que só veio a se consumar na edição da Poesia 

completa e prosa pela editora Nova Aguilar de 2008 (MELO NETO, 2008, p.660), sob 

a organização de Antonio Carlos Secchin. A despeito das especulações possíveis, tudo 

isso dá a dimensão de que havia uma vivência também experimentada no lar de Gilberto 

Freyre, para onde convergiam vários escritores que vieram a constituir a tradição 

poética que hoje é mais frequentada na poesia brasileira. 

Não seria estranho, a partir disso, que de sua escritura vazasse de certa 

exploração da linguagem no seu plano simbólico, e não apenas referencial, como rezam 

os mandamentos da boa escrita científica. Na falta de uma palavra melhor, podemos 

chamar de “poesia” a exploração linguística presente na sua prosa ensaística. Tal 
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designação, aplicada à sua prosa, ganha outros desdobramentos quando lembramos que 

aquele autor também escreveu em versos. Trata-se, portanto, de um aparecimento 

sinuoso, mas não involuntário, porque algum tempo depois do episódio vai aparecer o 

volume Talvez Poesia (1962), título que simula certa cisma para com o próprio fazer 

poético e coloca o autor em perspectiva.  

Diante disso, não parece de todo descabido ao prosador impregnado de poesia, 

que se insurgisse pela expressão em versos e lhes conferisse certa tonalidade prosaica. 

Sendo Gilberto Freyre portador de um perfil que delineia um híbrido de si mesmo, 

quando confrontamos o tradicionalista moderno com o conservador anárquico, ou o 

cientista social com o prosador esmerado, algo similar acontece quando o visualizamos 

sob a ótica do escritor que ele quis ser e que mistura a prosa com a poesia, o que pode 

vir a ser índice da persona literária que ele reclama para si, inclusive porque boa parte 

de sua poesia é depurada de sua própria prosa, conforme o seguinte poema do livro 

Talvez poesia.  

 

   Rede 
 
A vida do senhor de engenho tornou-se uma vida de rede. 
Rede parada 
com o senhor descansando, dormindo, cochilando. 
Rede andando com o senhor em viagem 
ou a passeio 
debaixo de tapetes e cortinas. 
Da rede não precisava afastar-se o escravocrata 
para dar ordens aos negros 
mandar escrever as suas cartas pelo caixeiro ou pelo capelão 
jogar as cartas com algum parente ou compadre. 
De rede viajavam quase todos 
sem ânimo para montar a cavalo, 
deixando-se tirar de dentro de casa como geleia 
por uma colher. 
Depois do almoço ou do jantar era na rede 
que eles faziam longamente o quilo 
arrotando 
palitando os dentes 
fumando charutos 
peidando 
deixando-se abanar, agradar e catar piolhos pelas molequinhas. 
Mas souberam ser duros e valentes em momentos de perigo, 
empunhar espadas e repelir estrangeiros afoitos, 
esses homens moles, de mãos de mulher, 
amigos exagerados da rede, volutuosos do ócio, 
aristocratas com vergonha de ter pernas 
e pés para andar e pisar no chão como qualquer escravo ou plebeu. 
(FREYRE, 2012, p. 47-48) 
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A disposição dos versos marca uma sucessão de pausas ao enredo, vivido por 

personagens esfumadas, cujo apagamento confere uma espécie de sem-cerimônia ao 

entrecho, que vale mais pela lembrança de uma circunstância histórica do que pela 

vivência de um acontecimento por indivíduos reais ou fictícios. A ambiência descrita 

sobrepuja qualquer possibilidade de expressão pelas personagens ali figuradas, que 

ficam à mercê da matéria narrada como títeres de um prosador, que segreda suas 

intimidades como se estivesse além das circunstâncias e invisível pelas próprias 

personagens. O expediente narrativo que anima o escrito, ao colocar o narrador numa 

posição superior ao dos objetos narrados, com uma supremacia onisciente indiscutível e 

natural, é contradito pelo vocabulário utilizado, segundo o qual vocábulos como 

“peidar” e “arrotar” parecem não causar nenhum estranhamento ao leitor, como se lhe 

fossem naturais, tal como o objeto da narração. Acontece nem um nem outro o são e o 

texto, a princípio, parece se tratar de um poema. Ou pelo menos se fia pela possibilidade 

de oscilar entre ser e não ser uma composição, tal está sugerido pelo título do volume, 

composto pelo advérbio de dúvida, cuja funcionalidade ali exercida pende entre a 

função substantiva e a função adjetiva. 

Sendo o valor da composição aferido pelo grau de adequação entre a matéria 

tratada e a forma que lhe dá suporte, algo parece nos escapar aqui, porque a forma do 

poema é muito frouxa e desconforme ao assunto a lhe animar. Ao invés, o que parece 

suster o poema é um descompasso proposital entre a estranheza da matéria acionada e 

seu acabamento formal, que evidencia a mão do criador daquele quadro através de seus 

recursos estilísticos que vão do léxico utilizado até uma sintaxe arredia, embora 

presumivelmente coloquial e prosaica. A evidência do sujeito a desequilibrar a forma 

que equilibra o quadro narrado faz lembrar certo procedimento característico à pintura 

moderna, que se pauta pelo enquadramento de uma circunstância através de formas que 

embaçam a circunstância figurada, em detrimento do princípio de composição em voga, 

que tende a explicitar a interferência do sujeito criador. Tal expediente vale tanto para o 

impressionismo, quanto para o expressionismo, tanto para o surrealismo quanto para o 

cubismo. Ao final, qualquer que seja a filiação estética do pintor, a sensação do público 

é a de que existe algo de indecoroso naquela realidade descrita, porque criada a partir de 

uma sensação incômoda que parece desmanchar a convenção artística, na qual se 

inscreve o artista, que amplia o entendimento da convenção. No caso do poeta Gilberto 

Freyre, todas as suspeitas se levantam a pretexto de descredenciar sua expressão, que se 
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constitui a partir dessa hipótese e que não se configura de todo nem se nega por 

completo, como expressão individual em que repercute o título do volume Talvez 

poesia. Tal desconfiança se faz ainda mais insidiosa porque o trecho descrito como um 

quadro narrado, ao longo do poema, trata-se, na verdade, de uma passagem do seu livro 

seminal Casa-grande e senzala, publicado quase 30 anos antes do livro de poemas, 

onde se lê o mesmo enunciado com outra disposição de vírgulas e em texto cursivo, 

conforme se segue: 

 

Ociosa, mas alagada de preocupações sexuais, a vida do senhor de 

engenho tornou-se uma vida de rede. Rede parada, com o senhor 

descansando, dormindo, cochilando. Rede andando, com o senhor em 

viagem ou a passeio debaixo de tapetes ou cortinas. Rede rangendo, 

com o senhor copulando dentro dela. Da rede não precisava afastar-se 

o escravocrata para dar suas ordens aos negros, mandar escrever suas 

cartas pelo caixeiro ou pelo capelão; jogar gamão com algum parente 

ou compadre. De rede viajavam quase todos – sem ânimo de montar a 

cavalo: deixando-se tirar de dentro de casa como geléia por uma 

colher. Depois do almoço, ou do jantar, era na rede que eles faziam 

longamente o quilo – palitando os dentes, fumando charuto, cuspindo 

no chão, arrotando alto, peidando, deixando-se abanar, agradar e catar 

piolho pelas molequinhas, coçando os pés ou a genitália; uns coçando-

se por vícios; outros por doença venérea ou da pele. Lindley diz que 

na Bahia viu pessoas de ambos os sexos deixando-se catar piolhos; e 

os homens coçando-se sempre de ‘sarnas sifilíticas’. É verdade que 

esses homens moles, de mãos de mulher, amigos exagerados da rede; 

voluptuosos do ócio; aristocratas com vergonha de ter pernas e pés 

para andar e pisar no chão como qualquer escravo ou plebeu – 

souberam ser duros e valentes em momentos de perigo. Souberam 

empunhar espadas e repelir estrangeiros afoitos; defender-se de 

bugres; expulsar da colônia capitães-generais de Sua Majestade. 

(FREYRE, 2003, p. 518) 

 

Em relação ao poema, este trecho se conforma com as seguintes mudanças: a 

supressão da oração “ociosa, mas alagada de preocupações sexuais”; troca-se o “jogar 

cartas” no poema por “jogar gamão” na narrativa; “arrotando” do poema por “arrotando 

alto” na prosa; “palitando os dentes”; “coçando os pés ou a genitália; uns coçando-se 
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por vícios; outros por doença venérea ou de pele”; a frase “Lindley diz que na Bahia viu 

pessoas de ambos os sexos deixando-se catar piolhos; e os homens coçando-se sempre 

de ‘sarnas sifilíticas’” foi suprimida para constar no poema, bem como as orações 

“defender-se de bugres; expulsar da colônia capitães-generais de Sua Majestade”; e o 

trecho que finaliza o poema foi constituído a partir do deslocamento da seguinte frase 

“Souberam empunhar espadas e repelir estrangeiros afoitos”. Depurado o adjetivo que 

qualifica o modo de o senhor arrotar, as demais informações só intensificam o casuísmo 

do quadro, que poderia até adquirir tonalidades de pitoresco, se não estivéssemos no 

Brasil. Como no Brasil estamos, toda a bizarria do quadro se veste de certa naturalidade 

dos costumes, que não engrandece o poema. Antes potencializa o valor expressivo da 

prosa, que lhe serve de fonte e base. O poema mesmo se encerra com uma suposta 

chave de ouro: “Mas souberam ser duros e valentes em momentos de perigo,/empunhar 

espadas e repelir estrangeiros afoitos,/esses homens moles, de mãos de mulher,/amigos 

exagerados da rede, volutuosos do ócio,/aristocratas com vergonha de ter pernas/e pés 

para andar e pisar no chão como qualquer escravo ou plebeu.” Ocorre que esta chave de 

ouro não fecha nem abre coisa alguma no poema, à medida que o quadro ali descrito 

permanece em aberto, ao passo que a narrativa prossegue na sua prosa ensaística, 

desdobrando-se, explicando-se, ilustrando e convencendo o leitor. Se não como uma 

tese firme a se sustentar, como um acúmulo de informações que amplia a compreensão 

da colônia lusitana na América portuguesa.  

A suposta abertura do poema não o amplia, antes o fragiliza e o condiciona a ser 

um subproduto da prosa ensaística de Gilberto Freyre, mas evidencia o intento de seu 

autor e o dimensiona ao par de suas circunstâncias, com quem esteve ao seu redor para 

conferir estatuto poético ao que ele produzia, o que certamente amplia o seu perfil de 

escritor. Escritor esse que se fia pela hipótese de que sua narrativa guarda uma 

substância poética tamanha, que, sem muitos esforços, pode ser convertida em poesia. 

Poesia que não está mais radicada no lance raro ou na sofisticação da expressão, mas 

numa despudorada exploração da matéria que exibe certo voyeurismo do escritor, que 

se empenha em timbrar a moldura e as tonalidades do quadro descrito, conforme gosto e 

interesse, e que demanda certa morbidez, que constitui o estilista no qual o leitor se vê 

projetado e que tem que explicar, meio sem saber porquê. A sutileza do objeto de 

representação que o poema é vem a ser, por seu turno, uma contraparte perversa da 

matéria ali registrada e que nos deixa a todos um tanto desconsertados, como se o 

quadro não nos dissesse respeito ou não guardasse consigo elementos o suficiente para 
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lhe consignarmos algum valor. A banalidade do objeto faz um caminho inverso ao da 

sofisticação expressiva em que encontramos o escritor em foco, que, ora se exibe em 

palavra e ora se esconde como entidade concreta no objeto de sua composição, levando-

nos a crer que o que interessa é a materialidade do objeto linguístico analisado e não seu 

sujeito criador, o que é sempre uma hipótese clássica, da qual ele parece se afastar. A 

este respeito já se pronunciou sobre o assunto o precursor do “Romance de 30”, quando 

se pronunciou sobre sua prosa no artigo “Gilberto Freyre, nova forma de expressão”, 

coligido no volume Gilberto Freyre: sua ciência, sua filosofia, sua arte, publicado no 

mesmo 1962 em que fora publicado inicialmente o livro Talvez poesia.  

 

Gilberto Freyre é um sensitivo, um amante dos bons quitutes, do bom 
vinho, das boas viagens, das boas companhias, com prazer que se 
espiritualiza, fino e discreto. [...] Um olfativo, um visual, um tato 
agudo de todo o mundo sensível – eis aí o que explica sua 
objetividade e, ao mesmo tempo, a poesia que brota de sua prosa 
musical. Porque esse realista é, paradoxalmente, um poeta que copia 
das coisas vivas as formas mais sedutoras, coando-as e retocando-as 
no seu ritmo interior. São pinceladas de realista ou paisagista 
molhadas no próprio sangue e vibrando com os próprios nervos. [...] 
Adquiriu, acima de tudo, a virtude da precisão, de propriedade e 
clareza, ideal para um ensaísta que não quererá se perder em teses 
nevoentas. Menos pela seleção das palavras o que pela justeza e 
oportunidade do seu emprego, bem como pela força de sugestão, sem 
nenhum impressionismo. A expressão feliz não é a mais bonita e sim, 
a mais adequada e insinuante. (ALMEIDA, 1962, p. 22-23) 

 

Afora as considerações lexicais que atingem em cheio o desempenho vocabular 

do autor, cumpre lembrar que tais considerações de José Américo foram feitas numa 

época anterior à divulgação do célebre ensaio “Linguística e poética” de Roman 

Jakobson (2001), que tornou didática a distinção entre o eixo da seleção e da 

combinação, que na poesia se fundem e que no caso de Gilberto Freyre se processam 

simetricamente ao cruzamento entre a prosa e a poesia. Cruzamento esse que vem a lhe 

constituir como modalidades da mesma expressão. Se o raciocínio vale para pontuar seu 

desempenho linguístico, por outro lado, é preciso assinalar um desempenho na matéria 

que, segundo o raciocínio de José Américo, pede um correspondente formal que oscila 

entre a prosa ensaística e a poesia como veículos expressivos, em que se articulam sua 

subjetividade. No caso, o raciocínio cartesiano, consoante o qual, o pensamento é a via 

de acesso à existência como afirmação subjetiva não se aplica de todo a Gilberto Freyre, 

cuja subjetividade possível será sempre decorrente de sua projeção no objeto de sua 
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abordagem. Diga-se que se trata de um objeto refratário ao sujeito, que nunca alça a 

condição de alteridade distinta, exótica ou inacessível, uma vez que no seu discurso a 

matéria abordada estará sempre emaranhada em alguma característica, condição ou 

interesse seus. Por isso, o outro de Gilberto Freyre está sempre ataviado nele mesmo, 

porquanto ele nunca se aparta do objeto que descreve verbalmente e que se evidencia 

como uma propriedade de sua escrita. 

A linguagem que Gilberto Freyre utiliza, portanto, jamais se restringirá à sua 

condição meramente instrumental, apesar de seu ofício estar ligado a disciplinas que 

demandam transparência no discurso. Ocorre que tal transparência no seu texto nunca é 

uma propriedade exclusiva, como bem notou José Américo, mas, ao invés, está sempre 

entremeada por propriedades outras da linguagem. Daí decorre que a observação do 

objeto abordado por ele nem sempre se deixa ver a contento, porque a interferência do 

autor altera explicitamente aquilo que também se transforma em objeto de sua 

elaboração, e não apenas de sua descrição. Por consequência, toda afirmação sua parece 

difusa, porquanto se nega à sua dimensão meramente referencial e todo equívoco gerado 

em torno de seu nome parece adquirir valor de verdade, uma vez que ele não se protege 

contra pronunciamentos alheios, aos quais se expõe. Portanto, não é fácil distinguir no 

seu desempenho estilístico o que é próprio ao seu sujeito e o que lhe é alheio, ainda que 

didaticamente, já que ele se deixa absorver pela matéria que elabora e que é já de si 

resultante da interferência de sua observação que, por sua vez, se transfere para o objeto 

descrito, ao qual seu olhar se cola como sendo uma única e mesma coisa. 
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 LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: POR UMA 

REINTERPRETAÇÃO DO DILEMA NACIONAL 

 

Gabriel Estides Delgado1 (UnB) 

 

RESUMO: Ainda que não se reconheça a identidade nacional sem a formatação que o grande 
ensaísmo de 1930 conferiu ao país, é hora de atualizar as fontes eminentemente “culturalistas” 
de tal avaliação. A premência da matéria se dá pelo avançar da modernidade precária instalada, 
que sem dúvidas impõe configurações sociais e culturais mais complexas, das quais as velhas 
imagens dos “intérpretes do Brasil” não podem seguir dando conta. Entendemos que além da 
modernização brasileira extrapolar as tentativas de explicação arquetípica, insistir nesse enfoque 
é ignorar a profissionalização da pesquisa universitária no país, bem como da sociologia que 
deriva com rigor de Florestan Fernandes. É imprescindível agregar tal experiência sociológica 
“dura” como contraparte aos voos livres da tradição ensaística consagrada. É o paralelo com tal 
sociologia da modernidade brasileira que queremos traçar ao ler a literatura produzida no Brasil 
e, de modo mais detido, a literatura brasileira contemporânea, num recorte que recua aos anos 
1990. Não seria com imagens dúplices ou tríplices que poderíamos ler uma literatura que deve 
seus melhores momentos justamente à elaboração da complexidade social que a origina. 
“Chaves-interpretativas” não dão conta, a nosso ver, nem da forma de romances tão distintos 
como, por exemplo, Joias de família, de Zulmira Ribeiro Tavares (1990) e Cidade de Deus, de 
Paulo Lins (1997), nem muito menos do problema de autoria, tão marcado no caso de Cidade de 
Deus, mas que, a sua maneira, deve propriamente definir também o modelo de literatura 
encampado por Tavares. É até nas limitações poéticas e narrativas dos dois romances, para além 
do feito estético reconhecido em ambos os casos, que a matéria brasileira vai sugestioná-los 
amplamente, deixando a marca provisória de uma evolução social cujo dinamismo e eficácia 
atualizada no campo da dominação a igualmente moderna sociologia brasileira soube captar. 
Palavras-chave: Florestan Fernandes. Zulmira Ribeiro Tavares. Jessé Souza. Paulo Lins.  
 

 “Literatura e Ciências Sociais: exercício de diálogos e contrastes”, o título deste 

simpósio encampado pelo XV Encontro da ABRALIC encerra a relação ao mesmo 

tempo mais profícua e subestimada que os estudos literários souberam travar. É 

desnecessário o resgate da proficuidade do entrelaçamento, já suficientemente presente 

na influência de nomes como Pierre Bourdieu e, no Brasil, Antonio Candido e Sergio 

Miceli. No entanto, ao contrário da relação já estabelecida com a filosofia e a 

																																																													
1 O trabalho foi financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF, por meio do 
edital 01/2016.  

3809

Ana
Pencil



	 2 

psicanálise, as ciências sociais, pelo necessário rebaixamento do texto literário que 

tendem a provocar, são solenemente esquecidas por críticos e teóricos da literatura que 

relutam em ver seus objetos “inclassificáveis” – e um certo tipo de filosofia permite tal 

suspensão de juízo, bem como a ela é favorável a atemporalidade arquetípica de método 

da psicanálise – sob injunções sociológicas (“sociologizantes”).  

 Sabemos que mesmo a possibilidade de estabelecimento de uma agenda própria 

à crítica literária, com a análise alcançando de fato níveis insuspeitos de leitura, mesmo 

tal autonomia enaltecedora e criativa deve-se à crescente divisão do trabalho intelectual 

e à especialização que pôde originar um campo com critérios próprios e potente 

autorreferencialidade. No entanto, seguindo a mesma linha, os estudos sociais 

igualmente profissionalizaram-se, desvinculando-se no Brasil, por exemplo, daquilo que 

deviam à velha e não mais possível formação “mista”2 (Cf. FARINACCIO, 2004, p. 93) 

dos “grandes humanistas”. A amplitude e o entusiasmo inspirado da visada, que a tudo e 

todos abarcava, legando às novas gerações obras como Os sertões (1902)3, foram 

substituídos paulatinamente pela contenção acadêmica, fruto não só do rigor científico, 

como também da insegurança característica a pesquisas e intelectos cada vez mais 

especializados. Esse primeiro momento das ciências sociais que avança com 

notoriedade até o grande ensaísmo de 1930 era tributário tanto de uma 

ambição/pretensão sustentada com naturalidade não mais possível quanto – face da 

mesma moeda – do ínfimo círculo de “intérpretes” (na expressão de Silviano Santiago, 

título daquela que é ainda a mais importante coleção do gênero no país4) que acediam a 

esse restrito “lugar do discurso”. 

 Ora, tratava-se, obviamente, de um país de maioria rural. A mudança, que se 

estabelecerá nos anos 1960 – com a maior parte da população tornada urbana – dá-se de 

igual maneira na fixação institucional da pesquisa universitária no nosso, a partir de 

então, maior centro metropolitano (Cf. FARINACCIO, 2004, p. 93-99). Aluno brilhante 

de Roger Bastide, coube a Florestan Fernandes, como se sabe, a absorção múltipla das 

modernas teorias sociais disponíveis à época. Ele próprio fruto das novas possibilidades 

acadêmicas, encerra paradigmaticamente os parâmetros transformados da nova crítica 

social que se impunha. A complexidade crescente dos grupos urbanos, classes e frações 

de classes em processo de diferenciação – fenômeno que de tão premente obriga tomar 

																																																													
2 A expressão deriva de Antonio Candido (“destinos mistos”). 
3 Malgrado, nesse caso, o vezo positivista de Euclides da Cunha. 
4 Intérpretes do Brasil (3 volumes [Cf. SANTIAGO, 2000]).   
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São Paulo como objeto privilegiado de observação –, suplanta amplamente as antigas 

alegorias de explicação que travejavam, por exemplo, o clássico de Sérgio Buarque de 

Holanda. É, no entanto, preciso fazer justiça ao autor de Raízes do Brasil (1936). Como 

lembrou Dante Moreira Leite (1992 [1968], p. 290), Buarque de Holanda não pretendia 

que aquele que se tornou o mais famoso achado de seu ensaio – o traço psicossocial da 

cordialidade – pudesse resistir à urbanização brasileira. Tal análise pode ser igualmente 

dirigida a Gilberto Freyre, caso guardemos as proporções. É o que aponta Jessé Souza 

em seu A modernização seletiva (2000), em que, apesar de negar a possibilidade de um 

“corte epistemológico” na obra freyreana, dado a permanência do mesmo holismo 

desembaraçado como método, não deixa de apontar o enrijecimento gradativo de suas 

análises que desbanca a abertura das obras juvenis (Casa-Grande e Senzala – 1933, e 

Sobrados e Mucambos – 1936) por uma sorte de “tropicologia” normativa do último 

Freyre, enredado em “uma compilação de certezas e sugestões de intervenção prática e 

política” (SOUZA, 2000, p. 210)5. 

 A trajetória do progressivo conservadorismo de Freyre, que Carlos Guilherme 

Mota (2014 [1975], p. 93-113) recupera, e que num dos lances mais grotescos o levaria 

a ser “ministeriável” de Castelo Branco, impede, segundo Jessé Souza, a leitura que sua 

obra-prima Sobrados e Mucambos nunca deixou de merecer. É que nesse ensaio, Freyre 

historiciza a institucionalização da modernidade ocidental no Brasil da primeira metade 

do século XIX, isto é, seu processo de “europeização” que data da chegada da família 

real ao Rio de Janeiro (SOUZA, 2000, p.  209). A centralidade desse clássico é 

esquecida, por exemplo, por Florestan Fernandes, que “pula” tal etapa de modernização 

na história do país, passando diretamente em seu A revolução burguesa no Brasil 

(1975) ao marco da constituição do Estado nacional como catálise da diferenciação de 

tipo moderno que viria a se instalar (Cf. SOUZA, 2003, p. 130-136).  

 Contemporizações, ainda que necessárias, à parte, é preciso voltar ao problema 

da autonomização que os campos literário e científico vieram a desenvolver. Em 

prefácio de 1977 ao Ideologia da cultura brasileira (1933-1974), de Carlos Guilherme 

																																																													
5 “Faz muita diferença se estamos falando de potencialidades inscritas em uma sociedade dos séculos XVI 
e XVII, como o Brasil de Casa-grande e senzala, ou de supostas características de uma nação em plena 
segunda metade do século XX, como no caso dos textos que tratam da luso-tropicologia. Esse dado 
temporal fundamental nem sempre é levado em consideração por comentadores que teimam em perceber 
o quadro histórico desenvolvido por Freyre para o Brasil colônia pelas lentes de categorias e noções 
surgidas séculos mais tarde. A refração operada por esse tipo de interpretação é a melhor maneira de 
deixar-se de perceber algumas intuições de um pensador de talento e saber empírico excepcional” 
(SOUZA, 2000, p. 212). 
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Mota, Alfredo Bosi lembra-nos que tal diferenciação dava-se primeiramente no campo 

da linguagem6. 

 Quando a pesquisa universitária logra profissionalizar-se nos anos 1960, após o 

marco importante de 1934 – data de fundação da Universidade de São Paulo –, e o 

ensaísmo autodidata é substituído pelo estilo “difícil” e “pesado” de um Florestan 

(PONTES, 1998 apud FARINACCIO, 2004, p. 95 e p. 141), Antonio Candido (1976 

[1965] apud FARINACCIO, 2004, p. 95) observa o processo simultâneo de “reação das 

letras”, que desvencilham-se das visadas histórico-sociais em prol de uma estética 

“pura”.  

 São inegáveis os ganhos do tão salutar e produtivo distanciamento. Era, no 

campo científico, o desenvolvimento de uma tradição de todo oposta ao estudo dos 

atavismos culturais propostos por Freyre e Buarque, cada qual a seu modo7, mas que 

daria no verdadeiro vexame de imprecisão conceitual e verborragia ilustrado pelo 

weberianismo eclético de Raymundo Faoro em Os donos do poder (1958/1973)8. Como 

sugeria Dante Moreira Leite em seu O caráter nacional brasileiro (1968) – primeiro 

																																																													
6 “Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda, aproximáveis pela sua leitura do Brasil, leitura rica e 
fascinante, servida embora por uma psicologia social antiquada, amante de tipologias humorais e 
contrastes retóricos, tudo embalado complacentemente por uma prosa literária, mais solta no primeiro, 
mais travada ao gosto antigo no segundo, ambas sinuosamente esquivas à dialética das classes cujos 
ângulos mais agudos elas encurvam sob a mole de notações eruditas e documentos pitorescos. É o 
ensaísmo histórico das causas étnicas, das concausas geográficas e das subcausas psicológicas, 
descontraído então pela experiência norte-americana em Gilberto Freyre e pela prática modernista em 
Buarque de Holanda. Daí o caráter singularmente misto de ambas, oscilantes entre o arcaico e o 
contemporâneo” (BOSI, 2014 [1977], p. 36). 
7 A diferenciação entre as obras é necessária. Apesar do fato fundamental de delinearem continuidade no 
que tange à importância que atribuem ao iberismo na formação nacional, operam com sinal trocado: 
enquanto o que mais faz pensar na obra de Freyre é sua propaganda da “comunhão” mestiça e 
consequente apagamento das diferenças, para Sérgio Buarque o personalismo pré-moderno que compõe a 
base da explicação freyreana é negativo e deve ser superado (Cf. SOUZA, 2015, p. 45). É tal cunho 
crítico que ainda hoje sustenta a ascendência de Sérgio Buarque sobre círculos progressistas e o torna 
uma verdadeira “vaca sagrada” na academia brasileira, como nomeia Jessé (SOUZA, 2015, p. 39). É que 
tais círculos muitas vezes esquecem-se do quão distante da realidade tal teoria das raízes ibéricas se 
situava e, claro, ainda se situa. Mas isso não é o pior: afinal, constituiu-se como verdadeiro abre-alas da 
barbárie doutrinária liberal e neoliberal que segue rejeitando os refugos “atrasados” do país. 
8 Esse aclamado clássico de Faoro é revisto e criticado contundentemente por Jessé Souza em estudo 
recém-lançado (2015, p. 9-102). Mas, bem antes, por ocasião da sua segunda edição, Nelson Werneck 
Sodré (1975) já denunciava o embuste conservador que se impunha e, segundo Jessé, tão bem deve servir 
ao ideário liberal, então (e ainda hoje) em franco engajamento político e econômico no país a que se 
dispunha livrar do atraso de suas sempiternas raízes ibéricas... Com precisão cirúrgica, a ironia de 
Werneck Sodré antecipa que aquela reedição de luxo de Os donos do poder valeria uma cadeira na ABL 
ao seu autor, entre outras distinções. Do livro reeditado, surge um Leviatã cuja “estrutura de seiscentos 
anos” (FAORO 2001 [1973/1958], p. 832) está traduzida, em grandiloquente e monomaníaca fixidez, 
numa “camada de poder” autônoma – o estamento patrimonial, o funcionalismo, “uma categoria social, 
fechada sobre si mesma, (...) grupo encastelado” que age em interesse próprio “numa febre sem 
correspondência com a atividade econômica” (FAORO, 2001 [1973/1958], p. 447-448). Diante da 
hipóstase flagrante desta tese, de insuportável repetição, é a incredulidade que acompanha a leitura do 
prefácio de 1973, em que o autor almeja situar seu método “num contexto dialético” para melhor “abarcar 
(...) a complexa, ampla e contraditória realidade histórica” (FAORO, 2001 [1973/1958], p. 14).   
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grande estudo a revisar as teorias de identidade do Brasil – foi Caio Prado Júnior em A 

formação do Brasil Contemporâneo – de 1942, mas gestado ainda nos anos 19309 (Cf. 

MOTA, 2014 [1975], p. 73) –, atido à, até então, recente influência marxista, quem 

atingiu à época novo patamar analítico, com seu sentido histórico forte, representando a 

“superação do pensamento ideológico” corrente (LEITE, 1992 [1968], p. 315).  

 Crítico do economicismo a que essa tradição – que marcará a chamada escola 

paulista de sociologia – por vezes recai, Jessé Souza não deixa de reconhecer o avanço 

que significou em relação à escola de interpretação patrimonialista que, apesar de não 

descurar da dimensão simbólica da dominação social, foi e é responsável por uma 

recepção, segundo Jessé, equivocada das categorias weberianas no Brasil, posto que ao 

fixar traços regressivos no perfil simbólico nacional, ignora a profunda historicidade do 

aparato conceitual weberiano, instrumentalizando noções como a de “patrimonialismo” 

que dependem de conjunturas específicas10 e pouco têm a ver com o Brasil a não ser na 

função de conferir prestígio científico a concepções ideológicas liberais (Cf. SOUZA, 

2015, p. 39-67). Em relação a pouca credibilidade dessa lógica, contrapõe-se o 

pioneirismo de Caio Prado Jr. que, mais tarde, possibilitaria a obra de um Celso Furtado 

e, já nos anos 1970, o ponto ótimo da dialética nativa no famoso ensaio de Francisco de 

Oliveira – Crítica à razão dualista (1972)11.  

 Se perdemos a notável estilística do jovem Freyre bem como os ganhos que as 

relações com o modernismo renderam à elaboração de um Sérgio Buarque 

(SCHWARZ, 1999 apud FARINACCIO, p. 99), superamos igualmente a era da 

mistificação e a pesquisa social rigorosa de Florestan prova esse ponto à exaustão. 

Mesmo aquilo que em Florestan está ultrapassado não guardava o sentido de 

generalização atemporal/a-histórico que uma leitura crítica do par Freyre/Buarque 

indicará. É tal desprezo por “invariáveis”, ou melhor, o sentido forte de evolução 

																																																													
9 É também dessa época seu igualmente decisivo Evolução política do Brasil (1933). Como sintetiza 
Carlos Guilherme Mota: “A preocupação [de Caio Prado Jr.] em explicar as relações sociais a partir das 
bases materiais, apontando a historicidade do fato social e (...) econômico, colocava em xeque a visão 
mitológica que impregnava a explicação histórica dominante. É o início da crítica à visão monolítica do 
conjunto social, gerada no período oligárquico da recém-derrubada República Velha: (...) as classes 
sociais emergem pela primeira vez nos horizontes de explicação da realidade social brasileira” (MOTA, 
2014 [1975], p. 70, grifo no original).  
10 O exemplo ao qual o conceito de “patrimonialismo estamental” mais se aproxima é o da China imperial 
e seu mandarinato, de todo estranho ao caso brasileiro (SOUZA, 2015, p. 62-64). 
11 O estudo de Oliveira é um marco por constituir-se como superação possível da leitura cepalina anterior 
que, com seu foco no “contínuo afastamento” do “setor subdesenvolvido” face à expansão capitalista 
latino-americana, não percebia o quanto tal atraso era, na verdade, intrínseco ao dinamismo e “avanço” 
que o “setor capitalista” apresentava na cúpula da pirâmide social brasileira (Cf. SINGER, 2012, p. 18-
19).  
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histórica dialética, que norteia os caminhos da pesquisa sobre o negro no novo contexto 

de classes levada a cabo por Florestan e uma equipe de nomes como Octavio Ianni e 

Fernando Henrique Cardoso nos anos 1950 e 1960. O fruto principal dessa investida é A 

integração do negro na sociedade de classes (2008a [1964]; 2008b [1964]). Nela, 

encontra-se a, ainda hoje, melhor desconstrução do mito da democracia racial (Cf., p. 

ex., FERNANDES, 2008a, p. 304-327), conseguida graças à perscrutação do novo 

código legal e valorativo de dominação que a ordem competitiva impõe aos espoliados 

brasileiros de todo tempo. Não seria, com efeito, a partir de uma análise fixa no período 

escravagista que se atingiria o “diagnóstico” da situação moderna. Em outras palavras, 

não é pela eternização da hierarquia passada que o presente deve ser visto, numa espécie 

de maquiagem modernizadora do mesmo. A nova ordem jurídico-legal é efetiva e a 

aproximação analítica a essa realidade não pode ignorar o quão complexo e a todo 

momento atualizado é o trabalho de dominação. 

 Ora, justamente nesse ponto, a literatura, como momento epistemológico 

privilegiado, é responsável por informar e robustecer a imagem por demais abstrata que 

se pode ter dos grupos sociais. Tal importância aumenta na proporção em que o campo 

artístico (e o literário, sobretudo, pela potencialidade elaborativa de que goza) se 

autonomiza frente aos outros saberes. E isso se dá de modo preciso na complexidade 

que a prosa literária pode atingir ao “captar” tanto o imaginário quanto os sentidos de 

organização desse imaginário que estão disponíveis para o artista (inclusive no registro 

científico da pesquisa sociológica, em que muitos escritores “colhem” material). A 

metabolização artística dos materiais históricos que, sabemos, é onívora, nos melhores 

momentos contesta as representações do registro científico, incapaz de escapar à fixidez 

do dado bruto (e abstrato). É a essa fixidez que a arte deve dialetizar, amplificando as 

consequências do entendimento científico. De outro lado, seria por demais 

empobrecedor prescindir da lucidez científica como ferramenta esclarecedora da 

opacidade própria às construções literárias. É que a concretude temática e formal da 

narrativa (concretude de leitura mais ou menos opaca), se vista de modo isolado, 

necessariamente implicará também uma abstração (ainda que de outra monta: 

psicológica, na maior parte das vezes, ou, pior, formalista) que cabe ao registro 

conceitual das ciências sociais dissolver. 

Joias de família e Cidade de Deus 

 É o paralelo com tal sociologia da modernidade brasileira, fruto da “evolução” 

conjectural descrita acima, que queremos traçar ao ler a literatura produzida no Brasil e, 
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de modo mais detido, a literatura brasileira contemporânea, num recorte que recua aos 

anos 1990. Os romances eleitos para o estudo focal guardam em si – concentrados – as 

preocupações que norteiam tanto a obra de Zulmira Ribeiro Tavares quanto a de Paulo 

Lins. 

Joias de família (1990) 

 Guardando nítidas preocupações sociais, Zulmira Ribeiro Tavares constrói um 

retrato da burguesia paulista em Joias de família. O romance (pelo tamanho, mais para 

novela) pode ser visto como um complemento ou continuação do premiado O nome do 

bispo, de 1985 (Cf. TAVARES, 2004 [1985]). Em ambos, personagens reflexivos e com 

posses são apresentados por narradores que serão a chave do desvendamento formal das 

empreitadas. Isso por conta da ambiguidade fundamental que guardam: de aparência 

neutra – conferida pela maestria de uma linguagem lapidada e precisa, pouco dada a 

expansões – ostentam sutil mas ferina ironia (entrevista em construção muitas vezes 

elíptica), com a qual devem desnudar (no pior sentido) o quadro patético oferecido pelos 

protagonistas. É que estão metidos na consciência tanto de Maria Braúlia (Joias...) 

quanto de Euládio (O nome...). São, portanto, à velha moda, oniscientes. Mas não, claro, 

de uma onisciência totalizadora e grandiosa como na grande narrativa do século XIX 

(hoje tal traço passaria no mínimo por ingênuo): estão restritos à estreiteza da vida dos 

protagonistas. Tal característica desenha o revestimento psicológico das intrigas: não há 

(quase) linha que transcenda os universos psíquicos de Braúlia e Euládio, quando a eles, 

como na maior parte das histórias, estão coladas. Não obstante, pela organização que os 

narradores conferem a esses universos, fica traçado a imagem de uma maturidade (no 

caso de Braúlia, velhice) por demais auto-apegada, algo paranoica12.  

 O leitor sabe que a operação de segurança de um rubi herdado por Braúlia é 

apenas um dos inúmeros meandros de dissimulação da personagem sozinha que 

empreende uma verdadeira luta surda para manter os bens seguros daquilo que a ela soa 

como ameaça. O rubi guardado no cofre é falso, sendo o verdadeiro escondido no 

																																																													
12 “Ainda cedo Maria Braúlia se retira para o quarto. Sente-se particularmente descansada e alerta mas os 
fracos ruídos de vozes e risos que se filtram pela porta da cozinha a irritam. Vai ao banheiro e abre o 
armarinho de medicamentos preso na parede. Com a agilidade de quem está acostumado a realizar a 
tarefa destaca dois pinos da parte inferior de uma das prateleiras e em seguida puxa-a de leve. As 
prateleiras e o fundo do armário deslocam-se em conjunto e revelam uma outra porta (...). Agora é só 
puxar pela maçaneta colocada no centro da placa circular e a porta, muito grossa, de seis centímetros de 
espessura, abre-se silenciosamente. Dentro há uma caixa de metal com papéis, e dois escrínios. Retira o 
anel do dedo, coloca-o na pequena caixa que ficara em cima da pia e pronto” (TAVARES, 2007 [1990], 
p. 39-40). 
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próprio quarto da viúva do juiz Munhoz13, que ela muda regularmente de lugar 

(TAVARES, 2007 [1990], p. 42). A estratégia, replicada com os demais bens, visa tanto 

o único sobrinho que restou, considerado, com certa razão, interesseiro, quanto a 

empregada negra (Maria Firmina, vulgo “Maria Preta”). O grande contributo dessa 

pequena obra literária ao entendimento da dinâmica brasileira de classes em finais do 

século XX provém justamente da complexidade da relação patroa-empregada. Não 

sendo de explicação fácil, por conta da ambiguidade afetiva intensa gestada por quem 

conviveu intimamente por décadas a fio, não deixa de ser reveladora no que tange à 

reprodução social da dominação14.  

 A cumplicidade conquistada poderia ser de duas velhas companheiras, mas não 

é. Ainda que velhas e companheiras, o são sob o signo da mais completa diferença. 

Diferença que explica a paranoia e dissimulação de Braúlia, mas também a ambiguidade 

fundamental com que Firmina encara sua posição de empregada. Esse traço se delineia 

com precisão para o leitor quando a personagem recebe a afilhada Benedita – jovem que 

vem de Santos com o intuito de sondar um cursinho pré-vestibular. Enquanto Benedita 

tem dificuldades para entender a submissão a seus olhos cega da madrinha em relação à 

patroa, Firmina ostenta sobre a afilhada uma ascendência nobre da casa em que trabalha 

e que, portanto, também julga como sua15. 

 A adesão de Maria Firmina aos valores da patroa, tal adesão, que, sabemos, 

sendo geracional e historicamente circunscrita não alcança de maneira plena os novos 

horizontes de que são prova Benedita, acaba por perder efetividade quanto à reprodução 

																																																													
13 O juiz Munhoz, burocrata pequeno-burguês, faz “ótimo” casamento com Maria Braúlia, de família rica 
tradicional... 
14 Vejamos: a aproximação entre Braúlia e Firmina é responsável por produzir um dos momentos líricos 
altos do romance: “–– Oh! Depois de tanto tempo! Com o seu lindo rubi de Tanajura no dedo dona Brau? 
–– Que é isso Preta? Quantas vezes já não lhe falei? Rat-na-pura! Do Sri Lanka, do Ceilão. Tanajuras são 
formigas. Ahn, ahn – Maria Braúlia ri com doçura e tolerância, muito divertida, balançando a cabeça de lá 
para cá. Ahn, ahn, ahn. 
–– Ahn, ahn, ahn – se ri também Maria Preta balançando igualmente a cabeça de lá para cá. Como se o 
engano não fosse seu mas das duas, uma terceira misteriosa entidade pela qual as duas zelassem juntas, 
que lhes fosse preciosa por igual, e da qual falassem com igual complacência. Estão com os rostos 
próximos, ambas com o olhar preso no anel de Maria Braúlia – atadas pelo pescoço por duas coleiras 
iguais, elos, cadeias de lembranças rolando para o passado e as deixando ali agarradinhas naquele doce 
cacarejo, repetidoras” (TAVARES, 1990, p. 36). 
15 “–– Mas que velhinha mais safada, mais nojenta essa dona Brau heim? Enrugada, seca e pintada 
daquele jeito parece um mico de circo! E como empina o esqueleto quando fala! (...) Nojenta! Pensa que é 
o quê? (...). Ah, ah, madrinha. Preta pra cá, Preta pra lá. Não sei como você aguenta. 
–– Não tem nada de aguentar (...).Você tem mesmo muito ainda que aprender comigo. Tem muita coisa 
que você não sabe do mundo (...). Nossa, se eu fosse explicar tudo que sei, nem dez anos bastavam, nem 
minha vida inteira. E essas coisas de modos, de educação que eu quero passar para você, essas coisas 
então! (...) Tudo isso são também joias de família esses ensinamentos. A gente herda, vem da mãe e do 
pai para os filhos” (TAVARES, 2007 [1990], p. 64-69). É notável a aproximação dos entrechos de Joias 
de família e Que horas ela volta?, longa-metragem de 2015, escrito e dirigido por Anna Muylaert. 
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social da dominação. A pose de Braúlia que Firmina, não sem um travo ambíguo, 

aprendeu a admirar como exemplo de educação e elegância é parte, com efeito, da 

mesma constelação valorativa que a empregada deve se deparar ao limpar os livros do 

falecido juiz Munhoz, “que cobriam literalmente as paredes do escritório protegidos por 

finas portas envidraçadas” (TAVARES, 2007 [1990], p. 32). O romance não trata do 

assunto, posto que por demais preso à elaboração emocional da decadência – a sua 

melhor contribuição –, mas sabemos que caberá à Benedita a contestação continuada da 

hierarquia que submeteu sua madrinha. Tal contestação deve vir com ou sem a força 

adicional de instituições e carreiras (a universidade, o trabalho público ou privado 

médio etc. etc.) mais ou menos resilientes à recepção de indivíduos com carga cultural e 

social diversa. 

Cidade de Deus (1997) 

 Uma reação objetiva, como de Benedita, mas agora na vida real, é expressa por 

Paulo Lins, escritor carioca negro que logrou, após estudo universitário sistemático, 

lançar seu primeiro romance naquela que é a mais prestigiada editora brasileira 

(Companhia das Letras). O feito, no qual contribuiu, como o autor e a editora 

reconhecem, a influência decisiva de Alba Zaluar (antiga orientadora de pesquisa 

acadêmica da qual Lins era assistente e com quem o autor trabalhou por oito anos) e 

também Roberto Schwarz, lançou o romancista num espaço editorial e cultural (o 

próprio mainstream literário) que contava e conta ainda hoje com pouquíssimos atores 

advindos da periferia negra brasileira.  

 Essa notável inserção não foi feita por Lins sem divergência formal, como talvez 

exemplifique da maneira mais contundente a informação pouquíssimo comum (para não 

dizer inédita) que todas as edições de Cidade de Deus trazem na folha de rosto: 

“Indicação editorial: Alba Zaluar e Roberto Schwarz” (LINS, 2002 [1997]; grifo 

nosso). Ora, não se trata mais, malgrado a preocupação social que a ambos caracteriza, 

de uma escritora, como no caso de Zulmira Ribeiro Tavares, das frações intelectuais da 

pequena burguesia brasileira, correspondentes à diferenciação social e de ocupação das 

metrópoles modernas – isto, é, de típica família de classe média com estoques de capital 

cultural ou científico superiores ao de capital econômico, ou, na definição sincera de 

Bourdieu, a fração dominada das classes dominantes –, trata-se, antes, de um escritor 

ligado à cultura popular16 e às classes trabalhadoras. Se para o intelectual trabalhador as 

																																																													
16 Ver, por exemplo, a preocupação central de seu último romance Desde que o samba é samba (2012). 
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razões inimigas da elite econômica e política devem também ser enfrentadas, o meio de 

elaboração, no caso de Cidade de Deus, tenderá a uma sorte de “heterodoxia” que é, ao 

mesmo tempo, criativa, inovadora e problemática. Enquanto Tavares mimetiza com 

desenvoltura a consciência paranoica de figurões, sentindo-se aí muito confortável, Lins 

inverte os papéis da intriga tal como aparece em Joias de família, passando a 

consciência explorada a ponto de vista principal. 

 Essa mudança da estrutura temática é acompanhada, naquela que consideramos a 

maior contribuição de Lins, de uma estética necrológica, como já notado por vários 

críticos (Cf., a título de exemplo, FARINACCIO, 2004, p. 182-187 e SCHWARZ, 

1999). No amontoado gradativo e insuportável de corpos seviciados, o leitor de classe 

média (como não poderia deixar de ser, numericamente superior aos pares orgânicos do 

autor) tem quebrada a assepsia do distanciamento televisivo dos noticiários policiais que 

nada acrescentam a não ser a seus anunciantes. Deve, se a leitura não lhe for impossível, 

convulsionar, sangrar e agonizar a cada página virada. O efeito é conseguido graças a 

uma técnica rápida e afiada, tão precoce e breve quanto as vidas que se dispõe a relatar. 

 No entanto, esse lance de repetição insuportável que constitui a grandeza do 

livro, igualmente responde por sua limitação. É que são raros os momentos de 

elaboração narrativa das tramas apresentadas. Se, por um lado, esse tempo curto é um 

achado formal, por outro fornece a imagem pobre da pobreza e não honra, portanto, a 

complexidade emocional e existencial das personagens elencadas. Fica-se com a 

impressão, durante a leitura desse longo romance, de uma incapacidade crônica de 

pensamento e elaboração.  

 O trabalho de dominação social brasileiro não se reduz ao aparato policial, à 

violência física e à miséria extrema, tem nuances centrais para sua compreensão que, no 

entanto, Lins prefere ignorar frente à compulsão instintiva a que reduz as personagens. 

Seria, claro, injusto, dizer que Cidade de Deus seja só isso. Mas igualmente injusto é 

dizer que, finda a leitura, os momentos de maior densidade na caracterização psíquica e 

conjuntural mantêm-se com algum relevo. Essa abordagem – que não deixa de ser 

radical –, é também regressista, posto que os momentos de maior voltagem lírica 

encontram-se no início do livro e são progressivamente abandonados quando a 

esperança do novo conjunto habitacional dá lugar à favela superpopulosa e, com ela, 

uma sucessão apenas descritiva de mortes e rixas. 

 Caberia indagar o que provocou no autor a imagem de desenvolvimento 

negativo que encampa. Certamente verossímil, tal imagem não pode, entretanto, 
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responder de maneira eficiente à guerra surda da luta de classes cotidiana da qual os 

jorros de sangue não dão conta; ao contrário, apenas mistificam. Por outro ângulo, a 

falta de fôlego de Lins quanto à caracterização mais elaborada também é prova ela 

mesma de que não estamos de frente a uma mestra escolada na elaboração psicológica e 

linguística como Zulmira Ribeiro Tavares e sua lapidação plena de elipses sugestivas e 

densidade exemplar. O direcionamento, aqui, é seco e documental; o que não quer dizer 

que possamos atribuir tal característica à literatura de autoria periférica como um todo 

(Marcus Vinícius Faustini e seu Guia afetivo da periferia (2009) são uma prova 

contundente, por exemplo, da prosa que escapa ao documentalismo e didatismo [Cf. 

DELGADO, 2013]). De todo modo, o contraste entre as obras, mesmo não podendo ser 

generalizado, procede, sim, é claro, de trajetórias sociais opostas.  
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A HORA E A VEZ DE JOÃO DE SANTO CRISTO: UMA ABORDAGEM 
SOCIAL. 

Izabele Caroline Rodrigues Gomes (UEPG) 

 

Resumo: Na literatura, música, pintura e nos gêneros artísticos de um modo geral, a arte da 
recriação tem espaço garantido e consolidado. Cópias, colagens, intertextualidades propiciam 
um novo olhar ao já visto em forma de revisita. É possível, inclusive, afirmar que assim é a vida 
social. Ouve-se hoje um discurso para amanhã dizê-lo também, à sua forma. Rocha (2013), em 
sua obra Machado de Assis: por uma Poética da Emulação, disserta sobre a técnica de leitura-
colagem na obra de Machado, o que não impede ao leitor não frívolo transcender as barreiras do 
universo monocromático e estender suas teorias a outros consagrados autores.  Deste modo, é 
possível perceber algumas intersecções entre o campo das literaturas e o campo da música, mais 
especificamente, entre a letra Faroeste Caboclo, da Banda Legião Urbana, lançada no álbum 
Que País É Este, e o Conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga, publicado no Livro Sagarana. 
Ambas as estórias retratam a saga de um homem que vivencia inúmeras situações durante a 
vida, situações estas que culminam em um momento de decisão de vida – a hora e a vez, 
momento este que justifica de alguma forma todo o périplo vivido. Ambos, João e Nhô 
Augusto, são destemidos, foram traídos por suas esposas – traídos por inimigos -, e provam o 
gosto do inferno. Augusto por meio da surra que leva quando sua morte é encomendada e João, 
quando vai ao inferno, sendo preso, espancado e violentado. No que diz respeito à estrutura 
textual das obras, dizemos que é necessário considerar que fazem parte de gêneros diferentes. 
Deste modo, esta tentativa de análise busca encontrar as semelhanças e as colagens realizadas 
na canção tomando por ponto de partida o conto.  

 

Palavras-chave: Leitura-Colagem. Intertextualidade. Dialogismo.  
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1. Entendendo a colagem 

 

 Na literatura, na música, na pintura e nos gêneros artísticos de um modo geral, a 

arte da recriação tem espaço garantido e consolidado. Cópias, colagens, 

intertextualidades propiciam um novo olhar ao já visto em forma de revisita. É possível, 

inclusive, afirmar que assim é a vida social. Ouve-se hoje um discurso para amanhã 

dizê-lo também, à sua forma.  

  Os discursos são orientados pelos variados discursos que o entrecortam. 

Discursos estes que somam ao discurso que está sendo dito e que se orientam para o um 

discurso que será ouvido enquanto resposta e que ainda assim, este será permeado por 

inúmeros outros discursos. Dessa forma, já de início, ocorre a colagem. Colam-se 

discursos para que assim seja possível montar o discurso desejável.  

Rocha (2013), em sua obra Machado de Assis: por uma Poética da Emulação, 

disserta sobre a técnica de leitura-colagem na obra de Machado, o que não impede ao 

leitor não frívolo transcender as barreiras do universo monocromático e estender suas 

teorias a outros consagrados autores e também ao discurso da vida real, do dia a dia. 

Deste modo, é possível perceber algumas intersecções entre o campo das 

literaturas e o campo da música, mais especificamente, entre a letra Faroeste Caboclo, 

da Banda Legião Urbana, lançada no álbum Que País É Este, datado de 1989 e o Conto 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga, publicado no Livro Sagarana, datado de 1971. 

Ambas as estórias retratam a saga de um homem que vivencia inúmeras 

situações durante a vida, situações estas que culminam em um momento de decisão de 

vida – a hora e a vez, momento este que justifica de alguma forma todo o périplo vivido. 

Vale salientar que ambas as obras encontram-se no âmbito da construção ficcional, 

porém ambas retratam de forma artística o discurso oral. 

 É necessário então, para compreender essas leituras dialogadas, o 

desenvolvimento de uma técnica de leitura que possui na colagem o procedimento 

definidor, afinal é o ato de guardar na memória o que leu que possibilita a leitura 

colagem e também, é este ato que torna possível o processo de escrita. 

 Rocha (2013) nomeia como leitura-colagem quando o autor literário ou 

compositor seleciona a linguagem para convocar seus leitores / ouvintes a contribuir 

com o processo de construção ficcional, atribuindo sentido ao que leem. Este sentido 

apresenta inúmeras arestas, inúmeros caminhos possíveis, os quais são determinados 

pela bagagem de colagens que o leitor realiza. 

3822

Ana
Pencil



3 
 

Vale salientar que ambos, João e Nhô Augusto, são destemidos, foram traídos 

por suas esposas – traídos por inimigos -, e provam o gosto do inferno. Augusto por 

meio da surra que leva quando sua morte é encomendada e João, quando vai ao inferno, 

sendo preso, espancado e violentado. 

Vale dizer também que mais uma colagem possível é sobre o fato de que ambos 

também recebem auxílio no momento derradeiro e desenganado. Primo Pablo, Mãe 

Quitéria e Pai Serapião atuam de modo amparador, trazendo dignidade aos personagens. 

Saliente-se, ainda, que ambos encontram a redenção por meio da morte. João sabia 

morrer, Nhô Augusto encontra seu destino com sorriso nos lábios abençoando e 

perdoando as pessoas de sua família e o seu próprio assassino. 

No que diz respeito à estrutura textual das obras, dizemos que é necessário 

considerar que fazem parte de gêneros diferentes. A Hora e a Vez de Augusto Matraga é 

um conto longo que encerra a obra na qual está inserido. Faroeste Caboclo é uma 

canção composta para ser musicada. Então, estas peculiaridades devem ser levadas em 

conta.  

É possível perceber a estruturação de sentenças em alguns momentos de modo 

similar, como se transcrevessem a linguagem efetivamente oral, com o início de frase 

com a letra “E” – “E a alta burguesia”, “E João não conseguiu o que queria”, e em 

Matraga – “E também fez”, “E aí o povo encheu a rua”. 

Dito isto, visa-se neste trabalho realizar o processo de leitura colagem em ambas 

as obras e em seus contextos sociais, tentando verificar como ambas podem dialogar 

dentro do universo policromático das artes.  

  

2. Colagens possíveis 

 

 Inúmeras são as intersecções possíveis entre estas duas obras no que tangem às 

temáticas e também à estrutura. O objetivo deste capítulo é mostrar o leitor, norteando 

as colagens que entenderam-se como possíveis. Subdividir-se-ão os capítulos em 

subcapítulos por similaridade de colagem, sejam elas tangenciadas pelos enredos ou 

pela linguagem.  

 Por meio das colagens estabelecidas aqui, espera-se que o leitor adentre ao 

campo dessas leituras realizando suas próprias colagens e propiciando então novos 

caminhos de leituras que só serão possíveis quando o mecanismo da memória de leitura 

for acionado.  
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2.1 Dionóra deixa Nhô Augusto e Maria Lucia deixa João de Santo Cristo. 

 

 O primeiro momento selecionado para demonstrar as intersecções de colagem 

dizem respeito ao momento nos quais, em ambas as obras, os protagonistas – Nhô 

Augusto e João de Santo Cristo são deixados pelas suas companheiras – Dionóra e 

Maria Lucia. No trecho selecionado abaixo, o leitor tem acesso à narrativa que informa 

o momento do abandono e troca feita por Dionóra 

 

— Dionóra, você vem comigo... Ou eu saio sozinho por es se mundo, 
e nunca mais você há-de me ver! Mas Dona Dionóra foi tão pronta, 
que ele mesmo se espantou. — Nhô Augusto é capaz de matar a gente, 
seu Ovídio... Mas eu vou com o senhor, e fico, enquanto Deus nos 
proteger... Seu Ovídio pegou a menina do colo do Quim, que nada 
escutara ou entendera e passou a cavalgar bem atrás. E, quando 
chegaram no pilão-d’água do Mendonça, onde tem uma encruzilhada, 
e o camarada viu que os outros iam tomando o caminho da direita, 
estugou o cavalo e ainda gritou, para corrigir: —Volta para trás, 
minha patroa, que o caminho por aí é outro! Mas seu Ovídio se virou, 
positivo: —Volta você, e fala com o seu patrão que Siá Dona Dionóra 
não quer viver mais com ele, e que ela de agora por diante vai viver 
comigo, com o querer dos meus parentes todos e com a bênção de 
Deus! (ROSA, 2015. p. 300) 

 

Dionóra deixa Nhô Augusto e segue com outra pessoa mesmo temendo os 

entraves que a maldade dele possam lhe causar. Da mesma forma, Santo Cristo é 

deixado por Maria Lúcia.  

 

Foi quando conheceu uma menina E de todos os seus pecados ele se 
arrependeu Maria Lúcia era uma menina linda E o coração dele pra ela 
o Santo Cristo prometeu Eu vou me embora, eu vou ver Maria Lúcia 
Já está em tempo de a gente se casar Chegando em casa então ele 
chorou E pro inferno ele foi pela segunda vez Com Maria Lúcia 
Jeremias se casou E um filho nela ele fez. (Disponível em 
<https://www.vagalume.com.br/legiao-urbana/faroeste-cabloco.html>) 

 

 Isto posto, é possível que o leitor comece a perceber as colagens que são 

possíveis de realização entre as obras. Ambos os guerreiros são trocados por suas 

amadas num determinado momento de suas sagas por seus respectivos rivais. Esta é 

apenas a primeira de muitas, as quais serão elucidadas abaixo.  
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2.2 Quase morte de Nhô Augusto e quase morte de João de Santo Cristo 

 

Nhô Augusto e João vivenciam em contextos sociais diferentes e inusitados sagas em 

busca de redenção. Ambos passam por momentos de quase morte e reviravolta de vida. Nhô 

Augusto tem sua quase morte detalhada abaixo 

   
   
  Desmancha! Já os porretes caíam em cima do cavaleiro, que nem 

pinotes de matrinchãs na rede. Pauladas na cabeça, nos ombros, 
nas coxas. Nhô Augusto desdeu o corpo e caiu. Ainda se ajoelhou 
em terra, querendo firmar-se nas mãos, mas isso só lhe serviu para 
poder ver as caras horríveis dos seus próprios bate-paus, e, no 
meio deles, o capiauzinho mongo que amava a mulher-à toa 
Sariema. (...) ressoou a voz do Major: — Arrastem p’ra longe, 

para fora das minhas terras... Marquem a ferro, depois matem. (...) 
E, seguro por mãos e pés, torcido aos pulsos dos capangas, urrava 
e berrava, e estrebuchava tanto, que a roupa se estraçalhava, e o 
corpo parecia querer partir-se em dois, pela metade da barriga. 
Desprendeu-se, por uma vez. Mas outros dos homens desceram os 
porretes. Nhô Augusto ficou estendido, de- bruços, com a cara 
encostada no chão. -—Traz água fria, companheiro! (...) Puxaram 
e arrastaram Nhô Augusto, pelo atalho do rancho do Barranco, 
que ficou sendo um caminho de pragas e judiação. E, quando 
chegaram ao rancho do Barranco, ao fim de légua, o Nhô Augusto 
já vinha quase que só carregado, meio nu, todo picado de faca, 
quebrado de pancadas e enlameado grosso, poeira com sangue. 
Empurraram-no para o chão, e ele nem se moveu. — É aqui 
mesmo, companheiros. Depois, é só jogar lá para baixo, p’ra nem 

a alma se salvar... (ROSA, 2015. p. 306) 
 

Já o protagonista da canção, João de Santo Cristo vai ao inferno de forma 

metafórica, protagonizando assim, mais uma das inúmeras colagens possíveis entre 

ambas as produções artísticas 

 

Já no primeiro roubo ele dançou E pro inferno ele foi pela primeira 
vez Violência e estupro do seu corpo Vocês vão ver, eu vou pegar 
vocês! Chegando em casa então ele chorou E pro inferno ele foi pela 
segunda vez Com Maria Lúcia Jeremias se casou E um filho nela ele 
fez. (Disponível em <https://www.vagalume.com.br/legiao-
urbana/faroeste-cabloco.html>) 

 

2.3 / Mãe Quitéria: palavras de consolo / Primo Pablo: a solução dos problemas 

 

Outro elemento recorrente são os auxílios recebidos em momentos derradeiros. 

Mãe Quitéria salva Nhô Augusto dos entraves que o deixam a beira da morte e sempre 

está disponível para palavras de consolo. Já Primo Pablo, parceiro de Santo Cristo em 
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suas lutas diárias atua deixando disponível aos olhos do protagonista a solução dos seus 

problemas.  

No trecho abaixo, Mãe Quitéria atua de modo consolador, trazendo palavras 
amistosas, tentando mostrar a Nhô Augusto que Deus também olha por ele 

 
 
— Vira o demônio de costas, meu filho... Faz o que o seu padre 
mandou!  — Rezo o credo!  — Deus está tirando o saco das minhas 
costas, mãe Quitéria! Agora eu sei que ele está se lembrando de mim...  
— Louvor ao Divino, meu filho! (Rosa, 2015. p. 326) 

 

Já Pablo, diante das lutas infindáveis de João traz a ele outro tipo de solução. 

Armas e guerra declarada, drogas e contrabando, revenda ilícita trariam a Santo Cristo o 

dinheiro para se alimentar  

 

  Um peruano que vivia na Bolívia E muitas coisas trazia de lá 
Seu nome era Pablo e ele dizia Que um negócio ele ia começar 
E Santo Cristo até a morte trabalhava Mas o dinheiro não dava pra 
ele se alimentar E ouvia às sete horas o noticiário Que sempre 
dizia que seu ministro ia ajudar Falou com Pablo que queria um 
parceiro Que também tinha dinheiro e queria se armar 
Pablo trazia o contrabando da Bolívia E Santo Cristo revendia em 
Planaltina Mas Pablo trouxe uma Winchester 22 E Santo Cristo já 
sabia atirar Ela trazia a Winchester 22 A arma que seu primo  ablo 
lhe deu. (Disponível em <https://www.vagalume.com.br/legiao-
urbana/faroeste-cabloco.html>) 

  

 

2.4 A Hora e a Vez de Augusto Matraga / A Hora e a Vez de João de Santo Cristo 

 

 Por fim, o leitor desta pesquisa chegará ao momento derradeiro, ao momento de 

fim de saga, ao momento de redenção dos protagonistas – ambos chegam à sua hora e à 

sua vez. Nhô Augusto, como pressuposto pelo seu contexto social, encontra sua morte 

por meio do combate, do duelo  

 

  Nhô Augusto bateu a mão na Winchester, do jeito com que um 
gato poria a pata num passarinho. Alisou coronha e cano. E os 
seus dedos tremiam, porque essa estava sendo a maior das suas 
tentações.  E aí o povo encheu a rua, à distância, para ver. Porque 
não havia mais balas, e seu Joãozinho Bem-Bem mais o Homem 
do Jumento tinham rodado cá para fora da casa, só em sangue e 
em molambos de roupas pendentes Nhô Augusto falou, enérgico: 
— Pára com essa matinada, cambada de gente herege!... E depois 
enterrem bem direitinho o corpo, com muito respeito e em chão 
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sagrado, que esse aí é o meu parente seu Joãozinho Bem-Bem! E 
o velho choroso exclamava: — Traz meus filhos, para 
agradecerem a ele, para beijarem os pés dele!... Não deixem este 
santo morrer assim... P’ra que foi que foram inventar arma de 

fogo, meu Deus?!  Mas Nhô Augusto tinha o rosto radiante, e 
falou: — Perguntem quem é aí que algum dia já ouviu falar no 
nome de Nhô Augusto Estêves, das Pindaíbas! —Virgem Santa! 
Eu logo vi que sé podia ser você, meu primo Nhô Augusto... Era o 
João Lomba, conhecido velho e meio parente. Nhô Augusto riu: 
— E hein, hein João?! — P’ra ver... Então, Augusto Matraga 

fechou um pouco os olhos, com sorriso intenso nos lábios 
lambuzados de sangue, e de seu rosto subia um sério 
contentamento. Daí, mais, olhou, procurando João Lomba, e disse, 
agora sussurrado, sumido: — Põe a benção na minha filha.., seja 
lá onde for que ela esteja... E, Dionóra... Fala com a Dionóra que 
está tudo em ordem! Depois, morreu. (ROSA, 2015. p. 328) 

   
   

Nhô Augusto, manda suas saudações a Dionóra e com sorriso no rosto despede-

se do mundo. Nhô Augusto sabe que sua saga chega ao fim de modo honroso. João de 

Santo Cristo, também por duelo – um duelo realizado por meio da traição, vale dizer, 

faz uso de um elemento que também está presente em Matraga, a Winchester, trazida 

por Maria Lucia.  

   
  No sábado, então as duas horas Todo o povo sem demora Foi lá só 

pra assistir Um homem que atirava pelas costas E acertou o Santo 
Cristo E começou a sorrir Sentindo o sangue na garganta João 
olhou pras bandeirinhas E o povo a aplaudir E olhou pro 
sorveteiro E pras câmeras e a gente da Tv filmava tudo ali E se 
lembrou de quando era uma criança E de tudo o que vivera até ali 
E decidiu entrar de vez naquela dança Se a Via-Crucis virou circo, 
estou aqui E nisso o sol cegou seus olhos E então Maria Lúcia ele 
reconheceu Ela trazia a Winchester 22 A arma que seu primo 
Pablo lhe deu Jeremias, eu sou homem. Coisa que você não é E 
não atiro pelas costas, não Olha prá cá filho da puta sem vergonha 
Dá uma olhada no meu sangue E vem sentir o teu perdão E Santo 
Cristo com a Winchester 22 Deu cinco tiros no bandido traidor 
Maria Lúcia se arrependeu depois E morreu junto com João, seu 
protetor  O povo declarava que João de Santo Cristo Era santo 
porque sabia morrer E a alta burguesia da cidade não acreditou na 
história Que eles viram da Tv. (Disponível em 
<https://www.vagalume.com.br/legiao-urbana/faroeste-
cabloco.html>) 

 

Ambos terminam suas sagas mortos. Ambos recebem a redenção “a boca 

pequena” do povo. Ambas as narrativas revisitam o discurso oral, trazendo a rapidez e a 

fluidez destes discursos para o ambiente escrito da arte. As colagens elencadas acima 
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foram recortadas com vistas a ilustrar as possibilidades de diálogo entre os universos 

artísticos citados.  

 

3. Considerações finais 

 

Rocha (2013) afirma que a leitura é um processo que envolve inúmeros 

elementos, elementos estes por meio dos quais o leitor deve sair do universo 

monocromático de significações e transcender para o universo policromático dos 

significados.  

A ideia desta pesquisa foi realizar uma leitura colagem entre estas duas obras, 

tentando notar nas ideias do cantor notas literárias Roseanas, buscando sempre 

encontrar nos discursos analisados a emulação, a intertextualidade das produções, tanto 

com o universo lido como também internamente.  

Rocha (2013) define como poética da emulação o resgate moderno de práticas 

retóricas que foram progressivamente abandonadas depois que o romantismo teve seu 

advento. (p. 11), afinal, já é tempo de se começar a compreender a obra como um todo 

coerentemente organizado, percebendo que certas estruturas primárias e primeiras se 

desarticulam e rearticulam sob formas de estruturas diferentes, mais complexas e mais 

sofisticadas, à medida que seus textos se sucedem cronologicamente.  

Vale salientar ainda que no âmbito social, as obras não explicitam tampouco o 

problema que abordam ou a conclusão a que chegam. O significado delas dependerá 

sempre da interpretação do leitor.  
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CRISTIANE SOBRAL: A POESIA COMO DIALÉTICA DO IMAGINÁRIO SÓCIO 
CULTURAL.  

 

 Juliana Cristina Costa *

 

 

RESUMO 

Este trabalho objetiva através dos poemas “ Espelhos Tortos” e “ Espelhos negros” da 

poeta Cristiane Sobral explanar os diálogos que a poesia pode exercer com o imaginário 
sócio- cultural brasileiro. Em consonância com Bourdieu, considerarei neste trabalho a 
literatura como um sistema simbólico em que ideologias são difundidas e/ou contestadas.   
Ainda considerarei a literatura como um discurso que age na sociedade e/ou é 
influenciado por ela, isto não é desconsiderá-la enquanto arte, mas sim demonstrar a sua 
função discursiva e seu poder gerador   para a difusão de ideologias, ora estereotipadas 
das minorias sociais, ora enaltecedoras da classe ou grupos dominantes. A vida social é 
constituída por relações de poder, estas que buscam delimitar as noções de verdade e de 
padrões. 

Palavras – chave: Mundo social; texto literário; literatura contemporânea; mulher negra. 

 

 

Resumen:  

Este trabajo tiene como objetivo, a través de los poemas “Espelhos Tortos” y “Espelhos 

negros” de la poeta Cristiane Sobral , explicar los diálogos que la poesía puede ejercer 
con lo imaginario socio-cultural brasileño. En consonancia con Bourdieu, consideraré en 
este trabajo la literatura como un sistema simbólico en que las ideologías son difundidas 
y/o contestadas. Además, consideraré la literatura como un discurso que actua en la 
sociedad y/o es influenciado por ella, esto no es desconsiderarla como arte, sino demostrar 
su función su función discursiva y su poder generador para la difusión de ideologías, ya 
sean estereotipadas de las minorías sociales o enaltecedoras de la clase o grupos 
dominantes. La vida social es constituida por relaciones de poder, estas que buscan 
delimitar las nociones de verdad y de patrones.  

Palabras clave: mundo social; texto literario; literatura contemporánea; mujer negra. . 
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INTRODUÇÃO  

 

A literatura utiliza da língua, esta que é considerada um instrumento de poder, 

um poder simbólico, sendo assim, é um instrumento de conhecimento e comunicação, 

além de ter sido por muito tempo, na história do mundo social utilizada para servir a 

interesses da classe dominante e também foi ferramenta de promoção de uma identidade 

nacional, principalmente, no período do romantismo brasileiro. Enquanto discurso, a 

literatura, sendo utilização da linguagem, pode ser considerada   uma prática social, isto 

é, “entidade intermediadora entre as estruturas sociais e as ações individuais” 

(RAMALHO & RESENDE, 2011, p.15).  

 A ideologia dominante de acordo com o tempo e a sociedade em que o texto 

literário foi construído pode ser percebida na linguagem, pois o escritor enquanto sujeito 

não vive a parte das influências ideológicas da esfera social, sendo possível através do 

texto literário contestá-las ou reproduzi-las. Neste artigo pretendemos analisar   

discursivamente as representações literárias das manifestações ideológicas que são 

apresentadas nos poemas “Espelhos Tortos” e “ Espelhos Negros” presentes no livro Só 

por hoje vou deixar meu cabelo em paz (2014) de Cristiane Sobral. 

 A partir da representação do modo como os sujeitos negros se percebem, iremos 

realizar a análise discursiva do texto poético concomitante a análise literária da 

representação do sujeito diante do que é e de como é percebido em sua estética corporal 

e quais esquemas de pensamento e de percepção o prescreve.  O mundo social é composto 

por categorias de pensamento (BOURDIEU, 1989, p. 107) que configuram as visões do 

mundo e as identidades sociais. A literatura não é reflexo, mas sim representação da 

sociedade, desta maneira pode ser vista como uma difusora de visões de mundo, por 

conseguinte exerce uma relação dialética com o mundo social. 

O território brasileiro é perpassado por várias identidades sociais e culturais e 

estas conjuntamente forma a identidade nacional, a brasileira. Entretanto, nossa estrutura 

simbólica é perpassada por valores que buscam moldar em um povo tão misto uma 

miragem identitária pautada no padrão branco – eurocêntrico e colonial; os estereótipos 

raciais estão presentes em obras literárias consagradas da literatura brasileira tal como, 

por exemplo, “O cortiço” cuja personagem negra Bertoleza é representada como um ser 

inferior. 
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A literatura afro-brasileira surge como denúncia a realidade racial do Brasil. Os 

escritores negros e escritoras negras emitem um discurso, grande parte em primeira 

pessoa, sobre o cotidiano do sujeito negro em uma sociedade racializada e também 

demonstram como a ideologia racista é naturalizada e internalizada nas relações sociais. 

Além disto, a literatura afro-brasileira busca construir e afirmar a identidade negra a partir 

da valorização de elementos culturais proveniente da ancestralidade africana e também 

com contestação da imposição do padrão estético branco, para tal promove a exaltação à   

estética negra que é tão inferiorizada pelos padrões estéticos dominante.  

 

LITERATURA E IDENTIDADE: PALAVRA, ETHOS E PODER.   

  

O domínio da palavra é um domínio de poder. O termo “ palavra” remete a léxico 

e a voz, remetendo a escrita e a fala, sendo primordial para as nossas interações sociais. 

Através da linguagem podemos construir ethos, isto é, imagens mentais daquilo que 

expressamos, influenciando assim nas visões de mundo de nossos interlocutores. O 

teórico francês Pierre Bourdieu referindo-se ao espaço social explana: 

 

O que existe é um espaço de relações o qual é tão real como um espaço 
geográfico, no qual as mudanças de lugar se pagam em trabalho, em esforços 
e sobretudo em tempo (ir de baixo para cima é guindar-se, trepar e trazer as 
marcas ou os estigmas desse esforço). Também as distâncias se medem nele 
em tempo (de ascensão ou de reconversão, por exemplo). E a probalidades da 
mobilização em movimentos organizados, dotados de um aparelho e de um 
porta-voz (precisamente aquilo que leva a falar de “ classes”) será 

inversamente proporcional ao afastamento nesse espaço. (BOURDIEU, 1989, 
p.137) 

 

Neste complexo   espaço de relações é que as identidades vão sendo construídas 

e o espaço social configura-se em estrutura social, onde segundo Norman Fairclough 

(2003a) a “linguagem configura como um sistema semiótico”, sendo assim ao analisar a 

linguagem não há um foco no sujeito que a enuncia, mas nas questões ideológicas que ela 

apresenta. O crítico literário Edward Said (1995) em   Cultura e Imperialismo   considera 

que a literatura não pode ser isolada da sociedade e nem da história, portanto   possibilita 

considerar que há uma relação dialética   entre literatura, sociedade e história.  

A pesquisadora Florentina Souza (2010) ver   a palavra como possiblidade de 

ascensão, considerando a palavra literária como “ uma estratégia de ingresso qualificado 

no mundo social e intelectual brasileiro” e também como modo de romper com os 
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discursos de inferioridade das autoridades de determinada época. Demonstrando assim 

como a literatura pode exercer o poder enquanto discurso no imaginário social. 

A identidade é também social, consiste no modo como nos percebemos em 

relação ao modo como somos vistos. SAID (1995) considera que “ nenhuma identidade 

pode existir por si só, sem um leque de opostos, oposições e negativas”, isto corrobora 

com a noção de identidade de Hall (2003) que a considera como uma construção opondo-

se a uma perspectiva essencializante.  

        O processo de miscigenação que compõe a história brasileira originou 

misturas culturais e fenotípicas, entretanto ainda observamos a “imposição” social de uma 

identidade branca de origem eurocêntrica que molda os padrões comportamentais e 

estéticos, além de reproduzir e legitimar   discursos que manifestam a noção de 

superioridade racial.  Pesquisar sobre o processo histórico da construção cultural do país   

permite-nos relacionar o passado com as questões do presente e observar a ausência ou 

permanência de certas ideologias e hábitos. Sobre esta questão, SAID (1995) explana: 

 

A invocação do passado constitui uma das estratégias mais comuns nas 
interpretações do presente. O que inspira tais apelos não é apenas a divergência 
quanto ao que ocorreu no passado e o que teria sido esse passado, mas também 
a incerteza se o passado é de fato passado, morto e enterrado, ou se persiste, 
mesmo que talvez sob outras formas. (SAID, 1995, p.33) 
 
 

A partir deste excerto é possível pensar que a história social não é perpassada de 

términos e surgimentos de esquemas de pensamentos como nos é ensinado em muitos 

livros de histórias, sendo que estes esquemas não terminam com o fim da etapa histórica 

em que surgem. Os conflitos raciais na sociedade brasileira ainda são alimentados por 

concepções coloniais acerca do Outro, a fim de exemplificação, percebemos que as 

concepções racistas ainda estão presentes nas relações sociais, embora historicamente 

temos a abolição da escravatura, esta não significou a abolição de todo o sistema de 

pensamento acerca do negro.  

Como forma de contestar a representação estereotipada do negro e a ideologia 

inscrita nela e   como afirmação da   identidade negra a literatura afro-brasileira surge. 

Com escritores e escritoras que trazem na tessitura poética as vivências do sujeito negro 

em uma sociedade brasileira   racializada. A escrita como objeto de poder que antes era 

restrito a uma classe, na contemporaneidade vem intensamente   sendo reivindicada por 

diversos grupos como forma de representar suas vivências e contestar as ideologias que 

promovem estereótipos   acerca da sua realidade. A literatura tem sido elemento 
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importante para configuração identitária nacional (SOUZA, 2010, p.212). O   nosso 

nacional envolve uma diversidade cultural e identitária que resiste ao efeito 

homogeneizante. A literatura como instrumento de poder, o poder simbólico, este que “é 

uma forma transformada, irreconhecível, transfigurada e legitima das outras formas de 

poder” (BOURDIEU,1989, p.15) vem sendo reivindicada por vários grupos sociais.   

 

A METAFÓRA DO ESPELHO: MIRAGENS E REFLEXOS DA IDENTIDADE 

SOCIAL 

           A poesia é um gênero ligado a subjetividade, que envolve tanto a subjetividade de 

quem escreve como a de quem ler. A partir da análise do discurso crítica podemos 

compreender que   os eventos sociais são constituídos, na maioria das vezes, por textos2 

permitindo a possibilidade de   estabelecer uma relação dialética da poesia com o mundo 

social. Como forma de ilustrar esta dialética, visamos neste artigo a análise dos poemas 

“Espelhos tortos” e “Espelhos Negros” inseridos no livro Só por hoje vou deixa o meu 

cabelo em paz (2014) de Cristiane Sobral.  

          A metáfora do espelho já foi usada por escritores como Machado de Assis e 

Guimarães Rosa que escreveram contos sobre o modo como as pessoas se percebiam. No 

enredo, as percepções dos personagens exprimiam um olhar social e individual sobre si, 

ilustrando bem que nossas percepções sobre nós, e até mesmo sobre o outro, são devido 

aos esquemas de pensamentos e de percepção que são produtos das interações 

socioculturais.   

         Stuart Hall (2003) considera que a “ cultura não é uma questão de ontologia, de ser, 

mas de se tornar” (p.43) permitindo compreender a cultura como uma questão social e 

histórica ao invés de ser inata ao indivíduo. Sendo assim analisaremos os dois poemas a 

partir da relação da identidade com a cultura, ambas   construções sociais, sendo o corpo, 

segundo Hall, uma “tela de representação”, podemos considerar que a estética corporal 

também manifesta ideologias, tanto na reprodução de padrões como na negação dos 

mesmos. O corpo se torna discurso, sendo assim uma “instância de comunicação” 

(PERREIRA & GOMES, 2001, p.221) que estabelece uma dialética com os discursos que 

permeiam o mundo social.  

No poema “ Espelhos tortos” podemos observar na primeira estrofe os seguintes 

versos:  

                                                           
2 Notes for NormanFairclough’s  Analysing Discourse - Edward Haig 
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Ela não se sentia abençoada 
Tinha a pele nem tão escura 
Mas a cabeleira cheia, encrespada... 
Aos pés do   Pai, sem paz 
Sentia-se desgarrada. (SOBRAL, 2014, p.22) 

 

Em uma relação interdiscursiva com o discurso religioso cristão, a estrofe acima 

representa a concepção da mulher negra acerca de si mesma diante olhar social ideológico 

que a recusa esteticamente.  Nos versos “ Ela não se sentia abençoada/ Tinha a pele nem 

tão escura” podemos observar, pelas características fenotípicas representadas, o processo 

de miscigenação, além da subjetividade negra ser perpassada pelo referido discurso 

religioso que promove uma compreensão do próprio corpo. Há nesta estrofe a presença 

de   modalizadores   discursivo “nem” e “mas”, o primeiro possibilita compreender um 

tom de positividade quando relacionado com o “mas”, porém fornece a possibilidade da 

dúvida, quando relacionada com o termo “tão, acerca da tonalidade de pele da mulher 

representada. O segundo modalizador dá ideia de oposição e negatividade, mesmo não 

tendo a “ pele tão escura” o cabelo crespo é apresentado algo desabonador. 

Na estrofe acima podemos perceber o discurso religioso em consonância com o 

discurso patriarcalista em que “ Aos pés do Pai, sem paz/ Sentia-se desgarrada”, embora 

seja uma menção a parábola bíblica da Ovelha desgarrada, Lucas 15, 3 – 7, estes versos 

podem ser compreendidos como uma alusão a submissão da mulher a ordem masculina e 

também manifesta ironia quando analisada intertextualmente. Na já citada parábola, o 

fato da ovelha se desgarrar do rebanho e do pastor é narrado como negativo, já nestes 

versos ocorre o contrário, a mulher se sentia “desgarrada” na presença da figura 

masculina.  

Na segunda estrofe observamos a simbologia da cor branca relacionada à   

aspectos positivos: 

 

Porque não foi feita branca 
Olhos azuis  
Como a imagem do Criador 
O filho da Luz? (SOBRAL, 2014, p.22) 
 
 

Nos versos acimas, podemos perceber a noção de embranquecimento, isto é, de 

representar no perfil estético branco tudo o que não é. Um exemplo que o poema faz 

referência é   a “ imagem do criador”, uma imagem fabricada ideologicamente sendo 

representada nos moldes do perfil estético europeu. Nesta segunda estrofe é apresentada 
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de maneira irônica a concepção do padrão estético branco ser o ideal. O pesquisador José 

D’Assunção Barros (2009) sobre a construção social da cor expressa:  

 

Mas o que é perceber ou ser percebido como um “negro”, ou, na contrapartida, 

ser percebido como um “ branco”? Na verdade, não se enxerga um homem 

como negro ou branco porque este homem é negro ou branco. Enxerga-se um 
homem (ou a si mesmo) como negro ou branco porque se aprendeu a enxergar 
os homens como negros ou brancos, ou outras categorias mais. De igual 
maneira, ninguém nasce negro ou branco, aprende-se a ser negro ou branco no 
seio de determinadas sociedades que através de indeléveis e complexos 
processos culturais, terminaram por implantar esta forma de percepção na 
mente de cada um dos indivíduos que a constituem. (BARROS, 2009, p.11) 
 
 
 

         

                O excerto acima corrobora com a premissa de Hall da identidade ser algo 

construída socialmente e também de compreender os esquemas de pensamento como 

processos culturais   que configuram as formas de percepção do sujeito acerca de si e do 

outro.  Observemos a terceira estrofe do poema: 

 

  Orou fervorosamente 
  De tanto manipular produto  
  Com persistência  
Depois de intermináveis dias  
Descobriu um curioso dom 
Conseguiu enfim o milagre  
A cura para o cabelo “ruim” 
Que bom! (SOBRAL, 2014, p.22) 
 

 

Nesta estrofe percebemos o estereótipo do cabelo crespo como ruim sendo 

associado com uma doença que necessita de intervenção divina e também do uso de um 

produto químico. Em “ conseguiu enfim um milagre/ A cura para o cabelo “ruim” / Que 

bom! ”, observamos a presença da aspas no termo “ruim” que possibilita a um 

questionamento a partir da   semântica   termo: como o cabelo pode ser ruim e até mesmo 

bom se estas noções parte do pressuposto das ações, permitindo-nos lembrar da   frase “ 

o que o cabelo fez para ser chamado de ruim? ”,  que  é título de uma investigação- ação 

feita pelo grupo transdisciplinar de pesquisa e ação  direta acerca do racismo na sociedade 

brasileira, Frente 3  de  fevereiro3 na quarta edição do Festival de Arte Negra de Belo 

Horizonte. 

                                                           
3 http://www.frente3defevereiro.com.br 

3835



 
 

Na penúltima estrofe do poema “ Espelhos tortos” nos deparamos com os 

seguintes versos: 

 

Agora estava liberta 
Em paz com a sua fé 
Na Igreja sempre fica de pé  
Ostentava o seu cabelo finalmente liso 
Inacreditavelmente longo, que batia nas costas (SOBRAL, 
2014, p.22) 

 

 

 O modo como uma ideologia se   internalizar e se naturalizar no sujeito   pode 

ser percebido nos versos acima. Segundo Bourdieu (1989), as ideologias são “ um produto 

coletivo e coletivamente apropriado que servem a interesses particulares que tendem a 

apresentar como interesses universais, comuns ao conjunto do grupo”, a ideologia de que 

o perfil estético branco é o ideal e melhor se manifesta na sociedade brasileira, embora já 

acha sujeitos que difundem que combatem publicamente estes padrões normativos 

estéticos que desvaloriza a estética não-branca.  

Na última estrofe podemos ver o olhar condicionado ideologicamente na mulher 

sobre si mesmo, observemos os versos a seguir: 

 

               Lamentavelmente, ignorava 
                  Ao mirar-se em seus espelhos tortos 
                 As irônicas apostas que diziam com certeza 

  O seu cabelo nunca estaria nos padrões de beleza. 
  (SOBRAL, 2014, p.22) 

                 
 
 

              Nesta última estrofe podemos perceber a metáfora do espelho, “ espelhos tortos”. 

O espelho é um objeto que reflete tudo que se coloca diante dele, entretanto o modo como 

nos percebemos, os juízos que fazemos da imagem refletida seguem esquemas de 

pensamentos estes construídos socialmente. Em “ dicionários de símbolos” (1989), Jean 

Chevalier traz a seguinte informação acerca da função do espelho: 

 

O espelho tem apenas a função de refletir uma imagem; a alma, tornando-se 

um   perfeito   espelho, participa da imagem e por esta participação sofre uma 

transformação. Existe, portanto, uma configuração entre o sujeito 
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contemplado   e o espelho   que lhe contempla. A alma acaba por participar da 

mesma   beleza para a qual ela se abre. (CHEVALIER, 1986, p.477)4 

 

                 Nesta descrição acerca da funcionalidade do espelho, podemos compreender 
que a “ configuração entre o sujeito contemplado e o espelho que lhe contempla” 

demonstra que o perceber está envolto por ideologias, sendo elas religiosas, políticas, 
etc; a   moldar a imagem   vista no espelho.  A partir do uso da   expressão “ Espelhos 

tortos” podemos compreendê-la como sendo uma metáfora para as ideologias e 
esquemas de pensamento e conhecimento que constituem os universos simbólicos 
(mito, língua, arte, ciência, etc).   

             Bourdieu (1989) acerca das ideologias expressa que são sempre duplamente 

determinadas, isto é, determinadas pelos interesses das   classes as quais   exprimem como 

aos interesses específicos dos agentes que as produzem, indo contra a noção de que as 

ideologias são autossuficientes no mundo social. No poema “ Espelhos Negros”, ao 

contrário do que ocorre no poema “ Espelho Tortos” o eu-lírico fala de si e das suas 

percepções sobre si mesma a partir da afetividade da relação amorosa.  Observemos a 

primeira e a segunda estrofe   do poema: 

              

        Quando você apareceu  
          O eclipse aconteceu  
         Meu cabelo ficou do jeito que eu queria 
         Pude cozinhar o secado em “ banho maria”  
          
         Ainda bem que você surgiu! 
         Minha   autoestima refletiu  
         Tomei tesão como medicação a semana inteira  
         A mulher forte e decidida saiu da geladeira (SOBRAL,2014, p.23) 
 

 

            A partir da relação com outra pessoa, mediante até a identificação do  eu-lírico 

em relação a esta pessoa   expressada por “ Minha autoestima refletiu”, o verbo da oração 

expressa a ideia de espelho e reflexo, além da ideia de eclipse que remete a ideia de 

escuridão, sendo uma metáfora do encontro entre o eu-lírico e a pessoa amada e das 

relações  chamada afro-centradas, isto é, “são aquelas que envolvem escolha de e entre 

parceiros negros, podendo ser de diferentes gêneros e orientações sexuais.”5  Na terceira 

estrofe é representado o olhar do eu-lírico sobre si, um olhar positivo para sua negritude:  

                                                           
4 El espejo no tiene solamente por función reflejar una imagen; el alma, convirtiéndose en un perfecto 
espejo, participa de la imagen y por esta participación sufre una transformación. Existe pues una 
configuración entre el sujeto contemplado y el espejo que lo contempla.  El alma acaba por participar de la 
belleza misma a la cual ella se abre. ( CHEVALIER, 1986,p.477) 
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Mas eu também cheguei!  
Cheguei mais perto do espelho do banheiro 
Olhei e percebi quão melhor fiquei  
Muito mais negra, enfrentando o mundo inteiro ( SOBRAL, 2014,p.23) 

 

      O primeiro verso desta terceira estrofe pode ser relacionado com o primeiro 

verso da segunda estrofe: “ Ainda bem que você surgiu! ”, em que o  eu-lírico expressa a 

felicidade com o surgimento do companheiro em sua vida que influenciou no modo como 

ela se percebia e a “aproximação do espelho” pode ser visto como uma metáfora do querer 

ser ver refletida, mas guiada por outro esquema de pensamento, ela se percebe como 

realmente é e se sente bem com isto.   

Ainda encontramos no fim desta estrofe observamos o verso: Muito mais negra, 

enfrentando o mundo inteiro, o que possibilita o entendimento diante da conjuntura 

sociocultural, não sou brasileira como em outros lugares do mundo, que ainda é permeada 

de preconceitos étnicos, principalmente contra o indivíduo negro. Este verso também 

permite a reflexão sobre a adesão de um perfil estético não dominante como um 

enfrentamento social. 

      A última estrofe do referido poema apresenta os seguintes versos: 

 

Nós dois, que perigo para a humanidade! 
Se a comunidade negra 
Forte, unida, de verdade 
Começar a se reproduzir  
O mundo inteiro vai sacudir (SOBRAL, 2014, p.23) 

 

Nesta estrofe o eu-lírico explicita que a união em todos os campos da afetividade 

da comunidade negra promoveria empoderamento e também seria um incômodo mundial. 

Apresentando um discurso que se refere ao negro diásporico que está presente em vários 

países do mundo, possibilita compreender que a questão racial é problemática mundial.  

 

Conclusão  

       O mundo Social e a literatura são compostos por textos, estes que são construídos a 

partir da língua, esta que é uma construção social e histórica. Pela língua, escrita ou falada, 

é que ocorre as interações sociais, sendo que a mesma é carregada ideologicamente pelos 

usos ideológicos que se cristalizam nela.  

            A escrita literária não é uma escrita em grau zero, esta que segundo Barthes (1997) 

corresponde a uma escrita inocente e indicativa apenas. Tendo como foco a historicidade 
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da obra literária e a partir dos conhecimentos que se pode ter das questões sociais do seu 

tempo, é possível estabelecer uma relação dialética entre literatura e mundo social, como 

modo de compreensão das ideologias sociais que penetra na língua e vão, ao longo do 

tempo, sendo difundidas e naturalizadas nas relações sociais.  

         A partir da análise dos dois poemas, “ Espelhos Tortos” e “ Espelhos Negros”, 

percebemos que a representação literária ocorre de modo ideológico nos referidos poemas 

contestando o padrão estético dominante. Podemos compreender a funcionalidade 

catártica destes textos como sendo o de provocar no leitor um olhar crítico para questões 

tão cristalizadas em nossas vidas cotidianas e que são frutos de processos culturais 

históricos. Este estudo constituiu uma reflexão sobre a dialética da literatura com o mundo 

social sem visar promover uma análise definitiva acerca desta relação, mas contribuir com 

o desnudamento do texto literário enquanto produto cultural e de poder. 
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UTOPIA BRASIL: O POVO BRASILEIRO, ENTRE JOÃO ANTÔNIO E 

DARCY RIBEIRO 

 

Júlio Cezar Bastoni da Silva (UFSCar)1 

 

RESUMO: João Antônio (1937-1996), contista e jornalista paulistano, e Darcy Ribeiro (1922-
1997), antropólogo, professor e político mineiro, possuem vastas semelhanças em suas obras, no 
que tange a um diagnóstico e a uma imagem do Brasil. Ambos partem de uma visão calcada no 
nacional-popular de meados do século XX, e se ligam a uma série de intelectuais que tiveram 
por foco pensar o país a partir de uma perspectiva voltada para as classes pauperizadas. O povo 
brasileiro emerge, portanto, como ponto de fuga da obra de ambos, simultaneamente 
protagonista e objeto de reflexão ou representação. Os diferentes campos de atuação, assim, não 
apagam as semelhanças entre ambos, em seus projetos literário ou científico, nos quais avultam 
o engajamento para a resolução dos graves problemas sociais brasileiros e a utopia de um Brasil 
autônomo, democrático e socialmente justo. Este trabalho pretende, a partir de um enfoque 
comparativo, apresentar possíveis aproximações entre o programa literário de João Antônio e o 
ensaio social de Darcy Ribeiro – em especial, O povo brasileiro (1995) –, tendo como escopo, 
principalmente, as suas relações intelectuais e suas afinidades na reflexão sobre a questão 
popular brasileira.  
Palavras-chave: João Antônio. Darcy Ribeiro. Literatura e ciências sociais. Nacional-popular. 

 

Em 1975, Darcy Ribeiro, de retorno do exílio que enfrentara por ocorrência do 

golpe militar de 1964, cederia uma entrevista ao jornalista e escritor João Antônio, 

publicada inicialmente no jornal Panorama, de Londrina, norte do Paraná, e republicado 

no periódico Ex-, importante órgão da imprensa alternativa durante a ditadura militar. 

Trata-se de uma entrevista atípica, no modelo prezado por João Antônio e pela escola 

que o formou no jornalismo: constitui, na verdade, uma reportagem ou um perfil 

narrativo do ex-ministro de Estado do governo João Goulart, então convalescente de 

uma cirurgia para retirar um câncer de pulmão. Nela, o repórter apenas revela o nome 

do personagem ao final do texto, depois de uma longa caracterização que enfatiza a 
                                                

1 Pesquisa de pós-doutorado registrada sob o processo no 2014/22950-3, Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (FAPESP), em convênio com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES). As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas neste material 
são de responsabilidade do autor e não necessariamente refletem a visão da FAPESP e da CAPES. 

3840

Ana
Pencil



2 

 

dimensão humana do político cassado pela subtração de seus direitos eleitorais, bem 

como a exemplaridade de sua situação frente ao contexto do momento. Darcy Ribeiro 

aparece, por meio da voz do narrador-repórter, como um cidadão brasileiro num 

momento em que o retorno dos direitos de cidadania parecia ainda distante, ofuscada 

pela vigilância militar que não permitia entrever o retorno da democracia. João Antônio, 

narrador-repórter, é também neste texto narrador-personagem, dividido entre a simpatia 

pelo retratado e o interesse quase missionário frente ao país e seu povo, crença 

compartilhada com seu personagem. 

“Olá, professor, há quanto tempo!”, título da matéria publicada no número 15 de 

Ex- e que seria indicada pelo jornal ao Prêmio Esso de Jornalismo do ano de 1975 

(ANTÔNIO, 1975a, p. 32-33),2 talvez seja um dos únicos registros públicos da relação 

entre João Antônio e Darcy Ribeiro. De qualquer modo, a afinidade entre o escritor-

jornalista e o antropólogo, político e também ficcionista Darcy, salta aos olhos. Há, na 

obra de ambos, uma mesma postura ética frente à questão nacional, atitude que 

rememora o “sentimento de missão” figurado por Antonio Candido (2007, p. 28) 

relativamente aos intelectuais românticos brasileiros. De fato, o projeto nacional foi 

uma linha de força do pensamento social e da literatura brasileira durante longa data, e 

tanto Darcy quanto João Antônio foram dele representantes que poderiam facilmente ser 

arrolados junto a outros da mesma tradição. É certo que ambos pertencem a distintos 

campos de atuação – embora haja pontos de contato, como a produção ficcional, que 

ambos realizaram – mas é possível afirmar que, em linhas gerais, apresentam 

concepções e posturas éticas semelhantes em relação à visão que compõem sobre a 

sociedade brasileira. Na interpretação do país de um, fundada não apenas na ciência mas 

também na prática política, bem como na representação do Brasil de outro, calcada 

tanto na ficção quanto em um jornalismo militante, de interesse social, há aproximações 

possíveis, que sugerem uma posição idêntica frente à compreensão da nação e seus 

horizontes. 

Tanto em João Antônio quanto em Darcy Ribeiro, o conceito fundamental por 

meio do qual se articulam suas obras é a noção de povo, e de povo brasileiro. Uma das 

últimas obras de Darcy Ribeiro, que fecha o seu ciclo dos Estudos de antropologia da 

civilização, iniciado com O processo civilizatório, publicado originalmente em 1968, é 

justamente O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil, de 1995. Tendo ainda 
                                                

2 O texto, levemente modificado, seria publicado na abertura de uma coletânea de textos jornalísticos de 
João Antônio, Casa de loucos, na seção intitulada “Protesto” (1976, p. 3-12).  
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passado por estudos sobre a América Latina, os indígenas e uma teoria geral da 

sociedade brasileira, Darcy Ribeiro revela um projeto ambicioso de compreensão da 

evolução da civilização mundial que desemboca na situação do Brasil e dos brasileiros 

ao longo do processo histórico: “[a] necessidade de uma teoria do Brasil, que nos 

situasse na história humana, me levou à ousadia de propor toda uma teoria da história” 

(RIBEIRO, 2006, p. 13). O povo brasileiro, desse modo, é um livro de interpretação do 

pais, nos moldes dos clássicos ensaios do século XX, como Casa-grande & senzala 

(1933), Raízes do Brasil (1936), Formação do Brasil contemporâneo (1942), entre 

outros; Antonio Candido chega a afirmar que é uma obra que sumariza todas as 

anteriores contribuições relativas à interpretação global do Brasil, abrangendo-as em um 

projeto único.3 Além disso, é saliente seu feitio combativo, que se assemelha a um 

libelo, não obstante histórica e sociologicamente orientado. Responder a pergunta, 

sempre repetida em suas obras, “[...] por que o Brasil ainda não deu certo?” (2006, p. 

13), constitui a orientação da obra, que vai buscar nos séculos de opressão colonial e na 

resiliente desigualdade brasileira, sustentada na espoliação das massas trabalhadoras, a 

base para sua solução. O Brasil, para Darcy Ribeiro, apresenta-se como um projeto de 

nação incompleto, mas não inviável, a despeito das várias tentativas abortadas ao longo 

de sua história. É central, portanto, para a compreensão da obra de Darcy Ribeiro, o 

pano de fundo histórico dos governos ditos populistas, experiência política cortada pelo 

golpe de 1964: Darcy permanece, em teoria e prática, tendo como horizonte uma 

construção nacional emancipatória, autônoma, um projeto de nação que vise tornar o 

Brasil não apenas um país decente, mas também transformá-lo em uma experiência 

social que congregue as diferenças sociais em torno de uma vivência democrática e 

economicamente igualitária, uma “nova Roma” (2006, p. 411), como costuma afirmar. 

A feição geral da produção de João Antônio, por sua vez, é a de uma obra 

fortemente marcada pela presença das classes populares, simultaneamente objeto e fonte 

da emulação prezada pelo foco ou voz do narrador. O projeto literário de João Antônio, 

apresentado, em linhas gerais, no ensaio “Corpo-a-corpo com a vida”, compõe uma 

                                                
3 A referência a O povo brasileiro encontra-se em texto de Antonio Candido no qual indica “dez livros 

para conhecer o Brasil”, publicado originalmente na revista Teoria e debate. A passagem sobre o livro de 
Darcy Ribeiro é bastante significativa de sua singularidade: “Entre parênteses: desobedeço o limite de dez 

obras que me foi proposto para incluir de contrabando mais uma, porque acho indispensável uma 
introdução geral, que não se concentre em nenhum dos tópicos enumerados acima, mas abranja em 
síntese todos eles, ou quase. E como introdução geral não vejo nenhum melhor do que O povo brasileiro, 
de Darcy Ribeiro, livro trepidante, cheio de ideias originais, que esclarece num estilo movimentado e 
atraente o objetivo expresso no subtítulo: ‘A formação e o sentido do Brasil’” (CANDIDO, 2013). 

3842

Ana
Pencil



4 

 

radiografia do cotidiano brasileiro em suas camadas subalternas, com o foco voltado 

para o relato e a compreensão de suas diferentes práticas sociais, culturais ou 

econômicas. A representação do elemento popular, assim, volta-se a uma faixa de vida 

específica, normalmente distante das camadas médias e, sobretudo, das elites. A 

concepção de forma, para João Antônio, daria vazão a uma perspectiva popular, 

centrada na representação simultaneamente interna e externa do povo brasileiro, isto é, 

como objeto da narrativa e pretensa posição do narrador: 

O de que carecemos, em essência, é o levantamento de realidades 
brasileiras, vistas de dentro para fora. Necessidade de que assumamos 
o compromisso com o fato de escrever sem nos distanciarmos do povo 
e da terra. O que é diferente de publicar livros, e muito. Daí saltarem 
dois flagrantes vergonhosos – o nosso distanciamento de uma 
literatura que reflita a vida brasileira, o futebol, a umbanda, a vida 
operária e fabril, o êxodo rural, a habitação, a saúde, a vida policial, 
aquela faixa toda a que talvez se possa chamar radiografias brasileiras. 
E é devido a tal carência que, de um lado, não temos conteúdo, e de 
outro, nem temos forma brasileira. Pois que, a forma, resulta de uma 
posição intelectualizada e fornece uma falsa estética, importada, 
empostada, mal adquirida, sujeita a todas as ondas e sempre mal 
digerida (ANTÔNIO, 1975b, p. 143-144). 

Como se vê, “Corpo-a-corpo com a vida” propõe uma literatura voltada à 

caracterização de certa imagem do que se poderia chamar de brasilidade ou 

nacionalidade, em especial no que tange a formas de compreender ou representar o 

fenômeno por meio de sua diversidade e particularidade culturais. Deste modo, o 

projeto de João Antônio pode ser caracterizado como um painel da vida brasileira de seu 

período, a segunda metade do século XX, que faz referência direta, no entanto, a uma 

tradição literária local de longo termo, cujas raízes fincam-se no interesse por ela 

sempre manifestado pela participação no projeto nacional. É, portanto, como em Darcy, 

uma solução de compromisso entre a prática intelectual e a prática política, uma 

concepção de país e uma postura ética. Produzir uma literatura a partir de um pacto de 

proximidade com “o povo e a terra”, assim, é fator que aproxima João Antônio de toda 

uma tradição literária que o precedeu, cujas raízes podem ser encontradas desde o 

romantismo de um José de Alencar, bem como flagradas nos diversos regionalismos e 

na produção de um modernista como Mário de Andrade. Além disso, trata-se de uma 

experiência intelectual que não se prende apenas à literatura, mas também ao 

pensamento social; é, nesse sentido, um elo que liga João Antônio a Darcy Ribeiro, e 
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este a diversos “explicadores” do Brasil, notadamente a Gilberto Freyre.4 A vinculação 

do pensamento brasileiro à questão nacional é ponto nodal que ata a literatura aos 

ensaios de interpretação do Brasil, experiências intelectuais fortemente vincadas pelo 

sentimento de missão frente ao país. 

O que unifica, portanto, a relação que João Antônio e Darcy Ribeiro 

estabelecem, em seus projetos pessoais, com a questão brasileira, é uma espécie de 

notação popular. De um lado, horizonte analítico da pesquisa científica e, de outro, 

perspectiva e foco adotado pelo autor-narrador, o que ambos qualificam como povo 

brasileiro, isto é, as camadas populares, pauperizadas, constituem a base para suas 

produções. Se para Darcy Ribeiro a experiência fundada no ciclo “populista” da política 

brasileira marca fortemente sua obra, em João Antônio é visível certa filiação à arte 

nacional-popular que marcou a cultura do mesmo período histórico (RIDENTI, 2010; 

2014). A caracterização valorativa, de teor romântico, das classes populares, é, portanto, 

comum em ambos os autores. Trata-se, em suma, de uma perspectiva que visa unificar 

as diferenças internas e objetivas que vincam as camadas populares, socialmente e 

culturalmente, em nome de uma representação una do caráter nacional, nelas baseado, e 

de um projeto de nação que teria como alvo a transformação do país, ou a conclusão de 

sua formação em uma sociedade substantivamente democrática. A leitura é, portanto, de 

classe, ligada a uma postura nacionalista de esquerda, algo comum a parte da 

intelectualidade brasileira e latino-americana, especialmente em meados do século 

passado. 

A imagem central do país em ambos os autores é a de uma sociedade fortemente 

vincada entre uma pequena elite, ligada a seu sócio-maior estrangeiro e portanto 

antinacional, e o povo, invariável e historicamente espoliado. A obra contística de João 

Antônio, nesse sentido, elege como foco as classes trabalhadoras e o pobre à margem da 

economia formal, marcando em especial a experiência urbana de um país em forte 

transição demográfica do campo para a cidade, ela própria fixada na forma dos contos. 

Se em Malagueta, Perus e Bacanaço, primeira coletânea do autor, publicada em 1963, a 

experiência urbana era ainda marcada por um deambular do narrador-protagonista ou de 

seus personagens ‒ em contos como “Busca” e o conto-título ‒, posteriormente, a partir 

de seus livros publicados na década de 1970, como Leão-de-chácara, a marginalidade 

ou os “pingentes” (1975b, p. 24-29) da grande cidade terão maior ênfase, numa espécie 
                                                

4 Sobre Casa-grande & senzala, afirma Darcy ser “[...] a obra mais importante da cultura brasileira” 

(RIBEIRO, 1986, p. 110). 
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de luta renhida entre o espaço adverso e a sobrevivência do indivíduo pobre. Trata-se, 

assim, de uma literatura – englobando também sua produção cronística e a reportagem 

jornalística – que persegue os desvãos da sociedade brasileira pós-‘milagre’ econômico, 

distantes das estatísticas oficiais: 

Mais do que pobres, os passageiros da Central do Brasil parecem não 
apenas pingentes nos trens, mas pingentes da cidade, uma espécie, em 
quantidade e qualidade, de sobreviventes urbanos, sempre pendurados 
na cidade e nunca fixos, estabilizados ou tranquilos. E fora dessa 
situação marginalizada, o suburbano é o homem que faz parte daquele 
mundo chamado Rio Abandonado, ou seja o Rio Tristeza, a Zona 
Norte (1975b, p. 25). 

Esse procedimento propõe uma relação quase antropológica com a experiência 

urbana das classes marginalizadas, no sentido de um “estranhamento” (VELHO, 2007, 

p. 13) frente ao familiar desta experiência, compartilhada pelo autor-narrador ou pelo 

repórter, interessado nesta faixa social. Isso seria uma espécie de método para driblar as 

conveniências ideológicas e o senso comum embalado pela mídia de massas do 

momento, ligada ao poder censório ou a ele conivente – deve-se lembrar, nesse sentido, 

o papel de destaque que João Antônio exerceu na imprensa alternativa da década de 

1970, também período de auge de sua produção literária, em periódicos como 

Movimento, Ex-, Versus, O Pasquim, entre outros.5 Ademais ser um procedimento 

próprio da literatura, de maneira geral, “o problema da representação da alteridade” 

continua vigente, em especial se lembrarmos que o Brasil permanece um país de 

desigualdade abissal, com grandes distâncias entre as classes sociais (BUENO, 2014, p. 

117). 

Nos ensaios de Darcy Ribeiro, o ponto de fuga também se coloca na situação do 

povo. Como João Antônio, que considera a formação social e cultural brasileira uma 

herança, em suas palavras, “luso-afro-tupiniquim” (1975b, p. 146), Darcy Ribeiro 

pensa, como boa parte do pensamento social precedente, a sociedade nacional como 

uma confluência de fatores distintos, forjados na colonização portuguesa, não apenas 

em contato mas também fundada na opressão de africanos e indígenas. Afirma o 

antropólogo, em prefácio a O povo brasileiro:  

                                                
5 João Antônio, sobre a imprensa alternativa, ou nanica, em contraste com os jornais de maior porte: 
“Enquanto a grande imprensa, bem omissa e comportada, dona da verdade e Joana das Regras – como 
atualmente a chamaria o senhor pingente Afonso Henriques de Lima Barreto – vai comendo o doce e 
morno pão dos omissos e nem pergunta de onde lhe vem tanto pão, a verdade é que os nanicos, também 
chamados marginais, vão mandando bala, levantando as melhores pistas e, principalmente, usando um 
poder que o jornalismo realmente deve ter quando conduzido à condição de imprensa – indagar, 
questionar, duvidar, abrir para o diálogo e para o debate” (ANTÔNIO, 1975c p. 9). 
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O Brasil e os brasileiros, sua gestação como povo, é o que trataremos 
de reconstituir e compreender nos capítulos seguintes. Surgimos da 
confluência, do entrechoque e do caldeamento do invasor português 
com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e 
outros aliciados como escravos. 

Nessa confluência, que se dá sob regência dos portugueses, matrizes 
raciais díspares, tradições culturais distintas, formações sociais 
defasadas se enfrentam e se fundem para dar lugar a um povo novo, 
um novo modelo de estruturação societária (RIBEIRO, 2006, p. 17, 
grifo do autor). 

O resultado de tal empreendimento, portanto, resultaria na formação de um povo 

novo no qual, à parte as inegáveis diversidades, existiria notável “uniformidade 

cultural”, o que seria fator de constituição de uma “unidade nacional” (2006, p. 20). No 

entanto, tal matriz societária, criada por meio de uma empresa colonial, seria 

responsável por uma desigualdade que se estenderia mesmo ao período pós-

independência, que oporia “[...] uma estreitíssima camada privilegiada ao grosso da 

população, fazendo as distâncias sociais mais intransponíveis que as diferenças raciais” 

(2006, p. 20). Essa estratificação social, assim, defrontaria uma pequena camada 

dominante e intermediária, ligadas ao domínio ou gerência dos meios de produção e das 

finanças, bem como ao comércio e à burocracia pública, ao que Darcy Ribeiro chama de 

classes subalternas – uma “classe média” precária e provisoriamente empregada – e, 

sobretudo, à imensa camada marginal, formada nas franjas da economia (2006, p. 192-

193), as classes oprimidas. Essa camada marginal seria, segundo Darcy, “[...] 

tipologicamente [equivalente] à escravaria colonial”, uma população, transfigurada após 

a Abolição em segmento social apenas “virtualmente proletarizável” (RIBEIRO, 1978, 

p. 91); e, em oposição às outras ligadas de uma forma ou outra ao funcionamento da 

ordem econômica, apenas integrável pela ruptura do sistema – uma franja ou uma 

margem do funcionamento produtivo, portanto, não obstante englobando grande ou 

maior parte das classes populares. 

Nesse sentido, pode-se perceber, em Darcy Ribeiro como em João Antônio, a 

importância da base da pirâmide social brasileira para a definição do que consideram ser 

o povo brasileiro. Trata-se de uma tentativa de foco nas camadas populares para a 

representação ou a interpretação do país, na qual o elemento marginal, isto é, o que 

sobrevive em precária ligação com o sistema econômico, o indivíduo de uma espécie de 

“população sobrante” (VASCONCELLOS, 2015, p. 132), toma a frente como motivo 

maior da investida intelectual. Não por acaso, Darcy Ribeiro é lido por um de seus 

intérpretes como um pretenso “[...] intelectual orgânico do povão” (VASCONCELLOS, 
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2015, p. 138), embora reconheça os limites do intelectual para a organização dessa 

camada social. João Antônio, por sua vez, teve sua trajetória marcada pela adesão ao 

mundo dos marginalizados, como assunto e almejada perspectiva. Em breve resenha 

veiculada no periódico Opinião quando da publicação de Leão-de-chácara, em 1975 – 

período que representou o auge do reconhecimento de João Antônio pelo público –, 

João Gilberto Noll assinala a “simpatia pelos meandros dos marginalizados” e pelo 

“submundo urbano” (1975, p. 21), avaliação que seria comum na recepção crítica e que 

caracterizaria o perfil do autor. Porém, desde Malagueta, Perus e Bacanaço, passando 

por contos de Leão-de-chácara, como “Três cunhadas – Natal 1960”, entre outros, não 

raro o narrador ou o protagonista pertencem à baixa classe média urbana, às quais Darcy 

Ribeiro chamaria de classes subalternas. A verdade é que João Antônio tem como 

ponto de fuga de sua obra pensar e representar o povo brasileiro, em especial as 

camadas pauperizadas das grandes cidades, num país que contraditoriamente se 

urbanizaria na esteira do chamado “milagre” econômico. A ênfase na marginalidade 

advém da magnitude objetiva desta camada, que passa a ser uma espécie de sinédoque 

da sociedade brasileira; João Antônio, como Darcy Ribeiro, reconhece em sua prática 

literária a dimensão da desigualdade e da exclusão sociais brasileiras, e enxerga nestas 

camadas a possibilidade mais adequada à representação do povo. O conceito de 

marginal, portanto, merece, para João Antônio, uma espécie de reconfiguração, dado 

que a maior parte da sociedade brasileira aproxima-se desta condição, seja 

precariamente integrada ao mercado de trabalho e aos direitos de cidadania, ou vivendo 

às franjas da economia. Sobre esta particularidade e seu perfil de escritor, afirma o autor 

em entrevista de 1987: 

Não me sinto portador do homem marginal, mas tenho personagens 
que vivem à marginalidade. Como o volume deles é grande, acabam 
sendo porta-vozes do povo brasileiro. Para começar, favelado não é 
marginal, no sentido que se costuma dar à palavra. É trabalhador e 
sobrevivente urbano, despreparado, sofrido, sem oportunidade (JOÃO 
ANTÔNIO – NEM HERÓIS, NEM VILÕES: APENAS O 
POVO BRASILEIRO, 1987, p. 19-20, grifo nosso). 

Ao notarem a prevalência da camada marginal sobre o conjunto da sociedade 

brasileira, Darcy Ribeiro e João Antônio desenham a imagem de um país desigual, de 

construção incompleta, no qual a resolução de suas estruturas socioeconômicas e 

políticas se fazem prementes. Aqui, a formação nacionalista ou nacional-popular de 

ambos os autores é visível, tanto no diagnóstico quanto na projeção para os destinos do 
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país. O povo brasileiro, autêntico guardião de uma nova sociabilidade e de um futuro 

democrático em potência, na visão de ambos, vê-se tolhido pela desigualdade e pelo 

boicote ao próprio povo por parte das elites, camada diminuta da sociedade, retratada 

como antinacional e ciosa de sua posição oligárquica. É notável, nesse sentido, a 

semelhança de suas avaliações: 

Herdamos (...) uma província prodigiosamente bela e fértil. Nela 
cresceu um povo com imensa vontade de felicidade e capacidade de 
alegria. Não precisamos de nenhum capital estrangeiro, de nenhuma 
técnica de fora para organizar nossa vida de forma a fazer o Brasil 
florescer como uma civilização criativa e como uma sociedade 
solidária. O único empecilho é a nossa classe dirigente, medíocre e 
mesquinha (RIBEIRO, 2008, p. 36). 

O povo é artístico, criativo, múltiplo e se o país não funciona é porque 
a classe dominante é mesquinha, arquiatrasada, vive no tempo dos 
coronéis e das Capitanias Hereditárias (ANTÔNIO apud MUSILLI, 
1990, s. p.). 

Nos dois autores, portanto, há identidade na representação ou na análise da 

sociedade brasileira, desde a compreensão do perfil de suas camadas sociais até a 

projeção de um horizonte potencial de um país justo. Do mesmo modo, em suas obras, o 

povo brasileiro aparece não apenas como categoria analítica ou assunto narrado, mas 

como base de seus projetos, sejam eles literários ou científicos. Pode-se dizer, nesse 

sentido, que ambos foram dos últimos representantes de uma utopia brasileira cuja 

matriz está na cultura nacional-popular de meados do século XX – apesar de 

historicamente presente desde os oitocentos. Trata-se da possibilidade de pensar a 

emancipação econômica e política do país, tendo por base a integração plena das 

camadas ora marginalizadas à vida cidadã, o que demandaria romper com as estruturas 

oligárquicas brasileiras, mantenedoras da desigualdade. Morto João Antônio em 1996, e 

Darcy Ribeiro em 1997, tornou-se possível notar a coincidência do desaparecimento de 

ambos com o abandono de um projeto de país gestado nos anos 1950 e 1960, cujas 

dificuldades de concretização foram postas pelas novas configurações do mundo 

contemporâneo; como afirma Ligia Chiappini, a morte de personagens como João 

Antônio e Darcy Ribeiro soam como “(...) a morte mesma de um certo Brasil, ainda 

fortemente marcado pelo ideário da década de 60” (CHIAPPINI, 2000, p. 10). Cabe 

refletir, no entanto, o que fica de suas obras neste século XXI, em especial porque 

muitos dos problemas postos por ambos continuam sem resolução. Além disso, deve-se 

pensar o que significaria neste momento o ocaso da importância de intelectuais e 

escritores dedicados a pensar, de maneira global, o Brasil, com a perspectiva de um 
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projeto de construção nacional. Os novos tempos podem demandar formulações 

diversas das oferecidas por Darcy Ribeiro e João Antônio, mas sempre são necessários 

papéis como os que ambos exerceram, de modo a compreender plenamente os fracassos, 

as conquistas e as mudanças do país. 
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A CRÍTICA LITERÁRIA COMO CRÍTICA DA CULTURA EM JOSÉ 

GUILHERME MERQUIOR 

Kaio Felipe (IESP/UERJ) 

 

Resumo: O propósito deste trabalho é analisar a concepção de José Guilherme Merquior (1941-
1991) da crítica literária como crítica da cultura, isto é, como ensaísmo que questiona a cultura 
vigente. Merquior parte do pressuposto que a literatura tem um potencial gnoseológico, portanto 
cabe à atividade crítica desvendar e discutir esse poder cognitivo da arte poética. Pare este autor, 
é preciso encarar a obra literária não como experimento estritamente formal ou como mero 
documento sociológico, e sim como forma de conhecimento e arma da crítica da civilização, 
mas sempre evocando a problematização da cultura a partir da própria estrutura do texto 
literário. Pretendo discutir, em ordem cronológica, dez ensaios e artigos nos quais Merquior 
apresenta e desenvolve esta posição teórico-metodológica em defesa da crítica da literatura 
como crítica cultural. São eles: “Responsabilidade social do artista” (em Razão do Poema, 
1965); “Para o sesquicentenário de Matthew Arnold” e “Do signo ao sintoma” (Formalismo e 
Tradição Moderna, 1974); “Ao leitor” e “Machado de Assis e a prosa impressionista” (De 
Anchieta a Euclides, 1977); “As idéias e as formas”, “Tarefas da crítica liberal” e “O vampiro 

ventríloquo” (As idéias e as formas, 1981); e “A crise do paradigma formalista” e “Sobre a doxa 

literária” (Crítica 1964-1989, 1990). 
Palavras-chave: cultura; crítica literária; pensamento social. 

 

Introdução 

Ao longo de sua produção intelectual, o ensaísta e crítico José Guilherme 

Merquior (1941-1991) buscou articular um diálogo entre a literatura e as ciências 

sociais: em sua obra crítica procurou identificar as raízes ideológicas de certas formas 

literárias, assim como a visão estética intrínseca a certos estilos de pensamento. 

Merquior postulava a crítica literária como crítica da cultura; nesse sentido, opõe-se 

tanto ao formalismo, acusado de se atentar apenas aos aspectos intratextuais e, desta 

forma, isolar a literatura da problemática cultural; quanto ao sociologismo, o qual 

trataria o texto de forma reducionista (ou seja, como mero reflexo de condicionamentos 

sociais) ou mesmo a partir de exigências políticas e/ou moralizantes. 
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Para Merquior, do ponto de vista histórico, as principais obras literárias da 

tradição moderna (isto é, a partir de meados do século XIX) enfatizam mais a 

problematização da vida do que a edificação moral ou o entretenimento; essa mudança 

de escopo exige do crítico a capacidade de combinar a crítica estética com a crítica 

ideológica. Além disso, a partir da influência de críticos como György Lukács (1885-

1971), Walter Benjamin (1892-1940) e Erich Auerbach (1892-1957), o procedimento 

metodológico defendido pelo autor é abordar os aspectos históricos e sociológicos a 

partir do próprio texto, em vez de tratá-lo a partir de uma abordagem externa que 

desvalorize sua autonomia estética. 

O objetivo deste trabalho é analisar como essa concepção de Merquior da crítica 

literária aparece em dez de seus ensaios que apresentam reflexões de cunho teórico-

metodológico. Minha hipótese de trabalho é que José Guilherme persiste em uma visão 

racionalista da tarefa do crítico, pois sempre abordou o fenômeno literário com aparatos 

conceituais em vez do viés impressionista que predominava na crítica anterior; porém, a 

partir do início da década de 1980, este autor abandona sua aposta na literatura 

modernista como resposta aos resquícios estetizantes, decadentistas e irracionalistas de 

certos estilos pós-românticos, na medida em que também a arte de vanguarda seria um 

sintoma da crise de valores da cultura moderna. Com isso, Merquior passa a detectar 

uma perigosa cumplicidade da crítica universitária com a produção literária 

contemporânea, na medida em que a sofisticação metodológica estaria em inversa 

proporção a um autêntico exame crítico do texto literário. 

 

A arte e a consciência social 

No início da década de 1960, José Guilherme Merquior nutria certa simpatia 

pelo marxismo cultural de Lukács e Benjamin, menos pelo aspecto político-ideológico 

do que pelo tipo de olhar sobre a arte e a cultura oferecido por esses autores. O ensaio 

Responsabilidade social do artista é sintomático dessa fase de Merquior, ao argumentar 

que mesmo de uma perspectiva que partisse do estético (e não do ético), a arte é por si 

mesma uma responsabilidade social: cabe ao artista ver realmente a “problemática 

objetiva da nossa particular sociedade” (MERQUIOR, 2013, p. 233). 

Para José Guilherme, a arte é uma forma de conhecimento, “capaz de nos 

oferecer uma imagem do ser, cumprindo uma função de conhecimento da realidade” 

(Ibidem, p. 229). Merquior concebe a arte como reflexão e reflexo; não importa a 
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ideologia, mas sim se o artista vê e compreende a realidade como artista. A obra de arte 

serve a uma prática, porém na qualidade de teoria; sendo assim, a arte já é por si mesma 

uma responsabilidade social, e “a função estética reveste essencialmente uma condição 

moral.” (Ibidem, p. 233) 

 

A leitura imanente-histórica 

No prefácio da obra De Anchieta a Euclides: breve história da literatura 

brasileira, Merquior afirma que pautou seu estudo por três preceitos críticos: 

acessibilidade, seletividade e senso da forma. Com o primeiro deles, pretendia “atrair o 

interesse do público geral, que a linguagem de alguns manuais e o delírio tecnicista de 

certa crítica moderna tendem a manter afastado dos problemas da história literária” 

(Idem, 2014, p. 31). A seletividade diz respeito à valoração dos autores, adotando “uma 

perspectiva acentuadamente crítica e não apenas histórica” (ANDRADE, 2014, p. 17). 

Quanto ao último dos preceitos, interessa a observação de cunho epistemológico 

do autor, o qual diz ter buscado “focalizar a interpretação crítica na estrutura mesma do 

texto (...). Tudo está em saber ler a história no texto, em vez de dissolver o texto na 

História” (MERQUIOR, 2014: 31-32; grifo meu). Em outras palavras, Merquior 

procura articular “a dimensão formal e imanente do texto literário com sua textura 

histórica” (ANDRADE, 2014, p. 18). 

 

A literatura como problematização da realidade 

Ainda em De Anchieta a Euclides, no capítulo sobre Machado de Assis (1839-

1908), José Guilherme identifica três funções históricas da arte literária: edificação 

moral, divertimento e problematização da vida. A primeira delas diz respeito à educação 

cívica (por exemplo, a Paidéia da Grécia clássica, que passava pela leitura dos poemas 

homéricos), e traça uma relação indissociável entre literatura e ética. A segunda tem a 

ver com o entretenimento, com o apelo popular e/ou comercial da obra literária. A 

terceira, que trata da “atitude crítica ante a existência”, é a que mais interessa a 

Merquior, pois é a mais cultivada pela literatura da civilização industrial; em outras 

palavras, há na alta literatura desde meados do século XIX uma “hipertrofia da visão 

problematizadora” (cf. MERQUIOR, 2014, p. 247; grifos no original). 

A literatura impressionista, representada por autores como Marcel Proust (1871-

1922), Henry James (1843-1916) e o próprio Machado de Assis, apresenta uma 
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“combinação única de esteticismo e oposição cultural” (Ibidem, p. 247; grifos no 

original), isto é, a sofisticação estilística é mesclada com a denúncia e crítica da cultura 

alienada, da mentalidade dominante.  

Merquior sugere, além disso, uma pertinente relação entre essa prosa 

impressionista de fins do século retrasado e a crise da cultura moderna: Numa visão que 

tem ecos da Kulturkritik melancólica do jovem Lukács e de Benjamin, o autor de De 

Anchieta a Euclides alega que nossa civilização “não mais oferece a seus filhos uma 

orientação global da existência unanimemente aceita e partilhada” (Ibidem, p. 248; 

grifos no original). Na ausência de valores estáveis, caberia à literatura, em seu papel de 

“criticism of life” (Matthew Arnold), procurar esses valores, e, portanto, assumir uma 

visão problematizadora. José Guilherme cita escritores como Dostoiévski (1821-1881) e 

Franz Kafka (1883-1924) como expoentes dessa discussão do sentido existencial por 

meio da arte literária.  

No caso de Machado de Assis, foi justamente ele quem introduziu nas letras 

brasileiras essa orientação problematizadora. Machado desenvolveu uma literatura 

estilisticamente apurada “a serviço do aprofundamento filosófico da nossa visão poética 

(...). Foi com Machado de Assis que a literatura brasileira entrou em diálogo com as 

vozes decisivas da literatura ocidental” (Ibidem, p. 249). 

Essa ênfase no potencial crítico da literatura aparece também em Formalismo e 

Tradição Moderna: o problema da arte na crise da cultura, obra cujos ensaios 

oferecem uma abordagem sociológica de problemas estéticos e culturais. 

Como vimos, para Merquior, do ponto de vista histórico, as principais obras 

literárias da tradição moderna (isto é, a arte da sociedade urbano-industrial) enfatizam 

mais a problematização da vida do que a edificação moral ou o entretenimento; essa 

mudança de escopo exige do crítico a capacidade de combinar a crítica estética com a 

crítica ideológica. Nesse sentido, José Guilherme opõe-se tanto ao formalismo, acusado 

de isolar a literatura da problemática cultural, quanto ao sociologismo, o qual trataria o 

texto de forma reducionista (ou seja, como pretexto para falar da realidade social) ou 

mesmo a partir de exigências políticas e/ou moralizantes. Em outras palavras, cabe 

encarar a obra literária não como experimento estritamente formal ou como documento 

sociológico, e sim como forma de conhecimento e arma da crítica da civilização, mas 

sempre evocando essa problematização da cultura a partir da própria estrutura do texto 

literário. 

3854

Ana
Pencil



5 

 

Para o autor, diante da vulnerabilidade da arte moderna frente à indústria 

cultural, a produção estética que se quer autêntica precisa necessariamente partir de um 

aristocratismo intelectual: “A raiz do que há de intrinsecamente aristocrático na 

tradição moderna é o compromisso da arte com a crítica da cultura” (MERQUIOR, 

2015, p. 95; grifos no original).  

Desta maneira, para Merquior a resposta para a crise da cultura, no âmbito da 

teoria, crítica e prática artísticas, é retomar o vínculo entre arte e pensamento, entre 

forma e cultura, sempre considerando a dimensão desta última como auto-cultivo: 

A vocação aristocrática da arte moderna radica na cumplicidade da infra-
estrutura cultural com a dissolução da cultura como resíduo de paideias 
clássico-cristão-humanísticas. Em última análise, inimiga do kitsch, só é 
“aristocrática” e “elitista” porque aposta na dignidade da cultura como 

impulso perfectivo do homem, como formação livre e desalienante da 
personalidade. Em seu papel de contra-ideologia, a arte moderna sempre 
esteve pronta a fustigar os humanismos de fachada (...), mas nunca esteve 
disposta a renunciar ao humanismo como crítica da civilização (Ibidem, pp. 
96-97; grifos no original). 

Essa noção de que a teoria estética e a crítica não precisam negligenciar a análise 

formal para considerar também o significado sociocultural da arte, isto é, o 

“relacionamento estrutural do texto literário com a cultura e a sociedade” (Ibidem, p. 

331), é central no ensaio Para o sesquicentenário de Matthew Arnold. O autor começa 

por argumentar que historicizar a análise estrutural do texto não significa recair numa 

metafísica historicista ou tratá-lo como documento sociológico. É preciso considerar 

antes a história na obra de arte do que a obra de arte na história. A renúncia à estilística 

sociológica e a ao exercício da crítica como juízo são condutas ideológicas; ou seja, 

formalismo e crítica acrítica são duas faces da mesma moeda. 

Quanto a Matthew Arnold (1822-1888), crítico que serve de pretexto para essas 

reflexões, José Guilherme alega que sua principal tese é conceber a literatura como 

“criticism of life”. O New Criticism tomou isso como heresia didática, porém “crítica da 

vida” é uma noção cheia de significado: corresponde ao fim e ao alvo da literatura, 

frisando a essencialidade da relação entre literatura e vida social sem subestimar as 

características técnicas do fenômeno literário.  

Arnold foi precursor de uma atitude imprescindível à crítica moderna: “a 

problematização das relações entre literatura e sociedade” (Ibidem, p. 220). Tal postura 

é diferente de tomar a literatura como “expressão da sociedade”, como ocorre, por 

exemplo, na crítica marxista. Para Merquior, a valorização da literatura em Arnold 
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passa por encará-la em sua dimensão humanista, como crítica da civilização, dirigida 

contra a secura ético estética do homo economicus vitoriano. Mesmo o ensaísta 

conservador Carlyle (1795-1881) compartilhava da mentalidade produtivista vitoriana, 

algo que reforça a peculiaridade da visão de Matthew Arnold; este oferece uma 

alternativa humanística para a alienante mística do trabalho: 

Em plena civilização do trabalho mecânico, espiritualmente mutilador, 
seus escritos reiteravam o valor da Bildung weimariana, da auto-
formação do indivíduo, do anelo renascentista de um uomo universale 
– e convertiam o texto político num irradiador dessa paidéia. (Ibidem, 
p. 221)  

José Guilherme argumenta que o exame de Arnold do papel das letras “é uma 

propedêutica exemplar ao estudo do sentido cultural concreto do corpus literário” 

(Ibidem, p. 224). Merquior também busca aproximar tal concepção da literatura como 

criticism of life às de Lukács, Benjamin e Adorno, críticos que também abordaram o 

impulso de problematização da cultura a partir de uma análise na estrutura mesma do 

texto literário. Caberia à análise estilística, portanto, não permanecer surda à mensagem 

ética a literatura; é preciso que a crítica tenha uma vocação culturológica: 

Os conhecimentos instrumentais são insuficientes para a genuína 
interpretação da literatura. Quando a crítica perde de vista a 
profundidade histórica do texto literário; quando, por mais refinados 
que sejam seus ideais metodológicos, ela negligencia o dever do 
julgamento ante o confronto incessante dos valores, os críticos viram 
– numa evolução que o universitarismo mal concebido saúda com 
ingênua euforia – meros depositários de conhecimentos instrumentais 
(Ibidem, p. 226). 

Em suma, obras como De Anchieta a Euclides e Formalismo e Tradição 

Moderna partem do pressuposto de que a literatura é uma forma de conhecimento, 

capaz de desvelar o mundo. Cabe ao crítico, portanto, problematizar as relações entre 

literatura e sociedade e estar atento a como obras literárias podem elucidar condutas 

ideológicas e visões de mundo através de uma descrição acurada de fenômenos sociais e 

psicológicos. 

 

A crítica ao formalismo e à ilusão metalingüística 

Do Signo ao Sintoma, outro ensaio de Formalismo e Tradição Moderna, busca 

compreender se a literatura se explica totalmente pelo jogo dos signos, tal como 

argumentam os teóricos e críticos ligados à semiótica.  
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Merquior, em um exercício de ironia, utiliza argumentos da própria semiótica 

para afirmar que a literatura não pode ser reduzida à dimensão lingüística. O autor 

chega à conclusão de que a literatura não é um sistema puramente denotativo, e sim 

conotativo: o foco é a expressão, e não o conteúdo. Ou seja, as obras literárias servem-

se da linguagem para falar de outra coisa, através de associações semânticas. Ao 

contrário do apego à metalinguagem que acomete os críticos formalistas, para Merquior 

o poético deriva do sugestivo, do evocatório. Nesse sentido, uma abordagem sociológica 

é pertinente para a crítica literária: 

...nada nos parece mais indispensável à inteligência da autenticidade 
da literatura, à inteligência dos valores literários, do que inserir a 
poética no quadro hermenêutico de uma semiologia estreitamente 
familiarizada com o saber sociológico lato sensu (Ibidem, p. 199). 

Se por um lado é verdade que a análise formal evita subjetivismo arbitrário, por 

outro ela não pode dispensar “uma segunda técnica de verificação objetiva: o recurso 

aos dados da história da cultura” (Ibidem, p. 205). José Guilherme defende um olhar 

crítico que vai do texto à história, e vice-versa, um movimento que “leva do texto 

singular às obras do mesmo estilo, do mesmo gênero, da mesma época e, finalmente, ao 

conjunto da tradição literária implicada pelo texto em exame” (Ibidem, pp. 205-206). 

Essa restrição de Merquior aos críticos que tomam a literatura como mero jogo 

de linguagem volta a aparecer anos depois, no ensaio O vampiro ventríloquo: Notas 

sobre a função da crítica no fim do século (1981). Para o autor, até meados do século 

XVII a crítica tinha uma função normativa; por exemplo, no teatro clássico francês. A 

maior heterogeneidade dos valores sociais levou a atividade crítica a adquirir um caráter 

mais analítico. No século XIX, o crítico ideal era um mediador intelectual, isto é, “um 

guia experiente que nem se eximisse de orientar os leitores, nem se limitasse a acatar 

passivamente a moda literária” (Ibidem, p. 143). 

O problema é que essa função mediadora foi se perdendo ao longo do século 

XX. Por certas razões sociológicas (como a concentração da crítica literária nas 

universidades, sendo feita cada vez mais por professores de literatura em vez de 

“homens de letras” ligados a outras profissões) e culturais (uma visão de mundo 

crescentemente hostil aos valores burgueses), boa parte da crítica deixou de analisar a 

literatura moderna e passou a simplesmente repetir as suas posições, e com isso aderiu 

sem maiores restrições à ideologia anti-modernidade do modernismo literário: 

Numa palavra: a crítica, decidida a não ser „filistina‟, celebrou um 

pacto ingênuo com o dogmatismo pelo qual o modernismo declarou 
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guerra à modernidade – e com isso perdeu grande parte da frágil mas 
real independência de sua função mediadora. (...) Com essa 
universitarização do trabalho crítico, o vampiro virou animal 
doméstico. A crítica (transformada, é claro, em circunspecta „análise 

literária‟) se tornou cúmplice das seitas literárias hegemônicas (...) e 
orgulhosamente elitistas, auto-separadas do leitor comum (Idem, 1981, 
pp. 144-145). 

Ao não examinar criticamente o humanismo anti-moderno e refratário ao 

progresso que há na ideologia esteticista do modernismo, a crítica das últimas décadas 

“farta-se de repetir, de maneira arquicansativa, o discutibilíssimo credo da velha gnose 

„decadente‟ e modernista, sublevada contra o trinômio da história moderna: sociedade 

industrial, ciência, liberal-democracia (Ibidem, p. 151) 

Embora esteticamente a crítica e a literatura modernista se arroguem 

progressistas, do ponto de vista sociopolítico acabam adotando uma posição elitista: a 

literatura se separa do leitor comum, pois, perdida em experimentos lingüísticos, abre 

mão de sua dimensão comunicativa. Merquior vê de maneira negativa essa elitização da 

crítica e sua suposta aversão ao público burguês: temos “uma crítica seqüestrada por 

uma patética variante daquela espécie ridicularizada por Nietzsche – „o filistino da 

cultura‟” (Ibidem, p. 152). 

 

A crítica cultural: para além do impressionismo e do academicismo 

A coletânea As Idéias e as Formas (1981) contém ensaios que desdobram as 

posições teóricas expressas em Saudades do Carnaval e Formalismo e Tradição 

Moderna. O primeiro deles é o ensaio-título, no qual Merquior argumenta que busca 

analisar não apenas idéias e formas, mas sim “surpreender as idéias sob as formas, e 

também captar a forma das idéias” (Ibidem, p. 15). Em outras palavras, não visa 

somente a uma “abordagem puramente aditiva do estético e do ideológico: pretende 

descrever e julgar o seu complexo acasalamento” (Ibidem, p. 15). 

José Guilherme critica a visão, tão comum em “nossa época de especialização 

acadêmica e academização (no sentido de apropriação universitária) da crítica” (Ibidem, 

p. 15), de que o projeto de discorrer sobre idéias e formas é superficial. A sua proposta 

está longe de se restringir a uma crítica impressionista ou a um ensaísmo de divulgação 

cultural, e com isso busca: 

 ...pôr a nu certas instâncias de uma conjunção obscurecida, 
precisamente, pela pesquisa “especializada” oficial: a cumplicidade de 
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alguns estilos com algumas ideologia, e a comunhão „estilística” de 

certas formações ideológicas (Ibidem, pp. 15-16). 

Segundo José Guilherme, há escritores que praticaram a crítica literária como 

crítica cultural, isto é, um ensaísmo “que questiona, de maneira original, no todo ou em 

parte, a cultura em que vive” (Ibidem, p. 17; grifos no original). 

Em As idéias e as formas há também um elogio a Walter Benjamin, segundo ele 

um crítico cultural que possuía “sagacidade interpretativa em moldura crítico-cultural” 

(Ibidem, p. 17). Benjamin teria sido o crítico que melhor soube fundir as três “religiões” 

contemporâneas: “o mito marxista, o mito psicanalítico e o mito modernista (a estética 

do alto modernismo europeu)” (Ibidem, p. 17).  Tais visões possuem um forte elemento 

sectário, mas na produção crítica de Benjamin foram conjugadas de forma produtiva. 

Neste ensaio o autor também critica a “usurpação da forma pela idéia”, isto é, o 

“estetismo dos conceitos”, a “estetização do pensamento” (Idem, 1981, p. 19). Desde 

Nietzsche (1844-1900) teria havido, em certas correntes filosóficas, o abandono do rigor 

epistemológico em prol do charme do “pensamento experimental”: 

As idéias são para ele obras de arte, interpretações perspectivistas, 
valores vitais sem o menor compromisso com uma objetividade 
universal. (...) A estesia das idéias implica sua protéica mutabilidade. 
(...) Nesse vácuo epistemológico, suspensa a gravidade da validez 
cognitiva, o pensamento se foi fazendo arte e as idéias, formas. O 
irracionalismo ambiente não reclama outra coisa: “insights” em 

lugar de análises, intuições indemonstráveis, conceitos altamente 
“artísticos”, em suma: a festa da reflexão irresponsável (Ibidem, p. 
20; grifos meus). 

O ensaio seguinte, Tarefas da crítica liberal, apresenta um tom mais 

propositivo, mas ainda com uma verve ácida em relação a posições relativistas e/ou 

estetizantes. José Guilherme proclama a necessidade de uma crítica liberal, visando a 

preservar “dois valores fundamentais: a independência do espírito e a objetividade do 

conhecimento” (Ibidem, p. 28). Merquior acredita que a tarefa epistemológica da crítica 

é combater o “delírio irracionalista”, isto é, “a permissividade epistemológica a pretexto 

de virtuosa tolerância ante a diversidade de opiniões” (Ibidem, p. 31). 

José Guilherme considera falaciosa a denúncia, por parte do relativismo 

humanista, do “dogmatismo” da certeza científica e do preconceito “positivista” em 

nome da unidade da ciência. (cf. Ibidem, p. 32) Para o autor, um problema mais grave 

são os “pseudo-especialismos”, em que a crítica não dialoga de verdade com outras 

disciplinas: 
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...só um inocente não veria que sua verdadeira relação com (...) a 
filosofia, a lingüística ou as ciências sociais (...) é uma relação de 
pilhagem e não de intercâmbio ou assimilação. (...) A conseqüência 
não é nenhum cruzamento cognitivo digno desse nome e ism um 
contágio esclerosante de elucubrações mistificatórias – a farra da 
teorização irresponsável (Ibidem, p. 35). 

Embora algumas posições teóricas permaneçam (por exemplo, o preceito de que 

os aspectos socioculturais podem ser detectados na própria estrutura do texto), outras 

divergem: o tom ligeiramente franfkurtiano de Saudades do Carnaval e Formalismo e 

Tradição Moderna, marcado por uma postura ambígua em relação à cultura moderna, é 

substituído em As Idéias e as Formas por uma postura mais simpática aos valores da 

modernidade liberal – e, conseqüentemente, um ataque aos críticos “irracionalistas”, 

sejam eles relativistas filosóficos ou esteticistas, que usam a forma ensaística, mas que 

caem num “vácuo epistemológico”.  

Importa para Merquior que a liberdade reflexiva do ensaio não se torne pretexto 

para uma irresponsabilidade cognitiva. Em outras palavras, o ensaio tem um potencial 

de iluminar vários problemas culturais e sociológicos, mas isso não quer dizer que o 

ensaísta deve cair em uma visão que “se imuniza contra a crítica racional e se compraz 

em agredir irracionalmente a sociedade” e “abandona alegremente o cuidado racional 

com a objetividade do conhecimento em troca de um profetismo apocalíptico, tão 

leviano quanto imaturo” (MERQUIOR, 1981, p. 36). 

 

O formalismo como doxa literária 

Em A crise do paradigma formalista (1986), José Guilherme alega que a crítica 

formalista tende a um esoterismo que reproduz “a insuficiência de uma comunidade 

acadêmica séria, capaz de utilizar a teoria como meio de descoberta e explicação” 

(Idem, 1990, p. 437). Tanto os estruturalistas quanto os desconstrucionistas são 

acusados de cultivar “o rito da recusa, apostrofando incansavelmente uma época e uma 

cultura que ela se abstém de conhecer melhor antes de condenar (Ibidem, p. 434). 

Sobre a doxa literária (1987) volta a vituperar o “forte perfume de Kulturkrti” e 

a “repulsa maciça pela civilização moderna” (Ibidem, p. 358) das letras 

contemporâneas, a ponto de se tornar um dogma, uma doxa de escritores e críticos. Este 

ensaio tem como argumento central que o viés cognitivo da literatura não deve ser 

desvalorizado perante aos experimentos na linguagem. Merquior reitera o 

posicionamento humanista de ensaios anteriores, na medida em que valoriza o 
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significado histórico-humano da literatura: “se algo resta da concepção clássica da 

literatura como iluminação e sopesamento de problemas morais, então não pode haver 

dúvida de que, no mínimo, Ibsen não é inferior a Mallarmé” (Ibidem, p. 362). Para José 

Guilherme, a autonomia da arte “se passou à vontade de autarquia do estético, e desta, 

finalmente, à mentalidade hiperestetista” (Ibidem, pp. 369-370) O autor rejeita a 

mentalidade hiper-esteticista dos críticos formalistas em nome de uma concepção da 

literatura como comunicação e contato com a realidade. 

 

Considerações finais 

Percebe-se que há tanto uma continuidade quanto um deslocamento nas posições 

de Merquior ao longo dos ensaios analisados. Se por um lado é constante o 

posicionamento avesso ao formalismo, por outro José Guilherme deixa de considerá-lo 

oposto ao modernismo, depois ambos são vistos como tendo uma visão de mundo anti-

moderna, isto é, uma tendência a rejeitar os valores da modernidade em nome de uma 

visão de mundo gnóstica e irracionalista – como se o artista vivesse em uma bolha, 

longe dos conflitos sociais. O modernismo se alega esteticamente progressista, mas é 

sociopoliticamente retrógrado; a autonomia estética degenera num hiper-esteticista. 

Se antes “formalismo” e “tradição moderna” eram irmãos-inimgos, na produção 

crítica dos anos 80 Merquior passa a vê-los como aliados: 

Em Formalismo e tradição moderna (1974), os dois termos desse 
título “figuram neste livro como pólos antitéticos”, como “irmãos 

inimigos”, (...) uma vez que o autor aí compreende um enfrentamento 
entre a arte moderna, na qual se enquadrariam as vanguardas 
modernistas, o alto modernismo europeu, e a crítica estruturalista, cuja 
perspectiva de análise – um “rito alienado” (...) – concentrar-se-ia na 
forma, na imanência do texto, alheando-se da “significação humana e 

crítica” do objeto literário. Todavia, na apresentação de sua antologia 
de 1990, Merquior esclarecerá sua atualização de pensamento, em que 
se conscientiza da “ligação íntima entre os dois movimentos [a crítica 
formalista e a arte de vanguarda] que antes tentara ingenuamente 
contrapor”. (DRUMOND, 2016) 

Outra posição recorrente na crítica de Merquior – e essencial para entender por 

que ele valoriza o potencial de crítica da cultura da crítica literária – é que o autor 

considera que a literatura não é mero jogo de linguagem. A identificação de 

literariedade e metalinguagem não passaria, portanto, de contra-senso. José Guilherme 

tem como missão reverter a perversão originária da função da crítica, sua independência 

mediadora.  
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UM PORTO SEGURO PARA AS ELITES: VARNHAGEN E A NARRATIVA 

CONSERVADORA 
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Resumo: O presente artigo pesquisa visa identificar e problematizar –  no interior da obra de 
Francisco Adolfo de Varnhagen (1816-1878), o Visconde de Porto Seguro – os elementos mais 
visíveis do discurso sobre a chamada identidade nacional elaborado pelas elites brasileiras, 
chamando atenção para suas raízes de nítido perfil conservador. No entanto, mais do que 
indagar acerca do conservadorismo como fenômeno político, nosso foco estará direcionado para 
o aspecto cultural dessa manifestação de ideias. Em particular, a forma como tal corrente de 
opinião expressou seus desejos e impasses por meio de recursos estéticos, lançando mão, 
inclusive de narrativas com forte impacto ficcional conforme aquelas contidas na historiografia 
de Porto Seguro. Para auxiliar na compreensão dos mecanismos de legitimação dessa ordem- 
excludente e autoritária, por excelência - será convocado o depoimento de importantes 
comentadores da obra de Varnhagen, a exemplo de Antonio Candido, Sergio Buarque de 
Hollanda e Caio Prado Júnior, em chave crítica; e Oliveira Vianna e Gilberto Freyre, entre 
outros, em registro mais apologético. Nosso objetivo, dessa maneira, persegue a compreensão 
do motivo pelo qual as representações ideadas por autores como Varnhagen, mas não só ele, 
prosseguem tão presentes no imaginário contemporâneo.  Quero crer que abordagem do caráter 
antropológico da ficcionalidade – na moldura concebida por Wolfgang Iser e desenvolvida por 
João Cezar Castro Rocha — permitirá promover essa aproximação em face da obra de um autor 
ainda pouco estudado na área de Letras. 
 
Palavras-Chave: Literatura, Questão Nacional, história. 
  

Diante da dificuldade provocada pela leitura de um determinado conjunto de 

obras – e não querendo incorrer no anacronismo de ―julgar‖ um autor do passado com 

base em valores do presente – alguns comentadores preferem a opção de descrever o 

trabalho de certos prosadores por meio de uma fórmula: a do testemunho de uma época. 

Um lugar comum, sem dúvida. Mas que se aplica, com perfeição, à escrita – bem como 

à biografia - de Francisco Adolfo de Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro.  De fato, 

nos livros desse futuro aristocrata fizeram estreia inúmeros mitos de fundação do Brasil. 

Alguns deles, de grande durabilidade. Um olhar, cumpre reconhecer, dedicado ao elogio 

do papel civilizatório das elites coloniais, por isso mesmo, muito criticado. Menos em 

vida e mais após o desaparecimento do autor, em 1878. Desde então, a lista de seus 

detratores não cessou de crescer.1 Seguramente um número de antagonistas muito 

superior ao dos admiradores como Oliveira Vianna e Gilberto Freyre.                                          

                      Anotado dessa maneira, pode parecer que não haja o que celebrar na 

militância intelectual desse personagem da cena cultural oitocentista. O que seria uma 

                                                           
1 A lista de autores marcados pela dissensão em face das ideias de Varnhagen inclui, entre outros, Caio 
Prado Júnior, Sergio Buarque de Hollanda, Nelson Werneck Sodré, Alfredo Bosi e Nilo Odália. 
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injustiça. Afinal, poucos realizaram tanto pela ciência histórica. Seus métodos, 

marcados pelo apego às fontes documentais, trouxeram para os nossos trópicos a 

obsessão pela consulta a informações de arquivo, procedimento já então corrente na 

Europa. Conciliando a índole de pesquisador ao ofício de diplomata, Varnhagen 

percorreu boa parte do Velho Mundo em busca de informações sobre a gênese do 

Brasil. Em face do papel primordial da contribuição desse autor, seus contemporâneos 

lhe atribuíram a alcunha ligeiramente hiperbólica de ―Heródoto Brasileiro‖. Como se 

não bastasse, a reconstituição de todo o movimento literário observado no país, das 

crônicas de viagem até o advento da poesia romântica, encontra menção nos livros 

alentados desse desbravador de caminhos nascido em Sorocaba, São Paulo.  

  Nenhum desses méritos anula, é bem verdade, o incômodo provocado 

pela leitura de textos como História das Lutas com os Holandeses no Brasil, tanto em 

termos de conteúdo quanto de forma. Não à toa, Capistrano de Abreu(1975) dizia que, 

ao ler os livros de Varnhagen, por vezes, sentia ganas de ―fechar o volume‖. Pois 

chegou a hora de abrir seus livros, que devem ser lidos com olhos bem abertos.                                        

  Desprovida de encanto, a prosa de Varnhagen padece por ser 

convencional, burocrática mesmo, até para os padrões de escrita cultivados por seus 

contemporâneos, sabidamente pouco inspirados, do IHGB (com as exceções de praxe, 

no molde de um Alencar). Quanto à poesia do responsável pelo Ensaio Sobre as Letras 

no Brasil, Antonio Candido(2000) fulmina: ―É de mau gosto‖. No que se refere ao 

conjunto de ideias expressas nos textos do Varnhagen, em grande parte associadas a 

uma visão apologética do passado colonial brasileiro, de exaltação à componente 

europeia de nossa matriz civilizatória, o divórcio em relação ao senso comum do leitor 

de hoje se aprofunda. A obra de Varnhagen exala conservadorismo. Em sua síntese 

historiográfica, toda a iniciativa e protagonismo pertencem às elites: o povo não conta 

nem para conferir ―cor local‖ à narrativa de construção da nacionalidade, como na 

proposta dos indianistas, entre os quais, Gonçalves Dias.    

  A essa altura, quem me lê poderá vaticinar: jejuna de atrativo estético e 

comprometida com uma visão de mundo ultrapassada, a obra de Varnhagen caminha 

para o esquecimento, não? Pelo contrário. A julgar pelos levantamentos mais 

recentes(ALMEIDA, 2006, p.3), não pára de aumentar a fortuna crítica de seus textos. 

Fenômeno verificado em grande medida nos domínios das ciências sociais e 

história,mas que não precisaria passar ao largo dos estudos de letras. Para os 

pesquisadores vinculados a procedimentos de desconstrução literária(BLACKBURN, 
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1997 P.95), o acesso aos escritos desse autor do século XIX, permite reconstituir, com 

alguma segurança, os contornos de uma sociedade patriarcal, afastada no tempo, mas 

cujas manifestações ainda continuam presentes, na atualidade, sob forma de elitismo, 

racialismo, machismo, entre outros ―ismos‖ que remetem a patologias sociais. Enfim, 

consistiria num exercício estimulante submeter as concepções de Varnhagen a um 

procedimento de arqueologia das idéias(FOUCAULT,1966 p.4). Devo advertir, no 

entanto, que a obra do subscritor do Florilégio da Poesia Brasileira, se presta a outro 

tipo de leitura. 

  Assim, longe de querer desautorizar a abordagem desconstrucionista – no 

fundamental bastante produtiva – existem outras maneiras de tomar contato com esse 

clássico em tanta medida problemático. Em tais casos, é de se recomendar os 

procedimentos de uma leitura a contrapelo. 

  De início, que fique bem claro, não se pretende aqui atribuir a Varnhagen 

a invenção do conservadorismo nativo, ideologia existente em potência desde Portugal e 

alvo de transplante para terras brasileiras tão logo instalada a Colônia. Porém sem a 

intervenção do historiador do IHGB, tal modalidade de pensamento social jamais 

atingiria a performance obtida entre o Segundo Reinado e os nossos dias. Isto é, 

Varnhagen não criou, mas sistematizou a narrativa conservadora brasileira. Mais que 

isso, atualizou-a. O resultado assumiu funcionalidade num nível destinado a influenciar 

todas os níveis da cultura brasileira, do segmento cultivado dos museus e academias à 

cultura popular presente nos desfiles das escolas de samba. Ao que tudo indica, tal feito 

apenas tornou-se possível em virtude da clara distinção – no interior do ideário do 

sorocabano – entre conservadorismo e reacionarismo, expressões equiparadas no mundo 

contemporâneo, mas no entanto, dotadas de trajetórias distintas  na história das ideias.    

  Dentre muitas dinâmicas, diversos ―tipos ideais‖, abrangidos pelo termo 

conservadorismo,(BOBBIO, 1993, p.242) possivelmente o mais compatível com as 

expectativas de Varnhagen e as elites do seu tempo, seja o do exercício do poder, em 

particular o de natureza política, como ―cimento‖ da sociedade, instância de controle 

sem o qual a anarquia se instala, corroendo toda a estrutura da ―nação‖. Em busca da 

evolutio dentro da ordem, o conservador pretende a manutenção das regras do sistema 

político. Isso acima de quaisquer outras considerações. Um método no qual a mudança 

não se encontra, a priori, excluída, até porquê, seguindo a receita aviada pelo grande 

teórico do conservadorismo no século XVIII – Edmund Burke – ―um Estado onde não 

se pode mudar nada não tem meios de se conservar‖.(BURKE, 1982) Curiosamente, a 
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frase do político irlandês poderia ter sido pronunciada noutro contexto geográfico, o da 

Itália do Risorgimento magnificamente recriada por Visconti, em O Leopardo (a partir 

de uma romance de Lampedusa). No filme, o personagem principal, o Príncipe de 

Salina, profere a célebre sentença: ―é preciso que as coisas mudem para que 

permaneçam como estão‖.   

  Conferindo estabilidade – quando não imobilidade – à formação social 

brasileira nos últimos duzentos anos, a prática e o discurso conservadores capacitaram 

as elites do país a lidar com os conflitos políticos por meio do esvaziamento do 

potencial de ruptura das crises, pela indução de soluções de compromisso. Os exemplos 

falam por si: da Independência à Revolução de 1930, passando pela Abolição da 

Escravatura, todas as mudanças aconteceram por assim dizer, ―pelo alto‖.(VIANNA, 

2006 P.13) De mesma maneira, os processos de industrialização e urbanização 

acelerada das últimas décadas do século XX tornaram-se realidade sem alterações dos 

perfis de distribuição de renda. Mesmo a eleição e o prosseguimento de governos 

encabeçados por um partido manifestamente ―de esquerda‖ só foram possíveis por meio 

de concessões – e aqui não se discute se justificadas ou não – ajustadas na chamada 

Carta aos brasileiros. Pelo que se pode pensar, nada obstante as atualizações, o eco das 

ideias articuladas por Varnhagen continua ouvido no Brasil de hoje. 

Comumente associado à esfera da política, o conservadorismo fornece, no 

entanto, no plano da cultura, a sua melhor chave de compreensão. Ou seja, 

aparentemente simples, a execução da proposta conservadora demanda o manejo de 

uma sofisticada rede de produção simbólica, organismo responsável por gerar e 

reproduzir valores culturais de afirmação do estabelecido, em níveis que se articulam ao 

Estado, a igreja, a escola, a economia, as artes, os esportes, entre outros nexos. Um 

procedimento no qual não basta produzir o veto às concepções de mundo ditas 

progressistas, ou ainda o repúdio às expectativas de avanço da sociedade, como na 

cartilha do reacionarismo. A alternativa metodológica de pensadores como Varnhagen e 

seus seguidores supõe uma outra atitude: a da arbitragem entre os níveis de mudança e 

de continuidade a ser administrados nos variados compartimentos da  vida pública e 

privada brasileira, sempre em benefício da  manutenção do status quo em vigência a 

cada momento. Pouco marcado pela busca por coerência, esse tipo de pensamento 

venceu as barreiras do tempo, especialmente por sua conformidade ante às expectativas 

dos segmentos situados no topo da pirâmide social. Empenhado nesse projeto, Porto 

Seguro formulou opiniões tornadas unanimidade sobre temas espinhosos: exaltou o 
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processo de independência política do Brasil, mas criticou os inconfidentes e demais 

precursores da autonomia; opõe-se ao latifúndio, sem deixar de louvar os grandes 

proprietários rurais; aceitou a mestiçagem racial como fato, desdenhando, porém, a 

contribuição civilizatória de negros e índios ao uma matriz de identidade comum aos 

brasileiros, entre muitos outros tópicos. 

  À guisa de formulação de hipóteses, em suma, é de se indagar: a leitura 

da obra de Vanhargen realmente permite a discernir a silhueta das formas ambivalentes 

assumidas pelo discurso conservador?  Ou ainda, em que medida seus textos permitiram 

– e permitem – às elites explorar a tensão entre arcaico e moderno, na lógica da 

afirmação do pólo da tradição?  Diante deste desenvolvimento contraditório – por vezes, 

mais funcional que dialético, como pretende Francisco de Oliveira(2003) – qual a 

contribuição pode se esperar dos estudos literários que já não tenha sido aportada 

anteriormente pela historiografia, economia ou ciência política?  

  Um bom ponto de partida para começar a enfrentar estas questões, a meu 

ver, consistiria na adoção de enfoque teórico compatível com a natureza de nosso objeto 

de estudo. Manifesto a crença de que tal abordagem pode ser buscada junto à chamada 

teoria da recepção literária. 

  Na trilha do argumento de Wolfgang Iser, conforme é sabido, João Cezar 

de Castro Rocha desenvolveu a observação pela qual a ficcionalidade detém um forte 

caráter antropológico, sendo inata a disposição humana para o ficcional e o imaginário. 

Experiência que certamente não se exaure nos domínios do literário, mas também não o 

exclui: 

 

Iser tem dado dimensão filosófica a essa experiência (a da 

recepção) através da pergunta: por que os homens parecem ter 

necessidade de ficção? Em Dom Casmurro, Machado de Assis 

já havia intuído a resposta: inventamos histórias porque não 

conseguimos atar com sucesso as duas pontas mais importantes 

da vida – o nascimento e a morte. Somente temos acesso a essas 

experiências mediante o mundo ―como se‖, o mundo do 

imaginário, o mundo da criação de histórias.(ROCHA, 2015 

p.468). 
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  Por esse veio promissor de análise, a escrita de Varnhagen pode ganhar 

novas vias de contato. De fato, tal angulação permite ao pesquisador livre de 

preconceitos desviar o foco das suas investigações do aspecto formal – de diminuta 

relevância, no caso – para se concentrar na rica capacidade de fabulação desse autor tão 

controverso, em suas relações às expectativas de seu público leitor. E, com isso, 

acertadamente, recuperar uma dimensão estética que se via oculta no estilo 

manifestamente pesado do responsável pela História Geral do Brasil. Sim, porque 

mesmo soterrada sob uma montanha de datas, acontecimentos e de nomes, a narrativa 

histórica de Varnhagen flerta descaradamente com a fantasia ficcional de quem pretende 

recriar o passado de olhos postos no futuro. 

  Conforme o explicitado em seção anterior deste artigo, a categoria central 

de compreensão a ser adotada aqui será a da estética da recepção, tanto em sua versão 

fundadora, formulada, entre outros, por Wolfgang Iser, quanto no original 

desdobramento proposto por João Cezar de Castro Rocha. No mais, a especificidade do 

objeto da presente pesquisa aconselha o uso de procedimentos recolhidos junto à 

chamada história literária. Exigindo, ainda, a remissão ao trabalho de autores capazes de 

diálogo com essa perspectiva: Antonio Candido, José Veríssimo, Roberto Schwarz, 

Silviano Santiago, Afrânio Coutinho, Walnice Nogueira Galvão, entre outros estudiosos 

capazes de conciliar a análise dos elementos intrínsecos da fatura da obra com a 

reconstituição do contexto social – e cultural- que a acompanha. Sem esquecer das 

referências internacionais em tal debate, a exemplo de Erich Auerbach, apenas para citar 

um entre muitos. Para uso de adequado das noções respectivamente, de narrativa e 

conservadorismo, pretendo me valer das contribuições mais dois teóricos de fora do 

país: Georg Lukács e  Noberto Bobbio. 
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MULHERES NA VIA DE CONTRAMÃO: A (DES)REPRESENTAÇÃO DO 

FEMININO EM ANTES DO BAILE VERDE, DE LYGIA FAGUNDES TELLES 

Sandrine Robadey Huback (UFMT) 1 

Vinícius Carvalho Pereira (UFMT) 2 

 

RESUMO: Em tempos de mudança e luta, quando os debates sobre o feminino ganham força e 
espaço em nossa sociedade, principalmente através de coletivos e da própria mídia, encontramos 
um ponto de reflexão na literatura de um passado não tão longínquo, lado a lado com Lygia 
Fagundes Telles. Através do conto “O jardim selvagem”, publicado no livro Antes do baile 
verde, durante a ditadura militar no Brasil, conhecemos a personagem Daniela, uma figuração 
feminina encantadoramente misteriosa e humana. Como ocorre em outros contos da obra, a 
construção da personagem caminha distante da representação feminina dicotômica que fora 
reforçada pela sociedade e pelas artes durante muito tempo: a mulher boa versus a mulher má. O 
rompimento com o arquétipo de outrora, tal como a identificação de uma relação entre os contos 
e os ideais feministas, fazem dessa obra uma possível trapaça do padrão cultural conservador e 
patriarcal. Pretendemos observar como esse conto, principalmente através da temática e de seus 
personagens, pode ser considerado uma voz de resistência. Para o desenvolvimento de nossa 
análise, utilizaremos como principais referências teóricas: Simone de Beauvoir (2009), Roger 
Chartier (1991), Antonio Candido (2010) e Alfredo Bosi (2002). 
Palavras-chave: Contos. Representação. Feminino. Literatura brasileira. 

 

Uma breve contextualização: Antes do baile verde e os anos de 1970 

“Antes do baile verde” era apenas um conto, até ser coroado pelo júri do Grande 

Prêmio Internacional Feminino para Contos Estrangeiros de Cannes, na França. Com a 

repercussão da façanha, Lygia Fagundes Telles rouba a cena e, em 1970, a Editora 

Bloch do Rio Janeiro reúne e publica, junto à narrativa premiada, outros 16 contos da 

escritora paulistana, produzidos entre os anos de 1949 e 1969. O conto dá nome ao livro 

e Antes do baile verde surge como uma das maiores publicações de nossa literatura, 
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Literários, da Universidade Federal de Mato Grosso. 
2 Doutor em Ciência da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Docente do 
Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, na Universidade 
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segundo alguns críticos. Hoje, em versão definitiva, a obra apresenta a configuração de 

18 contos, de acordo com a vontade da autora. 

Os contos recebem particular atenção durante a carreira de Lygia Fagundes 

Telles, que, conforme observamos nas páginas de Antes do baile verde, desvela as 

questões que afligem a vida humana, no centro de sua escrita. Com uma mão precisa, 

através de recursos estéticos como a microscopia, a autora nos envolve silenciosamente, 

com cautela. Antonio Dimas, autor do posfácio da edição de 2009, publicado pela 

editora Companhia das Letras, esclarece que a situação inicial das estórias é sempre “em 

foco pequeno, em surdina, espaço restrito, bem íntimo, às vezes” (DIMAS apud 

TELLES, 2009, p. 181). Entretanto, em meio à quietude, assinalada mais pela atmosfera 

do que pela intriga e a ação, surge “o risco na carne” (DIMAS apud TELLES, 2009, p. 

182). A situação a que somos apresentados, aparentemente sob controle, desenrola-se e 

atinge o ápice da tensão, quando menos esperamos. 

Há sempre um mistério rodeando as linhas da ficção lygiana e cabe ao leitor 

tecer as pontas que ficam soltas. A falta de um desfecho ou de uma conclusão, que são 

suspensos pelo ato de sugerir, muito bem executado pela autora, aproxima-se da 

caracterização dos personagens, também construídos por sugestão. As temáticas que 

saltam das páginas abarcam questões humanas corriqueiras: traição, mentiras, amores 

frustrados, vinganças, angústias e aflições pessoais. Conforme avançamos, a 

inconclusão e a falta de resignação que advêm das narrativas tiram o leitor da sua zona 

de conforto. Quem espera por um final feliz ou personagens planos, acaba por 

surpreender-se com a amplitude das possibilidades do ser.  

É notório, assim como em outras publicações da escritora, o peso do feminino 

em Antes do baile verde. Grande parte dos contos nos leva ao encontro de personagens 

masculinos de contornos indefinidos que parecem vagar, permanecendo atônitos e 

encolhidos diante de suas escolhas e dos acontecimentos de suas vidas. Por outro lado, 

as personagens femininas são reveladas a partir de uma rede de complexidade, vibração, 

ambiguidade, passando da sombra à luz. São sujeitos, todas compostas por virtudes e 

defeitos, que nos surpreendem a cada instante. Mesmo quando não são protagonistas, 

são presenças marcantes e fundamentais para o transcorrer dos casos narrados. 

Caímos, assim, na questão da representação que, segundo Chartier (1991), é a 

maneira pela qual diferentes grupos sociais pensam e constroem determinada realidade. 

A representação está diretamente relacionada ao poder. Durante séculos, modelos 

femininos dicotômicos (a mulher boa versus a mulher má) foram ora construídos, ora 
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reforçados nas artes, alimentando a tradição patriarcal de inferiorização do sexo 

feminino. Historicamente, as diferenças entre os gêneros foram assinaladas em 

múltiplos contextos e defendidas por instituições de variadas esferas. Através dos mitos, 

a representação da figura feminina foi construída e perpetuada socialmente: o corpo da 

mulher era demonizado e sua existência era justificada somente para servir, obedecer e 

agradar à figura masculina. Sem voz ativa, as mulheres alimentavam – mesmo que 

inconscientemente – o ciclo da opressão.  

Por bastante tempo, na literatura mundial, as temáticas e as personagens 

femininas foram retratadas a partir da visão do homem, já que a participação da mulher 

ocorreu, durante séculos, de forma ínfima e clandestina.  Com o vislumbrar de uma 

conscientização, não sem sacrifícios e ressalvas, algumas conquistas de emancipação 

foram alcançadas, porém tais avanços não garantiam bem-estar e total liberdade. A luta 

do movimento feminista passou por diferentes etapas, cada qual reivindicando questões 

pontuais. Foi a partir da década de 1960, mais de um século após o início dos 

movimentos da luta da mulher, que, nos países ocidentais, vislumbrou-se uma nova 

participação feminina na sociedade e na literatura, em forma de autoria e representação. 

Quando do lançamento da obra aqui em análise, em meio ao contexto da 

ditadura militar no Brasil, o Feminismo alcançava a sua segunda onda, tendo como 

inspiração o livro O segundo sexo (2009), de Simone de Beauvoir. Nesse momento, 

levantando bandeiras contra o patriarcado, existiu um intenso questionamento acerca do 

lugar da mulher. Chegamos à célebre frase de Beauvoir que diz que “ninguém nasce 

mulher: torna-se mulher”. Se existe uma série de fatores – que não biológicos, psíquicos 

e econômicos, conforme a própria filósofa francesa assinalou – os quais determinam a 

forma de existir da mulher, estes são puramente construídos em sociedade.  

Muitos críticos e historiadores consideram a década de 1970, auge dos “anos de 

chumbo”, como a época do amadurecimento do Feminismo no Brasil, na forma de um 

movimento articulado e organizado. Enquanto, no exterior, as feministas reivindicavam 

o término da discriminação de uma sociedade machista, no Brasil, com o lema “Nosso 

corpo nos pertence” e o advento das pílulas anticoncepcionais, foram inclusas nas 

pautas as discussões sobre a sexualidade, a igualdade de comportamento entre os 

gêneros e as escolhas quanto à vida amorosa e sexual. Além disso, as feministas 

começaram a se posicionar, também, pela redemocratização do país.  

Em meio a uma avalanche de publicações e divulgação dos ideais do 

Feminismo, algumas escritoras não se intimidaram ao retratar a vida das mulheres e 
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denunciar, de modo corajoso e inteligente, os absurdos forjados pela sociedade 

patriarcal, cristã e opressora. Às vezes, de forma sutil; outras vezes, de forma 

escancarada, nossas escritoras fizeram um considerável trabalho de resistência, não 

somente resistindo pelo ato da escrita, mas participando ativamente de manifestações e 

atos em prol das mudanças que se fizeram necessárias. Foi nesse contexto que surgiu 

Antes do baile verde. 

“Se antes a mulher brasileira seguia a tradição da portuguesa, quer dizer, 

completamente dentro do espartilho, agora há oportunidades para que ela possa 

construir sua história por meio de experiências que antes lhe eram negadas” (TELLES 

apud BAUN, 2006, p. 58). A transgressão das regras de comportamento é um elemento 

de presença marcante nas narrativas lygianas. Pretendemos observar, a seguir, através 

de uma perspectiva mais imanentista, como Daniela – personagem de grande destaque 

em “O jardim selvagem” - é construída a partir de uma (des)representação, ao romper 

com o arquétipo reafirmado até então.  

 

“Daniela é assim como um jardim selvagem...” 

O conto “O jardim selvagem” é iniciado pela seguinte declaração do personagem 

tio Ed: “Daniela é assim como um jardim selvagem” (TELLES, 2009, p. 105). O uso do 

discurso direto nos transporta para o centro da ação, de modo que, desde o início, somos 

envolvidos pelo mistério dessa personagem. Tio Ed, irmão mais novo de tia Pombinha, 

casa-se distante dos olhos de todos, com a mulher estranha de quem agora ouvem falar. 

Não só pelo fato de a família nunca a ter visto, mas as palavras de Ed alimentam o 

enigma ao redor do matrimônio e de sua esposa. Nós, leitores, enveredamos pelo 

mesmo caminho, uma vez que temos acesso às informações sobre o mundo ficcional 

pela ótica da personagem-narradora Ducha. 

O tom de monotonia do cotidiano é quebrado pela asserção sobre Daniela.  

Afinal, um jardim selvagem é um compósito do substantivo “jardim”, que designa um 

ambiente conhecido e cultivado pelo homem, com o adjetivo “selvagem”, ou seja, 

aquilo que escapa ao controle, incapaz de ser domado. A contraposição semântica deixa 

no ar a questão: quem, de fato, será Daniela? Dentro e fora das páginas, essa é a 

pergunta que percorre o conto do início ao fim, e para a qual não encontramos resposta. 

Ducha é uma menina perspicaz, que parece transitar entre a infância e a 

adolescência.  A garota, sobrinha de Pombinha, apresenta resposta pronta para todas as 

indagações da tia, que estabelece uma relação maternal com Ed, apesar de ser sua irmã 
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mais velha. Após o encontro em que o matrimônio fora anunciado, Pombinha desata a 

declarar sentir uma sensação ruim, como se seu irmão, por medo, estivesse escondendo 

alguma coisa. Todos esses pormenores unem-se à narração de Ducha, incitando nossa 

atenção.  

Enquanto Pombinha tece lamúrias sobre seus pressentimentos, Ducha rebate 

com ironia, tratando com descrédito a fala e a crença da tia. A narrativa, de uma forma 

geral, possui um ritmo ágil pontuado por uma sequência de diálogos e acontecimentos. 

Entretanto, a conversa que as duas estabelecem, logo após a visita de Ed, soa como uma 

suspensão temporária. Não à toa, pois a conversa entre a narradora e a tia fornece para o 

leitor – e para Ducha – a “isca”: 

 

- Hoje de manhã, quando você estava na escola, a cozinheira deles 
passou por aqui, é amiga da Conceição. Contou que ela se veste nos 
melhores costureiros, só usa perfume francês, toca piano... Quando 
estiveram na chácara, nesse último fim de semana, ela tomou banho 
nua debaixo da cascata. 
- Nua? 
-Nuinha. Vão morar na chácara, ele mandou reformar tudo, diz que a 
casa ficou uma casa de cinema. E é isso que me preocupa, Ducha. Que 
fortuna não estarão gastando nessa loucura?  
(...) 
- Mas ele não é rico? 
- Aí é que está... Ed não é tão rico quanto se pensa. 
Dei de ombros. Nunca tinha pensado antes no assunto. Bocejei sem 
cerimônia. 
(...) 
- Diz que anda sempre com uma luva na mão direita, não tira nunca a 
luva dessa mão, nem dentro de casa. 
Sentei-me na cama. Esse pedaço me interessava. 
- Usa uma luva? 
- Não mão direita. Diz que tem dúzias de luvas, cada qual de uma cor, 
cominando com o vestido. 
- E não tira nem dentro de casa? 
- Já amanhece com ela. Diz que teve um acidente com essa mão, deve 
ter ficado algum defeito... 
- Mas por que não quer que vejam? 
- Eu é que sei? Como Ed nem tocou nisso, fiquei sem jeito de 
perguntar, essas coisas não se perguntam. Casado, imagine... Deve dar 
um marido exemplar, desde pequeno foi muito bonzinho, você 
precisava ver que pérola de menino! Uma verdadeira pérola... 
Tia Pombinha ficou falando algum tempo ainda sobre a bondade do 
irmão, mas eu só pensava naquela nova tia que tomava banho pelada 
debaixo da cascata. E que não tirava a luva da mão direita. (TELLES, 
2009, pp. 108-109) 
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O suspense está lançado. As desconfianças insistentes acerca de Daniela 

prendem a atenção de todos e dão a tônica ao desenrolar dos fatos.  

Eis que, um dia, Daniela visita tia Pombinha, a qual fica encantada com a moça. 

Ducha, quando chega da escola, recebe a notícia da visita e continua a construir sua 

percepção acerca da nova tia a partir da visão do outro. Se antes a narradora conhecera 

Daniela através das palavras de Ed, agora, a conhece através do depoimento de 

Pombinha:  

 

- Ah, você não imagina como é encantadora! Nunca vi uma beleza 
igual, que encanto de moça! Tão natural, tão simples e ao mesmo 
tempo tão elegante, tão bem cuidada... Foi tão carinhosa comigo! 
Fiquei olhando para as pernas finas de tia Pombinha com as meias 
murchas de cor de cenoura. Bom, então tudo tinha mudado. 
- Quer dizer que a senhora gostou dela? 
- Muito, fiquei mesmo cativada! E trouxe presentes, venha ver – disse 
puxando-me pelo braço. – Três cortes de seda finíssima para mim e 
para você uma boneca francesa... Loura, loura! 
- Tenho ódio de boneca. 
(...) 
- Fiquei olhando a boneca dentro da caixa. Usava luvinhas de renda. 
- Estava de luva? 
- Estava. Uma luva verde, combinando com os sapatos. No começo a 
gente estranha a luva só naquela mão. Mas não é mesmo de se 
estranhar? Podia fazer uma plástica... Enfim, deve ter motivos. Um 
amor de moça! (TELLES, 2009, pp. 109-110) 

 

 

A construção da figura de Daniela é formulada através de uma projeção 

subjetiva em que a avaliação pessoal se relaciona com um perfil social estabelecido: 

Daniela é a mulher boa, que toca piano, é educada e elegante, usa perfume francês e 

veste-se de acordo com a alta costura. Quando Daniela parece corresponder às 

expectativas e aos padrões impostos – tão bem internalizados pela figuração feminina de 

características opostas, tia Pombinha - suas estranhezas (ou singularidades) são deixadas 

de lado, sugerindo a superficialidade das relações pautadas nas aparências. 

Logo a seguir, Ducha descobre, em uma conversa com a cozinheira de tio Ed, 

que Daniela matara Kleber, o cachorro de estimação que vivia na chácara do casal. 

Segundo a cozinheira, o cachorro estava doente e, para amenizar seu sofrimento, 

Daniela deu um tiro na cabeça do bicho, sem pestanejar, segurando o revólver com a 

mão enluvada. A narrativa segue um caminho de idas e vindas, alternando-se entre a 

bondade quase santificada de Daniela, segundo a visão parcial de Pombinha e Ed; e a 
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subversão, a rebeldia, concentradas nas ações relatadas por outros personagens. A 

cozinheira, confessando mais um episódio de fúria de Daniela, diz: “Quando fica 

brava...A gente tem vontade até de entrar num buraco. O olho dela, o azul, muda de 

cor”. (TELLES, 2009. p. 111)  

A atitude de Daniela é desaprovada pela cozinheira, que pede demissão. Não 

restam dúvidas, pelas palavras desta personagem não-nomeada (podendo isto significar 

a representação de uma opinião generalizada, e não apenas particular), que o 

comportamento de Daniela incomoda e fere a ordem vigente. A curiosidade e a 

admiração que a menina-narradora nutre pela sedutora mulher só aumentam e, de fato, 

simbolizam a reação do próprio leitor. Daniela é indecifrável, é ousada, desmedida, 

humana, feita de qualidades e defeitos, não está submetida a arquétipos: escapa pelas 

mãos.  

No outro extremo, tia Pombinha representa a personificação da mulher perfeita, 

segundo o ideal firmado. Pombinha é a mulher que, mesmo irmã, assume a 

responsabilidade da maternidade, totalmente dedicada à família, ao lar, religiosa, 

oprimida, sem voz, intuitiva, inclusive, sem atributos intelectuais. A ridicularização 

dessa personagem demonstra o caráter ultrapassado e impróprio do status quo. A 

polarização das duas personagens femininas em destaque demonstra uma tendência das 

representações de gênero, correspondente à nova onda de pensamento contemporânea à 

obra: Daniela é a personagem intrigante com quem nos identificamos, ela é o verdadeiro 

convite à ponderação. 

Vale a ênfase: o único personagem masculino é infantilizado a todo instante. Ed 

é o homem passivo, pacato, incapaz de controlar sua mulher, indicação feita por ele 

próprio ao declará-la como o “jardim selvagem”. Para tia Pombinha, Ed é o eterno 

menino com medo da escuridão, que precisava da companhia dela para dormir quando 

criança. Para a cozinheira, Ed é um pobre coitado. Essa inferiorização do ícone do 

homem, acrescentada à figuração de Daniela, traduz a inversão dos papéis de gênero 

que outrora foram cristalizados pela sociedade patriarcal, e tais contrastes, tão nítidos no 

conto, são eficientes para agitar as ideias do leitor.  

Chegamos ao ápice da narrativa: Ed fica doente e, pouco tempo depois, morre. 

Daniela conta que o marido cometera suicídio com um tiro. Ducha revela, de forma 

amena, sua desconfiança quanto ao ocorrido, deixando espaço para a relativização dos 

fatos. Ed cometera suicídio ou fora assassinado? Daniela poderia ser a assassina de Ed, 

mas diante de que evidências teríamos essa certeza? Possivelmente, nossa avaliação 
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seria respaldada devido à sua forma de estar no mundo, que não corresponde aos valores 

da cultura patriarcal. Culpar Daniela pela morte de Ed, apesar do tom de suspense que 

preenche cada linha desta história e estimula mais as dúvidas do que as certezas, 

corrobora o pensamento da cozinheira regrado pelo tradicionalismo. O julgamento final 

fica a cargo do leitor. A sugestividade é o traço marcante de toda a narrativa, fazendo-

nos pensar na (não) existência de verdades absolutas.  

Lygia segue o percurso de Machado: somos envolvidos pela trama, o que salta 

aos olhos é a camada pouco sólida. Deixamo-nos levar pelos encantos daquilo que é 

secreto. Tal como Capitu, que traíra ou não Bentinho, Daniela é a figura da vez. 

Contudo, o que resiste é o que está na entranha. O que aparenta ser a grande questão, na 

verdade, é só o vestígio de um enredamento, uma vez que, em poucas páginas, Lygia 

relativiza vários aspectos de uma dimensão inspirada em uma realidade dura, que tende 

a se esvair pelas forças de resistência que assombram aqueles que alimentam as 

estruturas arcaicas. Sem escândalos, “O jardim selvagem” – bem como outras obras 

lygianas - é um dos fios que tecem a história da literatura brasileira em um período 

crucial de renovações. 

 

Lygia Fagundes Telles e os vislumbres de uma resistência 

 Tendo como influência a Geração de 45 e o concretismo, percebemos nas 

narrativas de Lygia Fagundes Telles a atenção dedicada ao artesanato verbal e ao 

estetismo de suas criações, tal qual a preocupação temática disposta a explorar a 

condição humana, em uma sociedade que vivia o período pós-guerra em meio à delicada 

realidade política brasileira. A autora dedica grande parte de seu trabalho à produção de 

contos. Faz das pequenas histórias o lugar do espanto e da surpresa.  

Lygia está atenta às inquietações, aos vícios e às virtudes que rodeiam a alma 

humana. Em suas histórias, lidamos com dois extremos de uma mesma trajetória 

pendular: aquilo que parece ser e o que realmente é. Antonio Dimas, autor do posfácio 

de Antes do baile verde (2009), edição publicada pela editora Companhia das Letras, 

afirma que 

 
(...) na ficção de Lygia Fagundes Telles, o final não é, forçosamente, 
conclusivo. Antes, pelo contrário. Nessa linha de raciocínio, constata-
se que o detalhamento compulsivo de suas estórias é pista falsa e que 
pouco concorre para a compreensão do comportamento de seus 
personagens. Foi a pique a causalidade dos gestos encadeados e 
explicáveis, substituída pelo arbítrio do cotidiano imprevisível, 
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congelado no instante flagrado. O momento brevíssimo, que põe tudo 
a perder e compromete o equilíbrio aparente que reinava antes, um dos 
estratagemas favoritos de Lygia, nem sempre produz efeitos 
catastróficos imediatos. (...) Em suma: sem alarde, o mal se instala e 
vai deglutindo, aos poucos, o que de saudável ainda restava na 
constituição psicológica dos personagens. (DIMAS, 2009, pp. 190-
191; apud TELLES, 2009) 

 

 

 A preocupação com a condição psicossocial dos indivíduos está atrelada a uma 

consciência lúcida da realidade. Lygia, para além da sua formação no curso de Direito 

da Faculdade do Largo de São Francisco, participou ativamente de discussões e atos no 

campo político, como a assinatura do manifesto que pedia o fim da censura na época da 

ditadura militar no Brasil. Sua obra, situada em um espaço-tempo, não é uma mera 

representação da sociedade, com a reprodução de estereótipos das relações entre 

homens e mulheres e arquétipos da figura feminina. O que encontramos é um 

questionamento das estruturas vigentes, através da subversão e quebra de padrões, de 

personagens femininas encantadoramente humanas e temáticas que colocam em xeque a 

tradição de uma sociedade rígida e preconceituosa.  

 Alfredo Bosi (2002) define a resistência como um elemento ético, a princípio; e 

não estético. Resistir é opor a própria força à força externa.  No campo ético, ou seja, 

para o homem de ação, o valor é regido pelo princípio da realidade, conferindo 

coerência aos atos. Resistir é opor valores a antivalores. Apesar de, originalmente, 

pertencer a uma esfera distinta da estética, o deslocamento da resistência entre os polos 

faz-se possível. Bosi afirma que, na narrativa, a resistência dar-se-á como tema, ou 

como processo inerente à escrita. Sobre tal condição, disserta que 

 

[o romancista] dispõe de um espaço amplo de liberdade inventiva. A 
escrita trabalha não só com a memória das coisas realmente 
acontecidas, mas com  todo o reino do possível e do imaginável.  
O narrador cria, segundo o seu desejo, representações do bem, 
representações do mal ou representações ambivalentes. Graças à 
exploração das técnicas do foco narrativo, o romancista poderá levar 
ao primeiro plano do texto ficcional toda uma fenomenologia de 
resistência do eu aos valores ou antivalores do seu meio. Dá-se assim 
uma subjetivação intensa do fenômeno ético da resistência, o que é a 
figura moderna do herói antigo. Esse tratamento livre e diferenciado 
permite que o leitor acompanhe os movimentos não raro 
contraditórios da consciência, quer das personagens, quer do narrador 
em primeira pessoa.” (BOSI, 2002, p. 15) 
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 Em uma época de opressão e desvalorização de minorias, o que Lygia faz é 

apresentar as possibilidades do ser em suas variadas facetas, através de figurações de 

mulheres que caminham entre a delícia de ser o que são, de sentir o que sentem, sem 

autocrítica ou culpa. No conto de nossa análise, os valores e antivalores coexistem 

através das personagens femininas. Bosi, no mesmo trabalho de teoria literária, 

completa: 

 

Deve-se, porém, aprofundar o campo de visão. E detectar em certas 
obras, escritas independentemente de qualquer cultura política 
militante, uma tensão interna que as faz resistentes, enquanto escritas, 
e não só, ou não principalmente, enquanto tema. Quem diz escrita fala 
em categorias formadoras do texto narrativo, como o ponto de vista e 
a estilização da linguagem. Vejo nesses dois processos uma 
interiorização do trabalho do narrador. A escrita resistente (aquela 
opção que escolherá afinal temas, situações, personagens) decorre de 
um a priori ético, um sentimento do bem e do mal, uma intuição do 
verdadeiro e do falso, que já se pôs em tensão com o estilo e a 
mentalidade dominantes. (BOSI, 2002, p. 22) 
 
 
 

O que vemos é que os valores sociais de uma época, disseminados amplamente 

por uma força conjunta entre o Estado e outras instâncias (como a religião), não 

silenciaram os valores pessoais e humanísticos de Lygia. Identificamos essa tensão, 

principalmente, através de suas personagens femininas e as temáticas escolhidas: as 

forças opostas encontram-se, tal como tia Pombinha e Daniela. 

 Ao localizarmos Antes do baile verde, traçamos um diálogo entre a narrativa de 

ficção e as contemporâneas ideias feministas existencialistas de Simone de Beauvoir, 

por quem Lygia nutria enorme admiração. Em um contexto atual, o debate iria um 

pouco mais além e novos traçados seriam riscados: muito se desenvolveu acerca dos 

conceitos de sexo, gênero e identidade nos últimos anos. Judith Butler, uma das maiores 

estudiosas do tema, questiona alguns apontamentos beauvoirianos. Butler, em 

concordância com a teoria estabelecida entre gênero e sociedade, afirma que a 

performatividade é a regularização de práticas que uniformizam o comportamento 

ditado como coerente pela cultura.  

Todos os corpos são generificados e “desde sempre interpretados mediante 

significados culturais”. (BUTLER, 2008, p. 57) Entretanto, alega: nenhum sujeito está 

totalmente livre para a escolha de seu gênero. Podemos pensar que a personagem 

Daniela apresenta traços que nos fazem identificá-la como mulher, mesmo 
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transgredindo os preceitos do binarismo imposto. De alguma forma, ainda que se sinta 

livre para ser quem é e o que faz, suas escolhas seriam selecionadas de acordo com um 

script. Essa seria uma possibilidade de justificar por que essa personagem, ora 

corresponde aos padrões de gênero da época, ora não.  

Antes do baile verde talvez não seja literatura militante e engajada, mas sim uma 

voz de resistência. Através de personagens que escapam da linearidade, a literatura 

lygiana, mesmo que localizada em um passado recente, compromete-se a relatar as 

fraquezas humanas que até hoje nós ainda conhecemos, e mais: oferece ao leitor uma 

possibilidade de repensar os valores de um tempo histórico e social. É voz que sussurra 

com firmeza as palavras que enuncia, expressando o desejo (e a necessidade) de 

avanços, liberdade e progressos. Ao nos deliciarmos com “O jardim selvagem”, fica 

fácil compreender por que Lygia Fagundes Telles é “a grande dama da literatura 

brasileira”. (DIMAS apud TELLES, 2009, p.181) 
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O MANIFESTO MACUNAÍMA (1928) E O TEXTO O MOVIMENTO 

MODERNISTA (1942), DE MARIO DE ANDRADE  

Silvana Oliveira (UEPG) 

Este artigo busca refletir sobre o projeto e a produção modernista, no período compreendido 
entre a publicação do livro Macunaíma, de Mario de Andrade, em 1928, e o aniversário da 
Semana de 22, registrado pelo próprio Mario de Andrade, na palestra que proferiu, a convite, no 
Auditório da Biblioteca do Itamarati, em 30 de abril de 1942, com a apresentação do texto O 
Movimento Modernista.   Para o objetivo desta apresentação, o livro Macunaíma será lido e 
comentado como um manifesto dos principais preceitos modernistas,  entre eles, a prática da 
antropofagia cultural e artística e a defesa  de uma língua falada brasileira em contraposição a 
uma língua escrita herdada de Portugal. Neste sentido, apontamos inicialmente a efetiva 
contraposição da linguagem utilizada no Capítulo 9, intitulado Carta para as Icamiabas, ao uso 
da língua brasileira operacionalizado nos demais capítulos do livro. A oposição da linguagem 
lusitana, na modalidade escrita, traz para o primeiro plano da obra a ironia refinada do autor em 
relação aos propósitos de uma certa literatura brasileira que não escapou de "arremedar" e 
diminuir suas perspectivas pela lógica do modelo e da influência passivas. A visada 
antropofágica, realizada em Macunaíma, será tratada nesta apresentação por meio de uma leitura 
voltada às suas intenções de manifesto e proposição de ações para se construir uma literatura 
capaz de realizar o projeto marioandradiano da língua e da cultura brasileiras, de modo a 
desafiar e redimensionar a lógica da influência. Está claro que a abordagem do livro de Mario 
de Andrade não escapa, nesta perspectiva, da relação direta com os Manifestos Antropófago e 
Pau-Brasil, com os quais compõem o ideário modernista que ativará uma profusão de textos 
empenhados e realizações que confirmam por um lado, e desafiam por outro, o projeto 
modernista para a literatura brasileira. Um outro Mario de Andrade será evocado do texto O 
Movimento Modernista, de 1942, no qual o escritor faz o inventário das décadas anteriores de 
modo a atualizar o projeto de 1922 e verificar as dívidas do movimento e também as 
possibilidades já amadurecidas no contexto de produção do período. O Movimento Modernista, 
de Mario de Andrade, por meio de um caráter de depoimento crítico se realiza pela ativação de 
três discursos, apontados por Alfredo Bosi em seu estudo publicado na Revista Literatura e 
Sociedade, número 7, de 2004: um discurso narrativo, que vai do autobiográfico ao grupal e 
volta deste para aquele; o que dá à palestra um discreto, mas inequívoco tom de confidência; um 
discurso histórico-genético, que entende situar o movimento em uma dimensão temporal precisa 
(o primeiro pós-guerra) e proceder à sua interpretação no interior da vida brasileira; um discurso 
crítico e, nos momentos de mais alta tensão conceitual, um discurso estético.  

Macunaíma. Movimento Modernista. Mario de Andrade. 
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O MANIFESTO MACUNAÍMA (1928) E O TEXTO O MOVIMENTO 

MODERNISTA (1942), DE MARIO D ANDRADE  

Silvana Oliveira (UEPG) 

 

Iniciamos este artigo com a seleção de dois textos emblemáticos para o Modernismo 

brasileiro, são eles: o livro Macunaíma, tratado aqui na sua dimensão de manifesto, e o 

texto O Movimento Modernista, ambos de Mario de Andrade. A intenção é relacionar as 

duas importantes produções aos principais problemas vividos e enfrentados na fase 

heroica do modernismo paulista. Abordaremos, assim, os problemas de linguagem, de 

liberdade associada à pesquisa formal e à criação artística em geral, a questão das 

noções de inspiração e produção e, ainda, o problema da vinculação do escritor com o 

mundo social e político, todos eles expressos nos dois textos em destaque, no primeiro; 

pelo encaminhamento narrativo e ficcional e, no segundo, pelo esforço analítico e 

reflexivo do autor. 

 

1. Comecemos, então, com O Manifesto Macunaíma 

 

A opção por referir-me ao livro Macunaíma como um manifesto se justifica pelo 

fato de encontrarmos aí o esclarecimento da tomada de posição antropofágica do 

Movimento Modernista. A identidade de Macunaíma constrói-se por meio da potência 

antropofágica de seus atos; desde o início da narrativa, no âmbito da família, as ações de 

Macunaíma estão associadas à apropriação indébita de tudo que não lhe pertence. 

Encontramos aí a concretização da afirmação do Manifesto Antropófago: “Só me 

interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago” (Oswald de Andrade). 

A desconsideração pelas noções de direito e posse fazem de Macunaíma um artista 

da desvalia; ao ser apresentado como um ente destituído de valores morais que possam 

ser associados a uma ética integradora, e destituído também de posses de quaisquer 

natureza, inclusive destituído de caráter, no sentido duplo que a expressão sugere, 

Macunaíma torna-se um agenciador de forças alheias por conta da certeza constante de 

que tudo pode vir a ser seu, em um plano de usufruto e criação. 
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A atitude macunaímica de “usufruir” do mundo ao seu gosto e prazer o torna mestre 

na lição antropofágica, seu interesse e gosto pelo alheio se realiza pelo usufruto e pela 

liberdade de apropriação.  

Como artista antropofágico, o Macunaíma que devora sua própria família, as 

cunhadas e a mãe, propriamente, potencializa o grupo de irmãos para a transformação 

necessária para a viagem até a civilização, até São Paulo. Devorar a mãe é uma forma 

de expressar a posse da terra de nascimento da brasilidade e dar lugar para a síntese 

brasil-áfrica-europa na figura do índio negro que vira um branco de olhos azuis.  

Em São Paulo, embora a “maquinaria” da cidade resista à sua dinâmica de 

apropriação indébita, Macunaíma é capaz de movimentos de adaptação à lógica urbana 

e capitalista do mundo do dinheiro. 

Os movimentos realizados pelo herói para dar conta da lógica da cidade também 

podem ser associados ao modo de percepção da produção da arte pelos modernistas. Em 

uma afirmação do Manifesto Antropófago, a selva que Macunaíma traz em si é o 

“Brasil Caraíba”, de Oswald de Andrade: 

O instinto Caraíba. 

Morte e vida das hipóteses. Da equação eu parte do Cosmos ao axioma Cosmos parte 
do eu. Subsistência. Conhecimento. Antropofagia. 

Contra as elites vegetais. Em comunicação com o solo. 

Nunca fomos catequizados. Fizemos foi Carnaval. (ANDRADE, 1976). 

O Instinto Caraíba, o índio negro que habita o branco de olhos azuis, é o 

elemento capaz de levar o herói a compreender a dinâmica da cidade e desconstrui-la 

para poder agir antropofagicamente sobre ela. 

A lição dada por Macunaíma o aproxima da voz dos Manifestos formais do 

Modernismo Brasileiro, o Cosmos pode ser apropriado e ser parte do Eu. A cidade 

enfrentada, e devorada, por Macunaíma torna-se parte dele. 

Ao retomarmos a Carta para as Icamiabas, no capítulo 9 do livro, veremos que a 

sua motivação é já uma marca de apropriação e inserção na lógica proposta pela cidade, 

ou seja, ao enviar uma carta em português lusitano pedindo dinheiro ás súditas deixadas 
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na selva, Macunaíma reproduz astutamente o modo de a metrópole (ou o imperialismo) 

estrangeiros sustentarem sua superioridade cultural e econômica às custas do tesouro 

brasileiro. A astúcia vai além, no entanto.  

Quando apresenta às suas súditas as informações sobre a cidade, suas mulheres, 

seus costumes, sua lógica de máquina, Macunaíma orienta as moças do seu reino a 

também adotarem a prática antropofágica, no sentido de que os costumes urbanos, 

embora imorais e longe da ética da selva, podem servir a uso próprio e prazeroso das 

Icamiabas. O elemento primordial para a boa prática da antropofagia é, no final das 

contas, a consciência do que se faz. Apropriar-se conscientemente do que é imoral ou 

antiético oportuniza um movimento de crítica que valida a antropofagia de Macunaíma 

e a torna subversiva, pois escapa a simples imitação e arremedo. 

O gesto infame de pedir dinheiro aos que produzem torna-se, na ação de 

Macunaíma, um ato de subversão da lógica de exploração de que o país é vitima 

historicamente. Ao pedir dinheiro para as suas súditas, ele oferece a elas o 

conhecimento da cidade e seus artifícios, numa oferta de poder inversa, na medida em 

que aqui são as selvagens que poderão usufruir dos saberes da cidade para a sua própria 

satisfação, se seguirem os conselhos do herói. 

No episódio da recuperação da Muiraquitã, no capítulo 14, Macunaíma enfrenta 

o gigante Piaimã, empresário Venceslau Pietro Pietra, ladrão de pedras preciosas, 

seduzindo-o e confundindo o seu desejo de posse. Ao oferecer-se para ser devorado pelo 

gigante, Macunaíma o espanta e vence quando manifesta ter o desejo e o poder de 

tornar-se também um devorador por seu turno. 

A lógica do exotismo que desperta o desejo e insinua que a cultura, a história e a 

arte brasileiras poderiam satisfazer-se em receber a deferência do desejo expresso pelos 

poderosos é subvertida pela antropofagia em Macunaíma. O que subverte e constrange 

essa lógica é que o ente exótico quer também devorar o poder e tudo que vem junto com 

ele.  

A fome macunaímica é um ajuste de contas, mas é também uma subversão do 

equilíbrio historicamente sustentado pela exploração do mais pobre pelo mais rico. 
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2. Passemos, então, para o texto O Movimento Modernista, inventário de 1942 

 

Ao fazer o seu inventário de 1942, Mario de Andrade retoma o momento vivido 

com a Semana de Ate Moderna e revê, no conjunto de todo o Movimento, também as 

premissas de Macunaíma. Nesse texto, Mario faz um relato autobiográfico apaixonado e 

honesto, deixando claro o peso e a importância dos anos heroicos em sua formação. Ao 

mesmo tempo, entra em cena o analista que busca explicar a realização da Semana na 

Cidade de São Paulo e não em qualquer outra, principalmente, não no Rio de Janeiro, 

dadas as características absolutamente diversas das duas cidades. 

Aparecem neste texto também, já amadurecidas, muitas das questões éticas e 

estéticas que atribularam Mario de Andrade desde sempre. 

Uma das afirmações que mais chama a atenção no texto é a de que o espírito e a 

moda modernista no Brasil foram inteiramente importados da Europa. Chama a atenção 

esse reconhecimento de que se tomava o exemplo e seguiam-se os passos da vanguarda 

europeia naquele momento que, tomado em sentido escolar, sempre foi visto como 

sendo o ponto mais autêntico e autônomo da arte e da cultura brasileira até então. 

O modernismo no Brasil foi uma ruptura, foi um abandono consciente de princípios e de 
técnicas, foi uma revolta contra a intelligensia nacional. É mais possível imaginar que o 
estado de guerra da Europa tivesse preparado em nós um espírito de guerra. E as modas 
que revestiram este espírito foram diretamente importadas da Europa. Quanto a dizer 
que éramos antinacionalistas, é apenas bobagem ridícula. É esquecer todo o movimento 
regionalista aberto anteriormente pela Revista do Brasil primeira fase, todo o 
movimento editorial de Monteiro Lobato, a arquitetura e até urbanismo (Dubugras) 
neocolonial aqui nascidos. Isso sim eram raízes engrossadas desde o início da guerra. 
Mas o espírito e as modas foram diretamente importados da Europa (ANDRADE, 
Mario, consultado em 28 de outubro de 2016). 

Ao afirmar que o espírito e as modas modernistas foram importadas da Europa, 

Mario faz uma afirmação que não se coadunaria com a pretensa autenticidade local das 

iniciativas da Semana de Arte Moderna. No entanto, a consciência dessa afirmação faz 

compreender que a tomada do espírito e da moda europeias naquela ocasião trazia 

consigo a nova atitude consciente e autocrítica, ou melhor, a atitude  de conhecer a si 

mesmo como aquele que está em segundo plano em relação a uma moda e a um espírito 

concebido em cenário exterior e alheio. 

O esforço e o orgulho de fazer o Modernismo uma coisa brasileira talvez tenha 

sido a grande novidade no final das contas. 
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É ainda aqui, nesse inventário, que Mario sustenta a diferença entre dois 

momentos da criação: o estado de poesia e o estado de arte; sendo o estado de poesia a 

alteração dos sentidos, da emoção e a percepção que lhe teriam trazido, por exemplo, 

Pauliceia Desvairada em momento agudo de exasperação e inspiração (assim como 

Macunaíma, concebido, a considerar afirmação do próprio autor, em 15 dias de fôlego e 

ânimos especiais).  

O estado de arte, por outro lado, é apresentado pelo autor de O Modernismo 

Brasileiro como o momento posterior à empolgação e à inspiração, momento de 

reflexão, de lapidação e aprimoramento de algo que teria vindo ainda sem a forma 

definitiva no primeiro momento. 

A sustentação do estado de arte como etapa de consolidação da criação artística 

parece bem ser a consequência de um pensamento amadurecido pelo autoconhecimento 

e pela sofisticação da abordagem do processo criativo. 

O modernismo heroico não conceberia tal estado de vagar e reflexão como etapa 

a ser cumprida para a boa realização artística. A urgência da pauta modernista não 

permitira esse intervalo. 

O inventário de Mario caminha, ainda, para o diagnóstico do Modernismo 

heroico da primeira década como expressão de uma aristocracia em decadência. Um 

último grito agônico e exasperado de uma classe que já se compreendia em extinção: 

...  o movimento renovador era nitidamente aristocrático. Pelo seu caráter de jogo 
arriscado, pelo seu espírito aventureiro, pelo seu internacionalismo modernista, pelo seu 
nacionalismo embrabecido, pela gratuidade antipopular, era uma aristocracia do 
espírito. Era natural que a alta e a pequena burguesia o temessem. Paulo Prado, ao 
mesmo tempo que era um dos expoentes da aristocracia intelectual paulista, era uma das 
figuras principais da nossa aristocracia tradicional. E foi por tudo isto que ele pôde 
medir bem o que havia de aventureiro, de exercício do perigo no movimento, e arriscar 
a sua responsabilidade intelectual e tradicional na aventura. (Idem) 

Pode parecer estranho a um olhar contemporâneo que o autor de um texto tão 

pouco convencional como Macunaíma afirme, 20 anos depois, que o movimento que 

deu condições de existência a esse mesmo texto foi nutrido e consolidado por uma 

aristocracia. Na perspectiva de Mario nesse inventário de 1942, a burguesia com o seu 

pensamento médio e culto ao bom senso não teria condições de digerir Macunaíma, 

muito menos torna-lo seu emblema. O espírito livre, decadente e cônscio disso, capaz de 
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sustentar a dar lugar a Macunaíma, é o da aristocracia, em sua face decadente, refinada e 

algo indiferente às noções de brasilidade sustentadas até então. 

Na síntese geral que o inventário nos apresenta, Mario aponta três princípios 

fundamentais, que teriam sido a preocupação e a herança do Modernismo: 

 

1.º - o direito à pesquisa estética; 

  

 

2.º - a atualização da inteligência artística brasileira;  

 

3.º - a estabilização de uma consciência criadora nacional 

Com os três elementos apontados, Mario reconhece não haver ineditismo em 

relação a outros movimentos artísticos anteriores, mas destaca o aspecto de articulação 

coletiva desses princípios, o que teria sido, aí sim, mérito modernista: 

Nada disso representa exatamente uma inovação e de tudo encontramos exemplos na 
história artística do Brasil: a fundamental, a gloriosa novidade, imposta pelo 
movimento, foi a conjugação dessas três normas num todo orgânico da consciência 
coletiva. E se dantes, nós distinguimos a estabilização assombrosa da consciência 
nacional num Gregório de Matos, ou, mais natural e eficiente, num Castro Alves, é certo 
que a nacionalidade deste, como o nacionalismo do outro, de um Carlos Gomes e até 
mesmo de um Almeida Júnior, eram episódios como realidade do espírito. E em 
qualquer caso era um individualismo. (Idem) 

Se voltarmos a Macunaíma, podemos considera-lo como um dos exemplos que o 

Modernismo produziu dessa capacidade de articulação dos três princípios apontados por 

Mario.  

Macunaíma é um manifesto, como temos dito aqui, e nessa direção, afirma 

claramente seu caráter de texto em estado de busca e liberdade expressiva. A atitude 

criativa que se concretiza na rapsódia livre do herói de um mundo em permanente 

nomadismo e mutação é a do direito à especulação estética. O livro permanece 

justamente por gritar na cara do leitor sua condição instável e especulativa em relação 

aos limites da tradição da narrativa e da verossimilhança. A provocação linguística é só 

adereço para o tom especulativo maior que o texto sustenta. 
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Sobre a língua brasileira, o próprio Mario vai assumir o fracasso da empreitada. 

Caberia aqui também o repúdio dos que pesquisaram sobre a língua escrita brasileira. 
Preocupados pragmaticamente em ostentar o problema, fizeram tais exageros de tornar 
para sempre odiosa a língua nacional. Eu sei: talvez neste caso ninguém vença o autor 
destas linhas. Em primeiro lugar, o autor destas linhas, com alguma faringite, vai 
passando bem, muito obrigado. Mas é certo que jamais exigiu lhe seguissem os 
brasileirismos loquazes. Se os praticou (um tempo) foi na intenção de pôr em angústia 
aguda um problema que julgava fundamental. Mas o problema verdadeiro não é 
vocabular, é sintáxico. 

E afirmo que o Brasil hoje possui, não apenas regionais, mas generalizadas no País, 
numerosas tendências e constâncias que lhe dão natureza característica à linguagem. 
Mas isso ficará para outro futuro movimento modernista, amigo José de Alencar, meu 
irmão. Nós fracassamos. (Idem) 

O inventário e a síntese das conquistas modernistas apresentados por Mario de 

Andrade no texto O Modernismo Brasileiro nos levam a reconsiderar o livro manifesto 

Macunaíma como a primeira etapa de um processo de reconhecimento e consolidação 

de uma atitude artística que passa, logo a seguir, pela produção ativa e consistente dos 

autores da geração de 1930, já desobrigados dos “brasileirismos loquazes” de Mario e 

chegam até Guimarães Rosa e Clarice Lispector, precursores talvez, desse “futuro 

movimento modernista” a que se refere o autor do texto e que estava, na altura, já 

batendo à sua porta. 
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UM MUNDO PARALISADO À ESPERA DE MOVIMENTO 
Uma leitura de Relato de um certo oriente, de Milton Hatoum

Valdir Prigol (UFFS)

Resumo: O título deste trabalho, retirado do início de Relato de um certo oriente (1989), aponta
para uma questão fundamental do trabalho de Milton Hatoum: a memória. Neste livro e nos
demais  que  vieram  depois   quase  sempre  temos  narradores  órfãos,  que,  no  presente
transformado  em  ruína,  procuram,  a  partir  das  suas  memórias  e  dos  outros,  colocar  em
movimento  mundos  paralisados.  Neste  aspecto,  Relato  de  um  certo  oriente é  um  livro
impressionante porque a voz da narradora ocupa o primeiro capítulo, no segundo ela passa a voz
para o Tio Hakim, este passa a voz para Dorner (capítulo 3), que passa a voz ao pai de Hakim
gravada em uma entrevista (capítulo 4), volta para a voz de Dorner e Hakim retoma (capítulo 5),
retorna para a voz da narradora (capítulo 6), depois ela passa a voz para Hindié (capítulo 7), e o
livro finaliza com a voz da narradora (capítulo 8). Esse procedimento retornará, com variantes,
nos outros textos do autor. Os narradores de Milton Hatoum, com “caderno, caneta e gravador”
e às vezes oralmente, colocam “mundos paralisados em movimento” como se fossem cientistas
sociais, ao olharem para as suas histórias e as histórias das famílias que os adotaram, para as
histórias das famílias e as histórias de Manaus, para o presente e para o passado. Um pouco
como a figura de Paul Klee que será lida por um dos autores mais acionados neste período –
Walter  Benjamin  –  pelas  ciências  sociais  e  pelo  próprio  Milton  Hatoum,  como  o  anjo  da
história. 

Palavras-chave: Memória, narrativa, presente, literatura, ciências sociais, crítica.

Relato de um certo oriente inicia com uma cena que se tornará uma das marcas

dos textos de Milton Hatoum,  o retorno - geográfico ou temporal – para um espaço e/ou

tempo  do passado do narrador e de sua família adotiva. Assim começa o livro: “Quando

abri os olhos, vi o vulto de uma mulher e o de uma criança” (p. 9). A narradora não as

reconhece e depois fica sabendo que a mulher é filha de Anastácia. Ela é acolhida na

casa e enquanto espera para visitar Emilie, sua mãe adotiva, observa os objetos que a

marcaram na infância, fora de uso, empilhados. Diz a narradora: “Na fala da mulher que

permanecera  diante  de  mim,  havia  uma  parte  da  vida  passada,  um  inferno  de

lembranças, um mundo paralisado à espera de movimento” (p. 11). Essa imagem do que

a narradora encontra no retorno parece potente para entrarmos nos textos do autor de

“Um inseto sentimental”. Essa “memória voluntária”, poderíamos dizer, que a narradora

procura produzir quando retorna parece também marcar, como vemos nas reflexões de

3894

Ana
Pencil



2

Andreas Huyssen, um modo da sociedade olhar o mundo no final do século XX e início

do  XXI.  Além disso,  acredito  que  “um mundo  paralisado à  espera  de  movimento”

também é um modo de colocar em circulação uma forma de pensar o literário e de um

modo mais específico, a narrativa. 

1

O retorno da  narradora  de  Relato  de um certo  oriente  para  casa,  vinte  anos

depois,  se dá nas primeiras páginas do livro. Ele inaugura e abre o relato. Retornamos,

assim,  com  a  narradora,  no  presente,  para  esse  “mundo  paralisado  à  espera  de

movimento”. O que chama a atenção, logo no início, é como essa narradora volta para

tentar, de um certo modo, “atar uma ponta da vida à outra”. Como ela diz para o irmão,

seu interlocutor no romance: “Já eram quase sete horas quando resolvi sair de casa.

Retirei  do alforje  o  caderno,  o  gravador e  as  cartas  que me enviaste  da Espanha e

coloquei tudo sobre uma mesinha de ônix, ao lado do desenho afixado na sala.” (p. 12).

A narradora volta com um caderno e um gravador, quase como uma “jornalista”. Na

penúltima página do livro, essa questão retorna. A citação é longa mas vale a pena: 

(…)  Levava  comigo  apenas  um  alforje  com  algumas  roupas,  um
pequeno álbum com fotos, todas feitas na casa de Emilie, a esfera da
infância.  Não esqueci  o  meu caderno de diário,  e,  na  última  hora,
decidi trazer o gravador, as fitas e todas as tuas cartas. Na última, ao
saber que vinha a Manaus, pedias para que eu anotasse tudo o que
fosse possível: “Se algo inusitado acontecer por lá, disseque todos os
dados,  como faria um bom repórter,  um estudante de anatomia,  ou
Stubb, o dissecador de cetáceos”.
O  teu  presságio  me  deu  trabalho.  Gravei  várias  fitas,  enchi  de
anotações uma dezena de cadernos, mas fui incapaz de ordenar coisa
com  coisa.  Confesso  que  as  tentativas  foram  inúmeras  e  todas
exaustivas, mas ao final de cada passagem, de cada depoimento, tudo
se embaralhava em desconexas constelações de episódios, rumores de
todos  os  cantos,  fatos  medíocres,  datas  e  dados  em  abundância.
Quando conseguia organizar os episódios em desordem ou encadear
vozes, então surgia uma lacuna onde habitavam o esquecimento e a
hesitação: um espaço morto que minava a sequência das ideias.” (p.
165).

O retorno para casa com um caderno, mas especialmente com um gravador, abre
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uma perspectiva para pensar a própria composição do relato, em que o narrador procura

“organizar  os  episódios”  ou  “encadear  vozes”.  Neste  aspecto,  Relato  de  um  certo

oriente é um livro impressionante porque a voz da narradora ocupa o primeiro capítulo,

no segundo ela passa a voz para o Tio Hakim, este passa a voz para Dorner (capítulo 3),

que passa a voz ao pai de Hakim gravada em uma entrevista (capítulo 4), volta para a

voz de Dorner e Hakim retoma (capítulo 5), retorna para a voz da narradora (capítulo 6),

depois ela passa a voz para Hindié (capítulo 7), e o livro finaliza com a voz da narradora

(capítulo 8). E mesmo assim, o que percebemos, é que na narrativa que ela organiza

sempre  há  um  “espaço  morto”  que  mina  a  possibilidade  de  “desvendar”  qualquer

enigma. 

Assim, podemos pensar que o que o retorno consegue produzir é uma narrativa e

talvez  esta  seja  uma das  grandes  questões  do  textos  de  Milton  Hatoum:  narrativas

construídas,  especialmente  nos  romances,  por  narradores  órfãos  que  só  conseguem

pensar suas vidas coladas as dos outros. Essa orfandade cria um lugar narrativo que

parece tornar impossível as narrativas de suas vidas sem as narrativas das famílias que

os adotoram.

Se olharmos para Dois irmãos, publicado em 2000, percebermos uma estrutura

semelhante:  Nael,  filho  da  empregada  da  família  de  libaneses  que  mora  na  casa

reservada aos empregados e ao mesmo tempo circula no palacete, descobre depois de

ouvir durante uma vida inteira a mãe e o avó que é filho de um dos gêmeos – Yakub ou

Omar. Novamente, a narrativa constrói-se como um retorno à história pessoal mas ela só

vem com a história  da família  do narrador,  que é  um dos poucos sobreviventes  no

presente (transformado em ruína), vivendo entre o mundo das mercadorias “importadas”

e o cortiço. Como diz o narrador: 

No projeto da reforma, o arquiteto deixou uma passagem lateral, um
corredorzinho que conduz aos fundos da casa. A área que me coube,
pequena, colada ao cortiço, é este quadrado no quintal.
“Tua herança”, murmurou Rânia.
A bondade tarda mas não falha? Soube depois que Yaqub quis assim;
quis facilitar minha vida, como quis arruinar a do irmão. (p. 256).

O  lugar  da  escrita  aqui  novamente  é  no  entre-lugar,  poderíamos  dizer  para

lembrar Silviano Santiago, da memória do narrador e das memórias dos membros da
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família, especialmente Halim e da sua mãe. A pergunta que marca toda a narrativa é

sobre o pai do narrador mas aqui também, em cada narrativa há um “espaço morto” que

faz  com que  Nael  narre  mas  a  narrativa  efetivamente  não  revela  a  paternidade.  É

isso...as conversas são longas, fala-se de tudo mas a questão nunca se resolve e o relato

que lemos continua porque o “espaço morto” sobrevive. 

Como em Relato de um certo oriente, o presente é o lugar de retorno, neste caso

temporal, do narrador órfão que para narrar a sua vida precisa organizar as vozes dos

outros. Mas novamente, no presente, a organização de uma MEMÓRIA VOLUNTÁRIA

de  mais  uma  “casa  vendida  com  todas  as  lembranças”  como  diz  a  epígrafe

drummondiana do romance. 

Também é isso que vemos em  Cinzas do Norte quando Lavo, no presente da

narrativa, resolve organizar as memórias do seu melhor amigo, Mundo. Vamos o início

do livro:

Li a carta de Mundo num bar do beco das Cancelas, onde encontrei
refúgio contra o rebuliço do centro do Rio e as discussões sobre o
destino  do  país.  Uma  carta  sem  data,  escrita  numa  clínica  de
Copacabana,  aos solavancos e com uma caligrafia miúda e trêmula
que revelava a dor do meu amigo.
“Pensei em reescrever minha vida de trás para frente, de ponta-cabeça,
mas  não  posso,  mal  consigo  rabiscar,  as  palavras  são  manchas  no
papel,  e  escrever  é  quase  um  milagre...Sinto  no  corpo  o  suor  da
agonia”, é o que se lê um pouco antes do fim. Na margem da última
página, estas palavras: “meia-noite e pouco”.
Talvez tenha morrido naquela madrugada, mas eu não quis saber a
data nem a hora: detalhes que não interessam. Uns vinte anos depois, a
história  de  Mundo  me  vem  à  memória  com  a  força  de  um  fogo
escondido pela infância e pela juventude. Ainda guardo seu caderno
com desenhos e anotações, e os esboços de várias obras inacabadas,
feitos no Brasil e na Europa, na vida à deriva a que se lançou sem
medo, como se quisesse se rasgar por dentro e repetisse a cada minuto
a frase que enviou para mim num cartão-postal de Londres: “Ou a
obediência estúpida, ou a revolta”. (p. 9-10).

A abertura do livro é também a cena do retorno, como em Relato e Dois irmãos.

É  desde o presente e de um modo, poderíamos dizer, voluntário que um passado é

narrado. Os “espaços mortos” dão vida às narrativas no presente. É interessante como a

questão da orfandade esta presente - o narrador é órfão e mora com os tios -, e também

como a  questão  da  organização da  narrativa  a  partir  das  memórias  do narrador,  de
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Mundo mas também de Alícia e especialmente do Tio Ranulfo, que fica sabendo que é

pai de Mundo. 

Nesse sentido, acredito que um dos modos de compreender essa forma de narrar

esta em uma cena que o narrador ouve a conversa dos tios – os irmãos Ran e Ramira –

sobre trabalho:

(…) Lembro que,  em plena tarde de um dia de semana,  Ramira o
encontrou lendo e fazendo anotações a lápis numa tira de papel de
seda branco. Perguntou por que ele lia e escrevia em vez de ir atrás de
trabalho.
“Estou  trabalhando,  mana”,  disse  Tio  Ran.  “Trabalho  com  a
imaginação dos outros e com a minha”.
Ela estranhou a frase, que algum tempo depois eu entenderia com uma
das definições de literatura. (p. 24).

Uma das definições de literatura e de leitura, poderíamos dizer. Mas penso que a

frase do tio Ran pode ser dita de um modo um pouco diferente para caracterizar o

trabalho  dos  narradores  dos  três  romances:  as  narrativas  que  eles  produzem são  o

trabalho com as suas memórias e com as memórias dos outros. 

Nos contos, crônicas e na novela Órfãos do Eldorado, também estamos sempre

diante de dois tempos, para lembrar o título de um dos contos do autor,  que gera a

narrativa. Como diz o narrador do conto: “Encontrei-a por acaso na noite de um sábado.

Queria fazer uma surpresa para tio Ranulfo, nem me lembrava quanto tempo ficara sem

vê-lo. A porta da casa dele, trancada. Imaginei que estivesse viajando e me hospedei

numa  pensão  perto  do  teatro  Chaminé”  ou  em  uma  crônica  como  “Um  inseto

sentimental”, que abre o livro Um solitário à espreita, em que ao tentar escrever uma

crônica um inseto o atrapalha, ele tenta afugentá-lo, inicialmente sem sucesso; depois

que o inseto vai embora ele vai procurá-lo e 

Acendo a lâmpada, me aproximo da caixa e vejo meu ex-inimigo no
centro  de  uma  fotografia  antiga.  Quieto,  ferrão  e  asas  recolhidos,
repousa no rosto de uma mulher ainda jovem, que sorri para a lente do
fotógrafo. Pego com cuidado a foto, saio do quarto e, com um sopro, o
inseto some na tarde morna. Minha mãe me abraça numa manhã de
1960:  nós  dois  aninhados no banco da praça da Matriz,  aonde me
levara para ver o aviário e conversar com os pássaros. Lembro-me de
que  ela  morreu  há  quatro  anos,  e  devo  essa  lembrança  ao  inseto
estranho e sentimental, que me roubou a ideia de uma crônica, mas me
deu outra. (p. 12).
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Nesta crônica, mas também em Órfãos do Eldorado o que ganha visibilidade é

uma reflexão sobre a narrativa. Como o narrador diz no último parágrafo: “Voltei para

Vila Bela e fiquei escondido aqui, mas estava muito mais vivo. Ninguém quis ouvir essa

história. Por isso as pessoas ainda pensam que moro sozinho, eu e minha voz de doido.

Aí tu entraste para descansar na sombra do jatobá, pediste água e tiveste paciência para

ouvir um velho. Foi um alívio expulsar esse fogo da alma. A gente não respira no que

fala? Contar ou cantar não apaga a nossa dor?” (p. 103). A narrativa como uma forma de

“expulsar  esse  fogo  da  alma”  parece  bem  um  modo  de  compreender  porque  esse

narradores  precisam  colocar  em movimento  –  com suas  memórias  e  dos  outros  –

“mundos  paralisados”.  E  que  produz  no  leitor  “um  descontentamento  de  si”,  para

lembrar do final do “Sermão da Sexagésima” do Padre Antonio Vieira, porque as suas

memórias também vem para este presente. 

2 

Lendo os textos de Milton Hatoum chegamos aos de Andreas Huyssen que tem

chamado a atenção, desde o final dos anos de 1980, para a presença da memória como

uma questão fundamental da sociedade do final do século XX. Como ele diz: 

Um dos fenômenos culturais e políticos mais surpreendentes dos anos
recentes  é  a  emergência  da  memória  como  uma  das  preocupações
culturais e políticas centrais das sociedades ocidentais. Este fenômeno
caracteriza  uma  volta  ao passado que  contrasta  totalmente  como o
privilégio dado ao futuro, que tanto caracterizou as primeiras décadas
da  modernidade  do  século  XX.  Desde  os  mitos  apocalípticos  de
ruptura radical do começo do século XX e a emergência do “homem
novo” na Europa, através das fantasmagorias assassinas de purificação
racial  ou  de  classe,  no  Nacional  Socialismo  e  no  stalinismo,  ao
paradigma de modernização norte-americano, a cultura modernista foi
energizada por aquilo que poderia ser chamado de “futuros presentes”.
No entanto, a partir da década de 1980 o foco parece ter-se deslocado
dos futuros presentes para os passados presentes. (HUYSSEN, 2000,
p. 9). 

O  ano  da  publicação  de  Relato  de  um  certo  oriente é,  neste  sentido,
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paradigmático sobre essa relação das narrativas de futuro e das narrativas marcadas pela

memória. O fim da história, anunciado por Fukuyama e também a queda do muro de

Berlim, parecem colocar em circulação um outro modo de olhar para a sociedade. 

O fato é que as narrativas voltam-se agora para o passado, tanto para salvá-lo do

esquecimento quanto para, de algum modo, estabilizá-lo. Como diz Huyssen:

O enfoque sobre a memória é energizado subliminarmente pelo desejo
de  nos  ancorar  em  mundo  caracterizado  por  uma  crescente
instabilidade  do  tempo  e  pelo  fraturamento  do  espaço  vivido.  Ao
mesmo tempo, sabemos que tais estratégias de rememoração podem
afinal ser, elas mesmas, transitórias e incompletas. Devo então voltar à
questão:  por  quê?  E  especialmente:  por  que  agora?  Por  que  esta
obsessão  pela  memória  e  pelo  passado  e  por  que  este  medo  do
esquecimento?  Por  que  estamos  construindo  museus  como  se  não
houvesse mais amanhã? E por que só agora o Holocausto passou a ser
algo como uma cifra onipresente para as nossas memórias do século
XX, por caminhos inimagináveis vinte anos atrás? (p. 20).

Uma das  hipóteses  de  Huyssen  é  que  a  mídia  se  tornou um dos  lugares  de

transporte da memória:

Quaisquer  que  tenham  sido  as  causas  sociais  e  políticas  do
crescimento  explosivo  da  memória  nas  suas  várias  subtramas,
geografias e setorializações, uma coisa é certa: não podemos discutir
memória  pessoal,  geracional  ou  pública  sem  considerar  a  enorme
influência das novas tecnologias de mídia como veículos para todas as
formas  de  memória.  Portanto,  não  é  mais  possível,  por  exemplo,
pensar no Holocausto ou em outro trauma histórico como uma questão
ética e política séria, sem levar em conta os múltiplos modos em que
ele  está  agora  ligado  à  mercadorização  e  à  espetacularização  em
filmes,  museus,  docudramas,  sites  na  Internet,  livros  de  fotografia,
histórias em quadrinhos, ficção, até contos de fadas (La vita é bella, de
Benigni) e música popular. (p. 21).

Um  desses  passados  presentes,  acionado  pela  comemoração,  foi  o  do

holocausto. Como diz Huyssen: 

Os  discursos  da  memória  aceleraram-se  na  Europa  e  nos  Estados
Unidos  no  começo  da  década  de  1980,  impulsionados,  então,
primeiramente pelo debate cada vez mais amplo sobre o Holocausto
(iniciado com a série de TV “Holocausto” e, um pouco mais adiante,
com o  movimento  testemunhal  bem como  por  toda  uma  série  de
eventos  relacionados  à  história  do  Terceiro  Reich  (fortemente
politizada e cobrindo quadragésimos e quinquagésimos aniversários):
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a ascensão de Hitler ao poder em 1933 e a infame queima de livros,
relembrada em 1983; a Hristallnacht, o pogrom organizado em 1938
contra  os  judeus  alemães,  objeto  de  uma manifestação  pública  em
1988… (p. 11).

A comemoração  parece  ser  um  dos  modos  da  produção  de  narrativas  que

colocam a memória em cena e a estabilizam.  Aqui gostaria de lembrar que, lendo o

caderno de cultura Mais!, da Folha de São Paulo, no período de 1992 a 2002, percebe-se

que  o  que  faz  o  caderno  funcionar  são  as  narrativas  múltiplas  em  torno  das

comemorações de nascimento e morte de escritores e artistas. Foram mais de 1.000 em

10 anos.   Assim,  como diz  Huyssen,  a  mídia  coloca  em movimento  esse  “mundos

paralisados” para estabilizá-los no presente. 

Assim, tanto os textos de Milton Hatoum quanto os textos de Andreas Huyssen

chamam a atenção para o modo como a memória se tornou, a partir do final do anos de

1980, uma questão fundamental para pensar a sociedade ocidental. E nos dois, a mídia

aparece como uma questão fundamental ligada à memória. 

3

A questão da memória aparece também em outro autor, citado tanto por Hatoum

quanto por Huyssen, Walter Benjamin.  Aqui vale a pena retomar uma das primeiras

leituras  de  Relato  de  um  certo  Oriente.  Davi  Arrigucci  na  Jr.  na  orelha  do  livro

aproximava o retorno da narradora com o retorno de Ulisses em A Odisseia:

Este é o relato da volta de uma mulher, após longos anos de ausência,
à cidade de sua infância, Manaus, num diálogo com o irmão distante.
História de um regresso à vida em família e ao mais íntimo, no fundo
é uma complexa viagem da memória a uma ilha do passado, onde o
destino do indivíduo se enlaça ao do grupo familiar na busca de si
mesmo e do outro. Odisseia sem deuses ou maravilhas de uma pobre
heroína desgarrada, cujo destino problemático tem seus fios no enredo
de  um  romance,  tramado  com  calma  sabedoria  pela  mão
surpreendente de um jovem escritor.

Uma odisseia sem deuses e destino problemático do herói. Estamos diante do

romance, poderíamos dizer com Lucácks. E de fato, pensando em Relato de um Certo
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Oriente mas também nos demais livros de Hatoum, pensamos no romance como uma

forma de reminiscência, como uma tentativa de atar uma ponta da vida à outra, como

em Dom Casmurro. Primeiro com a reconstrução da casa e depois com o livro. Vamos

ouvir novamente o narrador casmurro:

O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida, e restaurar na
velhice a adolescência. Pois, senhor, não consegui recompor o que foi
nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se
só me faltassem os outros, vá; um homem consola-se mais ou menos
das pessoas que perde; mas falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo. (p.
41).

Ora, como tudo cansa, esta monotonia acabou por exaurir-me também.
Quis variar, e lembrou-me escrever um livro. (p. 42).

Como mostra  Benjamin,  “a  difusão  do romance só  se  torna  possível  com a

invenção  da  imprensa”  e  aí  temos  a  invenção  do  leitor,  como  Dom  Quixote,  mas

também a invenção do leitor que se tornou autor como Dom Casmurro. Para o autor, “A

origem do romance é o indivíduo isolado, que não pode mais falar exemplarmente sobre

suas preocupações mais importantes e que não recebe conselhos nem sabe dá-los” (p.

201). Isto é, o indivíduo que não consegue mais fazer experiência. 

Neste sentido,  podemos lembrar o também conhecido trecho do ensaio sobre

Baudelaire em que Benjamin fala do jornal como o lugar da redução da experiência:

Segundo Proust, fica por conta do acaso, se cada indivíduo adquire ou
não uma imagem de si mesmo, e se pode ou não se apossar de sua
própria experiência. Não é de modo algum evidente este depender do
acaso. As inquietações de nossa vida interior não tem, por natureza,
este caráter irremediavelmente privado. Elas só  o adquirem depois
que se reduziram as chances dos fatos exteriores se integrarem à nossa
experiência.  Os  jornais  constituem um  dos  muitos  indícios  de  tal
redução.  Se  fosse  intenção  da  imprensa  fazer  com  que  o  leitor
incorporasse  à  própria  experiência  as  informações que lhe fornece,
não alcançaria seu objetivo. Seu propósito, no entanto, é o oposto, e
ela o atinge. Consiste em isolar  os acontecimentos do âmbito onde
pudessem afetar a experiência do leitor. Os princípios da informação
jornalística (novidade, concisão, inteligibilidade e, sobretudo, falta de
conexão entre uma notícia e outra) contribuem para esse resultado, do
mesmo modo que a paginação e o estilo linguístico. (Karl Kraus não
se  cansou  de  demonstrar  a  que  ponto  o  estilo  jornalístico  tolhe  a
imaginação dos leitores). (p. 107).
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Talvez o sentido de narrativa como o lugar de memória é o que vemos nos textos

de Guimarães Rosa como “A terceira margem do rio”, “Antiperipleia”, “Soroco, sua

mãe,  sua filha” e,  como mostrou João Cezar  de Castro Rocha,  em “Grande Sertão:

Veredas”. 

Portanto,  o  primeiro  parágrafo  lança  o  leitor  abruptamente  no
redemoinho  da  narrativa.  Não  há  mediações  ou  movimentos
preparatórios,  a  leitura  da primeira  palavra  inaugura o lugar  sertão
rosiano. ''Nonada'': não há nada que desde sempre não seja linguagem.
No dizer de Riobaldo: ''A mó de moinho, que, nela não caindo o que
moer,  mói  assim  mesmo,  si  mesma,  mói,  mói''.  Vale  dizer,  como
palavra puxa palavra, e, no mais das vezes, uma desdiz ou pelo menos
nuança a outra, ''nonada'' é também uma fórmula de pensamento, um
demolidor  tratado  filosófico,  cujo  conteúdo  se  encerra  no  título-
neologismo,  embora o narrador  não se  canse de glosá-lo,  como se
desejasse provar pelo oposto do que afirma: ''É e não é. O senhor ache
e não ache. Tudo é e não é...''.

 A narrativa é uma questão fundamental para estes narradores quase sempre à

margem  que  falam  uma  linguagem  tão  complexa  que  nós,  doutores,  não

compreendemos. 

A força da narrativa nos textos de Guimarães nos fazem ler os textos de Milton

Hatoum. Assim gostaria de colocar lado a lado dois finais. O final da “Terceira margem

do rio” e o final de Órfãos do Eldorado. Vamos ao primeiro:

Sofri o grave frio dos medos, adoeci.  Sei que ninguém soube mais
dele. Sou homem, depois desse falimento? Sou o que não foi, o que
vai ficar calado. Sei que agora é tarde, e temo abreviar com a vida, nos
rasos  do  mundo.  Mas,  então,  ao  menos,  que,  no  artigo  da  morte,
peguem em mim, e me depositem também numa canoinha de nada,
nessa água que não pára, de longas beiras: e, eu, rio abaixo, rio a fora,
rio a dentro — o rio.

Vejamos agora o segundo:

Voltei para Vila Bela e fiquei escondido aqui, mas estava muito mais
vivo.  Ninguém quis  ouvir  essa  história.  Por  isso  as  pessoas  ainda
pensam que moro sozinho, eu e minha voz de doido. Aí tu entraste
para descansar na sombra do jatobá, pediste água e tiveste paciência
para ouvir  um velho.  Foi  um alívio expulsar esse fogo da alma.  A
gente não respira no que fala? Contar ou cantar não apaga a nossa
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dor? Quantas palavras eu tentei dizer para Dinaura, quanto coisa ela
não pôde ouvir de mim. Espero o macacauá cantar no fim da tarde.
Ouve só esse canto. Aí a nossa noite começa. Estás me olhando como
se  eu  fosse  um mentiroso.  O mesmo  olhar  dos  olhos.  Pensas  que
passaste horas nesta tapera ouvindo lendas?   (p. 103).

A narrativa,  aqui,  como a  terceira  margem...a narrativa  como uma forma de

“expulsar esse fogo da alma”. Assim, penso que esses narradores de Milton Hatoum,

narram, a partir das suas memórias e dos outros para fazer experiência, já que como diz

Susan  Buck-Morss  lendo  o  ensaio  de  Benjamin  sobre  a  arte  no  tempo  da

reprodutibilidade técnica, “A percepção torna-se experiência apenas quando se conecta

com memórias sensoriais do passado” (p. 23).  E o que é fundamental, isto não quer

dizer,  estabilizar  o  presente,  já  que  os  narradores  de  Hatoum  saem  todos  com  os

mesmos enigmas com os quais iniciaram, mas sim narrar para compreender que a vida é

feita de “espaços mortos” que não admitem preenchimento. 

A narrativa,  neste  sentido,  aparece  como uma questão  teórica  importante  no

presente,  justamente  na  sua  relação  com a  mídia.  Como  diz  João  Cezar  de  Castro

Rocha:

(…) a compreensão antropológica do ato de narrar ajuda a esclarecer
que meios de comunicação diversos não são excludentes, pois todos
eles tendem a lidar com a mesma necessidade fundamental de tornar
os  eventos significativos  através  de sua organização numa moldura
narrativa. Além disso, meios diversos lidam com essa necessidade de
formas igualmente diversas, uma vez que a densidade na transmissão
de  afetos,  dados  e  conceitos  nunca  se  repete.  E  nem  mesmo  se
pensarmos em um único meio, pois a densidade da mensagem também
depende da forma da recepção. 

Essa necessidade humana de narrar, como propõe Castro Rocha, aparece como

uma questão fundamental nos textos de Milton Hatoum e talvez seja essa dimensão que

tem aproximado tantos leitores. Diante destes textos, compreendemos que “um mundo

paralisado à espera de movimento” também é um modo de definir a literatura. E se

pensarmos que é a leitura que coloca esses mundos em movimento, o que nasce desses

encontros entre textos e leitores são novas narrativas. 
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ORDEM, DESORDEM E MALANDRAGEM: ELEMENTOS ESTRUTURAIS 
NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM "MEMÓRIAS DE 

UM SARGENTO DE MILÍCIAS" E EM "MADAME POMMERY" 
 
 

Vera Ceccarello (IFCH/Unicamp) 
Elide Rugai Bastos (IFCH/Unicamp) 

 
 
 
 

RESUMO 
 
O desenvolvimento e a modernização da sociedade brasileira podem ser representados por duas 
cidades em especial: Rio de Janeiro e São Paulo. A primeira, capital do Império, recebeu a corte 
portuguesa e foi berço da belle époque e da vida moderna no século XIX; a segunda se 
transformou em pouco tempo de província a centro urbano e industrial no século XX. A 
literatura urbana teve papel importante como forma de reconhecer esses momentos distintos e 
suas particularidades e, apesar das diferenças, algumas características permaneceram 
semelhantes. Uma delas é a dialética entre a ordem e a desordem, denominada por Antonio 
Candido como sendo um aspecto geral da sociedade brasileira. À luz dessa hipótese, o objetivo 
deste trabalho é analisar como a ordem e a desordem se articulam em dois romances 
representativos: em Memórias de um sargento de milícias (1854), de Manuel Antonio de 
Almeida e em Madame Pommery (1920) de Hilário Tácito. Apesar de estarem em contextos 
diferentes, ambos tem em seu bojo a crítica social, a ironia e a sátira como nortes narrativos. 
Apesar das diferenças entre eles, a lógica da ordem e da desordem pode ser percebida de 
diversas maneiras em cada um dos romances. Busca-se demonstrar ainda que a malandragem 
não é apenas um traço cultural e abstrato do Brasil, mas um mecanismo social importante que 
permite o trânsito entre a ordem e a desordem, fazendo com que os personagens marginalizados 
e considerados anti-heróis transitem livremente entre uma esfera outra, encontrando seu espaço 
de ação. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Malandragem. Ordem e desordem. Sociologia e literatura. Antonio 
Candido. 
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“Mas o malandro para valer, não espalha 
Aposentou a navalha, tem mulher e filho e tralha e tal. 

Dizem as más línguas que ele até trabalha, 
Mora lá longe, chacoalha, no trem da Central”. 

(Chico Buarque) 

 
 
Da rua ao bordel: a malandragem no Rio e em São Paulo 
 
 O último capítulo do romance Madame Pommery, publicado em 1920, começa 

com a seguinte frase: “As biografias de pessoas célebres terminam geralmente pela 

morte do personagem. Nisto, como em tantas outras cousas, a história de Mme. 

Pommery se desvia da rotina acostumada, porque não para em morte, mas em vida; e 

em vida nova, e mais gloriosa.” (TÁCITO, 1992, p.159). O fim do livro marca, na 

verdade, o início de uma nova vida para a personagem: o casamento. Algo semelhante 

acontece no final do romance Memórias de um sargento de milícias. Leonardinho, 

depois de aprontar poucas e boas pelas ruas do Rio de Janeiro, acaba reatando seu 

namoro com Luisinha e fazendo planos para o casamento. Porém, sua patente na guarda 

- que também já havia sido arranjada, não permite o enlace.  

 
Só essa dificuldade demorava os dois. Entretanto o Leonardo achou 
um dia o salvatério, e veio comunicar a Luisinha o meio que tudo 
remediava: podia ficar ele sendo soldado e casar, dando baixa na tropa 
de linha, e passando-se no mesmo posto para as milícias. (ALMEIDA, 
1996, p.110). 

 
 Depois desse pequeno imbróglio e de algumas dívidas cobradas, Leonardo 

consegue um novo posto na guarda e, finalmente, se casa com Lusinha. Pommery, que 

já gozava de considerável fortuna e fama, vende seu estabelecimento e decide ir atrás da 

única coisa que faltava para a sua ascensão social: o casamento para poder frequentar as 

altas rodas sociais paulistanas. 

Ainda que distantes no tempo e no espaço, os dois romances apresentam um 

final semelhante. Os dois personagens principais também guardam outra semelhança: 

estão na fronteira de pertencimento entre estruturas sociais diferentes, buscando o seu 

próprio espaço na vida social diante de um desajuste e dos valores.  

Juntamente com o humor satírico do período joanino, a esse processo de trânsito 

entre o que seria uma esfera da ordem e uma esfera da desordem, Antonio Candido 

(1970) denominou como sendo um processo dialético entre a ordem e a desordem. A 
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figura central que protagoniza justamente o trânsito entre as duas esferas é o malandro, 

que carrega no seu bojo características específicas: 

 

Essa figura enfeixa uma dimensão folclórica (o espertalhão da lenda), 
uma dimensão de época (o estilo satírico da Regência), e um 
movimento em que está transposto um dinamismo histórico de alcance 
– como se verá – nacional (as idas e vindas entre os hemisférios da 
ordem e da desordem sociais). (SCHWARZ, 2006, p. 138). 

 

A malandragem seria, portanto, uma espécie de mecanismo social que permitiria 

transitar entre essas duas esferas. Mais do que uma característica individual, Candido 

pontuou algo referente a um elemento estruturante da sociedade brasileira. A análise 

presente em “Dialética da malandragem” marcou não apenas a forma pela qual a crítica 

literária no Brasil se configuraria posteriormente, mas lançou luz ao tema da 

malandragem. É possível dizer que há certa linhagem da malandragem que passa pelas 

obras de Hilário Tácito, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Jorge Amado, João 

Antonio, Ariano Suassuna e Chico Buarque, mas cujo precursor é, inequivocamente, a 

obra de Manuel Antonio de Almeida. 

Memórias de um sargento de milícias foi publicado pela primeira vez na 

forma de folhetins. Em 1854 foi organizado na forma romance e marcou a transição 

entre o romantismo e o realismo no Brasil. A narrativa se desenvolve, num primeiro 

momento, ao redor de Leonardo Parataca, o pai e, posteriormente, de Leonardinho, o 

filho. O pai que era imigrante português conheceu Maria das Hortaliças no navio vindo 

para o Brasil. Filho da pisadela e do beliscão, Leonardinho parece ter carregado consigo 

a fluidez das relações e a facilidade para se sair bem diante das situações controversas.  

Leonardo sempre foi uma criança traquinas. Seja quando era coroinha na igreja, 

seja na rua brincando com os colegas ou ainda fugindo da polícia e se envolvendo com 

os ciganos. A vida do personagem se desenvolve sob o signo das aventuras e da trapaça 

no Rio de Janeiro oitocentista. O conflito central do romance parece girar em torno do 

embate entre Leonardo e o major Vidigal, o representante da ordem na cidade, cuja rixa 

acaba se tornando algo pessoal e se desenrola até o fim do romance (OTSUKA, 2007). 

O que não impede que ao cabo e ao fim de toda sorte de tramoias Leonardinho entre 

para as milícias. A linguagem do romance é fluida e com um teor jornalístico, algo 

bastante inovador para a época, marcando o lugar da obra, tanto pelo tema abordado 

como pela forma pela qual foi tratado.  
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Também filha de imigrantes, Ida Sanchez Pomerikowsky era filha de um polaco 

e de uma espanhola. Madame Pommery, como ficou conhecida depois, foge do pai que 

queria vender o seu dote, se torna uma prostituta. Em certo momento de sua vida 

resolve pegar um navio rumo à América, não por acaso à bordo de uma embarcação 

chamada Bonne Chance. Em pouco tempo e com muito jogo de cintura, consegue ter o 

seu próprio prostíbulo, enriquece e cria laços sociais com figuras importantes na São 

Paulo dos anos 1920.  

Os negócios se avolumaram e a vida social na cidade ganhou corpo. Au Paradis 

Retrouvé, casa dos prazeres de Pommery, se torna o ponto de encontro de banqueiros, 

altos funcionários da burocracia estatal, aristocratas, latifundiários e industriais. Com 

uma linguagem pretensamente erudita, o narrador conta aos poucos a história da 

protagonista, mesclando a história com digressões filosóficas que lembram o estilo 

ébrio dos narradores machadianos.  

Apesar de tratarem de temas e contextos diversos, alguns pontos em comum 

podem ser estabelecidos entre Memórias de um sargento de milícias e Madame 

Pommery. O primeiro deles é a origem social. Vindos das camadas populares, tanto 

Leonardo quanto Pommery precisaram lidar com uma serie de intempéries para 

conseguirem se estabelecer socialmente. Porém, apesar da espontaneidade, o caminho 

para se alcançar estabilidade financeira foi cheio de desventuras e nem sempre se 

utilizando dos meios mais lícitos para tal. Ela, por um lado, sempre almejou tal ascensão 

social e galgou passo a passo essa escalada. Leonardo, por sua vez, vivia ao sabor das 

horas e parecia não ter nenhum plano de vida ou pragmatismo. Ainda assim, sua 

informalidade quase natural fez com que ele conseguisse se safar dos problemas que 

conjecturalmente apareciam.  

Leonardo era relativamente ingênuo e sentimental. Se envolveu com algumas 

mulheres ao longo do livro e acabou se casando com uma de suas antigas namoradas. Já 

Pommery nunca se envolvia sentimentalmente com ninguém. Suas relações eram única 

e exclusivamente voltadas para conseguir sua ascensão social. Além disso, ambos foram 

abandonados pela mãe e tinham uma relação conflituosa com o pai. Mas, ao contrário 

de Leonardo que acabou sendo criado pelos padrinhos, Pommery foi abandonada à 

própria sorte, se tornou prostituta e depois cafetina.  

O que se esconde por trás de ambas as narrativas é um humor irônico e bastante 

crítico, revelando as hipocrisias e as relações sociais baseadas nas aparências. A ironia 

funciona aqui como um instrumento para lidar com um contexto social ambíguo, em 
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que a crítica social é feita através do riso e do deboche. Os contextos sociais do Rio de 

Janeiro no século XIX e de São Paulo no início do século XX são bastante diversos. No 

caso das Memórias, trata-se do período do reinado de Dom João VI, cujo cenário 

urbano era de uma sociedade composta por uma camada de homens brancos, pobres e 

livres. Antonio Candido destaca que Manuel Antonio de Almeida praticamente excluiu 

a classe trabalhadora (os escravos) e a classe dominante (os proprietários) dando 

relevância para essa classe intermediária da sociedade no Rio de Janeiro. Isso pressupõe 

um contexto de dinâmica de trabalho complexa, uma vez que esses homens brancos e 

livres não eram assalariados porque o trabalho era escravo, mas estavam parcialmente 

inseridos na sociedade de consumo.  

A inserção social era, portanto, difícil e de rara possibilidade de ascensão. Os 

personagens são retratados no romance como sendo profissionais liberais ou vivendo de 

biscates e trabalhos temporários. Disso decorre que a fronteira entre o lícito e o ilícito se 

torna muito tênue em diversas ocasiões. Por isso a lógica do favor tem papel 

determinante nesse contexto, já que opera como sendo uma forma de obter benefícios 

ou pequenas regalias de algum grande proprietário. 

São Paulo, por sua vez, passava por um processo de mudança social que iria 

transformar a Vila de Piratininga em uma das cidades mais importantes do país. Esse 

período de transição tem início nos anos 1920 com as indústrias, com a chegada dos 

imigrantes europeus e com a diversificação do comércio local e das atividades culturais 

noturnas. Apesar dessa pretensa modernização, o cosmopolitismo instável de São Paulo 

era uma espécie de provincianismo se escondendo atrás da cópia do modo de vida 

francês. Um dos elementos mais relevantes para compreender a tentativa de requinte 

almejada pela elite paulistana tem a ver com o papel do champanhe na vida social. 

Pommery, inclusive, era o nome de um espumante muito famoso no período, daí a 

brincadeira do autor com o nome da dona do bordel. A certa altura do romance, 

Pommery passa mal tomando cerveja Antarctica. Essa dualidade entre a cerveja e o 

champanhe mostra a qual universo a sociedade paulistana deveria fazer parte para ser 

reconhecida enquanto locus de glamour.  

 
Era-lhe impossível assistir indiferente à continuação de todos os erros 
e disparates que presenciava. Cumpra-lhe o dever apostólico de 
remodelar essa gentilidade, anunciando-lhe a nova lei do amor 
corrupto, feito limpo, decoroso e sublimado pelo batismo da 
champanha (TÁCITO, 1992, p. 44). 
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A ironia aqui se apresenta através de uma linguagem empolada que casa com a 

tentativa de ser europeu, como se a linguagem popular e falada no dia a dia fosse algo a 

ser rebaixado e escondido. Além disso, o autor compara a atividade da cafetina como 

um ato “apostólico” de “batizar” as pessoas com o champanhe, numa forma de iniciar 

aquela nação na arte do mundo elitizado. “Os coronéis, em breves prazos, estariam 

ensinados e convictos que pagar mais barato é ignóbil, e não beber champanha uma 

torpeza. Então beberiam champanhadas e pagariam satisfeitos [...]” (TÁCITO, 1992, 

p.76). 

 
 
Picardia e malandragem: o malandro e a malandra 
 

 Falar sobre a malandragem na cultura brasileira significa retomar as suas origens 

históricas que, no limite, remetem aos romances pícaros espanhóis. Mário de Andrade já 

havia alertado sobre o caráter picaresco existente nas Memórias. Porém, Antonio 

Candido refuta essa ideia ao elencar algumas características que reforçam o fato de que, 

apesar de algumas semelhanças com os romances Vida de Lazarillo de Tormes (1554) 

e Vida e hechos de Estebanildo González (1645), dentre outros, o romance Memórias 

de um sargento de milícias não é pícaresco. Para a presente análise, serão considerados 

também os pontos levantados por Candido para considerar a personagem principal do 

romance Madame Pommery não como uma pícara, mas como uma malandra.  

A primeira característica das narrativas picarescas é a narrativa em primeira 

pessoa, o que não ocorre nas Memórias, já que é narrado em terceira pessoa. O caso de 

Madame Pommery é um pouco mais complicado, pois é narrado em primeira pessoa, 

mas não por ela mesma, a personagem principal, e sim por alguém que acompanhou de 

perto o desenrolar dos acontecimentos. A narrativa se configura como uma 

pseudobiografia (CARMO, 2003), mas não se assemelha às narrativas dos próprios 

pícaros. Além disso, nem na história de Pommery nem na de Leonardo são utilizados 

pelos narradores palavras de baixo calão e de teor chulo, algo bastante usual nos 

romances picarescos. 

 Apesar da origem humilde e do abandono na infância, próprios das narrativas 

picarescas e também presentes nos dois casos aqui analisados, o choque áspero com a 

realidade – o que desculparia toda sorte de trapaças – se aplica apenas para Pommery e 

ainda assim só num primeiro momento, já que logo depois ela consegue constituir 
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fortuna. Leonardo, que nunca buscou nada e como afirmou Mario de Andrade (1974, 

p.135), “não é um homem que se faz por si, os outros é que fazem por ele”, ficou 

sempre à mercê de outras pessoas. Ainda assim, termina com cinco fortunas nas mãos 

sem nunca sequer ter lutado por elas. No que tange ao final das narrativas espanholas 

com personagens que se acomodam com a vida medíocre, tal peculiaridade não se 

aplica a Leonardo e muito menos a Pommery: 

 

Esta malandra imigrante não é como o pícaro clássico espanhol, pois 
não termina numa resignada mediocridade, mas ganha fama e fortuna 
e aprende com a realidade (a aprendizagem é apontada como uma 
semelhança com os pícaros clássicos e que não aparece no 
personagem Leonardo Filho das Memórias, de Manuel Antônio de 
Almeida). (CARMO, 2003 p.109). 
 

Alfredo Bosi considera as Memórias como sendo um gênero picaresco e admite 

que os romances derivados desse estilo apresentam estruturas semelhantes: são 

romances de costumes, baseados na ação, no movimento do personagem central (o anti-

herói) que não se encaixa em lugar nenhum e não possui nenhuma das qualidades 

comuns aos protagonistas. Porém, Antonio Candido considera a malandragem como um 

gênero mais amplo de aventuras, sendo comum a diversos tipos de folclore. O caráter 

astucioso, a esperteza, a sagacidade e o improviso revelam uma espécie de mecanismo 

que permite transitar ente as ordens sociais.  

Ao falar da malandragem em contextos como os apresentados aqui, fala-se, na 

verdade, de personagens que não pertencem a nenhuma ordem social específica. Trata-

se de uma ideia de sobrevivência social, uma adaptação diante de mudanças nas esferas 

sociais. A malandragem é uma alternativa possível diante de um cenário em que não se 

pode ser uma coisa ou outra. É preciso dominar determinadas normas e regras sociais e 

não acatá-las completamente, apenas o suficiente para que sirva como uma forma de 

sociabilidade.  

 O caso de Pommery é sintomático. Um de seus grandes diferenciais ter chegado 

em São Paulo num momento de urbanização e nos primórdios de uma ideia de lucro a 

qualquer preço. Ela não só aprendeu a lição como demonstrou que a ética do trabalho e 

da disciplina – atrelada à malandragem – fez com que ela galgasse todos os degraus que 

almejou. Pommery ultrapassou todas as normas pré-estabelecidas: era gorda, 

balzaquiana e independente. Vem da Europa imbuída do espírito capitalista e uma 

malandragem voltada não para a vadiagem, mas para o trabalho e para o lucro. Nada 
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que se assemelhe a Leonardo, justamente por se tratar de contextos sociais radicalmente 

diferentes entre si, mas cujo mecanismo de adaptação continua operante. Por isso Bosi 

afirma que cada contexto terá o seu modo específico de apresentar o pícaro.  

Assim, é possível dizer que a malandragem é uma adaptação aos trópicos das 

narrativas picarescas espanholas, permitindo afirmar que Madame Pommery é a 

primeira malandra da literatura brasileira. Trata-se de algo interessante para uma mulher 

já que, apesar da linhagem da malandragem ser extensa, não figuram entre os 

personagens quase nenhuma mulher. Ao longo da história, à mulher ficou relegado 

simplesmente o papel de “mulher de malandro”. Pommery inverte a lógica da 

submissão e acaba trazendo para si o protagonismo de sua história. A subalternidade 

fica agora para os homens, que funcionam como títeres em suas mãos.  

A não convencionalidade do tema e seu papel em um terreno dominado pelos 

homens faz de Pommery uma legítima malandra, transitando entre a ordem e a 

desordem e buscando, à sua maneira, sua forma específica de integrar a sociedade. 

Além disso, com seu tino para os negócios, acaba invertendo também a própria 

concepção lógica e esperada: “A disciplina, a correta cobrança de taxas frente ao 

mercado, o balancete que fecha a favor da protagonista, etc., toda a ordem está dentro 

do universo do prostíbulo [...] A ordem interna da instituição e a desordem externa do 

instinto, do impulso, da pulsão sexual masculina”. (CARMO, 2003, p.111). 

Leonardo e Pommery, no limite, se adaptam. Conseguem entender ou burlar as 

regras sociais estabelecidas, cada qual a sua maneira e dentro do seu contexto social 

específico. Daí a ideia da malandragem ser, não só um jeitinho peculiar e individual 

para lidar com as coisas, mas um mecanismo que permite esse trânsito entre as diversas 

esferas sociais. Ainda assim, não se trata de uma estrutura estática e que permanece a 

mesma no decorrer do tempo. Pelo contrário: se adapta ao longo do tempo como uma 

estratégia social.  
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Considerações finais 

 

A linhagem da malandragem é algo presente na cultura brasileira. Chico 

Buarque retomou o malandro carioca com chapéu de palha, navalha e terno branco. 

Mostrou um malandro que “se emenda”. Não apenas ele, mas diversos outros tiveram 

um fim semelhante. Diferentemente dos pícaros que terminam a sua vida pior ou igual 

estavam no começo da trajetória, os malandros, especialmente os tratados nesse 

trabalho, depois de muito oscilar entre a ordem e a desordem, acabaram pendendo para 

o lado positivo da balança, usando as expressões de Antonio Candido. Tanto 

Leonardinho como Madame Pommery, cada qual à sua maneira e em diferentes 

conjunturas, acabam vendo no casamento a forma de escapar da vida errante. 

 Depois de uma serie de acordos, Leonardo encontra cinco heranças, o 

casamento e a farda, se tornando um sargento de milícias, juntamente com major 

Vidigal, de quem tanto correu ao longo do livro. Para Pommery o casamento veio 

atrelado à ascensão social progressiva e sem sobressaltos. Diferente de Leonardo, ela 

planejou cada passo de sua trajetória, almejando o dinheiro, o círculo de amizades e, por 

fim, o casamento para ser sua entrada nas altas rodas da elite paulistanas e se tornar, por 

fim, uma senhora de bem. Mundos sem pecado e sem culpa marcam esse diálogo entre a 

ordem e a desordem. Em ambos os casos, a despeito das diferenças do percurso, há um 

final feliz. Leonardinho toma jeito, arruma um emprego e se casa com Luisinha. 

Pommery tem rendas consideráveis em imóveis e ações e termina buscando o 

casamento ideal, o que para o narrador dessa pseudobiografia, já são favas contadas. 

Apesar das discrepâncias históricas, o casamento e o dinheiro marcam definitivamente o 

desenrolar da história dos dois malandros. 

A ordem e a desordem operam de forma diversa em ambos os romances. No 

caso das Memórias de um sargento de milícias, como já foi pontuado por Candido, a 

gangorra das esferas positivas e negativas se dá de forma singular diante das 

conjunturas e das escolhas de Leonardo. Dois exemplos metafóricos aparecem no 

romance e marcam essa relação. O primeiro caso ocorre quando major Vidigal, em uma 

de suas revistas noturnas, encontra no quarto da cigana o Reverendo mestre-de-

cerimônias vestindo ceroulas, meias, sapato de fivela e com o solidéu na cabeça. Em 

outro momento da narrativa, o major Vidigal aparece vestindo sua casaca do uniforme, 

mas exibindo sem querer os seus tamancos. Em ambos os casos a ordem e a desordem 

aparecem como sendo a imagem de dois hemisférios diferentes, mas ainda assim, parte 
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de uma mesma coisa. O mestre-de-cerimônias e o chefe da polícia são homens da 

ordem, mas que, nos dois momentos, a esfera doméstica revela a ironia da situação. 

No caso de Madame Pommery a presença da ordem e a desordem se dá de 

outra forma. Entre o luxo e a falta de requinte, entre a cerveja e o champanhe, entre a 

vida socialmente aceita e os bordéis, Pommery aparentemente seria uma personagem 

marginal e excluída dos círculos sociais por ser uma cafetina. Porém, ao longo de sua 

trajetória provou ser uma excelente administradora com tino e visão para os negócios. 

Ou seja, trouxe a ordem e o mundo racional do capitalismo financeiro para o seio da 

desordem e do meretrício. Outro elemento estrutural do romance dá o tom da ordem e 

da desordem: por um lado temos a caricatura viva de uma personagem que desafia todas 

as convenções: já era mais velha e se encontrava consideravelmente acima do peso, 

características não atraentes para uma prostituta. Essa caricatura é tratada como exótica 

e engraçada, mas que é narrada através de uma linguagem erudita e empolada. A 

estrutura narrativa do romance oferece, pois, essa relação entre a desordem (personagem 

caricata) e a ordem (narrativa erudita). 

Desta forma, compreender a malandragem como um mecanismo de 

sociabilidade capaz de fazer transitar entre a ordem e a desordem, tanto personagens do 

século XIX quando do século XX ajuda a perceber que a dialética entre a ordem e a 

desordem não é apenas um jeito de ser individual e restrito, mas um traço cultural 

característico daqueles que são regidos pelo desajuste social. Diante da não 

convergência para nenhuma das ordens, o diálogo entre elas se coloca como forma de 

adaptação social.  

Que Leonardo é o precursor da linhagem da malandragem isso já é sabido de 

longa data. É também notória a gama de malandros espalhados pela cultura brasileira 

portando as mais diversas peculiaridades. A escolha de Madame Pommery se dá 

justamente por ser a primeira malandra da literatura brasileira, fato esse que a coloca em 

um lugar singular dentro de um contexto de consideráveis transformações na sociedade 

brasileira. 
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MERCADO EDITORIAL E CRÍTICA LITERÁRIA: OS CASOS DE GALILEIA E 
RETABLO 

 
Elaine Aparecida Lima (UNILA) 

 
RESUMO: Trata-se de um estudo comparativo das obras Galileia, de Ronaldo Correia de 

Brito, e Retablo, de Julián Pérez Huarancca. Nascido no Ceará, em 1951, o médico Ronaldo Correia 
de Brito consolidou-se no mundo literário em 2008, quando publicou Galileia, romance ambientado 
no sertão nordestino. Nascido em Ayacucho, Peru, no ano de 1954, Julián Pérez Huarancca é 
professor universitário e teve como seu primeiro grande sucesso a narrativa Retablo, publicada em 
2004. Lendo Galileia e Retablo como herdeiras das tradições regionalista brasileira e 
andina/indigenista peruana, entende-se que ambas reescrevem a imagem do homem andino 
ou sertanejo e dos espaços nos quais eles se inserem, impondo o diálogo com o discurso 
colonial e com a tradição literária, um diálogo no qual transparece a totalidade 
contraditória, para usar um termo de Cornejo Polar. A compreensão de Galileia e Retablo 
como herdeiras das literaturas regionalista brasileira e indigenista peruana, traz a lume um 
ponto crucial, qual seja a rejeição contemporânea de críticos, de editoras e de autores em 
relação a quaisquer laços com as correntes mencionadas. Compreender os motivos pelos 
quais Perez Huaranca e Correia de Brito repetem as conclusões da crítica e negam o 
regionalismo e o indigenismo, entender a influência do mercado editorial e da crítica neste 
posicionamento e verificar como este alheamento é destruído por características presentes 
nos textos dos autores são os objetivos do trabalho. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mercado editorial; Crítica literária; Retablo; Galileia 
 

No que tange aos estudos literários, embora, especialmente após 1964, quando 

Ángel Rama (2008) conclamou os intelectuais à construção de um sistema literário latino-

americano, em substituição ao conceito de literatura nacional, tenha sido construído um 

consenso em torno da existência de uma literatura da América Latina, o fato é que ainda é 

frágil o conhecimento brasileiro sobre as produções artísticas de seus vizinhos, sendo, 

também, realidade seu inverso. Nesse contexto, a ignorância mútua Brasil-Peru é exemplar 

e, em se tratando da literatura contemporânea, a situação não se modifica. Se Brasil e Peru, 
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inegavelmente, partilham passados históricos nos quais os colonizadores alteraram, 

macularam e aniquilaram estruturas e práticas sociais, culturais e linguísticas dos povos 

nativos, se, na história recente de ambos, existiram crises políticas que geraram repressões e 

violências contra os direitos humanos, a saber, no Brasil, o Golpe Militar em 1964, e, no 

Peru, entre os anos de 1980 a 2000, a guerra civil, se, nos dois países, é notável a 

diversidade cultural interna, tais aproximações não foram suficientes para que houvesse um 

aprofundamento do conhecimento recíproco entre eles. 

Na contramão da tendência mencionada, o presente texto propõe a fricção de 

produções literárias brasileira e peruana, particularmente obras contemporâneas enleadas às 

correntes sertanista e andina/neoindigenista, a saber Galileia, do brasileiro Ronaldo Correia 

de Brito, e Retablo, livro escrito por Julián Pérez Huarancca.  Por meio de recursos 

literários próprios da literatura contemporânea e da desconstrução de conceitos 

consolidados sobre o Nordeste brasileiro e os sertanejos; os Andes Peruanos e os indígenas, 

Ronaldo Correia de Brito e Julián Perez Huaranca parecem não somente destruir 

preconceitos em relação às regiões em pauta, como colocar em xeque a territorialidade, a 

barbárie, o destaque dado à natureza, o olhar distanciado do narrador e outros elementos 

caracterizadores da narrativa latino-americana inspirada na visão europeizada sobre a 

região. Galileia e Retablo, ambos narrados em primeira pessoa por narradores que retornam 

às regiões em que nasceram, são romances que, ao não focalizarem as regiões do Nordeste 

brasileiro e dos Andes peruanos pela perspectiva meramente descritiva e natural, utilizam-

se da memória, da migração e das hibridações culturais presentes no Nordeste e nos Andes 

contemporâneos para construírem romances alicerçados em dois planos narrativos 

paralelos. Em um primeiro, não menos evidente, coloca-se em conflito o passado e o 

presente daquelas regiões e seus povos e, em tal ínterim, são destruídos estereótipos 

frequentes sobre os mesmos. Em um segundo plano, surge uma dimensão narrativa que 

desvela personagens problemáticas, as quais, bem ao gosto da literatura contemporânea, ao 

enfrentarem o passado, revisitam a si mesmas e não se reconhecem no tempo e no espaço. 

O reencontro, a violência, o trânsito e a procura da identidade são, portanto, alguns dos 

elementos que atualizam, nas produções em debate, o romance regionalista e 

andino/indigenista da contemporaneidade. 
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As representações literárias de espaços latino-americanos distantes dos grandes 

centros, no caso do Brasil, o eixo Rio-São Paulo, no caso do Peru, a capital Lima, 

tradicionalmente foram denominadas, no Brasil, como regionalistas e, no Peru, como 

andinas/indigenistas, vertentes tão profícuas quanto rechaçadas. Comumente assimiladas 

como reconstruções imagéticas de espaços intocados e, neste sentido, marcados pela 

originalidade nacional, sem influência de elementos estrangeiros, os textos ambientados em 

regiões longínquas, no século XX e XXI, por vezes foram lidos como pitorescos e 

ultrapassados, diametralmente opostos às produções de ambientação urbana, vistas como 

modernas e universais.  

No Brasil, percebendo, equivocadamente, o regionalismo como opositor à 

hegemonia nacional e, concomitantemente, à modernização literária, convencionalmente 

datada a partir da realização da Semana literária de 1922, parte significativa da crítica 

brasileira não o admite, primordialmente, por ler suas obras como produções retrógradas. 

Não é por outro motivo, por exemplo, que Antônio Cândido, em ensaio publicado pela 

primeira vez em 1964, concebia o regionalismo como manifestação literária 

intrinsecamente relacionada ao subdesenvolvimento, “consequência da atuação que as 

condições econômicas e sociais exercem sobre a escolha dos temas”, as quais “invadem o 

campo da consciência e da sensibilidade do escritor”. De acordo com o analista, o 

regionalismo foi uma “etapa necessária, que fez a literatura […] focalizar a realidade local. 

Algumas vezes foi oportunidade de boa expressão literária, embora na maioria os seus 

produtos tenham envelhecido” (CÂNDIDO, 2003, p. 151-152). Enxergando um processo 

evolutivo na literatura regionalista, Cândido vê nas produções românticas, realistas e pré-

modernistas a presença do regionalismo tradicional correspondente à “consciência amena 

do atraso” (CÂNDIDO, 2003, p. 145), oposta, à “consciência catastrófica” (CÂNDIDO, 

2003, p. 142), da literatura brasileira de 1930 e distante de obras que, alimentadas pelas 

vanguardas, investiram na renovação estética da linguagem e, finalmente, teriam 

conseguido colocar em consonância a representação regional e a dimensão universal. Nesta 

fase, superado o regionalismo, surgiria o superregionalismo, característico de obras raras 

como as de Guimarães Rosa e também desaparecido ao longo dos anos. 

 No Peru, por sua vez, embora aparentemente a crítica esteja convencida sobre a 

existência de uma evolução, a partir dos anos sessenta do século passado, do indigenismo 
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literário ortodoxo, o que, sugeriria em lugar da negativa da existência de uma literatura 

atual dos Andes, sua evolução até o século XXI, as divergências sobre a definição do 

neoindigenismo acabam, por vezes, por aproximar algumas conclusões críticas do 

posicionamento de analistas brasileiros sobre o regionalismo literário. De acordo com Mark 

R. Cox (2002), a crítica literária peruana contemporânea tem posto em xeque a validade do 

termo neoindigenismo, o que, na prática, coloca em questionamento a existência de uma 

literatura andina/indigenista contemporânea. Um dos mais duros críticos do indigenismo e 

suas evoluções é Mário Llosa (2016). Postula o literato e também crítico que os escritores 

indigenistas insistem em um veio reivindicatório que se opõe a uma literatura qualitativa, 

esta representada pela produção ligada ao boom latino-americano da segunda metade do 

século XX. Llosa compreende que a literatura indigenista ou neoindigenista, salvas 

algumas exceções, não possui valor literário e, por isso, para ele, desde o boom, marco, tal 

qual o Modernismo em relação à literatura brasileira, do amadurecimento da literatura do 

Peru, é etapa superada da produção artística daquele país. O Peru verdadeiro seria marcado 

pelo progresso que não se veria na literatura andina/indigenista.  

Verifica-se, então, que tanto no Peru quanto no Brasil, vestígios, na literatura, de 

sociedades não urbanizadas e de seus habitantes, por considerados elementos marcantes do 

atraso, são rechaçados por parte da crítica de ambos os países. Trata-se de posicionamentos 

que obliteram o fato de que se o sertão e o mundo andino ainda existem, suas 

representações literárias não podem ter desaparecido, embora tenham se modificado, bem 

como esquecem como o Modernismo no Brasil e o boom latino-americano, embora 

objetivassem colocar a literatura deste lado do mundo no mesmo patamar da europeia, 

jamais deram as costas às particularidades da América Latina. 

Os discursos editoriais que apresentaram Retablo e Galileia para o mercado também 

parecem seguir o caminho de distanciamento trilhado pela crítica conservadora. Retablo, 

publicado primeiramente pela Editora San Marcos e, posteriormente, pela Editora Federico 

Villarreal, foi sempre apresentado como um romance em que “los sujeitos andinos ya non 

son más aquellos que fueron representados em la narrativa indigenista [...]”, pois “asumen 

su incorporación a la sociedad peruana em tiempos actuales”, “en efecto, em ella están 

recreados los profundos cambios sociales que se operan em un ámbito del Ande [...]” 
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(HUARANCA,  2004, p. 01) e Galileia como um “texto contemporâneo”, no qual 

“convergem pessoas de todo o mundo” e a tradição é superada (BRITO, 2009, p. 01). 

Narrativas premiadas em concursos destacados em seus países, o tratamento que 

recebem de suas editoras parecem fazer Retablo e Galileia modelares em relação às 

estratégias mercadológicas que, adotadas para descrevê-las, afastam-nas dos rótulos mal 

quistos e as direcionam para o interesse de um público julgado mais amplo e de gosto 

citadino. Peru e Brasil, desde as últimas décadas do século XX, apresentaram um processo 

de implantação do capitalismo avançado, no qual a ampliação de mercados, inclusive 

editorial, paulatinamente transformou a visão sobre a literatura, encarando-a como 

mercadoria. De acordo com Beatriz Rezende (2008)1, o mercado editorial contemporâneo 

tem se ampliado significativamente nos últimos anos, aumentando a competitividade. 

Dados da Câmara Brasileira de Livros detectam um crescimento do setor editorial, em 

2013, de 7,52% (CBL, 2014). De acordo com a Câmara Peruana de Livro, as editoras 

tiveram “un incremento en la cantidad de ejemplares vendidos (2,7% en promedio) durante 

[…] [2009-2011], mientras que el número promedio de títulos vendidos creció en alrededor 

de 1,5%” (CPL, 2012). Ambas instituições, indicam o centramento do público na região 

urbana.  

Em tal contexto, não parece estranho que os resenhistas das editoras, a exemplo 

daqueles da grande imprensa, queiram afastar seus objetos daquilo que, supostamente, 

refletiria o arcaísmo literário e o atraso nacional, em descompasso com a urbanização e 

modernização do público e de seu gosto. Resenha de Antonio Gonçalves Filho, no jornal O 

Estado de São Paulo, por exemplo, divulga Galileia como uma produção que, possuindo 

personagens do mundo globalizado, é totalmente desligada do passadismo. Diz ele: “Há 

oito anos em preparo, ele sai da gaveta com carga explosiva, detonando o mundo arcaico do 

sertão com personagens vindos de um mundo laico, globalizado” (GONÇALVES FILHO, 

2008, p. 08). No mesmo espírito, texto acerca de Retablo, relata que, no livro, embora seja 

vista a história dos Andes, a população andina possui os traços da sociedade peruana 

moderna: “[…] están recreados no sólo los profundos cambios sociales que se operan en un 

ámbito del Ande a lo largo de los cien años de historia, sino también cómo las poblaciones 

                                                        
1  A autora aborda o mercado editorial brasileiro, mas dados do mercado editorial peruano, 
disponibilizados pela Câmara Peruana do Livro, http://www.cpl.org.pe/, parecem possibilitar que as 
conclusões da pesquisadora  podem ser estendidas ao mercado editorial do Peru. 
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andinas asumen su incorporación a la sociedad peruana en tiempos actuales”.  (LIBROS 

PERUANOS, 2016, p. 01) 

Provavelmente decorrentes da situação descrita e em consonância com a 

espetacularização contemporânea da figura do autor, celebridade cult, as palavras dos 

literatos sobre seus escritos são requisitadas como apoio às editoras. Ronaldo Correia de 

Brito e Julián Pérez Huaranca defendem seus escritos das alcunhas de regionalista e 

neoindigenista e buscam laços com a literatura contemporânea de ambientação urbana e 

globalizada: 

 
[…] inventaram para mim esse epíteto de “um escritor regionalista”, da 

mesma maneira que tratavam Graciliano Ramos como “um sertanejo 

culto”. No ano de 2003, no lançamento de Faca em São Paulo, meu editor 
da CosacNaify, Augusto Massi, me alertou para ter cuidado com certas 
pechas que tentariam pespegar em mim de que eu dificilmente me livraria. 
Alguém saiu na frente e tascou o “regionalista”, tornando-se uma espécie 
de maldição a partir da qual todos tentariam ler meus livros e reduzir 
minha literatura a um lugar. (BRITO in GUERRA, 2016, p. 02)  
 
Lo del indigenismo me interesó más bien como propuesta política y 
cultural en un momento dado de la historia del Perú; pero, andando los 
años, se ha convertido en una suerte de discurso anacrónico aun en 
muchos de los escritores andinos actuales.[...] 
Leo con asombro cómo obras supuestamente andinas lo que crean es la 
imagen del poblador andino como lo quiere el otro cultural 
occidentalizado, que casi nada ha cambiado con respecto al “indio que 

asoma de su rústica mansión”. Pero no sólo eso, sino que hay “críticos” 

que sobrevaloran dichas obras porque según ellos nos hablan del Ande, de 
su cultura, de sus mitos y representa su “racionalidad”; sospecho que lo 

que quieren estos críticos es también vender la imagen del sujeto andino 
como lo quiere la hegemonía cultural a cambio de su autoafirmación 
como intelectuales y la aceptación de sí mismos por la cultura 
hegemónica. (HUARANCA in CABALLERO, 2016, p. 02) 
 

Adonias, personagem narradora de Galileia, nascida no sertão, mas criada na 

metrópole, surge como representante de um discurso urbano, supostamente atualizado com 

a modernidade, e, por consequência, porta-voz da recusa regionalista que vemos nos 

discursos expostos. Sua figura, contraposta à imagem do tio Salomão, conhecedor da 

cultura popular, por contato e por leituras, vocifera:  “– Tio Salomão é um regionalista. 

Existe coisa mais fora de moda do que um regionalista?”, julga a produção regional como 

elemento do passado que, aos moldes da fazenda Galileia, não teria alcançado o progresso. 

Já a personagem protagonista de Perez Huaranca, não obstante demarque suas reservas aos 
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discursos de intelectuais, como Mario Llosa, para os quais o atraso do Peru e sua ausência 

de integração resultam da ignorância imperante nos povos andinos, não deixa de ser afeito à 

modernização do espaço em que nasceu. Ao cabo do enredo, já descrente em relação ao 

letramento como salvação dos indígenas, não passa a ver com olhos negativos a 

necessidade de atualização da sociedade andina. Vendo os Andes, desde o princípio, como 

“al otro lado de la aldea global”, opta por nele não permanecer, mas jamais por discordar da 

modernidade lá presente, sua decisão ocorre porque considera a si mesmo um 

“desarraigado” (HUARANCA, 2004, 338).  

Em um momento no qual as narrativas que incluem espaços e as vozes periféricas, 

afetados pelo caos da modernidade, são o alvo do mercado editorial (REZENDE, 2008; 

PELLEGRINI, 2002), parece contraditório que não se possa admitir a permanência de uma 

literatura que sempre esteve ligada à representação de povos e espaços marginalizados, 

parece equivocado que o sertão nordestino brasileiro e os Andes peruanos, quando afetados 

pela modernização, simplesmente tenham gerado uma literatura sem laços com a tradição 

de suas representações. Mesmo Adonias e Manuel Jesús Medina, vozes que julgam as 

tradições de suas regiões e os discursos sobre elas, concluem que os territórios em que 

nasceram, embora afetados por mudanças, continuam a existir. Para Adonias, “o barulho 

forte das máquinas e as luzes dos faróis deixam a impressão de que estou em noutro 

planeta. Mas não estou. O sertão continua na minha frente, nos lados, atrás de mim. 

(BRITO, 2009, p. 09). Para Manuel, a surpresa com as mudanças não tiram a certeza de que 

aquela terra é, ainda, os Andes que nasceu, “[...] quebrada andina de mi niñez” 

(HUARANCA, 2004, p. 03). Se ainda existem, suas produções literárias também, porém 

agora com modificações. 

As representações das regiões interioranas dos dois países em pauta, por meio de 

construções não documentárias, entrelaçam as condições socioeconômicas e espaciais das 

regiões às experiências identitárias dos narradores. Em ambos os casos, a memória, 

elemento de evocação psíquica, permite às personagens, no reestabelecimento do contato 

espacial, revisitar interpretações oficiais predominantes sobre as regiões andina e sertaneja. 

De um lado, um homem sertanejo que, criado na cidade, formou-se médico e que, adulto, 

resiste a enfrentar Galileia, local que, a um só tempo, por sua longa história e cultura, 

guarda a experiência, e, pelos impactantes segredos familiares, é capaz de transformá-lo. 
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Um homem que, a despeito do medo e do sentimento de não-pertencimento que o regerá 

aniquila estereótipos sobre o território nordestino, dentre eles, a ocorrência de uma 

colonização pacífica, a percepção do sertanejo como homem bravo, fruto da miscigenação 

bem-sucedida e do desenvolvimento de resistências ao clima, este, reduzido à seca. De 

outro, um andino de origem não-branca que, cedo distanciado do pequeno povoado de 

Pumaranra, retorna a ele já diplomado como professor universitário, separado de sua esposa 

e de sua filha e, no contato com aquele espaço, é incitado à compreensão de seu presente 

carente de sentido. Tentando encontrar o momento em que se perdeu, Medina avaliará as 

concepções correntes de e sobre seu povo, expondo, especialmente a presença da 

desigualdade social dos Andes, a descrença do letramento como meio de superação social e 

a percepção da violência armada no Peru como fruto de sujeitos subversivos de má índole. 

Nos dois casos, as afeições dos narradores com a modernização e o receio do 

enfrentamento dos costumes interioranos não os impedem de dialogar com a tradição 

regionalista, revendo sua formatação e destruindo estereótipos que a história oficial incutiu. 

Os deslocamentos populacionais do Nordeste e dos Andes, por exemplo, seja 

internamente ou em direção aos centros urbanos, não são novidades nas literaturas 

ambientadas nas regiões, mas os movimentos motes dos romances de Ronaldo Correia de 

Brito e Julián Pérez Huaranca invertem o caminho geralmente percorrido. Ao invés da 

partida surge o regresso à terra natal e, por meio dele, o deslocamento dos enredos que se 

compõem menos dedicado à descrição da natureza, cultivando, em seu lugar, o perscrutar 

das emoções das personagens. Diante de espaços invadidos pela modernidade, Adonias e 

Manuel não encontram tranquilidade e, ao final, estão tão indefinidos como os espaços que 

visitaram, com todas as suas certezas desmoronadas, não se sentindo pertencentes à 

metrópole ou ao interior de seus países. A viagem e, por conseguinte, o encontro com os 

antepassados não sedimentam na síntese do passado o amadurecimento dos narradores, 

desaparecendo as funções edificante e pedagógica do deslocamento e alinhando-se os 

enredos à concepção contemporânea de não-lugar: 

 

se um lugar pode ser definido como identitário, relacional e histórico, um 
espaço que não pode ser assim caracterizado será definido como um não-
lugar. A supermodernidade é produtora de não-lugares, isto é, de espaços 
que não são em si lugares antropológicos e que, contrariamente à 
modernidade baudelairiana, não integram os lugares antigos: estes, 
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repertoriados, classificados, promovidos a 'lugares de memória', ocupam 
aí um lugar circunscrito e específico. (ARANTES, 1994, p. 73) 

  

As raras descrições espaciais de Galileia e de Retablo, quando surgem, são 

embaralhadas pelas aflições dos narradores ou das personagens. A apresentação do espaço, 

permeado pelo subjetivo, oferece uma paisagem que expõe indivíduos perdidos, hostis, sem 

rumo, tais quais as personagens contemporâneas dos romances urbanos. Elemento 

encravado na composição das figuras fictícias, o espaço não o é por influenciar as 

personagens, mas por desintegrá-la do universo, por demonstrar o quanto elas não sabem 

quem são. Manuel Medina vai aos Andes para encontrar a si e, a narrativa de capítulos 

desconexos, já demonstra que não consegue completar totalmente seu objetivo. Por mais 

que reconstitua a história de sua família, não parece completo ao final do enredo, 

continuando a viagem a procura de si mesmo. Já o capítulo final da obra de Brito é 

paradigmático. A apresentação de cajueiros, do rio Jaguaribe, de um sertão em que a 

televisão e as motocicletas dividem espaço com a natureza, feita em um ritmo 

cinematográfico, no qual as cenas se sobrepõem, imprimem ao leitor a sensação de 

confusão mental e de insegurança do narrador. Tão desconexa quanto o próprio narrador, a 

paisagem reafirma o não-lugar daquela personagem, seja pela descrição da qual é alvo, seja 

pelo rompimento entre dicotomias costumeiras, tradição-modernidade, urbano-rural. 

Pelo exposto, parece que a globalização não sucumbiu com quaisquer 

especificidades de culturas próprias da América Latina. Ao analisar a literatura peruana, 

Cornejo Polar sugere uma reflexão que parece aplicável à literatura brasileira, auxiliando na 

compreensão da situação supra. De acordo com ele, o reconhecimento da pluralidade na 

literatura do Peru impõe a compreensão dos vínculos estabelecidos por diferentes sistemas 

literários e, destes, no interior do trajeto histórico no qual se incluem, podendo ser lido 

como um processo de resistência às dominações de cunho globalizante oriundas dos centros 

de poder políticos e/ou simbólicos. Aceitando a multiplicidade da literatura peruana e, 

portanto, a permanência de uma literatura indigenista/andina, Polar lê a literatura de seu 

país como um sistema heterogêneo no qual a expressão própria dos Andes é, 

concomitantemente, afetada pela modernidade e, portanto, por aspectos temáticos e 

estéticos próprios de obras contemporâneas reconhecidas pela crítica e, ao mesmo tempo, 

marcada pelo diálogo com sua região e os discursos sobre ela. Destarte, resiste-se à 
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supressão das manifestações literárias que não se enquadrem totalmente aos critérios 

estabelecidos pela voz intelectualizada detentora do status quo e, pode-se acrescentar, pelos 

interesses mercadológicos.  

 
[...] no basta transformar um singular enganoso (la literatura peruana) em 
um plural efectivo pero opaco en lo que toca a sua aptitud explicativa (las 
literaturas peruanas); se trata de comprender a fondo mediante uma 
categoria adecuada, la índole profunda de uma totalidade que descubre su 
sentido a partir de sus contradicciones internas (POLAR, 1989, p. 188-
189) 

 

Negar a existência de literaturas andina e sertaneja contemporâneas parece um 

esforço por esquivar-se de um diálogo com a tradição, colocada como sinônimo de atraso.  

Aparentemente, trata-se de um discurso carregado da tentativa de homogeneização literária, 

a qual o mercado editorial, aliado às pretensões de Estados ditatoriais, aproveitou, e os 

autores, tensionados entre a ambientação de seus escritos e a pretensão de um 

universalismo, compreendido, equivocadamente, como incompatível com a visada regional, 

pressionados por um discurso incapaz de compatibilizar tradição e modernidade, 

encurralados por interesses mercadológicos, optam, aparentemente por questão de 

sobrevivência editorial, pela reiteração, em suas entrevistas, de posicionamentos 

conservadores, mantendo obscura, aos olhos mais inocentes, o que parece explícito na 

formatação de seus textos: a atualização das correntes literárias andina/indigenista e 

sertaneja e a quebra de estereótipos conservadores acerca dos ambientes de suas narrativas. 

Assim, os romances, contrapostos às falas autorais, parecem poder ser lidos como discursos 

de resistência à morte das correntes literárias citadas e à visão conservadora, elitista e 

europeizada sobre as regiões em pauta. 
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RESUMO: Objetiva-se neste estudo apresentar um recorte da obra poética de Jorge Emílio Medauar, 
poeta, romancista e contista baiano. Busca-se demonstrar a escrita grapiúna através de da análise dos 
poemas “Autobiografia” do livro Jorge Medauar em prosa e verso (2006) e “Sonêto” do livro 

Morada de paz (1949) os que “fotografam” a pequena cidade natal do escritor: Água Preta (atual 
Uruçuca).  Além disso, delinearemos o quadro de escritores da região do cacau através de Medauar e 
propagaremos a beleza de sua escrita por meio de poemas oriundos de suas memórias, as quais tecem, 
simbolicamente, um álbum de retrato em forma de lirismo. Apesar de o autor ter se mudado para Rio 
de Janeiro e depois para São Paulo, as lembranças da pequena cidade Água Preta sempre estiveram 
efervescentes em sua memória e foram transformadas em contos, poemas e sonetos. Produtos de suas 
memórias, esses poemas vislumbram a afetividade pelo espaço e a rememoração e reconstrução de 
imagens do seu passado e também do povo interiorano de Água Preta. Percebe-se então que, quanto 
mais o escritor se distância de sua terra natal mais ele passa a observá-la e a refletir sobre ela. Nesse 
sentido, entende-se que uma obra não se torna clássica por sua fama, mas, pelo seu valor literário e sua 
contribuição para a história de um povo. A fundamentação teórica está baseada em autores como: 
Bakhtin (2003); Francisco Igreja (1991), Fonseca (2012); Gomes (1994); Le Goff (2003); Paz (1982);  
Simões (1987), entre outros. 

 
 

Palavras-chave: Literatura do cacau. Poesia. Poesia contemporânea. Jorge Medauar. 
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ÁLBUM DE RETRATO EM POESIA: IMAGENS MEMORIALÍSTAS DA CIDADE 
DE ÁGUA PRETA DE JORGE EMILIO MEDAUAR 

 

Gleid Ângela dos Anjos Costa (FAPESB-UEFS) 
Tércia Costa Valverde (Orientadora UEFS) 

 

No presente trabalho, exporemos um recorte poético a fim de representar um pouco da 

escrita grapiúna, através de poemas do baiano Jorge Emílio Medauar. Para isso, usaremos 

como corpus de análise desta pesquisa os poemas “Autobiografia” do livro Jorge Medauar 

em prosa e verso (2006) e “Sonêto” do livro Morada de paz (1949). Apesar de o autor ter se 

mudado para Rio de Janeiro e depois para São Paulo, as lembranças da pequena cidade Água 

Preta sempre estiveram efervescentes em sua memória e foram transformadas em contos, 

poemas e sonetos.Frutos de suas memórias, esses poemas apresentam-se como um álbum de 

retrato que, em forma de lirismo, vislumbram a afetividade pelo espaço e a rememoração e 

reconstrução de imagens do seu passado e também do povo interiorano de Água Preta. 

Percebe-se então que, quanto mais o escritor se distância de sua terra natal mais ele passa a 

observá-la e a refletir sobre ela. A saudade também é um elemento que “tempera” a sua arte.  

O poeta, contista e novelista Jorge Emílio Medauar (1918-2003), nasceu em Água 

Preta do Mocambo, atual município de Uruçuca. Situada no.Sul da Bahia, a cidade chamava-

se Água Preta por conta do rio de mesmo nome, de coloração escura, abundância de peixes e 

local de diversão da população, o qual encontra-se poluído. A cidade que hoje recebe o nome 

de Uruçuca, possui atualmente 19.837 mil habitantes e agrega o distrito de Serra Grande e 

suas praias paradisíacas. Envolvida pela Mata Atlântica, o local agrega um dos maiores 

parques de reserva de proteção ambiental do mundo: Parque Estadual da Serra do 

Conduru, considerado como uma das maiores biodiversidades mundiais. Na época em que 

Medauar residia na cidade, o cacau era a principal fonte de renda, o que tornava o município 

um dos grandes exportadores da região cacaueira liderado pela quase extinta CEPLAC 

(Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira). Após a crise nas lavouras, por conta da 

praga “vassoura de bruxa”, o município passou a sobreviver do comércio local.  

Segundo Francisco Igreja (1991), Medauar participou da revista Leitura como 

secretário e foi diretor da Revista Sucursal de O Globo, em São Paulo. Foi membro da 

Academia de Letras de Ilhéus-BA e da Academia Brasileira de Literatura Infantil e Juvenil 

em São Paulo. Foi detentor de vários prêmios dentre eles: O Jabuti em 1958 com o livro de 
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contos, Água Preta. Publicou obras em poesia como: Chuva sobre a tua semente (1945); 

Morada de Paz (1949); Prelúdios, Noturnos e Temas de Amor (1954); À Estrela e aos 

Bichos (1956); Fluxograma (1959); Jogo Chinês (1962). Além desses, publicou também 

livros de contos, tais como: Água Preta (1958); A Procissão e os porcos (1960); Histórias 

de Menino (1961); O Incêndio (1963); Coleção Imboeiro-Angola (1963); Jorge Medauar 

conta história de Água Preta (1975); Visgo da Terra (1983); 2 Contos de festa (1958); 

Contos encantados (1985); Viventes de Água Preta (1996), o livro de sonetos: As estrêlas 

e aos bichos (1956) e livros infantis e infanto-juvenis como: Bem como o diabo(1982) e 

muitos outros. 

Jorge Medauar deixou grandes obras para a Literatura Brasileira, e, em especial a 

literatura baiana, ao lado de outros grandes escritores como: Adonias Filho, Jorge Amado, 

Cyro de Mattos, Hélio Pólvora e Sosígenes Costa. Sua escrita regionalista, de maneira 

simples, passeia por várias temáticas. A maioria delas extraídas da observação do povo 

interiorano da zona cacaueira do Sul da Bahia. Temas como a água, o rio, o lago, a natureza, a 

viagem e a infância são marcantes em sua criação poética. 

Nas próximas páginas deste trabalho, situaremos a poesia enquanto locus de memória 

e representação de ideias. Posteriormente, analisaremos os poemas tendo em vista as 

características interioranas, bem como as recordações subjetivas do autor. Não buscaremos 

afirmar, neste trabalho, se a escrita de Medauar é autobiográfica ou não, mas, traçaremos 

algumas visões acerca da representação da cidade interiorana sob a ótica deste autor. Nesse 

sentido, levamos em consideração que o leitor é um coautor, o que nos dá margem para 

criarmos assertivas sobre a poesia medauariana.  

O estudo da Literatura bem como dos Estudos Culturais está tomando novos rumos no 

século XX, no Brasil. Quem examina os percalços históricos dessas duas vertentes percebe 

que a preocupação de tentar imprimir a “cor local” através de temas que envolvem a natureza, 

deu lugar à observação do sujeito e do espaço social. A cultura foi repensada no intuito de 

criar uma literatura mais engajada, reconhecedora do espírito nacional e mais próxima ao 

realismo.  

Nesse panorama, a Literatura Regional é uma das vertentes que tentam sobreviver em 

meio a essas mudanças. O sujeito moderno e a cidade tornam-se o centro das produções 

literárias e refletem o individualismo, os sentimentos oriundos das metrópoles, a crise do 

sujeito, a tecnologia, dentre outros temas que inspiram a contemporaneidade.  
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Diante disso, os estudos literários procuram compreender as mudanças de uma época 

ainda que seja “uma ciência jovem”, como elenca Bakhtin (2003,p.360).Faz-se necessário 

ampliarmos os estudos de literatura regional, em especial daqueles que representam a região 

sul-baiana sob a qual apresenta marcas de identidade cultural, através da contribuição de 

escritores grapiúnas1como Jorge Medauar, Hélio Pólvora, Cyro de Mattos, Euclides Netto e 

Jorge Amado. 

Se a literatura não pode ser entendida fora da cultura, a mesma constitui-se como 

ferramenta de propagação do saber de uma civilização, de uma era, de um olhar ficcional 

sobre a realidade. Dessa fruição, o papel da memória é imprescindível, pois, armazena as 

“vivências, costumes, práticas e características culturais que marcaram uma época” 

(JUCIENE, 2011, p.13).  

Segundo Le Goff (2003,51), a memória é ativada pelo social, pela apropriação de 

elementos que representam um passado, um presente e um futuro de uma civilização. Ela fixa 

lembranças capazes de representar um imaginário social. Assim, o poeta/escritor possui a 

deusa grega Mnemosine, no interior de sua criação artística. Tendo em vista que ele é artesão 

da palavra, fabrica memórias, tece identidades, ou seja, é responsável por ser o “fio condutor”, 

como enfatiza Paz (1982, p.46), entre o ser social e o ser dotado de sentimentos, de palavras 

que exprimem o âmago do nosso ser.  

O poeta Medauar esteve diante de diversos temas inspirados pelos grandes estados 

brasileiros pelos quais passou. Rio de Janeiro e São Paulo foram alguns deles, contudo, 

escolheu escrever sobre o povo interiorano da pequena cidade Água Preta. Há, nesse sentido, 

o desejo de imprimir as emoções do povo grapiúna mesmo estando diante de inspirações 

citadinas e modernas advindas das grandes metrópoles. Percebeu-se, assim, que a literatura 

regional passou por transformações a partir dos anos 70. O foco deixou de ser o ciclo do 

cacau ̶ o qual abarcava as cidades que movimentavam a economia do cacau como: Itabuna, 

Rio do Braço, Uruçuca, Ubaitaba, Ubatã, Gandu, Ipiaú, Itajuípe e Coaraci  ̶  e passa a ser, por 

exemplo, os acontecimentos dos arrabaldes da cidade pequena, o suspiro às lembranças do  

 

 

____________________________________________ 
1Segundo Santos (2010, p.22) “ ‘Grapiúna’ foi o adjetivo pátrio adotado, por evolução semântica do Tupi, a todo 

aquele que é nativo da zona do cacau”. Na história, a ideia de ‘civilização cacaueira’ começou a se configurar 

depois de a Carta Régia de 25 de Abril de 1534 que doou a Capitania de São Jorge dos Ilhéus, a Jorge 
Figueiredo”. 
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passado e do porvir. Houve um interesse do leitor pela “universalidade” da obra, mas 

também, pelo seu regionalismo. Buscou-se entender, não somente os sentidos da vida 

moderna das grandes cidades, mas, as emoções do povo simples, da cidadezinha pacata. 

Sobre isso, Maria de Lourdes Netto Simões (2009, p.3) comenta que: “o efeito da literatura 

sobre o seu leitor pode ser suscitado do interesse pela cultura local e provocador de viagem, 

promovendo o trânsito do espaço ficcional ao espaço real [...]”. A literatura passa a ser então 

veículo de propagação da cultura e das “faces” de uma civilização, possui uma força 

representativa através do universo ficcional e imprime as imagens que constituem memórias 

individuais e coletivas. 

Há tantas maneiras de captar o que se quer guardar para “lembrar”. As lentes da 

máquina de fotos recortam apenas um pedaço de uma imensidão; as cartas guardamos 

sentimentos do momento em que foram escritas, e as pinturas revelam as cores da inspiração 

do pintor. E a poesia? Esta guarda, como em um bauzinho de saudades, os mais singelos 

pensamentos e inquietudes do sujeito. É uma maneira de o poeta dizer e desdizer ao mundo 

que a poesia representa a alma humana −E a alma das coisas e dos bichos. Porque não? 

Retratar cada detalhe, muitos deles que escapam aos olhos e são “vistos” pelo coração, 

é o que mais o poeta sabe fazer e até deve fazer para aqueles vazios de lirismos, cômodos em 

sua fria objetividade. Ao ler um poema, o leitor pode experimentar o momento poético além 

de preenchê-lo, com suas impressões, os significados que estão expostos ou não no poema, 

como por exemplo, afirma Paz (182). Todo escritor deixa uma margem vazia para que o leitor 

se inspire e a complete. 

Ser poeta é cantar a sua terra, como fez Mario de Andrade no poema Inspiração, e 

Drummond em Poema de sete faces; Borges em Buenos Aires e Baudelaire, com seus tantos 

poemas à Paris. Jorge Medauar também escolheu escrever sobre sua cidade e esse sentimento 

de pertença à Água Preta.Cidade estaque aparece em suas diversas narrativas ficcionais, nas 

quais recria a vida simples e os acontecimentos do homem do campo que, embora pareçam 

banais diante da cidade moderna, transpõem riqueza literária e representação identitária do 

grapiunense.  

Os versos simples e cheios de sonoridades em Soneto, do livro Morada de Paz 

(1959) e Autobiografia, do livro Jorge Medauar em prosa e verso (2006),  são um dos 

exemplos da poética do autor  poeta aguapretano. Em Soneto, está toda a fugacidade pela 

cidade interiorana Água Preta, que é descrita através de um borbulhar de lembranças: 
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SONÊTO 
 
Me agrada ouvir a minha própria música 
Esta que rola dentro de mim mesmo 
Que me repele frases que não digo 
E traz-me sugestões para o poema. 
 
Esta que vem de infância em Água Preta 
Do furto de goiabas no coleto 
Do moleque correndo pelas ruas 
De voz de minha mãe dando-me a benção. 
 
Dos erros praticados sem querer 
Vergonha, chôro oculto, intransigência 
Defeitos que percebo, hipocrisia. 
 
Sobe, música, e parte-me, divide-me 
Para que eu veja a noite e a madrugada 
E possa a todo instante renascer. 
 
(MEDAUAR, Jorge, 1959, p.47) 

 

O título Sonêto já inspira a forma com que se encaixam as reminiscências do poeta. 

Na primeira estrofe, o eu lírico revela ao leitor, em tom intimista, o que sente.  Explica a 

sonoridade de sua criação artística, que incontrolável, toma o seu ser: “Me agrada ouvir a 

minha própria música/ Esta que rola dentro de mim mesmo/ Que me repele frases que não 

digo”. Nestes versos confessionais, paira a inspiração do poeta, que brota da música que sai 

de dentro de si e resulta em poema: “E traz-me sugestões para o poema”. No entender de Cid 

Seixas (2003, p.22), “O poema não ordena e aflora apenas o que foi dito, mas também o que 

nunca se dirá, o indivisível que precisa ser dito” e por isso, o poema vai muito além das 

palavras impressas num papel. Diríamos que cada leitor faz seu caminho e dirige sua própria 

excursão, moldando os sentidos que afloram dentro de si.  

Mais adiante, os versos do poeta baiano começam a delinear o álbum de imagem de 

sua terra natal e de sua infância: “Esta que vem de infância em Água Preta/Do fruto de goiabas na 

coleta/Do moleque correndo pelas ruas/De voz de minha mãe dando-lhe benção”(MEDAUAR, 1959, 

p.47). No primeiro verso dessa segunda estrofe, o poeta apresenta a serena Água Preta como 

espaço particular no qual viveu quando criança. Como um contar de histórias, as imagens vão 

se construindo através de um ritmo marcado pelas preposições: “Do fruto/Do moleque/De 

voz” (Ibidem). Além disso, essa cadência do narrar vai somando, um a um, os fatos como se 
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fosse um flash Back da memória do eu-lírico. Ele volta no tempo das travessuras infantis, da 

leveza do brincar e da inocência que se pode ter na cidade pequena. O furto de frutas 

escolhidas “a dedo” já indica essa tranquilidade de Água Preta, que não respira a 

movimentação desvairada da cidade grande e que ainda preserva as árvores frutíferas que a 

caracterizam como meio rural ainda não urbanizado. “Furtar”, nesse sentido, não é ato 

proibido, uma vez que na cidade envolta por mata atlântica tudo é livre, pois, não há ainda a 

ganância, a maldade e o individualismo. 

A imagem “Do moleque correndo pelas ruas” distancia Água Preta do panorama das 

cidades modernizadas, por onde passeiam “pernas” e carros pelas movimentadas ruas de 

asfalto e de barulho. O contraste é nítido e demonstra o choque entre passado e futuro, 

retrocesso e progresso, tradicional e moderno. Essa dualidade é vista também em A cidade e 

as serras (1901), do escritor português Eça de Queirós, quando o mesmo faz uma crítica ao 

progresso e ao mau uso da tecnologia, colocando, lado a lado, dois espaços: O campo e a 

cidade. Contudo, em meio a esse contexto, aparece no poema de Medauar a doçura presente 

no ato da “benção” e da voz maternas, vistos no último verso do segundo quarteto: “De voz 

de minha mãe dando-lhe benção”. A figura maternal confere a dimensão das boas lembranças 

do eu lírico, que põe a cidade e a figura da mãe como imagens saudosas. 

Nos últimos três versos da última estrofe, a música é embalo e inspiração do eu lírico. 

O poeta parece fazer uma invocação para que a música transcenda de dentro de si e seja 

constante no ir e vir de sua alma: “Sobe, música, e parte-me, divide-me/ Para que eu veja a 

noite e a madrugada/ E possa a todo instante renascer”. Através do discurso lírico, as imagens 

da memória de um poeta lapidam seu soneto. Embalado pela canção, revive o “ser criança” na 

cidade interiorana da Bahia e tem na cidade do rio de águas escuras o sentido harmonioso 

para sua poesia. Medauar buscou, na simplicidade de suas vivências, manifestar as formas que 

compõem a relação da natureza com a urbe, da infância e do brincar, do apego às lembranças 

traduzidas por este soneto. 

O escritor baiano sente gosto por escrever com traços particulares como, por exemplo, 

no poema Autobiografia (2006): 

 

AUTOBIOGRAFIA 

 

Meu nome todo é Jorge Emílio Medauar 
Filho de imigrantes árabes 
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Tenho ficha na polícia cidadã indesejável elemento  
[agitador 

E amo gatos bichinhos miúdos sem importância  
Nunca matei passarinho (uma vez fui, a mão tremeu) 
Amo amizades construídas em bar esquina cabaré  
O rio de minha terra 
O mar onde pulo em mergulhos 
Onde vejo gaivotas penso em piratas heróis da  

[infância 
Penso em viagens conhecer tudo quanto é canto do  

[mundo 
Amo as noites luarinas gatos miando pelos telhados 
Amo meus livros meu quarto os retratos de mãe e do  

[líder que me fitam 
Amo até porque compreendo os que me magoam  
Quando nasci em Água Preta meu pai como qualquer 

[pai 
Se alegrou deu dinheiro aos pobres 
Farinha e carne seca aos cegos da feira 

            Minha mãe fez promessa prometeu meu nome a São 
[Jorge meu protetor 

Também fui batizado crismado como cristão 
 
Cresci aprendi sofri amei 

            Amei tanto que virei poeta para amar também 
 Esta coisa que me espreme o coração 
 Isto que me dá de noite de manhã a qualquer momento 
 Que me põe na mesa me obriga a chorar 
 A ver letras tremendo em minha frente 
 Gota de lágrima escorrendo pelo rosto borrando a 

 [página 
 

Por hoje 
− Adeus 
 
(MEDAUAR, Jorge, 2006, 

p.06) 
 

É interessante salientar o cunho autobiográfico − que também intitula o poema − 

trazido por Medauar, como se ele quisesse deixar uma explicação ao mundo sobre sua 

história, origem, e poesia. Talvez sugerisse imprimir, nos versos, recortes de imagens de sua 

vida ou até mesmo “criar” uma existência a seu modo, com suas palavras e sentimentos. 

Através de versos rimados aqui ou acolá, garante um ritmo acelerado no suprimento de alguns 

sinais de pontuação, a exemplo das vírgulas. A começar pelo próprio nome e sobrenome que 

percebemos no poema, uma vez que o autor fala de si próprio: “Meu nome todo é Jorge 

Emílio Medauar/Filho de imigrantes árabes” (MEDAUAR, Jorge, 2006, p.06). Além disso, fala 
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também das perseguições e das prisões durante o governo do Estado Novo (1937-1945) por 

quais passou: “ Tenho ficha na polícia cidadão indesejável elemento agitador”(Ibidem). 

Novamente as menções à terra natal e a infância reaparecem. Dessa vez delineando as 

coisas que ama: “Amo [...] O rio de minha terra/ O mar onde pulo em mergulhos/ Onde vejo 

barcos gaivotas penso em piratas heróis da infância” (Ibidem). O rio de que fala Medauar leva 

o mesmo nome da cidade: Água Preta. Nas águas escuras brincaram crianças enquanto os pais 

pescavam e as mães lavavam roupas e pratos. O rio também foi palco de diversão e ócio para 

o poeta aguapretano. Foi tão importante que chegou a compará-lo com a imensidão do mar: 

“Amo [...] O rio de minha terra/O mar onde pulo em mergulhos” (Ibidem). Nele também 

passeiam barcos-gaivotas-piratas, todos extraídos de memória afetiva de um Medauar pueril. 

O poeta explica sua origem na pequena cidade de hábitos simples e costumes tradicionais: 

 

Quando nasci em Água Preta meu pai como qualquer[pai/Se alegrou deu 
dinheiro aos pobres/Farinha e carne seca aos cegos da feira/ Minha mãe fez 
promessa prometeu meu nome a São[Jorge meu protetor.(Ibidem)  

 

E mais uma vez expõe o mais belo sentimento que lhe transborda por ser poeta: 

“Cresci aprendi sofri amei/Amei tanto que virei poeta para amar também”. Tais versos 

reforçam a produção artística de Medauar que provêm das suas experiências acumuladas 

durante a vida. Nascem também do amor que tem por ser poeta de inspiração repentina, 

retirando de dentro do seu coração toda a emoção que o faz criar: 

 

Esta coisa que me espreme o coração/Isto que me dá de noite e de manhã e a 
qualquer momento/Que me põe na mesa me obriga a chorar/ Ao ver letras 
tremendo em minha frente/ Gota de lágrima escorrendo pelo rosto borrando 
a página. (Ibidem, grifo nosso) 

 

O verso grifado acentua a instantaneidade da arte como um dom. O escritor baiano 

sente o desejo de colocar no papel todo o lirismo brotado do coração. E não há espaço de 

tempo escolhido para esse fazer literário, acontece sem aviso e emociona: “Que me põe na 

mesa me obriga a chorar/Ao ver letras tremendo em minha frente” (Ibidem). O eu-lírico sente a 

obrigação de chorar por não ter alternativa. É um choro incontrolável, não de lamentação, 

mas, de emoção por sentir a sua arte fervilhando por dentro. As lágrimas são inevitáveis: “[...] 

escorrendo pelo rosto borrando a página” (Ibidem). São as lágrimas a exteriorização da mistura 

de sensações que o poeta sente dentro de si. No instante de sua criação, é tomado por uma 
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força quase divina, mas que revela, antes de ser um semideus, um ser social que exprime não 

só o belo das coisas, mas também aquilo que muitos queriam dizer e não sabem. Por isso, “a 

única nota comum a todos os poemas consiste em serem obras, produtos humanos, como os 

quadros dos pintores e as cadeiras dos carpinteiros” (PAZ, 1982, p.52). Do mesmo modo, o 

poeta aguapretano termina o poema Autobiografia humanamente: “Por hoje/-Adeus”, como 

numa despedida daquele instante de inspiração ou até mesmo como tentativa de deixar aos 

leitores o legado de suas palavras, num “adeus” de partir como todos partirão um dia, mas, 

que deixa as palavras para serem descobertas e experimentadas com emoção. A certeza é a de 

que, como afirma Cid Seixas (2003, p.22, grifos do autor): 

 

O poema fala por si, pelo autor, e pelo outro, pelo leitor. Eles encontram, 
revelado, nas insinuações do texto, o segredo defendido. O poema sabe, e 
diz, o segredo, sem que esse seja violado. Por isso o poema é segredo, claro 
enigma(sic). 

 

Diante dessa lírica telúrica, o poeta que escreve sobre seu povo, sua cidade, fixa seu 

olhar “em palavras que nomeiam as imagens projetadas numa perspectiva que pode ser 

sincrônica, ou seja, centrado no momento da observação, ou diacrônica, centrado na 

prospecção do passado e apontando para o futuro” (FONSECA, 2012, p.45). Esses dois 

instantes, passado e futuro, estão presentes na escrita medauariana, a atenção para o fazer 

artístico e a atemporalidade de sua literatura, ou seja, “viajar, portanto, no passado, na 

tradição, é transformá-lo, salvando-o do esquecimento, tornando-o produtivo: ramos viçosos” 

(GOMES, 1994, p.45). O poeta, nesse sentido, pinta e emoldura sua visão por meio de 

palavras que captam um instante, um fato que passou ou que ainda não veio ou nunca existiu. 

Eis aí a tarefa do escritor-artesão, aquele que trabalha a palavra e tenta imortalizá-la sob a luz 

das lembranças e no evitar do sombrio esquecimento. 

Em suma, o cenário da literatura brasileira é vasto e requer atenção especial, ainda 

mais com o advento da tecnologia que tornou a propagação da literatura mais eficaz na leitura 

dos clássicos e das narrativas modernas. O sujeito da contemporaneidade aspira mais e mais 

informações em curto prazo, instantaneamente, diante das mãos. A este respeito, ganha 

espaço também a literatura regional, em especial, a, de nomes conhecidos como: Jorge 

Amado, Gonçalves Dias, João Ubaldo Ribeiro e muitos outros.  

Apesar de sempre estar ao lado de grandes nomes de literatura brasileira como Manuel 

Bandeira, Jorge de Lima, Graciliano Ramos, quando trabalhou na revista Literatura no Rio 
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de Janeiro, e de conviver com grandes amigos a citar: Assis Brasil, Antônio Houaiss, Carlos 

Drummond de Andrade, Murilo Rubião, Érico Veríssimo, Vinícius de Moraes, José Lins 

Regô, entre outros, Jorge Emílio Medauar, com suas narrativas e seus versos, ainda é pouco 

conhecido nacionalmente até mesmo por muitos leitores de sua querida Água Preta. No 

entanto, a literatura não morre quando morre o autor. Ela permanece entre os sujeitos até que 

os mesmos reconheçam seu valor, dure o tempo que durar essa descoberta.  

Destarte, a literatura do cacau (Regional, sul-baiana), marcada pelas vivências, dores e 

alegrias do povo grapiúna tem sua história eternizada pelas obras artísticas. Medauar 

colaborou para trazer a sua obra identificada com o povo simples. A sua poesia garante um 

lugar de destaque na vida de quem o conhece. Na atual Uruçuca, o autor foi homenageado 

ainda em vida com uma ponte que leva seu nome. Leva também o nome do escritor a 

biblioteca do Colégio Estadual Carneiro Ribeiro, uma das primeiras escolas da cidade. Além 

disso, muitos trabalhos acadêmicos foram e estão sendo realizados na Universidade Estadual 

de Santa Cruz- UESC-BA e em outras, a exemplo da Universidade Estadual de Feira de 

Santana- UEFS-BA, além de livros lançados e outros que ainda estão no “forno” para 

lançamento. Diante de toda essa contribuição que Medauar legou ao povo grapiúna e a todos 

os leitores que conhecem sua obra, está o poder de literatura: de ser como um álbum de 

retratos que demonstra as memórias de um sujeito, de um povo, de uma nação. A poesia de 

Medauar nasce do olhar, de suas observações, sensações que teve sobre sua história de vida e 

da experiência na análise da vida cotidiana. Sua inspiração nasce também do seu ofício de 

“labutar” com as palavras. Começou escrevendo poesias e depois passou à narrativa ficcional, 

além de livros infanto-juvenis. Seus poemas não têm mistério. São bem percebidos pelos seus 

leitores, e é justamente nessa percepção que reside a beleza do jogo de palavras e sentidos. 
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JORGE LUÍS BORGES, ENTRE O SER DOCENTE E O SER ESCRITOR: QUAL A 

TAREFA DAQUELE QUE CRIA AO ENSINAR? ALGUMAS POSSIBILIDADES 

DE ANÁLISE DO CURSO DE LITERATURA INGLESA 

                                                                          Graciane Cristina M. Celestino ( UnB )                

Robson Coelho Tinoco ( UnB ) 

Resumo: Analisar as contribuições e a relação do discurso do escritor/docente Jorge Luís 

Borges, em seu Curso de Literatura Inglesa, e identificar como ocorreu a escolha dos textos 

ingleses que comporiam o curso, comparando-os com textos argentinos são os objetivos do 

trabalho que se apresenta. É analisado o ato da leitura como instância fundadora da criação 

literária tendo por aporte teórico Roland Barthes e Ángel Rama,  abordando assim a relevância 

dos estudos literários na universidade argentina e sua importância na formação dos estudantes. 

A hipótese que se levanta é a possibilidade de discutir esse lugar descentrado, a apreensão no 

ensino de literatura das obras e o reconhecimento dos escritores, além de referendar as 

habilidades e competências leitoras. Serão utilizados, portanto os conceitos de Transculturação, 

Literatura e Classe Social para Rama (2001), que trata da possibilidade de o objeto da escrita 

passar a outro plano se integrando  ao objeto, em um processo de ruptura, separação. A escrita 

como um ato de transculturação e a importância do fator classe social como algo independente 

do sujeito e de suas necessidades naturais de leitura. Em Barthes (2005) será utilizado o 

conceito de  Parábase, em uma análise do papel de Borges enquanto docente no curso que 

ministrava, a Memória-esperança  funcionava como um desejo, que indicava três modos de 

prazer literários diferenciados, o prazer plenamente satisfeito da leitura, prazer da leitura 

atormentado pela falta e o prazer de escrever. Nessa perspectiva serão indicadas algumas das 

análises e trajetos literários feitos pelos discentes e por Borges durante o curso. 

Palavras-chave: Escritura. Leitura. Experiência leitora. Parábase. Transculturação. 

Introdução 

O Curso de Literatura Inglesa de Jorge Luis Borges foram aulas gravadas por 

seus então alunos no ano de 1966, quando o autor era professor da cátedra de Literatura 

Inglesa e Norte-America, da Universidade de Buenos Aires, alguns dos estudantes não 

podiam assistir às aulas, pois trabalhavam no horário estabelecido, dessa maneira foram 

gravadas originalmente em fita magnética ( cassetes), logo depois esses estudantes 

transcreveram-nas. 
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A Argentina fervilhava com inúmeras mudanças políticas, posições e 

declarações do autor sobre essa atualidade repercutiam bem mais que seu trabalho 

literário. Na época Borges já era escritor eminente e dirigia a Biblioteca Nacional, mas 

até para os próprios alunos não era mais que um professor. O Curso de Literatura 

Inglesa trás uma inovação que não foi modificada, com a pressa em degravar não houve 

por parte dos estudantes esforços em modificar a linguagem, completar palavras, mudar 

informações, pois o que se percebe no livro é que as repetições e bordões estão intactos, 

em determinados pontos os transcritores fazem constar a textualidade das notas com a 

seguinte expressão: é versão fiel.  

Uma das frases mais emblemáticas de Borges enquanto docente foi: gosto muito 

de ensinar, sobretudo porque enquanto ensino estou aprendendo. Nesse período seus 

olhos já se encontravam tomados pela cegueira progressiva, dizia que a cátedra era uma 

das felicidades que o restavam, fora aceito em 1956, quando teria sido escolhido por 

seus antecedentes, aja vista que nunca teria obtido um diploma universitário, mas era 

reconhecido em toda a Argentina por seus conhecimentos nas literaturas de Língua 

Inglesa, já que sua avó paterna Fanny Haslam era inglesa de origem, e graças a ela 

conheceu desde muito cedo os maiores clássicos da Literatura Inglesa. 

Em 1955 teria sido designado diretor da Biblioteca Nacional, sua grande 

satisfação. O docente, Borges, dizia que gostava mais das aulas na universidade que das 

conferências, pois as aulas tinham uma continuidade de conteúdos, os estudantes que se 

interessavam pela aula participavam, havia um diálogo pleno sobre as informações que 

eram repassadas, apesar de não enxergar, ele afirmava que podia sentir o lugar que o 

cercava. Já nas conferências havia uma diferença muito grande, pois sabia que ao falar 

de Spinoza ou Berkeley, interessava mais sua presença que o conteúdo e nas aulas não 

era assim. A pretensão de Borges, mais que ser o professor era qualificar os estudantes, 

entusiasmá-los e levá-los à leitura das obras e escritores que o formaram enquanto leitor 

e escritor. 

O Borges que durante as aulas só se referia à História quando o estudo das obras 

literárias do programa da universidade assim o exigia, a consciência de que ser 

professor de literatura é despertar para a leitura dos textos literários, nesse mesmo 

movimento ao falar dos autores, ele os coloca acima dos movimentos literários, citando 

Dickens, que afirma uma comodidade dos historiadores em não defini-los por suas 
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obras, mas por seu contexto histórico, essas características estruturais dos textos 

demonstram sua preocupação com a ruptura desse processo de transculturação em que 

os textos e suas apropriações eram incansavelmente analisados em comparação imediata 

com os textos argentinos, além de concentrar suas análises na trama das histórias e na 

individualidade dos escritores, compreende-se a imaginação criativa e sua experiência 

com a escritura, como o próprio Borges situa, e consta do livro Os escritores: as 

históricas entrevistas da París Review, em sua entrevista a Ronald Christ : 

 
[...] Mas penso que toda a raiz do problema está no fato de que, 

quando um escritor é jovem, ele de algum modo sente que o que vai 

dizer é bastante tolo, óbvio ou lugar-comum, e então tenta ocultá-lo 

sob uma ornamentação barroca, por trás de palavras tiradas dos 

escritores do século XVII; ou, senão, se ele se empenha em ser 

moderno, então faz o contrário: fica inventando palavras o tempo 

todo, ou aludindo a aviões, trens ou o telégrafo e o telefone porque 

está se esforçando ao máximo para ser moderno. [...] De modo que 

acho que um escritor sempre começa sendo complicado demais: está 

experimentando vários jogos ao mesmo tempo. Ele quer transmitir um 

certo clima; ao mesmo tempo tem que ser contemporâneo, e, se não 

for contemporâneo, então será um reacionário e um clássico.  

(CHRIST,1988, pág. 215-16) 

 

Ou seja, esses conceitos de escritura e entrelugar linguístico e literário 

permearam toda a vida e obra de Borges, ao ser entrevistado ele deixa claro seu 

posicionamento em relação à narrativa e busca definir esse “ser no mundo” que o jovem 

escritor se apropria, assim como denota também seu respeito à alteridade do leitor. Em 

sua formação de leitor Borges desde a infância teve experiências variadas com a escrita, 

de acordo com o crítico inglês Harold Bloom: 

[...]Em Borges, ouvimos a voz solitária de um elemento submerso no 

turbilhão, mas é uma voz acossada por uma pletora de vozes literárias 

que a precederam. “ Que glória maior pode ter um Deus, do que se ver 

livre do mundo?”é o brado de Borges, ao professar seu 

alexandrinismo. Se nos contos de Tchekhov existe um Deus, este não 

pode se ver livre do mundo – tampouco podemos nós. Mas para 

Borges, o mundo é uma ilusão, uma especulação, um labirinto, um 
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espelho que reflete outros espelhos. 

Mais do que um exercício de autocompreensão, aprender a ler Borges 

é, necessariamente, uma questão de aprender a ler os seus 

predecessores. 

(BLOOM, 2001, pág. 53) 

 

Esse “exercício de autocompreensão”, descrito pelo autor pode ser 

compreendido como uma questão estética, uma arte que só se finaliza na escrita, ao 

reforçar a figura de autor que se deixa influenciar por outros e realça seu valor ao 

encontrar na memória do outro uma memória popular, e essas posturas se apresentam 

em sua formação e compreensão de mundo enquanto docente e escritor. 

Apresentação dos capítulos/aulas do Curso de Literatura Inglesa 

Os textos do programa que foram destinados a Borges são aqueles com os quais 

se formou enquanto leitor e outros foram indicados por ele na concepção da 

bibliografia, com o desenvolver das aulas isso fica claro, seus comentários, relações, 

análises das obras, descoberta de alguns autores e as referências aos exames são mostras 

de seu encanto pelos autores. O curso se divide em 25 aulas, divididas assim: 

 Aula 1 – Os anglo-saxões. A poesia e as Kennings 

Genealogia dos reis germânicos 

 Aula 2 – O Beowulf. Caracterização dos germanos 

Antigos ritos funerários 

 Aula 3 – O Beowulf. A valentia e a jactância: Beowulf comparado com os 

compadritos 

 Aula 4 – O fragmento de Finnsburgh. A ode de Brunanburh. 

A tradução de Tennyson. Os vikings 

Anedotas de uma viagem de Borges a York 

 Aula 5 – A balada de Maldon. Poesia cristã 

O hino de Caedmon. O alfabeto rúnico 

Características das elegias anglo-saxãs 

 Aula 6 – Origem da poesia na Inglaterra 

 Aula 7 – Os livros escritos por Deus 

 Aula 8 - Resenha histórica até o século XVIII 
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 Aula 9 – Raselas príncipe da Abissínia de Samuel Johnson 

 Aula 10 – Samuel Johnson visto por Boswell 

 Aula 11 – O movimento romântico. Vida de James Macpherson 

 Aula 12 – Vida de William Wordsworth 

 Aula 13 – Vida de Samuel Taylor Coleridge. Um conto de Henry James 

 Aula 14 – Últimos anos de Coleridge 

 Aula 15 – Vida de William Blake. O poema The Tyger 

 Aula 16 – Vida de Thomas Carlyle. Sartor Resartus, de Carlyle 

 Aula 17 – A época vitoriana. Vida de Charles Dickens 

 Aula 18 – Poemas de Robert Browning 

 Aula 19 – Poemas de Robert Browning 

Uma conversa com Alfonso Reyes 

 Aula 20 – Vida de Dante Gabriel Rosseti 

 Aula 21 – Poemas de Rosseti 

 Aula 22 – Vida de William Morris. Os três temas dignos da poesia 

 Aula 23 – As sagas da Islândia 

 Aula 24 – Vida de Robert Louis Stevenson 

 Aula 25 – Obras de Robert Louis Stevenson 

Nas aulas pode-se observar que o professor Borges não costuma analisar os 

versos ou textos mais famosos dos autores, seu tratamento é em geral com os textos que 

mais o impressionaram enquanto leitor, sua perspectiva enquanto professor é também 

de leitor. Em suas aulas e na obra literária busca mencionar esse fato, com essa 

preparação ele também conquista o interesse dos estudantes. Em um dos seus 

argumentos relacionados às escolas de crítica literária, Borges busca acentuar o caráter 

humano e individual da obra, além de durante suas aulas narrar circunstâncias vitais 

para que cada um daqueles artistas escrevesse, o que se fazia presente em uma crítica 

recheada de humor e ironia muito típicos de sua escrita literária. 

Para estabelecer relações plausíveis entre os textos literários ele explora temas 

como o da jactância e valentia em Beowulf, realiza comparações com os compadritos 

portenhas do início do século e recita inúmeras estrofes. Cita detalhes como as 

concepções das cores na poesia anglo-saxã, grega e celta, compara batalhas, por 

exemplo a batalha de Brunanburh com a batalha de Junín, em que seus avós foram 
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heróis de guerra. Em suas análises dos textos se abandona à narração fluída, por muitos 

momentos esquece o papel de professor e se torna um narrador oral. 

Em comparação ao Literatura Inglesa de Anthony Burgess, o que se pode 

perceber é que Borges se debruçou sobre a experiência leitora, aquela que comporta a 

palavra, que vai além de seus limites e a torna parte da experiência com a escrita, 

pertence ao ato de inscrever-se no mundo, de pertencimento à arte literária e sua 

dimensão, ao referir-se à leitura e escrita como atos precípuos de formação do caráter 

educativo da Literatura, é preciso também “ Olhar a literatura na sua condição de 

linguagem, em interface com outras expressões culturais.” ( KRIEGER; 

SCHOLLHAMMER, 2003, p. 69).  

O ato de grafar-se, envolvendo a ação e a reflexão leitoras sobre o processo, a 

reflexão sobre o literário e as identidades simbólicas que são apresentadas, é um dos 

pontos de convergência da escrita assim como da docência de Borges. Essas práticas 

sociais, culturais e leitoras não podem ser dissociadas. A reavaliação de processos de 

significação do literário é fundamental para a apreensão. Para Roas “a experiência 

coletiva da realidade mediatiza a resposta do leitor: percebemos a presença do 

impossível como uma transgressão do nosso horizonte de expectativas em relação ao 

real” ( 2014, p.93). Essa experiência com o lido, escrito, ou ouvido, modifica as 

percepções do que se escreve e como se lida com essa escritura. Em consonância 

Foucault dirá que, ocorre um momento de metamorfose do próprio escritor.  

 

Relação Leitor - Narrativa 

Segundo Barthes, cada sistema literário é uma combinação de unidades, nesse 

sentido o que é escrito reflete a sociedade, individual ou coletivamente, em que faz parte 

um todo, ou aquele que escreve, sendo esse de fundamental importância para 

comunidades que dependem de um sistema escrito. Jorge Luís Borges compreendia essa 

relação leitor – narrativa, e ao se dedicar à docência buscou também refletir sobre si e 

sobre questões filosóficas em suas aulas, que mais tarde também seriam objeto de textos 

por ele escritos.  

A narrativa, segundo Roland Barthes “ é uma peregrinação que começa; como 

um caminho iniciático: coisas que devem ser superadas ” ( 2005, p. 97). Essa 
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peregrinação informa o caminho, a superação, a sublimação. E nesse sentido, se 

configura em uma transposição narrativa, Arrigucci Jr (1999) cita a maneira como a 

expressão artística se abre a uma constante reflexão sobre a escrita. A linguagem não se 

limita à literatura e nem vice-versa. Ambas estão em um momento de corroborar provas 

de que há um funcionamento que participa sua compreensão geral no campo social de 

interação. Jouve compreende o processo de ensino-aprendizagem de literatura como 

uma extensão de relações interpessoais, e uma atividade consciente e sistemática 

centrada no estado atual da produção de conhecimento, pois o mesmo apresenta-se 

como processo racional. 

O que pode ser analisado na experiência leitora de Borges é como sua 

imbricação resulta do processo de escrita. A linguagem para Foucault, “ produz sem 

parar novos objetos, faz emergir a luz e a sombra, faz rachar a superfície, desarruma as 

linhas” ( 2009, p. 181) essa linguagem que remete a totalidades impossíveis, a atos de 

imersão, produção, lembra como a força da narrativa memorialística seleciona aquilo 

que será ou não registrado. Ou seja, os formatos de narrativa que perpassaram a obra de 

Borges, tanto as que o escritor considerava indicativas dos registros narrativos de si, 

quanto as o docente Borges considerava que se entregavam àquelas sensações de um 

país ainda em desenvolvimento de sua identidade.  Segundo Chiappini; Aguiar, os 

signos na narrativa borgeana são uma derivação da força que denotava nos contos que 

conferem à escrita de Borges um caráter emblemático e ambíguo. 

Segundo Dalvi; Rezende; Jover-Faleiros, a identidade leitora pode ser 

compreendida como mutável, tendo por ponto chave, o momento histórico, econômico, 

social e cultural e a necessidade de cada sujeito. Essas identidades são baseadas no 

sentimento de pertencer a um grupo, ou comunidade, e até mesmo de construção de 

conhecimentos, ocasionando mudanças em relação à leitura e  cultura literária ( 2013, 

p.18) .  

Barthes explica esses sinais de desuso, como uma crise que a literatura vivencia, 

sendo eles muito subjetivos e reafirmam essa tradição anterior, podendo assim mantê-la 

viva, pulsante “durante pelos menos duzentos anos, a literatura: uma grande estrutura 

hierarquizada de figuras, maiores, menores, etc.; todo intelectual ( “engajado”) era 

consubstancialmente um Escritor” ( BARTHES, 2005, p. 308).  

 

Conclusões finais 
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O Curso de Literatura Inglesa possui elementos distintivos para a leitura, além 

de ser uma composição indistinta do ato indispensável à escritura, pois é por meio da 

experiência leitora que o Borges que conhecemos, construiu e selecionou cada um de 

seus escritos, assim como foi por meio de sua experiência leitora que abordou cada uma 

das 25 aulas que ministrou e foi além disso, em aulas particulares, na Biblioteca de 

Buenos Aires a um pequeno grupo de alunas, foi esse movimento que tornou capaz o 

texto, a leitura, releitura, escrita e a docência em Borges.  

Barthes explica esses sinais de desuso, como uma crise que a literatura vivencia, 

sendo eles muito subjetivos e reafirmam essa tradição anterior, podendo assim mantê-la 

viva, pulsante, “durante pelos menos duzentos anos, a literatura: uma grande estrutura 

hierarquizada de figuras, maiores, menores, etc.; todo intelectual ( “engajado”) era 

consubstancialmente um Escritor” ( BARTHES, 2005, p. 308).   
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A	LITERATURA	BRASILEIRA	NA	COLEÇÃO	BOCA	A	BOCA	

Ieda Magri (UERJ/Faperj) 

 

 

Resumo: Na medida em que o Brasil é o único país da América Latina de língua 
portuguesa, nos interessa refletir sobre como se dá a viagem que nossa literatura 
empreende na língua vizinha. Neste texto, apresentamos uma reflexão sobre a 
persistência — em um nível — e a suspeita — em outro —, de uma identidade nacional 
da literatura a partir da leitura de livros (e seus respectivos prefácios, posfácios e 
apresentações de toda natureza) de alguns autores recentemente traduzidos no Uruguai 
pela Coleção Boca a Boca, uma parceria entre a editora Yaugurú (Uruguai) e Grua 
(Brasil) e que obtiveram bolsas do Programa de Apoio à Tradução, da Fundação 
Biblioteca Nacional. 
Palavras-chaves: literatura brasileira; Amé11rica-Latina, visibilidade, tradução, 
identidade nacional. 
 

 

 Quando começamos a trabalhar com o acervo de livros de autores brasileiros 

contemporâneos publicados na América Latina com o apoio da Fundação Biblioteca 

Nacional nos movíamos pela pergunta quanto às características textuais e aos temas de 

tais livros e autores e os fatores em geral que poderiam mover os interesses das editoras 

na publicação. Dada a proximidade geográfica, para a América Latina o Brasil não é 

apenas um país distante e exótico, ou, seu exotismo é tão conhecido pelos vizinhos que 

poderia bem perder o caráter de exotismo. Restaria verificar, assim, se neste recorte 

geocultural, a América Latina, portanto tomada como espaço geográfico e cultural de 

proximidade, os livros que estão se publicando desviariam da pauta de interesse no 

caráter exótico que tanto anima algumas buscas características de leitores europeus. 

 Para início de conversa, como trabalhar com um conceito como o de literatura 

brasileira? Enfrentamos aí o primeiro problema colocado já na forma de nomear: uma 
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literatura denominada brasileira depois de anos de discussão teórica em torno do 

desfazimento da identidade nacional. 

 Citemos apenas a revisão das identidades nacionais e culturais feitas por autores 

como Roberto Bolaño e Enrique Vila-Matas, que pensam uma literatura hispânica, 

multipla, mestiça, heterogênea: identidade a ser conformada em termos de língua. 

Burkhard Pohl, ao analisar o contexto de publicação de autores hispano-americanos na 

Espanha nos anos 2000  aponta que: “Si por un lado se insiste en la superación de un 

concepto de literatura nacional del escritor apatrida, por el otro se observa la integración 

en una comunidad linguística, definida por el idioma español, que no sólo traspasa las 

fronteras interamericanas, sino también el Atlántico en dirección a la Península Ibérica” 

(POHL, 2000, p. 45). A identificação pela língua, no entanto, não consegue facilmente 

transpor as barreiras, não mais de uma identidade, mas de uma denominação por país de 

origem, devido um tanto à real fronteira mercantil que faz com que as trocas continuem 

sendo regidas pelos mercados nacionais e outro tanto pelo peso das fronteiras 

ideológicas: “un discurso intelectual no conlleva automáticamente la transgresión de 

fronteras ideológicas.” (p. 49). Para esta última afirmação, Pohl recorre a Achugar: 

“Contra su supuesta defunción, la nación — entendida como conjunto de emociones, 

símbolos y sentimientos de pertenencia a una misma comunidad imaginada — sigue 

teniendo vigencia en amplios sectores de la cultura de América Latina aun cuando ya no 

se trate de la nación en la formulación homogeneizada del siglo XIX (ACHUGAR, 

citado por POHL, 2000, p. 49).  

 É possível sair da demarcação de país (não de nação), marca geográfica, 

cultural, mas acima de tudo espaço regido pelas leis de mercado para a circulação da 

literatura? O interesse e o desenvolvimento cultural, as barreiras econômicas, o que faz 

com que a literatura brasileira traduzida para o espanhol fique circunscrita a cada um 

dos países da América Latina onde são publicados? (Salvo Argentina e México, que 

fazem circular entre si algumas coleções). Por que os livros publicados na Argentina 

não chegam ao Chile e muito menos à Espanha? Por que um livro como Otra vida, de 

Rodrigo Lacerda, tem duas publicações apoiadas pela Biblioteca Nacional (uma no 

Uruguai, pela Yauguru, em 2012 e outra em Bilbao, Espanha, em 2014)? Por que este 

livro não está disponível no México ou na Argentina? Como ler ultrapassando o 

conceito de nação e, no entanto, lendo primeiramente nos limites geográficos da nação, 

passando pela questão da língua e reinscrevendo-a em outro mapa, espaço de leitura? 

Como, diante das fronteiras de distribuição transnacionalizar a circulação da literatura? 
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 Quando se trata de pensar a literatura escrita no Brasil em sua circulação pela 

América Latina, ainda mais a partir do contexto de um projeto oficial, o da Biblioteca 

Nacional, ligado, por sua vez, a outros projetos oficiais, de outros países, como a 

Biblioteca Nacional do Uruguai, por exemplo, na coleção que passaremos a abordar em 

seguida, o nome do país e a denominação literatura brasileira, uruguaia, argentina, 

chilena, mexicana são incontornáveis. 

 A coleção, no entanto, assume ou coloca sob suspeita a marca identitária da 

literatura brasileira como literatura nacional (que emerge de um projeto nacional, do 

Ministério da Cultura, de uma marca nacional, com investimento financeiro)? O que 

dizem a coleção, os tradutores e os livros em si? Temos visto emergir uma literatura 

sem a pretensão de precisar a identidade de um país concreto ou a identidade de uma 

região comum? 

 A coleção Boca a boca, realizada em parceria pelas editoras Yaugurú, uruguaia, 

com sede em Montevideo, e Grua, brasileira, com sede em São Paulo, publicou seis 

livros de autores brasileiros no Uruguai com apoio da FBN em 2012 e 2013. A minha 

alma é irmã de Deus, de Raimundo Carrero; As coisas, de Arnaldo Antunes; Outra 

vida, de Rodrigo Lacerda; Espinhos e alfinetes, de João Anzanello Carrascoza; Antonio, 

de Beatriz Bracher e Pitanga, de Carlos Eduardo de Magalhães, organizador da coleção. 

As escolhas dos autores brasileiros foram feitas por ele, à exceção de Arnaldo Antunes, 

que foi procurado pelos editores uruguaios. 

 Quanto à seleção de quais projetos de tradução receberiam o apoio da Biblioteca 

Nacional, segundo Fábio Lima e Moema Salgado, responsáveis pelo projeto, o 

julgamento pela comissão avaliadora, é mais da relevância do projeto, uma avaliação 

bastante subjetiva, que não está interessada em medir, a partir do livro em questão, a 

projeção de uma identidade nacional no estrangeiro e nem a visibilidade dos autores. 

Fábio Lima, diz, por exemplo: “A comissão chega a um consenso de que mesmo que 

fosse um autor relativamente desconhecido para o público brasileiro, poderia valer a 

pena divulgar”. E Moema Salgado diz que “em 2010, com a assinatura do termo de 

compromisso entre o Ministério da Cultura (MinC) e a Feira do Livro de Frankfurt, 

houve essa nova compreensão de que a literatura é uma forma importante de penetração 

internacional da cultura brasileira, o tal do soft power, que foi muito falado naquele 

período do ministério, e o programa seria uma forma de dar perenidade à presença da 

literatura brasileira no exterior” (MAGRI; RISSARDO, 2015). Essa compreensão, 
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assim, serviu de incentivo financeiro ao programa por parte do governo, mas, segundo 

os responsáveis, não influenciou na escolha dos livros a serem apoiados. 

 Ainda nessa linha, chama a atenção uma certa insistência de Rosário Lázaro, a 

tradutora de Outra Vida, de Rodrigo Lacerda, publicado originalmente em 2009 no 

Brasil, no prefácio à tradução da edição uruguaia quanto a uma porosidade das 

referências identitárias: “Si bien se trata de una novela de la narrativa brasileña 

contemporánea, tal pertenencia no la define por completo, ni agota su posible alcance. 

O sea, cuenta una historia que podria ocurrir en Brasil, pero también en qualquier otro 

lugar” (LACERDA, 2012, p. 7). A primeira característica apontada, assim, mira para 

uma desterritorialização, em voga na literatura brasileira desde 2008, marco aleatório 

balizado pela primeira publicação da coleção Amores Expressos, da Cia das Letras, que 

incentivava autores a viajar para outros países para ali ambientar uma história de amor. 

Mas o “desaparecimento da cidade” na literatura brasileira contemporânea foi abordado 

entre outros autores por Beatriz Resende ainda no final dos anos 1990. Diz ela: “A 

grande modificação que vai se dando é uma liberdade que se estabelece em relação ao 

localismo, ao espaço de origem, a origem geográfica da criação literária. Produto da 

grande cidade mundializada, a ficção brasileira traz para o texto uma relação de mão 

dupla com outras cidades do mundo. A cidade do romance e do conto brasileiro passa a 

ser qualquer cidade” (RESENDE, 2002, p. 74-75). 

 Qual é a estratégia, então, de apresentar a desterritorialização como um dos 

primeiros valores deste livro que se está publicando em cidade estrangeira e vizinha? 

Parece marcar uma diferença em relação a uma certa literatura brasileira conhecida 

mundialmente pelo jargão favela, samba e futebol. Mas também pode estar apontando 

para uma exigência do mercado transnacional, que se beneficia da polarização exotismo 

X ausência de marcas nacionais, outra característica forte de adaptação do mercado à 

oscilação global X local, em que convivem o desfazimento e a afirmação de marcas 

identitárias. O quanto é resistência ao mais conhecido da literatura brasileira e o quanto 

é adaptação a uma forte característica do mundo globalizado?  

 A segunda característica apontada pela tradutora Rosário Lázaro pode ajudar a 

responder: “Una de las preguntas que surge a partir de la lectura, primer paso hacia la 

posterior traducción, es la que inquiere acerca de que tan sujeta a su espacio geográfico, 

y a su lengua y cultura, está la novela de Lacerda”. Ou seja, o quanto o romance está 

impregnado das três premissas da identidade nacional. E ela conclui: “Se pode devir que 

su prosa sustenta y reafirma la contemporaneidad de la historia de esta pequena família 
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de três personas.” (p. 7). Ainda que não seja uma narrativa experimental, parece ter sido 

decisiva na opção pela tradução, essa característica ligada à contemporaneidade, o 

distanciamento de uma identificação forte com o nacional/territorial. 

 Mas seria possível sustentar que há uma ausência de marcas de tal maneira que 

este romance poderia se passar em qualquer cidade do mundo, que seria passível de 

identificação para qualquer homem/mulher do mundo? Seria ele tão universal? 

 O fio de sustentação da trama está alavancado no conflito entre um homem 

pacato, com pouca ou nenhuma ambição, corpulento e desajeitado, extremamente 

sensível e mesmo sentimental e uma mulher bonita, de corpo perfeitamente alinhado, 

em oposição ao homem, ambiciosa. Ele de família pobre, ela de família decadente, mas 

que experimentou certa posição. Entre eles uma criança, uma menina, chamada 

simplesmente de “a filha”, assim como “o marido”, “a mulher”. Descrição 

perfeitamente banal. O traço definidor da tão evocada contemporaneidade é o local onde 

os acontecimentos se passam: uma rodoviária, o já tão nosso conhecido “não-lugar”. 

 Mas esses “seres em trânsito”, outra marca forte da contemporaneidade, ou do 

pós-moderno, são muito pouco seres em trânsito nesse romance. Basta dizer que pese o 

estado de indecisão da mulher (acompanhar ou não o marido? abandonar o emprego e a 

cidade e voltar ao local de origem, para uma vida mais modesta e pacata ou renunciar à 

família e permanecer ali?) e ao de culpa do marido (sobrevivente de um escândalo de 

corrupção numa estatal, em profundo desajuste com seu corpo imenso) pese o 

desaparecimento momentâneo da filha, os personagens seguem sua vida, no destino 

final, idênticos a quando a narrativa começa, 2h e 15min antes, fiéis a seus estereótipos 

e seguindo a inclinação ideológica pouco disfarçada do autor. A mulher interessada em 

manter uma posição, insegura com sua beleza, mas jogando com ela, premida pelo 

desejo de ser gerente de loja de shopping center, avessa à maternidade e a toda uma 

ideia do que era ser mulher para uma geração anterior; o homem desejoso de uma vida 

mais saudável, menos complexa, longe da grande cidade. Talvez o diferencial do 

romance esteja na manipulação do ponto de vista, a la Ian McEwan em  Reparação, mas 

com um narrador ainda demasiado colado a um ponto de vista que o autor parece 

defender: a refutação de um estilo de vida na grande cidade contemporânea. 

 Gostaria de concentrar minha análise no capítulo central: o meio do livro e o 

meio do tempo da espera em que se desenrola toda a trama, que começa às 7:15 da 

manhã e termina às 9:30. São 8:25. No centro do livro, no centro do tempo, no espaço 

central da rodoviária — de onde todos podem ver o imenso relógio que marca a 
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passagem das horas e o compasso da narrativa — irrompe um personagem novo, já 

aguardado pela mulher, o amante. O ponto de vista do amante é o do cinismo 

desprezível de um assessor de deputado e chefe do marido na grande estatal. É ele quem 

acaba de descrever a mulher e o marido, revelando de forma cabal o que venho 

chamando de mal disfarçada ideologia do autor: 

 

Aquele marido não presta mesmo para muita coisa, pensa o amante. Um funcionário  
público, burocrata de si mesmo. Não é que eles não comunguem da mesma concepção de 
funcionalismo público, ou da mesma visão para o país, simplesmente o infeliz não tem a 
menor ideia da sua responsabilidade como cidadão e como funcionário do Estado, não 
está envolvido em projeto nacional de qualquer espécie (…) Desse ponto de vista, o 
amante considera aquele marido o oposto da mulher. (…) Comparativamente, é como se 
o marido fosse o capitalismo brasileiro, com seu complexo de culpa, e a mulher, o 
modelo americano, sem medo de ser feliz; ele, na vida, é o lobista tupiniquim, cuja 
atuação, por hipocrisia, não está sujeita a lei nenhuma, ela é o lobista dos países 
desenvolvidos, um profissional como outro qualquer, com limites dados pela 
Constituição; ele é o atraso patrimonialista, sugador, demagógico, ela, o choque de 
competitividade saudável que faz os indivíduos e os povos andarem para frente 
(LACERDA, 2009, p. 89).  

 

 O ponto de vista do autor estará sempre contra esse liberalismo do modelo 

americano. Dessa maneira, a partir do julgamento do amante, descrito como o pior dos 

personagens (recebe ordens do deputado, ajudou a culpabilizar o marido, depondo 

contra ele no processo de investigação de corrupção e sem falar que é o amante, papel 

de qualquer maneira sórdido e a cada linha mais sublinhado) o narrador vai se 

colocando ao lado do marido (corrompido por um amigo malandro, numa situação em 

que a licitação em jogo acabou por ser favorável justamente à empresa que ele deveria 

facilitar, pai amoroso, contrário às situações de opressão, amante dos animais, sensível à 

tristeza da filha, amoroso com a mulher) chegando à questão principal defendida no 

romance pelo ponto de vista do marido: 

 

Por todos os lados, via as pessoas sacrificando justamente aquilo que era mais precioso. O 
crescimento populacional sacrificava o espaço, provocando acúmulo de objetos, de lixo, 
de prédios, permitindo lares cada vez mais sufocantes, banheiros cada vez menores, salas 
e quartos cada vez menores; as ruas sacrificavam a tranquilidade, com os 
engarrafamentos, as filas, as aglomerações; as pessoas sacrificavam sua segurança, mas 
não apenas a segurança da integridade física, negativa, também uma forma de segurança 
positiva, que existiria somente em um contexto pacífico, de raízes bem plantadas, da 
convivência com os mais velhos e com os outros em geral; a equivocada eleição de 
prioridades sacrificava as melhores qualidades das pessoas e do país. Assim ele chegou 
ao buraco para descobrir que estava mesmo fadado a terminar um idealista corrompido” 
(p. 154). 
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 Tudo se resume, assim, ao repúdio de um ideal de vida na cidade globalizada e 

uma nostalgia do passado, de um certo mundo tradicional em que a sabedoria dos 

velhos e a vida comunitária ainda poderiam fazer sentido, anseio demarcado 

especialmente  pela sentença “contexto pacífico, de raízes bem plantadas, da 

convivência com os mais velhos e com os outros em geral”. Resta saber se essa cidade 

para onde está indo e que não é nomeada, em busca de outra vida, existe. O que vem à 

tona é a volta ao “Brasil profundo”. Sim, o país está nomeado. O narrador faz questão 

de dizer do amante: “Então ele admite um certo prazer em humilhar o filho desajustado 

do Brasil, pobre, malformado, corrompido e corno até a medula” (p. 89). De maneira 

que não é verdade que a história se passa num lugar qualquer. Sim, ela poderia 

acontecer em mais ou menos qualquer outro lugar, não em qualquer lugar: talvez em 

qualquer país da América Latina, talvez em qualquer país pobre que vive os impasses da 

globalização, em qualquer país em eterno desenvolvimento, em qualquer país que vive 

sucessivos escândalos de corrupção. De maneira que as características do Brasil 

estereotipado estão quase todas aí. Inclusive a caipirinha, as mulheres e o futebol, na 

conversa entre o marido e o amigo corruptor. 

 

 Mas o país não está apenas nomeado. Lacerda, ao tematizar o homem emotivo, 

afetivo, que se corrompe, toca numa das primeiras questões de uma identidade 

brasileira, presente no nosso texto de formação mais discutido nos últimos meses, 

justamente por completar 80 anos de publicação: Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque 

de Holanda. O “homem cordial” como singularidade brasileira é justamente esse 

homem de Lacerda. Para deixar ainda mais claro o vínculo com Raízes do Brasil, o 

Estado patrimonialista está muito bem representado, os males nacionais estão ligados a 

esta estatal e à corrupção em torno dela. Lacerda está, visivelmente, buscando inverter o 

nosso tão famoso “complexo de vira-lata”, colocando acima de tudo os valores desse 

homem corrompido mas que preferia estar numa roça, por sua ligação ancestral com a 

natureza, e não competindo com os “povos de espírito”. Que uma mulher faça a 

correspondência com esse corte do afeto (mais visível pela negação do amor materno 

em nome do trabalho) é ainda mais problemático, porque torna-se excessivamente 

conservador, uma denúncia dos “males contemporâneos” de uma ideologia americana 

do sucesso a destruir os lares brasileiros, onde deveriam viver, antes da globalização, 

homens e mulheres autenticamente “brasileiros”, amorosos, afetivos, mesmo que por 

isso mesmo corruptíveis. Além disso, não nos esqueçamos a cadeia da corrupção que 
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vai da família ao estado e vice-versa, numa simbiose total: o marido corrompido pelo 

amigo que quer ganhar o dinheiro da estatal é subordinado do amante, que havia 

corrompido sua mulher e que, por sua vez, é assessor do deputado que cedeu o posto de 

trabalho por pressão da família da mulher… A elite decadente arruma um jeito de se 

beneficiar do Estado para garantir o sustento da nova família que se forma sem que isso 

seja corrupção: a via mais óbvia para explicar todos os males do Brasil. 

 Mas talvez a questão mais interessante seja o que faz, então, a tradutora ser 

levada a destacar no livro sua condição de apagamento dos traços que o inscrevem 

afinal como literatura brasileira que tematiza questões bem brasileiras, inclusive a da 

identidade nacional como singularidade, tão bem marcada pela descrição do amante que 

opõe Brasil e EUA? 

 É evidente, no prefácio da tradutora toda uma recusa das marcas identitárias e 

mesmo da designação de literatura brasileira. O autor nasceu no Brasil. A língua é 

diferente. Há uma estranheza vocabular, uma complexidade formal, uma geografia 

desconhecida mas imaginada, aproximada. A corrupção, a caipirinha, as mulheres, o 

interior selvagem e desconhecido para onde se pode fugir de ônibus, são meros detalhes 

que podem ser ainda mais minimizados para o gosto do leitor uruguaio que se quer 

atingir.  

 Analisando largamente as complexas relações entre as cultural locais, nacionais 

e globais, o crítico chileno Juan Poblete chega à conclusão de que “la literatura nacional 

chilena en tiempos de globalización neoliberal se manifiesta también como el esfuerzo 

por autoconcebirse en términos posnacionales para acceder al mercado internacional en 

general y, especialmente, al estadounidense” (POBLETE, 2006, p. 298-299). O que, 

parece-me, acontece também com a literatura brasileira e com as literaturas da América 

Latina em geral. E essa, talvez, seja a resposta para o que leva a uma minimização 

daquilo que tem de nacional especialmente o livro de Rodrigo Lacerda na edição 

uruguaia. Para sair do Brasil, a literatura brasileira deve responder plenamente ou ao 

discurso do exótico ou ao discurso do mais universal possível, ainda que alguns livros 

que se queira traduzir e fazer circular não correspondam plenamente nem a um nem a 

outro discurso. 
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LITERATURA IMPURA: REALISMO HÍBRIDO E A FICÇÃO 

CONTEMPORÂNEA PÓS-AUTÔNOMA 

Lucas Bandeira de Melo Carvalho (UFRJ) 

 

Resumo: Ainda é possível falar em boa e má literatura? Ou deveríamos substituir os critérios 
estéticos, que recebemos de uma época em que as artes eram relativamente autônomas, por 
conceitos como importância, atualidade, lugar de fala e representação social, que retiramos de 
outros campos, como o jornalismo, as mídias sociais e a política? Pesquisadores latino-
americanos, como os argentinos Nestor García Canclini e Josefina Ludmer, têm tentado definir 
novas ferramentas de análise adequadas aos novos tempos. Proponho-me a pensar como os 
conceitos de literatura híbrida, de Canclini, e pós-autonomia, de Ludmer, podem ajudar a 
compreender os romances Reprodução, de Bernardo Carvalho, e Capão Pecado, de Ferréz, 
como exemplos de uma literatura impura, em que há uma mistura de realismo e política, ficção 
e ato de fala, denúncia e gozo, crítica e resignação. 
Palavras-chave: Literatura brasileira contemporânea. Campo literário. Pós-autonomia. 
Hibridização. Realismo. 
 

A partir dos anos 1990, desde o lançamento de Cidade de Deus (1997), de Paulo 

Lins, e Cidade partida (1994), de Zuenir Ventura, alguns sinais começaram a indicar 

que emergiam novas formas de diálogo entre a literatura brasileira e a realidade. De 

maneira heterogênea, esses novos realismos trabalham sempre no limite entre gêneros 

ficcionais e não ficcionais e, para compreendê-los, não são mais suficientes os critérios 

puramente estéticos, que recebemos de uma época em que as artes eram relativamente 

autônomas – isto é, eram capazes de estabelecer seus próprios critérios de legitimação e 

suas fronteiras. É preciso recorrer a conceitos como importância, atualidade, lugar de 

fala e representação social, que buscamos em outros campos, como o jornalismo, as 

mídias sociais, a política e as ciências sociais. Sem abandonar o diálogo com a tradição 

do realismo burguês do século XIX, essa nova literatura está longe do ideal moderno de 

arte pura que vem desde Flaubert; há neles um regime semiótico e discursivo 

heterogêneo, seja porque apresentam material não ficcional sem incorporá-lo no tecido 

ficcional, seja por usarem a ficção como intervenção em debates contemporâneos, 

competindo com discursos não ficcionais pela definição do presente. 
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Para tentar responder a essa demanda por novos critérios, vou tentar desenvolver 

aqui a ideia de literatura impura a partir dos conceitos de hibridização, de Nestor 

García Canclini, e pós-autonomia, como definido por Josefina Ludmer e Canclini. Esses 

conceitos serão usados para trabalhar duas obras contemporâneas que se inserem de 

maneira particularmente ambígua no campo literário brasileiro: Reprodução, de 

Bernardo Carvalho, e Capão Pecado, de Ferréz.  

 

1. Pós-autonomia e hibridização 

A ideia de pós-autonomia é uma resposta contemporânea à teoria da autonomia 

dos campos de Pierre Bourdieu. Para o sociólogo (1989, p. 285), o campo seria “um 

universo social relativamente autônomo[,] produto de lento processo de constituição”. 

Esse processo pode também ser entendido como “institucionalização da anomia”, uma 

ruptura com as hierarquias impostas ou passagem de um monopólio da legitimação (na 

França, por exemplo, as academias detinham o monopólio de nomear quem era pintor e 

quem não era) para um regime de concorrência (ibid., p. 275-9). A partir de então, só é 

possível ao produtor ingressar por meio de uma série de práticas – aprendizado, ritos de 

passagem – que permitem que ele compreenda os códigos próprios desse campo e possa 

concorrer pela legitimação. Os sujeitos que exercem algum papel no campo 

compartilham um habitus, um conjunto de atitudes que surgem junto com a aparição e a 

autonomização do campo. Isso significa que o campo existe fora – nas instituições, nas 

coisas, nas possibilidades e nos limites dos agentes particulares – e dentro de cada 

pessoa – por meio de crenças, ambições, valores, e que mesmo as tentativas de ruptura 

com a hegemonia do campo devem obedecer a algumas regras gerais, ou seja, devem 

agir dentro dos possíveis conjunturais daquele campo. Nas palavras de Bourdieu (1996, 

p. 149), a obra surge “do encontro entre as disposições particulares que um produtor (ou 

um grupo de produtores) introduz no campo (em razão de sua trajetória anterior e de sua 

posição no campo) e o espaço dos possíveis inscritos no campo (o que se coloca sob o 

termo vago de tradição artística ou literária)”. 

Essa autonomia, no entanto, nunca é absoluta, mas sim relativa e mediada. À 

proporção que o campo se autonomiza, ele se torna uma barreira – mediação – entre o 

mundo social (e outros campos) e a produção e a aceitação da obra (ibid., p. 335). Por 

um lado, o campo protege e modula as pressões do mundo social sobre o criador – uma 

pressão que continua existindo, mas cujo efeito o campo refrata –; por outro, ao ganhar 
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legitimidade no campo, o produtor adquire capital simbólico, que pode se converter em 

capital em outro campo (quando ele o usa para agir no campo político, por exemplo).  

O problema, lamenta o sociólogo em artigo de 2000, é que hoje ocorre a 

“intrusão da lógica comercial em todos os estágios da produção e da circulação dos bens 

culturais” (BOURDIEU, 2001, p. 81). Com isso, o mundo social rompe a barreira 

protetora do campo artístico e há, em consequência, certa subordinação às leis do 

mercado (heteronomia), sejam quais forem. Essa história, no entanto, é bem mais 

contraditória do que Bourdieu parecia acreditar. Se, por um lado, tudo é mercadoria, 

avaliada segundo padrões de desempenho – ver, a respeito, A condição pós-moderna, de 

Jean-François Lyotard –, por outro, nunca houve tantos agentes sociais (“sujeitos da 

história”) com tanto poder – o mapeamento das contradições do capitalismo tardio em 

Pós-modernismo, de Fredric Jameson, permanece válido em larga medida. 

Podemos mesmo assim lamentar as perdas decorrentes do decréscimo de 

autonomia dos campos artísticos, mas o processo é irreversível, como o próprio 

Bourdieu (1996, p. 273) sempre nos lembra: mesmo se a autonomia se reconstituísse, o 

campo já seria outro. A tarefa do crítico hoje é, portanto, entender como é a literatura 

em sua era (relativamente) pós-autônoma e qual a política da literatura em nossa era. 

Em 2000, a argentina Josefina Ludmer se propôs pensar o presente a partir duma 

posição específica: o presente da América Latina (na verdade, é o presente a partir da 

Argentina, ou mesmo de Buenos Aires). Era o início da crise do neoliberalismo, que 

levou ao impeachment do presidente Fernando de la Rúa no final de 2001. A partir 

dessa experiência de leitura do presente, ela produziu uma série de ensaios sobre as 

temporalidades e os territórios que coexistiam no discurso daquele presente, num 

regime que ela definiu como realidadeficção (LUDMER, 2013, p. 9). Uma das ordens 

possíveis de leitura dessa produção seria entendê-la como literatura pós-autônoma, em 

que “os sujeitos definem sua identidade por seu pertencimento a certos territórios” 

(ibid., p. 128) e não mais ao campo literário autônomo. Esses textos “não admitem 

leituras literárias; isso quer dizer que não se sabe ou não importa se são ou não 

literatura. Também não se sabe ou não importa se são realidade ou ficção. Estão 

instalados localmente, dentro de uma realidade cotidiana, a fim de produzir presente” 

(ibid.). Continua ela: “Aparecem como literatura, mas não podem ser lidos com critérios 

ou categorias literárias, como autor, obra, estilo, escrita, texto e sentido” (ibid.) e 

competem com outros discursos – principalmente a mídia – na construção de “uma 

realidade que não quer ser representada, porque já é pura representação” (ibid., p. 129). 
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Embora em seu livro, que não se chama à toa Aqui América Latina, Ludmer 

cometa o erro de generalizar questões nacionais para a esfera continental – a fundação 

da nação, que ocupa parte do livro, por exemplo, é uma questão argentina, mas não 

brasileira –, o cerne da ideia de pós-autonomia certamente pode ser transportado para 

nossas próprias questões. É possível identificar ao menos duas linhagens de literatura 

pós-autônoma brasileira, que se confundem. Por um lado, obras que disputam com os 

discursos jornalísticos e científicos a criação de um presente, ao colocar em pauta 

questões e pontos de vista, e que não se encaixam confortavelmente em gêneros 

previamente existentes: Cidade de Deus – romance informado antropologicamente –; 

Cidade partida – reportagem sempre na fronteira, de um lado, com o ensaio social e, de 

outro, com a literatura. Por outro lado, haveria uma literatura pós-autônoma territorial, 

mais claramente política, como a produção marginal ou periférica, cuja nome mais 

conhecido é Ferréz. Esse grupo de autores conseguiu criar um subcampo, que funciona 

com certa autonomia em relação ao campo dominante e em que os critérios territoriais 

de pertencimento são tão importantes quanto os critérios estéticos. 

Para melhor trabalhar o conceito de pós-autonomia, podemos recorrer a outro 

teórico argentino. Radicado no México, Néstor García Canclini vem desde os anos 1970 

discutindo as produções artísticas do capitalismo tardio a partir de objetos latino-

americanos. Em La sociedad sin relato – que fala da “condição histórica [pós-moderna] 

em que nenhum relato [metanarrativa] organiza a diversidade” (2010, p. 19) –, ele 

define da seguinte maneira o pós-autônomo: “aumentam os deslocamentos de práticas 

artísticas baseadas em objetos para práticas artísticas baseadas em contextos, até chegar 

a inserir as obras nos meios de comunicação, em espaços urbanos, redes digitais e 

formas de participação social em que parece diluir-se a diferença estética” (ibid., p. 

17). O conceito de pós-autonomia é, portanto, ampliado, abarcando uma multiplicidade 

de formas artísticas que transbordam o campo e invadem ou são invadidas pelo 

mercado, pela mídia, pela política, pelas novas tecnologias, pelas ciências sociais. 

Canclini também se afasta de Ludmer ao defender que o campo persiste em sua 

especificidade porque, ao contrário do mercado, da mídia, das ciências, a arte é uma 

maneira de dar forma a perguntas, não respostas. Portanto – e acredito que de maneira 

correta –, seu mapeamento antropológico da arte aceita menos a ideia de ruptura 

absoluta do contemporâneo em relação ao passado que permeia os ensaios de Ludmer. 

A ideia de pós-autonomia permite que Canclini retome algumas linhas de seu 

Culturas híbridas, em que ele mapeia formações culturais heterogêneas marcadas não 
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pela assimilação de uma identidade em outra, ou de uma cultura em outra – como nas 

releituras eruditas de temas populares por um Béla Bartók ou um Villa-Lobos, ou como 

no modernismo brasileiro –, mas pela coexistência desses elementos, processo que ele 

chama, apropriando-se de um termo da biologia, de hibridização. O resultado são 

“novas estruturas, objetos e práticas” (CANCLINI, 2003, p. xix) que não são nem 

eruditos, nem populares, nem de massa, e que devem ser completadas pelo público que 

as recebe, de acordo com a posição dos receptores – isto é, com o contexto.  

Em La sociedad sin relato, Canclini reúne diversos exemplos de obras que 

mantêm essas tensões entre culturas, registros, públicos, que não as resolvem, mas as 

incorporam, algo muito distante do conceito moderno de arte autônoma. Essas obras 

formam uma saída para a aparente aporia da arte política pós-moderna. Canclini as 

engloba numa “estética da iminência”, que valoriza o efêmero, os encontros 

intempestivos, não “harmonizando patrimônios de culturas discrepantes, mas 

acompanhando esses DJs fusionadores que são os migrantes, ou os dissidentes, ou os 

estrangeiros em sua própria sociedade” (CANCLINI, 2010, p. 252); ou, como ele chama 

em Culturas híbridas, a arte impura. 

 

2. Literatura impura 

Voltamos agora para o objeto: a literatura brasileira contemporânea. Quero 

pensar a relação de duas obras muitos diferentes com as mídias sociais e com o 

território. São casos aparentemente distantes, mas que compartilham algumas 

características: a) sua impureza formal; b) seu anseio pelo real; c) seu presentismo (um 

diálogo com a pauta do presente ou uma intervenção no debate sobre o presente); d) sua 

política explícita ou implícita, mesmo que ambígua, mas sempre inevitável. 

 

2.1 O comentarista 

Roland Barthes (2003, p. 229) lembra que havia na idade média quatro funções 

distintas em torno do livro: “o scriptor (que copia sem nada acrescentar), o compilator 

(que nunca acrescentava coisas suas), o commentator (que só intervinha por si próprio 

no texto recopiado para o tornar inteligível) e afinal o autor (que dava suas próprias 

ideias, apoiando-se sempre sobre outras autoridades)”. O protagonista de Reprodução, 

de Bernardo Carvalho, é uma espécie de commentator, o personagem ressuscitado pelas 

redes sociais – ou talvez o simulacro desse personagem. Um “estudante de chinês” que, 

na fila para pegar um avião para a China, é apreendido pela polícia federal. Para se 

3964

Ana
Pencil



6 
 

defender – do que possivelmente é um engano – ele começa a desfiar uma série de 

preconceitos. Ignorando as inúmeras contradições em que acaba caindo, o estudante de 

chinês reproduz o discurso ideológico dominante. Ele é o típico comentarista de 

postagens de Facebook, de blogs e de matérias de sites: apressado, crédulo, raivoso.  

Esse personagem tem duas faces, como receptor e como produtor. No primeiro 

papel, ele acessa um fluxo informacional gigantesco e pouco hierarquizado, que ele tem 

que ativamente trabalhar: há mais opções do que nunca, por isso ele precisa escolher. 

Ao mesmo tempo, esse fluxo ainda tem algo do “fluxo total” de que fala Jameson 

(2004, p. 94) sobre a televisão: por ser incessante, diminui a distância crítica do 

espectador. Mas, ao contrário da televisão, a hierarquia receptor-produtor é ao menos 

abalada. Por um lado, portanto, há uma demanda de participação (escolha livre de uma 

biblioteca virtualmente infinita de informação); por outro, essa escolha não é tão livre 

assim (há algoritmos e bolhas ideológicas, embora não se saiba ainda qual o efeito 

deles) e se está sujeito à amputação da distância crítica. No segundo papel, ele se torna 

um comentarista, alguém que vai sempre estar numa posição de segundo grau com 

enunciados precedentes (ver JAMESON, op.cit., p. 390-1). O problema é que não há um 

texto original, mas um mosaico movente de citações descontextualizadas, textos 

apócrifos, numa confusão de ficção e não ficção, informação e opinião. Como acredita 

acessar ativa e criticamente toda a informação disponível, esse personagem dos tempos 

atuais vive numa ilusão de poder ao se converter produtor de textos – ilusão de simetria 

que o faz acreditar, por exemplo, que tem tanto poder quanto os meios ainda 

hegemônicos de comunicação. 

Mas o estudante de chinês não é uma representação desse comentarista, ou ao 

menos não devemos lê-lo como uma representação desse tipo. Ele é um tipo vazio, 

privado de toda singularidade que o tornaria um personagem no sentido do realismo 

psicológico, isto é, capaz de se mover por si próprio. Não podemos, claro, descobrir se o 

autor pretendeu criar um personagem, com contradições e motivações que informam 

uma psicologia verossímil, ou, como suponho, um não personagem, sujeito vazio 

atravessado pelo discurso nervoso dessa nova opinião pública. Sua única função – que é 

a mesma que ele atribui ao chinês, que reproduz a tecnologia e se reproduz 

demograficamente – é reproduzir o que lê mas não absorve, embora acredite ser o 

produtor daquele discurso. 

Essa opção por um personagem sem psicologia, que é apenas uma função (o 

sujeito cego pela ideologia que repete convicto, como se fossem verdades, ideias que 
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não formulou, ideias estruturalmente sem autoria e que não passaram pelo crivo de 

alguma instância legitimadora), é um traço estrutural por meio do qual Bernardo 

Carvalho incorpora na forma o tema.  

Essa incorporação ocorre também de outra maneira. O livro é escrito, em sua 

maior parte, como um diálogo em que uma das vozes (a da delegada) foi suprimida. 

Aqui a estrutura assume papel alegórico: o típico comentarista de internet é narcisista, 

consegue ouvir apenas a sua própria voz, embora, na ilusão de pensar por si próprio, 

diga o mesmo que todos. Mas há mais um personagem: um intrometido na sala ao lado 

que entreouve o discurso (outra das funções de quem vive no mundo virtual: o voyeur). 

Nesse diálogo de surdos, o comentarista confunde senso comum, lugar-comum, 

informação e opinião: “O senhor não perguntou a minha opinião? [...] Não é minha 

opinião, não, todo mundo sabe”, “Não fui eu que disse. […] Estou só reproduzindo o 

que eu li”, “Sou um cara hiperinformado. E tenho opinião própria” (CARVALHO, 

2013, p. 23, 30, 53; são muitas as citações possíveis). No entanto, em determinado 

momento esse discurso reacionário que parece brotar sem sujeito resvala para uma 

espécie de transe profético. Um exemplo do final da primeira parte do romance:  

Sim, quero me expressar. Tenho uma opinião independente. Leio 
muito colunista, comentário, blog. Então, falamos a mesma língua? 
Bom, pelo menos vemos o mesmo seriado. Estou há horas querendo 
dizer alguma coisa. Afinal, que língua é essa? Nenhuma contradição. 
Está aí uma palavra que não vai existir na língua do futuro. Coerência 
também não. Na língua do futuro, o senhor vai poder dizer o que 
quiser, sem consequência, nem responsabilidade, nem contradição. 
[...] A língua do futuro vai dizer sempre o contrário. O assassino vai 
clamar por justiça, na língua do futuro. O racista vai exigir seus 
direitos, na língua do futuro. O fascista será o porta-voz da 
democracia, na língua do futuro. [...] O que eu estou querendo dizer só 
pode ser dito na língua do futuro. (ibid., p. 52-3) 

Como um elemento heterogêneo na economia do romance, o porta-voz do 

discurso do lugar-comum discorre sobre o mecanismo de reprodução de que ele é o 

protótipo acabado. (Não é preciso aqui ressaltar que o trecho é um diagnóstico da 

intolerância que retorna com força como contrapartida da liberdade proporcionada pela 

tecnologia.) Esse transe do protagonista é, também, um ponto em que o pano da 

construção ficcional é rasgado – estratégia cara ao autor –, em que esse protagonista 

vazio se apresenta como um vazio duplo, capaz de, apegando-se ao clichê, apontar para 

uma verdade de seu próprio discurso: “Acredita mesmo em tudo o que está na internet?” 

(ibid., 98). Entendemos agora que o romance é escrito nessa “língua do futuro”, em que 
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as contradições são apagadas e só resta a certeza – uma língua distante das sutilezas da 

língua literária que herdamos da modernidade. 

Para perceber como é impossível compreender a economia de Reprodução se 

considerarmos o estudante de chinês um personagem – ou seja, se lermos o livro como 

um romance realista no sentido clássico –, cito duas passagens de um crítico: “Há um 

problema em Reprodução [...]. É o sobrepeso de caricatura, que conduz as personagens 

à opacidade. Mesmo como farsa, resta esse travo: algo ali está fora do tom. Apresentado 

como ‘um olhar irônico sobre os tempos atuais’, o livro é repetitivo. O recurso ao 

monólogo, entrecortado pela voz fria do narrador, é extenuante. Seu pecado maior, 

porém, é a falta de sutileza” e “Contraditoriamente, o livro de Carvalho sofre do mesmo 

mal: faltam-lhe contradições, sobram-lhe certezas” (ARAÚJO, 2013). A descrição do 

crítico é correta, mas cega para a grande contradição (e qualidade) do livro, que é 

incorporar intencionalmente, na forma, o que critica.  

Encontramos em Reprodução, portanto, um forte retorno ao real– é um livro 

sobre o presente, um romance “socialmente informado”, como se dizia anteriormente –, 

mas um retorno paródico. O que causa estranhamento ao crítico talvez seja a grande 

qualidade do livro – um livro extenuante, certamente –: a maneira como o meio virtual, 

que produz o sujeito que podemos sociologicamente diagnosticar como vazio (mas não 

podemos representar como vazio), entra no romance não apenas como tema, como 

fundo, mas como exercício de linguagem, como forma. Carvalho se propôs uma tarefa 

das mais árduas: produzir um livro que funcione quase como ícone daquilo que critica.  

Gostaria de ler esse livro também como um comentário circunstancial do 

presente e, portanto, como literatura impura ou contextual. Um dos impulsos de nossos 

escritores mais literários e reflexivos hoje parece ser responder a demandas de 

atualidade e importância – algo caro a outros “gêneros do presente”, como o jornalismo 

e o articulismo. Ao responder esse impulso, no entanto, Reprodução cria uma imagem 

tão estruturada do lado perverso das mídias sociais que não abre espaço para a 

dissidência a não ser como um delírio autodestrutivo do comentarista. Nesse sistema, 

está ausente o lado positivo – mas não sem suas ambivalências – do fluxo total e pouco 

hierárquico: o ativismo, a possibilidade de mudança social concreta. 

 

2.2 O território 

Capão Pecado – romance já esmiuçado pela crítica, da qual esta contribuição 

pretende ser apenas uma nota de rodapé – é uma história de amor entre Rael – real? – e 
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Paula, namorada de seu melhor amigo, Matcherros. A história do amor proibido, que 

acaba por fim como um amor infeliz – Paula também troca Rael, desta vez pelo chefe na 

empresa em que trabalham, e Rael acaba se envolvendo com o crime, é preso e depois 

morto –, é entremeada por quase crônicas de personagens de Capão Redondo, bairro 

pobre de São Paulo: antigos amigos de Rael que acabam se envolvendo com o tráfico, 

jovens que desperdiçam o talento numa rotina sem perspectiva, e aí por diante. Há, além 

disso, epígrafes de personagens reais do bairro, que conferem certa “coralidade” (uso o 

termo de SÜSSEKIND, 2013) à voz narrativa. 

Logo na Nota do Autor, Ferréz deixa claro que a publicação do livro tem efeito 

para além do campo literário: é “Um filho que daria a visão de lugares que nunca sonhei 

visitar” (FERRÉZ, 2013, p. 8), uma espécie de passaporte para territórios antes 

interditados. “O Ferréz que não serviu para ser faxineiro de um grande hotel em São 

Paulo e depois de seis meses estava palestrando no mesmo hotel” (ibid., p. 9), continua. 

Em vez de abandonar o meio descrito – o Capão Redondo –, no entanto, o autor usa 

esse passaporte para representar – mais uma vez: antes de tudo, no sentido político – o 

meio fora do meio e, num movimento duplo, duplicar o campo literário ao criar um 

subcampo, a literatura marginal ou de periferia, uma literatura que é produzida e 

consumida primeiramente dentro do mesmo meio que ela toma como objeto.  

Desse modo, o desejo a princípio “desinteressado” de criar uma obra estética se 

reveste de uma potência política e interessada: representar o território. Mas isso faz o 

autor ingressar, ainda que perifericamente, no campo literário hegemônico – o livro é 

publicado por uma grande editora e é recebido pela crítica – e, num curto-circuito, criar 

um subcampo literário territorial que funciona com certa autonomia em relação ao 

campo hegemônico. O livro de Ferréz funciona em dois regimes: no campo da literatura 

periférica, com seus próprios meios de produção, circulação, consumo e legitimação; e 

no campo hegemônico, de grandes editoras, jornais, premiações, universidades.  

O autor deixa claro o poder da assinatura para que esse ato tenha efeito: 

“Quantas vezes minha mãe levou café durante a madrugada, página por página sendo 

tecida a coberta que me cobriria com o calor do título de escritor” (ibid., grifo meu). 

Ou seja, embora haja uma porosidade da autoria para um coro de vozes, ela não perde 

sua função de legitimação. Como num ato mágico – que tem muito, claro, de fetiche –, 

o efeito prático desse título promove uma dupla inserção no campo literário: o autor 

recebe a autoridade para representar o território no campo hegemônico e para 
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representar esse campo hegemônico no território, e com esse capital simbólico ele pode 

agenciar a emergência do subcampo relativamente autônomo. 

Podemos identificar, na estrutura do livro, ao menos três elementos dessa 

estratégia: 

a) O autor deve falar do território, numa mistura de interdição temática e 

escolha política. Isto é, embora lhe seja imposto, como é um tema invisível à Literatura 

(burguesa), sua própria tematização é um ato político. Além disso, numa inversão, esse 

ato volta-se para o território como transformação política e comunitária. 

b) O autor deve se destacar, sem se excluir, do território. Cito uma cena em 

que Zeca, colega na metalúrgica, brinca com Rael, deixando claro como a condição de 

leitor-narrador o coloca numa posição de estrangeiridade: 

– Tá certo; mas mudando de assunto, você tá mesmo lendo direto, é? 
– Bom, eu leio quase todo dia mesmo. 
– É, Rael, o Matcherros que me disse, ele ainda ligou que você pode 

ficar meio xarope de tanto lê. 
– Caralho! Que exagero da porra, esse Matcherros filho de uma porca 

é um fofoqueiro da porra, meu. (ibid., p. 93) 

 O estatuto da leitura – e da escrita – é ambivalente, coloca Rael acima e abaixo 

dos companheiros, o que parece não ocorrer com outras formas artísticas já 

estabelecidas ali: o hip hop, o desenho, o grafite. Para instaurar o ato mágico de tornar-

se escritor, ele precisa romper com hierarquias no território e no campo hegemônico. 

c) Esse movimento duplo deve ser dramatizado estruturalmente no livro – 

isto é, não é preciso fazer uma sociologia de Capão Pecado, mas uma análise literária. 

Como isso ocorre estruturalmente? Rael é um leitor que deseja tornar-se um escritor, 

movido por um outro desejo: representar o território dentro e fora do território, e 

podemos supor, a partir da Nota do Autor, que esse também é o desejo de Ferréz.  

Apesar desse anseio territorial, portanto, ele deve marcar o romance como 

literatura. Daí que, em meio à crônica de personagens do território – como o matador 

Burgos – e de pequenos episódios cotidianos, desenrola-se a história de Rael e Paula, 

um enredo classicamente romanesco. O resultado é uma mistura de gêneros – ficcionais 

e não ficcionais – e registros, que não se sintetizam num estilo único, nem se alternam 

em capítulos delimitados. Os registros – o da Literatura, “alta” ou “baixa”; o político ou, 

como afirma Tonani do Patrocínio (2015), pedagógico; e a dicção periférica – 

competem, isoláveis, na economia do texto.  

O êxito de Capão Pecado não está, portanto, apenas na eficácia política de 

Ferréz como agitador cultural ou em um interesse do campo hegemônico pelo 
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“exotismo” da periferia. Está sobretudo na feliz formalização das contradições e dos 

problemas de fazer literatura a partir do território, e não na posição do autor moderno, 

que falava por todos e para todos. Heloisa Buarque de Hollanda faz uma análise precisa. 

Para ela, a literatura marginal brasileira hoje é “hiperlocalizada”: o narrador está “tão 

comprometido com o local de sua fala que esta, de certa forma, se torna porosa e, 

portanto, excessivamente receptiva e aberta à dicção local […] como se o autor 

dividisse a autoria da obra com o território da ação” (BUARQUE DE HOLLANDA, 

2014, p. 35). Disso decorre uma nova forma de fazer política, por meio de atores não 

sociais “cuja maior demanda é […] pelo direito de serem atores” (ibid., p. 38).  

Essa literatura, portanto, é ao mesmo tempo mais autoral – ela tem um rosto e 

um corpo – e menos autoral – pela porosidade da autoria. O autor periférico não pode 

falar sobre qualquer coisa simplesmente porque a quebra das hierarquias da literatura 

moderna só funciona para quem teve acesso ao campo literário, não para quem está fora 

dele. Na ficção territorial, no entanto, essas interdições têm seu valor invertido, e Ferréz 

tem plena consciência disso: “numa área miserável onde todos cantam a mesma canção, 

que é a única que alguém já fez exclusivamente para alguém daqui; certamente, é algo 

sobre a dor, a esperança, a frustração, ou algo tão específico que só poderia ser feito 

para os habitantes de um lugar por Deus abandonado e pelo diabo batizado de Capão 

Redondo” (FERRÉZ, op.cit., p. 190). É um novo regime de visibilidade, territorial, em 

que o “só poderia ser feito aqui” toma lugar da utopia moderna do “qualquer um”. 

É nesse sentido que Capão Pecado, obra de uma hibridização extremamente 

política, é também pós-autônoma. É um meio de conscientização e ganho de autoestima 

de uma comunidade, que é o público primeiro e primeira instância legitimadora. Mas é 

antes de tudo literatura, e por isso volta-se para o campo hegemônico, onde acaba sendo 

aceito, mas sem perder suas marcas de pertencimento. Trabalha para dentro, como 

estética híbrida, ato de fala, discurso político (contra a mídia, contra a sociedade 

opressora e patrimonialista, em defesa da comunidade), e para fora, como estética 

marginal, realismo, discurso de alteridade. Estamos longe da assimilação de um João 

Antônio e da exclusão que sofreu uma Carolina Maria de Jesus. Aí está parte da 

novidade (estética e política) da literatura periférica contemporânea.  

A literatura periférica, no entanto, ganha outro sentido quando a inserimos numa 

tendência maior de literaturas impuras, híbridas e pós-autônomas. Funciona como uma 

espécie de realismo contextual, incorporando a situação da enunciação (o contexto de 

produção, circulação e recepção) em sua própria estrutura. Mas, enquanto o contexto de 

3970

Ana
Pencil



12 
 

Reprodução é a discussão contemporânea da horizontalidade da comunicação nas redes 

sociais – cujo efeito negativo o autor quer diagnosticar por meio de seu personagem –, o 

contexto de Capão Pecado é a tensão entre comunidade e sociedade, território e campo 

literário. É nessa indeterminação – entre crítica e resignação, entre lugar de fala e 

interdição temática – e nessa impureza – entre realismo e discurso político, entre ficção 

e ato de fala – que reside a potência desse novo realismo contextual para nos ajudar a 

pensar o presente.  
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QUESTIONAMENTOS AO POETA: UM ESTUDO DE "POEMAS AOS 
HOMENS DO NOSSO TEMPO" DE HILDA HILST 

 
Malane Apolonio da Silva (UEFS) 

Rosana Maria Ribeiro Patrício (UEFS) 
 
RESUMO 
 
O estudo da criação poética é fonte inspiradora dos questionamentos entrelaçados a escrita de 
Hilda Hilst, poeta, ficcionista e dramaturga contemporânea, e neste artigo será especificamente 
analisada a partir de alguns dos poemas que compõem o terceiro capítulo Poemas aos Homens 
do Nosso Tempo, publicado em 1974 no livro Jubilo Memória Noviciado da Paixão, com um 
escrita preocupada com o poeta contemporâneo e sua missão, desde uma nova postura do ser 
poeta, a construção dos poemas e seus novos rumos. O primeiro tópico desse artigo objetiva 
construir possíveis considerações sobre o exercício da poética de Hilda Hilst a partir de seus 
poemas, para que o leitor perceba a construção artesanal dessa palavra. No segundo tópico 
trataremos do poeta imerso no compromisso da poesia na contemporaneidade.  A estrutura 
metodológica bibliográfica dessa pesquisa contempla questionamentos e conceituações 
apresentadas por Octavio Paz (2012) Jorge Luiz Borges (2000) dentre outros críticos que 
estarão imersos na estrutura dialógica de estudo da poética de Hilda Hilst. 
 
Palavras-chave: Poema. Hilda Hilst. Poesia. Tessitura. 
 

Introdução 

 

As considerações a serem propostas neste artigo dialogam com quatro poemas 

da obra poética Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão (1974). A partir do eu - lírico 

de Hilda Hilst contemplaremos no capítulo intitulado Poemas aos Homens do Nosso 

Tempo a volta de Hilda Hilst a produção poética depois de um longo período dedicado a 

sua estreia na ficção e é através dessa nova experiência de escrita que surge um certo 

amadurecimento com toda a sua produção poética. 

O capítulo do livro ao qual nos debruçaremos é composto por dezessete poemas, 

entretanto, analisaremos os quatro primeiros poemas em que a escritora oferece 

homenagens a várias personalidades da Literatura, haja vista, estar imersa no período de 

regime militar brasileiro em momento de maior censura aos intelectuais. 
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O primeiro tópico desse artigo objetiva construir possíveis considerações sobre o 

exercício da poética de Hilda Hilst, enfatizando a construção artesanal dessa palavra. E 

no segundo tópico trataremos de uma apresentação do estilo poético de Hilda Hilst na 

poesia contemporânea.  

  

Reflexões: A Poesia e a Poeta 

 

A palavra por vezes alienada, está em meio a uma utópica construção dos 

desejos simbólicos sociais, mergulhada em uma construção significativa ao senso 

comum e assim imiscuída na corrente do discurso do poder. Para tanto, na análise ao 

poema de Hilda Hilst o poeta é compreendido como artesão dessa palavra, recompondo-

a sob a abertura da imaginação. 

Para melhor compreender a que se insere o emaranhado de significações dados a 

uma mesma palavra, Octavio Paz afirma em O Arco e a Lira (2012): 

 

Quando a palavra é um instrumento de pensamento abstrato, o 
significado devora tudo: o ouvinte e o prazer verbal. Veículo de 
intercâmbio, ela se degrada. Nos três casos, se reduz e se especializa. 
E a causa dessa comum mutilação é que a linguagem se torna para nós 
utensílio, instrumento, coisa. Toda vez que nos servimos das palavras 
nós as mutilamos. Mas o poeta não se serve da palavra. É um servo 
delas. (PAZ, 2012, p.55) 

 

A proposta de mutilar, enfatizada por Paz, considera a palavra em suas várias 

possibilidades de interpretação, disposta a agarra-se a uma perspectiva múltipla, 

fragmentária, artifício pretencioso que comanda a voz latente, ou melhor, os vários 

estilos a serem desempenhado pelo poeta, invariavelmente como uma fonte inesgotável 

de modulações. 

O poema de Hilda Hilst em análise, inicia-se com um celebre convite a refletir a 

missão de pensar o mundo, e ainda pede uma certa atenção ao que antes eram os filtros 

das palavra na garganta do povo, assim interpretamos no poema I do capítulo em 

análise: 

I 

Senhoras e senhores, olhai-nos. 
Repensamos a tarefa de pensar o mundo. 
E quando a noite vem 
Vem a contrafacção dos nossos rostos 
Rosto perigoso, rosto-pensamento 
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Sobre os vossos atos 
 
A muitos os poetas lembrariam 
Que o homem não é para ser engolido 
Por vossas gargantas mentirosas 
E sempre um ou dois dos vossos engolidos 
Deixarão suas heranças, suas memórias (HILST, 2001, p.105) 
 

O eu-lírico diz “Senhoras e Senhores olhai-nos” (Hilst, 2001, p.105), mas a 

quem é sugere esse olhar, se não ao homem, este ser do nosso tempo, do agora. O 

segundo verso acrescenta uma novidade: “Repensamos a tarefa de pensar o mundo” 

(HILST, 2001, p.105). Os versos inquietam os seus leitores, tamanha a certeza do eu-

lírico em dar uma nova oportunidade ao homem, assim os poetas decidem repensar o 

mundo novamente, uma missão por vezes deslocada, pois ao artesão da palavra e 

refletor das dores do povo, guardião da memória coletiva desde a era clássica tornou-se 

um perigo em sua própria voz poética. Para tanto, estes descobrem que no poeta, surge 

uma figura que opera sobre sua existência, e que destina-se ao papel do leitor, ao qual 

dispõe de toda a vivacidade da poesia e serve de combustível propulsor para o exercício 

do poema. 

Mas o que seria o poema? produção para o povo, porta-voz de reflexão das 

insatisfações ou satisfação desbravadas numa organização versificada? Talvez devemos 

apenas saber que a este poema não há um molde, pois como afirma Octavio Paz: 

Cada poema é um objeto único, criado por uma “técnica” que morre 

no momento exato da criação. A chamada “técnica poética” não é 

transmissível por que não é composta de receitas e sim de invenções 
que só servem ao seu criador. (PAZ, 2012, p.25) 
 

Assim como salienta Paz em citação anterior a poesia não está na métrica, na 

composição dos versos e sim na condição que compete ao tocar o outro em sua 

profunda consciência, especificamente em estado poético com o instante que no eu 

lírico de Hilda Hilst remontam um emaranhado corpo poético no auge da censura.  

Estar em estado poético faz do leitor um desertor de momentos com as quais cita 

o eu-lírico: “A muito os poetas lembrariam/ que os homens não eram para serem 

engolidos/ por vossas gargantas mentirosas/” (HILST, 2001, p.105). É sugestiva a 

construção crítica de Hilst quando se constroem palavras de insatisfação política.  

Mas neste ser poeta, há um ponto a salientar atrelado as palavras de Hilst que 

promovem um compromisso ético que se reflete no compromisso com a 

contemporaneidade: 
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I 

Cantando amor, os poetas na noite 
Repensam a tarefa de pensar o mundo. 
E podeis crer que há muito mais vigor 
No lirismo aparente 
No amante Fazedor da palavra 
Do que na mão que esmaga. 
 
A ideia é ambiciosa e santa. 
E o amor dos poetas pelos homens 
É mais vasto 
Do que a voracidade que vos move. 
E mais forte há de ser 
Quanto mais parco 

                                         Aos vossos olhos possa parecer. (HILST, 2001, 106) 
 

Ao poeta contemporâneo, Hilst acrescenta na voz de seu eu-lírico, ser 

completamente apaixonado pela humanidade, assim afirma em verso supracitado, 

mesmo sendo indesejado, posto a margem das categorias tidas enquanto sérias da 

sociedade idealizada: /O amor do poeta pelos homens é mais vasto/ (HILST, 2001, 106). 

 O “amante fazedor da palavra”, poderia atender ao ideal de Borges (2000, p.49), 

pois quem tece as palavras em demasiada aparência, esconde uma voracidade maior, o 

poeta contempla a força e o dom da imaginação ao seu favor, e ainda sendo 

desfavorável aos critérios idealizados por assertivas subjetivas que compõe uma 

sociedade injusta há uma imensidão de possibilidade de tocar o leitor, através da 

flexibilidade com que o servo da palavra às domina.  

Mas então, o que a sociedade do progresso suporta ouvir do poeta, e o que o 

poeta deve dizer a ela?  Assim nos mostra o poema II: 

 

Amada vida, minha morte demora. 
Dizer que coisa ao homem, 
Propor uma viagem? Reis, ministros  
E todos vós, políticos, 
Que palavra 
Além de ouro e treva 
Fica em vossos ouvidos? 
Além de vossa rapacidade 
O que sabeis 
Da alma dos homens? 
Ouro, conquista, lucro, logro 
E os nossos ossos 
E o sangue das gentes 
E a vida dos homens 

Entre os vossos dentes. (HILST, 2001, 107) 

3975

Ana
Pencil



5 
 

As escolhas categóricas excludentes do mundo clássico ainda se façam presentes 

na então era contemporânea, sempre a calar vozes, taxar posturas, criar modelos, 

enaltecer uns poucos poetas e dizimar outros ao anonimato e esquecimento, então o 

poeta desce do pilar dos bem-aventurados.  

A voz destes que proclamam os ardores ou o acordar de uma coletividade, 

tornam-se a base da tessitura poética do eu-lírico em Hilda Hilst, assim afirma uma 

inexorável profecia no poema III: 

Sobre o vosso jazigo 
– Homem político – 
Nem compaixão, nem flores. 
Apenas o escuro grito 
Dos homens. 
Sobre os vossos filhos 
– Homem político – 
A desventura 
Do vosso nome. 
E enquanto estiverdes 
À frente da Pátria 
Sobre nós, a mordaça. 
E sobre as vossas vidas 
– Homem político – 

Inexoravelmente, nossa morte. (HILST, 2001, 108) 
 

No paradoxo do verso acima, somos apresentadas as duas possíveis mortes: a do 

poeta ou a morte do homem Político. Segundo o eu – lírico, só será possível dar voz ao 

poeta quando o homem político estiver em desventura, distante das forças que 

empurram a pátria para um desfiladeiro de silêncio, merecimentos e escuridão. 

Acreditar na capacidade de criar conflitos contra o poder vigente, não se trata de 

um posicionamento novo, pois a poeta Hilda Hilst a palavra é tessitura maleável, artesã 

dos agoiros das noites na Casa do Sol a escrever o que vem a ser um poema dedicado a 

imagem do homem contemporâneo. 

 

Hilda Hilst e a Poesia Contemporânea  

Questionar a solidão do poeta, propõe ao leitor invariavelmente um regresso as 

várias discussões e posicionamentos que fizeram do poeta um ser fora das categorias 

que conferem o ideal entre ordens, lucro e progresso. Dessa maneira a poeta Hilda Hilst, 

apresenta-se como uma das escritoras que vivenciaram o período ditatória do Brasil, na 

condição de poeta. 
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 Desde as considerações feitas por Platão em A República (2000), o lugar do 

poeta não garantia segurança ao discurso da sociedade prática, e ainda acreditando na 

possível construção de categorias que ao poeta seriam facilmente burladas de acordo a 

sua competência na produção de reflexões. 

Cria-se uma corrente de amarras sócias que competem a uma política de 

pertencer ou não pertencer como afirma o escritor Aleilton Fonseca em ensaio O Poeta 

na Metrópole: Expulsão e Deslocamento: “Esta maneira de encarar a figura do poeta, 

como ocupando uma posição de relativa pertença ou não pertença à engrenagem central 

da sociedade, está presente desde a cultura clássica.” (FONSECA, 2000, p.43) 

Salienta-se que desde Platão, e as novas perspectivas defendidas na 

contemporaneidade, aqui relembradas através da interpretação feita ao texto de Aleilton 

Fonseca, fornecem subsídios para compreender a engrenagem da sociedade desde o 

período clássico, movida por interesses aos quais o poeta não pertence, haja vista ser sua 

lírica uma fonte maior de questionamento e construção de opiniões contrárias ao que 

defende o poder político vigente ideal.  

Para melhor compreender as ramificações que conferem ao poeta, Hilda Hilst 

proclama a dor de seus poetas e ainda acrescenta serem estes lembrados apenas por 

quem consegue estar em estado poética, para compreender as intermitências de um 

poeta em um espaço de deslocamento social e esquecimento das potencialidades de sua 

poesia no poema IV: 

Companheiro, morto desassombrado, rosácea ensolarada 
Quem senão eu, te cantará primeiro. Quem, senão eu 
Pontilhada de chagas, eu que tanto te amei, eu 
Que bebi na tua boca a fúria de umas águas 
Eu, que mastiguei tuas conquistas e que depois chorei 
Porque dizias: “amor de mis entrañas, viva muerte”. 
Ah, se soubesses como ficou difícil a Poesia. 
Triste garganta o nosso tempo, triste triste. 
E mais um tempo, nem será lícito ao poeta ter memória 
E cantar de repente: “os arados van e vên 

dende a Santiago a Belén”.( HILST, 2001, p.109) 
 

Notamos um deslocamento, uma mudança temporal em que o eu-lírico oscila 

entre passado histórico, presente poético e futuro profético, especificamente nos versos 

três, quatro, cinco, nesta ordem. O poeta parece estar atento a todas as desventuras de 

uma cultura em reorganização, que indiscretamente vão cobrindo a poesia com um 

manto da não pertença, ou melhor, deslocamento. 
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Segundo Nízia Villaça, em Paradoxos do Pós-Moderno, o termo pós-

modernidade que dá título ao nosso tópico desse artigo, contempla sua condição ainda 

contraditória e nebulosa para muitos:  

Vive-se o paradoxo, a complexidade num momento de reciclagens, 
hibridismos, convivência com a diferença, quando se rediscutem os 
espaços, os tempos, a história, a subjetividade com a preocupação 
genealógica do que não é nem dado, nem natural, mas construído, 
como sublinha Foucault. (VILLAÇA,1996, p.29) 
 

Ao pensarmos na palavra reciclagens, compreendemos que o termo “pós”, está 

imerso em uma postura de interpretar, revisar e questionar a modernidade em voga 

intitulando este ato de pós-modernidade. Assim busca-se reconstruir, repensar a nova 

sociedade, assim também o fez o poeta, como afirma o eu-lírico de Hilda Hilst, 

conciliando solidão e poesia, para cantar as vertentes do povo, a serviço da existência do 

povo, e não funcionário do povo e sim da palavra. 

O poema que finaliza nossas análises, faz uma reflexão que dialoga com as 

colocações de Nízia Villaça sobre o futuro da pós-modernidade, pois notamos no final 

do poema IV, uma reflexão sobre o luto da morte aos poetas, uma morte simbólica, para 

o eu-lírico mas assertivas nas profusões futuras em que a solidão antes fonte de criação 

poética, instante maior, torna-se uma solidão geral em que o poeta não será vista, e 

muito menos lembrado, assim comtemplamos no poema: 

 

Os cardos, companheiro, a aspereza, o luto 
A tua morte outra vez, a nossa morte, assim o mundo: 
Deglutindo a palavra cada vez e cada vez mais fundo. 
Que dor de te saber tão morto. Alguns dirão: 
Mas está vivo, não vês? Está vivo! Se todos o celebram 
Se tu cantas! estás morto. Sabes por quê? 

“El passado se pone 
su coraza de hierro 
y tapa sus oídos 
con algodón del viento. 
Nunca podrá arrancársele 
un secreto.” 

E o futuro é de sangue, de aço, de vaidade. E vermelhos 
Azuis, brancos e amarelos hão de gritar: morte aos poetas! 
Morte a todos aqueles de lúcidas artérias, tatuados 
De infância, o plexo aberto, exposto aos lobos. Irmão. 
Companheiro. Que dor de te saber tão morto. (HILST, 2001, p.113) 
 

Hilst, dá ao eu-lírico, o luto de toda uma sociedade de poetas mortos, e aos vivos 

um luto, que só se sabe na mente dos que conseguem chegar a um estado poético, pois 

vida seria a poesia que sai da boca do poeta, e a este torna-se apenas um ser comum, 
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estrutura humana ainda viva, mas não comtemplada por sua voz, agora invalida, pois a 

sociedade ganha outros parâmetros que só reconfiguraram o projeto inicial de expulsão 

na era clássica. 

Octávio Paz, reflete sobre a criação poética, e a palavra na boca do poeta:  

 

Quando um poeta encontra sua palavra, logo as reconhece: já estava 
nele. E ele já estava nela. No momento da criação, aflora à 
consciência a parte mais secreta de nós mesmos. A criação consiste 
em trazer à luz certas palavras inseparáveis ao nosso ser. (PAZ, 2012, 
p.53) 

 

Assim compreendemos os eufemismos, metonímias e hipérboles, dentre tantos 

artifícios da linguagem, utilizado na estética da escrita nos poemas de Hilda Hilst, aqui 

comtemplados por um eu-lírico, que começa a compartilhar com o leitor os segredos da 

palavra poética, única, na voz de quem a emerge ao público e por vezes solitária, em 

meio a nova metrópole da poesia moderna ou ainda repensada quando acreditamos 

estarmos na pós- modernidade, todavia, sobre a certeza de um eu-lírico a frente de seu 

tempo, contemporâneo. 

 

Considerações 

 

Hilda Hilst inicia sua escrita no período da literatura moderna e escreve até o 

que conhecemos por pós-moderno. Passeou por fases importantes do período em que o 

poeta sentiu-se perdido na multidão, por muito tempo deslocado, figura indesejada e 

inoperante aos parâmetros utópicos da sociedade ideal do progresso econômico.  

Percebemos uma poética que não irá amarrar-se em categorias estipuladas ao 

gênero literário enquanto estética, pois seus poemas em muito dialogam com a prosa ou 

ainda faz lembrar seus textos da dramaturgia, assim afirma Hilst: “É verdade, eu acho 

que sim. Toda a minha ficção é poesia. No teatro, em tudo, é sempre o texto poético, 

sempre.” (HILST, 1999, p.39) 

A poesia antes imiscuída na cultura oral dos chamados artistas da memória 

coletiva, artesãos da palavra, e ainda do culto as experiências amorosas e mitológicas, 

tornaram-se dispensáveis as novas necessidades da contemporaneidade.  

Ao poeta ainda imerso na sociedade do consumo restavam apenas exilio ou 

censura, como ocorreram a muitos personalidades da literatura. A poesia existe na voz 

do poeta e sua palavra é livre, une todos os estilos do povo e transforma em matéria 
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prima para desbravar o instante e ver para além dos olhos coagidos a uma hospitalidade 

maior com a hipocrisia de um regime político vigente. 
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LA POESÍA COLOMBIANA:  

Retos en la creación y divulgación literaria 

 

Nanny Zuluaga Henao (UFJF) 

Ana Beatriz Gonçalves orientadora (UFJF) 

 

RESUMEN:  

 

Palavras claves:  

 

En Colombia, como en muchos otros lugares del mundo, el ser escritora de poesía, 

prosa novela, cuento o cualquier género literario, es concebido con un don, una habilidad 

recibida por la iluminación de un algo poderoso, o incluso como una enfermedad de la 

cual se escapa temporariamente a través de la escritura, antes y ahora, se piensa que una 

escritora no se forma en la academia como un ingeniero, o un contador, pues la técnica 

jamás hace a una escritora.  

Es parte de la tradición en la mayoría de países, tener un Departamento de 

Literatura y su carrera de Estudios Literarios, pero los currículos de éstos lugares está 

direccionados hacia la identificación de los cánones literarios, teorías y técnicas 

preparándose a la estudiante más para la crítica literaria que para el oficio de ser escritora. 

Sin embargo, la preocupación por ser una “buena” escritora ha sido un constante sin 

importar la especificada del tiempo, antiguo o presente, una de las formas tradicionales 

en la que la escritora se daba cuenta si era “buena o no” era en pequeñas charlas, con 

“otros escritores”, y estos determinaban la prudente la exhibición pública de los texto o 

no. 
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Mientras en los años sesenta era normal tener la formación académica de escuelas 

de arte, de danza, de música, de teatro, los escritores eran aun un grupo de personas que 

se reunían en la lógica de tertuliar, haciendo del arte de escribir una de las herramientas 

más herméticas, una de las tertulias reconocidas en la historia es la del “Grupo de 

Barranquilla” integrada no solo por escritores, también por artistas plásticos, José Félix 

Fuenmayor y el catalán Ramón Vinyes: Alfonso Fuenmayor, Álvaro Cepeda Samudio, 

Germán Vargas, Gabriel García Márquez, Alejandro Obregón, Orlando Rivera "Figurita", 

Julio Mario Santo Domingo, entre otros. Esta tertulia acontece como caso aislado hasta 

finales de la década del sesenta, y por la participación del periodista Germán Vargas se 

muestra al país a través de la prensa local y nacional. 

 

Este proceso de tertulias  y otras propuestas de formación oficial en talleres de 

escritura creativa también surgieron en ciudades como Cali y Medellín, y Bogotá con la 

tan importante “Gruta simbólica” y el taller de escritura de la universidad central, 

pareciera que todos estos procesos de tertulias y escritura creativa surgen alrededor de 

acontecimientos violentos en la historias, para el casa de la gruta simbólica, la guerra de 

los mil días y para el caso de Urabá, las masacres bananeras y el surgimiento del “Taller 

de escritores Urabá escribe”. 

 

En esta misma idea de encuentro entre personas con las mismas singularidades, 

en la construcción de la escritura como oficio, se comienzan los encuentros en 1985 en la 

casa de la cultura municipal, cabe anotas que finales de los años ochenta y a lo largo de 

los años noventa la violencia en Urabá iba en crecimiento, esta fue la transición entre un 

territorio de fuerzas armadas guerrilleras, hacia la colonización de grupos armados de 

autodefensa, que se imponían como las fuerzas armadas ilegales de los empresarios y 

otros actores sociales que hacían parte de la región. 

 

En 1987 el taller se escritores publica el primer poemario “Poteas y Pirontes” de 

Juan Mares, con esta publicación surge la Colección “Urabá Escribe” teniendo como base 

doce integrantes y una participación mínima de mujeres, para esta época la más 

representativa y contante es la hoy reconocida y poeta Marta Quiñonez, para 1989 se 

publica “El Embarcadero y Otros Cuentos” de Albeiro Flórez Villa, miembros fundadores 

y aún activos del taller a da de a hoy suman un promedio de 30 publicación entre 

individuales y colectivas, su primera recopilación grupal fue para el año de 1996, donde 
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se incluyeron los textos del recién formado “taller de escritores juvenil Urabá escribe” en 

el liderazgo de Albeiro Flórez, grupo que alimentara el taller de adultos con una gran 

cantidad de mujeres que a día de hoy conforman la base social del grupo con una 

antigüedad entre 20 y 5 años de asistencia. 

 

El taller de escritores comienza con una isla que se desplaza desde la periferia en 

la subregión de Urabá del departamento de Antioquia, a las ciudades para establecer lazos 

de intercambio con otros escritores, el taller mantiene una propuesta de informalidad 

donde permite el ingreso libre y sin costos, no exige asistencia y abre la oportunidad de 

participación de cualquier persona que lo desee, es así como llega al taller Herney Tobón, 

un ex integrante del taller de escritores de William Ospina ubicado en la ciudad de 

Medellín, y toma después de un tiempo la dirección del taller, uno de los mayores 

proyectos impulsados por él, fue el integrar la red “Renata”1 y fortalecer la metodología 

de taller. 

Esto amplio la base de taller que se consolidaría posteriormente con el ingreso de 

Marck Vender, como director, quien consolido uno de los eventos más importantes del 

taller “Las musas cantan”, como espacio de visibilización de la poesía escrita por mujeres, 

institucionalizado en el día internacional de la mujer, Este evento proponía una 

visibilizarían de la poesía escrita por mujeres, que para esta época ya conformaba un poco 

más de la mitad de los integrantes, una pequeña de reseña de este evento se publica en la 

primera recopilación de las escritoras en la celebración del quinto encuentro: 

 

El Encuentro de Poesía Las Musas Cantan inicia en el 2012 como 
un recital poético en Conmemoración a la Mujer Que Escribe y a la 
complicidad que en ella y con ella asume la palabra. 

Luego se incorporó el “Erotismo”, con su llamarada de ilusiones 

y sugerencias, después vino “Las Mujeres y la Identidad”, convocando a 

la afirmación de la esencia que nos habita y nos impulsa. En el 2015 se 
trató el tema del “Conflicto” y la poesía como fuente de esperanza y 

creación. 
En ésta 5ª versión “¡Grito de Primavera!”, nos acercamos a la 

construcción de una identidad femenina colectiva, consolidada en los 
textos nacidos del vientre de las mujeres que han dedicado pasión y 
esfuerzo a gestar este libro. (ZULUAGA, 2016, p.6) 

 

A través de la organización tanto logística como proceso de formación literaria 

para este evento se fue construyendo el colectivo de mujeres “las musas cantan” que 
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también son miembros del “Taller de escritores Urabá escribe”,  sin embargo, para 

participar del colectivo de mujeres no es obligatorio estar como participante en el taller, 

y viceversa, el espacio se consolida al encontrar la necesidad de creas otras alternativas 

de formación literaria con enfoque diferenciado, tanto el  método como el sistema de 

relacionamiento. “Las musas cantan, grito de primavera”, se torna entonces en un evento 

trasfigurado en libro, en un producto tangible la construcción colectiva de una poesía 

colectiva en la singularidad propia de cada participante. 

 

A través del desarrollo de los encuentros donde los participantes hacen análisis de 

otros escritores para aprender desde la lectura sus técnicas de escritura, las articulaciones 

y encuentros con otros escritores, los recitales organizados por el taller y también los 

convocados por otras instituciones, los concursos, los estímulos con “Relata”, y otras 

actividades de fomento, las mujeres participantes fueron solidificando no solo, una poesía 

con voz propia, también la necesidad de tener mayor acceso a este tipo de actividades, sin 

tener que pasar un criterio que no fuera el propio. 

 

Antes de continuar tendremos que indagar acerca de Relata y su propuesta para 

reconocer sus impactos en la “periferia” o subregión departamental, Urabá, como proceso 

que adelanta la descentralización de los concursos y reconocimientos a los escritores que 

se encuentran por fuera de las ciudades capitales, Para establecer la raíz de RELATA, 

tenemos que llegar al ministerio de cultura, quien en su estructura funcional tiene seis 

organismos adscritos, éstos fueron anteriores históricamente al ministerio pero luego de 

la reformulación de política pública, serán asignados al ministerio, ellos son: el Museo 

Nacional de Colombia, la Biblioteca Nacional de Colombia, el Archivo General de la 

Nación, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), Pro imágenes 

Colombia y el Instituto Caro y Cuervo. 

 

Además de poseer estas instituciones, dentro de su estructura orgánica cuenta con 

seis direcciones de apoyo: Artes, Patrimonio, Comunicaciones, Cinematografía, Fomento 

Regional y Poblaciones, estas a su vez tienen grupos de intervención en materia de 

política pública; en nuestro caso la dirección de artes cuenta con grupos de artes escénicas, 

música, danza, grupo técnico de programación teatro colon y por supuesto el grupo de 

literatura y libro, donde se fomenta la construcción de políticas culturales y programas en 

torno a la literatura, el libro y la lectura.  
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Este plan se articula a otras instituciones a través de los componentes de creación, 

formación, producción y circulación, Así mismo se conciben y fomentan como parte de 

este gran sector las dinámicas asociadas a la oralidad, las lenguas nativas, la lectura y el 

libro desde las capacidades diferentes, el libro colombiano y las traducciones de nuestros 

libros a otras lenguas, el entorno digital del libro, los nuevos formatos para la lectura y la 

escritura, y géneros en crecimiento como las novelas gráficas, las historietas y el libro 

ilustrado. 

 

El grupo de literatura y libro, tiene como componentes “el plan nacional de lectura 

y escritura”, “Ferias del libro” regionales, nacionales e internacionales, “Programa de 

memoria literaria” nacional” para la revitalización de la literatura colombiana y el 

fomento de la investigación de autores colombianos de diferentes regiones y épocas, el 

“Consejo nacional de literatura” como estrategia de vinculación de la sociedad civil como 

asesores del ministerio de cultura para las políticas, planes y programas de arte y cultura, 

el programa de “Publicaciones” que dispone de una editorial especializada para divulgar 

y distribuir del grupo literatura y libro a través de diferentes plataformas nacionales e 

internacionales y la disposición en bibliotecas y centros de documentación para garantizar 

el acceso a la información, “Convocatorias a becas, pasantías, premios nacionales, 

departamentales, reconocimientos y residencias artísticas, y red de escritura creativa 

"RELATA", es importante aclarar que todos estos programas están entrelazados en sus 

funciones y modelos de intervención. 

 

Ahora bien que es RELATA: es una programa de estímulo a la lectura crítica y la 

cualificación de la producción literaria en las diversas regiones de Colombia, impulsando 

además la integración, circulación y divulgación de nuevos autores, que destina recursos 

para cofinanciar procesos de formación en escritura y lectura crítica en ciudades y 

municipios de Colombia, mediante la celebración de talleres que también deben contar 

con el respaldo de otras entidades públicas o privadas como alcaldías, secretarías e 

institutos departamentales de cultura, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, 

universidades o fundaciones; El Banco de la República es un aliado estratégico de la Red 

y actualmente resultan beneficiados 56 talleres que funcionan en 27 departamentos de 

Colombia y acogen cerca de mil personas que se ejercitan en el aprendizaje de la escritura 

literaria. 
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Entre los beneficios de participar en relata como taller de escritores se encuentran 

los concursos en dos modalidades: directores y asistentes, en los géneros poesía y cuento, 

financiación de proyectos locales de literatura y escritura, talleres virtuales de escritura 

creativa, patrocinio para la realización visitas de escritores con trayectoria a los talleres 

inscritos, y la promoción del “Programa estímulos” una política pública para fomentar la 

creación, la investigación y la formación de los actores del sector, así como la circulación 

de bienes y servicios, para la sostenibilidad cultural de la nación. 

 

Bueno, en todo este contexto de políticas públicas, programas y taller de 

escritores, se decide a partir del evento Las musas cantan, imprimir el primer libro 

artesanal en la región de Urabá, con 100 copias en esta impresión y la ilusión de concursar 

posteriormente en el estímulo al talento creativo para realizar un tiraje que fuera de mayor 

representatividad, la idea surge de los aprendizajes en la participación de las integrantes 

de en las versiones anteriores y la experiencia adquirida en otros eventos nacionales como 

“XXXI Encuentro de poetas colombianas del museo rayo”, XXII Encuentro nacional e 

internacional de mujeres poetas”, XIII Parlamento Internacional de Escritores de 

Cartagena, tres de los más importantes eventos nacionales de poesía, y además diversos 

en sus formas de construcción, logística e intervención literaria. 

 

En el dialogo surgen varias premisas que guiaran el curso del evento, la primera 

es que el evento se torna una excusa de creación literaria, colectiva con una temática 

específica, como se venía haciendo, pero esta vez se realizaran talleres de escritura 

creativa con las participantes que de manera voluntaria quisieran ser parte, los textos 

serian provocados a partir de las vivencias, propias o ajenas, que habrían marcado la 

imagen literaria de la primavera, se establecieron jornadas de escritura, lectura y edición 

colectiva en presencia de las autoras como principio de desarrollo de competencia 

escritora  al mismo tiempo como respeto a la imagen literaria que ella misma había 

formado. 

 

Se evaluó palabra por palabra, imágenes completas o incompletas, pertinencia del 

lenguaje, la gramática de los puntos, cabalgaduras y musicalidad, pero por encima de 

todo, se buscó la personalidad de la poeta en su texto y no la homogenización por criterios 

de temática o cánones de estética, en la medida que se fortalecía la individualidad de la 
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poesía y su diversidad se fortalecía la idea de una publicación, otra premisa fue fortalecer 

las habilidades de lectura en público de cada participante, cabe anotar que, algunas 

participantes no leyeron su propia producción pero hicieron homenaje a escritoras de tala 

nacional, al igual que otras que leyeron su producción y la de otras escritoras nacionales, 

el objetivo era exaltar la producción de poesía escrita por mujeres. 

 

La tercera premisa fue integrar al evento otras manifestaciones artísticas 

realizadas por mujeres como lo fue la vinculación del grupo musical promovido por la 

Corporación casita azul, el grupo de teatro el cenicero de Ester de la casa Úrsula de 

necocli, el grupo de mujeres pintoras de Chigorodó, la historia de vida de Jezmín Cogollo 

como emprendedora de una agencia de modelaje y especialmente como corresponsal 

noticiaria de un canal nacional, la entrega del primer reconocimiento a la gestión cultural 

realizada por mujeres, entregado a Flor Cortez, por su trabajo y trayectoria como docente 

en el corregimiento del totumo y el grupo de teatro el totumo encantado. 

 

Pero es la gestión de los recursos para el evento lo que determina la mayoría de 

las características del libro, pues taller de escritores y el evento de las musas se nutres de 

los aportes voluntarios de los participantes en el taller, en este situación se decide vincular 

otras instituciones de carácter, público, privado y mixto, para así lograr un presupuesto 

no mayor de 600 reaies, y aportes en materia prima o servicios, con estas herramientas se 

decide imprimir un libro en impresora Epson 1220, en negro y detalles a color como 

fotografías, diseños y pies de página, servicio prestado por Seguitel SAS, una empresa de 

seguridad satelital, quien además vinculo mano de obra en la impresión manual hoja por 

hoja del texto, en total fueron más de cuatro mil quinientas impresiones, el papel elegido 

fue papel ecológico de caña de azúcar color beige, se utilizaron 16 resmas de papel, pues 

se optó por tamaño media carta por su mayor facilidad al corte del papel, para la caratula 

se eligió propalcote 600 gramos y se contrató una litografía local para la impresión en 

impresora digital industrial, para el proceso de encuadernación se contrató una persona 

natural y el proceso de la preproducción digital estuvo a cargo de dos poetas participantes 

del evento. 

 

El producto final y el evento fueron de óptima calidad, lo que tuvo como resultado 

la consolidación del colectivo femenino, el espacio de lectura y escritura creativa y el 

sueño de ganar un reconocimiento a la producción artística de estas mujeres, quienes se 
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inscribirán posteriormente de formas individuales al concurso de estímulos al talento 

creativo, y otros concursos nacionales y en un proyecto colectivo al estímulo de libros 

como recopilación poética, donde saldrán ganadoras del estímulo de nueve mil reales del 

Instituto de patrimonio y cultura de Antioquia, y en este momento se encuentran con la 

construcción colectiva de un texto que inicialmente contaba con 13 escritoras , 37 poemas 

y 70 paginas, se viene tres meses de trabajo colectivo en la construcción del nuevo libro, 

con más mujeres escritoras y un mayor número de poemas por participante. 

 

Lo que nos permite cuestionar desde aquí cuales serían los nuevos retos en esta 

historia de construcción en el oficio de ser escritoras, la creación de mercados y medios 

de difusión y divulgación. Comenzaremos con la pregunta ¿Por qué publicar? El primero 

y el mayor de los retos es la auto confianza de las escritoras, la creación de criterios 

propios para la elección de sus s medidas personales o méritos de cualidad para la 

publicación, una de las propuestas que no solo rebate las dificultades de las publicaciones 

en términos económicos y de público receptor son las publicaciones grupales y aquí 

aparece otro reto, una compilación poética como selección de escritos independientes o 

construcción colectiva de la palabra, esta ya es una decisión de colectivo. 

 

Desde la edición artesanal con impresoras casera que disminuye los costos del 

tiraje pero no los costos del papel que es en esencia la mayor inversión de la publicación, 

y la calidad de este proporciona la estética para encajar en el mercado, que actualmente 

es más visual  que de evaluación literatura, también existe la posibilidad del recurso 

económico para la impresión a través de la participación en las políticas públicas en 

cultura para las cooperativas, sin embargo esto implica, sujetarse a las necesidades de la 

inversiones políticas tendenciosas lo que ubica la inversión personal como opción neutral, 

pero no al alcance de todas las escritoras. 

 

La elección del material de impresión, cantidad y calidad son uno de los 

enfrentamientos destacados la estética vs costos desde la perspectiva de la mercadotecnia 

actualmente se realizan impresiones entre 100 y 500 ejemplares con el fin de disminuir 

las cargas económicas lo que recarga los sobrecostos en el precio al público, el tema de 

los obsequios como medio de promoción en medios masivos difusión  y los amigos como 

promotores a precio de un libro que  tal vez no leen, son los rituales que necesitan 

replantearse pues en una producción de 500 ejemplares se convierten hasta en el 30% de 
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los ejemplares, subiendo los costos del punto de equilibrio y disminuyendo la posibilidad 

de ingresos para la reimpresión. 

 

Con relación a la Divulgación entendida como el transporte para que el mensaje 

sea asequible para todo tipo de personas, la articulación entre artistas plásticos y 

escritores, para la creación de la imagen del evento es un reto digital y un dilema 

económico, los primero por la creación de invitaciones virtuales para el lanzamiento del 

libro en archivos JPG o PNG  en programas que otorguen una mediana resolución, la 

elaboración de un book tráiler como estrategia apropiada del cine, apartes de la obra 

vinculadas a imágenes, serán necesarios para desarrollar estímulos sensoriales y de 

captación de público lo que no garantiza compradores 

 

El segundo dilema tiene que ver con el artista plástico, él también está aportando 

su creación y por un mínimo de dignidad entre artistas amerita de una remuneración o de 

lo contrario un porcentaje de la venta de los libros, el primer paso esta en vincular dentro 

de los costos de producción la compra del diseño plástico y desarrollar la articulación 

entre escritores y artistas plásticos, dejando de lado la incorporación de imágenes de la 

web, e impulsando la producción local, regional y nacional de los artistas. 

 

La participación de los escritores en los medios de comunicación masivos y redes 

sociales, como periódicos, Facebook, WhatsApp, no solo como medios de promoción de 

los libros propios, sino como canales de producción de nuevos públicos desde la 

generación de expectativa en formas creativas, animadas y sensoriales que van desde la 

participación columnas de literatura en la localidad, Wikipedia, bloger, YouTube, 

Facebook, galerías de libros virtuales, hasta las páginas donde solo existen escritores que, 

se encuentran en búsqueda de lectores especializados o no, es en la creación de un 

concepto amplio de lector de textos, incorporando  audios, videos, flash, giff y todas las 

medias posibles, en esta construcción de entornos virtuales, pues esta es responsabilidad 

de los mismos escritores. 

 

Entre el reto de la literatura nacional y la consolidación de una literatura regional 

para la participación diferenciada en  la literatura nacional con cualidades diversificas  

tiene como retos la accesibilidad de los municipios, regiones y departamentos vecinos , 

pues son los ámbitos locales los que consolidan un lugar común en la literatura y donde 
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emergen los estímulos necesarios de la creación diversificada, para esto se debe 

desarrollar espacios locales de radio prensa y televisión, Sitios web enfocados para 

literatura y la cultura local , la participación y promoción de las artes y de esta manera 

crear los espacios locales difusión, entendida como la estrategia apunta a un público 

especializado en un determinado tema, en nuestro caso la literatura. 

 

Asumir la responsabilidad como sujeto promotor, implica también la creación de 

estímulos económicos para éstos, pues el escritor es promotor de sus propias 

divulgaciones, ensayos, columnas, textos para entrevistas con personas que no les interesa 

leerlas, solicitud de espacios en programas radiales, ¿crear agentes especializados en una 

materia que pereciera no genera recursos económicos?, bueno en este dilemas pasamos 

de largo. ¿Y ese público especializado público es?, ¿los compradores que no son 

lectores?, ¿los lectores que no son compradores? ¿O las bibliotecas que son 

acumuladoras? 

 

En esta representación aparecen los concursos como trampolín hacia el 

reconocimiento público de los méritos como escritor, los premios con fuente de 

financiación para la impresión de los libros, las ferias del libro como espacios de 

exposición limitada a un margen pequeño de visitantes y el ojo especializado de otros 

escritores, los festivales de poesía en persona donde algunos desarrollan estrategias como 

la lectura en casas de familia, veredas, lugares lejanos, plazas de las localidades, recitales 

en los establecimientos públicos,  las participaciones virtuales en emisoras extranjeras a 

través del internet y las conexiones de telecomunicación, además de los talleres de 

escritura creativa virtual fomentados por relata y otros talleres de escritura a nivel 

nacional e internacional. 

 

Pero es la disciplina en la asistencia y divulgación de estos eventos,  sin la 

necesidad de ser protagonista, invitado especial en ellos, participar como actores de 

escucha a otras escritoras con el mismo respeto que lo han hecho con las más adelantadas 

en el oficio de escritura, en compañía de la enseñanza de las artes literarias en los medios 

locales, el desarrollo de habilidades para la consolidación del arte con perspectiva local, 

para el mundo, participación, creación de foros, mesas de trabajo, talleres, seminarios, 

encuentros regionales de cultura, alianzas con las entidades de educación básica para el 

estudios de la literatura local sin egoísmos y mezquindades por haber realizado un 
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recorrido más difícil que las generaciones venideras, son el verdadero reto en la creación 

y divulgación literaria. 
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NÃO POEMAS: O PARADOXO DE AUGUSTO DE CAMPOS 

Nathaly Felipe Ferreira Alves (PUC-SP) 
Maria Rosa Duarte de Oliveira (PUC-SP) 

 

Resumo: A palavra poética não presentifica a realidade, mas, paradoxalmente, ao expor a 
ausência das coisas, é capaz de promover uma mudança de perspectiva sobre como sentir o 
mundo, por entre as fendas do poema contemporâneo, instaura-se uma nova realidade 
(in)potência poética. Seja para deflagrar um espaço de realidade “insatisfatória”, seja para, 

implicitamente, cooperar com a sua transformação, a poesia contemporânea é reduto de 
resistência e nasce das fraturas de um tempo do que “já não é” e do que “ainda não foi”. Nasce, 

dessa maneira, em um espaço intervalar, alimentando-se das fissuras temporais insinuadas entre 
o seu tempo presente e o passado, inclusive, literário. Tendo como ponto de partida essas 
reflexões, esse artigo pretende problematizar as relações entre a tradição e a poesia 
contemporânea, a partir da leitura de “rapidalentamente”, flor indócil da expressão poética de 

Augusto de Campos, colhida do livro que nasce, à luz do signo da negatividade, Não (2003). 
Para tanto, é de nosso interesse observar de que maneira o “Paradoxo de Aquiles e a Tartaruga” 

se engendra às inquietações do poeta contemporâneo, por meio de sua leitura crítica da tradição. 
Como referencial de pesquisa, lançaremos mão das considerações críticas de Eliot (1989), em 
“Tradição e Talento Individual”, Perrone-Moisés (1990), em “Situação Crítica”, assim como de 

Sterzi e Siscar, em ensaios contidos no livro Do céu do futuro: cinco ensaios sobre Augusto de 
Campos (2006). 
 
Palavras-chave: Augusto de Campos. Não. “rapidalentamente”. Poesia crítica. 

Contemporaneidade.  
 

 

 Em seu ensaio “Tradição e Talento Individual”, T. S. Eliot pondera que o 

“sentido histórico” (1989, p. 39) é uma das questões fulcrais que inserem os poetas, no 

que o autor entende por tradição. Essa categoria apresentada Eliot também nos ajuda a 

perceber de que maneira se estabelece o diálogo entre escritores de diferentes épocas e 

estilos literários. Para o escritor, a consciência que a contemporaneidade possui sobre o 

seu passado é essencial para entendermos o jogo de máscaras que congrega, na poesia 

do presente, uma recensão crítica sobre sua própria condição e existência no mundo, 
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bem como o relacionamento da produção poética de hoje, em comparação ao que se 

criou outrora. 

   O poeta-crítico inglês, preocupado em entender como se institui a conexão 

proposta pelo o que denomina como “sentido histórico”, sugere que, de acordo com sua 

experiência enquanto escritor e o espaço-tempo em que sua atividade literária se insere, 

a poesia, que lhe é contemporânea, deve ser compreendida enquanto um sistema bem 

definido, “como um conjunto vívido de toda a poesia escrita até hoje” (ELIOT, 1989, p. 

43).  

A atividade poética se configura, assim, em amálgama que reorganiza um 

sentimento de universalidade, agasalhando em seu bojo, toda sorte de formulações do 

pensamento humano, convertido em matéria-prima para o ato poético. Destarte, Eliot 

considera que esse fazer singular deve ser desvinculado de aspectos meramente 

pessoais, no que respeita aos sentimentos do poeta. Na verdade, o que o autor propõe é 

que exista a latente presença de uma subjetividade lírica, despersonalizada, contudo.  

A propósito dessa questão, Friedrich, em Estrutura da lírica moderna, explica 

que a despersonalização é entendida por Eliot como elemento básico para a precisão e 

legitimidade do ato poético. Além disso, valendo-se do exemplo do “poeta da 

modernidade”, afirma:  

 

[...] quase todas as poesias de Les Fleurs du Mal falam a partir do eu. 
Baudelaire é um homem completamente curvado sobre si mesmo. 
Todavia este homem voltado para si mesmo, quando compõe poesias, 
mal olha para seu eu empírico. Ele fala em versos de si mesmo, na 
medida em que se sabe vítima da modernidade. Esta pesa sobre ele 
como excomunhão (FRIEDRICH, 1978, p. 37). 
 
 

Em outros termos, a personalidade do poeta pouco importa para a produção de 

sua fatura textual, uma vez que: 

 

A mente do poeta é de fato um receptáculo destinado a capturar 
e armazenar um sem-número de sentimentos, frases, imagens, 
que ali permanecem até que todas as partículas capazes de se 
unir para formar um novo composto estejam presentes juntas 
(ELIOT, 1989, p. 44 – ênfase nossa). 

 

 
 Sendo assim, podemos entender a poesia como uma tessitura criativa que expõe, 

em suas vértebras, a formalização de um programa de pensamento analógico, 
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desvelador de um mosaico de imagens difusas. Tal realização, no entanto, só se 

concretiza plenamente, ou alcança seu efeito sensível, por meio da apreciação de seu 

arcabouço formal, em que corpo e sentidos textuais se coadunam, uma vez que o ato 

poético se faz não pelo o que diz, mas como diz. Leyla Perrone-Moisés, em “Situação 

Crítica” (1990, p. 88), afirma que: “A repercussão de uma obra poética sobre a realidade 

é tanto mais eficaz quanto mais esta for bem resolvida formalmente, quanto mais ela 

estiver bem cunhada numa forma que, como dizia Klee, „torna visível o real‟”. 

 Mas o que é a realidade na perspectiva da poesia contemporânea e o que 

caracteriza sua produção? A recolha das imagens do mundo, conforme sugere Eliot, 

apresenta uma realidade calcada nesse mesmo mundo ou o mundo do poético se faz por 

meio de um metauniverso forjado pela lacuna que a palavra poética cria quando se 

materializa no texto? Se a grande “diferença” entre o discurso da poesia e os outros 

reside em sua forma, a palavra poética está fadada a dizer ou a calar?  

 Ponderando sobre essas questões, as quais algumas possam indicar a dicotomia 

“dizer ou não dizer”, tentaremos partir de um pensamento que privilegia a não-resposta 

a elas. Segundo Perrone-Moisés (1990, p. 90): 

  

A palavra não presentifica as coisas, ela as torna irremediavelmente 
ausentes. Mas, nessa ausência, pode-se ler o desejo de uma outra 
realidade, desejo suficientemente forte para repercutir num real 
insatisfatório e, indiretamente, colaborar para sua transformação.
  
 

 Nosso percurso de reflexões será trilhado não pelo “dizer ou não dizer”, mas 

através do “dizer ou não dizer”. Em outras palavras, nosso interesse reside no que está 

entre a palavra que se consubstancia em imagem de um novo mundo: a poesia que se 

cria e se nutre no limbo da língua, para transformar-se em neblina discursiva, não 

dizendo sobre algo, senão criando, sobre o discurso, a sua máscara paradoxal. 

 Para tanto, apreciaremos o texto “rapidalentamente” do livro Não (2003), 

terceiro livro impresso de Augusto de Campos. A obra em questão trata-se de uma 

coletânea de poemas escritos entre a década de 40 e 90, contendo textos anteriormente 

publicados em outros livros, tais como Despoesia. Além disso, reúnem-se fragmentos 

tecidos entre os anos 2000, integrados à “flor de negatividade” instaurada pelo poeta, 

regada por sua aguda experimentação de vida – pública e estética – no contemporâneo.  

 Negando a tradicional forma do verso, ou desdobrando a já alardeada “crise do 

verso” mallarmaica, Augusto de Campos redimensiona o espaço da língua em seus 
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textos, valendo-se de vazios, ou “nãos” muitos, para sua criação poética. Assim, de 

alguma maneira, da “não-palavra” ora contida, ora escancarada em seus “não-versos”, o 

poeta manipula as malhas da “língua para” comunicação, consubstanciando-a em uma 

“linguagem de” poesia.  

Nesse ponto, não há ineditismo em seu trabalho, posto que a poesia se apresenta, 

independentemente do tempo em que surge, como algo capaz de criar uma linguagem 

vibrátil e singular em seu interior. Mas, por meio do “não”, Augusto de Campos vai 

burlando sistemas de verdades, relativizando-os. Para isso, vale-se muitas vezes das 

tradições literárias já idas, operando cortes precisos – sincrônicos – nos materiais 

poéticos, ou não, que sobrenadam na diacronia dos textos literários. Assim, a ruptura 

com o elemento tradicional, já tornada também “tradição de ruptura”, conforme sugere 

Octavio Paz (2013), vai ziguezagueando no fazer poético de Augusto de Campos, não 

de maneira a pulverizar a tradição passada, com a qual afinou sua escritura crítico-

poética, seja pelo ato de sua escrita criativa, sejam pelas “recriações” realizadas em suas 

interessantes incursões tradutórias (em que seu juízo crítico-criativo também se 

evidencia de forma singular).  

Ousamos sugerir que Augusto de Campos, a partir da urgência de seu tempo 

presente, imprime, em seus poemas – ou “não-poemas” – um ímpeto de criação que 

submerge em projeções poéticas acerca do futuro, uma vez que  de acordo com Siscar 

(2006, p. 118): “de um modo ou de outro, o futuro não vem de fora, de um horizonte à 

distância, ele „sairá daqui‟, ele será produto ou resultado da experimentação (do 

„imprevisto‟) que se realiza agora”. Ainda conforme Siscar (2006, p. 119): “ „Não‟ é, 

por assim dizer, a condição para o exercício da invenção; a negação é o gesto de 

oposição necessário à proposição do novo”. Dessa forma, o “não” dramatizado pelo 

poeta e inscrito em sua produção desvela uma certa dissonância em relação ao estado 

atual da poesia, inquirindo, por meio de sua (in)potência negativa, possibilidades outras 

de composição e de interpretação da materialidade do signo poético. 

Sendo assim, os cortes precisos operados na poética de Augusto de Campos, 

sincronizam-se de forma a denunciar o entremeio em que a poesia se realiza, ou se 

insinua: entretempos de indagações e perturbações da ordem do poético. 

Movimentando-se, portanto, no vazio e no silêncio de uma palavra poética porosa, o 

poeta recria um espaço, no corpo de seus textos, em que a poesia não insurge apenas em 

“estado crítico”, por, quem sabe, “estar por um fio”, mas que subverta criticamente a 

sua condição na contemporaneidade, burlando a crise, tornando-a, enfim, sua aliada. 
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Nesse sentido, se a palavra falta é porque, justamente nessa ausência, que se faz 

capaz de comunicar. Conforme Sterzi (2006, p. 20-21): 

 

A escassez de palavras na obra de Augusto antecipa – ou, mais 
precisamente, prefigura – uma escassez lingüística [sic] mais 
profunda, que a ultrapassa. A superstição ou esperança por trás dessa 
atitude talvez seja a de que quanto mais cedo o dano for exposto, 
menor será o seu alcance, ou mesmo que o seu sentido será, ao fim, 
revertido (trata-se de um raciocínio econômico: o homem-poeta poupa 
a linguagem, para que ela não lhe venha a faltar no futuro, ou já no 
presente). Incrementando a complexidade de sua práxis artística, 
Augusto conjuga a consciência de uma crise da linguagem com a 
aposta na concisão e na objetividade como virtudes poéticas. Desse 
modo, o que era daninho de um ponto de vista histórico revela-se 
benigno de um ponto de vista estilístico – e, no limite, “pós-histórico”: 

“só o incomunicável comunica”. 
  

 

Ponderando sobre o texto “rapidalentamente”, sugerimos que Augusto de 

Campos apresenta uma forma lírica muito particular, em que, desde a primeira leitura, a 

imagem suscitada pela composição e organização dos vocábulos causa estranhamento. 

Vinculado à estética concretista, o poema explora o caráter lúdico da palavra, em que o 

jogo entre significante e significado propõe uma circulação elástica.  

A dimensão verbovocovisual da composição lírica de Campos sugere expansão e 

retração dos sons, bem como dos caracteres gráficos que ora se expandem, saltando, 

jocosamente, de verso em verso, à luz do recurso do enjambement, ou pelas lacunas que 

se formam entre as letras de determinadas palavras (criando na leitura um efeito de 

suspensão, intermitência e vagarosidade); ora se aglutinam, sugerindo um ritmo ágil e 

contínuo ao seu leitor. Tal como um organismo vivo, o poema em questão simula e 

recria, concomitantemente, a dinâmica da respiração, em que o pulmão mecaniza o 

movimento de inspirar, bem como expirar o ar que manipula em seu interior.  

A analogia que ousamos estabelecer entre o texto e o órgão humano responsável 

pelo ato de respirar nos é cara, uma vez que o fôlego, assim como a performance 

vinculada à respiração, sugere no corpo do poema a imagem significativa de uma 

corrida, que ecoa nos séculos da tradição ocidental: O paradoxo de Zenão1.  

                                                           
1
 Filósofo pré-socrático, discípulo de Parmêmides, Zenão é conhecido pela preposição de “paradoxos” 

que eram argumentos que ele utilizava para refutar conceitos que se relacionavam a divisibilidade, 
multiplicação e movimento. Um dos paradoxos mais conhecidos é o de Aquiles e a Tartaruga. 
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Nessa anedota, recolhida por Augusto de Campos dos ensinamentos do filósofo 

grego, o grande Aquiles, conhecido por sua força e rapidez, é desafiado a apostar 

corrida com uma tartaruga. Como o herói era infinitamente mais ágil que o singelo 

animal, teria de dar um intervalo espacial entre sua posição e a da tartaruga, de modo 

que ela começasse a corrida antes dele, para que Aquiles a alcançasse depois. O cerne 

do paradoxo reside, segundo nos revela a tradição, no fato de que o herói grego jamais 

alcançaria, na verdade, o animal. Sua aproximação e até quem sabe, ultrapassagem, dar-

se-ia em um plano exclusivamente virtual. Quando Aquiles percorresse o espaço que 

havia entre ele e o ponto de partida da tartaruga, alcançando a posição dela, a tartaruga 

já teria avançado em uma medida infinitamente proporcional ao deslocamento do rápido 

guerreiro.  

No poema, além da sugestão que a reformulação das palavras sugere (pelo ritmo 

de respiração), o eco do paradoxo de Zenão se faz presente pela rememoração que 

materializa graficamente as personagens que o povoam. Aquiles aparece e, tal como na 

história, “não alcança” (verso 8) a tartaruga que caminha, gostosamente, a passos lentos 

(sugeridos pelos espaços entre as letras da palavra no verso 9). Diferentemente da 

anedota grega, no poema de Augusto de Campos, Aquiles é apenas um elemento que 

compõe a cena dramatizada no texto. Ao herói grego, priva-se a vantagem soberana 

original: ele se transforma apenas em palavra, palavra poética democrática, que se 

despoja da importância e da austeridade de um nome próprio (seu nome é escrito com 

letra minúscula tal como todas as outras palavras). 

Além da questão formal do texto, já mencionada, o poeta problematiza, ao 

remeter-se, sob a forma de diálogo franco, a tradição que o alimenta. No paradoxo 

original, Zenão propunha minar o argumento de seus adversários por meio da 

exploração do espaço, entendido como um conceito, em sua premissa filosófica. 

Augusto de Campos, contudo, recorre, desde as primeiras linhas de seu texto, a outro 

elemento não trabalhado pelo grego: o tempo. O ponto nevrálgico para o sentir 

contemporâneo, seria, dessa forma, a passagem do tempo e de que maneira ela nos 

afeta. O tempo ganha para si um verso inteiro (4). É a partir desse verso que a 

configuração discursiva ganha corpo no texto, criando orações inteiras com um sentido 

virtualmente acabado (o que sugere a parataxe) e dinâmicas (contendo verbos 

exclusivamente nocionais, “de ação”). 

Por meio da estância temporal, o poeta contemporâneo recupera, pelas vias da 

memória, o paradoxo da Antiguidade Clássica, estabelecendo um diálogo intertextual 
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que privilegia uma “presença virtual” (já que conclama a ausência do discurso ancestral 

que vagava na obliteração que o tempo causou). Seu ato, contudo, transborda os limites 

espaço-temporais entre o momento histórico vivido por Zenão e o seu próprio. Ao 

contemplar o tempo cronológico (versos 4 e 5), o sujeito lírico sincroniza em si as 

diferentes malhas que compõem, em camadas, o seu discurso. Se o tempo é imperativo 

em seu entendimento de mundo e dele o eu lírico não pode escapar, sua solução é fugir 

(verso 6) de si, galgando um espaço em que o tempo é suspenso: a poesia.  

O espaço, que não permite ao herói grego alcançar a tartaruga, é convertido em 

tempo a que tudo acomete de forma sofrível (versos 10, 11, 12 e 13), com sua passagem 

inevitável, no poema-imagem contemporâneo. À eternidade desse tempo implacável, 

contrapõe-se, paradoxalmente, a máscara de um novo tempo que, fraturado (versos 1. 2 

e 3), sugere um ambiente intervalar em que o sujeito lírico pode habitar. Tempo-espaço 

de uma nova realidade possível, anuncia-se já nos primeiros versos a multiplicidade de 

sentidos gerados pelo novo habitat do poeta. Nele, o tempo passa tanto rápida quanto 

lentamente, mas a junção/cisão dos vocábulos “rapidamente” e “lentamente” sugere um 

novo: “alenta” (verso 2). O que acalma o espírito do poeta pode ser, portanto, uma 

terceira via de placidez entre o que é rápido demais, ou lento demais. Assim, o poema 

problematiza a questão que aflige o sujeito contemporâneo, mas, concomitantemente, 

reserva em sua própria criação, um espaço de intervalo. Estar entre. Na lacuna do que 

não é e do que já foi. Suspensão do tempo. Direito ao não-ser. Poema. 
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CHILENO ADMITE DESORIENTAR A POESIA 
Saulo de Araújo Lemos (UECE) 

 
RESUMO: 
A poesia de Nicanor Parra é célebre por seu lado humorístico. Nela, o humor é um ato de cena 
ou máscara (que se confunde com o corpo que é o poema e se junta a ele), que mistura deboche 
e falas sérias, desiludidas, melancólicas, como se pudesse rir e lamentar ao mesmo tempo. 
Trata-se de um ato-máscara como área de indiferenciação, o que diz também afirma a 
indiferença (descaso, deboche, crueldade) como nota aguda da diferença. A fala-poema de 
Nicanor pontua uma desconfiança contra a herança metafísica da metáfora, o intelectualismo e 
mesmo a frivolidade: aparente declaração de niilismo que se desfaz em poeira a partir de um 
intenso apelo ao outro. Na atuação transmorfa e adstringente do poema de Nicanor, ecoa uma 
palavra, que é quase um signo não-linguístico de tão inquieta: desorientar. Ela alude à poesia 
como uma inquietude contra a seriedade e a profundidade, dando-lhe o direito a uma banalidade 
corrosiva, que não serve de instrumento a apaziguamentos e acomodações. O objetivo deste 
trabalho é passear por/com essa desorientação, pensar com afeto a poesia de Nicanor, pesar algo 
do que a crítica continental diz dessa obra e, assim, buscar a desorientação como um movimento 
que desconfia da própria etimologia dessa palavra. Isso, pela hipótese de uma literatura sul-
americana como algo que faz questão de não ter rosto, que quer correr mundo (fazer do mundo 
uma América Latina, ou borrar esse nome nas placas nos aeroportos) e ser mutante enquanto 
dure. Assim, a crítica talvez seja hoje o ato insistente de perder sua forma, sua orientação, suas 
rotulações fáceis ou suas muletas do cânone, gerando novas bandeiras de luta para um 
continente cultural supostamente subalterno. 
 
Palavras-chave: Nicanor Parra. Poesia contemporânea. Literatura latino-americana. Literatura 
comparada. Crítica literária. 
 

Na primeira metade do século XX, houve uma multiplicidade de manifestos e 

obras artísticas que adotaram e redimensionaram as linhas de ação e expressão das 

vanguardas europeias, que já vinham agindo havia algumas décadas (cf. SCHWARTZ, 

2008, 2013). Assim, nos últimos cem anos, as literaturas de vários países sofreram os 

efeitos daquelas proposições e interferiram com elas. No caso do Chile, uma série de 

autores do período exerceu a linguagem poética em perspectivas experimentais 

variadas, e aqui se pode registrar a contribuição de autores como Gonzalo Rojas, 

Enrique Lihn, Jorge Teiller, Juan Luis Martínez, Rodrigo Lira Canguilhem e outros (cf. 

GUERRA, s/d). Pensando nessas coletividades (chilenos, latino-americanos), ler e 

pensar a obra poética de Nicanor Parra (1914) se mostra um exercício de tensão artística 
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e política, e não por alguma originalidade essencial que ela manifeste, mas pela sua 

própria maneira de equacionar e inequacionar o problema da poesia moderna e 

contemporânea no continente. 

Para mover essa proposta de assunto da maneira mais oportuna, parece 

necessário ler alguns poemas de Nicanor antes de realmente começar a conversa. Para 

isso, foram escolhidos dois deles: respectivamente, “Test” e “Me retracto de todo lo 

dicho”: 

 

Qué es un antipoeta: 
Un comerciante en urnas y ataúdes? 
Un sacerdote que no cree en nada? 
Un general que duda de sí mismo? 
Un vagabundo que se ríe de todo 
Hasta de la vejez y de la muerte? 
Un interlocutor de mal carácter? 
Un bailarín al borde del abismo? 
Un narciso que ama a todo el mundo? 
Un bromista sangriento 
Deliberadamente miserable? 
Un poeta que duerme en una silla? 
Un alquimista de los tiempos modernos? 
Un revolucionario de bolsillo? 
Un pequeño burgués? 
Un charlatán? 
                      un dios? 
                                    un inocente? 
Un aldeano de Santiago de Chile? 
Subraye la frase que considere correcta. 
 
Qué es la antipoesía: 
Un temporal en una taza de té? 
Una mancha de nieve en una roca? 
Un azafate lleno de excrementos humanos 
Como lo cree el padre Salvatierra? 
Un espejo que dice la verdad? 
Un bofetón al rostro 
Del Presidente de la Sociedad de Escritores? 
(Dios lo tenga en su santo reino) 
Una advertencia a los poetas jóvenes? 
Un ataúd a chorro? 
Un ataúd a fuerza centrífuga? 
Un ataúd a gas de parafina? 
Una capilla ardiente sin difunto? 
 
Marque con una cruz 
La definición que considere correcta (PARRA, 2009, p. 101-102). 
 
Antes de despedirme  
Tengo derecho a un último deseo:  
Generoso lector  
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quema este libro  
No representa lo que quise decir  
A pesar de que fue escrito con sangre  
No representa lo que quise decir.  
 
Mi situación no puede ser más triste  
Fui derrotado por mi propia sombra:  
Las palabras se vengaron de mí.  
 
Perdóname lector  
Amistoso lector  
Que no me pueda despedir de ti  
Con un abrazo fiel:  
Me despido de ti  
con una triste sonrisa forzada.  
 
Puede que yo no sea más que eso  
pero oye mi última palabra:  
Me retracto de todo lo dicho.  
Con la mayor amargura del mundo  
Me retracto de todo lo que he dicho (PARRA, 2009, p. 123)1. 

 

Frente a muito do que se rotula como poesia por aí, os textos acima podem 

parecer, para certas sensibilidades, constrangedoramente simples. O que seria uma 

grande pena. Entretanto, os dois poemas parecem muito apropriados para incomodá-las, 

e nisso se mostra um tipo de vigor, de entusiasmo. No primeiro deles, os versos 

oferecidos como definições opcionais para o que seriam o antipoeta e a antipoesia 

permitem uma peculiar relação entre si, em cada um dos dois grupos. As opções para o 

que pode ser um antipoeta mostram uma tendência a se afastar do que corriqueiramente 

poderia ser a definição para um poeta em pontos de vista como o da belle époque, do 

beletrismo pré-vanguardas históricas. Se na perspectiva senso comum o poeta é aquele 

excêntrico que, entretanto, tem um lugar de prestígio social garantido (como resquício 

de certa idealização romântica), o antipoeta teria algo de próximo a certas funções 

sociais que estivessem desvirtuadas de seus papéis convencionais: o comerciante 

falecido, o sacerdote incrédulo, o general sem autoconfiança, o interlocutor em quem 

não se pode confiar. Para quase cada verso da primeira estrofe, uma imagem distinta. 

Umas com uma performance mais irônica (o vagabundo que ri do que é mais assustador, 

o narciso filantropo), outras até mais líricas (o bailarino à beira do abismo). 

A prevalência de enunciados irônicos para definir o antipoeta disfarça um pouco 

outra ironia, que existe na disparidade que torna inconciliáveis, em termos empíricos, 
                                                           
1 Optamos deliberadamente por colocar os poemas em bloco, em vez de retalhá-los e disseminá-los nesta 
fala, na expectativa de que isso funcione como um tipo de intensificação da leitura, próximo da maneira 
como aqueles textos foram expostos na versão oral deste ensaio. 
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algumas das definições apresentadas, numa oscilação que vai da personificação do 

ingênuo à do mau-caráter. Isso também pode ser observado na outra estrofe, a que trata 

de propor definições para a antipoesia. Assim, ela pode ser alguma dentre várias coisas: 

um exagero injustificado (tempestade em copo d’água), uma fugaz mistura de cor e 

beleza (a gota de neve na pedra), o desagradável e nojento da matéria fecal, mas 

também uma verdade dolorosa e oportuna, a pancada na autoridade institucional, uma 

chuva de caixões, caixões movidos a combustíveis vários, sugerindo que hoje se morre 

muito, o que dá cabimento a uma pergunta: tantas mortes são alguma espécie de 

genocídio, de extermínio coletivo, de efeito de poderes sociopáticos? O campo de 

trânsito do antipoeta e da antipoesia passa por um questionamento da ordem social, de 

seus resultados inaceitáveis e talvez por alguma possibilidade de mal-estar seguido de 

recusa, de ânsia por alguma transgressão frente ao inaceitável, ao inerte. A necessidade 

“imposta” de escolher apenas uma frase para definir antipoeta e antipoesia parece uma 

infiltração no poema antipoético do autoritarismo que ele insinua querer combater, e 

nisso há um reforço irônico à maneira de denúncia. A antipoesia se intensifica a partir de 

sua própria possibilidade de deturpação. 

No poema seguinte, “Me retracto de todo lo dicho”, há um tom melancólico, de 

palavra de velho ou moribundo. O ofício de quem escreveu poesia, talvez ao longo de 

vários anos, uma vida inteira, mostra-se inteiramente inútil. E ofensivo, já que acarretou 

o gesto de um pedido de desculpas. Porém, a explicação para tal ato é estranha e pouco 

convincente: o livro a que concerne o poema “não representa” o que o eu em verso diz 

ter querido dizer, “apesar de que foi escrito com sangue”. O sangue não sabe das coisas 

da consciência; a zoè está em clara desavença com o bíos2. O fato de que o livro “não 

representa” o que a voz-poema quis dizer recebe repetição frasal na primeira estrofe, 

bem como na última: é algo para que aquela voz parece querer chamar a atenção. O 

poema não representa o desejo, embora de certo modo o toque: o desejo frustrado é 

ainda uma afirmação do desejo, de que ele continua, mesmo que oscile entre ânsias 

agradáveis e dolorosas (o desejo continua informe e sua gramática ainda é mutante, 

ainda é complexa).  

Nas estrofes seguintes, o tom persiste e mantém a máscara melancólica do 

pedido de desculpas, reiterado pelos versos que novamente se repetem e encerram o ato-

verso. Entretanto, isso não esgota uma possibilidade de leitura em confronto com a 

                                                           
2 Para uma conceituação de zoè e bíos, bem como suas relações na contemporaneidade, ver AGAMBEN 
(2007). 
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totalidade da obra de Parra; seu caráter crítico e irônico, em muitos textos3, torna difícil 

crer num pedido de desculpas que parece vindo de um alguém humilhado, 

envergonhado do que disse. Se essa abordagem redutora é possível, ela convive com a 

possibilidade em suspenso de que aí se trata de mais uma das bromas que tanto povoam 

este longo poema que é o conjunto da produção poética de Parra. O poema, por meio da 

limpidez de sua frase, faz os sentidos possíveis vacilarem. Zombar do leitor é uma 

forma de tocá-lo e de fazer da literatura algo que chame o movimento, disse ontem e 

sempre Baudelaire. A incerteza do caráter cômico na passagem reforça nela um 

agenciamento de comicidade. O poema, ao abranger duas possibilidades de leitura ou 

duas máscaras (melancolia e ironia), intensifica, desse modo, seu potencial de 

interferência, sua politização particular, de partícula, pulverizadora, como um gesto em 

suspenso, mas continuamente material. 

Autor de cerca de 25 obras de poesia, Parra4 tem formação acadêmica em Física 

e Matemática. O fato de ter recebido diversos prêmios nacionais e internacionais, bem 

como de ter obtido ao longo dos anos um reconhecimento praticamente unânime da 

crítica literária contemporânea, não o estimulou a abandonar sua atitude reservada, 

alheia a entrevistas e a monumentalizações de sua figura. A obra de Parra é tecida com 

fios heterogêneos. No correr de seus volumes, expressa saudosismo memorial, 

melancolia, desilusão política tocando o pessimismo, humor debochado, irônico, 

métricas tradicionais, quase populares, versos livres, além de recursos gráficos não 

verbais (linhas, cruzes e arranjos de página especializados, mallarmaicos). Essas 

características não se aglutinam como unidades coerentes dentro de cada texto, mas 

fazem de cada um deles um exercício de mestiçagem. Junto a isso, há fiapos de vozes 

dispersos nos poemas, sem identificação, como que vindas de outro lugar, de não se 

                                                           
3 Vide vários de seus poemas, como “Advertência ao lector”, “Los vícios del mundo moderno”, 

“Soliloquio de um individuo”, “Inflación”, “El hombre imaginário”, “Manifiesto”, “Advertências”, 

“Discurso fúnebre” etc. (cf. PARRA, 2009). 
4 A bibliografia sobre Parra no Brasil é bastante escassa. Algumas leituras breves, em geral em antologias 
e artigos (acadêmicos ou não), apontam basicamente afirmações que parecem ser relativamente triviais a 
respeito da obra de Parra: sua relação com as vanguardas históricas, o caráter antipoético, a ironia 
mesclada de melancolia, o afastamento em relação a certa grandiloquência notada em autores chilenos 
como Gabriela Mistral, Pablo Neruda e Vicente Huidobro, o caráter inovador de sua poesia para a 
literatura chilena do século XX, certo tom de desilusão à medida que o século XX avançava, certo tom 
teatral de sua poesia. Ver, dentre outros: BELLINI, 1997, p. 335; CORRE, 2001, p. 41; GOTTLIEB, 
2014, p. 23-39. OVIEDO, 2005, p. 142-151; SIEBENMANN, 1997, p. 337-340. Nesse sentido, 
registramos aqui um agradecimento especial a Carlos Alberto della Paschoa, da Biblioteca José García 
Nieto, do Instituto Cervantes do Rio de Janeiro. Segundo Carlos, tanto publicações das obras de Parra 
como da bibliografia crítica a seu respeito são bastante raras, mesmo no Chile; as poucas edições 
existentes são sobretudo publicações espanholas. 
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sabe quem, fantasmáticas, sonoras, vibrantes. Oscilando entre a ironia e a melancolia, os 

poemas lidos acima seriam uma pequena amostra desse poema múltiplo. 

Por definição de seu próprio autor, a obra poética de Parra pode ser descrita 

como uma “antipoesia” (o que se deu especialmente devido ao título de seu segundo 

livro, Poemas y antipoemas (1954). Em prefácio à antologia Chistes parra desorientar 

la polícia poesia (PARRA, 2009), María Nieves Alonso e Gilberto Triviños contam que 

Parra, mesmo considerado um autor próximo às vanguardas artísticas latino-americanas, 

desagradava-se do hermetismo que via nelas, optando deliberadamente por métricas e 

dicções mais próximas de uma concepção popular, de certa forma medieval. Esses usos 

se mesclam ao verso livre e a uma linguagem que, assim como em Carlos Drummond 

de Andrade, em Manuel Bandeira, na poesia concreta e em outras produções da 

modernidade, despoja-se radicalmente da metáfora como condição ao poema. O que, 

por sua vez, permite imagens que são antes da ordem da interferência com a realidade 

empírica que de sua figuração representativa (o que estaria conforme à fundação de uma 

linguagem “neutra” de poesia, ou seja, aberta ao espaço em comum, heterogêneo e, 

dessa maneira, impessoal do poema). Outro componente da poesia do chileno são certos 

recursos visuais, que, junto com a abertura habitual do poema na modernidade, seria a 

proposição de uma ânsia por uma semiótica assignificante, por afetos que se expressam 

fora do caráter tendencialmente autoritário da linguagem verbal, no dizer de Gilles 

Deleuze e Félix Guattari em Mil platôs (cf. 2013, p. 95-139). Cabe aqui lembrar de 

algumas antipoesias talvez mais próximas a um público lusófono, como as de Oswald 

de Andrade, João Cabral de Melo Neto (e suas antiliras e antiodes) e a mencionada 

poesia concreta. Na clave de leitura proporcionada por essas tendências, a antipoesia, 

inclusive no caso de Parra, pode ser situada como um modo específico, agônico e 

declaradamente frágil de poesia, uma fragilidade como estratégia5.  

O poema de Parra apresenta como indecisão uma afirmação que, no filme No 

(2012), do diretor chileno Pablo Larraín, surge como alternativa em que determinada 

escolha se viabiliza como questão política, mas também publicitária. A obra de Larraín 

contextualiza a retomada democrática do Chile no final da década de 1980 por meio de 

um plebiscito que dividiu os que defendiam o fim da ditadura de Augusto Pinochet, no 

que toca ao tipo de campanha midiática que devia ser feita por eles: uns queriam uma 

abordagem crua e sombria dos horrores do regime ditatorial, outros pensavam em fazer 

                                                           
5 Sobre algumas antipoesias da literatura brasileira, ver CAMPOS, 2015. 
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uma campanha focada numa imagem de alegria e leveza para a decisão de dizer não a 

Pinochet e sua laia. Aquele lado acusava este de alienado e frívolo, enquanto este 

alegava que, sem um discurso que cativasse pelo entusiasmo, a causa seria perdida. 

Existe aí uma possibilidade de leitura na ordem de um confronto entre dois gestos 

políticos distintos: inquietar por uma descrição do que há de terrível no real ou exaltar o 

ânimo entusiasta, cheio de desejo e focado no lado inquietante e revolucionário do gozo 

como potência privilegiada de ação e interferência.  

O confronto descrito acima pode ser situado em termos de duas posturas: 

niilismo corrosivo ou vitalidade como enfrentamento do real. Ou, pensando 

anacronicamente, conforme posições adotadas por dois filósofos6 que também foram 

poetas, Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche: respectivamente, de ressentimento 

idealista e gaia ciência. No poema de Parra, entretanto, não há alternativa, no sentido da 

escolha, da explicação, do sentido determinado e unívoco: ambos são movimentos que 

fazem de uma poesia a sua própria antipoesia; da antipoesia um nome que anima o 

poema (assim como o nome “indivíduo” é apenas uma facilidade semântica para tentar 

enquadrar algo que muda continuamente, que está entre e em torno de corpos 

individuais, no poema “Soliloquio del individuo”); do ato de escrever poemas na 

América Latina, em espanhol, como um gesto de sobrevivência, de demora, de 

insistência, de teimosia. Teimosia do chiste, de quem pede desculpas, com olhar 

zombeteiro, por ter desafiado a mordaça. 

Assim, visão sombria e gaia ousadia se armam, nos poemas e antipoemas de 

Parra, com uma espécie de ânimo, de vontade de potência, tornando-os uma espécie de 

personagens, ou melhor, de atores inumanos, que se chocam contra o humano. Como 

vírus, como alguma vacina improvável. Personas sem rosto, esses dados do poema do 

chileno podem talvez ser vistos como heterônimos sem nome de pessoa, mas cujo nome 

é o movimento aberto. Seriam, então, hetero-ocorrências, heterovozes, interstícios de 

incerteza quântica, do tipo matéria/energia (tópicos familiares a Parra), informes, 

móveis. As duas ocorrências aqui tomadas poderão, assim, ser lidas no plano de uma 

                                                           
6 Deixar o poema de Nicanor ser interferido por Nietzsche e Schopenhauer, (em lugar de pensar em 
termos de tragédia e comédia) tem a ver com o viès anacrônico de leitura crítica, como pensado por 
Borges, em“Pierre Ménard, autor do Quixote”, e Agamben, em “O que é o contemporâneo (com mote nas 
Considerações intempestivas, de Nietzsche), bem como outros autores contemporâneos (Raúl Antelo, 
Christophe Bident etc.). Nessa perspectiva, os discursos sobre o anacronismo, que também é discronia (cf. 
AGAMBEN, 2008, p. 9) podem fazer pensar em anatropismos, divergências de durées, de espaço-
tempos, de processos de subjetivação em devir. 
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variância matizada, não de heterônimos, mas de agenciamentos heteronímicos, 

agenciamentos de máscara.   

As flutuações da persona poética tocam evidentemente sua materialidade de 

idioma; isso pode fazer pensar no ato de buscar o poema em outras línguas, no fora que 

envolve a língua dita materna: tanto a da fonética e da gramática como a da literatura 

mesma, de sua dicção particular, sempre estrangeira: entre o português e o espanhol, 

perambula a possibilidade de um poema e de uma política, como urgências, ainda. À 

parte o fato de que o investimento na difusão de uma língua-cultura é sobretudo 

econômico, visando ao lucro gerado pela intensificação do caráter de “língua comum”, é 

possível e necessário pensar o poema como língua incomum, estranheza em comum, 

impessoal, irredutível à ideia ou aos discursos sobre uma comunidade homogênea ou 

equilibrada. O continente é uma travessia, um caminho feito agora, um perder-se.  

Jorge Luis Borges apresentou, em 1973, uma palestra no Centro de Estudos 

Brasileiros de Buenos Aires chamada “Destino e obra de Camões”. Nela, exalta o desejo 

de um modo geral e o perder-se em viagens: seu medo delas é tão apaixonado que se 

torna uma exaltação (cf. 2001, p. 395 e 399). A literatura latino-americana, se a 

pensarmos com o poema de Nicanor, mostra-se em um desejo aberto, político, de deriva 

e meditação livre. Essa literatura é um tipo de biblioteca; é interessante, é urgente 

politizar cotidianamente essa biblioteca: ocupá-la, seja vernácula, seja estrangeira. 

Ocupá-la de modo extremo, o dia inteiro, a vida inteira (mesmo que por poucas horas), 

transfigurá-la de local de trabalho a morada permanente, como fez Bartleby com o 

escritório em que por algum tempo escreveu com palavras. Caso se deseje. É preciso 

adentrá-la, buscar um livro de Nicanor entre as estantes: com sorte ele será achado; 

provavelmente, ele dirá algo à biblioteca inteira. Isso porque esse chileno que admite 

desorientar a polícia, quer dizer, a poesia, é multidão, confusão. É a própria ideia de 

uma poesia pós-utópica, no dizer de Haroldo de Campos (1997), que anulou o sentido 

das periodizações, mas não o da perplexidade – poesia de um agora aberto, como uma 

espacialização do tempo, tempos díspares, cruzados, como anacronismo, de uma 

contemporaneidade que é antes um problema do que a solução conceitual facilmente à 

mão do tantas vezes lamentável produtivismo acadêmico de hoje. 
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GRACILIANO RAMOS E OS PERSONAGENS-AUTORES: DA

ANGÚSTIA DO SILÊNCIO À ANGÚSTIA DA PALAVRA

Aline Bezerra da Silva (UFRJ/FAETEC/IBGE)

Resumo:  Nos romances cuja  análise se pretende neste artigo,  o  estabelecimento de
sucessivas  coerções  internas  e  externas  vai  nortear os  estreitos  limites  entre  os  quais  os
personagens  de  Graciliano  Ramos  poderiam mexer-se.  Sem consciência  da  autonomia  da
vontade, o que influirá nos desígnios da liberdade é a existência irremediável de estreitamentos
que condicionará o exercício de uma liberdade ordinária, quase uma inviabilidade da liberdade.
A partir  da leitura de Caetés,  São Bernardo e Angústia,  com destaque para os narradores-
personagens,  figuras  fraturadas  por  questões  de  cunho  existencial,  buscar-se-á  discutir  a
dissonância que ecoa literariamente.  Em meio ao ato de rememoração e retextualização de
ações, sentimentos e reflexões, tais narradores deparam-se com a escrita como resultado dos fios
de memória que se entrelaçam, o senso do trágico presente na obra de Graciliano, metonimizada
ou metaforizada na figura do cárcere, por vezes mais situacional que real. Coerções norteiam
essa liberdade diminuta, que, para firmar-se e afirmar-se, instiga nos narradores o desejo da
criação literária, como a sugerir que à escrita coubesse o papel de potência e resistência. Dessa
forma, ser o demiurgo de um mundo em construção imaginativa coaduna-se com a possibilidade
de resistir ao mundo real, como escravo e senhor das margens que os oprimem, seja no campo
imaginário, no caso das personagens, ou no factual, no caso do autor alagoano. Uma opressão
que se revela, antes de tudo, com as marcas contrastantes das diferenças sociais, tão discutidas e
tematizadas  na década de 30.  Nesse processo,  tanto o espaço da  escrita  quanto o da vida
revelam-se  num  encarceramento  ora  desejado  ora  refratado,  muitas  vezes
metafórico/metonímico, mas sempre presente numa alternativa à consciência infeliz. Isolar-se
voluntariamente ou não se mostra determinante para a decantação das angústias sentidas e para
sua transmutação em escrita: pena-escrita, pena-condenação. Hora de ouvir os ecos das vozes
que emudeceram.

Palavras-chave: Graciliano Ramos; angústia; narrador-personagem
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“Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha
para dizer” (Calvino, 2009, p. 11).

“[...] os textos mais intrigantes não são os que podem ser lidos, mas os
que são ‘redigíveis’ (scriptible)  – textos que estimulam o crítico a
modulá-lo,  a  transferi-los  para  discursos  diferentes,  a  produzir  seu
jogo semiarbitrário de significado [...]” (Eagleton, 1997, p. 189)

“Se o livro que estamos lendo não nos sacode e acorda como um
golpe no crânio, por que nos darmos ao trabalho de lê-lo?” (Kafka
apud MANGUEL, 1997, p. 113)

Introdução: o cárcere e a escrita

Para  tratar da questão entre literatura e dissonância, gostaria de responder à

questão inicial: por que Graciliano? Porque é um clássico, é redigível e golpeia o crânio.

Há  essa  tripla  potência  no  desassossego  vindo  das  obras  do  autor.  Há,  ainda,  o

ziguezaguear entre questões locais e universais, o retrato do cenário político brasileiro e

os dramas íntimos que assolam as personagens, revelando a essência trágica das vidas

delas  e,  por  extensão,  da existência  humana,  o  cuidado formal  e  a  irrepetição  das

experiências  estilísticas,  como já  assinalado  por  Antonio  Candido,  para  quem cada

experiência do autor alagoano era uma experiência encerrada (CANDIDO, 1992). 

Com base na minha tese de doutorado Caetés, São Bernardo e Angústia: mundo-

prisão, defendida em março de 2014 pelo Departamento de Ciência da Literatura da

UFRJ, passo agora a abordar duas questões que relaciono ao tema do Simpósio nos três

primeiros romances de Graciliano: o cárcere fractal dos subterrâneos e a dualidade entre

escrita-pena e escrita-libertação.

O cárcere fractal, reflexo da inevitabilidade do fim trágico dos seres humanos, a

solidão  inescapável,  remete  a  uma  constante  sensação  de  imobilidade  gerada  por

questões limítrofes entre as escolhas pessoais e os estreitamentos das possibilidades.

Fractal porque contém nas partes características do todo forma autossimilar, guardando

em si propriedades de um padrão repetido. Não que as obras abordadas tragam qualquer

tom fatalista, mas nelas se evidencia o drama subjetivo que assola cada personagem-

narrador,  estando  suas  liberdades  confinadas  a  uma  movimentação  de  tal  forma

ordinária,  que  mais  parece  ausência  de  liberdade.  Essa  ausência  de  liberdade  ou

aprisionamento surge de forma metonímica em vários momentos e lugares, de forma

fractal.
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Já a dualidade entre escrita-pena e escrita-libertação remete à relação que cada

um dos narradores-personagens, que também se pretendem escritores, estabelece com o

próprio  processo de  escritura,  com a maneira  como essa  atividade ressoa em seus

interiores a partir das memórias resgatadas voluntariamente ou não.

Caetés

Em Caetés, publicado em 1933, João Valério, jovem guarda-livros apaixonado

por  Luísa,  a  esposa  do  patrão  Adrião,  tenta  escrever  um  romance  histórico,  sem

conhecimento que o respalde. Acaba vivendo o amor proibido, paralisa os encontros

pouco antes da morte de Adrião, em decorrência da tentativa de suicídio deste, e desiste

do intento literário. Torna-se sócio da viúva e do cunhado dela. O narrador se debruça

pouco  sobre  a  própria  memória  e  anseia  pelo  que  ainda  não  é.  Como  afirma

Kierkegaard, “o jovem desespera do futuro” (KIERKEGAARD, 1979, p. 278). Crê-se

de muito valor e, ao mesmo tempo, mostra-se inseguro quanto às qualidades que diz

possuir. Suas prisões são a cidade pequena, o quarto de pensão, o escritório, as relações

amorosas, o romance histórico que não consegue escrever. Sente impulso de libertar-se

e o máximo que consegue é abrir mão da escrita como atividade que lhe esfregava nas

fuças sua ignorância.  O desejo de escrever o romance histórico esbarra na falta de

conteúdo e na incapacidade de lidar com a forma, de maneira interessante. À medida

que substitui  o desejo de escrever pelo reconhecimento da própria natureza humana

caeté,  João  Valério  quer  e  não  quer  ser  ele  mesmo  e depara-se  com o  desespero

inconsciente de ter um eu. Angustia-se pela escrita que não deveio. Cala o temor do

insucesso, abraçando uma vida distante das agitações provocadas pela atividade criativa.

O sentimento alternado entre a angústia da palavra e a do silêncio cedem à tranquilidade

de uma vida enfim  desprovida  de inquietações,  porque desprovida  também de  sua

vertente mais imaginativa.

São Bernardo

Em São Bernardo,  de 1934, Paulo Honório,  homem maduro que trilhou um

árduo  caminho de conquistas  materiais  nem sempre  lícitas,  reifica  as  pessoas  e  as

relações, crendo-se único dono da voz autorizada, repudiando pensamentos contrários

aos dele e silenciando as demais vozes, pelo grito, pelo silêncio ardiloso da emboscada,

ou pelo safanão. Resolve escrever um livro para contar a própria história. Pensa em

dividir o trabalho para que seja executado por outras pessoas, segundo suas habilidades,
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mas o plano inicial dá errado e decide ele mesmo contar o que viveu. Paulo Honório que

considerava a propriedade privada seu grande trunfo termina seus dias aprisionado a ela,

descobrindo ali a metonímia de sua relação reificada e deteriorada com todos os que o

cercavam. O homem ágil, de memória aproximada à ideia de continuum histórico, cede

lugar  ao  dínamo  emperrado,  ao  volante  empenado,  à  medida  que  a  história  se

desenvolve em escrita  do livro  a que se dedica.  O momento inicial  metodicamente

organizado, representativo do pensamento pragmático do narrador, é substituído pelo

rompante  motivado  pelo  simbólico  pio  da  coruja,  sendo  importante  lembrar  que a

atividade de extermínio delas marca a manhã do suicídio de Madalena. A coruja traz

consigo o desejo irreprimível da escrita, anunciando certa desconstrução de valores com

os quais o narrador se afinava. O domínio sobre as ações e a falta de familiaridade com

a escrita caminham em direções opostas, assim à medida que as contingências tomam

conta do enredo com seus emperramentos é a mão que escreve que parece ganhar vida,

havendo relação nítida entre agir e pensar. Quanto mais o personagem age, menos ele

reflete e consegue escrever. Os momentos de aparente imobilismo são justamente os de

maior concentração de produção no que tange à escrita. O silêncio que o aprisionava em

sentimentos não elaborados encontra saída na escrita,  mas a escrita, antes repulsiva,

transforma-se em atividade compulsiva e necessária. Não menos angustiante porém.

Silêncio externo interrompido pelo crocitar da coruja e pelo barulho interno, arrepios

em profusão. Intercâmbio entre a angústia do silêncio e a angustia da palavra.

Angústia

Já em Angústia, publicado em 1936 quando o autor Graciliano Ramos ainda se

encontrava  na  prisão,  Luís  da  Silva,  funcionário  público,  redator  de  jornal  oficial,

ressente-se de sua vida profissional medíocre, fica noivo de Marina que o troca por

Julião  Tavares  que,  mais  tarde,  ele  vem  a  assassinar.  De  forma  reiterada,  surgem

menções a textos já escritos por ele e ao romance que pretende escrever. Nesse livro,

são vários os cárceres simbólicos: a repartição pública, a casa em desmantelo, o café, a

prisão, a escola, a vaidade e a velhice, a memória, o conhecimento e a ignorância, as

privações e a abastança, as relações familiares e as demais relações afetivas (e sexuais),

o desejo de controle, o quintal de casa. O narrador Luís da Silva surge como paradoxo

da natureza libertária do intelectual, levando-se em conta a visão sartreana. Por um lado,

o trabalho dele o envolveria em um ofício criador e inquietador, mas, no decorrer da

leitura, percebe-se que não é o que acontece ao funcionário que se vê levando “vida de
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sururu”  (RAMOS,  1969,  p.  21).  O  discurso  de  Luís  segue  enviesado,  sobrepondo

referências temporais muitas vezes imprecisas. Sua rejeição à propriedade privada opõe-

se à subserviência aparente, repleta de conflitos. Reclama da falta de criatividade depois

do assassinato de Julião Tavares, “munheca emperrada” (RAMOS, 1969, p.19), analogia

com o dínamo emperrado de Paulo Honório. Ao contrário de Paulo, porém, o processo

da escrita de Luís da Silva não o imerge em interiorização, sendo sua confecção textual

de natureza prática. Sua pena profissional é sabidamente mentirosa, sem possibilidades

catárticas.

 Trata-se  o  último  do  romance  mais  asfixiante  entre os  três,  em que  há  a

proliferação de espaços onde se podem detectar a invisibilidade e a falta de interação.

As lembranças surgem confusas, envoltas em referências a passado recente, passado

distante,  sem muitos planos ou possibilidades.  Em alguns momentos,  Luís  da Silva

afirma  não  querer  ser  um  rato;  em  outros,  reconhece-se  um  “percevejo  social”

(RAMOS,  2002,  p.  37).  Enxerga  qualidades  intelectuais  em  si  mesmo,  mas  tal

percepção não é o suficiente para fazê-lo aceitar-se.  Divide-se entre o desespero de

querer ser ele próprio e o desespero de não querer ser ele próprio. Observa no exterior o

desconchavo que lhe vai no interior e vê em Julião Tavares a representação de todas as

figuras  de  poder  que  lhe  causavam  recordações  dolorosas:  o  pai,  Mestre  Antônio

Justino, Dr. Gouveia, o guarda, os caridosos, o sargento, o Governador, o Secretário, o

chefe da repartição,  o diretor.  Angústia é o romance em que mais se pode notar  a

existência do cárcere fractal, inclusive quanto a outros personagens. Silêncio e palavra

são complementares nesse processo de estrangulamento.

Considerações finais

3.535. 3.535. Com esse número, a ditadura varguista tentava despersonalizar o

autor Graciliano Ramos, despojando-o de sua identidade. Reconhecido pelas qualidades

literárias,  Graciliano também deixou o legado moral da retidão na administração da

coisa  pública  em  sua  trajetória,  que  reúne  experiências  como  Presidente  da  Junta

Escolar de Palmeira dos Índios, Prefeito de Palmeira dos Índios, diretor da Imprensa

Oficial  de  Alagoas,  Diretor  da  Instrução  Pública  de Alagoas,  cargo  equivalente  a

Secretário Estadual de Educação, e, finalmente, Inspetor Federal de Ensino Secundário

do Rio de Janeiro. Um daqueles casos em que quanto mais comprovada a competência

administrativa mais ela conduz o profissional para cargos de alcance cada vez mais
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restrito.  Preso  sem  acusação  formal  em  3  de  março  de  1936  teve  sua  liberdade

conquistada 10 meses depois, em 3 de janeiro de 1937. 

Suas  trajetórias  pessoal,  profissional  e  literária  conduzem  muitas  vezes  à

reflexão sobre o absurdo e sobre a liberdade de atuação, num processo em que ficção e

realidade deparam-se com a inevitabilidade do trágico. Coerções internas e externas

fazem-se sentir no trato com a sociedade e na elaboração subjetiva dos episódios sejam

eles vividos ou criados, parte das Memórias do Cárcere ou das memórias voluntárias ou

involuntárias dos personagens cerceados por restrições não demarcadas por espaciais.

A dissonância se estabelece nas obras em questão ao se considerar a construção 

de uma visão crítica pautada na complexidade do humano e das estruturas sociais nas 

quais se inserem, ao golpear-nos sucessivamente os crânios trazendo à tona inquietações

de cunho existencial e ideológico, vozes distantes autorizadas ou não, ao mostrar-nos a 

escrita como prisão e liberdade.
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POÉTICAS DA RESISTÊNCIA: DIÁLOGOS ENTRE FOLHETOS DE CORDEL 

E XILOGRAVURAS SOBRE O CALDEIRÃO 

 

Ana Cláudia Veras Santos (UFC) 

Martine Suzanne Kunz (UFC) 

 

Resumo: A literatura de folhetos nordestina é uma poesia que passa por transformações do 
ponto de vista da condução argumentativa ao versejar fenômenos associados às "minorias" 
populares, caso do Caldeirão do beato José Lourenço. O intuito é observar narrativas desse 
fenômeno, como a xilogravura, em diálogo com o cordel. A partir do cotejo dessas 
representações foi possível balizar quebras de paradigmas na condução das narrativas, num 
esquema de mudança processado pelo poeta que rompe com a tradição da poesia popular e 
passa a se valer de "assinaturas de prestígio" como fontes para sua poética (BOURDIEU, 2002). 
Essa nova situação de legitimação argumentativa se configura como medida de rebate àqueles 
que colocam o cordel numa subcategoria em relação à literatura “hegemônica”. Desse modo, o 

cordel se insere num terreno movediço e formado por contrassensos, sobretudo, quando narra 
conflitos históricos que continuam em  desenvolvimento. Caso das narrativas aqui apreciadas 
que cerca de oitenta anos após seu acontecimento, quando se deu a invasão do Caldeirão, em 
1930, no Cariri cearense, são (re)criadas. Seus rumores tiram do esquecimento o conluio 
personificado no Estado, na Igreja Católica e nos grandes proprietários que ao “temer” uma 

nova Canudos, teria destruído aquela comunidade "modelo de reforma agrária". Nesse sentido, a 
conduta dessas narrativas reunidas num corpus composto por folhetos remanescentes do 
fenômeno, mais os produzidos em 1970, 1980, 1990, 2000 e 2010, a colocaria num patamar de 
documento literário e histórico  juntamente com outras performatividades que representam o 
Caldeirão em oposição às elites detentoras da linguagem. Propomos analisar essas narrativas, 
suas memórias e os diálogos que constituem essa teia de sentidos, a partir da sentença que 
elevaria a poesia a uma forma líquida em torno da qual as potencialidades de 
"compartilhamento de códigos" (BARTHES, 2004) e as “intertextualidades” estariam a seu 

serviço. 
 

Palavras-chave: Literatura de folhetos nordestina. Narrativas. Diálogos. Caldeirão do beato José 

Lourenço. 
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O desfiar da memória 
 

A poesia de folhetos de cordel que ora se apresenta é parte de uma poesia que 

considero sinônimo de resistência, que assim se configuraria desde o seu suporte 

editorial, primeiramente, perpassando pela organização e defesa de seus pontos de vista, 

na condução dos argumentos e buscas por legitimidade. Ao versejar, por exemplo, 

fenômenos de revoltas associados às “minorias” populares, como o episódio do 

Caldeirão do beato José Lourenço, tema desta pesquisa, as potencialidades podem ser 

observadas pelo público leitor e/ou ouvinte. 

O intuito é apresentar narrativas sobre o Caldeirão e temas correlatos a partir de 

representações como a xilogravura, por exemplo, que é também poesia talhada em 

madeira como diria Carvalho (1998), em diálogo com a poesia de folhetos. 

De acordo com estudo comparativo realizado anteriormente, essa poética 

popular está em um processo de constante movimento de mudança e adaptação quanto 

aos seus referenciais. A partir do cotejo estabelecido entre essas representações, foi 

possível observar quebras de paradigmas na condução das narrativas efetuadas pelo 

poeta que rompe com a tradição da poesia popular em versos e passa a se valer de 

"assinaturas de prestígio", como fontes para sua poética (BOURDIEU, 2002). Talvez tal 

medida condiga com uma busca por legitimação argumentativa e rebate àqueles que 

colocam a literatura de folhetos de cordel em uma subcategoria em relação à dita 

literatura hegemônica. A fim de ilustrar essa conjuntura, exponho o tratamento que o 

poeta popular dá as suas fontes. Vejamos: 

Em 1982, Cláudio Aguiar fez o romance Caldeirão, nesse mesmo ano 

Rosemberg Cariry e Oswald Barroso lançam Cultura insubmissa. Em 1985, Cariry 

estréia o filme Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, despertando nos espectadores 

sentimentos de toda ordem e promovendo em alguns o interesse em conhecer mais essa 

história, como ocorreu com o Régis Lopes, que mais tarde, em 1991 lançaria Caldeirão, 

com depoimentos de remanescentes e também influenciando outros estudos e produções, 

como foi o caso do poeta Paulo de Tarso, que escreveria sua representação no cordel um 

ano depois. 

Fato é que essas iniciativas foram fundamentais para a elaboração dos folhetos 

dessa geração. Dispomos de quatro títulos desse período, todos tendo como ponto 

comum, além da temática, o argumento de terem sido feitos à luz de outro trabalho, 

como os acima citados.   
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É de 1981, o cordel O beato Zé Lourenço e o boi Mansinho ou: a chacina do 

Caldeirão, de J. Normando Rodrigues, que traz na quarta capa, a seguinte explicação: 

 

Crato, junho de 1981. Além das histórias ouvidas da boca de quem viveu essa 
aventura, pesquisei os livros, CULTURA INSUBMISSA - Rosemberg Cariry 
e Oswald Barroso. CANGACEIROS E FANÁTICOS – Rui Facó – 
MILAGRE EM JUAZEIRO – R. Della Cava. NAÇÃO CARIRY – Revista nº 
9/83 – Edições Folha de Piqui – Distribuição Bolart (Jackson Bantin) – 
agradeço o apoio de Eloi Teles e Expedito Sebastião da Silva (Poetas 
Cordelistas). Impresso na Gráfica ABC – Juazeiro do Norte. (RODRIGUES, 
1981, p. 16). 
 

Dessa forma procedeu Francisco Artur Pinheiro Alves com o cordel de 1984, 

Pequena história do Caldeirão: à guisa do romance popular, onde diz nos créditos 

iniciais: “Inspirado na obra “CALDEIRÃO” de Cláudio Aguiar” (ALVES, 1984). 

Igualmente, o poeta Paulo Nunes Batista, com a História do Boi Mansinho e o 

Beato José Lourenço, de 1988, ressalta em nota: “Estes versos foram inspirados no 

trabalho “O Beato José Lourenço, o boi mansinho e o problema social do Caldeirão”, de 

Fátima Menezes” (BATISTA, 1988, p. 20). 

O Beato José Lourenço e o Caldeirão, 1ª edição de 1992, com autoria do poeta 

Paulo de Tarso B. Gomes, que na última capa traz a seguinte explicação: 

 

O Caldeirão, de Régis Lopes, resgata um momento importante da história dos 
movimentos populares do Ceará. É um livro definitivo que coloca na ordem 
do dia este tema de tão escassa bibliografia. A partir do trabalho de estréia de 
Régis Lopes, o poeta e estudante de história Paulo de Tarso Bezerra Gomes 
transpôs para os códigos da literatura popular em verso o relato da 
comunidade do beato José Lourenço. É uma forma de levar este episódio 
de resistência a um público mais amplo. A ADUFC apoia esta iniciativa 
cultural que considera de maior relevância. (GOMES, 1992 – grifo nosso). 
 

Conforme podemos observar, essas narrativas têm um ponto de partida em 

comum, foram inspiradas por outras produções. 

E, a partir dessa constatação e do que os próprios autores falaram acerca de seus 

trabalhos, o ponto de chegada também pode ser vislumbrado, ou seja, a ideia é que os 

acontecimentos que envolveram o beato José Lourenço e suas comunidades chegassem, 

segundo Gomes (1992), ao conhecimento de “um público mais amplo”, que caso não 

tivessem acesso à literatura erudita ou às demais artes anteriormente citadas, se 

deparariam com a leitura ou audição dos versos populares sobre esse fenômeno, de 
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modo que esta performance 1  acompanharia o entendimento das pessoas sobre a 

realidade assistida no Caldeirão. 

Portanto, percebemos discursos definidos nessas representações aqui dispostas. 

Desde aquele pautado sob a ótica religiosa fundamentada no ideal de liberdade, 

salvação, fé e política, juntamente com o discurso de levar para o povo a história do 

povo, com influências sistematicamente associadas ao seu contexto histórico e 

condizentes com o lugar ocupado pelo seu emissor. 

Essa situação de busca por referenciais teóricos se estende aos folhetos da 

década de 2000. O Caldeirão dos esquecidos, de Ulisses Germano (2016), cita Firmino 

Holanda como seu influenciador. Fco Edésio Batista, com O Caldeirão e o Beato Zé 

Lourenço (2002), faz referência a um artigo de Zuza da Botica quando do centenário da 

invasão do Caldeirão. Geraldo Amâncio, com O terrível massacre do Caldeirão do 

Beato Zé Lourenço (2001), alude a Rosemberg Cariry, Chico Sá e Oswald Barroso, por 

exemplo. 

Interessante apontar que os folhetos dialogam entre si e que corroboram em 

muitos aspectos, como a situação de fartura, união, fé e trabalho no Caldeirão e acerca 

das injustiças que as comunidades lideradas pelo beato foram sofrendo ao longo do 

tempo. 

É possível pensar também que o recurso de estabelecer elos com a literatura 

considerada canônica seja uma forma de sobrevivência no meio de produção, edição e 

recepção do poeta e de sua poesia. Afinal, muitos finais não felizes já foram atestados 

para o cordel. Certamente, seus tempos áureos, de “glamour” ficaram com os seus 

mestres, todavia, deixaram uma arte que continua viva, já não é mais uma menina vinda 

das obsoletas máquinas de impressão, mas que permanece como parte de uma cultura 

sólida, que como faz parte do curso natural das coisas, passa por transformações. 

 

Do silêncio ao rumor 

 

Assim, ao romperem com o silêncio imposto às “minorias”, entre as quais, 

incluo, o próprio suporte do folheto, que é muitas vezes considerado uma literatura 

menor em comparação com as literaturas, ditas hegemônicas, estabelece um elo de 

diálogo com alguns segmentos sociais e tira da borda da história (também literária), as 

                                                 
1
Poderíamos inferir que dentro do contexto de poesia oral, “a performance manifesta a ligação primária 

entre o corpo humano e a poesia. ” (ZUMTHOR, 2010, p. 221). 
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memórias constituídas, as memórias em constituição e as memórias a se constituírem 

em torno da comunidade liderada pelo beato José Lourenço. 

Daí, destacamos as múltiplas possibilidades de significados em torno das leituras 

das poesias de folhetos, quando versejam fenômenos históricos, a exemplo do Caldeirão. 

Concordo que a literatura, elaborada por inúmeras linguagens, tem potencial para tirar 

do esquecimento entraves históricos, além de modificar pontos de vista já estabelecidos 

e reescrevê-los, através de diálogos entre representações que constituem polifonias e 

intertextualidades. Não há um ponto final acerca da história do Caldeirão, nem tão 

pouco das narrativas e seus rumores. 

Aspecto que considero relevante pontuar, é em relação ao procedimento de 

escolha que envolve as capas dos folhetos. Seguindo o raciocínio do “compartilhamento 

de códigos” entre o poema do folheto e o poema da madeira, observamos certas 

incidências como a do folheto que abre a série desse novo recorte analítico sobre o 

Caldeirão do beato José Lourenço, feito mais especificamente dos anos 2000 em diante. 

O terrível massacre do Caldeirão do Beato José Lourenço, de Geraldo Amâncio 

(2001), traz na sua capa uma xilogravura do poeta e também xilógrafo J. Normando 

Rodriguez, cuja xilogravura de 1981, é uma alusão ao arquétipo dos santos guerreiros, 

como São Jorge e São Miguel, por exemplo, compondo uma transmissão de símbolos, 

uma vez que o herói montado no cavalo pretende ser o beato José Lourenço sobre o seu 

Trancelim, assim como, a figura de um soldado sob a lança do cavaleiro, representaria 

uma transposição com o dragão legendário. 

 

                                                               

 

 A imagem é interessante porque nela se (r)estabelece a ideia de vitória, não de 

derrota. José Lourenço teria saído vitorioso da luta, não vencido como a História 
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registrou. Nesse ponto de vista é significativa a forma como o poeta do verso e/ou do 

talhe escolhe compor sua narrativa, decidindo quem será o forte, o digno, o redentor, em 

oposição aquele que sugestionaria o mal. Ainda acerca desse exemplo, é de valia 

apontar que J. Normando Rodrigues elaborou um cordel em torno do Caldeirão do 

Beato José Lourenço, em que inaugura a xilo em questão. 

O folheto de Rodrigues, “O beato Zé Lourenço e o boi Mansinho ou: a chacina 

do Caldeirão” direcionou o exemplo da comunidade do beato José Lourenço para além 

da condição religiosa do Caldeirão, associando-o a ideais políticos, fazendo valer sua 

opinião de poeta sobre aquela situação, de modo que a figura do beato não é a mais 

importante, mas o comportamento dos membros do Caldeirão como um todo, o 

conjunto fez a força nos versos de Rodrigues. 

 
 

E assim foi o destroço 
daquele povo ordeiro 
que só fazia rezar 
trabalhar o dia inteiro 
que só puderam viver 
até meu Padim morrer 
e proteger os romeiros 

 
 
Quando o rico fazendeiro 
que a pobreza explorava 
se juntou o falso padre 
que só dinheiro buscava 
foi destruída a cidade 
e o sonho de liberdade 
que nosso sertão criava 
 
Foi uma dura lição 
pro povo pobre aprender 
que não é só com santo e reza 
que ele vai se valer 
além de muita união 
trabalho e organização 
CORAGEM pra se defender 
(RODRIGUES, 1981, p. 15). 

 

A narrativa termina com um recado ao leitor, ao povo que quando diante de uma 

situação de submissão ou de exploração deve seguir o exemplo de Lourenço e do 

Patriarca de Juazeiro: 

 

Morreu o Beato Lourenço 
no ano de quarenta e seis 
cercado de sua gente 
mostrou o caminho a vocês 
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pobres do meu sertão 
só lhes resta a UNIÃO 
na luta do camponês. 
 
Quando forem a Juazeiro 
não deixem de visitar 
o túmulo desse beato 
que em vida soube lutar 
um exemplo de Justiça 
seu viver SOCIALISTA  
o povo deve imitar 
 
E quando o sertão tiver 
a união conseguido 
do camponês explorado 
sem terra desassistido 
Padre Cícero sorrirá 
E pro beato dirá: 
“NOSSO EXEMPLO FOI SEGUIDO”. 
(RODRIGUES, 1981, p. 16 – grifo nosso). 

 

O poeta usou letras maiúsculas para destacar expressões que quis evidenciar ao 

longo do texto, que talvez condigam com a movimentação política e ideológica do seu 

meio social. Juntas essas expressões formam a seguinte ideia: “JOSÉ LOURENÇO 

CORAGEM UNIÃO SOCIALISTA “NOSSO EXEMPLO FOI SEGUIDO””. 

A reutilização de capas de folhetos também parece prática comum, a respeito 

desse recurso e do que ele representa, é algo que merece ser apreciado mais 

cuidadosamente. Pois, pode implicar na economia com os gastos de uma nova ilustração, 

como observou Carvalho (1998), ou ainda aludir à possibilidade de “compartilhamento 

de códigos” entre essas narrativas, (Barthes, 2004).  

 

A poesia talhada e a poesia escrita 

 

No álbum de xilogravuras “A história do Caldeirão do Beato Zé Lourenço, do 

artesão Cícero Vieira, vários elementos que compõem a historicidade do Caldeirão 

dividem a cena. Vieira dá vida pelos veios de sua madeira ao trabalho, a fé e a união, 

cujas personagens Padre Cícero, boi Mansinho e a mítica Juazeiro dividem lugar com o 

que houve de melhor (benfeitorias) e de pior (prisão do beato, morte do boi, invasão da 

comunidade, luta, guerra, bombardeios aéreos) no Caldeirão. 

A mistura de movimento, ação e múltiplas expressões na composição de suas 

gravuras, coloca o observador em contato com uma representação que se desenvolve a 

cada taco talhado, onde se percebe uma sequência fundamentada nas narrativas de 

cunho popular, na tradição oral, nas suas experiências de mundo e nas relações com 
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seus pares. Vieira trabalhou na agricultura, assim como José Lourenço Gonzaga, cuja 

profissão desempenhada colaboraria muito para ampliar a visão do artesão acerca do 

universo circundante, segundo Carvalho (1998). 

Vejamos seis das xilogravuras do álbum de Cícero, onde o artista traça 

momentos definitivos da história do Caldeirão do beato José Lourenço, desde sua 

chegada a Juazeiro do Norte, a conversa com Padre Cícero, a ida para o Caldeirão, o 

cultivo da terra, a invasão e destruição da comunidade e as notícias sobre seu “fim”. 
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Outro poeta e xilógrafo aqui solicitado é Abraão Batista, com o trabalho de toda 

uma vida dedicado ao verso e à madeira, também retratou o fenômeno Caldeirão, em 

um romance de folheto de cordel, cuja narrativa é significativa pelo fato de ter sido 

através dela que se deu a abertura das narrativas que se tem registro sobre a comunidade 

do beato José Lourenço, nos finais dos anos 1960. Isso, depois de transcorridos quase 

quatro décadas de silêncio. Interessante apontar que Batista gravou a vida de Padre 

Cícero também, de sua chegada a Juazeiro até sua morte, em trabalho que inclui o 

Caldeirão do beato, em uma “intertextualidade” plena de narrativas que se 

compartilham entre si. 

 Abraão nasceu em 1935, filho de Juazeiro, ouviu a história do Caldeirão através 

do que lhe contava sua mãe2. É um poeta que se diferencia pela forma de versejar 

acontecimentos retirados da sua vivência, do “ouvir falar”, assim como era a 

experiência profissional de boa parte dos poetas populares e cantadores de bancada, cuja 

conversa ao pé de parede rendia boas histórias para folhetos. É claro que o fato de 

Batista ser professor o aproxima também dos outros poetas da catalogação acerca do 

Caldeirão, que organizam suas narrativas em torno de argumentações legitimadas por 

uma “assinatura de prestígio” (BOURDIEU, 2002), o que, de certa forma, resguardaria 

sua versão dos atropelos da história. Procedimento comum entre os poetas com 

                                                 
2Segundo entrevista com Abraão Batista realizada durante a Bienal do livro de Fortaleza em 2012. 
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produções de ciclos a partir dos anos 1980, que ao trabalharem com narrativas de fatos 

históricos, buscam estudar trabalhos que resguardem suas obras. 

Essa metodologia desenvolvida não apenas por poetas, mas por xilógrafos 3 

também, vem corroborar para que se marque uma mudança de paradigma na condução, 

composição e produção das obras, com reflexos na obra em si e na sua fruição. Afinal, 

observamos que a literatura de folhetos, quanto aos seus mecanismos funcionais, vem 

passando por constantes mudanças, desde a sua forma material até ao que consideramos 

a parte sensível da obra, a sua poética. Certamente, algumas regras são mantidas e 

correspondem às formas fixas da literatura popular em versos, sua metrificação e rimas, 

por exemplo. 

Nesse sentido os folhetos de cordel elaborados nos anos 1980 se diferenciam dos 

folhetos clássicos. O poeta também mudou, acompanhou os avanços do mundo que o 

cerca, sendo as narrativas provenientes dos anos 2000 uma espécie de continuidade dos 

atributos observados na década de 1980. 

É interessante acrescentar que há variantes em torno desse “novo cordel”, do que 

ele traz de urbano, de contemporâneo, inovador, se pensarmos na participação ativa de 

poetas mulheres na produção dessa poética, num espaço que até bem pouco tempo, era 

hegemonicamente masculino e até machista, se observarmos os títulos que envolvem a 

situação do feminino em constante chacota ou submissão. Em oposição a esse estado de 

coisas, temos os Cordelistas Malditos, compondo acerca da inclusão de temas 

libertadores, LGBTs, feministas, por exemplo. De modo que esses fatores interferem 

direta e indiretamente no contexto mais amplo em que se insere essas narrativas acerca 

do beato José Lourenço e o seu Caldeirão. 

A imagem associada à história do Caldeirão do beato José Lourenço vem trazer 

novos pontos de vista, é mais uma representação a tirar do esquecimento a que é 

imposto, muitas vezes, a história dos vencidos. Os sertões, de Euclides da Cunha, foi 

responsável por “vingar” Antônio Conselheiro e o povo de Canudos.  O Caldeirão da 

Santa Cruz do Deserto, filme de Rosemberg Cariry, tem influenciado muitas produções 

acerca do fenômeno, formando uma teia “intertextual” interessante, confirmando que 

                                                 
3José Lourenço Gonzaga nos revelou em conversa em 16/04/16 que para desenvolver qualquer trabalho, 
precisa estudar muito, para se ater aos detalhes que gosta de dar às suas representações. Igualmente, 
Cícero Vieira se colocou, revelando que para realizar seu álbum de xilogravuras sobre o Caldeirão leu 
alguns textos, livros cedidos por um professor que lhe mostrou a história da comunidade que o artesão 
desconhecia até 2008, mesmo sendo da região onde ocorreu o fenômeno Caldeirão. 
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cinema, pesquisas acadêmicas e literatura (a popular, inclusive) possuem diversas 

possibilidades de diálogo. 

A palavra e a imagem, o verso e a xilogravura, a rima e a voz, estariam 

corroborando para fortalecer a “nova história” do Caldeirão, sob os termos de seus 

aliados. O “porta voz” do povo já não transmite fatos sobre o “bandido” ou o “fanático” 

Zé Lourenço, como fez José Santana lá atrás, mas a partir de características que elevam 

a personagem do beato José Lourenço ao patamar de herói, por exemplo. E assim, 

passando a constituir esse novo estado de coisas, no qual a cada nova poesia popular e 

sua respectiva ilustração, frequentemente uma xilogravura, fortalecem a imagem do 

Caldeirão. 

Poderíamos inferir que há uma predisposição por parte desses agentes narrativos 

de “contaminar o real com o imaginário”, (FAUSTO NETO, 1979, p. 129), como se 

quisessem retirar o Caldeirão do beato José Lourenço da história para elevá-lo à 

categoria de mito. 

Desse modo, uma implicação a mais surge a partir da relação verso e capa, a 

observação de que ambas incidem como parte de um mesmo interesse, partilhando do 

mesmo espaço e do mesmo tempo. Trata-se de uma união já antiga que atravessou 

ciclos de separação e que neste momento se apresenta dentro desse corpus de folhetos 

sobre o Caldeirão do beato José Lourenço, como duas representações distintas, mas 

integradas pela mesma narrativa. 
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 AQUILINO RIBEIRO: 

A GESTA BÁRBARA E FORTE DE UM PORTUGAL QUE MORREU 

André Carneiro Ramos (UFRRJ) 

Resumo: Trataremos do escritor Aquilino Ribeiro (1885-1963), com foco especial em O 
Malhadinhas (1922), exemplo literário no qual se evidencia a gesta bárbara e forte de um 
Portugal que, no alvorecer do Modernismo lusitano, já não se manifestava mais tão fortemente. 
E como se verá também, deflagra-se na referida obra uma valorização incomum da Língua 
Portuguesa, isso a partir de um processo de resgate/manutenção vocabular da Beira Alta, item 
apropriado aos temas que o autor desenvolveu fazendo uso de regionalismos, arcaísmos e gírias 
locais. O resgate do falar dessa região, aplicado em seus romances, convida-nos a caminhar na 
direção de um abismo de formas, sons, temperaturas e dialetos; em decorrência, 
inexplicavelmente o leitor se veria imerso em uma identificação com tal temática, algo que o 
auxiliaria na superação da dificuldade do primeiro contato com o rústico linguajar mencionado. 
Como dois dos resultados dessa experiência leitora, acreditamos, inclusive, que os elementos 
aqui levantados evidenciarão, no estrato literário/social das recriações aquilinianas, uma 
possível apreciação crítica do gênero épico, bem como a relativa desconstrução da figura do 
pícaro nesta sua novela. Para tanto, destacaremos como fontes teóricas David Mourão-Ferreira, 
António José Saraiva, Óscar Lopes, Eduardo Lourenço, João Palma-Ferreira, José Enrique 
Ruiz-Domènec e Mário Gonzáles. 
Palavras-chave: Literatura Portuguesa. Modernismo em Portugal. Aquilino Ribeiro. 
 
Introdução 

 
Todo o romance é um romance de “idéias”. Somente essas 

“idéias” enfrentam-nos como tais na medida em que são 
particularmente nítidas, em que podemos facilmente descolá-
las das obras. Toda uma filosofia está presente num livro de 
Eça de Queirós; e é possível destacar uma idéia, uma doutrina, 
uma “filosofia de vida” em qualquer obra de ficção, em 
qualquer poesia, desde um Pessoa ao Trovadorismo, desde um 
Aquilino ao Amadis de Gaula. 

 
Vergílio Ferreira. O espaço do invisível - I 

  

Aquilino Ribeiro (1885-1963) foi um importante escritor português da primeira 

metade do século XX, considerado por muitos uma espécie de “obreiro das letras 

lusitanas”. Sua vasta produção vai do romance ao conto, da novela aos estudos 

etnográficos e históricos, perpassando também a biografia, a literatura infantil e o 
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jornalismo. Ocupa, portanto, um lugar de destaque na literatura portuguesa, com mais 

de sessenta publicações, em que o mais destacado elemento ao nível estilístico é a 

tendência para o emprego de um vasto leque de vocábulos regionais. 

Nascido em Carregal de Tabosa (atual distrito de Viseu), região pertencente à 

Beira Alta das comarcas do Paiva, fronteira de Trás-os-Montes, lugar ameno e fácil dos 

vales atlânticos, bem como do Portugal Montesino e duro dos chamados “contrafortes 

continentais”, no decorrer de sua vasta produção literária, ao mesclar a tradição lusitana 

com uma espécie de Naturalismo (MOURÃO-FERREIRA apud FERREIRA, 1977), 

percebe-se o desenvolvimento de todo um painel sobre um Portugal antigo e 

emoldurado justamente por essa bucólica paisagem. 

 Na literatura, esse tipo de cenário se fez presente em determinadas épocas como 

o símbolo de uma amenidade por vezes necessária. Nesse caso, a escrita de Aquilino 

Ribeiro se realiza também na relação de seus personagens com a geografia, 

confirmando-lhes a ingenuidade. O resgate do falar da Beira Alta, aplicado em seus 

romances, convida-nos, então, a caminhar na direção de um abismo de formas, sons, 

temperaturas e dialetos; logo, o leitor se sente imerso, gerando com isso uma 

identificação que nos auxilia na superação das dificuldades de um primeiro contato com 

o rústico linguajar por ele trabalhado.  

 Envolvido intelectualmente nessa tentativa de recriação lexical do escritor, em 

resgatar/registrar vocábulos de um passado da Língua Portuguesa, em muitas passagens 

o leitor pode ter a impressão de que o próprio Aquilino Ribeiro é quem participa da 

história, ora como narrador, ou como um dos próprios personagens, dado que pode ser 

constatado em outras obras (Terras do demo (1919), O romance da raposa (1924), 

Volfrâmio (1944), Cinco réis de gente (1948) e Quando os lobos uivam (1957), por 

exemplo). Segundo o autor: 

 

(...) a minha obra sou eu próprio. Mas, as personagens a que procurei 
dar vida não são desdobramentos de mim mesmo. Frequentemente são 
apenas remates lógicos das personagens que cada um traz em gérmen 
na maneira de ser e de pensar, mas somente em gérmen. E estes 
germens desenvolvem-se nos romances, com a amplitude que permite 
a transposição. (RIBEIRO apud FERREIRA, 1984, p. 7).  

 

 Essa “transposição” é bem simples de se identificar em seus personagens: seria 

uma força que os impulsiona, seja nas aventuras firmadas no cenário bucólico, seja na 

complexidade das cidades. Assim, não seria difícil identificar um leitmotiv aquiliniano 
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que se relacionaria a um resgate do simples, do comum, do corriqueiro; sem dúvida um 

dos cernes de sua obra. 

 O que acabamos de mencionar enaltece, e muito, a escrita de Aquilino Ribeiro, 

que como um tradutor de sua terra natal inicia uma larga produção em língua portuguesa 

justamente na aurora do século XX, momento de estagnação para o gênero romance, 

cujo maior modelo a ser emulado ainda era Eça de Queirós. Isso nos remete à 

ocorrência paulatina de uma descontinuidade do Realismo lusitano, que segundo 

Saraiva & Lopes (1996) já tangenciava um quase desaparecimento, para logo depois dar 

vazão a um idealismo manifestado inicialmente na poesia, que apostava suprir as 

carências do período, todavia sem conseguir de imediato se solidificar. 

 Afinal de contas, as tentativas do fortalecimento de um Modernismo em 

Portugal ratificadas pelos simbolistas e seguidores de outras correntes (neogarrettismo, 

nacionalismo, integralismo, etc.), serviram para preparar o cenário da revista Orpheu 

que se seguiria, bem como abrir espaço para os “presencistas” que acompanharam 

Fernando Pessoa. Só que na prosa, o que havia era uma quase estagnação.  

 Em ferrenha oposição a isso, já se percebe em Aquilino Ribeiro a proposta que 

se tornaria clara em suas obras, para nós em especial na novela O Malhadinhas, 

publicada originalmente em 1922: imbuído de uma força vital e simplicidade, nota-se o 

seu esforço de resgate da gesta bárbara e forte de um Portugal que, no alvorecer do 

Modernismo, já não mais se manifestava tão fortemente; podemos pensar, portanto, que 

em alguns de seus livros se iniciaria uma tentativa de releitura/retorno da “alma épica 

lusitana1
”, à sua maneira promovendo uma reflexão sobre o que se escrevia em seu país 

nos primeiros anos do século XX. Na dedicatória do seu romance Terras do Demo, 

lançado em 1919, destacou: 

 

Se, ao folhear, estas páginas rescenderam ao tojo e ao burel azeitado 
quando torna dos pisões, terei satisfeito o meu propósito, descer a arte 
sobre a bronca, fragrante e sincera Serra, e, em certa medida, activar o 
desquite entre a nossa língua e essa literatura desnacionalizada, 
francinote, de que se atulha a praça. Uma renascença literária tem de 

                                                           
1 No período das grandes navegações, Portugal se lançou ao mar descortinando o mundo. 
Indiscutivelmente, os lusitanos foram os protagonistas nesse momento ímpar da epopéia. E hoje, a noção 
épica na literatura tenta se reconfigurar cada vez mais na visceralidade de uma nostalgia revitalizada, mas 
que, infelizmente, os novos tempos quase sempre menosprezam. Eis porque, repensando a temática deste 
trabalho, não podemos deixar de mencionar os versos de Ricardo Reis: “Vê de longe a vida. / Nunca a 

interrogues. / Ela nada pode / Dizer-te. A resposta / Está além dos deuses” (PESSOA, 1977, p. 270).  
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volver às origens, aos clássicos e ao povo, e uma pedra – é uma 
questão apenas de boa vontade – trago-a eu aqui. (RIBEIRO, 1923, p. 
6-7). 

 

 Seja como for, uma das principais marcas de Aquilino Ribeiro é justamente sua 

sintaxe para nós quase “anacrônica”, mas no fundo reveladora de uma riqueza vocabular 

sem igual. Destaca-se igualmente o seu fascínio pelo homem campesino, item 

apropriado aos temas que desenvolveu fazendo uso de regionalismos, arcaísmos, gírias 

locais das referidas regiões, e etc. Tais elementos, captados ao longo de uma extensa 

pesquisa linguística que o autor nunca dava por finalizada, revelam um importante 

estrato social dos rincões de Portugal, com o homem beirão, por exemplo, enquadrando-

se às vezes em suas narrativas através de um endurecido contato com a terra e seus 

dogmas sociais, originados de um arraigado primitivismo.      

   

2. O Malhadinhas e um Portugal que precisamos saber que existiu 

  

 Rodeando o personagem central da mencionada novela, trafegam secundários 

elementos que contribuem para o fortalecimento da exegese, e que nos conta sua 

multifacetada história na qualidade de um homem já velho, que lança um olhar por 

sobre suas aventuras como almocreve e sob diversos ângulos: cômicos, sentimentais, 

trágicos, mítico-religiosos, etc.  

 A citada relação da escrita de Aquilino Ribeiro com a terra, portanto, segue 

adquirindo uma plenitude de certo modo épica, ao revelar-se num misto de crueza e 

veracidade facilmente percebida na dramaticidade das cenas descritas; todavia, por 

vezes, estrutura-se um tom cômico também, demonstrando a desafetação e ingenuidade 

de um contingente de heróis desconhecidos, habitantes de uma época que não mais 

existe: 

 

Danado aquele malhadinhas de Barrelas, homem sobre o meanho, 
reles de figura, voz tão untuosa e tal ar de sisudez que nem o próprio 
Demo o julgaria capaz de, por um nonada2, crivar à naifa o abdômen 
dum cristão. (...) e Aveiro vai, Aveiro vem, no ofício de almocreve, os 

                                                           
2 Muitos acreditam que Guimarães Rosa tenha sido o criador desta palavra, que abre com chave do ouro o 
celebrado romance Grande sertão: veredas. Mas, como se vê, tal vocábulo já existia, fazendo parte dos 
falares das regiões de Portugal pesquisadas por Aquilino Ribeiro. Inclusive, curiosamente, nota-se certo 
diálogo entre partes dos projetos literários de ambos os escritores, como, por exemplo, no tocante à 
questão mesma do resgate/registro vocabular de determinados sítios (no caso de Rosa, o sertão de Minas 
Gerais).  
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olhos sempre frios mas sem malícia, apenas as mandíbulas de dogue a 
atraiçoar o bom-serás, as suas façanhas deixaram eco por toda aquela 
corda de povos que anos e anos recorreu. Na velhice, o negócio 
tilintado através de gerações, as andanças de recoveiro, o ver e aturar 
mundo, tinham-no provido da lábia muito pitoresca, levemente 
impregnada dum egoísmo pândego e glorioso. Nas tardes de feira, 
sentado da banda de fora do Guilhermino, ou num dos poiais de pedra, 
donde já tivessem erguido as belfurinhas, alegre do verdeal, 
desbocava-se a desfiar a sua crônica perante escrivães da vila e 
manatas, e eu tinha a impressão de ouvir a gesta bárbara e forte dum 
Portugal que morreu. (RIBEIRO, 1958, p. 11).  

  

 Essa “melancolia feliz” (recordamos aqui Eduardo Lourenço e seu livro 

Mitologia da saudade) é muito bem trabalhada no decorrer da narrativa, em cuja vida 

do almocreve falador se reconstitui a partir de um tom memorialístico, com episódios 

por vezes interligados, outras não; o que se vê no personagem é a mescla entre paciência 

e sofrimento de um ser caminhante e cambiante, cuja “travessia” se constrói no 

aprendizado extraído de seus bons e maus momentos, combinados a um amor pueril às 

coisas de seu povo, bem como em exatas questões filosóficas levantadas e relacionadas 

à existência e destino dos homens.   

   

3. António Malhadas: pícaro ou não?   

  

 Por outro lado, também se constata durante a leitura que, justamente no fim de 

sua vida, Malhadinhas é transportado a um Portugal remoto: entre seu passado e seu 

presente, uma verdade final se revela por detrás dos detalhes contados (particularidades 

naturais e valorosas de um todo que já não existe mais).  

 É a partir dessas noções que se configura o nosso principal questionamento 

sobre esta novela, dúvida que relativiza um dos preceitos consagrados dessa narrativa: o 

personagem António Malhadas seria mesmo um pícaro? 

Como vimos até agora, tal obra se efetiva a partir de uma narração proferida em 

tom de oralidade pitoresca pelo personagem António Malhadas – “(...) o mais célebre 

dos pícaros rústicos modernos” (PALMA-FERREIRA, 1982, p. 135). E ao 

relacionarmos tal personagem à figura do anti-herói, averiguam-se inúmeros pontos 

convergentes entre a clássica figura do pícaro medieval e o Malhadinhas de Barrelas, de 

certo modo associado por Aquilino Ribeiro aos poemas épicos prosificados pelo gênero 

Novelas de Cavalaria. Num estudo sobre o tema, Ruiz-Domènec afirma: 
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La vida errante es uma lucha contra la melancolía. Novelas y 
biografías muestram cómo lejos de la retórica, la aristocracia europea 
trató con ese tipo de existencia de poner freno al peligroso influjo de 
Saturno (...) a través de um proyecto de liberación de lás pasiones, 
donde se conjugaban aventuras, fiestas galantes, torneos, expediciones 
de castigo, guerras abiertas, servicio a la corte. El éxito o el fracaso, el 
triunfo o la muerte, todo daba igual. Lo importante era no caer en un 
estado de tristeza o de nostalgia. Combate definitivo, dramático, 
contra el poder del sol negro. (RUIZ-DOMÈNEC, 1993, p. 84). 

 

 A imagem de um almocreve por si só já transmite a ideia de subversão dos 

valores por intermédio das peripécias que, consequentemente, serão por ele praticadas. 

Basta nos referirmos aos episódios em que Malhadinhas atua como um cavalheiro 

apaixonado e lírico; ou um raptor, com ares de personagem épico a favor do próprio 

destino; e também um herói, nas lutas titânicas que empreendeu contra seus inimigos; e 

nota-se, igualmente, a sátira social, com alguns dos religiosos mencionados sendo 

galanteadores (além do viés irônico-cômico potencializado em diversas passagens).         

 Todavia, apesar de todo esse juízo de subversão peculiar associado a António 

Malhadas, arriscamos assinalar aqui uma observação crítica acerca de alguns aspectos 

da sua figura, que a nosso ver se distanciariam em determinados caracteres do conceito 

basilar do pícaro. Explicamos.  

 Amparado pela afirmação citada de Ruiz-Domènec – que depõe contrariamente 

à “tristeza” e “nostalgia” em se tratando das narrativas picarescas –, proponho-me aqui, 

muito brevemente, a defender um caráter antipícaro para o almocreve de Aquilino 

Ribeiro.  

 Tal apreciação pode ser logo constatada pelo simples fato de o personagem, 

paradoxalmente e num modo opulento, regozijar-se no fim da vida, terminando suas 

aventuras num “triste” arrependimento de seus atos, tentando assim solidificar uma 

virtude a ele sempre negada; António Malhadas encontra-se tranquilo e “nostálgico” no 

tempo presente de sua narrativa, na segurança de sua velhice estável, calcada no sucesso 

social adquirido através de seus anos de andanças: 

 

Agora, m’amigos, estou caduco, nem para calço de panela tenho 

préstimo. À espera que me atem os pés, vou tratando do bem-d’alma, 

pois coisa tão melindrosa como é a vida eterna vale mais cuidá-la por 
nossas mãos que confiá-la a testamenteiros. Pena é ter eu um rebanho 
de filhos que me vedem de distribuir por pobres e vagabundos os bens 
granjeados com o honrado suor de meu rosto; pena é, mas não é lá em 
casa que se nega esmola para as festas e promessas aos santos. Metade 
vai-se no papo dos pardalões, quando não é todo... Mas quem pede 
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precisa, e a fé é que nos salva. Arde uma fornada de pão! Acabou-se, é 
sabido mordomos e penitentes na quadra das arcas cheias serem tão 
bastos pelas portas como as moscas na tenda ali do Penetra. 
(RIBEIRO, 1958, p. 149).  

 
 
 Sobre a temática, normalmente se estabelecem parâmetros sobre o 

comportamento social do pícaro, com vistas quase sempre a um rápido enriquecimento, 

pois sua “(...) tentativa de ascensão social é realizada a partir da exclusão do trabalho 

como meio válido para se obter esse fim. Não trabalhar é o horizonte imediato do pícaro 

(...)” (GONZALES, 1988, p. 43).  

 Daí, portanto, podemos considerar que a aventura existencial de António 

Malhadas triunfou em decorrência de uma serenidade conquistada ao largo de um 

“longo e duro caminho”, e exposta nas peripécias dos episódios narrados; a lida foi o 

elemento que mais e melhor o impulsionou em suas andanças, não a preguiça ou a 

esperteza negativa dos que querem se locupletar com pouquíssimo esforço; sua real 

história lhe proporcionou uma picardia diferente, que assim podemos até mesmo 

considerar, caso seja ela filtrada pela devoção de Malhadinhas à sua Beira Alta.  

 E nessa filosofia de vida se percebe o quão transformador e, por vezes, 

aniquilador é o avanço dos tempos. O mundo do personagem, em seu tempo presente, 

está mesmo metamorfoseado, algo que ele veementemente repudia. A certa altura diz: 

“Ah, velha Barrelas dum sino! Tomara-me eu outra vez com vinte anos e saber o que 

hoje sei!” (RIBEIRO, 1958, p. 15).  

 Talvez fosse este o momento mais fragmentado e “triste” do homem, a 

“nostalgia” sobre a qual lhe recai a ideia da morte. E a escapatória para tal dilema quem 

sabe seja a tentativa de se intercambiar (mas isso nem sempre se efetiva) as peripécias 

do passado com o processo de enfrentamento que o ser pode vir a travar consigo 

mesmo, a ponto de sua existência se definir como autêntica e superior a qualquer idéia 

de realidade imprópria (distante da que se tinha) oferecida pelo mundo. Mesmo assim, 

António Malhadas não segue adiante. Cai o pano para o Malhadinhas de Barrelas... 

 
Considerações finais 
     
 Entregando-se em definitivo à plenitude de um recosto no caminho que tanto 

percorreu, desaparece o almocreve não sem antes abrir mão do novo tempo (na 

realidade, o ignorou) do mesmo modo como abraçou, nesta sua “épica”, não o efeito de 
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uma causa exclusiva e genérica divulgada pela modernidade, mas uma gesta real e 

translúcida, refletindo a artesanal configuração de um Portugal que ainda vive nas 

histórias de Aquilino Ribeiro.                 

 Pelo trabalho aqui realizado, evidenciou-se a existência de múltiplas e 

atualíssimas possibilidades de leitura para as histórias de Aquilino Ribeiro, que se 

interrelacionam a repaginar o gênero épico e a noção do picaresco, outorgando-lhe 

novos ares que, por intermédio da força da língua portuguesa resgatada/registrada pelo 

autor, não se deixa facilmente esfacelar. Por fim procuramos, na medida do possível, 

demonstrar a imbricação das temáticas elencadas com uma espécie de sublimação 

existencial percebida no personagem António Malhadas, evidenciada, por exemplo, no 

quanto ele se deixou “perder” em meio às próprias peripécias, caminhando 

ininterruptamente ao desígnio de uma crucial revelação.  
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AGOSTINHO NETO: ENTRE AS ARMAS E AS LETRAS 

 

Celiomar Porfirio Ramos (PPGEL/UFMT) 
Marinei Almeida (PPGEL/UFMT/UNEMAT) 

 
 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo realizar algumas considerações acerca da 
importância do poeta angolano Agostinho Neto enquanto um outsider, um político e um 
intelectual para a libertação de Angola, bem como, para a construção da identidade 
nacional. O trabalho é estruturado sob a hipótese de que Agostinho Neto não participou 
da luta em prol da libertação, apenas, como líder do Movimento Popular de Libertação 
de Angola (MPLA), mas enquanto poeta que utiliza sua escrita engajada para o mesmo 
fim. Com o intuito de verificar tal proposição realizaremos uma análise interpretativa do 
poema “Saudação”, contido na obra Sagrada Esperança (1985), com a finalidade de 
demonstrar o comprometimento da poesia agostiniana com a libertação de Angola, 
produção esta que Agostinho Neto utiliza as letras como arma de combate e luta.  

Palavras-chave: Literatura africana. Poesia. Engajamento. Agostinho Neto. Intelectual. 

 
Entre as armas e as letras 
 

 Quando nos referimos ao termo colonização temos em mente que se trata de 

uma relação entre colonizador versus colonizado, onde aquele domina esse. Para que o 

processo de dominação ocorra, efetivamente, é necessário que o colonizador imponha 

ao colonizado sua cultura. Tendo em vista que a terra e o povo colonizado, segundo a 

percepção do colonizador, passam a ser sua propriedade. 

Dentre os elementos impostos ao colonizado que englobam a cultura, temos a 

religião e a língua, entre outros, pois conforme afirma Fanon (2008, p. 17) “dominar a 

linguagem, um certo idioma é assumir a identidade”. Nessa parte do trabalho nos 

interessamos especialmente pela língua, haja vista que o colonizado acaba por utilizar a 
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língua do colonizador para combater o colonialismo. O que era instrumento de opressão 

torna-se arma em prol da libertação. 

Apesar das imposições do colonizador ao colonizado é possível notar que alguns 

autores africanos, dentre eles Agostinho Neto, não permite viver sob a ordem do 

colonizador, não permite que seus ideais sejam abafados.  

Ao utilizar a língua do colonizador os escritores africanos têm que submetê-la a 

um processo com o intuito de subvertê-la e africanizá-la. Consoante a essa visão 

Macêdo afirma, neste contexto, que a literatura tende a “negar os modelos tecno-formais 

do colonizador e funda-se uma nova escrita, cujo traço singularizador é a proposta de 

nacionalismo: no vocabulário, nas situações retratadas, no novo ângulo com que é 

focalizada a relação colônia/metrópole” (MACÊDO, 1997, p. 119).  A língua passa a ser 

utilizada para assumir a fala e os cantos da cultura angolana tornando-se, então, 

hibridizada e, consequentemente, ecoando outras vozes e, agora, não mais, apenas, a do 

colonizador (cf. DEUS, 2003). 

Dialogando com a perspectiva acima, Chaves (2005) afirma que o africano foi, 

em termos, obrigado a valer-se de um dos instrumentos de dominação, a língua do 

outro, ou seja, a do colonizador tendo em vista que o colonizado foi afastado de sua 

língua de origem, pois foi impedido de usá-la: 

 

Para fugir à situação de emparedamento, a saída deve ser guiar pelo 
pragmatismo, ou seja, para expressar a luta contra o mal que se abateu 
sobre o seu mundo, é necessário valer-se de um dos instrumentos de 
dominação: a língua do outro. Praticamente toda a literatura angolana 
é escrita em Português. Mas a aceitação não será passiva. E a 
resistência aí se vai mostrar a insubmissão à gramática de ordem.  No 
campo semântico, lexical e até sintático, registram-se construção que 
procuram aproximar a língua poética da fala popular. Essa mesclagem 
confirma a direção da travessia: o encontro com aqueles grupos 
mantidos até então à margem (CHAVES, 2005, p. 52) 

 

Compreendemos, a partir do excerto, que o texto literário, utilizando a língua do 

colonizador, torna-se um instrumento de resistência, de luta e de insubordinação, tanto 

no que diz respeito as normas gramaticais, nos níveis semântico, lexical e sintático, 

quanto nos temas abordados.  

 Sob a perspectiva apresentada podemos entender que parte da escrita angolana 

se enquadra na literatura de resistência, termo cunhado por Bosi (2002). A priori, para 

tratarmos sobre essa modalidade de texto literário faz-se necessário compreender o que 
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venha a ser resistência segundo a ótica de Bosi. Este crítico busca a etimologia da 

palavra para começar a defini-la: 

 

Resistência é um conceito originariamente ético, e não estético. O seu 
sentido mais profundo apela para a força da vontade que resiste a 
outra força, exterior ao sujeito. Resistir é opor a força própria à força 
alheia. O cognato próximo é in/sistir; o antônimo familiar é de/sistir. 
(BOSI, 2002, p. 118) 

 

Considerando o conceito de resistência apresentado por Bosi, pode-se entender 

que a poesia de Agostinho Neto além de ser engajada é, também, de resistência, pois 

busca resistir a outra força, ou seja, a força do colonizador, procurando combatê-la. Tal 

atitude pode ser verificada nos seguintes poemas que compõem a obra Sagrada 

Esperança: “Comboio africano”, “Desfile de sombra”, “Confiança”. Esses são apenas 

alguns dos poemas que apresentam marcas de resistência. 

Em “Comboio africano” lemos estes versos emblemáticos: 

 

Um comboio 
subindo de difícil vale africano 
chia que chia 
lento e caricato 
 
Grita e grita 
 
quem se esforçou não perdeu 
mas ainda não ganhou1 

 

A partir do fragmento do poema podemos notar que, apesar dos dias difíceis 

vividos pelo povo africano, aqui representado pelo comboio, que está lutando por sua 

liberdade e que começa a manifestar sua insatisfação para com o colonizar de maneira 

gradativa, a princípio chia até que, posteriormente, consegue gritar e, 

consequentemente, lutar por dias melhores, lutar contra o colonizador que abafava sua 

voz. Embora não tenha alcançado completamente sua vitória, no momento em questão, 

a independência, porém está caminhando para isso. Está num meio termo, conforme é 

possível observar em “quem se esforçou não perdeu/mas ainda não ganhou”. É 

importante observar o advérbio de tempo presente no último verso citado “ainda”, que 

denota “até o presente momento” o objetivo final não foi alcançado, mas que há 

esperança de dias melhores. 

                                                           
1 Versos retirados do poema “Comboio africano” (AGOSTINHO NETO, 1984, p. 22).  
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No poema “Desfile de sombras”, este fragmento nos chama atenção: 

 

Lembro-me dos caminhos que ninguém pisou 
ouço as vozes longínquas 
dos homens que não cantaram 
recordo dias felizes que não vivi 
existem-me vidas que nunca foram 
vejo luz onde só há trevas. 
 
Sou um dia em noite escura2 

 

Observamos que a voz lírica utiliza de sonhos que ainda não foram alcançados 

para manifestar os seus desejos. Logo no início do poema há menção de que o poeta 

lembra fatos que não aconteceram, mas que estão presentes por ele idealizar, ter 

esperança de que, ainda que longínquo, haverá dias melhores. No sexto verso da 

primeira estrofe temos “vejo luz onde só há trevas”. Neste símbolo, o da luz, aquela que 

se vê no fundo do túnel, para pegarmos carona em um dito popular, é interessante 

pensar a resistência, por meio da idealização de dias diferentes e alegres ao invés dos 

dias que os “homens não cantaram”, dos “dias felizes” não vividos. Ao colocar-se como 

luz o poeta propaga uma reflexão dos dias tristes, onde os homens são subjugados e 

infelizes e a esperança de dias vindouros onde tudo será luz, onde não haverá mais a 

treva imposta pelo colonizador. 

Outro poema que aponta para o fator da resistência é “Confiança”: 

 

O oceano separou-me de mim 
enquanto me fui esquecendo nos séculos 
e eis-me presente 
reunindo em mim o espaço 
condensado o tempo 
 
Na minha história 
existe o paradoxo do homem disperso 
 
Enquanto o sorriso brilhava 
no canto de dor 
e as mãos construíam mundos maravilhosos 
 
John foi linchado 
o irmão chicoteado nas costas nuas 
a  mãe amordaçada 
e o filho continuou ignorante3 

 
                                                           
2 Versos retirados do poema “Desfile de sombras” (AGOSTINHO NETO, 1984, p. 35).  
3 Versos retirados do poema “Confiança” (AGOSTINHO NETO, 1984, p. 41). 
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Nesse poema temos o oceano metaforizado que aponta para a figura do 

colonizador no seguinte verso “o oceano separou-me de mim”. Entendemos que o poeta 

após chegar a conclusão apresentada acima demonstra o efeito devastador do 

colonialismo, dentre eles o fato da imposição dos costumes do colonizador abafando o 

colonizado, fazendo-o esquecer de si mesmo “me fui esquecendo nos séculos”. 

O oceano também é o símbolo que aponta para situações que remetem à 

imposição do colonizador, uma que ele foi o caminho que levou o colonizador às terras 

africanas e é por meio dele que muitos africanos foram separados de seu povo, de suas 

vidas e trazidos como escravos para grande parte do mundo, portanto, o oceano, nesse 

poema, figura como um fator de separação e também de ocupação. 

É por meio do mar que o colonizador dominou as colônias. O processo de 

colonização tornou-se sinônimo de morte no contexto em análise, não sendo visto com 

bons olhos, ao contrário, o mar é tido no texto como responsável por espalhar os 

africanos no mundo pelo e, por isso, é compreendido como inimigo. 

Corroborando com tal posicionamento, Macêdo afirma que o mar tem o seguinte 

significado para o povo angolano “O mar é [...] identificado aos navios e às desgraças 

da colonização, entre as quais avulta ao tráfico negreiro e, portanto, é caracterizado 

como inimigo” (MACÊDO, 1999, p.54). 

O povo africano traz consigo, em sua história, segundo o poema em questão, um 

paradoxo “na minha história/existe o paradoxo [...]” e, posteriormente é complementado 

neste verso onde lemos “enquanto o sorriso brilhava/no canto de dor”. O termo sorriso 

pode ser considerado, neste momento, oposto a dor, no entanto, esse mesmo sorriso é 

irônico e ácido apontando, assim, para o paradoxo. Lembrando que a ironia e o humor, 

segundo Octavio Paz (1976), são os elementos que fundam a poesia moderna e sabemos 

que são dois elementos bastante utilizados nas produções que apontam para uma crítica 

e ao mesmo tempo a uma resistência a fatores ou situações que denunciam ou colocam 

em reflexão.  

O poeta, representando os angolanos, tem consciência de que apesar das 

atrocidades que os negros sofreram, foram as mãos deles que construíram o mundo. Um 

mundo que, até o presente momento não foi alcançado, todavia, está num processo de 

construção. Todos os angolanos, sem exceção, pagam por pela construção desse mundo 

maravilhoso, pois para que ele seja criado, fora necessário muitos pagarem com sangue, 

com chicotadas, sendo amordaçados, sendo privados da liberdade e do conhecimento. 
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Isso não só em África, haja vista que estamos falando dos africanos dispersos, vítima da 

diáspora imposta pelo colonizador. 

Ainda tratando sobre resistência, Bosi pondera que os intelectuais e/ou 

representantes sociais – educador ou político – interferem diretamente na trama social, 

pois são movidos por valores e buscam modificar a realidade social em que estão 

inseridos:  

 

 O homem de ação, o educador ou o político que interfere diretamente 
na trama social, julgando-a e, não raro, pelejando para alterá-la, só o 
faz enquanto é movido por valores. Estes, por seu turno, repelem e 
combatem os antivalores respectivos. O valor é objeto da 
intencionalidade da vontade, é a força propulsora das suas ações. O 
valor está no fim da ação, como seu objetivo; e está no começo dela 
enquanto é sua motivação. (BOSI, 2002, p. 120) 

 

O exposto por Bosi de que o político, o homem de ação e o educador têm papel 

fundamental por combater antivalores4, corrobora mais uma vez para entender que a 

escrita poética de Agostinho Neto encaixa-se na vertente da resistência. Oliveira (2014) 

afirma que: 

 

Assim, a poesia escrita por Viriato da Cruz, Agostinho Neto e António 
Jacinto, mantinha a preocupação de retratar uma sociedade angolana 
tanto rural quanto urbana, que, ao trabalhar sua palavra, dirigindo-se 
ao povo do musseque, ao manter esse vínculo escrito com o ser negro, 
africano, deixa à vista o quão inserida está em um tempo novo, tempo 
visando a um futuro de reconstrução da angolanidade, a qual foi 
esfacelada pela repressão colonial, e que, pelas mudanças propostas 
pelo grupo, pelo movimento, sua reconstrução se deu no coletivo, no 
plural. É a voz de uma geração mais consciente de si própria e do 
papel que deve assumir para o futuro, pensando como cidadão e como 
intelectual numa busca incessante de pensamento independente da 
metrópole. (OLIVEIRA, 2014, p. 19). 

 

Notamos que os poetas acima citados visam combater o colonizador, visa resistir 

a imposição e, como pondera muito bem Oliveira, busca incentivar Angola à 

independência, a reconstrução de um país liberto do jugo colonial. 

Alguns intelectuais angolanos se destacaram pelo fato de sua escrita manifestar 

essa luta por liberdade. Agostinho Neto é um dos personagens que se encaixa neste 

perfil, pois sua escrita representa a insatisfação perante o colonizador e, também, o 

                                                           
4 Bosi (2002, p. 120) apresenta exemplos de valores e antivalores: liberdade versus despotismo; igualdade 
versus iniquilidade; sinceridade versus hipocrisia; coragem versus covardia; fidelidade versus traição 
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desejo de liberdade e, além disso, requer por meio de sua produção literária, a 

identidade angolana. 

Há estreita relação entre poesia e revolução. Agostinho Neto mescla inteligência 

e combate e, segundo Santos (2010, p. 72) “conclamam a construção de um homem 

novo preocupado com a ciência e a engenharia de acabar com a fome, a miséria e as 

desigualdades sociais e econômicas”. 

Ele foi um intelectual, segundo Chaves (2005). Considerando o título de 

intelectual que lhe é conferido, remete-nos a obra do crítico literário Edward Said 

Representações do Intelectual (2005), que traz algumas reflexões sobre o papel do 

intelectual numa sociedade, ou seja, “o papel público do intelectual como um outsider, 

um „amador‟ e um perturbador do status quo” (SAID, 2005, p.10).  

Vimos que os poetas acima citados, dentre outros meios, utilizam-se da literatura 

para lutar para a construção de uma identidade angolana. Chaves (1999), consoante a 

isso, afirma que as literaturas produzidas em Angola é uma das vias tomadas para a 

construção da identidade do povo angolano:  

 

Num mundo que a contaminação colonial povoou de conclusões e 
desacertos, a literatura será uma das vias escolhidas para a formação 
de um mosaico capaz, ao menos, de sugerir alguma noção de unidade. 
Como um processo de auto-indagação (sic), o seu exercício será um 
caminho para a construção de uma nação que mal começava a ser 
imaginada (CHAVES, 1999, p. 20-21). 

 

 Com base em Chaves, podemos observar que uma das vertentes utilizadas para 

a formação das identidades africanas, aqui sendo mais específico, angolana, foi a 

literatura. 

Tutikian relacionando literatura e identidade, afirma que “pensar a literatura é 

ainda, e cada vez mais, pensar a questão da identidade” (TUTIKAIN, 2008, p. 53). 

Além disso, pondera que:  

 

Se a identidade de uma nação relaciona-se a uma série de elementos 
que vão da língua à tradição, passando pelos mitos, folclore, sistema 
de governo, sistema econômico, crença, arte, literatura etc., passado e 
presente, mesmo e outro, não sendo, portanto, um fenômeno estanque 
e isolado, há que se perguntar diante da grande movimentação 
histórica-cultural do fim do século, em qualquer recanto do mundo, a 
pergunta já cantada pelos rapazes do Legião Urbana: “Que país é 

este?” Até para que possamos responder quem somos nós, apesar de e 

com os outros (TUTIKIAN, 2008, p. 53-54). 

4043

Ana
Pencil



8 
 

O excerto acima nos faz compreender que a identidade não é estanque, está em 

constante reestruturação. Outro fator que merece ser mencionado e que o texto de 

Tutikian nos faz refletir, diz respeito ao fato de que a busca da identidade é inerente ao 

homem. A busca da identidade angolana não foge a regra, tendo em vista que o 

colonizador, segundo Silva, tinha como objetivo não só dominar economicamente o 

país, mas também culturalmente, pois acredita que “para dominar economicamente a 

região, era necessário dominá-la também culturalmente” (SILVA, 2008, p. 32). Em 

virtude da dominação cultural por parte do colonizador, a identidade angolana foi 

parcialmente afetada e, por isso, acontece essa busca de uma identidade. 

Porém, é válido mencionar, segundo Zilberman, que os povos africanos não 

foram domados, se comparados a América que cedeu sua identidade ao colonizador 

europeu, isso pode ser verificado por meio da adoção da língua, do comportamento e, 

também, da visão de mundo. A crítica literária afirma, com o intuito de validar sua 

perspectiva que “os povos africanos  não abriram mão de suas diferentes línguas, cultos, 

vestuários, tipos de alimentação, enfim, de sua cultura e costumes [...] foi invadido, mas 

não perdeu sua identidade” (ZILBERMAN, 2015, p. 37) 

Poetas-políticos, assim denomina Inocência da Mata (2012 in: SILVA, 2014), 

alguns nomes da literatura africana/angolana, em seu ensaio Reler os “Clássicos”: a 

Poesia de Agostinho Neto e os herdeiros do nacionalismo literário, que construíram 

uma literatura em prol da manifestação política. 

Tal título, poetas-políticos, é dado aos poetas pelo fato de eles utilizarem da 

literatura para compartilhar a memória histórica e social, visando coletivizar as 

angústias e aspirações com o objetivo de criar um objetivo comum, a criação de uma 

nação com identidades que não fosse a do colonizador. 

O poema, segundo a perspectiva adotada para análise não é, apenas, uma 

manifestação estética. É, sem dúvidas, uma manifestação estética compromissada com o 

social, ou seja, estamos tratando de uma escrita engajada que visa lutar em prol de 

mudanças sociais.  

Entendemos que a obra Sagrada Esperança (1985) representa um grito de uma 

nação em prol da libertação nacional e requer, por meio da literatura, a identidades 

africanas. O poeta, Agostinho Neto, se auto elege como representante do povo angolano 

e luta não apenas enquanto militante na guerra para libertação de Angola, mas enquanto 

poeta, pois usa uma escrita engajada para convocar a sociedade à luta.  
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Pires Laranjeira (1995) ao tratar sobre Sagrada Esperança (1985), defende que a 

obra traz temas referente a: 

 

[...] alienação social, cultural e política, da exploração económica, da 
repressão policial e política, da miséria e do analfabetismo, da 
prostituição e do alcoolismo, do trabalho e da solidariedade, do amor e 
da esperança, do exílio e da nostalgia, da revolta, prometeísmo e 
revolução. Sagrada Esperança pode ser lido como um frescor ou uma 
saga exortativa do povo angolano à conquista da sua identidade e 
independência (LARANJEIRA, 1995, p.92). 

 

Pires Laranjeira (1995) ao observar do que fala a obra, afirma que ela traz vários 

temas como conforme vimos acima. Além disso, ele também afirma que Sagrada 

Esperança “pode ser lido como um frescor ou uma saga exortativa do povo angolano à 

conquista da sua identidade e independência” (LARANJEIRA, 1995, p.92).  

Adorno (2003), no texto Palestra Lírica e sociedade, afirma que antes de tudo a 

poesia é social. Toda obra literária tem uma missão social para cumprir. No caso da 

escrita agostiniana, ao mesmo tempo, busca levantar temas relacionados à luta 

anticolonial e procura ascender no povo angolano a chama da esperança de dias 

melhores, libertos do jugo colonial. A conquista da identidade e da independência é, 

também, um dos temas recorrentes em Sagrada Esperança, conforme observado no 

excerto acima. 

Macêdo (1999) compreende que Agostinho Neto é o mais importante articulador 

no que diz respeito ao processo de luta que culminou a independência de Angola “[...] 

Agostinho Neto – o mais importante articulador do processo de luta que levaria à 

independência de Angola – explicita seus textos o papel fundamental da literatura como 

estratégia de confronto com o colonialismo” (MACÊDO, 1999, p. 50).    

Essa perspectiva é defendida por Oliveira quando menciona que a poesia de 

Agostinho neto é uma expressão do grito do povo angolano em língua portuguesa: 

  

Agostinho Neto produziu para além de uma poesia com qualidade 
literária, uma peça fundamental para a constituição da consciência 
nacionalista e tonou-se documento histórico da formação do 
movimento pela libertação nacional. Sua atuação junto a o povo foi 
total reconhecida a sua capacidade de expressão de grito do povo 
angolano em língua portuguesa. (OLIVEIRA, 2010, p. 58) 

  

Notamos que a produção literária de Neto não é descompromissada, ao 

contrário, estamos tratando de uma poesia engajada, a poesia enquanto veículo de 
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transmissão e ampliação de revolta que desempenha papel extremamente relevante na 

luta pela independência e, também, na projeção de uma nação (CAMPOS, s/d). 

Dando especial atenção ao excerto de Oliveira, acima citado, que compreende a 

produção poética agostiniana como engajada e enumera alguns aspectos relevantes que 

corroboram para tal pressuposto, tais como ser fundamental para a consciência nacional 

- aqui se refere a Angola - apresenta-se como documento histórico, uma vez que possui 

elementos sócio-históricos do movimento de libertação.  

Entendemos que Agostinho Neto, por meio de seus poemas, oportuniza que as 

vozes que, muitas vezes, foram silenciadas pelo colonizador, falem. Damos especial 

atenção à obra Sagrada Esperança, corpus dessa pesquisa, pois entendemos que ao 

manifestar sua insatisfação, consequentemente, expôs a insatisfação do povo angolano. 
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 CRISTOVÃO TEZZA, DE LEITOR A AUTOR-CRÍTICO 

Cesar Garcia Lima (FAPERJ/ UFF) 

Resumo: Ao discutir seu próprio ethos literário em O espírito da prosa, Cristovão Tezza (2012) 

transita no espaço ambíguo da autobiografia. Em tom ensaístico, o escritor catarinense faz da crise 

um mote de produção para expor sua trajetória como leitor e autor, mediado pelo tom de professor 

universitário, exercido durante muitos anos. Ao mapear as leituras da juventude, o escritor 

percorre a gênese de sua formação teórica e literária desde o primeiro contato com os textos do 

teórico russo Mikhail Bakhtin, citado por ele como “referência essencial”, cujas pesquisas são 

discutidas em vários momentos da obra, fazendo dele um fio condutor de conceitos. À medida 

que escreve, Tezza avalia o estatuto do texto apresentado, cujo subtítulo é “uma autobiografia 

literária”, percorrendo os impasses de quem tenta superar suas influências e flertar com a 

autoficção, promovendo uma escrita de si contemporânea. Tezza define-se como prosador e 

problematiza sua relação com o real, empreendendo sua própria investigação sobre o conceito de 

literatura. No embate consigo mesmo e com o leitor, o escritor especula um hibridismo com a 

prosa romanesca, dialogando outra vez com Bakthin. É possível verificar nisso uma alimentada 

rivalidade entre o narrador e o texto, que buscaria assim sua própria autonomia, em uma realização 

de ideal formalista. Ao narrar a trajetória de sua formação, que inclui o interesse pelo teatro e pela 

cultura de massas, Tezza lança um olhar iconoclasta sobre o assimilado e questiona seu próprio 

processo de escrita, suas aspirações a Dostoiévsky tupiniquim ou contista à la Machado de Assis 

– o espelhamento também prevalece quando estão em pauta as referências criativas. É justamente 

na explicitação do insucesso de algumas tentativas ficcionais que está baseado o processo de 

construção de texto de Tezza, percorrendo o eixo de leitor a autor-crítico.  

Palavras-chave: Autobiografia. Autoficção. Crítica. Prosa. Formalismo. 

 

O prosador fala pelos outros; o poeta fala por si. Este é um dos contrastes 

abordados por Cristovão Tezza em O espírito da prosa (2012), um intenso diálogo com 
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a literatura e a teoria engendrado a partir desta última, levado para o rés-do-chão da 

experiência cotidiana e referendado por uma erudição de leitor obstinado. Em uma 

contemporaneidade em que os limites dos gêneros literários confundem-se e entrelaçam-

se, Tezza atualiza as diferenças entre prosa e poesia valendo-se de argumentos teóricos e 

do impacto que a leitura de autores tão díspares quanto Monteiro Lobato, Proust e 

Dostoiévsky, entre outros, provocaram em sua trajetória de leitor e autor.    

A pretensão de Tezza, nomeada com certa modéstia como “didática pedestre”, não 

é ser professoral, ainda que recorra às referências teóricas praticamente em todo o texto, 

enfrentando-as sem reverência. Ele constrói seu depoimento como um formalista 

obcecado pela definição dos traços diferenciadores entre o literário e o não literário, 

voltando-se para a própria composição, em retroalimentação teórica e criativa. Em seu 

longo ensaio, à maneira de um ajuste de contas com suas influências, ele procura, digamos 

assim, “corrigir” o rumo de algumas abordagens acadêmicas sobre as teorias de Bakthin, 

uma espécie de teórico-guia de sua narrativa. Tezza distingue, por exemplo, dialogismo 

(inerente a toda produção da linguagem) e plurilinguismo (categoria literária que se 

aproveita dos diálogos do cotidiano), enquanto inventaria sua multifacetada formação 

desde os tempos de criança, influenciado pela cultura de massas, quando já brincava de 

autor. O autor/ narrador/ protagonista questiona em muitos momentos a veracidade de 

tudo o que está sendo rememorado, refletindo sobre sua atividade artística como nascida 

do “simulacro da realidade”. 

Minha arte, se posso dizer assim, nasceu como construto de objetos que 
imitavam diretamente o mundo real, que, nesse simulacro, podia ser 
controlado. Não quaisquer objetos, mas objetos que, por alguma razão 
hoje irrecuperável pela memória, se revestiam de prestígio: livros e 
câmeras de TV. Não era a imaginação que se movia, mas a hipnose 
concreta por objetos reais. (TEZZA, 2012, p. 35). 

Tezza mapeia seus anos de formação e suas leituras e primeiros textos ficcionais, 

assim como a entrada e abandono do mundo acadêmico, ao qual se refere ironicamente 

como ordem religiosa, no qual viveu o claustro. É, portanto, como recém-liberto de um 

sistema que o autor catarinense apresenta sua própria visão da Literatura e inclina-se sobre 

sua própria escrita, com alguma crueza que não poupa as incertezas da juventude.  

Ao promover um ensaio sobre si mesmo, ele retrata-se como um leitor voraz que 

revê suas mazelas e acertos em uma trajetória de romancista na qual o sucesso editorial 

surge como um acaso improvável, inventariando sua trajetória com autocrítica não 
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condescendente. O questionamento da motivação do que leva alguém a escrever, 

problema central no livro, contamina tudo o que Tezza comenta a respeito da publicação, 

incluindo uma entrevista de divulgação no canal de divulgação da editora Record no You 

Tube (https://www.youtube.com/watch?v=UIxvHkSt6PY). A pesquisadora argentina 

Leonor Arfuch (apud Klinger, 2012, p.40) destaca que o espaço midiático 

contemporâneo, “sobretudo através da entrevista – voz e corpo “ao vivo” – oferece uma 

prova irrefutável da existência e da insistência do autor ‘real’, que deixa seu traço na 

escrita, mas que também não quer renunciar sua supremacia”. Na referida entrevista no 

You Tube, Tezza afirma que O espírito da prosa “é o livro mais visceral que escrevi, um 

mergulho nos meus livros fracassados”, confessando que nunca foi precoce e que, em 

retrospecto, se considerava um “escritor problemático, que não escrevia com facilidade”. 

Percebe-se que, realizada com o intuito de funcionar como um vídeo promocional sobre 

a publicação do livro, a entrevista é convertida em comentário crítico do autor acerca de 

seu próprio trabalho, aproximando público e autor e prescindindo da mediação dos meios 

convencionais de comunicação como jornal, revista, rádio ou TV. Desta maneira, o 

exercício autocrítico não se encerrou na experiência de edição do livro, estendendo-se à 

avaliação do escritor sobre o processo de organização da obra, como um paradiscurso.  

A autoavaliação é uma constante e o narrador-autor de O espírito da prosa 

empreende sobretudo uma revisão de seu próprio rumo teórico nas Letras, revelando seu 

pathos obsessivo por algumas propostas de Bakthin, usando-as como pretexto para fazer 

de sua própria biografia o objeto da investigação. Neste terreno em que discute teoria, 

crítica e autoria, Tezza adota um tom irônico que questiona a própria linguagem 

acadêmica, embora admita existir nisso um pouco de “ingratidão”. Ou seja, da mais 

distante discussão sobre a linguagem o autor recupera seu estatuto dramático, em trama 

na qual, em uma abordagem psicanalítica, seria possível pensar em Bakthin como o 

substituto do pai que o autor perdeu na primeira infância. Tezza persegue as motivações 

pelas quais se tornou um improvável escritor bem-sucedido, que pôde se dar ao luxo de 

dedicar-se integralmente à ficção, prescindindo do estafante cotidiano acadêmico que 

exerceu durante anos. Nada é tão simples ou tão complexo que não possa ser 

desconstruído por ele, que investe no rigor terminológico para negá-lo logo em seguida, 

com o argumento que a linguagem não tem proprietários exclusivos. 

 Faço essa breve retomada dos conceitos, tais como os li e aprendi, 
apenas para voltar ao ponto que me interessa; aquilo em que eu me 
concentrava meu olhar era a percepção do conceito de poesia e de prosa 
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como perspectivas substancialmente distintas de relação com a 
linguagem, não assumida no seu quadro tradicional, estritamente 
técnico e abstrato (versos, rimas, metro X conversa fiada cotidiana) 
(TEZZA, 2012,  p. 22- 23). 

No terreno da escrita íntima, O espírito da prosa pode ser lido como um diário 

crítico em que o autor procura uma definição da própria escrita, buscando perscrutar seu 

ethos como autor e como leitor. Desse amplo painel emerge um texto híbrido 

profundamente ensaístico, também desdobrável como um manual em que dialoga com a 

autoficção pelo artifício da dúvida. Ou seja: o narrado é absolvido de possíveis erros 

porque tem o álibi de ter sido traído pela memória. Com o subtítulo “uma autobiografia 

literária”, o livro em questão compõe um extenso painel no qual a criação literária é o 

pano de fundo e as referências teóricas da carreira acadêmica são revistas para descortinar 

a própria identidade do autor. O metatexto, assim, remete à escrita de si da Antiguidade, 

estudada por Foucault, que refletia um cuidado de si. Desta maneira, como afirma Arfuch 

(apud Klinger, 2012, p.40), ambientada na sociedade midiática contemporânea, essa 

escrita de si e outras formas não escritas midiáticas de falar de si são orientadas para 

causar um efeito de autenticidade ou efeito de real”. Conforme este raciocínio, “a 

preeminência do vivencial se dá com a obsessão da certificação, do testemunho, do 

“tempo real” [...].  No caso de Tezza, não existe preocupação em distinguir os limites de 

seu texto com o ficcional, ao contrário, ele destaca esta estratégia. 

Nessa guerra de linguagens, percebe-se desde já que um não romance 
pode conter partes romanescas, e um romance pode conter partes de não 
romance, para colocar as coisas de forma simples. (Bem, o romance é 
obrigado a conter partes de não romance; ele se alimenta delas. O horror 
do bom poeta aos lugares-comuns da linguagem nunca é totalmente 
partilhado pelo bom prosador, cujo ponto de partida de sua experiência 
romanesca é exatamente o lugar-comum. (TEZZA, 2012, p. 16) 

O trecho citado é apenas uma evidência de que Mikhail Bakhtin é uma “referência 

essencial” de Cristovão Tezza, como ele próprio explicita a partir do segundo capítulo do 

livro, no qual detalha como o autor russo refletia sobre  a prosa romanesca como uma 

linguagem fechada e afastada da vida, com a qual não se funde, sendo, sobretudo, 

representação. Tezza define, a partir daí, a performance como um gesto estético que é 

também gesto de vida, dizendo que “na performance, acaba a literatura; toda performance 

é um panfleto (no sentido de que o narrador e autor, para usar duas imagens da literatura, 

são a mesma pessoa)”. (TEZZA, 2012, p. 13). 
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Ora, a frase de abertura do livro de Tezza é justamente: “Este não é um trabalho 

acadêmico” – sendo que, ao longo da narrativa, o que se lê é um ajuste de contas com o 

formato acadêmico em que as referências científicas norteiam a pesquisa. Como o criador 

que se liberta de seus mestres, no entanto, a obra é articulada como uma espécie de 

memorial de Tezza em que são listadas suas afinidades eletivas do período universitário, 

com o professor e pesquisador levando, enfim, sua fala para primeiro plano, e mapeando 

as leituras universitárias desde os tempos de estudante de Letras nos anos 1980.  Sendo 

assim, o autor redimensiona a trajetória de professor da Faculdade de Letras da 

Universidade Federal do Paraná, como se submetesse, finalmente, seu próprio gosto a um 

critério baseado em sua subjetividade. Se por um lado Tezza lembra Roland Barthes 

quando o cita dizendo que o verbo escrever para ele se tornou intransitivo, ao longo de 

sua narrativa contradiz o autor francês que apregoou a morte do autor: o que Tezza faz é 

mostrar as diversas facetas de um autor que pode ser, inclusive, ele mesmo. Vimos aqui 

uma confluência com Michel Foucault: 

O autor – ou o que tentei descrever como a função autor – é com certeza 
apenas uma das especificações possíveis da função sujeito. 
Especificação possível, ou necessária? Olhando para as modificações 
históricas ocorridas, não parece indispensável, longe disso, que a 
função autor permaneça constante na sua forma, na sua complexidade 
e mesmo na sua existência. Podemos imaginar uma cultura em que os 
discursos circulassem e fossem recebidos sem que a função autor jamais 
aparecesse. Todos os discursos, qualquer que fosse o estatuto, a sua 
forma, o seu valor, e qualquer que fosse o tratamento que se lhes desse, 
desenrolar-se-iam no anonimato do murmúrio. (FOUCAULT, 1992, p. 
70). 

Autoficção e seus antecedentes 

Em Mutações da literatura no século XXI (2016), Leyla Perrone-Moisés elogia a 

criação do termo autofiction pelo crítico e romancista francês Serge Doubrovsky na 

quarta do livro dele intitulado Le fils (1977) Perrone-Moisés observa que autofiction 

substituiu com eficiência perífrases anteriormente utilizadas como “biografia 

romanceada”, “ficção autobiográfica” ou “romance inspirado em fatos reais”. Em seu 

livro de ensaios, ela dedica um capítulo inteiro à questão (“A autoficção e os limites do 

eu”), investigando seus antecedentes: 

A autoficção pertence a uma longa e respeitável tradição. Em sua 
obra Os ensaios (1580), Montaigne advertia o leitor; “Sou eu 

mesmo a matéria de meu livro”. Em As confissões (1765), 
Rousseau declarava logo de início: “Quero mostrar aos meus 
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semelhantes um homem em toda a verdade de sua natureza, e esse 
homem serei eu”. Em Confissões de um comedor de ópio (1821), 
Thomas De Quincey apresenta o livro como “o registro de um 
notável período de minha vida”. E assim por diante, pelos séculos 
seguintes. Portanto, a autoficção não é um gênero novo, apenas a 
variante moderna de um gênero antigo. E, finalmente, a 
autoficção não substitui o romance na terceira pessoa, que 
continua sendo mais praticado do que ela. (PERRONE-MOISÉS, 
2016, p. 206). 

Ainda que identifique esses relatos autobiográficos do passado como precursores 

da autoficção, Perrone-Moisés (2016, p. 204) observa que esse tipo de narrativa ganha 

impulso na França nos anos 1980 sem, no entanto, adotar o caráter de autobiografia, 

porque não percorrem a vida inteira do autor, mas apenas alguns momentos importantes 

desta, dando destaque, em geral, ao caráter narcisista desses textos, muitas vezes 

relacionado ao sensacionalismo televisivo. A autora, no entanto, distingue que o termo é 

suficientemente vasto para incluir tanto relatos despudorados como A vida sexual de 

Catherine M. (2001), de Catherine Millet, quanto as últimas obras de autores do nouveau 

roman como Infância (1983), de Nathalie Sarraute, Le mirroir qui revient (1985), de 

Allain Robbe-Grillet ou O amante (1984), de Marguerite Duras. Mais recentemente, 

Perrone-Moisés se detém na análise dos livros autoficcionais do autor norueguês Karl 

Ove Knausgård, best-seller desde que adotou sua própria vida como mote literário. 

No caso de Tezza, é desafiador perceber como o autor desdobrou sua 

autobiografia mais ou menos fiel ao real, em pelo menos três momentos importantes. 

Antes de O espírito da prosa, em O filho eterno (2007), ele escreveu sobre a convivência 

com o filho portador de Síndrome de Down, em um exercício de autoficção muito bem 

recebido tanto em termos de crítica quanto de público. Em O professor (2014), Tezza 

ficcionalizou a vida de um professor universitário. Assim, Tezza compartimentalizou 

períodos de sua vida em obras literárias distintas, em tomos escritos em períodos e estilos 

diferentes, que transitam no limite da autoficção, em que o personagem e ambiente são 

próximos à sua própria persona e história, mas não obrigatoriamente documentais. 

Ao aprofundar sua análise sobre a crítica literária atual em O espírito da prosa, 

Tezza identifica a tendência contemporânea a ver a grande literatura como irmã gêmea 

da arte conceitual, com seu “horror de conteúdos”, como ele mesmo diz: “No conceito, 

tudo é objeto. Seres intercambiáveis, não estamos mais em lugar algum. Há quem ache 
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isso interessante. Uma espécie de militarização da arte – soldados têm funções, não 

personalidade”. (TEZZA, 2012, p. 15).  

Se esse afastamento da arte conceitual sugere um autor em busca das referências 

clássicas, a admissão da televisão como uma de suas primeiras influências criativas de 

infância situa Tezza como alguém que vai além da literatura canônica mundial e expande 

seu mundo através do olhar da indústria cultural e das referências pop. Ao mesmo tempo 

que define seu livro como “um texto pessoal de formação” (p. 23), discutindo a noção de 

escrita ao longo da História e a ideia relativamente recente de Literatura, Tezza, o autor 

em busca de si mesmo, conta que começou a escrever copiando formas de livros feitos de 

papel ofício cortado em quatro partes e costurados com linha, nos quais escrevia histórias 

copiadas dos seriados da TV preto e branco que ele assistia na casa de Curitiba, para onde 

a família tinha se mudado depois da morte do pai em um acidente de automóvel. 

Entre escritores é comum o depoimento que o narrador ou personagem muitas 

vezes busca sua própria autonomia enquanto o texto é escrito, como se o autor fosse um 

médium ou canal de expressão de outras vozes. A partir disso é possível pensar em O 

espírito da prosa como um discurso que ganha a autonomia de seu autor, prestando-se à 

leitura teórica, do estudante, do poeta ou romancista que se interessa pelos próprios 

critérios de sua criação. Tezza reverencia e rompe com seu próprio mentor Mikhail 

Bakthin, que surgiu entre os formalistas russos e dentre eles distinguiu sua original 

trajetória. Assim, o autor catarinense apresenta um tipo de livro que transcende sua 

própria definição de autobiografia literária e se aproxima da perspectiva de Maurice 

Blanchot em O livro por vir, ao referir-se ao diário íntimo e às narrativas.   

Escreve-se para salvar a escrita, para salvar sua vida pela escrita, para 
salvar seu pequeno eu (as desforras que se tiram contra os outros, as 
maldades que se destilam) ou para salvar seu grande eu, dando-lhe um 
pouco de ar, então se escreve para não se perder na pobreza dos dias ou, 
como Virginia Woolf, como Delacroix, para não se perder naquela 
prova que é a arte, que é a exigência sem limite da arte. (BLANCHOT, 
2005, p. 274). 

Ao fazer uma defesa extremada do discurso, O espírito da prosa é também diário 

íntimo convertido em desabafo pedagógico, debate criativo e testemunho de um professor 

em conflito com seus planos de aula, tornando-se por isso muito mais abrangente do que 

seu projeto e muito além dos limites de uma autobiografia. Tal autobiografia desdobrada 

parece ainda distante de ser esgotada pela ambiciosa criatividade de Cristovão Tezza, um 
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dos autores brasileiros contemporâneos de maior originalidade e que consegue atravessar 

o mar da teoria sem se deixar constranger pelos mestres como Mikhail Bakhtin. 
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ELISA LISPECTOR E SAMUEL RAWET: CONTRIBUIÇÕES SOBRE EXÍLIO 

E ISOLAMENTO INTELECTUAL 

Débora Magalhães Cunha Rodrigues (UERJ) 

Ana Cristina dos Santos (UERJ) 

 
Resumo: A teoria e a crítica literárias contemporânea têm dado especial atenção às narrativas 
cuja temática gira em torno do exílio e da migração. Podemos considerar este maior interesse 
como desdobramento das reivindicações que eclodiram a partir dos anos 1960 com o escopo de 
reclamar a voz ausente das margens nos discursos políticos, sociais e também literários. À 
medida que vozes negras, femininas e migrantes são colocadas em relevo, muito pelas 
contribuições dos pós-estruturalistas, podemos nos acercar de questões e discussões que antes 
eram ocultadas ou silenciadas pelo discurso promovido pelo centro (europeu, masculino, 
branco). Tendo em vista esta possibilidade de análise, dois autores chamam atenção por terem 
sido “redescobertos” neste período de maior valorização dos discursos marginalizados por parte 

dos estudos acadêmicos. São eles: Elisa Lispector e Samuel Rawet. Estes autores, cujas 
trajetórias foram marcadas pelo exílio e pelo isolamento intelectual, conquistam novo espaço 
com o advento de reedições. Para Edward Said, o intelectual no exílio pode configurar novas 
formas de percepção da realidade, dotado de uma liberdade pouco conhecida pelos intelectuais 
acomodados a uma forma de pensamento. Pretende-se neste artigo, discutir, a partir das 
narrativas de Rawet e Lispector, os conflitos de um e de outro, entre o exílio geográfico e o do 
intelectual, ao qual chamaremos de pós-exílio. 

 
Palavras-chave: Elisa Lispector. Samuel Rawet. Pós-exílio. 
 

 

A teoria e a crítica literárias contemporânea têm dado especial atenção às 

narrativas cuja temática gira em torno do exílio, da migração e do nomadismo. Podemos 

considerar este maior interesse como reflexo, ou ainda desdobramento, das 

reivindicações que eclodiram a partir dos anos 1960 e 1970 com o escopo de reclamar a 

voz ausente das margens nos discursos políticos, sociais e também literários. À medida 

que vozes negras, femininas e migrantes são colocadas em relevo, muito pelas 

contribuições dos pós-estruturalistas, podemos nos acercar de questões e discussões que 

antes eram ocultadas, ou mesmo silenciadas, pelo discurso promovido pelo centro 

(europeu, masculino, branco). 

Tendo em vista esta possibilidade de análise, relativamente recente, dois autores 
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chamam atenção por terem sido “redescobertos” neste período de maior valorização dos 

discursos marginalizados por parte dos estudos acadêmicos, em geral, e da literatura 

comparada, em particular. São eles: Elisa Lispector e Samuel Rawet. Estes autores, 

cujas trajetórias foram marcadas pelo isolamento, conquistam novo espaço com o 

advento de reedições e de atividades acadêmicas dedicadas a compreender a 

engrenagem de suas narrativas, não só do ponto de vista temático, como também 

estético. 

Elisa Lispector e Samuel Rawet, ambos judeus, abrem espaço em seus textos 

para personagens angustiadas com a potencial incomunicabilidade entre os indivíduos. 

Ora nos é dado a ver um escritor imigrante solitário e frustrado por não conseguir quem 

queira publicar seus livros, como acontece em Além da fronteira (LISPECTOR, 1945), 

ora nos é exposto a melancolia e decepção de imigrantes judeus no pós-guerra ao tentar 

narrar a experiência vivida e não encontrar quem os ouça, como em Contos do 

imigrante (RAWET, 2004). Esta temática, que ganha contornos distintos ao longo das 

trajetórias dos escritores, parece não ter tido a valorização compatível à importância do 

que pretendiam enunciar. A voz narrativa que propunham assemelhava-se àquela que 

testemunha um trauma, esta perspectiva foi amplamente recebida mais como um 

discurso memorialístico do que como texto literário, desqualificando-o. Era preciso, 

para que se desse o pleno entendimento da obra destes autores, que o pensamento fosse 

além destas prerrogativas narrativas e compreendesse que, como salientou Márcio 

Selligman-Silva, “o testemunho não é simples manifestação do ‘pós-literário’, mas sim 

a afirmação da resistência do literário.” (SELLIGMAN-SILVA, 2003, p. 37). O 

pesquisador afirma ainda que a teoria da memória enfatiza a impossibilidade de 

distinguir ficção de testemunho. No entanto, embora estivessem restritos a um pequeno 

grupo de leitores que compreendessem seus textos como produções literárias, Lispector 

e Rawet foram escritores brasileiros premiados. 

Elisa Lispector nasceu em Sawranh, na Ucrânia, em 1911. Parte em direção ao 

Brasil com a família em 1920, instalando-se no Recife. Em 1937, os Lispector sofrem 

novo deslocamento, desta vez para o Rio de Janeiro, onde Elisa, após concurso, ingressa 

no serviço público federal. Paralela à vida pública, inicia a carreira literária com a 

publicação de Além da fronteira, em 1945. Publicou sete romances e três livros de 

contos. O seu quarto romance, O muro de pedras (1963), recebeu o Prêmio José Lins do 

Rego, no mesmo ano de sua publicação, destinado a autores de romances inéditos. No 

ano seguinte, o mesmo romance é condecorado com o Prêmio Coelho Neto da 
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Academia Brasileira de Letras. Também seu último livro, O tigre de Bengala, de 1985, 

foi premiado com o Prêmio Luísa Cláudio de Souza, do Pen Club (INSTITUTO 

MOREIRA SALLES). A trajetória literária de Elisa Lispector, embora profícua, 

permaneceu ocultada e à sombra do nome da irmã caçula, Clarice Lispector. Sua obra é, 

portanto, agora resgatada, não somente para esclarecer aspectos e interesses que 

circunscrevem os estudos sobre a autora de A hora da estrela, mas pela particularidade 

de suas próprias narrativas. 

Samuel Urys Rawet, escritor judeu polonês, naturalizado brasileiro, nasceu na 

cidade de Klimontov em 1929, chegando ao Rio de Janeiro em 1936. Em 1984, foi 

encontrado morto no seu apartamento em Sobradinho, cidade satélite da capital 

brasileira, onde vivia completamente só. Formou-se engenheiro e acabou por participar 

da equipe de Oscar Niemeyer e Joaquim Cardoso na construção de Brasília. Exerceu a 

atividade de escritor como contista, ensaísta e dramaturgo. No entanto, sua obra 

estabeleceu uma relação ambígua com o meio literário de sua época e acabou durante 

muito tempo relegado às notas de rodapé dos manuais de história literária brasileira, 

circunscrevendo seu público a um âmbito limitado. O escritor ficaria sobretudo 

conhecido após um polêmico ensaio de ruptura com a comunidade judaica intitulado 

“Kafka e a mineralidade judaica ou a tonga da mironga do kabuletê”, publicado na 

revista Escrita, em 1977, a partir do qual se autointitulou antijudeu. Outro dado de sua 

biografia que merece ser ressaltado é a sua homossexualidade e a forma que a assume, 

pois se torna tema frequente em seus textos ficcionais e ensaísticos1. Publicou cinco 

livros de contos e duas novelas, todos reunidos em reedições da Editora Civilização 

Brasileira (os contos e novelas em 2004, com organização de André Seffrin e os 

ensaios, em 2008, com organização dos pesquisadores Leonardo Tonus e Rosana Kohl 

Bines). Também em 2008, o Professor Francisco Venceslau dos Santos organizou um 

volume intitulado Samuel Rawet: fortuna crítica em jornais e revistas, no qual nos 

fornece primorosa reunião de textos sobre o autor e entrevistas, contribuindo para 

análises sobre a recepção da obra de Rawet. O escritor, mesmo restrito a um pequeno 

círculo de leitores, já conta com um número expressivo de teses e dissertações, no 

entanto, sua obra continua a nos fornecer novas chaves de leitura.  

                                                           
1 Consideramos que este dado não é meramente acessório, pois contribuiu para que Samuel Rawet se 
tornasse um escritor à margem do cânone literário e isolado. O autor especulou acerca da origem do 
desejo homossexual no ensaio Homossexualismo: sexualidade e valor (2008). Rawet inicia o texto 
afirmando que “o assundo é forte, convenhamos. Ainda mais quando se constata que a compreensão em 

relação à sexualidade quase sempre é verbal, epidérmica” (2008, p. 27). 
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De forma diferente se dá a retomada de Elisa Lispector. O resgate de sua obra, 

pelo menos por parte das editoras, ainda está bastante relacionada ao interesse pela 

figura da irmã Clarice Lispector. Por conseguinte, somente dois livros foram reeditados 

recentemente, ambos sob o espectro do nome de família. Em 2005, a Editora José 

Olympio reeditou o segundo livro da autora, No exílio, no qual relata a saga da família 

Lispector ao fugir do pogrom2 no leste europeu até a chegada ao Brasil. Mais 

recentemente, a pesquisadora Nádia Battella Gotlib organizou a edição póstuma de 

Retratos Antigos: esboços a serem ampliados (2012) com fotos e missivas da família 

imigrante. Sobre Corpo a corpo, último romance da escritora, foi elaborada uma 

dissertação de mestrado em 2006 na Universidade de Brasília pela pesquisadora 

Fernanda Cristina de Campos3.  

Com estas informações iniciais, é possível perceber o recente aumento do 

interesse por estes escritores, que pouco a pouco saem do isolamento a que se 

instituíram. 

Assim, o argumento deste artigo pretende aproximar-se das proposições de 

Edward Said em seu livro Representações do intelectual (2005), no qual ensaia os 

contornos do moderno intelectual exilado. Para Said, o intelectual no exílio pode 

configurar novas formas de percepção da realidade, dotado de uma liberdade pouco 

conhecida pelos intelectuais acomodados a uma forma de pensamento: 

O exílio significa que vamos estar sempre à margem, e o que fazemos 
enquanto intelectuais tem de ser inventado porque não podemos seguir 
caminhos prescritos. Se pudermos tentar esse destino não como uma privação 
ou algo a ser lastimado, mas como uma forma de liberdade, um processo de 
descoberta no qual fazemos coisas de acordo com nosso próprio exemplo, à 
medida que vários interesses despertarem nossa atenção e segundo o objetivo 
particular que nós mesmos ditamos, então ele será um prazer único. (SAID, 
2005, p. 69) 

 

Lispector e Rawet assinalaram em entrevistas que a incomunicabilidade entre os 

seres é elemento incontornável e isso os distanciava do grande público e do mainstream 

literário. Lispector, em entrevista ao Jornal do Brasil, ilustra sua assertiva com a fábula 

kafkiana “A mensagem do Imperador”: “na qual o mensageiro se perde por entre os mil 

e um labirintos do palácio, sem que a mensagem salvadora possa chegar aonde é tão 

ansiosamente esperada” (KERR, 1963). Esse distanciamento para Samuel Rawet é visto 

                                                           
2 Pogrom foram movimentos organizados contra minorias étnicas ou religiosas, em especial contra os 
judeus.  
3 CAMPOS, Fernanda Cristina. O discurso melancólico em Corpo a corpo, de Elisa Lispector. 
Dissertação (Mestrado em Literatura Brasileira). Universidade de Brasília, Brasília, 2006. Disponível em: 
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/6611/1/FERNANDA%20CRISTINA%20DE%20CAMPOS.pdf. 
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da mesma maneira. A incomunicabilidade, por ser aspecto incontornável, deve ser 

compreendida como aliada à produção escrita. Neste caso, o texto exerceria sua função 

comunicativa de forma independente, ainda que a comunicação não acontecesse de 

forma imediata: 

A incomunicabilidade do escritor com seu público e seu meio é inevitável. 
Naturalmente, escritor nada tem a ver com industriais da literatura. O que é 
público, afinal? Uma soma de indivíduos. Só quando o indivíduo deixa de ser 
a soma, em situações-limites, ele vislumbra uma nesga de comunicação. 
Então uma frase que leu adquire importância. Só as solidões se comunicam 
autenticamente (RAWET, 2008, p. 211). 

 

Neste sentido, esta constatação da incomunicabilidade os descompromissava e, 

portanto, os libertava da obrigação de agradar e manter um público assíduo e fiel. Ao 

desligarem-se da premissa do largo reconhecimento, poderiam estar mais atentos ao 

processo criativo e ao que deveriam comunicar autenticamente para além do óbvio, 

aproximando-se do perfil de intelectual enunciado por Edward Said.  

Zygmunt Bauman, em Modernidade líquida (2001), também contribui para esta 

discussão ao investigar as dinâmicas modernas de sociabilidade. Ao analisar a 

“emancipação” do sujeito da modernidade líquida o autor considera que a liberdade 

perseguida por esta modernidade serve à lógica do possível consumo imediato em 

detrimento do pensamento como ato de libertação e independência. O pensamento para 

o filósofo constituiria, em certa medida, a oportunidade de libertação para aquele que 

pensa, sendo que neste jogo entre “observador distante” e o “ingênuo”, o “isolamento 

inviolável” do intelectual é a única forma contemporânea de demonstrar alguma 

solidariedade: “A falta de liberdade do ingênuo é a liberdade da pessoa que pensa. Ela 

torna o 'isolamento inviolável' mais fácil'. Aquele que põe à venda algo que ninguém 

quer comprar representa, mesmo contra sua vontade, a liberdade em relação à troca” 

(BAUMAN, 2001, p. 52). Ironicamente, a única liberdade possível é aquela que se opõe 

deliberadamente ao discurso da liberdade moderna. O sujeito livre é aquele que anda 

contra a corrente, que se encontra isolado, porém, não alheio. Neste sentido, o exilado 

constituiria a condição arquetípica do sujeito livre que, por conseguinte, está fora das 

relações de troca:  

Os produtos que o exílio oferece são tais que ninguém teria qualquer 
inclinação de comprá-los. 'Todo intelectual emigrado está, sem exceção, 
mutilado', escreveu Adorno em seu próprio exílio nos Estados Unidos. 'Ele 
vive num ambiente que permanecerá incompreensível'. Não surpreende que 
ele esteja protegido contra o risco de produzir qualquer coisa de valor no 
mercado local. Portanto, 'se na Europa o gesto esotérico era frequentemente 
apenas um pretexto para o mais cego auto-interesse, o conceito de 
austeridade parece, no exílio, o mais aceitável dos salva-vidas'. O exílio é 
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para o pensador o que o lar é para o ingênuo; é no exílio que o 
distanciamento, modo de vida habitual da pessoa que pensa, adquire valor de 
sobrevivência. (BAUMAN, 2001, p. 53) 

 

Elisa Lispector e Samuel Rawet constituem, portanto, trajetórias exiladas que a 

partir do isolamento a que se submeteram podem contribuir para a formação de uma 

matriz do pensamento que necessita de independência e autonomia. Retomando o 

pensamento de Edward Said, o exilado não segue por “caminhos prescritos” (SAID, 

2005, p. 69), assim como o intelectual não poderá representar ou seguir pensamentos 

pré-estabelecidos sem alto grau de criticidade. Ainda segundo Said, o “exílio é um 

modelo para o intelectual que se sente tentado, ou mesmo assediado ou esmagado, pelas 

recompensas da acomodação, do conformismo, da adaptação” (SAID, 2005, p. 70). 

A identidade deste intelectual autônomo, entretanto, não pode ser estanque e 

invariável. Elisa Lispector e Samuel Rawet configurariam, em um outro tempo 

histórico, o que se difundiu posteriormente como identidade do sujeito pós-moderno. 

Este estaria substituindo o “sujeito sociológico” como sugeriu Stuart Hall em A 

identidade cultural na pós-modernidade (2005). A identidade do “sujeito sociológico” 

estaria costurada à estrutura social, étnica e econômica, estabilizando os “mundos 

culturais que eles habitam” (HALL, 2005, p. 12). No entanto, Hall assinala que muito 

tem se argumentado sobre o declínio desta identidade unificada e estável, dando lugar à 

outra identidade, a do “sujeito pós-moderno”, uma identidade sempre móvel, graças a 

uma constante formação ou transformação. Neste sentido, parece mais adequado ou 

correto falar em identificações e não mais em identidades, visto que estas últimas 

pressupõem um caráter inato, dado ou herdado, ao invés de algo que é construído e 

negociado, ou seja, que está sempre em processo (HALL, 2005).  

Assim, podemos compreender a afeição de Rawet e Lispector pelo 

deslocamento, pela errância judaica, tão presentes em Contos do imigrante e Além da 

fronteira, como parte desta identidade sempre em construção. Esta perspectiva da 

errância pode ser considerada como a condição mesma do homem e da ficcionalidade 

existente na construção de pertencimento a um lugar, a uma língua ou a uma cultura, 

alinhando-se ao que se tem definido como identidade pós-moderna. 

Sendo contraditória, em suma, a poética pós-moderna permite a coexistência de 

inúmeras identificações, mesmo que a princípio pareçam anular-se umas às outras. O 

que parece estar sendo colocado em evidência, quando se tenta compreender a pós-

modernidade ou mesmo defini-la, é o caráter não linear das culturas, o questionamento 
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de valores eternos, a discussão sobre a relação da linguagem com a realidade e a 

transformação do modo como vemos ou conhecemos o real, como salientou Linda 

Hutcheon (1991). Dilemas estes que foram representados pelas angústias vividas por 

Marta, protagonista de O muro de pedras de Elisa Lispector, quando decide separar-se 

de Heitor. Marta diante dos desejos de experimentar-se compreende que seria mais fácil 

se tivesse marido e filhos, pois assumiria uma identidade pré-estabelecida e executaria 

um modelo herdado. Porém, recusa-se a fazê-lo, questionando os valores eternos do 

casamento (LISPECTOR, 1963). Enquanto Samuel Rawet, em Crônicas de um 

vagabundo, dá voz a um sujeito que decide abandonar família e trabalho para 

perambular pelo mundo. O vagabundo despe-se das instituições para viver à margem, 

como se essa fosse a verdadeira vida. 

Desta maneira, é possível dizer que Samuel Rawet e Elisa Lispector já 

apresentavam em suas narrativas os dilemas da pós-modernidade. Evidenciaram, 

sobretudo com a representação do exílio, o caráter não linear das culturas, a fluidez das 

identidades e a incontornável incomunicabilidade entre os indivíduos, concretizando o 

conflito entre o exílio geográfico e o do intelectual, ao qual chamamos de pós-exílio. 

Este pós-exílio, ou exílio segundo, foi inicialmente pensado durante a realização da 

minha dissertação de mestrado, Meu universo é outro: o exílio construído de Samuel 

Rawet (2012). A proposta é configurar um novo conceito para se desvencilhar do exílio 

no sentido mais tradicional do termo associado ao deslocamento geográfico e, muitas 

vezes, com contornos históricos, caso de Rawet e Lispector sempre associados à 

identidade e à diáspora judaica. Não significa, no entanto, que o primeiro exílio, 

territorial, esteja suplantado ou substituído, mas que foi preciso ultrapassá-lo para 

edificar o pós-exílio. Este sim, necessário ao escritor, cujo distanciamento crítico torna-

se instrumento de trabalho, como pudemos esclarecer com as contribuições de Said e 

Bauman. 

Rawet e Lispector trouxeram ao debate intelectual uma perspectiva cultural e 

uma temática, a partir de meados do século XX, que somente se popularizou no início 

do século XXI. A quase ausência de debate sobre estas questões e a falta de 

interlocutores impuseram-lhes certo isolamento, ao qual não puderam se desvencilhar 

sob o preço de comprometer seus próprios discursos.  

A partir deste afastamento, portanto, construíram nova identidade, desta feita, 

literária, mais fluida e livre de paradigmas pré-estabelecidos. Elisa afastando-se da 

sombra imposta pela trajetória da irmã, que dava visibilidade ao nome Lispector, e 
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Rawet distanciando-se de certa identidade judaica, a sionista, para valorizar o mito do 

judeu errante. O pós-exílio, esse afastamento necessário, assemelha-se àquela trajetória 

de Stephen Dedalus, de Retrato do artista quando jovem (2003), de James Joyce. 

Dedalus propõe a entrega total à literatura e à liberdade de pensamento exigido pelo ato 

criativo: 

Não serei escravo daquilo em que já não acredito, quer se trate do meu 
lar, da minha pátria ou da minha igreja; e tentarei expressar-me numa 
forma de vida ou de arte tão livremente quanto possa e tão plenamente 
quanto possa, usando para minha defesa as únicas armas que me 
permitirei usar: o silêncio, o exílio e a astúcia. (JOYCE, 2003, p. 248) 

 

Esta mesma liberdade, proposta por Dedalus, foi reclamada por Lispector e 

Rawet. Estes escritores foram impelidos a sair de suas cidades, a deixar o convívio com 

parte de suas famílias, a adotar outra língua, porém, foi no segundo exílio, nos textos 

literários, que propuseram pensar neste deslocamento, quer geográfico, quer intelectual, 

de forma a questionar padrões de pensamento. Suas narrativas dão visibilidade a temas 

dissonantes que questionavam os valores presentes na realidade de seu tempo. As 

manifestações desta dissonância aparecem nas personagens migrantes4, dando destaque 

para a sensível inadequação ao estranho novo ambiente. É relevante ressaltar que em 

Contos do imigrante, de Rawet, um dos relatos, intitulado “Salmo 151”, é sobre um 

homem negro, morador de favela, cuja marginalização é colocada ao lado da dos 

imigrantes. Não se trata, portanto, de destacar somente a forma de inadequação dos 

imigrantes judeus, mas de salientar toda forma de exclusão e incomunicabilidade, como 

podemos perceber no diálogo entre o protagonista Gamaliel e o velho cego Caetano que 

ao longo da narrativa compartilham momentos de silêncio e sons de violão:  

Por quê, velho Caetano? A voz mais grave, quase um lamento, fê-lo 
parar. Os dedos truncados nas costas. Girou o rosto na direção da frase 
aprofundando as estrias. Um jorro surdo subindo-lhe do estômago 
comunica uma vibração há muito não sentida pelo corpo do velho. Há 
quanto tempo esperava por essa pergunta do negro! (RAWET, 2004, p. 
72) 

 

Esta incomunicabilidade entre os indivíduos é o mote destes escritores para 

questionarem, por meio dos conflitos das suas personagens, a falaciosa narrativa 

brasileira de sociedade tolerante e acolhedora. O isolamento deliberado destes escritores 

constituiu um novo exílio, literário, que deu a eles maior liberdade para escolher a 
                                                           
4 Como exemplos destas personagens podemos citar: Sérgio de Além da fronteira (1945) e a família 
migrante de No exílio (1948), de Elisa Lispector, “O profeta” e “Gringuinho”  do livro Contos do 
imigrante (1956), de Samuel Rawet. 
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forma de seu enunciado. Apresentamos, portanto, algumas perspectivas sobre o modo 

de o intelectual estar no exílio e, assim, propor uma reflexão sobre a trajetória destes 

escritores exilados ou intelectuais isolados, que optaram por escrever sobre a solidão 

humana sob a ótica dos que, historicamente, ainda não tinham visibilidade. 

Ressaltemos, portanto, suas solidões para que assim se comuniquem autenticamente. 
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A ESCRITA DE E. PAULINE JOHNSON: INSTRUMENTO DE LUTA E DE 
RECONHECIMENTO 

Eduardo de Souza Saraiva (FURG) 
Rubelise da Cunha (FURG) 

 
Resumo: O objetivo do presente artigo é o de apresentar a escrita da autora indígena canadense 
Emily Pauline Johnson e como ela foi relevante para o início da formação da literatura indígena 
dos povos ameríndios. A literatura indígena, na qual os textos de Johnson estão inseridos, deriva 
da tradição oral dos povos originários. Essa literatura em sua forma escrita tem seu início com o 
processo de colonização dos espaços indígenas pelo europeu. A questão da oralidade pode ser 
observada no conto „The lost island‟, da coletânea Legends of Vancouver (1911), que recupera a 
lenda e o mito transmitido através desse processo da contação de histórias com o intuito de 
manter a tradição e de perpetuar as lições e os ensinamentos aos mais novos. É através da 
oratória, da escrita e da literatura que os povos indígenas se (re)afirmam e protestam contra a 
colonização, o ódio e a opressão. No âmbito de seu trabalho literário, Johnson contribuiu para 
mostrar a identidade de um povo e utilizou de sua voz e de sua escrita para garantir seu espaço e 
mostrar as marcas de violência e opressão de um período colonial. O aporte teórico foi retirado 
dos seguintes textos: „First peoples literature in Canada‟, de Kateri Akiweenzie-Damm; „A 
distinctive genre within Canadian literature‟, de Jeannette Armstrong; The Oxford companion to 
Canadian literature, de Eugene Benson e William Toye; „A duplicidade do sujeito indígena em 

Maíra e Kiss of the Fur Queen‟, de Rubelise da Cunha; Paddling her own canoe: the times and 
texts of E. Pauline Johnson (Tekahionwake), de Carole Gerson e Veronica Strong-Boag; 
“Publica(c)tion”: E. Pauline Johnson‟s publishing venues and their contemporary significance‟, 

de Sabine Milz; The Cambridge companion to Native American literature, de Joy Porter e 
Kenneth Roemer e Contemporary American Indian literatures and the oral tradition, de Susan 
Berry Brill Ramírez. 
Palavras-chave: Literatura canadense. Literatura Indígena.  Dissonância. Pauline Johnson. 
 

Ao tratar da literatura de autoria indígena, mais especificamente a literatura 

indígena canadense, é importante levar em consideração que os primeiros povos 

habitantes do Canadá, muito anteriormente à chegada do colonizador, possuíam uma 

cultura com base na oralidade. Esse caráter oral estava muito distante daquele 

preconizado pelos moldes europeus, ou seja, a forma escrita nos moldes ocidentais. 

Muitas das comunidades ameríndias canadenses representadas pelos homens e 

mulheres mais experientes do grupo transmitiam suas histórias aos mais novos por meio 

de rituais de contação de história. Esses cerimoniais eram carregados de significação, de 

valores sociais e era por meio das narrativas orais que o conhecimento era passado para 
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as próximas gerações. As histórias compartilhadas transmitiam as crenças, os valores 

sociais, e, também, preservavam o conhecimento e a cultura dos povos indígenas. 

A performance oral, de acordo com Susan Ramírez (1999), era um processo 

sofisticado e complexo no que diz respeito à criação de metáforas, de símbolos, do 

tempo e da voz do contador. Ramírez ainda destaca que ao participar do processo de 

compartilhar as narrativas, os ouvintes passavam por um processo transformador uma 

vez que havia uma ligação com o que era contado.  Para Joy Porter e Kenneth Roemer 

(2005), a tradição oral era um processo vivo, uma relação espiritual expressa e 

perpetuada em formas de rituais e cerimonias, e um poder curador evidenciado pela 

linguagem, por símbolos e pensamentos. 

De acordo com Eugene Benson e William Toye (1997), as lendas e os mitos são 

parte dessa cultura oral herdada pelas Firts Nations, ou Primeiros Povos, e eles foram 

transmitidos de geração em geração, incontáveis vezes pelo processo oral da contação 

de histórias. Ainda segundo os autores: 

  

As lendas dos povos indígenas foram transmitidas de uns para os 
outros dentro de um contexto social de contação de histórias e 
cerimonia. Os mitos, as fábulas, as lendas foram sempre 
acompanhados por sons, rituais, drama, poemas, orações e discurso1 
(BENSON; TOYE, 1997, p. 1). 

 

Kateri Akiweenzie-Damm (2005) no artigo „First peoples literature in Canada‟ 

menciona que a ligação que povos indígenas possuem com a sua terra, com seu entorno 

e entre si são à base da construção da identidade indígena e, por consequência, da 

literatura produzida por esses povos. Nas palavras da autora: 

 

Essa interconectividade é expressa e reforçada através de nossa língua, 
artes, cerimonias, músicas, orações, danças, costume, valores, e 
praticas diárias – tudo isso vem sendo desenvolvido através das 
gerações, por muitos e muitos anos de vivência na terra2 
(AKIWEENZIE-DAMM, 2005, p. 170). 

 

Com essa passagem, percebemos que as ligações dos povos indígenas com a 

terra, consigo mesmo e com os outros são questões complexas e envolvem diversos 

fatores. O objetivo da autora em recuperar esses pontos é para reforçar e enfatizar que as 

Literaturas Aborígines são únicas e elas surgem “da cultura, das crenças, dos valores, da 

                                                           
1 Tradução do original em Inglês pelo autor. 
2 Tradução do original em Inglês pelo autor. 
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estética, do humor, da espiritualidade e das experiências dos muitos povos indígenas” 
3 

(AKIWEENZIE-DAMM, 2005, p. 169). 

As formas escritas ocidentais não foram em um primeiro momento a forma de 

expressão literária das primeiras nações. Como destacado anteriormente, é por meio da 

oralidade que os povos indígenas contavam suas histórias, cantavam suas músicas, 

declamavam seus discursos e seus poemas em que eram forma de sons e orações. 

Akiweenzie-Damm menciona que o ato de escrever as histórias e as canções não 

pertencia à tradição indígena, mas foi a partir do contato com o Europeu e com o 

processo de colonização que a prática de escrita começa a ser imposta a essas 

comunidades. 

Jeannette Armstrong, no texto „Aboriginal literature: a distinctive genre within 

Canadian literature‟ (2005), aponta que a literatura aborígene canadense em sua forma 

escrita contemporânea precisa ser em primeiro lugar analisada como uma evolução das 

tradições orais. A forma escrita dos textos literários dos povos ameríndios precisa ser 

lida e analisada por um viés muito mais complexo e antigo, o da tradição oral. 

É, então, possível considerar que a passagem da tradição oral dos povos 

originários canadenses para uma expressão aos moldes da escrita ocidental se deu com o 

processo de colonização dos espaços indígenas. A partir da chegada do “homem 

branco” com seus costumes e valores, a cultura indígena começou a sofrer um processo 

de apagamento e em decorrência disso, a tradição oral, consequentemente, também, 

começou a se modificar, entretanto não desapareceu. 

Partindo de um pensamento que visava “civilizar” as comunidades indígenas, os 

europeus, e aqui podemos citar especificamente os jesuítas, são fundados os internatos, 

as chamadas residential schools, escolas administradas pela igreja, que tinham por 

objetivo educar as crianças indígenas. Rubelise da Cunha (2007) aborda essa questão da 

imposição da cultura europeia sobre a cultura indígena ao abordar que: 

 

A partir das diversas estratégias de imposição cultural, linguística e 
religiosa resultará um corpus literário diferenciado, visto que no 
Canadá o projeto para as First Nations (Primeiras Nações) foi o de 
imersão dentro da cultura ocidental nas residential schools, os 
colégios internos (CUNHA, 2007, p. 89-90) [grifo da autora]. 
 

A partir dessa reflexão inicial é possível perceber como as formas orais de 

expressão das culturas indígenas, como por exemplo, as músicas, as orações, as poesias, 
                                                           
3 Tradução do original em Inglês pelo autor. 
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os discursos foram em parte dando lugar à tradição ocidental da escrita, tradição essa 

imposta pelo processo colonizador e considerada como a única forma válida de 

expressão literária.  

No Canadá, podemos apontar como a precursora do movimento inicial da 

formação de um sistema literário a autora Mohawk Emily Pauline Johnson. É a partir da 

aparição de seus versos no periódico americano Gems of poetry, em 1880, da publicação 

de suas poesias em 1884 e de dois poemas que entraram na antologia Songs of the great 

dominion, em 1889 em Londres, que se têm os contornos do início da formação de um 

sistema mais coeso.  

Pauline Johnson cresceu em uma época da expansão de uma consciência de um 

novo Canadá, no qual a literatura estava exercendo uma função de estabelecer valores e 

uma imagem nacional, formando uma identidade. Essa literatura pelo menos em seu 

princípio tinha uma função mais política e problematizadora, do que estética. Johnson 

pode ser considerada como a primeira mulher nativa canadense a escrever sobre a 

história dos povos indígenas e sobre a luta desses povos no contexto de sua obra 

literária. Pauline Johnson foi uma das primeiras mulheres a reivindicar sua 

independência e a lutar durante o período da primeira onda feminista no Canadá, uma 

canadense nacionalista que lutou e defendeu a cultura Mohawk.  

Como aponta Sabine Milz (2004), Johnson começou um movimento no qual ela 

foi capaz de colocar em palavras os problemas das First Nations, trazendo para a 

superfície as tristezas, as histórias, a luta e o amor de um povo. Esse movimento teve 

grande impacto pelo fato de Pauline Johnson ser considerada a primeira mulher nativa a 

escrever em Língua Inglesa sobre os problemas dos povos aborígenes no Canadá no 

contexto de sua obra literária. De acordo Carole Gerson e Veronica Strong-Boag (2000), 

uma leitura atenta da poesia e dos textos narrativos de Pauline Johnson revela a 

evolução da escritora e da performer, que utilizando o contexto de sua obra literária e o 

espaço de suas apresentações nos palcos, trouxe à superfície os problemas enfrentados 

pelos primeiros povos, e também problematizou a posição das mulheres. 

Pauline Johnson foi considerada uma grande oradora em sua época, devido ao 

fato de ela não ser apenas uma escritora, mas também uma performer. Johnson realizava 

recitais de suas próprias poesias em turnês pelo Canadá, pelos Estados Unidos e pela 

Inglaterra. Durante suas performances de palco Pauline Johnson abraçou duas culturas: 

a indígena e a inglesa. Essas duas culturas estavam presentes em sua indumentária que 
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era composta por peles nas apresentações que ocorriam durante o dia, e por vestidos de 

gala, nas apresentações que ocorriam durante a noite. 

A relevância cultural e política de Emily Pauline Johnson pode ser observada na 

sua escrita. Uma escrita que objetivou dar voz aos povos indígenas e denunciar o 

problema da colonização, que destruiu ou tentou destruir as comunidades ameríndias, 

dar voz às mulheres lutando para que elas fossem ouvidas e ocupassem um lugar na 

sociedade e a criação de uma identidade nacional canadense através da literatura. 

Johnson recuperou a tradição oral, questão de extrema relevância para os povos 

ameríndios, em sua prosa e poesia. O texto narrativo “The lost island” faz parte da 

coletânea de narrativas Legends of Vancouver (1911) e é a partir da perspectiva desse 

ouvinte/narrador e a importância da narrativa oral para a manutenção da cultura 

indígena que a narrativa é apresentada. Podemos identificar na narrativa a trajetória da 

própria Pauline Johnson, que em determinado momento de sua vida começa a vivenciar 

as tradições indígenas, especialmente os rituais de ouvir histórias. Esse ouvinte, que é 

também um narrador em primeira pessoa, pode ser Pauline Johnson problematizando as 

questões que ela vivenciou e ouviu pelos processos de contação de histórias, e 

consequentemente, as transformações advindas desses rituais. 

As experiências que esse “old tillicum-velho amigo” transmite de forma oral 

para esse ouvinte foram contadas a ele por seus antepassados, que por sua vez as 

ouviram também de seus antepassados. Percebe-se com isso, o ciclo que é a transmissão 

do conhecimento e dos registros históricos para as gerações futuras de modo que a 

história do povo e do local permanecesse viva e de modo contínuo ao longo do tempo. 

No conto em análise, as duas personagens estão conversando sobre as perdas que 

as comunidades indígenas sofreram ao longo do tempo. O personagem chamado de “old 

tillicum”, termo que pode ser traduzido pela palavra amigo, elenca as várias perdas que 

os Índios vivenciaram, por exemplo: 

 

“[...] we Indians have lost many things. We have lost our lands, our 

forests, our game, our fish; we have lost our ancient religion, our 
ancient dress; some of the younger people have even lost their fathers‟ 

language and the legends and the tradition of ancestors” 
4 (JOHNSON, 

1911, p. 71).  
 

                                                           
4  “... nós indígenas perdemos muitas coisas. Nós perdemos nossas terras, nossas florestas, nosso jogo, 
nosso peixe; nós perdemos nossa antiga religião, nossa antiga vestimenta; alguns dos mais jovens 
perderam até a língua de seus pais, e as lendas e a tradição de seus ancestrais”. Tradução do autor do 
original em inglês. 
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Nessa passagem, o que se percebe é a proporção dos danos causados aos indígenas pelo 

processo colonizador. Há uma tentativa de apagamento da identidade desses povos 

devido a essas muitas perdas: a língua, o local, a religião, a tradição, e é através da 

tradição oral, que esses fatores de grande importância para a comunidade, eram 

transmitidos para as gerações mais novas como forma de não perder esses registros no 

percurso da história. Esse “old tillicum”, através do processo oral de contar histórias, 

está transmitindo para esse ouvinte uma parte importante de sua própria origem, fatos 

que possivelmente estariam perdidos se essa prática de transmissão de conhecimento 

também estivesse perdida.   

Dentro dessa tradição oral de contar histórias, a lenda também tinha função de 

transmitir conhecimento para os povos indígenas e pode ser resgatada no texto em 

análise. É através da lenda contada pelo “old tillicum” que esse ouvinte da história sabe, 

então, como era a vida de seus antepassados bem como o aspecto do local antes da 

chagada do colonizador. A narração da lenda é iniciada após um período longo de 

silêncio entre os dois, e sempre que havia esse tempo de reflexão, a lenda era então 

compartilhada. Nesse momento, apenas o “old tillicum” tinha a palavra e a função do 

ouvinte era o de escutar atentamente a narração.    

A lenda apresentada na narrativa é originária da nação Squamish e é contada 

pelo Chefe Joe Capilano. Além disso, ela evidencia o aspecto espiritual dos ameríndios, 

especialmente dos homens e mulheres mais experientes do grupo. À medida que a lenda 

é compartilhada, tem-se a descrição do local e dessa figura de poder máximo dentro de 

sua comunidade – “great Indian medicine-man” – ou o curandeiro, figura que reúne o 

conhecimento das curas física e espiritual.   

A conclusão da narrativa é o momento que esse personagem indígena retorna 

para seu grupo e após adormecer, morre. Ao final do texto, esse “medicine-man” pede a 

Deus que sua coragem, bravura e força prevaleçam entre os membros de sua 

comunidade e que eles não se curvem diante dos homens brancos e lutem contra a 

dominação. O desejo de ver restaurado o que um dia foi um grupo coeso e forte é 

compartilhado pelo “old tillicum” e pelo “medicine-man”. Os dois mantinham a 

esperança de que um dia todas as perdas dos ameríndios seriam reconquistadas e sua 

terra, língua, cultura, identidade, religião seriam uma vez mais restauradas. 

Através da oralidade, essa história e muitas outras foram sendo passadas pelas 

gerações de modo a manter viva a tradição de um povo. As lutas, as conquistas e as 

perdas, os ensinamentos e as lições foram compartilhados por meio da contação de 
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histórias. O papel transformador que essa prática de ouvir uma história e uma lenda 

proporciona para os ouvintes foi uma importante ferramenta de manutenção dos 

registros históricos dos povos indígenas. Ouvir uma história, retirar uma lição e 

perpetuar esse conhecimento entre os membros do grupo era um dos objetivos da 

tradição oral, evitando desse modo que a história do povo fosse perdida na memória das 

futuras gerações. 

Pauline Johnson pode ser considerada como a precursora no que diz respeito à 

sua contribuição para a formação de um sistema literário canadense. Com a escrita e 

publicação de suas poesias em jornais, revistas e periódicos da época, Johnson iniciou 

um movimento revolucionário ao abrir caminho para que outros autores indígenas, e 

principalmente, as mulheres pudessem então escrever. A autora contribuiu para a 

formação de uma literatura nacional e em sua escrita defendeu as primeiras nações. Em 

seus textos, Johnson marca a figura indígena mais do que a figura canadense com o 

intuito de mostrar a posição de seu povo e, consequentemente, contribuir para a 

construção de uma literatura nacional que inclua os povos ameríndios. 

Johnson foi uma mulher que buscava mudanças em sua época, como apontam 

Strong-Boag & Gerson (2000). Ela lutou em favor de muitas causas, como, por 

exemplo, melhor educação, melhores salários, casamento igualitário e contra a opressão 

por ser mulher. E. Pauline Johnson iniciou um movimento de defesa dos direitos da 

mulher Indígena ao apoiar o chamado New women movement. Por meio de sua 

expressão artística, por suas performances e escrita de seus textos literários, Johnson 

conseguiu usar sua voz em favor de seu povo, e principalmente em prol das mulheres 

indígenas.   

No momento em que dois de seus poemas são publicados na antologia Songs of 

the great dominion, Johnson alcança o status de ser a primeira mulher indígena a 

escrever, principalmente por escrever seus textos em língua inglesa. Através de sua 

herança indígena e inglesa, Pauline Johnson utilizou sua voz e suas performances como 

ferramenta para a construção de sua identidade como: mulher, indígena e escritora. 

O trajeto percorrido no presente trabalho mostra que, Pauline Johnson, com sua 

obra literária e também como ouvinte dessas histórias que fazem parte da herança 

indígena no Canadá, traz para o leitor a importância da tradição oral para os povos 

originários. Através de rituais que eram carregados de significação, as histórias e lendas 

eram transmitidas como forma de manutenção da cultura e transmissão de 

conhecimento. O poder transformador que esse processo de ouvir uma história tinha 
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sobre os ouvintes era importante, pois reconhecendo a lição, esse ouvinte tinha a 

capacidade de entender, conhecer e perpetuar a sua história e a história de seus 

antepassados. 

Esse caráter da aprendizagem de uma lição, característica da tradição oral dos 

povos indígenas, é percebido na narrativa analisada. O “old tillicum” ao compartilhar a 

lenda com esse ouvinte o faz com o propósito de que, este último, a parir do que é 

contado, seja capaz de extrair um ensinamento, e que as histórias não se percam na 

memória do grupo. A ilha perdida, que pode ser lida como as perdas indígenas, não 

deve ser esquecida. Ao contrário, tudo o que foi retirado desses povos pela força 

colonizadora deve retornar para seu lugar de origem e, para que isso aconteça, as 

gerações, através da contação de histórias, mantêm viva a tradição e o conhecimento é 

transmitido. 

A tradição oral não deve ser vista simplesmente como contar e recontar histórias, 

mas antes ser vista como uma forma histórica de entender um grupo que fazia uso dessa 

ferramenta como forma de construção de conhecimento e manutenção de suas raízes. 

Esses aspectos podem ser encontrados no texto de Pauline Johnson, no qual a autora, 

por meio da contação de histórias e da lenda, problematiza questões pertinentes aos 

povos indígenas no que se refere às transformações causadas pelo processo de 

colonização. 
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 DESCASCANDO A CEBOLA: GÜNTER GRASS, A “VOZ DA 

CONSCIÊNCIA ALEMÃ”? 

 

Elisandra de Souza Pedro (FFLCH – USP) 

 

 

RESUMO: Desde seu primeiro romance Die Blechtrommel, 1959, Günter Grass promoveu 
debate a respeito da sociedade alemã ao longo e pós Segunda Guerra Mundial, de forma 
bastante crítica e polêmica, principalmente  quanto ao papel do indivíduo pequeno-burguês nos 
crimes perpetrados na guerra e ao processo de culpa desencadeado com seu final, especialmente 
ao que se denominou como “culpa coletiva”. A perspectiva do romance é de Oskar Matzerath, 
narrador-personagem que nos oferece o olhar deformado acerca do horror do regime nacional-
socialista. Esta deformação do ponto de vista do narrador possibilita a reflexão sobre os fatos 
narrados, sobre a importância do não esquecimento da catástrofe ocorrida e a necessidade de 
uma visão crítica sobre a sociedade alemã, sua culpa e responsabilidade sobre os 
acontecimentos. Considerado pela crítica a “voz da consciência alemã”, o autor se consolidou 
como um dos maiores críticos e também como um dos maiores escritores da prosa alemã do 
século XX. Em 2006, o autor publicou sua autobiografia Beim Häuten der Zwiebel. Neste 
volume, Grass apresenta suas memórias e faz revelação que surpreendeu o universo literário a 
ponto de ter sua credibilidade questionada: sua participação na Segunda Guerra Mundial como 
membro da Waffen-SS. Os questionamentos promovidos pela revelação entram em choque com 
a imagem inicial construída e divulgada gerando novas interpretações a respeito do papel do 
autor e sua obra. Para muitos, a obra de  Grass hoje tem um outro significado e esse tipo de 
interpretação, precisa ser investigada com cautela. Die Blechtrommel e sua obra continuam 
sendo significativos para literatura alemã por tratar e discutir as experiências da Segunda 
Guerra, o holocausto e a culpa. A obra de Grass hoje poderá ser entendida de forma mais 
complexa e permitir uma reflexão mais aprofundada sobre questões importantes como 
responsabilidade e culpa, que são centrais à discussão desse período histórico.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Segunda Guerra Mundial. Autobiografia. Literatura alemã. 
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Introdução 

 

Günter Grass é um dos autores mais significativos da literatura alemã da segunda 

metade do século XX. O debate em torno de suas obras sempre foi pautado por questões sociais, 

políticas e históricas ligadas diretamente à Segunda Guerra Mundial. Considerado por muitos 

como a “voz da consciência alemã”, devido a suas análises críticas da sociedade, presentes não 

apenas em suas obras ficcionais, mas também em seus discursos e aparições públicas, teve sua 

reputação abalada devido às revelações apresentadas em sua autobiografia lançada em 2006, 

Beim Häuten der Zwiebel (Nas peles da cebola), a respeito de sua participação na Waffen-SS, 

aos dezessete anos ao final do conflito.  

Desde sua inserção no universo literário por meio do Grupo de 47, do qual faziam parte 

poetas, prosadores e críticos, que tinha como objetivo principal revitalizar a literatura alemã no 

pós-guerra, Grass se colocou como uma promessa da nova literatura além de crítico feroz ao que 

ocorreu na Alemanha nazista. Com estreia contundente na literatura, com o romance Die 

Blechtrommel (O tambor) de 1959, Grass se torna um dos principais críticos da sociedade 

alemã, principalmente dos governos do pós-Guerra, sendo grande opositor de Konrad Adenauer 

e dos outros governos que se sucederam na Alemanha até 2015. Se envolveu em polêmicas ao 

longo de sua vida desde ser contra a reunificação alemã até o poema em que criticava a política 

armamentista de Israel.  

 

1 – O tambor e a formação da imagem da “voz da consciência alemã” 

Seu primeiro romance, Die Blechtromme (O tambor), foi recebido com uma enxurrada 

de críticas, tanto elogiosas quanto destruídoras. O romance é o primeiro da intitulada “Trilogia 

de Danzig”, cidade natal do escritor, da qual fazem parte duas outras obras, Katz und Maus e 

Hundejahre, e é entendida pela crítica como narrativas da demonização do período nacional 

socialista. O romance tem como narrador Oskar Matzerath, o tocador de tambor, dotado de 

consciência crítica a respeito do mundo que o rodeia desde seu nascimento e que decide parar de 

crescer aos três anos de idade. Ele tem como objetivo narrar com exatidão sua vida e a história 

de sua família no primeira metade do século XX, a partir de um hospício, onde está internado. A 

moldura do hospício promove o distanciamento necessário para tratar da história individual e da 

história coletiva de seu tempo e também para tratar de elemento crucial para a narrativa: a culpa, 

tanto em dimensão individual, que é construída de forma complexa principalmente por conta de 

sua condição do narrador interno do hospício, e de sua dimensão coletiva, que é questionada de 
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forma incisiva pelo autor já que uma das propostas de Grass com o romance é tratar da 

responsabilidade de cada indivíduo quanto aos crimes praticados. 

O romance,apresenta-nos a pequena burguesia e apreende o processo de expansão e 

consolidação do nacional socialismo; desmascara a pequena burguesia que compactua com o  

terror político presente e trata do pós-guerra e a necessidade dessa sociedade de recalcar os 

crimes e a história pregressa.  

A culpa é um elemento que permeia toda a narrativa de O tambor e que também tem 

grande importância na obra de Grass. O autor, em texto sobre a gênese do romance, afirma que 

a culpabilidade de Oskar, construída a partir de suas ações com base em sua narrativa, oscila 

entre a culpabilidade verdadeira e uma culpa fingida, acompanhada pela deformação física da 

personagem. 

Essa culpa, que vai ser revisitada não apenas nas obras de Grass, mas no contexto da 

literatura alemã, pode ser encarada como uma forma de caracterização de uma geração que, 

representada por esse narrador, compactuou com os crimes de guerra, mesmo aqueles que não 

tocaram em armas. Grass procura, em seu romance, de alguma forma, ir além do que é chamado 

de “culpa coletiva” (kollektives Schuld). Grass procura individualizar e nomear na narrativa a 

culpa de cada indivíduo da sociedade a respeito de tudo que ocorreu. Ele mostra o processo de 

formação desse sistema nacional-socialista do qual fazia parte, mesmo que de maneira 

inconsciente, mostrando o papel dessa pequena-burguesia, representada pelo mundo no qual 

Oskar estava inserido. 

Em sua narrativa, Oskar mostra que sempre teve consciência de que a culpa esteve o 

tempo todo a sua espreita, esvaziando tudo o que o cercava. Ele constrói a culpa, que precisará 

ser expurgada de alguma forma, e escolhe sua narrativa para fazer isso. A memória, e sua 

construção, é fundamental, pois seu oposto, o esquecimento, parece ter acometido todos à volta 

de Oskar, impedindo-os de avaliar o que havia acabado de acontecer naquela sociedade. 

É claro que essa postura adotada por Grass, principalmente na intitulada “Trilogia de 

Danzig”, hoje é questionada de maneira fervorosa pelos críticos do autor diante do que foi 

apresentado pelo escritor em suas memórias quanto à participação na Waffen-SS. Porém, é 

preciso considerar que não é válido reavaliar a obra de Grass e desacreditá-la apenas a partir 

dessas afirmações, mas, sim, refletir sobre a importância da obra e a relevância ainda maior para 

as discussões atuais. 

 

2 – Descascando a cebola 
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Em agosto de 2006 foi lançada a autobiografia de Gunter Grass, Beim Häuten der 

Zwiebel, que foi recebida pela crítica e público de foma bastante polêmica, principalmente por 

causa da revelação da participação de Günter Grass como integrante da Waffen-SS. A reação da 

crítica se baseia principalmente por causa do papel central do escritor nas discussões a respeito 

da culpa, da necessidade de que cada um enfrentasse sua carga de responsabilidade diante da 

catástrofe. Grass por muitos anos foi considerado pela crítica a “voz da consciência alemã” e 

depois de muito tempo apresenta um novo fato a respeito de sua biografia.  

A autobiografia se aproxima do passado remoto do autor de quase oitenta anos à época 

do lançamento. A tardia publicação pode ser considerada um ato de cumprir com a tarefa de se 

dar conta de si mesmo e ao público sobre as formas concretas de seu envolvimento na Segunda 

Guerra Mundial. Nesse processo de escritura percebemos um autor que tem dificuldade de se 

aproximar dos atos e pensamentos do jovem que ele foi, sendo apresentado um jogo entre 

primeira e terceira pessoa.  

O descascar das cebolas, imagem emblemática da obra de Grass relacionada a uma 

catarse a respeito daquilo que não é possível comunicar objetivamente, retorna neste livro como 

forma de revelar a cada camada o passado do escritor, mas que não parece promover o mesmo 

efeito de catarse, já que algumas camadas dessa história não são possíveis de serem acessadas.  

Podemos afirmar inicialmente que os pronomes em alternância, que distinguem o eu 

escritor já velho e o ele o jovem que um dia foi, marcam uma dissonância interna do eu 

autobiográfico que aumenta progressivamente ao longo da narrativa dependendo do fato a ser 

narrado. O narrador em primeira pessoa domina a perspectiva a partir do presente do homem de 

79 anos que vê a si mesmo nas várias situações do passado. A identidade que flutua entre o eu e 

o ele marca o distanciamento e a impossibilidade de acessar o pensamento daquele jovem. 

Ao indagar seu retrospecto, ele encontra especialmente a imagem de um outro, enganos 

de memória e seus buracos negros. O velho Grass carrega questões do menino Grass e encontra 

perguntas que raramente consegue responder. Como se este menino estivesse de certa forma 

esquecido no fundo de sua memória.  

A partir da observação de como o autor articula seu projeto autobiográfico, utilizando 

mecanismos caros aos textos ficcionais, particularmente no que se refere à sua obra literária, da 

reflexão a respeito da memória e sua reconstrução e, por fim, da construção da imagem pública 

do autor que é anterior à criação e em certos aspectos difere da imagem autobiográfica, 

construímos a tese de que a autobiografia de Grass se configura como limítrofe no que se refere 

à discussão do gênero, baseando-nos na ambiguidade produzida pelo texto, que, em alguns 

momentos, chega a ser paradoxal. 
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A memória e seus processos são elementos centrais da narrativa construída por Grass. 

Ao descrevê-los, o autor expõe a natureza inexata da memória, como forma de demonstrar que a 

construção de uma narrativa autobiográfica não é uma simples tarefa e que nem todos os fatos a 

serem apresentados são de fácil acesso para o autor. Esta forma de exposição foi interpretada 

como modo de justificar algumas lacunas, principalmente a respeito do episódio central de sua 

autobiografia, além de interferir em um julgamento a respeito da responsabilidade ética no que 

se refere ao passado nazista do autor. Inicialmente, é justificável a postura dos críticos a respeito 

da forma como Grass conduz sua narrativa, uma vez que o gênero se baseia em sua origem em 

postulados factuais e na referencialidade. Ao apresentar tal estruturação, o autor cria uma 

atmosfera e ambiguidade que não permite ao leitor julgamento preciso a respeito do narrado. 

Como se o autor deixasse em suspensão alguns momentos importantes de sua narrativa. 

O conteúdo de sua autobiografia não reconstrói a sua história de vida como um 

empreendimento de fácil execução, mas apresenta esforço do sujeito que se volta para seu 

passado e tenta explorar e reconstruir a memória sem a expectativa de que possa, a partir de tal 

processo, produzir o retrato fiel do que foi vivido de forma linear e homogênea. O que se 

configura não é uma falta de preocupação com relação aos limites entre a factualidade e a 

ficcionalidade, mas um tipo de nivelamento da auto representação literária e do ficcional, uma 

interpolação estrutural entre o fabular e o autobiográfico. Em suma: um texto deliberadamente 

construído sob a égide da ambiguidade.  

A ambiguidade serve como propulsora para a criação de questionamentos éticos 

decorrentes do texto, pois permite a apreensão entre dois valores sem deixar que algum deles 

seja ignorado, mas também traz o risco de falta de posicionamento diante das possibilidades de 

interpretação, o que nos leva a refletir a respeito do movimento do eu narrador no presente na 

tentativa de aproximação com o eu do passado sem que haja reconhecimento com relação a 

fatos do passado. Um sentimento central na autobiografia de Grass que gerou discussão a 

respeito desse movimento de distanciamento e aproximação foi a relação do autor com a culpa. 

O uso da ambiguidade pode ser verificado de forma não homogênea ao longo do texto. 

Ela se apresenta de forma mais aguda na parte dedicada a narração a respeito do período da 

Segunda Guerra Mundial, principalmente no que se refere envolvimento do autor com a Waffen-

SS. Podemos analisar este fato como uma estratégia narrativa, e isso poderia sugerir em termos 

éticos, como já afirmado, um problema dentro da narrativa. Poder-se-ia formular a hipótese de 

que essa estratégia é utilizada como forma de disfarçar o próprio passado. Este tipo de hipótese 

faz com que sejam questionados padrões éticos e morais dos escritos autobiográficos, 

principalmente no que se refere ao recorte histórico apresentado por Grass. Tal hipótese 

estabelece a relação direta entre o caráter referencial da autobiografia, que teria como centro a 

apresentação da verdade e a postura ética do escritor ao utilizar certas estratégias para construir 
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o texto. Neste recurso pode residir a única maneira de se chegar às reivindicações de verdade na 

autobiografia, relacionadas diretamente às questões de culpa. O fato de Grass não oferecer uma  

narrativa detalhada não se limita ao fato de ele querer esconder os fatos mais objetivos e diretos 

de seu envolvimento com a Waffen-SS, mas se refere mais à forma estética, que diz respeito aos 

problemas reais que a matéria representa para sua reconstrução.  

A culpa é um tema caro às discussões do pós-Segunda Guerra na Alemanha. No caso de 

Grass, existe uma relação entre a culpa problematizada em seu texto autobiográfico e os 

mecanismos de autoindulgência disseminados pela sociedade alemã sob a ideia de construção de 

uma culpa coletiva. Grass construiu sua carreira literária como crítico desse processo. Em Die 

Blechtrommel, a cebola – imagem central da autobiografia – aparece como dispositivo para a 

exposição cínica de tal sentimento: enquanto Oskar Matzerath toca seu tambor em um bar a fim 

e entreter o público, o público descasca o legume para provocar o choro de uma culpa que, de 

outro modo, não viria à tona. O alinhamento entre o episódio do romance e a construção 

simbólica da autobiográfia é clara e está entre os elementos de sobreposição entre ficção e 

autobiografia; no entanto, o que Grass critica em Die Blechtrommel – e nos interessa neste 

momento – é justamente essa configuração impessoal e indeterminada da culpa, uma “culpa de 

todos”. A culpa, pelo contrário, deveria ser determinada e esclarecida segundo o quinhão, ainda 

que menor e medíocre, de cada indivíduo na construção do nazismo. Esse é o trabalho 

memorialista de Oskar no romance: observar como o destino da pequena burguesia alemã, em 

seus anseios e arrivismo, está integrada aos horrores perpetrados pelo Estado alemão. 

A diferença entre os momentos, ou as obras está, na obra autobiográfica, em uma 

problematização da própria ideia de culpa. No romance era necessário senti-la, ainda que 

postiça; na autobiografia, ela se mostra por vezes esvaziada e questionada. A visão crítica da 

culpa, presente em Die Blechtrommel, choca-se com sua problematização em Beim Häuten der 

Zwiebel. O choque promovido entre as duas obras deriva de tal contraste, potencializado pelo 

fato de o autor admitir sua participação em episódios da história alemã que o tornariam, sob a 

perspectiva de sua própria crítica moral, culpado, ao mesmo tempo que declara sua 

insensibilidade frente à mesma culpa. Nesse sentido, o que Grass traz, como debate e 

problematização da culpa em sua autobiografia, permite-nos estudar este aspecto sob prismas 

distintos. 

 

Considerações finais 

 

Grass contribuiu com sua obra, principalmente com Die Blechtrommel, para a 

representação de um momento histórico importante não apenas para a Alemanha e a Europa, 

mas também para o mundo, tornando-se um dos principais críticos da catástrofe e de suas 
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consequências. As revelações apresentadas em sua autobiografia não diminuem a importância 

de suas obras, pelo contrário, propiciam pensamento mais complexo a respeito do narrado e das 

condições daqueles que viveram a catástrofe e como lidaram com ela.  
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ADMIRÁVEL MUNDO NOVO E A ILHA: AS FACES COMPLEMENTARES DO 
ROMANTISMO ANTICAPITALISTA DE ALDOUS HUXLEY 

 
Evanir Pavloski (UEPG) 

 
RESUMO: O século XX foi marcado por vertiginosas transformações nas estruturas 
socioculturais então vigentes, aspecto que configurou momentos históricos tão distintos no 
mesmo período que levou Eric Hobsbawm a caracterizá-lo como a “era dos extremos”. Em tal 

contexto, os processos de percepção, cognição e fabulação do tempo presente encontraram na 
aparente fluidez da modernidade seu objeto e seu desafio. Nesse caleidoscópio de composições 
lingüísticas e temáticas, uma perspectiva estético-literária se revela peculiar em sua recuperação 
do passado, sua problematização do presente e sua projeção do futuro: o romantismo 
anticapitalista, conforme a denominação de Lukács. Se, por um lado, os autores dessa corrente 
buscavam em suas obras, desde o século XIX, um retorno a estruturas pré-capitalistas 
idealizadas; por outro lado, suas retóricas denotavam a preocupação não apenas com a 
consolidação do racionalismo capitalista, mas também com o destino das sociedades orientadas 
por tal ideologia. Recorrentemente, alguns desses escritores flertaram com os limites do gênero 
utópico. Neste grupo, encontramos Aldous Leonard Huxley, autor britânico cuja produção 
ficcional e ensaística sempre foi pautada por uma profunda preocupação social. Romântico 
tardio assumido, Huxley recorreu em diferentes momentos de sua carreira ao gênero utópico 
como forma de veicular suas ideias e suas inquietações. No presente trabalho, propõe-se a 
análise de dois destes momentos criativos, os quais nos parecem particularmente emblemáticos 
da visão romântica e anticapitalista do autor: as escrituras das obras Admirável mundo novo 
(1932) e A ilha (1962). Ainda que separados por trinta anos, os romances revelam por meio das 
figurações, respectivamente, de uma antiutopia e de uma utopia a crítica de Huxley ao 
capitalismo, diretamente responsável pela concretização daquela e a destruição desta. 
Palavras-chave: Utopia. Antiutopia. Romantismo anticapitalista. Huxley. 
 

1. Introdução 

 
 Nascido em 26 de julho de 1894, Aldous Leonard Huxley provém de uma 

tradicional família inglesa, na qual se incluem figuras célebres como o biólogo Thomas 

Henry Huxley e a romancista Humphrey Ward. A herança cultural do autor, assim como 

o ambiente intelectual de sua infância e adolescência – no qual conviveu com artistas 

como Katherine Mansfield e Roger Fry – produziram efeitos aparentes nos rumos 

tomados por sua vida e por sua literatura. A participação direta ou indireta do jovem 

Huxley nos debates críticos que ocorriam em sua casa parecem terem lhe atribuído um 

sentimento agudo de comprometimento intelectual e moral, que pode ser percebido em 
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suas produções ficcionais e ensaísticas. Entretanto, o seu ponto de vista 

progressivamente se tornou destoante dos discursos legitimadores do poder social da 

burguesia. 

 Em Admirável mundo novo, por exemplo, a forma ambivalente com a qual a 

classe dominante é figurada pode ser vista como uma consequência desse processo. A 

rígida estrutura social apresenta semelhanças com a Inglaterra do início do século XX, 

onde aos membros da chamada “rulling class” pareciam caber o direito e o dever de 

conduzir o destino de toda a nação. Conforme sua bibliografia se ampliava, delineavam-

se, ao mesmo tempo, uma clara preocupação com a desigualdade social e uma visão 

otimista das possibilidades humanas de criar uma sociedade mais justa. 

 A produção literária de Aldous Huxley é vasta, englobando poemas, ensaios, 

romances, contos, roteiros cinematográficos e peças de teatro. O autor publicou ao todo 

47 livros e recebeu apreciações críticas variadas. Anthony Burgess, por exemplo, 

afirmou que Huxley equipou o romance com um cérebro. Por outro lado, alguns críticos 

insistiam que o escritor era melhor ensaísta do que romancista, uma vez que seus textos 

ficcionais privilegiavam as temáticas em detrimento dos recursos estéticos. 

 Entretanto, o próprio autor entendia que a ficção possibilita a conciliação de 

ambos os aspectos. Em outras palavras, os temas deveriam emergir naturalmente (e de 

forma clara) da estrutura artística para se revelarem como elementos do mundo 

experimental no qual o leitor se debruça sobre a obra.  

 Ao longo de sua carreira, o engajamento sociopolítico de Huxley assumiu 

contornos estético-literários múltiplos, abrangendo desde o experimentalismo inicial, 

exemplificado pela aproximação entre escrita e música no romance Contraponto de 

1928, até o idealismo metafísico de seus textos tardios, como por exemplo, como na 

coletânea de ensaios Céu e inferno de 1956. 

 O utopismo se destaca como elemento marcante das reflexões mais profundas 

desenvolvidas pelo autor em sua produção romanesca. Em seus escritos utópicos, 

Huxley encontra o ponto de convergência entre a crítica não só social, mas também 

humana, e a liberdade imaginativa. Seja por meio do cenário antiutópico e, de certa 

forma, aterrador de Admirável mundo novo, publicado em 1932; seja por meio da 

idealização de uma comunidade, ao mesmo tempo, harmoniosa e frágil em A ilha, de 

1962, o autor problematiza os rumos, ideais e ídolos da modernidade sob a égide do 

capitalismo. 
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 Dessa forma, é possível afirmar que as duas obras não são diretamente opostas 

em termos retóricos, mas complementares no esforço de Aldous Huxley em produzir, 

por via literária, a análise crítica de alguns dos processos de transformação social da era 

moderna. 

 Chegamos assim ao horizonte metodológico sob o qual desenvolveremos nossa 

breve análise comparativa dos dois romances de Huxley: aspectos do pensamento e da 

estética do Romantismo oitocentista presentes nas obras do corpus. Tendo em vista a 

extensão do presente trabalho, exporemos apenas alguns pontos de intersecção entre as 

duas obras que permitem comprovar não apenas a complementariedade ao qual nos 

referimos, mas também a vinculação a um tipo de discurso anticapitalista 

caracteristicamente romântico. 

 

2. Utopia e antiutopia 

 
 Para que a classificação genèrica dos romances abordados seja clara é necessário 

discorrer brevemente sobre as noções de utopia e antiutopia na literatura. 

 O utopismo como posicionamento crítico diante da realidade experimental é 

recorrente em diferentes áreas do pensamento e se converteu ao longo da história nos 

mais variados gêneros textuais, inclusive aqueles considerados não-ficcionais. 

Tomamos emprestadas as palavras de Aleksander Swietochowski para melhor 

caracterizar, primeiramente, a utopia como o resultado de uma corrente do pensamento 

humano mais geral. 

 

A utopia como a forma ideal de relações sociais é elemento o mais 
generalizado no mundo espiritual. Faz parte de todas as crenças 
religiosas, teorias morais e legais, sistemas de educação, criações 
poéticas, em uma palavra, de todo conhecimento e obra que visam 
oferecer modelos para a vida humana [...] Na imensa escala que se 
estende por toda a história da cultura, desde as fantasias do nômade 
selvagem até as reflexões do filósofo moderno, encontra-se uma 
infinidade de versões da utopia. (SWIETOCHOWSKI In: SZACHI, 
1972, p. 8) 

  

Contudo, a obra que não somente introduz o termo utopia, mas também define 

os parâmetros de um novo gênero é caracteristicamente ficcional. Ao descrever uma 

sociedade entendida como modelar em Sobre o Melhor Estado de uma República que 

Existe na Nova Ilha Utopia (ou simplesmente, A utopia), Thomas More lança, em 1516, 
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as bases do que viria a se denominar de literatura utópica. Em termos gerais, os 

utopistas figuram espaços considerados modelares, nos quais as imperfeições do 

universo experimental teriam sido corrigidas. A descrição dessas comunidades 

ficcionais sempre envolve dois tipos de distanciamento do real que são mutuamente 

complementares. Se por um lado, as utopias sempre apresentam um deslocamento 

espacial ou temporal da realidade reconhecível no momento de sua publicação; por 

outro lado, há também um afastamento crítico da sociedade empírica do autor. Em 

outros termos, ao se afastar ficcionalmente da realidade sincrônica e figurar um núcleo 

social que alcançara a perfeição, o utopista consegue estruturar um discurso que 

questiona profundamente as estruturas sociais de sua época. 

 

O autor d’A Utopia é filho de seu tempo, cujos limites reproduz; sua 
qualidade de humanista, seu conhecimento prático de direito e 
economia, o nascimento do capitalismo mercantil permitiram-lhe não só 
criticar o novo modo de produção, mas também desenhar as grandes 
linhas de um modo de produção superior, destinado a suplantar o 
capitalismo. Conforme a lógica de uma leitura historicista, até mesmo 
se remete A Utopia à vontade de encontrar uma solução fantástica para 
contradições que a imaturidade do tempo não permitia resolver. 
(ABENSOUR, 1990, p. 78) 

 

 Tendo a obra de More como uma de suas referências, diversos autores 

contribuíram ao longo dos séculos para a progressão numérica e para a popularização do 

gênero utópico. Dentre a multiplicidade de obras que contribuíram para esse processo, 

citamos apenas algumas das mais conhecidas: A cidade do sol (1602) de Tommaso 

Campanella, A nova Atlântida (1624) de Francis Bacon, Viagem a Icária (1840) de 

Ethienne Cabet, The coming race (1871) de Edward Bulwer-Lytton, Erewhon (1872) de 

Samuel Butler, Looking backwards (1884) de Edward Bellamy e News from nowhere 

(1890) de William Morris. 

Não obstante a sua profusão de títulos e a sua variabilidade de temas e estéticas, 

o gênero utópico apresenta algumas características intrínsecas que se tornam objeto de 

vigorosa crítica. As mudanças socioculturais que marcaram a segundo metade do século 

XIX e as primeiras décadas do século XX geraram perspectivas analíticas marcadas pela 

relativização do utopismo tradicional e pelo ceticismo em seu caráter transformador. 

 

Nos fins de séculos, os imaginários da sociedade apontam para futuros 
apocalípticos ao mesmo tempo em que para a esperança de um mundo 
novo renascendo das cinzas. Os autores dessas narrativas articulam 

4085



convenções compartilhadas apropriando-se dos diferentes discursos que 
circulam na sociedade e negociam suas resignificações com as práticas 
sociais vigentes no seu contexto. (IZARRA, 2001, p. 7) 

 

 Surgem então, no início do século XX, obras satíricas denominadas de 

antiutopias, cujo objetivo é figurar uma arquitetura social que pode ser considerada 

como uma subversão dos idílios até então descritos pelos utopistas. É possível entender 

esse processo de contestação a partir de três fatores. Primeiramente, um considerável 

grau de pessimismo nas gerações do início do século passado, que presenciaram eventos 

como, por exemplo, a consolidação do capitalismo, a Primeira Guerra Mundial e a 

deturpação instrumentalista de diferentes discursos revolucionários. Em segundo lugar, 

a matriz autocrática que sustenta, na visão desses críticos, as produções utópicas, uma 

vez que uma noção subjetiva de modelo social é universalizada como sendo desejável 

para todas as comunidades, independentemente de suas particularidades histórico-

culturais. Finalmente, a dependência para o funcionamento e o equilíbrio das sociedades 

da colaboração efetiva de seus membros que, para alcançar a estabilidade social, 

renunciam de parte de sua liberdade individual. Para que tal condição seja garantida, é 

necessária a criação de um aparelho estatal de condicionamento, vigilância e punição 

dos sujeitos, aspecto que atribui características autoritárias aos espaços utópicos. 

 Além disso, a consolidação do racionalismo capitalista como base estrutural da 

maioria das sociedades no século XX também potencializou o ponto de vista crítico (e, 

de certa forma, cético) de alguns escritores sobre as possibilidades de realização utópica 

na modernidade. 

 

Daí o protesto – e as antiutopias – de Aldous Huxley, Orwell ou 
Zamiatin (na Rússia do início da década de 1920), que pintam um 
quadro horripilante de uma sociedade sem atritos em que as diferenças 
entre os seres humanos são, tanto quanto possível, eliminadas, ou pelo 
menos reduzidas, e o padrão multicolorido dos vários temperamentos, 
inclinações e ideais humanos – em suma, o próprio fluxo da vida – é 
brutalmente reduzido à uniformidade, aprisionado em uma camisa-de-
força social e política que fere e estropia, terminando por esmagar os 
homens em nome de uma teoria monística, do sonho de uma ordem 
perfeita e estável (BERLIN, 1991, p. 48-49). 

 

Dentre os membros desse grupo, destacamos Aldous Huxley não apenas pela sua 

obra distópica, mas também pela sua filiação a uma tendência reacionária do século 

XIX: o romantismo anticapitalista. 
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3. O flerte com a utopia na contramão do capitalismo 

 

 A denominação dada a essa corrente crítica e estética é discutida amplamente na 

obra Romantismo e política de autoria de Michael Löwy e Robert Sayre e publicada em 

1993. Segundo eles, as recorrentes frustrações com os projetos utópicos do século XIX 

e a rejeição de uma realidade tida como essencialmente materialista formam as raízes 

históricas dessa tendência romântica tardia. Ainda segundo os autores, esse 

posicionamento de revolta contra o presente já pode ser verificado no Romantismo dos 

meados dos Oitocentos, o que justificaria a sua denominação. 

 

Na fonte dessa visão há uma reação de hostilidade à realidade atual, 
uma recusa quase total, e, frequentemente, de grande intensidade 
afetiva, do presente. Tal atitude extremamente crítica do real no 
presente determina os outros elementos da temática. Para definir o 
romantismo, fez-se muitas vezes uma enumeração ou uma configuração 
de temas presentes de maneira abstrata e atemporal, sem se 
compreender que os aspectos que parecem ser os mais puramente 
espirituais ou intelectuais estão estreitamente ligados à temporalidade. 
O romantismo começa como revolta contra um presente concreto e 
histórico (LÖWY et SAYRE, 1993, p. 20). 

  

 Obviamente, no caso dos autores que se incluem no Romantismo anticapitalista, 

esse sentimento de decepção e revolta é ao mesmo tempo complementado e 

potencializado pelo testemunho da rápida propagação dos ideais do capitalismo, 

materializada em eventos como as revoluções de 1848 e as consequências da segunda 

Revolução Industrial. Diante desse quadro, tornava-se evidente para esses autores que a 

era das utopias encontrava termo no tempo presente. À guisa de exemplificação dessa 

corrente, podemos citar autores como os de Ferdinand Tönnies, Oscar Wilde, Tolstoi e 

Thomas Mann. A lista acima pode causar estranheza e soar anacrônica devido ao fato de 

incluir autores que produziram suas obras em fases posteriores à escola romântica. 

Entretanto, Löwy e Sayre consideram que, tratando-se uma tendência estética, o 

Romantismo anticapitalista não está necessariamente restrito ao século XIX. Segundo 

eles, 

 

Nenhuma das datas de encerramento que foram propostas para delimitar 
o fenômeno da visão romântica anticapitalista é aceitável: nem 1848, 
nem a virada do século, marcam o seu desaparecimento ou mesmo a sua 
marginalização. É também o que acontece com o romantismo nas artes: 
se no século XX os movimentos artísticos deixam de denominar-se 
assim, não é menos verdadeiro que correntes tão importantes como o 
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expressionismo e o surrealismo estampam o selo profundo da visão 
romântica. Se nossa hipótese – que a visão romântica é por essência 
uma reação contra as condições de vida na sociedade capitalista – se 
justifica essa visão se estenderia ao próprio capitalismo (LÖWY et 
SAYRE, 1993, p. 19-20). 

 

 Um aspecto profundamente interessante na literatura desses autores é o repúdio à 

realidade do capitalismo deflagrar um movimento de afastamento que, em grande 

medida, recupera as elaborações dos utopistas tradicionais. E aqui se revela algo 

interessante: o aparente desgaste das utopias não redunda no seu abandono, mas na sua 

rearticulação em novas formas de expressão e problematização. Como afirma o 

professor Paulo Soethe, 

 

A visão de intelectuais anticapitalistas românticos caracteriza-se pela 
perda, pela convicção de que faltam ao real certos valores essenciais 
que foram alienados. Muitas vezes essa alienação é vivida como exílio e 
a atitude geral vem marcada pelo desejo intenso de reencontro de um lar 
perdido, sob o signo da nostalgia. Anseia-se por um passado anterior ao 
capitalismo, e a idealização desse momento pode transformá-lo em 
utopia. É dessa forma que o passadismo romântico pode representar um 
olhar para o futuro (SOETHE in CODATO, 2006, p. 34). 

 

 No caso específico de Aldous Huxley a visão romântica se mostra mais 

consistente nos dois romances em que o utopismo literário é a marca indelével. Como 

veremos, no entanto, não se tratam de obras que contestam a realidade nos moldes 

tradicionais, mas que privilegiam a rearticulação e o questionamento de suas bases. 

 

4. Os pesadelos idílicos de Huxley 

 

 O romance Admirável mundo novo foi amplamente reconhecido como uma 

antiutopia que figura um futuro sombrio para a humanidade. Em um espaço ficcional 

predominantemente harmonioso e livre de vários dos problemas sociais que marcaram 

(e ainda marcam) as sociedades históricas, Huxley explora a perda da individualidade e 

o condicionamento dos indivíduos como os contrapontos das utopias progressistas. A 

própria escolha do gênero de sua obra já pode caracterizá-lo como um romântico 

anticapitalista, uma vez que, como sustenta Martin Schäffer, 

 

Além da sua óbvia função como uma “super arma do anticomunismo”, 

é essa influência romântica que deu à antiutopia o seu nome e a sua 
reputação reacionária. Não há dúvida sobre a extensão da influência 
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romântica. A própria atmosfera da antiutopia é aquela do horror gótico, 
apenas levemente ocultado em Admirável mundo novo pela ironia de 
Huxley e devorando tudo em 1984 (SCHÄFER, 1979, p. 291). 

  

Todavia, apenas a sua vinculação a um tipo de sensibilidade romântica não nos 

parece esgotar a questão. É preciso salientar que a sociedade figurada no romance, em 

seu caráter prospectivo, também corresponde a uma extrapolação de ideologias e 

mecanismos de poder que Huxley entendia como inerentes ao racionalismo capitalista. 

Em outras palavras, o deslocamento temporal na obra não atende ao princípio de 

descrever um núcleo social a ser contrastado positivamente com o real, mas projetar os 

desdobramentos efetivos de um progresso histórico alicerçado no capitalismo. Como 

afirma Jenni Calder, “the social structure of society is based entirely on production and 

consumption. It is a logical extension of the capitalist consumer society that Huxley 

experienced in the 1920’s”1 (CALDER, 1976, p. 54).  

Assim, a dimensão retórica em Admirável mundo novo é construída pela 

apropriação do próprio discurso racionalista a ser criticado e pela representação das 

possíveis consequências de sua constante expansão. O caráter reacionário do romance 

de Huxley se define pela rejeição de uma possibilidade de futuro consolidado pela 

manutenção das tendências socioeconômicas de seu tempo. “Once again, utopian hope 

for a rational society had to take on an irrational form. Since technological and social 

progress had been confused, since reason had seemingly become the instrument of 

institutionalized unreason, the antiutopians had to speak up for true reason by way of 

speaking up for irrational things”2 (SCHÄFER, 1979, p. 292). 

 Dentre os diversos exemplos do irracionalismo institucionalizado que são 

figurados no romance, destacamos o consumismo desenfreado, a rígida hierarquização 

das castas delimitadas geneticamente, a instrumentalização da ciência como mecanismo 

de controle dos indivíduos, a banalização do sexo como artigo compensatório da 

alienação social, o controle estatal das formas populares de cultura e a distribuição de 

fármacos como meio de potencialização do bem-estar individual e coletivo. 

 Em uma série de ensaios publicados em 1959, sob o título Regresso ao 

Admirável mundo novo, Huxley reafirma várias posições críticas assumidas no romance 

                                                           
1 Tradução livre: A estrutura social da sociedade é baseada inteiramente na produção e no consumo. É 
uma extensão lógica da sociedade capitalista e consumidora que Huxley conheceu nos anos 20. 
2 Tradução livre: Uma vez mais, a esperança utópica de uma sociedade racional tem que assumir uma 
forma irracional. Uma vez que a tecnologia e o progresso social foram confundidos, uma vez que a razão 
aparentemente se transformou no instrumento institucionalizado da anti-razão, os antiutopistas tinham 
que falar em nome da verdadeira razão por meio da fala de coisas irracionais. 
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de 1932, chegando a afirmar que a evolução de algumas tendências discutidas quase três 

décadas atrás se deu de forma mais acelerada do que ele esperava.  

 

Em 1931, quando o Admirável mundo novo estava para ser escrito, 
achava-me convencido de que restava ainda muito tempo. A sociedade 
completamente organizada, o sistema científico de castas, a abolição da 
vontade livre através de um condicionamento comedido, a servidão que 
se tornara aceitável através de doses regulares de felicidade 
artificialmente transmitidas, as ortodoxias propagadas em cursos 
noturnos ministrados enquanto se dorme – estas coisas aproximavam-se 
tais eu as dizia, mas não chegariam no meu tempo, nem mesmo no 
tempo de meus netos (...) As profecias feitas em 1931 estão para 
realizar-se muito mais depressa do que eu calculava (HUXLEY, 2000, 
p. 15, 16).  

 

Apesar disso, é imprescindível reafirmar que a sociedade figurada no romance 

não é também um exemplo de pura negatividade. É preciso considerar que nesse espaço 

não há problemas como miséria, fome, guerra e doença. Uma vez que a desigualdade é 

programada geneticamente, não ocorrem revoluções violentas e os indivíduos são 

condicionados a apreciar a posição que ocupam e as tarefas que lhe são destinadas. Ao 

relativizar um juízo maniqueísta de seu espaço ficcional, Huxley problematiza a própria 

essência da utopia e, consequentemente, da antiutopia. Se, por um lado, o utopismo 

tradicional oferece um modelo social no qual o indivíduo é forçado a se encaixar; por 

outro lado, a distopia força o indivíduo a se encaixar em um molde que possibilitará um 

modelo social. Nesse sentido, é possível inclusive afirmar que o limite entre os dois 

conceitos perde a nitidez. 

Assim, pode causar surpresa o fato de Huxley produzir uma utopia 

aparentemente tradicional no final de sua carreira. É verdade que A ilha, última obra do 

autor, remete, desde o seu título, aos arquétipos encontrados na tradição da literatura 

utópica. No entanto, acreditamos que o romance deva ser analisado sob duas 

perspectivas diferentes: a primeira delas de ordem mais imanentista e a segunda de 

caráter comparativista, que insere o texto em um projeto literário e intelectual mais 

amplo do autor. 

Inegavelmente, a descrição da idílica ilha de Pala no romance tem a função de 

delinear uma estrutura modelo que contrasta drasticamente com as sociedades 

capitalistas da década de 60. Nesse sentido, a obra estabelece o mesmo mecanismo de 

contraste que, como vimos, compõe a dimensão retórica das utopias tradicionais. Em 

Pala, há um profundo respeito pela natureza e a busca por uma existência simbiótica dos 
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indivíduos com o meio, uma recusa generalizada ao acúmulo de bens, um processo 

educacional que objetiva o exercício pleno das liberdades individuais, um entendimento 

do ato sexual como forma de ascese, um uso espiritualizado de substâncias 

psicotrópicas e um apagamento do maniqueísmo cristão em favor de uma forma de 

religiosidade centrada na experiência direta. Como é possível perceber, essas 

características não apenas se opõem ao mundo capitalista, tanto intra quanto 

extradiegético, mas também a diversos aspectos já discutidos em Admirável mundo 

novo. Além disso, é notável a combinação que Huxley faz com elementos da cultura 

oriental e certas estruturas pré e pós-capitalistas em seu universo ficcional. Tal esforço 

pode ser justificado pelo interesse do autor em evitar o caráter autoritário e 

homogeneizador que ele mesmo identificou nas utopias tradicionais. 

Contudo, o espaço utópico figurado no texto não é distante, temporal ou 

espacialmente, das tendências econômicas então vigentes, assim como não é imune às 

suas influências. Tal configuração qualifica A ilha, segundo a tipologia de Jerzy Szachi, 

como uma utopia escapista com certas características monásticas, ou seja, uma projeção 

que revela uma profunda frustração com a realidade experimental e que idealiza um 

ethos que tenta preservar seus costumes diante de uma ordem mundial tida como 

negativa.  

 

Utopias desse tipo são vez por outra elaboradas por indivíduos bem 
integrados na sua sociedade, que fazem tudo o que ela exige, e que 
somente no sossego de seu quarto se deixam transportar em viagens 
para a ilha feliz [...] Em outras ocasiões, não há dúvida, trata-se de 
indivíduos rebelados contra a sociedade, mas incapazes de lutar contra 
ela com sua utopia nas mãos (SZACHI, 1972, p. 23). 

 

Em síntese, a separação espacial de Pala reflete o seu distanciamento do sistema 

de valores das sociedades que a cercam. Assim, o conflito que dá progressão ao enredo 

é justamente a incompatibilidade entre o modo de vida da comunidade palanesa e os 

interesses do racionalismo capitalista. Deriva desse embate o caráter trágico do 

romantismo anticapitalista do texto, uma vez que no desfecho da obra o modelo social 

da ilha sucumbe diante das pressões externas contra as quais tentava se resguardar. 

Dada a riqueza mineral de Pala, a inevitabilidade da sua forçosa integração à ordem 

mundial é mencionada diversas vezes ao longo da narrativa até que, por meio de uma 

intervenção militar, o processo de dominação é iniciado efetivamente. Dentre essas 
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passagens do texto, destacamos a previsão resignada do Dr. MacPhail, uma das 

personagens centrais da narrativa: 

 

A despeito das diferenças ideológicas, as grandes potências talvez 
prefiram ver Pala subordinada a Rendang e com o seu petróleo 
explorado, a vê-la independente, porém sem permitir qualquer 
exploração. Se Dipa nos atacar, dirão que foi um ato deplorável, porém 
não levantarão um só dedo para detê-lo. E quando formos dominados e 
os “homens do petróleo” forem chamados, ficarão realmente deleitados 

(HUXLEY, 1967, p. 141). 
 

É justamente nesse ponto que a segunda perspectiva ao qual no referimos 

anteriormente se torna mais evidente. A visão crítica de Huxley em relação ao 

capitalismo se manifesta não apenas de forma isolada em cada uma das obras do corpus, 

mas também de maneira complementar. A sociedade de Admirável mundo novo pode 

ser entendida, nesse ponto de vista, como o resultado do desenvolvimento de um tipo de 

racionalismo que inviabiliza a existência de redutos utópicos, especialmente quando há 

a possibilidade de exploração de matéria-prima e de mão de obra. Em outras palavras, a 

destruição da sociedade de Pala é um acontecimento exemplar do processo de 

construção da antiutopia de 32. 

De acordo com Löwy e Sayre, há uma categoria específica do romantismo 

anticapitalista, na qual poderíamos inscrever a retórica de Aldous Huxley nesses dois 

romances.  

 

Romantismo resignado ou “desencantado”, que compreende que o 

restabelecimento das estruturas pré-capitalistas é impossível e 
considera, mesmo se lamentando profundamente, que o advento do 
capitalismo industrial é um fato irreversível ao qual é preciso se 
resignar. Segundo os autores, esse tipo de romantismo pode dar lugar a 
uma visão trágica do mundo (contradição insuperável entre os valores e 
a realidade) ou uma atitude reformista que visa remediar certos males 
mais evidentes da sociedade burguesa, graças ao papel regulador de 
instituições de caráter pré-capitalista (LÖWY et SAYRE, 1993, p. 30-
31). 

 

Entretanto, qualquer forma de atitude reformista é mantida na dimensão 

simbólica das obras, exortando os leitores a buscarem caminhos que se afastem do 

admirável mundo novo dos sonhos e dos pesadelos de Huxley. 
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AGONIA E TORTURA NO CONTO ‘O JARDIM DAS OLIVEIRAS’, DE NÉLIDA 
PIÑON 

 
Helder Santos Rocha (UFPR)1 

 
Resumo: Este trabalho esboça uma leitura crítica do conto ‘O Jardim das oliveiras’, de Nélida Piñon, 
destacando os procedimentos de ficção empregados pela autora para trabalhar os elementos da agonía 
e da tortura e, com isso, construir uma reflexão sobre a interferência decisiva do evento histórico - 
Ditadura Militar pós-64 - na vida de um sujeito brasileiro. À luz de diversas perspectivas críticas e 
teóricas acerca da ficção histórica, da intertextualidade e do ponto de vista na narração, é possível 
emprender uma leitura que faça compreender melhor os aparatos literários utilizados nesse conto, que 
propôs uma reflexão mais profunda sobre as consequências e as incertezas frente às pressões 
ideológicas e autoritárias do período ditatorial pós-64. Mais do que calma e certezas após a violência 
física, aparecem as fissuras e as feridas que reclamam questões infindáveis acerca da censura, da 
ditadura, da política, do amor e da vida. Afinal de contas, essa dor vale a pena? Quiçá, seja tal 
questionamento a verdade desta ficção da escritora Nélida Piñon. 
Palavras-chave: Agonia. Ditadura pós-64. Ficção. Tortura. 
 
Introito 

 

 O conto ‘O jardim das oliveiras’, da escritora Nélida Piñon, originalmente publicado 

no livro O calor das coisas (1980), e recentemente republicado na coletânea organizada pelo 

escritor Luiz Ruffato, intitulada Nos idos de março: a ditadura militar na voz de 18 autores 

brasileiros (2014), apresenta uma narrativa ficcional que congrega uma perspicácia reflexiva 

sobre eventos marcantes da história recente do país. Desse modo, ficção e história são 

trabalhadas juntas e seus limites se tornam menos rígidos, sobressaindo, portanto, o diálogo 

e as trocas de saberes entre os dois campos. 

                                                        
1 Doutorando em Letras – Estudos Literários. Bolsista da Capes. 
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 A narrativa ficcional, escrita em primeira pessoa, é conduzida pelas reflexões de Zé, 

que foi membro de um grupo considerado subversivo pela política da repressão da ditadura 

militar vigente entre os anos de 1964 e 1985, no Brasil. Zé menciona em sua narração que 

foi preso e sofreu tortura no DOPS, isso após quase dez anos ele também ter sido preso e 

torturado, ocasião em que entregou informações importantes sobre seu companheiro Antônio, 

mesmo sujeito que a polícia estava novamente à procura. A sensação de agonia acompanha 

todo o conto, desde o momento em que Zé é levado para a delegacia e começa a sofrer os 

atos violentos da tortura física (“a memória revivia a tortura, a dor florescente, a cabeça 

estilhaçada em mil estrelas, a calça borrada de merda, a urina solta pelas coxas até alcançar 

a unha do pé” (PIÑON, 2014, p. 109))  até os instantes posteriores quando é levado de volta 

para casa e faz uma longa reflexão a partir das suas vivências, de suas recordações, de seus 

esquecimentos e das distintas possibilidades para a sua vida (“confiavam na agonia que 

diariamente me assaltava, na minha consciência imolada pelo medo e o remorso” (PIÑON, 

2014, p. 110)). 

 A seguir, apresentar-se-á uma breve análise do conto de Nélida Piñon, buscando 

destacar como a autora se apropriou de técnicas e elementos da narrativa ficcional para 

trabalhar questões e informações do período histórico do regime militar de 1964 a 1985, no 

Brasil. A perspectiva que ampara esta análise provém da reflexão e do diálogo com leituras 

de textos sobre a teoria da narrativa moderna e contemporânea, além dos conhecimentos 

relevantes sobre a ficção histórica. 

 

Ficção e História – Ficção histórica 

 

 Antes de adentrar o terreno da narrativa ficcional da escritora Nélida Piñon, torna-se 

importante refletir acerca do entrelaçamento envolvendo a ficção e a história. Com efeito, 

cabe enfatizar que o interesse aqui é destacar a interseção e as trocas produtivas entras as 

duas áreas do saber. Trata-se, conforme aponta Marilene Weinhardt (2011, p. 17), “(…) de 

observar como e em que medida a convergência dos estudos históricos e literários pôde 

contribuir para revelar e desvelar mecanismos da criação artística.” 

 Embora este trabalho de análise trate especificamente de um conto, não se pode deixar 

de mencionar um trabalho pioneiro que destacou como estatuto de gênero, ou melhor, de 
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subgênero romanesco, a ficção que dialogava diretamente com períodos, eventos ou 

personagens da História. Esse trabalho ficou conhecido como O Romance Histórico (2011), 

de autoria de Gyorgy Lukács. Para este pensador, “o que importa para o romance histórico é 

evidenciar, por meios ficcionais, a existência, o ser-precisamente-assim das circunstâncias e 

das personagens históricas” (LUKÁCS, 2011, p. 62; grifo do autor). Ou seja, o interesse e a 

ênfase recai muito mais em escrever ficcionalmente para atestar a existência da história e seu 

algo mais que ela não pudera, ou não quisera, esmiuçar. 

A famosa ‘crise da representação’ traria resultados fecundos que agregaria ainda mais 

problemas. Então, junto com outras teorias surgidas e afloradas em meados do século XX, 

dentre as quais estão as da Pós-Modernidade e do Pós-Modernismo, além de uma nova 

produção literária que trabalhava com as referências históricas de maneira diferenciada, 

pode-se afirmar que as reflexões sobre a ficção histórica foram aprofundadas e, com isso, os 

seus instrumentos analíticos tiveram que ser atualizados. Foi desse modo que surgiu a 

discussão sobre a permanência do gênero Romance Histórico na atualidade. 

 Conforme Linda Hutcheon, em seu livro Poética do Pós-Modernismo (1991), o termo 

‘Romance Histórico’ não acompanhava mais a dinâmica e o processo de construção artístico 

após os anos 1960, porque as novas produções ficcionais não apresentavam mais o referente 

histórico como um elemento dado dentro de uma linha evolutiva e linear. Além disso, 

elementos muito utilizados no tempo atual como uma autoconsciência de construto verbal – 

a metaficção – e um uso extremado e irregular de uma pluralidade de referências históricas e 

de outros textos artísticos, sem que houvesse necessidade de adequar personagens e enredos 

a uma lógica realista, inoperavam, de certo modo, a aplicação do conceito lukacsiano do 

gênero. Nesse sentido, para Hutcheon (1991, p. 22), surgiu a ‘metaficção historiográfica’, 

cuja autoconsciencia sobre a construção humana da ficção e da história baseava qualquer 

tentativa de compreensão do passado. 

 Já num debate famoso entre dois pensadores de peso na contemporaneidade ocidental, 

Fredric Jameson e Perry Anderson, via conferências que depois seriam traduzidas e 

publicadas no Brasil através do periódico CEBRAP – Novos Estudos, a existência do 

Romance Histórico, teorizado por Lukács, seria colocada em questão no período dito 

modernista. Para Jameson, o modernismo imputava uma relação entre a arte e o mundo que 

era mais de dúvida, portanto, haveria uma espécie de total descrença com o que se 
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compreendia como tempo passado, dificultando haver a produção significativa de obras 

correlatas aos romances históricos do século XIX (JAMESON, 2007). Contudo, torna-se 

relevante apreender que no discurso do filósofo há uma ponderação acerca de seu ceticismo 

com a noção de Romance Histórico lukacsiano, resguardando o seu ponto de vista para uma 

temporalidade específica, o modernismo, enquanto aventa a possibilidade de surgimento 

deste gênero no tempo considerado como pós-modernista. Veja-se nas palavras do estudioso 

norte-americano: 

 
eis que o pós-modernismo salva a situação. Com seu fundamental desafio 
à estética modernista, às formas narrativas e aos procedimentos linguísticos 
caracteristicamente modernistas, ele volta a abrir um campo em que o 
romance histórico pode renascer, mas mediante uma reestruturação 
inteiramente nova e com uma abordagem nova e original do problema da 
referência histórica, que sempre tem de apoquentar as discussões sobre essa 
forma romanesca. (JAMESON, 2007, p. 187). 

 
 Portanto, ao contrário do que uma primeira leitura do discurso de Jameson possa 

indicar, o Romance Histórico não teve a sua morte decretada, mas apenas houve a percepção 

de sua readequação necessária dentro de um contexto tão estranho ao seu surgimento, que já 

lida com o referente histórico e, sobretudo, com o tempo de forma distinta. Já Perry Anderson 

(2007) concorda em parte com seu colega conferencista, o Jameson, ao afirmar que a 

roupagem e a forma de lidar com o referente histórico se modifica drasticamente ao passar 

dos tempos e que isso, ao invés de representar uma espécie de retorno ao Romance Histórico 

que houvera desaparecido no modernismo, somente reafirma a sua mutação. Este último, 

então, acaba optando pela permanência do gênero e endossa que na contemporaneidade, “(...) 

todas as regras do cânone clássico, tais como explicitadas por Lukács, são desprezadas e 

invertidas.” (ANDERSON, 2007, p. 217). 

 A despeito de toda problemática acerca da existência ou da permanência do gênero 

específico da ficção que dialoga com as referências históricas, pode-se constatar que, apesar 

das desconfianças, os únicos traços relevantes repousam sobre a forma de lidar com os 

referentes textuais de tempo histórico, que foram se modificando com o passar dos tempos. 

São traços que apresentam uma menor dependência da ficção com relação ao seu referente, 

além de uma maior consciência do sujeito autor acerca da própria origem destes referentes 

históricos com que dialoga. 
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Práticas intertextuais e memória cultural 

 

 A agonia e a tortura são vetores centrais do conto da escritora Nélida Piñon, cujos 

sentidos são despertados por um processo de costura narrativa muito atento às referências 

históricas e culturais que se utiliza. Um destes procedimentos é o de cotejar imagens do 

passado recente, o período da ditadura militar (pós-64), com as de um passado distante, quiçá 

mítico, como são as da referência bíblica e da cultura cristã. Isso ocorre desde antes do texto 

propriamente dito, quando seu título – “O jardim das oliveiras” – promove uma ‘referência 

intertextual’ com o texto bíblico, o qual narra a passagem dos últimos momentos da vida de 

Jesus Cristo antes da crucificação. Essa operação intertextual promove um aprofundamento 

de sentido na leitura, quando cria uma ponte extradiegética entre o que aparece no início de 

um texto do século XX com outro de dois milênios atrás. Mas, antes de comentar o 

procedimento com mais atenção e de considerar as relações semânticas evocadas, retoma-se 

a passagem referenciada a partir do texto de um dos quatro evangelhos: 

 
e, saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras; e também os 
seus discípulos o seguiram. 
E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em 
tentação. 
E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra; e, pondo-se de joelhos, orava, 
Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice; todavia não se faça a 
minha vontade, mas a tua. 
E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. 
E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como 
grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. (LUCAS, 22:39-44). 

 
 No excerto bíblico, em questão, Jesus sofre a agonia de saber que seria traído por um 

de seus seguidores e que isso seria necessário para o projeto de vida maior, que fora 

arquitetado pelo seu pai – Deus - antes mesmo de seu nascimento. Segundo Tiphaine 

Samoyault (2008, p. 50), “a referência não expõe o texto citado, mas a este remete por um 

título, um nome de autor, de personagem ou a exposição de uma situação específica”. E isso 

acaba se tornando primordial na construção do texto ficcional que exige do leitor, de 

antemão, um acesso rápido à uma memória cultural acerca dos sentidos do texto bíblico, 

assim como a sensação de agonia que promove a ponte referencial entre ambos os textos. 

Uma espécie de preparação para o que ainda virá nas próximas páginas. Uma seta, um sinal 

de trânsito. 
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 É preciso enfatizar que as relações de intertextualidade não se dão ao mero acaso. As 

relações intertextuais fazem parte do arcabouço de leitura do autor e servem, na maioria das 

vezes, como pistas explícitas para o leitor poder construir alguns dos sentidos possíveis da 

obra que se lê. A ideia de movimento, nesse sentido, é intrínseca. Trata-se de uma relação 

entre textos, além de temporalidades distintas. 

 Com isso, lembra-se do conceito atribuído por Julia Kristeva (1974, p. 64), a partir 

da noção de ambivalência da palavra para Bakhtin, em que a ‘intertextualidade’ seria a prática 

a partir da qual “todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e 

transformação de um outro texto.” Ou seja, por mais parecida ou semelhante que seja com o 

texto ou a temática anterior, a aplicação no contexto atual já denota em si a modificação do 

sentido primeiro. Pode até haver o desejo de preservação de algum sentido já mobilizado, 

mas a própria releitura e realocação, em que as palavras e o conteúdo de uma forma e de uma 

temporalidade antiga são deslocados, acabam por interferir e provocar transformações 

significativas. Segundo Sandra Nitrini (2010, p. 162-163), que analisa a perspectiva de 

Kristeva, “a linguagem poética surge como um diálogo de textos. Toda sequência está 

duplamente orientada: para o ato de reminiscência (evocação de uma outra escrita) e para o 

ato da somação (a transformação dessa escritura)”. 

 É nesta circunstância que se pode perceber que há, na intertextualidade operada por 

Nélida Piñon (2014), tanto uma prática de comparação da autora, ao mobilizar e equiparar 

discursos de sujeitos que sofrem agonicamente por atos de violência perpetrados contra si 

(Jesus Cristo, Zé); como também uma outra prática, a da provocação, quando se coloca como 

paralelo um símbolo da fé cristã e católica e um sujeito considerado subversivo (comumente 

associado ao comunista ateu) pelos próprios membros da Igreja Cristã e Católica no período 

da ditadura militar brasileira (1964-85). 

 Nota-se que, além da equiparação e transformação do texto e de seus sentidos, há uma 

operação pragmática de efeito direto sobre o leitor. Deve-se atentar para o fato de que essa 

‘referência’ a partir do título, ou de qualquer outro elemento externo ao texto propriamente 

dito, a exemplo de um prefácio, uma nota bibliográfica, das epígrafes e de outros, é 

considerada por Gerard Genette (2009) como uma relação paratextual, que pressupõe a 

produção de uma interferência na construção do sentido da obra. Trata-se de, “(...) uma 

estratégia, de uma ação sobre o público, a serviço, bem ou mal compreendido e acabado, de 
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uma melhor acolhida do texto e de uma leitura mais pertinente – mais pertinente, entenda-se, 

aos olhos do autor e de seus aliados.” (GENETTE, 2009, p. 10). 

 Com efeito, outros momentos do conto aprofundam essa relação conflituosa da 

relação com dois textos, duas imagens e dois discursos históricos. Por exemplo, em um trecho 

mais à frente na leitura do texto depara-se com questionamentos de Zé acerca da sua condição 

de solitário na terra, largado por um Deus inexistente que o havia deixado sofrer todas as 

angústias e sofrimentos daquela tortura: “meu Deus, onde estou que o peito me cresce e o 

destino da Terra afasta-se de mim, deixa-me sempre mais só” (PIÑON, 2014, p. 126). 

Novamente, o que se apresenta é um diálogo do conto tecido com a escritura que apresenta 

a mesma cena bíblica aludida no título, ou seja, o calvário de Cristo. 

 A operação intertextual que equipara o narrador/protagonista do conto ao personagem 

do cristianismo provoca um desvio nas leituras correntes acerca da referência bíblica, pois 

alude a uma necessária reflexão, de fato um pouco mais cuidadosa, acerca da condição de 

Zé, que figura qualquer indivíduo que possa ter vivenciado a situação de tortura e agonia da 

repressão da ditadura militar (1964-85). Num primeiro momento, a leitura poderia enveredar 

para o sentido da injustiça a que os dois (Jesus e Zé) sofreram sendo deixados a sós. Todavia, 

o efeito de sentido que mais se sobressai é o de que Zé continua vivo e com o mundo todo a 

sua volta. Ou seja, trata-se de um indivíduo que não sabe o que fazer após os fracassos, as 

culpas e a luta, e que é obrigado a conviver, a partir de então, com as incertezas, as angústias 

e a cotidiana agonia. Eis a sua tortura e o seu calvário. 

 

Tortura e agonia da voz narrativa 

 

 É uma narração em primeira pessoa que se apresenta no conto, o que, à primeira vista, 

faz uma aproximação com uma tipologia conhecida sobre o ponto de vista narrativo, dada 

por Norman Friedman (2002), sobre uma espécie de “narrador-protagonista”. Segundo o 

crítico norte-americano, o narrador-protagonista “(...) encontra-se quase que inteiramente 

limitado a seus próprios pensamentos, sentimentos e percepções.” (FRIEDMAN, 2002, p. 

177). Todavia, esse narrador não é de forma alguma um construto pacífico e unitário. Não se 

encaixa em uma tipologia estável de figuração da voz narrativa. E isso ocorre porque o Zé 

está duelando com a sua própria consciência ou o seu alter ego. 
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Tal deslocamento de um ângulo, a priori, seguro se verifica nas inúmeras perguntas 

diretas que o narrador faz no sentido de tentar entender coisas do passado, escolhas e dos 

medos e angústias sobre o futuro, direcionadas para seu narratário2 e, por conseguinte, para 

a figura do leitor. Perguntas sem respostas e postas sempre no fim dos parágrafos, como 

verdadeiros “nós cegos”. Então, ambos são convidados a participar e a testemunhar o 

sofrimento e a angústia do narrador do conto. Vejamos uma cena narrada em que a dualidade 

surge como uma fratura exposta: 

 
você, Zé, é rijo como um cabo de metal, não pode compreender os 
desmandos de um homem, aceitar os desconcertos da terra. Mas a verdade 
é que sou um covarde, nasci com medo e morrerei sob a intensidade deste 
astro. Falta-me valentia para puxar o gatilho contra a minha cara, ou a do 
inimigo. Quem me fere mais que os meus desígnios? O medo dorme no 
meu travesseiro, trato de domesticá-lo, torná-lo amigo. Sei que você me 
afaga a cabeça, quer encaminhar-me ao heroísmo. Sinto muito, Zé, mas não 
sou herói. Nunca mais serei. Não sei mais como encontrar o antigo fogo 
cego que me iluminava no corredor sem fim. (PIÑON, 2014, p. 109). 

 
 O excerto aponta o aspecto sintomático desta narração que não se produz em um 

espaço externo ao do narrador, portanto, trata-se de uma consciência que está enfraquecida, 

dolorida, e que busca compreender o que acontece consigo. Embora o início do parágrafo 

tenha se dado com a colocação pronominal referente a um emissor externo (você), logo, em 

seguida, constata-se que o dêitico utilizado aponta para um sujeito que está dentro dele 

mesmo (o eu, o Zé). Assim, o narrador reconhece a ambivalência de suas atitudes e de seus 

desejos e dialoga com o outro que o habita. 

 Com efeito, a voz narrativa apresenta uma imagem confusa, caótica e 

desestabilizadora, onde noções de tempo e de subjetividade se confundem. O narrador, em 

questão, não é uno, nem estável, mas, sim, possui uma voz que se reconhece e anuncia como 

fraturada e ambígua. No caso do Zé, que é ainda mais específico, trata-se do sujeito nulo 

frente ao autoritarismo da política vigente, onde a censura e a violência ditam os rumos de 

uma sociedade aprisionada de forma considerada ‘legal’, anulando qualquer possibilidade de 

assunção de um sujeito autocentrado. Como o próprio narrador evoca, 

 

                                                        
2 Segundo Reis & Lopes (1988, p. 66), trata-se de “(...) uma entidade fictícia, um ‘ser de papel’ com existência 

puramente textual, dependendo diretamente de outro ‘ser de papel’ com existência puramente textual, o narrador 
que se lhe dirige de forma expressa ou tácita”. 
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uma vez que não posso arbitrar sobre a minha vida, pois encontro-me sob a 
tutela da violência e do absolutismo, passo a vivê-la pela metade. Assim, 
quem sabe do meu destino não sou eu. É o outro. Quem me assalta na 
esquina é dono da minha vida. Me faz suicidar-me. Me faz desaparecer, 
apaga a minha memória, escasseia os dados que me registram. O outro é o 
que sou enquanto sou o que ele destrói em mim sem me consultar. (PIÑON, 
2014, p. 120). 

 
 Esse aspecto agônico exposto na confissão do narrador, ao mesmo tempo que emerge 

essa voz de quem sofre a tortura, manifesta a consciência da sua incapacidade de 

posicionamento total em apenas um dos lados da arena ideológica. A voz dissonante a 

qualquer apelo autoritário da luta social em que se encontra plenamente envolvido e enredado 

demonstra que a autora, Nélida Piñon, está ciente da complexidade de construção de uma 

voz narrativa que fale de tal momento, ou seja, do ser de linguagem associado ao sujeito 

contemporâneo, dos possíveis Zé’s em meio à Ditadura Militar (1964-85). 

É esse ‘dado social’ retirado das referências históricas oriundas das mais diversas 

fontes, a exemplo dos jornais que burlaram a censura, que alimentou um imaginário acerca 

do procedimento violento e agônico que eram, não somente as sessões de tortura física 

perpetradas pelos policiais e agentes encarregados da justiça da ditadura militar mencionada, 

mas as torturas psicológicas na vida de quem sobrevivia a partir disso. Uma bagunça mental, 

uma ruptura ainda maior do ser frente aos traumas da memória recente. É nesse momento 

que se percebe o cruzamento do plano individual com o público, ou histórico, que se torna 

fundamental para a categorização da ficção histórica, segundo Jameson (2007, p. 192), 

contrariando a noção de um suposto plano de fundo histórico por onde se desenrolam ações 

de personagens sem qualquer interferência. 

Nesse sentido, este conto ilustra o que tantos outros escritores fizeram para não só 

denunciar o que seu país e compatriotas viviam, mas, também, para refletir acerca da 

profundidade de tais acontecimentos, além de seus impactos nos tempos vindouros. Um 

modo como o intelectual, a partir da arte literária, enfrentou seu inimigo, o poder autoritário 

que enfim se manifestava, que estava finalmente com a face toda exposta. Para o crítico 

Silviano Santiago (2002, p. 14), 

 
refletindo sobre a maneira como funciona e atua o poder, a literatura 
brasileira pós-64 abriu campo para uma crítica radical e fulminante de toda 
e qualquer forma de autoritarismo, principalmente aquela que, na América 
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Latina, tem sido pregada pelas forças militares quando ocupam o poder, em 
teses que se camuflam pelas leis de segurança nacional. 

 

 Por isso, a autora opta pelo recurso de criar uma ficção de linguagem agônica e 

ambivalente, ora pendendo para um Zé consciente e descrente de esperança, ora pendendo 

para um Zé mais interessado em viver o que ainda lhe resta com o amor de Luíza, sua 

namorada. A narração é produzida a partir da tortura psicológica sofrida pelo personagem e 

narrador, por esse ter delatado e ajudado o DOPS a capturar e a executar o dito Antônio. Mais 

do que calma e certezas após a violência física, aparecem as fissuras e as feridas que 

reclamam questões infindáveis acerca da censura, da ditadura, da política, do amor e da vida. 

Afinal de contas, essa dor vale a pena? Quiçá, seja tal questionamento a verdade desta ficção. 

Ou, concordando com a visão de Antonio Candido (2011, p. 256), “talvez esteja aí mais um 

traço dessa literatura recente: a negação implícita sem afirmação explícita da ideologia”. Ou 

seja, se antes a posição da resistência surgia como a única ‘correta’, agora, frente às 

experiências e seus desdobramentos, cabe mais a reflexão sobre os radicalismos de ambas as 

partes. Com outras palavras, um balanço sobre os totalitarismos de toda ordem. 

 

Algumas últimas palavras 

 

Então, pode-se chegar a uma breve, porém, transitória conclusão de que a agonia da 

narração deste conto só complexifica ainda mais a construção deste narrador, porque seu 

relato, ao mesmo tempo em que denuncia o poder autoritário e a violência do Estado, além 

dos sofrimentos e da tormenta posterior, também não opta por uma autodefesa e/ou por uma 

clemência pública. Mas, pelo contrário, o narrador pretere a culpa e assume a 

responsabilidade no desfecho da vida de Antônio (“pior que o corpo aviltado é não me 

deixarem esquecer que lhes dei as palavras que arrastaram Antônio ao cativeiro” (PIÑON, 

2014, p. 110-111)). 

Por conseguinte, não há como sugerir uma linha segura e confiável acerca do 

narrador, assim como não foi possível mais acreditar em democracia após o país ter sabido 

de eventos trágicos e reais de violação dos direitos humanos. Pois, a dubiedade de 

perspectivas, figurada pelas fissuras dessa narração, só reafirmam as incertezas, tanto sobre 

os acontecimentos, quanto com as escolhas, opiniões e posições políticas daí para frente. Isso 
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quer dizer que não somente a respeito do Zé do conto, mas de um Zé qualquer da vida, a 

coletividade brasileira. 
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Um Vazio Teórico 

Helenice Maria Reis Rocha. 

Mestre em Literatura – UFMG. 

 

Neste estudo, pretendo me debruçar sobre dois momentos da teoria da literatura. Num 

primeiro momento nos situamos nas teorias da intertextualidade, da metalinguagem, no 

Formalismo, no Estruturalismo e nas transformações pretendidas quanto às formas anteriores de 

fazer literário. Num segundo momento vamos nos circunstancear nos conceitos de Escritura, nas 

teorias culturalistas entre outras coisas. Me ocorre aqui uma frase de Henry Lefebvre em seu livro 

Lógica Formal, Lógica Dialética em que ele diz: O carro é Azul. Se carro e Azul são a mesma coisa 

podemos dizer O carro é o carro. Estamos diante de uma tautologia. 

Esta a prisão linguageira que o verbo de identidade, engendrado na poética de Aristóteles 

nos trás. O Formalismo e o Estruturalismo pretendiam que o mais importante não era o que dizer 

mas como dizer. Esta formulação abriu espaço à um experimentalismo que nos trouxe a palavra 

objeto. Por exemplo, a forma da palavra no espaço do papel valia mais do que o que se dizia. O 

aspecto fonético, os sons, levando o poema quase à assemia eram o dizer em si. Os poemas eram, 

portanto, iguais a si mesmos. Diziam de si a si próprios. Como na tautologia. Na camisa de força 

aristotélica se diz de si a si mesmo. Como entender o tempo, a civilização, a própria humanidade, 

assim? O conceito de metalinguagem diz que a linguagem deve se referir a si mesma. Entretanto 

toda linguagem tem um sujeito que fez a escolha da referida linguagem. Não há neutralidade, 

impessoalidade nenhuma nisto. Este sujeito está mergulhado num caldo de cultura, num processo 

civilizatório e existe uma relação entre ele e a linguagem que usa. O vazio teórico a que me refiro é 

aquele que dê conta da distância entre este sujeito histórico, cultural e o experimentalismo que o 

circunstancia. 

Num segundo momento estamos mergulhados nas teorias culturalistas para as quais 

interessa menos o modo através do qual se diz o que é dito e mais o que se diz na interlocução 

entre os diferentes sujeitos oriundos de diferentes culturas, de diferentes processos civilizatórios. 

A passagem entre os dois momentos é o que me interessa. 

Além das teorias culturalistas me ocorre agora a Análise do Discurso que resgata 

exatamente o lugar deste sujeito com os seus conceitos. 

Segundo BHABHA "Não passará a linguagem da teoria de mais um estratagema da elite 

ocidental culturalmente privilegiada para produzir um discurso do Outro que reforça sua própria 
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equação conhecimento-poder?” (BHABHA, 1998, p. 45) 

Temos uma herança Aristotélica que deságua numa tautologia,portanto num discurso que 

reflete como um espelho o que deveria ser o lugar deste outro. As figuras de linguagem, por 

exemplo, apesar de usarem a diferença como estratégia de criação, referem-se a si mesmas. 

Tomemos como exemplo a metáfora de João Cabral de Melo Neto: "Aquele rio era como um cão 

sem plumas". Apesar da introdução de um elemento estranho-cão sem plumas-rio e cão sem 

plumas são a mesma coisa. Como contemplar a alteridade das diferentes formas de cultura, dos 

diferentes processos civilizatórios com uma estrutura de linguagem que parece referenciar o 

mesmo? Olhar o mundo e escrevê-lo significa contemplar a diferença que este mundo significa em 

relação aos meios para fazê-lo. 

A intertextualidade, uma das criações da teoria da literatura no século vinte, que consiste 

na intromissão de um texto estranho ao texto principal, só se expressa pela diferença quando o 

texto que entra significa uma paródia com relação ao texto que o recebe. Mesmo a paródia, 

entretanto, mantém uma relação de igualdade em relação ao texto principal uma vez que uma 

parte dos termos são de igualdade, outra parte, de simulacro. Retomando Bhabha me pergunto 

porquê o discurso hegemônico tenta fazer prevalecer a sua face especular no discurso 

subalternizado. A lógica aristotélica de linguagem que significa uma relação de identidade entre as 

partes constrói uma relação narcísica na qual só se pode ser igual a alguma coisa. Mesmo a 

polissemia retorna ao termo original tornando o exercício da linguagem uma espécie de 

armadilha. Não se relaciona o sujeito, com sua história, sua inserção pessoal e cultural com o 

enunciado. Parece o arcabouço de uma linguagem sem sujeito. As teorias do sujeito, em estudos 

de linguagem, tais como Análise do Discurso, Estética da Recepção resgatam exatamente isto: 

quem fala. De onde emerge este sujeito. De que aldeia, de que família, quais são os seus 

interesses, através da noção de um discurso implícito, do resgate de um não dito através de uma 

técnica própria. Se alguém diz por exemplo, Vou estudar Ciências Políticas, fica implícito que pode 

pertencer a um grupo político, talvez seja um pequeno burguês porque vai estudar, e não lutar por 

algum salário ou qualquer coisa assim vejam que estamos saindo do grupo estritamente da 

linguagem para o resgate do lugar de um sujeito no mundo. A Poética, de Aristóteles cria o 

arcabouço formal da linguagem sem deixar nenhum vestígio do sujeito que a usa. O sentimento de 

unidade do pensamento grego nos coloca neste círculo vicioso no qual sabe-se que há alguém 

falando mas não se sabe nada sobre este sujeito. Segundo Heráclito, um dos mais importantes pré 

socráticos da nossa herança clássica 
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Se não ouvirem 
Simplesmente a mim 
mas se tiverem   
ascultado(Obedecendo-lhe, na obediência) 
o lógoz,então é um saber 
(que consiste em) dizer igual o que diz o lógoz. 
Tudo é um 
(Heráclito in Heidegger, s.d., p. 256) 
 

Ou seja, o que se diz é a mesma coisa sob o arcabouço da diversidade. Esta estrutura de 

linguagem perpassa toda a teoria da literatura do século vinte até a emergência de teorias que, 

afastando-se do aspecto formal da linguagem, visualisaram para além desta aspecto formal, um 

sujeito. Posso elencar, por exemplo, a Estética da Recepção, na qual se visualisa o sujeito que 

percebe a literatura, a Análise do Discurso, já mencionada linhas acima, na qual se visualisa 

através do discurso implícito o sujeito que está usando a linguagem, as teorias culturalistas, nas 

quais se evidencia o caldo de cultura no qual está inscrito o sujeito. O sujeito, aqui, não é apenas 

aquele que diz eu......., porque qualquer um pode mentir. Mas o que está implícito, por exemplo 

em um não dito, como nos referenda a Análise do Discurso. Podemos abordar também o 

Marxismo e a Psicanálise com suas teorias de Sujeito, tanto da história quanto do desejo. Teorias 

que explicitam aquilo que o arcabouço formal da linguagem não diz. 

Voltando ao Estruturalismo e ao Formalismo, se o mais importante é o como se diz e não o 

que se diz, dentro do arcabouço da linguagem aristotélica, a forma passa a ser o sentido. Caimos 

no mesmo sentido. A forma se une ao sentido original. Como lidar então com a diferença? Como 

lidar então com a outridade? Com as diferenças interculturais lidamos com blocos linguísticos que 

não se articulam sobre a lógica da identidade. Culturas que se articulam de outra forma. Se nos 

articulamos sobre a identidade teremos dificuldade em entender a diferença. As diferenças. É 

interessante saber se não é o grupo hegemônico que determina quem oferecerá o sentido da 

identidade. Quem será igual a quem e que extratos da condição humana serão subjugados por 

esta equação de identidade. 

A crítica de Derrida ao nosso logocentrismo nos permite este descentramento que 

identifica sujeito e linguagem como realidades distintas e nos permite divulgar um contexto. 

Segundo Maingueneau....  

O importante não é, pois, tanto o caráter grafico dos enunciados quanto sua 
inserção num espaço protegido. O enunciado literário é garantido em sua 
materialidade pela comunidade que o gere. Reivindica uma filiação e abre para 
uma série limitada de repetições. Capturando uma memória, aquela da qual 
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vem e aquele em que está destinado a entrar, pertence de diretona um corpus 
de textos consagrados. (MAINGUENEAU, 1995, p.87) 

Isto siguinifica que, em oposição ao que diziam o Formalismo e o Estruturalismo, a 

materialidade da linguagem não é a única realidade a se considerar mas a comunidade em que 

está inserida e os textos com os quais dialoga. Para logus,conceito de Heráclito gerador de toda a 

estrutura de linguagem que usamos o conflito o Outro, o que não se articula como identidade. 

Segundo Kristeva  

Estrangeiro: raiva estrangulada no fundo da minha garganta,anjo negro 
turvando a transparência, traço opaco, insondável. Símbolo do ódio e do outro, 
o estrangeiro que não é nem vítima romântica de nossa preguiça habitual, nem 
o intruso responsável por todos os males da cidade. Nem a revelação a 
caminho, nem o adversário imediato a ser eliminado para pacificar o grupo. 
Estranhamente, o estrangeiro que habita em nós: ele é a face oculta da nossa 
identidade, o espaço que arruma a nossa morada, o tempo em que se fundam 
o entendimento e a simpatia. Por reconhecê-lo em nós, poupamo-nos de ter 
que detestá-lo em si mesmo. Sintoma que torna o nós preciosamente 
problemático, talvez impossível, o estrangeiro começa quando surge a 
consciência de minha diferença e termina quando nos reconhecemos todos 
estrangeiros, rebeldes as aos vínculos e as comunidades (KRISTEVA,1988,p.1) 

Este outro que chamo estrangeiro, não cabe na operação unificadora de Lógus, uma vez 

que deixa de ser Outro e passa a ser o Mesmo. Neste momento perde a sua outridade, a operação 

articuladora da diferença. Todavia, como somos outros em relação a nós mesmos somos, entre 

nós mesmos, estrangeiros. Esta reflexão nos joga para fora da lógica aristotélica de identidade e 

nos joga em territorialidades, culturas, diferenças interpessoais, nas diferenças que somos nós 

mesmos. Mesmo quando jogou todo o teorema da linguagem na forma, o Formalismo, por 

exemplo, não saiu da dimensão tautológica da linguagem aristotélica porque esta forma ocupava 

o lugar do objeto designado, a saber, do mesmo. Ao reivindicar a inscrição da escrita dentro da sua 

literariedade tanto o Formalismo quanto o Estruturalismo se esqueceram que a escrita se inscreve 

num caldo de cultura. É impossível encontrar uma forma  que não dialogue com um contexto, que 

não tenha um sujeito imanente. As teorias culturalistas caíram numa armadilha diferente. Ao 

postular o hibridismo cultural entre as diferentes culturas se esqueceram  da correlação de forças  

na qual estas culturas se inscrevem e da fricção entre o discurso hegemônico e o discurso 

subalternizado no bojo destas culturas. Por isto, quando postulo um vazio teórico quero retomar 

algumas contradições que marcam a teoria da literatura no século vinte. 

As figuras de linguagem,metáfora e metonímia, símbolo, que são as mais populares 

também reproduzem esta herança tautológica uma vez que o termo que representa o termo 
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representado é a mesma coisa que o termo representado. Proponho algo que Sartre, em O ser e o 

Nada chama de recuo nadificador. Proponho uma imersão no vazio,numa falta de opções para ver 

se emerge algo novoWittgenstein nos diz:  

Penso agora no seguinte emprego da linguagem: mando alguém fazer compras. 
Dou-lhe um pedaço de papel, no qual estão os signoscinco maçãs vermelhas". 
Ele leva o papel ao negociante; este abre o caixote sobre o qual encontra-se o 
signo "maçãs"; depois, procura numa taberna a palavra "vermelho" e encontra 
na frente desta um modelo de cor-até a palavra "cinco" e a cada numeral tira 
do caixote uma maçã da cor do modelo – Assim, e de modo semelhante, opera-
se com palavras – "Mas como ele sabe onde e como procurar a palavra 
"vermelho", e o que vai fazer com a palavra "cinco"? – Ora, suponho que ele 
haja como descrevi. As explicações têm em algum lugar um fim. – Mas qual é a 
significação da palavra cinco? De tal significado nada foi falado aqui; apenas de 
como a palavra cinco é usada (Wittgenstein,1999,p.28) 

Isto nos remete ao problema da aquisição da linguagem. Nada nos faz acreditar que 

usaríamos o modelo aristotélico de linguagem se não tivéssemos sido expostos a ele. Não há razão 

nenhuma para supor que já exista um conhecimento prévio da significação. Talvez seja o caso de 

nos desvestirmos de nossas máscaras e certezas e buscarmos a compreensão de outras formas de 

linguagens e de culturas. Principalmente num século em que tanto se fala em alteridade. 

Proponho aqui o que Sartre chama de recuo nadificador. A não produção de sentidos para 

evidenciar o vazio teórico que uma linguagem tautológica pode produzir. Além do mais, não 

pensamos nas culturas ágrafas, subalternizadas pelos processos colonizadores com todo o peso do 

seu arcabouço cultural. Até o século dezenove, numa metrópole como São Paulo se falava o 

whengatu, uma mistura de português e de língua indígena. Com isto quero dizer que para além da 

nossa herança clássica  temos um processo colonizador que nos colocou em contacto com culturas 

ágrafas que trouxe uma dissonância com o discurso hegemônico da linguagem do colonizador. 

Segundo Derrida 

a história da metafísica que, apesar de todas as diferenças e não apenas de 
Platão a Hegel (passando até por Leibniz) mas também, fora dos seus limites 
aparentes, dos pré-socráticos a Heidegger, sempre atribui a logus a origem da 
verdade em geral, a história da verdade, da verdade da verdade, foi sempre, 
com a ressalva de uma excursão metafórica de que deveremos dar conta, o 
rebaixamento da escritura e seu recalcamento fora da fala plena (Derrida, 
1973, p.4) 

Desta forma, na fricção com as culturas ágrafas, seria interessante ver as alterações no 

modo de sentir pensar a realidade. Se dizemos, o carro é azul, como resolver o dilema de como 

identificamos a cor? E como resolver o dilema de que este carro poderá ser realmente de uma cor 
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diferente? Logus,que se propõe como o estatuto da verdade pode ser usado para mentir. Sim 

porque alguém pode dizer que o carro é azul e ele ser de outra cor. Portanto existe uma distância 

entre a linguagem e a realidade. Isto se verifica no alfabeto fonético. O ideograma chinês, por 

exemplo, representa visualmenta a realidade abordada. Saindo do arcabouço da linguagem 

aristotélica a Análise do Discurso pressupõe algo que vai para além da superfície da linguagem e 

que diz o que esta superfície não disse na sua materialidade. Através de um exercício de dedução 

diz, por exemplo, da classe social de quem fala, das preferências culturais, e vai como um detetive 

abordando toda uma gama de informações que não estão explícitas no enunciado materializado. 

Isto significa um exercício de linguagem que resgata um sujeito fantasmático, imanente à 

linguagem. 

Uma estrutura de linguagem que permite uma construção como "Ser é Não Ser", 

perfeitamente possível dentro do arcabouço de linguagem da herança clássica não sai de uma 

armadilha na qual não se diz NadaTodavia os culturalistas substituem a negação dialética por uma 

negociação que articula as diferenças permitindo um diálogo que mantém a integridade ideológica 

dos diferentes mas não supera a vocação para a tautologia. Segundo Bhabha: 

Quando falo de negociação,quero transmitir uma temporalidade que torna 
possível conceder a articulação de elementos antagônicos ou 
contraditórios:uma dialética sem a emergência de uma História Teleológics ou 
Transcendente, situada além da forma prescritiva da leitura sintomática,em 
que os tiques nervosos à superfície da ideologia revelam a contradição 
materialista real que a história encarna (BHABHA, 1994, p.51) 

Esta "contradição de elementos antagônicoa e contraditórios" não nos tira do dilema 

segundo o qual nossa estrutura de linguagem, assim como no pensamento grego, tende para a 

unidade, para a unificação das diferenças na qual o sim se identifica perfeitamenta com o não. 

Usamos a linguagem como se ela desse  conta da realidade e esta aparente familiaridade nos alija 

das contradições do mundo real em que vivemosEsta aparente familiaridade não nos permite o 

distanciamento que nos permitirá ver as operações de obscurecimento que esta estrutura de 

linguagem trás. Segundo Karel Kosik 

O mundo da cotidiana familiaridade não é um mundo conhecido e notório. 
Para que seja reconduzido à própria realidade, ele tem de ser arrancado da 
familiaridade intimamente fetichizada e reveladora na sua brutalidade alienada 
(Kosik, 1985, p.78) 

Usei vários artifícios para demonstrar que a linguagem estruturada sobre o verbo ser pode 

inclusive falsear a realidade. Todavia a literatura é um falseamento da realidade. A ficção é uma 
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invenção da realidade. Poderíamos dizer que o arcabouço aristotélico é uma ficção mas não a 

linguagem poética mesma uma vez que se pretende um ledor da realidade. Vamos supor que 

possamos criar um fragmento de escrita no qual só compareçam verbos de ação e o verbo ser não 

seja usado. E que neste fragmento descrevamos como as coisas funcionam e não como são. 

Estaríamos mais próximos da realidade mesma. Estaríamos mais próximos de uma linguagem 

paradigmática e não sintagmática como a linguagem coloquial. Talvez uma aproximação maior da 

linguagem poética signifique uma aproximação maior do real mesmo uma vez que a referida 

linguagem use recursos do inconsciente,que estão mais próximos da realidade humana. Este 

descentramento, que passa pelo abandono parcial de um arcabouço de linguagem que norteia 

toda a comunicação no ocidente, pode nos levar a uma linguagem correlacional, mais próxima por 

exemplo do cinema, da linguagem poética mesma, que nos aproxime de outras culturas. Este 

nosso logocentrismo,no olhar de Derrida, nos afasta, por exemplo das sociedades tribais, das 

culturas do oriente,entre outras coisas. Compreender a diferença é promover a aproximação. 

Em língua portuguesa podemos dizer... Eu sou o outro. Esta unificação que vem do 

pensamento grego permite-nos dizer com Júlia Kristeva, eu sou este estrangeiro que me assedia 

porquê, se ele é estrangeiro prá mim, eu sou estrangeiro para ele também. Então, somos 

estrangeiros para nós mesmos. Todavia, se tudo resulta numa unidade, me pergunto como dar 

conta das diferenças culturais que configuram a identidade de cada um. Cumpre entender 

também que sujeito de enunciação comanda esta equação de identidade que representa um 

teorema de conhecimento poder. Não podemos esquecer as falas de Bhabha. Usando os 

conhecimentos da Análise do Discurso, cumpre saber qual era a origem dos filósofos que 

construíram o arcabouço da estrutura de linguagem que usamos,o que estava em jogo nesta 

equação de conhecimento e poder. Podemos estar reproduzindo a milênios as artimanhas de um  

discurso hegemônico que pode estar a serviço das classes detentoras do poder. Sabemos que a 

língua portugues veio da latim vulgar e que todas as transformações da língua ocorrem primeiro 

na língua falada pelo povo. Se tomássemos como base linguística a língua falada pelas elites 

estaríamos estrangulando o processo transformador. Recorri a Júlia Kristeva porque produziu um 

texto que reflete as transformações interculturais entre os diferentes quer seja em termos 

linguísticos,quer seja em termos comportamentais. 

A Estética da Recepção também desloca o texto da superfície da linguagem para o sujeito 

que lê. Todavia, o desejo implícito deste sujeito,as razões que o levaram a esta ou aquela escolha 

de leitura ficam obscuras e por mais que consigamos fazer esta leitura ainda estamos dentro do 
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modelo aristotélico do verbo de identidade. Podemos, por amostragem, inferir gostos, interesses, 

todo um perfil de recepção de grupos inteiros e até mapear as tribos mas a vocação tautológica do 

nosso arcabouço de linguagem estará sempre estrangulando a comunicação pretendida. Por 

exemplo, determinado grupo lê literatura de cordel. É identificado como leitor deste extrato de 

literatura. Fica difícil identificá-lo a outro grupo, o que seria formalmente possível caso não 

houvesse a força fantasmática do modelo de identificação. A estética da recepção visa a mapear 

grupos de leitores. Leitores de literatura clássica, leitores de literatura pornográfica, leitores de 

quadrinhos mas esta estratificação dificulta a versatilidade que permite a um grupo de leitores 

percorrer um corpus maior de leitura. A lógica da identidade tende a permitir identificação com 

uma opção. Se aumentam as opções aumentam também as quantidades de sujeitos de modo que 

cada um se liga a uma opção. 

Ainda tenho refletido,em termos de história da literatura se uma noção de história se faz 

através de conceitos. História acontece quando se mudam paradigmas e o paradima posterior 

acrescenta alguma coisa ao anterior.História da literatura é Teoria da Literatura. 

Segundo Jauss 

De tudo isso,conclui-se que se deve buscar a contribuição específica da 
literatura para a vida social precisamente onde a literatura não se esgota na 
função de uma arte de representação.Focalizando-se aqueles momentos de sua 
história nos quais as obras literárias provocaram a derrocada de tabus da moral 
dominante ou ofereceram ao leitor novas soluções para a casuística moral de 
sua práxis de vida-...(Jausss,1967,p. 56) 

Com isto quero dizer que literatura não é tão somente um fenômeno de linguagem mas 

que influencia a moral, os viveres, até ao ponto de mudar costumes e modos de vida. Isto tira a 

literatura do lugar de um mero exercício fenomenológico de linguagem e a joga no bojo do caldo 

de cultura pós colonial. Me parece um exercício de um antiquário usar o termo pós colonial. Pós 

onze de setembro pareceria mais adequado. A pergunta que não quer calar é:até que ponto a 

literatura interfere na realidade ou até que ponto a realidade interfere na literatura. A linguagem 

como proposta de visão de mundo interfere como poyesis no mundo real. A cor cinza entre os 

simbolistas por exemplo. Mas os simbolistas falaram das mazelas do mundo capitalista e deste 

modo deixaram de ser tão somente um fenômeno de linguagem para refletir  o mundo real. 

Embutido no conceito de Escritura,muito bem explicitado por Leila Perrone Moisés está a 

idéia de uma metalinguagem que faz uma crítica do próprio texto escrito. O que há de tautológico 

nisto é que esta crítica se refere ao próprio texto escrito o que é uma forma diferente de dizer o 

mesmo. Quando falo em vazio teórico refiro-me ao uso de uma estrutura de linguagem que circula 
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sobre si mesma. É no mínimo uma ironia que o texto ocidental use uma estrutura de linguagem 

para circular sobre si mesmo ancorado ainda sobre as virtudes pré socráticas. Vide em Heráclito 

relido por Heidegger. Entre as virtudes pré socráticas está a da obediência, expressão da demanda 

de harmonia no pensamento grego. Resta saber se esta obediência privilegia o pensamento 

hegemônico ou o dissenço. Estou aqui pleiteando o exercício da diferença como forma de 

organização da cultura. Se nos relacionamos apenas com iguais alguém será condenado ao 

silêncio. É preciso saber se neste teorema tautológico é apenas o discurso hegemônico que fala. 

Com um arcabouço de linguagem que circula sobre si mesmo, o sublime e o grotesco, a vida e a 

morte,a lei e o caos, convivem num mesmo patamar em obediência a um logus que diz da 

harmonia entre as aporias. Isto explicita um processo civilizatório amarrado aos seus dilemas. 
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O CASO DO REI DA CASA PRETA (THE CASE OF THE KING OF THE BLACK 
HOUSE), BY SANTOS DE OLIVEIRA: AN OVERVIEW STUDY ON A 
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Abstract 
 
The present article wants to offer a brief overview on the detective-novel series "A Inspetora / 
The Inspector", written in Portuguese by Ganymédes José Santos de Oliveira during 1974 and 
1988 for Rio de Janeiro-based Tecnoprint publishing house, encompassing a total of 38 books 
for young readers between 9 and 12 years-old. The stories presented a group of kid detectives, 
led by the girl Eloísa (A Patota da Coruja de Papelão / The Cardboard Owl Gang, which refers 
to a badge the kids wore whenever a case was on), and revolved around small-time thieves, 
supernatural mysteries and all kind of injustice. 
Upon examination of the very first pressings of the initial volumes of the series, one comes 
across the title O Caso do Rei da Casa Preta, which translates as The Case of the King of the 
Black House (actually, in Portuguese, the chessboard "square" is called "casa" − house −, thus 

offering an ambiguity that refers, in the story, to Royal Houses and power factions). Although 
the book was planned as the fifth installment of the series, it never saw the light of day...  
During the author's research, most of this lost book's pages (already lay-outed and ready for printing) 
was recovered in the publishing house's archives, revealing an oneiric story that resembles both Alice 
in Wonderland and Charlie and the Chocolate Factory. The story is filled with allusions to factions 
struggling for power, arbitrary arrests, people disappearing and even torture, which makes one 
suspect that this was the reason for the book to have its publication cancelled by Tecnoprint, its own 
copyright holder. 
We believe this is the first true documented evidence of the effects of Brazil's political atmosphere 
in the 70's on the circulation of not only books, but ideas, within the child literature universe.  
 
 
Key-words: Ganymédes José Santos de Oliveira, children literature, crime fiction, censorship, 
Brazilian military regime 
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O CASO DO REI DA CASA PRETA (THE CASE OF THE KING OF THE BLACK 

HOUSE), BY SANTOS DE OLIVEIRA: AN OVERVIEW STUDY ON A 

BRAZILIAN "ALICE-IN-WONDERLAND-MEETS-CHARLIE-AND-THE-

CHOCOLATE-FACTORY" BOOK SILENCED BY ITS OWN PUBLISHING 

HOUSE DURING BRAZIL'S MILITARY DICTATORSHIP 

 

Leonardo Nahoum Pache de Faria (UFF) 

 

Perhaps because we are always talking about what should or should not be in 

children´s books, therefore controlling them without second thoughts, we may overlook 

the matter of censorship motivated by other reasons. Political freedom of speech or the 

lack of it, for example. 

Brazil has been a Republic since 1889. We have had, however, some periods in 

our history that were non-democratic regimes, and the last of these was not so long ago. 

51 years back, on April 1st, a military coup overthrew the rightfully elected president 

João Goulart and what followed was a period of dictatorship that lasted for 21 years. 

During this time and until our 1988 Constitution, we had no freedom of speech in 

Brazil. People would be persecuted for expressing their opinions, arrested, sometimes 

tortured and even killed in official holding facilities. Writers, musicians, journalists and 

opposing politicians would have their voices mitigated or totally suppressed by the 

scissors of official censorship. 

Although censorship in Brazil was mostly aimed towards mass culture vehicles 

that had a broader effect on the population, such as TV, radio, popular music and 

newspapers and magazines, we had our share of censored books in the 60´s and 70´s. 

Even though books were not actively screened by the regime, due to the numbers of 

Brazilian editorial output at the time and the insufficient personnel the government had 

for that task, some 500 books were censored (SILVA, 1989), mostly after official 

procedures starting with some citizen making complains about "improper" content. 

There were not, however, any registered cases of censored children´s books in the 

official records, differently, for example, from what happened in Argentina, where 

dozens of books were actually banned by the military rulers. 

There are cases of challenging books that had a hard time being published. Raul 

da Ferrugem Azul (MACHADO, 1979), or Blue Rust Raul, for example, was allegedly 

rejected by 9 companies because it was seen as clear provocation against the 
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government (PAIVA et al, 2014). It tells the story of a kid who starts to develop a blue 

rust every time he doesn´t speak up against injustice, be that the threats of bullies, the 

ill-mannered bus drivers who are impolite to their passengers or even racism-related 

situations. Every time he silences his voice, much like most of the Brazilian population 

during the military era, he gets more blue dots on his skin, dots that nobody else can see. 

 However, Blue Rust Raul´s publishing history only proves that there was indeed 

a poisonous atmosphere in Brazil regarding the free circulation of ideas and culture. But 

this book, emblematic as it was and still is as an example of politically engaged 

children´s literature, in the end it got to be published. Its author, Ana Maria Machado, 

since then has had a fruitful career and is even one of the Immortals, as we call the 

members of the Brazilian Literary Academy.  

What to say, then, of books that never saw the light of day because of all that 

fear caused by the state control that was running rampant among TVs, radios and 

journals? Not because of actual censorship towards the texts but because of an indirect 

filter that would make publishing houses avoid taking risks with dangerous books 

(REIMÃO, 2011)?  

During our research, we found out what I think to be the first documented 

example of such circumstances in Brazil: the book´s name is O Caso do Rei da Casa 

Preta (OLIVEIRA, 1974) and it should have appeared in 1974 as the 5th installment of 

a detective series aimed at children of 9-12 years old. This series, A Inspetora or The 

Inspector, follows a group of kid detectives, led by the girl Eloísa, called A Patota da 

Coruja de Papelão or The Cardboard Owl Gang, which refers to a badge the kids wore 

whenever a case was on. These 70-to-100-and-some-pages pocket book volumes 

revolved around small-time thieves, supernatural mysteries and all kinds of injustice. 

The series ran from 1974 to 1988 and had the impressive number of 38 titles published. It 

was part of a larger collection entitled Mister Olho or Mister Eye that encompassed 

several other mystery or science fiction series, which used both original and translated 

material from French, German, Danish and North-American authors such as Gertrude 

Chandler Warner. The Brazilian published material amounts to 202 different books 

written by 6 authors using 12 pen names.  

The Inspector had some 550.000 copies sold, ranging from 3.000 to 50.000 

printing runs depending on the title (PACHE DE FARIA, 2015). And this was a rather 

large number for the Brazilian market at the time. So even though the series as a whole 

has never been taken very seriously as a corpus for academic purposes, having such 
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"despicable" traits in the view of part of Brazilian academy like being mass literature for 

children with deliberate entertaining goals, it had a recognizable impact and influence on 

the formation of hundreds of thousands of young readers during the 70´s and 80´s. At the time 

of its release, Tecnoprint, its publishing house, had already put in place a rather effective 

alternative distribution scheme for its catalogue that included a chain of proprietary 

bookstores, mail order sales and even strong newsstand presence, the latter offering visibility 

for the books in cities where there were no libraries or bookstores available. 

We must point out that during our Master´s research, which we are expanding 

now in our doctoral studies, we discovered other unpublished books in other Mister Eye 

series, but these are all later books that seem to have been discarded because of low 

sales. For example, a series that had already 5 or 10 titles published didn´t manage to get 

new stories printed, stories that had already been written and purchased by the editor 

company. The Inspector, on the other hand, is another case entirely: the discarded, 

suppressed book, was not at the end of the trail, rather the opposite: book 5 out of 39! And 

this when the series went from initial 4.000 copies to a staggering 50.000 sales number. 

Upon examination of the very first pressings of the initial volumes of the 

Inspector series, we came across the title O Caso do Rei da Casa Preta, which 

translates as The Case of the King of the Black House (actually, in Portuguese, the 

chessboard "square" is called "casa" − house −, thus offering an ambiguity that 

suggested the story could be about Royal Houses and power factions). Although the 

book was listed as forthcoming, it never got to be printed... Subsequent pressings of the 

earlier books were corrected and The Case of the King of the Black House disappeared 

altogether; the title that was originally planned as number 6 (O Caso dos Anjos da 

Cidade Fantasma / The Case of the Ghost City's Angels) was moved to slot 5 and, for 

40 years, Santos de Oliveira's text remained untouched and unseen. 

So could this be a case of self-censorship, in which the publishing house chose 

to be on the safe side and not print something that could attract the wrong kind of 

attention? In order to verify that, the first thing was to confirm that the book really 

existed at some point and then determine whether any originals had survived after 40 

years. For this, we hit both the author´s home city, which had a collection of 

manuscripts, letters and assorted papers donated by the family in 2002, and the editor´s 

headquarters in Rio de Janeiro. No luck in Casa Branca city, sorry to say, but jackpot 

results in Tecnoprint´s archives. There it was, after 4 decades, almost in its entirety... 

We even found the cover artwork for the book, which depicts the protagonist Bortolina, 
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the African-American granddaughter of former slaves, overshadowed by a giant black 

knight, which, with its horse figure, kind of echoes the military police cavalry so 

common in popular protests repression episodes in the late 60´s and early to mid 70´s. 

But what about the text? Did it in any way reinforce the hypothesis that the book 

was silenced for political concerns and not for more straightforward economic or 

editorial reasons? 

The 171-pages manuscript (already lay-outed and ready for printing) reveals an 

oneiric story that resembles both Alice in Wonderland and Charlie and the Chocolate 

Factory: one of the child investigators, Bortolina, after abusing on her ingredients while 

preparing liquor chocolate candies, falls asleep and lives a dreamy adventure involving 

giant chess pieces made of chocolate (the White House kingdom and the Black House 

kingdom) that are fighting for the control of the Cardboard Owl Gang´s neighborhood. 

The story is filled with allusions to factions struggling for power, arbitrary arrests, 

people disappearing and even torture, which makes one suspect that this was the reason 

for the book to have its publication cancelled by Tecnoprint, its own copyright holder. 

The story begins when the kids start making plans for both the birthday party of 

Eloísa´s father, Clóvis, and the visit of one uncle Zico, who calls ahead saying that he will 

be bringing as a gift a rare chessboard set from the East which is over 500 years old. 

In Bortolina´s dream, she soon finds out that the chessboard had some spell that 

made the chess pieces grow in size, come alive and start covering all the farm grounds 

in black checkered patterns. All the chess references, including this one that says that 

"the fields, the houses, the trees, the pass ways, everything − really everything − was 

covered in black checkers"1 (OLIVEIRA, 1974, p. 42) could be an allusion to the 

imprisonment of the whole Brazilian society at that time. The Portuguese word for 

"chess" is "xadrez", which is also a technical term for "prison". 

In her first encounter with the strange chess-piece beings, Bortolina also sees at 

a distance, hanging above the family house, "strange and sinister red flags"2 

(OLIVEIRA, 1974, p. 43), which could be a subtle reference to the leftist factions that 

got into armed fights with the military government since 1968. After reuniting with her 

detective friends Eloísa, Malu and Zé Luís, the gang starts talking about all those 

fantastic facts and what they should do about them. Sounding almost like a guerrilla 

                                                           
1 ...os campos, as casas, as árvores, os caminhos, tudo − tudo mesmo − estava axadrezado de preto. 

(OLIVEIRA, 1974, p. 42) 
2 ...estranhas bandeiras vermelhas, esvoaçantes, compridas, sinistras" (OLIVEIRA, 1974, p. 43) 
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strategist leader, the Inspector, Eloísa, says that first they have to figure out what is 

going on. And that their "first mission is to do some terrain reconnaissance and some 

data gathering. Because without a good knowledge of who our enemies are, we won´t 

be able to fight them!"3 (OLIVEIRA, 1974, p. 51).  

The kids soon find out that the paint being used by the Pawn Painter beings is 

actually chocolate. And when they run into the black beings counterparts, that is, white 

giant chocolate chess pieces busy with the same checkers world painting, they realize 

they are in the middle of some political struggle. That´s also when they are arrested 

without any reason, much like so many people were being arrested those days in Brazil. 

When Eloísa tries to ask a question to her White Pawn captors, she gets an 

answer which pretty much makes clear to the reader what civil rights are about in a 

society that, like early 70´s Brazil, no longer respects or protects them: 

 

− Did you guys seize the plantation grounds next to this one? − the 

Inspector said. 
− You are prisoners, and prisoners have no right to demand explanations − 

answers the cranky pawn − Let´s go to the White House.4 (OLIVEIRA, 
1974, p. 58.)   

  

The lack of due process is again denounced in a passage where Eloísa inquires 

the White King about all that was happening: 

 

− I want to know everything – she confirmed. − (...) We have been arrested 
by Your Majesty´s pawns with, so far, no explanations whatsoever on the 
motives for our arrest. What are we being charged for, anyway? We didn´t 
commit any crimes!5 (OLIVEIRA, 1974, p. 67-68.) 
 

The White King, then, will offer the kids a long story about the origins of the 

chess game, saying that the black and white pieces have always coexisted in a kind of 

balance that was now broken due to a plan executed by the black pieces. They had 

stolen the White Queen´s crown, the symbol of the royal (institutional...) power. 

                                                           
3 Nossa primeira missão será reconhecer o terreno e descobrir dados. Sem sabermos direito quem são 
nossos inimigos, não poderemos lutar contra eles! (OLIVEIRA, 1974, p. 51) 
4 − Vocês tomaram a fazenda ao lado? − perguntou a Inspetora. 
− Vocês são prisioneiros, e prisioneiros não têm direito a exigir explicações − respondeu o peão mal-
humorado. − Vamos para a Casa Branca. (OLIVEIRA, 1974, p. 58) 
5 − Quero saber tudo − ela confirmou. − (...) Fomos presos pelos peões de Vossa Majestade que, até 

agora, não nos disseram o motivo pelo qual fomos presos. Afinal, que acusação recai sobre nós? Não 
cometemos nenhum crime! (OLIVEIRA, 1974, p. 67-68) 
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  The Lewis Carroll references, already recognizable here, are made more patent 

when the White King, during an official ball, issues a deadline for the Cardboard Owl 

Gang to solve the mystery of the missing crown and a punishment if they don´t succeed: 

 

The king put his index finger to his own throat: 
− ZAP! And you get to lose your heads! 
Bortolina´s eyes almost popped out of their orbits.6 (OLIVEIRA, 1974, p. 85) 

 

The plot then thickens with conspiracy twists, more capture episodes and the use 

of significant terms like "Tower of Silence", to indicate a place where prisoners were kept. 

The author seems to be sending a very clear message to the Brazilian authorities with this 

passage where Eloísa confronts Jupô, the black bishop that wanted "to rule them all": 

 

− How do you plan to crown yourself? − says the Inspector. 
− That´s quite simple: I will arrest everybody and then I´ll place the crown 
on top of my head! (...) 
− I think that´s a rather bad idea. If you arrest everybody, who you´ll be 
ruling over? A chocolate army?7 (OLIVEIRA, 1974, p. 120) 

 

The bishop doesn´t like those remarks at all and, after referring to the coup d'état 

he is planning, he says he is going to shut the kid´s mouths (or for that matter any kind of 

opposition) forever (OLIVEIRA, 1974, p. 121). 

What follows are some very strong passages where the children are threatened to be 

killed and made into robot chocolates. During this tense chapter, there is even a scene of torture, 

with Bortolina being tied to a chair and being force-fed liquid chocolate with a rubber pacifier.  

 

That said, [the Black Bishop] pulled a chair and made Bortolina sit. Then, 
using his gun, he tied her feet and hands. When Bortolina opened her 
mouth to complain, Jupô put a sort of pacifier into her mouth. The pacifier 
was connected to a long hose that came from the aluminum chair. (...) 
− You like chocolate, don´t you [Bortolina]? (...) Well, now you can SUCK 
CHOCOLATE UNTIL YOU EXPLODE, YOU GLUTTON ! 
And it was no use for Bortolina to try to spit out the pacifier, because Jupô 
had tied it to a kind of collar around Bortolina´s neck. The only thing she 
could do was to keep swallowing more and more of that warm and sweet 
chocolate...8 (OLIVEIRA, 1974, p. 138-139). 

                                                           
6 O rei encostou o indicador na própria garganta:  
− ...ZÁS! E vocês ficam sem cabeça! (OLIVEIRA, 1974, p. 85) 
7 − Como você pretende coroar-se? 
− Muito simples: prendo todo mundo e ponho a coroa em minha cabeça! (...) 
− Estou achando sua ideia bem ruinzinha. Se você prender todo mundo, rei do que você será? De um exército de chocolate? 
8 Dizendo aquelas palavras, puxou uma cadeira, fazendo Bortolina sentar-se. Depois, usando a arma, amarrou-lhe 
os pés e as mãos. Quando a Bortolina quis abrir a boca para reclamar, Jupô enfiou-lhe uma espécie de chupeta na 
boca. A chupeta prendia-se à extremidade de uma borracha comprida e que provinha da cadeira de alumínio. (...) 
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Even though the story´s resolution involves some violent action (the destruction 

and explosion of a boiler that was being used to produce the robot chocolate army), the 

actual message that the author seems to convey is one of peace, mutual respect and 

coexistence. At one point, Eloísa says that she is willing to be arrested because "violence 

will not help us in any way"9 (OLIVEIRA, 1974, p. 96). And by the end of the book 

peace is being cherished as "the only path that we must find together, so that we can 

forever live in peace side by side"10 (OLIVEIRA, 1974, p. 154). "After all, what have we 

been doing if not fighting, arguing and even attacking our own brothers?"11 (OLIVEIRA, 

1974, p. 155), sums up the Black Queen, happy to conclude that the conflict was finally 

averted, a civil war that was pretty much like the one that divided Brazil at that time. 

If all this may sound like an exaggeration or a bad attempt at conspiracy theories, it 

might prove conspicuously enlightening to examine some testimonials from that time. 

This first quote is taken from a seminar offered in 1975 by writer and journalist 

Antonio Callado, who was very active and combative during the military years:   

 

As a journalist and also as a writer − although less as a writer − I feel the 

ever present oppression of censorship. (...) After 10 years of military 
dictatorship, censorship nowadays is tacitly imposed on the majority of the 
newspapers. The agents responsible for censorship frequently call the 
newsrooms to inform that articles or editorials on a given subject are 
forbidden, but many times the papers don´t even know what they are 
talking about. By way of that phone call, they are briefed that they 
shouldn´t even try to find out about it. In a way, the news piece is murdered 
before it was even born. (CALLADO, 2006, p. 28.)12 

 

The next one is from a rather recent article by journalist Elio Gaspari, who has a 

major work of over 1.200 pages on the military regime. It shows how surreal the state 

control on the communication vehicles could be: 
 
                                                                                                                                                                          
− Gosta de chocolate, não gosta, [Bortolina]? (...) Pois (...) vai MAMAR CHOCOLATE ATÉ 
ARREBENTAR, SUA GULOSA! 
Não adiantava Bortolina querer cuspir a chupeta, porque Jupô a tinha prendido a uma circunferência ao 
pescoço da Bortolina, como se fosse uma coleira. O único jeito era mesmo Bortolina ir engolindo mais e 
mais chocolate morno e quente... (OLIVEIRA, 1974, p. 138-139) 
9 Violência não nos ajudará em nada, em nada... (OLIVEIRA, 1974, p. 96) 
10 ...a paz é o único caminho que precisamos encontrar em conjunto, pra vivermos sempre um ao lado do 
outro... (OLIVEIRA, 1974, p. 154.) 
11 Afinal, o que temos feito senão brigar, discutir ou atacar nossos próprios irmãos? (OLIVEIRA, 1974, p. 155) 
12 Como jornalista, e também na condição de escritor − embora menos como escritor −, sinto o tempo 

todo o jugo da censura.  (...) Depois de dez anos de ditadura militar, a censura é hoje tacitamente exercida 
na maior parte dos jornais. Os responsáveis pela censura frequentemente telefonam para as redações para 
informar que estão proibidos editoriais e notícias sobre determinado assunto[, assunto muitas vezes ainda 
ignorado pelos jornais]. (...) [Estes] sabem, por telefone, que é melhor nem tentar descobrir. Num certo 
sentido, a notícia é assassinada antes de ter nascido. (CALLADO, 2006, p. 28.) 
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At all times, the Brazilian government has experienced real horror and 
aversion towards this word ["recession"].  In 1974, the Censorship 
Department issued a directive that said that any mentions to "economic 
recession, even on hypothetical grounds" were "absolutely forbidden". 
(GASPARI, 2015. O Globo newspaper, March 4th, 2015.)13 

 

Finally, it´s also rather relevant that 1973 and 1974, according to reports by the 

Brasil: Nunca Mais project initiative (Brazil: Never Again project), are the years in which 

the greatest number of politically-related missing persons cases are registered in Brazil. 

These supposedly unimportant books, be that because of their crime 

entertainment fiction nature or because they are just "children´s stuff", should be 

prevented from slipping into oblivion. They are part of an intricate puzzle representing 

the discursive practices of the Brazilian society during times of both disguised and 

brutal oppression. We can only imagine how many other books like The Case of the 

King of the Black House have been denied to their potential readers as a result of the 

failure of our democratic institutions between 1964 and 1985. 

Ganymédes José Santos de Oliveira, its author, had over 160 titles published in his 

18 years career. His books have sold many millions of copies now, but none of these 

achievements can clean off the smear, the stain of the violence from this one book that 

political repression, institutionalized censorship practices and general fear had silenced away. 

We would like to end this article with a (still) rather relevant quote by short story 

Brazilian writer João Antônio on censorship, from an interview he gave in 1975: 
 

I believe that all these censorship criteria are always very dumb. Censorship 
is stupid. It´s very hard to establish any kind of justice for it. I believe that 
the censors have been less violent towards books than they have been with 
newspapers. You just need to look at each one´s pressing numbers to 
realize that. And this means that the book is considered as a less dangerous 
element. But even then the major issue here is that the writer, just like any 
newsman or even more than them, is an individual who cannot think about 
censorship when he is working. If there is any advice to pass along it´s this 
one. The author has to convey his message, whatever that is, without any 
concern about censorship, because censorship is the castration of every 
single type of creative work. (ANTÔNIO, 2012, p. 167)14 

                                                           
13 Em qualquer época, o Planalto tem horror a essa palavra [“recessão”]. Em 1974, a censura baixou uma 

ordem tornando “terminantemente proibidas” quaisquer referências “relativas a recessão econômica, 
ainda que hipotéticas”. (GASPARI, 2015. Jornal O Globo, 4 de mar. 2015.) 
 
14 Eu acredito que esses critérios de censura são sempre critérios muito burros. Censura é uma burrice. É 
muito difícil estabelecer qual o critério de justiça da censura. Eu acredito que sobre o livro a censura 
tenha agido com menos violência do que sobre os jornais. Basta olhar o número de tiragem de cada um. 
Então o livro é de certa forma tido e havido como um elemento menos perigoso. Mas ainda assim o 
grande problema do escritor é que ele, tanto ou mais que o jornalista, é um indivíduo que não pode pensar 
em censura na hora de produzir. Se existe um recado a dar é esse. O sujeito tem que transmitir sua 
mensagem, seja qual for, sem olhos na censura, porque a censura é a castração de qualquer tipo de 
criação. (ANTÔNIO, 2012, p. 167) 
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BRASIL E CABO VERDE: ELEMENTOS EXTERNOS E INTERNOS, 

DIÁLOGOS ENTRE A HISTÓRIA E A FICÇÃO                                        

                                         

                                      Márcia Elizabeti Machado de Lima (UNEMAT) 

 

Em consonância com a linha de pesquisa “Literatura e vida social em países de língua 

portuguesa” do Programa de Pós Graduação em Estudos Literários/PPGEL, da Universidade do 
Estado de Mato Grosso (UNEMAT), estudamos as obras Capitães da Areia (1937) do brasileiro 
Jorge Amado e Cinco Balas Contra a América (2009) do cabo-verdiano Jorge Araújo. A 
primeira ambientada no espaço urbano da cidade de Salvador, Bahia, da primeira metade do 
século passado, mas que se assemelha ao contexto do século XXI, de qualquer espaço urbano 
brasileiro. A segunda recria a realidade sócio-histórica do PAIGC (Partido Africano para a 
Independência da Guiné e Cabo Verde) na cidade de Mindelo, Cabo Verde. Identificamos vozes 
e conexões entre realidade e ficção, entre seres de papel e sujeitos históricos, o que tomamos 
como discurso literário engajado, como estratégias de construção da verossimilhança 
empregadas pelos dois autores. Em relação a Jorge Amado, como supostamente referencia a 
realidade na abertura da narrativa, nas reportagens e cartas ao Jornal da Tarde. Em Jorge Araújo, 
na conclusão da trama, na pequena biografia de cada um dos personagens, em que informa ao 
leitor os rumos do destino de cada um. Assim como nos rodapés em que explica a origem dos 
nomes e apelidos das personagens. O que aponta para o papel do intelectual, que pela arte da 
palavra reconstrói a realidade, que busca por meio do ofício de escritor, a desalienação e o 
diálogo com o leitor, mostra ação e integração com o mundo, faz da criação ferramenta de luta.  
 
Palavras-Chave: Personagens. Literariedade. Engajamento. Interdiscursos. 
 

      
 
           É separável o conteúdo de um romance da forma como responde à 

pergunta acerca de como traduzir a experiência da realidade em 
formas específicas? Não é a história de todo romance mais uma 
evocação da história que uma correspondência com a história? 
(Carlos Fuentes, grifos do autor).  

 
1 INTRODUÇÃO 

 

  Escolhemos iniciar na esteira do que se prenuncia na epígrafe 

enunciada por Fuentes, por visualizarmos nela a essência do que sintetiza o 

conceito de “engajamento literário”, a despeito do que autores e épocas 

diferentes têm se digladiado. A temática das obras é importante? Sim, sem 

dúvida, porém, há que vir “embalada” em uma forma que seja capaz de 
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transcender/recriar o real, perfazendo o caminho da “dialética externo/interno” 

de que fala Abdala Júnior (1989), pela tessitura que imbrica alusões sócio-

histórico-políticas,  na feitura das obras em que, “Dialeticamente, a enunciação 

leva o indivíduo a confluir para o social, o regional para o nacional, o particular 

para o geral [...]” (p.11). Com vistas ao que afirma o mesmo autor: “Os textos 

engajados trazem em suas formas, além das marcas ideológicas que nos remetem 

ao escritor e à sociedade, codificações apelativas para sensibilização da 

consciência do leitor [...]” (p.14). 

             Interessa-nos, aqui, interpretar como Jorge Amado apresenta ao 

leitor, no prólogo da obra, o que se configura matéria do romance, a vida e as 

peripécias dos capitães da areia, nas “Cartas ao Jornal da Tarde”.  

             Em Jorge Araújo, as estratégias de construção da verossimilhança se dão 

pela via de epígrafes e informações em notas de rodapés. Ao que se acrescenta 

no último capítulo “Bala Final”, a biografia das personagens, como se houvesse 

a necessidade de informar ao leitor os rumos do destino dos “seres de papel”. É 

Como se tivessem existência fora do espaço da obra e ganhassem vida, dando 

continuidade às suas trajetórias.  

            Para fins de apresentação, resumimos as duas obras em pauta: Capitães 

da Areia estrutura-se em quatro partes. Antes, porém, de adentrarmos à narrativa 

propriamente dita, temos o Prólogo “As Crianças Ladronas”, em que se 

apresentam os meninos, os “capitães da areia”, pelo veículo de comunicação “O 

Jornal da Tarde”, da cidade de Salvador-BA. Em que se publicam cartas que 

seguem anunciando em diferentes vozes: os feitos, os crimes e o tratamento 

dispensado aos meninos, no “Reformatório de Menores”. 

            Na sequência, com o título “Sob a lua num velho trapiche 

abandonado”, inicia-se poeticamente a narrativa, nos moldes da contação de 

histórias, “Antigamente aqui era o mar...” (AMADO, 1997, p.19). E sob a forma 

de histórias independentes, passamos a conhecer os “capitães da areia”, em que, 

metonimicamente, são nomeados de acordo com características físicas e/ou de 

suas personalidades e perfis psicológicos: Pedro Bala, Professor, João Grande, 

Sem Pernas, Querido-de-Deus, Pirulito, etc. 

             Na segunda parte "Noite da Grande Paz, da Grande Paz dos teus olhos", 

em meio às agruras das personagens, narra-se cenas de amor e de morte, de 

iniciação ao amor e de luta pela sobrevivência. 
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            A terceira e última parte mostra a desintegração do grupo dos Capitães 

da Areia, conforme vão se delineando os seus destinos, à medida que vão 

atingindo a fase adulta.  

           Já no século XXI, setenta e dois anos depois, o cabo-verdiano Jorge 

Araújo abre Cinco Balas Contra a América com a epígrafe de Napoleão 

Bonaparte “Aos olhos daqueles que fundam impérios, os homens nada mais são 

do que ferramentas”. O que nos indica o tom que Araújo pretende dar à narrativa 

organizada em capítulos intitulados: “Bala 1”, “Bala 2”, “Bala3”, “Bala 4”, Bala 

5”, “Bala Perdida” e “Bala Final”. O enredo traz o contexto sócio histórico das 

lutas por independência, no espaço da cidade cabo-verdiana de Mindelo, 

recriando aquela realidade. A trama conta com personagens juvenis recrutados 

pelo PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde), a 

quem é entregue a missão de defender o território de possíveis ataques. Assim, 

no espaço temporal de uma noite, os protagonistas experienciam física e 

emocionalmente, os medos de um embate com o inimigo político-ideológico, as 

tropas norte americanas.   

            Os capítulos são nomeados em função do número de balas entregues aos 

personagens, para serem usadas em face da necessidade de defenderem a si e à 

causa da luta.  

            Na conclusão da trama, no último capítulo “Bala Final”, o narrador 

surpreende ao leitor com a biografia dos personagens. Como se saísse do gênero 

romance informa ao leitor os rumos do destino de cada um, em franco diálogo 

com lugares e acontecimentos históricos, tecendo críticas pela via da ironia. 

             

 2. DESENVOLVIMENTO  

              
            A questão da representação é um problema central do campo artístico. 

(...) a distinção entre experiência e convenção, fato e artefato, tem 
gerado inúmeras _ e por vezes controversas _ reflexões entre teóricos, 
críticos e artistas.  (Vima Lia Martin)  

 
 
             No tocante às obras, aqui, estudadas, não há que se debater em torno das 

questões levantadas na epígrafe, uma vez que estamos convencidos de que o 

trabalho artístico se dá pelo imbricamento entre o social e o político, sem 

nenhum prejuízo do sagrado direito de criar. Nosso interesse, então, é desvendar 
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as formas pelas quais esse projeto de criação se efetiva, em Jorge Amado e Jorge 

Araújo. 

         
             De um lado temos a realidade social, a história, a cultura em que o 

cidadão-escritor vive, sente, pensa, sofre, alegra-se, como os demais cidadãos, 

portanto, produz vinculado ao lugar social que ocupa. De outro temos o 

compromisso do artista da palavra, que precisa equilibrar-se na “dialética 

externo/interno”, de que fala Abdala Júnior (1989), sob a pena de, ao não 

alcançar esse intento, não alçar a categoria de boa obra literária.  Ou dito de 

outra maneira, é preciso transformar “[...] a experiência em memória, a memória 

em expressão, a matéria em forma” (FISCHER, 1971, p.14). 

  Quanto a Amado, temos o cidadão militante no partido Comunista, no 

contexto da primeira metade do século XX. E é desse lugar, portanto, que move 

os cordões da peripécia e dá vida aos personagens com toda a sua complexidade. 

São, ao mesmo tempo, “crianças ladronas” e sobreviventes de um espaço hostil, 

em que enfrentam os mais variados tipos de opressão.  

              Assim é que, estrategicamente, nas “Cartas à Redação”, como se fosse o 

leitmotiv que impulsiona a narrativa, relata-se a notícia de um assalto praticado 

pelos capitães da areia e cobra-se providência. À notícia seguem-se as cartas, por 

meio das quais nos são apresentadas as diversas vozes que se contrapõe 

polifonicamente. As vozes que acusam e as que defendem ocupam espaços 

diferenciados no veículo de comunicação Jornal da Tarde, conforme as 

informações em rodapé. O que denota a parcialidade do veículo, levando-se em 

conta o grau de importância dos emissores dessas vozes e o lugar de onde se 

enunciavam. Se o teor fosse de acusação aos capitães da areia, de elogio ao 

reformatório ou ao juiz de menores, vinham nas primeiras páginas. Quando se 

tratavam de denúncias sobre maus tratos no reformatório, ocupavam da terceira 

página em diante, do jornal. 

             Nessas cartas endereçadas ao jornal se reclamam providências por parte 

do Juiz de Menores e do Chefe de Polícia a partir da reportagem sobre o furto na 

residência do Comendador José Ferreira, no “coração do mais chique bairro da 

cidade, em que ironicamente se define como [...] remanso de paz e trabalho 

honesto” (AMADO, 1997, p.11).  
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                                         [...] O que se faz necessário é uma urgente providência da polícia e do 
juizado de menores no sentido da extinção desse bando e para que 
recolham esses precoces criminosos, que já não deixam a cidade 
dormir em paz o seu sono tão merecido, aos Institutos de reforma de 
crianças ou às prisões [...] (AMADO, 1997, p.5). 

 
             A essa carta se seguem outras de mesmo teor, em que o Diretor do jornal, 

o Chefe de Polícia, o Juiz de Menores e o Diretor do Reformatório trocam 

elogios e reafirmam a necessidade de punir os “capitães da areia”: 

               

            Ainda nestes últimos meses que decorreram mandei para o 
Reformatório de Menores vários menores delinquentes ou 
abandonados. Não tenho culpa, porém, de que fujam que não se 
impressionem com o exemplo de trabalho que encontram naquele 
estabelecimento de educação e que, por meio da fuga, abandonem um 
ambiente onde se respiram paz e trabalho e onde são tratados com o 
maior carinho [...] (AMADO, 1997, p.9). 

 

             Por outro lado, dialogicamente, entram em cena outras vozes, os 

defensores dos meninos, em embate de ideias, inclusive sobre a atuação do 

referido reformatório que deveria acolher e recuperar os personagens 

adolescentes. Entre as vozes, a de uma mãe que assina como Maria Ricardina, 

costureira. “Eu queria que seu jornal mandasse uma pessoa ver o tal do 

reformatório para ver como são tratados os filhos dos pobres que têm a desgraça 

de cair nas mãos daqueles guardas sem alma” (AMADO, 1997, p.13). Essa carta 

foi publicada na quinta página do jornal, ao contrário das que condenam os 

personagens, que são publicadas em primeira página, conforme o narrador faz 

questão de nos informar.  

            Eis o contraponto entre a visão única do narrador e visões das demais 

vozes do texto, como recurso estilístico, como forma de aproximação da 

“verdade/realidade” da obra, a exemplo do que diz Auerbach sobre a narrativa 

moderna: [...] não se trata apenas de um sujeito, cujas impressões conscientes 

são reproduzidas, mas de muitos sujeitos, amiúde cambiantes [...]. Da 

pluralidade dos sujeitos pode-se concluir que, apesar de tudo, trata-se da 

intenção de pesquisar uma realidade objetiva [...] (2011, p. 483).  

              Segue-se à voz da mãe, a carta do Padre José Pedro. Como voz que 

destoa das demais vozes do Clero situado ao lado do poder, essa denuncia as 

condições do reformatório e os maus tratos dos que lá atuam,  
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                                      [...] sou obrigado a sair da obscuridade em que vivo para vir vos dizer 
que infelizmente Maria Ricardina tem razão. As crianças no aludido 
reformatório são tratadas como feras, essa é a verdade. [...] e em vez 
de conquistarem as crianças com bons tratos, fazem-nas mais 
revoltadas ainda com espancamentos seguidos e castigos físicos 
verdadeiramente desumanos [...] (AMADO, 1997, p.12).  

 
             São essas, sem dúvida, todas elas vozes do cidadão-escritor Jorge 

Amado, que não se furta ao posicionamento, como faz questão de enfatizar 

eDiscurso de Posse na Academia Brasileira de Letras: “[...] Jamais fui nem serei 

imparcial nessa luta do homem contra o inimigo do homem [...]” (MARTINS, 

S/D, p.14). A matéria prima das narrativas na literatura amadiana, portanto, é a 

representação do outro, seja pela perspectiva de classe, de gênero ou de etnia. 

             O que está em consonância com Benoit ao referir-se à prática da escrita 

engajada, “É inegável que sempre existiu uma literatura de combate preocupada 

em tomar parte nas controvérsias políticas” (2002, p. 10). O que não desobriga o 

autor a prezar pela forma “sem a qual ele [o autor] faria literatura de 

propaganda; é antes uma questão de [...] modificar-lhe o sentido, deixando de 

fazer disso um fim em si para tentar fazê-la servir às causas sociais [...] 

(BENOIT, 2002, P.25)”.  

             Assim, em resposta às denúncias da mãe e do Padre vem a carta do 

Diretor do Reformatório que ataca a mãe, chamando-a de “mulherzinha do 

povo” destila:  

            [...] o Reformatório cumpre a sua santa missão de educar os seus 
filhos. Elas os criam na rua, na pândega, e como eles aqui são 
submetidos a uma vida exemplar, elas são as primeiras a reclamar, 
quando podiam beijar as mãos daqueles que estão fazendo dos seus 
filhos homens de bem [...] (AMADO, 1997, p.13). 

 
             Em referência ao padre, o diretor do reformatório o chama “padre do 

demônio”, dizendo: “Desde que ele penetrou os umbrais desta casa que os casos 

de rebeldia e contravenções aos regulamentos aumentaram” (AMADO, 1997, 

p.14). E, na defensiva, coloca-se à disposição do Jornal para verificação das 

condições do Reformatório. 

              [...] Espero o vosso redator na segunda-feira. E se não digo que ele 
venha no dia que quiser é que estas visitas devem ser feitas nos dias 
permitidos pelo regulamento e é meu costume nunca me afastar do 
regulamento. Este é o motivo único por que convido o vosso redator 
para segunda-feira. Pelo que vos fico imensamente grato, como pela 
publicação desta. Assim ficará confundido o falso vigário de Cristo. 
Criado agradecido e admirador atento, Diretor do Reformatório 
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Baiano de Menores Delinqüentes e Abandonados (AMADO, 1997, 
p.15). 

 
               Padre José Pedro é marginalizado em relação aos demais padres, pois 

sendo fiel a sua origem humilde toma partido da situação de miséria dos 

meninos, “[...] tinha sido operário e sabia como tratar os meninos. Tratava-os 

como a homens, como amigos. E assim conquistou a confiança deles, se fez 

amigo de todos, mesmo daqueles que, como Pedro Bala e o Professor, não 

gostavam muito de rezar (AMADO, 1997, p.69)”.  

             Por fim, encerra-se essa parte com os títulos da reportagem que o Jornal 

teria publicado em consequência da visita ao Reformatório Baiano, que o 

narrador informa ao leitor que tomou toda a primeira página, dando o tom da 

parcialidade que o veículo assume: 

            Um Estabelecimento Modelar onde Reinam a Paz e o Tratado - um 
Diretor que é um Amigo - ótima comida - crianças ladronas em 
Caminho da Regeneração- Acusações Improcedentes- só um 
Incorrigível reclama - o Reformatório Baiano é uma grande Família –
onde deviam estar os Capitães da Areia (AMADO, 1997, p. 15). 

 
             A partir daí segue-se a narrativa da trama que vem descortinar outras 

verdades para além da delinquência, em que os “capitães da areia” se mostram 

com toda a complexidade, suas dores e alegrias, seus amores e lutas pela 

sobrevivência, em meio à opressão. O que afirmamos estar em acordo com 

Fuentes ao citar Kundera, tecendo conjunturas sobre a “função” do romance: 

“Nada há de mais oposto ao espírito do romance, profundamente ligado à 

descoberta da relatividade do mundo, do que a mentalidade totalitária, dedicada 

à implantação de uma verdade única” (FUENTES, 2007, p. 85). Assim, o 

romancista Jorge Amado não se separa do cidadão, condensa em criação literária 

a denúncia, o drama e a poesia, como parte da militância política que assumira. 

     A opção do narrador pelos capitães da areia se dá em toda a narrativa, o 

que nos leva a defender a existência de um projeto de escrita engajada, que os 

retira da condição marginalizada e eleva-os à condição de poetas da cidade:  

 

          Vestidos de farrapos, sujos, semi-esfomeados, agressivos, soltando 
palavrões e fumando ponta de cigarro, eram, em verdade, os donos da 
cidade, os que a conheciam totalmente, os que totalmente a amavam, 
os seus poetas (AMADO, 1997, p. 21). 
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             Em Jorge Araújo vislumbramos semelhante tecitura romanesca, ao valer-

se do gênero “biografia” tida, certamente, como muito mais confiável que o 

gênero romance, oferecendo ao leitor no que podemos chamar de epílogo da 

obra Cinco Balas Contra a América, a biografia dos protagonistas no capítulo 

“Bala Final”. Como se fosse a última “carta na manga” do narrador que se 

propões ao diálogo com o contexto sócio-histórico como projeto de construção 

da verossimilhança. 

 Parece-nos que o narrador deseja ir além das linhas do narrado, 

convidando o leitor a ampliar por meio da ficção o olhar sobre o contexto 

revolucionário do país, jogando com luzes e sombras, criando a ambivalência. 

Ao que Hutcheon chama de característica semântica relacional da ironia, que se 

dá no sentido de estratégia que vai além de operar entre os dois eixos, dito/não 

dito, abrange a participação dos envolvidos no processo: ironista / 

interpretadores / alvos. O significado ocorre como resultado do desempenho 

desses três elementos, não se podendo separar as “dimensões semântica e 

sintática da ironia, dos aspectos sociais, históricos e culturais de seus contextos 

de emprego e atribuição” (HUTCHEON, 2000, p.36).  

 Traçando um paralelo entre as duas obras em estudo, lemos em Cinco 

Balas Contra a América, inicialmente, a epígrafe “Aos olhos daqueles que 

fundam impérios, os homens nada mais são do que ferramentas.” (Napoleão 

Bonaparte). O que entendemos como posicionamento sociopolítico do cidadão-

escritor manifesto em relação à trama fictícia. Metaforizado, conforme Abdala 

Júnior (1989) em “... imagem que seja ação, sem tolher a imaginação, a 

criatividade.” (p.15). Pois sabemos, boa intenção não basta! 

 Em diálogo com a epígrafe de abertura, lemos nas páginas finais da obra:   

 

                                    O imperialismo tem sempre seus lacaios, pensou consigo, são os seus 
tentáculos, os kamikazes dispostos a derrubar os primeiros obstáculos, 
acrescentou mais um argumento ao seu revolucionário raciocínio, 
senão nunca teria o braço tão longo. Tão poderoso. (ARAÚJO, 2008, 
p.125).  

 
   
  Observando que essa reflexão é do personagem-chefe do grupo, 

apelidado como Zapata, nome de um revolucionário mexicano, mas na verdade, 

o nome de batismo do personagem é Salazar, que se sabe, foi um ditador 
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português. O que compreendo como jogo ficcional que instaura a ironia e brinca, 

“com seriedade”, com a proximidade e semelhança existente entre um 

revolucionário defensor da nacionalidade e um ditador opressor.  

  Notamos que entre aspas são dadas, ironicamente, informações do tipo 

“combatente da liberdade da Pátria”. (p.135), ao biografar o Comandante Zero. 

“Esqueceu o seu nome de guerra, enterrou a palavra camarada e passou a 

responder pelo seu nome de batismo: Salazar António dos Santos”. (p.136), ao 

referir-se ao personagem Zapata.     

  A ambivalência, neste texto, deve-se em grande parte à estratégia do 

uso da ironia pelo narrador, através da característica semântica relacional, 

definida por Hutcheon (2000), e a meu ver, entre as outras características, a que 

nos leva a ter uma compreensão maior do termo ironia, além do entendimento 

comum, dado pela definição do dicionário ou das gramáticas. 

             A característica semântica relacional da ironia se dá no sentido de 

estratégia que vai além de operar entre os dois eixos, dito/não dito, abrangendo a 

participação dos envolvidos no processo: ironista / interpretadores / alvos. O 

significado ocorre como resultado do desempenho desses três elementos, não se 

podendo separar as “dimensões semântica e sintática da ironia, dos aspectos 

sociais, históricos e culturais de seus contextos de emprego e atribuição”. 

(HUTCHEON: 2000, p.36) 

             É preciso sublinhar que não buscamos apenas as similaridades e as 

diferenças entre Amado e Araújo, mas, principalmente, entender como se 

processam os interdiscursos no âmago das obras literárias. É este, portanto, um 

exercício de leitura numa perspectiva intertextual, já que o conceito de 

intertextualidade construído por Kristeva (1974), fundamentado em Bakhtin, é 

de que a intertextualidade designa o processo de produtividade do texto literário 

que se constrói como absorção e transformação de outros textos.  

  A propósito do efeito obtido pelo jogo entre a realidade histórica e a 

ficção, convém lembrarmos a discussão proposta por Étiene Balibar e Pierre 

Macherey, para quem a obra literária pode funcionar como reflexo da realidade 

indo além da mesma, pela construção de imagens e construção/desconstrução de 

ideologias. Assim, “[...] o texto literário produz ao mesmo tempo um efeito de 

realidade e um efeito de ficção, privilegiando ora um ora outro, interpretando um 

pelo outro e inversamente, mas sempre na base deste par (1979, p. 42)”. (Grifos 
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dos autores). Mediante o que convidamos Fischer a completar esse pensamento, 

por meio da defesa de que “quer embalando, quer despertando, jogando com 

sombras ou trazendo luzes, a arte jamais é uma mera descrição clínica do real 

(1971, p. 19)”.  

             À luz dessa imbricação dialética interno/externo que movimenta a 

narrativa e mobiliza o leitor é que entendemos que se constroem as obras de 

Amado e Araújo, que faz com que os dois insiram no gênero romance os gêneros 

carta, reportagem, biografia, tudo confluindo a um mesmo fim: “[...] a produção 

dos efeitos literários no conjunto histórico das práticas sociais” (BALIBAR e 

MACHEREY, In SEIXO, 1979, p. 28).  

             Assim Araújo segue biografando as suas personagens, sobre Bob nos 

informa desde o abandono da escola e a ida a Paris à custa da aposentadoria que 

“o pai recebia de Portugal, das Alfândegas no Período Colonial [...]” à tentativa 

na carreira musical, da qual “desistiu no dia em que o seu ídolo, Bob Marley, 

morreu vítima de cancro” (grifo do autor). Após o que se atira aos estudos, 

formando-se em Jornalismo na Sorbonne, e arremata: “Foi um dos muitos 

repórteres de guerra mortos, em 2006, no Iraque, mais precisamente na cidade 

portuária de Basra (Araújo, 2008, p.137)”. 

             Bastante ilustrativas do empenho de Araújo em imbricar a realidade do 

romance e a realidade social, são as informações sobre a personagem Aristóteles, 

que após abandonar o PAIGC, o pai ter sido preso e levado ao campo de 

concentração do Tarrafal,  

           [...] apostou tudo na religião, tornou-se num dos mais fervorosos 
adeptos de uma seita brasileira que estava a cativar as almas de grande 
parte dos mindelenses. Foi expulso quando descobriram a sua 
homossexualidade. Emigrou para a Bélgica. Agora é um famoso 
travesti no bar Stars of Paradise, na cidade de Antuérpia [...] (Araújo, 
2008, p. 139). 

 

             Temos, então, a verossimilhança construída não como imagem do 

mundo, mas como reflexão sobre o mesmo, que pede um leitor que assuma o 

compromisso de ir além do texto, valendo-se dos referenciais históricos para 

construir o sentido, como coparticipe de um mesmo universo, o humano. 
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  3. Conclusão 

             

            Propusemos a leitura de como Jorge Amado apresenta e envolve o 

leitor na narrativa romanesca com teor de “verdade”, ao se utilizar dos gêneros 

reportagem e carta, trazendo a polifonia pelas vozes de opressores e oprimidos 

no palco da ficção. Buscamos explicitar o processo de construção literária em 

que se pretende criar efeitos de denúncia social.  

            Na mesma perspectiva lemos Jorge Araújo que biografa as personagens 

misturando história e ficção em diálogo profícuo com nomes que figuraram na 

História Oficial de vários países, como ditadores e revolucionários. O que aponta 

para o papel de autores como intelectuais comprometidos, que pela arte da 

palavra reconstroem a realidade, que integrados ao mundo fazem da criação 

ferramenta de luta. Conforme nos ensina Abdala Júnior, lembramos que o efeito 

artístico-ideológico dessa estratégia envolve a tudo, matéria e referente histórico, 

não se restringe temporalmente.  

             Portanto, as leituras de obras dessa natureza não se esgotam, pelo 

contrário, atualizam-se a cada leitura, pois pelo jogo ficcional se dá a abertura ao 

imaginário do leitor, como proposta de coautoria.  

               

 

4. REFERÊNCIAS 

ABDALA JUNIOR, Benjamin. Literatura, História e Política. São Paulo: Ática, 
1989. 

AMADO, Jorge. Capitães da Areia. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 

ARAÚJO, Jorge. Cinco Balas Contra a América. São Paulo: Editora 34, 2008. 

AUERBACH, Erich. Mimesis: A Representação Da Realidade Na Literatura 
Ocidental. São Paulo: Perspectiva, 2011. 

BALIBAR, Étienne e MACHEREY, Pierre. “Sobre a literatura como forma 
ideológica”. In: Literatura, significação e ideologia. Lisboa: Arcádia, 1976. 

BERGANO, Edvaldo. Ficção e convicção: Jorge Amado e o neo-realismo literário 
português. São Paulo: Editora UNESP, 2008. Literatura, significação e ideologia. 

4136

Ana
Pencil



12 
 

CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: Vários escritos. São Paulo: Livraria 
duas cidades, 1986. 

DENIS, Benoit. Literatura e engajamento: de Pascoal a Sartre. São Paulo: Edusc, 
2002. 

FISCHER, Ernst. A necessidade da arte. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1971. 

FUENTES, Carlos. Geografia do Romance. Tradução de Carlos Nougué. Rio de 
Janeiro: Editora Rocco, 2007. 

HUTCHEON, Linda. Teoria e Política da Ironia. Trad. Júlio Jeha. Belo Horizonte: 
UFMG, 2000. 

SARTRE, Jean-Paul. Que é a literatura? São Paulo: Ática, 1999. 

4137

Ana
Pencil



	 1	

  

DISCURSOS DISSONANTES: P.K. PAGE NO BRASIL DO FINAL DOS ANOS 

1950 

 

Maria das Graças Salgado (UFRRJ) 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo examinar o diário de viagem da poeta, escritora e 
pintora canadense P.K Page sobre o Brasil de meados do século vinte. Interessa examinar como 
a poeta via os hábitos e costumes locais da época e, mais especificamente, qual foi sua relação 
com a língua portuguesa durante o processo de adaptação. Para tanto, me apoio na ideia de 
diário de viagem como discurso historicamente situado. Tomo como material de análise o diário 
de Page, Brazilian Journal, publicado sob a forma de livro em 1987. Resultados indicam que, 
embora pareça gostar sinceramente do Brasil, P.K Page, através da ironia e do humor,  faz 
importante crítica social ao país, sobretudo no tocante ao cotidiano e a administração da vida 
domestica brasileira.   

Palavras-chave: P.K. Page. Diário de viagem. Discurso. 

 

Introdução  

A escritora de origem britânica P. K. Page nasceu em 1916 em meio  às 

incertezas da primeira Guerra e morreu em 2010 em meio às incertezas do mundo 

globalizado. Por circunstâncias pessoais mudou-se para Calgary, Canadá, aos três anos 

de idade e ficou sendo conhecida como uma poeta canadense. Casou-se jovem com o 

embaixador Arthur Irwin e rapidamente acostumou-se com andanças pelo mundo. 

Viagens e mudanças de cenários eram, portanto, aspectos estruturantes de sua trajetória 

pessoal e artística. 

Certo dia, no ano de 1956, Page estava confortavelmente instalada em Lae, Nova 

Guiné, quando ouviu do marido a notícia de que eles teriam de se mudar para o Brasil. 

Completamente integrada e ainda embevecida com a natureza tropical da Nova Guiné, 

reagiu à notícia com perplexidade e desprezo. Chegou a atribuir tal reação à 

desagradável lembrança das esposas diplomáticas latino-americanas que havia 
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conhecido em seu país.  Aos poucos, todavia, essa primeira reação foi sendo 

deliciosamente substituída pela agradável lembrança de que no Brasil encontraria, e 

com muito mais abundância, tudo aquilo que amava em Nova Guiné: o clima tropical, a 

vegetação, o calor e muito mais (PAGE, 1987, p.1-2).  

Essa tomada de consciência muda completamente o estado de espírito da 

escritora, que passa a ver o novo destino de forma bem mais animadora, como teremos 

oportunidade de ver. 

Diários de viagem podem ser entendidos como discursos específicos que fazem 

parte dos registros de experiências pessoais associadas ao gênero mais amplo 

identificado como ‘escritas da vida’. Considerando os aspectos autobiográficos ali 

presentes, eles representam uma possibilidade de conhecer a singularidade da 

experiência do viajante e suas reações à nova sociedade onde pretende se inserir. 

Representam, portanto, um instrumento de interação entre o viajante e a cultura dessa 

nova sociedade.  

Explorando o elemento autobiográfico dos diários de viagem enquanto discurso 

historicamente situado, o objetivo deste trabalho é analisar alguns aspectos do discurso 

de P.K. Page sobre o Brasil da primeira metade do século XX, a partir do registro de sua 

experiência de viajante no país, no final dos anos 1950. Nessa direção, algumas 

questões parecem fundamentais: (i) como Page via os hábitos e costumes locais da 

época? (ii) que relação estabeleceu com a língua portuguesa durante o processo de 

adaptação? (iii) que impressões guardou sobre a vida cotidiana no Rio de Janeiro? (iv) 

como percebia a administração da vida doméstica durante o tempo em que viveu no 

Brasil?  

Desenvolvo a análise com base no livro Brazilian Journal escrito por Page trinta 

anos depois de ter deixado o Brasil, a partir de suas anotações pessoais em seu diário e 

da correspondência mantida com amigos e familiares.  

Os dados sugerem que, embora tenha se apaixonado pelo Brasil, P.K. Page faz 

importante crítica social ao país, muitas vezes apegada ao recurso da ironia e do humor.  

Esse discurso é particularmente perceptível em suas descrições sobre o funcionamento 

da vida doméstica na residência oficial onde vivia com o marido no Rio de Janeiro. Para 

Page, em certa medida, a casa e sua intrincada rede de relações representa um 

microcosmo da sociedade brasileira do final dos anos 1950.  
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1 Discursos autobiográficos 

Os estudos sobre autobiografia na modernidade ocidental foram marcados pela 

publicação do seminal texto de Phillippe Lejeune (1971) sobre o pacto autobiográfico 

enquanto narrativa contada por uma pessoa real comprometida com a verdade dos fatos 

a partir da assinatura do nome próprio no título da capa. Ali, o autor pretende delimitar 

as fronteiras e características da autobiografia como um gênero particular ancorado em 

referências localizadas além do texto. Essas referências dizem respeito a um mundo 

pertencente a uma pessoa real, cuja marca mais verificável é a assinatura do nome 

próprio. 

As reações a tal proposição teórica ajudaram a consolidar a autobiografia como 

disciplina autônoma. Com isso, outras ciências, como a historiografia (particularmente a 

história oral), a antropologia, a educação, a linguística e a teoria literária se aproximam 

dos estudos autobiográficos, estabelecendo um diálogo que vem reafirmando cada vez 

mais o interesse pela chamada escrita da vida, a qual abraça vários gêneros, inclusive o 

diário pessoal. 

De acordo com Marcus (2006, p.2), esse quadro favorável à escrita da própria 

vida teve a contribuição definitiva da crítica feminista, da historiografia negra e dos 

movimentos sociais das classes trabalhadoras. Sob os efeitos desses movimentos, a 

produção autobiográfica passa a ser, nos anos 1980, uma maneira de expor os processos 

de exclusão na construção do cânone literário, mostrando que a tradição autobiográfica 

pertencia aos chamados ´grandes homens´, excluindo as mulheres e determinadas 

formas de escrita da vida geralmente adotadas por mulheres, como cartas e diários.  

A partir dos movimentos liderados pela crítica feminista percebe-se que recontar 

a própria vida e história necessariamente implica a escrita de outro ou outros. Da mesma 

maneira, escrever a vida de outro implica uma identificação, explícita ou implícita, do 

biógrafo com o seu objeto (MARCUS, 2006, p. 273). Seja como for, a autobiografia, 

como gênero, propicia discussões fundamentais para os estudos discursivos em geral e 

para o discurso literário, em particular. A tradicional divisão entre fato e ficção, as 

noções de autoria e sujeito e, sobretudo, o conceito de testemunho como prática 

discursiva são apenas alguns exemplos que mostram a importância da autobiografia 

para o desenvolvimento dos estudos linguísticos, literários, culturais, históricos, entre 

outros. 
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No tocante à autobiografia como testemunho, Felman e Laub (1992) privilegiam 

o papel da linguagem em situação de uso e abordam o testemunho como uma linguagem 

em curso, que ainda não alcançou entendimento conclusivo. Composto de fragmentos 

da lembrança inundada por episódios e ocorrências, o testemunho não oferece um relato 

completo dos eventos, tratando-se, assim, de uma prática discursiva que produz 

significado a partir de sua recepção (FELMAN; LAUB, 1992, p.5).  

O diário de viagem de P.K. Page é um discurso autobiográfico, cujo recorte 

temporal e geográfico se insere no Brasil - mais especificamente no Rio de Janeiro -, 

durante os anos de 1957 a 1959. Em sua dimensão discursiva representa um depoimento 

sobre o tempo e o contexto histórico e sociocultural que testemunhou. É, portanto, um 

testemunho no qual a escritora fala não apenas de si mas de uma complexa rede de 

relações envolvida em seu cotidiano de viajante que reflete um contexto sociocultural 

mais amplo. 

Cabe dizer que até o momento não há tradução para o português do diário em 

questão. As traduções do inglês para o português neste trabalho são de minha 

responsabilidade. 

 

2 Diário pessoal como discurso   

As anotações de 12 de maio de 1957 referentes à visita que Page e o marido 

haviam feito à São Paulo indicam que são tantas as emoções e sensações 

experimentadas, que a escritora admite: “Estou perturbada e excitada com o Brasil. Por 

que? O que significa tudo isso? Será que um lugar altera a pessoa? É como ficar 

apaixonada – pelo próprio país” (PAGE, 1987, p.46).   

Todavia, já em 15 de agosto do mesmo ano, apenas três meses depois da 

vibração inicial, a escritora descreve com ironia uma festa oferecida pela elite local: 

Eles são tão calorosos – os brasileiros – eles lhe tocam, lhe bajulam, lhe 
beijam, lhe amam. E, claro, lhe esquecem no dia seguinte. […] Acho 
que eu poderia gostar da maioria das pessoas – realmente gostar delas – 
se eu sentisse que jamais teria de vê-las novamente (PAGE, 1987, p. 
70).   

Elementos de ironia e humor são particularmente perceptíveis em suas 

descrições sobre dois contextos de experiências específicas: (i) o funcionamento da vida 

doméstica na residência oficial onde vivia com o marido, no Rio de Janeiro; (ii) sua 

relação com a língua local. 
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Como a casa e sua intrincada rede de relações representa em certa medida um 

micro cosmo da própria sociedade à época, Page dedica um grande espaço da memória 

à rede de relações estabelecidadas no ambiente doméstico da sociedade brasileira.  São 

inúmeras as páginas do diário com descrições e comentários sobre os empragados, tanto 

de sua casa, como das casas que visitara na condição de embaixatriz.  

Podemos imaginar que o funcionamento da residência official de um 

embaixador no Brasil dos anos 1950 tivesse que envolver um complexo contingente de 

empregados. No caso de Page, esse contingente, embora muito rico em diversidade 

racial, cultural e linguística tinha suas complicações próprias, o que levava a escritora a 

sonhar com uma espécie de sistema que fosse capaz de se auto gerir e que a poupasse de 

qualquer participação direta.   

Nós fomos apresentados a uma empregada alemã que fala sete línguas 
– nenhuma delas a minha. Já estou vendo que ela vai ter que ir embora. 
Além disso, temos um casal espanhol, Guillermo e Maria, que falam 
um pouco português; um chofer brasileiro, Nildo, que no momento está 
morando na garagem com esposa e filhos num espaço planejado para 
quatro empregados; um jardineiro português, Ricardo; […] um ajudante 
de jardineiro negro cor de carvão, Manuel; uma cozinheira da Bahia e 
sua ajudante negra cor de carvão; e uma lavadeira que tem elefantíase. 
A forma correta de administrar esse lugar, eu espero, acontecerá por si 
só. (PAGE, 1987, p. 7). 

E em meio a todas as tentativas de fazer com que a vida doméstica corresse 

normalmente, mais uma vez a língua surge como um fator relevante. 

Aí existem as dificuldades de língua. Eu gasto um tempo enorme 
tentando me comunicar com os empregados e outro tempo quase  igual 
para desenrolar os mal entendidos que criei. “Não compre mais moças 
jovens,” falo eu para a cozinheira. Horas depois percebo que eu quiz 
dizer maçãs verdes, não moças. (PAGE, 1987, p.13). 

As dificuldades da língua são muitas e, no nível geral, afetam a todos. No 

entanto, algumas pessoas são particularmente tocadas por esse elemento de integração 

social. 

Um garoto negro que empregamos como faxineiro ficou tão afetado por 
minhas dificuldades com o português, que ficou completamente mudo – 
capaz apenas de gesticular e apontar. No primeiro dia que ele de fato 
entendeu mesmo alguma coisa que eu falei, ele entrou numa espécie de 
catarse vocal, liberando uma grande inundação de suave fala musical 
(PAGE, 1987, p.16).  

Na verdade Page parece completamente tomada pela administração da residencia 

oficial, particularmente pela questão dos empregados. 

Eu contrato e demito – escrevo recibos em português para que os 
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empregados que vão embora assinem. Eles chegam e vão embora, uma 
população intinerante, movimentando-se lindamente pela minha casa, 
minha vida, frequentemente deixando caos atrás deles (PAGE, 1987, 
p.16) 

A ocupação intensa desse papel feminino faz Page lamentar o fato de ter de 

enfrentar uma rotina que parece não ter outra saída. Todavia, com o tempo, já mais 

capacitada para exercer um olhar critico sobre a nova sociedade, fica evidente para ela 

que as questões domesticas e  a forma com que essas questões são conduzidas revelam 

um componente cultural ao qual ela desaprova. 

Hoje a casa está cheia de pintores, eletricistas e bombeiros que, em 
português, significa também pessoal da brigada de incêndio e espiões. 
[…] Esta é uma casa muito pública – em parte porque estamos 
atropelados pelos operarios, mas isso também tem a ver com a vida 
Brasileira, eu acho (PAGE, 1987, p18). 

Ao comparar pelo recurso irônico a brigada de incêndio com espiões, Page 

denuncia e resiste à invasão de privacidade que experiencia.  Resiste, portanto, à 

conhecida dificuldade do brasileiro de distinguir o espaço publico do privado, como 

apontam alguns dos nossos analistas socias clássicos, a exemplo de Sergio Buarque de 

Holanda (1983) e Roberto da Matta (1985), para citar apenas estes. 

Um componente interessante da complexa rede domestica que Page tinha de 

administrar à época revela também um Brasil, onde a elite contava com um número 

significativo de empregados estrangeiros. Em carta de 2 de março, a escritora parece 

continuar cansada de contratar e demitir tanta gente, mas não deixa de apreciar a 

diversidade cultural envolvida naquele processo extenuante. 

Uma centena de contratações e demissões. Isso algum dia vai acabar? 
Nós contratamos um mordomo italiano, Salvador, e sua esposa 
iugoslava, Mary. Contratamos o beija-mãos russo e sua esposa. […] A 
fauna continua interessante (PAGE, 1987, p. 19). 

É claro que Page desfrutou bastante daquilo que mais amou no Brasil e no Rio 

em particular: a fauna e a flora. A paisagem, as plantas e os animais, não apenas a 

inspiravam em suas várias formas de expressão artistica, elas também promoviam um 

estado de reconciliação com as dificuldades do cotidiano doméstico carioca, cujo 

funcionamento dependia de um sistema sobre o qual a escritora nem sempre podia 

controlar. 

[…] Depois de um dos piores dias, domesticamente falando, que já 
passei em toda minha vida, eu saí para comprar flores para a mesa do 
jantar e alguma coisa se moveu nos galhos altos das plantas. Eu jurei 
que perdoaria as aporrinhações do dia inteiro, se aquilo fosse um 
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macaco. E era! Mas a pobre coisinha se balançou para longe de mim e 
entrou na floresta (PAGE, 1987, p. 20-21).  

Parece natural que a primeira preocupação de qualquer viajante com destino a 

um país estrangeiro seja o aprendizado da nova língua. É fundamentalmente por meio 

da língua que conduzirá seu processo mais amplo de adaptação à nova sociedade. Caso 

incomum, observado em outro trabalho (SILVA e SALGADO, 2014), no entanto, diz 

respeito à experiência linguistica do escritor austríaco Stefan Zweig e sua jovem esposa 

Lotte Zweig. Ao fugirem da perseguição aos judeus durante a Segunda Guerra, eles 

escolhem o Brasil como abrigo e, embora tenham amado o país, surpreendentemente, os 

Zweig demonstravam, não apenas total desinteresse, como rejeição ao nosso velho 

português, língua do país que o próprio escritor percebia como “um país do futuro”. 1 

É claro que estamos falando de situações completamente diferentes, visto que o 

drama do casal Zweig está inserido em um contexto de exílio forçado, que os força 

também a abandonar a própria língua. Diferentemente, Page vive um contexto de 

mudança de país tão somente em função das obrigações diplomáticas do marido. De 

todo modo, em ambos os casos temos um quadro mais amplo que requer abertura 

cultural e predisposição interna dos indivíduos à aprendizagem da nova língua e cultura. 

Diferentemente do quadro de resistência à nova língua protagonizado pelo casal Zweig, 

que como europeus cultos já dominavam várias línguas, P. K. Page, que aparentemente 

não falava enehuma língua estrangeira, foi uma viajante muito preocupada com o 

tópico, destacando sempre não só a importância do português para o correr da vida no 

Brasil, mas seu empenho e prazer com o processo de aquisição da língua. Já no que 

chama de foretaste (amostra do que vem a seguir) no Brazilian Journal, a escritora 

aponta as preocupações do casal em aprender ao menos alguma coisa do português, 

antes da partida para o Brasil.  

Durante as semanas que antecederam nós havíamos tentado, 
sem muito sucesso,  […] aprender os rudimentos do português 
[…] Eu já me perguntava se conseguiria dominar a língua – Eu 
que nunca havia dominado adequadamente o francês. (PAGE, 
1987, p. 1-2) 

 

																																																													
1 Informações mais detalhadas podem ser encontradas em “O que há de errado com o português? O 
processo de adaptação linguística de Stefan e Lotte Zweig no país do futuro”, artigo de autoria de 
Eduardo Silva (FCRB) e Maria das Graças Salgado (UFRRJ), que foi apresentado no XIII Congresso da 
BRASA, em Londres, em agosto de 2014. Espera-se que o artigo seja publicado posteriormente pela 
BRASA (2015-2016). 
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Chegando ao Brasil e, uma vez estabelecidos na residência official do casal, no 

Ri, Page se convence cada vez mais da relevância da língua no tocante ao 

funcionamento da casa que, além de ser a casa da família, era palco também de 

constantes reuniões voltadas para tomadas de decisões diplomáticas e políticas. Em 

carta de 17 de março de 1957, destaca o completo sentimento de fragilidade decorrente 

da falta de domínio do portugês. 

Quão inútil alguém se torna pela falta de uma língua! Eu não apenas 
falo como um bebê, com um sotaque horrível, mas as coisas que eu 
realmente digo são muito frequentemente diferentes daquilo que eu 
queria dizer. Isso confunde os empregados sem parar. Eu dou algumas 
ordens, e eles dizem,  sim, sim , sim. E eu me sinto ótima, no controle 
de tudo, por cima da carne seca. Depois, nada acontece. (PAGE, 1987, 
p. 26-7).  

Essa aparente sensação de desamparo causada pelo desconhecimento do 

português, contudo, não prujudica as primeiras impressões positivas sobre o Rio de 

Janeiro. Page concorda de imediato com os elogios que ouvira acerca da beleza da 

cidade. Sem a menor sombra de dúvida, o Rio lhe pareceu uma espécie de paraíso 

tropical, em nada devendo à Nova Guiné que tanto amava. Mas, apesar desse 

sentimento positivo, nos primeiros dias, quase não aproveitara a exuberante ambiência, 

pois além de tantas tarefas  iniciais, ela se dedicava à aprendizagem da língua local: 

“pouco fiz desde que chegamos, a não ser desempacotar, inspecionar e tentar fazer as 

coisas funcionarem. E estudar português”(PAGE, 1987, p. 8). 

Além de consciente da relevância da língua como meio de comunicação, Page 

demonstra curiosidade pelo próprio sistema linguístico do idioma, mas não deixa de 

criticar, com certa dose de ironia, alguns aspectos da mentalidade e cultura brasileira.  

Português é fascinante. Em um país que, para nós, parece dar pouco 
valor à vida, há pouca diferença entre as palavras “viver”, morar, e 
morrer. Até o momento eu não tive capacidade de encontrar qualquer 
expressão para “que engraçado”, - talvez porque os brasileiros achem 
tudo engraçado. A gente aprende muito bom […] imediatamente; é 
usado para se falar de praticamente tudo que não está muito bem, ou 
muito mau. E o ubíquo muito é falado com tanta emoção, que até os 
eventos mais comuns tornam-se dramaticos. (PAGE, 1987, p.30) 

As descrições de Page revelam, portanto, não apenas interesse real pela novo 

idioma, tanto no seu aspecto instrumental de uso, como linguistico, mas também grande 

senso de observação da nova ordem social em que estava inserida. É nesse esquema 

mental de curiosidade e sentido de observação que ela comenta, por exemplo, as 

diferenças de uso da língua, a partir do meio utilizado, e as peculiares diferenças de 
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formas de endereçamento do português.  

Interessante as diferenças entre linguagem textual e linguagem falada. 
Serviçais não são mais criados – uma palavra originada da escravidão, 
quando uma criança pequena era trazida para a casa grande e, em 
efeito, “criada” ali - mas empregados. Mas ao mesmo tempo os 
empregados ainda são endereçados como você, a segunda pessoa, como 
uma criança ou uma pessoa íntima seriam tratadas, não como o senhor 
ou a senhora, a mais formal terceira pessoa. (PAGE, 1987, p.30) 

É evidente que, aqui, Page tem como referência sua própria cultura, onde um 

empregado é normalmente tratado como Senhor ou Senhora, não necessariamente por 

uma questão de respeito ou por não ter intimidade com as pessoas, mas como uma 

forma de marcar a distância social entre indíduos ocupando papéis sociais desiguais.  

Por ocasião de sua primeira visita official, quando Page e a amiga Henrietta 

foram recebidas pela esposa de um titular do Gabinete da embaixada canadense, a 

escritora observa a casa e a ambiência social com muito detalhe, e faz questão de 

explicitar particular reserva ao ritual de despedida 

Quando eu apertei suas mãos, nossa anfitriã me deu o tipo de puxão que 
precede um beijo. Despreparada, minha mente rejeitou a possibilidade e 
meu corpo o puxão. Com Henrietta, que também não a conhecia, mas 
era velha conhecida dos modos brasileiros, o beijo foi trocado. Isso 
também é línguagem. […] (PAGE, 1987, p.30) 

Novamente, Page está contrapondo dados culturais do Brasil com aqueles de seu 

país de origem, onde a aproximação física entre estranhos não é nem realizada com 

frequencia, nem desejada. 

Observa-se, portanto, que o envolvimento de Page com a questão da língua, de 

fato ultrapassa a fronteira das situações domesticas prejudicadas pela falta de dominio 

do português. Durante sua primeira visita official a São Paulo, por exemplo, Page e o 

Embaixador Arthur Irwin visitam uma escola dirigida por religiosos canadenses, onde a 

escritora faz questão de destacar a importância da ocasião. Além de valorizar a ocasião 

porque o marido proferiria seus primeiros discursos em português, ela se mostra 

extremamente atenta às sutilezas da língua no cancioneiro popular.   

No primeiro dia nós fomos ver a escolar dirigida pelos Padres 
Canadenses da Santa Cruz. Eu fui presenteada com um enorme buquê 
de flores por uma criança minúscula, e A. fez seu primeiro discurso em 
português. As crianças cantaram “Oh Canadá” e “Alouette” – Gentee 
Alouettee soou muito engraçado. Para o final, duas criaturinhas 
sambaram ao som do sucesso do carnaval daquele ano, “Eu vou”. É 
uma canção deliciosa sobre um homem que está decidido a ir para 
Maracangalha, venha o que vier. Se Anália não quiser ir, eu vou só. 
“Quiser”, se desejar – o futuro condicional em uma canção popular! 
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(PAGE, 1987, p.42). 

O interesse de Page pela nova língua é amplo a ponto de conduzí-la também por 

instâncias culturais mais sutis reveladas pela língua, como o complicado contexto das 

piadas, charadas e expressões idiomáticas. 

Existe uma frase usada aqui – amigo da onça, […] significando alguém 
que não é seu amigo. Ouvi sobre sua origem hoje. Um homem disse 
para outro, “o que você faria se fosse perseguido por uma onça?” “Por 
que? Eu correria, é claro.” “E se a onça fosse para cima de você?” “Por 
que? Eu subiria em uma árvore.” “E se a onça subisse na árvore atrás 
de você?” “Escuta aqui, quem é você, afinal de contas? Você é meu 
amigo ou amigo da onça?” (PAGE, 1987, p.59). 

Ainda nessa mesma visita a São Paulo, Page continua orgulhosa do desempenho 

linguístico do marido, fazendo questão de contrapor sua abertura cultural à falta de boa 

vontade de alguns embaixadores de outras nacionalidades no processo de integração ao 

país. 

No dia seguinte A. fez três discursos em português – o primeiro, na 
Câmara dos Deputados. Me disseram que havia muitos deputados nos 
corredores quando ele começou e alguns na Câmara estavam 
conversando ou lendo, mas quando ouviram português, aqueles nos 
corredores voltaram para ouvir o discurso. O adido falou que 
recentemente existiram quatro embaixadores por aqui, e que A. foi o 
único a usar o português. O japonês falou em japonês! (PAGE, 1987, 
p.42). 

O esforço da escritora em aprender o português inclui também a atividade da 

leitura, a qual nem sempre levava adiante. Todavia, essa difícil equação não a 

desencoraja a ler sobre o pintor que mais admirou no Brasil. 

Estou lutando para ler um livro sobre Portinari em Português – mais 
dificil do que o livro de Du Maurier, que o tédio me forçou a 
abandonar, e mais interessante. Que homem extraordinário! […] Suas 
pinturas e desenhos de crianças brincando em Brodowiski são 
infinitamente mais comoventes do que os grandes painéis 
representando o sofrimento de trabalhadores. Aquelas criancinhas 
correndo na vastidão do espaço, espalhadas como grãos, penetram em 
mim como agulhas (PAGE, 1987, p. 55-56). 

Para concluir gostaria de reafirmar o caráter dissonante do discurso da poeta 

P.K. Page sobre o Brasil, país com quem teve uma relação de encantamento genuíno, 

perceptível sobretudo pelo seu empenho e interesse pela língua portuguesa, mas ao 

mesmo tempo muito crítica das práticas sociais brasileiras, percebida especialmente em 

seu relato sobre o espaço doméstico como uma rede de relações representativa do 

sistema hierarquizado e caótico da própria sociedade brasileira da segunda metade do 
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século vinte. 
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CONTRADIÇÕES DA MODERNIDADE EM VIDA E MORTE DE M. J.

GONZAGA DE SÁ

Marina Brito de Mello (UFF)
André Dias (UFF)

RESUMO
A referida análise expõe como o autor Lima Barreto

permite aos leitores observarem no romance Vida e Morte de M.
J.  Gonzaga de  Sá a  existência de uma cidade  multifacetada,
onde os marginalizados são o contraponto da tônica dominante
da época.  Interessa também observar como o discurso da mo-
dernidade foi visto por Lima Barreto a partir de temas que dei-
xavam transparecer em sua literatura críticas sobre a reconstru-
ção e reconfiguração da cidade do Rio de Janeiro. Lima Barre-
to, através de suas personagens, expõe o processo de transfor-
mação da cidade e seus efeitos sobre as classes menos favoreci-
das. Personagens como Augusto Machado e Gonzaga de Sá dão
voz ao que Lima Barreto critica em relação às modificações pe-
las quais passava a cidade. A partir desse contexto social e cul-
tural, procuraremos analisar e investigar como o nosso autor se
lançará, em desvio, e começará a elaborar uma outra forma de
narrativa.

PALAVRAS-CHAVE
Lima Barreto.  Modernidade.  Rio de Janeiro,  Vida e

Morte de M. J. Gonzaga de Sá.

O presente estudo tem como objetivo analisar a obra

Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá, de Lima Barreto, assim

como pretende ilustrar a forma com que  o autor  permite aos

seus leitores observarem em seu romance a existência de uma

cidade  multifacetada  opondo-se  ao  imaginário  dominante  da

época. 

Lima Barreto coloca em evidência parte das angústias

presentes ao longo do século XIX e início do XX, através da

vida de personagens que se encontravam diante de uma séria
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dicotomia social: de um lado, a pretensa modernidade que se

anuncia,  de  outro,  as  velhas  práticas  oligárquicas  que

continuavam a reger as relações mais profundas da sociedade.

Outro aspecto importante a se observar é o papel da introdução

de novas técnicas de mercado que disseminaram o encanto e o

desejo  cada  vez  mais  acentuado  pelo  consumo.  Assim,  as

mercadorias  transformaram-se  em  fascínio  e  fantasmagoria

nessa  nova  ordem  capitalista  que  se  desenvolvia  de  modo

avassalador.

É  através  do  olhar  de  Gonzaga  de  Sá  e  Augusto

Machado que nós, leitores, deslocaremos nosso ponto de vista

em relação  ao  espaço.  Ao percorrer  os  diferentes  lugares  da

cidade  como,  por  exemplo,  o  subúrbio,  percebe-se  uma

tentativa de deslocar a importância de localidades consideradas

elitizadas na época, como é o caso da Tijuca ou de Botafogo –

muito criticadas em diversas obras de Lima Barreto. Ambos os

lugares citados eram de grande importância política e cultural

na  época.  Lá  habitava  grande  parte  da  elite  carioca,  em

construções  que,  de  certa  maneira,  marcavam o  processo  de

transformação da sociedade.

 A cidade  multifacetada  presente  na  obra  de  Lima

Barreto contrapõe-se à identidade já cristalizada de acordo com

os  moldes  e  parâmetros  europeus,  excluindo  a  presença  de

outros segmentos da cidade, impedindo-os de participarem de

sua constituição. Enquanto os grandes círculos literários eram

rodeados por escritores que exaltavam uma linguagem clássica

e estilística,  Lima Barreto  predominava  com uma linguagem

simples que dava voz aos que faziam uma história digressiva:

os trabalhadores,  negros e aqueles que estavam à margem da

sociedade. 

Ao fazermos um paralelo com o texto “Os olhos,  a

barca  e  o  espelho”  de  Antonio  Candido  (1989),  podemos

afirmar que o mesmo define a posição de intelectual presente

em  Lima  Barreto  de  acordo  com  algumas  questões
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indispensáveis. Segundo o teórico, para o autor de Vida e Morte

de M. J. Gonzaga de Sá se fazia necessária a utilização de uma

sinceridade plena,  ou seja,  o  intelectual  deveria  transmitir  os

sentimentos e as ideias que percorriam o imaginário da época.

Além disso,  era preciso destacar os “problemas humanos em

geral e aos sociais em particular” (CANDIDO, 1989, p. 43) com

o objetivo único de libertar o homem das amarras impostas pela

rede  de  poder  que  governavam  a  sociedade  em  plena

reconfiguração. 

Assim,  talvez  o  Lima  Barreto  mais  típico,  seja  o  que

funde  problemas  pessoais  com  problemas  sociais,

preferindo os que são ao mesmo tempo uma coisa e outra

– como por exemplo a pobreza, que dilacera o indivíduo,

mas é devida à organização defeituosa da sociedade; ou o

preconceito, traduzindo em angústia, mas decorrendo das

normas e interesses dos grupos (CANDIDO, 1989, p. 43)

A obra  Vida  e  Morte  de  M.  J.  Gonzaga  de  Sá  é

retratada  no  início  do  século  XX  em  meio  as  constantes

modificações da cidade do Rio de Janeiro. Como pano de fundo

para obra,  temos a proposta de embelezamento da cidade e a

tentativa de compará-la ao modelo arquitetônico parisiense. A

capital, agora nas mãos do engenheiro Pereira Passos que muito

contribuiu para o governo de Rodrigues Alves, encontra-se em

plena modificação, seja no âmbito cultural – hábitos e costumes

são  colocados  em  evidência  nos  grandes  salões  e  cafés  –

político  –  já  citado  através  do  novo  prefeito  sucessor  de

Campos Sales – ou social – antigos lugares cedem espaço às

novas construções como foi o caso da derrubada do Morro do

Castelo,  tendo como consequência o deslocamento da grande

camada popular  da  sociedade  que  se  dirige  para o  subúrbio.

Através  da  voz  de  personagens  como  Augusto  Machado  e

Gonzaga de Sá, Lima Barreto expressa sua crítica em relação às

transformações pelas quais passa a cidade do Rio de Janeiro de

sua época. O nosso autor  se lança,  portanto,  percorrendo um

outro caminho, tornando-se dissonante, e começa a “tecer” uma
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outra  forma  de  narrativa,  dando  ênfase  à  sua  percepção

contraditória  em relação  aos  grandes  acontecimentos  de  seu

tempo. 

O  personagem  de  Augusto  Machado  é  inserido  na

obra como o biógrafo que relatará passagens e testemunhos da

vida  de  Gonzaga  de  Sá,  um funcionário  público  que  não se

tornou doutor  devido  às  solenidades  que  receberia  graças  ao

título.  Ambos  se  conheceram  em  uma  repartição,  enquanto

Machado tratava de negócios a pedido de seu chefe e Gonzaga

de Sá  se afogava “num mar de papéis,  na seção de  ‘alfaias,

paramentos e imagens’” (BARRETO, 1990, p. 17). Desde este

fato,  Machado  e  Gonzaga  tornaram-se  confidentes  e

compartilharam  suas  experiências  durante  passeios  que

permitem ao leitor a percepção e a modificação dos diferentes

espaços  públicos  existentes  no  Rio  de  Janeiro  do  início  do

século  XX,  além dos  discursos  sobre  as  formas  políticas  da

época  retratados  por  ambos.  Observamos  a  forma  de  uma

possível biografia em “Primeiras Informações”:

Manuel Joaquim Gonzaga de Sá era bacharel em letras

pelo antigo Imperial Colégio Dom Pedro II. Possuía boas

luzes e teve sólidos princípios de educação e instrução.

Conhecia psicologia clássica e a metafísica de todos os

tempos.  Comparava opiniões  do  Visconde de Araguaia

com as do Senhor Teixeira Mendes (BARRETO, 1990, p.

27). 

Ou um pouco mais adiante, no capítulo “O Inventor e

a Aeronave”:

De  Gonzaga  de  Sá,  vou  contar-lhes  as  suas  cousas

íntimas e dizer-lhes,  antes de tudo, como morreu,  para

fazer bem ressaltar certos trechos e particulares que serão

mais tarde contados, de sua bela obscuridade. Narremos

os fatos (BARRETO, 1990, p. 19). 

Percebemos  que  muito  daquilo  que  Machado  tenta

expor em seu romance sobre a vida de Gonzaga é baseado no
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diálogo  trocado  entre  ambos,  que  muitas  vezes  denuncia  os

abusos da sociedade dos séculos XIX e XX, a burocracia e a

aristocracia ineficiente. Observam-se ao longo do romance, as

diferentes  contestações  feitas  tanto  por  Gonzaga  quanto  por

Machado em relação aos inconvenientes da época e aos grandes

disfarces travestidos em luxo e glamour presentes nos grandes

cafés e concertos.

(...) aquela sociedade brilhante que via formigar nas cadeiras e

camarotes, de longe parecia revestida de uma grandeza que me

intimidava. Debruçado na grade da galeria, as casacas corretas

e os  ricos vestuários das senhoras eram um deslumbramento

para os meus pobres olhos; e, por não ser do meu gosto analisar

os espetáculos que me agradam, aceitei aquela sociedade como

deslumbrante,  grandiosa e  brilhante  (…) Era para brilhar  ali

que  nós  todos  brigávamos,  matávamos,  e  roubávamos,  por

sobre oito milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Não se

acredita! (BARRETO, 199, p. 118-9).

Interessa-me aqui também observar como o espaço é

visto  através  dos  percursos  que  os  personagens  –  narrador-

biógrafo e biografado – fazem pelo estado do Rio de Janeiro. É

muito  bem retratado  no  romance  as  ruas  e  os  lugares  “bem

frequentados”  ou  mesmo  aqueles  que  eram  dedicados  aos

humildes,  considerados  maltrapilhos  pela  aristocracia,  desde

Botafogo à Petrópolis, passando por Santo Cristo, Penha, Ilha

do  Governador  e  Tijuca.  Vemos  tanto  a  alteração  do  espaço

quanto a transformação do fluxo temporal presente em Vida e

Morte de M. J. Gonzaga de Sá.

Há também uma relação entre personagem e espaço,

sendo  este  último  de  caráter  social  representado,  segundo  o

teórico Osman Lins (1976), pelos “costumes e sua evolução, os

valores  em curso,  a  situação  dos indivíduos e  das  classes,  a

atitude  mental  das  coletividades”  (LINS,  1976:  122),

observados pelo olhar crítico do autor tanto na voz de Gonzaga

de Sá  quanto na voz de  Augusto Machado.  Ambos,  segundo

Lins (1976) são passeadores, são flâneurs inseridos no cotidiano
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social, e percorrem toda a cidade observando montanhas, mar,

casas, locais públicos, ruas e, claro, o subúrbio. 

 A caracterização do ambiente íntimo e privado, e da

Secretaria dos Cultos, cede lugar à caracterização dos morros,

do mar, da arquitetura e da cidade do Rio de Janeiro, além de

observarmos a representação de uma cultura social e política;

consequentemente os  personagens presentes em Vida  e Morte

de  M.  J.  Gonzaga  de  Sá são definidos  de  acordo  com uma

sociedade  que  estava  em  plena  transformação.  Augusto

Machado é um contínuo que, em meio aos diálogos acirrados e

aos pensamentos que muito são descritos no romance, pode ser

representado como um alter-ego do próprio autor Lima Barreto.

Diante de suas contestações, percebemos um tom de crítica em

meio à cidade que se encontra frente ao processo avassalador de

modernização, além das mudanças geográficas que acontecem,

como a ampliação de avenidas e ruas, como a Avenida Central.

Com isso, Lima Barreto expõe através da voz de Machado, toda

caracterização  da  sociedade  da  época,  coabitada  tanto  pelos

aristocratas,  quanto  pelos  mais  humildes  que  habitavam  os

subúrbios.

O que observamos em Vida e Morte de M. J. Gonzaga

de  Sá são  dois  personagens  que  através  de  seus  diálogos

caracterizam a cidade e expõem de modo preciso, suas opiniões

acerca  de  determinados  assuntos,  como  política,  imprensa  e

cultura.  Há,  também,  alguns  personagens  que  percorrem  o

romance,  como  é  o  caso  da parenta  de  Gonzaga,  ou  dos

personagens  que  figuram  as  ruas  que  Machado  e  Gonzaga

percorrem, como flâneurs. 

É importante ressaltar que neste  momento o Rio de

Janeiro passou por um processo intenso de modernização, com

a  remodelação  de  seu  porto  e  do  centro  da  cidade,  com a

construção da Avenida Central que muito assemelhava-se com a

Paris da  Belle-Époque. Além disso, foram derrubados grandes

edifícios antigos da cidade para dar lugar às novas propostas de
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remodelação  do  espaço  geográfico,  como  a  construção  de

grandes avenidas, o alargamento e pavimentação das ruas e a

expansão  dos  serviços  de  bondes.  Todas  essas  mudanças

provocaram  o  deslocamento  das  camadas  mais  pobres,

compostas por trabalhadores, ex-escravos, negros e pessoas de

origem humilde,  para  os  subúrbios  ou  encostas  dos  morros,

acompanhadas de medidas higienizadoras que vinham desde a

época  do  governo  de  Campos  Sales.  A intenção  para  essas

modificações  não  eram  somente  as  propostas  de

“embelezamento” da cidade ou a tentativa de deixá-la com ares

cosmopolitas equivalentes aos de Paris, mas também de ignorar

ou  até  mesmo  destruir  os  vestígios  do  passado  colonial,

escondendo  os  sinais  de  pobreza  e  censurando  àqueles  que

estavam à margem, tudo para atender aos objetivos de uma elite

aristocrática  e  construir  uma  ideia  de  nação  cosmopolita  e

moderna.

Este Rio é muito estrambótico. Estende-se pra aqui, pra

ali;  as  partes  não se unem bem,  vivem tão segregadas

que,  por  mais  que  aumente  a  população,  nunca

apresentará  o  aspecto  de  uma  grande  capital,

movimentada densamente (BARRETO, 1990, p. 41)

A questão da modernidade que assolava não somente

Lima Barreto, mas os intelectuais ao logo do século XIX e no

início do século XX, é retratada por Marshall Berman (1987),

sociólogo  norte-americano,  como  algo  que  proporciona  ao

sujeito crescimento e autotransformação, mas que “ao mesmo

tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos,

tudo o que somos”  (BERMAN, 1987, p. 15). Além de Berman

(1987) ilustrar a modernidade como uma “ameaça”, evoca ainda

sua unidade paradoxal, uma vez que a sociedade é inserida num

“turbilhão de permanente desintegração e mudança, de luta e

contradição, de ambiguidade e angústia” (BERMAN, 1987, p.

15).  Figuras  como  o  flâneur,  o  dândi  da  vida  moderna,

aparecem para assumir o papel do artista e se fazem presente

em nossa sociedade, tornando a rua sua moradia. O sujeito é,
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agora,  um observador em constante deslocamento e  analisa  a

novidade instalada atrás de uma vitrine, assim como a multidão

e todos os seus tipos e hábitos recorrentes na cidade.

Lima  Barreto,  portanto,  se  faz  um  observador  em

constante deslocamento, pois além de manifestar uma intensa

crítica com relação à modernização, também ecoava,  em sua

literatura, vozes daqueles que estavam à margem da sociedade e

toda  uma  multidão  de  tipos  que  percorriam a  cidade.  Tanto

Gonzaga  de  Sá  quanto  Augusto  Machado  dão  um  tom  de

flâneur na obra, com as suas caminhadas e questionamentos em

relação à vida e à sociedade. Ao percorrerem a cidade muitas

das vezes a pé, como o próprio Gonzaga de Sá aconselha ao

jovem Machado, vemos uma tentativa de se obter  uma outra

perspectiva  da  cidade.  É  sob  o  olhar  deste  “passeador”  que

percebemos como é reconstruído o espaço urbano e é pela voz

de  Gonzaga  de  Sá  que  temos  a  certeza  do  sentimento  de

pertencimento que ele nutre com a cidade do Rio de Janeiro:

“(...) Eu sou Sá, sou o Rio de Janeiro, com seus tamoios, seus

negros,  seus  mulatos,  seus  cafuzos  e  seus  ‘galegos’ também

(...)” (BARRETO, 1990, p. 37). 

Outra citação curiosa também se faz presente na obra

Recordações do escrivão Isaías Caminha, onde o autor expõe a

transformação da cidade na voz do Coronel Figueira: “Está tudo

mudado: abolição, república...Como isso mudou! Então de uns

tempos para cá, parece que essa gente está doida; botam abaixo,

demolem  casas,  levantam  outras,  tapam  umas  ruas,  abrem

outras...Estão  doidos!!!”  (BARRETO,  1917,  pág.  54).  Fato

descrito  por  Renato  Cordeiro  Gomes  (2008)  para  retratar  a

consolidação  da  República  e,  consequentemente,  as

implantações que ela ocasionou na vida da sociedade carioca

que  buscara  implementar  o  projeto  modernizador  da  capital

federal:
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Embora fosse o centro político e  financeiro e tivesse o

maior contingente populacional e consumidor do país, se

caracterizasse como o centro cosmopolita por excelência

do Brasil, o Rio de Janeiro tinha ainda as feições de uma

cidade  colonial.  Fazia-se  necessária  a  remodelação  da

cidade,  para  que  a  ordem e  o  progresso  civilizatórios

fossem  encenados.  Era  preciso  construir  um  palco

ilusionista  para  representar  os  tempos  modernos  com

todos os seus aparatos. O Rio, assim, civilizava-se sob o

patrocínio do poder,  das elites aburguesadas.  O projeto

tinha por objetivo criar uma imagem de credibilidade aos

olhos  do  mundo  civilizado.  Acompanhar  o  progresso

significava colocar-se no mesmo paradigma dos padrões

e ritmos da economia européia (GOMES, 2008, p. 113)

A geografia da cidade também se fez muito presente

na obra, através do olhar observador dos caminhantes Augusto e

Machado.  Ambos  percorrem  o  entorno  da  cidade  e  fazem

críticas  aos  meios  de  locomoção  da  época  e  também  à

topografia da cidade:

Se considerarmos a topografia do Rio,  havemos de ver

que as condições do meio físico justificam o que digo. As

montanhas  e  as  colinas  afastam  e  separam  as  partes

componentes da cidade. É verdade que mesmo com os

nossos atuais meios rápidos de locomoção pública ainda

é  difícil  e  demorado  ir-se  do  Méier  a  Copacabana:

gastam-se quase duas horas. Mesmo do Rio Comprido às

Laranjeiras, lugares tão próximos na planta, o dispêndio

não  será  muito  menor.  São  Cristóvão  é  quase  nos

antípodas de Botafogo; e a Saúde, a Gamboa, a Prainha

graças  àquele  delgado  cordão  de  colinas  graníticas  –

Providência,  Pinto,  Nheco  –  ficam muito  distantes  do

Campo de Sant’Anna, que está na vertente oposta; mas

com aperfeiçoamento da viação, abertura de túneis, etc.,
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todos  os  inconvenientes  ficarão  sanados  (BARRETO,

1990, p. 42)

Dentro de um panorama da época e fazendo menção à

política,  vemos  que  a  reurbanização  e  o  saneamento  eram

necessários  segundo aqueles que  governavam a  cidade e que

tinham como objetivo conter distúrbios populares e as precárias

condições de higiene, objetivando, com isso, a transformação da

cidade em cartão-postal, uma vez que tentava instaurar moldes

europeus.  A  inserção  da  modernidade  acabou  atraindo

comerciantes que buscavam entreter o consumidor de prestígio

com  os  mais  altos  padrões  de  sofisticação.  Entretanto,  as

camadas mais populares foram sendo expulsas para periferia e

excluídas de toda essa nova visão social, acarretando não só o

luxo  e  o  bem-estar  da  burguesia,  mas  também a  segregação

social,  a  miséria  e  a  marginalização  daqueles  que  foram

silenciados  pelos  grandes  “monumentos  da  cultura”

(BENJAMIN,  2008,  pág.  225)  e  que  não  tiveram  a

oportunidade de compartilhar suas tradições. É exatamente essa

camada da sociedade, dos excluídos e marginalizados, que Lima

Barreto vai inserir em seus romances, conforme afirma Mônica

Pimenta  Velloso:  “na  obra  de  Lima  Barreto,  o  subúrbio  se

transforma  na  verdadeira  Nação,  enquanto  a  outra  parte  da

cidade  representa  a  Nação  inventada  pelas  nossas  elites”.

(VELLOSO, 1988, pág. 40)

Uma “Nação inventada”, pois buscavam na cultura de

outrem  suprimir  a  nossa  própria  cultura  e  silenciar  a  nossa

tradição  de  país  colonizado.  Com  isso,  procurou-se  inserir

hábitos  europeus,  vindos  principalmente  da modernosa  Paris,

influenciando  não  só  a  geografia  da  cidade,  mas  também o

nosso campo das artes e da literatura. Os romances assumiram

uma  subjetividade  e  deixaram  de  ser  compartilhados  entre

todos,  ganhando também uma característica que não condizia

com a verdadeira forma nacional, apesar de tentar mostrar isso
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em  sua  literatura  ufanista.  O  herói  era  aquele  que  possuía

formas e padrões europeus; mesmo sendo o índio colonizado,

ele  possuía  características  que  mais  o  assemelhavam  ao

cavaleiro  medieval  do  que  ao  guerreiro  tupi.  A  linguagem

erudita utilizada também era lida e entendida por poucos, já que

a  maioria  da  população  era  composta  de  ex-escravos  e

analfabetos.  É  dentro  dessa  questão  que  Lima  Barreto  vai

direcionar  a  sua  crítica,  principalmente  com  relação  à

“ignorância de nossos literatos” e ao modo como a sociedade

reproduzia esses padrões, tornando-se dissonante e um homem

que reflete a cultura de seu tempo.

Em  suma,  a  partir  dessa  perspectiva,  temos  um

escritor que denuncia, um sujeito e uma obra inseridos em seu

tempo.  Assim  como  o  modo  de  narrar  sofria  alterações,  a

sociedade e o sujeito também encontravam-se em mudanças e é

a partir desta ótica que Lima Barreto nos descreve a cultura de

sua época, bem como as denúncias narradas por um autor que,

apesar de vivenciar hábitos do século XIX e início do XX,  faz

presente ainda nos tempos atuais.
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A AUSÊNCIA DO NARRADOR E O PROTAGONISMO DAS PERSONAGENS EM 
“O QUE CADA UM DISSE”, DE LUIZ VILELA: ENTRE CORTES E 

ENQUADRAMENTOS 
 

Resumo: O protagonismo do discurso direto como estratégia narrativa pode ser visto como uma das 
marcas da obra de Luiz Vilela, transpassando grande parte de seus contos, romances e novelas. 
Analisar a forma de organização e apresentação do discurso das personagens é o ponto de partida 
para nossa proposta de leitura do conto “O que cada um disse”, que integra a coletânea Você verá 
(2013). Nesse conto, o diálogo entre as personagens se dá apenas à medida que seus depoimentos 
surgem lado a lado, quando essas personagens se reportam a um mesmo interlocutor. Porém, além 
do interlocutor, enunciado apenas por inferências coletadas nas pistas dadas pelo discurso de cada 
personagem, há nesse conto o que Rauer Ribeiro Rodrigues chama, na tese Faces do conto de Luiz 
Vilela (2006), de “narrador ausente”, quando há o apagamento de qualquer marca de enunciação do 
narrador. A ausência do narrador, subsumido pelo testemunho, gera um efeito de sentido sui 
generis: permite às personagens representarem, através de suas falas, diferentes esferas sociais, 
gêneros, faixas etárias etc., gerando o que Mikhail Bakhtin denomina heterodiscurso. A estrutura da 
narrativa desse conto dialoga, por sua vez, com a linguagem cinematográfica, quando transforma o 
leitor em espectador, omitindo a presença do narrador em sua função de mediador. Mas o “narrador 
ausente” desse conto funciona menos como um diretor que orienta a ação dos atores/personagens e 
mais como um montador, que seleciona o que será exibido ao espectador/leitor, valendo-se de 
recursos de linguagem compartilhados pelo cinema, a exemplo dos elencados por Marcel Martin em 
seu clássico livro A linguagem cinematográfica (1955). Assim conjugadas, a força da oralidade da 
“língua comum” de cada personagem, acrescida da ausência de um narrador nos moldes 
convencionais e o uso de recursos da linguagem cinematográfica marcam não só uma escolha 
estética, como um posicionamento ético do autor-criador. 
 
Palavras-chave: Bakhtin; Heterodiscurso; Linguagem cinematográfica; Narrador ausente; 
Narrador-montador.  
 

Exímio criador de diálogos literários, Luiz Vilela soube explorar diversas estratégias 

de conversação em seus contos, romances e novelas. Essas estratégias têm origem na 

observação do autor de situações reais de conversação e depois são trabalhadas no texto 

literário, como explicou o próprio Luiz Vilela em entrevista: “A oralidade nos diálogos é 
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obtida, de início, pela observação da realidade, mas, depois, há todo um trabalho de 

depuração, de recriação e de lapidação” (VILELA apud FOGAÇA, 2014, s.p.). 

Além da origem inerente à observação de situações cotidianas, o diálogo literário 

construído por Luiz Vilela em narrativas em que o narrador se ausenta, deixando com que a 

conversa entre as personagens conduza o fio da narrativa, é fundamental a presença do 

silêncio que entrecruza cada ato de enunciação e permite que o autor-criador arquitete 

elipses nascidas do jogo entre o mostrar e o esconder.  

Rauer Ribeiro Rodrigues, na tese Faces do conto de Luiz Vilela (2006), analisa os 

contos em que são apagadas todas as marcas de enunciação do autor-implícito, a exemplo 

de “Catástrofe” e “Confissão”1, dando a esse narrador o epíteto de “narrador ausente”. No 

entanto, acreditamos que essa designação torna-se redutora quando aplicada à narrativa do 

conto “O que cada um disse”, em que podemos vislumbrar a escolha de determinados 

cortes visando uma montagem à maneira cinematográfica, feita pelo que chamaremos aqui 

de narrador-editor, denominação que remete ao processo de corte e junção de planos. Ainda 

sobre a proposição dessa nova categoria de narrador, é importante ressaltar que o narrador 

deste conto funciona menos como um diretor que orienta a ação dos atores/personagens e 

mais como um editor, que seleciona o que será exibido ao espectador/leitor. 

A diferença fundamental é que o diálogo entre as personagens dos contos 

“Catástrofe” e “Confissão” se dá em um movimento contínuo, quando duas personagens, 

que dividem o mesmo tempo e espaço, conversam. No entanto, em “O que cada um disse” 

as falas de cada personagem constituem blocos distintos, que são aproximados na medida 

em que o leitor nota que essas vozes se reportam ao mesmo interlocutor – um jornalista que 

as está entrevistando – e que essas falam sobre um mesmo acontecimento: um homem de 

reputação aparentemente idônea que mata a mulher e os filhos, e depois comete suicídio. 

Considerando a macroanálise do texto, em que tentamos localizar o contexto 

histórico e geográfico dos fatos narrados a partir dos dados encontrados na fala de cada 

personagem (PRETI, 2005, p. 265-266), notamos que as escolhas do narrador-editor 

privilegia uma diversidade heterodicursiva da qual emerge a polifonia desse conto. Para 

Mikhail Bakhtin, o heterodiscurso é o “[...] discurso do outro na linguagem do outro, que 

                                                        
1 Das coletâneas de contos A cabeça (2002) e Tremor de terra (1967), respectivamente. 
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serve à expressão refratada das intenções do autor” (BAKHTIN, 2015, p. 113, grifos do 

autor).   

Bakhtin propõe a distinção entre autor-criador do autor-pessoa para diferenciar a 

figura externa do artista de sua função estética e organizadora na obra literária. É o autor-

criador que sustenta a personagem e seu mundo, retendo algo da consciência e valores 

éticos do autor-pessoa. Para Bakhtin, a relação entre autor-criador e autor-pessoa se baseia 

em um fluxo contínuo de troca de valores, pois  

[n]o ato artístico [....] a realidade vivida (já em si atravessada por 
diferentes valorações sociais, porque a vida se dá num complexo caldo 
axiológico) é transposta para outro plano axiológico (o plano da obra): o 
ato estético opera sobre sistemas de valores e cria novos sistemas de 
valores” (FARACO, 2005, p. 38). 

Pensando em níveis de complexidade axiológica que vão do exterior ao interior da 

obra, podemos dizer que o autor-pessoa se desdobra em um autor-criador, instância com o 

qual manterá uma relação de troca e dependência, e possibilitará a criação de um narrador-

montador, que organizará e dará sentido às vozes que constituem o discurso do conto “O 

que cada um disse”.  

Tratando da inserção de outros gêneros discursivos (carta, diário, confissão, 

biografia etc.) no romance, Bakhtin entende que todos esses gêneros inserem suas 

linguagens no texto romanesco, “estratificam sua unidade linguística” e “aprofundam a sua 

natureza heterodiscursiva” (BAKHTIN, 2015, p. 109). Levando em conta a estrutura do 

conto de Luiz Vilela, inferimos que a inserção do domínio discursivo da entrevista 

jornalística em “O que cada um disse” acentua a oralidade dessa narrativa e confere à 

mesma uma enganosa aparência de espontaneidade, contida no depoimento de cada 

personagem. 

O efeito de sentido deste conto é semelhante ao do filme Rashomon (1950), de 

Akira Kurosawa, em que um mesmo evento é visto e apresentado por diferentes pontos de 

vista2. Gérard Genette também se refere ao filme de Kurosawa quando trata da “frequência 

narrativa” no livro Discurso da narrativa (1995). Analisando as relações de frequência (ou, 

mais simplesmente, de repetição) entre narrativa e diegese, Genette destaca a possibilidade 

de “contar n vezes aquilo que só se passou uma vez”. A esse tipo de frequência ele dá o 

                                                        
2 A referência ao filme foi dada pelo próprio escritor em entrevista coletiva concedida durante o 3º Seminário 
do GPLV – Grupo de estudos Luiz Vilela, realizado em Ituiutaba nos dias 28 e 29 de janeiro de 2015. 
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nome de repetitiva, quando “[...] o mesmo acontecimento pode ser contado várias vezes, 

não só com variantes estilísticas, como é o caso em Robbe-Grillet [La Jalousie], mas ainda 

com variações de ‘ponto de vista’, como em Rashomon ou O som e a fúria” (GENETTE, 

1995, p. 115). 

Retomando as categorias de ponto de vista narrativo propostas por Jean Pouillon no 

livro O tempo no romance (1974) – visão “com”, visão “por detrás” e visão “de fora” –, 

Tzvetan Todorov aborda os aspectos da narrativa pormenorizando as possíveis maneiras 

pela qual a história é percebida pelo narrador. Assim, esmiuça a possibilidade da forma de 

visão “com”, na qual o narrador sabe tanto quanto as personagens (Narrador = 

Personagem), dando a um dos desdobramentos dessa forma de visão o nome de visão 

estereoscópica, quando diferentes personagens contam ou veem o mesmo acontecimento. 

Para Todorov, esse tipo de visão confere complexidade ao fenômeno descrito, ao mesmo 

tempo em que “as descrições de um mesmo acontecimento nos permite concentrar nossa 

atenção sobre a personagem que o percebe, pois já conhecemos a história” (TODOROV, 

2011, p. 248-249). 

Pode-se perceber que o conceito de visão estereoscópica mostra-se insuficiente para 

compreendermos a estrutura da diegética de “O que cada um disse”, já que a tensão da 

narrativa é mantida até o fim, quando é revelado ao leitor o evento sobre o qual cada 

personagem dá sua versão. Essa tensão só se torna possível graças à montagem paralela do 

que chamaremos de planos-depoimentos, feita pelo narrador-editor. Assim, mais uma vez, a 

literatura desafia a rigidez dos quadros e esquemas teóricos, mostrando sua capacidade de 

se reinventar. 

Quanto ao tempo da diegese, é importante notar que tanto em Rashomon quanto 

em “O que cada um disse” o que está sendo narrado no presente da enunciação refere-se a 

um evento acabado: é uma narrativa in ultima res. A diferença essencial entre essas duas 

narrativas é intrínseca à materialidade em que cada uma é construída: a película e o papel, 

nos quais se desenvolvem a linguagem cinematográfica e a linguagem do texto literário. 

Além disso, as várias versões sobre o crime no filme de Kurosawa são introduzidas por 

uma moldura clara: dois homens contam a um terceiro sobre as diferentes versões de um 

mesmo crime. Essa moldura introduz no filme uma técnica narrativa que surgiu 

primeiramente na pintura e se estendeu às outras artes ao longo do tempo: o mise en abyme, 
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em que uma narrativa secundária é incorporada a uma narrativa primária, podendo ter em 

relação a essa uma função explicativa, uma função temática ou estar relacionada ao “papel 

do acto narrativo hipodiegético3 na diegese primária ([como] é o caso bem conhecido das 

Mil e uma noites).” (AGUIAR E SILVA, 2004, p. 763).  

A técnica do mise en abyme também é fundamental para o ritmo narrativo de “O 

que cada um disse”. Antes, porém, ateremo-nos a alguns elementos essenciais da 

linguagem cinematográfica, apresentados no estudo clássico de Marcel Martin, A 

linguagem cinematográfica (2005), a fim de observar como Luiz Vilela incorpora 

procedimentos próprios dessa linguagem – como os conceitos de plano e montagem – para 

intensificar o contraste entre as vozes das personagens, na qual repousa a matriz polifônica 

desse conto.   

No início do seu estudo sobre a linguagem cinematográfica, Martin tece um 

paralelo entre o cinema e a linguagem poética, dizendo que tal aproximação é possível 

porque, nessas duas formas de arte, “as palavras da linguagem prosaica se enriquecem com 

múltiplos significantes potenciais” (MARTIN, 2005, p. 25). Como já destacamos, Luiz 

Viela, em diversos momentos de sua obra, soube se valer da linguagem coloquial para criar 

uma gama de possibilidades narrativas. 

Enquanto a imagem cinematográfica está amparada na “atividade automática de 

um aparelho técnico capaz de reproduzir exata e objetivamente a realidade que lhe é 

apresentada” (MARTIN, 2005, p. 27), na literatura, o processo de formação de imagem, 

mesmo que seja assentado em um referencial concreto, passa por uma série de mediações, 

que passam pela sua concepção pelo autor, sua materialidade textual (através de meio 

impresso ou digital), até sua formação na mente do leitor. Assim, podemos dizer que, se 

comparada ao cinema, a literatura apresenta uma complexificação no processo de formação 

da imagem. Por isso, podemos dizer que um texto (bem) escrito exige mais do leitor para a 

construção de seu significado do que um filme exige de seu espectador. 

                                                        
3 Aguiar e Silva adota o termo hipodiegese, de Mieke Bal, em detrimento ao termo metadiegese, de Gerárd 
Genette, justificando que “o prefixo meta possui um significado bem preciso na linguagem da lógica – 
significa “uma atividade que tem por objeto uma atividade da mesma classe” –, que não se adequa 
necessariamente a toda a narrativa secundária embebida numa narrativa primária. Em contrapartida, o sufixo 
hipo, significando dependência, aplica-se adequadamente a qualquer narrativa secundária, pois esta, pelo 
menos pragmática e sintaticamente, está sempre subordinada a uma narrativa primária (sob o ponto de vista 
semântico, em certos casos, a questão afigura-se-nos diferente e exigirá análise particular)” (AGUIAR E 

SILVA, 2004, p. 763). 
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Na composição da linguagem cinematográfica há uma dialética interna 

(personagens, cenário, etc.) que se associa à dialética externa (relação das imagens entre 

elas; montagem) e gera o sentido pleno do filme. Considerando esses termos, observa-se 

que em “O que cada um disse” se destaca uma dialética externa, principalmente no que se 

refere à montagem, que Marcel Martin considera o fundamento da linguagem 

cinematográfica.  

Para Christian Metz, a montagem faz do filme um tipo singular de discurso e 

possibilita a “construção de uma inteligibilidade por meio de ‘aproximações’ diversas” 

(METZ, 2011, p. 216). Ao refletir sobre o processo de montagem a partir de uma escala 

hierárquica de escolhas, vemos que um ou mais planos compõem uma cena, é que o plano 

não é mais que a porção do filme entre dois pontos de montagem. Por isso, em nossa 

proposição de leitura do conto “O que cada um disse” chamamos cada depoimentos de 

planos-depoimentos, que podem conter dentro de si um diversidade de cenas, em uma 

complexa fusão entre tempo e espaço, possibilitada através da técnica do mise en abyme. 

Se o cinema se baseia em escolha e ordenação para chegar ao que Martin chama 

de “densificação do real” (MARTIN, 2005, p. 32), podemos dizer que tal densificação no 

conto de Luiz Vilela é dada pela justaposição de vozes – que gera a camada polifônica da 

narrativa. A elipse, tanto no cinema quanto nas outras artes, é fundamentalmente uma 

escolha: “O cineasta, como o dramaturgo e o romancista, escolhe os elementos significantes 

e ordena-os numa obra” (MARTIN, 2005, p. 97). No cinema, a elipse se dá através da 

planificação, quando há a supressão dos pontos mortos ou inúteis da ação. Em “O que cada 

um disse” não existe ponto moro e nenhum elemento pode ser tomando como aleatório. Há, 

por exemplo, o depoimento em que um entrevistado não se compadece com o 

acontecimento violento, dizendo:  

“[...] Isso acontece todo dia lá no meu bairro e ninguém diz nada nem quer 
saber por quê. Nem nenhum repórter vai lá fazer perguntas. Se vai, é 
repórter de polícia. Agora vem um bacana e faz o que fez e fica todo 
mundo aí: por quê? por quê? Ora, por quê... Foda-se, porra. A gente tem 
mais é que comemorar. Esses caras só sabem explorar a gente. Eles lá no 
bem e bom e a gente aqui pastando, comendo capim” (VILELA, 2013, p. 

23).  

Nesse plano-depoimento, podemos encontrar marcas heterodiscursivas que têm 

como efeito ressaltar a origem socioeconômica de um homem que se indigna com a atenção 
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dada a um crime apenas porque ele foi cometido por um homem de diferente extrato social, 

enquanto na sua comunidade outros crimes são tratados com descaso pelas autoridades e 

não ganham qualquer repercussão midiática.   

O contraste entre os falantes (identificamos a voz de um psicanalista, de um 

jardineiro, de um empresário, de um dono de banca de jornal, etc.) induz a compreensão da 

montagem dos planos-depoimentos como uma montagem paralela. Christian Metz explica 

que,  

[n]a montagem paralela (exemplo: o rico e o pobre, a alegria e a tristeza), 
as ações aproximadas não têm entre elas nenhuma relação pertinente 
quanto à denotação temporal, e esta defecção do sentido denotado abre a 
porta a todos os “simbolismos”, para os quais a montagem paralela é um 

lugar privilegiado (METZ, 2011, p. 212). 

Cada plano-depoimento, de fato, carrega não só uma visão sobre um crime 

bárbaro, mas também simboliza uma visão de mundo que está relacionada com a condição 

sociocultural de cada depoente. Essa condição é explicitada pelos índices heterodiscursivos, 

a exemplo da palavra “bacana”, encontrada no depoimento citado – uma gíria utilizada para 

se referir a alguém com poder aquisitivo. 

Martin diz que “o movimento é certamente o caráter mais específico e mais 

importante da imagem fílmica” (MARTIN, 2005, p. 28, grifo do autor). No conto de Luiz 

Vilela, o ponto de vista a partir do qual o leitor tem acesso aos depoimentos das 

personagens é o ponto de vista do jornalista que, como uma câmera estática em seu eixo, 

testemunha o que cada um diz. O dinamismo da narrativa se dá através da focalização de 

cada personagem, que apresenta uma visão diferente da mesma história, que insere cenas 

passadas em lugares e tempos distintos, gerando o efeito de mise en abyme, e assim cria 

movimento dentro de cada plano. O mise en abyme é visto, por exemplo, no depoimento em 

que uma senhora, refletindo sobre o acontecimento trágico do homem que mata a mulher e 

depois se mata, lembra um ditado popular que ouvia nos seus tempos de escola: 

“Sabe, meu filho? Você é jovem ainda, mas aprenda uma coisa: o ser 

humano é como uma floresta: você olha de fora, e a floresta é aquela 
maravilha; mas você entra, e lá dentro você dá com onças, cobras, 
escorpiões... É assim, meu filho, o ser humano é assim. Por fora, uma 
coisa amável; por dentro, uma coisa terrível. Ou, como dizia a cartilha da 
escolha, nos meus tempos de menina: por fora, bela viola; por dentro, pão 
bolorento. De forma que esse acontecimento não me surpreende tanto. 
[...]” (VILELA, 2013, p. 20-21).  
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Assim, cada bloco narrativo de “O que cada um disse” constitui um plano 

determinado por uma unidade de tempo e de lugar, que pode conter em si uma ou mais 

cenas. Outro exemplo de plano-depoimento que desenvolve uma narativa em mise en 

abyme é o depoimento que encerra o conto, quando há um deslocamento psicológico da 

personagem no tempo e espaço. Traçando um parelelo com a narrativa primária, o 

entrevistado conta a história de um tio seu, que morava em uma fazenda e que um dia saiu 

atirando em tudo o que apareceu pela frente. Ainda nesse depoimento, há a citação do 

depoimento do empregado do tio, uma testemunha ocular, que aparece em aspas dentro da 

fala do depoente (o sobrinho), dando mais uma volta no espiral desse relato e constituindo 

um mise en abyme que se liga à narrativa primária por uma função temática. Segundo 

Mieke Bal, essa função temática do mise en abyme pode se instituir por “[...] relações de 

similitude ou de contraste, muitas vezes mediante significados simbólicos e alegóricos, 

entre aqueles mesmos eventos” (BAL apud AGUIAR E SILVA, 2004, p. 763). 

Como a formação da(s) imagen(s) que compõe(m) cada cena não depende, como 

ocorre no cinema, da materialidade dada pela visão de determinado espaço ou pessoa no 

ecrã, as elipses entre um plano e outra se completam à medida em que ocorre a leitura 

desses planos-depoimentos, quando o leitor alinha e sobrepõe as informações encontradas 

na fala de cada personagem. A montagem paralela de “O que cada um disse” é composta 

por cortes bruscos, aumentando o contraste entre as personagens que imaginamos pertencer 

à diferentes esferas sociais, como no segundo depoimento, em que a personagem diz “Eles 

vinham aqui, à capela da irmandade; eles preferiam vir aqui a ir à catedral” e finaliza seu 

depoimento dizendo “Estamos muito chocadas” (VILELA, 2013, p. 19). Aqui o cenário 

está dado e podemos inferir pelo gênero da flexão verbal que o jornalista entrevista duas 

religiosas, provavelmente duas freiras. Assim, explorando os elementos deixados pelo 

narrador-editor em cada cena, o próprio leitor completa o processo de montagem da 

narrativa. 

Notamos também uma profusão rítmica4 conferida pela montagem dos planos-

depoimentos no conto. Isso é possível graças à variação no tamanho de cada depoimento, 

sendo que um deles apenas sintetiza o espanto do entrevistado: “Quem? Como é? Você está 

                                                        
4 Um dos tipos de montagem identificados por Serguei Eisenstein é a montagem rítmica. Ver quadro completo 
em MARTIN, 2005, p. 186. 
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brincando...” (VILELA, 2013, p. 20). Essa fala, ainda no início do conto, ajuda a formar a 

tensão na narrativa.  

A cada plano-depoimento, o leitor tem acesso a uma nova camada da psicologia do 

homem que assassina esposa e filhos. Entre as cenas-depoimentos mais extensas do conto 

está a final, em que há um adensamento sobre as questões que podem levar um homem a 

cometer um crime sem nenhum motivo aparente. Outra cena extensa é construída pela fala 

do jardineiro, que conta da vez em que a foi prestar serviços na casa da família acometida 

pela tragédia e diz que a dona da casa pareceu se insinuar para ele em uma camisola 

transparente. Esse depoimento deixa evidente que havia algo de errado com aquela família, 

além de explicitar a identidade do interlocutor como um jornalista, como no momento em 

que a personagem diz “Mas não vai pôr isso no jornal, não, hem?” (VILELA, 2013, p. 22). 

 

Conclusão 

 

Se pensarmos, juntamente com Bakhtin, que o heterodiscurso “serve à expressão 

refratada das intenções do autor” (BAKHTIN, 2015, p. 113), uma leitura do conto “O que 

cada um disse” nos mostra que a montagem paralela, colocando lado-a-lado cenas distintas 

(sejam elas feitas a partir de plano estático, ou instaurando dinamismo entre cenas através 

do recurso do mise en abyme), faz surgirem vozes contrastantes que criam uma narrativa 

polifônica. Com esse tipo de montagem, o narrador-montador mostra que os dramas 

insondáveis da alma humana alcançam todas as esferas sociais, gêneros, cores e credos, e 

que seu lado mais obscuro pode ser visto tanto nas ações de um empresário bem-sucedido, 

como nas de um simples fazendeiro recluso, à exemplo da história contada no último plano-

depoimento.  

Vimos que a narrativa do conto “O que cada um disse” dialoga com a linguagem 

cinematográfica, quando transforma o leitor em espectador, omitindo (com exceção dos 

créditos iniciais, que no livro equivaleria ao nome do autor impresso na capa do livro) a 

presença do narrador como um mediador, um intermediário entre as escolhas do autor-

criador e a fruição do leitor, estreitando ao máximo a distância entre essas duas instâncias 

narrativas. Prosseguindo com a analogia, comparamos os blocos narrativos do conto com os 
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planos de um filme que, montados em determinada sequência, dão ao leitor instrumentos 

para apreender as camadas profundas da história.  

Podemos remeter o ato da edição, em que se selecionam trechos da fala de cada 

personagem, ao momento do próprio exercício de criação, àquele momento em que o autor-

criador decide o que é essencial ou não ao seu texto. Assim conjugados, a força da 

oralidade da “língua comum” de cada personagem, a ausência de um narrador nos moldes 

convencionais5 e o empréstimo de recursos da linguagem cinematográfica constituem não 

só uma escolha estética, como um posicionamento ético do autor-criador, que faz pulsar no 

texto diferentes vozes sociais através do heterodiscurso presente em cada plano-depoimento 

que compõem as camadas polifônicas desse texto. Por isso, podemos dizer que a 

dissonância encontrada nas vozes dessas personagens surge do contraste entre cada “língua 

comum”, ou seja, do contraste entre a linguagem falada e escrita em determinado círculo. 
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O PÚCARO DE NARIZ SUTIL:  
CAMPOS DE CARVALHO, ATUAL E DISSONANTE 

 
Raimundo Lopes Cavalcante Jr (UFF) 

 

RESUMO: Em um tempo onde os discursos extremistas se tornam perigosamente constantes e ganham espaço em 
diferentes sociedades ao redor do mundo, expandindo ideais políticos, sociais ou religiosos de forma parcial e intolerante, 
cabe-nos resgatar um autor como Campos de Carvalho em cujas obras destacam-se discursos que são veementes críticas a 
ordem social estabelecida. Entrar no mundo criado por Campos de Carvalho implica estar disposto a acompanhar 
narradores provocadores, inquietos e questionadores da ideologia vigente na sociedade brasileira do meado do século XX, 
que criticam, por exemplo o Estado burocratizado, as religiões de uma forma geral, a moral e a hipocrisia da classe média 
brasileira. Tendo como embasamento teórico o pensamento de Mikhail Bahktin este trabalho buscará analisar como esses 
discursos nos são apresentados em O púcaro búlgaro e Vaca de Nariz Sutil, destacando o humor corrosivo e a critica 
contundente que são marcas deste autor tão singular quanto desconhecido pela maioria do grande publico leitor. 
 

Palavras Chave: Campos de Carvalho, dissonância, humor, crítica social. 

 

Introdução 

 
Repito que Campos de Carvalho é um louco. Um louco perigoso. Está demolindo as rotinas da 

vida: a hora do expediente, a do amor, a dos chinelos diante da televisão, a do bocejo à hora de mandar as 
crianças para a cama. (FIGUEIREDO, Guilherme de, 1964, apud ARANTES, 2005, p.20), 

 
 

Mesmo para um número significativo de pessoas dedicadas ao estudo da Literatura Brasileira, Walter 

Campos de Carvalho (1916-1998), mineiro de Uberaba, autor de seis romances entre as décadas de 40 e 60 do 

século XX, ainda é um quase desconhecido. Após 1964, quando publicou O púcaro búlgaro, Campos de 

Carvalho se afastou do mercado editorial e jamais voltou a apresentar um novo romance, aposentando-se como 

procurador do estado de São Paulo. O autor faleceu em 1998 com oitenta e um anos. Em raríssimas entrevistas 

concedidas, pouco se conseguiu extrair de suas opiniões ou de seus planos. O que se obteve foram apenas 

referências a títulos de novas obras que até hoje não vieram a público. A causa de seu isolamento ainda nos é 

um mistério.  

Somente em 1995, trinta e um anos após a primeira edição de O púcaro búlgaro, a José Olympio Editora 

republicou a obra quase completa do autor na tentativa de aproximá-lo novamente do público leitor. Digo quase 

completa porque ele proibiu a reedição de suas duas obras iniciais, Banda Forra (1941) e Tribo (1954).  Figura 
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polêmica, o escritor sempre despertou declarações fortes sobre o seu estilo e trabalho. As raras entrevistas por 

ele concedidas eram truncadas e o entrevistador tinha que se esforçar muito para conseguir “arrancar-lhe” 

alguma informação. O jornalista Edney Silvestre assim começa o relato de uma entrevista com Campos de 

Carvalho à revista O Cruzeiro:  

 
 

Este homem é um maldito – Há quem o considere o fenômeno mais importante das artes no Brasil. 
A cultura oficial, entretanto, ignora-o. Os críticos temem escrever a seu respeito. Os leitores o consideram 
um louco, mas seus livros estão esgotados. O que vem a ser um marginal dentro da cultura brasileira?. 
(SILVESTRE, 1969, p.43) 
 
 

Este trabalho buscará analisar como o discurso de Campos de Carvalho nos é apresentado em O 

púcaro búlgaro e Vaca de nariz sutil, destacando o humor corrosivo e a crítica contundente que são 

marcas desse singular escritor. Pretende-se ainda mostrar a atualidade dessas obras produzidas em 

meados do século XX, que nos trazem questionamentos ainda válidos para a sociedade brasileira deste 

início de século XXI. 

 

Entre Vacas dissonantes e Púcaros debochados 

 

O autor  declarou que Vaca de nariz sutil, publicado em 1961, foi o livro que lhe exigiu maior 

esforço emocional, “escrevi-o aos prantos” (SILVESTRE, 1969, p.43), confessa, mas, apesar das 

dificuldades, afirma também que tornou-se o seu livro mais querido. Conheceremos esta obra a partir do 

discurso de seu narrador, um personagem solitário e traumatizado que foi enviado para uma guerra sem 

oportunidade de recusa e de onde voltou sem parte de sua memória. Após voltar da guerra ele recebeu 

um apressado diagnóstico de esquizofrenia, abandonou sua família e passou a viver numa pensão, 

dividindo o quarto com um surdo-mudo de nome Aristides. Sozinho, o personagem remoia seu passado,  

sempre aparentando estar à procura de algo, seja de suas lembranças de infância (perdidas na guerra), 

seja de uma companhia, de um amor ou mesmo de algum sentido para a sua existência. 
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Em Vaca de nariz sutil poucos são os diálogos do ex-combatente com outros personagens e o que 

mais se ouve é a voz quase exclusivista do narrador. Uma voz que profere um discurso por vezes 

agressivo, confuso e obsessivo e que repudia qualquer opinião contrária à sua. Fruto de uma 

personalidade que não se enquadra à sociedade onde vive, embora faça parte do sistema e seja 

efetivamente um de seus membros. O ex-combatente foi um militar e continua a receber mensalmente 

sua pensão. 

A tensão da trama e o tom crítico do narrador aumentam quando o personagem é acusado de violentar a 

jovem Valquíria de apenas quinze anos, filha do zelador de um cemitério. O fato teria ocorrido sobre um dos 

túmulos, sendo a testemunha de acusação uma beata que estaria no cemitério, supostamente para visitar o 

túmulo do marido morto. Essa acusação desencadeia o desfecho da narrativa quando o personagem acuado foge 

de sua cidade em um trem. 

Não seria justo afirmar que o humor em Vaca de nariz sutil é inexistente, todavia é certo que precisamos 

escavar bem fundo para arrancar o riso que está embrenhado nas entrelinhas da obra. Não há enfim um riso 

fácil, tal qual o encontrado nas páginas de O púcaro búlgaro onde temos um humor mais espontâneo, mais 

evidente, aberto.  

Em O púcaro búlgaro, o narrador personagem, cujo nome também não nos claramente revelado, 

engendra a organização de uma expedição com o objetivo de verificar se a Bulgária de fato existe. A obsessão 

do personagem por tal país se inicia a partir de uma visita ao Museu Histórico e Geográfico da Filadélfia, onde 

o mesmo, em companhia de sua mulher, teria visto um púcaro (espécie de vaso com asa para depósito de 

líquidos) de origem búlgara, que não por acaso estaria exposto em um museu norte americano. O narrador lança 

dúvidas:  

 
Nunca lhe passara pela cabeça que, numa esquina qualquer do mundo de repente lhe pudesse aparecer 
pela frente um búlgaro segurando um púcaro ou então um púcaro com um búlgaro dentro, ou ainda e 
muito menos um púcaro simplesmente búlgaro – com data, etiqueta e tudo, e sob a proteção da bandeira 
dos Estados Unidos. (CARVALHO, 2005, p.312) 
 
 

Impactado pelo objeto, ou melhor, pela origem do objeto, o personagem abandona sua mulher no 

exterior, sem dinheiro sequer para pagar as despesas do hotel e embarca num voo de volta para o Brasil. Sobre a 
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mulher abandonada declara: “Foi uma boa mulher enquanto foi boa, depois as nádegas lhe cresceram tanto que 

eu tinha dificuldade até de atingir a cozinha, estando ela nas imediações.” (CARVALHO, 205, p. 320). Aqui 

chegando, por algum motivo inconsciente, o personagem se esquece do seu extraordinário projeto por dois anos. 

Do Alto da Gávea onde mora e tendo somente a companhia de sua empregada Rosa, com que tem um caso, ele 

assim nos relata sua condição: 

 
Preciso pôr fogo nessa papelada, ou talvez fosse melhor pôr logo fogo na casa, com Rosa e tudo. 

Estou desconfiado de que o tudo o que aí sou eu, o que é muito pouco. Um escritor que nem sequer 
conseguiu escrever, um herdeiro que não herdou nada que prestasse, um cidadão que nasceu numa 
cidadezinha e acabou sendo menor do que sua cidade, um desmemoriado para as coisas sem importância e 
agora para as mais importantes, um sujeito de binóculo que não enxerga sequer diante do seu nariz: ou 
isto não é a imagem de um homem ou então eu sou um homem.(CARVALHO, 2005, p.326) 

 
 

A narrativa subverte a pressão que o tempo impõe ao homem moderno e o narrador desdenha dessa 

pressão criando um diário onde os dias não têm sequencia lógica e podem ser nomeados, por exemplo, como 

“Outubro, 32”, “Novembro 28 ½” ou simplesmente “Século”. Em 4 de novembro o personagem afirma que saiu 

para matar o tempo e matou-o e decreta: “Prefiro acreditar que matei o tempo simplesmente matando-o, o que 

representa uma façanha inédita e infelizmente sem sentido: uma espécie assim de heroísmo sem herói, ninguém 

salvo nem por salvar” (CARVALHO, 2005, p.321).  Somente a partir de uma hilária consulta a um psicanalista 

é que finalmente o personagem se recordará de seu projeto, publicará um anúncio em jornal e iniciará a seleção 

de voluntários para a montagem da equipe de expedicionários que tentará provar a existência ou a inexistência 

da Bulgária. O que se segue tanto na seleção dos candidatos quanto nos preparativos da expedição é uma 

narrativa sui generis, com um humor explicito e debochado, onde a linguagem é trabalhada com extrema 

habilidade, provocando-nos o riso e apresentando, em suas entrelinhas, várias críticas e questionamentos à 

sociedade e à ordem estabelecida.  

Passemos agora a apresentar como estes dois narradores estabeleceram seus relatos com vozes 

veementes e dissonantes, começando por Vaca de nariz sutil onde o narrador assume sua posição de dependente 

do Estado a quem culpa pelos traumas que carrega: “Pago a pensão com a pensão que o Estado me paga pelo 

meu estado.” (CARVALHO, 2005, p.165). O Estado, provedor da pensão, será alvo constante de suas 

reclamações, a burocracia estatal, por exemplo, é repelida e ironizada quando o ex-combatente descobre que 
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recebe uma pensão menor que a de outros companheiros que também haviam sido mutilados. Ele soube que sua 

pensão poderia ser maior caso houvesse perdido alguma parte do corpo e não apenas a memória: “Se eu tivesse 

perdido uma perna ou o pênis, a pátria me pagaria muito mais – foi o que tentaram me explicar diante de um 

mapa cheio de ossos e cartilagens: pensarei nisso da próxima vez.” (ibid., p.165).  Já ao falar sobre o zelador do 

cemitério, que vive onde trabalha, o narrador deixa escapar uma de suas farpas: “[...], e se ele mora num 

cemitério é porque tem lá suas razões. Também já morei em porões, em corredores, e até em trincheiras: o 

problema da moradia não preocupa ao Estado, cada um que se arrume.” (ibid., p.155), assim o narrador expõe o 

que considera como negligência ou como burocratização estatal.  

Já em O púcaro búlgaro, o Estado é o culpabilizado pelos apagões e pelo racionamento de energia 

que atinge o bairro da Gávea e outras áreas da cidade: “O racionamento de luz obriga-me a só escrever de 

dia. [...] O que faz o governo para dividir tão mal suas escuridões é o que ninguém sabe; e o que Deus 

também faz, muito menos.” (CARVALHO, 2005, p.319). Mais uma vez temos um narrador reclamando da 

incapacidade de gestão das autoridades públicas, que não agem para de evitar um racionamento de 

energia. São críticas infelizmente ainda atuais, basta-nos lembrar da recente crise hídrica que o Brasil 

viveu (e ainda sofre suas consequências) nos anos de 2014 e 2015. Nossos governantes continuam a gerir 

mal o erário público e a planejar incompetentemente os seus gastos, deixando-nos em pleno século XXI 

sem os serviços públicos de boa qualidade a que temos direito.  

Voltando à Vaca de nariz sutil, nos serão apresentadas algumas das autoridades da cidade, elas não 

têm seus nomes revelados, podendo representar qualquer homem público que eventualmente 

conheçamos.  Reunidos em uma mesa de restaurante, o promotor, o juiz e o prefeito, com suas 

respectivas mulheres, e ainda o vigário participam de uma cena cômica, mas que bem serve para 

demonstrar o caráter de certos homens públicos:  

 
Há que implantar o quanto antes a pena de morte, dizia o promotor – e com o joelho roçava a perna 

da mulher do prefeito, e este a da mulher do juiz e este a da mulher do promotor. Três vezes setecentos e 
cinqüenta: três vezes cinco quinze vai um, três vezes sete vinte e um... – e o vigário mentalmente ia 
calculando o lucro: esses cornos falam mais do que bebem: que tal um Lacrima Chisti, meritíssimo? [...] 
[grifos meus] (CARVALHO, 2005, p.162) 
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O narrador denuncia que, na verdade, essas autoridades por baixo dos panos agem de forma 

traiçoeira. Por sobre a mesa atuam como se nada estivesse acontecendo, mas seus pensamentos e suas 

ações estão voltados para interesses pessoais. Os cálculos que mentalmente o vigário faz, bem poderiam 

estar sendo feitos também pelos outros partícipes do jantar.  

Por falar em lucro, o que dizer do candidato a expedicionário, de nome Ivo que viu a uva, que se 

incorporou à expedição alegando ser descendente de um sábio hindu que inventou o zero, “circunstância 

que lhe garante e à sua família um royalty sobre todos os zeros usados no mundo até o fim dos tempos. 

Aproveitou para, discretamente, cobrar-me o que lhe devia” (CARVALHO, 2005, p.331). Bem, parece mais 

um desses impostos que nascem do nada, simplesmente para tirar dinheiro do contribuinte sem que 

vejamos nenhum retorno. 

Para indicar a falta de interesse  pelo estudo e pela leitura, o ex-combatente, sentado no mesmo 

banco de jardim, nos apresenta a biblioteca pública como um local frequentado apenas pelo carrancudo 

bibliotecário: “Ali a biblioteca pública; muito bem! Dizem que não há virgens na cidade, pois essa é uma 

delas, a última!” (CARVALHO, 2005, p.175).  

As religiões e a Igreja Católica em especial são outros pontos contra os quais o narrador de Vaca de 

nariz sutil faz as suas investidas. O vigário sentado à mesa das autoridades, calculando um lucro qualquer, 

deixa-nos bem a par do que o narrador pensa sobre o religioso, alguém que saberia de tudo o que se 

passa por sob a mesa e que tiraria proveito dessa informação para benefício próprio. Em outro momento 

o narrador faz insinuações sobre a questão da pederastia no meio religioso. Relatando que houve na 

pensão um adolescente de treze anos a quem “deixara escapar”, o ex-combatente declara que tal rapaz 

poderia despertar o interesse até de um frade: “um efebo ainda é das poucas coisas capazes de despertar 

até um frade de pedra, se não a única. (CARVALHO, 2005, p.167)”.  

O ex-combatente cogita que até o bispo iria gostar de observar pelos buracos das fechaduras da 

pensão e de masturbar-se observando os hóspedes: “veja Vossa Excelência se não estou com a razão, tire 

o barrete para não atrapalhar.” (ibid., p.187).  Sabemos, infelizmente, que em pleno século XXI os casos de 

pedofilia dentro da Igreja Católica são ainda recorrentes e vemos, de tempos em tempos, surgirem novas 

denuncias e comprovações de abusos sexuais praticados por religiosos em todo o mundo.  
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Para o personagem se o mundo é imperfeito, sendo este uma construção divina houve certamente 

uma incapacidade de Deus de fazer algo melhor, ele até entende as dificuldades do Criador e se solidariza 

com Ele, ao mesmo tempo em que zomba do conceito de perfeição divina e de sua infalibilidade:  

 
Talvez por isto mesmo, neste mundo é tudo às avessas, e dizem que Deus se sentiu muito satisfeito 

quando deu o mundo por terminado: cada um dá o que pode, se não fez melhor é porque não estava 
evidentemente ao seu alcance: ser Deus é uma responsabilidade muito grande, o sujeito acaba mesmo se 
atrapalhando. Eu se fosse Deus faria pelo menos uma coisa perfeita, o resto que se danasse, uma só 
perfeição já justificaria toda a imperfeição do mundo. A verdade é que ainda poderia ser pior, o melhor é 
ficar calado. [grifo meu] (CARVALHO, 2005, p.194-195) 
 
 

Em O púcaro búlgaro a Bulgária e Deus são assim comparados: “- O que se convencionou chamar a 

Bulgária é sobretudo um estado de espírito. Como Deus, por exemplo” (CARVALHO, 2005, p.343). Se Deus 

está na berlinda, que dirá os homens e suas relações. Espionando os casais que moram na pensão o ex-

combatente tece críticas às relações mantidas nos casamentos. Aristides, seu companheiro de quarto, por vezes 

parece ser confundido com um cônjuge e o fato de ele ser surdo-mudo colabora nessa comparação, para o ex-

combatente essa mudez bem representa o estado apático de certos relacionamentos. Ao criticar a postura de 

Aristides, o soldado critica, em verdade, o imaginável comportamento de um casal em crise e logo generaliza, 

“é tudo igual”, todos os casamentos estão destinados ao fracasso:  

 
 

[...] Daqui a pouco chega o estranho [Aristides], entra sem bater, despe-se com o seu sexo e as suas 
nádegas, puxa o lençol e cai no sono – tudo sem dizer uma palavra. Seria pior se se deitasse na minha 
cama, com certidão de casamento para lhe garantir esse direito, quando até os mortos tem direito de 
dormir sozinhos, ou quase. Protestar não adianta, que é tudo igual: o próprio presidente a esta hora estará 
dormindo com a primeira dama, ou com a segunda-dama, e o rei com a rainha, e Deus com alguém.  [grifo 
meu] (CARVALHO, 2005, p.156) 
 
 

Em O Púcaro búlgaro é o próprio narrador que confessa o fracasso de seu casamento e sua relação 

extraconjugal com a empregada:  

 
 
Menina Rosa, eu disse, Rosinha – e nos tornamos amantes, O tal estupor com suas nádegas 

tomando toda a extensão da cama: Assim não é possível minha filha, vou dormir no sofá, e eu ia dormir 
na Rosa, [...]. De manhã eu estava esquálido, cor nenhuma, estas malditas molas do sofá, não se tem nem 
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jeito de mudar de lado, mas prefiro ainda isto a dormir no ar, suspenso ao lado da cama. (CARVALHO, 
2005, p. 325) 

 
 

Ainda sobre as relações sociais, numa das reuniões preparatórias os expedicionários questionam a 

forma das classes dominantes exercerem seu poder sobre os mais fracos: 

 
 
[...] Após coçar a cabeça na altura do cocoruto, o expedicionário Ivo que viu a uva estranhou que, 

na marcha que andam as coisas, a antropofagia ainda continuasse sendo condenada pela Igreja e pelos 
bons costumes, ou pelos maus costumes como em parte corrigiu o professora Radamés; no seu entender, 
muito pior do que comer o seu semelhante é fazer com ele o que se vem fazendo desde que o mundo é 
mundo, sobretudo entre as classes ditas dominantes e cujo domínio é tão incerto quanto os domínios 
britânicos ou de qualquer outra espécie; e citou o exemplo do gato enfastiado diante do rato, fazendo dele 
um joguete quando não sente a urgente necessidade de devorá-lo. (CARVALHO, 2005, p.359) 

 
 

Em Vaca de nariz sutil, o tom das indignações e críticas do personagem para com a sociedade se 

potencializa a partir do momento em que ele é acusado de violentar a filha do zelador do cemitério pela 

qual supostamente estaria apaixonado. Na delegacia, defendendo-se da acusação de estupro o ex-

combatente considera aquilo tudo “uma palhaçada” e mentalmente vai desqualificando a todos os 

presentes. O escrivão, por exemplo, estaria sendo traído pela mulher e todos na cidade saberiam, exceto 

ele naturalmente; o delegado seria um cínico e incompetente, capaz de ameaçar o interrogado, mas 

incapaz de perceber que a sua filha menor de idade estaria fornicando com vários homens no muro atrás 

da igreja. Todavia, o seu alvo principal neste episódio foi a mulher que o denunciou, chamada 

simplesmente de “a megera”. Segundo ele, a megera, uma senhora viúva, traíra várias vezes o marido e 

agora virara “um poço de virtudes e acha até tempo para ir visitar os cornos do marido no cemitério, com 

Deus na mão para qualquer imprevisto.” (CARVALHO, 2005, p.207). E complementa: “enquanto a vulva 

lhe servia ocupava-se com outras coisas e não tinha tempo para pensar na vulva dos outros [...]” (ibid.).  

O narrador declara que não se sentia culpado de coisa alguma, afinal todos os que o acusavam 

estariam em defesa de uma virtude que não teriam.  Em sua defesa o narrador faz uso de um discurso que 

ataca diretamente o que julga como a hipocrisia daquela sociedade, incapaz de enxergar seus erros, mas 

sempre disposta a apontar os erros dos outros:  
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[...] Pior fazem eles que fazem as mesmas coisas às escondidas, ou tem vontade de fazer e não 

fazem,  e têm simplesmente medo uns dos outros e chamam isso uma virtude: e copulam toda noite com 
quem nem ao menos amam, no escuro para terem a ilusão de que estão no cemitério copulando com a sua 
criatura. Isto não há latim que lhes ensine, nem código nem coisa nenhuma, ou se nasce sabendo ou não se 
aprende nunca: não tenho culpa de que sejam assim, de que eu seja assim. (ibid.) 
 
 

Crime, para o narrador, não seria o que se passara entre ele e Valquíria no cemitério, crime seria 

apoiar uma guerra, defender a morte do inimigo e comemorar com condecorações e marchas as datas 

que lembram tais conflitos. Sentindo-se um covarde e dizendo-se mais uma vez inocente, o narrador 

comparou o despropósito da guerra e da acusação que sofreu:  

 
 

[...] Matei dezenas, centenas de criaturas em nome da pátria e ainda me pagavam para matá-las: fui 
recebido de braços abertos e me condecoraram em praça pública; agora não matei a ninguém, não fiz mal 
a ninguém, e tenho que andar rente aos muros como se fosse um criminoso, as mãos nos bolsos para que 
tremam menos. Até covarde me tornei de repente, como todos [...] andando por esses lugares que não me 
interessam só para não ter que enfrentá-los aos grupos ou mesmos sozinhos, com o seu ódio e sua 
hipocrisia. (ibid., p.210) 
 
 

Ele pode estar relatando sua participação na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã ou qualquer 

outro conflito contemporâneo à época de publicação da obra. Esse herói sem nome critica na verdade toda a 

violência que percebe em seu dia a dia. Para tanto ele faz uso de um discurso atemporal, fragmentado e 

atualíssimo, que traz em seu cerne um contundente pensamento antibelicista; não importa qual seja a guerra. Na 

guerra, o ex-combatente sentia-se matando a si mesmo, de ambos os lados inocentes morreriam sem nem ao 

menos se saber ao certo o porquê de suas mortes: 

 
 

[...] Não me dão armas para eu matar quem eu queira, mas justamente quem eu nem conheço, pode 
ser até que seja o meu sósia quem esteja do lado de lá, e o mais certo é que seja; e a coisa é tão bem-feita 
que acabam nos fazendo odiá-lo, cada um ao seu, como se já tivéssemos nascido inimigos um do outro, e 
inconciliáveis. (ibid., p.180). 

 
 

De fato, a coisa é tão bem feita que, em pleno século XXI, discursos extremistas se tornam 

perigosamente constantes em todo o mundo e ganham espaço em diferentes sociedades, expandindo ideais 

políticos, sociais ou religiosos de forma parcial e intolerante, fomentando atentados terroristas, guerras, 
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desrespeito e um ódio descabido a quem ousa pensar diferente. Não importa a época, as guerras continuam a 

não fazer sentido e a vitimar inocentes.  

A busca de um sentido existencial do ex-combatente, que em certo momento também se declara como 

um herói sem heroísmo, é a mesma busca a que se atira de forma mais camuflada o expedicionário de O púcaro 

búlgaro que confessa mediante sua dúvida quanto à missão rumo à Bulgária: 

 
 
A continuar assim ainda acabaremos empreendendo uma expedição para descobrir a nós mesmos 

[...] Nem adiantaria, acrescentei, querermos descobrir coisíssima alguma sem antes termos a absoluta 
certeza de que existimos. (CARVALHO, 2005, p.341) 

 
 

A ironia e o humor mais latentes em O púcaro búlgaro contrastam com as críticas sociais que estão 

mais nas entrelinhas dessa narrativa. O contrário ocorre em Vaca de nariz sutil onde as críticas são mais 

explícitas e o humor é que precisa ser arrancado das entrelinhas. O narrador de Vaca de nariz sutil produz 

um discurso para que sua insatisfação seja percebida, para que sua inadequação e sua posição dissonante 

sejam manifestadas de tal forma a incomodar seus ouvintes. Enquanto que o narrador de O púcaro 

búlgaro produz uma narrativa mais leve, porém trabalhando a linguagem de modo bastante hábil para 

que a sua dissonância apareça através de um riso debochado e inteligente. 

E a partida dos expedicionários, debochada, finalmente ocorre: A partida!!! Nada mais que uma 

partida de pôquer onde se fazem presentes o relógio com seu tic-tac repetitivo, o narrador, os 

expedicionários Pernacchio, que morou muitos anos ao lado da Torre de Pisa e ficou neurótico com a 

ideia de que a mesma lhe pudesse desabar sobre a cabeça e Radamés, o professor de bulgarologia nascido 

em Quixeramubim, no Ceará, dono de um gato imaginário que nada mais é do que o dorso de sua mão:  

 
 
EU – Mesa, também. O diabo é que o seu gato, não é de nada, professor. E ele, pelo menos – 

nasceu em algum lugar?  
RADAMÉS – Presumo que no cu da gata, para não dizer pior. Quanto a não ser de nada, só por 

causa do seu ar ausente, digo que Deus é o rei dos ausentes e nem por isso você é capaz de dizer que ele 
não exista.  

EU – Existe tanto quanto o Ceará ou a sua Bulgária. 
PERNACCHIO – O que não quer dizer absolutamente nada. Bato. (CARVALHO, 2005, p.382) 
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Já o ex-combatente decide fugir e deixar tudo para trás, foge teoricamente sem destino, não 

levando sequer roupas, mas escolhe um trem como sua condução. O trem que é um veículo com rota 

determinada, os seus trilhos a limitar qualquer mudança de rumo, fixando o destino. Para resolver esta 

incoerência, o narrador afirma que ele é a locomotiva com todos os seus vagões e que os “trilhos são para 

fazer de conta, na primeira oportunidade eu [ele] os despeço: vão para as estações que quiserem.” (ibid., 

p.212).  

Sua fuga representa então um momento de redescoberta de si  mesmo; ele larga os óculos, para 

ver melhor, finge-se de surdo-mudo para não ter que escutar o que não lhe interessa e segue sua viagem, 

tentando ser o senhor de seu destino, seja ele qual for, com um rumo incerto, mas fruto de sua escolha: 

“Aproveito para entrar no meu desrumo: deixo-vos os trilhos, vou ver se ainda me alcanço: não disponho 

de vossa eternidade para viver, muito menos para pensar. / É agora ou nunca.” (ibid., p.219).  
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RESUMO: A linguagem poética de Manoel de Barros destaca-se, entre outros aspectos, pela 
originalidade na escolha dos paradigmas lexicais que servem à composição imagética. O sema 
da inferioridade, por exemplo, mostra-se uma fonte primordial ao projeto estético do poeta, de 
modo que os versos que integram sua obra empilham um amontoado de elementos inúteis, 
ínfimos e sem valor. Apropriando-se do sema em questão, Barros realiza um trabalho minucioso 
de transfiguração poética dos itens lexicais que o constituem, ou seja, dos itens cuja carga 
semântica convencional vincula-se ao descarte ou rejeição no âmbito da sociedade de consumo. 
Diante disso, pensamos que o poeta se posiciona contrariamente à ordem estabelecida pelas 
convenções que orientam tal sociedade, uma vez que propõe uma exaltação do inútil, uma 
proposição do gratuito, isto é, a reposição de valor ao que, pelo menos aparentemente, não tem 
mais valor. A lógica da sociedade de consumo apregoa o desapego, e, ao estimular a aquisição 
desenfreada de bens, objetos e serviços, confere um caráter de brevidade e limite à utilidade das 
coisas. Em claro e pleno exercício de insubmissão e resistência a esse sistema, Manoel de 
Barros difunde o afeto pelo ínfimo, defendendo e promovendo um resgate daquilo que foi posto 
à margem. 
 
Palavras-chave: Manoel de Barros. Metalinguagem. Modernidade lírica. Sociedade de consumo.  
 
 

Em uma entrevista concedida a José Otávio Guizzo para a Revista Grifo, Manoel 

Barros afirma o seguinte: “A mim me parece que é mais do que nunca necessária a 

poesia. Para lembrar aos homens o valor das coisas desimportantes, das coisas 

gratuitas.” (BARROS, 1996, p. 310). Esse trecho remete a um dos pilares de sua visão 

do poético concernentes à função da poesia. E, para Barros, a função da poesia seria a 

de intervir, significativamente, na maneira como o homem lida com a realidade em que 

se insere, de modo a direcioná-lo para uma percepção mais livre das coisas, a fazê-lo 

experimentar um olhar mais autônomo e espontâneo para o mundo. De acordo com essa 

visão, a linguagem poética cumpre uma função libertária, uma vez que sua natureza 
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insubmissa diante das convenções poderia levar o leitor a recuperar a espontaneidade do 

olhar para as coisas e o mundo, para si mesmo e também para o outro.  

A poesia desarticula as tentativas de modalização normativa impostas pela 

convenção, frustrando-as na medida em que desvela o caráter plurissignificativo e 

multifacetário das coisas por meio da reorganização dos signos. Uma experimentação 

consciente e ativa da vida celebra o desdobramento das coisas para além da 

compreensão habitual, que é regida pelos limites da linguagem funcional. E é 

justamente isso que a palavra poética incita ao convidar o espírito para os exercícios de 

contemplação e reflexão. Nesse sentido, a poesia poderia conduzir o homem, o leitor de 

poesia, a uma experiência mais íntima do mundo, menos determinada pelas regras e, 

portanto, menos automatizada. 

Conforme aponta Moisés (2007), a civilização – no sentido do processo de 

modernização material, que culmina com a globalização – uniformizou os modos de 

percepção e entendimento do mundo. O homem contemporâneo, inserido numa 

estrutura social regida pelos velozes ditames do consumo, da produtividade e da 

eficiência técnica, perde sua individualidade ao diluir-se na massa. A publicidade, motor 

da sociedade de consumo, uniformiza o desejo na medida em que propõe, ou impõe, por 

meio do fetiche, necessidades comuns a todos. Isso implica a homogeneização da 

percepção, haja vista que acaba por contribuir com a padronização das escolhas e da 

conduta humana, com a padronização dos destinos. Num movimento quase maquinal, o 

homem se relaciona com a realidade que o cerca por intermédio do reconhecimento. 

Considerando a integração do homem contemporâneo em uma dinâmica de 

entendimento passivo do mundo, a possibilidade de desdobramento das coisas pela 

atuação contemplativa ou reflexiva do espírito, para além das convenções, passa 

despercebida. A ordenação da sociedade e da vida suscitada pelos princípios burgueses 

rouba do homem um pouco de sua singularidade, de seu poder de ser-se na 

compreensão livre do mundo, e de ação livre sobre o mundo.  

 Evocando o pensamento de Heidegger (1962), Moisés ressalta que a busca 

desenfreada pela novidade, que marca a dinâmica de funcionamento da sociedade de 

consumo, impregna o próprio homem, naquilo que se refere à relação que trava com o 

mundo e com os semelhantes. Dentro da lógica que conduz a sociedade de consumo, o 

novo constitui-se como um valor em si mesmo, para além dos bens e objetos, de modo 

que se estabelece, no seio dessa organização social gerida pela economia de mercado, 

um seguimento lógico de entronização dos modelos e versões mais recentes, e, 
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decorrentemente, uma atitude de descarte daquilo que vai sendo superado em novidade. 

Mergulhado na dinâmica dessa engrenagem, o homem adquire uma percepção 

extremamente rasa do real: as pessoas não se demoram mais na contemplação das 

coisas, e, com isso, deixam de exercer sua “liberdade de escolha” (MOISÉS, 2007, p. 

85) e sua “capacidade de reflexão” (idem, ibidem).  

De acordo com Heidegger (1962 apud MOISÉS, 2007, p. 85), “a avidez de 

novidades, no gozo de sua liberdade plena, não cuida de ver para compreender o visto, 

ou seja, para adentrar um ‘ser’ relativo a isso, mas tão-somente para ver. Só busca o 

novo para saltar imediatamente para outro novo.” Ancorado no pensamento do filósofo 

alemão, Moisés (2007) entende a forma rasa de compreensão das coisas que caracteriza 

o olhar do homem-consumidor para o mundo como perda da consciência ou da própria 

humanidade. O autor assinala que essa perda pode ser assimilada como aniquilamento 

da capacidade de ser-se nas coisas por meio da contemplação, da reflexão, do 

entendimento sensível ou inteligível. Mantendo uma visão pessimista, e nostálgica, até, 

Moisés (2007, p. 86; grifo no original) afirma que “tudo o que nos cerca corre o risco de 

se tornar mercadoria descartável, até que se descarte também o único obstáculo capaz de 

resistir à perversão dessa espécie de ‘progresso’ indiscriminado: a consciência.”  

Apesar das condições hostis para o exercício do olhar despido para as coisas, a 

poesia sobrevive, ainda. E, necessária, “ensina, subliminarmente, a estratégia da 

insubmissão” (MOISÉS, 2007, p. 26; grifo nosso), já que se constitui como exercício a 

partir do qual a consciência mantém-se viva, e, mais que isso, como exercício 

disseminador do olhar consciente e criador. Consoante as palavras de Moisés, 

       

A poesia não espera e não aceita que conhecimentos se acumulem 
para formar um todo homogêneo e coeso; para a poesia, esse todo não 
passa de miragem ou impostura. A poesia ensina que o todo não é a 
soma das partes; é, antes, cada edifício contido em cada tijolo. (A 
lógica formal não teria por que, nem como, quantificar os dados 
fornecidos pela excêntrica lógica poética.) Em matéria de 
conhecimento, desde que se trate de poesia, o único pré-requisito é 
estar apto a ver, enquanto ato inaugural, a semente de qualquer 
possível árvore do saber. (2007, p. 22; os dois primeiros grifos são 
do original, o último é nosso)  

 

Tomando o pensamento do autor como ponto de partida e amparo crítico, 

frisamos que Manoel de Barros coloca-se, de forma muito arguta, na contracorrente da 

ordem estabelecida pelas convenções que orientam a sociedade de consumo. O que 

Barros propõe, com sua poesia, é uma exaltação do inútil, uma proposição do gratuito, 
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isto é, a reposição de valor ao que não tem mais valor, pelo menos aparentemente. A 

lógica da sociedade de consumo apregoa o desapego, e, ao estimular a aquisição 

desenfreada de bens e objetos, confere um caráter de brevidade e limite à utilidade das 

coisas. Em claro e pleno exercício de insubmissão ao sistema, o poeta difunde o afeto 

pelo ínfimo, defendendo e promovendo um resgate daquilo que foi posto à margem. 

Nesse processo, demora-se na contemplação, na reflexão e no entendimento crítico e 

sensível das coisas inúteis, e, com isso, incita o leitor a fazer o mesmo. Manifestando 

um ideal de subversão da lógica, sua poesia pretende tocar fundo o leitor, para que este 

apreenda o mundo de forma mais contemplativa ou reflexiva, e possa, portanto, dispor 

de uma experiência mais íntima e criativa da vida.    

Nesse sentido, resta aos poemas a tarefa de empilhar um amontoado de 

elementos inúteis, ínfimos e sem valor. “O homem de lata” (BARROS, 2010a, p. 127), 

“as lagartixas de latrina” (idem, p. 163), “o idiota de estrada” (idem, p. 161), “o porco 

celestial” (idem, p. 189), “o relógio com o tempo enferrujado dentro” (idem, p. 242) e 

“o aparelho de ser inútil” (p. 239), por exemplo, são alguns dos itens que integram o 

imenso conjunto de relíquias compostas por via de um trabalho artesanal de 

transfiguração poética do sema da inferioridade.  

Levando em consideração a recolha e a acumulação dos elementos ínfimos que 

marcam o fazer poético de Barros, Sanches Neto (1997) estabelece uma relação de 

parentesco entre a figura do poeta e a do colecionador. Como se fossem, então, 

prateleiras dispostas de modo a guardar ou expor uma coleção, os versos sustentam 

imagens poéticas elaboradas a partir de um aproveitamento poético do paradigma 

lexical da inutilidade, da marginalidade.  

Em virtude da fusão dos espaços metapoético e figurativo, as imagens que 

encontramos nos versos-prateleiras de Barros sustentam, por sua vez, a ideia de que a 

poesia deve nascer do inútil, e, mais que isso, de que a poesia deve configurar-se como 

um espaço lídimo para o acolhimento do ínfimo. Observamos, assim, que há uma 

simetria entre a realização poética em si e as ideias encadeados no texto por intermédio 

da metalinguagem.  

Por um lado, distingui-se a excessiva repetição do procedimento metalinguístico 

em defesa da ideia de valorização daquilo que é considerado inútil: “Tudo aquilo que 

nos leva a coisa nenhuma / e que você não pode vender no mercado / como, por 

exemplo, o coração verde / dos pássaros, / serve para poesia” (BARROS, 2010a, p. 

146); “É no ínfimo que eu vejo a exuberância.” (idem, p. 341). Citamos, ainda, alguns 
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títulos significativos de livros, que fazem a apologia e o engrandecimento das coisas 

ínfimas e rasteiras: Gramática expositiva do chão (1966), O livro das ignorãças (1993), 

Livro sobre nada (1996), Tratado geral das grandezas do ínfimo (2001).  

Por outro lado, destaca-se a repetição igualmente excessiva da recolha e do 

aproveitamento de itens semânticos que compõem o paradigma da inferioridade, tais 

como os substantivos “lata”, “caramujo”, “sapo”, “pedra”, “formiga” e “ferrugem”, ou 

como os qualificativos “abandonado”, “sujo”, “rasteiro”, “estragado” e “inútil”. 

Segundo a voz crítica de Barros, a matéria de sua poesia “são ‘os nervos do 

entulho’, como disse o poeta português José Gomes Ferreira. [...] O cisco semovente e o 

propriamente cisco.” (BARROS, 2010b, p. 45). Discorrendo acerca da coleta e da 

transfiguração do inútil como método de construção poética, o poeta assevera:  

    

Em estudo sobre O processo, de Kafka, o humanista Günther Anders 
observa o amor de Leni pelos processados. Leni acha que a miséria da 
culpa os torna belos. Sua compaixão pelas vítimas é que leva ao amor. 
De muita dessa compaixão é feita a poesia do nosso século. Um fundo 
amor pelos humilhados e ofendidos de nossa sociedade banha quase 
toda a poesia de hoje. Esse vício de amar as coisas jogadas fora – eis a 
minha competência. É por isso que eu sempre rogo pra Nossa Senhora 
da Minha Escuridão que me perdoe por gostar dos desheróis. Amém. 
(BARROS, 2010b, p. 45) 

  

Os elementos e os itens desvalorizados e descartados pela sociedade de consumo 

apresentam grande valor, constituindo-se como matéria apta à construção da poesia. O 

poeta recolhe aquilo que fica à margem, invertendo os padrões. No seio de sua 

linguagem, todas as coisas e todos os seres que, no âmbito do convencional, existem sob 

o estigma da inutilidade, ocupam um lugar de destaque, uma posição de valor. Dessa 

forma, podemos entender que sua poesia propõe-se como um ato político, ao promover 

uma subversão em relação aos paradigmas de valor que fundamentam a sociedade 

contemporânea, atribuindo relevância àquilo que, habitualmente, é descartado ou 

marginalizado.  

Considerando essa faceta da poesia de Manoel de Barros, propomos uma leitura 

do poema “13” da segunda parte de Livro sobre nada, intitulada “Desejar ser”: 

    
Venho de nobres que empobreceram. 
Restou-me por fortuna a soberbia. 
Com esta doença de grandezas: 
Hei de monumentar os insetos! 
(Cristo monumentou a Humildade quando beijou os 
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pés dos seus discípulos. 
São Francisco monumentou as aves. 
Vieira, os peixes. 
Shakespeare, o Amor, A Dúvida, os tolos. 
Charles Chaplin monumentou os vagabundos.) 
Com esta mania de grandeza: 
Hei de monumentar as pobres coisas do chão mijadas  
de orvalho. (BARROS, 2010a, p. 343) 

  

O sujeito lírico coloca-se como parte de uma linhagem de “nobres que 

empobreceram”, destacando a figura de Cristo como origem dessa estirpe, e outros 

nomes que a constituem, sendo eles São Francisco de Assis, Padre António Vieira, 

William Shakespeare e Charles Chaplin. O poeta presentifica, no espaço da linguagem, 

o outro, transformando cada uma das figuras citadas em um existente para além do 

mundo referencial, ou seja, confere-lhes um caráter ético e estético na medida em que os 

transfigura em signos que integram e sustentam a tessitura do poema. Segundo a lógica 

construída pelo texto, a característica primordial dessa linhagem é a subversão, a 

proposição de um novo padrão frente à norma estabelecida. Mais precisamente, as 

figuras elencadas destacam-se por propor a valorização daquilo que é menosprezado 

pelo sentido comum, ou que permanece invisível para olhos atrofiados pelo hábito.  

Por esse ângulo, sublinhamos o uso do neologismo “monumentar”, criado a 

partir do vocábulo “monumento”, substantivo que traz implícita a noção de imponência 

e grandiosidade, tanto que encontramos na língua portuguesa o adjetivo “monumental”. 

Ao destacar o feito de cada um dos “nobres que empobreceram”, inclusive de si mesmo 

como parte da estirpe, o sujeito lírico emprega o verbo “monumentar”. Com isso, atribui 

à subversão da ordem preexistente realizada por Cristo, por São Francisco, por Vieira, 

Shakespeare e Chaplin, o valor de obra, de feito grandioso. Esses homens, signos de 

resistência conforme o sentido articulado no poema, tomaram o partido dos 

marginalizados, dedicando-se ao propósito de conceder voz àqueles que foram ou são 

menosprezados pela sociedade. Não há, portanto, modéstia alguma na colocação do 

sujeito lírico. A “soberbia” é a “fortuna” que seus ascendentes lhe deixaram, sua 

herança é “a doença e a mania de grandeza”.        

Naquilo que concerne à particularidade de seu próprio projeto, o sujeito lírico 

ressalta, com muita convicção, que “há de monumentar os insetos”, que “há de 

monumentar as pobres coisas do chão mijadas de orvalho”. Notamos que sua voz 

coordena argumentos metalinguísticos que expressam os propósitos estéticos de Barros, 
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isto é, a defesa crítica da recolha e valorização das coisas miúdas como meio original de 

articulação da linguagem. O sujeito lírico coloca-se ao lado de nomes grandiosos, 

conferindo importância a seu próprio feito e, simultaneamente, acaba por enfatizar a 

clareza da finalidade estética do poeta, que concebe a celebração do inútil como ponto 

de força de sua poesia.  

Ao abraçar o ínfimo, Manoel de Barros experimenta e expõe a face oculta das 

coisas, lançando um olhar espontâneo para o mundo, um olhar não atrofiado pelos 

limites impostos pela convenção. Muito conscientemente, ele conduz o seu fazer de 

maneira a questionar as tentativas de homogeneização da percepção e compreensão 

humanas. Associando o questionamento à própria subversão dos paradigmas, que 

acontece no plano da forma, o poeta incita e direciona o leitor de poesia a um estado de 

insubmissão frente às tentativas de padronização. 
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ADAPTAÇÕES LITERÁRIAS EM CONTEXTO ESCOLAR 

 

Benedito Antunes (UNESP, Assis) 

 

RESUMO: A comunicação aborda questões teóricas relativas à tradução e à adaptação de obras 
literárias e suas implicações no ensino de literatura. Para isso, elege como corpus a adaptação de 
textos de Machado de Assis realizada pela escritora Patrícia Secco. Com base no princípio de 
que a tradução é indispensável para a difusão da literatura independentemente do idioma em que 
é produzida, procura-se discutir diferentes modos desse procedimento, incluindo a adaptação. 
Do ponto de vista teórico, considera-se que, na tradução de uma língua para outra, a adaptação 
pode ocorrer em graus variados, conforme se observa na comparação de traduções de um texto 
clássico traduzido em diferentes épocas. No tocante ao ensino, a importância da adaptação é 
relevante não apenas para o conhecimento do patrimônio literário universal como também para 
a leitura de clássicos em língua materna. Ao estabelecer algum tipo de diálogo com autores 
clássicos, muitas vezes recriando o texto original em contexto contemporâneo, a adaptação tem 
contribuído para a formação de leitores de literatura. Apesar disso, observam-se com frequência 
restrições às adaptações, principalmente quando há redução ou simplificação da obra original. A 
rigor, adaptar ou mesmo simplificar um clássico não é nenhuma blasfêmia, desde que não se 
engane o leitor. Este deve saber que não está lendo o texto original. Por outro lado, é preciso 
considerar que ler literatura é também passar por uma experiência nova, de aprendizado de um 
uso diferente da língua cotidiana. Neste ponto, entra a competência do professor como mediador 
de leitura, que deveria ser capaz de aproximar da obra literária o leitor em formação, lançando 
mão de vários recursos, inclusive atualizando sua linguagem. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução, Adaptação literária, Ensino de Literatura, Formação do leitor. 

 

 

 Esta comunicação consiste numa reflexão sobre as adaptações literárias que 

toma como motivo inicial a polêmica provocada, em 2014, pela escritora e empresária 

Patrícia Engel Secco ao propor a adaptação de clássicos da literatura brasileira com a 

finalidade de facilitar sua leitura por um público mais amplo. A maioria dos professores 

e críticos ouvidos pela imprensa para comentar o fato massacrou a escritora, nem 

sempre procurando entender mais a fundo a questão. A proposta da escritora, que 
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também é proprietária da Secco Assessoria Empresarial S/C Ltda., visava à produção de 

versões simplificadas de O alienista, de Machado de Machado de Assis, e A pata da 

gazela, de José de Alencar. Para produzir os livros, captou, com o aval do MEC, mais 

de um milhão de reais. 

 Deixando um pouco de lado a polêmica gerada pela proposta, cabe analisar o 

cerne da questão, isto é, a sua finalidade pedagógica, que chegou a merecer o apoio 

institucional do MEC. Desse ponto de vista, o episódio pode ensinar alguma coisa, pois 

a difusão da leitura e o ensino de literatura passam constantemente por práticas de 

paráfrase e adaptação, de forma direta ou indireta. Para começar, gostaria de evocar, 

numa espécie de epígrafe, duas observações. 

 Quando publicou o romance Serafim Ponte Grande, Oswald de Andrade colocou 

no lugar do copyright (chancela dos direitos autorais e da propriedade literária) os 

seguintes dizeres: “Direito de ser traduzido, reproduzido e deformado em todas as 

línguas – São Paulo – 1933”. Trata-se, como diz Haroldo de Campos no célebre estudo 

“Serafim: um grande não-livro” (1972), de uma maneira de contestar o próprio livro 

pela sua materialidade, pela sua fisicalidade, como o escritor fará, aliás, com outros 

elementos do paratexto. 

 A paráfrase do copyright “em tom de escarninho”, que recorda a possibilidade 

de deformação inerente ao processo de tradução da obra literária, faz recordar uma 

avaliação recente de Antonio Candido, feita em contexto particular a propósito da obra 

de Machado de Assis. É sabido que Antonio Candido prefere reler textos clássicos a 

enfrentar novas leituras. E nessa releitura tem contemplado principalmente Machado de 

Assis, inclusive em outras línguas, como o francês e o inglês. Surgiu dessa experiência 

o comentário de que a qualidade de Machado de Assis não desaparece mesmo nas 

traduções ruins. 

 Parto dessas duas evocações para abordar um tema que normalmente é visto com 

reservas no meio acadêmico, mas que é praticado largamente pelo mercado editorial, 

com uso profícuo nas práticas educacionais: a adaptação literária. A iniciativa de 

Patrícia Secco foi alvo de severos ataques, a maioria deles com fundamentadas razões 

de ordem estética e mesmo pedagógica. Afinal, para ler os clássicos de Machado de 

Assis e de José de Alencar, mesmo um leitor pouco experiente não dependeria de 

versões simplificadas das obras. Em todo caso, o fato merece ser analisado sem a paixão 

daquele momento para que se possa compreender sua motivação inicial, observando o 
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que havia de objetivo na proposta. Retomo, para isso, algumas questões que abordei 

numa entrevista concedida à Veja online em 9 de maio de 2014 e que foram ignoradas 

pela jornalista responsável pela matéria. 

 Na referida entrevista, além de reiterar pontos destacados por professores e 

críticos, observei que a polêmica tocava em um problema real quando se trata de textos 

antigos, que oferecem alguma dificuldade para o leitor contemporâneo. Evidentemente, 

do ponto de vista literário, é um desrespeito alterar o texto de um escritor para facilitar a 

sua leitura. Há publicações de todos os níveis para satisfazer a diferentes leitores sem 

que seja necessário recorrer à simplificação vocabular e sintática de um clássico como 

Machado de Assis para difundir a leitura literária entre as pessoas mais simples, como 

pretendia a escritora. 

 Por outro lado, é preciso recordar que sempre existiram adaptações e releituras 

de textos clássicos, inclusive em outras linguagens, como história em quadrinhos, 

cinema, teatro e até games. Ao estabelecerem algum tipo de diálogo com autores 

clássicos, muitas vezes recriando o texto original em contexto contemporâneo, essas 

adaptações têm desempenhado importante papel na formação de leitores. Nesses casos, 

não se questiona sua validade, pois não se espera encontrar ali o texto original. 

 Clássicos infanto-juvenis são conhecidos muito mais pelas adaptações, em geral 

reduzidas, do que pelo texto original. Basta pensar na variedade de versões de Pinóquio, 

A branca de neve, Alice no país das maravilhas e muitas outras obras disponíveis no 

mercado. E mesmo os clássicos universais da chamada grande literatura são geralmente 

oferecidos a crianças e jovens em textos adaptados, como Dom Quixote, As viagens de 

Gulliver, Robinson Crusoé. Aliás, Monteiro Lobato criou grande parte de sua obra 

infantil traduzindo, adaptando e mesmo recriando clássicos. 

 E aqui se observa uma questão que talvez ajude a compreender a polêmica 

provocada pela simplificação de Machado de Assis: a maioria dessas adaptações é 

constituída de traduções. A tradução de uma língua para outra parece autorizada a fazer 

as devidas adequações do texto original, enquanto que a tradução de uma obra no 

interior da mesma língua parece simplificação ou deturpação. 

 Recorro a uma experiência pessoal para ilustrar o problema. Ouvi de um 

imigrante italiano que preferia ler o Decameron de Boccaccio em português do que no 

original italiano, pois a tradução é mais acessível. E isso tem uma explicação. Escrito no 

século XIV, o original está num italiano muito distante do utilizado nos dias de hoje. 
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Entretanto, ao ser vertido para um idioma estrangeiro, tende a incorporar a língua em 

seu estado atual. A esse propósito, costuma-se dizer que o texto original permanece 

estável, isto é, teoricamente continua sempre o mesmo, enquanto as traduções carregam 

as marcas de cada momento em que são realizadas. Na passagem de uma obra de quatro 

ou cinco séculos atrás para outra língua, é inevitável que a língua de chegada seja 

atualizada, pois o tradutor, enquanto leitor é proficiente na leitura de um texto antigo, 

mas no momento de traduzi-lo vale-se de sua condição de falante da língua em seu 

estado contemporâneo. 

 A menção à obra de Boccaccio neste caso é oportuna. Saiu recentemente uma 

nova tradução em português de Decameron, feita pela tradutora e escritora Ivone C. 

Benedetti, que além de cuidar para que a obra fosse publicada integralmente, procurou 

recuperar aquela “pátina do tempo”, perdida na tradução mais conhecida do livro no 

Brasil. Ao comentar seu trabalho, a tradutora aproveita para criticar, com base na sua 

longa experiência, um preconceito que circula no meio editorial e tem a ver com a 

polêmica sobre adaptação e simplificação: o de que o público brasileiro é inculto e não 

pode ser afastado dos livros por causa de construções difíceis (BENEDETTI, s/d). 

 Assim, enquanto as adaptações praticadas nas traduções são aceitas e muitas 

vezes nem chegam a ser percebidas, as que ocorrem no plano intralinguístico são vistas 

com ressalvas porque deixam à mostra a perda do sabor original da obra. Bem avaliadas 

as coisas, porém, constata-se que a perda é relativa e mesmo necessária, dependendo 

dos objetivos da leitura. Para estudar a Carta a El-Rei Dom Manuel, de Pero Vaz de 

Caminha, raramente se recorre aos textos originais. A não ser que se pretenda realizar 

um estudo linguístico específico, utilizam-se as edições atualizadas para o português 

contemporâneo. Para se perceber a praticidade dessa atualização, observem-se os 

seguintes versos de uma cantiga de amigo medieval: 

 
Ondas do mar de Vigo, 
Se vistes meu amigo? 
E ai Deus, se verrá cedo! 
 

 Por causa de dificuldades de ordem semântica e sintática, em contexto escolar é 

aceitável que eles sejam atualizados para algo como: 

 
Ondas do mar de Vigo, 
Acaso vistes meu namorado? 
Queira Deus que ele venha cedo! 
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 Essa atualização, porém, justifica-se apenas como explicação oral, de forma que 

se possa retornar ao texto original e apreciar a sua construção. Nesse caso, a paráfrase, 

embora mais ingênua e desprovida de poesia, torna o original facilmente compreensível, 

e é essa sua finalidade. Já a sua publicação em texto autônomo requereria outros 

cuidados para contornar as perdas estéticas. Dificuldade semelhante pode ser encontrada 

mesmo num texto mais recente e em prosa. Veja-se um exemplo colhido ao acaso em 

Senhora, de José de Alencar, especialmente o parágrafo em que o narrador comenta a 

maneira como Aurélia se dirige a Seixas: 

 
A moça apontou a Seixas uma cadeira próxima. 
– Sente-se meu marido. 
Com que tom acerbo e excruciante lançou a moça esta frase 

meu marido, que nos seus lábios ríspidos acerava-se como um dardo 
ervado de cáustica ironia! 

Seixas sentou-se. 
Dominava-o a estranha fascinação dessa mulher, e ainda mais a 

situação incrível a que fora arrastado. (ALENCAR, 2002, p. 76). 
 

Não se trata, evidentemente, de um texto de fácil compreensão para o jovem 

leitor de hoje. Há dificuldade vocabular, sintática e mesmo de tom, relativo às 

formalidades de uma cena burguesa passada na Corte do século XIX. Na sala de aula, 

certamente um professor de qualquer nível de ensino procurará traduzi-lo oralmente 

para que seu aluno compreenda a força expressiva de Alencar, mas mudar ou simplificar 

o texto significaria destruir o estilo do Autor. A tarefa docente consistirá, pois, em 

aproximar o aluno do texto para que ele possa fruir a obra de Alencar. Mesmo assim, há 

experiências de adaptação que procuram estabelecer uma ponte entre o leitor e a obra 

original. Veja-se o exemplo a seguir: 

 
Era no tempo do rei. 
Havia, naquela época, os meirinhos, oficiais judiciários que 

gozavam de grande consideração. Havia também o canto dos 
meirinhos, que ficava na esquina da rua do Ouvidor com a da 
Quitanda. Lá eles se reuniam. Eram gente temível e respeitada. 
Trajavam cascas pretas, calças e meias da mesma cor, sapatos 
afivelados e, na cintura, uma espada. Sobre tudo isso, um chapéu 
complicado, cheio de plumas. 

O meirinho usava e abusava de sua posição. Tornava-se 
terrível para qualquer pessoa que esbarrasse com uma daquelas 
figuras: ela desdobrava uma folha de papel e começava a lê-la em tom 
confidencial. Não havia remédio. O cidadão acabava pronunciando as 
palavras fatais: 

– Dou-me por citado. (ALMEIDA, 2000, p. 9). 
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Nenhum leitor mais ou menos familiarizado com a literatura brasileira terá 

dificuldade para perceber que se encontra aqui diante do trecho inicial do clássico 

Memórias de um sargento de milícias. Mas deverá ser um leitor atento para saber que o 

texto não é o de Manuel Antônio de Almeida, mas sim a adaptação de Carlos Heitor 

Cony. Só para se ter uma ideia da diferença, o início do romance em sua versão original 

possui 455 palavras, que foram reduzidas a 114 na versão adaptada, ou seja, esta contém 

apenas 30% do texto original. O procedimento é simples: recorte de passagens, 

simplificação vocabular e sintática, deslocamentos de sintagmas. Assim, observam-se 

mudanças como: meirinhos => oficiais judiciários; de não pequena consideração => 

de grande consideração; calção => calça; ilharga => cintura; espadim => espada; 

chapéu armada => chapéu complicado; cidadão => pessoa. 

 A rigor, adaptar ou mesmo simplificar um clássico não é nenhuma blasfêmia, 

desde que não se engane o leitor. Este deve saber que não está lendo o texto original. 

Carlos Heitor Cony, que adaptou, além do livro de Manuel Antônio de Almeida, 

clássicos como O Ateneu, de Raul Pompeia, e O primo Basílio, de Eça de Queiroz, ao 

ser indagado se reescrevia ou resumia os livros, respondeu: “Era uma condensação. Eu 

eliminava pontos mortos, alguns diálogos, detalhes técnicos. Deixava o texto mais 

denso. Mas preservava a história, o clima e principalmente a expectativa” (CONY, 

2010). Cony foi taxativo: “O bom adaptador não falseia o original”. 

 Falsear o original – este parece ter sido o problema de Patrícia Secco, e não 

propriamente a sua iniciativa de adaptar clássicos. Basta examinar um parágrafo de sua 

adaptação de “O alienista” para se perceber os equívocos do trabalho. O texto mantém 

praticamente a mesma extensão do original; as mudanças são principalmente de ordem 

vocabular e sintática: 

 
As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos 

vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza 
da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. 
Estudara em Coimbra e Pádua. Aos trinta e quatro anos regressou ao 
Brasil, não podendo el-rei alcançar dele que ficasse em Coimbra, 
regendo a universidade, ou em Lisboa, expedindo os negócios da 
monarquia. 

– A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu emprego 
único; Itaguaí é o meu universo. (ASSIS, 1962, p. 253). 

 

As crônicas da vila de Itaguaí dizem que, em tempos remotos, 
viveu ali um médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho de nobres e o 
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maior dos médicos do Brasil, de Portugal e da Espanha. Estudara em 
Coimbra e Pádua. Aos trinta e quatro anos, regressou ao Brasil, uma 
vez que o rei não conseguiu fazer com que ficasse em Coimbra, 
dirigindo a universidade, ou, em Lisboa, cuidando dos negócios da 
monarquia. 

– A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu único 
emprego. Itaguaí é o meu universo. (ASSIS, 2014, p. 5). 

 
As críticas a essa adaptação são unânimes ao apontarem para a incompetência da 

autora. Destacam, além das deformações de estilo, erros grosseiros de ordem histórica e 

até mesmo de compreensão do texto de Machado. Detalhes dos principais problemas do 

trabalho de Patrícia Secco podem ser vistos no minucioso estudo de José Maria e Silva, 

“Discípula de Paulo Freire assassina Machado de Assis”. No entender desse autor, “uma 

das primeiras justificativas para se adaptar uma obra é, sem dúvida, sua extensão”, pois 

“poucas crianças são capazes de ler um romance ou uma epopeia que se estende por 

mais de 500 páginas.” (SILVA, 2010). Concordando com Cony, de quem valoriza as 

adaptações de clássicos, considera que “a boa adaptação é uma espécie de resumo que 

tenta extrair a essência da obra sem desvirtuá-la”. Já Patrícia Secco, na sua opinião, 

falseia o Machado, já que sua obra não depende de simplificação para ser 

compreendida. 

 
A obra machadiana é basicamente linguagem. Em seus romances, não 
há enredos rocambolescos nem profusão de personagens, como há em 
Homero, Cervantes e nos clássicos românticos. Mesmo O Alienista, 
talvez o enredo mais movimentado de toda a sua obra, depende 
substancialmente da linguagem, pois é nela que moram a argúcia e a 
ironia do conto. (SILVA, 2010). 
 

Após apontar uma gama enorme de equívocos na adaptação do livro de 
Machado, conclui com a pergunta: “Por que Patrícia Secco e sua equipe cometem essa 

profusão de erros de extrema gravidade ao adaptar o conto de Machado de Assis?” E 

responde: 
 
Sem dúvida, porque não estão à altura da tarefa. No fundo, a escritora 
e seus amigos jornalistas, a cada vez que buscam um sinônimo para 
um termo ou expressão do conto, estão traduzindo a obra para eles 
próprios e não para o eletricista, o faxineiro, o motorista de táxi, que 
precisam menos do que eles dessa facilitação. [...]. Imagino Patrícia 
Secco ouvindo uma rádio AM do interior na década de 70, quando o 
Brasil era muito menos escolarizado do que hoje. Ela ficaria pasmada 
(ou “espantada” conforme sua tradução de Machado) ao se dar conta 

de que um dos grandes sucessos de Tonico & Tinoco, dedicado por 
peões de fazenda às suas respectivas namoradas, era a canção O 
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Gondoleiro do Amor, um poema de Castro Alves, cantado pela dupla 
caipira ao som de violinos. Saudosos tempos em que uma dupla de 
lavradores elevava o povo até Castro Alves; hoje, gente como Patrícia 
Secco faz é rebaixar o povo quando dá a ele um Machado de Assis no 
nível de si mesma. (SILVA, 2010). 
 

Para concluir, é oportuno acrescentar que ler literatura é também passar por uma 

experiência nova, de aprendizado de um uso diferente da língua cotidiana. Nesse 

sentido, o que talvez esteja faltando é um ensino eficiente de literatura, que proporcione 

aos jovens o contato com os grandes clássicos de nossa língua. Neste ponto, entra a 

competência do professor como mediador de leitura, que deveria ser capaz de aproximar 

o leitor em formação da obra literária, lançando mão de vários recursos, inclusive 

atualizando sua linguagem. Já deformar o texto para torná-lo acessível significa privar o 

leitor desse processo, que lhe proporciona o verdadeiro prazer de ler literatura. 
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LITERATURA INFANTO-JUVENIL DE TEMÁTICA HOMOAFETIVA: 
PERSPECTIVAS DO ENSINO INCLUSIVO 

 
Benedito Teixeira de Sousa (UFC) 

Fernanda Maria Abreu Coutinho (UFC) 
 
RESUMO: A literatura infantil e a leitura que se faz dela sempre tiveram que conviver com 
relações de outridade. Seja porque ainda é considerada uma obra literária menor, ou porque é 
feita por adultos, mas destinadas a leitores infantis, ou porque privilegiaria a função pedagógica 
em detrimento da estética, a literatura infantil – as teorias que tratam dela, sua didática e crítica 
– continua suscitando debates e gerando polêmica. Tendo em vista sua inerente condição de 
alteridade, a proposta deste artigo é chamar a atenção para a tendência do que denominamos 
aqui de “literatura infantil inclusiva”. Buscamos analisar até que ponto as narrativas criadas para 
crianças têm abandonado o tradicional intuito pedagógico e se aberto a temas mais polêmicos e 
complexos, como é o caso da temática homoafetiva. E, por sua vez, se e como esses textos estão 
sendo utilizados em sala de aula. Para subsidiar nossa análise recorremos aos estudos de 
Zilberman (1983), Coelho (2000), Abreu (2006), Facco (2009), Hunt (2015), entre outros. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura infantil. Ensino. Outridade. Inclusão. Homoafetividade. 

 
Fazer uma leitura literária, identificar a chamada “literariedade”, avaliar a 

qualidade estética de um texto e também sua possível função ideológica – se este for um 

dos objetivos de quem lê – pressupõem sempre uma relação de outridade. Ao adentrar 

uma narrativa literária, estamos sempre tomando contato com um objeto escrito por uma 

outra pessoa, com uma outra história, contada por um ou mais narradores (também 

outros), sobre outros personagens, cujas ideologias, características comportamentais, 

sociais, culturais também podem ser definidas por uma relação de alteridade. Esta se 

completa com a ligação que o leitor pode fazer entre esse conjunto de variáveis internas 

e externas ao texto e o seu próprio contexto de vida, seja para confirmá-lo, rejeitá-lo, 

imitá-lo, mas quase sempre com vistas a produzir uma reflexão. Destaca Nelly Novaes 

Coelho, em Literatura infantil: teoria, análise, didática (2000): “É, portanto, de uma 

relação que se estabelece entre o eu e o outro (tudo que não seja o próprio eu) que nasce 

a consciência, e desta resulta o conhecimento. E, porque a consciência nos leva ao 
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conhecimento, ela se nos impõe como fator essencial da obra literária”. (COELHO, 

2000, p. 50). 

Em se tratando do objeto maior deste artigo, a literatura infantil e as possíveis 

leituras que se fazem dela, a outridade inerente ao texto literário se mostra ainda mais 

evidente. As narrativas produzidas potencialmente para crianças são quase que em sua 

totalidade pensadas e produzidas por adultos, com visões de mundo próprias da adultez, 

recheadas de conteúdos que, imagina-se, sejam adequados ao leitor infantil, cuja 

configuração sócio-histórica sempre esteve marcada pela alteridade. Trata-se de um ser 

em formação, com vistas à fase da vida que realmente importa, a dos adultos, se 

possível livre de vícios e de práticas consideradas perniciosas. Pelo menos desde a 

Antiguidade ocidental a relação do adulto com a criança sempre foi movida por uma 

condição de submissão, respectivamente, de regente-regido, ordem-obediência, 

protetor-protegido.  

Além do que a própria literatura infantil – mesmo que em quantidade de 

publicações supere em muito a literatura destinada ao leitor adulto – embute desde 

sempre em sua construção histórica e cultural o fato de ser considerada uma literatura 

menor, desvalorizada em comparação com o que o que se convencionou classificar 

como “grande literatura”, “alta literatura” ou “literatura erudita”, que domina o cânone 

literário ocidental. Divide espaço com a literatura tida como marginal, popular, de 

massas, feminina, de temática homoerótica. 

Não por acaso, pelo menos desde que se começou a pensar em uma literatura 

propriamente destinada à criança, em meados do século XVII, com os textos educativos 

de Fenélon, a literatura infantil e sua posterior assimilação pela escola traz fortemente 

em seu bojo um caráter de moralidade, materializado na manipulação da linguagem, 

com vistas a doutrinar, deixar uma mensagem pedagógica, de ensinamento, ao pequeno 

leitor. Como afirma Leonardo Arroyo, em Literatura infantil brasileira: ensaio de 

preliminares para a sua história e suas fontes (1968), as duas principais características 

da má literatura infantil: são a puerilidade e o tom moralizante. Antes, essa mensagem 

era mais clara, como nos textos românticos do século XIX, e, atualmente, tornou-se 

mais sutil, em narrativas que cada vez mais abordam temas considerados polêmicos e 

mesmo tabus, como é o caso do racismo, da discriminação de pessoas com deficiência, 

das relações de gênero e da homoafetividade. 
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Relações e a ocorrência de desejos homoafetivos envolvendo crianças e adultos; 

homoparentalidade; união estável; adoção de crianças por casais homoafetivos, entre 

outros, são temas cada vez mais comuns em textos potencialmente escritos e publicados 

para o leitor infantil. No entanto, diferentemente das primeiras narrativas de cunho 

fortemente pedagógico, que se estenderam até pelo menos a primeira metade do século 

XX, as narrativas literárias mais contemporâneas tendem a se caracterizar por um 

respeito maior às potencialidades de leitura e de ver o mundo próprias da criança. É 

como afirma Nilma Gonçalves Lacerda, em “Cartas do São Francisco – conversas com 

Rilke à beira do rio”: “Criança não é miniatura do adulto, sabe-se bem. É um ser pleno 

na sua especificidade de infante – aquele que não fala. Não fala como adulto, e fala 

como pessoa. Pessoa para quem o mundo se reinventa continuamente”. (LACERDA, 

2001, p. 34). 

É justamente esta a pretensão de uma boa parte da literatura infantil 

contemporânea, que, com mais força a partir da década de 1970, tenta unir a estética 

com a preocupação de estimular a reflexão sobre os problemas socioculturais e 

existenciais, com vistas a que a criança de hoje seja um adolescente/jovem/adulto mais 

libertário e respeitoso das diferenças amanhã. É o que chamamos neste artigo de 

“literatura inclusiva”. Como afirma Márcia Abreu, em Cultura letrada: literatura e 

leitura (2006), ao comentar o que seria a função primordial do texto literário em geral, a 

Literatura (com L maiúsculo) – incluímos aqui muitas narrativas destinadas ao leitor 

infantil ainda que a crítica mais tradicional ainda a considere uma literatura menor – 

deve ser capaz de tornar as pessoas melhores. 

Uma das definições frequentes de Literatura (lembra do L maiúsculo?) afirma 
que ela é um meio de aprimoramento das pessoas. Para quem adota esse ponto 
de vista, a literatura nos transforma em pessoas melhores, pois, ao ler, ficamos 
sabendo como é estar na pele de gente que leva uma vida muito diferente da 
nossa, passando por situações inusitadas. As obras literárias conduzem à 
identificação com personagens e cenas, fazendo que, ao final da leitura, sejamos 
pessoas mais experientes, mais sensatas, mais justas. Como, em geral, os 
leitores são levados a se identificarem com personagens fracos, sofredores ou 
perseguidos, a experiência da leitura literária nos torna mais humanos, 
desenvolvendo nossa solidariedade, nossa capacidade de admitir a existência de 
outros pontos de vista além do nosso, nosso discernimento acerca da realidade 
social e humana. (ABREU, 20016, p. 81). 

A estudiosa critica, no entanto, que essa potencialidade extremamente positiva e 

libertária seja considerada como característica apenas da literatura de qualidade. Ser 
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uma pessoa melhor, sem dúvidas, não depende unicamente da leitura de livros 

considerados canônicos e mesmo de qualquer leitura. Muito embora defendamos neste 

artigo que a literatura inclusiva, com foco em questões de defesa dos direitos humanos, 

em especial a destinada ao leitor infantil – ainda hoje tida como não canônica e 

subvalorizada – é sim instrumento de sensibilização e conscientização. “Não há obras 

boas e ruins em definitivo. O que há são escolhas – e o poder daqueles que as fazem. 

Literatura não é apenas uma questão de gosto: é uma questão política”. (ABREU, 2006, 

p. 112). 

Por meio de uma análise sucinta de cinco narrativas da literatura infantil 

brasileira – Menino ama menino (2000), de Marilene Godinho; O menino que brincava 

de ser (2000), de Georgina Martins, ilustrado por Pinky Wayner; Do jeito que a gente é 

(2009), de Márcia Leite e ilustrações de MZK; Tal pai, tal filho? (2010), de Georgina 

Martins, ilustrado por Sergio Serrano; a fábula O gato que gostava de cenoura (2012), 

de Rubem Alves, com ilustrações de André Ianni –, queremos demonstrar  exemplos do 

que chamamos aqui de literatura inclusiva. Textos cujas leituras podem estimular 

práticas de reinvenção de contextos de vida e de visões sobre práticas consideradas 

diferentes, marcadas pela outridade, bem como o redimensionamento das consciências. 

Leituras que apelam para os afetos e para a solidariedade. 

Como assinala Vânia Maria Resende, em “Literatura, afeto e memória” (2001), 

os textos que priorizam apenas o entretenimento, não tocando de forma mais 

profundamente os sentimentos, banalizam a condição existencial da criança. 

(RESENDE, 2001, p. 84). É errôneo, portanto, pensar que a criança só é capaz de ler e 

assimilar textos simplórios e sem densidade. Claro que respeitando suas limitações 

linguísticas e de vida, a criança é sim capaz de assimilar, simbólica e afetivamente, sem 

maniqueísmos, rótulos ou preconceitos, construções literárias que enfocam os conflitos 

existenciais dos seres humanos. 

Preferências pessoais, a conveniência do conteúdo para o uso que será dado ao 

texto e a complexidade linguística são, segundo Peter Hunt, em Crítica, teoria e 

literatura infantil (2015), os principais critérios adotados pelo leitor adulto ao explorar 

as narrativas literárias infantis. No seu entendimento, para fazer uma leitura gratificante, 

é preciso que o adulto se renda ao livro “nos termos do próprio livro”, ele deve “ler 

como criança”. Pois algumas pesquisas indicam que as crianças, por sua vez, são mais 
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competentes no ato da leitura do que geralmente se supõe. (HUNT, 2015, p. 81). 

Portanto, é bastante equivocado pensar na literatura infantil e em seu leitor como se 

fossem de segunda categoria, apenas porque estão fora do cânone. Esse preconceito 

seria fruto, em grande parte, da forma como as sociedades enxergam as crianças: um ser 

ainda incompleto. 

Ainda que saibamos que muitos enredos literários potencialmente destinados ao 

leitor infantil continuem sendo movidos por objetivos doutrinários e pedagógicos – 

criados por adultos que se arriscam a entenderem e a escreverem textos para crianças, 

referendados por currículos escolares conservadores, muito por conta das exigências de 

pais e mães que delegam cada vez mais a vigilância sobre seus filhos às instituições de 

ensino –, pelo menos desde a década de 1970 e com mais regularidade a partir dos anos 

2000 tem sido cada vez mais frequente a publicação de livros que trazem, em seus 

enredos, temáticas existenciais consideradas polêmicas. 

É o caso, por exemplo, de narrativas que tratam da condição homoafetiva e de 

outras questões atinentes à defesa dos direitos humanos e às diferenças entre os 

indivíduos. Certamente, a aposta mercadológica e editorial em narrativas literárias que 

denominamos de “inclusivas” se justifica por uma franca possibilidade de vendas. Mas 

também é preciso levar em conta outro fator, apontado por Marisa Lajolo, em Do 

mundo da leitura para a leitura do mundo (1997), de que é fundamental considerar a 

infância como uma construção histórica, o que implica, portanto, em perceber que a 

noção de criança que têm os educadores deve mudar de tempos em tempos. É numa 

espécie de etecétera que atuaria a literatura, inclusive a classificada como infantil, o que 

a faz se ajustar, sutil e constantemente, a novos comportamentos, sentimentos e atitudes, 

reforçando-os ou contestando-os. (LAJOLO, 1997, p. 26). 

Tendo em vista essa necessidade de mudança que se apresenta na forma como o 

leitor infantil deve ser visto e tratado pela sociedade, apontamos aqui também uma 

provocação para futuros questionamentos, e que tentaremos comentar mais adiante 

neste artigo: até que ponto tais narrativas com temáticas ainda consideradas tabus social 

e culturalmente na sociedade brasileira conseguem entrar nos currículos das escolas 

para o ensino de literatura? 

Pois concordamos com a afirmação de Regina Zilberman, em A literatura 

infantil na escola (1983), de que o fato de, historicamente, a literatura infantil ter sido 
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utilizada como instrumento de doutrinação da criança pela escola não retira desta última 

sua importância para a consolidação e evolução dos livros destinados potencialmente ao 

leitor infantil. Ou seja, a escola é “agente de conhecimento” e, ainda que seja muito 

conservadora em alguns aspectos, propicia, utilizando a literatura infantil como 

instrumento, o questionamento da realidade por parte de alunos e professores, “(...) seu 

emprego [da literatura infantil] em aula ou em qualquer outro cenário desencadeia o 

alargamento dos horizontes cognitivos do leitor, o que justifica e demanda seu consumo 

escolar”. (ZILBERMAN, 1983, p. 12). Para a estudiosa, escola e literatura provarão 

verdadeiramente sua “utilidade” quando permitirem que a criança possa refletir sobre a 

sua condição pessoal e, arrisco a acrescentar, que possa compreender e aceitar as 

diferenças inerentes a elas e a terceiros. 

Destacamos brevemente neste artigo narrativas que podem ilustrar bem como a 

literatura infantil contemporânea tem sido utilizada para abordar temas ainda 

considerados polêmicos, como é o caso da aceitação das diferenças, no intuito de 

chamar à reflexão e de discutir a possibilidade de inclusão dos indivíduos considerados 

fora do padrão normal aceito pelas sociedades ocidentais. Mesmo que, de forma mais 

sutil, ainda mantenham um certo sentido didático e pedagógico, destacando condutas 

que seriam consideradas as mais politicamente corretas para as crianças. 

Em O gato que gostava de cenoura, Gulliver é um gato que nasceu diferente dos 

outros animais da sua espécie. Felino e por isso primo dos tigres, leões e onças – 

animais nobres, ágeis, velozes, caçadores e ferozes –, ao invés de caçar e comer peixes, 

ratos e pássaros, ele gostava de comer cenoura, como os coelhos, animais desprezados 

pelos gatos, segundo o enredo. Os pais de Gulliver logo perceberam que havia algo 

errado com o filho tão esperado, pois ele vomitava os “deliciosos ratinhos recém-

nascidos, pardais saborosos, peixes cheirosos (...)” trazidos para ele.  

Por ser diferente, Gulliver foi levado ao padre, ao psiquiatra e, finalmente, 

encontrou um professor que parece ter entendido sua condição. A priori, a narrativa de 

Alves não remete claramente à condição homoafetiva da personagem felina, 

representada pela alegoria do comportamento e da alimentação diferenciada, mas dá um 

sinal quando o referido professor diz para Gulliver: 

- Os chamados heterossexuais amam o diferente: o corpo dos homens se 
comove ao ver um corpo de mulher; o corpo das mulheres se comove ao ver o 
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corpo de um homem. Mas o corpo dos homossexuais, quem sabe se por obra do 
DNA, se comove ao ver um corpo igual ao seu. Tal como aconteceu com 
Narciso, aquele do mito dos gregos: ele se apaixonou por sua própria imagem 
refletida na água da fonte. É tão interessante isso: que nosso sexo seja movido 
por uma imagem!. (ALVES, 2012, p. 16). 

Mesmo que o tema da narrativa seja inclusivo, aborde uma questão ainda 

polêmica e tabu na sociedade, no final do texto, transparece, mesmo que sutilmente, a 

intenção de deixar para o leitor uma lição. Não a moral da história no fim da narrativa, 

como ocorre nas fábulas tradicionais do tipo das de La Fontaine, mas um recado mais 

discreto. “De repente, Gulliver compreendeu que o professor sabia tudo sobre ele. Sabia 

e compreendia. Compreendia e não queria consertá-lo, não queria torná-lo igual aos 

outros. Ele era amigo”. (ALVES, 2012, p. 18). 

Já Tal pai, tal filho? é uma narrativa em forma de versos livres, rimados, que 

foca na relação entre pai e filho, este ainda criança, depois adolescente, tendo a mãe um 

papel secundário. O “menino”, como é chamado durante todo o texto, é criado ouvindo 

histórias contadas pelo pai sobre homens valentes do sertão. No entanto, à medida que 

ia crescendo, o menino deixava o colo do pai, que cada vez mais cobrava uma postura 

máscula do filho e uma profissão digna de um homem de respeito: advogado, jogador 

de futebol, médico, mecânico, bombeiro, capitão, general. “- Menino, tome cuidado,/ 

fale grosso, ande direito./ Não mexa assim com as mãos, seja homem; olhe o 

respeito!”(MARTINS, 2010, p. 06). 

No texto de Márcia Leite, Do jeito que a gente é, Chico, um adolescente, sabe 

que tem desejos sexuais por meninos, mas sente medo e vergonha de revelá-los ao pai e 

aos amigos. Quanto tenta contar para seu melhor amigo, é prontamente rejeitado: 

- Ciúmes de mim?! Essa é boa! Vai ver achava que eu era um 
veadinho como ele! O cara delira, mano. Eu não sou um de vocês! 

Achei melhor ficar quieto. Um de nós? Agora, para o Johnny, eu 
pertencia a outro grupo, outra raça, outra casta, outra sexualidade, 
outro ser que não era igual a ele. Um ser desconhecido, temido. Um 
estranho, um intruso, um anormal. (LEITE, 2009, p. 52). 

Já em O menino que brincava de ser, de Georgina Martins, Dudu era um garoto 

diferente dos demais porque tinha vontades de hábitos não aceitos de acordo com as 

exigências de virilidade impostas ao gênero masculino: 
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Um dia, Dudu estava com o vestido de sua mãe, um sapato de sua tia e 
uns brincos que sua avó havia esquecido em sua casa. Brincava, 
distraído, com o espelho do seu quarto, quando, de repente, seu pai 
abriu a porta: 

- Que negócio é esse? Você é mulherzinha? 

Os olhos de Dudu se encheram de lágrimas, ele não gostava que 
ninguém o chamasse assim. (MARTINS, 2000, p. 16). 

O menino Toni, de Menino ama menino, de Marilene Godinho, ao insistir em 

brincar de boneca, em vestir roupas coloridas, em gostar de atividades que seriam 

exclusivas do sexo feminino, é duramente repreendido pelo pai. Toni se queixa: 

Se eu visto uma roupa, manda tirar porque é colorida; se grito, manda 
calar e deixar de ser esporrento; se cuido das plantas do jardim, toma a 
pá e joga longe. Como se fosse o dono do mundo, baixa leis, macho 
não faz isso, macho não faz aquilo. Tento me segurar, mas é danado!” 
(GODINHO, 2000, p. 16). 

Embora que sutilmente, os textos aqui analisados tentam passar uma mensagem, 

um ensinamento de vida ao leitor de que as diferenças podem ser aceitas e não 

determinam o caráter de uma pessoa. 

Marisa Lajolo e Regina Zilberman, em Literatura infantil brasileira: história & 

histórias (1987), defendem que a produção literária infantil contemporânea, ainda que 

continue se preocupando com discursos de teor educativo, mostram-se mais 

comprometidas com valores praticamente impossíveis de serem tratados nas narrativas 

de alguns anos atrás, chamados por elas de “libertadores”. 

São, assim, muitas as formas pelas quais o texto infantil contemporâneo busca 
romper com a esclerose a que o percurso escolar e o compromisso com uma 
pedagogia conservadora parece ter confinado o gênero. A ruptura acarreta ainda 
a produção de textos autoconscientes, isto é, de textos que explicitam a 
assumem sua natureza de produto verbal, cultural e ideológico. (LAJOLO; 
ZILBERMAN, 1987, p. 161). 

É exatamente por ser produto de ideologias, em determinadas épocas e 

contextos, que a literatura infantil pode muito bem questionar a tradição, contestar 

padrões de comportamento historicamente instituídos.  

Ana Margarida Ramos, no artigo “Saindo do armário: literatura para a infância e 

a reescrita da homossxualidade” (2010), defende que o processo de desmistificação de 

temas tabus, que vem ocorrendo nas narrativas infanto-juvenis, são, provavelmente, 
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uma das maiores conquistas da moderna produção literária mundial. Estão sendo 

rompidos limites e deixando de haver solenidade no tratamento de temas considerados 

desconfortáveis. (RAMOS, 2010, p. 299). Essa libertação é fato, ainda que careça de 

uma legitimação maior por parte da escola, em especial. 

O que ocorre, na avaliação da estudiosa portuguesa, é que muitas narrativas 

contemporâneas infanto-juvenis com esse viés se propõem a serem subversivas e 

antidogmáticas, desconstruindo elementos estereotipados. E, para além de adotarem 

uma postura de apologia e propaganda sobre determinados comportamentos, como é o 

caso da homossexualidade, buscam desmistificá-los, naturalizá-los, apresentando a 

possibilidade de pluralização dos afetos, o que, por sua vez, pode ser capaz de prevenir 

posturas homofóbicas dos futuros adultos. 

A literatura infantil brasileira também pode se encaixar nesse contexto de 

mudanças, saindo de uma visão tradicional para um novo caminho literário. Coelho 

(2000) aponta o que seriam as características dos enredos literários tradicionais e 

conservadores antes trabalhados pelos educadores: individualismo forte e competitivo, 

modelos de virtude; obediência absoluta aos valores consagrados por instituições de 

poder, como a escola, a igreja, a família, o Estado, a empresa; um sistema que valoriza o 

ter acima do ser; uma moral dogmática, maniqueísta e religiosa; uma sociedade 

sexófoba; a reverência ao passado como modelo a ser seguido; a valorização da culpa 

como concepção de vida; a supremacia da razão; e a caracterização da criança como um 

adulto em miniatura, porém imaturo. 

Já o que a estudiosa brasileira chama de “O novo” na literatura para crianças 

reúne as seguintes características: valorização do espírito solidário; questionamento da 

autoridade como poder absoluto; sistema que valoriza o ser acima do ter; 

responsabilidade e respeito ao direito do outro; uma sociedade sexófila; redescoberta do 

passado apenas como origem; concepção de vida como mudança contínua; valorização 

da intuição como motor do conhecimento, e não somente a razão; postura antirracista; e 

a criança sendo vista como um ser em formação, mas com potencial de se desenvolver 

em liberdade. 

Textos que trazem temáticas polêmicas e pouco ortodoxas, ao contrário do que 

muitos pensam, encontram um bom canal de recepção entre os leitores infantis. Hunt 

(2015) reitera que, apesar de terem limitações quanto à linguagem e à estrutura dos 
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livros, as crianças são mais abertas ao pensamento radical e aos diversos modos de 

entender os textos.  

Constatando que a literatura infantil é cada vez mais utilizada como canais de 

transmissão de novos valores, menos conservadores, ainda que mantenham um pouco 

do espírito didático e pedagógico de outrora, é preciso saber como a escola está 

reproduzindo essa onda de conteúdos mais libertadores na contemporaneidade.  

Lucia Facco, em Era uma vez um casal diferente: a temática homossexual na 

educação literária infanto-juvenil (2009), afirma que a escola representa um 

microuniverso social e por isso reproduz as relações sociais, inclusive as práticas de 

discriminação. Na teoria é uma coisa, na prática, outra. Pois, ainda que os 

estabelecimentos de ensino preguem em seus discursos o respeito às diferenças, a 

solidariedade, a igualdade, o que realmente acontece comumente são violentas ou 

mesmo sutis manifestações de preconceitos e discriminação. 

Tratando as práticas da leitura literária como assessórias – das 144 páginas do 

documento apenas uma página e meia trata deste assunto – os próprios Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), do Ministério da Educação, no que tange aos chamados 

“Temas Transversais” (que perpassariam todas as disciplinas e atividades escolares), 

aqui destacando a questão da orientação sexual, por não terem carga horária obrigatória, 

esses temas são pouco ou nada desenvolvidos nas escolas. Ainda que sejam 

considerados relevantes para a formação dos alunos, são tidos como menores por não 

serem priorizados nos PCN. 

Não por acaso, Facco (2009) observa que um dos grandes desafios enfrentados 

pelas crianças e jovens no âmbito escolar é lidar com a discriminação, ou, como se 

convencionou chamar de alguns anos para cá, com o “bullying”. No que diz respeito à 

homossexualidade, por exemplo, nas escolas, ainda é vista como uma prática “não 

natural” ou “anormal”. Os educadores, ao se verem diante de manifestações de 

sexualidades alternativas, optam por silenciarem. 

Facco, em entrevistas realizadas com professores de escolas de todo o país, 

verificou o que seria uma prática comum: a minimização dos casos de discriminação e 

preconceito, obrigando os alunos atacados a se calarem diante da violência. Muito desse 

descaso por parte dos educadores é consequência da postura das próprias escolas, que 

preferem não incluir em seus conteúdos programáticos materiais que permitam trabalhar 
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temas relacionados às diferenças e minorias. Em suas entrevistas, a estudiosa constatou 

ainda que as escolas tentam camuflar ideologias, optando por um posicionamento 

“neutro”, com vistas a evitarem conflitos. 

Os livros didáticos, por sua vez, continuam reforçando os pontos de vista da 

ideologia dominante burguesa e defendendo o modelo tradicional de família. O 

resultado é que a maioria dos professores acaba nem sabendo como lidar com as 

situações de discriminação. Se existe alguma iniciativa de liberalização, é uma postura 

meramente individual e não institucional. 

No entanto, há um alento. Na pesquisa conduzida por Facco, grande parte dos 

professores tem consciência de que o trabalho de leitura literária pode contribuir para 

disseminar o respeito ao próximo. 

Um dos maiores problemas para a concretização desse potencial da literatura em 

sala de aula é, conforme as entrevistas realizadas pela estudiosa brasileira, que as 

escolhas em educação nunca são neutras. Já começam a partir da seleção do material a 

ser utilizado em sala de aula ou em atividades extracurriculares, geralmente impostos 

pelas autoridades educacionais. Fica, então, a dúvida suscitada no início deste artigo: até 

que ponto os livros literários infantis que trazem temas mais inclusivos, mesmo que já 

sejam considerados um bom filão de mercado, estão sendo utilizados pelas escolas em 

suas atividades? 

No tocante à literatura potencialmente dirigida à criança, o problema é ainda 

mais complexo, pois envolve, além de educadores e autoridades escolares, a figura dos 

pais. Muitas mães e pais ainda acreditam, por exemplo, no mito de que falar sobre a 

homossexualidade em sala de aula pode incentivar seus filhos a adotarem tais práticas. 

Por isso o medo dos professores em tocar no assunto, fazendo-o, quando acontece, de 

uma maneira muito indireta.  

Do que se tem certeza, hoje, defende Facco, é que é urgente e necessário revisar 

o cânone utilizado dentro das escolas, “que fazem da educação literária uma disciplina 

enfadonha para a maior parte dos estudantes”. (FACCO, 2009, p. 174 e 175). Pois, no 

fundo, o que se quer é assegurar a ideologia de uma sociedade conservadora, que, longe 

de desejar democracia, esforça-se para manter a desigualdade social. Principalmente 

sabendo que a literatura infantil é ainda vista por pais, educadores e especialistas como 

muito importante na formação dos futuros adultos. 
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LEITURA LITERÁRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL: DO DIÁRIO À 
COMUNIDADE DE LEITORES1 

 
Dorinaldo dos Santos Nascimento (UFS) 

 

RESUMO: Neste artigo, tencionamos analisar o papel do diário de leitura no processo de 
apreensão do texto literário (registro e compartilhamento) com estudantes do 9°ano do ensino 
fundamental de uma escola da rede pública municipal (Banzaê-BA). Para tanto, desenvolvemos 
uma pesquisa-ação, cuja efetivação deu-se por meio da aplicação de sequência didática, ancorada 
centralmente na produção e socialização de diários de leituras discentes. Precipuamente, este 
trabalho valeu-se de contribuições teóricas de Machado (1998), Buzzo (2010), Cosson (2014b), 
Fish (1992), Compagnon (1999), Rouxel (2013) e Langlade (2013). Analisamos duas entradas dos 
alunos, após leitura e releitura instrumentalizada do conto “Ganhar o jogo”, de Rubem Fonseca 

(2002) em diálogo com produção fílmica. Os resultados evidenciaram um aluno-leitor protagonista 
que se responsabiliza pela construção dos sentidos dos textos lidos, bem como apontaram, também, 
junto aos dados formais e de conteúdo do texto literário, a intervenção subjetiva dos leitores 
vinculada à construção e/ou reforço de identidade (s). 
 
Palavras-chave: Diário de leitura. Texto literário. Leitor protagonista. Subjetividade leitora. 
 

1 Introdução 

 Neste trabalho, ensejamos evidenciar que ler o texto literário, também, é uma 

prática social. A leitura não é um ato de um leitor isolado. Por isso, planejamos atividades 

no sentido de instrumentalizar o aluno-leitor para a recepção do outro que coopera e pode 

ser incorporado por ele durante a construção interpretativa. Esta, potencialmente, móvel 

(COMPAGNON, 1999). Nesta pesquisa, esse outro consiste na interlocução com 

                                                        
1  Este texto é resultado de reescrita e recorte de parte dos corpora da minha dissertação de mestrado 
(PROFLETRAS), sob orientação da profa. Dra. Josalba Fabiana dos Santos, pela Universidade Federal de 
Sergipe (2013-2015). Na pesquisa de mestrado, foram compilados quatro registros discentes em diários a 
partir da leitura e releitura instrumentalizada de dois contos A cabeça, de Luiz Vilela (2006) e Ganhar o jogo, 
de Rubem Fonseca (2002). Neste artigo, apresentamos e analisamos excertos de diários correspondentes aos 
dois últimos registros discentes, considerando que os primeiros, referentes ao conto de Vilela constituíram os 
corpora de trabalho publicado na Revista Diadorim – v.18, jan./jun. 2016, pela UFRJ.  
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linguagens afins à literatura (no caso, o cinema), nas informações extraliterárias do autor 

que incidem no texto e na voz mais acurada da crítica literária. Endossamos que o outro são 

os colegas e o professor desse aluno-leitor, cujo círculo de leitura visa propiciar um efetivo 

espaço de uma comunidade de leitores. 

Diante disso, comungamos do pressuposto de que o processo de leitura do texto 

literário envolve, simultaneamente, as instâncias pessoal e social. Assim, enxergamos o 

diário de leitura como um instrumento aliado para registro das trocas interpretativas 

realizadas por uma comunidade de leitores (FISH, 1992), a classe de alunos.  Sublinhamos 

que os diários analisados são registros de leitura que evidenciam reações afetivas, 

emocionais, psicológicas dos leitores - a intervenção subjetiva do leitor em amálgama à 

construção de identidade (ROUXEL, 2013), juntamente aos dados formais e de conteúdo 

do texto literário, comumente explorados no âmbito escolar.  

Este artigo está organizado em três partes: na primeira, explicitamos o diário de 

leitura enquanto instrumento de ensino-aprendizagem, seu conceito, características e 

potencialidades; assinalamos seu compartilhamento, sistemática e benefícios na perspectiva 

da comunidade de leitores. Na segunda, apontamos a adoção da metodologia da pesquisa-

ação, apresentamos as instruções para registro discente e um quadro-síntese com os 

procedimentos didáticos. Na terceira, efetivamos a análise de dois registros discentes em 

diários de leitura, tendo como critérios analíticos os itens das instruções pré-estabelecidas 

para sua produção; e rematamos com as considerações finais, asseverando sobre os 

resultados e impactos da produção e compartilhamento do diário de leitura em sala de aula.  

 
2.1 Mas, o que é o diário de leitura? E para serve? 

Para o propósito do ensino da literatura, não podemos confundir o diário de leitura 

com o diário íntimo - gênero privado em que o produtor, no espaço individual, registra 

revelações íntimas e sentimentos pessoais. O diário de leitura faz parte da esfera 

educacional. É um gênero público com elementos do diário íntimo (BRONCKART, 1998). 

Podemos defini-lo, então, como um texto escrito em primeira pessoa do singular, a partir de 

instruções pré-estabelecidas pelo docente. Nele, o leitor, à medida em que lê, dialoga de 

forma reflexiva com o texto lido, podendo evocar seu repertório de leituras e vivências 

(MACHADO, 1998). 
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Enfatizemos, então, que o diário de leitura não é uma simples transposição do diário 

íntimo para o espaço escolar, pois requer que a escrita realizada a princípio para si mesmo 

esteja inserida na “ordem da exposição”, assim como ocorre com outros gêneros escolares, 

como por exemplo, a resenha, o resumo e a dissertação. Dessa forma, o diário de leitura se 

concretiza como uma reflexão feita pelo leitor sobre o texto e o próprio ato de ler, 

elaborada com recursos expositivos envolvendo a descrição e a explicação (MACHADO, 

2005). 

Com acentuadas características dialógicas, o diário de leitura propõe o desafio de 

responsabilizar o aluno-leitor pela própria construção do sentido do texto, permite a ele 

desenvolver capacidades fundamentais de posicionamento, questionamento, discordância. 

Traz como diferencial a instauração de novos papéis para o professor e para os alunos nas 

aulas de leitura, pois reconfigura a concepção de que o professor é o detentor da “boa” e 

“única” interpretação (MELANÇON apud BUZZO, 2010, p. 17). 

O desenvolvimento do diário de leitura requer um encorajamento da leitura 

subjetiva, uma vez que possibilita, também, registrarmos nele “[...]nossas emoções, e 

julgamentos subjetivos sobre os conteúdos e sobre a forma como são expressos” 

(MACHADO, 2005, p. 65). Cabendo ao docente atentar-se para ensinar os alunos a 

evitarem uma subjetividade do vale-tudo, desenfreada (ROUXEL, 2013). Assim, é 

imprescindível e lúcido que o ato de interpretação esteja ancorado no texto lido. E os alunos 

são capazes de entender que há diversas maneiras de ler, essencialmente, quando existe a 

prática da leitura socializada na classe. 

A socialização do diário de leitura possibilita aos alunos exporem diferentes 

interpretações, diversas estratégias de leitura, fazendo com que os variados discursos sobre 

uma mesma leitura circulem e sejam socialmente avaliados, bem como estabeleça-se 

conflitos e negociações dos diferentes sentidos produzidos caracterizando uma produtiva 

“comunidade de leitores” (FISH, 1992), na qual a leitura de um afeta a dos demais e vice-

versa num processo de trocas interpretativas crescentes. E o professor tem o papel de 

transformar sua sala de aula, efetivamente, em uma comunidade interpretativa.  

Assim, destacamos que a proposta do diário como registro de leitura literária só se 

efetiva plenamente no seu compartilhamento, “[...]instauração e manutenção de uma 

discussão autêntica entre leitores de uma comunidade” (COSSON, 2014b, p. 170). No 
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âmbito do compartilhamento e discussão da produção diarista, o professor deve ocupar o 

papel de mediador e provocador para que os alunos, todos, expressem suas estratégias de 

leitura e ganhem “voz” no espaço de interação da sala de aula. 

A classe funciona como um produtivo espaço intersubjetivo de negociação e 

confronto das diferentes leituras de “leitores reais” que reconfiguraram o texto, efetivam 

significações plurais e constroem identidades segundo momentos do texto (ROUXEL e 

LANGLADE, 2013). “A presença da turma é essencial na formação dos jovens leitores: 

lugar de debate interpretativo (metamorfose do conflito de interpretação), ela ilumina a 

polissemia dos textos literários e diversidade dos investimentos subjetivos que autoriza” 

(ROUXEL, 2013, p. 195). A leitura compartilhada na turma acaba representando um papel 

de regulação do ato leitor. 

Dentre as diversas formas de se constituir formalmente comunidades de leitores - 

grupos de leitores que se reconhecem como integrantes de uma comunidade específica - 

(COSSON, 2014b), o “círculo de leitura” é uma prática bastante produtiva. As vantagens 

dessa prática são, por exemplo: a potencialidade de evidenciar o caráter social da 

interpretação; as possibilidades de estreitamento dos vínculos sociais; e a dimensão 

formativa, pois proporciona uma aprendizagem coletiva e colaborativa considerando-se que 

se amplia o horizonte interpretativo da leitura individual através do compartilhamento e do 

diálogo em torno do texto lido (COSSON, 2014b, p. 139). 

 
3 Trilha metodológica 

A pesquisa-ação, adotada nesta pesquisa, consiste em possibilitar ao pesquisador 

responder eficientemente problemas vivenciados por ele, ou seja, a busca de soluções sob 

forma de diretrizes de ação transformadora aos problemas reais a partir de um plano de 

ação (ANDRÉ, 2012). Na pesquisa-ação, o pesquisador desempenha papel ativo no 

“[...]equacionamento dos problemas encontrados e na avaliação das ações desencadeadas 

em função dos problemas” (THIOLLENT, 2011, p. 21). 

Nesse contexto, no tangente às instruções para produção do diário de leitura, o 

professor-pesquisador orientou os alunos a registrarem no diário de leitura: a) o que o 

julgamento deles indicar como mais relevante no texto, tanto em relação à forma quanto ao 

conteúdo; b) suas impressões, reações e diferentes tipos de sensações; c) suas dúvidas, 

questionamentos, discordâncias, ou seja, posicionamentos diante do que o texto propõe; d) 
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relação entre as informações da leitura e os diferentes tipos de conhecimentos que eles já 

têm, suas diferentes experiências (MACHADO, 1998). 

Para uma aplicação piloto do diário em turma de 9° ano do ensino fundamental, 

constituída por 29 alunos, optamos por texto de ficção curta, pois ele permitiria uma 

operacionalização mais efetiva da pesquisa, considerando que os alunos poderiam ler o 

conto em classe, e imediatamente após a leitura de única assentada fariam o registro no 

diário. No âmbito literário, elegemos esse texto em vista do eixo temático que o abraça 

acerca da questão da violência e seus desdobramentos, bem como pela possibilidade de 

leitura de conto contemporâneo, cuja qualidade estética conjuga tessitura ficcional e 

reverberações de conteúdos, potencialmente, atraentes para o público-leitor. 

Segue abaixo, quadro-síntese da sequência didática adotada: 

ENTRADA NO DIÁRIO DE LEITURA 
ETAPAS ATIVIDADES TEMPO 

1. Instruções e leitura Orientação escrita para entrada, prosseguida 
pela leitura individual, em classe, do conto 
“Ganhar o jogo” (Rubem Fonseca). 

2 horas/aula. 

2. Registro Entrada no diário imediatamente após leitura. 
3. Compartilhamento Após leitura docente da entrada, socialização da 

mesma sob mediação do professor. 
1 hora/aula. 

REENTRADA NO DIÁRIO DE LEITURA 
ETAPAS ATIVIDADES TEMPO 

1. Motivação para 
releitura da narrativa 

Discussão oral da sessão filmica “Ilha das 

Flores” (Jorge Furtado) com cruzamento ao 

conto lido; 

1 hora/aula. 
2. Contextualização à 
releitura 

Apresentação de dados/imagens relevantes 
sobre o autor da narrativa a ser relida; 

3. Leitura de crítica Leitura de crítica literária acerca do conto 
“Ganhar o jogo” (Vera F. Figueiredo, 2014); 1 hora/aula. 4. Releitura Releitura do conto “Ganhar o jogo” (Rubem 

Fonseca); 
5. Instruções e Registro Orientação escrita para entrada diferenciada da 

anterior, prosseguida pelo registro do aluno, em 
classe. 

1 hora/aula. 

6. Compartilhamento Após leitura docente da entrada, socialização da 
mesma sob mediação do professor. 

1 hora/aula. 

 
4 Análise dos diários de leitura discentes e seu compartilhamento 

Em alinhamento às instruções pré-estabelecidas para a produção do diário, as 

tomamos critério de análise dos textos escritos pelos alunos do 9° ano. Adotamos como 
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sistemática analítica apresentar excertos das entradas (codificando os alunos-leitores com 

uma letra do alfabeto e um número que indicasse a ordem do registro) e a partir deles 

desenvolver todo procedimento exegético contemplando a natureza e o alcance das 

interpretações dos alunos. Apontamos, também, possíveis lacunas, problemas, em 

consonância à proposição de soluções e reflexões que auxiliem na compreensão dos 

fenômenos arrolados. Seguem excertos selecionados dos diários discentes: 

[...]de tudo me chamou atenção o comportamento psicopata, frio e doente 
do personagem. (W.3) 
 [...]Senti até inveja na passagem que mostra a vida dos ricos, os palácios 
deles, os automóveis, as joias, os quadros, a verdade que todos queríamos 
ao menos metade de todas essas coisas. (D.3) 
[...]Me deixou indignado o tratamento do milionário ao garçom pobre 
como se o serviçal fosse um ser invisível. (I.3) 
[...]Tive sentimento de revolta. Fiquei impressionada com o fim do 
personagem que não teve punição. (Z.3) 
[...]Uma parte que eu fiquei sem entender foi aquela em que ele 
[protagonista] fala do gene. (Cc.3) 
[...]o porquê do autor ter escolhido esse tema tão polêmico, tem algo a ver 
com sua vida ou é só o que ele já observou da vida dos outros? (W.3) 
[...]Eu discordo da maneira como os policiais interrogaram o garçom. Foi 
muito rápido. (Q.3) 
 [...]Já vi alguns casos parecidos na TV. Pessoas matando por pequenas 
coisas. Assisti esses dias um caso de uma adolescente que esfaqueou a 
outra por trás quando voltava para casa por inveja da beleza e dos elogios 
que a outra recebia. (Z.3) 
A gente pode comparar essa história com algumas letras de “rap” por 

tratar de diferenças sociais entre ricos e pobres. (P.3) 
 

Podemos inferir que o leitor W.3 menciona a questão da psicopatia atrelada à 

personagem em virtude do contato com a mídia de onde deriva, por exemplo, programas de 

investigação policial com descrição de perfis de assassinos. É uma interseção entre o que vê 

e ouve, até porque os sentidos podem resultar de um processo dialógico “[…]entre os 

homens no tempo e no espaço” (COSSON, 2014a, p. 27) em que o texto literário está 

imbricado a outras fontes de conhecimento. 

Há trechos (D.3, I.3, Z.3) que expressam uma miscelânea de sentimentos, sensações 

e reações à leitura. Convém destacar a reação honesta do leitor D.3 que assumiu sentir 

inveja das benesses materiais desfrutadas pelos mais abastados conforme descritas no 

conto. Ilustra bem um componente dos diários íntimos transposto para a leitura didática: a 

liberdade de expressar-se. O leitor sentiu-se à vontade para explicitar sem autocensura um 

sentimento malvisto, e certamente alvo de críticas diante do juízo de valor de terceiros (já 
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que todos sabem do compartilhamento). Isso evidencia a expressão de um “leitor real” e o 

fato de que “[…]não existe texto literário independente da subjetividade daquele que o lê” 

(BAYARD apud ROUXEL, 2013, p. 198). Diante do exposto, percebemos um amálgama 

entre os sentimentos do leitor despertados pela leitura e a natural complexidade da 

identidade do sujeito leitor que expressa “eus diferentes” de acordo com os momentos do 

texto (ROUXEL e LANGLADE, 2013, p. 24). 

Preenchendo o espaço sempre necessário e salutar em que é facultado ao leitor 

registrar suas dúvidas, questionamentos e discordâncias diante do texto, o leitor Cc.3 

utilizou seu direito de “leitor real” e expressou sua incompreensão referente a uma fala de 

uma personagem que advoga uma teoria esdrúxula de que ser rico é uma propensão 

genética. Naturalmente, a incompreensão da dúvida, não bem explícita pelo leitor, se 

entrelaça com o absurdo da teoria. 

Diante do comportamento e ideias extravagantes do protagonista, o leitor W.3, no 

contexto das inquirições, conjugou em sua pergunta uma questão que remete ao 

“laboratório” do autor, intentando saber a proveniência desse enredo ficcional, segundo ele 

controverso. Questionamento válido de um leitor que enxergou na figura do escritor alguém 

que precisa ter seu “material” de ficção para fabular uma história. 

No que tange aos posicionamentos divergentes diante do enredo, o leitor Q.3 

manifestou reprovação ao método de interrogação dos policiais. Naturalmente, rejeitou 

considerando que houve uma falha na investigação que subestimou o papel do garçom no 

inquérito policial, bem como deixou impune o assassino. Decorrente disso, o que entrelaça 

estes comentários é a manifestação de posições dos leitores correlacionadas a seus 

sentimentos, denotando o fato de que na interação efetiva leitor-texto, tão desejada no 

espaço escolar, o primeiro intervém com suas reações subjetivas “[…]catalizadoras de 

leitura que alimentam o trajeto interpretativo até a sua dimensão reflexiva” (LANGLADE, 

2013, p. 31). 

Os alunos-leitores, também, mobilizaram suas vivências e conhecimentos variados 

em associação ao conteúdo narrativo, eles correlacionaram o enredo, cujo móvel é inveja 

com desdobramentos homicidas a fatos existentes no mundo além da ficção. O leitor Z.3 

recorreu ao noticiário televisivo em que a inveja quase resultou em homicídio. Entendemos 

o papel da mídia no “repertório” desse leitor, e como o mesmo atribui relevância a tal fonte 
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de informação a ponto de ele considerar importante para estar em sua interpretação. Acrsce 

o comentário do leitor P.3 que assinalou uma aproximação entre a ficção lida e algumas 

composições musicais de contestação social do “rap”, cujas letras manifestam insatisfação 

às disparidades sociais constituindo um filão bastante presente. Válido notar que ele 

conseguiu aproximar literatura de outras manifestações artísticas (no caso, a música), de 

modo espontâneo, bem como estabeleceu uma conexão pertinente, sobretudo, pelo diálogo 

temático. 

Dando curso à aplicação do plano de trabalho foi efetivada uma sequência de 

atividades com o propósito de instrumentalização do aluno-leitor para reinterpretação do 

conto “Ganhar o jogo”. Em consonância à segunda entrada, adotamos como critérios 

analíticos as conexões estabelecidas (ou não) pelos alunos com a crítica literária, o curta-

metragem, os dados biográficos do autor, bem como a experiência da socialização da 

entrada anterior. Seguem abaixo os excertos consoante à especificidade da releitura 

instrumentalizada: 

[...]Não mudaria minha interpretação porque a crítica tem muito a ver 
com o que eu penso e escrevi na primeira leitura. (X.4) 
[...]Após ter lido a crítica e relido minha intepretação e comparado uma 
com a outra, percebi que o que eu interpretei é o mesmo que a crítica fala, 
o jeito frio e calculista do personagem. (H.4) 
[...]Comparando o documentário com o conto “Ganhar o jogo”, a gente 

percebe que essas pessoas [referência fílmica] “perderam o jogo”, pois o 

que era lixo agora serve para encher a barriga daqueles que não têm outro 
meio de sobrevivência. (B.4) 
[...]Comparando o conto com o documentário a gente percebe que no 
filme o jogo para os pobres acontece em cinco minutos na luta pela 
sobrevivência senão morrem de fome. Eles não têm cartas para virarem 
esse jogo (N.4) 
[...]Depois do compartilhamento da leitura com os colegas, a minha 
interpretação mudou, pois eu pude perceber o quanto o personagem do 
conto tinha uma inveja muito louca e fora do normal. (I.4) 
 

Os leitores trataram da crítica manifestando manter a compreensão da primeira 

entrada do conto “Ganhar o jogo”, amparando-se no argumento de que seus textos 

possuíam similaridade ou equivalência com a crítica literária. Dentre esses leitores, X.4 e 

H.4 apontaram como ponto de congruência entre a crítica e suas interpretações: o perfil 

psicológico do protagonista da história. Isso não quer dizer que não tenha havido 

influência. É possível que os alunos queiram se colocar como sujeito, por isso, “recusem” 

reconhecer a incorporação do outro, mesmo que esse outro esteja numa posição hierárquica 
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de formação mais elevada.  

Evidenciaram, também, a aproximação entre literatura (narrativa ficcional) e cinema 

(filme de curta metragem), cujo ponto de intersecção apontado pelos leitores converge para 

a abissal disparidade social entre os muito abastados e a população paupérrima. O leitor B.4 

utilizou a expressão metafórica “perderam o jogo”, da qual presumimos referir-se à perda 

no sistema social que obriga pessoas imersas na extrema pobreza a alimentarem-se de 

detritos. O leitor N.4 agregou-se nessa perspectiva ao associar o tempo de recolhimento dos 

detritos aos jogos cronometrados, em que pese ainda a condição muito desfavorável desses 

miseráveis para agir nesse “jogo” da vida real, cujo prêmio é a própria sobrevivência. 

Válidos tais comentários porque apontam para a reflexão crítica de problemas sociais. 

Evidencia, assim, uma das funções salutares do diário de leitura: “veículo para pensar” a 

realidade (BUZZO, 2010). 

Adicionamos ao processo exegético que, embora seja breve o comentário do leitor 

I. 4 acerca do reconhecimento de que a opinião dos colegas o afetou, esse registro é muito 

válido porque dá retorno explícito a propostas de leitura literária concebidas como prática 

social em que os envolvidos compreendem constituir uma comunidade de leitores, cuja 

interação produz um permanente e produtivo trânsito de sentidos partilhados e negociados 

por seus membros. Notamos que este leitor se deu conta disto. Por isso, no espaço 

intersubjetivo da sala de aula: 

A experiência do outro me interessa, pois eu me pareço com ele; ela me 
fornece em sua singularidade, um exemplo de experiência humana. A 
experiência humana da interpretação do texto e de sua utilização por um 
leitor põe em tensão duas formas de se relacionar com o texto e com o 
outro e confere intensidade e sentido à atividade leitora (ROUXEL, 2013, 
p. 162). 

Conforme evidenciamos anteriormente, a produção do diário de leitura só se efetiva 

plenamente no seu compartilhamento, momento onde se instaura e se mantém uma 

discussão autêntica entre leitores de uma comunidade (COSSON, 2014b, p. 170). As 

sessões de compartilhamento ocorreram com a participação de todos da turma. A dinâmica 

de socialização do círculo de leitura predominou um clima de diálogo, debate bem 

espontâneo e bastante produtivo.  

Diversos alunos manifestaram comentários na perspectiva de compreender o 

protagonista da história como um psicopata que age com frieza fleumática no planejamento 

e execução de um crime, cuja motivação se sustenta em um excêntrico pensamento. O 
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professor realizou uma provocação sobre o porquê da psicopatia, no sentido de os alunos 

apontarem a origem das afirmações. Decorrente disso, uma aluna mencionou filmes e 

novelas com personagens com tal perfil. Endossamos nossa reflexão acerca dos meios de 

comunicação de massa na formação dos alunos e consequentemente, determinados valores, 

visões etc., que são incorporados e reproduzidos por eles. Cabendo a nós, professores, o 

papel de ampliar o horizonte cognitivo dos alunos com uma abordagem mais crítica. 

Evidenciando, também, o texto literário como fonte de ficcionalização aberta ao mundo, e 

por isso, com valor perene (COMPAGNON, 1999). 

Os alunos debateram a aproximação entre a narrativa e o documentário. Um 

núcleo de alunos verbalizou que a história e o curta metragem dialogam pelo viés da 

situação nevrálgica das diferenças sociais. O conto traz uma personagem pobre, 

deslumbrada e invejosa diante da vida hedonista/materialista dos muito abastados, enquanto 

o filme retratou a condição de pobres alijados da sociedade capitalista que os reduz a 

subanimais impelidos a saciarem a necessidade orgânica vital: a fome. 

 Nesse contexto, o professor interviu para chamar atenção entre as linguagens 

fílmica e literária no propósito de levar os alunos a pensarem que há, como eles apontaram, 

uma perspectiva de interação entre o código fílmico e literário, essencialmente, pelas 

temáticas abordadas, contudo, possuem diferenças quanto ao sistema semiótico. Essa 

interferência docente nos alunos indica que eles podem se constituir numa: 

Comunidade de leitores pares, no interior da qual o professor é ora 
conselheiro, ora par, ajuda o leitor a ir além de sua primeira subjetividade, 
para fazê-lo alcançar um nível de leitura mais elaborado, mais 
distanciado, que ele não poderia alcançar sozinho (LEBRUN, 2013, p. 
139). 

Mais uma vez aqui, nos defrontamos com a subjetividade de “leitores empíricos” 

diante do texto fílmico em plena conexão com a capacidade de posicionamento, 

indispensável a todo ato interpretativo porque evidencia um sujeito ativo frente aquilo lê. 

Considerações finais 

Os resultados da pesquisa evidenciaram um aluno-leitor mais protagonista que se 

responsabiliza pela construção dos sentidos dos textos lidos. Apontaram, também, junto aos 

dados formais e de conteúdo do texto literário, a intervenção subjetiva dos leitores 

vinculada à construção e/ou reforço de identidade (s), a expressão de um espectro de 

sentimentos e reações psicológicas à leitura, o registro de posicionamentos, indagações e 

4220

Ana
Pencil



11 
 

dúvidas, bem como a conexão entre o conteúdo do texto e o conhecimento de mundo. É 

flagrante depreender que houve no processo de leitura dos alunos a conjugação das 

instâncias pessoal e social. 

 Consideremos, também, que passado um intervalo de tempo da aplicação dos 

diários entre os alunos, foi verificável alguns efeitos deles nas aulas do professor-

pesquisador. A prática diarista repercutiu em mudanças de comportamento dos alunos, não 

todos, evidentemente. Percebemos um processo de leitura mais detido por parte dos 

discentes. Também manifestações de envolvimento maior no sentido de desejarem expor 

suas interpretações. Aliado a isso a ocorrência crescente de posicionamentos aos textos 

lidos, assim como algumas expressões de reações subjetivas, antes muito incomuns. E isso 

é relevante porque evidencia que os registros em diário impactaram na situação de ensino- 

aprendizagem da turma. 
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MEMÓRIAS LITERÁRIAS DA ESCOLARIZAÇÃO (1890-1910): DRUMMOND 

& MORLEY1 

 

Maria Amélia Dalvi (UFES) 

 

RESUMO: Este trabalho segue indícios dispersos por duas obras literárias brasileiras 
publicadas em diferentes momentos, que recuperam memórias da escolarização entre as décadas 
de 1890 e 1910; tanto a prosa de Minha vida de menina: cadernos de uma menina provinciana 
nos fins do século XIX, de Helena Morley, quanto os poemas de Boitempo, de Carlos 
Drummond de Andrade, põem em evidência o (des)lugar do sujeito – com sua singularidade e 
capacidade de resistência – em um sistema cultural que, idealmente, deveria atender ao processo 
de esclarecimento e formação cidadã, mas que, no entanto, serve frequentemente à 
normalização, conservantismo e inculcação autoritária. No desenvolvimento do texto, 
inicialmente, apresentam-se evidências de uma baixa disposição em tomar as memórias de 
sujeitos singulares como objetos investigativos relevantes. Problematiza-se, ainda, a noção de 
memória, repelindo-se a compreensão de uma memória como devaneio, sonho ou processo 
espontâneo, e agenciando-se uma noção de memória como trabalho ao qual se aplica um sujeito 
social e historicamente situado; por isso, recuperam-se elementos da discussão sobre 
(in)especificidades da escrita memorialística e sua disposição in(ter)ventiva no espaço 
discursivo em que se produz e dá a ler. Em seguida, articulam-se reflexões críticas sobre as 
obras memorialístico-literárias de Carlos Drummond de Andrade e de Helena Morley. No 
encaminhamento das reflexões finais discutem-se indícios – hauridos ao texto literário e às 
lentes teóricas escolhidas – da situação complexa do sujeito que se nega a abrir mão de sua 
singularidade e capacidade de resistência no processo de educação formal consignado pela 
sociedade em que se educa. 
 
Palavras-chave: Memórias literárias. Educação escolar. Carlos Drummond de Andrade. Helena 
Morley. 

 

Considerações iniciais 

                                                           
1 Este trabalho decorre: a) do estágio de pesquisa pós-doutoral realizado no Programa de Pós-Graduação 
em Letras e Linguística da Universidade Federal de Goiás, com bolsa PNPD/Capes, sob supervisão da 
profa. Goiandira Camargo, com licença remunerada concedida pela Universidade Federal do Espírito 
Santo (Ufes), onde trabalho como professora; b) do curso de doutorado em Ciência da Literatura junto à 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob orientação do prof. Eduardo Coelho; e c) das atividades do 
grupo de pesquisa “Literatura e Educação” (www.literaturaeeducacao.ufes.br), sediado na Ufes, que se 
dedica às relações entre livros, leitura e literatura em contextos escolares e não-escolares. 
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Ao empreendermos revisões bibliográficas para trabalhos anteriores na 

confluência entre Literatura e Educação (DALVI, 2015, 2013, 2012), pudemos constatar 

um número mínimo de trabalhos de fôlego que levem em conta memórias literárias 

do/no processo de escolarização. Quando há trabalhos que tomam memórias literárias – 

e aqui lidamos com a categoria “literário” em bem amplo senso –, os registros 

memorialísticos são analisados da perspectiva da formação de leitores e escritores; 

realmente poucas pesquisas tomam como recorte o processo de educação escolar básico 

como um todo. Com a “ascensão” da memória (seja no campo da Educação, seja no 

campo dos Estudos Literários), não deixa de ser curiosa essa quase-ausência. 

 Assim, visando a nos dedicarmos a isso que nos pareceu uma lacuna, este 

trabalho seguiu indícios espargidos por obras literárias brasileiras publicadas em 

diferentes momentos (no caso, décadas de 1940, caso de Minha vida de menina: 

cadernos de uma menina provinciana nos fins do século XIX, de Helena Morley, e de 

1960-70, caso de Boitempo I, II e III, de Carlos Drummond de Andrade), que recuperam 

memórias da escolarização entre as décadas de 1890 e 1910. 

 Partimos da hipótese de que, em contextos repressivos (no caso, 

respectivamente, Estado Novo e Ditadura Militar), há sintomaticamente uma volta às 

memórias – particularmente, a memórias de situações de tolhimento da liberdade e a 

situações em que diferentes formas de violências (físicas e/ou simbólicas) são 

sancionadas, aceitas, legitimadas: como na escola da passagem do século XIX ao XX. O 

recurso ao dispositivo memorialístico cumpriria não uma função evasiva, narcísica ou 

hedonista, mas uma função reflexiva (pela elaboração da experiência em face do 

vivido), pela via do trabalho intelectual. Esse trabalho cooperaria na recuperação e 

retomada de formas críticas e criativas de resistência, a partir da experiência de sujeitos 

que já participaram de contextos repressivos análogos. 

 No desenvolvimento do texto, inicialmente, apresentam-se evidências de uma 

baixa disposição em tomar as memórias de sujeitos singulares como objetos 

investigativos relevantes. Problematiza-se, ainda, a noção de memória, repelindo-se a 

compreensão de uma memória como devaneio, sonho ou processo espontâneo, e 

agenciando-se uma noção de memória como trabalho ao qual se aplica um sujeito social 

e historicamente situado; por isso, recuperam-se elementos da discussão sobre 

(in)especificidades da escrita memorialística e sua disposição in(ter)ventiva no espaço 

discursivo em que se produz e dá a ler. Em seguida, articulam-se reflexões críticas sobre 

as obras memorialístico-literárias de Carlos Drummond de Andrade e de Helena 
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Morley, sistematizando-se posições destacadas entre os estudiosos. No encaminhamento 

das reflexões finais discutem-se indícios – hauridos ao texto literário e às lentes teóricas 

escolhidas – da situação complexa do sujeito que se nega a abrir mão de sua 

singularidade e capacidade de resistência no processo de educação formal consignado 

pela sociedade em que se educa. 

 

Memórias literárias e educação escolar: pensando o Brasil no séc. XX 

Poderíamos começar perguntando: Por que pensar memórias literárias com o 

recorte no processo de escolarização? Basicamente, porque, na modernidade, a escola é 

apresentada como o principal lócus de formação na/para a chamada vida cidadã pela via 

do esclarecimento – e, desse modo, seria, em tese, a instituição mais afinada ao projeto 

de emancipação e autonomização dos sujeitos, no processo de construção de uma 

sociedade livre, igualitária e solidária. No entanto, sabidamente, a escola não existe 

alheiamente ou independentemente do processo histórico e não cumpre os desígnios 

com os quais tradicionalmente é defendida. 

Por isso, a escola é quase aporética: de um lado, um lugar de repressão, controle, 

restrição da liberdade e de diferentes graus e formas de desigualdade, sujeição e 

violência (e, portanto, o lugar de esboroamento de toda a utopia moderna); por outro 

lado, a escola é também um espaço de resistências e antagonismos, e mesmo de 

possibilidade de superação do caráter alienado da educação na sociedade de classes. 

Nesse sentido, o processo de escolarização é fulcral para a indagação e tentativa de 

compreensão da complexidade de qualquer sociedade em dado contexto historicamente 

colocado. 

Como isso se conecta com a tradição das memórias literárias, particularmente no 

âmbito da literatura brasileira do século XX? Há uma ampla – mas frequentemente 

ignorada – recorrência de textos literários que se dedicam privilegiada ou 

secundariamente à escola, como cenário, e à educação escolar, como pano de fundo de 

uma formação que excede aos objetivos declarados. Inumeráveis obras da literatura 

brasileira do séc. XIX e XX tangenciam a escola e a escolarização: para ficar apenas em 

alguns exemplos, há lugares-comuns como O Ateneu, de Raul Pompéia ou o “Conto de 

Escola”, de Machado de Assis; há a governanta e professora Fräulein, em Amar, verbo 

intransitivo, de Mário de Andrade; há a professora Madalena e seu desejo de uma escola 

para os trabalhadores rurais, em São Bernardo, de Graciliano Ramos; há o lugar de 

Riobaldo como estudante junto a Mestre Lucas e como professor junto a Zé Bebelo, em 
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Grande sertão: veredas, de João Guimarães Rosa; há a tematização da amizade que 

nasce no contexto escolar, no conto “Uma amizade sincera”, de Clarice Lispector; há o 

assassinato do professor de língua portuguesa com “um objeto direto na cabeça”, no 

poema “O assassino era o escriba”, de Paulo Leminski; há o romance O professor, de 

Cristóvão Tezza, que tematiza a aposentadoria – e, com ela, toda a vida, em retrospecto 

– de um docente universitário. 

Os argumentos apresentados – o quase ineditismo do recorte “memórias 

literárias da escolarização” no contexto da passagem do séc. XIX ao XX; a importância 

da escola e da escolarização para a problematização da sociedade; e, por fim, a reiterada 

presença delas (escola e escolarização) na história da literatura brasileira do séc. XX – 

parecem suficientes para justificar a dedicação às memórias da escolarização entre as 

décadas de 1890 e 1910, tanto a partir da prosa de Minha vida de menina, de Helena 

Morley, quanto dos poemas de Boitempo, de Carlos Drummond de Andrade. 

 

Boitempo2 

Em particular, neste trabalho, trabalharemos com poemas de Boitempo, de 

Carlos Drummond de Andrade, que guardam traços de humor nas seções “Primeiro 

colégio” e “Fria Friburgo”. Tais seções recuperam a inserção do sujeito poético no 

espaço-tempo escolar e o processo de escolarização, respectivamente, no que hoje 

corresponderia ao ensino fundamental (em “Primeiro colégio”) e ao ensino médio (em 

“Fria Friburgo”). Ao todo, nas duas seções, lidamos com 54 poemas (extensão variada, 

majoritariamente de versos brancos e métrica livre), sendo 14 na primeira e 40 na 

segunda. 

Na primeira seção, os poemas põem em cena: a saída da casa paterna, a 

despedida das pessoas e coisas familiares, o estranhamento com a estrada; a lida com as 

aulas de latim, português, francês e alemão; a observação dos colegas; as normas 

escolares e a revolta interna do sujeito contra o que lhe parece arbitrário; o tédio do 

retorno à vida familiar nos recessos; o estranhamento com o ambiente da cidade grande 

onde se situa o internato (ruas, parque e livraria). Na segunda seção, os poemas põem 

em cena: o primeiro dia de aula; o primeiro embate político com os colegas e o apelido 

recebido (“Anarquista”); o desejo de retornar à família; a administração do cotidiano 

                                                           
2 Este item apresenta condensadamente parte da pesquisa desenvolvida durante o estágio de pós-
doutoramento e apresentada na forma de um relatório final, cujos capítulos foram submetidos a diferentes 
veículos de publicação. 
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escolar e seus rituais (economia, alimentação, religiosidade, sineta, objetos e práticas 

proibidos, passeios, postos de honra, campeonatos, modos de dormir, direitos e 

punições, corrupção); os animais que atravessam a vida escolar e o entorno da escola 

(rato, cobra, pavão, lebre, gado); o homoerotismo; as artes na vida escolar (literatura, 

música e cinema); a ironia em relação aos religiosos e seus valores e práticas; a 

expulsão da escola. 

Considerando que o humor seja: a) um recurso que problematiza as ações do 

sujeito em sua relação com outros sujeitos em um contexto temporal e social localizado; 

e b) um recurso que evidencie que toda ação do homem está eivada pelo modo como o 

poder (em sentido lato) organiza os modos possíveis de relações humanas, analisemos 

dois poemas que pautam os modos de relação do sujeito poemático com o conhecimento 

e com as práticas docentes de seus professores: 

“Aula de Português” 
A linguagem 
na ponta da língua, 
tão fácil de falar 
e de entender. 
 
A linguagem 
na superfície estrelada de letras, 
sabe lá o que ela quer dizer? 
 
Professor Carlos Góes, ele é quem sabe, 
e vai desmatando 
o amazonas de minha ignorância. 
Figuras de gramática, esquipáticas, 
atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. 
 
Já esqueci a língua em que comia, 
em que pedia para ir lá fora, 
em que levava e dava pontapé, 
a língua, breve língua entrecortada 
do namoro com a prima. 
 
O português são dois; o outro, mistério. 
(ANDRADE, 1992, p. 646-647) 
 
“Aula de Alemão” 
Baixo, retaco, primitivo, 
Irmão Paulo, encarregado da livraria 
e do ensino de Goethe a principiantes, 
leu um único livro em sua vida: 
Arte de Dar Cascudos, 
que ele pratica bem, mas não ensina. 
Os lábios assustados ficam mudos 
para sempre, em germânico. 
(ANDRADE, 1992, p. 647-648) 
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Em “Aula de Português” o humor provém do fato de que o sujeito que escreve, 

embora presentifique (pelos tempos verbais) a “aula” e suas dificuldades com a língua 

portuguesa da/na escola, é, no momento em que escreve, um escritor – portanto, alguém 

que, em tese, usa a língua de modo competente; no entanto, na recuperação 

memorialística da experiência escolar, esse mesmo sujeito divide a língua em duas (a 

que ele sabe e a da escola, que ele diz que não sabe, que não tem nada a ver com suas 

experiências de uso da língua) e, desse modo, assume o português do professor Carlos 

Góes como um mistério para si. 

Já em “Aula de Alemão”, o caráter grotesco (uma das possibilidades de 

manifestação do humor) do personagem Irmão Paulo se anuncia desde o primeiro verso: 

além de baixo e retaco, é “primitivo”, portanto, em tese, simplório – o que entra em 

choque com ser encarregado da livraria da escola e do ensino de língua e literatura 

alemãs. Esse choque é reforçado, ainda, pelo fato de o poema dizer que um professor de 

língua e literatura leu um único livro em sua vida, e de esse livro ser Arte de Dar 

Cascudos: ou seja, um título inexistente, mas que alude à violência física de que o 

professor lança mão em seu trabalho pedagógico. Desse modo, o humor é construído, 

no texto, pelo caráter grotesco do personagem e de suas ações e pela ironia de que o 

sujeito poemático lança mão (o título fictício da única obra lida pelo docente) para 

realizar uma denúncia quanto à inadequação de Irmão Paulo às funções que exercia. 

Quando se considera o humor como um recurso linguístico-literário que se 

manifesta no tensionamento forma-conteúdo e que dá a ver dimensões criativas e 

inventivas da experiência em linguagem, pode-se considerar, a título de exemplo, um 

poema como “Craque”. No poema, o objeto de blague é o amigo Abgar Renault, e sua 

contrastante condição de herói esportivo e “vassalo” amoroso: 

Segundo half-time. 
Declina a tarde sobre o match 
indefinido. 
O Instituto Fundamental envolve o adversário. 
A taça já é sua, questão de minutos. 
Mas Abgar, certeiro, irrompe 
de cabeçada, 
conquista o triunfo para o deprimido 
team confuso do Colégio Arnaldo. 
Olha aí o Instituto siderado! 
 
Despe Abgar o atlético uniforme, 
simples recolhe-se ao salão de estudo 
para burilar um dolorido 
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soneto quinhentista: 
Em vão apuro a minha fortitude, 
Senhora, por vencer o meu amor... 
(ANDRADE, 1992, p. 648-649) 

 

É engraçado que Abgar tenha resolvido, com um imprevisível gol de cabeça, a 

apertada disputa futebolística entre o tradicional Colégio Arnaldo e o Instituto 

Fundamental – mas que dali, da condição de herói, se recolha, imediatamente depois, 

para a peleja com um soneto anacrônico (já que “quinhentista”) e no qual se apresenta 

na condição de vassalo de uma “Senhora”, ou seja: em situação completamente oposta 

àquela em que sai de campo. É engraçado, também, que os versos evidenciem a 

inutilidade de sua “fortitude” (ou habilidade física), no que diz respeito a dominar o seu 

amor – o que, certamente, contrasta com a perspectiva dos colegas que o viram 

surpreender o adversário em campo e trazer a vitória ao time do internato mineiro. 

Do ponto de vista da forma linguístico-literária, é interessante notar, ainda: a) o 

contraste entre a linguagem “moderna”, em inglês, com que o poema se inicia e a 

conclusão, em versos quinhentistas; e b) o contraste entre os versos irregulares e 

rápidos, que mimetizam a récita dos narradores futebolísticos, no início do poema, e os 

versos decassílabos tradicionais, no final do poema – isso porque o contraste ou quebra 

inesperada de expectativa é um dos dispositivos de produção do efeito humorístico. Há 

que se destacar, também, o irônico título “Craque”, que, fonicamente, lembra também 

“crack” (quebra), o que multiplica os sentidos e leituras possíveis e soma, ainda, mais 

um efeito engraçado produzido a partir da forma linguístico-literária. 

No que diz respeito ao humor como recurso que participa da invenção de uma 

memória escolar em Boitempo, podemos concluir que a escola e o processo de 

escolarização tal como rememorados e registrados na obra poética em análise são: 

a) contraditórios (como se vê na síntese do poema “Aula de Português”: “o 

português são dois”); 

b) absurdos e violentos (como em “Aula de Alemão”, quando o professor não 

sabe o que ensina e age com brutalidade e agressão física); e 

c) imprevisíveis (como se vê em “Craque”, em que a condição de herói se 

avizinha à de vassalo – e em que os colegas são alvo de estranhamento, por seu 

comportamento diferente do previsível). 

 

 

4229

Ana
Pencil



8 
 

Minha vida de menina 

Minha vida de menina (MORLEY, 2016 [1942]) apresenta-se como o diário de 

uma adolescente provinciana, escrito no final do século XIX (1893-1895); tem como 

pano de fundo a decadência da cidade de Diamantina (MG) e o processo de formação da 

autora no “curso normal” (secundário). A primeira edição veio a público em 1942; 

tendo contado com uma boa recepção crítica por parte de escritores como Alexandre 

Eulálio, Carlos Drummond de Andrade, João Guimarães Rosa e, mais recentemente, de 

críticos como Roberto Schwarz (que dedica à obra boa parte de seu livro Duas 

meninas), o livro vem sendo reeditado, embora o vaticínio de Eulálio em 1959 – de que 

o livro “amanheceu clássico” (EULÁLIO, 2016 [1959] – não se tenha confirmado 

inteiramente. 

 

 
Imagem 1: Lâmina com amostras das capas de diferentes edições de Minha vida de menina, de 1942 ao 
presente. Fonte: Acervo da pesquisadora. 
 

Helena Morley, que “assina” o diário, é pseudônimo de Alyce Dayrell Caldeira 

Brant. Já apontado como “a meio caminho do documento e da ficção”, por meio da 

“reconquista lírica do cotidiano”, o texto foi caracterizado como traduzindo uma 

sensação de “frescor”, em face da “franqueza imperturbável”, do “inconformismo”, do 

“humorismo”, da “prosa coloquial, cheia de chiste” que seriam “antípodas do tom 

acadêmico e do beletrismo” (EULÁLIO, 2016 [1959]). 

A despeito da argumentação francamente favorável resumida no parágrafo 

acima, cumpre lembrar que Morley (2016 [1942]), na nota de apresentação à primeira 

edição, assume um tom muito menos crítico e despojado do que o que se detecta a partir 

das entradas do diário, trazendo à evidência certo moralismo conservantista. Isso se 

mostra: a) seja na exaltação da vida interiorana idealizada: “Não sei se poderá interessar 

ao leitor de hoje a vida corrente de uma cidade do interior, no fim do século passado 

[...], quando se vivia contente com tão pouco, sem as preocupações de hoje. E como a 
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vida era boa naquele tempo!” (p. 13); b) seja na fácil defesa de que “a felicidade não 

consiste em bens materiais”, mas na “harmonia do lar, na afeição entre a família, na 

vida simples sem ambições” (p. 14). 

Essa celebração da simplicidade e da pobreza por parte da autora adulta 

contrasta com o desejo de melhores condições materiais de vida para a família, desejo 

esse que aparece já na primeira entrada do diário: “Que economia seria para mamãe, 

agora que a lavra não tem dado nem um diamantinho olho de mosquito, se pudéssemos 

ir à ponte todos os dias [...]” (MORLEY, 2016 [1942], p. 19). Contrasta, também, com o 

tipo de análise social franca que a menina vai desenhando ao longo do texto: 

Mamãe é uma que daria a vida para nós sermos como os filhos de tia 
Aurélia, que só vivem estudando. [...] tudo o que os filhos de tia 
Aurélia fazem, mais do que nós, é porque o pai deles é comerciante e 
pode olhar os filhos. Nós, com o meu pai vivendo fora, na lavra, e 
mamãe querendo ir sempre atrás dele, teremos mesmo de ser como 
somos. (MORLEY, 2016 [1942], p. 27-28). 
 

Há, também, na nota da autora à primeira edição, uma minimização do 

tratamento literário dos cadernos: “Nesses escritos nenhuma alteração foi feita, além de 

pequenas correções e substituições de alguns nomes, poucos, por motivos fáceis de 

compreender” (MORLEY, 2016 [1942], p. 13). A argúcia e criticidade dos textos e a 

assinatura por pseudônimo alimentam as dúvidas sobre a efetiva autoria juvenil – o que, 

para o trabalho crítico, torna ainda mais espesso o objeto. Prova disso é que, de um 

conjunto de dissertações e teses brasileiras dedicadas à obra, recuperadas por meio de 

buscas em bases oficiais, haja focos analíticos bastante diversos: a) a construção 

discursiva da memória (FERREIRA, 2003; VASCONCELOS, 2004); b) as questões 

feministas e/ou de gênero em correlação com a escrita (JATKOSKE, 2008; JOVIANA, 

2008); c) as questões de leitura, tradução e adaptação da obra e a natureza multifária da 

personagem (SILVA, 2000; SILVESTRE, 2011; REIS, 2013); d) a mútua implicação 

entre questões históricas e memorialísticas no final do séc. XIX (FONSECA, 2015); e) 

o percurso formativo da menina/mulher (AGUIAR, 2004). 

Do ponto de vista das memórias literárias da escola, o que se evidencia é que a 

escola: 

a) é um “estorvo”, um lugar onde não se deseja estar, do qual se quer livrar e, 

enfim, que nos deixa enjoados: “os nossos estudos atrapalham tanto a vida de mamãe, 

que eu morro de pena dela” (p. 19); “Ainda não comecei a estudar e já estou pensando 

nas férias” (p. 25); “Estou livre do segundo ano” (p. 314); “Há certos dias em que eu 
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venho da Escola tão enjoada de tudo, que não tenho ânimo de trabalhar nem de estudar” 

(p. 92); 

b) é um lugar que propicia que se confunda inteligência com notas altas ou 

distinções e que estabelece/legitima uma hierarquia entre as áreas de conhecimento e 

saberes: “Eu nunca lhe dei a menor prova de inteligência. Só tirei duas distinções na 

escola. Assim mesmo em Música e Ginástica.” (p. 46); 

c) é um lugar em que decorar é o suficiente e parece fundamentar todo o 

processo de aprendizagem e avaliação: “Ontem foi dia de decorar pontos de Geografia. 

Eu não tenho mapa e mesmo que tivesse não estudava no mapa; é tão mais fácil 

decorar” (p. 85); 

d) é um espaço de controle, repreensão, autoridade: “Para que inspetora na 

Escola é que eu não compreendo. Quando há uma brigazinha qualquer ou mesmo uma 

casca de laranja no chão, já se vai chamar o diretor para repreender” (p. 296). 

 

Considerações finais 

Tomando-se como corpus as duas obras analisadas, as memórias literárias da 

escolarização evidenciam que a escola, se pode ser um espaço da aprendizagem 

autônoma, da formação cidadã e da constituição de uma identidade independente em 

relação à família e à religiosidade, pode também, por outro lado, muito fortemente, se 

apresentar como intragável, e a escolarização se mostrar como um espaço-tempo de 

vigilância, autoritarismo, punição e de mais deformação do caráter que propriamente de 

formação. 

Os indícios hauridos ao texto literário e às lentes teóricas escolhidas da situação 

complexa do sujeito que se nega a abrir mão de sua singularidade e capacidade de 

resistência no processo de educação formal consignado pela sociedade em que se 

educam sinalizam que o horizonte desenhado pela escola deixa duas escolhas: rebelar-se 

ou sucumbir. Desse modo, seja Morley, seja Drummond, podem ser considerados 

“sobreviventes”. Há que se pensar por que razões a escola fica registrada nesses textos, 

de tamanha relevância cultural, dessa forma: isso talvez nos dê pistas sobre a escola e a 

literatura sim – mas muito mais amplamente sobre como nossas sociedades se projetam 

no futuro, a se julgar por como educam seus jovens. 

Isso se torna particularmente importante em um momento em que há mais de 

1000 escolas secundárias ocupadas e um silêncio sepulcral da mídia hegemônica e uma 

tentativa, por parte do poder público, de criminalização das atitudes de reivindicação e 
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resistência dos estudantes. Em contextos repressivos (no caso, respectivamente, Estado 

Novo e Ditadura Militar), há sintomaticamente uma volta às memórias – 

particularmente, a memórias de situações de tolhimento da liberdade e a situações em 

que diferentes formas de violências (físicas e/ou simbólicas) são sancionadas, aceitas, 

legitimadas. Nesse contextos, o recurso ao dispositivo memorialístico cumpriria não 

uma função evasiva, narcísica ou hedonista, mas uma função reflexiva (pela elaboração 

da experiência em face do vivido), pela via do trabalho intelectual. Esse trabalho 

coopera na recuperação e retomada de formas críticas e criativas de resistência, a partir 

da experiência de sujeitos que já participaram de contextos repressivos de algum modo 

análogos. 
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MITO E HISTÓRIA NO DISCURSO POLÍTICO DAS PEÇAS TEATRAIS OS 

DEGRAUS (AUGUSTO SOBRAL), GOTA D’ÁGUA (CHICO BUARQUE E 

PAULO PONTES) E A BERLINIZAÇÃO OU PARTILHA DE ÁFRICA (AÍTO DE 

JESUS BONFIM): UM ESTUDO SOBRE OS TEATROS PORTUGUÊS, 

BRASILEIRO E SÃO-TOMENSE 

 

Agnaldo Rodrigues da Silva (UNEMAT) 

 

Resumo: 

Dramaturgos do moderno teatro de língua portuguesa revitalizaram mitos para representar 

momentos angustiantes em seus países, aspecto que também colaborou à conquista da unidade 

no enredo da ação, atingindo o impacto estético desejado. Nessa direção, algumas produções 

(re) significaram o mito em discussões socioculturais e políticas, revendo conceitos e atribuindo 

fôlego às novas formas de pensamento. Entre as exemplaridades, pode-se apontar Os degraus 

(1964), Gota d’água (1975) e A Berlinização ou Partilha de África (1985), textos nos quais se 

identifica a denúncia social frente a situações calamitosas que forjaram lugares indevidos na 

história oficial. No lastro do mito de Prometeu, Os degraus é uma peça que constrói uma 

interpretação da sociedade portuguesa de 1960, momento de intensa censura e opressão social, 

pois as personagens estão movidas pelo sentimento de repulsa ao Capitalismo e desejo pela 

propagação do Socialismo. Gota d’água expõe a representação de uma típica tragédia brasileira, 

em que a personagem protagonista comete o infanticídio e se suicida por envenenamento, em 

uma alusão ao mito de Medéia, inserida em uma comunidade explorada pelo sistema. A 

Berlinização ou Partilha de África ficcionaliza a Conferência de Berlim, congresso que 

reconfigurou geograficamente o Continente Africano em fins do Século XIX, culminando na 

conclusão de que o mito de Tarzan representava a superioridade do branco sobre o negro, da 

Europa sobre as demais nações. Os degraus, Gota d’água e A Berlinização partilham 

concepções que se aproximam, pois o Capitalismo é tomado como atentado social, cujo 

combate poderia custar a própria vida. Desse modo, as personagens denunciam uma das faces 
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sociais que ganhou relevo no Século XX: a instalação desse Capitalismo que se manifestou 

como uma experiência radical, violenta, predatória e impiedosamente seletiva. Foi um período 

histórico em que se viu claramente a acumulação de capital, mediante a drenagem de renda da 

classe subalterna, em que o rico adquiria mais poder de renda e o pobre chegava ao estado de 

calamidade, em um fluxo que seguia a transferência de renda de baixo para cima. Essas 

tragédias modernas atribuíram novos significados aos mitos, diante da construção histórica de 

dias atuais que marcaram a história dos povos africanos, de Portugal e do Brasil. Em Portugal, a 

década de 1960 foi considerada os anos de chumbo, uma vez que a sociedade sentia os impactos 

do governo salazarista, que calou a voz do país e suas colônias. No Brasil, os anos de 1970 

sofreram as consequências do Ato Institucional nº 5, que instaurou a Censura como instituição e 

selou o caminho de uma sociedade que viveu às sombras do silêncio. Em África, na década de 

1980, os países de língua oficial portuguesa (e não só) colhiam os frutos das independências, 

conquistadas em meados da década anterior, quando a busca pela identidade debatia-se nos 

processos de descolonização. As peças teatrais de Sobral, Buarque e Bonfim revitalizam mitos 

em espaços políticos distintos, permitindo o estudo de temáticas entre as literaturas portuguesa, 

brasileira e são-tomense, bem como a análise de fronteiras culturais entre o teatro grego e o de 

língua portuguesa. 

 

Palavras-chave: Augusto sobral e Os degraus; Chico Buarque e Gota d’água; Aíto Bonfim e A 

Berlinização ou Partilha de África; Mito e História. 

 

Os degraus 

 

 António de Oliveira Salazar instituiu um regime político, que chamou de Estado 

Novo, regime conservador e autoritário que vigorou em Portugal, sem interrupções, 

desde 1933 até 1974.  O regime instituído por ele desabou diante da Revolução dos 

Cravos, o 25 de abril. Algumas das características fundamentais desse regime foram: o 

culto ao chefe de Estado (Primeiro Ministro), a forte influência católica na ideologia do 

Estado, a grande aversão pelo liberalismo político, o serviço de censura aos meios de 

comunicação de massa, incluindo periódicos escritos, livros, televisão, rádio, entre 

outros, a criação de uma polícia política (PIDE)). Os integrantes desse regime eram 

anticomunistas, mantinham um projeto político que defendia a permanência das 

colônias, e eles concentravam o poder nas mãos de cartéis, incentivando, assim, um 

grupo pequeno de privilegiados no país. 
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 Rebello, em Breve História do Teatro Português (2000), afirma que Augusto 

Sobral impregnou suas peças de substrato humano, sendo que a notável paráfrase do 

mito de Prometeu fez com que a censura impedisse a encenação da peça. A repressão 

impunha aos autores limites nas suas intenções revolucionárias, criando situações 

diversas: de um lado, os autores publicavam as peças, mas não conseguiam permissão 

para representá-las; de outro, as peças eram publicadas e imediatamente apreendidas, 

sem que estreassem nos palcos. Outras simplesmente recebiam o veto em plena 

encenação, sob uma violenta censura, momentos quando os teatros eram invadidos e os 

atores e público espancados.   

 Os Degraus propunham um trabalho com uma poética em que a palavra era 

transformada em matéria crítica e sensível, cujas criações imagéticas lançavam aos 

leitores as tendências concretistas e experimentalistas. Ernesto Melo e Castro e Ana 

Hatherly são dois exemplos, dentre outros, que representam essas tendências. A estética 

da poesia concreta e do experimentalismo influenciou a dramaturgia da época, porque a 

palavra passou a ter poder evocativo e rítmico, que tinha valor expressivo tanto pelo que 

dizia como pelo que não dizia, pois o espaço cênico, por esse viés, passou a estar 

sempre repleto de significados, estratégia eficiente em um ambiente onde reinava a 

ditadura.   

 O idealismo e a ânsia por mudanças sociais caminham em Os Degraus para um 

desencantamento pessoal. É colocada em xeque a impotência do homem civil diante das 

forças militares, do poder soberano, pois o povo era forçosamente transformado em 

filho subserviente à pátria-mãe, sem que participasse de seus momentos decisórios, um 

intertexto à fatalidade, ao destino que analisamos nas tragédias gregas, em que o coro 

repete ao som do “Muito bem! Muito bem!”: “quando nascemos estava tudo pensado”, 

“quando nascemos estava tudo dito”, “a marcha do mundo definida”, “viva a sociedade 

constituída” (SOBRAL, 1964, p. 99).   

 O mito torna-se a fonte para elaborar a história do meio onde está inserido, um 

pretexto para gerar uma crítica declarada à detenção de poder nas mãos de poucos. O 

conhecimento, certamente, é o fio condutor para a liberdade, para a transformação e 

para a vida. Quando Hartmann (1976) apresenta a obra O livro da história, ele nos 

oferece uma discussão que faz compreender essas questões, pois entendemos que é 

somente conhecendo o passado é que entramos, gradativamente, em contato com os 

elementos que estruturam a sociedade de nosso tempo. Os nossos primórdios trazem 

potencialidades capazes de ajudar a interpretar os enigmas do hoje.  
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Gota d’água 

 

 Gota d’água é uma tragédia publicada na década de 1970, meio a um arsenal de 

fatos históricos turbulentos, tais como: a grande adesão de artistas contra a forma de 

governo, a emergência e exigência de muitos intelectuais pelo fim do regime militar, o 

desejo pela instauração das liberdades democráticas e o conteúdo da resistência nas 

mais variadas manifestações da arte e da cultura no Brasil. Ridenti (1999) lembra dos 

rótulos atribuídos aos artistas que faziam crítica social, pois eles eram chamados de 

“resistentes” ou de “artistas de protestos”, pelo sistema de governo vigente e seus 

defensores. 

 Garcia (2004) escreveu sobre um teatro de militância que focava um drama 

social libertário, nos quais as condições para a organização desses impulsos 

transformadores e essas experiências de caráter popular não nasceriam apenas dos 

próprios processos internos, pois eram os fatos políticos que determinavam a conjuntura 

adequada para que o teatro de natureza política se instituísse. Gota d’água é um texto 

que não só apresenta uma crítica socioeconômica, mas, sobretudo, faz uma reavaliação 

das estruturas sociais, tocando em um ponto crucial: a sobreposição de uma classe sobre 

a outra. 

 A expulsão da protagonista Joana do conjunto habitacional leva aos palcos o 

problema dos desaparecidos políticos, já que “os órgãos de repressão, que liquidavam 

oposicionistas durante a ditadura, foram transformados em grupos de extermínio de 

supostos bandidos ou de cidadãos comuns, considerados inimigos por quaisquer 

idiossincrasias dos policiais militares” (RIDENTI, in SEGATTO; BALDAN, 1999, p. 

179). Nos arquivos da época, foram encontrados depoimentos de pessoas que, frente ao 

embate com o sistema, foram torturadas, outras expulsas do país ou se viam obrigadas a 

fugir; muitas que permaneciam, travaram lutas partidárias ou intelectuais, por meio de 

textos jornalísticos, escritas literárias, canções, teatro e de outras manifestações sociais, 

artísticas e culturais.  

 A década de1970 foi um dos períodos mais duros do regime governista militar, 

quando se praticou muita violência, exílios, tudo em nome da ordem e do progresso do 

país, um longo combate à ditadura que só veio culminar no processo de democratização 

lá pelos anos de 1980 e 90, décadas nas quais ainda se encontram os textos de ficção 

voltados ao conteúdo político-social. No entanto, encontramos também muita produção 

idealista que camuflava a situação brasileira, como se tudo o que acontecia era único e 
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exclusivamente para manter a ordem, o progresso e a beleza do país. Como exemplo 

disso, a canção “Eu te amo, meu Brasil”, composição do artista Dom, interpretada pela 

banda “Os incríveis”, nos primeiros daquela década (1970). Era, pois, o reforço a uma 

propaganda ufanista do governo Médici, dentre as quais o slogan era "Brasil: ame ou 

deixe-o". 

 As personagens de Gota d’água podem muito bem ser consideradas referenciais 

das lutas e impasses do confronto entre classes, bem como do embate entre pobres e 

ricos, exploradores e explorados, intelectuais libertários e ditadores, conservadorismo e 

liberdade social, dilemas, cujas origens estão sob a vigência da Constituição de 1946 e 

nas consequências do golpe de 1964. A situação da sociedade brasileira chegou num 

ponto em que era inevitável ignorar a diversidade das classes e a sobreposição de uma 

sobre a outra.   

 Esses anos constituíram também a época da Bossa Nova, do Cinema Novo, do 

Teatro de Arena, dos Centros Populares de Cultura da UNE, referenciais que agitaram a 

política e a cultura de nosso país. Não podemos ignorar que todos esses fomentos 

também ocasionaram a aceleração da massificação, do consumismo, da generalização 

da indústria cultural, do aumento da urbanização, das diferenças sociais e o próprio 

desenvolvimento da economia brasileira, sob o governo do autoritarismo político, como 

se fosse uma boa forma de governo. Desse modo, Gota d’água apresenta um conteúdo 

de combate à alienação, pois o trágico é o fio condutor da peça, construindo-se uma 

denúncia social pela ironia, sátira, paródia e alegoria; uma crítica violenta, sob o véu da 

sutil e da indireta intervenção teatral.  

 

A Berlinização ou Partilha de África 

 

 A Berlinização ou Partilha de África, publicado em 1987, traz como contexto o 

período histórico da Conferência de Berlim. Indicada no singular, o evento contou com 

a realização de diversas conferências, acontecidas no período de 15 de novembro de 

1884 a 26 de fevereiro de 1885, em que uma delas foi justamente para repensar a 

divisão física do continente africano, reunindo as grandes potências europeias, conforme 

pode ser verificado na Ata Geral, apresentada em português sob coordenação de Luiz 

Arnaut, da Universidade Federal de Minas Gerais. 

 Taimo (2010) afirma que essa Conferência foi uma das principais da segunda 

metade do Século XIX, porque definiram diretrizes de regulação ao Direito 

4239



Internacional Colonial, bem como outras questões que asseguravam a livre navegação 

dos rios internacionais. As decisões estavam alicerçadas pelas questões econômicas que 

foram determinantes no fatiamento do bolo africano, uma África que na concepção das 

grandes potências encontrava-se em um grau civilizatório bastante inferior ao resto da 

humanidade.  A partir desse cenário, Aíto Bonfim recria situações conflitantes que 

traduzem um imaginário de como teria sido a conferência e as suas motivações. Naquele 

momento, os colonialistas percebiam a África como o maior fornecedor de matérias-

primas assim como o grande consumidor dos produtos industriais. 

 Debilitada pela perda de grande parte de seu império, a Alemanha investia nas 

relações diplomáticas com outras potências, de modo que as decisões tomadas na 

Conferência fossem fundamentalmente econômicas. Subjacentes a tais intenções, 

permearam questões civilizatórias baseadas nas teorias evolucionistas darwiniana que 

sobrepunha a raça branca sobre as outras, gerando imoralidades universais como, por 

exemplo, a escravidão baseada na cor da pele, como se o negro e o índio não fossem 

humanos. Moore (2010), no seu trabalho A África que incomoda, afirma que durante 

muito tempo, as diásporas africanas escravizadas no exterior tiveram que criar uma 

visão idílica desse continente para existir, resistir e se manter. Para o teórico, as razões 

disso estão baseadas na brutalidade pela qual a África viva foi arrancada dos africanos, 

forjando uma idealização imaginária de uma terra sem tensões internas ou contradições 

inerentes à sua própria experiência histórica.  

 No contraponto estabelecido entre a Europa culta, civilizada e cristã e a África 

inculta, inferior e pagã, A Berlinização, nesse ponto de vista de Moore (ibidem), 

constrói uma imagem enfraquecida do continente, assombrada pela escravização do 

povo, pela visão demonizada de práticas religiosas, assim como suas formas inferiores 

de organização social e pensamento. Em A Berlinização, as ações são desenvolvidas em 

dois espaços: o primeiro localiza-se em solo alemão, em Berlim, em representação à 

Conferência. O segundo, foca o continente africano, onde anciãos, sobas, feiticeiros e 

comandantes reúnem-se, a fim de discutir estratégias de defesas contra as investidas 

europeias que visavam uma nova demarcação geográfica da África.  

 A cenografia está construída de forma curiosa, pois Berlim (Europa) está em um 

tablado superior do palco, enquanto a África em disposição inferior. Esse aspecto é 

reforçado pelos personagens europeus, que, em coro, dizem: “a conquista de África será 

eterna, se implicar a superioridade espiritual do europeu sobre o selvagem, o africano, 
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que acabará por convencer-se que é mesmo irremediavelmente inferior” (BONFIM, 

1987, p. 115).  

 Metaforicamente, a África é a Selva e o Tarzan assume uma representação da 

Europa. Desse modo, o homem branco deve proteger um espaço de grande riqueza, 

onde há somente seres irracionais. Essa selva se torna intocável, pois tudo que ali está 

encontra-se sobre sua proteção. Desconstrói-se o mito do bom selvagem (Tarzan) que 

fora encontrado em uma Selva (África), criado por animais, e que posteriormente 

tornou-se o protetor dessa selva e seus habitantes. Imagens que leva o dramaturgo a 

encerrar a cena com “Tarzan (dirigindo-se aos africanos com um pé sobre a cabeça do 

Soba Principal): Sou o Tarzan, o Rei da Selva e vocês são os meus servos. Sou o Tarzan 

o Rei da Selva e vocês são os meus servos” (BONFIM, 1987, p. 115).  

 

Considerações finais 

 

À guisa de conclusão deste texto, lembremo-nos de que as três peças analisadas 

são tragédias modernas, cujas estruturas impõe novas configurações de cenografia e 

ilusão na dramaturgia em língua portuguesa. Williams (2002), no seu livro Tragédia 

Moderna, afirma que a tragédia do homem moderno oscila entre os fatos da vida real e 

sua necessidade de representação pela criação literária e artística, seja como forma de 

emergir um grito de desabafo ou um pedido de socorro. Em Gota d’água, Os degraus e 

A Berlinização encontramos essa tendência, quando os dramaturgos idealizam propostas 

de atualizar e interpretar o mito, frente aos imperativos de cada dia. 

 Peças teatrais que apresentam substrato humano, Prometeu, Medeia e Tarzam 

expõem vontades individuais que representam profundas crises sociais (a coletividade), 

apontando para uma desordem que clama por revolução. Revolução política, social, 

econômica, existencial. É, pois, um chamamento para que o indivíduo se reconheça na 

história e faça parte dela, criando, aderindo e defendendo a ideologia que faça sua 

existência ter sentido. 

 

Referências 

 

ATA GERAL DA CONFERÊNCIA DE BERLIN. Texto apresentado sob coordenação 

de Luiz Arnaut. Universidade Federal de Minas Gerais/Departamento de História. 

4241



Encontrado em: http://www.casadehistoria.com.br/sites/default/files/conf_berlim.pdf, 

acesso em: 15/05/2016, às 13h30 minutos. 

BONFIM, Aíto de Jesus. A Berlinização ou Partilha de África. São Tomé: Empresa 

de Artes Gráficas, 1987. 

BUARQUE, Chico; PONTES, Paulo.  Gota d’água. 29. ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1998. 

FADDA, Sebastiana.  “O Teatro e seus Múltiplos”.  In: SOBRAL, Augusto. Os 

Degraus.  Lisboa: Biblioteca de Autores Portugueses (Imprensa Nacional Casa da 

Moeda), 2001. 

GARCIA, Silvana.  Teatro da Militância: a intenção do popular no engajamento 

político.  2.ed.  São Paulo: Perspectiva, 2004. 

HARTMANN, Johannes.  O Livro da História.  Trad. de Christa Weiss.  Lisboa: 

Maraes Editores, 1976. 

MOORE, Carlos. A África que incomoda – sobre a problematização do legado 

africano no quotidiano brasileiro. Belo Horizonte: Nandyala, 2010.  

REBELLO, Luiz Francisco.  Breve História do Teatro Português.  5.ed. Portugal: 

Publicações Europa-América, 2000. 

RIDENTI, Marcelo.  “O Paraíso Perdido de Benjamim Zambraia – Sociedade e Política 

em Chico Buarque”.  In: SEGATTO, José Antonio; BALDAN, Ude. Sociedade e 

Literatura no Brasil.  São Paulo: Unesp, 1999. 

SOBRAL, Augusto.  Os Degraus.  Lisboa: Presença, 1964. 

TAIMO, Jamisse Uilson. Ensino Superior em Moçambique: História, Política e 

Gestão. Tese de Doutorado - Faculdade de Ciências Humanas da Universidade 

Metodista de Piracicaba, São Paulo, 2010. Orientação de Valdemar Sguissardi.  

WILLIAMS, Raymond. Tragédia Moderna. Trad. de Betina Bischof. São Paulo: 

Cosac & Naify, 2002. 

4242



1 
 

 
AS PEÇAS PSICOLÓGICAS DE NELSON RODRIGUES E A 

INCOMPLETUDE HUMANA 

 

Claudiomar Pedro da Silva1 (UNEMAT/SEDUC-MT) 

Agnaldo Rodrigues da Silva2 (UNEMAT) 

 

RESUMO:  

 

Ao avaliar a amplitude do fenômeno artístico, assim como a grandeza da existência humana 
descritos pela ciência o nosso objetivo é investigar e identificar os elementos que constituem a 
construção das personagens psicológicas e o que elas revelam de si, o que fazem e o que dizem 
ao seu respeito, nas peças teatrais da literatura dramática brasileira do dramaturgo Nelson 
Rodrigues: A mulher sem pecado (1941); Vestido de noiva (1943) e Viúva, porém honesta 
(1957). Essas peças ganham destaque nos estudos literários e culturais no Brasil, uma vez que 
essas produções abarcam o universo das construções psicológicas em diálogo com o ser 
humano, seus conflitos e sua postura social. Nas peças, as personagens experimentam o 
processo de mudança de si em relação ao que as rodeiam, pois têm vários traços de 
personalidade em comum na busca da plenitude, intermediada pelos desejos para completar os 
traços de suas identidades e abastecer a sensação de incompletude. 

 

Palavras-chave: Teatro Moderno. Nelson Rodrigues. Incompletude.  

 

O nome de Nelson Rodrigues ganha relevo na dramaturgia brasileira ao lapidar o 

rompimento das formas tradicionais do teatro. As peças psicológicas do dramaturgo 

revelam os conflitos humanos e suas rupturas.  O dramaturgo faz uma investigação da 

psique humana pelo viés da ficção, ao abordar os problemas ligados à intimidade mental 

                                                        
1 Doutorando em Estudos Literários pela Universidade do Estado de Mato Grosso – 
UNEMAT/PPGEL e Professor da rede estadual de ensino de Mato Grosso – SEDUC/MT. E-mail: 
claudiomarp@hotmail.com 
2 Professor Orientador do trabalho PPGEL/UNEMAT. 
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e a sensação de incompletude das personagens por ele construídas, expressando 

maneiras de entender os homens e o modo de vida na modernidade.  Com o objetivo é 

investigar e identificar os elementos que constituem a construção das personagens 

psicológicas e o que elas revelam de si, o que fazem e o que dizem ao seu respeito, 

analisaremos as peças teatrais da literatura dramática brasileira: A mulher sem pecado 

(1941); Vestido de noiva (1943) e Viúva, porém honesta (1957).  

A sensação a qual nos referimos é justamente a vivenciada pelas personagens 

nos textos cênicos supracitados, cujo impacto causado no público, na época de suas 

representações, transformou as obras em exemplaridades da dramaturgia de língua 

portuguesa. 

A arte, seus aspectos e sua expressão é uma das maneiras de conhecermos o ser 

humano situado no mundo. Nessa perspectiva, muitos escritores abarcam o universo das 

construções psicológicas em suas produções. Nelson Rodrigues o faz com maestria em 

suas peças ao explorar o universo psicológico de modo bastante particular, mergulhando 

nas profundezas sombrias das personagens, na tentativa de trazer à tona suas ansiedades, 

desejos, inquietudes e a busca contínua, e às vezes vã, pela plenitude.  

Antonio Candido (1989) salienta que a noção a respeito do ser é sempre 

incompleta. Esta noção só é acentuada quando se faz uma análise da sequência de atos 

do indivíduo. “Daí a psicologia moderna ter investigado sistematicamente as noções do 

subconsciente e inconsciente, que explicam o que há de insólito nas pessoas que 

reputamos conhecer, e, no entanto nos surpreendem.” (CANDIDO, 1989, p. 47). 

Mediante a isso, podemos afirmar que a área da psicologia moderna contribuiu, 

decisivamente, na compreensão dessa incompletude que foi tão bem delineada pelos 

textos cênicos. 

A maneira como as personagens cênicas se apresentam nas peças, como são 

denominadamente caracterizadas diz muito do que são ou precisam ser na trama, já que 

é um elemento determinante da ação, um resultado de sua existência ficcional. Nesse 

sentido, lembremos de Renata Pallotini (1989) que afirma que a personagem de teatro 

procura desvendar quem conduz a ação e produz o conflito. Ao serem criadas por seus 

autores, as personagens são capazes de transmitir sentimentos e de demonstrar estado de 

espírito, sustentando a ficção dramática juntamente com o enredo. São consideradas 

veículos de emoção, porque seus diálogos e atitudes contribuem significativamente para 

a estruturação do texto cênico. “O personagem é um determinante da ação, que é, 
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portanto, um resultado de sua existência e da forma como se apresenta.” 

(PALLOTTINI, 1989, p. 11). 

No drama grego os atores utilizavam máscaras para dar significado aos papéis 

representados, revelando traços da personalidade das personagens. A forma como se é 

apresentado ao mundo, o caráter demonstrado nas relações estabelecidas com outros 

personagens, no tempo e no espaço. A essa definição dos papéis sociais passíveis de 

serem expressos nas relações com o meio Carl Gustav Jung denomina Persona. 

A palavra persona é realmente uma expressão muito apropriada, 
porquanto designava originalmente a máscara usada pelo ator, 
significando o papel que ia desempenhar. Se tentarmos estabelecer 
uma distinção entre o material psíquico consciente e o inconsciente, 
logo nos encontraremos diante do maior dilema: no fundo teremos de 
admitir que a afirmação acerca do inconsciente coletivo, isto é, de que 
seus conteúdos são gerais, também é válida no que concerne aos 
conteúdos da persona. (JUNG, 2008, p. 43, grifo do autor). 

O termo persona é derivado da palavra latina que equivale à máscara. Essa 

máscara apresenta aspectos tanto positivos quanto negativos que tendem a determinar o 

papel social e da fachada do indivíduo. Contudo, a persona não é essencialmente 

negativa, ela pode proteger a individualidade das forças sociais que podem vir a invadir 

os traços de sua personalidade. Ironicamente o autor designa a persona como uma 

aparência do indivíduo, uma realidade bidimensional. As atitudes pessoais e suas 

repressões “[...] contêm sementes do desenvolvimento individual, sob o invólucro de 

fantasias coletivas.” (JUNG, 2008, p. 44).  

Com a persona o indivíduo deseja parecer isto ou aquilo, aquele ou aquela, ou 

esconder atrás de uma “máscara” para fugir ou vivenciar experiências outras, ou até 

mesmo construir uma persona definida com características que podem proteger de 

situações individuais, familiares e sociais. Isso ocorre com as personagens nas peças em 

análise. Já que os textos cênicos selecionados fazem alusão a episódios pretéritos que 

são ressignificados. Com isso, vêm à tona as angústias, sofrimentos e desejos dessas 

personagens, cuja finalidade seria a conquista da plenitude. 

A Mulher Sem Pecado, peça inaugural do autor, escrita em 1941, encenada no 

dia 9 de dezembro de 1942, no Teatro Carlos Gomes do Rio de Janeiro, é estruturada 

em três atos e apresentada a audácia psicológica, já que o protagonista Olegário, um 

homem paralítico, com boas condições financeiras, atua sob pressão e fica próximo de 

romper a censura do consciente. A ambiguidade das personagens provocada pela 
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constante dúvida e desconfiança de Olegário quanto a fidelidade de sua esposa, 

mergulhado na loucura que ele mesmo teceu. O desejo de Olegário por um amor ideal, o 

faz querer sempre mais e quanto mais o quer, mais dependentes e inseguro ele fica, mas 

esse amor ideal não existe. 

Nelson Rodrigues envolve a peça com uma temática corriqueira como o 

adultério, contudo esconde elementos que envolvem a trama apresentando a 

transgressão de Lídia, uma mulher sem pecados. As ações na trama centram nas atitudes 

obsessivas de Olegário, que tem os serviçais da casa a serviço de sua obsessão e na 

passividade de Lídia.  

O protagonista fica durante sete meses se passando por paralítico, em uma 

cadeira de rodas, com o objetivo de testar a fidelidade da esposa. O desequilíbrio de 

Olegário durante a trama aumenta gradativamente a porção de ciúme que sente da bela 

esposa. A esposa Lídia tem origem humilde e tem a mãe e o irmão que moram na 

mesma casa.  O seio familiar se constitui em um lugar de constantes tensões a medida 

que o protagonista propõe uma investigação da fidelidade de sua amada. Já no início da 

peça Olegário questiona repetidamente a empregada Inézia e o motorista Umberto sobre 

o paradeiro de Lídia.  

OLEGÁRIO – Inézia! Inézia! 
INÉZIA (a criada, entrando) – Pronto, doutor. 
OLEGÁRIO (parando a cadeira no meio do palco) – Então? O que 
há? 
INÉZIA – Nada, doutor, nada de novo. Quer dizer... 
OLEGÁRIO (impaciente)  - Quer dizer o quê? Alguém telefonou para 
minha mulher? 
INÉZIA – Telefonaram, doutor. A manicura, perguntando se podia vir 
hoje. D. Lídia disse que hoje não. Marcou para amanhã. 
OLEGÁRIO (atento) – Quem mais? 
[...] 
UMBERTO (entra. É moço, meio sinistro, com uniforme de chofer) – 
Me chamou, doutor? Eu já vinha pra cá...  
OLEGÁRIO (embolsando o telegrama) – O que é que há? A senhora 
saiu, aonde foi? (RODRIGUES, 1981, p. 44-46, grifos do autor) 

 

A excitação de Olegário é repassada para a personagem Inézia que 

desempenham papel de extensão da obsessão do protagonista, uma vez que é submetida 

a compor os jogos de controle do marido ciumento. Semelhante ocorre com as 

personagens Umberto e Maurício, motorista e irmão de Lídia, contudo são também 

suspeitos. Olegário utiliza da estratégia de aproximação e desconfiança, em momentos 

são aliados e em outros suspeitos. 
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A insistência de Olegário por investigar a esposa ao buscar a felicidade plena 

põe em xeque a confiança de Lídia, que passa a apostar em situações e ações de valores 

duvidosas. A obsessão do marido é tamanha que chega a relatar “OLEGÁRIO (em 

desespero) - A única coisa que me interessa é ser ou não ser traído!” (RODRIGUES, 

1981, p. 96, grifo do autor). Além de subornar pessoas para saber os passos de Lídia. Os 

desencadeamentos das ações vão constituindo a demência do protagonista, prestes a 

romper a fronteira do consciente. A atitude do esposo sugere a Lídia a ideia de pecado  

LÍDIA – Eu acho que você não quer que eu seja fiel! 
OLEGÁRIO – Ah, não? 
LÍDIA – Pelo menos, está fazendo tudo para que eu seja – infiel. Não 
está? Quem meteu na minha cabeça a ideia do pecado? É a sua ideia 
fixa”. (RODRIGUES, 1981, p. 96).  
 

Percebe-se que na trajetória da busca pela plenitude Olegário infiltra na cabeça 

da esposa uma ideia que ela não tinha, ser adultera.  

 Para que ele fosse um homem completo necessitava ter a plena certeza da 

fidelidade da esposa. Porém quando descobre o que tanto almeja, que é a confirmação 

da fidelidade da esposa. Descobre que a mesma foge com Umberto, o chofer da família. 

Sábato Magaldi afirma que a ironia presente na obra de Nelson Rodrigues é um traço 

marcante, pois “Olegário estava satisfeito com o teste a que havia submetido Lídia e 

desmascarou a farsa da paralisia, quando uma carta lhe dá ciência de que ela fugiu com 

Umberto.” (MAGALDI, 2004, p. 13).  

Lídia é bela, casou com um homem de condição superior a sua e até a “paralisia” 

o marido a tratava como esposa. Para Olegário a esposa tem um limite, esse limite só 

pode ser ultrapassado com a amante Lídia é humilhada, o esposo reitera que a tirou da 

Aldeia Campista e que sua família dependia financeiramente de Olegário. Porém com o 

desejo de liberdade do circulo opressor do casamento e a busca pela plenitude faz com 

que Lídia fuja com Umberto, o homem mais ousado que estava no convívio cotidiano. 

Vestido de Noiva é uma peça que representa o feliz encontro entre um autor e um 

diretor, cujo resultado foi a compreensão da ideia central do texto: constituir-se de um 

artifício capaz de provocar um choque estético, que indicasse um novo caminho ao 

teatro brasileiro, com a utilização de recursos inovadores e mudanças rápidas de cenas. 

A peça, na montagem de Ziembinski, foi levada ao palco em 28 de dezembro de 1943, 

no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, se encarregou de promover a primeira grande 
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revolução na dramaturgia brasileira, com seu caráter cinematográfico. Nelson Rodrigues 

mergulhou nas profundezas do ser e trouxe à tona o retrato cru da natureza do homem.  

Com o sucesso de Vestido de Noiva, o nome de Nelson ficou vinculado não só à 

história da moderna dramaturgia brasileira, mas também à encenação brasileira 

contemporânea. “[...] Ele rompeu tabus, criou nova linguagem, instituiu uma estrutura 

não convencional, propôs uma corporeidade cênica a partir de severa economia de 

meios.” (MAGALDI, 1992, p.193). A peça é um marco na história da dramaturgia 

brasileira, principalmente por sua estrutura, sendo dividida em três planos: alucinação, 

memória e realidade. Mesmo com o choque entre os planos, o autor, durante toda a 

peça, procura recompor cenas do dia do casamento de Alaíde e “O esforço da memória 

se volta para a reconstituição da cena do casamento, passagem capital na psicologia da 

jovem, como de resto de toda a antiga mentalidade familiar brasileira”. (MAGALDI, 

2004, p. 20). 

Na peça, ficção e realidade disputam a atenção do interlocutor, apontando 

aspectos do cotidiano e denunciando, por exemplo, as crises internas das personagens e 

os conflitos familiares. Essa estreita relação com o inconsciente e sua investida na 

psique humana, conduziu o autor para além da dimensão pessoal, pois tocou em 

questões coletivas que incomodam, geram polêmica e são capazes de interagir com os 

mais diferentes aspectos do indivíduo. 

Na peça a protagonista não mede esforços para contar sua história após ter sido 

atropelada e levada a um hospital em alucinação, com perda da memória e muitas dores. 

Alaíde ativa a memória em plena alucinação e se lembra de sua vida desde o momento 

em que leu o diário de uma cafetina, Madame Clessi, que morava na casa para a qual 

havia se mudado recentemente. 

A insatisfação levou Alaíde, em alucinação, à prática de atos condenáveis pelo 

grupo social no qual estava inserida. Vale ressaltar que a peça é de 1943, e nesse 

período o destino traçado para uma mulher de classe media carioca, detentora de uma 

educação rigorosa, está fadado ao casamento e à maternidade. O casamento com o 

Pedro, industrial bem sucedido, traz a família da protagonista uma ascensão social e 

todos vão morar numa casa adquirida pelo marido. A casa em que viveu uma famosa 

cocote, Madame Clessi, assassinada por um jovem de 17 anos. Alaíde encontra um 

diário no porão da casa e o lê: 
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ALAÍDE - Li o seu diário. 
MADAME CLESSI (céptica) - Leu? Duvido! Onde? 
ALAÍDE (afirmativa) - Li, sim. Quero morrer agora mesmo, se não é 
verdade! 
MADAME CLESSI - Então diga como é que começa. (Clessi fala de 
costas para Alaíde) 
ALAÍDE (recordando) - Quer ver? É assim... (ligeira pausa) "ontem, 
fui com Paulo a Paineiras"... (feliz) É assim que começa. 
MADAME CLESSI (evocativa) Assim mesmo. É. 
ALAÍDE (perturbada) - Não sei como a senhora pôde escrever 
aquilo! Como teve coragem! Eu não tinha! 
MADAME CLESSI (à vontade) - Mas não é só aquilo. Tem outras 
coisas.  (RODRIGUES, 1981, p.115, grifos do autor). 

O diário desperta na protagonista desejos instigados pelos relatos da cocote. E ao 

mesmo tempo Alaíde revela sua insatisfação perante os desejos não realizados e diante 

de uma conduta moral que a sociedade carioca da época não permitia. Por esse motivo a 

protagonista alimenta um fascínio pela imagem de Clessi, sentimento esse que fora 

despertado pelo contato que ela teve com objetos que pertenceram à prostituta. Da 

relação com o mundo alheio, o mundo de Clessi, Alaíde vivencia pela alucinação um 

passado de luxúria, uma máscara carregada de características que ela considerava ideal 

para si. Quando decide vivenciar as ações de seu desejo, a personagem delineou um 

caminho em que pôs em xeque a própria sanidade. 

ALAÍDE (excitada) - Eu sei. Tem muito mais. Fiquei!... (inquieta) 
Meu Deus! Não sei o que é que eu tenho. É uma coisa - não sei. Por 
que é que eu estou aqui? 
MADAME CLESSI - É a mim que você pergunta? 
ALAÍDE (com volubilidade) - Aconteceu uma coisa, na minha vida, 
que me fez vir aqui. Quando foi que ouvi seu nome pela primeira vez? 
(pausa) Estou-me lembrando! 
(Entra o cliente anterior com guarda-chuva, chapéu e capa. Parece 
boiar.) 
ALAÍDE - Aquele homem! Tem a mesma cara do meu noivo! 
MADAME CLESSI - Deixa o homem! Como foi que você soube do 
meu nome? 
ALAÍDE - Me lembrei agora! (noutro tom) Ele está-me olhando. 
(noutro tom, ainda) Foi uma conversa que eu ouvi quando a gente se 
mudou. No dia mesmo, entre papai e mamãe. Deixe eu me recordar 
como foi . Já sei! Papai estava dizendo: "O negócio acabava..." 
(Escurece o plano da alucinação. Luz no plano da memória. 
Aparecem pai e mãe de Alaíde.) 
PAI (continuando a frase) - ... numa orgia louca." (RODRIGUES, 
1981, p.115, grifos do autor). 

Ações como esta que contribuíram para que a protagonista revelasse a carência 

identitária, de modo que podemos classificá-la como uma personagem psicologicamente 

complicada. Nessa direção, estabelecer a identidade da personagem para que ela 
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perceba quem é realmente, a fim de ordenar seus conteúdos mentais, é o significativo 

conflito que se procura superar em Vestido de Noiva. “[...] o dramaturgo brasileiro 

preocupou-se não com a unidade de ação, no sentido tradicional do termo, mas com a 

unidade do “eu” da protagonista.” (FARIA, 1998, p. 136, grifo do autor). 

A retirada da máscara da persona constitui uma etapa dolorosa, uma vez que 

Alaíde é uma mulher da sociedade carioca, caracterizada pela redação do jornal diário, 

como: 

2.º FULANO – Alaíde Moreira, branca, casada, 25 anos. Residência, 
Rua Copacabana. Olha... 
1.º FULANO – Que é? 
2.º FULANO – Essa zinha é importante. Gente rica. Mulher daquele 
camarada, um que é industrial, Pedro Moreira. 
(RODRIGUES, 1981, p. 157). 

A personagem Alaíde remove sua máscara somente no plano da alucinação, pois 

no início da peça, na casa de Madame Clessi, em um espaço que comporta “3 mesas, 3 

mulheres escandalosamente pintadas, com vestidos berrantes e compridos. Decotes. 

Duas delas dançam ao som de uma vitrola invisível, dando uma vaga sugestão lésbica” 

(RODRIGUES, 1981, p. 109, grifo do autor), o inconsciente se mistura com imagens do 

consciente na mente de Alaíde. Isso ocorre ao mesmo tempo em que ela procura 

vivenciar a tão pensada vida mundana como uma meretriz, tendo em vista que ela vê o 

rosto do marido na face dos homens do bordel de Clessi. Vejamos,  

ALAÍDE (trazendo, de braço, a 1.ª mulher, para um canto) – Aquele 
homem ali. Quem é? 
(Indica um homem que acaba de entrar e que fica olhando para 
Alaíde.) 
3.ª MULHER – Sei lá! (noutro tom) Vem aos sábados. 
ALAÍDE (aterrorizada) – Tem o rosto do meu marido. (recua, 
puxando a outra) A mesma cara! 
[...] 
ALAÍDE (saturada) – Ah! Meu Deus! Esse também! 
1.ª MULHER – Quem? 
ALAÍDE – Aquele. Tem a cara do meu noivo. Os olhos, o nariz do 
meu noivo – estão-me perseguindo. Todo o mundo tem a cara dele. 
(RODRIGUES, 1981, p. 111-114, grifos do autor). 
 

Ao estabelecer relação com sua máscara em sua alucinação, Alaíde mistura 

conteúdos do consciente com o inconsciente, pois vê o rosto de Pedro Moreira nos 

homens que frequentam a casa de Madame Clessi. Percebe-se que a protagonista 

procura caracterizar sua persona para ordenar sua história, mas os conteúdos de sua 
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mente, interior e exterior (ego-self/ego-persona), atuam com influência sobre ela. 

Portanto, “[...] o indivíduo tende a identificar-se com a máscara impelido pelo mundo, 

mas também por influencias que atuam de dentro.” (JUNG, 2008, p. 81). Há, nesse 

caso, a identificação do ego com a persona. A retirada da máscara de Alaíde representa 

o desejo de experimentar a vida mundana de Madame Clessi, uma das tentativas de 

busca da completude, vã. 

A comédia Viúva, porém honesta, estreada no dia 13 de setembro de 1957, no 

Teatro São Jorge do Rio, exibe as fraquezas do ser humano, uma vez que apresenta uma 

viúva, Ivonete, de 15 anos, que aparentemente seria “honesta” mantendo a fidelidade à 

memória do finado marido. A trama é marcada de assédios, ameaças ciúmes e poder. 

Após a morte do marido, Dorothy Dalton, não mais quer sentar. A peça destaca que na 

noite de núpcias Ivonete traiu quatro vezes o marido, porém torna-se uma viúva 

inconsolável que só quer ficar em pé. Esse é um desafio para seu pai Dr. J. B. de 

Albuquerque Guimarães, diretor do jornal A Marreta, que, mesmo com um poder capaz 

de nomear até ministro pelo telefone, é incapaz de fazer a filha sentar, mas precisa 

resolver o impasse para que sua filha volte a casar. 

Sábado Magaldi (2004) afirma que “A fim de aconselhar-se a respeito da 

maneira de vencer a inconsolabilidade da filha” (MAGALDI, 2004, p. 36), o Dr. J. B. 

contrata três especialistas: o psicanalista Dr. Lupicínio, o otorrino Dr. Sanatório e da ex-

cocote Madame Cri Cri e o Diabo da Fonseca que também se encontra presente, pois 

sentiu o cheiro de viúva. A tara do Diabo da Fonseca que há milhões de anos sonha com 

uma viúva, contudo “não é uma qualquer. É viúva, porém honesta. Só serve assim.” 

(RODRIGUES, 1981, p. 230). Esse desejo do Diabo da Fonseca é fonte motivadora 

para resolver o impasse, ressuscitar o marido morto “DIABO DA FONSECA – Já que é 

assim, eu vou fazer, aqui, uma despretensiosa mágica: vem, Dorothy Dalton, vem das 

profundas do inferno, vem aparece, Dorothy Dalton...” (RODRIGUES, 1981, p. 267) 

com esse ato o Diabo da Fonseca está a um passo de cair nas graças da viúva, que 

vivencia um paradoxo “trair um vivo, ainda passa, mas um morto, nunca” (MAGALDI, 

2004, p. 34).  

O desejo de ter o marido vivo novamente é realizado, com o auxílio do 

“Belzebu” e assim acaba o luto, pois Ivonete não é mais viúva. Ofusca-se também o fato 

que a impedia de trair o marido e o Diabo da Fonseca recebe o beijo da traição e Nelson 

Rodrigues encerra a peça. 
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As personagens têm muitos traços de personalidade em comum, principalmente 

se analisarmos a condição da psique humana em uma busca dos desejos para completar 

os traços de suas identidades e abastecer a sensação de incompletude. Em A mulher sem 

pecado, a partir do desejo de liberdade do círculo opressor do casamento e a busca pela 

plenitude faz com que Lídia fuja com Umberto, o homem mais ousado que estava no 

convívio cotidiano. Em Vestido de Noiva, Alaíde remove sua máscara na ânsia de 

vivenciar o desejo da vida mundana, como meretriz e em Viúva, porém honesta o 

dramaturgo apresenta uma esposa adultera e insatisfeita sexualmente, que após a morte 

do marido se torna devota até voltar a traí-lo. Nesse sentido, as personagens 

experimentam o processo de mudanças de si em relação ao que as rodeiam, levando-as a 

aproximações e distanciamentos propiciados pelo e espaço nas tramas.  
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RESUMO: 
Nos pressupostos do Movimento Armorial, Ariano Suassuna evidencia as diversas expressões 
artísticas que iriam compor o movimento, bem como a integração entre elas, de forma a “unir o 

texto literário e a imagem num só emblema, para que a Literatura, a Tapeçaria, a Gravura, a 
Cerâmica e a Escultura falem, todas, através de imagens concretas, firmes e brilhantes” 
(SUASSUNA, 1989). A literatura, a partir desse movimento, tem como característica a “escrita 

emblemática”, aquela que se aparenta “com a gravura, a tapeçaria, a escultura e os estandartes 
armoriais” e expressa-se por meio de “contornos nítidos e firmes”, evocando imagens concretas 
em vez de conceitos abstratos (SUASSUNA, 1975). No Romance da Pedra do Reino Suassuna 
evoca, em diversos momentos, a presença do bordado por meio da “escrita emblemática”, em 

cenas às quais “a visualização do texto é absoluta” (SANTOS, 2009). O conto “O bordado, a 

pantera negra” do escritor Raimundo Carrero evoca a presença do bordado por meio de um texto 
que também fala por imagens. O objetivo desta comunicação é refletir sobre a presença do 
bordado como centro de um diálogo interartes a partir obra de Ariano Suassuna – Romance da 
Pedra do Reino (2012) – e de Raimundo Carrero – “O bordado, a pantera negra” (2014).   
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DA LITERATURA E DO BORDADO: 

A ARTE ARMORIAL DE ARIANO SUASSUNA E RAIMUNDO CARRERO 

 
Daniella Carneiro Libânio de Almada (Paris X)  

* Bolsista da CAPES – Brasil 
 

 

Meu primeiro contato com a obra artística não literária de Ariano Suassuna deu-

se no ano 2000, por meio de uma matéria publicada em uma revista mineira1, na qual 

eram apresentadas reproduções de algumas iluminogravuras criadas pelo autor na década 

de 80. Aquelas imagens causaram-me um grande impacto, pois, além de belas e 

enigmáticas, reuniam em uma mesma peça várias expressões artísticas – desenho, pintura, 

poesia e tipografia –, o que as tornava um tanto quanto intrigantes para alguém com 

formação multidisciplinar, como era o meu caso.  

Num primeiro momento, tentei decifrar as imagens e a maneira como elas se 

articulavam com o texto. Em busca de respostas para os questionamentos que surgiram a 

partir de então, iniciei um mergulho na obra artística, literária e ensaística de Suassuna, 

que resultou na minha dissertação de mestrado intitulada A Arte segundo Ariano 

Suassuna: a intermidialidade e a poética armorial2 (2015), cujas reflexões retomo em 

alguns momentos para elaboração desta comunicação.  

O nosso objetivo aqui é refletir sobre a presença do bordado nas obras Romance 

d’A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta3 (2012), de Ariano Suassuna 

e O bordado, a pantera negra (2014), de Raimundo Carrero, a partir dos pressupostos do 

Movimento Armorial e como centro de uma relação interartes.  

 

O Movimento Armorial e o bordado: 

 

Apesar de ser pouco conhecido pelo público e pela crítica como artista plástico, 

Ariano Suassuna criou uma consistente obra artística que abrange o desenho, a pintura, a 

escultura, a gravura e a tipografia, além de criar o conceito e as obras de duas novas 

formas de expressão artística, batizadas por ele como iluminogravuras e estilogravuras.  

                                                           
1 SUSSUNA, Ariano. Auto do Reino Encantado. Palavra, Belo Horizonte, ano 1, n. 10, p 8- 17, jan. fev. 
2000. 
2 Dissertação de mestrado, defendida em 2015, na FALE - Faculdade de Letras da UFMG. 
3 Para efeito de simplificação, a partir de agora trataremos esta obra por Pedra do Reino. 
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Suassuna foi também o criador e figura central do Movimento Armorial, um 

projeto cultural e artístico coletivo que contempla diversas formas de arte e que tem como 

objetivo combater o que ele considera o processo de vulgarização e descaracterização da 

cultura brasileira, a fim de se criar uma arte erudita fundamentada nas raízes da cultura 

popular.  

No Movimento Armorial, Suassuna enfatiza a importância da 

complementariedade dos diferentes tipos de arte, que devem permanecer em contínua 

inter-relação, sendo esta uma das bases mais importantes para as criações armoriais. Essa 

vocação interartes armorial não se dá apenas no sentido de relacionar ou integrar artes 

distintas, mas também por evocar, dentro de uma mesma arte, o “espírito” de outra, em 

especial das artes populares, tais como as artes têxteis do bordado e da tapeçaria. 

O bordado é uma expressão artística muito comum no dia-a-dia das mulheres do 

interior do país. É uma arte têxtil, tal como a tapeçaria, que necessita de um tecido (ou 

tela) como suporte, agulha como instrumento e a linha ou a lã (e também pedrarias e 

pequenas peças como miçangas, vidrilhos e lantejoulas) como matéria de trabalho.  

A tradição do bordado é fundamental na confecção das bandeiras e estandartes 

utilizados nas festas populares e procissões religiosas do interior do Nordeste brasileiro, 

bem como no figurino e adereços dos personagens dessas festas, tais como os reis, 

príncipes e nobres. De acordo com Suassuna (1977, p. 42), esses bordados 

confeccionados com materiais tais como “vidrilhos, lantejoulas e metais baratos que o 

Povo usa para enfeitar suas roupagens principescas” são mais importantes que o ouro e 

as pedras preciosas “‘verdadeiros’ usados pelos ricos”, porque contêm “uma quantidade 

maior de sonho humano” . 

Esses figurinos, bandeiras e estandartes bordados seriam também matéria-prima 

para os artistas armoriais, que os poderiam tomar como referência para a criação de suas 

próprias obras, seja no âmbito das artes plásticas, da literatura ou de produções armoriais 

maiores, tais como o teatro, o cinema e a dança.  

Para a criação destes espetáculos maiores, Suassuna (1977, p. 49) propõe o ideal 

armorial de um “espetáculo total brasileiro” no qual toda a indumentária, cenários e 

música tivessem como referência o espírito das festas populares, com as “roupagens 

imaginosas dos espetáculos populares nordestinos”. Ainda segundo o autor, para um 

“espetáculo brasileiro de um texto brasileiro”, o trabalho dos criadores armoriais deveria 

ser a recriação dos espetáculos populares nordestinos, nos quais a beleza dos trajes pode 

ser vista no gibão dos vaqueiros, “cheios de bordaduras, verdadeiras armaduras de couro 
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vermelho”, nas moedas e estrelas de prata presentes nos arreios e chapéus de couro, nas 

roupas de almirante da Nau Catarineta e dos reis do Bumba-meu-boi, “todos vestidos com 

espelhos, com as cabeças ornamentadas com chapéus que parecem templos de Sião ou 

Mitras episcopais” (SUASSUNA, 1977, p.48-49). 

Dentre os nomes apresentados no Movimento Armorial, Suassuna (1977) ressalta 

as pinturas de dois artistas, Aluízio Braga e Lourdes Magalhães, que teriam, dentre outras 

coisas, o bordado dos figurinos e bandeiras das festas populares como referência para a 

criação suas obras. Ao referir-se a Aluízio Braga, Suassuna revela que este evoca a arte 

do bordado por meio da pintura, como se esta fosse realmente um bordado ou uma 

miniatura persa:  

Aluízio Braga, ao pintar seus quadros minúsculos, bordados 
esmaltados e cheios de joiarias que parecem reencontrar o espírito 
das "miniaturas" persas ou hindus, estava fazendo o mesmo que os 
atores de "autos de guerreiros" ou "caboclos de lança": criando 
motivos de sonho e abrindo portas de grandeza para nosso Povo. 
(SUSSUNA, 1977, p. 42) 

 

Ao tratar da obra de Lourdes Magalhães, Suassuna ressalta como característica do 

trabalho da artista a referência ao bordado dos estandartes e das vestimentas das festas 

populares e que a atração que os vidrilhos e lantejoulas dos cortejos e espetáculos 

populares exerciam sobre a pintora foi, certamente, o fator que deu origem “as 

ornamentações de seus quadros, de suas figuras de seus ‘tatuados’, das suas 

‘homenagens a Pernambuco através de signos e insígnias’” (SUASSUNA, 1977, p.42-

43).  

 

A Pedra do Reino e o Bordado: 

 

Em 1971 Ariano Suassuna estreia oficialmente como artista plástico com a criação 

das ilustrações que compõem o romance armorial Pedra do Reino. Formado por um 

conjunto de 26 ilustrações absolutamente necessárias ao entendimento da obra como um 

todo, Suassuna atribuiu o crédito das imagens ao personagem Taparica Pajeú-Quaderna, 

gravador, capista de folhetos de cordel e irmão de Quaderna, o narrador. As ilustrações 

da Pedra do Reino estão de acordo com os pressupostos da pintura armorial, aparentando-

se com a gravura cortada em casca de cajá, típica das xilogravuras das capas de cordel, 

com contornos pretos bem delineados e desenhos chapados com ausência de perspectiva 

e profundidade. Santos (2009, p. 207) nos lembra que a “ilustração suassuniana elabora-
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se a partir da gravura popular num jogo em que texto e imagem vão se construindo 

reciprocamente, numa troca permanente de referências e reflexos”. 

Além de evocar o espírito das xilogravuras populares, Suassuna vai a fundo no 

seu ideal de integração entre as artes ao criar um romance em que texto e imagem estão 

profundamente articulados e integrados. Sua leitura conjunta e indissociável confere ao 

conjunto o que Santos (2009, p. 206) denomina como “caráter emblemático”, uma vez 

que a imagem “integra-se ao texto e completa-o para tornar a obra plena, de sentidos, de 

imagens, de palavras”. 

Na Pedra do Reino, apesar de imagem e texto nem sempre estarem explicitamente 

unidos, tal como nos cordéis, “qualquer que seja a distância da imagem ao texto, ela é 

preenchida e, de certo modo, anulada pela imaginação do leitor, que recebe o folheto 

como um todo: imagem + texto” (SANTOS, 2009, p.206). 

Todas essas características incorporam o espírito da literatura armorial, que é 

marcada por sua ligação com o espírito do romanceiro popular do Nordeste, por seu 

“caráter emblemático”, por sua forma, por seus títulos longos ou pela retomada de temas 

(a qual será elucidada mais adiante). Além disso, ela é pontuada pela escrita emblemática, 

que tem como traço a presença de imagens concretas, tal como a escrita de seus modelos, 

Homero e Dante, cujas palavras, segundo Suassuna (1975, p. 11) “eram verdadeiras 

insígnias das coisas, insígnias que [me] apareciam como que desenhadas, gravadas e 

iluminadas”. Isso tudo sem esquecer o parentesco da literatura armorial com outras 

formas artísticas, tais como “a gravura, tapeçaria, escultura e os estandartes armoriais, 

que pulsam, todos, em consonância com o espírito épico e emblemático do Povo brasileiro 

e de sua Arte” (SUASSUNA, 1975, p.13).  

Suassuna evoca o bordado em vários momentos da obra para referir-se às 

bandeiras e às indumentárias dos personagens, que, por sua vez, têm como referência as 

festas populares e religiosas do interior do Nordeste:  

 

...o nosso Monge-Cangaceiro daquele dia não vinha nem com 
sobrepeliz nem com armadura de ferro. Envergava um burel branco, 
com um enorme Coração-de-Jesus sangrento e flamejante, bordado a 
seda vermelha, no peito. [...] O Frade conduzia ainda, presa na haste de 
uma lança de marmeleiro fincada no arção da sela, uma bandeira, mais 
alta do que larga, vermelha e com peças de ouro enfeitando o campo 
encarnado – ou "de goles", para os que são, como eu, entendidos na 
nobre Arte da Heráldica. Nos cantos, formando uma "aspa" ou "santor", 
havia quatro peças que pareciam ter sido bordadas em pano amarelo, 
imitando "ferros" de ferrar boi, mas que, de fato, "simbolizavam 
chamas", como o Doutor Pedro Gouveia nos explicaria depois. Entre 
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essas quatro peças, mais ou menos no meio do campo vermelho, havia 
um Sol com dezesseis raios e com seu centro, vazio, formando um anel 
que circundava um pombo volante. Embaixo do Sol, uma Coroa real, 
encimada por Esfera e Cruz, sendo todas estas peças "de ouro em campo 
de goles". E como, do mesmo modo, essa bandeira é ponto importante 
no meu processo, aqui vai, também, a gravura que Taparica cortou em 
casca de cajá e que é cópia dela (SUASSUNA, 2012, p.39-40).  

 
 

Neste trecho percebemos também momentos em que a descrição literária do 

bordado se assemelha a uma descrição heráldica, inclusive adotando um léxico próprio e 

uma explicação detalhada das figuras bordadas, reforçando assim a dimensão interartes 

do texto de suassuniano. No trecho a seguir, no qual a descrição heráldica está bem 

marcada, pode ser percebido o “caráter emblemático” da relação entre o texto e a 

ilustração intitulada Escudo do manto do rapaz-do-cavalo-branco (SUASSUNA, 2012, 

p.60): 

 

...atado ao pescoço por uma fechadura de prata, caía por trás das costas 
do Donzel, de modo a cobrir a garupa do cavalo “Tremedal”, um manto 

vermelho, no qual estava bordado um grande Escudo com as mesmas 
armas da bandeira – as três Onças vermelhas em campo de ouro e os 
treze contra-arminhos de prata em campo negro. Aqui, porém, havia 
uma novidade: o escudo era encimado por uma figura a modo de 
“timbre”, uma bela Dama de cabelos soltos, vestida com um manto 

negro semeado de contra-arminhos de prata e mantendo as mãos 
cobertas. Era a Dama jovem e sonhosa, de olhos verdes, de cabelos 
lisos, finos, compridos e castanhos-claros que seria, para o Rapaz-do-
Cavalo-Branco, o grande amor de sua vida. [...] o escudo que acabei de 
descrever era o Brasão familiar do Donzel. (SUASSUNA, 2012, p.46-
47)  

 

O bordado, a pantera negra: 

 

A obra do escritor pernambucano Raimundo Carrero – em especial a novela 

História de Bernarda Soledade, a tigre do sertão e o conto O bordado, a pantera negra 

– foi utilizada por Ariano Suassuna (1975) para explicar as bases da literatura armorial. 

Conforme explica Suassuna (1975, p. 9-13), a escrita de Carrero, apesar de manter todas 

as características da literatura armorial, guarda “intocadas e inconfundíveis” as suas 

marcas pessoais, tal como preconizam os verdadeiros movimentos, além de manter a 

ligação com “o espírito áspero e mágico do Romanceiro Popular do Nordeste” e 

caracterizar-se, sobretudo, por ser uma escrita emblemática, carregada de imagens 

concretas.  
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Suassuna (1975, p. 13) aponta que o conto O bordado, a pantera negra revela 

trechos no qual a escrita “ora reluz como um cristal de quartzo ferido pelo sol” e “ora 

parece um escudo esmaltado de armas com as peças iluminadas de seu brasão, esmaltadas 

ou bordadas numa tapeçaria”. Segundo Santos (2009, p. 216-217), na escrita de Carrero 

a “visualização do texto é absoluta: parece a descrição de um quadro, com muitas 

personagens e várias ações desenvolvendo-se em paralelo”.  

A escrita emblemática de Raimundo Carrero é marcada por uma forte 

picturalidade que satura o texto de efeitos plásticos. Segundo Liliane Louvel (2006), o 

pictural trabalha subterraneamente o texto e cabe ao crítico o esforço de recuperar os 

indicadores que marcam a sua picturalidade. No caso do conto de Carrero, estes 

marcadores estão explícitos, sobretudo pela presença da escrita emblemática. 

A obra O bordado, a pantera negra convoca a imagem do bordado desde o seu 

título, convidando o leitor a entrar num espaço onde duas dimensões se confluem: o 

bordado e a literatura. O bordado está sendo executado por Conceição, esposa de Elesbão, 

devota de Nossa Senhora de Fátima. A caracterização da personagem como uma 

habilidosa bordadeira – que contempla, brinca e demonstra um total controle sobre sua 

arte – seria um segundo marcador de picturalidade do texto. 

A imagem que está sendo bordada é a de um dragão com a língua de fogo, os 

olhos de prata e o corpo verde. O dragão é uma imagem recorrente na literatura popular 

nordestina. A história mais conhecida talvez seja a de “Juvenal e o dragão”, escrita em 

versos pelo poeta popular Leandro Gomes de Barros e recriada em xilogravura por Gilvan 

Samico, artista plástico cuja obra é referência para os criadores armoriais. Ao descrever 

a imagem, Carrero convoca um léxico que evoca imediatamente cores e formas, além de 

um vocabulário próprio da atividade do bordado, dotando o texto de novos marcadores 

textuais que irão ampliar a qualidade pictural da descrição: 

 

Conceição controla o bordado. [...] Contempla o dragão que está 
bordando no pano branco. É um dragão com língua de fogo, olhos de 
prata, corpo verde. (CARRERO, 2014, p. 23) 
 
Borda o rabo do dragão. Brinca. Torce, retorce. (CARRERO, 2014, p. 
23) 
 

Podemos dividir o conto de Carrero em dois momentos distintos. Num primeiro 

momento, logo no início, Carrero apresenta por meio da escrita emblemática o universo 

da obra, com cenas mais descritivas, saturadas de imagens concretas, “como se” fosse um 
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roteiro de cinema. As frases curtas, encerradas por um ponto final, sugerem a marcação 

de cenas ou frames. 

 

 O vento brinca com a chama do candeeiro. Os lábios trêmulos 
despejam rezas. Conceição, a dos movimentos quase ensaiados, abre 
com lentidão o Santuário: afaga a imagem de Nossa Senhora de Fátima, 
beija-a. Encosta-a no peito. E sente que, apesar do frio, o suor está 
molhando a testa. 
O bordado descansa na cadeira. O dragão dos olhos de fogo parece se 
contorcer. A madrugada de muitos gritos anuncia o homem que chega. 
Devolve a santa ao seu lugar e esfrega o terço entre os dedos. 
(CARRERO, 2014, p. 26-27) 

 
A segunda parte, na qual acontece o clímax da narrativa, as frases são um pouco 

mais longas, marcadas por vírgulas, sugerindo um plano sequência. Neste ponto, a ideia 

de um roteiro seria substituída pela realização da cena propriamente dita, “como se” nesse 

momento fosse apertado o play do filme ou do curta-metragem. É neste ponto que 

acontece o clímax da narrativa, quando o dragão bordado parece sair do plano 

bidimensional para ganhar movimento, emitir sons, estender a língua de fogo, soltar 

fumaça pelas ventas e alumiar seu corpo verde (apesar do animal parecer não sair do 

bordado). 

Nosso Senhor Deus fecha os ouvidos para não ouvir o berro. A porta 
está no chão, partida. Conceição, que se aproximava do bordado, 
escangalha os olhos. Simão Bugre, o da cara de ferro, astuto guerreiro 
demoníaco, punho em punho, rasga seu ventre. As vísceras saltam, uma 
baba de sangue preto escorre pelos lábios. O dragão do bordado esturra 
forte, luta como se saísse das entranhas da mulher. Um filho não parido. 
Estende a língua de fogo, lambe a cabeça de Simão Bugre, os cabelos 
caem, tostados. Seu corpo verde alumia mais que o punhal. Feras. Força 
na força. Fogo. Fumaça saindo das ventas do animal bordado. Lutam. 
Um com o punhal, outro com os mistérios do pano. (CARRERO, 2014, 
p.33-34) 

 

Esta evocação de uma arte “como se” fosse outra arte (ou uma mídia “como se” 

fosse outra mídia, se quisermos tratar esta relação como intermidiática) é denominada por 

Irina Rajewksy (2012, p. 25) como referência intermidiática e trata-se de uma 

“estratégia de constituição de sentido que [contribui] para a significação total do 

produto”, valendo-se seus próprios meios para referir-se a uma arte dentro de outra 

arte. Desta forma, a referência intermidiática “evoca ou imita elementos ou 

estruturas de outra mídia, que é convencionalmente percebida como distinta, através 

do uso de seus próprios meios específicos” (RAJEWISKY, 2012, p. 25). 
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Para finalizar... 

 

O conto O bordado, a pantera negra foi escrito por Raimundo Carrero em 1971, 

“com o propósito claro e objetivo de participar do Movimento Armorial” (CARRERO, 

2014, p.11). Ao terminar de escrever o conto, Carrero o apresentou a Ariano Suassuna, 

que após ler, demonstrou um grande entusiasmo e, além de apresentá-lo a seus amigos, 

escreveu um folheto baseado no conto, intitulado Romance do bordado e da pantera 

negra. Ao fazê-lo, além de homenagear o amigo, Suassuna (1975, p.11) estava “seguindo 

um processo muito comum no nosso romanceiro: um poeta toma uma história em prosa 

de outro e versa-a, isto e, conta-a de novo em verso”. Essa retomada de temas, cara aos 

artistas armoriais, apesar de neste caso acontecer dentro do próprio universo da literatura, 

pode articular artes distintas, tais como literatura e música e literatura e artes plásticas: 

 

No armorial, fazíamos muito isso: Maximiano Campos escreveu um 
romance chamado Sem lei, nem rei, e Capiba compôs uma música com 
o mesmo título para homenagear o romance. E eu escrevi um soneto a 
partir de Capiba e Maximiano. Então, na época do movimento, eu 
peguei um conto de Carrero, um conto muito forte e muito bonito, e fiz 
uma versificação dele. (SUASSUNA, 2010, p. 26) 

 

Como pode ser visto, a obra armorial de Ariano Suassuna e de Antônio Carrero 

é um manancial riquíssimo para os estudos interartes, não somente no domínio da 

literatura comparada, mas também para as artes plásticas, música, teatro, dança e para 

o universo dos estudos da cultura popular. 
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  O OVO DE GALINHA EM JOÃO CABRAL, A GALINHA E O  

  OVO EM CLARICE LISPECTOR 

    Francisco Antonio Ferreira Tito Damazo  (UNITOLEDO) 
  

RESUMO: O presente trabalho se propõe a realizar uma análise literária de caráter 
comparativo entre o poema “O ovo de galinha” de João Cabral de Meto Neto e o conto “O ovo e 

a galinha” de Clarice Lispector. A análise recorre às mais variadas teorias da literatura, da 
narrativa e do poema, centrando-se especialmente sobre os estudos que de ambos os autores 
fizeram, em suas obras, Afonso Romano de Sant‟Ana, Benedito Nunes, Marta Peixoto e 

Antonio Carlos Secchin. O propósito é demonstrar que a acentuada distinção do discurso 
poético empreendido por ambos, no desenvolvimento do tema, “ovo de galinha”, decorre não 
só, mas principalmente em razão da heterogênea concepção de texto literário demonstrada pelos 
mesmos. O que se põe em maior destaque, neste sentido, de um lado, é o fato de que, para João 
Cabral, o poema é objeto rigorosamente de linguagem e, desse modo, requer seja inteiramente 
planejado, pensado em todas suas instâncias, pautado pela objetividade e racionalismo, 
desautorizando assim quaisquer elementos que decorram de instâncias emocionais e 
sentimentais. Por outro lado, tem-se que a poética de Clarice se realiza de modo completamente 
oposto. Nela, razão, emoção, sentimento, sensações não são critérios de distinção, tampouco de 
exclusão, na concepção do texto literário. Igualmente não se excluem, mas se conjugam 
consciente e inconsciente. Daí a clareza e rigor naquele, enigma e estranheza nesta. 
 
Palavras-chave: João Cabral. Clarice Lispector. Ovo de galinha. Análise literária. 
 

 “O ovo de galinha” é um poema de João Cabral de Melo Neto publicado em 

Serial (1961) e “O ovo e a galinha” é texto em prosa de Clarice Lispector publicado em 

seu livro de contos “A Legião Estrangeira” (1964). O poema é constituído de dezesseis 

estrofes de quatro versos octossílabos, os quais se distribuem em quatro partes; cada 

uma, por sua vez, composta de quatro estrofes.  

 Quanto à categorização de gênero literário, talvez seja mais adequado afirmar 

que o texto de Clarice configura-se como uma pura prosa poética, não obstante Affonso 

Romano de Sant‟Anna (1977), em seu estudo interpretativo e introdutório para  uma 

edição de A legião Estrangeira, afirme que o texto “Se parece mais a uma dissertação 

sobre o mistério do ovo.” (LISPECTOR, 1977, p. 6) 
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 Embora o título seja “O ovo e a galinha”, o texto centra-se em considerações a 

respeito do ovo, pois a galinha é apenas um seu coadjuvante: “Para que o ovo use a 

galinha é que a galinha existe.” “(...) Quanto a quem veio antes, foi o ovo que achou a 

galinha.” (...) “A galinha é diretamente escolhida.” (LISPECTOR, 1977, p. 52).  

 Ambos os textos discutem a existência do ovo de galinha, todavia o fazem de 

modo bem distinto. Tal distinção advém da concepção do texto literário que se 

depreende não apenas destes dois textos, mas do conjunto da obra de cada um destes 

autores.    

 Para João Cabral (1988), o percurso poético se faz de forma reflexiva e 

consciente, livrando-se sempre das “tentações” que podem  levá-lo a perder-se por 

desvios fáceis e alucinantes a que o conduzem procedimentos subjetivistas carregados 

de sentimentalidade. Daí que o rigor de sua poética se consubstancie  fundamentalmente 

pela metalinguagem. A incessante aferição do sentido dos signos é um exercício 

exaustivo à recorrência da decodificação dos mesmos. Em Poetas Modernos do Brasil 

1:João Cabral de Melo Neto , diz Benedito Nunes:  

 
Se o engenheiro (O engenheiro, 1945) sonha coisas claras, sonha ao 
mesmo tempo dominar as regras de construção de seu poema, e 
construí-lo de tal modo que a obra não seja, pela sua ressonância 
puramente evocativa, uma réplica da fecunda desordem dos estados 
interiores fadada a restaurar na linguagem a transitoriedade da emoção 
originária, mas sim uma coisa sólida e ordenada. (NUNES, 1971, p. 
45) 

  

 Em Clarice o que se tem é justamente o oposto. Aqui a máquina de linguagem é 

movida por um liberalizado inconsciente. Para Affonso Romano de Sant‟Anna (1977), 

“a obra de Clarice não é um produto intelectual, mas a resultante de uma consciência 

estranha e aberta para as regiões mais íntimas do ser. Por isto se pode dizer que a 

melhor maneira de ler Clarice não é racionalmente.” (LISPECTOR, 1977, p. 4) 

 O propósito de desvencilhar e demonstrar como estas duas perspectivas e 

concepções distintas de elaboração do texto poético trabalham um mesmo tema, o ovo 

de galinha, é o objeto central deste trabalho.     

 

  “O ovo de galinha”,                                                 

 Como dissemos, “O ovo de galinha” é um poema de João Cabral de Melo Neto 

publicado em Serial (1961). É constituído de dezesseis estrofes de quatro versos 
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octossílabos, os quais se distribuem em quatro partes, cada uma, por sua vez, composta 

de quatro estrofes. 

 Os estudos críticos da poesia de João Cabral têm como ponto comum o fato de 

que se trata de uma poesia cujo substrato é a objetividade e a racionalidade rigorosas no 

que tange à abordagem dos elementos temáticos desenvolvidos, o que implica a  

formalização de uma linguagem não menos rigorosa, racional e objetiva.  

 Nessa perspectiva, para o poeta, o percurso poético se faz como os traçados de 

um geômetra. Cabe concebê-lo de forma reflexiva e consciente, portanto escoimando-o 

sempre das tentações que podem  levá-lo a perder-se por desvios fáceis e alucinantes, 

aos quais estarão conduzindo-o procedimentos subjetivistas carregados de 

sentimentalidade. Daí que o rigor de sua linguagem se consubstancia fundamentalmente 

pela metalinguagem. Logo, a incessante aferição do sentido dos signos é um exercício 

exaustivo à recorrência da decodificação dos mesmos.  

 Particularmente, no que diz respeito a Serial (1961), obra de que faz parte o 

poema, o número quatro é a grande dominante, como também já foi aqui observado. 

Este procedimento formal é um dos recursos com que o poeta parece assegurar o rigor e 

objetividade da construção numa simetria de forma e raciocínio lógico da linguagem, 

ainda que para isso recorra a analogias, comparações e metáforas, pois o jogo imagético 

consubstancia-se na percepção e relações entre objetos concretos, como é o caso de “O 

ovo de galinha”. A esse respeito, depois de transcrever o poema “O número quatro”, 

constante de Museu de tudo (1975), diz Marta Peixoto: 

 

Por sua estabilidade, que os objetos em 4 partes demonstram, o 
número 4 se associa ao racional. Para Cabral, desde O Engenheiro, o 
racional se liga ao sólido, ao firme, e ao duradouro, enquanto que a 
instabilidade reside nas emoções e em outras forças, como o tempo, 
que trazem consigo a impermanência. (PEIXOTO, 1983, p. 141.) 
 

Razão por que se observa que o poema se organiza, como os dezesseis outros da 

obra, em quatro partes. Cada parte em quatro estrofes e cada uma destas em quatro 

versos. Mais ainda, são versos octossílabos, ou seja, duplo de quatro. E a rima, toante 

como em toda poesia cabralina, se faz pelos versos pares: o segundo e o quarto. 

Neste poema, como também na grande maioria dos demais da supracitada obra, 

o poeta põe-se a discorrer, além de pessoas e lugares, sobre um objeto, uma coisa, como 

neste caso, o ovo. E o faz também por uma outra perspectiva poética que lhe é 

característica, pelos sentidos da visão e do tato.  
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E é sob a ótica deste rigor formal e racional a que aludimos que “O ovo de 

galinha” se organiza. Na intenção determinada de descrever com a clareza e precisão 

possível a um poema, o sujeito poético dá do ovo a percepção que seu olhar interpreta: 

 

Ao olho mostra a integridade 
de uma coisa num bloco, um ovo. 
Numa só matéria, unitária, 
maciçamente ovo, num todo. 
 
Sem possuir um dentro e um fora, 
tal como as pedras, sem miolo; 
e só miolo: o dentro e o fora 
integralmente no contorno. 
   (MELO NETO, 1994, p. 292)   
 

À percepção do olhar, o que se tem é a imagem de um todo consistente, único, 

uma coisa só, sem dentro e fora, como uma pedra, para referir-se a um objeto caro à 

poesia cabralina. Esta a impressão expressa pelas duas primeiras estrofes. 

Mas, já a partir da terceira a mesma passa a ser contraditada pela percepção tátil. 

À impressão decorrente desta sensação é que o sujeito passará a dar maior credibilidade 

na caracterização do ovo. E as imagens a que recorrerá para isto se sucederão em 

metáforas e sinestesias, sobremaneira, daí até ao final do poema. Diz a terceira estrofe: 

 

No entanto, se ao olho se mostra 
unânime em si mesmo, um ovo, 
a mão que o sopesa descobre 
que nele há algo suspeitoso: 
   (MELO NETO, 1994, p. 292) 

 

“Sopesar” é o verbo que na terceira e quarta estrofes produz as primeiras 

imagens que contraditam a estabelecida sensação visual. Este refinado sopesar 

suspeitoso descobre (quarta estrofe) que, ao contrário do que supusera o olhar, não é o 

ovo um “bloco” como a frialdade das pedras, mas sim “que o seu é um peso morno, 

túmido, / uma peso que é vivo e não morto.” (MELO NETO, p. 293)   

E no encalço do que lhe parecerá a mais eficiente conceituação do objeto ovo, o 

poema desencadeia um processo de busca da imagem definidora. O procedimento 

linguístico será pela via da metalinguagem, indo de uma a outra imagem na obtenção da 

que melhor traduza o objeto. 

A segunda etapa deste processo (segunda parte) se utilizará do verbo “acariciar”. 

A mão que o sopesou agora o acaricia. E esse gesto percebe a maciez, a delicadeza do 
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que provém do trabalho (“daquelas coisas torneadas”) e não da aridez da bruteza 

natural. Algo que também a própria natureza pode produzir, mas somente quando age 

com seus instrumentos (“mãos escultoras”) capazes de lapidar seus elementos:  

 

O ovo revela o acabamento 
a toda mão que o acaricia, 
daquelas coisas torneadas 
num trabalho de toda a vida. 
 
E que se encontra também noutras 
que entretanto mão não fabrica 
nos corais, nos seixos rolados 
e em tantas coisas esculpidas 
 
cujas formas simples são obra  
de mil inacabáveis lixas 
usadas por mãos escultoras 
escondidas na água, na brisa.  
                          (MELO NETO, 1994, p. 293) 

 
A última (quarta) estrofe da segunda parte, ao mesmo tempo em que encerra a 

experiência do sopesamento, abre para o desenvolvimento de uma nova imagem, que se 

realizará a partir da terceira parte. Diz o poema, naquela estrofe, que o ovo “não se situa  

no final: / está no ponto de partida.” (MELO NETO, 1994, p. 293) E a possível 

ambiguidade que se pode daí deduzir logo será desfeita com o que se lhe segue na 

terceira parte, com a escolha de uma nova imagem para se retrabalhar a concepção do 

objeto ovo.  

Agora o poema recorre ao substantivo “reserva” (de reservar). Diz que a 

presença do ovo em qualquer ambiente que se lhe possa saber “possui o dom de 

provocar / certa reserva em qualquer sala” (MELO NETO, 1994, p. 293), com o que 

levanta a possibilidade de se questionar a legitimidade da admissão deste sentimento de 

reserva, “O que é difícil de entender / se se pensa na forma clara / que tem um ovo, e na 

franqueza / de sua parede caiada” (MELO NETO, 1994, p. 293). Aparentemente (ao 

olhar que novamente estará equivocado), a forma claramente materializada, real daquele 

objeto não poderia conotar esta ideia de reserva. Mas isto “até se mão não lhe faz nada” 

(2º v., 1ª E., 3ª parte), (MELO NETO, 1994, p. 293).  

E num misto de quem responde à indagação por si mesmo levantada, mas ao 

mesmo tempo ainda sem se desvencilhar da ambiguidade, vale-se o poeta de linguagem 

figurada (símiles), não obstante, como sempre faz na elaboração de suas imagens 

poéticas, recorrendo a elementos concretos: 
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A reserva que um ovo inspira 
é de espécie bastante rara: 
é a que se sente ante um revólver 
e não se sente ante uma bala. 
 
É a que se sente ante essas coisas 
que conservando outras guardadas 
ameaçam mais com disparar 
do que com a coisa que disparam. 
   (MELO NETO, 1994, p. 294) 

 
   Como vimos, na terceira parte do poema, ao tratar do ato de se guardar certa 

reserva “À presença de qualquer ovo”, o sujeito poético, torna à sensação provocada 

pelo olhar. O que restabelece possibilidades que figuram no âmbito da ambiguidade, já 

da perspectiva do olhar pode acabar por prevalecer mais o aparente do que o real. 

Mas ainda aí nesta instância é que se indicia o desfazimento da ambiguidade 

estabelecida, pois, no primeiro e segundo versos da primeira estrofe desta parte, se 

declara que a reserva “É a que se sente ante essas coisas” que conservam “outras 

guardadas” (MELO NETO, 1994, p. 294). Portanto, não é o ovo, como vem 

demonstrando o poema, desde que passa a defini-lo a partir do seu conhecimento tátil, 

um mero “bloco”, “sem miolo” e “só miolo: o dentro e o fora / integralmente no 

contorno” (MELO NETO, 1994, p. 292). 

Daí que o ovo “não se situa no final: / está no ponto de partida” (MELO NETO, 

1994, p. 293). Seu peso, vem dizendo o poema, a quem o sopesa, revela algo que pulsa, 

pois é um “peso morno, túmido”, “um peso que é vivo e não morto” (MELO NETO, 

1994, p. 293). Eis, pois, a grandeza de um ovo. Ao contrário das coisas suas 

semelhantes, aquelas que têm esmero acabamento como ele, os corais, o seixos, 

somente têm o fim em si mesmas.  No seu acabamento está o verdadeiro começo, a 

concreta possibilidade de vida. 

Razão por que o extremo cuidado que requer de quem com ele se vê envolvido. 

É sobre isto que tratará o poema em seu último percurso reflexivo, na tentativa de obter 

a mais clara e objetiva conceituação poética do ovo, ainda que, para isso, não tenha 

também deixado de percorrer a linhas sinuosas, inevitáveis na construção da linguagem 

poética. 

Em sua quarta e última parte, o verbo com que se realizará o arremate da 

tessitura rigorosamente trabalhada do texto será “carregar”. E, evidentemente, este ato 

se faz pela manipulação. A manipulação, pois, a esta altura do poema, sabe-se bem, 
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deve ser sempre tendo em vista que se conduz algo, embrionariamente, contendo vida. 

Portanto, não será um ato igual ou semelhante àquele quando se carrega algo inerme, 

frio e rígido. Assim, nesta manipulação se age com esmero cuidado, como se num 

sagrado ritual. Daí que, neste ato de “carregar”, se deve ter como pressuposto a 

conjugação com os atos anteriores. Pois, este de “carregar” é necessário fazê-lo com 

reserva, sopesando o que se carrega: 

 

Na manipulação de um ovo 
um ritual sempre se observa: 
há um jeito recolhido e meio 
religioso de quem o leva. 
 
Se pode pretender que o jeito 
de quem qualquer ovo carrega 
vem da atenção normal de quem 
conduz uma coisa repleta. 
 
O ovo porém está fechado 
em sua arquitetura hermética 
e quem o carrega, sabendo-o, 
prossegue na atitude regra: 
 
procede ainda da maneira 
entre medrosa e circunspecta, 
quase beata de quem tem 
nas mãos a chama de uma vela. 
 

Eis, pois, como procede a poética cabralina, neste caso, ao se pôr a conceituar 

poeticamente a existência e consistência do ovo de galinha e a comum relação que com 

ele estabelece o homem. Comum, mas percebida de forma literária bastante singular 

num poema, como se procurou demonstrar, em que se pôde perceber a objetiva 

racionalidade de um plano poético levado a cabo de maneira clara e objetiva, numa 

rigorosa conjunção do plano de expressão e do plano de conteúdo. Isto para que a 

definição poética de um ovo de galinha se fizesse pela consecução de imagens cuja 

concretude não deixasse margem a dúvidas quanto ao que efetivamente pretendia o 

poema projetar.   

 

“O ovo e a galinha” 

 Em Clarice Lispector, outro é o procedimento construtivo. Se na máquina de 

linguagem cabralina o vetor é a consciência conduzida pela racionalidade, objetividade 

e o apagamento da emotividade para uma construção rigorosa do poema, em Clarice o 
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que se tem é justamente o oposto. Também aqui a máquina de linguagem é tão vigorosa 

quanto àquela. Contudo, outro é seu procedimento. Move-a um inconsciente 

liberalizado que transfigura em pura linguagem o que os sentidos lhe transpõem. 

Tratando desta questão, Afonso Romano de Sant‟Ana afirma: 

 

 A repetição em Clarice está presa a um processo instintivo e 
irracional de firmar a procura. Por isto merece atenção a distinção que 
ela faz entre “expressão” e “concepção” adiantando que a expressão 

enquanto rebuscamento formal não lhe interessa.  Interessa-lhe, isto 
sim, a concepção geral, a grande gênese, a pesquisa interior e surda 
efetivada por radares nada racionais e inteligentes. (SANT‟ANA, 

1974, p. 206) 
 

Poder-se-ia talvez elevar esta forma de traduzir a concepção de gênese literária 

de Clarice à potência máxima, em se tratando do conto “O ovo e a galinha”. Aqui o 

discurso está estrita e intrinsecamente centrado em um vertiginoso fluxo de consciência  

sem nenhuma preocupação com o nonsense da expressão verbal com que vai se 

referindo ao ovo. Nota-se que nitidamente lhe aprazem os resultados sonoros, as 

imagens propositadamente tanto extravagantes quanto provocadoras das composições 

que sua disparada máquina verbal vai fazendo fluir daquele objeto tão comum e que de 

repente, num de seus profundos estados epifânicos, se lhe apresenta, durante uma 

manhã, na mesa da cozinha, de forma completamente estranha e desconhecida.  Fato 

suficiente para levar a narradora de nenhuma história, de nenhum enredo a profundo 

transe, num devaneio em que tudo vai lhe acorrendo em torno do objeto ovo, desde sua, 

deste, ancestralidade.  

A rigor, pode-se dizer que há uma nuance de presumível história insinuada no 

texto, à que, certamente, não se dá nenhuma importância e pouco interessa senão para 

traçar a silhueta de um contexto que é um pretexto ao processo epifânico, este, sim, o 

objetivo da narrativa clariciana. Enfim, esta “silhueta” de contexto, disseminado ao 

longo do texto, talvez tenha efetivamente o propósito de apenas demarcar o início e o 

fim do processo epifânico, do que o fio mínimo de enredo da história:   

 

De manhã na cozinha sobre a mesa vejo o ovo. (...) De repente olho o 
ovo na cozinha e só vejo nele a comida. Não o reconheço, e meu 
coração bate. A metamorfose está  se fazendo em mim: começo a não 
poder mais enxergar o ovo. (...) Os ovos estalam na frigideira, e 
mergulhada no sonho preparo o café da manhã. Sem nenhum senso da 
realidade grito pelas crianças que brotam de várias camas, arrastam 
cadeiras e comem, e o trabalho do dia amanhecido começa, (...). 
(LISPECTOR, 1977, p. 49, 53, 55), (grifo nosso). 
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 Este processo epifânico ou transe, como o define Benedito Nunes (2009), de 

que é acometida a personagem, é, sem dúvida, um fenômeno psicolingüístico, se assim 

se pode caracterizá-lo, muito peculiar da obra clariciana. Na análise em que o descreve, 

assim o define Affonso Romano de Sant‟Ana: 

 

Aplicado à literatura o termo significa o relato de uma experiência que 
a princípio se mostra simples e rotineira, mas que acaba por mostrar 
toda a força de uma inusitada revelação. É a percepção de uma 
realidade atordoante quando os objetos mais simples, os gestos mais 
banais e as situações mais cotidianas comportam iluminação súbita na 
consciência dos figurantes, e a grandiosidade do êxtase pouco tem a 
ver com o elemento prosaico em que se inscreve o personagem. Ainda 
mais especificamente em literatura, epifania é uma parte de uma obra 
onde se narra o episódio da revelação. (...) Em Clarice o sentido de 
epifania se perfaz em todos os níveis: a revelação é o que 
autenticamente se narra em seus contos e romances. (SANT‟ANA, 

1974, p. 187)   
 
Embora se admita, como de certo modo o fazemos aqui, que a epifania, 

conforme a define Affonso Romano Sant‟Ana, seja processo essencial na obra de 

Clarice e, inegavelmente, ele seja o principal elemento condutor da estrutura de “O ovo 

e a galinha”, entendemos que, dele, algumas outras especificidades podem ser 

apontadas. Não que estes elementos estejam ausentes nas demais obras. Eles são 

frequentes em Clarice. Mas, particularmente, talvez dada a sua natureza, neste texto 

ficam muito evidenciados. Um deles é a repetição verbal que se configura com o uso de 

recursos bem próprios ao texto poético. Esta redundância sem dúvida marca o ritmo do 

texto afeiçoando-o à típica prosa poética. Nesse sentido, o paralelismo e a anáfora são a 

base da construção morfossintática do texto.  

 Avulta quantitativamente a expressão “o ovo”, tanto na condição de 

sujeito, quanto na de complemento ou predicativo: “O ovo me vê”; O ovo me idealiza? 

O ovo me medita?”;  “vejo o ovo”; “olho o ovo”; “O cão vê o ovo”; “O guindaste vê o 

ovo” etc. (LISPECTOR, 1977) 

Como já dissemos, o tema fundamental do texto é o ovo. A galinha aparece 

como uma espécie de serva, de “amparo” ao ovo. Logo o narrador faz referência a ela 

de forma muito breve, para situá-la como tal. Mas quando passa a falar dela, a 

construção morfossintática se repete: “A galinha tem o ar constrangido”; “A galinha 

olha o horizonte”; “A galinha não foi sequer chamada”; “A galinha vive como em 

sonho” etc. (LISPECTOR, 1977) A certa altura desta parte do texto, em que o narrador 
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se refere à galinha, há um longo parágrafo iniciado pelo período “A galinha que não 

queria sacrificar a sua vida” (LISPECTOR, 1977, p. 53). A ele se seguem outros sete, a 

maioria bem longos, em rígida construção anafórica: “A que optou por querer ser 

„feliz‟”. “A que não percebia que, se passasse a vida desenhando dentro de si como 

numa iluminura o ovo, ela estaria servindo.” (...) (LISPECTOR, 1977, p. 53) (grifo 

nosso) 

Nesta perspectiva de considerá-lo uma típica prosa poética,  podemos observar 

no texto vertiginoso fluxo (de consciência) verbal com que, ousadamente, o narrador 

leva às últimas consequências a sua expressão linguística, de tal modo que grande parte 

das mesmas aparentemente se figura de forma incongruente e desconexa quanto ao 

sentido. Muito embora, reitere-se, aqui, a questão do rigor da lógica racional com que 

coerência e coesão textuais propugnam ao norteamento do sentido, fator muito caro a 

João Cabral, seja deliberadamente desconsiderada em favor de uma expressividade  

linguística decorrente do puro jogo com os signos verbais. 

Benedito Nunes justamente ao tecer considerações a respeito de “O ovo e a 

galinha” afirma: 

Descendo à negação do objeto, o jogo da linguagem prossegue sob a 
aparência de uma fantasia onírica, que tira partido do repertório das 
frases feitas, dos lugares-comuns, dos disparates e do paradoxo: (...) 
As frases sucedem-se e misturam-se num ritmo febril e alucinatório, 
retomado de parágrafo a parágrafo, ao longo de cadeias de 
significantes em que a palavra ovo é reiterada. (NUNES, 2009, p. 210) 
 

Se se pode afirmar que “O ovo e a galinha” de Clarice Lispector se nos apresenta 

como um texto em significativa dosagem de teor poético pelas razões que aqui 

delineamos, e nesse ponto ele tem certa proximidade com “O ovo de galinha” de João 

Cabral, não se pode também perder de vista que a natureza dos dois textos e os 

procedimentos de construção literária são bem distintos. O verso de João Cabral vem 

eivado de prosaísmo, mas não são prosaicos, tampouco se perde em prosa. Tudo, na 

obra deste poeta, é, como já se afirmou, pensado, planejado para a execução do verso, 

tendo em conta o manejo dos elementos constitutivos do poema, o rigor da consciência, 

da racionalidade e o recurso, imprescindível à sua poética, da metalinguagem. Disto é 

resultado “O ovo de galinha”. 

Em Clarice, como se pôde também observar, o que se tem é uma literatura cuja 

singularidade de criação, de construção verbal, de invenção de linguagem, de concepção 

do literário, de intrínseca relação autor/obra torna-a uma arte literária entranhada em 
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mistérios e portadora de profundos estranhamentos. E talvez o enigma maior e que a 

mantém singular é que não se entregou aos enquadramentos literários de gêneros etc. 

Não é poesia, tampouco prosa como são as prosas, mas ao mesmo tempo é isso tudo 

propendendo a mais, bem mais. Disso, “O ovo e a galinha” é um singelo e ao mesmo 

tempo radical exemplo.    

Não obstante a grandeza e a exigência da poesia de João Cabral, de um poema 

seu, podemos sair satisfeitos e resolvidos. O mesmo não é possível depois de uma 

leitura de Clarice. Podemos sair de sua obra, por razões várias, prazerosos, mas vêm 

conosco seus enigmas não satisfatoriamente desvelados.  
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FICÇÃO E CONFISSÃO: A PRIMEIRA PESSOA 

E A AUTOBIOGRAFIA NO CINEMA DE NANNI MORETTI 

 

Gabriela Kvacek Betella (UNESP-FCL/Assis) 

 

RESUMO: A pluralidade dos gêneros discursivos nos permite falar em gêneros híbridos para 
diversas formas de arte, entre as quais a literatura e o cinema. As reflexões sobre os limites da 
autobiografia e da autoficção são adequadas para a representação literária e audiovisual 
contemporânea, especialmente quando postas em diálogo, ao observarmos as estratégias de 
aproveitamento da aparente autenticidade da autobiografia e a desenvoltura ficcional capaz de 
romper com a objetividade e conservar um ponto de vista narcísico, porém com significativo 
enfrentamento do real, como ocorre com os filmes de Nanni Moretti. Examinamos aqui as 
relações entre os filmes do diretor produzidos até 1993 (ano de Caro diario) e a escrita 
autobiográfica a partir da afirmação da instabilidade dos gêneros, do alcance da autoexposição 
como mecanismo estético, crítico e autocrítico. Nossa análise desvenda a recusa de certos 
parâmetros pelos filmes de Moretti, como o da biografia de uma geração, o da autobiografia 
individual e coletiva, que são substituídas pela comicidade calculada, sem apego ao moralismo 
ou às ideologias nas intenções. A utilização da primeira pessoa como foco narrativo revela uma 
disposição de Moretti em contrastar como diretor o estado do cinema italiano, as questões 
cívicas como cidadão e sua vida privada com preocupações e fantasias, sem uma posição 
ideológica preconcebida. Moretti aproveita uma forte tendência da produção literária 
contemporânea, dá acesso à intimidade de suas opiniões e fatos da vida cotidiana para ganhar o 
espectador seduzido pela necessidade de autenticidade, contudo produz uma autoficção muito 
envolvida ética e politicamente com seu tempo, a começar pelo desmascaramento do discurso 
realista e do próprio narcisismo. 
PALAVRAS-CHAVE: Autobiografia. Literatura e cinema. Nanni Moretti 

 

 Esta exposição é uma síntese das primeiras aproximações de uma pesquisa que 

pretende estudar o ponto de vista no cinema de Nanni Moretti como um percurso que 

vai da desconstrução do sujeito para a exposição de sua fragilidade, até o fortalecimento 

do ponto de vista pela assimilação da primeira pessoa e do discurso indireto livre, com 

valorização dissimulada da subjetividade da autoria. 
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 Nanni Moretti é um cineasta italiano cujo início de carreira coincide com um 

período que antecede uma crise econômica e artística do cinema na península, nos anos 

de 1980. Se o país viveu um período de poucas inovações e um esquecimento do 

cinema por parte da política, a tradição de grandes diretores, atores e filmes italianos 

sempre foi reconhecida internacionalmente e, nos anos de 1980 e 1990, uma nova 

geração de jovens realizadores ganhou proeminência, com alguns expoentes que 

puderam ser vistos como representantes de uma terceira renascença do cinema italiano, 

seguindo os passos do Neorrealismo e da geração de Bertolucci e Pasolini – são nomes, 

além de Nanni Moretti, como Maurizio Nichetti, Gabriele Salvatores, Giuseppe 

Tornatore, Gianni Amelio, Roberto Benigni, Francesca Archibugi, Carlo Carlei 

(BONDANELLA, 2001, p. 240). 

 Com Caro diario (Nanni Moretti, 1993) seu diretor, que sempre atuou e 

escreveu seus filmes, tornou-se ícone dos italianos seus contemporâneos, e também 

passou a ser considerado a partir de uma poética. O filme venceu o prêmio de direção 

em Cannes com o retrato autobiográfico que levou alguns críticos a rotular Moretti 

como “o Woody Allen italiano”, por sua marca cerebral de comédia (BONDANELLA, 

2001, p. 241). As análises do filme de 1993 nos levam a pensar, desde a época do 

lançamento, numa forma original de autobiografia de um personagem quixotesco ou 

moldado no Príncipe Míchkin dostoievskiano. Entretanto, o que se pode inferir 

imediatamente é que esse personagem condutor de Caro diario é dotado de uma 

curiosidade ingênua, porém aguda, e um espírito crítico tolerante, embora cáustico em 

diversos momentos. 

 A poética que passou a definir os filmes de Nanni Moretti normalmente é vista 

como uma “visão do mundo e do cinema” proposta pelo diretor em seus filmes. 

Contudo, as interpretações que incluem a pesada nota pessoal são frequentes. É comum 

falar de diário pessoal, memória ou autobiografia como classificação da obra do diretor 

italiano como um único filme, ou seja, um longo diário de memórias, intervenções 

oníricas, avanços e recuos no tempo, confissões de paixões e ódios, perfis de 

personagens que atravessam a vida. 

 Moretti já declarou algumas vezes suas intenções autobiográficas nos filmes, 

reforçando os comentários que frequentemente classificam sua obra a partir desse teor. 

Assim, Michele Apicella (cujo sobrenome é o da mãe do cineasta) é protagonista dos 
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primeiros longas1 e, interpretado por Moretti, ganha status de alter ego do diretor e 

algumas interpretações extravagantes, especialmente as que partem das teorias 

psicanalíticas. 

 No entanto, considerar a construção da filmografia do diretor como um longo 

diário de quatro décadas parece às vezes condicionar a obra à ideia de que os filmes de 

Moretti podem reconstituir a história escandida pelos fatos de uma vida e, com isso, 

abre-se a possibilidade de uma interpretação que inclui uma “autobiografia da ficção” 

morettiana, além de um conjunto específico de símbolos caracterizadores da obra do 

cineasta2 contribuir para um mosaico que pode não servir para muita coisa, como o 

jornal gigante montado pelo personagem em Aprile (1998). Perde-se ou desconsidera-se 

boa parte do valor político-social que uma análise de cada filme individual pode trazer, 

investigando as nuances para além da postura crítica autorreferente.  

 Nossa proposta original levava a discutir o caráter autobiográfico no cinema de 

Moretti, no intuito de estudar as medidas de incorporação do discurso de si para uma 

reflexão sobre o sujeito e também sobre o cinema. Assim, poderíamos verificar as 

intenções de criação de um personagem com o mesmo nome em cinco dos primeiros 

longas, assumindo diversos perfis, interpretados pelo próprio Nanni Moretti. O projeto 

de análise cresceu com as discussões a respeito das elaborações que transcendem o 

“filme de si” e atingem resultados habilidosos na exposição de uma aguda crítica 

sociopolítica por meio de uma estética profundamente conduzida pela ironia, em que a 

arte cinematográfica também é objeto de procedimentos que vão da celebração ao 

pastiche.  

 Em razão desse caminho da pesquisa, trataremos de alguns conceitos 

elucidativos a respeito dos discursos de si e da amplitude assumida em formas e 

conteúdos. Tendo em mente a mistura entre ficção e autobiografia como uma das 

                                                             
1 O protagonista, em princípio apenas Michele, recebe o sobrenome e o mantém nos cinco longas que 
seguem Io sono un autarchico (1976). Em Caro diario (1993) e Aprile (1998) Nanni Moretti passa a ser o 
nome do personagem central. Giovanni (primeiro nome de Moretti) passa a ser o protagonista em La 
stanza del figlio (2001), também interpretado pelo diretor. Em Il caimano (2006) Moretti se distancia de 
elos identitários e interpreta Silvio Berlusconi. Em Habemus papam (2011) seu personagem é o 
psicanalista Prof. Brezzi. Giovanni retorna como nome de protagonista interpretado por Moretti em Mia 
madre (2015). 
2 Algumas marcas dos protagonistas dos filmes tornaram-se elementos recorrentes para a crítica: a 
intransigência moral e intelectual, a intolerância com modismos, o individualismo, a recusa de fazer parte 
de uma geração, o narcisismo, o apelo quase infantil à família. Algumas manias e gostos também 
entraram para o recorte que comumente cruza os dados de criador e criatura, como os doces (o creme de 
avelã e a torta austríaca, os sapatos, a dança), bem como também se juntam ao perfil do qual o próprio 
Michele Apicella parece querer se livrar, ou ao menos superar. 
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características marcantes da prosa contemporânea, podemos constatar que muitos 

elementos incorporados à linguagem cinematográfica são valorizados nos estudos 

atuais. Beatriz Sarlo (2005) chamou de “guinada subjetiva” o fenômeno marcante das 

manifestações que reforçam a referência individual em nossos dias. Por outro lado, 

autores como Gérard Genette (1991) e Philippe Lejeune (2008) já haviam tentado 

sistematizar uma profusão de textos, porém não deram conta de uma dimensão 

importante de uma ficção considerada autobiográfica “cuja ambiguidade reside no fato 

de o autor negar o pacto referencial e, não obstante, haver semelhanças entre a história e 

os fatos de sua vida” (GALLE, 2006, p. 80). 

 Embora consideremos o risco de tratar o discurso cinematográfico sob alguns 

parâmetros literários, confiamos nas estratégias de leituras interpretativas que já 

aproximaram literatura e audiovisual com muito sucesso. Certas considerações básicas, 

além de significativas nesse sentido de compartilhar noções literárias, proporcionam 

modos de leitura e interpretação ainda eficazes para os filmes a partir dos anos de 1960 

e, como sabemos, várias delas nascem no pensamento de Pier Paolo Pasolini em 

formulações tecidas na década em que ele estabeleceu uma leitura original para o 

cinema moderno3. 

 Como na poesia e na prosa, em que o leitor percebe as nuances do uso da língua, 

as diferenças são sentidas pelo espectador nos filmes em que predomina o cinema de 

poesia ou de prosa. Assim, estão nos aspectos formais os elementos determinantes para 

uma diferenciação, bem como a utilização de um estilo de filmar em que se pode notar a 

presença de um discurso indireto livre, na medida em que este é possível no cinema, 

melhor nomeado por subjetiva indireta livre, na prática movimentos e enquadramentos. 

Se o protagonista do filme é o estilo (PASOLINI, 2010, p. 178), marcado pelo uso da 

câmera subjetiva indireta livre, capaz de superar tanto o caráter objetivo quanto o 

subjetivo, vemos cinema de poesia. Por sua vez, quando uma história começa a se 

contar pelo seu conteúdo, predomina no filme a condição de cinema de prosa. 

 A câmera subjetiva indireta livre é marca autoral no cinema. Pasolini 

considerava a imersão do autor no personagem e na adoção da psicologia e da língua 

deste no discurso (PASOLINI, 2010, p. 179). Portanto, o cinema de poesia é bastante 

adequado para personagens problemáticos, isto é, o cineasta pode mostrar situações 

                                                             
3 Em 1965, Pasolini apresentou pela primeira vez as ideias de Cinema di poesia, na Mostra Internazionale 
del Nuovo Cinema di Pesaro. No mesmo ano, quando Marco Bellocchio estreia na direção com o filme I 
pugni in tasca, Pasolini escreve ao diretor e retoma algumas considerações que havia elaborado no 
famoso ensaio que seria publicado em Empirismo eretico, em 1972.  
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mais perturbadoras, explorando o estilo, servindo-se de um ponto de vista. Essa 

utilização propicia uma sutileza no discurso, que pode ser tomado quase inteiramente 

pela perspectiva do personagem, graças à subjetiva indireta livre, mas está submetido ao 

comando do diretor. 

 Nesse sentido, a atuação no meio das Letras, especificamente no campo dos 

estudos da primeira pessoa na narrativa literária, deixa-nos de sobreaviso com as 

peripécias da narrativa fílmica no tocante às oscilações de perspectiva. Os filmes de 

Nanni Moretti podem ser um bom exercício, a princípio, para distinguir entre pontos de 

vista do diretor, do protagonista e as ironias que operam dirigindo-se a si mesmos. 

Assim, uma análise preliminar poderia colocar o personagem Michele Apicella como 

elemento de uma variação da subjetiva indireta livre. A câmera dos filmes de Moretti 

nos permite visualizar, geralmente, o personagem em situação, “narrado” e utilizando-se 

da palavra. Nesse sentido, em parâmetros literários, teríamos um discurso em terceira 

pessoa, com sábia utilização do discurso indireto livre pelo narrador onisciente intruso. 

Nas palavras de Pasolini, a câmera subjetiva indireta livre “serve para falar 

indiretamente – por meio de um álibi narrativo qualquer – em primeira pessoa: e, 

portanto, a linguagem adaptada para os monólogos interiores (...) é a linguagem de uma 

‘primeira pessoa’ que vê o mundo segundo uma inspiração substancialmente 

irracionalista” (PASOLINI, 2010, p. 187). 

 Pasolini trata, num pequeno ensaio, de elementos da linguagem cinematográfica 

determinantes para pensarmos nas categorias de tempo, duração, espaço, e na 

compreensão e aproveitamento de pelo menos uma das cenas mais significativas dos 

filmes de Nanni Moretti. Trata-se de Osservazioni sul piano sequenza4, cuja essência é 

homenageada na última cena da primeira parte de Caro diario (Nanni Moretti, 1993). 

Pasolini considera o plano sequência uma forma de subjetiva indireta livre que, por sua 

vez, é o limite realista máximo, pois a realidade é vista a partir de um só ângulo visual, 

ou seja, do ângulo de um sujeito (PASOLINI, 2010, p. 240).  

 Seria possível dizer que plano sequência chega a reproduzir uma visão mais 

subjetiva que a câmera subjetiva indireta livre, assim como podemos considerar que 

ambos os recursos da linguagem audiovisual chegam muito perto de uma “escrita de si”, 

na primeira ou terceira pessoa. A montagem, que diferencia o olhar do cineasta, corta e 

reorganiza, portanto oferece novo sentido à “narrativa”. Na sequência de Caro diario, o 

                                                             
4 É preciso dizer que o texto também é recolhido no volume Empirismo eretico, de 1972, embora tenha 
sido composto anos antes.  
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protagonista visita o local do assassinato de Pier Paolo Pasolini, e o percurso até o ponto 

exato de Ostia tem apenas uma fala, quando a voz do protagonista exprime: “Non so 

perché, ma non ero mai stato nel posto dove è stato ammazzato Pasolini” (“Não sei 

porque nunca estive no local onde Pasolini foi assassinado”). O silencioso percurso, ao 

som exclusivo de “The Köln Concert” de Keith Jarrett, segue a via dell’Idroscalo nos 

dois sentidos, até concluir-se em frente a um monumento degradado, em terreno 

abandonado. A cena traz uma direta referência ao cineasta bolonhês, é uma homenagem 

conforme a crítica constata, porém, segundo Mariarosaria Fabris, “(...) Moretti 

demonstrava ter compreendido o ensaio Cinema de poesia (1965), em que Pasolini 

afirma que a vida se reproduz no plano-sequência, cujo significado é dado pelo corte 

que interrompe o fluxo contínuo de imagens, assim como a morte dá um sentido à 

trajetória humana.” (FABRIS, 2008, p. 98-99) O plano que antecede a silenciosa 

decepção com a memória de Pasolini intensifica a ação sem palavras que atira para o 

espectador uma espécie de alegoria do contemporâneo com a delícia e a desgraça da 

relação com o passado. 

 

 

 Na última fase de sua obra filosófica, nos anos de 1980, Michel Foucault redime 

(com “A escrita de si”) a existência do sujeito que havia condenado ou, pelo menos, 

havia apontado o dilaceramento, em O que é um autor (1969) e em A ordem do discurso 

(1970). As considerações de Foucault tornaram-se uma espécie de ponto de partida para 

estudar as novas concepções de sujeito, quando este reaprende a se configurar por meio 

da expressão de si mesmo. O discurso autobiográfico atravessa inúmeras manifestações 

até a modernidade, e pode ser visto tanto como ponto alto do individualismo burguês, 

como forma de representação dos traumas. Por essas e outras razões, a declarada morte 

do autor, amparada pela hipótese nietzschiana desde o final do século XIX e sustentada 

pelo próprio Foucault no século XX, estaria revogada.  

 Autor e leitor (e, por extensão, autor e espectador) de uma “narrativa de si” 

permanecem ligados por meio de uma experiência de entendimento. As categorias de 

pessoa e identidade são compartilhadas à medida que o discurso traz acontecimentos e 

sentimentos comuns e, mesmo que estranhos, uma espécie de pacto é selado. A 

propósito, no nível de análise dos três domínios – autor, narrador e personagem – que 

constituem a referência do ponto de vista, muitas linhas podem ajudar a extrair sua 

complexidade.  
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 Assim, a teoria literária, a linguística e a filosofia da linguagem5, pelo menos, 

oferecem contribuições para a análise completa do que representa uma autoexposição 

como método de condução de um discurso de esclarecimento – de um contexto, pela via 

de si. Consequentemente, se a ideia é aproximar o raciocínio às posições na linguagem 

cinematográfica, é possível pensar em autor, narrador, sujeito e personagem nos filmes, 

ainda que se guardem as devidas noções de voz audível no cinema, especialmente para 

considerar suas manifestações dentro ou fora do quadro6.  

 Interessam-nos aqui algumas considerações oportunas para as definições de 

sujeito no discurso fílmico de Nanni Moretti, pelo menos em seus dois primeiros longas 

– Io sono un autarchico (1976) e Ecce bombo (1978) – com marcas de assimilação da 

figura do sujeito apenas como um efeito da linguagem, ou seja, se depois de Nietzsche 

não é mais possível acreditar no sujeito cartesiano e muito menos no sujeito como 

atuante, como ser por trás do fazer, o agente é uma ficção. Para Nietzsche, “’o agente’ é 

uma ficção acrescentada à ação – e a ação é tudo” (apud KLINGER, 2007, p. 32). Sendo 

assim, torna-se mais compreensível a instância do sujeito criada pelos dois longas, e a 

crítica mais profunda quando se adota o ponto de vista da ação. Caso o sujeito fosse 

considerado o ser atuante, o ponto de vista do discurso fílmico, teríamos uma boa 

justificativa para interpretar suas ações fracas e inconclusivas como liberdade. Contudo, 

muito provavelmente não é esta a direção que Moretti deseja oferecer ao espectador, 

para confortá-lo com a noção de uma espécie de dádiva da existência e do ser, resumida 

na liberdade do autoengano. 

 Moretti parece assimilar muito bem o sujeito desconstruído que se refaz ao 

longo de um percurso em direção ao contemporâneo, em certa sintonia com a 

investigação filosófica que procura um meio-termo entre desaparição e ressurgimento 

do sujeito. Uma das ideias que podemos utilizar é a de que 

O sujeito – assim como o autor, como a vida dos homens infames – 
não é algo que possa ser alcançado diretamente como uma realidade 
substancial presente em algum lugar; pelo contrário, ele é o que 
resulta do encontro e do corpo-a-corpo com os dispositivos em que foi 
posto — se pôs — em jogo. Isso porque também a escritura — toda 
escritura, e não só a dos chanceleres do arquivo da infâmia — é um 
dispositivo, e a história dos homens talvez não seja nada mais que um 
incessante corpo-a-corpo com os dispositivos que eles mesmos 

                                                             
5 Entre os autores que mais interessam aqui, RICOEUR (1990), GENETTE (1991), LEJEUNE (2008). 
Evidentemente, nossa abordagem parte das leituras dessas referências, embora possa adequar as 
instâncias de cada linguagem. 
6 Para os conceitos que cercam as manifestações da voz no cinema, a referência pioneira é CHION 
(1999). 
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produziram — antes de qualquer outro, a linguagem. E assim como o 
autor deve continuar inexpresso na obra e, no entanto, precisamente 
desse modo testemunha a própria presença irredutível, também a 
subjetividade se mostra e resiste com mais força no ponto em que os 
dispositivos a capturam e põem em jogo. Uma subjetividade produz-se 
onde o ser vivo, ao encontrar a linguagem e pondo-se nela em jogo 
sem reservas, exibe em um gesto a própria irredutibilidade a ela. Todo 
o resto é psicologia e em nenhum lugar na psicologia encontramos 
algo parecido com um sujeito ético, com uma forma de vida. 
(AGAMBEN, 2007, p. 56-57) 

 

 É no mínimo sintomática a escolha da canção para abrir e encerrar o filme de 

estreia de Nanni Moretti. Poor boy, da banda britânica Supertramp, vem de um álbum 

controverso, que provocou insatisfação de integrantes do grupo. Crisis? What Crisis? 

saiu em 1975 como primeira aventura dos músicos em território americano, após grande 

sucesso do disco anterior, e trazia metáforas convencionais (a partir da composição da 

capa) ao lado de referências interessantes, como o título do álbum, retirado de uma frase 

do filme The Day of the Jackal (O dia do Chacal, Fred Zinnemann, 1973). Poor boy é 

uma canção aparentemente singela de autocomiseração7 que tenta fazer prevalecer a 

pureza de sentimentos, a lealdade e o valor da sensação de liberdade e da vida simples, 

bem como parece abominar a valorização material, a negatividade, o descontentamento. 

Poderíamos concordar com uma visão otimista ou mesmo dizer, como os ingleses, que o 

poor boy pode ser um holy fool, contudo pensamos na hipótese de uma leitura voltada 

para o autoengano, mantendo o eu lírico da canção em acordo com o protagonista de Io 

sono un autarchico. 

 Contudo, dois fragmentos podem ser destacados no texto da canção: um refrão 

que pode representar a resposta do interlocutor ou da sociedade, ao entoar “Poor Boy, if 

that's the way it's gotta be / Poor Boy, it's you for you and me for me / Poor Boy (Pobre 

                                                             
7 A composição é de Rick Davies e Roger Hodgson, com ares jazzísticos e de música americana dos anos 
de 1950, com a seguinte letra: Can you believe me when I say, there's nothing I like better / Than just to 
sit here and talk with you / Although I'll rant and I'll rave / about one thing and another / The beauty of it 
is so pure to me / Though I'm a poor boy / I can still be happy / As long as I can feel free / So many 
people I know, are getting old way too early / - Well are you feelin' kind of weary / Just to impress you 
with the money they make / - You'd better, you'd better change your theory / One drop of rain, they 
complain / And it's the same about the wages they're earning / Well, that is not the way I'm gonna be / 
Don't mind the rain, don't mind snow / Don't mind nothing, If I know / You will be right here with me / 
We're gonna state our only point of view / How can we all afford to live like you? / This simple life is 
simply not enough / We have appearances we must keep up / Poor Boy, If that's the way it's gotta be / 
Poor Boy, It's you for you and me for me / Poor Boy / I've tried all I can, understanding all the fools and 
all their money / When half of what they've got you know they never will use / Enough to get by suits me 
fine, I don't care if they think I'm funny / I'm never gonna change my point of view / Don't mind the rain, 
don't mind snow / Don't mind nothing, if I know / You will be right here with me / All the way / Nah-nah-
nah / Don't mind the rain, don't mind snow / Don't mind nothing, if I know / You will be right here with 
me.  
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garoto, se é desse modo que vai ser / Pobre garoto, é você por você e eu por mim / 

Pobre garoto)” e o verso “I'm never gonna change my point of view (Eu nunca vou 

mudar meu ponto de vista)”, como um diálogo em que temos a opinião disposta a 

encobrir, por meio da acusação irônica de fragilidade mantida no adjetivo “pobre”, a 

crueldade das diferenças de caráter, além de assumir falsamente a condescendência. Por 

outro lado, o verso isolado, índice de teimosia do sujeito, disfarça a fraqueza do eu lírico 

com o efeito de uma frase disposta a revelar atitude firme, incorruptível – atitude típica 

do sujeito que se apoia no caráter inflexível para não revelar a incapacidade de diálogo, 

entendimento e aceitação de ideias diferentes. Seria ousado dizer algo como Pasolini, 

quando, ao condenar os jovens de 1968, descrevia a aparência contestatória como 

“máscaras de uma integração subserviente e inconsciente que não provoca piedade” 

(PASOLINI, 2009, p. 20) 

 De certo modo, o filme desenvolve as nuances de perspectivas da canção da 

banda que encantou os anos 1980. Michele Apicella, em sua primeira aparição na obra 

de Moretti, é um jovem desempregado, membro de uma companhia de teatro 

experimental, dependente financeiramente do pai, abandonado pela mulher, com a qual 

trava diálogos desesperados ao telefone, sem qualquer maturidade para cuidar do filho 

Andrea. Io sono un autarchico se inicia e termina com a inconclusão: Michele não se 

reconciliará com Silvia, que irá embora definitivamente com o filho; a companhia 

teatral estreia a peça, que terá público a cada dia mais escasso, e o diretor ficará sozinho 

ao propor um debate com a plateia, empreitada não menos frustrante do que havia sido o 

exercício com a trupe (um training ao ar livre, numa espécie de trilha, na qual alguns 

membros são eliminados) e a caçada a um crítico que assistisse à estreia – o profissional 

discorrerá sobre vários temas, menos o enredo da peça.  

 O filme inicia e termina ao som de Supertramp, não por acaso, reafirmando o 

desdém pela realidade e ressaltando certas preferências adaptativas que minimizam os 

efeitos do que a psicologia denomina dissonância cognitiva, que acontece no impacto da 

realidade. Assim, os personagens ostentam uma postura autossuficiente, muito embora 

só consigam fechar-se em supervalorizações disfarçadas de simplicidade. 

 Ecce bombo (1978) traz a continuidade e o aprofundamento dos temas, incluindo 

a ironia sobre as posições dos personagens, a partir do título que mantém o ar de 

superioridade, por referir-se ao livro de Nietzsche (Ecce homo, de 1908), que por sua 

vez é escrito com o objetivo de o autor ser lembrado com “mais gosto em ser tomado 

como sátiro do que santo”. O título de Moretti reinventa a intenção sátira de Nietzsche 
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com a troca do segundo termo – de homo = homem para bombo = som intenso, grave, 

tenebroso. Vale lembrar que o substantivo também se refere a um inseto, a mamangava, 

e o verbo bombare (“io bombo”) significa contornar com curva, encurvar, ou ainda 

bloquear drasticamente algum processo funcional do computador (“eu entravo”).  

 Portanto, desde o título e seguindo a trama, não há definições ou atitudes que 

ofereçam posição produtiva para a alienação exaltada pelos jovens. A frase que se 

tornaria meme, se na época houvesse internet, sintetiza a alienação e parece girar em 

falso, improdutiva: “Giro, vedo gente, faccio cose” – “Passeio, vejo gente, faço coisas”. 

A imprecisão característica de uma geração que não tem perspectivas é a tônica dos que 

não têm lado, opinião, em suma, são levados. 

 Se Pasolini acusava os jovens no início dos anos de 1970 por serem mais 

cooptados pelo sistema capitalista do que imaginavam, ele enxergava uma hipótese de 

redenção – os jovens poderiam ter se desviado desse novo fascismo, se fossem 

apresentados à cultura, às artes. Nanni Moretti preferiu fechar as possibilidades de saída 

para os jovens daquele final de anos de 1970. 

 

 No tocante à linguagem, constatamos que os primeiros filmes de Moretti 

buscavam uma relação de complementaridade com o espectador, como se este pudesse 

concluir a síntese a partir das aparentes contradições das situações e das atitudes. 

Portanto, o espectador não fica limitado ao que vê nas cenas, ao discurso na tela, mas é 

levado a pensar que há algo a refletir e a desconfiar dos pontos de vista, da 

fragmentação e da impressão de objetividade de discurso. Podemos questionar a relação 

entre um ponto de vista unificador e tudo que é narrado.  

 No plano dos conteúdos, a supervalorização dos sentimentos-chave dos 

personagens morettianos nos leva a concluir que o mecanismo é proposital e arma-se 

contra si mesmo. Dizendo de outro modo, a exacerbação dos “defeitos sociais” chama a 

atenção para as mazelas reais e, especialmente, para a dificuldade de superação das 

dificuldades individuais. Nem mesmo a simples consciência das mesmas é possível, 

nem será partida para um processo de mudança, tamanho é o grau de obscuridade, esta 

que a poética morettiana ironiza e quer revelar, provocando o espectador com a sua 

identificação com um falso estado de liberdade.  

 Se existe algo que percorre a obra de Nanni Moretti, de Io sono un autarchico a 

Mia Madre, é uma instância moral disposta à obstinação, se necessário. Em todos os 

filmes, o ponto de vista fundamental é indignado e incrédulo. O sentimento de 
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inadequação é uma constante, por vezes exacerbado pela aflição, pela irritação e pelo 

egocentrismo, porém é dessa forma que se mantém ainda mais provocativo, na tentativa 

de colocar em discussão um sofrimento comum, uma aflição compartilhada, mesmo que 

a exposição dos defeitos seja a forma de discussão dos efeitos do presente. 
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DOM QUIXOTE DE LA MANCHA EM PROSA, VERSO E COR: 

 UMA APROXIMAÇÃO ARTÍSTICA ENTRE MIGUEL DE CERVANTES, 

CÂNDIDO PORTINARI E CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

 

Gláucia Maria de Carvalho Cota (CEFET/MG) 
 Luana Flávia Cotta Drumond (UFMG) 

 
 

RESUMO: Publicada em 1973, a primeira edição de Dom Quixote – Cervantes Portinari 
Drummond abriu uma perspectiva interartística da prosa de Miguel de Cervantes, da ilustração 
de Cândido Portinari e da poesia de Carlos Drummond de Andrade. Dom Quixote de la Mancha, 
um dos livros fundadores do romance moderno, enreda a atenção de Portinari, que, em 1956, 
cria 21 desenhos em lápis de cor sobre a obra; Drummond, então, à luz das ilustrações e – 
inescapavelmente – do texto de Cervantes, compõe 21 glosas poéticas ao conjunto, atravessando 
com o seu olhar essa história tricentenária. Cervantes, romancista do século XVI, Portinari e 
Drummond, artistas do século XX, dialogam a partir da narrativa de Dom Quixote e traçam 
sobre ela uma linha que presentifica o tempo, atualizando, em suporte e em linguagem, o 
romance secular. A Cervantes é atribuída a sondagem do ser e dos diferentes aspectos da 
existência, postos, na época, à parte pela ciência e pela filosofia; a Portinari e a Drummond, que 
ressignificam a história quixotesca nas suas releituras, pode-se também imputar semelhante 
reflexão, balizada na própria ideia do existir na modernidade. Com um olhar para três 
manifestações artísticas singulares, estudamos os registros que fazem o poeta e o pintor 
brasileiros sobre o icônico romance espanhol e o modo como duas linguagens textuais e uma 
imagética podem integrar-se, fazendo nascer uma quarta composição coesa, apesar da produção 
múltipla e afastada no tempo e no espaço. À luz dos estudos semióticos de Charles Peirce, da 
Estética Comparada de Étienne Souriau e dos estudos das interartes de Claus Clüver, analisam-
se as interações e as interferências entre as artes de Cervantes, Portinari e Drummond. Ademais, 
investigam-se as operações intertextuais e os deslocamentos formais, que colocam em evidência 
a relação do artista com a tradição e o jogo entre diferentes gêneros e suportes. 

Palavras-chave: Interartes; romance; desenho; poesia. 

 

Rien de plus évident que l'existence d'une sorte de parenté entre les 
arts. Peintres, sculpteurs, musiciens, poètes, sont levités au même 
temple. Ils servent, sinon le même dieu, du moins des divinités 
congénères. (SOURIAU, p. 20) 
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 O trecho em prosa é de Cervantes, a imagem que figura ao lado, de Portinari; é 

assim que, ao começarmos a folhear o livro Dom Quixote – Cervantes Portinari 

Drummond, desavisados, somos imediatamente sorvidos por uma trama que nos 

convida aos sentidos das formas. É abrir a história e os olhos se pegam passeando da 

prosa ao desenho, e de novo em um e no outro, em uma interpretação que se prolonga; 

virada a página, a glosa poética parece emergir necessária, como se em nenhum lugar 

pudesse estar, senão ali, e só esperasse sua vez para mostrar-se. Lido o poema, vamos de 

novo ao trecho e à imagem que com ele dialogam. Uma profusão de percepções se dá e 

integram-se como partes complementares comprometidas entre si a prosa, o desenho e a 

poesia. 

  O romance espanhol Dom Quijote de la Mancha, publicado no ano de 1605, traz 

em sua narrativa o jogo entre ilusão e verdade,  a  realidade social, o conflito entre a 

sociedade feudal e a burguesa, nos mostrando como, à maneira das artes, a sensibilidade 

do artista encontra meios de manobra para descortinar seu tempo. Mais de três séculos 

depois, Portinari, em 1956, e Drummond, em 1972, compõem suas impressões de Dom 

Quixote e nos trazem novamente à complexidade  dos mecanismos sociais em uma 

configuração artística perfeitamente cabível ao século XX - o século das guerras, da 

expansão capitalista, da nova revolução técnica e científica, oferecendo-nos, com esse 

diálogo, um compêndio histórico complexo.  

 O movimento do lápis de Portinari, o jogo de cores, a força dos desenhos, se são, 

por um lado, representação da história quixotesca, excedem a reprodução e vertem-se 

em um trabalho intencional e de pura inspiração. O artista brasileiro deu forma a 

Quixote em seus desenhos e, valendo-se dos elementos estéticos que lhe são 

característicos, deixou à mostra a firmeza de seu traço, a cuidadosa escolha  das cores 

fortes e vibrantes, produzindo luminosidade ou sombra, obtendo um efeito quase 

onírico, que traz em cada gravura aquilo que ela pretende significar, imerso no que lhe é 

significante. Para estudar a expressão dos objetos do mundo cervantino em Portinari, 

remetemo-nos à  ideia de formação de conceito no sentido peirciano, inerente à ideia de 

signo: para Peirce o raciocínio é um processo dinâmico do pensamento, que faz com 

que a mente siga uma lógica de classificação em signos daquilo que se deseja apreender 

para, então, chegar ao entendimento das coisas e assim conceituá-las, produzindo um 
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resultado cognitivo. O Signo em si mesmo está em relação de representação com seu 

objeto, para fins de significação, e também em relação ao seu interpretante, formando 

uma tricotomia  – signo, objeto, interpretante (PEIRCE, 1990). Nesse processo 

semiótico, o ícone é um signo que acaba se constituindo por meio de um rema - signo 

de possibilidade, espécie de objeto possível, enunciado impassível de averiguação de 

verdade (SANTAELLA, 1985); é, pois, o ícone, imagem, diagrama particular e 

metáfora (PEIRCE, 1984,  p.189, p.190) daquele objeto que ele substitui; Santaella 

 (1985) organizou em tabela as  classificações triádicas (tricotomias) dos tipos possíveis 

de signos em Peirce, quais sejam: 

 

 

 

Como explica Santaella (1985), dentro da classifcação peirceana o quali-signo é 

uma impressão primeira, imediata, que, singularizada, gera o sin-signo. Nessa gradação, 

o legi-signo surge como resultado da impressão mediada pelos ajustes às regras 

estabelecidas socialmente. Dessa forma, temos que a obra de arte é um quali-signo, é 

icônica e é um rema, já que  no processo de  semiose alguns aspectos do que se quer 

representar ocorrem no novo objeto por  relação de semelhança ou analogia, valendo-se 

a arte da liberdade de criar e de se renovar.   

 São icônicos a literatura de Cervantes, os desenhos de Portinari, as glosas de 

Drummond. Drummond vai a Cervantes e às formas dadas ao texto por Portinari, e 

desse passeio faz surgir o conjunto composto por 21 glosas. Ora, é necessária toda 

sensibilidade para que uma construção intertextual assente-se em uma história escrita há 

mais de trezentos anos e, ainda assim, possua contornos atuais, já que os modos de 

percepção dependem das comunidades interpretativas, das condições e dos contextos de 

recepção dos textos (CLÜVER, 1997) . Temos aqui o que Clüver (1997,  p. 42) define 

como poema ekphrástico: “se poemas sobre música, dança ou arquitetura de fato 

verbalizarem os textos aos quais se referem, eles também são poemas ekphrásticos”, 

como também é um equivalente não-verbal da ekphrasis o trabalho de Portinari. Assim, 

Tabela 1: Classificações Triádicas 
Fonte: https://semioticaonline.wordpress.com/2012/08/30/as-tricotomias-peirceanas-classificacao-dos-signos/ 
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os processos semióticos de percepção e construção intertextual criam arte a partir da 

própria arte,  gerando algo novo com suas  traduções intersemioticas, ao oferecerem 

uma reapresentação do texto-fonte em um outro sistema sígnico, em um processo que 

envolve não apenas suportes, técnicas e estilos diferentes, mas semiequivalencias de 

possibilidades em uma cultura histórica e geograficamente distante. 

 Cabem aqui os estudos de Warburg e Benjamin sobre a  História da Arte,  que 

apresentam a ideia de  “historicidade específica” e fazem ressaltar que as conexões de 

uma narrativa são atemporais sem que, no entanto, sejam desprovidas de importância 

histórica (KERN, 2010, p.19). Como nos diz Didi-Huberman (2011, pg.143), ao 

articular os pensamentos de Aby Warburg e Walter Benjamin: cada época possui uma 

possibilidade que dá valor àquele tempo, mas possui também uma nova possibilidade 

quando, em uma “temporalidade de dupla face”,  revertemos sobre uma obra de arte o 

olhar e damos nova legibilidade a esse passado, ou, como diz Borges em “Pierre 

Menard, autor do Quixote”:  “não transcorreram em vão trezentos anos, carregados de 

complexíssimos fatos. Entre eles, para mencionar um apenas: o próprio Quixote." 

(BORGES, 1989, p.22). Nesse entendimento, todas as obras literárias são também 

reescrituras, ao serem relidas: 

Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo tal como 
foi efetivamente [...] O historicismo se contenta em estabelecer uma 
relação causal entre os diversos momentos da história, mas nenhuma 
realidade, pelo simples fato de ser causa, é, logo de saída, uma 
realidade já histórica. Ela se torna um fato histórico postumamente, 
graças a acontecimentos que podem estar separados dela por milênios. 
O historiador que leva isso em conta para de desfiar os acontecimentos 
como se fossem as contas de um rosário (BENJAMIN, 1993, p.232). 

            Abordando a Estética Comparada, Étienne Souriau (1969, p.7), filósofo e teórico 

de estética francês, parafraseia Victor Hugo - “O vento são todos os ventos” - para dizer 

que a arte são todas as artes: pintura, arquitetura, música, cinema e tantas outras 

manifestações criativas estão abrigadas sob o mesmo termo, porque, guardadas suas 

diferenças de linguagem, técnica e instrumentos, são todas atividades instauradoras, atos 

motivados, capazes de conduzir o ser do caos ou do nada até a existência concreta, 

singular, indubitável. 

 É da ordem da tradução, segundo Souriau (1969), a manifestação de uma ideia 

artística em diferentes artes, assim como acontece com as ideias literárias traduzidas em 

diversos idiomas. Porém, ainda que as artes sejam, em certas instâncias, 
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correspondentes, Souriau ressalta que as diferenças entre elas não se anulam e que é 

preciso ter o cuidado de não aplicar a uma manifestação as expectativas e os métodos de 

análise de outras. Nesse sentido, a Estética Comparada parece-nos importante para que, 

estudando semelhanças e diferenças, conhecendo temas comuns, examinando técnicas e 

linguagens, a interpretação das obras se ilumine e o contato com diversos universos 

artísticos amplie-se. 

  No âmbito das artes aqui trazidas, à luz dos teóricos citados e das três grandes 

obras que juntas  compõem Dom Quixote - Cervantes Portinari Drummond, 

descobrimos novos percursos para o pensamento, reconhecemos segmentos, nos damos 

conta da multiplicidade e da heterogeneidade que é singular a cada artista para outorgar 

a obra interartística que nasce dessa conjunção.  

 Na análise do conjunto de composições de abertura do livro temos no trecho de 

Cervantes “do muito ler, se lhe secou o cérebro, de maneira que acabou por perder o 

juízo” (CERVANTES; PORTINARI; DRUMMOND, 2005, p.12). Cabe-nos abrir a 

questão: loucura como a falta patológica de sanidade mental ou é louco aquele que no 

rés do chão ousa pensar-se combatente cavaleiro, capaz de embrenhar-se e obter êxito 

na luta para “baixar das alturas a Idade de Ouro e Sol”? (CERVANTES; PORTINARI; 

DRUMMOND, 2005, p.15). O primeiro desenho do livro, “Dom Quixote de Cócoras”, 

como em 14 outras gravuras desta constelação, traz a cor amarela preenchendo todo o 

painel de fundo - amarelo que evoca a luz, o sol, o calor, o próprio ouro e que também 

pode indicar o despertar, a atividade, a ação, a busca. Quixote é assim traçado no 

desenho 1 por sobre esse fundo iluminado, com seus olhos bem abertos, atentos, 

esperançosos e com mãos acima dos olhos, sugerindo uma tentativa de prolongamento 

do olhar na busca de outros horizontes, de “batalhas jamais vistas no chão ou no mar ou 

no inferno” (CERVANTES; PORTINARI; DRUMMOND, 2005, p. 15). O tamanho 

grande das mãos transmite a sensação de que delas depende uma nova alternativa para o 

mundo. O vestuário expõe um corpo delgado, sem reserva, vulnerável, capaz apenas de 

produzir uma  sombra pouco espessa. 

 No conjunto seguinte temos o batismo de Quixote como cavaleiro. Se, em 

Cervantes, há menção direta a Deus, que é invocado para a condecoração,  como cabia à 

crença no século XVII “-Deus faça vossa mercê mui venturoso cavaleiro” 

(CERVANTES; PORTINARI; DRUMMOND, 2005, p.16) -, no desenho “Dom Quixote 
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Cavaleiro Andante” o cavaleiro é representado de joelhos,  olhos fechados, trajado de 

armadura, lança à mão, acompanhado por Rocinante, que no seu pastar parece estar em 

posição de reverência àquele que agora, por concessão divina ou sonhadora, passa a 

nobre membro da cavalaria. Em “Sagração”, glosa correspondente ao trecho e ao 

desenho, é Quixote mesmo quem se condecora, dispensando qualquer poder superior: 

“de olhos visionários me sagro cavaleiro” da “Espanha interior” (CERVANTES; 

PORTINARI; DRUMMOND, 2005, p.18).  

 Na próxima peça de Portinari, o terceiro desenho, “Dom Quixote a Cavalo com 

Lança e Espada”, a sombra que o corpo do cavaleiro produz já é mais consistente que na 

primeira ilustração e, agora, não é projetada mais por um sol que está acima de si, mas 

que está à frente – o que se depreende do fato de a sombra está atrás dos corpos de 

Quixote e Rocinante, não abaixo deles. Esse Quixote, homem armado “de todas as suas 

armas, [que] montou em Rocinante”, é, para Drummond (2005, p. 23), mesmo que de 

armadura e lança em punho, um herói com muito mais sonhos do que força física para 

qualquer batalha, que mais parece um “Caniço de pesa/ fisgando no ar,/ gafanhoto 

montado/ em corcel magriz, espector de grilo”. 

 No quarto conjunto de composições surge Sancho Pança, o vizinho escudeiro de 

Quixote, e, com seu aparecimento, a figura do cavaleiro passa a ser acompanhada, nos 

desenhos de Portinari, por uma aura azul, que sugere a proteção com que ele agora 

contava. 

 Pertencente ao quinto conjunto de composições, o poema “Um em quatro”, glosa 

à ilustração “Dom Quixote e Sancho Pança saindo para as suas aventuras”, traduz visual 

e verbalmente para o leitor a união de Quixote, Sancho e suas montarias, figuras que, 

sendo quatro, quase se pode dizer que eram apenas uma. Os primeiros versos 

transformam os personagens cervantinos em letras: A (Quixote) está sobre b 

(Rocinante), mas separado, ainda, de Z (Sancho), que está sobre y (jumento); aos 

poucos, as letras se vão aproximando até formarem um verso único e centralizadamente 

localizado na página, indicando o encontro. As palavras que se seguem trazem o prefixo 

'quadri-', porque a fusão está completa, e a jornada, a busca, o desejo pertencem e são 

obra de todos os quatro membros daquele pequeno grupo.  

 O último verso da glosa é a expressão perfeitíssima da união: 

“umcavaleiroumcavaloumjumentoumescudeiro” - não há pontuação, não há espaço, as 

4291

Ana
Pencil



7 
 

palavras que designam os personagens, tais como ele, nem se separam mais. Unidas 

pela jornada, as quatro figuras tornaram-se indissolúveis:  

 

Um em Quatro 
 

A        Z 
b        y 
 A & b      Z & y  

Ab   yZ 
A b y Z 

quadrigeminados 
quadrimembra jornada 

quadripartito anelo 
quadrivalente busca 

unificado anseio 
umcavaleiroumcavaloumjumentoumescudeiro 
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 TRADIÇÃO E CONTEMPORANEIDADE NAS ADAPTAÇÕES DO 
SÍTIO DO PICAPAU AMARELO  

 
Gleiton Candido de Souza1 (UFMS) 

 

RESUMO: O presente trabalho tem por finalidade apresentar alguns elementos presentes em 
adaptações de obras literárias para o audiovisual, que nos permita identificar pontos em que 
tradição e contemporaneidade caminham juntas. Dessa forma, abordaremos os motivos pelos 
quais as obras literárias migram para o audiovisual e ganham um novo significado, ou seja, 
tornam-se um outro produto. E, também, como esse novo produto dialoga com o livro e outras 
tradições não só do meio literário, mas do próprio meio televisivo. Visa-se também, identificar 
os pontos em que o contemporâneo se apropria da tradição dando-lhe novo sentido por meio das 
adaptações das obras de Monteiro Lobato para a televisão. Assim, veremos em que medida a 
obra de Monteiro Lobato, que já pertence à tradição literária brasileira, continua a ser 
contemporânea para nós, por meio das adaptações televisivas. Também, abordaremos em que 
medida as adaptações contemporâneas dialogam não só com a obra literária, mas com a tradição 
da cultura popular, interagindo com essa tradição e transformando-a. Tradição e 
contemporaneidade são dois termos que caminham lado a lado, e essa afirmação é justificada 
pelo fato de que o contemporâneo faz uso da tradição, ou melhor dizendo, incorpora elementos 
da tradição de forma latente ou ressignificando-os. Podemos entender o livro como um meio de 
comunicação, de entretenimento, de informação, dos mais antigos que existem. E, muito embora 
com todos os recursos tecnológicos existentes na atualidade, o livro não deixou de ser ao 
mesmo tempo tradicional e contemporâneo, o formato pode variar, seja em papel ou digital, mas 
a essência continua a mesma. Ocorre que, alguns desses livros alcançam um outro formato, o 
audiovisual. Aqui, ocorre a transmutação entre meios e diferente do livro já não será o leitor que 
guiará o processo de compreensão do que esta lendo, mas alguém que lhe dará a história pronta 
e que utilizará de recursos como figurino, cenário, sons, cores, músicas, entre outros, para fazer 
o trabalho que antes era feito por meio da imaginação. Assim, vemos que o contemporâneo bebe 
nas fontes da tradição, colocando o tempo presente em relação à outros tempos. Exemplo disso 
são as adaptações literárias que se apropriam de produtos do passado pelos meios de 
comunicação de massa, projetando-os para os mais variados públicos, atribuindo-lhes novos 
sentidos. 

Palavras-chave: Tradição e Contemporaneidade; Adaptação televisiva; Sítio do Picapau 
Amarelo. 

 

                                                             
1 Doutorando em Letras do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul – UFMS, Campus de Três Lagoas-MS. 
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Introdução   

 

 Tradição e contemporaneidade são dois termos que caminham lado a lado, e essa 

afirmação é justificada pelo fato de que o contemporâneo faz uso da tradição, ou melhor 

dizendo, incorpora elementos da tradição de forma latente ou ressignificando-os.  

 Neste trabalho, pretendemos mostrar em que medida a obra de Monteiro Lobato, 

que já pertence à tradição literária brasileira, continua a ser contemporânea para nós, por 

meio das adaptações televisivas. Também, abordaremos em que medida as adaptações 

contemporâneas dialogam não só com a obra literária, mas com a tradição da cultura 

popular, interagindo com essa tradição e transformando-a. 

 Dessa forma, o foco de nossa reflexão consistirá em abordarmos os motivos 

pelos quais as obras literárias migram para o audiovisual e ganham um novo 

significado, ou seja,  tornam-se um outro produto. E, também, como esse novo produto 

dialoga com o livro e outras tradições não só do meio literário, mas do próprio meio 

televisivo. 

 

O processo de adaptação audiovisual 

 Nas palavras de Balogh e Mungioli (2009, p. 316) "a televisão é o veículo que 

melhor se insere na tradição antropofágica brasileira apontada pelos modernistas", uma 

vez que precisa devorar programas e formatos tendo como intenção obter resultados de 

audiência que sejam expressivos o suficiente para compensar o alto investimento 

financeiro das emissoras de televisão. Para as autoras, essa busca por investimentos 

compensáveis ocorre de maneira mais incisiva em momentos de crise econômica, 

"quando as emissoras precisam garantir um retorno sem grande risco" (2009, p. 316). 

Assim, é com a convicção de que obras que já fizeram sucesso podem voltar a fazê-lo 

que surgem as adaptações de obras literárias.  

 A adaptação de obras literárias para o audiovisual tem sido uma constante desde 

os primórdios da televisão brasileira, "de modo que em lugar de reinventar-se 

completamente, deixando para trás o que esta em outros suportes, a televisão continua a 

utilizar-se, de diferentes maneiras, do que foi e tem sido proposto, por exemplo, por 

obras literárias" (GOMES, 2009, p. 95).  
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 Existem várias possibilidades da representação dos livros em outras mídias. 

Reimão aponta para o fato de que "as representações dos livros em outras mídias podem 

se dar de várias formas, como referências, alusões, adaptações de obras literárias a 

diferentes suportes materiais da comunicação etc" (REIMÃO apud NUNES, 2007, p. 

138).  

 Desde seus primeiros tempos, face à necessidade de encontrar histórias para 

narrar, a televisão recorreu à literatura como fonte de ideias. Esta é uma realidade que 

remonta aos primeiros tempos desse meio audiovisual e que tem continuado ao longo 

dos anos. Outro ponto destacado por Filomena Antunes Sobral (2008), o que levou à 

apropriação dos conteúdos literários por parte da televisão tem a ver com 

respeitabilidade ou prestígio cultural. Assim, o sucesso obtido num meio poderia 

garantir o sucesso no outro. Ainda segundo Sobral, 

 
Outro aspecto que consideramos importante prende-se com as razões 
culturais, ou seja, muitas adaptações são levadas a efeito por se 
tratarem de autores consagrados que colocarão, obrigatoriamente, a 
sociedade em contato com seus clássicos (SOBRAL, 2008, p. 3).  

 

 Podemos observar o que vem acontecendo com o seriado Sítio do Picapau 

Amarelo. O autor da obra que originou o seriado é um escritor consagrado da literatura, 

sendo considerado o pai da Literatura Infantil nacional. Sua obra já foi adaptada seis 

vezes num período de sessenta anos, tornando-se um produto audiovisual de sucesso 

garantido entre as crianças. Sendo assim, podemos afirmar que a obra de Monteiro 

Lobato é um clássico de nossa literatura, o que nos permite apropriarmo-nos do que 

Ítalo Calvino disse em relação aos clássicos, ou seja “um clássico é um livro que nunca 

terminou de dizer aquilo que tinha para dizer” (CALVINO, 2005, p. 11).  

 Dessa forma, por nunca terminar de dizer aquilo que tinha para dizer, o Sítio do 

Picapau Amarelo vem sendo adaptado ao longo dos anos, dialogando com a tradição, ou 

seja, com a obra literária que deu origem ao seriado, com a tradição popular brasileira, 

bem como com a forma pela qual o texto foi transformado em um produto do meio 

midiático, que evoluiu em termos tecnológicos com o passar dos anos.  

 

Da tradição livresca à contemporaneidade do audiovisual 

 

 Podemos entender o livro como um meio de comunicação, de entretenimento, de 

informação, dos mais antigos que existem. E, muito embora com todos os recursos 
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tecnológicos existentes na atualidade, o livro não deixou de ser ao mesmo tempo 

tradicional e contemporâneo, o formato pode variar, seja em papel ou digital, mas a 

essência continua a mesma. Compramos livros e os lemos, estando os mesmos 

impressos ou em formato digital. 

 Ocorre que, alguns desses livros alcançam um outro formato, o audiovisual. 

Aqui, ocorre a transmutação entre meios. A história original é transmutada para outro 

meio que não trabalha só com a imaginação, como na leitura de um livro, mas com o 

visual e o auditivo. Aqui, já não será o leitor que guiará o processo de compreensão do 

que esta lendo, mas alguém que lhe dará a história pronta e que utilizará de recursos 

como figurino, cenário, sons, cores, músicas, entre outros, para fazer o trabalho que 

antes era feito por meio da imaginação. 

 Essa transmutação de obras literárias para outro meio, suscita a questão da 

fidelidade ao texto fonte, e até houve um tempo em que a fidelidade à obra escrita era 

uma exigência de quem conhecia e admirava o escritor da obra filmada; cobrança essa 

que, segundo Xavier (2003), vem perdendo terreno nas últimas décadas, "pois há uma 

atenção especial voltada para os deslocamentos inevitáveis que ocorrem na cultura, 

mesmo quando se quer repetir, e passou-se a privilegiar a ideia do 'diálogo' para pensar 

a criação das obras, adaptadas ou não" (p. 61). Segundo Hélio Guimarães, essa visão 

primeira de fidelidade “nega a própria natureza do texto literário, que é a possibilidade 

de suscitar interpretações diversas e ganhar novos sentidos com o passar do tempo e a 

mudança das circunstâncias” (GUIMARÃES, 2003, p. 93).  

 Dessa maneira, o autor da adaptação é relativamente livre para interpretar, 

fazendo valer mais a apreciação da adaptação como uma nova experiência, já que existe 

uma distância temporal entre o livro e a adaptação. É de se esperar, portanto, que "a 

adaptação dialogue não só com o texto de origem, mas com seu próprio contexto, 

inclusive atualizando a pauta do livro, mesmo quando o objetivo é a identificação com 

os valores nele expressos" (XAVIER, 2003, p. 62).  

Dessa maneira, a fidelidade deixa de ser a forma predominantemente de 

abordagem dos textos derivados e cede espaço à apreciação do audiovisual como uma 

nova experiência perceptiva. Ou seja, quando o meio é trocado, são incluídas também 

outras linguagens que, por sua natureza e forma de funcionamento, trazem outros 

elementos para o novo produto, que não necessariamente estavam no anterior. Sobre 

esses outros elementos expressivos advindos com a outra linguagem, Stam afirma que:  

 

4297

Ana
Pencil



5 
 

A passagem de um meio unicamente verbal como o romance para um 
meio multifacetado como o filme, que pode jogar não somente com 
palavras (escritas e faladas), mas ainda com música, efeitos sonoros e 
imagens fotográficas animadas, explica a pouca probabilidade de uma 
fidelidade literal, que eu sugeriria qualificar até mesmo de indesejável 
(STAM, 2008, p. 20). 
 

Dessa forma, nos cabe refletir também a respeito do receptor desses textos: um 

que lê e o outro escuta e vê, de modo que “os dois suportes solicitam do receptor 

competências diversificadas e proporcionam deleites diferentes” (GOMES, 2009, p. 

103). Assim, falar em fidelidade nos dias de hoje já não é tão recorrente, uma vez que as 

mesmas “caem no contínuo redemoinho de transformações e referências intertextuais, 

de textos que geram outros textos num interminável processo de reciclagem, 

transformação e transmutação, sem um ponto de origem visível” (STAM, 2008, p. 22). 

O comparatista e estudioso de cinema James Naremore propõe uma análise 

baseada no dialogismo intertextual, onde “todo texto forma uma interseção de 

superfícies textuais, tecidos de fórmulas anônimas, variações nessas fórmulas, citações 

conscientes e inconscientes, conflações e inversões de outros textos” (NAREMORE 

apud DINIZ, 2005, p.17). Assim, se analisarmos a fundo essa trama intertextual, 

veremos que todos os pontos de intertextualidade observados em um texto, ou em uma 

adaptação, referem-se mais ao nosso repertório de textos do que aos pré-textos neles 

contidos, uma vez que é o repertório de cada leitor que dará sentido ao texto lido ou 

assistido.  

Uma vez que todo texto é um amálgama de outras referências (diretas 
ou indiretas, conscientes ou não), a adaptação se configura como uma 
estratégia determinada de apreender um texto-fonte e transmutá-lo em 
outros contextos expressivos (SILVA; FREIRE, 2007, p. 8). 
  

 Como afirma Robert Stam (2006, p.28), as “noções de ‘dialogismo’ e 

‘intertextualidade’ nos ajudam a transcender as contradições insolúveis da ‘fidelidade’”, 

e também da exclusão não apenas de todos os tipos de textos suplementares como 

também a resposta dialógica do leitor/espectador.  

 

O diálogo entre tradição e contemporaneidade nas adaptação do Sítio 

 

 Não seria possível nos dias de hoje, que a adaptação audiovisual de uma obra 

literária das décadas de 20 e 30, voltada às crianças, fosse transmutada da mesma forma 

como esta no livro. Se o adaptador assim procedesse, certamente não teria sucesso em 
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sua empreitada, haja vista, que as crianças de hoje vivem em uma sociedade cada vez 

mais tecnológica, com recursos os mais variados possíveis, visando o seu 

entretenimento.  

 Vemos, assim, que a identidade do programa se ajusta à época em que é 

produzido, ou seja, o seriado Sítio do Picapau Amarelo atualiza-se desde sua primeira 

versão em 1952, na TV Tupi. Para Arlindo Machado (MACHADO apud CARDOSO, 

2008, p. 4), a imagem eletrônica é uma síntese temporal de um conjunto de formas em 

mutação. 

 

É a partir desta convergência virtual e atualizada de formatos, suportes 
e tecnologias que visualizamos a série diária O Sítio do Picapau 
Amarelo da Rede Globo como objeto de encontros e desencontros de 
fluxos que emergem como novas figuras de tempo resgatando a 
memória popular herdada da literatura de Monteiro Lobato 
(CARDOSO, 2008, p. 4). 

  

Monteiro Lobato, aproveitando muitas histórias provenientes da Europa e 

nacionalizando-as, para que, entre outras coisas, as crianças pudessem entendê-las, 

misturou histórias de personagens clássicos da Literatura Infantil mundial, com o 

folclore nacional. Segundo Julio Silva (1982, p. 15), "Lobato executa um intenso 

trabalho de bricolage ao reunir os fragmentos de histórias consagradas da Literatura 

universal, personagens e temas, adaptando-os à realidade brasileira no Sítio do Picapau 

Amarelo". 

 Como nos aponta Khéde em suas observações sobre Reinações de Narizinho,  

 

Lobato consegue, em sua primeira obra, criar personagens que 
cumprem diversas funções no Sítio do Picapau Amarelo. A mais 
importante delas é possibilitar a identidade do leitor mirim com o 
texto literário. Em segundo lugar, através de processos lúdicos e 
alegóricos esta a relação intratextual e intertextual que os personagens 
estabelecem entre si e entre personagens de outros livros, inaugurando 
um diálogo rico pela discussão dos valores e das formas de viver 
(KHÉDE, 1986, p. 55). 

 

 Assim, Lobato molda os antigos clássicos da literatura infantil mundial a seu 

modo, narrando através de Dona Benta que conta a seus netos essas histórias, alterando 

a linguagem e o desenvolvimento das ações, “visando facilitar a recepção dos 

acontecimentos e prender a atenção do público. Mas Lobato nem sempre agiu assim; em 

outras ocasiões, apenas adaptou os livros estrangeiros, sem a interferência da população 
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do sítio”, simplificando apenas o roteiro original (LAJOLO; ZILBERMAN, 1985, p. 

69). Nesse sentido, conforme nos apresenta Julio César da Silva (1982, p. 16), "o 

discurso lobatiano para crianças pode ser entendido como um ponto de cruzamento das 

diversas narrativas infantis, dos diversos textos que se interpenetram numa criação que 

se valoriza, justamente por assumir esta multiplicidade significativa".  

 Segundo Bárbara Carvalho, citada por Andersen Medeiros em seu artigo O dono 

do Sítio, publicado na revista Discutindo Literatura, Lobato não, 

 
[...] recriava seus contos a partir da obra de outros autores, como 
acusaram alguns críticos. Ele teria, sim, inventado todo um universo 
para os pequenos, tendo em vista que sua inspiração foi a própria 
criança, sua vivência, seus sonhos e seus brinquedos" (CARVALHO 
apud MEDEIROS, 2006, p. 54).  

 

 Vemos nas obras de Lobato vários personagens de outras culturas, de outras 

obras literárias, que se misturam às histórias do Sítio. E vemos esse fato acontecer com 

maior intensidade nas obras audiovisuais, especialmente na versão produzida em 1978 

da Memórias da Emília, na qual personagens como Dona Carochinha, Pequeno Polegar 

e a fada Sininho entram na narrativa audiovisual sem serem citados especificamente na 

obra escrita.  

 Reconhecemos assim, em Monteiro Lobato o cruzamento de diversos textos e 

diversos discursos, entre os quais esta a valorização das narrativas orais e das narrativas 

populares, as quais veremos em seguida.  

 A gênese da literatura popular ocidental está nas narrativas primordiais com 

suas origens orientais e sua divulgação no ocidente europeu, durante a Idade Média, por 

meio da transmissão oral. Das narrativas primordiais orientais, nasceram as narrativas 

arcaicas, que se popularizaram e se difundiram pela Europa e suas colônias, como o 

Brasil, transformando-se assim em literatura folclórica – que ainda hoje se faz presente 

entre nós, principalmente no Nordeste com a literatura de cordel – ou em literatura 

infantil – registradas por autores cultos como Andersen, Grimm e outros (COELHO, 

1991, p. 13). 

 Segundo Luis da Câmara Cascudo, o folclórico decorre da memória coletiva, “a 

literatura oral é mantida e movimentada pela tradição. É uma força obscura e poderosa, 

fazendo a transmissão, pela oralidade, de geração a geração” (CASCUDO, 1984, p. 

165). Essa força é o que faz o ouvinte e o narrador partilharem de uma coletividade, de 

4300

Ana
Pencil



8 
 

uma experiência comum, na qual sua relação é dominada pelo interesse em conservar o 

que é narrado.  

 Para André Jolles o conto, assim como a legenda, o mito, a adivinha, o ditado, o 

caso, o memorável e o chiste, são “formas simples”, ou seja, “é uma forma que 

permanece através dos tempos, recontada por vários, sem perder sua “forma” (GOTLIB, 

1991, p.18). Vemos que Monteiro Lobato, em seu processo de citação, utilizou além das 

narrativas da Literatura Infantil mundial, também e com muita propriedade a literatura 

popular brasileira ou, nas palavras de André Jolles, das "formas simples", introduzindo 

em de seus livros os personagens que fazem parte do imaginário popular. 

Essa inserção de personagens da Literatura Infantil Mundial, e principalmente do 

folclore nacional que Lobato fez em suas obras, também foram parar nas adaptações. 

Hoje, com a infinidade de personagens infantis, os adaptadores do Sítio do Picapau 

Amarelo, poderiam incorporar esses personagens assim como Lobato fez, apenas 

adaptando-os ao ambiente do Sítio. No entanto, os adaptadores resgatam personagens 

da tradição popular, como a Cuca, o Saci, o Boi da Cara Preta e o Tutu Marambá.  

As adaptações do Sítio do Picapau Amarelo produzidas entre os anos de 2001 e 

2007 foram feitas de forma mais rápida do que as produzidas nas décadas de 1970 e 

1980. Esta aceleração dos acontecimentos se dá no intuito de aproximar a apresentação 

das histórias de Monteiro Lobato aos desenhos animados de hoje. Outros elementos 

também deixam em evidencia as mudanças de tempo e espaço em que a obra lobatiana 

é reproduzida. Como, por exemplo, o computador em que Dona Benta recebe e envia e-

mails para seus amigos como Gilberto Gil, Veríssimo e Pelé, assim como também se 

comunicado com seu neto Pedrinho que mora em São Paulo.  

Percebemos nesse entrelaçamento de enredos o esforço de modernização, 

segundo Raupp, a “intenção de prender o telespectador, não só ao criar suspense através 

dos sucessivos cortes em momentos tensos dos núcleos, mas também ao tentar dar 

configuração de realidade” (2008, p. 1). Ainda segundo a autora: 

 

Nesse movimento de transposição, as modificações assumem, pelo 
menos, duas dimensões: se, por um lado, as alterações ancoram o 
enredo no mesmo contexto social em que se inserem os 
telespectadores, por outro, essa ancoragem subtrai do telespectador a 
chance de conhecer o contexto original, distanciando ainda mais a 
produção televisiva da obra literária. Quando se busca essa 
ancoragem, incorporam-se à trama fatos, personagens e cenários 
similares à realidade em que se inserem os espectadores, em um 
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movimento semelhante ao que se faz em telenovelas (RAUPP, p. 2, 
2008).  

 

Vemos assim que nas últimas adaptações houve a preocupação de aproximar as 

histórias do universo do Sítio à realidade das crianças de hoje. A autora nos mostra que 

tal procedimento afasta o telespectador de conhecer a obra original, mas como já 

dissemos essa não é mais uma necessidade quando se adapta um texto para o 

audiovisual, ainda mais um texto cuja distância temporal é de 65 anos.  

Além desses núcleos, percebemos outros elementos de modernização ou de 

adequação à realidade das crianças de hoje. A começar por Pedrinho, que aparece 

andando de skate, sendo que na obra de Lobato este brinquedo não aparece, mas como 

já faz parte da realidade de muitas crianças do século XXI, foi introduzido nas 

adaptações. Além do skate, temos também a televisão que nessa adaptação aparece na 

sala e é assistida pelas crianças. O programa que Pedrinho e Narizinho assistem na 

televisão é um seriado de um garoto chamado Tony Power. Esse personagem é 

introduzido para substituir Shirley Temple que aparece no livro Memórias da Emília, 

uma vez que, na época em que Lobato escreveu o livro, essa atriz estava no auge da 

fama. Como hoje quase nenhuma criança ouviu falar nela, a mesma tinha que ser 

substituída, e para isso foi criado um personagem fictício, um adolescente que é 

descrito como “irado” e que pratica esportes radicais, postura esta, muito valorizada na 

atualidade.  

Outro ponto recontextualizado é o espaço cinematográfico de Hollywood que 

aparece nesse mesmo livro, e na adaptação é substituído pela TV Mundi que podemos 

interpretar como uma auto referência à TV Globo. Em Hollywood, os personagens vão 

para fazer cinema, já na adaptação, vão para uma emissora de televisão gravar um 

programa. Nota-se a intenção de aproximação ao contemporâneo, pois na época de 

Lobato a televisão ainda não havia chegado no Brasil. Tanto no livro quanto na 

adaptação, os personagens gravam programas que são inspirados em outros obras 

literárias: no livro, a história a ser contada no cinema é a de Dom Quixote, já na 

adaptação a história é a de Chapeuzinho Vermelho. Percebemos, neste fato, que a 

substituição de Dom Quixote por Chapeuzinho Vermelho se dá porque hoje muitas 

crianças desconhecem a história do “cavaleiro da triste figura” e conhecem mais os 

contos de fadas que são muito difundidos, seja nas escolas, na televisão e 

principalmente no cinema com as produções da Disney.  
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Outra atualização na adaptação é a substituição do Marinheiro Popeye pelo 

Marinheiro Popó, que exerce a mesma função do primeiro. Segundo Raupp, tal 

substituição tem duas explicações: “uma de caráter contemporaneizador e outra por 

questões mercadológicas, mas ambas se inter-relacionam” (2008, p. 1). Por 

intertextualidade o Marinheiro Popeye foi incorporado na obra por Lobato, pelo mesmo 

processo o Marinheiro Popó foi inserido na adaptação. Além da sonoridade semelhante 

entre Popeye e Popó, a adaptação faz alusão ao nome do boxeador campeão em um 

esporte que exige força física. Quando o episódio foi exibido, o boxeador Popó estava 

em grande evidência na mídia por ter sido campeão mundial em 2002 e 2004. Percebe-

se então a intenção de aproximar a adaptação da realidade, “à semelhança das 

estratégias das telenovelas voltadas ao público adulto. Mesmo que os destinatários não 

façam a relação de forma direta, a estratégia continua válida, pois a associação pode se 

dar intuitiva ou inconscientemente” (RAUPP, p. 3, 2008).  

Nesse caso, há um abrasileiramento do personagem, processo este também 

utilizado por Lobato em seus livros. Essa ideia de brasilidade é reforçada ainda nesse 

personagem pela substituição do produto que lhe confere extraordinária força. O 

espinafre usado por Popeye é substituído pelo açaí da Amazônia, produto este que vem 

crescendo comercialmente nos últimos anos. No livro Emília troca o espinafre por 

couve, já na adaptação o açaí é trocado por suco de beterraba. Assim como na obra 

literária, Pedrinho e Peter Pan consomem o produto mágico, adquirindo a força 

necessária para nocautearem o Marinheiro. Nesse ponto recursos de animação gráfica 

são utilizados para aproximar o embate aos desenhos animados, os braços de Pedrinho 

giram com velocidade impossível para um humano e o soco faz com que Popó voe 

sobre as árvores e caia de maneira cômica.  

Na adaptação No Reino das Águas Claras, vemos um outro ponto de adequação 

a realidade da época da adaptação que são as filhas da costureira da corte que falam 

gírias como “pô mãe; “dá um tempo”; ah mãe qual é?”; “que vacilo aí”; “a gente 

queria ver uma mudança radical”; “não rolo aí”; “pô mamãe, é muito careta aí”; o 

que torna a linguagem da adaptação mais próximas às crianças de hoje. Essa é uma das 

formas de atualizar a narrativa, no sentido de trazê-la para a atualidade, aproximá-la do 

público de seu contexto de produção, e, portanto, de torná-la mais inteligível ao 

receptor de seu tempo. Essa aproximação se dá por meio da inserção de cenários 

familiares, da ênfase nas problemáticas e questões vigentes tratadas na obra fonte, no 

uso de terminologias e expressões idiomáticas comuns, na substituição de palavras mais 

4303

Ana
Pencil



11 
 

eruditas por um vocabulário coloquial e compartilhado. Esses elementos dão uma nova 

roupagem e revigoram, renovam, no sentido de conferir uma aparência de novo, aos 

elementos apresentados na obras-fonte. 

Ainda há outros elementos nas últimas adaptações, que são adequados a uma 

realidade mais próxima a das crianças de hoje. Por exemplo, Dona Benta dirigindo um 

carro, nos mostra a autonomia feminina que a mulher atual adquiriu; já no livro não há 

nenhuma referência de que Dona Benta possuísse um automóvel. Também suas roupas 

são mais próximas às das senhoras de hoje, diferentemente das roupas usadas por Zilka 

Salaberry na primeira adaptação que a Rede Globo produziu, eram os longos vestidos 

rodados cheios de rendas e com avental. Outro elemento de adequação é a presença de 

um computador e uma impressora no escritório em que Emília dita suas memórias ao 

Visconde, apesar deles não serem usados nessa história; em outras adaptações Dona 

Benta aparece enviando e-mails para seu neto Pedrinho que mora na cidade e para seus 

amigos. Um detalhe interessante é que o computador esta coberto por uma capa feita de 

crochê, o que evidência o aspecto tradicional e artesanal dialogando com o tecnológico 

e contemporâneo.  

Esse pequeno fato poderia até nos passar despercebido, afinal é uma simples 

capa de crochê, mas utilizando uma definição de Agamben, conseguimos entender a 

importância desse fato, segundo o autor: 

 

[...] o contemporâneo não é apenas aquele que, percebendo o escuro 
do presente, nele apreende a resoluta luz; é também aquele que, 
dividindo e interpolando o tempo, esta à altura de transformá-lo e de 
colocá-lo em relação com os outros tempos, de nele ler de modo 
inédito a história, de “citá-la” segundo uma necessidade que não 
provem de maneira nenhuma do seu arbítrio, mas de uma exigência à 
qual ele não pode responder. É como se aquela invisível luz, que é 
escuro do presente, projetasse a sua sombra, sobre o passado, e este, 
tocado por esse facho de sombra, adquirisse a capacidade de 
responder às trevas do agora” (AGAMBEN, 2009, p. 72). 

 

Assim, vemos que o contemporâneo bebe nas fontes da tradição, colocando o 

tempo presente em relação à outros tempos. Exemplo disso são as adaptações literárias 

que se apropriam de produtos do passado pelos meios de comunicação de massa, 

projetando-os para os mais variados públicos, atribuindo-lhes novos sentidos 

(Guimarães, 2003).  
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 MULTIFACES DE UMA LÍNGUA ESQUIZO EM CLARICE 

LISPECTOR E ANTONIN ARTAUD 

Jhony Adelio Skeika (PG-UEL)1 

 
Resumo: Gilles Deleuze e Félix Guattari foram dois filósofos franceses que juntos iniciaram 
uma significativa discussão sobre a relação entre Capitalismo e Esquizofrenia. Avessos à teoria 
de Freud, esses estudiosos se propuseram a refletir sobre a conduta do sujeito esquizo a partir de 
uma proposta de análise alternativa, contrária e bastante irônica: a esquizoanálise. Eles 
exercitaram esse trabalho de forma significativa no caso de Antonin Artaud (1896-1948), um 
poeta, dramaturgo, ator, teórico e esquizofrênico diagnosticado, que provou na pele o 
despotismo dos métodos psiquiátricos do começo do século XX, mas que mesmo assim se 
manteve extremamente consciente e ativo em suas funções sociais, principalmente de intelectual 
e escritor. Partindo dessas discussões, este trabalho objetiva abordar sucintamente a conduta da 
escrita literária de Clarice Lispector e de Antonin Artaud, refletindo como esses autores 
exercitam uma linguagem experimental que, seguindo as ideias de Gilles Deleuze e Félix 
Guattari, chamo de esquizofrênica. Nos textos de Artaud é notória a presença de inúmeras 
outras “linguagens” mescladas à sua escrita, sem falar nos projetos puramente picturais 
compostos de desenhos, pinturas, retratos, autorretratos, etc. Em Clarice Lispector esse 
movimento é mais sutil, mas a recorrência à música, à pintura, linguagem do corpo, etc. também 
é teorizada de forma muito significativa dentro de sua escrita. Destaca-se que a autora também 
pintava e que a maior parte de sua obra pictórica foi feita logo após o término do processo de 
escrita do romance Água Viva (1973), o qual retrata as experiências de uma pintora que decide 
escrever. Pensado nessas confluências entre o signo linguístico e outras linguagens, pretende-se 
refletir sobre o funcionamento das expressões literárias de Lispector e Artaud que, cada um à 
sua maneira, exercitaram dicções artísticas que fogem do imperialismo da palavra, em favor da 
experimentação de signos mais sensíveis. 
 
Palavras-chave: Antonin Artaud. Clarice Lispector. Linguagem Esquizofrênica, 

 

Antonin Artaud (1896-1948) foi um dramaturgo e teórico francês cuja produção, 

completamente multifacetada, é composta por um entrecruzamento entre teatro, artes 

plásticas, poesia, cinema e rádio. Esquizofrênico diagnosticado, Artaud experienciou o 

despotismo da sociedade capitalista, rebelando-se abertamente contra as convenções 

                                                           
1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Literários. Universidade Estadual de 
Londrina. Orientação: Profa. Dra. Sonia Pascolati. Bolsista CAPES. E-mail: jhonyskeika@yahoo.com.br. 
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artísticas, culturais, políticas e ideológicas, cujos resultados podem ser percebidos em 

toda a sua obra. 

Em seus textos é notória a presença de inúmeras imagens mescladas à sua 

escrita, sem falar nas obras puramente picturais compostas de desenhos, pinturas, 

retratos, autorretratos, projetos gráficos que parecem ser parte orgânica e visceral da sua 

produção. Mesmo encarnando uma escrita concreta, supostamente organizada em folhas 

de papel pautadas (ele preferia os cadernos escolares), pode-se perceber que sua 

linguagem está prestes a romper a materialidade, prestes a “enlouquecer o subjétil” 

(DERRIDA, 1998), o que pode ser inferido a partir dos inúmeros rabiscos, rasuras e 

furos no papel que se misturam à sua escrita e aos seus desenhos. 

É com esses “desenhos escritos” (LAGE, 2008, p. 2) que Artaud “escreve” os 

Cadernos de Rodez e de Ivry, conjunto de 406 cadernos redigidos durante seu período 

de internamento nos hospitais psiquiátricos entre 1939 e 1946. Esses cadernos 

funcionam como espaço de gênese de diversas obras que vão ser publicadas durante e 

após sua saída (1946) desses asilos. Dentre elas, destaca-se aqui Artaud Le Mômo, 

Suppôts et Suppliciations e, seu último projeto de livro, 50 dessins pour assassiner la 

magie, textos que fazem parte do corpus da minha pesquisa tese que se encontra em 

andamento2. 

Essas três obras foram escolhidas por serem as três últimas compilações feitas 

por Artaud e, segundo os críticos, apresentarem de forma mais refinada a proposta 

artístico-estética do autor. Além do mais, nelas a relação direta com os desenhos dos 

cadernos de notas se mostra evidente, senão o foco central como em 50 dessins..., 

característica que é bastante cara para minha proposta de tese. Segundo André Silveira 

Lage (2008, p. 2), “desenhar para Artaud não significa apenas representar por traços 

alguma coisa, é também submeter a língua à uma espécie de terremoto, de torção, de 

loucura. É forçar a gramática da palavra, destruir a autoridade da linguagem articulada, 

combater a língua a partir dela mesma”.  

É nesse ponto que verifico a aproximação das ideias de Antonin Artaud e Clarice 

Lispector, escritora brasileira que também se referia, direta e indiretamente, à 

ineficiência do código linguístico em abarcar os sentidos insólitos do ato de viver, 

sugerindo outros signos, como a pintura, a música, gesto, silêncio, etc. como fuga 
                                                           
2 Título atual: “Ecos de uma linguagem esquizofrênica: confluências entre Clarice Lispector e Antonin 
Artaud”. Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Literários. Universidade Estadual de Londrina. 
Orientação: Profa. Dra. Sonia Pascolati. Defesa: jul. 2017. 
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necessária da palavra. Em especial, o movimento entre o signo linguístico e o imagético 

é recorrente na obra clariceana a partir da década de 1960, data em que pintou seu 

primeiro quadro, revelando talvez essa tentativa da autora empírica em se expressar 

fazendo uso uma linguagem que pudesse ser mais eficaz, sensível e verdadeira. Ao todo, 

ela pintou 22 quadros entre 1960 e 1975, quase todos sobre a madeira, exceto um que 

foi feito sobre a tela. 

Em uma conferência (1963), Clarice Lispector afirmou: 

 
Quanto ao fato de eu escrever, digo – se interessa a alguém – que 
estou desiludida. É que escrever não me trouxe o que eu queria, isto é, 
paz. [...] O que me “descontrai”, por incrível que pareça, é pintar, e 

não ser pintora de forma alguma, e sem aprender nenhuma técnica. 
Pinto tão mal que dá gosto e não mostro meus, entre aspas, “quadros” 

a ninguém. É relaxante e ao mesmo tempo excitante mexer com cores 
e formas, sem compromisso com coisa alguma. É a coisa mais pura 
que faço. (LISPECTOR, 2005, p. 110)3. 
 

Esse amadorismo cultivado, que Clarice em alguns momentos relatou ter tanto 

para com sua escrita, quanto para a pintura, pode ser percebido também na narradora do 

romance Água Viva (1973): uma pintora que decide escrever, mas que deixa 

transparecer o drama de lidar com a palavra, se arriscando em meio às construções 

periclitantes do signo linguístico, a fim de criar alguns significados, os quais ela poderia 

facilmente esboçar em uma tela, já que parece ter grande destreza nas artes plásticas. 

Durante todo a narrativa parece que a personagem está pintando imagens, porém 

seu material é a palavra e não a tinta. Essa recorrência à pintura como um escape é uma 

das marcas do livro, embora outros signos sejam também evocados, como é o caso da 

música e da linguagem do corpo.  

 
Escrevo-te toda inteira e sinto um sabor em ser e o sabor-a-ti é abstrato como 
o instante. É também com o corpo todo que pinto os meus quadros e na tela 
fixo o incorpóreo, eu corpo-a-corpo comigo mesma. Não se compreende 
música: ouve-se. Ouve-me então com teu corpo inteiro. (LISPECTOR, 1998, 
p. 10. Grifo meu). 

 
Em minha dissertação de mestrado4 sugeri um nome para esse comportamento 

linguístico e aqui talvez fosse possível manter o termo: poderíamos chamar de 

                                                           
3 Texto Literatura de Vanguarda no Brasil, palestra que a autora preparou para sua participação no XI 
Congresso Bienal do Instituto Internacional de Literatura Ibero-Americana, realizado de 29 a 31 de agosto 
de 1963, na Universidade do Texas, EUA. In: Outros Escritos (2005, p. 95-111). 
4 Título: “Uma Linguagem (escrita) Esquizofrênica: a experimentação de A Paixão Segundo G. H. de 
Clarice Lispector”. Programa de Pós-Graduação em Linguagem, Identidade e Subjetividade. 
Universidade Estadual de Ponta Grossa. Orientação: Profa. Dra. Silvana Oliveira. 
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esquizofrênica essa conduta da linguagem, já que, em muitos momentos, foge à 

estrutura padrão de língua, pode ser embaralhada, labiríntica, híbrida, multifacetada, 

negando a ordem instituída pelas convenções linguística. É devido a essa conduta fluida 

que chamo de esquizofrênica essa expressão de linguagem, uma vez que, segundo 

Deleuze e Guattari (2010, p. 29), “o esquizo dispõe de modos de marcação que lhes são 

próprios, pois, primeiramente, dispõe de um código de registro particular que não 

coincide como o código social [...]. Dir-se-ia que o esquizofrênico passa de um código a 

outro, que ele embaralha todos os códigos”.  

Essa deambulação do esquizo entre os signos, esse código com marcação 

própria, híbrido, com uma fluidez extraordinária, pode ser relacionado à conduta de 

linguagem que a narradora de Água Viva deseja e que Artaud exercita, misturando 

palavra e imagem numa organicidade singular, sem que ambas funcionem isoladamente, 

mas, avariadas em rabiscos, rasuras e furos no papel, colaborem juntas na construção de 

um sentido novo. Esse ato de embaralhar os códigos, segundo Deleuze e Guattari, é 

típico de uma linguagem esquizo, que destoa da língua articulada e organizada, cuja 

tônica é a representação, justamente pelo movimento contrário: o da experimentação. 

Sabe-se que Artaud sofria severas críticas pela sua conduta literária/teatral, 

muitas delas devido à sua condição esquizofrênica que se deixava transparecer em uma 

estética inusitada para a arte. Entretanto, independente da esquizofrenia diagnosticada, 

ele se opunha à tradição literária a partir de uma dicção própria de linguagem, 

inserindo-se na língua oficial – o francês – somente a fim de parodiá-la. Sua escrita 

híbrida, desmontada, rabiscada, perfurada, desenhada, está mais próxima de um 

experimentalismo que, de fato, de um código de comunicação. Segundo André Silveira 

Lage (2008, p. 2), a prática do enlouquecimento da língua vai atingir seu grau máximo 

de intensidade, vibração e dissonância com a articulação de “vocábulos corporais”, 

“sílabas inventadas” que são chamadas de “glossolalias de Antonin Artaud”. 

Vejamos um exemplo de como isso acontece: 

 
O espírito ancorado, 
parafusado em mim 
empurrado pela 
psico-tensão 
do céu 
é o que pensa 
toda a tentação, 
todo o desejo, 
toda a inibição. 
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o dedi 
a dada orzoura 
o dou zoura 
a dada skizi 
 
o kaya 
o kaya pontoura 
o ponoura 
a pena 
poni 
(ARTAUD, 1989, p. 13. Tradução minha) 

 

Nesse trecho de abertura de Artaud le Mômo é possível constatar que a 

materialidade da escrita é abalada pela articulação desses vocábulos corporais que não 

têm nenhuma função, senão a da vibração, desmontando a organicidade do código 

linguístico (o subjétil) para criar uma nova expressão que, como a música, vibra, 

penetra, explode em sentidos não são moldados pelo imperialismo da palavra. Isso é o 

que Derrida chama de pictografia: 

 
Se se escuta pictografia, e como a música, enquanto música, é antes de 
tudo por força de uma certa penetração. Da mesma forma que o som 
penetra o ouvido e o espírito, o ato pictórico atinge e bombardeia, 
perfura, percute e faz entrar, atravessa. E a parte adversa, contra a qual 
se precipita tal força, é o subjétil. A partir daí a pictografia se torna, 
como essa música, a arte maior, aquela pela qual todo teatro deveria 
regular-se. (DERRIDA, 1998, p. 55). 

 

Parece ser esse o desejo da narradora de Água Viva que almeja uma expressão 

que possa atingir zonas de sentidos inesperadas e não pré-determinadas pelos 

significantes e significados condicionados no signo linguístico. Porém, isso se torna um 

drama dessa personagem, já que fugir do despotismo da palavra é algo humanamente 

impossível. Por isso, em seu processo de desestruturação, ela quer regressar às bases 

etimológicas da vida humana, ao estado-bicho, selvagem, neutro, it, para assim poder 

simplesmente ser no intante-já, sem mediações discursivas.  

 
Estou consciente de que tudo que sei não posso dizer, só sei pintando 
ou pronunciando, sílabas cegas de sentido. E se tenho aqui que usar-te 
palavras, elas têm que fazer um sentido quase que só corpóreo, estou 
em luta com a vibração última. Para te dizer o meu substrato faço uma 
frase de palavras feitas apenas dos instantes-já. Lê então o meu 
invento de pura vibração sem significado senão o de cada esfuziante 
sílaba, lê o que agora se segue [...]. (LISPECTOR, 1998, p. 11. Grifo 
meu). 
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Mesmo que esse desejo se torne imanente à sua experiência de pintora e 

escritora, essa personagem constata a falência dessa proposta de expressão, não 

chegando ao experimentalismo das glossolalias, por exemplo, como fez Artaud. Por 

mais que todo o livro tencione o desmonte da língua humana em favor de signos mais 

sensíveis, como a pintura e a música, a conduta de linguagem da narradora de Água 

Viva está apenas em via de teorização, enquanto a escrita Antonin Artaud leva a cabo 

essa ideia sem nada conceituar, esquizofrenizando, enlouquecendo o subjétil com o qual 

se faz arte. 

Estaria no tratamento dado à linguagem a excentricidade desse sujeito esquizo, 

mas não é devido à sua “doença” que afirmo que ele exercita uma linguagem 

esquizofrênica, mas porque sua conduta perante a sociedade se mantém no avesso, na 

contracorrente, criando para si um não lugar em meio aos lugares pré-estabelecidos – 

outros também fizeram isso sem serem esquizofrênicos diagnosticados, como é o caso 

de Clarice Lispector, que exercitou, especialmente na escrita de Água Viva e em suas 

pinturas, uma expressão de linguagem híbrida e experimental. 

 Um exemplo dessa conduta é um trecho em que narradora clariceana decide 

pintar um largo afresco no qual retrataria o ato de nascer. A personagem pede ao leitor 

que leia devagar e com paz (LISPECTOR, 1998, p. 42), num ritmo lento, musical – 

adaggio; ela sugere pintar e fazer música ao mesmo tempo. Ao terminar sua 

pintura/composição musical, que foi feita em cerca de três páginas de texto escrito com 

palavras (Ibid., p. 42-44), mas evocando sentidos imagéticos e musicais, a escritora-

personagem declara agora estar apenas com a parca matéria da palavra e sem nenhum 

guia para conduzi-la nesse campo inóspito: “O adaggio chegou ao fim. Então começo. 

Não minto. [...] Sinto-me tão perdida. Vivo de um segredo que se irradia em raios 

luminosos que me ofuscariam se eu não os cobrisse com um manto pesado de falsas 

certezas. Que o Deus me ajude: estou sem guia e é de novo escuro” (LISPECTOR, 

1998, p. 45). 

 A protagonista, então, começa sua luta por se expressar fazendo uso de uma 

linguagem experimental calcada em sílabas cegas de sentido: “E isto que tento escrever 

é maneira de me debater. Estou apavorada. [...] Verifico que estou escrevendo como se 

estivesse entre o sono e a vigília” (LISPECTOR, 1998, p. 47). Assim como a 

personagem de Água Viva decide exercitar uma linguagem sonâmbula, Antonin Artaud 
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sugere um teatro que envolva os expectadores como num sonho sutil e leve, em que a 

crueldade pudesse ser apresentada e tolerada sem se recorrer a significados estanques, 

mas através de uma “linguagem única, caminho entre o gesto e o pensamento” 

(ARTAUD, 2006, p. 101). 

 Na proposta teatral de Artaud, essa expressão linguagem concreta/única tende a 

abarcar maiores sentidos, criando uma dicção mais física, sensorial, sinestésica, 

corporal, em que o desejo é que se possa dizer sem falar com a boca, sem usar palavras, 

mas dizer com os movimentos do corpo, criando imagens de sentidos, desarticulando a 

performance cênica tradicional em favor de uma expressão que se comunique com o 

espírito. Essa ideia também é levada à plateia, que passa integrar o espaço cênico, 

deixando de ser o lado passivo da arte teatral. 

 
Queremos fazer do teatro uma realidade na qual se possa acreditar, e 
que contenha para o coração e os sentidos esta espécie de picada 
concreta que comporta toda sensação verdadeira. Assim como nossos 
sonhos agem sobre nós e a realidade age sobre nossos sonhos, 
pensamos que podemos identificar as imagens da poesia com um 
sonho, que será eficaz na medida em que será lançado com a violência 
necessária. E o público acreditará nos sonhos do teatro sob a condição 
de que ele os considere de fato como sonhos e não como um decalque 
da realidade; sob a condição de que eles lhe permitam liberar a 
liberdade mágica do sonho, que ele só pode reconhecer enquanto 
marcada pelo terror e pela crueldade. Daí o apelo à crueldade e ao 
terror, mas num plano vasto, e cuja amplidão sonda nossa vitalidade 
integral, nos coloca diante de todas as nossas possibilidades. (Ibid., 
2006, 97). 

 

 Em Clarice Lispector a crueldade também é sugerida como o único meio de 

suportar a vida: não há moralidades e sentimentos salvíficos que possam nos libertar da 

nossa existência crua. Não podemos tocar na vida com nossa pata humana – a 

linguagem – sem antes nos destituirmos de sentidos grossos e viciados. É por uma 

linguagem sonâmbula, esquizofrênica, que Artaud e Clarice parecem se aproximar do 

tecido vivo da existência humana, negando a palavra e recorrendo a outros signos, como 

a pintura, o desenho, o traço, o silêncio, que possam se comunicar com os sentidos mais 

secretos do ato de viver. 

 Como já comentado, a ideia de Esquizofrenia aqui considerada é proposta pelos 

filósofos franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari, os quais procuraram analisar o 

comportamento esquizofrênico não sob os olhos da psicanálise, que considerava os 

loucos como doentes que precisavam ser internados e reabilitados para, assim, 
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retornarem para a sociedade enquanto peças produtivas, mas como um produto da 

máquina capitalista, uma resposta subversiva ao sistema despótico, que oprime e 

assassina as expressões de vida que diferem do padrão identitário imposto. “A 

esquizofrenia seria uma manifestação subversiva ao sistema, uma anomalia criada pelo 

próprio capitalismo que sempre está em um limite que é esquizofrênico” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2010, p. 52). 

 Como toda atividade humana é transpassada pela linguagem, a qual expressa, 

exprime, inventa, cria, faz, destrói, representa o homem e sua relação com o mundo, 

podemos nos perguntar: como é a relação do esquizofrênico com o seu entorno, já que a 

língua está estruturada sobre um modelo formal de expressão social do qual o esquizo 

não faz parte? Pensando nisso, Deleuze e Guattari analisam a expressão 

linguística/literária de Antonin Artaud, tentando entender como o escritor francês se 

relacionava com o código linguístico: 

 
“Eu, Antonin Artaud, sou meu filho, meu pai, minha mãe, e eu”. O 
esquizo dispõe de modos de marcação que lhes são próprios, pois, 
primeiramente, dispõe de um código de registro particular que não 
coincide como o código social ou que só coincide com ele a fim de 
parodiá-lo. O código delirante, o código desejante apresenta uma 
fluidez extraordinária. Dir-se-ia que o esquizofrênico passa de um 
código a outro, que ele mesmo embaralha todos os códigos, num 
deslizamento rápido, conforme as questões que se lhe apresentam, 
jamais dando seguidamente a mesma explicação, não invocando a 
mesma genealogia, não registrando da mesma maneira o mesmo 
acontecimento [...]. (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 29).  

 

 Literatura e esquizofrenia não precisam estar dissociadas, já que uma linguagem 

esquizofrênica poderia potencializar a conduta literária de criar agenciamentos, 

experimentação, Corpo sem Órgãos (CsO), devires, pois opera na desterritorialização do 

significante e significado do signo linguístico em favor da criação de sentidos 

inusitados. O objetivo aqui é o de aproximar a noção de Literatura a um princípio 

esquizofrênico, antes até a uma dinâmica esquizofrênica, não só na linguagem, mas 

também no jogo do mundo, de modo a reconhecer essa dinâmica no funcionamento do 

discurso esquizo nos textos de Antonin Artaud e Clarice Lispector. Se, segundo Deleuze 

e Guattari (2010, p. 181-182), Artaud é a efetuação da literatura justamente porque é 

esquizofrênico, então sua expressão de linguagem está em vias de ser considerada a 

dicção de um texto esquizofrênico, com suas potencialidades literárias de 

experimentação.  
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 Deleuze afirma que essa nova linguagem não é exterior à língua 

institucionalizada, não está fora dela, embora seu movimento tencione a criação de um 

lado avesso, uma mancha de tinta, uma desafinação, uma escrita ilegível, uma imagem, 

uma pintura, uma cena em meio a um contexto linguístico maior. Sua maior 

característica é a desterritorialização dos significantes que agora regurgitam significados 

não convencionados, misturando os signos a ponto de criar uma expressão híbrida e 

inusitada, uma língua experimental, esquizofrênica, polissêmica, múltipla. 

 O esquizofrênico seria um estranho sujeito errante sobre o Corpo sem Órgãos 

(CsO), perpassando entre devires e embaralhando os códigos. A língua, aqui entendida 

em sua norma social condicionada, em seu modelo formal instituído, seria então 

ineficaz para representar semanticamente a visão de mundo esquizofrênica, visto que a 

estrutura linguística organizada não comportaria relações de sentido inusitadas e 

inverossímeis ao mundo regido por significados condicionados. A linguagem 

esquizofrênica pode ser vista em uma dinâmica itinerante e não estanque, se 

apropriando de signos de outras diferentes linguagens, como a pintura, música, 

linguagem do corpo, numa tentativa de expressar sentidos que pelo código linguístico 

única e exclusivamente não é possível. 

 Para Deleuze, não se trata do desejo de destruição da linguagem humana, 

tampouco separadamente o de fundação de uma nova língua desconhecida: 

 
Ambos os aspectos se realizam segundo uma infinidade de 
tonalidades, mas sempre juntos: um limite da linguagem que tensiona 
toda a língua, uma linha de variação ou de modulação tensionada que 
conduz a língua a esse limite. E assim como a nova língua não é 
exterior à língua, tampouco o limite assintático é exterior à linguagem: 
ele é o fora da linguagem, não está fora dela. É uma pintura ou uma 
música, mas uma música de palavras, uma pintura de palavras, um 
silêncio nas palavras, como se as palavras regurgitassem seu 
conteúdo, visão grandiosa ou audição sublime. O específico nos 
desenhos e pinturas de grandes escritores [...] não é que essas obras 
sejam literárias, pois não o são em absoluto; elas chegam em puras 
visões, que não obstante referem-se ainda à linguagem na medida em 
que dela constituem a finalidade última, um fora, um avesso, mancha 
de tinta ou escrita ilegível. As palavras pintam e cantam, mas no limite 
do caminho que traçam dividem-se e se compõe. As palavras fazem 
silêncio. (DELEUZE apud GURGEL, 2001, p. 35). 

 

Eis o estatuto dessa nova linguagem que opera pela experimentação da 

articulação de outros signos: conduta iconográfica, atonal, musical, imagética, 

esquizofrênica. Os nomes não precisam ser significativos se considerarmos que essa 
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expressão da língua funciona pela desterritorialização das unidades básicas do código 

linguístico propondo inusitadas articulações de significantes, permitindo que seu 

usuário, Artaud ou a pintora-escritora de Água Viva, possa rebatizar o mundo por seus 

agenciamentos e significados e ser rebatizado por eles. 
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OS OLHARES CRIADORES EM “L’ÉLÉGANCE DU HÉRISSON” E SUA 

TRANSMUTAÇÃO FÍLMICA 

  

João Vicente (UnB-CNPq-SEDF) 

Maria da Glória Magalhães dos Reis (UnB) 

 

RESUMO: L’élégance du Hérisson de Muriel Barbery (2006) teve sua transmutação para o 
cinema Le Hérisson (2009) realizada por Mona Achache. As histórias da concierge Renée 
Michel e da pré-adolescente Paloma Josse se cruzam por habitarem o mesmo prédio, porém em 
condições muito distintas. Renée é uma senhora de 54 anos que cuida de um condomínio de 
ricos em Paris, residência de Paloma, e para onde se mudará Kakoru Ozu. Perpassam essas 
personagens a visão crítica sobre o mundo de “anorexia afetiva” e uma atmosfera de morte. 
Mais que do que a morte do corpo físico em si e seu momento pontual, há uma vivência da 
existência que espera seu fim. O objetivo desse trabalho é investigar a elaboração desse par de 
personagens nas obras e como essa criação se relaciona com a linguagem escolhida. As obras 
aqui em cotejo buscam realizar constante diálogo entre artes, assim as referências utilizadas para 
pesquisa versam sobre as adaptações de obra literárias para o cinema em perspectiva 
comparada. No romance, temos menções a diversos filmes, à música, pintura e obras literárias. 
No filme, o diálogo aparece com o desenho e a animação. Há no romance predominância da 
visão de Renée, inclusive com diálogos com o leitor e reflexões sobre o ato de escrever. As 
referências de Renée como escritora, são transpostas para Paloma atrás de sua câmera 
filmadora. No romance, a projeção especular, porém autêntica, é Paloma; já no filme, Sra. 
Michel é o resultado do olhar da menina que procura ver além dos espinhos daquele tão elegante 
ouriço. Assim, o olhar de cada uma das personagens, dentro dos limites e possibilidades da 
linguagem escolhida, tem papel central nas duas obras. 

 

Palavras-chave: Literatura Francesa Contemporânea. L’élégance du Hérisson. Le 
Hérisson. Cinema. Transmutação.  

 

Introdução 

A análise comparativa entre duas obras sucinta a análise das escolhas estéticas 

de seus respectivos autores para a sua criação e transcriação. Quando partimos de obras 

que se propõem a narrar, conforme terminologia adotada por Xavier (2003), uma 
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mesma fábula, cabe buscar na materialidade das narrativas, a trama que resulta da 

elaboração de suas autoras. Se além desse elemento, temos diferentes opções de 

linguagem para a elaboração dessa narrativa devemos procurar também qual o efeito 

estético decorrente dessa linguagem, de suas limitações e potencialidades. No entanto, 

cabe especialmente analisar a narrativa, ou mais detalhadamente dito na 

“forma do discurso que pode ser examinada num grau de 

generalidade que permite descrever o mundo narrado (esse espaço-

tempo imaginário em que vivem as personagens) ou falar sobre 

muitas coisas que ocorrem no próprio ofício da narração sem que seja 

necessário considerar as particularidades de cada meio material” 

(XAVIER, 2003, p. 64).  

Dessa forma, atribuímos a cada obra, literária e fílmica, a devida autonomia, sem 

buscar nelas, apenas, suas equivalências e dissonâncias ou ainda, incorrer no erro de 

pesquisar a fidelidade de uma em relação à outra. De outra forma, o processo que nos 

parece mais interessante no momento é considerar cada obra em sua totalidade e relativa 

independência e então proceder a comparação dos elementos em estudo, conforme 

explica Candido (citado por NITRINI, 2015, p. 183). 

Neste artigo analisaremos alguns aspectos das obras L’élégance du Hérisson, 

romance de Muriel Barbery e Le Hérisson, película da diretora Mona Achache, 

livremente inspirada no romance, conforme informado nos créditos finais. O principal 

objetivo desse artigo é discutir a elaboração das personagens principais no romance e no 

filme citados, buscando estabelecer uma conexão entre as perspectivas adotadas e a 

linguagem escolhida: se escrita ou filmada. 

Metades: Complemento e Cisão 

O romance L’élégance du Herisson ou A elegância do Ouriço na tradução para a 

língua portuguesa, de Muriel Barbery, foi publicado originalmente em 2006. Apenas 

três anos mais tarde, em 2009, foi realizada a adaptação para o cinema com o título Le 

Hérrison, isto é, O Ouriço pela diretora Mona Achache. Temos a história de uma 

zeladora de prédio, Renée Michel, e de uma pré-adolescente, Paloma Josse, 

metaforicamente, o musgo e a camélia, que se cruzam por habitarem o mesmo edifício, 

porém em andares bastante distintos que são também a metáfora de suas classes sociais. 
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A primeira habita um pequeno espaço na entrada do prédio, o que podemos até 

questionar se, de fato, faz parte do “palacete de alto luxo, com pátio e jardim interiores, 

dividido em oito apartamentos de grande luxo, todos habitados, todos gigantescos” 

(BARBERY, 2006, p.15), a segunda reside com a família no quinto andar. Renée é uma 

senhora de 54 anos, que cuida desse condomínio de ricos em Paris desde os seus 27 

anos, ou seja, metade de sua vida até então. O trabalho de Renée como concierge inicia-

se com a morte de seu marido. Veremos que essa perfeita divisão em duas metades é um 

traço para a análise aqui proposta.  

No apartamento de 400 m2 (os andares inferiores são divididos em dois de 

200m2 cada) habitam Paloma e sua família: pai, mãe e irmã que são o mais puro 

estereótipo do rico francês, cheios de intelectualismo esnobe e politização vazia ou, nas 

palavras de Paloma, “se você quer entender a família basta olhar para os dois gatos - 

onstituição e Parlamento – eles não têm o menor afeto por quem quer que seja” 

(BARBERY, 2006, p.55). Para o prédio, se mudará o elemento catalisador de mudanças 

neste espaço: o senhor japonês Kakoru Ozu. A mudança do também viúvo Kakoru Ozu 

apenas é possível devido à morte do antigo morador, fato posto em evidência no filme. 

Ao chegar, ele promove uma profunda reforma no apartamento, uma alegoria de toda a 

mudança que promoverá na vida do condomínio de luxo. 

Olhares e reflexos: personagens criadoras 

 A ideia de morte presentificada nas duas obras em análise realiza “a finitude dos 

percursos imagéticos representados” tal qual explica Mota ao analisar as tragédias 

Antígona e Medeia e prossegue “morte é algo em que se acredita, expressa e vivenciada 

antes do ato. A morte acontece na estrutura antecipatória que a concretiza nos eventos, é 

ausência atuante” (2014, p. 119-120). É nesse elemento que ganha relevo a força do 

trágico nas obras em análise, não como a forma de arte que é a tragédia, “mas também 

em relação à vida humana em geral, ou ao palco do mundo” conforme explica 

Abbagnano ao tratar do verbete Tragédia (2000, p. 968). Essa visão parte, naturalmente 

da visão aristotélica e vai além, pois vê o trágico nas situações em que “conflitos não 

são resolvidos ou são resolvidos de tal modo que determinam ‘piedade e terror’ nos 

espectadores” (ABBAGNANO, 2000, p. 968).  

O romance nos é apresentado com várias formas de divisão, primeiramente 

temos cinco momentos que têm seus próprios títulos e se subdividem em capítulos 

relativamente curtos. São eles: um preâmbulo intitulado Marx, Camélias, Sobre a 
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Gramática, Chuva de Verão e Paloma. Esse procedimento de montagem do romance 

remete ao cinema, e com ele esses capítulos curtos promovem uma aceleração na parte 

mais central da narrativa, ponto de mudanças e transições acontecidas pela chegada do 

Sr. Ozu. Na transmutação fílmica, é a trilha sonora e a velocidade de apresentação dos 

quadros que nos proporcionam tal aceleração. Dentro das sessões do romance se 

alternam (marcadas por manchas gráficas distintas) um romance narrado em primeira 

pessoa por Sra. Michel e “um diário duplo” da adolescente: “pensamentos profundos” e 

“diários do movimento do mundo”. 

Os pensamentos profundos apresentados, em geral, tratam de reflexões da jovem 

a respeito de cenas de seu cotidiano, sobre os quais ela elabora conclusões para a vida. 

Eles aparecem em alternância à narrativa de Renée sobre fatos de sua vida pregressa e 

também presente, em especial experiências ligadas a elementos de cultura: livros e 

filmes predominantemente. São portanto, diversas formas de elaboração de diários que 

se imbricam de forma criativa e criadora de sentidos. Tal escolha, no remete à 

explanação de Kehl (2009, p. 117) para a qual diários criativos também podem ser lidos 

como “digressões” que para representam na literatura o prazer do retardamento em 

oposição à apologia da rapidez. Há na estruturação escolhida bastante de inovação 

literária que interpretamos até agora como a criação, por Muriel Barbery, de uma 

personagem que escreve seu diário, como vemos no trecho a seguir: 

Assim, acontece em muitos momentos felizes de nossa vida. Livres 

do fardo da decisão e da intenção, navegando em nossos mares 

interiores, assistimos como se fossem atos de outra pessoa aos nossos 

diversos movimentos e admiramos sua involuntária excelência. Que 

outra razão eu poderia ter para escrever isto, este irrisório diário de 

uma zeladora que está envelhecendo, se a própria escrita não tivesse 

muito a ver com a arte da ceifa? Quando as linhas se tornam seus 

próprios demiurgos1, quando assisto, qual um milagroso ato 

inconsciente, ao nascimento no papel de frases que escapam à minha 

vontade e que, inscrevendo-se na folha apesar de mim, ensinam-me o 

que eu não sabia nem acreditava saber, gozo desse parto sem dor, 

dessa evidência não concertada, que consiste em seguir sem esforço 

                                                           
1 Segundo o filósofo grego Platão, o artesão divino ou o princípio organizador do universo que, sem criar 
de fato a realidade, modela e organiza a matéria caótica preexistente através da imitação de modelos 
eternos e perfeitos. 
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nem certeza, com a fidelidade dos espantos sinceros, uma pluma que 

me guia e me transporta” (BARBERY, 2006, p. 151) 

Assim a autora cria Paloma Josse, uma adolescente de doze anos, e essa 

personagem dá a luz, por meio de seu olhar, a uma projeção especular, a seu 

componente complementar e simétrico do lado de cima, como em uma visita ao espelho 

de Narciso e em que não podem sobreviver ambos os lados.  

Paloma é uma menina de doze anos que se volta contra a estrutura social injusta 

e hipócrita em que vive. É importante lembrar que doze anos é também a idade em que 

Renée deixa a escola para trabalhar no campo, posteriormente se casa e começa a 

trabalhar como zeladora após a morte de seu marido, como já citado. As informações da 

vida pregressa de Renée não são apresentadas na película, como se nos dissesse que, 

tomado o ponto de vista de Paloma, tais fatos não pudessem ser conhecidos, uma 

escolha estética de coerência, pois do ponto de vista narrado no filme, ela de fato não 

poderia conhecer tal história. Foi na escola que aos seis anos a personagem se sentiu 

renascida. É lá também que ela irá sentir a importância de ser nomeada, de ser chamada 

pelo seu primeiro nome “Renée” em que podemos ler a metáfora de seu momento de 

renascimento, na forma do prenome que une o prefixo “re” e o particípio do verbo 

naître (nascer). Tal nomeação da personagem, nos parece uma chave para interpretação 

da narrativa, em duplicidade e renascimento (e portanto, morte, pois é preciso morrer 

para que se renasça).  

Caracterizam, portanto, as duas personagens principais, Renée e Paloma, o gosto 

pela arte, pela cultura japonesa, pelo chocolate amargo, por gatos e, especialmente, a 

visão crítica sobre o mundo de “anorexia afetiva” em que vivem(os), tudo isso 

encharcado em uma atmosfera de morte que assombra toda a narrativa ou “uma teia 

obscura que soterra a esperança” (BARBERY, 2006, p. 84). Por intermédio desses 

pontos de ligação, autora e diretora vão construindo uma rede de equivalências entre 

Renée e Paloma, assim a relação entre as duas irá se estreitar forte e rapidamente.  

Se foi ao conhecer o mundo da leitura que Renée Michel teve a oportunidade de 

renascer pela primeira vez, será ao escrever que ela terá a oportunidade de criar, de dar 

forma à sua leitura do mundo na forma da inteligente e crítica Paloma. Seu diário e o de 

Paloma são também a representação da memória como “garantia de que algo possa se 

conservar diante da passagem inexorável do tempo que conduz tudo o que existe em 

direção ao fim e à morte” (KEHL, 2014, p. 127) 
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Já no filme é Paloma que terá através de seu olhar e suas lentes a oportunidade 

de criar sua própria Renée, a trabalhadora que subverte o vaticínio da voz que emana do 

capitalismo e lê, escreve, aprecia artes plásticas, cinema, isto é, tem uma vida subjetiva 

rica que é resiliente ao poder esmagador do trabalho assalariado. São frequentes na obra 

cinematográfica planos em que Paloma é mostrada com seus óculos, com sua câmera 

filmadora portátil ou ainda olhando através de vidro do aquário, de um copo, de portas 

de vidro e outras “lentes”. Pelas lentes de Paloma, Renée definitivamente não é “uma 

porcariazinha conformada com a baixeza de seu destino”, ou uma “indigente pelo nome, 

pela posição e pelo aspecto” ela se torna sim, na recusa do combate em “uma deusa 

invencível” característica que alcança por ter passando, lendo, vendo filmes ou ouvindo 

música “cada segundo da vida que conseguiu subtrair ao trabalho” (BARBERY, 2006, 

p. 81). Assim no romance vemos um maior relevo aos pensamentos e digressões, 

enquanto que no cinema é a imagem e a ação que tomam o protagonismo, poderíamos 

dizer que a “câmera narra” (XAVIER, 2003, p. 74) em um movimento compatível com 

as duas linguagens e também com o ponto de vista adotado, da concierge ou da 

adolescente. 

As obras aqui em cotejo buscam realizar constante diálogo entre artes ou 

linguagens artísticas. No romance, temos menções a diversos filmes, à música, pintura e 

também outras obras literárias. O que confirma as palavras de Clüver quando afirma que 

“questões de intertextualidade podem fazer de textos literários objetos propícios a 

estudos interartes” (1997, p. 40). O próprio romance, por sua estrutura e temas, parece 

demandar ao cinema qual seria a sua leitura dessa história que se constrói 

intertextualmente. 

No filme, o diálogo aparece com a gravura japonesa e a animação de forma 

profícua. Há no romance predominância da visão de Renée, inclusive com diálogos com 

o leitor e outras reflexões sobre o ato de escrever. A mudança de foco narrativo, do 

olhar de Renée para o de Paloma, no filme, dá-se de maneira natural e autêntica. As 

referências metalinguísticas de Renée como escritora são transpostas para Paloma atrás 

de sua câmera filmadora portátil, assim como as de Paloma como “cineasta” e a 

transmutação das obras representadas pela tomada em que os desenhos da menina, 

inicialmente feitos em quadros atrás da porta, ganham relevo e em seguida movimento. 

Assim, o que pode, a priori, se apresentar como uma “divergência” entre romance e 

filme, acaba por se mostrar como escolha estética de coerência, pois se vale do lema “ao 
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cineasta o que é do cineasta, ao escritor o que é do escritor” (XAVIER, 2003. p. 62) ou 

nas palavras de Clüver a “adaptação” “implica um ajuste ao novo meio” (1997, p. 45). 

Isto é, ocorre uma equivalência que leva em conta a linguagem escolhida. Os quadros 

que vão sendo desenhado paulatinamente por Paloma atrás de sua porta (elemento que 

dialoga com o local de moradia de Renée) apresentam relação com a xilogravura A 

grande onda de Katsushika Hokusai e convergem para outros desenhos em três 

dimensões que irão, em uma sequência de certa forma onírica e ao mesmo tempo 

metalinguística, em uma espécie de rolo de filme cinematográfico que se 

metamorfoseará em uma porta que se abre para a tomada em que Renée e Kakoru 

assistem emocionados a um filme no apartamento do homem. 

O que temos no filme é o que a personagem poderia nos dar pelo olhar de suas 

lentes, da câmera, dos óculos ou vidro do aquário em que vive. Como em uma 

sequência da narrativa, o que é buscado em ambas as obras de arte é a chance de ver 

além de se mesmo e encontrar alguém, nos espelhos a que renunciamos diariamente. 

No romance, a projeção especular, porém autêntica, é Paloma; já no filme, Sra. 

Michel é o resultado do olhar da menina que procura ver além dos espinhos daquele tão 

elegante ouriço. Assim, o olhar de cada uma das personagens, dentro dos limites e 

possibilidades da linguagem escolhida, tem papel central nas duas obras, portanto, o 

diálogo entre obras acontece como entre “dois extremos de um processo que comporta 

alterações de sentido em função do fator tempo, a par de tudo o mais que, em princípio, 

distingue as imagens, as trilhas sonoras e as encenações da palavra escrita e do silencia 

da leitura” (XAVIER, 2003, p. 61).  

Considerações Finais 

Ao longo do romance ou do filme, a romancista e a diretora nos revelam em 

cada diálogo em cada imagem ou sequência os espinhos trágicos que nos ameaçam 

diariamente, porém de maneira suave e cheia de elegância, às margens da ironia. As 

duas realizações da narrativa não exorbitam em equivalência, e talvez possamos resumir 

essas mudanças de perspectiva e construção da narrativa, no pensamento profundo nº 9, 

chave para a análise dessa obra:  

(...) é a primeira vez que encontro alguém que procura as pessoas e 

que vê além. Isso pode parecer trivial, mas acho, mesmo assim que é 

profundo. Nunca vemos além de nossas certezas e, mais grave ainda, 

renunciamos ao encontro, apenas encontramos a nós mesmos sem nos 
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reconhecer nesses espelhos permanentes. Se nos dos déssemos conta, 

se tomássemos consciência do fato de que sempre olhamos apenas 

para nós mesmos no outro, que estamos sozinhos no deserto, nós 

enlouqueceríamos” (BARBERY, 2006, p. 176)  

As duas obras aqui analisadas parecem buscar a superação da mera reflexão 

sobre o mundo. Nelas encontramos duas personagens que, poderíamos dizer, são 

elaboradas e transformadas pelo olhar da outra. Através da constante demonstração das 

barreiras de várias ordens colocadas entre as pessoas, essas personagens se aproximam e 

extrapolam seus limites, tornando-se criativas e renovadoras. 

A morte e sua antecipação, como elemento trágico que perpassa toda a obra 

parece nos lembrar a cada momento da necessidade de encerramento de determinadas 

estruturas para que algo novo possa ser proposto. Esse algo novo aparece nas vidas 

narradas das duas personagens, mas especialmente nas obras criativas em que trabalham 

durante as narrativas: um romance no caso de Renée Michel ou um filme, no caso de 

Paloma Josse. Sempre com o intuito de transformar a realidade vivida, como quem toma 

as palavras de Marx na 11ª tese sobre Feuerbach como um lema: “Os filósofos têm 

interpretado o mundo; a questão, porém, é transformá-lo”. O último capítulo intitulado 

“Paloma” pode ser lido como a conclusão do trabalho de Renée, de seu produto criativo 

que é a jovem menina rica que critica e rejeita os procedimentos de seu grupo social, de 

sua classe.  
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SER BAILADORA:  
UMA ABORDAGEM SOBRE LITERATURA E DANÇA A PARTIR DO 

POEMA “ESTUDOS PARA UMA BAILADORA ANDALUZA”, DE JOÃO 
CABRAL DE MELO NETO. 

 

Joelma Rezende Xavier (FALE/UFMG) 
Doutoranda em Teoria da Literatura/Literatura 
Comparada, no Programa de Pós-Graduação em Estudos 
Literários da Faculdade de Letras/UFMG. 

 
RESUMO:  
No poema Estudos para uma bailadora andaluza, João Cabral de Melo Neto propõe imagens 
potentes para a constituição lírica da bailadora, que corporifica, em seus movimentos, a 
tragicidade e o erotismo da tradição na dança flamenca. O poema é dividido em seis partes que 
se associam aos movimentos da bailadora na execução de siguiriyas, dança popular espanhola 
(desde o século XVIII), pertencente ao Canto Jondo, característico da cultura flamenca. O 
formato do poema, em seis partes/cantos pode ser visto como os compassos ou palos flamencos 
que variam conforme a temática, a escala e a progressão dos acordes desse estilo musical. Como 
referência ao processo coreográfico, o poema segmenta-se a partir das etapas do espetáculo 
encenado pela bailadora: o incendiar-se; o transfigurar-se em um misto de animal e mulher; o 
representar-se na composição de uma linguagem codificada; o enraizar-se em suas tradições; o 
definir-se em uma estátua; o desfolhar-se em sedução. É sobre cada um desses processos que se 
constitui a análise aqui proposta. Este artigo visa a apresentar uma leitura sobre o poema 
Estudos para uma bailadora andaluza, de João Cabral Melo Neto. Para isso, propõe-se uma 
abordagem a partir das imagens da bailadora, no poema, associadas à representação de gestos 
dançados no processo coreográfico característico dos bailados flamencos. Ao longo da 
abordagem, reflexões estéticas e filosóficas, especialmente de Georges Didi-Huberman e de 
José Gil, serão tomadas como referência para o raciocínio desenvolvido. É também propósito 
desta análise fazer conexões entre literatura e dança, visando a percorrer os territórios interartes 
como exercício teórico e analítico do Comparativismo. 

Palavras-chave: Gesto Dançado. Flamenco. Poema. Memória. 

 

Fogo. Cavaleira-égua. Telegrafia. Árvore. Livro-estátua. Espiga. Essas são as 

imagens potentes que constroem a bailadora, no poema “Estudos para uma bailadora 

andaluza”, de João Cabral de Melo Neto. O poema é dividido em seis partes que se 
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associam aos movimentos da bailadora na execução de siguiriyas, dança popular 

espanhola (desde o século XVIII), pertencente ao Canto Jondo, característico da cultura 

flamenca. As siguiriyas ou seguidilhas são interpretadas em situações de grande 

dramaticidade, uma vez que essa dança envolve uma atmosfera de sofrimento e de 

tristeza. Para sua execução, é necessária grande habilidade técnica, especialmente nos 

movimentos do tronco e dos braços e na execução do taconeo. O flamenco, de um modo 

geral, define-se como uma dança ritual, cujas formas de expressão sugerem uma 

comunhão entre a terra e o sagrado.  

O termo ‘bailadora’, cujo correspondente em língua portuguesa seria 

‘bailadeira’, é usado para definir “a mulher que baila”, diferentemente do que 

determinaria o uso dos vocábulos ‘dançarina’ e ‘bailarina’, associados a profissionais da 

dança ou a praticantes do balé clássico. Bailadora, desse modo, define a mulher que 

domina uma técnica do bailar, estando este ato atrelado a toda sua tradição e ao páthos, 

não apenas ao ofício do dançar, de se exercer uma profissão. Georges Didi-Huberman, 

em sua obra Le danseur des solitudes (2006), ao analisar (e, por vários momentos, 

contemplar) o trabalho do bailaor espanhol Israel Galván, comenta a especificidade do 

termo bailaor em oposição a bailarín, na língua espanhola: 

Ver Israel Galván dançar suas solidões era voltar ao dançarino 
solitário, o que se constitui, fundamentalmente, eu acredito, a arte de 
baile flamenco. Não é à toa que a língua espanhola distingue o bailaor 
flamenco do bailarín, ou seja, o dançarino clássico ou o dançarino de 
ballet, o dançarino solista ou dançarino de conjunto.  Ainda é preciso 
entender o tipo particular de "solidões" com que trabalha um bailador 
flamenco, que é um artista do baile jondo, da “dança profunda."1 
(DIDI-HUBERMAN, 2006, p. 16 - destaques do autor). 

 
É nessa técnica do “danser profond”, associada ao vocábulo bailaor/bailaora, 

em língua espanhola que, provavelmente, também encontramos uma hipótese para o uso 

da palavra ‘bailadora’, na composição do título do poema “Estudos para uma bailadora 

andaluza”, uma bailadora solitária, que dança sua tradição e suas sensações. 

Para José Gil (2013), “o gesto dançado (...) não quer dizer um sentido que a 

linguagem articulada poderia traduzir de maneira fiel e exaustiva. O gesto é gratuito, 

transporta e guarda para si o mistério do seu sentido e da sua fruição.”(GIL, 2013, p.79). 
                                                           
1 Voir Israel Galván danser ses solitudes, c’était revenir au danser seul-avec que constitue 
fondamentalement, je crois, l’art du baile flamenco. Ce n’est pas por rien que la langue espagnole 

distingue le bailaor flamenco du bailarín, c’est-à-dire du danseur classique ou du danseur de ballet, ce 
danseur soliste ou danseur d’ensemble. Encore faut-il comprendre le genre particulier de «solitudes» que 
met en oeuvre un bailaor flamenco, c’est-à-dire un artiste du baile jondo, du «danser profond» (DIDI-
HUBERMAN, 2006, p. 16 - destaques do autor) 
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Essa percepção sobre o gesto da dança nos auxilia a conduzir uma interpretação para os 

gestos-imagens constituídos no poema de João Cabral. Em cada parte do poema, os 

gestos da bailadora corporificam-se, dando forma ao seu bailar e, simultaneamente, ao 

modo como ela expressa sua emoção. O formato do poema, em seis partes/cantos pode 

ser visto como os compassos ou palos flamencos que variam conforme a temática, a 

escala e a progressão dos acordes desse estilo musical. Como referência ao processo 

coreográfico, o poema segmenta-se a partir das etapas do espetáculo encenado pela 

bailadora: o incendiar-se; o transfigurar-se em um misto de animal e mulher; o 

representar-se na composição de uma linguagem codificada; o enraizar-se em suas 

tradições; o definir-se em uma estátua; o desfolhar-se em sedução. É sobre cada um 

desses processos que construiremos nossa análise.  

No primeiro canto do poema, temos a imagem da bailadora como o fogo: “Dir-

se-ia quando aparece/dançando siguiriyas,/que com a imagem do fogo/inteira se 

identifica.” (MELO NETO, 2008, p.23). A representação dos movimentos da bailadora 

em analogia a “todos os gestos do fogo” conduz-nos à percepção da imagem de 

intensidade e de sensualidade, características dos bailados flamencos. Estaríamos diante 

de uma Bacante? De uma Ninfa Dionisíaca? Sim, a bailadora andaluza pode ser 

entendida como uma Ninfa diante dos apelos do eu-lírico em torná-la fogo: “Gestos do 

corpo de fogo/ de sua carne em agonia”; uma Ninfa como o reflexo de toda a tradição 

dançante e feminina (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.219). E, por meio desse reflexo – um 

traço aurático do páthos –, a bailadora andaluza, ‘em agonia’, sobrepõe-se ao fogo, uma 

vez que: 

(...) somente ela é capaz 
de acender-se estando fria, 
de incendiar-se com nada, 
de incendiar-se sozinha2. (p.24) 

 
O que a torna maior que o fogo? A possibilidade de “incendiar-se sozinha”. A 

análise feita por Didi-Huberman (2006) para a atuação de Israel Gálvan é novamente 

evocada aqui para compreendermos essa imagem da bailadora no poema. Para o 

filósofo, “o bailador, baila com sua própria solidão, como se ela fosse 

fundamentalmente uma solidão partilhada.” (DIDI-HUBERMAN, 2006, p.15).  Nesse 

processo, o ato de bailar sozinho expressa a representação de outras realidades, de 

outras vivências. O ato encerra uma solidão, mas ela é viva e relaciona-se às 

                                                           
2 Todos os versos, destacados ao longo do texto, foram retirados de MELO NETO, 2008. 
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experiências do coletivo. Funcionam como os restos/as ruínas da memória, os rastros de 

uma dor, que é de todos. A bailadora andaluza, assim como o “bailador das solidões”, 

partilham a dramaticidade, os enigmas, as intensidades, os paradoxos e as desfigurações 

de toda uma vivência coletiva: “Rigorosas sobras e vestígios soberanos.” (DIDI-

HUBERMAN, 1998, p.27). 

 Na segunda parte do poema, temos outra representação mítica da bailadora: a 

imagem de uma cavaleira com o corpo de uma égua: 

Então, como declarar 
se ela é égua ou cavaleira: 
há uma tal conformidade  
entre o que é animal e é ela, 
[...] 
e que é impossível traçar  
nenhuma linha fronteira 
entre ela e a montaria: 
ela é a égua e a cavaleira. (p.25) 

 
  Nessa metamorfose, corporificam-se os gestos precisos/metódicos da cavaleira e 

a selvageria/a indomesticabilidade do animal: “O corpo guarda sua moderação até o 

ponto em que explode a exorbitância – o momento de explosão rítmica.”3 (DIDI-

HUBERMAN, 2006, p. 19). Esse processo representa a técnica da bailadora na 

execução de seus movimentos e, simultaneamente, a energia/a força de que ela se 

apropria para definir-se em sua dança. Temos aí um movimento de forças opostas 

(tensão e liberdade) que configuraria, segundo José Gil (2013), os dois eixos 

contraditórios que compõem o gesto dançado. Gera-se, dessa forma, um efeito de 

estranhamento, no qual técnica e impetuosidade demarcam o mesmo espaço: “é a 

estranheza que adquire o poder de intensificar um gesto presente, destinando-o ao 

tempo fantasmático das sobrevivências.” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.216).  

 Na terceira parte do poema, temos o olhar do eu-lírico sobre o taconear da 

bailadora: 

Quando está taconeando, 
a cabeça, atenta, inclina, 
como se buscasse ouvir 
alguma voz indistinta. 
 
Há nessa atenção curvada 
muito de telegrafista, 
atento para não perder 
a mensagem transmitida. (p. 25 e 26) 

                                                           
3
 Le corps garde sa resérve jusqu’au point où explose la démesure – moment d’éblouissement rythmique.” 

(DIDI-HUBERMAN, 2006, p. 19) 
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O gesto dançado, nesses versos, transmite-nos a imagem de uma mensagem 

codificada, telegrafada, ou seja, constrói a sua linguagem própria, que é originada do 

ritmo marcado pelos pés da bailadora. Como expressão de uma linguagem, o gesto 

dançado cria um sistema de signos que apresentam não somente possibilidades de 

sentido explícito como também revelam o inconsciente, o não-dito: “Todo o movimento 

dançado luta, de fato, contra a não-inscrição, procurando mostrar as figuras do vazio, 

fazendo sair os em-redor (os contornos internos) dos brancos não inscritos” (GIL, 2013, 

p.90). Nesse contexto, observamos que os versos destacados revelam, no plano do 

visível, a execução dos movimentos precisos do taconeado (del taconeo) – fase 

indispensável na composição de qualquer montagem flamenca – e também revelam uma 

gramática dançada, uma escolha formal e, simultaneamente, uma forma de ser. No 

plano do não-visível, esses versos revelam o anacronismo da Ninfa, o processo gestual 

que se consolida em uma tradição dançada. O que pode ser interpretado, por exemplo, 

na representação da cabeça inclinada e do movimento de tronco da bailadora, no 

flamenco, como traços rememorativos de movimentos de algumas danças fúnebres dos 

gregos antigos e de danças dionisíacas, conforme análise desenvolvida por Didi-

Huberman (2013) a partir da prancha 52 do Atlas Mnemosyne, de Aby Warburg.  

Por meio dessa associação entre os movimentos da bailadora e os movimentos 

das ninfas na Dança Grega antiga, podemos identificar a ancestralidade do gesto 

dançado, sua construção e ressignificação, independentemente de uma temporalidade 

e/ou de uma espacialidade geográfica. Além disso, no poema de João Cabral de Melo 

Neto, a bailadora encena uma seguidilha que, na tradição espanhola, remete ao 

sofrimento/à morte/à dor. Dançar a própria dor configura o processo antitético do horror 

que conduz ao êxtase. Nietzsche, em O Nascimento da tragédia, identifica esse 

processo, muito comum nos ritos dionisíacos, como “o horror prodigioso que se apodera 

(da Ninfa), assim como o êxtase delicioso”. (NIETZSCHE apud DIDI-HUBERMAN, 

2013, p. 226). 

Na quarta parte do poema, os gestos dançados da bailadora são destacados com 

o objetivo de evidenciar sua relação com a terra: 

Ela não pisa na terra 
como quem a propicia 
para que lhe seja leve 
quando se enterre, num dia. 
 
Ela a trata com a dura  
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e muscular energia 
do camponês que cavando 
sabe que a terra amacia. (p.27) 

 
 Nesses versos, temos a imagem da bailadora que, de forma análoga ao 

camponês, consegue dominar a terra. O movimento dos braços, os círculos com as 

mãos, a postura com os punhos, a intensa expressão do rosto, a força do tacão a marcar 

o ritmo no chão, a técnica do sapateado, o movimento das saias, a movimentação e a 

energia transmitida são, sem dúvida, as características mais particulares da dança 

flamenca. Os pés golpeiam o chão, alternando vigor e sutileza na sequência dos passos. 

As palmas e o ritmo das castanholas marcam o compasso e enchem de vida cada passo. 

Esse traço é marcante na prática do flamenco, uma vez que, nessa dança, os bailadores 

sempre estão no chão, simulam movimentos de toureiros e tocam o solo com precisão, 

de forma ritmada: “A dança flamenca sempre parte do chão e a ele sempre retorna; os 

flamencos não se confundem jamais com os pássaros.”4 (DIDI-HUBERMAN, 2006, 

p.20).  

 Ainda nos versos que compõem a quarta parte do poema, temos a imagem da 

bailadora metamorfoseada em uma árvore: 

Assim, em vez dessa ave 
assexuada e mofina, 
coisa a que parece sempre 
aspirar a bailarina, 
 
esta se quer uma árvore 
firme na terra, nativa,  
que não quer negar a terra 
nem, como ave, fugi-la. (p.27) 

  
Se o flamenco é o bailado do chão/ do solo, a bailadora dos versos de João 

Cabral de Melo Neto enraíza-se nele, fixa-se, agarra-se à sua terra, aos seus costumes e 

às suas tradições. Transforma-se na mulher-árvore para negar-se pássaro. Essa forma de 

representação da bailadora, ao mesmo tempo em que potencializa as raízes dos bailados 

espanhóis, demarca uma significativa oposição à dança clássica que, no poema, 

representa-se como “ave assexuada e mofina”. É comum, sobretudo nos balés 

românticos do século XIX, a construção de enredos normalmente associados a 

narrativas mitológicas nas quais se potencializa a imagem de uma ave ou de um ser 

alado. Na história nórdica de O lago dos cisnes (1877), por exemplo, a protagonista, sob 

                                                           
4 La danse flamenca toujours part du sol et toujours revient au sol; les flamencos ne se prennent jamais 
pour des oiseaux. (DIDI-HUBERMAN, 2006, p.20). 
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o efeito de uma maldição, é transformada em um cisne e obrigada a dançar até morrer. 

No trágico enredo de A Sílfide, a protagonista (uma pequena ninfa voadora) apaixona-se 

por um humano e, em nome desse amor, ela acaba por sacrificar a própria vida, ao 

tentar livrar-se de suas asas e de sua condição de ninfa. No argumento do Ballet Gisele 

(1840), o destino das moças que morriam antes de contraírem as núpcias, era o de se 

transformarem em uma espécie de ninfa diabólica, as willis, que sempre voavam ao 

anoitecer e condenavam à morte todos os humanos que apareciam na floresta. 

Diabólicas ou angelicais, algumas formas de representação do ballet clássico evocam a 

presença do pássaro, do ato de voar, de afastar-se da terra. 

Em oposição a esse ato, no flamenco, corporificam-se as sensações terrenas. 

Nesse contexto, negar a natureza-pássaro da bailadora andaluza significa negar o cânone 

da dança para potencializar o que é a tradição flamenca, inicialmente, hostilizada em 

muitas regiões da Europa, devido à sua origem cigana. A bailadora não é uma ninfa 

volante/ um ser etéreo; é árvore; é raiz. A bailadora, de João Cabral, é uma ninfa 

dionisíaca, uma bacante. Sua representação caracteriza um processo da phatosformeln, 

ou a forma de representação do páthos.  Essa personagem vive a intensidade de suas 

emoções e corporifica toda a materialidade de sua história/de sua tradição. Seu gesto 

dançado pode ser compreendido como o rizoma de sua existência: “Um rizoma pode ser 

rompido, quebrado em algum lugar, ele retoma em seguida tal ou tal de suas linhas e, 

em seguida, outras linhas.”5 (DIDI-HUBERMAN, 2006, p.33). 

A bailadora andaluza, além de fogo, cavaleira-égua é também uma potente 

árvore: são os seus movimentos, em sintonia, com suas sensações e com os 

“fantasmas/os restos” de sua própria história que fundamentam sua solidão partilhada e, 

por extensão, seu desejo de, extaticamente, livrar-se da dor: “Árvore que estima a terra/ de 

que se sabe família/ e por isso trata a terra/ com tanta dureza íntima.” (MELO NETO, 2008, 

p.28).  

Na quinta parte do poema, o gesto dançado da bailadora andaluza é comparado a 

um livro e a uma estátua: 

Sua dança sempre acaba 
igual que como começa, 
tal esses livros de iguais  
coberta e contracoberta: 
 
com a mesma posição 

                                                           
5 Un rhizome peut être rompu, brisé en un endroit quelconque, il reprend suivant telle ou telle de ses 
lignes et suivant d’autres lignes. (DIDI-HUBERMAN, 2006, p.33) 
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como que talhada em pedra: 
um momento está estátua, 
desafiante, à espera. (p. 28) 
[...] 
O livro de sua dança 
capas iguais o encerram: 
com a figura desafiante 
de suas estátuas acesas. (p.29) 

 
Que sentido há em “ser um livro de capas iguais”? A possibilidade de envolver, 

de proteger uma forma de conhecimento que nesse livro se registrou? O suporte para a 

expressão de uma linguagem? Esse “livro de capas iguais” guarda o gesto da bailadora. 

Simbolicamente, essa representação dá ao gesto dançado o status de um saber e, 

simultaneamente, dá a esse saber uma condição de permanência, representada na 

imagem de uma estátua. Esse processo demarca o espaço da técnica, característica dos 

processos formais na encenação dos gestos coreografados do flamenco: postura sempre 

aprumada; cabeça inclinada; expressão facial quase sempre 

provocante/séria/sedutora/risonha (dependendo da temática explorada); braços 

arqueados, pés em posições ou movimentos firmes. Sim, o flamenco tem uma gramática 

gestual própria e poderia estar nessa gramática uma provável leitura para a associação 

dos gestos dançados pela bailadora a um ‘livro de capas iguais’, na visão do eu-lírico do 

poema. 

Quanto ao “ser estátua”, além da possibilidade de ‘perpetuação’ de um 

movimento, um estado de permanência de uma forma de linguagem (o que pode 

representar toda a sequência característica de cada palo na composição do baile 

flamenco), “ser estátua” também é ser memória. O artista italiano Giuseppe Penone 

(2009) considera o ato de se fazer uma escultura equivalente ao de se fazer uma 

escavação. Para ele, fazer uma escultura: 

é fazer a anamnese do material onde se afundou a mão: o que a mão 
extrai do material não é outra coisa que uma forma presente onde se 
aglutinaram, inscritos, todos os tempos do lugar singular que 
constituem o material, de onde ele extraiu seu ‘estado nascente’. 
(PENONE apud DIDI-HUBERMAN, 2009, p. 55) 

 
 De forma análoga, se pensarmos na corporalidade dos gestos dançados da 

bailadora andaluza, chegaremos à memória de sua tradição: à representatividade de 

traços gregos, espanhóis, dos elementos pessoais, familiares e sociais que constituem 

sua origem. A estátua (escultura), na figuração do gesto congelado é a permanência de 
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um passado e, ao mesmo tempo, é a certeza da visibilidade desse passado em cada nova 

manifestação do bailado; é a expressão anacrônica do gesto dançado. 

 Na sexta e última parte do poema, o gesto dançado pela bailadora andaluza 

assemelha-se ao processo de desfolhamento de uma espiga: 

Na sua dança se assiste 
como ao processo da espiga: 
verde, envolvida de palha 
madura, quase despida. 
 
Parece que sua dança 
ao ser dançada, à medida 
que avança, a vai despojando 
da folhagem que a vestia 
 
[...] 
Ou então é que essa folhagem 
vai ficando impercebida: 
porque, terminada a dança, 
embora a roupa persista 
 
a imagem que a memória 
conservará em sua vista 
é a espiga, nua e espigada, 
rompente e esbelta, em espiga.(p.30 e 31) 

 
A espiga é envolvida por camadas e camadas de folhas, incialmente verdes que, 

depois, transformam-se em palhas, ressacadas. Desfolhar a espiga do milho é libertá-la 

de sua indumentária, mas nunca de sua condição de “haste terminal do milho, que 

encerra os grãos”. Talvez esteja aí o princípio da analogia, presente no poema, entre o 

gesto dançado e o desfolhamento de uma espiga: a composição e a desconstrução dos 

movimentos e da vestimenta da bailadora não lhe destituem a essência. O movimento 

dançado implica transformação, implica redução da intensidade, mas não corresponde 

ao apagamento da bailadora, de sua natureza extática ou de sua alma selvagem.  

Didi-Huberman (2013, p. 223) afirma que a dança ocorre com a roupa e também 

com o corpo: “a roupa torna-se algo como o espaço intersticial – igualmente dançante – 

entre o corpo e a atmosfera que ele habita”. Ao analisar os drapeados nas vestes das 

Ninfas em várias representações na história da arte, como a Vênus de Botticelli, esse 

autor associa os drapeados a uma representação da natureza paradoxal das Ninfas: ao 

mesmo tempo em que as dobras das vestes sugerem um aspecto fluido (a encarnação da 

Ninfa como “uma mulher-vento”), a estilização de uma beleza concreta, apolínea, elas 

também figuram uma imagem de desejo (a representação de um corpo pronto a ser 

descoberto), a ação do vento como um processo voluptuoso de revelação de um corpo 
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que se esconde sob os drapeados; portanto, um traço dionisíaco. É nesse jogo de 

contrastes que se figura, para Didi-Huberman (2013), a natureza das Ninfas: “Tudo 

oscila, tudo se revolve, tudo caminha junto: não há formas construídas sem um 

abandono às forças. Não há beleza apolínea sem um pano de fundo dionisíaco.” (DIDI-

HUBERMAN, 2013, p. 229). 

Na bailadora andaluza do poema de João Cabral, os contrastes também se 

corporificam: ao despojar-se de uma ‘folhagem vestida’ (os drapeados da Ninfa) ou ao 

terminar-se o processo coreografado, é a imagem da bailadora/a sua alma (a Ninfa 

Dionisíaca) que permanece “em espiga”; é a alma Bacante que sobrevive. Assim, temos, 

no poema “Estudos para uma bailadora andaluza”, a figuração das potências do bailado 

flamenco na composição de uma linguagem poética/literária e, de uma forma geral, 

também temos a evidência aurática do gesto dançado, revelada no gesto da escrita. 
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ESCRAVIDÃO VERSUS LIBERALISMO: A CONTRADITÓRIA SOCIEDADE 
BRASILEIRA NO TEATRO DE MARTINS PENA 

 

Lucília Paula de Azevedo Ferreira (UFT) 
Maria Perla Araújo Morais (UFT) 

 

Resumo: Este trabalho se propõe analisar, na peça teatral de Martins Pena Os dois ou o inglês 
maquinista, a situação dos negros escravizados. São representadas na peça, em questão, as 
relações sociais, atitudes e costumes da sociedade brasileira no século XIX. Vê-se uma 
sociedade que explora a mão de obra escrava, se utiliza das autoridades para enriquecer a cadeia 
econômica da escravidão e considera natural esses procedimentos. Com isso, o interesse em 
obter vantagens ultrapassa os limites do discernimento e da política liberal implementada no 
Brasil no século XIX. De forma crítica, na peça, Martins Pena registra a conivência com o 
tráfico de escravos, numa época em que haviam ideais e leis contrárias a isso. No Brasil do 
século XIX a prática escravista perdurou devido aos lucros que se obtinham com a mão de obra. 
Graças à corrupção das leis, à falta de fiscalização e à prática de favores, o tráfico de escravos 
foi encoberto dos ingleses, que pressionavam para a extinção da escravidão. Verifica-se na peça 
esse cotidiano paradoxal, as mazelas da sociedade brasileira, as relações patriarcais, a 
ilegalidade do tráfico negreiro e a omissão do Estado. Em suas peças, sob a pena do humor, 
Martins Pena satiriza os projetos nacionais e a fragilidade do sistema político-social brasileiro 
do século XIX. 
 
Palavras-chave: Sociedade escravocrata. Liberalismo e escravidão. Martins Pena. Teatro. 

 

A sociedade brasileira do século XIX era sustentada pela diferenciação entre 

homens e mulheres, senhores e escravos e pobres e ricos. Em 1822, com a 

independência do Brasil, se finda a aliança política entre Brasil e Portugal. O Brasil, 

então, recebe grande influência econômica, social e cultural da Inglaterra, país 

financiador da independência. Desta forma, uma monarquia constitucional de base 

liberal é instaurada. Todavia, o modelo de produção agrária, exportador e escravista 

ainda vigora no país.  

Com a independência do Brasil, o governo inglês passou a travar relações 

comerciais com o Brasil de forma direta, sem a intermediação de Portugal. Para isso, 
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consideraram que o país deveria libertar seus escravos. A intenção do governo inglês em 

acabar com a escravidão no Brasil apoiava-se em ideias humanitárias e religiosas em 

favor dos escravos, mas deixava entrever também os interesses financeiros. 

Em 1826 estabeleceu-se um acordo com a Inglaterra em que o Brasil se 

comprometia a acabar com o comércio negreiro. Segundo Gilson Rambelli (s/d), por 

meio da lei regencial de 7 de novembro de 1831 tem-se a primeira proibição oficial do 

tráfico de escravos para o Brasil. Esta lei também conhecida como Lei Feijó, devido ao 

empenho do padre Diogo Antônio Feijó para a aprovação da lei, considerava livres, a 

partir da data de sua promulgação, todos os escravos desembarcados nas costas 

brasileiras. A clara manutenção dessa atividade ilegal não passou desapercebida aos 

olhos ingleses que tinham consciência de tal desacordo. O tráfico de escravos africanos 

no Brasil formava uma cadeia econômica que envolvia a prestação de serviços entre os 

envolvidos e muitas autoridades e a sociedade.  

A população brasileira do século XIX era composta, basicamente, por senhores, 

escravos e homens livres. Os ditos homens livres exerciam funções menores e de 

maneira informal. Assim, a classe senhorial composta por proprietários rurais 

escravistas com o apoio do Estado exercia, então, o domínio das demais camadas 

sociais. 

O texto “As ideias fora do lugar”, de Roberto Schwarz apresenta explicações 

acerca da utilização do termo liberal no Brasil. A Europa, mesmo com os ideais liberais 

em vigor, encobria a exploração do trabalho. No Brasil imperava o fato impolítico da 

escravidão, pois a sociedade brasileira, ao manter os negros presos a um regime de 

escravidão, dissociava o uso do termo liberal ao que deveria ser em seus princípios 

enquanto prática de direitos e trabalho livre: 

 

Sumariamente está montada uma comédia ideológica, diferente da 
européia. É claro que a liberdade do trabalho, a igualdade perante a lei 
e, de modo geral, o universalismo eram ideologia na Europa também; 
mas lá correspondiam às aparências, encobrindo o essencial a 
exploração do trabalho. Entre nós, as mesmas idéias seriam falsas num 
sentido diverso, por assim dizer, original. A Declaração dos Direitos 
do Homem, por exemplo, transcrita em parte na Constituição 
Brasileira de 1824, não só não escondia nada, como tornava mais 
abjeto o instituto da escravidão. (SCHWARZ, s/d, p. 151) 

 

A ideologia liberal era interpretada pela classe dominante aos seus termos e 

contexto, se configurando, portanto, em um liberalismo às avessas. O liberalismo no 
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Brasil do século XIX se estendia apenas à classe senhorial e não aos subalternos. Os 

grupos escravizados continuavam sem direitos.  

Portanto, para verificar a situação do negro na sociedade do século XIX, bem 

como pensarmos sobre esse liberalismo às avessas, analisaremos a peça teatral do 

comediógrafo brasileiro Martins Pena: Os dois ou o inglês maquinista (1871).  

Luís Carlos Martins Pena nasceu no Rio de Janeiro em 1815 e faleceu, de 

tuberculose, aos 33 anos em 1848. Estudou arquitetura, pintura e cenografia na 

Academia de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Escreveu comédias e trabalhou como 

crítico teatral para algumas publicações da época. Escreveu também folhetins sobre 

espetáculos de teatro e de ópera para o Jornal do Comércio (1846-47). Escreveu mais 

de trinta peças, entre 1833 e 1846. 

A crítica considera Martins Pena como o fundador da comédia de costumes que 

tinha como finalidade a correção e aperfeiçoamento dos homens e da sociedade. 

Ademais, também o consideram como um dos principais representantes do teatro 

romântico por levar aos palcos brasileiros enredos com conteúdos nacionais, algo 

inovador para o teatro da época, que era constituído por traduções ou adaptações de 

composições estrangeiras.  

Em Os dois ou o inglês maquinista (1871), vemos retratada de forma crítica a 

conivência com o tráfico de escravos nesta época. A peça foi publicada em 1871, mas 

escrita em 1840.  

A peça que estreou em 1845 foi, em seguida, censurada pela Câmara dos 

Deputados por ser representado nesta um traficante de escravos, trabalho já ilegal na 

época devido ao acordo feito com a Inglaterra. Mas a permanência dessa prática era 

tratada como algo comum. O personagem, em questão, é denominado Negreiro. 

Portanto, o autor nos apresenta um olhar mais crítico a partir da nomeação deste 

personagem e também pelas reflexões do personagem Felício acerca de Negreiro: “[...] 

Ele é imensamente rico... Atropelando as leis, é verdade; mas que importa? [...]” 

(PENA, 2012, p. 12).  

O personagem Negreiro evidencia a facilidade em burlar a lei de 1831, que 

previa que todo o africano que desembarcasse nas costas brasileiras seria livre: “Há por 

aí além uma costa tão longa e algumas autoridades tão condescendentes” (PENA, 2012, 

p. 11). 

Todas as cenas se passam na sala de Clemência, mulher rica que acredita estar 

viúva, mas o marido retorna depois de dois anos. Sua filha Mariquinha recebe dois 
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pretendentes de caráter controverso: o traficante de escravos Negreiro e o inglês Gainer, 

sujeito oportunista que se diz inventor. O interesse de ambos se baseia no dote que 

viriam a receber. Mariquinha e seu primo Felício constituem o casal romântico da peça. 

Para ficarem juntos, Felício trama uma intriga entre Negreiro e Gainer. O pai de 

Mariquinha aparece e permite sua união com Felício. 

O tema da escravidão tratado na peça recebe um tom mais crítico quando 

observamos as conversas de Felício com Negreiro. Nessas conversas, discute-se o 

momento histórico vivenciado pelo Brasil durante as medidas inglesas para o 

rompimento do Brasil com a prática escravista: 

 

FELÍCIO - Sr. Negreiro, a quem pertence o brigue Veloz Espadarte, 
aprisionado ontem junto quase da Fortaleza de Santa Cruz pelo 
cruzeiro inglês, por ter ao seu bordo trezentos africanos? 
 
NEGREIRO - A um pobre diabo que está quase maluco... Mas é bem 
feito, para não ser tolo. Quem é que neste tempo manda entrar pela 
barra um navio com semelhante carregação? Só um pedaço de asno. 
Há por aí além uma costa tão longa e algumas autoridades tão 
condescendentes!... (PENA, 2012, p. 10-11) 

 

Conscientes da resistência dos brasileiros quanto à proibição do tráfico de 

escravos e do não cumprimento dos acordos estabelecidos, o governo inglês aprisionava 

os navios com cargas ilegais para impedir os contrabandos de escravos. Os responsáveis 

pelas contravenções, para driblar as intervenções inglesas, tinham meios estabelecidos a 

partir da conivência de algumas autoridades, a complacência da sociedade e 

delimitavam as rotas marítimas que não estariam ao alcance dos ingleses.  

Vê-se uma sociedade que explora a mão de obra escrava, se utiliza das 

prestações de serviços e das autoridades para enriquecer a cadeia econômica da 

escravidão e ainda considera natural esses procedimentos:  

 

 
CLEMÊNCIA – [...] A propósito, já lhe mostrei o meu meia-cara, que 
recebi ontem na Casa de Correção?  
 
NEGREIRO - Pois recebeu um? 
 
CLEMÊNCIA - Recebi, sim. Empenhei-me com minha comadre, 
minha comadre empenhou-se com a mulher do desembargador, a 
mulher do desembargador pediu ao marido, este pediu a um deputado, 
o deputado ao ministro e fui servida. 
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NEGREIRO - Oh, oh, chama-se isso transação! Oh, oh! 
 
FELÍCIO - E minha tia precisava deste escravo, tendo já tantos? 
 
CLEMÊNCIA - Tantos? Quanto mais, melhor. Ainda eu tomei um só. 
E os que tomam aos vinte e aos trinta? Deixa-te disso, rapaz. Venha 
vê-lo, sr. Negreiro. (Saem). (PENA, 2012, p. 11-12) 

 

Verifica-se, a partir da fala de Clemência, o envolvimento da sociedade e das 

autoridades que, por meio da prestação de serviços, encobertavam a prática escravista 

para benefício de ambos. Clemência recebe Negreiro em sua casa como um amigo e 

pretendente de sua filha por ele ser rico, questão observada por Felício na peça: 

 

FELÍCIO - Tão bela e tão sensível como és, seres a esposa de um 
homem para quem o dinheiro é tudo! Ah, não, ele terá ainda que lutar 
comigo! Se supõe que a fortuna que tem adquirido com o contrabando 
de africanos há de tudo vencer, engana-se! A inteligência e o ardil às 
vezes podem mais que a riqueza. (PENA, 2012, p. 12) 

 
 

No Brasil do século XIX, a prática escravista demorou devido aos lucros que se 

obtinha com a mão de obra barata e, após sua proibição, o Brasil insistiu em mantê-la 

por meio da corrupção das leis que era facilitada pela falta de fiscalização e a prática de 

favores. Desta forma, encobrem o exercício do tráfico no Brasil aos olhos das leis 

inglesas. Vemos essas atitudes refletidas nas personagens da peça de Martins Pena 

como Negreiro, que era negociante de escravos novos e conhecia todos os meandros do 

ofício irregular de prática escravista e conversava com naturalidade sobre estas questões 

com as demais personagens.  

Tendo em vista que a sociedade era marcada por interesses próprios, Clemência, 

como membro dessa sociedade, era conivente com a escravidão. Podemos observar tais 

atitudes quando a personagem se utiliza da prática do favor entre conhecidos e 

autoridades para obter mais um escravo e a forma como trata suas escravas. 

Observa-se representadas na peça a naturalização da violência contra os escravos 

e a ideologia burguesa tratando a escravidão como algo normal: 

 

CLEMÊNCIA - [...] (Esta cena deve ser toda muito viva. Ouve-se 
dentro bulha como de louça que se quebra:) O que é isto lá dentro? 
(Voz, dentro: Não é nada, não senhora.) Nada? O que é que se quebrou 
lá dentro? Negras! (A voz, dentro: Foi o cachorro.) Estas minhas 
negras!... Com licença. (Clemência sai.) 
 
[...] 
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JOÃO DO AMARAL - É preciso ter paciência. (Ouve-se dentro bulha 
como de bofetadas e chicotadas) Aquela pagou caro... 
 
EUFRÁSIA - Basta, comadre, perdoe por esta. (Cessam as 
chicotadas.) Estes nossos escravos fazem-nos criar cabelos brancos. 
(Entra Clemência arranjando o lenço do pescoço e muito 
esfogueada.) 
 
CLEMÊNCIA - Os senhores desculpem, mas não se pode... (Assenta-
se e toma respiração) Ora veja só! Foram aquelas desavergonhadas 
deixar mesmo na beira da mesa a salva com os copos para o cachorro 
dar com tudo no chão! Mas pagou-me! (PENA, 2012, p. 20-21) 
 
 

Para marcar as cenas de violência, o barulho de louças se quebrando chama a 

atenção. As negras tentam evitar um possível castigo ao afirmarem que nada havia 

ocorrido. Todavia, Clemência não se abstém de seu papel de controle da vida e dos 

corpos de seus subordinados. As louças de Clemência teriam mais valor que as 

escravas. Seus sofrimentos eram insignificantes aos olhos de uma sociedade 

escravagista, como representada nesta peça. 

Outro personagem presente na peça é o inglês Gainer, um especulador que se diz 

pobre. Defende que quer ajudar o Brasil com seus projetos descabidos como fazer 

açúcar a partir de osso e uma máquina que realiza trabalhos dos mais diversos e 

substitui cozinheiro, sapateiro, dentre outros ofícios. Felício, ao ouvir sobre os projetos 

de Gainer, não se deixa enganar, mas demonstra interesse como forma de verificar o 

quanto exageradas e improváveis são as ideias de Gainer: 

 

FELÍCIO - Que prodígio! Estou maravilhado! Quando pretende fazer 
trabalhar a máquina? 
 
GAINER - Conforme; falta ainda alguma dinheira. Eu queria fazer 
uma espréstima. Se o senhor quer fazer seu capital render cinquenta 
por cento dá a mim para acabar a maquina, que trabalha depois por 
nossa conta.  
 
FELÍCIO - à parte - Assim era eu tolo... (Para Gainer:) Não sabe 
quanto sinto não ter dinheiro disponível. Que bela ocasião de triplicar, 
quadruplicar, quintuplicar, que digo, centuplicar o meu capital em 
pouco! Ah! 
 
GAINER - à parte - Destes tolas eu quero muito. (PENA, 2012, p. 22-
23) 
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Observa-se, portanto, o objetivo do inglês era extrair dinheiro para si próprio 

enganando a população. Tanto Gainer quanto Negreiro tentam enriquecer de forma 

ilegal. As personagens poderiam representar este momento de disputa entre Brasil e 

Inglaterra em que ambos não queriam abrir mão de seus negócios. Mariquinha, 

portanto, seria o grande prêmio, pois viria acompanhada por um dote, por isso, Negreiro 

e Gainer a disputavam.  

A proposta da classe senhorial no Brasil do século XIX alimentava um discurso 

excludente e de exploração dos demais grupos. Sobre a escravidão, por exemplo, se 

defendiam afirmando que o fim do sistema ocasionaria um colapso da economia do 

Brasil: “A propriedade escrava e, no seu bojo, o tráfico, passavam a ser, efetivamente, o 

eixo de uma economia que se montara na esteira da liberação dos portos e das franquias 

comerciais” (BOSI, s/d, p. 9). Desta forma, tem-se uma grande disparidade entre os 

ideais liberais da Europa e a sociedade brasileira, escravista e imperial, que temia, com 

as intervenções inglesas, o fim da escravidão. 
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HEROÍNAS E VILÃS NOS CONTOS DE FADA: METAMORFOSES 
LITERÁRIAS E CINEMATOGRÁFICAS 

                                                                              
Luiza Bernadete Faria da Silva (UNEMAT)  

 
RESUMO: Analiso três obras literárias infantis de diferentes períodos: Branca de Neve e os Sete 
Anões, dos Irmãos Grimm, Frozen uma Aventura Congelante, adaptação do conto “A Rainha da 
Neve”, de Hans Christian Andersen, e Antiprincesas I, de Nádia Fink.  Duas delas já foram 
adaptadas para o cinema pela Disney World Pictures. Selecionamos essas obras porque elas 
apresentam semelhanças tanto na estrutura narrativa quanto na articulação dramática, oferecendo 
subsídios a um estudo comparatista consistente. Nosso objetivo consiste em analisar a figura 
feminina nas narrativas, procurando compreender os elementos do cotidiano atual em relação ao 
fictício. As análises mostraram que as novas formas de contar histórias se inscrevem em um novo 
paradigma para a mulher, em que ela se constitui pela diferença dos estereótipos instaurados pelos 
contos de fadas de séculos anteriores. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Contos de fada; Literatura e Cinema; Heroínas e Vilãs; Metamorfoses 
literárias; Literatura Comparada. 

 
 
1. Introdução 

 Este artigo tem o objetivo de analisar, na perspectiva da Literatura Comparada, 

as obras: Branca de Neve e os Sete Anões, dos Irmãos Grimm; Frozen uma Aventura 

Congelante, adaptação do conto “A rainha da neve”, de Hans C. Andersen; e 

Antiprincesas I, de Nádia Fink. A proposta é comparar as narrativas para investigar os 

elementos do cotidiano atual com o fictício, mostrando como a mulher vai se constituindo 

em cada uma das obras, para isso faremos um percurso sobre o surgimento dos contos 

infantis, abordando sobre os contos de fada e sua importância para a formação das 

crianças, até as adaptações pela indústria cinematográfica. Em seguida, detemos o nosso 

olhar sobre as princesas e nos seus efeitos na constituição de um padrão para as meninas, 

bem como o surgimento de um novo paradigma que quebra com esse estereótipo 

constituído pelos contos de fada.  
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2. História dos contos de fada 

A criança é um ser cuja identidade precisa ser formada para que com o tempo vá 

se constituindo como sujeito.  Primeiramente ela precisa ser inserida em um mundo de 

“faz-de-conta”, de uma comunicação espontânea e direta para ser colocada aos poucos na 

fantasia do adulto. Ouvir histórias infantis é suscitar o imaginário, é ter a curiosidade 

respondida em relação a tantas perguntas, é a possibilidade de descobrir o imenso mundo 

dos conflitos em que se vive, por meio da história contada a criança pode viajar o mundo, 

conhecendo  novos lugares, aprendendo um pouco sobre algumas disciplinas como 

filosofia, política, ética, sem necessariamente nominá-las, e assim, as crianças vão 

entendendo  o mundo por meio dos olhos do narrador  e das experiências vividas por cada  

personagem dentro da história. 

Os contos infantis surgiram no século XVII, na França, inicialmente de tradição 

oral, posteriormente eles foram organizados pelo poeta e advogado Charles Perrault e 

amplamente difundidos no século XVIII, pelos Irmãos Grimm.  

Conforme Fink (2015), essa nova proposta da Literatura Infantil Contemporânea 

abordada sobre as personagens dos dias atuais, discute os perfis culturais que tematizam 

questões de identidade, transformação social, mostrando ainda um entrelaçamento de 

narrativa e ilustração, fazendo da personagem um elemento diretamente ligado à ação, 

aos fatos e aos acontecimentos da sequência narrativa, que movimenta em um tempo e 

espaço específico, histórias comuns de conteúdo informativo. Trata-se de um projeto 

esquemático que pretende apreender a realidade histórica, fazendo com que o texto 

artístico possibilite apresentar ao leitor uma obra pluralista. A mudança de tendência de 

gênero da literatura dependerá da habilidade do escritor, porque escrever para criança não 

significa escrever infantilmente ou escrever um texto simplório, essa relação personagem 

no texto ganha relevância nessa construção, a nova versão literária, atualiza ou 

reinterpreta questões como a formação de novos valores, misturando realidade e fantasia 

no clima de “Era uma vez”. Essas transformações estruturais correspondem a uma nova 

concepção de leitura.   

 Essa nova tendência confronta os personagens consagrados pela tradição, 

marcado por uma hierarquia que levava do herói ao vilão, mostrando que o universo 

ficcional pode se identificar com algumas ações de pessoas humanas.  

Ao refletir sobre a obra literária A Branca de Neve e os Sete Anões, que 

posteriormente foi transformada em filme, Frozen – uma aventura congelante que após 

a criação cinematográfica foi transformada em livro e analisar o livro da nova “Coleção 
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Antiprincesas - Frida Kahlo”, observa-se uma diferença muito grande entre o livro 

estruturado e o seu conteúdo. 

Os dois filmes analisados, ao longo das histórias, ascendiam ou descendiam na 

pirâmide social, geralmente os personagens se apaixonam por alguém da mesma classe 

social. A obra A Branca de Neve e os Sete Anões, por exemplo, conta a história de uma 

princesa que se apaixona por um príncipe que ela encontrou brevemente.  No filme Frozen 

uma aventura congelante, a história gira em torno de reino, príncipe e princesas, com 

poucas diferenças do filme A Branca de Neve e os sete Anões, produzido em 1937.   

As histórias de contos de fadas na grande maioria começam com a morte dos 

pais ficando as crianças órfãs, por mais natural que seja o ciclo da vida, as histórias 

procuram mostrar essa temática. Ou seja, a criança tem curiosidade de saber o processo 

natural da vida, do nascimento até a morte, saber sobre seu corpo, sua sexualidade, suas 

relações quando são fáceis ou conflituosas, sempre elas querem encontrar respostas para 

suas indagações. As histórias relatadas nos contos de fadas abordam apenas alguns pontos 

dos questionamentos feitos pelas crianças. Normalmente é abordado o lado onde o 

processo natural da vida acontece do nascimento até a morte, geralmente começa com a 

morte da mãe, ficando uma criança órfã. Nada mudou nas versões produzidas pela 

Disney, o enredo gira em torno da temática do bem e do mal, sendo assim, temos que 

orientar as crianças para encontrar significado na vida, mas é através de experiências 

vividas, que podemos obter uma compreensão inteligente do significado da própria 

existência neste mundo, dando uma significativa contribuição para vida.  

Os príncipes e princesas são personagens predispostos a aventuras, 

desempenham papéis de heróis, sempre resgatando alguém. As princesas geralmente 

caracterizadas pelos atributos femininos de bela, virtuosa, honesta e generosa, recebem 

como merecimento um belo prêmio o “príncipe encantado”, marcando dessa forma a 

passividade e a função social de organização familiar que constrói um imaginário de 

felicidade atrelado à realização matrimonial. Observa-se nessas histórias que há sempre 

uma busca de realização interior pelo amor, essa busca parece ser a problemática 

existencial, e sempre aparece com um final feliz. O herói conquista o objetivo almejado, 

os protagonistas sempre pertencem a classe mais abastada, concedendo pouquíssimo 

espaço para os personagens identificados como pobres.  

As princesas dos contos de fadas e dos filmes da Disney das obras analisadas, 

em nenhum momento representaram a diversidade e nem favoreceram atitudes mais 

inclusivas e a aceitação das diferenças. Dessa forma, essas histórias acabam por induzir 
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crianças a um padrão estético que nem sempre ela atende.  As crianças podem se sentir, 

muitas vezes, desvalorizadas, o que não contribui em nada para a sua autoestima e para a 

aceitação das diferenças, excluindo, dessa forma, as crianças que não estão inseridas nesse 

tipo de padrão social. Diferenças no qual incentiva, a exclusão de determinadas classes 

sociais, portadores de deficiências, etnias e até mesmo outros grupos na sociedade. Nos 

contos de fadas há um grande silenciamento das questões relativas à sexualidade, ao 

racismo, à segregação da mulher, e quaisquer outras mazelas da sociedade. Trata-se de 

um discurso monológico, persuasivo e não abre brecha para as indagações, para o choque 

das verdades e para os desafios das diversidades.  

A visualidade imagística através dos desenhos, pinturas e fotografias ganha igual 

ou maior importância do que o texto, que passa a ser a fusão de palavras e imagens, ou 

melhor, narrativa em imagens, uma história que desafia o olhar e a atenção criativa do 

leitor para compreender a leitura. Entretanto, esse novo modelo não é simplesmente uma 

nova forma de arte, mas uma nova maneira de pensar, agir ou viver. Tornando-se uma 

revolução de ideias, expressando uma linguagem revolucionária, rompendo com os 

códigos linguísticos antigos para instaurar códigos novos, ou seja, trata-se de uma 

mudança de paradigma do modelo posto até hoje. É um novo pensar, um novo sentir, uma 

nova atitude diante da vida que estão sendo engendrados agora, é uma época de 

transformações contínuas, em todos os níveis da sociedade, do político ao cultural. Esse 

tipo de Literatura Infantil contemporânea vem revelando como um fértil campo de 

experimentação do verbal e visual de novos modos na construção de narrar histórias reais. 

Os contos de fadas passam pelo mundo da fantasia, essa boa brincadeira 

proporcionada pela leitura tem um fundamento importante e vai além do entretenimento. 

O mundo ficcional, que tem a função de um brinquedo infantil que é o de imaginar, fingir, 

criar, fantasiar, fazendo um papel importante que vai além do prazer de ler, de 

proporcionar a paz, que as leituras nos trazem. Ao lermos uma narrativa infantil, fugimos 

da ansiedade que nos assalta quando tentamos dizer algo a respeito do mundo real. O 

mundo da fantasia sempre começa com a expressão “Era uma vez...” e terminam com o 

enunciado “e viveram felizes para sempre”. 

Conforme Machado (2002),  

Era, por definição, o lugar que não há, o não-lugar, que recebeu o 
nome de Utopia (topus significa lugar em grego), que também 
não existia, totalmente inventada, mas ficou para sempre em todas 
as línguas. Utópico virou sinônimo de sonho coletivo bom, estado 
social desejável. Porque a vida em Utopia era perfeita, com uma 
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organização social justa e todos os problemas políticos e 
econômicos perfeitamente resolvidos (MACHADO, 2002, p. 60).  
 

Nesse sentido, contar histórias não é apenas uma atividade lúdica, mas um 

instrumento importante na transmissão de conhecimentos. A leitura de contos contribui 

para o desenvolvimento da imaginação, da memória, da linguagem, da capacidade de 

reflexão e da construção da identidade. A identidade da criança precisa ser formada para 

que ela se constitua como sujeito, na busca de um novo papel social diante de valores 

velhos e novos que lhes aparecem igualmente válidos.  A questão da identidade prende-

se ao imaginário de igualdade, quando, na verdade, a identidade pressupõe a diferença e 

a heterogeneidade. 

Os irmãos Grimm ajudaram a trazer até os nossos dias alguns contos de fada que 

se tornaram clássicos, um deles é A Branca de Neve. Algumas décadas depois, outra 

grande antologia de contos de fada surgiu também na Europa, mais exatamente, na 

Dinamarca através do autor Hans Christian Andersen com o conto A Rainha da Neve. 

Cada narrador ao contar a estória, introduzia e acrescentava elementos que a 

tornavam mais significativa para ele próprio e para os ouvintes, a quem conhecia bem. 

Todas as pessoas necessitam de uma vida de fantasia, para que possam apreciar a vida, 

tornando um trabalho árduo em algo agradável. Os contos de fada descrevem estados 

internos da mente por meio de imagens e ações, vejamos:  

Em qualquer caso, logo que a estória começa, o herói é projetado 
em perigos graves. E é assim que a criança vê a vida, mesmo 
quando na verdade sua vida prossegue sob circunstâncias 
favoráveis, no que se refere a eventos externos. Para a criança a 
vida lhe parece uma sequência de períodos de vida calma que são 
interrompidos súbita e incompreensivelmente quando ela é 
lançada em perigos imensos. Ela se sentia segura, sem nenhuma 
preocupação no mundo, mas num instante as coisas mudam, e o 
mundo amigável transforma-se num pesadelo de perigos 
(BETTHELHEIM, 2006, p. 179).  
 
E ainda o autor, 
 
Como o conto de fadas promete o tipo de triunfo que a criança 
almeja, ele é psicologicamente convincente, à diferença do conto 
“realista”. E porque afirma solenemente que o reino será dela, a 

criança está pronta a acreditar no que o resto da estória de fadas 
ensina: que devemos deixar o lar para encontrar nosso reino; que 
ele não pode ser obtido imediatamente; que não podemos fazer 
tudo sozinho e necessitamos de outros que ajudem; e que, para 
conseguir a ajuda deles, devemos satisfazer algumas de suas 
exigências. Exatamente porque a promessa última coincide com 
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os desejos da criança de vingança e de uma existência gloriosa, o 
conto de fadas enriquece a fantasia da criança sem qualquer 
comparação. (2006, p.164) 

 

Há sempre um mistério, um enigma ou um interdito superlativamente forte para 

ser superado, decifrado ou vencido pelo herói. Têm seus próprios meios de lidar com os 

elementos da estória que vão ao encontro às suas necessidades emocionais. A esse 

respeito, o teórico afirma: 

Nunca se deve “explicar” os significados dos contos para as 

crianças. Todavia, a compreensão do narrador quanto à 
mensagem do conto de fadas é importante para a mente pré-
consciente da criança. A compreensão do narrador sobre os vários 
níveis de significado da estória facilita à criança extrair pistas 
dessas estórias para entender a si própria. Cabe à sensibilidade do 
adulto selecionar as estórias mais apropriadas ao estado de 
desenvolvimento da criança, e às dificuldades psicológicas 
específicas com que ela se defronta no momento 
(BETTELHEIM, 2006, p.190). 

 

Por isso, o tom sério e trágico dos contos de fada pressupõe a predisposição para 

a interiorização das experiências e o amadurecimento após o conflito, esses processos 

internos são traduzidos em imagens visuais, bem como: 

Os contos de fadas começa com o herói à mercê dos que o 
desprezam e às suas habilidades, que o tratam mal ou mesmo 
ameaçam sua vida, como faz a rainha malvada em Branca de 
Neve. À medida em que a estória se desenrola, o herói é 
frequentemente forçado a depender de amigos que o ajudam: 
criaturas do mundo subterrâneo como os anões em Branca de 
Neve. Quando o conto termina, o herói dominou todas as provas 
e apesar delas, ele permaneceu fiel a si próprio, ou, ao passar por 
elas exitosamente, adquiriu sua egoicidade verdadeira (...) Nos 
contos de fadas, à diferença dos mitos a vitória não é sobre os 
outros mas apenas sobre si mesmo e sobre a vileza. Se nos dizem 
algo sobre o governo destes reis e rainhas, é que reinaram com 
sabedoria, pacificamente, e que viveram felizes. É nisto que 
deveria consistir a maturidade: uma pessoa a se governar 
sabiamente, e, como consequência, vivendo feliz 
(BETTHELHEIM, 2006 p.159). 
 

Os contos foram incorporando valores modernos, deixando muitas vezes de ser 

apenas entretenimento, para assumir a proporção de lição de moral ou mensagem de 

superação. 

 

3. Os contos de fadas na indústria cinematográfica: análise das obras 
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As narrativas dos contos de fada ganham outra proporção quando recebem o 

interesse da indústria cinematográfica.  As produções da Disney rendem bilheteria 

invejáveis, tendo em vista que as produções são de grande qualidade, uma indústria 

consolidada. Os filmes atingem um público bem maior que as literaturas, nesse sentido 

podemos dizer que esse fato se dá, porque, o filme é constituído por um grande número 

de imagens, que provoca a sensação de realidade, específica do cinema, e que se manifesta 

principalmente na ilusão de movimento, reagimos diante da imagem fílmica como diante 

da representação muito realista de um espaço imaginário que aparentemente vemos. 

No cinema a narrativa é mais complexa, pois compreende imagens, palavras, 

menções, escritas, ruídos e músicas. Nos filmes, existe uma trilha de imagens e sons, que 

conta uma história, portanto essa ficção por meio da imagem em movimento é que torna 

possível o encontro do cinema e da narração. O filme se aproxima do sonho sem, contudo, 

confundir-se com ele, o espetáculo torna um pouco fantástico esse caráter de realidade, 

pela relação que estabelecem com o real ou com a produção de imagens verossímeis. O 

cinema é capaz de captar e compor mundos sensíveis. 

A Disney Pictures têm constantemente modernizado a história, adicionando 

elementos e, muitas vezes, atenuando os pormenores mais intrigantes, de acordo com as 

exigências sociais e os valores de cada época. O cinema também é permeado de teorias 

que ajudam a analisar um objeto, uma teoria descritiva que esforça por explicar 

fenômenos observáveis nos filmes. Ou seja, 

... a estética do cinema abrange a reflexão sobre os fenômenos de 
significação considerados como fenômenos artísticos. A estética 
do cinema é, portanto, o estudo do cinema como arte, o estudo 
dos filmes como mensagens artísticas. Ela subentende uma 
concepção do “belo” e, portanto, do gosto e do prazer do 

espectador, assim como do teórico (AUMONT, 1995, p.15). 
 

A obra Branca de Neve e os sete anões se tornou o primeiro filme de desenho 

animado de longa metragem 100% desenhado em células em todo o mundo e que, apenas 

por esse fato, já pode ser considerada como revolucionária. Mas, Branca de Neve 

conseguiu ir além, pois técnicas de profundidade foram desenvolvidas para esse desenho 

que nunca antes haviam sido usadas nos desenhos de curta metragem, mesmo aqueles 

vindos da própria Disney. Já o filme Frozen, uma Aventura Congelante, baseado na 

estória da Rainha da neve, de Hans C. Andersen, também da Disney, foi considerado a 

melhor animação do estúdio desde o Renascimento da Disney.  
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Os estúdios da Disney trabalharam na adaptação da história original anos a fio 

para ser concluído, bem como para adaptar o conto A Rainha da Neve para o cinema com 

o título Frozen. O filme traz a tragédia em excesso, infelicidade demais, e diversos 

momentos que são apavorante, aterrorizantes, pois, é um filme nada inocente, mas ao 

final concluem com o dizer “viveram felizes para sempre”. Sobre isso, Eisenstein diz: 

A montagem é um componente tão indispensável da produção 
cinematográfica quanto qualquer outro elemento eficaz do 
cinema. Os filmes enfrentam a missão de apresentar não apenas 
uma narrativa logicamente coesa, mas uma narrativa que 
contenha o máximo de emoção e de vigor estimulante 
(EISENSTEIN, 1990, p. 15). 
 

Com efeito, o filme Branca de Neve e os Sete Anões, exibido pela primeira vez 

em 21 de dezembro de 1937, não apenas mudou a indústria do cinema, como também 

tudo o que imaginamos sobre contos de fada e contar histórias.  A Branca de Neve é um 

dos contos de fada mais conhecido do mundo da fantasia, sua narrativa remonta há 

séculos. Conto originário da tradição oral alemã, compilado pelos Irmãos Grimm, que 

guardam algumas diferenças das muitas versões que se popularizaram antes e após a 

compilação feita em seu livro.    

Frozen também é um filme de animação musical produzido pela Walt Disney 

Pictures, que como dissemos foi inspirado no conto de fada A Rainha da Neve.  Trata-se 

de uma narrativa sombria de Hans Christian Andersen, célebre poeta e novelista 

dinamarquês, um dos mais famosos escritores para criança. Ao escrever contos infantis, 

Hans preocupou-se essencialmente com a sensibilidade exaltada pelo Romantismo, 

tratando de maneira nostálgica suas histórias. Na ternura que ele demonstra, em suas 

estórias, pelos pequenos e desvalidos, encontramos a generosidade humanista e o espírito 

de caridade próprios do Romantismo, há uma sábia mistura entre o maravilhoso e o 

realismo, o elemento mágico está em tudo, e tão naturalmente presente, que as coisas 

passam a acontecer em um espaço onde não existem fronteiras entre o real e a fantasia. 

Nos filmes adaptados pela Disney, as personagens sofrem constantes e terríveis 

transformações, sempre em consequência da vontade maléfica e todo-poderosa de alguém 

com poderes sobrenaturais, sem que elas tenham culpa de nada e nem mesmo esbocem 

um gesto de defesa ou revolta. Podemos observar o enredo da aventura, a combinação de 

fantasia e realidade.  O ato de amor verdadeiro é a chave que representa o poder nas 

estórias, que irá mostrar aos pequenos alguns valores: que não existem necessariamente 

vilões e mocinhos, porque ambos podem existir dentro de cada pessoa; que não há regras 
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para se apaixonar e que as meninas não precisam de herói para vencer as suas lutas, elas 

sozinhas podem alcançar seus objetivos e serem bem-sucedidas, deixando sobressair as 

divas poderosas que têm dentro de si. E o mais importante, que o amor da família é o 

maior amor de todos. 

A seguir nos propomos analisar a nova coleção de livros infantis 

“Antiprincesas”, que tem seu primeiro exemplar intitulado Frida Kahlo. Vem com a 

proposta de apresentar histórias sobre a vida de mulheres latino-americanas que foram 

protagonista em suas áreas. O mote da coleção é inspirar as meninas que elas podem ser 

muito mais que princesas, busca mostrar um padrão de mulher bem diferente dos   

estereótipos   das princesas da Disney. Trata-se de um livro que vem desconstruindo o 

clichê de princesa, começando pelo título “Coleção antiprincesas”, desobedecem ao 

modelo clássico das princesas que são modelo de virtude, que contrapõem ao padrão 

básico feminino de princesa. Essa literatura busca fortalecer valores como liberdade e 

exterminar preconceitos associados a gênero, a começar pela eterna procura pelo príncipe 

encantado, retratado há muito como sinônimo de felicidade em contos de fadas e filmes 

da Disney. 

A coleção vem romper com paradigmas, questiona os padrões de beleza e o mito 

do amor idealizado. O amor nessa literatura pode existir, mas, não é eterno nem a única 

fonte de felicidade. Essa literatura procura quebrar com a ideia de um mundo perfeito e 

idealizado.  A ideia é mostrar que nem tudo está predeterminado e que as mulheres não 

estão incompletas para que procurem a sua outra metade. As antiprincesas se destacam 

por outras qualidades, pela força, inteligência, capacidade.  A coleção não pretende mudar 

a identidade das meninas, mas busca ampliar as possibilidades do que é ser menina, 

livrando-as desse encarceramento imposto pelo modelo de princesa, é uma forma de fazer 

com que as meninas reflitam o que é ser mulher, e, tentar mostrar que nenhuma delas 

precisa de um príncipe encantado para ser feliz. 

Esse tipo de literatura proposta pela autora Nádia Fink quebra com o padrão de 

gênero imposto pelos contos de princesas tanto na obra literária como na arte 

cinematográfica. Para isso, a proposta inovadora de Nádia Fink criam mecanismos para 

formar as meninas com o objetivo de torná-las livres de preconceitos, empoderadas e com 

a convicção de que são capazes de mudar o mundo.  E para isso elas não precisam de um 

homem ao lado, a proposta é pôr em questão os conceitos legitimados pelos contos de 

fadas e pelos filmes clássicos da Disney. A ideia é desconstruir o que historicamente, foi 

implantando na sociedade, de que as meninas devem ser educadas para serem princesas: 
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indefesas e dependentes de um suposto “príncipe encantado”. Sendo educadas desde 

pequenas, para ser princesas, a menina tem que deixar aflorar a feminilidade, porque para 

ser uma princesa, é necessário ser agradável, bonita, cheirosas, atraente e encantadora, 

essa maneira de pensar não é tão simples assim, ela vai de encontro com os padrões de 

gêneros. 

O livro da Coleção Antiprincesas sobre a “Frida Kahlo” vai contra os contos de 

fada onde mostram a passividade feminina e a eterna espera pelo príncipe encantado, que 

as salvará de uma vida de trabalho e tédio. A proposta é mostrar a mulher dos dias atuais, 

e não simplesmente aquelas que ficam em casa, esperando um príncipe vir salvá-la. 

A narrativa vai desenvolver determinada ideia, propondo algumas condutas que 

parecem mais adequadas à sociedade, trabalha a pluralidade de vozes da personagem de 

maneira lúdica, a relação intertextual e intratextual que estabelece, enriquece o diálogo 

tornando-o rico pela discussão dos valores estabelecidos e pela forma de viver.  O perfil 

do personagem contemporâneo é percebido através dessa nova articulação textual que 

incorpora a criatividade do que há de positivo na escrita. Frida Kahlo cumpre várias 

funções dentro da narrativa, da eminentemente lúdica à de denúncia social. A criança ao 

ler esse tipo de literatura e a se ver simbolizada no mundo ficcional, pode estabelecer uma 

relação entre a vivência da heroína com o mundo atual, situação que revoluciona a 

concepção do gênero, crítica social e a atitude de seriedade em relação aos 

acontecimentos na infância faz com que o herói moderno traga em si a ambivalência de 

valores, agora relativizados.  

A personagem Frida Kahlo, cumprirá uma das funções básicas da obra de arte 

que é a de simbolizar o real, a ela é concedido expressar seus anseios, como mulher 

moderna, é concedido o direito de expor sua voz. Uma renovação da linguagem, das 

próprias palavras e dos seus contextos, desmistificando o protótipo de mulher idealizado 

pelos contos de fada. É uma história narrada por um certo ângulo, a sequência está 

encadeada por ações vividas pelo personagem, situada em um determinado espaço, com 

uma linguagem especial, durante um tempo especifico, pretendendo ser lida ou ouvida 

por um determinado leitor/ouvinte. 

A vida da artista mexicana é narrada numa relação entre texto-ilustração-espaço, 

fazendo um diálogo entre a vida e a obra, onde as ilustrações não desintegram do texto, 

não perde a unidade, usando dessa forma, os recursos gráficos bem elaborados. 

Um novo caminho se abre para a invenção da literatura destinada às crianças, constituindo 

uma área híbrida de criação, fusão das multilinguagens: literatura, desenho, pintura. Essa 
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maneira lúdica e simples da literatura está difundindo à literatura infantil no âmbito da 

educação. Realidade e imaginação adquirem igual importância no novo universo literário 

infantil, em que se cruzam linhas narrativas bem diferentes entre si desde a que se volta 

para o real objetivo, fixado diretamente por um olhar crítico e questionador, até a 

indefinição de fronteiras entre a realidade e o imaginário.  

4. Para concluir, algumas palavras... 

Diante das reflexões aqui realizadas, podemos dizer que em qualquer um desses 

registros está patente ou latente a valorização da palavra literária (ou imagem) como 

agente de criação de novas realidades ou de nova consciência-de-mundo que oferece ao 

pequeno leitor histórias vivas e bem-humoradas buscando diverti-las e ao mesmo tempo 

torná-las conscientes de si mesmas e do mundo com que devem entrar em relação 

dinâmica e afetiva. A concepção da literatura como um fenômeno de linguagem, 

resultante de uma experiência existencial/social/política/cultural pondera-se o seguinte: 

É através duma história que se podem descobrir outros lugares, 
outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra ética, outra 
ótica. É ficar sabendo História, Geografia, Filosofia, Política, 
Sociologia, sem precisar o nome disso tudo e muito menos achar 
que cara de aula (ABRAMOVICHI, 1997, p. 21). 

 

A esse respeito, Frida Kahlo pode ser considerada uma mulher à frente de seu 

tempo, única, intensa e cheia de vida mesmo com todas as dificuldades enfrentadas desde 

a sua doença até traições. É considerada um ícone das artes e do universo feminino. 

Revestida de paixão pela vida, vive uma grande história de amor por Diego Rivera, bem 

como a política e a arte fizeram parte da sua vida. Uma mulher desafiadora, vaidosa, 

apaixonada e com uma capacidade desmedida de amar, deixou valores em suas palavras 

que ultrapassaram fronteiras. Foi marcada pelos grandes golpes que a vida lhe 

proporcionou, tornou-se um Ícone da pintura mexicana. Por isso, o livro traz a proposta 

de valorização da imagem ou da ilustração como linguagem altamente sedutora e 

essencialmente formadora da consciência-de-mundo das crianças, porque estimula o 

olhar e o pensar-fundamentais para a descoberta e conhecimento-de-mundo. Uma história 

que mexe com conteúdo emocionais, sexuais, sociais. Que fala de apetites e de 

impedimentos vitais, que podem apenas ser retardados, adiados. Mas que um dia são 

acordados, despertados e que desejam ser satisfeitos. Com efeito, são histórias que 

apresentam metamorfoses ou transformações por encantamento.  
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A história se reveste de um significado mítico, a absoluta liberdade em aliança 

com a natureza são, geralmente, as propostas das histórias infantis. O mundo da 

metamorfose nada mais é que o resultado da fusão do mundo real e a mágica, esse mundo 

mágico, esse mundo de conto de fadas, onde convivem com seres maravilhosos, seres 

superiores, privilegiados pela realeza, como reis, rainhas, príncipes e princesas e seres 

inferiores como os criados, os vassalos, onde exercem a função considerada servil. Essa 

transformação está ligada à ideia de evolução da humanidade. Segundo Novaes Coelho,  

Essa opção histórico-cultural para o enfoque da Literatura mostra 
a importância que atribuímos ao Passado ou às Tradições 
herdadas, como o chão que nos deve servir de apoio para 
caminhada inovadora do Presente, atento à construção do Futuro. 
Sem o claro ou crítico conhecimento de ontem, dificilmente o 
hoje pode evoluir e preparar um amanhã que lhe seja superior em 
projetos, inventividade, realizações, evolução, etc. (1991, p. 11). 

 

A Literatura amplia e enriquece a nossa visão da realidade de um modo 

específico. É uma vivência intensa e ao mesmo tempo é a contemplação crítica das 

condições e possibilidades da existência humana. Literariamente não podemos dizer qual 

é a forma melhor ou pior, na verdade são diferentes formas e dependem das relações de 

conhecimento que se estabelecem entre as pessoas e o mundo em que vivem. A realidade 

concreta e a realidade imaginada, onde os sonhos e fantasias estão presentes. De acordo 

com Coelho (2002), é a transfiguração de uma realidade humana, transportada para o 

plano da realidade literária.  

Em toda narrativa há presença de personagem ativo, é o elemento principal da 

efabulação e nós nos prendemos a ele, porque ele é a parte central. A importância do 

personagem está no mosaico de ações com que ele se defronta e que representam o 

questionamento do indivíduo consigo mesmo e com o universo que o cerca.  

O espaço textual pela dialética de estruturas intertextuais e extratextuais é lugar 

de conflito, como bem define Tânia Franco Carvalhal em seu livro Literatura 

Comparada: textos fundadores...,  

O ‘diálogo’ entre os textos não é um processo tranquilo nem 

pacífico, pois, sendo os textos um espaço onde inserem 
dialeticamente estruturas textuais e extratextuais, eles são o local 
de conflito, que cabe aos estudos comparados (1986, p. 53). 
 

Branca de Neve e os Sete Anões foi o primeiro longa-metragem de animação da 

história do cinema, o filme não apenas mudou a indústria do cinema, como também tudo 

o que imaginamos sobre contos de fada e contar histórias.  A Branca de Neve... é um dos 
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contos de fada mais conhecido do mundo da fantasia, sua narrativa remonta há séculos e, 

que guardam algumas diferenças das muitas versões que se popularizaram antes e após a 

compilação feita pelos Grimm em seu livro. 

Entretanto, no filme os personagens são as princesas, rainhas, príncipes, 

significando a fantasia do poder e os conflitos dos relacionamento interpessoais. O 

narcisismo da madrasta é demonstrado pela sua busca de confirmação quanto à beleza no 

espelho mágico muito antes da beleza de Branca de Neve ser explicitada, tornando uma 

ameaça na história onde duas posições marcantes ganham destaque: os que dominam e 

são dominados e o confronto dualista entre bons e maus, feios e belos, fracos e fortes. 

A estória de “Frozen”, contada no cinema, mostra que os personagens vivem 

num mundo capitalista, de consumo. Esse paradoxo – bruxa-sociedade moderna – torna 

mais interessante os episódios. É um filme de animação inspirado no conto de fada “A 

Rainha da Neve”, é uma narrativa sombria. O autor na ternura que demonstra, em suas 

estórias encontramos a generosidade humanista e o espírito de caridade próprios do 

Romantismo, onde há uma sábia mistura entre o maravilhoso e o realismo, o elemento 

mágico está em tudo, e tão naturalmente presente, que as coisas passam a acontecer em 

um espaço onde não existem fronteiras entre o real e a fantasia. 

A primeira história da “Coleção das Antiprincesas Frida Kahlo”, conta a história 

real da personagem, narrando todas as tristezas e alegrias poeticamente, essa leitura feita 

através de texto e imagem é proporcionado ao leitor viajar entre outros mundos, tais 

como, da fantasia, da pintura, da geografia, da sociologia. Época em que o social, 

enquanto tema, revolucionava a própria escrita da história, mesmo enraizado em seu 

tempo, anuncia a modernidade.  

Não há ausência de limites precisos entre a realidade e fantasia. Representam o 

avesso do puritanismo, da hipocrisia social e de valores capitalistas sedimentados. Estão 

sempre prontos para burlar e transgredir o sistema institucionalizado. Valores, papéis 

sociais, relações amorosas são discutidos a partir desse diálogo transtemporal. A partir de 

sua história, Frida Kahlo avalia sua identidade a partir dela mesma e a partir do confronto 

com outras “vozes” que são projeções de egos sociais incorporados ou rejeitados. É um 

personagem do mundo contemporâneo em busca de sua própria identidade. E, nessa busca 

ela percebe que a vida é feita de múltiplos fragmentos.  
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UM OLHAR ESTÉTICO PARA A EXPRESSÃO POÉTICA NA CANTORIA DE 

VIOLA: MOVÊNCIAS E PERFORMANCE DA POESIA DE TRADIÇÃO 

ORAL. 

 

Marcelo Vieira da Nóbrega (UFPB) 

Beliza Áurea de Arruda Mello (UFPB). 

 

A expressão artística do repentista de viola, em cena, – de tradição essencialmente oral - é 

linguagem performatizada, oralidade, tradução da palavra, letra sacralizada, que emana de um 

corpo, em um cenário enunciativo, segundo Benveniste (2003), e que depende da voz – 

extensão desse corpo, segundo Zumthor (2007), e ‘matéria sonora expressiva, expressão, tecido 

audível e visível’ no dizer de Hegel, atualizado por Bosi (2004) – para que possa fazer sentido, 

enquanto signo que é. Esta expressão desaliena e reconcilia o homem com o mundo, além de dar 

sentido à vida cotidiana e o identificar como porta da voz que se entroniza no corpo, segundo 

Zumthor (2007). Na perspectiva fenomenológica de Bachelard (1993) a expressão artística é o 

próprio ato criador, imagem poética repentina, fato singular, que emerge de uma consciência 

como um produto direto da alma, esta, segundo este pensador, imortal, indelével, ponto onde 

tudo se origina e adquire sentido, potência inicial da poesia. Jamais se resumiria a qualquer ato 

puramente racional, embora se ‘racionalize’ através de uma forma - o repente de viola - em seus 

vários gêneros, que vão das sextilhas às décimas. Neste ponto, Platão, no Íon, ao tratar da 

origem da força criadora do poético, a dissocia completamente do ato da razão, a ponto de 

afirmar que enquanto possuidor da faculdade da razão nenhum ser humano é capaz de fazer 

obra poética. Para Bosi (2004), por sua vez, a expressão artística pressupõe uma fonte 

motivadora de energia interna, carreada de uma intenção, força criadora; e uma forma que a 

exprime, externa, e se materializada no repente de viola. A partir deste paradigma o signo, 

enquanto palavra traduzida no ato performatizado - que une significante, isto é, uma imagem, 

efeito de sentido final gerado a partir de uma forma sensível, acústico-visual; e o significado, 

isto é, a ideia que tal imagem pode suscitar na plateia – é força criadora de alegrias, angústias, 

impressões e significações as mais diversas reveladas à plateia presente. Na cantoria de viola a 

relação inusitada entre som, palavras e conceitos, todos mediados pelos baiões de viola – 

intercaladores de estrofes – de repente, pode ser o suficiente para suscitar significados 

inimagináveis à plateia. É neste foco de análise que se concentra este trabalho: investigar como 

ocorre o fenômeno criador da poesia de tradição oral, suas motivações, bem como as impressões 

múltiplas geradas na plateia que dialoga com estes poetas, enquanto gênero marcantemente oral, 
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e tido pelo cânone como de borda. Assim, Pode parecer uma desrazão em um simpósio de 

literatura que sacraliza a letra propor-se uma temática das poéticas das oralidades, que acentua 

uma poiesis das tradições antigas, provindas das culturas pré-industriais. Entretanto, isto 

significa relativizar, quem sabe, romper com os (pré)conceitos oriundos de uma bipolaridade 

que engendra tensões entre cultura hegemônica e culturas subalternas 

 

Palavras-chave: Cantoria de viola. Tradição oral. Performance. Expressão poética 

 

I. INTRODUÇÃO. 

 

 A cantoria de viola1, gênero bastante difundido, sobretudo na circunscrição do 

Nordeste brasileiro, insere-se no segmento da poética popular de tradição oral, 

juntamente com os segmentos tradicional2 e escrito3. (CASCUDO, 2005); 

(SOBRINHO, 2003). As histórias representadas no imaginário do repentista – 

inquietações, sonhos, mitos, lendas, causos, epopeias, imagens e narrativas em geral – 

trazem a epifania de uma memória que se revela no repente de viola,4 através da força e 

da supremacia do oral, doravante de uma vocalidade - esta aqui entendida como a 

historicidade de uma voz, compreendida como “portadora da linguagem, já que na voz e 

pela voz se articulam as sonoridades significantes.” (ZUMTHOR, 1993, p. 21). Na 

cantoria de viola, enquanto gênero de tradição milenar, a voz exerce grande importância 

na medida em que – via palavra, materialização desta voz – emana de um corpo e 

historia uma memória, através da performance5, condição basilar na cantoria de repente, 

                                                           
1 “Arte do cantador, repentista ou violeiro.” (SOBRINHO, 2003, p. 36) 

2 “Aquele que veio pelas mãos dos colonizadores: xácaras e narrativas populares em versos. Estas, entre 
nós, vestiram as vestes de nosso povo e deram origem às nossas cantigas e narrativas do chamado ciclo 
heroico: o do gado e dos vaqueiros e, mais adiante, o dos cangaceiros”. (op. cit., p. 21) 

3 “A poesia em forma de folheto, hoje apelidada literatura de cordel. (op. cit. p. 21). 

4 Verso improvisado (produzido e transmitido pelo repentista simultaneamente) recebido pela plateia 
durante o ato performático. (Cf: ZUMTHOR, 2010, p. 32). 

5 “Ocorrido oral e gestual. Presença obrigatória de um corpo. Por um lado, condições de expressão e de 
recepção; por outro, um ato de comunicação; momento tomado como presente e privilegiado de 
recepção”. (ZUMTHOR, 2007, p. 39-40). 
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já que conflui produção e transmissão – juntas constituindo o improviso6 - e recepção. A 

voz, enquanto extensão de um corpo7, “é imagem primordial e criadora, ao mesmo 

tempo, energia e configuração de traços que predeterminam, ativam, estruturam em 

cada um de nós as experiências primeiras, os sentimentos e pensamentos.” 

(ZUMTHOR, 2010, p. 10).  Nesta perspectiva, se reconfigura a autoridade da voz no 

repente de viola, já que ao mesmo tempo em que ela produz desejos e é produzida por 

estes, também fabrica discursos, porque é – enquanto linguagem – um acontecimento do 

mundo sonoro; “ela informa sobre a pessoa, por meio do corpo que a produziu: mais do 

que pelo seu olhar, pela expressão de seu rosto, uma pessoa é traída pela sua voz”. (op. 

cit., p. 13). No caso da cantoria de viola, a voz é o fio condutor que, durante a 

performance, liga o poeta a sua plateia. É através dela que “a palavra se enuncia como 

memória de algo que apagou em nós” (op. cit., p. 85), por meio da massificação 

histórica da letra, através da escrita. A voz, de certa forma, transfigura a letra. Através 

do tom, do timbre, da altura e de outros elementos suprassegmentais a voz dá vida à 

letra.  

Desta forma, a voz do repentista é símbolo por excelência, subversão ou ruptura 

da clausura do corpo. É coisa material; repousa no silêncio do corpo. Emana e volta ao 

corpo; identifica-se com o sopro. A linguagem humana é que se liga à voz e não o 

contrário. Situa-se a voz entre o corpo e a palavra. (op. cit. 86). A plateia, na escuta do 

repente de viola, refaz em corpo e em espírito o percurso traçado pela voz do repentista. 

A poesia, nestas condições, “é a extensão da própria linguagem, assim exaltada, 

promovida ao universal, independente de se entregar ou não à escrita. A leitura se torna 

escuta, apreensão cega dessa transfiguração, enquanto se forma o prazer sem igual”. 

(op. cit. p. 87). 

Por outro lado, alguns aspectos merecem atenção especial, durante a 

performance, na cantoria de viola. O primeiro refere-se ao fato de que a palavra oral, na 

                                                           
6 O improviso enquanto criação instantânea dos versos, já que tem sido bastante comum no repente de 
viola a discutível questão do “balaio”, isto é, versos previamente produzidos e reproduzidos durante a 

cantoria.  

7 “Materialização daquilo que me é próprio, realização vivida e que determina minha realização com o 
mundo. É ele que eu sinto reagir ao contato saboroso dos textos que amo. Ele existe à imagem do meu 
ser: é ele que eu vivo, possuo e sou, para o melhor e para o pior.” (ZUMTHOR, 2007, p. 23).  
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verdade, enquanto base subjetiva da palavra escrita, ressignifica a ressurgência do que 

Zumthor denomina de “energias vocais da humanidade, reprimidas por séculos pelo 

discurso hegemônico da escrita”. (ZUMTHOR, 2007, p. 15). Em um segundo momento, 

quando se entende que a voz é extensão do corpo, e que este, enquanto “conjunto de 

tecidos e de órgãos, é suporte da vida psíquica, sofrendo também as pressões do social, 

do institucional, do jurídico, etc, os quais pervertem nele seu impulso primeiro” (op. cit. 

p. 24) (grifos nossos),  reitera-se a tese de que, durante a performance, na cantoria, para 

além da construção formal dos versos, no improviso, há energias, a força do psiquismo, 

“poderes sensoriais que marcam, durante a performance, a presença corporal do ouvinte 

e do intérprete” (op. cit. p. 68), que são a base da expressão poética na cantoria de viola. 

Se é um ato enunciativo, a performance, na copresença dos participantes (repentista e 

plateia), reatualiza a enunciação e tem no corpo do repentista, responsável pela 

vocalização, o ponto de partida e o referente do discurso, este caracterizado por 

Zumthor como “um corpo a corpo com o mundo”. (op. cit. p. 76). Desta forma, a o 

repente de viola, enquanto gênero de tradição oral, presentifica a ressonância de uma 

vocalidade que tem na autoridade da performance sua força maior. Nesta perspectiva, 

durante a performance  

 

atuam pulsões das quais provém para o ouvinte uma mensagem 
específica, informando e formalizando à sua maneira aquela do texto – 
o que Fonagy, num livro recente chama, no sentido mais forte do 
termo, ‘estilo vocal.’ No momento em que ela o enuncia, transforma 

em ‘ícone’ o signo linguístico libertado pela linguagem: tende a 
despojar esse signo do que ele comporta de arbitrário; motiva-o da 
presença desse corpo do qual ele emana. (ZUMTHOR, 1993, p. 20). 

 

 Tais pulsões, em essência, são o que este teórico chama de sonoridades 

significantes – fones – próprias dos modos de existência dos textos de raiz medieval, 

tidos como objetos da chamada percepção sensorial, segundo Zumthor  

 

aspecto e modos de existência que, após tantos séculos, realçam para 
nós ‘esse tipo de memória, sempre em recuo, mas prestes a intervir 
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para fazer ressoar a língua, quase à revelia do sujeito que a teria como 
que aprendido de cor. (ZUMTHOR, 1993, p. 21). 

 

É neste foco de análise que se concentra este trabalho: investigar como ocorre o 

fenômeno criador da poesia de tradição oral, repente de viola, suas motivações, bem como as 

impressões múltiplas geradas na plateia que dialoga com estes poetas, enquanto gênero 

marcantemente oral, e tido pelo cânone como de borda.  

 

II. ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 

A pesquisa, de base bibliográfica, investiga, portanto, os processos de criação do 

repente de viola – gênero de tradição oral – suas relações com a plateia e seus 

mecanismos performáticos de expressão8. Para tal, para as perspectivas teóricas de 

performance, corpo e voz segue-se o modelo de Zumthor (1993; 2007; e 2010); 

Glusberg (2008); e Bosi (2004). Para as noções teóricas de imagem poética seguem-se 

as perspectivas teóricas de Bachelard (1993) e Merleau-Ponty (1999).  

 

II.a) Referenciais teóricos: entre corpo e imagem. De Merleau-Ponty a Bachelard. 

 

É, portanto, na performance vocal de um texto, mais que em sua própria 

constituição, enquanto letra escrita, que se manifestam as oposições mais definidoras e 

determinantes da vocalidade, portanto, sua significância maior. Na cantoria de viola, 

portanto, a voz assume proeminência porque, a depender das circunstâncias que se 

operam entre repentista e plateia - que vão desde condições físicas e técnicas em que se 

realiza a cantoria, passando pelo domínio, por parte dos repentistas, dos subgêneros e 

                                                           
8 “Relação entre a força que se exprime (fonte de energia, portanto qualidade subjetiva) e a forma que a 
exprime (signo, expressões corporais)”. (BOSI, 2004, p. 51)  
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temas solicitados pela plateia ou comissão julgadora – assume uma função coesiva e 

estabilizante sem a qual a performance não existiria, nem tampouco a voz poética.   

Ao tratar da relação entre corpo e imagens, Courtine define interdiscurso como 

sendo o que dá e busca uma unidade, 

 

 

fio tênue, mas tenaz, que atravessa e tece a teia das palavras e das 
imagens, um discurso ‘transverso’ indefinidamente iterado de 

enunciações dispersas; contempla e se constitui de saberes que 
exprimem o vínculo entre o corpo e a alma, a aparência e a 
interioridade do sujeito; atravessa as textualidades da idade clássica, 
as religa, garante a passagem de uma à outra. (COURTINE, 2013, p. 
24). 
 
 
 

A constatação do indissociável vínculo entre corpo e imagens (gestos); corpo e 

alma; exterioridade e interioridade remete-nos à tese de que, na cantoria, a autoridade e 

proeminência da performance, enquanto ato de iteração, põe em cada momento a 

constatação de que o corpo e suas manifestações as mais diversas, incluindo-se, aí, a 

força do vocal, são cativos de uma alma, ‘uma inteligência criadora’, que os motiva a se 

pronunciarem. Nesta perspectiva, a performance reclama a cada momento um eco 

memorialista, um já dito, porque não há imagem sem história. (COURTINE, 2013). 

Ainda segundo Courtine, nosso corpo, e, com efeito, a voz que dele emana, 

ressignificam (mediam) as imagens interiores que dele fazemos; é suporte e ao mesmo 

tempo sujeito delas. (op. cit, p. 43). A intericonicidade, readequação do conceito de 

Formação Discursiva – herdado da Análise do Discurso -  relaciona, faz “conexões entre 

imagens exteriores ao sujeito; e externas a ele (catálogo memorial da imagem junto ao 

indivíduo, e talvez também os sonhos, as imagens vistas, esquecidas, ressurgidas ou até 

fantasiadas, que povoam o imaginário)”. (op. cit, p. 44). 

Para Courtine, ao propor a teoria da chamada analogia,    

 

 

todo corpo é regido pela analogia: através dela ele assume seu sentido, 
se liberta de sua opacidade, libera seus segredos, é religado aos astros, 
às plantas e aos animais, embora também se reenvia ao interior de seu 
próprio corpo, entre o invólucro visível e a alma invisível; ‘nariz 
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empinado, homem generoso; nariz curto, homem preguiçoso’ 

(provérbio popular) (COURTINE, 2013, p. 65). 
 
 

Mais uma vez, ratifica-se que o ato performático, para que possa existir, 

imprescinde necessariamente da presença de uma alma invisível, uma origem interior, 

ou o que os poetas repentistas – ao serem questionados acerca da origem do improviso – 

chamam de ‘dom de Deus, vem de dentro’.  

Por sua vez, ao discorrer acerca da relação entre linguagem, corpo e fala, o 

fenomenólogo Merleau-Ponty defende a tese de que  

 

a posse da linguagem é compreendida em primeiro lugar como a 
simples existência efetiva de ‘imagens verbais’, quer dizer, de traços 

deixados em nós pelas palavras pronunciadas ou ouvida, quer sejam 
traços corporais, quer eles se depositem em ‘um psiquismo 

inconsciente’. (...) O sentido das palavras é considerado como dado 
com os estímulos ou com os estados de consciência que se trata de 
nomear, a configuração sonora ou da palavra é dada com os traços 
cerebrais ou psíquicos. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 237; 238). 

 

Ratifica o autor a ênfase na constituição da linguagem a partir de ‘imagens 

verbais’, ou de traços provenientes da força do fone, da enunciação vocal. No repente de 

viola, desta forma, os efeitos sonoros, decorrentes da vocalização dão significância 

maior ao fone, categorizando-o, por força da performance entre interactantes (fusão de 

elementos que confluem corpo, expressão, ritmo, melodia, etc) em um signo; ao mesmo 

tempo em que reatualizam uma memória, latente em um psiquismo (quase)inconsciente. 

Portanto, nestas condições, a performance, na cantoria de viola, tem raízes em uma 

operação interior, um estado de consciência, que se materializa na formalização estética 

dos versos e, com efeito, na expressão dos diversos subgêneros e estilos de cantoria de 

viola. Merleau-Ponty atribui à palavra falada e evocada uma natureza completamente 

dependente de uma operação categorial – que o autor chama de pensamento, de base 

interior – sem o qual ela não passaria de um invólucro vazio, um fenômeno articular, 

sonoro, ou a consciência desse fenômeno. “Em qualquer circunstância, seria a palavra 
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apenas um acompanhamento exterior do pensamento”. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 

241). Seu sentido não está contido nela enquanto som. “Mas é a definição do corpo 

humano apropriar-se, em uma série indefinida de atos descontínuos, de núcleos 

significativos que ultrapassam e transfiguram seus poderes naturais” (op. cit. p. 262).  

Neste sentido, a presença constante, na cantoria de viola, de elementos corporais 

transfiguradores, via performance, se perfazem a cada momento através do que 

Merleau-Ponty chama de ‘núcleos significativos’. Para este pensador o sentido da 

palavra não está necessariamente contido nesta enquanto som, mas unicamente naquilo 

que lhe dá transcendência, isto é, nos seus núcleos significativos, responsáveis por 

transfigurarem seus poderes naturais. Aqui, entende-se corpo como encarnação de uma 

consciencia criadora. Na verdade, Saussure já denunciara essa relação – entre uma 

impressão (imagem) puramente psíquica (significante) e seu efeito de sentido em um 

conceito que dela advém (significado) na constituição estrutural do signo linguístico.   

 Por sua vez, Bachelard, na sua obra Poética do Espaço, em uma perspectiva de 

um olhar filosófico para criação poética - ao tratar do caráter ontológico da imagem 

poética como fundamental no processo de criação – reafirma a tese de que só se pode 

pensar na essência da imagem poética se esta puder ser adquirida a partir de uma 

fenomenologia da imaginação, isto é, “quando emerge na consciência como um produto 

direto do coração, da alma, do ser do homem tomado em sua atualidade”. 

(BACHELARD, 1993, p. 02). Ao contrário de Merleau-Ponty, que defende a fonte da 

imagem a partir do pensamento - segundo o autor, de base interior - Bachelard afirma 

provir a imagem poética de uma consciência criadora, marca de uma fenomenologia 

elementar, microscópica, que vem antes do pensamento. Desta forma, esta imagem não 

necessitaria de um saber. Seria uma dádiva de uma consciência ingênua, a que o autor 

chama de alma9, potência inicial da poesia. Nesta compreensão, “a poesia é uma alma 

inaugurando uma forma; habita na forma”.  (BACHELARD, 1993, p. 06).  

Ainda segundo Bachelard, são as “ressonâncias sentimentais” que nos permitem 

ouvir o poema.  Desta forma, é a imagem que nos transporta à origem do ser falante, às 

chamadas ressonâncias. Para Bachelard, esta seria uma experiência inovadora, um 

                                                           
9 Alma enquanto imortal, indelével, amago, centro, ponto onde tudo se origina e adquire sentido; poesia, 
compromisso da alma.  
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fenômeno poético primitivo, porque se marca pela criatividade, razão mais que fundante 

para que se constitua este ato poético como ontológico. (op. cit, p. 08). Entretanto, para 

Bachelard “a imagem poética é um ocorrido psíquico de menor responsabilidade. 

Buscar nela uma justificativa na ordem da realidade sensível, assim como determinar 

seu papel e lugar na tessitura do poema são duas tarefas de segundo plano.”  (op. cit, p. 

09)  já que a materialidade da imagem poética (o verso, a imagem isolada, a frase que a 

desenvolve) cria espaços/vácuos de linguagem passiveis de análise”. (op. cit, p. 12). 

Haveria, sob essa perspectiva, certa razão dos repentistas em atribuírem ao seu processo 

criador como sendo um ‘dom’. Se a imaginação é a faculdade de produzir imagens, é 

ela então a potência maior de que o repentista lança mão para formatar seus versos. 

Desta forma, a imagem poética, enquanto fenômeno poético primitivo, o ocorrido do 

logos, é inovadora e nos permite sentir seu valor de intersubjetividade. (op. cit, p. 08). 

 

II.b) Memória, imagem e performance na cantoria de viola: movências do mundo 

exterior à alma. 

 

Com efeito, não há imagem sem um repositório de memória. A imagem para o 

poeta, vista não como signo, mas como o próprio objeto recriado; arte como 

reduplicação da vida; produto direto da imaginação criadora. (op. cit, p. 17).  

Neste sentido, na cantoria de viola, para além da condição de instrução do poeta, 

há sempre um repositório de imagens, na origem, ligadas ao que Bachelard chama de 

não-saber - não necessariamente associado à ignorância, à limitação intelectual – mas à 

capacidade de superar todos os dados da sensibilidade, que não dependem de instrução, 

mas do poder que tem o poeta de criar imagens as mais diversas. Segundo Bachelard 

“quando se entra no domínio da sublimação pura, o automatismo da linguagem deixa de 

funcionar” (op. cit, p. 18). Esta, no imaginário dos repentistas, é uma das razões que 

distinguem os chamados ‘repetistas’ dos verdadeiros ‘repentistas’. Aqueles, 

automatistas, repetidores, versejadores; estes, criadores de mundos, sonhos e imagens as 

mais diversas, via performance.  

Por outro lado, ao tratar da discussão acerca do efeito da performance, Glusberg 

traz à tona a tese de que “a performance é fonte de numerosos fantasmas psicológicos 

que tocam a interioridade do sujeito e põe em crise sua estabilidade; estabilidade – 

literalmente falando – que se fundamenta na repetição normalizada de convenções 
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gestuais e comportamentais.” (GLUSBERG, 2008, p. 65). Colocar em crise dogmas, 

através da denúncia, da caricaturização, do escândalo, da transgressão da ordem 

estabelecida, do questionamento do que vem a ser natural, quebram o caráter de 

estabilidade na performance. Os catalizadores naturais para tal são o que o autor chama 

de ‘numerosos fantasmas psicológicos’, que agem sobre o corpo através de 

possibilidades expressivas as mais diversas, “experiências tácteis, motoras, acústicas, 

cinestésicas e, particularmente, visuais.” (GLUSBERG, 2008, p. 71).  

Por fim, Bosi, ao tratar da relação de confluência entre corpo e alma, e tomando 

a dança e o canto como referenciais, assim se refere: “na dança os gestos se dirigem 

para a alma do outro que brilha no olhar do outro; no canto, ocorre a mesma coisa em 

relação à voz. Esta se dirige à alma do outro; a voz prolonga-se, sobe e desce”. (BOSI, 

2004, p. 49). Ao reatualizar a máxima de Novalis, Bosi reafirma que é “no centro da 

alma, onde o mundo exterior e o interior se tocam”. (op. cit, p. 49). Na cantoria de viola, 

no momento do improviso, por sua vez, ocorrem as chamadas formas expressivas, 

correspondentes aos movimentos da alma, momento em que as imagens poéticas são 

(re)criadas e (res)significadas. A vocalização corresponde à materialização poética da 

palavra, do logos, projetada em uma alma e guardada em uma memória. Entretanto, 

Bosi adverte acerca do grande desafio que tem o artista moderno 

 

É preciso começar de novo, corajosamente, pesquisando formas, 
contemplando o mundo exterior (a natureza, e a sociedade que 
existem dentro e fora de nós) e o interior (o oceano aparentemente 
sem fundo nem margens do espírito). (BOSI, 2004, p. 69). 

 

Mais uma vez a exigência que se propõe à busca das fontes geradoras de uma 

poesis – o mundo exterior e o interior, adicotômicos - que pense, sinta, rediscuta e 

ressignifique o mundo, sob as várias perspectivas, impõe-se, por exemplo um 

protagonismo relevante à cantoria de viola, enquanto gênero de tradição oral e, quase 

sempre, relegado à borda pelo cânone da tradição. Para tal exigem-se  
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diálogos contínuos entre expressão e forma; representação  e forma: 
grito e maneira de gritar (trabalho que passa pela mente, pelo coração, 
pelos olhos, pela garganta, pelas mãos; e pensa e recorda e sente e 
observa e escuta e fala e experimenta e não recusa nenhum momento 
essencial do processo poético. (BOSI, 2004, p. 71). 

 

É nesta perspectiva dialógica entre expressão e forma que se propõe um novo 

olhar para a cantoria de viola, que priorize, a partir de uma intersubjetividade contínua, 

um pensar estético que quebre as amarras históricas construídas pelo cânone; 

perspectiva que rediscuta qualquer pensar logocêntrico e preconceituoso em desfavor 

das culturas de tradição oral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Enquanto fio condutor que, durante a performance, liga o poeta a sua plateia, a 

voz, extensão do corpo, é epifania de um logos que, via memória, se projeta na alma do 

improvisador, caso da cantoria de viola. Para além da mera expresso formal do poema, 

via performance, é através dos muitos elementos performanciais, presentes na cantoria 

de viola, que as imagens se enunciam no ato performático do improviso. O vínculo 

entre corpo e alma se perfaz na medida em que a palavra se transfigura, via vocalização, 

e adquire caráter enunciativo, palavra que se enuncia como memória de algo que apagou 

na letra, mas que se ressignificou em nós, através da vocalização e seus elementos (tom, 

timbre, altura da voz, gestos e outros elementos suprassegmentais). Processo ocorrente 

no chamado cenário da alma, pleno de mistérios, segredos e peculiaridades inerentes ao 

processo criador na cantoria de viola. 
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ECOS DA MUSICALIDADE BARROCA NA FICÇÃO DE ANTÓNIO LOBO 

ANTUNES: O ESPLENDOR DE PORTUGAL 

 

Mariana Andrade da Cruz (UFF) 

Orientador: Silvio Renato Jorge (UFF) 

 

RESUMO: 
 
No presente trabalho, pretendemos analisar o romance O esplendor de Portugal (1997), do 
romancista contemporâneo português António Lobo Antunes, com o intuito de tecer relações 
entre o inusual método narrativo autoral, com especial ênfase na presença da tessitura polifônica 
na obra, e a estrutura musical das peças barrocas, notadamente as de Johann Sebastian Bach. Os 
procedimentos musicais barrocos valiam-se de ferramentas – tais como o ornamento e o 
contraponto – que valorizavam, em suma, a flexibilidade de suas composições, propositalmente 
inclinadas para a liberdade no improviso, ainda que ditada por uma estrutura geométrica rígida. 
Em O esplendor de Portugal, em sintonia com aquilo que Affonso Romano de Sant'Anna 
categoriza como "matemágica barroca", a geométrica organização capitular do romance serve 
de base para o delírio discursivo polifônico encontrado ao longo das páginas. No romance 
antuniano, as vozes das personagens se alternam em uma estrutura que remete às fugas e 
contrapontos da musicalidade barroca, enquanto nos é mostrada a dissolução de uma família a 
partir da figura de três irmãos, Carlos, Rui e Clarisse, que vivem em Lisboa, e da figura da mãe 
Isilda, que reside na propriedade familiar em Angola e envia cartas a seu filho mais velho – 
jamais lidas. O texto se divide entre capítulos narrados por Isilda, cobrindo um percurso 
temporal que vai de 1978 à noite de Natal de 1995, e capítulos narrados por cada um dos seus 
filhos, estes sempre durante esta última data. Objetivamos analisar o romance em questão sob a 
ótica do diálogo interartes, entendendo como determinadas técnicas artísticas manifestam-se ora 
em música, ora em literatura. 
 
Palavras-chave: O esplendor de Portugal. António Lobo Antunes. Música barroca. Literatura 
contemporânea. Diálogo interartes. 
 

Introdução 

 

Publicado em 1997, época em que o autor já havia alcançado uma maior 

maturidade na sua escrita, bem como granjeado a aclamação de um crescente público, e 

engendrado no bojo de uma cultura pós-colonial portuguesa, O esplendor de Portugal é 
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um livro interessantíssimo tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista 

temático. Em termos de conteúdo, trata-se de um romance que é, para citarmos 

novamente Seixo, “agudamente sensível às diversas formas de sofrimento que o 

colonialismo, a luta pela libertação e o acesso à independência ocasionaram” (Idem, p. 

319 – 320), e no qual o esplendor prenunciado se revelará afinal como devastação da 

Angola outrora conquistada e, por extensão, do império outrora sonhado – o uso do hino 

nacional português como epígrafe, além da referência explícita no título da obra, 

constitui uma ironia mordaz. Porém, encontramos também ao longo das páginas a 

descrição de um esfacelamento familiar, gradualmente apresentado a partir das vozes de 

quatro personagens – Isilda, a mãe, que reside em África, e seus três filhos, por ela 

enviados de volta a Portugal: Carlos, Clarisse e Rui –, e alternando duas janelas 

temporais distintas – para Isilda, os anos entre 1978 e 1995; para os irmãos, a noite de 

Natal deste último ano. Na forma, temos a escrita em virtuose, fragmentada, que 

apresenta personagens e situações de maneira caleidoscópica, exigindo do leitor um 

esforço redobrado de leitura para que conjugue as peças do extenso quebra-cabeça que a 

narrativa compõe, em “complexa geografia textual”, conforme cita Calvão (2012, p. 

330). A organização macro do romance concorre igualmente para a sensação de 

variedade, ao interpor, ao longo dos capítulos e polifonicamente, as vozes das 

personagens, compondo uma “constelação de diversidades de escrita” (SEIXO, 2002, p. 

330). 

Neste breve trabalho, pretendemos nos concentrar nos aspectos relativos à 

forma, entendendo como o modo de dizer autoral se vincula a determinadas estratégias 

de escrita que muito se aproximam das musicais, permitindo, assim, que seja feita uma 

leitura interartística. Pensamos, particularmente, na música barroca, cujo expoente 

máximo é o compositor alemão Johann Sebastian Bach (1685 – 1750). Essas 

correlações intermidiais podem ser pensadas, em nosso ponto de vista, tanto no âmbito 

da organização geral da obra, com uma estrutura que se poderia dizer geométrica, 

quanto na análise particular do texto e de suas constantes repetições. De acordo com 

Affonso Romano de Sant‟Anna, no período barroco, foi descoberto “um perspectivismo 

musical, linhas de fuga e contraponto expandindo o horizonte sonoro” (2000, p. 142). 

Com efeito, a música barroca era marcada por volutas, fugas e volteios que poderiam 

ser associados tanto ao discurso elíptico e espiralado das personagens de António Lobo 

Antunes, que superpõem passado e presente em suas dicções, quanto à própria 

disposição das palavras e frases no texto, quebrando a tradicional sequência coesiva e 
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utilizando recursos como a pontual grafia em itálico. Toda essa virtuose é assentada em 

uma distribuição polifônica e coesa dos discursos de cada personagem, em uma rigidez 

organizacional que serve como pano de fundo necessário para a evolução da obra 

artística, seja em melodia, seja em texto. 

Dito isto, dividiremos nossa breve análise em duas partes. Falaremos 

inicialmente da organização geral do romance, traçando paralelos entre o romance 

contemporâneo e a estrutura harmônica das peças barrocas, e depois trataremos mais 

particularmente das relações entre a ondulação das palavras no texto antuniano e a 

configuração melódica característica da musicalidade dos seiscentos. 

 

A organização polifônica do texto 

 

 O esplendor de Portugal se assenta em uma base organizacional sólida, que 

viabiliza a disposição espacial dos capítulos. São três partes, cada uma centrada na 

narração de um dos irmãos (Carlos, Rui e Clarisse, nessa ordem). Os três situam 

temporalmente suas falas no dia 24 de dezembro de 1995, embora, evidentemente, seus 

discursos estejam tomados por reminiscências diversas, remontando a outras passagens 

de suas vidas, muito mais antigas. Em cada uma das partes, os capítulos destinados ao 

irmão em questão são intercalados por capítulos narrados pela mãe, Isilda, única 

personagem cujo discurso apresenta uma sequenciação temporal, indo desde 24 de julho 

de 1978 até, no último capítulo do romance, a mesma data de seus filhos. Essa 

distribuição é feita de modo que sempre haja um revezamento, evitando que uma 

mesma personagem assuma a voz narrativa por dois capítulos seguidos. A estrutura 

também permite que a mesma quantidade de capítulos seja destinada a cada irmão. O 

esquema abaixo demonstra como a divisão é feita: 

 

  

Parte 1: 

Carlos – Isilda – Carlos – Isilda – Carlos – Isilda – Carlos – Isilda – Carlos – Isilda 

Parte 2: 

Rui – Isilda – Rui – Isilda – Rui – Isilda – Rui – Isilda – Rui – Isilda 

Parte 3: 

Clarisse – Isilda – Clarisse – Isilda – Clarisse – Isilda – Clarisse – Isilda – Clarisse – 

Isilda 
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Tal preocupação com a estrutura – que, no cânone autoral, não é exclusividade 

deste romance, aparecendo, ao contrário, na quase totalidade dos livros de Lobo 

Antunes – constitui o primeiro vínculo possível com a musicalidade própria do período 

barroco. A geometria da composição, para os compositores desse período histórico, foi 

consolidada devido à aproximação entre música e matemática notada à época, 

possibilitando aquilo que ficou conhecido como matemágica: 

 

Foi no Barroco que a relação entre música e matemática atingiu um 
rigor surpreendente. Fala-se sempre da matemática da composição em 
Bach, descrevendo-se esse compositor como uma “máquina musical”. 

Máquina não tanto no sentido de sua extensa produtividade, mas na 
maneira como amarra, fecha, constrói seus concertos, sinfonias, 
sonatas, oratórios, como um rigoroso jogo de xadrez musical. As notas 
surgem dentro de um sistema típico da matemática combinatória. 
Descrevem curvas, volutas, arabescos, mas estão presas à 
geometrização da composição. 
O quadrado e a elipse encontram em Bach seu exemplo musical 
máximo no Barroco. (2000, p. 141) 

 

 O jogo de xadrez musical só era possível, em Bach, devido à estrutura 

composicional, extremamente rígida, que sustentava as virtuoses dos instrumentistas. 

Não por acaso, “dentro da geometrização possível da composição, emergem sinais que 

pontuam as maneiras subjetivas de interpretar a partitura. Chega a ser surpreendente 

que, dentro do que se considera matemática musical, tenha havido tanta possibilidade de 

improvisação” (Idem, p. 144). Na música, assim como no romance, há uma disposição 

organizacional que possibilita o desenrolar artístico, dando vazão à “vontade de criar, de 

estabelecer espirais sobre o quadrado” (Idem, p. 144). É sobre esse pórtico que se 

assenta a polifonia – tanto a musical quanto a literária. É sabido que, “no Barroco, a arte 

da fuga, musical ou não, mostra a simultaneidade de pontos de fuga 

contrapontisticamente” (Idem, p. 155). O uso formal de fugas e contrapontos, que 

concorrem para o diálogo sonoro do barroco, encontra seu equivalente nas constantes 

considerações acerca de um mesmo tema, viáveis pelas diferentes perspectivas obtidas 

pelas personagens em questão. 

 Muitas passagens do romance poderiam ilustrar essa característica presente “nos 

bons textos barrocos, de ontem ou de hoje”, detentores de “uma fuga e contraponto de 

conceitos e imagens, uma rápida sucessão de diferentes vozes, como se o texto fosse 

deslizando, desviando-se de si mesmo, mas voltando sempre ao baixo contínuo, ao 

preceito harmônico, ou melhor, estruturador do caos” (Idem, p. 157). Essas correlações 
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entre os discursos de personagens distintas podem aparecer em referências bastante sutis 

e ligeiras, que não escapam ao leitor atento. Um exemplo é a relação que Carlos diz ter 

com o antigo relógio de parede da casa. “Durante muitos anos se me acontecia acordar 

antes dos outros pensava que o bater do relógio de parede na sala era o coração da casa, 

e ficava horas e horas de olhos abertos quieto no escuro a ouvi-la viver” (1999, p. 61), 

diz o irmão mais velho. Três capítulos adiante, no meio de seu discurso e sem prévio 

aviso, Isilda insere, entre parênteses, quase como se fosse uma informação casual ali 

adicionada, o seguinte comentário: “(eu com vontade de sorrir porque o meu filho 

Carlos, o ingênuo do meu filho Carlos pensava que o relógio de parede era o coração do 

mundo)” (1999, p. 80). 

Muitas vezes, porém, a relação entre as personagens, por intermédio da 

recuperação de um mesmo tema, abrange pontos de maior gravidade e importância no 

desenvolvimento da trama textual. Apresentaremos rapidamente um outro momento que 

mostra tal característica, e que diz respeito à origem de Carlos, uma espécie de segredo 

familiar que é paulatinamente enfocado no texto, desde a resistente confissão de Isilda 

até o explícito desabafo de Carlos. Primeiro, é Isilda quem diz: 

 

(o meu filho Carlos, o mais velho, o primeiro dos meus filhos e Deus 
sabe o que me custou aceitá-lo, aquele que toma conta dos irmãos em 
Lisboa e acha que eu não gosto dele por) (...) 
(eu não ser mãe dele) (...) 
(aquela que o aceitou desde pequeno e se afeiçoou a ele e o criou) 
(1999, p. 80 – 83) 

 

 No capítulo por si narrado, imediatamente posterior a esse em que Isilda faz tal 

revelação, Carlos abordará o tema, narrado pela sua perspectiva de criança tratada de 

maneira diferenciada pelos criados e pela irmã Clarisse, e de adulto apontado por outras 

pessoas ao passar nas ruas. Por se tratar de uma espécie de estigma para sua vida, seu 

relato é muito mais violento, marcado por uma agonia que muito se diferencia da 

pungência contida de Isilda. 

 

a Maria da Boa morte não me tratando por menino tratando-me por tu 
como se valesse o mesmo que eu, fosse minha igual 
– Tu és preto 
a raqueta a soltar pó a intervalos certos, o capataz espalhando os 
bailundos com o apito, eu sem entender 
– Tu és preto (...) 
o bêbedo numa alegria complicada 
– Ó sócio 

4373

Ana
Pencil



6 
 

mais ou menos da minha idade, mais ou menos do meu tamanho, em 
círculos entusiásticos com um embrulho sujo atado com cordéis a 
escorregar do braço acusando-me em guinchozinhos de gaivota 
– Tu és preto 
a repetir numa insistência maníaca 
– Tu és preto 
continuando a repetir 
– Tu és preto (...) 
(sempre soubeste que eu era preto não soubeste Lena sempre todos 
souberam que eu era preto e apoucavam-me sempre souberam da 
empregada do refeitório da Cotonang e que a minha mãe foi a 
Malanje comprar-me o teu pai a tua família os meus colegas Angola 
inteira sabia não é verdade que sabia que sempre soube Lena?) 
(1999, p. 90 – 99) 

 

 Essa última passagem, em que Carlos repete o “Tu és preto” de forma quase 

obsessiva, sendo a frase quase que uma marcação de seu próprio destino, serve 

igualmente para ilustrar a segunda característica que desejamos analisar no romance: o 

trabalho elíptico com a palavra, à semelhança da ornamentação musical. Esse trabalho, 

como a passagem acima transcrita ressalta muito bem, não é fortuito: no romance 

antuniano, a repetição de certas frases funciona como um “elemento de similaridade 

conector” (SEIXO, 2002, p. 241) entre o passado e o presente, conduzindo os discursos 

de uma ou mais personagens por intermédio de uma linha temática comum. 

 

O ornamento textual 

 

 Uma característica marcante da música barroca, conforme já dissemos, era a 

necessidade do ornamento, que encontra seu equivalente nas repetições e volteios da 

escrita. O ornamento repousa na preferência artística, visível naquele período, pelo 

movimento. Não nos esqueçamos que o símbolo icônico do barroco é justamente a 

elipse: em contraposição ao círculo renascentista, ela sugere, segundo Severo Sarduy, 

“descentramento. E repetição” (1988, p. 26 – grifo do autor). As constantes remissões a 

um mesmo tema, visto caleidoscopicamente, seja em música ou literatura, já 

representaria uma aproximação entre a arte e a elipse. Entretanto, os detalhes de 

composição nos revelam como a constituição artística está, em suas particularidades, 

igualmente conjugada a um trabalho espiralado com a nota – ou com a palavra.  Para 

Sant‟Anna, “os recursos rítmicos, melódicos e semânticos do texto encontram 

semelhança na música, assim como há uma correlação entre a ornamentação retórica e a 

ornamentação arquitetural” (2000, p. 157). E, logo adiante, o teórico acrescenta: “Bazin, 
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aproximando a estrutura musical da arquitetura barroca, diz que o arquiteto e o 

ornamentista, a exemplo de Aleijadinho, trabalham como um „compositor‟” (Idem, p. 

157). Na música, o ornamento já era inclusive previsto nas peças musicais, com a 

sinalização de pontos nos quais seria possível inserir o espaço necessário para o 

improviso do instrumentista. Novamente segundo Sant‟Anna, 

 

O próprio Bach, aquele da matemágica musical, dizia que os 
ornamentos ligam e dão vida às melodias conferindo-lhes ênfase e 
inflexão. Esse desejo de ornamentação musical nas partituras era de 
tal ordem que os compositores criaram sinais que pontuassem as 
partituras, resultando daí sinais taquigráficos, alguns dos quais 
chamados de appoggiatura, grupetto e trilo. Eram artifícios para 
sempre colocar mais uma pequena nota, fazer um floreio, tirar 
sonoridades novas de trinados vocais e instrumentais, que se 
encontram em árias como Una você pocco fa de O barbeiro de 
Sevilha, de Rossini, nas colaturas da ária “A rainha da noite”, da 

Flauta mágica, de Mozart. (Idem, p. 157 – 158) 
 

 Em literatura, o grande nome português é, indubitavelmente, Padre António 

Vieira. Seus Sermões, que seguiam fielmente uma organização proposta pelo autor, 

apresentada sempre nas primeiras linhas de cada texto, continham um trabalho com a 

palavra efetuado de tal maneira que o texto crescia em termos de sonoridade: Vieira vai 

“enquadrando e espiralando seu discurso de tal modo que ele parece escritor 

ritmicamente em forma de poesia” (Idem, p. 155). Esse, inclusive, era o seu grande 

diferencial, tornando-o um expoente entre os pregadores seus contemporâneos. Affonso 

Ávila destacará o fato de que 

 

Vieira esteve, tanto quanto quaisquer de seus êmulos ou epígonos, 
empenhado na mesma partida literária, no mesmo desafio de fazer da 
linguagem não só o conduto de uma determinada mensagem, como 
também a própria mensagem / forma da ludicidade inerente à 
sensibilidade barroca. Apenas, na medida em que os outros jogavam a 
sua partida ao azar, ao acaso das virtualidades linguísticas, o autor da 
Sexagésima dava ordem e sentido a essas virtualidades, tornando o seu 
jogo uma partida da razão. (...) O discurso de Vieira, não obstante 
também realce e cintile em seu colorido figurativo, lembra antes a 
composição poliedricamente articulada de um mural em azulejo. 
(2012, p. 103) 

 

 Vê-se que a aproximação entre música e retórica pode ser vislumbrada, portanto, 

nos sermões do Padre António Vieira, justamente pelo trabalho com a linguagem. Muito 

embora seus textos tivessem um caráter conativo forte, por estarem a serviço de 
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convencer e sensibilizar um público, eles mantêm o seu valor enquanto joias literárias, 

transcendendo o seu caráter pedagógico para sustentarem-se como arte. Era um recurso 

usado pelo autor o encadeamento de palavras e frases, bem como a repetição de 

determinados sintagmas, que frisavam pontos que se queria destacar. Essa ligação entre 

os termos muito se assemelhava à musicalidade barroca, justamente devido a seus 

“recursos rítmicos, melódicos e semânticos” (SANT‟ANNA, 2000, p. 157). 

 A escrita de Lobo Antunes em O esplendor de Portugal (e em muitos outros de 

seus romances, os quais não nos cabe, pelo espaço exíguo, apresentar aqui) apresenta 

ritmo e sonoridade, formando verdadeiras passagens que, se lidas em voz alta, podem 

distraidamente serem tomadas como poesia. A repetição de certas passagens funciona 

bem como um exemplo do ornamento textual, em elipse literária. Voltemos ao capítulo, 

já mencionado, em que Carlos menciona ter julgado, quando criança, que o relógio de 

parede que havia na sala era o coração do mundo. Ao fazê-lo, ele apresenta a expressão 

“sístole diástole”, que surgirá, a partir de então, diversas vezes ao longo do capítulo, em 

crescente e cada vez ganhando uma significação única, de acordo com o contexto em 

que é recuperada. Vejamos uma listagem de ocorrências; pelas referências das páginas, 

podemos verificar que elas se encontram em um curto intervalo: 

 

pensava que o bater do relógio de parede na sala era o coração da 
casa, e ficava horas e horas de olhos abertos quieto no escuro a ouvi-la 
na certeza de que enquanto o pêndulo dançasse de um lado para o 
outro 
sístole diástole, sístole diástole, sístole diástole 
nenhum de nós morreria (1999, p. 61) 
 
qualquer coisa em mim, no meu peito, movendo-se da esquerda para a 
direita e da direita para a esquerda 
sístole diástole, sístole diástole, sístole diástole  
a fim de continuarmos a existir (1991, p. 61) 
 
no momento em que o relógio, em que eu, cessássemos de bater 
sístole diástole, sístole diástole 
a casa e a minha família e Angola inteira se sumiam (1999, p. 62) 
 
uma das codornizes voou contra a janela assustando-me, assustando o 
mecanismo que se arrepiou num soluço 
diástole, sístole diástole 
se encolheu (1999, p. 63) 
 
e foi a mim, não a minha irmã, que principiei a castigar como o 
comandante da polícia castigava os contratados 
(sístole diástole, sístole) (1999, p. 72) 
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O menino Carlos sente, no metamorfosear-se de seu coração em relógio – objeto 

central e que marcava, de certa forma, a pulsação da própria casa –, que dele dependia a 

sobrevivência coletiva; ao adulto Carlos, destituído de sua posição como senhor do 

tempo, cabe apenas a espera. Os termos sístole e diástole, repetidos em sequência, 

ressignificam a relação homem / relógio construída nos anos pueris. A repetição, 

portanto, não é fortuita, estando, ao contrário, a serviço de um efeito significativo dentro 

do texto. Essa flexibilidade no discurso, constituindo um ornamento literário, aproxima-

se do ornamento musical, e, como este último, relaciona-se ao propósito de abrir espaço 

para a virtuose, flertando com aquilo que é qualificado por Giulio Caccini como nobile 

sprezzatura: “contraparte musical da licença poética, uma espécie de desenvoltura 

aristocrática que autorizava a ignorar as regras e os princípios da harmonia e do 

contraponto introduzindo dissonâncias que faziam surgir de maneira mais viva o sentido 

do texto” (SANT‟ANNA, 2000, p. 144). 

Mais uma vez, são várias as passagens que poderiam ilustrar o engenho literário 

em Lobo Antunes. Vejamos, como um último exemplo por ora, um trecho de um 

capítulo narrado por Rui, em que uma onomatopéia será, literalmente, o elemento 

sonoro a conjugar a sua fala: 

 

a minha mãe abria a carteira num estalinho de metal 
tic 
(gostava tanto daquele barulho que por minha vontade abria e fechava 
a carteira vezes sem conta a fim de escutar as bolinhas cromadas uma 
de encontro à outra 
tic 
separando-se 
tic 
sobrepondo-se 
tic 
separando-se de novo 
tic) (1999, p. 197) 

 

 Nesse trecho, em que a fragmentação é proposta de tal maneira que temos frases 

bem curtas, assemelhando-se mesmo a versos de um poema, a sonoridade é um 

elemento nítido, como se a linguagem replicasse o abrir e fechar da carteira. A repetição 

do termo tic em intervalos tão curtos contribui igualmente para a sensação musical que 

o trecho fornece. Passagens como essa explicitam o teor elíptico do texto antuniano, 

com suas imagens que “colorem e metamorfoseiam a dispersão textual e que vão 

ondeando sobre a página, espraiando e superpondo sentidos, como fazia o pregador 
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Vieira” (SANT‟ANNA, 2000, p. 158). Nesse aspecto micro, assim como na 

organização macro do romance, transparece a relação, aqui analisada, entre a 

musicalidade barroca e o romance contemporâneo analisado. 

 

Considerações finais 

 

 Romance pautado na dissolução, tanto da identidade portuguesa e de um projeto 

expansionista de nação quanto da família retratada, O esplendor de Portugal é 

considerado obra fulcral do ponto de vista temático, mas igualmente permite, por meio 

de sua análise estilística, um conhecimento sobre o estilo autoral nele manifestado, 

trazendo, de maneira enfática, características marcantes da escrita de António Lobo 

Antunes: a fragmentação, o discurso elíptico, a polifonia, a fuga de uma ordem 

cronológica na exposição dos acontecimentos da narrativa, a presença de diferentes 

narradores, a abordagem de um único tema sob variados prismas. Os dois eixos por nós 

escolhidos para delimitar nossa abordagem acerca de tais elementos, bem como para 

tecer a correlação pensada entre literatura e música, foram a organização polifônica do 

texto, com a intercalação dos discursos de Isilda e seus três filhos, e a noção de 

ornamento textual, evidenciada pelo trabalho com a palavra e com a frase. São esses 

dois vieses que postulamos para imaginar uma conexão interartística entre a sonoridade 

barroca e um romance de fins do século XX. 

 Sugerir a aproximação entre obras de períodos históricos distintos implica, 

também, pensar a possibilidade da recorrência de determinados temas em diferentes 

épocas, muito embora tecer tal reflexão teórica não tenha sido o objetivo primordial do 

trabalho em questão. Considerando isto, aproveitamos estas considerações finais para 

assinalar, ainda que rapidamente, tal ponto. Acreditamos que aquilo que Lobo Antunes 

transmite em suas obras é um reflexo do estado de crise que marca a sociedade atual e 

que marcava, também, a sociedade dos seiscentos, ainda que as motivações para isso 

sejam, evidentemente, distintas. Dessa maneira, o barroco não seria entendido como um 

estilo histórico e cultural incrustado em uma determinada parcela de tempo, e sim como 

um certo estado de espírito, passível de ocorrer em momentos de desordem e ruptura. É 

o que propõe Omar Calabrese, semiólogo italiano, ao diferenciar barroco e clássico: 

 

Sucede assim que podemos definir um estilo histórico como conjunto 
das maneiras de tomar forma escolhidos numa determinada época e 
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traduzidos em figuras. Mas, ao mesmo tempo, existirá um estilo 
abstracto, que consistirá na lógica de conjunto das escolhas possíveis. 
É precisamente este o caso de dois estilos que resultam, ao mesmo 
tempo, históricos e abstractos: o clássico e o barroco. Eles tomam 
forma, por exemplo, no Renascimento e naquilo a que chamamos 
“barroco histórico”. Mas, num sentido mais geral, também se pode 

dizer que clássico e barroco são conjuntos de escolhas categoriais que 
podem encontrar-se, embora com resultados individuais diversos, em 
toda a história da arte. (1988, p. 30) 

 

 Esse tem sido nosso norte ao propor leituras como a que aqui fizemos, 

conectando a música barroca à prosa portuguesa contemporânea. A época em que 

vivemos é desordenada, instável, transmitindo a cada um a frequente sensação de 

insegurança. A arte de nosso tempo comunica tal impressão por intermédio de 

estratagemas que sugerem irregularidade e distorção, opostos à regularidade e à simetria 

clássicas. Os aspectos que aqui analisamos enquadram-se nas escolhas categoriais, para 

usarmos as palavras de Calabrese, que se coadunam com o estilo barroco encontrado ao 

longo da história da arte, visível antes mesmo da ocorrência do chamado barroco 

histórico. 

 Esperamos que a nossa breve exposição tenha conseguido explicitar, ainda que 

de maneira sucinta, como a organização geral de O esplendor de Portugal, com sua 

disposição poliedricamente estruturada, aproxima-se da ordenação das peças musicais 

barrocas; e que tenha sido possível perceber como a disposição das palavras e frases no 

texto correlaciona-se às dobras e contrapontos do elemento musical, à maneira de 

ornamento. O compartilhamento de técnicas artísticas contribui para as noções de 

sonoridade e flexibilidade que o romance antuniano apresenta. Esse estudo intermidial, 

baseado aqui na obra de 1997, poderia ser expandido a outros romances do autor, posto 

que apresentam, em maior ou menor grau, as características por nós analisadas. Esse 

caminho de leitura fica sugerido para futuros trabalhos. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISUALIDADE NAS POÉTICAS DE JOÃO 
CABRAL DE MELO NETO E DE MURILO MENDES 

 
Maria Rafaelle Beserra Soares Lima (UFF) 

 
 

RESUMO: O artigo tem como objetivo levantar considerações a respeito da visualidade nas 
poéticas de João Cabral de Melo Neto e Murilo Mendes. Para isso, serão analisados os poemas 
“Perspectiva da sala de jantar” e “Joan Miró”, de Murilo Mendes, “Poema” e “O sim contra o 
sim”, de João Cabral. Júlio Castañon Guimarães, ao falar sobre a poesia de Murilo, afirma que 

esta é “marcada pela atenção à visualidade, ao físico, ao concreto, ao espaço” (GUIMARÃES, 

1993, p. 63). Em Cabral, vocábulos sob o signo da pedra são encontrados já em sua primeira 
obra, como atesta Antonio Candido ao defender que “as suas emoções se organizam em torno de 

objetos precisos que servem de sinais significativos do poema – cada imagem material tendo de 
fato, em si, um valor que a torna fonte de poesia (...)” (CANDIDO, 2002, p. 137). Além disso, 
observa-se nos poetas também a referência a obras e a artistas plásticos. Para efeito de análise 
comparativa, escolhemos Joan Miró, cuja presença revela não somente o apreço pela obra do 
pintor, mas a paixão pela Espanha. A partir dessas considerações, conceitos como 
objetividade/subjetividade, abstração/concretude e equilíbrio/dinamismo são problematizados. 
Assim, neste trabalho, tenta-se compreender que ambos os artistas dão aos elementos visuais um 
importante sentido, valorizando-os pelas suas significações e contribuições para o entendimento 
do vínculo inesgotável entre palavra, imagem e realidade.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Poesia. Visualidade. João Cabral. Murilo Mendes. Pintura. Joan 
Miró 

 
Abstract: The objective of this paper is to propose considerations about of visuality in the 
poetics of João Cabral de Melo Neto and Murilo Mendes. In that way, it will be analysed two 
poems of each author: “Perspectiva da sala de jantar” and “Joan Miró”, by Murilo Mendes, and 
“Poema” and “O sim contra o sim”, by João Cabral. Júlio Castañon Guimarães, when he talks 
about the Murilo´s poetry, affirms that it is “characterized by the attention to the visuality, to the 
physical, to the concrete, to the space” (GUIMARÃES, 1993, p. 63). Antonio Candido confirms 
that expressions of stone sing has already been found in first Cabral´s work, when he writes that 
“his emotions are organized around precious objects which present as significant signs of the 
poem – each material image has a specific value that is a poetry source (…)” (CANDIDO, 2002, 
p. 137). Furthermore, it is observed that those poets make references to artists and their works. 
For example, Joan Miró, his presence shows not only the admiration for his work, but his 
passion for Spain also. From these considerations, concepts such as objectivity/subjectivity, 
abstraction/concreteness and balance/dynamism are problematized. Therefore, in this work, we 
try to understand that both artists give the visual elements an important sense, valuing them by 
their meanings and contributions to the understanding of the inexhaustible link between word, 
image and reality. 
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KEYWORDS: Poetry. Visuality. João Cabral. Murilo Mendes. Painting. Joan Miró 
 

Ao nos depararmos com a poesia de João Cabral de Melo Neto e de Murilo 

Mendes, podemos achar que eles têm pouco em comum. De acordo com uma dicotomia 

enfatizada pela crítica, o primeiro se caracterizaria pela racionalidade objetiva, enquanto o 

segundo por uma prodigiosa subjetividade: Cabral seria o “poeta engenheiro”, o que zela 

pela concisão, pela contenção de sentimentos; Murilo, o “poeta messiânico”, de 

linguagem surrealista e fragmentária. Tendo em vista essa tradição crítica, cabe perguntar: 

o que poderia aproximar esses dois poetas?  

Um dado de vida literária já mostra que a relação de João Cabral de Melo Neto 

com Murilo Mendes começa desde quando aquele chega ao Rio de Janeiro e, sendo 

apresentado ao poeta mineiro, mostra-lhe os poemas, que mais tarde viriam a compor seu 

primeiro livro, Pedra do Sono (1942). A partir daí, Murilo Mendes fica fascinado pela 

escrita cabralina e publica elogios a “esse poeta de vinte anos” em periódicos importantes, 

como o carioca Dom Casmurro de 2 de março de 1930. Murilo chega mesmo a aproximar 

a estética de João Cabral à de Drummond, pelas marcas da prosa no verso, não 

percebendo, ou talvez por modéstia omitindo, o quanto de si havia também naquele jovem 

escritor. 

Por outro lado, anos mais tarde, é João Cabral que já consagrado vai afirmar em 

entrevista a efetiva “influência” de Murilo Mendes em seu fazer poético: 

 
  Pois bem: creio que nenhum poeta brasileiro me ensinou como ele 

a importância do visual sobre o conceitual, do plástico sobre o musical 
(a poesia dele, que tanto parecia gostar de música, é muito mais de 
pintor ou cineasta do que de músico). Sua poesia me ensinou que a 
palavra concreta, porque sensorial, é sempre mais poética do que a 
palavra abstrata, e que, assim, a função do poeta é dar a ver (a cheirar, a 
tocar, a provar, de certa forma a ouvir: enfim, a sentir) o que ele quer 
dizer, isto é, dar a pensar. (apud SOUZA, 2004, p. 56) 

 

  Esse trecho deixa explícita a proximidade entre as duas estéticas. O que leva, 

então, João Cabral a admirar Murilo Mendes é o recurso da plasticidade, ou, nas palavras 

de Júlio Castañon Guimarães, uma poesia “marcada pela atenção à visualidade, ao físico, 

ao concreto, ao espaço” (GUIMARÃES, 1993, p. 63). Sobre a palavra concreta, podemos 

dizer que é a que se refere a “figuras”, isto é, à apresentação figural, plástica, da 

materialidade das coisas, postas como vivas e dinâmicas. 

4382

Ana
Pencil



3 
 

 Além da predominância do vocabulário do concreto, ambos os poetas se 

caracterizam pelo diálogo explícito com as artes plásticas. Guimarães diz sobre Murilo: 

 

 “De um lado, estão elementos puramente visuais, que 

naturalmente ocorrem de diversas formas. De outro lado, está a 
visualidade configurada como linguagem, isto é, como artes visuais ou 
artes plásticas, cuja presença se dá como referência, em diferentes 
graus, seja a determinada obra de arte, seja a determinado artista” 

(GUIMARÃES, 1993, p. 63).  
 

Ao lermos essas afirmativas sobre a estética de Murilo, logo nos lembramos 

também da poética cabralina, pois igualmente percebemos nela a grande admiração pelas 

artes visuais, sejam elas a pintura, a escultura e a arquitetura, por exemplo. Grandes 

artistas plásticos como Cícero Dias, Joan Miró, Pablo Picasso e Juan Gris são encontrados 

como referências pictóricas nas poéticas de ambos. Neste trabalho, privilegiaremos o 

olhar desses poetas brasileiros para a arte do pintor catalão Joan Miró. Esse recorte se 

deve ao fato de que a referência à cultura hispânica e a seus pintores tem importância para 

ambos, como veremos adiante. 

 

Perspectiva da sala de jantar 
 
A filha do modesto funcionário público 
dá um bruto interesse à natureza-morta 
da sala pobre no subúrbio. 
O vestido amarelo de organdi 
distribui cheiros apetitosos de carne morena 
saindo do banho com sabonete barato. 
 
O ambiente parado esperava mesmo aquela vibração: 
papel ordinário representando florestas como tigres, 
uma Ceia onde os personagens não comem nada 
a mesa com a toalha furada 
a folhinha que a dona da casa segue o conselho 
e o piano que eles não têm na sala de visitas. 
 
A menina olha longamente pro corpo dela 
como se hoje ele tivesse diferente, 
depois senta-se ao piano comprado a prestações 
e o cachorro malandro do vizinho 
toma nota dos sons com atenção. 
 
(MENDES, Murilo. Poesias, 1925/1955. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1959) 
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Nesse poema de Murilo Mendes, é interessante perceber que o próprio título nos 

fala sobre uma perspectiva, palavra que traz, necessariamente, a ideia de construção de 

um ponto de vista. Percebemos que há no texto o olhar de um sujeito poético que não 

consegue desvencilhar sua pessoalidade daquilo que está contemplando. O que a 

princípio seria uma descrição objetiva, consideração interpretada ao refletirmos sobre o 

título do poema e sobre a comparação da cena com a técnica da natureza-morta, cria um 

sintoma no eu que fala. A paisagem observada é desconcertante e essa experiência do 

olhar desperta sensações sinestésicas, envolvendo o olfato (“cheiros”), o paladar 

(“apetitosos”) e o tato (“carne morena”). Assim, há um entrecruzamento de um “eu” 

com o outro, além de uma fusão de subjetividade com objetividade. 

A tentativa de conciliar elementos opostos, despertada pela experiência do 

desconcerto, tem como consequência uma tensão, e o poema acaba por fugir do 

conceito tradicional de perspectiva como forma de equilíbrio descritivo da unidade 

cênica. Observa Lessing, no Lacoonte (apud Kempinska, 2011), que a pintura é a arte 

que explora o espaço, ao passo que a literatura possui uma vocação natural à 

representação de ações. No entanto, ao somar a técnica da narratividade com a da 

descrição, o poema torna-se um receptáculo do dinâmico, rompendo o estatismo como 

estilo. A ideia de movimento rítmico no interior do texto é dada também por meio dos 

enjambemants, técnica que consiste em se transferir para um verso posterior ou anterior 

parte do conteúdo sintático de outro, evidentes na primeira e na última estrofe.  

Além disso, pode-se dizer que há no poema também uma dialética de tempos. O 

poeta põe o peso e a forma de um piano que, a princípio, só existe no âmbito imaginário 

da menina personagem, ou seja, é a representação mental de uma percepção física. A 

última estrofe mostra a menina tocando esse instrumento, cena que se dá em sua 

imaginação, em sua projeção para outro espaço e para outro tempo. Uma das acepções 

da palavra perspectiva, segundo Marilena Chauí (apud NOVAES, 1998, p. 37), é a de 

“ver para frente”, uma projeção do futuro.  Há, portanto, nesse texto a configuração da 

perspectiva de um ambiente, ao mesmo tempo que real, prospectivo: ao invés de 

mostrar  somente o presente, o sujeito mistura seu pensamento com o da personagem e 

aponta para o futuro (para o momento em que a menina já tiver o piano, pago a 

prestações), sobrepondo dois tempos, além de dois espaços. Ainda nessa cena, o que era 

para ser som, aspecto inscrito na concepção de tempo e de abstração, é transformado em 

imagem concreta pelo cachorro: ele toma nota e escreve com atenção os sons 

produzidos pelo piano, ou seja, transforma o elemento auditivo em elemento visual. 
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Em João Cabral, essa ênfase na visualidade é percebida já em seus primeiros 

poemas, que compõem o livro Pedra do Sono. Sobre essa tendência do poeta 

pernambucano, Antonio Candido afirma que  

 

se mostra na sua incapacidade quase completa de fazer poemas em que 
não haja um número maior ou menor de imagens materiais. As suas 
emoções se organizam em torno de objetos precisos que servem de 
sinais significativos do poema – cada imagem material tendo de fato, 
em si, um valor que a torna fonte de poesia, esqueleto que é do poema. 
O verso vive exclusivamente dela (CANDIDO, 2002, p. 137).   

 

 É interessante ressaltar também que o crítico, já em 1943, traz à tona a 

consciência cabralina de poesia como um trabalho rigoroso de construção: ao mesmo 

tempo em que nessa obra o ponto de partida são imagens livremente associadas ou 

pescadas em sonho, há um esforço por parte do poeta para ordená-las. Observemos o 

texto Poema de Cabral para que possamos compreender as palavras de Candido: 

 
Meus olhos têm telescópios 
espiando a rua, 
espiando minha alma 
longe de mim mil metros. 
 
Mulheres vão e vêm nadando 
em rios invisíveis. 
Automóveis como peixes cegos 
compõem minhas visões mecânicas.  
 
Há vinte anos não digo a palavra 
Que sempre espero de mim. 
Ficarei indefinidamente contemplando 
Meu retrato eu morto.  
 
(MELO NETO, João Cabral. Pedra do Sono. In: Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 2003) 
 

No primeiro contato, já observamos que as imagens que nos são apresentadas 

surgem através da perspectiva de um sujeito que “espia” uma paisagem urbana. Essa 

experiência do olhar, no entanto, é mediada pelo telescópio, um equipamento científico 

apto a expandir um sentido, a tornar preciso o que a visão natural normalmente não 

identifica. Os olhos telescópicos aqui tornam os objetos mais próximos de modo a 

associar a concretude material de substantivos, como “rua”, “mulheres”, “automóveis”, à 

contaminação, pela mistura com palavras abstratizantes, “alma”, e “invisíveis”, 
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recuperando, assim, um duplo valor físico e imaginário do termo visão. Assim, pode-se 

dizer que o olhar para essa cena constrói uma perspectiva através de uma dialética entre 

percepção e imaginação, de proximidade e distância, além de uma fusão de espaços, 

recurso também utilizado por Murilo Mendes no poema analisado.  

Segundo Georges Didi-Huberman (2010), a evidência de elementos visuais intima 

uma reflexão e desloca o sujeito do lugar habitualmente conhecido. Isso pode ser 

percebido na última estrofe, na qual o “eu” que fala no poema aponta para o vazio 

despertado pelo fato de não conseguir dizer a palavra que espera de si. Ver é, então, 

paradoxalmente, uma atividade passiva e ativa, já que, ao mesmo tempo em que o sujeito 

“espia” a rua e traz à tona memórias advindas do sonho e da própria realidade, ele se 

desfaz pela angústia do não preenchimento e se revela, ironicamente, como um “eu 

morto”, tornando-se seu próprio objeto. Dentro desse contexto, pode-se afirmar que 

relações temporais de concomitância, anterioridade e posterioridade são reveladas, 

fazendo com que o tempo desse poema narrativo, assim como as imagens, seja dialético. 

Esse trabalho de dinamização do espacial reaparece no trabalho em diálogo com 

a pintura de Joan Miró. O gosto pela arte desse pintor faz menção a mais uma 

identidade em comum aos dois poetas: a paixão pela Espanha.  

Sabemos que João Cabral de Melo Neto, em sua estadia nesse país, esteve em 

contato direto com esse pintor catalão, tendo, inclusive, a intimidade de frequentar seu 

ateliê. Essas visitas serviram como um campo ideal para Cabral refletir sobre sua 

própria poesia e para escrever seu ensaio Joan Miró. Também Murilo Mendes teve 

contato direto com o pintor catalão, o que lhe rendeu, além do aprendizado, três 

litografias na coleção de obras plásticas do brasileiro e também um ensaio, O impasse 

da pintura (1931), sobre as técnicas desse pintor, que igualmente nos fazem refletir 

sobre as técnicas de sua poesia.  

Percebemos, então, que tanto Cabral quanto Murilo dão imenso valor ao 

processo pictórico de Miró. Vejamos como isso se dá em seus poemas. O texto abaixo é 

do poeta mineiro e pode ser encontrado na obra Tempo espanhol: 

 

Joan Miró  

Soltas a sigla, o pássaro, o losango. 
Também sabes deixar em liberdade 
O roxo, qualquer azul e o vermelho. 
Todas as cores podem aproximar-se 
Quando um menino as conduz no sol 
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E cria a fosforescência: 
A ordem que se desintegra 
Forma outra ordem ajuntada 
Ao real – este obscuro mito. 
 
(MENDES, Murilo. Antologia poética. Sel. João Cabral de Melo Neto. Introd. José 
Guilherme Merquior. Rio de Janeiro: Fontana; Brasília: INL, 1976) 
  

Ao lermos o poema, observamos que há no primeiro verso uma apresentação de 

elementos concretos encontrados na pintura de Miró, que, aparentemente não têm nada 

em comum. Esses elementos estão “em liberdade”, “soltos” como se estivessem em um 

movimento ritmado, fugindo ao equilíbrio e à perspectiva das obras clássicas. Juntos 

com esses elementos estão substantivadas as cores “roxo”, “azul” e “vermelho”, porém, 

diferentemente da combinação desses tons que se dá no barroco espanhol, o pintor as 

conduz ao sol e dá a ela a “fosforescência”, referência às telas luminosas que 

caracterizam boa parte de sua obra. Em Miró, as cores são associadas livremente, assim 

como os primeiros elementos mencionados. Tal liberdade, para Cabral, impede a 

hierarquização de elementos, o que “obriga o espectador a uma série de atos 

instantâneos” (MELO NETO, 2003, p. 697), o que lhe desautomatiza o olhar. O que era 

antes uma ordem passa a ser desintegrada, ou seja, desautomatizada pela figura do 

“menino”. Tal medida implica extrair o maravilhoso da coisa visível e imediata, logo, 

pode-se dizer que a instabilidade fere a acomodação cotidiana. 

  Essa técnica de desautomatização feita por um menino dialoga com a crítica, 

que costuma afirmar ser a pintura dele como a de uma criança. É interessante lembrar 

que Charles Baudelaire, em seu ensaio “A modernidade de Baudelaire” 

(BAUDELAIRE, 1993, p. 165), ao se referir à arte moderna, compara o olhar do artista 

ao de uma criança extasiada, que vê tudo como novidade. Esse olhar deslumbrado, 

infantil, é também o de Miró que, como o menino, dá às imagens um valor concreto e 

mítico. Sobre esse olhar pueril, em seu livro Transístor, Murilo Mendes afirma que 

“organizando a infância futura, [Miró] consegue, em todos os casos, conciliar sonho e 

disciplina racional” (MENDES, 1980, p. 225). Pensando dessa forma, pode-se defender 

que o poeta evidencia que abstração e concretude não são polos absolutamente opostos, 

além de dar a entender que qualquer processo de racionalização da arte passa antes por 

uma escolha subjetiva do autor.  

 Essas mesmas técnicas podem ser observadas no poema “Campo de Tarragona”, 

presente na obra Paisagem com figuras (1954-1955), de João Cabral de Melo Neto. 
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Do alto da torre quadrada 
da casa de En Joan Miró 
o campo de Tarragona  
é mapa de uma só cor. 
 
É a terra de Catalunha 
terra de verdes antigos, 
penteada de avelã, 
oliveiras, vinha, trigo. 
 
No campo de Tarragona 
dá-se sem guardar desvãos: 
como planta de engenheiro 
ou sala de cirurgião. 
 
No campo da Tarragona 
(campo ou mapa o que se vê?) 
a face da Catalunha 
é mais clássica de ler. 
 
Podeis decifrar as vilas, 
constelação matemática, 
que o sol vai acendendo 
por sobre o verde de mapa. 
 
Podeis lê-las na planície 
como em carta geográfica, 
com seus volumes que ao sol 
têm agudeza de lâmina, 
 
podeis vê-las, recortadas, 
com as torres oitavadas 
de suas igrejas pardas, 
igrejas, mas calculadas. 
 
Girando-se sobre o mapa, 
desdobrado pelo chão 
ao pé da torre quadrada, 
se avista o mar catalão. 
 
É mar também sem mistério, 
é mar de medidas ondas, 
a prolongar o humanismo 
do campo de Tarragona. 
 
foram águas tão lavradas 
quanto os campos catalães, 
mas poucas velas trabalham, 
hoje, mar de tantas cãs. 
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(MELO NETO, João Cabral. Paisagem com figuras. In: Obra Completa. Rio de Janeiro: 
Nova Aguilar, 2003) 
 

 Nesse poema cabralino, observamos um dos primeiros e dos mais fundamentais 

motivos de Miró: as paisagens de Tarragona, província situada a 140 km de Barcelona. 

A casa a que Cabral faz referência é parte da fazenda comprada pela família do pintor 

em 1911. Nela, há uma torre quadrada, de onde se pode ser vista a paisagem da região, 

um extenso material que o poeta também soube aproveitar. Para produzir uma 

abordagem sobre essa temática, João Cabral priorizou as formas mais tradicionais do 

trovadorismo ibérico, a redondinha e a quadra, dando ao texto, no motivo e na forma, 

uma interpretação geométrica da paisagem espanhola. 

 É interessante perceber que a visão panorâmica do Campo de Tarragona não 

revela um cenário estático. O movimento narrativo-descritivo do olhar de um sujeito 

que empresta ao leitor seu ponto de vista e que, de longe, aproxima-se da paisagem 

lembra a técnica cinematográfica do zoom. Ao passo em que o poema avança, também 

o olhar se afunila e chega bem perto dos detalhes por meio das “lentes de aproximação”, 

recurso interpretado como a imagem telescópica no poema outrora lido. Percebe-se, 

assim, uma série de quadros menores e simultâneos, tal como na estética cubista, sendo 

a ênfase dada à geometria das coisas que compõem a paisagem, como as “vilas”, as 

“igrejas” e o “mar”. 

 Esse movimento ritmado também pode ser visto na tela “A fazenda”, pintada 

por Joan Miró nos anos de 1921 e 1922. No quadro, observa-se a supressão da 

continuidade cronológica, fundindo os tempos físico e psicológico. Além disso, assim 

como o poema de Cabral, há publicação de diferentes ângulos. A simultaneidade de 

pontos de vista cubistas pode ser detectada em alguns elementos, como nas plantações, 

nos animais, na mulher, em seu filho e na fonte. É interessante apontar para o fato de 

que essas imagens transmitem a ideia de fertilidade. Logo, o contato telúrico com o 

lugar de origem, como acontece de semelhante forma em outros poemas de João Cabral, 

é fecundo e leva também à reflexão sobre a produção artística. 

Muitos são os aspectos a serem discutidos em relação às poéticas de João Cabral 

de Melo Neto e de Murilo Mendes dentro da questão do processo artístico, o que se 

tornou para nós um desafio. Nessa leitura comparativa, vimos que a poética desses 

artistas desestabiliza o ponto de vista do leitor ao desvelar o processo de composição do 

poema, desafiando-o a construir a leitura de forma ativa. Portanto, pode-se afirmar que 
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ambos os artistas dão aos elementos visuais um importante sentido, valorizando-os não 

apenas pelo seu imediato aspecto perceptível, mas sim pelas suas significações e 

contribuições para o entendimento do vínculo inesgotável entre palavra, imagem e 

realidade. 
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textuais e que nos possibilitam realizar um estudo analítico, pois esta pesquisadora faz 

uso de olhares de diversas áreas do conhecimento, como Filosofia, Semiologia e 

Estudos Literários (entre outras), para explicar a estreita ligação que envolve a 

Literatura e a Música, objetivando nos introduzir a algo específico, à melopoética. 

Melopoética, segundo Oliveira (2003), é uma teoria que trata, justamente, sobre 

o diálogo entre a Literatura e a Música, tendo como foco de estudo “a dimensão musical 

embutida na literatura” (OLIVEIRA, 2003, p.16). Termo de origem grega (meloi = canto, 

portanto, canto + poética), cunhado por Steven Paul Scher (1936-2004), professor de 

Alemão e Literatura Comparada na Dartmouth College (USA), que, ao delinear sua 

proposição, determinou dois tipos de configurações, ou, pelo menos, foram as que 

conseguimos detectar ao longo da escrita de Oliveira (2003). São elas: a “música de 

palavras” e “música verbal”, e as apresenta se pautando nos trabalhos de Manuel 

Bandeira, Antônio Calado, Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade, entre 

outros.  

Porém, antes de fazer isto, a autora comenta sobre outras possibilidades da 

presença da Música na Literatura. Mostra o caso em que ela é usada como metáfora e a 

adoção de gêneros musicais, em títulos de trabalhos literários, dos quais podemos citar 

“canção”, “noturno”, “sinfonia pastoral” etc. Em seguida, ressalta que, na Música, 

também é costume haver diálogos intertextuais como acontece na Literatura.  

Porém, ao fazer isto, Oliveira (2003) toma como referência uma canção (música 

vocal), sem levar em conta que esta categoria de música abarca o discurso literário, uma 

vez que tem a palavra como um de seus elementos estruturadores. A utilizada é 

Teresinha de Jesus, de Chico Buarque, que, segundo a autora, considerando a sua letra, 

seria uma paródia de uma canção de roda de mesmo nome, sendo que, na melodia, em 

seus primeiros compassos, haveria citações da “música-fonte”. O termo “citação” 

caberia no âmbito de uma linguagem não verbal, uma vez que os compassos, aos quais 

Oliveira (2003) se refere, não constituem uma frase, mas um motivo? Não se trataria de 

plágio, por ser bem restrito o número de combinações possíveis entre os 12 (doze) sons 

do sistema de afinação ocidental, se comparado ao de uma língua natural disponíveis 

para a escrita literária? 

Essa situação faz ecoar outra pergunta: por que alguns estudiosos não 

consideram letras de música popular como poesia e, sempre, insistem em afirmar que, 

no discurso poético escrito, há música? Carpeaux (2011), em seu livro História da 

Literatura Ocidental, ratifica a íntima ligação da poesia lírica grega com a música, ao 
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afirmar que as três espécies desta poesia, a de coro, a elegia e a lírica propriamente dita, 

são classificadas deste modo, tendo como parâmetro o tipo de acompanhamento musical 

adotado em cada uma.  

Carpeaux (2011) afirma, especificamente, que “a de coro” era acompanhada por 

liras e flautas e que a poesia lírica grega, em seu todo, está mais para uma explosão 

violenta, “dionisíaca”, do que para uma mera expressão emocional. E complementa: “a 

expressão de paixões violentas parecia aos antigos a verdadeira tarefa da poesia lírica”, 

incompatível com os ideais pedagógicos da literatura grega (CARPEAUX, 2011, p.55, 

59). Devido a isto, filósofos e políticos da antiguidade preocupavam-se com os efeitos 

perigosos deste individualismo literário, tendo o acompanhamento musical o objetivo de 

atenuá-lo, apolinizá-lo, disciplinando-o, conferindo-lhe significação ética 

(CARPEAUX, 2011, p 54, 57, 58).  

Dessa forma, o fato de cada um dos tipos de poesia lírica ter um 

acompanhamento musical específico é um forte indício de que esta poesia seria cantada, 

em vez de declamada com um fundo musical, fazendo jus, assim, ao uso da designação 

“acompanhamento”. Reforçando esta hipótese, está a afirmativa de que os 

acompanhamentos instrumentais seriam determinados pela ética grega: quanto maior o 

número de pessoas envolvidas na parte poética (canto individual, coro etc), maior seria 

o de instrumentos e os tipos. Resta-nos, assim, a pergunta: a poesia lírica não seria a 

música vocal nos termos dos dias de hoje?  

Em razão desses apontamentos e do fato de estudiosos, que trabalham com a 

inter-relação da Literatura com a Música, empregar a palavra “Música” sem deixar claro 

à qual categoria se refere, julgamos ser de grande valia pormenorizar esta questão.  

Assim, esclarecemos que, independente de ser erudita ou popular ou de estar 

circunscrita em gêneros híbridos como o choro, blues ou jazz, sempre vão existir duas 

categorias de música: a instrumental e a vocal.  

A primeira utiliza como fonte de produção do discurso, todo e qualquer objeto 

denominado como instrumento (flauta, violão, saxofone, tambores, violino etc) e a voz. 

Vale ressaltar que, em termos gerais, a voz é vista como o instrumento musical natural 

humano e, neste caso, faz-se uso dela sem o envolvimento da linguagem, apenas com 

sons produzidos vocalmente (sílabas, vogais e consoantes etc) com o objetivo único e 
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exclusivo de se fazer música instrumental1, mantendo a característica da Música como 

uma linguagem abstrata, não verbal.   

A segunda categoria recorre à palavra, sendo produzida por uma voz ou conjunto 

de vozes2. Contudo tem como elemento estruturador o material que a transforma em 

música, a linguagem musical, o discurso pautado em alturas definidas de acordo com o 

sistema de afinação escolhido (ocidental, oriental, de uma determinada sociedade 

“primitiva” etc). A palavra, neste caso, se literária, é música, graças ao fato de estar 

dentro deste sistema de alturas, de prosódia específica ou de uma estética que a negue. 

A palavra se, neste caso, literária não é mais apenas isso. Ela é penetrada pela porção 

lógica e abstrata da Música e se desenvolve em movimentos lineares que também 

possui, mas, agora, não são os seus que ditam as regras. Os que prevalecem são os 

próprios da Música associados às suas propriedades estruturais. As estético-discursivas 

de ambas as artes se entrelaçam, resultando uma palavra moldada ao discurso sonoro 

abstrato. Em contrapartida, este potencializa o significado da palavra e cria uma 

plasticidade inexistente na música instrumental (que é mais exata em termos de ataque 

por ser digital), a palavra cantada. O verbal que se molda no não verbal. 

Esclarecidas essas particularidades, devemos salientar que também encontramos, 

com frequência, pesquisadores que relacionam procedimentos literários com “Tema e 

Variações”, sem mencionar que se trata de um gênero específico da música instrumental 

(abstrata) ou compara a Literatura com a Música, referindo-se ao fato de ser abstrata, de 

não ter referente, sem especificar a sua categoria, denominando-a, simplesmente, de 

“Música”, como sucede em Oliveira (2003) no seguinte trecho:  

   

[...] são especialmente inovadores alguns ensaios evidenciando que 
nem mesmo a música, considerada a mais pura das artes, escapa ao 
conluio com a ideologia. Um ensaio feminista evidencia, por exemplo, 

                                                            
1Um exemplo disto é o vídeo “Carmel A-Cappella” disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=hRpyG70zDNg. Trata-se de um concerto, gênero instrumental que é 
executado por vozes. Porém o mais comum é acontecer o contrário: uma canção popular (música vocal) 
ser tocada, ser executada pura e exclusivamente por instrumentos, transformando-se, em instrumental. 
Isto ocorre, com mais frequência, na popular. Quem não já ouviu, por exemplo, Yesterday (Beatles), 
Garota de Ipanema (Vinícius de Moraes; Tom Jobim), Hino Nacional Brasileiro (Francisco Manoel da 
Silva- música; Joaquim Osório duque Estrada – letra), Aquarela Brasileira (Ary Barroso), New York, 
New York (John kander e Fred Ebb) ao som de um piano ou quarteto de sopro ou orquestra? 
2 A música vocal pode ter como acompanhamento de instrumentos ou não. Neste caso, recebe a 
designação de canto a capela. Na música erudita, temos solo, duos, trios, quartetos, (etc) grupos de 
câmara e coral (considerado um instrumento com características específicas como a orquestra também o 
é). Na música popular, vamos encontrar duetos, como, por exemplo, os da sertaneja; e um cantor (a) 
responsável pela melodia contrapondo-se, em certos momentos, a um grupo pequeno de cantores que 
fazem o back vocal. Podemos entrar também quartetos, quintetos, como o Quarteto em Si, Roupa Nova, 
14 Bis, Boca livre, MPB4 etc. 
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que a concepção patriarcal da função social da mulher se faz presente 
até em composições aparentemente inocentes, como lieds de 
Schumann ou A criação de Haydn (OLIVEIRA, 2003, p. 28). 

 

Nessa passagem, Oliveira (2003) trata de duas coisas distintas considerando 

como apenas uma, pois “A criação”, de Haydn é um oratório baseado no livro do 

Gênesis e “lieds” canções alemãs de origem folclórica, portanto, música vocal. Nesta 

categoria, há maiores chances do discurso ser ideológico pelas características 

significativas da palavra. Já a que Oliveira (2003) alude como “a mais pura de todas as 

artes” é a instrumental, a abstrata, a sem referente. Mas, mesmo só lhe cabendo recorrer 

aos procedimentos básicos da organização da estrutura de qualquer discurso humano 

(introduzir, apresentar, desenvolver; recapitular, sintetizar, variar e finalizar), ainda há 

chances de ter traços ideológicos, se seu objetivo for o de exaltar o que é nacional. 

Isto porque a música não verbal, na sua abstração rítmica e de alturas, traz 

consigo o temperamento de um povo, seu suingue como expressão do se estar no 

mundo, a sua etnicidade. E graças a estes elementos abstratos implícitos na linguagem 

musical, é que se fez do nacionalismo um movimento de grande força no final do século 

XIX e começo do XX, na música erudita. Muitos compositores se sentiram estimulados 

à pesquisa folclórica, à procura de um estilo característico, liberando forte sentimento 

pelo seu país com o emprego de melodias e ritmos próprios e se baseando em cenas 

tiradas do dia a dia, de lendas, o que resultou em poemas sinfônicos, concertos, peças 

solos, danças (música instrumental), ópera (música vocal) etc. Dos compositores 

nacionalistas, podemos citar: Glinka e Rimsky-korsakov (Rússia); Smetana (Boêmia); 

Grieg (Noruega); Bella Bartók e Kodály (Hungria); Charles Ives (EUA). 

Elucidados esses detalhes, enfatizamos que Oliveira (2003), logo em seguida, 

aborda sobre a relação entre as artes. Segundo ela, muitos teóricos vêm formulando 

questões, ao longo dos tempos, para entender as ligações entre as artes e os contrastes 

entre estas. Distingue-se, entre eles, Susanne Langer, que assegura existir em cada arte 

uma forma de “aparição primária”. Pelo que entendemos, o termo “aparição primária” 

seria o que é mais visível, o mais detectável na experiência de recepção de cada arte. 

Assim, de acordo com esta filósofa, essa “aparição primária” poderia se manifestar de 

forma secundária em outra linguagem artística, o que explica os paralelos existentes 

entre elas. No caso da Literatura e Música, a aproximação é justificada por terem o 

mesmo material básico, o som, e compartilharem a mesma “aparição primária”, o tempo 

(OLIVEIRA, 2003, p. 12). 
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Entretanto Susanne Langer se esqueceu de que a Literatura e a Música possuem 

o tempo como a “aparição primária”, porque acontecem no espaço. A Literatura no do 

papel (virtual ou não) ou in praesentia – quando oral, e a Música em uma sala ou 

espaço aberto, sendo acústica ou com a utilização de instrumentos eletrônicos, contando 

ou não com equipamento de som (caixas amplificadoras, microfones etc). Além disto, 

elas se perpetuam no tempo, justamente, por serem registradas no espaço do papel, em 

suportes como a net, celular, computador e os ainda utilizados CD e DVDs, o que 

possibilita suas “aparições” serem repetidas infinitamente, que não é nada mais nada 

menos que a reafirmação da noção abstrata criada pelo homem de tempo. 

Assim sendo, podemos declarar que o primeiro ponto de contato entre a 

Literatura e a Música é o fato de serem artes e terem os mesmos objetivos (o prazer 

estético, a vivência do grotesco, do belo, do feio, do risível, do discurso crítico), cada 

uma a seu modo, cada qual com a sua natureza em termos de estrutura. E mesmo a 

Literatura sendo verbal e a Música não verbal, uma possuindo elemento referencial e a 

outra não, discordamos de Oliveira (2003), ao defini-las como “[...] duas artes que 

englobam sistemas sígnicos rivais” (OLIVEIRA, 2003 p. 13). Isto porque elas são o que 

são e apesar de terem características opostas se encontram como toda poética, na 

abstração das emoções que suscitam, nas sensações que provocam, no indizível que 

promovem, mesmo ao comungar o mesmo espaço-tempo estético na mescla de suas 

oposições no que se chama música vocal. 

Solange (2003) nos mostra também os pressupostos da análise semiológica 

representada por Jean-Louis Scheffer, Louis Marin, Michel Butor e Roland Barthes, 

entre outros, que também nos estimulam a refletir sobre as conexões e distanciamentos 

entre linguagens artísticas: 

 

[...] todo objeto artístico constitui um texto, convidando a uma 
“leitura”, ou seja, a uma interpretação vazada em linguagem verbal. 
Mediando a recepção de todas as criações artísticas, a verbalização, 
consciente ou não, justificaria as analises intertextuais. Valida-se, 
assim, a perspectiva semiótica, que toma as artes como diferentes 
tipos de linguagem, interligados por equivalências estruturais — as 
chamadas homologias — confluentes no contexto social (OLIVEIRA, 
2003 p. 13). 
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Tomamos com referência a música absoluta3, podemos afirmar que nem todo 

objeto artístico constitui um texto que nos convida à leitura, a uma interpretação vazada 

em linguagem verbal. O máximo que pode ocorrer, neste caso, é o ouvinte descrever as 

suas sensações ou exprimir como é afetado pela obra ou expor o quanto é bela tal peça 

ou comentar sobre seus elementos composicionais, em se tratando de um apreciador 

especializado.  

Por isso, não acreditamos que seja a verbalização interpretativa o que justifica as 

análises intertextuais no âmbito das artes e nem o fato destas diferentes linguagens 

serem interligadas por equivalências estruturais. A razão da existência destas análises 

não se legitimaria, simplesmente, por serem do mesmo tipo de expressão humana? Elas 

não estariam conectadas por equivalência de “procedimentos organizacionais” de suas 

estruturas em vez de suas estruturas em si?  

Sobre a inter-relação entre as artes, Oliveira (2003) ainda traz questionamentos 

sobre possibilidade de uma arte global, cogitando a existência de um vínculo essencial 

entre canto, dança e poesia, com base em registros históricos de um passado longínquo 

e no que acontece, ainda hoje, em culturas orais. Em seguida, comenta sobre a hipótese 

endossada por Robert Jourdain, que defende que o motivo de haver aproximações entre 

as artes está no fato de nosso cérebro ser composto por uma unidade empírico-

psicológica de diferentes percepções sensórias e estéticas.  

Assim, arriscamo-nos ao afirmar, pautando no que observamos na prática, que o 

ser humano tem potencial para conceber e apreciar as artes individualmente e/ou 

associadas. Elas podem ser observadas juntas, combinadas, em comunidades ou 

manifestações orais, como a Festa dos Reis, a Congada quando são travestidas de 

objetivo religioso ou puramente artístico como na ideia de arte total de Wagner. Além 

disto, temos como exemplos de artes globalizantes, bem próximos de nós, o teatro, o 

musical e a Ópera. Cada qual em sua especificidade inclui a música, a dança, as artes 

visuais (inscritas no cenário), a representação teatral e a literatura em um único espaço 

estético.  

Mas, retomando ao texto teórico, antes de dar início ao que seu artigo intitula (à 

música na Literatura brasileira), Oliveira (2003) aborda sobre importância do 

Romantismo e Simbolismo, colocando em destaque suas características para sustentar 

                                                            
3 Música absoluta é aquela que utiliza única e exclusivamente elementos musicais, o som, nada mais. E a 
palavra “peça” é sinônimo de música, partitura. 
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as suas argumentações sobre o trabalho de Bandeira como um exemplo de “Música de 

palavras” e, ao final desta parte do texto, esclarece:   

 

De certa forma, a proposta simbolista enfatiza aquilo que, em maior 
ou menor grau, sempre esteve presente na poesia de todos os tempos: 
a exploração de recursos fônicos e acústicos. Próprios da linguagem 
verbal e da musical, explicam a milenar proximidade entre literatura e 
música, artes irmãs, geradas pelo enlace entre som e dimensão 
temporal. No estrato sonoro da literatura, destacam-se imagens 
acústicas como assonância, consonância, aliteração, onomatopeia, 
variações tímbricas e distribuições fonemáticas, além de elementos 
relacionais, essência do ritmo e da métrica, que incluem acentuação 
tônica, rima, enjambement e pausas expressivas. 
[...] No Brasil, a relação entre literatura e música e exemplarmente 
ilustrada pela poesia de Manuel Bandeira, o mais musical de nossos 
poetas do século XX, autor de Os sapos, hino oficial do modernismo, 
notável pelo apelo de seu estrato fônico. Não fica atrás o jogo de 
assonâncias, consonâncias e aliterações de “Berimbau”, em O ritmo 
dissoluto: [...] (OLIVEIRA, 2003, p.14).   

 

Podemos observar que, no primeiro trecho citado, Oliveira (2003), mais uma 

vez, relaciona a Literatura com a Música, considerando esta como linguagem abstrata 

sem levar em conta a existência da vocal. Não seria, nela, em razão do uso da palavra, 

que podemos encontrar o diálogo mais imbricado entre estas duas artes? A música vocal 

não seria a pedra de toque da proximidade destas, ao longo de toda História da 

Literatura Ocidental e da Música? A poesia lírica não seria um bom exemplo desse 

fenômeno? Isto porque, como todos nós sabemos, esta literatura, recebe este nome em 

virtude do uso da lira como instrumento acompanhador da “performance poética”. 

Lírica do latim lyrìcus, de lyra, que, além de tudo, também é o símbolo imagético da 

linguagem musical. 

Ademais, devemos destacar que toda a descrição do estrato fônico da Literatura 

delineado por Oliveira (2003), na primeira parte da última citação, serve como 

sustentação para definir Bandeira como o mais musical dos poetas brasileiros do século 

XX. Porém toda e qualquer onomatopeia, aliteração, assonância, consonância não tem 

valor algum quando associada à linguagem sonora por excelência. No discurso musical 

abstrato, não existem tais configurações e, quando fazem parte da palavra que é cantada 

(música vocal), não a tornam mais musical e nem mais sonora. No máximo, a presença 

de aliteração e onomatopeia em uma música vocal, por exemplo, propicia que seja 

impregnada de tendências mais rítmicas que melódicas, nada mais que isto. E se 
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tomarmos a onomatopeia em separado, ela, em Música, não é considerada mais que um 

material sonoro. 

Por conseguinte, o trabalho poético (escrito) de Bandeira, definido como o mais 

musical por Oliveira (2003), na verdade, apenas é mais sonoro que os de outros poetas. 

Seria como se comparássemos, em Música, uma mesma peça tocada, primeiro, por um 

quarteto de flautas de doce e, depois, por um quarteto de metais (dois trompetes, um 

trombone e uma trompa). A última opção seria a mais sonora, teria maior potencial em 

volume, intensidade sonora.  

 Outro exemplo de “Música das palavras” é a utilização, na Literatura, do gênero 

musical “Tema e variações”, que Solange (2003) chama de “construção modelada em 

formas musicais” e que, segundo ela, ocorre tanto na poesia quanto na prosa 

(OLIVEIRA, 2003, p. 24). Nestas mesmas condições, está a “Música verbal”, que é 

outro tipo de Melopoética. Trata-se da descrição das impressões de uma personagem 

durante o ato de ouvir uma música ou qualquer detalhamento sobre um discurso musical 

em um romance, por exemplo. Uma simples descrição, nesta teoria, já se torna música. 

Assim, não poderíamos concluir que esta lógica abre precedente para também existir 

“paisagem verbal”, “degustação verbal”, “sensações verbo-táteis”? 

Quanto aos exemplos da aplicabilidade do “Tema e variações” apresentados pela 

estudiosa, em primeira análise, cremos que o de Drummond, que ela utilizou para outros 

fins argumentativos, a Cantiguinha seja mais próximo deste gênero musical. Nele, o 

poeta lançou mão de um procedimento próprio da poesia, a repetição, criando uma 

proximidade ao que é variação em Música e que só ocorre na música não verbal, como 

já afirmamos. Variar, em Música, é criar outras frases a partir de uma melodia 

referência, o tema, aumentando ou diminuindo a quantidade de sons tocados em relação 

a este modelo. Se pensarmos na possibilidade de uma transposição deste conceito para a 

linguagem, ele pode equivaler a sílabas das palavras. E é o que não acontece em Sonho, 

pois Bandeira tomou como tema, o fato de ter sonhado criando argumentações, jogos de 

significados que se estruturam em um começo, meio e fim, ao passo que, em Música, 

são combinações de elementos nas quais o tema e cada variação tem um começo, meio e 

fim independentes, o que não impede do início da Música ser a melodia referência e 

terminar com ela ou com uma de suas variações apresentadas. 
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Cantiguinha  
Era um brinquedo Maria 
Era uma estória Maria 
Era uma nuvem Maria 
Era uma graça Maria 
Era um bocado Maria 
Era um mar de amor Maria 
Era uma vez era um dia Maria. 
(ALVARENGA; CAMARGO, 1989, p. 291).   

                                 
 
                                      Sonho  

Sonhei ter sonhado 
Que havia sonhado. 
Em sonho lembrei-me 
De um sonho passado: 
O de ter sonhado 
Que estava sonhando. 
 
Sonhei ter sonhado... 
Ter sonhado o quê? 
Que havia sonhado 
Estar com você. 
Estar? Ter estado, 
Que é tempo passado. 
 
Um sonho presente 
Um dia sonhei. 
Chorei de repente, 
Pois vi, despertado, 
Que tinha sonhado (BANDEIRA, 1983, p. 298-299). 

 

Além do mais, tudo mostra que, na prosa, seja mais possível a operacionalidade 

da noção de “Tema e variação”, claro, tomando como referência a própria noção de 

tema da literatura e não da música puramente abstrata, por ser o ato de variar ser um 

processo natural do raciocínio humano e não da Música. Além disso, nesta linguagem, 

no que diz respeito à sua estrutura, aproxima-se mais da prosa do que do verso, uma vez 

que o tema musical é estruturado em frases e não em versos. E mesmo quando se trata 

de música vocal, eles são desconsiderados como também a sua métrica. O mais 

importante é a adequação da tônica de tal palavra à métrica musical. Para demonstrar a 

contraposição do verso à frase musical, segue abaixo Luiza, de Tom Jobim.  

                          

                                   Luiza 

(F1) - Rua 
          Espada nua 
          Bóia no céu imensa e amarela 
(F2)   Tão redonda a lua 

4401

Ana
Pencil



11 
 

          Como flutua 
 (F3)  Vem navegando o azul do firmamento 
           E no silêncio lento 
           Um trovador, cheio de estrelas 
(F4)    Escuta agora a canção que eu fiz 
           Pra te esquecer Luiza 
(F5)    Eu sou apenas um pobre amador 
           Apaixonado 
           Um aprendiz do teu amor 
(F6)    Acorda amor 
           Que eu sei  

Que embaixo desta neve 
Mora um coração (CHEDIAK, 2005, p. 86-87).  
 

 

Palavra cantada resultante do entrelaçamento de uma linguagem não verbal, sem 

referente com outra em situação oposta cuja métrica é desconsiderada em função da 

primeira.  Mas, pelo que tudo indica, nem sempre foi assim. Isto porque a concepção de 

música dos gregos considerava que a música deveria nascer da palavra, pois, segundo 

eles, sua principal função era tornar perceptível a poesia (PEREIRA, 2001, p. 29). 

Ainda hoje, a linguagem musical potencializa a palavra literária em todas suas 

dimensões, mas, na Grécia antiga, provavelmente, a métrica musical, como conhecemos 

hoje (compasso binário, ternário, etc), não existia. Este é um exemplo de como, mesmo 

nas aproximações, há sempre movimentos que distanciam as artes.  

 

A primeira constatação acerca do fenômeno acústico e da 
existência dos sons diz respeito a esta dupla lei inexorável: sem 
movimento não pode haver som, e todo movimento produz som, 
sejam estes percebidos ou não por nosso mecanismo auditivo. 
Como as moléculas estão em contínuo movimento, a produção 
de sons é, na verdade, ininterrupta, da mesma forma como, já 
desde os tempos mais remotos, conjecturava-se sobre a 
existência, em nível macroscópico, de uma harmonia das 
esferas, decorrente do perpetuum móbile dos astros. 
(MENEZES, 2003, p.19). 

 

Portanto, a nossa circulação sanguínea, o nosso coração, a terra e os planetas e 

tantas línguas deste mundo com suas melodias, ritmos, prosódias são sonoras como a 

Música e a Literatura (poesia e narrativa).   Porém estas últimas são criações humanas 

com uma única função, o prazer estético em todas as suas nuanças. Combinam-se, 

distanciam-se e se aproximam, são o que são: Literatura e Música. O fruir de um 

Borges, Pessoa, Guimarães Rosa, Manoel de Barros, Drummond, Ilda Hilst, Lígia 
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Fagundes Telles entre outros, não bastam em si?  Terminados estes primeiros passos, a 

sensação que nos fica é a de ser o caminho ainda muito longo, muitas vozes a escutar, 

muitos sons perpetuados em palavras escritas. 
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 LITERATURA E ARTES VISUAIS: REFLEXÕES SOBRE A CRIAÇÃO DE 
LIVROS PARA CRIANÇAS 

 
Mitizi Gomes (UFPel) 

Roberto Heiden (UFPel) 
 
Resumo: O livro destinado a crianças congrega em si as linguagens verbal e visual, e ambas 
colaboram para a construção do sentido do texto. As relações entre as linguagens das obras para 
não-adultos, atualmente, parecem problematizar a ideia sobre a autoria do livro, na prática, 
elaborado por diferentes profissionais. As produções literárias da escritora argentina Isol 
(Marisol Misenta) têm obtido sucesso no cenário da literatura infantil. A autora tem transitado 
entre a escrita e a ilustração do livro infantil e demonstra como uma produção literária para 
crianças está intimamente ligada à arte visual no momento em que se declara uma “autora 
integral” de seus livros. Isol mostra que as duas linguagens são indissociáveis na sua prática 
artística/autoral. Nesta reflexão, analisaremos as relações entre literatura e artes visuais no livro 
Cosas que pasan (2012), de autoria de Isol. Para tanto, serão discutidas questões relativas ao 
universo infantil, exploradas pela autora. Embora as publicações para não-adultos careçam de 
reputação junto à crítica especializada, mesmo que se constituam como obras de arte híbridas, 
ainda assim, tais obras possuem público fiel e merecem a atenção por parte dos críticos, teóricos 
e historiadores, que deverão considerar a fusão entre linguagem verbal e visual como uma 
característica fundamental de sua criação e produção. 
Palavras-chave: Literatura Infantil. Artes Visuais. Cânone. Literatura Comparada. 
 

1. Questão autoral do livro ilustrado infantil: novos horizontes 

 

Discussão que tem tomado fôlego há alguns anos no meio acadêmico, a relação 

estabelecida entre linguagem visual e linguagem verbal nos textos destinados às 

crianças nos coloca diante de uma série de questionamentos acerca da elaboração deste 

objeto singular que é um livro infantil ilustrado. Muitas têm sido as posturas frente ao 

referido objeto e sua elaboração, e tais posicionamentos dependem do lugar de fala de 

cada um. No círculo dos estudiosos da arte da palavra, a imagem sempre será tributária 

ao texto escrito, cujo propósito maior é o de despertar na criança o gosto pela leitura. 

Contudo, no círculo dos artistas da visualidade, a imagem é elemento que agrega 

sentido ao texto escrito e, em muitos casos, pode ultrapassá-lo e/ou precedê-lo. Para 

Sophie Van der Linden (2011), ler um livro ilustrado 
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[...] não se resume a ler texto e imagem. É isso, e muito mais. Ler um 
livro ilustrado é também apreciar o uso de um formato, de 
enquadramentos, da relação entre capa e guardas com seu conteúdo; é 
também associar representações, optar por uma ordem de leitura no 
espaço da página, afinar a poesia do texto com a poesia da imagem, 
apreciar os silêncios de uma relação à outra... (2011, p. 9) 

 

Por vezes, o ilustrador é visto como o artista que traduz em imagens o texto 

escrito e tais imagens devem servir para auxiliar o leitor mirim no entendimento do 

texto. Por esta perspectiva, o texto visual nasce posteriormente ao texto escrito, e pode 

agregar sentidos novos ao texto ou apenas reforçar o que já está nele expresso ou 

sugerido. Contudo, ainda que haja essa ideia de concepção do objeto, o ilustrador é um 

artista que, com o uso de diferentes técnicas, tece sua própria narrativa que, na maioria 

dos casos, utiliza-se de um espaço muito maior do que o destinado ao texto escrito. 

Apesar de a visão tradicional sobre as relações entre arte e texto escrito ser bem 

difundida, há a vertente de intelectuais que defende a ilustração como um elemento 

constitutivo e imprescindível do livro para crianças. Para estes estudiosos, o 

imbricamento entre linguagem verbal e linguagem visual é extremamente rico e 

significativo, uma vez que constrói um espaço novo de relações entre as duas 

linguagens no livro infantil. Hunt (2010, p. 234), a propósito do livro-ilustrado e suas 

características presentes nas produções do século XX, diz que 

 

Os livros-ilustrados podem explorar essa relação complexa; as 
palavras podem aumentar, contradizer, expandir, ecoar ou interpretar 
as imagens – e vice-versa. Os livros ilustrados podem cruzar o limite 
entre os mundos verbal e pré-verbal; podem ser aliados da criança 
leitora [...]. Eles têm um grande potencial semiótico/semântico; 
decididamente não são simples coleção de imagens [...] 

 

A discussão aqui proposta, até o momento, está embasada na construção de um 

objeto livro infantil de maneira tradicional: há a criação do texto escrito e 

posteriormente a criação do texto visual. Mas como se dá esse processo quando 

tratamos de uma “autora integral”? A artista-escritora argentina Marisol Misenta – 

ISOL – utiliza este termo para se auto-definir, uma vez que a maioria de seus livros 

destinados às crianças é criada por ela mesma, sobretudo as etapas de elaboração do 
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texto e das ilustrações 1. Isol põe à prova a lógica de que linguagem visual é tributária à 

verbal, e de que aquela pode ser criada somente após a concepção desta, mostrando que 

as duas linguagens são indissociáveis e que, na sua prática artística, a ideia de um 

ilustrador/tradutor não se dá dessa forma tradicional. Isol afirma que em seu trabalho de 

concepção de um livro para o leitor mirim a imagem pode nascer antes da palavra. Essa 

afirmativa aponta para a íntima ligação existente entre artes visuais e produção de livros 

infantis, o que mostra que a relação entre ilustração e texto se dá de forma diferente na 

literatura destinada às crianças2. 

Partindo, então, do princípio de que as obras de Isol caminham em direção 

oposta ao que seria a regra de criação de livros para crianças, temos convicção, a partir 

da materialidade do livro, de que estas servem de base para uma profunda reflexão 

sobre as relações que se podem estabelecer entre as linguagens verbal e visual em um 

objeto-livro-infantil, à medida que assumimos outra perspectiva frente à relação 

indissociável entre literatura e artes visuais.  

 

2. “Cosas que pasan”: à guisa de exemplo 

 

Ao determo-nos no livro Cosas que pasan, ao nível diegético, encontraremos 

uma personagem infantil em busca de algo. No caso em questão, nossa protagonista, 

uma personagem sem nome, aparentemente na segunda infância (com base nas 

definições de Piaget), está conflituosa frente a questões concernentes a sua identidade. 

Na capa, a personagem é representada correndo entre uma espécie de nuvem de objetos 

de toda ordem, os quais ela tenta caçar com uma rede de borboletas. Contudo, sua rede 

está vazia. Há uma diversidade de elementos flutuantes, o que demonstra, de certa 

forma, a falta de foco dos desejos da menina, ou, ainda, sugere que é preciso ter em 

mente que “as coisas passam”. 

Nas primeiras páginas de apresentação do livro, o retrato de nossa personagem é 

apresentado com um close em seu rosto. As mãos da personagem estão próximas de 

seus lábios em uma expressão um tanto ambígua. Nas páginas seguintes, será revelado 

que o sentimento da menina é uma espécie de dúvida, incerteza, certa frustração. Esses 

sentimentos da personagem atravessam toda a narrativa.  

																																																													
1 Essas e outras informações estão expressas em fala realizada por Isol. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=gILZr9BLjWI > Acesso em 27 de outubro de 2016. 
2 Essas e outras informações estão na fala de Isol, disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=gILZr9BLjWI> Acesso em 27 de outubro de 2016. 

4406

Ana
Pencil



	 4 

O livro é composto por 19 ilustrações. A menina, única personagem humana, 

aparece em 17 delas. Além da menina, aparecem alguns animais, plantas, paisagens e 

um “Gênio” (um ser não-humano), que surge para realizar um dos intermináveis desejos 

da personagem central – desejos manifestos por meio de suas dúvidas, os quais vão 

sendo revelados ao longo da narrativa. 

Por nove páginas, a menina demonstra insatisfação frente às suas características, 

posses e limitações. A personagem manifesta-se com verbos no subjuntivo (pretérito 

imperfeito – si yo tuviera), mostrando o que ela gostaria de ter e ser. Na perspectiva do 

narrador em primeira pessoa, a menina nos conduz pelo universo dos desejos, contudo, 

a ilustração não dá conta de um narrador autodiegético, já que estamos vendo a menina, 

e não vendo o mundo a partir de sua ótica e perspectiva. Segundo Nicolajeva e Scott, “o 

foco interno é impossível em um texto visual” (2011, p.166), e talvez, por isso, a 

ilustração é feita como se a menina estivesse em uma moldura. Tal moldura está muito 

distante da margem do livro, o que nos fazer inferir que pode ser uma moldura de 

espelho.  

Se assim for vista tal moldura, a autora problematizou o conceito de foco interno 

expresso pela ilustração, pois, segundo Nicolajeva e Scott, nesse tipo de ponto de vista 

seria impossível o leitor visualizar a personagem, uma vez que deveria estar olhando por 

sua perspectiva, e não vendo a personagem. Interessante notar que os objetos desejados 

estão sempre do lado de fora da moldura, fora do alcance da mão da personagem. 

Possivelmente esses objetos de desejo não são concretos, mas sim símbolos que 

transmitem o mundo interno da personagem. 

Essa espécie de moldura, que muitas vezes separa nossa personagem de seus 

desejos, acaba se transformando em uma solução visual recorrente ao longo da 

sequência de ilustrações, também para outras situações. Nas dezessete vezes em que 

nossa personagem foi retratada por Isol, em quinze delas essa moldura, que se configura 

de forma irregular, aproximadamente como um retângulo, enquadra a menina. Tal 

forma abstrata parece cumprir diversas funções nas ilustrações, além de ser um 

elemento que dá coesão visual ao livro. Essa moldura parece demarcar no espaço seus 

desejos expressos como pensamento. Em alguns momentos a moldura cria passagens no 

campo visual onde se desenvolve a comunicação entre a menina e o Gênio, a outra 

personagem da história.  

O texto escrito está colocado sempre fora dessa moldura que, por sua vez, está 

configurada em proporções harmônicas com o formato das próprias páginas do livro. 
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Cabe também destacar que mesmo tal moldura sendo um elemento constante, possui 

suas próprias variações enquanto tipo de uso e forma final. Essa moldura, nos 

momentos em que há um close-up no rosto da personagem, por exemplo, colabora para 

destacar as expressões fisionômicas que foram representadas. Há também momentos em 

que a forma total da moldura está incompleta, porém, a composição entre o texto e a 

imagem está configurada de maneira tal, que sugere mais uma vez a presença da 

referida moldura. Cabe ainda destacar que os espaços não ocupados por ilustrações, do 

lado de fora dessas molduras, apresentam uma proporção em relação aos demais 

elementos da composição das páginas do livro bastante pronunciada. 

Ao longo das páginas ocupadas por essas molduras e diferentes variações 

compositivas, nossa protagonista manifesta seus desejos para em seguida dar-se conta 

de que nenhum deles foi concretizado. Ela deseja ter o cabelo liso, ter um cavalo, cantar 

como um pássaro, ser forte, mais alta e ter olhos verdes. De repente, surge um gênio dos 

desejos, já que ela foi a pessoa que mais pediu algo durante aquele mês. Contudo, o 

gênio avisa que realizará apenas um único desejo. A menina se põe a pensar, e a cada 

dúvida ela diminui de tamanho em relação à moldura, o que sugere o afastamento entre 

a menina e o leitor, e suas feições se alteram. Seu maior medo é pedir algo e arrepender-

se depois, diante da diversidade de coisas que tanto deseja. O gênio cansa de esperar, 

pois a menina está frente a um dilema. Ao ser questionada se já havia tomado uma 

decisão, ela emite um sonoro “tudo”, que toma conta de duas páginas, rodeado de uma 

infinidade de objetos flutuantes – que refletem o imaginário/mundo interno da 

personagem. 

Este é um momento bastante expressivo e exemplar da forma como Isol articula 

texto e imagem nesse livro: quando a personagem expressa ao gênio que na verdade 

suas dúvidas quanto ao que deseja pedir se dão em função de que gostaria mesmo era de 

“tudo” possuir – “quero tudo”, manifesta a menina. Nesta imagem, a palavra “tudo” 

(todo, em espanhol) foi colocada em tamanho que extrapola a própria dimensão da 

página padrão do livro. Dessa forma, “todo” é palavra e também um elemento visual 

desse momento da ilustração. Na ilustração onde isso é revelado, Isol elabora texto e 

imagem em uma composição plenamente integrada. A palavra “todo” está fundida a um 

universo de objetos de desejo da menina, que, na verdade, são comuns ao universo 

infantil, e que já haviam aparecido na periferia das molduras em outras páginas do livro. 

A palavra “tudo” é maior do que a representação da menina, e sua construção 

simbólica aponta para o fato de que os desejos da personagem não caberiam em si, ou 
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seja, como se tais desejos fossem maiores do que sua própria existência. Somando-se a 

isso, e unificando a representação da própria menina com a palavra “tudo”, ao fundo, há 

uma representação de dezenas de brinquedos infantis e objetos e/ou alimentos de ordem 

variada, sugerindo que seriam esses os desejos que habitam o imaginário de nossa 

heroína. A forma dinâmica dessa ilustração contrasta e se diferencia de todas as demais 

imagens presentes no livro. Nesse sentido, embora se trate de uma solução visual 

isolada, tal ilustração colabora para que possamos perceber as características gerais das 

demais ilustrações. 

Após a explosão da personagem, o gênio, intrigado, busca em seu catálogo a 

abrangência da palavra, enquanto a menina aguarda ansiosamente, roendo as unhas. 

Depois de verificar que “tudo” não está contemplado no catálogo, o gênio informa que 

não poderá aguardar por outro desejo e dá a ela um coelho cinza, que é só o que tem em 

mãos no momento. A menina fica impactada. Sentada e desolada pela oportunidade que 

teve e não foi capaz de aproveitar, ela vê que seu presente, o coelho cinza, é lindo... 

“mas, se fosse azul...” 

Diante das possibilidades apresentadas, a menina se vê perdida, sem as 

condições necessárias para tomar uma decisão que impactará sua vida definitivamente. 

Apesar de ela ser insaciável, essa insatisfação se restringe ao mundo interno, e no 

momento em que ela finalmente poderá ter algo tão significativo, não consegue apontar 

nada concreto. Querer ter tudo é o mesmo que não ter nada, pois não há a canalização 

para algo realmente factível. De tudo, sobrou-lhe um coelho cinza que, apesar de bonito, 

sua insatisfação faz querer que ele seja azul. 

Diferentemente do texto Secreto de familia3, a personagem não está em conflito 

sobre identidade familiar, mas está em conflito consigo mesma; está desejosa de ter 

outra aparência, mais força física, alguma habilidade específica que a diferencie de 

outras pessoas. As dúvidas dessa personagem estão ligadas ao ser/estar dela mesma no 

mundo, e não se relacionam com problemas familiares, como no texto citado 

anteriormente. Em Cosas que pasan, a menina não interage com outras pessoas, seja da 

família ou da escola, por exemplo, mas apenas com um gênio dos desejos, que é um 

ente não-humano (Djinn), e consigo mesma. O foco de suas preocupações é ela mesma, 

o que pode nos fazer concluir que a protagonista encontra-se numa fase egocêntrica de 

desenvolvimento infantil (conforme nos aponta Piaget, o egocentrismo está presente na 

																																																													
3 Texto de Isol já analisado por nós em outro momento. 
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segunda infância, ainda que em menor grau do que na primeira). 

A artista-escritora Isol, em diferentes entrevistas, fala sobre o processo criativo 

de seus livros. Em suas falas, muito se vê da artista plástica que cria livros ilustrados, 

uma vez que usa distintas técnicas para elaborar suas histórias. Contudo, ao analisarmos 

suas histórias, veremos que as narrativas são, assim como a visualidade, muito bem 

elaboradas. Em seus livros para não-adultos é a personagem infantil propriamente o 

tema mais explorado, de acordo com explicação da autora: de forma não simplista4. Em 

Cosas que pasan, linguagem verbal e visual são articuladas por Isol de modo a 

produzirem conjuntamente os sentidos possíveis para a história. Ainda que a ilustração 

fosse decorrência do texto escrito, como uma forma de tradução, o fato de a própria 

autora executar as ilustrações em questão demonstra a dimensão criativa do seu 

trabalho. Como características gerais, as ilustrações de Cosas que pasan apresentam 

uma gestualidade expressiva, bastante declarada e com uma harmonia cromática 

composta por poucas tonalidades5.  

 

3. Considerações Finais 

 

A prática tradutória que diz respeito à versão de um texto da língua fonte para a 

língua meta tem como premissa a interpretação do texto para que se efetive a tradução. 

Contudo, quando nos referimos aos livros infantis e às duas linguagens que os 

constituem, importa salientar, apesar da obviedade da afirmação, que a linguagem visual 

permanece intacta, independente da/s língua/s para a/as qual/quais for/em vertido/s. 

Diante dessa constatação, vale refletir sobre a amplitude da significação da imagem, no 

que se refere a uma certa linguagem universal ou, pelo menos, à existência de um 

entendimento ocidental de como seria a interpretação dessa imagem. Sim, os textos de 

Isol foram traduzidos para outras línguas, inclusive para o português, mas neste 

processo não houve alteração significativa nas imagens.  

																																																													
4 Informações extraídas da fala de Isol, registrada a partir dos 3:47 min do vídeo “¿Cómo trabaja “Isol”? 
miralo em Libroteca”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=md6Thww1g0o> Acesso em 
27 de abril de 2016. Cabe salientar que Isol já atuou apenas como ilustradora de livros de outros autores, 
explorou técnicas artísticas diversas e se aventurou em outras linguagens, dentre elas, a música.	
5 As imagens foram produzidas com materiais diversos, em uma técnica mista. A personagem principal 
do livro é apresentada nas cores laranja e azul, sua pele tem a cor bege e seus cabelos as cores laranja e 
marrom. Tal paleta de cores soma-se às cores azul, cinza e ocre que juntas são aquelas predominantes ao 
longo do livro. Outra característica importante que confere coesão visual ao conjunto das páginas 
ilustradas são as grandes áreas em branco, onde a cor do próprio papel que dá suporte ao livro aparece 
sem maiores trabalhos gráficos, salvo quando tais áreas são cobertas por texturas, ou tonalidades suaves 
em formas variadas. 
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Se concluirmos que a imagem atinge um alcance universal (LINDEN, 2011, p. 

8), capaz de ser entendida para além da língua do indivíduo, podemos nos perguntar se a 

presença da ilustração no livro infantil não seria, então, redundante no que diz respeito à 

sua relação com o texto escrito e, assim sendo, não passaria a ser, por conseguinte, 

desnecessária e ornamental? Em que medida ela, de fato, auxiliaria o leitor mirim na 

interpretação do texto? O momento do texto analisado por este trabalho – em que nossa 

heroína revela que “tudo quer” – é bastante representativo para se pensar essas questões, 

na medida em que a representação do impacto da menina diante da possibilidade de 

tudo o que desejava adquirir é, em grande parte, sugerida pela inteligente articulação 

entre texto/palavra/imagem. Em outros momentos do livro, será muitas vezes nas 

diferentes formas de articulação entre texto e imagem que a importância desta para o 

processo de significação será ressaltada. Além disso, podemos refletir sobre o fato de a 

tradução do texto para outra língua poder ser feita sem que a ilustração seja considerada, 

sob pena de deixarmos de lado certos elementos constitutivos desse livro, cuja 

composição se dá com a relação intrínseca entre linguagem verbal e linguagem visual. 

À parte dessa discussão, importa salientar que o livro infantil é híbrido6 na sua 

constituição porque não pode prescindir de ambas as linguagens de que tratamos até 

aqui.  

Talvez seu caráter híbrido ou, ainda, sua estreita relação com outras linguagens, 

dão à literatura feita para crianças características que a excluem do cânone literário 

tradicional, pois observa-se que a Crítica e a História literária não contemplam as 

literaturas infantis e juvenis. Ao buscarmos referências a Monteiro Lobato, por 

exemplo, na “História Concisa da Literatura Brasileira”, de Alfredo Bosi, encontramos 

citações referentes à obra regionalista do autor, sua ação crítica e sua produção para 

adultos, no capítulo “O Realismo”, sem nenhuma menção à sua produção destinadas a 

crianças e jovens. Igualmente Massaud Moisés, em sua “História da Literatura 

Brasileira”, faz as mesmas referências, ignorando a produção do autor destinada às 

crianças. 

Ao relembrarmos da discussão feita por Terry Eagleton sobre a arbitrariedade do 

cânone e o porquê da exclusão de certos objetos do foco de análise da crítica literária, 

refletimos sobre como as características estruturais da literatura infantil, ou seja, sua 

constituição em texto híbrido, a distanciam do que se convencionou chamar de 

																																																													
6 Aqui, nos referimos ao livro ilustrado. 
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“literatura”. A visualidade que compõe o objeto livro-infantil não está no domínio da 

crítica literária (ainda que possa estar), segundo as reflexões de Eagleton. Essa 

peculiaridade estrutural do texto infantil, ao mesmo tempo em que o enriquece em 

termos de construção de discurso, o exclui do foco dos analistas/críticos literários. 

Como consequência, fez criar um nicho próprio de estudos e de circulação que, 

certamente, abre mais espaços para a permanência de diferentes ações discursivas que 

coabitam e são igualmente objeto de estudos para a crítica especializada.  
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LITERATURA E MÚSICA: MÚLTIPLOS DIÁLOGOS  

 
Pedro Alaim (UFBA/CAPES) 
Evelina Hoisel (UFBA/CNPq) 

 
 
RESUMO: Este trabalho coloca em pauta a possibilidade de se pensar a articulação entre os 
quatro principais campos discursivos em que atuou Haroldo de Campos (o criativo, o crítico-
teórico, o transcriativo e o pedagógico) como um movimento polifônico, ou, mais exatamente, 
uma “fuga a quatro vozes”, que é uma forma de composição contrapontística, característica do 

Barroco tardio e reconfigurada pela música contemporânea, na qual múltiplas vozes se 
entrelaçam coordenada e independentemente por meio da dinamização de um perpetuum mobile 
analógico. Nesse sentido, valendo-nos de um extenso corpus básico que abarca mais de 
quatrocentos textos (entre poemas, declamações, ensaios, artigos, prefácios, conferências, 
entrevistas, tese, depoimentos, programas de aula, transcriações etc.), objetivamos comparar o 
modo como se organiza a movimentação de Haroldo de Campos pelos múltiplos campos em 
que atua seu nome com a forma de organização da escrita musical polifônica, na qual um tema 
(apresentado por uma das vozes) tanto se impulsiona quanto é transformado pela leitura 
(diferenciada) das várias vozes sobre o mesmo tema.   
 
Palavras-chave: Haroldo de Campos. Polifonia. Literatura. Música. Movimentação. 

 

Em entrevista concedida a J. J. Moraes e publicada originalmente em O Estado 

de São Paulo, Haroldo de Campos, ao tratar do percurso compositivo de Galáxias, 

afirma que “Um projeto é um esboço, um roteiro. Existe para servir de guia e também 

para ser transgredido, rasurado, ultrapassado pela prática.” (CAMPOS, 2010, p. 273. 

Grifo nosso). Tendo como base, pois, a “incomplementaridade” do impulso matriz, aliás 

o que dialoga com o sentido etimológico do termo “projeto”  (cujo elemento de 

composição “jact-” forma o verbo latino jacere, que significa “lançar, jogar, arrojar 

contra ou sobre, enviar etc.” e ao ser prefixado – “pro-” – passa a indicar a ação de 

lançar para a frente), põe-se em pauta a possibilidade de lermos a movimentação 

intelectual de Haroldo de Campos pelas instâncias discursivas em que atua como um 

movimento em cujo início se prevê um jogo de transformações.  

4414

Ana
Pencil



2 
 

Se considerarmos a abundância da produção criativa, crítico-teórica e 

transcriativa haroldiana, tal estratégia de leitura se mostra producente, afinal como 

interpretar a complexidade de deslocamentos da movimentação de Campos sem 

recorrermos a operadores como o de “quebra”, “retratação”, “retorno” etc.?, conceitos 

que, seja consciente seja inconscientemente, dizem de uma tentativa de linearização de 

um “projeto” apoiado e valorizado a partir de uma base sobre que se ergue um 

movimento causativo? Com efeito, sob o prisma de um desenvolvimento temporal, a 

realização de Galáxias (iniciada em 1963) após a afirmação (em 1957) da 

impossibilidade de realização de um longo poema não causal ou a estruturação 

metrificada de A máquina do mundo repensada (2000) após a veemente defesa da 

necessidade evolutiva da substituição do verso pelo ideograma parecem inevitavelmente 

apontar quer para uma retratação quer para uma quebra quer para um recuo etc.  

Frente a esse emaranhado de vetores que se tensionam muitas vezes 

antagonicamente, somos quase obrigatoriamente inclinados a considerar a 

movimentação haroldiana por fases e subfases cujas conformações particulares 

amorteceriam a tensão entre encaminhamentos divergentes (por exemplo, considerar a 

fase concreta, a fase galáctica etc., e, dentro da fase concreta, as subfases orgânica, 

matemática, social etc., ou, dentro da fase galáctica, a subfase da transcriação de 

poemas de Maiakóvski, a subfase da transcriação de Cantos do Paraíso de A Divina 

Comédia etc.)  

 Esse viés se faz convidativo ao atentarmos para os estimulantes resultados que 

ele tem provido ao âmbito de estudos sobre as produções haroldianas. Nossa leitura, 

contudo, privilegiará a dinâmica das transformações vetoriais na movimentação de 

Campos sob uma perspectiva não linear. Para isso, observaremos a movimentação de 

Haroldo de Campos pelas instâncias em que atua (a criativa, a crítico-teórica, a 

transcriativa e a pedagógica) como uma “fuga a quatro vozes”, que é uma forma de 

composição contrapontística na qual um “tema” (apresentado por uma das vozes) se 

impulsiona pela tensão entre procedimentos que o transformam e entrelaçam tais 

transformações ad infinitum. 

No espaço dessa abordagem,1 lançar-se-á para frente (ou será posta em jogo) 

uma dança de temas que projetará a movimentação. Nessa dança, os temas se 

                                                           
1 O objetivo deste trabalho é apontar para uma introdução ao assunto, donde a necessidade de 
simplificarmos alguns conceitos, particularmente aqueles advindos da Teoria da Música. Para uma 
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deslocarão em um mesmo campo e de um campo para o outro, sendo metamorfoseados 

à medida que dinamizam a movimentação. Convém destacar que essa leitura não se 

propõe identificar um sentido de continuidade ou de estabilidade (a persistência de um 

tema) na movimentação haroldiana. Assim como na construção ou análise de uma 

“fuga”, neste trabalho o tema não será visto como um elemento central ou originário ou 

privilegiado face aos demais; como na construção ou análise de uma “fuga”, o foco 

deste trabalho recairá sobre as transformações e sobre os procedimentos que 

impulsionam essas transformações. Sob esse prisma, tanto o tema quanto a voz (o 

campo) em que inicialmente se apresenta o tema não receberão estatuto de origem (a ser 

“continuada”, “desenvolvida”...), mas serão considerados apenas um ponto a partir do 

qual se instala um jogo (uma dinâmica).  

Uma vez delineadas as diretrizes básicas da estratégia de nossa leitura, 

buscaremos flagrar o modus operandi de condução dos campos (“vozes”) na 

organização interdiscursiva de Haroldo de Campos. Nesse sentido, ao examinarmos os 

temas que lhe marcam mais decisivamente o discurso crítico-teórico, constatamos que 

ele sistematicamente se autodefine como “neo-barroco”. A visualização do que significa 

esse termo para Haroldo de Campos nos evidencia o suporte metodológico em que se 

sustentam seus mais diversos vetores discursivos.  

 
[...] o dispositivo barroquizante é algo que tem, para mim, uma 
importância decisiva no modo latino-americano de apropriar-se 
criativamente do passado. Desde 1955 [...] venho refletindo sobre as 
possibilidades desse ‘neo-barroco’. É algo que marca o meu ‘percurso 

textual’ [...] (CAMPOS, 2010, p.262) 
 

Em consonância com Carpeaux (1999), para quem o barroco é, muito mais que 

uma concepção estética, um modus vivendi, Haroldo de Campos se alimenta das noções 

barrocas de fecundidade e dinamismo para propor uma atividade de múltiplas 

expressões que se revivificam na abertura de um jogo de articulação entre elas. Assim, o 

“excesso” – resultante da fecundidade – torna-se “exorbitante”, isto é, ultrapassa os 

limites (ou, em termos derridianos, a “clausura”) da estruturação centrada do 

pensamento metafísico ocidental, contudo, ao mesmo tempo, esse exuberante efluxo 

demanda uma multiplicidade organizada (CAMPOS, 2010).  

Ao analisar o que caracterizaria mais axialmente essa multiplicidade organizada 

advinda de uma superabundância exorbitante, Deleuze, em A dobra: Leibiniz e o 
                                                                                                                                                                          
pormenorização das relações intersemióticas aqui propostas, ver: ALAIM, Pedro, Múltiplos Campos: um 
projeto polifônico?  
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barroco (2012), propõe a noção de “dobra” como conceito operatório do modus vivendi 

barroco. Segundo Deleuze, embora não se possa desassociar a noção de dobra de outros 

períodos e estilos, no barroco dá-se um transbordamento sem limites, ou melhor: “O 

barroco inventa a dobra infinita ou a operação infinita. O problema é não como findar 

uma dobra mas como continuá-la, fazê-la atravessar o teto, levá-la ao infinito.” 

(DELEUZE, 2012, p.68) Daí a necessidade de outra harmonia, de outro encadeamento 

dessas múltiplas vozes cuja forma aponte para o ilimitado.  

Se considerarmos a divisão (meramente didática) da música barroca em três 

períodos maiores (BUKOFZER, 1986), e focarmos as características que delineiam o 

chamado “estilo barroco tardio”, temos que a música barroca dessa fase se caracteriza 

por “[...] sua polifonia linear, de linhas melódicas independentes e no entanto 

rigorosamente ligadas, música [...] movimentada pela alternância constante de tensão e 

distensão.” (CARPEAUX, 1999, p.89). Destacamos essa caracterização de Carpeaux, 

porque nela se pode visualizar o método polifônico de condução de vozes. Ao contrário 

do que predominou nos períodos clássico e romântico, nos quais as ordenações 

harmônicas tenderam para uma verticalidade que amortecia a independência das vozes 

(horizontais) em benefício de uma progressão baseada em estudos de sucessão de 

acordes, na organização das vozes durante o barroco tardio, buscou-se um conjunto de 

regras formais que promovessem o máximo de independência a cada voz e, ao mesmo 

tempo, um dinâmico acordo entre elas. Nesse sentido, a expressão conceitual que mais 

nitidamente nos indica esse tipo de organização compositiva é uma “expansão 

contínua”: 

 
Em sua manifestação mais comum, a expansão contínua se sustentava 
em um movimento que elaborava um único motivo em uma série 
ininterrupta de figuras rítmicas, que iam do princípio ao fim sem 
deter-se, como um perpetuum mobile. Exemplos desse tipo se dão nos 
prelúdios de O cravo bem temperado [...] O motivo se enunciava com 
clareza e logo se ampliava de maneira consistente mediante um 
processo modulatório [...] 
................................................................................................................. 
[...] com cada novo recomeço, o motivo se expande de maneira 
diferente. (BUKOFZER, 1947, p.364. Tradução nossa.)  

      
Não por acaso Bukofzer utiliza-se dos prelúdios de O cravo bem temperado, de 

Sebastian Bach, para exemplificar o princípio formal predominante no barroco tardio, já 

que, como assinala Carpeaux (1999), O cravo bem temperado é a obra-base da 

harmonia moderna, na qual se distinguem os tons maiores e os menores e se evidenciam 
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múltiplas combinações entre todas as vinte e quatro tonalidades possíveis dentro do 

sistema tonal baseado no ciclo das quintas.   

Vê-se, pois, que a polifonia do barroco tardio não só se instaura em um modus 

vivendi “descentrado”, “suplementar” e “exorbitante”,2 como lhe organiza um modus 

operandi, porquanto na construção polifônica as vozes são independentes (resultado do 

descentramento), suplementares (a matriz dinâmica se dá pela dança de independência e 

articulação entre as vozes) e exorbitantes (o caráter suplementar impede que esse 

movimento se complete, donde a “expansão contínua” – Bukofzer – ou o “desdobrar-se 

infinito” – Deleuze). 

É importante, enfim, assinalar a íntima e explícita ligação de Haroldo de 

Campos com a música, ligação que produziu afirmações como “Minha relação com a 

tradição é musical” (CAMPOS, 2010, p. 257), diversos textos teóricos em que se 

analisam trabalhos e concepções de músicos contemporâneos (a título de 

exemplificação, destacamos o ensaio “A arte no horizonte do provável”, em que se 

examina o caráter aberto – ou indeterminado – de algumas obras de Boulez e de 

Stockhausen), e a enfática reiteração da base musical dos trabalhos criativos de 

Mallarmé (Um lance de Dados) e de Ezra Pound (Os Cantos), sendo este último, como 

destaca Augusto de Campos (2006), projetado como uma fuga, que é a forma mais 

elaborada das construções contrapontísticas características do barroco tardio.  

Sob esse ângulo, atentos a que O cravo bem temperado, de Bach, é uma 

organização polifônica “a quatro vozes”, e considerando todos os entrelaçamentos 

dialógicos destacados entre Haroldo de Campos, o barroco e a música, ilustraremos a 

possibilidade de se pensar a articulação entre os quatro campos discursivos haroldianos 

(criativo, crítico-teórico, transcriativo e pedagógico) como um projeto intelectual 

polifônico em que os múltiplos campos (vozes) se entrelaçam coordenada e 

independentemente por meio da composição de um perpetuum mobile analógico.  

Antes de exemplificarmos como um tema (apresentado por um dos campos-

vozes) tanto se impulsiona quanto é transformado pela leitura diferenciada de cada 

campo-voz sobre ele, convém revermos, com um pouco mais de ênfase, a distinção 

entre os dois principais modos de organização musical utilizados na cultura ocidental 

durante os últimos quatro séculos: a harmonia clássica e a polifonia.  

                                                           
2 Os termos entre aspas são conceitos propostos por Jacques Derrida ao refletir sobre o modo de atuação 
de uma estruturação descentrada. Esses conceitos são mais pormenorizadamente articulados em 
Gramatologia (2008).  
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Harmonia Clássica

 

Figura 13 

 

Grosso modo, na harmonia clássica temos uma organização vertical baseada na 

possibilidade de se ligarem blocos (chamados de “acordes”). Dentro desse modelo, 

passa-se de um acorde para o outro a partir da centralização de uma determinada voz 

(chamada de “melodia”). Essa centralização de uma voz (de uma linha melódica) traz 

como consequência a subordinação de todas as outras vozes, que passam a ter como 

função principal destacá-la. É justo por esse modo de organização centralizado em uma 

única voz que caso escutássemos neste momento uma composição de Mozart, 

compositor clássico (como por exemplo a Eine kleine Nachtmusik), e depois alguém nos 

perguntasse que composição de Mozart ouvimos, poderíamos assobiar a melodia de 

Eine kleine Nachtmusik, não resistindo a restringirmos, dessa maneira, toda a 

composição a uma única linha melódica (ou voz). Isso se dá, porque, de fato, toda 

composição baseada na harmonia clássica se organiza com a finalidade de evidenciar a 

voz centralizada. 

                                                           
3 Todas as figuras utilizadas (Figuras 1, 2 e 3) foram construídas pelo próprio autor deste trabalho (Pedro 
Alaim) a fim de que se visualize mais facilmente as relações intersemióticas propostas.  
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Voz 1

Voz 2

Voz 3

Voz 4

 

Figura 2 

 

Já na polifonia, ou contraponto, como ilustrado na Figura 2, temos múltiplas 

linhas melódicas (ou vozes) que dançam de forma independente e coordenada. 

Nenhuma delas é central. A rigor, se alguma voz for centralizada, a polifonia deixa de 

existir. A polifonia é uma estruturação necessariamente descentrada (em termos de voz). 

Evidência disso é que se escutássemos neste momento uma composição de Sebastian 

Bach (compositor barroco polifônico), e depois tentássemos assobiar-lhe a melodia 

(como fizemos com a de Mozart), acabaríamos por juntar pedaços das diversas vozes, 

entrelaçando, dessa forma, uma tessitura feita dos trechos em que o tema foi enfatizado 

por uma das vozes e/ou passou de uma voz para a outra.   

Se quisermos considerar, portanto, a movimentação de Haroldo de Campos 

como uma organização polifônica, teremos de evidenciar como um tema se apresenta 

por um dos campos e passa de campo para campo transformando-se processualmente, 

enquanto engrena, nessa dinâmica de transformações, o motor de toda a movimentação. 

Dada a intensa complexidade da movimentação haroldiana, isto é, levando em conta que 

na movimentação haroldiana múltiplos temas passam de um campo para o outro 

simultânea e prolificamente, somos obrigados a simplificar ou isolar um tema a fim de 

que possamos visualizar a síntese do processo.  
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Figura 3 

 

Tomemos, a título de ilustração, um dos temas mais vigorosos e produtivos da 

movimentação polifônica de Haroldo de Campos: “historiografia literária”.  

No campo crítico, o tema “historiografia literária” começa a se encorpar a partir 

do tema “paideuma”, acionado como um mecanismo de legitimação da proposta 

concretista, cujas reformas requeriam a formatação de uma série de pensamentos 

(advindos de conceituados autores) que as validassem. Quando se efetiva o tema 

“concreto” (ampliação e robustecimento do tema “concretista”), daquela série de 

pensamentos surgem diversos temas (“abertura”, “diferença”, “heterogeneidade”...) 

correlatos a uma visão de “historiografia literária” descentrada.  

Ao passar do campo crítico para o campo criativo, o tema “paideuma”, que tanto 

pré-configura o tema “historiografia literária” quanto em si agrega uma soma de 

complexos expedientes criativos, é minuciosamente exercitado a fim de se 

comprovarem a capacidade, a habilidade e a eficácia de se redimensionar a literatura 

sob esse novo pensamento artístico (ou seja, sob o pensamento de uma potencialmente 

nova historiografia literária). 

Ao passar do campo criativo para o campo transcriativo, o conceito de 

“paideuma” se mostra explicitamente como o tema “historiografia literária”, e o modelo 

de descentramento da relação “criação – tradução” (modelo minunciosamente pensado a 

partir de Benjamim, Jakobson, Pound, Valery etc.) passa a ser esboçado como modelo 

de uma “historiografia literária” descentrada.     

Ao passar do campo transcriativo para o campo pedagógico, o tema 

“historiografia literária” se vivifica em um audacioso projeto de reforma da 

“historiografia literária” brasileira por meio da desconstrução de seu modelo tradicional 
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(o de Antonio Candido), bem como por meio da constituição de programas acadêmicos 

articulados por um acorde de temas (como “diferença” ↔ “barroco” ↔ 

“descentramento” ↔ cantos paralelo etc.) que se encaminha para a institucionalização 

de uma visão da literatura (uma historiografia literária) como um movimento polifônico.       

Como se pode notar, o mapeamento desses entrelaçamentos temáticos é 

planificado (ou melhor, unidimensionalizado). Na prática, como ressaltado, um tema 

não se encorpa em um campo e passa para outro, mas se dinamizam múltiplos 

encorpamentos e múltiplas passagens simultâneas impossíveis de enquadrar na 

dimensão deste trabalho. Esse mapeamento é um esboço precário de complexos 

amálgamas, intensas fusões e surpreendentes metamorfoses extremamente fortes e 

revivificantes para o pensamento crítico-criativo-transcriativo-docente.    

Ainda assim, a título de conclusão deste breve esboço, vale destacar que 

escolhemos “mapear” (mesmo que precariamente) o trajeto simplificado do tema 

“historiografia literária”, pois nos parece que a partir de seu processo de encorpamento 

podemos visualizar que a movimentação de Haroldo de Campos se direciona para a 

transformação de um pensamento artístico-literário em um projeto intersemiótico 

polifônico. 
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UMA REPRESENTAÇÃO TEATRAL DA ANGOLA PÓS-COLONIAL:  

A REVOLTA DA CASA DOS ÍDOLOS e ANÁ, ZÉ E OS ESCRAVOS 

Sidnei Boz (UNEMAT)1 

Agnaldo Rodrigues da Silva (UMEMAT)2 

 

RESUMO 

Procuramos desenvolver um estudo da representação artística da Angola pós-colonial a partir da 
comparação entre as obras A Revolta da casa dos ídolos (1979) de Pepetela e Ana, Zé e os 
Escravos (1980) de José Mena Abrantes. A primeira trata de Angola quando esta ainda pertencia ao 
antigo Reino do Congo, nos primórdios da ocupação portuguesa no local, contando as aventuras do 
herói Nanga, líder de uma revolta popular, numa história com pano de fundo na tradição cultural. 
Em Ana, Zé e os Escravos de 1980, o entrecruzamento das histórias de uma mercadora de escravos 
e de um ladrão português que ajudava os pobres é levado à cena.  Os atos heroicos e seus 
desdobramentos nas duas peças tomam o passado como ponto de partida para entender o presente, 
e propiciam representações que procuramos apresentar em uma análise comparatista. Outro ponto 
em comum nas peças é a mensagem de esperança no futuro, apesar das dificuldades, representada 
especialmente no elemento estético da luz, que está intimamente relacionado com aquele momento 
vivido por Angola e com o devir da nação, ponto este que nos permite um olhar para outras artes. 
Ressaltamos que estas peças de teatro político, apresentam espetáculos que buscam relações palco-
plateia de inquietação e estranhamento por meio da arte, para repercutir em crítica e intervenção 
social. 
 
Palavras-chave: Teatro Angolano. Pós-Colonialismo. A Revolta da Casa dos Ídolos. Aná, Zé e os 
Escravos. 

 

O Teatro Angolano apresenta nas peças A Revolta da Casa dos ídolos e Ana, Zé e 

os Escravos uma leitura de elementos da história e da cultura do país, ressigificada pelo 

momento pós-colonial artístico e politicamente efervescente. Analisá-las, permite-nos 

entrar em contato com a história e a vida social de Angola sob o olhar atento de Pepetela e 

                                            
1 Doutorando em Estudos Literários PPGEL/UNEMAT - BOLSISTA FAPEMAT. 
2 Professor Orientador da pesquisa PPGEL/UNEMAT. 
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de Mena Abrantes, artistas intelectualmente engajados em apontar caminhos no áspero 

período pós-colonial. Aspectos comuns esteticamente construídos nas obras como a 

escravatura, a influência da igreja e a presença de personalidades de vulto histórico-

nacional, serviram para sensibilizar a sociedade acerca dos ideais de união e de liberdade. 

Estes ideais são sempre caros e especialmente difíceis de alcançar quando se vivia 

os riscos políticos que iam desde uma utopia nacionalista até o perigoso neocolonialismo. 

Nesse sentido, torna-se importante observar conforme Appiah (1997) que os escritores 

contemporâneos africanos buscam a representação de uma cultura, diferentemente dos 

ocidentais que procuram uma explicação do “eu”. No mesmo viés, voltada especialmente 

para África de língua portuguesa no pós-colonial, Ana Mafalda Leite pondera que: 

 

A leitura de um texto de literatura africana de língua portuguesa torna-se, 
assim, um lugar de múltiplas filtragens, desfigurações e reconfigurações. 
Se a escrita é uma prática social, com uma função social bem precisa em 
África - herança que subjaz, parcialmente da oratura -, ela sugere a 
possibilidade de que também o sentido seja uma construção social, 
caracterizada pela participação do escritor e do leitor no acontecimento 
do discurso (LEITE, 2012, p. 155). 
 
 

O teatro político possui na maioria das vezes um objetivo que está intimamente 

ligado ao momento histórico de sua produção, uma vez que almeja uma intervenção social 

de seu público, quer seja na leitura do texto cênico, quer na observação do espetáculo. 

Podemos identificar essa característica nas duas peças tanto pela história de Angola, 

quanto pelo engajamento de Pepetela e Mena Abrantes em discutir esse passado histórico. 

Essa é uma das características deste modo de teatro: a releitura de fatos passados, 

utilizados como pano de fundo no enredo, para a compreensão do presente. 

Dessa maneira,  A Revolta da Casa dos Ídolos escrita em 1979 e publicada em 1980 

vai buscar o episódio de sua trama nas origens de Angola, no início do século XVI, quando 

esta integrava o Reino do Congo e os portugueses acabavam de chegar à África. Naquela 

época, houve uma revolta dos autóctones contra uma determinação do Rei, que 

influenciado pela igreja e pelos costumes portugueses, havia mandado recolher todos os 

ídolos de adoração dos nativos e aprisioná-los em uma casa. O episódio ficou conhecido 

como “A Revolta da Casa dos ídolos” e dá nome à peça.  

É preciso incialmente compreender, conforme a peça, que governava o Congo na 

época da Revolta, o Rei Mbemba-Nzinga (batizado pela igreja como D. Afonso), o qual 
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chegou ao posto já com a ajuda dos portugueses e renegando a tradição local. Mbemba-

Nzinga era filho mais velho do Rei Nzinga-a-Nkuvu (D. João) que havia permitido a 

entrada dos portugueses no Reino do Congo. Porém, pela tradição do Reino quem devia 

sucedê-lo ao trono era o sobrinho Mpanzu-a-Nzinga. Com a morte do Rei D. João, o filho 

D. Afonso, seguindo os costumes portugueses e apoiado por estes, reivindicou o trono. 

Mpanzu-a-Nzinga, o herdeiro legítimo, não aceitou, lutou, porém acabou morto em 

batalha. 

A peça está divida em três atos. O Primeiro Ato faz as referências históricas, com 

Nimi, o ferreiro, explicando as nuanças do que havia acontecido ao sobrinho Nanga.  No 

segundo Ato, Nanga o herói da Revolta, descobre os motivos reais do aprisionamento dos 

ídolos e se encarrega de informar a população a respeito, por meio de reflexões sociais. No 

Terceiro Ato, que se inicia com a queima da Casa dos ídolos, ocorre a Revolta. 

Logo na abertura do Primeiro Ato, a peça traz a seguinte referência histórica em 

letreiro “Reino do Kongo 1514”, e por meio da fala do 1º apresentador, alerta o público de 

sua licença artística: 

 

1º APRESENTADOR 
(Para o público): Talvez nem tudo nessa peça corresponda à verdade 
histórica. Dirão os entendidos que tal detalhe ou tal outro não se terá 
passado assim, que certa personagem nunca existiu, que outra não poderá 
ter tido o papel que aqui desempenha, etc (PEPETELA, 1980, p.13, grifo 
do autor). 

 

O motivo da revolta, o aprisionamento dos ídolos, e sua posterior queima, gerou 

uma insatisfação popular muito grande. Como dissemos, Nanga, o protagonista da Revolta 

da Casa dos ídolos, é o líder e responsável por levar a mobilização dos seus pares. Porém, 

para Nanga tanto faz, amuleto ou cruz, ele busca “a verdade” maior que é o interesse 

político de poder: 

 

NANGA 
Deixe-me pensar. Se retiram os chifres, é porque eles sabem que as 
cruzes não têm força. Se sabem isso e, no entanto, insistem sempre na 
força da cruz, é porque nos querem convencer. Para quê? Porque sabem 
que a força está noutro lado qualquer, porque sabem que não é este o 
problema real (PEPETELA, 1980, p.69). 

 

Até que descobre: 
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NANGA 
[...] A força não está nos amuletos dum lado ou de outro. A força está nos 
nossos braços, por um lado, e nos canhões dos portugueses por outro 
lado. É só isso que descobri. E tenho que dizer às pessoas para que elas 
acreditem e não tenham mais medo (PEPETELA, 1980, p.76). 
 

 

 Temos na peça uma ideia da influência dos portugueses e da igreja, já nos 

primórdios da criação de Angola, mudando os costumes, a tradição, e transformando o Rei 

conforme a cultura portuguesa.  

Nanga, ao descobrir “a verdade”, quer conscientizar o povo, e nesta tarefa conta 

com a ajuda de seu amigo Masala. Por meio da personagem Masala, a peça traz o problema 

social da escravatura de uma maneira mais evidente. Masala era um escravo fugitivo, 

herdeiro de mani – chefe aristocrata e religioso que dentre outras funções era responsável 

por escolher o Rei. Masala fugia do destino de seus pares pós-invasão portuguesa, na qual 

mesmo familiares eram vendidos como escravos. 

Nanga e Masala mobilizam o povo para a Revolta, mas acabam traídos por Mani-

Vunda e D. Jorge Muxuebata. Este último, aristocrata que pela história oficial foi quem 

liderou a Revolta. Nanga é morto e Masala preso e encaminhado de volta a sua terra para 

ser escravo. O processo de colonização, baseado incialmente na escravatura, encontra 

então facilidades para prosseguir, uma vez que sem seus líderes revolucionários a 

população nativa foi facilmente derrotada pelo Rei, auxiliado pelos portugueses. 

No período pós-independência angolana, a peça parece nos lembrar do perigo de se 

assimilar uma cultura outra, como a do colonizador e aplicá-la a realidade local, pois de 

certa forma, agindo desta maneira, se estaria voltando aos pressupostos de colônia. Patrick 

Chabal (1996) expõe essa questão ao dizer que os estudos de África precisam levar em 

conta o período pré-colonial e colonial, para que se compreenda todo o processo que se 

entende sempre em construção de uma identidade cultural. Por outro lado, a retomada da 

cultura autóctone original, com a negação dos efeitos colonizadores, dotada muitas vezes 

de um intuito nacionalista, incorre numa atitude problemática ao pós-colonial. 

Podemos verificar que essas percepções dialogam com o que diz Homi Bhabha, 

sobre a história e a cultura:  

 
Será que nós lidamos melhor com a realidade de “sermos 
contemporâneos” – com seus conflitos e crises, com suas perdas e 
dilacerações – dotando a história de uma longa memória que então 
interrompemos, ou espantamos, com nossa própria amnésia? [...] 
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Subjacente a essa alegação, há uma inquietação mais profunda, um medo 
de que a máquina da transformação social não seja mais a aspiração de 
uma cultura democrática comum. Entramos em uma ansiosa era de 
identidade, na qual a tentativa de lembrar o tempo perdido e de reclamar 
territórios perdidos cria uma cultura de “grupos de interesse” ou 

movimentos sociais disparatados. Aqui a filiação pode ser antagônica e 
ambivalente: a solidariedade pode ser só situacional e estratégica, o 
sentido de comunidade é sempre negociado pela “contingência” de 

interesses sociais e de exigências políticas (BHBHA, 2012, p. 93-94 
grifos do autor). 
 

A peça traz esta preocupação com os elementos históricos e culturais que podem 

desencadear perigosos conflitos políticos e sociais, após a independência angolana. Dentre 

estes elementos, percebemos a escravatura, que chegou junto com os portugueses à Angola 

e também é lembrada para reflexão do presente em Ana, Zé e Os Escravos de 1980.  

Esta última obra, refere-se ao período histórico que vai da abolição do tráfico de 

escravos (1836) até o fim oficial da condição de escravo (1878). A peça, dividida em cinco 

momentos, conta a história de uma comerciante angolana de escravos angolanos “D. Ana 

Joaquina” e de um bandido social português “José do Telhado” que é degredado em 

Angola. 

A cena inicial apesenta atores vestidos de preto, em posição fetal, ao redor de uma 

caixa negra, sobre a qual cada um tem um braço estendido. Lentamente estes se erguem, a 

procura de um som (de tambor ou flauta) que se vai aumentando. Em seguida, um destes 

atores explica sobre a África e a chegada dos homens brancos. 

 Nos primeiros dois Momentos, que se seguem da cena inicial, D. Ana é a 

protagonista e deixa claro, desde a sua primeira fala, o que pensa sobre a escravatura. Ao 

ver um escravo sendo chicoteado, marca historicamente o momento de sua fala e diz: 

 

D. ANA 
Parem com isso! (desce da tipoia) Então vocês não sabem que neste 
histórico ano de 1836 a escravatura já acabou?... (Arranca o chicote da 
mão de um dos servidores e olha de frente o escravo preso. Este sustenta 
o olhar. D. Ana chicoteia-o.) Acabou, mas não para os escravos de D. 
Ana (ABRANTES, 1999, p. 66, grifos do autor). 

 

 Vemos no decorrer da peça, que a proibição do tráfico de escravos apenas fez com 

o que o preço dos mesmos subisse e que deste modo, a medida não surtiu efeito prático 

para o fim da escravatura. O problema acontece sob a leniência da igreja que desde o 

principio coloca-se ao lado de comerciantes como D. Ana. O diálogo final do “Momento 
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2” entre padre e capitão, se passa na casa de D. Ana “SALÃO DE D. ANA POR VOLTA 

DE 1855” (ABRANTES, 1999, p. 78), e fala sobre as epidemias a bordo de navios 

negreiros: 

 

PADRE 
Mas, capitão... Eu continuo com a minha que os riscos dessas viagens são 
demasiados. Fala-se de epidemias a bordo... Já reparou que uma epidemia 
em alto mar o pode levar a si e a toda a tripulação?... 
 
CAPITÃO 
Nunca, Padre, que a gente não anda cá em misturas... Eles vão bem 
arrumadinhos no porão. Se algum morre, vai de cabeça para o mar... Não 
há azar. 
 
PADRE 
(receoso) 
Antes pelo menos iam baptizados. Eram almas que se salvavam... 
(ABRANTES, 1999, p. 80, grifos do autor). 
 

 A estética teatral de Mena Abrantes traz à peça um efeito especial. O texto não 

apresenta divisão em atos, mas em momentos, os quais são realizados sem intervalos, com 

as mudanças cenográficas sendo realizadas à vista do espectador. O Momento 3, intitulado 

“Transição”, acontece a bordo de um navio negreiro, o qual transporta Zé do Telhado de 

Portugal para a Fortaleza de S. Miguel, em Luanda. Fazendo jus ao título, no Momento 3, 

se transita do final da história de D. Ana, escurecendo a cena de sua casa, para lançar luz 

ao navio, que neste momento aparece em primeiro plano. 

 A história de Zé do Telhado é narrada no “Momento 4”, desde sua prisão em 

Portugal até a sua posterior soltura, para que em liberdade condicional, sirva o Governo na 

captura de escravos. Sua vida cheia de aventuras contada na peça, desde Portugal onde 

dividia parte dos roubos com os mais pobres, depois em Angola derrotando aldeias, 

matando nativos e renegando no fim ao próprio Governo, contrasta com sua morte por 

causa natural: 

E um dia morreu 
Com a dor 
Que tinha no peito 
Nunca ninguém soube 
O que era 
Nem seremos nós também... 
Aiii!... 
 
Morreu José do Telhado 
Sabeis quem era? 
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Talvez ninguém! 
(faz-se escuridão total) 
(ABRANTES, 1999, p. 117, grifos do autor). 

  

 O elemento estético da escuridão da cena, coincidindo com a morte de Zé do 

Telhado, serve de preparação ao Momento 5 (Final). Este começa exatamente como no 

Momento 1, com os atores vestidos de preto, porém agora, a procura do som é acrescida da 

procura da luz. Em seguida, os atores perseguem em contra-luz a caixa negra de forma 

cilíndrica, que desde o início da peça, serve a diferentes elementos cênicos. Essa 

representação gestual se dá com todos os atores de preto recitando em coro o poema 

“Adeus a hora da largada” de Agostinho Neto: 

 
Minha Mãe 
(todas as Mães 
cujos filhos partiram) 
tu me ensinaste a esperar 
como esperaste nas horas difíceis... 
 
mas a Vida 
matou em mim essa esperança 
eu já não espero 
sou aquele por quem se espera 
 
sou eu minha Mãe 
a esperança somos nós 
os teus filhos 
partidos para uma fé que alimenta a Vida 
(Hoje (.) 
somos nós mesmos(.) 
teus filhos 
com fome 
com sede 
com vergonha de te chamarmos Mãe(.) 
com medo dos homens 
 
nós mesmos 
nós vamos em busca da luz 
os teus filhos Mãe 
(todas as mães cujos filhos partiram) 
Vamos em busca da Vida. 
FIM 
(ABRANTES, 1999, p. 119). 

  

 A essa altura, é importante retomar o efeito que se quer desempenhar na relação 

palco-plateia no teatro político. Ao falar da “Ação e Realidade” teatral, Raymond Williams 

nos ensina que: 
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O público é sempre a herança mais decisiva, em qualquer arte. O modo 
como as pessoas aprenderam a ver e a reagir é o que cria a condição 
essencial para o teatro. Partimos muitas vezes do princípio de que 
qualquer público compreenderá a natureza bastante convencionada em 
qualquer encenação: a ação habita a sua própria dimensão e é, nesse 
sentido, diferente de outros tipos de ação (WILLIAMS, 2010, p. 221). 
 
 

 A dimensão em que o público compreende a encenação, não é estabelecida em Ana, 

Zé e os Escravos e o mesmo vale para a Revolta da Casa dos Ídolos, pelo efeito da catarse 

aristotélica. Entretanto, a proposta que se apresenta nestas peças é a de lançar luz sobre um 

período que se acreditava diferente pela história oficial, mas que agora causa 

propositadamente inquietação ao ser apresentado de uma forma diferente e artisticamente 

elaborado na ação dramática.  

 Em A Revolta da Casa dos Ídolos, o elemento estético da luz, junto da fala de 

Kuntuala (cujo nome significa “o futuro”), filha de Mani-Vunda, e o grande amor de 

Nanga, representa a imagem poética que encerra a peça: 

 
(Apagam-se as luzes. Ouve-se tam-tam. Kuntuala em cena Uma luz fraca 
ilumina-lhe apenas o rosto. Todo o palco as escuras.) 
 
KUNTUALA 
(Falando sem gestos lentamente, muito lentamente). Chamam-me 
Kuntuala, o Futuro. Nanga foi morto, os seus derrotados. Restou eu, o 
futuro. Nada vejo senão sombras. Por todo o lado, as sombras do luto, da 
escravidão, da dor... (Pausa. Uma estrela amarela, pequena, é projectada 
no fundo do palco.) No fundo, lá muito no fundo, vejo uma luz. Uma 
luzinha débil, tão tímida, como se fosse das últimas estrelas que se 
escondem por trás da Lua. É a única luz que se avista neste universo de 
sombras. Será a luz de Nanga, aquela que ele perseguia? Sim, é ela, existe 
afinal... (A estrela vai crescendo à medida que Kuntuala fala. Aumenta 
também a firmeza da voz.) Alguém um dia a alcançará. Alguém rasgará 
as sombras que se adensaram sobre esta terra e as atirará num feixe para o 
passado. Sim, a luz de Nanga brilhará como um Sol por esta terra toda. 
Sinto. Sei. Muito longe, dentro de mim, mas dentro de mim, Kuntuala, o 
futuro. 
(Luz amarela, fortíssima.) 
 
CAI O PANO (PEPETELA, 1980, p.157, grifos do autor). 

 

A luz desempenha um papel semelhante ao da música no teatro, aumentando ou 

diminuindo sua intensidade conforme o efeito que se queira alcançar e: “... é um elemento 

atmosférico que religa e infiltra os elementos separados e esparsos, uma substância da qual 

nasce a vida” (PAVIS, 1999, p. 202).  Sendo assim, a luz quer seja pela iluminação 

propiciada ao palco, quer pela representação da imagem poética, na fala de Kuntuala em A 
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Revolta da Casa dos Ídolos, quer pelo poema de Agostinho Neto que encerra Ana, Zé e Os 

Escravos, aproxima o teatro nestas duas peças de outras artes, como a música. Se, por 

outro lado, observarmos a representação das imagens poéticas criadas pelas cenas, suas 

falas e gestos destacados, percebemos uma aproximação com as artes nas quais a presença 

da luz é muito importante, como a pintura e a fotografia.  

A imagem gerada pela fotografia possui a capacidade de captar a realidade por 

meio da luz. Para a pintura, a luminosidade enfoca os elementos aos quais quer dar 

evidência e ofusca, ou apaga, àquilo que não se quer transparecer.  Neste sentido, a 

imagem do passado é trazida nas duas peças, ora mais evidente, ora mais ofuscada, para 

lembrar os problemas que afetaram o povo angolano durante séculos. 

Desse modo, as peças sugerem uma mensagem de se evitar a reprodução de 

situações semelhantes ao passado, para não se adentrar num neocolonialismo. Portanto, 

estas obras fazem uma releitura do passado de Angola para que se possa melhor 

compreender o presente, e trazem o elemento cênico “luz” e da luminosidade em destaque 

no seu final, o que permite o diálogo do teatro com outras formas de arte. 

De maneira especial, a luz do final destas duas peças contribui para expressar que 

apesar de todos os problemas sociais, políticos e culturais, vivenciados no momento pós-

colonial angolano, havia por meio da arte “a busca da vida” e a esperança em “Kuntuala” - 

o futuro. 
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 ANTROPOMORFIZAÇÃO E ZOOMORFIZAÇÃO EM FAZENDA 
MODELO (CHICO BUARQUE), DISPARADA (GERALDO VANDRÉ) E 

ADMIRÁVEL GADO NOVO (ZÉ RAMALHO) 

Thainá Aparecida Ramos de Oliveira (UNEMAT) 
 
 

Resumo: O interesse pela relação homem e animal não é algo novo e muito menos restritivo ao 
viés ativista, pois trata-se de uma vasta área do saber que inclui campos de investigações 
diversos, como a filosofia, arte, estudos culturais, políticos, sociais, entre outros. Na literatura e 
na arte, encontramos inúmeras produções que colocam os animais assumindo posturas humanas 
ou humanos se metamorfoseando em animais, como forma de crítica social. Pensando nessas 
questões, o presente trabalho propõe apresentar, pelo viés do comparatismo literário, a inter-
relação temática entre a obra Fazenda Modelo (1975), de Chico Buarque e duas canções 
brasileiras, Disparada (1966), de Geraldo Vandré e Admirável gado novo (1979), de Zé 
Ramalho, todas as produções deram-se durante o período militar e utilizam a comparação do ser 
humano ao gado. Desse modo, o trabalho visa mostrar, através da inter-relação entre literatura e 
música, como esses espaços semióticos constroem a crítica sócio-política de uma época, 
discutindo acontecimentos que marcaram a sociedade brasileira por meio de metáforas. 
Palavras-chave: Antropomorfização; Zoomorfização; Literatura; Música; arte. 

 
Ao longo da história literária e artística encontramos inúmeras produções que 

colocam animais assumindo posturas humanas ou humanos se metamorfoseando em 

animais, como forma de produzir uma crítica social. Apenas como medida ilustrativa, 

sem querer traçar um perfil dessas obras, podemos citar: inicialmente, as fábulas que 

apresentam um cunho moralizante; o livro Metamorfose de Kafka, onde o homem se vê 

transformado em um inseto; outro exemplo é a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, 

na qual o personagem Fabiano é animalizado e a cadela Baleia é humanizada, como 

forma de mostrar a condição humana do nordestino. Essas são apenas algumas 

exemplificações, pois são inúmeras produções que se valem desse objetivo, em que o 

animal e o humano apresentam-se no mesmo plano. 

A exploração do homem e sua condição de subjugado, seja por questões 

políticas ou econômicas, colocam os seres humanos em uma condição de animal, ou 

também projetam uma espécie de coisificação da sua existência. Essa relação homem X 

4434

Ana
Pencil



2 
 

animal é bem notória nas obras de artes, pois a animalidade e a humanidade são 

princípios que também estão presentes em pesquisas de outras áreas do conhecimento, 

entre as quais os Estudos Culturais (e não só). Esses trabalhos compactuam com a noção 

do Outro, isto é, aquilo que o homem entende ser diferente si. No caso específico da 

relação com o animal, a este ser é atribuído certa inferioridade sendo utilizado muitas 

vezes para demonstrar uma degradação social. 

Giorgio Agamben, em seu livro The open: man and animal (2004), discute essa 

questão a partir do que ele denomina de “máquina antropológica”, que seria o elemento 

norteador da segregação que evidencia a superioridade dos homens. 

Diante dessas questões e tomando como pressuposto os estudos de Literatura 

Comparada, escolhemos como corpus de discussão, as obras: Fazenda Modelo (1975), 

de Chico Buarque e duas canções brasileiras, Disparada (1966), de Geraldo Vandré e 

Admirável gado novo (1979), de Zé Ramalho. Ambas estão situadas em um momento 

histórico bastante conturbado de nossa história, trata-se, pois da Ditadura Militar (1964-

1985) e utilizam um elemento em comum para discutir a vida do brasileiro durante os 

anos de chumbo.  

É importante retrocedermos no tempo e correr os olhos no século XX para que 

possamos compreender, mesmo que sumariamente, a atuação dos elementos sociais, 

tendo em vista o que nos mostra as pesquisas históricas, sociológicas, filosóficas, e 

outras que versam sobre o mundo e a sociedade, o referido período apresenta inúmeras 

marcas indeléveis que perpassam a nossa época. 

Eric Hobsbawn (1995), grande nome nos estudos históricos, encarou o desafio 

de estudar esse conturbado século. Tal discussão ganha consistência especificamente, no 

livro A era dos extremos, pois é nesse espaço que ele aponta o fato do período ser 

delineado por catástrofe em diversos setores: social, humano, ecológico e outros. No 

século anterior, tivemos muitas conquistas para cercear a liberdade, porém o novo 

momento histórico acabou deteriorando os êxitos passados, a partir de algumas ações. A 

expansão industrial, sobretudo no campo, acarretou uma desenfreada urbanização, a 

questão ecológica e humana foi colocada de lado, e como consequência disso, várias 

questões acabaram culminando para a criação de inúmeros conflitos no período. 

Ao trazermos a “era dos extremos” para o contexto brasileiro e o momento em 

que as referidas produções se delineiam, nos deparamos com um período extenso e atroz 

de 21 anos, em que o Brasil, condicionado, sob o senhorio de militares presidentes que 

passaram a governar de forma rígida o país. Esse momento de nossa história ficou 

4435

Ana
Pencil



3 
 

conhecido por Ditadura Militar e compreende os anos de 1964 a 1985. Assim, durante 

esses anos instalou-se um período de controle nos variados setores da vida social, tais 

como, nos cenários políticos, econômicos e na sociedade de maneira geral. Desse modo, 

os termos: censura, violência e exílio foram as grandes constantes para os agentes 

contrários a essa forma de governar o país. Marcelo Ridenti (2003) aponta que, “talvez 

os anos 60 tenham sido o momento da história republicana mais marcada pela 

convergência revolucionária, entre política, cultura, vida pública e privada, sobretudo 

entre a intelectualidade (p. 135).” 

No âmbito desse cenário instaura-se um novo cenário político brasileiro, em 

que o país passou a ser regido por militares que exerciam o poder de forma autoritária, a 

partir de atos institucionais, decretos, atos complementares e ementas constitucionais. 

Ainda que a ideologia militar pregasse o desenvolvimento do país, tentando impedir a 

formação da consciência social por parte de inúmeras pessoas, tínhamos aqueles que, 

apesar do controle sofrido pela mídia e outros meios, conseguiram tomar consciência do 

que estava acontecendo e, a partir disso, passaram a lutar contra as atrocidades 

cometidas. 

Muitos jovens revolucionários, artistas, estudantes e intelectuais da época 

lutavam a favor da conscientização, perante o que estavam vivendo. E como resposta, o 

governo agia de forma violenta e desumana, perseguindo, torturando e expulsando do 

país esses opositores. Diante dessas questões, os ditadores tiveram que adotar medidas 

severas para neutralizar as pessoas; isso não significa somente agir de forma violenta, 

mas também impedir a circulação das ideias contrárias ao governo, seja isso em jornais, 

revistas, livros, teatros entre outros meios. Assim, a mídia consistia em um aparelho 

ideológico de controle, em que eram divulgadas somente as ideias favoráveis ao regime 

e ao modo como os militares conduziam os setores sociais.  

É nesse cenário que o encontramos os artistas Chico Buarque, Geraldo Vandré 

e Zé Ramalho. Suas produções caminham na contramão da política vigente, 

configurando como um espaço de denúncia às forças dominantes do período. Estes 

autores fizeram de suas produções armas de luta contra a dominação. Nas obras que 

selecionamos para análise encontra-se em campos semióticos diferentes, pois temos 

uma obra literária e duas canções, que estabelecem um diálogo muito íntimo com o 

contexto da época, enfocado, principalmente, a condição do homem perante um mundo 

cerceado por um regime antidemocrático. Começaremos nossa análise pela obra literária 

e em seguida traremos as canções, destacando, é claro, que partimos do pressuposto que 
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a letra musical é um poema, e como tal, o sujeito que se inscreve no discurso é o eu-

lírico. 

Francisco Buarque de Hollanda é um dramaturgo, músico e escritor. Possui em 

seu histórico uma intensa produção de cunho social e político. De família de intelectuais 

influentes no cenário brasileiro, Chico viveu sua consciência intelectual e cultural em 

um cenário marcado pelo autoritarismo. Em 1975, em plena a efervescência do milagre 

econômico, o autor, adentra mais especificamente no cenário literário com a obra 

Fazenda Modelo, uma produção que tematiza uma forte crítica ao sistema militar 

brasileiro. Em entrevistas aos jornais da época, Chico aponta o que o levou a escrever 

essa narrativa. Ele salienta que o texto surgiu de uma necessidade política em trazer à 

tona aquilo que a censura fazia calar. Nessa altura, inúmeras de suas canções já haviam 

sido censuradas. 

A novela pecuária nasce como o espaço que instaura a liberdade na 

composição do autor. Inspirado em uma vaca que conhecera ao visitar um sítio, Chico 

resolve se valer do espaço rural e dos personagens vacum como fios condutores de uma 

narrativa que surpreendentemente problematiza a questão política brasileira do século 

XX.  

Fazenda Modelo apresenta características muito interessantes em relação ao 

conteúdo e a maneira como isso se dispõe na narrativa. Nesta obra, Chico projeta as 

formas de dominação social em uma comunidade bovina liderada pelo boi Juvenal. Os 

demais bois e vacas da comunidade são submissos aos mandos do líder, assim como 

acontecia, por alusão, na sociedade brasileira da década de 1970; ou seja, as pessoas 

obedeciam às regras do governo vigente, por medo da repressão e das torturas a que 

eram submetidas. A narrativa está situada nos anos marcados pelo “milagre 

econômico”, quando se intensificou o crescimento econômico em paralelo com a 

desigualdade social. 

Na novela pecuária buarqueana, todos os personagens são bois e vacas, 

assumindo posições humanas através de uma ambientação que remete ao cenário 

brasileiro da época. A personificação dos animais se dá a fim de mostrar a situação das 

pessoas da década de 1970. Destarte, a Fazenda se transforma em um verdadeiro espaço 

ditatorial, onde a figura de Juvenal, “o boi-mor, o Justo, o Tenaz”, passa a exercer o seu 

poder em nome da tecnologia e, consequentemente, do desenvolvimento. Vejamos um 

trecho da narrativa, situado em um capítulo em que a grande tônica é a transformação, o 

que significa a passagem de um espaço de liberdade para um espaço de opressão.  
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POR MEIO de um documento que não cabe reproduzir aqui, porque 
muito extenso, e insosso, e repleto de vírgulas, como a maioria dos 
ofícios, que falam assim aos tropeções, por meio de um documento 
desses, quase incompreensível porque redundante, truculento, ficou 
nomeado Juvenal, o Bom Boi, conselheiro-mor da Fazenda Modelo. A 
ele todas as reses devem obediência e respeito, reconhecendo-o como 
seu legítimo chefe e magarefe (BUARQUE, 1975, p. 25, grifo do 
autor). 
  

A relação entre as palavras e as imagens faz brotar esse cenário pelo qual salta 

a crítica. O espaço imaginário construído pelo autor configura-se pelo intermédio da 

atuação de inúmeros elementos, tais como: a escolha dos correligionários, o discurso de 

Juvenal, o método de fertilização, o feto e outros, que ajudam a compor essa nova 

imagem da fazenda.  

No texto “Não é conversa mole para boi dormir”, de Regina Zilberman (2002), 

publicado no livro Chico Buarque do Brasil, organizado por Reinaldo Fernandes, a 

autora traz a imagem histórica por traz da figura do boi, que desde o Brasil colônia 

representou uma peça muito importante na economia do nosso país.  

Podemos fazer associações de outras produções com Fazenda Modelo; no 

entanto, traremos duas canções que foram produzidas também sob o Regime Ditatorial. 

A primeira já apontada por Zilberman é a música composta por Geraldo Vandré.  

Este compositor é uma figura muito importante e enigmática no cenário 

musical brasileiro. Em 1966 o seu nome ganhou força no meio cultural devido a 

participação no Festival da TV Record com a canção Disparada musicada por Théo de 

Barros e interpretada por Jair Rodrigues. Na ocasião desse festival a canção concorreu 

com a música A Banda de Chico Buarque que acabou levando o primeiro lugar. A 

grandiosidade dessa canção foi bastante comentada na sociedade da época.  

A música aparentemente calma e inocente traz em suas entrelinhas as marcas 

da canção de protesto, por meio da qual ecoa uma voz de denúncia a realidade humana 

da época. Vejamos a letra da canção:  

 

Prepare o seu coração prás coisas que eu vou contar 
Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão 
Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar 
Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar 
E a morte, o destino, tudo, a morte e o destino, tudo 
Estava fora do lugar, eu vivo prá consertar 
 
Na boiada já fui boi, mas um dia me montei 
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Não por um motivo meu, ou de quem comigo houvesse 
Que qualquer querer tivesse, porém por necessidade 
Do dono de uma boiada cujo vaqueiro morreu 
 
Boiadeiro muito tempo, laço firme e braço forte 
Muito gado, muita gente, pela vida segurei 
Seguia como num sonho, e boiadeiro era um rei 
Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo 
E nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando 
As visões se clareando, até que um dia acordei 
 
Então não pude seguir valente em lugar tenente 
E dono de gado e gente, porque gado a gente marca 
Tange, ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente 
Se você não concordar não posso me desculpar 
Não canto prá enganar, vou pegar minha viola 
Vou deixar você de lado, vou cantar noutro lugar 
 
Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei 
Não por mim nem por ninguém, que junto comigo houvesse 
Que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu 
Por qualquer coisa de seu querer ir mais longe do que eu 
 
Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo 
E já que um dia montei agora sou cavaleiro 
Laço firme e braço forte num reino que não tem rei 
 

Em Disparada temos uma analogia entre o modo de vida do gado e o cenário 

político ditatorial. Na primeira estrofe da música há uma apresentação do enredo e um 

alerta: “Prepare o seu coração prás coisas que eu vou contar”, afinal de contas, a história 

que será narrada pode não agradar, pois música mostra a realidade da vida do sertanejo 

e, consequentemente, os seus dramas e dificuldade. 

A canção estabelece um enredo que dialoga com a vida do homem assujeitado 

e passivo, que tem na negativa (Aprendi a dizer não) e na morte (ver a morte sem 

chorar) as marcas da sua passividade. É importante destacar que embora o eu-lírico 

esteja acostumado a conviver com os problemas ele sabia que algo estava errado e que 

precisava de mudanças. Tem-se, então, a história de um homem que toma a consciência 

da sua vida, pois sai da condição de boi para se tornar boiadeiro. A metáfora “Na boiada 

já fui boi, mas um dia me montei”, associa a essa ideia; visto que pertencer à boiada 

significa ser submisso. Nota-se que ao assumir a posição de boiadeiro, o eu-lírico toma 

a rédea de sua vida, se torna corajoso, porém, passa a controlar o gado, isto é, sai da 

posição de dominado para se tornar dominador.  

No final da canção o eu-lírico nos diz “E dono de gado e gente, porque gado a 

gente marca/Tange, ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente”. Nestas palavras, 
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instaura-se o espaço da diferença entre homem e animal, pois enquanto este é submisso 

e controlado pelo ser humano, o homem, enquanto ser racional, pode vir a se 

conscientizar sobre a realidade a sua volta e tomar a rédea de sua própria vida. Percebe-

se que nas metáforas de boi e boiadeiro temos as marcas das classes sociais, os 

dominantes e dominados. Nesse sentido, podemos aludir o enredo ao titulo da canção, 

uma vez que, Dispadara como ato de tresmalhar o gado, significa se dispersar do 

rebanho, o que pode ser traduzido como assumir uma nova postura, tomar as rédeas da 

vida. Homem, boi e boiadeiro são os centros dessa poesia de metafórica. 

Nessa mesma vertente temos a canção Admirável gado novo, do cantor e 

compositor Zé Ramalho, um dos grandes nomes da Música Popular Brasileira. Vejamos 

a canção: 

 

Vocês que fazem parte dessa massa 
Que passa nos projetos do futuro 
É duro tanto ter que caminhar 
E dar muito mais do que receber 
 
E ter que demonstrar sua coragem 
À margem do que possa parecer 
E ver que toda essa engrenagem 
Já sente a ferrugem lhe comer 
 
Êh, ô, ô, vida de gado 
Povo marcado 
Êh, povo feliz! 
 
Lá fora faz um tempo confortável 
A vigilância cuida do normal 
Os automóveis ouvem a notícia 
Os homens a publicam no jornal 
 
E correm através da madrugada 
A única velhice que chegou 
Demoram-se na beira da estrada 
E passam a contar o que sobrou! 
[...] 
O povo foge da ignorância 
Apesar de viver tão perto dela 
E sonham com melhores tempos idos 
Contemplam esta vida numa cela 
 
Esperam nova possibilidade 
De verem esse mundo se acabar 
A arca de Noé, o dirigível 
Não voam, nem se pode flutuar 
[...] 
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Essa canção faz uma referência ao livro Admirável mundo novo de Aldous 

Huxley, narrativa esta que prevê uma sociedade futura controlada pelo Estado, em que 

algumas questões serão deixadas de lado, como família, religião e outras, cuja a 

insatisfação seria curada por uma droga chamada “soma”.  

Portanto, rigidez e opressão seriam as grandes constantes dessa sociedade, 

assim como na canção de Zé Ramalho. Na música, vemos o homem sendo tratado como 

gado, vivendo de promessas de que as coisas irão mudar, mas que no fim continua à 

mercê da política ditatorial. A primeira imagem construída é a representação da 

multidão que caminha lado a lado com a injustiça (“dar mais do que receber”) e logo em 

seguida, com as palavras “ferrugem” e “engrenagem”, visualizamos a máquina 

capitalista, corroendo as forças dessa multidão. Chamamos atenção para o refrão da 

música (“Êh, ô, ô, vida de gado/Povo marcado/ Êh, povo feliz!”), pois é neste espaço 

que a imagem de boi se constitui de forma mais incisiva. A interjeição “Êh, ô, ô...” 

marca uma forma de conduzir o gado, “vida de gado/Povo marcado/ Êh, povo feliz!”, 

tem-se a coletividade condicionada por uma falsa felicidade. Em “A vigilância cuida do 

normal/ Os automóveis ouvem a notícia/ Os homens a publicam no jornal” demarca-se 

o controle sofrido pelo povo, que tinham suas vidas vigiadas para serem dominadas e ao 

mesmo tempo, vê-se um processo em que o homem é tido como animal e aos objetos 

são atribuídas características humanas. Ao mesmo tempo em que há um sonho por uma 

vida melhor, estas idealizações estão aprisionadas a um governo opressor, que submete 

o ser humano a um estado de animalização. 

 Como se pode notar, em ambas as produções as dimensões simbólicas 

sugerem aspectos da sociedade em que se instauram, isto é, a comparação do ser 

humano ao gado, aplica-se, sobretudo, pela condição de subjugado. No afã dessa 

questão, ser gado significa estar na posição de oprimido e ter suas forças aniquiladas 

pela forma de organizar a sociedade e seus extratos.  

Esse breve panorama mostra que através de orientações recentes da Literatura 

Comparada é possível estabelecer um diálogo entre artes de semióticas diferentes. Nessa 

relação interartística, a arte assume um papel de organismo socialmente empenhado, 

cujo impulso criador está calcado nos anseios coletivos. Nas produções em estudo a 

figura do boi é uma peça fundamental na construção da crítica que emana das 

entrelinhas das produções. O gado constitui-se ao longo da história literária ligada à 

ideia de trabalho, bondade (submissão) e sacrifício.  

4441

Ana
Pencil



9 
 

Em algumas culturas esse animal é tido como um ser sagrado, mitológico 

(minotauro), símbolo de fertilidade e força.  Na história do Brasil eles estão presentes 

desde a época da colonização, sendo utilizado no transporte e tração (engenhos), na 

produção de alimento (carne e derivados), na matéria prima (couro), entre outras 

funções. O aumento populacional fez crescer também a atividade no setor pecuário, 

além do que o povoamento no nordeste foi impulsionado pela atividade ligada a esses 

animais. Veja que em nossa sociedade essa figura desde sempre foi alvo de exploração.  

Estudar a presença de animais na literatura é uma tarefa instigante, mas ao 

mesmo tempo desafiadora, pois é preciso interpretar as metáforas de um elemento 

carregado de simbologias. As produções em estudo mostram as semelhanças entre 

animais humanos e não humanos no que tange ao sofrimento, problematizando ainda as 

fronteiras entre a humanidade e a animalidade.  

Diante dessas informações, podemos dizer que em Fazenda Modelo, 

Disparada e Admirável Gado Novo, há uma crítica ao modelo social vigente, que 

oprimi e controla o homem; explorando suas forças e o colocando em uma posição de 

irracionalidade. A metáfora animal surge nas obras como forma de interpretar o cenário 

político, mais precisamente o comportamento humano diante deste espaço. Os 

processos de antropomorfização e zoomorfização ajudam a tecer a crítica que emana das 

obras, pois o político e o estético se evidenciam em um mesmo plano, mostrando a 

capacidade da arte em traduzir o seu momento histórico. As teorias sociológicas da 

literatura apontam que as experiências do autor percorrem a escrita de sua obra, de 

modo voluntário ou não. Isso se deve, fundamentalmente, ao fato de que a literatura e a 

sociedade revelam-se intimamente relacionados, e, por isso, os autores produzem suas 

escritas tomando como base as experiências do seu meio.  
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A TELENOVELA MEXICANA SOB O OLHAR DOS ESTUDOS LITERÁRIOS

Thais Maria Holanda Jerke Sevilla Palomares (UFF)
Orientadora: Livia Reis (UFF)

RESUMO:
As telenovelas mexicanas têm grande popularidade, em seu país de origem e em muitos

lugares do mundo para onde são exportadas. A presença das telenovelas no cotidiano da população e
especialmente em seu imaginário também pode ser explorada pelo nosso campo de estudos, que já
incorporou outras  artes  audiovisuais  e  representações  performativas.  As  correspondências  entre
literatura, teatro e telenovela teriam como chave o melodrama.

O melodrama perpassa diversos gêneros, desde os primórdios da indústria cultural e é muito
consumido, apesar das críticas que costuma receber. A telenovela é uma das representações atuais
mais  populares  do  melodrama  e  mantém  muitos  dos  seus  temas,  comuns  nas  relações  e  no
imaginário do homem, personagens e características como maniqueísmo e final feliz moralizante. 

A narrativa da telenovela, relacionada ao folhetim, é centrada nos episódios e no suspense,
que garante a continuidade da obra. Já o drama, relacionado ao teatro popular, está presente no
instantâneo, nos aspectos dramáticos. Então, a telenovela está discursivamente ancorada em dois
antecedentes culturais importantes na tradição mexicana: o folhetim e o teatro popular.

Pensar essas relações e abordar a telenovela mexicana sob um ponto de vista que pode ser
considerado incomum, mais afastado dos estudos de Comunicação e mais próximo à Literatura,
aponta  possíveis  diálogos  entre  a  indústria  cultural  e  a  literatura  culta.  Consideramos  que  os
consumidores da cultura de massas são também sujeitos ativos e que a grande popularidade dos
produtos  da  cultura  de  massas  está  relacionada  à  construção  do  imaginário  popular  e  à
experimentação de sensações catárticas. Além disso, quando um indivíduo assiste uma telenovela
com  sua  família,  resgata  um  ritual  comunitário  muito  antigo:  presenciar  encenações  e
representações.

Para  apoiar  nossa  reflexão,  nos  baseamos  em obras  de  autores  como  Barbero  (1991),
Campedelli (1987), Lopes (2004), Meyer (1996) e Oroz (1992).

Telenovela mexicana. Melodrama. Folhetim. Teatro popular.

As telenovelas mexicanas têm grande popularidade, não só em seu país de origem,

mas também em muitos lugares do mundo para onde são exportadas. Seus vínculos com a

cultura popular ainda parecem pouco trabalhados,  ao menos do ponto de vista literário.

Porém,  a  presença  das  telenovelas  no  cotidiano  da  população  e  especialmente  em seu

imaginário  não pode ser  ignorada  pelo  nosso  campo  de  estudos,  que  já  incorporou de

1
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maneira muito interessante algumas artes audiovisuais, como o cinema e outras formas de

representação performativas.

Então, buscamos refletir sobre um objeto que tem sido muito mais focalizado pelos

estudos de Comunicação do que pelo âmbito literário. Pensar essas relações e abordar a

telenovela  mexicana  sob  um ponto  de  vista  que  pode  ser  considerado  incomum,  mais

próximo à Literatura, aponta possíveis diálogos entre a indústria cultural e a literatura culta.

Sabemos  que  os  estudos  literários  tendem  a  priorizar  objetos  que  fazem  parte  de  um

universo letrado,  portanto  pretendemos  contribuir  para  uma ampliação  desse panorama,

incluindo  as  telenovelas,  um  gênero  também  ficcional  e  extremamente  popular.  Para

abordar esse tema, traçaremos vínculos entre literatura, teatro e telenovela, que têm como

chave o melodrama.

O melodrama vem ao longo de vários séculos perpassando diversos gêneros, tanto

discursivos quanto artísticos e movimentando as emoções de pessoas de diferentes locais e

classes sociais. Sua participação no imaginário popular vincula a literatura,  o teatro e a

telenovela  aos  seus  públicos,  fazendo  com  que  eles  se  identifiquem  com  as  histórias

contadas. Segundo Botton (2012), “o termo melodrama seria a junção de mélos (em grego,

música) e drâma (ação, através do francês drame).” (p. 2). 

Barbero (1991) menciona que o nome surgiu na França e na Inglaterra em 1790 para

denominar um espetáculo popular semelhante ao teatro que acontecia ao ar livre, já que

somente as classes altas podiam frequentar os teatros oficiais. Não utilizavam diálogos por

uma proibição dos governos francês e inglês, que desejavam impedir que se corrompesse o

verdadeiro  teatro,  então  restava  representar  grandes  ações  e  paixões,  utilizando  gestos,

músicas, danças e cartazes para auxiliar a comunicação com o público. Os mesmos efeitos

sonoros  foram  retomados  séculos  depois,  ganhando  importância  primordial  nas

radionovelas e seguindo presentes nas telenovelas. Para Oroz (1992), o público analfabeto

converte o teatro em, praticamente, sua única referência literária.

As personagens do melodrama muitas vezes representam um estereótipo1, o que é

confirmado teoricamente por Oroz (1992) e Barbero (1991).  Desta forma,  a fisionomia

muitas vezes corresponde ao tipo moral da personagem e seus valores, já que os gestos

1 Segundo ideias da psicologia social, expressas por Lippmann (apud AMOSSY e PIERROT, 2003, p. 36), os
estereótipos são “las imágenes de nuestra mente”, que necessariamente filtram o real. As imagens que temos
de outras pessoas passam por categorias as que os vinculamos, assim como nossas imagens de nós mesmos,
que determinam nosso pertencimento a um ou mais grupos.
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corporais são muito importantes na cultura popular como índice da atitude moral. A respeito

desses estereótipos, Oroz (1992) diz:

 

A importância  dos  estereótipos  na  cultura  de  massas  reside  na  figura
simbólica  que  representam.  [...]  Assim,  ‘a  boa’,  no  melodrama
cinematográfico  norte-americano,  tem  sido,  predominantemente,  loura,
enquanto que ‘a má’ é, em geral, morena. Para o americano, ser morena
implica  latinidade  e,  portanto,  sexualidade  desbordada.  No  melodrama
latino-americano,  ao  contrário:  porque  a  loura  é  menos  frequente  e,
portanto, menos conhecida, atribui-se a ela a mesma sexualidade que o
americano atribui à morena. Na tipificação funcionam, simultaneamente,
valor moral/tipologia física. (p. 38)

Assim, as personagens dispensam uma psicologia, apenas se encaixam em funções

dramáticas e sociais estabelecidas por vezes há muitos séculos.

De acordo com Barbero (1991), a estrutura dramática tem como eixo central quatro

sentimentos básicos: medo, entusiasmo, pena e riso; e quatro tipos de situações e sensações:

terríveis, excitantes,  ternas e burlescas; personificadas e vividas por quatro personagens:

Traidor (personificação do mal que engana a Vítima), Justiceiro (salva a Vítima e castiga o

Traidor), Vítima (heroína virtuosa e inocente, quase sempre uma mulher injustiçada com

necessidade de proteção) e Bobo (representando o cômico e aliviando as tensões da trama). 

Há, então, uma polarização maniqueísta típica das culturas judaico-cristãs: os personagens

são bons ou maus. Os personagens bons agem de acordo à moral da sociedade, enquanto os

maus a corrompem. 

Segundo Oroz  (1992),  quatro mitos  básicos  estruturam o melodrama:  o amor,  a

paixão, o incesto e a mulher. O amor é o principal valor, que permite alcançar o perdão

divino. Já a paixão está relacionada ao sofrimento e à culpa, considerando que só o amor

verdadeiro  leva  ao  final  feliz.  A mulher  é  representada  a  partir  de  um ponto  de  vista

patriarcal:  suas  realizações  geralmente  são  pessoais  ou  familiares.  Há  seis  protótipos

femininos básicos: a mãe (resignada, sofredora e castradora, representando a segurança do

lar), a irmã (assume o papel da mãe na falta dela), a namorada (tem altos valores morais e

espera pacientemente pelo casamento), a esposa (mantém o lar estável e respeita o marido),

a amada (frágil  e virtuosa,  alvo do amor romântico  que leva ao final  feliz)  e a má ou

prostituta  (ameaça  a  família  e  aos  valores  morais,  desperta  o  prazer  sexual,  ligado  à

bruxaria ou heresia, vista como mau exemplo por ser uma “mulher livre”). Vemos, então,
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que  os  estereótipos  mostrados  através  desses  mitos  e  protótipos  femininos  reforçam a

moral.

A  autora  destaca  algumas  características  físicas  dessas  personagens:  a  heroína

feminina tem glamour e certa áurea, por isso usa um figurino discreto e luminoso, enquanto

a má usa decotes, cabelos soltos e maquiagem pesada, e a mãe costuma usar roupas escuras.

O sistema de estrelas da indústria cinematográfica latino-americana foi a
base ideal para a manifestação dos arquétipos e reuniu sua própria galeria
de heróis, vilões, moças puras, amadas, mães e caracteres específicos, que
têm um tratamento visual  diferenciado de acordo com o protótipo que
simbolizam. (OROZ,1992, p. 87)

Para Oroz (1992), as lágrimas que surgem nos melodramas e muitas vezes também

no seu  público  remetem a  uma  linguagem sentimental  universal.  O  choro,  geralmente

relacionado à mulher, alivia a culpa e traz o perdão, simbolizando o sacrifício que dignifica

e a catarse em meio a tantos sentimentos, que não são contidos. Além das lágrimas, são

utilizados  outros  simbolismos,  como  a  tempestade  para  os  maus  presságios  e  campos

floridos  para  harmonia  futura.  Inicialmente,  esses  símbolos  exigiam a  interpretação  do

público, mas depois começaram a fazer parte da interpretação do lugar comum.

Outra característica do melodrama, segundo a autora, é o fatalismo: geralmente, os

personagens não podem mudar  seu destino,  que está  traçado.  Mas apesar  de o público

conhecer ou imaginar o desfecho na maioria das vezes, o interesse em assistir a maneira

através da qual essa história será contada se mantém.

De acordo com Barbero (1991) a persistência do melodrama, mesmo depois que

suas condições de aparição não existiam mais, não aconteceu apenas por razões ideológicas

ou comerciais, está relacionada às matrizes culturais, já que ele se atualiza ao longo do

tempo, permitindo que o público crie novas redes de significações e identificações, através

do imaginário. Oroz (1992) lembra que o gosto popular não se formou com a leitura nem

com a meditação íntima da poesia e da arte, mas com as manifestações coletivas, oratórias e

teatrais.

Graças à sua grande capacidade de se adaptar ao contexto histórico, a diferentes

gêneros  e  tipos  de  público  e  especialmente  por  sua  presença  constante  no  imaginário

popular, podemos considerar o melodrama como uma forma de apresentar histórias, um
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“modo  de  ver  o  mundo”,  como  afirma  Brooks  (1978),  ou  “um  sistema  ficcional  de

produção de sentido”,  como define Bragança (2010). Pode estar presente no teatro pós-

Revolução Francesa, nos folhetins desde o século XVII, no cinema latino-americano das

décadas de 1930, 1940 e 1950, na literatura,  nos  reality shows do final do século XX e

início do século XXI, nos noticiários televisivos, nos programas de auditório e, é claro, nas

radionovelas e telenovelas latino-americanas desde os anos 1950 até a época atual. 

Frequentemente usamos as palavras “folhetim” e “melodrama” como sinônimas de

“telenovela”, como Porto e Silva (2005) destaca, pelo alto grau de parentesco entre eles. A

telenovela é, certamente, uma das representações atuais mais populares do melodrama e

mantém muitos dos temas utilizados por ele desde a sua origem, temas comuns nas relações

e no imaginário  do homem,  como o amor, a  vingança e  as  injustiças.  Encontramos  os

personagens típicos do melodrama e características como o maniqueísmo e o final feliz

moralizante em diversas telenovelas2.

De acordo com Campedelli (1987), alguns teóricos apontam que a televisão é uma

espécie de liquidificador cultural, já que mistura e dilui cinema, teatro, música e literatura.

“Francis Vanoye considera a televisão o mais poderoso meio de comunicação de massas do

século XX (e até de todos os tempos), quanto aos elementos que veicula, tendo-se em vista

o alvo visado, ou seja, o destinatário coletivo virtual.” (p. 5). 

Para Rolf B. Meyersohn, a televisão é um entretenimento de sala-de-estar:
já  foi  chamada  de  tudo,  desde  pajem de  crianças  até  esbanjadora  de
tempo; tem sido amaldiçoada por estragar a vista e corromper a juventude;
tem  sido  encarnada  como  o  mal  da  segunda  metade  do  século.  Mas
ninguém a acusou de ser “entretenimento”, ainda que isso seja tudo o que
a televisão é per se. (CAMPEDELLI, 1987, p. 6)

A partir de seu surgimento e popularização, a televisão passa a ser uma forma de

entretenimento acessível dentro de casa. Muitos a viam como uma visitadora do lar e da

2 Em relação às formas de telenovelas na América Latina, Hernandez (2002) destaca que há duas: a “blanda”
e a “dura”. A “blanda” é arquetipicamente melodramática, concentrada no amor, em histórias de Cinderela e
situações de família. Trata-se de um tipo clássico de novela, com destaque para a expressividade. Esse tipo de
telenovela  é  mais  característico  da  Televisa,  do  México.  Por  outro  lado,  a  “dura”  usa  truques  clássicos
melodramáticos, mas também mas também conflitos sociais, com cenários mais realísticos e mais tramas
paralelas. São características da TV Globo, do Brasil. As telenovelas “blandas” competem, no México, com as
da TV Azteca, que produz telenovelas com conteúdo político e características contemporâneas na narrativa, já
as  “duras”,  no  Brasil,  competem  com  a  emissora  televisiva  SBT,  que  exibe  as  “blandas”  telenovelas
mexicanas. 
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família, criando um vínculo afetivo com ela, da mesma maneira que acontecia nas décadas

anteriores com o aparelho de rádio. Como a televisão, a telenovela passa a fazer parte do

cotidiano das pessoas.

Para Lopes, no livro Telenovela: internacionalização e interculturalidade (2004):

Histórias narradas pela televisão são, antes de tudo, importantes por seu
significado  cultural.  Como  bem  o  demonstra  o  filão  de  estudos
internacionais,  a ficção televisiva configura e oferece material precioso
para entender a cultura e a sociedade de que é expressão. (p. 125)

De acordo com Pallottini (1998) e Campedelli (1987), na esteira de uma etimologia

literária, a palavra “telenovela” se relaciona a “novelo”, o que sugere que a trama estaria

enredada, se desenvolvendo aos poucos durante a época em que a telenovela é exibida. Essa

sucessão  de  ações  é  importante,  pois  mantém  o  suspense  na  narrativa  da  telenovela,

relacionada ao folhetim, garantindo a continuidade da obra.

O drama, relacionado ao teatro popular, está presente no instantâneo, nas cenas e

nos diálogos. Então, a telenovela está discursivamente ancorada em dois antecedentes que

propõem uma mestiçagem e uma tradução cultural dos valores burgueses europeus para o

imaginário social latino-americano e têm uma importante presença na tradição mexicana: o

folhetim e o teatro popular.

Já  havia  no México  uma tradição  de  rituais  e  representações  populares  desde  a

época anterior  à Conquista,  o que pode ter  contribuído para que a telenovela fosse um

produto extremamente rentável nesse terreno, considerando-se que hoje esse país é um dos

maiores produtores e exportadores de telenovelas. 

Por outro lado, a literatura de folhetim, de acordo com Meyer (1996), nasceu na

França do século XIX. A princípio, havia nos rodapés dos jornais um espaço no qual se

publicavam textos para o entretenimento, que logo foi tomado por ficção em pedaços, com

a agora conhecida frase “continua no próximo número”. Essas histórias chegaram a possuir

um papel muito importante nos jornais, pelo grande sucesso alcançado e o folhetim francês

foi exportado para todo o mundo. 

Segundo Barbero (1991), o folhetim não tem o status cultural do livro. Ele circula

sem passar pelo local tradicionalmente visto como culto, a livraria, já que era vendido nas

ruas ou se entregava nas casas. A letra grande e espaçada facilitava para aqueles que não
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tinham a leitura como um hábito nem boa iluminação para ler, assim como a fragmentação,

criando unidades curtas dotadas de sentido. 

A crítica burguesa apontava que o folhetim causava a destruição da literatura pelo

comércio e pela indústria. Alguns autores foram considerados culpados pela manutenção da

ignorância  de  seus  leitores,  pois  se  acreditava  que  a  leitura  de  folhetins  não  agregava

sabedoria. Sobre esse tema, Meyer (1996) cita Gramsci: 

[...] nem mesmo a literatura comercial deve ser desdenhada pela história
da cultura: pelo contrário, ela tem, precisamente desse ponto de vista, um
grandíssimo  valor,  porque  o  sucesso  de  um livro  comercial  indica  (e
muitas vezes é o único indicador que existe) qual é a filosofia da época,
isto  é,  qual  é  a  massa  de  sentimentos  e  de  concepções  do  mundo
preponderantes na multidão silenciosa. (p. 412)

Apesar da desvalorização, os folhetins tinham importância comercial e histórica e o

fato de alcançar um público tão vasto em várias partes do mundo é um mérito significativo.

O vínculo que se deu entre o folhetim e o público feminino continua presente nas

telenovelas. Com o folhetim, a mulher conquista seu espaço como consumidora e alguns

produtos do mercado são criados especialmente para ela. Esse vínculo ocasionou o reforço

de uma visão preconceituosa de parte do público masculino e da elite, que muitas vezes

consideravam  os  folhetins  histórias  fáceis  de  ler  e  sem  conteúdo.  Muitas  vezes  as

telenovelas também são vistas com o mesmo preconceito, apesar de não serem direcionadas

somente a mulheres desde o final da década de 1970.

Com  os  folhetins,  o  escritor  passou  a  ser  assalariado,  portanto  sofria  pressão

econômica, e muitas vezes o editor-produtor determinava os temas que seriam tratados em

suas obras. Para escreverem mais folhetins de uma vez, os escritores convidavam ajudantes,

o  que  acarretou  uma  dissolução  da  unidade  de  autor.  Atualmente  na  maioria  das

telenovelas, além do autor principal, temos os autores colaboradores, que escrevem cenas

menos importantes de acordo com orientações.

As condições de publicação influenciam a estrutura narrativa do folhetim. Algumas

características necessárias para o gênero eram adequação ao grande público, um corte em

um momento  de  suspense,  caracterização  simplificada  dos  personagens  (maniqueísmo),

temas  românticos  e  elementos  do  cotidiano.  Essa  configuração  torna-se  uma  fórmula,

geralmente de grande sucesso, presente ainda nas telenovelas. 
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Barbero (1991) destaca que as histórias folhetinescas tinham a mesma estrutura de

obra  aberta  das  telenovelas  atuais,  na  qual  a  reação  do  público  poderia  influenciar  a

continuidade da história, o que gerava uma proximidade entre autor e leitores. Segundo

Campedelli (1987), a telenovela obedece ao “processo do enquanto”, como definiu a autora

de telenovelas Janete Clair, portanto o autor também vive o suspense da continuação da

história. O “processo do enquanto” também pode remeter ao ritual que consiste em assistir

uma cena de telenovela enquanto ela é exibida. Esse rito é, para o espectador semelhante ao

de assistir  uma peça  de teatro,  ou seja,  observar  a  ação narrativa  acontecendo  “aqui  e

agora”.

Os ganchos nas telenovelas existem para manter  o interesse do espectador e sua

vontade de acompanhar a continuação. Essa estratégia tomada do folhetim consiste em uma

situação de expectativa que acontece no final de um capítulo ou inclusive de cada bloco.

Mesmo quando se sabe pela imprensa ou se imagina o final, a telenovela continua atraindo

a atenção do público, já que o que mantém o interesse não é o que acontecerá e sim o ritual

de acompanhar como acontecerá. 

Meyer  (1996)  cita  alguns  temas  frequentes  nos  folhetins:  amor,  erro  judiciário,

sedução,  maternidade,  casamento,  loucura,  gêmeos,  adultério,  dinheiro,  crimes.  Esses

mesmos temas,  que atraem o interesse do público e mobilizam seus sentimentos,  estão

presentes nas telenovelas. Em grande parte das histórias, no final os erros e injustiças são

consertados, os vilões sofrem castigos e os protagonistas encontram a felicidade. Podemos

perceber, então, que muitos folhetins contam suas histórias de maneira melodramática, a

semelhança do que ocorre nas telenovelas.

De acordo com Meyer (1996), algumas histórias eram propositalmente construídas

com o objetivo de ensinar valores desejáveis às classes sociais mais baixas, que tinham

acesso às  obras.  Essa  mesma estratégia  já  foi  aplicada  no México na  década  de 1970,

segundo  Bolaños  Samano  (2003),  com  telenovelas  que  abordavam  temas  como  o

planejamento familiar, o vício em drogas, a AIDS e a ecologia.

Nos folhetins, então, a literatura é parte de uma indústria cultural que não apenas

abala a  noção de autor, mas também propõe um vínculo mais  coletivo  com o público.

Assim, havia um mercado consumidor e a quantidade de vendas significava o sucesso ou o
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fracasso da obra. Meyer (1996) reafirma o vínculo entre folhetim, telenovela e melodrama,

dizendo que “cinema, rádio e televisão substituem o jornal como fábrica de ilusões.” (p. 65)

Portanto,  podemos  perceber  a  estreita  aproximação  entre  o  modo  de  narrar  da

literatura  de  folhetim e  das  telenovelas,  muitas  vezes  criando  suas  ficções  segundo os

moldes  melodramáticos,  originários  do  teatro,  que  perduraram  e  consolidaram  sua

importância ao longo de tantos séculos graças ao gosto popular.

Referências

AMOSSY, Ruth e PIERROT, Anne H. Estereotipos y clichés. Buenos Aires: Eudeba, 2003. 

BARBERO, Jesús Martín.  De los medios a las mediaciones. México: Ediciones G. Gili,

1991. 

BOLAÑOS  SAMANO,  Laura  Maria.  “La  imagen  de  la  mujer  en  las  telenovelas

mexicanas”.  Monografia defendida e aprovada na Universidad Autonoma Metropolitana,

2003.  Disponível em: <http://148.206.53.231/tesiuami/UAMI10921.pdf> Acesso em: 12

de novembro de 2009.

BOTTON,  Fernanda  Verdasca.  Os  melos  do  drama  do  melodrama. Fênix  Revista  de

História e Estudos Culturais. V. 9, ano IX, n. 3. Disponível em: <www.revistafenix.pro.br>

Acesso em: 09 de março de 2014

BRAGANÇA, Maurício de. A traição de Manuel Puig: melodrama, cinema e política em

uma literatura à margem. Niterói: EdUff, 2010. 

BROOKS, Peter.  The melodramatic imagination: Balzac, Henry James, Melodrama, and

The Mode of Excess. New Heaven and London: Yale University Press, 1976.

CAMPEDELLI, Samira Youseff. A telenovela. São Paulo: Editora Ática, 1987.

9

4452

Ana
Pencil

http://www.revistafenix.pro.br/
http://148.206.53.231/tesiuami/UAMI10921.pdf


LOPES,  Maria  Immacolata  Vasallo  de.  (org.)  Telenovela:  internacionalização  e

interculturalidade. São Paulo: Edições Loyola, 2004.

MEYER, Marlyse. Folhetim, uma história. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

OROZ, Silvia. Melodrama: o cinema de lágrimas da América Latina. Rio de Janeiro: Rio

Fundo Editora, 1992. 

PALLOTTINI, Renata. Dramaturgia de televisão. São Paulo: Editora Moderna, 1998. 

PORTO E SILVA, Flávio Luiz. “Melodrama, folhetim e telenovela: anotações para um estudo

comparativo.”  Revista  FACOM  -  nº  15  -  2º  semestre  de  2005.  Disponível  em:

<http://www.faap.br/revista_faap/revista_facom/facom_15/_flavio_porto.pdf.> Acesso em:

09 de março de 2014

10

4453

Ana
Pencil

http://www.faap.br/revista_faap/revista_facom/facom_15/_flavio_porto.pdf


O MESMO, O DIFERENTE: CONVERSA INFINITA NA LÍRICA DE MANOEL 
DE BARROS 

 
Vanderluce Moreira Machado Oliveira (UNEMAT/IFMT) 

Madalena Machado (UNEMAT) 
Resumo: 
 
Neste trabalho apresentaremos uma leitura crítica da lírica do poeta mato-grossense Manoel de 
Barros (Cuiabá 1916 – Campo Grande 2014). Depreendemos que este autor emprega a repetição/ 
reescritura de suas primeiras criações líricas, mais especificamente do seu livro inaugural Poemas 
concebidos sem pecado (1937) no seu corpus maduro, levando em consideração suas produções 
a partir da década de oitenta, com a publicação do livro Arranjos para assobio, e que se estendeu 
até sua última publicação Escritos em verbal de ave (2013), livros de despedida do poeta, no 
qual o sujeito poético despede-se do personagem mais conhecido do escritor, o vaga mundo 
Bernardo da Mata. Entendemos que este recurso faz parte de seu procedimento estético de criação. 
Sendo assim, reencena versos, personagens, o menino, o mendigo, o pássaro, o motivo, palavras 
do campo semântico da natureza, água, pedra, rio, lesma, ritmo, dentre outros. Ainda que fale do 
mesmo, para este autor não é o ato de dizer que importa, mas redizer de si e do outro, e neste 
redizer, dizer ainda uma primeira vez, “Repetir, repetir até ficar diferente”– uma conversa infinita. 
Bosi (2000) no texto “Poesia - Resistência” afirma que o poeta moderno perdeu a capacidade de 
nomear por isso volta para seu próprio código, qual seja, faz poesia sobre poesia, elemento 
também recorrente na poética deste autor. Nesta perspectiva, inferimos que as composições 
poéticas de Barros configuram-se como obra aberta, conforme acepção do semioticista italiano 
Umberto Eco, pois além de seu caráter de inacabamento, dialoga com outros sistemas semióticos, 
a exemplo da fotografia, e da pintura – há poemas que apresentam um nível tão elaborado de 
imagens poéticas, em um gesto de praticamente emudecer o verso e ressaltar seu caráter 
imagético. Ademais, este ato permite várias possibilidades de leituras. Este autor é acima de tudo 
um criador de sentidos, artesão das palavras matéria e corpo da poesia. Além disso, não se furtou 
à visão de seu tempo, sua poesia não trata somente do homem integrado à natureza no Pantanal, 
mas lança um olhar crítico sobre o sentido de ser na sociedade atropelada pelo capitalismo e 
consumismo, daí sua escolha em lançar o olhar para o diminuído, os desvalidos, idiotas de estrada, 
a prostituta, o menino e o velho. Nesta leitura, entendemos que Barros colocava a lírica em 
abertura, em movimento contínuo em busca de sentidos novos, o diferente. O que evidencia que 
sua lírica não era cópia, mas buscava o devir que segundo ele era o “dom do estilo”. Então, 
repetir/reescrever para ele era sedimentação de procedimentos estéticos alcançados pela distorção 
da norma.  
Palavras-chave: homologia, procedimento, criação. 
 
 

“A poesia não existe para comunicar, mas para comungar”. 
 (Manoel de Barros)  

O verso de Manoel de Barros que usamos como epígrafe pode ser visto como uma 
súmula de sua criação poética. Isso tanto no que concerne ao plano do conteúdo, como ao 
plano da expressão, aos sentidos, as várias possibilidades de leitura que podem ser 
atribuídas a este corpus.   Sua poesia não tem a finalidade de informar, comunicar, mesmo 
porque este não é papel de nenhuma composição lírica  __  não se faz poesia com a razão 
e a lógica, conforme as palavras do poeta: “Não gosto de dar confiança para a razão, ela 
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diminui a poesia”. Faz-se poesia com a palavra, seu corpo, matéria e alma, com a 
invenção, criação imaginária, com a sensação, a percepção e com a confluência de outras 
artes e outros saberes. As criações poéticas deste autor têm como substrato uma 
representação da linguagem nossa de todo dia, aliada a certos aspectos arcaicos que 
enriquecem o universo linguístico, como a criação de palavras novas desde as existentes. 
O que promoveu o “criançamento das palavras”, e criou uma “língua brincativa”. 
Constitui-se também como essência desta lírica o diálogo interartes, pois há nela uma 
presença marcante de analogia entre a poesia/literatura e a imagem/pintura, a fotografia, 
o cinema.    

As reflexões homológicas interartes sempre despertaram interesses em estudiosos 
e artistas. As relações existentes entre a poesia e a pintura estão ligadas ao surgimento da 
arte, isso desde a rupestre. Aquela época o homem ainda não dispunha de uma linguagem 
articulada, mas como a necessidade de comunicar-se é inerente ao gênero humano, ele 
encontrou um modo alternativo para comunicar-se _ registrar seus feitos cotidianos nas 
paredes das cavernas. Dos desenhos rupestres que nos fora legado pelo homem primitivo 
é possível vislumbrar uma atmosfera poética na luta diária pela sobrevivência. Cada dia 
trazia algo diferente, lugares diferentes e a busca constante por manter-se vivo em 
ambientes inóspitos.  Embora tais desenhos não tragam registros verbais escritos, trazem 
em seu bojo todo o lirismo do homem que vivia no limite da existência, o que corrobora 
a ideia da pintura ter contornos líricos. As pinturas rupestres vão muito além de 
representar os cenários cotidiano do homem nômade que vivia em cavernas e enfrentava 
as adversidades, ela diz daquele homem, de suas ações e preocupações, de seu modo de 
pensar, do seu sentido de ser e estar no mundo, do lugar em que vivia e também demonstra 
sua capacidade de criar, de inventar e de superar-se. 

   Como o homem primitivo ainda não dominava o código escrito, nem mesmo 
tinha uma linguagem articulada não nos legou registro acerca da correspondência entre 
poesia e pintura. Então, as primeiras reflexões sobre este símile são nos legadas por   
Simonides de Ceos (556 aC - 468 aC) poeta lírico grego que asseverava que “A pintura é 
a poesia muda e a poesia, a pintura que fala”.  Deste modo, o poeta ressaltava as 
semelhanças entre estas manifestações artísticas à primeira vista distintas, e iniciava uma 
reflexão sobre a relação de parentesco entre as artes. Diante de assertiva de Simonides 
depreendemos que ele pertencia a uma tradição crítica de poética que buscava 
compreender a relação de existência comum entre as artes. 
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Tais homologias também foram apontados nos estudos de Platão, no Fedro 
abordava sobre a semelhança entre a escrita e pintura. No Crátilo,  ponderava a propósito 
da semelhança de nomes às coisas de algum modo não acontecer, embora esclarecesse 
que tal possibilidade lhe agradasse. O que demonstra que o filósofo refletia acerca da 
possibilidade de relação interartes o que o levou a abordar sobre as correspondências entre 
pintura e poesia, no seu postulado de imitação, mimesis. Mas tal discussão será retomada 
e ampliada nos livros II, III e X da Republica em que apresenta considerações sobre este 
ponto específico, quando fala sobre a poesia de Homero, e sobre outras artes por ele 
consideradas como pintura da vida, a exemplo da música, da pintura e até a arquitetura.  

Entretanto, para o filósofo, tanto a poesia como a pintura eram artes de simulação, 
suas representações nada mais eram do que aparência da realidade e não sua essência em 
si. No Sofista, diálogo em que demonstrou seu descontentamento com os 
retóricos/sofista, a quem caracterizou como mercadores do conhecimento e criadores de 
imagens ilusórias, retomou a discussão sobre a produção mimética de imagem e definiu 
a existência de duas espécies de fabricação de imagens, a primeira imitativa e a segunda 
ilusória, as quais considerava como mera cópia, por isso desprovidas de verdade. Ainda 
que o filósofo na sua busca vã pela verdade desprezasse as artes de imitação, como a 
poesia e a pintura suas reflexões a propósito delas contribuíram imensamente para estudos 
posteriores, e, superada a noção de verdade absoluta, tornou-se possível enxergar as 
contribuições de tais homologias para arte em si dada a permeabilidade dos objetos 
artísticos, fato que muito colabora para sua polissemia.   

Aristóteles em sua Arte poética também tratou sobre o símile pintura e poesia em 
 um raro momento em que discorreu sobre a lírica, pois em seus estudos priorizou a 
tragédia e a epopeia que tratam de ações elevadas. A poesia ao contrário não representa 
uma ação elevada, representa homens iguais a nós, deste modo o filósofo relacionou a 
identidade do ditirambo, leia-se lírica à pintura de Fídias. Para ele, “O poeta (...) é 
imitador tanto como o pintor e qualquer outro artista que cria imagens”. (ARISTÓTELES 
apud COMPAGNON, 2007, 75). Depois temos o fundamento de Ut pictura poesis, do 
poeta latino Horácio, herdeiro de uma tradição helênica e que é uma voz que sedimenta a 
lírica do ocidente, pois redimiu a lírica do limbo platônico. Para quem também existe uma 
semelhança entre poesia e pintura, e discute a propósito deste símile.  
 Traçamos um percurso sobre a origem da correspondência entre literatura e 
imagem desde a antiguidade. À época este símile estava associado ao conceito de 
representação, imitação de ações. Nossa intenção nesta leitura crítica é observar como   
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Manoel de Barros, um poeta que vislumbrava inovações formais, e, isso é perceptível 
tanto em suas obras de criação literária quanto em entrevistas, buscava discorrer sobre 
seu processo de criação, demonstrava claramente que dialogava com a tradição clássica 
de lírica bem como apontava caminhos ou descaminhos para a lírica de seu tempo.  Não 
se furtou a também empregar em suas criações poéticas o diálogo interartes e nosso 
objetivo é lançar uma discussão sobre como o emprego de tal elemento figura em seu 
procedimento de criação e quais os efeitos de sentidos podem ser hauridos a partir dele. 
 O autor mato-grossense não se restringiu a trazer para seu corpus poético somente 
a pintura, mas também estabeleceu relações com um novo código visual, a fotografia, 
cuja gênese é de 1838 e graças às inovações da indústria e da tecnologia desde então saiu 
de um espaço limitado e atingiu a amplidão, na medida em que trouxe a noção de que 
tudo poderia ser fotografado. Quando de seu surgimento causou certa polêmica, pois 
alguns pintores acreditavam que ela colocaria a pintura por terra, mas ao contrário disso, 
possibilitou alguns pintores a empregarem seu modo de angulação em suas pinturas e 
deste modo revitalizar seus processos formais de criação.   

Em Barros o meio empregado para que isso se dê é a linguagem. Há inúmeros 
composições líricas dele em que é perceptível observar como ele manufatura a palavra 
para atribuir-lhe contornos plásticos, a exemplo do empreendido no poema XIX do O 
livro das ignorãnças (1993), vejam:  

XIX 
O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a  
imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás 
de casa. Passou um homem depois e disse: Essa volta que o  
rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que 
fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. 
Acho que o nome empobreceu a imagem.  ( grifos nossos) 

(LI, 303). 
O poema está estrurado naquela oposição entre o saber popular pautado na 

vivência/ experiência e o saber erudito pontuado pela razão comumente encontrado nas 
sua criações. No poema também há o encontro de duas fazes da vida, a da criança que 
ainda não perdeu a capacidade de admirar-se com as coisas, pois as enxerga com sua 
potencia de imaginação, criação e recriação, por isso é a voz lírica do poema e a do adulto, 
que busca vislumbra somente o lado prático e utilitário das coisas, voz da razão.  

4457



 Observe como o poeta organiza a disposição das palavras no poema, como repete 
a mesma estrutura frasal para criar o efeito ondeante da curva do rio que assemelha-se ao 
“ vidro mole”. Para além disso, ele lida aqui, com dois elementos diferentes que também 
refletem a imagem, o vidro e água. Tudo contribui para reforçar os contornos plásticos 
do poema, que é desfeito em seu segundo movimento quando o adulto presente na cena 
lírica nomina a imagem de enceada. Quando a imagem é explicada racionalmente toda 
aquela carga de imaginação e encantação é retirada da voz lírca, e o nome empobrece a 
imagem, como é possível ver no último verso na afrimação de desapontamento. Isso 
demonstra como bem declarava Manoel de Barros que “a razão não faz bem ao poema”.  

Seguindo a ideia da homologia interartes no poeta brasileiro, na primeira parte do 
livro  Ensaios fotógrafos (2000), vemos a incursão do sujeito poético por outro meio de 
criar imagens, aqui o diálogo é com a fotografia. O primeiro poema do livro é intitulado 
“O fotografo”, entretanto, diferentemente dos fotógrafos existentes, o sujeito fotógrafo de 
Barros tenta capturar o inapreensível. E segue nesta empreitada, conta sobre as 
dificuldades de fotografar o silêncio, que embora seja atividade difícil, não o esmorece, 
como um observador de minúcias, depois de sair de uma festa sai pelas ruas da cidadela 
madrugada adentro fotografando coisas, as quais há uma impossibilidade da lente de sua 
câmara capturar, como: um silêncio que carrega um bêbado, o perfume de um jasmim, 
uma lesma pregada na existência, uma nuvem de calça. O desejo do sujeito lírico, não é 
o de simplesmente reter um ângulo sob uma determinada perspectiva de uma pessoa, ou 
objeto, mas reter sua essência, como no verso “Tinha um perfume de jasmim no beiral de 
um sobrado. Fotografei o perfume”. A fotografia é a captura de um instante que poderá 
ser retido é repetido inúmeras vezes, pois a cada momento que alguém olhar para a 
imagem nela refletida, será possível rever aquele momento retido pelas lentes da câmera 
é transferido para a superfície plana do papel, a qual poderá ser guardada de diversos 
modos, inclusive poderá ser arquivada na memória do sujeito. Contudo, isso é bem 
diferente do que acontece no poema cujo verso citamos, pois, o elemento fotografado não 
é passível de ser registrado, de tornar-se um objeto, isso nem nas lentes da câmera e nem 
poderá ser transfigurado para o papel, sua existência será somente captada pela memória 
olfativa do sujeito fotógrafo/poético. É nessa confluência de percepção e sensação que 
reside o efeito estético do poema. 
 Neste livro, encontramos ainda na primeira parte o poema “Despalavra” no qual 
o sujeito lírico atinge o reino da imagem através da “despalavra”, isso seria um retorno a 
um tempo mítico em que as palavras, as letras ainda não existiam e assim estavam livres 
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de referências, normas e conceitos.  Por isso o emprego do prefixo des, o qual tem um 
papel importante para Barros, porque ele o utiliza com certa frequência para criar novas 
palavras, ou destorcer o sentido de palavras já existentes.  No reino da imagem, o poeta 
assemelha a um deus e tem o poder de criar e nominar as coisas, fazê-las adquirir 
qualidade de outras coisas, por mais que racionalmente isso não fosse possível e mais 
ainda, o poeta pode fundir-se a elas e sê-las. No reino da imagem só há uma imensidão 
na qual é possível o poeta criar ou aumentar o mundo, seria semelhante a uma grande tela 
em branco na qual o artista fosse criando/nominando, águas, animais, pássaros, rios, 
árvores, pedras, o homem integrado à natureza, vejam:    

DESPALAVRA 
Hoje eu atingi o reino das imagens, o reino da  despalavra.  
Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades  
humanas. 
Daqui vem que todas as coisas podem qualidades  
de pássaros. 
Daqui vem que todas as pedras podem ter qualidades  
de sapo. 
Daqui vem que todos os poetas podem ter qualidades  
de árvore. 
Daqui vem que todos os poetas podem arborizar os pássaros. 
Daqui vem que todos os poetas podem humanizar  
as águas. 
Daqui vem que todos os poetas devem aumentar o mundo  
com as suas metáforas.   Que os poetas podem ser pré-coisas, pré-vermes,  
podem ser pré-musgos. 
Daqui vem que os poetas podem compreender  
o mundo sem conceitos. 
Que os poetas podem refazer o mundo por imagens,  
por eflúvios, por afeto. (EF, 2010, p. 383). (grifos nossos). 
 Podemos inferir que  “o reino da despalavra” é um lugar desejado pelos poetas, 

pois nele as coisas ainda estão recebendo seus primeiros sentidos, e neste lugar o poeta 
tem o condão de criá-las em um gozo da linguagem, porque está em um mundo inventado 
por ele, assim pode dar-lhe o efeito por ele desejado.  

A relação com a fotografia é tão marcante neste livro que sua segunda parte recebe 
o título de  “Álbum de família”, o álbum é uma espécie de arquivo no qual pode-se guardar 
as fotografias, pois assim como a pintura ela tem a superfície plana, o que permite certa 
mobilidade de escolha de tamanho é disposição para serem guardadas. Na segunda parte, 
ao contrário da primeira parte do livro na qual visualizamos um fotografo, que através de 
suas lentes tenta capturar a representação inapreensível do outro, aqui, nos deparamos 
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com um autorretrato. Inclusive este é o título do primeiro poema desta seção. Nele, a 
persona poética além de fazer gracejos sobre o momento de seu nascimento, também faz 
alusão sobre 14 vezes que morreu. Depreendemos que essas mortes, na verdade, 
representam fases, transições etapas da vida deixadas para trás. Ainda, afirma que só falta 
à última, uma referência clara, à morte física. A voz lírica fala sobre 14 livros que 
escreveu. Nesta afirmação, percebemos que a voz do sujeito poeta parece colada à voz 
lírica. Notamos que o autorretrato pertence a uma época de maturidade do sujeito 
poético/poeta, em que já atingiu autoconhecimento, por isso consegue expressar sobre si 
e sobre o outro.     Como o próprio título da seção indica, os poemas que se seguem trazem 
como tema a família do sujeito lírico, o pai, o irmão, o avô. Estas figuras são integradas 
à cena poética através das lembranças de tempos idos.  E a fotografia também pode ser 
enxergada como um repositório de lembranças, assim colecionar fotos pode assemelhar-
se a colecionar o mundo que não fosse pelas fotos estaria em alguma medida relegada ao 
esquecimento. 

Para Susan Sontag (1982) no texto “A caverna de Platão”, “Fotografar é apropriar-
se da coisa fotografada. Significa por a si mesmo em determinada relação com o mundo, 
semelhante ao conhecimento __ e portanto, ao poder. (p. 14). Entendemos que assim 
como na poesia na qual o poeta cria imagens com as palavras pela a forma como as 
seleciona e combina, o fotografo também tem o poder de selecionar o objeto e mesmo 
escolher sobre qual perspectiva pretende retratá-lo, assim como o pintor, por eles criarem 
imagens. Além disso, estes sistemas semióticos distintos podem converter experiências 
em imagens. E claro, que cada uma delas têm seus aspectos formais específicos, a poesia 
é composta com as palavras combinadas em versos, sons, ritmos, rima, repetição, 
metáforas, dentre outras, dispostas em papel em branco, as palavras as descrevem uma 
vez terminadas.  Os elementos formais da pintura por sua vez são: tela em branco, linhas, 
cores, tons de claro e escuro, e pinta as ações enquanto elas acontecem. A foto possui 
duas etapas: uma química e a outra física, tem plano, o close e também elementos como 
a extensão de campo, excandir, corte, dentre outros, e configura-se como o 
aprisionamento de um instante da realidade. 
 Prosseguindo o fio da homologia interartes no corpus poético de Manoel de 
Barros, podemos trazer para esta seara o livro intitulado Poemas Rupestres (2004). 
Como o próprio título sugere, trata-se de poemas cuja linguagem busca a infância da 
língua, sua gênese, seu nascedouro. O poema é bastante descritivo, tem um tom quase 
narrativo, os detalhes pormenorizados que o sujeito lírico dá sobre a visão do menino, 
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sobre como enxerga como pássaro de modo amplo, faz com que o poema tenha contornos 
plásticos: 

1 
Por viver muitos anos dentro do mato 
moda ave 
O menino pegou um olhar de pássaro _ 
Contraiu visão Fontana. 
Por forma que ele enxergava as coisas 
por igual. 
como os pássaros enxergam. 
As coisas todas inominadas. 
Água não era ainda a palavra água. 
Pedra não era ainda a palavra pedra.  
E tal. 
As palavras eram livres de gramática e 
podiam ficar em qualquer posição. 
Por forma que o menino podia inaugurar. 
Podia dar às pedras costumes de flor. 
Podia dar ao canto formato de sol. 
E, se quisesse caber em uma abelha, era  
só abrir a palavra abelha e entrar dentro  
dela. 
Como se fosse infância da língua.  (PR, 425). 

Além da descrição detalhada sobre como as coisas inominadas poderia assumir qualidade 
de outras conforme o poema “Despalavra”, temos um elemento novo que chama atenção 
nesta cena lírica.  Ela está sendo observada de cima, do alto, do voo do pássaro. Deste 
modo, temos aqui não somente as formas de capturar as imagens como pontuamos 
anteriormente. Neste poema, temos a imagem em movimento, o pássaro em seu voo vai 
vendo as a cena e tudo que está composta nela, como se fosse uma câmera 
cinematográfica. A imagem retida pela visão do pássaro é mais definida do que a visão 
do homem, é mais colorida, tem alcance maior, isto porque conforme os manuais de 
ornitologia alguns pássaros possuem uma terceira camada na visão que o homem não tem. 
E a visão do pássaro retratado por Manuel de Barros fundida à do menino mostra um 
amplo cenário em movimento dos  9 poemas que compõem a primeira parte do livro.   O 
poema número 9 representa o desejo do sujeito poético em se enveredar por outro sistema 
de captura  de imagem, a exemplo nas câmeras cinematográficas:                                         

9  
Fomos rever o poste. 
O mesmo poste de quando a  gente brincava de pique 
e de esconder. 
Agora ele estava tão verdinho! 
O corpo recoberto de limo e borboletas 
Eu quis filmar o abandono do poste. 
O seu estar parado. 
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O seu não ter voz. 
O seu não ter se quer mãos para se pronunciar com 
as mãos. 
Penso que a natureza o adotara em árvore. 
Porque eu bem cheguei de ouvir arrulos de passarinhos 
que um dia teria cantado entre as suas folhas. 
Tentei transcrever para a flauta a ternura dos arrulos. 
Mas o mato era mudo. 
Agora o poste se inclina para o chão _ como alguém  
que procurasse o chão para repouso. 
Tivemos saudades de nós.  (PR, 430). 

 O poema, assim como as outras composições que constituem a primeira parte do 
livro apresenta aquele tom descritivo narrativo com marcas de espacialidade definidas 
lembrando uma tela, o que confere a ele aquela aparência de quadro pintado com palavras, 
mas o que ganha destaque aqui, é o desejo do eu lírico em “filmar o abandono do poste”, 
em sua imobilidade e em sua transfiguração para árvore que agora servia para abrigar os 
passarinhos. De algo inanimado, ele convertera-se a algo em a vida era capaz de 
transbordar-se. 

Para sumarizar, podemos dizer que o discurso interartes está presente na poética 
de Barros desde seu primeiro livro Poemas concebidos sem pecado (1937) em que é 
possível verificar a incursão do escritor pela fotografia. Na terceira parte do livro 
“Retratos a carvão” nos é apresentado o retrato de cinco personagens cujos nomes são 
títulos dos poemas e que vivem condições sub-humanas. Deste modo, suas fotografias 
não são coloridas, mas à carvão em preto e banco porque este é modo mais conveniente 
para retratá-los uma vez que faltava cores em suas vidas. Também é possível verificar a 
presença do símile poesia e pintura, parece nos que isso é traço característico desta 
poética. Além disso, a poesia é gênero que nutre-se de outros, sua permeabilidade permite 
que ela também se nutra de outros sistemas artísticos, para com isso aumentar sua 
polissemia. E tendo sido Manoel de Barros um artista versátil, lançou mão de todos os 
recursos através dos quais poderia criar e reter imagens. Não estamos nos referindo 
somente a objetos artísticos ou através dos quais se poderia criar obras de arte, mas 
também naqueles meios de observar as imagens fornecidos pela natureza como  a água, 
ou ainda em objeto como o vidro. Nele, ela, a imagem está na fronteira da 
imaginação/invenção e do intelecto e funcionam como uma forma de interpretação do 
mundo. 
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IMAGEM, MEMÓRIA E DOR NO DISCURSO DE ANDRÉ, DE LAVOURA 

ARCAICA 

 

Ana Karla Albuquerque (UFPB) 

Profa Dra Genilda Azerêdo (UFPB 

RESUMO:  A proposta deste trabalho é analisar o conteúdo memorial de André, de 

Lavoura Arcaica (1975), de Raduan Nassar, à luz dos estudos de Paul Ricoeur acerca da 

memória. Dentre os aspectos observados estão a ressurgência do passado como imagem 

e os aspectos formais da narrativa. 

Palavras-chave: Lavoura Arcaica. Memória. Dor. 

Dentre todas as palavras possíveis para relacionar ao problema da memória em 

Lavoura Arcaica, este texto tomará como mote primário a noção de “afecção” e as suas 

implicações na impressão do passado no presente. Paul Ricoeur, dialogando com 

Aristóteles, nos oferece um ponto de partida quando assegura que é na “alma” que se 

inscrevem as coisas anteriormente ouvidas, pensadas ou sentidas (RICOEUR, 2010, 

p.35). O caminho percorrido por este texto segue o fluxo da lembrança-afecção de André, 

personagem principal e narrador do texto de Raduan Nassar, desde o evento físico até sua 

sobrevida como fenômeno. 

 A percepção de passagem do tempo é o primeiro estágio no processo que culmina 

com a organização do material de memória para o seu estado material de tessitura verbal. 

Sobre o estágio de manifestação do ausente em presença, Ricoeur argumenta: “o 

momento de recordação é então o do reconhecimento. Esse momento, por sua vez, pode 

percorrer todos os graus da rememoração tácita à memória declarativa, mais uma vez 

pronta para a narração” (2010, p. 57).  

Passada a afecção, momento inicial de insurgência do material velado no limiar 

do esquecimento, o percurso do objeto da memória pode seguir como um atropelo 

momentâneo ou um encadeamento de episódios capazes de proporcionar uma relação 

causal guiada por uma cronologia mais ou menos próxima da sucessão de “antes” e 

“depois” vivida na experiência temporal corrente. No entanto, vale compreender que, 

apesar do aspecto de solidez, convém considerar a liquidez do fluxo de consciência como 
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residente de um lugar não-objetivo, onde opera uma “consciência íntima do tempo”, 

conforme nomeia Husserl retomado por Ricoeur (2010, p. 49). Esta temporalidade 

subjetiva da memória, quando declarada e materializada verbalmente, origina uma 

“experiência fictícia do tempo”1, que se apresenta ostensiva na narrativa de André. 

Considerando que uma narrativa completamente orientada segundo a sua configuração 

temporal provê um alicerce robusto o suficiente para levantar argumentos a respeito do 

seu conteúdo memorial, Lavoura Arcaica se apresenta como uma fonte abundante de 

instrumentos para reflexão. O fio condutor dos estudos a respeito da memória precisa ser 

o tempo. 

Este processo começa no entendimento do “caráter objetal da memória”: quando 

nos lembramos, lembramo-nos de alguma coisa. No texto de Ricoeur, o fenômeno 

mnemônico aparece como uma capacidade de “armazenamento”, “faculdade” ou 

“efetuação” (p. 41) e ele apontaria para o seu objeto final, que seriam os fragmentos de 

lembranças de eventos, habilidades, hábitos, entre outras experiências capazes de serem 

guardadas dentro deste grande “depósito”. O teórico trata da memória sempre no singular, 

enquanto as lembranças aparecem no plural para reforçar a diferença entre “capacidade” 

e “objeto”.  

O ensaio fenomenológico de Ricoeur se direciona ao “o que?” da memória para 

fugir das questões referentes apenas ao sujeito que rememora. No entanto, este é seu 

objetivo final e as questões do “como?” e a do “quem?” também são discutidas com 

propriedade. Dessa forma, seguiremos a mesma proposta, aplicando estas mesmas 

questões ao discurso de André enquanto ele revira o seu fundo memorial e sente 

novamente as afecções, quase em termos patológicos, que outrora lhe atingiram a alma e 

ficaram carimbadas em seu corpo como dor física. Contrariando o percurso feito pelo 

filósofo, seguiremos o nosso próprio caminho, não em busca de respostas, dada a 

profundidade e a vastidão de interpretações possíveis para o texto de Raduan Nassar. A 

pretensão de chegar ao “o que?” das lembranças de André nos conduzirá primeiro a uma 

análise do sujeito e do caráter mais palpável e formal de sua declaração.  

                                                           
1 Embora não seja tema de discussão deste artigo, a “experiência fictícia do tempo”, proposta por Paul 
Ricoeur em Tempo e narrativa: a configuração do tempo na narrativa de ficção, para a análise de textos 
literários que encarnam em seu corpo as discussões a respeito do tempo fenomenológico, é importante 
para situar Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar, como uma narrativa cuja construção formal orbita em 
torno de um núcleo que irradia uma experiência dessa natureza. 
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André e o lembrar-se de si mesmo 

Para André, o “lembrar-se” é redundantemente reflexivo. Ele lembra-se 

primeiramente de si mesmo. Antes de seguir adiante no entendimento desse sujeito, e 

com o intuito não trazer a falsa impressão de que iremos adentrar no “o que?” do 

fenômeno da memória, faremos uma breve distinção: mais adiante, ao tratar 

especificamente do objeto, teremos o foco na dor que esse homem altamente centrado em 

seu próprio corpo revive quando rememora. 

A primeira visão que ele escolheu compartilhar não é a da casa da família em sua 

infância, do pão sobre a mesa e outras imagens do cotidiano. O narrador se entrega a nós 

pelos olhos, em uma linguagem verbal tornada opaca pelo seu conteúdo poético e 

simbólico. Este primeiro episódio nos permite entrever que aquela lembrança não está 

sendo verbalizada em um jogo de dissimular/desvelar como consequência da dificuldade 

de acesso a um período distanciado temporalmente. Este véu que a recobre é resultado da 

“afecção”. Por ser dolorosa, ela sobrevém sem esforço, e, apesar de natural em sua 

potência de ressurgir, ela é renegada por conta do sofrimento que ela carrega como anexo. 

André havia fugido de casa, buscado refúgio em uma “velha pensão interiorana” e lá, 

estirado no chão, ele se masturba. Na narrativa, a distinção entre prazer sexual e uma 

convulsão epilética é tênue e só reforça a concepção de sujeito atormentado pela sua 

própria memória. 

Os olhos no teto, a nudez dentro do quarto; o róseo, azul ou 

violáceo, o quarto é inviolável; o quarto é individual, é um 

mundo, quarto catedral, onde, nos intervalos da angústia, se 

colhe, de um áspero caule, na palma da mão, a rosa branca do 

desespero, pois entre os objetos que o quarto consagra estão 

primeiro os objetos do corpo; eu estava deitado no assoalho do 

meu quarto, numa velha pensão interiorana, quando meu irmão 

chegou para me levar de volta; (NASSAR, 2001, p.p. 9-10). 

 A fuga foi motivada por uma série de fatores que foram se acumulando na 

interioridade de André desde a sua infância. A excessiva carga de carinho recebida pela 

mãe não encontrava respaldo na frieza da palavra antiga do pai. Pode-se considerar que a 

falta de correspondência entre a figura materna e a paterna não era causadora apenas de 

4466



uma discrepância, ela acabou causando um conflito que pode ser tomado como cerne de 

todos os eventos que se seguiram desde que o narrador se enxergou como o “irmão 

acometido, (...) o irmão exasperado, (...) o irmão de cheiro virulento, (...) que tinha na 

pele a gosma de tantas lesmas, a baba derramada do demo, e ácaros” (NASSAR, 2001, p. 

110). As duas correntes de afetividade dividiam a mesa da família entre os que sentavam 

à direita e os que se acomodavam à esquerda do pai. Ana, Lula, a mãe e André faziam 

parte do “galho da esquerda”, maculado pelo excesso de carinho. Do outro lado, como 

um prolongamento natural do pai, ficavam Pedro, Rosa, Zuleika e Huda.  

 Consumar a paixão que sentia por Ana foi o gatilho que levou André a assumir o 

papel de “filho pródigo”. Mesmo carregando o peso do incesto e completamente incapaz 

de se enquadrar na rotina da família, ele retorna ao lar trazido por Pedro, o irmão mais 

velho. Para Lula o mais novo, o retorno do irmão é uma decepção pois o seu 

comportamento rebelde era o espelho para o seu próprio futuro. A festa promovida para 

receber o que “estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado”2 culmina com o 

sacrifício de Ana.  

 Compreender o tormento mental de André é o primeiro passo para analisar o 

“como?” da sua memória. Ele encerra o seu discurso fazendo uma reverência à palavra 

do pai, outrora subvertida segundo a sua própria conveniência e desprezada em sua 

rebeldia adolescente. O narrador debulha toda a sua história antes de passar para o estágio 

da declaração:  

Em memória do meu pai, transcrevo suas palavras: “e 

circunstancialmente, entre posturas mais urgentes, cada um deve 

sentar-se em um banco, plantar bem um dos pés no chão, curvar 

a espinha, fincar o cotovelo do braço no joelho, e, depois, na 

altura do queijo, apoiar a cabeça no dorso da mão, e com olhos 

amenos assistir ao movimento do sol e das chuvas e dos ventos, e 

com os mesmos olhos amenos assistir à manipulação misteriosa 

de outras ferramentas que o tempo habilmente emprega em suas 

transformações, não questionando jamais sobre seus desígnios 

insondáveis, sinuosos, como não se questionam nos puros planos 

                                                           
2 A história de André intertextualiza a Parábola do Filho Pródigo contada por Jesus e descrita na Bíblia no 
capítulo 15 do Evangelho de Lucas. O trecho corresponde ao versículo 25. 
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das planícies as trilhas tortuosas, debaixo dos cascos, traçadas nos 

pastos pelos rebanhos: que o gado sempre vai ao poço” 

(NASSAR, 2001, p. 196). 

 É possível entender, pela observação deste extrato da narrativa, que o André do 

momento da narração, embora ainda carregando o peso das lembranças da sua 

adolescência, encontrou equilíbrio e aprendeu a respeitar a palavra paterna atestada pelo 

tempo. Este também é um indício de distanciamento cronológico entre o último momento 

que ele escolheu compartilhar e o presente da narração. 

André: um verborrágico astucioso 

 O discurso de André se enquadra, em uma acepção geral do assunto, no que 

Mendilow chama de “o amorfo da ficção psicológica moderna” (1972, p. 13). Já 

mencionamos anteriormente que a narrativa é construída “sob a égide do tempo”, 

conforme analisa Alceu Amoroso de Lima na contracapa da 3a edição do romance, e isso 

implica em um apagamento da objetividade no encadeamento das lembranças que estão 

sendo reportadas. A subjetividade controla o fluxo do texto e a ação física passa a ser 

condicionada pela sua representatividade na consciência do narrador. 

 Para responder ao “como?” da memória em Lavoura Arcaica, primeiro é 

importante recorrer à proposição da recuperação da lembrança como imagem, discutida 

por Ricoeur em sua retomada do discurso de Aristóteles. A aporia da memória-imagem 

como presença do ausente é tratada isomorficamente dada a visualidade das palavras do 

filósofo grego. Para ele, o sujeito da memória apreende o passado quando ele “desabrocha 

em imagens presentes, que emergem das trevas para a claridade” (RICOEUR, 2010, p. 

68). Este entendimento encontra correspondência na prosa lírica de Lavoura Arcaica, 

detentora de um potencial imagético riquíssimo, oriundo da confluência entre fluxo de 

consciência e um narrador ardiloso. 

 As artimanhas de André como narrador também são consequência da distância 

temporal do momento da narração em relação ao último evento descrito por ele: a festa 

de retorno quando o pai mata Ana. Os dois capítulos finais apresentam uma tonalidade 

linguística completamente diferente, apesar do começo aparentemente sereno do capítulo 

29. André inicia o relato da festa e da morte da irmã se apropriando das palavras do pai 
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como se elas já fossem também as suas. Em seguida, ele adquire um tom nostálgico que 

é recorrente quando ele rememora as festas no bosque atrás da casa da família. O narrador 

observa o movimento dos donos da festa e dos convidados de um lugar afastado da 

clareira, metáfora da sua posição presente em relação aos acontecimentos que ele relata. 

O momento que o pai avança sobre a filha é altamente poético e os eventos que se seguem 

se iluminam para a verbalidade entrecortados por soluços. Seguem dois trechos: “o alfanje 

estava ao alcance de sua mão, e, fendendo o grupo com a rajada de sua ira, meu pai atingiu 

com um só golpe a dançarina oriental” (NASSAR, 2001, p. 192). 

Pai! e de outra voz, um uivo cavernoso, cheio de desespero.  

Pai! e de todos os lados, de Rosa, de Zuleika e de Huda, o mesmo 

gemido desamparado.  

Pai! Pai! onde está a nossa segurança? Onde a nossa proteção? 

(NASSAR, 2001, p. 193) 

 Este trecho final aparece no papel como se fosse um poema concreto, 

mimetizando um discurso desordenado e interrompido por segundos de vazio mental. O 

evento aparece no texto como uma “lembrança-acontecimento” o que na terminologia de 

Ricoeur ((RICOEUR, 2010, p.42), nomeia uma afecção que é um equivalente fenomenal 

do acontecimento físico. O capítulo 30, o “em memória do meu pai”, já descrito acima, 

traz em si de forma explícita um passado completamente reconhecido em sua preteridade. 

Por outro lado, as lembranças da tragédia familiar transcorrem sobre André aderindo ao 

presente, novamente se reinscrevendo na percepção. 

 Feita esta distinção entre “afecções” e lembranças cuidadosamente revisitadas, é 

importante considerar que, embora o encadeamento dos eventos de memória trazidos à 

luz seja aparentemente de fluxo puro de consciência, há uma ordem apesar da desordem 

superficial. André começa pelos “olhos no teto”, passa para uma situação recorrente no 

passado e retorna ao encontro com o irmão no quarto da pensão. Definimos uma distinção 

que se espelha no par evocação/busca analisado por Ricoeur. De um lado, uma afecção 

incontrolável, de outro, uma busca laboriosa. O narrador escolheu um ponto de partida 

que não é cronologicamente o primeiro das lembranças que ele escolheu compartilhar 

porque ele é capaz de, em seu percurso de explorador, fazer escolhas. É relevante 

considerar a metáfora da estrada para o fenômeno de exame do passado já que, segundo 

Ricoeur, “diversos caminhos permanecem abertos a partir do mesmo ponto inicial” 

(RICOEUR, 2010, p. 38) para o narrador consciente a respeito de sua jornada. 
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 André demonstra lucidez a respeito do propósito do seu caminho. Quando ele 

atesta “em memória do meu pai”, ele o faz para livrar da “rapacidade do tempo”, “do 

sepultamento no esquecimento” (RICOEUR, 2001, p.  48) a lavoura arcaica palimpséstica 

pronunciada na família há séculos. 

André: um enfermo 

 Dentre todas as muitas alternativas possíveis para responder ao “o que?” da 

memória de André, escolhemos tratar da dor causada pela “afecção” das suas lembranças. 

Como já foi dito anteriormente, André lembra-se, antes de tudo, de si mesmo e do que 

está próximo ao seu próprio corpo. Ele também se reporta de forma significativa aos 

eventos singulares, caso da relação sexual com Ana, e agrupa, chegando a repetir com 

algumas diferenças, situações rotineiras.  

 O corpo do André adolescente era seu objeto de culto e ele deixa isso bem claro 

na imagem de abertura do seu relato. Essa sua devoção seria natural em um homem tão 

jovem, se não fosse a sua incapacidade de lidar com seus desejos à luz da dura disciplina 

a qual ele foi submetido durante a primeira parte da sua vida. A ferida foi aberta pelo 

excesso de carinhos da mãe e a palavra do pai servia com sal em suas chagas. A 

enfermidade dele é tratada de forma dissimulada, dúbia e, muitas vezes, ambígua porque 

apesar de se declarar como “enfermo” e de “cheiro virulento” que remetem ao seu 

sofrimento psicológico, ele também se refere a uma suposta epilepsia cuja veracidade não 

é possível confirmar apenas pelo seu testemunho. Não sabemos se a doença é 

consequência de seu estado mental ou o seu estado mental é causado pelo estigma de 

carregar uma moléstia dessa natureza. Contudo, o sofrimento e a dor do narrador são 

palpáveis em todo o texto. 

 O padecimento do jovem se manifesta fisicamente: febre, fraqueza, incapacidade 

para o trabalho e um isolamento que se assemelha à depressão. Quando ele, como 

narrador, está tomado por um fluxo incontrolável estes sintomas se manifestam de forma 

mais contundente em seu corpo no presente da narração. É o caso do encontro com o 

irmão Pedro quando este vai buscá-lo na pensão para o levar de volta para casa: 

eu berrei transfigurado, essa transfiguração que há muito devia 

ter-se dado em casa “eu sou um epilético” fui explodindo, 
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convulsionado mais do que nunca pelo fluxo violento que me 

corria o sangue (...) volte agora e você verá que as portas e janelas 

lá de casa hão de bater com essa ventania ao se fecharem e que 

vocês, homens da família, carregando a pesada caixa de 

ferramentas do pai, circundarão por fora a casa encapuçados, 

martelando e pregando com violência as tábuas em cruz contra as 

folhas das janelas, e que nossas irmãs de temperamento 

mediterrâneo e vestidas de negro hão de correr esvoaçantes pela 

casa em luto e será um coro de uivos, soluços e suspiros (...) e 

você ouvirá, comprimido assim num canto, o coro sombrio e 

rouco que essa massa amorfa te fará ‘traz o demônio no corpo’ 

(NASSAR, 2001, p. 42). 

 Para Ricoeur, a memória corporal fica em um entre-lugar entre o habitual e o 

eventual, entre o sujeito e o mundo. Quando ela é ressuscitada, ela também é novamente 

agida no corpo e varia conforme os sentimentos de familiaridade ou estranheza 

(RICOEUR, 2010, p. 57). André retorna a este lugar indefinido quando mistura memória 

e imaginação para criar imagens que se aproximam intimamente do seu corpo, mas 

também habitam no seio da coletividade, afinal, a sua dor só existe por causa dos outros 

que o cercam. 

 E que dor seria esta? O que teria um poder tão grande de afligir o seu corpo de 

maneira tão virulenta e violenta? À luz de J. D. Nasio, entendemos que, primeiramente, 

a dor de André é uma “afecção” causada pela travessia de um limiar. (NASIO, 1996, p. 

18). O jovem narrador atravessou vários: rompeu com as tradições da família, ousou 

enfrentar a autoridade do pai, esquematizando uma “seita” sob o seu comando na divisão 

dos “galhos” à mesa da família e, principalmente, cometeu incesto com a irmã. 

 Neste caso, ele não sofre apenas a dor da perda de Ana. A sua dor também é 

consequente da impossibilidade de levar adiante o seu plano de estabelecimento de uma 

ordem paralela e completamente oposta à dominância do pai. Depois do encontro com 

André, Ana se refugia em uma capela e o irmão vai procurá-la com o argumento de que 

se eles ficarem juntos, estarão dentro dos princípios paternos porque a união entre os 

membros da própria casa é a maior forma de amor e paciência. O intento de sedução dos 

que se sentam à esquerda da mesa é tão forte que André deixa implícita a sua tentativa de 
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aliciamento sexual também de Lula, o irmão mais novo. Ele teria dominância sobre a 

mãe, sobre Ana e o irmão menor. 

Os familiares de André são os principais causadores de sua dor porque, apesar de 

sua confusão a respeito da natureza de suas relações, eles são também os objetos nos quais 

ele deposita o seu amor. Mesmo havendo, para o narrador jovem, um conflito e um 

estranhamento tão fortes em sua relação com o pai, o estágio declaratório de sua memória 

nos permite entender que há uma espécie de amor neste redemoinho de emoções. Para 

Nasio, o agente causador dessa dor é necessariamente um “objeto igualmente amado e 

odiado, objeto angustiante” (NASIO, 1996, p. 25). 

Embora a sua enfermidade apresente metástases em cada um dos que 

compartilham com ele a vida diária, era Ana o seu objeto causador da dor mais 

dilacerante: “era Ana a minha enfermidade ela a minha loucura, ela o meu respiro, a 

minha lâmina, meu arrepio, meu sopro, o assédio impertinente dos meus testículos” 

(NASSAR, 2001, p. 109). Para Nasio, ter o outro de tal forma envolvido em seu próprio 

corpo e recobrí-lo de tantos significados é uma fonte de angústia, uma antecipação da dor 

da perda:  

Progressivamente, respondemos e nos apegamos a essa pessoa até 

incorporá-la e fazer dela uma parte de nós mesmos. 

Insensivelmente, nós a recobrimos como a hera recobre a pedra. 

Nós a envolvemos com uma multidão de imagens superpostas, 

cada uma delas carregada de amor, de ódio ou de angústia, e a 

fixamos inconscientemente através de uma multidão de 

representações (NASIO, 1996, p. 39). 

A dor de André, assim como a Lavoura Arcaica do pai, é uma dor antiga. É a dor 

de todos os que já atravessaram o limiar da tradição: “a minha mãe passou a carpir em 

sua própria língua, puxando um lamento milenar que corre ainda hoje a costa pobre do 

Mediterrâneo: tinha cal, tinha sal, tinha naquele verbo áspero a dor arenosa do deserto” 

(NASSAR, 2001, p. 194). 
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AMORES QUE (NÃO) ENVELHECEM: PSICANÁLISE, TEMPO E 

EXPERIÊNCIA 

Angeli Raquel Raposo Lucena de Farias (UFPB) 

Hermano de França Rodrigues (UFPB) 

 

 
Um dia, ou talvez uma noite, muitas dezenas de milênios antes da nossa era, 
um gesto foi feito, uma palavra foi dita, um sentimento nasceu... Talvez seja 

preciso ir procurar bem longe em nosso passado o despertar daquilo que mais 
tarde terá o nome de “amor”... 

Dominique Simonnet 

  

Desde períodos mais remotos da humanidade, o amor se fazia presente nas 

relações humanas. No amor permite-se vários contexto e formas. Do luto, retirar-se o 

amor, como comprova Lins trazendo que nossos ancestrais enterravam solenemente 

outros viventes como forma de amor. 

Assumem-se diversas formas de amar. Ama-se pela dor, com a dor. Ama-se na 

presença, na solidão. Ama-se na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Na pobreza 

e na riqueza. Ama-se pela internet, ama-se rapidamente, ama-se pelo sexo e na falta 

dele. Ama-se pela ausência do outro, ou como coloca Lacan, do Outro. 

O amor é patológico, ou melhor, é um páthos amor. Enlouquece, enraivece, 

enobrece, machuca, mortifica. Amor também pacifica, amortece, acolhe. É o colisão 

perfeita entre magnifico e colérico. 

O encontro perfeito do amor colérico e sublime consegue ser narrado por 

Gabriel García Marques quando descreve o amor padecedor cólérico e sofrimento no 

tempo da cólera medicinal. Na obra literária  Amor nos tempos do cólera, de 1985, o 

escritor literário Colombiano Gabriel Garcia Marques nos defronta com o amor que 

colocou em pausa seu personagem principal (Florentino Ariza), mas que também não 
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condoesse com esse amor, apenas vive distante da amada (Fermina Daza), a espera dela. 

Esse amor em espera lembra a situação masoquista do gozo entre amar e sofrer. 

Enquanto ama, espera, ama e goza. Entrega-se, de corpo, a outros corpos femininos, 

computando mais uma relação sexual, mas gozando verdadeiramente com a ausência e a 

espera de seu grande amor. 

A obra literária supracitada sofreu adaptação fílmica estadunidense e colombiana 

no ano de 2002, sob a direção do cineasta americano Mike Newell. O filme foi rodado 

na cidade histórica de Cartagena, na Colombia. Gabriel García Marques demorou três 

anos para aceitar a adaptação fílmica, sendo este o primeiro livro adaptado do autor a 

ser adaptado por uma grande produção hollywoodiana. O escritor participou ativamente 

da produção. 

Após esse contexto introdutório, este trabalho vem realizar estudo sobre o filme 

Amor no tempo do  Cólera, analisando o amor em páthos do seu personagem principal, 

Florentino Daza, na espera de viver esse amor, numa instancia que remonta uma gozo 

em instancia masoquista. 

Trabalhar com a temática do amor, da dor de amar, do sofrimento que o amor 

abarca, nos transfere a necessidade de uma ciência que compreenda as vicissitudes do 

ser humano em todas suas imbricações. A literatura em seu âmago nos levar a 

(re)conhecer as tessituras humanas. Para tanto, corroborando com esse demasiado 

humano, reconhecemos na psicanalise uma ciência que comporta também uma vasta 

leitura humana. Assim, utilizaremos a psicanalise, a partir de seu fundador Sigmund 

Freud, para realizarmos uma analise da adaptação fílmica citada, mas especialmente 

desse páthos amor do personagem principal. Além do fundador da psicanalise, iremos 

também utilizar conhecimentos psicanalíticos dos pós-freudianos como o francês 

Jacques Lacan. Como cita Bellemin-Noel (1978, p. 13) a respeito do matrimonio entre 

psicanalise e literatura ―Em suma, já que a literatura carrega nos seus flancos o não-

consciente e já que a psicanálise traz uma teoria daquilo que escapa ao consciente, 

somos tentados a aproximá-las até confundi-las‖. 

 

Amor: literatura e psicanálise 

 

Dentre diversas ciências que buscam compreender o amor, a psicanalise atribui-

se também de campo de pesquisa sobre o assunto. Para o pai da psicanalise, Sigmund 

Freud, o amor fala de ausência, o amor é um sintoma do que um dia se perdeu na 
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castração edipiana, que desejamos reencontrar. Instaurando o desejo, falamos da 

instauração da sexualidade, fala-se do ser enquanto linguagem, como supõe Lacan, 

capaz de simbolizar, desejar, e dar o que não se tem. É pelo reencontro com o faltante, 

outrora perdido, que se vai à busca do amor. 

O amor de Florentino colocou em pausa, paralisia de amar eternamente sua 

Fermina. Esse amor coloca um sujeito que goza com a ausência da amada que goza com 

a espera dela. Através de Florentino e da psicanalise percebemos que é possível falar de 

amor e dor, amor e sofrimento, amor e páthos. Como também do amor que supera o 

tempo, tempos coléricos, tempos que distanciam, e atualmente, tempo que tudo é 

necessário e rápido, até o amor. 

Em sua teoria metapsicológica Sigmund Freud coloca o amor de diversas 

formas, de acordo com o momento em que estava sua construção teórica. Como ponto 

fundador do amor na sua teoria tem-se a transferência entre analisando e analista. O 

caso mais famoso, a paciente Anna O. coloca essa teoria a prova quando, após ser 

liberada da terapia hipnótica realizada por Breuer, esta demonstra fantasias de amor e 

sexuais com o mesmo. Freud assume a análise então, e consegue refletir sobre essa 

instância de amor entre paciente e analista, definindo isso como amor transferencial, 

ponto fulcral para uma boa analise. 

Brito e Besset (2008) falam que o amor na clínica psicanalítica, chamado de 

transferência, é o processo primordial para que a analise possa ocorrer. Esse amor 

unifica o laço entre os dois, que por meio da potencia desse amor, se torna possível 

explorar o inconsciente do analisando.  

Assim, Freud dita sobre o amor, segundo Paz (2009) a partir de suas pacientes 

histéricas, em que o fundador da psicanalise vê amor como sinônimo de sexualidade. 

Dos estudos com suas pacientes histéricas, ele entende o lugar do amor na neurose 

histérica, observando que um ponto em comum nos discursos delas estava à busca pelo 

amor, que na infância era despendido a elas demasiadamente pelos seus pais, sendo 

traço insaciável nelas, a busca por esse amor infindável. 

Para o mestre vienense, o amor é o que faz suplência ao encontro sempre faltoso 

do sujeito com a sexualidade. Ao instaurar-se o Édipo e a devida castração edípica, o 

sujeito passa a ser faltante, e esmera-se na busca por essa falta. Lacan coloca a entrada 

do Em Nome do Pai na instancia do simbólico, assim o sujeito após irrupção do em 

nome do Pai, permeia-se na busca desejoso do Outro. 
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Assim, para esses dois psicanalistas a frente de seu tempo, citam o amor, 

conforme traz Winter (2012, p. 02) 

Tanto em Freud quanto em Lacan o amor é o que faz suplência ao encontro 
sempre faltoso do sujeito com a sexualidade. A falta de harmonia 
fundamental entre sujeito e objeto indicada por Freud em Mal Estar na 
Civilização coloca o amor e a linguagem na condição de suplência frente ao 
real da falta. (WINTER, 2012, p. 02) 

 

Lacan também traz o amor como transferência. Para ele transferência é amor. ―O 

amor de transferência — ou, ousaríamos dizer apenas, o amor — ensina àquele que ama 

que há uma falta inscrita em seu desejo.‖ (BRANCO, 2014, p. 87). 

Para Lacan, o amor fala de falta do objeto a, objeto tanto desejado. Para ele, 

amar é mais do que ―querer‖, o amante é aquele que oferece ao amado sua própria falta, 

acreditando ser o amado o detentor desse objeto faltante, nomeado objeto a. O amante 

crendo que o amado pode oferecer algum saber sobre si (como num estado de 

transferência), o amante se oferece em amor, pois é com essa falta que ele ama 

(LACAN, 2005). 

Em suma, temos o que Leite (2005) nos coloca 

Freud situa a busca amorosa (ou escolha de objeto) em uma perspectiva 
distinta, mas não independente da sexualidade, uma vez que apoiada nos 
laços com os primeiros objetos. Tomando o conceito de objeto pulsional em 
sua radicalidade, Lacan define-o como faltoso. Ou seja, a falta de objeto seria 
uma condição primordial, marca da entrada do sujeito no mundo simbólico, 
da linguagem. O amor seria, então, uma tentativa de fazer desaparecer a falta 
original do desejo. A situação paradoxal do amor, no entanto, também é 
reconhecida por Freud e por Lacan: se o encontro amoroso proporciona, por 
um lado, um certo apaziguamento ao alimentar a ilusão da completude 
perdida, por outro lado, implica sempre um efeito de logro, pois basta amar 
para que o sujeito se reencontre com essa hiância estrutural, como diz Lacan, 
na medida em que o que falta ao sujeito (amante), o objeto (amado) também 
não tem. 

 

Na literatura ocidental o discurso do amor, a partir do século XII, versa sobre 

dor, sofrimento e promessa de felicidade A plenitude é inatingível porque o amor é 

proibido. ―Eis a estratégia do mito de amor: a conversão do impossível em interdição a 

fim de que seja mantida a promessa de felicidade‖ (FERREIRA, 2004, p. 08). 

Na adaptação fílmica de O amor nos tempos do cólera, vemos o protagonista, o 

jovem Florentino Ariza coloca sua felicidade no amor pela jovem Fermina Daza, 

felicidade esta que deve ser alcançada por estar amando. 

O romance acontece na cidade de Cartagena, Colômbia, no final do século XIX 

e conta a história do amor avassalador do jovem Florentino por Fermina Daza durante a 

juventude quando se conheceram e comunicavam-se por cartas. No inicio o amor dos 
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dois é sentido mutuamente, porém ao descobrir esse enlace, o pai da jovem a promete 

para o jovem médico e bem dotado, Juvenal Urbino. O casamento acontece, mesmo que 

contra vontade da jovem. Porém, após os anos passam, Florentina reconhece no seu 

belo marido a capacidade de cuidar, ser cuidada, e até amar, repudiando a ideia de ouvir 

o nome de Florentino Daza (mesmo que seja isso uma defesa neurótica). 

Porém este se prostra a esperar pela bela jovem, mesmo envolvendo-se 

(sexualmente) com dezenas de mulheres (ressalta-se que Florentino fazia conta de todos 

seus enlaces sexuais – contribuindo mais para seu gozo de espera masoquista – mas 

esperava amar apenas sua eterna Fermina). Essa espera dura cinquenta e dois anos, 

quando finalmente o protagonista detêm o amor de sua amada, após essa conhecer a 

viuvez. 

No contexto desvelado, vemos a relação de Florentino com Fermina, numa 

busca incessante pelo objeto a. Florentino ficou como objeto desse Outro, desse que 

nem se quer lembrava-se dele, ou melhor, tentava repudiá-lo. 

Násio (1997) versa que a expressão perda do objeto amado foi utilizado por 

Freud em dois textos sendo este Inibição, sintoma e angústia e Mal estar da civilização. 

Nesse último, Freud diz: ―o sofrimento nos ameaça de três lados: no nosso próprio 

corpo, destinado a decadência; do lado do mundo exterior que dispõe de forças 

invencíveis; e das nossas relações com os seres humanos, cujo sofrimento oriundo dessa 

fonte é mais duro do que qualquer outro. O remédio para tal sofrimento seria o do amor 

ao próximo. Na intenção de preservarmo-nos da infelicidade, assim, nada mais natural 

do que amar para evitar conflitos. Vamos amar, sejamos amados e afastaremos o mal, 

diz Násio (1997). 

Porém, o mestre vienense constata que: ―nunca estamos tão mal protegidos 

contra o sofrimento como quando amamos, nunca estamos tão irremediavelmente 

infelizes como quando perdemos a pessoa amada ou o seu amor‖. Esse é o maior 

paradoxo da vida humana: quanto mais se ama, mais se sofre. 

Para Florentino, quanto mais se sofre, mais se ama, mais se espera. Ainda para 

ele, a dor não está em apenas perder sua amada, mas em continuar a amá-la mais do que 

nunca, como cita Násio (1997). Parafraseando esse autor, o eu ama o objeto que 

continua a viver no psiquismo. ―A falha entre a presença viva do outro em mim e sua 

ausência real é uma clivagem tão insuportável que muitas vezes tendemos a reduzi-la, 

não moderando o amor, mas negando a ausência, rebelando-nos contra a realidade da 
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falta e recusando-nos a aceitar o desaparecimento definitivo do amado‖ (Násio, 1997, p. 

30). 

Florentino deposita na moça toda sua libido, desejo, fantasia, e ausência. Prostra-

se a espera da mesma.  Nesse sentido podemos inferir uma posição do páthos amor na 

instancia de uma resolução masoquista (a espera desse amor que nunca vem, a espera e 

passividade em forma de gozo desse Outro). 

Piza e Alberti (2013) fala sobre situação masoquista colocada por Freud, 

dizendo que o pai da psicanalise descreveu o masoquismo como 

 
o posicionamento passivo do sujeito no campo da sexualidade [...] a 
designação ‗masoquismo‗ abarca todas as atitudes passivas para com a vida e 

o objeto sexuais, Freud ainda acrescenta: o masoquismo apenas se configura 
quando o sujeito não somente se posiciona em lugar de objeto, mas ocupa 
esse lugar em relação a outra pessoa, que assume, então, o lugar ativo 
atribuído pelo sujeito (PIZA E ALBERTI, 2013, p. 06). 

 

Florentino coloca-se em situação de passividade diante dos eventos que ocorrem 

em sua vida. Seu esforço libidinal é colocado diante da relação com esse Outro do qual 

ele deseja. O lugar desse objeto desejante, a ideia de que esse amante poderá nutri-lo, 

como Lacan coloca em sua teoria, faz com que Florentino coloque-se nessa situação de 

instancia masoquista, numa postura e configuração de passividade e eterna espera do 

Outro. A ideia de Fermina estar bem casada com o Juvenal é insuportável para 

Florentino, porém o mesmo sempre recusa a ideia, num estado de negação, mas, 

também, num estado de gozo pleno diante de sua espera de cinquenta e dois anos. Ele se 

coloca nessa posição. É aqui onde ocorre o amor páthos do protagonista. Amor que 

mortifica, paralisa, cria passividade, enlouquece, psicotiza.  

Florentino está libidinalmente ligado a este Outro desejante, é nessa relação com 

o Outro de espera que a satisfação masoquista está relacionada. Ferreira cita que ―ama-

se para desejar ou para gozar com o sofrimento. Justamente por isso, os estudos 

psicanalíticos se referem ao masoquismo do amor-paixão, tão em voga nas literaturas 

romântica‖. 

Florentino, finalmente, após falecimento de Daza, consegue viver o amor. 
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NARRANDO PERDAS: REPRESENTAÇÕES DO LUTO E DA MELANCOLIA 
EM CIDADE DE DEUS E S. BERNARDO 

 
Carlisson Oliveira (UFPB) 

Hermano Rodrigues (UFPB) 
 
Resumo 
  
A perda é uma experiência básica na nossa constituição enquanto sujeitos, já que é a partir dela 
que podemos aceitar a nossa mortalidade, a nossa impotência, enfim, os nossos limites 
humanos. Se enquanto bebês, estamos numa posição onipotente, é a perda que nos força a lidar 
com esses limites. Narrar também é uma experiência básica. É o ato de narrar que nos permite 
organizar nossas experiências em uma ordem temporal. Em outros termos, quando narramos, 
organizamos nossa história. Este trabalho visa investigar o cruzamento dessas duas 
experiências; especificamente, buscaremos compreender como distintas formas de reação à 
perda tomam forma em narrativas literárias. O romance Cidade de Deus, de Paulo Lins, possui, 
nos termos de Roberto Schwarz, “uma inesperada insistência da poesia”. Um dos momentos 
recorrentes da presença desse lirismo na narrativa é o momento da morte dos protagonistas, com 
uma clara distinção interna. O narrador demonstra simpatia por Inferninho e Cabeça na primeira 
parte, por Pardal na segunda, mas não mostra por Miúdo na terceira. Acreditamos que esta 
irrupção do lirismo é resultado do luto do narrador em relação à morte desses personagens, o 
que contrasta com a descrição seca e curta da última morte do romance, a de Miúdo. Em relação 
ao romance S. Bernardo, de Graciliano Ramos, acreditamos que a presença hegemônica do 
fluxo de pensamento nos capítulos XIX e XXXVI mostra a incapacidade do narrador 
melancólico de lidar com a perda e, por conseguinte, construir uma narrativa que ligue o 
passado, o presente e o futuro. Para a conceituação do luto e da melancolia, nos basearemos em 
alguns textos de Freud, Lambotte e Darian Leader. 
 
Palavras-chave: fluxo de consciência. Lirismo. Narrador. Graciliano Ramos. Paulo Lins.  
 

A perda é uma experiência básica na nossa constituição enquanto sujeitos, já que 

é, a partir dela, que podemos aceitar a nossa mortalidade, a nossa impotência, enfim, os 

nossos limites humanos. Se enquanto bebês, estamos numa posição onipotente, é a 

perda que nos força a lidar com esses limites. Narrar também é uma experiência básica. 

É o ato de narrar que nos permite organizar nossas experiências em uma ordem 

temporal. Em outros termos, quando narramos, organizamos nossa história. Este 

trabalho visa investigar o cruzamento dessas duas experiências; especificamente, 
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buscaremos compreender como distintas formas de reação à perda tomam forma em 

narrativas literárias. 

Para isso, vamos comparar dois textos literários, dois romances com construções 

do narrador bem diferentes. O primeiro será Cidade de Deus, de Paulo Lins. Esta obra é 

narrada em terceira pessoa por um narrador onisciente, mas é um narrador que vai 

mudando ao longo da narração, indicando que o narrado afeta o ato de narrar. Às vezes, 

até precisa “lembrar-se” do que está fazendo: “Mas o assunto aqui é o crime, eu vim 

aqui por isso...” (LINS, 2007, p. 24). Também é um narrador que assume vários 

ângulos, mostrando a “Cidade de Deus” a partir dos bandidos, dos policiais, dos 

moradores, etc. (se aceitarmos uma divisão simplista da comunidade nessas categorias). 

Em S. Bernardo, temos um romance narrado em primeira pessoa pelo 

protagonista, Paulo Honório. O narrador-protagonista conta toda a sua vida, desde as 

mais antigas memórias da infância até o tempo presente, quando a narrativa 

memorialística abre espaço para o fluxo da consciência. Tudo isso é feito, segundo o 

Paulo Honório, para entender o que aconteceu. Em resumo, a partir das considerações 

de Davi Arrigucci Jr. em “Teoria da narrativa: posições do narrador” (1998), podemos 

concluir que esses dois romances são bem diferentes entre si.  

A partir disso, podemos ver como as categorias do luto e da melancolia podem 

nos ajudar a compreender mudanças na forma narrativa; mudanças, inclusive, em 

sentidos contrários. Em Cidade de Deus, o objetivo central é refletir sobre a “inesperada 

insistência da poesia” (SCHWARZ, 2007, p. 570). Já em S. Bernardo, é refletir sobre a 

inesperada presença do fluxo de consciência nos capítulos XIX e XXXVI. Uma outra 

abordagem, primariamente social, desse mesmo problema em S. Bernardo pode ser 

vista em nosso trabalho de conclusão de curso (OLIVEIRA, 2013). Vamos analisar cada 

romance separadamente e retornaremos a essa discussão na conclusão. 

Neste momento, cabe o registro da edição usada de Cidade de Deus: a segunda 

edição comemorativa (LINS, 2007). Essa edição combina o texto da primeira (LINS, 

1997) com os nomes das personagens da segunda edição revisada pelo autor (LINS, 

2002). Apesar da revisão, que diminuiu em cerca de 100 páginas o livro, não houve 

mudança significativa nos trechos citados, neste trabalho, entre as duas versões. Para 

facilitar a memória ou o acesso, colocaremos entre parênteses os nomes dos 

personagens da primeira edição na primeira referência a eles. 

Cidade de Deus é dividido em três partes: “A história de Inferninho” 

(Cabeleira), “A história de Pardalzinho” (Bené) e “A história de Zé Miúdo” (Zé 
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Pequeno). Cada parte é formada por um conjunto de “trechos” de extensão irregular 

separados por um espaço de parágrafo. Cada parte é centrada na vida de um bandido; e 

a obra acompanha o desenvolvimento do crime na comunidade ao longo de algumas 

décadas. Não é de se estranhar, portanto, a quantidade de mortes presentes no romance. 

Rafaela Narciso (2008) aponta 52 pessoas e 2 cachorros mortos na primeira parte, 

aproximadamente 82 na segunda e 176 na terceira. Além disso, a autora mostra como as 

mortes mudam ao longo do romance; por exemplo, a presença inicial de mortes naturais 

no início do romance e o seu desaparecimento na terceira parte. 

Dentre todas essas mortes, as dos protagonistas e de seus antagonistas são 

momentos ímpares no romance, momentos de uma predominância do lirismo no texto e 

serão o foco desta análise. Não são os únicos episódios desse tipo. Por exemplo, o 

romance começa com uma abertura nostálgica, quase uma lamentação de um tempo 

perdido; perdição que será tratada nas páginas seguintes. Sem falar na presença de uma 

“invocação épica” à “Poesia, minha tia” (LINS, 2007, p. 25).  

E, da mesma forma com o conjunto das mortes, as dos protagonistas também 

mudam conforme o desenvolvimento do romance. Mas o que muda não é o tipo da 

morte, pois todos são assassinados por arma de fogo, e sim como o narrador trata esses 

acontecimentos.  

A primeira parte do romance é centrada na disputa entre Inferninho e Cabeça de 

Nós Todo (Cabeção), um bandido relativamente à moda antiga e um policial. A morte 

de cada um é narrada em um longo parágrafo que quebra o ritmo da narrativa. Por um 

momento, a sucessão de mortos é interrompida para conhecermos as suas vidas 

momentos antes de suas mortes. 

No trecho, de quase duas páginas, da morte de Cabeça de Nós Todo (LINS, 

2007, p. 178-179), temos uma belíssima intercalação da descrição do andar do 

personagem, seus pensamentos e intromissões do narrador. Esta é a abertura do 

parágrafo: “Cabeça de Nós Todo estava acometido de ódio pela traição. O pensamento 

perdurava mais na mulher do que em Inferninho. Andava de cabeça baixa.” O resto do 

parágrafo desenvolve esses temas. Descobrimos que a “morte de seu pai acabou de 

desgraçar-lhe a vida” na infância”, que o “o filho morreu de tuberculose”, que “a mãe 

morreu de picada de cobra”, como entrou na polícia, seus outros trabalhos, a opinião do 

narrador de que “a seca no sertão cearense descoloriu os mais profundos desejos de sua 

vida jovem em pleno vôo.”; tudo isso enquanto acompanhamos sua ronda descuidada 

atrás de Inferninho até o desfecho do trecho: “O sol se escondeu atrás de uma nuvem. A 
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mulher abandonara. Pensou em ir para casa chorar escondido a perda da esposa, 

lacrimejar era a sua única defesa. Queria sossego e morreu.” Foi morto por outro 

bandido. 

Encontramos a mesma forma no trecho da morte de Inferninho (LINS, 2007, p. 

205-207). Voltava para casa, também descuidado, após um grande assalto e refletia 

sobre a vida. “Não sabia o porquê, mas pequenos pedaços de sua vida vinham-lhe 

repentinamente de modo sucessivo.” Também temos o julgamento do narrador:  

Mas ninguém pode dizer que não existiu paz numa cerveja bebida no bar do 
Bonfim, no pandeiro tocado nos ensaios da escola, no riso de Berenice, no 
baseado com os amigos e nas peladas de sábado à tarde. Talvez fora muito 
longe para buscar algo que sempre estivera ao seu lado, na luz das manhãs. 
(LINS, 2007, p. 206). 

Acompanhamos a descrição dos seus últimos movimentos. “Aquela mudez 

diante das perguntas de Belzebu e a expressão de alegria melancólica que se manteve 

dentro do caixão.” Foi morto por outro policial e, com isso, encerra-se a primeira parte. 

Pontos altos do romance, esses trechos não permitem leituras simplistas, 

redutoras, das personagens. O leitor do romance vem acompanhando cada uma das 

ações das personagens através de uma narração relativamente imparcial, mas, nestes 

episódios, através do narrador, participamos de uma rememoração de toda a vida da 

personagem. Permitindo-nos uma extrapolação, é como se o narrador  fizesse o luto por 

essas personagens, realizando o processo descrito por Freud de revisitação de cada 

memória: “Cada uma das lembranças e expectativas em que a libido se achava ligada ao 

objeto é enfocada e superinvestida, e em cada uma sucede o desligamento da libido.” 

(FREUD, 2010, p. 129). E a energia liberada, nesse processo, nos ajudaria a entender a 

impossibilidade da manutenção da distância narrativa e a irrupção do lirismo. 

Outro tipo de expressão desse luto pode ser vista na “solene simpatia” da 

natureza (FRYE, 2000, p. 36) pela morte de dois “bons malandros”, Pardalzinho e 

Bonito (Mané Galinha), o antagonista de Zé Miúdo na terceira parte. Do mesmo modo 

que a morte de Inferninho, a morte de Pardalzinho encerra a segunda parte: "E uma lua 

redonda, claríssima, encantou ainda mais o eterno mistério que a noite sempre traz, e o 

enterro daquela manhã de sol intenso foi o maior que já se viu." (LINS, 2007, p. 394). 

E, do mesmo modo da primeira parte, o antagonista da terceira parte morre primeiro, 

nesse caso, Bonito: "E veio o vento (...) Para alguns, parecia querer, daquela hora em 

diante, encharcar o percurso do tempo para sempre, de tão forte que era." (LINS, 2007, 

p. 512). Não estamos propondo uma mitificação dos personagens, na linha dos modos 
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de Frye; apenas sugerimos que essa simpatia da natureza — algo incomum em um 

romance de “técnica realista” — pode ser uma outra expressão do luto. 

E, em contraponto a todas essas quatro mortes, temos a morte do protagonista da 

terceira parte, Miúdo. Inclusive, se tivéssemos que apontar um protagonista do romance, 

ele seria o mais indicado. Presente nas três partes do romance, acompanhamos sua 

entrada e “formação” no crime até a sua morte que praticamente encerra o romance: 

"Miúdo sentou-se no sofá, revirou os olhos, estrebuchou e morreu quando começava a 

queima de fogos para a entrada de mais um Ano-Novo." (LINS, 2007, p. 557). Não 

temos duas páginas de rememoração, não temos simpatia — nem da natureza, nem dos 

seus companheiros. Ou seja, não há luto, não há ligação do narrador com esse 

personagem e, por isso, temos uma descrição curta e seca.  

 Além da, digamos, influência do luto na forma narrativa, também encontramos 

representações de ritos de lutos no próprio texto. Antes de analisarmos essas 

representações, é importante termos uma visão do papel dos ritos de luto na sociedade. 

Seguimos a leitura de Darian Leader: 

Enquanto o grande tabu da cultura vitoriana foi o sexo, Gorer acredita que o 
tabu atual é a morte. Podemos contrapor que, na verdade, hoje, somos 
continuamente expostos a imagens de morte violenta, no cinema, na televisão 
e nos meios de comunicação. Porém, pode-se ver, por sua vez, essa 
ramificação como uma consequência direta do desaparecimento dos ritos de 
luto. Sem o apoio simbólico dos ritos de luto, as imagens de morte 
simplesmente proliferam a ponto de perder a significância." (LEADER, p. 
80) 

Poucas mortes no romance possuem referências a ritos de luto, geralmente, 

somente as dos protagonistas. Sabemos que Inferninho teve um caixão; que no funeral 

de Bonito não teve bandido; não sabemos o que aconteceu com o corpo de Miúdo 

abandonado pelos companheiros. As outras duas mortes fogem do comum. Após matar 

Cabeça de Nós Todo, o assassino coloca o seu corpo numa carroça que vai andando pela 

comunidade, um verdadeiro “espetáculo”. O seu corpo é cuspido, baleado novamente, 

"atiraram pedras, despejaram latas de lixo, deram pauladas. A tarde sem vento." (LINS, 

2007, p. 180). Um verdadeiro rito de vitória sobre o inimigo para a maioria; poucos 

“achavam que tinham perdido um policial.” 

Já o funeral de Pardalzinho, o bom malandro, parece representar numa imagem a 

perda da importância dos ritos de lutos na nossa sociedade: "Somente o corpo de 

Pardalzinho no centro da capela atrapalhava o culto. Resolveram empurrar o caixão para 

o canto e, de quando em quando, homenageavam o defunto cantando o samba de que 
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ele mais gostava" (LINS, 2007, p. 393). A retirada do caixão do centro da festa pode ser 

uma imagem do fim da centralidade dos ritos de luto na nossa sociedade. 

Além dessas observações internas à obra, podemos nos questionar se o próprio 

romance, em sua função social, não é um sintoma ou contributo desse atual status dos 

ritos de luto. Será que, junto com parte da fortuna crítica de Cidade de Deus, não 

podemos afirmar que o romance apenas repete essa situação? Que o romance não 

contribui para questionar essa vulgarização da morte? Acreditamos que não. Como 

aponta Leader, a relação entre luto e arte é muito mais complexa. 

As centenas de cartas que Dickens recebeu após a morte de sua personagem 
Pequena Nell o fizeram pensar que ele tivesse mesmo cometido um 
assassinato, mas era certamente o aspecto social e compartilhado dessa morte 
ficcional que permitiu que cada cada leitor tivesse acesso a seu próprio luto, 
sem saber disso. Essa é uma função básica dos rituais de luto públicos. O 
público facilita o privado. (LEADER, 2011, p. 82-83) 

As mortes de Cidade de Deus não são iguais as dos jornais, elas parecem reais, 

mas não são. O lirismo inesperado, os vários ângulos, os recortes, nada disso permite 

uma leitura automática dessas mortes. E, além disso, não podemos medir como elas 

afetam cada leitor. Elas podem, como a personagem de Dickens, ajudar leitores a 

encontrarem seus lutos. 

Na análise de S. Bernardo, retornamos a questão de como uma categoria 

psicanalítica, nesse caso a melancolia, pode nos ajudar a explicar uma mudança na 

forma narrativa. A questão específica é entender o surgimento do fluxo de consciência 

nos capítulos XIX e XXXVI. 

O cap. XIX está localizado exatamente na metade do romance. Ele é uma quebra 

no desenvolvimento cronológico dos fatos; ao invés de continuar a narração após a 

primeira briga com Madalena, Paulo Honório perde-se em suas próprias reflexões. Já o 

cap. XXXVI é o momento em que a narração alcança o tempo presente e temos acesso, 

igualmente ao cap. XIX, ao fluxo de consciência do narrador. Nesses dois capítulos, 

temos inúmeras marcas de um discurso melancólico, mas, antes de continuarmos, 

gostaríamos de registrar duas leituras distintas, a de Francisco Martins (2002) e Suely 

Corvacho (2007), que partem de bases psicanalíticas e analisam o mesmo romance. 

Marie-Claude Lambotte aponta que 

aquém da autodepreciação tão frequentemente designada como uma das 
características essenciais da atitude melancólica, é a questão das origens que 
a acossa permanentemente, como o desconhecido de uma equação para a qual 
se tentaria achar as variáveis pertinentes. (LAMBOTTE, 1997, p. 157) 
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Paulo Honório, na abertura do cap. XIX afirma: "se me escapa o retrato moral de 

minha mulher, para que serve esta narrativa? Para nada, mas sou forçado a escrever." 

(RAMOS, 2007, XIX, p. 118). Conscientemente, Paulo Honório acredita que busca 

compreender o suicídio de Madalena, mas, na verdade, busca compreender a si mesmo, 

uma busca das origens nos termos de Lambotte. 

No cap. XXXVI, temos outras indicações do seu estado; destacamos algumas. 

Uma rememoração sem fim, a impossibilidade da realização do luto na estrutura 

melancólica: "passo tempo sem fim acordando lembranças" (RAMOS, 2007, XXXVI, 

p. 216). A percepção de que seu problema é interno; nos termos psicanalíticos, no ego: 

"Quanto às vantagens restantes — casas, terras, móveis, semoventes, consideração de 

políticos, etc. — é preciso convir em que tudo está fora de mim." (RAMOS, 2007, 

XXXVI, p. 218). A impossibilidade de mudança, dado a formação do ego do indivíduo 

melancólico: "Não consigo modificar-me, é o que mais me aflige." (RAMOS, 2007, 

XXXVI, p. 220). 

Na maior parte do romance, Paulo Honório narra as suas conquistas externas, 

uma combinação entre apropriação capitalista e incorporação psíquica. Mas, quando ele 

não consegue encontrar respostas em suas atitudes externas e passa a enfrentar a si 

mesmo, seus desejos, a narrativa organizada transforma-se em fluxo de consciência, 

pois o foco passou do ambiente externo para o mundo interior. 

Há sempre a possiblidade de afirmar-se com novas apropriações/incorporações, 

mas Paulo Honório antecipa novos fracassos: "Está visto que, cessando esta crise, a 

propriedade se poderia reconstituir e voltar a ser o que era. (...) Para quê? Nada disso me 

traria satisfação." (RAMOS, 2007, XIX, 217-218). E o mesmo movimento de passagem 

da narrativa para o fluxo de consciência leva ao fim do texto, pois não há o que fazer na 

imobilidade: "E eu vou ficar aqui, às escuras, até não sei que hora, até que morto de 

fadiga, encoste a cabeça à mesa e depois descanse uns minutos." (RAMOS, 2007, 

XXVI, p. 221). Não há mais novidade e, por isso, quando a narrativa se transforma em 

fluxo de consciência, ela chega ao seu fim. 

Concluindo, esperamos ter mostrado como o luto e a melancolia podem ajudar a 

compreender mudanças na forma narrativa, inclusive com contribuições bem distintas; 

por exemplo, trazendo o lirismo para a narrativa ou mudando o foco narrativo. 
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A REPRESENTAÇÃO DA VIOLÊNCIA EM VOCÊ VAI VOLTAR PRA MIM E 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo geral analisar as formas de representação da violência em 
“Sobre a natureza do homem”, “Joana” e “Você vai voltar pra mim”, da coletânea Você vai voltar 
pra mim e outros contos, de Bernardo Kucinski; bem como refletir sobre os fatores que contribuíram 
para o desenvolvimento do trauma e da dor na constituição das personagens de Kucinski. A análise 
leva em conta, inicialmente, as ideias de Candido (2011), que propõe o estudo da internalização de 
problemas sociais pela obra, levando em conta fatores contextuais e psíquicos como agentes na 
literatura, ou seja, elementos constituintes do enredo. Os contos tematizam histórias de vítimas da 
opressão do período da ditadura militar que foram torturadas e encaminhadas a tratamentos 
psiquiátricos, e cujos depoimentos, subsidiados pelas memórias, foram utilizados para a tentativa de 
compreender os acontecimentos e trazê-los para debate público. Segundo Ginzburg (2012), os relatos 
de violência surgem associados a uma atenção crítica às diferentes formas como ela ocorre, entre as 
quais, o estudo do testemunho, que se associa na tradição com a figura do mártir, o sobrevivente de 
uma provação. Por isso, entende-se que o discurso da dor é carregado de fissuras, e, como lembra 
Viñar (1992), a fala de quem foi submetido à violência carrega uma ferida que concerne a toda a 
humanidade. Assim, estuda-se aqui a maneira como a arte busca interferir no debate sobre a ditadura 
militar, a tortura, o trauma e a dor, ao mesmo tempo em que procura o discurso mais apropriado para 
representar o sofrimento e a violência.  
 
Palavras-chave: Violência. Trauma. Narrativa.   
  
Introdução 

 

 A coletânea Você vai voltar pra mim e outros contos, de Bernardo Kucinski, é 

composta por vinte e oito contos. Neles, o narrador ora é personagem, ora é observador, 

mantendo as personagens centrais dos contos sob sua ótica. O título sugere uma temática 
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 romântica, no entanto, subverte-a ironicamente ao abordar temas como tortura, dor e 

violência, predominantes na obra.  

Ao analisar-se uma obra cuja centralidade temática gira em torno da violência, é 

importante abordar a forma como ela é representada. Nos contos em questão, a ênfase recai 

no narrador, por esse motivo, é importante estudá-lo, porque há a sua visão no enredo, suas 

impressões e até conclusões.  

Narrar um evento de horror e violência não é tarefa fácil, o autor aborda na sua 

coletânea episódios de terror, violência e trauma de vítimas da ditadura militar no Brasil. Os 

contos aqui analisados são: “Sobre a natureza do homem”, “Joana” e “Você vai voltar pra 

mim”. Diante disso, Ginzburg (2012) afirma que o estudo do narrador de episódios violentos 

é relevante para que se tenha um posicionamento na obra. Por exemplo, o narrador é contra 

(como em Infância, de Graciliano Ramos) ou a favor (como em “Passeio Noturno”, de 

Rubem Fonseca) da violência? 

Outro questionamento a ser feito e analisado é: por que um ser humano agride o outro? 

Essa e outras questões são de suma importância para principiar a discussão da problemática 

da violência em contos ambientados no período da ditadura militar no Brasil, representada 

pelas torturas a jovens militantes ou mesmo a simples suspeitos.  

 

A representação da violência 

 

Candido (2011), em Literatura e sociedade, investiga a relação da ficção com o 

contexto social. Segundo ele, os historiadores procuravam mostrar que o valor e o significado 

de uma obra dependiam de exprimir ou não certos aspectos da realidade. Mais tarde, sua 

integridade passou a estar no terreno da crítica literária, levando, assim, à análise da 

intimidade das obras e ao interesse em averiguar que fatores atuam em sua organização 

interna. Dessa forma, os fatores sociais e psíquicos atuam como agentes da estrutura, como 

no romance Senhora, de José de Alencar, isto é, a sociedade é estudada por meio do roteiro 

do romance. Candido aplica, assim, uma análise sociológica, mas partindo dos elementos 

internos. 

 A sociedade tem grande valor e significado na obra, e seu estudo deve ser feito de 

forma aprofundada, como propõe Candido (2011), levando em conta os fatores sociais como 
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agentes na literatura, como elementos do enredo da história, bem como uma análise literária 

e não simplista, ou seja, abordando apenas o social e o contexto histórico.  

  

A violência em “Sobre a natureza do homem”, “Joana” e “Você vai voltar pra mim” 

 

 No conto “Sobre a natureza do homem”, Rui é o narrador-personagem, advogado, 

militante que pertencia à organização e colega de faculdade de Imaculata, em quem a história 

será centralizada, pois se trata da sua vida, uma universitária e simpatizante de movimentos 

militantes. Seu nome faz referência a alguém sem mácula, sem pecado, remetendo ao 

sagrado. Por esse motivo, a personagem mantém um comportamento passivo e apático em 

todo o conto. 

 Tudo começa com um telefonema de Rui à casa de Imaculata, para tratar dos papeis 

do processo de indenização, quando ele então percebe que ela está muito doente, pois não 

fala mais ao telefone (e tudo deve ser resolvido com seu advogado), como se lê no fragmento: 

“- É melhor o senhor falar com o advogado, ela não fala com ninguém, está muito doente. 

Não imaginava que Imaculata tivesse chegado a este ponto de não poder falar ao telefone.” 

(KUCINSKI, 2014, p. 44) 

 O narrador relata então como a conheceu: ambos gostavam de conversar após as aulas 

sobre cinema, literatura e filosofia; em um desses dias, eles foram seguidos. Imaculata foi 

seguida até o ônibus, e Rui, até próximo à biblioteca da universidade, quando conseguiu 

disfarçar e enganar o perseguidor; mas ela foi pega, torturada e levada à prisão. Rui foi 

transferido de cidade, passou a viver como um clandestino, com documentos falsos, com 

outro visual para disfarçar, mas, assim como ela, foi capturado e levado para a mesma prisão, 

mas em ala diferente. 

 Na prisão ele viu o estado humilhante em que estava sua colega de faculdade. Ela não 

era mais a mesma, passava o dia sentada numa cadeira, abatida, como se estivesse esperando 

a hora de morrer, imóvel e muito machucada. Viveu três anos na cadeia nesse estado, sem 

demonstrar sentimento ou reação, até que foi solta. O narrador preocupa-se em descrever as 

personagens, sem detalhar muito o contexto histórico da ditadura militar, mas deixando clara 

a posição em que se encontra, de testemunha da vítima torturada, Maria Imaculata. Rui então 
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pergunta ao advogado o que aconteceu após a prisão de Imaculata, e ele responde com o 

fragmento: 

- Nas duas primeiras semanas, Maria Imaculata foi muito torturada. A 
equipe que a interrogava foi de uma selvageria sem limites. Depois a 
trancaram numa solitária. Então, mudou a equipe e pegavam mais leve, vez 
ou outra. Mas a expectativa de ser torturada de novo e de novo fez mais 
estragos nela do que a tortura física. A Imaculata se apagou, ficou abúlica. 
(KUCINSKI, 2014, p. 47) 
 
 

 Segundo Viñar (1992), a tortura é um instrumento que subjuga o oponente, e seu 

objetivo é destruir a articulação entre o corpo e a linguagem. Durante muito tempo, vítimas 

da opressão do período da ditadura militar foram violentamente torturadas, assim como 

Imaculata, e seus depoimentos, subsidiados pelas memórias, foram utilizados como base a 

fim de compreender esses acontecimentos e lembrar o que ocorreu em determinada época, 

como uma investigação da obra. Os relatos testemunhais surgem associados a abusos do 

Estado, em solidariedade a vítimas e em atenção crítica à violência, bem como afirma Marco: 

  

Relatos dos sobreviventes foram e são considerados fontes ou documentos 
para a reflexão em diferentes áreas do pensamento: na psicanálise, na 
filosofia, na história, na sociologia, na teoria literária, na linguística e no 
direito. Nesses terrenos, com diferentes formulações encontram-se alguns 
paradoxos constantes. Como narrar o horror dos campos de concentração, 
se os que o viveram inteiramente não sobreviveram para contar? Os que 
sobreviveram enfrentam o dilaceramento entre a culpa por ter sobrevivido 
e o imperativo ético da necessidade de narrar sem trair a verdade. 
(MARCO, 2004, p. 55)  

 
 
 Essa afirmação justifica a importância de se discutirem e relatarem situações em que 

trauma e violência são protagonistas. O ato de testemunhar nem sempre procede de quem 

viveu todas as dimensões da tortura, pois essas não sobreviveram para contar. Isso se 

constitui em uma carga a mais de responsabilidade para quem sobrevive, pois precisa narrar 

por si e pelos que já não podem, além de carregar certa culpa por tal condição.  

 É importante destacar que o estudo da temática da violência na literatura não se dá 

somente a partir de cenas em que acontecem situações de agressão e crimes, mas há também 

preocupação com suas consequências. Do ponto de vista da teoria literária, isso implica 

investigar as escolhas formais do escritor, a linguagem implicada na representação. Há 

também a visão do narrador nos romances, a perspectiva a partir da qual as cenas de violência 
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são narradas. Ginzburg (2012) exemplifica na literatura a presença dessas temáticas e suas 

relações com o campo ficcional. Dessa forma, acerca da temática da violência, o pesquisador 

afirma: 

A palavra violência é empregada de diversas maneiras. É comum falar em 
violência simbólica, ou violência psicológica, para fazer referência a 
situações de intimidação verbal ou humilhação grave em um ambiente 
público. O impacto da palavra também remete a vários campos de 
desumanização e hostilidade, como a generalização da miséria, exploração 
de crianças e a imposição da fome. Trata-se de uma palavra que é chamada 
para se falar frequentemente de situações difíceis de descrever, de extremo 
horror, de níveis de sofrimento que não deveriam existir. Podemos falar, de 
acordo com Xavier Crettiez, em violência estrutural, para descrever 
sociedades em que sistematicamente expectativas coletivas são frustradas. 
(GINZBURG, 2012, p.10) 

 
 
 Tal afirmação descreve a violência e suas materializações, sejam físicas, simbólicas 

ou psicológicas. Esta temática de tamanha complexidade causa revolta e também a 

dificuldade em descrevê-la. Na verdade, não há meios de expressão que apreendam a 

violência em sua desumanização, como afirma o teórico.  

 Relata-se que as vítimas da violência do Estado ditatorial responderam às torturas 

com seus discursos reais e fiéis, ainda que depois de muito tempo, mas esses depoimentos 

orais ou escritos contribuem para o conhecimento social contemporâneo. É como colocar em 

prática o que afirma Tolstoi sobre a moral nas histórias, o enredo é utilizado para a 

consciência do leitor, e, se esse leitor se depara com uma história acerca dos discursos 

testemunhais de judeus, por exemplo, esses relatos ficcionais são também uma forma de 

construir na sociedade um pensamento contra as repressões.   

 O indivíduo traumatizado confunde o real com o irreal, por isso que muitos entram 

em estado de choque, têm pesadelos recorrentes, alucinações e até depressão. É um estado 

de risco que a vítima corre, podendo fazer coisas terríveis a ela e aos mais próximos. A 

constituição psíquica fica muito afetada, e as consequências são de fato devastadoras para 

todos. A impunidade dos perpetradores da violência amplifica a dor. Maria Imaculata sofre 

psíquica e fisicamente, como se lê no trecho a seguir, quando sua família a interna numa 

clínica para tratamento: 

 

Mas aconteceu que a Imaculata foi violentada repetidas vezes por dois 
pacientes. Eles se revezavam. Um a agarrava e tapava sua boca, o outro a 

4493

Ana
Pencil



6 
 

estuprava. Isso durou meses. Ela não conseguia dizer nada, ficava em 
estado catatônico. Até que engravidou. Só então descobriram o que estava 
acontecendo. Quando a criança nasceu, um menino, ela sofreu um novo 
transtorno de personalidade, uma ruptura mental. Ora acalentava a criança, 
dava de mamar, trocava a fralda e banhava, ora a agredia. Tiveram que 
separá-la do filho. (KUCINSKI, 2014, p. 48) 
 
 

 A descrição das consequências da tortura, empreendida neste conto com uma certa 

objetividade, faz ressaltar o horror da violência repressiva. A personagem se trata apenas de 

uma simpatizante das organizações militantes, universitária que discute toda semana acerca 

de temas filosóficos, como a natureza do ser humano, que dá nome ao conto de Kucinski. O 

título também causa no leitor a reflexão de que o homem é capaz de agredir, ferir e sentir 

prazer na violência direcionada à própria espécie. O conto, além de discutir a representação 

da violência, também faz pensar sobre a natureza do ser humano, seus limites e 

incongruências. 

 Na análise da representação da violência, é frequente o aparecimento na trama da 

ficcionalização de suas consequências, tais como a melancolia, cuja causa, entre outras, 

consiste na impossibilidade de despedir-se de uma pessoa devido à ausência do corpo. 

Quando alguém não vive o luto pela perda de um ente querido, subsiste nesse indivíduo o 

sentimento de não-aceitação do fato. Muitas vezes isso ocorre em casos de tortura, em que a 

vítima é exposta a um evento traumático. 

 Kucinski, em “Joana”, aborda a vida da personagem homônima, a qual perde o marido 

ainda jovem para a polícia, que, sem mandado de prisão, entra na sua casa e o leva sem 

nenhuma chance de defesa. O conto é narrado pelo seu advogado, que cuidou do caso de seu 

marido Raimundo, pois ele foi espancado até a morte e, além disso, teve o corpo ocultado, 

resultando em vários crimes: homicídio doloso e qualificado, abuso de autoridade e 

ocultamento de cadáver. O advogado narra a história da personagem em primeira pessoa, 

observa-a vagando nas ruas atrás de informações sobre Raimundo, ao mesmo tempo que 

apresenta a personagem, como na passagem abaixo: 

 

Não pensem que ela seja louca. Nada disso. É uma mulher normal, um 
pouco maltratada pela vida, como toda mulher pobre, mas rija, de cabeça 
boa, com dois filhos e quatro netos, todos saudáveis. Joana recebe uma 
pensão do Estado por tudo o que aconteceu. Foi justamente dos trâmites 
desse processo que eu tratei. Mas faz questão de trabalhar. Além de cuidar 
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dos netos, é atendente de uma floricultura por meio período. (KUCINSKI, 
2014, p. 58) 
 
 

 No trecho acima, o narrador apresenta-se como o advogado responsável pelo caso de 

seu marido e testemunha a vida de Joana. Trata-se de uma mulher que vive o sofrimento da 

perda de seu amor de juventude de forma brutal e incompreensível, esta perda que Joana não 

é capaz de aceitar, acarretando seu estado melancólico. Diante dessa situação, ela recebe uma 

indenização do Estado, mas isso não a convence de que Raimundo esteja morto, como no 

trecho a seguir: 

Embora o próprio cardeal tenha assegurado a Joana que o marido foi 
espancado até não restar nele sopro de vida, ela não aceitou que ele tivesse 
morrido. Cadê o corpo?, ela perguntou. E sempre pergunta. Diz que só vai 
se considerar viúva no dia em que trouxerem o atestado de óbito de 
Raimundo e mostrarem sua sepultura. (KUCINSKI, 2014, p. 59) 

   

 Joana não aceita o atestado de óbito dado pelo Estado, ela acredita que seu marido foi 

espancado, ficou desmemoriado pelas ruas e perdido. Por isso, toda semana sai à noite à sua 

procura com uma foto, perguntando por ele aos moradores de rua, que já a conhecem e sabem 

que ela é incansável. Ela permanece presa ao evento traumático, sua vida não fez mais sentido 

e ela só aceitará a morte de Raimundo quando reconhecer seu corpo.  

 

Temos então o corpo assassinado, objeto indefeso de alguém que pretendeu 
“anular a alteridade do Outro absolutamente”. Mas não conseguiu, pois 

mesmo o corpo assassinado é resto e prova “de que o Outro, combalido em 

toda sua dignidade de ser, mantém intocada sua  condição de ser Outro com 
morte”. (KEHL, 2004, p. 12) 
 
 

 Devido à ausência do corpo do marido, Joana estagna no tempo do evento traumático, 

não conseguindo superar e aceitar sua morte. Para Kehl (2004), um corpo assassinado é a 

anulação da alteridade do outro, mas mesmo assim o corpo, ainda que ocultado, é prova de 

que havia vida nele. A inexistência do corpo não significa a inexistência do crime que nele 

foi cometido. 

 A violência em “Joana” é representada de forma psicológica e simbólica, pois a 

personagem central do conto não sofre tortura e violência físicas, mas é torturada psicológica 

4495

Ana
Pencil



8 
 

e emocionalmente, porque teve seu marido torturado e desaparecido, vítima de injustiça e 

abuso do Estado. 

 Dessa forma, a personagem central do conto vaga sonâmbula pelas ruas, pois, desde 

o espancamento e morte de Raimundo, não consegue viver plenamente. Assim, vive em 

“peregrinação”, como um costume religioso, há vinte e seis anos, saindo à noite à procura de 

seu marido desaparecido, como se lê no trecho a seguir: 

 

É como se uma força superior a fizesse se levantar automaticamente e sair 
errante pelas ruas à procura do marido. Quase como uma sonâmbula. Ou 
como se estivesse pagando uma promessa. Não sei definir, sou advogado e 
não psicólogo, só sei dizer que é uma necessidade psíquica dela que todos 
respeitamos. Inclusive os filhos. (KUCINSKI, 2014, p. 60) 
 
 

 A fala do narrador, advogado de Joana, é como um testemunho que analisa 

externamente a vida da personagem, tirando a conclusão de que ela sai incansavelmente à 

procura do marido movida por uma força superior que a motiva a acreditar que é possível 

encontrá-lo com vida. O fato de Joana nunca ter visto o corpo de Raimundo é um alento, 

apesar de não tê-lo presente há anos, pois assim ela se permite acreditar com mais forças que 

ele pode estar apenas desmemoriado, vagando pelas ruas.  

 No conto, abordam-se as diferentes consequências da violência. Por um lado, a 

violência se dá a partir da tortura que sofre Raimundo, metalúrgico, nordestino, ligado a um 

grupo da Ação Popular relacionado aos operários das fábricas. Por outro, a melancolia está 

diretamente ligada à violência como sentimento e reação diante da dor da perda. Nesse 

sentido, Ginzburg (2012, p. 48) afirma que “O melancólico estaria portanto em uma espécie 

de ponto de mediação temporal, a partir do qual vê com sofrimento o passado, em razão das 

perdas, e se inquieta com o futuro, pelo medo de um possível dano”. Essas características da 

melancolia são evidentes no comportamento de Joana. 

 Em “Joana”, o narrador observa o transcorrer das cenas. A ausência do corpo não 

permite o processo saudável de um luto bem-sucedido, capaz de mudar a estrutura emocional 

da vítima ou vítimas psicológicas, que podem ser parentes ou pessoas queridas. Para isso, é 

importante que se tenha o conceito de “corpo”, o que de fato é e o que representa. Kehl 

escreve sobre ele no prefácio da obra O corpo torturado: 
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Mesmo um corpo em mau funcionamento, doente, restrito em seus 
movimentos e em sua capacidade de trocas com o meio continua sendo um 
corpo. Um corpo deformado por doença ou acidente, em cuja imagem o 
indivíduo custa a se reconhecer e evita apresentar-se aos outros, ainda é seu 
corpo. Um corpo que se contorce no extremo da dor ainda é um corpo. Um 
corpo morto é um corpo: chamamos de corpo o cadáver que a vida já 
abandonou. Um corpo ferido, torturado, esquartejado, virado ao avesso, 
rompida a superfície lisa e sensível da pele, expostos os órgãos que 
deveriam estar bem abrigados – ainda assim isso que nos aproxima do 
horror e nos remete ao limite do Real continua sendo um corpo. (KEHL, 
2004, p. 9) 

 

 Kehl (2004) afirma de forma bem clara os limites da percepção do que seja um corpo. 

Sua presença é que representa para Joana o que nada mais pode representar, e que nenhum 

documento que afirme o óbito de seu marido, por si só, pode substituir. Por esse e por outros 

motivos, os efeitos da tortura vão muito além da violência física, como descreve Ginzburg 

(2012), mas consistem também no que permanece depois da tortura e da violência. 

 “Você vai voltar pra mim”, por sua vez, é o conto central da coletânea, daí emprestar-

lhe o título. Trata-se de uma história de tortura a uma mulher que não tem seu nome revelado. 

Presa no Dops, está a caminho da audiência com o juiz. O título sugere que se trata de uma 

história de amor, com motivos de sobra para a emoção. No entanto, a realidade é que não tem 

a ver com romance e sim com a tortura durante a ditadura militar. 

 O narrador, em terceira pessoa, descreve o dia da audiência com as violências sofridas 

pela vítima, tudo o que ela passou quando estava presa, em cenas fortes de tortura e dor. A 

relação entre torturador e vítima é representada de forma conflitante e doentia, com termos 

de baixo calão, gritos, desespero e muitas ameaças, como na fala inicial do conto: “- Veja 

bem o que você vai dizer, não esqueça que depois você volta pra cá; você volta pra mim – 

ele repetiu” (KUCINSKI, 2014, p. 69).  

 “Você vai voltar pra mim” trata dos meandros da ditadura e da ausência de garantias 

constitucionais. A personagem central é julgada, e, no início da audiência, procede conforme 

a recomendação do advogado, mas, no intervalo, decide contar tudo o que faziam com ela, 

como no trecho abaixo:  

 

No recesso do gabinete, ela disse tudo. Não conseguiu parar de falar. 
Mostrou os hematomas nos braços e nos tornozelos, falou das palmadas, 
dos choques nos seios e na vagina, da ameaça de estupro, da simulação de 
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fuzilamento, dos afogamentos, dos onze dias na solitária. (KUCINSKI, 
2014, p. 70) 
 

 Há nesse trecho a representação da violência quando o narrador descreve por meio da 

fala da vítima o que faziam com ela, as torturas e as consequências da impunidade dos 

torturadores. É importante notar que a personagem central desse conto é incansável, luta por 

sua liberdade, não se entrega à dor e nem ao sofrimento, mas pede que a matem; os 

torturadores, porém, não veem benefício em matá-la, já que o prazer deles está em agredir e 

maltratar a vítima de diversas formas. 

 Segundo Viñar (1992), da perspectiva do poder, a tortura é um instrumento que serve 

para subjugar o oponente. Nesse sentido, o objetivo é provocar a explosão das estruturas do 

sujeito, ou seja, acabar com a articulação entre o corpo e a linguagem. É exatamente isso que 

ocorre em “Você vai voltar pra mim”, cuja leitura choca o leitor pela naturalidade com que 

os agentes repressivos tratam as torturas e as prisões. 

 Além da violência física a que a personagem é submetida, há também a violência 

psicológica, o medo de ser torturada, preferir a morte à vida, já que essa representa mais o 

sofrimento do que aquela. Há a inversão de etapas, o desejo da morte para se livrar da 

violência, a ameaça de suicídio se voltasse para a prisão em que se encontrava, como no 

trecho abaixo: 

Por fim, falou da advertência do torturador. Disse que para lá não voltava, 
preferia morrer. Se a levarem de volta se mata, se atira pela primeira janela; 
se não tiver janela, se mata batendo a cabeça na parede; se não tiver parede, 
corta os pulsos; se não tiver com que cortar; morde com os dentes; se não 
der certo, faz greve de fome até morrer. (KUCINSKI, 2014, p. 70) 

  

 As ameaças são constantes, a violência, as torturas e, consequentemente, os traumas. 

Por isso, “Você vai voltar pra mim” dá o tom geral dos contos, porque apresenta exatamente 

a ironia que Kucinski estabelece na coletânea: em vez de se tratar de uma história de amor, é 

na verdade uma narrativa ficcional sobre acontecimentos ocorridos durante o período militar 

e com diversas histórias de pessoas que sofreram na ditadura, vítimas diretas ou indiretas da 

repressão. 

 Diante disso, a relação entre torturador e vítima é de hostilidade, crueldade e frieza. 

É possível refletir sobre a forma como os policiais tratam as pessoas que não concordam com 

o Estado, pois a imposição de uma forma de governo ditatorial é perniciosa ao ponto de 
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colocar homens para agredir e maltratar seu semelhante, alguns dos quais, inclusive, sentindo 

prazer nisso. Esse sentimento é discutido por Ginzburg (2012), quando ele afirma que há o 

prazer na violência quando esta é associada à sexualidade, porque há contos eróticos em que 

há a integração de agressividade e sexo.  

 Pelo fato de a personagem central do conto declarar sua indignação e testemunhar o 

que sofria na prisão nas mãos dos torturadores, o juiz determina que seja transferida para um 

presídio feminino. Com a decisão, ela se acalma e vai para o camburão seguir viagem para o 

seu novo caminho em outra prisão, agora específica para mulheres. Contudo, nota que é o 

mesmo camburão, o mesmo caminho de volta e, por fim, o mesmo torturador que declarava 

que ela voltaria para ele; todo o ciclo continua, as mesmas torturas, ameaças, violência, 

prisão, o torturador e as risadas, dando continuidade ao terror de preferir morrer do que 

“viver”. 

 

Considerações finais  

 

 Você vai voltar pra mim e outros contos apresenta histórias de vítimas da ditadura 

militar brasileira, trazendo para debate público a repressão durante o regime e sua 

representação em contos que tematizam vários aspectos da violência daquele período. O 

estudo do narrador é de suma importância para a discussão de temas como a dor e a tortura 

na literatura. A partir de seu ponto-de-vista, constroem-se as visões de eventos violentos e 

traumáticos, sendo possível notar se esse narrador é a favor ou não da violência a partir de 

sua ótica e impressões.  

 Este estudo direciona a outras pesquisas sobre a temática da representação da 

violência. Pode-se indicar o estudo dos demais contos da coletânea, nos quais Kucinski 

aborda outros aspectos da violência na literatura, a preocupação com as formas de narrar e 

sua singularidade em envolver o leitor nas histórias ficcionais das vítimas da ditadura militar. 

 Assim, abordou-se aqui a maneira como a arte busca interferir no debate sobre a 

ditadura militar, a tortura, o trauma e a dor, ao mesmo tempo em que procura o discurso mais 

apropriado para representar o sofrimento e a violência. Afinal, uma sociedade que não presta 

contas com seu passado de opressão e de agressões físicas e psíquicas, que não acolhe as 

vítimas e que não trata com justiça os agressores de outrora é também uma sociedade fadada 
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a ver ressurgirem de tempos em tempos os seus fantasmas, vestidos com novas roupas, mas 

movidos por velhas ideias. 
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ATMOSFERA MORNA: TÉDIO E MELANCOLIA EM AUGUSTO DOS ANJOS 

Dayana Mendes Lopes (UERJ) 
Gustavo Bernardo Krause (UERJ) 

 
Resumo: Mesmo sendo autor de um único livro, Augusto dos Anjos tornou-se popular entre os 
leitores, conquistando, posteriormente, merecido espaço na academia. Este trabalho tem por 
objetivo evidenciar a presença da melancolia e do tédio na obra do poeta paraibano. A fim de 
conceber esta interpretação, buscou-se apontar o conceito de tais sentimentos, demonstrando os 
traços de aproximação entre ambos. Para tanto, tomamos como base o pensamento freudiano, 
bem como outros trabalhos mais recentes sobre o tema dentro da área de Filosofia. Optou-se, na 
análise realizada, por utilizar os poemas ―Vozes de um túmulo‖, ―Poema negro‖ e ―Eterna 

mágoa‖ já que os três revelam a configuração de um eu lírico profundamente melancólico a 
ponto de não enxergar sentido na própria existência. Além disso, esses poemas expõem a 
presença de uma voz pessimista que concebe a si própria de forma depreciativa. Diante das 
ideias apresentadas, almejou-se apontar o fastio existencial e a tristeza profunda como 
elementos importantes para a construção do sujeito poético augustiniano.   
Palavras-chave: Augusto dos Anjos. Melancolia. Tédio existencial.   
 

Embora Augusto dos Anjos seja autor de um único livro, Eu (1912) ainda 

fascina o leitor com seu vocabulário peculiar e com forte pessimismo. Trata-se de uma 

obra marcada pelo tédio e pela melancolia como se pretende evidenciar neste artigo. A 

fim de evidenciar a presença de tais sensações em sua poesia, faz-se necessário, a 

princípio, conceituá-las e defini-las.  

A palavra ―melancolia‖ surge na Grécia no início do século IV a. C.: 

melankholia, associação de kholê (bile) e melas (negro). Foi traduzido para o latim no 

século III, tornando-se melancholia. A tentativa de compreensão e definição do homem 

buscada pelos gregos encontrou na natureza elementos de comparação e analogia. De tal 

forma, as quatro estações do ano e as quatro qualidades fundamentais da matéria 

(quente, frio, seco e úmido) inspiraram Hipócrates a associar quatro humores que seriam 

responsáveis, por meio do equilíbrio ou do desequilíbrio que manteriam entre si, pela 

saúde e pela doença do corpo e da alma. A melancolia decorreria do excesso de uma 

substância natural, a bile negra.  
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A história da melancolia recebeu uma importante contribuição no século XX 

com a publicação de Luto e melancolia (2014) de Sigmund Freud. O pai da psicanálise 

apresentou um estudo sincrônico, centrado em suas experiências clínicas. Para Freud, a 

melancolia seria uma tristeza profunda da qual o sujeito tem grande dificuldade de sair, 

sem entrar no círculo vicioso da melancolia-mania. Dentro de tal cenário, o objeto 

perdido do melancólico é um objeto recalcado e, ainda, o fato de ter existido alguma 

perda parece ter sido recalcado pelo próprio melancólico. Toda a situação de sofrimento 

do sujeito com o objeto perdido é um drama que se dá dentro do inconsciente, estando 

sujeito, logo, a leis arbitrárias e a ambivalências.  

Suzana Kampff Lages aponta em seu livro Walter Benjamin: tradução e 

melancolia (2007) que há uma aproximação entre o conceito freudiano e o fenômeno 

medieval conhecido como acédia. Para construir sua argumentação, a autora toma como 

base a leitura feita por Giorgio Agamben da teoria freudiana. Para o filósofo italiano, o 

desligamento do objeto e o retirar-se em si mesmo com intenção contemplativa são dois 

elementos ligados à teoria de Freud que estão presentes nas descrições medievais do 

fenômeno da acédia.  

O conceito de acedia (acédia) foi usado para caracterizar uma alteração do 

humor comum entre religiosos que, a partir do século IV, povoaram os desertos do 

Egito, da Palestina e da Síria em busca de uma vida contemplativa. O termo foi 

considerado um dos oito vícios capitais, associado, inclusive, ao demônio meridiano. 

Criou-se, ao longo da Idade Média, a ideia de que existia um demônio do meio-dia ou 

demônio meridiano. A figura mitológica seria responsável por retirar o ânimo dos 

padres, levando-os a não mais ter motivação para o trabalho de pregação. 

 O excesso de abstinência e a impossibilidade real de objetos de satisfação 

conduzem o acometido pela acédia a uma resolução alucinatória. Por conseguinte, o 

demônio invade-lhe a alma e, por meio de representações e imagens, induz a realização 

de todos os vícios pela alucinação. Além disso, o demônio do meio-dia esvazia o mundo 

de significado, ―faz o monge se lembrar da vida que tinha antes de entrar no mosteiro, 

com todos os seus atrativos, tentando-o a desistir da devoção a Deus‖ (SVENDSEN, 

2006, p.53).  

É possível traçar, ainda, uma aproximação entre o conceito medieval e o tédio. 

Assim como o enfado, a presença da acédia afeta a percepção que se tem da passagem 

do tempo. Em ambos os casos, as horas se arrastam, tornam-se lentas. Ademais, a 

ociosidade e a indiferença surgem na definição empregada pelo primeiro religioso a 
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definir tal conceito (Evágrio Pôntico) e se mantém no entendimento mais moderno que 

se tem de fastio. 

Torna-se possível perceber, assim, que tédio e melancolia são sensações que se 

ligam. O primeiro é, antes de tudo, uma questão existencial. Envolve o que significa 

―ser‖, liga-se à percepção que temos da realidade, à forma como analisamos momentos 

da nossa própria existência. Está condicionado ao modo como percebemos a passagem 

do tempo. Podemos estar entediados, mas não necessariamente tristes. No entanto, caso 

estejamos melancólicos, conceberemos o momento presente como desagradável e 

tedioso. Nesse caso, a tristeza profunda será acompanhada de um fastio existencial.  

O primeiro a criar uma aproximação entre melancolia e enfado foi Blaise Pascal. 

Em Pensamentos, ele afirma que todos os atos humanos, caso sejam feitos sem 

considerar a presença de Deus, não passam de vazios, sem significação. Pascal defendia, 

além disso, que, na ausência de uma relação com Deus, o homem direciona-se para os 

prazeres com o intuito de se esquecer de seu próprio estado miserável.  

Antes de Pascal aproximar tais conceitos, segundo Pezze e Salzani (2009), a 

palavra ―ennui‖, que significa ―enfado‖, já havia sido incorporada ao francês entre os 

séculos XVII e XVIII. O vocábulo origina-se do latim odium e da expressão latina 

innodiare. Este último significa aversão pela vida. 

Ao observarmos a língua inglesa, percebemos que, no século XVII, o conceito 

de melancolia foi levado para a Inglaterra e se popularizou sob o nome de spleen. Essa 

palavra servia para indicar um humor triste, significando ―baço‖ e, por isso, fazia 

menção à bile negra. No entanto, era insuficiente para caracterizar a ideia de vazio, 

assim, ―ennui‖ passa a ser incorporada ao inglês. 

A fim de entendermos melhor a aproximação entre tais sensações, faz-se 

necessário recorrer à definição de tédio dada pelo sociólogo alemão Martin Doehlemann 

(1991). Para o estudioso, há quatro tipos de tédio: o tédio situacional (sentimento 

oriundo de situações do cotidiano em que o indivíduo não tem liberdade para fazer o 

que gostaria); o tédio da saciedade (quando a relação com um determinado objeto é feita 

de forma exagerada, tornando-o banal e levando os sujeitos a perderem o interesse por 

aquilo); o tédio existencial (tem-se a sensação de que a alma está sem conteúdo, 

presencia-se o vazio, não enxergando no mundo nada além de um ―ponto morto‖); e o 

tédio criativo (o homem passa a ter uma necessidade de fazer uma ação nova, é 

impulsionado a inovar).  
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O enfado existencial articula-se à melancolia, já que sua definição reforça, 

naquele que o sente, a sensação de vazio diante da própria vida. A solidão, a angústia e 

o vazio por não encontrar nenhum objeto que alimente o seu desejo fazem com que o 

melancólico veja as ações que desempenha e a si próprio como insignificantes.  

Cabe ressaltar que o eu poético de Augusto dos Anjos mostra-se com alguém 

que não sente orgulho dos próprios feitos e enxerga-se de forma inferiorizada. Há, na 

construção poética do escritor paraibano, forte presença de um sujeito lírico melancólico 

e entediado diante da vida.  

A atmosfera pesada e densa de seus escritos provoca uma leitura incômoda ao 

apresentar, com frequência, um eu lírico angustiado diante do mundo e das relações 

sociais. Por verbalizar a decadência, muitos entendem que sua poesia exprime agonias 

universais. Isso explica a popularidade de seu único trabalho junto a leitores que não 

estão inseridos no meio acadêmico.  

Existem dois caminhos para analisar sua obra: estabelecer uma aproximação 

entre seus escritos e sua vida ou interpretar o conteúdo de sua poesia sem fazer 

referência à biografia. Optamos, neste trabalho, por não reduzir nossa interpretação a 

questões biográficas, tampouco traçaremos o perfil psicológico de Augusto dos Anjos.  

Ferreira Gullar (1976), ao analisar Eu, destaca a trajetória de vida do escritor e 

chama atenção para seu passado. Nascido e criado sob o regime rural do patriarcalismo, 

teve os engenhos de açúcar como cenário de sua infância. No entanto, o baixo preço da 

aguardente e do açúcar faz com que a família tivesse graves problemas financeiros. 

Com a morte do próprio pai em 1905 e de seu tio três anos depois, os familiares vendem 

as terras no interior e se mudam para a cidade. Como salienta Gullar, Augusto dos 

Anjos cresce, justamente, em um momento de profunda ruína e luto: 

É nesse ambiente de decadência, doença e luto que vive Augusto dos 
Anjos. Mas o que desmorona não é apenas sua própria família: é todo 
um amplo setor da classe latifundiária do Nordeste atingida pelas 
transformações econômicas, sociais e políticas das últimas décadas: a 
abolição da escravatura, a proclamação da República, a construção da 
The Conde d’Eu Railway Company Limited, o estabelecimento da 
Companhia de Engenhos Centrais anglo-holandesa. É a penetração do 
capitalismo que, se por um lado significa progresso, por outro, agrava 
a miséria legendária da região. Assim, tudo em sua volta parece estar 
morrendo, desmoronando (...). (GULLAR, 1976, p.14)  

 

Isso pode ser comprovado quando se analisam alguns escritos do autor. O poema 

―As cismas do destino‖, por exemplo, articula-se, inicialmente, nas ruas de Recife, 
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cidade onde o artista formou-se em Direito. Ademais, o luto e a perda do próprio 

progenitor são evidenciados em três sonetos sem título que foram dedicados a ele: 

Madrugada de Treze de Janeiro.  
Rezo, sonhando, o ofício da agonia. 
Meu pai nessa hora junto a mim morria 
Sem um gemido, assim como um cordeiro! 
(...)  
Mas pareceu-me, entre as estrelas flóreas, 
Como Elias, num carro azul de glórias, 
Ver a alma de meu Pai subindo ao Céu! (DOS ANJOS, 1994, p.269) 

Convém expor que uma leitura de Eu centrada apenas na biografia de seu criador 

configuraria uma abordagem pouco abrangente. Por isso, o estudo aqui desempenhado 

busca promover uma nova forma de olhar para a escrita de Augusto dos Anjos, 

estabelecendo um diálogo entre seus poemas, o tédio existencial e a melancolia. Nesse 

sentido, entende-se a referida obra como a representação da angústia diante do vazio. 

Nas palavras de Lucia Helena (1984), temos: 

O Nada e a Arte são dois instantes de poesia de que se nutre a obra de 
Augusto dos Anjos. Da tensão que se estabelece entre o que nunca 
pode ser (o Nada) e o que faz vir à luz o vigor do que não perece (a 
Arte), Augusto dos Anjos tece o seu poema. E o que nele realiza não é 
o contar de uma história – a sua ou a dos homens – nem é a defesa dos 
ideais monistas: o Eu transpõe os limites do ―estoriar‖ e constitui-se a 
instância em que se projeta a questão da liberdade instigadora da 
criação poética. (HELENA, 1984, p. 59) 
 

Chama-nos atenção, além disso, o fato de ser possível perceber temas que se 

repetem em mais de um poema. A decomposição humana, a precariedade da existência 

e a presença do verme como imagem poética surgem reforçando não só o pessimismo, 

mas também a pequenez de todo e qualquer homem. Todos ilustram que o eu poético 

augustiniano não enxerga significado nas próprias ações. 

No poema ―Vozes de um túmulo‖, a visão que o eu lírico tem de si é marcada 

pela consciência da própria insignificância e sensação de vazio. Ele não possui mais 

brilho nos olhos ou orgulho de suas ações, por perceber que é constituído apenas de 

―matéria e entulho‖. Assim, a voz manifestada na poesia passa a descrever a si mesma 

de forma depreciativa: 

Morri! E a Terra - a mãe comum - o brilho 
Destes meus olhos apagou!... Assim 
Tântalo, aos reais convivas, num festim, 
Serviu as carnes do seu próprio filho! 
 
Por que para este cemitério vim?! 
Por quê?! Antes da vida o angusto trilho 
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Palmilhasse, do que este que palmilho 
E que me assombra, porque não tem fim! 
 
No ardor do sonho que o fronema exalta 
Construí de orgulho ênea pirâmide alta... 
Hoje, porém, que se desmoronou 
 
A pirâmide real do meu orgulho, 
Hoje que apenas sou matéria e entulho 
Tenho consciência de que nada sou! (DOS ANJOS,1994, p. 259) 
 

O texto se inicia com o fim do eu lírico - ―Morri!‖. Tal escolha coloca a voz do 

poema de forma que ela represente um único ser e, ao mesmo tempo, seja plural, 

possibilitando o entendimento de que a morte atinge a todos. O título no plural reafirma 

a ideia, mas, ao mesmo tempo, o verbo ―morrer‖, que se encontra no singular, reforça a 

individualidade daquele que reconhece a própria finitude.  O poema traz, portanto, um 

deslocamento no eixo discursivo: se por um lado, o nome do poema ilustra que a morte 

afeta qualquer ser; por outro, o uso da primeira pessoa concentra a angústia contida nos 

versos do poema na ótica de um indivíduo, reforçando o título geral do livro. 

Faz-se notável uma aproximação entre ―Vozes de um túmulo‖ e o pensamento 

de Arthur Schopenhauer. Trata-se de um poema em que o eu poético oriundo do nada e 

despojado do seu dom (a vida) por meio da morte ao nada retoma. Assim, no momento 

em que está no túmulo e contempla a própria finitude, acaba realizando uma análise 

desanimada de seu ser, ou seja, o ―viver é sofrer‖ schopenhauriano se estende ao pós-

vida e a qualquer outra instância metafísica, pois nada acontece a não ser uma angústia, 

um bloqueio.  

Já em ―Poema negro‖, há a presença de uma grande indiferença diante do mundo 

e uma agonia provocada pela passagem dos séculos. O eu lírico é tomado por inúmeros 

pensamentos e inquietudes durante uma crise de insônia, chegando até a refletir sobre o 

sofrimento de Jesus. Ele encontra-se tomado pela dor que o impede de dormir e faz com 

que tenha certeza de estar preso a uma vida vazia: 

(...) 
A passagem dos séculos me assombra. 
Para onde irá correndo minha sombra 
Nesse cavalo de eletricidade?! 
Caminho, e a mim pergunto, na vertigem: 
— Quem sou? Para onde vou? 
Qual minha origem? 
E parece-me um sonho a realidade. 
 
Em vão com o grito do meu peito impreco! 
Dos brados meus ouvindo apenas o eco, 
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Eu torço os braços numa angústia douda 
E muita vez, à meia-noite, rio 
Sinistramente, vendo o verme frio 
Que há de comer a minha carne toda! 
 
É a Morte — esta carnívora assanhada —  
Serpente má de língua envenenada 
Que tudo que acha no caminho, come...  
(...)(DOS ANJOS,1994, p. 250) 
 

Faz-se, nesse poema, uma viagem por tempos e momentos remotos. O sujeito 

lírico, sem conseguir dormir, fica submerso em seus próprios pensamentos e, após 

apontar indagações sobre o próprio lugar no mundo e sobre a própria existência, passa a 

sentir-se fisicamente doente - embora a dor seja a representação de seu estado de 

espírito e não exista de fato. Por fim, ele exclama: ―É tão vazia a minha vida‖.  

Assim, toda a movimentação que ocorre dentro do fluxo de pensamentos do eu 

lírico leva-o a sentir-se vazio, portador de uma existência que não apresenta sentido e 

significado. Por ver a si próprio como oco, passa também a entender o mundo da mesma 

forma. Se a morte alcançará todos os seres (―Sai para assassinar o mundo inteiro,/ E o 

mundo inteiro não lhe mata a fome!‖), nenhuma existência será, igualmente, portadora 

de significado. Nesse sentido, o outro, que está no mundo físico, que faz parte de tudo 

aquilo com que o sujeito lírico interage, nada representa, tornando-se mais um exemplo 

de matéria insignificante que será, invariavelmente, também devorada pelos vermes.  

Em ―Eterna mágoa‖, menciona-se diretamente a palavra ―tristeza‖. Trata-se de 

um poema em terceira pessoa que mostra a melancolia como um sofrimento profundo:  

O homem por sobre quem caiu a praga 
Da tristeza do mundo, o homem que é triste 
Para todos os séculos existe 
E nunca mais o seu pesar se apaga! 
 
Não crê em nada, pois nada há que traga 
Consolo à Mágoa, a que só ele assiste. 
Quer resisitir, e quanto mais resiste 
Mais se lhe aumenta e se lhe afunda a chaga 
 
Sabe que sofre, mas o que não sabe  
É que essa mágoa infinda assim, não cabe 
Na sua vida, é que essa mágoa infinda 
 
Transpõe a vida do seu corpo inerme; 
E quando esse homem se transforma em verme 
É essa mágoa que o acompanha ainda! (DOS ANJOS,1994, p. 290) 
 

A tristeza, no poema, não se limita a uma única existência, acompanha os 

homens mesmo quando os corpos são comidos pelos vermes. O soneto evidencia a 
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melancolia como uma condição humana que sempre existiu e que machuca como se 

fosse uma chaga. Tal sentimento profundo deixa de manifestar-se na mente e passa a ser 

sentido como uma dor física.   

―Eterna mágoa‖ é um dos textos do escritor que melhor expõe o conceito 

lançado por Freud, haja vista que revela ―um desânimo profundamente doloroso, uma 

suspensão do interesse pelo mundo externo, perda da capacidade de amar‖ (FREUD, 

2014, p. 47).  

Ilustra-se, portanto, que o tédio e a melancolia, na poesia de Dos Anjos, surgem 

dentro do ―eu‖, isto é, fazem parte da visão de mundo que o sujeito tem de si mesmo. 

Tal construção interna afeta, consequentemente, a forma como a voz poética interage 

com o mundo, já que entenderá também o ambiente externo como frívolo.  

Após a leitura dos poemas ―Vozes de um túmulo‖, ―Poema Negro‖ e ―Eterna 

mágoa‖, constatou-se que, de forma mais visceral e melancólica, o eu lírico presente no 

livro único de Augusto dos Anjos concentra o tédio como força incômoda e latente 

dentro de si, mantendo uma postura dissonante dos outros autores do início do século 

XX.  
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A DOR SEDIMENTOSA E A CATÁSTROFE DO EXISTIR: BASTARDIA, 
DESAMPARO E ANGÚSTIA EM FRANKENSTEIN DE MARY SHELLEY 
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RESUMO: 

 

 

Ilegitimidade na representação literária pode ser vista como uma reação a uma situação 
contemporânea, ressaltando problemas que são condicionados, mas não resolvidos pelas normas 
coetâneas (ISER, 1994, p.30). Além de apontar uma ruptura na normalidade, em diversas obras, 
a figura do bastardo é associada a desamparo, crimes, dor, trauma e más ações e sua figura 
transgredi, ao passo que reafirma, a sacralidade da instituição familiar tradicional ocidental, pai-
mãe-filhos. Nesse sentido, a obra Frankenstein or The Modern Prometheus (1818), de Mary 
Shelley, apresenta um dos maiores ícones da bastardia na literatura, ao desdobrar como o cientista 
Victor Frankenstein cria um humanoide cientificamente e o abandona logo após o experimento, 
com a trama girando em torno de como suas vidas seriam afetadas por essas circunstâncias. Nesse 
ponto, se a condição humana reclama a dor, a criatura de/em Frankenstein reclama uma dor 
singular composta por camadas inter-relacionadas de dores físicas e psicológicas, tal como a de 
ser um experimento, ser rejeitado, desamparado física e emocionalmente pelo seu criador e pela 
sociedade, desprezado nos poucos contatos com humanos (SHELLEY, 1818, p.96). Por outro 
lado, Victor, em sua rejeição e negação, é assaltado pela dor e culpa de perder seus queridos pela 
mão da catástrofe gerada, com dores e cuidado infinitos, por ele próprio (SHELLEY, 1994, p.55). 
A criatura e seu criador figuram como representações das transgressões morais e éticas na ciência, 
na natureza e nas estruturas familiares sacralizadas na cultura ocidental. Este trabalho possui em 
Freud (2013a, 2013b) seu principal aporte teórico e problematiza os limites do parentesco, a 
ilegitimidade como transgressão na literatura e na sociedade, a monstrificação do bastardo como 
ruptura e reafirmação do status quo, bem como os estados de angústia e aflição de criador e 
criatura e seu dilema para sempre indissolúvel. 

 

Palavras-chave: Bastardia. Ilegitimidade. Psicanálise. Parentesco. Sofrer. Desamparo. 
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A DOR SEDIMENTOSA E A CATÁSTROFE DO EXISTIR: BASTARDIA, 

DESAMPARO E ANGÚSTIA EM FRANKENSTEIN DE MARY SHELLEY 

Fernanda Vieira de Sant’ Anna (UERJ) 
Profa. Dra. Lucia Rodriguez de La Rocque (UERJ) 

 

 

A representação literária da ilegitimidade pode ser encarada como uma reação de 

atração e repulsão pelo tabu da quebra da relação marital, laço hegemônico importante 

para a sociedade ocidental, a família nuclear monogâmica e heterossexual. A bastardia 

aponta uma ruptura no tecido da normalidade, onde o fruto da relação extraconjugal é 

associado, com frequência, ao desamparo, crimes, dor, trauma e más ações. Como por 

exemplo Edmund, o bastardo na peça King Lear (1603) de Shakespeare, ou os inúmeros 

bastardos de Dickens, Esther Summerson em Bleak House (1853), Arthur Clennam em 

Little Dorrit (1857), Estella em Great Expectations (1861), que possuem presença 

emblemática sendo ou não os protagonistas das obras. Assim, a representação literária da 

bastardia pode ser uma forma de reação a problemas contemporâneos dados que não estão 

resolvidos (ISER, 1994, p.30). A figura marcante do bastardo transgredi, ao passo que 

reafirma, a sacralidade da instituição familiar tradicional ocidental, pai-mãe-filhos. E no 

seio dessa representação questionadora, Frankenstein or The Modern Prometheus (1994) 

de Mary Shelley figura como um expoente no alargamento das fronteiras de parentesco, 

sofrimento e consciência de culpa. 

A obra emblemática de Mary Shelley, apresenta um dos maiores ícones da bastardia 

na literatura, ao desdobrar as consequências de como o cientista, Victor Frankenstein, 

desconsiderando ética e princípios morais, movido pela sua luxúria científica em entender 

e superar a morte, descobre uma técnica para dar vida a criaturas inanimadas, monta uma 

criatura humanoide, dá vida a essa criatura e a abandona à própria sorte, movido pelo 

horror e culpa de seu feito. A obra, primeiro publicada anonimamente em 1818, possui 

uma história peculiar em sua origem, relevante para o tema em questão. Segundo a 

narrativa da própria autora, no prefácio da edição da obra de 1831, no verão de 1816, ela 

e seu marido1, passaram o verão na Suíça, na vizinhança de Lord Byron2. Por ser um 

verão chuvoso, ficaram confinados em casa com alguns volumes de histórias de fantasmas 

                                                             
1 Percy Bysshe Shelley (1792-1822), notório escritor inglês. (DRABBLE, Margaret (Ed). The Oxford 
Companion to English Literature (6th ed). Oxford, New York: Oxford University Press, 2000, p. 925) 
2 George Gordon Byron (1788-1824), Lord Byron. Famigerado escritor inglês (DRABBLE, Margaret (Ed). 
The Oxford Companion to English Literature (6th ed). Oxford, New York: Oxford University Press, 2000, 
p. 157) 
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traduzidas do alemão para o francês. Envoltos nessa atmosfera, Lord Byron sugeriu que 

escrevessem histórias de fantasmas. Percy B. Shelley, Polidori3, e Lord Byron se puseram 

a criar, mas Mary não consegui conceber uma história de imediato, passando dias 

pensando sobre o assunto. Após uma noite de conversas sobre ciência, reanimação de 

cadáveres e galvanismo4, a autora não conseguia dormir, deixando sua imaginação flutuar 

no enredo da sua futura obra. E assim nasceu Frankenstein or The Modern Prometheus 

(SHELLEY, 1994, pp. 5-10), de um pesadelo acordado da autora, uma expressão de sua 

angústia mesclada à sua biografia, que é recheada de problemas familiares, perda de 

filhos, traição, culpa e bastardia. A projeção do medo do sofrimento e do próprio 

sofrimento da autora impressas na criatura e em seu criador. 

Em Frankenstein, a famigerada criatura não foi gestada, mas criada cientificamente, 

de forma a ser não somente um ilegítimo, mas um ser humano bastardo. Ela não possui 

nome, o que nega sua própria existência em uma sociedade moldada pela linguagem, onde 

a identidade é formada por discurso (HALL, 2006, p. 4). Para entender os laços familiares 

em Frankenstein, é preciso compreender que o parentesco pode ser fundamentado em um 

laço consanguíneo ou firmado em uma relação de afetividade sem laços biológicos, mas 

independente da maneira como esse laço de parentesco se constrói, ele é 

fundamentalmente social (AUGÉ, 1975, p. 13-15). Assim sendo, na obra de Mary 

Shelley, a criatura e seu criador não firmam parentesco consanguíneo ou afetivo 

reconhecível, mas se entrelaçam numa relação social tumultuada e entrecortada pelo 

abandono e falta de reconhecimento. O criador, ao não assumir sua criatura, a coloca 

completamente isolada da sociedade, pois ela não pode, a priori, ser ligada por parentesco 

de afinidade ou consanguinidade a ninguém.   

Nesse ponto, se a condição humana reclama a dor, a criatura de/em Frankenstein 

reclama uma dor singular composta por camadas inter-relacionadas de dores físicas e 

psicológicas, tal como a de ser um experimento, ser rejeitado, único e solitário, 

desamparado física e emocionalmente pelo seu criador e pela sociedade, sendo 

desprezado nos poucos contatos com humanos (SHELLEY, 1818, p. 96). Em 

Frankenstein, a dor e a ilegitimidade se sedimentam na complexidade das relações 

                                                             
3 John William Polidori (1795-1821), escritor e médico inglês. (DRABBLE, Margaret (Ed). The Oxford 
Companion to English Literature (6th ed). Oxford, New York: Oxford University Press, 2000, p. 801) 
4 Galvanismo: s.m. 1. [Eletricidade]. Eletricidade produzida por contato de corpos heterogêneos, ou por 
ação química, sem percussão, nem fricção. 2. [Medicina] Conjunto de fenômenos elétricos musculares. 
GALVANISMO. In: DICIONÁRIO Priberam da Língua Portuguesa. Lisboa: Priberam Informática, 1998. 
Disponível em: <http://www.priberam.pt/dlDLPO>. Acesso em: 22 ago. 2016. 
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humanas e nas relações de si próprio e os conflitos de ser humano. Segundo Freud, as três 

fontes de onde se originam o sofrer humano são: “a prepotência da natureza, a fragilidade 

de nosso corpo e a insuficiência das normas que regulam os vínculos humanos na família, 

no Estado e na sociedade” (FREUD, 2013a, p. 30). A criatura em Frankenstein é uma 

violação à prepotência da natureza, visto que seu nascimento fere o ciclo natural de 

reprodução humana e põe a morte em cheque, posto que a criatura é constituída de matéria 

orgânica morta. Ainda sobre a prepotência da natureza, seu próprio “nascimento”, ao 

desafiar a natureza, se torna matéria de sofrer por torna-lo único de sua espécie, um pária, 

desamparado, sem iguais, ressonando na insuficiência das normas que regulam os 

vínculos humanos. A criatura é bastarda, humanoide ilegítimo, ostracizado pela distância 

da humanidade, esteticamente evidenciada na fisionomia da diferença. 

Em segunda instância, a criatura não sofre com a fragilidade do corpo no sentido 

de fraqueza de constituição, já que sua compleição, apesar de humanoide, possui 

características mais resistentes que a humana, como encontrado no romance “[...]to make 

the being of gigantic stature; that is to say, about eight feet in high and proportionably 

large” (SHELLEY, 1994, p. 51)5 e “[...], you have made more powerful than thyself; my 

height is superior to thine, my joints more supple” (SHELLEY, 1994, p. 95)6. O 

sofrimento pela fragilidade do corpo vem pela diferença desse mesmo corpo, que não 

acha semelhantes e não é aceito socialmente. A criatura é monstruosa, única, 

monstruosamente humana e sua gênese é uma catástrofe (SHELLEY, 1994, p. 55). Em 

uma dimensão onde “beleza, limpeza e ordem ocupam claramente um lugar especial entre 

as exigências culturais” (FREUD, 2013a, p. 38), a criatura será o ponto dissonante que 

deve ser expurgado da civilização, posto que ela não é bela, é constituída de pedaços de 

matéria orgânica morta e fere totalmente a ordem que se compreende como natural, bem 

como a social. A criatura já nasce condenada não só à extinção, por ser a única de sua 

espécie, bem como nasce condenada ao isolamento físico e social. 

Em última instância, no que se refere à criatura e às fontes de sofrer de Freud, e 

talvez a mais complexa por entrelaçar as duas fontes supramencionadas, compreende a 

insuficiência das normas que regulam os vínculos humanos. Para a criatura, tais normas 

são, além de insuficientes, impossíveis. A criatura não cabe nas normas sociais por não 

                                                             
5 “[...]fazer a criatura em estatura gigante; ou seja, oito pés de altura e proporcionalmente largo” 

(SHELLEY, 1818, p. 51, tradução nossa) 
6 “[...], você me criou mais poderoso que você mesmo; minha estatura superior, minhas juntas mais 

flexíveis” (SHELLEY, 1818, p. 95, tradução nossa) 
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ser um ser humano reconhecido, tornando tais normas ainda mais evidentemente 

insuficientes e incapazes de envolver a criatura em suas complexidades. E as normas 

existentes, criadas pelos homens, não trazem bem-estar e proteção para a criatura, função 

essa da regulação dos vínculos humanos. Mesmo assim, abandonar a civilização que já 

não a ampara não diminui seu sofrimento, considerando-se que “tudo aquilo com que nos 

protegemos da ameaça das fontes do sofrer é parte da civilização” (FREUD, 2013a, p. 

31). O isolamento da criatura não é a fonte primeira de seu sofrimento pela insuficiência 

de normas sociais, mas a falta de sua integração à essas mesmas normas, à sociedade e 

civilização. A criatura não existe na sociedade, doravante não encontra amparo na mesma, 

não podendo se isolar daquilo ao qual não pertence. A criatura quer pertencer, mas não 

cabe nas instituições existentes. Quer se isolar, mas não pode se isolar daquilo ao qual 

não pertence. Além disso, a criatura reafirma a necessidade dos vínculos humanos na 

busca pelo bem-estar. A criatura caminha ao largo do fato social que, por consistir em 

representações e ações, não pode ser confundido com fenômenos orgânicos ou físicos 

(DURKHEIM, 1982, p. 52), de forma que o contexto na qual está inserida exerça sobre 

ela um poder coercitivo poderoso, alargando a distância para com a civilização e 

aumentando a margem de seu sofrer; ao passo que Victor força os limites do fato social. 

Assim, a criatura é permeada de múltiplas camadas de sofrer que vão se desdobrar na sua 

consciência e consciência de culpa, sendo esta última dividia com Victor, mas não pelos 

mesmo motivos.  

Se a criatura sofre em todas as instâncias das fontes do sofrer, Victor Frankenstein, 

busca esquivar-se do sofrimento em sua tentativa de eliminar as fontes do sofrer e 

deslocando sua libido para seu trabalho nessa empreitada (FREUD, 2013a, p. 23), mas 

acaba por sofrer das mesmas fontes que tão intensamente procura subjugar. Ao entender 

as forças que movem o mundo, “The world was to me a secret which I desired to divine” 

(SHELLEY, 1994, p. 35)7, Victor se aproxima da prepotência da natureza, em sua busca 

por descortinar seus segredos de vida e morte. O encantamento pueril ao observar um raio 

fulminar uma árvore, se transforma em uma obsessão pela compreensão/dominação das 

forças da natureza. Compreender a prepotência da natureza passa a ser uma forma de 

submissão da mesma pela ciência, ferramenta possível para a humanidade. Em sua busca, 

Victor se reproduz de forma assexuada e estéril, gerando seu duplo que não será seu igual, 

                                                             
7 “O mundo era para mim um segredo que eu desejava desvendar” (SHELLEY, 1831, p. 35, tradução nossa) 
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mas acabará por ser uma forma de espelho. Como um Adão, falho, na criação perfeita de 

um deus onipotente. 

Em outra instância, ao fabricar uma criatura humanoide, Victor se afasta da 

fragilidade do corpo, pois ele ignora os componentes naturais que compõem a fisiologia 

humana e molda uma criatura ele mesmo, quase que como uma mitose inorgânica. 

Des/reconstruir o corpo e insuflar-lhe vida é dobrar a fragilidade do corpo sobre sua 

vontade com o uso da ciência. A concepção, a morte e o corpo sob o conhecimento 

científico, a fragilidade desvendada, a gênese reproduzida. Apesar de dominar a fagulha 

que dá vida, Victor não se esquiva da fonte de sofrer, pelo contrário. Por quebrar o tabu 

da criação e concepção, desenvolve uma consciência de culpa pelo tabu que se expressa 

pelo abandono de sua criação logo após a catástrofe de sua gênese. Victor não supera a 

fragilidade de seu próprio corpo, além de ser incapaz de impedir que seus amigos e família 

sofram com a fragilidade dos seus próprios corpos, que perecem diante da violência da 

sua própria criatura e sua omissão enquanto criador. A exemplo de Clerval, seu amigo, 

que é assassinado pela criatura após a recusa de Frankenstein em criar uma companhia 

para ela. Ou de seu irmão caçula, William, que é morto pela criatura em um momento de 

raiva. 

E, por fim, dentro das fontes de sofrer de Freud, ao não assumir sua criação, 

negando-lhe o primeiro vínculo social – a família –, Victor se esquiva da terceira fonte 

do sofrer. Ele foge de sua prole talvez em uma tentativa de evitar as muitas rupturas das 

normas que regulam os vínculos humanos, já que a criatura é um enigma científico e não, 

necessariamente, humana.  Ele foge, ignora a criatura, pode-se dizer que em uma tentativa 

de se manter distante das consequências de sua lascívia científica e em uma tentativa de 

não ter que lidar com as regras sociais no que concerne à criatura e aos seus próprios atos 

como pesquisador. Se suas atitudes ultrapassam os limites éticos da pesquisa científica, 

ao ignorar sua criação, não precisa lidar com as consequências que frutificariam de seu 

experimento. Tampouco teria que lidar com a total ausência de regras sociais no que 

concerne sua criatura/prole e ele próprio, enquanto criador. Ainda assim, as rupturas de 

Victor com as fontes não o tornam imunes ao sofrimento, mas o trazem mais próximo a 

ele. O emprego exclusivo de sua libido, expectativa e energia para seu trabalho com 

resultado insatisfatório, para ele, torna seu abandono no sofrimento ainda maior. Ao 

quebrar o ciclo da natureza, ao produzir um humanoide e ao negar os vínculos sociais, 

Victor desencadeia uma série de acontecimentos que o fazem perder sua família, sua 

amada, seus amigos e sua vida. Ele acaba sendo atingido pelas mesmas fontes que tentou 
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subjugar, sendo assaltado pela dor e culpa de perder seus queridos pela mão da catástrofe 

gerada, com dores e cuidado infinitos, por ele próprio (SHELLEY, 1994, p.55).  

Victor Frankenstein, pode-se dizer, sofre de uma “recriminação obsessiva” 

(FREUD, 2013b, p. 58) pelas mortes de amigos e familiares provocadas pela criatura. No 

caso de Justine e seu irmão mais novo, William, onde a criatura mata o infante e incrimina 

Justine, Frankenstein silencia sobre a natureza do assassinato sob o receio de passar por 

louco. Victor afirma confiar na justiça para inocentar quem ele sabe ser inocente, 

recrimina-se por todo o infortúnio, mas não se pronuncia publicamente sobre o assassino 

ser fruto de suas mãos. O silêncio de Victor aquiesce com a condenação de Justine, 

alimentando uma “recriminação obsessiva” que estaria apenas começando. A morte de 

seu amigo Clerval, como citado, e, por fim, de sua – então já – esposa, Elisabeth, 

culminam por alimentar tal recriminação e consciência de culpa de tal forma, que Victor 

torna sua missão de vida eliminar sua própria criação em uma pulsão para expurgar sua 

culpa. 

A criatura, em mais uma tentativa de eliminar as fontes do sofrer, pede a Victor que 

lhe crie uma companhia, tal como ele. Assim, ao buscar uma parceira, a criatura faz uma 

tentativa de criar uma instituição social que lhe traga bem-estar e proteção. A criatura está 

buscando os laços sociais e civilizatórios que abraçam a humanidade na tentativa de 

diminuir a influência das fontes do sofrer. A criatura tenta inscrever na realidade seu 

delírio de uma instituição social que a acolha, de um amor que diminua seu sofrimento, 

lhe trazendo a satisfação de amar e ser amada, e do fim da sua singularidade enquanto 

espécie, corrigindo um traço inaceitável no mundo de acordo com seu desejo (FREUD, 

2013a, p. 26). Ao ver seu sonho de companhia destruído pela negativa de Victor em 

repetir seu experimento, – Victor que, por sua vez, está em sua própria busca de evitar 

incorrer novamente nas rupturas que causaram sofrer – a criatura sofre novo desamparo 

e dá vazão à sua pulsão de morte, já que não há mais travas que o impeçam de seguir seus 

impulsos. A criatura não teme a rejeição, ela já é rejeitada. Não teme a perda do amor, ela 

não o possui. Não teme a fragilidade do corpo, sua monstruosidade é fonte de sofrer. Não 

teme a prepotência da natureza, ela pode pôr fim ao seu sofrimento.  

Victor Frankenstein e seu duplo – a criatura –, representam, enquanto tabu, uma 

severa ruptura nas estruturas familiares regulares. Os laços maritais foram completamente 

ignorados, a concepção humana irremediavelmente varrida e as relações parentais 

suprimidas. O enredo anuncia catástrofe e que é possível quebrar o tabu, mas que nada de 

bom pode advir disso. Esse jogo de quebrar e reafirmar o status quo nos leva ao 
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tensionamento das relações de parentesco que não mais se dão exclusivamente por 

consanguinidade, mas são reafirmadas pela própria proposição de ruptura. Além disso, é 

importante destacar que, assim como o bastardo está permanentemente preso entre cultura 

e natureza (SCHMIDGEN, 2002), a criatura está duplamente aprisionada, pois suas 

origens não podem ser remontadas, assim como sua biologia não pode ser reconhecida 

como completamente humana. A criatura é um dilema cultural e biológico que leva o 

conceito de ilegitimidade aos limites da questão de o que constitui humanidade. A criatura 

e seu criador figuram como representações das transgressões morais e éticas na ciência, 

na natureza e nas estruturas familiares sacralizadas na cultura ocidental. Dessa maneira, 

a ilegitimidade como fato social – maneiras de agir, pensar e sentir externas ao indivíduo 

que são investidas com um poder coercivo exercendo poder sobre ele (DURKHEIM, 

1982, p. 52) – se funde ao conceito de tabu de Freud que afirma que o tabu representa 

desejos poderosos que devem ser reprimidos e, por conta dessa urgência em reprimir os 

impulsos de transgressão, as pessoas tendem a desenvolver uma forte aversão contra os 

desejos que levam ao tabu (FREUD, 2013b, p. 30). Em Frankenstein, há a quebra do tabu 

da morte, da concepção e maternidade, bem como do parentesco. E por violar o tabu, o 

indivíduo se torna, ele mesmo tabu, pois pode tentar outrem a seguir seu exemplo. Na 

obra de Mary Shelley, dois personagens tabu são (des)construídos: a criatura e seu 

criador. Ambos são exemplos da ruptura com o tabu que, ao mesmo tempo, reafirma o 

status quo. 

Em síntese, a representação de Frankenstein e a criatura pode ser gerar uma reação 

de repulsão e atração pela quebra das relações matrimoniais e parentais, colocando uma 

interrogação nas relações familiares hegemônicas. Ainda sendo a exceção que reafirma a 

regra, a obra de Mary Shelley semeia a ilegitimidade como ruptura e questionamento dos 

limites das relações humanas. A busca pela eliminação das fontes de sofrer de Victor 

Frankenstein e da criatura desdobram-se em ruptura e em mais sofrimento. O desamparo 

da criatura, os traumas e más ações ao longo da obra se colocam como uma reação às 

relações contemporâneas experienciadas pela autora, que são ainda atuais, que não estão 

resolvidas e caem na insuficiência de normas sociais, sendo elas também fonte de sofrer. 

A transgressão do bastardo, bem como a transgressão da ciência, reafirma a sacralidade 

das instituições familiares e a sacralidade da vida. Essa quebra, questionadora de limites, 

implode as fronteiras do parentesco e promove a abertura de barreiras socialmente 

constituídas, revirando/provocando/questionando o sofrimento e a consciência das 

quebras de paradigmas tão firmemente sedimentados, como a família nuclear. Mary 
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Shelley, jovem, apavorada em sua inspiração criativa, expôs em sua representação 

literária uma aflição e um conflito que, mais de um século depois, ainda não foram 

resolvidos e ainda precisam ser questionados. Shelley afirma que não se cria do vazio, 

mas do caos (SHELLEY, 1994, p. 8) e em Frankenstein as criações e rupturas nascem do 

caos para o caos. Viver é caos, todas as regras e todas as construções para fugir ao caos 

da existência são construtos humanos e não entidades naturais dadas. A ciência pode, por 

exemplo, resolver a questão de uma paternidade biológica com o advento do teste de 

DNA, mas ao responder uma pergunta, cria inúmeras outras, tal como se a 

consanguinidade cria ou dissolve laços de parentesco afetivos, de forma que “a 

humanidade se encontra diante da ‘certeza que pariu a dúvida’” (FONSECA, 2014, p.67). 

Assim, a criatura e seu criador figuram como representações das transgressões sociais nas 

estruturas familiares ocidentais, de 1818 até hoje, quebrando e reafirmando o desamparo 

das relações humanas e a dor da existência, onde o humano estará sempre em busca de 

eliminar as fontes do sofrer. 
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REPRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA TRAUMÁTICA NO ROMANCE 

METAFICCIONAL MÃOS DE CAVALO, DE DANIEL GALERA 
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RESUMO 

Pretende-se com este trabalho analisar a representação da memória traumática no romance Mão de 
Cavalo, de Daniel Galera (2010), a partir de fatores que contribuem para o agravamento de perdas e 
culpas. O narrador-personagem rememora acontecimentos da infância, marcada por agressões, 
seguidas de outras lembranças não menos traumáticas, vivenciadas na fase adulta. As discussões 
pautam-se no pensamento de Halbawachs (2006), quando diz que as lembranças particulares 
ancoram na memória do grupo. Em Freud (1996), ao mencionar que a memória é constituída de 
traços, sendo estes resultantes do que se conservou ou de uma determinada impressão. Além da visão 
de Seligmann-Silva (2006) e Levi (1990), no que se tange às marcas de violência evidenciadas no 
testemunho traumático. Nesse sentido, além de levar em conta as reflexões teóricas já referidas, serão 
consideradas as estratégias de construção do texto literário.  Ao retratar as três fases de sua vida, o 
narrador-personagem de Mãos de Cavalo constrói uma trama dividida entre o passado traumático e 
a possibilidade de um futuro incerto. Sua postura diante de um passado latente é marcada por morte, 
sexualidade, as primeiras experiências afetivas carregadas de turbulência, seus próprios conflitos que 
se revessam entre o sucesso profissional e um casamento fora dos planos. Ante o exposto, a narrativa 
memorialística de Mão de Cavalo estabelece uma certa ocorrência por meio de laços entre 
acontecimentos chaves, e de uma ordenação fragmentada e de reconstrução de si mesmo, com 
tendência à compreensão do lugar social do narrador-personagem e das relações com os outros, 
perante a sociedade. 

  

Palavras-chaves: Literatura. Memória. Trauma.  
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1 INTRODUÇÃO 

A memória traumática pode ser entendida como o surgimento de uma lembrança que 

pode ocasionar sempre uma ameaça ao sujeito. Os acontecimentos ressentidos acabam 

acompanhando durante a vida, por meio da incidência da lembrança, na maioria das vezes, 

de forma involuntária. A repressão é um mecanismo ativo que ameniza memórias da dor e 

funciona como defesa do cérebro para poupar o indivíduo do sofrimento. Assim, a 

vergonha, a humilhação, a dor, a morte são fatores que se tornam desagradáveis, e, como 

tal, acabam sendo reprimidas, mas não extintas, e trazem de forma inconsciente sensações 

desagradáveis, causando desconforto.  

 Ante o exposto, objetivamos com este trabalho analisar a memória e seus impactos 

do trauma na obra Mãos de Cavalo (2010), de Daniel Galera. A motivação para a 

investigação dessa obra surge do fato de perceber o instigante processo de ressignificação 

do vivido, sendo uma obra repleta de vozes sociais fragmentada, e de traços da memória 

individual e coletiva.  

 Galera estreou na extinta editora Livros do Mal, em que fazia parte como sócio, e 

onde teve seu primeiro livro de contos publicados e intitulado Dentes Guardados (2001). 

Posteriormente lançou mais três romances: Até o dia que o Cão Morreu (2003), Mãos de   

Cavalo que teve sua primeira versão publicada em (2006) e Cordilheira (2008) com o qual 

ganhou os prêmios Machado de Assis de Romance, da Biblioteca Nacional. Ganhou também 

o 3º lugar na categoria Romance do prêmio Jabuti com o livro Barba Esponjada de Sangue.   

Escritor e tradutor de literatura contemporânea de língua inglesa, Galera escreveu junto com 

o desenhista Rafael Coutinho o álbum em quadrinho Cachalote (2010). Seus contos e livros 

foram adaptados para o cinema, teatro e histórias em quadrinhos.  

A história é narrada por Hermano, protagonista da obra, um homem de poucas 

palavras cujos segredos são narrados em fragmentos. Marcados por uma tragédia que 

ocasionou a morte do amigo Bonobo, as primeiras experiências afetivas, os jogos nos finais 

de tarde com os amigos, o que vai desencadear um processo de revezamento entre o 

passado, lembranças da infância, adolescência e presente, com o nascimento da sua filha 

Nara, sua formação como médico, causa nele reverberações futuras.  

Sendo uma narrativa contemporânea, o texto rompe com a linearidade tradicional, de 

modo que o narrador “ergue uma cortina” e o leitor participa das cenas, como se delas fosse 

integrante. 
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2 BREVES REFLEXÕES SOBRE MEMÓRIA 

A memória é parte essencial da vida humana, e instiga estudos em diferentes áreas 

do conhecimento. Para Le Goff (1990, p. 423), a memória tem a “propriedade de conservar 

certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, 

graças às quais o homem busca atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele 

represente como passadas”.   

Izquerdo (2002) acredita que a memória é a aquisição, formação, a conservação e a 

evocação de informações. A aquisição é também chamada de aprendizagem: só se “grava” 

aquilo que foi aprendido. A evocação é também chamada de recordação, recuperação. Só 

lembramos aquilo que, de alguma forma, nos impactou. Izquerdo (2002, p. 9 - 12) assevera, 

ainda, que “somos aquilo que recordamos”; com essa afirmação, fica caracterizado que o 

nosso passado é responsável pelo que somos enquanto sujeitos sociais. E acrescenta:  

 

O passado, nossas memórias, nossos esquecimentos voluntários, não só 
nos dizem quem somos, mas também nos permitem projetar rumo ao 
futuro; isto é, nos dizem quem podemos ser [...] o conjunto das memórias 
de cada um determina aquilo que se denomina personalidade ou forma de 
ser [...] a coleção pessoal de lembranças de cada indivíduo é distinta das 
demais, é única. O acervo da memória de cada um nos converte em 
indivíduos (IZQUERDO, 2002, p. 9-10).   

 

No livro A arte de esquecer, Marquez, ao revisitar Izquerdo (2004, p. 59) cita que: 

“A vida não é o que a gente viveu, mas o que lembramos, e como lembramos dela, podemos 

contar”. Conclui mais adiante, em poucas palavras, que “até a adolescência, a memória tem 

mais interesse no futuro do que no passado” (2004, p. 59). Sendo assim, as recordações nos 

remetem às nossas vivências através das quais adquirimos profundas experiências, sejam 

elas boas ou ruins, e que em determinados momentos da vida, dela daremos testemunho.   

Em contrapartida, dada à fragilidade da memória recorremos ao testemunho do outro 

para reforçar, completar o que sabemos de um evento individual ou coletivo, ainda que, 

muitas circunstâncias relativas a ele permaneçam obscuras para nós. Segundo Halbwachs 

(1990, p.14). 

 

A rememoração pessoal situa-se na encruzilhada das malhas de 
solidariedades múltiplas dentro das quais estamos engajados. Nada escapa 
à trama sincrônica da existência social atual, e é da combinação desses 

4523

Ana
Pencil



4 

 

diversos elementos que pode emergir esta forma que chamamos de 
lembrança, porque a traduzimos de certa forma a uma linguagem.   

 

Portanto, o primeiro testemunho ao qual devemos recorrer será sempre o nosso. 

Halbwachs (2006) diz que a pessoa sente que nela coexistem dois seres – um deles é o ser 

sensível, uma espécie de testemunha que vem depor sobre o que viu, toma lugar no quadro 

de referências de nossas lembranças antigas, inversamente essas lembranças se adaptam ao 

conjunto de nossas percepções do presente.  

A memória traz consigo essa possibilidade de investigação da história, que, por sua 

vez, procura salvar o passado, para servir ao presente e consequentemente ao futuro. Com 

base nesses conceitos, a partir da observação desses aspectos presentes na obra escolhida 

para esse estudo, será analisada de que maneira a memória individual é percebida pelo 

personagem, e como esses traços do passado, que são constantemente rememorados, podem 

contribuir para a compreensão do comportamento no presente. 

 

3 ANÁLISE DO ROMANCE MÃOS DE CAVALO 

 

A narrativa da obra Mãos de Cavalo de Daniel Galera é dividida em três partes, a 

primeira retrata a infância, o ciclista urbano que gosta de andar de bicicleta. A segunda parte 

retrata a adolescência marcada por um assassinato praticado por jovens delinquentes. E a 

terceira parte relata a fase de um jovem adulto casado e com uma carreira de médico que 

vive um casamento fora dos planos.  

O personagem Hermano garoto de dez anos de idade, no primeiro capítulo do 

romance se apresenta como um ciclista urbano, garoto que é apaixonado por esportes e vai 

vivenciando de forma minunciosamente, as suas experiências, apontando de início os seus 

tombos de bicicleta.  

A bicicleta flutua. Ele cometeu um erro (...). A bicicleta derrapa, ele pensa 

em se jogar no chão, mas não há tempo, porque a roda dianteira bate no 

murinho de tijolos que delimita um pequenino carteiro decorado cm uma 

de amores-perfeitos (...) o pé do ciclista preso no quadro da Caloi aro 20 

de freio de pé, e rolam e se arrastam abraçados por um punhado de metros, 

deixando para trás um rastro de poeira (GALERA, 2010, p.15).  

 

O protagonista rememora neste trecho acima, como ocorreu o episódio da queda de 

bicicleta, e desta forma, remete aos machucados as marcas do perigo que sofreu, e que teve 
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coragem suficiente de percorrer caminhos desconhecidos, remetendo desta forma, a ideia de 

coragem.  

A rememoração pessoal situa-se na encruzilhada das malhas de 

solidariedades múltiplas dentro das quais estamos engajados. Nada escapa 

à trama sincrônica da existência social atual, e é da combinação desses 

diversos elementos que pode emergir esta forma que chamamos de 

lembranças, porque a traduzimos de certa forma a uma linguagem 

(HALBWACHS, 1990, p. 14).   

 

Neste caso, é perceptível que a consciência não esteja jamais fechada sobre si 

mesmo, nem tampouco vazia, solitária.  Acontece de fato é que somos arrastados em 

múltiplas direções, como se as lembranças fosse de certo modo um ponto de referências que 

permitem situar em meio a várias e continuas experiências coletivas, históricas, individuais, 

no qual sempre teremos histórias para rememorar.  

A parte inicial intitulada de Mãos de Cavalo, recebe esse nome por causa do 

comprimento exagerado dos braços e das mãos de Hermano, possantes como as de um 

estivador nórdico, para um garoto de apenas quinze anos de idade. Nesta parte, são narrados 

acontecimentos de jovens do subúrbio da cidade de Porto Alegre. Hermano narra a sua 

experiência de vida, cuja adolescência foi marcada por uma tragédia. 

O protagonista de Mãos de Cavalo é um homem de poucas palavras. É um jovem 

adulto, casado com Adri, que vive uma crise no casamento, com formação em medicina. 

Apesar da estabilidade financeira, Hermano mostra-se angustiado, tentando superar seus 

conflitos voltando-se com obsessão, desde crianças, a esportes radicais.   

Hermano vive à sombra do trauma da infância: presenciou a morte de Bonobo, que 

foi espancado brutalmente por seu vizinho conhecido por Uruguai. Conseguiu se esconder 

da perseguição e, de uma certa distância, presenciou o brutal assassinato do amigo. E as 

cenas de violência, trauma, medo foi carregado durante anos por Hermano.  

 

[..] o trauma, para Freud, é caracterizado pela incapacidade de recepção de 
um evento transbordante, ou seja, trata-se, portanto, de uma incapacidade 
de recepção de um evento que vai além dos limites da nossa percepção e 
torna-se para nós algo sem forma. Essas vivências levam posteriormente a 
uma compulsão à respeito de uma cena traumática (FREUD, 2006, p. 84). 

 

As cenas traumáticas não carregadas pelas nossas memórias, vivencias, sendo a 

memória de caráter fragmentário, o sujeito busca sempre dar um sentindo ao passado, 
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procurando, de certa forma, conciliar a desproporção da imaginação e o evento traumático, 

como a dor, a humilhação, a morte. Neste sentido, entende-se que a memória ocasionada por 

experiência traumática acaba não sendo um processo linear, cronológico ou racional, e sim 

uma memória de um passado conflituoso com momentos latentes, de silêncio e 

esquecimento. Assim, Hermano vai procurando se esquivar dessa lembrança sobrepondo 

outros fatos do seu cotidiano apático. Segundo Schollhammer (2009, p. 149).  

 

Galera escreve no registro da memória, seletiva e ordenada, e do presente, 
intenso e em ato, sobrepondo-se como se fossem ordens paralelas com uma 
independência inicial que logo se mostra ilusória. Os três personagens e as 
três histórias em realidade formam uma história única. Seus planos 
temporais convergem para um episódio traumático que envolve covardia, 
traição e apagamento.   

 

A sua passividade diante da morte do amigo foi o que veio nortear suas escolhas no 

futuro. O narrador vai filtrando a sensação de impotência de Hermano e, gradativamente, 

acentuando seus conflitos: “[...] tinha ficado covardemente escondido dentro do mato 

enquanto um espancamento acontecia a poucos metros de distância. [...] Hermano sentiu-se 

imediatamente cúmplice devido a uma covardia que finalmente se mostrava inteira e que ele 

estava convencido em manter em segredo [...].” (GALERA, 2010, p. 173). 

Nessa perspectiva, os traços do passado de Hermano o fazem sentir culpado pelo 

peso que carregava, silenciosamente, durante anos. 

Trinta metros, e Hermano vê toda cena do alto, o carro se aproxima em alta 

velocidade do cenário do combate. Eram oito a nove contra dois, e neste momento sente que 

precisa enfrentar todos dessa vez. Crava o pé no freio e o carro derrapa na direção da gangue, 

abre a porta do carro e sai com o piolet na mão. O garoto caído no chão e sem sair do lugar, 

rosto besuntado de sangue. O garoto toma mais um chute na cabeça, Hermano começa a 

entrar na briga e tanto apanha como bate, e finalmente dominado pela fúria, ao invés de se 

proteger ou recuar parte para cima com o piolet em riste. Consegue dominar a gangue e ao 

termino da briga leva o garoto para o hospital para fazer curativos.  

 Após o acontecimento, Hermano passar à ter sensação de libertação. É neste 

momento que o gosto de covardia tem outro sabor; ele engole o sangue, a sofreguidão e 

“lambe os beiços”. “[...] Sente gosto de sangue... não de covardia. Não é a primeira vez, mas 

dessa vez é o sangue da bravura, não da covardia. O gosto é outro.” (GALERA, 2010, p. 

151). 
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Essas percepções acarretariam “uma reação emocional desproporcional a 

uma circunstância do presente não é do presente, mais sim do passado”.  

Tal reação ocorre devido à uma experiência traumática do passado, que 
seja maior que tal circunstância do presente. Essa ocorrência pode ter sua 
origem numa circunstância do passado, como um susto, uma dor, uma 
ameaça ou até mesmo uma cena de morte (FREUD, 1996, p. 96).  
 

 
A afirmação indica que em muitas situações traumáticas a memória construída passa 

a ser de caráter fragmentário e contém lacunas que dificilmente serão preenchidas. 

 Sendo a memória de caráter fragmentário, o sujeito busca sempre dar um sentindo 

ao passado, procurando, de certa forma, conciliar a desproporção da imaginação e o evento 

ocorrido que o deixou traumatizado, como a dor, a humilhação, a morte. Neste sentido, 

entende-se que a memória ocasionada por experiência traumática acaba não sendo um 

processo linear, cronológico ou racional, e sim uma memória de um passado conflituoso com 

momentos latentes, de silêncio e esquecimento.  

Como diz Saligmann-Silva (2006, p. 210-211): “o passado relativo a uma experiência 

traumática precisa ser condenada ao esquecimento em sua totalidade, como se a 

representação e significação pudesse ser interditada”.  

Experiências traumáticas, ao serem relatadas não são assimiladas de imediato. Além 

disso, o testemunho passaria a ser dado não só dos fatos violentos, mas da resistência à sua 

compreensão.  

Jelin (2001) enriquece a discussão afirmando que o sofrimento do trauma pode 

impedir a vítima de uma comunicação, que acarretaria o impedimento do testemunho, e 

consequentemente a narração das memórias, pela dificuldade que teria de simbolização.  

Assim, percebe-se que nem sempre é possível a construção de imagens por meio do 

processo de rememoração, mas é importante que o sujeito tente reconstruí-las, como 

possibilidade de suportar e sobreviver ao ocorrido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A narrativa memorialística de Mãos de Cavalo estabelece certa ocorrência por meio 

de fatos presente/passado que se entrelaçam. O narrador personagem rememora fatos que 

marcaram a sua trajetória de vida, vivenciando uma constante culpa, mas a vida o colocara 

frente a frente com uma situação semelhante ao que vivera na infância, o que lhe permitiu 

salvar a vida de um desconhecido, adolescente, proporcionando um novo sentido à sua vida. 
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Assim, a lembrança traumática que o perseguira durante longos anos fora atenuada a partir 

do gesto solidário. 

A experiência traumática não foi rememorada de imediato, o leitor só toma 

conhecimento do ocorrido nas cenas finais da narrativa, isso nos leva a compreender que o 

testemunho de fatos violentos importa menos que a resistência à sua compreensão.  
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O GÊNERO SEXUAL COMO CÁRCERE E COMO LIBERDADE: A GAROTA 

DINAMARQUESA, DE DAVID EBERSHOFF, NA PERSPECTIVA  DO 

PERFORMATIVO E DA ALTERNÂNCIA DE SUJEITOS 	  

	  

Jacob dos Santos Biziak (IFPR)1 

 

Resumo: Não pretendemos, aqui, nos dedicar aos processos de (re)criação da 
narrativa existencial de Lili em diferentes textualidades, mas, sim, tomar o romance 
como foco de nossa análise. Então, este trabalho centra-se no estudo do romance e 
de como o feminino é representado como uma performance executada e construída 
por Lili, a protagonista, conforme defende Butler em Problemas de gênero. Além disso, 
na construção da subjetividade da protagonista – de Einer a Lili – ocorre uma 
alternância de sujeitos entre os enunciados que constituem o discurso diegético. Logo, 
a relação com o Outro, na representação da transexualidade, opera através de um 
diálogo entre dois sujeitos, um masculino e um feminino, em que um delimita e permite 
o enunciado do outro. Nesse processo, dor, corpo e desamparo dialogam com o 
gênero sexual enquanto cárcere e liberdade da existência. Então, pela leitura do 
romance, Bakhtin e Butler (cujo trabalho se alicerça a partir do trabalho da psicanálise, 
notadamente a lacaniana, de Foucault e de Derrida) podem ser associados no estudo 
da construção de sentido dos gêneros sexuais na literatura. 

Palavras-chave: enunciação, memória, gêneros sexuais, História do cerco de Lisboa. 

 

Performance, alternância e enunciação 

“Olá, guardador de rebanhos,  
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doutorando pela USP de Ribeirão Preto (sob supervisão da Professora Livre Docente Lucília 
Abrahão e Souza); pesquisador membro do E-L@DIS: Laboratório Discursivo (FFCLRP/USP), 
em que coordena o grupo de estudos “Gêneros sexuais e discurso”; coordenador e 
pesquisador do G.E.Di (Grupo de Estudos do Discurso, do IFPR, campus Palmas); 
jacob.biziak@ifpr.edu.br. 
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Aí à beira da estrada,  

Que te diz o vento que passa?"  

 

"Que é vento, e que passa,  

E que já passou antes,  

E que passará depois.  

E a ti o que te diz?"  

 

"Muita cousa mais do que isso.  

Fala-me de muitas outras cousas.  

De memórias e de saudades  

E de cousas que nunca foram."  

 

"Nunca ouviste passar o vento.  

O vento só fala do vento.  

O que lhe ouviste foi mentira,  

E a mentira está em ti.” 

(Alberto Caeiro) 

	  

	   	  A epígrafe com que este trabalho se inicia abre muitas portas para 

nossa reflexão, a primeira delas: toda enunciação se constitui de maneira 

heterogênea, marcada por vozes que a colonizam, ainda que isso seja algo 

não pertencente ao domínio consciente de quem atualiza os discursos. Aqui, já 

encetamos a concepção de sujeito com que operaremos: uma instância que 

não é dona de seu dizer, mas é tomado por este. Dessa maneira, dialogando 

com Alberto Caeiro, sua “escuta do vento” só pode ocorrer pela via da 

“mentira”. Nesse sentido, acreditamos ser mais produtivo e coerente tomar 

“mentira” não em sentido pejorativo, mas como aquilo que constitui o engodo 

fundamental da língua: o encontro do sujeito com o real, expresso pela 

enunciação, é marcado por uma falta necessária ao sentido.  
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Assim, como nos propõe Milner (2012), a língua, sendo feita de indizível, 

suporta uma verdade baseada na falta das palavras, não sendo possível o 

fechamento do sentido, que, por sua vez, opera pela via da opacidade. Assim, 

acreditar que a “escuta do vento” revela “Muita cousa mais do que isso”, 

“memórias” e “saudades”, é, na verdade, um exercício da “mentira” que “está 

em ti”: um “tu” que é enunciatário, mas, também, enunciador, já que ligado ao 

jogo do diálogo que acontece não somente entre “homem letrado” e “guardador 

de rebanho”, mas, acima de tudo, entre a própria letra e a produção de 

significados, lugar de fissuras, cortes, (des)montagens.  

Por meio de uma leitura, inicialmente, lacaniana do poema de Alberto 

Caeiro, pensamos que uma coerência deve ser preservada: o sentido não pode 

se fechar. Justamente por isso, acreditamos que o diálogo, matéria-prima da 

enunciação – como bem coloca Authier-Revuz (1990) – deve ser nossa 

condição de trabalho. Sendo assim, nossa proposta é, partindo de 

considerações sobre o dizer de que é feito o romance A garota dinamarquesa, 

publicado por David Ebershoff em 2000 (2016), provocarmos reflexões 

estéticas sobre a diegese e, a partir disso, sobre a construção discursiva dos 

gêneros sexuais. Este estudo, então, se reconhece dentro de uma 

transversalidade disciplinar: pensar gêneros sexuais e ficção romanesca, em 

referência mútua, a partir da enunciação. Para tanto, contamos com o enlace 

dos dispositivos teóricos da psicanálise e da análise do discurso. 

Logo no início do citado romance, o enunciador, assumindo-se como 

“autor” por meio da autorização de uma “Nota de autor”, busca assegurar um 

pacto de “verdade” com seu enunciatário que venha a se reconhecer como 

leitor: 

Esta é uma obra de ficção inspirada na história de Lili Elbe e 
sua esposa, Gerda. Escrevi o romance a fim de explorar o 
espaço íntimo que definia esse casamento único, e tal espaço 
só poderia ganhar vida por meio de uma conjetura, 
especulação e liberdade de imaginação. Alguns fatos 
importantes sobre a transição real de Lili encontram-se nestas 
páginas, mas a história real tal como narrada aqui, com 
detalhes de lugar, tempo, linguagem e vida interior, é uma 
invenção de minha imaginação. (Ebershoff, 2016, p. 7) 
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 Logo de saída, importantes traços se revelam. Em primeiro lugar, o 

espaço de enunciação, sempre de luta pela palavra, ao contrário de 

estabelecer uma paz com seu enunciatário, revela a cena enunciativa 

(Guimarães, 2005). Ou seja, a articulação entre as formas linguísticas 

empregadas e as figuras de enunciação tentam encobrir algo que, na verdade, 

transborda na leitura: seja como “imaginação”, como “liberdade”, 

“especulação”, “vida”, “fatos importantes”, o que temos é uma disputa entre a 

isonomia e o conflito. Portanto, o político do acontecimento da enunciação se 

revela porque o romance só é possível uma vez que resiste à significação: os 

enunciados não são lineares, mas perpassados, possíveis e feitos do (O)outro. 

Isso é fundamental, uma vez que marcará, por exemplo, a constituição das 

personagens da obra. Em um segundo momento, a própria (in)definição de 

ficção para este romance se coloca: lugar da “conjetura, especulação e 

liberdade de imaginação”. No entanto, o enunciador precisa/parece esquecer 

que a “mentira” sempre está nele: ou seja, falar sempre terá base ficcional, à 

medida que ela, a ficção, é a condição de possibilidade da língua, marcada 

pelo real impossível de atingir.  

 Em seguida a este trecho, seguem-se as referências que teriam sido 

usadas para elaboração da obra. Contudo, como vimos, elas vão muito mais 

além do que as conscientemente colocados na “Nota do autor”. Há outras, de 

uma outra cena, que ali, aos poucos, vão se apresentando conforme o 

enunciador vai dando a entender sua elaboração da realidade: a própria 

relação que se acredita ter com o real; as concepções sobre o que é “fazer/ser” 

ficção; o entendimento sobre o gênero sexual e sobre qual relação “de 

verdade” deve ser estabelecida com o público, acreditando saber do que este 

precisa ter acesso para leitura do romance etc. Enfim, está aberto o jogo 

ficcional do espaço enunciativo: a modelagem da realidade opera a partir do 

conflito; daí, o político da linguagem, marcada pela (in)decisão e pela ausência, 

sempre significativa, do que não se disse/escreveu. Essa voz, a do enunciador, 

é que será atribuída, em seguida, ao narrador do romance e aos personagens, 

transformados em interlocutores. Logo, é indício de algo importante na leitura 

desta ficção romanesca. 
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 Está claro, então, que, conforme viemos nos posicionando, que a 

enunciação é tensa porque dialógica. Diante desta perspectiva, Authier-Revuz 

(1990) reconhece a importância das ideias bakhtinianas sobre o diálogo 

inerente ao dizer. Em seu capítulo “Gêneros do discurso”, presente em Estética 

da criação verbal (2000), Bakhtin propõe ideias muito pertinentes aqui. 

Enquanto atividade humana, a linguagem ocorre por meio do diálogo como 

forma básica de comunicação, por meio de uma unidade constitutiva: o 

enunciado. É pela alternância de sujeitos dentro do discurso que os diferentes 

enunciados vão se revelando na prática interpretativa das várias textualidades. 

Isso, mais que um elemento da natureza do discurso, seria a própria ligação 

entre língua e vida, em que a possibilidade de liberdade, autoria e origem é 

contestada. Acreditamos, nesse momento, colocar que, para nós, este sujeito2 

não deve ser entendido como “dono” do processo descrito. Em outras palavras, 

para aquele que fala, não são totalmente claros os deslizamentos entre outros 

dizeres oriundos dos vários sujeitos que habitam seu3 discurso. 

 Indo um pouco mais além, no mesmo capítulo, Bakhtin (2000) afirma 

que tal atualização do discurso só pode ser feita porque há tipos relativamente 

estáveis de uso social do discurso, os gêneros do discurso. Entendemos, 

então, que, para tentar assegurar o mínimo de comunicabilidade entre 

enunciador e enunciatário, aquele se serve dos gêneros discursivos – infinitos 

e heterogêneos – leva o outro em consideração no processo comunicativo. 

Além disso, defendemos, que essa presença do (O)outro vai além de qualquer 

pretensa intencionalidade de com quem se acredita dialogar: o próprio local de 

enunciação, o espaço enunciativo, é ignorado em alguns elementos. Diante do 

que estamos propondo, a ideia de gênero discursivo é muito importante, desde 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Essa especificação sobre a nossa compreensão de sujeito se faz importante à medida que 
sabemos a noção outra com que Bakhtin opera: a de um sujeito que pode dominar a 
intencionalidade de sua fala. No entanto, como viemos mostrando, essa é uma visão que, para 
nós, precisa ser reavaliada. Por isso, aqui, empreendemos um diálogo com Bakhtin, mas 
relendo conceitos. De novo, a natureza, necessariamente, heterogênea e aberta do nosso 
próprio dizer. 
3 O uso do pronome possessivo “seu”, pela heterogeneidade constitutiva da enunciação que 
viemos defendendo, assume caráter muito irônico: na verdade, a ideia de posse deve ser 
totalmente desconstruída, já que a autoria se dilui. Assim, o discurso é sempre da ordem do 
“ser”, não do “ter”; logo, é uma prática dinâmica, não produto estável.	  
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que a visão sobre o (O)outro que o habita seja ampliada e problematizada. 

Insistimos na ideia de gênero do discurso porque ela surge como interessante 

para pensarmos a construção de um gênero outro: o sexual.  

 A partir da trajetória acima, o gênero sexual também pode ser 

interpretado à luz do gênero discursivo. Ou seja, qualquer legibilidade, mínima 

que seja, do sujeito generificado que enuncia e é enunciado depende do uso 

desse tipo relativamente estável de uso da linguagem. É muito difícil empregar 

enunciados completamente novos em um dizer sobre o gênero sexual; na 

verdade, entendemos que é impossível, dado que sempre vai precisar partir de 

uma base outra, já-dita, ainda que desconhecida do enunciador. O gênero 

sexual, discursivamente, então, é secundário, uma vez que ocorre em 

condições mais complexas que os gêneros do discurso primários, 

incorporando, inclusive, estes, os quais compõem a comunicação mais 

imediata. Sendo assim, minimamente, a condição de existência de um gênero 

sexual é o diálogo, de maneira ampla, mas, também, como gênero do discurso 

secundário. Na atualização discursiva constante e fundamental, então, dos 

gêneros sexuais, os sujeitos que habitam os enunciados se alternam, revelam 

a heterogeneidade enunciativa que permite a performance de gênero sexual, 

nos baseando, em parte, nas ideias de Butler4 (2010). 

 Judith Butler (2010) coloca que o “problema de gênero” se dá porque 

não deve ser interpretado como “essência”, algo pronto e à disposição do 

sujeito. Diferentemente, apoiando-nos na autora, os gêneros sexuais são 

plurais, justamente, porque refletem a capacidade de atualização discursiva da 

enunciação. Portanto, o que existem são performances de gênero que se dão 

em uma dupla relação com o discurso, atuando dentro e fora dele, já que são 

possíveis por meio do diálogo com outros sujeitos, outros enunciados, outros 

dizeres, que não habitam só o dizer da instância que fala. Pelas performances 

de gêneros, que não se limitam ao exercício de limitação biopolítico dos corpos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  A aliança com os dizeres de Butler só é possível, aqui, em vista da base teórica com que ela 
opera: a psicanálise, o trabalho de Foucault sobre a sexualidade e a desconstrução de Derrida. 
Sendo assim, nas três perspectivas, o estudo do discurso se revela como base de estudo, 
ainda que não diretamente enunciado nas obras que servem de base à autora.	  
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e dos prazeres (Foucault, 2005), o enunciador – cujos enunciados, claramente, 

não se limitam ao verbal – entra em embate com outros dizeres e tipos sociais 

de comunicação (como os gêneros discursivos) para construir um espaço 

político de enunciação, que, por seu turno, nunca é totalmente conhecido por 

aquele que fala. 

 Assim, o “problema de gênero” expande-se à medida que se confirma o 

caráter inacabado dos gêneros sexuais, possíveis pela atualização, não 

totalmente consciente, de gêneros discursivos. Ambos, o discursivo e o sexual, 

mutuamente, então, se revelam na responsividade, já que na própria 

constituição heterogênea da enunciação o diálogo surge de maneira não 

totalmente dominada pela vontade do falante. Tal quadro fica ainda mais amplo 

conforme entendemos que isso se aproxima de um real da língua que resiste à 

comunicação intencional: ao mesmo tempo em que algo é transferido no 

processo dialógico de construção do gênero sexual, algo do inominável se 

mantém, já que sustenta a língua angustiadamente. Para susto de quem lê ou 

enuncia, talvez, os gêneros, sexual e discursivo, são sustentados pela 

operação de angústia5, operando somente pela borda, nunca por um 

preenchimento. Logo, o inquietante marca o gênero sexual performativizado 

pelo enunciador: um “estranho familiar” (Freud, 2010) habita, inquieta, e é 

necessário nessa condição de existência generificada, que é a do próprio 

discurso. Ou seja, qualquer naturalização da linguagem e, por extensão, dos 

gêneros sexuais é estratégia discursiva da enunciação que diz mais sobre 

quem, de onde e como fala, do que sobre o objeto do dizer em si. 

 Pelas vielas discursivas que percorremos, até este instante, a falta 

constitutiva da linguagem, tal qual se constitui o inconsciente, revela-se 

extremamente política em seus usos enunciativos, e não o caos. Assim, o 

desamparo do corpo que fala é também a possibilidade do dizer, da linguagem. 

Por analogia com o poema de Caeiro, qualquer dizer só pode ser dar “Aí à 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Nosso entendimento sobre angústia reporta-se ao Seminário 10 – A angústia, de Lacan 
(2005).	  
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beira da estrada”, na borda, já que a mentira – enquanto provisoriedade, 

precariedade da enunciação – é constituinte da linguagem.  

 Bakhtin, então, propõe, em sua reflexão sobre os “Gêneros do discurso” 

(2010), que os analistas voltem o olhar para o prosaico do uso comunicativo da 

linguagem. Ali, se revela muito do funcionamento do discurso e que acaba 

escapando aos olhares presos às segmentações linguísticas: 

Essa esfera corresponde ao domínio da prosa. Nele, Bakhtin 
situou o universo das interações dialógicas constituído por 
diferentes realizações discursivas, incluindo o grande objeto de 
sua paixão crítica: o romance. A valorização do romance nos 
estudos de Bakhtin encontrou a representação da voz na figura 
dos homens que falam, discutem ideias, procuram posicionar-
se no mundo. Isso para não dizer que, no romance, a própria 
cultura letrada se deixa conduzir pelas diversas formas 
discursivas da oralidade contra as quais ela se insurgira. Além 
disso, por se reportar a diferentes tradições culturais, o 
romance surge como um gênero de possibilidades 
combinatórias não apenas de discursos como também de 
gêneros. Enquanto o descritivismo das ações grandiosas 
imprimiu grandiloquência retórica aos gêneros poéticos 
clássicos, as formas discursivas das combinações favoreceram 
o avanço da cultura prosaica de valorização das ações 
cotidianas dos homens comuns e de suas enunciações 
ordinárias. Mais do que reverter o quadro tipológico das 
criações estéticas, o dialogismo, ao valorizar o estudo dos 
gêneros, descobriu um excelente recurso para “radiografar” o 
hibridismo, a heteroglossia e a pluralidade de sistemas de 
signos na cultura. (Machado, 2014, p. 153) 

 A partir da interpretação de Irene Machado sobre a presença do 

romance nos estudos sobre os gêneros do discurso, torna-se mais clara a 

relevância da ficção romanesca A garota dinamarquesa (2016) no que diz 

respeito à apreensão de parte do funcionamento discursivo sobre os gêneros 

sexuais, uma vez que são oriundos do prosaico, da atuação dos homens sobre 

a linguagem cotidiana. Mesmo quando o suposto saber médico – outro espaço 

de enunciação – se propõe a falar de gêneros, reduzindo-os ou confundindo-os 

como “sexo”, isso se dá pelo aproveitamento do prosaico, já que estamos 

tratando de ações da linguagem sobre o corpo de afetos que é o humano, um 

corpo que sofre, mutilado por discursos cujos sentidos também são recortados 

pela presença de sujeitos vários.  
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 Entendemos, ainda, que, dentro do romance, acontece uma interação 

entre vozes cuja arquitetônica é a que permite o funcionamento de parte 

expressiva da obra: enunciador, narrador e interlocutor (sendo que cada, por 

sua vez, pode ser mais de um) vão oferecendo voz para que o outro emerja. 

Assim, o diálogo constituinte de um estrutura da ficção romanesca mimetiza a 

materialidade dos discursos reclamada por Pêcheux (1997). Ou seja, o aspecto 

material da língua, que surge a partir das condições de produção, atrela-se ao 

histórico, ao social, ao ideológico etc. Assim, afirma-se a heterogeneidade 

constitutiva da enunciação também dentro do romance. Este, então, possui um 

funcionamento ideal não só como modelo do funcionamento discursivo dos 

gêneros sexuais, como, pelo jogo de vozes entre as instâncias de fala na 

diegese, os mimetiza, representa esteticamente. Por extensão, todo corpo 

sexuado é plural, estranho ao enunciador, já que povoado pelo (O)outro. 

 

  A garota dinamarquesa e a dinâmica dos gêneros: o sexual e o discursivo 

A transexualidade é um problema de gênero neuropsicológico e genético, não se confunde 
com orientações sexuais. Nasci com esse problema e aos 16 anos de idade, (sic) por não 
suportar meu órgão genital, eu cortei com uma faca. Foi o que amenizou minha dor e meu 

sofrimento interno. Ainda não passei por uma cirurgia de redesignação, por isso ainda 
tenho muitas limitações, mas é incrível como uma cirurgia pode curar um problema 

psicológico. (Pietra)6 

 

 Escolhemos o depoimento acima como epígrafe desta segunda parte de 

nosso trabalho, novamente, porque acreditamos que ele nos abre portas 

importantes de reflexão, em especial, duas. A primeira é a respeito de como a 

transexualidade é apresentada como uma doença, como algo que pode e deve 

ser curado, especialmente por uma cirurgia. Como alerta, muito bem, Berenice 

Bento (2006 e 2008), a patologização de algumas identidades sexuais revela 

que, na verdade, as cirurgias, as secções dos corpos se revelam muito antes 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Depoimento apresentado pelo site do programa da tv aberta “Profissão repórter”, da Rede 
Globo de televisão, em 2014. A reportagem completa pode ser encontrada no link 
http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2014/11/transexuais-contam-suas-historias-e-
falam-sobre-viver-com-o-preconceito.html (acessada em 23 de agosto de 2016).	  
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do contato clínico, já que operam através do discurso, por si só já fragmentado. 

Vê-se, então, que a percepção da experiência trans como patologia está ligada 

a toda uma problemática das identidades que, inerentemente, é discursiva. 

Aqui, abre-se a segunda porta importante: no mesmo depoimento, fica nítida a 

presença de diferentes sujeitos no discurso atualizado por Pietra. Assim, ela 

não se revela dona de sua fala, dado que esta ocorre porque invadida por 

outros dizeres, como o institucionalizado pelo saber médico, o mesmo que, 

segundo Foucault (2005), criou a homossexualidade, antes 

“homossexualismo”, no século XIX, enquanto dispositivo biopolítico de controle 

do desejo.  

Segundo Bento (2008), a própria criação, pelos enunciados, de “sujeitos 

trans” é algo que precisa, urgentemente, ser revisto, já que “trans” é uma 

experiência vivida pelo sujeito, o qual deve ser identificado, minimamente, pelo 

feminino ou pelo masculino (para não falar em outras possibilidades, tão 

infinitas quanto a linguagem e suas performances pelos gêneros do discurso). 

Considerar que há “sujeitos trans” é estabelecer nova categoria, em que se cria 

a possibilidade de elo entre enunciados que, perigosamente, podem se 

atualizar somente em gêneros discursivos do espaço enunciativo da clínica, da 

doença, da medicina. 

 Este trabalho, diante de todo esse “problema de gênero”, posiciona-se 

de uma outra maneira: na esteira do proposto por Berenice Bento (2006 e 

2008), estamos lendo a “experiência trans”, representada no romance A garota 

dinamarquesa (2016), como construção discursiva de identidades. Portanto, 

como uma performance de gênero que, enquanto tal, reivindica a possibilidade 

e a necessidade do instável como característico do funcionamento do discurso 

e não como um defeito existencial. A construção de um discurso sobre a 

experiência trans – e não sobre um sujeito trans – pode ser significativa à 

medida que revela a constituição identitária como um processo e, mais que 

isso, como algo que vai sofrendo (des)montagens por meio dos enunciados 

que vão se articulando e revelando fissuras discursivas pelas quais o sentido 
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(não) vai se transmitindo e abrindo possibilidades para novos e permanentes 

diálogos.  

Tentar ocultar as rachaduras dos discursos ajuda a criar afirmações 

problemáticas como a que consta na orelha do livro de A garota dinamarquesa 

(2016) utilizada para este estudo: ali, está escrito que Lili Elba é uma “espécie 

de alter ego feminino” do Einar Wegener. Essa forma linguística, pela 

articulação que estabelece com as figuras de enunciação, revela o espaço 

enunciativo, o “lugar de fal(h)a”, de onde surge a fala. Falar de “espécie” acaba 

sugerindo que estamos diante de um fenômeno estranho, que não pode ser 

designado pela apresentação racional do conteúdo da narrativa, como se 

fôssemos afetados, tocados, somente por ele em si. Além disso, falar em “alter 

ego feminino” sugere a presença de Lili, dentro da experiência trans 

representada na personagem Einar, como uma interpretação, uma 

personagem, encarnada, até conscientemente, pelo pintor da narrativa, o que, 

em nada, se articula com o que Butler (2010) defende como performativo 

(executar uma performance de gênero não é criar um teatro). Ao mesmo tempo 

em que revela uma maneira muito complicada de se apresentar a problemática 

abordada pela ficção romanesca em questão, só reforça as várias vozes que 

constituem a obra como um todo significativo, o que é mais preocupante 

quando pensamos que trechos como esse são os que apresentam o livro a um 

potencial sujeito a se posicionar como leitor. No entanto, a um olhar mais 

atento, tal fal(h)a revela, novamente, o caráter de alternância de sujeitos das 

enunciações que povoam o discurso diegético e a representação da 

experiência trans. 

Retornando à presença da enunciação na constituição diegética de A 

garota dinamarquesa (2016), por meio da “Nota do autor”, há referência aos 

diários oficiais de Lili Elba como fonte de material usado na elaboração do 

romance. Isso é importante conforme aponta para o fato de que apontar fontes 

não significa resgatar a enunciação primeira, a da própria Lili. Ao contrário, 

como vimos, a enunciação do romance revela outros espaços enunciativos, 

como o de uma atualidade interessada na questão trans, ainda que a partir de 
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posicionamentos discursivos heteronormativos, como o entendimento de Lili 

como uma interpretação exercida por Einar, como se fosse um ator. O 

romance, conforme a leitura vai sendo realizada, revela uma enunciação muito 

focada na construção do relacionamento amoroso entre Einar e Greta (e, por 

que não, Lili?); enquanto o filme, uma adaptação do romance de David 

Ebershoff (2016), desloca interesses, enunciados e sujeitos mais para o 

processo de transformação na performance de gênero de Einar: 

Lili balançou a cabeça e ouviu o barulho dos sapatos deles se 
afastando sobre o cascalho. Fechou os olhos. Ali era a varanda 
do mundo todo, pensou. De todo o meu mundo. Podia sentir o 
sol sobre suas pálpebras. Ouviu um casal num banco próximo 
mastigando as balas. E, ao longe, o ruído de água batendo na 
lateral de um barco. Ouviu-se a campainha de um bonde, e 
depois o sino da catedral. Pela primeira vez, Lili parou de 
pensar no passado enevoado e ambivalente e na promessa do 
futuro. Não importava quem ela fora outrora, nem quem ela se 
tornara. Ela era Fräulein Lili Elba. Uma moça dinamarquesa em 
Dresden. Uma moça que fora passear com amigos à tarde. 
Uma moça cuja amiga mais querida estava na Califórnia e 
deixara Lili, ao que subitamente parecia, sozinha. Ela pensou 
em cada um deles: Henrik, Anna, Carlisle, Hans, Greta. Cada 
um, à sua maneira, fora parcialmente responsável pelo 
nascimento de Lili Elba. E ai percebeu o que Greta quisera 
dizer: ela teria de enfrentar o resto sozinha. (Ebershoff, 2016, 
p. 348-349, grifos nossos) 

 No trecho acima, fomos destacando trechos importantes ao nosso 

pensamento. A experiência trans – conforme o discurso diegético em questão nos 

permitiu enxergar – se dá na alternância de sujeitos, pelo menos, femininos e 

masculinos7. Assim, o gênero sexual vai emergindo, gradativamente, pelo diálogo de 

vozes próprio do gênero discursivo. Isso se mostra, por exemplo, no primeiro trecho 

destacado (“Ali era a varanda do mundo todo, pensou. De todo o meu mundo.”), em 

que a voz que emerge no discurso diegético ora se apresenta pelo discurso indireto, 

ora pela direto, de maneira que um se segue continuamente ao outro. Não se trata 

somente da construção da narrativa, mas da arquitetônica que permite a constituição 

da identidade de Lili, feminina e marcada pela experiência trans. Na alternância entre 

feminilidades e masculinidades, o personagem vai sendo representado pelos elos 

criados entre os enunciados.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  O emprego do plural (“femininos” e “masculinos”) justifica-se porque acreditamos não existir 
UM sujeito feminino e UM masculino que habitem os discursos. Ao contrário, há infinitas, 
impensáveis, possibilidades de femininos e de masculinos, já que feitos de linguagem. 
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Aliás, é extremamente significativo pensar as atividades de pintores 

desempenhadas tanto por Einar quanto por Greta. Enquanto artistas, empreendem a 

mimesis, claramente, como meio de uso da linguagem em seus quadros. O estilo 

empregado pelos dois pintores foge ao cartesiano, como se não houvesse a 

possibilidade de uma cópia simples do real, tratando-se, na verdade, de pinturas mais 

vanguardistas, com uma nova perspectiva da realidade. Assim, a atividade que marca, 

como profissão, os dois personagens dialoga – esteticamente, em sentido amplo – 

com a performance de gênero representada na e pela diegese. No processo de 

transformação de Einer em Lili, a personagem abandona, paulatinamente, a profissão 

de desenvolver pinturas, como se transferisse para si o processo, não de simulacro, 

mas de permanente recriação da sua realidade identitária. 

Como bem nos lembra Stierle (2006), a ficção deve ser lida, interpretada, não 

como simples ilusão, falseamento da realidade, mas enquanto (re)criação desta, já 

que a etimologia da palavra aponta para isso: um barro, fictio, que precisa ganhar 

forma. Sendo assim, é a enunciação – marcado pelo diálogo entre os sujeitos – que 

emprega forma complexa ao romance, às pinturas das personagens e à construção 

discursiva dos gêneros sexuais. Ocorre, inclusive, um processo de espelhamento que 

Einer vai desenvolvendo de si sobre a feminilidade com a representação empreendida 

por Greta, nos quadros, sobre Lili, de maneira que esta ganha vida não só como 

pintura, mas como presença corporal entre as personagens, performatizando uma 

identidade outra, marcada por um outro espaço de enunciação, na alternância de 

sujeitos femininos e masculinos. Esse recurso narrativo, criado dentro do romance, 

representa o próprio processo constitutivo do sujeito passando pela experiência trans 

na maneira como os enunciados vão sendo encadeados na/pela diegese. 

  Quando o narrador afirma que “Pela primeira vez, Lili parou de pensar no 

passado enevoado e ambivalente e na promessa do futuro”, termos como “enevoado” 

e “ambivalente” podem tentar dar conta desta arena de embate de forças que é a 

enunciação da identidade de Lili, não mais somente Einer, mas oriunda deste, já que 

sua construção discursiva e performática mantém com ele uma relação interdiscursiva, 

assim como Pêcheux (1997) descreve a relevância do interdiscurso para a elaboração 

dos sentidos.  

Além disso, Freud (1976), em suas observações sobre o “Bloco Mágico”, 

aponta uma reflexão sobre a memória importante: ela só é possível em função do 

presente da rememoração. Apoiando-nos em Derrida (1971), expandimos isso, 
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afirmando que, na verdade, essa é a possibilidade de qualquer significação, já que a 

escritura da cadeia significante é sempre da ordem da retroação. Assim, então, surge 

a enunciação, feita de “depois” e dos diálogos entre sujeitos, instituições sociais. A 

“ambivalência” apontada pela voz do narrador, reproduzindo a de Lili, em um jogo de 

atribuições mútuas de origem do dizer, é a aproximação com a ideia de alternância de 

sujeitos na constituição de Lili.  

Reportando-nos a Authier-Revuz (1990), tal heterogeneidade mostrada na 

atualização dos discursos – como o jogo de vozes na diegese – aponta para a própria 

relação da enunciação da ficção romanesca com os discursos externos que ajudam a 

relativizar o interno de qualquer elaboração enunciativa. Analogamente, entre Lili e os 

demais sujeitos que a atravessam, não há relação fixa com qualquer verdade, já que 

ela é mutante, cambiável, precária, assim como o narrador da obra. 

 O último trecho destacado (“Ela era Fräulein Lili Elba. Uma moça 

dinamarquesa em Dresden. Uma moça que fora passear com amigos à tarde.”) 

mostra, enfim, o processo identificatório de Lili com alguma suposta feminilidade que 

parece lhe dar suporte discursivo. Ainda assim, algo do real resiste no prosaico da 

performance de gênero, nos passeios com amigos pelas tardes em Dresden. Os 

deslocamentos espaciais, da Dinamarca das pinturas a Dresden das cirurgias, 

reverberam em deslocamentos de identidades. As pinturas de Greta, o olhar desta 

sobre Einar enquanto Lili, já eram cirurgias sobre o corpo, que, por sua vez, sofre no 

processo trans de reinvenção da existência generificada. Esses percursos espaciais 

dialogam com a cartografia dos discursos e dos corpos, um existindo dentro do outro 

de maneira cambiável e mútua. Nisso tudo, ganha terreno a sensação de que o desejo 

de ser Um é engodo que cerca os discursos, as identidades, os gêneros sexuais. Ser 

Lili não significa, então, ser Uma, encontro definitivo, mas espaço de enunciação onde 

vozes se deslocam para que os sentidos bordeiem a angústia da significação. Por isso 

mesmo, o narrador não pode se perder no engano de deter uma única voz em sua 

constituição.  

 Lacan (2008), ao refletir sobre a existência do gozo, aponta a impossibilidade 

de este ser Um; ou seja, não há totalidade de encontros, nem no corpo nem no 

encontro com outros corpos, todos sexuados, cindidos. Há sempre um “mais além” do 

dizer que se perde, que transborda. Mesmo no amor, ainda que amor próprio, o 

desencontro dos dois gêneros (que Lacan nomeia como sexos) é necessária para que 

Lili exista: sendo assim, ela é alternância, é dialógica, já que feita de enunciados 
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vários, sempre interpretados pela retroação, efetuando disputas e alianças discursivas 

que são o próprio viver. Cindidos, os sujeitos surgem na relação (sexual) que nunca, 

de fato, ocorre. Isso fica ainda mais interessante quando lembramos que o foco do 

romance de Ebershoff incide muito sobre a relação de amor entre Einer, Greta e, claro, 

Lili; colocando-nos um novo problema a se pensar: quem é, de fato, A garota 

dinamarquesa? Em que medida ela existe? Quem ela designa? Uma? 

Lili entendeu. Lembrava-se de como se sentira ao se apaixonar 
por Greta. Lembrava-se de como se sentira ao ficar 
imaginando ociosamente quando Greta apareceria de novo à 
sua porta. Lembrava-se do peso pequeno e delicado de uma 
fotografia de Greta no bolso da camisa de Einar. (Ebershoff, 
2016, p. 321) 

 Enfim, com o trecho acima, encerramos, pensando que qualquer 

opacidade de entendimento reflexivo sobre o gênero pertence ao “ser” marcado 

pelo retrospectivo, pelas repetições (vejam-se as repetições do verbo “lembrar”, 

flexionado no pretérito imperfeito, e acompanhado de pronome reflexivo “se”), 

pelo dialógico de dizeres entre sujeitos – Lilis, Einars e Gretas – que apontam 

não para uma identidade doente, mas prenhe (como toda identidade) da 

necessidade do encontro que nunca acontece, justamente porque viva na falta 

de lógica linear, o que não se iguala ao caos, do sentido pintado pelas cirurgias 

necessárias entre os enunciados na constituição de discursos, amarrando 

sujeitos em seus (des)encontros. 
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DODÓI: CORPO, DOR E POTÊNCIA EM ITAMAR ASSUMPÇÃO 

 

Juliano Nogueira de Almeida (CEFET-MG) 

 

RESUMO: 

Por meio da leitura de algumas canções de Itamar Assumpção percebemos que, mesmo 
em situações limites, por exemplo em condições de enfermidade grave e persistente sofrimento, 
o corpo pode manifestar uma surpreendente potência. Não quero dizer que o sofrimento, a dor e 
a doença devam ser valorizados. No entanto, é possível extrair nessas circunstâncias doses de 
vitalismo, mesmo que em pequenas porções. Não é diretamente o sofrimento, a dor e a doença 
que expressam a vitalidade, mas os modos e as tentativas de lidar com esses entraves que 
demonstram a potência da vida. Dessa forma, é possível comparar por meio das canções de 
Itamar alguns afetos tristes em relação a alguns afetos alegres. Além de podermos extrair, em 
situações limites, sentimentos alegres e expressões de bom humor, também é possível 
encontrarmos a sobriedade em tais circunstâncias. A prudência é fundamental para que 
consigamos tratar com bom humor as situações limites. Inversamente, esse “estado de espírito” 

também é crucial para alcançarmos sobriedade em momentos difíceis, tais como em situações 
de enfermidade ou de aparente diminuição das capacidades do corpo. É claro que, em grande 
medida, o corpo doente pode prejudicar o desenvolvimento de certas habilidades mas, de outro 
modo, ele pode tentar superar as dificuldades desenvolvendo outras habilidades que até então o 
corpo saudável colocava em um segundo plano. Enfim, em situações extremas, tanto o “apetite” 

pela vida, quanto a prudência diante das escolhas podem aumentar exponencialmente.  
 

Palavras-chave: Itamar Assumpção. Canção. Dor. Potência.  

 

Não há vida, por mais alegre que seja, que não se depare com situações inglórias 

e dolorosas, assim como não há vida, por mais triste e dolorosa que seja, que não 

encontre, mesmo que em raras oportunidades, momento intensos de prazer e de alegria. 

Como exemplo de atos de resistência que podem se situar na soleira entre a vitalidade e 

a mortandade e que evidenciam o limite da força do pensamento e a potência da 

linguagem cito os sensíveis, sóbrios e alegres textos, canções e parcerias de Itamar 

Assumpção em situação de agravamento de sua enfermidade que o levou ao 

falecimento.  
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Será que nesses contextos de exposições às agruras da vida em que nos vemos 

cercados e estrangulados, o que nos faz estremecer, e, por vezes, desacreditar na 

potência da vida diante a opressão, a dor e o sofrimento, existe possibilidade de 

alcançarmos a alegria, a inventividade e a serenidade? A letra da canção “Breu da 

Noite”, de Itamar Assumpção, nos diz: 

Tem vez que me dói viver 
Como pode ser, como pode?  
Nunca se pode crer 
Em ninguém 
Doa em quem doer ser 
Mortal, ser cruel 
Simples ser humano com h 
Rancor, com leis, com cruz e com cor 
Duro de engolir seco 
Esse osso roer não é mole 
Devo confessar 
Podes ser azar 
Pode ser que seja puramente sorte, vá saber? 
Só sobreviver 
O dia nascer, ser, entardecer 
Fatalmente o dia acaba se fundindo com a noite  
[...]  
(ASSUMPÇÃO, 2010) 

Nessa canção denominada “Breu da noite” é como se o que restasse fosse só dor, 

ressentimento, desilusão.  No entanto, é possível extrair os sinais tênues de esperança e 

o gesto, mesmo cansado e carcomido, de sobrevivência, seja em alguns pequenos 

detalhes da letra ou, principalmente, na própria vitalidade da canção, enquanto ato e 

expressão de resistência e potência do corpo e do pensamento. A letra da canção 

também nos faz lembrar o eterno-retorno nietzschiano, pois, apesar da penumbra que 

envolve e perturba os viventes, viver também é vislumbrar “o dia nascer, ser 

entardecer”. É possível defender que o próprio ato composicional surge como um sol 

que em êxtase desfaz a noite, mesmo que saibamos que o astro radiante novamente irá 

se apagar, ou melhor, irá entrar em uma zona de invisibilidade: “fatalmente o dia acaba 

se fundindo com a noite”.  

  Em diálogo com esse movimento entre luz e escuridão, entre dor e alegria, entre 

potência e fraqueza, entre vida e morte, é de grande pertinência o conceito de Nietzsche 

denominado amor fati. Segundo o filósofo alemão, o mundo é uma monstruosidade de 

forças, sendo que tudo passa pela vida e pela morte. Nessa perspectiva, é preciso aceitar 

o mundo e amá-lo mesmo considerando os possíveis riscos que corremos, seja o da 

decrepitude dos sentidos, seja o da morte, afinal, como Itamar afirma, “basta estar vivo 
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para correr perigo”. Isso não significa um rebaixamento, muito pelo contrário: aceitar o 

mundo não quer dizer recusar de forma passiva e reativa a vida em toda sua potência 

(Cf. BAZZANEL; ASSMANN, 2013). Nessa perspectiva, até mesmo a morte deve ser 

considerada uma opção e não meramente uma imposição advinda de forças externas. 

Assim, podemos tomar a vida como uma espécie de estética da existência. Escrevemos 

nossa vida mesmo em condições de aparente insanidade, pobreza e sofrimento, pois, 

como Nietzsche propõe, “para alguém tipicamente sadio, ao inverso, o estar doente 

pode até mesmo ser um energético estimulante à vida, à mais vida.”  (NIETZSCHE, 

1978, p. 370). 

 Portanto, com base nos conceitos amor fati, bem como eterno-retorno, cunhados 

por Nietzsche, é coerente argumentar que a dor da existência e da mortalidade, que a 

canção de Itamar nos descreve, se não mata, fortalece. Como Bazzanela e Assmann 

sugerem, tendo em vista os ensinamentos do filósofo alemão, “[...] uma grande saúde 

somente se alcança na medida em que se tenha passado pela experiência da 

convalescência e da dor e do sofrimento.” (BAZZANEL; ASSMANN, 2013, p. 127). 

Vale ressaltar que o rancor com as leis e com a cruz que “Breu da noite” descreve não 

deve ser pensado com um remoer-se, no sentido de regurgitarmos os efeitos das 

imposições do pensamento transcendental que nada nos garante. Muito pelo contrário, 

como Nietzsche indica, o movimento de eterno-retorno é superação, é combate de 

forças e não apego a um passado mortificante. Assim, ajustar nossas contas como 

“simples ser humano” – o humano, demasiado humano, como Nietzsche descreve – é 

percebermo-nos como parte de “uma vida que canta, que ri, que chora”, na qual o 

próprio homem se liberta de sua sombra, ou seja, do peso de sua consciência e de sua 

culpa (BAZZANEL; ASSMANN, 2013, p. 126).  

O amor fati é uma afirmação da vida contra a idealização transcendental do 

mundo. Assim, ao invés de nos resignarmos diante as adversidades e as mazelas, é 

preciso tomar as rédeas de nossa vida, o que nos faz, em situações intempestivas, seja na 

doença seja na dor, aprimorar nossa potência diante o mundo. Itamar, nesse sentido, 

chegou a declarar em entrevista a Antônio Abujamra que sentia angústia, mas que, 

depois de ter seu abdômen aberto três vezes em vinte dias e ter passado por sessões de 

quimioterapia, renegou tal sentimento ao passado. Em depoimento presente no 

documentário Daquele instante em diante, Marta Amoroso, antropóloga e “comadre” de 

Itamar, afirmou que o artista, mesmo acometido pela doença, não gostava de falar sobre 

sua enfermidade, preferiu desenvolver o seu trabalho sem ficar “com aquela coisa 
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cristã” de remoer a doença e de se martirizar com seu sofrimento. Pelo contrário, 

mesmo doente, sentindo dores e os efeitos da doença, do tratamento e das intervenções 

cirúrgicas, Itamar fazia uso do humor como um elemento diferencial que retirava da 

situação angustiante uma liberta alegria, um gozo em meio à dor, que o permitiu 

escrever inúmeras canções e textos de grande força e inventividade.  

Itamar, por telefone, ditou e presenteou o compositor e semioticista Luiz Tatit 

com uma série de letras, o que demonstra, que, mesmo sob efeitos de remédios e 

sedativos, não se demonstrava embotado e inerte, muito pelo contrário, apresentava uma 

grande vitalidade. A ideia de Itamar, segundo Tatit, era comporem um disco inteiro para 

presentear a cantora Ná Ozzetti no dia do seu aniversário: ato de extrema elegância e 

amizade, mas Itamar faleceu antes e conheceu apenas uma das cinco canções que Tatit 

musicou. Eis a letra de “Dódoi”: 

Eu ando tão dodói 
Mas tão dodói 
Que quando ando dói 
Quando não ando dói 
Meu corpo todo dói 
Tendão dói 
Dedão dói 
Pomo-de-adão dói 
Ouvido dói 
Libido dói 
Fígado dói 
Até meu dom dói 
Pois quando canto 
Não importa o tom dói 
(ASSUMPÇÃO; TATIT, 2007) 

É possível notar que Tatit aproveitou bem do seu método que visa à 

compatibilização entre letra e melodia para musicar o poema de Itamar. A canção é 

marcada pela tonalidade menor, que, normalmente nos traz um ar de tristeza. Além 

disso, o afastamento entre a nota que dá a tônica da canção em relação a um movimento 

gradativamente ascendente da melodia parece sugerir o aumento do tamanho da dor, 

que vai tomando diversas partes do corpo. Após esse movimento expansivo, ocorre um 

retorno gradativo à nota grave que dá a tônica da canção, como se lançassem o corpo 

dolorido exausto ao chão. Além dos movimentos marcados de 

descendência/ascendência, o caráter passional e doloroso da canção também pode ser 

percebida por meio de certa fixação nas vogais da palavra dói, que parece nos 

sensibilizar a respeito da persistência da dor.  
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É fundamental sublinharmos que a fragilidade do corpo doente, como descrita na 

canção, não necessariamente indica que o corpo nessas circunstâncias perde sua 

sensibilidade, muito pelo contrário. Mário Fleig chega a afirmar que “descobrimos 

nosso corpo pela dor”, uma vez que, pelo sofrimento “é possível encontrar o acesso 

privilegiado a si mesmo.” (FLEIG, In: KEIL; TIBURI, 2004, p. 131). Mesmo se 

também defendermos que é possível experimentar e sentir o corpo por meio do prazer, e 

não somente pela dor, parece que o sofrimento, de certo modo, nos faz sentir o corpo 

com intensidade, uma vez que, como nos adverte René Leriche, “a saúde é a vida no 

silêncio dos órgãos.” (LERICHE, 1936, apud FLEIG, In: KEIL; TIBURI, 2004, p. 136). 

Em diálogo com essa perspectiva, Maria Rita Khel nos lembra que um corpo não deixa 

de ser considerado corpo nem mesmo após o seu falecimento. Segundo a psicanalista,  

Mesmo um corpo em mal funcionamento, doente, restrito em seus 
movimentos e em sua capacidade de trocas com o meio continua 
sendo um corpo. Um corpo deformado por doença ou acidente, em 
cuja imagem o indivíduo custa a se reconhecer e evita se apresentar-se 
aos outros, ainda é seu corpo. Um corpo que se contorce no extremo 
da dor ainda é um corpo. (KHEL, In: KEIL; TIBURI, 2004, p. 136). 

A passagem da canção que indica que o corpo do personagem dói até mesmo 

quando ele anda dialoga com a citação de Khel. Esta assinala que mesmo um corpo 

restrito em seus movimentos não perde sua sensibilidade, não deixa de ser um corpo. É 

evidente a fineza da poética da letra de Itamar quando ele brinca com o significado do 

verbo andar, que é utilizado em um primeiro momento como sinônimo de estado 

emocional/físico, e em um segundo momento, como sinônimo de locomoção. Além 

disso, o artista também brinca com o duplo significado que a palavra dodói 

concomitantemente apresenta.  Dodói, dentro do contexto da canção, serve tanto como 

diminutivo de dor/dolorido – o que demonstra a fragilidade física do personagem, que 

se coloca como quase uma criança desamparada pelo emprego de uma expressão 

infantil – mas também indica que a dó, ou seja, o sentimento de pesar e lamento das 

pessoas, causa dor, possivelmente uma dor emocional, sentida na psique.  

Assim, mesmo vivenciando um angustiante sofrimento, notamos uma extrema 

habilidade linguística, especificamente poética, por parte do compositor. Essa 

experiência, no caso, dolorosa, mediada tanto pelo corpo como pela linguagem, faz – 

como a letra e a melodia expressam – até a libido, a canção e o dom doerem. Fato 

aparentemente paradoxal, pois, apesar de tanta dor e sofrimento, percebemos uma 

beleza surpreendente e, até mesmo, singela. Como Elida Tesler indica, alguns artistas e 

pensadores defendem que a dor é também objeto da arte e recurso do artista, sendo que, 
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o cineasta Jean Genet, chegou a ponto de afirmar que “toda arte vem da ferida.” 

(TESLER, In: KEIL; TIBURI, 2004, p. 190). Apesar de acreditarmos que a arte pode 

surgir tanto dos afetos tristes como dos afetos alegres, devemos concordar que, como 

Tesler nos informa, a partir de uma passagem da artista plástica Louise Borgeois, “A 

arte é uma garantia de sanidade – Sim, é verdade. Em outras palavras: a arte o manterá 

no nível certo! A arte o impedirá de ir a extremos ou de sair do contexto...” 

(BORGEOIS, 1995, apud TESLER, In: KEIL; TIBURI, 2004, p. 192).  

Talvez, ao invés de radicalizarmos, tal como Genet, seria mais sensato dizer que 

podemos encontrar, nas manifestações artísticas, expressões que passam pelo ódio e 

pelo amor, pela alegria e pela tristeza, pelo prazer e pelo sofrimento, ou seja, como 

Márcio Seligmann-Silva ressalta, “podemos encontrar representadas todas as paixões” e 

“cenas das mais variadas tonalidades” (SELIGMANN-SILVA, In: KEIL; TIBURI, 

2004, p. 61). Apesar de não concordarmos com a ideia de que as paixões podem ser 

meramente representadas, mas sim experimentadas, é possível defender, tal como 

Seligmann-Silva, que as paixões e os afetos do corpo são de diversas ordens e podem 

ser expressas pela linguagem de múltiplas maneiras.  

Tati declara que a canção “Dodói”, mesmo ao retratar tanta dor, apresenta 

extrema ironia diante do agravamento da enfermidade do artista e de seus sintomas. É 

plausível dizer que essa ironia expressa pela letra da canção poderia atuar como uma 

espécie de elixir capaz, se não de amenizar, de dotar de tons diferentes do cinza as dores 

sentidas no corpo do artista, algo bem próximo à ideia de arte como “garantia de 

sanidade”, como escreve Borgeois.  

Também é importante discutir a ideia de sobriedade que se torna evidente, 

sobretudo, nos últimos trabalhos de Itamar Assumpção. É possível relacionar alguns 

agenciamentos que levaram o artista a rever a aspereza inicial presente em sua carreira 

em proveito de uma maior serenidade. Dentre os principais motivos destacamos a 

maturidade conquistada diante das experiências no trabalho artístico e nas negociações 

com a “Indústria Cultural”. Além disso, é possível destacar a relação com a doença, e 

consequentemente com a dor e com o sofrimento, nos últimos anos de produção 

artística de Itamar, que, como vimos no tópico anterior, de certa forma atuou como fator 

de reflexão e de revisão do seu olhar e do seu fazer. Vale ressaltar que essas mudanças 

impactaram não somente no seu trabalho cancional, mas também no modo que Itamar 

passou a se relacionar com sua própria existência.  
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Em O que é a filosofia?, Deleuze e Guattari abordam sobre a relação entre o 

pensamento e a maturidade. Para esses filósofos, as questões filosóficas e existenciais 

podem ser postas de modos diversos, mas é na velhice que as podemos colocar de modo 

concreto e fecundo. Para ser mais preciso, Deleuze e Guattari chegam a dizer que o 

próprio questionamento sobre o que é a filosofia pode ser alcançado com maior precisão 

“à meia-noite, quando nada mais resta a perguntar” (DELEUZE; GUATTARI, 2007, p. 

9). Assim, segundo a dupla de autores, é justamente na velhice que a sobriedade do 

pensamento pode ser conquistada, pois, 

[...] há casos em que a velhice dá, não uma eterna juventude mas, ao 
contrário, uma soberana liberdade, uma liberdade pura em que se 
desfruta de um momento de graça entre a vida e a morte, e em que 
todas as peças da máquina se combinam pra enviar ao porvir um traço 
que atravesse as eras. (DELEUZE; GUATTARI, 2007, p. 9). 

 Alguns pensadores e artistas como o próprio Itamar, a nosso ver, alcançaram a 

maturidade e a sobriedade de modo precoce em decorrência de suas reflexões acerca de 

suas enfermidades.  O paradoxo da saúde de tais indivíduos pode ser compreendido pela 

fragilidade corpórea de Itamar, nos anos finais de sua carreira, em detrimento a potência 

de seu pensamento, bem como de suas percepções e afetações. Além de apontarmos 

para uma maior sobriedade do pensamento do artista, também indicamos uma grande 

capacidade dele se afetar e de perceber o mundo sensível que fazia parte. Assim, de 

certo modo, seu corpo e mente, mesmo acometidos pela enfermidade, não eram 

destituídos de potência e de sobriedade no domínio e na seleção das paixões que os 

afetavam. 

Segundo Deleuze, certos indivíduos que experimentaram uma frágil saúde 

alcançaram por meio de sua produção artística e pelo exercício do pensamento uma 

paradoxal sanidade, uma espécie de beatitude de que nos indica e nos testemunha, por 

experiência própria, o filósofo Espinosa. No ensaio “Literatura e vida”, Deleuze escreve 

que 

A doença não é processo, mas parada de processo, como no caso 
“Nietzsche”. Por isso, o escritor, enquanto tal, não é doente, mas antes 

médico, médico de si próprio e do mundo. O mundo é o conjunto dos 
sintomas cuja doença se confunde com o homem. A literatura aparece, 
então, como um empreendimento de saúde: não que o escritor tenha 
forçosamente uma saúde de ferro (haveria aqui a mesma ambigüidade 
que no atletismo), mas ele goza de uma frágil saúde irresistível, que 
provém do fato de ter visto e ouvido coisas demasiado grandes para 
ele, fortes demais, irrespiráveis, cuja passagem o esgota, dando-lhe 
contudo devires que uma gorda saúde dominante tornaria impossíveis. 
Do que viu e ouviu, o escritor regressa com os olhos vermelhos, com 
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tímpanos perfurados. Qual saúde bastaria para libertar a vida em toda 
parte onde esteja aprisionada pelo homem e no homem, pelos 
organismos e gêneros e no interior deles? A frágil saúde de Espinosa, 
enquanto dura, dá até o fim testemunho de uma nova visão à 
passagem da qual ela se abre. (DELEUZE, 2013, p. 14). 

Com esse excerto percebemos a que ponto uma frágil saúde – que, como dito, 

também indica uma paradoxal potência – pode atuar em um indivíduo, sobretudo 

associada à produção artística, de tal modo a levá-lo a antecipar uma maturidade e 

sobriedade. A canção “Dor elegante”, de autoria de Itamar Assumpção em parceria com 

Paulo Leminski, sugere que a dor e as intempéries podem levar o indivíduo a refletir 

melhor sobre suas escolhas, possibilitando ao sujeito conduzir a sua vida de modo mais 

sereno e sóbrio. Merece ser dito que, apesar de Itamar não ter composto a letra, ao 

musicá-la, o artista a capturou, investindo o poema de novos afetos. A letra da canção 

diz: 

Um homem com uma dor 
É muito mais elegante 
Caminha assim de lado 
Com se chegando atrasado 
Chegasse mais adiante 
Carrega o peso da dor 
Como se portasse medalhas 
Uma coroa, um milhão de dólares 
Ou coisa que os valha 
Ópios, edens, analgésicos 
Não me toquem nesse dor 
Ela é tudo o que me sobra 
Sofrer vai ser a minha última obra 
(ASSUMPÇÃO; LEMINSKI, 1998) 

 De acordo com a etimologia, a palavra elegante vem do latim elegantia, que está 

associada ao verbo elegiere, que, em português, significa arrancar e eleger. Elegiere está 

associado ao ato de arrancar flores e frutos. Assim, elegiere pode também significar 

selecionar ou extrair o melhor. Logo, a partir da origem da palavra, é justificavel 

sustentar que, quando na canção é afirmado que o “um homem com uma dor é muito 

mais elegante”, podemos deduzir que esse homem extrai de sua vida, em situação de 

sofrimento, o que há de melhor: a potência, a sobriedade, o vitalismo.  

 A elegância, como a serenidade, também pode ser percebida no registro de 

estreia da canção, presente no álbum Pretobrás, de 1998. A canção, que ganha tanto 

leveza como força na alternância das vozes de Itamar e sua convidada Zélia Duncan, 

tem um andamento lento. Em uma espécie de compatibilização entre a letra da canção, 

que fala de um andar vagaroso, temos um andamento que se situa no número de setenta 
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e duas BPM (batidas por minuto). Vale destacar que setenta e duas BPM se localiza na 

região convencionalmente chamada de adágio. O adágio (que é traduzido como um 

andamento devagar, calmo) é anterior ao andante, associado ao andar tranquilo de uma 

pessoa.  Assim, podemos dizer que a canção tem um andamento próximo de uma pessoa 

que caminha de forma bem calma e devagar, talvez por sentir dores ou por ser 

simplesmente serena. Por ser um reggae arrastado e moroso, o ritmo da canção também 

reafirma esse clima calmo e sereníssimo que a letra declara. Por fim, somado ao ritmo e 

ao andamento, temos o predomínio do modelo cancional passional desenvolvido pelo 

semioticista Luiz Tatit (1996), sobretudo pela fixação de certas vogais de algumas 

palavras, especialmente na palavra dor. A passionalização, além de se associar ao amor 

e também ao sofrimento, também é um modelo vinculado às reflexões e à introspecção, 

atitudes somente conquistadas por aqueles indivíduos que, mesmo em situações 

adversas, conseguem manter a calma e a serenidade.    

 Podemos imaginar que esse indivíduo que sente as dores, ao chegar atrasado, ao 

andar devagar, rompe com certas temporalidades em proveito de outras, chegando, 

assim, adiante, levando o pensamento e o corpo para outras possibilidades que o vigor 

físico não necessariamente oferece. Desse modo, ao andar devagar, o indivíduo 

modifica seus perceptos e seus afetos, passando a perceber coisas e fenômenos 

imperceptíveis. Ao contrário, os que andam apressados não têm tempo para se 

dedicarem para determinados detalhes e aparentes insignificâncias da vida.  

 Deleuze e Guattari nos indicam que é possível alcançarmos altas velocidades 

mesmo que parado e em situação de aparente catalepsia: “seja rápido, mesmo parado!” 

(DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 48). Desse modo, o nomadismo existencial pode 

ocorrer na velhice – “a meia noite”, como Deleuze nos informa –, na doença, no 

sofrimento, ou na proximidade da morte. Nessas circunstâncias limites e intempestivas 

– mesmo em condições de aparente imobilidade –, as pessoas podem alcançar territórios 

subjetivos nunca antes experimentados. 

A elegância, a prudente e a serena capacidade de escolher da melhor forma, se 

relaciona a essa “paciência infinita” e a esse “saber esperar” que Deleuze e Guattari 

descreve. Assim, ao chegarmos atrasados, possivelmente chegamos adiante, pois os que 

são conduzidos pelos ritmos acelerados e pelas exigências da alta e causticante 

modernidade podem não darem conta dos acontecimentos imperceptíveis que os 

espreitam nos detalhes aparentemente insignificantes e simplórios. 
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  Em outro trecho da canção de Itamar e Leminski, o sujeito poético diz que o 

“homem elegante”, que lida com o sofrimento de modo sereno e prudente, “carrega o 

peso da dor como se portasse medalhas, uma coroa, um milhão de dólares, ou coisa que 

os valha”. Percebemos nesse fragmento que as dores, no modo de entender do eu lírico, 

valem mais do que a gloria, o prestígio, o poder, ou a riqueza. Não podemos, no 

entanto, dizer que a dor tem um valor em si mesma. Para melhor entendermos o valor 

que é atribuído à dor na canção – mas que deve ser entendido de modo indireto, pois a 

dor e o sofrimento em si não podem ser considerados benéficos –, é profícuo citar de 

modo resumido a relação entre paixões tristes e paixões alegres desenvolvida por 

Baruch Espinosa.  

 Segundo o filósofo holandês, a tristeza, a dor e o sofrimento, não por elas 

próprias, mas por meio de suas relações com a alegria, têm uma marcante “capacidade 

docente”, no sentido de nos ensinar a buscar a “verdadeira felicidade”. Se para Espinosa 

(1983) a “escola da dor” nos leva a sabedoria, e consequentemente à felicidade, é 

porque ela nos ensina a viver de modo mais sereno e prudente. 

Assim, a felicidade não advém diretamente da dor, mas, sim, da alegria em 

vivermos de forma sóbria e serena. Do mesmo modo, uma má alegria pode nos causar 

sofrimentos futuros e, consequentemente, uma grande tristeza que nos afaste da 

“verdadeira felicidade”.  Esses apontamentos podem ser melhor compreendidos na 

Ética de Espinosa, que nos diz que “o deleite pode ter excesso e ser mau; a dor, porém, 

pode ser boa [...]” (ESPINOSA, 1983, p. 250). 

Com base na filosofia de Espinosa, mais especificamente na “capacidade 

docente” da dor e do sofrimento, é possível dizer que o homem que carrega o peso da 

dor – desde que não se afunde na melancolia e que saiba extrair de bom proveito, ou 

seja, elegantemente, o que a experiência da dor pode possibilitar – pode vangloriar o 

aprendizado e a maturidade alcançada em momento tão delicado.  Então, mesmo em 

situação de aparente fragilidade, é possível desenvolvermos um “apetite” pela vida, 

aumentando nossa capacidade de agir em busca da “verdadeira felicidade”.  

O filosofo estoico Sêneca, séculos antes de Espinosa, sugeriu que “[...] para o 

homem que se eleva acima e contra os mais cruéis golpes da sorte, e domina os males 

que oprimem os outros, as desventuras são como uma aureola [...].” (SÊNECA, 1988, p. 

190). A proposição de Sêneca – especialmente no que toca a aureola que, de modo 

imanente, e não transcendente, investe o indivíduo que suporta a dor com elegância e 

serenidade – parece dialogar perfeitamente, tanto com a ideia de beatitude proposta por 
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Espinosa quanto com a descrição do homem que carrega o peso da dor realizada por 

Leminski e musicada por Itamar. Como Sêneca nos aponta “[...] nenhuma coisa desperta 

tanto nossa admiração tanto quanto um homem forte na desventura” (SÊNECA, 1988, 

p.190). 

Por fim, de modo enfático, o sujeito poético de “Dor elegante” exige: “ópios, 

edens, analgésicos, não me toquem nessa dor”. É como se o personagem recusasse ser 

embotado pelas “drogas da felicidade”, que, aparentemente, suavizam, mas que não 

combatem o mal pela raiz. Tais medicamentos prometem levar o indivíduo, mesmo os 

que sentem dores psíquicas, a uma espécie de éden, um paraíso dos que negam a dor e 

até mesmo recusam a existência do corpo. Mas, o sujeito do enunciado parece colaborar 

com a perspectiva de Sêneca. Este assinala: “[...] nas doenças nada há mais danoso que 

um remédio intempestivo” (SÊNECA, 1988, p.183). Além disso, as dores, mesmo que 

indiretamente, podem ajudar o sujeito a extrair vitalidade e serenidade na crise, 

rompendo, paradoxalmente, com o que mortifica a vida em busca de uma alegre estética 

da existência. Como o poema brilhantemente arremata: “sofrer vai ser a minha última 

obra”. 
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UM TÁXI PARA VIENA D’ÁUSTRIA NAS TEIAS DO DESAMPARO E DA 

SOLIDÃO 

 

Leila Silva de Jesus (UNEB) 

 

RESUMO: Freud considera a fuga da dor e a busca do prazer motivadores do comportamento 
humano, uma vez que a arte libera as tensões e permite o gozo com os próprios devaneios sem 
autoacusações e vergonha. No texto literário, os elementos do inconsciente de um sujeito 
permeiam a história contada e, mesmo que em suspenso, a realidade está presente subjacente à 
ficção. O vazio, o estranhamento e a indiferença percebidos seriam uma projeção de si mesmo.  
Assim acontece em Um táxi para Viena d’Áustria, romance em que o escritor, através de sua 
criação artística empreende a catarse de um sonho violento que o levou em busca da psicanálise. 
Sonho e inconsciente se comunicam em um jogo de ocultação e revelação do texto. A 
experiência do inconsciente se manifesta por meio de uma escritura com teor despedaçado e da 
emergência de manifestações e ações incompreensíveis de sujeitos trágicos que lutam com suas 
tensões e dramas diante do sentimento de desamparo e solidão. É por meio da dor que o homem 
experiencia o mundo e o outro, como também olha para dentro, para o sentimento de vazio e de 
isolamento ante uma solidão existencial. Esta proposta de trabalho se fundamenta na 
possibilidade de reflexão do homem contemporâneo imerso em uma crise subjetiva, adensada 
com a fragilidade das relações humanas, que o lança em estágios de desamparo e solidão. O 
romance é usado para ilustrar como as fantasias e devaneios se adaptam, alteram as situações e 
recebe delas uma impressão, fixando novas maneiras de perceber e sentir o mundo. Para 
embasar tal análise, foram tomados como aporte teórico os textos Escritores criativos e 
devaneios (1908) e O inconsciente (1915), de Sigmund Freud, Psicanálise e literatura (1978), 
de Jean Bellemin-Noel, Circuitos da solidão (2003), de Bernardo Tanis e Mal-estar na 
atualidade (2014), de Joel Birman. 
 

Palavras-chave: Literatura. Psicanálise. Desamparo. Solidão. 

 

O texto literário vai além dos limites que marcam questões fundamentais da 

existência humana, a saber: a morte, o sofrimento, a culpa a que constantemente 

incorre-se. A estas situações que o ser não pode transpor é comum tentar se esquivar e 

se agarrar a situações concretas que podem ser planejadas, ações guiadas por interesses 

materiais, acúmulo de bens e de poder em determinados espaços. No entanto, o efêmero 

dá o tom, dita o ritmo das mudanças e a importância das coisas. A ausência de garantia 
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em um mundo dinâmico, acelerado e inconstante faz com que os sujeitos se sintam 

desorientados ou inseguros diante de suas escolhas. A busca de uma vida plena e segura 

pode conduzir ao experimento da solidão e do desamparo e, assim, diante das 

expectativas frustradas se instaura o vazio, o sentimento de não pertença e abre-se uma 

lacuna na compreensão do existir e do sentido da vida. 

A literatura, constitui uma rica fonte de manifestações e expressões dos conflitos 

humanos, uma vez que reflete simbolicamente a vida. Por meio dela o sujeito é 

conduzido a um processo de reflexão pessoal e ampliação da consciência que pode levá-

lo a uma experiência psicológica transformadora. Diante disso, este trabalho busca 

refletir sobre o a crise subjetiva do homem contemporâneo, imerso nos sentimentos de 

desamparo e solidão adensados com a fragilidade das relações humanas, percebidos no 

personagem Veltinho de Um táxi para Viena d’Áustria. 

A literatura acolhe o sujeito, ser de linguagem que cria e apreende o real por 

meio de experiências diversas. A partir dela o inconsciente se faz ouvir, seja na criação 

literária enquanto sublimação de uma pulsão,1 de modo a atender um desejo de 

expressão, na emergência de algo que ficou recalcado e veio à tona, ou no projetar-se no 

momento da leitura e fruição experenciadas pelo leitor. O texto literário vai além do que 

revela pelas palavras, na medida em que é lido, conversa com o leitor e se abre a novas 

significações. 

Em escritores criativos e devaneios, Freud (1908) expressa curiosidade em saber 

qual a fonte de material do escritor criativo, este que trabalha de modo a despertar os 

mais diversos sentimentos no leitor. Ao pesquisar o processo criativo, o psicanalista 

desvela o fantasiar e encontra os fundamentos do caráter imaginativo do artista na 

infância com seus jogos e brincadeiras. A atividade imaginativa do escritor é, então, 

comparada ao ato de brincar, uma vez que ambos manipulam a realidade e a reeditam. 

A criança e o artista reajustam os elementos do mundo da maneira que o agrada; sendo 

que aquela consegue distinguir seu mundo de brinquedo da realidade imediata. A 

criança liga a imaginação ao tangível e essa conexão do imaginado com o real 

diferencia o brincar do fantasiar. O fantasiar, que substitui a brincadeira na fase adulta, é 

oculto, fechado, por ser infantil ou proibido. Revelado por manifestações 

psicossomáticas ou expresso pela criação artística, enquanto o brincar infantil é exposto. 

                                                             
1 Estímulo constante que se manifesta no indivíduo e o impele para um objetivo.  
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A brincadeira é uma encenação do mundo. Logo, a obra literária é substituta do 

brincar, posto que se constitui da expressão das fantasias movidas pelo desejo que tanto 

motiva o gesto do brincar como o da escrita. A criança leva a brincadeira a sério e 

despende com isto muita emoção, assim como o escritor com relação ao seu mundo 

ficcional. A relação entre o brincar infantil e a criação poética é possibilitada pela 

linguagem.  

 

O escritor criativo faz o mesmo que a criança que brinca. Cria um 
mundo de fantasia que ele leva muito a sério, isto é, no qual investe 
uma grande quantidade de emoção, enquanto mantém uma separação 
nítida entre o mesmo e a realidade. A linguagem preservou essa 
relação entre o brincar infantil e a criação poética (FREUD, 1908, p. 
150). 
 

O real não causa prazer, o qual só é possível enquanto jogo de fantasia. Assim a 

“irrealidade” da obra é importante para a técnica da arte do escritor, ao permitir que a 

satisfação do leitor seja obtida pelo texto literário, procedente da liberação de tensões 

mentais catexizadas2, ao deleitar-se com os próprios devaneios, livre de culpa ou 

vergonha. O leitor, diante de uma criação artística, pode superar o sentimento de 

repulsa, geralmente causado pelas fantasias, porque o artista exprime em tons suaves 

suas imagens fantasiosas e, ao oferecer prazer estético, tornam-nas aceitáveis e até 

prazerosas.  

A linguagem literária trabalha com deslocamentos, forma e conteúdo que 

ganham novos arranjos e desviam o texto do convencional e permite apreensões de 

sentidos, de desejos, de epifanias e de prazeres. Para se tornar arte, o devaneio precisa 

perder a pessoalidade; desse modo, o horror, enquanto representação, desperta prazer. A 

obra de arte é, portanto, a evasão da fantasia, mas sem o tom confessional. A fantasia do 

escritor não assusta porque aparece reprocessada. Assim se passa com Um táxi para 

Viena d’Áustria, narrativa que evidencia uma estreita relação entre a literatura e a 

psicanálise no tocante ao conhecimento humano e à fonte de material do artista, que 

desperta nos leitores emoções desconhecidas.  

Envolto pelas evocações que beiram o onírico, o romance coloca em cena o 

devaneio de Veltinho, um publicitário que mata, com dois trios na barriga, um amigo 

que não via há 25 anos, e em seguida entra em um táxi que permanece inerte em um 

engarrafamento provocado por um caminhão da Coca-Cola. Num estado de 

                                                             
2 Catexia é o investimento pulsional dirigido a algum objeto, a exemplo da criação artística. 
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semiconsciência o personagem para de se importar com o que acontece à sua volta. 

Nesse momento, é transportado para dentro de si mesmo, lugar permeado por conflitos. 

Um táxi para Viena d’Áustria está localizado nas instâncias do sonho e do 

devaneio tão bem desenhados por Freud. A sua estrutura é de sonho e a enunciação 

romanesca tem um caráter duplo: uma narrativa em vigília – a do narrador no táxi – e 

outra em clima onírico, latente – a do devaneio, do sonho. O gesto da escrita, nesse 

romance, se deu para o escritor a partir da manifestação de seu inconsciente em forma 

de sonho, descrito por ele como terrível, a ponto de levá-lo em busca da psicanálise para 

entender a violência. Depois do horror inicial, causado pela violência do sonho, Antônio 

Torres decidiu escrever um romance, mas para isso precisou, em sua atividade 

imaginativa, trabalhar a linguagem retirando toda a pessoalidade. Ao reescrever sua 

experiência onírica, a realoca no jogo da fantasia e a apresenta como narrativa.  

O caos interior é organizado na escrita que estampa um traço da complexidade 

da alma humana e o que nela há de conflituoso, desconhecido e obscuro. Estas 

manifestações aparecem refletidas no jogo com a linguagem, no fluxo de consciência, 

na complicação do enredo, e, constrói um personagem trágico que vivencia os 

sentimentos de desamparo e solidão.   

 

Leituras da subjetividade: desamparo e solidão 

 

O ser nasce em estado de desamparo e irá levá-lo dentro de si por toda a vida, é a 

sua condição natural. Experiência primordial do recém-nascido, uma vez que depende 

do outro para satisfazer suas necessidades e pôr fim à tensão interna, o desamparo se 

origina com a separação do bebê do adulto cuidador. Tal experiência é sentida como 

algo catastrófico e o sentimento ali originado constituirá a posição do sujeito nos laços 

afetivos e relações sociais. No momento em que as angústias do adulto tão bem 

escondidas sob as muitas obrigações e projetos de vida são descortinadas, o desamparo 

estrutural ressurge.  

A falta de auxílio e proteção, circunda e confronta o ser em sua condição de 

incompletude e fragilidade assinalando o desamparo, mal-estar relacionado a 

impossibilidade de satisfação e harmonia entre as exigências pulsionais do indivíduo e a 

sua satisfação. O sentimento de desamparo se manifesta na dificuldade de o “eu” 

solitário enfrentar as solicitações e necessidades individuais ou externas, não raras 

vezes, frustradas com projetos inconclusos.  

4562

Ana
Pencil



5 
 

O homem cria artifícios para tentar esconder o desamparo que se agiganta diante 

de questões perturbadoras. No entanto, o desamparo não pode ser ultrapassado, é uma 

condição que acompanha o sujeito por toda existência. O conflito deve ser gerido, de 

modo a neutralizar a função trágica exercida no sujeito marcado pelo imprevisível e 

pela constatação da finitude. Nesse sentido, a partir de uma leitura de Freud, Joel 

Birman afirma que, “[...] o desamparo seria, não apenas inevitável, mas também 

incurável, já que não existiria qualquer proteção originária para o sujeito. Por isso 

mesmo, impõe-se ao sujeito a exigência de gestão do mal-estar e do desamparo, pelo 

registro horizontalizado dos laços sociais” (BIRMAN, 2014, p. 154).  

Através das relações inter-humanas o sujeito deve fazer frente a condição de 

desamparo, no entanto, as tensões e o mal-estar das trocas sociais são inevitáveis 

elementos geradores de sofrimento. A infelicidade de Veltinho chega em dois sentidos, 

no vazio existencial e na insatisfação desencadeada nas relações com os outros. A 

fragilidade dos laços familiares e de amizade aumentam a angústia e o deslocamento. 

Os medos, a culpa e, sobretudo, a dificuldade no contato e na troca com o outro se 

materializa na forma de uma parede branca que se movimenta e cerca o personagem, de 

modo, a bloquear o acesso às pessoas e ao mundo. Anúncio da infelicidade e do 

desamparo persegue, aflige e comunica aspectos desde os mais exteriores até os mais 

recônditos do intimismo do personagem. A solução imediata para seu grande obstáculo 

seria o suicídio, mas chega à conclusão de que tirar a própria vida seria um fracasso 

existencial e compreende que deve aprender a conviver com os desencontros e 

descompassos entre o mundo e o ser. 

Tal como o desamparo, o sentimento de solidão é inerente à vida, no entanto, na 

atualidade, parece aumentar à medida que a população cresce. As pessoas estão 

empenhadas em consumir e exibir uma imagem feliz sem a preocupação com o outro, 

que se torna cada vez mais invisível e acaba imerso em um mundo indiferente ao que 

acontece à volta, ocupando-se do próprio vazio.  

A solidão pode ser vivenciada de duas maneiras: ao sentir a ausência do outro, 

do qual se mantem uma distância física, como também do olhar para si mesmo, e sentir 

o vazio e o isolamento ante a existência no mundo. Ao ler o sujeito da modernidade e 

seus desencontros, Bernardo Tanis, tece considerações sobre a solidão vivenciada 

quando se está na presença de pessoas, porém distantes afetivamente: “[...] não é uma 

solidão imposta pelos outros, nem uma solidão intencionalmente buscada. É a solidão 
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do homem consigo mesmo, com a dimensão desconhecida de si mesmo” (TANIS, 2003, 

p. 87).  

Vetinho experiencia as duas faces da solidão. Ele sofre com a ausência do outro 

e com a precariedade dos vínculos que estabeleceu ao longo da vida, vínculos 

contratuais marcados por signos reificantes e imagéticos que sustentaria uma 

subjetividade narcisista. A falta de comunicação e ter de lidar com a ausência de 

solidariedade e de compaixão o faz sentir-se infeliz e vivenciar uma ausência de rumo. 

Na tentativa de aplacar a solidão e a angústia, trilha as ruas e conclui ser mais uma 

sombra pouco percebida e lembrada.  O mal-estar se intensifica e o sentimento de 

estranheza se torna desafiador.  

 A sua solidão é também ontológica, relacionada à sua condição de existência, as 

circunstâncias externas não interferem na sua subjetividade esvaziada de sentido, a 

presença do outro não é consolo: “[...] o problema é o desconforto – lá dentro, bem no 

fundo, no meu íntimo. Há algo de errado. Não sei o quê” (TORRES, 2002, p. 74). 

Mesmo rodeado de pessoas o personagem se sente só, deslocado e prefere preencher seu 

tempo com o trabalho e com o consumo de bebida alcóolica, mecanismos com os quais 

enganaria o vazio. Ele não acredita em si e sente uma desilusão em relação ao mundo, a 

única certeza é a sua condição frustrada.  

O homem contemporâneo pode ser lido a partir dos sentimentos de solidão e de 

desamparo que caracterizam o mal-estar do sujeito, e sua constante busca por 

mecanismos para dissimular as angústias manifestadas pela perda de si e pelo vazio 

existencial em um mundo que não se apieda da dor particular. Veltinho, ao se deparar 

com uma situação limite, entra no que seria seu abrigo provisório, um táxi. A estação de 

rádio toca o Réquiem de Mozart, nesse instante é subitamente tomado por um estágio de 

delírio, única saída para que ele não viesse a sucumbir em decorrência do desamparo e 

da solidão que se apresentam de maneira tão incômoda e intensa. Pela via do 

imaginário, o personagem é transportado para Viena, universo musical e distante de 

todo caos. Dissolvida as fronteiras espaciais e temporais, o sofrimento seria desfeito 

pela musicalidade que guarda a ideia de escape e evasão de um espaço-tempo desolador. 

Porém, o delírio é repleto de ambiguidades: desamparo e acolhimento, tristeza e alegria, 

angústia e serenidade.  

Um táxi para Viena d’Áustria traz os dilemas da realidade em um mundo em 

que as relações, não raras vezes, são pautadas por valores superficiais e de consumo 

para estabelecer um jogo com o social, o que acentua o desamparo estrutural. A 
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narrativa, privilegia os conflitos e os sentimentos do sujeito, tanto que as estruturas 

textuais do romance são desenhadas em paralelo com os estágios vivenciais do 

personagem principal. A estrutura não linear, o fluxo de consciência, a mistura de sonho 

e realidade, ilustram as dificuldades de Veltinho em lidar com as exigências do mundo e 

a subjetividade fraturada e estetizante. 

 

Considerações finais 

 

O romance, com suas peculiaridades e significações, apresenta uma realidade 

familiar por meio dos ecos que constituem cada ser expresso na escrita. Narrado por um 

personagem imerso em um estado entre o sono e a vigília, traz as manifestações dos 

polos da consciência e do inconsciente. As tensões e dramas humanos representados 

pela angústia originada do sentimento de desamparo e solidão ganham forma na 

tessitura de um personagem com perfil de subjetividade complexa. A imersão de 

veltinho em si mesmo e o transito em torno de sua solidão e entendimento da condição 

de exilado, representa também as pulsões e angústias do próprio escritor diante da 

emergência de um sonho que o perturba.  

A experiência do inconsciente age de duas maneiras: na representação de algo 

que ficou recalcado no escritor e veio à tona em forma de sonho e por meio de 

devaneios para o personagem. O inconsciente do artista emerge e reivindica o seu lugar 

na superfície pela via do sonho e se materializa na escrita. O sonho do autor e a parede 

que persegue Veltinho são frutos de uma repressão e representa para ambos um 

obstáculo causador de tensões e angústias. Sonho, parede, escrita fragmentada e 

devaneio se entrecruzam como em um jogo de espelhos.  

Retrato de pessoas solitárias, perdidas, fragmentadas e voltadas para seu próprio 

eu, o personagem é um homem solitário, repleto de angústias e sonhos frustrados que 

vivencia a fugacidade das coisas, inclusive o sentimento de bem-estar. Quando a vida se 

torna insustentável e as possibilidades do plano real se esgotam, o personagem é 

amparado pela imaginação. Autor e personagem encontra refúgio das angústias, dores e 

situações absurdas pela via do imaginário, na escrita para Antônio Torres e na fuga para 

lugares edênicos para Veltinho.   
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MARGUERITE DURAS E O DESEJO DE ESCREVER EM 

O AMANTE 

Profa. Dra. Maria Cristina Vianna Kuntz (USP) 

 

Resumo 

Marguerite Duras é considerada, hoje, uma das mais importantes escritoras francesas da 
segunda metade do século XX. Meio século de uma produção instigante e intensa (quarenta 
romances, dezenove filmes, treze peças teatrais), traduzida em mais de quarenta idiomas, 
caracteriza sua trajetória que terminou há vinte anos. Nascida no Vietnã, na Indochina Francesa, 
em 1914, vai para a França aos dezessete anos e jamais voltará ao Oriente. Esse período de 
privações e aprendizagem de sua infância marcará indelevelmente sua obra. Na última fase de 
sua vida, após superar uma crise de saúde profunda, nos anos 1980, Duras retoma sua pena e 
mergulha nas lembranças da infância. Em 1984, a autora publicará sua obra-prima - O Amante - 
pelo qual receberá o Prix Goncourt. Contudo, embora aparentemente mais "palatável", sua 
escrita mostra-se ainda, complexa e densa, e portanto, desafiadora do ponto de vista da 
narrativa. A partir de estudos freudianos, Jean Bellemin-Noël estabelece relações entre literatura 
e psicanálise, considerando que a obra literária seria fruto da sublimação no inconsciente do 
escritor e assim, apresentaria estruturas semelhantes às do jogo infantil ou do sonho (1983). 
Freud afirma que o desejo, sendo "indestrutível", quando concebido como "força motriz", rege 
não só nossos sonhos, mas a nossa vida em busca do prazer e das realizações (1999, p.363). Por 
isso acreditamos que Duras, ao registrar suas lembranças, atende claramente ao desejo de 
escrever. A escrita de Duras provém de uma "sombra interior" ("l'ombre interne"), 
apresentando-se "esburacada", dolorosa, lacunar, de tal forma a confundir e inquietar o leitor 
(DURAS, GAUTHIER, 1974, p.50). Em uma leitura iluminada por aspectos de Freud, Lacan e 
Bellemin-Noël, pretendemos, nesta comunicação, focalizar em O amante, manifestações da dor 
e do desamparo (PEREIRA, 2008) que suscitam na escritora o desejo de escrever e reescrever 
incessantemente suas memórias. 

Palavras chave: Marguerite Duras; mulher; desejo; medo; desamparo 
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Introdução 

Marguerite Duras é considerada, hoje, uma das mais importantes escritoras 

francesas da segunda metade do século XX. Meio século de uma produção instigante e 

intensa - quarenta romances, dezenove filmes, treze peças teatrais -,  traduzida em mais 

de quarenta idiomas, caracteriza sua trajetória que terminou há vinte anos. Nascida no 

Vietnã, na Indochina Francesa, em 1914, vai para a França aos dezessete anos e jamais 

voltará ao Oriente. Esse período de privações e aprendizagem de sua infância marcará 

indelevelmente sua obra que se destaca pela pluralidade, bem como pela busca 

incessante de expressão: " prendre la douleur de Calcutta " (DURAS,1966, p.29), a 

expressão de sua própria dor e do mundo. 

Na última fase de sua vida, após uma década dedicada ao teatro e ao cinema, 

após superar uma crise de saúde profunda, nos anos 1980, Duras retoma sua pena e 

mergulha nas lembranças da infância. Rememora, pois, os afetos perdidos, as dores que 

não se apagam nunca: a perda do pai aos quatro anos, o amor por seu "irmãozinho", 

Paul, as obsessões da mãe apaixonada pelo filho mais velho, sempre protegido, a 

experiência do amor ao Chinês e a dor da separação.   

Assim, em 1984, a autora publicará sua obra-prima - O Amante - pelo qual 

receberá o Prix Goncourt, um dos mais conceituados na França. Contudo, embora 

aparentemente mais "palatável", sua escrita mostra-se ainda, complexa e densa, e 

portanto, desafiadora do ponto de vista da narrativa.  

A partir de estudos freudianos, Jean Bellemin-Noël estabelece relações entre 

literatura e psicanálise, considerando que a obra literária seria fruto da sublimação no 

inconsciente do escritor e assim, apresentaria estruturas semelhantes às do jogo infantil 

ou do sonho (1983). Freud afirma que o desejo, sendo "indestrutível", quando 

concebido como "força motriz", rege não só nossos sonhos, mas a nossa vida em busca 

do prazer e das realizações (FREUD, 1999, p.363). Para Lacan, o desejo adia 

continuamente aquilo que sustenta de uma imagem do passado (1988).  

Por isso acreditamos que Duras, ao registrar suas lembranças, atende claramente 

ao desejo de escrever. Ora, a própria autora declara que sua escrita provém de uma 

"sombra interior" ("l'ombre interne"), uma escrita "esburacada" (trouée), dolorosa, 
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lacunar, de tal forma a confundir e inquietar o leitor (DURAS, GAUTHIER, 1974, 

p.50).  

Em uma leitura iluminada por aspectos de Freud, Lacan e Bellemin-Noël, 

pretendemos, neste trabalho, focalizar em O amante, manifestações da dor e do 

desamparo (PEREIRA, 2008) que suscitam na escritora o desejo de escrever e 

reescrever incessantemente suas memórias. 

 

1 A escrita de O Amante 

No início de 1980, Duras sofre uma internação por motivos de saúde e 

permanece em coma durante dois meses (ADLER, 1998). Após restabelecer-se, em uma 

conferência em Caën, na Normandia, ela conhece um jovem, de vinte e um anos, Yann 

Andrea, com quem inicia um relacionamento que perdurará dezesseis anos, até o final 

de sua vida.  

Para animá-la, seu filho, pede-lhe que escreva legendas para fotos antigas que 

estavam guardadas. Duras empolga-se com o passatempo e ao recordar, acaba 

escrevendo sobre "a foto que não foi tirada" (DURAS, 1985, p.14): a travessia do 

Mékong. Ao terminar, ela ainda declara que se trata apenas de um conjunto de crônicas, 

de legendas, entretanto Yann Andrea, ao finalizar sua datilografia, afirma que se trata de 

um romance (ADLER, 1998, p.784). 

 

2 O Amante 

Em uma primeira leitura, tem-se a impressão de que a história se resume no 

romance entre a menina e o chinês, ainda mais se o leitor estiver apenas fixado no título: 

O Amante. Mas veremos que Duras conta muito mais desse período "escondido", desses 

anos de sua adolescência que agora ela pode abordar, tendo já morrido sua mãe e seus 

irmãos. Assim, ela revelará o estranho ambiente familiar e todas as suas perdas. Desde o 

pai que morreu quando contava apenas quatro anos, a pobreza a que se submeteu sua 

família quando sua mãe, envolvida em dívidas, perde a concessão de terras, até os 

perigos causados pelas relações entre os irmãos e o medo que enfrentou com seu 

relacionamento proibido.  
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A construção do romance instiga o leitor desde o início. Sua fragmentação vai 

desvendando pouco a pouco uma história que realmente parece advir do âmago, de 

profundis animae da autora e segue aos borbotões como se nascesse diretamente de sua 

memória ou de sua "sombra interior" (DURAS, GAUTHIER, 1974, p.50).  

Antes de dar início efetivamente à história, a narradora oferece uma espécie de 

prólogo que conta a origem deste romance: são duas descrições de dois rostos opostos - 

o da autora - no tempo da narração -,  "devastado", destruído pelo álcool e o peso dos 

anos (nesta época, a autora contava setenta anos), e em seguida, a descrição da menina 

de 15 anos que é a protagonista, portanto, o tempo da aventura (da história) 

(RICARDOU, 1967, p.167 e seg.).  

O leitor tem diante de si uma autobiografia, onde coincidem autor, narrador e 

protagonista (LEJEUNE, 1975), entretanto no decorrer da narrativa, veremos que 

poderia tratar-se de uma "autoficção" (DOUBROVSKI, 1988), pois a narradora, além 

de fazer digressões (ex: a guerra; a imortalidade), salta da primeira à terceira pessoa e 

ainda muitas vezes, escamoteia as assertivas da narração..., deixando o leitor em 

suspenso quanto à veracidade dos fatos, apontando, assim, para uma ficcionalização dos 

mesmos.  

Por três vezes ela começa e recomeça a história: "Deixe-me contar de novo, 

tenho quinze 15 anos e meio" (p.8); em seguida: "Quinze anos e meio" (p.13) e repete 

mais adiante, na p.25. 

Assim, poderia parecer hesitante, mas deixa claro, finalmente, a firme intenção 

de contar algo que está guardado ou que gostaria de elucidar melhor. Porque ela já havia 

falado de sua infância e da concessão em Barragem contra o Pacífico (1950), agora, 

porém, sente-se mais livre (uma vez que a mãe e os irmão já haviam falecido) e 

acrescentará outros temas.   

O Narrador-protagonista "pula" de um assunto para outro, de um tempo para 

outro, misturando todos os ingredientes não só da sua adolescência, mas da sua vida 

adulta: a guerra, os colaboracionistas, os vizinhos Carpenter, a morte da mãe, a morte do 

irmão menor e do filho que ela perde em 1942, a foto de Jean, seu filho, então com 20 

anos, na Califórnia (1967)... e ainda, a história da mendiga, além do principal que é o 

relacionamento com o Chinês. Portanto, indistintamente, aborda fatos que são muito 
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posteriores à sua ida para a França, acontecimento que, de fato, encerraria a intriga deste 

romance.  

 

3 O sentimento de desamparo 

No decorrer da leitura, verificamos que sentimentos de desamparo dominaram 

sua infância e sua adolescência.  

Freud define a angústia como uma reação ao perigo. Já no nascimento, a criança 

sofre o primeiro trauma: o defrontar-se com um ambiente inóspito e a própria separação 

da mãe constituem a primeira sensação de desamparo1 que a acompanhará por toda a 

vida. A segunda fonte de angústia e causadora de neuroses seria o complexo 

desenvolvimento da libido no homem, cujos afetos, quando reprimidos porque 

"perigosos", terão a angústia como defesa (FREUD, 2001). Por outro lado, sabe-se que 

a repressão gera mais angústia.  

Em O mal-estar na civilização, Freud ensina que o homem se sente 

desamparado e angustiado ao descobrir que não tem garantias contra as decepções com 

seus líderes, contra as catástrofes, as guerras, os perigos e, sobretudo, perante a morte  

(2010). 

Assim, percebe-se que, conforme os relatos de alguns fatos vividos pela autora, 

muitas vezes ela teria, certamente, experimentado esse sentimento. Aliás, ela define este 

romance - O Amante - como um "experiment",2 (DURAS, 1984, p.24) que em inglês, 

significa "experiência, performance, com a finalidade de aprender alguma coisa". 

Diríamos que, além de ter "aprendido" com a relação com o Chinês, através da escritura 

deste livro, a reflexão sobre sua vida teria lhe proporcionado uma aprendizagem, uma 

das características da "autoficção" (DOUBROVSKI, 1988).  

Portanto, justamente através da escritura, Duras teria conseguido ultrapassar o 

sentimento de desamparo que povoou sua infância e sua adolescência. Por isso mesmo, 

aos quinze anos ela declarou à mãe, peremptoriamente: "Quero escrever. Já disse à 

minha mãe: o que quero é escrever" (DURAS, 1985, p.25).  

                                                             
1 "Desamparo - mais que um acidente eventual na vida psíquica, remete aos limites da capacidade 
metafórica da linguagem, única capaz de tornar viável a experiência libidinal do corpo-próprio para um 
ser da cultura inscrito na linguagem" (PEREIRA, 2008, p.87). 
2 " test or trial carried out carefully in order to study what happens and gain in knowledge: perform/learn 
something by ..." (HORNBY, 1974, p.304) . 
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E uma vez mais, ante o medo da sua própria morte na crise de 1980, ela 

superaria o "perigo" através da escritura. 

  

4 Os elementos da vida real 

Pode-se dizer que a perda do pai aos quatro anos, teria provocado seu primeiro 

sentimento de desamparo. Entretanto a mãe corajosa, determinada, tentaria substituí-lo. 

No romance, porém, a narradora protagonista já a apresenta como uma pessoa não 

confiável:  

Tive a sorte de ter uma mãe desesperada de um desespero tão puro 
que até mesmo a felicidade de viver, por mais viva que fosse, às vezes 
não podia afastá-lo totalmente. O que sempre vou ignorar são os fatos 
concretos que a levavam a cada dia a nos abandonar à nossa própria 
sorte (DURAS, 1985, p.19).3 

 

À medida que as dívidas aumentam por causa da propriedade hipotecada que a 

mãe não consegue quitar, gritos e acessos de loucura marcarão seu comportamento e 

provocarão terror na própria filha que, impotente, não conseguia intervir.  

 

Tarde em minha vida sinto ainda o medo de ver agravar-se um certo 
estado de minha mãe. [...] Olhei para minha mãe. Mal a reconheci. [...] 
Tinha um expressão ligeiramente embotada [...]. O pânico não 
provinha do que acabei de descrever, de sua expressão, do ar de 
felicidade [...] e eu não podia de modo algum trazê-la de volta, fazer 
com que começasse a voltar [...]. Enlouqueci com pleno domínio da 
razão. Tempo de chorar. Chorei. Um choro fraco, um pedido de 
socorro para que se partisse aquele gelo no qual toda a cena se 
imobilizava mortalmente. Minha mãe voltou (DURAS, 1985, p.93-
94).4 

 

                                                             
3 "J'ai eu cette chance d'avoir une mère désespérée d'un désespoir si pur que même le bonheur de la vie, 
si vif soit-il quelques fois, n'arrivait pas à en distraire tout à fait. Ce que j'ignorerai toujours c'est le 
genre de faits concrets qui la faisaient chaque jour nous quitter de la sorte" (DURAS, 1984, p.22) 
4 “Tard dans ma vie je suis encore dans la peur de voir s’aggraver un état de ma mère. Elle avait un air 
légèrement hébété [...]. L’épouvante ne tenait pas à ce que je dis d’elle, de ses traits, de son air de 

bonheur [...] que j’étais sans aucun moyen de faire qu’elle revienne qu'elle commence à revenir. [...] Je 

suis devenue folle en pleine raison. Le temps de crier. J’ai crié. Un cri faible, un appel à l'aide pour que 

craque cette glace dans laquelle se figeait mortellement tout la scène. Ma mère s’est retournée” 
(DURAS, 1984, p.104-105). 
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Por outro lado, em alguns momentos, essa mãe mostrava-se extremamente 

carinhosa e os filhos a amavam. Principalmente em relação à Marguerite, cujos dotes 

intelectuais ela reconhecia e incentivava, proporcionando-lhe estudo no ginásio da 

cidade com vistas à continuação na metrópole.  

O fato que mais revoltava a protagonista, porém, era o amor incondicional que 

sua mãe dedicava ao filho mais velho. Era uma relação edipiana, talvez em substituição 

ao marido falecido. Ele ocupa um lugar de chefe e por isso atemoriza a menina com a 

possível revelação de seu segredo com o Chinês. Patenteando-se seu sadismo, ele 

incentiva e assiste à surra dada pela mãe quando esta suspeita o relacionamento da filha. 

A violência desse irmão mais velho direcionava-se sobretudo contra o 

"irmãozinho" Paul, e para evitar o pior, a mãe o afastou, mandando-o estudar na França 

por algum tempo. Por isso mesmo, além do medo, a protagonista nutrirá contra ele um 

ódio de morte: "Eu queria matar meu irmão mais velho, queria matá-lo [...]" (DURAS, 

1985, p.11).5 Esse ódio é tamanho, que a narradora, mais adiante, inserindo uma 

digressão, identifica-o ao sentimento que nutre contra os alemães por causa das 

barbaridades por eles perpetradas durantre a guerra: 

 
Confundo o tempo da guerra com o reinado de meu irmão mais velho 
[…]. Vejo a guerra exatamente como ele era, espalhando-se por toda 
parte, penetrando em tudo, roubando, aprisionando […] presente no 
corpo, no pensamento, na vigilia, no sono, o tempo todo, às voltas 
com a paixão embriagante de ocupar o território adorável do corpo da 
criança, do corpo do mais fraco, dos povos vencidos, isso porque o 
mal está lá, `as portas, contra a pele (DURAS, 1985, p.69-70).6  

 
A insegurança que a atormenta é ainda reforçada pela presença de uma mendiga, 

figura de existência real, que a autora mitifica, fazendo-a perpassar também em outros 

romances seus (Barragem contra o Pacífico, O Vice-cônsul, Índia Song). Ela apavora a 

menina perseguindo-a na avenida de Vinhlong : "Corro porque tenho medo do escuro. 

                                                             
5 "Je voulais tuer mon frère aîné, je voulais le tuer, [...]" (DURAS,1984,p.13). 
6 "Je confonds le temps de la guerre  avec le règne de mon frère aîné […]. Je vois la guerre comme lui 
était, partout se répendre, partout pénétrer, voler, emprisonner […] présent dans le corps, dans la pensée 

dans la veille, dans le sommeil, tout le temps, en proie à la passion saoulante d’occuper le territoire 

adorable du corps de l’enfant, du corps des moins forts, des peuples vaincus, cela parce que le mal est là 
contre la peau" ( DURAS, 1984, p. 78).  
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Corro cada vez mais depressa. E subitamente tenho a impressão de ouvir passos atrás de 

mim. E subitamente tenho certeza de que alguém me persegue" (DURAS, 1985, p.92).7 

Sua inserção na diegese, antecedendo a narrativa do acesso de loucura da mãe, 

aproxima as duas personagens e intensifica o desequilíbrio desta e o consequente terror 

da menina.  

 

5 O Chinês 

Ante tanta insegurança e violência, a mocinha tenta consolar-se com o prazer 

que usufrui na companhia do Chinês. Assim, tenta conservar seus sonhos e encaminha-

se para o primeiro encontro amoroso. Entretanto, trata-se de um relacionamento 

proibido: socialmente (porque ela é pobre e ele muito rico); do ponto de vista racial (ela 

é branca e ele chinês) e por apresentar características pedófilas, passsível até de 

condenação pela justiça conforme teme o próprio chinês, sendo ele maduro (vinte e sete 

anos), experiente, enquanto a menina tem apenas quinze anos (DURAS, 1985, p.70). 

Portanto, será uma tripla transgressão simbolizada na travessia do Mékong. Este se 

reveste de prenúncios mortíferos, como bem apontou Alain Goulet (1994), constituindo 

ameaça de destruição e suscita, por isso, intenso pavor na protagonista:  

 
Sempre desço do ônibus quando entro na balsa, à noite também, 
porque sempre tenho medo, tenho medo de que os cabos cedam, que 
sejamos carregados para o mar. Na corrente terrível vejo o último 
momento da minha vida. Ela é tão forte, capaz de carregar tudo, até 
mesmo pedras, uma catedral, uma cidade. Uma tempestade sopra 
dentro das águas do rio. É o vento se debatendo (DURAS, 1985, 
p.15). 8 

 
Vemos, pois, que a menina é tomada pelo temor da morte, temor de um perigo 

possível, advindo das forças da natureza.  

Também a luxuosa limusine do Chinês apresenta um signo sinistro e anuncia 

para ela uma aflição: "Na balsa, ao lado do ônibus, está uma grande limusine preta [...]. 

Sim, é o grande carro fúnebre dos meus livros. É o Morris-Léon-Bollé" (DURAS, 1985, 

p.21). Ora, esse "carro fúnebre dos meus livros" constituirá o grande desafio de sua vida 

                                                             
7 "Je cours parce que j'ai peur de l'obscurité. Je cours de plus en plus vite. Et tout à coup je crois 
entendre une autre course derrière moi. Et tout à coup je suis sûre que derrière moi quelqu'un court dans 
mon sillage" (DURAS, 1984, p.103). 
8 "Je descends toujours du car quand on arrive sur le bac, la nuit aussi, parce que toujours j'ai peur, j'ai 
peur que les cables cèdent, que nous soyons emportés vers la mer. Dans le courant terrible je regarde le 
dernier moment de ma vie. Le courant est si fort, il emporterait tout, aussi bien des pierres, une 
cathédrale, une ville. Il y a une tempête qui souffle à l'intérieur des eaux du fleuve. Du vent qui se débat " 
(DURAS, 1984, p.18). 
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e acompanhará Marguerite até um ano antes de sua morte, quando encerrará sua 

carreira, aos oitenta e quatro anos, com seu romance C’est tout.  

Deste modo, o relacionamento com o Chinês inicia-se de maneira ameaçadora, 

com um cunho funéreo, misturado ao desejo e ao sexo, mas também a um carinho que, 

no final, se revelará amoroso:  

 
Não era preciso estimular o desejo. Ele estava presente naquela que o 
provocava, ou então não existia. Já estava presente  desde o primeiro 
olhar ou não existira nunca. Era a percepção imediata de um 
relacionamento de sexualidade ou não era nada. Na verdade soube 
disso antes da experiência (DURAS,1985, p.24). 9 

 
Contudo, as alegrias das tardes no quartinho de Cholen, o bairro chinês, traziam 

consigo o peso da família: simultaneamente aos momentos de prazer, a menina tinha 

visões de sua mãe passando no quarto, bem como do irmão menor, e até de "um jovem 

assassino", seu irmão mais velho (DURAS, 1985, p.109); por isso, a repressão familiar 

se fazia presente e a visão do mar parecia levar todo o prazer embora.  

Tinha consciência de ser uma "prostituta infantil" (DURAS, 1985, p.29)10 e por 

isso, havia momentos em que imensa tristeza a envolvia:  

 
É um lugar de angústia, de naufrágio. [...] Pergunto se é comum ficar 
triste como estamos. [...] Digo [...] que sinto uma tristeza que já 
esperava e que vem só de mim. Que sempre fui triste. Que vejo essa 
tristeza nas minhas fotografias da infância. Que hoje essa tristeza, 
sentindo-a como a mesma que sempre senti, quase pode ter meu 
nome, tanto ela se parece comigo. [...] que hoje essa tristeza é  um 
bem-estar de ter afinal caído na infelicidade que minha mãe anuncia 
há tanto tempo, quando ela uiva no deserto de sua vida (DURAS, 
1985, p.50-51).11 

 
Assim, o quarto tão acolhedor no início da relação foi invadido pelo "mar" da 

aflição e da angústia.  

A própria casa em que vive é descrita como se fosse um túmulo: um “jardim 

todo petrificado numa imobilidade de mármore” (DURAS, 1985, p.90).
12  

                                                             
9 "Il n'y avait pas à attirer le désir. Il était dans celle qui le provoquait ou il n'existait pas. Il était déjà là 
dès le premier regard ou bien il n'avait jamais existé. Il était l'intelligence immédiate  du rapport de la 
sexualité ou bien il n'était rien. Cela de même, je l'ai su avant l'experiment" (DURAS, 1984, p.28). 
10 "l'enfant prostituée" (DURAS, 1984, p.33). 
11 “C’est un lieu de détresse, naufragé. [...] Je lui demande si c’est habituel d’être triste triste comme 

nous le sommes.  [...] Je lui dis que je suis dans une tristesse qui ne vient que de moi. Que toujours j’ai 

été triste. [...] que c’est un bien être cette tristesse celui d’être tombé dans un malheur que ma mère 

m’annonce depuis toujours quand elle hurle dans le désert de sa vie” (DURAS, 1984, p.56-57). 
12 “un jardin dans une immobilité de marbre” (DURAS, 1984, p.101).  
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Vemos, pois, que sua experiência amorosa mistura-se ao perigo e à ameaça de 

morte. 

 

Conclusão 

Marcada pela morte do pai e pela loucura da mãe e ainda em meio a essa 

"família em ruínas", material e espiritualmente, "família talhada na pedra, petrificada 

numa solidez sem nenhum acesso" (DURAS, 1985, p.61) (“famille en pierre petrifiés” 

DURAS,1984, p. 69), a menina procura refúgio nesse relacionamento proibido.  

Se por um lado, Celina Moreira Mello, em seu artigo de 1986, ressalta o 

sentimento libertador e autoconfiante que guia o comportamento da protagonista, neste 

trabalho, destacamos, sobretudo, as características de desamparo que marcam 

efetivamente os fatos e a narrativa de O Amante.  

Assim, o medo persiste uma vez que a protagonista tem consciência da sua 

situação e das consequências: está “desonrada”, não poderá se casar, todos sabem na 

escola, na cidade, por isso fica marginalizada. Envergonha-se por vender seu corpo em 

troca de um diamante, tem consciência de que se tornou uma “menina prostituída”, e o 

pior, com a cumplicidade da mãe. Portanto, esse desamparo, essa angústia, ainda que 

suavizados pelo prazer que atingia com o Chinês, dominam sua juventude e só 

terminará com a separação definitiva, embora dolorosa, com sua partida para a França.  

Esses sentimentos aliados principalmente à figura controversa da mãe, objeto de 

amor, ódio e medo por parte da protagonista, constituíram o “motor” do desejo da 

escrita durassiana: “[...] em minha infância a infelicidade de minha mãe ocupou o lugar 

do sonho” (DURAS, 1985, p.52).
13 

Lacan afirma que a força do desejo é indestrutível e persiste sempre; assim, ela 

seguirá em busca da realização de seu desejo, conforme repete com determinação, no 

final do romance: "Vou escrever livros. É isto que eu vejo para além daquele instante, 

no grande deserto, sob cujos traços contemplo a extensão da minha vida" (DURAS, 

1985, p. 113).14 

                                                             
13 “[...] dans mon enfance le malheur de ma mère a occupé le lieu du rêve” (DURAS,1984, p.58). 

14 "Je vais écrire des livres. C'est ce que je vois au de-là de l'instant, dans le grand désert, sous les traits 
duquel m'apparaît l'étendue de ma vie" (DURAS, 1984, p.126).  
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O que vai sustentá-la no "grande deserto de sua vida", até o final de seus dias, 

será, pois, desde essa tenra idade, o desejo de escrever: "Por isso escrevo sobre ela (a 

mãe) hoje longamente, detalhadamente, ela se transformou em escrita" (DURAS, 1985, 

p.33).15  
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SOB O SIGNO DE EROS E A FORÇA DE THÂNATOS: ESPAÇOS DA DOR 

EM O LUSTRE, DE CLARICE LISPECTOR  

 

Mariângela Alonso (USP) 

 

RESUMO: A obra O lustre, de Clarice Lispector apresenta uma escrita complexa, marcada pelo 
sema da água e o embate entre vida e morte. Indiciada desde o início do romance, a morte surge 
em torno da sugestão de um afogamento, quando a protagonista Virgínia e o irmão Daniel 
avistam do alto de uma ponte um chapéu arrastado pela correnteza de um rio e decidem calar-se 
a respeito, pactuando um segredo tão bem guardado quanto à grafia da palavra no texto, a qual 
surge como ―afog...‖. Tem início, então, um processo vertiginoso vivido pela personagem, que, 

debruçada sobre a ponte, experimenta em devaneios a dor e o conhecimento da morte advinda 
das águas turvas. Ainda que a vida de Virgínia seja descrita em etapas e progressões lineares, o 
discurso apresenta-se de modo fragmentário e elíptico, difundindo no texto uma espécie de 
dinâmica que tensiona a liquidez deformante da água, cujo signo se acopla a imagens grotescas, 
gerando a convivência entre vida e morte, fluxo e corte, fluidez e embate, claridade e 
sombreamento, Eros e Thânatos. Tais imagens caracterizam-se por aspectos desagregadores, os 
quais negam a essência líquida e/ou fluida do sema da água. Desse modo, o objetivo deste 
trabalho é discutir o sema da água como elemento estruturador e mediador dos movimentos 
pulsionais de vida e morte na narrativa de Clarice Lispector. A análise será empreendida pela 
interface entre Literatura e Psicanálise, compreendendo especialmente as teorias de Sigmund 
Freud a respeito das pulsões, bem como de outros estudiosos. Além disso, nos apoiaremos em 
leituras que abordam o aspecto imaginário do elemento água e sua materialidade na proposição 
de desejos e sonhos da humanidade, tais como Gaston Bachelard e Gilbert Durand. 
Palavras-chave: O lustre. Clarice Lispector. Pulsões. Água. 
 
 
Uma trajetória marcada por dor e água:  

Comumente ligada à vida e ao nascimento, líquido amniótico1, a água, tal como 

um espelho deformante, propicia o encontro com a morte e o embate com a linguagem 

em O lustre, na medida em que movimenta no discurso conexões imprevistas da ordem 

do insólito.  

Ainda que a vida da personagem Virgínia seja descrita em etapas e progressões 

lineares, o discurso apresenta-se de modo fragmentário e elíptico, cujas mudanças 

                                                             
1 Cf. FREUD, Sigmund (1972) p. 427-430.   
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bruscas, com fatos narrados de modo incompleto e lacunar, difundem no texto uma 

espécie de dinâmica que tensiona a liquidez deformante da água, cujo signo se acopla a 

imagens grotescas, gerando a convivência entre vida e morte, fluxo e corte, fluidez e 

embate, claridade e sombreamento, e — por que não ? — Eros e Thanatos. Tais 

imagens caracterizam-se por aspectos desagregadores, os quais negam a essência 

líquida e/ou fluida do sema da água. Trata-se de uma escrita que acena, em última 

análise, para uma falência situada no âmago da própria linguagem, a pontos impossíveis 

e impronunciáveis, ainda que desenhados e meramente circunscritos no discurso. 

Segundo Plínio Prado Júnior, tal impossibilidade caracterizaria a ―estética do 

fracasso‖, ou seja, uma escrita que procuraria dar forma ao incomensurável: ―[...] 

através do esforço e do malogro de sua linguagem, ela [a escritura] faz sentir que algo 

escapa e resta não determinado, não apresentado, ela inscreve uma ausência, alude ao 

que se evola‖ (PRADO JÚNIOR, 1989, p. 24-25). Justifica-se aí o aspecto de 

inacabamento observado na construção da personagem Virgínia, bem como a ausência 

de meios de demarcação de sentido de muitas cenas do romance.  

As considerações de Prado Júnior encontram ressonância no conceito de ―real‖ 

teorizado por Jacques Lacan como uma espécie de ponto interditado à apreensão 

simbólica. Impossível de ser dito ou representado, o real desenha-se como ponto de fuga 

ou lacuna: ―[...] o impossível não é forçosamente o contrário do possível, ou bem ainda, 

porque o oposto do possível é seguramente o real, seremos levados a definir o real como 

o impossível‖ (LACAN, 1998, p. 159).  

Desse modo, a escrita de O lustre aponta para o que não é dito, mas sugerido e 

implícito na trajetória de Virgínia, favorecendo o movimento conjunto de Eros (vida, 

ligação) e Thânatos (morte, rompimento), cujas existências são estabelecidas pelo 

conflito e conciliação constantes. Conforme indica Freud em Além do princípio do 

prazer (1920/1976): 

[...] apresentamos a hipótese de um instinto de morte, cuja tarefa é 
conduzir a vida orgânica de volta ao estado inanimado; por outro lado, 
imaginamos que Eros, por ocasionar uma combinação de 
consequências cada vez mais amplas das partículas em que a 
substância viva se acha dispersa, visa a complicar a vida e, ao mesmo 
tempo, naturalmente, a preservá-la. Agindo dessa maneira, ambos os 
instintos seriam conservadores no sentido mais estrito da palavra, 
visto que ambos estariam se esforçando para restabelecer um estado 
de coisas que foi perturbado pelo surgimento da vida. O surgimento da 
vida seria, então, a causa da continuação da morte. (FREUD, 1976, p. 
55-56) 
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Como se vê, o complexo movimento entre as pulsões de vida e morte propicia 

uma espécie de interstício, dispondo o ser humano num campo de resistências 

incontroláveis. Segundo Freud, tais forças surgem amalgamadas, sustentando-se e 

afirmando-se contrariamente em estranha circularidade. Por sinal, a circularidade 

constitui um dos aspectos de O lustre, uma vez que o enredo se inicia com a sugestão de 

uma morte por afogamento e termina com o falecimento de Virgínia, constantemente 

entrecortado pelas imagens da água como mediadora do encontro das forças de Eros e 

Thânatos2.  

No breve estudo intitulado A negativa (Die Verneinung), Freud traz novas 

considerações a respeito da dinâmica pulsional, repensando o seu lugar na própria teoria 

psicanalítica. Este texto revela-se fundamental para a análise e descrição da negação e 

da afirmação tratadas pelo psicanalista e sua relação com a constituição psíquica3. 

Assim, ao abordar os modos de atuação das pulsões, Freud declara que ―a afirmação, 

enquanto substituto da união, pertence a Eros; a negativa, sucessor da expulsão, 

pertence à pulsão de destruição‖ (FREUD, 2006, p. 300). Nesse momento, cabe 

recorrermos, analogicamente, ao posicionamento de Luiz Alfredo Garcia-Roza (2003) 

quanto à ação específica da pulsão de morte:  

É pois pela ação da pulsão de morte que se dá a separação e a 
constituição do objeto. O que até então era visto como algo puramente 
negativo — a pulsão de morte — passa a ser considerado como um 
princípio de constituição do objeto e responsável pela estruturação do 
psiquismo. O que temos aí articulados são pares de opostos 
complementares: interior-exterior, introjeção-expulsão, afirmação-
negação, fusão-desfusão, pulsão de vida-pulsão de morte. (GARCIA-
ROZA, 2003, p. 77) 
 

Destarte, a narrativa de O lustre identifica-se com um trajeto de construção de 

um eu concomitantemente a outro de desconstrução de um eu, pois que focaliza o 

mergulho de Virgínia em si mesma e o seu esforço para se adaptar aos espaços, a fim de 

                                                             
2 Como se sabe, houve o desenvolvimento de duas teorias freudianas acerca das pulsões: a primeira, que 
opunha autoconservação a sexualidade; e posteriormente, a que opunha pulsões de vida a pulsões de 
morte. Vale ressaltar que os termos ―vida‖ e ―morte‖ não correspondem à vida e morte do sujeito, embora 

entrecruzam-se com a vida e morte e a perpetuação da espécie humana. Ambas constituem dois modos da 
pulsão sexual. Segundo Laplanche, a pulsão de vida corresponderia a ―um objeto total e totalizante, está 

ligada (no sentido freudiano do termo, isto é, mantida de modo mais ou menos coerente e não 
fragmentado) por essa relação com um objeto em via ou em ato de totalização‖ (LAPLANCHE, 1992, p. 

155), muito mais destinado ao ―deslocamento metafórico‖ do que ao metonímico, uma vez que as 

estruturas totais, que apresentam articulação interna é que poderiam ―prestar-se à analogia que induz 
precisamente à substituição metafórica‖ (LAPLANCHE, 1992, p. 155). Por sua vez, a pulsão de morte 

corresponderia ao objeto parcial, informe e fragmentado, voltado à metonímia. 
3 O texto foi escrito por Freud em julho de 1925. Entretanto, uma nota de rodapé acrescentada por ele no 
caso Dora evidencia que o assunto já estava presente em seu pensamento alguns anos antes. 
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alcançar realização pessoal. Tal como a dinâmica entre Eros e Thânatos, construção e 

desconstrução são aqui complementares e parecem proporcionar um jogo de espelhos 

invertidos e estilhaçados, balizado pela atuação do sema da água no plano da expressão. 

Nesse labirinto especular, a protagonista, sujeito errante entre o campo e a cidade, torna 

e retorna a si mesma como a água que corre para a nascente, encontrando 

simultaneamente vida e morte, escuridão e luz. Conforme observa o crítico Malcolm 

Silverman: 

[...] a perpétua fusão entre a dor e o prazer tem curso em O lustre, um 
relato fragmentado e desconexo em que a jovem heroína Virgínia 
tenta romper com as confortáveis memórias infantis (ou seja, o irmão) 
em favor de uma ligação efêmera com um amante descomprometido. 
(SILVERMAN, 1978, p. 72) 
 

A imagem iterativa da água percorre o trabalho de Virgínia com as figuras de 

barro, processo que reflete a regressão da personagem às formas e universos pulsionais, 

na medida em que manipula conteúdos latentes de sua interioridade: 

[...] às vezes lembrava-se do barro molhado, corria assustada para o 
pátio – mergulhava os dedos naquela mistura fria, muda e constante 
como uma espera, amassava, aos poucos ia extraindo formas. [...] 
Observava: mesmo bem acabados eles [os bonecos] eram toscos como 
se pudessem ainda ser trabalhados. Mas vagamente pensava que nem 
ela nem ninguém poderia tentar aperfeiçoá-los sem destruir sua linha 
de nascimento. Era como se eles só pudessem se aperfeiçoar por eles 
mesmos, se isso fosse possível. (LISPECTOR, 1999, p. 45-46) 
 

A sutileza da cena aponta para a necessidade de expressão da personagem, que, 

em sua solidão, molda figuras de barro, guardando consigo emoções desconhecidas, as 

quais parecem brotar da atividade manual com água e terra, em estreita ligação com a 

realidade íntima. Sobre esta questão, é de grande valia para nosso estudo a discussão de 

Gaston Bachelard em torno do chamado ―psiquismo hidrante‖. Em A água e os sonhos 

(1998), o filósofo chama a atenção para as imagens substanciais da água, no que estas 

têm de profundidade, mistério e vertigem, além de traçar os aspectos que rondam a 

metáfora da ―água imaginária‖ e sua ligação com outros elementos, especialmente com 

a terra. Para Bachelard, o amálgama da água com a terra gera a massa e constitui, para 

além de qualquer impressão estética, o acúmulo de ambivalências: ―Ora, a água é 

sonhada sucessivamente em seu papel emoliente e em seu papel aglomerante. Ela 

desune e une‖ (BACHELARD, 1998, p. 109). 

Pela ambivalência que carrega, a água pode ser vista como uma via de retorno às 

forças pulsionais, conjugando os papéis simbólicos de vida e morte: ―É uma substância 
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cheia de reminiscências e de devaneios divinatórios‖ (BACHELARD, 1998, p. 93). O 

aspecto híbrido de vida e morte contido no sema da água parte em O lustre do segredo 

em torno do afogamento, fato que acompanha a personagem durante toda a narrativa. A 

água misturada com a terra, no entanto, revigora o comportamento viscoso e meditativo 

de Virgínia, desmontando-se em sentidos a partir das figuras de barro. O retorno deste 

sema liga-se ao esforço e tentativa de compreensão para algo que transcende a 

linguagem e o conhecimento da protagonista: ―Era como se eles [os bonecos de barro] 

só pudessem se aperfeiçoar por eles mesmos, se isso fosse possível‖ (LISPECTOR, 

1999, p. 46).  

Cabe assinalarmos as colocações de Gilbert Durand acerca do processo de 

simbolização contido nas imagens da água e da terra. Para Durand, a terra, tal como a 

água, constitui elemento primordialmente misterioso, na medida em que é penetrada e 

escavada. Ao fazer as considerações destes dois elementos, esclarece:  

As águas encontrar-se-iam ‗no princípio e no fim dos acontecimentos 

cósmicos‘, enquanto a terra estaria ‗na origem e no fim de qualquer 

vida‘. As águas seriam, assim, as mães do mundo, enquanto a terra 
seria a mãe dos seres vivos e dos homens. (DURAND, 2001, p. 230) 
 

Assim, o revisitar da água reforça em todo o romance a dinâmica entre as 

pulsões de vida e morte, destacando, especialmente, esta última como força motriz do 

enredo, a qual resiste e se desdobra, retornando imersa ao silêncio da personagem, além 

de figurar imiscuída em descrições de fatos, comportamentos e objetos que rondam o 

seu itinerário, desde a infância em Granja Quieta até a vida adulta na cidade grande. 

Tais considerações podem ser completadas com as observações de Rosenbaum a 

respeito da referência ao ―mundo pulsional‖ presente no conjunto da obra clariciana: 

Talvez uma hipótese possível, pensando agora no conjunto da obra de 
Clarice Lispector, seja a de uma alusão ao mundo pulsional, entendido 
aqui como sendo mais propriamente as pulsões de morte (‗pulsões por 

excelência‘, como diz Freud), na sua condição de avessas à 
representação, indelimitáveis, não capturáveis pela linguagem e, 
portanto, rebeldemente vivas em seu silêncio. (ROSENBAUM, 2004, 
p. 273) 
 

A intensidade das pulsões de vida e de morte ressoa no psiquismo humano e 

potencializa a luta contínua entre situações de construção e destruição, conjunção e 

disjunção. Nesse embate, cabe lembrarmos a força criadora que emana da pulsão de 

morte, causando a incidência de novas formas e repetições renovadas: ―As pulsões de 
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morte [...] são o grito vivo da geleia primária4, magma informe de onde emergimos para 

o mundo das formas caiadas de branco‖ (ROSENBAUM, 2004, p. 273). 

A história de Virgínia é a história de regressão às formas e mundos pulsionais, à 

água como princípio ou arché da busca pela compreensão de algo lacunar, inalcançável 

e inenarrável, anterior à própria linguagem, tal como os propósitos ininteligíveis da 

Sociedade das Sombras: ―Fora por causa do afogado que nascera a Sociedade das 

Sombras? Eles haviam pressentido o encantado e perigoso começo do desconhecido, o 

impulso que vinha do medo‖ (LISPECTOR, 1999, p. 55).  

Não é demais dizer que o jogo de forças pulsionais está também presente na 

relação de submissão de Virgínia a Daniel. Pode-se dizer que ele reproduz toda a 

austeridade e solidão do pai, na medida em que é rude e lacônico com a irmã, de modo a 

exigir as tarefas a serem cumpridas na Sociedade das Sombras. Exemplo desse embate 

de forças pulsionais é a série pensamentos profundos a que ela deveria se entregar, por 

ordem do irmão, como forma de conhecimento de si: ―A Sociedade das Sombras manda 

que você amanhã entre no porão, sente-se e pense muito, muito para saber o que é de 

você mesma e o que é que lhe ensinaram‖ (LISPECTOR, 1999, p. 57).  

Porém, ao contrário do que Daniel imaginara, Virgínia admite secretamente 

atração e desejo por estar no porão5, espaço de trevas e sucatas, que contrasta com a 

luminosidade contida no título da obra, favorecendo o embate entre clareza e 

obscuridade, domínio e submissão, vida e morte. Mais uma vez o sema da água retorna 

nos devaneios da personagem: ―[...] pensando profundamente ia saber o que era dela 

como água misturada à água do rio e o que não era, como pedras misturadas à água do 

rio‖ (LISPECTOR, 1999, p. 58).  

Nesse ponto, convém lembrarmos as palavras de José Américo Motta Pessanha 

(1989) acerca da escrita clariciana como uma espécie de ―rio subterrâneo‖: ―[...] rio de 

água poluída pelos despojos de incontáveis assassinatos [...] Desse movimento interior 

voltado para o problema das origens – rio que vive de correr para as nascentes – está 

toda animada a obra de Clarice Lispector‖ (PESSANHA, 1989, p. 183-184).  

Assim, a escrita de O lustre identifica-se com um trajeto de construção de um eu 

concomitantemente a outro de desconstrução de um eu, pois que focaliza o mergulho de 
                                                             
4 Rosenbaum refere-se à crônica A geleia viva como placenta, publicada em 1964 na seção Fundo de 
gaveta (parte II do volume de contos A legião estrangeira) e posteriormente reescrita por Lispector para o 
Jornal do Brasil, em janeiro de 1972. O texto também foi reunido no volume A descoberta do mundo 
(Rio de Janeiro: Rocco, 1999. p. 402-403).   
5 Sabe-se que as imagens do porão foram diversas vezes utilizadas pela psicanálise, congregando 
sobretudo os conteúdos irracionais e reprimidos da consciência.   
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Virgínia em si mesma e o seu esforço para se adaptar aos espaços, a fim de alcançar 

realização pessoal; esforço esse, porém, que se mostra em vão. Tal como a dinâmica 

entre Eros e Thânatos, construção e desconstrução são aqui complementares e parecem 

proporcionar um jogo de espelhos invertidos e estilhaçados, balizado pela atuação do 

sema da água no plano da expressão. Nesse labirinto especular, a protagonista, sujeito 

errante entre o campo e a cidade, torna e retorna a si mesma como a água que corre para 

a nascente, encontrando simultaneamente vida e morte, escuridão e luz: ―Da escuridão 

para a luz – este um dos acontecimentos que mais a alegravam, a alegravam, a 

alegravam... No fundo o que a tornava contente era não ter êxito a experiência‖ 

(LISPECTOR, 1999, p. 60). 

Decorrem, em meio à luminosidade do lustre, a vivência e aprendizagem da 

morte por Virgínia: ―A grande aranha escandescia. Olhava-o imóvel, inquieta, parecia 

pressentir uma vida terrível‖ (LISPECTOR, 1999, p. 15). O brilho e escandescência que 

emanam do lustre trazem presságios à protagonista, anunciando um ciclo de forças 

pulsionais, marcado sobremaneira pela potência criadora da pulsão de morte: Virgínia 

morrerá atropelada na cidade, ao lado do chapéu, em clara regressão às imagens das 

águas turvas da infância, nas quais incidiam o corpo de um afogado e também um 

chapéu. Em meio ao tumulto do atropelamento e às respostas vagas dos transeuntes da 

cidade em torno de Virgínia, a imagem do lustre retorna revestida do sema da água: ―O 

lustre implume. Como um grande e trêmulo cálice d‘água‖ (LISPECTOR, 1999, p. 

255). 

 

Considerações finais 

Diante do exposto, é dado então indagar o que segue: se por um lado Virgínia é 

comumente associada e caracterizada como um ―corpo vagueante‖ (SOUSA, 2011, p. 

212) sempre a partir da fluidez que a acompanha e, por conseguinte a artificializa, de 

outro, contrariamente, no que tange ao discurso, há a atuação da água como mediadora 

das forças pulsionais, intervenção que gera, em grande medida, conexões nada fluidas 

ao texto e à trajetória da personagem. A ideia da fluidez como metáfora é válida apenas 

ao se considerar a construção e a caracterização da personagem, mas não se aplica ao 

discurso narrativo da obra em questão.  

Neste estudo, portanto, tomamos o sema da água como mediador de movimentos 

e forças pulsionais, contrapondo-nos ao excesso de leituras críticas que perpetuaram a 
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ideia de uma escrita fluida, derramada, correntemente associada às configurações da 

personagem Virgínia. 

Como imagem privilegiada na escrita de O lustre, a água demarca o ritmo e o 

movimento da escrita, além de favorecer o embate entre as forças incontroláveis de Eros 

e Thanatos na configuração da personagem: ―A água negra reflete a noite interior que 

todos somos: ninguém dentro de si sabe se poderá vir a reconhecer um afeto 

transparente‖ (SOUSA, 2011, p. 212). Para além de uma aparente fluidez ou ordenação, 

faz-se necessário o exame da escrita como desordem produtiva, calcada no rastro da 

pulsão de morte, cuja representação por imagens e palavras transmite a descontinuidade 

e o inenarrável. Assim, à fluidez da personagem contrapõe-se a não fluidez do discurso, 

num claro descompasso entre personagem e narração. 
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A RETÓRICA DO SILÊNCIO NA POESIA DE AMNERES: UMA LEITURA DE 
POEMAS - ENTRE A LITERATURA E A PSICANÁLISE 

 
Olavo Barreto de Souza (UEPB) 

Silvanna Kelly Gomes de Oliveira (UEPB) 
 
RESUMO: Neste trabalho desenvolvemos a hipótese de que o silêncio manifesta-se como uma 
retórica na poesia de Amneres. Para tanto, faremos análise de três poemas de sua autoria, cuja 
metodologia de leitura seguida pauta-se num diálogo entre a crítica psicanalítica e literária sobre 
o silêncio, além de trazemos alguns pressupostos teóricos da Análise de Discurso para endossar 
nosso posicionamento crítico, mediante os textos, de que o silêncio comunica e, sobretudo, na 
poesia da autora, por um viés do erotismo conjugado com uma experiência transcendental. Para 
tanto, nos utilizamos das ponderações teóricas de Bataille (1987), Lacan (1981), Orlandi (1997), 
dentre outros autores para a construção do arcabouço crítico que sustenta o olhar crítico sobre a 
autora aqui analisada. 
 
Palavras-chave: Silêncio; Literatura e Psicanálise; Amneres. 
 
 
Introdução 

As relações entre a Literatura e a Psicanálise, no âmbito de suas ponderações 

teóricas, revelam um estreito laço que intercruzam seus discursos. Na constituição das 

obras psicanalíticas, sejam do Freud ou do Lacan, percebemos a utilização do discurso 

literário para a construção de seus axiomas – veja-se em Freud, por exemplo, a concep-

ção do Complexo de Édipo, na qual se baseia na obra de Sófocles, Édipo rei, para cons-

tituir seu aporte teórico. De um ponto de vista verticalizado sobre os textos literários, 

enquanto manifestação do inconsciente, através de um mecanismo de sublimação – 

construtos teóricos desenvolvidos, inicialmente, pela psicanálise freudiana – percebe-se 

que existem manifestações das ações psíquicas que revelam, de diferentes modos, as 

ações estudadas na clínica psicanalítica. Assim, fica-se verificado o campo de interdis-

ciplinaridade que tais estudos estão dispostos. (SOUZA, 2009). 

Élisabeth Ravoux Rallo (2005), em Métodos de crítica literária, ao tratar da crí-

tica psicanalítica como uma metodologia de abordagem de leitura de textos literários 

aponta um dos elos que assemelham a psicanálise à literatura: a interpretação. Ambos os 
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discursos estão preocupados com a hermenêutica do material humano produzido: na 

escrita, para a crítica literária; e no inconsciente, para a psicanálise. O “decifrar”, a bus-

ca por uma sistematização do saber apresentado pela ação humana, reflete um dos prin-

cipais papeis desenvolvidos por tais disciplinas. O múltiplo diálogo entre tais disciplinas 

fica ainda mais estreito quando Jacques Lacan desenvolve a assertiva “o inconsciente é, 

em seu fundo, estruturado, tramado, encadeado, tecido de linguagem” (LACAN, 1981, 

p. 139). Além disso, o próprio Freud, ao constituir o método psicanalítico, concebe que 

é a psicanálise uma maneira de se propor a cura pela palavra. A literatura é um modo 

substancial de manifestação da linguagem, também com suas tramas, tecidos e matizes 

que lhe dão materialidade. Assim sendo, a contiguidade entre as disciplinas perfaz um 

caminho estreito nas suas conceituações. 

Com a apresentação sumária das informações supramencionadas, vislumbramos 

a proficuidade que o estudo psicanalítico pode oferecer na soma aos estudos literários 

pelo viés da hermenêutica do texto, nos seus diferentes matizes de expressividade artís-

tica. Dentre tais expressividades, a ser considerada na manifestação da linguagem, da 

cultura, e sua representação no texto literário, está o silêncio. Vários escritos, sejam em 

prosa ou em verso, estão pautados sob esta temática. Comumente, o silêncio representa 

a ausência do código linguístico, cujo significante está elíptico. No entanto, embora 

seja, possivelmente, a expressão da falta das palavras, ou do som, nem sempre esse 

momento está circunscrito na ausência de significado. Para a crítica psicanalítica, exis-

tem várias abordagens sobre o silêncio como modo de significação do sujeito, de sua 

expressão inconsciente. Para a análise de discurso, por exemplo, o silêncio pode ser o 

não dito, ou seja, um momento enunciativo cuja carga semântica pode estar carregada 

de componentes que informem diferentes sentidos. 

Assim, no estudo que ora propomos, tomamos por base a crítica psicanalítica, 

como apoio para o estudo analítico de poemas, selecionando um corpus para ser anali-

sado sob o aporte teórico desta crítica, além de pontuar diálogos do mesmo com a análi-

se de discurso, quando se trata da temática do silêncio. Para tanto, selecionamos poemas 

da autora Amneres, cuja obra é objeto de nossa pesquisa de mestrado, em andamento, 

para que a análise anunciada esteja estabelecida. A hipótese que propomos neste traba-

lho é de que o silêncio manifesta uma retórica. Ou seja, mesmo, aparentemente, nada 

anunciando, é ele uma estratégia eloquente do dizer. Uma manifestação de linguagem 

que se apropria da ausência do significante para dar margem a um significado expresso 

pela falta da palavra.  
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O silêncio na análise de discurso e na crítica psicanalítica 

Na pesquisa empreendida sobre o silêncio, nos deparamos, inicialmente, com os 

postulados sobre este assunto na Análise de discurso. Como abordamos acima, comu-

mente, o silêncio é tido como o vazio que nada comunica. No entanto, os estudos de 

inspiração discursiva feitos, principalmente, por Orlandi (1997), nos apontam que o 

silêncio expressa uma fonte bastante profícua de dizer. Assim, nas palavras da autora, 

compreendemos que “O silêncio não é vazio, o sem sentido; ao contrário, ele é o indício 

de uma totalidade significativa. Isto nos leva à compreensão do “vazio” da linguagem 

como horizonte e não como falta.” (ORLANDI, 1997, p. 70). Ou seja, é o silêncio um 

modo de operação da linguagem que marca o início, o elemento fundamente da lingua-

gem, bem com o espectro, ainda em construção do que será, o devir. Ainda assegura a 

autora sobre este ponto: “É o silêncio como horizonte, como imanência de sentido.” 

(ORLANDI, 2009, p. 83). Assim, ele pode presentificar, mesmo que estejam latentes, os 

sentidos a que se propõe o sujeito no seu ato comunicacional.  

Dantas (2007) aprofundando algumas noções de Análise de discurso e enfocan-

do, principalmente, o silêncio, sob a perspectiva de estudo de Orlandi (1997), afirma 

que o silêncio não pode ser considerado unívoco. Sua manifestação se pode dar de mo-

do variado: “Assim como as palavras e os textos, os silêncios têm diferentes formas: o 

desvio de atenção, as entrelinhas, o excesso, a proibição e os estar em silêncio (que 

também pode ser percebido como um outro modo de falar).” (DANTAS, 2007, p. 115). 

No exercício do silêncio, sua justificativa poderá tanto marcar o desvio do assunto, 

quanto a apresentação do sentido posto no branco entre as palavras. O vazio que opera 

para a constituição do cheio de significado.  

Vale salientar, sobretudo, que o silêncio tem respaldo no que se pode dizer, ou 

seja, uma relação de alteridade, na qual o seu diferente é o espectro que lhe dá a matiz 

de sua existência. Nas considerações de Dantas (2007) sobre este fato, encontramos: “O 

silêncio tem um sentido que é próprio dele mesmo e tem sentidos que ele adquire na sua 

relação com o dizível.” (DANTAS, 2007, p. 116). Afinal, só temos acesso à compreen-

são do silêncio quando há a ausência da palavra, o dizível. E nessa ausência, posta em 

contraste com o dito, é que o significado do silêncio toma forma. Esta dimensão que 

relaciona o silêncio com a linguagem também é uma compreensão que a crítica psicana-

lítica compartilha, como vemos na abordagem de Pereira (2009) sobre o fenômeno: “A 
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linguagem é o umbral do silêncio que não pode ser franqueado: ela é a prova do infini-

to.” (PEREIRA, 2009, p. 71).  

Assim, podemos vislumbrar que é a linguagem, também, assim como afirmou 

Dantas (2007), o viés pelo qual o silêncio se constitui. Igualmente, sobre esta discussão, 

trazemos o pensamento de Julia Kristeva (1996), acerca das ações de linguagem, corro-

borando esta nossa discussão: “Quem diz linguagem diz demarcação, significação, co-

municação. Nesse sentido todas as práticas humanas são tipos de linguagem visto que 

têm a função de demarcar, de significar, de comunicar.” (KRISTEVA, 1996, p. 14). 

Portanto, o silêncio, enquanto uma ação humana comunica, e comunicando, significa.  

Aprofundando a problemática do silêncio través da crítica psicanalítica, encon-

tramos, sobretudo em Lacan, algumas informações pertinentes à discussão empreendida. 

Nas palavras do teórico: “Mesmo que não comunique nada, o discurso representa a exis-

tência da comunicação; mesmo que negue a evidência, ele afirma que a fala constitui a 

verdade; mesmo que destine a enganar, ele especula com a fé no testemunho” (LACAN, 

1998, p. 252). Na ótica lacaniana o silêncio é comunicação que pode revelar o sentido 

da palavra dita. Ainda estando sem significante, seu significado instaura, por si só, a 

apresentação elíptica do testemunho que a fala oferece.  

Hernandez (2004) ao tratar das várias dimensões do silêncio na crítica psicanalí-

tica, destaca a visão lacaniana sobre o fenômeno, comentando o seminário A lógica do 

fantasma, da seguinte forma: 

Lacan (1967/s.d.), no Seminário A Lógica do Fantasma, sustentou o 
uso de dois nomes diferentes para designar o silêncio: sileo e taceo. 
Taceo seria o da palavra não-dita, do calar, do silenciar ou ser silenci-
ado. De outra parte, sileo seria um silêncio fundante, estruturante, su-
gestivo da ausência essencial da palavra, do buraco da significação. 
Nas suas palavras: “[...] sileo não é taceo. O ato de calar-se não libera 
o sujeito da linguagem apesar de que a essência do sujeito culmine 
nesse ato [...]” (Lacan, 1967/ s.d.). (HERNANDEZ, 2004, p. 130). 

Assim, estaríamos com duas manifestações do silêncio distintas, mas ambas não 

descartam a noção de comunicação que este fenômeno objeta. Num primeiro momento, 

temos taceo, o calar, o silenciamento. Seja, por um poderio que faça o sujeito calar, ou 

alguma escolha espontânea do mesmo para algo esteja elíptico. Num segundo momento, 

temos o sileo, que representa o silêncio constitutivo da linguagem como meio de alteri-

dade com o dito. A noção de silêncio fundador, ou seja, o anterior e primordial ao dito, 

visão que também está em diálogo com as concepções discursivas dos estudos de Or-

landi (1997).  
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Sobre este silêncio primordial que, na visão lacaniana, é o “buraco na significa-

ção”, Pereira (2009) nos aponta que ele é “[...] aquele que determina as condições de 

possibilidade da linguagem. Esse silêncio, inominável, indizível, por ser passível de 

contato e de experiência, torna o sujeito seu protagonista. O silêncio primordial não tem 

objeto mas tem, porém, sujeito.” (PEREIRA, 2009, p. 62). E aqui nos lembramos da 

metáfora bíblica no livro de Gêneses – no princípio era o verbo – mas o que está antes 

do verbo, senão o silêncio, por isso fundador? Este silêncio, não adâmico, não nomeá-

vel, contém em si a essência do sujeito.  

Este inominável, indizível, liga-nos, principalmente, à concepção de erotismo, 

como o inefável, o que só é traduzível sob o signo poético, como nos propõe Branco 

(s/d) e Durigan (1985). Pereira (2009) nos relata que “o silêncio fala pelo nexo com 

Eros.” (PEREIRA, 2009, p. 65). Ou seja, a retórica do silêncio está matizada do erotis-

mo. A mesma autora, ainda declara que “[...] o silêncio exige uma linguagem em que 

possa se expressar.” (PEREIRA, 2009, p. 70). Quer dizer, é necessário algo para dar cor 

ao silêncio em sua expressividade e proficuidade. As palavras em elipse comunicam. 

Mas, como tal comunicação se apresenta? Quais seus matizes que podemos vislumbrar 

na tessitura da retórica aqui discutida?  

Georges Bataille (1987), em O erotismo, aborda a questão da manifestação eró-

tica, como uma espécie de experiência interior. Tal experiência, tão própria do ser hu-

mano, traduz seus significados trazendo consigo a tensão entre a continuida-

de/descontinuidade do ser. Ao passo que o ser procura continuar, eternizar-se, seu corpo 

é fado à descontinuidade, a temporalidade, a imanência de si próprio, suas limitações. 

Na concepção batailleana acerca do silêncio, temos a visão que ele é uma parte constitu-

tiva, ao qual o erotismo conduz. Seria no silêncio o momento da satisfação do sujeito, 

no qual temos o ponto máximo da tensão entre continuidade/descontinuidade. Dessa 

maneira, a experiência interior do erotismo, assim como silêncio, pois ele está contido 

naquele, traz consigo uma tradução tangencial do inominável.  

No discurso poético, tentaremos analisar a manifestação do silêncio enquanto re-

tórica que objeta a expressão do si, do eu lítico. A seleção de poemas, a ser apresentada 

na próxima secção, foi construída a partir do critério de presença da palavra “silêncio”, 

e suas sugestões no corpo do texto. Tentando, portanto, nesta análise compreender quais 

matizes constitui a retórica do silêncio na poesia da autora em estudo.  
 

Amneres e o silêncio na sua poesia 
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Amneres é uma das poetisas de origem paraibana que possui um respaldo crítico 

ainda com consolidação. Em uma pesquisa que empreendemos sobre as poetisas em 

atuação na cena literária nascidas no estado da Paraíba ficou verificado a ausência de 

estudos sobre muitas autoras, cuja fortuna crítica é ínfima ou inexistente. O material de 

análise dessa pesquisa nos pareceu bastante instigante, principalmente, pela quantidade 

de autoras e pela qualidade na construção estética e temáticas em seus poemas (SOU-

ZA; ALVES, 2013). Sobre o estudo das obras de Amneres, como um dos marcos inici-

ais para a formação de uma fortuna crítica sobre a autora, figura nosso trabalho de con-

clusão de curso, que versou sobre a representação do erotismo em seus poemas (SOU-

ZA, 2014). O estudo ora desenvolvido contempla a ampliação desta fortuna crítica, so-

bretudo, através de novas abordagens de leitura do texto poético, em relações às nossas 

pesquisas anteriores. Aqui, estamos privilegiando uma tentativa de ponderar considera-

ções críticas sobre os poemas de Amneres através da relação entre o discurso psicanalí-

tico e a literatura.  

Na secção anterior, levantamos várias conceituações sobre o silêncio, através da 

Análise de discurso e do estudo psicanalítico. Uma visão panorâmica das considerações 

postas nos leva a crer que o silêncio não pode ser encarado como a simples ausência das 

palavras, mas sua tessitura propõe uma comunicação que é matizada por diferentes for-

mas de significação. Tais sentidos podem contemplar o sujeito em si, cuja escrita, sob o 

signo do silêncio, apresenta o traço distintivo do inconsciente, que no texto poético está 

construído pelo mecanismo de sublimação, conforme indica a psicanálise freudiana 

(CRUXÊN, 2004).  

Freud declara que o escritor desenvolve uma demonstração do inconsciente no 

texto literário, sendo este o espaço para abertura do íntimo do ser. Nas palavras dele,  

[...] o escritor, por sua vez, procede de outro modo; é em sua própria 
alma que ele dirige a atenção para o inconsciente, que ele espreita suas 
possibilidades de desenvolvimento e lhes dá expressão artística, em 
vez de reprimir com uma crítica consciente. (FREUD apud RALLO, 
2005, p. 37).  

Portanto, a escrita literária está provida do aparecimento do conteúdo recalcado, 

reprimido. Esta concepção também é compartilhada por Mario Vargas Llosa (2004), em 

A verdade das mentiras. Este autor elenca o fator ficcional como modo de ampliação da 

vida do homem, a experiência do viver o que não se pode na realidade, um “sair de si 

mesmo, ser outro, quando que seja ilusoriamente, é uma maneira de ser menos escravo e 

de experimentar os riscos da liberdade.” (LLOSA, 2004, p. 23). Na verdade, este ser 

outro, estar em liberdade, é a projeção do desejo, do íntimo, recalcado. Consequente-
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mente, a escrita dos poemas de Amneres, quando tratando, sobretudo, do silêncio, temos 

essa expressão do inconsciente que, descrevendo o silêncio, fala.  

A seguir, apresentamos os poemas selecionados, mediando, entre um e outro, 

nossas ponderações de leitura acerca do fenômeno do silêncio na autora em análise. 

Para tanto, iniciamos como texto abaixo, publicado em Verbo e carne (2014), uma das 

suas obras poéticas mais recentes: 

Sobre o silêncio 
 

Calar é o verbo mais difícil de ser decifrado. 
Só o leem os anjos e os sábios. Por isso, 
escrava do texto, poeta que sou, só sei 
traduzi-lo nos hieróglifos da palavra amor. 
(AMNERES, 2014, p. 49). 

 

O poema inicia com uma declaração “Calar é o verbo mais difícil de ser decifra-

do.”. Encontramos neste excerto um primeiro matiz sobre o silêncio como o “calar”. 

Não é apenas o silêncio voluntário, mas o preciso. Essa atitude é descrita pelo eu lírico 

com vias de uma hermenêutica que tenta ler o que não está possível, aparentemente. Se 

formos isolar a primeira parte da estrofe encontramos “Calar é o verbo”. E nisso pode-

mos interpretar de duas formas: primeiramente, “calar” enquanto elemento linguístico 

gramatical, o verbo, em sua perspectiva metalinguística de estudo; a outra versão, mais 

verticalizada sobre a oração declarativa analisada, refere-se a “calar” como o “verbo”, a 

palavra.  O ato de calar, de manter o silêncio pressupõe um conteúdo latente. Tal ação, 

ainda neste mesmo verso, é adjetivada como “difícil de ser decifrado”. Aqui vemos que 

a descrição do eu lírico que apresenta a possibilidade de decifração do código elíptico 

pelo silêncio. Veja-se que a decifração é “difícil”, e não impossível ou não procedente 

em curto prazo. Portanto, existe aí o anúncio da possibilidade de compreender-se o que 

está latente sob o “calar”.  

No segundo verso, em sua primeira parte, encontramos “Só o leem os anjos e os 

sábios.”. Assim, a hipótese pronunciada anteriormente, de que o calar manifesta um 

conteúdo que pode ser compreendido, confirma-se com o excerto mencionado. Deve-se 

observar a declaração do eu lírico sobre os dois seres especiais, qualificados para a deci-

fração do silêncio, os anjos e os sábios. Ou seja, para que o conteúdo manifesto sob a 

ação latente possa ser lido, o ser designado a isso deve possuir a chave da perfeição. No 

poema, polarizam-se duas vertentes para a hermenêutica do silêncio: a angélica, ao qual 

se refere ao ideal de divindade, cuja essência transcendente está para além de uma lin-

guagem codificada sob normas humanas; bem como a da sabedoria, enquanto um modo 
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de saber para o discernimento, cujas máximas aforísticas contêm, muitas vezes, uma 

comunicação obtusa, quando feita em uma leitura não escrupulosa.  

No terceiro verso encontraremos outro possível leitor do silêncio, a poeta. No 

entanto, esta não poderá fazer uma hermenêutica o ato silencioso, como os outros seres 

descritos, o anjo e o sábio. A poeta, por estar condicionada pela tessitura da escrita, só 

poderá traduzir o silêncio através do que é apresentado no último verso, os hieróglifos. 

E não tematizando qualquer assunto, mas o “amor”.  

Podemos vislumbrar, sobretudo, a informação que a tradução conteudista da 

comunicação do silenciamento se dá por hieróglifos. Esta normatização de escrita é uma 

denominação comum a sistemas de representação gráfica de algumas línguas de civili-

zações antigas. Tal sistema fora utilizado, por exemplo, durante o período do Egito An-

tigo. Conforme indica Sousa (2012), os hieróglifos constituem a representação da pala-

vra divina, dos signos sagrados. A utilização desse sistema de comunicação, no contexto 

do Egito Antigo dava-se, prioritariamente, aos edifícios sagrados, tempos e tumbas e, 

possivelmente, utilizado na ritualística da religião da época. Portanto, sua expressivida-

de divinatória, assemelha-se ao grau de ato hermenêutico, em relação ao poema em aná-

lise, comparando-se a poeta, ao sábio e ao anjo. Ambos estão num patamar de proposi-

tura de uma mensagem que se revela sob a égide do sagrado.  

Ainda segundo Sousa (2012), o hieróglifo, na cosmovisão egípcia, é o sinal da 

criação divina. Quando o escriba o desenha, representa, neste ato, a ação criadora da 

divindade. Portanto, o poeta quando traz consigo a atividade de traduzir o intraduzível, 

o silêncio, o verbo calar, na forma de hieróglifo, ele assemelha-se à ação originária do 

criador que maneja com suas mãos a tessitura do objeto criado. Mas, tal atividade, se-

gundo o poema, utiliza-se de uma determinada categoria de hieróglifos, os do amor. Por 

si, tal elemento pode ligar-se ao erotismo, numa visão de unidade divinatória.  

Continuando nosso percurso analítico sobre a representação do silêncio - en-

quanto uma retórica - nos poemas de Amneres encontramos na obra Diário da poesia 

em combustão (2010), o seguinte texto:  

CL – Sobre o não dito 
 
 Sabe uma coisa, não vou dizer mais nada. Tudo já foi dito, pen-
sado, sentido, arrotado aos quatro ventos, entupindo teu ouvido de ve-
neno. Está tudo escrito, então, para te poupar, em respeito ao teu direi-
to de sonhar, vou fazer silêncio e o que lerás 
................................................................................................................, 
exatamente neste espaço em branco é o não dito do meu desencanto. É 
o que preferi calar. 

4595



(AMENERES, 2010, p. 179). 
 

No exemplo acima, encontramos outra forma de afirmar o silêncio. Neste caso, 

sobretudo, a sugestão fornecida pelo eu lírico é pela ideia de excesso de dizer. Confor-

me tínhamos apresentado anteriormente, na secção teórica acerca da temática em foco 

neste trabalho, pautando, sobretudo, nas postulações de Dantas (2007), uma das formas 

de silenciamento é pelo exagero do dito. É uma atitude assumida pelo eu lírico. Existe 

nesse ato a preferência calar, o taceo, conforme indica Lacan (apud HERNANDEZ, 

2004). O poema em prosa acima, reserva o espaço pontilhado como meio de representar 

a ausência da palavra. A motivação, possível, para esta atitude, refere-se ao desencanto 

sobre o mundo. Inclusive, o ato de calar, no texto, assume a característica de respeito ao 

sujeito leitor, cujo “direito de sonhar”, está garantido pela ausência dos significantes. O 

“não dito”, no poema, é uma forma de não caducar um conteúdo, não contribuir para o 

descambo das palavras já tão utilizadas em sua redundância comunicativa, como sugere 

o discurso do eu lírico.  

Por fim, apresentamos nesta análise o poema abaixo, extraído da obra Verbo e 

carne (2014):  

Não texto 
 
Por trás desse silêncio, 
só tem eu, 
mais do mesmo de mim, 
sem disfarces 
ou máscaras a cair. 
Somente eu, 
certa angústia 
e a incansável busca 
pela transcendência. 
Somente eu 
e a fé a iluminar-me 
os passos, 
mesmo se há breu 
e se a dor me fere a carne. 
Meu grande amor, de verdade, 
por trás desse silêncio, 
só tem eu. 
(AMNERES, 2014, p. 77) 
 

Mediante a leitura do poema acima, observamos, mais uma vez, a tematização 

do silêncio, na escrita poética de Amneres, só que desta vez tratando do silêncio pri-

mordial. Essa forma de “dizer” volta-se ao sujeito da enunciação no texto. A carga sig-

nificativa do “eu”, no poema, como estrato sígnico do silenciado apresenta a face interi-

or do ser, na sua essência existencial. 
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“Por trás desse silêncio,/ só tem eu,/ mais do mesmo de mim,/ sem disfarces/ ou 

máscaras a cair”. É interessante apontar, sobre esses versos, a necessidade que o eu líri-

co tem de afirmar-se verdadeiro em seu discurso. O “mais do mesmo de mim”, dignifica 

que o conteúdo expresso na tessitura poética do texto que adentra nas profundezas da 

alma, apresentada “sem disfarces”, sem a trama que mimetiza a realidade superficial. 

Abre-se, assim, a caixa do inconsciente: o desnudamento do eu, mediante o silêncio. 

Compreendemos, também, que nesse desnudamento está uma centelha da expe-

riência erótica, pautada na expressão do divino. O desnudar, enquanto matiz da verdade, 

em similitude como a verdade do Verbo, referenda a busca por uma compreensão de si. 

Os versos seguintes, exemplificam isso: “Somente eu,/ certa angústia/ e a incansável 

busca/ pela transcendência.”. Nesse trecho encontramos o excerto da descontinuidade 

do ser, mediante a busca pela continuidade, numa ótica inspirada pelo pensamento de 

Georges Bataille (1987). Ao passo que o desnudar abre as portas para a verdade, nesse 

caminho até ela, a angústia presentifica o descontínuo, o marcado pela não possibilidade 

de transcender, de atingir a completude da transcendência, contínua. A busca, nesse 

sentido, aponta para a caminhada até o interior de si, para encontrar-se com a eternidade 

que o divino oferece como meio de despendimento da angústia. Assim, ligando sujeito 

ao eterno, temos a força libidinal enlaçada e contínua.  

Mas deve-se compreender que no poema este caminhar ainda está em processo. 

Além da “incansável busca”, adjetivação propícia para chegarmos à conclusão enuncia-

da, os versos seguintes contemplam, ainda mais, essa potencialidade do eu que ao reve-

lar-se, demonstra seu estado de procura: “Somente eu/ e a fé a iluminar-me/ os passos,/ 

mesmo se há breu/ e se a dor me fere a carne.”. O desejo de render-se ao eterno, seme-

lha-se a um sacrifício, uma cruz. A procura pelo divino é um calvário, mas com a espe-

rança iluminada pela fé, mesmo diante das intempéries que surgem nessa busca. Este 

modo de expressão liga-se, ainda, com a continuidade/descontinuidade, supramenciona-

da, cuja objetivação perpetua-se nos últimos versos do poema: “Meu grande amor, de 

verdade, por trás desse silêncio,/ só tem eu.”. O primeiro verso, do fragmento aludido, 

pode ser interpretado como um vocativo, no qual o eu lírico reporta-se a algum sujeito, 

qualificado como “grande amor”.   

Não temos marcas no texto mais contundentes que possam referendar, de modo 

explícito, de quem se trata este vocativo, além do matiz pronunciado pela voz do texto 

em sua adjetivação. No entanto, podemos supor que este vocativo aponta para o sujeito 

a quem se dirige o eu lírico no momento de sua confissão para o desnudar-se, cuja ex-
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pressão “de verdade” qualifica-se como um modalizador que sustenta a qualidade da 

informação expressa. A necessidade de que o dito seja verdadeiro é o indício maior, 

diante todo texto, como meio de tornar-se perfeito, sem manchas que possam distanciar 

o eu lírico do transcendente. 

Por fim, apresentamos nossa interpretação do título do poema que dá norte a 

nossa leitura do poema. O “Não texto” carrega em si a negação do discurso que possa 

dar contingência ao dito: a possibilidade ou a não possibilidade do dizer. Ao passo que 

o negar encerra o sentido por não deixar margens, em um primeiro momento, à abertura 

de possibilidades de leitura sobre um fato, por já dizer que ele não está, no caso o texto; 

de modo contrário, o negar pode esconder, em sua essência pragmática, a capacidade de 

muito afirmar o que notoriamente, na superficialidade do discurso, pareça algo impossí-

vel. O silêncio, desse modo, tem tessitura afirmativa na constituição de uma experiên-

cia, como pudemos verificar no poema, que enleva a busca pela continuidade do ser, 

através da transcendência, mesmo com seus encalços emergidos no caminho de unidade 

consigo mesmo, na sua interioridade, para completar-se com algo maior que a sua en-

vergadura sofrida pela marca da descontinuidade, se pensarmos o discurso desse poema 

como erótico.  
 

 Considerações finais 

Na análise que ora propomos, demonstramos que a poesia de Amneres traz a 

marca de uma retórica do silêncio, conforme pudemos verificar nas secções anteriores. 

Os aportes teóricos utilizados nos confirmam de que o silêncio comunica e os poemas 

trouxeram em seus versos a contemplação desta hipótese de leitura. Mais que o simples 

dizer, os poemas comunicam uma experiência erótica, cuja tópica da continuida-

de/descontinuidade, conforme descreve o pensamento de Bataille (1987), constitui a 

referência próxima dos textos a uma filiação temática comum na obra da autora em aná-

lise, como já pontuamos em outras oportunidades de pesquisa (SOUZA, 2014).  
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Resumo: A melancolia na filosofia, psicologia, psicanálise e outras ciências humanas, é 
considerada um pathos que abala o funcionamento das atividades do seu portador. Entretanto, 
muitos são os escritores que colocaram, na voz de seus personagens, as tristes concepções 
acerca do amor louco. Com efeito, a dor de um amor perdido ou não correspondido constitui o 
cerne de uma narrativa com traços melancólicos. É neste cenário que o conto A Flor de Vidro, 
escrito por Murilo Rubião, em 1965, foi construído: na história, o personagem principal, 
Eronides, mostra-se feliz ao saber que a mulher amada retornará e, com esta esperança 
transformada em certeza, ao reencontrá-la na estação de trem, o homem cego procura (re)viver 
os momentos venturosos que antecederam à separação, cuja razão que a causou é diluída 
durante a narrativa, e, mesmo com os poucos indícios, nem assim fica claro a verdade dos fatos. 
Logo é percebido que o relacionamento está sendo (re)apresentado em retrospecto, sob a 
perspectiva de Eronides que, na instância da mente, volta a anos anteriores, nos quais, tanto 
Marialice, a sua amada, quanto ele estão no viço de seus 20 anos e se divertem na mata. A 
realidade, aqui, ou se confunde com as lembranças de um amor perdido ou é a clara 
manifestação da incapacidade do protagonista em se desapegar do objeto com quem desejava 
fundir-se, em todo caso, a dor do desemparo, simbolizada na temível flor de vidro, está presente 
quer nas supostas lembranças quer no desejo de que elas fossem reais. Por isso, nossa pesquisa, 
numa conexão entre os estudos de base freudiana e a literatura, com as contribuições de 
LAMBOTTE (2000), pretende investigar a dor deste amor perdido, protagonizado pelo 
personagem Eronides que o reveste de uma singularidade ímpar e martirizante. 

 

Palavras-chave: Melancolia. Perda. Psicanálise. Retrospecto. 
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Introdução: 

A Flor de Vidro é um conto brasileiro escrito por Murilo Rubião, em 1965, a 

história narra a triste e impressionante solidão de Eronides, um homem que vive à 

espera da mulher que amou durante boa parte de sua vida. Aparentemente, o que 

poderia ser mais uma das muitas histórias de sofrimento pela espera da pessoa amada, 

se transforma, na medida em que a narrativa prossegue, em um estranho relato do 

reencontro do casal: Eronides, de alguma forma, é levado de volta ao tempo em que era 

jovem e não estava mais cego, (re)vivendo, os momentos felizes que gozara junto com 

Marialice, a mulher que ama. 

A estranheza da narrativa contribui para que identifiquemos os traços 

característicos da literatura fantástica, exposta pelo teórico Tzvitan Todorov em seu 

livro Introdução à Literatura Fantástica, de modo que permite que se possa procurar 

entendê-la através de uma análise metapsicológica. Não se quer dizer com isso que esta 

seja a única maneira de se interpretar o conto fantástico, muito pelo contrário, 

reconhecemos se tratar de uma outra forma de olhar o texto literário pelo víeis analítico. 

Neste ponto, acreditamos que as instruções do professor Bellemin-Noel (1978) 

dialogam com o objetivo de nosso trabalho visto que buscamos ler as marcas ou cifras 

do inconsciente no texto. 

Neste pensamento verificamos, durante a leitura do corpus, manifestações de um 

sujeito preso à lembrança de um relacionamento que, por razões subentendidas e 

diluídas na obra, culminou com a separação do casal, da qual, Eronides vive a esperança 

de um retorno. Seu desejo, no entanto, assume nuances de uma alucinação na medida 

em que, sem explicação possível, tanto ele quanto Marialice rejuvenescem, como se o 

tempo não tivesse passado para ambos. Apesar do provável devaneio do personagem, 

algo de terrível toma forma em sua mente e o faz temer o que pode surgir. 

Por isso, nossa pesquisa, foi dividida em três momentos para que alcancemos o 

propósito deste trabalho: no primeiro, faremos um percurso sócio-histórico sobre os 

conceitos atribuídos a melancolia, etimologicamente, doença da bílis negra; na Idade 

Clássica veio a ser demonizada, e, com o passar dos séculos, usada pelos românticos 

para justificar seus talentos e posteriores infelicidades de uma vida amorosa frustrante; 

no segundo momento,  com base nas considerações freudianas, faremos uma exposição 
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sobre os recorrentes sintomas que evidenciam aspectos melancólicos no sujeito que a 

possui. 

No terceiro momento, já feitas e expostas as exposições teóricas e sócio-

históricas do fenômeno, buscaremos entender as evidencias que a narrativa de Murilo 

Rubião nos oferece, voltando-nos para o protagonista Eronides, um homem que 

permanece ligado ao objeto de amor, supostamente, perdido, com o qual ainda sonha e 

acredita estar, retrospectivamente, reconciliando-se. Todavia, Eronides vive 

atormentado pelo terror da flor de vidro que o persegue e o faz temer o (in)certo futuro. 

 

1. A melancolia: da singularidade à doença  

A Idade Clássica é, conforme alegam os historiadores, o fundamento da cultura 

ocidental, de modo que as visões de mundo que compartilhamos, advém das concepções 

greco-romanas. Neste sentido, não é diferente que o conceito da melancolia tenha sido 

construído neste meio. Etimologicamente, a palavra melancolia é a composição de duas 

outras, que formam o seu sentido e relação com a Idade Clássica.1 Compreendida pela 

medicina de Hipócrates como uma bile negra, ligada as questões humorais, ela era a 

doença do excesso ou, melhor dizendo, uma de suas consequências. Mas, Aristóteles 

não a via, tão-somente, por este prisma, ele a concebia como um traço de caráter de um 

sujeito de exceção, ou seja, alguém que se diferia dos homens comuns pelo talento que 

possuía e que era capaz de exercer. Em outras palavras: 

Com Aristóteles, a ideia de uma produção na melancolia é posta em destaque. 
Se Hipócrates via somente a formação de uma doença na produção da bile 
negra, Aristóteles via que uma quantidade desta era necessária ao gênio. Ou 
seja, com Aristóteles a ideia de excesso ou desequilíbrio dos humores[...] é 
considerada presente principalmente entre os conhecidos como sujeitos de 
exceção. Estes sujeitos de exceção: os grandes gênios, filósofos, poetas e 
artistas estariam, pois, tomados por um excesso de bile capaz de torná-los 
melancólicos ou predispostos à melancolia [...] (SANTA CLARA, 2009, p.4) 

 

                                                             
1 Conforme Lambotte “A etimologia grega da melancolia melas (negra) e chole (bile), nos indica a fonte 
do que temos o hábito de designar antes como um traço de caráter do que como uma doença propriamente 
falando, a saber, a bile negra que entrava na composição do corpo com três outros humores: o sangue, a 
linfa ou a fleuma e a bile amarela ou a pituíta” (2000, p. 32). 
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Mas a concepção de que a melancolia era uma artística e produtiva forma de 

caráter, tende a sofrer uma mudança significativa, com o advento do cristianismo, que, 

em seu apogeu na Idade Média, entende-a como um pecado. Santa Clara (2009) explica 

que a nova compreensão moralizante que se desenvolveu no ocidente determinou que 

um dos grandes pecados que o homem não podia cometer era a preguiça2. Não à toa 

que, os escritos médico-religiosos, caracterizavam-na com traços e cores que 

demonstravam o seu distanciamento com a imagem de um Deus iluminado e 

trabalhador: 

Nos escritos populares medievais, lembra-nos E. Panofsky, os traços 
específicos da melancolia eram: o ar sombrio (glumness) e a sonolência 
(drowsinss); ora, estes mesmos traços eram igualmente relacionados ao 
modelo da preguiça (Sloth) ou a acedia dos místicos da Idade Média e da 
Renascença. (LAMBOTTE, 2000, p.43) 

 

No entanto, o caráter pecaminoso da melancolia é posto em xeque, quando, já na 

Renascença, procura-se retornar aos fundamentos clássicos da cultura ocidental e, neste 

sentido, volta-se, novamente, às formulações humorais de Hipócrates a partir das quais 

a bílis negra é um estado de espírito regido pela quantidade de fluidos humorais e, 

também, que a mencionada enfermidade é típica de sujeitos, cuja capacidade intelectual 

ultrapassa a do senso comum. A ideia hipocrática segue até o séc. XVIII, apesar dos 

avanços teóricos e científicos.  Os românticos do séc. XIX, se valendo deste fato, 

exaltam a doença em suas obras poéticas e em prosa, se fazendo a prova viva das 

assertivas aristotélicas quanto aos sujeitos melancólicos, nas palavras de Santa Clara: 

Com a entrada do movimento romancista em cena no final do século XVIII e 
início do século XIX, a melancolia ganha novamente força de expressão na 
produção artística. Paralelamente a ela surgem também as classificações 
médicas com o objetivo de inseri-la nos moldes científicos vigentes, fazendo 
com que a figura do melancólico como homem de exceção comece a decair. 
A melancolia passa a sofrer divisões em categorias e subcategorias. (2009, 
p.5). 

 

A psiquiatria, consolidando-se no séc. XIX, propõe que se ignorem as 

concepções artísticas da melancolia e passe a classificá-la e enquadrá-la entre as 

doenças mentais, como uma das psicoses, para as quais havia tratamento e remédios 

                                                             
2 Um dos sete principais pecados da humanidade: a preguiça, o melancólico, desanimado, cessava de 
produzir e de agir, num contexto em que a Igreja dependia do trabalho dos nobres e de seus 
correligionários para que mantivesse o ciclo de poder econômico de que era detentora na idade medieval. 
A ociosidade, por isso, não devia ser estimulada, como havia sido na Grécia Antiga. 
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adequados. É somente Freud que, em 1917, em seu artigo Luto e Melancolia, busca 

entender o que move, psiquicamente, o sujeito melancólico, isto é, o que, diferente da 

teoria dos humores e das classificações psiquiátricas, resultaria em um estado 

reconhecível de melancolia.  

 

2. Melancolia: o vazio existencial 

Freud, conforme afirmamos acima, foi o primeiro teorizador a buscar um sentido 

no sofrimento do sujeito melancólico. Sua primeira abordagem acerca dos traços 

constitutivos de um estado de melancolia, em 1917, é o carro-chefe de qualquer teórico 

que tente, pelo viés analítico, discorrer sobre este vazio do eu. O mestre vienense, como 

lhe é próprio, tece um comparativo entre os processos de luto e melancolia, descrevendo 

o primeiro como um fator natural da vida do humana já que a mesma impõe perdas 

significativas, as quais é necessário reelaborar para que se dê continuidade ao ciclo. Em 

contrapartida, a melancolia, 

[...] se caracteriza, em termos psíquicos, por um abatimento doloroso, uma 
cessação do interesse pelo mundo exterior, perda da capacidade de amar, 
inibição de toda atividade e diminuição da autoestima, que se expressa em 
recriminações e ofensas à própria pessoa e pode chegar a uma delirante 
expectativa de punição. (FREUD, 2010, p.128) 

 

Freud observa que, pelo menos, no processo de luto, a autoestima não é afetada, 

mas, o sujeito melancólico tem, em si e apontado para si, a depreciação de si mesmo, de 

modo que, não o mundo perde o sentido, mas o próprio eu do melancólico não suporta 

viver. Há que se fazer uma inquirição: o que é perdido para que o melancólico se 

esfacele de maneira tão arcaica? Ao que o pai da psicanálise responde indicando que, 

ainda que o melancólico saiba quem perdeu, no processo de afastamento do objeto 

amado, jamais saberá o que perdeu neste objeto, dessa forma, a angústia da perda se 

instala.  Logo, advém a incapacidade de dar sentido ao que foi perdido, ou, melhor 

dizendo, compreender o seu significado, de maneira que, o sujeito volta contra si 

mesmo as mais fortes e duras exprobrações, vendo-se como alguém sem a capacidade 

de amar e ser amado. Vale mencionar que o melancólico se coloca como aquele que é 

detentor da verdade sobre si e do mundo que ninguém jamais possuiu, neste sentido, seu 

discurso é marcado por uma verdade primeira que só a ele pertence, Lambotte (1997) 

denominará este discurso como regido por uma validade lógica que “determina relações 
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eventuais atravessadas pelo efeito de uma verdade primeira [...]” (p.49). Freud, por sua 

vez, delimita que o essencial, com relação ao conteúdo do discurso melancólico 

Não é [..], portanto, saber se o melancólico está correto em sua penosa 
autodepreciação, até que ponto sua crítica coincide com o julgamento dos 
outros. A questão é, isto sim, que ele descreve corretamente sua situação 
psicológica. Ele perdeu o amor-próprio e deve ter tido boas razões para isso. 
(Ibid, 2010, p, 132) 

 

O pai da psicanálise recorda que, na primeira fase da vida, enquanto o sujeito 

ainda está se constituindo, o cerceamento e o amor das figuras parentais constroem o 

narcisismo do bebê, que se reconhece a si mesmo pelo olhar destes outros que o 

engolfam e o protege. A melancolia, doença de ordem narcísica, evidencia que algo 

pode ter ocasionado em uma dificuldade deste sujeito de se separar ou conceber o objeto 

amado, como normalmente supõe-se que ele não é parte integrante de seu corpo, mas 

um outro, independente de si. Perder esse outro, podemos inferir, seria perder uma parte 

de si mesmo, sem qual, viver torna-se impossível. O arranjo que o melancólico faz para 

poder lidar com a perda é, simbolicamente, devorar o objeto amado, se identificando 

com ele e, ao mesmo tempo, sofrendo com o fato de que, na realidade, ele não está mais 

lá. Neste caso, Freud observa que, a “oposição pode ser tão intensa que se produz um 

afastamento da realidade e um apego ao objeto mediante uma psicose de desejo 

alucinatória” (FREUD, 2010, p.129)3.  

Eis o que, no próximo item, analisaremos: a partir dos pressupostos teóricos de 

Todorov (2009), faremos uma abordagem analítica do drama vivido pelo personagem 

Eronides, protagonista do conto A Flor de Vidro do escritor brasileiro Murilo Rubião, 

que vive preso as lembranças de um passado que não retornará, mas que, sobre qualquer 

princípio de realidade, continua a sonhar com a volta de sua namorada da juventude. 

Verificamos, portanto, indícios de uma profunda melancolia, sobre os quais basearemos 

as nossas considerações. 

 

3. Flores de angústia e de melancolia  

A Flor de Vidro é um conto fantástico que narra a história de Eronides, um 

homem consumido pela saudade da mulher que ama, Marialice, esta espera logo 

                                                             
3 Razão pela qual a melancolia é considerada, para autores como Guerra (2010), um tipo de psicose. 
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manifesta ao leitor a impossibilidade deste reencontro acontecer no real uma vez que há 

indícios de que Eronides esteja em um devaneio: 

                                - Marialice! 

Foi a velha empregada que gritou e Eronides ficou sem saber se o   nome 
brotara da garganta da Rosária ou do seu pensamento. 

                                               - Sim, ela vai chegar. Ela vai chegar! 

Uma realidade inesperada sacudiu-lhe o corpo com violência. Afobado, 
colocou uma venda negra na vista inutilizada e passou a navalha no resto 
do cabelo que lhe rodeava a cabeça. (RUBIÃO, 1965, p. 119, grifo nosso) 

 

Eronides é cego, e este dado é o elemento chave que, ao final, faz com que o 

leitor se dê conta que Marialice jamais retornou a fazenda em que, certamente, fora feliz 

com o homem deficiente. Para além deste fato, há, também, os espaços que indicam um 

corte nas cenas em que as personagens aparecem, embasando, portanto, a interpretação 

de que Eronides não esteja vivendo os momentos de felicidade que tanto deseja. 

Neste sentido, nos propomos a investigar, utilizando a psicanálise de base 

freudiana, os sinais que evidenciam uma provável melancolia do protagonista, 

aparentemente, incorporado ao objeto amado, do qual, não consegue se desvencilhar, 

criando uma alucinação que rege a narrativa. Contudo, há que se fazer menção de que a 

história, de acordo com que afirmamos acima, se encaixa dentro da categoria do 

fantástico, de modo que nossa pretensão não visa desmerecer ou ignorar o legado do 

autor, tão somente buscamos aplicar a psicanálise ao texto literário. 

Dessa forma, esclarecidos nossos objetivos, façamos algumas considerações 

referentes à literatura fantástica: conforme Todorov (2009) ela se define a partir da 

impossibilidade de que o fato narrado, ambientado em um mundo natural, não ter 

nenhuma explicação que possa elucidar a origem do fenômeno: 

Chegamos assim ao coração do fantástico. Em um mundo que é o nosso, que 
conhecemos, sem diabos, sílfides, nem vampiros se produz um 
acontecimento impossível de explicar pelas leis desse mesmo mundo 
familiar. Que percebe o acontecimento deve optar por uma das duas soluções 
possíveis: ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto de 
imaginação, e as leis do mundo seguem sendo o que são, ou o acontecimento 
se produziu realmente, é parte integrante da realidade, e então esta realidade 
está regida por leis que desconhecemos. Ou o diabo é uma ilusão, um ser 
imaginário, ou existe realmente, como outros seres, com a diferença de que 
rara vez o encontra. O fantástico ocupa o tempo desta incerteza. [...] 
(TODOROV, 2009, p.15). 

 

Cabe ao leitor aceitar a inexplicabilidade do fato, cuja integração é fundamental 

para que o efeito da surpresa ao não plausível se dê. Em outras palavras, é na integração 
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deste leitor que o personagem pode compartilhar as suas impressões acerca dos fatos, 

uma vez que ele, mesmo fazendo parte da história, vive surpreso. 

O conto de Murilo Rubião, por outro lado, não possui um personagem surpreso 

e/ou ciente do inexplicável do acontecimento, pelo contrário, Eronides não questiona o 

fato, mesmo que se mostrem os mais absurdos como, por exemplo, a volta no tempo, 

em que tanto ele quanto Marialice, parecem ter, novamente, vinte anos: 

— Seu preguiçoso, esqueceu-se do nosso passeio? Contemplou-a 
maravilhado, vendo-a jovem e fresca. Dezoito anos rondavam-lhe o corpo 
esbelto. Agarrou-a com sofreguidão, desejando lembrar-lhe a noite anterior. 
Silenciou-o a convicção de que doze anos tinham-se esvanecido. (RUBIÃO, 
1965, p. 119) 

 

Rejuvenescidos, passam a passear pela floresta, como haviam feito no viço de 

sua mocidade, rememorando ou (re)vivendo os melhores momentos de sua vida, sem 

que haja a explicação deste evento. É neste silêncio da narrativa que buscamos 

interpretar por meio da psicanálise: o que significa ou pode significar esta reedição das 

cenas românticas com Marialice? 

De acordo com o que expusemos no ponto anterior, a melancolia é uma doença 

psíquica, caracterizada pela impossibilidade de o sujeito desapegar-se do objeto amado 

a quem ama, o que a difere, fundamentalmente, do luto, processo natural da vida de 

qualquer pessoa. Este desapego é a razão pela qual o melancólico não supera a perda, 

com a qual não sabe lidar de outra forma, a não ser fundindo-se com o que lhe foi, no 

campo real, perdido. No entanto, a dor da não existência deste objeto consome o sujeito, 

levando-o, em alguns casos a loucura ou ao suicídio: 

Isso porque, conforme expusemos, o ego do sujeito melancólico está 
fragilizado ou, nas palavras de Freud, empobrecido, de maneira que, o 
melancólico pode até saber quem perdeu no processo, mas jamais terá 
consciência do que perdeu neste alguém, cuja falta é capaz de aniquilá-lo 
facilmente. (VENANCIO; RODRIGUES, 2016, p.1087) 

 

O que Marialice é para Eronides? É esta a inquirição provocadora da angústia na 

qual o protagonista vive, vale destacar que nem mesmo da pergunta este sujeito, em 

particular, é ciente, de modo que, acreditamos, ele sofre duplamente: tanto por não saber 

o que indagar a si, quanto pelo fato de não saber a resposta, caso viesse a descobrir a 

pergunta. Neste sentido, não à toa, Eronides teme uma flor de vidro que é sempre 

recorrente em seu devaneio: 

Os passeios sucediam-se. Mudavam o horário e acabavam na mata. Às vezes, 
pensando ter divisado a flor de vidro no alto de uma árvore, comprimia 
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Marialice nos braços. Ela assustava-se, olhava-o silenciosa, à espera de uma 
explicação. Contudo, ele guardava para si as razões do seu terror. (RUBIÃO, 
1965, p.120.) 

 

Tal qual a não explicação do sentido desta flor que lhe causar terror, Eronides 

não revela sobre as razões que poderiam ter levado a separação do casal, uma 

informação que, no entanto, está diluída no texto, que o leitor precisa juntar para 

compreendê-la: “Os corpos unidos, quis falar em Dagô, mas se convenceu de que não 

houvera outros homens. Nem antes nem depois. ” (Rubião, 1965, p.119). Esta é a única 

referência clara de que, provavelmente, outro homem existira na vida dela, alguém de 

quem Eronides não tem coragem suficiente para conversar com a mulher. 

Somente com a última informação, do último parágrafo do texto, é que fica 

evidente que as cenas narradas foram (re)vividas em retrospecto: ao se despedir de 

Marialice, na volta para a fazenda, um galho acerta-lhe um dos olhos, cegando-o.  

 

Considerações finais: 

Buscamos, a luz da psicanálise de base freudiana, tecer considerações 

pertinentes acerca do conto fantástico A Flor de Vidro do escritor Murilo Rubião, no 

que tange ao protagonista Eronides. Em nosso entender, a história, em seus aspectos 

estruturais e narrativos, assume um ar melancólico que se tece no desenvolvimento da 

trama. Eronides, ligado afetivamente ao seu objeto de amor, alucina e vive um devaneio 

em que, rejuvenescido, está (re)vivendo os momentos felizes com Marialice, de quem se 

separou há muitos anos atrás.  

A síntese interpretativa do conto, no entanto, só é possível quando, à luz da 

psicanálise, entendemos as cifras dos sintomas melancólicos no sujeito, ou seja, os 

indícios que, analisados em conjunto, fornecem-nos as informações necessárias. Neste 

sentido, o melancólico, apesar da separação e completa inexistência do objeto amado, se 

identifica com ele e o introjeta a seu ego, o qual, fragilizado, perde o interesse de si e 

pelo mundo. Além disso, o sujeito melancólico não tem consciência do que perdeu na 

pessoa que ama, apesar de saber quem perdeu. 

Eronides, portanto, parece alucinar ou, em outras palavras, permanece em um 

sonho, no qual, efetivamente, Marialice retornara, apesar das supostas razões que a 

levaram embora, a saber, outro homem, de quem ele não consegue falar. Mas, apesar de 

4608



seu devaneio, a flor de vidro desperta-lhe um inexplicável terror, mesmo com a 

presença de Marialice consigo. 

Ao final, o narrador, por meio de claro detalhe, revela-nos que as cenas até então 

narradas podem ser, tão somente, o retrospecto ou retorno do que não foi esquecido: 

Eronides é atingido por um galho que inutiliza um de seus olhos, motivo pelo qual usa 

uma venda. 
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PSICANÁLISE E LITERATURA: A ANGÚSTIA MAPEADA EM ALMIRA, 

PROTAGONISTA DO CONTO “A SOLUÇÃO”, DE CLARICE LISPECTOR 

 

Silvanna Kelly Gomes de Oliveira (UEPB) 
Olavo Barreto de Souza (UEPB)  

 

Resumo: Lançada uma reflexão acerca da psicanálise em consonância com o âmbito 
literário, sobretudo, em narrativas, o presente trabalho traz à luz questões desenvolvidas 
por Sigmund Freud em relação ao que se adota como ―neurose de angústia‖, estudo 
relevante para a compreensão da natureza humana, bem como do mundo ficcional. 
Tomando como parâmetro uma análise do conto ―A Solução‖, de Clarice Lispector, 
extraído de A legião estrangeira (1999), objetiva-se discutir o mapeamento da angústia 
na protagonista Almira junto a Alice, e quais os elementos do texto que contribuem para 
a percepção de tal conceito. Seria esse hibridismo entre psicanálise e literatura o marco 
zero das lucubrações sobre o tema ―angústia‖. Nesse sentido, fez-se necessário lançar 
mão de pressupostos teóricos como os de Ramos (2003), Certeau (2011), Freud (1985), 
Barbosa (2001), etc, no intuito de embasar a pesquisa e, por conseguinte, atingir um 
diálogo congruente do conto ―A Solução‖, selecionado para análise, unindo-o às 
reflexões já consagradas pela crítica. Por fim, o artigo visa expandir a abordagem 
psicanalítica dentro de um contexto literário de modo a suscitar novas possibilidades de 
leitura, ressignificando o texto literário. 
 
Palavras-chave: Psicanálise. Literatura. Neurose de angústia. Clarice Lispector. 
 
 
Introdução 
 

Em meados do século XX, após várias pesquisas, relatos de pacientes, 

autoanálise e conclusões científicas da vasta área da psicanálise, Freud classificou o 

lado ―invisível‖ da mente subjetiva do homem, através da seguinte nomenclatura: ―pré-

consciente‖, parte inconsciente que se ativa para a consciência com facilidade; 

―consciente‖, pequena parte da mente – ponta do iceberg; e ―inconsciente‖, conteúdo 

não acessível à consciência, muitas vezes, recalcado – todo o iceberg. Estes são 

considerados os três níveis da consciência humana. Sendo assim, o foco de estudo 
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freudiano recaiu sobre a ―maior parte‖ da psique analisada, que é o inconsciente, nível 

em que há uma aparente desorganização de eventos mentais. 

Dessa maneira, a abordagem do inconsciente desemboca no estudo acerca da 

―neurose de angústia‖, obstacularização no lado psíquico do sujeito, relevante para a 

compreensão de vários eventos mentais, fortemente observados no comportamento 

humano. Dentro desta perspectiva, o trabalho envolve as considerações sobre diversas 

causas e consequências da angústia, possíveis razões para a sua existência e os 

resultados que dela surgem, mapeando-a em todo e qualquer sujeito, em algum 

momento da existência concreta. Partindo das elucidações desta concepção, é que se vê 

uma aproximação das manifestações de angústia dentro de produções literárias que 

circundam a literatura universal – desde os romances históricos (escritos de Freud, por 

exemplo) até os contos contemporâneos (escritos de Clarice Lispector). 

Promove-se, portanto, uma reflexão acerca da psicanálise presentificada no 

âmbito literário, principal objetivo do presente artigo. Ao verticalizar uma análise 

literária que corrobore as considerações que serão tecidas, o conto ―A Solução‖, de 

Clarice Lispector, extraído de A legião estrangeira (1999), se fez essencial para discutir 

questões voltadas à vivência da angústia na protagonista Almira e sua relação 

conflituosa travada com Alice. A história se passa com essas duas colegas de trabalho, 

de vidas semelhantes, embora não conseguissem manter uma amizade fluida. Depois da 

insistência de Almira para adentrar no universo de Alice, ocorre um ato inesperado da 

primeira, já que ela crava um garfo na garganta da sua suposta colega, após ter sido 

insultada de ―gorda‖. Faz-se necessário, com este enredo, visualizar quais os elementos 

do texto contribuem para a percepção do conceito de angústia, desde uma perspectiva 

psicanalítica, até aquela mais social e cultural. Seria esse intercruzamento das duas 

áreas, psicanálise e literatura, o ponto de partida das lucubrações sobre a ―angústia‖ 

freudiana. 

Nesse sentido, é imprescindível lançar mão de pressupostos teóricos, no intuito 

de reforçar uma pesquisa bibliográfica que contribua para mais uma possibilidade de 

leitura da literatura clariceana, delineada por sua pluralidade de sentidos. Estes últimos, 

por sua vez, se encontram em sua grande maioria materializados por uma linguagem 

repleta de subentendidos, bem como marcada pelos conflitos psicológicos das 

personagens. Através disso, faz parte dos objetivos atingir um diálogo congruente com 

o conto ―A Solução‖, suscitando novas reflexões, como também ressignificando o texto 

literário em meio à psicanálise. 
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Angústia na Neurose: breves considerações da teoria de Sigmund Freud 

 

Tendo em vista que a discussão do presente artigo está relacionada às 

concepções variadas de angústia, partindo de uma perspectiva freudiana, Ramos (2003) 

a introduz afirmando que a dor é uma reprodução de vivências reforçadas pela 

―memória‖, liberando desprazer quando a imagem-recordação vem à tona. A dor 

enquanto afeto, por sua vez, é uma espécie de ―implosão‖, já que o afeto é adquirido, 

aprendido, como uma histeria natural. Então, sendo os afetos relacionados ao desprazer 

e o desejo à satisfação, percebe-se entre ambos – desprazer e satisfação – o 

recalcamento. Ou seja, entre desejar algo (atração de desejo primária) e a vivência da 

dor (defesa primária) em relação ao objeto desejado, existe a repressão, a cessação da 

imagem-recordação hostil que é proveniente da vida sexual e busca satisfação.   

Desse modo, ainda de acordo com Ramos (2003), até o próprio Freud considera 

insatisfatória a diferença entre dor e angústia. A neurose de angústia, segundo o pai da 

psicanálise, está ligada à sexualidade, isto é, a um fator físico perceptível em pessoas 

forçadas à abstinência, ao coito interrompido, à impotência, entre outras circunstâncias. 

Nesse sentido, a neurose de angústia seria uma neurose de estancamento sexual, 

sublimando em melancolia da falta do amor psíquico. No entanto, Freud (1991, p. 24) 

afirma: ―[...] enquanto as pessoas potentes contraem com facilidade neurose de angústia, 

as impotentes tendem à melancolia‖, o que implica na melancolia dos dois extremos. 

Voltando à angústia, a acumulação da tensão física e a obstacularização para o lado 

psíquico do sujeito, que num ataque de angústia sofre palpitações, sensação de angústia 

e dispneia, são fatores vistos apenas pelo lado físico, portanto, crônico (ao contrário do 

afeto, que é passageiro).  

Por outro lado, a relação de angústia e recalcamento decorre da supressão dos 

desejos, a qual tem a finalidade de prevenir o desprazer, uma vez que o desejo que está 

no pré-consciente é sufocado. A natureza sexual na infância precoce é retomada como 

recordação de experiências ressignificadas e, então, recalcadas, o que provoca uma 

neurose de angústia. Freud também aborda a psicopatologia, tratando da angústia de 

morte nos neuróticos obsessivos, já que existe um componente sádico somado ao amor 

em relação à pessoa amada e, sendo assim, transformado em um conteúdo recalcado 

(RAMOS, 2003). Nesse sentido, é possível já traçar um paralelo com o conto ―A 

Solução‖, posteriormente analisado, antecipando o viés sádico da personagem Almira.  
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O teórico e estudioso de Freud ainda se refere ao Caso Dora, publicado em 1905 

por Freud, no qual ele traz a angústia como resultante de uma deformação, de um 

transtorno encobridor do afeto ou com afeto inadequado resultante de certas 

associações, o que também antecipa um comportamento inerente à personagem Almira. 

Já o asco e a angústia sentida por Alice para com sua ―amiga‖ pode ser relacionada ao 

―falso‖ enlace por uma associação defensiva, que substitui as sensações prazerosas da 

excitação sexual por sensações desprazíveis. O ato obsessivo, por sua vez, é uma 

angústia que se produz sob recalcamento e serve como proteção contra a tentação e 

contra a expectativa angustiada, perceptível nas ações Almira. 

Quanto à influência cultural, Ramos (2003) afirma que a civilização gera um 

sentimento de onipotência e das tendências agressivas de cada indivíduo, controlando-o 

para não revelar ―o lado animal‖ da pulsão. Porém, tais atos civilizatórios são 

transgredidos na narrativa que será analisada posteriormente, sugerindo uma nova 

leitura do conto. Como afirma Freud em O futuro de uma ilusão: 

 

É notável o fato de os seres humanos, por mais que não possam viver 
em isolamento, considerarem opressivos os sacrifícios que lhes são 
exigidos pela cultura com o propósito de possibilitar uma vida em 
comum. A cultura, portanto, precisa ser defendida contra o indivíduo, 
e as suas disposições, instituições e mandamentos se colocam a 
serviço dessa tarefa [...] (FREUD, 1978, p. 22) 
 

Em Além do Princípio do Prazer, Freud já demonstrara que a pulsão é entendida 

como influência pelo que vem de fora, um não-assimilável ao que se conhece do 

interno. O processo patológico pode decorrer dessa não-aceitação das características 

próprias, as quais são repugnantes, como acontece com a personagem Alice. Freud diz: 

 

É certo que as excitações provenientes do interior serão, por sua 
intensidade e por outros caracteres qualitativos, mais adequadas ao 
modo de trabalho do sistema que os estímulos que afluem do mundo 
exterior... Com efeito, tender-se-á a tratá-las como se não atuassem de 
dentro, mas sim, de fora, a fim de poder aplicar-lhes o meio defensivo 
da proteção anti-estímulo. Essa é a origem da projeção, à qual está 
reservado um papel tão importante na causação dos processos 
patológicos. (FREUD, 1976, p. 45) 
 

Portanto, mediante a discussão arrolada sobre a neurose de angústia e algumas 

de suas ramificações, no plano interior ao sujeito e exterior a ele, somando as 

experiências da infância e o recalcamento abordados, conclui-se que o surgimento de 

muitas neuroses mapeia a relação do homem com ele mesmo e com o outro. E, como a 
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literatura reflete as experiências humanas, as personagens da escritora Clarice Lispector 

podem ser analisadas segundo a vivência da neurose de angústia. A partir disso, é 

sentida a necessidade de aprofundar a relação da aludida autora com a psicanálise, tendo 

em vista Almira e Alice, no conto ―A Solução‖. 

 
Análise do conto “A Solução”: a angústia na personagem Almira 

 

―A Solução‖ é uma das histórias presentes na coletânea de contos A legião 

estrangeira (1999). Ao contrário do que já foi abordado nos romances de Clarice, no 

que se refere à narrativa dotada de fluxo de consciência, este conto se trata de uma 

narrativa curta, narrada em 3ª pessoa, de enredo tradicional, uma vez que é abordado 

dentro de um tempo cronológico e linguagem linear, apesar dos indícios que apontam 

para a subjetividade, subentendidos na caracterização dos personagens. Além disso, o 

conto traz marcadamente as nuances comportamentais das personagens, assim como os 

seus lugares sociais, o que leva imediatamente o leitor a uma reflexão do conflito 

interior dos sujeitos. Nesse sentido, a narrativa no plano estético demonstra um aspecto 

social (marginalização) para a posterior configuração de um caráter mais psicanalítico 

(solidão e medo) em relação às personagens. 

Para clarificar a exposição da estilística de Clarice, é imprescindível observar 

detalhadamente as personagens, bem como outros elementos que incidem sobre uma 

análise psicanalítica do conto em seu plano temático. Assim, a relação temática 

principal se faz a partir do ato de comer e os sentimentos de rejeição, sentidos pela 

protagonista Almira. Esta parece transferir para a comida a sua angústia, como forma de 

sublimá-la: ―Havia no rosto de Almira uma avidez que nunca lhe ocorrera disfarçar: a 

mesma que tinha por comida, seu contato mais direto com o mundo.‖ (LISPECTOR, 

1999, p. 74) Na literatura freudiana, a sublimação é considerada um mecanismo que 

desenvolve as pulsões de outro modo, como uma espécie de ―desvio‖, depositando a 

libido de uma área vacante para outra que não o seja. Todavia, é importante salientar 

que a defesa não se situa no nível da sublimação, mas antes em um recalque que a 

precede, sem a qual, a sublimação não poderia existir.  

Um dos destinos que Freud sistematiza para as pulsões é justamente esse 

recalque, mecanismo típico das neuroses, o qual neutraliza o acesso à consciência de 

ideias que causam desprazer, como já foi abordado no primeiro tópico do presente 

trabalho (SANTOS, 2012).  Isso se relaciona diretamente à produção de angústia de 
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Almira ao comer vorazmente: ―Chamava-se Almira e engordara demais.‖ 

(LISPECTOR, 1999, p. 74), demonstrando que a personagem não era (tão) gorda 

anteriormente, e devido a algum fator externo e/ou interno, engordou bastante. Há no 

conto evidências de que Almira também era ansiosa: ―[...] com ela o batom na durava 

nos lábios, ela era das que comem o batom sem querer.‖ (LISPECTOR, 1999, p. 75).  

A ansiedade é confirmada pela tentativa quase desesperada de querer sempre 

agradar Alice, a ponto de ―forçar a barra‖ na amizade com sua amiga ―maior‖ (por 

causa da congruência de hábitos, e não por afeto). Isso fica comprovado em: ―[...] Pelo 

menos era o que dizia a todos com aflição, querendo compensar com a própria 

veemência a falta de amizade que a outra lhe dedicava.‖ (LISPECTOR, 1999, p. 75). 

Nesse caso, o termo ―compensar‖ já remete a uma ausência, uma lacuna deixada por 

Alice em relação à Almira, que disfarçadamente gostaria de compensar a indiferença da 

outra. Assim, o recalcamento do desejo é ―descontado‖ na comida de Almira, como uma 

neurose recalcada, também explícita pelas palavras com aflição. Angustiada por não 

merecer a amizade que lhe era próxima, ela acaba por travar em seu corpo uma guerra 

consigo mesma, como fica exposto na passagem:  

 

Por que Alice tolerava Almira, ninguém entendia. Ambas eram 
datilógrafas e colegas, o que não explicava. Ambas lanchavam 
juntas, o que não explicava. Saíam do escritório à mesma hora e 
esperavam condução na mesma fila. Almira sempre pajeando 
Alice. [...] (LISPECTOR, 1999, p. 74) 

.  

No entanto, Clarice começa a lançar indícios de que algo ―estranho‖ ocorria com 

Almira, interiormente, já que se preocupava de mais com uma simples palavra menos 

bem dita ou injusta, fato que a fazia perder uma noite de sono, trazendo-lhe o amargo do 

chocolate na boca: ―O que nunca lhe faltava era chocolate na bolsa, e sustos pelo que 

pudesse ter feito. Não por bondade. Eram talvez nervos frouxos num corpo frouxo.‖ 

(LISPECTOR, 1999, p. 74). Outro trecho que configura uma espécie de obsessão, desta 

vez, de Almira em relação a Alice, é: ―Quando chegou ao escritório, olhou para a mesa 

de Alice e na a viu. [...] Não quis explicar nem respondeu às perguntas nervosas de 

Almira. Almira quase chorava sobre a máquina.‖ (LISPECTOR, 1999, p. 76). Apesar de 

ser caracterizada como sensível em: ―Só a natureza de Almira era delicada. Com todo 

aquele corpanzil [...]‖ (LISPECTOR, 1999, p. 75), ela recebe referências constantes de 

sua aparência no texto. 
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O aspecto social é outro fator a ser analisado no conto, pois Almira é 

constantemente marginalizada pelo excesso de peso, demonstrando o quanto a 

sociedade pune aqueles que estão ―fora do padrão‖, ainda mais se forem mulheres 

obesas. A grande necessidade de ser amiga de Alice, relacionada à sua voracidade por 

comida, pode ter sua causa primária nos espaços sociais e familiares que não lhe dão 

conforto e aceitação, mesmo com suas tentativas frustradas de se adequar ao modelo de 

―regras‖ estreitas, provenientes de uma sociedade preconceituosa (BARBOSA, 2001). 

Nesse sentido, é importante frisar que Almira se espelha em Alice, tanto porque 

chora ao vê-la em pleno desespero, quanto porque seus hábitos cotidianos são muito 

semelhantes. Para Almira, a amizade entre as duas seria uma espécie de afinidade que já 

tem início na vida corriqueira em comum. Mas, a rejeição de Alice por essa suposta 

amizade fica evidenciada quando Lispector faz questão de enfatizar os paralelos entre as 

duas, bem como de distanciar as características, sobretudo, físicas: ―Alice era de rosto 

oval e aveludado. O nariz de Almira brilhava sempre. [...] Esta (Alice), distante e 

sonhadora, deixando-se adorar. Alice era pequena e delicada. Almira tinha o rosto muito 

largo, amarelado e brilhante.‖ (LISPECTOR, 1999, p. 74, grifos nossos). Por outro lado, 

Alice lança mão da projeção psicológica, a qual fornece uma função para que ela possa 

proteger sua mente consciente de um sentimento que, de outra forma, seria repugnante – 

o de se parecer com a ―gorda‖ Almira. 

Para Freud (1985) o mecanismo projetivo consiste em procurar no exterior a 

origem de um desprazer, defendendo o sujeito daqueles sentimentos, desejos, que não 

suportaria percebê-los como próprios, tal como ocorre com Alice em relação a Almira, 

sendo esta última, possuidora de muitos atributos seus (mesmo local de trabalho, 

datilógrafas, lanche juntas, espera da condução na mesma fila). Segundo Laplanche e 

Pontalis (1986), para Freud, a projeção se origina na pulsão – excitação geradora de 

tensão, geralmente proveniente da sexualidade. Esta excitação é dividida em pulsão de 

vida – produtora de energia vital e mantenedora do sujeito em funcionamento – e a 

pulsão de morte – produtora de processos destrutivos.  

Esses processos destrutivos, ligados à pulsão de morte, aparecem no clímax do 

conto, no momento em que Almira insiste para que Alice conte o que lhe acomete, já 

que ela também estava aflita, totalmente refletida na outra: ―Almira continuava a querer 

saber por que Alice viera atrasada e de olhos vermelhos. Abatida, Alice mal respondia. 

Almira comia com avidez e insistia com os olhos cheios de lágrimas.‖ (LISPECTOR, 

1999, p. 75). A pulsão de Almira, por sua vez, não é reprimida e ela revela-se uma 
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pessoa antes desconhecida, sem delicadeza, ao ouvir da companheira. Os adjetivos 

qualificadores ―gorda‖ e ―chata‖ chocam Almira, transformada no momento da raiva:  

 

– Sua gorda! – disse Alice de repente, branca de raiva. – Você não 
pode me deixar em paz?! — Você é uma chata e uma intrometida, 
rebentou de novo Alice. Quer saber o que houve, não é? Pois vou lhe 
contar, sua chata [...] (LISPECTOR, 1999, p. 75 - 76).  
 

A retomada, feita por Alice, de uma imagem-recordação hostil que está 

diretamente ligada à repugnância à sua obesidade, canalizada por Almira, libera o 

conteúdo recalcado: ―Na verdade, Almira parecia ter engordado mais nos últimos 

momentos, e com comida ainda na boca.‖ (LISPECTOR, 1999, p. 76). Quando Clarice 

diz que ―[...] como se fosse uma magra, pegou o garfo e enfiou-o no pescoço de Alice. 

[...] a gorda, mesmo depois de feito o gesto, continuou sentada olhando para o chão, 

sem ao menos olhar o sangue da outra.‖ (LISPECTOR, 1999, p. 76), ela atribui à 

magreza a força ativa, de ser vivaz e aceita dentro dos moldes estabelecidos pela 

sociedade, que padroniza a mulher ideal com medidas mínimas, dando-lhe a tocha da 

beleza. Além disso, a substantivação de ―a gorda‖ simboliza socialmente o ―apelido‖ 

que as pessoas dão àquelas que estão com excesso de peso, sendo um dizer comum, 

sobretudo, no contexto brasileiro. 

A frieza de Almira indica um indício de psicopatia, já que olha indiferentemente 

para o chão, sem se preocupar com o sangue jorrado pelo pescoço de Alice. Há também 

referência a sua avó e aos murmúrios de uma amizade ―esquisita‖ entre as duas (Almira 

e Alice): ―Algumas pessoas observadoras disseram que naquela amizade bem que havia 

dente de coelho. Outras, amigas da família, contaram que a avó de Almira, Dona 

Altamiranda, foram mulher muito esquisita.‖ (LISPECTOR, 1999, p. 75). Isso 

demonstra uma espécie de psicopatia hereditária e de uma amizade com Alice traduzida 

pela desconfiança, suspeição de que havia um causador oculto de algum fato, segundo o 

ditado ―havia dente de coelho‖. Dessa forma, a neurose de angústia de Almira não mais 

se esconde nas sombras do inconsciente, reprimindo o conteúdo do desprazer, mas sim 

salta para a realidade, saindo do recalcamento do desejo de ser a outra, no infringir das 

―leis civilizatórias‖ que estancam a pulsão.  

Por este viés, a surpresa do final do conto se revela no momento em que a 

―natureza delicada‖ de Almira se transforma em pulsão de morte a partir do xingamento 

pejorativo de Alice, a qual sofreu apenas algumas escoriações. Almira, por sua vez, 

quebra um acordo estabelecido social e culturalmente, agindo como se fosse ―magra‖, 
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mas sem ser, e por isso, recebe sua ―devida‖ punição: a prisão. Isso fica exposto nessa 

passagem: ―Almira foi pega em flagrante‖ (LISPECTOR, 1999, p. 76). Além do mais, 

ela é comparada com um elefante por Lispector: ―Ninguém se lembrou de que os 

elefantes, de acordo com os estudiosos do assunto, são criaturas extremamente 

sensíveis, mesmo nas grossas patas.‖ (LISPECTOR, 1999, p. 76), trazendo mais uma 

vez a carapaça ―pesada‖ do animal de sensibilidade interior, o que acontece com 

Almira, de peso excedido e marginalizada, porém com sentimentos recalcados. 

Segundo o conhecimento popular, na cultura oriental o elefante representa força, 

prosperidade, longevidade e sabedoria, ao contrário do Ocidente, onde o animal é 

símbolo de peso e lentidão, tanto que é comum se referir a uma pessoa com excesso de 

peso com o termo ―elefante‖, pejorativamente (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1990). 

Nesse caminho, segundo Barbosa (2001), o final mordaz e irônico da história enfatiza a 

discriminação que incide sobre as pessoas obesas, sendo a prisão e a humilhação de ter 

que viver nela como ―solução‖ para punir aqueles que não obedecem aos códigos das 

tecnologias disciplinares. Ela ainda afirma que:  

 

Comparando o tratamento que Alice recebe na penitenciária com o 
adestramento de elefantes de circos, a história questiona as imposições 
dos modelos de beleza vigentes e a punição e a rejeição aplicadas 
àqueles que não se submetem às regras da disciplina do corpo. 
(BARBOSA, 2001, p. 48 – 49) 

 
Dessa maneira, é possível observar que a ―[...] docilidade e alegria, talvez 

melancólica, mas alegria mesmo.‖ (LISPECTOR, 1999, p. 76) se finda como genuína, 

mas melancólica, após a experiência de ceder à pulsão de morte em relação à ―ex-

amiga‖ Alice. O Id, movido pelo princípio do prazer, ultrapassa as limitações do 

Superego, causando satisfação do ato realizado ferozmente, o que implica na aquisição 

de verdadeiras companhias, aquilo que não lhe pertencia fora da cadeia. Os novos 

―privilégios‖ são evidenciados como aqueles dados a um elefante preso e obediente no 

circo: ―Fazia graças para as companheiras. Finalmente tinha companheiras. Ficou 

encarregada da roupa suja, e dava-se muito bem com as guardiãs, que vez por outra 

arranjavam uma barra de chocolate. Exatamente como para um elefante de circo.‖ 

(LISPECTOR, 1999). A relação da melancolia com a alegria pode se referir à cessação 

da imagem-recordação hostil que Alice lhe causa, já que antes do conflito instaurado, 

Alice era sua ―maior amiga‖.  
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Considerações finais 
 

Diante do exposto, é válido concluir que o conto ―A Solução‖ é ―solucionado‖ 

através da prisão de Almira, do seu enquadramento segundo o que lhe foi imposto social 

e culturalmente. A neurose de angústia vinda do exterior, mas desenvolvida no interior 

da protagonista, seria uma neurose de estancamento sexual, até pelo próprio 

masoquismo aplicado ao seu corpo, já que sua energia sexual (libido) é transferida para 

a ingestão exacerbada de comida. Assim, ela sublima em melancolia da falta do amor 

psíquico não encontrado fora do ambiente da cadeia, o que a traz uma ―alegria 

melancólica‖, apesar de verdadeiramente sentida. 

 Reforçada pela figura de Alice no conto analisado, é possível afirmar que a 

sociedade, cruelmente construída para limitar aqueles que fogem à força coercitiva, é 

uma das influenciadoras para o surgimento de vários tipos de neuroses, sobretudo, num 

contexto contemporâneo de mundo capitalista. A não aceitação social de pessoas que 

não correspondem a uma expectativa amplamente adotada, sendo, por isso, 

marginalizadas (obesos, mulheres, negros, homossexuais, dentre vários outros pivôs) 

faz com que, algumas vezes, haja um processo problemático de explicitação dessa 

angústia inerente ao ser humano, tal como foi observado com Almira.  

Assim, a neurose de angústia pode ser desvelada através de recalcamento desse 

conteúdo desejado (de ser aceito pelo outro, tal como Almira se comporta em relação a 

Alice, que, por sua vez, somente a despreza). Mais que isso, a sua não-aceitação social 

por ter excesso de peso é reprimida, já que ela camufla situações de desprezo da amiga, 

superficialmente superando-as. É como se o desejo de ser aceita lutasse contra a 

mesquinhez de Alice em não querê-la como amiga, que resulta no seu inconsciente 

minado pelo medo, pela solidão, pela repulsa e pela pulsão de morte. Por esta razão, seu 

Superego é ―derrubado‖ e seu Id se encarrega de amenizar a neurose de angústia, dando 

vez à pulsão antes cessada.  

Por fim, a presença da neurose de angústia neste conto clariceano foi verificada, 

contribuindo com sua relevância para a discussão proposta, já que corresponde ao 

objetivo do artigo, bem como satisfazendo o arrolamento de teorias unidas à abordagem 

do texto literário em seu aspecto psicanalítico. 
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 SEXO E DESAMPARO:  

PARA ALÉM DAS FRONTEIRAS DA FEMINILIDADE 

Silvio Tony Santos de Oliveira (UFPB)1 

Prof. Dr. Hermano de França Rodrigues (UFPB) 

 

A literatura erótica/pornográfica carrega, em seus flancos, estigmas que, há muito, deturpam sua 
natureza, assim como seus efeitos estéticos, na medida em que a reduzem a algo abjeto, esdrúxulo 
e sujo. Todavia, numa leitura menos reducionista, os textos eróticos/pornográficos reverberam as 
fantasias mais recônditas do ser humano, pondo em evidência o potencial criativo e, ao mesmo 
tempo, mortífero da sexualidade. Os tabus que a cercam, longe de arrancar-lhe o viço, tornam-na 
mais sedutora, o que, por outro aspecto, deixa às escâncaras as contradições morais da nossa 
sociedade ocidental. Esse conflito revela-se mais premente quando o texto, de veios licenciosos, 
abre espaço para o protagonismo do discurso feminino. Nossa pesquisa, numa tentativa de diálogo 
entre a psicanálise e a literatura de testemunho, visa examinar na obra Cem homens em um ano, 
as nuances da sexualidade feminina as quais, na obra em questão, apresenta-se em seus laços, 
dores e sofrimentos. Tencionamos discutir, através do teatro sexual encenado pela mulher, os 
meios de repressão às pulsões libidinais impostas pela Cultura, sobretudo patriarcal. Como 
arcabouço teórico, recorremos às contribuições de Sigmund Freud e Jacques Lacan, entre outros 
importantes expoentes da psicanálise contemporânea.  

Palavras-chave: Sexualidade. Feminino. Psicanálise. Literatura 

1- Introdução 

O texto literário se constitui, não apenas, como um representante da sociedade, 

mas um produto desta. É através da obra literária que podemos ter representados os 

personagens que retratam o comportamento, as convicções, e as individualidades dos 

diversos indivíduos sociais. É bem verdade, que os conceitos de boa literatura muitas 

vezes feitos pela crítica literária excluem obras que retratam ou que dão voz a personagens 

                                                           
1 Graduado em Letras pela Universidade Federal da Paraíba. 
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que representam grupos ou minorias sociais que, por seguinte, também, sofrem com a 

exclusão.   

Por outro lado, a sexualidade que deveria ser entendida como um aspecto inerente 

à natureza humana e ter seu espaço de discussão e representação garantido entre os textos 

literários considerados referências da boa arte, apresenta-se à margem ou até mesmo 

reduzido a um espaço mísero, que restringe sua divulgação e seu conhecimento por parte 

do público leitor, como se representasse uma ameaça à ordem social e aos bons costumes 

que constituem os pilares da sociedade, mais especificamente, a ocidental. 

O presente trabalho busca, justamente, ir de encontro ao determinismo literário e 

privilegiar uma obra que se apresenta contrária aos textos tradicionais que ora vê a mulher 

idealizada, restringida a um corpo frio e silenciado em seus desejos. Ora, como um ser 

reprimido e submisso à figura masculina, ou então, como um ser pronto a satisfazer o 

prazer sexual do homem. Este usando o corpo feminino de forma arbitrária e descartável. 

Cem homens em um ano (2012) escrita por Nádia Lapa, é uma obra que dá vez e 

voz a uma mulher para falar de um dos grandes tabus de nossa sociedade: o sexo. Letícia 

Fernandez, personagem protagonista da narrativa, é a mulher que, após superar uma crise 

hormonal, decide viver sua vida sexual sem pudores ou temores, em relação aos 

paradigmas que regem a sexualidade no nosso meio social. Este estudo se propõe a 

discutir, com base no corpus citado anteriormente e na sua protagonista, Letícia 

Fernandez, a sexualidade presente no discurso feminino, como também, aplicar conceitos 

psicanalíticos de Freud e Lacan, com a finalidade de entendermos como se forma uma 

mulher, de que maneira o feminino se constitui e como a figura feminina se identifica na 

conquista da feminilidade. 

 

1- O cânone e a literatura erótica/pornográfica 

A questão do cânone está diretamente ligado ao poder social e à ideologia.  O 

cânone literário também está a serviço da formação cultural dos indivíduos, atribuindo 

valores pejorativos às ideias que contestam ou ameaçam a perpetuação do poder dos 

grupos privilegiados.  “Observa-se que, em geral, são excluídos dos cânones: o popular, 

o humor, o satírico e o erótico” (Muzart, 1999, pag. 86).  A questão da literatura que 

aborda a temática do sexo é uma problemática que envolve a definição dos conceitos de 

erotismo e de pornografia.  
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A sociedade tende a atribuir às obras consideradas cânones que abordam o sexo a 

categoria do erotismo e rotulando as obras fora dele como pornográficas. Mas por que 

será que essa definição é feita nesses moldes? Quais os pressupostos para essa 

classificação das obras literárias que tratam da sexualidade? sexualidade atribuídas ao 

erotismo e por seguinte à pornografia?  

Ao nosso ver, os campos de circunscrição ou de delimitações desses termos são 

“imensuráveis” ou impossíveis de delimitar. E por que o seriam? Bem. Primeiramente, 

porque ambos os fenômenos se completam e se entrelaçam como corpos insaciáveis em 

uma atividade sexual. Os conceitos de erótico e pornográfico vão além de uma simples 

categorização que “engessem” suas atribuições dentro da sexualidade. Ser erótico ou ser 

pornográfico está relacionado ao contexto social, cultural e histórico da sociedade e dos 

indivíduos. Portanto, como afirma Branco: 

 

São, portanto, perigosas e parciais quaisquer tentativas de compreensão 
e análise da pornografia que não contextualizem o fenômeno, ou seja, 
que não considerem os valores, as ideias e as normas de conduta em 
vigor no grupo social e no momento histórico em que determinada obra 
ou determinado comportamento foram considerados pornográficos. Se 
o conceito de pornografia é variável de acordo com o contexto em que 
se insere, e se é impossível articular todas as variantes desse conceito 
numa única definição, torna-se ainda mais difícil e perigoso tentar 
demarcar rigidamente os territórios do erotismo e da pornografia.” 

(BRANCO, “S/D”, pag. 72).  
 
 

Entretanto, consideramos uma possibilidade de distinção entre o erótico e o 

obsceno. Na tentativa de realizar essa distinção Morais e Lapeiz definem “o sentido da 

pornografia se entendida como o discurso por excelência veiculador do obsceno: daquilo 

que se mostra e deveria ser escondido” (MORAIS; LAPEIZ, “S/D”, pag. 110). A 

obscenidade diz respeito aquilo que não deveria estar presente, aquilo que não deveria ser 

dito. Algo que foi censurado. Proibido!  A pornografia veicula através do obsceno aquilo 

que é censurado socialmente, ou seja, o discurso que é silenciado, mas não extinto, por 

questões de valores morais e sociais. Seria a libertinagem, ou seja, aquilo que está à 

margem social por ferir valores culturais cristalizados. 

O erótico/pornográfico na literatura parece sofrer influência direta de valores ou 

juízos de valor. Eagleton afirma que “Valor é um termo transitivo significa tudo aquilo 

que é considerado como valioso por certas pessoas em situações específicas, de acordo 

com critérios específicos e à luz de determinados objetivos.” (EAGLETON, 2011, 
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pag.17). Atribuir determinado valor, pejorativo ou não, a algo não se resume a uma mera 

subjetividade. Todo juízo de valor é condicionado por uma ideologia que rege as opiniões 

dos indivíduos socialmente. Logo, como a sexualidade ainda é vista rodeada de tabus e 

repressões pela sociedade, consequentemente, a alguns textos literários que tratam desse 

tema são atribuídos valores pejorativos ou até mesmo eles são cabíveis de censura. 

Discutidos tais aspectos entre o cânone e a literatura erótica/pornográfica, passaremos as 

discussões psicanalíticas acerca da feminilidade. 

 

1- A sexualidade feminina à luz da teoria freudiana. 

Assim como o inconsciente, a psicanálise é caracterizada por caminhos que por 

vezes nos perdemos e por vezes “achamo-nos”.  Foi procurando a masculinidade na 

mulher que Freud encontrou uma das origens de como uma mulher se forma na sua 

feminilidade. Sigmund estabeleceu as bases de uma discussão importantíssima que viria 

a ser consolidada anos mais tarde com Algumas Consequências Psíquicas da diferença 

Anatômica entre os Sexos (1925). Entre outros aspectos, como o complexo de castração 

e o Édipo ocorrem no menino e na menina - temas que discorreremos mais à frente - 

Freud destacou um aspecto importante: a primazia da relação da menina com sua mãe, 

entes do Édipo paternal. 

Ao se queixar da mãe pela sua falta de pênis, supomos que existiria uma relação 

de cumplicidade, de troca entre genitora e filha. A teoria freudiana ainda afirma que a 

menina teria uma dupla mudança de objeto amoroso, que seria a mãe trocada pelo pai. 

Fato esse que, mais uma vez, destaca essa pré-relação com a figura materna. Os fatos do 

pré-Édipo são resistentes aos domínios do conhecimento psicanalítico. Sendo discutidos 

com maior precisão em obras posteriores. Uma delas foi Sexualidade Feminina (1932). 

Esse estudo tem um objetivo que nos parece central discutir: a relação da criança com a 

mãe no pré-Édipo. “Durante a fase de ligação com a mãe (Édipo negativo), o pai é 

considerado como um rival pela menina, ainda que não lhe dispense a hostilidade que o 

menino. De resto, não há paralelismo entre o Édipo feminino e o Édipo masculino." 

(FREUD apud SMIRGEL, 1988, pag.16).  

Outra reflexão que se pode fazer é sobre a figura paterna. Se, no caso dos meninos, 

o pai intervém para separá-lo da relação incestuosa com a mãe, no caso das meninas, o 

pai introduz a menina no Édipo. Ainda com relação à aproximação da filha ao pai, 

podemos ainda observar não somente a mudança de objeto amoroso, mas também de zona 

erógena. O Clitóris, que representava o pênis feminino na fase fálica, é substituído ou 
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melhor complementado pela vagina, esquecida anteriormente no campo da sexualidade, 

como zona erógena. “Trata-se de duas zonas sexuais bem distintas, das quais uma (o 

clitóris) está ligada à relação com a mãe – a “primeira sedutora” – e a outra assume seu 

valor na relação com o pai. Mas o gozo vaginal não substitui, estritamente falando, o gozo 

do clitóris; acrescenta-se, ou conecta-se a ele”. (ANDRÉ, 1998, pag. 182).   

Outra distinção ocorre entre o menino e a menina no esfacelamento do fenômeno 

de Édipo. O menino “pressionado” pelo complexo de castração, abre mão de sua mãe em 

nome da manutenção do seu pênis e, consequentemente, da conquista futura de outras 

mulheres. O menino se identifica ao pai e este, através de sua alteridade, forma o superego 

do filho. Valores como virilidade e masculinidade são adquiridos e serão responsáveis 

por preparar o menino para a vida em sociedade. A menina por sua vez, segundo Freud 

são fatores externos ao ser que interferem na separação do pai. A educação, valores 

morais e culturais e o medo de deixar de ser amada fazem com que ela abra mão da figura 

paterna.  

“Ao mesmo tempo em que reconhece a existência do superego na menina, Freud 

acredita que esse, devido à existência de temores de castração, seja bem mais difícil de se 

formar” (SMIRGEL,1988, pag. 14). A teoria freudiana busca seguir a menina na busca 

da feminilidade, entretanto ela não se estende a vida sexual da mulher. Esse caminho mais 

“obscuro” é a tentativa de Jacques Lacan. Ele busca discutir a feminilidade na mulher já 

constituída como tal, entretanto a figura mulher continua desconhecida, assim como seus 

desejos, como veremos nas próximas páginas. Mas afinal... o que quer uma mulher? 

 

2- A sexualidade feminina à luz da teoria lacaniana 

             Jacques Lacan, após uma releitura de Freud, desenvolve uma teoria de sexuação 

baseada em gozos. O homem tem acesso ao gozo fálico, gozo sexual, gozo Um. Esse gozo 

é preso ao significante. Está sob o domínio do falo. A mulher assumira dois tipos de 

gozos:  o fálico e o gozo Outro como Lacan, assim, o nomeia. Desta forma, observamos 

que do ponto de vista dos posicionamentos sexuais masculino e feminino, o significante 

faz uma cisão entre dois gozos e, mais especificamente, na mulher uma bipartição de 

gozos. Ela tem o gozo fálico, ou seja, o acesso ao gozo do parceiro, e o gozo Outro, 

exclusivamente seu e que o parceiro jamais terá acesso. 

Lacan advoga que a linguagem é um aparelho do gozo e que apenas o gozo 

masculino estaria no campo da linguagem, ou seja, poderia ser dito algo sobre ele. Esse 

gozo fálico ou sexual poderia ser descrito. Seria um gozo fora do corpo, logo externo, 
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ligado apenas por um “fio condutor” que seria o pênis. O gozo Outro, por sua vez, foge 

do significante e, consequentemente, da linguagem. Nada pode ser dito sobre ele. Não 

pode ser descrito nem ao menos mensurado. Apenas sentido e exclusivamente pela 

mulher. Esse gozo Outro beira o desconhecido e o inalcançável. Metaforizando com o 

mito grego dos campos Elísios, o gozo feminino estaria além do mundo dos mortos, o 

submundo, governado por Hades, local ao qual eram enviados os humanos após a morte, 

o gozo masculino estaria situado aqui.  Os Elísios, por sua vez, corresponderiam ao gozo 

feminino. Ele estaria além do submundo e de suas delimitações.  Aos Elísios, apenas os 

Deus teriam acesso, logo apenas as mulheres teriam acesso a tal “primícia divina”, assim, 

tornando-se impossível seu acesso. 

A mulher é o ser envolto no mistério do desconhecido. Sobre ela as regras e as 

categorizações não surtem efeito e não surtem muito por causa de sua falta de significante 

que a simbolize. Entretanto, é justamente nessa falta que a mulher se estabelece. É, na 

falta do semblante que se constitui como ser de um modelo feminino “fechado”, no qual 

a feminilidade e, com efeito, o gozo Outro se constitui.  Pommier (1987) afirma que essa 

exclusão de um significante, resultante de uma castração, provoca uma perda de gozo, 

todavia essa perda de gozo gera o desejo feminino.  

O Ser feminino apresenta um gozo que está fora da linguagem. “Deste gozo outro 

que não o fálico; nada se sabe. Só se pode, então, supô-lo. Algumas mulheres – não todas 

– dizem, com efeito, tê-lo, experimentado, e algumas místicas, através de seus 

testemunhos, nos têm sugerido que haveria um gozo para-além do gozo fálico” (ANDRÉ, 

1998, pag.222). 

O gozo Outro também é chamado por Lacan de gozo do corpo. E não teria 

definição melhor ao nosso ver. Se o homem é, apenas, movido pelo gozo sexual, a mulher 

por sua vez vai além. O gozo feminino não tem caráter de completude do gozo masculino 

mas de suplementar. Sendo assim, a mulher tem acesso ao gozo do parceiro, mas ele não 

tem noção, muito menos acesso ao gozo do corpo. Na próxima, procuraremos investigar 

as possíveis formas de repressão do desejo sexual, bem como, as transgressões e 

subversões dessas repressões efetivadas pela personagem durante a mimese de suas 

aventuras sexuais. Ainda, aplicaremos os conceitos psicanalíticos sobre a feminilidade 

para compreendermos, através do discurso feminino, as efetivações dos gozos e 

sexualidade feminina. 
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3- A sexualidade feminina: transgredindo regras e gozando além do falo  

No primeiro fragmento da obra, observamos que Letícia se propõe a discutir e 

questionar o tabu sobre o desempenho masculino inquestionável no sexo. Vejamos o a 

seguinte passagem: 

Em dezesseis anos de vida sexual, creio nunca ter visto tentativa mais 

patética. Foi absolutamente constrangedor. Ele não tinham a mais vaga 

ideia do que estava fazendo. Nada. Nenhuma direção que eu dava (e eu 

fui beeem específica|) valia de qualquer coisa. Pedi para ele focar mais 

o clitóris e expliquei direitinho a pressão a ser colocada na região, mas 

isso se mostrou inútil. Pouquíssimo tempo depois de começado, o 

mancebo levanta a cabeça, o resto completamente melado (da própria 

saliva, vista que ele achou que precisava me lambuzar inteira): “é muito 

difícil, fico sem ar”. (CEM HOMENS EM UM ANO, 2011, pag. 

15;16). 

Letícia Fernandez se reporta aos seus parceiros por números ou ordem numérica. 

A citação acima é sobre o número “dois”. A figura feminina qualifica o desempenho do 

homem na relação sexual como “patética”. Não é à toa que a personagem utiliza como 

título dessa narrativa no blog “o pior sexo oral da minha vida”. O sexo oral feito pelo 

rapaz foi considerado um fracasso por Letícia. Apesar das tentativas de satisfazer a 

parceira, ela se sentiu insatisfeita. O homem não conseguiu chupá-la como a mesma 

gostaria. Se, por vezes, a mulher é execrada por não conseguir satisfazer os prazeres 

masculinos, nesse caso, houve uma inversão de valores. A posição de avaliar, julgar e 

questionar o desempenho do parceiro é reivindicada pela personagem. Ela ocupa essa 

posição masculinizada e, ao ocupar tal posição, ela transgredi a posição de que o homem 

é infalível sexualmente seu desempenho é inquestionável por parte de sua parceira. 

Por outro lado, a monogamia como relacionamento ideal ganha seu caráter de 

verdade e de inquestionável, pois se apresenta na base da religião cristã e de um dos seus 

sacramentos: o casamento. Falar de poligamia masculina e de poligamia feminina em 

nosso meio social, regido por normas que privilegiam o masculino em detrimento do 

feminino, não é a mesma coisa. Se por um lado é considerado “menos” ofensivo o homem 
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possuir relacionamento com mais de uma mulher, o mesmo peso não é atribuído ao 

feminino.  Entretanto, as narrativas que se seguem nos mostram uma mulher que 

transgredi as normas da monogamia da sexualidade em nossa sociedade. A primeira 

experiência sexual de nossa personagem nesse sentido foi um menege2 com os rapazes de 

números quatro e cinco. Os rapazes eram irmãos. Vejamos o início da descrição da cena: 

 

Eles foram mais rápidos em tirar a roupa. Estava tão alucinada que nem 
vi acontecendo. E, eu, ainda vestida, me ajoelhei no chão e fiquei 
completamente atordoada ao ver aqueles dois paus preparadíssimos. Só 
para mim. Só para mim. (...) Enquanto beijava um, masturbava o outro; 
enquanto chupava o irmão mais novo, o mais velho me tocava. Isso tudo 
ainda na sala com as roupas espalhadas pelo assoalho. Depois de muita 
mão e muita língua, era hora de passarmos para a cama. (CEM 
HOMENS EM UM ANO, 2012, pag. 36; 37). 
 

 
Letícia está em uma situação em que muitas mulheres, apesar de seus desejos 

reprimidos, gostariam de estar. Dois homens “disputam” o prazer da mulher que se 

encontra entre dois órgãos genitais excitados por ela, ainda mais, dois irmãos para uma 

mesma fêmea.  Nossa personagem se encontra em êxtase total. Dois homens que buscam 

saciar o desejo de possuí-la ao mesmo tempo. Nesse instante não existe o laço fraternal 

entre eles, mas, sim, o desejo mútuo e voraz pela mesma fêmea.  

A protagonista se coloca como o objeto a. O fetiche dos irmão insaciáveis pelo 

sexo mútuo. Letícia Fernandez assume o modelo de devassa, mulher “prostituta”, no 

sentido positivo do termo, que todo homem busca para desejar. Lembremo-nos que para 

Lacan não existe o modelo ou paradigma de mulher, mas um modelo para cada uma, daí 

o aforismo lacaniano: “a mulher não existe”. 

A personagem de nossa narrativa estabelece a transgressão da monogamia imposta 

ao sexo feminino pela cultura ocidental e patriarcal, bem como, transgredi os paradigmas 

religiosos do sexo como uso restrito para fins de reprodução. Sem contar na transgressão 

do sexo restrito ao matrimonio como prega a cultura judaico-cristã. 

 
Fiquei de quatro, e enquanto o mais velho me comia, eu chupava o pau 
do mais novo até ele gozar. Ele precisava de um tempo para se 
recuperar, e eu e o mais velho mudamos de posição. Passei a ficar por 
cima. Mandão como irmão mais velhos costumam ser, ele dizia para o 
novinho vir participar. Seria aquele, então, o momento da tal dupla 
penetração. Apesar de não me sentir obrigada a nada, eu estava no 

                                                           
2 Sexo a trois expressão francesa relacionada ao sexo feito a três. O menege pode ser masculino, dois 
homens e uma mulher, e feminino, duas mulheres e um homem. 

4628



clima. Era tudo tão excitante que achei a ideia ótima. (CEM HOMENS 
EM UM ANO, 2012, pag. 37). 

 

A personagem se mostra resolvida consigo e com o ato que está realizando. Ela 

faz sexo pelo sexo. O sexo pelo prazer. Os dois irmãos são adereços que lhe oferecem a 

satisfação sexual. Letícia não se sente culpada, tampouco, forçada a praticar o menege . 

Faz porque seu corpo deseja os dois homens ao mesmo tempo. É, assim, estabelecido o 

gozo fálico feminino. Por seguinte, a seguinte passagem nos mostra a efetivação do gozo 

Outro ou como Lacan conceitua: o gozo do corpo. Esse restrito ao feminino: 

Ele ficou nervoso quando as coisas começaram a acontecer – e 
provavelmente passou o resto do fim de semana se perguntando se tinha 
feito tudo certo. Foi ótimo. Tranquilo, calmo carinhoso. Ele se 
preocupou com meu prazer; me tocou, me chupou, me acariciou. Como 
muitos homens “pegadores” nunca se importaram em fazer. Eles se 

preocupam tanto com a performance, com a rigidez do pau, e esquecem 
que não estão ali sozinhos. Luciano, não. Lembrou o tempo todo da 
mulher que estava ao lado dele. (CEM HOMENS EM UM ANO, 2012, 
pag. 99). 

 
 

Como bem afirma a protagonista, Luciano teve um diferencial: preocupou-se com 

o prazer feminino. A preocupação masculina, com a força e virilidade da penetração tão 

propagada em nossa cultura patriarcal, dá lugar ao homem que busca uma satisfação 

sexual da parceira em primeiro lugar. Essa posição assumida por ele faz com que Letícia 

vá além do falo. Ela se encontra gozando duas vezes, ou seja, o gozo fálico e o gozo do 

corpo. Esse corpo feminino é colocado como prazer do Outro que, por sua vez, retribui 

tal ação com carícias e toques que vão além do falicismo masculino. Sobre a forma da 

mulher retirar seu gozo do ato sexual Patrick Valas nos ensina que: 

 

O gozo que ela retira do ato sexual se apresenta de forma 
completamente diferente, pois, no amor, ela dá o que ela não tem. Esse 
objeto que ela não tem o falo que causa o seu desejo, só aparece no 
momento do seu desaparecimento. Ele é representado pela castração 
masculina, o que a detumescência figura subjetivamente. É pois por 
meio do homem que a mulher é confrontada com o complexo de 
castração. Por esse fato, nesse falo que lhe falta, ela se transforma nele 
inteiramente, para o homem, na emergência de seu próprio gozo, ela se 
torna o que criou, no seu gozo essencial que se revela, aqui, na ordem 
do causa mui. (VALAS, 2001, pag. 87; 88) 

  

É ofertando o que não possui, o falo, que Letícia se mostra a Luciano e cativa 

neste o desejo de possuí-la e satisfazê-la em seu desejo, despertando assim seu gozo 
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Outro. O gozo do corpo. Logo, Se por um lado temos uma mulher, Letícia Fernandez, 

que se apresenta e se coloca como o desejo dos seus parceiros, por outro, temos uma 

mulher que extrai dessa condição de sintoma da figura masculina o seu próprio prazer. 

Em alguns momentos apresentando o gozo fálico, buscando nos parceiros algo que lhe 

confere ou lhe garante a feminilidade, ou seja o falo. Em outros momentos oferecendo 

seu corpo como condição para o prazer dos parceiros e, através do gozo fálico chegando 

a um Outro gozo do qual a linguagem não tem meios para descrevê-lo e o homem não 

tem acesso. 

4- Considerações finais 

A personagem Letícia Fernandez assume um posicionamento crítico e reflexivo 

acerca de paradigmas e concepções sobre a prática sexual, considerados inquestionáveis 

em nossa organização social. A personagem, ao realizar suas aventuras sexuais e, por 

seguinte, satisfazer os desejos de seu corpo, transgredi normas como o sexo pelo prazer, 

a monogamia, o conceito de relação sexual restrito à penetração e, a sempre 

inquestionável supremacia do falo, sentido aqui igualado ao pênis, em detrimento do 

prazer feminino.  

A questão do gozo feminino, como ocorre no corpus, é outro fator que transgredi 

os paradigmas convencionais. A protagonista deseja a prática do sexo como forma de 

vivenciar e satisfazer suas pulsões eróticas. A libido feminino tem prevalência. Ele se 

demonstra e se apresenta nos gozos fálicos atingidos pela personagem durante as relações 

sexuais estabelecidas. Já com relação ao gozo Outro suposto por Lacan, evidenciamos 

que os parceiros que fizeram com que Letícia chegasse a atingi-lo assumiam o semblante 

contrário ao modelo ou posicionamento masculino convencional adotado na sociedade 

patriarcal. 

  Por fim, se em nossa sociedade o corpo feminino é amordaçado pela repressão 

social, como as histéricas de Freud, o corpo feminino descrito em cem homens em um ano 

fala. E o faz de forma segura. Resolvido consigo mesmo. Por vezes, reivindicando a 

posição que o homem ocupa frente ao feminino em relação ao sexo. Essa mulher -  a 

personagem – questiona, julga, avalia o fracasso do homem, quando ocorre, em satisfazê-

la. Não existe espaço para um ser passivo apenas pronto a satisfazer os desejos e prazeres 

masculinos. Ela quer gozar, antes de fazer gozar. 
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 DEDICAR-SE AO OUTRO, ABANDONANDO-SE: DA CULPA 
À SEPARAÇÃO 

 
Tâmara Duarte de Medeiros (UFPB) 

Hermano de França Rodrigues (PPGL/UFPB) 

 
Resumo: O vitorianismo marcou a sociedade inglesa do séc. XIX, em virtude de seu regime 
austero e vigilante concernente Neste sentido, as obras de Oscar Wilde confrontam a hipocrisia 
da época, na medida em que evidenciam a fragilidade das relações humanas ante o capital e a 
própria ‘liquefação’ dos vínculos. É o caso dos protagonistas do conto O Príncipe Feliz, parte 
integrante da coletânea de História de Fadas, no qual ambos se ligam um ao outro pelos laços 
de um pesar que os esfacela e os aniquila. O Príncipe Feliz, uma ornamentada estátua de ouro, 
lamenta ao pássaro não ter percebido a miséria e a pobreza em que o seu povo vivia, enquanto 
ele desfrutava da melhor comida e bebida do reino, na sua vida humana; agora que estava 
definitivamente morto, e posto na praça pública, podia notar a má sorte de seus súditos e tal fato 
o compungia a ponto de solicitar a pequena andorinha que ficasse com ele e o auxiliasse no 
intento de ajudar os cidadãos pobres. A nobre estátua, por compaixão, se desfaz do rubi do 
punho de sua espada, dos olhos de safira e da roupagem de ouro. Neste processo, o pássaro, que 
tudo fizera conforme ordenado, decide ficar ao lado do Príncipe, mesmo passando pelas 
privações que o arrastam à morte. Na narrativa em foco, tanto a dor de amar quanto a culpa 
tornam-se o tema central, consumindo e esfacelando seus protagonistas que escolhem se 
compadecer dos outros ao redor. Nossa pesquisa, num diálogo entre a psicanálise de base 
kleiniana e a literatura, pretende investigar as linhas deste amor que enlaça, esfacela e faz com 
que os protagonistas se liguem, por meio de laços mortíferos, e renunciem a própria alteridade, 
sofrendo uma dor sem medida. 
 
Palavras-chave: Protagonistas. Dor. Esfacelamento. Melancolia. 
 

1. Introdução: 

A era vitoriana é considerada pelos historiadores da história da sexualidade 

como um período de austeridade sexual e puritanismo como que uma resposta à 

libertinagem promovida pela aristocracia no séc. XVIII. Em verdade, conforme Garton 

(2009) aponta, não foi só a Inglaterra que este regime se confinou, pelo contrário, os 

valores defendidos pela moral vitoriana se expandiram pelo ocidente. No entanto, ao 
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mesmo tempo em que “as convenções sociais tornaram tabu as discussões sobre o sexo, 

sexualidade e funções corporais [...] floresceram a pornografia e a prostituição” (p.160). 

As influências das doutrinas protestantes contribuíram para que o vitorianismo 

se tornasse uma época regida por ideais moralistas em que a família heteronormativa 

burguesa tornara-se a sede dos medos e preocupações da sociedade, neste sentido, ela se 

transformara em ambiente que, em tese, controlaria e prevenia os homens e mulheres de 

se entregarem ao vício de maneira frívola, aliás, há que se fazer menção de que, no que 

se refere ao sexo feminino: 

 

A época vitoriana foi um período de valorização da família, quando se 
consolidam as regras de intimidade, momento de invenção do "self [‘eu’]”, 

do indivíduo egoísta refratário a um mundo gregário e coletivista’, típico da 
fase de ascensão da burguesia. [...] Sistematizado em um sem número de 
manuais e códigos, o mínimo que se esperava do comportamento das 
mulheres era que elas se constituíssem em verdadeiros ‘dragões da virtude’ 

(GONÇALVES, 2006, p.40-41). 
 

 
Os vitorianos, tão preocupados estavam com a sexualidade dos outros, ficaram 

presos a um regime de regras, que acreditavam ser capazes de promover um tipo de 

unidade, baseada em princípios de fraternidade, austeridade.  

Neste sentido, as obras de Oscar Wilde confrontam a hipocrisia da época, na 

medida em que evidenciam a fragilidade das relações humanas ante o capital e a própria 

‘liquefação’ dos vínculos. É factível, portanto, que os sujeitos, nesse cenário, 

considerem o amor a si mesmo como fundamento maior da própria existência. Wilde 

denuncia as deficiências desta premissa através de personagens, forjados na dor, no 

amor e pela culpa. 

 

2.  A constituição kleiniana da culpa 

Conforme Melanie Klein, a vida psíquica começa bem antes mesmo que se 

instituía um discurso pelo qual o sujeito possa reconhecer e se colocar no mundo1, de 

maneira que os sentimentos mais arcaicos do ser humano se presentificam logo mesmo 

nos primeiros momentos de vida:  amor e ódio caminham lado a lado, em uma relação 

de expressa co-dependência um do outro, direcionados aquela que é, devido a função 

que exerce, a responsável pela supressão das necessidades de autopreservação do bebê, 

ou seja, a mãe, é ela que consegue dar coerência, e mesmo ambivalência, ao ódio que as 

                                                             
1 O que se difere da concepção lacaniana, cujo parecer é de que a linguagem constitui e estrutura o 
inconsciente, portanto, o sujeito. 
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frustrações do mundo externo causa no momento em que somos lançados no mundo. 

Em outras palavras, para que o amor se institua, o ódio necessita antecede-lo. O amor, 

portanto, é algo de complexidade extraordinária, que por meio de um processo, se 

constitui na medida em que a criança é pela mãe satisfeita2. Neste pensamento, os 

sentimentos de agressividade, compõem a cartografia do ódio arcaico quanto ao 

primeiro objeto de amor que é, por isso, concebido pelo sujeito como algo ambivalente.  

 

O bebê, que vê a mãe basicamente como o objeto que satisfaz os seus desejos 
– o seio bom, por assim dizer logo começa a reagir a essas gratificações e ao 
seu carinho criando sentimentos de amor em relação a ela como pessoa. 
Contudo, esse primeiro já é perturbado em suas raízes por impulsos 
agressivos. O amor e o ódio lutam entre si na mente da criança [...] (KLEIN, 
1991, p.348)  
 

Acompanhando a ambivalência destes sentimentos, o bebê da vasão um tipo de 

atividade mental que, de acordo com a teoria kleiniana, compõe as fantasias arcaicas, ou 

seja, em virtude as frustrações concernentes a necessidade primitiva de sobrevivência, o 

bebê fantasia que está destruindo o seio mal que o está privando das coisas boas que ele 

pode ter, mas, do momento em que a mãe o embala e o sacia, ele sente-se agradecido e 

desejando gratificar este seio bom, reações que irão compor a culpa por tê-lo destruído 

antes 3. Neste sentido, a culpa também é primitiva e é o fundamento do amor, do desejo 

de reparação e da posterior empatia4, que se desenvolverá já na infância e, dada as 

circunstancias, se evidenciará na adultez.  

Neste ponto, Klein tece considerações pertinentes das relações humanas quando 

analisa a subjetividade e ambivalência existentes nas relações afetivas, nas quais, à 

semelhança dos primeiros momentos e dias de vida, somos frustrados pelo outro de 

modo que passamos a, momentaneamente, odiá-lo, algo que buscamos rejeitar de nossa 

mente, devido ao sentimento de culpa que procede da consciência de se estar odiando a 

quem se deve amar: “As descobertas da psicanálise mostram que as sensações desse 

tipo têm raízes mais profundas do que se supõe e estão sempre ligadas ao sentimento 

inconsciente de culpa” (KLEIN, 1991, p.350) 

                                                             
2 No caso, no momento em que as pulsões mais prementes são satisfeitas, consideremos que, neste 
primeiro estágio da vida, o bebê é regido pelo instinto de autopreservação, de maneira que consegue, 
apenas, se satisfazer quando é amamentado. Há que se fazer menção de que Klein acrescenta que, somado 
a este momento em que a fome é suprida, o cuidado nesta hora é imprescindível para que o bebê se sinta 
seguro. Sobre isso, Klein pondera que a mãe “desempenha um papel duradouro na nossa mente” (p.348) 
3 Vale mencionar que, conforme Klein, o bebê não diferencia o plano real do campo da fantasia, de modo 
que ele acredita ter, de fato, destruído o seio bom. 
4 No sentido kleiniano, a empatia é entendida como identificação, iremos desenvolver este conceito na 
análise que se segue. 
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O medo de que não se possa controlar estes impulsos agressivos, bem como a 

necessidade de reparar o mau feito e/ou desejado explicariam, desta forma, sujeitos 

como o Príncipe Feliz, que, para tentar minimizar o sentimento que o consome, abdica 

até mesmo daquilo que constitui a sua alteridade, enredando, neste processo, a pequena 

andorinha que se entrega a morte aos pés da estátua. 

 

3. Laços que consomem e devoram: amor, culpa e reparação 

 O Príncipe Feliz é conto de fadas de Oscar Wilde, cujo enredo gira-se em torno 

de dois personagens que aparecem, no primeiro momento, paralelamente, e que se unem 

na medida em que a trama prossegue. O príncipe é uma estátua que vive exposta na 

praça da cidade, admirada pelos transeuntes que a utilizam como exemplo a ser seguido 

pelos cidadãos que não seguem os padrões da sociedade londrina. Mas o que as pessoas 

não percebem, e não podem sequer notar, é que a estátua do príncipe é extremamente 

infeliz uma vez que é um sujeito regido pela culpa já que, enquanto era vivo e nobre, o 

sujeito não vivenciava, nem mesmo sentia a mínima culpa de estar desfrutando das 

riquezas e dos prazeres do palácio.  

Pode-se presumir a simbologia dos lugares em que o personagem transitava: 

antes, nos recônditos das paredes, sem ligação com o mundo externo, depois, no centro 

da cidade, em praça pública, tal qual o bebê que, preso na relação primeira com o seu 

objeto de amor, não concebe o mundo como real, aliás, nem mesmo a mãe lhe é real, 

mas, no momento em que frustra a criança, não atendendo ao apelo de seu filho, ela 

decai e deixa de ser um objeto simbolizado para assumir posição real (LACAN, 1995). 

Neste momento o narcisismo constitutivo, direciona a criança e a faz viver sob os 

cuidados deste Outro5 que o protege e o sustenta. Mas, no momento em que, pela ação 

simbólica de uma morte, sai deste lugar, o príncipe entra em contato com a dor do outro, 

porém, sua empatia, ainda que bondosa, o faz se sacrificar pelos outros ao seu redor, 

este sacrifício, que parece altruísta e extremamente bondoso, põe em cena uma maneira 

primitiva do personagem lidar com a culpa que o consome dia e noite. Klein 

compreende que colocar-se no lugar do outro é o pré-requisito fundamental para que as 

ralações humanas possam se constituir: 

 

                                                             
5 A grafia maiúscula indica que nos valemos de uma concepção lacaniana, a partir da qual a mãe, 
primeiro objeto de amor, se institui no plano real quando não atende ao apelo do infante, frustrando-o, no 
entanto, ela continua sendo o agente do amor e aquela que significa o desejo da criança. 
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Ser realmente atencioso implica se colocar no lugar dos outros: nós nos 
identificamos com eles. Essa capacidade de identificação com outra pessoa é 
um elemento extremamente importante das relações humanas em geral [...] 
Só conseguimos deixar de lado ou sacrificar até certo ponto nossos próprios 
sentimentos e desejos, pondo temporariamente os interesses e emoções do 
outro em primeiro lugar (KLEIN, 1991, p.352) 
 

O nobre, sendo um ser inanimado, nada pode fazer para aliviar essa dor e, na 

verdade, a empatia, gerada pela culpa, mostra-se de uma ordem corrosiva na medida em 

que ele não consegue mais voltar ao seu lugar, enquanto sujeito distinto de todos os 

circunstantes. É, portanto, destruidora a sua trajetória visto que ele se desfaz daquilo 

que, além de necessário à sua ornamentação, é indispensável a sua sobrevivência.  

É interessante observar que, de uma outra forma, mas seguindo os mesmos 

passos do nobre, a andorinha, um passarinho vaidoso, por sua vez, aparece como um 

sujeito que deseja ser amado, antes, apaixonado por um caniço, o passarinho demora a 

perceber a impossibilidade e a completa indiferença deste outro que não é capaz de 

suprir sua necessidade de afeto, e de comprovações, ou, evidenciando aspectos inerentes 

ao complexo de inferioridade: “O motivo pelo qual algumas pessoas precisam tanto de 

elogios e da aprovação em geral é a necessidade de ter provas de que são dignas de 

amor” (KLEIN, 1991, p. 350) 

 De modo que, ao dar um fim na antiga relação, seu desejo era, tão-somente, 

voar a grandes nações e conhecer os seus pontos históricos. Ao deparar-se com a 

estatua, a andorinha não percebe sua subjetividade, não antes de notar as lágrimas que 

escorrem do rosto do príncipe. Movido pela curiosidade, a andorinha inquiri quem era e 

qual a razão por que chorava. O príncipe responde quem ele era, e o que se tornou, e 

relata a razão de sua tristeza que, sendo ele uma estátua, não podia ajudar as pessoas que 

ele sabe e presencia a miséria que os assola. Na oportunidade pede ajuda a andorinha 

para que possa ajudá-la a diminuir e a aplacar a dor que eles sentem. No entanto, a única 

forma de fazer isso é se desfazendo de cada parte de seu corpo. Sensibilizado com o 

discurso, que foi capaz de demovê-lo de suas pretensões, em nome desse bem, a 

andorinha atende o pedido, quase uma súplica, do príncipe, dando início a um ciclo de 

em que a estátua, por compaixão, se desfaz do rubi do punho de sua espada, dos olhos 

de safira e da roupagem de ouro. Neste processo de doação, a andorinha é enredada pela 

dor da culpa, que, antes, recaia somente no príncipe.   

Na verdade, na maneira como o príncipe pede ajuda, como também nas razões 

que apresenta a andorinha, acreditamos haver nisso o desejo de, sobre ela, incutir e 
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disseminar a culpa em seu ser de modo que ela também sofra o que ele, certamente, 

sofria. 

— Andorinha, Andorinha, pequena Andorinha — disse o Príncipe, — não 
queres ficar comigo por uma noite e ser a minha mensageira? O menino tem 
tanta sede e a mãe está tão triste! 
— Eu acho que não gosto de meninos — respondeu a Andorinha. — No 
Verão passado, quando eu estava ao pé do rio, apareceram dois meninos mal-
educados, os filhos do moleiro, e passaram a vida a atirar-me pedras. É claro 
que nunca me acertaram.  
Mas o Príncipe Feliz estava tão triste que a Andorinha teve pena dele 
(WILDE, 1992, p.5) 
 
 

Percebemos aqui, implicitamente, na réplica do príncipe, não algo verbalizado, 

que pudesse vencer a repulsa da andorinha pelos garotos que, de um modo geral, matou 

a seus iguais e quase a ele próprio, mas sim uma reação que possibilita que esta repulsa 

seja temporariamente vencida: a saber, a pena, ou a empatia, do momento em que ela 

entra, a tendência é que cresça. É interessante notar que a empatia, fundamento da 

culpa, passa a assumir aspectos corrosivos a partir das ações, solicitadas e cumprida, 

respectivamente, pelos sujeitos que compõem a centralidade da narrativa em foco. 

Estes sujeitos, dessa forma, se mostram incapazes de se desapegar-se um do 

outro, regidos por um afeto que, do lugar individual de cada um, os enlaça e os assola, 

arrastando-os ao completo aniquilamento de si. 

Tanto o príncipe quanto a andorinha são, nesta relação, forjados na dor, no amor 

e pela culpa, entretanto, estes sentimentos, pela maneira como se nos apresentam e, 

naturalmente, pelo fim que nos revelam evidenciam sujeitos com sentimentos 

primitivos, ou seja, ainda não se alcançou psiquicamente o amadurecimento necessária a 

constituição de relações afetivas menos danosas ao sujeito. 

Mas, surge-nos a questão? O que é amar primitivamente? a partir de que 

parâmetro consideramos a ver, nas personagens, este retrocesso psíquico? 

Conforme Lima, a criança, regida pela pulsão de vida/conservação, é um sujeito 

que tanto ama quanto odeia intensamente, havendo nisso, uma ambivalência premente 

em relação ao objeto amado/odiado, por exemplo, na fantasia o infante deseja destruir 

este primeiro objeto de amor por questões das, mas diversas ordens, mas o importante é 

que a culpa, advinda desta ambivalência, é constitutiva para sujeito.  

Aliás, o amor e o ódio no início de nossa vida, são defesas primitivas que 

remontam o passado arcaico de nossa infância. Nos personagens em foco, como 

afirmamos acima, se mostram presos a esta forma arcaica de amar, na medida em que se 
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consomem pela culpa que sentem e, sobretudo, por não conceber o outro como um ser 

individual, mas sim, tê-lo como uma parte de si, da qual, não se pode separar. 

— Agora tu estás cego — disse ela — por isso ficarei contigo para 
sempre. 

— Não, pequena Andorinha — disse o pobre Príncipe. — Tu tens de 
ir para o   Egipto. 

— Eu ficarei contigo para sempre — disse a Andorinha, e dormiu aos 
pés do Príncipe (WILDE, 1992, p.10) 

 
Este trecho bem exemplifica a simbiose destes três sentimentos que são a causa e 

o efeito um do outro, isto é, a culpa, uma das geradoras do amor, semeia a dor que 

consome os protagonistas. Não à toa que o vínculo afetivo é tão forte que tentar 

classificá-lo, categorizando-o em algum tipo de relacionamento, seria empobrecer a 

própria narrativa de Oscar Wilde. 

Ao término do conto, Deus aparece como aquele que, diferente dos homens que 

tanto elogiaram a estátua, é capaz de entender os laços que uniram estes dois sujeitos e 

os enrederam, de maneira que o coração do príncipe e o corpo da andorinha eram as 

únicas coisas valiosas naquela cidade. 

 

Considerações finais: 

Neste artigo, buscamos analisar o sentimento de culpa que rege o enredo do 

conto O Príncipe Feliz do escritor Oscar Wilde, para isso tecemos considerações acerca 

da era vitoriana, que, de acordo com o exposto, foi um momento de longa austeridade 

sexual, ao mesmo tempo, em que a hipocrisia predominava. 

Consideramos que, com base na teoria kleiniana acerca do amor, no que se 

refere aos dois protagonistas, ambos são movidos por uma culpa que os consome, de 

forma corrosiva, até que os destrua completamente. Neste sentido, o príncipe se mostra 

um sujeito preso as mais primitivas moções do inconsciente que reclama, no mundo 

externo a reparação de erros supostamente cometidos contra o Outro. 

A andorinha, por sua vez, é guiada por uma carência afetiva que, de maneira 

arcaica, o faz obedecer às ordens do príncipe, a quem está presa pela culpa de, por suas 

próprias ações, o haver inutilizado a sua visão.  
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 A RUPTURA REVOLUCIONÁRIA DE 1789 

E A PRIMEIRA GERAÇÃO DO 

ROMANTISMO: O CASO DE F.-R. DE 

CHATEAUBRIAND 

 

Beatriz Cerisara Gil (UFRGS) 

 

A obra de F.-R. de Chateaubriand trata em 
grande medida das várias formas de rupturas 
experimentadas pela sociedade francesa após a 
Revolução de 1789. O tema da revolução ganha 
configuração especial em suas Mémoires d’outre-tombe 
(Memórias de além-túmulo) dentro do objetivo de uma 
narrativa de história pessoal relacionando-a com a 
história do país. Nas Memórias o cruzamento dessas duas 
perspectivas traduz as implicações da posição muito 
particular do escritor: um nobre francês que sobrevive ao 
processo revolucionário e torna-se testemunha e 
historiador de si e dos eventos revolucionários na França. 
Analiso, portanto, a função do sujeito autobiográfico na 
construção de uma linguagem literária que deve expressar 
a tensão entre a ordem do Antigo Regime e as novas 
forças democráticas que ganham a França após 1789. 
Este quadro apresenta os elementos de base da poética de 
um escritor da primeira geração romântica que propõe 
uma linguagem dentro da perspectiva de reconfiguração 
de valores estéticos e políticos da primeira metade do 
século XIX.  

Palavras-chave: Revolução. História. Narrativa 
autobiográfica.  

 

F.-R. de Chateaubriand, escritor francês de 

origem nobre, saído da província bretã, viveu entre 
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1768 e 1848. Conhecido pelos romances René e 

Atala, o autor dedicou parte considerável de sua obra 

às rupturas experimentadas pela sociedade francesa 

após a Revolução de 1789 em diferentes níveis. 

Mas, se a Revolução Francesa e suas repercussões 

estão presentes em seus romances e ensaios de modo 

geral, é notável o quanto o processo revolucionário é 

representado de forma singular em suas memórias, 

intituladas Mémoires d’outre-tombe (Memórias de 

além-túmulo).  

Redigido ao longo de quase quarenta anos, as 

Memórias de além-túmulo pretendem dar conta da 

posição histórica privilegiada do escritor de uma 

existência cindida pela Revolução de 1789 (em 1789 

Chateaubriand tem 20 anos), situação que o permitiu 

conhecer tão bem a sociedade francesa do Antigo 

Regime quanto a França dos valores pós-

revolucionários que vão se estabelecendo na 

primeira metade do século XIX. Neste trabalho 

memorialístico de representação dessas duas 

Franças, uma tradicional, rigidamente hierarquizada 

e aristocrática, e outra profundamente conturbada, 

sendo palco de Regimes políticos diferentes e 

orientando-se gradualmente pelos valores 

democráticos da sociedade burguesa, Chateaubriand 

lança mão de duas instâncias distintas na construção 

de sua narrativa: a dimensão de sua história pessoal 

articulada com a da história de seu país.  

Nas Memórias do autor esse cruzamento de 

perspectivas vai criar uma realidade artística 

complexa que reproduz de forma sofisticada as 

implicações e as contradições advindas desta 

posição particular do escritor. Serão exploradas 

várias nuances da trajetória individual deste 
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Chateaubriand aristocrata que, sobrevivendo ao 

cadafalso do processo revolucionário, torna-se 

historiador de si e dos eventos revolucionários na 

França, dando conta de um longo período de 

transformação política e social do país até início dos 

anos 1830 aproximadamente.  

Sobre o entrecruzamento e/ou a 

concomitância da dupla dimensão do pessoal e do 

social na literatura de Chateaubriand é interessante 

destacar aspectos que são definidores de um tipo de 

prosa que vem à luz após a Revolução e que 

ambiciona traçar o quadro social amplo do qual 

emerge o sujeito moderno, cujo perfil já havia sido 

esboçado aliás pelo próprio Chateaubriand em seu 

livro o Gênio do Cristianismo em 1800. Esta prosa 

de característica totalizante, diga-se, compreende o 

exame dos mecanismos e as interfaces que 

estabelecem as relações do individual com o social.  

Tendo por norte uma visão histórica 

abrangente sobre a narrativa do individual, chama 

atenção um aspecto geral da composição da obra 

memorialística de Chateaubriand. Em Memórias de 

além-túmulo, como já nos informa o título, em se 

tratando de um texto de teor memorialístico, que se 

define em grande medida pela presença importante 

de uma narrativa da realidade histórica, nota-se que 

o autor investiu no uso de registros variados para 

expressar toda a complexidade do processo 

revolucionário nos seus desdobramentos político, 

social, cultural, religioso e linguístico, mantendo 

essencialmente o fio do enunciado de um eu 

autobiográfico. Não é meu objetivo analisar o 

aspecto híbrido que distingue notavelmente este 

texto, que, a propósito, aparece para o leitor como 
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um espantoso mosaico de formas que explicam, 

ilustram e discutem a realidade histórica. Mas 

assinalemos de qualquer modo esta importante 

característica do texto que é a mescla de formas 

literárias, ou subgêneros, que aparentemente estão 

bem pouco hierarquizados dentro da estrutura da 

obra e que apontam, ao contrário, para uma espécie 

de desordem narrativa, colocando em questão o 

traçado artístico típico do classicismo aristocrático 

que, sabemos, dá a conformação primeira da retórica 

de Chateaubriand. Assim, nos parece claro que o 

radicalismo formal do projeto sugere a enorme 

dificuldade – ou mesmo a impossibilidade – de fazer 

uma voz autobiográfica dar conta da 

heterogeneidade de peças, díspares, que coexistem 

na narrativa, e isto indica o quanto esta composição 

propõe desafios no exame das relações entre as 

instâncias da história e do eu autobiográfico.1   

Passando para a finalidade principal que é a 

nossa de entendermos como a temática da 

Revolução repercute na perspectiva narrativa das 

Memórias, proponho uma breve abordagem de 

aspectos da posição do narrador-protagonista que 

remete necessariamente aos efeitos de quebra da 

ordem tradicional do Antigo Regime, da qual o 

protagonista se origina, apontando para a criação de 

um foco narrativo amplificado que abrange as 

contradições de identidade nas circunstâncias sociais 

e políticas especificamente estabelecidas após 1789. 

                                                           
1
 Dentre os estudos que examinam os diferentes subgêneros presentes na obra, temos por exemplo o de F. 

Bercegol sobre o portrait (retrato) de figuras históricas nas Memórias, entre muitos outros. A. Vial, por 
outro lado, para dar conta das diferentes dimensões temporais da narrativa, um dos recursos mais notáveis 
do texto, em seu estudo Chateaubriand et le temps perdu distingue as articulações essenciais do tempo do 
evento ao tempo da escrita. 
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Como já foi dito aqui, Chateaubriand 

encontra-se entre dois mundos, entre a nostalgia do 

sistema de suas origens aristocráticas - e uma certa 

memória idílica - e o futuro incerto mas 

radicalmente novo que se anuncia. Na narrativa de 

caráter essencialmente autobiográfico dos livros 

iniciais das Memórias, são apresentadas a infância e 

a juventude do protagonista. Recompondo as 

lembranças de vida da França profunda, na região da 

Bretanha, temos os laços de família, de amizade, os 

traços dos costumes locais, os aspectos físicos e 

geográficos (notadamente a costa marítima com a 

rudeza que a caracteriza, seus rochedos - o ambiente 

hostil mas atraente da costa bretã) que enquadram 

por exemplo a narrativa e que definem algo também 

do que seria da natureza psicológica do jovem 

Chateaubriand. 

O que chama a atenção nisso que nos aparece 

como uma construção autobiográfica é que o 

conjunto de elementos destacados pelo narrador-

protagonista vai revelar uma personalidade maleável 

de um indivíduo solitário e autônomo com grande 

sede de independência. Esboça-se aqui uma 

reconstrução de origem colocando em cena uma 

espécie de personagem receptáculo que se mostra 

bem preparado, adaptável ao jogo de negociação e 

de enfrentamento diante das vicissitudes políticas 

absolutamente inéditas que se apresentarão e cujo 

desdobramento dificilmente pode ser previsto. Nesta 

representação do protagonista, diga-se, as imagens 

naturais do ambiente externo espelham as 

adversidades e oposições do jovem (homem dos 

sonhos mas homem das realidades; aventureiro e 
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organizado; apaixonado e metódico; andrógino que 

mistura pai e mãe, etc.) 

É um sujeito dividido, portanto, que se 

prepara para entrar em cena: sujeito representado em 

sua fragilidade nas cenas da vida infantil ou na 

puberdade e que possui por isso mesmo atributos ou 

instrumentos para acompanhar as incertezas da 

história que se anuncia e da força das coisas. Enfim, 

sendo a vulnerabilidade e a capacidade de mudança 

partes constitutivas do perfil do narrador-

protagonista, este se põe naturalmente à mercê dos 

tempos, conforme vemos no enunciado a seguir.  

 
Enquanto minha mãe suspirava, minhas irmãs 
falavam a perder o fôlego, eu atentava com meus 
olhos, ouvia com meus ouvidos, maravilhava-me a 
cada giro da roda: primeiro passo de um judeu 
errante que não poderia mais se deter. Se o homem 
mudasse apenas de lugar! mas seus dias e coração 
também mudam. (CHATEAUBRIAND, 2003-4, 
p.156)2 

 
A propósito, pode-se seguir muito facilmente 

na narrativa a ideia constante de mudança, de 

transformação, na qual o narrador sintetiza toda a 

sua experiência, dupla e simultânea, do mundo e de 

si mesmo.  

A característica da dualidade e da 

plasticidade ao estar esboçada desde o princípio da 

narrativa, desde a origem da construção do 

personagem, forma uma estratégia significativa de 

construção de um personagem que deve estar 

disponível em suas disposições psicológicas para o 

ritmo do tempo histórico novo. 

Mas há ainda outro ponto a ser observado 

acerca das consequências formais da representação 

                                                           
2
 Todas as citações das Mémoires d’outre-tombe apresentadas neste artigo são traduzidas por mim. 
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do Chateaubriand aristocrata no curto-circuito da 

Revolução. Note-se que contrariando as ambições 

naturais de classe de um protagonismo político de 

Estado, Chateaubriand terá sua condição 

profundamente alterada, já que com a revogação 

gradual dos privilégios da nobreza, o autor do Gênio 

do Cristianismo, ao perder seus títulos, passa a ser 

um mero senhor, cidadão coadjuvante na nova 

paisagem política. É assim que a partir da 

Revolução, em não mais sendo um protagonista da 

História, ele passa a ser um espectador dos eventos e 

é na qualidade de mero espectador que o narrador-

personagem conta o que vê pelas ruas, o que 

testemunha na inauguração da Assembleia 

Constituinte, etc. Como um voyeur, distanciado e 

suspeito, presencia a tomada da Bastilha, as 

confusões nas ruas, os atropelos dos passantes 

misturados aos heróis da revolução, a ascensão dos 

sans-culottes, os oradores em praça pública, os 

homens de letras, os pintores e atrizes agora 

reinando em espaços abertos. Descreve a 

exuberância dos ambientes que colocam lado a lado 

as mortes, as orgias e o respeito ao medo. Identifica 

um caminho francamente desobstruído ao povo 

liberto das leis e das pressões sociais.   

Não é possível trazer aqui as passagens 

brilhantes e vivas que descrevem a Paris de 1789 e 

as impressões do escritor no calor desta hora; 

ficaremos apenas com o comentário do narrador que 

se refere à novidade que define um estado de 

revolução social.  

 
Os momentos de crise produzem uma 
intensificação de vida nos homens. Numa 
sociedade que se dilui e se recompõe, a luta entre 
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dois gênios, o choque do passado com o futuro, a 
mistura de costumes antigos e de costumes novos 
formam uma combinação transitória que não deixa 
um só instante de tédio. As paixões e os 
temperamentos em liberdade mostram-se com uma 
energia de que não dispõem na cidade bem 
regrada. A infração das leis, a abolição dos 
deveres, dos usos e das conveniências, e até 
mesmo os perigos aumentam o interesse por toda 
essa desordem. O gênero humano em férias passeia 
pelas ruas, liberado de seus pedagogos, entregue 
por um momento ao estado de natureza, apenas 
começando a sentir outra vez a necessidade do 
freio social, quando sofre o jugo de novos tiranos 
alimentados pela licenciosidade. 
(CHATEAUBRIAND, 2003-4, p. 302). 

 

Do quadro da cena viva passamos a esta 

dimensão da narrativa que é a da reflexão, do 

comentário. A cena das criaturas humanas em pleno 

desregramento concedido pela revolução recebe as 

luzes do narrador comentador e um discurso de 

legibilidade das cenas inéditas vai assim sendo 

elaborado. Por meio de um retrato ou de uma 

interpretação da mutação histórica dando conta das 

facetas sociais e políticas de seus atores, estas 

memórias vão assim compondo um espaço de 

análise e leitura ao mesmo tempo em que de relato 

da realidade histórica. 

É verdade que nas Memórias o narrador, 

agora espectador da convulsão social, torna-se 

também seu historiador, mas aqui Chateaubriand não 

é mais o historiador do Ensaio sobre as revoluções 

no qual refaz o fio da história das revoluções 

situando a Revolução Francesa neste curso. Neste 

caso o historiador, memorialista, transmuda-se em 

narrador-testemunha, ou seja, se instala e representa-

se em meio ao espetáculo da profunda 

transformação: ele e a Revolução fazem a matéria 

histórica a ser literariamente expressa. Mas a 
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revolução é uma longa história no presente, ela é o 

presente propriamente dito e, nesta medida, ao 

narrador-protagonista não é possível perceber 

completamente sua extensão ou seu desfecho. 

Assim, 1789 e seus desdobramentos sendo o 

nó mesmo da narrativa e a matéria de existência do 

narrador-protagonista, como poderia este se situar 

narrativamente em relação aos eventos? 

Podemos reconhecer que o que diz respeito à 

perspectiva do observador, recuado, distante, mas 

sempre concentrado na cena do drama, o caminho é 

duplo. E nesta posição é possível distinguir não 

somente uma distância do narrador em relação à 

realidade, atitude aliás coerente que preserva uma 

certa unidade do sujeito que narra, como pode-se 

perceber também um dado jogo composicional 

propício a trocas e à reciprocidade, sendo o 

observador aí neste arranjo parte do processo de 

reconhecimento e de exploração da cena 

revolucionária. Obsreve-se, portanto, que a tarefa do 

narrador não consiste em retratar a Revolução a 

partir de um mesmo ponto de vista mas de recompô-

la em níveis diversos em um enquadramento 

complexo - e isso serve tanto para os eventos 

específicos da revolução narrados como para a 

repercussão desta revolução conformando o 

conjunto da narrativa das Memórias. 

Deste modo, para atualizar perspectivas 

distintas na representação da Revolução em seu 

quotidiano, por exemplo, sem perder de vista o 

quadro geral, Chateaubriand explora amplamente os 

recursos autobiográficos no cruzamento com a 

dimensão histórica. Neste sentido, o título, se 

referindo a um autor-narrador-defunto, nos propõe 
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uma resposta. As variações de perspectiva e a 

superposição das dimensões da narrativa poderão 

enfim ser superadas pela posição póstuma do autor-

narrador. Mas nas Memórias não se trata 

exclusivamente da morte ou a metamorfose histórica 

do sujeito - coisas que podem aqui ser sinônimos – o 

narrador encara também a morte e a possível 

ressurreição do corpo social. Assim, para 

Chateaubriand, o processo de morte e de 

renascimento das sociedades assemelha-se ao 

destino individual dos homens: 

 

Quando tiver expirado, ela se decomporá para 
depois reproduzir-se sob novas formas, mas é 
preciso que primeiramente sucumba; a primeira 
necessidade para os povos, como para os homens, 
é morrer. (CHATEAUBRIAND, 2003-4, p.824).      

  

É certo que esta ideia esclarece uma visão 

sobre a Revolução mas igualmente uma postura 

artística do escritor: é a partir desta posição que 

Chateaubriand vai conceber o antagonismo social 

externo como um fenômeno de ressonância interna. 

E aí a problemática identitária essencial vai residir 

na escolha entre o princípio de identidade de origem 

social, a linhagem de nobreza, e o da vontade 

individual, de uma racionalidade política moderna.  

O que fazer para permanecer fiel à 

complexidade da história? Agarrar-se a um monarca 

destituído e depois restaurado (questão que se põe a 

partir de 1815 sobretudo) ou aderir ao novo jogo 

político criado pela Revolução? Restituir as formas 

políticas e sociais antigas ou acomodar-se aos novos 

rumos da vida democrática e republicana? 

O autor-narrador dessas memórias, que nem 

sempre concorda consigo mesmo, que duvida, e que 
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levou anos a fazer e a refazer a monumental imagem 

de si que são estas suas memórias, constrói neste 

percurso um eu fortemente historicizado, 

trabalhando com várias oposições - mediação entre 

sonho e realidade, passado e presente, intervenção e 

renúncia, lembrança e desaparecimento, vida e 

morte. Pela consciência reflexiva que descreve, 

analisa, interpreta e generaliza, ele integra 

poeticamente os elementos nesta prosa 

memorialística que será referência literária para 

várias gerações de romancistas franceses. 

Podemos finalizar esta breve análise com 

uma citação que abre a narrativa a um dos exercícios 

de reflexão na qual a solidão se apresenta como 

condição estratégica e a melancolia romântica se 

manifesta como estado de espírito. 

 

Bendita seja, minha cara independência, alma de 
vinha vida![...] O círculo de meus dias que se fecha 
me reconduz ao ponto de partida [...]. Quem sabe 
se não reencontrarei de etapa em etapa os 
devaneios de minha juventude? Invocarei muitos 
sonhos em meu socorro para defender-me contra 
esta horda de verdades que se engendram em 
velhos dias, como dragões que se escondem nas 
ruínas. Cabe a mim apenas aproximar os extremos 
de minha existência, confundir as épocas distantes, 
misturar ilusões de idades diversas. 
(CHATEAUBRIAND, 2003-4, p. 155) 

 

Nesta poética de agregação de elementos de 

uma identidade dispersa a transformação é ao 

mesmo tempo a necessidade e a infelicidade de todo 

homem. Instância em movimento, o indivíduo tanto 

quanto a história podem ser bem definidos pela 

descontinuidade: “O homem não possui uma única e 

idêntica vida; ele tem várias postas lado a lado, e 

esta é sua miséria.” (CHATEAUBRIAND, 2005, p. 
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220) Enfim, este enunciado do memorialista que 

aponta as quebras no sujeito historicizado pode bem 

ser lido como uma fórmula para entendermos o 

ponto de vista estético de Chateaubriand o qual se 

atribui a tarefa de desvendar os impactos da 

Revolução Francesa na sociedade francesa, 

colocando em destaque a relação inédita entre 

aceleração histórica das sociedades modernas e 

metamorfose social - com seu corolário, 

desestruturação e recomposição, que se reproduz 

também no plano simbólico pela poesia da prosa 

memorialística da primeira metade do século XIX. 
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TENSÕES DA POESIA E DA PROSA: FRAGMENTOS EM THE YEARS 
DE VIRGINIA WOOLF 

 
Brena Suelen Siqueira Moura (UFRJ) 

 
RESUMO: The Years (1937) de Virginia Woolf possui uma clara demarcação cronológica: são 
50 anos divididos em dez partes até a última seção intitulada “Present Day.” Esse romance não 
segue a mesma trajetória de transgressão das regras do romance realista de representação como 
fizeram To the Lighthouse (1927) e The Waves (1931) porque oscila bastante o foco narrativo 
entre fluxos de consciência, discurso indireto livre e a retomada do discurso direto com o uso de 
travessões. To the Lighthouse se detém muito constantemente a fluxos de consciência e ao 
discurso indireto livre. Já em The Waves temos o ápice de sua técnica modernista por causa dos 
fluxos de consciência extremos. Virginia Woolf, conhecida justamente por seu projeto estético 
experimental das técnicas modernas de representação, incumbiu à poesia a tarefa de descrever 
esse “the world seen without a self”. No ensaio “The Narrow Bridge of Art” (1927), a autora 

britânica versa sobre a fusão entre poesia e prosa que são duas ferramentas aptas para descrever 
o mundo sensível e prosaico. Ela discute ainda sobre o possível mal-estar ocasionado pela 
poesia rimada e metrificada que já não atendia mais às necessidades da vida moderna. Isso 
significa dizer que a prosa não poderia mais narrar somente os assuntos referentes aos salões de 
festas, como fazia anteriormente, como também, versaria pequenos e reveladores momentos da 
vida por meio da linguagem sensível da poesia. Sendo assim, discutirei à primeira passagem de 
The Years, o ano de 1880, para pensar em como se configura a poesia em prosa woolfiana nesse 
romance motivada pelo ensaio crítico “The Narrow Bridge of Art”. Parece-me que o projeto 
estético experimental woolfiano, ou melhor, a literatura moderna é repleta de contradições, 
como bem definido por Octavio Paz, cujos estudos contribuirão para minhas reflexões sobre o 
paradoxo mundo moderno. 
 
Palavras-chaves: Romance moderno. Poesia. Prosa. Narrativa experimental. Contradições 

 
Virginia Woolf foi uma das precursoras do romance moderno. Ela é conhecida 

pelo seu experimentalismo narrativo no qual explorou as técnicas da prosa moderna. Em 

To the Lighthouse, publicado em 1927, temos a dupla representação da personagem 

Mrs. Ramsay, na escrita e em seu retrato a óleo que a personagem Lily Briscoe compõe 

no decorrer do romance. Essa duplicidade enfatiza todo o potencial woolfiano em 

agregar a estética pós-impressionista à sua obra. Em The Waves, de 1931, temos o ápice 

de sua estética moderna em seu caráter fragmentário e de subversão das coordenadas 

temporais e espaciais.   
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The Years, penúltimo romance de Virginia Woolf, publicado em 1937, não 

segue a mesma trajetória de transgressão das regras do romance de representação 

realista. Esse romance, que tem por volta de 500 páginas, foi proposto como um 

“romance-ensaio” pela própria autora. Virginia Woolf (2011, p. 5) escreveu em seu 

diário dia 2 de novembro de 1932: “E vai incluir tudo: sexo, educação, vida etc.; e vou 

percorrer, com os pinotes mais poderosos e ágeis, os anos de 1880 até hoje”. Projeto 

literário que lhe custou cinco anos de sua vida. Esse romance retém marcas do romance 

moderno e realista, quanto a sua estrutura, ao narrar a história de família inglesa entre as 

décadas de 1880 a 1930.  

A recomposição realista de The Years, ao meu ver, tem se mostrado mais 

evidente e intensa em comparação a outras obras de Virginia Woolf, como Mrs. 

Dalloway, publicado em 1925, To the Lighthouse, Orlando, de 1928, e The Waves. 

Sendo assim, da experimentação das técnicas de representação da narrativa moderna em 

To The Lighthouse e ainda mais em The Waves para o passo realista de The Years, tenho 

como pergunta norteadora desse trabalho: Qual é a dimensão do retorno à estética do 

romance realista em The Years que não atravessa To the Lighthouse? E mais, como esse 

retorno expõe uma constante contradição no uso das técnicas de representação do 

romance moderno e realista na obra da autora? 

Para Otacvio Paz (1984, 18 - 19), em “Filhos do Barro”, “A modernidade 

nunca é ela mesma: é sempre outra (...) a modernidade é uma espécie de autodestruição 

criadora”. Isto é. a modernidade é ser sempre outro. Ser moderno é estar em constante 

mudança.  

Virginia Woolf evidenciou ainda em sua narrativa o que Octavio Paz chama de 

a máxima busca pela verdade ao lograr a “verdade da mudança”. Ele ainda afirma que 

“(...) a literatura moderna é uma apaixonada negação da modernidade; (...) O romance é 

o gênero moderno por excelência e o que melhor expressou a poesia da modernidade: a 

poesia da prosa” (PAZ, 1984, p. 53).  

No ensaio “The Narrow Bridge of Art” , de 1927, Virginia Woolf versa sobre 

a fusão entre poesia e prosa que são duas ferramentas aptas para descrever o mundo 

sensível e prosaico. Ela discute ainda sobre o possível mal-estar ocasionado pela poesia 

rimada e metrificada que já não atendia mais às necessidades da vida moderna. Isso 

significa dizer que a prosa não poderia mais narrar somente os assuntos referentes aos 

salões de festas, como fazia anteriormente, como também, versaria pequenos e 

reveladores momentos da vida por meio da poesia.  
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Virginia Woolf versa sobre como ocorreu esse processo de contaminação 

recíproca da prosa e da poesia - considerando que nem uma, nem outra adjetiva a outra - 

nesse ensaio. Para ela, a prosa e poesia juntas poderiam ser consideradas uma flexível 

ferramenta para registrar os desdobramentos e mudanças da mente moderna, lidando 

com o comum e complexo. Contudo, tanto a prosa quanto a poesia ao unir-se, não 

poderiam sair ilesas a esta mutação, tendo que abandonar características que lhe eram 

próprias. Ambas teriam que se adaptar a esta fusão, tendo que abdicar de algumas de 

suas características para que pudessem se solidificar. E, a partir daí, a prosa iria 

conseguir transpor as sutilezas do cotidiano para algo infinitamente maior, as minúcias 

do caráter do ser humano. Cito Virginia: 

 
Pois, infelizmente, parece certo que alguma renúncia é 
inevitável. Você não pode atravessar a estreita ponte de arte 
levando todas as suas ferramentas em suas mãos. Algumas 
vocês terão de deixar para trás, ou vocês as deixarão cair no 
meio do rio ou, o que é pior, perderão o equilíbrio e se afogarão 
(WOOLF, 1975, p. 22, tradução minha). 

 
Considerando as transformações pelas quais passou a prosa e poesia moderna, 

a modernidade pode ser dita como a negação das tradições. Nesse sentido, vale a pena 

pensar que Virginia Woolf contraria sua própria narrativa tendo em vista sua 

experimentação narrativa. O passo realista, que me interessa em The Years, evoca 

muitas questões relacionadas à estética modernista de Virginia Woolf bem como do 

romance moderno do final do século XIX e início do século XX. Essas questões podem 

custar caro à teoria literária porque essa obra propõe a representação da realidade 

ficcional woolfiana de um modo diferente. Neste trabalho farei um recorte referente ao 

tratamento do tempo para pensar na contrariedade dessa obra.  

Quanto à questão temporal, em To the Lighthouse, os três capítulos do 

romance apresentam uma demarcação cronológica diferente: o primeiro capítulo tem 

duração de dois dias; no segundo são descritos 10 anos; finalmente, o terceiro dura 

poucos dias. Os fluxos de consciência são mais intensos no primeiro capítulo, por isso 

que os fatos demoram muito mais tempo para serem contados. Mrs. Dalloway, em grau 

mais elevado, narra apenas um dia entre idas e vindas de memórias do passado. 

Diferentemente, em The Years, há uma clara demarcação cronológica: são 50 anos 

divididos em dez partes até a última seção intitulada “Present Day”. Os capítulos são 

nomeados por anos e descrevem imagens que variam entre estações do ano e meses do 

ano. O último, em especial, parece ser o mais resistente à ordem cronológica pelo 
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próprio título, apesar de estar repleto de diálogos por meio do uso do discurso direto. 

The Years tem fluxos de consciência, porém, em menos intensidade. 

Retomando o tempo, The Years inicia sua narrativa em um dia de primavera 

no ano de 1880. Vejamos a longa e bela citação abaixo:  

 
1880  
Era primavera instável. O tempo, perpetuamente em mudança, 
mandava nuvens azuis a púrpura por sobre a terra. No campo, 
os fazendeiros, olhando para a plantação, ficavam apreensivos. 
Em Londres, as pessoas olhavam para o céu, abrindo e logo 
fechando guarda-chuvas. Em abril, porém, um tempo assim era 
de esperar. Milhares de caixeiros de lojas diziam isso mesmo, 
ao entregarem embrulhos bem feitos a senhoras de vestido 
estampado do outro lado do balcão, no Whiteley’s ou nas Army 

and Navy Stores. Intermináveis procissões de fregueses no 
West End, de homens de negócios no East, marchavam pelas 
calçadas, como caravanas perpetuamente em movimento - 
então parecia àqueles que não tinham nenhum motivo para se 
deter, digamos, a fim de pôr uma carta no correio ou olhar uma 
vitrine em Piccadilly. A procissão de landaus, vitórias e fiacres 
era incessante, pois a estação acabava de começar. Nas ruas 
mais tranquilas, músicos ofereciam parcimoniosamente um fio 
de som dos seus frágeis e quase sempre melancólicos 
instrumentos - reproduzidos, ou parodiados, aqui nas árvores de 
Hyde Park e aqui em St. James, pelo pipilar dos pardais e as 
súbitas explosões do amoroso, mas intermitente, sábia. Os 
pombos nas praças agitavam-se nos ramos das árvores, 
deixando tombar um galhinho ou outro, e cantarolavam 
novamente a canção de ninar que era sempre interrompida. Os 
portões, em Marble Arch e Apsley House, ficavam bloqueados 
à tardinha por senhoras em vestidos multicores com anquinhas 
e por cavalheiros de fraque e bengala, com cravos na lapela. 
Aqui vinha a Princesa e, à sua passagem, os chapéus saudavam. 
Nos porões das longas avenidas dos bairros residenciais, 
empregadas de touca e avental preparavam chá. Ascendendo 
por tortuosos caminhos, o bule de prata era finalmente 
descansado em cima da mesa, donzelas e solteironas com mãos 
que haviam estancado as feridas de Bermondsey e Hoxton 
mediam cuidadosamente uma, duas, três, quatro colheres de 
chá. Quando o sol se punha, um milhão de pequenas luzes de 
gás, com a forma de olhos de penas de pavão, abriam-se em 
suas gaiolas de vidro. Mesmo assim, restavam largas áreas de 
sombra nas calçadas. A claridade mista das lâmpadas de gás e 
do crepúsculo eram igualmente refletidas nas plácidas águas de 
Round Pond e de Serpentine. Gente que saíra para jantar fora 
trotando pela ponte em fiacres, demorava os olhos por um 
momento na encantadora vista. Por fim, a lua aparecia, e sua 
moeda polida, embora obscura agora e depois por fiapos de 
nuvens, brilhava com serenidade, com severidade ou talvez 
com completa indiferença. Girando devagar, como os raios de 
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um holofote, os dias, as semanas e os anos passavam um após 
outro, projetados pelo céu. 1 

 

Era um dia instável. A variação do tempo coloca dúvidas naqueles que a 

observam. As pessoas do campo e da cidade temem o mau-tempo em diferentes 

proporções. Pensamento proferido e repetido todos os anos pelos caixeiros de lojas que 

alertavam as senhoras que compravam nas lojas da capital inglesa. Chegada a tarde na 

capital inglesa, as ruas eram fechadas para a passagem da princesa, que era reverenciada 

por senhoras e senhores em trajes finos. Enquanto isso, empregadas de touca e avental 

preparavam o chá dentro dos porões das casas. Interessante notar a mudança brusca 

entre a passagem da princesa juntamente com o glamour daqueles que a esperavam e as 

empregadas que subiam “Desviously ascending from the basement” a passagem entre o 

porão e as salas de jantar. Na salar de jantar ainda, esperavam “virgins and spinters” o 

chá. Assim que a empregada colocava o bule de prata em cima da mesa, elas se serviam, 

contando “one, two, three, four spoonfuls of tea.” A gradação tensiona e ao mesmo 

tempo dá relevância o ato de servir-se. A narrativa parece se deter não somente nos 

acontecimentos relacionados à realeza inglesa como também aos pequenos, simples atos 

do cotidiano inglês, como a rotina das empregada e o costume de tomar chá todas as 

                                                           
1 WOOLF, Virginia. Os anos. Tradução de Raul de Sá Barbosa. São Paulo: Novo Século, 2011, p. 13-15. 
Segue o trecho em inglês: “[...] It was an uncertain spring. The weather, perpetually changing, sent clouds 
of blue and of purple flying over the land. In the country farmers, looking at the fields, were 
apprehensive; in London umbrellas were opened and then shut by people looking up at the sky. But in 
April such weather was to be expected. Thousands of shop assistants made that remark, as they handed 
neat parcels to ladies in flounced dresses standing on the other side of the counter at Whiteley's and the 
Army and Navy Stores. Interminable processions of shoppers in the West end, of business men in the 
East, paraded the pavements, like caravans perpetually marching,—so it seemed to those who had any 
reason to pause, say, to post a letter, or at a club window in Piccadilly. The stream of landaus, victorias 
and hansom cabs was incessant; for the season was beginning. In the quieter streets musicians doled out 
their frail and for the most part melancholy pipe of sound, which was echoed, or parodied, here in the 
trees of Hyde Park, here in St. James's by the twitter of sparrows and the sudden outbursts of the amorous 
but intermittent thrush. The pigeons in the squares shuffled in the tree tops, letting fall a twig or two, and 
crooned over and over again the lullaby that was always interrupted. The gates at the Marble Arch and 
Apsley House were blocked in the afternoon by ladies in many-coloured dresses wearing bustles, and by 
gentlemen in frock coats carrying canes, wearing carnations. Here came the Princess, and as she passed 
hats were lifted. In the basements of the long avenues of the residential quarters servant girls in cap and 
apron prepared tea. Deviously ascending from the basement the silver teapot was placed on the table, and 
virgins and spinsters with hands that had staunched the sores of Bermondsey and Hoxton carefully 
measured out one, two, three, four spoonfuls of tea. When the sun went down a million little gaslights, 
shaped like the eyes in peacocks' feathers, opened in their glass cages, but nevertheless broad stretches of 
darkness were left on the pavement. The mixed light of the lamps and the setting sun was reflected 
equally in the placid waters of the Round Pond and the Serpentine. Diners-out, trotting over the Bridge in 
hansom cabs, looked for a moment at the charming vista. At length the moon rose and its polished coin, 
though obscured now and then by wisps of cloud, shone out with serenity, with severity, or perhaps with 
complete indifference. Slowly wheeling, like the rays of a searchlight, the days, the weeks, the years 
passed one after another across the sky ” In: WOOLF, Virginia. The Years. London: Feedbooks, 1937, p. 
4. 
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tardes. A noite as luzes de gás eram ligadas “shaped like the eyes in peacoks’ feathers, 

opened in their glass cages”. A metáfora entre as luzes artificiais e os olhos de pavões 

reconecta a cidade e seus avanços tecnológicos à natureza. Ainda há outra metáfora“the 

moon rose and its polished coin” que retoma a ideia da cidade e o progresso, dessa vez 

econômico, fruto do capitalismo, pós-revolução industrial inglesa. O dia termina, 

“Slowly wheeling, like the rays of a searchlight, the days, the weeks, the years passed 

one after another across the sky” A frase final parece-me estar intrinsecamente ligada à 

natureza e à ideia de infinitude. Um ciclo infinito que ao incidir instantaneamente em 

outro assemelha-se ao movimento das ondas, que se formam e se quebram na beira da 

praia, sem parar. E assim, o tempo passa.   

O fragmento de 1880, em especial, está submerso de metáforas, ironia e 

antíteses. As palavras confluem sonoramente. Virginia Woolf descreve o dia em 

Londres ao confrontar: cidade e campo; natureza e urbano; realeza e plebeus. As 

comparações irônicas feitas entre lados tão opostos surtem como efeito a pluralidade 

dos sentidos que ela tanto almeja. A percepção do movimento woolfiano está 

justamente na busca pela representação desses momentos únicos do homem comum que 

se desfazem e se repetem. Todavia, a poesia ao lado da descrição minuciosa, aanlógica, 

metaforizada, do dia do cidadão inglês no mês de abril contrasta com o próprio título do 

capítulo, dando-lhe a composição da obra. Essa pluralidade que se mostra como a pura 

contradição é a marca da modernidade woolfiana. 

Joana de Perto do Coração Selvagem pergunta-se: “O que importa afinal: 

viver ou saber que se está vivendo?” (1980, p. 50). No primeiro caso, a narração da vida 

prática, o tempo cronológico, os personagens vivem. No segundo, a vida subjetiva, o 

tempo psicológico, eles sabem que estão vivendo. Em outras palavras, se pensarmos o 

viver, como uma vida prática, cotidiana e a narrativa realista narra essa vivência versus 

saber-que-se-está-vivendo é a narrativa do romance moderno a partir de visão de uma 

vida não-objetiva, não-cronológica.  

A pergunta de Clarice Lispector dá suporte para a ideia de oscilação entre a 

narração do cotidiano dos personagens sem se deter em reflexões sobre a vida versus a 

tomada de consciência sobre a vida ao mesclar indagações sobre passado, presente e 

futuro. Essa tomada de consciência é mais perceptível no último capítulo de The Years 

quando as angústias woolfianas tomam o primeiro plano da cena, há a forte 

contraposição entre passado, presente e futuro. Os personagens parecem ter mais 

consciência de que estão vivendo ao indagar-se sobre a vida. A velhice de Eleanor 
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incomodava a jovem sobrinha. Contudo, Peggy gostava dos anos 1880, tinha uma 

verdadeira admiração pelos mais velhos, ora desprezo. Então indagara-se: “Mas o que é 

o momento presente? E o que somos nós? O enigma era difícil demais para que ela o 

resolvesse. Renunciou com um suspiro.” 
2  

Nessa cena, temos o diálogo entre Eleanor, com mais de setenta anos, e a 

jovem sobrinha Peggy, representando a nova geração. Ciclos que se repetem e 

repercutem em The Years. A relação temporal parece suspender-se ao permear o 

discurso dos personagens que entram no jogo da movimentação interna e externa, 

descritas por Auerbach (2011, p. 493), em “A meia marrom”. Nesse ensaio, que é 

essencial para compreender a literatura moderna de Virginia Woolf, Auerbach afirma 

que To the Lighthouse “(...) se atém a acontecimentos pequenos, insignificantes, 

escolhidos ao acaso (...).” Nessa obra ainda “Não ocorrem grandes mudanças, 

momentos cruciais exteriores da vida, ou catástrofes, e, ainda que tais coisas sejam 

mencionadas em To the Lighthouse, isto é feito rapidamente (...).” A mesma 

simplicidade ocorre no romance de Joyce que, ao percorrer a cidade de Dublin por um 

dia, narra 24 horas “de um professor de ginásio e de um corretor de anúncios.” Essa 

tendência também pode ser vista em Proust que narra diferentes momentos, cujos fatos 

exteriores são pouco mencionados, sem que a narração se detenha profundamente a eles.  

Esse fragmento de “A Meia Marrom” ratifica a ideia de transformação entre o que os 

escritores realistas até então faziam e o que os escritores modernos se propuseram a 

fazer.  

Em sua análise da cena “Never did anybody look so sad” sobre a face de Mrs. 

Ramsay e que leva o leitor a diferentes espaços e tempos, Auerbach (2011, p. 477) 

aprofunda sua análise entre fatos externos e internos ao afirmar que a relação temporal 

ao longo da narrativa oscila em “movimentos internos e externos” em To the 

Lighthouse. É a partir do “movimento externo”, como o ato de medir a meia, que os 

fluxos de consciência acontecem dando abertura aos “movimentos internos”. A ação 

demora muito mais tempo para ser descrita do que seu tempo real de duração, a partir de 

um “movimento externo” que sucumbe em um “movimento interno”. 

Porém, ainda que o último capítulo de The Years pareça ter esse tipo de 

movimentação, há o contraste perante o título do capítulo que impõe a precisão 

                                                           
2 WOOLF, Virginia. Os anos. Tradução de Raul de Sá Barbosa. São Paulo: Novo Século, 2011, p.398. 
Segue o trecho em inglês: “[...] But what is this moment; and what are we? The puzzle was too difficult 
for her to solve it. She sighed” In: WOOLF, Virginia. The Years. London: Feedbooks, 1937, p. 243. 
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temporal e os fatos passados que emergem na narrativa. Desta forma, essa narrativa 

woolfiana oscila entre uma recomposição realista via tempo cronológico e fragmentos 

do mundo subjetivo ao suspender o plano cronológico de forma mais evidente do que 

To the Lighthouse. 

Chegado nesse ponto em nossa análise, seria apropriado lançar a hipótese que 

The Years se situaria num ponto de tensão entre o retorno a traços realistas por meio da 

prosa, seja pelo tempo cronológico, seja pelo discurso direto versus fragmentos das 

técnicas modernas utilizadas em outras obras woolfianas por meio da poesia, ora pela 

linguagem analógica, ora pelo fluxos de consciência? E, mais, como nessa tensão não se 

pode ler a insistência da modernidade?  

A estética narrativa woolfiana se deu de diferentes formas e intensidades em 

Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, Orlando e The Waves. Porém, a hipótese com a qual 

trabalho é de que o passo realista dado em The Years não é o mesmo de Stendhal, 

Balzac e Flaubert analisados por Auerbach em Mimesis. Talvez esse passo possa ter 

raízes realistas daquela época, mas agora se configura de uma forma diferente. A obra 

woolfiana é uma obra em constante metamorfose e essas transformações na sua 

narrativa podem ser fruto não somente de seu experimentalismo narrativo como também 

do seu processo de amadurecimento como escritora.  
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JOSÉ DE ALENCAR: ENTRE A RUPTURA E A MANUTENÇÃO DA ORDEM 

 

Carla Hauer Grivicich (UERJ) 

 

RESUMO: José de Alencar escreveu quatro obras ficcionais em que tratava da questão 
escravista: dois dramas e dois romances. Os dramas estão localizados temporalmente entre suas 
primeiras obras, nos anos 1850, enquanto os romances foram publicados nos anos 1870. Mãe, 
escrita em 1859 e encenada em março de 1860, foi uma obra que à época causou muita comoção 
entre o público que a assistiu, entre os quais se encontravam Machado de Assis e Quintino 
Bocaiúva. Trata-se de um drama cuja personagem é uma escrava, mãe de seu senhor. A pesquisa 
versou sobre a recepção crítica da encenação e a variação entre o drama encenado e a obra 
publicada, dois anos após a encenação, contendo uma dedicatória à sua mãe. Também foi 
discutida a militância política de Alencar, oriundo de uma família ligada ao Partido Liberal e 
sua eleição em 1860 pelo Partido Conservador, levando com isso a uma mudança de rumo 
ideológico que pode ter refletido em sua obra ficcional, sobretudo a que versava sobre esse 
assunto: a questão escravista. Por fim a pesquisa procurou comparar as visões de Alencar em 
relação ao indígena, nosso herói-símbolo, e a representação do negro na literatura alencariana.  
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O presente trabalho faz parte dos capítulos 2 e 3 da dissertação intitulada Mãe: 

o drama da escravidão na obra de José de Alencar, defendida em 31 de março de 2016 

e que trata das posições políticas do escritor diante da questão escravista, cotejada com 

sua produção literária, principalmente em quatro de suas obras: O demônio familiar, 

Mãe, O tronco do ipê e Til.  

No decorrer da pesquisa buscou-se compreender a obra de Alencar sob a ótica 

da, podemos dizer, militância literária do escritor no sentido de se criar uma literatura 

eminentemente nacional naquele momento de ruptura política e literária em que vivia o 

Brasil pós-independência, juntamente com sua militância política pelo Partido 

Conservador. 

A França sempre foi o referencial mais forte entre os primeiros românticos 

brasileiros, desde Gonçalves de Magalhães e os demais intelectuais que compuseram a 
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Revista Niterói, publicada em 1836, primeira grande manifestação a favor de um 

pensamento brasileiro e de uma literatura militante. Também foi de lá da própria França 

onde residiam, que esses intelectuais se propuseram a organizar e compor, uma 

literatura fortemente nacional, que para eles significava uma literatura não-lusitana. 

Não podemos esquecer que foram os escritos de Ferdinand Denis que mais 

fortemente sugeriram aos primeiros românticos a temática a ser buscada por nossos 

poetas e romancistas, visando diferenciar substancialmente nossa literatura e as demais 

europeias: exuberância de nossa natureza e o heroísmo de nossos aborígenes.  

À parte essa grande influência da cultura francesa no Brasil e em toda América 

Latina, pela qual aqui os intelectuais brasileiros procuravam substituir a cultura 

portuguesa, Alencar foi um grande apreciador de Chateaubriand, por quem nutria 

profunda admiração e de Lamartine, sendo também um leitor ávido de outros escritores 

franceses, desde os de segundo escalão, até os mais conceituados de seu tempo, como 

Victor Hugo e Balzac, de quem leu muito e traduziu ainda em sua época de estudante 

na Faculdade de Direito de São Paulo. Em sua autobiografia literária Como e porque 

sou romancista, Alencar evoca essa sua formação. Devoto do Romantismo, estética 

idealista e revolucionária, foi sobretudo o Romantismo francês, uma estética sem 

modelos específicos, sem o enquadramento dos modelos clássicos, a escola adotada por 

José de Alencar ao participar desse esforço para a criação dessa literatura nacional.  

 No entanto o escritor foi também um apreciador dos românticos alemães, 

escoceses e estadunidenses, como Goethe, Walter Scott, James Macpherson e Fenimore 

Cooper, conforme podemos ver nos prefácios e posfácios de seus livros – Iracema e 

Sonhos D’Ouro, por exemplo – e nas mais variadas polêmicas que travou.  

Por influência de Denis e Chateaubriand em nossa literatura, Alencar, quando 

iniciou sua carreira literária, ainda estava sob a influência do indianismo. Ao contrário 

do que avaliou Machado de Assis, mas já em 1873, no seu famoso escrito Notícia da 

atual Literatura Brasileira, que via o indianismo como irrelevante ou não tão 

fundamental para e existência de uma literatura nacional, Alencar nunca abandonou a 

temática totalmente, pois apesar de ter somente escrito três romances considerados pela 

crítica como indianistas – O guarani, Iracema e Ubirajara – num universo de 20 

romances, o último da chamada trilogia indianista foi escrito já em 1874, três anos, 

portanto, antes de morrer. Mas se o indianismo esteve presente em somente três 

romances num universo de mais de 20, bem como nunca foi tematizado em suas várias 

obras teatrais, o nacionalismo propriamente dito foi o que ele nunca abandonou. Para 
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além do indianismo, Alencar buscou compor outros personagens “nacionais”: o gaúcho 

e o sertanejo, por exemplo. 

A escolha do indianismo parece que servia bem pelo menos para resolver alguns 

aspectos da literatura romântica praticada por Alencar: a questão da nacionalidade e 

também o afastamento de uma realidade incômoda. Usar o índio como nosso herói-

símbolo, nosso passado ancestral, foi uma desculpa perfeita para o esquecimento de 

uma realidade imediata. A ação de todos os romances indianistas exclui de seus enredos 

o elemento africano e a escravidão de suas narrativas. Ao contrário também é uma 

verdade: a temática da escravidão destoava completamente da quase poética temática 

indianista, que buscava trazer para perto do público leitor a cultura indígena idealizada, 

o caráter heroico da resistência indígena, com a enorme vantagem de que no momento 

em que Alencar escrevia, grande parte da população indígena encontrar-se isolada em 

rincões afastados ou dizimada, não representando perigo nas grandes cidades e tendo-

se a certeza de que sua imagem não poderia ser confrontada com a realidade. Aliás esse 

alerta nos dá o narrador de O guarani para sua prima, na versão publicada no jornal, 

suprimida em sua versão livresca. Nela o narrador diz à prima numa nota: “O 

manuscrito que estou copiando tem a data de 1758; por isso não se admire que o autor 

fale no presente. Hoje já não existem Aimorés, minha prima”. (Diário do Rio de 

Janeiro, 17 de janeiro de 1857). 

Essa ideia de “falar ‘pelos’ mortos” ou “ventriloquismo às avessas” 

(ANDERSON, 2015, p. 271) em relação ao índio-herói, deixava Alencar tranquilo em 

relação ao quanto de idílico, poético e distante estava a composição dos personagens 

indígenas idealizadas da realidade presente. Alencar bem via – assim como os demais 

intelectuais da época – que não havia beleza possível na escravidão. Então, no momento 

em que Alencar localiza seus romances no século XVII, tenta evocar um mundo 

aparentemente mais harmonioso, cujos resultados não conseguiria realmente obter nos 

seus romances e dramas mais contemporâneos. Nesse sentido, qualquer romance 

“realista”, contemporâneo, não poderia excluir uma indicação ao menos da existência 

da questão escravista. Portanto, ao realizar esse retorno ao passado, e aí incluo também 

As minas de prata, A guerra dos mascates, O sertanejo, O gaúcho, mas, principalmente, 

Ubirajara, romance em que não há personagens não-indígenas, Alencar expulsa de seus 

romances esse conflito latente de sua contemporaneidade.  

Nos chamados romances urbanos, cuja história lhe era próxima, Alencar tenta 

realizar “a justaposição de um molde europeu às aparências locais” (SCHWARTZ, 

4663

Ana
Pencil



4 
 

2012, p. 41), não o conseguindo de todo, pela incongruência entre o idealizado e a 

sociedade em que vivia. Em poucos de seus romances urbanos Alencar faz referências 

ao tipo de sociedade hierarquizada, que vive das relações pessoais e trocas de favores, 

como mais tarde fará Machado com agudo humor. A ascensão social por mérito próprio, 

possível numa sociedade burguesa – segundo a concepção romântica – era praticamente 

impossível numa sociedade aristocrática e escravocrata como a nossa. Por isso seus 

romances urbanos pareceram a muitos críticos como absolutamente inverossímeis.  

Percorrendo as obras alencarianas pode-se observar que o escritor cearense lidou 

com o problema escravista em duas obras dramáticas, uma escrita em 1857 (O demônio 

familiar) e outra em 1859 (Mãe) e dois romances, dois deles escritos em 1871, O tronco 

do ipê e Til. Mãe, encenada em março de 1860, foi o foco daquele trabalho. 

É possível ver que Alencar quando se aproximava da temática da escravidão 

afastava-se daquele modelo francês de literatura – de O guarani, com a exaltação da 

natureza e dos índios, de Cinco minutos ou de A viuvinha, romances urbanos de 

inspiração francesa, todos escritos antes de Mãe, e também dos demais romances 

urbanos e históricos posteriores tornando-se bem mais nacional, contemporâneo e 

“realista”.   

A obra analisada causou particular estranheza. Primeiro por se tratar de um 

drama, com uma estrutura formal de tragédia clássica, o que desde já contradizia o 

prefácio a Cromwell, de Victor Hugo, um manifesto Romântico, cujo principal foco foi 

o de combater a estética clássica e os moldes a que estavam submetidas todas as obras 

dramáticas e poéticas anteriores, e que foi significativo para as demais escolas estéticas 

subsequentes. De fato Mãe obedece a lei das três unidades aristotélicas e se não fosse a 

temática, cuja protagonista é uma escrava, talvez pudesse ser classificada como uma 

tragédia nos moldes clássicos.  

Em segundo lugar pelo fato de que Mãe ter sido considerada por muitos de seus 

contemporâneos – Machado de Assis e Quintino Bocaiuva, entre outros – como uma 

obra abolicionista. Essa estranheza é causada pelo fato de sabermos que Alencar 

também marcou o século XIX como político conservador: foi eleito deputado pelo 

Partido Conservador em 1860, assumindo o cargo em 1861 e, participando intimamente 

da cúpula do Estado, tornou-se Ministro da Justiça de 1868 a 1870, com a subida 

daquele partido ao poder, sendo posteriormente reeleito deputado, mantendo-se na 

política partidária até sua morte em 1877. E como militante ardoroso daquele partido, 
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Alencar foi contrário a muitos projetos emancipacionistas, militando arduamente contra 

a Lei do Ventre Livre, de 1871 e contra a abolição total e imediata da escravatura. 

Seu drama Mãe foi a única tentativa de Alencar abordar sensivelmente a questão 

da escravidão e as questões sociais e raciais que a envolvem. Anteriormente Alencar 

tentara abordar o mesmo tema em outra obra teatral: O demônio familiar, encenada em 

1857, era uma obra também por muitos considerada antiescravista. Trata-se de uma 

comédia em que o personagem principal é um rapazote escravizado, Pedro, que tem 

uma grande ambição: tornar-se cocheiro. Servindo a uma família de posses módicas, 

Pedro imagina casar seus amos com pessoas ricas, a fim de que seu sonho seja realizado. 

Eduardo, seu amo, e sua irmã Carlotinha, porém, apaixonam-se por pessoas modestas, 

o que faz com que o endiabrado moleque arrume as mais diversas confusões visando 

afastar os amados de seus amores. Ao fim, Eduardo liberta Pedro como “castigo”, 

apontando os males causados pela escravidão no âmbito familiar.   

Mãe, sua segunda obra para os palcos cuja temática era a escravidão, é um drama 

cujo enredo conta a história de uma escrava (Joana), mãe de seu próprio senhor (Jorge), 

fato esse desconhecido pelo rapaz. Jorge é um membro da pequena burguesia urbana. 

Apaixona-se por uma moça sua vizinha, Elisa, filha de um funcionário público, Gomes. 

Esse, por se encontrar em dificuldades financeiras, ameaça suicidar-se. Para solucionar 

o problema, Jorge propõe vender Joana. Nesse mesmo dia aparece de surpresa um 

amigo da família, Dr. Lima, que conhece a situação dramática, cujo segredo é implorado 

por Joana. Contudo, ao saber que Joana fora vendida, Dr. Lima não se contém e conta 

a verdade a Jorge. Uma vez revelada a verdade, o futuro sogro, Gomes, se opõe ao 

casamento da filha, por ser Jorge um jovem de origem escrava. O receio de Joana de ser 

desprezada por seu filho e o medo dela de que ele possa ser considerado um escravo a 

leva ao suicídio. A morte de Joana termina com os conflitos apresentados: conflito racial 

e, principalmente, conflito social, já que o sogro passa a admitir nesse momento o 

casamento de sua filha com o rapaz. A questão estamental parece ser, naquele momento 

em que se encontrava a sociedade brasileira, o elemento mais importante a ser discutido 

na obra de Alencar, pois a morte de Joana não altera em nada o aspecto racial de Jorge, 

mas substancialmente muda sua situação social, ao esconder sua origem para baixo do 

tapete. 

Alencar já havia abordado o problema do mestiço no romance O guarani (1857). 

Nele aparece Isabel, “sobrinha de Dom Antonio de Mariz. Ao longo do romance, o 

leitor é informado que Isabel é, na verdade, filha de Dom Antonio com uma índia. Ao 
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descrever a personagem, Alencar reconhece os preconceitos pelos quais sofre Isabel. 

Descrita como uma moça de “tipo brasileiro em toda sua graça e formosura” 

(ALENCAR, 2014, p. 81), Isabel constantemente lembra “de sua mãe infeliz, da raça 

de que provinha e da causa do desdém com que era geralmente tratada” (ALENCAR, 

2014, 193). Criada como branca, sendo ela filha de índia, não tem espaço naquela 

sociedade de onde vem sua mãe, pois culturalmente diferente. Também não tem espaço 

naquela sociedade branca. 

Além da personagem Isabel, a questão racial é tratada em O guarani de maneira 

sutil, pois o final em aberto em relação aos personagens principais – Peri e Ceci – não 

nos deixa saber o destino dos personagens.  

Em Iracema (1865) a morte da personagem título resolve a impossibilidade de 

uma vida em comum da índia com o português Martin, embora gerando o mestiço 

Moacir, filho da dor. 

Em Ubirajara (1874) não há esses conflitos, nem problemática racial a se 

resolver, eis que o romance é passado sem a presença do elemento europeu. 

Alencar, portanto, não desconhecia que a questão da composição do povo 

brasileiro – cultural e racialmente falando – era uma grande questão nacional. Mas em 

Mãe, parece que a questão mais importante é a social e a solução para o problema é a 

morte da escrava, mãe de Jorge, que com isso torna-se “livre” do estigma da escravidão, 

que não elimina o possível conflito racial, mas elimina de cena o conflito social.   

O que teria levado Alencar a escrever essas duas obras teatrais de caráter 

abolicionista, sobretudo a segunda? Se podemos falar de uma influência da literatura 

francesa nos romances indianistas ou urbanos, em sua literatura sobre a escravidão 

podemos ver referência à literatura estadunidense. Isso porque neste aspecto – a 

escravidão africana e a luta abolicionista – os EUA seriam o único país ao qual poderia 

ser comparado ao Brasil, por sua contemporaneidade e suas dimensões, embora 

tivessem suas especificidades.    

É possível que Alencar tivesse algum contato com obras abolicionistas, mas é 

certo que ele conheceu um romance abolicionista em particular: Uncle Tom's cabin, 

mais conhecido no Brasil como A cabana do Pai Tomás, da escritora estadunidense 

Harriet Elizabeth Beecher Stowe. Escrito poucos anos antes de Mãe, entre 1851 e 1852, 

foi publicado de forma seriada no jornal abolicionista The National Era. O livro fez 

enorme sucesso nos EUA e em vários países do mundo. Raymond Sayers, a respeito da 

influência do romance estadunidense na literatura abolicionista, particularmente no 
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Brasil, comenta que antes da divulgação desse romance, poucas obras brasileiras 

levavam em conta os personagens negros e/ou escravos, exceção feita a Teixeira e 

Souza. Mas o sucesso daquele romance foi tão extraordinário que levou o aumento da 

produção, especialmente na dramaturgia, de personagens negros, escravos ou não. E de 

fato podemos ver referências ao romance estadunidense em Machado, que o menciona 

na primeira crítica feita à encenação de Mãe, Araripe Jr., que também fala sobre o 

romance no perfil literário de José de Alencar e Nabuco, que em O abolicionismo e 

Minha formação se refere à obra para falar que o sofrimento real dos escravos superava 

em muito aos descritos no romance. Em relação ao mencionado sucesso obtido pelo 

romance, nos diz Hélio Guimarães que a “presença do Pai Tomás se multiplicou em 

traduções e adaptações da história (...) que caprichavam na encenação dos suplícios dos 

escravos e viraram uma espécie de febre (...) (GUIMARÃES, 2013, p. 424). O autor 

também chama a atenção sobre o fato de que o casal de Mãe – Elisa e Jorge – tem o 

mesmo nome do casal de escravos que no romance A cabana do Pai Tomás ganhou a 

liberdade, fugindo para o Canadá.  

Contudo, pouco depois de escrever Mãe, em 1859, Alencar torna-se mais 

envolvido com a política partidária conservadora. Em 1865 inicia uma série de cartas 

políticas ao Imperador e ao povo. Nessa série de cartas procurava aconselhar o chefe de 

Estado – o Imperador Pedro II - sobre temas pungentes da vida contemporânea, como 

o exercício do poder, a Guerra do Paraguai e a escravidão. A essa série de cartas, 

Alencar dará o nome de Cartas de Erasmo. É na última série, especialmente a publicada 

em 26 de julho de 1867, que Alencar tratará sobre do tema escravidão, defendendo a 

manutenção da instituição. Seus argumentos giram em torno da necessidade econômica 

imperiosa de mão de obra para as lavouras. Alencar ainda defende nas mencionadas 

Cartas que a “condição do nosso escravo, comparada com a do operário europeu, é 

esmagadora para a civilização do Velho Mundo” (CARVALHO, 2009, p. 322), opondo 

escravidão e capitalismo industrial. 

Pouco depois Alencar vai escrever dois romances cujo pano de fundo é a 

escravidão: O tronco do ipê e Til. A trama de ambas se passa nas fazendas do interior do 

Rio de Janeiro e São Paulo respectivamente. Em ambas as obras podemos notar uma 

relação mais profunda de Alencar com o pensamento conservador.   

Em O tronco do ipê, romance escrito em 1871, a trama acontece numa fazenda 

no interior do estado do Rio de Janeiro e tem início em 1850. Os principais personagens 

são Mário, que vive numa fazenda como agregado, Alice, filha do dono da fazenda e 
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Pai Benedito. Mário é filho do antigo proprietário, morto em circunstâncias estranhas. 

O atual proprietário, o Barão da Espera, foi amigo do anterior, pai de Mário e, seguindo 

o entendimento do menino, responsável pela morte de seu pai. Pai Benedito é o co-

protagonista negro: uma espécie de pai-de-santo, praticante de alguma religião africana 

e conhecedor das ervas curativas. É um representante da cultura negra, um “preto 

velho”, respeitado pelos moradores do lugar. Há também a presença de inúmeras 

personagens negras, todas escravizadas: pagens e mucamas.   

Nesse romance, podemos notar também a influência de A cabana do Pai Tomás. 

No entender de Heloísa Toller Gomes (1988), as cenas em que Pai Benedito cuida das 

crianças da casa-grande – Alice, filha do fazendeiro e do menino Mario -, lembram, 

segundo a autora, as mesmas cenas de Pai Tomás e sua mulher Cloe. É possível também 

ver a influência deste romance estadunidense nesse co-protagonista: a descrição da 

relação afetiva desse personagem ao menino Mário é a mesma do menino George 

Shelby e o Tio Tom. A cena final do romance brasileiro também lembra vagamente o 

final daquele outro: Mário, adulto e agora proprietário da fazenda, liberta Pai Benedito 

e Chica; a cena final de Uncle Tom’s cabin é o agora adulto George Shelby libertando 

os escravos de sua fazenda. 

A naturalização da escravidão permeia todo o romance e em especial no capítulo 

intitulado O passeio, que mostra as relações entre mucamas, pagens sinhazinhas e 

sinhozinhos, o narrador procura mostrar as relações de convivência entre senhores e 

escravizados, relações de subordinação e humilhação ensinadas desde a infância. 

Contudo, como em A cabana do Pai Tomás, as cenas que envolvem Pai Benedito são 

sempre elevadas, e, da mesma forma que Pai Tomás, a personagem é tratada com a 

benevolência paternalista do romance estadunidense.  

Em O tronco do ipê, Alencar repete ficcionalmente argumentos utilizados em 

Cartas de Erasmo e em seus discursos na Câmara. Em um capítulo intitulado Natal, o 

já adulto Mário, retornado da Europa, expõe seu profundo choque com a realidade do 

proletariado inglês. Eis a cena: após a festa de Natal, da qual participaram senhores e 

escravizados ... 

O conselheiro, que não perdia ocasião de angariar as simpatias dos 
fazendeiros de quem dependia sua reeleição, fez um discurso a 
respeito do tráfico. 
- Eu queria, disse ele concluindo, que os filantropos ingleses 
assistissem a este espetáculo, para terem o desmentido formal de suas 
declamações, e verem que o proletário de Londres não tem os 
cômodos e gozos do nosso escravo. 
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- É exato, disse Mário. A miséria das classes pobres na Europa é tal 
que em comparação com elas o escravo do Brasil deve considerar-se 
abastado. Mas isso não justifica o tráfico, repulsivo mercado da carne 
humana. (ALENCAR, 1977, p. 287) 

 

A cena prossegue com Mário justificando o tráfico em tempos pretéritos, por 

necessidade imperiosa de mão de obra.   

Til é o último romance de Alencar a tratar de aspectos da escravidão. Esse romance 

foi publicado em 1871 de forma seriada no jornal republicano A República e 

posteriormente publicado em livro em 1872.  

Não há nenhum protagonista negro em Til, embora possamos ouvir a voz de vários 

escravizados conforme concebidos por Alencar. Os principais personagens são brancos e 

livres: BertaA trama romanesca poderia se passar em qualquer local do mundo, na cidade 

ou no campo, no período colonial ou no século XIX. Wilson Martins (1977), ao analisar 

a composição da obra, a compara com os romances de Victor Hugo e seus personagens 

grotescos: Jão Fera seria Jean Valjean, o bom ladrão de Os miseráveis e Brás seria 

Quasímodo, de O corcunda de Notre Dame. O primeiro nem disfarçaria o nome: Jão / 

Jean.  

O que faz parecer que esse romance se passa no Brasil, o que dá a tão falada “cor 

local” são as cenas de fazenda. Assim como em O tronco do ipê, as cenas da escravidão 

são naturalizadas. E há mais cenas de fazenda nesse romance do que no anterior.  

Embora não haja nenhum personagem escravizado com a importância de um Pai 

Benedito, dois personagens servem para expor o pensamento de Alencar a propósito da 

escravidão: Monjolo (escravo da roça) e Faustino (escravo doméstico). Ambos pretendem 

destruir a fazenda. Nos dois casos pode-se fazer uma relação entre a visão de Alencar 

nesse momento e a mesma posição que tinha em O demônio familiar, em que via a 

intimidade do escravo com o seu senhor de maneira profundamente nefasta para ambos.  

A pergunta que poderia ser feita é: o que separam esses dois blocos de obras 

alencarianas, as primeiras consideradas abolicionistas e os romances que podem ser 

considerados como romances escravocratas? A resposta poderia ser sua militância no 

partido Conservador – o que só aconteceu após escrever Mãe, mas também a Guerra 

Civil estadunidense, ocorrida entre 1861 e 1865. A Guerra Civil tornou-se o pesadelo 

dos escravocratas, que já haviam esquecido o Haiti, cuja independência ocorreu entre 

1804 e 1811 com a morte de todos os senhores de escravos da ilha. Não deve ser 

irrelevante o fato de que Alencar só escreve os textos defendendo a escravidão em 1867. 
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Seu irmão Leonel viu de perto a guerra, sendo mandado como parte do corpo 

diplomático brasileiro ao país. A Guerra, os cerca de 600 mil mortos e a quase ruína – 

ou pelo menos a total ruína do Sul – e sua militância no Partido Conservador 

possivelmente o despertaram para o fato de que talvez o rumo que sua obra literária 

tomou pudesse ser perigosa propaganda, assim como fora considerada A cabana do pai 

Tomás em relação à Guerra Civil estadunidense. Contra Mãe que, por sua sensibilidade, 

fora considerada abolicionista por seus contemporâneos que assistiram sua 

representação, Alencar escreve uma dedicatória da peça à própria mãe, por ocasião de 

sua publicação, em 1862, que não deixa dúvidas quanto ao caráter meramente maternal 

dessa, e os dois romances.  

Como lembra bem Martin-Barbiero “Historicamente o Romantismo é reação 

(...). Reação de desconcerto e fuga frente às contradições brutais da nascente sociedade 

capitalista (...)”. (MARTIN-BARBERO, 2006, p. 33). Ricupero também chama a 

atenção para esse aspecto do Romantismo aristocrático, em oposição ao romantismo 

revolucionário, lembrando que  

(…) o romantismo francês é principalmente conservador. Seus temas – 
a busca da diversidade, a valorização da Idade Média e do cristianismo 
-, sua postura filosófica básica, de elogiar a emoção em detrimento da 
razão, e atitude crítica em relação ao nascente capitalismo, são, além do 
mais, eminentemente conservadores. (RICUPERO, 2004, p. 62) 
 

 Esse mundo de mudanças políticas, de desenvolvimento das máquinas, de 

transformações econômicas exige dele posições: ele resiste a essas mudanças. E sua 

resistência a mudanças parece ser realmente sincera e para além da ideologia consciente 

e politicamente conservadora: seus biógrafos relatam que em sua passagem pela 

Europa, aonde procurou ir a fim de buscar cura para suas mazelas físicas, mostra um 

Alencar verdadeiramente chocado com o “progresso”, leia-se capitalismo industrial 

desenvolvido. Em Londres e Paris ficou completamente desgostoso ao encontrar um 

mundo muito distante daquele que lera em seus romances e por ele imaginado. Seu 

único refúgio foi Portugal, não por acaso um país mais conservador. 

Contudo sua posição conservadora política e socialmente falando contrasta 

vivamente com seu vigor intelectual de pesquisador, sobretudo em relação à cultura 

indígena, mas também em relação à cultura negra. Em Ubirajara, por exemplo, há uma 

análise bem interessante a respeito do ritual antropofágico, em que Alencar chega a 

conclusão de que esse procedimento difere do simples ato de comer carne humana 

(canibalismo), confrontando o ritual com o próprio cristianismo. Em O tronco do ipê e 
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Til, dois romances passados nas fazendas de café do interior do estado do Rio de Janeiro 

e de São Paulo respectivamente, em que defende uma ideologia política conservadora, 

podemos encontrar um Alencar etnógrafo, descrevendo toda uma cultura trazida e 

desenvolvida pelo africano nas fazendas e nas cidades. Ao descrever o jongo, a congada 

e o samba, ao falar das comidas, ao descrever as mudanças introduzidas pelas línguas 

africanas no uso do português, como a apócope do [R] e a vocalização do [L], com seu 

consequente abrasileiramento. E mais: é possível ver claramente que Alencar não 

despreza essa tradição, ao contrário do que nos informa a pesquisa da prof. Heloísa 

Toller Gomes a respeito dos escritores brancos estadunidenses, escravocratas ou não. 

Naquele país, a visão de “nacional” excluía categoricamente o negro, coisa que 

dificilmente poderia acontecer aqui.  

Podemos encontrar em sua obra o germe sociológico de um Sílvio Romero e até 

um Gilberto Freyre, sobretudo em seus romances pós anos 1870, mas também já em 

Cartas de Erasmo, escritas na segunda metade dos anos 1860, onde o escritor cearense, 

a parte o fato de defender a manutenção da escravatura, fala sobre aspectos raciais que 

compõem a nação brasileira. Diferentemente de Sílvio Romero, Alencar, como um pré-

Gilberto Freyre, defende a miscigenação como positiva, entre outras ideias menos 

conservadoras, se – novamente – compararmos com outros escravocratas e 

abolicionistas, tanto estadunidenses quanto brasileiros do século XIX. Assim vemos 

Alencar se manifestar sobre o assunto: 

Verdade profética. A próxima civilização do universo será americana 
como a atual é europeia. Essa transfusão de todas as famílias humanas 
no solo virgem deste continente ficara incompleta se faltasse o sangue 
africano, que, no século VIII, afervorou o progresso da Europa. 
(ALENCAR, 2009, p. 293) 
 

Ironicamente certos aspectos da cultura negra, incluindo a descrição do falar dos 

escravizados, bem como a marca da escravidão, feitas por Alencar em sua obra 

dramática e seus romances, motivarão uma crítica severa de ninguém menos que 

Joaquim Nabuco em famosa polêmica travada com Alencar em 1875. Ao comentar a 

obra dramática de Alencar, Nabuco afirma que a escravidão “não devia ser trazido à 

cena” (...) “para representar um dos elementos integrantes da sociedade brasileira” 

(COUTINHO, 1978, p. 105). Quanto à linguagem mostrada pelo escritor cearense, 

Nabuco opina que “já era bastante ouvir nas ruas a linguagem confusa, incorreta dos 

escravos” (COUTINHO, 1978, p. 106) para que Alencar se atrevesse a transcrever suas 

falas em sua obra literária.  
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Em resumo, Alencar era o chefe de família tradicional, um político do Partido 

Conservador, um escravocrata. Mas também foi um revolucionário, tanto na literatura 

como na política partidária, um teórico da Literatura Brasileira, um vanguardista e um 

pensador da sociedade brasileira. Nele podemos encontrar um etnógrafo em O tronco 

do ipê, Til e Ubirajara; um filólogo nesses romances, em Diva e Iracema; um charadista 

também em Iracema e A guerra dos mascates; um democrata em O Sistema 

Representativo e um pré Gilberto Freyre em Cartas de Erasmo. Ou seja, Alencar tinha 

um aspecto tão amplo e contraditório quanto a sua produção intelectual. 
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A REVOLUÇÃO PELAS ASAS DA ESPERANÇA  
NA POESIA DE AGOSTINHO NETO E PEDRO CASALDÁLIGA 

 
Autor: Edson Flávio Santos (PPGEL/UNEMAT/FAPEMAT) 

Orientador: Benjamim Abdala Junior (USP/UNEMAT) 
Co-orientadora: Vera Maquêa (UNEMAT) 

 
RESUMO: O presente trabalho é resultado de parte das análises feitas até o momento nos 
estudos de doutorado e foi apresentado no Simpósio Literatura e Revolução da XV Abralic. As 
aproximações dão-se por tratarem-se de autores inseridos em contextos de repressão e abuso de 
poder por parte das autoridades constituídas. Ambos irão promover um chamamento aos seus 
pares para que se comprometam com a transformação da sociedade, tendo na literatura um meio 
para essa revolução. Os críticos acionados para estas nossas análises dão conta de discutir o 
papel da literatura e do escritor dentro da sociedade são eles DENIS (2002), ABDALA (2003; 
2007) e TROTSKY (1969) e ainda as reflexões sobre utopia cunhadas por Ernst Bloch na obra 
O Principio Esperança (2005). O poema de Agostinho Neto é oriundo da Antologia Sagrada 
Esperança (1974) e o texto de Pedro Casaldáliga é retirado do primeiro livro de poemas do 
autor publicado no Brasil, Antologia Retirante (1978). 
 
Palavras-chave: Literatura e Revolução. Casaldáliga. Agostinho Neto. Relações Angola e 
Brasil. 
 

A proposta de trabalho que ora se apresenta busca alçar algumas reflexões 

acerca de como os termos revolução e esperança são apropriados pelos escritores 

Agostinho Neto e Pedro Casaldáliga. 

O termo revolução aqui é adotado a partir da perspectiva de um movimento 

contrário a estrutura política, econômica e social vigente estruturado. O termo 

esperança, muitas vezes aqui, será utilizado como utopia, chega até nós com as 

reflexões de Ernst Bloch através dos postulados de sua obra, Princípio Esperança 

(2005) e carrega o sentido de que é necessário um otimismo militante e não 

contemplativo para que as coisas, de fato, se transformem.  

Nas análises que descortinamos aqui estes dois conceitos serão percebidos na 

obra poética dos autores que figuram no título desse artigo motivados pela atuação 

como cidadão-escritor que eles desempenhavam no momento de criação de suas obras. 
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Essa perspectiva de análise, feita pelo método comparatista, nos é endossada por 

Benjamim Abala Junior no reconhecido ensaio Literatura, História e Política (2007) 

que reconhece o papel do escritor na produção de uma literatura que irá revelar “como o 

tempo de plenitude sonhado pelo escritor participante tem significado literário se não se 

restringir a ser um mero depois, mas colocar-se no texto como materialização de um 

debate mais amplo com a utopia” (ABDALA, 2007, p. 16). Nesse sentido é mister 

conhecer um pouco da militância política e social dos poetas em questão. 

Pedro Casaldáliga, nascido em Balsareny, na região da Catalunia/Espanha, 

nascido em uma família católica, torna-se padre em 1958. Antes disso, com a morte de 

um tio, sentiu de perto as atrocidades cometidas pela Guerra Civil Espanhola. Em 1968, 

como Missionário Claretiano, decide morar no Brasil em plena ditadura militar. Das 

impressões de sua chegada temos o seguinte trecho de sua autobiografia: 

 
Mato Grosso era e ainda é uma terra sem lei. Alguém o tinha 
classificado como o “Estado-curral” do Brasil. Não encontramos 
nenhuma infra-estrutura administrativa, nenhuma organização 
trabalhista, nenhuma fiscalização. O Direito era o do mais forte ou do 
mais bruto. O dinheiro e o “38” se impunham. Nascer, morrer, matar, 

esses sim, eram os direitos básicos, os verbos conjugados com uma 
assombrosa naturalidade (CASALDÁLIGA, 1979, p. 33). 
 

A Região onde Pedro Casaldáliga iria trabalhar é extremamente extensa com 

aproximadamente 150.000 km2. E o Governo Federal subsidiava programas de 

“ocupação” dos vazios demográficos do interior do Brasil. Essa politica de povoamento 

foi exercida de forma violenta e sem nenhum controle por parte das autoridades 

vigentes. Os grandes latifundiários que instalavam-se na região cuidavam de, ou dizimar 

índios e posseiros ou transformá-los em mão-de-obra escrava. 

Pedro Casaldáliga, vivenciando todo esse cenário, por questões éticas, morais e 

religiosas faz opção por defender aqueles que eram subtraídos de suas terras e de seus 

direitos. Tornando-se assim, persona non grata de fazendeiros, políticos, militares e 

governantes. Por muitos até hoje ainda é visto como ameaça. De saúde debilitada pelo 

Parkinson e vendo o avançar de seus 88 anos, atua, desde 2005, como bispo emérito da 

Prelazia de São Félix do Araguaia, onde mora e não tendo trabalhado em outro lugar 

depois que lá tomou posse como primeiro bispo em 1971.  

Autor de uma vasta produção literária que vai desde cartas pastorais, teatros, 

músicas, diários e uma extensa obra poética, cuja pequena parte traremos para análise.  
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Agostinho Neto, angolano, de família humilde, testemunhou ainda na infância as 

situações humilhantes do regime escravagista a que eram submetidos os trabalhadores 

das plantações de algodão de sua Terra Natal, Icolo e Bengo, e dos contratados na dura 

lida nos cafezais. Essas realidades somadas ao preconceito racial despertaram-lhe a 

centelha de contra quem ele devia se erguer: o colonialismo português. 

 Vai para metrópole e lá cursa Medicina, mas não consegue desinteressar-se pela 

situação politica e social. Desta forma envolve-se em movimentos estudantis de luta 

anti-fascista. Suas atividades de militância renderam-lhe diversas prisões, mas nunca o 

fizeram desistir de seus objetivos, e sua obra literária dá conta de revelar estas 

intenções. Com a fundação do partido Movimento Popular de Libertação de Angola – 

MPLA, as ações políticas ficam ainda mais delineadas e quando Agostinho Neto retorna 

para Angola, em 1959, assume a presidência do partido, fato esse que culmina com sua 

condução a primeiro Presidente da nação recém-independente. Cargo que só deixa de 

exercer quando vem a falecer no ano de 1979, 

Ao tomarmos contato com a produção literária de Pedro Casaldáliga e Agostinho 

Neto, verificamos que é possível pensar suas obras funcionando a serviço de uma 

revolução. Como diz o crítico francês Benoît Denis, a literatura produzida por autores 

como os que estamos lendo “não se pensa mais exatamente como um fim em si, mas 

como suscetível de tornar-se um meio ao serviço de uma causa que ultrapassa 

largamente a literatura” (DENIS, 2002, p. 25). 

Temos então que essa literatura produzida nos contextos de luta que participam 

os poetas citados pode ser vista servindo como instrumento (meio) de 

revolução/mudança.  

Uma mudança que se faz urgente quando a realidade que se tem é de dor e 

sofrimento como nos versos de “Terra nossa, liberdade”: 

 
Esta é a Terra nossa: 
a Liberdade, 
humanos! 
 
Esta é a Terra nossa: 
a de todos,  
irmãos. 
 
A Terra dos Homens  
que caminham por ela, 
pé descalço e pobre. 
Que nela nascem, dela, 
para crescer com ela 
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como troncos de Espírito e de Carne 
Que se enterram nela 
Como semeadura 
De Cinzas e de Espírito,  
Para fazê-la fecunda como uma esposa mãe. 
Que se entregam a ela, 
Cada dia, 
E a entregam a Deus e ao Universo, 
Em pensamento e suor, 
Em sua alegria, 
E sem sua dor, 
Com o olhar 
E com a enxada 
E com o verso... 
 
Prostitutos cridos 
Da mãe comum, 
 
Seus malnascidos! 
Malditas sejam as cercas vossas, 
As que vos cercam 
Por dentro, 
Gordos, 
Sós, 
Como porcos cevados; 
Fechando, 
Com seu arame e seus títulos, 
Fora de vosso amor, 
Aos irmãos! 
  (Fora de seus direitos, 
  Seus filhos 
  E seus prantos   
  E seus mortos, 
  Seus braços e seu arroz!) 
Fechando-os 
Fora dos irmãos 
E de Deus! 
 
 
Malditas todas as  
propriedades privadas 
que nos privam 
de viver e de amar! 
Malditas sejam todas as leis, 
amanhadas por umas poucas mãos 
para ampararem cercas e bois 
e fazer a Terra, escrava 
e escravos os humanos! 
 
Outra é a Terra nossa, homens, todos! 
A humana Terra livre, irmãos! (CASALDÁLIGA, 1978, p. 191 e 
193). 
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 Os versos cadenciados como prece não medem adjetivos ao latifúndio que 

avança “cercando” tudo para si, privando, privatizando e expulsando aqueles que da 

terra já faziam uso e moradia. A metáfora da cerca é tão referencial quanto a Terra 

utilizada em letras maiúsculas. Recurso corrente do poeta quando deseja imprimir força 

a palavra poetizada. Na Terra está a gênese do povo que  

 
Que nela nascem, dela, 
para crescer com ela 
como troncos de Espírito e de Carne 
Que se enterram nela 
Como semeadura 
De Cinzas e de Espírito,  
Para fazê-la fecunda como uma esposa mãe. 
Que se entregam a ela, 
Cada dia, 
E a entregam a Deus e ao Universo (CASALDÁLIGA, 1978, p. 191). 
 

 Um ciclo místico e mítico que revela-se inseparável até a chegada dos 

“Prostitutos cridos” que malditamente instalam as cercas por toda a região demarcando 

seus territórios, ignorando tudo o que existia antes. Como na própria representação 

gráfica da estrofe separada do texto,  

 
Fechando, 
Com seu arame e seus títulos, 
Fora de vosso amor, 
Aos irmãos! 
  (Fora de seus direitos, 
  Seus filhos 
  E seus prantos   
  E seus mortos, 
  Seus braços e seu arroz!) (CASALDÁLIGA, 1978, p. 
193). 

 
 São por esses direitos negados, por esses filhos separados de suas mães e que 

veem tolhidos seu lugar de viver. É por esse pranto pelos mortos nessa luta desigual e 

encobertada pelas leis “amanhadas por umas poucas mãos”, pelos braços cansados de 

lutar e pelo arroz que já não podem mais plantar e retirar seu sustento que Casaldáliga 

passa a ser porta voz. É por eles que passa a dedicar-se tanto na sua missão apostólica 

quanto na sua atividade poética.  

 Leon Trotsky na célebre obra Literatura e revolução diz: 

É ridículo, absurdo e mesmo estúpido, ao mais alto grau, pretender 
que a arte permaneça indiferente às convulsões da época atual. Os 
homens preparam os acontecimentos, realizam-nos, sofrem os efeitos 
e se modificam sob o impacto de suas reações. A arte, direta ou 
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indiretamente, reflete a vida dos homens que fazem ou vivem os 
acontecimentos. (TROTSKY, 1969, p. 24). 
  

 As declarações do intelectual marxista acima iluminam nossas reflexões sobre a 

obra dos poetas em tela, pois tanto Casaldáliga, quanto Agostinho Neto não são meros 

expectadores de seu tempo. São cidadãos participantes diretamente envolvidos nos 

conflitos que denunciam. Tanto um, quanto outro sofreram duras sanções. Casaldáliga 

vários processos de expulsão do país e atentados de morte. Agostinho Neto inúmeras 

prisões. Mas todos esses cerceamentos não lhes retiraram a gana de seguirem seus 

propostos. Serviam, na verdade, como incentivo.  

Como faz Agostinho Neto no poema À reconquista”, (1985, p. 84-85): 

Não te voltes demasiado para ti mesma 
Não te feches no castelo das lucubrações infinitas 
Das recordações e sonhos que podias ter vivido 
 
Vem comigo África de calças de fantasia 
desçamos à rua 
e dancemos a dança fatigante dos homens 
o batuque simples das lavadeiras 
ouçamos o tam-tam angustioso 
enquanto os corvos vigiam os vivos 
esperando que se tornem cadáveres 
 
Vem comigo África dos palcos ocidentais 
Descobrir o mundo real 
onde milhões se irmanam na mesma miséria 
atrás das fachadas de democracia de cristianismo de igualdade 
 
Vem comigo África dos gabinetes de estudo 
e reentremos na casinha das latas esquecida no musseque da Boavista 
até onde já nos empurraram 
ao nos quebrarem as casas de meia água do Cayatte 
e à volta do fogo consolador das nossas aspirações mais justas 
examinemos a injustiça inoculada no sistema vivo em que giramos 
 
Vem comigo África dos colchões de molas 
regressemos à nossa África 
onde temos um pedaço da nossa carne calcado sob as botas dos 
magalas 
onde caíram gratuitamente as gotas do suor do nosso rosto 
_ a nossa África 
 
Vem comigo África do jitterburg 
até a terra até o homem até o fundo de nós 
ver quanto de ti e de mim faltou 
quanto da África esqueceu 
e morreu na nossa pele mal coberta sob o fato emprestado 
pelo mais miserável dos ex-fidalgos 
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Não chores África dos que partiram 
olhemos claro para os ombros encurvados do povo que desce a 
calçada 
negro negro de miséria negro de frustração negro de ânsia 
e dêmos-lhe coração 
entreguemo-nos 
através da fome da prostituição das cubatas esfuracadas 
das chanfalhadas dos cipaios 
através dos muros das prisões através da Grande Injustiça 
 
Ninguém nos fará calar 
Ninguém nos poderá impedir 
O sorriso dos nossos lábios não é agradecimento pela morte 
com que nos matam. 
 
Vamos com toda a Humanidade 
Conquistar o nosso mundo e a nossa Paz. (NETO, 1974, p. 84 e 85). 
 

  Agostinho Neto é o porta-voz que chama. “Vem comigo”, ele vai junto dos 

seus. Não faz sentido ir sozinho, por isso a primeira pessoa do plural reforçando a 

coletividade da intenção do poema. É um voltar-se para dentro da alma africana “até o 

homem até o fundo de nós”, essa alma dilacerada pelas lutas e carente de uma libertação 

que tarda em plenificar-se.  

O poema ao mesmo tempo em que é recusa à cultura ocidental imposta pelo 

colonizador é uma recuperação da memória africana através dos costumes ancestrais, 

como nos versos: 

dancemos a dança fatigante dos homens 
o batuque simples das lavadeiras 
ouçamos o tam-tam angustioso (NETO, 1974, p. 84). 
 

Há no texto ainda o reconhecimento da fraternidade africana espalhada pelo 

mundo e que se irmanam no poema que convida o leitor a  

  
descobrir o mundo real 
onde milhões se irmanam na mesma miséria 
atrás das fachadas de democracia de cristianismo de igualdade 
(NETO, 1974, p. 84). 
 

Agostinho Neto busca, através de sua poesia, fazer com que o povo angolano 

reconheça sua situação de alienação e sofrimento 

 
Não chores África dos que partiram 
olhemos claro para os ombros encurvados do povo que desce a 
calçada 
negro negro de miséria negro de frustração negro de ânsia 
e dêmos-lhe coração 
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entreguemo-nos 
através da fome da prostituição das cubatas esfuracadas 
das chanfalhadas dos cipaios 
através dos muros das prisões através da Grande Injustiça (NETO, 
1974, p. 85). 

 
 Esse procedimento oferece ao poema um efeito gradativo que começa com o 

olhar para si mesmo, seguido do olhar para fora (coletivo), e então ter consciência da 

sua realidade para que enfim se possa lutar.  

 
Ninguém nos fará calar 
Ninguém nos poderá impedir 
O sorriso dos nossos lábios não é agradecimento pela morte 
com que nos matam. 
 
Vamos com toda a Humanidade 
Conquistar o nosso mundo e a nossa Paz. (NETO, 1974, p. 85). 

 
Embora a libertação da lembrança do passado é assombrada pela angústia da 

consciência de um presente ainda enevoado. O poema termina com a afirmação da 

possibilidade de realização das aspirações é a poesia que reacende a chama da esperança 

e pode fazer o povo ultrapassar a realidade que é de dor, miséria e sofrimento. 

Postas estas reflexões sobre a obra de Pedro Casaldáliga e Agostinho Neto temos 

poetas que inseridos em contextos distintos veem-se impelidos a lutar contra o poder 

autoritário a favor daqueles que não podem ou não conseguem se defender.  São 

homens, cidadãos que não permitiram que lhes aquietasse o espírito, mas solidarizando-

se com outros membros da sociedade, intentaram mudar a realidade vivenciada. 

Podemos dizer que os dois autores partilharam da mesma visão de futuro para os seus 

pares que era a de um tempo vindouro de esperança e paz. Mas sabiam que esse tempo 

só viria pela revolução e assumiram, inclusive fisicamente, as duras penas dessa opção. 

Esses ideais de luta, de fé e de atitude dão credito aos poetas que tratamos aqui 

para que pudessem falar em nome do seu povo, daí através de seus poemas, não só 

convocar para o combate, mas acima de tudo alimentar a centelha da esperança, 

alimento motriz da própria luta.  Era a luta motivada uma utopia pela libertação e pela 

transformação que se alimenta diariamente do sonho, pois “a falta de esperança é, ela 

mesma, tanto em termos temporais quanto em conteúdo, o mais intolerável, o 

absolutamente insuportável para as necessidades humanas” (BLOCH, 2005, p. 15). 

Não é possível viver sem utopia.  Assim todos seguimos, pois  

Outra é a Terra nossa, homens, todos! 
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A humana Terra livre, irmãos! (CASALDÁLIGA, 1978, p. 193). 
 

 Uma terra onde 

Vamos com toda a Humanidade 
   Conquistar o nosso mundo e a nossa Paz. (NETO, 1974, p. 85). 

 
 

 Dessa forma, temos na representatividade destes poemas que a esperança 

presente em cada um é aquela que se constrói por uma causa, que, por sua vez, dá forma 

a uma solidariedade que realiza-se “enquanto estado de plenitude idealizada que 

desloca-se do futuro, ou do modelo simulado, para atualizar-se no presente” (ABDALA, 

2003, p. 163), nem sempre em um tempo de paz, mas na certeza de podemos acreditar 

na possibilidade de amanheceres de lutas, de esperança, mas também de revolução. 
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A TRADIÇÃO MANDELSTAM 

 

Autor: João Guilherme Siqueira Paiva (Doutorando UFRJ) 
Orientador: Ronaldo Lima Lins (Professor Emérito UFRJ) 

 

 

Resumo: A partir dos ensaios de Óssip Mandelstam sobre literatura, percorremos a relação 

do poeta com a noção de tempo e sua intuitiva filosofia da história. As ressonâncias do 

simbolismo e a crítica radical a este simbolismo. “A tradição Mandelstam” localiza o ponto 

inflexível em que o poeta se manteve, enquanto prática e formulação, de entendimento das 

formas literárias do passado como realidade utópica. O caminho da u-topia é o mesmo 

proposto em “O Meridiano” de Paul Celan, com feições particulares. O texto termina com 

algumas considerações críticas a respeito do elo Celan-Mandelstam. 

Palavras-chave: Poesia moderna. Óssip Mandelstam. Filosofia da história. 

 

“A Revolução de Outubro não podia deixar de influenciar o meu trabalho 
uma vez que me privou da biografia, da sensação de importância pessoal. 

Eu lhe sou grato por ela ter acabado de uma vez por todas com o bem-
estar intelectual e a sobrevivência baseada em renda proveniente da 

cultura... À semelhança de muitos outros, eu me sinto devedor da 
revolução, mas lhe ofereço algo de que ela por enquanto não está 

necessitando”. 
Óssip E. Mandelstam 

 
"Tudo pode ser contemporâneo deste século, exceto a poesia". 

Giacomo Leopardi 
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 No Canto X do Inferno, originalmente centrado na conversa entre Dante e o seu 

opositor político em Florença, Farinata, o poeta russo Óssip E. Mandelstam observa a 

existência de um terror praesentis. Ali, naquela região do inferno, onde o pecador tem 

direito a prever o futuro - cuja duração se esgota no Apocalipse - sem jamais ter acesso ao 

presente, Mandelstam relaciona o instante ao horror. Aproveita o encontro entre os 

florentinos para intervir ele mesmo no diálogo, expressando uma inquietação que 

compartilha: 

 

Nele está o horror do presente, uma espécie de terror praesentis. Aqui o 
presente puro equivale a um exorcismo. Ao separar-se completamente do 
futuro e do passado, o presente se conjuga como terror nu, como perigo. 
(1995, p.19) 

 

 A concepção de Mandelstam sobre o tempo e sua intuição filosófica sobre a história 

é cheia de afinidades com a parcela modernista que recusou o mito da linearidade e do 

progresso. Em polêmica permanente com os vícios positivistas na vanguarda russa e na 

política bolchevique, Mandelstam esboçava a história como história aberta, aproximando-se 

intuitivamente da crítica benjaminiana na Tese XIV ao tempo vazio (2013, p.18). "A 

representação do tempo como um continuum pontual e homogêneo", diz Agamben, "acabou 

então desbotando sobre o conceito marxista da história: tornou-se a fenda invisível através 

da qual a ideologia se insinuou na cidadela do materialismo histórico" (2005, p.109). 

Preocupado com o ataque das vanguardas ao passado, sem, no entanto, acordar-se a 

conservadores ou simbolistas, afastando-se da justificação metafísica, da nostalgia do 

Império, concedeu ao passado um elemento ativo. "Não é raro ouvir: Bom, mas tudo isso é 

velho. Agora eu digo que o ontem ainda não aconteceu, que ainda não existe realmente" 

(MANDELSTAM, 2009, p.46). Essa mentalidade, em última instância, irá questionar 

noções mais imediatas de contemporâneo, dando margem a sanções de contemporaneidade 

para elementos não contemporâneos. Se o passado é uma força viva, por sua vez, o presente 

torna-se constituidor permanente de passado e futuro. O tempo mensurável, da produção 

capitalista global, descrito por Marx, sofre, com isso, alguns incômodos dialéticos. 

Podemos encontrar teóricos atuais que veem na Fenomenologia do Espírito – numa crítica 
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redentora de Hegel – a fonte deste pensamento. Nessa linha encontramos ideias como da 

"simultaneidade espectral do tempo": "Compreender que, agora, estou e não estou aqui 

implica transformar essencialmente o que entendemos por presença, como pensamos a 

presença" (SAFATLE, 2016, p.119). Abordagens similares sobre o tempo podem modificar 

compreensões tanto da política, quanto da história ou da literatura. 

Em 1913 Mandelstam escreve seu ensaio "O interlocutor", cuja pergunta de fundo, 

sobre a quem se dirige a poesia, só encontra resposta numa categoria aberta do 

indeterminável em oposição à substância empírica dos leitores do presente. Mandelstam 

parte de respostas ao simbolismo, – porque o poeta não deve ser feito o louco que fala só 

para si, nem deve fazer como o Padre Martin, de uma lenda medieval francesa, celebrador 

de missas para si próprio. Segundo Mandelstam os simbolistas fugiram da pergunta sobre a 

quem se dirige a poesia, porque, afundados num mesmo narcisismo, depositavam muita 

confiança na acústica e portanto na reverberação sonora de seus poemas 

independentemente. Em seguida Mandelstam fará a crítica inversa: não se deve escrever 

para o tempo imediato. É nesse sentido que o comentário sobre o Canto X do Inferno pode 

ser revisto: "Ao separar-se completamente do futuro e do passado, o presente se conjuga 

como terror nu, como perigo". A lógica de fundo do ensaio é de que, ao escrever 

diretamente para leitores concretos, o poeta caminha para a falsificação. 

A quem se dirige a poesia? 

Quando faz essa pergunta o poeta prefere responder com metáfora. Mandelstam 

compara o poema a uma carta dentro de uma garrafa e jogada no mar. Sem endereçamento 

fixo. Ela pode ou não ser encontrada. O certo é que seu destinatário é anônimo. Esse 

receptor terá o direito de abrir e romper a rolha? Sim. É mesmo para ele que o poema foi 

escrito. 

 

Em suma, se alguns versos sob a forma de carta ou de dedicatória, podem 
endereçar-se a um indivíduo determinado, a poesia, como um todo, 
sempre se dirige a um destinatário distante e desconhecido, cuja existência 
o poeta não pode pôr em questão sem pôr em questão a si mesmo. A 
metafísica não tem nada a ver com isso. Apenas a realidade pode chamar à 
vida uma outra realidade. (2009, p.68) 
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Portanto, Mandelstam conserva a crítica à poesia como essência, "realidade mais 

verdadeira" que a própria realidade, quando recusa o tratamento simbolista do poema – cuja 

permanência estaria assegurada no destino e na mitologia do verbo. Seu posicionamento é 

pela indeterminação. A poesia enviada ao futuro pode encontrar ou não encontrar um 

remetente. O espaço futuro seria apreendido pelo contingente ao invés do eterno. O futuro 

em aberto pode ou não receber o poema: nesse sentido a categoria de futuro é liberta de 

conteúdos fatalistas. 

 Resta saber o quanto Mandelstam é devedor da cultura do simbolismo que ele 

mesmo parcialmente renega. Nas Divagações de Stéphane Mallarmé encontramos o 

paralelo entre a época e o túnel. 

 

Exteriormente, como o grito da extensão, o viajante percebe a aflição do 
apito. “Sem dúvida” ele se convence: “atravessamos um túnel – a época – 
aquele, longo o derradeiro, arrastando-se sob a cidade antes da estação 
todo-poderosa do virginal palácio central, que coroa.” O subterrâneo 

durará, ó impaciente, seu  recolhimento para preparar o edifício de alto 
vidro enxugado por um voo/furto da Justiça. 
 
O suicídio ou abstenção, nada fazer, por quê? – Única vez no mundo, 
porque em razão de um acontecimento sempre que explicarei, não há 
Presente, não – um presente não existe. Por falta de que se declare a 
Massa, por falta – de tudo. Mal informado aquele que se gritaria seu 
próprio contemporâneo, desertando, usurpando, com impudência igual, 
quando o passado cessou e que tarda um futuro ou que os dois se 
remesclam perplexamente em vista de mascarar o afastamento. Fora dos 
premier-Paris encarregados de divulgar uma vez no quotidiano nada e 
imperitos se o flagelo mede seu período por um fragmento, importante ou 
não, de século. (MALLARMÉ, 2010, p.172) 

 

 Na alegoria mallarmaica o tempo presente possui a geografia de um túnel, caminho 

escurecido, úmido, que ressoa em verso famoso de Mandelstam – “Estou no coração do 

século. O caminho é escuro.” –, a única maneira de perceber as dimensões do túnel é pelo 

apito do trem: “Em outras palavras, é o apito que revela ao viajante a extensão do 

desassossego e, por assim dizer, sua claustrofobia” (SISCAR, 2010, p.99). A recusa, nesses 

termos, é histórica e teleológica, a crítica radical de Mallarmé à modernidade não ignora o 

utópico palácio central que virá determinar, um dia, o fim do caminho e a reconciliação 

com o presente. A “ação restrita” sugerida por Mallarmé não deixa dúvidas: escrever, 
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perseguir o Livro. Essa mensagem chegará ao tempo apropriado, aquele onde “a ação não 

esteja separada do sonho”. No programa poético de Mallarmé, exatamente por isso, torna-

se necessário abolir o contingente, o trivial, tudo aquilo que liga o poema às circunstâncias 

do próprio tempo. Podemos aproximar essa atitude da mesma de Stefan George, 

interpretada por Adorno: “Esse procedimento retém apenas os modelos, as puras ideias 

formais e esquemas do lírico, que, ao rejeitarem toda e qualquer contingência, falam mais 

uma vez com intensa expressividade” (2012, p.86).  Ou na interpretação de Octavio Paz: 

 

Mallarmé busca um momento de convergência de todos os momentos no 
qual possa desenvolver-se um ato puro: o poema. Esse ato, esses "dados 
lançados em circunstâncias eternas", é uma realidade contraditória porque, 
sendo um ato, é também um não ato. E o lugar em que se desenvolve o 
ato-poema é um não lugar: circunstâncias eternas, ou seja, não 
circunstâncias. O relativo e o absoluto se fundem sem desaparecer. (p.117) 

 

Em Mallarmé a busca do Poema e seu processo de despersonalização teriam um 

ponto redentor no futuro desconhecido, distante, porém determinado. Do ponto de vista da 

práxis, para o poeta, os que tentam se engajar na história são vistos como “impacientes”, 

sublinhando noções de destino que tornariam quaisquer engajamentos como inefetivos por 

princípio. Mallarmé portanto implica o "desaparecimento elocutório do poeta". Trata-se de 

obra sem sujeito, "sendo provavelmente ele próprio, aos olhos de Mallarmé, o Sujeito como 

tal, isto é, o absoluto como Sujeito" (LACOUE-LABARTHE, 2016). Daí o desprezo do 

autor pelo lirismo subjetivo, pessoal, pós-romântico. Peter Bürger terá a compreensão desse 

projeto como fracasso, para o teórico apenas os movimentos de vanguarda farão a 

autocrítica necessária. Ou melhor, apenas eles realizarão o que se pode denominar 

autocrítica: 

 

O fracasso do projeto literário principal de Mallarmé [...] são sintomas de 
uma crise da arte. Esta, no instante em que acabara de expelir tudo quanto 
fosse “estranho à arte”, só podia se tornar problemática para si mesma. A 

coincidência de instituição e conteúdos desvenda a carência de função 
social como essência da arte na sociedade burguesa, provocando sua 
autocrítica. O mérito dos movimentos históricos de vanguarda foi ter 
realizado esta autocrítica na prática. (2012, p.60) 
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Qual o ponto de Peter Bürger? Na ótica do século XX o posicionamento de 

Mallarmé, de elogio de carência de função social, isto é, defesa irrestrita da obra de arte 

autônoma, seria reavaliado pelas vanguardas como problemático. Bürger separa o gesto de 

"autorreflexão" dos simbolistas de uma "autocrítica" modernista. O projeto de fundo das 

vanguardas seria de autocrítica à própria instituição da arte, tentando libertá-la de sua 

autonomia, reintegrando-a novamente no tempo, no cotidiano, no espaço histórico presente. 

Permitindo, em suma, que volte a exercer na sociedade um valor de uso. 

Mandelstam não é um poeta de vanguarda, nos termos de Bürger, ou ao menos não é 

um poeta de vanguarda tradicional, a sua fórmula mais conhecida é o paradoxo da frase: “A 

poesia clássica é a poesia da revolução” (2009, p.51). Mas podemos identificar um impulso 

semelhante. Mandelstam tenta libertar o poema autônomo aproximando literatura e matéria 

física, de maneira que faz lembrar o procedimento fisiológico na  teoria do cinema de 

Serguei Eisenstein, indicando, no fundo, conexões indesejadas pelo autor entre cinema e 

poesia – "O cinema moderno, com suas metamorfoses, se converte em uma paródia 

péssima da instrumentação do discurso poético, já que os fotogramas sucessivos não lutam 

entre si" (1995, p.10). Podemos supor que, assim como Carl Einstein [o crítico de arte], o 

poeta russo também supunha que o esteticismo era a resposta errada para o problema certo: 

“Einstein considerava a estética como a resposta errada a um movimento do qual ele 

esboçou, mais de uma vez, não exatamente a história, mas a genealogia: um 

‘desmoronamento da cultura’” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p.193), e tentou, a todo custo, 

libertar-se da autonomia sem ceder incorporar-se na práxis social moderna. Por isso a 

onipresença de efeitos derivados das ciências biológicas e naturais em toda sua crítica 

literária, por exemplo no estudo sobre Dante Alighieri, em que fala de "reações químicas 

nos ouvidos" e constrói imagens queimantes: 

 

A palma de uma mão sensível que toca uma vasilha quente, percebe sua 
forma pelo calor. O calor, neste caso, tem prioridade sobre a forma, 
cumprindo assim uma função escultórica. Vista esfriada, desfeita a força 
de sua incandescência, a Comédia de Dante serve apenas para análises 
mecânicas" (1995, p.52). 
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Outro exemplo seria o comentário do autor ao poemas de Boris Pasternak, segundo 

o qual ler tais versos devia ser bom para limpar a garganta e curar tuberculose. Mandelstam 

pressupunha que o universo em expansão da história soviética pudesse abarcar o culto russo 

pela poesia e desaliená-lo da vida burocratizada. Não podemos deixar de mencionar a 

importância de teorias antigas nessa visão de mundo sui generis, como o interesse do poeta 

pela alquimia medieval.  

Quando Paul Celan começa a publicar, Mandelstam não está mais vivo. Em 1960 

Celan realiza sua conferência “O Meridiano”, onde podemos perceber fortes marcas da 

poética de Mandelstam. A referência ao ensaio “O interlocutor” é manifesta, assim como 

imagens retiradas dispersamente dos escritos do autor russo. No ensaio sobre Dante 

encontramos: “Falar significa sempre estar a caminho” (1995, p.24) e em Celan: “O poema 

é solitário. É solitário e vai a caminho” (1996, p.57). Mandelstam “A garrafa está 

endereçada a quem vier encontrá-la”(2009, p.61), Celan, em outro ensaio, “[...] pode ser 

uma mensagem na garrafa, lançada ao mar na convicção – decerto nem sempre muito 

esperançada – de um dia dar a alguma praia, talvez a uma praia do coração” (1996, p.34). 

Em “O Meridiano”, falando da velocidade que o mundo ganhou, referindo-se ao 

século XX, Celan mantém a caneta firme no que chamou “o acento agudo do presente”. Ele 

afirma: “É certo que o poema [hoje] mostra […] uma forte tendência para o emudecimento” 

(1996, p.56). O emudecimento, para o autor, é exercício da liberdade. Nova forma. Novos 

problemas. Também à sua maneira, Celan pretende libertar a poesia da arte. Quando retoma 

Lenz de Büchner é para extrair-lhe o trecho segundo o qual a arte assemelha-se à cabeça de 

Medusa, capaz de petrificar a realidade/ o instante belo (não-belo) e fazer do petrificado 

algo superior à realidade contingente da cena. A arte mimética, portanto. Mas também a que 

esconde o mundo sob o Ideal, na tensão do grande perigo, incessante, promissor, do poeta 

fugir de si próprio em nome do distanciamento e deixar de lado o que é a humanidade nele. 

Irmã do terrível não-humano Pigmaleão que alegra os homens e que é incapaz de deixar 

descendentes. O diagnóstico anunciado em tom de agradecimento e reverência, pelo poeta, 

é de que o poema contemporâneo (1960) mostra forte tendência para o emudecimento. O 

silêncio que preocupou Stéphane Mallarmé foi miragem premonitória do que aflorou ali. E 

também ali estava anacronicamente com as perguntas certas na ponta da língua. Para 
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resistir à cabeça de Medusa nós encontramos o conselho de Celan – “Devemos, para 

colocar a questão de forma bem concreta, acima de tudo, digamos, levar às suas últimas 

consequências o pensamento de Mallarmé?” (Celan, 1996, p.50), ou seja, insinuar ao invés 

de dizer. Sacudir as palavras endurecidas que dizem. Nos termos da literatura: retirar da 

poesia a prosa. Porém Celan recusa a poesia pura e a poesia cívica: "Sob esta forma ela [a 

arte] é objeto de uma conversa que tem lugar num quarto, num quarto e não na 

Conciergerie" (p.41). A poesia pura deve ser recusada porque nasce da destruição dos laços 

comuns entre a existência. A poesia cívica porque o poema não deve adular os palácios da 

história. Celan, em carta à Librarie Flinker, de 1958, delineia sua língua poética: 

 

Apesar de não prescindir de uma plurivalência da expressão, o objetivo 
dessa linguagem é o do rigor. Não transfigura, não "poetiza": nomeia e 
postula, procura delimitar o campo do que é dado e do que é possível. É 
claro que o motor nunca é aqui a própria linguagem, mas sempre e 
somente um eu que fala a partir do ângulo particular da sua existência, 
para o qual é importante definir um perfil e uma orientação. A realidade 
não é, a realidade vai ser procurada (p.30). 

 

Retornando à imagem da garrafa jogada no mar, Hans-Georg Gadamer no prefácio 

de Quem sou eu, Quem és tu?, sobre os poemas de Celan, pergunta: "que tipo de mensagem 

é essa? O que diz? Este livro, longe de pretender chegar a resultados seguros por meio de 

análises científicas, procura colocar em palavras a experiência de um leitor que recebeu 

essa mensagem na garrafa" (2005, p.41). Quando Paul Celan esboça respostas à pergunta 

"A quem se dirige a poesia?" nós reconhecemos a proposta de Mandelstam infiltrando-se 

no fazer do autor. Detalhe importante no ensaio do poeta russo é que essa carta – o poema – 

possui registro de uma data. O acontecimento não é o acontecimento puro de Mallarmé, o 

não-ato de que fala Octavio Paz. Assim como protesta contra a simples estetização. O 

registro da data significa imersão no tempo. A forma da garrafa é levada, em Celan, ao 

extremo de um indissociável entre autor e interlocutor. Mais do que ir à caminho, o poema 

só acontece no "mistério do encontro"(p.57). Ao assegurar o "ângulo particular" de que ele 

se origina, somando-se, além disso, ao destino indeterminado e contingente nele guardado, 

o autor institui silêncios de Mallarmés no coração acústico (temporal) das palavras. E a 

perspectiva do receptor também procede a respeito de Celan. Não sendo apenas um 
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remetente solitário de cartas engarrafas, podemos encontrar na figura do poeta um 

hospedeiro, colecionador, receptáculo particular da tradição (ainda que crítica). A marca 

histórica de Celan, por infelicidade, não foi de promessas ou irrupções, como na Rússia de 

1917, – foi antes episódios de trauma e de terror –; daí uma relação necessariamente diversa 

com o passado. Em 1921 Óssip Mandelstam escreveu: "A poesia é o arado que desenterra o 

tempo, revelando suas camadas mais profundas, sua terra escura." Para Celan a poesia seria 

"diálogo desesperado".  E uma importância dos poemas de seu tempo: "manter viva a 

memória de tais datas (p.54)". Na poética de Mandelstam diz-se que "em certas épocas a 

humanidade, insatisfeita do cotidiano, extenua as camadas profundas do tempo, como o 

lavrador, as terras virgens do tempo" (p.46), tornando-nos a lembrar os extratos inferiores 

do presente. O inacessível “Para onde?” na torrente sob a garrafa. A garrafa que leva na 

mensagem a data mais o outro do outro, que a recebeu. Esse impulso ético, histórico, 

secular, temporal, pode ser identificado no fragmento seguinte do livro Imagens do 

pensamento de Walter Benjamin.  

 

A linguagem fez-nos perceber, de forma inconfundível, como a memória 
(Gedächtnis) não é um instrumento, mas um meio, para a exploração do 
passado. É o meio através do qual chegamos ao vivido (das Erlebte), do 
mesmo modo que a terra é o meio no qual estão soterradas as cidades 
antigas. Quem procura aproximar-se do seu próprio passado soterrado tem 
de se comportar como um homem que escava. Fundamental é que ele não 
receie regressar repetidas vezes à mesma matéria (Sachverhalt) –  espalhá-
la, tal como se espalha terra, revolvê-la, tal como se revolve o solo. 
Porque essas «matérias» mais não são do que estratos dos quais só a mais 
cuidadosa investigação consegue extrair aquelas coisas que justificam o 
esforço da escavação. Falo das imagens que, arrancadas a todos os seus 
contextos anteriores, estão agora expostas, como preciosidades, nos 
aposentos sóbrios da nossa visão posterior – como torsos na galeria do 
colecionador. E não há dúvida de que aquele que escava deve fazê-lo 
guiando-se por mapas do lugar. Mas igualmente imprescindível é saber 
enterrar a pá de forma cuidadosa e tateante no escuro reino da terra. E 
engana-se e priva-se do melhor quem se limitar a fazer o inventário dos 
achados, e não for capaz de assinalar, no terreno do presente,  o lugar 
exato em que guarda as coisas do passado. Assim, o trabalho da 
verdadeira recordação (Erinnerung) deve ser menos o de um relatório, e 
mais o da indicação exata do lugar onde o investigador se apoderou dessas 
recordações. Por isso, a verdadeira recordação é rigorosamente épica e 
rapsódica, deve dar ao mesmo tempo uma imagem daquele que se 
recorda, do mesmo modo que um bom relatório arqueológico não tem 
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apenas de mencionar os estratos em que foram encontrados os achados, 
mas sobretudo os outros, aqueles pelos quais o trabalho teve de passar 
antes (2015, p.101). 
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NARRATIVAS DE CRÍTICA SOCIAL NO TEATRO E NA LITERATURA: UM 

ESTUDO SOBRE DIALÉTICA E ESTRANHAMENTO EM BRECHT E 

SEBALD 

 

Juliana Caetano da Cunha (UFRJ) 

 

RESUMO: Comparação entre a obra de Bertolt Brecht e a de W. G. Sebald. Do ponto de vista 

geral, estudamos as formas narrativas que servem à arte revolucionária. Para além de obras que 

expressem “conteúdos” revolucionários, interessa-nos compreender a estética capaz de questionar 

e intervir na reprodução da sociedade e do pensamento. Refletimos sobre estruturas narrativas e 

composições estéticas que sejam, em si, de contraordem e crítica social. Tais autores usam a 

linguagem com distanciamento crítico, ou “estranhamento”, conforme conceito brechtiano. Não 

comunicam uma história; fazem da linguagem um meio de pensar criticamente. Propõem ao leitor, 

ou espectador, a tarefa de terminar de significar, de relacionar os pontos, de construir a obra, não 

só de absorvê-la. Observamos, de Sebald, Os anéis de Saturno (2002[1992]), romance 

emblemático no que diz respeito à representação do movimento dialético de construção e 

destruição do mundo pelo capitalismo. De Brecht, usamos Estudos sobre teatro (2005[1963]). 

Freire-Filho diz: “é com Brecht que o palco é aberto, escancarado, fertilizado, preparado para a 

explosão da nova poesia cênica, para ser novo, amplo, vivo, rico de possibilidades, em suma, 

infinito” (2005, p. 12). Também a literatura ganhou infinitas possibilidades no século XX, como 

a narrativa não linear de Sebald, que desvela a passagem do tempo e a consciência ou 

inconsciência da História. Brecht desnuda a cena, rompe com a ilusão dramática, derruba a quarta 

parede, coloca o espectador em cena. Os dois apresentam uma narrativa reveladora do processo, 

do movimento de transformação dialética. Essa recomposição estética, que torna evidentes as 

relações entre coisas antes separadas pela narrativa linear da dominação e do silenciamento, faz 

desconstruir a representação burguesa. Com Sobre o conceito de História (BENJAMIN, 2005) e 

Walter Benjamin: aviso de incêndio (LOWY, 2005), discutimos a linearidade do discurso 

histórico dominante e a não linearidade da narrativa revolucionária. 

PALAVRAS-CHAVE: Bertolt Brecht. W. G. Sebald. Arte revolucionária. Teatro e literatura. 
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Este estudo faz uma aproximação entre a obra de Bertolt Brecht, dramaturgo, 

diretor de teatro e poeta, e a de W. G. Sebald, escritor de prosa e acadêmico; os dois 

alemães, tendo Brecht vivido na primeira metade do século XX, e Sebald na segunda. 

Tais autores nos chamaram a atenção numa pesquisa mais geral, que busca entender as 

formas narrativas que servem, materialmente, à arte revolucionária, ou pelas quais a 

própria subversão do pensamento e da sociedade encontra expressão. Sabemos 

perfeitamente algo que seja revolucionário na forma pode vir a ser usado em sentido 

oposto, assim como, por outro lado, outras tantas obras de revolucionários, com 

conteúdos revolucionários e para revolucionários, podem sê-lo utilizando-se de formas 

conservadoras, tradicionais. É inevitável dizer ainda que algo é, ou pode ser, 

revolucionário apenas em seu contexto, considerando-se como balizador aquilo a que se 

opõe como forma e/ou conteúdo. Entretanto, o que nos interessa aqui é justamente a 

conjunção de conteúdo e forma. Nos autores mencionados, não encontraremos 

necessariamente a expressão de posições ou a propagação de “conteúdos” claramente 

revolucionários. Buscamos então compreender qual estética, por quais meios formais, 

pode-se plantar o questionamento, a reflexão, e intervir, fim ao cabo, na reprodução da 

sociedade e do pensamento – evidentemente não no sentido de manter o estado de coisas 

que vivemos. Estudamos “o revolucionário” na obra de arte, a partir da identificação de 

estruturas narrativas e composições estéticas que sejam, em si, de contraordem, de 

subversão, a partir da não reprodução do, digamos, “tradicional”. Quando falamos de uma 

estética em si, ou de uma estrutura em si, consideramos essa “coisa” em seu pleno 

funcionamento, ou seja, em seu contexto histórico, localizada em meio às suas relações – 

não isolada, porque, do ponto de vista dialético, nada existe isoladamente. 

Traçaremos a seguir um breve panorama dos pontos em que os autores citados se 

encontram, um com sua obra no teatro, outro com seus escritos literários. Os dois autores, 

em sua dramaturgia ou narrativa literária, utilizam-se de técnicas, formas, estruturas que 

no fundo podemos entender como um uso da linguagem com distanciamento crítico, ou 

“estranhamento”, para usar um termo de Brecht. Não comunicam uma história, 

simplesmente; fazem da linguagem um meio de pensar criticamente, uma proposta 

inquietante, provocadora. Jogam para o leitor, ou espectador, a tarefa de terminar de 

significar a obra, de relacionar os pontos, de construir a obra, não só de absorvê-la. Assim, 

rompem desde já com a perspectiva autoritária que consiste em esclarecer o outro, 

passando-lhe, de cima para baixo, o conhecimento. 
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Observamos, de Sebald, especialmente, Os anéis de Saturno (2002[1992]), prosa 

ficcional, que pouco se encaixa no padrão do gênero “romance” e tampouco melhor se 

encaixaria em outro. E, de Brecht, seus Estudos sobre teatro (2005[1963]), em que este 

vai refletindo sobre seu próprio trabalho de escrita e montagem de peças teatrais, 

enquanto vive esse processo. Mas as estruturas que se destacam, nos dois autores, estão 

de modo geral enraizadas no conjunto de suas obras. Trata-se de dar forma a uma crítica 

social de profundo desmascaramento da realidade, de exposição de suas contradições e 

processos históricos, em oposição declarada à arte para o puro lazer e entretenimento, 

para a manutenção e reprodução social. Tampouco são obras da arte pela arte – as rupturas 

que propõem com aquilo que os precede, seja em teatro ou em literatura, são muito bem 

pensadas, arquitetadas na realidade social a subverter. 

 

A não linearidade contra a falsificação da História 

 

Em suas teses Sobre o conceito de História, Walter Benjamin (2005) enterra 

definitivamente a ideia de que a História, oficial, possa ser verdadeira, justa ou, mais 

absurdo ainda, imparcial. A História que conhecemos é aquela contada pelos 

“vencedores”. É uma história linear, em que uma coisa ocorre após a outra, justapondo 

fatos acabados que envolvem heróis e conquistas de modo geral positivas, que levariam 

os homens sempre para a frente, fazendo o mundo evoluir e a sociedade progredir (Cf. 

BENJAMIN, 2005). Essa história é duplamente violenta com aqueles que, vencidos, não 

puderam contá-la, nem contestá-la. É uma história de silenciamento de suas vozes, de 

exclusão das suas existências, que tripudia de suas lutas e feitos. E é ainda mentirosa 

perante aqueles que hoje tentam entender o mundo olhando para trás, ou, melhor dizendo, 

entender a sua própria história, interposta inevitavelmente no presente.  

Na contramão dessa História linear, simples e resolvida, a não linearidade – como 

estrutura – marca a narrativa moderna. O narrador perde seu posto sagrado e superior, 

diversas vozes aparecem para compor a história. No teatro épico de Brecht, 

eventualmente aparece a figura do narrador, mas a coisa é contada coletivamente por suas 

personagens, por meio de suas ideias e de suas ações, por meio de suas escolhas e, 

especialmente, em sua transformação, em sua existência coletiva, não interna ou 

psicológica apenas. As personagens não se dividem entre heróis e vítimas, são elas 

mesmas contraditórias e complexas, em situações contraditórias e complexas. Brecht 

(2005) diz que o teatro dramático representa o mundo tal como ele é, ou seja, numa 
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estagnação, paralisado como em fotografia; o teatro épico, por sua vez, expõe (em vez de 

representar) o mundo tal como ele se transforma. Numa compreensão, portanto, dialética 

da História, o dramaturgo encena o movimento do passar do tempo, a atuação de 

personagens ao mesmo tempo sujeitos e sujeitados. 

A narrativa não linear, em Brecht, se constrói também quebrando a “quarta 

parede”. As personagens num momento estão representando as suas vidas, em outro estão 

falando com o público sobre elas. Há uma combinação de diferentes planos narrativos, de 

diferentes perspectivas e, sobretudo, um pé cravado fora da cena, no mundo. Porque 

derrubar a quarta parede é, em Brecht, especialmente derrubar a ilusão que o drama 

pretendia assegurar. Consiste em dizer ao público que aquilo é teatro, não a verdade, e 

está posto ali por algum motivo, para levar a pensar sobre algo, este algo, sim, 

absolutamente verdadeiro. O desmascaramento do teatro é análogo ao desmascaramento 

da sociedade burguesa e capitalista. 

N’Os anéis de Saturno, um narrador sobre o qual age o peso do tempo, passa 

melancolicamente por diversos momentos históricos. Um tempo se liga a outro sem 

nenhuma relação cronológica, ou lógica formal, inclusive refletindo sobre isso: “Também 

não é fácil dizer em que década ou século estamos, pois muitas épocas se acumulam aqui 

umas sobre as outras e persistem lado a lado” (SEBALD, 2002, p. 45). Nesse momento, 

o narrador encontra-se em Somerleyton Hall, um antigo palácio que foi ícone de riqueza 

e beleza em termos de casa senhorial pelos idos de 1913; que então sofre uma ruína 

silenciosa, signo apenas de decadência. 

Tal narrador vai dando voz a tantos outros personagens, reais, literários e fictícios. 

As cenas acontecem na atualidade, no passado, na memória, em conjecturas imaginativas. 

Aqui a não linearidade está numa complexa composição de relações entre personagens e 

tempos, costuradas por reflexões críticas. O texto compõe finalmente o engenhoso 

movimento de “construção destrutiva” que o chamado “progresso” é capaz de produzir. 

A narrativa se desenvolve sobre as ruínas do progresso, desmascarando cada uma de suas 

supostas conquistas, belezas, vitórias. Dialeticamente, cada “edificação” do progresso 

leva consigo o germe da destruição, primeiro de todo o resto (cultura, memória, espaço 

físico, natureza, humanidade etc.), depois de si mesma e do próprio progresso. 

A narração, a expressão do tempo e da história são constantemente contraditórios 

nessa obra. Na primeira página do livro, o narrador começa a contar de sua viagem 

peregrinante pelo condado de Suffolk, na Inglaterra, ocorrida já há tempos, em 1992: 

“logo depois me ocupei tanto com a lembrança da bela liberdade de movimento quanto 
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com o paralisante horror que me atacara de várias formas diante dos rastros de destruição 

que mesmo naquela região remota recuavam bem longe no passado” (SEBALD, 2002, p. 

13). Liberdade e opressão, belo e horror, a reprodução do mundo em constante 

movimento de avanço retrógrado. Em outra passagem, o texto traz uma reflexão a partir 

dos navios que a personagem narrador vê num quadro no Museu da Marinha de 

Greenwish: 

 

O sofrimento e toda a obra da destruição superam em muito nossa 
capacidade de imaginação, assim como é impensável o enorme 
empenho de trabalho – desde abater e preparar as árvores, obter e tratar 
o bronze, trabalhar o ferro até tecer e costurar as velas – necessários 
para construir e equipar esses navios em sua maioria destinados à 
destruição (SEBALD, 2002, p. 88). 

 

Não fica de fora dessa reflexão a força de trabalho e o sofrimento daqueles que só 

têm a perder com esse processo histórico: os trabalhadores. Sim ou sim, serão as suas 

vidas a massa de manobra. Tanto Brecht quanto Benjamin, entretanto, confiam na 

“astúcia” dos oprimidos (Cf. LOWY, 2005, p. 59), capazes de reagir contra os rumos da 

história, capazes de encontrar meios de luta num mundo tão sombrio e desfavorável. O 

dramaturgo nos diz: “creio que o mundo de hoje pode ser reproduzido, mesmo no teatro, 

mas somente se for concebido como um mundo suscetível de modificação” (BRECHT, 

2005, p. 21). Não há dúvida de que a arte revolucionária tem a obra como arma na luta de 

classes, ainda que haja nessa guerra armas de muitos tipos. Nesse sentido, para finalizar 

este ponto, voltemos ao teatro resgatando Amiri Baraka, que coloca, veementemente: “O 

Teatro Revolucionário deve forçar a mudança, tem que ser mudança. (...) O Teatro 

Revolucionário deve EXPOR! (...) O Teatro Revolucionário precisa Acusar e Atacar tudo 

o que possa ser acusado ou atacado” (BARAKA, 2013, p. 7, grifo original). E, finalmente: 

 

O Teatro Revolucionário deve roubar os sonhos deles e devolver a 
realidade. (...) É um teatro político, uma arma que deve ser usada no 
massacre daqueles burros gordos brancos que de alguma forma 
acreditam que o resto do mundo existe para que eles babem em cima” 

(BARAKA, 2013, p. 8). 
 

Dialética e estranhamento no texto e na cena 

 

Vale observar contra quem Brecht e Sebald escrevem. Sim, contra quem, ou 

contra o quê. Brecht desmonta a sociedade burguesa, o capitalismo, a exploração dos 
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trabalhadores, a miséria que enriquece a barriga e os bolsos de uns poucos, a guerra, crises 

econômicas; e o homem em meio a isso: 

 

Um dos prazeres específicos de nossa época, que tantas e tão variadas 
modificações efetuou no domínio da Natureza, consiste em 
compreender as coisas de modo que nelas possamos intervir. Há muito 
de aproveitável no homem, dizemos nós, poder-se-á fazer muito dele. 
No estado em que se encontra é que não pode ficar; o homem tem de 
ser encarado não só como é, mas também como poderia ser. Não se 
deve partir dele, mas, sim, tê-lo como objetivo. O que significa que não 
devo simplesmente ocupar o seu lugar, mas pôr-me perante ele, 
representando todos nós. É esse o motivo por que o teatro tem de 
distanciar tudo o que apresenta (BRECHT, 2005, p. 147). 

 

Para roubar o sonho e devolver a realidade, como propõe Baraka na obra citada, 

segundo Brecht (2005), não deve o ator nem levar o público ao transe, nem se colocar em 

transe. Não cabe ao teatro épico mobilizar sentimentos e ilusões, mas coloca-los à prova 

da crítica racional. Foi ao que Brecht deu forma cênica, representando sempre com 

distanciamento, não de dentro como quem vive – empurrado pela inércia. Não só 

desenvolveu técnicas, mas também abriu o palco a múltiplas possibilidades. Segundo 

Aderbal Freire-Filho: 

 

Mesmo que um monte de artistas não atribua suas próprias descobertas 
cênicas a Brecht, mesmo que esse movimento de abertura poética do 
palco seja em grande parte inconsciente das suas origens brechtianas, 
garanto: é com Brecht que o palco é aberto, escancarado, fertilizado, 
preparado para a explosão da nova poesia cênica, para ser novo, amplo, 
vivo, rico de possibilidades, em suma, infinito (FREIRE-FILHO, 
2005, p. 12). 

 

Brecht ainda vai mais além. Assim como representa personagens sujeitos de sua 

história, defende um teatro em que o ator seja também criador, confia nele, faz dele, 

simultaneamente “boneco e bonequeiro”, para usar as palavras de Freire-Filho. E, nesse 

sentido, Aderbal completa: “Este é o salto mortal que o teatro deve a Brecht” (FREIRE-

FILHO, 2005, p. 16). De fato, é preciso ser a transformação, para trilhar o caminho de 

transformar. 

É inegável que surgem, no século XX, autores capazes não só de desmascarar, 

mas de montar, compor, remontar as contradições e a desordem do mundo das mais 

variadas formas. André Bueno entende que Sebald narra o inenarrável, “dando forma 

4698

Ana
Pencil



7 
 

sensível e inteligível à matéria densa e difícil de que são feitos os estados de exceção” 

(BUENO, 2013, p. 41). Sebald escreve especialmente contra o progresso: 

 

a partir da decadência e da ruína, jamais do ponto de vista de algum 
apogeu histórico do progresso e do capitalismo triunfante. (...) sutil e 
digressivo, (...) jamais aborda diretamente o assunto – a própria 
arquitetura do capitalismo moderno como processo que conduz à 
catástrofe (BUENO, 2013, 27-28). 

 

N’Os anéis de Saturno, vê-se a crítica radical do processo de formação e expansão 

do capitalismo, da dialética da civilização, a desgraça do processo de colonização 

reverberando em territórios ocupados e também nas posses dos ocupantes, terras 

arrasadas por guerras e decadência generalizada. Não pode haver vencedores numa 

história de massacres. 

Ainda mais uma vez concordando com André Bueno, é preciso destacar o modo 

de composição no texto de Sebald, que, em fluxo narrativo contínuo, dá sentido a um 

complexo emaranhado de fatos, fotos, diários, reflexões ensaísticas, enumerações 

fantásticas e explorações naturalistas. 

 

E o faz de tal modo que esses níveis distintos da narrativa se relacionem, 
ficando a história natural e material impregnada pelas enumerações 
fantásticas, conferindo ao conjunto sua peculiar forma de estranheza. É 
sem dúvida uma forma peculiar de representação da realidade 
combinada com altos níveis de imaginação literária. Que nunca deixa o 
leitor indiferente (BUENO, 2013, p. 89). 

 

Em última análise, é contra a indiferença que se põe toda arte política ou 

revolucionária. E, seguramente, está no cerne do “revolucionário na obra de arte” o 

distanciamento, ou estranhamento. Essas obras são capazes de dialogar com o público, de 

fazê-lo responder, diante de tais arranjos incomuns, raros, não conformes com o resto do 

mundo. São também capazes de tocá-lo, sim, mas o comovendo a pensar, repensar, 

refazer-se em sua existência, ganhar outras perspectivas, que talvez nunca houvesse 

imaginado, diferentes da sua de hábito. Ver como vê o outro, ou como ele mesmo poderia 

ver, quando se identifica com uma coletividade que desconhecia. Em Brecht e em Sebald, 

os detalhes mais íntimos, as questões mais privadas, os pontos de menor interesse, se 

ligam ao infinito emaranhado de relações complexas que expõem e problematizam o 

mundo “tal como este se transforma”. 
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A VOZ INQUIETA E REVOLUCIONÁRIA QUE ECOA EM/DE SÃO 
BERNARDO  

Juliana Garcia Santos da Silva (UFF) 
José Luís Jobim Salles (UFF) 

 
RESUMO: O trabalho aqui sugerido pretende pôr em xeque a competência 
revolucionária do discurso empenhado na obra São Bernardo (1978) de Graciliano 
Ramos, porquanto se estende para além dos regionalismos típicos da época e dos muros 
da ditadura varguista, com um singular estilo de narrar as transformações sociais 
subsidiadas pela mentalidade capitalista na sua versão mais bruta. A propósito, objetiva-
se explorar aspectos formais e temáticos que rompem com uma ordem vigente do fazer 
estético, e suscitar a voz questionadora do autor implícito que emana das linhas do 
texto, contribuindo para a desacomodação do leitor comum.  Com vistas a cumprir com 
o sugerido, conta-se com as contribuições de Fernando Cristóvão em Graciliano 
Ramos: estrutura e valores de um modo de narrar (1986), por suas observações acerca 
das reflexões metalinguísticas, estimuladas por Paulo Honório, e da (des)construção da 
referida personagem; além de Antonio Candido, pelas colocações em torno do papel 
social do autor, em Literatura e sociedade (2011), Edward Said, em razão da 
relativização da função do intelectual em Cultura e política (2012), Lucia Helena Viana 
em Ensaios sobre Graciliano Ramos e Clarice Lispector (2013), pela ética empreendida 
pelo autor em relevo, Benjamin Abdala Junior, pelas considerações a respeito da 
capacidade de Graciliano Ramos extrapolar as fronteiras do regional, em Literatura 
Comparada & Relações Comunitárias Hoje (2012), e de Alfredo Bosi, por enfatizar a 
vocação para a ruptura das obras de nosso autor, em História concisa da literatura 
brasileira (2006).        
 
Palavras-chave: Competência revolucionária. Discurso empenhado. Fazer estético. 
Voz questionadora.   
 
 
Introdução 

 

Publicado em 1934, São Bernardo surge num instante de tensão suscitada pelas 

mudanças no âmbito político, econômico e social do país, que vivencia a instabilidade 

advinda do plano externo, com a Grande Depressão, e as incertezas provenientes de um 

novo cenário nacional que se levanta pós-Revolução de 30. O espaço representado é 
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predominantemente rural, porém as relações ali estabelecidas extrapolam as fronteiras 

regionais na medida em que incitam uma reflexão acerca da hipocrisia social, da 

questão do analfabetismo e do voto, das relações mercantilistas e de poder entre os 

indivíduos, custeadas e mantidas pela troca de favores, além de relativizar as 

contradições inerentes ao capitalismo. E ao passo que expõe os fenômenos responsáveis 

pela (des)organização da sociedade, Graciliano Ramos ratifica a relevância do escritor 

que, segundo Antonio Candido em Literatura e Sociedade (2011), não é apenas um 

indivíduo capaz de exprimir sua originalidade, mas alguém desempenhando um papel 

social, ocupando uma posição relativa ao seu grupo profissional e correspondendo a 

determinadas expectativas.  

Dispondo de um narrador-autor-personagem rústico, solitário e ganancioso que 

compartilha suas memórias, angústias e frustrações ante sua natureza, e a missão de 

escrever frente a condições sociais financiadas pela lógica do lucro, Graciliano incita-

nos a percorrer por espaços onde são regidas relações de poder, vivenciadas por sujeitos 

que negligenciam o “eu”, o outro e os valores que fundamentam a vida em sociedade, 

legando-nos um traço de descrença na humanidade e apresentando-nos a desagregação 

de um sujeito face à desagregação do mundo condizente ao momento de incertezas 

referenciado. Com isso, vale relativizar o processo de escrita e de autoconsciência 

assumido por Paulo Honório, bem como a sua capacidade de viabilizar antes uma 

avaliação sobre o homem modificado e norteado pelo capital, do que examinar 

problemas e discussões estritamente regionais ou definições acerca da unidade nacional, 

para, então, compreendermos o que dá forma e impulsiona a voz inquieta e 

revolucionária que se ergue de São Bernardo ou por trás da referida obra, transpondo as 

barreiras do fazer literário e do gênero.  

  

Eis que a voz intrépida do autor implícito se fez manifesta 

 

Tão logo iniciamos a leitura do romance, notamos sua competência para pôr em 

xeque a ordem capitalista e os princípios que a norteiam: “Antes de iniciar este livro, 

imaginei construí-lo pela divisão do trabalho.” (RAMOS, 1978, p. 7) Mas não só de 

referências brandas e/ou irônicas a essa doutrina será construída a narrativa. No decorrer 

da trama, o leitor será convocado a testemunhar o processo de desumanização do 

narrador-autor-personagem, conforme este relata que, em nome de sua estabilidade 

financeira e posição social, renunciou a valores e a preceitos éticos:  
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Para evitar arrependimento, levei Padilha para a cidade, 
vigiei-o durante a noite. No outro dia, cedo, ele meteu o rabo na 
ratoeira e assinou a escritura. Deduzi a dívida, os juros, o preço da 
casa, e entreguei-lhe sete contos e quinhentos e cinquenta mil réis. 
Não tive remorsos. (RAMOS, 1978, p. 24)  

 
 Como a justiça era cara, não foram à justiça. E eu, caminho 

aplainado, invadi a terra do Fidélis, paralítico de um braço, e a dos 
Gama, que pandegavam no Recife, estudando direito. [...] 

Violências miúdas passaram despercebidas. As questões mais 
sérias foram ganhas no foro, graças às chicanas de João Nogueira.  

Efetuei transações arriscadas, endividei-me, importei 
maquinismos e não prestei atenção aos que me censuravam por querer 
abarcar o mundo com as pernas. (RAMOS, 1978, p. 38) 

 

Lançando mão de um discurso austero que nega as utopias, Graciliano Ramos 

traz à tona relações interpessoais norteadas pela lógica do lucro acima de deveres, 

valores e pessoas, denunciando condições degradantes da evolução humana e contextos 

inumanos que assinalam a reificação dos indivíduos. A propósito, comenta Fernando 

Cristóvão que a situação existencial em São Bernardo é definida justamente pelo 

embate entre a reificação e a humanização de seus personagens, principalmente no que 

diz respeito a Paulo Honório, interpelando o homem para que o mesmo: “passe do 

estado de natura para o de cultura e aceda a um estatuto verdadeiramente humano.” 

(CRISTÓVÃO, 1986, p. 281-282) As personagens Madalena e Margarida, por exemplo, 

são mencionadas como aquisições por Paulo Honório a julgar pelo tratamento que dá ao 

casamento com a primeira, tido como um negócio, e ao resgate da segunda, citado como 

parte de um plano ou como mais um de seus empreendimentos. O que é elucidado, pois, 

é a importância de se rever fundamentos e conceitos que impedem o sujeito moderno de 

alcançar um estado de cultura, como a competitividade desenfreada, o lucro 

incondicional e a busca incessante pelo ter em detrimento do ser. 

Ainda nas primeiras páginas, o leitor se depara com mais uma frase intrigante: 

“Dirigi-me a alguns amigos, e quase todos consentiram de boa vontade em contribuir 

para o desenvolvimento das letras nacionais.” (RAMOS, 1983, p.7) que sutilmente pode 

ser lida como uma menção ao discurso autoritário, que por vezes tende a recorrer ao 

nacionalismo a fim de persuadir seu interlocutor e levá-lo a atuar em nome de uma 

suposta causa nacional. Contudo, o discurso dominante e opressor responsável pelo 

condicionamento de posturas e mentalidades é relativizado mais abertamente a partir da 

apresentação de Padre Silvestre por Paulo Honório, haja vista a retomada do momento 
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histórico em que do Sul, vieram os que formavam a marcha para o Rio de Janeiro, 

apoiando a Revolução de 30, para evidenciar o marco da transformação do referido 

Padre em um homem frio e rigoroso. Com isso, insinua-se que o episódio enaltecido 

contribuiu para as alterações de natureza radical nos ânimos daqueles que participaram 

do processo de ascensão de Vargas ao poder:  

 
Padre Silvestre recebeu-me friamente. Depois da revolução de 

outubro, tornou-se uma fera, exige devassas rigorosas e castigos para 
os que não usaram lenços vermelhos. Torceu-me a cara. E éramos 
amigos. Patriota. Está direito: cada qual tem as suas manias. 
(RAMOS, 1978, p. 7-8) 

 

O que se vê é um intelectual comprometido com a problematização dos fatores 

que resultam na configuração da sociedade e do cidadão, que enxerga a relevância de 

seu papel público e que está disposto a, como afirma Edward Said em Cultura e Política 

(2012) a propósito da função do intelectual, apresentar leituras alternativas e 

perspectivas da história, outras que aquelas oferecidas pelos representantes da memória 

oficial e da identidade nacional, elucidando a disputa, desafiando e derrotando o silêncio 

imposto. E assim mostrou-se Graciliano ao representar o povo e seus problemas que 

tendem a ser esquecidos ou varridos para debaixo do tapete pelo sistema. Sustentando 

um modo de narrar atípico, chama para si a responsabilidade de refletir experiências e 

maturar sua visão de mundo, servindo-se de um narrador que tece seu passado e seu 

presente sob a forma de um romance duro e rápido como ele mesmo o é, provocando a 

memória desagradável e incômoda da condição humana. 

  Mais adiante, a problemática do poder é recuperada, principalmente, por meio 

da referência feita à postura de Seu Ribeiro que antes da modernização do espaço rural 

manipulava a massa e conduzia seus aliados conforme sua vontade, exigindo servidão 

travestida de respeito. Com isso, Graciliano delineia o esquema de mando e desmando 

dado como uma prática que, por um longo período, marcou a trajetória daquele povo 

alienado e sucumbido pela classe dominante local: “Na verdade Seu Ribeiro infundia 

respeito. Se havia barulho na feira, levantava o braço e gritava: – Quem for meu me 

acompanhe. E a feira se desmanchava, o barulho findava, todo o mundo seguia o 

Major.” (RAMOS, 1978, p. 34)  

Em outra instância, a voz que se levanta em/de São Bernardo sugere uma 

discussão importante acerca do manejo dos discursos ideológicos que, empreendidos de 

acordo com os interesses de quem está no comando, podem vir a ser desqualificados ou 
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supervalorizados. Na ocasião, o comunismo e o socialismo são vinculados à natureza 

fascista e a uma condição de vida miserável, discurso sustentado pelo poder em razão da 

ameaça que esta forma de pensar o social representava. Diante do aumento do número 

de adeptos ao comunismo e/ou ao socialismo, muito foi feito em prol de atemorizar as 

pessoas, induzindo-as a concepções arbitrárias e taxativas das ideologias em jogo, 

dadas, então, como formas de pensar radicais e precárias: 

 
 – O fascismo. 

– Era o que vocês queriam. Teremos o comunismo.  
D. Glória benzeu-se e Seu Ribeiro opinou: 
– Deus nos livre.  
– Tem medo, Seu Ribeiro? Perguntou Madalena sorrindo. 
– Já vi muitas transformações, excelentíssima, e todas ruins. 
– Nada disso, asseverou Padre Silvestre. Essas doutrinas 

exóticas não se adaptam entre nós. O comunismo é a miséria, a 
desorganização da sociedade, a fome. (RAMOS, 1978, p. 117) 

   

Já com a polêmica sobre a modernização do espaço físico, Graciliano relativiza 

o surgimento das cidades e os fenômenos sociais daí resultantes a partir das mudanças 

geradas no cenário rural, lido primeiramente como pertencente ao âmbito de Alagoas, 

mas que, de maneira mais ampla, referencia o cenário nacional, abrindo um precedente 

para que o leitor perceba o lado útil e o lado devastador desse processo, e reflita a 

respeito da desordem escamoteada pelas promessas de ordem e sucesso advindas com a 

modernidade: 

 
Ora, essas coisas se passaram antigamente.  
Mudou tudo. Gente nasceu, gente morreu, os afilhados do 

Major cresceram e foram para o serviço militar, em estrada de ferro.  
O povoado transformou-se em vila, a vila transformou-se em 

cidade, com chefe-político, Juiz de Direito, promotor e delegado de 
polícia. 

Trouxeram máquinas – e a bolandeira do Major parou.  
Veio o Vigário, que fechou a capela e construiu uma igreja 

bonita. As histórias dos santos morreram na memória das crianças. 
Chegou o médico. Não acreditava nos santos. [...] 
Efetivamente a cidade teve um progresso rápido. Muitos 

homens adotaram gravatas e profissões desconhecidas. Os carros de 
bois deixaram de chiar nos caminhos estreitos. O automóvel, a 
gasolina, a eletricidade e o cinema. E impostos. 

As moças e os rapazes não rodeavam, de braço dado, as 
fogueiras de São João: dançavam o tango, o frevo. (RAMOS, 1978, p. 
35)  
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Ante a transformação do campo com a chegada das máquinas e uma nova forma 

de se estruturar a vida em sociedade, é sugestionada certa resistência a esse modo de 

vida com o relato nostálgico de que antigos costumes e velhos hábitos foram extintos. 

As construções, os automóveis, a energia elétrica notificada e o surgimento de 

estabelecimentos como o cinema, revelam sinais de urbanização. No entanto, na 

contramão dos avanços registrados, a educação é tratada por Paulo Honório como um 

investimento inútil, provocando-nos no que diz respeito ao descaso direcionado ao 

papel da escola e à formação dos indivíduos: “Escola! Que me importava que os outros 

soubessem ler ou fossem analfabetos?” (RAMOS, 1978, p. 40) Em contrapartida, 

quando o personagem observa que investir na construção de escolas pode lhe favorecer, 

porquanto financia sua influência entre as autoridades locais e expande seu poder de 

barganha, eis que este passa a considerar a “educação” um bom negócio: “De repente 

supus que a escola poderia trazer a benevolência do Governador para certos favores que 

eu tencionava solicitar.” (RAMOS, 1978, p. 41)  

Além da denúncia ao oportunismo oriundo do investimento cobiçoso em 

educação, e, por conseguinte, da crítica à concepção de escolas como se estas fossem 

simples produtos mercadejáveis, Graciliano desnuda o funcionamento da máquina 

eleitoral: “Não sendo funcionário público, as minhas relações com o partido limitavam-

se a aliciar leitores, entregar-lhes a chapa oficial e contribuir para a música e foguetes 

nas recepções do Governador.” (RAMOS, 1978, p. 58) Com efeito, expõem-se os 

(des)valores e as artimanhas inerentes à prática daqueles que ambicionam conquistar um 

espaço nas relações de poder:   

 

Lamentava, sem dúvida, que o meu partido tivesse ido abaixo com um 
sopro. Que remédio! 
– É comer agora da banda podre. E calado.  
[...] 
– Uma peste! Bradava Azevedo Gondim. Foi um bluff. Ameaças pelo 
telégrafo e pelo rádio, boletins jogados por aeroplanos – todo o mundo 
se pelava de medo. Isto é povo mais covarde que Deus fabricou. 
(RAMOS, 1978, p. 159-160) 

 

 Os eleitores são apresentados sob a perspectiva da alienação, como indivíduos 

iludidos que se permitem viver acreditando em sua efetiva participação nas decisões 

tomadas para o funcionamento da sociedade. Em outras palavras, comenta-se a 

ingenuidade do povo brasileiro que crê em seu protagonismo, sem se dar conta de que é 
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domesticado e manobrado por uma classe dominante que, inclusive, se beneficia de sua 

força de trabalho: 

 

A gente se acostuma com o que vê. E eu, desde que me entendo, vejo 
eleitores e urnas. Às vezes suprimem os eleitores e as urnas: bastam 
livros. Mas é bom um cidadão pensar que tem influência no governo, 
embora não tenha nenhuma. Lá na fazenda, o trabalhador mais 
desgraçado está convencido de que, se deixar a peroba, o serviço 
emperra. Eu cultivo a ilusão. E todos se interessam. (RAMOS, 1978, 
p. 62)  

 

Em tensão com a voz de Paulo Honório, nota-se a do eu escritor, que explorando 

a avaliação fria de seu personagem sobre o que estrutura a sociedade brasileira, 

promove certa intervenção ética sobre a realidade que representa, como quem almeja 

desfazer com o olhar inerte sobre o cenário brasileiro e transgredir com a zona de 

conforto do leitor. Segundo Lucia Helena Viana em Ensaios sobre Graciliano Ramos e 

Clarice Lispector o escritor em questão é movido por uma determinação ética incomum, 

priorizando conflitos morais que lançam suas criaturas no desassossego limítrofe entre o 

mundo passado e o mundo por vir. Assim, colocando em pauta a transição de uma 

civilização, explora não só as mudanças resultantes no cenário social, mas também nas 

mentalidades daqueles que o configuram.       

Outra interessante repercussão é aquela que se faz acerca da linguagem, também 

motivada desde o início da narrativa com os questionamentos e as colocações de Paulo 

Honório a respeito da atividade da escrita a que ele se lançou: “João Nogueira queria o 

romance em língua de Camões, com períodos formados de trás para diante. Calculem.” 

(RAMOS, 1978, p. 7) A discussão provocada sobre que linguagem lançar mão para 

escrever sua obra traz à tona certa crítica ao padrão estético clássico e a questão da 

metalinguagem, na medida em que se contesta, dentro de um texto literário, o próprio 

fazer literário. A respeito, Fernando Cristóvão em Graciliano Ramos: estrutura e 

valores de um modo de narrar ressalta que o autor de São Bernardo traz, sobremaneira, 

um tipo de narrador que tece reflexões metalinguísticas em sentido amplo, capaz de 

abranger o que também poderia ser chamado de metaliterário, corroborando para a 

percepção da linguagem no que tange a seu uso e funcionamento. A essa atitude 

metalinguística, soma-se a capacidade de (des)construção do romance a contrapelo de 

uma linguagem literária acadêmica e bem comportada e o esforço progressivo, árduo e 

doloroso do narrador, que opta por um contar agreste e, portanto, seco, sóbrio e inculto, 
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contrariando a postura peculiar de um narrador que obedece a uma seleção vocabular 

mais cuidadosa. E mais, o vocabulário duro e grosseiro erguido por Paulo Honório, 

principalmente nos embates com Gondim, vai de encontro à preocupação formal 

inerente a quem escreve, surpreendendo o leitor que se vê diante de um narrador-autor-

personagem inexperiente e rude quanto ao manuseio das palavras:  

 
– Vá para o inferno, Gondim. Você acanalhou o troço. Está 
pernóstico, está safado, está idiota. Há lá ninguém que fale dessa 
forma!  
Azevedo Gondim apagou o sorriso, engoliu em seco, apanhou os 
cacos da sua pequenina vaidade e replicou amuado que um artista não 
pode escrever como fala. 
– Não pode? Perguntei com assombro. E por quê? 
Azevedo Gondim respondeu que não pode porque não pode.  
– Foi assim que sempre se fez. A literatura é a literatura Seu Paulo. A 
gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar 
palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, 
ninguém me lia. (RAMOS, 1978, p. 9) 

 

Ao mencionar que não se pode escrever como se fala simplesmente “porque 

não”, e “porque sempre foi assim”, o personagem Gondim referencia a concepção 

arbitrária ou mesmo intransigente e arcaica há muito mantida em torno da língua, e que 

contribui para o delimitar do processo de escrita. As colocações de Paulo Honório 

veiculadas através de uma fala simples, objetiva e por vezes vulgar, enaltecem, pois, um 

discurso que reivindica a liberdade formal, negando velhas formas e favorecendo uma 

escrita desenvolvida com recursos próprios, porém sem menosprezar a responsabilidade 

atribuída àqueles que escrevem e as competências necessárias a este trabalho: “[...] esta 

pena é um objeto pesado. Não estou acostumado a pensar. [...] Volto a sentar-me, releio 

estes períodos chinfrins.” (RAMOS, 1978, p. 10) Mais ainda, evidencia de forma 

inovadora a dessacralização da linguagem. 

 O modo como a narrativa é desenvolvida, comunica outra atitude revolucionária 

no patamar da elaboração formal e estética: o passeio por entre os gêneros, a julgar 

pelos indícios comuns a um diário, notados a partir da forma como são tecidas as 

confissões de Paulo Honório a respeito de seu projeto de escrita, das lembranças de sua 

história, de sensações e arrependimentos que extravasa, e pela tentativa de se promover 

uma ficção autobiográfica, cujo autor é, então, o narrador-autor-personagem, dentro de 

um romance, ou como alguns estudiosos preferem salientar, um romance dentro de 

outro romance: 
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Há fatos que eu não revelaria, cara a cara a ninguém. Vou narrá-los 
porque a obra será publicada em pseudônimo. [...] 
Continuemos. Tenciono contar a minha história. Difícil. Talvez deixe 
de mencionar particularidades úteis, que me pareçam acessórias e 
dispensáveis. Também pode ser que, habituado a tratar com matutos, 
não confie suficientemente na compreensão dos leitores e repita 
passagens insignificantes. (RAMOS, 1978, p. 10) 

 

No decorrer de sua trajetória como escritor, Paulo Honório revela-se um sujeito 

de pouca instrução, rústico, mas de extrema lucidez ao passo que narra sua própria 

história classificando os 50 anos passados de sua vida como falhados e inúteis, porque 

apesar de prósperos no que diz respeito à conquista de bens, não lhe deram a felicidade 

almejada. O fato é que tal personagem se autoavalia e enquanto o faz, se esforça para 

vencer sua ignorância, revelando alto nível de consciência e um perfil na contramão da 

imagem corriqueira de homem do campo honesto, humilde e inibido, mesmo ante sua 

ignorância. Ademais, segundo Benajamin Abdala Junior em Literatura Comparada & 

Relações Comunitárias Hoje (2012), embora com traços individuais que o configuram 

como uma personagem muito bem construída do ponto de vista psicossocial, Paulo 

Honório não é apenas um fazendeiro nordestino, nem apenas um fazendeiro brasileiro. 

Sua práxis, da ação prática às estruturas mentais, pode ser extensiva ao capitalista 

brasileiro, tanto do campo como da cidade – um modelo que mantém, evidentemente, 

recorrências supranacionais. Por isso, afirma Benjamin, não faz sentido situar 

Graciliano Ramos no quadro do regionalismo. O texto tem ambiência no Nordeste, mas 

o escritor demonstra ansiar por uma forma de representação mais totalizadora.  

 A personagem Madalena equivale a outro elemento narrativo que aponta para 

uma voz revolucionária que perpassa a ficção ao passo que enfatiza uma postura 

insubordinada, humana e sensível, apresentada como uma figura forte e de extrema 

competência intelectual, aquela que edifica a condição da mulher, da professora e de 

ideais socialistas que farão dessa personagem uma ameaça à ordem vigente no plano 

narrativo e para além dele. Considerada uma mulher superior que faz artigos e os 

publica no Cruzeiro, Madalena supera seu tempo e as amarras que a tentam impedir de 

prosseguir, contribuindo senão para a discussão sobre a ascensão e o papel das revistas e 

dos jornais na formação da opinião pública, para desconstrução de uma imagem 

reacionária em torno das mulheres: “Tive, durante uma semana, o cuidado de procurar 

afinar a minha sintaxe pela dela, mas não consegui evitar numerosos solecismos. Mudei 
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de rumo. Tolice. Madalena não se incomodava com essas coisas. Imaginei-a uma 

boneca de escola normal. Engano.” (RAMOS, 1978, p. 87) 

Assim, seja levantando questões sociais mal digeridas e as engrenagens sórdidas 

da sociedade, seja discutindo o manuseio da linguagem e o fazer literário em pleno 

processo de elaboração estética, por intermédio de um “eu” que oportuniza tais 

reflexões, apesar de sua rudeza, nota-se outra voz que não aquela que nos apresenta os 

episódios narrados, mas uma voz que percebe a arte ora como um ato de consciência 

crítica, ora como arma da qual o homem deve se servir para alcançar uma existência 

mais digna. A mesma que representa certo ponto de vista e revolve discursos e ações 

intransigentes na forma de um texto inquietante que convocava seus interlocutores à 

tarefa de rever problemas e marcas indeléveis que passaram a intervir no caráter da 

sociedade brasileira.  

 

Considerações finais 

 

A maneira como Graciliano Ramos nos conduz pela narrativa, ora apontando 

para problemas que atingem o social e para o comportamento de indivíduos tomados 

pela lógica do capitalismo selvagem, ora discutindo a feitura do texto que esboça 

enquanto o faz, utilizando uma versão espontânea e incisiva da língua, apela para a 

revisão de valores que norteiam essa sociedade e para os métodos não convencionais de 

se fazer literatura, sugerindo uma discussão em torno do uso e do trabalho com a 

linguagem frente às situações e aos intuitos comunicativos, demonstrando ser capaz de 

romper com as formas pré-estabelecidas de escrita, as fronteiras do gênero, do regional 

e com o silêncio aliciado àquela sociedade que lhe serve de inspiração, demonstrando 

ser um intelectual consciente de que escrever também é agir. A propósito, sublinha 

Alfredo Bosi, em História concisa da literatura brasileira, que Graciliano Ramos 

simboliza, em termos de romance moderno brasileiro, o ponto mais alto de tensão entre 

o eu do escritor e a sociedade que o formou, ao passo que traz em cada personagem a 

face angulosa da opressão e da dor, e em cada obra, a ruptura como matriz. (BOSI, 

2006, p. 400-402) E à proporção que edifica a ruptura como marca, demonstrando 

ousadia, inovação e incentivando transformações significativas na forma de olhar e 

pensar o fazer estético, atribuindo função social à literatura, Graciliano Ramos atualiza 

nossa perspectiva acerca da arte e da sociedade.  
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Mais precisamente, ao revolver a atividade de escrita literária e a questão do 

social que tanto contribui para o caráter revolucionário da arte, a voz implícita que ecoa 

em/de São Bernardo desfaz perspectivas engessadas e rompe com a passividade do 

leitor que se vê intimado a reagir, ao menos de maneira reflexiva, consoante é 

confrontado com os (des)valores que há muito sustentam a sociedade brasileira. Enfim, 

Graciliano Ramos não só releva o papel do intelectual como também promove a noção 

de rumar em direção à transformação da mentalidade, em nome de uma sociedade mais 

justa e de um fazer estético livre de amarras que possam amordaçá-lo, visando à 

liberdade formal e o recuperar da lucidez acerca de quem somos e para onde estamos 

caminhando. 
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VANGUARDA E REVOLUÇÃO: APROXIMAÇÕES ENTRE WALTER 

BENJAMIN E OSWALD DE ANDRADE 
 
 

Lucas Toledo de Andrade (UEL)1 
 
 

RESUMO: O presente artigo buscará compreender as possíveis relações entre Walter Benjamin 
e Oswald de Andrade, a partir do olhar para as vanguardas históricas, especificamente o 
surrealismo e a antropofagia, para assim discutir de forma breve o modo com que esses 
intelectuais viam a potência revolucionária nestes movimentos. Objetiva-se abordar, então, parte 
da produção benjaminiana, pensando, especialmente, nos textos “O surrealismo: o último 
instantâneo da inteligência europeia” (1929), “Sobre o conceito de história” (1939), além do 
projeto Passagens (1982), relacionando-os, em certa medida, ao “Manifesto da Poesia Pau-
Brasil” (1924), à coletânea Pau-Brasil (1925) e ao “Manifesto Antropófago” (1928), textos 
oswaldianos que ajudarão nas aproximações entre ambos os pensadores. Pretende-se, assim, 
discutir a ideia de desvio ao passado para reconstrução do presente e transformação de um 
tempo futuro, a importância do primitivismo, os conceitos de “iluminação profana”, 
“embriaguez” e a forma como as obras desses dois nomes apontam para a necessidade de 
redefinição do papel do intelectual em um período de urgências e crises, na medida em que 
tratam da própria revolução, ao mesmo tempo, em que são formalmente revolucionárias.   
 
Palavras-chave: Walter Benjamin. Oswald de Andrade. Vanguardas. Surrealismo. Antropofagia.  
 
 
Considerações iniciais  

 

Walter Benjamin e Oswald de Andrade foram intelectuais contemporâneos que 

refletiram sobre os contextos em que viveram. Apesar de observarem espaços outros e 

condições de vida diversas, ambos viam a importância do papel intelectual para a 

modificação de sociedades que se encontravam ligadas a forças dominadoras, 

propiciadoras de exploração e desigualdade. 

Benjamin viveu na Europa do entre-guerras, sufocada pelas heranças deixadas 

pela Primeira Guerra Mundial e impulsionada pelo progresso trazido à tona pelos 

                                                 
1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras (Estudos Literários) pela Universidade Estadual 
de Londrina (UEL).   
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adventos modernos. O intelectual judeu-alemão foi perspicaz o suficiente para perceber 

a crescente ameaça do totalitarismo que desembocaria no nazismo e o modo como as 

forças dominantes caminhavam por rumos que levariam a um novo confronto mundial. 

 Já Oswald viveu no Brasil, país há quase um século independente politicamente, 

mas que ainda sofria os extremos efeitos de uma colonização que dizimou as 

populações nativas, saqueou as riquezas naturais, subjugou a cultura existente, fazendo 

as manifestações artísticas e as formas de pensamento dependentes dos modelos 

europeus, o que impedia uma produção que dialogasse com a realidade nacional, 

tratasse de temas brasileiros e rompesse com a cópia ou reprodução daquilo que já 

existia além-mar.  

Tanto Oswald de Andrade quanto Walter Benjamin observaram a necessidade da 

transformação de seus contextos, a urgência de se rediscutir as falas históricas oficiais, 

de se lançar um olhar mais crítico à realidade. Entenderam que a arte, especificamente a 

de vanguarda, tinha o potencial de despertar o homem e trazer a iluminação que 

possibilitaria a transformação e a revolução. 

 Quando tratamos de Benjamin e Oswald e os relacionamos às vanguardas 

históricas, falamos especificamente do surrealismo e da antropofagia. Movimentos, que 

segundo Nunes (2012), possuíam uma conversão mútua, e que, entre outras coisas, 

trataram de ressignificar a lógica existente, propiciando uma outra forma de construir e 

pensar a vida, propiciando o chamado olhar político, tratado por Walter Benjamin no 

texto “Surrealismo: o último instantâneo da inteligência européia”, de 1929.  

 

1. Consonâncias entre Walter Benjamin e Oswald de Andrade 

 

Peter Bürger em Teoria de vanguarda (2012) revela que a obra de arte 

vanguardista possui um caráter não orgânico, uma vez que suas partes não estão ligadas 

a um conjunto de sentido, o que quebra a totalidade da produção artística e pede uma 

interpretação mais aguçada do receptor, pois destrói o modo como ele concebia a obra 

de arte: 

 
O receptor da obra vanguardista vivencia a experiência de que o seu 
procedimento para a apropriação das objetivações intelectuais, 
formado no contato com obras de artes orgânicas, é inadequado ao 
objeto. A obra vanguardista não cria uma impressão total, condição 
para uma interpretação de seu sentido, nem confere clareza à 
impressão que, porventura, venha se produzir o retorno às partes 
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individuais, uma vez que estas não se encontram mais subordinadas a 
uma intenção de obra. O receptor experimenta essa recusa de sentido 
como choque. Este choque é intencionado pelo artista de vanguarda, 
que mantém a esperança de, graças a essa privação de sentido, alertar 
o receptor para o fato de sua própria práxis vital ser questionável e 
para a necessidade de transformá-la. O choque é ambicionado como 
estimulante, no sentido de uma mudança de atitude; e como meio com 
o qual se pode romper a imanência estética e introduzir uma mudança 
na práxis vital do receptor. (BÜRGER, 2012, p. 142). 

 

A fala de Bürger (2012) chama atenção para a ideia do choque proveniente dos 

experimentos vanguardistas e trata ainda da mudança de atitude do receptor a partir 

deles, uma vez que lança uma autocrítica a própria categoria da arte, pondo em xeque a 

imanência estética da obra, ligando-a a práxis vital e introduzindo, assim, a 

possibilidade de transformação da realidade vivida e observada.   

O choque revelado por Bürger (2012) encontra relação direta com a questão do 

olhar político trazida por Walter Benjamin, a partir da visão que o pensador lança ao 

surrealismo e à potência revolucionária que ele percebe no movimento, ao analisar 

obras literárias como Camponês de Paris, de 1926, da autoria de Louis Aragon e Nadja, 

de 1928, de André Breton.  

Segundo Benjamin, alguns momentos existentes nessas produções surrealistas 

propiciam a experiência da iluminação profana que “consiste em trocar o olhar histórico 

pelo olhar político” (BENJAMIN, 1987a, p. 26), o que diz respeito a uma tomada de 

consciência diante da vida, levando em consideração a possibilidade de se alterar a 

realidade, pois o olhar histórico, que é alienado e não consegue refletir sobre o presente 

e nem sobre o passado, tendo uma visão precária e acrítica do mundo, torna-se olhar 

político, que, por sua vez, observa o tempo de forma crítica, percebendo o modo como 

se constroem os discursos históricos e, assim, apropria-se de um pensamento que 

permite uma consciência reflexiva e a possibilidade de transformação por meio da 

revolução.  

A iluminação profana advém de um choque, espécie de epifania, provocado pelo 

contato com a experimentação vanguardista, visto que essa desconcerta o seu receptor e 

o faz observar a vida por outra lógica, apreendê-la por meio de um olhar novo aos fatos 

simples do seu cotidiano. Essa experiência, para Walter Benjamin, está nos surrealistas, 

uma vez que esses buscam uma forma diferente de tratar a vida e a própria arte, o que se 

apresenta formalmente nos já tratados textos literários, O camponês de Paris e Nadja, 

pela montagem, pelo automatismo, pelo acaso objetivo, pelo questionamento do próprio 
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romance enquanto gênero e pela tentativa de criação de uma mitologia nova no chão da 

modernidade.  

Contudo, a tentativa benjaminiana de buscar uma via revolucionária para a saída 

do caos do seu presente, não está apenas no olhar para o surrealismo, mas também em 

seus próprios estudos e teorizações. O pensador produziu diversos ensaios que trataram 

sobre os mais variados temas, podemos falar, por exemplo, do texto “Sobre o conceito 

de história”, de 1939 e também do livro inacabado Passagens, produzido entre 1927 e 

1940, mas publicado apenas em 1982, nele há um conjunto de esboços, de pensamentos, 

citações e notas que não buscam apenas fazer um recorte histórico de determinada 

época, mas oferecer ainda uma possibilidade outra de reflexão e criação teórica, o que 

leva, inclusive, a repensar o próprio papel do intelectual. 

Em “Sobre o conceito de história”, Benjamin nos fala da necessidade do 

historiador se apropriar dos destroços de cada época, de se valer dos fragmentos que não 

estão presentes no discurso histórico oficial, visto que esse é montado e escrito pela 

ótica do vencedor, por isso esconde a dor dos vencidos, cala minorias, oculta os traumas 

sofridos, encobre a barbárie que sustenta os processos de dominação:  

 

Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo “como ele 

de fato foi”. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela 
relampeja no momento de um perigo. [...] Em cada época, é preciso 
arrancar a tradição ao conformismo, que quer apoderar-se dela. [...] O 
dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio 
exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não 
estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem 
cessado de vencer. (BENJAMIN, 1987b, p. 224 – 225)  

 

Notamos no trecho citado anteriormente o modo de articulação histórica 

pretendida por Walter Benjamin: uma história composta de fragmentos, reminiscências 

breves, pois assim se desnortearia e destruiria a linearidade do discurso histórico oficial, 

para que aparecessem então as vozes emudecidas, os dramas dos vencidos e a opressão 

real feita pelos vencedores, por isso a necessidade de “arrancar a tradição ao 

conformismo, que quer apoderar-se dela”, numa tentativa de construção discursiva, que 

estivesse em constante luta contra as classes dominantes, esse inimigo que “não tem 

cessado de vencer”.     

Podemos dizer, então, que em Passagens (2009), o pensador, de certa forma, 

realiza aquilo que anuncia no ensaio sobre o conceito de história, uma vez que se vale a 

todo o momento do esboço, do fragmento, do recorte histórico, deixando espaços vagos 
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para que as citações ou trechos escritos por ele próprio dialoguem, criando, muitas 

vezes, as imagens dialéticas, que estão em “contraste com a história linear” 

(MITROVICH, 2007, p. 3), que é a “transfiguração simbólica da opressão” 

(MITROVICH, 2007, p. 3).  

Em Passagens (2009), Benjamin utiliza-se da montagem literária, e por meio de 

recortes de vários textos, colados a sua própria voz, cria a narrativa de uma época, de 

forma fragmentada, deixando lacunas que o leitor pode preencher segundo a sua leitura, 

refletindo sobre a crise de seu tempo, a partir da observação de um novo discurso 

histórico, o que revela a preocupação de Benjamin em redefinir a função do intelectual, 

que deveria reconstruir o seu distanciamento crítico, a fim de que a ligação política 

fosse mais efetiva em um tempo de mudanças tão bruscas.   

Ao observamos a produção e as preocupações de Oswald de Andrade, pensando 

especialmente no “Manifesto da Poesia Pau Brasil”, de 1924, na coletânea de poesias 

Pau Brasil, de 1925 e também no “Manifesto Antropófago”, de 1928, vemos certas 

relações entre ele e Walter Benjamin. 

A produção poética oswaldiana em Pau Brasil é composta pela montagem 

textual, o que revela essa não organicidade da obra de vanguarda, apontada por Bürger 

(2012), pois os pedaços que compõem parte dessas poesias são soltos e não pertencem a 

uma totalidade. Os próprios manifestos constroem-se dessa forma, porque são textos 

elípticos, de difícil compreensão, que vão buscar inspiração em diversas fontes que 

acopladas ao discurso de Oswald de Andrade, ajudam a formar o seu complexo 

pensamento.    

Alguns poemas, como: “A descoberta” (1990c), “Os selvagens” (1990c), “As 

meninas da gare” (1990c) e outros se formam pela técnica da montagem. O poeta 

recorta trechos da Carta de Pero Vaz de Caminha, documento tido como a certidão de 

nascimento do Brasil e insere neles um título, para, então, ressignificar a construção 

histórica do próprio país, valendo-se da apropriação de um texto oficial do dominador, 

que deslocado do seu contexto original pede uma nova interpretação e funciona como 

reescritura da história brasileira, por meio do homem deste espaço, que nesse momento 

quer ser dono de sua própria narrativa histórica.  

Oswald de Andrade quebra dessa forma um discurso oficial e traz à tona o 

choque da construção vanguardista, possibilitando a apropriação de um olhar político, 

na medida em que revela uma nova maneira de se fazer história e se refletir sobre a 

realidade do país, algo que se vê, quando o poeta passeia pelas senzalas, em um país que 
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havia abolido a escravidão há apenas 37 anos, se levarmos em conta o ano de 

publicação da coletânea, e que fechava os olhos a esse fato, como se ele não estivesse 

existido.  

Notamos em poemas como “Azorrague” (1990c), “A cena” (1990c), “Negro 

fugido” (1990c) e outros, a revisitação ao período da escravidão, por meio de uma 

criação poética que constrói mini-narrativas de uma época dura da vida nacional, e mais 

que isso, deixa ecoar de suas linhas a voz dos negros escravizados, as torturas que 

sofriam e o modo bárbaro com o qual homens tratavam outros homens, questionando os 

conceitos de civilização e barbárie. 

Percebemos, assim, que quando Oswald publica a já falada coletânea e também 

seus manifestos, anunciadores do momento de criação de uma vanguarda brasileira, que 

bebia, de certa forma, nas influências europeias, mas, que segundo Nunes (2003-2004, 

p. 326) possuía “um índice de originalidade irredutível”, ele repensa o papel do 

intelectual e do artista em um momento crítico do país, que mesmo independente há um 

século, não havia conseguido produzir arte e conhecimento que dialogassem com o 

nacional, de acordo com o que nos fala Raul Bopp (2008, p. 49): 

 
Em séculos que se seguiram ao Descobrimento, o espírito da 
metrópole, com uma tirania purista, dominava as parcas elites 
cultas do país. Cultivava-se a língua do além-mar, num 
normatismo rígido. Refundia-se o material usado, no propósito de 
procurar semelhanças com a literatura lusa. Copiavam-se os 
mesmos figurinos. Não havia um diálogo direto com o ambiente.  

  

Nesse sentido, Oswald, assim como Benjamin, via a necessidade da redefinição 

do papel do intelectual, o ajustamento entre política e arte para a tentativa de 

modificação da realidade e entendia a importância da reescritura histórica para o 

entendimento da própria realidade do país, não é à toa que temos em Pau-Brasil (1990c) 

seções de poemas intituladas “História do Brasil” e “Poemas da colonização” buscando 

uma elaboração poética que destrua o discurso oficial da história, quebrando a sua 

linearidade, por meio da montagem e dessacralização dos documentos europeus.  

Além disso, na antropofagia há também essa busca pela escrita de um discurso 

histórico outro, na medida em que se inverte o processo de influências entre as culturas, 

pois Oswald mostra que muito daquilo que o mundo civilizado desenvolveu em matéria 

de formas de pensamento existia aqui nos primórdios. O intelectual revela que o contato 

do europeu com as terras americanas que havia possibilitado as teorias de Montaigne e 
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Rousseau, as ideias de liberdade e fraternidade que motivaram a Revolução Francesa, a 

concepção de Keyserling sobre o bárbaro tecnizado, estilhaçando determinada visão que 

mostrava que as referências intelectuais e culturais brasileiras haviam vindo da Europa: 

  

Essa concepção europocêntrica da História, comida 
antropofagicamente, sofre um deslocamento, que por assim dizer a 
torna periférica, quando se coloca na América a fonte primeira da 
evolução ou da revolução e mesmo a ideia do homem natural, retirada 
do conhecimento dos costumes dos índios antropófagos e que teria 
sido transmitida pelos testemunhos de Jean Léry e André Thévet aos 
humanistas do Renascimento, um Montaigne e um Thomas Morus. A 
filiação da Revolução Caraíba, na qual o Antropofagismo se encontra 
engajado traça o percurso da transmissão de uma ideia e o impulso de 
um movimento revolucionário. (NUNES, 2012, p. 22). 

 
O “Manifesto Antropófago” está repleto de momentos, nos quais se realiza essa 

inversão do discurso histórico oficial: “[...] sem nós a Europa não teria sequer a sua 

pobre declaração dos direitos humanos.” (ANDRADE, 1990a, p. 48), “[...] já tínhamos 

o comunismo. Já tínhamos a língua surrealista” (ANDRADE, 1990a, p. 48). O próprio 

uso do primitivismo pelas vanguardas europeias representava isso, pois se mostrava que 

aquilo que os europeus usavam como modo de ferir a interpretação dos seus receptores, 

propondo a modernização da arte, era nosso, fazia parte da práxis brasileira.   

Podemos dizer que a observação oswaldiana do uso do primitivismo pelo artista 

europeu trouxe a ele esse sentimento de pertencimento, de encontro com aquilo que era 

intrínseco ao Brasil e que serviria como modo importante para a reformulação da 

cultura nacional e reelaboração identitária: “Oswald de Andrade, numa viagem a Paris, 

do alto de um atelier da Place Clichy – umbigo do mundo – descobriu, deslumbrado, a 

sua própria terra.” (PRADO, p. 57, 1990). Para Antonio Candido (2006), a corrente 

primitivista fez com que o brasileiro percebesse a presença do potencial criador dentro 

do seu próprio território, pois as experiências que se valiam do primitivismo faziam 

muito mais sentido na realidade brasileira: “as terríveis ousadias de um Picasso, um 

Brâncusi, um Max Jacob, um Tristan Tzara, eram no fundo, mais coerentes com a nossa 

herança cultural do que com a deles” (CANDIDO, 2006, p. 128).  

Oswald de Andrade, então, apropriou-se dessa corrente para buscar na própria 

primitividade do país uma forma de reconstruir a nacionalidade e tentar a 

independências em relação às forças colonizadoras, por meio de um desvio ao passado, 

que integrado as experiências modernas, conseguiria traçar e criar um futuro diferente. 

A imagem do primitivo é bastante forte em toda a criação oswaldiana, buscam-se os 
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roteiros que garantiriam o retorno ao Matriarcado de Pindorama, no qual o bárbaro 

tecnizado viveria livre em uma terra justa e haveria o reencontro com relação mágica 

entre o homem e seu entorno, algo das sociedades primitivas e que havia desaparecido 

com a consolidação da civilização moderna.  

As relações entre o surrealismo e a antropofagia ficam claras para serem 

discutidas a partir daquilo que foi trazido no parágrafo anterior. Tanto uma vanguarda 

quanto a outra se moviam pelo ideal do retorno ao primitivo como um modo de 

liberação dos traumas advindos do processo civilizatório e como forma de alcançar a 

revolução. Ambos os movimentos buscavam o reencantamento de mundo e almejavam 

por “reestabelecer, no coração da vida humana, os momentos ‘encantados’ apagados 

pela civilização burguesa: a poesia, a paixão, o amor-louco, a imaginação, a magia, o 

mito, o maravilhoso, o sonho, a revolta, a utopia.” (LÖWY, 2002, p. 9). 

Assim sendo, encontramos mais uma das consonâncias entre Walter Benjamin e 

Oswald de Andrade, uma vez que ambos viam nas vanguardas uma forma de quebrar a 

lógica que sustentava o mundo capitalista e todo aparato trazido à tona pelos adventos 

modernos, por meio desse desvio ao passado e pela criação de uma mitologia moderna.  

Benjamin aponta para a possibilidade surrealista de criação de uma mitologia 

moderna, que viria por meio da iluminação profana, aquela que causaria um êxtase e 

uma experiência de transcendência fora do campo religioso, propiciando, como já foi 

dito, o olhar político. Essa nova mitologia surgiria pela possibilidade do encontro com o 

mágico, com o poético no interior da própria realidade e é por esse motivo o encanto 

com O campônes de Paris (1996), de Aragon e com Nadja (2001), de Breton, visto que 

essas obras surrealistas chocavam na medida em que reencantavam o mundo e 

possibilitavam um ângulo outro para a visão da realidade. 

Oswald buscava essa iluminação, por meio da reescrita histórica, como já foi 

mostrado, mas também pela capacidade de trazer o poético e o maravilhoso para dentro 

do cotidiano, pois tinha o projeto de uma poesia que viria do cotidiano das pessoas, da 

realidade primitiva brasileira. A elaboração poética oswaldiana era para ser vista “com 

olhos livres” (ANDRADE, 1990b, p.44), sem regras, sem convenções, visto que 

acreditava que a poesia andava “[...] oculta nos cipós maliciosos da sabedoria” 

(ANDRADE, 1990b, p. 41) e que esta devia ser “[...] ágil e cândida. Como uma 

criança.” (ANDRADE, 1990b, p. 42). 

A exaltação à infância está presente em ambas as vanguardas e isso tem relação 

direta com o primitivo, pois se buscava o mais primordial do homem, a fase em que 
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esse estaria desligado das regras e convenções sociais, podendo viver livremente e 

observando no cotidiano a beleza poética, o maravilhoso, o encanto, sem que houvesse 

o interdito de uma consciência burguesa.  

Era necessário o regresso à infância humana, o já falado desvio, que não 

ignoraria totalmente as experiências modernas, mas as usaria como meio para construir 

um outro tempo, uma outra lógica: “[...] um desvio pelo passado em direção a um futuro 

novo integrando todas as conquistas da modernidade [...]” (LÖWY, 2002, p. 46)” .  

Para Michael Löwy (2002), quando Benjamin em seu ensaio sobre o 

surrealismo, diz que via esse movimento como o único capaz de mobilizar as energias 

para a embriaguez: “em todos os seus livros e iniciativas, a proposta do surrealismo 

tende ao mesmo fim: mobilizar para a revolução as energias da embriaguez” 

(BENJAMIN, 1987a, p. 32), o pensador judeu-alemão estaria falando diretamente dessa 

relação mágica do homem dos primórdios com a vida que havia desaparecido com a 

ascensão da modernidade.  

O despertar da embriaguez benjaminiano é, segundo Löwy (2002), essa tentativa 

de reestabelecer o contato com o mágico no interior do próprio presente, por isso a ideia 

de reencantamento de mundo que pertence ao movimento. Apesar de Löwy (2002) e do 

próprio Benjamin (1987a) usarem essas ideias para tratarem unicamente do surrealismo, 

podemos relacionar isso à antropofagia, levando em consideração a própria criação 

oswaldiana de mostrar as vanguardas europeias como devedoras do pensamento 

nacional, visto que a busca pelos primórdios, pelo reencantamento da realidade estão 

presentes também na vanguarda antropofágica.  

  

Considerações finais 
  

Percebemos que as consonâncias entre Walter Benjamin e Oswald de Andrade 

são diversas e que a questão da revolução pertence aos dois, na medida em que ambos 

os pensadores viram nas vanguardas possibilidades para revolucionar a consciência de 

seus espaços e transformá-los.  

Sabemos que tratamos de dois importantes intelectuais, mas os observamos a 

partir de diferentes tipos de produção, no caso de Walter Benjamin, tratamos de seus 

ensaios teóricos e de seu texto crítico sobre o surrealismo, enquanto em Oswald de 

Andrade, observamos sua produção poética e seus manifestos, mas ainda assim, 

conseguimos traçar aproximações, uma vez que tanto um quanto o outro tinham em 
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mente a redefinição do papel do intelectual diante de um tempo de mudança bruscas e 

percebiam a necessidade do alinhamento de suas produções à política e à práxis de seus 

receptores, o que também era um ideal vanguardista. 

Walter Benjamin realiza isso, quando em seu texto sobre a vanguarda surrealista, 

aponta os possíveis caminhos que permitiriam a revolução e quando, por meio da 

montagem, em Passagens (2009), ele expõe, entre outras coisas, uma vez que se trata de 

um livro incompleto e repleto de temáticas, um modo de construção histórica e de 

reflexão filosófica inovador, que vai quebrar toda a linearidade dos discursos oficiais, 

propondo um texto com brechas, nas quais ecoam a voz do leitor, que participa também 

da construção dos sentidos, o que é um ato político por si só e aponta esse alinhamento 

do intelectual com as questões do seu tempo, algo que já estava presente em seu texto 

“Sobre o conceito de história”.  

Já Oswald de Andrade trata dessas mesmas questões usando-se da arte, com 

manifestos elípticos, cheios de espaços a serem preenchidos pela interpretação de quem 

lê, com a ousada inversão histórica pretendida pela antropofagia em que o Brasil torna-

se o local que enviou as influências aos seus colonizadores, deglutindo as ideias de 

unidade, pureza e hierarquia tão caras ao pensamento dominante, por meio da 

construção de uma arte híbrida, que por desequilibrar a cultura do outro, torna-se 

autêntica e consegue reelaborar um modo de ser, de acordo com o que nos revela 

Silviano Santiago (2000).  

Desse modo, podemos dizer que Oswald e Benjamin não apenas trataram e 

trouxeram o já falado olhar político aos seus leitores e assim lançaram sementes 

revolucionárias em solos nos quais imperava o caos, mas que também produziram 

formalmente obras revolucionárias, na medida em que pensaram em novas formas de se 

fazer crítica ou de se fazer arte, desconstruindo os modos tradicionais de maneira 

consciente.       
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MADAME DE STAËL E O TERROR: UMA OBJEÇÃO À 

PERFECTIBILIDADE? 

Luiza Duarte Caetano  (UFMG) 

 

Resumo: No século XIX e, principalmente, nos períodos mais agitados pelas revoluções, 
literatura e política dificilmente se separam. Ainda assim, Madame de Staël é uma autora 
frequentemente lembrada apenas por sua contribuição para a crítica e a estética do romantismo 
francês por meio de dois de seus livros, De la littérature (1800) e De l’Allemagne (1810). Este 
trabalho se propõe a ir um pouco mais fundo nos escritos de Staël, iluminando aqueles carros-
chefes de sua obra sob a ótica das ideias expostas nas Réflexions sur le procès de la Reine 
(1793), nas Réflexions sur la paix (1794) e no Essai sur les fictions (1795). Por meio da luz 
lançada por estes dois primeiros artigos, de motivação estritamente política, e pelo terceiro, mais 
propriamente voltado para a teoria poética, pretende-se explorar a solução proposta por Staël 
para terminar a Revolução —transformada, para a autora, em uma monstruosidade inexplicável 
a partir do início do Terror — sem abrir mão da filosofia das Luzes (da qual faz parte a 
perfectibilidade) e do ideal republicano. A hipótese aqui discutida é a de que, embora concorde 
com a solução acatada pelos intelectuais após a Restauração de retirar a política do domínio das 
paixões, para o qual a levaram as ideias do XVIII, Madame de Staël não vê essa saída como 
definitiva. Como procurarei demonstrar, ela parece sugerir, no lugar disso, que o pensamento 
filosófico e a instauração da República possam manter-se no horizonte da França através da 
literatura, mais especificamente do romance da vida privada e de sua influência sobre o 
indivíduo. 
Palavras-chave: Madame de Staël. Revolução Francesa. Terror. Romance. Filosofia das Luzes. 
Ideal republicano. 
 

Madame de Staël é conhecida na historiografia literária por seu papel inovador 

na introdução do romantismo alemão na França (LANSON, 1923, p. 211). No campo 

político, entretanto, Staël é por vezes vista como conservadora, tanto por sua afinidade 

com a monarquia inglesa e o partido dos moderados, quanto por concordar com a 

opinião, majoritária entre os intelectuais da época, de que terminar a Revolução deveria 

ser prioridade após o início do Terror (ROSANVALLON, 1985, p. 16).  

Apesar disso, em algumas de suas obras — em particular Réflexions sur le 

procès de la Reine [Reflexões sobre o processo da Rainha], de 1793, Réflexions sur la 
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paix adressées à M. Pitt e aux français [Reflexões sobre a paz endereçadas ao Sr. Pitt e 

aos franceses], de 1794, Essai sur les fictions [Ensaio sobre as ficções], de 1795 e De la 

littérature [Da literatura], de 1800 —, nota-se que a autora não apenas não se subscreve 

completamente às ideias políticas predominantes entre os moderados em cada um 

desses anos como, ainda, propõe uma saída alternativa em longo prazo para a 

Revolução. Minha hipótese é de que sua solução envolve aperfeiçoar a filosofia das 

Luzes por meio da literatura, em especial pelo romance da vida privada cujos modelos 

encontram-se em autores como Goethe, Rousseau e Richardson, até que as 

circunstâncias permitam a instauração de uma república na França.  

No intuito de fundamentar essa hipótese, procurarei elucidar, em primeiro lugar, 

as ideias com as quais Staël concorda em parte (a saber, o descrédito em que caiu a 

filosofia do século XVIII durante e após o Terror, assim como a necessidade de se 

terminar a Revolução por meio da retirada da política do domínio das paixões). Em 

seguida, mostrarei em que a autora se distancia dessas opiniões para, por fim, apresentar 

sua proposta de manutenção dos ideais das Luzes e do projeto republicano através da 

literatura.         

1. 

Embora defenda os ideais filosóficos nos quais se funda a Revolução, tendo sido 

inclusive entusiasta do movimento em seus primeiros anos (BALAYÉ, 1979, p. 36), 

Madame de Staël não tarda, como outros intelectuais da época, a questionar o rumo 

tomado pelos acontecimentos políticos na França, principalmente a partir da execução 

de Luís XVI e do início do Terror. Nas Réflexions sur le procès de la Reine, de agosto 

de 1793, em que argumenta contra a condenação de Maria Antonieta afirmando que este 

seria “um crime inútil, e por isso mesmo, tanto mais degradante” (STAËL, 1871, p. 29, 

tradução minha1), Madame de Staël lamenta “a embriaguez em que mergulhou a 

revolução”, e se dirigindo diretamente aos franceses, diz: “vocês governam pela morte. 

A força que falta à natureza do seu governo, vocês a encontram no terror, e lá onde 

antes existia um trono, vocês ergueram um patíbulo” (STAËL, 1871, p. 30). 

                                                           
 

 

1 Todas as traduções das citações neste artigo são de minha responsabilidade. 
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Mais tarde, nas Réflexions sur la paix adressées a M. Pitt e aux français, do final 

de 1794, em um apelo a seus compatriotas e ao primeiro ministro britânico para encerrar 

a guerra da Primeira Coalizão, Staël começa a questionar a própria possibilidade de se 

fundar uma república na França, defendendo, antes dela, a urgência do restabelecimento 

da paz e da ordem social. A autora acredita que a situação é tão grave que a prioridade 

do governo passou a ser unicamente a de, em suas palavras, “proteger os homens do 

machado do assassino” (STAËL, 1871, p. 43). Como consequência, Staël se mostra a 

favor do adiamento da implantação da república a fim de encerrar o processo 

revolucionário e, assim, evitar a “destruição da França” objetivada, segundo ela, por 

todos os outros partidos, que não o dos moderados (STAËL, 1871, p. 41): 

Não se pede mais nada ao governo além do objeto de todos os 
governos, a segurança das propriedades e das pessoas; e os partidários 
da monarquia limitada, os únicos fora da França que ainda são 
ouvidos dentro da França, não fazem da realeza uma religião, mas um 
princípio, apoiam-na unicamente em nome do interesse geral, e só 
combatem a república buscando demonstrar a impossibilidade de 
fundá-la e mantê-la pela justiça e pela liberdade. (STAËL, 1871, p. 
43) 

Staël chega a ceder ao descrédito em que cai a filosofia após 93 quando afirma, 

no prefácio às Réflexions sur la paix, perguntar-se “o que pode valer um livro em meio 

aos furores da vingança e do ódio”, bem como reprimir-se, durante o reino de 

Robespierre, “até mesmo o pensamento, como demasiado independente da dor” 

(STAËL, 1871, p. 33).  

Com efeito, o pensamento e a filosofia do XVIII tornam-se causa de suspeita e 

desconfiança, como ilustra a anedota de Rosanvallon, em Le moment Guizot [O 

momento Guizot]: “diziam naquele tempo a M. Siyès: O que você pensa? – Eu não 

penso, respondia o velho metafísico aborrecido e intimidado”. (ROSANVALLON, 

1985, p. 17) Em De la littérature, de 1800, no contexto do novo golpe à Revolução e à 

filosofia das Luzes engendrado pelo 18 de Brumário, Staël tenta esclarecer esse 

processo citando a criação da Lei do 22 de Prairial2: 

                                                           
 

 

2 A Lei do 22 de Prairial eliminava defesa, testemunhas e instrução prévia nos processos do Tribunal 
Revolucionário, cabendo aos jurados julgar os réus sem intervenção desses instrumentos de defesa 
daqueles. (STAËL, 1991, p. 431) 
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‘A lei, diz Couthon, propondo a do 22 de Prairial, concede como 

defensores dos inocentes, jurados patriotas; ela não concede nenhum 
aos conspiradores’. Não há, nessa máxima, todas as partes do 
discurso, suficientemente bem-coordenadas? e é possível, no entanto, 
reunir em tão poucas palavras absurdos tão atrozes? [...] O raciocínio 
se torna então a arma do crime e da ignorância, o charlatanismo das 
formas abstratas se une aos furores da perseguição, e o homem 
combina, em uma mistura monstruosa, tudo o que a superstição tem 
de furioso com tudo o que a filosofia tem de árida. (STAËL, 1991, p. 
373) 

Precursora da tendência de transferência da política do domínio das paixões para 

o da razão, Staël já sugere em De la littérature uma solução, abundante na literatura do 

início da Restauração (ROSANVALLON, 1985, p. 20, 21), pela via das ciências exatas:  

é portanto aplicando tanto quanto possível a filosofia das ciências 
positivas à filosofia das ideias intelectuais que poderemos fazer 
progressos úteis na carreira moral e política, cuja rota as paixões não 
param de obstruir. (STAËL, 1991, p. 364) 

Entretanto, ainda que Madame de Staël pareça, a princípio, fazer concessão a 

essas ideias dominantes da época — isto é, o descrédito da filosofia, a suspensão do 

projeto republicano e a passagem da política para o domínio das ciências exatas —, sua 

proposta não se encerra aí.  

2.  

No mesmo capítulo em que sugere a saída pela “cientifização” da política (a 

saber, o capítulo VI da Segunda parte de De la littérature, “De la philosophie”3), 

Madame de Staël ressalta, por outro lado, que este não é o caminho definitivo que deve 

trilhar o pensamento a partir de então. Em primeiro lugar, porque “os progressos das 

ciências [exatas] fazem necessários os progressos da moral; pois ao se aumentar o poder 

do homem, é preciso fortificar o freio que o impede de abusar dele” (STAËL, 1991, p. 

62). Em segundo lugar, porque a função desse processo é apenas garantir a 

sobrevivência da filosofia até que o contexto histórico permita que ela volte a 

influenciar a política sem interferência das paixões: 

Os pensadores, acuados de todos os lados pela loucura do espírito de 
partido, se agarram a esses estudos [das ciências positivas]; e como o 
poder da razão é sempre o mesmo, não importa a que objeto ela se 

                                                           
 

 

3 Aqui, Staël discorre, inclusive, sobre a possibilidade de se traçar uma espécie de análise combinatória 
dos fatos conhecidos para prever as consequências de determinadas circunstâncias históricas (STAËL, 
1991, p. 371). 
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aplique, o espírito humano, que estaria talvez ameaçado de decadência 
se tivesse tido por alimento apenas as querelas das facções, o espírito 
humano se conserva pelas ciências exatas, até que se possa aplicar de 
novo a força do pensamento aos objetos que interessam à glória e à 
felicidade das sociedades”. (STAËL, 1991, p. 364) 

A própria afinidade de Staël com o sistema monárquico inglês e sua opinião de 

que os partidários da monarquia limitada podem contribuir para a paz na Europa e o 

término da Revolução não implica que a autora seja contrária ao modelo republicano. 

Trata-se, aqui também, de uma solução provisória: em De la littérature, Staël explica 

que “na política, os acontecimentos ultrapassaram as ideias” (STAËL, 1991, p. 365), 

assim, se é preciso desacelerar o passo dos eventos, não se deve perder de vista o 

horizonte almejado. No lugar de abandonar o ideal republicano, sua ideia é, talvez, 

esperar até que a maneira pela qual ele pode ser aplicado “pela justiça e liberdade” 

(STAËL, 1871, p. 43) seja desvendada:  

Enfim, se, na paz, os franceses não conseguirem, não souberem fundar 
sua república sobre verdadeiras bases sociais, as convulsões de que 
serão dilacerados inspirarão o horror por sua situação [...], a 
impossibilidade da república levará os franceses de volta a seu 
primeiro voto, a monarquia limitada. Se ao contrário o partido dos 
moderados triunfa, se é possível que se encontre na constituição 
americana uma forma de república verdadeiramente aplicável, os 
princípios da justiça universal, as virtudes mais austeras de uma 
república se estabelecerão na França. (STAËL, 1871, p. 39)  

Madame de Staël se encontra aí diante de um impasse: ela concorda, sem 

dúvida, que as atrocidades em que culminou a Revolução exigem soluções drásticas e 

urgentes, todavia, não vê nisso causa para abandonar os projetos filosóficos do XVIII 

nem para isolar por completo o reino das paixões. Reconhecendo que “é da natureza 

mesmo de uma revolução parar por alguns anos o progresso das luzes, e dar-lhe a seguir 

uma impulsão nova” (STAËL, 1991, p. 299), a proposta de Staël une filosofia e paixões 

no romance da vida privada a fim de “esclarecer” da maneira mais eficaz possível. 

3. 

Na introdução a seu Essai sur les fictions, de 1795, Madame de Staël diz ter por 

objetivo mostrar que “os romances que pintam a vida tal qual ela é [...] seriam o mais 

útil de todos os tipos de ficção” (STAËL, 1795, p. 18). Cabe ressaltar que o termo 

“ficções”, aqui, é empregado pela autora em um sentido bastante amplo. De fato, ela 

expõe, nas duas primeiras partes do texto, uma espécie de panorama dos gêneros 

literários desde a Antiguidade, partindo do que chama de ficções maravilhosas ou 
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alegóricas, passando pelas ficções históricas (nas quais inclui a tragédia e o romance 

histórico) até chegar ao romance que denomina “moderno” (STAËL, 1795, p. 40).  

Não obstante esse adjetivo, permanece, ao longo do texto, o argumento da 

utilidade como legitimação da literatura, razão pela qual Staël explica, sobre as ficções, 

que “quando só falam aos olhos, não fazem mais que entreter; mas têm uma grande 

influência sobre todas as ideias morais quando emocionam o coração; e esse talento é 

talvez o meio mais poderoso de dirigir ou de esclarecer”. (STAËL, 1795, p. 16) O 

objetivo, portanto, continua idêntico àquele já vigente no sistema clássico: emocionar 

para esclarecer; porém, a maneira segundo a qual esses dois elementos se relacionam 

para atingi-lo — o modus operandi, por assim dizer, do romance “moderno” de que fala 

Staël — é que difere do que fora praticado até então na França.  

De acordo com a autora, nem os romances filosóficos — como Candide, Zadig e 

Memnon, de Voltaire (STAËL, 1795, p. 40) — nem a tragédia clássica têm o mesmo 

potencial do romance cujo modelo se encontra nas literaturas do Norte. Os primeiros 

porque funcionam quase como uma espécie de professor infantilizado, que subestima a 

capacidade de compreensão da realidade de seus alunos:  

Esses romances têm um pouco o inconveniente dos professores que 
relacionam tudo o que acontece com a lição que querem dar, de modo 
que as crianças, sem se darem conta, já sabem que há menos 
regularidade na verdadeira marcha dos acontecimentos (STAËL, 
1795, p. 41).  

Próximos das máximas de moral, os romances filosóficos combatem as paixões 

que o romance moderno, ao contrário, usa em seu favor: 

Os romances têm o direito de oferecer a moral mais austera, sem que o 
coração se revolte; eles cativam, o que por si só advoga com sucesso 
pela indulgência, o sentimento; enquanto os livros de moral em suas 
máximas rigorosas são muitas vezes combatidos vitoriosamente pela 
misericórdia face à desgraça, ou o interesse pela paixão, os bons 
romances têm a arte de colocar essa emoção mesma em seu favor, 
fazendo-a servir a seu fim (STAËL, 1795, p. 55).  

Já as tragédias, ainda que também saibam fazer uso das paixões, perdem para o 

romance pela distância de suas lições com o indivíduo:  

O teatro é a vida nobre, mas ele deve ser a vida [...]. Não igualaremos 
jamais, no tipo de belezas ideias, nossos primeiros trágicos. É preciso 
tentar então, com a medida da razão, com a sabedoria do espírito, 
servir-se mais frequentemente dos meios dramáticos que levam os 
homens a suas próprias lembranças, pois nada não os comove tão 
profundamente. (STAËL, 1991, p. 353, 354) 
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Logo, a vantagem do romance “moderno”, dentre os quais Staël destaca 

Werther, Clarissa e La nouvelle Héloïse, entre outros (1795, p. 58), está no fato de 

“tirarem seus sentimentos com tal força da natureza” que — à maneira, talvez, do 

“miroir qu’on promène” de Stendhal (STENDHAL, 2000, p. 479) — o leitor “acredita 

frequentemente que [o romance] endereça-se a ele, com o simples cuidado de trocar os 

nomes próprios” (STAËL, 1795, p. 41). Como nas tragédias de Shakespeare, de que 

Staël fala em Da literatura, esses romances “interessam-nos não pelo grande homem, 

mas pelo homem; não são sentimentos que fazem parte da convenção trágica aquilo que 

nos emociona, mas sim uma impressão tão próxima das impressões da vida, que a ilusão 

é ainda maior” (STAËL, 1991, p. 219).  

Se no Essai sur les fictions Staël afirma que a moralidade da História “só pode 

existir em massa”, posto que “não é aos indivíduos, mas aos povos que suas lições são 

constantemente aplicáveis” (STAËL, 1795, p. 46), é porque nas Réflexions sur le procès 

de la Reine, dois anos antes, a escritora já notava o efeito das paixões que afetam os 

homens individualmente (por oposição aos povos e às nações) quando afirmava que “o 

que dobra a força das tropas francesas há um ano, o que torna as guerras civis mais 

sangrentas que todas as outras, é que cada soldado faz mais que obedecer, ele combate 

por impulso próprio, pelo sucesso de seu próprio sentimento individual” (STAËL, 1871, 

p. 29).  

Diante disso e face ao impasse enfrentado pela autora ao reconhecer parte da 

culpa pelo desfecho trágico de 1793 nas paixões e na filosofia, Madame de Staël sugere 

que estas ajam sobre a política indiretamente, por via da literatura, visto que as ciências 

exatas, por si só, não são suficientes para a manutenção da liberdade, mesmo que 

contribuam para o estabelecimento da paz em curto prazo: 

Entre todos os desenvolvimentos do espírito humano, é a literatura 
filosófica, é a eloquência e o raciocínio, que eu considero como a 
verdadeira garantia da liberdade. As ciências e as artes são uma parte 
muito importante dos trabalhos intelectuais; mas suas descobertas e 
seu sucesso não exercem nenhuma influência imediata sobre essa 
opinião pública que decide o destino das nações. (STAËL, 1991, p. 
78) 

Por fim, além de sua influência “sobre a moral dos indivíduos, que deve formar 

em seguida os costumes públicos” (STAËL, 1795, p. 42), Staël destaca ainda a 

afinidade dessa literatura “dos sujeitos comuns” com a república, em contraste com a 

literatura clássica no Antigo Regime. Comparando França e Inglaterra, ela escreve: “a 
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monarquia mais aristocrática e a constituição monárquica mais republicana em seus 

hábitos me pareceram a origem primeira das diferenças mais impressionantes entre a 

literatura inglesa e a literatura francesa” (STAËL, 1991, p. 299). No capítulo sobre 

Shakespeare de De la litérature, diz que suas tragédias têm mais poder sobre um povo 

que se tornou livre do que aquelas de Racine, referência do apogeu estético do século de 

Luís XIV (STAËL, 1991, p. 217). Adiante, ao falar das convenções do teatro clássico na 

França, afirma:  

Eu não sei se o próprio retrato da glória agitaria os espectadores 
republicanos tanto quanto a pintura das emoções que afetam todo 
nosso ser por sua analogia com a natureza humana. [...] A natureza das 
convenções, no teatro, é inseparável da aristocracia das carreiras no 
governo: não se pode sustentar uma sem a outra. (STAËL, 1991, p. 
353, 354) 

Livre das convenções limitadoras do teatro (STAËL, 1795, p. 39) e sendo 

pintura das paixões e “da vida tal qual ela é” (STAËL, 1795, p. 18), o romance 

“moderno”, da vida privada, com seu modelo na literatura inglesa e seu retrato do 

homem comum, torna-se assim “o mais útil dos gêneros” não apenas como ferramenta 

do esclarecimento, isto é, na difusão dos ideais filosóficos das Luzes, como ainda na 

manutenção da esperança de concretização da república em um futuro menos 

conturbado pela ação direta das paixões na política.  

Conclusão 

Apesar de concordar com seus contemporâneos quanto à ideia da cientifização 

do domínio político como solução para terminar o quanto antes a Revolução, 

consentindo que os acontecimentos, por interferência das paixões, saíram do controle do 

que fora imaginado pelo século XVIII, Madame de Staël não condena nem filosofia, 

nem literatura, assim como não desiste inteiramente do projeto republicano. Ao 

contrário, a autora procura chamar os pensadores a não se deixarem abater (1991, p. 66, 

67) para “buscar um futuro [ao espírito humano] nas produções literárias e nas ideias 

filosóficas”, as quais poderão “um dia ser aplicadas às instituições com mais 

maturidade” (STAËL, 1991, p. 301).   
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A TRAGÉDIA DA REVOLUÇÃO EM GEORG BÜCHNER 

 

Autor: Pedro Alegre (UFRJ) 

Orientador: Ronaldo Lima Lins (UFRJ) 

 

Resumo: O sentido da noção de Revolução funda toda a nossa concepção de tempo e história, 
de modo que podemos definir nossa modernidade política a partir dos problemas abertos com a 
crise constante das movimentações políticas concebidas, a partir de então, dentro do amplo 
horizonte revolucionário. A Revolução, portanto, traz em si uma ruptura com o passado e carrega 
uma concepção de história altamente incerta cujas bases então em constante transformação. Em 
A morte de Danton, de Georg Büchner, parecem convergir, na forma trágica, os movimentos que 
colocam, a partir da Revolução Francesa, o drama da História no centro do destino humano. O 
período moderno, na peça de Büchner, se revela com uma obscura descoberta da política como o 
universo aterrorizante do vazio, no qual a Revolução – forma concreta da força e desejo da 
História – age sobre os homens assim como os deuses antigos: exasperando sua existência e 
consumando seu destino trágico. Nesse sentido, a modernidade se abre como um teatro trágico 
no qual a História, finalmente conhecida com a Revolução, define o novo sentido da existência 
histórica como filosofia da história. Nesse momento crítico, retornam, no declínio da cultura, os 
velhos embates morais e humanos em choque com a nova realidade política. Nessa curva, entre o 
passado e o futuro, este trabalho faz parte de uma pesquisa que percorre as origens da época 
moderna para reconstruir seus conceitos básicos e refazer suas estruturas com as quais ainda hoje 
procuramos um acerto de contas.  
Palavras-chave: Revolução. História. Política. Modernidade. Georg Büchner. 

 

Em A morte de Danton, Büchner percebe, talvez primeiro que todos, que a 

tragédia da época que se chamou moderna aconteceria nos limites da história; mais 

especificamente, dentro de um mundo inédito, possível apenas a partir da ideia de 

Revolução. Somente quando o drama da história coincide com a tragédia da revolução é 

que pode falar em modernidade, no seu sentido histórico. Assim, o percurso iniciado com 

o fim da Idade Média alcançou uma nova dimensão depois queda da Bastilha. Não se 

podia voltar atrás, logo se percebeu. Esse destino irreversível aparece na figura de Danton, 
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no momento crítico do Governo do Terror. É possível dizer que, durante esse período, a 

revolução francesa passaria, como captou Büchner, pela tensão existencial que lançou o 

homem na aventura da modernidade e que, por isso, o fez paradoxal, ao mesmo tempo 

esperançoso e cético diante da vida e da morte. A força da história saiu das sombras e se 

mostrou muito maior do que os homens, ganhou a dimensão do próprio tempo ou do 

espírito do tempo. 

A ação da peça começa justamente poucos dias antes da execução de Danton, 

quando algo já parecia estranho e correndo por trás de sua percepção. Contudo, ele mesmo 

já se encontrava ausente para a política, perdido e longe do que ajudara a criar. “O tempo 

nos perde”, diz Danton. Existe algo no tempo, entre o passado e o futuro, que constrói na 

história o sentimento descrito por Danton. Seus dias finais são melancólicos, ausentes de 

sentido. Aquele que construiu os instrumentos que iriam libertar os homens de toda 

tirania, acabou por, finalmente, não acreditar mais neles. Danton se apresenta como o 

caso emblemático da radical perda de sentido de um revolucionário. O mundo que se 

iniciou através da revolução já, desde o começo sangrento, não escondeu seu lado sombrio 

e pouco acolhedor. A revolução é um espetáculo cruel e trágico. Algo parece ainda 

conduzir os destinos rumo a esse fim inevitável. Büchner, enquanto estudava a história 

da Revolução, compreende seu aspecto aterrorizante, e, em carta a sua noiva em março 

de 1834, diz sentir-se “como que aniquilado sob o medonho fatalismo da história”. 

Percebe que “o indivíduo é apenas uma espuma sobre a onda”, e a vida, “um teatro de 

títeres” (BÜCHNER, 2004, p. 312). O drama de Danton era para Büchner justamente o 

momento de reconhecer, como revolucionário que também era, a precária condição da 

luta dentro da história. Acreditou que Danton, perto de morrer, estivesse vivendo como 

ninguém os golpes do novo tempo através da fúria revolucionária. O herói do povo está 

prestes a cair em nome do povo, para garantir a vitória do povo, para o qual agora ele era 

uma ameaça. Danton sonha acordado, delira, sente tremer em si algo muito penetrante 

como se fossem as vísceras do mundo. Algo silencioso, porém. E tudo, até mesmo o 

grandioso evento do qual são seus principais atores, na verdade, apesar de todo o tumulto 

e frêmito constantes, nada mais parece que um tedioso desenlace, uma pantomima 

descolorida. Os rumos avassaladores dos acontecimentos saem de seus braços, seguem 

por conta própria. Danton se perde no tempo e na história. Ao longo da ação, pressente a 

terrível ordem do mundo melhor do que ninguém. Na profunda crise anímica, Danton 

nota aquilo que Büchner havia constatado solitariamente e diz, definindo a natureza 

daquilo para o qual jogou sua vida: “Somos títeres cujos fios são puxados por poderes 
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desconhecidos; não somos nada, nada nós mesmos” (BÜCHNER, 2004, p. 120). A 

história segue um rumo fatal. Os atores da liberdade são, na verdade, os figurantes de um 

novo destino do mundo. Danton percebeu tarde demais, no momento em que o rumo da 

revolução apontava para ele sem nenhuma piedade, como havia, através dele, destruído 

tantos outros, e que, inclusive depois dele, seguiria seu caminho cego até o Incorruptível 

da mesma maneira, sem nenhum sentido particular. 

A revolução come seus próprios filhos. Essa formulação atualizada da mitologia 

antiga se tornou corrente na época e diz respeito à natureza do sentido da história que 

acabou por fundar os tempos modernos. A primeira constatação, talvez assustadora, foi 

que a história enquanto tal era uma categoria que se diferenciava da soma dos relatos dos 

acontecimentos e, como história, possuía um sentido próprio. Descobrir o sentido da 

história foi, a partir do século XVIII, a busca fáustica dos homens. Saber que havia nela 

uma direção tornou-se uma verdadeira revelação da qual não se podia suspeitar. O 

nascimento da noção moderna de história começa juntamente com o saber inédito da 

filosofia da história. No momento em que história passou a significar, quase 

indistintamente, filosofia da história, é que podemos dizer que a modernidade, em seu 

sentido histórico, se constituiu plenamente e seu conceito se tornou inteligível. Percebeu-

se, por fim, que a história era também uma força que agia no mundo e, como tal, também 

possuía suas leis. 

No âmbito da língua alemã, Reinhart Koselleck define a passagem para o conceito 

moderno de história quando a palavra “Historie” passa a ser substituída pela palavra 

“Geschichte”. Enquanto a primeira designa as diversas narrativas de acontecimentos 

passados, a segunda se afirma, de maneira surpreendente, como um conceito em si. Isto 

é, não faz referencia à soma das causalidades histórias, mas a uma totalidade que possui 

uma lógica interna, algo que ultrapasse a simples justaposição de fatos. A “Geschichte” 

é a forma reflexiva que subtrai os fatos isolados em um sentido total. O relato dos 

acontecimentos foi substituído pela crítica dos acontecimentos diante da natureza 

processual do que se constituiu como História. Mas essa passagem de um conceito a 

outro, que acarretou a mudança lexical no interior do alemão, foi marcada por um abalo 

na noção do tempo, algo entre o passado e o futuro. É possível tomar a origem desse abalo 

como o nascimento da modernidade. 

Koselleck, em seu Futuro Passado, resgata uma frase de Tocqueville para 

evidenciar a mudança radical do topos: “Desde que o passado deixou de lançar luz sobre 

o futuro, o espírito humano erra nas trevas” (KOSELLECK, 2007, p. 47). O que, em sua 
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época, Tocqueville pôde compreender foi que todo o terreno da tradição, na nova 

dimensão política da França e dos Estados Unidos, estava perdendo a estabilidade. A 

História enquanto tal, seu âmbito específico, surgiu porque uma nova experiência se 

encarregava de mediar a relação do homem no tempo. Nessa nova configuração, o saber 

prático penetra o conteúdo da história. Para além das previsões teológicas ou 

apocalípticas, os homens do Estado e o surgimento da participação política difusa entre a 

população acabaram por trazer o campo escatológico para o domínio de sua ação. Isso 

que dizer que o que caracterizou a transformação histórica do conceito de história foi 

justamente a possibilidade de agir conforme uma previsão – esta não mais profética, mas 

de ordem política. Quando a história passou a constituir uma tarefa do homem, ou mesmo 

um dever, a natureza da experiência que se estabelece no tempo se transformou. O futuro 

passa estar inscrito numa linha de atuação temporal que, ao labor humano, se tornará 

efetivo. Porém, toda essa mudança se pareceria com uma abstração subjetiva no interior 

do individuo, não fosse o acontecimento objetivo que conduziu a lenta operação já em 

andamento. O resultado e o evento inaugural da nova consciência se tornou possível a 

partir da Revolução. Foi através dela que o moderno conceito de história se tornou 

evidente por si mesmo, e a história, portanto, como algo em si. 

Quando a possibilidade revolucionária apareceu em praça pública, reivindicando 

para si um conceito de homem e pedindo a cabeça dos aristocratas, o futuro surgiu como 

algo, pela primeira vez, insondável. Tornou-se, portanto, desconhecido. Estava selada a 

descontinuidade que marcaria a noção do tempo moderno. A ruptura entre o passado e o 

futuro foi tão drástica que o homem passou a não mais reconhecer sua história como algo 

seu, isto é, o exemplo do passado tornou-se menor diante das possibilidades supremas 

que o futuro poderia guardar. Se o que se vive é tido como algo sem paralelo na história 

da civilização, isso significa que toda a história passada não pode ser comparada com a 

história porvir; que, se antes o passado guiava o futuro, agora o futuro deixava de vez o 

passado se perder na história. Nas palavras de Marx, já perfeitamente dentro da nova 

tradição moderna, é preciso “que os mortos enterrem seus mortos”, porque não se “pode 

tirar a poesia do passado, e sim do futuro” (MARX, 1997, p. 24). 

Somente quando a Revolução esgarça a malha do tempo e produz assim uma 

fratura entre o passado e o futuro, neste instante, percebemos a natureza oculta da política 

no seio da metafísica burguesa. A tentativa de se apoderar da história enquanto filosofia 

da história amarga o paradoxo aberto pelo processo revolucionário. Enquanto a história 

se abre no vazio, a teoria do progresso procura recrudescer a estrutura aberta do devir.  O 

4737

Ana
Pencil



5 

 

fenômeno da filosofia da história nasce de uma crise e busca, ao mesmo tempo, acabar 

com ela, na medida em que reorganiza o sentido do processo no qual os homens estão 

inseridos. Quanto mais o afastamento do mundo divino acontece, mais a necessidade da 

filosofia da história se apresenta para conduzir e guiar os rumos do homem já na desordem 

iminente. O que os Iluministas escondiam na sua razão crítica era justamente o caráter 

político de suas verdades. E como todo problema da política se determina também com o 

problema de legitimidade, não se poderia ingenuamente adotar as formulações 

arbitrariamente. Isto é, era preciso esconder a realidade obscura da nova constituição 

política enquanto vivenciada no mundo sem Deus. Não era mais possível garantir a moral 

no pressuposto divino. Tudo era desmascarado como dominação pelos Iluministas e 

revolucionários. Porém, ainda não era possível prescindir do lugar de Deus tão 

rapidamente. Dessa maneira, Robespierre chegou a fomentar o culto ao Ser Supremo 

durante o período do Terror como maneira secular de garantir uma ordem absoluta no 

campo da política. O incorruptível possuía um pacto secreto com o Absoluto. Afinal, 

somente quem tem contas eternas a prestar com o absoluto pode ganhar o epíteto heroico 

de “o incorruptível”. Em suma, a filosofia da história, que construiu a possibilidade de 

uma revolução como a francesa, executou de maneira secular o absoluto no curso das 

atividades humanas, restando, por isso, um substrato metafísico na política, mesmo a 

revolucionária. O processo que entende a modernidade como secularização da teologia 

revela muitas nuances. O que se pode dizer, sem prejuízos, é que a Revolução criou 

efetivamente a realidade da crise que forma a modernidade como um todo.  

 A política moderna, enquanto sintoma e agravamento da crise, aparece nos 

iluministas pré-Revolução com a característica marcante de dissimulação de seu poder. 

Isto é, enquanto já pisavam no território movediço da crise, o ocultamento dessa condição 

era seu fundamento político. Quando Koselleck diz que “o iluminismo só reina na medida 

em que obscurece sua própria autoridade” (KOSELLECK, 1999, p. 144), somos levados 

a crer que o desenvolvimento da política do século XVIII, que culminou no evento 

revolucionário, foi desde o início o ocultamento de si enquanto poder político. A 

necessidade de um absoluto para fundar o ato revolucionário tem, nesse contexto, sua 

necessária ocasião. Porque, justamente na possibilidade de resgatar artificialmente um 

absoluto na política é que a autoridade do poder revolucionário poderia cumprir seu 

segredo, isto é: sua efetividade enquanto poder. A realidade da crise é que, na disputa 

política, não existem mais alicerces metafísicos. Os próprios Iluministas foram os 

responsáveis por destruir com sua crítica a natureza inexpugnável da base subjetiva do 
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mundo antigo. No entanto, ao desmascarar o Rei e Deus, coube ainda, para si, uma última 

máscara – a mais eficaz: a máscara invisível da moral. 

 Na tragédia histórica de Büchner, quando perguntado por um cidadão o que é a 

lei, Robespierre responde: “a vontade do povo” (BÜCHNER, 2004, p. 87). Mas, a 

pergunta fatídica, embora muito freqüentemente ignorada na política, também não 

poderia deixar de ser a mesma nos primeiros anos após a queda da Bastilha: o que é o 

povo? Somente após responder a essa questão saberemos dizer a respeito de sua vontade. 

No curso da revolução, porém, a lei da vontade do povo foi seguida indistintamente sem 

se responder de maneira satisfatória essa pergunta fundamental aos movimentos políticos 

da modernidade. A “vontade do povo” foi o novo absoluto de Robespierre para salvar a 

revolução. E a guilhotina era a máquina de purificação. O cidadão na rua diz: “nós somos 

o povo e queremos que não haja lei; ergo, esta vontade é a lei, ergo, em nome da lei não 

há mais lei nenhuma; ergo, mata!” (BÜCHNER, 2004, p. 87). No povo, está o absoluto 

moral com o qual se pode garantir a legitimidade do curso revolucionário. Desse modo, 

Robespierre garante na pureza do povo, definitivamente incorruptível, o desenvolvimento 

da história como cumprimento também de uma moral. Se a virtude está com o povo, 

também a História está. 

 Os postulantes ao poder tinham como modo de compreender o mundo a cisão 

entre a política e a moral. Eles procuravam fazer da luta moral um artifício do político. 

Nada parecia atingi-los em sua crítica ferrenha ao mundo absolutista porque estavam fora 

do campo político, falavam em nome da razão ou da natureza, do homem em geral. A 

isso se pode concluir que, já visto na persona de Robespierre, falavam sobre uma vontade 

geral que, muito antes da Revolução, Rousseau havia pensado. É deste ponto de vista que 

o problema político da modernidade começa. No mundo que ficou conhecido por ter a 

política como a direção da vida, no momento inaugural do fundamento político que é a 

Revolução, conhecemos um modo de ser avesso, quase uma negação da ação política no 

interior do pensamento Iluminista que formou a consciência burguesa. Essa tensão 

contraditória vem de um ocultamento primordial que perpassa a modernidade. A respeito 

disso, Koselleck percebe que esta 

 

Concepção de mundo dualista [entre moral e política], associada à 
tomada indireta do poder, repercute até no contorno de frases 
insignificantes. Ela era uma força invisível, corrosiva, lenta mais letal, 
pela qual os burgueses – consciente ou inconscientemente – destruíram o 
sistema absolutista desde dentro (KOSELLECK, 1999, p. 132) 
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 Essa “força invisível” nos parece ser toda a fisionomia de um enigma a ser 

decifrado. Se pensarmos o fim dos tempos como a luta final que na modernidade se 

definiu na dilacerante disputa ideológica dos séculos seguintes à Revolução francesa, a 

contribuição da consciência burguesa seria a de garantir o constante adiamento da 

percepção dessa luta. Contudo, para que fosse possível uma Revolução e, com isso, a 

existência das condições políticas e econômicas de desenvolvimento do próprio 

capitalismo, foi necessário romper, na História, um véu que garantia a ausência de tensão 

temporal e política. Depois da Revolução, nada mais estaria novamente em seu lugar, 

abrindo uma nova configuração espiritual na qual tudo estaria em constante 

transformação, isto é, tudo o que antes possui o caráter duradouro, passou a ser encarado 

como provisório. E quem atuou para que este novo mundo surgisse, foi o mesmo homem 

que construiu o aparato subjetivo que dissimulasse essa realidade incerta. Quando o 

homem burguês percebe a crise, ele desvia o olhar. Quando percebe a história no 

movimento dialético do real, ele decreta seu fim ou seu progresso infinito. Esse duplo 

movimento acontece simultaneamente e é, na sua constante negação de si mesmo, o traço 

marcante da modernidade, que vai do futuro ao passado como um pêndulo, sem sair do 

lugar. Do ponto de vista psicopatológico, a gênese do mundo burguês está fortemente 

marcada por uma recusa do olhar, uma perversão da realidade que, pela primeira vez, 

acontece em termos políticos.  

 Ao falar do ponto de vista moral, o homem desfere sua crítica racional apagando 

o lugar de onde profere o discurso. Isto é, ao falar do ponto de vista absoluto, não é mais 

de um homem que estamos falando, mas sim de uma verdade em si mesma. O enigma 

que parece estar guardado a sete chaves, como nas maçonarias do século XVIII, é a 

natureza política do novo mundo e sua profunda carência de fundamentos no passado. 

Para o mundo anterior à Revolução, “a moralização intencional da política no século 

XVIII significava de facto uma politização total do mundo do espírito, sem, no entanto, 

fazer com que fosse apreciada enquanto tal” (KOSELLECK, 1999, p. 134). A ideia de 

um discurso politicamente neutro, baseado fortemente numa moral eterna e na vontade 

do povo, isto é, do homem em geral, faz com que a existência de uma crise profunda do 

ser do homem seja dissimulada, ou pior, lentamente agravada. A autoridade absolutista 

que perdeu suas bases no processo revolucionário, acabou por levar qualquer autoridade 

segura. E foi isto que a burguesia, com o novo aparato ideológico formado pela razão, 

tentou esconder com todas as suas forças. Sua saída foi a filosofia da história que escrevia, 
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com a pena da moral, uma garantia de autoridade no progresso ou, no caso de Hegel, do 

saber do fim da história. O curso da história, seu sentido inabalável, foi a base e a 

justificativa das ações na política moderna cujo ápice foi o marxismo. No entanto, a 

filosofia burguesa da história trazia em seu bojo um ocultamento. A crise na qual os 

homens estão lançados está resolvida pelo planejamento histórico. No entanto, “pertence 

à natureza da crise que uma decisão esteja pendente mas ainda não tenha sido tomada. 

Também reside em sua natureza que a decisão a ser tomada permaneça em aberto” 

(KOSELLECK, 1999, p. 111). Em suma, o que se pretende dissimular por trás da moral 

é o caráter político, isto é, criador, da decisão que, no tempo inaugurado pela 

modernidade, o homem está sendo convocador constantemente a tomar parte. E é isto o 

que o novo homem também pretende esconder para si mesmo. Porque ele, como um ser 

ainda atormentado pelo tempo, está intensamente sendo arrastado para o futuro sem tirar 

os olhos tristes do passado. 

 O homem apocalíptico tem, na História, o palco para as ações escatológicas da 

política. A moral é o fetiche do tempo passado que ele carrega, como um primitivo, para 

esconder de si mesmo sua própria natureza. Segundo Hegel, nas palavras de Kojève, “o 

homem não é um Ser que é: ele é um nada que nadifica pela negação do Ser” (KOJÈVE, 

2002, p 174). A prerrogativa do fim da história tenta atenuar o movimento negativo da 

realidade moderna. É a crise, esta vida flutuante, que não se pode encarar de olhos abertos. 

Mas o que não se atenta é que o próprio homem burguês é a crise. É seu autor e seu maior 

interessado. No Manifesto do partido comunista, Marx e Engels dirão que “o 

revolucionamento permanente da produção, o abalo contínuo de todas as categorias 

sociais, a insegurança e a agitação sempiternas distinguem a época burguesa de todas as 

precedentes” (MARX; ENGELS, 2007, p.29). Todo o aparato teórico e discursivo que, 

como ideologia, penetra nas ações históricas está, mesmo em nome dos mais genéricos 

conceitos (Liberdade, Revolução, Homem), assentado sobre o vazio. Esta condição crítica 

não é senão a mais perfeita representação do que Danton, perto de morrer, compreende 

atônito. Ele foi caçado pelo mecanismo que criou. Robespierre que, nas palavras da 

personagem Barère, quis “transformar a Revolução num auditório para aulas de moral e 

usar a guilhotina como cátedra” (BÜCHNER, 2004, p. 145), acabou, por ironia da 

História, também morto da mesma forma meses depois de Danton. O Incorruptível não 

atentou para o fato de que, ao se lançar na limpeza moral do mundo, não é possível 

eliminar cada indivíduo cuja moral é duvidosa. Ao tentar agir dessa maneira, em algum 

momento, ele teria que cair no juízo infalível que perpetrou violentamente. A diferença 
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não é evidente por si. O mundo elevado da moral está muito afastado da realidade política 

que vimos nascer com a Revolução. Essa realidade somente Danton a entendeu, mas na 

hora da morte, tarde demais. Ao perceber que a História era uma entidade capaz de tornar 

os homens marionetes de sua força superior, quando todos os slogans se deterioraram 

num sangrento mecanismo no qual ele mesmo experimentava, não era mais possível fugir 

da terrível sensação moderna. Ele formula a síntese do novo mundo, somente possível 

com a Revolução que ele mesmo construiu e que, agora, era devorado por ela. Afinal, ela 

é o pai que devora seus próprios filhos. Danton diz, em delírio: “O mundo é o caos. O 

nada é nascituro deus do mundo” (BÜCHNER, 2004, p. 160). 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

BÜCHNER, Georg. “A morte de Danton” In: Na pena e na cena. (Org. e tradução J. 
Guinsburg e Ingrid Koudela) São Paulo: Perspectiva, 2004. 
KOJèVE, Alexandre. Introdução à leitura de Hegel. Rio de Janeiro: Contraponto: 
EDUERJ, 2002. 
KOSELLECK, Reinhart. Crítica e crise. Rio de Janeiro: EDUERJ; Contraponto, 1999. 
_____________. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio 
de Janeiro: Ed. PUC-Rio: Contraponto, 2007. 
MARX, Karl. O 18 de Brumário e Cartas a Kugelmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1997. 
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. O Manifesto do Partido Comunista. Porto Alegre: 
L&PM, 2007. 
 

 

 

 

 

 

4742

Ana
Pencil



 

1 
 

 

 

PROFUNDIDADE E REVOLUÇÃO: UMA LEITURA DE AS RAÍZES DO 

ROMANTISMO DE ISAIAH BERLIN 

 Tiago Leite Costa (PUC-Rio/FAMATH-RJ) 

 

Resumo: 

Isaiah Berlin dizia que, depois do Romantismo, passamos a identificar como típico das 
grandes obras de arte a capacidade de transmitir uma experiência estética “profunda”. A 

metáfora da profundidade remete a qualidades diferentes das que serviam de referência à 
concepção clássica de arte, tais como a “beleza”, a “universalidade” e a “perfeição”. Quando 

dizemos que uma obra é profunda, nunca sabemos ao certo explicar o motivo. Isso porque a 
ideia de profundidade indica algo irredutível, inesgotável, impossível de ser plenamente 
definido.  

O conceito de “profundidade” é um dos muitos exemplos de como os românticos 

romperam com o ideal clássico, para o qual havia uma resposta unificada e racional sobre os 
assuntos humanos. Devemos ao Romantismo a noção de que a pluralidade e a imperfeição são 
fontes valiosas de expressão que devem ser exploradas com plena liberdade pelos artistas.   

O trabalho pretende comentar o conceito romântico de “profundidade”, tal como 
analisado por Isaiah Berlin no livro “As raízes do Romantismo”, a fim de discutir sua possível 

relevância para o debate atual sobre literatura e revolução. Qual é o significado da 
“profundidade” na gramática romântica? Em que sentido trata-se de uma concepção 
revolucionária? Como a ideia de profundidade pode alimentar uma concepção conservadora ou 
progressista da cultura? São perguntas que desejo debater com esse trabalho.   
 

Palavras-chave: Romantismo; Isaiah Berlin; Revolução; Profundidade. 

 

Em “As raízes do Romantismo”, Isaiah Berlin conduz o leitor a um passeio 

erudito, porém, agradável pelas origens e efeitos do movimento romântico na visão de 

mundo ocidental. O livro é uma transcrição adaptada de uma série de conferências 

realizadas em 1965 na National Gallery of Art – Washington como preparação para 

escrever um livro sobre o assunto que ele nunca chegou a concluir.  

Nas palestras, o que Berlin propõe não é exatamente uma tentativa de definição 

do que é o Romantismo, mas muito mais uma descrição detalhada do que ele entende 

como o ataque e o estrago causado pela cultura romântica aos fundamentos de uma 
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tradição de mais dois mil anos. A tradição à qual ele se refere é a tradição ocidental que 

se inicia com Platão, tem continuidade com o cristianismo (se misturando à tradição 

hebraica) e chega a sua última estação no Iluminismo. Como Isaiah Berlin mistura 

fenômenos históricos aparentemente díspares no mesmo conceito de tradição ocidental? 

Em linhas gerais, ele define essa tradição por meio de uma tese que sintetiza o 

cerne da visão de mundo ocidental, a saber: virtude é sinônimo de conhecimento da 

realidade. É claro que a natureza desse conhecimento varia. Essa variedade 

corresponde, justamente, a história das disputas entre filósofos, religiosos, cientistas e 

artista ligados às inúmeras escolas de pensamento ocidentais. Porém, não há dúvida de 

que a disputa se dá em torno de quem detém o verdadeiro conhecimento da realidade. 

Conhecimento que possibilita aos homens saber como agir e como melhor se ajustar ao 

mundo. 

É necessário saber se esse conhecimento é o conhecimento de física, ou de 
psicologia, ou de teologia, ou algum tipo de conhecimento intuitivo, 
individual ou público, se está confinado aos especialistas ou pode ser 
conhecido por todos os homens. Quanto a todas essas coisas pode haver 
desacordo, exceto o fato de que existe tal conhecimento – essa é a base de 
toda a tradição ocidental, a qual foi atacada pelo Romantismo. É a visão de 
um quebra-cabeça cujas peças temos que encaixar, de um tesouro secreto que 
precisamos procurar. (BERLIN, 2013, p.180).  

 

Em outras palavras, a lógica dessa tradição postula a submissão a um conjunto 

de dados que são tidos como evidentes e que guiam nossa relação com o mundo e com 

nós mesmos. A essência da ciência, da religião e da filosofia ocidentais prega o 

entendimento, a compreensão, a submissão à suposta natureza das coisas, a uma suposta 

lei que rege as coisas. 

Pois bem, segundo Berlin, o que o Romantismo defende é exatamente o oposto 

dessa atitude. Esta inversão pode ser resumida em duas proposições que são bastante 

familiares. Não apenas porque são ideias que vêm sendo constantemente reformuladas 

por intelectuais de todos os matizes, mas porque hoje são concepções relativamente 

adaptadas ao senso comum ocidental.   

A primeira proposição é a de que para muitos românticos não é o conhecimento 

dos valores, mas a criação de valores que importa. Ao invés da obediência a condutas 

previamente estabelecida, eles defendiam que cada um criasse sua própria versão da 

vida. No lugar da reprodução, adaptação, repetição, verificação externa – os românticos 

propunham a invenção como cerne da experiência humana.   
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A segunda proposição (diretamente ligada à primeira) é a de que não existe um 

modelo ao qual se adaptar. Tudo o que existe é fluxo e infinita autocriação de todas as 

coisas. O universo é processo, transformação perpétua, reinvenção. Perceber esse 

processo no mundo e em si mesmo é o que pode vir a libertar alguém. 

Resumindo. Para os românticos não adianta tentar circunscrever a vida com 

fórmulas ou leis inalteráveis, porque onde quer que você tente dominar a vida, novos 

abismos ou janelas se abrem. Estabelecer um fundamento que tenha a pretensão de dar 

conta do sentido da vida seria meio como tomar sopa com garfo. Existe algo de 

inapreensível e inesgotável, que é impossível de ser circunscrito.    

Esta seria, digamos assim, a crítica romântica à tradição fundacionista ocidental. 

Isto é, a crítica à ideia de que existe um fundamento organizador da vida e que cabe a 

nós tentar decifrá-lo.  

Mas o que os românticos propunham como alternativa? Como fugir à lógica 

milenar da submissão a alguma regra que determina nosso acesso à realidade? Como 

negar, por exemplo, que nosso conhecimento do mundo é um acúmulo de dados pelo 

qual estamos decifrando cada vez mais o funcionamento das coisas? Ou ainda - se o 

leitor me permitir o salto - como negar o fundamento lógico e representacional da 

linguagem? 

 Houve algumas respostas. Entre elas, a revalorização do mito, do símbolo e da 

alegoria1. Porque todos esses eram recursos da linguagem capazes de transmitir o 

aspecto inarticulável e incompleto da nossa interação com o mundo.  

Para os românticos, existem coisas que só podem ser expressas de forma 

simbólica. Isso porque está implícito nos símbolos que ele se refere a algo que não pode 

ser completamente transmitido. Da mesma forma, a alegoria representa algo que tem 

significado próprio, mas que também significa outra coisa. Enfim, esse resto que 

símbolo, alegoria e mito não abarcam é, por hipótese, não enunciável.  

 O que esses meios de expressão fazem, portanto, é justamente transmitir algo 

inconsciente, infinito, inapreensível por meio material, limitado e consciente. Por 

exemplo: como você poderia explicar o sentido literal da bandeira de um país? Qual é o 

                                                           
1
 Uma curiosidade. No seu clássico Origem do drama barroco (trágico) alemão, Benjamin (2011) faz 

uma distinção nítida entre o uso do símbolo pelos românticos e da alegoria pela estética pós-romântica 
(Rimbaud, Mallarmé, Kafka, Joyce etc.); apontando na primeira o ideal da fusão entre sujeito e mundo e 
na segunda a exposição da assimetria entre eu x mundo. Berlin parece ignorar essa distinção e trata 
alegoria e símbolo como ferramentas relativamente próximas e afeitas aos propósitos românticos.   
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significado estrito de uma oração? Como resumir a infinita frase de Hamlet “Ser ou não 

ser, eis a questão?” a um mero sentido objetivo.   

 Evidentemente essas perguntas não têm uma resposta absoluta, lógica, 

definitiva. E é desse ponto que Berlin introduz o tema da Profundidade entre os 

românticos e que tratarei a partir de agora. A gente poderia começar reparando que, se 

os símbolos, mitos e alegorias são ferramentas alternativas para expressar algo, em 

princípio, não enunciável; a ideia de Profundidade é uma ferramenta que nos ajuda a ler 

e interpretar essa mensagem misteriosa.  

   Quando nós dizemos que um determinado livro, ou música ou quadro é 

profundo não fica muito claro o que nós queremos dizer com isso. Porém, está claro que 

você não quer dizer que aquela obra é bela, harmônica, perfeita ou universal. 

Justamente porque todos esses adjetivos pressupõe o reconhecimento de critérios de 

avaliação com os quais a obra estaria dialogando.  

 Porém, uma obra profunda trata de algo que não podemos traduzir em termos 

literais. Não posso explicar muito bem, de que forma, aquilo me afeta. Nem sei definir 

exatamente em relação a que fundamentos eu avalio a qualidade profunda daquela obra.  

A profundidade, então, invoca a ideia de irredutibilidade. A ideia de que sou 

obrigado a deixar reticências na minha descrição de determinada obra. De que por mais 

longe que eu vá na minha intepretação, sei que determinado assunto não pode ser 

esgotado. De que não existe uma fórmula ou fundamento capaz de abarcar todos os 

significados possíveis que determinado tema convoca.  

Quando, por exemplo, Pascal faz sua famosa observação de que o coração 
tem suas razões, assim como a mente, quando Goethe diz que, por mais que 
tentemos, sempre haverá um elemento irredutível de antropomorfismo em 
tudo o que fazemos e pensamos, as pessoas julgam essas observações 
profundas por esse motivo, porque quando as aplicamos a qualquer coisa, 
elas abrem novos panoramas, e esses panoramas são irredutíveis, impossíveis 
de abranger, de descrever, de colecionar; não há nenhuma fórmula que nos 
leve, por dedução, a todos eles. Essa é a noção fundamental de profundidade 
nos românticos, e é com isso que se relaciona a maior parte de suas ideias 
sobre o finito representando o infinito, o material representando o imaterial, 
os mortos representando os vivos, o espaço representando o tempo, as 
palavras representando algo que é, em si mesmo, aquém ou além das palavras 
(...) (BERLIN, 2013, p.159).   

  

 Para Isaiah Berlin, a noção de profundidade está diretamente ligada à premissa 

romântica da ausência de uma estrutura das coisas, da ausência de um fundamento 

totalizador capaz de elucidar a experiência humana. Inclusive, esta talvez seja a melhor 

explicação para o tão comentado pluralismo de expressões e valores (às vezes 
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contraditórios) ligados ao romantismo. Ironicamente, portanto, o próprio romantismo 

não deveria ser definido de modo preciso.    

 

Profundidade e Revolução 

 

 Para concluir, gostaria de sugerir uma breve discussão sobre as possíveis 

conexões entre os conceitos de profundidade e de revolução. Este foi o mote da 

apresentação no simpósio “Literatura e Revolução” da XV ABRALIC que deu origem 

ao texto.  

 Como o conceito de revolução talvez seja ainda mais polissêmico do que o de 

romantismo2, é preciso circunscrevê-lo a alguma definição que nos sirva de referência. 

Seguindo a chamada do simpósio, optei pela definição de Friedrich Schlegel no famoso 

fragmento 216, no qual afirma que: 

A Revolução Francesa, a Doutrina da ciência, de Fitche, e o Meister de 
Goethe, são as grandes tendências de nossa época. Quem quer que se ofenda 
com esta justaposição, quem quer que não leve a sério uma revolução se não 
for ruidosa e materialista ainda não atingiu uma perspectiva ampla e elevada 
da história da humanidade. Mesmo na desgastada história da nossa 
civilização, frequentemente semelhante a um conjunto de variantes 
acompanhadas de contínuos comentários cujo texto original se perdeu, 
muitos livrinhos que passaram quase despercebidos pela turba ruidosa da 
época têm um papel mais influente do que tudo que aquelas multidões 
fizeram. (SCHLEGEL, 1987, p.60). 

 

Tendo em vista a definição Schlegel, creio que a concepção de profundidade 

romântica encerra uma atitude que poderíamos chamar de revolucionária. A 

profundidade é uma percepção capaz de penetrar sutilmente a cultura e transformar, ao 

                                                           
2
 Sobre a imbricação dos conceitos de revolução e romantismo é interessante observar a tipologia de 

Michael Lowy e o Robert Sayre no livro Revolta e Melancolia (2015), no qual definem as seguintes 
tendências políticas nas diversas manifestações romanticas: 
 
Romantismo: 
- restitucionista 
- conservador 
- fascista 
- resignado 
- reformador 
- revolucionário e/ou utópico 
 
Entretanto, no romantismo revolucionário-utópico, eles destacam as distintas ramificações:  
- jacobino-democrático 
- populista 
- socialista utópico-humanista 
- libertário 
- marxista 
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mesmo tempo, nosso olhar para a política, para a arte, para os valores, para os costumes 

etc. Agora, se essa concepção revolucionária é boa ou ruim, é discutível, claro.  

Por exemplo. Em termos especificamente políticos, a ideia de que não existem 

leis externas a serem racionalmente reconhecidas, pode levar as pessoas a adotarem 

posturas tanto progressistas como reacionárias. O inapreensível mistério da vida pode 

servir de justificativa para reforçar o status quo tanto quanto para romper com ele, 

apostando em valores e estruturas sociais inéditas. Tudo vai depender do uso que você 

faz desse repertório.  

Penso que, mobilizado como ferramenta crítica, o ideal romântico nos ajuda a 

perceber que é um erro acreditar que as instituições e as doutrinas são representações 

acuradas da verdade, do real, da natureza humana etc. De fato, todas as regras sociais e 

os respectivos discursos que lhes conferem legitimidade são criações dos seres 

humanos, em geral para benefício de alguns deles. Por isso, de tempos em tempos, 

devemos repensá-las para tentar promover liberdade e dignidade para o maior número 

de pessoas possíveis. 

Como instrumento que instiga a dúvida, acho que concepções como a de 

profundidade podem servir como contraponto revolucionário a discursos que 

argumentam em nome da suposta evidência, natureza ou realidade das coisas para 

subjugar nossa liberdade, criatividade e manter uma visão de mundo hegemônica, 

homogênea e geralmente injusta.   

Porém, quando a atitude romântica se leva muito a sério, quando se torna muito 

convicta das suas declarações, quando é usada como meio para fins messiânicos, tende a 

produzir a versão intolerante da profundidade revolucionária. É quando a crítica às 

instituições se torna profunda e fanática. Então, toda irredutibilidade, todo o infinito 

inarticulável passa a servir não como salvaguarda da tolerância e pluralidade, mas da 

autoafirmação paranoica (de um grupo ou indivíduo) e da destruição niilista de toda a 

diferença em nome de uma suposta liberdade ilimitada.   

A boa herança do romantismo é o olhar ambivalente para o mundo. Que deve 

refletir no olhar ambivalente para o próprio romantismo.   

Essa é a conclusão irônica de Isaiah Berlin: a de que os valores de tolerância e 

pluralismo são consequências que muitas vezes não estavam nos planos dos românticos 

mais fanáticos. “Ao mirarem uma coisa, eles produziram, felizmente para todos nós, 

quase exatamente o oposto” (BERLIN, 2013, p.217). Isso porque somos filhos de 

ambos os mundos (tanto o da tradição racionalista/iluminista quanto do romantismo). 
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Em diálogo, essas visões de mundo puderam e podem se enriquecer, se aperfeiçoar, se 

vigiar mutuamente e quem sabe produzir as melhores versões das revoluções - aquelas 

comprometidas em combater os dogmatismos de todos os tipos.   
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PARA ALÉM DO HISTORICISMO: SENTIDOS POLÍTICOS EM EL HOMBRE 

QUE AMABA A LOS PERROS, DE LEONARDO PADURA 

Bruna Tella Guerra (UNICAMP) 

 

Resumo: O escritor cubano Leonardo Padura (1955) passou a ganhar um reconhecimento no 

Brasil a partir do final de 2013, quando aqui foi lançado O homem que amava os cachorros, 

tradução de El hombre que amaba a los perros, muito embora já tivesse algumas de suas obras 

anteriormente publicadas no país. No texto a seguir, trago a hipótese de que a recepção desse 

romance no Brasil passa tanto por uma fetichização da nacionalidade do autor quanto pelo 

relevante histórico do trotskismo brasileiro. Procuro mostrar, também, como, em consequência 

da intensa referência histórica utilizada pelo autor para escrever o romance, existe uma tendência 

de recepção e de análise altamente historicistas. Por fim, defendo que a consideração de 

construções ficcionais e estéticas em El hombre... acaba por trazer sentidos políticos importantes, 

capazes de colocar em cheque preconcepções que temos ao encarar a literatura cubana 

contemporânea. Atenho-me, mais especificamente e rapidamente, à explícita referência à ficção 

policial do estilo hard-boiled no romance em questão. 

 

Palavras-chave: Literatura Latino-Americana. Literatura Hispano-americana. Literatura cubana. 

Política. Ficção. 

 

Em um ensaio denominado “Yo quisiera ser Paul Auster (Ser y estar de un 

escritor cubano)”, Leonardo Padura faz afirmações que são algumas de suas principais 

marcas discursivas e que podem servir de precaução para se pensar a literatura cubana 

contemporânea: 

 

Cuando pienso que yo quisiera ser Paul Auster es por razones que ni 
siquiera tienen que ver con los premios, la fama, el dinero. (...) Pero yo 
desearía ser Paul Auster, sobre todo, para que cuando fuese 
entrevistado, los periodistas me preguntasen lo que los periodistas 
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suelen preguntarles a los escritores como Paul Auster y casi nunca me 
preguntan a mí – y no por la distancia sideral que me separa de Auster. 
(...) 
A diferencia de Paul Auster, el escritor cubano de hoy – es mi caso, y 
de ahí mi envidia austeriana – empieza a definirse como escritor por el 
lugar en que resida: dentro o fuera de la isla. Tal ubicación geográfica 
se considera, de inmediato, indicador de una filiación política cargada 
de causas y consecuencias, también políticas. Nadie – o casi nadie, para 
ser justos – lo acepta solo como un escritor, sino como un representante 
de una opción política. Y sobre tal tema se le suele interrogar, en 
ocasiones con cierto morbo, y por lo general esperando escuchar las 
respuestas que confirmen los criterios que el interrogador ya tiene en su 
mente (todo el mundo tiene una Cuba en la mente): la imagen del 
paraíso socialista o la estampa del infierno comunista.1 (PADURA, 
2015, p. 285-288)  
 

O sarcasmo do escritor para se referir a perguntas de entrevistadores é uma postura 

sua bastante recorrente, uma vez que são frequentes as vezes em que ele se vê diante de 

situações em que sua literatura é colocada num plano secundário em relação a sua 

nacionalidade. Presenciei um desses momentos em uma sabatina pós-Flip realizada pela 

Folha de São Paulo, em julho de 2015. Na ocasião, Clóvis Rossi e Juliana Gragnani 

“rechearam” Leonardo Padura de questionamentos sobre a sociedade e a política cubanas, 

quase nunca se baseando naquilo que o autor havia escrito. Em seguida, resolveram “abrir 

o microfone” às perguntas do público presente no mini auditório de uma livraria 

paulistana, sem antes, visivelmente incomodado, Padura ironizar: “Como pudemos 

perceber, falamos muito sobre minha literatura até agora...”.  

A postura dos jornalistas de preterir da literatura do escritor para enxergar apenas 

as coordenadas geográficas em que ele vive me parece sintomática de um entendimento 

político raso e apaixonado, que coloca em Cuba uma carga de exotismo responsável por 

sentimentos díspares, atualmente bastante evidentes no contexto brasileiro. Afinal, uma 

frase de ordem muito utilizada por setores reacionários da sociedade brasileira nos 

últimos anos, dirigida aos setores progressistas, é o famigerado “Vai pra Cuba”. Em 

                                                           
1 “Quando penso que eu gostaria de ser Paul Auster é por razões que nem sequer têm a ver com os prêmios, 
a fama, o dinheiro. (...) Mas eu desejaria ser Paul Auster, sobretudo, para que quando fosse entrevistado, os 
jornalistas me perguntassem o que os jornalistas costumam perguntar aos escritores como Paul Auster e 
quase nunca me perguntam– e não pela distância sideral que me separa de Auster. (...) Diferentemente de 
Paul Auster, o escritor cubano de hoje – é o meu caso, e daí minha inveja austeriana – começa a se definir 
como escritor pelo lugar em que reside: dentro ou fora da ilha. Essa localização geográfica é considerada, 
imediatamente, indicador de uma filiação política carregada de causas e consequências, também políticas. 
Ninguém – ou quase ninguém, para ser justo – o aceita apenas como um escritor, e sim como um 
representante de uma opção política. E sobre esse tema muitas vezes o interrogam, em ocasiões com certa 
morbidez, e geralmente esperando escutar as respostas que confirmem os critérios que o interrogador já 
tem em sua mente (todo mundo tem uma Cuba na mente): a imagem do paraíso socialista ou a estampa do 
inferno comunista”. (Minha tradução). 
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contrapartida, parte de nossa esquerda tem na grande ilha caribenha um modelo de 

oposição aos yankees, enxergando o país, nas palavras de João Felipe Gonçalves em 

artigo intitulado “A ilha da fantasia”, como “um mero símbolo político de resistência – e 

não um país de verdade”. 

Considerando essa lógica simplista, como bem apontou Padura em “Yo quisiera 

se Paul Auster”, ele teria suas ideias e pontos de vista mapeados simplesmente pela 

escolha de permanecer residindo em Cuba. Estaria, portanto, em um ethos oposto ao de 

Guillermo Cabrera Infante, que rompeu com a Revolução e terminou seus dias em 

Londres. Contudo, tanto os textos de Leonardo Padura quanto aquilo que diz em 

entrevistas passam longe desse raciocínio dual, capaz de “dar nó” em cabeças repletas de 

preconcepções sobre a ilha socialista. Essa incompreensão pode ser ilustrada por outra 

situação por mim vivenciada. Certa vez, logo após eu ter publicado no Facebook uma das 

tantas entrevistas concedidas pelo escritor, fui abordada por alguém que dizia não 

entender os motivos de Padura para continuar morando em seu país natal se a ele tinha 

tantas críticas. Ironicamente, esse sujeito, cujo raciocínio se moldava numa chave de 

slogan ditatorial brasileiro – Cuba, ame-a ou deixe-a –, era um opositor ferrenho ao 

Partido dos Trabalhadores e a conversa ocorreu quando Dilma Rousseff era presidenta do 

Brasil. Ou seja, a lógica para se pensar Cuba, quase sempre, é totalmente distinta da 

utilizada para se entender outros territórios, o que justifica muito bem o desejo de 

Leonardo Padura ser Paul Auster. Isso significa, nada mais, nada menos, que ser olhado 

para além do fetichismo que envolve la isla grande. 

Esse olhar, que entende Cuba e o cubano apenas como símbolo de resistência, 

porém, parece ser responsável por parte celebração de sua imagem enquanto escritor em 

territórios brasileiros. Desde sua primeira visita ao Brasil, em 2014, políticos de cunho 

progressista acabaram se aproximando de Padura de forma sistemática, justamente 

quando o progressismo brasileiro e latino-americano começou a ruir. Em um artigo 

chamado “Adivinha quem me chama para almoçar”, publicado na Folha de São Paulo, o 

escritor relata a ocasião em foi surpreendido por um convite para almoçar com a então 

presidenta da república, Dilma Rousseff, grande entusiasta do autor. Em novembro de 

2015, ele apareceu em vídeo do Instituto Lula parabenizando o ex-presidente pelos seus 

setenta anos, afirmando estar muito satisfeito por ser seu autor cubano preferido. Meses 

antes, os dois já haviam se encontrado. O envolvimento de Padura nesse contexto é tão 

grande a ponto de ele próprio – que por tantas vezes critica a opinião a respeito de 

realidades das quais não se conhece profundamente – assumir um posicionamento diante 

4752

Ana
Pencil



4 
 

da desastrosa recentíssima situação política brasileira: contribuiu com um abaixo-

assinado de escritores e profissionais do livro pela democracia e escreveu um texto para 

o El país espanhol chamado “Brasil, una mala telenovela”, comentando o golpe de 

Estado sofrido por Dilma em 31 de agosto de 2016. 

Além da apropriação política da imagem do autor por si só, outra motivação de 

cunho político que, aparentemente, faz com que Leonardo Padura seja reconhecido em 

solos brasileiros diz respeito, propriamente, ao romance responsável por uma maior 

visibilidade do autor no Brasil: O homem que amava os cachorros, tradução de El hombre 

que amaba a los perros2. Isso se dá, possivelmente, devido à temática mais geral do texto, 

cujo eixo central é consideravelmente conhecido às esquerdas: o assassinato de Trotski3. 

Como se sabe, o trotskismo teve uma importância bastante grande na América Latina 

como um todo, incluindo o Brasil. Na fundação da IV Internacional, o brasileiro Mario 

Pedrosa foi o único latino-americano presente, representando todos os movimentos da 

Oposição de Esquerda do continente. Segundo Osvaldo Coggiola (2012), durante o 

período de surgimento dos grupos trotskistas na América Latina, a cisão brasileira foi 

uma das mais importantes, ao lado da chilena e cubana, se constituindo como a 

organização política mais forte nesse período inicial. Depois disso, o trotskismo no Brasil 

ganhou novas dinâmicas e formatos, resistindo, ainda hoje, em partidos, movimentos 

políticos ou sindicais. Quanto a esse aspecto, Padura chegou a dizer, em sua participação 

na Festa Literária Internacional de Paraty de 2015, que, curiosamente, grande parte 

daqueles que o abordavam para tratar de O homem que amava os cachorros no Brasil se 

afirmavam ex-trotskistas. Vale a pena ressaltar que, apesar de a Revolução Cubana ter 

                                                           
2 Muito embora diversos romances policiais do autor já tivessem sido traduzidos por aqui, foi a chegada 
desse específico que permitiu que sua visibilidade aumentasse significativamente. Segundo Emir Sader, no 
blog da Boitempo, o livro é responsável pelo maior índice de vendas da editora em vinte anos. Além disso, 
em uma de suas colunas de 2015 da Folha de São Paulo – jornal do qual se tornou colaborador justamente 
após a publicação do livro – Padura chega a afirmar ter sido abordado em locais públicos no Brasil muitas 
vezes, desconfiando ser mais conhecido por aqui do que em seu próprio país. Ainda que não se deva 
desconsiderar todo o marketing editorial envolvendo a divulgação do romance, não me parece exagero 
afirmar que ele possui um forte apelo aos leitores brasileiros. 
 
3 Para se recontar essa história, em O homem que amava os cachorros, os trinta capítulos se alternam tanto 
em termos espaciais e temporais quanto em seu foco narrativo São três, basicamente, os contextos: O 
primeiro deles apresenta Iván, um cubano de Havana, nascido na década de 1950, que estando em 2004 
resolve escrever sua própria história, a qual se entranha, inevitavelmente, ao histórico da Revolução 
Cubana. Em certo momento da narrativa, se atém a um acontecido na década de 1970, numa praia de 
Havana: o encontro com um estrangeiro que resolve lhe revelar detalhes sobre diversos aspectos 
envolvendo o assassinato de Trotski. O segundo contexto diz respeito à vida de Trotski desde que foi 
expulso da URSS até o momento em que é assassinado por Ramón Mercader. Este, por sua vez, é o foco 
do terceiro contexto, que aborda o momento em que foi recrutado pelo Partido Comunista para a missão de 
assassinar Trotski e todas as consequências futuras disso em sua vida. 
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passado a assumir um caráter stalinista em seu momento inicial, possivelmente contou 

com a colaboração de trotskistas em sua realização (COGGIOLA, 2012). 

Essa referência altamente histórica e política do enredo é reforçada por uma 

pesquisa documental minuciosa travada pelo escritor cubano, que levou cerca de cinco 

anos para terminar a escrita do romance. Os capítulos de O homem que amava os 

cachorros cujo centro é a vida de Trotski trazem inúmeras ideias que remetem 

diretamente a obras do revolucionário russo. Não é à toa que o ângulo historicista é o 

mais comum àqueles que escreveram sobre o livro no Brasil. Gilberto Maringoni, em 

prefácio para a edição brasileira do livro ressalta que possíveis lacunas históricas seriam 

preenchidas com a construção estética do romance, dando uma ênfase muito maior ao 

aspecto histórico do que ao literário. A mesma tendência é mantida por Emir Sader, ao 

resenhá-lo para o Le Monde Diplomatique Brasil, que elogia o rigor histórico e ressalta a 

junção de “[t]rês processos mitológicos – a Revolução Espanhola, a Revolução Russa e a 

Revolução Cubana” em um único texto. Em contrapartida, os únicos instantes em que o 

trabalho literário de Padura parece ser levado em consideração são os termos “literatura 

policial” e “semificcional”, sem desdobramentos, porém.  

Esse historicismo, no entanto, além de deixar de lado uma dimensão mais crítica 

do âmbito político trazido no romance, parece colocar em escanteio a construção literária 

de O homem que amava os cachorros, algo de que o próprio Padura tenta se esquivar em 

diversas observações dispostas antes ou depois dos romances. Em uma “Nota muy 

agradecida”, ao final de El hombre que amaba a los perros, por exemplo, ele escreve: 

 

Por eso me atuve con toda la fidelidad posible (recuérdese que se trata 
de una novela, a pesar de la agobiante presencia de la Historia en cada 
una de sus páginas) a los episodios y la cronología de la vida de León 
Trotski en los años en que fue deportado, acosado y finalmente 
asesinado, y traté de rescatar lo que conocemos con toda certeza (en 
realidad muy poco) de la vida o de las vidas de Ramón Mercader, 
construida(s) en buena parte sobre el filo de la especulación a partir de 
lo verificable y de lo histórica y contextualmente posible. Este ejercicio 
entre realidad verificable y ficción es válido tanto para el caso de 
Mercader como para el de otros muchos personajes reales que aparecen 
en el relato novelesco – repito: novelesco – y por tanto organizado de 
acuerdo con las libertades y exigencias de la ficción.4 (PADURA, 2013, 
p. 763-764). 

                                                           
4 “Por isso me ative com toda a fidelidade possível (lembre-se que se trata de um romance, apesar da intensa 
presença da História em cada uma de suas páginas) aos episódios e à cronologia da vida de Leon Trotsky 
nos anos em que foi deportado, perseguido e finalmente assassinado, e tratei de resgatar o que conhecemos 
com toda certeza (na realidade muito pouco) da vida ou das vidas de Ramón Mercader, construída(s) em 
boa parte pelos caminhos da especulação a partir do verificável e do histórica e contextualmente possível. 
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Embora se diga preocupado com certa fidelidade histórica, há, aqui, uma 

insistência no aspecto romanesco e ficcional do romance. Portanto, apesar de sentidos 

advindos de referências a personagens que existiram na vida real –Trotski, Mercader, 

Stalin, Caridad del Río, África de las Heras e outros – ou a episódios históricos – tribunais 

de Moscou, Guerra Civil Espanhola etc –, deixar de lado a construção ficcional e o 

trabalho estético de Padura em El hombre que amaba a los perros é prescindir de sentidos 

políticos importantes. 

Não é plausível ignorar que os personagens e episódios históricos são narrados a 

partir do ponto de vista de um cubano, nascido praticamente com a Revolução Cubana e 

atingido, direta ou indiretamente, pelos desdobramentos da conjuntura histórica que 

envolve o comunismo, o socialismo e o stalinismo no século XX. Isso inclui as 

perseguições que o narrador Iván sofreu na década de 1970, durante o período que ficou 

conhecido como quinquenio gris; a fome que atingiu os cubanos na década de 1990, após 

a queda do Muro de Berlin; as consequências do embargo dos Estados Unidos a Cuba, 

ainda no século XXI, como a precariedade das habitações. Iván é um sujeito que participa 

da História – quem está fora dela, afinal? – e que fala de uma perspectiva bastante 

diferente da chamada História oficial – responsável, inclusive, pelo quase total 

desconhecimento de Trotski pelo povo cubano, ainda que num instante pré-

revolucionário o país tenha sido responsável por um dos mais importantes trotskismos 

latino-americanos. Por isso, o historicismo para se pensar o romance em questão acaba 

por contrariar a própria hermenêutica do texto. Ressalto, então, ser extremamente 

importante que leituras e análises de O homem que amava os cachorros e outras obras de 

Leonardo Padura – já que se trata de um autor de projeto estético – superem o viés 

historicista e procurem perceber sentidos subjacentes à construção textual. 

Um dos elementos de importância nesse exercício de adentrar os sentidos de O 

homem que amava os cachorros é justamente aquele que Sader traz de forma célere em 

sua resenha: a ligação à literatura policial. O título, El hombre que amaba a los perros, é 

emprestado de um conto de 1936 do estadunidense Raymond Chandler chamado “The 

man who liked dogs”. Não se trata de algo implícito, uma vez que, no quinto capítulo, o 

narrador Iván relembra o dia de 1977 em que havia levado para a praia de Santa María 

                                                           
Esse exercício entre realidade verificável e ficção é válido tanto para o caso de Mercader quanto para o de 
outros muitos personagens reais que aparecem no relato romanesco – repito: romanesco – e por isso 
organizado de acordo com as liberdades e exigências da ficção” (Minha tradução). 
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del Mar o livro Killer in the rain, de Chandler, coletânea na qual se encontra o conto em 

questão. Nesse dia, coincidentemente, se depara com dois galgos russos, com os quais se 

encanta e por meio dos quais se aproxima de Jaime López, um homem que amava os cães. 

Ora, a referência a Chandler não é despropositada e representa um ponto de vista 

a ser considerado na interpretação de O homem que amava os cachorros. Chandler, 

juntamente com Dashiell Hammett, é considerado um dos principais nomes literatura 

policial hard-boiled. Diferentemente do que foi popularizado pelo personagem Sherlock 

Holmes, o estilo policial chandleriano lida menos com os métodos de investigação e 

genialidade do detetive que com o realismo de uma sociedade altamente corrompida, 

falha e desvirtuada por sistemas disfuncionais. São esses os rastros que Leonardo Padura 

segue em seus romances policiais, com os quais iniciou sua carreira – Pasado perfecto 

[1991], Vientos de cuaresma [1994], Máscaras [1991], Paisaje de otoño [1998], Adiós, 

Hemingway [2001], La neblina del ayer [2005] e La cola de la serpiente [2011]. Seu 

detetive, Mario Conde, está longe de estar além do bem e do mal. Não é neutro, não é 

idôneo, nem mesmo exemplar. É um homem colocado em sua humanidade, apresentando 

vícios e falhas: alcoólatra, pessimista, desbocado, apaixonado. Em suas buscas, o que se 

evidencia são falhas no sistema político e social cubanos. Por trás das aparências de 

legalidade, há sempre crimes obscuros e interesses se sobrepondo a qualquer ética. 

Coerentemente, O homem que amava os cachorros traz à tona muito desse 

universo. A construção dos três patamares narrativos revela inconsistências de projetos 

políticos considerados promissores ao longo do século XX, apontando as consequências, 

prejuízos e sacrifícios decorrentes das tentativas de realização de socialismos durante a 

Era dos Extremos. Ademais, uma vez que a ficção detetivesca do estilo hard-boiled é 

construída a partir dos bastidores, ou seja, do que há por trás da aparente normalidade 

social, é bastante evidente que a ficção feita por Padura extravasa qualquer referência 

friamente histórica, dando um enfoque aos sujeitos que viveram e sentiram na pele a 

história do século XX. 

Além dessa referência à literatura policial hard-boiled em O homem que amava 

os cachorros, há inúmeras outras características de construção estética que podem 

contribuir com análises profícuas em sentidos políticos. A nível de exemplo, posso citar 

o ângulo místico e religioso assumido pelos personagens do romance em diversos 

instantes do romance; a construção humanizada dessas mesmas figuras; bem como a 

disposição dos capítulos, alternando espaços e tempos na construção de uma unidade de 

enredo – elementos a serem desenvolvidos por mim em análises futuras. Enfim, acredito 
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que a atenção a esses e outros aspectos na concepção romanesca de Leonardo Padura 

pode ser uma espécie de resistência a análises fetichistas, para que sejam alcançados 

sentidos políticos mais complexos e capazes, inclusive, de colocarem em xeque 

preconcepções e historicismos. 
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A BUSCA POR ANTÍDOTOS PARA A ENFERMIDADE DO MUNDO OU POR 
FORMAS DE OCUPAR O TEMPO 

Cristiano Rodrigues Batista (UNICAMP) 

 

 

Resumo: É possível ver certa Enfermidade acompanhando a obra do escritor Roberto Bolaño. 
Para além de sua doença física, pela leitura de alguns de seus textos, vemos que é recorrente a 
luta contra essa Enfermidade, que também pode ser o sinônimo de “resignação”. Identificada a 
doença, resta ir em busca do seu antídoto. A viagem é a busca do antídoto para quem está 
enfermo e essa busca também é, para Bolaño, o aprendizado pelo qual o poeta deve passar. 
Seguir viagem é, assim, um primeiro passo da busca da cura para a Enfermidade e em direção 
ao cumprimento das exigências postas para exercer legitimamente o ofício da literatura. No caso 
de João Gilberto Noll, o sujeito deixa de ser total(izante) e o Estado deixa de ser totalitário: 
pertencer não é mais possível, só restam espaços anônimos e fragmentos de um todo que não 
permitem mais o reconhecimento. Sendo assim, resta muito pouco. Os personagens nollianos 
vivem a falência da representação, às vezes, aliada à falência da linguagem, resultando na deriva 
que só pode buscar “formas de ocupar o tempo” ou maneiras de “preencher o tempo com 
palavras”, como foi dito, respectivamente, pelos narradores de Rastros do verão e O quieto 
animal da esquina. Este trabalho fará uma análise do conto “Vagabundo na França e Bélgica”, 
de Roberto Bolaño, e do romance Berkeley em Bellagio, de João Gilberto Noll.  

 

Palavras-chave: Roberto Bolaño. João Gilberto Noll. Deriva. Literatura Latino-americana. 

 

O narrador em viagem 

 

No texto “Literatura + enfermedad = enfermedad”1, de Roberto Bolaño, a princípio 

vemos que o que ele – o narrador que, no caso, coincide com o próprio Bolaño – chama de 

																																																													
1 Bolaño, 2012. 
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doença diz respeito à sua condição médica que exigia um transplante de fígado, para que 

houvesse alguma chance de sobreviver. No entanto, ao longo do texto, ao fazer uma leitura de 

Mallarmé, a doença a qual se refere pode ser vista como algo que vá além de uma condição 

fisiológica, “la enfermedad como resignación, resignación de vivir o resignación de lo que sea. 

Es decir [Mallarmé] está hablando de derrota.” (Bolaño 2012b: 145). Para a falta da vontade de 

ler e fazer sexo que advém dessa derrota, o narrador diz que Mallarmé deixa como única 

possibilidade a viagem: “navegar es necesario, vivir no es necesario”. A liberdade do viajante 

seria um passo importante ao aprendizado poético, um verdadeiro (e possível) antídoto contra a 

resignação. Chegado a esse ponto do texto, Bolaño lembra do poema de Baudelaire “Le 

vouyage” que, segundo o chileno, pode ter sido a motivação para o soneto de Mallarmé. Bolaño 

aproxima o viajante do poema de Baudelaire ao condenado, que precisa renunciar a tudo para 

ser o verdadeiro viajante. Este não pode ter nada a perder para mergulhar em uma viagem até as 

últimas consequências.  

A voz do poeta pergunta ao viajante o que ele viu e várias coisas são apresentadas. 

Segundo Bolaño, citando o poema baudelairiano, o viajante quer se salvar, mas só encontra: 

 

Saber amargo, o que se tira de uma viagem! 

Monótono e pequeno, o mundo, sem remédio, 

Hoje, ontem, amanhã, nos faz ver nossa imagem, 

Um oásis de horror num deserto de tédio! (Baudeleire, 2006, p. 419-21) 

 

Para Bolaño, esse é o diagnóstico mais lúcido da enfermidade do homem moderno. O 

saber amargo adquirido na viagem, a revolução, a morte, o tédio e a fuga são algumas das 

causas dessa doença da qual, não apenas o homem moderno, também sofrem os poetas. Mas 

será que o horror que cerca a modernidade possibilitaria somente a vida como um zumbi, nesse 

deserto de tédio, ou mesmo uma conversão em escravizador de um outro? Outra opção é 

apontada na última estrofe do poema, 

 

Queremos, tal o cérebro nos arde em fogo, 

Ir ao fundo do abismo, Inferno ou Céu, que importa? 

Para encontrar no Ignoto o que ele tem de novo! (Baudelaire, 2006, p. 423) 
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Em parte afirmando a leitura de Baudelaire e já sabendo da derrota de antemão, Bolaño 

diz que Mallarmé sugere um novo começo, 

 

Es decir, para el poeta de Igitur no sólo nuestros actos están enfermos sino 
que también lo está el lenguaje. Pero mientras buscamos el antídoto o la 
medicina para curarnos, lo nuevo, aquello que sólo se puede encontrar en lo 
ignoto, hay que seguir transitando por el sexo, los libros y los viajes, aun a 
sabiendas de que nos llevan al abismo, que es, casualmente, el único sitio 
donde uno puede encontrar el antídoto. (Bolaño, 2012, p. 156) 

 

Só o caminho pelo desconhecido poderia trazer o novo do qual fala Bolaño a partir de 

Baudelaire e Mallarmé, que é o mesmo que dizer, poderia trazer a cura para a derrota que, de 

antemão, é bem conhecida. Apesar do fim da viagem estar posto na iminência da morte, o 

caminho que leva ao abismo é a única possibilidade de evitar que se passe a viver a morte que já 

lhe fora anunciada.  

Pensando na obra ficcional do próprio Bolaño iluminada pelo trecho citado, entendemos 

que a escritura do chileno é parte desse esforço que o leva ao abismo ou a instantâneos de 

personagens capturados transitando à beira desse abismo. No conto de Bolaño trabalhado a 

seguir, podemos ver como a sua narrativa se movimenta em uma busca por frágeis antídotos, ou 

antígenos contra enfermidades específicas, e estaciona em lugares-pessoas que lhe tragam 

vislumbres de cura e de vida. A viagem e a dispersão passam a ser lugares/não lugares de busca, 

estações de parada do viajante que está a procura do novo no desconhecido. 

É possível observar um movimento semelhante acontecendo na obra do escritor 

brasileiro João Gilberto Noll, apesar das diferenças na materialização dessa poética em texto. 

Enquanto em Bolaño é, ainda, possível ver a dispersão e certa estabilização, no escritor 

brasileiro há uma dispersão levada às últimas consequências. O princípio da busca possui muito 

em comum. No entanto, em Noll, observamos uma deriva completa que resulta em um realismo 

diferente daquele que pode ser codificado. Na sequência da análise do conto do chileno, 

passaremos à análise de alguns momentos da obra do escritor brasileiro sob a mesma ótica. 

 

Sacrifício ritual 
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No conto “Vagabundo na França e Bélgica”, do volume Putas assassinas (2008), vemos 

o protagonista B, que pode coincidir com Belano d’Os detetives selvagens, ou mesmo com o 

próprio Bolaño. É em torno de B que o conto irá se desenvolver. O início se dá com uma frase 

que indica um locomover-se de um país ao outro, apesar desta primeira frase apresentar somente 

o país de destino: “B entrou na França. Passa cinco meses andando por lá e gastando todo o 

dinheiro que tem. Sacrifício ritual, ato gratuito, aborrecimento” (Bolaño, 2008, p. 78). A ideia 

de um ritual que implique em um sacrifício é posta sem maiores explicações. Deslocamento e 

ritual serão duas ideias importantes na progressão do conto. 

Diante do “oásis de horror num deserto de tédio” que o viajante baudelairiano diz ter 

encontrado, Bolaño conclui, a partir de Mallarmé, que a única saída possível é seguir viagem em 

direção ao abismo. É por meio da viagem, dos livros e do sexo que se pode chegar ao único 

lugar onde seria possível encontrar o antídoto para a enfermidade do homem moderno, bem 

como para executar de forma legítima o ofício da literatura. O viajante verdadeiro precisa 

renunciar a tudo o que tem e manter-se em constante deslocamento. B leva a cabo tal sacrifício: 

passa meses andando e gastando o dinheiro que tem.  

Após terminar de ler um romance, B encontra, num sebo, o volume 2 de Luna park, o 

número da revista é dedicado a grafias. Vários escritores colaboraram com o número e sobre 

cada um deles o narrador traz algum comentário, uma pequena biografia. Na verdade, há um 

escritor sobre quem B não sabe nada, Henri Lefebvre. Tal nome se ilumina e ele compra a 

revista, à qual se dedica nos dias subsequentes entre várias atividades que parecem não chamar 

tanta atenção quanto a leitura da revista. Descobre que Lefebvre viveu infância e adolescência 

na Bélgica, que morreu em 1973 – sem deixar de lembrar que a data representa também o golpe 

no Chile –, suicidou-se, e que após a sua morte foram encontrados quinze quilos de manuscritos 

e desenhos.  

Paris parece não interessar mais ao protagonista que decide ir à Bélgica. Lembra-se de 

uma amiga lá, uma filha de um exilado chileno com uma ugandense. Toma novamente o trem e, 

ao chegar, passeia pelo centro de Bruxelas. B encontra a sua amiga, apresentada como M, 

conversam. Ele mostra a ela o trabalho de Lefebvre na revista. M conta um pouco de si para B. 

 

Naquela manhã, quem fala do ser na realidade é M. Conta-lhe que sua vida é 
uma sucessão de erros, que esteve muito doente (não diz de quê), relata uma 
viagem a Nova York, semelhante a uma viagem ao inferno. M fala um 
espanhol recheado de palavras francesas e seu rosto permanece inexpressivo 
ao longo do seu discurso. De vez em quando se permite um sorriso para 
acentuar o ridículo de uma situação, ou o que para ela parece ridículo e que 
de forma alguma o é, pensa B.  (Bolaño, 2008, p. 84-5) 
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 A sucessão de erros, a viagem e o espanhol misturado ao francês de forma alguma 

fazem daquela situação algo que possa ser visto como ridículo, ao menos para B. Se um pouco 

antes em Paris, com a Luna park nas mãos, a cidade começou a lhe parecer um campo sem nada 

o que fazer, B recorre ao estudo de Henri Lefebvre. Agora em Bruxelas, M lhe desperta o 

interesse. As dificuldades que se mostram de relance na história de M parecem cumprir as 

condições para que B tenha tempo para ouvi-la. Ela chega a falar de sua adolescência, de suas 

idas e vindas de Nova York, mas B sente que ela tem algo a mais para lhe dizer, sem chegar a 

fazê-lo. Além disso, ela também esteve/está enferma.  

A história de outra mulher também chama a atenção de B, despertando-o do sono 

literalmente. É mais uma história a lhe despertar interesse e, de algum forma, tocá-lo. 

 

Naquela noite B dorme com uma moça negra que fala enquanto dorme. Sua 
voz que B recorda suave e cadenciada, durante o sono é rouca e peremptória, 
como se em algum momento da noite (que escapou a B) se houvesse operado 
uma transformação nas cordas vocais da moça. Na verdade foi essa voz que 
lhe despertou como se lhe dessem uma martelada, depois, quando se dá conta 
de que é apenas a sua companheira que fala dormindo, permanece apoiado 
num cotovelo ouvindo-a por um instante, até que decide acordá-la. O que 
estava sonhando?, pergunta. A moça responde que sonhava com a mãe, morta 
havia pouco. Os mortos estão em paz, pensa B estirando-se na cama. A moça, 
como se adivinhasse seus pensamentos, replica que ninguém que já existiu no 
mundo está em paz. Nem nesta época, nem em nenhuma outra, diz com plena 
convicção. B sente vontade de chorar, mas em vez disso adormece. (Bolaño, 
2008, p. 87-8) 

 

 A fala da moça sobre a impossibilidade de restar em paz faz com que B tenha vontade 

de chorar. É óbvio que a iminência do choro lhe vem porque vê reconhecimento naquilo que a 

moça diz. Ao invés de chorar, ele dorme. O conhecimento da enfermidade está posto, mas ele 

precisa continuar a sua busca pelo antídoto. 

M conta a B que quando está triste costuma pegar o carro e seguir guiando sem saber ao 

certo para onde está indo. Apesar da doença de M não ser especificada, na sequência do conto, 

podemos perceber na personagem certa necessidade de deslocar-se em busca de algo que, 

também, não pode ser precisado. 

No dia seguinte, M leva B até Masnuy, a cidade onde Lefebvre cresceu. Voltam a 

Bruxelas sem ter encontrado nada e B, a convite de M, dorme na casa desta para economizar 
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uma diária de hotel. Na casa de M, B também ouve a amiga falar enquanto dorme. B volta a 

Paris no dia seguinte. 

De Paris liga para M,  

 

Encontrou Henri Lefebvre?, pergunta M. Ainda deve estar dormindo, pensa 
B. Depois responde: não. M ri. Seu riso é bonito. Por que se interessa por 
ele?, pergunta sem parar de rir. Porque ninguém mais se interessa, responde 
B. E porque era bom. Ato contínuo pensa: não devia ter dito isso. E pensa: M 
vai desligar. Cerra os dentes, involuntariamente seu rosto se contrai numa 
careta crispada. Mas M não desliga. (Bolaño, 2008, p. 93) 

 

Ele esteve em busca de algo relacionado a Henri Lefebvre. Sem sabermos o que B 

buscava sobre Lefebvre, como talvez nem ele soubesse bem, podemos perceber que a história 

do escritor o interessa. Como chega a dizer no conto, ele parece buscar os poetas que foram 

“apagados do mapa”. No movimento de busca por aquilo que parece ter perdido as coordenadas 

de referência, e que resulta num movimento em deriva, parece restarem histórias que precisam 

ser ouvidas e contadas. 

Se “ninguém que já existiu no mundo está em paz”, é possível dizer que, dependendo 

do grau de alienação no qual se vive, uns experienciam essa falta de paz mais do que outros. É 

notório o interesse de Bolaño por personagens que perecem ter sentido essa impossibilidade da 

paz de forma crua e decisiva. O caso de Henri Lefebvre não é uma novidade. Ulises Lima talvez 

seja o principal exemplo na obra de Bolaño, pois ele é um personagem inspirado em um poeta 

que pode ser considerado um modelo de artista invisível, marginalizado, que não é capaz de 

aderir a esferas sociais e que se condena a um retiro do mundo em nome da literatura. Além 

dele, podemos citar como exemplo Cesárea Tinajero – também de Os detetives... –, Benno Von 

Archimboldi – de 2666 – ou artistas desconhecidos como aquele nova-iorquino2 que vivia entre 

a mendicância e a vanguarda, fazendo performances que aumentam a intensidade da própria dor 

até que descobre que tem uma doença terminal e começa fazer um documentário do que seria a 

sua última performance: o artista documentou a vida que lhe restava até o momento derradeiro, 

o instante mais à beira do abismo em que o artista pôde alcançar.  

Todos esses personagens parecem ter vivido aquela enfermidade da qual fala Bolaño. 

Todos parecem ter tomado plena consciência da derrota que os envolvia. Alvos de acentuado 

interesse por parte do chileno, eles parecem ter feito o sacrifício necessário à vida eleita pelo 

																																																													
2 Cf. Bolaño 2012b: 212-213. 
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viajante baudelairiano, à vida que segue transitando por viagens, livros e sexo ou mesmo, à vida 

que exerce legitimamente o ofício da literatura e da arte em geral.  

 

Formas de ocupar o tempo 

  

Após o personagem de “Alguma coisa urgentemente”3 terminar dizendo que “precisava 

fazer alguma coisa urgentemente”, o poeta-narrador de O quieto animal da esquina começa o 

livro dizendo: 

 

Um caldo escuro escorrendo das minhas mãos debaixo da torneira, 
eu tinha perdido o emprego, me despedia daquela graxa difícil de sair.  

 Um caldo escuro escorrendo, lá se foram três meses, e eu pegando o 
hábito de ocupar o tempo perambulando pelo centro da cidade, leve desânimo 
ao me ver no espelho de um banheiro público, nada que um cara de dezenove 
anos não pudesse eliminar andando mais um pouco. (NOLL, 1991, p. 5) 

 

 Como pontua Idelber Avelar em “João Gilberto Noll e o fim da viagem”, o volume em 

questão marca um momento ímpar em que o narrador ainda se debate entre ir atrás da 

experiência significativa ou fugir e se abrigar dos perigos e das questões.   

 Essas dúvidas parecem diminuir nos livros que seguem ao Quieto animal. No entanto, a 

viagem, o mover-se sem coordenadas claras ou objetivos pré-definidos, adquire um significado 

edificante para a obra de Noll. A deriva da personagem parece ser a possibilidade para as 

dúvidas que pairavam na cabeça do jovem poeta adotado pelo casal de alemães. Uma deriva que 

não diz respeito somente ao mover-se das personagens, mas, principalmente, à busca por uma 

dimensão purificadora que, como disse Reinaldo Laddaga a partir de uma entrevista de Noll4, só 

pode ser encontrada à medida em que as personagens “se metem com forças elementares do 

sexo, as forças do corpo” e estão em busca a uma dimensão elementar do existente. A deriva 

que busca o caráter purificador se dá por meio da linguagem. É pelo mover-se através da e na 

linguagem que uma realidade outra se apresenta, diferente de um realismo que pode ser 

codificado. Não há o que reconhecer, pois uma realidade diferente é criada por essa deriva em 

busca de forças elementares.  

																																																													
3 NOLL 2008. 
4 LADDAGA 2007. 

4764



 Em Berkeley em Bellagio (2002), o extravio da personagem é uma possibilidade que, 

não só espacialmente, acaba por se realizar. É a deriva temida e desejada que se concretiza. No 

momento em que ele fala, para o jovem namorado, da possibilidade de deixarem de vez o 

Brasil, é possível perceber  a ambiguidade do sentido de se perder da rota conhecida. 

 

Na verdade, passou a medir sua pressão quase todo santo dia, dizendo que ia 
embora de vez do Brasil – estratagema para acender no cara a ideia de 
aventura: se ele o seguisse, conheceria a bem-aventurança de viver num país 
estrangeiro mais qualificado, de aprender uma nova língua, sim, todos 
pareciam querer sair do abrigo da língua portuguesa, menos ele, escritor, que 
temia se extraviar de sua própria língua sem ter por consequência o que 
contar. (NOLL, 2002, p. 20)  

 

 É a iminência do que acontecerá depois, já na página seguinte do romance: extravia-se 

da própria língua, extravia-se do mundo que essa língua consegue formular.  

 

Eu ficarei aqui à espera que encontrem o meu museu e nele eu possa produzir 
riquezas só com a minha auto-exposição: eu ali parado no retângulo 
envidraçado, correntes forradas de veludo em volta para que não se 
aproximem tanto, quem sou?, por que convoco tamanha curiosidade alheia?, 
o que que faço?, se é isso que todos querem ver, enfim, eu sou alguém que 
nada faz, que nada tem, nem ao menos o seu próprio corpo... Domingo, tarde 
enevoada, alguém se dirige ao Museu Guggenheim, Quinta Avenida, Nova 
Iorque; põe-se na fila, compra o ticket para me ver, eu sei que ela me deseja, 
deseja ver o tal corpo vazado, sim, o meu, sem nada dentro. (NOLL, 2002, p. 
51-2) 

  

 

A deriva em que o personagem se encontra deixa claro que o que se narra poderia ser 

aquilo que é assumido pelo caminho que a linguagem tomou ou qualquer outro, desde que se 

originasse de “aparição vacilante”, de uma “estrutura dissipadora” que carrega consigo o 

“esplendor hierático” ideal, como a literatura deve ser segundo João Gilberto Noll.  

No entanto, ao fim de Berkeley... prestes a voltar ao Brasil, o narrador encontra com um 

grupo de árabes, talvez afegãos migrando para Porto Alegre que lhes darão asilo depois de 

passarem por um desastre não especificado. Em meio ao medo do narrador de ficar sozinho em 

Porto Alegre, com o inglês lhe saindo sem que houvesse quem o traduzisse, ele se depara com 

uma garota afegã no voo. Ela lhe chama atenção e ele tenta se comunicar com ela, fazer algo 
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que a faça responder, mas ela se agarra à mãe como se se fechasse. O narrador conjectura ser 

um guia para ela, esquecendo-se do inglês que o tomara e falando português novamente de 

forma perfeita para ensiná-la. A narrativa nesse momento passeia entre as conjecturas e o sonho. 

É sutil a mudança do que parece ser o que o narrador está pensando após o encontro com a 

garota e o sonho do qual acorda quando fazem a ultima chamada para o seu voo de volta ao 

Brasil. Ele voa num avião de refugiados, mas diz a si mesmo que mais parecem peregrinos em 

busca de sua terra prometida, seja onde for. 

Após a chegada em casa, reencontrar Léo, com quem teve uma “história”. Descobrir 

que ele tivera uma filha, Sarita, o narrador começa a levar seus dias de forma calma, 

“avançando” no livro que está a escrever. Considera-se um outro pai de Sarita. Um dia pega a 

garota na escola e a leva ao terreno onde estariam os peregrinos. 

 

Ela tinha me reconhecido, a menina do aeroporto de Milão, a menina que não 
quisera saber de mim colando o rosto na saia da mãe. Ela agora estava 
diferente: sim, me olhava, ainda sem que eu pudesse traduzir seu sentimento, 
certo, mas me olhava muito provavelmente porque agora eu não estava 
sozinho, trazia ao encontro dela outra criança, uma menina com o seu 
tamanho, a mesma pele, até feições meio parecidas, ela poderia agora ter 
confiança em mim, eu devia ser pai daquela outra ali que lhe sorria... 
Milagrosamente, Sarita descobria por si mesma que era aquela a menina 
sobre a qual eu lhe contara, a tal criança fugitiva da guerra junto a seu povo, 
atravessando mares, continentes e agora ali, com os pés no barro da chuva 
que caíra à noite anterior pela cidade e arredores... Soltei a mão de Sarita, 
deixei-a que andasse a caminho da outra. Sarita disse oh, assim mesmo, oh, 
como se ainda não soubesse falar, virgem de semântica. É que ela descobria 
naturalmente como ensinar uma língua para um ser estrangeiro –, isso nãos e 
aprende, é puro dom, assim, oh, OH!, espanto diante do outro com o meu 
corpo, que podia estar aqui onde eu estou, e eu naquele espaço precioso que 
ela ocupa agora, oh!, é mais que espanto, ou menos, melhor, bem menos: 
designa a calma tentação que faz Sarita tirar do bolso um botão perdido, 
talvez de sua própria roupa, um grande botão vermelho cor de sangue, 
parecia até envernizado, brilhava de vermelho, o sol caía. (NOLL, 2002, p. 
102-103) 

 

Além de buscar formas de ocupar o tempo, o narrador também parece fazer paradas 

significativas nessa deriva em que ele se encontrava, como o faz o narrador do conto de Bolaño. 

Primeiro a menina árabe chama-lhe a atenção, mas ela não quis saber dele. Depois, com Sarita, 

ele vai novamente em busca da menina que voara com ele de Milão ao Brasil. Ele presencia um 

momento “virgem de semântica” entre duas crianças. Esse instante marca o fim do livro, como 

se a foz de palavras do narrador houvesse secado ali naquele encontro. 
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Preencher o tempo com palavras é uma forma de ocupá-lo. No entanto, o encontro em 

que origina algo diferente de um espanto, uma “calma tentação”, parece ser o instante em que 

não é mais necessário preencher o tempo com as palavras, não é mais necessário que o narrador 

siga na escrita do seu livro, que pode coincidir com o livro que o autor deste artigo tem nas 

mãos. Assim, a tentativa de ocupar o tempo não é uma busca pelo vazio, é busca por um 

encontro significativo. O encontro virgem de semântica guarda o novo, aquilo que ser um 

antídoto para a Enfermidade do mundo. 

 

Conclusão 

  

Após a perseguição política e formas de exílio do período ditatorial, a literatura de 

Roberto Bolaño e João Gilberto Noll assumem formas de deriva e dispersão. A partir dos textos 

dos dois autores tratados aqui, é possível ver que a deriva passa a ser condição elementar para 

enfrentar a derrota já anunciada ou, para lembrarmos do ensaio de Bolaño, para enfrentar a 

Enfermidade. Caminhar pelo abismo passa a ser a única forma de viver e de exercer o ofício da 

literatura com legitimidade. 

Assim, colocar-se em movimento é o próprio “sacrifício ritual”, a que o narrador se 

refere no primeiro parágrafo de “Vagabundo na França...”. O ritual do aprendizado poético, mas 

também, e em última estância, da busca por salvar-se. Há a consciência da derrota, mas ainda 

resta a vontade de salvar-se.  

Ao comentar um texto de Canetti sobre Kafka, Bolaño diz,  

 

Supongo que quiero decir que Kafka comprendía que los viajes, el sexo y los 
libros son caminos que no llevan a ninguna parte, y que sin embargo son 
caminos por los que hay que internarse y perderse para volverse a encontrar o 
para encontrar algo, lo que sea, un libro, un gesto, un objeto perdido, para 
encontrar cualquier cosa, tal vez un método, con suerte: lo nuevo, lo que 
siempre ha estado allí. (Bolaño, 2012, p. 158) 

 

Aonde o narrador vai, ele tem alguém para ouvir, alguém que precisa narrar, assim se 

estruturam a narrativa dos conto analisado. É o tratamento narrativo necessário para dar conta 

desse universo em que seguir viagem é uma necessidade. 
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A composição narrativa estruturada em um personagem cuja motivação é seguir viagem 

e ouvir o que algumas pessoas precisam dizer representam a viagem como única possibilidade 

perante a derrota e o impulso pela narrativa como a busca pelo novo. A viagem-sacrifício ritual 

e a condenação ao narrar são o próprio ato de caminhar em direção ao abismo, que é o único 

lugar onde poderá ser encontrada a cura para a enfermidade. No conto, caminhar pelo 

desconhecido e em busca do novo é o próprio impulso pela narrativa. 

Na dispersão nolliana, vemos um realismo que não podemos identificar como familiar. 

Ao falar de A céu aberto (2008a) Reinaldo Laddaga define esse estado como uma “liquefação 

terminal do humano”.  

 

He aquí el trance o el éxtasis que se fabula en estos textos: el paso de un 
sujeto a una existencia que ya no es la de una persona localizada de manera 
determinada en un medio de cosas y personas, la desistencia (para usar una 
expresión de Lispector) de la voluntad de identidad, de fijeza, de constancia, 
para convertirse en una cosa (una fluctuación) expuesta a la impresión  de lo 
que cada vez, para ella, aparece, la extinción en sí de la voluntad de expresión 
y de organización de las manifestaciones, y la conquista de un modo de ser 
de radical pasividad. Estos textos son, al mismo tiempo, los textos de un 
escritor que concibe el arte, el cine o la literatura como artefactos de 
inducción de un cierto éxtasis, y el éxtasis como una reabsorción en la 
materia; todos ellos vinculan la crítica a la narratividad a la construcción de 
estructuras resueltamente disipativas (disipativas, digo, más que 
fragmentarias: un imaginario de la liquidez, de la licuefacción, más que de la 
ruptura enérgica, domina estos proyectos); todos ellos proponen un arte o una 
literatura que se dispongan como sitios donde se desplieguen apariciones 
vacilantes, figuraciones abolidas, “esbozos que abortan” y que , al hacerlo, 
participan a la vez del esplendor hierático y de la pobreza de un “trapo 
impregnado de viento”. (LADDAGA, 2007, p. 89-90) 

  

Quando o narrador de Berkeley... começa a dizer sobre o ninguém que acabou sendo 

diante da Fundação que o recebe, sobre se render sem saber exatamente a quem ou a quê, 

percebemos uma exposição de si que aponta a “extinção da vontade de identidade” e uma busca 

por aquelas forças elementares da matéria. 

No entanto, ao fim desse romance específico, observamos uma retomada de algo 

impreciso que se localizaria entre o rompimento da “radical passividade”, apontada por 

Laddaga, e certo movimento provocado pelo espanto diante do outro que se dá na presença das 

duas garotas estrangeiras entre si, mas portadoras de algo novo capaz fazer o narrador 

experienciar algo, não só ocupar o tempo. Esse seria o vislumbre do novo do qual falou 

Baudelaire, Mallarmé, Bolaño e, por fim, João Gilberto Noll. 
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A POÉTICA DO DESLOCAMENTO EM JUAN GABRIEL VÁSQUEZ 

Diogo de Hollanda Cavalcanti (UFRJ) 

RESUMO: Este trabalho apresenta algumas conclusões de uma tese de doutorado sobre a obra 
do escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, 1973). Centrada nos romances Los 
informantes (2004), Historia secreta de Costaguana (2007) e El ruido de las cosas al caer 
(2011), a pesquisa buscou verificar de que maneira o deslocamento físico e cultural de Vásquez 
– que escreveu os três livros quando vivia na Europa – influenciou a abordagem que faz da 
Colômbia. As hipóteses tiveram como ponto de partida o estudo de Abril Trigo (2003), que 
sugere que os deslocamentos, ao acarretarem um esquecimento criativo que envolve o 
distanciamento do imaginário social e da memória histórica do país deixado, estimulam uma 
propensão questionadora na memória, passível de romper com os paradigmas anteriores e 
propor novas formas – mais críticas e inclusivas – de olhar a comunidade nacional. Marcados 
pelo questionamento da história hegemônica e do imaginário social colombiano, os romances de 
Vásquez relembram fatos esquecidos e destacam a violência oculta na ideia de nação 
homogênea. Mais do que uma circunstância física, o deslocamento é tomado como um lugar de 
enunciação e instrumento para a concreção de uma poética, segundo a qual a literatura serve 
para fazer perguntas, e não expressar certezas.  
Palavras-chave: Juan Gabriel Vásquez. Literatura hispano-americana. Literaturas em 
deslocamento. Deslocamento. Memória. 

 

Introdução 

Em qualquer abordagem panorâmica da literatura hispano-americana, o 

deslocamento dos escritores aparecerá como condição permanente. As razões, 

naturalmente, variam conforme a época e o autor. Exílios políticos, peregrinações 

culturais e a busca de mercado estão entre os fatores que, desde o período colonial, 

deram à América Latina a condição sui generis de ter boa parte de sua literatura 

produzida em outras regiões do mundo. Hoje, o fenômeno continua atual, como indicam 

as coletâneas ou eventos que se propõem a dar uma amostra da produção dos últimos 

anos. Dos 16 hispano-americanos selecionados para a antologia Los mejores narradores 

jóvenes en español, da revista inglesa Granta (2010), oito estão radicados fora da 

América Latina. Da mesma forma, dos 39 escritores com menos de 39 anos 

considerados promissores no festival Bogotá 39, realizado em 2007, pelo menos 15 

viveram fora da região nos últimos anos.  
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Nas três últimas décadas, o que se percebe com bastante frequência é uma 

concepção ampliada do deslocamento. Mais do que a distância geográfica, muitos 

escritores demonstram um deslocamento discursivo da nação de origem – um 

distanciamento ideológico, que rejeita principalmente um modelo tradicional de nação, 

fundado na ideia de homogeneidade (cultural, linguística etc.) e está vinculado ao 

território. Como afirma Catalina Quesada Gómez (2011, p.35), diferentemente de outros 

momentos, em que a defesa da identidade nacional ou regional permeou a produção 

literária, hoje é cada vez mais visível um esforço contrário de desmantelar a ideia de 

nação como comunidade coesa e homogênea. 

Muitas são as razões por trás dessa postura, entre as quais o aprofundamento da 

globalização, o surgimento de tecnologias que alteram as noções de espaço-tempo e as 

próprias reflexões teóricas que, analisando a gênese dos Estados-nação, realçam sua 

condição discursiva, sua natureza de construto voltado para sustentar interesses 

hegemônicos. Também deve ser considerada, como aponta Josefina Ludmer (2010), a 

influência dos projetos neoliberais que se alastraram pela América Latina nos anos 

1990, propondo a reformulação dos Estados mediante programas de privatização e 

desnacionalização. Daquela década que datam algumas das invectivas mais duras da 

literatura contra a nação nos últimos tempos. Obras que, segundo Ludmer, investem, 

numa atitude profanatória, contra a identidade nacional e cultural dos países dos autores. 

Compartilham também o lugar de enunciação dos narradores, personagens que vivem 

ou viviam fora e agora têm de suportar, a duras penas, o retorno ou a breve estada em 

um ambiente que já não toleram.  

 Juan Gabriel Vásquez 

O colombiano Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, 1973) é um dos autores que 

exemplificam essa postura crítica em relação à nação. Com dez livros publicados – dos 

quais sete romances, um volume de contos, um de ensaios e uma biografia de Joseph 

Conrad –, Vásquez viveu 16 anos na Europa e lá escreveu a maior parte de sua obra. Já 

em seu livro de estreia, Persona (1997), o deslocamento aparece como elemento 

temático e lugar de enunciação. 

O texto de orelha, cartão de visita do estreante, não deixa dúvidas sobre suas 

intenções: quer ser visto como alguém que escreve de fora, porém ressignificando a 

experiência extraterritorial. Trata-se de uma obra “excêntrica” e contrária “a todos os 
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tópicos do mundo do exílio”
1, informa a orelha. A trama é ambientada em Florença, 

mas uma Florença que não é “fruto do verismo do século XIX, e sim da conjectura 

romanesca, uma ficção que deve mais aos catálogos de arte do que à experiência de seu 

jovem e talentoso autor” (VÁSQUEZ, 1997). Da mesma forma, o personagem principal, 

o escritor e jornalista Javier Del Solar, “tampouco é o clássico indivíduo embargado 

pela nostalgia, mas um ser lúcido e hedonista, que vive sua história de amor em terras 

europeias com prazer e longe dos fantasmas da saudade”. 

Esta veemente negação da nostalgia é reforçada ao longo da obra, quando Del 

Solar e sua companheira Helena descartam, reiteradas vezes, a possibilidade de voltar à 

Colômbia. Autor de um livro sobre arte e colaborador de revistas especializadas, Del 

Solar vai a Florença estudar “a beleza”, enquanto Helena viaja para aprender italiano. 

Os dois se conhecem “tristemente por um fato tão trivial como o de ser ambos 

bogotanos, vir ambos daquela cidade abominável” (VÁSQUEZ, 1997, p.30). Helena 

tem saudades de casa, porém considera impensável voltar à Colômbia, sentindo-se 

contagiada pelo ódio de Del Solar pelo país. Del Solar chega ao ponto de apresentar-se 

como espanhol – “o que não implicava explicações (VÁSQUEZ, 1997, p.71)” – e olha 

com desinteresse ícones da cultura colombiana, como o pintor Botero. A este rechaço, 

contrapõe-se a volúpia com que se entrega às caminhadas por Florença, que se abre 

como espaço fértil e eletrizado pelo desejo. Já para esses personagens, o deslocamento 

tem um significado que ecoará por toda a obra de Vásquez: o da possibilidade de 

escapar, de fugir de uma situação negativa confiando nas promessas de um novo espaço. 

Os lugares aprisionam e infligem a dor, mas também libertam e viabilizam desejos.  

Esta dupla natureza aparece também em Alina suplicante, o segundo romance de 

Vásquez, em que a ida a Paris deixa de ser um mero recurso de fuga e se torna o meio 

de realização do desejo reprimido entre dois irmãos. Algumas referências permitem 

situar a ação no fim da década de 1980 – provavelmente em 1988 –, quando a guerra 

entre o narcotráfico e o governo ainda não havia atingido o auge, mas já tinha produzido 

alguns dos lances mais dramáticos. Apesar disso, praticamente não há ecos da violência 

entre os personagens principais. São de cunho existencial e essencialmente amoroso os 

sobressaltos que, no vaivém de avenidas, ruas engarrafadas, restaurantes, universidades, 

quartéis e hospitais, acometem os personagens. São as encruzilhadas da consciência que 

impelem Alina duas vezes para fora da Colômbia. É a paixão pela irmã que leva Julián à 

                                                           
1
 Em todas as citações de Vásquez, a tradução é de minha autoria. 
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sua caça. Refugiados num quarto de hotel, os dois se entregam, em Paris, ao desejo que 

não se permitiram consumar na Colômbia.        

Representando um salto qualitativo na obra de Vásquez, a coletânea de contos 

Los amantes de todos los santos, publicada pela primeira vez em 2001 e depois 

ampliada em 2008,  reúne sete contos (cinco na primeira edição) ambientados entre a 

Bélgica e a França, países em que o escritor residiu entre 1996 e 1999. Um aspecto 

singular é a ausência quase absoluta de referências à Colômbia, com a única ressalva do 

conto “Lugares para esconderse”, em que o personagem narrador tem um artigo 

encomendado por uma revista colombiana. No mais, os contos se internam em uma 

paisagem alheia à América Latina, narrando as vicissitudes de belgas, franceses e 

indivíduos de nacionalidade incerta. O cenário principal é a região das Ardenas, que, 

mais que um lugar específico, representa uma geografia de fragilidade e solidão, onde 

nem mesmo as sólidas e antigas propriedades são capazes de proteger os homens das 

perdas da vida e dos fantasmas do passado. A experiência do deslocamento atravessa os 

contos do livro. Em quase todos, os personagens trafegam por estradas e múltiplas 

localidades que se alternam entre campos, longas noites e frio intenso. Quase todos os 

títulos aludem às experiências de habitar ou deslocar-se.  

Nos três romances seguintes, que constituíram o foco da nossa pesquisa,  

Vásquez dá uma virada fundamental ao incluir o fator histórico entre as vicissitudes dos 

personagens. Além disso, passa a ambientar todas as narrativas na Colômbia, fazendo 

de suas tramas grandes investigações sobre o passado nacional. Os traumas dos 

personagens interessam tanto como as fraturas do país, havendo estreita relação entre 

eles. A perspectiva, no entanto, continua a ser a do deslocamento. Nos três romances, os 

personagens deslocados têm papel decisivo no resgate de acontecimentos silenciados. 

Em Los informantes, o tema central é a criação de listas negras e campos de 

concentração para imigrantes dos países do Eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Na 

Colômbia, assim como no Brasil, a mudança de posicionamento do governo durante o 

conflito – com a decisão de apoiar os Aliados, liderados pelos Estados Unidos – deu 

início a um período de perseguição a japoneses, italianos e alemães. Acolhidos nas 

décadas anteriores, imigrantes dessas nacionalidades passaram a ser duramente 

hostilizados, e castigados com expropriação de bens e confinamento diante de qualquer 

suspeita, comprovada ou não, de que tivessem envolvimento ou afinidade ideológica 

com o nazismo. Famílias foram destruídas, patrimônios dilacerados e inúmeros 
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suicídios foram cometidos por pessoas incluídas nas chamadas listas negras do 

Departamento de Estado Norte-Americano.  

Longe de ser um mero pano de fundo, a Colômbia é um tema central do 

romance, condicionando o destino dos personagens e desempenhando um papel 

matricial nas infelicidades que se desenrolam na trama. A solidão de uns, o desengano 

de outros, as diferentes mortes e desventuras são, em maior ou menor medida, 

desdobramentos de práticas políticas hegemônicas e das inúmeras formas de violência 

encobertas pelo discurso nacional. 

Não por acaso os símbolos nacionais se projetam como uma sombra sobre os 

momentos mais difíceis da vida do protagonista, como a internação e a morte do pai. No 

hospital, Gabriel nota que o seguro de vida é “uma bandeira pátria de cores desbotadas” 

(VÁSQUEZ, 2004, p.21) e o hematoma do pai tem as formas de uma província do 

norte. Mais adiante, quando se inteira do acidente que sacramentou sua orfandade, 

Gabriel usa uma camisa com os dizeres Colombia nuestra. Embora sem o escárnio do 

romance seguinte, Historia secreta de Costaguana, Vásquez não se furta a referências 

jocosas, como o fato de o fundador de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada, ter sua 

estátua permanentemente coberta de cocô de pombos. 

As críticas mais virulentas vão para Bogotá. Perigosa e caótica, é descrita como 

“cidade de merda” (VÁSQUEZ, 2004, p.239, p.243, p.245) e lugar “demente” 

(VÁSQUEZ, 2004, p.250). Seus habitantes, segundo o narrador, cultivam a morbidez, a 

fofoca, a mesquinharia. Assistem com indiferença a um desfile diário de tragédias. 

Posam de moralistas. Deleitam-se com a ruína alheia.  

Essas observações são particularmente ácidas no episódio da entrevista dada na 

televisão pela personagem Angelina. Neste momento, ao descrever o sensacionalismo 

do programa, o gentílico “bogotano” torna-se um adjetivo pejorativo, usado repetidas 

vezes (“emoção bogotana”, “audiência bogotana”, “jornalismo bogotano”).  

Em um trecho anterior, não é fortuito que a caricatural homenagem a Gabriel pai 

vincule patriotismo e santidade, ao referir-se ao “incenso da santa inspiração patriótica” 

(VÁSQUEZ, 2004, p.102). No discurso nacionalista, o patriotismo é tido como virtude, 

um requisito de integridade. E o poder é o píncaro dos patriotas, o lugar destinado aos 

que se superam no amor à pátria. Por isso, ao nomear seus escolhidos – os 

condecorados, os premiados, os reverenciados por diferentes motivos –, a linguagem 

oficial é tão farta de alusões a esse respeito. No palavroso texto da prefeitura, Gabriel 

pai é descrito como um “prócer” (VÁSQUEZ, 2004, p.101), um exemplo de 

4774

Ana
Pencil



6 
 

“patriotismo puro e nobre” (VÁSQUEZ, 2004, p.102), ao mesmo tempo que tem 

exaltadas as qualidades morais e a devoção religiosa. A vacuidade desse discurso 

contribui para deitar por terra qualquer argumentação em favor de uma identidade 

essencialmente colombiana, já que os atributos tidos como modelo nada mais são que 

uma compilação exasperante de clichês. A mesma falta de substância se nota nas cartas 

com as quais Margarita, a esposa de Konrad, tenta retirar o marido da lista negra do 

Departamento de Estado Norte-Americano. Para provar a lealdade de Konrad à 

Colômbia, Margarita cita o fiel cumprimento de hábitos que entendemos como o guia 

básico do colombiano de bem. São eles: a ida semanal à missa, o uso do espanhol em 

casa e – fundamental no caso de um imigrante – a adaptação aos costumes da pátria, em 

vez de impor os seus.  

Já em Historia secreta de Costaguana (2007), considerado por Carlos Fuentes 

(2011) um dos romances canônicos da literatura hispano-americana do começo do 

século XXI, a construção do Canal do Panamá aparece rodeada de tragédias, escândalos 

financeiros e mentiras oficiais. Radicado em Londres e dizendo-se arruinado pela 

história colombiana – que destruiu sua família na Guerra dos Mil Dias –, o personagem 

narrador, José Altamirano, refere-se à Colômbia em tom jocoso, zombando da história, 

da sociedade e dos supostos atributos pátrios. Entre os alvos de suas críticas, está a 

própria reverência à nação e seus símbolos mais caros. Ao mencionar, por exemplo, as 

constantes mudanças de nome do país – República da Colômbia, Nova Granada, 

Estados Unidos da Colômbia –, propõe uma alcunha informal, “Essa Merda de Lugar” 

(VÁSQUEZ, 2007, p.16), também aplicável à igualmente volúvel Bogotá. 

Chama atenção que, excetuando-se a filha do narrador, todos os personagens de 

relevo vivem em situação de deslocamento. Um deles é Joseph Conrad, que aparece já 

no título, que alude à república fictícia de Costaguana, onde se desenrola a trama de seu 

romance Nostromo (1904). Ressaltar a influência que um escritor inglês de origem 

polonesa pode ter em um escritor colombiano; evidenciar como suas ferramentas e 

concepções literárias podem servir para narrar um contexto que, na visão apressada do 

senso comum, lhe seria de todo alheio; mostrar outros caminhos além do realismo 

mágico de García Márquez para abordar a Colômbia trágica e rocambolesca do século 

XIX. Estes são, acredito, alguns dos objetivos de Vásquez ao colocar Conrad no centro 

de seu romance.  

No ensaio “Malentendidos alrededor de García Márquez”, publicado pela 

primeira vez em 2005, Vásquez enfatiza um ponto muitas vezes negligenciado: a 
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influência na literatura independe de territórios compartilhados. A busca de uma 

genealogia alternativa vem sendo formulada por Vásquez pelo menos desde 2004, 

quando leu, na Feira do Livro de Bogotá, o ensaio “Literatura de inquilinos”, depois 

incluído em El arte de la distorsión (2009). Neste texto, ao refletir sobre a experiência 

do deslocamento e indagar quais seriam as possíveis marcas da escrita produzida fora 

do país de origem, Vásquez identifica nas obras de Conrad e Naipaul a consequência a 

seu ver mais fecunda da extraterritorialidade: o abandono das certezas, da ideia de 

compreensão, da ilusão, sobretudo, de que se conhece o lugar do qual se parte. Segundo 

ele, diferentemente de Hemingway e André Malraux, que adentravam terras estrangeiras 

com a firmeza de quem pisa em um território conhecido, Conrad e Naipaul 

transformaram a condição de viajantes em um modo de penetrar zonas escuras. Uma 

evidência disso, afirma, é a presença da palavra “escuridão” no título original de duas 

obras dos autores: Heart of Darkness (No coração das trevas) e An Area of Darkness 

(não traduzida ao português). De acordo com o escritor, Conrad e Naipaul compartilham 

“uma certa identidade, uma certa poética”, segundo a qual “o romance é um gênero 

inquisidor, um gênero que funciona melhor quando entra em territórios desconhecidos 

ou inexplorados, quando realiza una averiguação, uma iluminação […]” (VÁSQUEZ, 

2009, p.185). Declarando ter “afinidades insuspeitadas com a biografía desses 

romancistas” e olhar suas trajetórias como “amuleto, talvez como fetiche” (VÁSQUEZ, 

2009, p.184), Vásquez tomou para si esta concepção do romance e recorre a ela com 

frequência ao falar de sua própria obra. Nessas ocasiões, sempre ressalta a importância 

do deslocamento para sedimentar tal perspectiva. 

 Com isso, ao fazer de Conrad – “El hombre de ninguna parte”, como intitulou 

sua biografia – uma figura central de seu romance, Vásquez não apenas reforça sua 

filiação ao escritor como enfatiza, mais uma vez, o potencial criativo contido na 

experiência extraterritorial. É preciso lembrar que Nostromo foi escrito na Inglaterra, 

por um romancista inglês de origem polonesa, 25 anos depois de sua breve passagem 

pelo continente que o inspirou. É, portanto, fruto do deslocamento, de uma memória 

que, tão longe do ponto de partida, é quase tabula rasa para a invenção. As cartas de 

Conrad mostram-no digladiando-se com as lembranças, tentando reunir os vestígios do 

que ficara da remota experiência de marinheiro. Em busca de mais elementos, recorre a 

livros de viajantes e faz contato com Santiago Pérez Triana, que seu amigo 

Cunninghame Graham lhe havia apresentado. Duplo deslocamento, portanto: o escritor 

inglês de origem polonesa se informa sobre a Colômbia com um exilado colombiano.  
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Finalmente, em El ruído de las cosas al caer, vencedor do Prêmio Alfaguara de 

2011, Vásquez recria o sentimento de medo experimentado por sua geração durante os 

anos 1980 e 1990 em Bogotá. Uma geração nascida quando o tráfico internacional de 

drogas dava os primeiros passos na Colômbia, no início dos anos 1970, e que cresceu 

encurralada pelo agigantamento dos cartéis, os sequestros em série, os assassinatos, os 

atentados a bomba e todos os outros crimes cometidos por Pablo Escobar, o mesmo que, 

em seus tempos de glória, despertou a fantasia das crianças com o prodigioso zoológico 

montado em sua fazenda perto de Medellín. Esta geração é representada no livro por 

dois personagens que têm a vida devastada depois que um ex-presidiário que trabalhara 

como piloto de traficantes é assassinado em uma rua movimentada da capital 

colombiana. O primeiro é o narrador do romance, que no momento do ataque 

caminhava ao lado da vítima, seu parceiro de sinuca, e é atingido por uma bala que o 

deixa com sequelas pelos anos seguintes. O segundo é a filha do piloto, que passara 20 

anos acreditando que o pai, em vez de preso, havia morrido num acidente aéreo, 

conforme a versão contada por sua mãe. Unidos pelo medo e pela perda, os dois 

enveredam pelo passado em busca das explicações que a dor reclama e que o presente 

se nega a oferecer. Sua principal descoberta – assim como a dos protagonistas dos 

romances anteriores – é a dimensão histórica da violência, a inter-relação de suas 

vicissitudes com as grandes decisões políticas. 

Assim como nos romances anteriores, o deslocamento desempenha papel 

relevante na obra, seja como elemento temático, seja influenciando a estrutura e a 

abordagem da Colômbia. Em termos temáticos, basta lembrar que parte expressiva do 

enredo é protagonizada por uma personagem deslocada, a norte-americana Elaine Fritts, 

mulher do piloto, que quando jovem vai à Colômbia trabalhar nos Corpos de Paz. É 

principalmente pelas cartas que ela envia aos avós que os dois personagens principais, 

Maya e Yammara, reconstroem, 30 anos depois, a história do casal e conseguem, se não 

compreender, ao menos conhecer o contexto em que o piloto ingressa no narcotráfico, 

semeando sem saber a desgraça das duas famílias. É pela voz de Elaine, seu olhar de 

estrangeira e, em última análise, sua escrita, que se narra a transformação brutal que, no 

curso de 20 anos, a violência opera na Colômbia.  

Chama atenção que, nos três romances, ao investigarem a vida de seus pais, os 

protagonistas se deparem com uma trajetória de decadência, de homens que saíram de 

uma posição confortável, ou no mínimo promissora, e se transformaram em párias. Ao 

centrar neles suas averiguações, os personagens narradores analisam os mecanismos de 
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exclusão da sociedade colombiana, na qual o pertencimento é sempre provisório e 

mantido a um alto preço.  

Este posicionamento crítico confirma a ideia do deslocamento como um lugar de 

enunciação – ou seja, um ponto a partir do qual olhar a Colômbia, escrever sobre o país 

e ser visto pelos leitores. Trata-se de um distanciamento geográfico e também 

discursivo, a ideia de que o deslocamento é uma perspectiva favorável para identificar 

os problemas do país. Esta defesa é evidenciada pela centralidade dos personagens 

deslocados. São eles que, olhando de fora (ou parcialmente inseridos), apontam o que 

ninguém mais vê: um país se consumindo, destruindo-se a si próprio com a 

complacência da população. São eles também que, com suas múltiplas perdas, expõem a 

vulnerabilidade e a ausência dos vínculos solidários que se esperam em uma 

comunidade efetiva.  

O deslocamento também é tomado como instrumento de concreção de uma 

poética, segundo a qual a literatura é um meio de fazer perguntas e não apresentar 

certezas. Esta concepção da literatura é materializada na estrutura investigativa das 

obras, nas quais os protagonistas empreendem buscas que jamais se esgotam, como 

matrioskas se renovando em dúvidas e interrogações. Estende-se também à postura 

crítica e inquisitiva não apenas dos personagens deslocados, mas também de narradores, 

que questionam o que os demais naturalizaram, sugerindo formas de integração opostas 

à adesão automática do patriotismo.   
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ROBERTO BOLAÑO, 2666: COMUNIDADES, RESISTÊNCIA E 
AMIZADE 

Gustavo Almeida Raposo (UNB)  

Laila Melchior (UFRJ)  

 

O romance 2666, considerado obra prima de Roberto Bolaño, é dividido em cinco 

livros, suas cinco ‘partes’, nas quais nos defrontamos com uma miríade de narrativas. Sua 

leitura logo deixa patente o modo como a violência parece estender-se pelo romance, 

podendo ser encontrada em grandes medidas ao longo de todas as suas partes. Em “A 

Parte dos Crimes”, seu segmento mais longo, o sucessivo descobrimento de corpos 

femininos, brutalmente violentados e assassinados na cidade de Santa Teresa, é descrito 

com riqueza de detalhes e estilo forense. Desse modo, a impressão de que se trata de uma 

literatura completamente dominada pelos genocídios, pela misoginia, pela xenofobia, 

pela violência prisional, etc., está, de fato no horizonte de possibilidades de seus leitores. 

Diante da multiplicidade de histórias abordadas, seria, contudo, injusto defender que o 

livro se limita à violência, que está completamente imerso na morte e no horror ou 

mesmo afundado em precipícios e cemitérios civilizacionais.  

Trata-se mais, talvez, de um procedimento em que instalar-se no medo é a 

maneira de enfrentá-lo, como Diana Klinger (2014, p.133) esboça no ensaio Literatura e 

ética: da forma para a força. A autora reconhece em Bolaño a presença de um mundo 

“sinistro, violento, pós-utópico. Um mundo em que o Mal – em sua radicalidade –, o 

medo, e a literatura convivem”. Klinger dá, contudo, um passo além, e sugere nos textos 

de Bolaño uma simultânea “aproximação com a própria vida” (idem, p. 134). “Eu não 

diria, como muitos críticos disseram, que a literatura parece ‘derrotada pela barbárie’”, 

comenta, “afinal, quem ousaria escrever romances de mil páginas para provar a derrota da 

literatura?” (idem, p. 139). Sem todavia desenvolver o argumento mais longamente, a 
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autora conclui que “errância, escrita e leitura são formas de resistência para Bolaño, 

porque implicam levar a vida a seus limites” (idem, p. 141). Daí podemos depreender 

que, ainda que a ‘Parte dos Crimes’ – que descreve incessante a morte em série de 

mulheres, sem qualquer identificação de responsáveis ou pistas que poderiam levar ao 

fim do massacre – possa apontar apenas na direção do horror, não parece ser 

negligenciável o fato de que o texto não se limite a essa única leitura. Como indica 

Klinger, há uma força vital nos personagens que atravessa o horror. Neste artigo, 

tentaremos argumentar – sobretudo a partir de 2666, livro conhecido como o mais 

emblematicamente apocalíptico de Bolaño – como suas narrativas se fazem e se movem à 

beira de um abismo, sem necessariamente despencarem dele.  

 
✶ 
 

Durante a Segunda Guerra Mundial, após ser ferido por um contra-ataque 

soviético nas cercanias de Sebastopol, Hans Reiter acaba enviado à aldeia de Kostekino, 

nas margens do rio Dniepre. Nesta vila, observa as casas majoritariamente vazias, quando 

é informado de que um destacamento nazista havia executado os judeus que ali 

habitavam. Reiter instala-se em uma das casas vazias, onde encontra os papeis de Boris 

Ansky, filho do casal que habitava o lugar antes de terem fugido – ou, mais 

provavelmente, terem sido assassinados pelos nazistas. A partir do encontro com os 

papeis, uma espécie de diário, passamos a acompanhar a história de vida do judeu B. 

Ansky, lida por Reiter.  

Ansky, em sua juventude, é um poeta valente, errante, que exala uma vitalidade 

repleta de esperanças e ideais1, navegando pela marginalidade do regime soviético: aos 

vinte anos, em 1929, participa da criação de revistas literárias; é membro fundador do 

‘Teatro das Vozes Imaginárias’; tenta que alguma editora publique os escritos póstumos 

do poeta vanguardista Velimir Khlebnikov – que com Maiakóvski lançou o manifesto ‘A 

Bofetada no Gosto do Público’, viveu uma vida errante pela Rússia, passou temporadas 

em asilos para loucos e praticamente não publicou seu trabalho em vida –; tem uma 

amante dez anos mais velha e esposa de alto dirigente do Partido Comunista da URSS; 

escreve em alemão “curioso poema sobre a deportação de Trotski” (BOLAÑO, 2004 p. 

896); escreve poemas em iídiche; escreve ensaio sobre o futuro da literatura “cuja 

primeira palavra era ‘nada’ e cuja última palavra era ‘nada’” (idem). Ansky escreve em 

                                                
1 Nesse sentido, Ansky conta com características frequentes nos personagens da obra de Bolaño. 
Poderíamos defini-lo como mais um dos personagens de Bolaño a pôr em ação uma "vida artística"(cf. 
Pauls, 2008), tema a ser desenvolvido em publicação posterior.  
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seus papeis sobre os jovens judeus russos que “fizeram a revolução, os que cairiam 

devorados por essa mesma revolução, que não era a mesma, mas outra, não o sonho, mas 

o pesadelo que se esconde atrás das pálpebras do sono/sonho [sueño] (idem, p. 911). 

No momento em que Ansky ruma para um aprofundamento de sua marginalidade 

na URSS stalinista, e se converte em potencial “inimigo de Estado”, ele escreve algumas 

linhas sobre o pintor italiano Giuseppe Arcimboldo, que influenciará Reiter a assumir o 

nome Benno von Archimboldi ao tornar-se escritor depois do fim da guerra. Sobre 

Arcimboldo, Ansky destaca como sua obra o ajuda a fazer frente à tristeza e ao tédio. 

Qualifica alguns quadros de Arcimboldo como “alegria pura”. O relato de Ansky 

transcorre até vésperas da chegada dos nazistas a Kostekino. Pelo que Reiter depreende 

da leitura das últimas páginas do caderno, Ansky se junta aos guerrilheiros que resistem à 

invasão nazista, ao passo que sua família é exterminada.  

Mesmo que fragmentada e interrompida, a leitura dos papeis de Ansky constitui 

elemento central da quinta parte de 2666, marcando Reiter de maneira indelével. Como 

membro das tropas nazistas, Reiter sente-se responsável pela provável morte de Ansky – 

assim como de sua família. Os papeis escritos pelo judeu passam a acompanhar Reiter 

nos últimos anos da guerra, durante os quais lê os textos de Ansky no front todos os dias. 

De volta à sua divisão “[...] sempre com o caderno de Ansky por baixo da farda, entre sua 

roupa de louco e seu uniforme de soldado” (idem, p. 923), uma noite, Reiter sonhou que 

disparava seu fuzil: 

Depois se punha a caminhar e encontrava um soldado do exército 
vermelho morto, boca abaixo, com uma arma ainda em sua mão. Ao 
inclinar-se para virá-lo e ver seu rosto temia, como tantas outras vezes 
havia temido, que aquele cadáver tivesse o rosto de Ansky. Ao tomar o 
cadáver pela farda pensava: não, não, não, não quero carregar esse peso, 
quero que Ansky viva, não quero que morra, não quero ser eu o 
assassino, ainda que tenha sido sem querer, ainda que tenha sido 
acidentalmente, ainda que tenha sido sem me dar conta. Então, sem 
surpresa, mais exatamente com alívio, descobria que o cadáver tinha seu 
próprio rosto, o rosto de Reiter. (idem, p. 922) 
 

Não residiria aí um caráter político desses escritos? Mas que caráter seria esse, 

tendo em conta não lermos em seus papéis qualquer tipo de “denúncia” ao nazismo? A 

potência destes escritos em afetar Reiter parece fundamental para que – apesar da 

ausência de qualquer denúncia nos textos de Ansky – a própria ideia de amizade entre os 

dois personagens adquira, em si, contornos políticos.  

Nos momentos de descanso tirava um pedaço de pão e o caderno de 
Ansky de baixo da farda e se punha a ler. Às vezes Wilke se sentava 
junto a ele e em pouco tempo dormia. Uma vez lhe perguntou se o 
caderno tinha sido escrito por ele. Reiter olhou-o como se a pergunta 
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fosse tão estúpida que não fosse necessário respondê-la. Wilke voltou a 
perguntar se ele que havia escrito o caderno. A Reiter pareceu que 
Wilke estava dormindo e falando em sonhos. [...] 
– Foi escrito por um amigo – disse.  
– Um amigo morto – disse a voz adormecida de Wilke. 
– Mais ou menos – disse Reiter, e seguiu lendo. (idem, p. 922) 

 
Parece-nos que estes escritos funcionam na relação com Reiter, a partir de sua 

leitura, afetando-o de maneira radical. A partir deles, a vida de Reiter ganha nova 

dimensão: ele passa a questionar o nazismo e mesmo seu impulso em direção à literatura 

parece passar pela relação mantida com Ansky. Esta também influencia na adoção de seu 

nom de plume, Archimboldi, diretamente relacionado ao pintor Arcimboldo.  

Além disso, parece-nos possível afirmar que a atitude errante e marginal de 

Reiter/Archimboldi – avessa à fama, ao reconhecimento, à respeitabilidade – guarda 

interessantes semelhanças com a postura vanguardista de Ansky nos primeiros anos da 

URSS. Em resumo, é a partir da relação de Reiter com a obra literária de Ansky que 

notamos uma importante inflexão na quinta parte de 2666 (que concorre com o final da 

guerra): o soldado Hans Reiter torna-se o escritor Benno von Archimboldi.2.  

Essa potência dos afetos é o tema do terceiro capítulo de Survivance des lucioles,  

ensaio em que Didi-Huberman (2011) dialoga com Pier Paolo Pasolini e Giorgio 

Agamben e nos quais identifica uma ‘visão apocalíptica’, 

[...] 'um modo apocalíptico de ‘ver os tempos’' e, singularmente, o 
tempo presente [...]. Quando Giorgio Agamben, de seu lado, anuncia 
que o homem contemporâneo se encontra ‘despossuído de sua 
experiência’3, nós nos encontramos, decididamente, colocados sob a luz 
ofuscante de um espaço e um tempo apocalípticos. Apocalipse: é uma 
figura maior da tradição judaico-cristã. Ela seria a sobrevivência que 
absorve todas as outras em sua claridade devoradora. (DIDI-
HUBERMAN, 2011, pp. 78-79, grifo no original) 
 

O pensador francês opõe essa luz ‘maior’, apocalíptica, da destruição total, às 

pequenas luzes, frágeis, das experiências modestas: “essas ‘pequenas’ sobrevivências das 

quais fazemos a experiência, aqui e lá, em nosso caminho pela selva oscura, como outros 

                                                
2 De maneira análoga, propomos pensar como a obra de Bolaño compartilha as mesmas características dos 
papéis de Ansky com seus leitores, de modo sua obra acaba funcionando politicamente, apesar de não se 
propor como obra de “denúncia”Parece-nos bastante possível entender esse texto como uma máquina de 
expressão, uma prática performática que não objetiva representar de maneira “realisticamente verossímil e 
engajada” a realidade de Ciudad Juárez – cidade mexicana onde, desde o início dos anos 1990, centenas de 
mulheres foram brutalmente assassinadas e que serve de base para a cidade ficcional de Santa Teresa, 
presente em 2666,– mas constituir uma realidade estética que tem potência para, por meio da leitura, 
intervir nas práticas cotidianas, inclusive naquelas de Ciudad Juárez 
3 Note-se, na citação, referência ao pensamento de Walter Benjamin sobre um suposto “fim da 
experiência”, expresso em dois de seus textos mais célebres: “Experiência e Pobreza”, de 1933, e “O 
Narrador: Reflexões sobre a obra de Nicolai Leskov”, de 1936.  
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tantos lampejos em que a esperança e memória se enviam mutuamente” (idem, p. 79). 

Essas pequenas luzes são “fatalmente provisórias, empíricas, intermitentes, frágeis, 

díspares, passeantes como os vaga-lumes” (idem, p.80). Elas são opostas à visão 

apocalíptica da luz maior que necessariamente ofusca. Didi-Huberman (idem, p. 70) 

sintetiza seu projeto da seguinte maneira: “dar-se os meios de ‘ver aparecerem os vaga-

lumes’ no espaço de superexposição, feroz, demasiado luminoso, de nossa história 

presente”. Ou seja, buscar essas experiências modestas ao invés de sucumbir às visões 

apocalípticas da grandiosa paisagem de destruição radical. 

Didi-Huberman nos apresenta uma carta de Pasolini a um amigo, escrita em 1941, 

durante a Segunda Guerra Mundial. Na missiva, Pasolini associa a ‘amizade’ e o ‘amor’, 

e os vê como nuvens de vaga-lumes, como pequenas histórias na grande história 

(apocalíptica da segunda grande guerra). Pasolini indica como “a ‘arte’ e a ‘poesia’ valem 

também como esses lampejos, ao mesmo tempo eróticos, alegres e inventivos. Na carta, 

lemos: “Pensei então no quanto é bela a amizade, e as reuniões dos rapazes de vinte anos, 

que riem com suas másculas vozes inocentes e não se preocupam com o mundo a sua 

volta, continuam vivendo, preenchendo a noite com seus gritos” (PASOLINI, 1991, p.36 

apud DIDI-HUBERMAN, 2011, p.19)4. 

A ideia de preencher a noite com essas frágeis luzes de amizade, de amor, de arte 

e poesia parece abrir um interessante caminho para pensar a obra de Roberto Bolaño. 

Mesmo ao escrever sobre tempos sombrios – ou excessivamente iluminados –, sobre os 

horrores do século XX – as ditaduras latino-americanas, o genocídio nazista, os 

feminicídios de Ciudad Juárez/Santa Teresa – o escritor encontra algum lirismo e humor. 

Bolaño nos apresenta histórias de amor, amizade, desejo e poesia que se esgueiram entre 

grandes histórias sombrias e cruéis. Em 2666, a relação entre o judeu Ansky e o soldado 

nazista Reiter é um desses momentos luminosos quando a noite escura é permeada por 

uma luz intermitente. Estas figuras não deixam de lembrar os seres das pequenas e 

múltiplas histórias contadas por Bolaño, seja em 2666, Amuleto, Los detectives salvajes 

ou no restante de sua obra.  

Didi-Huberman, contudo, comenta que, em meados dos anos 1970, Pasolini 

anuncia o desaparecimento dos vaga-lumes. De acordo com o italiano, a sociedade 

industrial do espetáculo representava um fascismo ainda mais danoso do que o fascismo 

institucional dos anos 1920-40. Pasolini acreditava terem os vaga-lumes desaparecido na 
                                                
4 Didi-Huberman (2011, p. 23, grifo no original), ao comentar a obra cinematográfica de Pasolini, afirma 
que esta é atravessada por “seres humanos [que] se tornam vaga-lumes – seres luminescentes, dançantes, 
erráticos, intocáveis e 'resistentes'”. 
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ofuscante luminosidade dos ferozes projetores dos shows políticos, dos estádios de 

futebol, dos palcos de televisão. À luz do pessimismo de Pasolini, Didi-Huberman (idem, 

p. 42) busca demonstrar que “uma coisa é designar a máquina totalitária, outra é lhe 

atribuir tão rapidamente uma vitória definitiva e sem partilha”. Ou seja, o fato de haver, 

sim, uma ofuscante luz apocalíptica, não implica o total desaparecimento dos vaga-lumes. 

O pensador francês chama nossa atenção: os vaga-lumes existem, apenas não são vistos, 

tendo desaparecido aos nossos olhos inundados de luz e de horror. “Eles ‘desaparecem’ 

apenas na medida em que o espectador renuncia a segui-los. Eles desaparecem de sua 

vista porque o espectador fica no seu lugar que não é mais o melhor lugar para vê-los” 

(idem, p. 47). Dito de outro modo, “para conhecer os vaga-lumes é preciso observá-los no 

presente de sua sobrevivência: é preciso vê-los dançar vivos no meio da noite ainda que 

essa noite seja varrida por alguns ferozes projetores” (idem, p.52). 

Esta ‘política dos vaga-lumes’ se desenha em comunidade, como ‘constelação’: 

“afirmar isso a partir do minúsculo exemplo dos vaga-lumes é afirmar que em nosso 

modo de imaginar jaz fundamentalmente uma condição para nosso modo de fazer 

política. A imaginação é política, eis o que precisa ser levado em consideração” (idem, 

pp.60-61). Se afinal, “a primeira morta se chamava ‘Esperanza’” (BOLAÑO, 2004, 

p.444), uma primeira leitura de 2666 poderia muito bem indicar – sobretudo ao longo da 

extensa ‘Parte dos Crimes’ – que não há, e nem seria possível haver, quaisquer vaga-

lumes ou positividades no meio de desertos cheios de corpos femininos brutalizados e 

mortos. 2666 não termina, contudo, na ‘Parte dos Crimes’, abrindo-se para um último 

segmento e para uma nova história: ‘A Parte de Archimboldi’, em que acompanhamos 

cronologicamente a formação do escritor desde seu nascimento. Por mais que sua história 

atravesse a Segunda Guerra Mundial e o genocídio nazista, seu centro parece estar na 

potência da própria literatura – a potência que Bolaño põe em marcha ao criar o universo 

do escritor Hans Reiter/Benno von Archimboldi. 

Afetado pela leitura dos papeis de Ansky – por essa amizade fundada nas palavras 

– Reiter torna-se mais um ponto de uma mesma constelação. De modo análogo, Bolaño 

organiza tantos outros de seus pequenos e luminosos pontos, como constelação de 

personagens marginais, de histórias marginais, histórias de sonhadores e poetas, paralelas 

à grande história. Isso parece formar não apenas 2666, mas toda obra (e universo) do 

escritor. Uma cena do quinto livro de 2666 em que Ingeborg fala a Reiter sobre as 

estrelas debruça-se justamente sobre a ideia de constelação: 

Toda essa luz está morta – disse Ingeborg–. Toda essa luz foi emitida há 

4785

Ana
Pencil



 7 

milhares e milhões de anos. É o passado, entende? Quando a luz dessas 
estrelas foi emitida nós não existíamos, nem existia vida na terra, nem 
sequer a terra existia. Essa luz foi emitida há muito tempo, entende?, é o 
passado, estamos rodeados do passado, o que já não existe ou só existe 
em recordação ou em conjecturas agora está ali, em cima de nós, 
iluminando as montanhas e a neve e não podemos fazer nada para 
evitar. (idem, pp. 1040-1041) 
 

Parece pertinente assinalar como o agrupamento dessas pequenas luzes acima de 

nós não requer uma copresença física ou temporal. Os elementos da constelação não 

precisam coincidir fisicamente para funcionarem em conjunto; tampouco precisam 

ocupar o mesmo locus temporal. Da mesma forma que a luz das estrelas segue viajando 

após suas extinções, as luzes emitidas pela literatura permanecem viajando e afetando, 

mesmo após a extinção de eventual (eventuais) autor(es). Reiter e Ansky não coincidem 

fisicamente. Muito possivelmente Ansky já está morto quando Reiter encontra seus 

escritos. No entanto, os papeis de Ansky são luzes que seguem emanando de uma estrela 

(talvez) morta e formam uma nova constelação com Reiter – uma comunidade ou uma 

civilização, como veremos adiante.  

 As palavras de Ansky resistem à sua morte, ao stalinismo, ao nazismo, ao tempo. 

Elas remetem à discussão de Didi-Huberman sobre as possíveis resistências (e 

sobrevivências) ao apocalipse: 

Aconteceu até mesmo de as palavras mais sombrias não serem as 
palavras do desaparecimento absoluto, mas as de uma sobrevivência 
'apesar de tudo', quando escritas do fundo do inferno. “Palavras-vaga-
lumes”, ainda, as dos jornais do gueto de Varsóvia e das crônicas de sua 
insurreição; “palavras-vaga-lumes” as dos manuscritos dos membros do 
Sonderkommando ocultos sob as cinzas de Auschwitz e cujo “lampejo” 
dependia do soberano desejo do narrador, daquele que quer contar, 
testemunhar para além de sua própria morte. (DIDI-HUBERMAN, 
2011, p. 131, grifo no original) 
 

Ora, o lirismo e a potência da obra de Bolaño parece-nos formada por essas 

palavras-vaga-lumes, palavras não do desaparecimento absoluto, do apocalipse, mas “de 

uma sobrevivência ‘apesar de tudo’”. Palavras resistentes, “escritas do fundo do inferno”, 

ideia órfica de descida ao inferno (BLANCHOT, 2011) – com os olhos bem abertos5. Em 

sua obra crítica e ensaística, compilada no volume póstumo Entre paréntesis, Bolaño 

(2013) comenta essa ideia em diversos momentos e a apresenta como central para o 

ofício dos escritores. Quanto trata do chileno Pedro Lemebel, afirma “Lemebel é valente, 

                                                
5 Em poema de La Universidad Desconocida (2007), lemos: “A sabedoria consiste em manter os olhos 
abertos/durante a queda” (idem, p.125); ou, ainda, “Sonhei com detetives gelados, detetives latino-
americanos/que tentavam manter os olhos abertos/no meio do sono [sueño]./Sonhei com crimes horríveis/e 
com tipos cuidadosos” (idem, p. 340). 
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isto é, sabe abrir os olhos na escuridão, nesses territórios nos quais ninguém se atreve a 

entrar” (BOLAÑO, 2013, p. 65). Ao tratar de outro chileno, Rodrigo Lira, afirma algo 

bastante similar: “Rodrigo Lira, diferente da maioria de seus contemporâneos, não é um 

habitante involuntário de um sonho incompreensível, mas um habitante voluntário, 

alguém que tem os olhos abertos no meio do pesadelo” (idem, p. 96).  

Bolaño entende que a literatura escrita pelos “poetas verdadeiros” é aquela que 

ousa “adentrar-se na escuridão com os olhos abertos e que mantém os olhos abertos 

aconteça o que acontecer” (idem, p. 149)6, ideia que também remete a Hans Reiter e a 

Borís Ansky. Ambos imersos no horror da Segunda Guerra Mundial, um deles em relação 

direta com o nazismo e o outro imerso no stalinismo. Se um convite é feito ao leitor de 

2666 para entrar na escuridão – de Santa Teresa, da guerra, do genocídio nazista – isso 

deve ser feito com os olhos abertos no meio do massacre, para que seja possível buscar os 

vaga-lumes que ali estão e podem aparecer, as sobrevivências e resistências que ali 

podem ser lidas.  

Em Amuleto, a narradora Auxilio Lacouture conta a história de uma “geração 

inteira de jovens latino-americanos sacrificados”, aqueles nascidos por volta da década de 

1950. Na cena final do romance, os jovens caminham rumo a um abismo. Enquanto 

caminham, cantam; marcham, entoando canções,  

porque ainda que o abismo os tenha tragado, o canto seguiu no ar do 
vale [...] Uma canção apenas audível, um canto de guerra e de amor 
[...]. E ainda que o canto que ouvi falasse de guerra, das façanhas 
heróicas de uma geração inteira de jovens latino-americanos 
sacrificados, eu soube que acima de tudo falava do valor e dos espelhos, 
do desejo e do prazer. 
E esse canto é nosso Amuleto. (BOLAÑO, 1999, pp. 154-155) 
 

 Juventude, valentia, amizade e literatura, todos elementos que poderiam ser lidos 

como vaga-lumes, repletos de potência, muitas vezes errantes e marginais, que compõem 

uma constelação ou uma comunidade que resiste. Além disso, em Amuleto, leremos que 

estes jovens, “apesar de caminharem juntos não constituíam o que comumente se chama 

uma massa: seus destinos não estavam imbricados em uma ideia comum. Unia-os 

somente sua generosidade e sua valentia” (idem, p. 153). Ou seja, a juventude, a valentia 

e a resistência parecem unir em constelação os corpos frágeis que, mesmo diante do 

                                                
6 Essas passagens nos remetem a trecho de “A Literatura e a Vida”, de Deleuze (1997, p. 14), no qual se lê 
que o escritor “goza de uma frágil saúde irresistível, que provem do fato de ter visto e ouvido coisas 
demasiado grandes para ele, fortes demais, irrespiráveis, cuja passagem o esgota, dando-lhe, contudo, 
devires que uma gorda saúde dominante tornaria impossíveis. Do que viu e ouviu, o escritor regressa com 
os olhos vermelhos, com os tímpanos perfurados.  
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abismo, mesmo sacrificados, deixam um canto, “uma canção apenas audível”, “apenas 

um murmúrio quase inaudível” (idem, pp. 153-154), recuperado e reinventado na obra de 

Bolaño. Deixam suas poesias recitadas ao vento diante do que, a narradora afirma: “esses 

rapazes são a esperança” (idem, p. 58).  

 Esses cantos frágeis, resistentes e contudo menores poderiam ser pensados como 

literatura. Na narração de Auxilio Lacouture, lemos: “porque escrevi, resisti” (idem, p. 

147). Ela se refere aos poemas por ela escritos em papel higiênico quando esteve 

escondida em um banheiro da UNAM, durante a invasão da Universidade pelo exército 

mexicano, em 1968. Sobre isso, Gonzalo Aguilar (2006, pp. 147-148) afirma que:  

nessa aproximação do horror e do medo, se vislumbra uma saída, a 
possibilidade de um encontro genuíno com os documentos da 
civilização liberados do pesadelo e da barbárie [...]. A literatura sempre 
está a ponto de ser “uma literatura de esgoto” ou de “lixão” ainda que, 
nesse mesmo reconhecimento, pode nos entregar um momento de 
encontro ou de amizade verdadeira.  

 
Se Auxílio pensa a literatura como resistência, podemos pensá-la também como 

valentia, como vitalidade, como esperança e como ‘possibilitadora’ da formação de uma 

comunidade ou constelação menores sob as fortes luzes dos holofotes. A literatura que 

acompanha Ansky e Reiter é a mesma que, segundo Bolaño, tornou a passagem pelo 

stalinismo e pelo nazismo possível para muitos europeus: “Penso nas russas que fizeram a 

revolução e que suportaram o stalinismo, que foi pior que o inverno, e o fascismo, que foi 

pior que o inferno, e que sempre estiveram acompanhadas por um livro, quando o lógico 

teria sido se suicidar” (BOLAÑO, 2013, p. 110). A literatura parece atuar para Bolaño 

como os jornais do gueto de Varsóvia, os manuscritos dos membros do Sonderkommando 

ou as quatro únicas fotografias existentes das execuções em uma câmara de gás nazista de 

Birkenau – tema desenvolvido por Didi-Huberman em Images malgré tout (2004). Ou 

seja, como vaga-lume, como uma pequena luz de vida, intermitente e frágil, no meio do 

horror: seja do nazismo, do stalinismo ou da biopolítica das sociedades capitalistas 

contemporâneas. A visão de Bolaño da literatura passaria pelo que ele certa vez afirmou 

em uma entrevista: “Ter o valor, sabendo previamente que será derrotado, e sair a lutar: 

isso é a literatura” (apud FRESÁN, 2008, p. 293, trad. nossa).  

Consideramos de fundamental importância pensar nesses “seres que se encontram 

e desencontram” (RÓDENAS, 2008, p. 316): não apenas em 2666, mas em diversos 

momentos da obra de Bolaño. A ideia de uma comunidade de poetas (e amigos) 

marginais é central em Los detectives salvajes, mas também surge em alguns poemas de 

Bolaño, que nos ajudam a pensar as questões aqui em discussão. A discussão sobre a 
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relação da literatura com comunidades de poetas marginais é atravessada pelo tema da 

amizade. Em um breve texto de Bolaño constante de Entre paréntesis, lemos o seguinte:  

Uma pessoa está preparada para a amizade, não para os amigos. E às 
vezes nem sequer para a amizade, mas pelo menos faz o esforço: 
geralmente tateamos na escuridão, [...] com a escuridão de uns gestos, 
de umas sombras que em algum momento acreditamos familiares e que 
na realidade são tão estranhas quanto um dinossauro.  
Às vezes isso é um amigo: a silhueta de um dinossauro que atravessa 
um pântano e que não podemos agarrar nem chamar nem advertir de 
nada. São raros/estranhos os amigos: desaparecem. São muito 
raros/estranhos: às vezes, ao cabo de muitos anos, voltam a aparecer. 
(BOLAÑO, 2013, p. 126). 
 

Ao recordar a amizade mediada pela literatura que aproxima Reiter e Ansky, não 

podemos deixar de citar a amizade entre os personagens-poetas marginais de Los 

detectives salvajes, notadamente entre Arturo Belano e Ulises Lima. Inseparáveis nos 

anos de 1970, os personagens assumem trajetórias distintas após saírem do México. Essas 

trajetórias são muito parecidas àquelas de Roberto Bolaño e Mario Santiago, conforme 

lemos em entrevistas e outros textos do primeiro. Dentre os textos de Bolaño com a 

presença dos personagens Ulises Lima ou Mario Santiago, caberia destacar o poema ‘El 

Burro’, de La Universidad Desconocida, em que lemos:  

Às vezes sonho que Mario Santiago 
Vem buscar-me com sua moto negra. 
E deixamos atrás a cidade e à medida 
Que as luzes vão desaparecendo 
Mario Santiago me diz que se trata 
De uma moto roubada, a última moto 
Roubada para viajar pelas pobres terras 
Do norte, na direção do Texas 
Perseguindo um sonho inominável, 
Inclassificável, o sonho de nossa juventude, 
Isto é o sonho mais valente de todos 
Os nossos sonhos. (BOLAÑO, 2007, p. 383) 
 

No poema, notamos essa possível comunidade de dois seres marginais sobre uma 

moto roubada, deixando as ferozes luzes da Cidade do México para trás, indo em direção 

à escuridão do norte mexicano, onde se localiza Santa Teresa, inferno de 2666. Mas 

ambos, juntos, tais como um fugaz ponto de luz, vão ao coração da escuridão, com os 

olhos abertos, perseguindo com valentia o sonho de suas juventudes. E, se observamos as 

últimas duas estrofes, podemos talvez notar que essa amizade atravessada pela poesia e 

pela marginalidade, é repleta de potência e de esperança. A amizade que une o narrador 

do poema e Mario Santiago remete-nos à amizade que une Ansky e Reiter, ou ainda à 

amizade que une Huckleberry Finn e Jim, tratada por Bolaño em “Nuestro guía en el 
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desfiladero” (2013, pp. 269-280): “(...) uma lição de civilização de dois seres totalmente 

marginais, que têm um ao outro e que se cuidam sem ternura nem branduras de nenhum 

tipo, como se cuidam entre si alguns foras-da-lei” (idem, p. 271).  

Os escritos do poeta judeu passam a acompanhar Reiter – como um amigo – e a 

cuidá-lo e protegê-lo. No entanto, esse cuidado e proteção não se dão de maneira direta e 

determinada, afinal não há nada na escrita de Ansky que busque cuidar de um leitor como 

Reiter ou de qualquer outro. A amizade que une Reiter e Ansky, “sem ternura nem 

branduras” requer um constante trabalho por parte do leitor Reiter. Estendendo a reflexão 

para a obra de Bolaño em geral, podemos entender melhor como o caráter potencialmente 

político de seus escritos poderia ser associado à proposta de uma amizade na qual o leitor 

tem um papel fundamental de fazer funcionar o texto.  

A amizade proposta pela literatura poderia agenciar a criação de uma nova (ainda 

que pequena) civilização (ou constelação, ou comunidade). A capacidade de criar algo 

coletivo aponta para um incremento da capacidade de sobrevivência, de vida, dos 

membros dessa civilização. Ainda sobre Huck Finn e Jim, Bolaño afirma: “Sobreviver. 

Essa é uma das magias que o leitor encontra neste romance. Capacidade para sobreviver. 

Lida com atenção e lida pelo menos dez vezes, até é possível que algo dessa magia se 

desprenda de suas páginas e comece a circular pelo sangue de quem lê” (idem). Ou seja, a 

comunidade, civilização ou constelação formada pela literatura conta com essa potência 

de se estender por seus leitores, de convocar seus leitores para essa civilização – 

reduzida, intermitente, frágil, ‘menor’.  

Por fim, podemos verificar nos ensaios e entrevistas de Roberto Bolaño como a 

escritura é para ele fundamental ao se confrontar com a realidade latino-americana da 

segunda metade do século XX – e, em especial, com a realidade das ditaduras militares e 

com o fenômeno dos feminicídios em Ciudad Juárez. Bolaño sobrevive pela escrita. E, no 

seio dessa escrita, empreende sempre uma busca. Sobre esse ponto, central em sua obra, 

citamos a seguinte passagem: 

Kafka compreendia que as viagens, o sexo e os livros são caminhos 
que não levam a nenhuma parte, e que, no entanto, são caminhos pelos 
quais há que se penetrar e se perder para voltar a se encontrar ou para 
encontrar algo, o que seja, um livro, um gesto, um objeto perdido, 
para encontrar qualquer coisa, talvez um método, com sorte; o 'novo', 
o que sempre esteve ali. (BOLAÑO, 2010, p.158) 

Por meio da escritura – que costumava comparar com as viagens, a leitura e o 

sexo – Bolaño chega ao final de 2666 contando mais uma história – incidental se 
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olharmos para o resto do romance. O último ‘conto’ de 2666 é aquele de Alexander fürst 

Pückler, suposto descendente do criador do sorvete que Archimboldi toma num terraço 

em Hamburgo. E o narrador nos apresenta mais essa história, antes de concluir o romance 

com uma abertura para mais narração, para uma busca no meio da escuridão e do horror: 

“Sim, sim, de fato, assim o creio – disse Archimboldi enquanto se levantava e se 

despedida do descendente de fürst Pückler. Pouco depois saiu do parque e na manhã 

seguinte partiu para o México” (BOLAÑO, 2004, p. 1119). 
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CULPA MINHA SER SUA DOENÇA: 
O OLHO E A SIMBOLOGIA DA ENFERMIDADE EM SANGUE NO OLHO, DE 

LINA MERUANE 
Raphaella Lira Yaakoub (UFRJ) 

 
 

Resumo: O presente trabalho se propõe a analisar a obra da escritora chilena Lina 
Meruane, Sangue no olho. Escrito em primeira pessoa e publicado no Brasil no ano de 
2015, Sangue no olho narra a enfermidade de Lina e sua subsequente perda de visão. 
Cega à revelia da própria diabetes,  conforme vai avançando no território da  cegueira, 
Lina vai se perdendo no labirinto compreendido pelo espaço borrado entre Nova York e 
Santiago do Chile, duas capitais reconstruídas a partir da debilidade de uma personagem 
cujo nome ecoa o da própria autora. 
A presente análise pretende tomar os símbolos presentes na narrativa, como o sangue e 
o próprio olho enfermo da protagonista para pensar também questões relativas à 
situação do latino-americano hoje no mundo, dissecando também a relação entre a 
narradora e seu companheiro, na medida em que a doença vai se alojando no seio da 
relação de ambos. Com base nas considerações de Jacques Lacan, Georges Bataille e 
Susan Sontag, o presente trabalho pretende também elucidar o que da narrativa de Lina 
Meruane delineia a noção de crime e doença, não apenas no âmbito da herança latino-
americana, mas também a ideia de pecado que pode ser lida nas entrelinhas da narrativa. 
A partir também da noção de pecado origina, e levando em conta que a protagonista 
carrega em si o signo do feminino e da escrita, o presente trabalho também pretende se 
indagar sobre a natureza da contravenção, sobre a relação atual da natureza da mulher 
no século XXI na América Latina. Pretende-se pensar também sobre a desumanização 
crescente da protagonista Lina, que, conforme avança no território incerto da cegueira, 
mais parece se aprofundar na impossibilidade de se adequar à normalidade, uma vez 
que há que se levar em conta também que, à luz da realidade do presente, é também a 
doença que a transforma em pária, em estrangeira em um mundo pensado e voltado 
apenas para a linguagem visual. 

 
Palavras-chave: cegueira. Olho. América Latina. sangue,  
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Quando alcançares a minha idade,  
terás perdido a visão quase por completo.  
Verás a cor amarela, sombras e luzes.  
Não te preocupes.  
A cegueira gradual não é uma coisa trágica.  
É como um lento entardecer de verão. 
(O outro, Jorge Luis Borges) 
 

 

 A citação de Jorge Luis Borges serve aqui como um ponto de partida para se 

caminhar numa direção contrária. O processo que tomou a visão de um dos escritores 

mais célebres da América Latina foi romantizado, estilizado, não somente pelo próprio 

como por seus contemporâneos e sucessores. Borges, magnânimo, parecia poder 

prescindir da visão, continuava se comportando como se fosse uma figura xamânica, 

recitando Stevenson de memória e convertendo-o por fim no bibliotecário máximo e 

demiurgo do labirinto de referências que constitui sua obra. 

 A experiência da cegueira violenta e incurável contida nas páginas de Sangue no 

olho caminha numa direção radicalmente oposta. Lina – ou Lucina, ou Lina Meruane, 

conforme chega a se apresentar numa passagem – a protagonista, cujo nome ecoa o da 

própria autora – e que como ela é escritora – vive num inferno nublado pelo sangue 

inexplicável que se acumula dentro de suas retinas. Não é um entardecer, e sim uma 

explosão, que imprime à força uma nova realidade na vida de Lina:  

 

Tinha acabado de entrar no quarto de casal, acabado de me inclinar, 
eu, em busca da minha bolsa e da seringa. Precisava conseguir me 
injetar à meia-noite em ponto, mas não ia conseguir, porque o precário 
equilíbrio dos casacos derrubou minha bolsa no chão, porque em vez 
de para cuidadosamente, como devia, eu me dobrei e estiquei o braço 
para apanhá-la. Foi então que um fogo de artifício atravessou minha 
cabeça. Só que o que eu vi não era fogo e sim sangue vertendo dentro 
do meu olho. O sangue mais espantosamente belo que já vi na vida. O 
mais incrível. O mais assombroso. Fluía aos borbotões, mas só eu 
podia percebê-lo. Vi com absoluta clareza como o sangue se 
adensava, vi que a pressão aumentava, vi que estava atordoada, vi que 
meu estômago revirava, que sentia ânsia de vômito e, no entanto. Não 
me levantei nem me movi um milímetro, nem mesmo tentei respirar 
enquanto observava o espetáculo. Porque era a última coisa que eu 
veria, naquela noite, com esse olho: um sangue intensamente negro. 
(MERUANE, 2015, p. 10 e 11) 
 

  O sangue que se derrama no olho, desde o momento inicial da narrativa 

caracteriza-o como um olho enfermo, fechado para o mundo, voltado praticamente para 
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a interioridade da protagonista, ecoa uma cascata, uma torrente incessante, fora de 

controle. O próprio discurso de Lina é fragmentado, cindido entre dois momentos, antes 

e depois da cegueira abrupta. Em diversas passagens da obra a protagonista fala se si 

numa retórica pontuada, que lembra um soluço e frequentemente coloca pontos finais 

depois de “eu”, como se o sujeito que ali se enuncia estivesse se dando conta que o 

momento narrado parte a vida em dois. 

 De imediato, Lina é mergulhada à revelia em mundo que irá se redefinir pelos 

limites de seu próprio corpo. Ao tropeçar, esbarrar e se chocar com as coisas que a 

circundam é que elas passam a existir. O apartamento que compartilha com Ignacio, o 

namorado, para o qual eles acabam de se mudar, é uma eterna armadilha, cheio de 

pontas e quinas prontas para ferir a protagonista que ainda se habitou à escuridão na 

qual suas retinas estão mergulhadas. 

 De  todas as fatalidades que podem acontecer com uma pessoa em perfeito 

estado de saúde, duas delas são determinantes para isolar o indivíduo em um mundo 

particular: a cegueira e a surdez. A cegueira, em especial, funciona como um 

confinamento nas sombras. O olho, símbolo quase universal da percepção intelectual, é 

o órgão que hoje mais delimita a divisão, ou melhor, a linguagem cultural do mundo 

capitalista pós-industrial. Todos estamos imersos em um mundo que migrou de uma 

linguagem verbal e não-verbal para o domínio do visual. Mensagens de textos repletas 

de emojis, o predomínio quase obsessivo da imagem como aquilo que é capaz de fato de 

substituir uma palavra transformaram o mundo em um império de um único sentido. 

 Ao ficar cega, mergulhada na escuridão sanguínea de suas retinas enfermas, o 

mundo de Lina passa a se resumir aos trancos e tropeções que ela nos móveis no 

apartamento recém-comprado: 

 

 Topadas em portas entreabertas, todos os seus cantos dilacerantes. 
Um nariz machucado de encontro à prateleira. Dedos arranhados, 
unhas quebradas, tornozelos à beira do entorse. Ignacio tomava nota 
de cada percalço e tentava esvaziar as caixas, ainda pela metade, 
retirava as sacolas abertas do corredor e os sapatos órfãos, mas então 
eu me enredava nos tapetes, derrubada pôsteres encostados nas 
paredes, as cestas de lixo. Enterrava gavetas abertas e pés de mesa 
entre os dedos. A casa estava viva, empunhava suas maçanetas e 
afiava seus ferros enquanto eu insistia em me apoiar em cantos que 
não estavam mais no mesmo lugar. Mudava de forma, a casa rocava 
suas peças como num jogo de xadrez, mudava os móveis de lugar para 
me confundir. Com um olho cego de sangue e outro embaçado pelo 
movimento, eu parecia ainda mais perdida, mais cabra-cega, zonza e 
de perna bamba”. (MERUANE, 2015, p 27) 
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Se quando enxergamos são os objetos que se encontram numa posição passiva, 

sempre à mercê de eventuais ataques de fúria ou mesmo ao descuido e ao manuseio 

irrefletido, a realidade da cegueira se impõe na imagem da casa que parece se voltar 

contra sua moradora. Sem os olhos, a impressão que a narradora tem é a de que os 

móveis mudam de lugar a todo o tempo, quase que propositalmente emboscando-a a 

cada ida e vinda, a cada tentativa de fazer sentido dentro da nova ordem doméstica. 

 Na nota que abre A doença como metáfora, Susan Sontag afirma que:  

 

A doença é a zona noturna da vida, uma cidadania mais onerosa. 
Todos que nascem têm dupla cidadania, no reino dos sãos e no reino 
dos doentes. Apesar de todos preferirmos só usar o passaporte bom, 
mais cedo ou mais tarde nos vemos obrigados, pelo menos por um 
período, a nos identificarmos como cidadãos desse outro lugar. 
(SONTAG, 2007) 

 

 Lina –  ou Lucina – para além do claro status de estrangeira vai ver sua 

nacionalidade de fato quase se dissolver face à nova realidade de cega. Parte integrante 

agora de um mundo a que todos sabemos que podemos pertencer, sua inserção se dá de 

forma violenta e, principalmente, misteriosa. As subsequentes – e repetitivas - idas ao 

consultório do oftalmologista pouco ou nada elucidam sobre o sangue que 

insistentemente se derrama sob suas retinas. Claramente cada vez mais desconfortável 

com seu novo estatuto de cega, ou melhor, de enferma, os problemas de Lina com a 

família e com Ignacio – e por extensão com a própria Nova York de sombras cuja 

metonímia hostil é o próprio consultório médico – vão aflorando. Conforme sua própria 

percepção da realidade se altera, Lina vai rompendo fronteiras e tentando se instalar em 

um território onde tudo parece ser novo e doloroso. 

 O olho, fonte do mal – que é apontado vagamente como uma das consequências 

da diabetes da protagonista – sempre foi visto também como um símbolo da própria 

percepção, do conhecimento e também de um certo potencial sobrenatural. Abrir os 

olhos, em algumas culturas, é visto como um rito de abertura ao conhecimento, de 

iniciação. Mais especificamente para os algumas culturas indígenas, os olhos das 

estátuas sagradas são abertos para que elas sejam vivificadas. O olho, mais do outros 

órgãos que podem – e estão – diretamente relacionados com a natureza humana, 

simboliza a própria vida. É possível inclusive relacionar a história do desenvolvimento 

sociocultural da humanidade ao uso do olhar. As duas atividades das quais se ocupa a 
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própria protagonista são intimamente relacionadas ao olhar - a escrita e a leitura -  e se 

ver forçada a prescindir de ambas à força de uma enfermidade que beira a vingança faz 

com que ela seja obrigada a ressignificar toda a teia de relações que envolve sua vida. 

 O sangue no olho, expressão que dá título ao livro e que tanto em espanhol 

quanto em português faz alusão à vingança, emerge na obra também como a metonímia 

do corpo em represália. Pouco importam os avanços da medicina e os esforços 

empreendidos na tentativa de subjugar a biologia incontrolável da natureza humana. 

Presa na escuridão sem saber ao certo o porquê, resta a Lina apoiar-se em Ignacio, de 

maneira literal e metafórica: 

  

Nunca como agora, pelas ruas de Manhattan cheias de buracos mortais 
e grades de bueiro com escadas que levam ao inferno. A luz cai no 
meu rosto, mas não posso tocá-la, não posso usá-la, e ando pela cidade 
como por uma corda bamba, me equilibrando em Ignacio, que avança 
noutro ritmo, sincopando seus passos tão seus com outros saltos finos 
e apressados que ferem o pavimento. (MERUANE, 2015, p. 31) 

  

 O que antes poderia ter sido uma relação como qualquer outra se converte numa 

espécie de simbiose, na qual Ignacio vai aos poucos cedendo a Lina o benefício de seus 

olhos ainda funcionais, e não são apenas seus passos que vão esmorecendo, mas 

também sua existência frente às demandas a cada dia mais impositivas da cegueira.  

 Ainda em A doença como metáfora, Susan Sontag afirma que tanto a 

tuberculose quanto o câncer, durante muito tempo, estiveram mergulhadas numa aura de 

mistério e perplexidade que faziam que mesmo seus nomes fossem encarados como 

sinais de mau agouro. As pessoas – familiares ou médicos – evitavam repetir tanto um 

quanto o outro, dado que ambos eram praticamente sentenças de morte. Afirmar que 

alguém era portador de uma das duas equivalia a praticamente a uma espécie de 

contágio moral. Curiosamente, a família chilena de Lina, cujo núcleo são os pais, ambos 

médicos, parece ter esse mesmo comportamento:  

 

Do outro lado da linha se queixavam, então, da minha falta de 
consideração, de minha falta de vontade, de minha falta de 
consideração, de minhas faltas em geral: de minha ausência, de minha 
displicência, de meu desprezo pela religião. Me condenavam pela 
decisão apressada e talvez equivocada, mas já antiga, tomada por 
meus pais quando tinham seus trinta e até então felizes anos, de voltar 
para o Chile quando eu. De interromper seus planos quando eu. E a 
frase ficava em suspenso, incrustada entre os dentes de todos eles. 
Ninguém falava: essa doença, a tua. Ninguém falava sobre os exames, 
o diagnóstico, as injeções diárias, a dieta especial, o cuidado estafante 
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da minha mãe e a vida longe do apoio familiar.(MERUANE, 2015, p. 
45) 
 
 

 A doença do presente, manifesta no olho agora tornado incapaz de ver, 

confunde-se com a doença anterior, a diabetes, que parece ter sido determinante para a 

quadro que se desenrola então. O que fica evidente nas ligações que Lina recebe da 

família é como o condenação parece anterior ao episódio do olho. Fadada desde o 

nascimento – e de maneira análoga ao pecado original que persegue a natureza feminina 

– para a enfermidade, Lina é seguidamente culpada pela família pelo mal que não pode 

controlar.  

 No ensaio que sucede História do olho, de Georges Bataille, na edição brasileira 

da Cosac Naify, Roland Barthes afirma que a narrativa, mais do que comportar um 

relato sobre jogos eróticos ou sobre as personagens em si, é principalmente a história de 

um objeto e seus avatares, no caso o próprio olho como objeto e seus espelhamentos. 

Algo semelhante se dá na esfera da narrativa de Lina Meruane. Sangue no olho também 

é, principalmente, a biografia avessa dos olhos que deixam de enxergar e acabam 

empurrando a protagonista para uma cegueira desesperadora, cheia de ódio e 

descontrolada. Contrária à cegueira serena e aristocrática de Jorge Luis Borges, Lina se 

vê forçada a um mundo de brumas em que tudo parece estar no limite da violência, do 

desagravo e da angústia e se converte numa cega egoísta e aflita, que, ao fim, não hesita 

em sussurrar, no famigerado consultório médico, palco de tanta angústia e desalento me 

espere aqui, já vou lhe trazer um olho fresco. 
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ALÉM DA PÁGINA: UMA REFLEXÃO SOBRE A LITERATURA 
CONTEMPORÂNEA, A PARTIR DA OBRA DE RICARDO LÍSIAS 

Renata F. Magdaleno (Uerj) 

RESUMO: 

Esta comunicação tem como objetivo analisar a obra que o escritor brasileiro Ricardo Lísias 
vem desenvolvendo, focando no romance Divórcio, publicado em 2013, suas estratégias de 
divulgação e algumas declarações publicadas na imprensa na época do lançamento do livro.  A 
intenção é pinçar os textos do autor, como exemplo de toda uma vertente da produção brasileira 
contemporânea. A partir dessa atitude, refletir sobre as fluidas fronteiras entre os textos 
ficcionais e a crítica literária (textos ficcionais podem adquirir status de crítica literária? Essa 
característica se liga a toda uma tradição que mescla outros gêneros com o ensaio?) e a forma 
como algumas publicações podem adquirir o status de performance (Para atrair o público leitor 
em um mercado cada vez mais competitivo? Pinçando uma tradição das artes plásticas? 
Movidos pelo estímulo e possibilidades de novas tecnologias?). Teóricos de Brasil e Argentina, 
como Florencia Garamuño e Flora Süssekind, por exemplo, são utilizados para enriquecer a 
reflexão. 
 
PALAVRAS-CHAVE: 
Ricardo Lísias. Crítica literária. Performance. Literatura contemporânea. 
 

INTRODUÇÃO:  

Uma literatura bem-comportada. Na época do lançamento do romance Divórcio, 

o escritor Ricardo Lísias, em entrevista para o portal G1, atacou os autores brasileiros 

que não incomodam e defendeu que a literatura deve levar à reflexão, discutir a 

sociedade e seus espaços de poder1. Na obra que vem construindo, Lísias distribui 

críticas ao mundo acadêmico (como em O livro dos mandarins, de 2009), à literatura, 

seus mecanismos de produção, de divulgação e aos autores que escrevem romances 

“límpidos” (como no conto “Fisiologia da solidão”, de 2010), à imprensa (como em 
                                                             
1
 “Creio que haja no Brasil uma ficção bem comportada em termos formais e que não cria nenhuma 

tensão com a sociedade e nem discute nenhum espaço de poder. É uma ficção que, embora vista como 

se fosse ‘literatura’, não incomoda ninguém, o que acaba inclusive facilitando sua recepção imediata. 

Creio que inclusive exista mesmo quase um gênero no Brasil, o da “ficção que não incomoda”. 

g1.globo.com/platb/maquinadeescrever/tag/divorcio/  (consulta em janeiro de 2014) 
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Divórcio, de 2013), às burocracias do judiciário (em Inquérito policial, 2016). Está 

constantemente refletindo sobre a função da literatura, seus limites e o papel do escritor 

nos dias de hoje. Dessa forma, vem construindo uma obra que ocupa também uma 

posição de crítica literária. 

 A partir do romance Divórcio, esta comunicação pretende refletir sobre a 

maneira como uma obra ficcional pode adquirir status de crítica literária e como, ao 

quebrar as mais diversas fronteiras, a literatura contemporânea acaba por preencher 

também essa função. Ao mesmo tempo, toda a análise tem por objetivo pensar sobre os 

formatos e rumos que a crítica adquire na contemporaneidade, usando para isso o 

pensamento de alguns teóricos de Brasil e Argentina, como, por exemplo, Florencia 

Garramuño e Flora Süssekind.  

 Uma literatura que transborda. No artigo “Ricardo Lísias: versões de autor”, 

Luciene Azevedo percorre seus textos um a um para detectar que, a partir de 2010, a 

produção do escritor passou a não respeitar mais fronteiras. Divórcio, por exemplo, é 

um romance, um diário, um desabafo, uma análise da literatura, uma ficção, uma crítica 

literária. Parece retratar uma realidade vivida pelo autor – a separação depois de apenas 

quatro meses de casamento, após encontrar um diário, onde a esposa faz sérias críticas 

ao marido que escolheu –, e essa mescla entre ficção e realidade foi o tema mais 

comentado nas resenhas, entrevistas e matérias que o romance inspirou na época de sua 

publicação. Mas em vários pontos do livro, o narrador, que se chama Ricardo Lísias, 

reforça a ficção, alimentando o jogo. “Não estou tratando de uma pessoa em particular. 

Minha ex-mulher não existe: é personagem de um romance”
2.  

Além disso, os romances e diferentes textos que produziu se interligam. Em 

Divórcio, por exemplo, ele fala do suicídio de seu amigo André3, tema de O céu dos 

suicidas, cita a escrita de O livro dos mandarins, comenta contos e acontecimentos que 

fazem parte de outros livros. Há personagens e cenas que se repetem. Como se o livro 

não terminasse na última página, fosse deixando rastros incorporados por outros textos, 

como se tudo fizesse parte da memória desse narrador-escritor. Ao fechar um livro, o 

                                                             
2 Lísias, 2013, p.128 

33 Em entrevistas e matérias publicadas na imprensa, ele reforça que realmente teve um amigo 

chamado André que se suicidou, trabalhando também entre a realidade e a ficção, como na matéria 

publicada pelo jornal O Globo em 28 de abril de 2012. 

http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2012/04/28/ricardo-lisias-a-arte-de-perder-442383.asp  
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acontecimento não some totalmente da lembrança, já que o narrador das histórias 

passou a ser o escritor Ricardo Lísias.  

 O autor usa ainda formas alternativas de divulgação de sua produção, enviando, 

por exemplo, parte de seus textos para uma lista de leitores selecionados. Em algumas 

ocasiões os textos ganharam uma produção artesanal, em outras, parte da narrativa 

estava presente nas mídias sociais. Nestes casos, é como se a literatura transbordasse 

também do objeto livro e contaminasse outros suportes. Uma literatura performance. 

Em Delegado Tobias, por exemplo, a história foi sendo publicada aos capítulos, 

em curtos e-books, que o leitor podia ir adquirindo aos poucos. Mas a trama, que trata 

do próprio assassinato do autor e tem o escritor também como suspeito, numa reflexão 

extrema sobre essa personalidade múltipla, se estendeu pelo Facebook. Na rede social, o 

delegado Tobias tinha um perfil, que interagia com o do próprio escritor. 

Além de o processo sugerir uma reflexão crítica sobre a relação da produção 

artística contemporânea com um acirrado mercado editorial, o texto acaba ganhando um 

status de performance.  

Uma obra que extravasa também os seus limites físicos. Inquérito policial, por 

exemplo, livro inspirado na acusação que o autor recebeu em 2015 por ter, 

teoricamente, divulgado em um de seus romances um documento oficial, copia de forma 

exata o formato de um inquérito. O texto só pode ser encomendado pela internet e o 

leitor recebe uma apostila, com papéis anexados, provas de uma investigação criminal. 

Em cada documento, pequenas narrativas de membros de uma mesma família. O 

conjunto de papéis compõem a história do romance. 

 O autor ainda divulga constantemente sua rotina nas redes sociais. Uma agenda 

cada vez mais lotada de encontros com leitores, compromissos profissionais que se 

misturam com fotos de família e reflexões sobre política.  Toda a iniciativa interfere e 

contribui para a interpretação dos textos, já que gera uma reflexão sobre as atitudes que 

um escritor precisa adotar nos dias de hoje para driblar pressões de mercado e imprensa. 

Toda uma gama de demandas que atingem os autores contemporâneos.  

É por todos esses motivos que a obra de Ricardo Lísias parece tão interessante 

para refletir sobre a literatura desse século, porque o autor vem escrevendo textos que 

colocam em balanço a produção literária (Para que serve? Como agir? Qual a função do 

autor? Que pressões interferem na obra?), em um momento em que  a própria  parece 

estar em reavaliação.    
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Analisar seus textos em conjunto é levantar questões que extravasam sua obra. 

Os romances de Lísias estariam associados a uma tentativa de deixar a literatura menos 

comportada: em formatos e teor crítico? Eles poderiam ser classificados como 

performances literárias? 

No Brasil, entre os primeiros registros de performance estão a do artista 

modernista Flavio de Carvalho. Em 1931, ele realizou em São Paulo o que chamou de 

experiência número 2: caminhou de chapéu em sentido contrário a uma procissão de 

Corpus Christi no Centro da cidade. O movimento é significativo e indica a tentativa de 

quebra de padrões, de andar contra os sentidos estipulados. Um simples ato que faz 

pensar e chama a atenção do público.  

Para Renato Cohen (2004), a definição de performance está associada a uma 

experimentação artística, que evoca a participação da audiência, em um trabalho de 

resignificação e elaboração de novos sentidos do mundo. De acordo com a definição de 

Cohen e tomando a performance de Flavio Carvalho como uma reflexão sobre a própria 

iniciativa artística é possível chamar textos como os de Lísias, citados nessa 

comunicação, como performances literárias: quebram padrões, chamam a atenção do 

leitor e procuram desenvolver uma reflexão crítica sobre a própria literatura. 

 

Análise de Divórcio: UMA HISTÓRIA EM DUAS PARTES 
 

O início do romance Divórcio conta os primeiros momentos após a separação do 

narrador. Ricardo Lísias acredita que morreu, o trauma apagou da memória tudo o que 

ele viveu nos primeiros meses e só alguns flashes do período permanecem na 

lembrança. A impressão é de que ele se transformou em um dos personagens de seus 

romances, vagando pela cidade em meio a um surto. A ficção e a realidade se 

misturando de forma quase indissociável. A pele se descola do corpo e tudo o que 

acontece passa a ser experimentado por esse corpo exposto, sem proteção, 

supersensível. 

 A literatura adquire uma função quase terapêutica nesse primeiro momento. 

Escrever é uma tentativa de curar uma ferida interna. 

 
 

A literatura serve-me em grande parte para isso: adoro ficar remexendo a 
linguagem, medindo todas as possibilidades e tentando entender até onde posso 
ir, para no final pesar o resultado e refletir para saber se o texto realmente me 
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expressa. É a maneira que tenho, silenciosa e discreta, de sair organizadamente 
da confusão que tantas vezes me assalta por dentro. (Lísias, 2013, p.37) 

 
 
 Uma reflexão que tira a literatura de um pedestal. Mas ao mesmo tempo pensa 

sobre sua função. Esta passa a ter um valor individual. Para este autor-personagem, 

serve para promover uma arrumação interna. 

 

Enquanto na primeira parte do romance o personagem Ricardo Lísias está 

mergulhado em seu drama pessoal, completamente envolvido com os traumas da 

separação, a tentativa de cura, a raiva contra a ex-mulher e toda a categoria de 

jornalistas a qual ela pertence, a segunda parte é marcada por um certo distanciamento. 

Em vez de um personagem mergulhado em uma história, passamos a ver um escritor em 

atuação, revisando os seus escritos, pensando sobre a literatura, planejando o romance 

que escreve, refletindo sobre o mundo do jornalismo e a relação entre o escritor e a 

imprensa.  

 Analisando o seu próprio texto, o escritor-narrador pensa também sobre os 

limites da literatura. A mescla entre ficção e realidade está entre as características 

comentadas. A ficção pode parecer verossímil. Mas a vida, muitas vezes, parece 

completamente inverossímil. Não existem mais limites separando os dois lados.   

 
 

A verossimilhança deixou de ser um imperativo da ficção. O mundo real não 
oferece mais bases sólidas. Mesmo a certeza de que não morri e acabei dentro 
de um romance meu precisou ser refeita através de tratamento psicanalítico. É 
um jeito que encontrei para continuar vivendo, dormindo e respirando mais ou 
menos como fazia antes da ficção inverossímil que foi meu primeiro casamento 
(Lísias, 2013, p.198) 
 

    
A relação entre a imprensa e os escritores também ganha foco. O que é preciso 

fazer para ser publicado na mídia? Diante de um número enorme de lançamentos, como 

chamar a atenção dos jornalistas para seus escritos? Estas são algumas das questões que 

aparecem discutidas. 

Lísias apresenta, portanto, um texto que faz, a todo momento, o leitor sair da 

leitura de uma história particular para reflexões mais abrangentes, que envolvem a 

literatura contemporânea. 
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No livro A experiência opaca (2012), Florencia Garramuño detecta que no 

limiar dos anos 70/80 as literaturas produzidas no Brasil e na Argentina apresentaram 

uma relação da obra com sua exterioridade. Momento em que aparece uma série de 

textos híbridos, que se sustentam num limite entre a realidade e a ficção, promovendo 

uma fusão entre real e imaginário, desestruturando gêneros. A obra de arte perderia, 

assim, seu caráter autônomo4, adquirindo uma estrutura aberta, contaminada pelo 

exterior e demonstrando uma forte preocupação na relação entre arte e experiência.  

Apesar do período destacado, Garramuño não se refere a textos ligados ao 

período ditatorial, o que Flora Sussekind classificou no Brasil como “literatura 

verdade”. O que ela detecta é o surgimento de uma série de produções artísticas 

experimentais, que borram diferentes fronteiras e questionam os limites e valores do 

literário, principalmente na passagem dos anos 70 para os 80, como, por exemplo, 

romances de Clarice Lispector, como Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres 

(1969), e Água viva (1973), cheios de experimentações, que parecem impossíveis de 

definir.  

É a forma como Clarice desestrutura os gêneros, bagunça os limites tradicionais, 

as categorias literárias (como autor, personagem, narrador etc.), produzindo romances 

quase inclassificáveis, com uma linguagem poética que liga o cotidiano da própria 

autora aos textos que produz, que chama a atenção. Uma obra que promove uma certa 

negação do prestígio literário, usando uma linguagem que parece muitas vezes 

descuidada, adotando como tema minúsculos acontecimentos diários. Uma literatura 

que não precisa dar conta de um grande projeto, que não tem a intenção de falar de uma 

realidade totalizante, mas que pode focar em pequenos dramas cotidianos ou em 

sentimentos despertados a partir da observação de cenas banais.   

O que caracterizaria, portanto, o momento seria uma forte reflexão sobre a 

estética, até decretar uma espécie de suspensão da estética, questionando de forma 

intensa os limites da literatura. Um cenário que se intensificaria no fim do século XX e 

início do XXI.  

A produção de Ricardo Lísias estaria interligada a este cenário descrito, como se 

representasse um exemplo de como a literatura contemporânea intensificou 

                                                             
4
 Ela usa a noção de autonomia como “autorreferencialidade e centralização exclusiva na linguagem que 

se sustenta sobre uma forte antinarratividade” (Garramuño, 2012, p.44) 
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determinadas características que já aparecem nas produções do fim do século XX. 

Incorpora uma série de experimentações, ligando a obra a aspectos exteriores ao texto e 

promovendo debates que fazem os estudiosos da área repensarem definições para os 

textos literários. Além disso, apresenta um forte teor crítico, refletindo, por exemplo, 

sobre a função da literatura, o valor da obra, sua relação com o mercado.  

Ao escrever um livro usando a justificativa de que precisa se curar do trauma da 

separação, ele questiona o próprio valor da obra. Como se dissesse que esta pode ser 

tudo e não precisa necessariamente ter um objetivo maior. Sua função pode ser, por 

exemplo, apenas a de organizar a confusão interna de um escritor com o coração 

partido. 

Esse borrar de fronteiras aparece com força nos dois lados: na ficção que passa a 

ser produzida e nas críticas literárias que passam a ser publicadas. Estas também sofrem 

uma flexibilização no Brasil, a partir da década de 80, sofrendo influências dos meios de 

comunicação e da cultura de massa, pressões do mercado e dos estudos culturais.  

Eneida Maria de Souza, no ensaio “Saberes narrativos”, acrescenta que a 

literatura e a crítica se distanciam de padrões científicos, que dominaram o século XIX e 

início do XX, para ocupar um terreno de experimentação na contemporaneidade. O 

terreno do sensível. Ao tirar essa capa de ciência da crítica literária ela deixa de se 

preocupar com a demonstração e a especulação e se concentra numa construção permanente 

do objeto literário, de resignificações. Experimentações que muitas vezes chegam também ao 

formato da escrita, provocando o leitor, quebrando padrões. 

Pensar sobre o texto de Eneida, tendo em mente o exemplo de Divórcio, é 

aproximar os livros de ficção e os textos críticos, acabando com fronteiras definidas. O 

pensamento crítico não precisa estar limitado aos jornais para atingir um público mais 

abrangente, pode estar mesclado também nas obras literárias, contaminar outros 

suportes, extravasar o espaço de uma página (de um jornal, da tela de um computador, 

de um livro...) e, até, adquirir um caráter de performance. Divórcio é apenas um 

exemplo de uma série de textos que borram estes dois limites, promovendo um 

casamento entre a crítica literária e a ficção. 
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LEITURAS DA DITADURA MILITAR BRASILEIRA NA LITERATURA PÓS-64 DA 

AMAZÔNIA PARAENSE: OU VICE-VERSA 

Abilio Pacheco de Souza (UNICAMP) 

Márcio Seligmann-Silva (UNICAMP) 

 

RESUMO: 
Como um espaço alijado das demandas e das reflexões em termos de nacionalidade e 
praticamente lida restritamente nas discuções sobre regionalismo, a Amazônia precisa ser 
entendida para além das características estereotipadas. No contexto da história brasileira 
recente, os autores da região também pouco são estudados e muitas vezes são citados apenas en 
passant no que se refere aos estudos sobre a representação estética da ditadura brasileira de 
1964. Qualquer estudioso de literatura brasileira contemporânea que busque a produção literária 
da região neste recorte temático específico fica frustrado ao abrir as leituras já clássicas sobre o 
período e malmente se sentirá contemplado com a leitura do brasilinista Malcolm Siverman. 
Neste artigo, após apontar a lacuna contida nas leituras feitas sobre a produção literária do 
período no que se refere a representação da ditadura militar na Amazônia, procuraremos nos 
detender na produção literária paraense, observando os aspectos imanentes às obras e esboçando 
questões sobre a vida social das mesmas: a participação política de autores antes ou depois da 
publicação, as possíveis repercussões politico-sociais das obras. Como parte de um exercício de 
inserção dos autores neste contexto amplo, embora tematicamente específico, procuraremos 
brevemente apontar leituras sobre a ditadura em narrativas ficcionais de autores 
contemporâneos da amazônia paraense, a saber: nos romances, Verdevagomundo, de Benedicto 
Monteiro; Café Central, de João de Jesus Paes Loureiro; Em Despropósito, de Abilio Pacheco; e 
no conto, “O fantasma  da Casa Azul”, de Janailson Macedo. 
 
Palavras chave: literatura da amazônia paraense. Ditadura militar na Amazônia. Literatura de 
resistência. 
 

 

0.  

 

Em um livro escrito e publicado no “calor da hora” e que o historiador Carlos 

Fico (2008) classificou como “livro de denúncias”, Edmar Morel (1965) aponta seis 

frentes de ataque ao governo de João Goulart e que teriam culminado no Golpe. Tais 

frentes se referem à forte oposição a reformas de base (com ênfase na reforma agrária), 

à política brasileira em relação às refinarias de petróleo e culmina na significativa 
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participação Yanque (na atuação personalíssima do embaixador Lincoln Gordon). Não à 

toa, o livro de Morel se intitula “O golpe nasceu em Washington”. Jacob Gorender, 

entretanto, ao analisar o papel das esquerdas brasileiras e a articulação política de 

direita, observa o quanto o “ovo da serpente” foi chocado aqui mesmo. Na insatisfação 

dos setores reacionários da sociedade civil: empresariado reativo a conquistas sociais 

dos trabalhadores, proprietários rurais receosos de perder terras, classe média 

insatisfeita com as conquistas e com o trânsito social das classes menos favorecidas... 

(GORENDER, 1987) 

O golpe ocorre após um significativo trabalho preparatório que consistia na 

instauração do medo e da construção de um inimigo interno a ser derrotado (no caso, o 

Comunismo) e foi reforçado pelas manifestações de rua por Deus e pela Família e um 

maçante e persistente trabalho da imprensa. Os relatos testemunhais (literários ou 

memorialísticos) bem como estudos desenvolvidos na região (Velarde & Pere Petit, 

2012; Pacheco & Velarde, 2014), nos mostram que o quadro geral do prelúdio do Golpe 

não foi diferente na Amazônia Paraense. Um episódio, entretanto, merece destaque. A 

noite dos “lenços brancos”. 

No dia 30 de março de 1964, durante a realização do I SLARDES (I Seminário 

Latino Americano de Reforma do Ensino Superior), na Faculdade de Odontologia, da 

UFPA, um grupo de estudantes de direito, combinados antecipadamente com a Polícia 

Militar e portando porretes, provocaram uma briga generalizada. Os PMs, ao chegarem, 

espancaram e prenderam os estudantes de esquerda, pois o grupo de direita para que 

fossem identificados, utilizava “lenços brancos” no pescoço. Na ocasião, além de 

prender os estudantes de esquerda, a polícia militar apreendeu e destruiu todos os 

exemplares que encontrou do livro de poemas Tarefa, do então estudante de Direito 

João de Jesus Paes Loureiro. O livro, que apresenta poemas com temática social 

semelhante à poesia Praxis de Mário Chamie, seria lançado dois depois. (Velarde, 2012, 

passim). Apesar desse episódio sugerir o contrário, o governo Paraense só indicou apoio 

à “revolução” na noite do dia 1º de Abril, quando a situação no Centro-Sul já estava 

relativamente definida. A escolha pelo lado vitorioso foi bastante cômoda ao governo de 

Aurélio do Carmo (conforme Amílcar Tupiassu, apud Pere Petit, 2012, pág. 172) e deu 

início a um período de perseguições políticas, perdas de mandatos de deputados, prisões 

arbitrárias, torturas, mortes e desaparecimentos. 

Daí para diante é a História que nós não tão bem conhecemos. Conhecemos 

apenas um enorme esboço. O grosso da coisa. Amiudadamente ainda se há muito o que 
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fazer. O Historiador trabalha quase como o Arqueólogo: explorando no máximo 10% da 

caverna. Este para que futuros Arqueólogos com novas teorias, métodos, técnicas e 

equipamentos possam melhor explorar a caverna. Aquele por que nunca lhe é possível 

dar conta da caverna inteira, ou seja, da matéria histórica. Na região amazônica, outros 

tantos motivos existem para que essa matéria nunca seja abrangida. O insulamento, a 

escassez de pesquisa (pouco a pouco sanada) e a onipresença da violência tanto 

policialesca nas áreas urbanas quanto dos poderes oligárquicos e políticos nas zonas 

rurais e mesmo nas áreas urbanas do interior ainda impedem essa abrangência. 

 

Qualquer pesquisador que se dedique sobre a Literatura Brasileira pós-64, se 

dará conta que mesmo os trabalhos generalistas sobre o assunto: ou apresentam uma 

completa omissão sobre a região (Flora Sussekind, 1985), ou a apresentam a região 

como um apêndice da questão nacional dedicando a literatura produzida aqui apenas 

três ou quatro linhas (Silviano Santiago, 1988), ou comentem equívocos interpretativos 

em complexidade variada desde alguns simples equívocos de leitura geográfica 

(Malcolm Silverman, 2000; o autor confunde a Rodovia Transamazônica com a 

Perimetral Norte na análise que faz dos romances de Benedicto Monteiro). E como é 

preciso pensar no mapeamento da questão também observando a periferia da periferia, 

ressaltamos o fato de que mesmo as pesquisas realizadas na Amazônia Paraense 

dedicadas à produção literária do período (ou mesmo posterior, mas contextualizada no 

período), se detém nas obras das capitais dos principais estados da região (Pará e 

Amazonas) ou de autores do interior com algum vínculo com essas capitais (em geral 

residindo nelas). A pesquisa acadêmica sobre produção literária do interior da 

Amazônia Paraense (sobretudo das regiões de Tapajós e do Carajás) ainda é escassa e 

quem sabe os cursos de Letras das universidades recém fundadas nesta região ainda 

atuem com vistas a suprir esta lacuna.  

Nesta comunicação, iremos nos dedicar à breve leitura da Ditadura Militar nos 

romances Verde Vagomundo, de Benedicto Monteiro, publicado pela primeira vez em 

1972, ambientalizado na cidade de Alenquer, e que faz parte do corpus de minha 

pesquisa de doutoramento; Café Central, de João de Jesus Paes Loureiro, publicado em 

2011, ambientalizado parcialmente em Belém e parcialmente em Abaetetuba e outras 

localidades circunvizinhas. Em Despropósito (mixórdia), de Abilio Pacheco, publicado 

em 2013, sobre o qual nos me deterei um pouco menos, e cujo enredo se passa 

principalmente nas áreas urbanas dos municípios de Marabá e Belém. Encerrando com 
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o conto “O fantasma da casa Azul”, que abre o livro Crônicas do Araguaia de Janailson 

Macêdo, publicado em 2015.  

 

1. Dos romances  

 

Verde Vagomundo, de Benedicto Monteiro, publicado em primeira edição em 

1972, é o primeiro livro de sua Tetralogia Amazônica, cujos três primeiros livros se 

apresentam basicamente com dois narradores distintos. Um narrador culto urbano que é 

substituído a cada romance e um narrador com registro coloquial, chamado Miguel dos 

Santos Prazeres. O quarto romance é constituído pelas falas desse narrador “caboclo”, 

transcrita dos três romances anteriores. Além dos das falas desses dois narradores em 

contracantos, como assim nos referimos em comunicação apresentada no XIV Encontro 

da ABRALIC (PACHECO, 2014), neste primeiro romance temos transcrições de 

notícias de rádio, as transcrições de falas de personagens através do expediente de ter o 

narrador culto um gravador automático sempre consigo, a inserção de um texto escrito 

pelo secretário da prefeitura de Alenquer, e transcrições de depoimentos realizados por 

um Inquérito Policial Militar. 

O narrador que funciona como ordenador dos demais elementos da narrativa – e 

que muitas vezes é considerado o narrador principal – é o narrador culto urbano. Ele é 

um major Antonio Medeiros, um militar aposentado que retorna a Alenquer com a 

finalidade de vender suas terras. A narrativa não apresenta datas precisas, mas as 

transcrições da rádio transistor nos possibilitam determinar que as ações iniciam pouco 

antes de junho de 63, quando o astronauta russo Bykovsky embarca na Vostok V; e se 

estendem até o último dia da novena de Santo Antonio, muito embora haja um registro 

da lei 4390 de 29/08/1964, que revogou ou alterou a lei referente à remessa de lucros 

para o exterior. 

A realização da festa de Santo Antonio e a ocorrência do golpe militar de 1964, 

nesse ínterim, são determinantes para o andamento da narrativa, pois devido ao golpe se 

militares chegam à cidade de Alenquer e instalam Inquérito Policiais Militares, com a 

finalidade de, segundo relata um dos militares ao narrador, colaborar com os alto-

comandos das capitais a fim de “salvar o País, do caos e do comunismo” (Monteiro, 

1974, pág. 180). A comissão também se envolve em problemas políticos e criminais 

locais. Ao serem chamados para depor, os populares, tendo pouca ou nenhuma noção do 

que ocorria no país, apresentavam declarações que complicam outros populares, alguns 
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resolvem mentir, desforrando picuinhas pessoais e resultando em prisões nem sempre 

explicáveis.  

A partir desses depoimentos os militares, instituídos como maior autoridade na 

cidade, proíbem a queima de fogos para Santo Antonio e emitem um mandato de prisão 

contra Miguel dos Santos Prazeres, tido como elemento perigoso e subversivo e que 

seria o pirotécnico oficial da festa. Miguel, entretanto, já havia armado fogos para nove 

noites pois tinha prometido gastar todo o dinheiro deixado por seu padrinho nordestino 

a fim de que ele, Miguel, se tornasse o maior cangaceiro ou justiceiro da Amazônia. A 

queima de fogos era uma forma de quebrar esta má sina. 

O narrador Major Antonio Medeiros assiste a tudo incrédulo e pontuando a 

narrativa de reflexões sobre questões políticas no contexto da Guerra Fria, como a 

Aliança Nacional para o Progresso, questões históricas relacionadas a outros golpes 

militares, como o que elevou Vargas ao poder, mas também reflexões sobre seu trabalho 

de militar e sua participação na Comissão Militar para a Reforma Agrário, além da 

história de um deputado que fora deposto e que tinha relação com a maioria das prisões 

da cidade. 

Na véspera do Círio, este narrador registra que ocorre a dissolução dos direitos 

básicos da cidade e de seus cidadãos: 

 

Vejo, como diante da força, representada aqui por três oficiais 
militares, eventualmente investidos de atribuições policiais, se 
dissolvem todas as instituições jurídicas, políticas e sociais da nossa 
República. Se dissolve a mínima estrutura da cidade (MONTEIRO, 
1997, p. 204). 

 

*     *     * 

 

Café Central, de João de Jesus Paes Loureiro, publicado em 2011, é o único 

romance do autor publicado até o momento. Paes Loureiro, que se notabilizou 

internacionalmente como poeta e é autor de uma peça de teatro, intitulada a Ilha da Ira, 

significativa para reflexão da realidade pós-64, narra no romance o que se passou na sua 

vida nos últimos dias de março e nos dias seguintes ao golpe civil-militar, a apreensão 

dos exemplares de seu livro Tarefa, seu esconderijo no Café Central e na residência-

prostíbulo de Madame Naty, seguidos de seu retorno para Abaetetuba para esconder-se 

na casa de seu tio e depois sua decisão de retornar para Belém. As páginas finais são 

dedicadas à narrativa de sua prisão no retorno na ilha da Pacoca, quando retornava a 
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Belém e a passagem por “sucessivas prisões em Belém”, dentre elas a Quinta 

Companhia da Guardas (onde hoje funciona um ponto Turístico, A casa das Onze 

Janelas). Nestas páginas narra também a viagem para o Rio, onde ficou preso no 

CENIMAR, Centro de Informações da Marinha, na Praça Mauá, e seu retorno liberto à 

Belém. O romance inicia com o autor-narrador escondido confinado no Café Central, 

observando os espelhos e termina com o mesmo Paes Loureiro caminhando nos 

escombros do mesmo prédio que logo seria destruído. Amarrando as duas pontas da 

narrativa, uma frase auto-parafraseada que se repete nos capítulos iniciais, demarca 

também o fim da narrativa. “Aquilo que era, aquilo que é, aquilo que teria sido, aos 

poucos foi girando em torno à sala” (2011, p. 379). Embora nele coincidam o nome do 

narrador, protagonista e do autor, não se trata de uma autobiografia, mas de um romance 

com laivos de autoficção. 

O romance é dividido em quatro partes e apenas a primeira intitulada “No Café 

Central” e os quatro capítulos finais a partir da página 368 apresentam material 

narrativo claramente tematizando eventos relacionados à experiência direta sobre o 

Golpe de 64. Tudo o mais é expectativa e tensão em suspenso sem que uma intensidade 

dramática exploda nos olhos do leitor. O narrador personagem dedica a maior parte do 

romance a contar o trajeto da viagem para Belém, o retorno para casa e a nova ida à 

Belém entremeando narrativas e relatos de ribeirinhos sobre mitos e lendas da região, 

conflitos políticos locais que não reverberam a tensão nacional, relatos que indiciam a 

força do patriarcalismo da região, casos regionais (como do homem mudiado – 

enfeitiçado – que se amasiou com uma fêmea de boto e do pai que fazia sexo com a 

filha dentro de casa), idílios amorosos – muitos idílios amorosos do narrador... Não que 

isso seja um demérito do romance. O ritmo do rio e a atemporalidade dos mitos parece-

nos consoante à apatia e ao sentimento de impotência que dominou a esquerda 

imediatamente após o golpe. 

Todas essas estórias formam como um fractal a imagem do homem da região 

vivendo num mundo de mitos e lendas e com suas atenções voltadas principalmente 

para os problemas locais. Assim, o narrador que nas duas primeiras partes está 

confinado no Café Central e no prostíbulo de Madame Naty, vive, em seu retorno 

forçado para o interior do estado, um exílio involuntário. Da mesma forma como 

ocorreu com Benedicto Monteiro, aqui também a força do Estado se faz presente 

destoando da realidade regional. E – quebrando esse fractual de lendas e mitos, 

patriarcalismo, incesto e problemas políticos locais, como um espectro difuso entre 
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batelões e embarcações a remo – uma corveta da Marinha emerge da fala dos 

personagens para prender o narrador, no momento em que este estava entre o mítico e o 

real na Ilha da Pacoca tentando desenterrar a cidade mítica de Abaetetuba sobre a qual 

tantos moradores falaram existir. 

 

*     *     * 

 

Em Despropósito (mixórdia) não é um romance contextualizado na época da 

Ditadura Militar, mas sim no ano de 1996 e tem como pano de fundo o Massacre dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra a 100 km de Marabá – massacre do qual resultaram 19 

mortos numa lista de nomes que foi “só mostragem [...] para jornal e História” 

(PACHECO, 2013, p. 81). O narrador é um filho bastardo de fazendeiro que desgostoso 

de sua história de vida, vai para Marabá trabalhar com servente (auxiliar) de pedreiro, 

faz o segundo grau com bastante dificuldade e se torna representante comercial e 

termina o romance aposentado por invalidez mas iniciando a trabalhar como taxista. Seu 

principalmente problema existencial se refere às histórias que giram eu torno de seu pai. 

Um fazendeiro poderoso e politicamente influente que violentava mulheres e as 

marcava a ferro de marcar boi. Geralmente filhas ou esposas de agregados ou pequenos 

agricultores que lhe deviam algum dinheiro. São constantes no romance a violência no 

campo, os justiçamentos, o conluio político entre poderosos mas também uma 

onisciência da violência nas falas de parcela da população (taxistas, trabalhadores 

braçais, ex-militares) desejosos de um retorno da “redentora” nos lugares por onde 

passa o narrador nas cidades de Belém e Marabá. 

Quando está em Belém a trabalho, poucos dias após o Massacre de Eldorado, o 

narrador fica emperrado no trânsito por causa de uma manifestação. O taxista, que é ex-

militar, fazia comentários sobre a ação policial ocorrida em Eldorado, “dizia ter sido 

bem feito, [...] eles aprendessem a não mexer no alheio...” (pág. 36). O narrador declara 

ficar calado por não ter nenhuma opinião, por não se importar com nada daquilo que 

ocorria. O taxista continua falando. Alega que se fosse no “seu tempo”, não haveria 

manifestação e não haveria manifestação alguma em Belém e justifica explicando a 

estratégia de ação silenciosa praticada na época. “Muito à surdina tudo se resolvia. 

Havia o que havia – o senhor sabe – mas em muitos casos não fazíamos espetáculo, 
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éramos discretos. A paz e a ordem pública deve ser como uma bela renda, vista feita 

mas bordada em bastidor” (pág. 36) 

Em outro momento do romance, o narrador está hospitalizado em Marabá e vez 

por outra um casal de velhinhos entra para visitá-lo. O senhor também era militar 

aposentado e gostava de contar causos “daquele tempo” e explicou ao narrador sua 

principal ocupação no exército. Muitos jovens recrutas eram contra a ditadura ou a favor 

do socialismo (“doutrinados” é um termo corrente hoje, mas não tão usual na época) e 

fugiam do quartel. Ele então tinha a tarefa de resgatar esses desertores. Como afirma o 

narrador, ele “era uma espécie de capitão do mato” (p. 70). Quando encontrava o jovem 

“insubordinado”, ele oferecia a oportunidade do recruta se entregar voluntariamente 

para servir a pátria ou ser expulso por desonra ou seria assassinado, opção que declara 

de modo sorrateiro “ou sua mãe [...] receberia uma bandeira com as condolências pelo 

filho ter morrido no exercício do dever” (p. 70).  

A exemplos desses dois fragmentos, podemos observar como o romance 

possibilita a leitura da existência de uma atmosfera de violência e silenciamentos na 

região como uma continuidade ou resquícios do período ditatorial na região. A 

onipresença do mal que subjaz a história pessoal do narrador atravessa a narrativa 

ligando os tempos da história do Brasil ignorando divisores cronológicos como se não 

houvesse ocorrido nenhum processo de transição democrática que pudesse ser sentido 

no dia a dia da região, sobretudo nas cidades do interior e nas zonas rurais.  

 

*     *     * 

 

“O Fantasma da Casa Azul” é o conto que abre o livro intitulado Crônicas do 

Araguaia, o livro apresenta uma sequência de narrativas sobre a região, especialmente 

relacionadas com os acontecimentos ligados a Guerrilha do Araguaia, conforme 

podemos ler numa observação em seu pórtico. Vale destacar que o livro foi publicado 

após ter sido contemplado com o Prêmio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade 

Federal do Sul e Sudeste do Pará. Seu autor, Janailson Macêdo, é professor de História 

e tem estudos sobre a Guerrilha, tendo participado das visitas da Comissão da Verdade 

na região, inclusive no espaço onde de desenvolve a ação do conto e de boa parte das 

demais narrativas do livro. 

O conto “O fantasma da Casa Azul” narra a visita que um ex-militante da 

Guerrilha do Araguaia faz juntamente com uma equipe que grava um documentário a 
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um dos locais de tortura da ditadura militar em Marabá. Para a Casa Azul eram levadas 

pessoas presas acusadas de algum tipo de ligação com os guerrilheiros, a maioria dessas 

pessoas pequenos agricultores, colonos e mateiros – cuja ciência da operação 

guerrilheira era apenas difusa. 

O protagonista ao chegar ao prédio onde hoje funciona o DNIT (Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes) ouve algumas vozes vindas de sua memória. 

Em meio a um clima insólito ou fantástico, ele trava um diálogo com um ex-torturador 

que está ali com a intenção de “lembrá-lo de continuar esquecido de algumas coisas. 

Alguns nomes. De gente que continua por aí e não quer ser incomodada com coisas do 

passado” (MACEDO, 2015, p. 15). Afirma ainda o espectro que na região “a lei da 

selva é invertida: quando curió canta, gavião levanta voo e vai embora, de bico fechado” 

(idem, p. 16) Temos aqui uma referência ao, hoje, coronel da reserva Sebastião 

Rodrigues Moura, que desde antes da Guerrilha do Araguaia é conhecido como Major 

Curió. No fragmento, a alusão não é direta ao militar mas funciona como metonímia ou 

hiperonímia para a origem da violência ou silenciamentos na região. 

Depois que o fantasma se esvai, o protagonista chama a filha pois está pálido e 

sentindo-se mal. Em sua cabeça passa ligeiramente uma frase “alguns fantasmas estão 

mais vivos que a gente” (idem, p. 16). 

O conto, o diálogo com o fantasma da Casa Azul e desfecho da narrativa em 

aberto revelam um dos principais problemas da região ou micro-região do sul-sudeste 

do Pará: os silenciamentos forçados por mortes ou por ameaças. Se o trabalho de resgate 

da memória da Ditadura Militar no Brasil não é uma tarefa fácil, mais difícil ainda se 

torna nesta região, ainda marcada por uma estrutura patriarcal, com fortes marcas de 

coronelismo e de pistolagem. 

Por fim, a leitura do conto nos faz lembrar de algo muito importante quando se 

pensa em políticas de memória no Brasil. Enquanto alguns centros de tortura da 

ditadura militar se transformaram em centros de memória (a exemplo do Memorial da 

Resistência em São Paulo), em todo o Norte Nordeste – mesmo com os esforços 

nacionais e locais para que sejam ou fossem instalados – e em todo a Região Amazônica 

não há um único sequer. 
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X. 

 

Escritas, publicadas e contextualizadas em momentos diferentes da história 

brasileira recente, essas quatro narrativas produzidas na Amazônia Paraense 

apresentando as perambulações de seus narradores no espaço geográfico do estado - 

embora em parte nas narrativas de Paes Loureiro e de Pacheco também pela capital 

paraense – formam em alguma medida um painel da representação da ditadura Civil 

Militar em espaços do interior do estado. Alenquer, Abaetetuba (e localidades vizinhas) 

e Marabá são os espaços onde transitam esses narradores e refletem seja sobre a 

ditadura recém instalada (mesmo em romances escritos posteriormente) seja sobre a 

onipresença da violência mesmo pós-didatura.  

Enquanto os romances de Benedicto Monteiro e Paes Loureiro capturam em 

alguma medida o clima do imediato pós-64 e seus processos de perseguição, prisão e 

violência, nas cidades de Alenquer e Abaetetuba, o romance de Pacheco e o conto de 

Macêdo, nos dão conta da continuidade da violência “herdeira” da ditatura neste nosso 

processo de transição democrática inacabada. Nestas narrativas, especialmente no conto 

de Macêdo é possível observar o quanto os processos de silenciamento ainda perduram 

na região. 
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 IDENTIDADE, MEMÓRIA E PATRIMÔNIO EM PARÁ, 

CAPITAL: BELÉM, DE HAROLDO MARANHÃO 

Aiana Cristina Pantoja de Oliveira (UFPA) 

 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as questões sobre identidade, memória e 
patrimônio na obra Pará, Capital: Belém Memórias e Pessoas e Coisas e Loisas da Cidade, de 
Haroldo Maranhão. Propõe-se evidenciar a importância do referido livro como escritura 
colaboradora para a constituição da identidade e preservação da memória e do patrimônio 
cultural da capital paraense. O estudo utiliza as análises de Stuart Hall sobre sujeito na pós-
modernidade, para refletir sobre os temas identidade e narrador cingidos na narrativa haroldiana. 
As reminiscências plurais sobre Belém são discutidas com base nos estudos de Wander Melo 
Miranda e Walter Benjamin. Ao contemplar os objetos culturais presentes na memória e na 
identidade da cidade, emprega-se a análise crítica proposta por Carla Gabrieli Galvão de Souza 
sobre a ampliação da concepção de patrimônio cultural. A partir do estudo dos elementos 
citados, destaca-se, na obra mencionada, a presença de referências à identidade descentrada, à 
renovação e conservação da memória sobre Belém e à interação entre os aspectos material e 
imaterial do patrimônio cultural da cidade. 

 

Palavras-chave: Identidade. Memória. Patrimônio. Belém. Literatura.  

 

1. Introdução 

 

 “Enfim, é a minha antologia de Belém. Minha. Reivindico o direito de fazer a 

minha antologia. Terei o maior respeito pelos que se dispuserem a fazer a sua”. Esse é o 

olhar de Haroldo Maranhão sobre sua obra Pará, Capital: Belém Memórias e Pessoas e 

Coisas e Loisas da Cidade, escrita em 1984. A antologia, como o próprio autor a 

denomina, contempla várias perspectivas da capital paraense como a sua história, 

religiosidade, culinária, dança, música e urbanismo. Paulatinamente cada um desses 

pontos desabrocha, dando à Belém características próprias que somente no seu espaço 

poderiam ser encontradas. A cidade, então, torna-se uma personagem que apresenta 

singularidades no falar, no comer, no vestir e na maneira de ver o mundo. 
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Os traços da capital paraense são narrados por várias vozes, presentes em 

passagens textuais de diversas autorias, reunidas para compor a obra haroldiana 

dedicada à Belém. Todos os historiadores, poetas, escritores, autores das fontes 

escolhidas para elaborar o livro, são, portanto, narradores e cada um tem seu nome 

grafado ao fim de seu respectivo texto. Logo, Pará, Capital: Belém desconstrói o 

conceito de unicidade narrativa. Consequentemente, a variação no elemento narrador 

proporciona diversificados pontos de vista sobre Belém. A personagem-cidade, então, 

oscila em suas peculiaridades, o que remete à fragmentação do sujeito. 

 A memória, por sua vez, é outro aspecto que se relaciona de modo contundente 

com a cidade. A partir dos estudos de Wander Melo Miranda, destacar-se-á que a 

memória opera um fator de diferença, que se desenvolve por meio do discurso sobre 

aquelas personagens que são excluídas da história oficial sobre Belém. Para elucidar 

ainda mais a discussão sobre esse tema, recorrer-se-á também à análise de Walter 

Benjamin sobre a história, a qual aponta que os sujeitos históricos são passíveis de 

serem revestidos de novas significações, bem como ocorre na narrativa de Haroldo 

Maranhão sobre a capital paraense.  

Em se tratando de Belém, lugar com fortes influências indígenas, africanas e 

portuguesas, não se pode prescindir da reflexão sobre seu patrimônio cultural. Longe de 

versar apenas sobre as dimensões históricas e materiais da cultura dos povos e etnias 

formadores da população belenense, a obra em questão enfoca os detalhes imateriais de 

cada cultura, como a religiosidade dos negros, os trejeitos da mameluca, da mulata e o 

cotidiano dos escravos libertos, entre outros aspectos. O livro se constitui assim em uma 

obra artística que abrange a pluralidade cultural de Belém e favorece a preservação de 

seu patrimônio imaterial. 

 

2. Identidade 

 

O último andar de um prédio, uma biblioteca e uma redação de jornal. Esses 

foram os elementos que compuseram o cenário da infância e adolescência de Haroldo 

Maranhão. O jornal Folha do Norte, de seu avô Paulo Maranhão, funcionava no mesmo 

edifício onde o autor paraense cresceu. Ainda menino, possuía sua própria biblioteca, 

que era seu universo e a qual certamente possibilitou sua formação enquanto leitor. Por 

meio da leitura, consolidou-se o escritor que expôs, em alguns de seus trabalhos, as 

vozes que influenciaram suas narrativas. Pará, Capital: Belém é o primeiro livro de 
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Haroldo Maranhão onde as suas leituras são reveladas de modo bastante explícito, 

devido o autor paraense usá-las para a composição da obra. Utilizando a apropriação 

textual, na qual trechos de textos de outros escritores são tomados para montar um novo 

texto, o escritor recria o espaço da cidade, mesclando narrativas ufanistas, saudosistas e 

críticas sociais. Os excertos apropriados tecem perspectivas diferenciadas sobre Belém, 

as quais dão voz à cidade e a tornam uma personagem. É assim que Belém se torna a 

persona dramática mencionada pelo filósofo Benedito Nunes, no prefácio de Pará, 

Capital: Belém:  

 

É uma persona dramática – um modo de falar, de gesticular, de andar, 
de comer, deitar, de dormir e sonhar. Já então a cidade se apresenta, 
ela mesma, como um conjunto legível – um texto para nossa leitura 
reflexiva, silenciosa ou em voz baixa (MARANHÃO, 2000, p.9). 

 

As autorias de cada passagem textual são mantidas ao longo do livro, no entanto, 

para cada texto Haroldo Maranhão cria um título, o que confere aos escritos outros 

significados, que os inserem em uma nova economia narrativa. Esta técnica de 

composição narrativa resulta de uma prosa surgida na era da pós-modernidade. Nesse 

período, o capitalismo tem um avanço jamais visto, sendo de caráter multinacional e 

baseando-se na cultura, na propaganda e no consumo. O seu poder de expansão adentra 

áreas exteriores ao mercado. De acordo Fredric Jameson, o capitalismo passa a dominar 

o inconsciente por meio da propaganda e a natureza por meio de tecnologias para a 

produção em alta escala: 

 
Sentimo-nos tentados a falar de algo novo e historicamente original: a 
penetração e colonização do Inconsciente e da Natureza, ou seja a 
destruição da agricultura pré-capitalista do Terceiro Mundo pela 
Revolução Verde e a ascensão das mídias e da cultura da propaganda 
(JAMESON, 2007, p.61).  

 

A sociedade onde esse novo capitalismo impera é programada pela tecnociência 

para produzir, em larga quantidade e com mais rapidez, serviços que se configuram na 

troca de informações. O mundo se torna espetacularizado, tomado pelas novidades e por 

discursos das mais diferenciadas vertentes ideológicas. O indivíduo, absorvendo tais 

discursos, tem sua identidade descentrada em razão de muitos destes serem 

contraditórios. Stuart Hall disserta acerca de tal condição identitária do homem pós-

moderno: 
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Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em 
diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo 
continuamente deslocadas. Se sentimos que temos uma identidade 
unificada desde o nascimento até a morte é apenas porque construímos 
uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma confortadora 
“narrativa do eu”(HALL, 2006, p. 13).  

 

Pará, Capital: Belém alude à inconstância da identidade em razão de ser 

resultado de uma miscelânea textual, afinal sua técnica de composição engloba vários 

pontos de vista sobre um mesmo tema, a cidade de Belém. Os olhares diversificados 

sobre a cidade atribuem ao lugar muitas peculiaridades, por vezes até contrastantes. 

Assim, o livro reúne perfis heterogêneos de Belém e alguns foram traçados em épocas 

diferentes. Duas crônicas, cujos conteúdos tratam do ambiente citadino, refletem como 

Belém pode ter várias facetas no tocante ao mesmo atributo, o que alterna sua 

identidade, pois a cidade, em tais textos, é vista ora como um ambiente desagradável, 

onde as manifestações da natureza causam incômodo, e ora como um lugar ameno.  

A primeira crônica é do Bispo João de São José de Queiroz, de 1760: 

 
Valha-me Deus, que principiei a carta em tom lírico e de outeiro! Pois 
na verdade, não se ouvem por aqui cantar as musas ... Nestes sítios 
tudo são obstruções nos órgãos da melodia, por isso é que não se 
escutam as musas, vendo-se mal substituídas no bramido das onças 
(MARANHÃO, 2000, p. 341). 
 

A segunda é de Mário de Andrade, do século XX: 

 
Belém foi feita para mim e caibo nela que nem mão dentro da luva. 
(...) Último dia de Belém, me sinto comovido, palavra. Nunca na 
minha vida encontrei uma cidade que me agradasse tanto, com que eu 
simpatizasse tanto. Como enchimento de gostosura, passei em Belém 
os melhores dias de minha vida, inesquecíveis (MARANHÃO, 2000, 
p. 356). 

 

A instabilidade relacionada à identidade se faz presente também devido às 

referências que os textos fazem à natureza híbrida dos habitantes belenenses, formada 

por índios, negros, portugueses e por aqueles que descenderam da mistura entre eles, 

bem como por imigrantes de toda sorte. Em apenas um fragmento textual, o de Murilo 

Menezes, intitulado por Haroldo Maranhão de Os habitantes na virada do século, há 

menção a alguns daqueles que formaram o contingente populacional de Belém: o 

nordestino, o negro e o caboclo: 
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... o elemento nordestino dominava em alguns subúrbios pobres de 
Belém. Por natural psicologia dos povos, as gentes nativas costumam 
repudiar os adventícios humildes, imigrantes vindos de outras terras. 
(...) A raça negra tinha numerosos especimens em Belém, numa 
porção de cem vezes mais que atualmente. (...) os filhos da terra, os 
caboclos tinham quase que vida à parte nesse fervilhar de alienígenas. 
Com eles se uniram os primeiros portugueses que chegaram ao Pará, 
formando as principais famílias locais (MARANHÃO, 2000, p.54). 

 

Outro texto, do Príncipe Adalbert da Prússia, descreve também a miscigenação 

dos habitantes de Belém: 

 
Além das tribos indígenas, a população da província compõem-se de 
brancos, de gente de origem mestiça, (cafusos) nos quais predomina o 
sangue índio, de negros e dos chamados índios mansos, isto é, os 
habitantes primitivos que se fixaram entre a população branca. 
(MARANHÃO, 2000, p.50). 
 

Em Pará, Capital: Belém, a diversidade em relação á população da capital 

paraense, por consequência, também é uma oscilação da identidade da própria cidade. 

Belém é composta pelas culturas vindas da miscigenação de sua gente, do patrimônio 

cultural que cada um desses componentes lhe fornece. Os modos de ser e viver daqueles 

que compuseram Belém impregnam a cidade, sua dinâmica, seu desenvolvimento e seu 

funcionamento. Toda a herança cultural material e imaterial que das pessoas emana 

determina, portanto, a formação da identidade da cidade. 

 

3. Memória 

 

A memória é um dos fatores determinantes em Pará, Capital: Belém. O passado 

é uma das bases da narrativa, evidenciando Belém em seus atributos concretos e 

abstratos, em suas contradições e em tudo aquilo que é excluído dos discursos turísticos, 

baseados na lógica do capitalismo, dos discursos ufanistas e do discurso históricos 

oficial.  

A cidade, na obra em estudo de Haroldo Maranhão, forma-se a partir da relação 

entre sua concretude, sua imaterialidade e seu tempo passado. Há claramente, na prosa 

do autor paraense, a exaltação da dinâmica imaterial, a qual fornece vida às construções 

e aos espaços de Belém. É esta imaterialidade passada que a memória resgata na sua 

relação com a cidade. Tal aspecto pode ser encontrado em Um naturalista no Rio 

Amazonas, de Henry Walter Bates, onde o naturalista inglês relata a construção da 

Igreja Nossa Senhora do Rosário: 
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Os negros do Pará são muitos devotos. Segundo me disseram, eles 
construíram aos poucos, com seu próprio esforço uma bela igreja 
denominada Nossa Senhora do Rosário. Nas primeiras semanas que 
passei no Pará, notei que uma fila de negros (...) costumava desfilar 
tarde da noite pelas ruas, cantando em coro. Todos levavam na cabeça 
uma pequena quantidade de material de construção (...). Fiquei 
sabendo que quase todos eram escravos, os quais, após um árduo dia 
de trabalho, estavam dando a sua pequena contribuição para a 
construção de sua igreja. O material era totalmente comprado com as 
suas economias (MARANHÃO, 2000, p.51). 

 

Observa-se no fragmento que a construção da igreja se associa não somente à 

religiosidade, mas aos hábitos, ao cotidiano e à condição cativa dos negros, bem como 

se refere à influência do catolicismo sobre o novo mundo. O espaço físico Igreja Nossa 

Senhora do Rosário traz um relato subtendido em seu concreto sobre os povos que 

participaram da formação e urbanização de Belém, enfatizando a cultura destes, 

sobretudo dos negros. 

Na interação entre concreto e imaterial, encontram-se ainda em Pará, Capital: 

Belém a menção a outras etnias e suas relações com o passado. Alguns textos 

estabelecem tipos humanos como pontos de ancoragem da memória sobre Belém, sobre 

sua cultura e sobre sua gente, ao se deterem nos costumes, no jeito de vestir, de habitar e 

de trabalhar das pessoas. A título de exemplo, cita-se uma crônica do caricaturista 

maranhense João Affonso, a qual se refere à mulata, as suas qualidades e a sua ligação 

com aspectos típicos de Belém: 

 
Contou o Pará de outros tempos, entre as suas figuras regionais 
inconfundíveis, “a mulata”. Cozinheira ou costureira, “amassadeira de 
açaí” ou “vendedeira de tacacá”, ama seca ou criada de servir, a 

mulata paraense era sempre original no seu vestir, de que jamais se 
afastava. Em geral, bonita, feições de mestiça, robusta, elegante, 
amando o asseio e os perfumes fortes, feitos de raízes e ervas 
nacionais, a priprioca, o cipó-catinga, a mucura-caá, ela usava corpete 
decotado, de mangas curtas e tufadas, saia pelos tornozelos, toda em 
roda da mesma altura (...), nas costas, sobre o cangote, para afugentar 
feitiços e maus olhados, enorme figa de azeviche  (MARANHÃO, 
2000, p.59). 
 

Note-se que João Affonso usa a expressão “o Pará de outros tempos” 

demonstrando que se trata de uma lembrança. A mulata, portanto, é uma figura que se 

relaciona com o passado da cidade. Ela é entendida como uma das “figuras regionais”, o 

que a torna depositária de características humanas e culturais singulares do Pará e 

consequentemente de sua capital. Por meio da personagem predita, tem-se acesso a 
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outras particularidades da cidade, como as atividades comerciais (costureira, vendedeira 

de tacacá), postos de trabalho (ama seca ou criada de servir) e produtos naturais 

regionais (priprioca, cipó-catinga, mucura-caá). Logo, a figura da mulata representa a 

participação de sua etnia, formada pela mistura entre brancos e negros, no 

desenvolvimento, nas atividades econômicas, nos costumes e no cotidiano da Belém do 

passado. 

Ao destacar figuras que povoaram a cidade, mas que nem sempre tiveram 

destaque nos discursos oficiais, Pará, Capital: Belém confere espaço a sujeitos que 

permaneceram esquecidos pela História. Para melhor compreensão acerca da 

valorização da cultura destes indivíduos que permaneceram esquecidos, cita-se a 

seguinte reflexão de Walter Benjamin: 

 
Que o objeto da história seja arrancado, por uma explosão, do 
continuum do curso da história é uma exigência de sua estrutura 
monodológica. Esta torna-se visível apenas no próprio objeto 
arrancado. E isso ocorre sob a forma da confrontação histórica que 
constitui o interior (e, por assim dizer, as entranhas) do objeto 
histórico e da qual participam em uma escala reduzida todas as forças 
e interesses históricos. (BENJAMIN, 2006, p.507). 

 

Na prosa de Haroldo Maranhão sobre Belém, textos que se referem à história da 

formação da cidade são colocados em outra economia narrativa, baseada em uma 

montagem textual onde não há protagonistas ou coadjuvantes, e onde a única figura que 

se destaca é a cidade. O livro, em um tempo situado mais ao presente, retira figuras 

como o índio, o negro, o mameluco de um continuum histórico, regido pela noção de 

progresso, onde estariam relegados a segundo plano. Ocorre uma emancipação desses 

sujeitos, pois a eles é dado um reconhecimento que antes não lhes fora concedido. Toda 

a riqueza de suas culturas emerge quando a história da cidade se assenta também em 

suas vivências. O passado histórico oficial, por sua vez, não é centrado na figura do 

colonizador, pois a narrativa haroldiana não toma o europeu como principal elemento 

fundador de Belém. Ocorre, então, uma desconstrução da história oficializada e o tempo 

pretérito é retomado segundo um enfoque revelador de outras significações. A memória, 

então, será um instrumento operador de diferença, dotada de produtividade como aponta 

Wander Melo Miranda:  

 
No pólo oposto, o da memória operadora da diferença, lembrar é 
descobrir, desconstruir, desterritorializar – atividade produtiva que 
tece com as idéias e imagens do presente a experiência do passado. 
Nesse outro trabalho de tecelagem, não basta um fio de Ariadne 
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localizador da lembrança, mas, ao contrário, “é preciso desenrolar fios 

de meadas diversas”, desfiar o tecido dos acontecimentos e 

sentimentos pretéritos e transformá-lo numa urdidura sempre 
renovada, refeita, recriada, que não se encerra na busca do eu perdido 
por uma subjetividade onipotente, nem resulta na preservação da 
couraça do hábito e da rotina. (MIRANDA, 1992, p.120). 
 

Quando Haroldo Maranhão reúne textos que tratam de personagens antes 

coadjuvantes da história de Belém, edifica um processo memorialístico que as retira de 

seu antigo território - o discurso histórico oficial que enfatiza a figura do colonizador 

português – realocando-as em um tempo presente. O reconhecimento dessas etnias, 

cujas culturas são recuperadas pelos escritos reunidos na obra em questão, é o centro da 

diferença estabelecida em relação ao discurso da História.  É nesta memória 

diferenciada que o passado ganha nova configuração, na medida em que aos 

coadjuvantes são atribuídas outras imagens, reconhecedoras da importância deles para o 

desenvolvimento e para a cultura de Belém.  

 

4. Patrimônio 

 

Cidade colonizada pelos portugueses, com a influência de índios e negros, 

Belém tem um vasto patrimônio cultural. Suas ruas, seus casarões, seu centro histórico 

construído por mãos escravas e indígenas carregam os traços da civilização europeia. 

No entanto, a noção de patrimônio relacionada à Belém ainda permanece com traços 

tradicionais, onde o material é privilegiado. Além disso, privilegiam-se os elementos 

europeus. É o que se observa, por exemplo, nos discursos sobre o turismo. O Forte do 

Presépio, a Casa das Onze Janelas, a Igreja de Santo Alexandre, o Museu de Arte Sacra, 

a Igreja da Sé, a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, o Museu do Estado do Pará e o 

Museu de Artes de Belém, entre outros, são monumentos da capital paraense 

enfatizados pelo discurso turístico. Note-se que todos são espaços físicos e possuem 

arquitetura neoclássica originária da Europa. De fato, estes monumentos carregam a 

história e a cultura do Pará e de Belém de maneira contundente, todavia, o destaque 

dado recorrentemente a monumentos como estes, exclui a cultura de outros povos e a 

vertente imaterial do patrimônio que foram de fundamental importância para a formação 

da cidade.  

A importância do arcabouço cultural imaterial de um povo ainda hoje não possui 

a proteção necessária de leis e órgãos responsáveis pela conservação patrimonial. 
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Segundo Souza (2008), o conceito de patrimônio cultural se basearia, sobretudo, no 

patrimônio histórico e artístico e teria geralmente fundamentos culturais eurocêntricos, 

considerando apenas manifestações eruditas e ditas civilizadas. Assim, as culturas não 

ocidentais, não europeias permaneceriam à margem do conceito de patrimônio cultural. 

Entretanto, encontra-se um indicativo de mudança quanto à concepção de patrimônio, 

fundamentada no seguinte texto emitido pela UNESCO: 

 

[...] as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - 
junto com os instrumentos, objeto, artefatos e lugares que lhes são 
associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os 
indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio 
cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de 
geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e 
grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e 
de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, 
contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à 
criatividade humana. (UNESCO, 2005, p.4). 

 

O patrimônio cultural na acepção tradicional está intimamente ligado à história 

contada pelos historiadores; uma história que almeja a objetividade, a ordenação, a 

legitimação dos fatos e a continuidade temporal. No caso de muitas cidades brasileiras, 

suas histórias oficiais privilegiam a visão do colonizador. Pará, Capital: Belém, 

todavia, rompe com esse paradigma ao recontar a história de Belém incluindo aqueles 

que no passado foram excluídos. Essa inclusão se realiza por meio da alusão ao 

patrimônio imaterial. No trecho Mesa gorda e prato magro, do capítulo Comeres e 

beberes, Levi Hall de Moura versa sobre a culinária indígena e a influência que esta 

recebeu da cozinha africana.  

 
A mandioca, base indispensável do sóbrio cardápio indígena, da qual 
se obtinha a farinha torradinha, que substituiu, logo, o pão difícil, 
iriam buscá-la à aldeia do catequista, onde o íncola vivia em 
servilismo. (...) A maniçoba, best-seller da cozinha do índio, era 
acepipe modestíssimo. Lembrava o quimbobó do preto, única iguaria 
comedida da copa africana. (...) a cozinheira negra transformou a 
maniçoba na famosa sopa de pedras. Abarrotou-a, atulhou-a de tudo 
quanto foi produto da panela de além-mar. (MARANHÃO, 2000, 
p.279). 
 

Por meio da explanação sobre a culinária indígena, vislumbra-se o modo de vida 

do índio. O uso e a produção da mandioca, por exemplo, é relacionado a sua condição 

servil, sob o jugo dos religiosos católicos, enquanto que o prato típico maniçoba indica 

a influência que a cultura indígena absorveu com a chegada de outros povos como o 
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africano. Observa-se, então, pela adoção de textos como o de Levi Hall de Moura que o 

patrimônio imaterial de etnias, que pouco deixaram traços de sua cultura inscritos em 

objetos concretos, pode ser valorizado, fazendo parte da história. O índio, no referido 

escrito, é valorizado porque seu patrimônio cultural imaterial é tomado como temática 

estritamente relacionada à cultura de Belém. Em toda a extensão de Pará, Capital: 

Belém ocorre igual reconhecimento com as figuras do negro e de outros tipos de 

indivíduos provenientes da mescla dos povos fundadores de Belém como o mulato, o 

mameluco e o caboclo. 

Os textos reunidos por Haroldo Maranhão antes de serem apropriados já 

contribuíam para a socialização e conservação da memória acerca de temáticas 

relacionadas á cidade de Belém. Na obra do escritor paraense, porém, estes textos 

exercem a função de aludir a uma memória causadora da diferença num contexto onde a 

história da cidade é recontada. No âmbito de Pará, Capital: Belém a referência ao 

patrimônio imaterial de etnias não europeias, corrige a história tradicional sobre a 

cidade que, em muitos aspectos, negligenciou culturas fundamentais para a formação da 

cidade. Os textos colhidos que antes ressaltavam o olhar subjetivo de um viajante, de 

um poeta, de um cronista são enquadrados em outra versão sobre a história de Belém, 

que desconstrói o discurso histórico oficial sobre a cidade. Os pontos de vista dos 

autores originais, representados pelas assinaturas conservadas ao fim dos excertos, 

perdem sua hegemonia, pois cada perspectiva é apenas uma entre várias. Isto posto, o 

que obtém destaque são as temáticas que remetem majoritariamente à cultura de cada 

etnia excluída pela História e consequentemente ao seu patrimônio imaterial. 

 

5. Conclusão 

 

A narrativa haroldiana, alicerçada em fragmentos textuais, concede espaço 

aquelas personagens da história de Belém que foram silenciadas e com elas compõem a 

identidade da cidade. O perfil da capital paraense se torna fragmentado e, no entanto, 

paradoxalmente completo, pois incorpora uma parcela esquecida de seus fundadores e 

suas respectivas culturas. A pluralidade identitária evoca a multiplicidade cultural de 

Belém e, por conseguinte, o patrimônio que resulta da diversidade humana. A memória 

presente na escrita de Haroldo Maranhão é sensível por acolher indiscriminadamente 

variados modos de viver em tempos heterogêneos, que vão do século XVII até o século 
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XX. Há, nestas vidas, histórias esquecidas por detrás da História dos vencedores 

oficialmente contada pelos monumentos e livros.  

O que mais se destaca em Pará, Capital: Belém, em seu puzzle narrativo, é o que 

ficou silente nos discursos sobre a cidade de Belém. As imagens das etnias excluídas, 

desvanecidas no discurso histórico oficial, concedem lugar, na obra de Haroldo 

Maranhão, á descrições que as valorizam. O passado é restaurado e à memória é 

atribuído o papel de instituir a diferença, renovando a história belenense. 

No Brasil, ao longo dos anos, a ampliação do conceito de patrimônio cultural, 

que permite o reconhecimento das culturas antes postergadas, vem ocorrendo, mas 

ainda constitui um processo inacabado e longe de englobar todas as expressões culturais 

de todos aqueles que compõem a nação brasileira. A inclusão cultural será mais ampla 

na medida em que houver uma ruptura com as bases ideológicas que influenciam as 

ações preservacionistas do Estado, as quais possuem caráter eurocêntrico, elitista e 

dicotômico, separando cultura erudita de cultura popular, manifestações materiais de 

imateriais.   

A obra de Haroldo Maranhão que reconta a história de Belém não possui a 

exatidão de um registro, de um inventário ou de qualquer outro instrumento oficial de 

preservação do patrimônio. O mais importante, porém, é a sua contribuição para 

ampliação do conceito de patrimônio cultural no que concerne à cidade de Belém, na 

medida em que rompe com princípios de segregação das culturas. Ao abordar os 

costumes e os conhecimentos daqueles que deixaram para a posteridade poucas 

edificações materiais monumentais, Pará, Capital: Belém valoriza e inclui, na formação 

e desenvolvimento de Belém, culturas que foram omitidas, em grande parte e por muito 

tempo, pela História Oficial. 
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AS FACES DA MULHER AMAZÔNICA: AS NARRADORAS VIAJANTES EM 
ROMANCES DE DALCÍDIO JURANDIR 

 

Alinnie Oliveira Andrade Santos (UFPA/CAPES) 
Orientadora: Profa. Dra. Marlí Tereza Furtado (UFPA) 

 

RESUMO: O escritor paraense Dalcídio Jurandir teve sua trajetória literária marcada pela 
publicação de onze romances, dez dos quais formam o conjunto de narrativas ambientadas na 
Amazônia, que ficou conhecido como Ciclo do Extremo Norte: Chove nos Campos de 
Cachoeira (1941), Marajó (1947), Três Casas e um Rio (1958), Belém do Grão Pará (1960), 
Passagem dos Inocentes (1963), Primeira Manhã (1967), Ponte do Galo (1971), Os Habitantes 
(1976), Chão de Lobos (1976) e Ribanceira (1978). Com exceção do romance Marajó, as 
demais obras narram a história de vida do menino Alfredo, desde a sua infância em Cachoeira 
do Arari, seus anos na escola em Belém, até o início da fase adulta quando volta para o meio 
rural, indo trabalhar na cidade de Gurupá. Mesmo centrado no desenrolar dos dramas do 
personagem principal e sua relação com as cidades que mora e as pessoas com quem convive, 
impressiona o grande número de mulheres que colaboram para o desenvolvimento das 
narrativas, contribuindo de forma marcante para a construção dos enredos e dos dramas dos 
personagens centrais das obras, mesmo não sendo, em sua maioria, protagonistas dos romances. 
Dentre essas mulheres, nos chama atenção duas delas de dois romances diferentes as quais, 
moradoras da periferia de Belém, dividem com Alfredo o protagonismo de tais obras e tomam a 
voz narrativa para si – que normalmente no Ciclo é em terceira pessoa – ao contar a história de 
suas viagens pelo interior da Amazônia, são elas: D. Cecé, (de Passagem dos Inocentes), que 
conta a sua fuga da Ilha do Marajó quando jovem e D. Nivalda, (de Chão dos Lobos), que, 
viúva, relembra as viagens que fez com seu marido, comandante de um navio, pelo interior da 
Amazônia. O presente trabalho, portanto, objetiva analisar o percurso dessas duas personagens 
nos romances que fazem parte, observando como por meio da narração das suas viagens pela 
região amazônica, conseguem subverter a ordem social em que estão inseridas. As faces 
femininas representadas por Dalcídio Jurandir nos ajudam a desvelar a sociedade amazônica do 
início do século passado e também como essa sociedade foi retratada pela literatura brasileira. 
Investigar, pois, as personagens femininas dos romances produzidos por Dalcídio Jurandir se 
faz necessário para se obter uma melhor compreensão de suas obras, as quais possuem como 
forte aspecto a denúncia social, bem como nos possibilita observar o papel do escritor paraense 
no contexto da literatura nacional de grande parte do século XX. 

Palavras-chave: Amazônia; faces femininas; Dalcídio Jurandir 
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Introdução 

Autor de 11 romances – dez dos quais são ambientados e tematizam a vida e o 

homem da Amazônia paraense – Dalcídio Jurandir foi um escritor brasileiro consciente 

de sua escrita e do papel desta na literatura brasileira. Fugindo do retrato da Amazônia 

feito por grande parte de seus antecessores e sem colocar a natureza à frente do homem 

da região, o autor paraense rompeu com a tradição literária que ora se perpetuava. 

Segundo Marlí Furtado (2010, p. 15), com o ciclo, o escritor paraense rompeu 

com a tradição literária dessa região, na qual os personagens eram marcados ―pelo 

embate com uma Natureza grandiosa, mítica, na maioria das vezes invencível‖, pois nas 

obras dalcidianas ―os personagens eram, em grande parte, pobres e decaídos, produzidos 

e cerceados pela própria sociedade burguesa em que se inserem (...) corroídos, num 

ambiente também corroído‖. 

Em outras palavras, ao compor suas obras, Dalcídio não faz uso exaustivo de 

elementos recorrentes na tradição literária amazônica, tais como: a grandiosidade da 

floresta, o cotidiano do ribeirinho, mitos e lendas do imaginário amazônico, dentre 

outros temas. O escritor paraense não focaliza em imagens da natureza da região, mas 

em personagens derruídos, vivendo em lugares igualmente arruinados.  

O próprio Dalcídio Jurandir confirma essa assertiva sobre sua obra em 

entrevistas que deu à época que finalizava o Ciclo do Extremo Norte, como a seguinte: 

Foi a tentativa inicial de transmitir, em termos de ficção, o que vive, 
sente e sonha o homem marajoara. Vale como um depoimento, uma 
memória, uma denúncia, uma antecipação. Tentei captar o trivial, o 
não heroico, o dia-a-dia da vida marajoara, vida que parece tão coisa 
nenhuma e é, no entanto, tão de todo mundo. Não figurei Marajó 
como um inferno nem tampouco como um paraíso perdido. Criei nela 
o meu universo, a terra encantada, e escrevi com prazer, candura e 
desencanto, com obstinação ingênua e saboroso desgosto, horas e 
horas vivi na mais divertida e amarga ilusão literária. A flauta é tosca, 
toquei de orelha, mas toquei com sentimento. (Revista Escrita, 1976). 

   

Seus romances são ambientados na Amazônia paraense e apresentam temáticas 

que envolvem o homem dessa região. Tais narrativas não são independentes entre si, 

mas, conforme assinala Benedito Nunes, 
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integram num único ciclo romanesco, quer pelos personagens, quer 
pelas situações que os entrelaçam e pela linguagem que os constitui, 
num percurso de Cachoeira na mesma ilha [do Marajó] – cidade de 
sua infância e de sua juventude – a Belém, onde o autor viveu antes de 
transferir-se para o Rio de Janeiro. (NUNES, 2009, p. 309). 

 

Willie Bolle considera o Ciclo do Extremo Norte como uma enciclopédia da 

Amazônia, ambientada tanto no contexto rural, como o urbano, mas com uma forte 

marca dos hábitos e costumes da periferia: 

 

O cenário da ação dos romances do Ciclo é a região do delta do rio 
Amazonas. Os três primeiros (Chove nos Campos de Cachoeira, 
Marajó, Três Casas e um rio), passam-lhe na ilha do Marajó, nas vilas 
de Cachoeira e Ponta de Pedras e em seu entorno. O quarto romance 
(Belém do Grão-Pará) localiza-se na capital Belém, nos bairros 
centrais. Os cinco romances seguintes (Passagem dos Inocentes, 
Primeira Manhã, Ponte do Galo, Os habitantes e Chão dos Lobos) 
passam-se nos subúrbios de Belém. O trânsito de personagens, nesses 
livros, entre a grande cidade e a ilha do Marajó sublinha o caráter 
híbrido da cultura da periferia, onde se misturam as formas de vida 
urbana e ribeirinha. O local do último romance do Ciclo Ribanceira 
(1978) é a vila de Gurupá, situada num ponto estratégico de acesso ao 
interior da Amazônia. 
O tempo da ação dos romances é a décade de 1920 a 1930, que foi 
uma época de crise. A região amazônica sofreu, então, de forma 
traumática o fim do boom da borracha (1912), entrando numa longa 
fase de declínio e de estagnação da economia. (BOLLE, 2012, p. 16) 

 

O fato de Dalcídio negar caracterizar sua obra com as duas expressões 

comumente relacionadas à região amazônica (inferno e paraíso perdido) nos ajuda a 

perceber tanto que ele tinha conhecimento da tradição dos escritos sobre a região, como 

também tinha a intenção de se afastar de tal paradigma.  

Com exceção de Marajó, nove dos dez romances que compõe o chamado Ciclo 

do Extremo Norte  - Chove nos Campos de Cachoeira (1941),  Três Casas e um Rio 

(1958), Belém do Grão Pará (1960), Passagem dos Inocentes (1963), Primeira 

Manhã (1967), Ponte do Galo (1971), Os Habitantes (1976), Chão dos Lobos (1976) 

e Ribanceira (1978) – apresentam a trajetória de vida do menino Alfredo desde a sua 

infância no Marajó, até os estudos em Belém e a chegada da fase adulta em Gurupá. 

Esse personagem ao longo de sua jornada se defronta e encontra diferentes 

sujeitos que impactam sua vida e mudam sua maneira de pensar e, apesar de Alfredo ser 

o protagonista da maioria dos romances do Ciclo, impressiona o grande número de 
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mulheres que colaboram para o desenvolvimento das narrativas, contribuindo de forma 

marcante para a construção dos enredos e dos dramas dos personagens centrais das 

obras, mesmo não sendo, em sua maioria, protagonistas dos romances.  

Dentre essas mulheres, nos chama atenção duas delas de dois romances 

diferentes as quais, moradoras da periferia de Belém, dividem com Alfredo o 

protagonismo de tais obras e tomam a voz narrativa para si – que normalmente no Ciclo 

é em terceira pessoa – ao contar a história de suas viagens pelo interior da Amazônia, 

como por exemplo, D. Cecé, (presente no quinto romance, Passagem dos Inocentes), 

que conta a sua fuga da Ilha do Marajó quando jovem. O presente trabalho, portanto, 

objetiva analisar o percurso dessas duas personagens nos romances que fazem parte, 

observando como por meio da narração das suas viagens pela região amazônica, 

conseguem subverter a ordem social em que estão inseridas. 

 

D. Cecé 

Passagem dos Inocentes, quinto romance do Ciclo do extremo Norte marca a 

volta do menino de férias ao Marajó, depois de um primeiro contato com a cidade os 

moradores de Belém. Na cidade de Muaná, se depara com a prima Celeste que será 

quem lhe acolhe para continuar a temporada de estudos em Belém. Ao longo de todo 

esse romance, então, teremos Celeste (ou D. Cecé) dividindo o protagonismo da 

narrativa com Alfredo. 

Um aspecto interessante na vida de D. Cecé é que antes pertencia a uma família 

abastada de Muaná, agora vivia em um barraco na passagem dos inocentes, no bairro do 

Umarizal, em Belém. No entanto, escondia de todos no Marajó tanto o nome da rua, 

como a situação degradante na qual vivia: 

 
d. Celeste ocultava o seu endereço em Belém, para se livrar dos 
abelhudos, principalmente daqueles do interior que, de tanto se 
meterem, dias, em casa alheia em Belém, já faziam disso um ofício. 
Esquiva, falava assim:  
— Ali, no Umarizal, onde moro, moramos, eu gosto. É na Passagem 
Mac-Donald. Placa ainda não tem por simples esquecimento da 
Intendência. Eu é que acabo encomendando uma no armazém do 
Reduto. Foi já aprovado pelo Conselho Municipal o nome. Nome de 
um Inglês, morador ali perto falecido. Contam que bebia... Mas era da 
Port Of. era um engenheiro, sabia, Mac- Donald. Mando fazer a placa 
no Ferreira Gomes.(JURANDIR, 1963, p. 69) 
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Como já dissemos, é com ela que Alfredo vai morar quando de volta a Belém e 

junto com ele o leitor descobre a farsa da moradia de D. Celeste. Enquanto o menino 

está chegando à casa, a prima relembra quando na juventude fugiu de um baile em 

Muaná, no Vapor Trombetas.  

O motivo do ímpeto da fuga foi a ausência do namorado Antonino Emiliano ao 

baile. Seria a primeira vez que eles seriam vistos juntos pelas pessoas da cidade e com a 

aprovação das famílias. Essa ausência despertou nela sentimentos confusos que a 

fizeram embarcar clandestinamente. 

Nos momentos da narrativa em que conta essa viagem, há uma confusão de 

vozes narrativas, ora em terceira pessoa, ora em primeira, ora discurso indireto livre, ora 

diálogos, o que nos leva a afirmar que em muitos desses momentos é D. Celeste quem 

nos conta a história e nos mostra a confusão dos seus pensamentos, dúvidas sobre seu 

futuro, medo e incertezas sobre o que fez: 

 

Meu Deus, estou mesmo viajando? Aonde? Ainda ontem tão da casa 
dos meus pais, Celeste Coimbra de Oliveira, tão Cecé. É verdade que 
seus sentimentos para com Antonino Emiliano perdiam um pouco 
daquele fervor, aquela obstinação, caiam em quase súbito fastio, um 
pouco desapontada Bem-bem, não sabia. (JURANDIR, Dalcídio, 
1963, p. 90). 

Neste medo, vergonha, agonia de abrir a porta! Batesse. Alguém 
viesse. Neste medo, vergonha, agonia de abrir a porta, sair, aparecer 
no tombadilho, teria ficado só? Ou desmaiada, levada a outro navio, 
este, sim, da boiuna? Nem lavar o rosto posso. Estou outra, eu sinto? 
Perdi tudo ou ganhei? Me perdi ou ainda não compreendo? Que fiz eu 
mesma de mim? Eu sei? Teria perdido a conta do tempo? Algumas 
horas me faltam na memória, desmaiei mesmo? (JURANDIR, 
Dalcídio, 1963, p. 97). 

 

Em meio a dúvidas e incertezas sobre o que aconteceria com ela, a única certeza 

de Celeste era que essa viagem mudaria definitivamente sua vida. É possível, sendo 

assim, dividir a personagem em três: a Cecé de Muaná, filha de uma família abastada e 

importante da cidade; a Cecé a bordo do Trombetas, com um destino incerto e a D. 

Celeste, moradora de um barraco na Passagem dos Inocentes, em Belém, que lamenta a 
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sorte do seu presente, saudosa de tudo o que passou e do que poderia ter vivido se 

tivesse um desfecho diferente. 

 

Fechou a mala, folheou o álbum, folheando antes a lembrança da fuga 
a bordo que ainda agora lha dá vertigem terror encantamento, na qual 
se tranca, alheia à barraca, ao marido e filho. ―Não fiz esta viagem 

como era pra ser, dele tinha que voltar outra, que não sou eu.‖ Voltar 

sem nenhum vestígio daquela de Muaná, aquela do sobrado e do pé de 
Antonino Emiliano. Não voltaria nem esta nem a da fuga a bordo, 
saindo de ambas a terceira, filha da navegação, a Celeste daqueles 
confins, que não se desencantou. Voltou a que sou eu, não mais de 
Muaná nem da viagem, perdido o sobrado e o navio, outra sim, mas 
deste buraco. (JURANDIR, 1963, p. 101). 

 

A confusão de vozes narrativas nos trechos em que a história da viagem é 

narrada, nos remete a própria confusão de pensamentos e sentimentos pelos quais 

Celeste estava passando naquele navio. Além disso, a forma como D. Cecé conta sua 

história, remete também ao curso do rio, o rumo da sua narrativa se assemelha ao trajeto 

do vapor Trombetas nas águas amazônicas. 

Se no momento presente, D. Celeste vive na miséria e sempre saudosa do 

passado e relembrando com nostalgia sua experiência de fuga pelos rios da Amazônia, 

de uma forma geral no romance subverte tanto a ordem social, pois foge 

clandestinamente da sua cidade e de sua família e reluta muito em voltar, como subverte 

a narração dos acontecimentos, pois toma a voz narrativa para si e conta a sua própria 

história. 

Em relação a Alfredo, D. Cecé é um dos primeiros contatos impactantes do 

menino com a periferia da cidade e com a ruína de Belém. Se no romance anterior 

(Belém do Grão Pará), Alfredo esperava encontrar a cidade dos tempos áureos da 

Belle Epoque e acabava se frustrando com isso, em Passagem dos Inocentes sua ilusão 

sobre a cidade cai completamente por terra ao se deparar com a degradação da capital 

paraense e ter que viver nesse ambiente de miséria. 
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Considerações finais 

O Ciclo do Extremo Norte, projeto literário arquitetado por Dalcídio Jurandir, 

objetivava levar hábitos e costumes da Amazônia para o texto literário, sem perder o 

enfoque a descrição de dramas que poderiam estar presentes em qualquer outra obra, 

possuindo, assim, um caráter universal. 

Apesar de ambientados na região amazônica, os romances de Dalcídio Jurandir 

narram a vida do homem da região, sem um discurso grandiloquente que oscila entre o 

inferno verde e o paraíso perdido, nem tampouco mostrando o indivíduo subordinado à 

terra (esta maior do que ele), mas evidenciam os dramas e problemas dos seus 

personagens. 

Em Passagem dos Inocentes, quinto romance do Ciclo e quarto em que mostra 

a saga de Alfredo, temos uma personagem feminina importante, tanto para essa obra em 

si, uma vez que seu drama ajuda a construir o enredo da narrativa, como para o 

desenvolvimento do personagem Alfredo, já que morando com D. Cecé, o menino se 

depara com uma Belém completamente diferente daquela com a qual ele sonhava 

quando ainda morava na Ilha do Marajó.  

Outro ponto importante que deve ser evidenciado é a forma como D. Cecé narra 

a história de sua viagem. Como já afirmamos, ela toma a voz narrativa para si ao contar 

sobre sua fuga. Dessa maneira, subverte a ordem narrativa, pois, não apenas nesse 

romance, mas como em todos os outros do Ciclo, há a presença constante de um 

narrador em terceira pessoa, fato que é modificado no caso de D. Celeste.  
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 O “MAKE-BELIEVE” E A COERÊNCIA NARRATIVA NA LITERATURA SOBRE E DA 

AMAZÔNIA 

 

Gunter Karl Pressler (UFPA) 

Resumo: O projeto de pesquisa sobre o imaginário e a ficcionalidade na literatura sobre e da 
Amazônia, aprofundado no Interdisciplinary Center for Narratologia (ICN/Universidade de 
Hamburgo), entre 2014 e 2015, focaliza a analise sob o aspecto da “referencialidade” 

(STIERLE, 1997: 319, 333) do texto ao mundo externo (objetivo, empírico), entende a 
ficcionalidade como “make-believe” (WALTON, 1990) e como “princípio de uma coerência 
interna” (ZIPFEL, 2001) e, finaliza a abordagem na perspectiva da Narratologia pos-
estruturalista (SCHMID, 2014). O objetivo principal é saber de que forma fatos (históricos) se 
tornam fatos textuais que, dialeticamente, criam e reiteram fatos históricos pela narração e 
recepção e, assim, configuram a representação e a interpretação do mundo. A fundamentação 
teórica da relação entre fatos/acontecimentos e ficções, tanto em textos pragmáticos (cartas, 
relatórios, investigações científicas) quanto em textos ficcionais (narrativas e romances), apoia-
se na Narratologia. O ponto central temático é a região amazônica, onde vivo e trabalho há 
dezessete anos. A respeito do corpus, pretendo selecionar textos representativos entre diversos 
autores e tipos de textos ao longo de três a quatro séculos. Este estudo é uma experiência em 
juntar diferentes tipos de textos em prol da questão de “referencialidade”; uma experiência de 

separar metodicamente, três etapas de leitura analítica: a leitura das referências ao mundo 
externo (facticidade e factualidade), a leitura dos elementos constitutivos do texto e a 
interpretação final-retrospectiva (Narratologia). Desta forma, a visão da literatura da e sobre 
Amazônia responde à interrogação principal desse projeto, diferenciar e teorizar a 
facticidade/referencialidade do imaginário e do fictício na análise textual e na avaliação dos 
leitores. 
 

A comitiva do Governador e Capitão-General do Estado do Grão Pará e 

Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, indo para encontrar a delegação da 

coroa castelhana no alto Rio Negro, alcança Gurupá, “uma Fortaleza de registro, na qual 

devem estar ao menos 20 homens de guarda, e já teve maior lotação” (Doc. no. 28; 

MENDONÇA, 2005, p. 233; Tomo I), no dia vinte de outubro de 1754, depois de uma 

viagem de 18 dias, uma distância de aproximadamente 1850 quilômetros de Belém (cf. 

o Diário da Viagem, MENDONÇA, 2005, p. 256-288; Tomo II). A tarefa principal do 

Governador era realizar a delimitação das fronteiras negociada no Tratado de Madri, em 

1750, e realizar a administração desta vasta região em termos de uma “maior vigilância 
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por causa da vizinhança [povoar] todas as terras possíveis, introduzindo-se novos 

povoadores [e] adiantar o comércio desse Estado” (MENDONÇA, 2005, p. 56, 77 e 78). 

Logo na chegada em Belém, F.X.Mendonça Furtado tinha relatada a situação. Em uma 

carta ao seu pai, no dia 6 de outubro de 1751, ele expressa seu espanto: “Vim parar a 

uma terra aonde não só se não conhece o comércio, mas nem nunca ouviram estas 

gentes na mais leve máxima dele [...] Deus me ajude a poder fazer alguma coisa que 

tenha propósito” (MENDONÇA, 2005, p. 86). E ao seu meio irmão, Sebastião José de 

Carvalho e Melo, o futuro Marques de Pombal, ele escreve: “Aqui não há fortaleza sem 

ruína, os poucos oficiais militares que há se reduzem a estropiados, velhos e ignorantes” 

(28 de novembro de 1751; MENDONÇA, 2005, p. 130). As primeiras impressões se 

confirmam e oito anos depois, Mendonça Furtado voltou a Portugal, uma vez que não 

tinha conseguido implantar de forma estável o que deveria, segundo as “Instruções 

Régias”: uma Companhia de Comércio. 

200 anos depois, o antropólogo norte-americano, Charles Wagley, realizando 

sua pesquisa em Gurupá, registra nas suas notas de campo, de 1948, as idas e vindas de 

autoridades políticas: “O prefeito chegou de visita ao município as 11 horas da noite. 

Alvaro já estava com a casa toda fechada, saiu para receber o prefeito” 

(“Apontamentos”, “Política, 61. cad.1. p.29 [transcrito do original]”). O romancista 

Dalcídio Jurandir apresenta o município de Gurupá com o nome de “Ribanceira” 

(Wagley tinha usado o nome de “Itá”) a partir da chegada do personagem central, o 

secretário tesoureiro Alfredo. Ele assume as tarefas do prefeito/Intendente, já que o 

Intendente tem a maior pressa de voltar para Belém, depois da alegoria que o 

romancista criou logo no início: a visita dos três cemitérios do município pela comitiva 

das autoridades. 

Vão entrar, apita o Lobão, corre Alfredo e encontra o Intendente em 
casa batendo o queixo debaixo do mosquiteiro, afundado em lençóis 
sem poder levantar-se, o Lobão! Me carreguem pro Lobão! Um 
morcego entra na sala. Lá fora a ordenança correndo para o trapiche a 
avisar o comandante que espere o Intendente [...] Debaixo do 
mosquiteiro, boiando dos lençóis, o Intendente pedira a Alfredo lhe 
arrume a mala, ou o caixão – a capinadora [do cemitério] vaticinava, 
vaticinava – ou chame os três carregadores do flautista para levá-lo a 
bordo, ou à cova. O Lobão atraca? (JURANDIR, 1978, p. 150). 

 

Resumindo os três exemplos selecionados, a viagem de F.X.Mendonça Furtado, 

governador da Província Grão-Pará e Maranhão, entre 1751 e 1759, foi uma verdade 

histórica relatada em cartas e ofícios. O governo da coroa portuguesa o encaminhou 
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com a tarefa de delimitar as fronteiras e (re)conquistar o território para a Casa de 

Bragança contra os inimigos externos (outras Casas de famílias nobres; franceses, 

holandeses, ingleses e espanhóis) e contra os inimigos internos (a Companhia de Jesus e 

os desobedientes colonos portugueses). Nas cartas oficiais do governador ao seu meio-

irmão, o ministro dos Negócios Estrangeiros do rei D. José I, e, no estudo de C.Wagley, 

ao contrário da linguagem romanesca de D.Jurandir, predomina a função referencial da 

linguagem; o objetivo principal é informar sobre a viagem e a comunidade, uma 

linguagem destituída de efeitos estilísticos. No caso de Mendonça Furtado, a frase sobre 

os “estropiados, velhos e ignorantes” pode ser considerada verdade factual ou uma 

“incitação emotiva” (MOLES, 1993, p. 93), dependendo da percepção subjetiva, do 

horizonte de expectativa ou da intenção apelativa de Mendonça Furtado ao ministro dos 

Negócios Estrangeiros, a fim de exigir providências. No estudo de Wagley, não se 

encontra uma linguagem refinada com o uso de imagens ou figuras, ao contrário, do que 

marca o texto literário de Dalcídio Jurandir, naturalmente, é a linguagem poética com 

uma variedade extensa de figuras de linguagem, lírico e irônico no mesmo instante. As 

imagens, em geral, e naquele tempo de Mendonça Furtado, tanto os desenhos e pinturas, 

quanto a escrita com as descrições e narrativas são imagens mais fortes do que um 

trecho de lógica dissertativa. 

Não pretendo discutir, nesta comunicação, a relação bipolar estabelecida entre 

ficção e realidade. A minha questão é focalizar como as referencias de qualquer texto 

(ficcional e/ou pragmático) ao mundo externo (objetivo, empírico) se entendem com o 

“princípio de uma coerência” (ZIPFEL, 2001, p. 116) de um “conteúdo ‘verdadeiro’ 

numa determinada forma de proposição” (BAREIS, 2009: 230) que não é dissertativa, 

mas narrativa. Observa-se que informações e análises históricas são apresentadas no 

modo narrativo. De repente, a credibilidade de uma informação, a facticidade de um 

acontecimento depende mais do modo narrativo do que do modo dissertativo ou, em 

outras palavras, o argumento convence menos do que a imagem e a narrativa. Em vista 

do objetivo central que é saber em que medida e sob quais condições a história da 

Amazônia é transmitida pela variedade de textos (“Textsorten” e gêneros), tenho por 

fim investigar de que forma e de que modo fatos, dados, ocorrências, acontecimentos e 

narrativas, existentes in diversos tipos de textos, formam a representação e a 

interpretação do mundo. Por exemplo, a anotação do cientista Wagley, que “o prefeito 

chegou de visita ao município” causa um sutil estranhamento sobre o predicado verbo 

nominal, “chegou de visita” (irônico ou ingênuo, em vista a percepção do estrangeiro 

4840

Ana
Pencil



4 
 

 

norte-americano?), em vista que o nosso conhecimento pressupõe que o prefeito mora e 

habita no seu município. De outro lado, a presença do prefeito no texto romanesco não é 

percebida como “partida”, na primeira leitura nem estranha, pois o efeito estético chama 

mais atenção do que a indicação da situação “normal” do fato: o prefeito não mora, ele 

visita o município. O leitor amazônico sabe que, nos municípios da Ilha de Marajó, os 

prefeitos normalmente moram em grandes cidades, p.e., em Belém. A linguagem do 

romance de Dalcídio Jurandir evoca com os verbos só no presente, no gerúndio e no 

particípio uma situação teatral e cômica: “o Intendente em casa batendo o queixo 

debaixo do mosquiteiro, afundado em lençóis sem poder levantar-se” (isso deixa pensar 

no herói cômico, hipocondríaco do dramaturgo Moliére). E, posteriormente, as ações 

administrativas sob a responsabilidade do novo secretário no município (no enredo, 

diegese; GENETTE, 1995) só são possíveis com a partida do Intendente. O efeito 

estético da narrativa prevalece, evocado pela função poética e em decorrência da 

“convenção do gênero” (BAREIS, 2009: 241s), é confirmado pela experiência do 

mundo empírico. 

Nos três exemplos, constata-se o fato de uma visita (viagem). Levar em 

consideração a convenção do gênero, não significa questionar o fato ou o 

acontecimento, mas provocar uma atenção ainda mais sobre a confiabilidade do 

discurso, ou melhor, da narrativa. Em todo o caso, o “jogo do make-believe” 

(WALTON, 1990; BAREIS/NORDRUM, 2015) torna-se objeto de interrogação, de 

análise narratológica e dos fatos recepcionais. Desta forma, instâncias de narrar, a 

perspectivação, a focalização e a própria linguagem narrativa, tanto do autor empírico e 

do narrador quanto dos personagens, estão sob investigação detalhada e permanente 

(LAHN/MEISTER, 2008; SCHMID, 2014). Identificar em qualquer texto, o que é o 

caso, na terminologia de Karlheinz Stierle (2002, p. 123), “o estado de fato [que] é o 

primeiro passo da recepção” depende da “atribuída fiabilidade da instância narrativa e 

do procedimento interpretativo” (BAREIS, 2009, p. 233) e não de uma verdade objetiva 

no texto ou pelo texto. 

 

No meu estudo sobre as cartas de Francisco Xavier Mendonça Furtado (1751-

1759) e os “paratextos” (GENETTE, 2009) do organizador, Marcos Carneiro de 

Mendonça, e dos pareceristas, Artur César Reis, Artur Hehl Neiva, Gal. F. Jaguaribe de 

Matos e EMB. Camilo de Oliveira, publicado em 1963 (2ª ed. 2005), analiso, 

particularmente, a relação entre fatos e ficções, o “make-believe”, primeiramente, em 
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2012 (português), como discurso ideológico e, um ano depois, em 2013 (inglês), no 

contexto inicial da Narratologia, já como uma modalidade de narrativa. O contato com 

o Interdisciplinary Centre for Narratology (ICN), da Universidade de 

Hamburgo/Alemanha, nos meados de 2012 e, posteriormente, o estágio de pós-

doutoramento de julho de 2014 a julho de 2015, provocou um novo direcionamento 

daquela “análise do discurso ideológico” dos paratextos na publicação das cartas de 

F.X.Mendonça Furtado. Porque no primeiro momento, mesmo percebendo que os textos 

dos pareceristas aplicam o modo narrativo para convencer o leitor da facticidade dos 

eventos, a minha análise deitou-se sobre a visão do mundo, i.e., sobre a ideologia no 

texto, confirmando e justificando assim o “grande empreendimento luso-brasileiro”. O 

pesquisador do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), Marcos Carneiro de 

Mendonça, editou essas cartas e recebeu o incentivo de Artur César Reis, que é um 

famoso pesquisador da Amazônia e conhecido lusófono. Ele ressalta o empreendimento 

do Governador Mendonça Furtado como “ação criadora”, seguindo e querendo cumprir 

“a ideia progressista do consulado pombalino” (2005, p. 40). Quer dizer, A.C.Reis 

apresentou as cartas como uma narrativa de conquista, ou melhor, reconquista da 

Amazônia pelo governo do D. José I. 

Meu desdobramento sobre o conteúdo ideológico do discurso, daquela altura da 

primeira abordagem, em 2012/2013, não percebeu que a crítica está no mesmo nível da 

relação texto-realidade, o da representação de realidades em textos e visa à questão da 

facticidade do evento (a reconquista da Amazônia pela corte português) como conteúdo 

correto ou não correto (crítica do colonialismo) na representação textual. A minha 

crítica se realiza como uma versão atualizada acerca da escrita e da justificativa da 

história dos vencedores (BENJAMIN, 1985 [1940]; CERTEAU, 2000 [1975]). Em 

leituras e estudos sobre a teoria da ficção de Kendall Walton (1990), que chama atenção 

sobre o status do texto como representação de realidades, quando ele diz: “O que todas 

as representações têm em comum é o papel do fazer de conta [make-believe]” (1990, p. 

4), e sobre a Narratologia que aponta à questão decisiva da forma e do modo do 

discurso, alterei o enfoque da reflexão teórica. Walton ressalta o caráter de simulação 

do discurso da arte, o fazer de conta, e a Narratologia visa à modalidade do discurso da 

representação textual. O pensamento ideológico, como qualquer pensamento, ocorre 

numa determinada estrutura linguística que opera com modos de enunciação e, 

fundamentalmente, como representação da história. 
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Consequentemente, o novo questionamento teórico sobre “facticidade e 

ficcionalidade” não permite manter a análise no contexto do discurso historiográfico 

(WHITE, 1992 [1973]), mas deve ser colocado antes e diferente dele, levando em 

consideração o princípio básico sobre a “referencialidade” em geral e aquilo que 

Karlheinz Stierle desenvolve como “racionalidade estética” (1997) e outros conceituam 

como “forgrounding” na linha de Jan Mukarovsky (PEER/HAKEMULDER, 2006). Isto 

significa aplicar um procedimento complexo de tematizar como fatos e acontecimentos 

(históricos) se tornam (ou não) fatos e acontecimentos na “potencialidade do texto” (o 

leitor acredita no fato sem perceber que o fato é gerado pelo modo narrativo e/ou 

descritivo) e “possibilitam a experiência estética” (PEER/HAKEMULDER, 2006, p. 

546) que completa a recepção da representação como facticidade. A verdade não é só 

um fato, um argumento; a verdade quer mais, quer um envolvimento completo de 

emoção e sentimentos. A Narratologia se põe no núcleo da questão como procedimento 

teórico-metodológico desta situação. Werner Wolf salienta esta questão como “imersão 

nas representações narrativas” (2011, p. 154), no seu estudo sobre Robinson Cruseo 

(1719), de Daniel Defoe. Esta reflexão teórica constitui “o estado de fato e sua 

perspectivação em relação a sua materialidade”, a do texto e, assim Stierle, a recepção 

que “tem uma importância decisiva para a qualidade pragmática específica do texto, i.e., 

para o seu caráter como ação verbal” (2002, p. 126). A situação do ato comunicativo 

dos diversos tipos de texto se amplia para o quadro referencial do discurso narrativo da 

literatura em geral, no caso nosso, para o mundo da recepção de textos ficcionais e dos 

viajantes da Amazônia. A recepção constituinte de sentido nos textos junto com o 

referencial ao mundo implica na perspectivação das ideias de conhecimento sobre o 

Brasil e sobre a Amazônia como construção discursiva que virou História. 

Desde o narrative turn vale que não só os escritores narram, todos 
narram ou no dia-a-dia ou nos textos científicos e relatórios [...] eles 
apresentam fatos ou hipóteses não só isoladamente, mas como parte 
de um processo dinâmico em que algo ‘acontece’ [...] a narração é um 

método de tecer informações [...] como forma própria de 
representação de fatos, conhecimento, crenças, imaginações e 
experiências1. 
 

No século 16, a maior parte da construção ou invenção de América foi trabalho 

em cima de textos e de mapas, diz Reinhardt (1993 e 1983). Sabe-se hoje, continua o 

estudioso, que as mídias não são confiáveis em termos de verdadeira informação e 

descrição de fatos e lugares, “mas construções a fim de confirmar o já conhecido e 

intencionado [...] A percepção do mundo vivido [Lebenswelt] é um ato criativo com a 
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finalidade de auto-organização do homem. Por isso, a tarefa da mídia não é informar, 

mas cumprir expectativas; os homens querem orientação, não autenticidade” 

(REINHARDT, 1993, p. 8-9). Por essa razão, a especificidade do processo narrativo 

chama atenção e exige um estudo teórica e metodologicamente adequado. 

Voltando à dialética entre textos ficcionais e não-ficcionais/pragmáticos, as 

particularidades da recepção de textos literários provocam em Karlheinz Stierle a 

necessidade de enfocar a recepção de textos chamados pragmáticos, pois “só quando 

entendemos a recepção ingênua, na forma como se automatiza nos contextos cotidianos 

da ação verbal, é que podemos passar para as formas mais complexas de recepção, que, 

na verdade, já são possíveis no campo pragmático, mas só se tornam necessárias no 

campo da ficção” (STIERLE, 2002, p. 123). O puro entendimento lógico-argumentativo 

de textos pragmáticos e críticos, o estudioso reforça, não basta e é, na verdade, uma 

“idealização” da compreensão em prol de uma intencionada “verdade objetiva”. Stierle 

alerta que já o ato recepcional elementar é um ato complexo. A palavra-chave desse 

processo de encontrar uma significação consistente é a contextualização, constituindo-se 

como hipótese. “O núcleo do significado frasal assim obtido é definível como estado de 

fato (Sachlage)”2. Na terminologia hermenêutica, assim o estudiosos, a “atividade 

redutora” é completada pela “atividade catalisadora, que ocupa os vazios (Leerstellen) 

do estado de fato, verbalmente indiciados” (2002, p. 124). Consequentemente, o 

trabalho analítico e interpretativo deve ser sempre reajustado. “Com a passagem do 

estado de fato elementar para o complexo, impõe-se uma nova competência recepcional, 

que ultrapasse a tradução do significante em significado, assim com a redução, a 

catálise e a contextualização. Trata-se do enfoque do estado de fato, visando à relação 

do “tema com o horizonte” (2002, p. 124). Para a compreensão desta relação, a 

relevância temática se torna decisiva. De um lado, a leitura de textos dos viajantes no 

Brasil constitui – seguindo a reflexão dos pressupostos teóricos – sua relação particular 

e justificada entre tema e horizonte. De outro lado, a “leitura” da nova realidade das 

Américas manifesta a relação entre horizonte e tema. Stierle fala na terminologia de 

Husserl do “horizonte externo”: “O estado de fato do texto é o seu tema, que tem um 

horizonte externo, na medida em que se refere a tudo que no mundo é o caso, mas 

permanece tematicamente não apreendido” (unergriffen)3. A pesquisa sobre a literatura 

amazônica articula o horizonte de sua tematização, consequentemente, o “horizonte 

interno” do estudo. A relação de horizontes externo e interno se repete exaustivamente 

nos textos escritos e lidos. A literatura dos viajantes articula o tema da perspectivação 
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(horizonte real e ideológico) como narrativa. Nesse sentido, a recepção é a constituição 

de significados nas relações entre tema e horizonte e vice-versa, e efeitua permanentes 

realizações e atualizações pelo leitor. A pesquisa sobre a literatura da Amazônia articula 

o “horizonte interno” de outra tematização: a da própria historiografia da literatura 

brasileira que deve ser tratada no outro momento, posterior desta pesquisa atual. 

Nos termos de Kendall Walton, “cada obra de arte como representação há 

propriedades [props] no jogo de fazer de conta” (1990, p. 51). Um pouco mais adiante, 

ele define “representação” como uma “função no sentido menos restrito” (1990, p. 52); 

isto significa que a representação textual assume uma função no ato de informar, relatar, 

descrever e julgar a realidade. Em vista disto, proponho uma leitura acerca das 

referências ao mundo externo (facticidade), i.e., destacar a relação entre o texto e fatos e 

acontecimentos, sabendo que “na ficção, o acontecimento somente é uma 

pressuposição”
4, como uma função proporcionada para a representação e implícita nela. 

“Caracterizar representações como coisas com a função de ser props em jogos de faz-

de-conta leva muitas questões sobre o que qualifica”, diz Walton (1990, p. 53-54) e abre 

nosso caminho de interrogar textos declaradamente não-ficcionais como representação 

de realidades como “jogo” de make-believe. Importante é identificar com Stierle que “o 

conjunto de concepções constitutivo-ficcionais” (“Ensemble fiktionskonstitutiver 

Konzepte”) cria um “mundo de relevância” (“Relevanzwelt”), em que a “auto-

referencialidade é conditio sine qua non da “obracidade”
5 - assim ele constata a 

ampliação do método estrutural ao recepcional6, enquanto o texto pragmática “garante a 

relevância do acontecimento” (1997, p. 285), mas deve se preocupar com seu modo de 

representação. O que vale para o encontro com as obras de arte, como diz Walton: “a 

observação de pinturas, de romances, games, filmes” é constitutivo “para a consciência 

sobre a importância destas obras para nos e nossa cultura” (1990: 1), vale para qualquer 

texto e, particularmente, para textos pragmáticos que devem ser compreendidos como 

representações do mundo e não como “verdade” do mundo. “O fato que homens criam 

histórias e contam histórias para qualquer um que quer ouvir, este fato é bastante 

interessante e supera o campo da mera ficção, é surpreendente e necessita uma 

explicação” (WALTON, 1990, p. 5). E, neste instante, a reflexão de Walton deve ser 

completada com pontos de interrogação no contexto da Narratologia e se deter sobre a 

materialidade das representações, sejam elas textos, pinturas, mapas ou fotografias. 

Desta forma, a interpretação da literatura da e sobre Amazônia e a interrogação 

principal desta investigação: como diferenciar e teorizar a factcidade/referencialidade 
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das representações sobre Amazônia em escritas e imagens? O conhecimento histórico 

da região amazônica baseado até no século 19 nas fontes escritas desde o século 16 e 

17, que foi poeticamente concebido ou reformulado como conhecimento factual e, de 

uma e outra vez, e apresentado na forma de representações pictóricas (cópias e cartões), 

que a imaginação do leitor europeio desafiou. Mapas do mundo foram uma tentativa de 

ampliar a compreensão topográfica e foram preparados para a orientação de sua própria 

navegação, mas também para a desorientação das outras famílias imperiais (Bourbon, 

Orange-Nassau, Habsburg, Wittelsbach, Bragança) na corrida para outros territórios. 

No século 19, com as viagens dos chamados naturalistas, percebe-se uma 

transição da aventura lendária e das narrativas de viagem para as primeiras expedições 

explicitamente científicas. O foco da nossa interrogação reside na importância e nas 

características de uma (geo)referência global nos diferentes representações que 

enfatizam, especificamente, a relação entre “texto” e mundo amazônico e examinam o 

factual na literatura de ficção e o ficcional na literatura pragmática. A análise sobre as 

imagens da Amazônia, criadas a partir de textos de viagens, provoca uma reflexão mais 

apurada das representações e seus modos de narrar e dissertar sobre o “novo espaço”, 

uma vez para ter um conhecimento mais aprofundado da pesquisa histórica, ecológica e 

arqueológica sobre Amazônia. 

Concluíndo, o que está em aberto no texto ficcional, a relação do personagem 

central com sua “aventura”, move a recepção emotiva do leitor: 

Novamente na pedra. Os santos na mesa. Quero abrir uma janela 
Roçando a cabeça na palha do teto, o Santo Antonio: te desengana, 
meu filho, que não faço milagres. A máquina de costura, as três 
cadeiras velhas. Novamente na pedra. Toda faca, nessa pedra, acha o 
seu gume? (JURANDIR, 1978, p. 330); 
 

- se fecha em comparações típicas, como aquela do antropólogo norte-americano 

Charles Wagley que finaliza seu estudo constatando: ”a comparação de municípios 

como Ita e Plainville não é simplesmente uma de climas diferentes ou recursos naturais 

[...] mas de ordem da mudança de tecnologias em sociedades inferiores” (1953, p. 287 e 

295; Plainville é uma pequena cidade, no mínimo, em cinco estados da EUA) e em 

interpretações da história colonial que permitem reflexões e atualizações “involuntárias” 

no momento da leitura, por exemplo, de uma das cartas do Capitão-Mor de 1751: 

“vindo os comissários de Lisboa roubar estes moradores, eles despicam-se não lhes 

pagando, ou fazendo-o com gêneros falsificados e por preços exorbitantes” 

(MENDONÇA, 2005, p. 86). 
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LITERATURA E IDENTIDADE CULTURAL DA/NA AMAZÔNIA 
BRASILEIRA: UMA LEITURA DO ROMANCE SAFRA, DE ABGUAR BASTOS 

 

IONETE MORAIS LOPES (UNIFESSPA)1 

 

RESUMO 

O artigo tem como tema as Experiências Literárias e Textualidades Contemporâneas ,  assim  o 

objetivo é analisar o romance Safra, de Abguar Bastos, relacionando-o com a pesquisa 

Dinâmicas Culturais no Sudeste do Pará: um estudo de narrativas orais de migrantes 

castanheiros 2 (2015). Demonstrar  através da obra de  

Abguar Bastos e da Pesquisa Dinâmicas Culturais a Literatura, Cultura e Identidade Na/ Da  

Amazônia:  Experiências Literárias, Textualidades Contemporâneas. Para melhor 

demonstração, tomaremos como parâmetros de estudo O local da cultura, de Homi Bhabha 

(2013), na conceituação de hibridismo cultural. A diáspora,de StuartHall(2009), que destaca o 

entre-lugar como não pertencimento aos lugares de origem e/ou o de migração. A obra 

Safrapode ser compreendida dentro do movimento contemporâneo pela forma que 

representa a Amazônia brasileira, no período de coleta de castanha-do-pará, nela confluem as 

vivências sociais, econômicas e culturais no resquício colonial. 

 

Palavras-chave: Cultura. Literatura. Ficção. História 

                                                            
1Mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada; pesquisadora do Grupo de Pesquisa e Estudos 
Linguísticos, Literários e Culturais da Amazônia. Professora da rede Municipal de Marabá-Pa.  
 
2Dinâmicas Culturais no Sudeste do Pará: um estudo de narrativas orais de migrantes castanheiros, 
LOPES(2015), pesquisa de dissertação de mestrado, defendida na Universidade Federal de Minas Gerais, 
no Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários. 
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1. O romanceSafra em diálogo com o estudo de narrativas orais de migrantes 

castanheiros 

 

"A estrada é uma espada. A sua lâmina rasga o corpo da terra. Não tarda que 
a nossa nação seja um emaranhado de cicatrizes, um mapa feito de tantos 
golpes que nos orgulhamos mais das feridas que do intacto corpo que ainda 
conseguimos salvar".(Mia Couto) 
 

O objetivo deste trabalho é discutir aspectos da identidade cultural da Amazônia 

brasileira a partir da leitura do romance Safra, do escritor paraense Abguar Bastos, em 

diálogo com nossa pesquisa de mestrado, nominada Dinâmicas Culturais no Sudeste do 

Pará: um estudo de narrativas orais de migrantes castanheiros. Nesse romance, observa-

se a representação do ciclo da castanha do Pará e todo um arcabouço de problemas 

sociais, políticos e culturais advindos dessa atividade econômica. Visualizar a 

Amazôniaa partir da voz dos excluídos- migrantese nativos- em suas vivências de 

diversidades, essa é nossa proposta. A análise embasa-se na teoria dos estudos culturais 

e pós-coloniais, que priorizam a multiplicidade do mundo contemporâneo, na 

necessidade de produção de novas epistemes, saberes, formas de viver e de ser.  

A desconstrução de concepções de identidades fixas e estabilizadas para a 

Amazôniaapresenta a diferença cultural e a heterogeneidade como marcas dessa região. 

No romanceSafra,os senhores - juiz, promotor; proprietários dos castanhais; donos de 

embarcações, comerciantes e outros - oprimem oshomens do povo; os presos são 

serviçais da justiça e na vila Coari confluem os conflitos das personagens: a fome dos 

órfãos (comedores de barro), o desejo das crianças e adultos em estarem no lugar do 

senhor, as disputas dos senhores (fecham rios e cessam a briga na mesa de jogo), a 

desesperança dos presose a servidão da mulher.A expressão cultural, social e política de 

manutenção das tradições, são prioridades nas denúncias doreferido romancista. 

Abguar Bastos compromete-se com a construção de um painel 

cultural/social/político da Amazônia, configurado e reconfigurado a partir de elementos 

de heterogeneidade, de hibridismos e diálogos culturais. Assim também é a pesquisa 

Dinâmicas culturais do sudeste do Pará,que apresentamos na UFMG, em 2015, que 
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aponta o processo de produção cultural de uma região defronteira, o sudeste do Pará, 

historicamente marcado pelo olhar do colonizador, muitas vezes, sem percepção da 

impureza cultural. 

O romance Safradesenrola-se na vila Coari, no Estado do Acre, no período da 

coleta da castanha do Pará. O romance faz uma análise sociocultural,abordando os 

meios de transporte,as vias de acesso aos castanhais, os fatores históricos. É uma 

narração datada na segunda fase do modernismo brasileiro, o regionalismo, com 

umtempo cronológico, mas com fugas para o tempo psicológico. O texto em prosaestá 

escrito em terceira pessoa, com muitas descrições, nos remetendo à outras épocas, pois 

há cortes na linearidade cronológica do romance.  

Abguar Bastos adentra em um mundo de descrições para refletir a concepção de 

manutenção da sociedade estática, revelando uma Amazônia fora do olhar do 

colonizador: a mobilidade humana, as etnias, os espaços, as classes sociais, a 

sexualidade, a nação, as diferentes épocas, as articulações de grupos e as formas de 

discurso dão complexidade ao enredo. O rio é a maior representação das mobilidades, o 

objeto de trânsito de culturas, pessoas e mercadorias, provoca processos intensos de 

hibridação cultural. A modesta vila Coari é uma expressão de registro histórico literário 

de personagens, na elaboração de imbricações culturais.  

A pesquisa “Dinâmicas culturais do sudeste do Pará” mostra o processo de 

revelação cultural através dasnarrativas orais dos castanheiros. Esse processo de 

construção cultural mostra a impureza através do contato entre culturas (Bhabha, 2013) 

e o sentimento de desestabilidade que é a diáspora (Hall, 2009).  

A manutenção do poder colonialista, no romance, é representada pelos senhores 

dos castanhais, que são inquestionáveis, e dos representantes da justiça (promotor e 

juiz). Em nossa pesquisa de mestrado os castanheiros apontam os senhores dos 

castanhais como detentores do poder em todos os setores- executivo, legislativo e 

judiciário.Tudo isso mostra o colonialismo vivido na região amazônica e a compreensão 

do contexto amazônico a partir de seu interior.  

O romance que estamos analisando tem início dentro de uma prisão, sem 

nenhuma condição básica de sobrevivência humana, neste local estão os protagonistas: 

o preso Valentim, órfão de pai desde os seis anos de idade vigiado pelo personagem 

soldado Chico Polia – também sem pai - que vai narrando sua vida de acordo com as 
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situações ocorridas, ele observa as dificuldades pelas quais passou na infância e a luta 

para receber a progressão para cabo.  O romance é marcado pela descrição da vida na 

cadeia, que temcomo paisagem de fundo o cemitério, expressão da desesperança nesse 

espaço de diretos básicos regrados. 

Na pesquisa Dinâmicas Culturais do sudeste do Pará,revelamos a migração 

expressa do Nordeste brasileiro,homens que trabalharam desde a infância, muito jovens 

saíram de casa em busca de trabalho e vivenciaram muita violência. 

 

Chico Polia considerava haver muita coisa errada neste mundo. E 
quando via os mosquitos e os besouros voltarem do mato e, com as 
asas imundas, voarem sobre a cabeça de Valentim, tinha a impressão 
de que o prisioneiro era um grande detrito, caído de um intestino que 
esse intestino se localizava na displicente e rancorosa sociedade, de 
que fazia parte. Tais vísceras não sentiam estremeções quando, na 
fossa das "necessidades", homens e vermes se misturavam (BASTOS 
1958, p.8).  
 

O texto em prosa de Abguar Bastos (1939) é forte em detalhes que priorizam 

uma situação estática, própria do naturalismo em um contexto literário descritivo;o 

autor instiga a reinterpretação da vida no espaço amazônico através da literatura 

histórica. O rompimento com a linearidade nos proporciona ainda mais proximidade ao 

contemporâneo. O olhar das personagens rompe com a visão do colonizador, produzida 

no/sobre o espaço amazônico, revelando as vivências de um narrador e a exploração 

humana e da natureza. 

Conforme Compagnon(2012), a narrativa não é a representação de uma 

realidade e sim a constituição de um espetáculo, isso difere de uma narrativa que 

expressa somente um fato comum de acordo com acontecimentos, pois quando 

pensamos em literatura, buscamos detalhes, descrições e a criação, recriação de história, 

espaço, tempo, atualização da história, enriquecimento da linguagem enquanto 

ferramenta de expressão. Abaixo a voz dos castanhais numa representação de um grupo 

de trabalhadores,  

 

Numa colocação, e aí era de questão. Aí eles... um homem que não era 
dono da colocação mandou fazer fogo na barraca. Furaram a rede 
todadebala , chumbo, e aí eu desci para dentro de um boqueirão. Eles 
derramaram a farinha, derramaram o açúcar, o café e foram embora. 
Quando foi no outro dia, que eu fui para o barracão buscar rancho, 
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cheguei lá a polícia do velho da espada já tava apanhando eles, 
panhou ele tudinho e levou pro Marabá. Eles já tinham matado um 
doscompanheiro na outra colocação e o Zé Malta tinha cinco 
fiscal."(Antonio Mirador In Dinâmicas Culturais do sudeste do Pará 
p.89,2015) 
 
 

A linguagem é uma ferramenta indispensável e somente ela é capaz de produzir 

e reproduzir a expressão narrativa própria do ser humano, ela concebe imagens 

econcepções sociais de forma tão perspicaz que nos surpreende pela forma de retrato da 

paisagem humana. Por isso, Compagnon (2012)observa o contexto da descrição como 

uma recriação, não uma realidade, necessita da linguagem para compô-la em seu 

processamento, na forma de buscar elementos existentesnuma realidade e recriá-los 

enquanto narrativa literária pois o narrador necessita atualizar a história e selecioná-la. 

A Amazônia brasileira,retratada de seu interior, tanto no romance Safra, de 

Abguar, quanto na pesquisa Dinâmicas culturais do sudeste do Pará, de minha 

autoria,mostra uma sociedade mais feudal que capital. E os trabalhadores – os 

castanheiros - trabalham por um escasso alimento, a bebida e a prostituição. 

  

Quando a China passa, os presos surgem das moitas, derrubam-na e 
mastigam terra na bôca mole da rapariga. A China é conhecida por se 
entregar sômente aos presos. Não se dá a ninguém que não seja 
condenado da justiça. Gosta de sentir no corpo o suor dos escravos, e, 
por isto, a China dos presos é a mais pobre e a mais suja das 
marafonas, porque os presos são os mais pobres que os pobres, do que 
ela, porque nada têm de seu, nem de dinheiro, nem de liberdade, e são 
escravos da justiça. Fortunato, Pedro, Nazaré, Hosana, Manduca e os 
caboclos que passam na cadeia quinze dias ou um mês por bebedeira, 
briga ou furto, todos têm ou terão seu dia com a China, que ela 
pertence a todos os presos e seu amor não tem preço (BASTOS 
1958,p.24/25). 

 

A personagem secundária China é,dentre as mulheres do romance,a mais forte, 

pela forma que o autor a descreve. Em nossa pesquisa, Dinâmicas culturais do sudeste 

do Pará, vemos o preconceito -o amor amortecido por causa da profissão das mulheres 

dos meretrícios.Os castanheiros tinham um senhor para chamar de "seu", se orgulhavam 

pelo trabalho pesado, como o corte, coleta e transporte de castanha, caçadas, pelas 

brigas entre trabalhadores e também dos senhores, enquanto as mulheres para ter o 

respeito da sociedade precisavam de um marido.  
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-Não me aborreça, major. E prosa do pessoal. O rio é de todo mundo, 
fique certo o que se deu com o Cirilo e o Dário foi mal entendido pra 
evitar furto em nossa castanha, quem entra no rio recebe de nós um 
"passe". Eles não quiseram aceitar o nosso e voltaram. O senhor é 
proprietário e sabe que é preciso muita fiscalização nesse negócio de 
desvio (p.45).  
 

Nesse espaço rural é natural o personagem Major Leocádio, proprietário de 

castanhal,trataro trabalhador como objeto de negociação ou repressão, o senhor pode 

julgar, absolver, prender ou matar qualquer homem do povo. Nos costumes dos 

senhores,fechar os rios e impedir o transporte da castanha é regra de manutenção da 

exploração humana e da natureza. A disputa entre o Major Leocádio e o Major Dalvino 

fixa o poder do senhor dos castanhais, o que a história omite a literatura revela 

envolvendo realidade e ficção.  

A memóriada história dos castanheiros é apagada da história oficial, alinhada à 

fala dos senhores. Os senhores "bons patrões" pagam bem os trabalhadores, que sendo 

honestos são melhores remunerados, os demais podem receber castigos. Assim, 

podemos destacar a ressignificação subjetiva da narrativa histórica pela literatura. 

Conforme White (1984), o discurso é apresentado em camadas e de forma 

múltipla que possibilita diversas interpretações e significados. Assim, a partir do 

transporte e navegação pelos riospodemos interpretar que: 1) os Castanheiros não 

podiam passar, porque roubavam realmente o produto;2) haviam Castanheiros que 

trabalhavam independentes dos patrões e essa medida dificultava a independência 

financeira;3) o impedimento do rio era somente para demonstração de poder do Major 

Leocádio;4) o Major fechava o rio para manter a segurançanos castanhais; 5) proibir o 

trabalho de castanheiros livres. Os discursos embutidos na narrativa são múltiplos e a 

interpretação será de acordo com a experiência e o conhecimento do leitor.Nesse 

sentido, podemos observar as divergências dos senhores no romance que cessam suas 

rixas na mesa de pôquere, tudo isso, era assunto para o povo da vila Coari,segundo 

Abguar Bastos. 

Lima (1989) observa que os eventos reais são tratados por meio das formas 

ficcionais de uma cultura, para ele não há como confundir história e ficção, pois a ficção 

é uma aproximação com a história,porém mais criativa, reelaborada, atualizada, 

enquanto a história se mantém estática.  
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Uma noite lhe contei que a mestra só botava de castigo a mim, 
enquanto os outros nada sofriam. Minha mãe foi falar com a mestra. 
Eu fui com ela. Era um domingo e a mestra vinha chegando da Igreja. 
Mamãe disse: "Dona Benta, me desculpe se passo por intrometida, 
mas eu vinha pedir à senhora que não soltasse o Chico muito tarde, 
porque êle é que me ajuda lá em casa". A mestra me olhou muito 
superior, como se eu fôsseuma lombriga. Respondeu:"Ora, dona 
Constança, é melhor seu filho não vir mais. Êle não dá pra nada. E 
muito vadio, esquece tudo e gosta de se misturar com os meninos de 
família que frequentam a minha escola”(BASTOS 1958, p.18).  

 

Nessa manutenção do colonialismo, o órfão é julgado inadequado no espaço 

escolar, no convívio com as demais crianças.Esse discurso excludente do romance nos 

remete a Hugo Achugar(2006),na manutenção da nação que tem uma história 

constituída pelo dominador que trabalha constantemente para mantê-la. 

A narrativa promove uma reflexão da relação constituída de opressão 

econômica, social e de detenção de conhecimento.Nesse processo de dominado e 

dominador, o subalterno não tem voz. Quando é percebida a reivindicação   de direitos, 

o dominador os ajusta, e o oprimido é mantido estático. 

As crianças são personagens secundárias e Abguar Bastos mostra suas vivências 

"livres".Os meninos que se alimentam de barro tinham inveja dos namoros, viagens 

alimentos e vida dos filhos de comerciantes, barqueiros e senhores. Os invejados são os 

filhos de Leocádio, Marsula, Miguel Turco, Dalvino; o Coriolando, que namorava 

Teresa (branca, loura, criada por Albuquerque); Tibúrcio por causa das frutas, papagaios 

e cerol que o pai trazia do trabalho (mercado), os moços com dinheiro que bebiam 

cerveja no Marsula e ou no Lulu. 

Esses meninos desejavam casar com Chiquinha do Igarapé, Teresa, Laura filha 

do professor, Luíza filha do coletor, Pureza filha do Lulu do botequim, Dulcina filha do 

finado Guimarães. Viviam pelos matos, pescavam, sonhavam, tomavam banho de rio e 

morriam: primeiro o filho do Logonha, depois Sinfrônio e o Marçal: "A terra comia 

crianças, as crianças comiam terra."(BASTOS 1958,p. 67). As mortes de crianças são 

comuns nos territórios de fronteira, pois elas são mais vulneráveis.  

Desse grupo dos invejosos,Manduca era o que tinha melhor condição financeira. 

Valentim, filho de castanheiro,tinha crédito no comércio, antes de matar Bento. 
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Benedito era filho de boto, Maria Preta sua mãe era prostituta. O trabalho na 

vila:Langonha-  faroleiro, ascendia e apagava lampiões; Calisto - coveiro e zelador do 

cemitério; Zé Teresa - substituto de marinheiros, desempregado, recebia rancho no 

natal; Lobinho- vendia frutas, filho de castanheiro. 

Nesses espaços os senhores detêm o poder econômico e social, como também o 

domínio das vilas, terras, grotas, rios, lagos, das pessoas através das leis impostas pelos 

senhores. Os trabalhadores - castanheiros, barqueiros -têm respeito enquanto 

pertencente a um senhor- pois os aviados são de sua propriedade. 

Assim, Abguar Bastos revela como era nomeada a coletividade de 

trabalhadores,"cabroada", "marinhagem" de forma depreciativa. “Os marinheiros estão 

descalços, não têm sapatos com navalhas, mas no cós das calças surgem cabos de 

"pernambucanas", facas compridas, pontiagudas e afiadas, os rifles estão na posição de 

sentido" (BASTOS 1958, p.44). Toda essa forma de descrição do romancista revela a 

imagem de uma época e a manutenção de uma tradição. 

 

Naqueles rios todo mundo tem a sua roupa de mescla. Todos os 
homens são azuis. A mescla tem cheiro evidentemente proletário, 
porque está sempre endurecida pelo suor e assinala o trabalho brutal, 
violento, dos homens. E no entrecruzamento dos corpos febricitados 
uma linha azul os cobres e é de ver como são brancos os mortos 
vestidos de mescla e como o suor da morte parece suor de trabalho 
(ABGUAR 1958, p.122). 
 
 

O romance amazônico tem uma forma de descrever “a mescla azul”: “todos os 

homens são azuis", nos lembra João Cabral de Melo Neto, em Morte e Vida Severina 

"somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina". Tanto no romance quanto na 

pesquisa das Dinâmicas culturais do sudeste do Pará, os aviados vivem a massificação, 

homens do coronel “fulano” ou do coronel “sicrano”.  

A massificação é sentida nessa uniformização do castanheiro, sem direito à 

escolha da roupa. A “identidade”, nesse espaço, é determinada pelo desejo do senhor em 

manter a cultura de servidão e massificação de identidades, enquanto a diversidade 

cultural é suprimida e até o lazer - jogode azar foi trazido pelos senhores. 

Conforme Hugo Achugar(2006), em "Planetas sem boca: escritos efêmeros 

sobre Arte, Cultura e Literatura",dominadores de uma nação registram e mantêm a 
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ordem como forma de compreensão política e social que passa o domínio e manutenção 

de poder conforme seus interesses. É esse o contexto do romance Safra, "todos iguais" 

uma representação da sociedade estática e tradicional. Nesse processo cultural, os 

dominadores negam - as diferenças- no romance o tecido azul, o cheiro igual, gestos 

iguais, expressam o universalismo da obra de Abguar Bastos. 

Ainda assim, podemos dizer que a cultura oprimida não perde o processo 

constante de construção, ela interage com outras e processa uma nova cultura. Isso é 

resultado de contatos a partir da: mobilidade humana, espaços, classes sociais, 

sexualidade, nação, épocas,articulação de grupos e discursos são fatores determinantes 

do hibridismo cultural,por isso a cultura é complexa e impura.  

Nesse contexto de mobilidade cultural, a pesquisa Dinâmicas culturais do 

sudeste do Pará mostra,através das histórias orais dos castanheiros, a impureza 

cultural.Conforme Stuart Hall (2011), o processo de construção cultural se dá por causa 

das mobilidades e aceleração das comunicações. O estudioso as observa como 

intensificadoras do mundo moderno e contemporâneo. No romance em análise podemos 

destacar que os personagens principais nasceram em uma vila, mas convivem com 

outras classes sociaise formações - como juízes, promotores, senhores, trabalhadores- 

que vão e voltam e tem contatos com outros personagens. 

Em Coari os meninos construíram ou dissiparam suas vidas, alguns saíram dali, 

outros morreram;o preso está lá, estático. As mobilidades nesse espaço provocam 

fragmentações e conflitos nas identidades- a mãe negra é convidada pela professora a 

retirar da escola o seu filho, para a manutenção social e cultural. 

Segundo Homi Bhabha(2013), a nação é um espaço de significação marcado pelo 

discurso das minorias, histórias heterogêneas de povos confrontados com os discursos 

ideológicos das autoridades. A partir da junção das diferenças, conforme o teórico, as 

tradições ligam presente e passado. Dentro do romance, podemos perceber os senhores 

dos castanhais e seu domínio, enquanto que na pesquisa Dinâmicas culturais do sudeste 

do Pará percebemos a continuidade desse domínio.  

Esses discursos criam mitos, tradições para manter a sociedade com o mesmo 

domínio e estática, tudo isso podemos constatar através da pesquisa Dinâmicas culturais 

do sudeste do Pará.Por isso, Homi Bhabha (2013) observa o povo como massa,ainda 

que os populistas desejem que o povo participe desse processo político e cultural. A 
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identificação da problemática da nação é expressa através da tensão entre o desejo de 

lembrar e esquecer, destacando o esquecimento com o signo de anterioridade da nação, 

podendo mudar a compreensão do passado, interferir no presente sincrônico desejado 

pela nação. Esse processo de construção de discurso se reconstrói constantemente na 

busca de fortalecimento através da atualização de personagens representativos da 

sociedade dominante.  

A dissertação de mestrado,que estamos nos referindo ao longo do trabalho, além 

de discutir a memória, a literatura e a cultura híbrida, dá voz aos castanheiros e mostra a 

desenvoltura política, social e cultural de seus descendentes.A cultura semi-escrava dos 

castanhais, em processo de transformação e construção, é vista na pesquisa através da 

voz silenciada dos castanheiros. 

Podemos perceber a modificação da época do escrito para os dias atuais, como 

processo de globalização em que os tempos, lugares, histórias e tradições específicas se 

desestabilizam,assim não há como manter uma cultura e um espaço fixo. A globalização 

provoca o encontro de culturas diversas e a transformação das mesmas, promovendo 

escolhas e conflitos. 

Atualmente, vimos a descaracterização da cultura castanheira no sudeste do 

Paráa partir da devastação e da extinção dos castanhais, movida pelo poder 

internacional e fixado na base do capitalismo,que é o principal promotor de 

transformação cultural. A cultura dos castanhais perde espaço para a mineração no 

sudeste do Pará. 

No romance Safra percebemos as crianças do povo "livres" sem nenhuma 

responsabilidade como estudo. A denúncia de órfãos nos leva a questionar o processo 

de construção da sociedade amazônica- o que aconteceu com os pais desses meninos? 

Quanto aos povos indígenas, o romance observa "em vez de flecha: o rifle. Em 

vez de Jurupari, herói e profeta de todos os rios distantes: Jesus Cristo o santo" 

(ABGUAR, 1958, p.34). A cultura vai se (re)construindo em um processo de hibridez 

constante, a literatura mostra a transformação cultural de um povo. 

A partir desse princípio de estudo da obra de Abguar Bastos apresentamos uma 

contextualização expressa através da ficção que consegue retratar a Amazônia, isso 

mostra a seleção pela qual passa a narrativa por cada grupo que se propõe a recontá-la.  

Para Halbwachs(2003), há uma combinação coletiva de fato e narrativa a ser dita, seja 
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de dominadores ou dominados, oral ou escrita.Em Safrapodemos refletir a expressão 

social, cultural, literária e fictícia da Amazônia. Tudo isso parece real, mas na ficção a 

poética textual e a reinvenção da narrativa fazem a diferença.  

Isso nos mostra as diferenças dos acontecimentos reais e do literário que exige 

uma reinvenção da construção textual através do domínio linguístico para engajar o 

leitor de forma contundente e demarcar o processo de sensibilização poética enquanto 

personagens, espaços, enredo e tempo. Os elementos da narrativa precisam de um 

enlace no desenvolvimento textual, com coerência e coesão que permitam maior 

graciosidade ao texto. 
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 A IMAGEM DO NORDESTINO NOS ROMANCES CHIBÉ, DE 

RAIMUNDO HOLANDA GUIMARÃES, CANDUNGA, DE BRUNO DE 

MENEZES, E VERDE VAGOMUNDO, DE BENEDICTO MONTEIRO: 

IDENTIDADES E CONFLITOS 

José Victor Neto (IFPA/UERJ) 

 

Resumo: 
O presente trabalho visa refletir sobre a forma como a imagem do nordestino é construída pelos 
escritores paraenses Raimundo Holanda Guimarães, Bruno de Menezes e Benedicto Monteiro, 
em seus respectivos romances Chibé (1964), Candunga (1954) e Verde Vagomundo (1972). A 
Amazônia é marcada por uma história de ocupação humana bastante diversificada (PIZARRO). 
No entanto, ao se fazer alusão à região, percebe-se um discurso homogeneizador que omite ou 
desconsidera a contribuição advinda das intensas migrações nordestinas à Amazônia. Essa 
imagem construída sobre a região pelo senso comum, pautando-se principalmente no exótico, 
tem erigido a figura do indígena e do caboclo como habitantes “típicos” da região (LIMA, 

GOMDIM, FERNANDES), e o nordestino, quando considerado, tem sua imagem fortemente 
marcada por estereótipos e caracteres pejorativos. “Flagelo das secas”, “brigão de peixeira no 

cós”, “nordestino inflamável”, além de comparações com o diabo, figuram entre os 

qualificativos atribuídos ao nordestino. A chegada a uma terra nova, o contato com outras 
culturas e, sobretudo, os conflitos advindos destes, tem figurado como enredo principal ou 
secundário em diversas obras da literatura paraense, dentre as quais estão as aludidas acima. 
Entender como as imagens criadas por nossos ficcionistas redimem ou animalizam o nordestino 
em suas respectivas obras pode nos ajudar refletir sobre o impacto e a importância das 
migrações nordestinas, os conflitos advindos da mesma, além de perceber como os discursos 
identitários, pautados na diferença entre um “eu” e um “outro” se tem configurado na literatura 

paraense. Para tanto, pretende-se, a partir da perspectiva dos Estudos Culturais, lançar mão de 
autores como Zigmunt Bauman, Neide Gondim, Ana Pizarro, Albuquerque Júnior, Paes 
Loureiro, Débora Lima e José Guilherme Fernandes, no sentido de lançar luzes sobre como os 
conceitos de identidade cultural e diferença se entrecruzam nas construções discursivas dos 
prosadores literários da Amazônia Paraense, em foco neste trabalho. 
 
Palavras-chave: Nordestinos. Identidade. Diferença. Migração. Caboclo. Amazônia 

 

O presente trabalho visa refletir sobre a forma como a imagem do nordestino é 

construída pelos escritores paraenses Raimundo Holanda Guimarães, Bruno de Menezes 

e Benedicto Monteiro, em seus respectivos romances Chibé (1964), Candunga (1954) e 

Verde Vagomundo (1972). A chegada a uma terra nova, o contato com outras culturas e, 
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sobretudo, os conflitos advindos destes, têm figurado como enredo principal ou 

secundário em diversas obras da literatura paraense, dentre as quais estão as aludidas 

acima. Dessa forma, para que possamos melhor compreender as relações entre as obras 

aqui estudadas e o contexto histórico com o qual dialogam, faz-se necessária uma rápida 

menção à história das migrações nordestinas para a Amazônia. 

 A região amazônica, no decorrer de sua história, recebeu imensas levas de 

migrantes nordestinos, a maioria por ocasião dos ciclos da borracha.  O primeiro ciclo, 

que teve seu auge entre os anos de 1879 e 1912, corresponde ao período mais longo de 

migração nordestina para a Amazônia, durante o qual a borracha desempenhou um 

papel primordial para a economia da região, gerando grande prosperidade econômica.  

O segundo ciclo da borracha ocorreu durante o período correspondente à 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), e durou de 1942 a 1945. Tal sobrevida da 

atividade extrativa do látex compreende ao esforço de guerra empreendido pelos 

“aliados” que, devido à invasão dos seringais asiáticos, tomados pelos japoneses, 

voltaram-se novamente à Amazônia como alternativa para manter o fornecimento da 

borracha. A busca por mão de obra para extração do látex levou o governo a 

empreender uma campanha de alistamento para um grande contingente de nordestinos, 

usando de um discurso patriótico e prometendo recompensas aos que se alistassem 

nessas forças de trabalho. A esses trabalhadores, aliciados no sertão nordestino, era dada 

a alcunha de “soldados da borracha”, de acordo com Mello (1956). Os dois ciclos da 

borracha, com destaque para o primeiro, geraram uma grande explosão em termos 

demográficos na Região Norte. Segundo Roberto Santos: 

 

O braço externo de sustentação da atividade extrativa e agrícola foi, 
por excelência, o nordestino. (...). Graças à notável contribuição 
demográfica nordestina, a população do norte do país teve o 
desenvolvimento excepcional que jamais voltaria a repetir-se até 
nossos dias (...). No período de apenas 40 anos, de 1870 a 1910, ela 
subiu de 323.000 a 1.217.000 habitantes, quase quatro vezes. (1980, 
p.97-8 e 109). 
 

A chegada dos nordestinos na Amazônia, porém, não se deu sem conflitos e 

choques culturais, o que por muitas vezes motivou a emergência de discursos 

etnocêntricos e preconceituosos em relação aos mesmos. Esses discursos encontraram 

eco em textos das mais variadas categorias, perpetuando-se no seio da intelectualidade 

paraense da primeira metade do século XX. O cearense, radicado no Pará, José 

4863



Carvalho, que publicou na década de 1930 o livro O matuto cearense e o caboclo do 

Pará é um exemplo de como esses discursos se fizeram presentes em nosso campo 

intelectual. O mesmo viria, como afirma o pesquisador Vicente Salles, a reproduzir em 

seu livro “a visão estereotipada de um e de outro” (1985, p.18), na tentativa de 

caracterizar as “peculiaridades raciais” que diferenciariam o “matuto cearense” e o 

“caboclo do Pará”.  Contemporaneamente, tais discursos têm encontrado ainda alguma 

penetração, mesmo no âmbito acadêmico, e ganham embasamento em uma ideia 

bastante contestável: a identidade cultural. Acerca dessa perspectiva, procuro apoiar-me 

em Zygmunt Bauman, cuja profícua entrevista concedida a Benedetto Vecchi, jornalista 

italiano, foi editada e publicada com o título Identidade: 

 

A identidade – sejamos claros sobre isso – é um “conceito altamente 

contestado”. Sempre que se ouvir esta palavra pode se estar certo de 

que está havendo uma batalha. O campo de batalha é o lar natural da 
identidade. Ela só vem à luz no tumulto da batalha, e dorme e silencia 
no momento em que desaparecem os ruídos da refrega (2005, p.83/84) 

 

  A ideia de identidade não surgiu no ideário das comunidades humanas natural e 

espontaneamente, mas como uma exigência de caráter político-hegemônico no contexto 

da modernidade e da emergência dos estados/nação. Ela “foi forçada a entrar na 

Lebenswelt de homens e mulheres modernos – e chegou como uma ficção”. 

(BAUMAN, 2005, p.26). É a partir da ideia de identidade que as nações passam a 

reivindicar para si um caráter de exclusividade e autenticidade, necessário tanto à 

afirmação externa, em relação a outras nações, quanto internamente, através da criação 

de símbolos de afetividade que gerem um sentimento de pertencimento nos indivíduos 

que a compõem em relação à coletividade então representada.  

Considerando o contexto abordado por esta pesquisa, o discurso hegemônico 

sobre a cultura Amazônica tem enfatizado a herança indígena e cabocla como os únicos 

referentes válidos para se entender a suposta identidade cultural da região, levando em 

conta, quando muito, apenas a contribuição do branco europeu em sua gênese cultural. 

Entretanto, é importante frisar que essa representação da Amazônia enquanto região de 

fauna exuberante encoberta por uma aura de mistério e exotismo, edênica e infernal, 

habitada por indígenas e caboclos, já vem sendo há muito elaborada pelo imaginário dos 

estrangeiros que por ela passaram, e que a retrataram como uma região povoada por 

monstruosidades humanas, mitos do Eldorado e reinos governados por mulheres (as 

Amazonas, mito que deu nome à região). 
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Contrariamente ao que se possa supor, a Amazônia não foi descoberta, 
sequer foi construída; na realidade, a invenção da Amazônia se dá a 
partir da construção da Índia, fabricada pela historiografia greco-
romana, pelo relato dos peregrinos, missionários, viajantes e 
comerciantes (GONDIM, 1994, p.9). 

 

Nas primeiras formulações discursivas acerca da Amazônia percebe-se o tom 

imaginoso e exótico com que estes estrangeiros representaram a região, demarcando a 

emergência de um discurso que parece ter servido de substrato ao atual discurso 

regionalista. O livro Cultura Amazônica, uma poética do imaginário (1994), do 

professor João de Jesus Paes Loureiro, parece ser um exemplo palpável da penetração 

de discursos de cunho regionalista no campo dos estudos acadêmicos. Escolhido pelo 

autor para modelo de homem típico da Amazônia, o “caboclo ribeirinho” passa a ser 

retratado como sendo o “amazônida por excelência”, marcado por uma suposta 

interpretação mítica da realidade, colocada pelo autor como o meio mais fecundo para 

se estudar a Amazônia. O amazônida seria, portanto, o guardião de uma cultura 

primitiva, habitante legítimo de um mundo povoado por lendas e encantarias, “onde os 

deuses ainda estão vivos”, marcado pela evasão e pelo devaneio. 

 

(...) o homem amazônico, o caboclo, busca desvendar os segredos do 
seu mundo, recorrendo dominantemente aos mitos e à estetização. 
Uma região que é verdadeira planície de mitos, na expressão de 
Vianna Moog, onde o homem da terra viveu e ainda vive habitando 
isoladamente em algumas áreas, alimentando-se de pratos típicos, 
celebrando a vida nas festividades e danças originais, banhando-se 
prazerosamente nas águas do rio e da chuva, e imprimindo esse ritmo 
fracionado e múltiplo, indefinidamente enraizado na chance de uma 
evasão na imensidade amazônica (LOUREIRO, 1994, p.26-27). 

 

Essa utilização do termo caboclo para designar as populações ribeirinhas da 

Amazônia, bem como as interpretações românticas do homem amazônico típico, como 

sendo um ser permanentemente marcado pelo devaneio e pela epifania contemplativa da 

natureza é contestada por José Guilherme dos Santos Fernandes, segundo o qual: 

 

Certos autores, em obras e ensaios literários, incorrem na mesma visão 
hiperbólica e animista da Amazônia dos cronistas e viajantes dos 
séculos XVIII e XIX, e, o que é pior, não só em relação à natureza, 
mas também em relação ao amazônida: não que todas essas qualidades 
não possam existir na compreensão de mundo deste homem, mas daí a 
dizer que o caboclo vive primordialmente num mundo de devaneios, 
contemplação e êxtases face à natureza circundante, numa verdadeira 

4865



“ilha da fantasia”, é no mínimo negar-lhe a diversidade de pensamento 
e sua propriedade de ser histórico e que por isso também vive o 
conflito, as antíteses de qualquer relação entre as culturas e destas com 
a natureza (2006, p.75). 

 

Acerca desta temática, Débora de Magalhães Lima em A Construção Histórica do 

Termo Caboclo, enfatiza que, mesmo que o termo seja utilizado para se “referir a uma 

população concreta, esse uso está associado a uma avaliação subjetiva e ambivalente da 

população rural” (1999, p.20). Segundo a autora: “O caboclo é mencionado sempre que o 

homem amazônico típico está em discussão” (1999, p.12). Nas palavras de Lima:  

 

O caboclo é uma categoria de classificação social empregada por 
estranhos, com base no reconhecimento de que a população rural 
amazônica compartilha um conjunto de atributos comuns. Mas essa 
não é uma categoria social homogênea nem absolutamente distintiva 
(1999, p.8). 

 

  A busca por caracterizar o elemento humano típico da região amazônica, além 

de denotar uma tentativa de homogeneização, representa claramente a utilização e o 

reforço de estereótipos, que muito nos afastam da real heterogeneidade da região. Esses 

discursos, que se fizeram presentes no âmbito intelectual paraense desde a primeira 

metade do século XX, têm tido ressonância mesmo em trabalhos acadêmicos 

contemporâneos que se debruçam sobre a região amazônica, e mesmo textos literários 

também são atravessados por tais valores e discursos, em circulação no meio social 

como parece ser o caso dos três romances aqui estudados. 

O primeiro deles, o romance Candunga (1954), de autoria de Bruno de Menezes, 

se passa na década de 30, e conta a história de uma família de retirantes que, fugindo 

das terríveis secas que assolam o Nordeste brasileiro, migram para o Pará, sendo 

assentados na Zona Bragantina, em uma das muitas colônias agrícolas surgidas no 

entorno da Estrada de Ferro de Bragança. A família, composta pelo patriarca Francisco 

Gonzaga, sua mulher Teresa, sua cunhada Assunção, as filhas Ana e Josefa, e o afilhado 

Candunga, é vítima da exploração dos mandatários do lugar, que monopolizam os 

negócios na vila. Isto se dá até a chegada de Romário, engenheiro agrônomo que, 

instruindo os colonos e lutando contra os mandatários, liberta-os do julgo dos 

opressores. 

 O romance Chibé (1964), de Raimundo Holanda Guimarães, também se passa na 

década de trinta, e é ambientado na Vila do Apeú, pertencente à administração do 
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município de Castanhal. O romance tem estreitas ligações com a história local, sendo 

citadas na narrativa literária, inclusive, pessoas reais, algumas delas personalidades de 

grande destaque social. Embora o autor tenha substituído os nomes verdadeiros das 

personalidades retratadas por nomes fictícios, a descrição extremamente detalhada dos 

papéis sociais, origens, caracteres físicos e, principalmente, comportamentais, 

possibilitou um reconhecimento quase que imediato destas por parte dos leitores. O 

autor satiriza de forma mordaz o comportamento moralmente reprovável de suas 

personagens, narrando escândalos e situações vexatórias de “gente graúda” da região. 

Os principais acontecimentos giram em torno das peripécias das personagens d’os 

Fonsecas, uma família de portugueses radicados na vila cuja trajetória é marcada por 

escândalos, composta pelo patriarca, Seu Fonseca, a matriarca, Dona Belmira, e a filha, 

Diva.  Recebem também destaque a personagem de Padre Emílio, um clérigo dado aos 

prazeres da carne; e ainda as trapalhadas do cartorário da vila, Seu Bernardo, que ao 

posar de erudito, acaba quase sempre se expondo a situações ridículas e vexatórias. 

Já Verde Vagomundo (1972), de Benedicto Monteiro, narra a trajetória do Major 

Antônio, um condecorado oficial do exército, solteirão de meia idade, ex-combatente da 

Segunda Guerra Mundial, que volta à terra natal, Alenquer, situada no Baixo-

Amazonas, para vender as terras herdadas de seu pai. Para conhecer a real extensão de 

suas terras, contrata o mateiro Miguel dos Santos Prazeres, conhecido como o “cabra da 

peste”. A estranha alcunha do mateiro vai ficando cada vez mais clara à medida que 

Miguel, durante a viagem, narra ao Major Antônio suas aventuras e desventuras, como 

o fato de ter sido criado por seu padrinho, o jagunço nordestino Possidônio, o qual 

tentou, sem sucesso, ensinar-lhe todas as destrezas e maldades necessárias para que se 

tornasse, nos dizeres de seu padrinho, um “cabra da peste”. 

Para além do comentário panorâmico dos enredos das obras aqui estudadas, 

buscarei, a partir desse ponto, deter-me no recorte que justifica a elaboração deste 

trabalho: perceber como, no interior de cada uma dessas obras, a figura do nordestino é 

construída e, sobretudo, como foi caracterizada por comparação àquele que foi 

escolhido para representar o amazônida típico, o caboclo. Tal distinção ganha bastante 

relevância, sobretudo quando dois dos três autores estudados dedicam trechos inteiros 

de suas obras a promover comparações depreciativas entre nordestinos e caboclos.  

No romance Candunga, o desdém com que o narrador retrata o nordestino fica 

evidente desde os primeiros capítulos, sobretudo ao narrar um episódio no qual 

Candunga e seu tio realizam uma coivara que acaba por perder o controle, iniciando um 

4867



grande incêndio. O narrador refere-se às personagens como sendo “dois inquisidores da 

floresta”, (...) “repetindo o tradicionalismo de seus patrícios, que transplantam a aridez, 

em vez de florescimento” (MENEZES, 1954, p.28), numa afirmação que, ao que parece, 

defende que a seca que atinge o Nordeste é causada pela ação antrópica dos próprios 

sertanejos, e não pelas condições climáticas da região. A construção dessa imagem 

depreciativa do nordestino prossegue no decorrer da obra, com destaque para o capítulo 

XIV, onde há trechos inteiros em que o caboclo, em comparação com os migrantes do 

semiárido, é enaltecido em suas qualidades, sempre em detrimento daqueles primeiros. 

Destacamos aqui um excerto ilustrativo de tais ocorrências, quando o autor compara as 

manifestações musicais populares inerentes a cada um dos segmentos retratados, 

depreciando de modo evidente os folguedos dos nordestinos migrantes: 

 

Nos municípios localizados ao longo da ferrovia, não se encontram os 
grupos de musicistas para as danças populares, com seus instrumentos 
característicos, como sucede nas localidades onde predomina o elemento 
nativo, sem mescla nordestina. 
O caboclo tem outra sensibilidade artística na sua música, nas suas 
danças, na sua religião, (...) pois os “cearenses”, só sabem se divertir ao 

som da sanfona, da viola sertaneja, em cantorias monótonas e 
saudosas.(...) 
Os seus costumes, a sua religião, a sua índole, são outros. (...) 
Eis por que, na zona bragantina, a dentro das colônias, os divertimentos 
festivos são pouco animados; as musicas que executam, nas sanfonas e 
nas violas, só arrastam os pares no passo do “baião”, do “corrido”, num 

ritmo desajeitado (MENEZES, 1954, p.111) 
 

Em Chibé a depreciação comparativa, um tanto menos evidente, é feita aqui em 

detrimento do caboclo, embora suavizada pelo constante compadecimento do narrador 

com as duras condições de sobrevivência do mesmo. Tal diferenciação figura logo no 

início da obra, numa espécie de introdução, na qual o autor deixa patente também a 

maior concentração de nordestinos no núcleo urbano do município, e de caboclos na 

vila, ao comparar os moradores de Castanhal aos do Apeú, embora destaque a presença 

nordestina também neste último ambiente: 

 

O castanhalense é vibrátil, misturado e mais esclarecido, com 
predominância nordestina nos modos e caráter, já não permite mais 
diferençar-se os traços que fixam sua personalidade genealógica.  
O apeuense é mais sossegado, caboclo das beiras dos rios atarracado e 
sonso, inteligente porém, com imenso poder de observação para o que 
vê ou escuta. Pouco ou nunca freqüentou escola, mas sabe ler, quase 
sempre, mal mas sabe. Quando sua curiosidade se inclina para 
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qualquer arte ou para o que não dependa de muita ciência, êle aprende 
com facilidade. Possuidor de extraordinária capacidade de assimilação 
de ordinário estagia nos limites próximos da ignorância por simples 
indolência – não dêle como acusam – dos que erram fazendo falsas 
interpretações a seu respeito e lhe negam condições para desenvolver 
seus talentos. 
Não é essa, entretanto, tôda a população da vila. Grande parte de 
nordestinos radicou-se ali também, e lá habitou, onde vivem ainda 
seus descendentes, influindo no sistema vivencial da "jungle" e na 
integração dos tipos humanos, com o condicionamento estético de 
seus valores heterogêneos na composição física, social e moral do 
povo: o caboclo medíocre, de inteligência ociosa, temperamento 
acomodado e desambicioso, e o nordestino inflamável, quente da sêca, 
falador e especulativo, brigão de peixeira no cós, quase bronco, 
raquítico, de corpo estiolado pelos sofrimentos (GUIMARÃES, 1964, 
p.6). 

 

Embora seja possível identificar uma possível caracterização positiva do 

nordestino no início do trecho destacado, e certo destaque dado a ele em detrimento do 

caboclo, fica evidente ainda, ao final da citação, o uso de alguns estereótipos para 

compor a caracterização do sertanejo.  A respeito do discurso da estereotipia, o 

professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior, em seu livro A invenção do Nordeste e 

outras artes (2006), afirma que o “estereótipo nasce de uma caracterização grosseira e 

indiscriminada do grupo estranho, em que as multiplicidades e as diferenças individuais 

são apagadas, em nome de semelhanças superficiais do grupo” (ALBUQUERQUE JR., 

1996, p.20). 

No tocante à distinção pejorativa entre nordestinos e caboclos, a obra Verde 

Vagomundo (1972), de Benedicto Monteiro, se destaca em relação às demais, sobretudo 

pela flagrante demonização do nordestino, aqui representado pela personagem do 

jagunço Possidônio, homem violento, pintado com laivos de bestialidade, cuja crueza de 

ações e ausência de sentimentos de piedade ou qualquer sensibilidade humana tende à 

animalização, traduzindo-o em uma figura sanguinária movida unicamente por ódio e 

desejo de vingança. Mas essa caracterização não é realizada sem que antes seja feito o 

elogio ao autóctone, ao elemento nativo, o caboclo amazônico, aqui representado pela 

personagem de Miguel dos Santos Prazeres, afilhado de Possidônio, como fica patente 

no trecho em destaque:  

 

- É, ele é um caboclo forte. E me pareceu logo à primeira vista, uma 
pessoa em quem se pode depositar inteira confiança. (...) 
- É, o Miguel é o tipo perfeito do nosso caboclo.(...) 
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- É, ele tem no físico, todas as características do nosso caboclo típico. 
A começar pela cor morena que é meia (sic) indefinida. Não é moreno 
amarelo como muitos: é moreno-cor-de-cobre-quase-roxo. (...). Mas é 
nas feições que as três raças mais se misturam: os olhos, o nariz, e a 
boca conservam todas elas um pouco. Creio até que tenha algumas 
gotinhas de sangue branco. Ele é um protótipo, ou como diz o povo: 
ele é um tipo por demais caviloso (MOTEIRO, 1972, p. 48-49) 

 

 Como se pode observar, a caracterização da personagem Miguel dos Santos 

Prazeres é bastante positiva, o que não impede que tal caracterização venha carregada 

de estereótipos, evidentes sobretudo  pela utilização de expressões como “tipo perfeito 

do nosso caboclo”, “caboclo típico” e “protótipo”. Mesmo a ideia de miscigenação das 

três raças, com o qual se tentou construir e sustentar nossa suposta “democracia racial”, 

parece dar o ar da graça, concedendo-se a Miguel até mesmo “algumas gotinhas de 

sangue branco” em absolvição ao bom caráter da personagem. Já à caracterização da 

personagem do jagunço Possidônio, foram reservados todos os defeitos de caráter e os 

instintos de uma natureza deliberadamente perversa. À possível pergunta sobre se tal 

caracterização não se deve unicamente ao fato de Possidônio ser um vilão, e vilões, com 

certa frequência, são representados por muitos autores (sobretudo os românticos), como 

a encarnação absoluta do mal, portadores dos mais horrendos defeitos físicos 

(Possidônio era aleijado) e morais, responderia que a caracterização negativa do mesmo, 

em variados trechos do romance, extrapola os aspectos morais, e passa a ser construída 

a partir do uso de termos pejorativos com os quais os nordestinos têm sido, muitas 

vezes, alvo de discriminação, o que denota laivos de etnocentrismo, como ocorre no 

excerto abaixo: 

 

Dizem que esse cearense, era terrível e célebre cangaceiro 
remanescente de bandos de jagunços. Falam que esse arigó misterioso, 
era caçado em todo nordeste. (...) 
Quando estive fazendo lançamento de impostos por essas bandas, tive 
oportunidade de encontrar com esse ceariba, casualmente, ele já 
estava aleijado de uma perna. (MOTEIRO, 1972, p. 50) 

 

 Além do uso de termos pejorativos, como “arigó” e “ceariba”, percebe-se que, 

em muitas passagens do romance, o ódio e a natureza vingativa e sanguinária é 

deslocada da individualidade de Possidônio, e atribuída a toda uma coletividade de 

pessoas que compõem o que se convencionou chamar de sertão nordestino. Isso fica 

evidente no relato da personagem Miguel, ao narrar os insucessos do padrinho em tentar 

lhe educar nas artes da vida de jagunço: “Minha gente (...) não estava acostumada com 
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essas formas sertanejas de pensamento adverso. Meu padrinho, sim, devia ter muito 

ódio guardado, porque desde que chegou pro nosso lado, botava um palavreado raivoso 

e cheio de vinganças premeditadas” (MOTEIRO, 1972, p. 105). Tal assertiva ganha 

ainda mais força quando o próprio Possidônio, ao saber da traição conjugal e fuga da 

mulher de seu afilhado Miguel, tenta convencê-lo a lavar a honra com sangue, 

justificando repetidamente que tal atitude seria algo comumente praticado e bastante 

característico à região Nordeste: 

 

Olha, rapaz, não te aconselho não, mas no Nordeste, um servicinho 
deste tinha logo pagamento imediato. (...). Garanto que causo deste 
não acontece no Nordeste. Pode até acontecer, que tem mulher safada 
em todos os quadrantes e homem besta em todas as latitudes. Mas sem 
briga, sem ajuste, sem sangue e sem maior desgosto, um causo deste 
não ocorre no Nordeste. (...). Se tu fosse meu filho Miguel, hoje é que 
eu ia mesmo saber se és um homem inteirado, um homem in-tei-ra-do! 
(MOTEIRO, 1972, p. 101) 

 

 De acordo com a concepção de Possidônio, em caso de traição conjugal, o 

homem traído deve lavar sua honra com sangue, numa atitude supostamente apoiada em 

toda uma cultura e valores sociais de uma região, o Nordeste, lugar em que tal ação, 

além de justificável, seria uma condição para ser considerado “homem inteirado”. Nesse 

momento, Possidônio deixa de ser a personagem individual do jagunço sanguinário para 

se tornar o emblema da índole de toda uma coletividade: os nordestinos. O caráter 

violento de Possidônio, amplificado e justificado por um condicionamento étnico ou 

cultural, atinge agora a imagem de uma espécie de fora da lei de natureza demoníaca, 

que tenta passar a Miguel o seu legado de ódio, desejo de vingança e banditismo, 

conforme o excerto abaixo: 

   

Como já era maduro e era também corno recém traído, podia formar 
definitiva vida de jagunço. Me chamou de parte e disse: que des (sic) 
do primeiro dia que me viu, tinha sido esse o seu único pensamento: 
de me educar e me instruir para cumprir uma grande sina. E deixar na 
História um nome como o maior bandido, o maior bandido da 
Amazônia. (...). O maior bandido da Amazônia, Discípulo do Diabo, o 
Cabra da Peste, o Cabra, Afilhado do Jagunço. Filho adotivo de 
Joaquim da Silva Possidônio. (MOTEIRO, 1972, p. 119) 

 

 Ao que parece, a personagem de Possidônio, no afã de convencer o afilhado a 

lavar sua honra em sangue, alude a toda uma herança sertaneja combativa e sanguinária, 

a sina de Cabra da Peste, bem aos moldes do estereótipo do cangaceiro nordestino. No 
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momento em que revela seu intento de fazer de Miguel um sucessor, baseado na 

construção de uma reputação marcada pelo banditismo, o faz da posição de herdeiro de 

um fadário a que não pode fugir o sertanejo: sua natureza de “Cabra da Peste”. 

Entender como as imagens criadas por nossos ficcionistas redimem ou 

animalizam o nordestino em suas respectivas obras pode nos ajudar refletir sobre o 

impacto e a importância das migrações nordestinas, os conflitos advindos da mesma, 

além de perceber como os discursos identitários, pautados na diferença entre um “eu” e 

um “outro” se tem configurado na literatura paraense. Mais que isso, é importante 

perceber como a literatura, assim como as outras formas variadas de discurso, tem 

construído esse recorte de mundo a que chamamos Amazônia. Para Ana Pizarro, “La 

Amazonía es una construcción discursiva. Es nuestra tesis. No se ha llegado a ella sino a 

través de esta construcción” (2005, p.133).  

O intuito deste trabalho não foi desmerecer as qualidades estéticas das obras, 

nem mesmo submeter seus autores a qualquer espécie de julgamento moral. Cabe, 

entretanto, perceber tais obras e autores como frutos de um complexo social atravessado 

por diversos discursos, os quais muitas vezes se deixam transparecer na urdidura dos 

textos literários. Por entender as limitações de um trabalho desta natureza, espera-se que 

a possível contribuição do mesmo desperte o interesse de novos pesquisadores, já 

desvencilhados das armadilhas de lançar um “olhar do típico”, armado unicamente com 

as “lentes coloridas e monofocais do exótico”, sobre a literatura da Amazônia.  

Entender como o discurso literário participa dessa grande urdidura que é a 

Amazônia, atualizando velhos discursos, inserindo novos, criando rasuras, rasgos e 

emendas, é papel de todo aquele que busca conhecer essa região em sua real 

complexidade e diversidades histórica, geográfica e humana.   
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RESUMO: O presente artigo propõe uma discussão sobre a representação de alteridades e 
diferença na Amazônia brasileira, a partir de uma análise comparativa das obras Relato de um 
certo Oriente (1989), Dois Irmãos (2000) e Órfãos do Eldorado (2008), de Milton Hatoum. A 
escolha dessas narrativas se faz pertinente pelo fato de Hatoum ser um escritor contemporâneo, 
comprometido com a região amazônica, e os seus textos apresentarem um debate acerca das 
problemáticas da região, propondo uma releitura dos processos de enunciação e desfazendo 
hierarquias tão presentes no processo de formação do espaço amazônico brasileiro. Na 
comparação desenvolvida é possível identificar um projeto literário que prioriza as interações 
que tomam lugar nas várias trocas culturais que ali se estabelecem. Os narradores-personagens 
das obras em questão parecem estar sempre em uma misteriosa busca pelo outro ou até mesmo 
pela reconstituição do seu passado, mas esta procura parece estar sempre fadada ao fracasso. 
Esse sentimento é também uma das formas dos autores para dar relevo à inquieta relação do 
sujeito contemporâneo com aquilo que lhe é familiar, e também com suas figuras de alteridade.  
Nesse sentido, a proposta é observar, a partir de teorias desenvolvidas pelos estudos culturais e 
pós-coloniais, como Hatoum traz para a discussão as relações de alteridades e diferenças na 
complexa formação cultural amazônica, contribuindo, dessa forma, para que sejam consideradas 
vozes, estórias e mitos soterrados pela ótica ocidental. Para isso, destacamos as teorias de Homi 
K. Bhabha, Stuart Hall, Jacques Derrida, Walter Mignolo e Ana Pizarro, que têm ajudado a 
pensar a identidade cultural não como uma essência fixa e homogênea, que se mantém imutável, 
fora da história e da cultura, mas como um processo que se encontra em constante diálogo e 
transformação. 
 
Palavras-chave: Amazônia. Milton Hatoum. Alteridades. Diferença cultural. 
 

 

Os teóricos de nossa modernidade discordam em muitos aspectos, mas em geral 

compartilham de uma mesma ideia: a de que a Literatura é arte, uma forma de 

conhecimento que ajuda não só a interpretar a nossa realidade, mas que oferece também 
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infinitas possibilidades de compreendê-la e, consequentemente, transformá-la. 

Considerando que no texto literário a linguagem alcança seu potencial máximo de 

imaginação e significação, a literatura torna-se uma ferramenta imprescindível para a 

criação de novas formas de interação e reconhecimento da alteridade, a que habita nosso 

próprio eu, também o outro e o mundo: De acordo com Leyla Perrone-Moisés, isso se 

torna possível porque: 

a significação, no texto literário, não se reduz ao significado (como 
acontece nos textos científicos, jornalísticos, técnicos), mas opera a 
interação de vários níveis semânticos e resulta numa possibilidade 
teoricamente infinita de interpretações; porque a literatura é um 
instrumento de conhecimento do outro e de autoconhecimento; porque 
a ficção, ao mesmo tempo que ilumina a realidade, mostra que outras 
realidades são possíveis, libertando o leitor de seu contexto estreito e 
desenvolvendo nele a capacidade de imaginar, que é uma necessidade 
humana e pode gerar transformações históricas; porque a poesia capta 
níveis de percepção e de fruição da realidade que outros tipos de texto 
não alcançam (PERRONE-MOISES, 2008, p.18). 

 

Partilhando dessa mesma noção, Todorov, em seu famoso texto A literatura em 

perigo, reitera que o romance não nos concede um novo saber, mas uma nova 

capacidade de comunicação com seres diferentes de nós. Citando um estudo do filósofo 

americano Richard Rorty, ele declara que “conhecer novas personagens é como 

encontrar novas pessoas” (TODOROV, 2009, p.80) e “Quanto menos essas personagens 

se parecem conosco, mais elas ampliam nosso horizonte, enriquecendo assim nosso 

universo” (TODOROV, 2009, p.81). 

Consciente acerca da inegável importância da literatura em nossas sociedades, 

Milton Hatoum escreve para fazer-nos compreender melhor o outro. Esse escritor 

contemporâneo prioriza o espaço amazônico brasileiro em suas ficções e desenvolve um 

debate acerca das problemáticas dessa região, propondo uma releitura dos processos de 

enunciação e desfazendo hierarquias tão presentes no processo de formação desse 

espaço. Sob a ótica hatouniana, as histórias e mitos dos amazônidas saem da posição de 

margem e se transformam em uma ferramenta desconstrutora, dando-nos alternativas de 

recontar a nossa história, escavando um campo problemático que é o dos discursos, à 

procura de vozes e abordagens soterradas pela história oficial. 

Nascido em Manaus, no ano de 1952, Milton Hatoum é filho de pai libanês e 

mãe amazonense, também de origem libanesa. Tal formação familiar fará com que o 

autor sinta-se marcado pela dualidade de dois países, duas culturas e duas religiões:  
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O meu pai era libanês, meus avós maternos também. A comida e a 
língua árabe, a cultura, tudo isso era muito presente e ao mesmo 
tempo mesclada com a cultura amazônica. Nasci e cresci nesse 
ambiente carregado de hibridismo cultural, ouvindo a língua 
portuguesa com sotaque amazonense, que ainda mantém um 
vocabulário indígena muito rico (MARETTI, 2002, p.200). 
 

Essa mistura marca de maneira decisiva todas as obras de Hatoum. Desse modo, 

as três narrativas aqui analisadas – Relato de um certo Oriente (1989); Dois Irmãos 

(2000) e Órfãos do Eldorado (2008) –  têm como cenário Manaus, uma cidade plural, 

envolvida em um intenso processo de globalização, em que há a mistura de 

características tanto regionais como universais, ou seja, a história do amazônida 

ultrapassa os limites da floresta. Nessas narrativas transitam pessoas de diferentes 

origens e nacionalidades, uma mistura de imigrantes – libaneses, portugueses, franceses, 

alemães −, de brasileiros de diferentes origens, de indígenas, todos reelaborados pela 

escrita ficcional, principalmente para que se evite o clichê e a imagem fácil e 

estereotipada. O restaurante Biblos, em Dois Irmãos, representa esse encontro com o 

híbrido1: 

Desde a inauguração, o Biblos foi um ponto de encontro de imigrantes 
libaneses, sírios e judeus marroquinos que moravam na praça Nossa 
Senhora dos Remédios e nos quarteirões que a rodeavam. Falavam 
português misturado com árabe, francês e espanhol, e dessa algaravia 
surgiam histórias que se cruzavam, vidas em trânsito, um vaivém de 
vozes que contavam um pouco de tudo (HATOUM, 2000, p. 48). 

 

Em Relato e Dois Irmãos, Hatoum demonstra que é também possível contemplar 

o jeito de ser e de viver de outra parte do nosso povo – a de brasileiros que construíram 

um pedaço do Oriente em território nacional. Este „certo oriente‟ se faz presente tanto 

em hábitos alimentares: “A nora mandava de São Paulo caixas de presente para Halim. 

Garrafas de arak, latas de tabaco para narguilé, sacos de pistache, figos secos, amêndoas 

e tâmaras” (HATOUM, 2000, p.127); no uso da língua árabe: “É curioso, pois sem se 

dar conta, tua avó deixava escapar frases inteiras em árabe, e é provável que nesses 

momentos ela estivesse muito longe de mim, de Anastácia, do sobrado e de Manaus” 

                                                           
1 Pensar no híbrido é evidenciar a alteridade. Em nossa análise, o conceito de hibridismo, baseado nos 
princípios de Hall (1999) e Bhabha (2013), não pressupõe uma harmonia ou homogeneidade entre as 
culturas, mas funciona, na verdade, como uma estratégia teórico-metodológica para lidar com os 
discursos sem negá-los. 
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(HATOUM, 2014, p.80); e no exercício da religião muçulmana, praticada pelos dois 

patriarcas da narrativa – Hakim e Halim. E o que há de pertinente nesse jogo é que não 

há a preocupação em distinguir uma cultura da outra, colocando cada uma no seu 

quadrado, os hábitos, sotaques e crenças estão intrinsecamente relacionados. 

Nota-se, portanto, que Hatoum ao escrever sobre a cultura amazônica 

problematiza as divisões binárias no nível da representação cultural, promovendo zonas 

de instabilidade e sugerindo ainda críticas aos valores estéticos e políticos que atribuem 

unidade e harmonia às culturas, principalmente às que sofreram com processos de 

dominação e reconhecimento falseado.  Sobre essa questão, Chiarelli (2007) ressalta 

que a identidade das personagens de Milton Hatoum não é algo previamente definido, 

mas construído e formado por identificações múltiplas que se interpenetram, assim 

como a identidade não é algo inato, mas um construto; portanto, está sempre em 

processo e sempre sendo formada.   

 Ao mesmo tempo, ainda fugindo das comuns idealizações feitas em torno do 

espaço amazônico, nota-se, a partir da decadência de Manaus, uma Amazônia de 

poucos, marcada por conflitos sociais, o que pode ser confirmado na seguinte passagem 

do livro Dois Irmãos: 

Noites de blecaute no norte, enquanto a nova capital do país estava 
sendo inaugurada. A euforia, que vinha de um Brasil tão distante, 
chegava a Manaus como um sopro amornado. E o futuro, ou a ideia de 
um futuro promissor, dissolvia-se no mormaço amazônico. Estávamos 
longe da era industrial e mais longe ainda do passado grandioso 
(HATOUM, 2000, p.128). 

 

Ainda dentro dessa problemática, o título Órfãos do Eldorado faz bastante 

sentido, pois o que se pode extrair é que todos são órfãos, precisam aprender a conviver 

com a falta, com a perda de algo. Para se ter uma noção, só Arminto, protagonista que 

narra sua própria experiência de vida, sofre com a morte da mãe e, posteriormente, do 

pai; náufrago do Eldorado; esgotamento de sua fortuna e, a maior de todas as faltas, o 

sumiço de sua amada Dinaura. Esse excesso de sofrimento, miséria e exploração, 

compartilhado também pelos demais personagens, mostra que todos eles estão muito 

longe de alcançar o Eldorado. Desse modo, através de sua literatura, Hatoum distancia-

se da concepção de Amazônia enquanto Paraíso. Em lugar de evidenciar a abundância 

da fauna e da flora, a escrita hatouniana fala de pessoas, de suas estórias, jeito de ser e 

viver e, principalmente, as dificuldades enfrentadas nesta terra. Porém, não se trata de 

4877

Ana
Pencil



5 
 

fazer enxergar a Amazônia como ela realmente é, pois esse espaço está longe de ser 

fechado e homogêneo. 

A figura do indígena também é muito importante na composição dessas 

narrativas, pois rompe com estereótipos bastante comuns no espaço amazônico. Em 

lugar de serem descritos de maneira idealizada ou passeando nus e com cocás na 

cabeça, Florita (Órfãos do Eldorado) e Domingas (Dois Irmãos) são personagens 

construídas à margem da história, representam as inúmeras órfãs da região amazônica e 

colocam à tona inúmeros problemas sociais como o comércio de crianças e mulheres e 

os maus-tratos destinados à classe feminina:  

 

Florita me disse que várias órfãs falavam a língua geral; estudavam o 
português e eram proibidas de conversar em língua indígena. Vinham 
de aldeias e povoados dos rios Andirá e Mamuru, do Paraná do 
Ramos, e de outros lugares do Médio Amazonas. Só uma tinha vindo 
de muito longe, lá do Alto Rio Negro. Duas delas, de Nhamundá, 
haviam sido raptadas por regatões e depois vendidas a comerciantes 
de Manaus e gente graúda do governo. Foram conduzidas ao orfanato 
por ordem de um juiz, amigo da diretora. [(...)] Na tarde de 16 de 
julho as órfãs e as internas entraram na praça do Sagrado Coração de 
Jesus em fila indiana. Ninguém usava uniforme. Vi as filhas das 
famílias ricas separadas das órfãs, e uma roda de meninas tapuias 
encolhidas pela timidez e pobreza (HATOUM, 2008, p. 41- 43). 

 

Com uma história parecida com a de Florita, Domingas é uma índia que, após 

sair do orfanato, vai morar de favor na casa dos patrões e em troca presta serviços 

domésticos. No quartinho dos fundos, Domingas sofre no silêncio imposto por sua 

subalternidade, tendo que esquecer sua língua materna e sofrendo, inclusive, abusos 

sexuais: “Com o Omar eu não queria... Uma noite ele entrou no meu quarto, fazendo 

aquela algazarra, bêbado, abrutalhado...Ele me agarrou com força de homem. Nunca me 

pediu perdão” (HATOUM, 2000, p.241). 

Como se pode perceber, as narrativas aqui investigadas possuem personagens 

bastante próximos e também compartilham de uma mesma temática, pois ostentam 

conflitos familiares e o drama da casa que se desfaz. Em vista disso, a ruína financeira, 

a deformação de princípios éticos e a incessante visita à memória na busca de um 

sentido para suas existências configuram o núcleo problemático dessas obras. 

Entretanto, em lugar de se deter apenas ao universo íntimo e familiar, Hatoum avança 

para o intrincado jogo das relações sociais. As personagens são naturalmente 

fronteiriças e compartilham dualidades, entre a família e fora dela, a cidade e o seu 
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interior, a ciência e o conhecimento tradicional. E é essa posição desconfortável que 

potencializa a capacidade de enxergar o seu próprio universo como estrangeiro.  

Destaca-se, nas obras em análise, um jogo de alteridades, há sempre o contato 

com o Outro, o estranho, que também pode se delinear como uma parte obscura do eu. 

O estrangeiro não é apenas aquele que vem de um país distante e precisa aprender a 

nossa língua e contar com a nossa hospitalidade, mas, como acrescenta Kristeva, é 

também a “face oculta” de nós mesmos, de nossa identidade, “o estrangeiro começa 

quando surge a consciência de minha diferença e termina quando nos reconhecemos 

todos estrangeiros, rebeldes aos vínculos e às comunidades” (KRISTEVA, 1994, p.9). 

A desconstrução do conceito de estrangeiro em Relato pode ser constatada 

através das percepções da narradora, cujo nome não é revelado, no momento em que ela 

retorna à sua cidade natal, Manaus, após passar quase vinte anos distante. Ela chega à 

casa da matriarca Emilie e, como não a encontra, decide perambular pela cidade: 

 

Decidi, então, perambular pela cidade, dialogar com a ausência de 
tanto tempo, e retornar ao sobrado à hora do almoço. Atravessei a 
ponte metálica sobre o igarapé e penetrei nas ruelas de um bairro 
desconhecido. Um cheiro acre e muito forte surgiu com as cores 
espalhafatosas das fachadas de madeira, com a voz cantada de 
curumins, com os rostos recortados no vão das janelas, como se 
estivesse no limite do interior com o exterior, e que esse limite (a 
moldura empenada e sem cor) nada significasse aos rostos que fitavam 
o vago, alheios ao curso das horas e ao transeunte que procurava 
observar tudo, com cautela e rigor. Havia momentos, no entanto, em 
que me olhavam com insistência: sentia um pouco de temor e de 
estranheza, e embora um abismo me separasse daquele mundo, a 
estranheza era mútua, assim como a ameaça e o medo. E eu não queria 
ser uma estranha, tendo nascido e vivido aqui (HATOUM, 2014, p. 
109-110). 

 

Esse mesmo sentimento de estranheza é também compartilhado pelas 

personagens de Órfãos do Eldorado, que experimentam situações de desigualdade e de 

miséria tão profundas na realidade, que preferem projetar uma vida melhor em torno do 

mito do Eldorado, acreditando que no fundo do rio há um lugar em que as pessoas 

possam viver mais felizes e onde reinam a igualdade e a justiça. Sobre isso, em 

entrevista concedida a Ubiratan, Hatoum afirma que esse mito nunca se concretiza, é 

uma esperança sempre adiada, o que lembra um pouco a expectativa do nosso Brasil, 

em suas palavras: “o desencanto é um dos sinais da maturidade. Isso tem a ver com o 
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romance: a busca por um desejo que não se realiza” (HATOUM, 2010). Essa condição é 

antecipada na epígrafe do livro, com o poema A cidade, do grego Konstantinos Kaváfis: 

“Não encontrarás novas terras, nem outros mares. A cidade irá contigo. Andarás sem 

rumo pelas mesmas ruas. Vais envelhecer no mesmo bairro, teu cabelo vai 

embranquecer nas mesmas casas” (HATOUM, 2008, p. 9). 

Em Dois Irmãos, o personagem Yakub também se sente exilado e estranho em 

sua terra ao retornar da cidade de São Paulo e essa sensação é descrita pela ótica do 

narrador-personagem Nael, durante um passeio realizado pelas duas personagens:  

 

Durante o nosso passeio pela cidade, enquanto nos aproximávamos da 
zona portuária, ele parecia estranhar tudo. Estava ensopado de suor, 
irritado com a sujeira acumulada nas ruas. Aos poucos, tudo isso foi 
perdendo importância. Perto do Hotel Amazonas ele parou diante da 
banquinha de tacacá da dona Deúsa, tomou duas cuias, sorvendo com 
calma o tucupi fumegante, mastigando lentamente o jambu 
apimentado, como se quisesse recuperar um prazer da infância 
(HATOUM, 2000, p.114). 

 

Todorov (2010), em A Conquista da América, aborda essa sensação de 

estranheza discutindo o conceito de alteridade. Ele enfatiza que a relação do Eu com o 

outro não se dá de forma unilateral, pois é preciso distinguir a alteridade em três eixos 

principais: o axiológico, no qual reside um julgamento de valor: o outro é bom ou é 

mau, gosto dele ou não, é igual ou inferior ao referente (o mesmo, o eu, o mim); o plano 

praxiológico, que envolve a ação de aproximação ou distanciamento em relação ao 

outro, nesse caso, é possível tanto adotar os valores do outro como repugná-los 

(impondo sua própria imagem) ou até mesmo manter a neutralidade e indiferença; e em 

terceiro lugar Todorov apresenta o plano epistêmico, em que há uma gradação infinita 

entre os estados de conhecimento superiores e inferiores. Com efeito, os diferentes 

modos de reagir frente à presença do outro, representante do estranho, dependem de 

como o sujeito reconhece o Outro e como se coloca a ele a questão da alteridade.  

Essas relações forjadas pelo estranhamento colocam também em evidência o 

conceito de diferença cultural, pois se cria, literariamente, um espaço da movência, da 

“différance”. Este é um conceito desenvolvido pelo filósofo Jacques Derrida utilizado 

para desconstruir ou colocar em crise a noção de origem, totalidade e presença, 

elementos básicos do pensamento hegemônico ocidental. Segundo esse filósofo, definir 

a différance é uma tentativa aporética. Não se pode nunca expor aquilo que não se pode 

tornar-se presente – a différance jamais se oferece ao presente. Ela está sempre em 
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reserva, não se expõe, é um ente misterioso. Todavia, faz-se necessário, investirmos no 

jogo ou no feixe da différance:  

 

Foi já necessário acentuar que a diferança não é, não existe, não é um 
ente-presente (on), qualquer que ele seja; e seremos levados a acentuar 
o que ela não é, isto é, tudo; e que, portanto, ela não tem nem 
existência nem essência. Não depende de nenhuma categoria do ente, 
seja ela presente ou ausente (DERRIDA, 1991, p. 37).  
 
 

Nesse sentido, tentar defini-la é, como denomina Derrida (1991, p. 38), uma 

tática cega, uma errância empírica. O traçado da différance não segue a linha do 

discurso filosófico-lógico, pois anuncia a necessidade de um cálculo “sem fim”, de um 

jogo que desafia ou foge a qualquer lógica de verdade e dicotomia.  

Para dar consistência a essa discussão sobre a différance, Derrida questiona o 

próprio conceito de signo de Saussure. Este concebe o signo como diferencial e 

arbitrário, colocando em evidência o jogo de presenças e ausências contidas no processo 

de significação. E é essa reflexão que Derrida coloca à tona, pois o signo ocupa o lugar 

da coisa mesma, porque quando não podemos atingir a “coisa” presente (ente-presente) 

servimo-nos dos signos. Assim sendo, o signo representa “o presente na sua ausência”, 

o presente diferido.  

Nessa acepção, o sistema da língua é organizado a partir das diferenças. O 

conceito de significado, para Derrida, nunca é presente em si mesmo, não é presente, 

nem autossuficiente, ele sempre remete para algo exterior. Por conseguinte, pode-se 

inferir que a condição da significação não é algo pleno, independente, mas algo que só 

funciona a partir da relação com outros elementos. Desse modo, a différance faz com 

que o movimento da significação não esteja baseado apenas em presenças, mas sempre 

em relação com a coisa ausente, com outra coisa “que não ele mesmo”. 

Nesse sentido, ao desestabilizar a lógica metafísica ocidental, esse pensamento 

teórico crítico problematiza as divisões binárias no nível da representação cultural, 

promove zonas de instabilidade e sugere ainda críticas aos valores estéticos e políticos 

que atribuem unidade e harmonia às culturas. Por conseguinte, pensar nas relações 

identitárias sob a luz do conceito de diferença significa, de acordo com Bhabha (2013), 

acrescentar vozes minoritárias ao pensamento da lógica ocidental, não apenas com 

intuito de somar vozes, mas, principalmente, com o objetivo de perturbar narrativas de 

poder e saber, de produzir, sobretudo, espaços de significação subalterna. 
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Outra questão altamente significativa na escrita hatouniana é a figuração da 

memória. Os três narradores – Arminto (Órfãos do Eldorado), Nael (Dois Irmãos) e 

Narradora (Relato de um certo Oriente) contam suas histórias a partir dos fios frouxos 

da memória, de forma que os acontecimentos se mostram por vezes confusos e 

embaralhados. Isso, obviamente, tem reflexos na própria narrativa que se mostra 

lacunar, truncada e imprecisa, as idas e vindas são contínuas nos textos e ocorrem ao 

passo que as lembranças são acionadas: “no fim, eu soube de outras coisas, mas não 

adianta antecipar. Conto o que a memória alcança, com paciência” (HATOUM, 2008, p. 

15).  

Esse jogo memorialístico propõe, pois, fraturas na noção de verdade. Essa forma 

de narrar, segundo Silviano Santiago, é própria da narrativa pós-moderna que “existe 

para falar da pobreza da experiência, dissemos, mas também da pobreza da palavra 

escrita enquanto processo de comunicação” (SANTIAGO, 1989, p.38). Percebe-se, na 

tessitura das obras, que há uma impossibilidade de compreender todos os 

acontecimentos e a cronologia estabelecidos pelos narradores. E como a narradora de 

Relato tão bem demonstra, há uma dificuldade de expressão e de coerência na contagem 

dos feitos. O leitor precisa estar atento às idas e vindas da história, também precisa 

participar da narrativa para não perder o caminho, diga-se de passagem, incerto: 

 

Gravei várias fitas, enchi de anotações uma dezena de cadernos, mas 
fui incapaz de ordenar coisa com coisa. Confesso que as tentativas 
foram inúmeras e todas exaustivas, mas ao final de cada passagem, de 
cada depoimento, tudo se embaralhava em desconexas constelações de 
episódios, rumores de todos os cantos, fatos medíocres, datas e dados 
em abundância. Quando conseguia organizar os episódios em 
desordem ou encadear vozes, então surgia uma lacuna onde habitavam 
o esquecimento e a hesitação: um espaço morto que minava a 
sequência de ideias (HATOUM, 2014, p.147). 

 

Essa mesma personagem reconhece, logo no primeiro capítulo do livro, que a 

cidade de sua infância e que agora ela visita (Manaus), existe muito mais em sua 

imaginação do que no real: quem sabe se também pensando em mim, na minha 

passagem pelo espaço de nossa infância: cidade imaginária, fundada na manhã de 

1954...”(HATOUM, 2014, p.10). E por se tratar da recuperação ficcional de memórias, 

não só pessoais, mas também coletivas e históricas, tornam-se difusas as fronteiras entre 
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o particular e o universal, o regional e o nacional; a linguagem em suspensão constrói 

significações que nunca se fecham e são sempre acompanhadas pela consciência do 

narrador acerca de sua incapacidade de ter o domínio sobre as coisas contadas.  

Observa-se que, sabiamente, os discursos são construídos tendo como base uma 

história irrecuperável, ou melhor, uma história incompleta e carregada de vazios. Essa é 

a força do texto literário, as possibilidades de construção de sentido, nele, são sempre 

férteis, o que difere o discurso literário de qualquer outro discurso ou área do saber. A 

fragmentação do texto literário produz mais significados para a estória e, 

simultaneamente, mais dúvidas ao leitor. A incerteza e a fragmentação são bem 

presentes na literatura contemporânea, em que há sempre explicitada a dificuldade em 

narrar. Talvez esse modo de organização seja uma estratégia narrativa para falar sobre a 

impossibilidade de representação do sujeito contemporâneo, cindido, fragmentado, 

atravessado por diferentes referências culturais. Parece que o intuito não é construir 

sentidos, mas desestabilizá-los. 

É marca das narrativas em análise a interação com a ausência, com o incerto e o 

não explícito. Há crises de sentidos e uma vacuidade marcante: essas narrativas não se 

limitam a transportar um único sentido lógico. Há vozes, há visões, há posturas, porém, 

não há fechamento de ideias, não há uma lógica de verdade, daí a preocupação do 

escritor em operar a reconstrução da memória através de várias perspectivas e vozes, ou 

seja, a memória coletiva ajudando a costurar os elos partidos com o passado. 

Essa preocupação de Hatoum em incluir diferentes vozes em suas narrativas 

parece dialogar com as discussões de Gayatri Spivak, em Pode o subalterno falar?, 

quando essa estudiosa critica o fato de que a fala do subalterno é sempre intermediada 

pela voz de um outro. Ela insiste no fato de que não se pode falar pelo subalterno, 

atribuindo ao intelectual apenas a tarefa de criar espaços nos quais essas pessoas possam 

ser ouvidas e é justamente isso o que Hatoum promove em suas narrativas.  

Ainda seguindo essa linha de raciocínio, percebe-se que os narradores ou até 

mesmo organizadores de relatos, constroem espaços férteis tanto para o discurso do 

imigrante como do nativo, adotando uma forma narrativa que desliza entre as 

alternâncias e a não linearidade. Para Bhabha (2013), esse local em que as identidades 

estão sempre sendo construídas e negociadas é o “terceiro espaço”. Ele defende que as 

identidades culturais exigem um encontro com “o novo” que não faça parte do 

“continuum de passado e presente”; o passado é retomado, reformulado e reconfigurado 

como um “entre-lugar”. Em “O entre-lugar do discurso latino-americano” (1978), 
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Silviano Santiago confirma essa ideia e diz que precisamos buscar explicações acerca de 

nossa constituição brasileira (e latino-americana) nesse entre-lugar, evitando que os 

sujeitos se coloquem em posições dicotômicas, apenas assimilando a cultura do Outro 

ou estagnados em sua própria cultura, imersos num regionalismo essencialista, 

caracterizado exclusivamente pela cor local. 

Sendo assim, a grande contribuição da ficção de Milton Hatoum para a 

contemporaneidade se dá pelo fato de colocar em discussão uma abordagem linear da 

nação. Não há como negar que o complexo processo de formação da Amazônia, 

marcado pelo grande número de migrantes e imigrantes e a consequente mistura do 

ponto de vista linguístico, étnico, social e religioso, inviabiliza qualquer tentativa de 

homogeneização da identidade cultural desse espaço. Por isso, da memória hatouniana 

saem vozes da tradição oral milenar, cânticos de tribos perdidas no paraíso, sons 

produzidos por curumins na selva e muito mais. A literatura a que nos referimos vai, 

então, mostrar não apenas a visão de Eldorado, de riquezas abundantes, mas 

principalmente uma Amazônia onde a contradição, a miséria e as agruras das 

populações pobres são temáticas constantes. 
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O ESTRANHO (1952) DE MAX MARTINS: A PÓETICA DA DISSONÂNCIA NA 
AMAZÔNIA 

Melissa da Costa Alencar (UFPA) 
 

RESUMO: 
Esse artigo estuda O Estranho, 1952, do poeta paraense Max Martins, e seu entrelace com a poesia 
moderna. Para isso, consideramos que a poética de Max dialoga com os textos de poetas brasileiros 
de renome nacional e universal. De acordo com Haroldo de Campos, a relação de uma poética com 
a tradição literária e o projeto que o texto artístico necessita é um encontro entre códigos, em uma 
rara capacidade de transferir mesmo as efemérides mais íntimas para o horizonte do fazer, em 
criação, na luta corpo-a-corpo com a palavra. Essa luta com o verbo é parte fundamental no jogo 
poético de Max Martins. Em O Estranho, ao questionar o lugar da poesia no seu próprio tempo, o 
poeta desmembra o texto e revela o homem e a escrita à margem. A poesia do estranho – o termo 
sugere o gauche drummondiano – constitui um “dialeto” talvez ininteligível para alguns. Como 

sugere o poema inicial dessa obra, a linguagem pode até mesmo ser incompreensível, daí o 
vocábulo “estranho” (do título do livro e do primeiro poema), ou seja, uma linguagem de choque, 

que se estranha com a realidade, no entanto, é o que quer o poeta, a transmutação da realidade 
cotidiana no poético. Neste trabalho, traçamos os aspectos relevantes da lírica moderna a partir de 
um estudo sobre os textos de Hugo Friedrich e Benedito Nunes, com o auxílio da relação entre 
Filosofia e Literatura, propomos uma leitura interpretativa de um dos poemas do livro 
(interpretando-o sobretudo à luz da leitura crítico-reflexiva de Benedito Nunes, primeiro crítico dos 
poemas de Max Martins). Com isso, pretendemos contribuir para os estudos literários no que tange 
falar mais demoradamente sobre os aspectos importantes da poesia de Max Martins, especialmente 
sobre sua iniciação no mundo poético e a dissonância de sua palavra poética na Amazônia. 
 
 Palavras-chave: Lírica Moderna. O Estranho. Jogo poético. Amazônia. 
 
Apresentação 
 

Com um sonoro grito de Morra a Academia! – a exemplo de Graça Aranha, um 

dos patronos do movimento modernista brasileiro, de 1922 – o poeta Max Martins 

pretendia decretar o fim da poesia aos moldes parnasianos, que sua geração ainda cultivava, 

em Belém, no Pará. O brado de protesto foi lançado na casa das tias de Benedito Nunes, 

situada à avenida Gentil Bittencourt, n.º 45, no bairro de Nazaré, cuja sala de visitas, “com 

suas cadeiras austríacas”, abrigava as reuniões de dois pequenos grupos de jovens que se 

uniram e fundaram solenemente a Academia dos Novos, aos moldes da Academia 
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Brasileira de Letras. Onze anos antes de Max Martins, Graça Aranha, membro fundador da 

Academia Brasileira de Letras, ao romper com os tradicionalistas para aderir ao 

Modernismo, conclamou os acadêmicos a modernizar a instituição, proferindo as palavras 

citadas na epígrafe desta introdução. Em Belém, após a exclamação de Max Martins, que se 

retirou teatralmente da sala de reuniões, indo sentar-se em frente à casa, do outro lado da 

rua, a Academia dos Novos se desfez, mas seus membros já eram imortais.  

Não muito depois da dissolução da Academia dos Novos, esses mesmos “novos” 

tiveram oportunidade de publicar seus poemas no suplemento dominical de um jornal 

importante de Belém, na época, a Folha do Norte. O Suplemento foi criado e teve como 

editor e organizador um dos membros da ex-academia, neto do dono do jornal: Haroldo 

Maranhão. Com o Suplemento, verdadeiro elemento de união entre os poetas “novos” e 

“velhos” de Belém com poetas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Max Martins, como 

colaborador, divulgou, portanto, seus primeiros passos na poesia no Suplemento literário da 

Folha do Norte. Desses poemas publicados, inicialmente, no Suplemento Arte-Literatura, 

quatorze deles foram organizados no seu primeiro livro de 1952 (apenas seis desses 

primeiros poemas ficaram de fora de O Estranho). 

Muito tempo transcorreu da efusiva Semana de Arte Moderna no Brasil para a 

publicação do primeiro livro do poeta Max Martins, O Estranho, precisamente 30 anos. O 

título suscita no leitor uma série de interrogações: o que seria estranho? O seu livro? A sua 

escrita? A sua existência? Os seus leitores? A sua linguagem? A sua inquietação? A poesia 

de tradição moderna? O que faz de um poeta um estranho? Um Homem na Multidão, um 

flâneur, um albatroz, um gauche, um anjo dos abismos?  

 

No universo poético de O Estranho 

Procuramos nos dicionários o significado do termo “estranho”, que é ora adjetivo, 

ora substantivo. Reconhecemos algumas respostas que poderiam ser encaixadas ao sentido 

amplo do título: esquisito, excêntrico, o que é de fora, estrangeiro, desconhecido, novo, 

enigmático etc. Da leitura do dicionário dos símbolos destacamos as figuras do estrangeiro 

e do peregrino, que contribuem para a construção do significado do papel do poeta. Para 

isso, o termo peregrino reflete a sensação de como o homem se sente um desajustado, um 

ser estranho ao próprio meio em que vive. Enxergar-se um peregrino é viver em um estágio 
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transitório, em busca de um ideal, de um encontro consigo mesmo e com a existência 

transfigurada que é a poesia.  

Conforme Max Martins afirmou, muitos anos depois, O Estranho do título do livro 

assemelha-se ao “anjo torto”, ao “gauche”, de Drummond (1930), ao “homem de passo 

errado diante da humanidade”, de Henry Miller (citado por Max na gravação), ao poeta-

albatroz, de Baudelaire (Fleurs du Mal, 1857), cujas asas de gigante l’empêchent de 

marcher [“o impedem de andar”], e o faz ter consciência de ser diferente. O poeta moderno 

dividido entre a inspiração e o trabalho, entre o voo e a queda. Max reforça o sentido 

afirmando que pode ser considerado como o “sonhador”, o “distraído”, um estrangeiro no 

mundo, e, se lembrarmos também de L’étranger [O estrangeiro], de Camus, o homem 

perdido na sua absurda condição de existir. Max Martins via-se como um estrangeiro, pois 

“o poeta está só com sua linguagem. Nela tem sua pátria e sua liberdade [...]” 

(FRIEDRICH, 1991, p. 139). Se nos voltarmos de fato para a poesia desse poeta, como 

leitores do agora, do hoje, poderemos perceber o quão próximos estamos desse viajante das 

palavras. 

A combinação de significados do termo que dá título ao livro nos faz crer que o 

poeta sentia-se verdadeiramente um estranho – fosse em relação ao seu tempo, fosse em 

relação a certas estéticas poéticas (no caso dele, a corrente literária parnasiana, pois em um 

certo momento sente a necessidade de romper com ela, e o faz, com seu “Morra a 

Academia!”). Daí, tal o prince des nuées, que não sabe andar na proa dos navios, 

atrapalhando-se nas suas asas de gigante, o poeta, fora de sua poesia, sente-se como um 

exilado.  

E também um exilado no tempo presente: O Estranho é um livro dedicado à 

memória, Em memória de meu pai. À minha mãe. Entre vivências e experiências, o tema da 

morte soa como contraponto, como percebemos nas elegias, que aparecem em toda 

extensão do livro. A morte da infância, a perda de um tempo passado. 

E é a figura do pai, Eurico Alves Martins, que marcará para sempre a vida e a 

formação de leitor de Max Martins. Era ele quem trazia gibis, revistas e as primeiras 

histórias infanto-juvenis, como o poeta mesmo declara em seu vídeo-depoimento: Carioca, 

Noite Ilustrada, Fon-Fon, A aventura de Robinson Crusoé, Tarzan, e até mesmo uma 

antologia poética, da qual Max não recorda o nome. Outra referência importante sobre a 
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formação de Max foi a convivência com seu tio poeta, Rocha Junior, pai do também poeta 

Alonso Rocha. O tio, da mesma geração que o poeta De Campos Ribeiro (1901-1980), 

influenciou de forma marcante o sobrinho ao presenteá-lo com o livro de poesia Meus Oito 

Anos, de Casimiro de Abreu. Entre amigos e conversas sobre poesia, conheceu também 

outra pessoa que marcaria profundamente sua vida e sua escrita, o então professor de 

literatura Francisco Paulo Mendes, um dos que apresentaram a geração de Max Martins à 

poesia modernista e aos poetas franceses, em especial. 

Max afirma, algum tempo depois, no mesmo depoimento (1996), que sua poesia 

apresenta um forte teor de vida e, portanto de autobiografia inconsciente, pela presença de 

pessoas e fatos da sua existência. Para ele, “arte e literatura é muita vida, aventura, criação, 

é espraiar-se. O artista tem que ser Deus, e possuir liberdade absoluta”. 

A coletânea dos poemas de O Estranho, quanto à ordem dos poemas, segue uma 

disposição temática: o espaço do novo e do não familiar, em “Estranho”; o núcleo da 

infância, “Do poema da infância I e II”, “Menina Triste”, “Por quê?”; as expectativas com o 

futuro em “O Filho”; as crises existenciais, em “Balzaqueana triste” e “Narciso”; a ausência 

pela morte, “Do poema da infância II” e nas cinco elegias do livro – “Segunda Elegia Para 

Sonia Maria”, “Terceira Elegia Para Sónia Maria”, “Elegia dos que ficaram”, “Elegia em 

junho” e “Elegia”; o lado prosaico da vida cotidiana, em “A Varanda”, “Muaná da Beira do 

Rio”; o jogo lúdico com as palavras, em “Branco Branco”; a arte poética, em “Soneto”, 

“Poemas I e III”, “Poema”; o erotismo, em “Estranho”, “Do poema da infância I”, “O 

Filho”, “Poemas II”. Além desses, há outros eixos temáticos que iremos observar no 

decorrer da análise, como o cromatismo exacerbado, mesmo que a cor obsessiva seja a sua 

ausência, ou seja, o branco. 

Selecionamos aqui, apenas uma leitura interpretativa do primeiro poema, que dá 

título ao livro, O Estranho. 

   
Estranho 
 
Não entenderás o meu dialéto 
nem compreenderás os meus costumes. 
Mas ouvirei sempre as tuas canções 
e todas as noites procurarás meu corpo. 
Terei as caricias dos teus seios brancos. 
Iremos a miude ver o mar. 
Muito te beijarei 
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e não me amarás como estrangeiro  (OE, p. 5) 
  

Logo à primeira leitura, o poema chama a atenção pela escolha do nome 

“Estranho”, que é título do livro, mas nesse caso acrescido do artigo determinante 

masculino (O), além de ser o primeiro poema, na disposição da obra. Nesse sentido, eis que 

o poema marca uma espécie de portal por onde entrará o leitor. E esse não conhece ainda o 

poeta, mas a partir desse poema, como se fosse uma iniciação, passará a conhecê-lo, e mais, 

saberá detalhes, quando encontrar sua infância, seu passado, seu presente, suas 

expectativas, sua dor e seu prazer, por meio da imaginação e da linguagem poética. É 

possível que, no primeiro momento, não compreenda certas ideias e comportamentos – 

“Não entenderás o meu dialeto / nem compreenderás os meus costumes”, vaticina o eu 

lírico. Mas, também é provável que, no final da leitura de seus versos, passe a compreendê-

lo e ele deixará de ser um estranho. Com a leitura e identificação própria do lirismo – a 

recordação, o estar um-no-outro provocado pela poesia (STAIGER, 1972) –, o intérprete o 

entende, por ter compartilhado de suas experiências em uma relação de proximidade, de 

intimidade, “[...] e todas as noites procurarás o meu corpo [...]” – o corpo do texto. 

Há desde a abertura do livro um vaticínio, sereno, mas seguro de sua sentença. O 

primeiro verso do primeiro poema, transcrito na epígrafe deste capítulo, adverte o leitor do 

que será encontrado nas páginas do livro e, no processo de mise-en-abîme entre leitor e 

autor e entre o sujeito e o interlocutor dentro do poema, esse tu que contracena com o eu 

lírico também ouve a mesma predição: não me entenderás, meu dialeto é ininteligível para 

ti.  

O título, do livro e do poema, inquieta por provocar – antes mesmo da leitura das 

frases ou versos – esse estranhamento das palavras em si, que será depois estendido à 

linguagem, à fala, o que está reforçado pelo campo semântico das palavras dialeto, 

entenderás, compreenderás, ouvirei, canções, corpo e estrangeiro, elas apresentam o 

contexto do desvelamento, do conhecimento e da compreensão referente a um conjunto de 

marcas linguísticas de uma determinada comunidade de usuários da linguagem, para o 

estabelecimento da comunicação e do entendimento. No caso do poema, a necessidade de 

compreender a linguagem poética, tanto para o leitor, a quem se dirige o texto; quanto para 

o poeta, quem produz o texto com determinada proposta. 
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Podemos interpretar o dialeto também como a “nova linguagem” de que fala 

Friedrich, sem um objeto comunicável, que apresenta um efeito de dissonância de atração e, 

ao mesmo tempo, de inquietação diante desse dialeto do “Estranho”. Daí a poesia moderna 

nos conduzir ao “âmbito do não familiar, deforma-os. A poesia não quer mais ser medida 

em base ao que comumente se chama realidade [...]” (FRIEDRICH, 1991, p. 17).  

Há nessa proposta algo a ser conhecido, investigado para relacionar-se com esse 

estranho. Assim, o poeta inquieto, subversor, atento ao novo, à diversidade, à liberdade 

poética sem amarras, para trazer uma discussão que tenha novos olhares para a criação 

artística, o aguçamento, um não estar acomodado no tempo e nos padrões formais até então 

existentes e seguidos. 

Nesse jogo linguístico, percebemos ainda uma escrita com diálogo “logo-erótico”, 

quando o poeta agrupa as palavras: meu corpo, as carícias, seios brancos, te beijarei, não 

me amarás (como estrangeiro); o poeta propõe um processo de construção poética, ele quer 

transpor as barreiras da linguagem e desvendar o estranhamento linguístico numa atitude de 

aproximação e intimidade com a escrita, com o corpo e com a linguagem.  

A primeira fase da poesia de Carlos Drummond de Andrade, conhecido como a 

fase gauche, declaradamente pessimista, buscava o isolamento, o individualismo e a 

reflexão existencial, pelo desencanto em relação aos acontecimentos do mundo. Todos 

esses atributos referem-se ao conceito de “gauche”, de indivíduo desajustado, 

marginalizado, à esquerda dos acontecimentos, excêntrico; possuidor de um olhar irônico e 

nauseado, pela dolorosa consciência da realidade. Nos poemas de Drummond, ele se 

apresenta como “torto” (morfológico), “sombra” (cromático) e “gauche” (topológico), 

como na poesia, “Poema de sete faces” que diz, “Quando nasci, um anjo torto / desses que 

vivem na sombra / disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida [...]”. Esse anjo torto, também é 

um “estranho” em toda a sua extensão de significados. 

Arthur Bogéa escreveu sobre “O estranho”,  

Entre o “Estranho” do título e o “estrangeiro” do verso final m/M 

apresenta seu itinerário poético: de uns “seios brancos” ao “mar” que um 

dia “iremos ver amiúde” faz o leitor pressupor distância. [...] A publicação 

(1952) já introduz a figura do anjo que mais tarde se traduziria em 
“pássaro”, “asa”, “voo”, os “lírios” – “tens uns lírios sobre a mesa” (10) 

[...] (BOGÉA, 1991, p. 2). 
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Em sua leitura, Bogéa toma a imagem do estranho como esse anjo que será citado 

no Soneto, “esse anjo iconográfico que me arma as penas” – estranho anjo que paira na 

poesia dos poetas paraenses – e mostra a sua transfiguração nos poemas posteriores de 

Max: de “anjo” a “pássaro”, a “asas”, “voo”, “lírio”, branco... 

Entramos no universo poético de Max Martins, pelos portais de O Estranho, 

“Estranho”... Como o “[...] tupi tangendo um alaúde”, de Mário de Andrade (Paulicéia 

desvairada, 1922), Max Martins, tenha ou não tido conhecimento do movimento da 

Semana de Arte Moderna, tinha lido muito mais do que poderiam imaginar seus amigos e 

críticos contemporâneos. “Só começaríamos a modernizar-nos depois da morte de Mário de 

Andrade, em 1945” – disse Benedito Nunes, no prefácio de NPC –, “Max Martins, honra 

lhe seja feita, antecipou-se a esse processo de geral conversão estética” (NUNES, 1992, p. 

17).  O grito de Max Martins – de “Morra a Academia!” –, tantas vezes relatado, foi um 

rompimento com o “acadêmico”, no sentido de clássico, de antigo e estático. Porém, mais 

do que esse grito, é sua primeira poesia (cujos poemas foram compostos e recolhidos ao 

longo de sete anos de experiência e leituras no Suplemento da Folha, até a publicação de O 

Estranho) que constitui o testemunho de que o poeta honrou seu tempo e as tendências 

literárias desse tempo. 

Nessa coletânea dos primeiros poemas de Max Martins, publicada há mais de uma 

década, na Belém do pós-guerra, o leitor do século XXI pode reconhecer a prática da 

palavra em liberdade, os princípios da colagem de palavras (que depois ele desenvolveria 

com desenho e imagens, em seus diários), montagem de lembranças, traços, devaneios, 

cores – características não apenas da poesia como também da pintura de vanguarda na 

época. A mistura do subjetivo e do objetivo, memória e realidade para descrever um 

ambiente antigo e novo.  

 

Conclusão 

Na introdução desta dissertação questionamos você, leitor, e nós mesmos sobre o 

significado do título da primeira obra de poesia de Max Martins, O Estranho. Mas afinal, o 

que seria estranho para o poeta? E para nós, leitores? Dessa proposta, tentamos responder 

as questões que instigaram até o momento essa reflexão, que podemos considerar ‘quase’ 

final, pois que na interpretação de uma obra não encontramos o fechamento das portas 
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abertas pela poesia. Certamente, a esta altura, você terá suas próprias conclusões sobre as 

possibilidades de ler O Estranho, e quanto a nós, foi preciso escolher certos caminhos 

teóricos, históricos, filosóficos, e muitos outros, a partir do que nos sugeriu a leitura do 

livro.  

O universo poético de O Estranho aborda os vinte e três poemas do livro, 

articulados pelos teóricos apresentados anteriormente. O livro nos inquieta do título aos 

poemas, na homenagem a sua mãe pela memória do pai, pois, a partir da dedicatória, já nos 

inserimos na temática da obra, que foi construída em torno do estranhamento, da memória, 

e da morte. Por essas vias, poderíamos caminhar especificamente para um estudo 

psicanalítico de O Estranho, mas não foi esse o percurso escolhido nessa dissertação. 

Desejávamos mais, pois sempre nos incomodou a ausência de um trabalho direcionado para 

a primeira publicação de Max Martins. Foi assim que o título do livro nos contagiou 

imediatamente, e, no ato de paginá-lo, os poemas capturaram a imensa vontade de 

desvendá-los como se fossem o enigma da esfinge: “Decifra-me ou devoro-te”.  

Os poemas foram dispostos por eixos temáticos que passam pelo espaço do 

desconhecido: do núcleo da infância e suas reminiscências poéticas, até o canto elegíaco de 

sua dor pela ausência do pai. Nesse universo cromático dos poemas, iniciamos a sua 

decifração, mostrando que carregam uma pincelada de vida cotidiana, por vezes misturada 

ao jogo lúdico com as palavras, ao mesmo tempo em que reproduzem o viés da arte poética, 

fortemente defendida pelo poeta como um “fazer”, conforme destacou para Oswaldo 

Coimbra em uma entrevista: “A poesia é antes de tudo um trabalho que é, também, físico”.  

Eis o ensinamento e a divisão do pão, da vida em forma de poesia. Max Martins 

soube doar-se sempre ao seu leitor, mesmo no simples ato de amar as palavras, nesse leque 

absoluto de liberdade, consegue se expressar com uma sinceridade ingênua e sofisticada, 

com intenções de encantamento, para convocar o outro para essa comunhão do “pão de 

sábado”.   
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 IMAGENS DE PERSONAGENS-LEITORES NA AMAZÔNIA 
DALCIDIANA 

Regina Costa1 (UFPA) 
Marli Furtado2 (UFPA) 

 
RESUMO 
Este texto visa a apresentar as leituras do escritor amazônida Dalcídio Jurandir (1909-1979), 
num circuito literário que abrange a leitura e a escrita. A ideia é demonstrar que o acervo de 
leituras do escritor proporciona recriações em seus textos, fato comprovado pela concepção de 
imagens de leitores, figurado pela presença de personagens-leitores presentes em sua obra desde 
Chove nos campos de cachoeira, seu primeiro romance, estendendo-se aos demais livros que 
compõem o ciclo do Extremo-norte (1941-1978). O escritor encontrou nas leituras o suporte 
para exteriorizar, em forma de arte, suas observações sobre a Amazônia paraense em 
consonância com o mundo, por sua atenta observação das leituras e do ambiente real. Neste 
sentido, criou nas narrativas os lugares ficcionais para discutir os problemas sociais da 
Amazônia e demonstrar que as ocorrências sociais não se limitavam a região Norte, mas eram 
comuns ao Brasil e ao resto do mundo. As principais fontes são: CHARTIER, 1999; 
FURTADO, 2010; JURANDIR, 1941; LAJOLO; ZILBERMAN, 1998; NUNES; PEREIRA; 
PEREIRA, 2006. 
PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Leitores. Personagem. Amazônia. 
 
Introdução 

O escritor Dalcídio Jurandir3 (1909-1979) seguiu um percurso que iniciou com 

leituras, para depois materializá-las em textos, conforme constatamos nos livros do ciclo 

do Extremo Norte: Chove nos campos de Cachoeira, (1941), Marajó (1948), Três casas 

e um rio (1958), Belém do Grão-Pará (1960), Passagem dos Inocentes (1963), Primeira 

manhã (1967), Ponte do Galo (1971), Os habitantes (1976), Chão dos Lobos (1976) e 

                                                             
1Doutoranda, área de Estudos Literários da Universidade Federal do Pará.  Mestra em Estudos Literários 
pela Universidade Federal do Pará. É professora da Escola Superior Madre Celeste e Secretaria Executiva 
do Estado do Pará. 
2 Mestra em Literatura Brasileira pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Teoria e 
História Literária pela Universidade Estadual de Campinas. Estágio pós-doutoral na Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro. É professora Associado III da Universidade Federal do Pará.  
3Dalcídio Jurandir nasceu na Ilha do Marajó (PA), no município de Ponta de Pedras em 1909 e morreu no 
Rio de Janeiro (RJ), 1979. Além de escritor, foi também jornalista, tendo intensa atuação como redator e 
colaborador, no Pará em: O Imparcial, Crítica Estado do Pará, Revista Escola, Revista Guajarina, 
revista Novidade e Revista A Semana; no Rio de Janeiro em: O Radical, Diretrizes, Diário de Notícias, 
Correio da Manhã, Tribuna Popular, O Jornal, Imprensa Popular, revista Literatura, revista O Cruzeiro, 
semanário Classe Operária, Para Todos e Problemas. 
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Ribanceira (1978). Na obra inaugural do escritor amazônida percebe-se que a leitura do 

escritor não é ingênua, mas alinha a vivência de leitor à situação enfrentada pelo homem 

da Amazônia. 

No livro Chove nos campos de Cachoeira, as imagens de leitura surgem a partir 

de um número significativo de personagens que praticam a leitura e numerosos textos 

lidos, que juntos compõem um universo de leitores fictícios, marcado pela diversidade 

de maneiras de ler e de interpretar o texto lido.  

Assim, este artigo abordará o escritor num atrelamento literário, no sentido de 

associar a leitura à escrita, para apontar que as leituras de Jurandir manifestaram-se nos 

textos engendrados por ele para a ficção. Desta forma, o estudo será elucidado em dois 

tópicos: o primeiro, intitulado “O leitor Amazônida” e o segundo, “O personagem-leitor 

em Dalcídio Jurandir”, para exemplificar a relação dialógica do produtor de texto com 

suas leituras e possíveis ressignificações. 

 

O Leitor Amazônida4 

As leituras de Dalcídio Jurandir podem ser observadas de três formas: a 

primeira, consultando seus acervos e documentos pessoais; a segunda, conhecendo sua 

participação social em jornais e revistas; e a terceira é observada por meio da leitura de 

seus textos ficcionais. 

A primeira forma de observar as leituras do escritor é lendo as cartas enviadas 

por ele à esposa Guiomarina, em 1937, quando esteve preso pela segunda vez em 

decorrência de suas atividades na política. No excerto a seguir, retirado de cartas de 

Dalcídio Jurandir, é possível extrairmos alguns dados sobre o escritor marajoara. 

 
[...] Manda-me o 2º Fausto de Goethe, em francês - capa verde. [...] 
Não se esqueça do 2º volume do Fausto - de Goethe. [...] Vai Mundos 
mortos – que consegui ler por alto e Mixuangos que não li (...). Vê se 
achas o Comedor de ópio, deve estar na estante velha. Manda dizer ao 
Flaviano procurar com Gentil Puget os livros Negro brasileiro e 
Religiões negras que preciso estudar aqui. Não sei onde está Os 
Corumbas. Parece que tenho aí. (NUNES; PEREIRA; PEREIRA, 
2006, p. 33).5 

  

                                                             
4 Referido em COSTA, Regina Barbosa da.  Imagens de leituras em Chove nos campos de Cachoeira, de 
Dalcídio Jurandir. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Pará. Instituto de Letras e 
Comunicação. Programa de Pós-Graduação em Letras, Belém, 2014. 
5 A carta transcrita apresenta o nome de alguns escritores Russos conforme grafia nas cartas de Dalcídio 
Jurandir, porém alguns críticos, como Carpeaux, fazem uso de outras grafias: Corumbás (Corumbas), 
Nicolau Gogol (Nikolai Gógol), Dostoiewsky (Dostoiévski), Nietótchka (Niétotchka Niezvânova). 
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Este fragmento permite perceber que ele, apesar da condição de preso político, 

não deixou de alavancar sua produção intelectual, haja vista que se mostra ativo nas 

leituras e produção textual, assinalando, inicialmente, sua preferência pelas obras da 

literatura alemã. Além de demonstrar conhecimento do idioma francês, visto que 

solicitou à esposa um clássico da literatura alemã, Fausto (Faust), de Johann Wolfgang 

Von Goethe (1806), em francês. 

No excerto é possível observar que Jurandir faz referências à produção literária 

brasileira, especialmente as que abordavam temática social, dentre as quais evidencia o 

livro Os Corumbas (1933), de Amando Fontes, que tem como assunto o deslocamento 

da família dos Corumbas da zona rural de Sergipe para a capital Aracaju. Vale ressaltar 

que Fontes não era seguidor de ideologias políticas6, seu romance expressa uma crítica 

aos diversos grupos da sociedade brasileira, sem que ele, enquanto escritor, estivesse 

defendendo segmentos ou partidos políticos. 

Outro livro referenciado por Dalcídio Jurandir foi Mixuangos (1937), de 

Valdomiro Silveira, porém o escritor deixa claro que ainda não leu este texto, fato que 

nos permite inferir que ele reunia livros sobre temáticas do contexto brasileiro para, 

numa oportunidade, poder conhecê-los e assim escrever com mais propriedade sobre o 

assunto. Mixuangos é um livro que aborda os costumes e a linguagem do caboclo 

brasileiro. Nele, Silveira indicia que quer preservar a cultura caipira tradicional, para 

não fragmentá-la e perder as raízes desta ante a presença de imigrantes europeus vindos 

para trabalhar nas lavouras brasileiras. 

Jurandir cita nas cartas, ainda, o livro Mundos mortos (1937)7, de Otávio de 

Faria, o primeiro romance do ciclo Tragédia Burguesa,romances que comportariam 

vinte volumes, dos quais foram publicados, apenas, treze livros.  Faria traça na obra um 

cenário da vida fluminense e os problemas sociais decorrentes da classe burguesa, que 

atingem não só o indivíduo carioca, mas alcança pessoas de outras partes do mundo. 

O escritor Dalcídio Jurandir finaliza sua listagem de leituras nas cartas de 1937, 

citando os livros Religiões Negras (1936), de Edison Carneiro e Negro Brasileiro 

                                                             
6 FARIA, Otávio de “Dois Romancistas: Jorge Amado e Amando Fontes”.  In: Boletim de Ariel. Rio de 
Janeiro, (I, 18) 1933. p. 7- 8. 
7 Mundos mortos (1937), de Otávio de Faria é o primeiro romance do ciclo Tragédia Burguesa, que 
publicou treze livros: I Mundos mortos (1937); II Os caminhos da vida (1939); III O lodo das ruas 
(1942); IV O anjo de pedra (1944); V Os renegados (1947); VI Os loucos (1952); VII O senhor do 
mundo (1957); VIII O retrato da morte (1961): IX Ângela ou Areias do mundo (1964); X A sombra de 
Deus (1966); XI O cavaleiro da Virgem (1972); XII O indigno (1976); XIII O pássaro oculto (1979). 
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(1934)8, de Arthur Ramos de Araújo Pereira. Com essas indicações de leitura ele 

demonstra, mais uma vez, que sua preocupação com os problemas sociais não era 

superficial, já que procurava pesquisar para então explorar tais assuntos nos seus artigos 

e romances. 

Nas cartas, Jurandir demonstra também estar informado sobre a produção 

literária de escritores pertencentes à Literatura Russa do Século XIX, especialmente 

Nikolai Gógol, autor de Almas Mortas (1842) e um dos precursores da moderna 

Literatura Russa. Ele cita, ainda, os escritores do século de ouro na Rússia9, 

especialmente Leon Tolstói, autor de Guerra e Paz (1869), A morte de Ivan Ilitch 

(1886) e Ana Karenina (1877), seguido de Fiódor Dostoiévski, criador de Niétotchka 

Niezvânova (1849), Crime e Castigo (1866), O idiota (1869) e Os Irmãos Karamazov 

(1880). 

Dalcídio Jurandir explica em uma das cartas que recebe os livros soviéticos 

apenas para simples leitura, mas observa-se que esta leitura não é unicamente de deleite; 

ela é seletiva e crítica. Um exemplo é o comentário que ele realiza sobre a ascendência 

desses escritores russos que demonstra um interesse especial pelas ideias propostas no 

livro, a ponto de alinhar Nikolai Gógol, Tolstói, Dostoiévski e Gorki10 em uma classe 

específica na sua prioridade de leitura.  

Em outro fragmento das cartas de 1937, Jurandir explica essa necessidade de 

estudar os livros que abordassem assuntos de sua época, especialmente os que se 

referiam às questões sociais, deixando claro que ele procurou fazer da cadeia um 

gabinete de estudo para ler os seus textos, uma vez que as obras desses escritores 

contemporâneos a ele de certa forma fomentaram ideias sobre a sociedade brasileira e 

contribuíram, decisivamente, para a produção literária do escritor. 

Dalcídio Jurandir reafirma em um de seus manuscritos, observações sobre as 

questões sociais e a exploração do tema nacional no romance brasileiro: 

“experimentemos todas as técnicas ou concepções de romance, mas, sobretudo, 

experimentemos em nossos romances este tema virgem, vasto e múltiplo que é o 

                                                             
8 Nas correspondências de Dalcídio Jurandir observamos que ele cita o livro Negro Brasileiro, no entanto, 
o título original da obra é Negro Brasileiro: etnografia religiosa e psicanálise, de Arthur Ramos de 
Araújo Pereira. Além disso, Arthur Ramos trocava cartas com Edison Carneiro, com Sigmund Freud e 
com escritores brasileiros, compondo um acervo em que predominava a temática do negro da Amazônia. 
9Período de intensa produção literária na Rússia, ocorrido no século XIX, em que o romance, o conto e o 
teatro foram as formas preferidas. Além disso, temáticas que envolvem o homem confuso do período da 
modernização foram apresentadas nos romances dessa época. 
10Máximo Gorki foi o criador da literatura proletária e autor de A confissão (1908), porém Jurandir não 
menciona livros deste autor. 
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Brasil”. (NUNES; PEREIRA; PEREIRA, 2006, p. 182)11. Neste excerto, ele ressalta 

que o escritor brasileiro deve deixar a marca de seu tempo e para isso é fundamental 

conhecer a realidade brasileira e explorá-la nos romances por ele produzido, pois 

considera que no Brasil há uma vastidão de assuntos que estão disponíveis para serem 

estudados, mas que ainda não foram pesquisados pelos escritores brasileiros.  

A segunda maneira de conhecer as leituras de Dalcídio Jurandir é sabendo de sua 

participação social em jornais e revistas, pois de acordo com dados biográficos12, ele 

recebeu alguns livros emprestados pelo Doutor Raynero Maroja, em 1928, quando o 

escritor regressava do Rio de Janeiro para Belém. Dos livros referidos no empréstimo 

incluem-se os seguintes autores: Fialho, Castilho, Augusto dos Anjos, Guerra Junqueira, 

Cruz e Souza, Balzac. Consta, também, nesta mesma edição do livro de Jurandir, que 

ele conseguiu levar consigo o livro Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de 

Cervantes para a cadeia, quando esteve preso pela primeira vez em 1935, e o leu durante 

os dois meses em que ele esteve preso em razão dos seus ideais políticos. No artigo 

“Nota sobre o centenário de Cervantes”
13, Jurandir fala sobre Quixote, heroi de um de 

seus livros preferidos, e também critica o franquismo, regime político aplicado pelo 

ditador Francisco Franco na Espanha, no período de 1939 a 1975. 

 

2 O personagem-leitor em Dalcídio Jurandir 

 

É Aristóteles quem propõe uma primeira discussão sobre o personagem quando 

adverte a respeito da identidade entre pessoa e personagem, segundo ele “na tragédia os 

poetas recorrem a nomes de personagens que existiram, pela razão de que o possível 

inspira confiança” (ARISTÓTELES, [19--], p. 252). Portanto, destaca a relação entre 

personagem e seres reais, que era indispensável para o pensador, pois focalizava a 

confiança dos leitores. Os estudos sobre o personagem caminharam sob o comando de 

Aristóteles, seguido depois por Horácio, até que essa ideia começa a entrar em declínio 

a partir do século XIX, quando o estudo dos personagens começou a ter graus de 

complexidade. 

                                                             
11Texto manuscrito encontrado no acervo de Dalcídio Jurandir, que constituem um ensaio sobre o papel 
do escritor. 
12Os dados biográficos constam na quarta edição de Chove nos campos de Cachoeira (1995). 
13Artigo produzido para revista Literatura por ocasião do quarto centenário de Cervantes. Nota sobre o 
centenário de Cervantes. Literatura, ano 2, n. 5, jul/set. 1947, apud NUNES, Benedito; PEREIRA, Ruy; 
PEREIRA, Soraia Reolon (Org.). Dalcídio Jurandir: romancista da Amazônia: literatura & memória. 
Belém: SECULT, [Rio de Janeiro]: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2006, p. 80. 
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O estudo da leitura como processo complexo e dinâmico é analisado por 

pesquisadores pertencentes à História Cultural vinculada à História da Leitura. Os 

pesquisadores Michel de Certeau, Carlo Ginzburg, Robert Darnton e Roger Chartier 

elaboraram estudos que contribuem para compreender a prática de leitura no contexto 

social. Destes pesquisadores daremos destaque a Roger Chartier, que considera a 

comunicação do escrito de especial importância, pois guarda inúmeras significações. 

Considera a leitura como propiciadora de uma verdadeira revolução e ocasiona 

“apropriação, invenção, produção de significados” (CHARTIER, 1999, p. 77). Desta 

forma, lança a defesa da liberdade do leitor, mesmo que esta liberdade seja relativa, 

visto que o pesquisador propõe também a análise dos modos de ler. 

É possível estabelecer um elo entre a leitura abordada por Chartier e a pesquisa 

sobre as imagens de leituras encontradas no livro Chove nos campos de Cachoeira, de 

Dalcídio Jurandir, especialmente quando o pesquisador categoriza as leituras em 

intensivas e extensivas. Desta forma, a primeira ocorre quando o leitor se confronta com 

um número limitado de textos, que são lidos, relidos e memorizados e a segunda o leitor 

lê variados impressos. 

No Brasil, um importante estudo foi feito por Antonio Candido, em colaboração 

com outros estudiosos, como Anatol Rosenfeld, Décio de Almeida Prado, Paulo Emílio 

Salles Gomes da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São 

Paulo, para conhecer o personagem. Desse estudo, nasceu o livro A personagem de 

ficção e dele destacam-se as considerações feitas por Antonio Candido quando observa 

que é na ficção “o único lugar [...] em que os seres humanos se tornam transparentes à 

nossa visão, por se tratar de seres puramente intencionais sem referências a seres 

autônomos” (CANDIDO, 2000, p. 35), diferentes das pessoas reais que não se pode 

observar como elas realmente se apresentam, por não serem transparentes. 

O personagem é também um elemento da narrativa que pode provocar no leitor 

sentimentos contraditórios, como a empatia ou a aversão, conforme sua representação. 

Este duplo sentimento, provocado pelo personagem, é possível ser fruído pela leitura de 

um texto literário, como, por exemplo, quando nos deparamos com a aversão pela 

leitora Emma Bovary e/ou com os risos com o leitor Brás Cubas, personagens 

resultantes de um processo artístico, frutos de uma representação da leitura que 

promove o entendimento da necessidade de conhecer este tipo de mecanismo para, 

então, redimensionar determinados aspectos que ocorrem na vida real, mas que às vezes 

não julgamos importantes. 
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Esta modalidade de personagem, que lê na ficção, pode motivar críticas à 

sociedade, sem receber sanções, que geralmente sofre quem critica determinados 

segmentos da sociedade. Exemplos de personagens-leitores são comuns, tanto na 

literatura nacional como na estrangeira. Assim, o livro que marca este tipo de leitura 

fictícia é D. Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616). 

O leitor D. Quixote perdeu a razão pela leitura constante de romances de 

cavalaria e pretendia imitar seus heróis dos livros, mas acaba envolvendo-se em 

aventuras com seu fiel escudeiro Sancho Pança, que tinha melhor consciência da 

realidade, visto que “este fidalgo, nos intervalos que tinha de ócio [...] se dava a ler 

livros de cavalarias, com tanta afeição e gosto, [...] que vendeu muitos trechos de terra 

de semeadura para comprar livros de cavalaria” (CERVANTE Y SAAVEDRA, 2002, p. 

12). Conforme se percebe, há uma crítica na representação do personagem-leitor D. 

Quixote. No entanto, esta representação de leitor ocorrerá em outros livros da literatura 

em que exija este tipo de representação. 

Os estudos sobre o complexo literário que envolve a leitura e o leitor estão 

avançando. No Brasil, as pesquisadoras Marisa Lajolo e Regina Zilberman se dedicam a 

este tipo de investigação, atrelando-o ao trabalho das representações na literatura, elas 

justificam a presença das mesmas, no texto literário, afirmando que “[é no texto 

literário] o lugar privilegiado para o início do desenho de uma história social da leitura” 

(LAJOLO; ZILBERMAN, 1998, p. 17). As autoras enfatizam, sobremodo, que o 

assunto pode ser tematizado na literatura, por ser o espaço privilegiado para discuti-lo. 

Seguindo este percurso de leituras, leitores e personagens, é que na análise do 

livro Chove nos campos de Cachoeira, de Dalcídio Jurandir encontrou-se um universo 

de leituras feitas por personagens-leitores, que salta aos olhos. Essas imagens de leituras 

e de leitores serão efetivadas no primeiro livro de Jurandir, por cinco leitores, que são: 

Major Alberto, Eutanázio, Alfredo, Dr. Campos e Salu.  

A seleção destes personagens se deu por conta do volume de leituras que eles 

praticam no romance, porém é relevante informar que estes cinco personagens-leitores 

não são os únicos, existem outros distribuídos ao longo dos romances do Extremo-norte 

e que não foram tratados nesta pesquisa. Deste modo, listamos aqui apenas os mais 

expressivos do primeiro romance, ressaltando que não únicos, há outros de menor 

expressão na narrativa que não foram listados por estarem agregados a outros 

personagens-leitores mais expressivos. 
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Para examinar as preferências de leituras dos personagens, optou-se em 

demonstrá-las em tabelas: que permite mostrar as imagens de leituras literárias. Essa 

opção, em apresentar os dados em tabela foi para melhor visualizar as 

informaçõesencontradas e proporcionar a observação de certos detalhes que, às vezes, 

podemescapar numa leitura despreocupada, já que somente a leitura do texto não 

oportuniza a visualização de dados quantitativos e cruzamento de informações. 

A seguir, apresentaremos as tabela, com apontamentos sobre a atividade dos 

personagens-leitores, seguida de comentário sobre a leitura dos mesmos. 

Tabela 1 - Preferência de leitura - Textos Literários: Poética 
TEXTOS  

LITERÁRIOS 
PERSONAGENS-LEITORES 

MAJOR 
ALBERTO 

EUTANÁZIO ALFREDO DR. 
CAMPOS 

POEMAS     
Se se morre de amor, de Gonçalves Dias  X   
I-Juca Pirama, de Gonçalves Dias X    
Amor e medo, de Casimiro de Abreu  X   
Ouvir Estrelas, de Olavo Bilac  X   
Via Láctea, de Olavo Bilac X    
O pássaro Cativo, de Olavo Bilac   X  
As pombas, de Raimundo Correa  X   
O Caçador de Esmeraldas, de Olavo Bilac X    
Jesuítas, de Castro Alves X    
( ? ), de Castro Alves14    X 
O Estudante Alsaciano, de Acácio Antunes   X  
( ? ), de Tobias Barreto15    X 
LIVRO SOBRE VERSIFICAÇÃO     
( ? )  X   

Fonte: Organizado por COSTA, R. B. em outubro/2016 
 

A Tabela 1- Preferência de leitura - Textos Literários: Poética, apresenta a 

preferência de quatro personagens-leitores, que são: Major Alberto, Eutanázio, Alfredo 

e Dr. Campos. Nela é possível perceber a ocorrência de leitura por personagem, gênero 

e título lido. Também é possível compreender, nesta tabela, que os títulos de leituras 

não coincidem entre personagens, uma vez que cada personagem lê um título diferente 

do outro; no entanto, há coincidência na preferência entre poetas. Desta forma, o poeta 

Gonçalves Dias era preferência de Major Alberto e Eutanázio; Olavo Bilac, preferência 

de Major Alberto, Eutanázio e Alfredo; Castro Alves, preferência de Major Alberto; e 

Dr. Campos e Tobias Barreto, preferência de Dr. Campos. 

Os poetas mais lidos foram os do Romantismo Brasileiro: Gonçalves Dias, 

Castro Alves, Casimiro de Abreu e Tobias Barreto, seguidos dos poetas do 

                                                             
14 Dr. Campos cita Castro Alves, porém não indica o título lido. 
15 Tobias Barreto também é citado por Dr. Campos, sem a indicação do título. 

4904



Parnasianismo: Olavo Bilac e Raimundo Correa. Quanto ao poeta português Acácio 

Antunes16, dados indicam que ele provavelmente pertencia ao Realismo/Naturalismo 

Português, que iniciou em Portugal em 1865, visto que o poeta nasceu em 1853 e 

morreu em 1927.  

As preferências de poemas em Chove nos campos de Cachoeira, escritas em 

Língua Portuguesa, totalizaram doze, sendo que onze são de poetas brasileiros e uma de 

poeta português. Há ainda um livro sobre versificação, que é citado entre as preferências 

do personagem Eutanázio o que demonstra a vontade do personagem em aprender mais 

sobre a arte poética. Os poemas brasileiros citados foram os seguintes: “Se se morre de 

amor” e “I-Juca Pirama”, de Gonçalves Dias; “Amor e medo”, de Casimiro de Abreu; 

“Ouvir Estrelas”, “Via Láctea”, “O pássaro Cativo”,“O Caçador de Esmeraldas”, de 

Olavo Bilac; “As pombas”, de Raimundo Correa; “Jesuítas” e uma poesia não 

denominada, de Castro Alves; e outra não denominada, de Tobias Barreto. A única 

poesia de poeta português referenciada neste recorte de Chove nos campos de 

Cachoeira, foi “O Estudante Alsaciano”, de Acácio Antunes. 

 
Tabela 2 - Preferência de leitura - Textos Literários: Prosa e teatro 

TEXTOS 
LITERÁRIOS 

PERSONAGENS-LEITORES 
EUTANÁZIO DR. CAMPOS SALU 

ROMANCES    
Paulo e Virginia, de B. Saint-Pierre X   
O Conde de Monte Cristo, de A. Dumas X   
Inocência, de Visconde de Taunay  X  
Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco  X  
( ? ), de Wolfgang von Goethe  X  
A vingança do Judeu, de J. W. Rochester17 X   
A mulher adúltera, de H. Escrich (I, II, III e IV)   X 
O manuscrito materno, de H. Escrich (I, II e III)   X 
Rainha e Mendiga, de AntonioContreras (I, II e III)   X 
A dor de Amar, de Henri Ardel   X 
TEATRO    
Eleonora Duse  X  
Le Tartuffe (comédia Francesa)  X  
Fonte: Organizado por COSTA, R. B. em outubro/2016 

 
Na Tabela 2 - Preferência de leitura - Textos Literários: Prosa e teatro, os 

romances lidos são de seis nacionalidades e totalizam dez títulos: um brasileiro, 

Inocência, de Visconde, de Taunay; um português, Amor de Perdição, de Camilo 

Castelo Branco; três franceses: Paulo e Virginia, de Bernadim de Saint-Pierre, O Conde 

                                                             
16Sobre o poeta Acácio Antunes os dados são raros, desta forma não foi possível dar mais informações 
precisas sobre sua poética. 
17É um livro espírita psicografado por Wera Krijanowski/Médium: Wera Krijanowski Espírito: Conde J. 
W. Rochester. 

4905



de Monte Cristo, de Alexandre Dumas; A dor de amar, Henri Ardel; três espanhóis: 

Rainha e Mendiga, de António Contreras, O manuscrito materno e A mulher adúltera, 

de Henrique Escrich; um alemão, cujo título não é citado, de Wolfgang von Goethe e A 

vingança do Judeu, de J. W. Rochester. 

Da amostragem de textos literários obtidos nas tabelas 1 e 2, lidos por 

personagens, segue o seguinte resultado: Major Alberto não lia romance, apenas lia 

poesias. Eutanázio lia poesias e romances; Alfredo lia apenas poesias; Dr. Campos lia 

poesias, romances e teatro; e Salu lia somente romances do tipo folhetim. 

Dr. Campos configura-se como personagem erudito, seu gosto é bem 

diversificado e apresenta algumas particularidades na demonstração de sua preferência 

de leituras, haja vista que ele aprecia também a arte teatral, informando que assistiu a 

comédia francesa Le Tartuffe e as apresentações da atriz Eleonora Duse. 

As imagens e referências que se têm de Salu, no primeiro romance de Dalcídio 

Jurandir, são que, na maioria das vezes, ele figura como leitor d’O manuscrito materno, 

de Henrique Perez Escrich. Essa preferência de Salu pelo romance folhetim é atestada 

pela leitura de outros títulos além d’O manuscrito materno, que estão sob essa mesma 

classificação, como A mulher adúltera, de Escrich, A Rainha e Mendiga, de António 

Contreras, A dor de amar18 de Henri Ardel. 

Assim, as imagens de leituras dos personagens fornecidas em Chove nos campos 

de Cachoeira foram demonstradas para que se pudesse conhecer a quantidade, 

qualidade, tipologias textuais de leituras que foram destinadas pelo escritor aos 

personagens e, assim, poder fazer cruzamentos entre elas, e observar as especificidades 

de cada personagem, já que pela leitura do personagem é possível conhecer o grau de 

maturidade, conhecimento e experiência de leitura e ao mesmo tempo analisar o grau de 

conhecimento do escritor amazônida sobre as leituras, embora algumas leituras possam 

ter sido citadas apenas de forma fictícia sem que o escritor tenha realmente lido. No 

entanto, cabe ressaltar o conhecimento sobre a existência das mesmas numa Amazônia 

“derruída”, no olhar de Furtado (2010) no pós-ciclo da borracha. 

 

Considerações Finais 

A pesquisa demonstrou que as observações de Dalcídio Jurandir, leitor, 

propiciaram recriações em sua escrita, que foi comprovado pela ostensiva presença de 

                                                             
18 A obra foi traduzida para o português, no original francês o título é Le mal d’aimer. 
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personagens-leitores, especialmente as pesquisadas no livro Chove nos campos de 

cachoeira, que confirmam um vasto conhecimento literário, social e político do escritor. 

O escritor recompõe em suas obras as estruturas sociais em que vivem as 

pessoas da Amazônia Paraense, para apontar a carência social, dos itens que seriam 

indispensáveis para uma vida digna, como saúde, educação, habitação e alimentação. 

No entanto, o analfabetismo é um dos itens que mais incomodam o escritor, haja vista a 

motivação com trata do assunto por meio dos personagens-leitores. 

É esta figuração de leitor, proposta pelo escritor Dalcídio Jurandir, o suporte que 

o impulsiona a exteriorizar artisticamente suas observações sobre a região amazônica 

em consonância com o mundo, já que o excelente leitor de textos também mostrou 

excelência na leitura do espaço social.  

Assim, Dalcídio Jurandir, representa o leitor que conseguiu obter uma visão 

holística sobre a Amazônia paraense, para criar nas narrativas, lugares ficcionais para 

debater com quem, leitor como ele, pudesse ser solidário com a sua angústia de ver que 

os problemas sociais da Amazônia também eram comuns no Brasil e no resto do 

mundo.  
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Entre Versos e Prosas como se fabrica uma região chamada Exótico 

Roberto Mibielli – UFRR/PPGL 

Resumo: 

Da desimportância de um lugar que se crê selvagem (e que não o é, de fato) inventam-se falas e 

lendas que se configuram como estratégia de fixação de uma identidade para aquele local. 

Antônio Cândido, no prefácio da Formação da Literatura Brasileira afirma sermos galho 

secundário da literatura portuguesa, por sua vez, arbusto de segunda ordem do jardim das 

musas, ressaltando, porém, que se nós não cultivarmos nossa literatura, ninguém o fará por nós. 

Por outro lado, Tanto Hall, quanto Tomás Tadeu da Silva, argumentam ser a identidade fruto da 

diferença, resultado, portanto, do contraste entre o eu e o outro. É na confluência destes dois rios 

caudalosos que cremos ver nascer, desde o período das narrativas de viagem e das expedições 

científicas, uma forma de etiologia do lugar, ou um discurso etiológico que procura não apenas 

justificar o surgimento e a importância de dado lugar (no nosso caso Roraima), mas que se 

configura como a resultante direta do discurso do outro, do estrangeiro que aqui esteve na 

tentativa de criação de uma identidade. Esse discurso, em alguns casos se mostra, inclusive 

alheio a elementos do próprio lugar, buscando para além das fronteiras deste, outros 

componentes que podem implicar em fragmentos de diásporas e/ou em diferentes  estratégias e 

artifícios literários. Para tanto, buscamos indícios, em três obras de Nenê Macaggi (A Mulher do 

Garimpo, Exaltação ao Verde e Nará Sué Warená), considerada a romancista fundadora de 

nossa literatura em Roraima e da poesia de alguns dos principais integrantes do Grupo 

Roraimeira (Zeca Preto, Neuber Uchoa e Eliakin Rufino), destas construções de papel, cuja 

materialidade não corresponde diretamente aos costumes locais ou a elementos das culturas 

tradicionais. Resulta desta análise uma visada sobre os dois discursos predominantes na 

literatura da/na região: o do exotismo e o do desenvolvimento. 
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É certo que quase nenhum lugar na face da terra possa se dizer puro em termos 

de relações culturais. Todo povo, toda cultura, cada vez mais, à medida que avançamos 

no incremento das tecnologias da informação, sofre influências que podem extrapolar os 

limites das fronteiras unindo por laços indeléveis realidades cuja tangência física 

inexiste. Se pensarmos neste fenômeno em termos de comunidades indígenas, mesmo 

antes do raiar do século XVI, já havia forte intercâmbio – fosse pelas guerras de 

conquista que travavam entre si, fosse por quaisquer outros motivos que ignoremos –  

fato que gerava um contexto intercultural capaz de gerar os princípios norteadores da 

língua geral que praticamente dominava o litoral brasileiro de ponta a ponta. 

Não é, portanto, nenhuma novidade pensarmos que nossa cultura, ainda antes do 

colonialismo que nos foi imposto, tenha sido vária e diversa em muitos de seus 

aspectos. Há, todavia, os que ainda sustentam um discurso de pureza, condenando o 

contato de comunidades indígenas inteiras com a civilização ocidental, como se isto 

fosse possível, como se realmente existisse a figura do bom selvagem e fosse possível 

mantê-lo isolado abaixo de uma redoma de vidro. Só assim ele não seria corrompido 

pela civilização e seus valores espúrios e não seria obrigado a renegar seus próprios 

valores tradicionais.  

Ninguém nega que o modelo de vida social coletivista de boa parte das culturas 

tradicionais ainda existentes na Amazônia se aproxime de um modo idealista de 

convívio em que o coletivo ainda prevalece sobre o individual. Contudo, é sempre bom 

ressaltar que mesmo nesses ambientes regidos por uma tradição milenar, já existem 

indivíduos que enxergam no contato uma possibilidade de superação de inúmeros 

problemas enfrentados por suas comunidades.  

Isso, por si só já autoriza uma leitura destes contextos, no mínimo, como 

contextos em que a interculturalidade, embora ocorra de modo mais lento, é um 

processo irreversível. O discurso dos que esperam evitar o que chamam de catástrofe 

humanística, por outro lado, peca em pelo menos três frentes: na primeira porque não 

permite a autonomização destes povos e comunidades ao negar-lhes o direito de escolha 

dos seus rumos; na segunda frente, ao propagar e ajudar a manter um discurso de 

exotização, de maravilhamento diante de uma possível utopia indígena, isolando 

comunidades inteiras; na terceira, ao contribuir para o empobrecimento da perspectiva 
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intercultural, ao negar a complexidade e multiplicidade de toda e qualquer cultura, 

reservando a algumas um lugar de isolamento e pureza impossível de ser mantido.  

Como decorrência direta desta terceira frente, há um inevitável contato que se dá 

no dia a dia, no escambo, no mercado, em outras relações que se estabelecem ao acaso 

ou por necessidade comunitária e que ocorrem, em função deste silenciamento, sem o 

menor teor crítico de parte a parte, sem que se estabeleçam parâmetros para que essa 

relação possa ser compreendida em boa parte de sua extensão por ambos os 

componentes dela. 

Vítimas desta relação desigual e inconsciente de si o são boa parcela de nossos 

indígenas, como também boa parte daqueles que julgam estar trabalhando a favor da 

preservação destas culturas.  O fato deste discurso acentuar a necessidade de isolamento 

e impalpabilidade dessas culturas contribui de forma clara, no imaginário ocidental, 

para a manutenção da aura exótica que circunda toda a Região Amazônica, pois, o que 

não deve ser tocado, não pode ser conhecido, não pode ser visitado, perpetuando a 

magia de sua existência diferente. É claro que este não é o único, nem mesmo o 

principal, fator que sustém o discurso do exotismo, mas é uma das formas mais comuns 

de apresentação da perspectiva preservacionista em relação aos nossos povos 

autóctones, especialmente em se tratando de literatura. 

É importante destacar que ainda em nossos dias a Amazônia representa, no 

imaginário da grande maioria das pessoas, o El Dorado que se está por descobrir. 

Imagina-se que haja na Região da Amazônia Legal, riquezas incomensuráveis, oriundas 

dos três reinos naturais. Mas a construção desta faceta do imaginário não se limita 

apenas aos reinos da natureza, abarca também o universo da cultura. A diversidade de 

fronteiras e de culturas, dentro e fora das comunidades locais (inclusive no que tange à 

comunidades e etnias indígenas), é um dos elementos que merece destaque.  

Observa-se, todavia, que diante de tanta exuberância, diversidade e 

principalmente diante de tanta complexidade e peculiaridades, não há uma única 

Amazônia, mas várias. Assim sendo, tampouco há uma única literatura Amazônica, 

dentro do conjunto da literatura brasileira, mas várias. Como se, diante de tanta 

amplitude e tantos espaços silenciosos em que impera a mata, houvesse fronteiras e 

países diversos.  
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O ambiente que figura no senso comum tão pouco corresponde à realidade da 

Região. A Amazônia é muito diferente em sua conformação geográfica, climática, e nos 

habitats que proporciona e estes, por seu lado, têm ampla influência na cultura das 

populações que neles vivem. Se de um lado predominante, mas nunca homogêneo, há 

matas exuberantes e abundantes, por outro lado também há o pântano, o altiplano e o 

lavrado (espécie de estepe, pobre de florestas e rica em vegetação rasteira, como é o 

caso de mais de 60% do território roraimense). Os próprios espaços urbanos são muito 

diversos entre si. Manaus e Belém, por exemplo, são centros que ilustram bem essas 

diferenças.  

A grandeza e a extensão da floresta, assim como todos os mitos e lendas a partir 

dela gerados ajudam a compor um quadro em que dificilmente conseguimos escapar ao 

discurso do exotismo. Prova disto são os discursos engendrados pelos viajantes que por 

aqui passaram, dentre eles Theodor Koch Grümberg. Segundo Sheila Praxedes (2014), 

o alemão monta de tal modo a cena, que pretende mostrar a seus colegas europeus, que 

torna os próprios protagonistas reféns do pré-conceito que o imaginário europeu 

alimenta em relação a como deve ser o índio:   

Manda [o chefe Pitá] que os moradores se pintem festivamente, pois 
eu disse que queria tirar algumas fotos. Manda todo o seu povo se 
alinhar. Algumas moças vestiram saias européias de chita. Dou-lhes a 
entender que não acho isso nem um pouco bonito. Imediatamente, 
deixam as saias cair e mostram as bonitas tangas de miçangas que 
estavam usando por baixo da “civilização”. (KOCH-GRÜNBERG, 
2006, p. 59)  

É, pois, a partir deste modo de apresentação da realidade fotográfica que a 

“realidade” é narrada ficcionalmente. E esta ficção é também um documento histórico, 

que visto sem o depoimento do próprio fotógrafo e etnólogo, corresponderia ao modo 

como os índios realmente eram. Assim foi aos olhos ávidos de exotismo dos europeus 

que viram a fotografia exposta, assim, outros tantos, cujo depoimento que atestasse a 

composição da cena sequer existiu, fizeram a nossa história e ajudaram a cunhar (pleno 

de exotismos habilmente fabricados) o que chamamos de identidade.  

Do lado de lá da moeda, temos um discurso que pretende, desde muito, integrar 

a Amazônia ao contexto nacional, em alguns momentos, em função da ameaça de 

fragmentação do império (bastava observar o que ocorria nos demais países da América 

Latina no século XIX), levando-se em conta o argumento de Márcio Sousa de que a 
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Amazônia foi silenciada e submetida à força a um poder central, pois se tornara um 

importante espaço de poder econômico durante o ciclo da borracha, chegando, inclusive 

a influenciar no financiamento da própria estruturação da cidade maravilhosa, durante a 

primeira República, com o que se arrecadava de impostos da borracha. Em outros 

momentos o desejo de integração se deu em função de um discurso capitalista que 

gerava ao redor das riquezas ainda por descobrir e desde sempre fruto da cobiça de 

outras nações capitalistas, gerando uma paranóia institucional no melhor estilo “A 

Amazônia é nossa” (e deve ser preservada).  

O mote preservacionista, portanto, de um lado liberta os povos do jugo cultural 

ocidental, ainda que eles não o queiram e, deste outro lado, ao colocá-los sob a tutela do 

estado brasileiro, desenvolvendo e integrando economicamente a região, preserva o 

território amazônida, ao mesmo tempo em que o pacifica e o torna produtivo. Foi o que, 

aliás, pretenderam os instituidores da Zona Franca de Manaus. Em parte, tentava-se 

conter a completa decadência econômica que assolou a Região após a derrocada da 

borracha, em parte, buscava-se a integração produtiva e econômica da Região ao 

restante do território nacional.          

Na literatura e na cultura de um modo geral esses dois discursos transitaram por 

cenários ora fictícios, ora demasiado reais, gerando expectativas em relação a esta 

ambiência que oscilavam entre a possibilidade de nos depararmos com o paraíso 

terrestre (perdido ou não), ou de irmos ao tenebroso encontro do inferno verde.  

Assim, desde o raiar do século XX, nossos mais ilustres e desconhecidos 

escritores têm-se esmerado em criar quadros vivos em que buscam carregar nas tintas de 

um ou outro discurso, num ou noutro cenário. Não pretendemos, nem nos seria possível 

realizar, ao longo desta pesquisa um apanhado de toda a diversidade cultural envolvida 

no cenário amazônico, no período de um ano e meio. Mas, sempre que possível, 

observar comparativamente alguns elementos desta variedade apontando na forma de 

categorização quais obras se propunham a constituir uma imagem mais voltada para um 

dado fator preponderante. 

Entendíamos que a separação em categorias de tipificação não garantia uma 

classificação exata uma vez que as obras em questão, por serem, em sua maioria, textos 

literários, não têm compromisso com uma fixidez de imagem e discurso, podendo 

acomodar em seu enredo mais de um ponto de vista/discurso/imagem sobre dado local. 
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Deste modo, dada a heterogenia de vozes encontradas, buscou-se, sempre que 

possível atribuir a primazia discursiva aos narradores e aos protagonistas, evitando 

recair na armadilha de uma tipificação duplicada ou de um labirinto de vozes e pontos 

de vista secundários que tornassem impossível uma visão do conjunto das obras 

analisadas. Assim, pode-se dizer que esta classificação atendeu ao critério da 

predominância de certos discursos e imagens, sem, contudo, afastar a possibilidade da 

existência de outros. 

A relação entre centro e periferia, importante fator de incremento da circulação 

tanto do discurso desenvolvimentista/integrador, quanto do discurso exótico, também 

foi levantada na imagem constituída nos textos que retratam a sede da República (o Rio 

de Janeiro). Este fator, em alguns momentos, significou tanto a aquiescência ao modelo 

integrador imposto por um discurso republicano e nacionalista, como a revolta ou a 

negação dele, implicando, em contrapartida, na própria construção de uma autoimagem 

do local enquanto: foco de resistência, exemplo de integração ao nacional, ou conjunto 

complexo de interesses e sentimentos contraditórios entre si. Em boa parte das obras, no 

entanto, essa imagem da capital não fugiu ao lugar comum, sendo ela, quase sempre, o 

lugar distante de onde vêm as autoridades e as pessoas com maior grau de estudo. Ou 

ainda o local onde as famílias ricas mantêm-se durante o tempo em que não estão na 

Europa ou nas províncias amazônicas. 

Neste caso específico, a “cidade grande” ou a “Capital”, exemplo de urbanidade 

e centro do poder republicano, funciona como um singular entrelugar, situado entre o 

que há de mais central (a Europa) e o que há de mais periférico (a Amazônia), espaço, 

por excelência onde se dá a ação destes enredos. Na maioria das vezes esse entrelugar 

não goza de uma identidade ou imagem muito específica ou mais constituída, figurando 

apenas como espaço obrigatório de passagem dos personagens em suas idas e vindas ao 

centro do poder brasileiro ou à Europa.  

Para a categorização dos textos a partir da relação que estabeleciam com a 

construção de uma imagem para a Amazônia foi necessário a criação de um sistema de 

quadrantes nos quais prevalecia um tipo de discurso. Identificamos dois eixos de 

polarização nos quais a maioria dos discursos poderiam se enquadrar. No eixo a que 

chamaremos “X”, colocamos a dualidade entre o discurso 

desenvolvimentista/integrador (–) da Amazônia e o discurso em que prevaleceu o 
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exótico/misterioso(+). No outro eixo, ao qual chamaremos de eixo “Y” a dicotomização 

das questões referentes à qualificação deste espaço em “inferno verde (–)” e “paraíso 

terrestre (+)”. Para fins de melhor identificação dos quadrantes adotamos o padrão 

matemático (– +), sem, contudo, atribuir qualidades negativas aos quadrantes marcados 

com o sinal de subtração. O mesmo vale para o sinal de adição, cujo valor, assim como 

o de subtração é apenas de localização dos quadrantes na relação “X” x “Y”. 

Deste modo, e do entrecruzamento destas categorias, pudemos qualificar as 

obras analisadas a partir de quatro diferentes ciclos, ou melhor, de quatro diferentes 

incidências em termos de construção imagético discursiva do contexto amazônico. O 

primeiro deles, a que chamaremos (X+, Y+) é o dos textos que propõem a Amazônia 

como um “paraíso exótico”, neste grupo, inserimos as obras que têm um caráter 

discursivo mais ufanista e edênico, no qual vigora também uma proposta discursiva de 

construção da figura do índio ainda muito calcada no imaginário rousseauniano. Estas 

características se fazem mais presentes nos romances do ciclo dos viajantes e da 

descoberta, assim como em romances, poemas e textos derivados do nosso romantismo, 

ou gerados a partir de um romantismo tardio, em função do delay presente nas 

literaturas mais periféricas.  

Num segundo grupo a que chamaremos (X+, Y–), e que será formado dos textos 

que a propõem como um “paraíso integrado/de progresso e ciência”, constarão textos na 

maioria das vezes mais tardios, já próximos dos anos cinquenta quando se começa a 

pensar na criação da zona franca de Manaus como forma de melhor integrar e 

desenvolver a Amazônia falida e abandonada. Há, todavia, alguns textos (na maioria 

crônicas) do auge do ciclo da borracha que propõem uma imagem paradisíaca e 

progressista da Amazônia do fausto, fazendo com que nesta categoria se façam 

presentes obras destes dois diferentes momentos da história amazônida.   

No quadrante seguinte (X–, Y–), dos textos nos quais ela aparece como um 

“inferno científico/integrado, temos os textos que em sua maioria tematizam a questão 

social e o abandono sofrido pela região após o período da derrocada da borracha. Uma 

parte destes segue uma proposta nostálgica e saudosista do ponto de vista das elites e de 

cunho social, mostrando a miséria e as implicações da decadência amazônica. Isto se dá, 

em grande medida, em função da forte influência sofrida pelos autores locais do 

prefácio escrito por Euclides da Cunha, no qual ele propõe uma Amazônia a ser 
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desenvolvida pelos não amazônicos, sustentando a ideia de que os que ali vivem se 

tronaram idolentes. Uma outra corrente, contudo, dado o alheamento de boa parte dos 

poetas e escritores deste período, parece concorrer em igualdade de condições e em 

número superior na publicação de textos com aqueles que se utilizam de um discurso 

mais crítico em relação à integração ao território nacional e ao decorrente abandono da 

região em sua derrocada econômica. Pode-se dizer (como de fato o faz Márcio Souza no 

seu Expressão Amazonense), que boa parte deles adota uma postura universalista, 

buscando temáticas greco-latinas ou cuja proposta nada parece ter a ver com a 

Amazônia. Mesmo esses, embora não o nominem diretamente, optando pela fuga ou por 

um surto de erudição singular, acabam por denotar um viés de fuga em sua produção 

literária, expressando assim, do meu ponto de vista, um descontentamento com o lugar 

de onde falam, um desejo nostálgico que soa estranho em meio ao burburinho da 

decadência amazônida. Em função disto, os aproximamos deste terceiro grupo dos que 

consideram a Amazônia um “inferno integrado e desenvolvimentista”.  

O quarto grupo (X–, Y–), reunirá aqueles que descreveram a Amazônia como 

“inferno exótico”, sendo este o de maior abundância de textos, por contar com uma 

legião de escritores diretamente influenciados por Ferreira de Castro, assim como por 

Abguar Bastos, um traduzindo o ciclo da borracha, o outro o da coleta da castanha no 

Pará. Estas narrativas, em sua maioria têm como pano de fundo a tragédia humana, do 

ponto de vista social, descrevendo em tintas fortes as paisagens amazônidas e sua 

influência destruidora sobre o homem que a elas tenta resistir ou superar. 

Na Amazônia, além da heterogeneidade de vozes, que não permite a nominação 

explícita desses quatro quadrantes como ciclos ou períodos específicos de produção 

literária, há um outro fator em torno de obras e temas que produz o efeito de 

embaralhamento, inviabilizando uma periodização de ordem cronológica: a publicação 

tardia (em relação a sua concepção) de boa parte das obras de autores importantes. Não 

estou me referindo aqui ao delay literário que faz com que determinadas manifestações 

artísticas somente cheguem às periferias anos depois de seu debut. Me refiro ao fato de 

que alguns autores, quer pela sua pública e notória posição contestadora, quer pela 

novidade de sua existência nos círculos artísticos e editoriais, não conseguiram publicar 

seus textos logo após a conclusão do processo criativo. Nessa mesma linha estão 

aqueles autores cuja obra só foi publicada anos após a concepção em razão de não haver 

editoras em seu estado/região, ou de não alcançar as benesses do mecenato de estado. 
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Como exemplo, neste caso, poderíamos citar a obra inaugural de Nenê Maccagi – A 

Mulher do Garimpo (iniciada ainda nos anos 40), somente publicada em função da 

amizade da autora pelo governador do estado do Amazonas, em meados dos anos 70. 

Deve-se lembrar, no entanto, que as primeiras obras de Nenê datam da década de 30 e 

que embora a autora tenha ido para Roraima apenas em 1941, e publicado seu primeiro 

livro com temática roraimense apenas 35 anos depois, durante todo este período exerceu 

a crônica jornalística em jornais com os quais se correspondia e redigiu relatórios sobre 

suas funções no extinto SPI (Serviço de Proteção ao Índio – órgão federal que antecedeu 

a FUNAI). Dessa prática cotidiana, ainda que burocrática ou informativa, crê-se tenha 

levantado boa parte do material que compõe A mulher do Garimpo.  

Outro exemplo um pouco diferente é o do escritor paraense Dalcídio Jurandir. 

Foi preciso em 1940, ganhar, com Chove Nos Campos de Cachoeira, sob o pseudônimo 

de Jagarajó, o primeiro lugar no concurso literário promovido pela Revista Dom 

Casmurro e pela editora Vecchi1, para poder publicar, no ano seguinte, o livro que 

estava pronto desde 1929 e fora reformulado em 1939. Segundo Gunther Pressler, com 

“Marajó, publicado, [já pela editora José Olympio,] em 1947, e reeditado em 1978 e 

1992, ganhou sob o título de Marinatambola, o terceiro lugar no concurso ‘Dom 

Casmurro’ da Editora Vecchi, em 1940” (Pressler, in Fernandes e Corrêa, 2007 p. 79). 

A aparente confusão, se explica: Dalcídio conseguiu a façanha de, no mesmo concurso, 

obter o primeiro e o terceiro lugares (este último empatado em pontos com o romance 

Estrela do Pastor), fato que lhe deu “imenso reconhecimento por parte da crítica, mas 

não do público em geral”, ainda segundo Pressler. No entanto, suas posições políticas 

contestadoras, sua ligação com o partido comunista, não lhe granjeavam amizades como 

as de Nenê Maccagi, fato que fez com que seus textos só viessem à luz muitos anos 

depois e apenas em função do financiamento ocasionado pela premiação recebida. 

Como ele autores como Eneida de Moraes (que na prisão conheceu Graciliano Ramos) e 

Max Nunes também não tiveram a sorte de ver seus textos publicados tão logo os 

concluíram. Para a maioria deles restou o caminho de publicá-los a partir de prêmios 

recebidos (Max Nunes recebe o Prêmio da Academia Paraense de Letras), ou de 

contatos estabelecidos na militância, fato que atrasará sua publicação.  

                                                             

1 Conforme jornal Dom Casmurro, 1940.  
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Em função deste e de outros fatores, não há como fazer uma periodização mais 

efetiva a menos que se faça uma pesquisa mais aprofundada no sentido de saber quando, 

em que momento, foram concebidas as outras obras publicadas no período e a que 

contextos são referidas. Essa, contudo, é uma tarefa que escapa ao âmbito desta 

pesquisa pois demandaria uma leitura da correspondência, dos arquivos pessoais e/ou 

entrevistas com os familiares ou os próprios escritores que ainda permanecem entre nós, 

sendo, portanto, uma tarefa hercúlea. 

Embora o objetivo inicial de nossa pesquisa fosse centrar as atenções apenas em 

material ficcional ou poético, e crítico sobre os autores, em alguns momentos foi 

necessário observar outros textos de cunho não literário dos mesmos autores. Alguns 

destes foram incluídos no escopo da pesquisa em função de sua importância para o autor 

ou de alguma particularidade que o tornou importante para este estudo. Como previsto 

na proposta inicial tratou-se de pesquisa bibliográfica que buscou além dos textos 

literários algumas obras de fortuna crítica, conforme lista já apontada acima.  

Embora a imagem da Amazônia, em nosso trabalho, possa ter sido categorizada 

nos termos acima, a imagem que se faz sobre o Rio de Janeiro, então capital da 

República, não foi cunhada a partir dos mesmos critérios. Pensada no sentido oposto, a 

partir da periferia para o centro, a imagem da Cidade Maravilhosa é, quando ocorre, 

como dissemos antes, na maioria das vezes, a de um entrelugar de passagem. Há, no 

entanto, alguns casos em que esta imagem evolui na caracterização mais específica que 

se faz do local, derivando em imagens ricas e, em alguns casos surpreendentes.    

É o caso de Nenê Maccagi em Roraima para ela a “cidade maravilhosa” entra 

em cena através de sua gente humilde, abundante, “pitoresca” e periférica, pelos seus 

apelidos (cada qual uma declaração de personae), pela sujeira, e por “uma coleção 

notável” que caracteriza o cortiço de onde a trama d’A Mulher do Garimpo parte:  

  
Verdadeira multidão azafamada, como larva de varejeira em agitação 
contínua, borbulhava no interior do cortiço desde madrugada alta (...) 
Eram choros, batimentos de sapatos, pigarros, pragas, bocejos 
alarmantes, gargarejos ruidosos, gorjeios de pássaros, cantorias e 
tilintar de louça barata misturada com gritos, palavrões e ralhos. 
(MACAGGI, 2012, p. 23) 

  
 Enquanto o Rio de Janeiro é apresentado pelas gentes sui generis do cortiço, 

ironicamente a autora deixa transparecer, através da separação e caracterização social 
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que propõe uma visada exótica sobre a capital da República. O que se vê aí não são as 

grandes e largas avenidas, mas o beco; o que se vê ressaltado neste trecho não são os 

prédios públicos do centro da cidade, nem os seus pontos turísticos, muito menos suas 

praias, mas o cortiço, o que de certo modo pouco se conhece do Rio, a não ser através 

de Aluísio de Azevedo:  

Os mais interessantes moradores do pombal formavam uma coleção 
notável. Eram todos conhecidos por alcunhas pitorescas quase sempre 
de uma propriedade espirituosíssima: Dolores-Cinco-Chagas, 
Espanhola do quatorze, flácida e gorda, cartomante andarilha que lia 
‘buena dicha’ no cais do porto e amava os estivadores por trás dos 
sacos de café, seu apelido provinha de cinco chagas enormes que tinha 
nas pernas, três das quais eram falsas. Sebastiana veiúda(...) 
(MACAGGI, 2012, p. 24) 

  
Deste modo, tem-se a impressão de que a autora busca traçar uma relação 

ideológica purificadora, num processo rousseauiano, num devir meio parnasiano, entre 

cidade e campo, no qual a metrópole, representada pela miséria e pela falta de educação, 

é corrupta e suja, enquanto o campo, menos sujeito às ambições suscitadas pela cidade 

grande, é em tudo grandioso, honesto e bem-apessoado. Nesse aspecto, Boa Vista é 

apresentada pelos seus vultos históricos e fundacionais, gente da sociedade e das 

famílias ainda hoje mais influentes, mesmo que a narrativa não se dê no mesmo período 

em que essas personalidades existiram e eles apareçam ali apenas a título de explicação 

da história da cidade (cap. I, ep. II; cap. 13, ep. I; cap. 14, ep. II). 

Por outro lado, foi possível observar em autores como Dalcídio Jurandir, em 

especial nos episódios de Marajó em que relata as andanças do jovem Missunga em 

seus estudos pela cidade do Rio de Janeiro, um certo desdém, pela capital em favor de 

cidades europeias, segundo o autor, mais próximas da Belém do início do século XX.  

Esta posição denuncia uma postura política em relação à capital da República e ao fato 

de que tudo na Amazônia, durante o período do fausto da borracha vinha de cidades 

d’além mar. Denuncia também a concretização de um processo de afastamento entre a 

província do Pará e a capital, num processo que tornará a Amazônia como um todo, 

uma espécie de pedinte de verbas e benefícios que culminarão, já na segunda metade do 

século XX na criação da zona franca de Manaus. A imagem que se faz aqui é de um 

Pará cuja elite preferia estudar fora, mas já não pode fazê-lo em função da decadência 

econômica. Em contrapartida a imagem que se faz do Rio de Janeiro é a de uma capital 

distante e indesejada, não exatamente opressora, mas indiferente ao Norte.     
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A construção identitária que se pretende fazer, no entanto, esbarra no 

preconceito das elites locais e para superá-lo é necessário deslizar muito. Deslizar em 

direção à conciliação com a capital. Deslizar em direção ao capital integrador e 

desenvolvimentista, deslizar em direções outras que não a do “atraso” que a floresta e 

tudo o que a represente implica. Mas, para que haja um mínimo de Amazônia como 

vimos nos exemplos dos viajantes e de Nenê e Dalcídio é preciso fazer concessões ao 

imaginário pré-estabelecido lá fora, para que se possa reconhecer a Amazônia como tal. 

Nessas horas o discurso do exotismo faz-se imprescindível. Deve-se condenar estes 

autores/poetas por isso?  

Um exemplo destes deslocamentos pode ser encontrado na poesia de Zeca Preto, 

quando este, mesclando elementos tidos como tradicionais da cultura e da paisagem 

Paraense (sua terra natal), insere-os no seu contexto diaspórico, como partes da 

identidade local. Além disso, Eliakin Rufino, outro poeta do Roraimeira, fará letras de 

músicas com deslocamentos que agradam a ambos os discursos em contenda. Haverá 

uma referência ao exótico indígena, mas não será Amazônico, fato que, crê-se, agradaria 

também aos integradores/desenvolvimentistas da elite local:   

Não, nós nunca, utilizamos nenhuma palavra indígena nas letras. Nós 
fazemos referências a elementos da cultura indígena. Inclusive, nas 
nossas letras, não tem nenhuma palavra yanomami, nenhuma palavra 
macuxi, nenhuma palavra wapixana. Esses termos indígenas que nós 
usamos nas letras são tupi-guarani, entende? São conhecidos. Por 
exemplo, jiquitaia, é uma pimenta típica daqui, a pimenta malagueta 
torrada e moída com sal, que é um dos ícones da culinária  e é um dos 
ícones da cultura indígena. Jiquitaia é uma palavra tupi, cruviana é 
tupi, capitiana é tupi. Ou seja, nós nunca, exageramos na inclusão de 
elementos indígenas na música, não. Nós fazemos referências à dança 
do parixara, à damorida que é um dos pratos da culinária indígena, as 
farinhas, a mandioca que é indígena, essas populações indígenas são 
chamados “povos da mandioca”.(sic) (RUFINO, 2010) 

 

Assim, o patchulí e outros símbolos de alhures, passam a constituir os elementos 

de uma imagem da identidade roraimense. A estratégia, embora não o pretenda, 

contribui para um discurso da unidade, do mesmo, de uma região homogênea, cujos 

elementos simbólicos encontram-se igualmente repartidos e difusos, o que não 

representa a Amazônia, ao mesmo tempo em que aponta sua pluralidade e exotismo, ao 

indicar esta mesma presença em solo estranho à origem. Assim se fabrica uma região 
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chamada Exótico, que, por via das dúvidas, também se integrou e se desenvolveu 

(tardiamente) juntamente com o restante do país.  
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“... QUE A ÍNDIA TAPANHUMAS PARIU UMA CRIANÇA FEIA”:  
MÁRIO DE ANDRADE E A ‘PENSAMENTEAÇÃO’ DO BRASIL 

 
Sheila Praxedes Pereira Campos (UFRR/UFF) 

 
RESUMO: Mário de Andrade, ao escrever “Dois poemas acreanos” em 1925 (publicados em 1927, 
em Clã do Jabuti), Minas Gerais havia sido o destino mais afastado de São Paulo para o qual ele 
tinha viajado. Com sua declarada “fome pelo Norte”, é somente em maio de 1927 que ele embarca 
rumo a uma região até então conhecida apenas de relatos e do “ouvir falar”. É assim que Macunaíma, 
já em sua segunda versão de escrita, segue na bagagem de seu “pensamenteador” rumo à Amazônia 

onde nasceu, nos mitos narrados pelos indígenas e registrados por Theodor Koch-Grünberg. O 
“pensar por tabela”, exercício praticado por Mário para entender a priori um Brasil tão disperso 

geograficamente, dilui-se em contato com a realidade e, para além de reforçar e afirmar imagens e 
cenários já manipulados sob a égide do exótico, ele desfaz a separação territorial em Macunaíma, 
já que insistir no regionalismo seria dar ênfase às diferenciações e ao exótico, o que seria danoso e 
“desintegrante da ideia de nação e sobre este ponto muito prejudicial pro Brasil já tão separado”, 

como afirma em carta a Câmara Cascudo. Ao entender Macunaíma não como “expressão”, mas como 

“sintoma” da cultura brasileira, Mário o destitui de um caráter, tornando-o plural, uma espécie de 
palimpsesto, no sentido de que as diferenças agregam. Essas diferenças, percebidas in loco, adquirem 
materialidade em suas duas viagens ao norte e nordeste, cujas impressões publicadas em jornais e 
revistas são trazidas à luz em O turista aprendiz (1976), organizado por Telê Ancona Lopez 
(IEB/USP). É a Amazônia que Mário encontra em 1927, durante o engendramento e “possessão 

preparada” de seu Macunaíma ainda na mala, que lhe vale como ponto mais representativo das 
potencialidades de um Brasil projetado.  
 
Palavras-chave: Macunaíma. Mário de Andrade. Possessão preparada. Pensamenteação. 
 

 

“Tenho uma fome pelo Norte, não imagina. (...). Mas sei surpreender o segredo das 

coisas comezinhas da minha terra. E minha terra é ainda o Brasil. Não sou bairrista.” É com 

esta declaração que Mário de Andrade, em carta a Câmara Cascudo no dia 26 de setembro 

de 1924, define sua curiosidade pelo Brasil. Da enorme correspondência que Mário de 

Andrade trocou com diversos amigos e intelectuais, as cartas trocadas com Câmara Cascudo, 

a quem de início ele ainda não conhecia pessoalmente, são as que mais traduzem e revelam 

o interesse do autor de Macunaíma pelas coisas do Brasil. A região Norte surgia como 

emblemática do desconhecido, posto que ele ainda não a conhecia e, das curiosidades que o 

consumiam, obras de arte, imagens de madeira, igrejas, autores e, principalmente, a língua 

brasileira. Do seu interesse pelo folclore e pela língua como elementos capazes de unir um 

país tão disperso geograficamente, Mário publica, em 1928, Macunaíma, influenciado pela 
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leitura de Vom Roroima zum Orinoco, do etnógrafo alemão Theodor Koch-Grünberg. 

Assim, este ensaio pretende refletir sobre como o interesse de Mário pela sua terra (conforme 

sua correspondência demonstra) desemboca na numa intensa atividade de “pensamenteação” 

cujo resultado revela os inúmeros Brasis que vão do “fundo do mato virgem” a São Paulo e 

vice-versa. (Abro um parênteses aqui para destacar que esse ato de “pensamentear” é como 

Mário qualifica as cartas trocadas com o poeta Bandeira e que permitem, entre os dois 

intelectuais, a ampliação e o enriquecimento cultural de cada um deles, colaborando de 

forma contundente no fazer poético. (MORAES, 2001,p. 681)). 

Em ‘Literatura de Fundación”, ensaio escrito em 1961, Octavio Paz (1972) afirma 

que a América começou por ser uma ideia e, sob essa perspectiva, nossa literatura teria 

começado por ser uma ideia europeia muito antes de ter uma existência própria. Ao pensar, 

como Paz, na existência de um imaginário europeu sobre a Amazônia muito antes de sua 

descoberta, partimos do princípio de que é principalmente por meio de imagens, narrativas 

e relatos que o imaginário de um lugar é expresso. Esses elementos fornecem a compreensão 

de como são criadas e difundidas diferentes versões identitárias, bem como se perpetuam 

estereótipos e imagens definidoras da “autenticidade” dos lugares visitados. 

É no primeiro relato do seu primeiro dia de sua primeira longa viagem que o Mário, 

que “não foi feito para viajar, ora bolas!”, confessa que sua imaginação acerca da Amazônia 

também foi contaminada pelo relato de viajantes: 

7 de maio de 1927. São Paulo. Partida de São Paulo. Comprei pra viagem 
uma bengala enorme, de cana-da-índia, ora que tolice! Deve ter sido algum 
receio vago de índio... Sei bem que esta viagem que vamos fazer não tem 
nada de aventura nem perigo, mas cada um de nós, além da consciência 
lógica possui uma consciência poética também. As reminiscências de 
leitura me impulsionaram mais que a verdade, tribos selvagens, jacarés e 
formigões. E a minha alminha santa imaginou: canhão, revólver, bengala, 
canivete. E opinou pela bengala. (ANDRADE, 2015, p. 50) 
 

Ao escrever “Dois poemas acreanos” em 1925 (serão publicados apenas em 1927, 

em Clã do Jabuti), Minas Gerais havia sido o destino mais afastado de São Paulo para o 

qual Mário de Andrade tinha viajado. Nos versos do poema II, “Acalanto do seringueiro”, 

seu desabafo:  

[...] 
Como será a escureza  
Desse mato-virgem do Acre? 
Como serão os aromas  
A macieza ou a aspereza  
Desse chão que é também meu?  
Que miséria! Eu não escuto  
A nota do uirapuru!...  
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Tenho de ver por tabela,  
Sentir pelo que me contam,  
Você, seringueiro do Acre,  
Brasileiro que nem eu.  
Na escureza da floresta  
Seringueiro, dorme. (ANDRADE, 1993) 

 

Com sua declarada “fome pelo Norte”, é somente em maio de 1927 que ele embarca 

(numa viagem que dura até agosto do mesmo ano) com destino a uma região até então 

conhecida apenas de relatos e do “ouvir falar”. Em sua primeira viagem para além do sul e 

sudeste, de maio a agosto de 1927, rumou “pelo Amazonas até o Peru, pelo Madeira até a 

Bolívia, por Marajó até dizer chega”, segundo descrição do Mário viajante. A segunda 

viagem durou de novembro de 1928 a fevereiro de 1929. É assim que Macunaíma, já em 

sua segunda versão de escrita à época da primeira viagem, segue na bagagem de seu 

“pensamenteador” rumo à Amazônia onde nasceu, nos mitos narrados pelos indígenas e 

registrados pelo etnógrafo alemão Theodor Koch-Grünberg na obra Vom Roroima zum 

Orinoco. 

O “ver por tabela” e “sentir pelo que contam”, exercícios praticados por Mário para 

entender a priori um Brasil tão disperso geograficamente, dilui-se em contato com a 

realidade e, para além de reforçar e afirmar imagens e cenários já manipulados sob a égide 

do exótico, ele desfaz a separação territorial em Macunaíma, já que insistir no regionalismo 

seria dar ênfase às diferenciações e ao exótico, o que seria danoso e “desintegrante da ideia 

de nação e sobre este ponto muito prejudicial pro Brasil já tão separado”, como afirma em 

carta a Câmara Cascudo datada de 6 de setembro de 1925. É também para Cascudo que, em 

carta de 01 de março de 1927, ele confessa seu medo de “ficar regionalista” ou de se 

“exotizar pro resto do Brasil”. (MORAES, 2010). 

Essa confissão do seu interesse pelo Brasil é retomada também no ensaio oriundo da 

palestra em comemoração aos 20 anos da Semana de Arte Moderna, ‘O movimento 

modernista”, de 1942, que passou a integrar o volume Aspectos da literatura brasileira 

(1965?, p. 252): “Não tenho a mínima reserva em afirmar que toda a minha obra representa 

uma dedicação feliz a problemas do meu tempo e minha terra”. Acerca dessa conferência, o 

professor José Luís Jobim defende que, 20 anos depois, sem o fervor entusiasmado da 

juventude, Mário avalia o movimento e seus mecanismos de trocas e transferências literárias 

e culturais. Segundo Jobim (2012, p. 22), Mário “considera que houve, sim, uma importação 

europeia, mas que essa importação depois passou pelo filtro dos interesses dos modernistas 
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paulistas e do trabalho que estes já vinham desenvolvendo em relação ao regionalismo e à 

arte nacional”. 

A preocupação com esses problemas incide, entre outros debates, na fervorosa 

negação do regionalismo que Mário faz e que, segundo a professora Telê Ancona Lopez,  

A negação do regionalismo existe, entretanto, em função de elementos bem 
definidos da realidade brasileira, que são apresentados no romance com 
toda a fidelidade e relevo que a sátira é capaz: o atraso mental e material 
do país. Nutre-se do regional, mas quebra o regionalismo porque desloca e 
critica. (LOPEZ, 1974, p. 160). 
 

Ao entender Macunaíma não como “expressão”, mas como “sintoma” da cultura 

brasileira (como justifica no 2º prefácio inédito que escreve para o livro), Mário o destitui 

de um caráter, tornando-o plural, uma espécie de palimpsesto, no sentido de que as 

diferenças agregam. Essas diferenças, percebidas in loco, adquirem materialidade em suas 

duas viagens ao norte e nordeste, cujas notas publicadas em jornais e revistas com as 

impressões e relatos da viagem são trazidas à luz em conjunto 31 anos depois da morte do 

escritor, no livro O turista aprendiz (1976), organizado pela professora e pesquisadora Telê 

Ancona Lopez, do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. É a 

Amazônia que Mário encontra em 1927, durante o engendramento e “possessão preparada” 

de seu Macunaíma ainda na mala, que lhe vale como ponto mais representativo das 

potencialidades de um Brasil projetado. 

Essa projeção intencionada é revelada para Henriqueta Lisboa, em carta datada de 30 

de janeiro de 1942, para quem ele escreveu:  

I – O Macunaíma e quase a infinita maioria dos meus poemas “dirigidos” 

foram escritos em estado de possessão preparada. Como assunto, a própria 
Pauliceia, mas sem saber que estava preparando. Depois principiei fazendo 
isso voluntariamente. Quero dizer: eu provoco o estado de poesia. [...]. 
Mas aos poucos, passadas certas ebulições entusiásticas do ser, 
sistematizadas elas em princípios de minha orientação artística, fui 
tomando o costume de provocar a saída, a nascença, a criação dum poema 
sobre um assunto, um tema estabelecido preliminarmente. (SOUZA, 2010, 
p. 187) 
 

É o estatuto da “possessão voluntária”, defendido por Mário, que aponta para todo o 

processo de construção da rapsódia marioandradiana, desde o insight provocado pela leitura 

de Koch-Grünberg, passando pelas pesquisas da cultura e folclore brasileiros e interlocuções 

epistolares, até sua primeira longa viagem. Seja como for, a “viagem” é o fio condutor em 

Macunaíma, cujas andanças, provocadas pela perda da muiraquitã, constituem o eixo 

narrativo da obra, e são responsáveis por fazer o herói transitar do mato-virgem, a selva onde 

nasceu, para São Paulo, a selva de pedra, para depois retornar ao ponto de partida. 
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É no Rio Araguaia que a grande transformação acontece: de “preto retinto e filho do 

medo da noite”, Macunaíma transforma-se em um príncipe branco, loiro, de olhos azuis. 

Essa metamorfose de criança feia a príncipe encantado (característica dos contos europeus), 

segundo Gilda de Mello e Souza (1979, p. 281), é a forma que Mário encontra de trazer à 

tona a discussão em torno da nossa “flutuação cultural”, revelando que, diante do modelo 

ocidental, falta-nos capacidade de reagir de maneira autônoma e afirmamo-nos 

categoricamente.  

“Não sou ainda suficientemente brasileiro. Mas às vezes me pergunto se vale a pena 

sê-lo. [...] O Brasil não tem atmosfera mental; não tem literatura; não tem arte; tem apenas 

uns políticos muito vagabundos e razoavelmente imbecis e velhacos” (ANDRADE, 1982). 

É com este desabafo que Carlos Drummond de Andrade se define para Mário, em carta 

datada de 22 de novembro de 1924. A resposta que o escritor paulista dá ao amigo poeta 

mineiro é que é preciso “abrasileirar o Brasil”.  

É a esse trabalho de abrasileiramento, de “pensamentear”, que Mário se lança, e, 

embora as ideias de sentir e pensar o Brasil nem sempre tenham caminhado lado a lado, o 

autor de Macunaíma busca comprovar que a imaginação, unida ao pensamento e à criação 

artística, são capazes de amenizar a “moléstia de Nabuco” (como ele respondeu ao jovem 

poeta Drummond), cujo mal provoca a separação entre sentimento e imaginação intelectual 

dos brasileiros. 

O estado da consciência crítica desse fato é provocado em Mário quando da leitura, 

em 1926, do segundo volume da obra de Koch-Grünberg, principalmente o segundo tomo, 

que trata dos “Mitos e legendas dos índios Taulipang e Arecuná”. resultante de seu interesse 

pelas coisas do Brasil. resultante de uma expedição pelo Brasil e pela Venezuela realizada 

entre 1911 e 1913. No prefácio da primeira edição, escrito em 19 de dezembro de 1926, 

declarou: “O brasileiro não tem caráter porque não possui nem civilização própria nem 

consciência tradicional. [...] Pois quando matutava nessas coisas topei com Macunaíma no 

alemão de Koch-Grünberg. E Macunaíma é um herói surpreendentemente sem caráter. 

(Gozei)” (LOPEZ, 1974, p. 88). 

Esse é, portanto, o material “pensamenteado” por Mário, durante a “possessão 

preparada” de seu Macunaíma. Esse material, conforme Manuel Cavalcanti Proença, em 

Roteiro de Macunaíma,  

é de origem européia, ameríndia e negra, pois que Macunaíma, que nasce 
índio-negro, fica depois de olhos azuis quando chega ao planalto, enquanto 
os irmãos do mesmo sangue, um fica índio e outro negro. E continuam 
irmãos. Macunaíma entretanto não adquire alma europeia. É branco só na 
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pele e nos hábitos. A alma é uma mistura de tudo. (PROENÇA, 1987, p. 
27). 
 

Proença defende o ponto de vista que sugere a noção de uma sociedade brasileira 

nascida de um intenso processo de caldeamento cultural, conforme atestam as múltiplas e 

variadas diferenciações identificáveis nas diversas regiões do Brasil. Sob essa perspectiva, a 

mistura de raças (com todo o cuidado que essa palavra merece), constituidoras do tripé 

cultural brasileiro (índio, branco e negro), seria a nossa marca distintiva em relação à Europa, 

fato do qual poderíamos nos orgulhar, conforme Antônio Cândido (em Literatura e 

Sociedade, 2006). E é esse Brasil orgulhosamente mestiço que Mário dilui em Macunaíma 

e cujo caminho tem início nos “matos do Norte”, com o nascimento de uma criança feia, 

parida por uma índia tapanhumas. 
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OS MITOS REIBEIRINHOS NA NARRATIVAS ORAIS DA COMUNIDADE DE 

NAZARÉ/RONDÔNIA 

Simone Norberto (Unir) 

 

Resumo: A oralidade é o objeto de investigação e análise da pesquisa sobre os mitos e 

as lendas ribeirinhas da Região do Baixo Rio Madeira, município de Porto Velho, 

Rondônia. Por meio dos relatos, registros da memória das pessoas, é possível se 

aprofundar nos mistérios da natureza e nas relações sociais de uma comunidade 

amazônica, afinal a mitologia revela uma convergência de temas, inquietações e 

reflexões humanas. Os "beiradeiros" cultivam costumes de contar histórias que 

explicam sua realidade, suas vivências, seu ambiente. O repertório colhido ao longo da 

pesquisa na localidade de Nazaré/Rondônia revela desde os mitos primordiais, que 

constituem os diversos momentos da existência, até o lendário folclórico, que pressupõe 

rearranjos culturais conforme as relações sociais de expansionismo econômico e 

domínio. Dentre os que se destacam durante a pesquisa na comunidade estão os mitos 

das águas (Cobra-Grande e Boto) e os protetores da floresta (Curupira e Matinta 

pereira).Os diferentes aspectos e manifestações, experiências dos narradores, registros 

ou mesmo a o efeito que esses contos provocam na comunidade são analisados e 

apresentados sob uma perspectiva dos estudos pós-coloniais e, por meio da estratégia da 

releitura, que consiste na percepção das implicações sociais e políticas da colonização 

imbuídas e também sua posição ideológica na construção, expansão e estabelecimento 

do discurso colonial.  

 

Palavras Chaves: Oralidade.  Mitos. Ribeirinhos. Pós-colonialismo 
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OS MITOS REIBEIRINHOS NA NARRATIVAS ORAIS DA COMUNIDADE DE 

NAZARÉ/RONDÔNIA 

Simone Norberto (Unir) 

 

As narrativa ribeirinhas da Comunidade de Nazaré, distrito de Porto Velho, 

Rondônia, trazem em sua estrutura toda uma tradição da oralidade, baseada nos contos 

míticos de geração a geração. Trata-se de uma experiência comunitária compartilhada por 

muitos e difundida como fator de identidade, no caso, a identidade ribeirinha. Por isso, 

não deixa de ser uma representação artística, sustentada por critérios formais como 

musicalidade, ritmo, estilo e recursos como figuras de linguagem, além de uma 

poeticidade verbal, própria da fala, da sabedoria transmitida. 

Dos narradores ouvidos na comunidade às margens do Rio Madeira, os mitos mais 

recorrentes mencionados em suas narrativas são os originários das águas - justamente boto 

e cobra grande, em seguida, os da floresta - Curupira e Matinta Pereira. 

É mister mencionar que a análise dos mitos é feita sob a estratégia pós-colonial da 

releitura que, utilizada para os textos literários, pode muito bem ser aplicadas para as 

narrativas orais. Trata-se de uma forma de analisar o efeito da colonização nesses 

produtos culturais e artísticos. Segundo Aschcroft, “a releitura consiste na estratégia pela 

qual o leitor não apenas percebe as implicações sociais e políticas da colonização 

imbuídas no texto, mas também repara sua posição ideológica na construção, expansão e 

estabelecimento do império” (ASCHCROFT, 2001). 

A finalidade dessa estratégia é observar o grau de contradição existente nas 

narrativas, que possa subverter seus próprios pressupostos, ou seja, “a civilização, a 

justiça, a estética e a sensibilidade” (BONICCI, 2000) e ainda demonstrar as ideologias 
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coloniais. A proposta de releitura, porém, não é limitadora, ao contrário, é apenas 

condutora da pesquisa, na qual podem ser ainda apontados outros aspectos se forem 

relevantes. 

Cobra grande 

O cruzamento de seres míticos com mortais, como na mitologia grega (o próprio 

Zeus se transfiguraria em serpente), também na Amazônia resulta em diversas narrativas. 

A mais forte e presente delas talvez seja a da Cobra Grande. Nas diversas variações 

aparece como um réptil poderoso com olhos brilhantes, aterrador, que com o tempo ganha 

proporções volumosas, de vinte a quarenta e cinco metros, abandona a floresta e vai para 

o rio. Os sulcos deixados por ela se transformariam em igarapés e poços, onde costuma se 

esconder. 

Segundo Câmara Cascudo (2001) os gregos e romanos já personificavam rios em 

serpentes, a exemplo do rio Acheló, na luta com Hércules. A analogia com a violência das 

águas e sinuosidade do curso justificavam essa associação simbólica. O autor fala de 

monstro aquático, da cobra negra, das mil e uma histórias. "Cada Igarapé, rio, lago tem 

sua Mãe e esta só aparece como uma imensa serpente. Não tem piedade nem aplaca a 

fome. Mata e devora quem encontra". (CASCUDO, 2001).  

Por vezes, é personificada como a mãe d’água ou boiúna, mas nesse caso, o 

folclorista atribui à fusão a influência portuguesa, com suas sereias, nereidas e mouras e 

um ingrediente que lembra os seres marítimos perversos e sanguinários filhos de Netuno: 

a maldade. 

Numa das lendas mais conhecidas, já com traços do colonizador, uma índia de 

uma tribo amazônica ficou grávida da cobra preta e teve dois filhos: Cobra Honorato e 

Cobra Maria. A versão feminina dos gêmeos largados no rio pela mãe era perversa, 

enquanto o menino cobra teve de matá-la para evitar que prejudicasse outros animais e 

pessoas. Em outra lenda, uma cunhãporanga apaixonou-se pelo Rio Branco (RR) e o 

Muiraquitã com ciúme a transformou em Boiúna. A Cobra Grande, nesse caso, seria a 

protetora do rio, ajudando os pescadores a punir predadores. Pode, ainda, ser uma 

protetora da navegação ao iluminar com seus olhos de faróis as embarcações que navegam 

à noite. Por outro lado, assume forma de navio ou veleiro com luzes contrárias para 

enganar os pescadores. Quem se aproxima é arrebatado e levado para as profundezas para 

sempre. Das diferentes formas em que aparece, o mito sempre provoca assombro e medo, 

pois percorre os milhares de rios amazônicos, aterrorizando o ribeirinho. 
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Na classificação do folclorista, trata-se, sim, de um mito, pois representa um quase 

deus das águas (semideus), configurando na linha indígena um relato de criação, tradição 

que representa a psicologia do povo. O autor lembra que o mundo principia habitado por 

animais semidivinos. Como animal fabuloso, passa por processos de encantação e 

desencantação. E também por constante movimento através do tempo. Daí a 

sobrevivência da crença, que é tão profunda como as águas dos rios da região. Os rios, por 

sinal, “sempre pertenceram às serpentes aquáticas, verdadeiras ci” (CASCUDO, 1954). 

Conforme dicionários especializados, está ligada à simbologia de muitas outras 

tradições, como a que atribui à serpente uma conotação negativa por tentar Eva para o 

pecado e por representar a serpente cósmica aterrorizante do Apocalipse. Entre os antigos 

egípcios, deusas-serpentes eram cultuadas e na mitologia grega vários mitos antigos estão 

associados a elas. Assume caráter positivo e negativo. Pode ser inimiga e também guardiã, 

representar a força sexual masculina (falo) e feminina (ventre) e, em razão da troca 

periódica de pele, ser um símbolo de renovação. “A serpente kundalini, enroscada na base 

da coluna vertebral, é considerada a sede da energia cósmica, um símbolo da vida (e no 

sentido psicanalítico) um símbolo da libido” (LEXIKON, 1990). 

Tal peso simbológico impõe sobre o homem amazônico a força da crença no mito. 

A proximidade com a natureza, a dependência do fluxo das águas no cotidiano das 

comunidades, o ritmo ditado por um tempo próprio, a vastidão de espaços e distâncias 

provocam um modo peculiar de lidar com esses seres, que povoam o imaginário 

ribeirinho. Paes Loureiro fala do cruzamento de dois planos, o invisível e o visível, sendo 

que o primeiro apresenta “aderência real” configuradora do mito. Para ele, “o mundo das 

águas adquire um sentido e se humaniza como vetor da relação entre o homem e o mundo. 

O homem passa a ver o não-visto. O invisível é o visível” (LOUREIRO, 2000). 

Em Nazaré, num ambiente rodeado de água, é natural que os mitos mais fortes se 

relacionem com a fauna submersa. Desde o acesso à comunidade até as atividades mais 

básicas do cotidiano, o elemento água está presente. Seja no trabalho, na alimentação, nas 

atividades domésticas, de higiene, lazer, enfim a subsistência do ribeirinho. Por isso, não 

há como não se deparar com botos e serpentes em seu cotidiano. Isso se reflete nos 

relatos, nos contos orais, que sem muito esforço se ouve de várias pessoas da vila. 

Ah Norato? Ele, quando ele, diz que quando tinha umas festonas boa, 
diz que ele chegava nas festas. Diz que aquele rapaz tão bonito, diz que 
dançando com as moças lá na festa, dançando, dançando, quando dava 
fé ele desaparecia. Era ele, cobra grande. Honorato cobra grande, ele 
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ia todo encapado, todo coisado ali, quando ele, dançava, quando era 
umas hora, cegava todo mundo e ele, ó (gesto com as mãos) ia embora. 
Ninguém não via mais ele não. Era encantado, encantado. (Veneranda 
Gomes da Costa, 71 anos) 

 

Os encantados são seres míticos, entidades que transitam entre dois mundos, o real 

e o irreal, o visível e o invisível. Eles povoam tanto as experiências quanto as memórias 

das pessoas que narram o que ouviram dos antepassados. A transmissão do mito por meio 

da narrativa é uma prática em Nazaré. O mito da cobra Grande aparece em dezenas de 

versões, mas é como lenda que se firma e provoca fascinação.  

Você já viu contar a história do Honorato Cobra Grande? Nunca viu? 
Do Honorato Cobra Grande, que ele se encantou. Que a mãe dele se 
engravidou, mas ela teve foi duas cobras, uma fêmea e um macho. 
(Venâncio Ferreira Brandão, 70 anos) 

 
No registro feito por Câmara Cascudo (2001), o ciclo de Cobra-Norato só se 

completa quando um soldado valente se apieda da grande e aterradora cobra e joga leite 

humano na goela do bicho e o fere com um golpe de sabre. É repetida por diversos 

narradores, com significativas variações.  

Aí diz que era ela, que matava, alagava canoa pra pegar as, as pessoas 
e levar diz que, prum cobro, que era o marido dela, né? Mas não era o 
Norato, o irmão dela, era um outro cobra grande. Aí ele falou pra ela 
que ia matar ela, o irmão, o Norato cobra grande, sabe, que falava, né? 
Aí ele marcou um encontro, sem ela perceber. Procurou um lugar bem 
fundo, na margem desse rio Madeira, diz foi até na boca da entrada, da 
entrada do, do, do Rio Madeira com o Amazonas. Daí lá ele conseguiu 
matar ela. (Margarida Pinto Tavares, 57anos) 

Aí ela largou a canoa e engoliu duas crianças. Aí ele se aborreceu.  Aí 
descobriu. Diz que foi lá pra brigar com o cara, aí matou o outro. E, ela 
que matou as duas crianças. Pessoal contava. Meus avós que contava 
essas histórias. (o senhor gostava de ouvir essas histórias?) Não. Eu... 
Não gostava muito não, eu saía assim. Ficava com medo, entrava em 
canoa e pensava, será que vão me pegar. 

(Artêmio Aguilar Ribeiro, 71 anos)  

 

Um aspecto interessante nessa última narrativa é o caráter educativo do mito 

expresso ao final do relato. Como nos contos orais e fábulas, nos quais o fundo moral se 
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impõe com exemplos, na lenda, há a intenção de ensinar aos pequeninos, mesmo que pelo 

signo do medo, a serem prudentes no cotidiano ribeirinho.  

Como bem demonstra Ruthven (1997) os mitos continuam a ensinar sobre os 

estágios da vida, os ritos de passagem, as cerimônias de iniciação. As antigas imagens são 

repetidas à exaustão em novos modelos de sociedade. Remetem aos episódios simbólicos 

que toda cultura cria para se compreender.  

Com uma olhar um pouco mais libertário e crítico é possível transformar mito em 

anedota, cujo teor, caracteriza Câmara Cascudo, vai da graça à ridicularização. 

(CASCUDO, 1954). 

Homi Bhabha (1998) afirma que a voz do subalterno pode ser recuperada por meio 

da paródia, da mímica, o que pode ter ocorrido nesse processo com a grande serpente da 

cultura ocidental transformada em caso jocoso.  

Ia navegando aí quando de repente, sentiu, a tripulação sentiu que o 
navio tombou, prum lado, pro outro. Aí, foram ver o que tava 
acontecendo, que quando olharam era uma cobra grande que tava 
ancorada no navio. Com a boca aberta.. Não tinha nada que atingisse 
ela, né? Aí eles pegaram, começaram a jogar uns material que tinha, 
né?. Jogaram um cacho de banana, ela engoliu o cacho de banana. 
Pegaram um tamborete jogaram, ela engoliu. Tinha uma porca que eles 
levavam pra churrascada deles, né? Pegaram a porca, jogaram, a cobra 
engoliu a porca e continuou ainda como já tava, no rebocador. Aí tinha 
um velhinho lá no canto do navio, né? Foram lá pegaram o velhinho, 
trouxeram, ele: Não, não, não me joga. Aí jogaram. A cobra engoliu, 
quando ela engoliu ela sentou. Aí o navio continuou viajando.. Aí 
quando foi com uns três dias um pescador ia passando no rio aí viu uma 
praia assim, que olhou viu aquela coisa horrível na praia, esticada. Foi 
pra lá, chegou lá viu a cobra grande, né? Tava morta na praia, 
esticadona. Disse: ê ta morta essa cobra, como ela morreu mesmo, 
será? Quando jogaram o velhinho, ele tinha um canivete no bolso. 
Depois que ele se sentiu na cobra, no bucho da cobra, lá no fundo, né. 
Aí ele começou a furar ela por dentro. Furou, furou, furou, ela não 
resistiu, aí ela aí subiu pra praia e morreu, né? Quando o pescador 
achou ela lá, que viu cobrona esticada, aí ele pegou... tem algum 
negócio aí dentro, que ta tufado bem ali.  Aí foi lá chamou os 
companheiros dele, foram cortar bem no coiso.  Abriram um janelão 
assim. Quando abriram pra cá, que olharam, adivinha quem tava lá 
dentro? (o velhinho.) O velhinho, sentando no tamborete, dando banana 
pra porca. RISOS (João Pereira dos Santos) 
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Apesar do movimento em direção à desmoralização do mito, tem atitude inversa 

em outro relato, proferido com tom de dramaticidade mais grave. Trata-se da reverberação 

do mito na experiência própria ou na de quem está bem próximo.  

Gritavam pra mim. Ele, fi duma égua, vai pra beira, senão cobra grande 
vai te comer. D. Maria, pois num era uma cobra grande que vinha 
subindo dentro do rio, coisa mais horrível do mundo. Rapaz, nós ia 
baixando assim pela beira, né? Aí, encostamos na beira e já subimos 
com a … assim na mão. Fomos lá pra cima do barranco e ela passou na 

beira assim rapando, assim ó. Aquela coisa horrível que não tinha 
canoa que resistisse, soltando aqueles, dando aqueles estrondos 
medonhos assim na água que branquejava. Ela passou assim e foi 
embora e nós lá em terra. (aí não dá pra ver, ela faz isso por baixo do 
rio?) Por baixo do rio. Soltava aquelas bombas medonhas, que só via 
aqueles aguaceiros subir em cima, assim no claro da noite, né? Aliviava 
um pouquinho ela espocava, mais ou menos com vinte, trinta metros 
espocava lá na frente. E assim foi subindo o rio, no canal do rio todo 
tempo. E nós lá, quando ela sumiu pro rumo de cima, nós encostemo, 
subimos na canoa e toquemo embora. To lhe falando, isso eu vi, EU VI 
ninguém me contou. (Raimundo Pereira Pantoja, 68 anos) 

 

O temor e a fascinação são aliados neste universo de proporções exageradas. A 

Amazônia de grandes rios, enormes distâncias, assustadora floresta, não raro provoca 

enfrentamentos. Como heróis que combatem suas hidras e medusas, os ribeirinhos são 

capazes de vencer o mito, repetindo a trajetória que os distingue dos comuns. 

Boto 

O outro mito do ciclo das águas, tão ou mais mencionado nos relatos que a Cobra 

Grande, é o Boto, o golfinho fluvial que habita os rios e lagos de toda Amazônia. Com 

fama de namorador e galanteador em sua face mais popular da lenda, o delfim que se 

transforma em homem é um dos mais fortes mitos ribeirinhos, justamente por integrar a 

face mágica com a concreta. Os botos aparecem a todo momento e fazem parte de maneira 

intensa da vida beiradeira, o que é mais raro no caso da Cobra Grande. 

Os botos rondam canoas, mordem remos, ameaçam e até perseguem ribeirinhos. 

No plano do mistério, representam perigo para meninas e mulheres, que, se estiverem 

menstruadas, não podem descer ao barranco, pois podem ser atraídas. São elas as vítimas 

das conquistas, quando transformados em rapazes, participam de festas, bailes e festejos.  

Todas as pessoas se conhecem na comunidade, comunidades pequenas, 
tudo conhece, Pedro, José, João, todo mundo é conhecido. Mas o boto 
pra pegar as moças nas comunidades, se vestiam de branco, diz é um 
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encanto, né? (Francisco de Assis Leite Monteiro, professor da 
comunidade) 

 
Trata-se da descrição mais comum. O simpático e dançante cavalheiro seduz a 

cabocla que se entrega facilmente. A violação, porém, não causa a morte, como no caso 

da cobra grande. A desgraça das moças é ter filho do boto, arranjo bem conveniente para a 

comunidade na qual ser mãe solteira ou adúltera não seria suportável para uma sociedade 

patriarcal e machista. Os filhos desses seres, no entanto, ganham a tolerância e a 

compreensão do grupo. O julgamento é alterado, levando-se em conta o mundo mágico e 

sobrenatural dos encantados. 

A personificação de Don Juan deve-se, para Câmara Cascudo (2001), à influência 

europeia, pois não há registro, segundo o autor, de nenhum mito indígena com 

configuração masculina. Os deuses da teogonia tupi são, na maioria, andróginos. A 

fecundidade estaria ligada às mães (do rio, dos peixes, das moléstias etc).  

Paes Loureiro o considera o encantado da metamorfose por excelência. Para o 

autor, o Boto personifica o momento da alegoria do amor: 

O Boto é expansão de uma espécie de êxtase dionisíaco, que deixa as 
mulheres fora de si mesmas, fazendo-as esquecer todas as normas para 
seguir somente o impulso ardoroso desse ser de puro gozo e prazer que 
em si mesmo se encerra, que é forma e conteúdo de si mesmo e que se 
estrutura esteticamente como mito. (LOUREIRO, 2000, p. 200). 

 
 Porém, na antiga lenda indígena pré-colonial, na qual o Boto se torna gente para 

curar o herói Porominare, não há a face amorosa. Por isso, não há como negar que o mito 

foi transformado em lenda no processo colonizador. A pureza primitiva do mito foi 

quebrada em substratos sociais da cultura do colonizador. Estaria, portanto, classificado 

na esfera do folclore, pois traz à tona conformações culturais baseadas no modelo social e 

econômico, e nesses aspectos tem diversas reverberações.  

Uma delas é a forte associação, para o caboclo, da semelhança dos órgãos sexuais 

do boto com o homem, tanto masculino quanto feminino.  

E o boto fêmea laranja é igualmente uma pessoa, a gente, às vezes, nós 
tava trabalhando assim pro alto, né? “rapaz, tomara que nós veja um 

boto assim pra nós matar, ainda mais se ela for mulher aí nós vamos 
agora se acabar com ela” (risos) Porque diz que é escritinho uma 
mulher, um boto. (João Edson Rabelo de Ávila-Edí, 64 anos ) 

 
O direto contato com a natureza, pelo modo de vida ribeirinho, obriga a enfrentar a 

mata, cheia de mistérios, ruídos, formas, as águas escuras de lagos, córregos e rios como o 
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caudaloso e barrento Madeira. O barulho da “Canoada” impressiona e enriquece esse 

imaginário. 

Eu tava pescando mais minha mãe assim, na beira do igarapé, rapaz. Aí 
lá veio uma canoa, remando canoa tripulada. A senhora sabe que é 
isso? Não. Eu sei o que é. É aquelas, batelão, né? Tudo no remo. Mas 
remada e tripulada. Mas uma, uma, mas remada de com força e outra 
devagar, assim bei, bei, bei, bei, só andava pra lá, nesse tempo assim. Aí 
eu disse: Mamãe, aí vem uma canoa tripulada. Aí ela falou: Meu filho, é 
bem a comadre Ridolina que vem aí. Rapaz, eu fiquei de olho, eu fiquei 
na ponta da canoa só espiando. Moço quando veio aparecendo assim na 
curva do rio, na volta, aquilo se acabou em nada, olha! Minha mãe já 
tava acostumada com as coisas, né? Passou um cardume de boto, da 
largura do igarapé, eles não ia boiando, ia pulando, sabe? Pulando 
assim tchou, tchou, tchou. Disse, mas mamãe que tanto de boto! É, é 
canoada que vem batendo aí. Que é mamãe? É, era eles que vinham na 
canoa. Era acostumada já, muito antiga, já tinha visto muitas coisas, 
né?  E foi embora no rumo de cima. E a canoa se acabou, não sei onde 
meteram a canoa, sei que passaram por nós. Existia isso, mulher. Ai 
meu deus do céu. (Raimundo Pereira Pantoja, 68 anos) 

 

Em Nazaré, a esfera do encantado é alargada com fenômeno que pode chegar a 

exemplos extremos, como podemos conferir em relatos de uma versão pouco conhecida 

do mito, já voltada mais para a espiritualidade, as chamadas incorporações: 

Diz que é, inclusive aqui teve umas meninas aí que, que morava ali pro 
igarapé do Colhereira e vieram pra cá, e inclusive uma que ficou doida  
porque ela viu um boto e esse boto endoidou só, mulher. Endoidou umas 
quatro cinco moça aqui esse boto. (Lindobergue Garcia, 71 anos) 

 

Essa face misteriosa do boto é muito presente nas narrativas de Nazaré e está 

relacionada com outra figura importante no estrato social da comunidade: as rezadeiras, 

mediadores entre os dois mundos, o real e o mitológico. 

Ela era curandeira, rezava pra quebranto, vento caído, mal olhado, 
inclusive vinha até algumas senhoras ali da vila, que antes não era 
distrito era vila, né? Vinha aqui com espírito de boto, pa tirar o caboclo 
de boto aqui com ela, ela fazia as reza dela. (Anauá) 

 

Nessa versão do mito, o Boto é caboclo, equivalente a espírito, que incorpora nas 

pessoas, geralmente mulheres. Quando isso acontece recorre-se à ajuda sobrenatural do 

iniciado nos mistérios.  
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Com essa legião de botos que povoam o imaginário ribeirinho talvez possa 

explicar o maior número de menções entre os mitos aludidos em Nazaré, e também o 

maior número de experiências pessoais ou de pessoas muito próximas. Também é o mito 

com maior número de variações, demonstrando que a mutabilidade do boto é intensa, 

presente, e ainda muito viva na região. 

Curupira 

Se das águas surgem cobras e golfinhos encantados, a floreta amazônica também 

tem seus seres míticos, presentes no imaginário ribeirinho e nas histórias e experiências de 

quem está próximo da mata, ela própria um ser assustador e cheio de mistérios.  

Na floresta tudo é grandioso, eloquente e dramático, sobretudo à noite, e quando 

há tempestades. Os sons da mata podem ser comparados a um organismo vivo e inteiro, 

com membros em cada tronco, galho ou folha. Por isso a mata pode andar, abraçar e 

devorar quem nela penetra. Em Nazaré, muitos ousaram. Por tempos tiraram da mata a 

seiva da subsistência. E para sobreviver mataram seus bichos, enfrentaram os perigos. Por 

isso, se deparam com seus mistérios.  

Você escuta gemer, você escuta conversar, você escuta correr na mata, 
você escuta andar, você escuta um pau cair, você escuta uma fruta caí 
pr'outro canto. E se você tiver no meio d' uma chuva? Se você tiver no 
meio d' uma chuva, aí é que faz remorso. É. A mata é muito, a mata é 
muito visagenta. (Venâncio Ferreira Brandão, 70 anos) 

 

Do ciclo da floresta, vários são os mitos citados nas narrativas populares, porém, 

em Nazaré, a mais insistente é a lenda do Curupira, um mito primitivo de origem indígena 

que sofreu as mais diversas mutações de outras culturas para tornar-se lenda, repetida em 

contos populares em todas as regiões do Brasil e países vizinhos. 

Câmara Cascudo faz um compêndio dessas diferentes versões de cronistas a partir 

de 1560 (Anchieta), demonstrando que o mito já era mencionado logo nos primeiros 

momentos da colonização, sempre como um ser temido, equivalente a um diabo. Segundo 

ele, “curupira foi o primeiro duende  selvagem que a mão branca do europeu fixou em 

papel e comunicou aos países distantes” (CASCUDO, 2001). 

Cada um com sua descrição e impressão sobre o menino tapuio, às vezes pequeno, 

às vezes nu, com cabelos vermelhos ou anelados, caboclo ou negrinho, peludo ou com os 
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pés para trás, dentes azuis, de um olho só, tantas descrições e associações – às vezes com 

caapora, com Saci Pererê – que fazem dele o mais camaleônico personagem do panteão 

amazônico. 

Já vi o moleque. Já, já vi uma curupira no mato, dentro do Pixuna. Era 
mês de agosto, a folha seca, nós fomos explorar um monte de sova, aí já 
era umas duas horas da tarde, aí nós, eu mais um outro rapaz, nós vinha 
andando, aí lá, no meio do caranaí lá vinha lá barulheiro, né? Abrindo 
o caranaí, o serrado assim. Eu digo “rapaz, é uma anta.” Aí, eu digo 

“Vamos matar essa anta? Já té perto da casa.” “Vamos”. Aí eu meti o 

carafuncho chumbado na espingarda, ele meteu outro, aí quando foi pra 
chegar, vinha direto na picada que nós fizemos, né? E quando veio 
chegando assim, engatilhei a espingarda pra atirar, e quando engatilhei 
a espingarda que foi parando era um molequinho deste tamanho assim, 
com cabelo bem aqui assim. Pois é que quando dele chegou nós... Eu só 
vi os olhos dele assim ficou, acabou-se. Num parecia que nunca existiu 
nada.  

 (O senhor ficava com medo?) Nós não ficava com medo que nós tirava 
o tabaco da bolsa e botava pra lá. Pois ela pegava da vasilha que nós 
deixava o tabaco. Ela varava lá na picada do nosso caminho e botava,  
nós botava, “taqui o tabaco pra ti”. Quando nós chegava não tava mais 

o tabaco. Ela levava, era. (José Nogueira Leite, 76 anos) 

 

A se diferenciar mito de lenda, o curupira passa do eixo vertical, no qual está 

classificado o mito, para o eixo horizontal, influenciado pela colonização. O mito 

primitivo que representava proteção à floresta para o índios é transformado, ao gosto do 

colonizador, em demônio tentador e mal feitor. Se bem que alguns traços da proteção 

foram mantidos, sobretudo em Nazaré, onde os narradores o consideram a “mãe da mata”, 

numa conversão da lenda em divindade feminina da floresta, daí a menção do ser como “a 

Curupira”. 

Matinta Pereira  

Um assovio misterioso na mata provoca no ribeirinho arrepio e temor. O som pode 

ser produzido por um pássaro que não é apenas pássaro, mas sim um ser mítico de forma 

indefinida e características misteriosas. É a Matinta Pereira, nome aportuguesado de um 

antigo mito indígena.  

Mas para buscar o mito, antes é preciso dissolver um problema que Câmara 

Cascudo (2001) apresenta sobre o Saci Pererê, já associado anteriormente ao Curupira, 
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Caapora e Mãe da Mata. Na sua face mais moderna, na qual se apresenta como o negrinho 

de uma perna só, o Saci estaria mais ligado à origem colonial do anão atrapalhador ou ao 

Saci pássaro, que para os indígenas é mãe das almas.  

O folclorista nos apresenta a essa face menos conhecida do mito/lenda, usando em 

primeiro lugar uma definição de Rodolpho Garcia em boletim do Museu Nacional sobre 

os nomes das aves em tupi: 

Saci- Tapera naevia, Linn, Fam, Cuculidae. Também chamado Sem-fim. 
Etym: h-à (h-ang) cy = o que é a mãe das almas. (Cf. Baptista Caetano: 
3,86); porque, segundo a lenda, chupa a alma dos defuntos. Oh 
demonstrativo corresponde a Y e torna-se ç = s, quando se fixa ao tema; 
ã por ang = alma, e cy = mãe. Alt. Sacim. Para outros é onomatopaico. A 
superstição popular faz dessa ave uma espécie de demônio, que pratica 
malefícios pelas estradas, enganando os viajantes com as notas de seu 
canto e fazendo-os perder o rumo. Sul, Centro, Amazônia e Paraguai 
(GARCIA apud CASCUDO, 2001, p. 122 e 123). 

 

Depois o identifica com vários pássaros de diversas regiões, desde a Argentina até 

o México, atribuindo ao canto (assobio forte) um poder desnorteador. Vale-se de crônicas 

recolhidas por outros folcloristas para concluir que na Amazônia há Saci-ave e não Saci-

moleque. 

Entre os índios Mundurucus, no Pará, o Matinta era a visita dos antepassados, uma 

presença das almas. Por isso, talvez, é descrita como uma pequena coruja. Ou ainda 

relacionada à própria Tapera Naevia, identificada no nordeste por peitica e também Fem-

Fem. 

Matim a gente escuta assoviar mas ninguém não sabe o que é. Não sabe 
se é um passarinho, não sabe o que que é, que só é de noite, né? Ele 
assovia forte assim que nem uma peitica, que nem outro passarinho 
qualquer. Só que ninguém não vê. Não sabe nem dizer o que significa, se 
é um passarinho, se é um... ninguém num sabe. (Maria de Nazaré 
Ferreira Leite, 52 anos) 

 

O panteão regional é constituído de personagens que acabam por revelar as marcas 

da formação colonial da região Amazônica, com seus espelhamentos da cultura europeia, 

estilhaçados em fragmentações indígenas, enquanto processo dinâmico de produção de 

identidade. 
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As vezes o Matinta Pereira é um assovio muito fininho, assovia, tim, tim, 
tim,  assim parece, sei lá. Aí diz que a pessoa sai na janela e diz 
“amanhã você vem tomar uma xícara de café”, aquela pessoa que 

chegar primeirinho é aquela. Eu nunca fiz esse teste não, eu nunca fiz 
não.  (João Edson Rebelo de Ávila - Edi, 64 anos) 

 

Embora saiba a receita e os caminhos para desvendar, seu Edi prefere não 

enfrentar o poderoso mito. Resigna-se a passar adiante a lenda e suas repercussões. E 

quem quiser que faça o teste, ou conte outra.  
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A SOBREVIVÊNCIA DO GÊNERO PICARESCO NA LITERATURA 

BRASILEIRA – UM ESTUDO DE GALVEZ, IMPERADOR DO ACRE 

Wagner Trindade (UFF/ CPII) 

José Luis Jobim (UFF) 

 

RESUMO: 

 

A proposta deste trabalho é analisar o gênero picaresco circunscrito no romance Galvez 
Imperador do Acre, por meio de seu protagonista, Luiz Galvez, que se posiciona na trama 
como um autêntico pícaro. A construção do personagem principal da obra de Márcio 
Souza será o recorte inicial para o estudo do tema. Levando-se em consideração os 
aspectos sociais, históricos e familiares que formaram a personalidade de Galvez no 
romance, analisaremos seu comportamento e suas tomadas de decisão, que manifestarão 
o viés pícaro que o caracterizará no decorrer de toda a narrativa. A consolidação dos 
aspectos picarescos de Galvez se observará na aproximação desse personagem a outros 
pícaros, presentes em obras de diferentes momentos históricos. Com efeito, em nosso 
estudo, estabeleceremos uma relação comparativa com outros pícaros, clássicos e 
modernos, que marcaram o gênero e o consolidaram. Lazarillo de Tormes, personagem 
central da narrativa homônima, fornece à literatura um modelo de narrativa que se 
mostrou inovador em seu tempo e influenciou diversas outras obras, permitindo o 
estabelecimento de um gênero, uma espécie de sistema literário. Nosso intuito é, com 
base nos estudos de Bronislaw Geremek, Mikhail Bakhtin e Mario González,   demonstrar 
a sobrevivência do gênero picaresco na literatura ocidental, iniciado na Espanha do século 
XVI, mas atualizado em outros momentos históricos e no Acre do início do século XX, 
cenário do romance de Márcio Souza. 

Palavras-chave: Pícaro. Personagem. Picaresco. 
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Introdução 

 

 O romance picaresco é uma modalidade literária presente, de maneira abrangente, 

em um conjunto de obras escritas no contexto espanhol do século XVI, que tinham traços 

marcantes de semelhança.  Em todas, o foco principal centra-se na figura de um 

personagem de baixa condição social cuja obstinação é a ascensão social a qualquer 

preço, fazendo uso, se preciso, de artifícios baseados na trapaça, no engano e na 

dissimulação.  Esse personagem é o pícaro. 

 A representação dessa figura literária é complexa, pois caracteriza uma ruptura 

com o modelo de herói até então construído pela tradição literária.  O pícaro não deseja 

ser modelo de virtude, nem nos causa abjeção.  Ele oscila entre o bem e o mal, mostrando-

se um ser mais humano que os heróis medievais, capaz de errar, de acertar, de mostrar 

apego e desapego.  Suas histórias difundiram-se na Europa e receberam versões em 

diversas culturas.   

 Ainda que o paradigma picaresco tenha surgido na Espanha, não é difícil 

localizarmos características picarescas em obras de outros momentos da literatura. 

Considerando que Encolpio, personagem central e narrador do Satiricon de Petrônio, 

insere na história da prosa literária muitas das características que, quinze séculos depois, 

iriam consolidar o pícaro na tradição espanhola e, se constatamos que, três séculos depois, 

muitas daquelas características também se fazem presentes em personagens da literatura 

brasileira, estamos diante de uma modalidade literária capaz de agregar um extenso 

conjunto de obras na literatura universal.  Galvez, Imperador do Acre, do amazonense 

Márcio Souza, é um dos romances que integra esse conjunto. 

Nossa proposta, na perspectiva do estudo acerca do gênero, é delinear o processo 

picaresco presente no personagem Luiz Galvez, protagonista do romance em questão e, a 

partir deste, observar a existência desse eixo picaresco que ultrapassa os limites da 

Espanha do século XVI, lugar onde se convencionou atribuir o surgimento desse 

personagem.  Levando-se em consideração os aspectos sociais, históricos e familiares que 

formaram a personalidade de Galvez no romance, notamos claramente o viés pícaro que 

o caracterizará no decorrer de toda a trama narrativa.  Com efeito, a intenção é demonstrar 

as relações entre o protagonista do romance e o personagem do gênero picaresco, sempre 

à luz de  Lazarilho de Tormes, nosso modelo de pícaro clássico,  demonstrando a 
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importância desse fenômeno social no contexto espanhol do século XVI e, também, na 

perspectiva nacional, observando as relações análogas com o panorama político-social do 

Acre do início do século XX, objeto de representação da narrativa de Márcio Souza. 

Para alcançar o intento analítico acerca da constituição picaresca de Galvez, é 

importante salientar alguns dados acerca do gênero em estudo para alicerçar as 

considerações que serão desenvolvidas sobre os personagens apresentados. 

 

A tradição picaresca espanhola: Lázaro, Guzmán e Pablos 

 

A esse respeito, é relevante observar que o aparecimento do gênero picaresco 

representou uma ruptura no tradicional modelo das narrativas do século XV e XVI.  Com 

efeito, esse surgimento promoverá a entrada de personagens periféricos, marginais, no 

centro da chamada “grande literatura”, revelando as mazelas, as desventuras e as 

peculiaridades de um grupo até então sem espaço. E o porta-voz dessa coletividade 

marginal será o pícaro, personagem principal das histórias intituladas de narrativas 

picarescas.  Essa nova modalidade de criação literária será inovadora, não só na 

perspectiva analítica, mas também na forma de narrar. Como observa o professor Mário 

González: 

(...) nela [as narrativas picarescas], ao contrário dos costumeiros 
relatos das aventuras de fantásticos cavaleiros andantes ou de 
inverossímeis pastores polidamente apaixonados, os próprios 
protagonistas – na maioria dos casos – contam suas vidas de 
marginalizados em luta pela sobrevivência. (GONZÁLEZ, 1988, p.05) 
– grifo nosso 

 

 

Em termos históricos, pode-se afirmar, de modo seguro, que o gênero picaresco 

se inicia, de maneira profusa, na Espanha do século XVI, por meio da publicação de três 

obras, contemporâneas entre si, consideradas como o núcleo dos romances picarescos 

clássicos: Lazarillo de Tormes, de autoria anônima, Guzmán de Alfarache, de Mateo 

Alemán, e El Buscón, cuja autoria pertence a Francisco de Quevedo, publicadas em 1554, 

1604 e 1626, respectivamente.  Essas narrativas delinearão as bases do romance 

picaresco, definido por Mário González como 

 
a pseudo autobiografia de um anti-herói, definido como marginal à 
sociedade, o qual narra suas aventuras, que, por sua vez, são a síntese 
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crítica de um processo de tentativa de ascensão social pela trapaça e 
representam uma sátira da  sociedade contemporânea do pícaro, seu 
protagonista. (GONZÁLEZ, 1994, p. 263) 

 

Longe do intuito de construir heróis trágicos ou épicos, a narrativa picaresca 

consolida a existência de um anti-herói na cultura ocidental, personagem fundamental 

para o desenvolvimento de uma literatura de caráter crítico e de denúncia das mazelas da 

sociedade.  Sob esse aspecto, o professor Albeiro Trujillo nos fornece relevante 

consideração: 

 

Nas narrativas picarescas, não existe intenção épica, nenhum pícaro 
quer ser elemento modelar.  O grande realismo faz que esta personagem 
não evidencie nada além do mundo material.  Antes de ser herói, é anti-
herói que, com sua covardia, mostra as fraquezas dos valentes.  Nas 
narrativas picarescas, a luta pela sobrevivência é expressão da tragédia 
que é a verdade do destino humano. (TRUJILLO, 2007, p. 13) 

 
 

A ruptura promovida pelo aparecimento do “gênero picaresco” revela, além do 

evidente movimento de atualização dos temas narrativos, um desejo da literatura de 

buscar a veracidade do momento vivido, uma tentativa de tornar verossímeis as condições 

de vida, os percalços e os paradigmas da sociedade.  Pode parecer simplório ou natural, 

mas essa busca significa uma transformação no objeto da narrativa, que deixa de prestar-

se à simples imitação de modelos tradicionais e que não mais se mostram palpáveis, e 

passa a se preocupar com uma imitação dos aspectos humanos, sociais e de todas as suas 

vertentes, sejam elas de beleza, de horror, de heroísmo ou de desonestidade. 

Com a busca pelo verossímil, os romances picarescos acabam por revelar todas as 

inconsistências da sociedade, que nem de longe é aquela idealizada pelas epopeias greco-

latinas, tampouco pelos modelos literários do período medieval, marcado, sobretudo, 

pelas novelas de cavalaria.  Assim, a narrativa deixa de ser um retrato imaginativo e 

ilusório e passa a ser um espelho, revelando as imperfeições e cicatrizes daquele grupo 

social que retrata.  Segundo González: 

o pícaro é a paródia do processo de ascensão dentro de uma sociedade 
que rejeita os valores da burguesia e onde o parecer tinha prevalência 
sobre o ser.  Assim sendo, o pícaro finge do começo ao fim ser o que 
não é; e denuncia com isto uma sociedade cujo comum denominador é 
a hipocrisia. (GONZÁLEZ, 1988, p. 43) 

 

4945

Ana
Pencil



5 
 

Essa construção do personagem picaresco, revela aspectos que inserem o pícaro 

numa perspectiva de produto de sua realidade social, cuja postura diante da sociedade é 

fruto do conflito de interesses que o massacram e resultam num protagonista que coloca 

seus projetos individuais à frente de quaisquer outros objetivos.  Todos apresentam uma 

percepção de que o caráter marginal, trapaceiro e desleal do pícaro é produto de uma 

necessidade de sobrevivência em uma sociedade desigual, uma atitude de resistência 

diante da vida que determina as ações e as decisões desse personagem na condução de 

suas histórias.   

As aventuras do pícaro Galvez 

Séculos depois do surgimento do gênero picaresco, na Espanha do século XVI, e 

de várias outras aparições, em culturas variadas, sempre representando uma caricatura da 

realidade social, o legado da picardia se mostra vivo e saudável séculos depois, na 

literatura brasileira, pelas mãos do escritor amazonense Márcio Souza, com a construção 

de Luiz Galvez de Ária, protagonista do romance Galvez, Imperador do Acre.  Souza 

desenvolve uma caricatura do aventureiro espanhol que habitou as terras brasileiras na 

primeira metade do século XX, durante o histórico processo de incorporação do Acre ao 

território brasileiro. 

O romance de Souza construirá, a partir de Galvez, a representação de um 

autêntico pícaro, espanhol como os seus antepassados na picardia, mas atuante em terras 

tupiniquins, em um momento histórico bem diferente do da Espanha do século XVI.  

Galvez surge no Brasil durante um período muito turbulento da região amazônica, onde 

é possível vislumbrar um gigantesco crescimento econômico, em virtude da descoberta 

do látex, produto desejado por todo o mundo naquele período. 

A hevea-brasiliensis é uma espécie vegetal da família das euforbiáceas 
e aparecerá sempre em minha história como os bastidores do palco estão 
para a cena de uma comédia. Ela é a fonte principal da extração do látex. 
(...) Os botânicos não sabiam a função exata do látex no metabolismo 
da árvore.  Mas isso não tinha nenhuma importância, já que os 
comerciantes haviam descoberto uma função menos botânica para o 
látex. (SOUZA, 2001, p. 26) 

 

Desde seu nascimento, Galvez guarda associações com a tradição picaresca 

espanhola.  Sua origem apresenta semelhanças com a de Guzmán de Alfarache, 

personagem central que dá título à obra de Mateo Aleman.  Ambos são filhos de famílias 
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portadoras de bens que, após a morte do pai, caem numa sina de pobreza e ruína. Órfãos 

do mantenedor da família, não têm outra alternativa senão aventurar-se mundo afora em 

busca da sobrevivência: 

 

Como eu era uma criança de pouca compreensão, não senti sua falta; 
embora já tivesse mais de doze anos. E ainda que não estivéssemos em 
situação de pobreza, a casa estava com joias, que tivemos que vender 
para comer por alguns dias. Esta é a vantagem dos que são ricos, já que 
sempre vale mais o que sobra [deles] do que o melhor dos pobres, e a 
todo tempo deixam rastros que descobrem o que fui, como as ruínas de 
Roma. (ALEMÁN, 1967, p. 41 - tradução nossa) 

 

Com Galvez não foi diferente. Embora não tivesse chegado ao ponto de passar 

fome, como ocorreu com o pícaro Guzmán, teve de enfrentar diversos obstáculos para 

sobreviver por meio de seus próprios esforços.  A trapaça e a esperteza foram seus aliados, 

características dos pícaros de qualquer tempo: 

 

Nasci na madrugada de 20 de fevereiro de 1859, em Cádiz, Espanha.  
Meu pai era Fernando Luiz Galvez Concepcion de Aria, almirante da 
Marinha Real, e minha mãe, Rosaura Rodrigues de Aria, era de prendas 
domésticas.  (...) Meu pai morreu em 1896 e minha mãe, dois meses 
depois dele, de profunda melancolia.  Foi quando descobri que meu pai 
era um entusiasmado jogador e não havia me deixado herança.  De fato, 
não me deixou nada. (SOUZA, 2001, p. 43/44) 

 

Em uma dessas aventuras ao redor do mundo, Galvez desembarca no Acre e, ao 

observar o ambiente de desordenado crescimento da região, Galvez vê a possibilidade de 

recuperar tudo que perdeu, após os infortúnios por que passara desde a sua fuga da 

Espanha.  

 

Eu sempre estive em contato com o poder, tinha sido diplomata e por 
isso convivera com a elite e suas manias.  Mas na Europa o poder era 
uma decorrência quase natural, não se notava a presença do dinheiro 
(...) em Belém o dinheiro não era metafísico, estava ali e eu podia 
descobrir o seu contorno no imenso bolo cor-de-rosa, nas travessas de 
prata e nas joias que enfeitavam o colo de qualquer dama. (...) Aqueles 
filhos do dinheiro recente e fácil, habitantes de uma terra primitiva, não 
conseguiam escapar da ostentação e da nudez do poder econômico” 
(SOUZA, 2001, p.35) 
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Assim como os pícaros tradicionais, todos aqueles que passam por sua vida 

deixam um ensinamento ou permitem a ele galgar alguns degraus no seu processo de 

ascensão pessoal por meio da trapaça e do golpe. Demonstrando um desapego afetivo por 

todos à sua volta, o personagem vai delineando sua pícara caminhada, cometendo 

pequenos delitos e trapaças, demonstrando indiferença e deslealdade por todos aqueles 

que, de alguma forma, passaram por sua vida de “aventureiro”, como se autodeclara.   Os 

personagens que passam por sua caminhada no romance exercem função semelhante à 

dos “patrões” e “amos” que povoam as narrativas picarescas clássicas. 

Nesse sentido, Galvez é um autêntico anti-herói. Suas ações, totalmente opostas 

as dos heróis canônicos e tradicionais, se desenvolvem do início ao fim da trama, de modo 

permanente. O fechamento do romance, narrado em 1ª pessoa, demonstra essa constância 

da perspectiva de anti-herói a que Galvez se vincula: 

 

Eu fui derrotado pelo século XX. (...) Chegamos ao fim de minha 
história, queridos leitores.  Já não tenho os dedos ágeis e minhas mãos 
estão cansadas. (...) Vivi na Amazônia os momentos mais intensos de 
minha existência e depois comecei a exercitar a minha morte. (...) 
Devolvo minhas aventuras como elas sempre foram: um pastiche de 
literatura em série, tão subsidiária e tão preenchedora do mundo. 
(SOUZA, 2001, p. 218/219) 

 

 Além disso, outros elementos constitutivos do protagonista demonstram sua 

condição picaresca durante todo o romance, dentre os quais destaco, de maneira breve: 

1)  O caráter autobiográfico da narrativa:    

Sendo narrada em primeira pessoa, Márcio Souza mantém uma marca muito 

característica dos romances picarescos: a (pseudo) autobiografia.  Esse traço foi, no 

surgimento do gênero, essencial para sua caracterização, pois marcava a “ruptura com o 

modelo do narrador onisciente de terceira, cuja autoridade era fundamental nos livros de 

cavalaria”(GONZÁLEZ, 2005, p. 202). Souza constrói seu romance à luz dessa 

características basilar dos romances picarescos. 
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2) A itinerância: 

  A necessidade de não se estabelecer em lugar algum, de fazer da vida um 

movimento de deslocamento constante é um traço peculiar aos pícaros de diferentes 

momentos históricos. Se observarmos Lazarillo, Guzmán ou Pablos, podemos observar 

que estes personagens jamais se imobilizam durante o percurso narrativo.  Independente 

dos motivos – que podem ser as más ações que levam às fugas ou o prazer da liberdade – 

o nomadismo caracteriza os pícaros.  A imobilidade permite ao pícaro a indefinição de 

sua identidade, fato fundamental para quem vive de trapaças, e livra-o das consequências 

de suas ações que, baseadas no engano e nas falcatruas, resultariam em castigos e 

punições. 

Eu estava tão cansado de andar fugindo que decidira me estabelecer em 
Belém custasse o que custasse.  Ainda em Buenos Aires, pensei em 
comprar bilhete num paquete para a Índia, para um desses países que 
pertencem mais à fantasia do que à geografia.  Poderia viver em Macau 
ou na Indonésia.  Eu estava com quase quarenta anos e ainda não tinha 
parado num só lugar(...)   (SOUZA, 2001:41) 

 

3) O uso da trapaça e da astúcia para se livrar dos problemas: 

Galvez demonstra uma notável habilidade para se livrar de todos os percalços e 

dificuldades por meio de sua astúcia, elemento que permite a Galvez o uso da trapaça, da 

dissimulação e do golpe para a resolução dos problemas que surgem em suas aventuras.  

Essa habilidade aproxima todos os pícaros, de todas as épocas. É o elemento padrão da 

constituição do personagem picaresco. 

As conceituações do pícaro formuladas pelos mais diversos críticos 
coincidem, em geral, ao entendê-lo como um ser que enfrenta uma 
sociedade hostil armado apenas de sua astúcia.  O recurso a essa astúcia 
leva o pícaro à trapaça, que tem sua realização máxima – por se 
combinar aí com o risco da aventura – no jogo trapaceiro. 
(GONZÁLEZ, 1994, p. 341)  

 

 Muitas são as passagens que comprovam a astúcia de Galvez.  Desde a sua 

chegada em terras amazônicas, o protagonista se utilizou de artifícios para alcançar seus 

objetivos.  Roubou a importante carta americana de Trucco sem levantar uma arma e sem 

o menor esforço (“Trucco pediu a Luiz Galvez que ele traduzisse o documento.  Não 
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confiava em outra pessoa para fazer este trabalho”1), saiu de Belém, mesmo acusado de 

crime sem ser capturado (“Alcancei os bastidores e sem ao menos saudar algumas coristas 

que choravam na coxia, escapei pela porta dos fundos, como  num folhetim”2), além de 

conquistar a região do Acre, fazendo todos os aliados trabalharem por ele, sempre na base 

da ardilosidade: 

Por cinquenta mil libras eu tinha de conquistar o Acre do domínio  
boliviano, declarar o território independente, formar um governo e 
tentar o reconhecimento internacional.  Quando tudo estivesse 
resolvido, meu governo solicitaria a anexação ao Brasil.  Minha 
nacionalidade afastaria qualquer suspeita de participação brasileira.  
Quanto à forma de governo, eles não se importavam. (SOUZA, 2001, 
p. 139) 

 

Considerações finais 

 O estudo acerca do personagem picaresco, a partir do protagonista Galvez, da obra 

de Márcio Souza, e da teoria de Mário Gonzalez, procurou compreender a existência do 

pícaro sob uma perspectiva mais abrangente, observando-o em contextos externos à 

tradição espanhola do século XVI.  É inegável que o momento espanhol ofereceu as 

condições para a construção definitiva de um personagem fora dos modelos tradicionais 

de herói.  O pícaro é fruto de uma sociedade opressora, que marginaliza e imobiliza os 

indivíduos em sua condição social.  Não há saída para o protagonista picaresco fora da 

trapaça e do engano, essas são suas únicas armas dentro de uma sociedade excludente.  

Entretanto, como pudemos observar, esse modelo social não se deu unicamente na 

Espanha do início da Idade Moderna.  Outros momentos históricos e outras nações 

repetiram a sociedade de aparências que marcou o surgimento do romance picaresco. 

 

 No Acre do início do século XX podemos vislumbrar as mesmas condições que 

permitiram o surgimento do pícaro espanhol. Respeitadas as devidas distinções, Galvez 

é um produto de uma sociedade com sérios problemas, assim como foi Lazarillo em 

relação à sociedade espanhola.  Suas histórias, assim como as de Sem-Pernas e de 

Macunaíma, revelam relações sociais fragmentadas e hipócritas, cheias de vicissitudes e 

                                                           
1 SOUZA, 2001, p. 53 
2 ______, 2001, p. 72 
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desequilíbrios.  O pícaro se mostra atento a essas máculas e, por meio delas, não só 

sobrevive, como também oportuniza seu progresso. 

 Estudar a constituição de um personagem tão rico como o pícaro se mostra 

prazeroso em razão da possibilidade de se investigar as relações sociais através dos 

tempos, observando nelas uma continuidade, no que diz respeito aos problemas e à 

capacidade do ser humano de superar as adversidades.  Lazarillo e Galvez não são 

contemporâneos, distanciam-se por muitos séculos, mas parecem tão próximos pela 

ardilosidade, pelos estratagemas, que talvez pudessem coexistir.  Seus objetivos são 

similares: desejam a ascensão social, a elevação de status.  Seus instrumentos para 

obtenção dessa condição também se aproximam – a trapaça, o engano, a burla. 

 A vida do pícaro evidencia uma necessidade constante de enfrentamento, de lutar 

contra as adversidades e as condições desfavoráveis que marcam sua vida. Essa situação 

se mostra análoga às minorias sociais, em qualquer época.  Essa semelhança atualiza 

constantemente a figura do pícaro e garante ao tema picaresco uma vitalidade, permitindo 

que diversos estudos sejam realizados e nos ofereçam novas perspectivas acerca desse 

típico personagem da literatura ocidental. 
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O MITO DO CURUPIRA: VOZES E LETRAS, DIÁLOGOS E NARRATIVAS NO
IMAGINÁRIO TEMBÉ

Autor: Prof.Me.Walmir Nogueira Moraes (UNAMA)

Coautor: Prof. Dr. Paulo Jorge Martins Nunes (UNAMA)

RESUMO: Este artigo aborda a importância do mito do Curupira na constituição cultural e social
do povo Tembé na contemporaneidade. Para os Tembé, povo situado no rio Gurupi, fronteira do
Pará com o Maranhão, o mito é um motivador para a imersão no cosmo, o que permite àquele
povo explicar fenômenos naturais e sobrenaturais. Este artigo, oriundo de uma pesquisa, sustenta-
se  em  Mircea  Eliade  e  Joseph  Campbell,  e,  a  modo  intertextual,  dialoga  com  Couto  de
Magalhães,  (O Selvagem)  e Mário de Andrade (Macunaíma).  Este  recurso aproximativo foi
possível  graças  à  Análise  Comparativa na  perspectiva  de  Tania  Carvalhal.  Dessa forma,  este
trabalho aproxima voz e letra, tendo como base um mito basilar dos Tembé apresentado em suas
narrativas, o Curupira, e explica essa íntima relação entre natureza e floresta na concepção desse
povo amazônico.
Palavras - Chave: Mito.Tembé.Curupira.Amazônia.Comparativismo.

A literatura oral dos Tembé, é constituída de elementos míticos fortes e “visíveis”

que à luz da palavra, consiste na crença que envolve a atmosfera ancestral daquele povo

tradicional, principalmente em relação ao mito do Curupira, cuja manifestação é sinônimo

de superação, de força de subsistência e de representação simbólica de uma cultura afeita

ao convívio com a floresta. Cabe informar que o povo Tembé vive na Amazônia, em uma

área situada entre a região nordeste do Pará e sudeste  do mesmo estado,  que tem os

principais rios de referência ao nordeste o rio Guamá e ao sudeste o rio Gurupi, que limita

os estados do Pará e Maranhão. É conhecido como Tembé o povo Tenetehara, que por

volta de 1850, migrou da região do rio Pindaré, no Estado do Maranhão, em direção ao

Estado do Pará, para habitar as margens dos rios Guamá, Capim e Alto Gurupi. 

Diante da perspectiva que motiva este trabalho, torna-se necessário esclarecer que

este artigo é resultante de uma dissertação defendida no Programa de Pós-Graduação em

Comunicação, Linguagens e Cultura da Universidade da Amazônia – UNAMA, sediado
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em Belém do Pará, Amazônia oriental. Nessa dissertação, um dos capítulos do referido

trabalho  é  dedicado  à  análise  comparativa  do  mito  do  Curupira  dos  Tembé  com

Macunaíma, de  Mário  de  Andrade  (2008),  e  O Selvagem,  de  Couto  de  Magalhães

(2003), obra que trata dos mitos Tupis no decorrer do século XIX. Nessa trajetória foi

necessário trilharmos  os  caminhos  e  conceitos  preconizados  na persistência  e

ressignificação do mito do Curupira, presentes nas narrativas Tembé (2015), catalogadas

anteriormente durante a pesquisa de campo, das quais nos valemos. Dessa forma, por

meio de um diálogo com Mircea Eliade, em O Mito do Eterno Retorno (1992) e Mito e

Realidade (1989), a visão didática do mito a partir de Joseph Campbell (1991), em O

Poder  do  Mito,  e  todo  um arcabouço  literário  fundamentado  em Carvalhal  (2007),

Literatura Comparada, foi possível aproximar o imaginário do mito, através da voz e

da letra.

Ao enveredar nas trilhas da Literatura Comparada,  torna-se pertinente destacar

que  em  princípio  o  estudo  da  Literatura  Comparada  compreendia  uma  forma  de

investigação literária confrontada entre duas ou mais literaturas. No entanto, os trabalhos

literários classificados como estudos literários comparados, compreendem investigações

bastante  variadas  e  os  colocam em um vasto  campo de  ação da  literatura.  Quanto  à

complexidade desses estudos, Carvalhal (2007), acentua a diversidade de possibilidades,

pois  à  medida  que  essas  pesquisas  comparadas  examinam a migração de  temas,  elas

comparam obras pertencentes a um mesmo sistema literário ou investigam processos de

estruturação das obras. Em nosso caso, fez-se necessário equiparar dois sistemas: o oral e

o escrito, donde a voz Tembé ganha o mesmo destaque da letra de autores hoje canônicos:

Mário de Andrade e Couto de Magalhães.

Nesse sentido, o método comparativo da literatura, ganha variadas interpretações

quando se constata  que  não existe  apenas  uma orientação a  ser  seguida  e  que  é  um

assunto passível de certo ecletismo metodológico, o que permite a compreensão de que a

literatura comparada não deve ser compreendida como sinônimo de “comparação”, pois

em meio a tantos estudos originados nas escolas europeias, principalmente nas francesa e

alemã,  as  divergências  metodológicas  são  evidenciadas,  provocando  dificuldades

consensuais a respeito da natureza do estudo da Literatura Comparada. Tal constatação
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gera  divergências  quanto  à  defesa  da  generalização  desse  estudo  ou  à  restrição  de

conceitos sobre os estudos comparativos da literatura.

O estudo do mito entre os Tembé reforça a necessidade de dar espaço às narrativas

daquela etnia, já que estão restritas à tradição oral. A oralidade, como sabemos, é vista

pelos  mais  tradicionalistas  como  hierarquicamente  inferior  e,  portanto,  excluída  do

cânone da literatura ocidental, que valoriza apenas o escrito de viés eurocêntrico. Desse

modo é que o mito do Curupira passa a ter a sua voz desvelada, ela quebra o silêncio em

que está mergulhado ao longo do tempo. Diante disso, o que se espera, é que o mito do

Curupira passe a manifestar-se fora do ambiente em que está imbricado. Este estudo que

traz  a  voz  para  a  seara  da  letra  e,  desse modo,  associa  voz e  letra,  ganha forma na

investigação  Comparativista,  que  adequadamente  permite  uma  relação  interdisciplinar

entre a fonte oral (o mito Tembé / Tekohaw) e as variantes escritas (Couto Magalhães e

Mário de Andrade, este que por sua vez já bebeu na fonte de Barbosa Rodrigues, na obra

Poranduba Amazonense).

Dessa  forma,  a  Literatura  Comparada  nos  proporciona  a  ultrapassagem  de

fronteiras nacionais, interculturais e faz dialogar os sistemas literários oral e escrito, em

que a cultura Tembé/Tekohaw passa a ser valorizada. Para Tania Carvalhal (2007), “a

literatura  comparada  é  uma forma específica  de  interrogar  os  textos  literários  na  sua

interação com outros textos, literários ou não, e outras formas de expressão cultural e

artística”  (Carvalhal,  2007,  p.74).  O  trabalho  dessa  estudiosa  preconiza  variadas

perspectivas a respeito do Comparativismo. Diante disso, uma coisa é perceptível, o ato

de comparar faz parte da estrutura de pensamento e da cultura do ser humano, portanto, o

ato da comparação é uma necessidade em diversas áreas do conhecimento e este estudo

nos permite alcançar os objetivos a que nos propusemos, ou seja, elucidar, através do

mito, os “modus vivendi” do povo Tembé.

Carvalhal  (2007),  enfatiza  a  temática  indígena  apoiando-se  nas  iniciativas  de

Mário de Andrade,  que combatia o “eurocentrismo” que à época (primeira metade do

século XX), foi fortalecido pela dependência cultural dos chamados países colonizados,

momento em que aquele intelectual brasileiro oscilava entre a identificação com o global

e a afirmação do local. Possuidor dessa consciência, Mário de Andrade não ocultava o

fato e assumiu essa contradição como uma solução para superá-la, chegando a afirmar:
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“sou um tupi tangendo um alaúde”, que passa a tornar-se uma espécie de lema da forma

de pensar e agir do Modernismo. Este agir/pensar não está esvaziado de conflito; conflito

que se intensifica quando Mário de Andrade lança a rapsódia Macunaíma, criando “o

herói sem nenhum caráter”. Distante do modelo idealizado do Romantismo, Macunaíma é

personagem atravessado pelas culturas nativas, europeia e a africana, que dão a argamassa

basilar  da  cultura  nacional,  momento  em  que  o  brasileiro  é  configurado  em  sua

“completude incompleta”. Mário de Andrade soluciona o conflito pela descaracterização

do herói da tradição mítica eurocêntrica e hebraico-cristã, o que redefinirá o brasileiro,

“macunaimicamente” como um ser de caráter incompleto; em formação, portanto. Dessa

forma compreende a autora:

Paradoxalmente, o texto descolonizado na cultura dominante acaba por
ser o mais rico [não do ponto de vista de uma estreita economia interna
da  obra]  por  conter  em  si  uma  representação  no  próprio  nível  da
fabulação, resposta esta que passa a ser um padrão de aferição cultural
de  universalidade  tão  eficaz  quanto  já  conhecidos  e  catalogados
(SANTIAGO apud CARVALHAL, 2007, p.23).

Como é do conhecimento público, José Vieira Couto de Magalhães (1837-1898),

publicou vários trabalhos, entre os quais se destaca O Selvagem, um estudo naturalista,

de caráter  etnológico  e  lingüístico  (mas com evidentes  finalidades  política e  militar),

constituído  de coleta  e  estudos de  narrativas,  essa  obra,  cujo  subtítulo  era  “Trabalho

preparatório para o aproveitamento do selvagem e do solo por ele ocupado no Brasil”, foi

encomendado  por  D.  Pedro  II,  a  fim  de  ser  apresentado  na  feira  internacional  da

Filadélfia  em  1878,  por  conta  da  comemoração  do  centenário  da  Independência

Americana. Por outro lado, em um tempo mais recente, Mário de Andrade Investindo na

literatura modernista, explora a vertente do mito Curupira em relação à Macunaíma, o

“herói  da  nossa  gente”,  um ser  etnicamente  híbrido  que,  juntamente  com o  duende

Curupira, é personagem de uma literatura que, até então, era tratada como marginal ou

periférica, mas que ganha outra conotação com o decorrer dos tempos quando acontece a

sedimentação do projeto estético e político dos modernistas, de que a narrativa Mario

andradina faz parte.

Macunaíma,  na primeira  parte  do livro é  apresentado como um indivíduo que

mesmo  adulto,  continua  apresentando  uma  “atitude  inacabada”;  seu  comportamento
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indicia uma figura com temperamento gozador, com atitudes próprias de irreverente, num

estilo bastante egoísta e bonachão.

O conteúdo do romance que, nesta análise nos interessou mais de perto, dá conta

de  que,  certa  vez, o  herói  perdido  na  floresta,  vagou  por  muito  tempo,  até  que  por

encanto, “topou com o Curupira” moqueando carne, acompanhado do cachorro dele, Papa

mel. “E o Currupira1 vive no grelo do tucunzeiro e pede fumo pra gente. Meu avô dá

carne  pra  mim comer?  Sim,  Currupira  fez.”(ANDRADE,  2008,  p.23).  Atendendo  ao

pedido,  o  Curupira  retira  um  pedaço  de  carne  da  própria  perna  e  a  oferece  para

Macunaíma que, de pronto, a devora, ao mesmo tempo em que o ente lhe perguntou: “O

que está fazendo na capoeira, rapaz? - Passeando!” (ANDRADE, 2008, p.23), respondeu

o herói ainda menino, explicando que estava ali como castigo imposto pela mãe, por ele

ter sido malvado com seus irmãos. O Currupira olhou para ele e, resmungando, disse que

o menino não era mais curumim e que as traquinagens de Macunaíma já eram coisa de

gente grande. Na sequência, fica evidente que o Currupira queria devorar o “herói” e lhe

ensina o caminho errado para a aldeia,  mas o curumim ludibriou o ente canibal, dele

desvencilhando-se:

O Currupira esperou bastante, porém curumim não chegava...Pois então,
o monstro amontou no viado, que é o cavalo dele, fincou o pé redondo
na virilha do corredor e lá se foi gritando: - Carne de minha perna, e
esta respondia: “que foi?” (ANDRADE, 2008, p.23). 

O  herói Macunaíma,  percebendo  que  não  podia  se  esconder  do  Curupira,

astuciosamente vomitou a carne numa poça de lama e assim conseguiu escapar do ser

mitológico. Macunaíma, com sua perspicácia, representaria assim, a soberania e o poder

reinventado, pois é comum nas narrativas míticas da oralidade, o Curupira deflagrar, com

maestria, alguma “peça” nos homens e submetê-los ao seu domínio; o que não ocorre na

versão escrita por Andrade (2008). Nessa narrativa, o mito do Curupira sofre diversas

variações  como  se  observa.  O  significante  Currupira  (grifo  nosso)  indicia  uma

supervalorização  da  língua  Tupi,  pois  é  um  termo  bastante  comum  utilizado  pelos

indígenas falantes desse tronco linguístico, como na aldeia Tembé da Tekohaw. O mito

reescrito por Mário de Andrade é apresentado com algumas características que não são

comuns: ele aparece acompanhado de um cachorro (nominado Papa mel, uma espécie de

1O termo Curupira aparece grafado nessa forma “Currupira” em alguns episódios nas pesquisas de Couto
de Magalhães, nas análises de Cavalcanti Proença(1978) e nas narrativas catalogadas na aldeia Tekohaw.
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esquilo), além do fato de ele viver no grelo do tucunzeiro. Também, estranha-se o cavalo

do Curupira, que sempre é ilustrado como sendo um porco do mato, em Andrade, no

entanto, ele aparece como um veado. Afora tudo isto, os pés do duende que comumente

conhecemos como sendo virados para trás, em Macunaíma toma a forma arredondada.

Por  outro  lado  no  texto  do  escritor  paulistano,  o  mito  possui  características  comuns

atribuídas ao duende: pedir fumo e usar da punição quando não é atendido. Esta última

fica evidenciada quando Macunaíma foi deixado pela mãe na capoeira, punição devido à

maldade praticada pelo curumim junto aos irmãos. 

Na voz de Proença (1978), o episódio destacado acima é uma analogia da lenda

registrada  em  Poranduba Amazonense,2de Barbosa  Rodrigues3.  É  nesta  obra  que  as

personagens ao buscarem voltar para casa, são perseguidas pelo Currupira, que os segue,

chamando  pela  carne  e  esta  responde  de  dentro  da  barriga.  Na  versão  de  Barbosa

Rodrigues, os garotos, ao chegarem à beira de um rio, bebem água e vomitam a carne,

que agora responde ao Currupira do chão onde caiu. Outra informação proveniente de

Poranduba (grifo nosso), conforme Proença (1978) é a condição de o Curupira morar no

grelo do tucunzeiro e de ter um cachorro, que nada mais é do que a irara. 

Em outra  perspectiva  de  análise,  destacamos  uma  característica  que  demanda

surpresa no leitor conhecedor do mito Curupira e que indicia uma construção proposital

por parte do autor do texto. A destreza e astúcia do Curupira em relação ao homem são

características inerentes ao mito, graças à sua sobrenaturalidade. No entanto a astúcia de

Macunaíma se sobrepõe e supera a esperteza do duende, que é um dos deuses da floresta.

Essa variação na narrativa nos possibilita adentrar no contexto político e social daquele

momento,  já  que,  ali  se  percebe  uma  perspectiva  antropofágica  (corrente  literária

capitaneada por Oswald de Andrade) em alguns modernistas militantes. Esse conceito de

antropofagia consistia simplesmente em selecionar do alheio o que era interessante (aqui

a presa Macunaíma) e refutar o que era desnecessário à formação da cultura brasileira, o

2Também  conhecida  como  Kochiyma  –  uará,  porandub,  1872-1877.  Disponível  em:<
http://etnolinguistica.wdfiles.com/local--files/biblio%3Arodrigues-1890-
poranduba/rodrigues_1890_poranduba.pdf.>. Acesso em: 12 nov. 2013
3João Barbosa Rodrigues, nascido em São Gonçalo do Sapucaí, MG, foi engenheiro, botânico e naturalista
brasileiro.  Esteve na Amazônia em uma missão científica do governo imperial e mais tarde dirigiu em
Manaus  o  Jardim Botânico,  inaugurado  em 1883,  sob  patrocínio  da  princesa  Isabel  e  extinto  após  a
Proclamação  da  República.  Fonte:  Disponível  em:  <http://etnolinguistica.wdfiles.com/local--files/biblio
%3Aihering-1911-barbosa/ihering_1911_barbosa.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2013. Agradeço especialmente
a sugestão oportuna da professora Denise Simões.
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que, a nosso ver,  pode ser evidenciado pelo fato de Macunaíma vomitar o pedaço de

carne do Curupira, anteriormente ingerida. 

Nesse  episódio,  o  Curupira  é  apresentado  como  devorador,  condição  que  se

repetirá mais adiante, o que indiciaria, na concepção do modernista, representar, de certo

modo, um arquétipo da cultura brasileira original, enquanto Macunaíma passa a ser, na

cena acima apresentada, mais completo, na medida em que representa ao mesmo tempo

as três raças formadoras do povo brasileiro, a fusão do indígena com o negro afrodescente

e o branco europeu. 

As artes do Curupira presentes no texto remetem à ideia que concebe o mito como

dialética do desenvolvimento histórico, no qual os ganhos são inseparáveis das perdas,

ação recorrente em todos os textos analisados na dissertação basilar deste trabalho. Nessa

concepção,  Eliade  (1992),  entende  que  nem  os  objetos  externos,  nem  qualquer  ato

humano agregam qualquer valor autônomo intrínseco; eles adquirem um valor, tornando-

se reais, pois participam de uma forma ou de outra, de uma realidade que os transcende.

Isto pode ser percebido, por exemplo, na vida do povo Tembé, que tem com os mitos um

relação estreita de cumplicidade e dependência. O mito se transforma em um receptáculo

que referenda o seu próprio meio e lhe dá significado e valor. Essa força pode estar no

substancial do objeto ou em sua forma, porém, em uma combinação com a perenidade

que perpassa na história. Assim, vale dizer que as versões escritas, tanto de Magalhães

quanto de Andrade, são de algum modo, devedoras da fonte oral dos Tembé. 

Deste modo, destacamos um outro episódio de  Macunaíma que ganhará mais

notoriedade se associado à narrativa de Magalhães (2003). A seguir , temos os textos da

letra:

No outro dia Macunaíma, depois de brincar cedinho com a linda Iriqui,
saiu  para  dar  uma  voltinha.  Atravessou  o  reino  encantado  da  Pedra
bonita  em  Pernambuco  e  quando  estava  chegando  na  cidade  de
Santarém topou com uma viada parida.
__ Essa eu caço! Ele fez. E perseguiu a viada. Esta escapuliu fácil mas
herói pode pegar o filhinho dela que não andava quase, se escondeu por
detrás de uma carapanaúba e  cutucando o viadinho fez ele  berrar.  A
viada  ficou  feito  louca,  esbugalhou os  olhos  parou turtuveou e  veio
vindo, veio vindo parou ali mesmo defronte chorando de amor. Então o
herói flechou a viada parida. Ela caiu esperneou um bocado e ficou rija
estirada no chão. O herói cantou vitória. Chegou perto da viada olhou
que mais olhou e deu um grito, desmaiando. Tinha sido uma peça do
Anhanga...Não  era  viado  não,  era  mas  a  própria  tapanhumas  que
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Macunaíma flechara e estava morta ali, toda arranhada com os espinhos
das titaras e mandacarus do mato(ANDRADE,2008,p.26).

Nas imediações da cidade de Santarém, um índio Tupinambá perseguia
uma veada,  que era  seguida do filhinho que amamentava,  depois  de
havê-la ferido; o índio podendo agarrar o filho da veada, escondeu-se
por detrás de uma árvore, e fê-lo gritar; atraída pelos gritos de agonia do
filhinho, a veada chegou-se a poucos passos de distância do índio- ele
então a flechou e ela caiu. Quando o índio, satisfeito, foi apanhar sua
presa, reconheceu que havia sido vítima de uma ilusão do  Anhanga;  a
veada a que ele perseguia, não era uma veada, mas sua própria mãe, que
jazia  morta  no  chão,  varada  com  a  flecha  e  toda  dilacerada  pelos
espinhos. (MAGALHÃES, 2003, p.149).

As  narrativas  acima  apresentam  semelhanças  e   diferenças  entre  ambas.  A

narrativa reescrita por Andrade (2008) ocorre em uma viagem atemporal e multiespacial

do  personagem  Macunaíma,  mas  o  fato  narrado,  referindo  -  se  especificamente  ao

encontro com o Curupira, acontece nas imediações da cidade de Santarém, oeste do Pará.

Em ambas narrativas, a personagem motivadora do fato é uma veada parida cuja cria

ficará indefesa com a ausência da mãe, daí o ato mítico que se concretiza com a aparição

do ente da floresta e a punição, que acontece por meio da metamorfose4, no momento em

que o caçador indígena se apropria da indefesa cria, para, desse modo, conseguir flechar

mortalmente a mãe em lactação. Nisso ocorre a manifestação punitiva do Curupira ou

Anhanga (na visão do colonizador europeu o espírito do mal ou diabo apresentado como

variação do duende), que transforma a mãe de Macunaíma em uma veada, caçada e morta

pelo  próprio  filho,  o  que  também ocorre  em Magalhães  (2003). Isso  pode denotar  a

possibilidade de que Mário de Andrade usou Magalhães como fonte de pesquisa, antes de

dar forma definitiva à escrita de “seu” Curupira.

A atitude punitiva do Curupira  também é apresentada em Andrade (2008),  no

momento em que o indígena relata que sonhara ter  caído seu dente,  no que sua mãe

responde que era sinal de que algum parente iria morrer. Macunaíma prevê que sua mãe

seria vitimada da morte, o que ocorre na continuação da narrativa, e que pode ser uma

punição motivada pela traição ao seu irmão jiguê, já que “herói”, pela manhã, acha de

“brincar5” com a linda Iriqui, companheira de seu irmão, o ingênuo Jiguê.

4A metamorfose  humana  na  literatura  e  em  todas  as  artes  possui  o  poder  mágico  de  evidenciar  o
maravilhoso, passando a ser natural o fenômeno da metamorfose humana, em que o homem se supera na
condição da transposição do imaginário para a realidade, na arte em geral. N.A. 
5 No metafórico texto de Macunaíma “brincar” denuncia o ato sexual.
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A atitude  punitiva  do  Curupira  recai  sobre  o  homem que desrespeita  o  poder

(sobre) natural, uma atitude própria do ser humano em demonstrar seu livre arbítrio em

relação à natureza. Assim, a punição passa a ser uma disciplina imposta ao caçador, por

desobediência ao mandamento ou à regra do sistema mítico. Podemos deduzir essa ação

como o “erro trágico” agindo sobre o sagrado, capaz de destruir a ação do tempo mítico,

provocado pelo objeto de desejo, o objeto mágico, proibido. Esse rompimento entre o

homem e o deus da floresta, permitiu a punição mítica ao indígena e a Macunaíma, ou

seja,  a  punição  de  morte.  Deste  modo,  a  narrativa  em questão,  pode ser  definida  na

perspectiva de Mircea Eliade da seguinte forma:

Viver  os  mitos  implica,  pois,  uma  experiência  verdadeiramente
religiosa,  pois  ela  se  distingue  da  experiência  ordinária  da  vida
quotidiana. A religiosidade dessa experiência deve-se ao fato de que, ao
reatualizar os eventos fabulosos, exaltantes, significativos, assiste - se
novamente às obras criadoras dos Entes sobrenaturais  (ELIADE,1989,
p.22).

Os povos tradicionais não estão apegados aos valores do capitalismo, assim os

Tembé entendem a vida; sendo coletores, caçadores, pescadores que sob a proteção mítica

vivem em um tempo favorável ao cotidiano. Nessa cronologia o tempo vai ao encontro

dos Tembé ou caminha concomitante e em consonância com a cosmogonia da floresta,

nunca o contrário. Dessa forma, o tempo primordial do mito é uma realidade para os

Tembé e o Curupira da aldeia Tekohaw, apresenta, também, as características míticas dos

textos  de  Magalhães  e  Andrade,  porém,  a  ele  é  atribuído  um diferencial  próprio  da

realidade Tembé, conforme apresentamos no depoimento a seguir:

Tinha um índio que ia no mato todo dia e não arranjava nada. A mulher
reclamava que ele não conseguia comida. Ele dizia, vou de novo, mas
nada conseguia. Um dia ele sentou em cima de um pau, pensando o que
dizer  em casa,  por  não  ter  conseguido  nada.  O  que  ela  vai  comer,
pensava sentado em um tronco de árvore.  De repente,  vinha em sua
frente um menino,  um pretinho,  assim, olhando pra ele e disse:  “Ei,
compadre!  Tem fumo ai?  Sim, tenho. Quero fumar. Que está fazendo
aqui? Estou aqui pensando, que a minha mulher vai brigar comigo, que
não levo nenhuma  caça do mato,  ela  vai  brigar  comigo.  O pretinho
disse,  Ah é!  Vou fazer  um remédio pra  ti.  Fumaram juntos  e depois
disse:  vem atrás de mim. Olha esse veado!Pode chegar mais perto e
atirar. O índio atirou e o veado caiu. Andaram e apareceu outro. Pode
atirar. Mais um veado caiu. Quer mais um?Não, respondeu o índio.  Já
tinha muita caça. Chegou em casa e a mulher ficou alegre e todos os
parentes vieram e fizeram comida, até os cunhados, e todos comeram.
No  outro  dia,  o  homem foi  de  novo  no  mato  para  experimentar,  e
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encontrou um veado. No outro dia também e todo dia achava caça e até
os dias de hoje temos caça aqui. E isso aconteceu com nossos antigos
que o Curupira ajudou muito até os dias de hoje. Até hoje a gente pede
caça, e o Curupira atende (informação verbal)6.

A relação de intimidade entre o homem da floresta e o Curupira, vai ao encontro

dos estudos e registros apresentados por Eliade (1992), de que o Mito não é o primeiro e

sim  o  último  estágio  no  desenvolvimento  de  um  herói  e  pela  análise  que  ficou

demonstrada ao longo desse discurso a manifestação do sobrenatural é que faz o mito

ganhar força e o respeito de uma comunidade movida pela necessidade de benefícios

vitais à sobrevivência. Nesse aspecto, os arquétipos são preponderantes para que a função

do sobrenatural,  presente  no mito,  fortaleça a  cultura  de toda  uma comunidade.  Essa

condição do mito  em atender  às  necessidades  humanas,  pode ser  comprovada com a

realidade Tembé da aldeia Tekohaw, onde deter a posse de uma espingarda é o sonho de

qualquer indígena, arma que o torna destacado como caçador, devido o poder de fogo do

artifício bélico, ser mais rápido diante das flechas ou armadilhas.

Há de se destacar também, a presença da metamorfose vinculada ao mítico, uma

forma de explicar fatos e mistérios da vida, produto de atitudes heróicas ou sobrenaturais,

capazes, inclusive, de justificar a cosmogonia e ancestralidade de povos e sociedades;

recurso  amplamente  explicitado  nas narrativas  de  Andrade  (2008),  a  de  Magalhães

(2003), e potenciado nas narrativas Tembé, o que reforça  a concepção de Eliade (1989),

de que as  cosmogonias  servem de modelo para  todos os  tipos  de “criações”  e  como

constatação, anotamos abaixo, um fragmento do texto do teórico: 

O meio  cósmico  em que  se  vive,  por  mais  limitado  que  possa  ser,
constitui o “mundo”; sua “origem” e sua “história” precedem qualquer
outra história individual. A idéia mística da “origem” está imbricada no
mistério da “criação”. Uma coisa tem uma “origem” porque foi criada,
isto é, porque um poder se manifestou claramente no mundo, porque um
acontecimento  se  verificou.  Em  suma,  a  origem  de  uma  coisa
corresponde à criação dessa coisa (ELIADE, 1989, 38).

Na literatura de Magalhães(2003) e Andrade(2008), o mito do Curupira, devedor

da versão oral dos Tembé, adquiriu notoriedade nacional e ganha características próprias,

quando é reinventado pelo gênio e pela palavra escrita. Já no seio do povo Tembé ele

continua a transcender à imaginação quando integra o cotidiano daquele povo da floresta.

6 Lourival Tembé. Entrevista concedida a Walmir Nogueira Moraes. Tekohaw, jun. 2015.
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O Curupira é um ser que possui a força e a vida plena, um gênio ao qual o povo Tembé

reitera  nas  manifestações  diversas,  inclusive  aquelas  para  além das  fronteiras  de  sua

própria cultura, mas se confrontado, por exemplo, com um universo cultural como o da

cultura hebraico-cristã, atravessada de tabus e proibições, ela transcende e se estabelece

no íntimo da cosmogonia que articula a magia da floresta. Tudo isso ocorre pela interação

do mito com o homem, permitindo que sejam pactuadas manifestações recorrentes por

meio  de  encontros  e  reencontros  “físicos”,  tanto  nos  primórdios  quanto  na

contemporaneidade.  O  fato  é  que  dessa  relação  ocorre  à  continuidade  mítica  e  a

integração da comunidade e com o mito.

Segundo se pode entender,  em Andrade (2008), Macunaíma (em seu propósito

desconstrutor  e  de  certa  forma  anárquico),  ao  se  relacionar  com o  Curupira,  denota

condições de superar o mundo mágico do deus da floresta, não só com a astúcia, mas por

meio da hábil utilização de diálogos que evidenciem a linguagem indígena, tão presente

no cotidiano do povo brasileiro, sobretudo no norte do país.  Outra questão seria a de

denunciar a ingerência do capitalismo exacerbado na formação do povo brasileiro, bem

como  os  danos  provocados  à  natureza,  resultantes  de  ações  de  latifundiários,  que

continuam sendo uma temática emblemática até aos dias atuais. Assim estaria garantida a

“função pedagógica do mito”, defendida por Campbell (1991), e está presente também

em Macunaíma, em que se apresenta constituída de atitudes sobrenaturais e mágicas, cujo

poder é fortalecido a cada desafio apresentado na narrativa. Nos episódios do Curupira,

essa  magia  adquire  a  significação  da  riqueza  pujante  da  cultura  brasileira,  que  se

contrapõe aos padrões da cultura dos colonizadores. Daí é que se pode depreender que a

voz oral do mito Tembé, fez ao longo dos tempos (a depreender das duas obras da letra

aqui estudadas), escola, e espalhou-se pelo nosso imaginário brasileiro, tendo a literatura

como ponto de partida e porto de chegada.
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 CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS SOBRE OS REFLEXOS DO 
JOGO ESPELHADO ENTRE A OBRA LITERÁRIA E FOTOGRÁFICA DE 
CHARLES LUTWIDGE DODGSON OU POR UMA 
TEORIA PERPLEXA DOS EFEITOS DE SENTIDO EM SUA OBRA.

 
RESUMO: A obra literária do escritor inglês Charles Lutwidge Dodgson
imagináveis de releituras e interpretações para além da palavra escrita
além da literatura, antes de se arriscar como escritor literário, Charles foi fot
amadorismo, Charles fez experimentos de manipulação e narrativa fotográfica em um contexto 
no qual a foto possuía um estatuto de “eternizar” retratos mais fiéis que a pintura. Esta reflexão 
introdutória e breve tem por base um estudo já rea
do modo fantástico literário que percorre, dentre outras categorias, o maravilhoso, o nonsense, o 
surrealismo, o estranho, o real maravilhoso, entre outras e uma análise sobre o reflexo do 
discurso insólito na manifestação da identidade/alteridade da protagonista. No decorrer destas 
pesquisas ficou claro: 1) as considerações que envolvem a presença do fantástico na obra 
literária de Lewis Carroll a partir de teorias, inevitavelmente, sistematizadoras/categorizador
resultam em um cobertor curto que, “cobrindo a cabeça, descobre os pés e, cobrindo os pés, 
descobre a cabeça”; 2) nenhuma das categorias exploradas servem à compreensão dos efeitos de 
sentido nas obras. Diante disso, surgiu a hipótese de que há uma potê
permeada pelo insólito e que está presente em sua obra artística como um todo, literária e 
fotográfica. Então há uma outra: a possibilidade de uma “autotextualidade” (Dällenbach, 1979) 
insólita que se revela no diálogo entre a sua obr
fotográfica e a literária de Lewis Carroll parece exigir uma reflexão perplexa e desafiadora
Desta maneira, interessa explorar este jogo de reflexo, “mise en abyme” entre as manifestações 
artísticas de Carroll.  
Palavras-chave: Intersemiótica.

 
A queda pela toca do coelho

Este artigo é o início de uma pesquisa de tese que pretende relacionar a obra 
artística de Charles L. Dodgson
insólito com o objetivo de ampliar o leque analítico para formular uma análise 
interpretativa dos efeitos destas configurações em sua obra como um todo
uma teoria literária da perplexida
isso corresponda a um discurso científico literário.

CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS SOBRE OS REFLEXOS DO 
JOGO ESPELHADO ENTRE A OBRA LITERÁRIA E FOTOGRÁFICA DE 
CHARLES LUTWIDGE DODGSON OU POR UMA METODOLOGIA PARA A 
TEORIA PERPLEXA DOS EFEITOS DE SENTIDO EM SUA OBRA.

Ana Carla Bellon (UERJ)

literária do escritor inglês Charles Lutwidge Dodgson extrapolou
releituras e interpretações para além da palavra escrita. Mas sua obra criativa foi 

além da literatura, antes de se arriscar como escritor literário, Charles foi fot
amadorismo, Charles fez experimentos de manipulação e narrativa fotográfica em um contexto 
no qual a foto possuía um estatuto de “eternizar” retratos mais fiéis que a pintura. Esta reflexão 
introdutória e breve tem por base um estudo já realizado em torno da presença de uma tradição 
do modo fantástico literário que percorre, dentre outras categorias, o maravilhoso, o nonsense, o 
surrealismo, o estranho, o real maravilhoso, entre outras e uma análise sobre o reflexo do 

nifestação da identidade/alteridade da protagonista. No decorrer destas 
pesquisas ficou claro: 1) as considerações que envolvem a presença do fantástico na obra 
literária de Lewis Carroll a partir de teorias, inevitavelmente, sistematizadoras/categorizador
resultam em um cobertor curto que, “cobrindo a cabeça, descobre os pés e, cobrindo os pés, 
descobre a cabeça”; 2) nenhuma das categorias exploradas servem à compreensão dos efeitos de 
sentido nas obras. Diante disso, surgiu a hipótese de que há uma potência criativa visível 
permeada pelo insólito e que está presente em sua obra artística como um todo, literária e 
fotográfica. Então há uma outra: a possibilidade de uma “autotextualidade” (Dällenbach, 1979) 
insólita que se revela no diálogo entre a sua obra fotográfica e literária. O diálogo entre a obra 
fotográfica e a literária de Lewis Carroll parece exigir uma reflexão perplexa e desafiadora
Desta maneira, interessa explorar este jogo de reflexo, “mise en abyme” entre as manifestações 

chave: Intersemiótica. Insólito. Mise en abyme. Alice. 

A queda pela toca do coelho 
é o início de uma pesquisa de tese que pretende relacionar a obra 

L. Dodgson (fotográfica e literária) a partir das configurações do 
insólito com o objetivo de ampliar o leque analítico para formular uma análise 
interpretativa dos efeitos destas configurações em sua obra como um todo
uma teoria literária da perplexidade menos categorizante possível, na medida em que 
isso corresponda a um discurso científico literário. 
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extrapolou os limites 
Mas sua obra criativa foi 

além da literatura, antes de se arriscar como escritor literário, Charles foi fotógrafo. Além do 
amadorismo, Charles fez experimentos de manipulação e narrativa fotográfica em um contexto 
no qual a foto possuía um estatuto de “eternizar” retratos mais fiéis que a pintura. Esta reflexão 

lizado em torno da presença de uma tradição 
do modo fantástico literário que percorre, dentre outras categorias, o maravilhoso, o nonsense, o 
surrealismo, o estranho, o real maravilhoso, entre outras e uma análise sobre o reflexo do 

nifestação da identidade/alteridade da protagonista. No decorrer destas 
pesquisas ficou claro: 1) as considerações que envolvem a presença do fantástico na obra 
literária de Lewis Carroll a partir de teorias, inevitavelmente, sistematizadoras/categorizadoras 
resultam em um cobertor curto que, “cobrindo a cabeça, descobre os pés e, cobrindo os pés, 
descobre a cabeça”; 2) nenhuma das categorias exploradas servem à compreensão dos efeitos de 

ncia criativa visível 
permeada pelo insólito e que está presente em sua obra artística como um todo, literária e 
fotográfica. Então há uma outra: a possibilidade de uma “autotextualidade” (Dällenbach, 1979) 

a fotográfica e literária. O diálogo entre a obra 
fotográfica e a literária de Lewis Carroll parece exigir uma reflexão perplexa e desafiadora. 
Desta maneira, interessa explorar este jogo de reflexo, “mise en abyme” entre as manifestações 

é o início de uma pesquisa de tese que pretende relacionar a obra 
(fotográfica e literária) a partir das configurações do 

insólito com o objetivo de ampliar o leque analítico para formular uma análise 
interpretativa dos efeitos destas configurações em sua obra como um todo, em favor de 

de menos categorizante possível, na medida em que 
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Os efeitos de sentido insólitos de sua literatura (Alice in Wonderland – 1865; 
Alice through the looking-glass - 1871) parecem estar presentes em sua fotografia e 
vice-versa, isto também implica afirmar que, para uma maior aproximação da 
compreensão de sua obra artística como um todo e, logo, de seu gesto criativo e seus 
efeitos, é necessário perceber a intertextualidade imanente presente no diálogo 
intersemiótico entre literatura e fotografia criadas pelo mesmo autor.   

Ainda totalmente no início, esta apresentação pretende expor as ideias 
introdutórias que tocam no cerne desta investigação.  

Este trabalho tem início no ano de 2010 com uma investigação ainda baseada em 
categorias sistemáticas no âmbito do insólito1. Os livros de Alice apresentam traços de 
uma tradição de categorias que passa pelo maravilhoso infantil, nonsense, realismo 
maravilhoso, surrealismo, estranho, fantástico e outros. Segue por uma investigação que 
tentou compreender os efeitos insólitos da alteridade dentro do País das Maravilhas, ou 
seja, como as interações com as personagens do mundo subterrâneo surtem efeitos 
permeados pelo discurso do insólito na própria Alice. Destas investigações, dois pontos 
ficaram claros: 1) as considerações que envolvem a presença do insólito na obra literária 
de Lewis Carroll a partir de teorias, inevitavelmente, sistematizadoras/categorizadoras 
limitam o leque analítico ao máximo; 2) nenhuma das categorias exploradas servem à 
compreensão efetiva dos efeitos de sentido nas obras. 

Duas citações movem as ideias iniciais, a saber: Manuel Antonio de Castro diz 
que  “se queremos sair de lugares comuns devemos espicaçar as palavras para 
mostrarem o que elas, muitas vezes, mais escondem do que mostram.” (2008, p. 27). 
Antonie Compagnon já nos desafiou apontando a perplexidade como única moral 
literária. (2010, p.256). Ao lado destas duas citações talvez possamos vislumbrar uma 
transgressão dentro do que se quer como ciência da literatura em favor de produzir uma 
uma ciência perplexa da Literatura Insólita 

As análises literárias das obras que pertencem a esta gama de produção que 
transtorna o clássico estatuto do realismo tendem a parar na constatação desta ou 
daquela fórmula proposta por este ou aquele estudioso que se baseou em efeitos de 
sentido de uma obra totalmente distinta. Por exemplo, o fruto de uma análise que aplica 
sistematicamente uma teoria que se baseou em um conjunto de obras específicos, por 
exemplo, o chamado fantástico europeu, em um contexto totalmente diferente, por 
                                                           
1 Com ciencia das divergências que a nomenclatura em torno da chamada “Literatura Fantástica” 
apresenta, opto pela escolha do “Insólito” para abarcar em lato senso a literatura de tradição não-realista. 
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exemplo, o conjunto de produções do chamado Boom latinoamericano, resulta em algo 
cujo efeito é o assassinato dos efeitos de sentido das obras analisadas. 

Muito se discute atualmente, dentro dos estudos culturais,  sobre o “ato 
antropofágico” necessário para a recontextualização de teorias importadas.  Mas o que 
noto em meu cotidiano acadêmico é a reprodução e aplicação infinita de conceitos 
diversos em obras literárias diversas sem extrapolá-las. Esta característica no discurso 
de algumas pesquisas acadêmicas, esta ansia por excesso de dados, esta tentativa de 
fazer ciência exata parece ir na contramão da compreensão dos efeitos da arte. Por outro 
lado, há vários estudiosos em busca de extrapolar o “mais do mesmo” em favor de um 
discurso coerente com os efeitos gerados. 

Os efeitos de sentido do conjunto de obras artísticas de Lewis Carroll necessitam 
de uma teoria que parte mas extrapola as atuais categorizações. A comparação entre 
literatura e fotografia mantem perplexas as questões pertinentes à análise interpretativa.  
 
A ciência e suas categorizações 

As questões transbordam as questões. 
 

Boaventura de Sousa Santos em seu célebre “Discurso sobre as ciências”, de 
1987, inicia colocando em evidência o ato de perguntar que parece ser o grande 
movimentador do que conhecemos como pesquisa científica. Traz à tona Jean-Jacques 
Rousseau e seu Discours sur les Sciences et les Arts, de 1750, no qual responde com um 
enorme NÃO à questões “razoavelmente infantis”, nas palavras de Boaventura, como 
“há alguma razão de peso para substituirmos o conhecimento vulgar que temos da 
natureza e da vida e que partilhamos com os homens e mulheres da nossa sociedade 
pelo conhecimento científico produzido por poucos e inacessível à maioria?”. Desde 
que esta pergunta foi repondida muitas outras foram feitas nesta direção, mas o discurso 
científico parece ter continuado a ser inacessível à maioria, ainda mais quando falamos 
em âmbito brasileiro (mas este assunto ainda não é meu objetivo neste trabalho).  

O “conhecimento científico” elucidado por Rousseau ainda não toca no que 
conhecemos, ou queremos conhecer, como ciência da Literatura. A Arte Literária reúne 
os conhecimentos ditos vulgares da natureza, da vida, mas também encerra em si uma 
gama de possibilidades de conhecimentos ditos científicos, ou melhor, possibilidades de 
abordagem científica, característica esta que deixa o caminho bastante pedregulhoso 
rumo à delimitação de uma ciência objetiva. Levando em conta que ao usar o termo 
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“ciência” ainda estamos pensando no paradigma dominante, naquele “modelo de 
racionalidade” do qual fala Boaventura, que preside à ciência moderna e “constituiu-se 
a partir da revolução científica do século  XVI” (p.21)  e que mais tarde, ele mesmo, foi 
extendido às ciências sociais. 
 Se Rousseau responde com uma negativa àquela questão, então como utilizar um 
discurso baseado em conhecimentos científicos para tratar de uma arte que tem por 
princípio a impossibilidade de esgotamento de seu sentido? Produzir Ciência da 
Literatura é, no mínimo, desafiador.  

A necessidade de se criar categorias/classificações, para organizar nossa 
racionalidade e, assim, compreender o objeto em questão é notável em todos os ramos 
da ciência, em suas diversas áreas, até na literatura. Surpreende que um objeto cujos 
efeitos e significações são tão amplos e tão distintos entre si seja, por vezes, capturado 
pelas mãos dos acadêmicos e enclausurado em suas caixas categóricas até a segunda 
ordem. 

Há algo insensato nisso. Gilbert K. Chesterton em ocasião do centésimo 
aniversário do nascimento de Lewis Carroll expressou o seu “medo terrível de que a 
história de Alice já tivesse caído sob as mãos pesadas dos acadêmico e estivesse se 
tornado fria e monumental como um túmulo clássico.”2 Neste caso, ele se referiu a uma 
literatura cujos parâmetros não partem de leis ditas realistas, o que parece ser ainda mais 
complexo. Somado a isso, diz Júlio Cortazar, escritor e crítico argentino, em sua Valise 
de Cronópio, que o fantástico “se opõe a esse falso realismo que consiste em crer que 
todas as coisas podem ser descritas e explicadas como dava por assentado o otimismo 
filosófico e cientifico do século XVIII [...]. (1993, p.148). Eu me pergunto: “Como 
fazer uma análise categórica de um objeto transgressor?”.  

 
A análise literária categórica X análise dos efeitos de sentido 

Ao tratarmos de teoria literária, onde há conceito, há mal-estar. 
 
 Há algum tempo, talvez desde o que foi chamado pós-modernidade, desde o 
alargamento das pesquisas sobre a dita literatura pós-colonial, as reflexões de Jaccques 
Derrida e outros desconstrucionistas e outros tantos marcos, novas discussões em torno 
dos paradigmas das ciências estão em pauta, para não dizer em crise. As considerações 
que envolvem a presença do insólito em obras literárias a partir de teorias, 
                                                           
2 Fragmento da introdução à primeira edição The annotated Alice. 
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inevitavelmente, sistematizadoras resultam em um cobertor curto que, cobrindo a 
cabeça, descobre os pés e, cobrindo os pés, descobre a cabeça. Obviamente, a 
necessidade de categorização e/ou sistematização de conceitos, a qual, muitas vezes, 
engole as reflexões teóricas, sempre rondará a teoria, mas a corrida entre essa e a obra 
artística sempre terá uma vantagem da última. 
 Boaventura, neste discurso apontado anteriormente e que foi alvo de muitas 
críticas, fala de uma falta de “confiança epistemológica” (1987, p.17) que nos rondava 
em 1985, mas arrisco a dizer que ainda nos ronda. O choque entre uma visão acadêmica 
mais categórica que abrange análises sistemáticas e, talvez, mais estruturalistas e uma 
visão acadêmica mais problematizadora e perplexa que abrange análises menos 
objetivas e desafia aquele paradigma dominante é notável hoje no âmbito das academias 
espalhadas pelo mundo. As discussões em torno disso são amplas e intermináveis. O 
incômodo que novas propostas de pesquisas sem introdução, meio e fim, sem 
necessariamente uma conclusão limitadora, sem acatar as normas da ABNT por 
completo, causam naqueles grupos que trabalham como coletores de dados literários, 
buscando cada vez mais objetivar as análises literárias em prol de uma ciência mais 
objetiva possível é notável. O estatuto do científico está em xeque quando debatemos se 
uma tese é ou não ciência ou literatura. 
 Entre os investigadores da nomeada “literatura do insólito” muito se discute 
sobre o assunto e muito, também, tenta-se propor para transgredir o óbvio. O professor e 
pesquisador Marcello de Oliveira Pinto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
propôs no livro “Vertentes do fantástico no Brasil: tendências da ficção e da crítica”, 
editado em 2015 depois do  “VI Encontro Nacional O insólito como questão da 
Narrativa Ficcional”, algumas reflexões sobre “O insólito, os autores e a crítica literária: 
perspectivas no sistema lliterário brasileiro”. Neste artigo, o autor parece propor 
algumas reflexões em direção a novos desvios dentro deste sistema para manter as 
“redes de possibilidades de sentido” (p.159). Algumas reflexões deste artigo caminham 
ao encontro do que proponho aqui. Cito três delas. A primeira é um afirmação da 
professora e pesquisadora Karen Volobuef:  

Qualquer que seja seu pretexto ou contexto, a narrativa 
fantástica efetua uma reavaliação dos pressupostos da realidade, 
questionando sua natureza precípua e colocando em dúvida 
nossa capacidade de efetivamente captá-la através da percepção 
dos sentidos. (apud PINTO, 2000, p. 110). 
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A segunda, uma outra citação, esta de Antonio Hohlfeldt na introdução do livro “Conto 
Brasileiro Contemporâneo”, de 1981, se refere às tentativas de formalizar a diversidade 
literária relacionada ao não-realismo,  ao não-racionalismo. O autor destaca a cunhagem 
do termo “realismo-mágico” e termina dizendo: “No entanto, qualquer que seja  o 
posicionamento que se venha a adotar, jamais se alcança esclarecer a gama de variações 
que tais textos apresentam e, pelo contrário, termina-se  por perder aquele momento que 
o unificaria.” (Hohlfeldt, 1981, Apud MACIEL, 2005). 
 A última citação é da professora e pesquisadora literária Marisa Gama-Khalil na 
qual reflete sobre a literatura que apresenta o elemento insólito e diz:  

[…] o que mais nos interessa nas pesquisas sobre a literatura 
fantástica não é datar determinada forma de fantástico nem 
enfeixá-la em uma espécie ou outra, mas compreender de que 
maneira o fantástico se constrói na narrativa e, o mais 
importante, que efeitos essa construção desencadeia. (2013, 
p.30). 

  
 A primeira citação desmonta, por si só, uma gama de afirmações no que se 
refere ao estatuto de realidade. Se nos pautarmos nesta afirmação e vermos a literatura 
fantástica como questionadora da natureza do que temos como real, logo o que temos 
como fantástico também será questionado. Com ela parece ficar muito claro o quão 
fugazes e imprecisas são as tentativas de conceituar com exatidão o que é o real e o que 
é o fantástico. Então toda produção é em alguma medida realista e insólita? Esta 
pergunta poderia ser facilmente respondida, me parece, com um sim, porém isso não 
seria nem rasteiramente uma contribuição para esta discussão.  
 O que temos como estatuto do realismo dentro da lilteratura parece estar muito 
mais relacionado aos efeitos que esta literatura quer provocar, do que a uma listagem 
objetiva e clara de elementos que se referem à realidade mimética, entendida, esta 
última, como realista. Este raciocínio nos leva diretamente à citação da professora 
Marisa Gama-Khalil, mas façamos uma parada ainda na segunda. 
 Muito já avançamos nitidamente no decorrer da História Literária sobre as 
análises das obras ditas realistas. Depois de nos ocuparmos com a estrutura, com a 
forma, com a descrição, parece que chegamos, em muitos casos, a um entendimento dos 
efeitos de sentido que ela pode causar. Não nos cabe mais, ou se cabe é apenas parte do 
processo, fazer um levantamento dos objetos contidos na obra. O fim já nos é outro. 
Enfeixá-la não é tudo. A afirmação de Antonio Hohlfeldt poderia facilmente ser dirigida 
para a literatura de cunho realista. A categorização está longe de ter um fim em si 

4970



mesma. No entanto, o estudioso se refere à literatura insólita, o que nos diz muito, 
portanto.  
 A literatura, enquanto elemento vivo, é quase incapturável no que diz respeito ao 
seus sentidos, significados, efeitos, isto parece bastante óbvio. É tão viva que parece se 
mover em nossas mãos na medida que tentamos segurá-la e colocá-la em um recipiente. 
A literatura insólita, por sua vez, não é diferente. As categoriações, longe de isso ser 
simploriamente uma crítica ferrenha ao estruturalismo, surgiram para dar início ao 
trabalho de percepção deste elemento também vivo, mas parece que já chegamos ao 
ponto de ultrapassá-las em prol de seus efeitos e, assim, de sua existência. A última 
citação, de 2013 ainda, declara esta necessidade sem grandes rodeios.   
 O que nos interessa são os efeitos desta estrutura e, assim, a estruturação faz 
sentido, mas não parece ser tão simples. O que se pode perceber ainda é a ilusão da 
possibilidade de se criar categorias que sirvam para todas as obras de cunho insólito. 
Perdoem-me os que ainda creem, mas a única categorização possível é a que contempla 
apenas uma obra e que compreende a impossibilidade de categorização dos seus 
sentidos, apenas de sua estrutura, que parece uma categoria não-categorizante, salvo 
contradição minha. Mas não poderia ser simples a solução, obviamente. 
 Um ponto ainda a se destacar é a tendência que algumas pesquisas apresentam 
de tentar esconder as pontas do tapete. Quando surge uma obra que não se encaixa nas 
categorias existentes, um grande rebuliço acontece até que alguém consiga escondê-la 
dentro de uma outra categoria.  
 Em relação aos efeitos, faço aqui uma alusão aos livros de Alice, que abordam 
diversamente os efeitos de sentido da própria literatura. Quando chegamos ao fim da 
narrativa, somos tranquilizados pela informação de que Alice estava sonhando, somos 
conduzidos junto a ela para a segurança da “realidade conhecida”. No entanto, o país 
das maravilhas continua ecoando em nossa sensibilidade e hesitamos, ainda, entre 
acreditar ou não que aquele sonho acabou. Talvez a recorrência das leituras e releituras 
da Alice na cultura contemporânea esteja nos dizendo sempre que ele, na verdade, não 
acabou. Independente das tentativas de abarcá-la, a arte literária é versátil e nos oferece 
inúmeros caminhos para percorrer, surpresas, descobertas e maravilhas, da mesma 
forma vivenciada por Alice naquele estranho país que percorreu. 
 Eu não responderia sim àquela questão de forma simplória, pois os efeitos de 
sentido entre um estatuto e outro ( e correndo o grande risco de cair em uma outra 
contradição, já que tratar de estatuto do real e do insólito já é em si uma categorização) 
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são completamente distintos, e dentro de cada um, também as obras apresentam efeitos 
totalmente diversos entre si. Talvez poderíamos falar de obras cujos efeitos de sentido 
se relacionam ao âmbito do insólito e obras cujos efeitos se relacionam ao âmbito do 
realismo, sem nem mencionar aqui os outros estatutos que ainda nem descobrimos. Se a 
resposta fosse sim, seria, no mínimo, um sim perplexo. 
 E como investigar e construir um discurso digno de uma obra que aborda o 
deslocamento das regras? Como analisar as categorias sem criar uma nova? Já que a 
mágica da literatura insólita morre no discurso categórico e na exibição retórica ansiosa 
por intertextos. 
 
Intersemiótica, mise en abyme, autotextualidade 
 A noção de mise en abyme (narrativa especular) trazida por teóricos como 
Lucien Dallenbach, André Gide, entre outros, se apresenta como um norte metodológico 
a esta pesquisa. Esta noção, entre outras coisas, 
 

[...] constitui um enunciado que se refere a outro enunciado __ e, 
portanto, uma marca do código metalinguístico; enquanto parte 
integrante da ficção que resume, torna-se o instrumento dum regresso 
e dá origem, por consequência, a uma repetição interna. (Dallenbach, 
1979, p. 54)  
O que primeiro cabe evidenciar, é que a obra de arte reflexiva é uma 
representação __ e uma representação dotada dum grande poder de 
coesão interna. (Dallenbach, 1979,p. 67). 

 Em Língua Francesa, a palavra abyme vem da heraldica e se remete ao centro do escudo 
em que que constava figuras em miniatura que reproduzem os contornos do mesmo 
escudo. É um fenômeno que reproduz a forma dentro da forma. Foi o que levou André 
Gide adotar esta ideia na expressão mise en abyme para indicar a ocorrência do 
“encaixamento“ dentro do campo artístico. Além disso, em francês “abismo” pode 
remeter a vertigem diante do infinito. Muitos estudiosos trazem a imagem do jogo de 
espelhos face a face que causaria uma sensação vertiginosa diante do irracional. 

A noção de mise en abyme se apresenta como uma potência metodológica 
interessante na perspectiva que quero tomar. As Alices de Carroll se desmembraram em 
diversas outras obras de mídias diferentes, mas sempre refletindo na primeira, mesmo 
muito de seus expectadores ignorarem a referência à obra de base, o diálogo e reflexos 
existem. Já de saída, portanto, nesta perspectiva já temos uma sucessão de reflexos da 
obra de base em todas as que vieram depois, como é intrínseco da adaptação. Isto já tem 
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potencial de nos remeter à noção de mise en abyme. Buscar uma coerência de discurso 
para ter em macro o micro também já é mise en abyme.  

Além disso, uma intrigante citação de Colin Ford no prefácio da edição de bolso 
Photo Poche, publicado pela editora Cosac Naify em 2012 às fotos de Lews Carroll 
também nos remete à esta noção, a ver: 

Em suas memórias, essas primeiras citações de Dodgson sobre 
fotografia serão seguidas por centenas de outras. São preciosas, pois 
os diários e as fotografias elucidam sua personalidade e sua obra de 
matemático, pregador e autor de livros para crianças. “De que serve 
um livro”, perguntava-se Alice, “sem figuras nem diálogos?”. (FORD, 
2012, s/p). 

   
Ford se referia às citações nos diários sobre a importância que a fotografia tinha para 
Carroll. O questionamento trazido por ele ao final desta citação se remete à fala da 
personagem Alice em Alice in Wonderland no início da obra. Ford se utiliza da fala da 
personagem para justificar uma atitude do escritor (pessoa física) do livro e autor dos 
diários em questão. Pergunto: estaríamos diante de uma outra possibilidade de mise en 
abyme na qual um sentido possível da fotografia se reflete na fala da personagem? 

Diante disso, surgiu a hipótese de que há uma potência criativa visível permeada 
pelo insólito e que está presente em sua obra artística como um todo, literária e 
fotográfica. Então é possível afirmar dentro desta hipótese que há uma outra: a 
possibilidade de uma “autotextualidade” (Dällenbach, 1979) insólita que se revela no 
diálogo entre a sua obra fotográfica e literária. Os efeitos de sentido insólitos de sua 
literatura parecem estar presentes em sua fotografia e vice-versa, são reflexos, isto 
também implica afirmar que há uma maneira de ler sua obra artística se aproximando 
dos efeitos de seu gesto criativo. Para isso, é necessário perceber a intertextualidade 
imanente presente no diálogo intersemiótico entre literatura e fotografia criadas pelo 
mesmo autor. 
 O diálogo intermidiático, neste caso, precisa, necessariamente, ser um constante 
reflexo, já que há uma potência narrativa em sua fotografias e há uma potência 
imagética em sua narrativa.  
 
O caminho pretendido 
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The Dream  – 1863. 

Fonte: Photo Poche Lewis Carroll. Cosac Naify: 2016 
 

Nesta fotografia de Carroll, encontramos uma cena fictícia cujas personagens 
são crianças em um enredo aparentemente adulto, há uma narrativa clara presente na 
imagem, cujo potencial de efeito é insólito. Por hora, vou me ater a este traço e me 
remeter, por questão metodológica, à literatura. 
 No início de Alice in Wonderland temos uma cena vertiginosa. A queda em 
abismo possui uma potencia imagética totalmente insólita, mas há algo ainda mais 
vertiginoso que vai, definitivamente, guiar esta investigação, e esclarecer esta busca 
metodologica. 

Muito se diz sobre a resolução que o fato de Alice ter sonhado traz a estrutura 
narrativa, em outras palavras, foi um sonho, logo está tudo explicado, não há nada de 
insólito entre um polo e outro da narrativa, apenas na travessia entre um e outro. Na 
realidade, pouquíssimo foi dito sobre isso. Alice é movida pelo tédio que, em uma visão 
sartreana, impulsiona a insatisfação com a realidade atual e movimenta uma outra 
possibilidade de ver. No momento em que o tédio a acomete (quando se sentiu 
“sonolenta e burra”), o Coelho aparece. Até aqui nenhuma menção ao sonho. Quando já 
está em queda no abismo, o narrador diz: “Sentiu que estava cochilando e tinha 
começado a sonhar que estava andando de mãos dadas com Dinah […]” (CARROLL, 
2002, p. 14). Fora isso, há uma menção ao “despertar” logo no final do primeiro livro: 
“Alice deu um gritinho, um pouco de medo e um pouco d eraiva, tentou repeli-los e se 
viu deitada na ribanceira, a cabeça no colo da irmã […] ‘Acorde, Alice querida!’ disse 
sua irmã.” (CARROLL, 2002, p. 122).  Ora, de duas uma: se Alice dormiu no início 
antes da queda, ela dormiu de novo enquanto caia e temos um sonho dentro do outro 
(mise en abyme).  Se não dormiu no início, despertou ao final e temos, ainda, a hipótese 
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de já estar em um sonho quando sua irmã iniciou a leitura e, portanto, ainda um sonho 
dentro do outro (mise en abyme). Algumas imagens geradas pela narrativa durante todo 
o trajeto referenciam esta hipótese, e isto não se limita apenas ao país das maravilhas: a 
constante abertura de portas e mudança de lugares repentinas (espaço é peça chave) 
também apontam para esta noção. 

Todorov tem na “hesitação” o sentido do fantástico puro. Muito já se discutiu e 
se aplicou sobre este significado dentro da literatura fantástica. Este parece, ainda, ser o 
ponto de partida de muitas reflexões sistemáticas sobre a forma como esta hesitação se 
manifesta ou não em uma obra literária específica. Obviamente que quando cunhou esta 
teoria, se referia a um conjunto de obras muito específicas que constituiu, naquele 
tempo, o chamada “fantástico europeu”. Mas serviu, e serve, como início de reflexão 
para outras manifestações do insólito em diversos conjuntos de manifestações literárias, 
sejam elas reunidas geograficamente, estruturalmente, por autoria, etc. 

O que esta sistematização traz no que diz respeito à hesitação parece contribuir 
menos ao esgotamento que à manutenção da perplexidade. Todorov (2010) afirma que o 
fantástico mora na dúvida, no momento da hesitação. Posso dizer, então, que o 
fantástico dura muito pouco. O fim da hesitação, da dúvida acontece com a explicação, 
ou seja, explicado o insólito com leis naturais ou adquirindo novas leis o fantástico 
acabou. O fantástico mora, portanto, no questionamento, mora na hesitação. Assim 
sendo, só é possível viver o fantástico enquanto se está liberto das explicações 
racionalizantes e convencionais.    

Hesitar é estar perplexo. Esta atitude fantástica de perplexidade parece 
contemplar o universo do insólito, não apenas porque se relaciona diretamente com o 
sentido de “hesitação” proposto por Todorov, mas porque esta atitude fantástica 
estendida ao momento de analisar uma obra parece manter a perplexidade que nos 
impede de ficar no óbvio. 

Se eu estiver certa, algo parecido (perplexidade+mise en abyme) poderemos 
econtrar na obra fotográfica, o que tornará o jogo de reflexos ainda mais consistente. 
Através desta metodologia, encontraríamos, portanto, um discurso coerente com um dos 
efeitos de sentido de sua obra e aí, sim, poderia desenvolver uma análise comparada.  
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Resumo 

Quarenta Clics em Curitiba, publicado em 1976, é um raro, quase sem precedentes, fotolivro de literatura brasileira. 
Realizado colaborativamente por Paulo Leminski e Jack Pires, o exemplar é feito de quarenta fotografias “combinadas” a 
quarenta poemas, dispostos em folhas soltas de idênticas dimensões. Cada fotografia de Pires divide a folha/lâmina com 
um poema de Leminski, cuja estrutura e proposta literária se identifica, estilística e historicamente, com o haicai, gênero 
poético de origem japonesa. Paulo Leminski, principal representante da tradição japonesa em língua portuguesa, encontra 
no haicai a principal moldura estético-filosófica para suas criações: uma linguagem coloquial, enxuta, e a preocupação 
com a captura do instante poético. Na obra do poeta, considerado um dos mais importantes escritores brasileiros da 
segunda metade do século XX, Quarenta Clics em Curitiba aparece como seu único experimento intermidiático com 
fotolivro e sua primeira publicação como haicaísta. Contudo, o exemplar sequer é mencionado em antologias dedicadas ao 
gênero “fotolivro”, ou em publicações especializadas, e ainda é negligenciado pela crítica e historiografia literárias. Uma 
vez que o fotolivro é um complexo de relações entre duas, ou mais, mídias, são os estudos sobre intermidialidade 
(intermedial studies) o domínio teórico e conceitual considerado mais adequado para sua abordagem. O objetivo deste 
artigo é apresentar Quarenta Clics em Curitiba como um fenômeno de intermidialidade, e como um importante caso de 
fotolivro de literatura brasileira. Aplicamos, portanto, conceitos de intermidialidade ao Quarenta Clics e dedicamos 
alguns parágrafos à breve análise de certas lâminas, exemplos do “denso acoplamento” criado entre poesia verbal (haicai) 
e fotografia.  
 
 
Palavras-chave  
Quarenta Clics em Curitiba. Fotolivro de literatura. Paulo Leminski. 
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Intermidialidade 

 

Relações intermidiáticas são descritas como fenômenos de interação entre mídias (RAJEWSKY, 2012, 

2005; CLÜVER, 2011, 2006; MÜLLER, 2012, 2010; WOLF, 2002; ELLESTRÖM, 2010). Muitos autores 

definem intermidialidade como “cruzamento de fronteiras midiáticas” (RAJEWSKY, 2005, p.44; 2012 p.52) e 

“relações intermodais nas mídias” (ELLESTRÖM, 2010, p.37). Para Elleström (2010), “toda relação 

intermidiática parece ser mais ou menos uma anomalia onde se presume que as diferenças essenciais que 

caracterizam determinada mídia são transformadas, combinadas ou misturadas de maneira particular” 

(ELLESTRÖM, 2010, p.14).  

Trata-se de um fenômeno ubíquo, e de grande variação morfológica. Segundo Rajewsky (2012, p.52), 

“independente das várias tradições de pesquisa apresentarem diferenças importantes quando submetidas a um 

olhar mais atento, parece existir um (certo) consenso, entre os estudiosos, com relação à definição de 

intermidialidade em um sentido amplo. Em termos gerais, e de acordo com o senso comum, intermidialidade é, 

em primeiro lugar, um termo flexível e genérico”. Para Wolf, trata-se de um termo “capaz de designar qualquer 

fenômeno envolvendo mais de uma mídia” (WOLF, 1999, p.40-41).  

Segundo Müller, na compilação elaborada por Helbig1 (1998), os estudos de intermidialidade cobrem 

pelo menos três formas possíveis de relação: relações entre mídias em geral (denominadas relações 

intermidiáticas), transposições de uma mídia para outra (transposições intermidiáticas ou intersemióticas) e 

união (ou fusão) de mídias. Rajewsky (2005, p.51), baseada nesta classificação, propõe suas próprias categorias: 

combinação de mídias, referências intermidiáticas e transposição midiática (ver Tabela 1): 

Categorias 
Intermidiáticas 

Características 

Combinação de mídias A qualidade desta categoria é determinada pela constelação midiática, ou seja, o resultado ou 
o próprio processo de combinação de ao menos duas mídias convencionalmente distintas ou 
formas midiáticas de articulação 

Referências 
intermidiáticas 

O produto midiático usa os meios específicos, tanto para se referir a um trabalho individual 
produzido em outra mídia, quanto para se referir a uma submídia específica. Ao invés de 
combinar diferentes mídias, o produto midiático tematiza, evoca ou imita elementos ou 
estruturas de uma outra mídia convencionalmente distinta através do uso de seus próprios 
meios – mídia-específicos. Nesta categoria há somente a possibilidade de imitação e 
evocação  

Transposição midiática É o processo “genético” de transformar um texto composto em uma mídia em outra mídia, de 
acordo com as possibilidades materiais e as convenções vigentes dessa nova mídia  

Tabela 1 - Categorias Intermidiáticas: Características particulares (RAJEWSKY, 2012, p.48-49) 

																																																								
1 Obra que Helbig organizou; Intermidialidade: teoria e prática de uma área de estudos interdisciplinares. Título original em alemão, 
Intermedialität: Theorie und Praxis eines interdisziplinären Forschungsgebiets. 
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Clüver (2006), ao analisar as categorias de Rajewsky (2005), propõe uma outra subdivisão, somando 

três subtipos classificatórios para a categoria “Combinação de Mídias”: 

Subtipos de 
Combinação de Mídias 

Características 

Multimídias  Sistemas separáveis e separadamente coerentes compostos em mídias diferentes  

Mixmídias Contém signos complexos em mídias diferentes que não alcançariam coerência ou auto-
suficiência fora daquele contexto  

Intermídias / 
Intersemióticos 

Recorre a dois ou mais sistemas de signos e/ou mídias de uma forma tal que os aspectos 
visuais e/ou verbais, musicais, cinéticos e performativos dos seus signos se tornam 
inseparáveis e indissociáveis 

Tabela 2 - Combinação de Mídias: Subtipos classificatórios (CLÜVER, 2006, p.19-20) 
 

Partindo da observação sistemática e controlada de aspectos específicos pertinentes ao objeto de estudo 

deste artigo -- Quarenta Clics em Curitiba -- reunimos nesta próxima seção informações que nos permitem, 

posteriormente, aplicar os conceitos dos pesquisadores da área (intermidial studies). 

 

Quarenta Clics em Curitiba 

 

Quarenta Clics em Curitiba2 é um dos mais surpreendentes fotolivros de literatura brasileira elaborados 

na década de 1970. Resultado de experimentos que fizeram “parte de importantes inovações literárias do século 

XX” (SILVA, 2013, p.8), ele é considerado raro, uma experiência textual-fotográfica sem precedentes. Trata-se 

de um fotolivro de literatura feito de quarenta fotos em preto e branco, de Jack Pires, “combinadas” a quarenta 

poemas de Paulo Leminski, dispostas em folhas soltas de idênticas dimensões (FERNANDES et al., 2015, 

p.14). Publicado um ano depois da prosa experimental Catatau3, Quarenta Clics inaugura os trabalhos de Paulo 

Leminski com haicais. Leminski, hoje considerado um dos mais importantes escritores brasileiros da segunda 

metade do século XX, tem nesta obra seu único exemplo experimental de fotolivro. Trata-se de um fenômeno 

mal analisado, tanto em termos de crítica e história literárias como em termos intermidiáticos (ver Santos, 2014; 

Araújo, 2013; Silva, 2013; Leite, 2008). Pode-se supor que uma das razões para tal negligência deve-se à 

dificuldade metodológica em abordar um fenômeno que não se adequa facilmente a perspectivas ortodoxas de 

teoria e crítica literárias, de um lado, e a análises visuais, de fotografia, de outro. Sobre esta questão, há uma 

premissa, ou um pressuposto, orientando aqui importantes escolhas conceituais e metodológicas: Quarenta 

																																																								
2 Este fotolivro teve duas edições significativas. A primeira publicação, em 1976, teve uma tiragem de trezentos, raros, exemplares. A 
segunda, publicada em 1990, teve uma tiragem de três mil exemplares, segundo consta na apresentação do editor Garcez Mello.  
3 Catatau, obra publicada em 1975, depois de oito anos de elaboração, é considerada uma das prosas mais criativas pós-Guimarães 
Rosa, pós-Galáxias de Haroldo de Campos. “No Catatau, como nas Galáxias, a linguagem é experimentada em seus limites extremos” 
(NOVAIS 2008, p.13). Ver também (LEMINSKI, 1975).  
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Clics em Curitiba é um complexo fenômeno em que ao menos dois sistemas ou processos (poesia verbal e 

fotografia) são interpretados como estando em uma relação de “denso acoplamento”. Isto significa afirmar que, 

ao menos intuitivamente, fotografia e poesia verbal são interpretados, lâmina a lâmina, como estando em uma 

relação de irredutível “complementariedade”, ao ponto de ambas não poderem ser interpretadas como 

fenômenos independentes. 

Uma vez que o fotolivro é um complexo de relações entre duas, ou mais, mídias, são os estudos sobre 

intermidialidade (intermedial studies) a moldura teórica e conceitual considerada mais adequada para sua 

abordagem. Desse modo, segundo as definições apresentadas na Tabela 1 deste artigo, o fotolivro de Paulo 

Leminski e Jack Pires, pode ser classificado como (i) um caso de combinação de mídias, porque é resultado do 

“acoplamento” de ao menos duas mídias convencionalmente distintas, poesia verbal e fotografia. O fotolivro, 

contudo, (ii) não pode ser classificado como um caso de transposição midiática, visto que o processo não é de 

transformação de uma mídia em outra -- poesia verbal em Quarenta Clics não funciona como uma simples 

legenda da fotografia, assim como a fotografia não é apenas ilustração da poesia verbal; (iii) nem tampouco 

pode ser considerado um caso de referência intermidiática, justamente por não respeitar o próprio conceito 

desta categoria; Quarenta Clics combina, como já mencionamos, ao menos duas mídias diferentes.  

O objeto de nossa pesquisa está, portanto, contido somente na categoria Combinação de Mídias, de 

Rajewsky (2005; 2002). Cientes da subdivisão proposta por Clüver para esta categoria de Rajewsky, notamos 

que Quarenta Clics encaixa-se em duas das três classes de configurações. Porque há ao menos duas mídias 

relacionadas, poesia verbal e fotografia, o fotolivro pode ser caracterizado (i) como um caso multimídia visto 

que poesia verbal e fotografia são “coerentes” quando interpretados isoladamente. Pelo mesmo motivo, pode 

também ser caracterizado (ii) como um caso mixmídia, visto que, ao mesmo tempo, as mídias perdem 

coerência4 quando interpretadas separadamente. Não pode ser considerado (iii) um caso de intermídia, uma vez 

que a mídia foto e a mídia poema podem ser abordados um a um. 

 

Haicai de Leminski e foto de Pires 

 

Escritor, professor, poeta e tradutor, nascido na cidade de Curitiba em 1944, Leminski faz sua estreia 

nacional muito jovem, na revista Invenção n• 4, vinculada ao Concretismo e dirigida por Pignatari, onde publica 

quatro poemas “ligeiros, com a marca da surpresa e grande aproveitamento espacial” (VAZ, 2001, p.73), 

revelando profunda influência da poética oriental, que viria futuramente balizar toda a sua obra. Considerado o 

“poeta da síntese” (BONVICINO, 1989), Leminski encontra no haicai a principal moldura estético-filosófica 

para as suas criações: o “investimento no coloquial, no espontâneo, no improviso, o aproveitamento mais direto 
																																																								
4 O leitor deve atentar para um problema metodológico que não vamos enfrentar diretamente neste trabalho: definição de “coerência” 
da interpretação. Não poderemos detalhar tecnicamente, dada a enorme divergência encontrada entre os comentadores. Para acessar 
uma bibliografia extensa sobre este problema, ver Clüver (2006, 2011). 
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dos conteúdos da própria existência individual como matéria de poesia” (SANDMANN, 1999, p.123). 

Principal representante da poesia japonesa em língua portuguesa, ele relaciona sua poética à forma nipônica de 

maneira singular -- o haicai é compreendido como uma experiência de simplicidade sensorial. O haicai funciona 

para Leminski, segundo Campos (1972, p.65), como “uma espécie de objetiva portátil, apta a captar a realidade 

circunstante e o mundo interior, e a convertê-los em matéria visível”. Trata-se de uma poesia com forma breve, 

conteúdo variado, rarefeito, sucinto e altamente tensionado, “uma representação gráfica de ideias de grande 

enxutez” (CAMPOS, 1972, p.63). Em relação ao gênero,  

o haikai é organizado em três versos, poema breve de 17 sílabas, sendo o primeiro composto de 
cinco sílabas, o segundo de sete e o terceiro de cinco. Não há título, nem seus versos possuem 
rima. Sua forma é bastante simples. Essa simplicidade, característica marcante da poesia, da arte e 
da vida japonesa de uma forma geral, não significa pobreza, mas é sinônimo de serenidade, 
tranqüilidade e despojamento (SOUSA, 2007, p.11). 

 

Sobre suas modificações estruturais, Haroldo de Campos (CAMPOS, 1972, p.66) afirma que “o haicai é 

escrito numa única linha vertical, o que torna arbitrária a disposição ocidental corriqueira em tercetos, e legitima 

outros arranjos espaciais mais conforme a arquitetura da peça”. Leminski, que utiliza elementos básicos da 

técnica de Bashô, “parte de um cenário geral para um cenário particular, sugerindo sempre uma ação que 

acontece no presente -- o retrato de um momento de êxtase, como uma pintura de imagens” (KANEOYA, 

2008). Como explica Campos, “o haicai relaciona dois elementos básicos, segundo a lição de Bashô, 

reproduzida por Donald Keene, um de permanência (a ‘condição geral’, como por exemplo a primavera, o fim 

do outono, etc.) outro de transformação, a ‘percepção momentânea’” (CAMPOS, 1972, p.57). Para Nakaema 

(2011, p.255),  

diferentemente do haikai japonês da Escola de Bashô5, o de Paulo Leminski possui forma breve 
não necessariamente correspondente a dezessete sílabas. Assim, quanto ao plano da expressão, há 
haikais de Leminski que possuem mais de três versos e versos com número de sílabas poéticas 
variadas. É possível também encontrar poemas com rimas, aliterações, assonâncias, entre outros 
recursos poéticos, bem como a presença de títulos. Com relação ao plano da expressão, nem 
sempre há nos poemas de Leminski o termo sazonal kigo ou o ideal zen budista de iluminação. 

 

Nas fotografias de Jack Pires6, por sua vez, observamos um inconfundível tom de coloquialidade, 

registros de pessoas que executam atividades triviais na paisagem local. As fotos em preto e branco, jogos de 

sombras, não permitem inferir o momento de cada instante, e não há indicações de uma ordem determinada de 

acontecimentos. O fotógrafo está sempre interessado em capturar o “momento decisivo”, descrito por Cartier 

Bresson7. 

																																																								
5 Bashô nasceu em 1644 na província de Iga e faleceu em Osaka em 1694. Foi o poeta mais famoso do período Edo no Japão. É 
reconhecido como o mestre da sucinta forma haicai de escrever poesia (LEMINSKI, 1983). 
6 Jack Pires foi um fotógrafo paulista radicado durante muitos anos na cidade de Curitiba. Realizou, nos anos 1970 e 1980, registros 
do cotidiano da capital paranaense, num estilo que foi comparado ao de Henri Cartier-Bresson.  
7 Henri Cartier-Bresson (1908-2004): importante fotógrafo francês do século XX. Autor de “Images à la Sauvette”, publicado em 
inglês sob o título "The Decisive Moment", em 1952. 
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Quarenta Clics em Curitiba integra intermidiaticamente a objetiva portátil dos haicais de Leminski aos 

instantâneos fotográficos de Pires. Há, nas fotografias de Pires, um inconfundível tom de coloquialidade, 

registros de pessoas que executam atividades triviais na paisagem local. As fotos em preto e branco, seus  jogos 

de sombras e planos, não permitem inferir o momento de cada instante capturado, nem há indicações de uma 

ordem determinada de acontecimentos. Nos poemas de Leminski, há uma grande variedade  de estruturas. Para 

Franchetti, como já vimos, o haicai “ora permite o uso da rima e da assonância, ora utiliza o verso branco e sem 

medida, ora monta o poema visualmente, tirando partido do espaço e da forma física das letras e palavras” 

(FRANCHETTI, 2008, p.266). No Quarenta Clics, os poemas são feitos, quase em sua totalidade, com o 

acentuado tom de coloquialidade observado nas fotos, podendo ser diretamente comparados às cenas, e/ou às 

capturas de cenas, em instantâneos cuja trivialidade mundana assemelha-se aos instantes fotografados.  

Sobre a relação entre fotos e poemas, ela baseia-se em variadas formas de analogia, que distribuem-se 

em diversas categorias -- são similitudes (e contrastes) superficiais, estruturais, interpretativas, metafóricas. Isto 

significa que os elementos do cenário fotografado por Pires e a poesia de Leminski estão de tal forma 

relacionados, que a palavra, e diversas propriedades paralinguísticas, influenciam e são influenciadas pela 

fotografia em diversos níveis de organização (semântico, morfológico, rítmico, etc). Vejamos: 

 

 
o tempo / entre o sopro / e o apagar da vela 
Lâmina 1: Reprodução de uma das lâminas de Quarenta Clics (LEMINSKI, 1990) 
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A foto acima captura um instante, como o poema. No poema, há diversos paralelismos sonoros -- 

/entre/ /sopro/, no segundo verso, /tempo/ /entre/  /tempo/ /sopro/ do primeiro e segundo versos, formando 

rimas internas assonantes, além da incidência de /a/ em /apagar/ e /vela/; e /tempo/ /apagar/ num eixo vertical 

entre o primeiro e terceiro versos. Notamos, portanto, uma densa estrutura de equivalências.  

A relação foto-poema, neste caso, é notavelmente estrutural, sintática, e entre luz e sombra. 

 

 
isso aqui / acaso / é lugar / para jogar sombras? 
  Lâmina 2: Reprodução de uma das lâminas de Quarenta Clics (LEMINSKI, 1990) 
 

Neste foto-poema, parece não haver clara relação de analogia formal entre fotografia e poesia, uma vez 

que a foto está organizada de acordo com um sutil balanço de correspondências sintáticas, de relações entre 

luzes e sombras. Tal balanço distribui-se ritmicamente na fotografia. A composição de “claros” e “escuros”, ao 

fundo, também encontram-se bastante equilibrados. O poema é menos estruturado, tanto rítmica quanto 

sintaticamente, mas possui interessantes  paralelismos sonoros, como em /é lugar/ /para jogar.../.  

Sobre a relação fotografia-poesia, pode-se dizer que todo o poema é uma questão sobre as qualidades da 

fotografia, quase como uma descrição de cena, direta, sem impedimento metafórico, enfatizada pela 

interrogação ao fim do haicai. 
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Amor, então / também, acaba? / Não, que eu saiba. / O que eu sei / É que se transforma /  
Numa matéria-prima / Que a vida se encarrega / De transformar em rima. / Ou em raiva. 
Lâmina 3: Reprodução de uma das lâminas de Quarenta Clics (LEMINSKI, 1990) 
 

 Nesta foto, dois casais, no primeiro e no segundo planos; no canto superior direito, maritacas, ou 

psitacídeos, que são aves monogâmicas que não trocam de parceiro ao longo de suas vidas, oriçados em 

carícias. No poema, um haicai de nove linhas, há diversos pares aliterativos /saiba/ /raiva/, /prima/ /rima/.  

A relação foto-poema, mais uma vez, é uma descrição de cena, direta, sem impedimento metafórico; o 

foto-poema trata da /rima/, no interior da foto, que é também a última linha do haicai. A rima visual, mais 

metafórica, é uma relação de correspondência tópica entre os casais, humanos e psitacídeos.  

 

Considerações finais 

 

Os experimentos intermidiáticos de Leminski e Pires, a relação entre os procedimentos verbais 

aprendidos com Bashô, e que envolve a compressão do instante temporal percebido, e materializado na 

justaposição de estruturas verbais, combinado à captura fotográfica do instante, em Curitiba, fazem de Quarenta 

Clics em Curitiba um dos mais surpreendentes exemplos da história do fotolivro de literatura no Brasil, e talvez 

uma das mais exemplares realizações de Leminski, nesta área. Seus haicais encontram similitude e vínculo 

estrutural, qualitativo e metafórico, nas fotos de Pires. Tratam-se de poemas aparentemente concebidos sobre as 
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fotos, não sobre a cidade, ou sobre instantes da cidade. Pode-se afirmar que Leminski escreve sobre as 

propriedades sintáticas, semânticas, e morfológicas das fotos de Pires. Tal atributo aparece sob diversas formas 

entre os dois sistemas, com ênfase em analogias estruturais (e.g., distribuição rítmica de diversos componentes, 

sonoros e gráficos; balanço sintático entre paralelismos visuais e verbais), interpretativas (e.g., metáforas direta 

e indireta) e qualitativas (e.g., propriedades superficiais como padrões sonoros e reflectâncias locais na imagem 

fotográfica). 

Quarenta Clics em Curitiba materializa o próprio príncipio do haicai, o que é aparentemente 

insignificante, a experiência imediata, a brevidade, o aqui-e-agora. Os haicais de Leminski e as fotografias de 

Pires, irredutivelmente relacionados, capturam este instante, “coloquial, livre e desimpedido”, como afirma 

Octavio Paz de Bashô (PAZ, 1976, p.159). É quase certo que ambos, foto-poemas, quando combinados, 

permitem-nos fazer novas conjecturas sobre a cidade, conjecturas que não seriamos capazes de fazer antes de 

suas combinações. 
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Espelhamento Abissal: 
o sujeito encarcerado no holodeck da ficção osmaniana 

 

Ermelinda Maria Araújo Ferreira (UFPE) 

 

Resumo: 

Este ensaio pretende realizar um breve levantamento das experiências narrativas do escritor 
pernambucano Osman Lins no gênero conto, dando relevo ao geometrismo que as preside, à 
arquitetura simbólica que as orienta e às implicações éticas e estéticas dessas produções; que 
comparamos, eventualmente, em nossa reflexão, a obras das artes plásticas utilitárias de 
recursos de efeito metalinguístico, como a mise-en-abyme. 
 
Palavras-chave: Conto; Osman Lins; Geometrismo; Artes Plásticas. 

Abstract: 

This essay intends to conduct a brief survey of Osman Lins’ narrative experiences in the short 
story genre highlighting some aspects as the geometrism, the symbolic architecture of their 
structure and the ethical and aesthetic implications of these productions. Eventually, we 
compare his stories with some plastic art works that use metafictional strategies, as the mise-en-
abyme. 
 
Keywords: Short Story; Osman Lins; Geometrism; Plastic Arts. 

 

 
Um ponto que está no círculo 

      E que se põe no quadrado e no triângulo: 
      Conheces o ponto? Tudo vai bem. 

      Não o conheces? Tudo está perdido.1  
 

O novo existe e pode mesmo dizer-se que é 
precisamente tudo o que há de mais antigo. 

Delacroix 
 

Tantas coisas mudavam – arquitetura, sistemas de 
governo, vestuário, modo de viver, formas da 
miséria e da rapacidade – tantas coisas mudavam e 
o hino era o mesmo. 

Osman Lins 
 
  

A obra de Osman Lins apresenta uma peculiaridade: inovadora, surpreendente e 

aberta às questões de seu tempo; revela-se, a um leitor mais demorado, antiga, grave e 

perturbadora. Parece partilhar a ideia de Roger Bacon, quando diz: “Na verdade, a 

Antiguidade é a juventude do Mundo e, propriamente dito, é o nosso tempo que é a 

Antiguidade, visto que o Mundo vai envelhecendo”. Amigo da engenharia e da 
                                                
1 Quadra transmitida tradicionalmente aos membros da poderosa Bauhütte – federação ou associação 
autônoma e secreta que uniu as lojas de pedreiros e construtores do Santo Império Germânico, 
entalhadores de pedra da época gótica – citada por Matila C.Ghyka em seu livro Le Nombre D'Or. 
(Tradução de Almada Negreiros).  
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arquitetura, o autor pernambucano empenhou sua vida na defesa da palavra; definindo, 

porém, a sua obra como um edifício: “Digam o que disserem, façam o que fizerem, lá 

está ele, plantado no mundo, com suas portas abertas.” (LINS, 1979, p. 76).  

A familiaridade do autor com a matemática e com a geometria são inegáveis. 

Símbolos extraídos dos repertórios dessas ciências inundam sua ficção, muitas vezes 

substituindo os nomes próprios dos personagens, ou os sinais de travessão que indicam 

as vozes dos narradores. Profundo estudioso do romance, legou-nos ainda, em sua tese 

de doutoramento sobre Lima Barreto, uma elaborada teoria do espaço narrativo – ainda 

não devidamente explorada –, na qual reflete sobre as novas possibilidades de 

representação que viria a exercitar a partir da coletânea Nove, novena (1966), na qual 

retoma alguns temas de sua primeira publicação, Os gestos (1957), seleção de contos 

inspirada na contenção, na sugestão e no silêncio: 

 

Quando escrevi os contos aqui reunidos, todos alusivos ao tema da 
impotência (ante os elementos, ante os olhos de um morto, ante a 
linguagem), minha ambição centrava-se em dois itens: a) lograr uma 
frase tão límpida quanto possível; b) fundir num instante único, 
privilegiado, os fios de cada breve composição, como se todo o 
passado ali se adensasse. A luta que, desde a adolescência, eu 
mantinha – sempre derrotado e às cegas – com a arte de narrar, 
encontrava finalmente um rumo. (LINS, 1975, p. 5) 

 
 Praticamente uma teorização do gênero “conto”, a breve introdução à reedição 

deste livro quase dez anos depois – que saiu, simultaneamente, com a primeira edição 

de Nove, novena –, intitulada “O outro gesto”, é também uma confissão da 

condescendência do autor para com o público, e de antecipação da recepção prevista 

para as duas obras. Dizendo “não amar e não admirar” as treze peças reunidas em Os 

gestos – que julga invadidas de “uma brandura” subtraída às nove narrativas posteriores: 

“infiltradas, estas, de veneno e de cólera” –; afirma compreender a eventual preferência 

do leitor pelas mais antigas, em detrimento das suas prediletas, frutos de seu 

amadurecimento: 

Não sentimos nós, tantas vezes, depois de contemplar, por exemplo, as 
crispadas expressões da pintura mais identificada com o nosso tempo, 
certo prazer em mergulhar nas paisagens e rostos de uma arte mais 
pacífica – como a de Botticelli? Isto, não porque recusemos a verdade. 
E sim por pressentirmos que o homem tem direito a um gênero de 
vida diferente deste que nos cabe e onde a inocência, em qualquer das 
suas formas, não viesse a converter-se numa espécie de crime. (LINS, 
1975, p. 6) 
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Manisfestando certa nostalgia pelo seu passado iniciático e um perfeito 

entendimento do gosto do público médio brasileiro – ainda um tanto alheio às questões 

discutidas pelos modernistas europeus quase meio século antes – pela arte mimética e 

figurativa, Osman Lins nem tenta ensaiar com seus eventuais leitores uma “defesa” de 

Nove, novena, nos moldes da defesa de Ortega y Gasset para a arte abstrata, levada a 

cabo em seu famoso ensaio A desumanização da arte. Pespega-lhes, ao mesmo tempo, 

um conjunto mais palatável de textos da juventude; já prevendo, como o Brás Cubas de 

Machado de Assis, em seu prefácio às Memórias Póstumas, o ruído que o novo livro 

causaria em seu mundinho circundante:  

 

Que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para cem 
leitores, coisa é que admira e consterna. O que não admira, nem 
provavelmente consternará, é se este outro livro não tiver os cem 
leitores de Stendhal, nem cinquenta, nem vinte, e quando muito, dez. 
Dez? Talvez cinco. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual 
eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne, ou de um Xavier 
de Maistre, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode 
ser. Obra de finado. Escrevia-a com a pena da galhofa e a tinta da 
melancolia, e não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. 
Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro 
romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance 
usual; ei-lo aí fica privado da estima dos graves e do amor dos 
frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Mas eu ainda 
espero angariar as simpatias da opinião, e o primeiro remédio é fugir a 
um prólogo explícito e longo. [...] A obra em si mesma é tudo: se te 
agradar, fino leitor, pago-me da tarefa; se te não agradar, pago-te com 
um piparote, e adeus. (ASSIS, 2012, p. 12)  

 

Evitando o piparote, Osman Lins prefere ofertar duas opções: uma para a gente 

mais “frívola” – não que Os gestos justifique inteiramente essa destinação –; e outra 

para a gente mais “grave”, aguardando o autor uma leitura confessadamente mais 

acadêmica e erudita de seus pares, pelo caráter definitivamente hermético e inusitado de 

seu novo livro, que abriria as veredas para a sua obra máxima, ancorada nestes 

exercícios preliminares: o romance Avalovara, lançado em 1973.   

É inegável que a questão da verdade era tão mais espinhosa, tão mais 

agudamente sentida por Osman Lins em virtude de seu contexto histórico, o do regime 

ditatorial militar instaurado no país na década de 1960. Neste regime, uma versão 

“autorizada” e “pacífica” do real era legitimada através de uma política de propaganda 

ideológica midiática, mantendo sufocadas as versões alternativas pela instituição da 

censura e da tortura. Tal situação foi um constante motivo de angústia para o autor, 
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traduzindo-se no gradual afastamento da representação mimética que operou a partir das 

narrativas de Nove, Novena.  

Mas Osman Lins pretendia ir mais longe. Seu propósito, confesso e iniciado em 

fins dos anos 1970, era o de ingressar na televisão, “infiltrando-se”, literalmente, como 

“sabotador” (sic) da Indústria Cultural2 – como se isso fosse possível. No prefácio ao 

livro da Editora Summus (1978) que reuniu três textos curtos de sua autoria – “contos” 

pré-concebidos para adaptação em meio audiovisual, especialmente escritos para a série 

dos “Casos Especiais” da Rede Globo – ele evoca seu livro Guerra sem Testemunhas 

(1969), libelo em defesa da literatura, para justificar essa nova e surpreendente 

empreitada: 

O criador da literatura não se define, unicamente, por uma certa 
maneira de dizer; e sim, também, por uma certa maneira de ver. 
Inserido no mundo, ele pensa a sua condição e a dos seus semelhantes. 
Num país como o nosso, o escritor que lida com um material de 
fruição mais difícil, e, para muitos, inacessível, sofre na carne uma 
espécie de segregação. Há um abismo quase infranqueável entre ele e 
a imensa maioria do povo. Então, uma tentativa como esta, significa 
uma pausa em nosso angustiante isolamento. Uma realização que é, ao 
menos, mais sincera e mais honesta, vence a massa de produtos 
realizados com fins comerciais e sem qualquer respeito pelo público. 
E é possível que não só algumas preocupações temáticas do autor, mas 
também algo do seu envolvimento com as palavras, alcance os 
espectadores. Os quais, em sua maioria, não havendo chegado ao 
estágio de leitores, nunca tiveram e dificilmente terão nas mãos uma 
obra literária. (LINS, 1978, p. 8) 

 

As concessões feitas por Osman Lins ao público globalizado foram intencionais, 

apelando para o gênero policial, em “A Ilha no Espaço” – cujo final “drolático”, 

segundo o autor, embora repudiado por ele, não chegava a comprometer a ideia geral 

subjacente: a de representar o isolamento do escritor no último andar de um arranha-céu 

abandonado, escutando o fantasmagórico abrir e fechar das portas do elevador vazio –; 

para a analogia com uma atriz hollywodiana de sucesso, em “Quem era Shirley 

Temple?” – cujo inusitado objetivo seria abordar “o problema da erosão causada pelas 

pequenas comunidades brasileiras na mentalidade e no comportamento de professores 

universitários” –; e para uma denúncia do vilipêndio humano pela indústria do erotismo 

e pela prática da tortura assentadas no Brasil, em “Marcha Fúnebre”. (LINS, 1978, p. 6-

7) 
                                                
2 Informação obtida nos documentos pesquisados no espólio de Osman Lins no Instituto de Estudos 
Brasileiros da USP, pelo mestrando Adriano Portela, autor da dissertação Escrita em movimento: os 
“Casos Especiais” de Osman Lins para a televisão. Recife: UFPE, 2017. 
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Comentando que “nenhum dos textos constantes do volume foi aproveitado na 

íntegra”, Lins é particularmente enfático a respeito das mudanças feitas neste último, 

que considera um “poema sobre a glória do corpo”, onde o sepultamento de uma atriz, 

que deveria ser acompanhado por dezenas de ambulantes representando o povo, 

adquiriu ridículos ares de filme felliniano na adaptação global, com atores portando 

trajes belíssimos e decorativos, e com a eliminação da referência a um estranho e não 

explicado caso (verídico) “da caveira de Casimiro de Abreu” (LINS, 1978, p. 6-7). 

Morto neste mesmo ano, Osman Lins, infelizmente, não pôde levar a cabo sua 

empreitada como agente secreto voluntário nas agências do quarto poder no Brasil; 

tendo redigido, entretanto, um último e insólito conto: “Domingo de Páscoa”, publicado 

na revista Status (n. 47), em abril de 1978, no qual reproduz o cenário de um autêntico 

filme de espionagem. Numa praia famosa por suas areias monazíticas com alto nível de 

radioatividade natural, e esmagado entre os corpos condensados de “um ancião 

monstruoso, cujas idades somadas espantam, várias vezes milenar” e de um “assustador 

animal fragmentário, elástico, urrando, feito de rapazes e moças que latejam ao longo da 

praia testículos acesos e peitos duros”, o protagonista Canoas afirma-se “vigiado” por 

uma entidade (“um Acompanhante”
3): “isto significa que eu já fui encontrado, que estou 

marcado, que nunca verei a Páscoa em Sevilha, mas que por enquanto ele me guarda” 

(LINS, 2013, p. 33). 

Obra de impulso, surgida em decorrência de um passeio à praia de Guarapari no 

sudeste brasileiro, num feriado de 1977, quando ainda se encontrava saudável e “em 

plena posse de suas forças, perdidas algum tempo depois”, esse conto foi, segundo sua 

esposa Julieta de Godoy Ladeira, “um verdadeiro acontecimento premonitório de sua 

própria morte”, terminando “dentro de um clima de temor, incerteza, o mar cor de aço e 

uma personagem dizendo do fundo musgoso de um paul: ‘-Agora é a sua vez.’”. 

(LADEIRA, in: LINS, 2013, p. 16, 17).  

Resta saber se seria “a vez de morrer”, ou de “renascer”, se considerarmos que o 

autor escolheu para a ambientação temporal do conto um domingo de Páscoa – festa de 

celebração da libertação dos hebreus da escravidão, no Pessach judaico, e de 

ressurreição de Cristo após a sua crucificação pelos romanos –; e para a ambientação 

espacial uma praia localizada na cidade curiosamente chamada de “Vitória do Espírito 

                                                
3 “- E o Acompanhante? Hein? Esse vigilante, quase sempre no andar superior ao nosso? Parece uma 
sentença de morte ou então o carrasco, o que traz o machado e a ordem de execução. Acordamos à noite e 
sabemos que ele está ali, deitado, dois ou três metros acima de nós, no escuro.” (LINS, 2013, p. 26) 
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Santo”. A alegação de Julieta, no entanto, procede, sendo o casal na ficção recepcionado 

desde à entrada no hotel por um evento “anunciador”: 

 

Soa o telefone na recepção: alguém está morrendo. Organiza-se um 
esquema clandestino, semelhante aos que preparam a fuga de 
prisioneiros e cujo fim é escamotear o morto, transferi-lo para fora dos 
limites do hotel, deste espaço onde se ingressa para fugir de todos os 
males. ... Abre-se a porta do elevador, surge o morto enrolado num 
lençol, vê-se apenas a calva e alguns cabelos brancos, parece leve e 
esvoaçante, rápida é a sua passagem no saguão pouco iluminado, a 
viúva segue-o indecisa, o olhar seco e violáceo, voltando-se para trás, 
como se algum pedaço do marido pudesse ter caído no chão. (LINS, 
2013, p. 22) 

 

A premonição, contudo, não era desconhecida de Osman Lins, revelando-se a 

sua escritura, de fato, um verdadeiro exercício desta habilidade. O romance Avalovara, 

por exemplo, desorganiza nos fragmentos identificados pelas letras do Palíndromo 

Sator, posto num Quadrado Mágico, a sua temporalidade. Sujeita à reconstrução pelo 

fio de Ariadne de uma espiral condutora, a técnica parece ocultar, talvez, do leitor, o 

modo como as personagens antecipam seus destinos, difarçando o reconhecimento de 

que a história já foi contada e de que cabe, a ele ou a ela, não acompanhar uma narração 

linear, mas juntar aleatoriamente os pedaços de um conhecido puzzle – ou os pontos de 

uma tapeçaria que contém a cena de uma velha história bordada e há muito esquecida.  

 

      
Modelo da espiral sobre o quadrado que preside a arquitetura de Avalovara. O Quadrado Mágico 

baseado no Palíndromo Sator, segundo Eliphas Levi em A Chave dos Grandes Mistérios. 
 

Assim é que Abel, o protagonista, reconhece haver antecipado a morte de sua 

4993

Ana
Pencil



7 
 

amante Cecília muito antes, até, de conhecê-la; ainda na adolescência, no momento de 

uma tentativa frustrada de suicídio, quando tencionou jogar-se no fundo de um poço: 

 

Prostrado no cimento úmido da cisterna, o nome estropiado que 
articulo é outro – não o de Ercília, a viúva de meu tio – e eu falo como 
de dentro da cegueira. Um cego, ainda. Só quando prendo em minhas 
mãos o rosto de Cecília, ferida de morte, só então vejo claro: é o seu 
nome, o seu e não o de Ercília, que desliza no tempo e faz-se audível 
aqui entre meus dentes cerrados: é a sua vida, a sua, não a minha, que 
recebe a sentença nesta noite; sou eu que marco a sua hora – e 
também o lugar, e a circunstância – não me deixando colher, morrer, 
presa da minha rede. (LINS, 2001, p. 77) 

 

 Da mesma forma, considerado em sua totalidade, o enredo deste romance nada 

mais é do que a narração em retrospectiva, feita a duas vozes por um homem e uma 

mulher no instante de suas mortes. Presos numa sala fechada onde se encontram para o 

ato amoroso, e são surpreendidos pelos disparos de Olavo Hayano, o marido traído, o 

casal reconhece – no ápice último do orgasmo que se confunde com o esgar da agonia – 

em cada evento pregresso de suas existências, a premonição daquele evento final que os 

imobiliza, que os imobilizará eternamente.  

O fenômeno do pressentimento na obra osmaniana, porém, ultrapassa o enredo 

de seu magistral romance, manifestando-se numa relação intratextual, em mise-en-

abyme, entre a obra mais extensa de 1973 e um conto anterior, de 1966, quando a 

personagem inominada se anuncia símbolo – ‘ʘ’ –, identificando-se com o título de um 

dos contos de Nove, novena, o antecipador: “Um Ponto no Círculo”, cujo argumento – 

num claustrofóbico quarto de pensão um casal se encontra para praticar o amor – é 

retomado no enredo de Avalovara.  

Neste conto, as vozes masculina e feminina são identificadas por símbolos: um 

quadrado e um triângulo invertido, respectivamente. O geometrismo da mulher é 

flagrante, e vai além da reprodução gráfica do símbolo ▼ no início de suas falas, 

detalhando o homem um triângulo invertido na ornamental e poética descrição que faz 

do corpo da amante: “Traçando-se entre as axilas e a sombra do umbigo duas linhas 

retas, ambas tocariam as rosetas dos peitos volumosos. Os caules invisíveis desses 

girassóis encontravam-se, ao pé do ventre, no pequeno jarro de seu púbis.” (LINS, 

1999, p. 27).  Mas a mulher parece nutrir ambições ainda maiores, descrevendo-se 

noutra perspectiva: 

Sou angulosa e alta; em mim se percebem, sustentando a carne, as 
linhas longas, flexíveis e firmes, linhas de florete. Quanto à minha 
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vida, tento convertê-la em círculo e encontrar o Ponto, situado no 
triângulo e no quadrilátero, ponto a que aludiam os talhadores 
góticos de pedra, para quem se não alcançarmos tal ciência, será em 
vão todo esforço no sentido da lógica e da harmonia. Por isto exulto 
ao perceber que o homem, a quem pela primeira vez encaro, tem um 
olho de vidro. ... Os olhos de vidro são contempladores abstratos do 
eterno. (LINS, 1999, p. 22-23) 
 

As alusões ao “Ponto da Bauhütte”, portanto, são claras, e talvez deliberadas, se 

considerarmos que: 

De uma forma simples, é possível associar a Bauhütte aos signos 
usados como assinaturas, existentes nas construções góticas, signos 
identificadores de quem realizou tal obra. Estes signos eram 
elaborados no interior de um círculo e a partir do seu centro, onde se 
traçavam quadrados e triângulos, a partir dos quais era possível traçar 
a identificação individual do pedreiro. A Bauhütte constituiu uma 
associação de caráter secreto, que unia as lojas de pedreiros e 
construtores do Sacro Império Germânico e dos países limítrofes 
como a Suíça. Segundo os estudos de Ghyka, teria sobrevivido até ao 
século XVIII, tendo sido a continuidade como organização, da dos 
antigos “colégios de construtores” anteriores à dissolução do Império 
Romano do Ocidente. O segredo da Bauhütte baseava-se na ciência do 
círculo e dos polígonos inscritos, comum à arquitetura das civilizações 
antigas, e que presidiu ao traçado dos mandala indo-tibetanos. 
(CANOTILHO, 2009, p. 70)  
 

Texto deflagrador de um longo exercício experimental de criação literária que 

culminaria nos romances Avalovara e A rainha dos cárceres da Grécia, o problema do 

espaço narrativo encenado em “Um Ponto no Círculo” adquiriu um relevo inusitado em 

sua pesquisa. A conversão do espaço globalizante tradicional – que, à maneira do palco 

teatral, envolve os personagens fornecendo-lhes o pano de fundo da trama – em espaço 

globalizado pela personagem talvez represente uma das maiores contribuições de 

Osman Lins para a renovação do gênero romanesco; ao lado da criação de um foco 

narrativo capaz, como afirma Julieta de Godoy Ladeira, “de ver, simultaneamente, 

como nos retábulos do século XIII, cenas de uma mesma existência ocorridas em épocas 

diferentes.” (LADEIRA, in: LINS, 2013, p. 15).  

O encontro do casal, neste conto, apesar de resultar num ato corporal íntimo, 

sexual, caracteriza-se pela ausência de diálogo entre os parceiros: “Éramos, ambos, 

servos de leis que ignorávamos e tínhamos as línguas cortadas, para que tudo se 

cumprisse com justeza e em silêncio. Uma dança.” (LINS, 1999, p. 27). Este silêncio 

resulta do descompasso temporal da narração de suas falas, que estabelece um vácuo 
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também espacial entre eles, uma vez que passam a ocupar blocos isolados de textos.  4 

Assistimos, enquanto leitores, à ação da mulher que entra no quarto, faz amor 

com o homem e vai embora; enquanto, de modo intercalado, ouvimos o relato da 

memória de seu parceiro sobre os mesmos instantes vividos num tempo anterior. Tudo 

se passa como se ambos ocupassem realidades paralelas: o evento é idêntico, mas deixa 

de ser o mesmo quando capturado simultaneamente por um olho capaz de abranger o 

presente e o passado na mesma narração: um olho curiosamente descrito como “de 

vidro”. Não um olho humano. Talvez a sugestão de um olho maquínico: de uma câmera 

fotográfica ou cinematográfica? Ou outro?5 

Entre a cena acontecendo e a cena acontecida abre-se, portanto, um hiato 

intransponível: a divergência entre as perspectivas dos dois envolvidos, em si mesma já 

considerável, acentua-se pelo distanciamento temporal de um deles da cena. Este 

artifício é claramente exposto no comentário do homem: “Estaria eu interposto entre ela 

e um ser imaginário para quem, com movimentos precisos, desprendera os cabelos”? 

(LINS, 1999, p. 22). Provavelmente sim. A “interposição” da narrativa de sua memória 

do encontro na narrativa do encontro relatada pela desconhecida duplica a sua própria 

existência, passando o narrador a perceber o seu eu como um outro, um personagem: o 

parceiro da moça na cena já acontecida, que ele contempla de um momento temporal 

diferente. 

Mas o narrador masculino ainda vivencia essa impressão de desdobramento com 

relação ao espaço que habita, que também é percebido de maneira divergente: 

 

Pela madrugada, saio do trabalho, lanço um olhar sobre o antigo 
bairro do Recife, ... atravesso a ponte Maurício de Nassau, cruzo a 
Rua Nova, a ponte Boa Vista, a rua da Imperatriz, pisando o 
calçamento que era feito com granito vermelho ou seixos azulados da 
praia, chego no meu quarto da Gervásio Pires com o dia 
amanhecendo. Tomo café, deito-me. Desço nas horas das refeições, 
converso um pouco na sala de jantar, onde o chão era forrado de 
tapetes e as paredes cobertas de estampas inglesas, representando 
cenas de caçada. Em que lugar ficaria o piano Broadwood? (LINS, 
1999, p. 23) 

                                                
4 A mulher▼, impedida de falar com o homem ■, preso noutra dimensão temporal, inscreverá no corpo 

do parceiro uma estranha frase feita de símbolos esotéricos que evocam um ritual mágico: “desenharei em 

sua espádua, com a ponta do seio, como se vertesse leite ou sangue, o sol, tranças espessas, triângulos 
perfeitos, chifres, o pentagrama, símbolo da vida.” (LINS, 1999, p. 28) 
5 “Transformo-me, assim, numa entidade que, dual, é visível a um olho humano e resgatada por um olho 
mecânico em sua fria e lúcida agudeza. ... O olho verdadeiro colhe as minhas asperezas, minha 
imperfeição, o que sou de inacabado e portanto de contíguo à sua natureza. Enquanto isso, perante a outra 
pupila, apaga-se meu lado mortal.” (LINS, 1999, p. 27) 
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Outro aspecto que chama a atenção em “Um Ponto no Círculo” é o fechamento 

do cenário central da história. O espaço é muito exíguo, e caracteriza-se por uma 

qualidade claustrofóbica que parece indicar um seccionamento radical entre o mundo 

empírico – referente da narrativa mimética de espaço globalizante –, e o da experiência 

pessoal – referente da narrativa osmaniana de espaço globalizado. Definido como um 

cubo sem janelas, o “quarto de pensão” onde se dá o encontro ilumina-se ao ser 

comparado com a figura tecnológica do holodeck, assim definida por Janet H. Murray: 

 

Apresentado pela primeira vez em Jornada nas Estrelas: a nova 
geração, em 1987, o holodeck consiste num cubo negro e vazio 
coberto por uma grade de linhas brancas sobre o qual um computador 
pode projetar elaboradas simulações, combinando holografia com 
“campos de força” magnéticos e conversão de energia em matéria. O 
resultado é um mundo ilusório que pode ser parado, iniciado e 
desligado à vontade, mas que se parece e se comporta como o mundo 
real. O holodeck de Jornada nas Estrelas é uma máquina de fantasia 
universal franqueada para programação individual: uma visão do 
computador como uma espécie de gênio da lâmpada contador de 
histórias. Nas três séries em que o holodeck foi exibido, membros da 
tripulação adentraram mundos ricamente detalhados, incluindo o solar 
tribal da antiga saga inglesa Beowulf, uma rua londrina com seus 
lampiões de gás e uma casa de bebidas ilegais em São Francisco, a fim 
de participar de histórias que se modificavam ao redor deles, em 
resposta a suas ações. (MURRAY, 2003, p. 30) 
 
 

  
Antony Gormley, Matrix (2014); Holodeck no filme 2001, uma Odisséia no Espaço, de Stanley Kubrick 

 

Como nos holodecks, o espaço narrativo identificado como um “quarto de 

pensão” é anguloso e escuro, com uma porta que se abre para uma escada, e isola o 

ambiente quando fechada. Não há nenhuma janela. A única fonte de luz provém de 

“dois retângulos no teto, de vidro baço e glauco”, responsáveis por um foco luminoso 
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que incide no centro do quarto, sobre o casal abraçado. Chove lá fora, o que diminui 

ainda mais a luz que provém das “clarabóias sujas” e que se derrama sobre o motivo 

central como um “verniz escuro”, conferindo às figuras um “tom sépia”. O leitor se vê 

diante da descrição de um quadro estático, mais do que no palco de uma narrativa 

dinâmica; alusão reforçada por uma mise-en-abyme: a menção ao “quadro” 

contemplado pela mulher ao entrar no recinto:  

 

▼No décimo degrau, percebi que errara o endereço. Subi o resto da 

escada, entrei no quarto e não fechei a porta. O hóspede, na cama de 
madeira, espreita-me. Sem conceder atenção ao seu olhar desigual, 
inclino-me, braços nas costas, e analiso o quadro na parede. ... Para 
obter do desenho uma visão melhor, mais unitária, para desvendá-lo, 
afasto-me. A verdadeira porta pela qual entrei foi esse quadro. ... 
Enquadrada em sua fosca moldura, de perfil, em trajes seiscentistas, 
lembrando Ana da Áustria no vestuário e nas linhas, sustenta uma flor 
aberta ao nível de seus olhos. (LINS, 1999, p. 21-22) 

 

Como numa holonovela, a ação pressuposta na cena estática é deflagrada pela 

leitura e se desenrola mediante a interatividade com o receptor. Por isso, o gesto 

simbólico do protagonista masculino ao "fechar a porta do quarto", única via de acesso 

ao mundo exterior, representa mais do que a intenção de selar uma intimidade com a 

personagem feminina que acaba de entrar em cena: trata-se de estabelecer um pacto 

com o voyeurismo do leitor a quem ambas as vozes se dirigem, e para quem a página 

torna-se uma verdadeira porta aberta (não um simples buraco de fechadura ou uma 

jalousie). Pois o leitor é o verdadeiro interlocutor dessas falas que nunca se encontram e 

que se lhe oferecem, na superfície do texto, como o quarto lado vazado do 

compartimento, cujo interior se desnuda despudoradamente para o público.  

A inclusão do público na cena não deixa dúvidas: os leitores são duplicados na 

imagem do casal que aprecia um quadro na parede do quarto: “Lado a lado, parecemos 

na sala de uma exposição, quase a emitir juízos sobre o penteado ou as vestes do 

modelo”. E o quadro duplica o quarto (e o texto) de tal maneira que uma personagem 

denuncia: “A verdadeira porta pela qual entrei foi esse quadro. Examino ainda a figura e 

me convenço: nossas mãos têm a mesma natureza”; enquanto a outra corrobora: “Senti-

me dentro do quadro, abrangido pelo mesmo impulso de admiração com que ela se 

curvara, antes, sobre ele”. (LINS, 1999, p. 21).  

Ainda como numa holonovela, as possibilidades de argumentos são diversas: há 

a sugestão do romance histórico pela presença da personagem Ana de Áustria; do 
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romance de época sugerido pela ambientação do século passado descrita para o quarto 

de pensão, que teria sido uma cozinha num solar do século XIX; do romance erótico; do 

romance musical; do romance de costumes. Há ambientações ainda mais inusitadas, que 

sugerem a possibilidade de histórias remotas no Egito antigo ou no Golfo do México no 

início do século XX. São argumentos superpostos de narrativas potenciais, que não 

chegam a se desenvolver, mas que subsistem como possibilidades confirmadas pelo 

próprio narrador: “Como os arqueólogos que pensam reconstituir, graças ao pedaço de 

asa encontrado numa rocha, aves novas e as curvas de seu vôo, poderia compor, para a 

desconhecida, todo um mundo a partir do fragmento deixado neste quarto.”. (LINS, 

1999, p. 22) 

 De fato, é exatamente isso o que acontece no resgate dos vestígios deixados 

neste conto, que vão se transformar, pelo trabalho arqueológico de Osman Lins – que 

não deixa de guardar uma alusão futurista às atuais reconfigurações de corpos pelo 

DNA de partículas mínimas – nos volumosos e complexos romances por vir: Avalovara, 

com sua protagonista identificada pelo “Ponto no Círculo” literalmente arrancada a este 

conto; e A Rainha dos Cárceres da Grécia, com a figura de Ana de Áustria, de alguma 

maneira evocada na personagem Maria de França, comparada a uma certa “ladra” 

chamada “Ana”, de um certo lugar chamado “Grécia”: “Sempre a mudar de nome, mas 

conservando o nome de batismo, “Ana”, para honrar o que ela considera sua marca” 

(RCG p. 201).  

Ainda de maneira similar ao conto, vários enredos ou narrativas intercaladas são 

entrelaçados no “holograma” de Avalovara: a história do quadrado mágico criado por 

um comerciante de Pompeia, no ano 220 a.C.; a história do relógio musical de caixa 

criado por Julius Heckethorn na Alemanha nazista; uma cantiga trovadoresca; um 

romance regionalista; um folhetim político urbano engajado; um conto iniciático; uma 

história de amor.  

Já em A rainha dos cárceres da Grécia, o cubo hologramático transforma-se 

deliberadamente no espaço igualmente quadrangular e fechado do livro-objeto. A 

metalinguagem própria da construção em abismo atinge o seu ápice num comentário do 

narrador – um professor de biologia que redige, à guisa de crítica literária amadora, um 

comentário ao romance inédito de sua amante Julia, falecida, no corpo de seu diário 

pessoal. Como se percebe, as histórias intercaladas ou potenciais dependem, aqui, de 

seus suportes: o romance experimental, a novela realista, o diário confessional, a 

contação oral de histórias, as cantigas populares, a narrativa radialista. No comentário 
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do autor/narrador, em mais um flagrante exemplo de mise en abyme, as referências 

alquímicas são inegáveis:  

 

Os densos objetos do poeta, fabricante de sínteses, atraem – hoje, mais 
do que nunca – inteligências analíticas. Armamo-nos de instrumentos 
separadores, para deslindar o que é emaranhado. Penso: o texto, uma 
vez decomposto (no sentido químico), decifrado – e se a 
decomposição integral seria viável e provável, como ambicionar à 
total decifração? –, de certa maneira se evola. ... Neste ponto, penso 
em algo inviável: uma obra que se apresentasse desdobrada, 
construída em camadas e que fingisse ser a sua própria análise. Por 
exemplo: como se não houvesse Julia Marquezim Enone e A rainha 
dos cárceres da Grécia, como se o presente escrito é que fosse o 
romance desse nome e eu próprio tivesse existência fictícia. (LINS, 
1976, p. 47) 

 

Evidentemente, o efeito retroativo deste comentário é inevitável. Se alguém – o 

autor – é capaz de criar mundos e seres inteligentes na ficção, não seria ele mesmo uma 

vítima especular de seu próprio sortilégio? A ficção científica trabalha assiduamente 

com esta hipótese nas últimas décadas, em desdobramentos imaginativos de pesquisas 

sérias provenientes de jovens filósofos como Nick Bostrom, sueco, professor da 

Universidade de Oxford, fundador do Instituto para o Futuro da Humanidade e autor 

do famoso ensaio “Are you living in a computer simulation?” (“Você está vivendo em 

uma simulação de computador?”), que desenvolve a hipótese da simulação ou 

simulismo: a ideia de que a realidade é uma simulação, e aqueles que nela vivem não 

são conscientes disso.  

Não só o cinema como as artes plásticas contemporâneas refletem 

reiteradamente sobre essa incrível possibilidade, também presente na obra do escritor 

pernambucano, que em sua febril busca pelo gótico “Ponto da Bauhütte” talvez tenha se 

visto fatalmente ferido pelo moderno gênio maligno de Descartes.  O ceticismo presente 

no conceito do simulismo, afinal, é antigo: suas origens remontam ao início do século V 

antes de Cristo, na obra “O caminho da verdade”, parte do poema Da Natureza, onde o 

filósofo Parmênides argumenta que a percepção diária do mundo físico é errônea, e que 

a realidade é um todo imutante, não-gerado e indestrutível. 
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O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci (1492)6;Field, de Antony Gormley (1984) 

 
 

Platão, no sétimo livro de A República, descreve a alegoria da caverna, na qual 

um prisioneiro é acorrentado a uma parede numa caverna iluminada por uma fogueira, 

onde pode apenas vislumbrar vagas sombras na parede causadas pelos movimentos 

exteriores. A mente do prisioneiro interpreta tais sombras, atribuindo-lhes forma e 

estrutura, e isso é o que o prisioneiro encara como sendo a realidade. Quando o 

prisioneiro é liberto da caverna, começa a entender que as sombras na parede não eram 

a “realidade”, e vê que foi iludido: 

 

A parede não é inteiramente branca e sim pintada com desenhos verdes, 
losangos do tamanho de ervilhas, riscos verticais e folhas. Isso tornava ainda 
mais atraentes, mais vivas, as sombras que alguém fazia com as mãos. 
Agitam-se as orelhas do assustado Coelho. O Cão sem língua abre muitas 
vezes a boca e late, mudo. Voa o Pássaro, voa. O Macaco: seu rígido perfil. 
Levanta-se, longa, a garganta da Ema, bico interrogativo. O limitado 
zoológico das sombras me diverte. Mas quem, quem, com luz, mãos e parede, 
me fez tão feliz? (LINS, 2013, p. 28) 

 

Como vemos nas imagens da exposição “O Cubo Branco” – holograma do 

artista inglês Antony Gormley, onde o corpo humano se debate nos ângulos agudos do 

                                                
6 O Homem Vitruviano é um desenho famoso que acompanhava as notas feitas pelo artista num dos seus 
diários. Descreve uma figura masculina nua separada e simultaneamente em duas posições sobrepostas 
com os braços inscritos num círculo e num quadrado.  A cabeça é calculada como sendo um oitavo da 
altura total. Às vezes, o desenho e o texto são chamados de Cânone das Proporções. Examinando o 
desenho, pode ser notado que a combinação das posições dos braços e pernas formam quatro posturas 
diferentes. As posições com os braços em cruz e os pés são inscritas juntas no quadrado. Já a posição 
superior dos braços e das pernas é inscrita no círculo. Isto ilustra o princípio que na mudança entre as 
duas posições, o centro aparente da figura parece se mover, mas de fato o umbigo da figura, que é o 
verdadeiro centro de gravidade, permanece imóvel. 
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angustiante espaço que lhe coube habitar, confundindo-se com as mesmas linhas e 

traçados do edifício – a arte no século XXI revisita febrilmente o clássico O Homem 

Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Ontem, como hoje, parece obsessiva e igualmente 

tensa relação entre o continente e o conteúdo, entre o corpo humano e a arquitetura, 

entre a necessidade do corpo de expressar sua liberdade pela exploração constante das 

possibilidades de extensão de si mesmo no espaço, e a compulsão arquitetônica de 

enquadrar esses anseios humanos, de conter essa expansão numa moldura. 

 

   

   
Antony Gormley. White Cube (2000) 

 

   
Antony Gormley. White Cube (2000) 
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VIR PARA FERIR: A METATEATRALIDADE NA OBRA DE EDWARD 
ALBEE 

 
Esther Marinho Santana (UNICAMP) 

 
RESUMO: Em diversos momentos de The Play About the Baby (1998), Man e Woman dirigem-
se diretamente para a plateia, comentando aspectos da ação que tanto apenas testemunham, 
quanto, gradualmente, passam a organizar e controlar. Ainda, discutem e analisam suas 
representações e funções no interior da lógica do espetáculo. A estratégia parece evocar a 
proposição de Lionel Abel (1963) para o “metateatro” como uma experiência na qual personagens 
possuem consciência de sua natureza dramática e, portanto, moldam e norteiam os eventos 
desenrolados no palco. Ademais, em suas falas, tais sujeitos deliberadamente espelham a própria 
configuração da ação, operando em concordância com a myse en abyme teorizada por Lucien 
Dällenbach (1979). O presente trabalho tenciona investigar a metateatralidade na dramaturgia 
albeeana por meio de The Play About the Baby e de Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1962). 
Entendemos que a peça de 1998 é simultaneamente comentário de si mesma e do título de 1962. 
Este, por sua vez, é também repleto de autotextualidades e intertextualidades. O teatro que se 
espelha e se analisa de Albee sugere o entendimento do autor das diversas facetas e 
potencialidades da teatralidade.  
 
Palavras-chave: Edward Albee. Metateatro. Mise en abyme. Autotextualidade. Intertextualidade. 
 
 

Estreada na Off-Broadway nova-iorquina em 2001, The Play About the Baby, de 

Edward Albee, parecia realizar, em seu título, uma referência à sua peça mais popular e 

comercialmente bem sucedida, Who’s Afraid of Virginia Woolf? Com suas mais de 600 

sessões, o título de 1962 demarcou a exitosa entrada do autor na Broadway, e veio a se 

constituir como uma obra essencial para o cânone dramático norte-americano moderno. 

Nele, George sela a ação com a morte do filho imaginário que possuía com Martha. 

Rotulá-la como “a peça sobre o filho”, portanto, pode ser um hábito facilmente atestável 

entre os conhecedores do recente teatro dos Estados Unidos.  

 Em sua resenha para The Play About the Baby, John Simon (2001) argumentou 

que o espetáculo deveria, em verdade, ter sido designado de “The Play About Nothing”, 

sendo até mesmo questionável se a peça era efetivamente uma peça. Em face da débil 
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fortuna crítica dedicada à obra, Robert F. Gross sugere que seu aspecto aparentemente 

óbvio e superficial é pouco convidativo à interpretação. “The Play About the Baby resists 

interpretation by its very sparseness” (2009, p.  121), defende. Trata-se, com efeito, de 

um enredo rapidamente resumível, em um primeiro instante tão simplório quanto o título 

autorreferencial: Girl e Boy, um jovem casal, possuem um bebê, que é levado após o 

anúncio de Man e Woman de que assim fariam. As personagens não possuem nomes 

próprios, apenas tais designações arquetípicas, e suas interações se dão em dois níveis 

distintos: no interior da lógica ficcional, e em discussões acerca da ficcionalidade ali 

instalada, ou seja, na metateatralidade.  

 No âmbito diegético, em uma de suas falas iniciais, Boy relembra um episódio do 

passado, quando dedurou para policiais um grupo de garotos que havia entrado em um 

show sem pagar pelas entradas. Os meninos, então, agrediram-no e quebraram seu braço. 

A lembrança jamais é efetivamente encenada no palco, sendo somente narrada por meio 

de uma exposição, que opera como uma espécie de mise en abyme prospectiva, de acordo 

com o recurso identificado em narrativas por Lucien Dällenbach. Depositado logo nos 

momentos inaugurais da peça, o relato espelha e sintetiza o seu desfecho, uma promoção 

do sofrimento. De acordo com Dällenbach, a “mise en abyme liminar priva a ficção de 

qualquer interesse anedótico”, uma vez que, “prevenido dum percurso que conhece 

sinteticamente, o leitor sabe o que vai encontrar pela frente” (1979, p. 61).  

 Tal rememoração é interrompida pela súbita entrada de Man, que, dirigindo-se 

diretamente para a plateia, retoma a anedota e a comenta indiretamente, adicionando que 

memórias se dissolvem, restando apenas invenções ou reinvenções de uma experiência, 

ou da mera sensação dela. “What’s real and what isn’t?”, indaga, logo concluindo: 

“Tricky” (ALBEE, 2008, p. 468). No artigo “Reflexivity and Reading” (1980), 

Dällenbach e Tomarken destacam que o texto literário, diferentemente da comunicação 

oral, é comunicação retardada, cabendo ao leitor, em face da ausência de um interlocutor 

presencial, repragmatizar e amenizar as lacunas e ambiguidades do que fora transmitido, 

munindo-se das mises en abyme para tal.  

Nesse sentido, a mise en abyme prospectiva de The Play About the Baby adquire 

um caráter peculiar, uma vez que, conquanto constituindo-se como um índice que torna 

o desenrolar da ação familiar para o leitor/espectador, provoca-lhe também incerteza e 

desconforto, visto que a própria peça insinua que os seus elementos ficcionais poderão 

estar imersos em opacidades. A fala de Man, que seja dito de passagem, organiza-se como 

uma referência a Who’s Afraid of Virginia Woolf?, quer quando George indaga “Truth 
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and illusion. Who knows the difference, eh, toots? Eh?” (ALBEE, 2007, p. 284), quer em 

sua temática geral.  

 Ao leitor/espectador albeeano, personagens que, de súbito, invadem um espaço 

doméstico particular para trazer disrupções são já conhecidas, tal como no caso de Edna 

e Harry, de A Delicate Balance (1966), ou de Elizabeth, em The Lady From Dubuque 

(1980). Logo, a aparição de Man ergue-se como uma intertextualidade à obra do 

dramaturgo. No entanto, é a menos lógica e mais perturbadora das invasões: Man 

interrompe a interação entre Girl e Boy, dirigindo-se à plateia e realizando o que Richard 

Hornby considera a mais metadramática das diversas estratégias do metadrama: a 

autorreferência que opera como “true self-reference”.  

Em Drama, Metatheatre and Perception, o teórico identifica recursos metateatrais 

responsáveis por desvelar e explicitar o caráter ficcional de uma peça, e por realizar a 

inversão de seus polos tradicionais - ou seja, trazer para a superfície o background da 

realidade externa ao que se desenrola no palco, e deixar ao fundo o foreground da ficção. 

Na autorreferência, assim, “the play directly calls attention to itself as a play, an 

imaginative fiction” (1986, p. 91). O reconhecimento da ficcionalidade acabaria por, ao 

menos temporariamente, suspendê-la e destruí-la. Ademais, de acordo com a 

categorização de Hornby, quanto mais autêntica, a autorreferência se torna mais direta, 

imediata e capaz de interromper a ação dramática.  

É o caso, pois, de Man, que surge quebrando a continuidade do momento anterior, 

com falas aparentemente não relacionadas ao que acabara de se desenrolar. Em verdade, 

porém, alude criticamente não apenas ao que fora dito por Boy, mas também a outros 

títulos albeeanos1. Tal manobra alinha-se à “literary self-reference”, de acordo com a qual 

uma peça evidencia e analisa os próprios elementos ou outros títulos literários. Conforme 

Hornby nota, tal autorreferencialidade possui eficiência variável, visto que depende de 

leitores/espectadores devidamente entregues e envoltos pela ilusão cênica - que é 

primeiramente estabelecida, e só então perturbada -, e, ainda, de seus repertórios teatrais 

e literários individuais.  

                                                           
1 Os apontamentos realizados por Man sobre como na primeira ida a um local desconhecido o percurso 
parece mais longo do que quando de lá se retorna lembra-nos das colocações de Jerry, de The Zoo Story 
(1959), acerca da necessidade de se deslocar longamente para percorrer um caminho curto da melhor 
maneira. Ainda, a fala de Man “Reality determined by our experience of it? Or our sense of experiencing 
it?” (ALBEE, 2008, p. 466) remete às experiências vividas/alucinadas nos seis anos de recolhimento de 
Julian, de Tiny Alice (1964).  

5006

Ana
Pencil



4 
 

Idealmente, dá-se, aqui, a suspensão do mundo dramático inicialmente conhecido 

pelas plateias, sobrepondo-lhe outro. As indagações de Man acerca das fronteiras vagas 

entre memórias de vivências efetivamente transcorridas e a (re)invenção de experiências, 

ou do que, enfim, seria real ou não, são seguidas pela fala: “Woman” (ALBEE, 2008, p. 

468). A partir dela, entra em cena Woman, que pergunta tanto para Man quanto para os 

espectadores se está atrasada. Ora, após falar sobre inventividades, Man emprega a 

linguagem verbal, central elemento de criação de quadros particulares na literatura 

albeeana, para o engendramento de Woman.  

Em suas noções acerca do “metateatro”, Lionel Abel defende o teatro ocidental 

moderno como marcadamente constituído por personagens dotados de “imaginação 

dramática” (1968, p. 72), que, em “plena auto-consciência, não podem ser impedidos de 

participar em sua própria dramatização” (ibid., p. 109). Comportam-se, nessa perspectiva, 

como dramaturgos, inventando e conduzindo os eventos relativos a si próprios ou a outros 

sujeitos ao seu redor. Nessa ótica, Man é tanto personagem quanto dramaturgo, 

simultaneamente chamando e convocando Woman para a tessitura de seu teatro. Em 

momentos posteriores, chegará até mesmo a determinar o que ela dirá e fará e a dirigi-la 

em cena.  

Também falando diretamente para a plateia, Woman justifica sua entrada, 

expondo sua função e explicitando que não é uma atriz: 

 

(...) (Looks at the audience) Well I… uh… well, I suppose you’d like 

to know who I am, or why I’m here (…) that’s why I’m here; I’m with 

him. The man, not the boy. The man indicated me as he exited, said 
“Woman” and exited. Remember? That’s why I’m here – to be with 
him. To help… him; to… assist him. (Hand up, palm out, to abort 
protest) I’m not an actress; I want you to know that right off… 

(ALBEE, 2008, p. 472) 
 

Conquanto entregue a partir da quebra da quarta parede stanislavskiana, tal 

explicitação não se organiza propriamente como uma “real-life reference”, caracterizada, 

segundo Hornby, por menções a pessoas, locais, acontecimentos ou objetos do mundo 

real, para além do âmbito ficcional. Aqui, a atriz não está revelando a sua própria 

identidade, o que a faria, por conseguinte, despir-se, ainda que pontualmente, de seu papel 

na encenação. Trata-se de mais outra autorreferência, que destaca a sua função no 

microcosmo ficcional. Woman não é a atriz que a representa, nem tampouco uma atriz na 
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diegese, é uma personagem – tanto para Man, ele próprio outro personagem e também 

um dramaturgo e espelho de Albee, quanto para o leitor/espectador.  

Ocorre, em sequência, seu longo e minucioso relato de quando, estudando 

jornalismo, tencionou investigar o processo criativo artístico. Em contato com um 

escritor, pediu para observá-lo enquanto escrevia, entretanto, não foi autorizada. 

Simultaneamente à sua anedota - que, repleta de detalhes e de tons de humor, cativa o 

leitor/espectador -, Boy e Girl correm pelo palco, nus, em uma brincadeira sexual do casal 

completamente alheia a Woman, que não deixa de notá-la, suspendendo sua narrativa, e 

indagando:  

 

(...) “I’m studying the creative process, and I want to do it with you, 
through you – watching you, understanding you”. “You want to watch 

me while I write?!” he said, sort of incredulous, and I could sense the 

phone being passed back to the M.S., or just hung up, or tossed over his 
shoulder, or whatever (…)  
 
(GIRL, chased by BOY – naked, or close – goes from stage left to stage 
right, a sweet chase, giggling, etc. The WOMAN senses , sees them)  
 
What?! What was that?! Did two people just ran nakedly across the 
stage, giggling? (ibid., p. 473) (ênfase nossa) 

 

A menção ao espaço físico do teatro onde ocorre a encenação enfatiza-a como tal. 

Hornby destaca que, diferentemente de outros meios artísticos – como a pintura, na qual 

as tintas se transformam em imagens -, a semiose, no teatro, não promove radical 

transmutação estética, uma vez que pessoas continuam sendo representadas por pessoas, 

e objetos cenográficos por outros objetos de aspecto geralmente correspondente. Todavia, 

a realidade empírica é tragada pela lógica ficcional, proporcionando que o que está no 

espetáculo adquira significados distintos e particulares: “(...) their ordinary reality is 

swallowed up into the dramatic world, taking on a different significance for us than they 

would in real life” (HORNBY, 1986, p. 85). Por outro lado, a realidade desvinculada do 

microcosmo teatral é sempre um potencial para as plateias.  

Basta, portanto, que o discurso de Woman, que está envolvendo o 

leitor/espectador dentro da dimensão imaginária, mencione o palco, para que a encenação 

seja botada nua, tal qual os atores que passam, correndo, imersos em seus papeis. A 

desconstrução da ficcionalidade, em tal medida, não deixa de constituir o testemunho da 

construção de um processo criativo. Se Woman não pudera observar o tal escritor em 
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atividade, nós, leitores/espectadores, naquele instante conseguimos ver a ficção em 

tessitura.   

Subsequentemente, Man retorna e, tocando as cadeiras do cenário, finge-se de 

cego. Perguntando para membros da plateia se, ali, alguém é verdadeiramente cego, 

comenta que é incomum encontrar deficientes visuais nos teatros. Surdos, ao contrário, 

seriam frequentes. Tratam-se de surdos alegóricos, representantes de sujeitos incapazes 

de compreender uma peça. Em sua discussão sobre exposições de artes plásticas que 

permitem que deficientes visuais toquem os trabalhos para que possam apreendê-los, 

termina por expor a sua própria função enquanto personagem-dramaturgo: para um 

público “surdo”, a estrutura da peça é botada abaixo justamente para que possa ser 

compreendida em sua ficcionalidade.   

O primeiro ato é concluído com o anúncio de Man e Woman de que levariam o 

bebê de Boy e Girl, que corresponde ao previsível desfecho da peça. No segundo, e 

último, ato, há, assim, resgatando a resenha de Simon, aparentemente quase nada. Toda 

a primeira seção é uma repetição exata das falas e interações anteriores, e, ao final, 

conforme previsto pela mise en abyme prospectiva, desenrola-se a promoção do 

sofrimento: Boy e Girl são feridos pela retirada de seu bebê. O episódio acerca do braço 

quebrado do garoto é, aqui, novamente contado - porém, é reapropriado por Man, que diz 

terem sido ele e Woman os agressores, não meninos desconhecidos. Man insere nas 

lembranças de Boy até mesmo outros elementos, que sugerem, por meio da narração e da 

menção ao conteúdo de uma suposta carta, ter havido um romance homossexual entre 

ambos. Outras memórias do jovem casal são também recuperadas e radicalmente 

reelaboradas verbalmente, sem que haja qualquer possibilidade de verificação factual, por 

parte do leitor/espectador, da autenticidade de uma ou outra versão.  

Ganha destaque a anedota sobre os ciganos. Inicialmente, a garota teria, em seu 

passado, consultado uma cigana, que lhe revelou o futuro relacionamento com Boy. Este 

comenta o episódio recorrendo a uma lenda farsesca segundo a qual ciganos com chapéus 

e bigodes prometem ganhos financeiros, para, em verdade, roubar todas economias de 

jovens casais. Quando Man e Woman anunciam que levarão o bebê, acabam por se 

apropriar de tal caracterização estereotipada de ciganos ludibriosos, empregando-a em 

um espetáculo deliberadamente inventado à medida que vai sendo enunciado. Bastante 

análoga aos vaudevilles - nos quais é central o número do desaparecimento, comumente 

preparado por meio da distração das plateias por um mágico e uma assistente – a 

performance consciente de Man e Woman culmina no sumiço do bebê. Ao lesar o casal, 
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afirmam, paradoxalmente, oferecer auxílio. O truque final, se não produz o 

deslumbramento, possui uma trágica beleza.  

Tomando e adulterando as histórias do passado de Boy e Girl com o intuito de 

desestabilizar a sua harmônica união, os ciganos ressignificados por Albee roubam não 

para enganar, mas para presentear, sob a forma de uma consciência e um sofrimento 

descritos como edificantes. Nesse sentido, afirmam: “Give me your heart, then; I’ll break 

that. If you don’t have the wound of a broken heart, how can you know you’re alive? If 

you have no broken heart, how do you know who you are? Have been? Can ever be?” 

(ALBEE, 2008, p. 509).  

Para Gross, Man e Woman poderiam assumir ares benfeitores, uma vez que não 

apenas promovem uma perda descrita como fundamental para o indivíduo, como o fazem 

sem obter nada em troca. Porém, o crítico questiona o efeito salutar do padecimento, que, 

ao ser meramente sugerido, mas jamais dramatizado, careceria de verdadeira sustentação: 

“the salutary effect of wounds is merely asserted in the text, rather than being 

demonstrated in dramatic action (...) [the play] refuses to dramatize empathy or 

compassion, let alone present them as possible products of experience and loss.” (2009, 

p. 131). No entanto, faz-se imperativo resgatar outros títulos do teatro albeeano com os 

quais The Play About the Baby estabelece intertextos, especialmente Who’s Afraid of 

Virginia Woolf?2, também selada com uma perda crucial.   

Nela, Martha e George possuem um filho, minuciosamente arquitetado por meio 

da linguagem verbal. Mantido no interior da dinâmica do casal como uma espécie de 

consolo particular, uma vez que não puderam ter filhos biológicos, o garoto é sustentado 

por episódios inteiramente elaborados e erguidos a partir de palavras. Quando Martha 

subitamente revela a fantasia secreta ao jovem casal visitante, Honey e Nick, George 

determina que o menino seja morto.  

Retomando as teorias de Abel, no metateatro a personagem tem consciência de 

sua capacidade dramatúrgica. Logo, um dramaturgo reconhece que faz teatro, e não 

realidade. A menção de Martha a um produto ficcional em uma conversa com Honey, 

alheia à dinâmica dramática secretamente estabelecida entre o casal, faz com que a 

                                                           
2 Há, de maneira explícita, também o intertexto com Marriage Play (1987), ocorrido não apenas em seus 
títulos, ambos autorreferenciais, mas também na frase dita e repetida por Man e Woman, trazida, em 
verdade, por Gillian e Jack no título predecessor: “Oh, what a wangled teb we weave”. A citação, uma 
brincadeira linguística extraída do poema Marmion, de Sir Walter Scott (no qual consta “Oh! What a 
tangled web we weave/ When first we practise to deceive!”), expõe o enovelamento nocivo dos (auto) 
enganos.     
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fantasia de súbito adquira ares factuais. Tal revelação poderia ser meramente um dos 

diversos desdobramentos dos jogos de provocação e desqualificação mútuas entre o casal, 

contudo, conforme aponta George, a incapacidade da esposa de reconhecer a 

ficcionalidade como tal ganha tons não de afronta, mas de iminência da loucura: “I don’t 

mind your dirty underthings in public (...) but you’ve moved bag and baggage into your 

own fantasy world now (...) Actually, I’m rather worried about you. About your mind.” 

(ALBEE, 2007, p. 259-260).  

Assim, George elabora um intricado processo sacrificial repleto de intertextos e 

autotextos, responsável por destruir a personagem que haviam criado. Decorrido no 

último ato da peça, denominado The Exorcism, o aniquilamento é principiado por 

citações a A Streetcar Named Desire (1947), de Tennessee Williams3. Em seguida, a 

partir de menções à canção infantil de roda “Here We Go Round the Mulberry Bush”, é 

transformado no jogo “bringing up the baby”, no qual detalhes acerca do nascimento e da 

criação do filho são (re)contados pelo casal para Honey e Nick. Às absortas narrações de 

Martha, George interpõe declamações de trechos da Missa defunctorum4. Finalmente, 

ressignifica um acidente de carro já previamente contado, que poderia vir de seu próprio 

passado, ou ser o material ficcional de uma novela que estaria escrevendo. A ele, adiciona 

o conteúdo de um telegrama inventado naquele instante: “Now listen, Martha; listen 

carefully. We got a telegrama; there was a car accident, and he’s dead. POUF! Just like 

that! Now, how do you like it?” (ibid., p. 305).  

Se o garoto imaginário fora gestado e vivera a partir de narrativas elaborados pelo 

casal, é George, ainda cônscio da natureza ficcional da personagem, aquele que descortina 

a ficção para Martha, que a perdera de vista como teatralidade. Se o filho existiu por meio 

da manipulação da palavra, morrerá também através dela. Os diversos empréstimos 

literários se combinam ao autotexto, que, recuperando os exatos mesmos trechos relativos 

à batida de automóvel, modifica-os para fazer a vítima ser o menino. A dramatização 

mortífera é definitivamente concretizada com o anúncio trazido pelo telegrama ficcional, 

                                                           
3 Na abertura de tal ato, George adentra a sala, vazia, e, falando que ele e Martha choram constantemente e 
fazem, com suas lágrimas, pedras de gelo para serem colocadas em suas bebidas, de súbito diz: “Up the 

drain, down the spout, dead, gone and forgotten... Up the spout, not down the spout; up the spout: THE 
POKER NIGHT.” (ibid., p. 273). The Poker Night foi o título inicial de A Streetcar Named Desire 
(BIGSBY, 1984, p. 270). Ainda, ao apanhar bocas-de-leão, cita, em falsete, um trecho célebre da peça 
williamsiana: “Flores; flores para los muertos. Flores.” (ALBEE, 2007, p. 280). O título de 1947 retrata 
Blanche DuBois, tomada por ilusões e escapismos românticos, ao final confrontada por uma realidade 
empedernida. Se Williams se enternece e advoga em favor das fantasias de sua personagem, Albee, 
diferentemente, parece parodiá-las.     
4 Albee se dedica à exploração do potencial ficcional do cristianismo em seu próximo título na Broadway, 
Tiny Alice.  
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enunciado em uma onomatopeia tão banal quanto implacável: “pouf”, o filho não mais 

existe.   

George, nessa ótica, age como os dramaturgos conscientes identificados por Abel, 

desta vez dramatizando seu entorno não para erguer novas camadas de teatralidade, mas 

para expor o caráter teatral de seu filho com Martha, e destruí-lo definitivamente. Falar 

havia sido inventar e reinventar, e então se reverte em uma estratégia de reconhecimento 

da inventividade. A ação é concluída por monossílabos espaçados, e, enfim, por silêncio. 

Longe de sinonímia de desolação ou de sugestão de que a matéria verbal é estritamente 

falseadora, todavia, a cessação da palavra adquire ares de entendimento, união e 

recomeço, tal qual o novo dia, iminente. Não por acaso ambos estabelecem “a hint of 

communion” (ibid., p. 308), e o amanhecer trará o domingo – “Sunday tomorrow; all day” 

(ibid., p. 310), nota George -, símbolo cristão para a ressurreição e o alcance da salvação. 

Diante de uma suposta insuficiência nos momentos finais de The Play About the Baby, 

faz-se necessário recuperar tal cena.  

Desde os primeiros títulos do autor, o leitor/espectador albeeano é exposto a 

personagens que, conscientes das potencialidades da teatralidade, reorganizam e, em 

última instância, solapam o microcosmo ficcional para expô-lo como tal. O 

desnudamento da ficção, contudo, não segue as conotações de desamparo e descrença do 

Teatro do Absurdo, conforme teorizado por Martin Esslin. No palco albeeano, o 

background da artificialidade teatral é trazido para o primeiro plano em uma paradoxal 

afirmação do valor da forma dramática.  

The Play About the Baby incorpora à sua estrutura traços da farsa e do vaudeville, 

evidentes em diversas interações entre Man e Woman, e entre ambos com a plateia. 

Ademais, estabelece um intertexto essencial com Who’s Afraid of Virginia Woolf?, que, 

por sua vez, apropria-se de elementos do cânone dramático da Broadway, da cultura 

popular anglo-americana e da liturgia católica, e, ainda, dialoga consigo mesma. A mise 

en abyme prospectiva trazida pelo relato de Boy logo nos primeiros instantes, e 

confirmada no desfecho da peça com a retirada do bebê, pode ser eficientemente ilustrada 

pela pergunta de Man, que reflete a sua função tanto no microcosmo quanto no 

macrocosmo da peça: “If you have no wounds, how can you know you’re alive?” 

(ALBEE, 2008, p. 530).  

Tal questão se torna elementar após a revelação da trouxinha onde o bebê se 

encontrava embalado, que, ao ser aberta, revela nada: “(He takes the bundle, snaps it 

open, displays both sides; we see there is nothing there.) Shazaam! You see? Nothing! 
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No baby! Nothing!” (ibid., p. 530). No entanto, antes de ser desdobrado, o lençol abrigava 

o filho, que, embora jamais propriamente mostrado, de fato existia: “A reality first, and 

then an absence. A real baby that is taken away” (ALBEE, 2005, p. 289), pontua Albee.  

Ainda que as naturezas dos filhos sejam radicalmente distintas nas peças de 1998 

e de 1962 - uma vez que o garoto de George e Martha é, na diegese, material puramente 

ficcional, e o bebê de Boy e Girl é real no microcosmo da peça -, suas retiradas são 

pautadas em movimentos concordantes. Tratam-se de promoções de um sofrimento 

edificante, construídas a partir de desnudamentos da ficcionalidade: enquanto George 

desmonta seu escapismo particular com Martha para resgatar sua sanidade, Man e Woman 

desarticulam a harmonia do inocente casal para instaurar o desconforto e, por fim, 

desvelar a função de uma obra dramatúrgica, segundo a concepção albeeana.  

Em The Play About the Baby, as repetidas quebras da quarta parede 

stanislavskiana, as constantes interrupções, os comentários sobre a encenação como tal, 

e as apropriações e ressignificações de elementos da diegese de acordo com princípios da 

metateatralidade terminam por operar em uma via análoga à abertura do lençol. Se o corpo 

não é ferido, como se pode saber que é corpo, perecível? Se uma peça não espelha e 

reproduz a si própria em seu palco, evidenciando a sua artificialidade, como se pode saber 

que é mero espetáculo ficcional? “Truth and illusion, George; you don’t know the 

difference”, sugere Martha, ao que George lhe responde: “No; but we must carry on as 

though we did” (ALBEE, 2007, p. 285). Em âmbito semelhante, conquanto Man defenda 

que a diferenciação entre a ilusão e o real é complicada – “What’s real and what isn’t? 

Tricky,” - sua posição e de Woman no microcosmo ficcional dão conta, ao menos, de 

identificar os contornos da ficcionalidade.  

Desde seu princípio, a obra albeeana empregou variadas facetas de 

metateatralidade para analisar as funções e potencialidades do teatro contemporâneo. Boy 

pergunta, diversas vezes, se Man e Woman vieram para feri-lo, insistindo que são jovens 

demais para dores e perdas: 

 
I can take the pain and loss and all the rest later – I think I can, when it 
comes as natural as… sleep? But… now? We’re happy; we love each 
other; I’m hard all the time; we have a baby. We don’t even understand 
each other yet! (...) Give us some time.  (ALBEE, 2008, p. 488) 
 

 As falas operam no mesmo sentido do primeiro encontro com os invasores, 

quando, mesmo diante de desconhecidos que tomam conta de seu espaço particular, Boy 
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e Girl, se de imediato inquietos e tentando inquirir sobre as misteriosas presenças, são 

logo distraídos pelo desejo juvenil e se entregam ao sexo.    

Ao final, terminam sem o bebê, apartados de sua harmônica rotina de outrora, 

erguida sobre interações jocosas, conversas banais, brincadeiras românticas e prazer 

sexual. Se o gozo a partir do qual o bebê fora produzido persistia após o nascimento, 

torna-se uma impossibilidade diante da catástrofe trazida pelas figuras mais velhas. A 

perda do bebê assinala o potencial ganho da compreensão do quão leviano havia sido tal 

cotidiano. Uma vez removidos a alegria e o conforto desembaraçados, resta uma vivência 

na qual a tola inexperiência é transformada em experiência dignificante, e a potência é 

transmutada em falta. Em face da manobra anunciada, conduzida e concluída por Man e 

Woman, Girl, ao enfim reconhecer não ter mais um bebê, é qualificada como sábia e 

corajosa. Todavia, em um último impulso, ainda insiste: “Maybe later? When we’re 

older...  when we can take... terrible things happening? Not now” (ibid., p. 534).  

Nos derradeiros instantes, Boy confessa ouvir o bebê chorando, ao que a garota 

concorda. A fantasmagoria do choro assume o aspecto da cicatriz recente de uma terrível 

ferida. George e Martha possivelmente criaram seu filho imaginário após um machucado 

similar. Quando não mais contam com tal escapismo, Martha revela que uma vida sem 

fantasias consoladoras a apavora. Ambas as peças são concluídas sem que sejam 

apresentadas futuras definições sobre se os casais virão a tecer novos (auto)enganos 

remediadores ou se aceitarão a mutilação. Restam a sugestão de que o sofrimento e o 

trauma comumente geram e movimentam o vício ficcionista, e o imperativo de que a 

natureza fantasiosa de um produto criativo esteja sempre reconhecível.  

A dramaturgia albeeana desmantela a si própria apenas para logo se reerguer. Ao 

invés de apenas deitar abaixo ou invalidar definitivamente o aparelho ficcional, desnuda-

o para exibi-lo em toda a sua artificialidade. Consciente de sua ficcionalidade, tal 

literatura assume como sua função essencial a promoção da dor - afinal, “Without 

wounds, what are you?” Em face de ferimentos, inventa-se e reinventa-se. Contudo, se 

não se distingue a invenção, perde-se de vista o que é a imaginação.    

Ben Brantley (2001) defende que “Mr. Albee’s gaze has always focused on the 

abyss. Baby is about nothing less than being forced to acknowledge its existence.”. O 

abismo diegético de The Play About the Baby funciona, nesse sentido, como autotexto e 

intertexto, espelhando, em diversos momentos, a própria peça e outros títulos albeeanos. 

A teatralidade descortinada em sua obra parece atender à função de avaliação da 

significação do espetáculo teatral no século XX.  
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Estabelece-se um metateatro diante do qual aos leitores e espectadores é vetado o 

sossego. “Do you think theatre should be comfortable? I think theatre should be there to 

make people uncomfortable”5, defende o dramaturgo. A metateatralidade, pois, expõe 

circularmente a ficção geral que constitui a obra literária, e também as diversas outras 

ficções criadas e mantidas pelas personagens nela contidas. Nas feridas que geram a 

ficcionalidade e por meio do ferimento surgido após o desmonte do ficcional, vê-se, desse 

modo, o vício ficcionista, em iguais medidas inevitável e insustentável.  
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O DIÁRIO EM ABISMO: NOTAS SOBRE 

A COMPOSIÇÃO ROMANESCA DE ANDRÉ GIDE 
 

Fernando de Mendonça (UFS) 

 

Resumo: Publicado após o romance Os Moedeiros Falsos (1925), que tornaria o nome de 
André Gide profundamente marcado pela relação com o conceito de mise en abyme, já 
prefigurado em alguns de seus textos teóricos e ensaísticos, o Diário dos Moedeiros Falsos 
(1927) é a obra que aqui será refletida para um debate sobre este conceito, tão importante na 
criação ficcional moderna. Serão verificados alguns dos procedimentos conscientemente 
aplicados pelo escritor na elaboração de seu texto e os desdobramentos especulares que ele 
compõe, seja na duplicação do romance para com o diário, seja na revelação de outras obras e 
autores visitados durante o período de criação, sendo abordadas as principais notas de 
iluminação para o romance que simultaneamente era escrito: hesitações, ambições pessoais, 
imposição de regras narrativas, recomendações e conselhos para a escrita, confissões de dúvidas 
e temores, delimitações de tempo e espaço diegéticos, entre outros elementos fundamentais para 
a composição do romance. Além de melhor compreender a técnica de construção abismal, 
interessa-nos uma observação mais precisa dos caminhos percorridos por Gide como 
romancista, pois, além de notável dentro de sua arte, foi ele um dos poucos escritores que tão 
ousadamente se auto refletiu, a ponto de publicar os esboços de seu trabalho em vida, dando a 
ver suas imperfeições, angústias e incertezas.  

Palavras-Chave: Escrita Criativa; Diário de Criação; André Gide; Mise en Abyme. 

 

As possibilidades do impossível 

 

 “Hesito...”, eis a palavra escolhida por André Gide para iniciar as confissões de 

seu Diário dos Moedeiros Falsos, livro de palavras sobre palavras e, reflexivamente, 

que pesa muito bem onde começar e onde terminar um fragmento de texto a se tornar 

público. Nada garante que a primeira palavra de suas anotações pessoais para a criação 

de Os Moedeiros Falsos tenha surgido no dia 17 de Junho de 1919, data que abre a 

seleção de notas a respeito da feitura de seu romance – único admitido como 
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pertencente a este gênero, em toda a produção do autor. Considerando o óbvio processo 

de colagem que a leitura integral deste Diário permite intuir enquanto processo criativo 

próprio da publicação de páginas íntimas, resulta a forte possibilidade da existência 

desta primeira palavra como fruto de uma decisão; decisão por desnudar o ato de 

decidir: “Hesito há dois dias se farei Lafcadio contar o meu romance.” (GIDE, 2009a, p. 

17) 

 Na contramão de uma escritura que se apresente como lapidação bem acabada, a 

proposta de Gide em tornar conhecidas as hesitações de um autor, ganha corpo por 

justamente se revelar enquanto processo de criação, enquanto matéria de dúvidas e 

incertezas, de fraquezas e contradições que geralmente tentam ser escondidas, ou 

vencidas pelo silêncio. Aqui, a conquista romanesca se dá pela voz que não se completa, 

como se realocasse um inacabamento também próprio da obra final, num processo de 

substituição expiatória, como se o seu Diário pudesse tomar para si os pecados da obra 

a qual se refere.  

 Em se tratando de André Gide, claro está que a referência a uma redenção, termo 

de cunho teológico, não se manifesta por acaso ou incoerência. Seu Diário dos 

Moedeiros Falsos é uma obra carregada de culpa (e Dostoiévski é um dos diversos 

autores citados nele, como alvo de constante leitura durante o período criativo dos 

Moedeiros), a mesma culpa que todo escritor sente por: estabelecer regras que não pode 

cumprir, contradizer-se a cada nova decisão tomada, não conseguir produzir no ritmo 

que gostaria, entre tantos outros incômodos que acompanham o angustiante exercício da 

escrita literária.  

 A prática diarística, constante em toda a produção do autor, ou seja, durante toda 

a sua vida1, destaca-se nele por não serem seus diários uma publicação arbitrária, 

compilada por outrem, mas pela sua própria pena, como uma aliança entre a sua 

biografia e a sua ficção. “Antes de tudo, Gide lançou-se à escrita de um Diário, 

concebido como uma compilação das concreções da vida e também como matriz da 

obra, algo como uma peneira entre a vida e a obra.” (GOULET, 2003, p. 197) Onde 

localizamos a imagem da „peneira‟ como um eficaz símbolo de sua consciência 

criadora. No Diário dos Moedeiros Falsos vemos se acumularem os resíduos, as sobras, 

                                                           
1 André Gide começou a organizar seu ambicioso Diário (mais conhecido como Journal) em 1889, com 
apenas 20 anos de idade. Seguiu em sua manutenção até 1949, pouco antes de sua morte (1951). A 
seleção e publicação do Diário dos Moedeiros Falsos forma um texto autônomo e diferente do projeto 
biográfico. 
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tudo aquilo que não cabe no corpo do romance, mas que deu vida a este corpo, que 

sangrou para o nascimento se concretizar.  

Temos, então, a explicitação de uma filtragem, aquilo que está por trás de não 

apenas um livro, mas de um princípio que delimita as formas do gênero. O já citado 

Alain Goulet, dos maiores especialistas na obra de Gide, completa que este Diário 

“desvenda os bastidores da criação literária para além do romance em questão, por 

refletir sobre o gênero do romance em geral.” (idem) Pelo que voltamos à ilustração 

religiosa: se a morte de um homem pode redimir a humanidade, a escrita de um livro 

também pode abarcar, em sua ontologia, todos os desvios da literatura. Justificando a 

inclusão deste ambicioso projeto de Gide na obra de um de seus grandes leitores: O 

Livro Por Vir, de Maurice Blanchot. 

Sabendo que a ensaística de Blanchot, dentro desta perspectiva, sempre se volta 

para casos singulares de obras que atravessam um mesmo princípio de inacabamento, 

como já visto aqui, a presença de André Gide se torna quase que obrigatória dentro do 

painel traçado no célebre Livro Por Vir. É característica do Diário este ser da literatura 

em potência, numa espécie de constante devir do ato  ficcional, como se observa no 

excerto:  

É tentador, para o escritor, manter um diário da obra que está 
escrevendo. Isso é possível? O Diário dos Moedeiros Falsos é 
possível? Interrogar-se sobre seus projetos, pesá-los, verificá-los; à 
medida que eles se desenvolvem, comentá-los para si mesmo, eis o 
que parece difícil. O crítico que, segundo dizem, é sempre o duplo do 
criador, não terá algo a dizer? Esse algo não pode tomar a forma de 
um diário de bordo no qual, dia após dia, inscrever-se-iam as 
felicidades e os erros da navegação? E, no entanto, tal livro não existe. 
Parece que devem permanecer incomunicáveis a experiência própria 
da obras, a visão pela qual começa, a „espécie de desvario‟ que 

provoca, e as relações insólitas que estabelece entre o homem que 
podemos encontrar no dia-a-dia e que, precisamente, escreve o diário 
de si mesmo, e aquele ser que vemos alçar-se por detrás de cada 
grande obra, para escrevê-la. (BLANCHOT, 2005, p. 276) 

Diante disso, tratamos aqui de um livro impossível, fadado à inexistência, mas 

que desafiou esta condição primária para vir a ser uma pedra angular na obra de seu 

escritor. Se em Os Moedeiros Falsos, já temos a figura do personagem dentro do livro 

(Édouard) que é escritor, e escreve um livro chamado Os Moedeiros Falsos, a prática de 

Gide ao escrever um livro sobre o livro que está dentro do livro, termina por abrir – é de 

paradoxos que esta literatura se faz – a sua qualidade de espelho a um nível que já não 

pode contar quantos reflexos são possíveis. Daí, um impossível que se compõe de todas 

as possibilidades. 
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Fragmentos de composição  

 

 Com o intuito de iluminar alguns dos momentos em que Gide expôs com maior 

destaque aquilo que motivava suas hesitações, dando a ver um trabalho de composição 

como fruto de extremo rigor formal, serão apresentados, a seguir, fragmentos de sua 

gestação romanesca, agrupados por temas afins e incertezas paralelas, a serem 

devidamente comentados. 

Também seria uma loucura, sem dúvida, agrupar num só romance 
tudo o que a vida me ensina e me apresenta. Por mais denso que eu 
pretenda esse livro, não posso incluir tudo nele. [17/06/1919] 

Tudo o que vejo, tudo o que fico sabendo, tudo o que me advém há 
alguns meses, gostaria de fazer entrar no romance, e usar para o 
enriquecimento de seu buquê. [21/11/1920] 

Eu preciso, para escrever bem este livro, persuadir-me de que é o 
único romance e o último livro que escreverei. Quero verter tudo nele 
sem reserva. [02/01/1921] (GIDE, 2009, p. 17, 38, 41) 

 Na passagem dos anos, percebe-se a clara insegurança do autor em como 

„peneirar‟ suas experiências de vida, aquilo que deve, ou não, entrar no romance. Os 

momentos se sucedem vertiginosamente nesta negação da consciência original, ofertada 

desde a primeira página do Diário, revelando que não é possível a certeza, a 

estabilidade de uma convicção ou verdade. Enquanto a escrita progride, também 

aumentam as ambições de nela verter tudo, pelo que retornamos ao tema da 

impossibilidade, do inacabamento ao qual ele se prendeu, por justamente não seguir as 

medidas e regras que inicialmente planejou. 

 Em outras páginas, Gide registra o desconforto de enfrentar os „tempos mortos‟ 

da escrita, os períodos naturais de pausa e aparente improdutividade, tão comuns a todo 

escritor. São instantes de notável distanciamento da crise, quando ele converte o vazio 

em matéria-prima, em necessidade de respiração para continuar lidando com o que 

permanecia em processo, mesmo que não estivesse gerando dias de uma escrita direta, 

mas que obliquamente se configurava pela própria condição de pensamento que 

antecede a pena no papel. 

O mais prudente é não se desolar demais com os tempos de 
interrupção. Eles arejam o assunto e o penetram de vida real. 
[06/07/1919] 

Um mês sem escrever nada neste caderno. Arejamento. Qualquer 
coisa é melhor do que o perfume livresco. [09/09/1919] 

Fiquei vários meses sem nada escrever neste caderno; mas quase não 
parei de pensar no romance. [21/11/1920] (GIDE, 2009, p. 24, 36, 37) 
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Confirma-se a impressão de que a escrita acontece até mesmo longe da letra, nos 

intervalos de maturação e de contínuo pensamento quanto ao material criativo. Gide fala 

de arejamento, de espaço para a vida em meio à ficção que se forma, demonstrando que, 

durante a criação de um livro, não há momento de vida que não esteja impregnado dele. 

Não se interrompe a imaginação, não se limita aquilo que obceca, e por isso a esquiva 

de se manter um diário termina por intensificar esta relação da letra com os dias, num 

sentido que não deixa de ser cronológico, atormentado pelo calendário, elemento 

fundamental, comparado por Blanchot a um demônio: “Esse é o pacto que ele assina. O 

calendário é seu demônio, o inspirador, o compositor, o provocador e o vigilante.” 

(BLANCHOT, 2005, p. 270)  

No mesmo sentido, Blanchot também aponta uma característica da literatura, no 

séc. XX, que cresce nos contornos da intenção de Gide; intenção esta que já não almeja 

uma separação entre os livros e a vida, mas que neste diálogo encontra a grande 

motivação da escrita moderna. Maurice Blanchot observa a “necessidade que a literatura 

contemporânea tem de ser mais do que literatura: uma experiência vital, um instrumento 

de descoberta, um meio para o homem se pôr à prova, de se tentar, e nessa tentativa 

buscar ultrapassar os seus limites.” (1997, p. 207) Experiência que demarca todo o labor 

diarístico de André Gide, borrando as fronteiras entre ficção e realidade, entre 

personagens e autor, já que todos nascem de uma mesma fonte. Finalmente, um 

procedimento que acentua o caráter abismal dos Moedeiros, sobre o qual seu Diário 

termina por se voltar e espelhar, incansavelmente, revelando os pormenores de criação 

que influenciavam e implodiam as necessidades criativas de seu autor. 

No decorrer do Diário, compilam-se notas, versos, nomes de artistas e escritores, 

da literatura, psicologia e filosofia, que determinam não apenas um ritmo ou hábito de 

leitura mantido por Gide, mas que iluminam a potência intertextual de sua criação, 

confirmando a prática de quem também se dedicou a teorizar a mise en abyme como 

uma técnica moderna, por excelência, da literatura em sua relação com as artes e o 

mundo. É notável verificar, por exemplo, a maneira como alguns recortes de jornais e 

correspondências trocadas com leitores, inseridos como Apêndices ao Diário dos 

Moedeiros Falsos, vem inspirar alguns dos acontecimentos centrais ao enredo do 

romance. Situações vividas e observadas por Gide, em seu tempo, tornam-se a matriz 

para o objetivo que realmente lhe importa, em relação ao tempo: “O futuro me interessa 

mais do que o passado, e mais ainda aquilo que não é nem de amanhã nem de ontem, 

mas que em qualquer tempo se pode dizer: hoje.” (GIDE, 2005, p. 22) 
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Considerações 

 

 Ao abordar a obra de Jacques de Lacretelle, um escritor que também publicou, à 

época de Gide (1925-26), um breve romance com seu diário de criação; o crítico Azorín 

não escapou de também mencionar o feito simultâneo de André Gide, a quem chama de 

“sutilíssimo e elegante”. O crítico afirma: “Esse gênero deveria se propagar. Todo 

romancista, a pretexto de um romance seu, deveria escrever outro livro – romance 

verdadeiro, autêntico – para dar a conhecer o mecanismo de sua ficção.” (AZORÍN, 

apud UNAMUNO, 2011, p. 131) Trata-se de uma transcrição feita por Miguel de 

Unamuno, naquele que é seu maior exemplo de escrita em mise en abyme: o 

emblemático Como Escrever Um Romance (1927), texto à moda das caixinhas 

japonesas que se encerram, indefinidamente, umas dentro das outras, num recurso 

especular típico da vertigem abismal, em sentido estético.  

 O comentário de Unamuno, curiosamente dedicado numa parte final de seu texto 

que também se apresenta diaristicamente (com o demônio das datas e todas as 

hesitações não ocultas), enfatiza que um termo melhor do que “mecanismo ficcional”, 

atribuído por Azorín, seria o de um “organismo ficcional”, para descrever o que estes 

escritores, Gide e Lacretelle, fazem. Pois, por mais que um texto tenha a intenção de 

desvendar uma espécie de funcionamento interior da escritura, como é o caso do Diário 

dos Moedeiros Falsos, nada logrará o êxito do desvendamento total. Vida é mistério que 

não se desfaz. E, não obstante toda a técnica e esmero de carpintaria que cerca a criação 

literária, chega-se à conclusão de que a busca no diário é a mesma que orienta toda e 

qualquer literatura: não há escritor que não se procure a si mesmo, dentro de um texto, 

não há escritura que não se reflita a si mesma, na superfície de um enredo ou motivo 

ficcional. Entre espelhos, fica a impressão de que toda imagem é a procura de sua 

própria origem. 

Os melhores romancistas não sabem o que puseram em seus 
romances. E se se dispõem a escrever um diário sobre como os 
escreveram, é para descobrirem a si mesmos, os homens dados a 
diários, autobiografias e confissões – Santo Agostinho, Rousseau e 
Amiel –, passaram a vida procurando a si mesmos – procurando Deus 
em si mesmos – e seus diários, autobiografias ou confissões foram 
apenas a experiência dessa procura. E essa experiência só pode ser 
concluída junto de sua vida. (UNAMUNO, 2011, p. 132) 
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A NARRATIVA ESPECULAR EM HIPERTEXTO: O CASO DE FREQUENTLY 

ASKED QUESTIONS ABOUT “HYPERTEXT”, DE RICHARD HOLETON 

 

Joanita Baú de Oliveira1 (UFPE) 

 

RESUMO: 

O presente trabalho aborda a presença da Mise en abyme na literatura eletrônica. Enfoca-se, 
especialmente, como a linguagem HTML pode facilitar e propiciar a criação de ficções que se 
duplicam ao infinito. Parte-se do pressuposto de que a autotextualidade, enquanto fenômeno que 
pressupõem a conexão de um texto com outros, ganha novos contornos a partir da possibilidade 
de se construir uma narrativa hipertextual, uma vez que o hiperlink permite que se vinculem 
textos de materialidades diversas, promovendo uma rede em forma de rizoma, a-linear, 
multimídia e interativa. Para tratar desse assunto, articulam-se referenciais que abrangem as 
teorias sobre o hipertexto, a literatura em meio digital e a intertextualidade autárquica. Além de 
uma abordagem teórica, o trabalho contempla também uma parte prática, mediante a análise da 
obra Frequently asked questions about “Hypertext”, de Richard Holeton. Em síntese, essa 
narrativa é construída a partir de nove perguntas frequentes (FAQs), dispostas em hiperlinks, 
que tentam explicar os mistérios que envolvem a criação e as críticas recebidas por “Hypertext”, 
um poema-anagrama, constituído de todas as palavras que podem ser formadas a partir das 
letras do vocábulo hypertext. 

Palavras-chave: Mise en abyme. Hipertexto. Literatura eletrônica 

 

 O advento dos meios digitais tem propiciado às criações artísticas novas 

possibilidades de expressão. A mescla de linguagens, a integração de recursos diversos, 

a interatividade, a divulgação através das redes sociais, a exposição em espaços 

alternativos, entre outros fatores, demonstram que a informática, associada ao mundo 

virtual, tem influenciado efetivamente os modos de produção e recepção dos objetos 

estéticos. 

                                                             
1 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco. Bolsista 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Joanita.bau@gmail.com.  
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No âmbito da arte literária, esse cenário não tem sido diferente. O impacto dos 

novos meios tem sido tão profícuo que as obras criadas e/ou executadas a partir deles 

têm sido classificadas como literatura eletrônica, entre outras denominações, a fim de 

serem diferenciadas dos textos impressos. 

Conforme definição do site da Eletronic Literature Organization - ELO 

(Organização de Literatura Eletrônica), “Literatura eletrônica, ou e-lit, refere-se a 

trabalhos com importante aspecto literário que se utilizam das capacidades e contextos 

fornecidos por um computador independente ou em rede” (tradução nossa). Portanto, 

este tipo de texto não deve ser confundido com aqueles digitalizados, com e-books 

(livros eletrônicos), ou com obras que, embora sejam veiculadas em sites da internet, 

não dependem dos meios informáticos para sua criação e fruição, podendo ser impressas 

sem perda de suas características originais. Para marcar essa diferença, Hayles (2009, 

p.20) enfatiza que  

a literatura eletrônica, geralmente considerada excludente da literatura 
impressa que tenha sido digitalizada, é, por contraste, „nascida no 

meio digital‟ um objeto digital de primeira geração criado pelo uso de 
um computador e (geralmente) lido em uma tela de computador. 

As marcas caracterizadoras da literatura eletrônica advêm, em grande parte, da 

utilização de recursos inerentes aos meios informáticos. Entre esses recursos, destaca-se 

o uso do HTML (HyperText Markup Language ou Linguagem de Marcação de 

HiperTexto, em português), linguagem padrão para criação de hipertextos a serem 

publicados na World Wide Web, incluindo obras literárias configuradas nesse formato, 

chamadas de ficções hipertextuais. 

De forma simples e clara, como faz Landow (2009, p.25, tradução nossa), um 

hipertexto pode ser definido como “texto composto por fragmento de texto [...] e pelas 

ligações eletrônicas que os conectam entre si”. De maneira mais detalhada, acentuando 

características como a multimidialidade e o percurso inusitado de leitura, como faz Lévi 

(1993, p.33), o hipertexto pode ser conceituado como  

conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, 
páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, sequências sonoras, 
documentos complexos que podem eles mesmos ser hipertextos. Os 
itens de informação não são ligados linearmente, como em uma corda 
com nós, mas cada um deles, ou a maioria, estende suas conexões em 
estrela, de modo reticular. Navegar em um hipertexto significa 
portanto desenhar um percurso em uma rede que pode ser tão 
complicada quanto possível. Porque cada nó pode, por sua vez, conter 
uma rede inteira.  
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 Já a ficção hipertextual, conforme Gaggi (2015, p.122, tradução nossa), é um 

hipertexto como outro qualquer, isto é, “uma variedade de nós ou lexias são conectadas 

por vários links, criando uma teia ou rede que o leitor navega de diversas maneiras”. 

Portanto, um hipertexto, ficcional ou não, é uma rede composta por textos diversos ou 

blocos separados de um mesmo texto, que podem ser acessados, de forma aleatória, 

através de pontos que se conectam uns aos outros. Graças a esta estruturação, o 

hipertexto garante autonomia ao leitor, permitindo-lhe traçar seu próprio trajeto de 

leitura. 

Esse tipo de hipertexto não deve ser confundido com aquele definido por 

Genette (2010) como obra que deriva de outra, através de uma transformação ou 

imitação. No caso do fenômeno denominado por Genette de hipertextualidade, 

hipertexto refere-se aos gêneros paródia, travestimento, transposição, pastiche, charge e 

forjação, que resultam da modificação de um texto anterior, classificado como 

hipotexto. Evidentemente, nada impede que o hipertexto gennetiano seja configurado no 

formato do hipertexto enquanto rede formada por parte de textos interligadas. 

Também se faz necessário fazer a ressalva de que, mesmo no sentido de blocos 

de textos associados, o hipertexto é muito anterior ao desenvolvimento dos suportes 

eletrônicos. Os índices remissivos de glossários, dicionários, enciclopédias e outras 

obras de referência, assim como notas de rodapé ou de fim, presentes nas monografias 

em geral, são os tipos mais mencionados de hipertextos em obras impressas não 

ficcionais. No campo da literatura os exemplos também são variados, graças ao 

experimentalismo criativo, responsável pela construção de obras combinatórias. 

Exemplo disso é O jogo da amarelinha, de Júlio Cortázar, obra em que o leitor, em 

diversos momentos, deve escolher entre duas ou mais possibilidades de sequência para 

o texto.  

Contudo, nos hipertextos impressos prevalecem as remissões, que deixam a 

cargo do leitor o trabalho de procurar a parte indicada. Já no hipertexto eletrônico, como 

indicado pelo nome, as conexões são eletrônicas, de forma que basta um clique para 

acessar outro conteúdo. Além disso, o suporte impresso limita as possibilidades de 

combinações, tanto em termos de variedade quanto de quantidade dos elementos 

associados. Em contrapartida, o hipertexto em meio digital pode abranger lexias tão 

diversas quanto um som e uma imagem. Já a web, devido sua abrangência, permite que 

as conexões sejam ampliadas de forma exponencial, uma vez que um site pode conter 
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links que remetem para outros sites, que por sua vez remetem para outros, e assim 

sucessivamente. 

  Por ser um texto que contém ou se conecta a muitos outros, o hipertexto pode 

ser associado ao fenômeno conhecido como mise en abyme, termo derivado do francês 

que significa, literalmente, por em abismo, e que remete para as sensações de 

profundidade, infinito e vertigem provocadas pelo ato de se colocar uma ou mais obras 

dentro de outra(s). Dadas as semelhanças de ambas, torna-se interessante indagar a 

respeito das possibilidades e modos de ocorrência da mise en abyme em obras de ficção 

hipertextual. 

Forjado por André Gide, a partir de um procedimento típico da heráldica, que 

consiste em reproduzir no centro de um brasão uma imagem menor desse mesmo 

brasão, o vocábulo mise en abyme passou a recobrir o efeito estético produzido pelas 

relações de semelhança que apresentam, entre si, uma obra contida e a outra que a 

contém. Por essa característica de reflexão, o fenômeno passou a ser também 

denominado de relato especular. 

Lucien Dällenbach, após um estudo sistemático das origens e aplicações práticas 

em obras do Noveau Roman e estudos de crítica literária, definiu mise en abyme como 

“todo espelho interno em que se reflete o conjunto do relato por reduplicação simples, 

repetida ou ilusória” (DÄLLENBACH, 1991, p. 49, tradução nossa).  

A reduplicação simples ocorre quando um fragmento apresenta uma similitude 

com a obra que o inclui. Já a reduplicação repetida, ou reduplicação ao infinito, 

manifesta-se quando um fragmento, além de apresentar uma similitude com a obra que 

o inclui, contém outro fragmento que apresenta uma similitude com aquele que o inclui 

e assim sucessivamente. Finalmente a reduplicação apriorística ou ilusória caracteriza-

se por um fragmento que supostamente contém a obra que o inclui. O primeiro caso 

pode ser bem representado pelo brasão dentro do brasão. O segundo pela babushka, 

boneca russa, oca, que contém dentro de si uma boneca, também oca, que contém outra 

boneca... E o terceiro pelo urobóro, serpente mítica que morde o próprio rabo. 

Ainda conforme Dällenbach, uma mise en abyme pode ter como objeto de 

reflexão o enunciado, a enunciação ou o código da obra que a encerra. A mise en abyme 

do enunciado caracteriza-se pela presença de um fragmento que cita ou condensa o 

enunciado daquele que o contém. A mise en abyme da enunciação reflete o contexto de 

produção ou recepção do objeto artístico, de modo que seu protagonista será um escritor 
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ou um leitor. A mise en abyme do código espelha a técnica artística, a estrutura e/ou o 

funcionamento da narrativa. 

Vale acrescentar que as tipologias estabelecidas por Dällenbach não são 

estanques, de modo que uma mesma mise en abyme pode refletir mais de um elemento 

da ficção e nada impede, por exemplo, que uma reduplicação apriorística possa ser 

repetida no interior de uma mesma obra, tornando-se também uma reduplicação ao 

infinito. 

A partir dessas definições e classificações é possível apontar ao menos duas 

possibilidades de inovação para a manifestação da mise en abyme em hipertexto 

eletrônico: a multiplicação do número de reduplicação repetida e a diversidade dos tipos 

de textos utilizados como espelhos.  

Segundo Dällenbach, a reduplicação ao infinito está condenada a permanecer em 

estado de programa ou esboço, já que o número de fragmentos contidos uns dentro dos 

outros é restringido pelos limites lineares de uma obra literária. Ocorre que, Dällenbach 

abordou a presença de mise en abyme em textos com suportes físicos, como os livros. 

Em obras eletrônicas, disponibilizada dentro da rede mundial de computadores, ainda 

que as reduplicações não se tornem de fato infinitas, o número de fragmentos que 

mantém entre si relações de similitude pode crescer de forma exponencial. Ou seja, o 

hipertexto, pela capacidade de conectar textos de maneira ilimitada pode ampliar, 

consideravelmente, o número de fragmentos encaixados dentro de uma mesma obra. 

No que tange aos tipos de espelho interno usados no fenômeno da reflexão, 

Dällenbach menciona, além de narrativas, músicas, monumentos, quadros, etc. 

Contudo, geralmente, esses elementos não-verbais figuram de forma alusiva ou através 

de uma descrição realizada pelo narrador ou outro personagem. O hipertexto eletrônico, 

pela característica de texto multimodal, permite a criação de obras literárias que, além 

de textos escritos, abrigam desenhos, fotos, sons, gráficos, vídeos, entre outros 

elementos. Desse modo, ampliam-se as possibilidades de diálogos intersemióticos 

relacionados à criação de relatos especulares.  

Feitas essas considerações teóricas, cabe analisar manifestações concretas de 

mise en abyme em obras de literatura eletrônica, a fim de verificar se o hipertexto 

eletrônico tem facilitado e/ou propiciado novas possibilidades criativas aos relatos 

especulares.  

Para contemplar essa parte prática, dentro dos limites deste trabalho, elegeu-se a 

narrativa Frequently asked questions about “Hypertext”, de Richard Holeton. A escolha 
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dessa ficção pautou-se, inicialmente, pelo fato de que a referência do título ao 

hipertexto, aliado a configuração hipertextual da obra, sugeria tratar-se de uma 

produção artística com espelhamento interno. Além disso, ao longo da pesquisa, 

descobriu-se que alguns de seus elementos aludem a reduplicação ao infinito.   

Como o nome indica, Frequently asked questions about “Hypertext” imita a 

estrutura de um FAQ, sigla do termo Frequently Asked Questions, comumente 

traduzido para o português como Perguntas Mais Frequentes ou, simplesmente, 

Perguntas Frequentes. Segundo verbete do Dicionário de informática e internet de 

Sawaya (1999, p. 174), FAQ é um “Documento on-line que responde às perguntas mais 

frequentes em grupos de discussão UseNet, postado em intervalos regulares e arquivos 

em diversos sites”. Trata-se, portanto, de um conjunto de perguntas, acompanhadas de 

suas respectivas respostas. Presume-se que os FAQs tenham surgido nos grupos de 

discussão da internet, a fim de evitar o trabalho de responder questões similares diversas 

vezes. Contudo, hoje estão presentes em diversos tipos de sites e visam responder as 

indagações mais comuns dos internautas sobre conteúdos publicados, produtos e 

serviços oferecidos, entre outros. 

 No caso da ficção de Richard Holeton, o FAQ foi criado pelo personagem 

Richard Alan Holeton para tentar esclarecer dúvidas acerca de “Hypertext”. Diferente 

do que se pode presumir pelo título, as questões não versam, ao menos diretamente, 

sobre o hipertexto eletrônico ou genettiano. Na narrativa, “Hypertext” designa um 

poema composto pelo personagem Alan Richardson, que se torna um sucesso de crítica 

e de público, sendo alvo de diversas interpretações e discussões em fóruns de usuários 

da internet, fadons, monografias, periódicos e congressos. 

 O nome “Hypertext” deriva do fato do poema ser composto por 69 vocábulos 

formados a partir da combinação das letras da palavra hypertext. Não obstante, cada um 

dos nove versos inicia-se com uma das letras do título (considerando que o termo Ex 

pode ser convertido em X), formando um acróstico vertical. 

 O poema “Hypertext” é apresentado já na página inicial de Frequently asked 

questions about “Hypertext”. Junto com ele, alinhadas ao lado esquerdo da tela, 

encontram-se nove perguntas frequentes, que constituem as entradas principais da teia 

hipertextual da ficção. Ao clicar em cada uma das perguntas, descobrem-se novos 

detalhes acerca da origem, das interpretações críticas, do enorme sucesso do poema e 

dos detalhes da vida e da morte do autor. Como esses assuntos estão interligados, há 
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links que direcionam de uma pergunta à outra, de modo que o processo de leitura pode 

ocorrer de forma a-linear, conforme os pontos que mais chamem a atenção do leitor. 

 Conforme, o FAQ, “Hypertext” foi criado por Alan Richardson, um ex-

banqueiro de investimento, que, após o colapso das ações das empresas “pontocom”, 

resolveu compor um poema-anagrama e enviá-lo a alguns amigos. Ao tornar-se um viral 

na internet, “Hypertext” sofreu inúmeras versões fraudulentas e diversas pessoas foram 

indicadas como responsáveis por sua criação, até que se pudesse chegar ao nome do 

verdadeiro autor e estabelecer a versão original da obra. 

 O enorme sucesso de “Hypertext” motivou o aparecimento de várias fanfics, isto 

é, um tipo de produção, muito comum no ambiente virtual, que se caracteriza por ser 

uma ficção criada por um leitor a partir de outra da qual ele é fã (MIRANDA, 2009). O 

próprio autor das Perguntas Frequentes é responsável por uma dessas fanfics, intitulada 

Outro dia no escritório. Nessa recriação, o personagem Dick A. Hellton é o escritor 

responsável tanto pelo documento FAQ quanto pelo poema. Este último foi inspirado 

pelas transformações vivenciadas por Eric(a) Taylor, colega de escritório transsexual, 

que sussitou em Dick lembranças de uma aventura da juventude com um travesti, o qual 

estava em meios aos processos de mudança de sexo.  

Richard Alan Holeton é também responsável por um fandom, ou seja, uma 

comunidade virtual, destinada ao debate crítico e a divulgações de fanfics por fãs de 

uma obra (MIRANDA, 2009). O fandom, denominado HerHim.org. (Hierarchical 

Electronic Recombinating “Hypertext” Interactive Matrix®), propiciaria a pesquisa, 

produção e publicação de fanfics de “Hypertext”, através de geradores automáticos, tal 

como ocorre na literatura generativa.  

 O poema-anagrama também despertou o interesse da academia e motivou uma 

série de trabalhos da crítica especializada. O primeiro deles, denominado de escola do 

Texas ou escola de Bush, é atribuído ao crítico da Universidade do Texas, Hilton 

Allrich, cuja leitura encontra no poema referências à retórica fragmentada e aos 

escândalos da vida do ex-presidente George W. Bush. 

  Já os críticos e poetas da Language and Post-Language assinalaram que a sintaxe 

disparatada, a a-linearidade, e as ambiguidades, entre outros elementos de “Hypertext”, 

dão autonomia ao leitor na busca da coerência textual e contribuem para a revolução 

socialista em todo o mundo.  

Contudo, a crítica de maior aceitação, conhecida como a interpretação popular, 

foi realizada pela estudante de MFA (Master in Fine Arts) Ellen Richards, com ajuda 
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dos críticos internautas e seus conhecimentos sobre a cultura midiática. Richards propôs 

que “Hypertext” abraça os elementos da cultura popular e subverte hierarquias, uma vez 

que seus trechos fazem referências, concomitantemente, a conhecidas produções da 

cultura de massa, como filmes, séries de televisão e game-shows, e a famosas obras do 

cânone literário mundial, que, por sua vez, dialogam com fatos históricos e criticam as 

relações de poder hegemônicas, incluindo as sexuais. 

Após viver um romance com a crítica Ellen Richards e descobrir que ela era a 

nova identidade sexual do poeta Allan Richard, o crítico Richard Allman, da 

Universidade de Stanford, propôs outra interpretação de “Hypertext”, que ficou 

conhecida como leitura tecnossexual. Relacionando o conteúdo da obra à biografia do 

autor, a leitura de Allman enfatiza que o poema faz referência a rituais de iniciação 

travesti e a cirurgias e tratamentos cosméticos utilizados por transexuais no processo de 

mudança de sexo, os quais dariam origem a um híbrido de mulher-máquina ou a um 

sedutor cyborg technosexual. 

Como revide, Ellen Richards acusou Allman de projetar suas próprias fantasias 

travestis sobre os personagens do poema-anagrama e afirmou que a leitura do ex-

namorado era uma resposta heterossexista a um caso de amor fracassado com uma 

mulher transexual. Além disso, a crítica-poeta apresentou um novo trabalho, conhecido 

como a releitura pós-transexual ou pós-travesti, que compreende “Hypertext” como 

poema que quebra com o discurso dominante sobre a sexualidade, superando a oposição 

entre masculino e feminino. 

Portanto, o FAQ apresenta diversas análises sobre um poema cuja versão 

original e autoria são duvidosas. Seguem-se ao longo do texto, uma após a outra, 

interpretações na esteira do formalismo, do new criticismo, dos estudos culturais, das 

leituras biográficas e psicanalíticas, do pós-humanismo e da teoria queer. Quanto mais 

detalhes são acrescentados em torno da obra e das biografias do autor e dos 

comentadores, mais se percebe quão duvidosas podem ser as informações fornecidas e 

quão imbuída de subjetividade a crítica literária pode ser. 

Nesse sentido, Frequently asked questions about “Hypertext” assemelha-se a 

Pale Fire, de Vladimir Nabokov, narrativa da década de 60 que apresenta um longo 

poema, atribuído ao poeta Jhon Shade, acompanhado de um prefácio, que rebate as 

críticas quanto à fidedignidade da obra apresentada, notas explicativas sobre os versos e 

um índice sobre os principais personagens envolvidos no texto poético. Os comentários 

críticos, todos escritos pelo acadêmico Charles Kinbote, mesclam informações sobre as 

5030



biografias do poeta e do crítico e borram as bordas entre realidade e ficção, implodindo 

a confiabilidade nas histórias em torno do poema.  

Seguindo os postulados de Genette sobre as relações transtextuais, é possível 

dizer que, assim como Joyce transporta a ação da Odisseia de Homero para a Dublin do 

século XX, Richard Holeton transpõe Pale Fire para o contexto da tecnologia digital. 

Por esse motivo, além de ser uma ficção hipertextual eletrônica, Frequently asked 

questions about “Hypertext” é também um hipertexto no sentido genettiano, pois se 

trata de um texto que se origina da transformação de outro. 

Tanto a configuração de hipertexto eletrônico quanto a peculiaridade de ser uma 

ficção que descende de outra estão devidamente espelhadas em Frequently asked 

questions about “Hypertext” através de mises en abyme espalhadas ao longo da 

narrativa. 

 O título da obra, a princípio, parece figurar como um signo ilusório, já que o 

termo “Hypertext” não se refere nem ao hipertexto eletrônico, nem ao genettiano, mas 

ao poema-anagrama, em torno do qual gira a narrativa. Nesse sentido, a obra atribuída a 

Allan Richardson, longe de ser um espelho capaz de refletir a narrativa que o encerra, 

parece funcionar como qualquer objeto que, bloqueando a incidência de luz sob a 

superfície refletora, impedisse o fenômeno da reflexão. 

Contudo, a construção anagramática de “Hypertext” espelha um detalhe 

importante na ficção de Richard Holeton. Assim como o poema é composto por 

palavras derivadas de Hypertext, os nomes dos personagens de Frequently asked 

questions about “Hypertext” (Alan Richardson, (autor do poema), Ellen Richards 

(crítica e poeta), Dick A. Hellton, Eric e Erica Taylor (personagens de fanfic), Richard 

Allman e Hilton Allrich (críticos)) são todos anagramas do personagem criador do 

FAQ, Richard Alan Holeton, que, por sua vez, é homônimo do autor da narrativa. 

Não obstante, alguns comentários críticos sobre o poema “Hypertext” refletem 

as características próprias da ficção hipertextual eletrônica em geral, especialmente de 

Frequently asked questions about “Hypertext”, como “anti-linearidade”, “colagem 

narrativa disjuntiva”, “ponto de vista movediço”, “caleidoscópio de tópicos e imagens”, 

“autonomia dada ao leitor no estabelecimento da coerência do texto”, etc. 

Já o fato de Frequently asked questions about “Hypertext” ser uma ficção 

hipertextual no sentido genettiano tem como espelhos internos os personagens travestis 

(presente na fanfic Outro dia no escritório e na “Leitura Tecnossexual”), que remetem 
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ao travestimento, prática hipertextual que, conforme Genette (2010), opera pela 

transformação satírica do texto.  

O hipertexto genettiano é também refletido pelas menções ao gênero fanfic, o 

qual constitui uma prática de hipertextualidade (no sentido atribuído por Genette) muito 

comum no mundo virtual, pois os textos que se enquadram nessa categoria são 

produzidos a partir da imitação e transformação de outros textos. Exemplo disso, na 

ficção de Richard Holeton, é a fanfic Outro dia no escritório, que é uma criação 

inspirada por “Hypertext” e foi, posteriormente, plagiada pela chamada “leitura 

tecnossexual”, do crítico Richard Allman. 

Ademais, embora o fandom HerHim não funcione efetivamente (talvez porque, 

conforme esclarecido na narrativa, a comunidades de fãs tornou-se alvo de hackers), ele  

alude ao caráter ad infinitum das práticas de recriação artística de um texto a partir do 

outro. De certo modo, é possível dizer que os fandoms e as fanfics apontam para a 

possibilidade de reduplicar repetidamente a mesma obra. 

Além dos espelhos que refletem a hipertextualidade eletrônica e genettina, o 

tema central de Frequently asked questions about “Hypertext”, isto é, as interferências 

das análises críticas sobre as obras de arte, também é devidamente espelhado. Conforme 

comentado, o texto de Holeton é composto de resumos de textos críticos que 

interpretam “Hypertext” de formas bastante distintas. As leituras parecem funcionar 

como espelhos deformantes, que ampliam, reduzem, invertem e distorcem as 

significações do poema. A narrativa torna-se, portanto, uma espécie de casa de espelhos, 

que enquadra, sobre diversos ângulos, o mesmo texto. Essas alterações são refletidas 

pela descrição mordaz e grosseira da transformação do corpo masculino em feminino 

em processos de mudança de sexo, realizada durante a explicitação da chamada leitura 

tecnossexual do poema-anagrama. As próprias mudanças envolvendo o personagem 

Alan/Ellen Richardson, de banqueiro para poeta e de homem para mulher, espelham as 

inversões que a crítica literária impinge não apenas às obras, mas também à 

personalidade dos autores. 

 Diante do exposto, torna-se notável que as possibilidades do hipertexto 

eletrônico para criação de espelhamentos internos são apenas parcialmente exploradas 

em Frequently asked questions about “Hypertext”. A multimodalidade limitou-se a 

presença de algumas imagens, que são meramente ilustrativas, não podendo ser 

caracterizadas como mises en abyme. Por outro lado, o recurso do fandom HerHim.org 

demonstra que a reduplicação ao infinito pode tornar-se viável a partir do gênero fanfic, 
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especialmente se for permitida a participação do público, tal como ocorre nas 

comunidades de fãs virtuais e em obras interativas disponibilizadas na Web. Nesse 

sentido, novas pesquisas são necessárias para definir as peculiaridades do relato 

especular em literatura eletrônica. 
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POESIA EM ABISMO NA LITERATURA ELETRÔNICA DE ANDRÉ VALLIAS 

José Eduardo Gonçalves dos Santos (PPGL/UFPE-CNPq) 

RESUMO: As textualidades contemporâneas desafiam o leitor de poesia por sua 

capacidade de inter-relacionar linguagens, de se organizar no campo da porosidade 

artística: atenuando trocas e toques entre as semioses criativas. Nesse espaço, vemos 

emergir atuações que se utilizam dos códigos computacionais para complexificar a 

linguagem e lançar a literatura à especificidade da arte eletrônica, de modo que 

compilações e estudos acerca do que viria a ser literatura eletrônica se tornam cada vez 

mais frequentes (Cf. ELO. vol. 1, vol. 2, vol. 3; HAYLES, 2009). No Brasil, atuações 

emergentes em ciberpoesia tornam igualmente enriquecedor o campo de discussão e de 

criação da arte em interface com o código computacional. Assim, o trabalho que ora se 

apresenta, tem por objetivo explorar a atuação eletrônica da poesia de André Vallias, 

este que liberta a literatura do corpo livro e da fronteira página (SANTAELLA, 2009) 

para atuar no ciberespaço, integrando canção, procedimentos visuais e movimentos em 

sua literatura. Compilando suas obras no campo de seu site e da revista Errática, Vallias 

contribui – por um lado – para a democratização da produção literária; por outro, para 

uma ressignificação da concepção de poesia, balançada e revisada com o boom 

culturalista. Inscrita na metáfora do palimpsesto, a poesia de André Vallias aponta para 

as contribuições da Poesia Concreta, sobretudo as de Décio Pignatari, haja vista o 

procedimento de libertação do verso da página e da poesia das formas (CAMPOS, A.; 

CAMPOS, H.; PIGNATARI, D. 2006). Logo, partindo de um olhar calcado na 

Intersemiose, este trabalho irá buscar ver como os procedimentos criativos de Vallias 

lançam sua obra ao abismo, ora por meio da integralização entre as artes, ora por meio 

da inscrição liame com a vanguarda concreta. Observando, ainda, as temáticas centrais 

dessa produção e o modo de reflexão de uma obra que – não rara às vezes – recorre à 

metalinguagem para se posicionar no lugar de risco poético e de rasuras das novas 

atuações literárias.    

Palavras-Chave: Poesia. Abismo. André-Vallias. Ciberpoesia. Intersemiose.  
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1. DOS SULCOS POROSOS  

 
De verso – André Vallias – site do artista. 

 

 De verso: o outro lado; o espaço vazio a interpelar a poiesis; a atuação de 

construção de espaços e corpos em movimentos vertiginosos, labirínticos e espiralados; 

a abertura de sulcos; a porosidade entre as matérias. Inscrição temporal-espacial, forma 

e conteúdo em faces do mesmo signo (signos?), a reorganização nova – sempre nova – e 

que se mantem na tentativa de atravessar o seu tempo, incorporando escritas: inscrito 

em palimpsesto, de suscitar afecções e de evidenciar seus outros: os organizadores da 

revolução que seguem fecundando – como agricultores adâmicos – as atuações em 

espaço de experimentação. São cuidadores talismânicos. Estes, periféricos, 

marginalizados, trans-veem a não percepção dos que ocupam o centro das produções 

literárias, lançando mão de obras que reorganizam o mundo, constroem mundos em 

linguagem e desvelam a mera representação verbal. Lista enorme, quase sem fim à 

forma do espiral. Dentre eles, a escolha: André Vallias.  

 Este que inicia sua atuação literária à busca de novos corpos para o habitar da 

poesia, utilizando tecnologias outras, além do corpo convencional do livro. A escolha 

aqui gira, então, em torno de obras compiladas no seu site e no âmbito da revista 

errática, uma produção que congrega obras experimentais de muitos artistas que fitam 

esse ir além da página e anseiam por trazer ao ciberespaço um toque de genuíno rigor 

poético, na união do código computacional com a experimentação poética. Apesar de 

flutuantes as conceptualizações acerca do que fazem esses criadores de poesias atrelada 

ao código computacional, aqui adoto ora a veiculação posta em Katherine Hayles 

(2009), de poeta eletrônico, ora a posta por Augusto de Campos, de ciberpoeta 

(RAMOS, 2011): esta parecendo ser mais feliz ao significar o que acontece com as 

produções no ciberespaço: une a interação da palavra ao movimento que o código 

computacional possibilita de modo orgânico, ao incluir som e variações de organização 
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que, do ponto de vista do impresso, fazia-se limitada às construções em página. Esta que 

escorregavam e já apontavam para uma quebra da fronteira entre o corpo-leitor e a 

obra-corpo.  

     Não trago aqui, é preciso que se diga, uma visão pessimista acerca do fim do livro ou 

mesmo uma que siga na utopia de se pensar serem as produções literárias eletrônicas a 

saída para o encontro do leitor com a poesia, na esquina de qualquer verso. A 

intencionalidade, se é que se faz acontecer, vem em linhas de se lançar um olhar para as 

obras que parecem experimentarem a nova marginalidade, no campo da criação e da 

crítica literária, de modo que se possa observar e contribuir – ainda que minimamente – 

com as observações das especificidades dessas textualidades, reconhecendo – e desde já 

– que essas obras carregam em si um efeito de democratização do acesso, de liberdade 

na interação e de outra significação para o papel do leitor: que passa a interagir e a 

organizar os percursos que o poema vai tomar. Portanto, as noções de experiência e de 

fruição, às linhas de Blanchot e Barthes (2013 e 1977, respectivamente) são aqui 

mobilizadas no curso arriscado de quebra com uma única verdade acerca do que se 

observa nesse corpus, na linha de provocar leituras outras que possam contribuir com a 

produção que emerge das novas tecnologias. Afinal, elas requerem do escopo crítico 

uma nova visão de produção literária, uma guinada crítica que compreenda novos 

espaços de criação desencarnada do livro, do ideal inicial de autoria, para um espaço de 

coletividade atrelada à junção de produção verbal e de movimentação sonora e visual. 

São escritos em movimentos que se inscrevem, mais uma vez, na linha da 

experimentação e do se arriscar sem pôr-se em perigo. Movimentos movimentam, isto 

nos ensinaram os construtivistas concretos, isso nos ensinam os criadores da 

ciberpoesia. 

  

2. ESCRITA EM MOVIMENTO: UMA CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

 
Ter remoto – Augusto de Campos, Outro, 2011. 
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 Leves bater de asas também movimentam. O terremoto, segundo qualquer 

elucubração caótica, é resultado de somas friccionais que, em estado mais devastador, 

modifica a superfície abalada. Imagem que, em linhas metafóricas, escrevem as 

passagens experimentais ao longo da criação literária e levam o signo verbal ao lugar de 

porosidade aos signos outros, em flerte constante com representações iconográficas para 

dar conta do caos operacionalizado pelos poetas da experimentação. O poema em zoom, 

para recuperar o organismo orgasmando; faz saltar a greve, o poema com fundo que 

rasura o verso, menos para quem escreve. A poesia, enquanto passagem intersemiótica, 

já nos deu experiências de acontecimento para além do verbal e isso Octávio Paz (2013) 

fala-nos com exemplos contundentes de quem foi criador em experiência. PoeSia: S 

representação da desordem articulada sob a rubrica de entropia, para quem a 

espontaneidade e a irreversibilidade a faz seguir sempre na dinâmica, modificando-se: 

não de modo aleatório, se não como uma necessidade. O ter remoto, de Campos, faz-

nos ler a teoria do caos em linhas pictográficas, como que sinalizando que – sem seus 

porquês – a poesia se mobiliza em sutilezas, ou não.  

 Interstício aberto, o movimento da poesia concreta lança seus outros e faz 

movimentar – deslocado no espaço e revivido no tempo – uma poética de 

experimentação que indaga o seu momento e lança a problemática, já tantas vezes 

lançadas, do que poderia se convencionalizar como elemento artístico e “o computador 

é o grande instrumento para esse tipo de indagações” (PIGNATARI, 2004, p. 33). 

Alinhar, então, as produções postas à apreciação neste momento, correlacionando-as 

com as obras de experimentação de vanguarda, é desenhar um caminho de perspectiva 

sincrônica, de modo a se compreender que as frestas concretas estão organizadas no 

mo(vi)mento de produção de literatura eletrônica. É da ordem da análise sincrônica, 

portanto, evidenciar linhas de leitura – de modo a se olhar os toques e trocas – a partir 

da atuação estético-criativa (CAMPOS, H, 1975, p. 205). Com alguma outra 

contundência, compreender que – por mais que abale o sistema de produção literária – o 

corpo estético está inscrito numa teia de convergências que a faz seguir movimentando 

o lugar do movimento primeiro.  

Isto dito, volto a fazer menção a voz de Haroldo de Campos (1957) – sempre 

presente em obra/pensamento – que, ao analisar o poema Terra, de Décio Pignatari 

(1958), observa como que o uso do procedimento de retroalimentação é estetizado para 

evidenciar a faceta de erro, na operação da máquina. Ou seja, já naquele momento, os 

poetas adâmicos do construtivismo no Brasil, faziam usos conscientes das estratégias de 
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produção em diálogo com outros suportes, buscando as inovações que lançassem suas 

poéticas ao lugar do novo sempre novo para quem é novo. E Décio foi, na teorização e 

produção, um precursor da arte-cinética, realizando formas genuínas de integralização 

entre a linguagem do design e da poesia: “O artista é um designer da linguagem” 

(PIGNATARI, 2004, p.32). Ponto de movimento para o anseio de Vallias em produzir 

poesia:  

Só me interessei por poesia porque um grande poeta e pensador 
brasileiro, Décio Pignatari, um dos articuladores da poesia concreta, 
definiu o poeta como o "designer da linguagem". Portanto, posso dizer 
que atuo como designer por conta e no âmbito da poesia. (Entrevista: 
Revista Língua Portuguesa, 2015).       

 
Habitação que garantiu a repercussão e o reviver da poesia marginalizada, quase 

silenciada, de Pignatari: uma recuperação consciente e crítica do passado, uma 

modificação do presente em linhas cíclicas e de atuação política: “a recuperação da 

história como ‘afinidade eletiva’, como história da sensibilidade que se insere dentro de 

um projeto não somente poético, mas também político” (PLAZA, J. 2010, p. 8). No 

excurso de retomada crítica do passado, atualizando e ressignificando a criação poética, 

não se pode deixar de lado o pensamento oswaldiano que muito contribuiu para a 

atuação da avant-garde concreta. A luz antropofágica de Oswald de Andrade foi uma 

constante para o projeto de seleção e de estruturação do paideuma concreto, haja vista 

ser a antropofagia permeada pelo desejo de deglutição a fim de se lançar no outro e de 

se construir uma obra perpassada pela vertente de devoração crítica: ritual que se difere 

da mera ação do comer, de modo instintivo. Logo, tomo esse projeto de formação 

literária como sendo 

o desejo do Outro, a abertura e a receptividade para o trabalho alheio, 
desembocando na devoração e na absorção da alteridade. A devoração 
proposta por Oswald de Andrade, contrariamente ao que alguns 
afirmam, é uma devoração crítica. (PERRONE-MOISÉS, 1982, p. 
94). 

É este o caminho trilhado pela tríade concreta, que – inclusive – possibilitou a sua 

chegada aos dias de hoje, passando da seleção crítica à criação crítica. De modo tal que 

o experimentalismo concreto perdurou mesmo após o fim declarado do mo(vi)mento, 

reverberando em projetos outros de invenção literária, admitindo novos meios e 

procedimentos estilísticos renovados. O corpo que escorregou pela página, foi abolido e 

chegou a ser corpo em movimento pleno, em espaços ciber e seguiu na linha da ruptura 

e do abismo. 
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Metamorfose anunciada em obras concretas que já problematizavam o corpo-

livro, fazendo-o atuações em alma, mas que já apontavam para uma destituição do 

limite do corpóreo. A poesia concreta refez a linguagem e a levou ao lugar de novos 

experimentos, remodelando o lugar do leitor: este que começa a tomar a coautoria do 

poema ao manipulá-lo em múltiplas possibilidades, fruindo à folha de uma perspectiva 

horizontal, do centro à frente ou da frente ao centro. Os silêncios, as pausas, a 

oralização – isto tudo – ficou a cargo do leitor que, agora, é interator, passando a ter 

inteira responsabilidade pelo modo como vê a obra, como recebe o poema.  

 Por assim dizer, tomo essas obras como antecessores na criação de 

empreendimentos em linguagem no seio da literatura eletrônica, conceitualização 

elaborada para designar as obras que trazem em si o código computacional, de modo 

genuíno. Katherine Hayles (2009), ao organizar sua definição de literatura eletrônica, 

chama a atenção para o fato de ser o livro impresso já uma tecnologia que está 

diretamente ligado à formulação de um pensamento moderno em detrimento ao que se 

tinha como suporte do escrito. Ora, se por um lado o surgimento do livro criou 

resistência dentre aqueles que temiam a democratização dos saberes e a ampliação – em 

longo prazo – do público leitor; a ideia de uma literatura que se quer em espaços 

eletrônicos, cria resistência semelhante para aqueles que compreendem a arte em 

espaços específicos e estáticos. No entanto, partindo de um lugar que compreende a 

porosidade entre as linguagens, pode-se dizer que todo ato em nascimento afeta o seu 

entorno social, de modo que a literatura foi sendo cada vez mais afetada pelo código 

eletrônico, seja no seu processo de produção, seja no seu modo de circulação. Em linhas 

de definição:  

A literatura eletrônica, geralmente considerada excludente da 
literatura impressa que tenha sido digitalizada, é, por contraste, 
“nascida no meio digital”, um objeto digital de primeira geração 

criado pelo uso de um computador e (geralmente) lido em tela de 
computador. (HAYLES, 200, p. 20)  

 

Esta colocação, portanto, elucida-nos em dois sentidos: i. que não é literatura eletrônica 

aquele texto meramente distribuído no ciberespaço e que teve seu surgimento como 

impresso, haja vista ser uma das especificidades dos textos literários eletrônicos 

apresentarem o código digital em sua criação; ii. do teor limitante em querer opalizar 

em impresso a obra que subjaz o eletrônico, chegando mesmo ao risco de perder a 

essência de seu acontecimento enquanto linguagem dinâmica. Outro risco que se corre, 

ao se comparar o impresso com o eletrônico, é partir do pressuposto de ser aquele 
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superior a esse por carregar em si as marcas da inscrição canônica. Muito embora se 

precisem criar critérios de análises para empreendimentos inovadores em linguagem, 

concebê-lo como ao impresso é não estar sensível à possibilidade de coro unificante que 

essas obras produzem, tendo em vista a presença de imagens atreladas à palavra e a 

recorrente inclusão de som com efeitos que desafiam o leitor e que o fazem sair do lugar 

da passividade fruitiva.  

 Objetivando fechar este intento referencial, sigo com o objeto de pôr à baila 

poemas que rasuraram o espaço existente dentro contexto de produção literária 

brasileiro, vivenciando o risco da não aceitação e seguindo firme com o fito de se criar 

novos mundos em linguagem. Recebendo, por um lado, brados vivos de entusiastas das 

vanguardas; por outro, vaias contundentes de quem não esteve disposto a ampliar olhos 

e ouvidos ao novo, na indisposição de direcionar escutas ao mo(vi)mento de maior 

ruptura dentro da cena literária brasileira. Chegando, inclusive, aos dias de hoje e como 

a atuação histórica em mônada, espiralada, contribuiu para que essas obras fossem 

revistas e experimentadas no ciberespaço, relançando os dados da criação em avant-

garde para poetas que deram fôlego outro à criação inscrita no palimpsesto 

verbovocovisual. Movimentos que movimentam a literatura em seu caráter integrativo e 

horizontal. 

3. REVER DOIS POEMAS DE VALLIAS 

 

  
Rever – Augusto de Campos. 

 

Entre o rever e o transver está André Vallias: poeta de sensibilidade artística, no 

contexto tecnológico, inscrito em palimpsesto na poesia de experimentação e com 

atuações de transcendência frente ao mundo que os entornam. Faz uso constante de 

redes sociais e sites para vinculação de sua obra, de modo que aqui o leitor está pleno 

numa atuação em literatura eletrônica, com o uso genuíno do código computacional 

para atuar em literatura, recuperando o conceito de poeta designer e assumindo a 

perspectiva do trânsito intersemiótico para a produção de linguagem literária. Seu site1, 

íntegro em linguagens que relaciona o fazer literário ao uso das novas tecnologias, lança 

                                                           
1 Possível acessar em http://www.andrevallias.com/.  
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aos olhares interatores poemas intersemióticos que estão em estreita relação com o seu 

entorno social. Enquanto que vemos emergir, no contexto internacional, atuações que se 

utilizam dos códigos computacionais para complexificar a linguagem e lançar a 

literatura à especificidade da arte eletrônica, de modo que compilações e estudos acerca 

do que viria a ser literatura eletrônica se tornam cada vez mais frequentes (Cf. ELO. vol. 

1, vol. 2, vol. 3; HAYLES, 2009). No Brasil, atuações emergentes em ciberpoesia 

tornam igualmente enriquecedor o campo de discussão e de criação da arte em interface 

com o código computacional. É assim, então, que André Vallias liberta a literatura do 

corpo livro e da fronteira página (SANTAELLA, 2009) para atuar no ciberespaço, 

integrando canção, procedimentos visuais e movimentos em sua literatura. Compilando 

suas obras no campo de seu site e da revista Errática, Vallias contribui – por um lado – 

para a democratização da produção literária; por outro, para uma ressignificação da 

concepção de poesia, balançada e revisada com o boom culturalista. 

São obras que exigem olhos e ouvidos abertos e dispostos ao novo, à interação e 

à manipulação. Aqui, o poema é feito e desfeito a partir de modo como o leitor mobiliza 

as setas e os caminhos possíveis apresentados pela página não-impressa. Vejamos em 

De verso (figura 7) como o poema se apresenta: 

 
Figura 7: poema De verso/The verse, André Vallias, disponível em 
http://www.andrevallias.com/deverso/deverso.htm, acesso: 10 de julho de 2016.  
 

Na possibilidade de navegar naquilo que o poeta chama de introdução ao poema ou 

o ir direto ao poema: o interator – e aqui, em paralelo à obra estudada de Antunes, a 

concepção tal qual calcada em Hayles (2009) é efetivamente de interação leitora, uma 

vez que o poema só acontece e pode ser interrompido por meio do clique leitor –, tem o 

preâmbulo ao poema que o toma em uma linha reta. Duas direções que pouco-a-pouco 

se aproximam, por dentro e por fora, tendo como definição (figura 8):  
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                                    Figura 8: (Ibidem). 
Ciberpoema em espiral, a obra de Vallias é posta como diagrama aberto que se fecha 

em virtude dos toques entre as suas partes, recuperando – inclusive – a raiz da palavra 

poeta, que Décio Pignatari apresenta em suas atuações poéticas: aquele que cria 

linguagens. Cria, inclusive, por meio das estratégias clássicas de produção literária: o 

poema segue, exatamente, mobilizando conceitos clássicos de formas poéticas para 

desfazê-los e refazê-los em linhas da literatura eletrônica. Volver: voltar-se; sulco: 

marcas feitas pelo trabalho em enxada. Ambas as palavras abrem o poema, posterior à 

intro, e que trazem consigo as imagens e as palavras em relacionamento constante. 

Aqui, “a poesia está no limite do verbal e do não verbal” (PIGNATARI, D. 1995, p. 

79).  

 Seguindo, ainda, na leitura do poema o arar é atribuído em quatro formas: 

troqueu, iambo, anapesto e dáctilo, seguidas de uma seta e de uma planície a ser 

trabalhada. Ao fim do movimento das setas, a terra está aberta em sulcos, que podem ser 

desfeitos e formar novamente o plano entrecortado de finas linhas: à espera da nova 

manipulação leitora. Ao comentar sobre o ritmo no poema, Pignatari (2011, p. 27, grifos 

meus) menciona que os  

esquemas rítmicos básicos e algumas de suas combinações recebem 
bonitos nomes de origem grega iambos, dátilos, anapestos, etc. — que 
você não tem necessidade de guardar. São possíveis as mais variadas 
combinações desses acentos ou pés (os gregos marcavam o ritmo com 
o pé, tal como muitos músicos populares de hoje). Você pode fazer as 
suas livremente, num mesmo verso e de verso para verso. Para isso, 
não há lei nem regra. 
 

É isto que Vallias faz, inclusive no próprio título do poema: De verso, levando a não 

necessidade de se aceitar as convenções clássicas do ritmo para construir o poema, 

intercalando-os e desfazendo-os ao modo da interação. Logo, a concepção de ritmo, 

construído na subjetividade leitora, ganha uma organização poética e é traduzida em 

linguagem de interface entre semioses.  
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 Num outro exemplo de recuperação crítica do passado e de atualização da tônica 

concreta do fazer literário, Vallias apresenta o poema 450|RIO2 (figura 9), que é 

construído ao modo da relação entre uma palavra enquanto radical: rio, a exemplo do 

Cidade, de Augusto de Campos. Além de se organizar como uma antipublicidade do 

cosmopolitismo dos grandes centros urbanos, uma vez que as palavras que são 

formadas, na junção do radical para uma palavra nova, evidenciam a luta diária de se 

viver em condições de ser social em cidades caóticas: AtentáRIO, LavatóRIO, 

DesbRIO.  

 
Figura 9: poema 450|RIO, André Vallias, disponível em 
http://erratica.com.br/opus/127/index.html, acesso: 10 de julho de 2016.  

 
Múltiplas são as possibilidade de relação entre rio e sufixos, na atuação de uma palavra 

nova, o que nos leva a crer num trabalho integrado entre os sentidos apontados pelo 

poema e o código computacional, ainda mais quando aquele só se faz possível por esse: 

ora na relação visual, ora na articulação entre som-imagem-palavra. Na articulação da 

melodia, que não diz a palavra, o poema é formado e aponta para a dupla relação 

verbivocovisual: um ser em linguagem que se atualiza a cada clique e que atualiza – em 

cada clique – uma poética calcada na experimentação.   

 

4. POR UM EFEITO DE CONCLUSÃO 

Movimentos movimentam, poesia é risco, a revolução é pela forma: tônicas 

concretas desde o início da atuação poética parecem fazer mais sentido quando a poesia 

guina à nova tecnologia. O código digital que, por um lado torna instantânea a 

comunicação, faz com que as obras – tantas vezes refutadas pelo caráter vanguardista – 

dos poetas concretos sejam vistas de outra possibilidade: o verbivocovisual antecipou o 

                                                           
2 Presente no corpo da revistas Erratica: http://erratica.com.br/.   
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caráter computacional, breve e em espacialidades-temporalidade interlinguais. Exitosas 

atuações em códigos eletrônicos lançam a pergunta: “Para onde vai a poesia daqui à 

frente?”. 

Sem respostas possíveis, mas com luzes esclarecedoras, poetas seguem no abismo, 

com o adentro do risco, de criar poesia em páginas que não são as imprensas, em 

espaços que não são os livros: corpos autônomos que não são automáticos e que podem 

ser refeitos na interação outra. O outro, aliás, é dotado de importância para uma obra 

manipulável e exigente: ora sendo solicitado ao ver com olhos abertos, ora na 

solicitação de não deixar se perder no emaranhado de links a obra que pede um corpo 

para se integrar ao seu. A poesia eletrônica nega as convenções e assume o lugar da 

contestação da própria crítica, que legitima o ser literário apenas em representações 

fixas e impressas, lançando mão de interrogar os empreendimentos editorias, frente à 

coletividade construtiva de se fazer obras que integram saberes cinéticos aos sabres 

poéticos, originando poemas cinéticos e linguagem revolucionária; criando, também, 

textos que democratizam o lugar de troca da atividade leitora e que solicitam um aparato 

maior para seu acontecimento. 

Ora, se no livro o modo de interação é página a página, no ciberespaço é clique a 

clique: leitura horizontal que permite entrar num outro corpo pelo intermédio de um link 

rasurado e destacado em outra cor, por uma seta que apresenta outro mundo. A junção 

de mundos possíveis fazem admiráveis mundos novos em linguagem, do passar de um 

estágio ao outro, do conquistar novos leitores que nasceram com outro anseio de flanar 

no corpo social. Assim, a literatura eletrônica relança a esperança pelo não fim da 

poesia, ainda que o verso pare e que a narrativa utilize cada vez menos palavras ou que 

integre essas na imagem que se quer formar. Estar contrário ao fato dessas atualizações 

pode significar estar contrário à novidade que elas podem trazer como forma criativa, 

em gêneros novos que nascem reprodutíveis, mas não ininterrogáveis, críticas de si e de 

seu entorno social. A poesia é uma vida toda em linguagem que desvela as vidas que a 

perpassam, perpassando-as em filtro amatórios e críveis.  
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QUANDO O CARNAVAL CARIOCA DEVOROU “O REI DA VELA” 
 

Leonardo Augusto Bora (UFRJ) 

 

RESUMO: No carnaval de 2002, a escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense, sob o 
comando artístico da carnavalesca Rosa Magalhães, levou para a Passarela do Samba um enredo 
bastante sofisticado sobre a antropofagia cultural. Intitulada “Goytacazes: Tupi or not Tupi, in a 
South American Way!”, a narrativa começava com a tradução alegórica das cartas dos cronistas 

André Thevet, Jean de Léry e Hans Staden, passava pelo romantismo alencariano, deglutia o 
“Manifesto Antropófago” de Oswald de Andrade (em diálogo com as telas de Tarsila do 
Amaral) e, por fim, apresentava aos espectadores a “geléia geral” tropicalista – a chamada 
“neoantropofagia”. Nessa última parte da apresentação, misturavam-se as canções de Caetano 
Veloso e Gilberto Gil, o filme “Macunaíma”, protagonizado por Grande Otelo, a redescoberta 
dos musicais de Carmen Miranda (“Pequena Notável” e “Brazilian Bombshell”) e a montagam 

da peça “O Rei da Vela”, de Oswald de Andrade, dirigida por José Celso Martinez Corrêa, em 

1967 – montagem esta que, segundo os relatos de Caetano Veloso na autobiografia “Verdade 

Tropical”, serviu como um dos estopins (juntamente com as criações de Hélio Oiticica e com a 

exibição de “Terra em Transe”, expoente do Cinema Novo) para a explosão da Tropicália. 

Observando tal caldeirão de referências e desdobramentos intersemióticos, o que se pretende, 
neste trabalho, é levantar questionamentos sobre as estratégias narrativas utilizadas pela autora 
Rosa Magalhães ao propor o diálogo entre o texto oswaldiano de “O Rei da Vela” e demais 
manifestações artísticas, como as canções tropicalistas, as películas de Glauber Rocha e de 
Joaquim Pedro de Andrade, as hollywoodianas aparições de Carmen Miranda, num contexto 
popular e anticanônico por excelência.  

Palavras-chave: antropofagia, carnaval, Rosa Magalhães, Oswald de Andrade. 

 

1 – Geléia Geral Brasileira 

 

 Quando a escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense (GRESIL), do 

bairro de Ramos, entrou na Passarela do Samba, na segunda-feira de carnaval de 2002, 

estava prestes a disputar um inédito tetracampeonato. A responsável pelo projeto 

artístico dos desfiles campeões em 1999, 2000 e 2001 (sem falar no bicampeonato de 

1994 e 1995), Rosa Magalhães, permanecia à frente da agremiação e prometia um 
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espetáculo diferente: devido a um incêndio que consumiu o barracão da escola, na zona 

portuária da cidade, pouco material havia sobrado dos carnavais anteriores. A proposta 

radical da artista foi utilizar o entulho na confecção das novas alegorias – espécie de 

autofagia criativa, condizente com o enredo sobre a antropofagia cultural. Intitulada 

“Goytacazes: Tupi or not Tupi, in a South American Way!”, a narrativa elaborada por 

Rosa Magalhães propunha um passeio pelas transformações da temática indígena no 

cenário artístico brasileiro (com destaque absoluto para a literatura).  

Foi assim que a autora varreu as cartas dos cronistas André Thevet, Jean de Léry 

e Hans Staden, coloriu o romantismo de José de Alencar (enfocando “O Guarani” e a 

chegada de Peri e Ceci ao Scala de Milão, por meio da ópera de Carlos Gomes), 

desembarcou na Semana de 1922 e no “Manifesto Antropófago” de 1928, traduziu as 

formas e as cores de Tarsila do Amaral em fantasias e esculturas, vestiu as tradicionais 

baianas com os excessos de Carmen Miranda. O quinto setor da apresentação gresilense, 

o tema específico deste trabalho, tratava da “neoantropofagia” representada pela 

Tropicália e pelo Cinema Novo, articulando diferentes linguagens artísticas entre 

plumas e paetês. Uma verdadeira miscelânea multicolorida que, na contramão da 

trajetória da artista, não agradou ao júri (a escola terminou em terceiro lugar e não 

conquistou o tetracampeonato). Em contrapartida, apresentou um enredo que é 

lembrado, até hoje, enquanto sinônimo de inteligência e esperteza – afinal, o espetáculo 

foi financiado pelo patrocínio concedido pela prefeitura de Campos dos Goytacazes, 

território conhecido pela força política da família Garotinho, o que poderia descambar 

para um dirigismo estatal de causar calafrios em qualquer artista. Ao invés de falar das 

riquezas e belezas do lugar, Rosa embarcou na antropofagia, tomando a tribo dos 

goytacás enquanto ponto de partida – e tão somente isso. A prefeitura não gostou da 

abordagem, boicotou o desfile das campeãs e quis reaver o dinheiro, mediante ação 

judicial. Depois, dada a negativa repercussão midiática, voltou atrás. 

Na mais polifônica parte da apresentação, o quinto setor, misturavam-se as 

canções de Caetano Veloso e Gilberto Gil, o filme “Macunaíma”, protagonizado por 

Grande Otelo, os programas televisivos de Chacrinha e a montagam da peça “O Rei da 

Vela”, de Oswald de Andrade, dirigida por José Celso Martinez Corrêa, em 1967 – 

montagem esta que, segundo os relatos de Caetano Veloso na autobiografia “Verdade 

Tropical”, serviu como um dos estopins (juntamente com as criações de Hélio Oiticica e 

com a exibição de “Terra em Transe”, expoente do Cinema Novo) para a explosão da 

Tropicália. Observando tal caldeirão de referências e desdobramentos intersemióticos, o 
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que se pretende, neste trabalho, é levantar questionamentos sobre as estratégias 

narrativas utilizadas pela autora Rosa Magalhães ao propor o diálogo entre o texto 

oswaldiano de “O Rei da Vela” e demais manifestações artísticas, num contexto popular 

e anticanônico por excelência. Evento multifacetado que articula os mais diferentes 

agentes em torno das agremiações, um desfile de escola de samba pode ser 

compreendido enquanto “obra de arte total” (o wagneriano conceito de 

gesamtkunstwerk), conforme o proposto por pesquisadores como Isaac Caetano Montes, 

na esteira do que sugere Silviano Santiago para a compreensão da Semana de 22. 

Refletir acerca dos complexos diálogos interartes observáveis no interior de uma 

apresentação carnavalesca, espécie de “ópera popular” (segundo a célebre proposição de 

Joãosinho Trinta), muito pode contribuir para que os limites do texto escrito sejam 

relativizados e outros caminhos interpretativos trilhados,  na seara da literatura. 

 

2 – Devorando “O Rei da Vela” 

 

Segundo as justificativas da carnavalesca Rosa Magalhães (2002), oferecidas ao 

corpo de jurados no Histórico do Enredo compilado no “Livro Abre-Alas” (a junção de 

todos os textos explicativos dos enredos das escolas de samba, publicado anualmente 

pela Liga Independente das Escolas de Samba - LIESA) de 2002, o “tropicalismo de Gil 

e Caetano” é fruto da Antropofagia oswaldiana, transformando-se em 

neoantropofagismo - o colorido subtema do quinto setor do desfile gresilense, formado 

por seis alas e um carro alegórico. A sinopse e as justificativas da artista partiam do 

pressuposto de que o tropicalismo foi um movimento musical, apresentando conexões 

com outras áreas artísticas, como as artes plásticas, o teatro, o cinema e a televisão, 

ocorrido no Brasil, na segunda metade do século XX – com força total entre os anos de 

1967 e 1968, tornando-se o mais festejado exemplo de um movimento artístico geral 

chamado Tropicália. Não se questiona o fato de que obras de outras áreas artísticas hoje 

alocadas no sistema simbólico da Tropicália, como o filme “Terra em Transe”, de 

Glauber Rocha, a montagem de “O Rei da Vela” dirigida por José Celso Martinez 

Corrêa e os “penetráveis” de Hélio Oiticica, instalação intitulada “Tropicália” 

originalmente apresentada no MAM do Rio de Janeiro, todos os eventos datados de 

1967, sejam anteriores à obra que se tornou o maior símbolo da Tropicália na música, o 

disco-manifesto “Tropicalia ou Panis et Circensis”, gravado em São Paulo, em maio de 

1968. A anterioridade temporal, no entanto, não invalida a percepção de que, aos 
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poucos, a ideia de movimento artístico-cultural geral foi estruturada e passou a hospedar 

agentes como Zé Celso, Glauber Rocha, Hélio Oiticica, até mesmo o comunicador 

Chacrinha, rompendo as barreiras da música. O pesquisador Christopher Dunn fala em 

“convergências tropicalistas” e explica a questão da seguinte maneira:  

 

Em 1967, quando essas obras (“Terra em Transe”, “O Rei da Vela” e “Tropicália”) foram 
apresentadas ao público, elas não eram necessariamente percebidas como parte da mesma 
lógica cultural que permeava seus diferentes campos. Foram interpretadas dentro dos 
limites das áreas específicas do cinema, do teatro e das artes visuais, respectivamente. 
Dito isso, é importante reconhecer, mesmo assim, a natureza profundamente dialógica da 
produção cultural do fim da década de 1960 no Brasil. (DUNN, 2008, p. 109). 

 

Com o decorrer das décadas e o distanciamento epocal, cristalizou-se no 

imaginário e na história brasileiros a visão de um grande movimento de contornos 

incertos, mais um “estilo generalista”, espécie de versão brasileira do flower power 

norte-americano, muito divertido, exagerado e vendável, do qual Carmen Miranda seria 

a primeira representante. Em oposição a tal visão genérica, é preciso destacar que, no 

entendimento de Caetano Veloso (que não raro se autoproclama o aríete do movimento, 

contribuindo para a monumentalização dele) e Gilberto Gil, o tropicalismo musical, cuja 

eclosão ocorreu no Festival da Record de 1967, tendo por “certidão de nascimento” a 

gravação coletiva de maio de 1968, tem um fim bem demarcado: dezembro de 1968, 

quando ambos foram presos. Os artistas não negam, porém, que o movimento 

transbordou e se tornou algo fluido. Nas palavras de Gilberto Gil, 

 

o fim do Tropicalismo já não foi, foi uma coisa do destino (...). De repente a gente teve 
que parar o trabalho, a gente foi preso, teve que sair do país. Então, já era outro fator, já 
era outra forma de movimento, mas que também foi positivo, o resultado taí hoje, eu 
reputo minha experiência lá fora como uma coisa fundamental na minha vida. Como 
também o Tropicalismo, a fase toda já era muito dilacerante no fim, que já tava sendo 
difícil mesmo pra nós... (...) Eu já tava realmente cansado. Caetano também tava. Não 
posso dizer se ele recorda os sentimentos da época da mesma forma, mas eu sei que ele 
tava cansado, que ele tava cercado de um clima de paranoia como eu estava, isso ele tava. 
(RISÉRIO, 1982, p. 71 e 73).  

 

Se Gilberto Gil atesta o fim do tropicalismo sintetizado no álbum de 1968, 

Caetano Veloso afirma que a Tropicália, além de um movimento musical e de um 

comportamento vital, também era um modismo de época, levando a discussão a outros 

tortuosos caminhos: “e mais ainda: uma moda. Acho bacana tomar isso que a gente está 

querendo fazer como tropicalismo. Topar esse nome e andar um pouco com ele. Acho 
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bacana. O tropicalismo é um neoantropofagismo.” (CAMPOS, 2012, p. 115). Resta o 

entendimento de que, assim como as ideias de “carnaval” ou “escola de samba”, a 

Tropicália é um constructo entre perspectivas conflitantes e disputas simbólicas – os 

contornos e os consensos não são claros, a começar pelo fato de que alguns dos mais 

importantes agentes permanecem à margem dos discursos monumentalizadores oficiais, 

como Tom Zé e Rogério Duprat (sem falar nos “apagamentos”, como o ocorrido com 

Ronnie Von). Hélio Oiticica estava inserido nessa disputa, e tanto sabia disso que 

redigiu, em 04 de março de 1968 (dois meses antes da gravação de “Tropicalia ou Panis 

et Circensis”) um longo e contundente depoimento, cujos principais trechos são 

expostos abaixo: 

 
Da ideia e conceituação da nova objetividade, criada por mim em 1966, nasceu a 
“Tropicália”, que foi concluída em princípios de 1967 e exposta (projeto ambiental) em 
abril de 1967. (...) A conceituação da “Tropicália”, apresentada por mim na mesma 

exposição, veio diretamente desta necessidade fundamental de caracterizar um estado 
brasileiro. Aliás, no início do texto sobre objetividade, invoco Oswald de Andrade e o 
sentido da antropofagia (antes de virar moda, o que aconteceu após a apresentação do Rei 
da vela) como um elemento importante nesta tentativa de caracterização nacional. 
(COELHO; COHN, 2012, p. 98/103). 

 

O dado mais curioso a ser colhido da provocação de Oiticica é a informação de 

que o apreço por Oswald de Andrade é anterior à montagem de “O Rei da Vela” e ao 

tropicalismo musical. No decorrer do texto, Oiticica defende (ferozmente) que fora o 

criador do termo – não para se autopromover em cima do conceito, mas para defendê-lo 

das indevidas apropriações, com fins puramente mercadológicos e acríticos.  

Tanto o criador dos “Parangolés” não berrava contra tudo e contra todos que no 

mesmo 1968 adotaria postura elogiosa e entusiasmada com relação à música dos 

baianos. No texto “A trama da terra que treme”, publicado no Correio da Manhã, em 

setembro daquele ano, o artista utiliza “Tropicalia ou Panis et Circensis” como exemplo 

de vitória sobre a ditadura e a submissão aos Estados Unidos – algo verdadeiramente 

revolucionário, na esteira das denúncias feitas por Oswald de Andrade, nas décadas de 

1920/30. A gravação do disco, num cabaré de São Paulo, teria sido o ponto culminante 

da ousadia criativa. Na Justificativa do Enredo, à disposição no Centro de Memória do 

Carnaval - LIESA, Rosa Magalhães não entra em tais pormenores: apresenta aos 

leitores uma visão panorâmica sobre o “neoantropofagismo”, passeando por música, 

teatro, cinema e televisão. Nas enxutas palavras dela, “O Rei da Vela é um marco no 

Teatro Oficina, uma rebeldia nos anos de censura e ditadura política (...).”  
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O trecho da longa narrativa de “Verdade Tropical” (analisada com minúcia por 

Roberto Schwarz no ensaio “Verdade Tropical: um percurso do nosso tempo”, 

importante leitura a contrapelo do tropicalismo) que explicitamente diz respeito às 

anotações de Rosa Magalhães é o capítulo “Antropofagia”, no qual o autor, Caetano 

Veloso, explica que o primeiro contato estabelecido com Oswald de Andrade foi por 

meio da montagem de “O Rei da Vela” de 1967. Segundo ele, o impacto causado pela 

peça se juntou à inquietação provocada pelo filme “Terra em Transe”, de Glauber 

Rocha, cuja estreia ocorrera no mesmo ano: “Eu tinha escrito ‘Tropicália’ havia pouco 

tempo quando ‘O Rei da Vela’ estreou. Assistir a essa peça representou para mim a 

revelação de que havia de fato um movimento acontecendo no Brasil.” (VELOSO, 

2008, p. 239). Juntos, música, peça e filme se entrelaçariam no estopim teórico da 

Tropicália; juntos, Zé Celso e Glauber Rocha formariam uma dupla de realizadores 

elevada ao panteão da glória. Atrás deles, na parede da memória tropicalista, pairava a 

figura de Oswald – e Caetano faz questão de ressaltar isso ao longo do capítulo. A 

despeito do fato de ter descoberto,  mais tarde, que os textos teatrais são “a parte mais 

fraca de sua obra”, Caetano coloca Oswald em um patamar artístico muitíssimo elevado.  

No setor tropicalista do desfile de Rosa Magalhães, as duas alas que antecediam 

a alegoria “Tropicalismo – O Rei da Vela (visão carnavalizada da montagem do Teatro 

Oficina)” representavam “índios tropicalistas”. Bananas se misturavam ao calçadão de 

Copacabana, mostrando ao leitor que tais “índios” de cocares e tangas se referiam ao 

Segundo Ato da peça oswaldiana, cujo cenário é assim descrito: 

 
Uma ilha tropical, na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. Durante o ato, pássaros 
assoviam exoticamente nas árvores brutais. Sons de motor. O mar. Na praia ao lado, um 
avião em repouso. Barraca. Guarda-sóis. Um mastro com a bandeira americana. 
Palmeiras. A cena representa um terraço. A abertura de uma escada ao fundo em 
comunicação com a areia. Platibanda cor-de-aço com cáctus verdes e coloridos em vasos 
negros. Móveis mecânicos. Bebidas e gelo. Uma rede do Amazonas. Um rádio. Os 
personagens se vestem pela mais furiosa fantasia burguesa e equatorial. Morenas 
seminuas. Homens esportivos, hermafroditas, menopausas. Com o pano fechado, ouve-se 
um toque vivo de corneta. A cena conserva-se vazia um instante. Escuta-se o motor de 
uma lancha que se aproxima. (ANDRADE, 2003, p. 65). 

 

A leitura do trecho revela o porquê de a peça ter entusiasmado Caetano Veloso a 

ponto de o músico pensar que um “movimento cultural maior” estava a sacudir o país. 

O contraste entre o primitivo e o cosmopolita, a presença do elemento estrangeiro, a 

menção ao exotismo e à brutalidade brasileiros (a “brutalidade jardim” de Gilberto Gil, 

cantada em “Geléia Geral”, canção em que o compositor mistura os festejos de boi-
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bumbá com os ritmos dos Beatles), tal conjunto de ideias, originalmente publicado em 

1937, fora reprocessado na montagem de 1967, travestindo-se de crítica à ditadura 

militar e de radical experimentação cênica – o que levou Sábato Magaldi à afirmação de 

que “são numerosas as razões para se atribuir a “O Rei da Vela” o papel fundador de 

uma nova dramaturgia no Brasil (...)”(ANDRADE, 2003, p. 07). Já o pesquisador 

Carlos Gardin afirma que “Oswald revivido, como que ressuscitado 30 anos após, 

antropofagizava futuristicamente a inteligência nacional. Seus postulados para um teatro 

antropofágico, adormecidos até então, eram acordados e recordados nessa nova tentativa 

de busca da nacionalidade em nossas manifestações culturais.” (GARDIN, p. 147). 

Coube ao artista Hélio Eichbauer, em 1967, materializar a cenografia sugerida 

por Oswald no início de cada um dos três atos da peça (o “escritório de usura de 

Abelardo & Abelardo”, em São Paulo, no Primeiro Ato;  a ensolarada cena à beira da 

Guanabara, no Segundo Ato; a versão noturna e decadente do mesmo cenário do 

Primeiro Ato, no Terceiro), além de desenhar o conjunto de figurinos. As indicações de 

Oswald para a cenografia do Segundo Ato geraram uma tela que resultado da passagem 

de Eichbauer pelo Caribe. De acentos primitivistas, veem-se grandes coqueiros e 

bananeiras ao redor de um vista para o Pão de Açúcar e o Corcovado, Cristo Redentor 

no alto, todos os montes que compõem a paisagem natural do Rio de Janeiro coloridos 

em amarelo e laranja, colagem de cacos ou estilhaços de cores quentes em contraste 

com o céu azul e o oceano verde. Tal cenário alegre, que poderia ter sido retirado de um 

filme de Carmen Miranda (e que foi escolhido por Caetano Veloso para a capa do seu 

álbum “Estrangeiro”, de 1989), ganhou a Sapucaí na alegoria 06 do desfile analisado. 

Rosa Magalhães adaptou para a cenografia do carro alegórico a cenografia elaborada 

para o palco do Oficina, materializando algo atinado por Carlos Gardin: as rubricas que 

antecedem o Segundo Ato lembram “um cenário do que seria um carro alegórico para 

desfile de carnaval ou mesmo das paradas militares brasileiras. Mais uma vez nosso 

carnaval. Oswald e a realidade brasileira alinhados. (...) O kitsch dos carros alegóricos e 

sua miscelânea (...)”(GARDIN, 1995, p. 157). O caráter artificial e “cafona” das 

alegorias carnavalescas servia à proposta de Oswald, que pretendia, com “O Rei da 

Vela”, misturando teatro de rebolado e ópera, fantasia circense e chanchada, fazer uma 

grande crítica paródica à história do Brasil. Na visão de José Celso Martinez Corrêa: 

 
Oswald, através de uma simbologia rica, nos mostra “O Rei da Vela” se mantendo na 
base da exploração (“Herdo um tostão de cada morto nacional!”) e da Frente Única 
Sexual, isto é, do conchavo com tudo e com todos (a vela como falus): conchavo com a 
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burguesia rural, com o imperialismo, com o operariado etc., para manter um pequeno 
privilégio (não é o rei do petróleo, do aço, mas, simplesmente, da michuruca vela). Toda 
esta simbologia procura conhecer a realidade de um país sem História, preso a 
determinados coágulos que não permitem que sua história possa fluir. E faz deste 
personagem (Abelardo I, o Rei da Vela) emanações, formas mortas, sem movimento, mas 
tendo como substituto toda uma falsa agitação, uma falsa euforia e um delírio verde-
amarelo, ora ufanista, ora desenvolvimentista, ora festivo, ora defensor da segurança da 
pátria, mas sempre teatro, sempre mise-em-scène, sempre brincadeira de verdade, baile do 
Municipal, procissão, desfile patriótico, marchas da família, Brasílias, cenário de ópera. A 
peça é a mesma, trocam-se as plumas. (...) O humor grotesco, o sentido da paródia, o uso 
de formas feitas, de teatro no teatro, literatura na literatura, faz do texto uma colagem do 
Brasil de 30. Que permanece uma colagem ainda mais violenta do Brasil de trinta anos 
depois, pois acresce a denúncia da permanência e da velhice destes mesmos e eternos 
personagens. (...) Sua peça está surpreendentemente dentro da estética mais moderna do 
teatro e da arte atual. A superteatralidade, a superação mesmo do racionalismo brechtiano 
através de uma arte teatral síntese de todas as artes e não artes, circo, show, teatro de 
revista etc. (ANDRADE, 2003, p. 24/25). 

 
O fragmento de José Celso traz à mesa o corpo crítico da peça oswaldiana e faz 

com que constatemos que, infelizmente, “O Rei da Vela” permanece enquanto 

“colagem violenta” do Brasil de hoje, mais de quarenta anos depois da montagem do 

Oficina, oitenta anos após a escritura do texto.  

 

3 – Regurgitações 

 

Sobre o aspecto sintético da peça, é fato que ele se fez presente na sexta alegoria 

do desfile de Rosa Magalhães e no cortejo como um todo: o desfile de 2002 da 

Imperatriz Leopoldinense, assim como “O Rei da Vela”, é uma “síntese de todas as 

artes e não artes”, bricolagem de linguagens artísticas. Numa opção pelo quadro mais 

carnavalesco da montagem, o carro que representava a encenação de 1967 não exibia o 

cenário onde a tragédia financeira de Abelardo I tem o seu desfecho, o escritório de 

usura, mas o palco festivo da ilha na Guanabara – uma opção apenas visual ou também 

política? Uma série de estruturas que lembravam edifícios, formadas por velas brancas, 

completavam o desenho cênico da alegoria, emoldurando a rede em que Macunaíma 

(releitura do personagem de Grande Otelo no filme de Joaquim Pedro de Andrade, de 

1969) descansava e comia bananas. Aqui, cabe a informação de que a vela é utilizada 

com diferentes conotações, ao longo da peça de Oswald de Andrade: é tanto o símbolo 

da riqueza de Abelardo I (ironicamente, o “primeiro socialista que aparece no Teatro 

Brasileiro”, cruel agiota e produtor de velas que, no início da peça, ordena que Abelardo 

II, a usar vestes de domador de circo, mantenha os devedores trancados em uma jaula) 

como o símbolo fálico da repressão sexual que perpassa os três atos – o poder de 
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Abelardo I sobre Heloísa. Em crise financeira, prestes a morrer, no Terceiro Ato, 

Abelardo I implora para que Abelardo II acenda uma vela, que é colocada em um 

castiçal de ouro – outrora símbolo da lucratividade alcançada em cima da crise das 

empresas elétricas, a vela converte-se em símbolo de abandono e morte. Ao morrer, o 

personagem derruba castiçal e vela, apagando-se a chama e a vida do agora miserável 

“Rei da Vela”. Abelardo II abraça-se com Heloísa e profere: “Heloísa será sempre de 

Abelardo. É clássico!” (ANDRADE, 2003, p. 108), ao que se segue a Marcha Nupcial, 

tragicômica representação da continuidade das alianças escusas da miserável e 

patriarcalista história brasileira. 

No centro do carro, um grupo de atores usando versões carnavalescas para os 

figurinos concebidos por Eichbauer encenavam trechos da montagem de Zé Celso. 

Sobre as estruturas laterais, composições masculinas vestindo grandes saiotes e cocares 

de plumas de espanador (os famigerados “índios de cordão” ou “cucumbis”, 

perseguidos pela polícia na transição dos séculos XIX e XX), exibiam uma das roupas 

de figuração do espetáculo (que pode ser vista no cartaz da peça, vestindo o ator Renato 

Dobal). Encimando a cenografia, composições femininas usavam maiôs verdes 

decorados com plumas alaranjadas e bananas amarelas, versão carnavalesca para a 

descrição da personagem Dona Cesarina, que surge, no Terceiro Ato, “abanando um 

leque enorme de plumas em maiô de Copacabana (...)”(ANDRADE, p. 66). O destaque 

central, Silvinho Fernandes, exibia a fantasia “Tropicália Maravilha”, mescla de roupa 

de branco (casaca, colete e gravata) com roupa de índio (saiote de plumas); no 

esplendor, o desenho do calçadão de Copacabana era rodeado por bananas e plumas, 

dialogando, também, com os musicais de Carmen Miranda. A parte traseira não passou 

em branco: em meio a retratos de Caetano Veloso e Gilberto Gil, lia-se a máxima “É 

proibido proibir”, título de famosa canção de Caetano Veloso e espécie de lema 

contracultural do final da década de 1960.  

A leitura cuidadosa da alegoria apresentada pela carnavalesca Rosa Magalhães 

revela a complexidade simbólica do texto de Oswald de Andrade, bem como a sua 

atualidade e importância para se pensar uma determinada visão de Brasil, marcada por 

contradições, conflitos e estereótipos. Nesse ponto, conclui-se que a obra de Rosa 

Magalhães, marcada pela experimentação narrativa e pela não-facilitação dos discursos, 

bem como pelas incessantes intertextualidade e intersemioticidade, pode ser uma peça-

chave para que as narrativas carnavalescas, ainda à margem dos estudos literários, 

passem a ganhar a devida atenção acadêmica. Do diálogo foliônico entre Oswald de 
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Andrade, Rosa Magalhães e demais manifestações artísticas podem brotar novos e 

instigantes festins antropofágicos. 
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DESCORTINANDO A PELE DE VENUS 
Dra. Ma do Carmo Nino (UFPE) 

 

RESUMO		
																	A	peça	teatral	Venus	in	Fur	(2010)	do	dramaturgo	americano	David	Ives	baseia-se	
no	 romance	 do	 autor	 austro-húngaro	 	 Leopold	 Sacher-Masoch	 (de	 1870)	 tendo	 sido	
adaptada	 para	 o	 cinema,	 resultando	 no	 filme	 homônimo	 dirigido	 por	 Roman	 Polanski	
(2013),	 cujo	 cenário	 foi	 feito	 pelo	 próprio	 Ives	 em	 colaboração	 com	 o	 diretor	 polonês	
radicado	 na	 França.	 A	 história	 	 se	 enquadra	 no	 contexto	 americano/europeu	 hoje,	 por	
meio	 de	 um	 processo	 de	 audição	 teatral	 onde	 a	 arte,	 através	 da	 literatura	 do	 período	
vitoriano,	da	pintura	renascentista	(Vênus	no	espelho,	c.	1555,	de	Ticiano),	da	tragédia	As	
Bacantes,	de	Eurípedes	(405	a.C.)	são	portas	de	acesso	para	a	abordagem	em	autorreflexão	
sobre	gênero,	sexualidade	e	poder	neste	panorama	temporal	abrangente.		
																	Dispositivos	 meta-narrativos	 são	 empregados	 em	 uma	 sofisticada	 estrutura	
moebiana	onde	os	 limites	 entre	 fantasia,	mito,	 realidade,	 identidade,	 disfarce,	 passado	 e	
presente,	constituem	o	mote	para	uma	complexa	mise	en	abyme,	nos	moldes	descritos	por	
Lucien	Dällenbach	 (Le	récit	 speculaire:	essai	 sur	 la	mise	en	abyme).	 Este	 recurso	 permite	
aos	 autores	 do	 cenário	 uma	 abordagem	 autoconsciente	 através	 de	 seus	 dois	 únicos	
personagens,	o	diretor	de	teatro	e	a	atriz	aspirante	ao	papel	(cujo	nome	se	confunde	com	a	
personagem	 feminina	 do	 romance),	 e	 se	 reduplicam	 em	 abismo	 nos	 seus	 papéis	 das	
histórias	interior	e	exterior,	aguçando	a	consciência	do	público	sobre	as	implicações	entre	
arte	e	vida,	entre	história	interna	e	externa	a	qual	a	obra	faz	sempre	referência.		
																Assim	 como	 a	 Vênus	 se	 olha	 no	 espelho	 estendido	 por	 Cupido	 no	 quadro	 de	
Ticiano,	nos	vemos	implicados	neste	ato	de	olhar	ao	mesmo	tempo	panorâmico,	mas	que,	
como	no	espelho,	recorta	o	mundo	visível,	unificando	a	diversidade	do	mundo	real	dentro	
da	 unidade	 da	 visão	 e	 disso	 saímos	 mais	 conscientes	 sobre	 certos	 valores	 de	 nossa		
cultura.	
Palavras	chave:	
Mise	en	abyme	–	intersemiose	–	literatura	–	cinema	-	barroco	
 
ABSTRACT 
              The play Venus in Fur (2010) from American playwright David Ives is based on the 
author of the novel Austro-Hungarian Leopold Sacher-Masoch (1870); it was adapted to film by 
Roman Polanski (2013) whose scenario was made by Ives himself in collaboration with the 
Polish director living in France. The story fits in the American / European context today, 
through a theatrical audition process where art, through literature of the Victorian period, the 
Renaissance painting (Venus in the mirror of Titian), tragedy The Bacchae of Euripides ( 405 
BC) are access doors to approach self-reflection on gender, sexuality and power in this 
comprehensive temporal panorama. 
              Meta-narrative devices are employed in a sophisticated mœbian structure where the 
boundaries between fantasy, myth, reality, identity, disguise, past and present, are the starting 
point for a complex mise en abyme, in the manner described by Lucien Dallenbach (Le récit 
spéculaire: essai sur la mise en abyme). This feature allows the authors of the scenario a self-
conscious approach through its two unique characters, the theater director and actress aspiring 
to the role (whose name is intertwined with the female character in the novel), and reduplicate 
in deep in their roles of stories interior and exterior, whetting the public's awareness of the 
implications of art and life, between internal and external history which the work always refers. 
             Just as Venus looks in the mirror extended by Cupid in Titian's painting, we see 
involved in this act of looking at the same panoramic time, but, as in the mirror, cuts the visible 
world, unifying the diversity of the real world within the unit vision and that we are more aware 
of certain values of our culture. 
Key words:  
Mise en abyme - intersemiosis - literature – film – baroque  
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Que suposições eu faço, 
Que não percebo que faço, 

Que me mostram o que estou vendo? 
Benjamim Zander 

 
Contradição: um elemento não-abstrato da lógica 

Kasuaki Tanahashi 
 

               De quantas camadas precisamos nos desvencilhar para fazer emergir com certa 

clareza as implicações conceituais, simbólicas e estruturais contidas na história A Pele 

de Vênus, adaptação homônima para o teatro e para o cinema (2013) do romance 

vitoriano (1870) do autor austro-húngaro  Leopold Sacher-Masoch? Em que sentido 

uma narrativa que se passa a partir de uma experiência autobiográfica de auto-

submissão consentida em pleno período vitoriano,  poderia nos falar sobre os aspectos 

de gênero, sexualidade, status e poder nos nossos dias atuais? 

                Esta parece sem dúvida ter sido a grande aposta do dramaturgo norte-

americano David Ives quando inicialmente adaptou a obra  vitoriana e a contextualizou 

em pleno século XXI, através de um processo de audição para a escolha da protagonista 

na montagem americana de uma peça teatral sobre o referido romance. Posteriormente 

Ives colaborou com o diretor polonês, radicado na França, Roman Polanski, na 

definição dos diálogos para o cinema, desta feita adaptado também homonimamente, a 

partir da peça dramática de sua autoria. Resulta disso um filme dirigido por Polanski e 

protagonizado por sua própria esposa, a atriz Emmanuelle Seigner e por Mathieu 

Almaric um ator que tem características físicas muito próximas ao diretor polonês 

quando mais jovem. Voltaremos posteriormente a esta questão.  

                 A dimensão inegavelmente barroca de uma obra que discute e se dobra, 

enquanto se narra, sobre o seu próprio ato criativo, será uma dos eixos da análise 

empreendidos ao longo desta reflexão, e que constituem a base da aproximação feita 

com o conceito de ‘mise en abyme’ através da reflexão sobre a literatura em especial e 

também sobre a pintura, empreendida por Lucien Dällenbach no livro Le récit 

speculaire: essai sur la mise en abyme (1977) além de um artigo escrito em coautoria 

com Valentina Anker A Reflexão Especular Na Pintura E Literatura Recentes (1975). 

Como procedimento neste sentido, uma sequência de encaixes e a dimensão 

metalinguística às quais as adaptações fazem apelo, enfatizam o papel de várias 

expressões artísticas indo da literatura, passando pela pintura, teatro e cinema (mas 

focando por excelência no teatro, assim como a ideia de teatralidade) como o local e a 
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instância a partir de onde se dará a narrativa e todos os seus desdobramentos críticos, 

abrangendo um arco temporal de vários séculos e nos fazendo um convite ao reexame 

de nossas próprias noções e expectativas em torno de poder, gênero e sexo em dias 

atuais. O teatro sendo o lugar da ilusão por excelência, a dimensão barroca se vê 

acentuada pelas frequentes reviravoltas na intriga, pois, como pontua Dällenbach (1977) 

o barroco joga com as formas, modifica as proporções, muda a ordem das partes, 

questiona o que pode variar a partir de tensões extremas, deslocando o olhar do 

observador, como se lhe dissesse: “o que você viu não esgota seu desejo de ver: 

observe-se vendo”. (COURT, R.,1988, p. 134, tradução nossa) 

                 O romance de Masoch, A Vênus das peles (Venus im Pelz) foi concebido 

como  uma série  de  ciclos, onde  o  principal  seria  O legado  de Caim, devendo tratar 

de seis  temas  e abrangeria aspectos da condição humana (vislumbra-se então uma 

influência de Balzac) com foco em sua herança de crimes e sofrimentos, subdivididos 

em : Amor, Propriedades, Dinheiro, Estado, Guerra E Morte (ele teve tempo de realizar 

apenas os dois primeiros, Amor e Propriedades, embora elementos dos demais se 

disseminem já nestes). O romance ao qual nos referimos aqui é o quinto da série Amor e 

nele já vislumbramos um enredo em que os papéis do homem e da mulher são 

colocados à prova através de uma série de conversas, em relação a uma situação 

socialmente estabelecida nos papéis que concernem as questões de status, de dominação 

e de poder. A proposta da perversão de uma sujeição física e moral dolorosa, 

humilhante e auto-consentida montada pelo protagonista masculino se dá de forma 

ritualizada como em um teatro com direito a duplos, máscaras e encenações, e a mulher, 

que estaria sempre envolta em uma pele (além de munida de um chicote e um sorriso 

nos lábios) neste ato sexual ritualizado, é induzida a desempenhar o papel de 

dominadora, papel este, porém, definido e controlado aprioristicamente pelo homem. 

Visto sobre este prisma, relativiza-se sobremaneira no masoquista e na sua busca 

obsessivamente perseguida do prazer através da dor, o papel auto-atribuído da vítima. 

Existiria então aí um caráter eminentemente narcisista, pois cabe ao mesmo as rédeas da 

cena sexual montada, onde a rejeição, a hostilidade e a agressão são fatores 

preponderantes  ao consumo secreto da sua própria fantasia. 

               O drama teatral que o autor americano David Ives vai contextualizar a partir 

deste romance  tira partido desta teatralidade já anunciada no mesmo. Porém ele a 

potencializa duplamente ao localiza-la em uma sala de espetáculo, de aparência simples, 
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palco de onde se dará o desenvolvimento da trama, além de situa-la no estabelecimento 

de uma audiência teatral não convencional, que constitui sem dúvida uma instância 

notoriamente repleta da implacável dinâmica de poder, representada neste caso  pela 

presença  do diretor da peça, Thomas, que busca sofregamente a atriz principal para a 

montagem da sua adaptação  atualizada em pleno século XXI do romance de Masoch. 

Há por certo uma necessidade claramente definida para ambos os protagonistas – o 

diretor que necessita com urgência encontrar sua estrela, mas que tem o poder de 

decisão sobre a possibilidade de  escolha e por outro lado, a atriz que precisa do 

trabalho e tenta a todo custo convence-lo de sua adequação para cumprir este objetivo. 

O que vemos acontecer no desenrolar da história levada a cabo pelos dois personagens é 

a inversão da atribuição de poder que se verificaria normalmente na ambiência de uma 

sessão de audição deste tipo. Inicialmente desacreditada por Thomas, a atriz consegue 

uma reviravolta através de questionamentos sobre o conteúdo ideológico do papel a que 

ela está se propondo fazer na peça adaptada. Recusa-se a esperar placidamente que ele a 

veja e a escolha, ao fazer-se essencial para a psicologia dele, que por seu turno, emerge 

como um masoquista ao se defrontar com uma dominatrix que a princípio ele próprio 

ignorava necessitar. Todo o processo gera gradual e alternativamente uma subversão de 

ponta cabeça conferindo finalmente o domínio para aquele que normalmente estaria na 

situação de impotência. Uma revanche com a qual sonha toda atriz (ou ator) iniciante. 

                 Esta noção de poder em um processo de audição é claramente uma instância 

presente no exercício da profissão tanto de atores quanto de atrizes de teatro assim 

como também de cinema, mas o fato de que se trate neste caso de um diretor e de uma 

atriz, estabelece em um grande arco panorâmico um elo especular com o conteúdo da 

relação de gênero e de poder expressa implicitamente no romance vitoriano. O processo 

de subversão ocorre onde os valores e os princípios de um sistema socialmente vigentes 

são contrariados ou revertidos, minando desta forma as bases da crença de um status 

quo. Porém há muito mais, pois o poder, especialmente entre homens e mulheres, é 

visivelmente o catalisador das reflexões que estão na base das referências tanto para a 

obra de Masoch quanto para a de Ives. Este fato se confirma ao observar-se as escolhas 

estéticas frequentemente mencionadas e espelhadas na deusa Vênus/Afrodite que são 

operatórias aqui sob o ponto de vista simbólico: inicialmente o óleo sobre tela do pintor 

veneziano renascentista Ticiano, Vênus no Espelho (c. 1555), assim como as referências 

à mitologia grega e romana através do poder conferido à Afrodite e Vênus 
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respectivamente. A alusão à tragédia grega As Bacantes (405 a.C.) retoma a referência 

mitológica da deusa romana Vênus, onde se destacam temas em torno do 

empoderamento das mulheres e a forma como sua sexualidade pode instigar conflitos 

através da manipulação, seja ela intencional ou não, de outros.  

                   De acordo com a National Gallery of Art, onde se encontra a obra prima, 

Ticiano celebra com Vênus no Espelho a beleza ideal das formas femininas, porém 

tenhamos também em mente que a era do Renascimento que se estende entre os séculos 

XIV e XVII, marca o início de uma nova pesquisa filosófica em busca da verdade entre 

os europeus. A crença vigente e amplamente aceita na Idade Media de que o mundo 

havia sido criado por Deus encontra resistência no período subsequente, onde o retorno 

à razão e um interesse pela ciência abalariam o poder da Igreja, colocando a ênfase na 

busca por uma verdade objetiva. Ambas, esta mudança ideológica e esta procura vão ter 

como consequência uma racionalização da fé em detrimento à sua pura aceitação, o que 

contribuiu para o estabelecimento de um clima sócio-político e econômico em mutação. 

Entre os resultados obtidos estão a aparecimento de uma classe média e o início do 

processo de uma aura de poder conferido às mulheres. Esta obra especificamente foi 

uma das pinturas favoritas do artista veneziano, que chamava de poesias os seus 

quadros mitológicos segundo Brunel (1998), tendo-a mantido até sua morte, mais de 

vinte anos depois de pintada, em sua coleção particular. A pele, que tem sido 

simbolicamente vista como um objeto de luxo, adquiriu um caráter fetichista,  e uma 

referência para a moda e a cultura até os dias atuais. A maneira como Vênus se encontra 

representada neste quadro de Ticiano sugere que ela tem recursos ou é envolvida com 

alguém que os possui. O uso da sua mão para se cobrir e o drapeado específico 

delineado sinuosamente reforça a impressão que o sujeito feminino representado pela 

deusa é autoconsciente sobre o controle de que dispõe para se vestir ou se descobrir. A 

despeito de Masoch que afirma: “Ticiano cobriu sua bela modelo mais por medo de um 

resfriado do que por pudor, tornou-se um símbolo da tirania e da crueldade que reside 

na mulher e em sua beleza.” (MASOCH, 2008, p. 11), acreditamos que este estado de 

coisas nos sugere que tal escolha foi intencional e estrategicamente  eleita por parte do 

pintor renascentista, como um modo de aludir às ideias que emergiam em sua época. 

Esta possibilidade em todo caso é retomada por Ives e está inclusive presente em uma 

das falas dirigidas pela atriz postulante ao diretor em sua adaptação na forma de um 

questionamento, de uma incitação:   
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Posso certamente entender seu fascínio [com "Vênus no Espelho"]. O 
vermelho do luxuoso veludo. A pele escura delineando seu corpo nu. 
As pulseiras algemando seus pulsos. O cabelo opulento. Seus mamilos 
dourados. O belo pequeno Cupido segura o espelho. Arrebatadora 
imagem. Mas é Vênus se cobrindo com pele ou ela está abrindo a pele 
para revelar suas glórias? IVES, D. (2010) (tradução nossa) 

               A deusa Vênus/Afrodite é originalmente associada com a primavera, jardins e 

cultivo, mas igualmente com as ideias de charme, graça e beleza. Tida como 

voluntariosa, uma entidade com a qual não se deveria brincar, era uma divindade forte 

em suas paixões, assim como em sua raiva e compaixão, além de muito influente, tendo 

sido venerada em todo o mundo antigo, com muita ascendência sobre modos e ações de 

ambos, deuses e mortais. Mãe de Cupido (existem dois cupidos representados na pintura 

de Ticiano, sendo que um segura o espelho no qual ela se mira e o outro está prestes a 

coroa-la com uma guirlanda), ela também era a padroeira de Júlio César e Augusto, bem 

como da cidade de Pompeia, e teve um papel instigante no epicentro de determinados 

conflitos, como por exemplo a guerra de Troia, o maior conflito militar que nos chega 

através da mitologia clássica.  

              As Bacantes, ou As Mênades, obra que constitui o terço de uma trilogia, é uma 

antiga tragédia grega de autoria do dramaturgo Eurípedes, de Salamina, e tem como 

enredo a vingança de Dionísio contra Tebas pelo triste destino de sua mãe, a mortal  

Sêmele, fulminada pelo raio de Zeus, tanto amante quanto algoz,  e também pelo fato 

dele não ter sido reconhecido em sua origem divina, uma vez que seu pai, Zeus, o 

mantém em sua própria coxa até o final da gestação. Circundado de fêmeas tanto no seu 

mito quanto no seu culto, ele lança um feitiço sobre as mulheres da cidade tebana de 

modo que estas abandonam seus maridos e pais para se entregarem a orgias proibidas. 

Quando o rei Penteu descobre que sua própria mãe foi seduzida, declara guerra à 

Dionísio e perde o combate, culminando com seu encontro face a face com o deus, que 

o persuade a se disfarçar de mulher para assistir às orgias, com a condição de que ele 

permaneça inabalável. Penteu não resiste e tenta unir-se ao grupo delirante e termina 

destroçado pelas mulheres ensandecidas, entre as quais figura inclusive sua mãe, Agave. 

A referência feita à tragédia de Eurípedes na adaptação de Ives através de um diálogo 

entre os protagonistas, atua como um espelho que naquele preciso momento indica ao 

público (aos que conhecem os detalhes da obra)  sobre o reflexo entre o que ele está 

assistindo com o conteúdo da tragédia, principalmente ao ser explorado narrativamente 

o impacto do disfarce e a imprecisão entre o que é real e o que não é. Há uma 
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consciência crescente de que podemos interpretar o desenvolvimento da dinâmica entre 

os dois personagens à luz destas questões. “A obra especular, ao se voltar sobre ela 

própria, emerge pouco a pouco na consciência”. (ANKER, V., DÄLLENBACH, L., 

1975, p.9) 

               No filme de Polanski, temos inicialmente um plano tipicamente 

cinematográfico em travelling sobre uma grande alameda em um dia chuvoso e a 

câmara vira em certo momento para enquadrar o prédio que reconhecemos como sendo 

o de um teatro desgastado. Fica assim configurado imageticamente (e também pelo som 

que o acompanha) este espaço do teatro e da teatralidade como a metáfora do lugar da 

criação, do lugar a partir de onde todas as fantasias podem ser extraídas. Logo na 

entrada se percebe também um cartaz – em francês - de um filme de John Ford, La 

chevauchée fantastique que, em sua tradução literal (A cavalgada fantástica), funciona 

quase imperceptivelmente como uma metáfora do que está para acontecer, uma vez que 

estaremos diante de uma história onde os limites entre realidade e ilusão, disfarce e 

identidade, assumirão a configuração de uma estrutura moebiana, da indiscernibilidade 

dos níveis ficcionais em muitos dos momentos, configurando-se dentro do regime de 

uma alegoria da fantasia. Neste enfoque “as coisas se tornam sempre outras coisas, se 

observadas atentamente . Em outras palavras, as coisas se tornam sempre metáforas, 

jamais elas mesmas”. (BERNARDO, G., 2010, p. 94) 

              Os dispositivos empregados pelo autor Ives para operacionalizar esta mise en 

abyme são muito variados e já se prenunciam com a indistinção em vários pontos da 

narrativa entre a atriz postulante de nome Vanda, e o nome da personagem do romance 

que o diretor Thomas acatou em sua peça, de nome Wanda. Como se isto não bastasse, 

existe ainda o turvamento entre esta e a própria deusa Vênus, onde os elementos 

sonoros (música, trovões) e de iluminação, associados aos níveis de ambiguidade e 

ambivalência dos diálogos, contribuem bastante para a instauração deste efeito 

fantasmático, sem no entanto afirma-lo categoricamente. Personagens autoconscientes 

do ponto de vista dramático, comentários sobre o próprio processo criativo em teatro, 

Vanda e Thomas agindo fora do jogo para o qual ela está fazendo testes e suas 

interações mais naturais fora do jogo do script.,	constituindo o que Dällenbach (1977) 

vai categorizar como mise en abyme da enunciação (onde há encenação do próprio ato 

narrativo), instauram sub-níveis de ‘artificio’, ‘ilusão’ e ‘realidade’ no exercício desta 

forma de criação artística, o teatro dentro do teatro e o complexo todo dentro filme do 

diretor polonês.  
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               Tudo se passa como se o recurso do meta-teatro desafiasse sua alegação em 

ser visto apenas como um espelho no qual podemos sentir empatia pelos sentimentos e 

emoções que se desdobram para nós a partir do comportamento dos personagens. 

Muitas vezes, no artificio literário da "peça dentro da peça", a ação da história interior 

tem um significado simbólico e psicológico para os personagens da história exterior. 

Em outras palavras, a ficção da história interior (neste caso, a peça de Thomas) é usada 

para revelar a verdade na história exterior (a relação Vanda e Thomas como diretor / 

dramaturgo e a que passa pela audição). Assim sendo, o recurso metalinguístico em suas 

molduras internas, trabalha em contraposição à marcação dos limites que a narrativa 

convencional deixaria de fora,  nos convidando para entrarmos no círculo circunscrito 

pelo jogo e ao faze-lo, além da perturbação de ordem poética que provoca, nos faz 

eficazmente refletir sobre estes valores éticos na nossa própria vida.  

               À guisa de conclusão, chamamos a atenção para dois fatores: um deles diz 

respeito ao título em português para o filme, A pele de Vênus, em detrimento ao original 

da peça (Venus in fur) ou do romance (A Vênus das peles) que acrescenta ainda mais a 

nosso ver, uma dimensão que vai além da percepção da pele enquanto objeto de luxúria 

e poder, mas alude à possibilidade, que é incontestavelmente presente na narrativa, de 

ser percebida como incorporação do personagem Vanda/Wanda como a deusa Vênus. 

Uma outra questão é considerada a partir de um certo número de escolhas estéticas de 

Polanski para este filme, ele que apresenta em sua cinematografia, desde sua primeira 

obra (A faca na água, 1962), um apreço pelos temas claustrofóbicos. Em um outro 

filme realizado em  1976, O inquilino, Polanski atua como o ator protagonista e constrói 

o suspense psicológico utilizando certos elementos (sonoros, visuais e da própria 

intriga) que percebemos encontrarem certo respaldo neste filme analisado aqui. Entre 

estes, destaca-se para nós o fato do personagem principal em certos momentos graduais 

da diegese, se identificar em sua crescente obsessão pela locatária anterior ao 

apartamento onde ele mora, ao ponto de pouco a pouco ir assumindo a identidade dela e 

culminando com sua transformação ao vestir-se como a mulher. O ator Mathieu 

Almaric que protagoniza o diretor Thomas em A Pele de Vênus  apresenta visíveis 

semelhanças físicas com o diretor polonês quando mais jovem e o fato de neste filme 

ele também, em certo momento, invista em um processo de transformação na sua 

identidade como figura feminina, ao trocar o papel com o personagem de Vanda, nos 

faz pensar na possibilidade de mais espelhos que iriam se aliar aos muitos existentes 

nesta vertiginosa obra.  
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VIAGEM AO PORTO “NUMA MIRABOLÂNCIA DE ILUSIONISTA”: 

LITERATURA E OUTRAS ARTES N’A QUINTA DAS VIRTUDES, DE MÁRIO 

CLÁUDIO 

 

Mariana Caser da Costa (UFF) 

 

RESUMO: A cidade do Porto figura na obra do escritor português Mário Cláudio não apenas 
como ambientação, mas impõe-se como elemento crucial à compreensão de um texto que se 
legitima como representante da cultura do Norte de Portugal e, como tal, cumpre a função 
imagética que permite a relação intersemiótica e o diálogo entre a literatura e outras formas de 
arte. Desse modo, reconstruindo textualmente sua cidade natal como tabuleiro (espaço) e peça 
(agente) de um jogo de representações, o artista relativiza verdades e cânones, como o fazer 
artístico, a cultura e, enfim, o homem enquanto ser social. A escrita marioclaudiana, barroca por 
excelência, revisita a memória familiar e a coletiva e, assim, num gesto autorreferente de dobra 
sobre si, de ocultamentos e aparições, coloca-se no cerne dessa discussão desestabilizadora. Em 
A Quinta das Virtudes, Mário Cláudio, ao reconstruir, pela ficção, o percurso de seus ancestrais, 
faz da Quinta metonímia do Porto e, portanto, de Portugal. Se, por um lado, ao dar a ler a 
memória de seus antepassados, Mário Cláudio produz, como nos ensina Theresa Abelha, uma 
espécie de biografia deslocada, por outro lado, esse protagonismo ganha tons bastante generosos 
quando, ao tecer A Quinta, o artista convoca para junto de si o produto do trabalho de outras 
mãos: a culinária, a jardinagem e a miniatura são exemplos de artes consideradas menores, mas 
que comparecem ao texto de maneira a exaltar questões estéticas não apenas neste romance, 
mas como preocupação fundamental da proposta do artista. Logo, o diálogo entre literatura e 
outras formas de arte se dá, n’ A Quinta das Virtudes, de maneira especial em seu oitavo 
capítulo, denominado “Os estrangeiros”, e são as relações interartísticas estabelecidas nesse 
recorte o que desenvolveremos neste trabalho, a partir de leituras críticas da obra do escritor e 
de peças teóricas relativas ao diálogo interartes e à representação. Para tanto, além de outros 
textos literários marioclaudianos, serão visitados, no arcabouço teórico-crítico desta proposta de 
leitura: artigos das pesquisadoras Theresa Abelha, Teresa Cerdeira e Dalva Calvão; de G. E. 
Lessing, Luiz Costa Lima e Aguinaldo José Gonçalves, textos acerca das relações e do diálogo 
interartísticos e, finalmente, sobre a cultura e as reflexões contemporâneas/ neobarrocas, 
visitaremos as ideias de Linda Hutcheon e Omar Calabrese. Com isso, esperamos evidenciar a 
proposta multidisciplinar da escrita marioclaudiana que, ao fazer do texto espaço de convívio 
entre a narração, a representação, a imagem e o questionamento, torna-o também espaço de 
discussão sobre a existência, assumindo um caráter reflexivo que excede o literário para, pela 
via da arte, atingir o fazer social e o estar no mundo. 
 
Palavras-chave: Mário Cláudio. Intersemiótica. Diálogo interartes. Representação. 

5065

Ana
Pencil



2 
 

Hoje/ Trago no olhar imagens distorcidas/ Cores, 
viagens, mãos desconhecidas/ Trazem a lua, a 
rua às minhas mãos (TAIGUARA, 1969). 
 

 O Porto, cidade natal de Mário Cláudio, escritor cuja obra venho pesquisando 

desde 2009, é tomado pelo autor como o porto, local vocacionado a ser ponto de partida 

e de chegada. Assim, tanto o Portus Calle fundador quanto a “mais soturna metrópole 

do sul da Europa” (CLÁUDIO, 1999, p. 390) são figurações da cidade que marcam a 

narrativa marioclaudiana de forma que passado e presente são convocados ao texto, 

local onde aporta a nau condutora do metonímico viajante português. Na bagagem do 

escritor, lembranças de uma vida dedicada à arte registradas num álbum a ser 

atentamente folheado. É à atividade de ler as configurações da cidade que se revela 

como pai e mãe do artista (CLÁUDIO, 2001, p. 20) que tenho me dedicado na pesquisa 

de doutorado intitulada “Pela água, pelo céu: memória, paisagem e arte no percurso 

autobiográfico de Mário Cláudio”.  

Para falar sobre o Porto de Mário Cláudio, penso no “Hoje”, o presente e o título 

da canção de Taiguara, e por isso escolhi como epígrafe esse trecho que considero 

bastante significativo de um tempo que parecemos reencontrar na atualidade. Desde que 

assisti, recentemente, ao tão discutido Aquarius, de Kléber Mendonça Filho, que isto 

não me sai da cabeça: o filme é aberto e encerrado com a sutileza da voz de Taiguara, 

que canta a recolha da memória exibida nas mãos, no olhar e no corpo mimetizado pelo 

eu-lírico, em sua canção de amor-protesto, “imagens distorcidas” de um Brasil pós-

golpe que o público vê ser reeditado com as cores da contemporaneidade. Penso na 

urgência daquilo que se ergue a partir das problematizações expostas por Aquarius à 

medida que, mentalmente, acompanho o repertório trazido “às minhas mãos” pelo filme 

de Mendonça, e relembro-me de Antonio Candido a provocar que  

 

certos bens são obviamente incompressíveis, como o alimento, a casa, 
a roupa. Outros são compressíveis, como os cosméticos, os enfeites, as 
roupas extras. Mas a fronteira entre ambos é muitas vezes difícil de 
fixar, mesmo quando pensamos nos que são considerados 
indispensáveis (...). São incompressíveis certamente a alimentação, a 
moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade individual, o 
amparo da justiça pública, a resistência à opressão etc.; e também o 
direito à crença, à opinião, ao lazer e, por que não, à arte e à literatura 
(CANDIDO, 1995). 
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 Enfim, penso que as reflexões para as quais Aquarius nos arrasta dão a medida 

da interdição reservada ao filme pelo público de massa, precocemente habituado às 

imagens tragicômicas emolduradas por grandes veículos de comunicação, e esse 

pensamento não se descola de algo que tenho aprendido, no decorrer desses anos na 

presença do texto marioclaudiano, e que é o fato de que a arte, especialmente, no 

exercício de criatividade que ela proporciona, deve vencer a sacralidade das barreiras 

intelectuais para se tornar um elemento cotidiano – o verbo a se fazer carne e habitar em 

nós. Que sejamos resistentes aos temerários caminhos construídos pelos cupins, como a 

brava Clara de Aquarius.  

 Mário Cláudio parece ter elegido a biografia como forma predominante de 

criação. Desse modo, ao tomar como personagens de sua obra nomes e fatos 

relacionados tanto à grande quanto à pequena história, num criterioso labor de pesquisa, 

citação, mas, principalmente, de liberdade, o escritor alinha-se àquilo que Linda 

Hutcheon denomina de metaficção historiográfica e que se caracteriza por textos “que, 

ao mesmo tempo, são intensamente autorreflexivos e mesmo assim, de maneira 

paradoxal, também se apropriam de acontecimentos e de personagens históricos” 

(HUTCHEON, 1991, p. 21). Assim, retomando personagens e eventos históricos, não 

raro relativos ao seu lugar e à atividade que exerce, o escritor português concebe suas 

obras como “espaços privilegiados para a colocação de questões pertinentes à produção 

literária, tais como os limites entre o real e o imaginário, ou as possibilidades de 

representação da escrita (...)” (CALVÃO, 2008, p. 27), de forma que, “numa 

mirabolância de ilusionista” (CLÁUDIO, 1999, p. 321), o texto extrapola a mera 

narração de fatos, sejam eles reais ou fictícios, constituindo-se como uma tela em que a 

vida é passível de ressignificação, recriação e, principalmente, reflexão. Desse modo, a 

metalinguagem e o diálogo da literatura com outras linguagens artísticas são 

procedimentos recorrentes nas obras de Mário Cláudio, revelados no cuidado com que 

cada palavra é selecionada de um universo paradigmático cujo produto oferece à leitura 

efeitos miméticos, parafrásticos, ekfrásticos, dentre outras possibilidades 

intersemióticas, que catapultam a leitura para fora das páginas do livro, fazendo da 

memória e da curiosidade, ou seja, de movimentos anafóricos e catafóricos, as lentes 

com que bem leem os olhos. 

 Ler Mário Cláudio tem me ensinado, enfim, como a música de Taiguara, que o 

que trago em meus sentidos, hoje, são reminiscências análogas às madeleines de Proust, 

dispositivos de memória que nos permitem conectar palavras e fatos a recordações e a 
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projeções a que a mente, perigosamente capacitada pelo subjetivo da arte, possibilita 

fruir. Atualizo a análise, arriscando um ato incontido de hiperinterpretação: incomoda-

se com as questões levantadas por Aquarius quem, por exemplo, identifica em Clara 

algo além do corpo nu de Gabriela, assim como reconhece uma leitura dialógica aquele 

que, barthesianamente, levanta a cabeça e entrega-se ao árduo prazer do texto (2006). 

Caso contrário, o que se tem é mero hermetismo. Falo de um grupo de eleitos, de 

intelectuais encerrados em suas masmorras ideológicas? De forma alguma. Quero falar 

da abertura que só cabe ao texto que se coloca em abismo, no limite entre ser ele mesmo 

e ser o outro, de quem se estrangeiriza, do diálogo que só é possível a quem, no intuito 

de se descobrir, experimenta a dor e a delícia de ser quem não é. Falo daquilo que 

Antonio Candido destacou como um dos direitos humanos, da literatura como alimento 

para intelectos famintos. Dito isto, passemos ao universo ficcional de Mário Cláudio. 

É necessário compreender a concepção de arte em Mário Cláudio. Em Retrato 

de rapaz, um dos mais recentes romances do escritor, o relacionamento entre Leonardo 

da Vinci e seu discípulo, o Salai, torna-se objeto da ficção. Desse texto, destaco o 

seguinte excerto: 

 

O artista convocava por isso a atenção de Salai para a circunstância de 
as tarefas domésticas, engendradas num labirinto de estatutos e 
segredos, se não distinguirem das lides de que resultam as obras 
denominadas 'de arte'. Também aqui, acentuava Leonardo, se 
transformam os frutos que se nos oferecem aos sentidos, mediante um 
empenho que, determinado pela inteligência, se exprime sobretudo 
pelo coração. E assim, concluía ele, se converte o que nos sai das 
mãos em esplendor idêntico àquele em que refulgia a cabeleira da que 
levava a cabo uma primordial missão, a de matar a fome da cria que 
trouxera no ventre (CLÁUDIO, 2014, p. 58-59). 

  

Temos, portanto, na fusão do texto literário com a crítica de arte, a relativização 

da rigidez de gênero, tal qual a proposta dos poetas do Romantismo alemão, para quem 

“a atividade crítica se constituía como uma retomada da obra de arte analisada, 

efetivando-se como uma complementação ou uma continuação daquilo que, nas 

produções estéticas, estaria sempre por terminar” (CALVÃO, 2008, p. 9). Além disso, 

como nos sugere o trecho citado, o cânone é igualmente relativizado, já que, como o 

discípulo, aprendemos que a obra de arte também pode ser depreendida da beleza que 

reside no espaço doméstico. 

 Nesse viés que se dobra sobre o familiar, ou sobre o eu, insere-se a leitura de A 

Quinta das Virtudes, a primeira de um conjunto de três obras, que ainda inclui Tocata 
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para dois clarins e O Pórtico da Glória. O tríptico debruça-se sobre a ficcionalização 

da história dos ancestrais de Mário Cláudio, numa espécie de biografia deslocada em 

que, ao falar do outro, é a si próprio que o escritor analisa. A propósito, a 

autorreferenciação é mais um procedimento da obra marioclaudiana: comumente, o 

escritor convoca ao seu texto outros artistas e outras artes, de modo a, experimentando o 

estilo do outro, relativizar a sua própria existência, a função da arte e as reflexões que 

esse exercício descentralizador é capaz de provocar.  

 A Quinta remonta ao século XVIII, estendendo-se à segunda metade do século 

XIX, e constrói-se a partir de uma extensa pesquisa sobre os comportamentos e os 

acontecimentos da época, sem, contudo, abandonar a característica lúdica comum aos 

textos marioclaudianos. A narrativa perpassa o trajeto genesíaco não apenas da 

formação da casa e dos seus membros – rio que deságua na pia batismal de Rui Manuel, 

que é nomeado numa piscadela de sentido oferecida pelo texto de Tocata, que se 

debruça sobre o romance entre os que viriam a se tornar os pais do escritor –, mas 

também da formação de Portugal. Assim, da oferta de uma suposta trilha genealógica 

(Figura 1), presente antes do início do primeiro capítulo, passando pela evocação de um 

passado céltico e de um Portugal primitivo, até a narração dos feitos lusitanos, 

representados pelos integrantes da família Meirelles, por vezes, o texto trai a história 

para amar a ficção, pregando peças no leitor dessa “estranha casa” (CLÁUDIO, 1999, p. 

396), pois  

 

é com novidade e ousadia que se combinam, na escrita da ‘estranha 

obra’, através de um consciente trabalho de linguagem, o discurso 

paratático e polissindético com que se transmitem as lendas, o 
preciosismo verbal e o ornamento figurativo de cariz barroco, a 
imagética romântica e pós-romântica, o descritivismo realista 
(ALVES, 1999, p. 367). 

 

 Em seu oitavo capítulo, A Quinta das Virtudes cede espaço aos “trânsfugas da 

Rua do Calvário, a quem [os moradores das Virtudes] qualificavam de ‘os estrangeiros’, 

por lhes chegarem contínuos informes de que se comportavam ao arrepio da tradição” 

(CLÁUDIO, 1999, p. 287. Adendo nosso). Nele, ganha destaque o cotidiano de João 

Pinto Meirelles e Joana Maria Mavigné, casal dissidente da casa que nomeia o livro, 

que ocupa, na rua que sintomaticamente leva o nome do monte em que Cristo foi 

deslegitimado e morto, o lugar do outro, do que ousa experimentar outros sabores e 

outras linguagens, e é nesse lugar do estrangeiro, daquele que resiste apesar do eu, que 
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identifico um elogio à arte prestado pelo escritor.  Mário Cláudio, que se infiltra na 

narrativa como “um escrivão do romance da Quinta” (Ibidem, p. 234), coloca-se, num 

instigante jogo, dentro e fora da narrativa; imerso nela como fruto da ancestralidade 

ficcionalizada, ousa deixar o porto seguro das Virtudes para deambular por um universo 

imaginativo e romântico, possível na voz de Joana Maria, e, assim, experimenta, não 

apenas no nível da narrativa, em que os dissidentes são considerados estrangeiros, mas, 

especialmente, no nível da linguagem, ao trazer ao texto dicções outras que, 

reconstruídas pela literatura, nela refletem a condição de que falamos inicialmente, de 

ser porto, local de partida e de chegada.  

 O casal formado por Joana e João, os estrangeiros, representa, pela 

complementaridade entre masculino e feminino de seus nomes, uma união que mimetiza 

o idealismo romântico. Perfeitas são as situações em que se encontram, dadas a ler em 

capítulo anterior, denominado “Ahimé!”: um entendimento transcendental é 

estabelecido entre ambos, que parecem usar a linguagem da arte para ensaiar o estilo 

romântico. João revela-se um colecionador de imagens em que cria cenários para sua 

musa, Joana, enquanto “alargavam-se-lhe as olheiras, nas faces empalidecidas, e um 

brilho funesto, que atraía e repugnava, fixara-se-lhe no olhar, sempre descerrado” 

(Ibidem, p. 216). É no Teatro de São João (Figura 2), “o farol que iluminava, como a 

tantas outras, a biografia destas criaturas” (Ibidem, p. 217), que João e Joana finalmente 

iniciam o namoro, evento cuidadosamente descrito sob a linguagem da cenografia:  

 

Da cadeira da plateia, onde se instalava João, forçoso se tornava 
dobrar a nuca, a fim de estudar a pintura do teto, que figurava um céu, 
azul e tranquilíssimo, recamado de estrelinhas, e um pavilhão chinês, 
aos gomos verdes e brancos e vermelhos, como uns quantos gênios 
míticos, segurando as borlas respectivas. Antes de começar o 
espetáculo, não negaria Joana Maria, por seu turno, que bastante se 
entretinha, a contemplar o pano de boca, com sua pintura paisagística, 
tão pitoresca, das ribeiras do Porto e de Gaia, pululantes de gentes e 
de embarcações (Ibidem, p. 218).   
 

 A casa da Rua do Calvário é descrita como um palco, remetendo ao teatro em 

que se deram as cenas iniciais da vida de Joana e João. Nela, acontecem saraus, 

representados, no capítulo, por citações de poemas, menções a poetas e a obras que 

auxiliam, especialmente, na construção da personagem Joana que, se, por um lado, 

desdenha dos folhetins, que lê para sua sogra, Teresa, com descuido e desinteresse, por 

outro, regozija-se com a leitura de autores como Walter Scott, nome relacionado ao 
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romance histórico. Além disso, “para equilibrar a exagerada densidade, com que se 

expressava o Porto, entretanto, ocupava-se Joana Maria na conjectura de uma grande 

volta, pela Europa Ocidental, com vista a satisfazer, apenas, seu exigente capricho” 

(Ibidem, p. 292-293). Atentemos para o fato de que Joana “arrancava essa expedição 

sem sair de casa” (Ibidem, p. 293) e verificaremos que a literatura, em diálogo com a 

própria linguagem literária, concebe um mise em abyme em que ela gera imagens que se 

fundamentam por meio do texto, que é, portanto, o porto de onde partem letras e 

retornam movimentos, em procedimento análogo ao de Proust, que “adentra a esfera do 

trabalho de arte para resgatar (...) o signo da arte, posto em crise numa suspensão 

dialética” (GONÇALVES, 1997, p. 66-67). 

 Ainda nessa deambulação literária, Joana revela-se capaz de criar enredos a 

partir de quadros imaginados, não apenas convertendo visualidade em texto, mas indo 

além, ao conferir ares de ficção à imagem descrita. Sobre o Retrato do Papa Leão X 

(Figura 3), de Rafael Sanzio, diz que  

 

tem esse ar fruidor de grosseiros prazeres, que se evidencia nos 
magarefes e nos polícias, o qual não dispensa a condenação do deleite 
dos outros, por uma forma de ciúme, que é, a todos os títulos, 
inexcedível afrodisíaco. Por detrás de Sua Santidade, estão dois 
figurantes, um cardeal e um monge, óbvios cúmplices das 
embriagadoras orgias, como as rêmoras, que vivem, em simbiose, com 
os tubarões, prestes a arrecadar as sobras da carnificina. Atrasam-se as 
manápulas do vigário de Cristo, entretanto, a brincar, com uma lente, 
sobre as páginas de um cartapácio iluminado, como se o ter 
conquistado o sólio de São Pedro lhe não permitisse acalentar projetos 
ulteriores (CLÁUDIO, 1999, p. 300-301). 
 

 Dentre as muitas referências a outras linguagens artísticas presentes no recorte 

do romance que elejo, destaco o diálogo que a literatura estabelece com a miniatura, 

forma de arte não canônica capaz de converter um objeto em símbolo de totalidade. 

Assim, expressão artística popular, descrita, na forma e no conteúdo do texto, como um 

tesouro resguardado pela família, a coleção de miniaturas de João Pinto de Azevedo 

Meirelles revela, em sua pequenez, a viagem pelo Porto que sua família, a família de 

Mário Cláudio, afinal, tem empreendido. O livro que tenho em mãos, na forma das 

letras, miniaturiza a história dessa família, que não se pode ler descolada da história do 

Porto, que, por sua vez, não se dissocia da história portuguesa. A preocupação de João 

em preservar sua coleção, de criar histórias para que as personagens permaneçam vivas 

no gosto de seus futuros herdeiros, é movimento análogo ao do escritor, que, 
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artesanalmente, miniaturiza uma narrativa histórica, preenchendo-a de enredos que a 

eternizarão: 

 

“Que fim levarão as nossas miniaturas, meu amigo?”, perguntava 

Joana Maria, a seu marido, traindo uma preocupação que poucos lhe 
adivinhariam. “O mesmo, ou quase o mesmo, que couber a nossos 

filhos”, era a invariável resposta daquele pequeno aristocrata, 

impotente para arquitetar a existência, em toda a sua riqueza, fora das 
malhas geracionais. E, repensando na reflexão da mulher, chegara a 
ajuntar, numa certa altura, “Se as não conservarem eles, os que 

ficarem, depois da nossa partida, ou se não envidarem um esforço, 
pelo menos, nesse sentido, é porque lhes não assiste o conceito da 
dignidade, que iluminou os seus pais.” Não expressava grande fé, em 

tal filosofia, aquela esposa, obcecada pelo exército das 
personagenzinhas, prisioneira do pavor de que seu desaparecimento, 
ou seu extravio, haveria de simbolizar, de alguma maneira, o 
esquartejamento da família que ajudara a conservar e a reconstruir 
(CLÁUDIO, 1999, p. 322-323).  

 

 O texto imita a história, que, como o Oroboro, morde o próprio rabo: ao concluí-

lo, retorno da breve viagem pelo breve Porto de Mário Cláudio, chegando ao mesmo 

porto de onde parti, sabendo-me levada pela mirabolância do ilusionista que, em seu 

labor, torna acessível ao pequeno a máscara do grande, relativizando verdades, 

questionando cânones e, portanto, fazendo refletir, afinal, sobre o que é estar no mundo. 

Deixo-me, assim, enganar pela etimologia do iludir, illudo, que, ilustrada como que uma 

nebulosa, encobre o perigoso jogo do abismo, em que é preciso se jogar para conhecer. 

Concluo pensando que a ilusão é uma bela imagem representativa do Porto de Mário 

Cláudio: a de uma  

 

urbe construída num abismo, o que me parece síntese de inteligência 
superior. Não se encontra aqui de facto o definível da planície, nem o 
claro-escuro da meridionalidade. Enfrentamos pelo contrário uma 
espécie de amiba, ora ganhando interessantes contornos, ora 
desfazendo-se em caricaturas de si mesma, a provar que a vida é estar 
e não estar, e que o devaneio a ultrapassa em testemunho de realismo 
maior (CLÁUDIO, 2001, p. 13-15).   
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Anexos 

 

Figura 1 

 

 
Árvore genealógica esboçada no início de A Quinta das Virtudes (foto). 

 

Figura 2 

 

 
Pintura do teto do Teatro São João, descrito na narrativa de A Quinta das Virtudes. Imagem 

disponível em: http://maquina1.portodigital.pt/museus/recurso/126. Acesso em: 25 out. 2016. 
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Figura 3 

 

 
Retrato do Papa Leão X, de Raffaello Sanzio da Urbino Imagem disponível em: 
http://pt.wahooart.com/Art.nsf/O/8YDPHB/$File/Raphael-Portrait-of-Pope-Leo-X-and-Two-
Cardinals.JPG. Acesso em: 26 out. 2016. 
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CLARICE LISPECTOR E CONSTANTIN STANISLAVSKI: A VIDA NA ARTE 
 

Mônica Lopes (UFBA)  

Professor-orientador: Igor Rossoni (UFBA) 

 

RESUMO: Clarice Lispector e Constantin Stanislavski: a vida na arte busca dispor em 
evidência uma Clarice que se constrói e se desconstrói ao longo da escritura. Clarice Lispector 
ficcionaliza a própria existência, em jogo cênico de máscaras teatrais, no sentido de se 
metamorfosear. A máscara teatral, enquanto signo de transmutação, discutida no sistema 
stanislavskiano, é uma das questões mais significativas da dramaturgia, vez que aproxima vida e 
arte; e, portanto, o fazer literário da escritora e a mise en sceène do diretor teatral. De acordo 
com Stanislavski, “criar a vida do espírito humano da personagem que seu intérprete sente 
enquanto pronuncia as palavras do texto” dá veracidade à ação teatral, já que o ator, deixando de 

seguir um estilo mecanicista de interpretar, desencadeia o estado criador e transcende ao 
convencionalismo, pelo desejo de experimentar, mas, sobretudo, pela necessidade de 
experienciar outras existências, desdobrando-se em tantas personas, personagens, em tantas 
pessoas. 

Palavras – chave: Clarice Lispector. Literatura. Constantin Stanislavski. Máscara teatral 

 

Clarice Lispector parece compactuar com a literatura a cumplicidade de escrever 

sobre universo humano. A autora, embora tenha a escrita caracterizada pela forma 

enviesada, muitas vezes dissimulativa, jamais deixou de penetrar as angústias e 

inquietações que marcam a dramaticidade da vida cotidiana. Desfilam na obra pessoas 

que protagonizam histórias e carregam em si a marca indelével da escritora por se 

lançar, incontinente, ao entendimento da essencialidade do ser. Para tanto, não é distante 

pensar que sugere jogo cênico de máscaras teatrais, no sentido de desdobrar o eu em 

vários eus. As personagens, como ela própria, não podem sustentar o desnudamento; 

metamorfosear-se, portanto, pode apresentar-se como procedimento de sobrevivência.  

O exercício da máscara teatral promove nas personagens claricianas 

transformações necessárias a uma existência multifacetada e, portanto, mais 

significativa. O uso desse artifício possibilita o desdobramento do indivíduo, afastando-

o do caráter alienante das imposições sociais. Ao pesquisar sobre o jogo de máscara na 

arte teatral, chega-se ao dramaturgista russo, Constantin Stanislaviski que revolucionou 
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a história do teatro, trazendo para o palco o espírito humano. A representação artística, 

enquanto representação da vida no sentido mais amplo. Stanislavski entende que 

artificialidade da cena teatral está não só na ausência de estudo mais apurado do texto 

dramático, como, principalmente, pela concepção de personagem dissociada da feição 

humana. Stanislavski assevera que personagem é pessoa e o teatro não pode se abster 

disso. O sistema stanislavskiano surge da necessidade de abandonar as obsoletas 

cartilhas de desempenho teatral e de dar à arte dramática o feitio, buscando a verdade 

cênica; a representação da vida no palco. 

Clarice Lispector e Constantin Stanislavski estão unidos por verdade de que não 

se desfazem. Clarice busca a verdade que acredita estar no âmago das pessoas e a qual 

tenta representar pela linguagem, mas a linguagem revela-se insuficiente. A voz 

clariciana ocupa-se em revelar o irrevelável, em dizer o indizível; e somente quando 

fracassa – potencializando a eloquência do silêncio – é que visa às zonas mais 

recônditas do indivíduo. Stanislavski pauta a vida na arte e, para tanto, atém-se às 

peculiaridades humanas que compreendem a existência das personagens. De acordo 

com o dramaturgista, entre ator e personagem devem-se permutar sentimentos. 

Constantin Stanislavski, assim como Clarice Lispector, revela inclinação para as 

artes ainda na infância. Foi no âmbito de uma família apaixonada pelo universo artístico 

que dá os primeiros passos na representação teatral. Experienciando o desempenho 

teatral, começa a fomentar mecanismos de encenação no palco, introduzindo a vivência 

de que a atuação do ator está vinculada à atividade espiritual. Assim, coaduna com o 

modo de Clarice Lispector conceber a personagem, revestido de uma preocupação 

filosófica-existencial. Por sugestão, a ambos cabe a recorrente pergunta: "O que eu 

sou?”. Na Rússia do final do século XIX, destinou-se ao teatro função terapêutica; 

podia-se mudar o sujeito com os grandes espetáculos. Para Clarice, a literatura lhe é 

"sopro de vida"; ao final de cada escrita, espera-se, desesperadamente, por novo texto e, 

no intervalo no qual se espera por renascer, morre-se: “Quando não escrevo, estou 

morta”.  

Deste modo, a presente abordagem busca aproximar Clarice Lispector e 

Constantin Stanislavski por se constituírem – na cena vivencial – dois investigadores da 

alma humana. 

Clarice Lispector: a ficcionalização da existência 
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Versar sobre Clarice Lispector (1920-1977) é tarefa que exige responsabilidade. 

Isto porque a escritora possui uma das mais vastas fortunas críticas na Literatura 

Brasileira. O montante da obra foi largamente discutido dentro do universo literário, 

linguístico, psicanalítico, filosófico, religioso, biográfico etc. Nesse sentido, o que se 

tem é uma escrita caleidoscópica, por intermédio da qual se sobrepõem paixões, 

desejos, projeções e identificações que se manifestam sutilmente na vida cotidiana. 

Clarice Lispector capta e registra sensações, privilegiando a vivência interior da 

personagem que passa a ser o cerne da própria escritura. Daí o leitor se deparar com 

exercício retórico de linguagem não convencional, sugestivo e enviesado que – para 

além de mera recepção racionalizada – carece de apreensão pelo concurso dos sentidos.  

O fazer literário em estudo sugere-se ligar à própria concepção de mundo que 

rege a natureza do indivíduo, nele atuando em estado de experiência vital. Assim, vida e 

obra amalgamam-se sem necessariamente limitar-se à construção de discurso 

autobiográfico. Rossoni (2002) afirma que Clarice “revisita e se busca no próprio ato do 

fazer [...] a obra lhe é o meio; a vida original, a meta à qual se lança em busca de si 

mesma” (ROSSONI, 2002, p. 20). No dizer de Yudith Rosenbaum, tanto a pessoa 

Clarice, como a escritora Clarice são movidas pelo mesmo desejo: “ambas querem ‘a 

coisa’ irrevelada. O mistério, portanto, está no objeto da busca e não na autora e seu 

cotidiano”. 
1 

Segundo Nolasco (2001), Clarice Lispector fez da própria vida matéria para a 

ficção; e da escrita o processo de busca de identidade. Enquanto autor-escritor, vela-se, 

desvela-se continuamente na própria escritura.  

Numa obra como a de Clarice, em que cada escritura [texto] é a 
tentativa apaixonada de chegar ao seu esvaziamento, ao seu fracasso 
ao eu sem “máscara”, torna-se quase impossível situar esse autor que 
se multiplica para dentro, ressurgindo a cada nova escritura como “um 

eu enviesado” (NOLASCO, 2001, p.24). 

A espécie de “jogo de cena” que a autora imprime ao texto literário dissimula o lugar do 

sujeito-escritor o que confere à obra a impossibilidade de totalizar-se; vez que a 

incompletude, marca de sua literatura, pontua-se na própria linguagem, na investida de 

nominar o inominável; de dizer o não–dito: o inacabado do ser que incessantemente se 

busca – “Eu estou sempre incompleta” (BORELLI, 1981, p. 25).  

Clarice jamais se referiu ao termo “epifania”, mas a crítica identifica o fenômeno 

como elemento recorrente na referida escritura e que não implica uma compreensão 

                                                             
1 Yudith Rosembaum em entrevista concedida por e-mail IHU on line – WWW.ihu.unisinos.br 
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contemplativa da realidade. É antes uma experiência vertiginosa e que compromete uma 

situação aparentemente confortável e possibilita às personagens vivenciar, num lapso de 

tempo, a profundidade reflexiva de realidade até então não percebida. Rossoni (2007) 

diz que o processo epifânico no discurso clariciano compreende três momentos: 

 
1. Situação de normalidade: visualizada como pleno gozo da 
consciência convencional [...] 
 2. Situação de estranhamento: a consciência convencional se põe a 
perder [...] 
3. Situação de pseudo-retorno à normalidade: a consciência final não é 
mais a mesma que iniciou o processo [...] (ROSSONI, 2007, p.96). 

 

Tanto nos contos como nos romances, as personagens são tomadas de assalto pelo 

instante de percepção de uma realidade na qual sempre estiveram inseridas, mas para a 

qual não atentavam. Do flash de consciência transposto para a experiência ritual da 

epifania, aproxima a identidade perdida da vivência plena e pulsante e, talvez por isso, a 

reação de angústia diante do velho/novo. Com essa forma tão particular de escrever, a 

autora distancia-se do mundo cientificista, regido por sistemas de leis, e estuda a 

realidade à luz das exceções a essas normas. 

Clarice Lispector institui uma transição gradual ao ato da escrita que provém sair 

da condição de característica inerente à autoria: “Escrevo simplesmente como quem 

vive. Por isso todas as vezes que fui tentada a deixar de escrever, não consegui. Não 

tenho vocação para suicídio” (BORELLI, 1981, p.24). Deste modo, avança pelo 

construto de negação da obrigatoriedade em detrimento do desejo de exercê-lo ou não: 

“eu não sou profissional, eu escrevo quando quero” (BORELLI, 1981, p.24) para − 

categoricamente − declarar literatura como íntimo sopro de vida: “Quando não escrevo, 

estou morta” (BORELLI, p.25). Na adolescência, aquela que seria uma das maiores 

escritoras do Brasil encontra, no âmbito literário, o lugar no qual escolheu para viver: 

“O mundo onde eu gostaria de morar” (GOTLIB, 2009, p.171): o mundo dos livros. 

Clarice Lispector, portanto, sugere viver o/no discurso literário; reconhece que a vida é 

sempre representada, mas não dissocia a inquietação subjetiva da realidade objetiva. 

Jacob David Azulay, amigo e psicanalista da escritora, assinala que Clarice aventurava-

se com a própria escrita: “Citava trechos e ia construindo seus livros durante as sessões” 

(BORELLI, 1981, p.18). Ao escrever, inscreve-se no texto e visita o desconhecido da 

própria existência, pontuando em intermitente procura o que ainda não foi possível 

revelar e/ou o que é.  

5080



 Lispector configura uma acepção multifacetada de escritora, atribuindo à prática 

da escrita procedimentos particulares. A concentração prescrita para a elaboração do 

texto literário ocorria de forma peculiar, pois a autora não se esquivava, enquanto 

escrevia, da companhia dos filhos, de atender ao telefone, de direcionar a organização 

da casa ou de receber amigos. Poderia interromper a trajetória por longo tempo e 

retornar à escrita sem perder o fio de Ariadne. O trânsito por universos se não 

divergentes, distintos, com propriedade, aponta para uma capacidade inerente à autora 

que é o de exercer papéis dentro e fora da cena literária. Aliando a rotina familiar ao 

fazer literário, Lispector escreveu os seus textos, encontrando na realidade subjetiva do 

cotidiano, os tipos que iriam compreender a obra: os tipos humanos em estado de busca 

lancinante de si mesmos.  

A alma exposta em sua obra é a alma de uma mulher só, mas dentro 
dela encontramos toda a gama de experiência humana. Eis porque 
Clarice já foi descrita como quase tudo: nativa e estrangeira, judia 
cristã, bruxa e santa, homem e lésbica, criança e adulta, animal e 
pessoa, mulher e dona de casa. Por ter descrito tanto de sua 
experiência íntima, ela podia ser convincentemente tudo para todo 
mundo, venerada por aqueles que encontravam em seu gênio 
expressivo um espelho da própria alma. Como ela disse, “eu sou vós 

mesmos”. (MOSER, 2009, p.17). 
 

  Rossoni (2004) alega que Clarice Lispector, embora privilegie o que se passa no 

âmago da personagem, o ponto de partida é sempre a realidade que para a escritora não 

é fenômeno puramente exterior: “O que é a vida real? Os fatos? Não, a vida real só é 

atingida pelo que há de sonho na vida real” (LISPECTOR apud ROSSONI, 2004, p. 

113). De acordo com o estudioso, Clarice introjeta o exterior no mundo interior da 

escrita e, dessa forma, busca, no âmbito da sagração da linguagem, a natureza do ser e 

das coisas.   

Constantin Stanislavski: primeiras cenas 

Constantin Seguiêvitch Stanislavski, pseudônimo artístico de Konstantin 

Seguiêvitch Aliksiêiev, ator, diretor, encenador e pedagogo (1863-1938), um dos mais 

completos homens de teatro de sua época, fundador do Teatro de Arte de Moscou 

(TAM), nasce em Moscou em meio a transformações radicais, quando a experiência 

pessoal passa a ser valor importante em todos os campos, desde a criação artística até a 

experiência científica. No dizer de Menezes (2006), o indivíduo apresenta uma nova 

consciência que vai contribuir para o entendimento do homem moderno, um ser 
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múltiplo, contraditório e em permanente processo, pelo viés de produção cultural, 

artística e, especialmente, teatral.  

Assim, cultua-se, de um lado, o espírito racional cientificista que, associado ao 

capitalismo e à evolução industrial, estimula o progresso e a prosperidade. Do outro, 

tem-se o novo perfil do homem moderno que começa a se delinear; o individuo que 

deseja expressar os sentimentos mais íntimos; é o que Freud denomina a lógica do 

desejo. O sujeito moderno, vulnerável e suscetível a mudanças, procura se afastar do 

caráter pragmático da racionalidade e encontra na arte a possibilidade de refletir sobre 

inquietações e angústias próprias, e buscar a convergência do que é inteligível e do que 

é sensível.  

Constantin Stanislavski foi pedra fundamental para a modernização do teatro. 

Para tanto, insurge na cena moderna, trazendo à discussão e/ou propondo o conceito de 

arte dramática, empreendendo não só estudos sobre o exercício do ator e a construção 

da personagem, como também encarnando a figura de diretor/encenador que descortina 

novo campo de pesquisa pessoal, atores e público. Mais do que ler, memorizar e 

declamar o texto dramático, o ator precisaria apropriar-se de técnicas de interpretação, 

buscando compreender a personagem, enquanto persona e, no jogo cênico, transformá-

la em pessoa: “[...] se não usarmos nosso corpo, nossa voz, um modo de falar, de andar, 

de nos movermos, se não acharmos uma forma de caracterização que corresponda à 

imagem, nós, provavelmente, não poderemos transmitir a outros o seu [da personagem] 

espírito interior, vivo” (STANISLAVSKI, 2011, p.27). No dizer de Mendes, a 

“personagem deve ser pensada como “pessoa” ainda que “pessoa fictícia”, esquecendo o 

seu nascimento da linguagem, sua construção na linguagem [...] Em suma, é ser iludido 

pelas estratégias do drama [...]” (1983, p.47).  

O dramaturgista idealizou, articulou e construiu, meticulosamente, a mise en 

scène, onde se evidencia verdade cênica persuasiva não só para o espectador, como 

também para o próprio ator. Uma verdade tão elaborada que capacita levar o espectador 

a elidir a figura do ator, mas de reconhecer no palco o trabalho do diretor. Longe de ser 

cópia fiel da realidade, está pautada na criação do artista que, na cena teatral, vivencia 

as características físicas e psicológicas da personagem. Entre o talento e a intuição, 

existem as técnicas para a totalização e interpretação do papel. Segundo Stanislavski, o 

ator precisa desviar-se do círculo vicioso de interpretar papéis que estão diretamente 

ligados às especificidades de sua natureza (não determinava papéis pelo tipo físico dos 

atores) e entender que os procedimentos técnicos da representação conduzem à verdade 
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e que “a sensação de verdade é o melhor excitante do sentimento, da emoção, da 

imaginação e da criação” (STANISLAVSKI, 1985, p.538).  

A expressão “criar a vida do espírito humano da personagem que seu intérprete 

sente enquanto pronuncia as palavras do texto” (STANISLAVSKI apud RIZZO 2001, 

p. 132) é um recurso de interpretação sistematizado por Stanislavski e que lhe percorre 

o discurso teatral. Ao buscar uma ação convincente, induz o ator, através da leitura do 

texto dramático, à compreensão da ação interior da personagem, colocando-se em seu 

lugar, o mágico se fosse 2o que lhe desperta a vontade de agir em nome da personagem; 

ou seja, sugere pensar e sentir como se fosse ela. Segundo Boleslavski, “Ele [o ator] 

precisa nascer com aptidão; mas a técnica – através da qual seu talento pode encontrar 

expressão – esta pode e deve ser ensinada” (BOLESLAVSKI, 2006, p.17). O que 

direciona a representação teatral Stanislavskiana é o que move toda expressão artística, 

a emoção, mas despojada de falsas convenções, promovendo no palco a autenticidade 

do que está sendo encenado; a vida na arte. 

Na visão de Stanislavski, o ator deve dispor da própria emoção para chegar à 

emoção especifica da personagem e, assim, encontrar o fio condutor para a respectiva 

concepção. O trabalho do ator, entretanto, não se restringe a um estilo de interpretação, 

muito menos a um manual. É a tentativa de encontrar atitude lógica, uma técnica de 

treinamento de atores que deve ser absorvida e nunca aparecer na realização cênica. 

Deste modo, “aos poucos o sistema penetra no ente humano que é, também, um ator 

(grifo meu), até deixar de ser algo que está fora dele e incorporar-se em sua própria 

segunda natureza” (STANISLAVSKI, 2011, p. 385).  

No dizer de Guinsburg (2001), a revolução que Stanislavski promoveu na cena 

teatral está na vivência natural e na criação orgânica da arte teatral; o dramaturgista pôs 

no palco da persona, a pessoa. A personagem não existe apenas quando entra em cena, 

ou no momento em que tem uma réplica a dar; existe antes e depois, materializando a 

própria continuidade. Representar um papel é ater-se à biografia da personagem, ao 

comportamento, às circunstâncias da ação. Deste modo, o ator procede como se fosse, 

pois vivencia processo psicológico que desencadeia nele o sentimento real; ou seja, o 

                                                             
2 Recurso de interpretação do ator contido no sistema Stanislavski. Consiste em apelar para a imaginação 
no sentido de tornar críveis determinadas circunstâncias da vida da personagem que não fazem parte dos 
hábitos, meios, época ou cultura do ator. 
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ator "vive" o acontecimento e respectivas consequências, ao invés de contentar-se em 

reproduzir a manifestação exterior de dado sentimento que não sente.   

Mendes reforça o pensamento stanislavskiano. Refere-se à essência da 

personagem teatral, firmando que mais do que um discurso organizado, segundo lógica 

que lhe seja inerente, é ícone que condensa uma emoção poética, um julgamento moral 

e, ao mesmo tempo, um tema. Sob o nome de personagens como Édipo (Sófocles) e 

Hamlet (Shakespeare) empreendeu-se uma abordagem sobre a trajetória humana, 

trazendo à cena as vulnerabilidades do ser-pessoa. Assim: “Do ponto de vista 

semiológico, personagens são, em sua essência, signos poéticos que apresentam 

semelhança conosco, com a nossa vida, virtudes e defeitos” (MENDES, 1983, p.30).  É 

exatamente nesse ponto que o sistema Stanislavski interessa a esta pesquisa. 

O jogo de cena entre Lispector e Stanislavski 

No dizer de Constantin Stanislavski, o ator, ao buscar, por intermédio da 

“máscara teatral”, o que há de mais profundo da personagem, acaba por adentrar a 

própria zona abissal, pré-lugar onde tudo parece iniciar e para o qual sempre se retorna; 

como o ciclo mítico de nascer, morrer e renascer. “Já houve quem dissesse que ler 

Stanislavski é tomar conhecimento da aventura do homem em busca de si mesmo e do 

seu semelhante” (SILVEIRA, 1995). 

Segundo Rossoni, “[...] ler Clarice é preparar-se para ler Clarice e esse ato nada 

mais representa que realizar um ritual de revisitação original a si mesmo, encontrando 

no germe da leitura o germe original da própria vida” (2002, p.228). Stanislavski busca 

a verdade cênica a qual consegue representar nos palcos, mas, a cada representação, o 

dramaturgista encontra novas possibilidades de encenação; o espetáculo, assim como a 

plateia, nunca é o mesmo. Clarice Lispector busca o mais secreto do ser humano (o eu 

sem máscara) o que não se pode representar em palavras, dentro do código 

convencional da linguagem. O fazer literário da escritora converte-se nesta procura. 

Para Stanislavski, a capacidade de representar perpassa pelo exercício das 

sensações; é preciso sentir a personagem; [...] “na linguagem do ator, conhecer é 

sinônimo de sentir” [...] (STANISLAVSKI, 1995, p. 21). Clarice Lispector, que 

declarou escrever “sensações”, propõe ao leitor aventurar-se em um mundo de paixões, 

culpas, castigos e enganos, onde “o ritual dramático é um progressivo cair de máscara” 

(MENDES, 1980, p.151). O diálogo que se estabelece com Constantin Stanislavski 

consiste, no âmbito desta pesquisa, adotar o conceito de “máscara teatral”, defendido 
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pelo diretor teatral e a relação persona-personagem-pessoa. A máscara teatral, enquanto 

signo de transmutação, discutida no sistema stanislavskiano, é uma das questões mais 

significativas da arte dramática, vez que a personagem é concebida como extensão da 

própria natureza humana. Assim, o ator livra-se da interpretação caricata ao mesmo 

tempo em que aproxima vida e arte. 

Se para Clarice Lispector viver é escrever e escrever é procurar; para 

Stanislavski viver é encenar e encenar é transformar a vida em obra prima de arte; a 

verdade da arte é sempre maior que a verdade da vida. Assim, ao que sugerem, tanto a 

escritora como o dramaturgista estão em busca da verdade: Clarice quer descobrir o que 

está por trás das máscaras, investigação interminável; Stanislavski busca a verdade 

cênica a qual consegue representar no palco.  

Nesse sentido, Lispector e Stanislavski encontram-se em percursos que, por se 

afastarem, tanto mais se encontram, vez que se constituem enquanto equações 

destinadas ao caminho da verdade e da essência da condição humana. Se, por um lado, 

no princípio de Stanislavski, situa-se a busca pela revelação na vivência plena da cena 

do palco; no discurso clariciano, efeito similar se constitui na razão da própria busca, ou 

seja, pelo fracasso da linguagem, fracassa a expectativa e, assim, abre-se espaço abismal 

para o estado-profundo suscitado pelo processo revelador da vivência epifânica.   
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SOBRE O VÉU DAS NINFAS: UMA ABODAGEM SEMIOTICA DE 

“L'APRES-MIDI D'UN FAUNE”  
 

                                                                        Olga Valeska Soares Coelho (CEFET-MG)  
 
RESUMO: Segundo a pesquisadora Lúcia Santaella (2001), a dança se constitui como uma 
linguagem bastante complexa já que representa a junção das matrizes da própria linguagem e 
pensamento, tais como a sonora, a visual e a verbal. Assim, a dança só pode ser tratada tendo 
em vista uma pluralidade de linguagens radicalmete heterogêneas, pois é uma produção artítica 
que, no final das contas, constitui-se sempre como o resultado da conspiração entre vários 
textos, linguagens e signos. Escolhi como objeto de minha análise, o ballet “L'Après-midi d'un 
Faune”, coreografado por Vaslav Nijinsky a partir da “sinfonia poética” de Claude Debussy, 
"Prélude à l'après-midi d'un faune". Tanto a coreografia quanto a sinfonia foram inspiradas no 
poema de Stephane Malarmé, de mesmo título. Como recorte específico de análise, selecionei 
um trecho do filme, “Nijinsky: uma história real”, baseado no diário publicado pela esposa 
desse bailarino. Ora, se o trecho do filme já é a tradução semiótica de um texto escrito, ou seja, 
o diário atribuido a Nijinsky, ele também pode ser pensado como uma tradução da coreografia 
original produzida pelo próprio Nijinsky, inspirada no poema de Mallarmé e no Prelúdio de 
Debussy. Observa-se assim, um labirinto complexo de espelhos sucessivos que poderiam ser 
analisados de infinitas maneiras. De qualquer forma, todo processo de semiose não poderia ser 
pensado como um jogo infinito de espelhos postos em abismo? 

Palavras-chave: Dança. Semiótica. Estudos de Linguagens. Mise-en-abyme. 

 

O presente trabalho busca uma análise que associa as linguagens de poesia 

verbal e da dança numa abordagem semiótica. Com esse objetivo, escolhi o balé 

“L'Après-midi d'un Faune”, coreografado por Vaslav Nijinsky a partir da “sinfonia 

poética” de Claude Debussy, "Prélude à l'après-midi d'un faune", composta em 1894. 

Essa coreografia estreou em Paris em 29 de maio de 1912, com Nijinsky dançando o 

papel do Fauno. Tanto o balé quanto a sinfonia foram inspirados no poema de Stéphane 

Malarmé, de mesmo título, publicado em 1876. Pode-se dizer, assim, que essa 

coreografia traduz, para a linguagem da dança, o poema de Mallarmé, dialogando 

também com a música de Debussy inspirada no mesmo texto. Observa-se, a título de 

curiosidade, que a distância temporal entre a composição do poema e da música é de 

aproximadamente dezoito anos; entre a música e a coreografia a distância aproximada é 
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do mesmo número de anos, somando trinta e seis anos entre a publicação do poema e a 

famosa exibição de Nijinsky.  

Como recorte específico de análise, selecionei o trecho do filme, “Nijinsky: uma 

história real”, baseado no diário publicado pela esposa desse bailarino e exibido em 

1980, sessenta e oito anos depois da estréia do ballet. Esse trecho reproduz a dança de 

Nijinsky, interpretada por George de la Peña. Destaca-se que, após receber um 

tratamento audivisual, a dança deve ser pensada como outro gênero textual: a “dança 

filmada”, gênero que envolve, por definição, um processo dialógico entre os códigos 

linguísticos da dança e a linguagem fílmica.  Nesse aspecto, o recorte de minha análise 

traz um complicador importante: a dança cênica é um espetáculo que, como o teatro, 

acontece no palco, diante do olhar do espectador. Porém, no trecho seleciondo, a dança 

traz a marca de três temporalidades: o presente da produção coreográfica original, 

composta por Nijinsky; o presente da produção fílmica, no registro da interpretação de 

George de la Peña; e o presente da exibição no cinema.  

Em outro aspecto, se o filme que tomei como base para o meu trabalho já é a 

tradução semiótica de um texto escrito, ou seja, uma tradução de um diário atribuido a 

Nijinsky, o trecho que eu analiso pode ser pensado também como uma tradução da 

coreografia original produzida pelo próprio Nijinsky. Observa-se assim, um labirinto 

complexo de traduções sucessivas, parciais ou não, que impossibilitariam uma análise 

detalhada dentro do formato de um único ensaio. De qualquer forma, todo processo de 

semiose pode ser pensado como um processo infinito: sempre haverá uma dimensão que 

escapa à possibilidade de análise; sempre haverá um signo aberto à leitura em um 

processo semiótico. Como afirma o Semioticista Júlio Plaza: 

O signo não é uma entidade monolítica, mas um complexo de 
relações triádicas, relaçoes estas que, tendo um poder de autogeração, 
caracterizam o processo sígnico como continuidade e devir. A 
definição de signo peirciana é, nessa medida, um meio lógico de 
explicaçõea do processo de semiose (ação do sígno) como 
tranformação de signos em signos. A semiose é uma relação de 
momentos num processo sequencial-sucessivo ininterrupto. (PLAZA, 
1987, p.1)  

 
A dança só pode ser tratada tendo em vista uma pluralidade de linguagens 

radicalmete heterogêneas, pois é uma produção artítica que, no final das contas, é 

sempre o resultado da conspiração entre vários textos, linguagens e signos, como a 

música, corpo, movimento, cenário e figurino. É uma forma de arte, em si mesma, 

heterogênea e coletiva, além de ser a tradução de algo sempre anterior a ela mesma: a 
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encarnação dialógica de um encontro com a diversidade. Consciente desses limites, ópto 

por analisar as imagens presentes no trecho do filme, buscando observar as interfaces 

possíveis entre a dança e o poema de Mallarmé. Com essa escolha, considero o filme 

como um o registro de um objeto artístico com um sentido passível de ser analisado 

como um todo.  

Ora, as imagens que analiso não focalizam a cena da maneira como o espectador 

a veria em um palco. A câmara acompanha os movimentos dos bailarinos e os focaliza 

em ângulos privilegiados, fechando as imagens no rosto dos protagonistas e 

evidenciando a expressividade destes. Nesse caso, a dimensão sensível dos traços dos 

rostos dos bailarinos, a maquiagem e o figurino são bastante valorizadas, intensificando 

o efeito desses elementos sígnicos no espectador do filme. Nessa perspectiva é 

importante ter em mente que a versão fílmica de “L’aprés-midi de un faune” recebeu 

um enquadramento audivisual. Derivadas disso, duas consequencias podem ser 

apontadas: a primeira seria a perda dos efeitos da profundidade espacial do palco; a 

segunda seria a perda do impacto visual da presença física dos bailarinos; e a última 

seria a fixação ou o enrigecimento da temporalidade fluida do chamado “espetáculo em 

tempo real”.  

A coreografia de Nijinsky conta a história do encontro entre um fauno e uma 

ninfa: o fauno se encanta com a ninfa, mas ela se aterroriza e foge deixando um véu nas 

mãos do fauno. Sozinho, o fauno dança com o véu, em uma sequência gestual 

intensamente erótica. Um dado bastante singular é que, o fauno não parece tocar a ninfa 

de maneira amorosa, mas se relaciona com bastante intensidade com o véu. A ninfa 

acaba esquecida no jogo amoroso, solitário, com o véu. 

Importa ressaltar que a coreografia é marcada por uma linguagem gestual 

carregada de erotismo e sua visão pode surtir um efeito sinestésico capaz de levar o 

espectador a uma empatia com o desejo que teria supostamente desencadeado os 

movimentos do fauno. Esse tipo de efeito é bastante explorado nas linguagens visuais 

que afetam os outros sentidos humanos, principalmente o tato.  E essa cadeia sinestésica 

é acentuada pela música que se desdobra lentamente gerando uma impressão de 

suspenção temporal. O “agora”, nesse caso, ganha densidade reforçando a dimensão 

sensível do espectador.  

Ora, o “Prélude à l'après-midi d'un faune” causou estranhamento no público de 

sua época exatamente pelo que se qualificou como “ausência de melodia”. Esse 

compositor, na verdade, gerou apenas a sugestão de um tema melódico, sem 
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desenvolvê-lo. O efeito disso na coreografia foi uma sonoride estranhamente estática, 

capaz de contaminar o espaço cênico, provocando um “ralentando” em seu percurso 

temporal, obrigando os gestos coreográficos a se alongarem.   

A narrativa do balé é curta e, como a composição de Debussy, também não se 

desenvolve. As imagens se repetem e o desenho coreográfico se mantém em suspenso. 

Essa suspensão temporal tem ressonância com o desfecho do texto: como já foi dito a 

história trata de um encontro amoroso que não se completa: a ninfa foge do fauno 

deixando apenas um véu em suas mãos.  

Ora, como toda música, o “Prélude” de Debussy gera aquilo que se pode chamar 

de “espacialidade sonora”. No caso do filme, esse espaço sonoro se comporta como um 

muro devidindo qualitativamente o espaço cênico em dois: um campo onde é possível 

ouvir a música e outro, onde a música se torna inaudível. No trecho que analiso, a 

dimensão sonora do filme reproduz a realidade de um teatro lotado, na estréia do balé. 

Nesse contexto, a homogeneidade do espaço sonoro criado pela música é quebrada pela 

intervenção ruidosa da audiência.  

Lembramos, aqui, que a interpretação original foi recebida com escândalo pela 

platéia daquela época. Essa divisão espacial, no filme, evidencia um forte contraste 

entre a intensidade da entrega afetiva do bailarino a seu papel de fauno e o repúdio, 

também intenso, da platéia. Nessa cena, o espectador do filme é impactado pela 

afetividade delirante do fauno enquanto personagem mítica e, ao mesmo tempo, observa 

o espectador da dança (a platéia) que protesta contra essa interpretação. Pode-se dizer, 

assim, que a espacialidade sonora do filme delimita fronteiras que separam, 

qualitativamente, três intensidades: o desejo erótico do fauno; a entrega do personagem 

(Nijinsky) a seu papel; a ira encenada pelos atores que interpretam a plateia original. 

Por outro lado, os espectadores do filme também estariam expostos ao conjunto de 

linguagens próprias ao universo da dança e do filme, e à intensidade da atuação do 

bailarino que interpreta o papel de Nijinsky.  

As imagens que analiso diferem, assim, de uma exibição ao vivo que pudesse 

acontecer na atualidade. A atuação de George de la Peña está, fatalmente, contaminada 

pela narrativa fílmica que se centra na configuração da personagem excêntrica de 

Nijinsky em contraste com o controle dos afetos exercido pela moral da época. Nesse 

contexto, a reação da platéia assinala a revolta provocada pelo abalo frente à 

sexualidade explícita da cena, mas também aponta para algo mais sutil: a figura híbrida 

do fauno, em sua semelhança com o humano, pode sinalizar indicialmente a sua própria 
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face animal, desmascarando a fragilidade das fronteiras entre a natureza bruta e a 

cultura marcada por uma moral rígida.  

Essa mesma coreografia, se exibida em um palco contemporâneo, receberia a 

atenção do público por sua própria construção cênica. O público estaria exposto 

diretamente à interpretação do bailarino, sem a interferência de um suposto olhar do 

início do seculo XX. Nesse caso, o desejo amoroso do fauno, com todas as suas marcas 

sígnicas dos códigos da linguagem da dança, ocupariam o centro da cena, juntamente 

com todas as linguagens que compõem o gênero analisado (música, cenário, figurino, 

etc). Outra diferença significativa seria o impacto concreto da presença física do corpo 

dos bailarinos em cena e a temporalidade da execução da coreografia, que se 

desenvolveria no “agora” do espetáculo, trazendo a emoção proporcionada pelo risco do 

erro e a possibilidade do improviso. Ressalte-se que a coreografia, que foi encenada 

pela primeira vez, também provocou um choque no nível estético, pois sua linguagem 

difere dos padrões artísticos da época. O público atual aceitaria com maior naturalidade 

o padrão estético da coreografia de Nijinsky e a moral, na atualidade, não é tão rígida. 

Porém, a despeito disso, é importanta frisar que a cena final de masturbação ainda é 

capaz de exercer um impacto forte nos auditórios atuais mais conservadores. 

Como já foi dito, a coreografia de Nijinky foi inspirada no poema de Mallarmé 

de mesmo nome, e faz uma leitura, ou uma tradução semiótica desse texto. Assim, 

vejamos a versão do poema publicada em 1876:  

L’APRÈS-MIDI D’UN FAUNE  
                                                     
Le Faune: 
Ces nymphes, je les veux perpétuer. 
                                                     Si clair, 
Leur incarnat léger, qu’il voltige dans l’air 
Assoupi de semmeils touffus. 
                                       Aimai-je un rêve? 
 
Mon doute, amas de nuit ancienne, s’schève 
En maint rameau subtil, qui demeuré les vrais 
Bois mêmes, proube, hélas! Que bien seul je m’offrais 
Pour triomphe la faute idéale de roses.  
Réfléchissons... 
                                       ou si les femmes dont tu gloses 
                                       Figurent un souhait de tes sens fabuleux ! 
(MALLARME, 2000, p.20) 

 
Nota-se uma nítida separação temática que divide o poema em duas partes. Nas 

duas primeiras estrofes, o sujeito poético desenha o corpo da ninfa, acentuando, nele, a 
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suavidade e a leveza. Na última estrofe, surge o questionamento sobre a possibilidade 

de um encontro concreto com o “outro”, sem a mediação do plano reflexivo, imaginário. 

Acentuando elementos visuais presentes no poema, a coreografia de Nijinsky 

traz à cena um véu, que reproduz, no nível icônico, a dimensão etérica e insubstancial 

do corpo da ninfa, configurado nas primeiras estrofes do poema. Porém, na dança, o véu 

acaba assumindo um duplo sentido: ele aponta para a qualidade do corpo da ninfa e para 

o espaço imaginário do fauno. O véu é o corpo e o sonho a um só tempo.  

Esse tipo de tradução icônica aproxima dois objetos, corpo e véu sinalizando a 

solidão inerente às relações amorosas. E o corpo da ninfa assume, definitivamente, sua 

forma insubstancial, revelando sua natureza inatingível.  Pode-se dizer, assim, que o véu 

é o elemento sígnico predominante na coreografia de Nijinsky e sinteza as imagens 

configuradas no poema. Ele cria uma “qualidade” que contamina toda a atmosfera da 

cena. 

Nota-se que os bailarinos, na coreografia de Nijinsky, se mantêm de perfil e 

executam movimentos estilizados. Nenhum dos bailarinos encara a platéia de frente, 

mesmo quando se deslocam no palco em direções distintas. A linguagem gestual da 

coreografia remete, assim, ao desenho geometrizado presente nos antigos vasos gregos. 

Porém, mesmo sea platéia não podendo encarar o rosto dos bailarinos, a linguagem 

gestual supre o papel expressivo da cena: o aspecto estilizado do figurino e o 

movimento coreográfico encadeado em linhas geométricas geram uma tensão 

significativa entre a distância e a proximidade, problematizando a própria dinâmica 

paradoxal das relações humanas. Esse questionamento também está presente no poema: 

“Leur incarnat léger, qu’il voltige dans l’air/Assoupi de semmeils touffus./Aimai-je un 

rêve?". (MALLARME, 2000, p.20) 

No poema, o corpo da ninfa é apresentado como uma imagem imersa em sono, 

ou como uma imagem de sonho, gerada na mente do sujeito poético. Observe-se, assim, 

uma duplicação do mundo onírico: o corpo da ninfa parece dormir e, ao mesmo tempo, 

integra o sonho do sujeito que o contempla dançando. Essa dupla negação da dimensão 

concreta do corpo da ninfa reforça a ideia do paradoxo entre distância e proximidade, 

experiência e imaginação, corpo e não-corpo.  

De um lado, vemos a figura mítica do fauno assinalando um espaço de 

estranhamento radical. Como o deus Pã, ele aponta para a totalidade espantosa da 

natureza bruta que parece impor sua presença, obrigando o leitor a encarar seus próprios 

instintos desconhecidos e habitar um espaço além das configurações cotidianas. Diante 
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do Fauno, o humano se vê desprotegido de suas máscaras culturais e é obrigado a olhar 

de frente seu próprio rosto desconhecido. De outro lado, vemos a ninfa, com seus véus 

ligeiros e rodopios que negam e afirmam sua própria materialidade. Ela também ocupa 

um espaço não-humano. Ela também é natureza nas margens da compreensão humana 

do “si-mesmo” e do mundo. A dança é assim um encontro de distâncias. O fauno parece 

desejar a ninfa como somente é possível desejar aquilo que não se conhece nem se 

compreende. Ocorre, assim, uma dupla negação: duas instâncias incompatíveis (o fauno 

e a ninfa) encontram-se sem se tocar de fato.  

Como já foi analisado, o véu parece funcionar como índice do corpo da ninfa, 

além de evocar sua qualidade: a leveza. Esse véu funciona, assim, como elemento 

tradutório, na coreografia, dessa qualidade diáfana, também presente no poema de 

Mallarmé. O poema e a dança, dessa forma, podem ser pensados como representações 

irônicas da distância entre dois seres humanos quando são envolvidos pelo véu de 

sentimentos marcados pela imaginação e pelo desejo: “Eu amo um sonho?” pergunta o 

poema de Mallarmé. E essa pergunta não pode ser respondida sob pena de provocar, 

inadvertidamente, o despertar. E o que resta além do sonho? além das sombras e dos 

reflexos  que projetamos. O amor se constitui, assim, como um gesto sempre solitário e 

intransitivo. Cada um ama a criatura que perpetuou para si mesmo. Em outras palavras, 

o dom que eu recebo não é aquele que é ofertado pelo “outro”. A entrega é sempre 

solitária.  

Em síntese, a música sem progressão melódica, a presença inquietante do fauno 

e a imagem diáfana da ninfa, juntamente que a recusa do olhar, compõem um conjunto 

que aprofunda, no espectador, a experiência do abandono e da solidão. O sujeto 

amoroso nunca poderá alcançar a verdade do ser amado: o “outro” será sempre um “si-

mesmo”. E o poema de Mallarmé tem seu desfecho na forma de uma interrogação 

apenas esboçada: “Réfléchissons.../ou si les femmes dont tu gloses/ Figurent un souhait 

de tes sens fabuleux!". (MALLARME, 2000, p.20) 

O poema e a coreografia, nesse aspecto, convergem propondo também o 

problema que qualquer representação/relação nos impõe: como lidar com as fronteiras 

entre o imaginário e a experiência concreta dos sentidos? Na coreografia de Nijinsky, o 

fauno se entrega intensamente a um jogo amoroso com o véu. E esse gesto também 

pode ser pensado como uma tradução, para a linguagem da dança, da entrega solitária e 

absoluta do poeta às palavras e ao jogo de sentidos que a cena poética gera. O gesto de 

refletir (pensar) confunde-se sempre com o gesto de gerar reflexos ou signos 
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(representar). A representação surge, assim, também como um véu, com todas as 

consequências paradoxais de sua presença/ausência: encobre e revela a estranheza 

radical do “outro”; permite e impede as relações de sentido. 
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AS NARRATIVAS METAMUSICAIS DE E.T.A. HOFFMANN:

UM ESTUDO DA ÉCFRASE MUSICAL NO CONTO

RAT KRESPEL

 

 

RESUMO: O que une o canto de Antônia às malhas do Conselheiro Krespel? Qual o 
mistério do violino de Cremona? Partindo da afirmação de Klaus Günzel (1979), 
segundo a qual foi através da música que E.T.A. Hoffmann (1776
escritor, neste ensaio nos pr
em suas narrativas. A análise do conto
200 anos e publicado em 1817 e 1819, articulada com os pressupostos teóricos de Jens 
Schröter (2011), Siglind Bruhn (2008) e William Kumbier (2001) sobre a écfrase, 
como as ideias de Aby Warburg (1866
perspectiva de Gary Tomlinson (2004), 
procedimentos ecfrásticos adot
estudo da arte metamimética, em Hoffmann, a arte de transformar fantásticas narrativas 
literárias em metamusicais.
 
Palavras-chave: E.T.A. Hoffmann. 
Narrativa metamusical. 
 

Através da música é que Hoffmann se torna poeta, ela 
Conditio sine qua non 
equívocos, aos quais foi sujeitada a sua obra poética mais tarde, foi a sua 
absolutização e tenta
vista puramente literários, a ponto de se ter esquecido completamente o 
músico a ser descoberto por trás do escritor.

                                                
1 Este artigo desenvolve parcialmente um dos tópicos abordados na dissertação de mestrado 
ecfrástica nos contos de Hoffmann: Um estudo propedêutico para a abordagem de narrativas 
metamusicais, defendido em maio de 2016 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sob a orientação 
da Profa. Dra. Carlinda Fragale Pate Nuñez.
 
2 No original: Über der Musik ist Hoffmann zum Dichter geworden, sie ist die Conditio sine qua non für 
seine gesamte künstlerische Existenz geblieben. Es gehört zu den zahlreichen mi
sein dichterisches Schaffen später ausgesetzt war, da
literarischen Gesichtspunkten beurteilen und verstehen wollte, da

AS NARRATIVAS METAMUSICAIS DE E.T.A. HOFFMANN:

UM ESTUDO DA ÉCFRASE MUSICAL NO CONTO

RAT KRESPEL OU O CANTO DE ANTONIA1 

Simone Maria Ruthner (UERJ)

Orientadora: Carlinda Fragale Pate Nuñez (UERJ)

O que une o canto de Antônia às malhas do Conselheiro Krespel? Qual o 
mistério do violino de Cremona? Partindo da afirmação de Klaus Günzel (1979), 
segundo a qual foi através da música que E.T.A. Hoffmann (1776-1822) se tornou 
escritor, neste ensaio nos propomos a investigar a incorporação desta potência criativa 
em suas narrativas. A análise do conto Rat Krespel [O Conselheiro Krespel
200 anos e publicado em 1817 e 1819, articulada com os pressupostos teóricos de Jens 

Bruhn (2008) e William Kumbier (2001) sobre a écfrase, 
como as ideias de Aby Warburg (1866-1929) sobre os gestos de movimento, através da 
perspectiva de Gary Tomlinson (2004), por um lado, ilumina a exploração musical dos 
procedimentos ecfrásticos adotados pelo autor, e por outro, revela um caminho para o 
estudo da arte metamimética, em Hoffmann, a arte de transformar fantásticas narrativas 
literárias em metamusicais. 

: E.T.A. Hoffmann. Rat Krespel. O Canto de Ant

Através da música é que Hoffmann se torna poeta, ela 
Conditio sine qua non para toda a sua existência artística. Um dos diversos 
equívocos, aos quais foi sujeitada a sua obra poética mais tarde, foi a sua 
absolutização e tentativa de avaliá-la e compreendê-la através de pontos de 
vista puramente literários, a ponto de se ter esquecido completamente o 
músico a ser descoberto por trás do escritor.2 (GÜNZEL, 1979, p.11

         
Este artigo desenvolve parcialmente um dos tópicos abordados na dissertação de mestrado 

ecfrástica nos contos de Hoffmann: Um estudo propedêutico para a abordagem de narrativas 
defendido em maio de 2016 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sob a orientação 

Dra. Carlinda Fragale Pate Nuñez. 

Über der Musik ist Hoffmann zum Dichter geworden, sie ist die Conditio sine qua non für 
seine gesamte künstlerische Existenz geblieben. Es gehört zu den zahlreichen miβverständnissen, denen 
sein dichterisches Schaffen später ausgesetzt war, daβ man es verabsolutiert hat und nach rein 
literarischen Gesichtspunkten beurteilen und verstehen wollte, daβ man völlig verga

1 

 

AS NARRATIVAS METAMUSICAIS DE E.T.A. HOFFMANN: 

UM ESTUDO DA ÉCFRASE MUSICAL NO CONTO 

Simone Maria Ruthner (UERJ) 

Carlinda Fragale Pate Nuñez (UERJ) 

O que une o canto de Antônia às malhas do Conselheiro Krespel? Qual o 
mistério do violino de Cremona? Partindo da afirmação de Klaus Günzel (1979), 

1822) se tornou 
opomos a investigar a incorporação desta potência criativa 

O Conselheiro Krespel], escrito há 
200 anos e publicado em 1817 e 1819, articulada com os pressupostos teóricos de Jens 

Bruhn (2008) e William Kumbier (2001) sobre a écfrase, bem 
1929) sobre os gestos de movimento, através da 
por um lado, ilumina a exploração musical dos 

ados pelo autor, e por outro, revela um caminho para o 
estudo da arte metamimética, em Hoffmann, a arte de transformar fantásticas narrativas 

Antonia. Écfrase. 

Através da música é que Hoffmann se torna poeta, ela permaneceu como 
para toda a sua existência artística. Um dos diversos 

equívocos, aos quais foi sujeitada a sua obra poética mais tarde, foi a sua 
la através de pontos de 

vista puramente literários, a ponto de se ter esquecido completamente o 
, 1979, p.11) 

Este artigo desenvolve parcialmente um dos tópicos abordados na dissertação de mestrado A dimensão 
ecfrástica nos contos de Hoffmann: Um estudo propedêutico para a abordagem de narrativas 

defendido em maio de 2016 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sob a orientação 

Über der Musik ist Hoffmann zum Dichter geworden, sie ist die Conditio sine qua non für 
verständnissen, denen 

man es verabsolutiert hat und nach rein 
man völlig vergaβ, hinter dem 
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Estudar a obra literária de E.T.A. Hoffmann (1776-1822) fez emergir 

exponencialmente o músico, compositor, crítico e esteta musical. Constatamos que 

Hoffmann aproveita-se de toda a sua vivência musical, na prática, como músico, 

compositor, instrumentista, cantor e Professor, e também na teoria, através de seus 

particulares questionamentos e pesquisas sobre a arte dos sons. Num período que inclui 

o final do séc. XVIII e todo o XIX, no qual a música tem um papel privilegiado nas 

discussões filosóficas e literárias (VERMES, 2007, p.18), pensar a música significa, por 

um lado, refletir sobre a metafísica da música, os afetos e efeitos, e por outro, sobre a 

estética, a música como forma e estrutura, o que leva Hoffmann em 1810, com sua 

resenha sobre a Quinta Sinfonia de Beethoven, a chamar a atenção para a autonomia 

desta arte. 

 

O modelo transformacional de intermidialidade 

Com os teóricos Rajewski (2001 apud CLÜVER, 2007) e Clüver (2011), o 

fenômeno intermidial, encontrado em todas as culturas e épocas, consiste no 

cruzamento das fronteiras entre as mídias. Já o cientista da mídia Jens Schröter (2011) 

salienta o reconhecimento de que “uma mídia não existe desconectada da outra”. De 

seus quatro modelos para a compreensão da intermidialidade3, destacamos o terceiro, a 

“Intermidialidade transformacional” [transformational intermediality], uma espécie de 

modelo ao reverso, “centrado em torno da representação de uma mídia através de outra 

mídia”4. Da mesma forma que o texto ficcional modela a realidade em palavras e 

imagens, a intermidialidade transformacional submete uma mídia ao processo mimético, 

inventivo e representativo de outra, num trabalho de empréstimo de propriedades 

estéticas que é, ao mesmo tempo, de plasmação ficcional – que não altera a realidade da 
                                                                                                                                               
Schriftsteller den Musikanten zu entdecken. (GÜNZEL, 1979, p.11.) Todas as traduções deste artigo, 
tanto do alemão, como do inglês são de nossa autoria. 
 
3 1) synthetic intermediality: a ‘fusion’ of different media to supermedia, a model with roots in the 
Wagnerian concept of Gesamtkunstwerk with political connotations, 2) formal (or transmedial) 
intermediality: a concept based on formal structures not ‘specific’ to one medium but found in different 
media,3) transformational intermediality: a model centered around the representation of one medium 
through another medium. Model 3) leads to the postulate that transformational intermediality is not 
located in intermediality but in processes of representation and thus transformational intermediality is 
the flip side of model 4) ontological intermediality: a model suggesting that media always exist in relation 
to other media. Thus, model 4) suggest that there are no single media but intermedial relations take place 
ubiquitously. Further, a fifth model ought to be considered, that of ‘virtual intermediality’ including the 
corollary concept of the ‘politics of intermediality’, a model I am developing […].(SCHRÖTER, 
2011,p.2) 
 
4 No original: [a model] centered around the representation of one medium through another medium 
(SCHRÖTER, 2011, p.2). 
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mídia mimetizada, mas, graças a este peculiar exercício mimético, transforma uma 

mídia em outra, expandindo as potencialidades de ambas. Desta forma, o modelo 

transformacional se encontra diretamente relacionado à noção de écfrase. 

 

A écfrase e a obra literária artística 

Historicamente, a écfrase consiste no processo descritivo capaz de, como na 

pintura, produzir “um quadro”, com o fim de evidenciar, convencer, comover5. Mover e 

“co-mover” remetem-nos aos gestos de movimento segundo o historiador da arte e 

fundador da Ciência das Culturas [Kulturwissenschaft] Aby Warburg (1866-1929) e, 

através da “co-moção”, também à função do exercício da écfrase. Para Hoffmann, o 

caricaturista de mão cheia, que manejava com autonomia referências à pintura, a écfrase 

revela-se uma eficiente ferramenta para pintar na literatura, a música, que para ele, 

exprime os movimentos da alma.  

Além disto, não esqueçamos que para este autor, ver, é também ouvir, como já 

dizia o físico Ritter6 em 1810 na antiga Silésia, ao apresentar a sua visão acústica do 

universo. Hoffmann cita as palavras deste físico no Certificado de aprendizagem 

[Johannes Kreislers Lehrbrief] do seu mais famoso personagem, o maestro Kreisler 

[Kapellmeister Kreisler], publicado em 1815 na segunda parte da Kreisleriana, em 

Fantasiestücke in Callots Manier: 

 

Assim como, segundo o ditado de um engenhoso físico, ouvir é ver de dentro, 
também para o músico o ver se transforma em ouvir de dentro, mais 
exatamente, até a consciência mais profunda da música, que vibrando 
consoante ao seu espírito, ressoa de tudo aquilo que o seu olho abarca. 
Assim, os repentinos impulsos do músico, o surgimento de melodias no 
interior, o inconsciente, ou antes, o reconhecimento e apreensão da música 
secreta da natureza, que não se deixa demonstrar em palavras, estariam 
dentro dele mesmo como princípio da vida, ou de todo agir (Grifo nosso)7. 

                                                 
5 Para mais detalhes sobre o assunto remetemos ao capítulo 2, tópico 2.1 da referida dissertação de 
mestrado (A écfrase como dispositivo intermidial), cf. nota 1. 
 
6 Johann Wilhelm Ritter (1776-1810), admirado por Goethe, Schlegel, Novalis. Dentre os seus trabalhos 
mais importantes está a descoberta dos raios ultra-violeta e do uso da bateria para a separação da água em 
hidrogênio e oxigênio. Apesar de cientista, morreu à moda dos poetas românticos: jovem e de tuberculose 
(ROSEN, 1998, p.60). 
 
7 No original: So wie, nach dem Ausspruch eines geistreichen Physikers, Hören ein Sehen von innen ist, 
so wird dem Musiker das Sehen ein Hören von innen, nämlich zum innersten Bewußtsein der Musik, die, 
mit seinem Geiste gleichmäßig vibrierend, aus allem ertönt, was sein Auge erfaßt. So würden die 
plötzlichen Anregungen des Musikers, das Entstehen der Melodien im Innern, das bewußtlose oder 
vielmehr das in Worten nicht darzulegende Erkennen und Auffassen der geheimen Musik der Natur als 
Prinzip des Lebens oder alles Wirkens in demselben sein. (HOFFMANN, 2004, p.1795) 
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 Pensar o processo criativo musical é questão marcante nas narrativas de 

Hoffmann. Mas se, conforme a citação acima, a música “não se deixa demonstrar em 

palavras”, o que faz então Hoffmann com ela na literatura? 

Assim como o vento é invisível, e Botticelli o retrata na pintura através do seu 

efeito – como observou Warburg através dos cabelos e roupas esvoaçantes, ou das 

ninfas, que incorporam o próprio vento, um motivo sempre em movimento – Hoffmann, 

na impossibilidade de descrever a música com palavras, utiliza-se da écfrase para 

descrever o seu impacto, o efeito sobre os ouvintes, ou então, suas propriedades, como 

timbre, intensidade, dinâmica, pulsação, modulações, etc.  

Steven Paul Scher (2004), representante da WMS (Word and Music Studies), 

chama a atenção para uma literatura capaz de evocar a música em palavras, a qual 

define como obra de arte literária: 

 

Para criar uma obra de arte literária, o poeta (nesta designação eu incluo tanto 
o escritor de poesia como o de prosa) projeta a sua imaginação aos seus 
leitores por meio de estruturas e técnicas literárias convencionais ou 
inovadoras. Em todas as evocações literárias de música, o poeta suplementa 
sua fonte usual (i.e., a imaginação poética) com a experiência musical direta 
e/ou uma trilha sonora, ou permite que sua imaginação seja inspirada pela 
música; assumindo assim o papel de transmissor, interpretando (sugerindo, 
descrevendo ou criando) a música em palavras8 (Grifos nossos) 

 

A definição de Scher nos parece uma precisa definição para o conjunto da 

Hoffmanniana, uma obra de arte literária, como veremos a seguir através da análise de 

alguns dos procedimentos artísticos encontrados no conto Rat Krespel. 

 

Rat Krespel [Conselheiro Krespel], o conto e a écfrase musical 

Publicado pela primeira vez em 1817, segundo Karin Volobuef9 (2004, p.28), 

talvez o conto Rat Krespel [Conselheiro Krespel ou Crespel] seja um dos mais 

conhecidos de Hoffmann, com várias traduções para o português e outras línguas. 

Álvares de Azevedo, no preâmbulo à peça Macário (1852), intitulado “Puff”, refere-se a 

                                                 
8 No original: To create literary works of art, the poet (in this designation I include the  writer of poetry 
as well as of prose) project his imagination to his readers by means of conventional or innovative literary 
structures and techniques. In all literary evocations of music the poet supplements his ordinary source 
(i.e., poetic imagination) with direct music experience and/or a score, or allows his imagination to be 
inspired by music; he thus assumes the role of transmitter, rendering (suggesting, describing, or creating) 
music in words. (SCHER, 1970, p.29) 
 
9 Germanista, comparatista e tradutora, cujas principais tópicas de estudo são E.T.A. Hoffmann, 
Romantismo, conto de fadas, fantástico e romance fantasia (Fantasy Novel). Atualmente é professora de 
literatura alemã e comparada na UNESP. 
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ele como O canto de Antônia10. Na tradução francesa de Loève-Veimars11, o conto 

recebe o título de Le violon de Crémone [O violino de Cremona, 1833], que deu origem 

a outras versões. Lopez (2003, p.53)12 cita três títulos distintos para as traduções em 

espanhol: El canto de Antonia, Antonia canta e O violino de Cremona. Uma das 

traduções portuguesas é a de Gomes Leal (1974), cujo título é “O Violino misterioso”. 

Neste caso, tanto a tradução como a edição carecem de uma revisão apurada, a começar 

pelo nome do autor, reduzido a “Ernst Hoffmann”. 

 Krespel surge caracterizado no conto como “um homem muito estranho, tido por 

muitos como louco”, mas muito competente e original em suas habilidades. Num 

primeiro momento, é um Conselheiro Jurídico, cuja competência é reconhecida na corte. 

Logo, revela-se desenhista, arquiteto e construtor (da própria roupa e da sua casa). A 

seguir, descobrimos o músico, maestro e cientista musical, em busca da compreensão da 

física e da metafísica da música. Neste aspecto encontramos também o “desconstrutor” 

de violinos, que os adquire para desconstruir. 

 Personagem intrigante, cuja história, em princípio, nos é transmitida pela voz do 

narrador e protagonista Theodor, o Conselheiro Krespel, como hábil compositor, acaba 

enredando Theodor em sua teia, assumindo também ele a voz principal. 

 Uma composição literária tem muitas afinidades com a composição musical. Na 

música, a composição é uma construção harmônica, uma arquitetura sonora, que dá 

estrutura e sustenta a combinação de tonalidades e melodias numa peça musical.  

Krespel se apresenta, num primeiro momento, como um motivo, ou seja, um 

tema, como um motor, que dá origem e impulsiona a história. Como Leitmotiv, conduz 

a narrativa e, como na música, relaciona-se com as outras vozes, ou seja, os outros 

personagens, conferindo variedade de caráter aos trechos da peça, tais como tonalidades 

distintas, que variam entre alegre, sinistro, terrível, ou apaixonado. Desta forma, conduz 

e constrói a própria obra. No conto, primeiro constrói a própria casa, com ideias 

                                                 
10 As edições divergem quanto à grafia, o que muda o termo de “canto”, para “conto” de Antonia. 
Adotaremos a grafia utilizada pela professora e pesquisadora  Karin Volobuef , “O canto de Antônia”. 
 
11 Adolphe François Loève-Veimars (1799-1854) era considerado o pai das traduções de Hoffmann para o 
francês no séc. XIX. A obra de Hoffmann traduzida por Loève-Veimars resultou em vinte volumes, que 
tornaram famoso o tradutor, escritor e crítico francês. Devido às suas traduções, Hoffmann surge na 
França “naturalizado” (BATALHA, 2003), pois o tradutor adaptou-o ao gosto francês. Cf. BATALHA, 
Maria Cristina. Hoffmann na França: os caminhos da construção de um mito. Cadernos do CNLF, Série 
VII, no.09 - Língua e Linguagem nos Textos Literários. Disponível em: 
http://www.filologia.org.br/viicnlf/anais/caderno09-15.html  Acessado em: 10/02/2016. 
 
12 LOPEZ, José Sanchez. Cuentos de Música e Músicos. Ed. e trad. José Sanchez Lopes. Madrid: Akal, 
2003. 
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próprias e originais, transformando-a numa peça artística. Uma obra dentro da obra, e 

que fala do seu próprio processo de construção13. Quem inicia a narrativa é Theodor, um 

dos duplos de Hoffmann, que não por acaso leva um de seus nomes, justo aquele que 

remete ao criador14. O narrador introduz Krespel, um homem muito estranho que ele 

mesmo conhecera, e à medida em que tece a narrativa sobre o outro, insere-se a si 

mesmo na urdidura.  

Conforme William Kumbier (2001), este é um procedimento adotado por 

Hoffmann também noutros contos, como por exemplo, em Die Fermate [A Fermata]. 

Ao analisar os procedimentos ecfrásticos, Kumbier chama a atenção para um “sujeito 

que desaparece” [Disappearing Subject] na narrativa através da écfrase, colocando em 

primeiro plano a própria narrativa e o seu processo de construção. Para Kumbier, este 

procedimento abre as portas para uma arte metamimética, uma arte na qual o modo de 

representação é o próprio objeto da criação. 

No conto, após a parte introdutória da construção, passamos a uma cena em casa 

de um amigo muito especial, o Professor M***. Durante um almoço, no qual o 

Conselheiro Krespel estava presente, Theodor ouve o nome de Antonia ser pronunciado 

pela primeira vez, entoado por uma sobrinha, na forma de uma pergunta: “O que é feito 

da nossa Antonia, Sr. Conselheiro?”15 Theodor conta que, neste instante, a expressão de 

Krespel se transfigurara, como se ele tivesse mordido uma laranja azeda, mas quisesse 

dar a impressão de que saboreava algo doce. E logo a mesma expressão se transforma 

numa máscara sinistra e amarga, dando ao narrador-protagonista a impressão de ver 

nela um riso de sarcasmo diabólico. 

O nome Antonia, pronunciado por mais duas vezes nesta passagem, uma por 

Krespel e outra pelo Professor M***, surge semelhante a um belíssimo canto, ou a um 

tema melódico, que se repete e causa forte impressão sobre o narrador. A respeito das 

sinistras modulações na expressão de Krespel e em sua disposição, Theodor apresenta 

uma explicação musical: Krespel reagira como se uma corda em seu interior tivesse sido 

tocada, causando nele uma dissonância hostil (HOFFMANN, 2004, p. 2706).  

O Professor ameniza a cena, perguntando a Krespel pelos violinos, e nesta 

passagem o maestro revela-se um colecionador de violinos. Mais tarde, Theodor, 

                                                 
13 Para mais detalhes sobre este assunto, remetemos à referida dissertação, cf. nota 1. 
 
14 “Theodor”, nome que Hoffmann recebeu da família, é de origem grega, composto por theos (θεός‚ 
deus) e dōron (δώρον‚ presente), significando “presente de Deus”. 
 
15 No original: Was macht denn unsere Antonie, lieber Rat? (HOFFMANN, 2004, p.2706). 

5101

Ana
Pencil



7 
 

possuído pela curiosidade, pede ao Professor que lhe conte a história de Antonia, e qual 

a sua relação com os violinos. 

 

O encanto de Antonia 

Lembremos que “Antonia” traz no nome a palavra “tom” [Ton], o que nos 

remete ao som entoado, ou seja, um som com altura definida dentro de um sistema. A 

forte impressão causada pelo pronunciamento do seu nome faz com que, no lugar de 

Krespel, Antonia passe a ser o assunto da narrativa. Assoma como um Leitmotiv, um 

tema ou motivo condutor. Mas antes disto, como na música, dá-se ainda uma transição, 

e o solo sai da voz de Theodor e passa para a do Professor.  

 Nesta transição, o Professor, primeiro enaltece em Krespel a figura do artista e 

artesão, pois ele é exímio construtor de violinos. A seguir, realça nele o traço do músico 

cientista, que tenta entender a física do som, pois Krespel adquire violinos maravilhosos 

para tocar uma vez e desmontá-los, na busca do segredo da voz (ou da alma16) do 

violino. Em dueto com o Professor, Theodor insiste no novo tema: “Mas e Antonia?” 

[Wie ist es aber mit Antonien?] (HOFFMANN, 2004, p.2708). Antes de iniciar a 

história (ou o conto) de Antonia, o que seria equivalente a um novo movimento dentro 

da mesma peça musical (ou de um conto dentro do conto), o Professor, acrescenta ainda 

mais uma dissonância ao acorde, aumentando a tensão sobre o assunto. Ele afirma que, 

no que tange à relação entre Antonia e Krespel, há algo de muito estranho, “nela deve 

haver uma particularidade especialmente secreta” [... damit eine besondere geheime 

Bewandtnis haben müsse] (op.cit.). Com este tensionamento, o Professor produz um 

efeito de cadência musical, que contribui para chamar a atenção sobre o que virá. A 

cadência, ou o tensionamento, se resolve quando o Professor finalmente começa a 

contar (ou cantar) o canto (ou o conto) de Antonia, que então se revela uma vivência 

musical dele e da vizinhança no vilarejo. O tema, de grande importância para o conto, é 

nele introduzido, como num palco dramático: com iluminação e acompanhamento 

musical. As vozes aqui são, além da voz de Antonia, as vozes dos instrumentos, que 

“discutem” entre si, configurando-se numa animada batalha musical: 

 

                                                 
16 A “alma” do violino é uma peça cilíndrica, imprescindível, da mesma madeira que o violino, cuja 
posição é estratégica na sustentação dos dois tampos do instrumento, devido a forte pressão exercida 
pelas cordas. É responsável pela transmissão da sonoridade, em especial dos agudos (mais estridente, ou 
mais doce e suave), para toda a caixa de amplificação do próprio violino. Sua colocação e regulagem 
requer um especialista talentoso, um bom lutier. O mau posicionamento da alma não transmitirá 
corretamente todas as vibrações por todo o instrumento, prejudicando a emissão do som. 
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Noutra noite, após a sua volta, as janelas de Krespel estavam estranhamente 
iluminadas, o que já despertou a atenção dos vizinhos, e logo ouviu-se a voz 
absolutamente magnífica de uma senhorita, acompanhada de um pianoforte. 
Despertaram então os sons de um violino e discutiram com a voz numa 
animada e fogosa batalha. Ouviu-se logo que era o Conselheiro quem tocava. 
[...] Jamais imaginara um som assim, sustentado tão longamente, com 
gorjeios de rouxinol, com um oscilar de altos e baixos, com um crescendo até 
a potência de um som de órgão, e com um decrescendo até o mais suave 
espirar. Não houve ninguém que não ficasse envolvido pela mais doce magia, 
e apenas suaves suspiros afloravam do silêncio profundo, quando a cantora 
silenciou.17 

 

Os antecedentes do surgimento de Antonia, até a noite em que ela canta, passam 

então a ser o tema do conto. Contar, cantar e encantar se aproximam, pois o Professor, 

como um poeta épico, canta o canto de Antonia, exaltando-o ao nível do sublime.  

Note-se que não se fala no que ela canta, mas do próprio canto e da melodia, ou 

seja, a música, como sujeito, para Hoffmann (1810) “a mais romântica de todas as artes, 

liberta de qualquer elemento externo, cujo objeto é o infinito”18.  

Tal como na literatura, o romântico na música também se associa ao misterioso e 

enigmático, e assim é o canto de Antonia para Theodor. Não esqueçamos também que o 

narrador, de fato, nunca ouve o canto de Antonia, mas sim, os louvores sobre o mesmo.  

 Ao momento de puro arrebatamento segue-se uma cena dramática, trágica, um 

grito, seguido de um silêncio mortal. Theodor lembra que o mistério sobre a relação de 

Antonia com Krespel e o violino ainda permanece. Surge uma nova voz, num trecho 

curto: a caseira de Krespel, interrogada por Theodor, dialoga com o tema, contando o 

que ela sabe sobre o tema de Antonia. Mas quem conta o que contou a caseira é 

novamente Theodor. A caseira, o professor e os vizinhos comoveram-se com a 

                                                 
17 No original: Den andern Abend nach seiner Rückkehr waren Krespels Fenster ungewöhnlich 
erleuchtet, schon dies machte die Nachbarn aufmerksam, bald vernahm man aber die ganz 
wunderherrliche Stimme eines Frauenzimmers, von einem Pianoforte begleitet. Dann wachten die Töne 
einer Violine auf und stritten in regem feurigen Kampfe mit der Stimme. Man hörte gleich, daß es der Rat 
war, der spielte. [...] Nie hatte ich eine Ahnung von diesen lang ausgehaltenen Tönen, von diesen 
Nachtigallwirbeln, von diesem Auf- und Abwogen, von diesem Steigen bis zur Stärke des Orgellautes, von 
diesem Sinken bis zum leisesten Hauch. Nicht einer war, den der süßeste Zauber nicht umfing, und nur 
leise Seufzer gingen in der tiefen Stille auf, wenn die Sängerin schwieg. (HOFFMANN, 2004, p. 2709) 
 
18 A afirmação consta na resenha para a música instrumental de Beethoven. A música, entendida como 
uma melodia, que não tem intenção de descrever ou “pintar” objetos definíveis através de conceitos, 
expressa, por isto, a essência da música: “Tratando-se da música como uma arte independente, não 
deveríamos nos referir sempre somente à música instrumental, a qual, desprezando qualquer ajuda ou 
mistura de uma outra arte (poesia), exprime puramente o que lhe é próprio, a essência desta arte que só se 
reconhece nela mesma? Ela é a mais romântica de todas as artes - poder-se-ía quase dizer, a única 
puramente romântica, pois só o infinito é o seu objeto [Vorwurf].” No original: Wenn von der Musik als 
einer selbstständigen Kunst die Rede ist, sollte immer nur die Instrumentalmusik gemeint sein, welche, 
jede Hülfe, jede Beimischung einer anderen Kunst verschmähend, das eigentümliche, nur in ihr zu 
erkennende Wesen der Kunst rein ausspricht. Sie ist die romantischste aller Künste, – fast möchte man 
sagen, allein rein romantisch, denn nur das Unendliche ist ihr Vorwurf. (HOFFMANN, 1810). 
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experiência passional da noite descrita. A emoção teve tamanho impacto, que o canto de 

Antonia, um canto superiormente apaixonado e comovente, ficou, como um engramma 

warburguiano, marcado na memória coletiva da cidade: “O canto de Antonia naquela 

noite, por isso, transformou-se entre o público da cidade em uma lenda, de um milagre 

divino, que estimulava a fantasia e o ânimo, [...]”19. Até muito tempo depois, mesmo 

quem nunca a ouvira cantar, agia como se o tivesse. Sobre outras cantoras que se 

apresentavam na cidade, afirmavam: “só Antonia é que sabe cantar” [...nur Antonie 

vermag zu singen] (HOFFMANN, 2004, p.2711).  

Desta forma, observamos em Hoffmann um processo metafórico de formação da 

imagem. Antonia, nomeada de acordo com o fenômeno que deve representar, é a 

personificação de um fenômeno, como na origem do motivo mítico, segundo Usener 

(apud TOMLINSON, 2007), mestre de Warburg20. Ela é o próprio canto, a melodia 

idealizada, absoluta. Antonia é o ícone da impressão personificada e sintetizada em mito 

por Hoffmann na narrativa. 

O canto de Antonia desperta poderosamente a imaginação de Theodor, que passa 

a sonhar com ela a cantar-lhe um adágio divino. Entre parênteses, o narrador comenta: 

“ridiculamente me parecia que eu mesmo o tinha composto” [lächerlicherweise kam es 

mir vor, als hätte ich es selbst komponiert] (HOFFMANN, 2004, p.2711). Este sutil e 

“ridículo” comentário, colocado pelo autor entre parênteses, refere-se, no entanto, a uma 

importante correlação entre a Pathosformel e a écfrase. 

Em seu estudo sobre a Pathosformel na música, Tomlinson (2004) parte de 

Warburg e retrocede no tempo até chegar ao Renascimento italiano. Na sua busca pela 

origem comum entre a música e a poesia, encontra em Hermann Usener21 a 

compreensão de que “entre uma cultura dos afetos e uma cultura do pensamento 

encontra-se a cultura das associações simbólicas”22. Tomlinson (2004, p.196) nos leva a 

um tempo anterior ainda, no qual se encontram as ideias de Giambattista Vico (1668-

                                                 
19 No original: Antoniens Gesang in jener Nacht ist daher unter dem Publikum der Stadt zu einer 
Phantasie und Gemüt aufregenden Sage von einem herrlichen Wunder geworden, [...] (HOFFMANN, 
2004, p.2710). 
 
20 Para as considerações sobre Usener e a origem do motivo mítico remetemos a Five Pictures of Pathos 
(2004) do etnomusicólogo Gary Tomlinson (2004). 
 
21 Hermann Carl Usener (1834-1905), filólogo clássico alemão, mitólogo e comparatista das religiões. 
 
22 No original: Beetween a culture of touch and a culture of thought is the culture of symbolic connection. 
(WARBURG apud TOMLINSON, 2004, p.195) 
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1744)23 e Marsilio Ficino (1433-1499)24 sobre a música. Neste tempo, música 

significava canto, e este, provindo da emissão de sons em forma de melodias, era 

compreendido como uma espécie de “fantasma corpóreo”, um produto poderoso, como 

um espírito, fruto de uma potência imaginativa situada num lugar entre o corpo e a 

alma, um lugar quase corpóreo da alma. Através de uma Corpolentíssima fantasia 

(VICO apud TOMLINSON, 2004, p.197), estes espíritos ou fantasmas corpóreos eram 

projetados ao mundo exterior através das cavidades do corpo, afetando poderosamente 

cantor e ouvintes com a sua magia. Tal canto, com seu encanto, teria o poder de fazer 

com que todos imediatamente passassem a imitar os afetos que eles representam25. 

Segundo a proposta da professora e comparatista Carlinda Nuñez26: 

 

O desdobramento da Pathosformel warburguiana, articulado por Gary 
Tomlinson, é correlato ao da écfrase da representação musical, pois ambas 
decorrem dos engrammas (traços mnêmicos armazenados no sistema 
nervoso, em consequência de processos de aprendizagem e experiência) e das 
associações e intuições que as imagens visuais e acústicas provocam”. 
(NUÑEZ, 2016, artigo inédito) 

 

Impressionado pelo efeito da música, em mais de uma narrativa Hoffmann se 

propõe a capturá-lo. Estas passagens notáveis configuram-se como écfrases musicais na 

literatura, pois descrevem uma representação de uma mídia (a musical) em outra (a 

verbal). A complexidade aqui se põe em função da representação de um efeito, ou seja, 

daquilo que a música provoca no sujeito, o arrebatamento. 

 

A arte metamimética 

William Kumbier (2001), ao analisar contos de Hoffmann, vê na écfrase um 

palco no qual o que está em primeiro plano, mais do que o enredo ou os personagens, é 

a própria técnica e os procedimentos criativos, chamando assim a atenção para a arte 

mimética que se transforma em metamimética. A nosso ver, na composição ficcional, os 

contos de Hoffmann assimilam, tanto uma dimensão crítico-criativa quanto 

                                                 
23 Filósofo político, retórico, historiador e jurista italiano. 
 
24 Filósofo italiano, considerado o maior representante do Humanismo florentino. 
 
25 Para mais detalhes remetemos ao capítulo 2.3 (A Pathosformel como dispositivo poético-ficcional) da 
dissertação referida na nota 1. 
 
26 Os cursos ministrados no PPG-Letras da UERJ pela docente, nos dois últimos anos, dedicaram tópicos 
do programa à articulação da teoria warburguiana com a estética musical.  É daí que sai a citação 
mencionada. 
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metamimética e, a ultrapassagem dos terrenos crítico e poetológico deve-se, em 

Hoffmann, substancialmente, à presença fundamental da música. Deste modo, se a arte 

mimética, metamorfoseada para representar e falar de si mesma, torna-se metamimética, 

as narrativas musicais, que têm por objeto a arte da música, abrem o caminho para uma 

literatura metamusical. Os contos de Hoffmann iluminam brilhantemente este caminho, 

e o músico que talvez melhor tenha percebido isto é Robert Schumann (1810-1856). 

Grande leitor de Hoffmann, o pianista, compositor e crítico musical o homenageou com 

um ciclo de peças para piano, a Kreisleriana, inspirado na coleção homônima de 

Hoffmann, que por sua vez, prestou homenagem ao seu querido Maestro Kreisler. 

A pianista e musicóloga alemã Siglind Bruhn (2000), em suas pesquisas sobre a 

música em diálogo interdisciplinar, fala do processo de transmedialização 

[transmedialization] para reivindicar a existência da écfrase também na música. Tal 

processo foi observado pela musicóloga brasileira Monica Vermes (2007), ao analisar a 

Kreisleriana de Schumann. Sem usar os mesmos termos, Vermes identifica exatamente 

os procedimentos ecfrásticos musicais adotados por Schumann, tendo por ponto de 

partida a Kreisleriana literária de Hoffmann. O poeta do fantástico, ao transmedializar a 

música para suas narrativas, utilizou-se do recurso da écfrase, incorporando in virtu a 

música em seus contos. De modo inverso, Schumann, ao proceder ecfrásticamente, 

tornou efetivo o alto potencial das narrativas de se metamorfosearem em música. 

Com Krespel, Hoffmann se utiliza da écfrase para representar diversas outras 

questões musicais ou artísticas: a obra de arte como procedimento, a questão do gênio, o 

estranho na música, o contraponto no arranjo das vozes, ou o físico e o metafísico na 

música, aspecto decifrador do misterioso canto de Antonia e sua relação com o violino. 

Possuidora de uma doença fatal associada ao canto, e por isto impedida de cantar, 

Antonia encontra a própria voz na alma do violino de Cremona. Platônica como uma 

melodia impossível, a musa, durante um devaneio onírico de Krespel, tal como um 

compositor no instante da criação, retorna enfim à harmonia das esferas. 
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 AMPLIAR A REALIDADE? DIÁLOGOS ENTRE O NEO -REALISMO 
ITALIANO E A POÉTICA POLÍTICA DE ANTONIO MANUEL  

Virgínia Gil Araujo (UNIFESP) 
 
Resumo: 
 
Antonio Manuel e Julio Plaza como artistas ativistas desejavam mudanças políticas e sociais, na 
medida em que problematizaram as funções atribuídas ao meio fotográfico em suas proposições 
artísticas. Foram colaboradores na realização do  trabalho gráfico “Repressão outra vez: Eis o 
saldo”(1968), em que revelaram uma preocupação com o duplo eixo memória-esquecimento ao 
utilizarem as imagens do fotojornalismo como base do processo alegórico de apropriação e 
montagem que elege o registro documental, demonstrando uma aparente contradição pois se 
apropriavam da realidade para corrigi-la e transformá-la em realismo crítico. Busco realizar uma 
leitura do painel a partir da apropriação operada por Antonio Manuel das fotografias de José 
Carlos Avelar para o filme Manhã Cinzenta(1969) de Olney São Paulo, sobre as manifestações 
estudantis e sociais de 1968, onde ocorre o diálogo entre o neo-realismo de Michelangelo 
Antonioni e o realismo fantástico de Julio Cortázar. A leitura do painel, destruído pela polícia 
militar na abertura da II Bienal Nacional da Bahia em dezembro de 1968, procura evidenciar 
esta questão pendente na análise da obra do artista.  
Palavras-chaves: Imagem fotográfica. neo-vanguardas. poética política. 
 

As imagens do corpo trágico, das vítimas da violência e dos marginalizados 

estavam presentes no colecionismo de Antonio Manuel desde as séries de flans - matriz 

analógica para a impressão do jornal, que muitas vezes era apreendida pela censura - e 

presentificaram os acontecimentos de 1968 no painel Repressão outra vez: eis o saldo. 

Aparentemente elas nos reportam antes às imagenes da paixão, de longa duração 

conservadas na memória da superação do drama humano, que ultrapassa a barreira da 

morte e desvela os últimos fins, a exemplo das imagens imateriais como lugar de uma 

tensão permanente e de uma contradição entre forças antagônicas. Mas desde os anos 

30, este tipo de imagem teve uma aparição exemplar nas fotografias divulgadas pela 

imprensa, bem como na arte política. No século XX, proliferou no contexto de uma 

sociedade em crise com a ascensão do Nazismo na Europa, retornando de modo efetivo 

nos anos 60, com a Guerra do Vietnã (PULTZ e MONDENARD, 1995). No Brasil dos 

anos 60, as fotografias dos estudantes e marginais vitimados pelos enfrentamentos com 
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a polícia militar tiveram uma enorme importância para o ativismo artístico, constituindo 

uma imago renovada em fantasmagorias. O caráter documental desta arte não se 

baseava na retomada da representação, mas nas apropriações hiperbólicas das 

fotografias que registravam a violência nas favelas e nas ruas do Rio de Janeiro. 

Antonio Manuel buscou construir um léxico, signos em associação, com a preocupação 

de inscrevê-los de modo permanente no espaço e no tempo, através das imagens 

fotográficas históricas. Artistas como Hélio Oiticica e Antonio Manuel compreenderam 

a arte como uma resposta política para conferir respeito e dignidade à vida, como no 

Bólide 17 – Homenagem à cara de Cavalo em que Hélio explicita o inconformismo a 

aquilo que o faria acreditar em um genocídio programado, conforme afirma em carta 

enviada a Antonio Manuel em 29 de julho de 1973. 

Em 1968, Antonio Manuel passou a colecionar as imagens da violência policial 

contra os estudantes publicadas nos jornais que noticiavam os acontecimentos de maio 

de 1968 na França e o movimento estudantil no Brasil. Essas imagens emblemáticas 

expressavam a resistência dos estudantes diante dos acontecimentos que se sucediam. 

Antonio Manuel fez do flan um fato artístico e histórico, uma vez que o flan era 

percebido como um vestígio material diretamente calcado no mundo real. Conforme 

podemos entender no seu relato: 

 

Continuei a trabalhar com o jornal aproveitando o material do dia-a-
dia, freqüentando as oficinas do Jornal do Brasil, Correio da Manhã, O 
Globo e o Paiz, de madrugada, às 2 ou 3 horas, para selecionar os 
flans, pois eles são considerados material de sucata, e corria o risco de 
perdê-los, como perdi alguns. O flan é essa matriz do jornal que tem 
seus altos e baixos-relevos necessários à impressão. Mas o flan é um 
material muito bonito e quase invisível, e assim tinha de trabalhar 
sobre determinados enquadramentos de luz. Tinha que jogar a luz em 
diagonal, ou de frente, para enxergar o que estava registrado nele. 
Alguns são inéditos, porque não se podia mostrá-los naquele tempo, e 
são quase todos relativos a idéia de violência de rua. (MANUEL, 
1984, p. 45) 

 

Vestígios materiais de importância crucial para Agamben (2008), que propõe 

analisar a memória de Auschiwitz, por exemplo, a partir dos restos, dos esquecimentos, 

daquilo que era silenciado. Através de uma poética do inventário, apropriou-se dos 

flans censurados que testemunhavam a agressão aos corpos. Conferiu-lhes maior 

impacto no pôster numa impressão em silk-screen sobre fundo vermelho, optando pelas 

operações gráficas de contraste, ampliação e, por fim, aplicação da cor que irrompe e 
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faz vibrar a superfície do painel, salientando sua necessidade de expressão. A 

proposição do artista, como visão subjetiva mas também coletiva, é de corrigir a 

realidade forjada pela notícia truncada, censurada e transposta à página do jornal.Antes 

disso, ele já havia assumido uma conotação política para sua arte. Em 1967 mostra pela 

primeira vez seus desenhos sobre jornal na exposição individual na Galeria Goeldi, 

assim como na IX Bienal Internacional de São Paulo e na mostra O Artista e a 

Iconografia de Massa, na Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), com Violência 

a Solta no Rio, e Guerrilhas – o mistério sobe a serra. Mas a leitura da série de flans, 

permitiu o conhecimento detalhado dos acontecimentos que se sucederam na época da 

repressão militar.  

Quando os militares acirraram o sistema repressivo e proibiram às manifestações 

contra a ditadura, ele iniciou uma série de vinte flans com o inconformismo ao regime 

autoritário e totalitário, em que pode-se perceber a preocupação pedagógica de contar 

uma história alternativa dos acontecimentos, aqui enumerada seguindo uma plausível 

serialização dos fatos: Jornal 68,As Armas do Diálogo, Polícia militar mata estudante, 

À Queima-Roupa, Povo acompanha jovem assassinado até o fim, Os Cavaleiros do 

Apocalipse, As armas / Os desarmados, Correio da Manhã, O Paiz, Última Hora, A 

Imagem da Violência, A Batalha de Junho, A Pedra / O Pau,  Dura, A Noite dos 

Generais, Coração de Luto, Passeata é na Avenida, Vladimir esteve presente e falou, 

Salto no Centro, Sem Censura.  

O painel Repressão outra vez: eis o saldo foi apreendido e não devolvido ao 

artista, vindo a saber mais tarde através do crítico francês Pierry Restany que o painel 

havia sido queimadodurante sua participação na II Bienal Nacional da Bahia em 

dezembro de 1968 e tornou-se um grave problema com a censura marcando 

negativamente os seus primeiros anos de trabalho (CARNEIRO E PADILHA, 1999). 

Esta Bienal foi fechada logo após a abertura pela direção do Museu de Arte Moderna da 

Bahia, diante do clima de medo que se instaurou com a retirada do seu painel pela 

Polícia Federal1, motivando o artista a discutir a censura instaurada nos museus e a criar 

novas estratégias para participação do público no trabalho. A necessidade de 

comunicação com um público mais amplo parecia fundamentar a prática da apropriação 

                                                                 
1 Conforme depoimento por e-mail do escultor baiano Juarez Paraíso à autora, em 4 de abril de 2007: 
“foram apreendidas, como subversivas, motivando o fechamento da Bienal, e inclusive a minha prisão 

pela Polícia Federal (eu fui o secretário-geral), 10 obras, dentre 1.005 obras expostas. Três obras de 
Lenio Braga, uma de Antonio Manuel, uma de Teresa Simões, uma de Antonio Dias, três de Manuel 
Henrique, uma de Farnese de Andrade. ” 
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de imagens fotográficas, que podiam ser plenamente identificadas pelos populares. Por 

seu turno, a partir das imagens que marcaram uma época, Antonio Manuel 

problematizou a recepção da arte contemporânea no Brasil através do jogo entre 

imagem e palavra para assegurar que o trabalho não ficasse mudo. Mas seu trabalho foi 

considerado panfletário2, embora a crítica de Mário Schenberg, em 1973, mencionasse o 

emprego da tecnologia na sua arte para “elevá-la ao nível mais alto”. Ao abordar a 

importância da relação entre as ciências sociais e históricas e a arte no Brasil dos anos 

60 e 70, Schenberg salientou: 

(…) surgem  várias  manifestações pujantes  de realismo, depois das 
experiências do neo-dadaísmo, do pop e outras congêneres. O 
realismo artístico de tendência social e política encontrou formas de 
expressão adequadas e recebeu motivação poderosa dos movimentos 
de contestação dos jovens intelectuais. Essas questões são de 
relevância primordial para o desenvolvimento da arte realista 
brasileira. Apesar dos resultados encorajadores obtidos há alguns 
anos, o realismo atingiu, em nossas artes plásticas, o vigor que vem 
revelando no teatro e no cinema. O emprego de novos materiais e 
recursos tecnológicos poderia contribuir decisivamente para elevá-lo 
ao nível mais alto, como já mostraram Gerchman, Vergara, Antonio 
Manoel[sic], Aguilar e outros. Talvez falte sobretudo uma 
compreensão mais aprofundada da perspectiva histótica mundial e das 
suas repercussões na América Latina e principalmente no Brasil. 
Nesta pesquisa os cientistas sociais, os filósofos da cultura e da 
História e os artistas de todos os campos devem colaborar 
necessariamente. (SCHENBERG, 1973, pp. 84-85) 

 

O painel destruído deu origem a um novo trabalho sobre o mesmo título 

realizado com a colaboração de Júlio Plaza no atelier de gravura da Escola Superior de 

Design Industrial-ESDI para ser enviado à Pré-Bienal de Paris em 19693, composto por 

uma série de cinco placas distintas, em formato pôster, que seriam por sua vez cobertas 

por panos pretos pela idéia de participação - na invenção do artista, a ação do corpo era 

fundamental, pois estimulava o público à participação para descobrir a informação 

velada colocando o painel em movimento. 

                                                                 
2Ver: “Questão de ordem: vanguarda e política na arte brasileira”.Trinta Anos de 68. Catálogo da 
Exposição (26 de março a 7 de junho de 1998). Rio de Janeiro: CCBB-RJ, 1998, p.9. 
3 No depoimento enviado por e-mail por Antonio Manuel à autora, em 5 de abril de 2007, o artista 
confirmou as dimensões de 4m x 1,20m da primeira versão da série Repressão outra vez:Eis o saldo . 
Portanto, as mesmas dimensões daquele realizado pra a II Bienal da Bahia em 1968. As fotografias 
empregadas no painel não foram encontradas na pesquisa de jornais na Biblioteca Nacional, o que 
confirma o impacto provocado pelas mesmas e a censura imposta à imprensa.  
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No pôster Movimento Estudantil 68, conferido pelas dimensões 122 x 80 cm, 

estavam presentes duas fotografias de imprensa, a superior captando o momento do 

enterro do estudante Édson Luís de Lima e Souto, morto durante uma manifestação no 

galpão onde fora instalado o restaurante Calabouço no Rio de Janeiro, palco de uma 

assembléia estudantil. A fotografia destaca um grupo de pessoas em torno do corpo 

trágico do estudante, após ter sido atingido à bala pela polícia militar durante uma luta 

que se estendera até a rua, local do assassinato. Neste grupo, podemos identificar o 

protesto social através da imagem dos estudantes junto ao colega morto, publicada em 

Última Hora e O Globo, ambos de 29 de março de 1968, como mostrou a pesquisa na 

Biblioteca Nacional, que buscou definir as fotografias jornalísticas colecionadas pelo 

artista. A outra imagem paralela mostrava um plano geral da multidão de manifestantes 

durante a “Passeata dos Cem Mil”, que, utopicamente, tomara as ruas, no dia 26 de 

junho de 1968 – dois meses após a morte do estudante Édson Luís, bem como outra 

passeata de protesto à repressão no dia 21 de junho, a qual entrou para a história do 

Brasil como “A Sexta-Feira Sangrenta”, cujo saldo foram três estudantes mortos, 

desencadeando uma onda de indignação que levou lideranças estudantis, religiosas, 

operárias e artísticas a organizar uma histórica passeata de protesto à repressão do 

regime militar, pondo mais de 100 mil pessoas nas ruas da Cinelândia. Esta fotografia 

jornalística apropriada pelo artista encontrava-se na primeira página do Jornal do Brasil 

e O Paiz, publicada em 27 de junho de 1968. As imagens e enunciados do painel 

Movimento Estudantil 68 repetiram-se no flan Correio da Manhã - jornal impresso em 

30 de março de 1968, constando na série de 20 flans citados anteriormente sobre o 

movimento estudantil. Foram utilizadas pelo artista no segundo trabalho de formato 

pôster paraintegrar à série dos cinco painéis Repressão outra vez: eis o saldo (1968), 

exposta pela primeira vez, neste novo formato, na Pré-Bienal de Paris no MAM-RJ, em 

19694. 

Os enunciados, acima de cada uma das imagens, apareciam desdobrados em dois 

títulos complementares: “POLÍCIA MILITAR MATA ESTUDANTE / À QUEIMA-

ROUPA”. A opção do artista pela impressão da imagem fotográfica em negativo 

subverte a representação no apelo à fantasmática do corpo trágico para evocar uma 

outra realidade, essencialmente diferente e invisível e, com esta operação acaba por 

construir um realismo crítico. A cor vermelha revelava o quase desaparecimento da 

                                                                 
4Sobre a Pré-Bienal Paris encontramos a seguinte nota: Itamarati é que decide sobre a Bienal. Jornal do 
Brasil, Rio de Janeiro, 1/6/1969. 
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imagem fotográfica, recuperada em parte pelo olhar que esboça fantasmagorias calcadas 

no real. A memória recuperada como vestígio do real, presentificado e recodificado em 

imagem, contrasta com o “efeito de realidade” que toda fotografia poderia portar, 

quando valoriza a expressão pictórica. Porém, a associação entre as imagens pares 

permite levantar a hipótese de que o painel passava uma visão otimista do artista, pois a 

repressão parecia ter-se retraído em face do enorme número de manifestantes diante da 

morte do estudante.  

O painel vermelho e preto recebeu uma conotação anarquista pelos agentes da 

ditadura e foi procurado com mandado de busca pelo General Montagna, que fechou as 

portas do MAM-Rio, pouco depois da abertura da mostra dos selecionados para a 

Bienal de Paris. Niomar Muniz Sodré, diretora do museu na época, diante deste fato, 

apelou aos funcionários para esconderem a maior parte de obras possível e, nisso, a 

própria diretora do museu o retirou do MAM-Rio, levando-o para sua residência 

particular. Em 1978, o apartamento de Niomar incendiou-se, bem como o Museu de 

Arte Moderna, e o painel adquirido por ela foi queimado junto com todos os seus 

pertences – várias obras de artistas daquele período e todo o arquivo do Correio da 

Manhã5. A única série que restou completa estava com o artista, podendo ser vista 

apenas nas mostras retrospectivas do seu trabalho realizadas a partir de 1998, quando foi 

refeito para sua exposição individual no Centro de Arte Hélio Oiticica. 

Quando Antonio Manuel começou a pensar sobre sua participação na Bienal de 

Paris com esse trabalho, Hélio Oiticica alertou-o, lembrando a destruição do seu painel 

na II Bienal da Bahia6, em que Antonio, provavelmente, expusera as imagens 

censuradas nos jornais dos dias 19, 20 e 21 de junho como síntese histórica dos fatos 

que haviam se sucedidos durante aqueles três dias. Hélio, no entanto, ressaltou a 

importância dos flans para a Bienal de Paris: 

Gostei muito das suas cartas. Foram ultra dramáticas – geniais mesmo. 
Pude, com elas, sentir bastante do que acontece aí; o sentido mesmo 
das coisas. Estive em Paris; o Jean Clay, diretor da Rhobo, quer 

                                                                 
5Da série restaram apenas três painéis – dois deles encontram-se na Coleção Gilberto Chateaubriand, em 
comodato no MAM-RJ, sendo que um deles foi adquirido recentemente para a coleção do MAM-SP, pois 
os outros dois acabaram no extravio devido à repressão.Lygia Pape afirmou que o incêndio da casa de 
Niomar e do MAM-Rio no mesmo ano teria sido uma sabotagem dos militares, pela extrema 
coincidência. Buscar: MATTAR, Denise. Lygia Pape. (Col. Perfis do Rio), Rio de Janeiro: Relume 
Dumará, 2003, p.85. 
6 A pesquisa acusa a queima de arquivo do Jornal da Bahia de dezembro de 1968. Este pode ser 
encontrado apenas na Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Porém, não foi microfilmado e 
está indisponível para consulta. O catálogo da II Bienal da Bahia apresenta a imagem de um tríptico que 
não corresponde ao painel do artista. Tornou-se, assim, impossível obter a imagem do painel Repressão 
outra vez: Eis o Saldo (1968), em 4m, fotografado para o Jornal da Bahia de 21/12/68. 
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publicar na capa, como símbolo brasileiro, um de  seus flans, 
escolhido entre os que enviou em slide(...). Não sei o que ele resolveu 
em definitivo, mas vou escrever para acentuar a importância agora em 
fazê-lo. Expliquei a ele e concordou, que o sentido principal dos flans, 
não é ser gravura ou desenho, mas um documento vivo do que foi 
fotografado e publicado, isto é, documentado em jornais relativo à 
repressão e tentativas revolucionárias no Brasil; nas ‘urnas quentes’ as 
notícias e documentos estão encerrados nas urnas fechadas, etc. 
Portanto, creio que se você vai ser representado na Bienal de Paris, 
não deve concentrar em desenho e gravura como tais, mas em algo 
mais eficaz como isto: urnas-documentos e flans-documentos, que 
tomam agora uma ressonância incrível, ainda mais que há esta 
possibilidade de sair na capa da Rhobo como símbolo-documento do 
Brasil reprimido7.  

 

O uso do flan de matriz fotográfica por parte de Antonio Manuel tem várias 

implicações. Hélio Oiticica se interessa por ele, a princípio, por considerá-la uma 

linguagem internacional, acessível a todos. Durante a ditadura considera-o mais veloz 

que o lápis, meio demasiado lento para fazer frente ao ritmo de divulgação de notícias 

falsas comprometidas com a ideologia da Lei de Segurança Nacional por parte da 

imprensa que apoiava o golpe de 1964. No painel, destruído pela Polícia Federal, 

durante a abertura da II Bienal da Bahia encontraríamos as fotos do ocorrido em 21 de 

junho da “Sexta-feira Sangrenta”, publicadas no Correio da Manhã de 22 de junho de 

1968 e presentes nos flans censurados Os Cavaleiros do Apocalipse, Dura e A Batalha 

de Junho,imagens da multidão de estudantes na passeata em protesto ao ocorrido no dia 

anterior, quando os estudantes da UFRJ, ao saírem da assembléia realizada na 

Faculdade de Economia, garantidos pela palavra de Negrão de Lima, governador do 

Estado do Rio de Janeiro, foram violentamente agredidos e humilhados pela Polícia 

Militar no campo do Botafogo.Através da idéia construtiva de apropriação e montagem 

fotográfica, deslocaria a notícia censurada para o campo da arte pretendendo corrigir a 

realidade, como ele mesmo explicitou sua idéia de correção dos fatos: Subverter tudo, 

construir tudo.8  Antonio Manuel lança mão de diferentes recursos: fotografia e 

desenho; fotografia e texto; fotografia e cor; fotografia composta; reconhecendo a 

impossibilidade da imagem calcada no real ser compreendida como portadora de 

conhecimento dos fatos histórico-sociais. O processo alegórico do artista forneceu 

outros significados à fotografia no âmbito cultural, ao colocar em xeque uma visão de 

                                                                 
7 Carta de Hélio Oiticica para Antonio Manuel, em 17 de junho de 1969. 
8 Conforme a palestra proferida por Cecília Cotrim na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, em 
setembro de 2006. 
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mundo - há muito estabelecida como veredicto de realidade -, aquela que a mídia 

promovia no culto às autoridades políticas.  

Pierre Bourdieu (1979) salientou que os usos sociais da fotografia definiriam a 

verdade social da mesma, ao mesmo tempo em que eram por ela definidos. Segundo o 

autor: 

(...) no campo de seus usos possíveis que seguem as categorias que 
organizam a visão de mundo, a imagem fotográfica pode ser 
considerada como a reprodução exata e objetiva da realidade. (...) 
Porém, é em nome de um realismo ingênuo que se pode ver como 
realista uma representação do real que deve aparecer como objetiva, 
não em concordância com a realidade mesma das coisas (visto que só 
se oferece através de formas de apreensão socialmente 
condicionadas), mas em conformidade com as regras, que definem sua 
sintaxe no uso social, com a definição social da visão objetiva do 
mundo; ao conceber a fotografia como registro do real, a sociedade 
nãofaz outra coisa queconfirmar-se a si mesma na certeza tautológica 
de que uma imagem do real, conforme sua representação de 
objetividade, é verdadeiramente objetiva. (BOURDIEU, 1979, p. 122) 

 

A série fotográfica de Antonio Manuel, associada à arte contemporânea, acabou 

por compor um sistema híbrido de referências dado ao objeto-vida em que se 

transformou. Pela manipulação, o observador é desafiado a movimentar o painel e, com 

isso, descobrir nas imagens os princípios de recodificação da memória coletiva - a 

manchete remetia para uma ação construída pelo fato mesmo do enunciado Eiso saldo: 

garoto morto. Como complementação do enunciado, as imagens jornalísticas indiciárias 

ganhavam um poder simbólico. A fragmentação do índice pela montagem fotográfica 

não deixa dúvidas quanto às intenções do artista de revelar como código a história social 

da resistência mais ampla, colocada fora da história oficial. 

O público, estimulado por um mecanismo do próprio painel, construído em 

combinação com os suportes, poderia dialogar com as imagens. O arranjo destas 

imagens sintetizava os fatos documentados pelo traço fotográfico – tinha-se, na parte 

superior, e em primeira leitura, a foto que flagrava o instante no qual o policial apontara 

a arma para o corpo de Édson Luis, tombado entre alguns estudantes em fuga. Do lado 

esquerdo, três fotografias dispostas em coluna evidenciavam a implacável resistência 

estudantil. No centro, alinhavam-se três fotos em negativo, a acusar fantasmagorias, 

dadas em espectro configurado pelo desenho das sombras. Porém, uma conotação 

vitalista irrompia do centro do painel e, entre as duas fotos do corpo trágico do 

estudante, encontrava-se uma foto do protesto em massa. Por fim, o artista reforçava a 

mensagem ao repetir a seqüência inicial que intitula a série na parte inferior do pôster.  
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O pôster seguinte, com o título Eis o saldo: garoto morto, apresentava a cena do 

assassinato em ampliação fotográfica, repetida na parte superior e inferior do painel, 

associando a imagem ao texto. Nas imagens censuradas, podia-se identificar à espreita o 

policial que disparara contra o estudante. Aproximando-se da luta corporal entre outro 

policial e Édson Luís, ele avançava para rua, entre a dispersão de estudantes munidos de 

paus e pedras, na frente do restaurante Calabouço, onde se encontravam em assembléia. 

No centro, a montagem de sete pequenas fotos alinhadas da esquerda para a direita 

possibilitava uma visão cinematográfica do instante do crime, em stop movie, e chegam 

a nos fazer lembrar do debate à época sobre o filme Blow-Up de Antonioni, por 

trazerem a tona o “instante decisivo” tão caro ao fotojornalismo de Henri Cartier-

Bresson, obtido a partir das ampliações. O olhar que associava as imagens tornou-se 

dramático e o que anima os corpos não tem nenhum caráter irônico como poderiam 

supor aqueles outros flans realizados nos anos 70 pelo artista.   

Este painel apontou o interesse dele pela linguagem cinematográfica e, 

provavelmente, a fonte das imagens censuradas que motivariam o ataque pela polícia. 

Foi neste ano de 1968 que atuou no filme Manhã Cinzenta(1969), de Olney São Paulo, 

com a fotografia de José Carlos Avellar, também colocada nos seus flans que apareciam 

durante o filme denotando uma cumplicidade com o viés de documentário, mas abrindo 

a possibilidade para a construção da imagem. Cabe relembrar o clima de tensão que se 

instaurava - antes da sessão privé do filme de 21 minutos em agosto de 1969 na 

Cinemateca do MAM-Rio, a polícia havia fechado a Pré Bienal Paris, na qual Antonio 

Manuel mostraria a série inédita Repressão outra vez: eis o saldo. O filme de Olney 

seria compreendido pela crítica como uma ficção antiilusionista, ao utilizar figuras 

alegóricas e a paródia, com elementos do tropicalismo, ao abordar o panorama 

agonizante do movimento estudantil envolvido em processos kafkianos - recebido como 

uma tomada surrealista da face autoritária do governo Médici.9. Apesar da visão da 

crítica, que o considerava surrealista, sabe-se que o filme tinha início com a filmagem 

do velório público do corpo de Édson Luís. 

A equipe do filme também participou da passeata do dia 21 de junho de 1968 no 

centro do Rio, em protesto ao cerco à Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 

Amparados na palavra do governador Negrão de Lima, 400 estudantes, filhos da elite do 

Rio de Janeiro, foram gravemente feridos pela Polícia Militar quando saíram de uma 

                                                                 
9 Ver: Queremos muito sol na manhã cinzenta. Documento, Porto Alegre, maio de 1975. 
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assembléia na Universidade. O Correio da Manhã estampou as imagens hediondas, 

passíveis de reconhecimento pelos pais dos estudantes vitimados (VENTURA, 1988), 

pisoteados na escuridão do campo do Botafogo, a 200 metros da Universidade, na 

primeira hora da manhã do dia seguinte10. A passeata, da qual todos os atores 

participaram para trazer a realidade ao filme, foi flagrada no local que os fatos 

ocorreram poucas horas depois: “A Sexta-Feira Sangrenta”,- batalha travada entre a 

Polícia Militar e vários grupos da sociedade participante que ocupavam as ruas e os 

prédios do centro do Rio de Janeiro, numa luta que se prolongou até à noite,com um 

saldo de mil presos, 57 feridos e três mortos (GASPARI, 2002). Nesta dura batalha, 

“poucas vezes a polícia apanhou tanto”,conforme o relato minucioso de Zuenir Ventura 

(1988).11Em 18 de março de 1970, o promotor José Manes Leitão requereu a 

instauração do processo para apurar os responsáveis pela produção do filme de Olney, 

assim como denunciou, sob a acusação de terem seqüestrado o Caravelle PP-PDX da 

Cruzeiro do Sul, em outubro de 1969, os estudantes Cláudio Augusto Alencar e Elmar 

Soares de Oliveira, então exilados em Cuba e incursos na lei de Segurança Nacional. 

Um deles era membro da diretoria da Federação Carioca de Cineclubes, e comprara uma 

cópia de Manhã Cinzenta. Em 10 de maio, o filme foi apresentado na Quinzena dos 

realizadores do Festival de Cannes. Olney São Paulo esteve envolvido no processo 

militar contra seu filme até janeiro de 1972 (JOSÉ, 1999).  

O quarto pôster que compunha esta série era A Batalha de Junho. Nele, 

estariamas imagens fotográficas da passeata da “Sexta-feira Sangrenta”, imagens 

censuradas do flan DURA. Portanto, o mistério sobre o sumiço desta série, bem como a 

não devolução e destruição do painel sem indenização até o momento pelo governo da 

Bahia, podem ser explicados pelo fato de os painéis corrigirem a realidade apresentada 

pelo jornal. Hélio Oiticica conseguiu compreender bem a idéia de correção da 

realidade nos flans e, numa das cartas a Antonio, escreveu o seguinte texto: 

O valor dos flans é justamente esse de superar o sentido de desenho ou 
gravura e absorver um tipo de comunicação que se resume na 
renotícia, isto é, não uma expressão como desenho ou gravura, mas 
uma constatação da repressão brasileira; nisto, Clay se identifica, e a 
universalidade da coisa se torna patente, como uma espécie de flan 
“underground” (…)12 

                                                                 
10 Correio da Manhã, 21 de junho de 1968, p.6. É importante observar que o Correio da Manhã era o 
principal jornal carioca de oposição e pertencia a Niomar Muniz, viúva de Paulo Muniz Sodré, o fundador 
e, depois de sofrer uma asfixia nas suas finanças, foi arrendado pelo grupo dos irmãos Alencar, os 
mesmos da Última Hora, então dirigida por Ari de Carvalho. 
11 Ver também: JOSÉ, A., Idem, p.100.   
12 Carta de Hélio Oiticica para Antonio Manuel, Londres, 21 de agosto de 1969. 
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A detenção do cineasta Olney São Paulo e do ator Sonélio Costa, do filme 

Manhã Cinzenta, bem como o desaparecimento da série Repressão outra vez: eis o 

saldo, deram a medida das implicações políticas e das sanções contra aqueles artistas 

que frequentavamo circuito undergound e documentaram a “Sexta-Feira Sangrenta”. A 

imagem central da “Passeata dos Cem Mil” revelava a esperança na retomada da 

democracia, por tratar-se de protesto sem incidentes. A organização desta manifestação 

histórica ocorreu a partir da assembléia realizada no apartamento do cineasta Zelito 

Viana, bem como Ferreira Gullar, que, durante esta reunião, convenceu todos de que ir 

ao Palácio da Guanabara e pedir ao governador Negrão de Lima a autorização para 

passeata que programavam era a tática correta para evitar outra “Sexta-Feira 

Sangrenta”, pois o I Exército o havia traído no cerco da UFRJ. O porta-voz das 300 

personalidades que estiveram no Palácio em Laranjeiras foi o psicanalista Hélio 

Pellegrino. Na comissão de frente estavam Oscar Niemayer, Carlos Scliar, Clarice 

Lispector, Tônia Carreiro, Ziraldo, Paulo Autran, Milton Nascimento, Gilberto Gil, 

Nara Leão, Odete Lara13, entre tantos outros, além de Olney São Paulo e toda sua 

equipe. O filme participou do circuito do cinema independente realizado neste período, 

tendo sido visto por um círculo restrito, muito embora tenha atingido fama 

internacional. Foi somente exibido no Brasil em 1976, na Escola de Artes Visuais do 

Parque Lage, com a presença de Olney para comentá-lo. Segundo Ivan Cardoso, 

atualmente este filme está bastante esquecido:  

vi uma cópia dele esses dias na Cinemateca do MAM. Chamou minha 
atenção, pois o filme Dirce e Helô de Luís Otávio Pimentel abria a 
sessão do Manhã Cinzenta na mostra de cinema marginal em 76. 
Assisti este filme do Olney muitas vezes14. 

 

No quinto pôster, a presença da imagem das balas dos fuzis, junto às imagens da 

violência, a partir do flan BALA MATA FOME, cujo enunciado era a frase escrita pelos 

estudantes no caixão de Édson Luís (GASPARI, 2002). Porém, no flan de 1975, o 

enunciado somente é revelado invertido – ALAB ATAM EMOF-, apresentando, em 

hipotaxe, outro enunciado quase invisível no relevo do próprio flan – “pão nosso de 

cada dia”-, de modo aevidenciar a necessidade do emprego da linguagem velada numa 

época sem liberdade de expressão. Foi um recurso amplamente utilizado no “calor da 

hora” – ou seja, no instante em que o recrudescimento do regime militar trouxe à tona 
                                                                 
13Idem, pp.143-146. 
14 Depoimento à autora em 18 de abril de 2007. 
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valores sociais e culturais arcaicos e reacionários, ao reafirmar posturas que deviam ser 

superadas, como um catolicismo em que a força da crença é maior do que o respeito à 

vida humana.  

 A série Repressão outra vez: eis o saldo completou uma narrativa histórica 

sobre o ano de 1968, através de imagens censuradas dos flans. Nesta série, os vários 

aspectos da significação comportaram, no conjunto, uma resposta política. As imagens 

desta série, ressalte-se, foram expostas pela primeira vez no dia 21 de dezembro de 

1968, na II Bienal da Bahia, portanto, logo após o decreto, em 13 de dezembro de 1968, 

do AI–5, o ato institucional que silenciou as vozes de protesto, censurou as imagens do 

movimento estudantil. Como denúncia, a série de Antonio Manuel trouxe-lhe sérias 

implicações políticas e explicou o extravio do seu painel. A partir dessa vivência, o 

artista, marcado pela perseguição política diante do regime da amnésia dos fatos 

aviltantes realizou seu primeiro filme, By Antonio (1970), sobre a queima de arquivo. 

Mas Antonio Manuel reinvestiu de arte aquelas fotografias, afirmando o desejo, o 

imaginário de liberdade, como projeto social. Conferiu, um significado histórico à 

notícia da participação da sociedade mais ampla nos protestos contra a violência da 

polícia durante a ditadura civil militar no Brasil. 
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LUIGI PIRANDELLO: O FILHO DO CAOS 

Transitando Fluidicamente Entre Os Gêneros Artísticos. 

 

Autor: Eduardo A. Maia Dias1 - Instituto de Letras (UFBA) 
Orientador: Professor-Doutor Mauro Porru – Instituto de Letras (UFBA) 

 

RESUMO: Este artigo busca revisitar  parte  do processo criativo do escritor italiano Luigi 
Pirandello,  evidenciando sua capacidade artística ao transitar por variados gêneros literários: 
lírico, narrativo e dramático,  entre o final do século XIX e início do século XX. Alguns ensaios 
do artista, a exemplo do L’umorismo e Arte e Ciência, além de sua relação com o cinema 
também foram abordados no intuito de se fazer compreender melhor a dinâmica narrativa e 
amalgâmica que ocorre entre as suas obras. Este artigo procura reconhecer as confluências 
díspares e, ou,  complementares do labore intelectual que asseguram a mobilidade fluídica do 
autor e seu aparato discursivo e criativo. Para isso foram examinados  desde os textos teóricos, 
como ensaios e artigos, aos textos literários como novelas, romances, poesias e dramaturgia, 
incluindo ainda trabalhos artísticos como cinema – arte incialmente criticada e vista 
pejorativamente pelo escritor - e peças teatrais, arte em que foi aclamado recebendo o Prêmio 
Nobel de Literatura em 1934. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Luigi Pirandello. Poesia. Novela. Ensaios. Dramaturgia. Cinema. 
 

O nome Luigi Pirandello (1867 – 1936) emerge com vigor inquestionável 

mesmo após oitenta anos de sua morte, sobretudo no que diz respeito à dramaturgia seja 

em termos da confecção do texto dramático, seja em relação à ressignificação na 

montagem do espaço cênico. O artista siciliano - embora tenha encontrado no teatro 

campo privilegiado para desencadear sua dialética relativista, não se limita apenas a 

esse gênero artístico: de fato, a obra pirandelliana compreende além de mais de 

quarenta obras teatrais, cinco livros de poesia, sete romances, duzentas e cinquenta e 

uma novelas e algumas investidas no cinema. Este último, embora a priori não o visse 

como arte, serviram para trazer-lhe grandes lucros e como meio de divulgar suas peças, 

fazendo-o mudar de ideia e chegando a passar horas em sets de filmagem roteirizando 

ou adaptando obras suas consagradas. 

O seu trânsito entre esses variados gêneros não só confirma a sua ampla 

capacidade e fecundidade intelectual como também revela, no seu engenho, o diálogo e 

a mobilidade constante entre as suas criações, dificultando fronteiras entre elas, 

                                            
1 Graduado em Letras Vernáculas pela Universidade Católica do Salvador e Mestre em Literatura e 
Cultura pela Universidade Federal da Bahia na Linha de Pesquisa da Tradução Intersemiótica. Sua 
pesquisa trata das estratégias imagéticas e sonoras na adaptação da novela “O Outro Filho” do escritor 
Luigi Piradello para o episódio fílmico homônimo dos Irmãos Taviani. 
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independentemente de estarem no romance, no conto, no teatro ou no cinema; como 

afirma Geovanni Macchia, estudioso da obra pirandelliana: 

 

O que chama a atenção nessa obra é uma espécie de 
intercomunicação entre gêneros distantes. Poesias, traduções, 
novelas, romances, comedias e dramas, em língua ou dialetos, 
libretos de óperas líricas, adaptações, roteiros cinematográficos, 
ensaios: não é possível marcar divisões certas entre uma obra e 
outra, e nem entre obras de fantasia e obras críticas. É como um 
vasto terreno sobre o qual fluem contínuos canais de irrigação: 
as terras da fantasia são alimentadas por falas, considerações 
filosóficas, pensamentos polêmicos, temas insistentes e 
<<conceitos>> que saltam como bolas elásticas de uma obra 
para outra, às vezes com as mesmas palavras e nem sempre 
pessoais.2 (MACCHIA, Giovanni. 2003, p. 444-445).  Tradução: 
Adele Audisio. 
 

 
A metáfora dos canais de irrigação utilizada por Macchia serve bem para 

ilustrar o interminável fluxo da criatividade do escritor que vem a público no início da 

juventude quando se volta para o gênero lírico através das poesias. Embora, o artista 

agrigentino apresente em seus textos poéticos uma aproximação identitária com o 

Verismo 3, percebe-se, desde já, uma inquietação intimista que traz para sua escrita uma 

dinâmica existencialista que vai além da temática social verista com suas abordagens 

empíricas e limitadas a elementos situacionais de causa e efeito.  

 

1. GÊNERO LÍRICO: DA POESIA AO TEXTO EM PROSA 
 

O escritor agrigentino inicia-se no exercício poético aos dezesseis anos. Percebe-

se nessa fase criativa a temática social e o seu relativismo moral, alicerçados na 

hipocrisia humana e nas conveniências pessoais e sociais presentes no mundo 

contemporâneo. Tematicamente, seus textos poéticos remetem o leitor ora ao Verismo 

ora ao Decadentismo4 sem se prender em nenhuma corrente literária.  

                                            
2 MACCHIA, Giovanni. 2003, p. 444-445 
3 O “Verismo” é um movimento literário que surge na Itália em volta de 1870. Sua finalidade era 
representar a realidade de forma objetiva, isto é sem inserir os comentários e as concepções pessoais do 
autor. Os “veristas” queriam que seus livros fossem instrumentos de conhecimento e de difusão do que é 

“verdadeiro”. Suas obras denunciavam as condições   sociais das classes menos favorecidas (camponeses, 
mineiros, pescadores), e pretendiam difundir os ideais de justiça e liberdade.  
4 Sob o nome genérico de "decadentismo" recolhem-se as tendências artístico-literárias europeias que 
surgem no espaço de tempo que vai dos últimos vinte anos do século XIX às primeiras décadas do século 
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Pirandello, formalmente, não busca uma inovação estética em sua poesia, 

optando por seguir os modelos de versificação e metrificação recorrentes no final do 

século XIX.  Conforme afirma a pesquisadora Karen Kremer, em artigo publicado pela 

Revista do Programa de pós-graduação em Estudos da Tradução da UFSC (ISSN 2176-

7904); evidencia-se a seguinte situação:  

 

Pirandello não foi inovador na estética de sua poesia; seguiu os 
padrões líricos clássicos de forma e metro, embora não 
correspondesse a nenhuma corrente literária de seu tempo. O 
mais importante dessa produção poética são suas ideias, seus 
temas, sua visão de mundo, que continuará posteriormente nos 
romances e no teatro.5 (KREMER, p. 74, 2012) 
 

O aspecto mais extraordinário dessa produção poética é a expressão artística 

singular e inovadora que, de certa forma, vai permear todas suas produções, 

independentemente do gênero ao qual elas pertençam. Sua visão de mundo, suas ideias, 

seus temas; tudo corroborará a presença do que se pode chamar de marca pirandelliana. 

A sua temática é variada indo do macro ao micro, abordando: o universo, os conflitos 

existenciais, os contrastes, a relação homem e mulher, vida e morte, opulência e a 

escassez, a sociedade com suas máscaras e os desdobramentos da personalidade. Estes 

últimos são elementos recursivos em sua obra para enfatizar o relativismo moral e a 

multifacetação do “eu”. 

Sua produção poética deu-se entre os anos de 1883 e 1912. Pertencem a esse 

período as seguintes coletâneas: Mal giocondo (1889); Pasqua di Gea (1890); Poemetti 

(1890-1922); Poesie sparse (1890-1933); Elegie Renane (1895-1896); Zampogna 

(1901); Scamandro (1909) e Fuori di Chiave (1912).  

 

1.2. GÊNERO NARRATIVO: DAS NOVELAS AOS ROMANCES 

 

                                                                                                                                
XX. Essas novas atitudes artísticas, partindo de diferentes premissas, possuem, como denominador 
comum, o radical afastamento das objetivas "certezas" da época anterior. Os componentes que as 
caracterizam são: a falta de confiança na razão, a fuga da realidade quotidiana, o aflorar de um sentimento 
profundo de solidão e de angústia. 
 
5 KREMER, Karen. Análise descritiva das traduções brasileiras Devestire Gli Ignudi de Luigi 
Pirandello. UFSC, Florianopolis, 2012. 
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A produção literária de Luigi Pirandello, como mencionado anteriormente, 

inclui vários gêneros: o lírico, cultivado em suas poesias juvenis; o narrativo, com suas 

novelas e romances e o dramático, através de sua dramaturgia que o tornou 

popularmente e academicamente reconhecido. O fluxo de personagens de um gênero 

para outro é um aspecto recorrente na obra de Pirandello. De fato, nas próprias novelas 

já exista todo o aparato humano que, em sua complexidade, sustentará a construção dos 

personagens, e suas respectivas questões existenciais retratadas em seu teatro mais 

tarde. 

Pirandello, como já afirmamos, escreve inicialmente influenciado pelo 

Verismo italiano. Este movimento vai se refletir em obras de um grande número de 

artistas que, em nome da verossimilhança, irão escrever sob a égide das correntes 

pragmáticas de pensamento, a exemplo do determinismo, positivismo e do 

evolucionismo. 

Os primeiros textos pirandellianos apresentam a degradação humana física e 

moral, resultante de um meio hostil que impossibilita qualquer tipo de mudança. É 

valido ressaltar que, Pirandello, mesmo influenciado pelos mestres do Naturalismo, 

como Zola, e do Verismo, como Verga e Capuana, estes últimos amigos pessoais do 

escritor, distancia-se do discurso narrativo desses autores, ao constituir personagens que 

fogem da resignação, constitutiva da teoria determinista. Seus personagens tentam 

reagir no intuito de transformar a sua realidade, mesmo fadados ao fracasso, diante do 

olhar impassível, porém reflexivo, do narrador.  

Pirandello, paulatinamente, afasta-se dos princípios veristas e volta-se para a 

busca da essência humana, respaldado na mutabilidade das coisas, na relatividade moral 

e na reflexão sobre as aparências, ou seja, na percepção e no sentimento do contrário. O 

autor organiza, sistematicamente, essas ideias no ensaio “L’umorismo”6, publicado em 

1908 e revisitado e republicado em 1920. Esse texto, junto ao ensaio “Arte e Ciência”, 

de 1901, resumem uma possível estética pirandelliana e contribuem para uma melhor 

compreensão da dinâmica narrativa do autor. Entretanto as inquietações de Pirandello 

sobre essa peculiar expressão artística, a partir de uma reflexão filosófica, já haviam 

aparecido anteriormente em 1896 em artigo intitulado “Un preteso poeta umorista del 

XIII secolo”. Nele, Pirandello considera a dificuldade de definir a poética do 

                                            
6 PIRANDELLO, Luigi. L’umorismo. Roma: Tascabili Economici Newton, 1993. 
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Humorismo, embora destaque a sua existência: “dare una definizione dell’umorismo, la 

quale sia a un tempo comprensiva e comprensibile, è in sommo grado difficile”7. 

Entretanto é no ensaio revisitado de 1920 que os contornos do Humorismo ficam claros: 

Pirandello distingue o “cômico” do humorismo. O primeiro, definido como “percepção 

do contrário”, nasce do contraste entre a aparência e a realidade e provoca 

imediatamente o riso. O humorismo, ao invés, nasce de uma ponderada reflexão que vai 

além de uma superficial consideração da situação. O “sentimento do contrário”, próprio 

do humorismo, provoca um sorriso de compreensão e de compaixão, pois não se limita 

às aparências, mas reflete sobre a fragilidade humana, sobre as fraquezas que habitam 

cada um de nós. Embora se oponham - percepção e sentimento do contrário – eles 

possuem uma funcionalidade essencial para compreensão dessa teoria. O escritor 

agrigentino reforça no ensaio “L’umorismo” (1920) que todo riso nasce a partir da 

percepção do contrário, como o exemplo citado pelo próprio Pirandello nesse mesmo 

ensaio, que se utiliza de uma personagem idosa a qual se veste ridicularmente como 

uma adolescente:  

Vejo uma velha senhora, com o cabelo pintado, todo lambuzado 
sabe-se lá de qual horrível pasta, e toda desalinhadamente 
empetecada e vestida com roupas juvenis. Começo a rir. Sinto 
que aquela velha senhora é o contrário do que uma velha 
senhora de respeito deveria ser. Posso assim, à primeira vista e 
superficialmente, deter-me nesta impressão cômica. O cômico é 
exatamente uma percepção do contrário. Mas se agora intervém 
em mim a reflexão, e me insinua que aquela velha senhora 
talvez não tenha nenhum prazer em se enfeitar assim, como um 
papagaio, mas que talvez sofra com isso e o faça apenas porque 
se engana piedosamente que enfeitada assim, escondendo dessa 
forma as rugas e os cabelos brancos, consiga manter o amor do 
marido muito mais jovem do que ela, então não posso mais rir 
dela como antes, porque justamente a reflexão, trabalhando em 
mim, me fez ir além daquela primeira percepção, ou melhor, 
mais fundo: daquela primeira percepção do contrário, me fez 
passar a este sentimento do contrário. E está toda aqui a 
diferença entre o cômico e o humorístico. 8 (PIRANDELLO, 
1994, p.116) Trad. Adele Audisio 
 

                                            
7 “dar uma definição de humorismo que seja simultaneamente ampla e compreensível é excessivamente 

difícil”. PIRANDELLO, Luigi. Un preteso poeta umorista del secolo XIII. In: Saggi, Poesie e Scritti 
varii. M. Lo Vecchio Musti (org.), Milano: Mondadori, 1960, p.248. 
8 (PIRANDELLO, Luigi.  L'umorismo e Altri Saggi ed. Giunti, Milano, 1994 ).  
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Observando essa idosa desarticulada, o riso viria instantaneamente, porém, se 

houver uma reflexão quanto à sua condição por se vestir dessa forma, conjecturar-se-ia 

que aquela maneira de adornar-se talvez seja uma tentativa de iludir-se quanto à sua 

própria imagem senil para conseguir a atenção do marido mais jovem. A reflexão inibe 

o riso imediato provocado por uma superficial impressão cômica, aproximando-se do 

humorismo, que consegue alcançar uma consciência maior da situação, revelando 

elementos dramáticos escondidos atrás da aparente comédia. 

Em 1904, o escritor siciliano publica o romance “O Falecido Mattia Pascal” (Il 

Fu Mattia Pascal), considerado o marco da legitimação de sua narrativa com o 

rompimento definitivo com a estética verista e aproximação com o decadentismo 

italiano. Neste romance, o protagonista Mattia, após ser equivocadamente considerado 

morto, aproveita a oportunidade para se dissolver e se reconstruir como Adriano Meis. 

A anulação do eu e a sua reconstituição ou não são temáticas que denotam a constante 

crise existencialista que cerca a obra do autor. Entretanto é na obra “Um, Nenhum, Cem 

mil” (Uno, Nessuno, Centonila), romance concluído em quase dez anos, que a 

contravenção do “eu” manifesta-se de forma mais contundente. É no enredo desse 

romance que o desdobramento, a multifacetação e, por fim, a desintegração do eu 

ganham um viés menos trágico, porém mais incisivo, pois um ato banal como a 

percepção de uma deformidade nasalar vai desencadear um conflito interno profundo. O 

conflito existencial surge, a partir do olhar do outro sobre o personagem. O conflito do 

protagonista Vitangelo Moscarda é despertado ao descobrir, por meio do olhar de sua 

mulher, o defeito do próprio nariz. Essa revelação desencadeará a transgressão da 

identidade que julgava possuir, perturbando-o veementemente, a ponto de imaginar-se, 

não mais um único Vitangelo, mas mil, pois haveria uma diversidade de identidades, a 

partir das múltiplas perspectivas do outro sobre ele. Essa plural ressignificação do eu 

provoca no personagem a sua total fragmentação e a consequente perda de um 

direcionamento comportamental. Vitangelo anula-se e acaba por reduzir-se a “nenhum”. 

Excluído do sistema acaba sendo internado por insanidade mental. A temática 

pirandelliana volta-se para o comportamento constantemente paradoxal da sociedade 

que julga a todo instante o indivíduo, direcionando-o conforme necessidades próprias e 

circunstanciais, que podem ocasionar a adaptação ou a anulação do eu. Essa nova forma 

do “eu”, adaptado às normas sociais, manifestar-se-á aparentemente resignado, porém o 
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conflito interno que o cerca revela seu estado emocional caótico, que, para Pirandello, 

remete à presença pulsante da vida, como afirma o escritor na novela “La trappola” 

(1912) 

No princípio era o caos, entretanto o espírito de Deus não fluía 
sobre ele para ordená-lo. O Caos era um enorme fluxo 
incandescente, em que tudo fervia sem corpo, indistinto e 
atemporal. Algumas partes do fluxo corrente pararam, 
solidificaram-se, tomando forma. Esta forma foi a armadilha que 
envolveu gradativamente a matéria ardente, congelando-a, 
solidificando-a. O fluxo era a vida primitiva do homem e das 
coisas, a forma foi a morte: o nascimento do homem, da terra, 
dos astros, portanto, foi a morte da grande vida universal. O que 
chamamos de vida é, portanto, a morte do fluxo original 
aprisionada pela forma e pelo tempo.9 (PIRANDELLO, 2007, 
p.775) Trad. Adele Audisio. 

 

Seguramente, o individuo instintivamente acaba por movimentar-se nessa lei 

de fluxo contínuo e por esta razão a personalidade, como algo preso a uma suposta 

identidade, perde-se nas incontáveis possibilidades das personas existentes no vasto 

repertório do ser. Todavia há uma necessidade de adequação à forma, mesmo que esta 

represente a “morte” do indivíduo como afirma em sua dissertação de Mestrado, o 

pesquisador Francisco José Saraiva Degani: 

Mesmo estando convencido de que se fixar em determinada 
“forma” significa morrer, já que toda “forma” é a cessação da 

vida, o homem tende fatalmente a vestir uma “forma”, uma 

personalidade que o caracterize. No momento exato em que ele 
a assume, sente que ela é a morte, que não lhe serve mais e 
deseja experimentar novas “formas” perpetuamente insatisfeito, 

infeliz e inseguro.10 (DEGANI, 2008, p. 26) 
 

A forma disponível para a caracterização do indivíduo no nicho social vai gerar 

um ser desajustado, como o  “homem atrás dos óculos e do  bigode”   no    poema de 

Sete Faces ( Alguma poesia, 1930) de Carlos Drummond de Andrade  que embora 

transmita, por sua aparência, serenidade, força e racionalidade, possui internamente um 

                                            
9 PIRANDELLO Luigi. La Trappola. In Novelle per um anno, Milano; Mondadori, 2007. 
 
10 DEGANI, Francisco José Saraiva. Pirandello “novellaro”: da forma à dissolução. São Paulo, 2008. 
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turbilhão de pensamento muito “maior que o mundo”11  num  processo de fluxo de 

consciência na busca do sentido da própria existência.  

Os romances, muito importantes pela temática filosófica, como já fora 

mencionado, não foram tão constantes, no que diz respeito à frequência de publicação, 

em relação às novelas. Estas sempre permearam a obra pirandelliana e foram por alguns 

momentos de suma importância para sua sobrevivência, justamente por ser um gênero 

de literatura facilmente comercializável nos folhetins. Independentemente de 

pertencerem a romance, a novela ou ao teatro, os personagens pirandellianos possuem 

traços comuns que os sustentam diante da narrativa: passam por certas circunstâncias e 

ciladas preparadas pela própria vida e diante disso se agitam e procuram uma maneira 

de escapar, refugiando-se, por vezes, em recordações emocionalmente edificantes, para 

não sucumbir à sua derrota psíquica.  

Pirandello resolve sistematizar suas 210 novelas, publicadas desde 1894, por 

volta de 1922, em um projeto intitulado “Novelas por um ano” (Novelle per un anno). 

Este projeto visava reunir 365 novelas – uma para cada dia do ano – em 

aproximadamente 24 volumes, agrupadas sem um critério específico; porém, antes de 

concluir o seu intento, o escritor veio a falecer. Foram inúmeras as novelas publicadas 

em vida e postumamente.  

Luigi Pirandello agrega, em suas composições ficcionais, discussões de cunho 

filosófico universal, embora descreva os fatos a partir de interpretações particulares que 

evidenciam sua sensibilidade. Essa busca do compreender o sentir filosoficamente 

conduzirá alguns críticos literários, a exemplo de Adriano Tilgher12 (1887-1941), a falar 

de “pirandellismo”; como um diferencial autoral e metodológico na construção 

narrativa, por seu valor artístico e filosófico. O próprio Pirandello rejeitou essa 

definição, pois os “ismos”, na sua concepção, são espécies de rótulos que funcionam 

como uma estrada de duas vias: se por um lado criam uma identidade autoral, por outro 

sugerem uma cristalização no processo criativo do autor, no momento em que utilizam 

                                            
11  Remissão ao poema Sentimento do Mundo de Carlos Drummond de Andrade presente no livro 
homônimo (1940) . 
12 Adriano Tilgher  (1887-1941) foi um filósofo, ensaísta e crítico literário italiano. Nascido em  Nápoles, 
voltou o seu estudo para a história do cristianismo. Influenciado pelo vitalismo contemporâneo e 
relativismo, Tilgher propôs uma estética em desacordo com as teorias de Croce e do positivismo, 
considerando as obras literárias como uma síntese das tensões cotidianas. O filósofo napolitano foi o 
primeiro crítico a enfatizar a posição entre vida e forma e por compreender a vida com fluxo que segue 
foi perseguido durante o período fascista por sua oposição ao regime. 
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definições para ordenar sua arte a partir de fórmulas pré-concebidas e presas a uma 

suposta marca. Sobre o suposto “pirandellismo” o escritor ponderou: 

 

Se me permitem, quero dizer que nenhum dos meus trabalhos 
artísticos foi concebido dentro de teorias filosóficas e 
apriorismos, portanto, não pode se afirmar que esses sejam 
acometidos pelo mal do pirandellismo. Minhas obras são 
modestamente concebidas e compostas por um escritor cujo 
nome é Pirandello apenas e que quando escreveu nem 
remotamente imaginaria sequer a desventura que o aguardava e 
não poderia prever que essas obras seriam catalogadas e 
rotuladas como algo único, sob uma fórmula imutável, de 
rigidez definitiva.13 (PIRANDELLO, 1931, p. 009) 
 

Essa situação, portanto,  vai de encontro à sua concepção do caos na arte, citado 

anteriormente, pois a cristalização impede o fluxo que só existe na aparente desordem e 

que, segundo o autor, é “vida”. 

 

1.3 GÊNERO DRAMÁTICO: DA PROSA AO TEATRO 

 

Habituamos a falar e a ouvir falar do relativismo pirandelliano, 
tomamos a expressão por verdade global e identificamos toda 
obra de Luigi Pirandello com a mais brilhante de suas fórmulas: 
Cosi è ( se vi pare), assim é (se vos parece).  O próprio 
Pirandello cedeu à tentação de enredar-se nesse esquema: 
passando do gênero narrativo ao dramático, radicalizou os 
motivos céticos e irônicos que vinha cultivando desde os 
primeiros contos... [...]14(BOSI, 1988, p.183) 

 

No que diz respeito à produção literária do escritor siciliano, a crítica enaltece 

a sua dramaturgia, reservando-lhe grande espaço. Seus romances e, principalmente, 

suas novelas, são citados apenas quando há alguma relação com suas obras teatrais. 

Entretanto essa concepção crítica limitada não reduz a importância das suas obras 

narrativas, visto que são estas que, preliminarmente, abrigam a concepção de vida e arte 

de Pirandello e sua estreita ligação com a realidade sociocultural de sua época. Por esta 

razão, algumas de suas narrativas são consideradas “repositório de personagens” para 

                                            
13 O artigo, intitulado “Abasso il pirandellismo”, foi publicado em Il Dramma, no dia 15 de abril de 1931. 
14 BOSI, Alfredo. Publicado em: Céu, Inferno – Ensaios de crítica literária e ideologia. SP. Ed. Ática. 
1988. 

5129

Ana
Pencil



10 
 

 
 

dramaturgia, o que parece ratificar a suposta supremacia da obra teatral em relação à 

narrativa. A expressão reduz a importância da narrativa e principalmente dos seus 

personagens, colocando o teatro como evento inaugural maior. Entretanto, a narrativa 

pirandelliana e seus personagens não podem ser concebidos como algo preestabelecido 

– celeiro ou repositório -  pois esse entendimento interrompe a ideia de fluidez tão 

arraigada à sua concepção de criação. Os personagens de Pirandello, segundo o 

especialista Giovanni Macchia, transitam através dos vários gêneros que compõem sua 

obra artística, às vezes com acréscimos e outras vezes com decréscimos, no que diz 

respeito aos seus traços característicos.  

Ele compõe e descompõe: coloca uma tachinha em um ponto, e 
a utiliza tal e qual em um outro. Constrói, parece satisfeito, mas 
depois com os mesmos materiais, rascunhados diferentemente e 
diferentemente colocados, começa outra composição. É um 
grande canteiro de obras onde nunca tem descanso. Os 
trabalhos, que parecem terminados, procedem sempre à procura 
de uma obra prima, que em sua mobilidade e no conceito de 
fluidez absoluta da criação artística, desmente a si mesma. Os 
personagens, às vezes os mesmos, outras,  levemente alterados, 
com algumas pequenas modificações fisionômicas, vão e vem: 
saem de uma novela e entram em um romance, saem de um 
romance e acabam em um ensaio, e ainda insatisfeitos, das 
silenciosas páginas de um romance enfrentam, nas alternas 
tramas das suas vidas de condenados, as tábuas crepitantes de 
um palco.15 (MACCHIA, ANO 2003, p. 445). Trad. Adele 
Audisio 
 

Pirandello firma-se como dramaturgo em 1921 com a sua peça “Seis Personagens 

à Procura de um Autor” (Sei personaggi in cerca d’autore). A burguesia da época, 

habituada às comédias de costume, fica estupefata pela ousadia inerente ao rompimento 

total de regras no espaço cênico. O dramaturgo quebra a quarta parede, teorizada por 

Diderot, através da presença de personagens que adentram a sala, provocando a 

subsequente imersão do público em seus conflitos existenciais. O drama burguês, que se 

fixa nas montagens teatrais ao longo do século XIX, possui uma linearidade cronológica 

dos fatos, bem como a verossimilhança e a coerência psicológica dos personagens. 

Pirandello, no entanto, transgride esses valores passadistas e renova o teatro do século 

XX, inserindo novos preceitos. Em suas peças, os desajustes psicológicos dos 

                                            
15  (MACCHIA, Giovanni. “Introduzione a Pirandello narratore”. in: PIRANDELLO, L. Tutti i romanzi. 
Milano: Mondadori, 2003). 
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personagens são de suma importância, uma vez que, para o autor, o homem jamais terá 

personalidade única e definida.  

Seis Personagens à Procura de um Autor, 16 é, seguramente, a obra mais 

fascinante do dramaturgo e, segundo o pesquisador Sabato Magaldi, “um dos 

documentos fundamentais sobre a experiência criadora na história literária” 

(MAGALDI, 2009, p. 15). Pirandello utiliza o recurso metalinguístico como artifício, 

ou seja, o teatro no teatro para examinar a relação existente entre personagem e 

intérprete, dramaturgo e ator. O personagem teria, conforme sua perspectiva, uma 

essência, uma verdade inatingível pelo intérprete, por mais capaz e experiente que este 

seja, como afirma o personagem “O Pai”: 

 
Eh! Quero dizer...a representação que fará, mesmo pondo em 
prática todos os recursos de caracterização para ficar parecido 
comigo...acho que, com essa altura...(todos os Atores riem) 
dificilmente poderá ser uma representação de mim, como 
realmente sou. Será antes – pondo de parte o aspecto – será, 
mais exatamente, como lhe parece que sou, como o senhor me 
sente – se é que me sente – e não como eu me sinto, dentro de 
mim. E acho que isto deve ser levado em conta por quem for 
chamado a julgar-nos.17 (PIRANDELLO, 1976, P.87). 

   

Percebe-se, então, que o personagem aponta para uma realidade intrínseca à 

sua própria formação como personagem, algo genuíno que falta aos seres humanos que 

atuam no nível da representação em busca do verossímil. Porém, a representação, ao 

mesmo tempo em que subtrai a “autenticidade”, torna possível a existência perene dos 

personagens. A representação cênica permite a fluidez não só do que é exibido “aqui e 

agora”, mas da maneira como o personagem é interpretado por atores diferentes em 

épocas distintas. Pirandello trata na peça vários aspectos do teatro como: reutilização de 

cenários da companhia, sátira ao estrelismo do elenco, principalmente da primeira atriz, 

questionamento do autor quanto elemento hegemônico, mundo real versus mundo das 

aparências e da relação amalgâmica entre eles. A arte pirandelliana, portanto, denota a 

                                            
16 No palco de um teatro uma companhia de atores está ensaiando a comédia de Pirandello “Il giuoco 

delle parti”, quando se adentram seis indivíduos: um Pai, uma Mãe, o Filho, a Enteada, o Jovem e a 
Menina, personagens recusados pelo escritor que os concebeu. Eles pedem para o diretor de colocar em 
cena seu drama. Após muitas discussões a companhia aceita, assim os personagens começam a contar sua 
história para que seja representada.  
17 PIRANDELLO. Luigi. Seis Personagens A Procura de um Autor. Coleção Teatro Vivo , editora 
AbrilCultural – editor Victor Civita. São Paulo 1976. 
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fluidez decorrente de sua filosofia de que só há vida enquanto há movimento, sendo a 

estagnação a morte, o fim. A “caótica” escrita do artista agrigentino permite-lhe 

reutilizar seus personagens em várias circunstâncias e de modo diferente, dando-lhe 

uma fluidez, que se contrapõe à ideia de repositório, cujo próprio nome remete a 

estagnação. “A obra do ponto de vista literário, parece um acréscimo à anterior, não 

uma criação inédita, equivalente a ela no plano da arte.” (MAGALDI, 2009, p. 23). 

Mais do que acréscimo, a obra pirandelliana reforça o pensamento de Jacques Derrida 

quando este explica a ideia de suplemento evidenciada na sua obra “Torre de Babel”18 e 

por esta razão satisfaz a predisposição da arte narrativa  quanto a sua continuidade, à sua 

fluidez e principalmente quanto à eternidade. 
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 A ESCOLA NATURALISTA-REALISTA: ‘O ATENEU’, ‘O CORUJA’ e ‘DOIDINHO’ 

Haroldo Ceravolo Sereza (USP) 

 

RESUMO 

Doidinho, de José Lins do Rego, trata do período de internato de Carlos de 

Melo, protagonista dos romances do ciclo da cana-de-açúcar.  Ao fim de 

Menino de Engenho, romance que o antecede, sua inspiração é explicitada: 

“Aquele Sérgio, de Raul Pompeia, entrava no internato de cabelos grandes e 

com uma alma de anjo cheirando a virgindade. Eu não: era sabendo de tudo, era 

adiantado nos anos, que ia atravessar as portas do meu colégio”. O correr de 

Doidinho, entretanto, apresenta Coruja, amigo de Carlos de Melo, sugerindo 

outra aproximação a ser explorada: a do romance O Coruja, de Aluísio Azedo. 

Os três romances têm em comum entrechos que expõem como o ambiente 

fechado da escola reproduz, de modo especialmente traumático, as relações 

patriarcais da sociedade brasileira. Como as representações das escolas se 

aproximam e onde se distanciam? Como José Lins se apropria da forma e da 

temática para construir seu internato? 

 

PALAVRAS-CHAVE: NATURALISMO, REALISMO, ROMANCE DE 30, 

LINS DO REGO, RAUL POMPEIA, ALUÍSIO AZEVEDO. 

 

Doidinho, de José Lins do Rego, é o segundo romance do que se convencionou 

chamar de “ciclo da cana-de-açúcar” do escritor paraibano. Como observou muito 

argutamente Luís Bueno, em sua história do romance de 1930, em seu lançamento, 

ainda não tinha essa característica: só a partir da publicação de Banguê é que a editora 

de José Lins, a José Olympio, passou a indicar que os livros Meninos de Engenho 

(1932), Doidinho (1933) e Banguê (1934) formavam uma série, uma decisão que tinha 

um forte apelo publicitário.  
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Ainda que tenha sido essa a intenção do escritor desde o início, a retomada 

pública de um método de escrita e de diálogo com o leitor consolidado pelo realismo e 

pelo naturalismo do século 19, a dos romances em série, só acontece com a publicação 

do terceiro livro que tem Carlos de Melo como protagonista, depois da publicação de 

Doidinho. Para além de um lance publicitário e da informação tardia ao leitor, a 

construção de uma série, no entanto, se sustenta na obra. Doidinho tem o mesmo 

personagem principal, o mesmo narrador e se inicia, de fato, como uma sequência de 

Menino de Engenho. Além disso, é uma sequência anunciada ao final de Menino de 

Engenho, no último capítulo do romance, que alude à temática de Doidinho. Ali, Carlos 

de Melo é embarcado pelo avô, José Paulino, no trem, em direção ao colégio. “Não vá 

perder seu tempo. Estude, que não se arrepende”, diz José Paulino. Responde ao coronel 

o jovem narrador: 

 

Eu não sabia nada. Levava para o colégio um corpo sacudido pelas 

paixões de homem feito e uma alma mais velha do que o meu corpo. Aquele 

Sérgio, de Raul Pompeia, entrava no internato de cabelos grandes e com uma 

alma de anjo cheirando a virgindade. Eu não: era sabendo de tudo, era adiantado 

nos anos, que ia atravessar as portas do meu colégio.  

Menino perdido, menino de engenho (LINS DO REGO, 2006, p. 138). 

 

A contraposição entre o menino Sérgio e menino de engenho Carlos de Melo 

fica assim, explicitada, na última linha do primeiro romance, narrado, como O Ateneu  

(1888) em primeira pessoa. Toda a inocência perdida por Sérgio dentro da escola, 

especialmente a virgindade em questões afetivas e sexuais, Carlos de Melo conhece de 

antes de sua vida escolar, da experiência do engenho. Essa afirmação, de uma 

personagem que “não sabia nada”, mas, ao mesmo tempo, “sabia de tudo”, poderia 

conduzir o romance seguinte a um caminho outro no internato. Mas, contrariando essa 

expectativa, o que lemos em Doidinho lembra muito a experiência de Sérgio. 

Mário de Andrade, em seu conhecido texto sobre O Ateneu, aproximará a 

história do livro à de Doidinho, mas diferenciando-o do livro de Raul Pompeia, por não 

imprimir, de forma tão explícita, o que o escritor modernista chamou de desejo de 

vingança. Registre-se que a relação de Mário com Doidinho é bastante ambígua: apesar 

de publicamente tê-la apontada como superior a O Ateneu e a destacado dentro da 

produção de Lins do Rego, em anotações manuscritas, escreve:  
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o livro, apesar de admirável, não vai sem uma certa monotonia. E esta, não 

deriva apenas do assunto muito preso a uma realidade por demais objetiva (de 

que não escapam mesmo as observações e análises psicológicas) mas da 

maneira de ser do autor. Muito embora as análises sejam bem feitas, jamais são 

‘muito’ bem feitas; muito embora a verdade seja verídica, jamais ela se torna 

clarividente; muito embora a criança, o menino se aproximem da meninice, 

jamais se tornam a meninice; e muito embora o estilo, a análise, a descrição 

sejam percucientes, jamais ferem, jamais escalpelam, jamais deslumbram, e sem 

ser superficial o livro, pelo seu autor, jamais fica profundo. Não tem aquela 

missão especial da arte, quer da arte pura como ‘Alma minha’, ‘Virgens mortas’ 

ou ‘Inocência’, quer de qualquer arte interessada, de transformar de alguma 

forma fatos, ideias, personagens em ‘símbolos’. A gente, se reconhecendo 

inúmeros momentos em Doidinho, e se agradando e mesmo alguma vez se 

iluminando nesse reconhecimento, não se integra nunca. Nem Doidinho é a 

gente, nem consegue ser uno, completo e virtual. Não existe no livro aquela 

grandeza virtual, profunda, imanente da arte maior, em que tal fato, ideia ou 

personagem se converte em símbolo (no sentido rico que a psicanálise percebeu 

e fixou no símbolo) e é pra nós de qualquer forma, uma fonte perene e sempre 

atual (no sentido do indivíduo ou da coletividade) de consolo, de lirismo, de 

prazer desinteressado, de interesse mediato (político, nacional, sexual, social, 

religioso, antirreligioso, etc. etc. qualquer). Essa grandeza da extrema 

veridicidade do livro é ao mesmo tempo denunciadora, por isso, da fraqueza 

criadora do autor. Como imaginação criadora, Lins do Rego é uma inteligência 

pobre. ‘O Ateneu’, muito mais imperfeito, persevera maior. A comparação era, 

de resto, inevitável... (apud SIMÕES (O.D.N), 1980. v.1, p.193). 

  

Carlos de Melo narra, com maior maturidade e mais compreensão da vida 

juvenil, acredita Mário, as dificuldades e violências do cotidiano escolar. Não há um 

grande incêndio, destruindo todo o globo terrestre, em Doidinho, embora haja uma 

tentativa de fugir dessa escola opressora.  

Essa maior sobriedade não impede de perceber que Doidinho, por outros meios, 

registra igualmente um certo desconforto com os métodos daquela educação, o que faz 

do livro uma nova crônica irônica da saudade (esse é o subtítulo de O Ateneu, “crônica 

da saudade”). O capítulo final, que narra essa fuga da instituição, materializando 

temporariamente o desejo de retornar definitivamente ao Santa Rosa – que, ficamos 
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sabendo em Banguê, só se concretiza o dez anos depois, com a conclusão de sua 

educação formal. Pouco antes, no capítulo XIX, sintetiza nas questões que precisou 

superar, ao descrever como havia sido sua volta à escola, após um período de férias: 

 

Desde que chegara ao colégio ainda não tinha apanhado nem uma vez. 

Compreendia melhor as lições. Não me expunha demais aos elementos. 

Resguardava-me das iras do diretor, dissimulando-me melhor (LINS DO 

REGO, 2006, p. 254).  

 

Sérgio e Carlos de Melo chegam, mais ou menos na mesma idade, ao internato. 

Carlos de Melo tem doze anos, e uma das frases sintéticas de O Ateneu é justamente a 

que marca temporalmente sua chegada ao colégio do dr. Aristarco: “Eu tinha onze 

anos”, diz o narrador na meia linha que configura o quarto parágrafo do livro 

(POMPEIA, 2008, p. 43). Também tem doze anos uma outra personagem, que vai 

conhecer o internato, Teobaldo Henrique de Albuquerque, “menino de doze anos, muito 

bonito, elegante e criado com mimo”). Teobaldo é, sem nenhuma dúvida, o filho de um 

patriarca (que enriquecera com o comércio de escravos) e tem, como Carlos de Melo, 

um amigo protetor – os dois amigos têm, em comum, o apelido, Coruja. Teobaldo é 

protegido pelo personagem que dá nome a um romance de Aluísio Azevedo, chamado O 

Coruja, publicado inicialmente como folhetim no jornal O Paiz e editado em livro em 

seguida. 

A coincidência entre os dois corujas não parece acidental. José Lins do Rego, ao 

escolher dar esse nome ao personagem que enviará ao coronel José Paulino as 

denúncias que Carlos de Melo acreditaria que o tirariam do internato, como que inclui a 

uma pista que permite, a meu ver, entender Doidinho como uma reescrita pessoal não 

apenas de O Ateneu como também de O Coruja, estabelecendo, dessa forma, um 

diálogo direto entre o romance de 1930 e o naturalismo do século XIX. Do mesmo 

modo que ocorre com André, o Coruja de Aluísio, a relação é desproporcional e 

prejudicial à personagem mais pobre: no romance do século XIX, André passará a vida 

toda, a partir momento que defende Teobaldo da violência de outros meninos, preso a 

uma relação desigual, que favorece o filho do patriarca, ainda que ele tenha uma 

impressão completamente oposta da situação. Em Doidinho, o Coruja não apenas 

escreve a carta, como é delatado por Carlos de Melo e enfrenta corajosamente, ao 

contrário do colega, a punição. Ela, no entanto, não se limita à violência da palmatória: 
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pouco adiante, Coruja conta a Doidinho que não retornaria ao colégio após a Semana 

Santa. “Coruja amava os estudos, sonhava com uma carreira, com um futuro maior que 

o de sua família. Se me dissessem um dia: – Você não voltará mais para o colégio – me 

dariam uma notícia de libertação. Com o meu amigo, não. Com o meu amigo, não” 

(LINS DO REGO, 2006, p. 166).  O romance não registra apenas esse momento 

doloroso, mas abre espaço também para que Carlos de Melo faça um discurso emotivo 

sobre a perda: 

 

Filho único, esta palavra só existia para mim na boca dos outros. Via com inveja a 

solidariedade que unia os irmãos entre si: quando se tocava num, lá corriam todos, os da 

mesma carne os do mesmo sangue, enfrentando juntos o perigo. Esse meu primeiro 

amigo me revelara o que Deus não me dera: um irmão. E era ele que deixaria o colégio. 

Pão-Duro ficava, ficavam Aurélio, João Câncio, e outros, inúteis para mim. O que me 

servia com ternura, o que apanhara por mim, que contava histórias de sua família, a sua 

irmã cega e o seu pai em dificuldades, o bom Coruja estava acabado de vez. Ficaria no 

balcão da loja de seu pai, medindo fazenda para o povo (LINS DO REGO, 2006, p. 

166). 

 

Do ponto de vista simbólico, a esse trecho lembra muito uma fala de Teobaldo 

para o intelectual incompleto que se torna o Coruja de Aluísio Azevedo:  

 

– Ah! Falas assim porque te coube em sorte a inestimável ventura de dar no mundo os 

teus primeiros passos pelo próprio pé e não tiveste, como eu, de entrar na vida 

carregado ao colo de meus pais! Ah! O trabalho é a alegria e a consolação dos filhos 

da pobreza, mas é também o castigo e o suplício dos que nasceram ricos e mais tarde 

se acham no estado em que me vejo!... (AZEVEDO, 2006, v. 1, p. 130). 

O que aparece numa chave sarcástica em Aluísio é retomado por José Lins do 

Rego num registro levemente irônico. Doidinho nada fez pelo irmão Coruja, pelo 

contrário, assim como Teobaldo só criara problemas para o trabalhador André, o seu 

Coruja. 

José Lins, assim, adere a uma tópica frequente do romance, que é a temática e a 

forma de descrever a vida escolar, mas o faz retomando duas obras que lhe são, de fato, 

inspiradoras. E em registros muito semelhantes: nos três livros, a educação é privada, 

laica, os personagens são meninos em entrada na puberdade (vamos deixar o complexo 

5137



de Édipo, por enquanto, fora dessa análise), e os diretores, caricatos e que expressam em 

si a violência do sistema: Dr. Mosquito em O Coruja, dr. Aristarco, em O Ateneu e seu 

Maciel, no colégio de Itabaiana. Os três diretores têm ainda em comum a necessidade de 

lidar, claramente, com a questão do financiamento de seus projetos pedagógicos, e, 

portanto, com a imagem de educadores eficientes para os pagadores do ensino privado, 

num “espetáculo” que encanta os pais, mas cuja realidade é um permanente sentimento 

de opressão vivido pelos meninos. 

O padrão, contudo, mais importante nos três romances, é a discussão sobre a 

formação da elite do país. Em todos eles, há uma clara indicação de que esses internatos 

são centros de educação de jovens que ali estão ou por serem de famílias tradicionais, 

por desejo de um “protetor” ou ainda pelo esforço familiar de fazer um jovem com 

talento especial superar os círculos de ferro da sociedade brasileira. Carlos de Melo, 

Teobaldo e Sérgio parecem pouco aprender, do ponto de vista do conteúdo, ou pelo 

menos de um conteúdo que considerem útil, nas aulas que frequentam, e, além disso, 

têm o caráter deformado pelos castigos, pela ausência de meninas de suas idades no 

colégio, favorecendo as relações homoafetivas e homossexuais. A educação nesses 

espaços é apontada como uma grande farsa, que, em vez de construir homens, destrói 

meninos cheios de potencial e talento. 

Laura Hosiasson, no texto “Disciplinas e indisciplinas no Ateneu” (in O Ateneu 

– retórica e paixão, org. por Leila Perrone-Moisés), apontará que as disciplinas 

escolares, “distribuídas como mercadoria a ser armazenada no estoque de cada aluno”, e 

as comportamentais, “que só parecem existir para serem violadas”, pertencem, portanto, 

ao mundo aparente – e, nesse contexto, “Sérgio cresce em compreensão e em 

desencantamento”: “crescer é, assim, indisciplinar-se” (HOSIASSON, 1988, p. 78).  

A indisciplina, em O Ateneu, não é apenas de Sérgio, mas também do narrador, 

que flui da primeira para a terceira pessoa, mas mantém sua atenção aos processos 

internos de reflexão das personagens. E essa indisciplina hiperbólica, que culmina com 

o incêndio, é que permite a Caio Gagliardi (2008, p. 29) a afirmar que “O Ateneu é o 

principal ‘romance de formação’ brasileiro. Gagliardi expõe de maneira muito objetiva 

e didática o conceito num recente prefácio à obra, de um modo que considero útil para o 

encaminhamento final de nossa discussão, e vou me permitir duas longas citações: 

 

O Bildungsroman tem como necessidade constitutiva essa eleição do jovem 

protagonista em atrito com o mundo. Um dos seus exemplos tradicionais é 
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David Copperfield (1849), a obra-prima de Charles Dickens. O romance, 

considerado o mais autobiográfico do autor, traduz-se num contundente ataque 

às instituições públicas inglesas. Sua estrutura ergue-se em torno do processo de 

formação do protagonista, desde a infância difícil, passando pelo aprendizado 

como um advogado, até o êxito literário. 

O processo de amadurecimento pressupõe, em enredos de natureza tão similar, 

um protagonista em constante choque com a realidade exterior. Ao mesmo 

tempo, requer que seu desconforto não dê lugar à apatia, mas que seja 

combatido através da incorporação das experiências vividas. Por isso, o 

Bildungsroman não entrega ao leitor uma imagem pré-estabelecida de herói; é 

antes o processo de formação de sua personalidade. Os personagens não 

movimentam simplesmente a personagem da cena, alterando seu destino ou sua 

condição de vida. Quem é alterada é a própria personagem. A dinâmica do 

romance é, portanto, a dinâmica de uma personalidade (GAGLIARDI, 2008, p. 

26). 

 

Gagliardi (2008, p. 35) faz uma decomposição etimológica do nome Aristarco: 

“segundo a etimologia: ‘Arist-’ (presente em ‘aristocrata’, é o superlativo de ‘bom’) e 

‘arc-’ (presente em ‘monarca’, significa ‘governar’); portanto, Aristarco significa 

[acrescento, ironicamente] ‘o melhor governante’”.  

Os jovens aristocratas que protagonizam esses livros não se reconhecem, no 

entanto, na figura aristocrática dos diretores. Nesse sentido, eles apontam para a ruptura 

que Gilberto Freyre apontará entre patriarcas e bacharéis: os filhos educados dos 

patriarcas não se reconhecem nos pais. O ensaísta Luís Martins, em O patriarca e o 

bacharel, a partir dessa sugestão, vai analisar como essa ruptura sentimental entre o 

filho bacharel e republicano e o pai patriarca e monarquista vai gerar, após a 

proclamação da república, um sentimento de remorso, fazendo com que muitos 

republicanos de primeira hora se transformem em defensores apaixonados da monarquia 

por eles mesmos derrubada. 

Assim, os jovens personagens principais desses romances de formação à 

brasileira acabam tendo uma formação que, ao mesmo tempo os rompe com o modo de 

operar o sistema patriarcal, não cria condições para que eles assumam uma nova forma 

de conduzir a sociedade. Nesse sentido, o espaço do internato é um espaço de 

deformação do caráter conservador sem ser, para Teobaldo, Sérgio e Carlos de Melo, 

um espaço de criação de uma consciência e um modo de operar transformador. 
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Teobaldo morre depois de uma vida medíocre (sem deixar de alcançar um ministério 

num dos inúmeros governos da monarquia), Sérgio deixa o Ateneu sem muito aprender 

e Carlos de Melo, sabemos em seu retorno em Banguê, se mostra incapaz de reformar o 

Santa Rosa diante das pressões da usina, o modelo produtivo que superará o velho 

engenho. Para tentar contornar a falha de formação, planeja escrever um grande 

romance sobre o avô, que nunca realiza – porque Carlos de Melo, como Sérgio (com o 

sinal da revolta) e Teobaldo (com uma retórica cínica), também é um crítico das 

permanências patriarcais, mas incapaz de refletir honestamente sobre esse passado e de 

propor modificações simbólicas ou concretas no espaço que passa a comandar de modo 

capenga. 

Raul Pompeia convoca o jovem Américo para uma desconstrução violenta e 

altamente simbólica do Ateneu. Gagliardi lembra que “estamos em 1888, às vésperas da 

proclamação da República, e num momento de larga emancipação da América Latina de 

suas amarras coloniais”. Em meio à destruição, o autor do romance destaca “sóis de 

ouro destronados e incinerados” (GAGLIARDI, 2008, p. 37). O autor do prefácio vê aí 

uma referência à monarquia, em particular ao Rei Sol, Luís XIV, mas, assim, também, 

uma ideia de destruição da monarquia. Em O Coruja, André tenta construir um projeto 

de reforma educacional e uma história do país – como Carlos de Melo, não consegue 

executar a história, muito menos construir uma pedagogia – e, por extensão alegórica, 

um país – menos violento. 

Ivan Marques, num artigo recente, lembra que, “em estudo sobre Memórias 

póstumas de Brás Cubas, Roberto Schwarz chama a atenção para o fato de alguns dos 

melhores livros brasileiros (...) terminarem em nada. Essa recorrência fatídica decorre, 

obviamente, da consciência dos escritores a respeito de nossa formação [e aqui eu 

acrescento, formação intelectual incluída] frustrada, incompleta ou ainda mal resolvida, 

tema que se tornou incontornável nas interpretações do país ao longo do século XX” 

(MARQUES, 2015, p. 71-72). 
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ÉMILE ZOLA E NELSON PEREIRA DOS SANTOS: UMA APROXIMAÇÃO 

ATRAVÉS DO NATURALISMO 
Karol Souza Garcia (UFRGS) 

Guilherme Gonçalves da Luz (UFRGS) 

RESUMO: Nesta comunicação, visamos a encontrar traços do naturalismo no filme Rio 
Quarenta graus (1955), do cineasta brasileiro Nelson Pereira dos Santos. Para tanto, faremos 
uma análise do filme a partir dos componentes espaço e personagem, utilizando como 
referenciais comparativos pequenos fragmentos esparsos retirados de duas obras de Émile Zola: 
L’Assommoir (1877) et Germinal (1885). Neste quadro, o movimento naturalista do escritor 
francês e seus desdobramentos no cinema não serão tidos como uma extensão do realismo ou do 
cinema da grande forma, mas como um princípio de sua ruptura. Para embasar tal premissa, 
utilizaremos Gilles Deleuze e seus conceitos de imagem-pulsão e cinema naturalista. Ancorar-
nos-emos também em Alfredo Bosi e Émile Zola, no que toca ao domínio da crítica literária. A 
aproximação dos objetos – comunidades cariocas versus Rio da zona sul em comparação à rue 
de la Goutte d’or versus a Paris em processo de modernização –, por meio da imagem-pulsão, 
parece apontar para a problematização das noções de progresso e civilização.  

Palavras-chave: Naturalismo. Cinema. Literatura 

Introdução 

 O naturalismo, movimento literário inaugurado pelo escritor francês Emile Zola, 

é frequentemente associado ao Realismo e tido, no seio da crítica e das teorias literárias, 

como uma espécie de seu continuador. Sobre essa relação, pensamos no contrário, isto 

é, na possibilidade de enxergar este movimento – tanto na literatura, quanto em seus 

desdobramentos em um momento específico do cinema – não como um subgênero do 

Realismo, mas como o princípio de sua ruptura.  

 Tal hipótese não é nossa, mas de Gilles Deleuze que, em Lógica do Sentido 

(2009), afirma que Zola opera sob a passagem de um Realismo – representacional e 

invariavelmente ligado aos grandes temas – para a construção de uma literatura 

pulsional. Bosi (2006), em acordo com Deleuze, diz que o autor desloca a atenção do 

romance para o homem comum desfigurado (p. 202). É sobre a ideia de um homem 

desfigurado que estão ancoradas as proposições de Deleuze sobre Zola e, 

posteriormente, sobre o cinema naturalista.  
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 Neste artigo, iremos buscar traços de similaridade entre alguns elementos da 

estética zolaniana do naturalismo e alguns componentes das primeiras formulações de 

Nelson Pereira dos Santos, na linguagem cinematográfica, em seu filme inaugural, Rio, 

Quarenta Graus (1955). Como metodologia, iremos relacionar proposições de Gilles 

Deleuze acerca da imagem-pulsão – um tipo de imagem que pode ser usada para 

tipificar aquela utilizada pelos cineastas naturalistas – com fragmentos fílmicos da obra 

supracitada e com fragmentos textuais extraídos de L’Assommoir (1877) e Germinal 

(1885), de Emile Zola. No que concerne à escolha dos excertos, irmos nos ater àqueles 

pertencentes a duas categorias da narratologia:  o espaço e os personagens.  

Gilles Deleuze e os regimes de signos: considerações teórico-metodológicas 

 Tentaremos situar epistemologicamente este trabalho e fornecer as diretrizes 

metodológicas para o tratamento que daremos às imagens extraídas de Rio, Quarenta 

Graus (1955), de Nelson Pereira dos Santos em articulação aos fragmentos retirados de 

L’Assommoir (1877) e Germinal (1885), de Émile Zola. 

 A imagem-pulsão é a categoria criada por Deleuze para designar um tipo de 

imagem utilizada pelos cineastas naturalistas na composição de seus filmes. Trata-se de 

um conjunto de imagens que se encontram alojadas entre dois regimes de signos: um é 

chamado por ele de imagem-ação e o outro de imagem-afecção. A imagem-ação é 

responsável pela descrição de comportamentos em meios historicamente determinados, 

isto é, a representação; a imagem-afecção é o outro extremo, responsável pelo 

funcionamento de imagens autônomas, que agem em espaços quaisquer e prescindem de 

meios históricos e geográficos.  

 A imagem-pulsão, deste modo, é a residente na passagem de um meio para o 

outro, a partir de ações embrionárias ou afetos degenerados (não concluídos). Os 

comportamentos, neste quadro de imagens, são regidos por atos pulsionais, pois se 

movem a partir de formas psíquicas referentes àquelas descritas por Freud, em Além do 

principio do Prazer (2001), tais como as pulsões sexuais, de manutenção da vida e as 

pulsões destrutivas, chamadas pulsões de morte.  

 O funcionamento dessas imagens no cinema, para Deleuze, obedece a um 

modelo que articula quatro elementos: o mundo originário, o comportamento, a pulsão 

e o meio derivado. O mundo originário é uma espécie de território descolado do meio 

histórico, de onde são extraídas todas as pulsões. Ele é um espaço que atua como uma 

reserva da relação do homem com a cultura, pois, na tradição racionalista ocidental, a 
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cultura começa onde termina a natureza. O meio derivado é o que proporciona um 

recorte espaço-temporal ao mundo originário, arrancando dali sua pulsão. Ele é o lugar 

em que acontece a história.  

 Para além da aparente abstração trazida pelos regimes de signos, é possível 

observar que seu funcionamento estabelece a demarcação de importantes traços 

distintivos entre os diferentes movimentos na história do cinema. À imagem-ação, por 

exemplo, é atribuída a descrição dos modos de operação do Realismo, pois esta imagem 

precisa ser descrita a partir de uma situação em que os objetos sejam conduzidos a 

apenas agir e reagir no interior de um meio histórico, atuando de forma 

representacional. Tais regimes de signos estão dispostos no período que compreende os 

primeiros anos da linguagem do cinema até, aproximadamente, o final da Segunda 

Guerra Mundial com o surgimento do Neorrealismo Italiano.  

 O cinema de afetos, inaugurado pelo cinema moderno, se passa nos espaços 

quaisquer e, neles, não há funções de órgãos, apenas o “em si das coisas” (ULPIANO, 

1995, p. 03). Não é possível, portanto, haver ação no espaço qualquer, pois ele se opõe 

ao meio histórico, que é o único lugar possível da ação. Deste modo, este cinema, 

representado por movimentos como Neorrealismo Italiano, a Nouvelle Vague, o 

Cinema Novo e o Cinema Marginal, trabalha com a produção de novos signos, capazes 

de funcionar de forma autônoma, dissolvendo a função de representação desenvolvida 

pela ação do cinema Realista. O cinema moderno, então, deixa de representar o mundo 

e passa a criá-lo.  

 É neste aspecto que se situa efetivamente a premissa deste trabalho, pois 

entendemos que, no ponto de cesura entre o cinema representacional do realismo e a 

produção de novos signos do cinema moderno, existe a produção de uma 

cinematografia que opera sob a transição destes modelos o que, segundo tentaremos 

demonstrar, pode ser observado nas primeiras obras de cineastas modernistas como 

Nelson Pereira dos Santos e, mais especificamente, em Rio, Quarenta Graus (1955).  

Naturalismo 

 O naturalismo foi um movimento compreendido pela crítica e por grande parte 

das teorias literárias como uma espécie de radicalização do Realismo, tanto por sua 

intensa observação da realidade social, quanto pela tipificação de seus cenários e 

sujeitos. Ainda segundo a tradição da crítica literária (BOSI, 2006), há, no naturalismo, 
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uma forte demonstração de que o sujeito representado deve, por influência das 

descobertas darwinistas, ser determinado por questões hereditárias.  

 Para Deleuze (2009), as ações dos comportamentos pulsionais obedecem a, não 

apenas um, mas dois ciclos hereditários (repetitivos) desiguais e coexistentes que 

interferem um no outro, chamados por ele de pequena e grande hereditariedade. Esta 

forma de pensamento, segundo ele inaugurada por Émile Zola, proporciona uma 

compreensão da hereditariedade que a desloca do maniqueísmo operado pelo 

determinismo das ciências positivistas – segundo as quais, há uma relação de oposição 

entre o hereditário e o adquirido – pois, em Zola, a permeabilidade entre as instâncias 

torna a dualidade impossível.  

 A pequena hereditariedade é, portanto, histórica e somática; enquanto a grande 

hereditariedade é épica e germinal. A primeira é a dos instintos (das pulsões de vida), a 

segunda é da fissura (do instinto de morte).  Na pequena hereditariedade, os modos de 

vida familiares podem criar raízes e agir de forma genealógica, como uma natureza. A 

grande hereditariedade, a da fissura, não transmite nada além dela mesma, é pura 

imanência.  

 As duas instâncias hereditárias são permeáveis: a pequena hereditariedade é da 

ordem de um instinto, a grande hereditariedade é advinda de um processo. Tal 

permeabilidade se justifica pelo fato de que não pode haver instinto sem processo 

histórico, assim como a fissura não pode ser atualizada nos corpos senão a partir das 

relações abertas pelos instintos. Esta discussão se situa no tensionamento entre o 

homem culto e o selvagem, em que a processualidade dissolve a possibilidade de tal 

dualismo. No naturalismo, os limites entre o civilizado e o selvagem são permeáveis e 

transmutáveis. 

 Há, neste conceito, uma instância da fissura tida como destino épico, passando 

de um corpo a outro, como um grande processo de transformação da matéria. Conforme 

Deleuze (2011b), esta pequena hereditariedade deve expressar “condições de 

conservação de um determinado gênero de vida em um meio histórico e social” (p. 332). 

Assim, burgueses transformam vícios em virtudes e pobres são reduzidos a instintos que 

exprimem suas condições históricas de sobrevivência como única maneira de suportar 

uma vida historicamente determinada, um materialismo implacável (Deleuze, 2004).  

Rio, Quarenta Graus (1955) 

5145

Ana
Pencil



5 
 

 No artigo denominado Brazyl, 40 Graus (1976), Glauber Rocha (2004) é 

taxativo em dizer: “Nelson precede Godard” (p. 308) e é com essa premissa que 

iniciaremos nossas proposições acerca do primeiro longa metragem do cineasta Nelson 

Pereira dos Santos, o filme Rio, Quarenta Graus (1955).  

 A fala de Glauber, para além da exaltação ao trabalho de vanguarda do colega 

cinemanovista, evidencia uma espécie de demarcação histórica do cinema de Nelson, 

pois o posiciona sob uma região fronteiriça, situada entre o Realismo já quase exaurido 

pela propaganda nazista de Leni Riefenstahl e as primeiras experimentações do 

Neorrealismo Italiano.  

 É neste ponto que se encontram nossas contribuições ao debate sobre o já 

intensamente discutido Rio, Quarenta Graus. As relações entre Pereira dos Santos e o 

Neorrealismo Italiano são por demais evidentes, mas insuficientes para 

desconsiderarmos sua produção dentro da seara dos cineastas que promoveram 

movimentos disruptivos à linguagem cinematográfica, dissolvendo as convenções da 

grande forma do cinema realista. Fazê-lo seria reduzir a produção do cineasta brasileiro 

a uma mera assimilação do que as vanguardas europeias produziam na devastada 

Europa do pós-guerra. Nosso trabalho intenciona, desta forma, incluir Nelson Pereira 

dos Santos ao que Deleuze chamou de “pequeno grupo de cineastas naturalistas” 

(Deleuze, 2009, p. 180).     

O espaço 

 O mundo originário deve ser visto como um espaço descolado do meio histórico 

de onde são extraídas as pulsões que, por sua vez, passam deste espaço para o interior 

dos meios derivados (meios históricos) e se apoderam dos comportamentos (ações 

descritas nos meios históricos, tal como no realismo).  
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Figura 01 – Sequência de frames Rio, Quarenta Graus (1955) 

 Na figura 01 extraída da primeira sequência de Rio, Quarenta Graus, temos 

alguns fragmentos fílmicos capazes de demonstrar o modo como Nelson Pereira dos 

Santos compõe, de imediato, a divisão da espacialidade fílmica em dois polos, de modo 

que podemos entendê-los como os componentes fundamentais à constituição das 

imagens-pulsão. A primeira sequência do filme dá conta da descrição da cidade do Rio 

de Janeiro e seus cartões postais, onde são vistos lugares diretamente relacionados ao 

lazer e ao turismo. A passagem dos movimentos panorâmicos é sobreposta com a 

inscrição da ficha técnica do filme e toma a direção da zona oeste da cidade, passando 

sobre o estádio do Maracanã, até chegar a um morro. A panorâmica, então, passa a 

descrever a subida no morro, a fotografia vai se tornando escurecida e fortemente 

contrastada. A subida evidencia um ambiente hostil, um emaranhado indiscernível entre 

matas e barracos, uma texturização da imagem que contrasta com as primeiras 

panorâmicas higienizadas dos pontos turísticos da cidade. O movimento panorâmico só 

é interrompido após a chegada à favela, onde se pode ver a vista do alto do morro e a 

nítida impressão de recorte espacial, a favela de Nelson Pereira dos Santos é um outro 

lugar.  

 O mundo originário é um espaço recorrente na literatura de Emile Zola, em 

Germinal (1885), o lugar de onde emergem todas as pulsões que expõem os homens ao 

seu destino fatal é Voreux, a mina de carvão. É nela que Etienne, personagem principal 

do romance, submete-se ao trabalho sub-humano da “labuta dos humildes exauridos” 

(BOSSI, 2006, p. 202). Vejamos, no excerto extraído de Germinal, o modo como Zola 

descreve Voreux como um espaço ameaçador, animalesco e pulsional, um mundo 

originário:  

Agora a Voreux tornava-se realidade. Etienne, que continuava em 
frente ao braseiro aquecendo as pobres mãos escalavradas, olhava, 
começava a perceber cada uma das partes da mina, o galpão preto 
onde o carvão é peneirado, a torre do sino do poço, a vasta casa da 
máquina de extração, o torreão quadrado da bomba de esgoto. Esta 
mina, apertada no fundo de um buraco, com suas construções de tijolo 
atarracadas, de onde sobressaía uma chaminé que mais parecia um 
chifre ameaçador, dava-lhe a impressão de um animal voraz e feroz, 
agachado à espreita para devorar o mundo. (ZOLA, 2012, p. 03) 
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 Todas as pulsões apresentadas em Germinal advêm da Voreux, ela é o plano de 

imanência responsável pela pressão que os personagens, encarnados pelos mecanismos 

pulsionais, exercem contra os meios históricos ou sucumbem à força de sua 

hereditariedade. Voureux é descrita como um animal que se alimenta dos infelizes 

trabalhadores. 

 Assim como em Germinal (1885), Rio, Quarenta Graus (1955) extrai de seu 

mundo originário, a favela, todas as suas pulsões. Aos pobres homens é relegada a 

possibilidade de viver fora das leis da hereditariedade, a favela enclausura, eles saem 

dela, porém sempre retornam. Esta é uma das características dos mundos originários, 

são lugares sufocantes, contra os quais é impossível lutar. Este modelo é 

recorrentemente utilizado tanto na literatura, quanto no cinema naturalista, em 

L’Assommoir (1877), por exemplo, a Taberna é o lugar de onde partem as pulsões de 

Gervaise, que percorre sua hereditariedade até a chegada de seu destino fatal, a morte.  

 Deleuze diz que a atuação dos mundos originários se estabelece a partir de uma 

pressão que estes exercem sobre os meios históricos por meio das pulsões. Na sequência 

abaixo, observamos o modo como este espaço é recortado na narrativa de Rio, Quarenta 

Graus (1955) e como ele se impõe sobre os meios históricos.  

 

 

 
Figura 02 – Sequência de frames de Rio, Quarenta Graus (1955) 
 
 Os planos acima manifestam o funcionamento completo de um sistema de 

imagem-pulsão erigido a partir da atuação das duas componentes espaciais, mundo 

originário e meio derivado. No primeiro frame vemos o personagem Jorge, menino da 

favela que vende amendoim para ajudar a mãe enferma a comprar remédios. Atrás de 

Jorge está Bebeto, um playboy do Leblon, bairro nobre do Rio, e sua nova namorada 
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Maria Helena, uma moça da alta sociedade. Na sequência que antecede esta, Jorge tenta 

vender amendoins a Bebeto, mas este os derruba no mar, fazendo com que o jovem 

perca sua mercadoria. Aqui, ao avistá-lo, Jorge manifesta o desejo de ser ressarcido 

pelos amendoins desperdiçados, quando ouve de Bebeto a acusação de estar sendo 

vítima de um golpe. De pronto aparecem, ao redor da discussão, passantes que, de 

imediato, corroboram as acusações de Bebeto. Pode ser ouvida a frase proferida por um 

deles que diz “São uns criminosos esses pais que largam os filhos na rua” (SANTOS, 

1955, 0:24:00 - 0:24:13). Temos, no plano seguinte, a imagem da mãe enferma de Jorge 

deitada na cama de seu casebre na favela. É nítida a perturbação causada por Jorge na 

sociedade de costumes ambientada na película.  

 Quando Deleuze diz que o mundo originário fornece elementos que pressionam 

os meios históricos é a isso que se refere, à perturbação que a pulsão -  manifesta a 

partir da suposta agressividade de Jorge diante da injustiça – exerce sobre os meios 

históricos ao se encarnar nos comportamentos. Neste caso, Jorge é um elemento que não 

pertence aquele cenário. Há uma construção narrativa que desfaz o discurso 

modernizador que mobilizava o país na década de 1950, diante dos anseios de uma 

suposta prosperidade higienizadora. Pereira dos Santos cria, na figura da favela, o 

avesso a essa modernização, como um espaço fora da história, mas que mostra a esta 

história seu passado terrível.    

 Em Germinal, enxergamos essa perturbação em torno dos movimentos da greve, 

que evolui na narrativa como uma ideia em dispersão, sendo reiterada e ganhando força 

na medida em que as garantias e seus mecanismos legais vão se tornando mais claras a 

seu articulador: Etienne.   

Enquanto isso, Etienne tentava catequizar Pierron, explicando-lhe seu 
projeto de uma caixa de previdência. Já conseguira que o outro 
prometesse aderir, quando cometeu a imprudência de descobrir sua 
verdadeira intenção. — E, se entrarmos em greve, a utilidade dessa 
caixa será enorme. Podemos enfrentar a companhia, porque teremos 
fundos para resistir. Hem? Dás a palavra? Podemos contar contigo? 
(ZOLA, 2012, p. 125).  

 Novamente é possível destacarmos a atuação do espaço recortado do mundo 

originário visto na figura da mina, a Voureux. A pressão advinda do interior do seu 

interior exerce sobre o meio histórico uma relação entrópica, a greve.  

O personagem naturalista 
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 Segundo Deleuze, tanto em Zola, quando em seus desdobramentos no cinema, o 

naturalismo é, ao mesmo tempo, histórico e social e deve ser manifesto a partir de 

figuras instintivas que agem nos corpos constituindo personagens tipificados por alguns 

mecanismos que os põem em funcionamento no interior da narrativa. O primeiro deles 

ocorre quando o personagem “exprime a maneira pela qual o corpo se conserva em um 

meio favorável dado” (DELEUZE, 2011b, p. 333) através da saúde, do vigor, da 

virtude, gerando figuras que se expressam através dos ricos, dos comerciários, dos 

políticos, dos aristocratas, dos burgueses. 

 
Figura 03 – Sequência de frames de Rio, Quarenta Graus (1955) 
 
 A sequência acima apresenta de uma só vez os personagens componentes da alta 

casta carioca. Tais personagens jamais aparecem no território do mundo originário; 

sempre em ambientes claros e higienizados. No primeiro frame, temos as personagens 

Alice e Ivone, moças solteiras e frequentadoras de festas da noite carioca. No segundo, 

temos Eduardo, um excêntrico homossexual burguês, com hábitos exóticos e uma ideia 

de vida plena e intensa. Nesta cena, Alice que diz a Eduardo: “você faz loucuras”. Ele 

responde: “deliciosas loucuras e por isso não envelheço, as loucuras renovam a gente 

[...] a vida é uma loucura contínua” (SANTOS, 1955, 00:20:28 – 00:20:45). O diálogo 

corrobora o pensamento de Deleuze sobre a constituição do corpo que se conserva em 

um meio favorável dado. 

 Em Zola, a descrição dos personagens ricos se assemelha imensamente ao modo 

como Pereira dos Santos apresenta esse núcleo histórico da narrativa (oposição entre 

ricos, atores da história, e pobres, relegados a ela). Em L’Assommoir (1877), ao 

descrever a personagem Madame Grégoire, o narrador acentua-lhe os traços de 

vitalidade e branquitude, como na passagem abaixo:  

E, enquanto seu marido ia logo ver se o vento não tinha feito 
prejuízos, Madame Grégoire acabava de descer até a cozinha, de 
pantufas e robe de flanela. De baixa estatura, gorda, já com cinquenta 
anos de idade, ela mantinha um rosto de boneca sob a brancura 
brilhosa dos seus cabelos. (ZOLA, 2012, p. 58).  
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 Há ainda, em Rio, Quarenta Graus (1955), a reiteração desta estrutura a partir de 

outros personagens como o Político, Foguinho, o jogador de futebol e a família de 

turistas no pão de açúcar. 

 No segundo tipo elencado por Deleuze (2011b), o personagem existe quando 

“exprime o gênero de vida que um corpo inventa para fazer girar a seu favor os dados 

do meio” (p. 333), agindo como uma potência ambígua, pois pode destruir outros 

corpos. Deste movimento surgem os malandros, os jogadores, os cafetões, os ladrões e 

os corruptos.  

 
Figura 04 – Sequência de frames de Rio, Quarenta Graus (1955).  

 No primeiro plano, temos Miro, um malandro que vive na favela e esta sempre 

em busca de condições favoráveis de vida e do amor da jovem Rosa. O segundo frame 

traz, de forma ilustrativa, um personagem jogador, entre os inúmeros existentes no 

filme. Há uma casa onde se concentram vários apostadores que fazem do azar seu modo 

de sobrevivência. A terceira imagem mostra Bira, o homem iniciante na política que 

pretende oferecer a filha mais jovem a um ruralista.  

 Em L’Assommoir (1877), entre a vasta árvore de personagens complexos, está 

Lantier, um típico malandro naturalista. Vejamos no fragmento abaixo:  

Lantier não pagava nada, nem aluguel e nem comida. Nos primeiros 
meses, ele tinha dado satisfações; depois, ele se contentava em falar 
de uma grande quantia que ele deveria receber, graças a qual ele se 
assentaria mais tarde, de uma vez por todas. Gervaise não ousava mais 
lhe pedir um centavo. Ela comprava o pão, o vinho e a carne a crédito. 
(ZOLA, 2010, p. 303, tradução nossa). 

   Estes personagens existem sob condições que apresentam aspectos estruturantes 

das imagens pulsionais, pois exploram diferentes estratos da economia desejante e 

atuam em uma espécie de pressão exercida sobre o meio histórico e suas instituições 

como a família, o capital privado, o comportamento socialmente aceito. Tal destruição 

trabalha como denúncia e como diagnóstico e promovem uma hibridização entre as 

instancias do público e do privado.   
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 O terceiro modo de aparição dos personagens naturalistas dizem respeito às 

situações em que estes “exprimem o gênero de vida sem o qual o corpo não suportaria 

sua existência historicamente determinada em um meio desfavorável” (DELEUZE, 

2011b, p. 333), ocorrendo o risco de autodestruição. Deste ultimo surgem as figuras dos 

trabalhadores, dos bêbados, das prostitutas, tipos que vivem sob um estado de crise, um 

modo de vida intolerável, invivível (DELEUZE, 2006, p. 284).  

 No filme, essa identidade assume diferentes formas. Conforme podemos 

observar nas figuras abaixo:  

 
Figura 05 – Sequência de frames de Rio, Quarenta Graus (1955) 

 Na figura 05, temos o tipo apontado por Deleuze como aquele capaz de inventar 

para si mesmo as condições de manutenção da própria vida, através do trabalho árduo 

tido como destino fatal, ou da autodestruição, por meio do álcool e das drogas. Os 

planos acima trazem crianças trabalhando e o pai de uma delas que, ao chegar em casa 

bêbado, é repreendido pela mulher. O personagem infantil talvez seja o que melhor 

evidencia o caráter hereditário do trabalho árduo. Bossi diz que para compreender o 

naturalismo é preciso que entendamos a distinção perfeitamente demarcada entre “a 

vida dos que já venceram e a labuta dos humildes exauridos” (BOSSI, 2004, p. 202).  

 Este é um tipo comum também na literatura zolaniana, visto, por exemplo, no 

personagem Boa-Morte, de Germinal (1885):   

É, é... Retiraram-me três vezes lá de dentro, em pedaços. Uma vez 
com o cabelo todo chamuscado, outra com terra até o bucho e a 
terceira com a barriga cheia de água, como uma rã... Foi então que 
eles viram que eu não queria morrer mesmo e começaram a me 
chamar Boa-Morte, de troça. (ZOLA, 2012, p. 06).  

 Em outra passagem é possível observar, assim como em Pereira dos Santos, a 

relação entre o trabalho e a criança, como um componente hereditário do destino 

germinal. O personagem Boa-Morte relata despretensiosamente o momento em que 

começou a trabalhar na mina de carvão: “Ah! Sim... Há muito tempo. Não tinha ainda 

oito anos quando desci, imagine justamente na Voreux, e agora tenho cinqüenta e oito” 

(p. 07). 
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Considerações Finais 

 Ao longo deste artigo procuramos estabelecer relações entre um primeiro cinema 

de Nelson Pereira dos Santos, mais especificamente Rio, Quarenta Graus (1955) e duas 

obras do escritor naturalista Emile Zola L’Assommoir (1877) e Germinal (1885).  

 A aproximação dos objetos ao conceito de imagem-pulsão mostrou a 

possibilidade de compreender o naturalismo como um movimento de ruptura com o 

Realismo. Apresentamos o modo como, através de personagens e espaços, Zola e 

Pereira dos Santos promoveram, por meio do naturalismo, um ponto de cesura na 

história entendida enquanto moldura do pensamento ocidental, a partir de sua relação 

com a linearidade da construção civilizatória. Deste modo, enquanto a história é 

compreendida a partir de suas oposições metafísicas como o real e o imaginário, o 

sujeito e o objeto, o verdadeiro e o falso, o civilizado e o selvagem; no naturalismo, 

estas instâncias são processualmente permeáveis e transmutáveis. 
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NO LIMIAR DA FICÇÃO: LEITURA CRUZADA DE GERMINAL (1885) DE 

ZOLA E DE CLAUDE BERRI (1993) 
Maristela Gonçalves Sousa Machado (UFPEL) 

 

RESUMO: Em 1993, Claude Berri, influente cineasta francês, lançou uma das adaptações 
fílmicas de um dos romances emblemáticos do naturalismo francês, Germinal (1885) de Émile 
Zola. Épico produzido durante o governo de François Mitterrand, o filme tornou-se um símbolo 
da exceção cultural francesa e um fenômeno midiático. Nutriam-se grandes expectativas em 
torno da obra. Como Claude Berri, reputado autor de adaptações literárias, recriaria a obra de 
Zola, prenunciador da invenção dos irmãos Lumière? Poder-se-ia associar o Germinal de Berri à 
obra de cineastas como Erich Von Stroheim e Luis Buñuel, citadas por Aumont e Marie (2001) 
quando se evoca o naturalismo cinematográfico? Mas a recepção ao Germinal de Berri não foi 
entusiasmada. Para vários críticos faltava-lhe a sutileza aliada ao vigor do romance. Cobravam 
fidelidade ao romance, sem levar em conta, conforme Michel Serceau (1999), o caráter 
fundamental da adaptação cinematográfica como espaço de leitura e ressignificação no contexto 
da singularidade da linguagem cinematográfica, de suas práticas significantes, da 
cinematografia do cineasta e do seu tempo. O objetivo desse trabalho é refletir sobre o diálogo 
intertextual tecido entre romance e filme a partir do estudo dos momentos iniciais de cada um – 
o incipit e sequência genérica respectivamente –, momentos estratégicos da adesão do 
leitor/espectador ao universo narrativo, sem perder de vista a relação dinâmica entre esses 
fragmentos e a totalidade de cada obra. Conforme Christian Metz (1991) e Nicole de Mourgues 
(1994), os dois fragmentos apresentam elementos comuns em sua natureza e função de, como 
zona fronteiriça no limiar da narrativa propriamente dita, introduzir os primeiros elementos da 
ficção, criar uma atmosfera, seduzir o espectador/leitor. A partir de sua leitura cruzada, 
discutiremos a maneira pela qual Berri se apropria do romance de Zola, traduzindo-o para a 
linguagem cinematográfica nos anos 1990. 
 
Palavras-chave: Germinal. Émile Zola. Claude Berri. Incipit. Sequência genérica. 

 Em 1993, Claude Berri, influente cineasta e produtor francês, lançou uma das 

adaptações fílmicas de um dos romances emblemáticos do naturalismo francês, 

Germinal (1885) de Émile Zola. O épico ambicioso sendo o mais caro filme francês até 

então, foi produzido durante o governo de François Mitterrand, fazendo parte de um 

ciclo de superproduções que marcaram a volta da indústria cinematográfica francesa aos 

filmes históricos e às adaptações de clássicos, em uma tentativa de ativar elementos da 

literatura e cultura francesa e destiná-los às plateias contemporâneas. Germinal (1993), 

referido muitas vezes como acontecimento, ícone ou monumento, tornou-se um símbolo 
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da exceção cultural francesa e um verdadeiro fenômeno midiático, mas não teve uma 

reputação entusiasmada como lembra Alison Murray (2003).  

 Havia grandes expectativas em torno dessa adaptação cinematográfica em 

função da vasta filmografia de Claude Berri, reputado autor de adaptações fílmicas. 

Antes de Berri, seis adaptações cinematográficas já haviam levado Germinal às telas, 

sendo as de Albert Capellani (1913) e Yves Allégret (1963) as mais conhecidas e muitas 

outras realizações se inspiraram no romance. Segundo Pierre Assouline (1993), também 

houve um projeto não realizado de adaptação por Jean-Paul Sartre para a direção de 

Marcel Pagliero. Muito se comentara sobre a força das imagens na concepção do 

romance a ponto de considerar Zola um prenunciador da invenção dos irmãos Lumière. 

Ana Gural-Migdal (2012) discute as afinidades de Zola com Eisenstein, estabelecendo 

relações entre Germinal e A Greve. 

 O objetivo desse trabalho é refletir sobre o diálogo intertextual tecido entre 

romance e filme a partir do estudo dos momentos iniciais de cada um – 

respectivamente, o incipit, segundo Andrea Del Lungo (1998) e sequência genérica de 

acordo com Nicole de Mourgues (1994) –, momentos estratégicos da adesão do 

leitor/espectador ao universo narrativo, sem perder de vista a relação dinâmica 

estabelecida entre esses fragmentos e a totalidade de cada obra. Conforme Christian 

Metz (1991), os dois fragmentos apresentam elementos comuns em sua natureza e 

função de, enquanto zona fronteiriça no limiar da narrativa propriamente dita, introduzir 

os primeiros elementos da ficção, criar uma atmosfera envolvente, seduzir o 

espectador/leitor.  

 No caso da sequência genérica, muitas vezes situada no limiar da ficção fílmica, 

“é a parte do filme que diz ao público que ele é um filme”, assegurando “a passagem 

entre o mundo real, o espaço de fabricação e de recepção do filme e o mundo ficcional.” 

(MOURGUES, 1994, p. 12-13). Christian Metz ressalta que se trata de um discurso 

dirigido aos espectadores, assim como o paratexto nos livros (1991, p. 63), informando, 

título, nome do cineasta, produtor, roteirista, atores, técnicos e, no caso da adaptação 

cinematográfica, a relação com a obra fonte. 

 A partir da leitura cruzada do incipit e a sequência genérica, vamos discutir a 

maneira pela qual Claude Berri se apropria dos temas e formas do romance de Zola, 

traduzindo-o para a linguagem cinematográfica dos anos 1990. Para cotejar as narrativas 

literária e fílmica, utilizaremos a perspectiva da analyse de films segundo Jacques 
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Aumont e Michel Marie (1988) que, sem empregar um discurso semiótico 

especializado, evoca elementos fundamentais da semiologia do cinema.  

A entrada na ficção do romance: a descoberta da visão fantástica da mina de 

carvão  

 Partindo da definição de incipit como “fragmento textual que começa no limiar 

da entrada na ficção (pressupondo a tomada da palavra por um narrador fictício e, 

simetricamente, a escuta de um narratário igualmente fictício) e termina na primeira 

fratura importante do texto” (DEL LUNGO, 1998, p. 163), delimitamos os cinco 

primeiros parágrafos de Germinal de Zola como objeto de nossa análise. 

 Nesse fragmento inicial, acompanhamos a caminhada de um homem só, em 

noite alta de profunda escuridão, pela estrada de Marchiennes a Montsou, cortando 

campos de beterraba. Desempregado, procura uma fábrica onde pudesse trabalhar. 

Pouco enxergava, sentia apenas o horizonte e as mãos sangravam-lhe por causa do frio. 

Chega finalmente a um local obscuro, animado por um forte movimento e vislumbra 

uma espécie de espetáculo fantástico – ao alto, uma paliçada protegendo uma linha 

férrea à direita, uma aldeia de tetos baixo e uniformes se elevava à esquerda. Ao 

avançar, avista, sem compreender, vê braseiros suspensos cujas chamas altas evocavam 

luas fumacentas. Mas é no nível do chão que se detém diante de uma massa de 

construções onde surgia a chaminé de uma fábrica. “Visão fantástica” (G. p.12) 1

 Consideramos que a ruptura determinante do fim desse momento inaugural do 

romance acontece pela única irrupção da voz do personagem anônimo, interrompendo o 

silêncio predominante: – “Bom dia – disse ele aproximando-se de um dos fogos.” (G, 

12). 

, 

envolvida pela escuridão e a fumaça, dominada pelo barulho do vazamento invisível do 

vapor. O homem reconhece finalmente uma mina, envergonhado por ter demorado a se 

dar conta disso e pessimista quanto à possibilidade de procurar emprego, decide tentar. 

Toma o caminho do fogo – descobrimos que são fogos de hulha em tachos de ferro 

fundido que lá estavam para iluminar e aquecer os homens que trabalhavam até tarde 

retirando o entulho. Ouve outro ruído vindo de vagonetes empurrados sobre trilhos e 

percebe as sombras que os descarregavam. 

                                                            
1 A indicação entre parênteses G, seguida de um número de página, remeterá sempre a ZOLA. Germinal. 
Tradução de Francisco Bittencourt. Rio de Janeiro: Editora Abril, 1972.  
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 Nesse incipit, nos é apresentado o personagem principal do romance, Etienne 

Lantier, que se apresentará a Boa-Morte, trabalhador da mina, alguns parágrafos 

adiante. Operário sem emprego e sem morada, tiritando, vestido com um paletó puído 

de algodão e calças de veludo, Etienne Lantier parecia movido pelo pensamento único 

de aquecer as mãos por um instante.  

 Na tradição das aberturas romanescas do século XIX, Germinal se inicia com o 

motivo recorrente da chegada do personagem, coincidindo com a entrada do leitor na 

ficção romanesca. O ponto de vista predominante é o do personagem com quem 

compartilhamos a visão do um caminho tortuoso, como o de alguém que está 

penetrando no coração das trevas – tomada de atalho, descobertas à esquerda e à direita, 

interrupções, a escalada e finalmente a descoberta da mina, da luz, do calor. A partida 

de Etienne Lantier marcará, por sua vez, o fim do romance.  

 Como acontece com os vinte romances de Zola escritos entre 1870 e 1893, 

segundo Verrier (1992) o espaço – a estrada entre duas cidades, o campo, a mina - onde 

se passa a narrativa é evocado logo nas primeiras linhas. A narração em terceira pessoa 

nos faz mergulhar em uma atmosfera noturna (“noite sem estrelas, de uma escuridão e 

espessura de tinta”; “não enxergava nem mesmo o solo negro”), gélida e opressiva (“o 

imenso horizonte achatado através do sopro do vento de março, rajadas largas como 

sobre um mar, geladas por terem varrido léguas de pântanos e terras”), em um espaço 

quimérico (“cerração ofuscante das trevas”, “luas fumacentas”, “clarões vermelhos”, 

“céu morto”, “aparição fantástica engolfada na noite e na fumaça”, “sombras que se 

moviam descarregando os carros ao lado das fogueiras”, G, p.11-12). Nessa noite 

profunda, um motivo sonoro predomina sobre as rajadas de vento, e o barulho dos 

carregadores empurrando os vagonetes sobre os trilhos. Trata-se do “arfar grosso e 

prolongado” do escapamento de vapor que dava vida ao monstro, á mina de Voreux.  

 O ponto de vista do personagem se alterna com o de um narrador onisciente que 

pinta um quadro com grandes pinceladas, algumas vezes à maneira de um travelling 

cinematográfico: “dez quilômetros de calçamentos cortando os campos de beterrabas”, 

“o imenso horizonte achatado”, “rajadas largas como sobre um mar”, “nem sombra de 

árvore manchava o céu; a estada desenrolava-se reta como um quebra-mar em meio à 

cerração ofuscante das trevas”. (G, p.11). Um efeito de estranhamento e amplitude é 

criado quando, através dessas imagens, o espaço terrestre é comparado ao mar. 

 O incipit exerce sua função de seduzir o leitor ao fazê-lo compartilhar com um 

homem temeroso e angustiado, percorrendo um caminho tortuoso em busca de calor e 
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conforto, a descoberta de uma visão fantástica da mina de carvão. É ao lado do fogo, 

que ele dirá “bom dia” a Boa-Morte. Sua busca parece ser a de toda a classe operária: 

para além do indivíduo, representa o coletivo lutando contra as forças da natureza hostil. 

Até esse momento, os demais operários são apenas “sombras que se moviam” (G, p.12).  

 Um horizonte de expectativa é criado: por que este homem sentiu-se 

envergonhado por tardar a descobrir que se tratava de uma mina de carvão? Como será 

a sua experiência no interior daquele monstro, símbolo do capitalismo infernal?  

 

 

A entrada na ficção do filme: a descoberta da estática mina de carvão  

 Lançado em 1993, com a presença de François Mitterrand, Germinal de Claude 

Berri foi o mais caro filme francês realizado até a data de seu lançamento. Com o 

roteiro de autoria do próprio diretor e de Arlette Langmann, fotografia de Yves Angelo, 

contava, em seu numeroso elenco, com Renaud, Miou-Miou, Gérard Depardieu, Jean 

Carmet e milhares de figurantes. Durante um ano, Berri pesquisou cuidadosamente a 

documentação para a recriação dos espaços e da atmosfera do romance, conforme 

documenta Pierre Assouline nas 400 páginas de seu livro-repotagem Germinal, 

l'aventure d'un film (1993).  

 A sequência genérica de Germinal de Claude Berri dura 2m41s. Desde o seu 

início, distingue-se, de maneira muito sutil, o som das engrenagens da mina, o crepitar 

do fogo que se confundem com as rajadas de vento. Logo aos 20 s começa a música de 

Jean-Louis Roques. As primeiras menções escritas aparecem sobre um plano inicial em 

que alguns pequenos pontos de luz se iluminam e rapidamente (Germinal, 1993, 04 

seg.) dão ao espectador a imagem completa da mina de carvão desfocada, enfumaçada e 

iluminada por vários pontos de fogo. A sequência, filmada com a câmera fixa em plano 

geral, vai até 1m47. Com as imagens sempre sobrepostas às menções escritas do 

genérico, segue-se uma sequência com um travelling lateral mostrando as pernas de um 

homem caminhando a passos largos no escuro sob um chão negro. O ruído de passos 

sobrepõe-se à música e aos barulhos da mina (vozes e máquinas) que vão se tornando 

mais nítidos. Nesse momento, aparece a menção escrita “Un film de Claude Berri.” Em 

seguida, o vulto do homem é filmado de costas em um plano médio e a imagem da 

mina, ao fundo, vai se tornando mais nítida através de um zoom, à medida que o homem 

avança. Alternam-se primeiros planos frontais do personagem pálido, traços 
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tensionados, de chapéu, vestido com um casaco vermelho elegante, um foulard e 

expressão de admiração (com a sobreposição da dedicatória e última menção escrita 

“Pour mon père”), com planos gerais da mina em que podemos distinguir mais 

claramente os operários trabalhando. A crescente nitidez da imagem acompanha uma 

maior nitidez do som. Imagens frontais do homem com expressão decidida e 

caminhando em direção à mina alternam-se com a visão de suas costas. Vai se 

distanciando da câmera e podemos distinguir uma mala e uma sacola em suas mãos. 

Aproxima-se de um tacho onde arde o fogo de hulha e diz “bom dia”.  

 A recepção ao Germinal de Berri “não foi propriamente entusiasmada” 

(MURRAY, 2003, p. 906). Segundo vários críticos, faltava-lhe a sutileza aliada ao vigor 

do romance, o tratamento das imagens jogando com a variação da distância focal. 

Cobravam, em resumo, fidelidade ao texto literário, sem levar em conta o caráter 

fundamental da adaptação cinematográfica, segundo Michel Serceau (1999), de espaço 

de leitura, transformação e ressignificação da obra fonte, no contexto da singularidade 

da linguagem cinematográfica, de suas práticas significantes, da cinematografia do 

cineasta e do seu tempo. 

 Não há dúvida de que a recriação do incipit do romance por Claude Berri nos 

causa estranheza logo à primeira vista. Como compreender a citada sequência de 1m47s 

com a câmera estática comparando-a ao caráter dinâmico da descrição literária 

desenhada a grandes pinceladas, à maneira de um travelling, explorando a profundidade 

da paisagem? O narrador literário orienta a nossa visão da direita para a esquerda, do 

céu para o chão, explorando o contraste entre o claro (fogo, clarões vermelhos, 

braseiros, lanternas) e o obscuro da noite, criando um quadro sombrio e opressivo em 

que as formas, percebidas como silhuetas e sombras aliam-se ao frio, às rajadas de 

vento, ao barulho da respiração da mina. Absorvido por esse quadro, o leitor acompanha 

as reflexões do protagonista entremeadas à descrição poderosa – “uma única ideia lhe 

ocupava o cérebro vazio de operário sem trabalho e sem teto, a esperança de que o frio 

se tornasse menos agudo com o romper do dia” (G, p.11) – de sua caminhada, seu 

medo, seu pessimismo.  

 A narrativa fílmica abre mão do efeito de suspense da descoberta da mina e 

revela de imediato a opção pela imagem realista, como um clichê, a princípio estática e 

fora de foco, em seguida evoluindo quase imperceptivelmente até se tornar visível. Abre 

mão dos recursos mais elaborados da linguagem cinematográfica para mostrar, pela 

primeira vez, essa mina estática como uma estrutura de cenário teatral, sem efeitos 
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espetaculares. Momento reflexivo de uma adaptação cinematográfica, ao fazer com que 

as páginas do livro sutilmente ganhassem movimento em sua transição para a tela, ao 

mesmo tempo em que desfilam as nítidas menções escritas pontuando a fatura fílmica.  

 O espectador verá a mina nitidamente, com seus operários e máquinas, no 

mesmo momento em que a figura de Etienne Lantier é mostrada. Claude Berri preferiu 

assim se distanciar do incipit literário, com a intenção clara de propor uma leitura do 

percurso do herói e do espaço da mina que diferem da visão fantástica e impressionista 

proposta por Zola. Usa a banda-som de maneira muito sutil, mas povoa a abertura 

fílmica com ruídos inicialmente discretos da mina, remetendo a rajadas de vento, 

misturando-se ao ritmo pausado da música de Jean-Louis Roques. Desaparece a 

inquietante respiração da mina literária, seu caráter mítico, pulsante.  

 Não se adota a alternância de pontos vista, o personagem na maior parte do 

tempo é visto pelo espectador, opta-se por uma espécie de simplificação da narrativa, 

essencialmente realista, conforme o desejo do cineasta de realizar as filmagens no Norte 

da França, em um antigo sítio mineiro.   

 Além disso, a leitura fílmica de Claude Berri ressignifica Etienne Lantier ao 

mostrá-lo reflexivo e altivo ao invés de miserável e temeroso. O embrulho de pano que 

o personagem literário carregava desdobra-se em mala e sacola, seu paletó de algodão 

surrado vira um mantô vermelho, desaparece o desconforto causado pelo frio 

inclemente. As imagens fílmicas da caminhada decidida do personagem não recriam o 

caminho literário lento, penoso e angustiante. Essa leitura dá ao uma maior força ao 

herói – como dissemos, sua face decidida nos é revelada ao mesmo tempo em que a da 

mina de carvão. Antecipa ao espectador que não deve se tratar de um operário como os 

outros por ter um projeto: ser o líder do movimento grevista. Enquanto os operários da 

mina do incipit literário eram apenas sombras, na narrativa fílmica são mostrados em 

plena atividade. 

 Uma análise mais completa da evolução do personagem principal ao longo do 

filme seria necessária para confirmar a nossa hipótese de leitura. Seria interessante 

também lançar um olhar sobre a cinematografia daquele momento, em que a luta dos 

operários na Manchester de Margareth Thatcher foi tema de um filme como Chuva de 

pedras (1993) de Ken Loach. Idade da inocência (1993), adaptação cinematográfica do 

romance de Edith Wharton por Martin Scorsese e Vale Abraão (1993), revisitação de 

Madame Bovary por Manuel de Oliveira também poderiam fornecer um contraponto 

produtivo para a reflexão sobre a sóbria visão da sequência genérica de Claude Berri ao 
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recriar o livro que representa a luta entre o trabalho e o capital nos Rougon-Macquart e 

cujo vigor está distante da visão de um naturalismo experimental a que muitas vezes se 

pretendeu reduzir a obra Émile Zola.  
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L’AFFAIRE DREYFUS1 E A UTOPIA NATURALISTA 

 

M. Inês C. Arigoni (UFRGS) 

 

RESUMO:  
O objetivo deste trabalho é apresentar considerações sobre o papel de Émile Zola no episódio 
Dreyfus e as relações deste com a ficção Vérité (1902). O Segundo Império, por um lado,  foi 
um período marcado por produções culturais direcionadas à burguesia. A Terceira República, 
por outro, coexistiu com uma efervescência social contínua que implicaram as forças do antigo 
regime, da burguesia e do operariado que teve como consequência a expansão e a diversificação 
da imprensa francesa, colocando em evidência a informação política e social, o comentário e a 
análise. O naturalismo revela-se um movimento artístico engajado, reafirmando o que escritores 
realistas já haviam dito sobre a importância dos acontecimentos contemporâneos. O episódio 
Dreyfus foi uma crise que envolveu os jornais do final século XIX e mobilizou a opinião 
pública, mas foi, sobretudo, uma das grandes batalhas de É. Zola. Para compreender este 
processo é necessário identificar suas raízes que estão no movimento boulagista e no que ficou 
conhecido como escândalo do canal do Panamá. Três eventos que estiveram interligados e que 
foram processos políticos, econômicos e fenômenos midiáticos. A campanha que teve Zola 
como protagonista pela absolvição de Dreyfus mobilizou políticos, jornalistas e escritores, o que 
gerou dois: os favoráveis e os contrários a Dreyfus. L’affaire Dreyfus inspirou Zola, em 1902, 
no argumento de seu romance Vérité, que surgiu em folhetim no jornal L’Aurore. Esta ficção 
traz consigo um conjunto de valores utópicos relacionados à escrita naturalista: Luta pela justiça 
e pela verdade. 
 
Palavras-chaves: L’affaire Dreyfus. Naturalismo. Émile Zola. Jornalismo. Literatura. 
 

 

Introdução 

 

O período do Segundo Império (1852-1870) coincide com uma expansão sem 

precedentes do comércio e da indústria francesa e, consequentemente, da população da 

cidade de Paris. O novo imperador desejava mais que uma prosperidade nacional, ele 

tinha ambições imperiais grandiosas e se engajou em disputas com a Itália, a Rússia, a 

Áustria e em uma guerra com a Prússia. Àquela época, os periódicos que, em relação à 

censura, tinham vivenciado momentos mais ou menos difíceis conheceram um 

progresso significativo, com grandes tiragens, em consequência de haver uma 

conjuntura florescente e de relevantes avanços tecnológicos.   

A vida artística do Segundo Império, segundo Hauser (1972, p. 943), foi 

dominada por produções fáceis e agradáveis, destinadas à burguesia bem instalada e ao 

espírito passivo. Uma literatura que não era mais que uma distração, uma música 

                                                           
1 Episódio Dreyfus (tradução nossa). 
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simples e cativante, uma pintura que era somente uma decoração das paredes, uma 

literatura que não passava de uma diversão para ociosos.  

Na evolução do cenário político e histórico, a Terceira República Francesa 

(1870-1940) foi declarada durante a guerra franco prussiana. Com a derrota face aos 

prussianos, os conflitos entre as classes sociais e os grupos políticos foram reforçados, 

colocando os operários parisienses contra o governo republicano à Versailles, sob a 

presidência de Adolphe Thiers. O apogeu dos conflitos resultou, em 1871, na 

proclamação de um governo autônomo, a Comuna de Paris, que durou somente 72 dias 

e desenvolveu uma politica de forte inspiração socialista. 

O crescimento do jornalismo era ininterrupto, a Terceira República foi um 

período para a imprensa de expansão e de diversificação, pela coexistência de jornais 

políticos, de opinião – alguns muito, outros nem tão engajados – que colocaram em 

evidência a informação política e social, o comentário e a análise. Este período histórico 

coabitou com uma efervescência social contínua e de grandes litígios que implicaram as 

forças do antigo regime, da burguesia e do operariado. Desses conflitos, o projeto 

burguês, que se apoiou sobre um forte sentimento nacionalista, saiu reforçado. O 

episódio Dreyfus, que colocou em cena o antissemitismo, ilustra esse contexto em dois 

relevantes aspectos: o da política e o da comunicação. 

Em contrates com esse panorama, o naturalismo revela-se um movimento 

artístico engajado. Pode-se pensar Courbet como um de seus primeiros mestres e uma 

referência. Courbet declarou-se não somente socialista, mas igualmente democrata e 

republicano, em uma palavra, um partidário da revolução e, mais do que tudo, 

pertencente ao movimento realista. Quando Zola (2006, p. 341, tradução nossa) 

declarou: "A República será naturalista ou não será", ele não estava unicamente ao 

ritmo dos acontecimentos; manifestava também como sua obra portaria os desafios e as 

batalhas de sua contemporaneidade.  

Na obra de Émile Zola, encontramos dois mundos diversos, relacionados, mas 

não segmentados, o da literatura e o do jornalismo, que revelam o contexto histórico e 

os embates do romancista. Zola, como uma espécie de escritor-jornalista, integrou essas 

duas esferas e, com o naturalismo, abriu para a literatura novas perspectivas, pensando o 

romance como um meio eficaz a serviço do homem.  
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O realismo 

 

Ao deparar com o movimento realista do século XIX, se é levado a relativizar a 

distinção que se conhece hoje entre o que é jornalismo e o que é literatura.  A principal 

convenção que rege o jornalismo é o compromisso com a realidade, o que resulta em 

um pacto com o leitor de a narrativa jornalística ter, por objeto, um fato real e não 

imaginário, diferentemente do que se convenciona para a literatura. Não se trata aqui de 

negar as diferenças entre as duas esferas, mas de destacar como suas fronteiras estavam 

difusas àquela época. Os realistas, como confirmam as palavras de Champfleury (1857 

apud ROY-REVERZY, 2008, p. 9, tradução nossa), associaram a produção literária à 

realidade, “[...] o romancista não julga, não condena, ele se contenta em expor os fatos 

[...] a reprodução da natureza pelo homem não será jamais uma reprodução, uma 

imitação, será sempre uma interpretação”. Nos anos mil e oitocentos, o realismo foi um 

movimento relevante cuja evolução obviamente produziu nuances. É, nesse processo, 

que escola naturalista se inscreve com um matiz próprio. 

 

O romance naturalista 

 

O projeto naturalista não só reafirmava o que escritores realistas já haviam dito 

sobre a importância dos acontecimentos contemporâneos, como também assegurava a 

necessidade de um método de trabalho literário mais próximo à ciência que envolvia a 

observação dos fatos, a busca pela verdade, a intuição, o encadeamento lógico em um 

estilo claro e simples.  A proposta de Zola para o romance moderno antecipava, de certa 

maneira, aquilo que mais tarde seria consolidado no campo jornalístico como o gênero 

da reportagem. Isto leva a pensar que Zola foi um precursor do protocolo o qual, em 

pouco tempo, o jornalismo adotaria tanto como método de apuração quanto como 

formato do texto, o que, por si só, posiciona Zola em relação ao jornalismo com 

singularidade.  

O paradigma naturalista forjou um romance mais objetivo, com a finalidade de 

subsidiar esse novo formato. Empregou técnicas como a do desenho, da fotografia e da 

entrevista, fazendo com que os escritores agissem da mesma forma que os faits-

diversiers e os incipientes repórteres que saíam às ruas em busca de novidades e de 

inspiração. 
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A campanha de Zola e Dreyfus 

 

O episódio Dreyfus foi uma crise que envolveu a mídia, mobilizou e cristalizou a 

opinião pública. Os meios de comunicação consolidaram-se, desde o final do século 

XIX, como elementos importantes que agem tanto para moldar a opinião publica como 

para dar-lhe a palavra – uma ambiguidade que se evidencia em grandes debates e crises 

políticas. O episódio Dreyfus foi uma das grandes batalhas de É. Zola, o autor disputou 

a opinião pública e quem lhe concedeu a palavra foram os jornais. A luta de Zola 

dialoga com sua utopia naturalista. A escrita, seja literária ou jornalística, apresenta-se 

para o romancista como uma busca maior, uma busca pela verdade e pela justiça. 

O episódio Dreyfus se constituiu na vida política francesa como uma ruptura, 

colocando cada indivíduo na obrigação de se posicionar em relação a determinado 

conjunto de princípios, acentuando as clivagens políticas e clarificando o confronto de 

duas visões de mundo, de duas concepções de sociedade e duas escalas de valores 

(DENIS; LANGRÉE; VEILLARD, 1995). 

Este episódio pode ser assim resumido: Capitão Dreyfus – cidadão francês, 

oficial da artilharia, judeu – sofrera a acusação de traição. Ele supostamente teria 

fornecido à Alemanha informações militares da mais alta relevância. Haviam 

descoberto, dentro de uma cesta de papel, na Embaixada da Alemanha, um borderô 

anunciando a entrega de notas secretas. A escritura deste documento foi analisada por 

peritos que concluíram que a letra era de Dreyfus. Este acabou sendo vítima de uma 

conspiração, que resultou, em 1894, em sua condenação à degradação militar e à 

deportação perpétua. Dois anos depois, Zola engajou-se na defesa de Dreyfus.  

Em relação à condenação de Dreyfus, Zola agiu como um homem livre, 

utilizando sua celebridade para defender um inocente em nome de valores universais. A 

campanha preconizada por Zola se iniciou com três artigos publicados no jornal Figaro 

e teve continuidade com uma série de três brochuras. Na primeira, Lettre à la Jeunesse, 

Zola faz um apelo aos jovens para se juntarem a ele nessa caminhada pela verdade. 

 

Juventude, juventude! Esteja sempre com a justiça. Se a ideia de 
justiça se obscurecer dentro de ti, tu correrás todos os perigos. [...] 
Aonde vão vocês, aonde vão, estudantes que percorrem as ruas, 
manifestando-se e lançando em meio a nossas discórdias a bravura e a 
esperança dos nossos vinte anos? Vamos à busca da humanidade, da 
verdade, da justiça! (ZOLA, 1999, p. 78-76, tradução nossa). 
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 Na segunda brochura, intitulada Lettre à France, o romancista tem por objetivo 

chamar seus concidadãos a tomarem consciência do erro judiciário que envolvia o caso 

Dreyfus:  

 

Já sonhaste que o perigo está justamente nessas trevas obstinadas da 
opinião pública? Centenas de jornais repetem diariamente que a 
opinião pública não quer que Dreyfus seja inocente, que sua culpa é 
necessária à salvação da pátria. [...] aqueles dos teus filhos que te 
amam e te honram, França, têm somente um dever ardente nesta hora 
grave: o de agir poderosamente sobre a opinião, esclarecendo-a, 
trazendo-a de volta, salvando-a do erro no qual paixões cegas a 
lançaram. (ZOLA, 1999, p. 82-83, tradução nossa). 

 

Zola pensou ainda em uma terceira publicação que seria dirigida ao presidente 

do país, Lettre au président de la République, texto que se transformou no conhecido 

artigo J'accuse!, publicado pelo L'Aurore. 

 

Já que ousaram, ousarei também. Direi a verdade, pois prometi dizê-la 
se a justiça, em seu curso regular, não o fizesse de forma plena. Meu 
dever é falar, não quero ser cúmplice [...]. E é ao senhor, o presidente 
da República, que clamarei essa verdade, com toda minha força de 
homem de honesto. [...]. Ao fazer essas acusações, não ignoro que me 
submeto aos artigos 30 e 31 da lei de imprensa de 29 de julho de 1881 
[...], que pune os delitos de difamação. É voluntariamente que me 
exponho. (ZOLA, 1999, p. 97-98-113, tradução nossa). 

 

A situação politica francesa estava um tanto fragilizada. O país ainda abalado 

pela derrotada imposta pela Alemanha acaba entrando em um clima de paranoia, no 

qual predominava a espionagem e a traição. As discussões sobre o patriotismo e o papel 

das forças armadas estavam na ordem do dia. 

 

As crises da III República francesa 

 

A Cisão social posta é de certa forma uma continuidade do período anterior, 

marcado pelo movimento Boulangista e o Escândalo do Canal do Panamá. A ascensão 

do general Boulanger surgiu como uma forma inevitável. Sua força – e também sua 

fragilidade – era resultado do fato de que ele parecia unir todos os descontentes, 

condensar diferentes ideais. Os realistas acreditaram que Boulanger poderia ser útil à 

causa monarquista; os católicos o viam como um enviado por Deus para salvar a França 

e as virtudes cristãs; o Exercito, guardião da ordem social, o percebia como instrumento 
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a uma futura revanche; os que detestavam o sistema parlamentar, sua impotência, sua 

corrupção, também se voltavam para ele; os segmentos vinculados às classes populares 

o avistavam como um chefe, puro e firme, que poderia acabar com o liberalismo 

burguês, com a exploração capitalista e com todas as desgraças da época (BRENDIN, 

1995). Verdadeiramente um salvador da pátria. Contudo o desfecho da trajetória deste 

general e ex-ministro da guerra resultou na sua condenação por conspiração, o que o 

levou ao exílio e, logo depois, ao suicídio.  

O boulangismo foi uma crise política, mas, sobretudo, foi uma tentativa de 

reorganização de setores conservadores  que tinham como objetivos a desestabilização 

da III Republica. Uma estranha aglutinação de forças políticas, uma crise que não se 

encerou e que teve continuidade nos anos 90, alimentando o antissemitismo e 

reforçando manifestações de nacionalismo. Os descontentes com a República não 

desistiram, levantando a bandeira da corrupção, prosseguiram a sua luta, mobilizando a 

opinião pública sobre o episódio que ficou conhecido como o Escândalo do Panamá.2 

Este evento de dimensões globais marcou a história econômica e política da França pela 

crise financeira e política que gerou, tratava-se de uma questão de suposta corrupção 

parlamentar. Os nacionalistas franceses acusaram, em 1892, parlamentares de terem 

recebido ações para a autorização de medidas de levantamento de fundos para a 

construção do canal (BISPO, 2009). O movimento boulagista, o escândalo do Panamá e 

o episódio Dreyfus foram processos políticos e fenômenos midiáticos que marcaram um 

período de instabilidade. 

 

L’affaire Dreyfus e as vanguardas políticas 

 

 Este contexto mobilizou políticos, jornalistas e escritores; intelectuais que se 

filiavam a diversas correntes de pensamento, proporcionando a estruturação de dois 

grandes campos: os favoráveis e os contrários a Dreyfus. A campanha protagonizada 

por Zola pela absolvição de Dreyfus teve, como fortes aliados, seguidores anarquistas e 

socialistas. 

                                                           
2 Com a falência da firma fundada por Lesseps, a Compagnie Universelle du Canal Interocéanique de 

Panamá, em  1889. 
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Segundo Kettani3, o movimento anarquista foi um ponto convergente entre os 

diversos discursos de escritores, no momento do episódio Dreyfus e nos acontecimentos 

políticos que o antecederam. O suporte do mundo literário à causa anarquista contribuiu 

para estabelecer uma continuidade entre as reivindicações anarquistas e o dreyfusismo 

futuro, conclui Kettani. Entre os escritores anarquistas que se envolveram com o 

episódio Dreyfus, vale destacar Mirbeau (1990, p. 129) que afirmava que: “o 

anarquismo [...] é a liberdade de desenvolvimento do indivíduo, em um sentido normal 

e harmônico [...] a utilização espontânea de todas as energias humanas, criminalmente 

desperdiçadas pelo estado”
4. Apesar de sua recusa a toda forma de violência imposta 

pela ação politica, Zola não ficou indiferente a este movimento:  

 

[...] os anarquistas, eu falo bem entendido dos anarquistas sinceros, 
não existe uma só palavra para qualificá-los: são poetas. É a eterna 
poesia noire, velha como a humanidade, como o mal, como a dor. São 
seres de coração, cabeças visionárias, impacientes sonhadores [...] não 
creio que o sonho anarquista desapareça jamais. Este sonho noir de 
demolidores subsistirá sempre ao lado do sonho azul de idealistas. 
Todos os dois provenientes de uma mesma necessidade. E isso durará 
tanto quanto o mal, tanto quanto a dor, isto é, tanto quanto a 
humanidade. (CARRÈRE, 1892, p. 2).  

  

 Ainda, nesse campo de vanguarda, a influência das idéias socialistas refletiu-

se nos discursos literários de vários escritores dreyfusards, a citar, Charles Peguy e 

Romain Rolland. Embora o discurso anarquista fosse fonte de mobilização da juventude 

intelectual, foi à retórica socialista que, ao somar-se com o movimento Dreyfus, 

encontrou um acolhimento que se estendeu para além do episódio. O jovem Romain 

Rolland, arrebatado por ideias socialistas, definiu a doutrina como um apelo irresistível 

e uma revolução interna: 

 

[...] as ideias socialistas infiltram-se em mim, apesar de mim, apesar 
de meus interesses, apesar de minhas repugnâncias, apesar do meu 
egoísmo. Sem que eu queira pensar sobre isso, a cada dia elas 
penetram em meu coração [...]. (ROLLAND, 1895 apud BAQUIN-
BENSLIMANE, 2007, p. 70, tradução nossa). 

   

                                                           
3 Université Sorbonne Nouvelle – Paris III Ecole doctorale 120 : Littérature française et comparée. De 

l’Histoire à la fiction : les écrivains français et l’affaire Dreyfus. Thèse dirigée par M. Alain Pagès 

Soutenue le 8 janvier 2010. 
4 Publicado originalmente em: MIRBEAU, O. Ravachol. L’En Dehors, [Paris], 1er mai 1892.  
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 Para Rolland assim como para Zola, o impulso socialista é mais um movimento 

moral e filosófico do que político. Um compromisso de ideias; não um compromisso de 

ação. O socialismo, para Zola, era tanto o horizonte da juventude  como um elemento 

essencial de sua relação com a literatura, acreditando que a juventude literária seria 

inevitavelmente impulsionada ao socialismo: 

 

O que há, nas jovens gerações literárias de ardor, de força, de 
entusiasmo, de generosidade, se dirige naturalmente ao socialismo 
[...]. O socialismo está ao fundo de tudo: não é necessário grande 
esforço para descobri-lo. Pessoalmente, eu o encontro em todos os 
lugares; minhas pesquisas, aonde quer que eu as conduza sempre me 
fizeram tocar no problema social. (HURET, 1891, p. 43, tradução 
nossa).  

 

 Acreditando que a politica era uma coisa vã e que as questões sociais deveriam, 

ao contrário, estar na cabeça de todo homem que pensa e reflete (HURET, 1891), Zola 

construiu sua literatura politicamente orientada a uma ação social voltada para a defesa 

do povo , dos desafortunados,  e conferiu à sua obra uma dimensão benfeitora: Durante 

o episódio Dreyfus esta ideologia socialisante fez com que Zola espontaneamente 

tomasse partido por um inocente injustamente condenado; em vez de os militares.  Entre 

a Pátria e a República, Zola não hesita, está ao lado da República com tudo que ela tem 

de mais significativo, está ao lado de grandes questões que se apresentavam: a luta pela 

justiça, a perseguição continua pela verdade, a separação da Igreja e do Estado. 

Questões que ganham a dimensão não só de denúncia, mas, sobretudo, de defesa da 

humanidade. 

 

Vérité uma proposta para o futuro 

 

L’affaire Dreyfus forneceu a Zola, em 1902, o argumento de seu romance Vérité, 

que surgiu em folhetim no jornal L’Aurore. A personagem Dreyfus é representada como 

um professor laico, Simon, injustamente acusado de um crime crapuloso contra um 

adolescente. O homem que, ao preço de sua reputação e de sua felicidade familiar, se 

empenha para que a verdade surja é Marc, esta personagem que é também professor. A 

justiça é restituída. A reabilitação de Simon coincide com o triunfo da Escola Laica. 

É essa dimensão que evidenciamos em Vérité. O episódio Dreyfus gerou uma 

vasta literatura jornalística e ficcional que acaba por permitir uma releitura da realidade 

5169

Ana
Pencil



9 

histórica, sublinhando não só acontecimentos, mas também articulando textos de 

diversos autores. São narrativas, ideológicas e estilísticas, que se auto-influenciam e 

apresentam clichês, motivações dominantes e mitos que fundaram a retórica do 

episódio.  

Les évangiles5: Travail, Fécondité e Vérité apresentam uma retórica de 

persuasão que transforma esse ciclo em um conjunto narrativo utópico. Essas obras são 

espécies de romances teses que estão longe de ser unicamente um simulacro de 

verossimilhança, mas verdadeiramente são uma proposta para o futuro. Uma escrita 

repleta de trocas entre o real – ilusão realista – e as utopias, parafraseando Cosset (1990) 

utopias que são sintomas de uma sociedade em crise, que são simplesmente o inverso 

mágico de um lugar ou situação não satisfatória, na qual Zola reabilita os sonhos nos 

aspectos de utopias sociais. Em suas últimas obras, Zola se apresenta e apresenta sua 

literatura de forma extremamente positiva. 

 

Desejo um otimismo radiante, É a conclusão natural de toda minha 
obra, após a longa constatação da realidade, uma extensão para o 
amanhã e de uma maneira lógica, meu amor à força e à saúde, à 
fecundidade e ao trabalho, minha necessidade latente de justiça, 
explode enfim.  (ZOLA, 1968, p. 506, tradução nossa). 

  

 Em Vérité (1902), observa-se a vontade de fazer triunfar os grandes ideais e de 

assegurar o sucesso absoluto dos bons.  O enredo apresenta de certa maneira três 

grandes personagens: a Igreja, a República e a Escola. A questão que está em jogo é a 

polêmica que a França viveu, nos anos 1900, relacionada à reformulação do ensino, que 

refletiu a problemática da Igreja e do Estado (OUVRARD, 1986), é o futuro da 

juventude francesa.  Curiosamente, é o episódio Dreyfus que proporciona ao escritor o 

centro da intriga.  

Encontramos, em Vérité, o episódio Dreyfus transformado. Zola, ao “[...] abrir-

nos para o irreal, nos leva ao que é essencial na realidade” (RICOEUR, 1983, p. 296) de 

sua contemporaneidade. Zola representa, na ficção, o presente como um pesadelo 

insuportável e incompreensível, originário de uma herança obscura do passado, que 

contrasta com a utopia límpida e objetiva na qualidade de um mundo ideal que virá. 

 

 

                                                           
5 Último título, Justice, Zola deixou somente notas. 
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OS NATURALISMOS DE FIGUEIREDO PIMENTEL EM O ABORTO E UM 

CANALHA1 

 
Renata Ferreira Vieira (UERJ/CNPq) 

Leonardo Mendes (UERJ) 
 

Resumo: Na versão da historiografia tradicional sobre o naturalismo no Brasil, os romances são 
lidos como cópias dos romances experimentais do escritor francês Émile Zola. Desse ponto de 
vista, o naturalismo no Brasil foi um movimento imposto pelos modismos da literatura francesa, 
sendo mal assimilado pelos escritores nacionais. Embora a leitura da crítica canônica tenha sido 
legitimada pelos manuais de ensino de literatura a partir do século XX, na década de 1890 as 
leituras dos homens de letras sobre as ficções naturalistas eram mais complexas e abrangentes, 
indicando o caráter multifacetado e paradoxal do naturalismo. Entre os leitores dos romances 
naturalistas do final do século XIX, encontravam-se nomes de críticos renomados da imprensa, 
como José Veríssimo, Araripe Júnior, Silvio Romero, Valentim Magalhães e Artur Azevedo, 
assim como outros articulistas fora da tradição crítica. Nas leituras desses intelectuais, o 
naturalismo era uma estética nada uniforme, compreendendo uma gama de significados que 
expandiam a concepção de “romance científico” a partir do modelo do naturalismo de Zola. 
Para a historiografia tradicional só interessou a leitura via naturalismo científico, relegando para 
lugares periféricos outros subgêneros da estética, como o irônico e satírico, o banal e o 
(rechaçado) pornográfico. É nessa condição que se encontram, nos dias atuais, os romances O 
aborto (1893) e Um canalha (1895) do escritor Alberto Figueiredo Pimentel, respectivamente 
relacionados às acepções do naturalismo como “pornografia” e como “estética da banalidade”. 
Motivado pelo interesse de escrever a história do escritor Figueiredo Pimentel como autor de 
romances naturalistas, este trabalho teve como objetivo apresentar a trajetória desse escritor 
naturalista brasileiro esquecido e as primeiras recepções de O aborto e Um canalha pelos 
homens de letras e pelo leitor comum, adotando uma concepção ampliada de naturalismo e 
atentando para seus variados subgêneros e modos de execução (BAGULEY, 1990). 
  

Palavras-chave: Figueiredo Pimentel. Naturalismos. Historiografia 
 
 

                                                           
1 Este trabalho resulta de uma condensação, com supressões e alguns acréscimos, da minha Dissertação 
de Mestrado em Literatura Comparada – Uma penca de canalhas: Figueiredo Pimentel e o naturalismo no 
Brasil (2015) –  do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
com o apoio da FAPERJ.  
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O nome do escritor Alberto Figueiredo Pimentel (1869 – 1914) é uma ausência 

notável na história do naturalismo no Brasil. Observando que o tema naturalismo no 

Brasil ainda é mal compreendido pela historiografia tradicional, esta pesquisa teve como 

objetivo escrever a história do escritor Figueiredo Pimentel como autor de romances 

naturalistas, tendo como foco de interesse o estudo dos romances O aborto, publicado 

pela Livraria do Povo em 1893, e Um canalha, publicado pela Laemmert em 1895, 

ambos no Rio de Janeiro. Para cumprir o objetivo do trabalho, a pesquisa levantou 

novas informações sobre Figueiredo Pimentel e sua relação com a estética naturalista, 

especialmente na década de 1890, no acervo da Hemeroteca Digital Brasileira da 

Biblioteca Nacional. Por meio das consultas às fontes primárias foi possível conhecer a 

trajetória de um escritor naturalista brasileiro esquecido e as primeiras recepções de O 

aborto e Um canalha pelos homens de letras – escritores, críticos, livreiros e editores – 

e pelo leitor comum. 

Figueiredo Pimentel nasceu em Macaé/RJ e iniciou sua carreira no jornalismo, 

no Província do Rio, jornal da cidade de Niterói no final da década de 1880 

(CATHARINA, 2013). Nas décadas seguintes, entre 1890 a 1910, Figueiredo Pimentel 

era reconhecido como um dos escritores e jornalistas mais produtivos do Rio de Janeiro, 

com autoria em variados gêneros textuais: conto, poesia, crônica, teatro, folhetim, 

romance e literatura infantil, assumindo várias facetas em sua trajetória. Dessas facetas, 

a historiografia estudou parcialmente duas: a de cronista da coluna „O Binóculo‟ da 

Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, sob o pseudônimo Petrônio Carioca (NEEDEL, 

1993), e a de autor bem-sucedido do gênero de literatura infanto-juvenil, entre os títulos 

estavam Histórias da carochinha, Histórias da avozinha e O álbum das crianças 

(LEÃO, 2012).  

Na sua trajetória há uma faceta que permanece pouco conhecida: o Figueiredo 

Pimentel autor de romances naturalistas, com os quais estreou na vida literária em 1893, 

ao lançar com grande escândalo o romance O aborto, seguido de Um canalha em 1895. 

Interessada na faceta naturalista do escritor, este trabalho investigou a história da 

escrita, publicação e recepção desses dois romances, atentando para seus variados 

subgêneros e modos de execução por meio da consideração à dispersão de sentidos e 

significados atribuídos ao naturalismo (BAGULEY, 1990), entre eles as acepções do 

naturalismo como “pornografia” e como “estética da banalidade”, respectivamente 

relacionados aos romances O aborto e Um canalha. 
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A Livraria do Povo, do proprietário Pedro da Silva Quaresma (1863–1921), era 

conhecida como a “editora dos livros populares”, publicações com fins utilitários para 

diversos públicos: como os Manuais do Namorado (para ensinar declarações de amor) e 

o Orador do Povo (uma coletânea de discursos prontos para ser proferido em 

determinados acontecimentos: como casamentos, aniversários e enterros). Além desse 

segmento editorial, a Livraria do Povo editava romances naturalistas de “enredos 

escandalosos”, que eram frequentemente associados aos livros pornográficos sob a 

legenda de “romances para homens” (EL FAR, 2004). Nos anúncios da livraria, os 

romances naturalistas eram classificados como “romances para homens” e eram um 

produto comercial muito procurado no comércio livreiro oitocentista. Empenhado em 

expandir as vendas dos romances naturalistas, em 24 de janeiro de 1893, Pedro 

Quaresma comprou os direitos de publicação de O aborto do estreante Figueiredo 

Pimentel (na época com 23 anos), efetivando uma parceria bem sucedida que ajudou a 

aumentar o movimento da livraria mais popular da cidade (Gazeta de Notícias, 

24/01/1893, p. 2). 

Conhecido pelo seu “tino comercial”, o editor Pedro Quaresma realizou uma 

arrojada campanha publicitária para divulgar o romance nos principais jornais do Rio de 

Janeiro. Em poucas palavras no jornal O País, Pedro Quaresma anunciou que 

“aparecerá brevemente O aborto, romance naturalista por Figueiredo Pimentel”, criando 

grandes expectativas ao romance do jovem escritor (O País, 29/01/1893, p.8). O editor 

confiava nos temas sensacionalistas do naturalismo (associados ao sexo e ao escândalo) 

para atrair os leitores, como também para expressar o ponto de vista do comércio 

livreiro sobre os romances naturalistas, compreendidos como literatura pornográfica.   

O romance de estreia do jovem escritor “causou grande alarma no seio da 

sociedade brasileira” (A Notícia 06 a 07/02/1914, p. 1). Antes de ser editado em 

volume, ele tinha sido publicado em folhetins pelo Província do Rio, em 1889, sob o 

título de O artigo 200, em referência à lei imperial que criminalizava o aborto. O 

romance era assinado por um dos pseudônimos de Figueiredo Pimentel – Albino 

Peixoto – e narrava um caso de aborto de uma moça de família pequeno-burguesa que 

foi viver em Niterói, após se mudar, com os pais, de Rio Bonito/RJ (Gazeta de Notícias, 

03/07/1893, p. 1). Devido às reclamações dos leitores contra o caráter pornográfico da 

história, Joaquim Ferreira Guimarães, proprietário do jornal, foi obrigando a suspender 

o folhetim antes do capítulo final (PIMENTEL, 2015). 
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 Os críticos ficaram escandalizados com O aborto. Para eles, o livro não 

representava uma obra autêntica da estética naturalista, devido à descrição de “cenas 

escabrosas que nada influíam na urdidura do romance, que não esclareciam, nem 

explicavam o temperamento dos personagens e o determinismo dos seus atos” (Jornal 

do Brasil, 19/04/1893, p. 2). A filiação de O aborto ao naturalismo era explicitada no 

prefácio do romance e no seu título escandaloso. A história, supostamente verídica, 

narrava a vida banal da jovem Maricota na cidade de Niterói do final do século XIX. 

Ela tinha como “divertimentos” os encontros sexuais com seu primo Mário, que 

resultaram numa gravidez indesejada e interrompida por um aborto. O romance traz 

várias marcas tradicionais da ficção naturalista, tais como o argumento fisiológico, a 

herança genética, a intimidade física com os corpos dos personagens, o estilo 

“reportagem”, a figura do farmacêutico (ou do médico), assim como a morte trágica da 

protagonista ao final. 

 O “escândalo” de O aborto justificava-se pela audácia do enredo, que descrevia 

(sem omissões) os pormenores da vida sexual (não marital) da jovem Maricota, em 

desafio às convenções morais da sociedade niteroiense. Com o argumento naturalista de 

que o romance seguia a forma do estudo científico sobre “um fato ocorrido em Niterói” 

(PIMENTEL, 2015, p. 24), Figueiredo Pimentel não se esquivou de detalhar situações 

íntimas (e embaraçosas) da trajetória medíocre de Maricota e sua família desde a cidade 

de Rio Bonito a Niterói, como também da “hipócrita burguesia e cheia de preconceitos” 

do bairro de Icaraí (PIMENTEL, 2015, p. 21). 

O aborto foi o “acontecimento literário” em 1893, e para Pedro Quaresma um 

negócio bem sucedido. Segundo a opinião pública da época, a primeira edição do 

romance resultou em mais de seis mil exemplares vendidos (EL FAR, 2004). As 

estratégias de venda de O aborto, entre elas a distribuição do romance em vários pontos 

de venda, os serviços de entrega, o título sensacionalista e, principalmente, o “atrativo” 

valor de dois mil réis do livro, ajudaram a despertar o interesse do público leitor.  O 

romance, além do “espantoso” sucesso de livraria, foi a obra que apresentou o nome de 

Figueiredo Pimentel ao campo literário como autor de romances naturalistas. A obra 

“alvoroçou” a crítica e a sociedade por meio de um enredo escandaloso, “cheio de 

ousadias pornográficas diante das quais recuariam os mais atrevidos naturalistas”, 

conforme as palavras do crítico Araripe Júnior (1848-1911) (A Semana, 08/08/1894, 

p.458). 
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Nos anúncios, o “grande sucesso” de O aborto lhe garantia a segunda edição, 

porém só conhecemos três exemplares da primeira publicação que pertencem aos 

seguintes acervos: um volume pertence à Biblioteca Nacional/RJ, e os outros dois livros 

pertencem, respectivamente, à Biblioteca José de Alencar, da Faculdade de Letras da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e à coleção Paulo Duarte, da Biblioteca 

César Lattes da Universidade de Campinas (UNICAMP). Embora não tenha havido 

uma reedição de O aborto, podemos afirmar que o estreante Figueiredo Pimentel 

marcou o naturalismo no Brasil com a “repercussão monumental” de uma obra literária 

que escandalizou a opinião pública da década de 1890 (A Palavra, 15/09/1895, p. 3). 

Após o sucesso de vendas de O aborto e a repercussão do seu nome nas editoras 

do Rio de Janeiro, Figueiredo Pimentel foi contratado pela Laemmert, que trouxe a 

público, em 1895, Um canalha, o segundo romance do escritor publicado por uma 

livraria. A venda dos direitos de publicação de Um canalha à Laemmert (uma das 

editoras mais conceituadas da cidade) permitiu que a trajetória de Figueiredo Pimentel 

ganhasse destaque e, por consequência, uma expansão dos leitores para além dos limites 

da cidade do Rio de Janeiro, pois a livraria-editora possuía filiais em São Paulo e 

Recife, garantindo uma circulação ampla do romance. 

Em 31 de julho de 1895, a Gazeta de Notícias anunciou a publicação de “Um 

canalha pela casa Laemmert” na primeira página do jornal. Enquanto o lançamento do 

segundo romance naturalista de Figueiredo Pimentel repercutia nas imprensas carioca e 

paulista, a Laemmert dava início à campanha de venda de Um canalha nos principais 

jornais do Rio de Janeiro, entre eles a Gazeta de Notícias, a Gazeta da Tarde, A Notícia 

e O País, anunciando o livro até 1898. Entre os livros oferecidos na relação das 

publicações, Um canalha era vendido por três mil réis (3$000). Além da campanha nos 

jornais cariocas, a Laemmert também divulgou a disponibilidade do livro em São Paulo, 

Recife, Santa Catarina e Maranhão, sugerindo a propagação da produção literária de 

Figueiredo Pimentel aos diversos centros culturais espalhados pelo país. 

Um canalha é um romance sobre a mediocridade do juiz mineiro Dr. Guarani 

Cardoso, um bacharel em Direito que se torna juiz de Macaé, criando em torno de si a 

fama de juiz honesto. Mas nas entrelinhas da lei, o Dr. Guarani Cardoso nada mais era 

do que um homem sem escrúpulos que negociava e vendia sentenças de acordo com os 

interesses dos seus pequenos golpes. O romance, além de narrar as canalhices do 

protagonista com suas negociatas no tribunal, aborda as imoralidades de diversos tipos 
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comuns que compõem a história, sem remeter ao naturalismo sensacionalista do O 

aborto. 

Com o aspecto de um “estudo de temperamento” sobre um golpista de pequenas 

vilezas, Um canalha engendrou uma ficção naturalista que não empolgou o grande 

público – não alcançando o sucesso de vendas do romance de estreia –, porém suscitou 

na crítica especializada comentários e resenhas que iluminam e expandem o debate 

sobre o naturalismo no Brasil, especialmente na década de 1890. Dentre as críticas 

divulgadas na imprensa destacaram-se as apreciações de Valentim Magalhães (1859–

1903), no jornal A Notícia; de Artur Azevedo (1855–1908), em O País; e de José 

Veríssimo (1857–1916), na Revista Brasileira. Todos os três eram representantes da 

tradição crítica na imprensa e com pleno acesso às redações dos principais jornais do 

Rio de Janeiro.  

Um canalha despertou na imprensa a expectativa de que o segundo romance 

naturalista de Figueiredo Pimentel não seria diferente do primeiro, “recheado de 

escândalos e sensações”. Conhecido como escritor “cheio de novidade e cheio de 

audácias, como tudo quanto lhe sa[iam] da pena” (Dom Quixote, 1895, nº7), Figueiredo 

Pimentel frustrou a expectativa da recepção crítica, produzindo um romance que nada 

lembrava as cenas ousadas de O aborto, com as intimidades sexuais entre Maricota e 

seu primo Mário. A maioria das apreciações críticas concordava que Um canalha não 

provocava o temor de corar diante de “páginas picantes”, embora tivesse como tema as 

imoralidades de um juiz sem escrúpulos, que negociava e vendia sentenças “como quem 

vend[ia] batatas”, na expressão de Valentim Magalhães (A notícia, 06 a 07/08/1895, p.1 

– 2). A expectativa de encontrar pornografia em Um canalha foi frustrada, porém o 

romance provocou outro tipo de “sensação”, o de compreendê-lo como uma obra 

naturalista que não se adequava na concepção tradicional da estética. 

A “sensação” (ou a inquietação) da tradição crítica tornou-se perceptível, 

principalmente, nas vozes de Valentim Magalhães, de Artur Azevedo e de José 

Veríssimo.  Suas colunas literárias repercutiram (e estranharam) um romance naturalista 

que se afastava do modelo científico e não tratava, detalhadamente, dos desvios de 

caráter do protagonista, como se esperava de uma obra da estética. Na resenha de 

Valentim Magalhães no jornal A Notícia, o crítico expôs suas decepções com a 

banalidade do protagonista. Ele esperava que “o Dr. Guarani Cardoso fosse um canalha 

interessante, original e extraordinário”, mas o tratamento ficcional dado ao protagonista 
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foi de “um canalha banal, sem audácia e cinismo fora do comum” (A Notícia/RJ, 

06/08/1895). 

Concordando com a percepção de Valentim, Artur Azevedo, na coluna „Palestra‟ 

do jornal O País, reconheceu que Figueiredo Pimentel possuía as qualidades de um 

romancista de costumes, porém o que lhe faltava era invenção (O País, 09/08/1895, 

p.1). Segundo Artur, a prova dessa carência era o herói do romance ser “um canalha 

vulgaríssimo, que não desperta[va] o interesse, nem as honras de ter uma análise 

psicológica” (O País, 09/08/1895, p.1). Na apreciação de José Veríssimo na Revista 

Brasileira, Um Canalha era um livro incapaz de sustentar a “psicologia do romance”, 

porque a constituição da trama era superficial e repleta de falhas na concepção e na 

exibição do protagonista. Para Veríssimo, o romance (tendo em vista a estética 

naturalista tradicional) carecia de um estudo mais sério do caráter do Dr. Guarani 

Cardoso. A caracterização do bacharel promovido a juiz era inverossímil, faltava ao 

personagem o aprofundamento da sua índole. 

De acordo com as reações de Valentim Magalhães, de Artur Azevedo e de José 

Veríssimo a Um canalha, podemos depreender que a recepção de cada crítico 

sustentava compreensões paradoxais sobre o romance naturalista. As apreciações de 

Valentim Magalhães e de Artur Azevedo indicaram escassa inventividade em Um 

canalha, qualidade que tornaria o romance desinteressante. O naturalismo, entretanto, 

não opera pela invenção ou pela imaginação e não busca o extraordinário, mas constrói 

o ficcional por meio da observação sobre os fatos da vida comum (como uma 

reportagem de jornal). As opiniões dos colunistas da Notícia e do País sugerem que eles 

estavam operando no paradigma de idealização romântica do gênero romance, com as 

aventuras inesquecíveis dos seus heróis excepcionais e culminâncias de sentido.  

 No entanto, a apreciação de José Veríssimo não exigia os recursos da 

imaginação, porém tinha duas reclamações de Um canalha. A primeira foi a falta do 

sério estudo científico, e a segunda, a inexistente elegância da forma com estilo sóbrio e 

uso de linguagem não provinciana, diferente do “provincialismo mineiro e paulista” que 

Veríssimo detectou no romance (Revista Brasileira, out/dez 1895, p.61). A segunda 

reclamação é dificilmente atendida pelo naturalismo literário. Parecendo-se mais a um 

estudo de caso, a notícias de jornal e a relatórios científicos, o romance naturalista 

rompe com a forma genérica do épico e do romance realista tradicional. O naturalismo 

impõe ficções fora dos padrões estéticos rígidos, que cedem a autoridade da voz 
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narrativa a diversas fontes, como a linguagem dos subalternos, a gíria dos trabalhadores 

e as variações linguísticas regionais (BAGULEY, 1990).  

Com uma percepção afastada da tradição crítica, a coluna literária „Sobre a 

Mesa‟, do jornal A Notícia (28 a 29/08/1895), publicou sua opinião sobre o romance de 

Figueiredo Pimentel. Sem assinar a coluna, o articulista da Notícia colaborou para 

expandir a discussão sobre o romance naturalista para além da compreensão restrita de 

“romance científico” ou “romance experimental” ao estilo de Zola, como também para 

dissolver a leitura rotulada de Figueiredo Pimentel como autor pornográfico. 

Apreendendo um naturalismo fora dos padrões, a leitura do articulista da Notícia 

percebeu que a realidade ficcionalizada em Um canalha não poderia ter referencial mais 

autêntico do que a banalidade das “vidas dos tipos comuns e quadros da vida real” (A 

Notícia 28 a 29/08/1895, p.2). Na esteira dessa compreensão, o articulista entendia que 

era equivocado chamar Um canalha de inverossímil, pois “o recente trabalho de 

Figueiredo Pimentel [foi] toda uma reprodução exata do tipo e dos atos possíveis de um 

submetido” (A Notícia 28 a 29/08/1895, p.2). As palavras do articulista pareciam 

responder as apreciações da tradição crítica da imprensa, representada pelos escritores 

Valentim Magalhães, Artur Azevedo e José Veríssimo, promovendo a descentralização 

das vozes críticas dominantes e apresentando novas reflexões sobre a estética 

naturalista.  

Embora os críticos tradicionais reprovassem a banalidade de Um canalha, o 

articulista da coluna „Sobre a Mesa‟ ressaltou que os aspectos da vida mundana 

encenados no romance não eram passíveis de censura, porque essa qualidade tão 

criticada do livro, “torna[va]-se o inverso, isto é, um atestado do seu valor, como 

trabalho reprodutivo da vida comum, obrigado à máxima verossimilhança, que foi 

justamente o que o autor quis fazer” (A Notícia 28 a 29/08/1895, p.2). Nesse contexto, a 

percepção da modalidade „desiludida do naturalismo‟ (BAGULEY, 1990) – que 

valoriza o banal no cotidiano das pessoas comuns – era considerada como um dos 

modos possíveis de execução da ficção naturalista no final do século XIX. Para a coluna 

„Sobre a Mesa‟, a elaboração de romances sobre temas banais e monótonos (sem o 

colorido das novidades), como foi ficcionalizado em Um canalha, requer a perícia de 

um olhar capacitado para observar o nada de extraordinário da existência humana, ainda 

que não desperte o interesse e os aplausos do público leitor e da crítica especializada. 

Embora seja um romance esquecido nos dias de hoje – só conhecemos o 

exemplar da Biblioteca do Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro –, Um 
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canalha provocou um debate produtivo sobre o naturalismo na imprensa durante o 

segundo semestre de 1895. Com sua esparsa fortuna crítica, o segundo livro de 

Figueiredo Pimentel nos ajudou a entender como os críticos da época liam o romance 

naturalista, com seus posicionamentos muitas vezes confusos, contraditórios e 

conflitantes (MENDES & VIEIRA, 2014). Desse modo, perceber Um canalha, na cena 

crítica dos seus primeiros leitores, possibilita a compreensão de que a versão 

hegemônica da historiografia tradicional sobre o naturalismo no Brasil, como “romance 

científico ou experimental” segundo Zola, e legitimada nos manuais de ensino de 

literatura não é única.  

Figueiredo Pimentel revelou-se um autor naturalista que soube explorar o veio 

popular e os temas sensacionalistas do naturalismo – aborto, adultério, suicídio, roubos, 

masturbação, assassinatos e pequenas vilezas –, consolidando seu nome nos variados 

modos de execução e subgêneros da estética naturalista. Não encerrando uma verdade 

absoluta, a voz corrente dos homens de letras da década de 1890, no Brasil, declarava 

que o naturalismo, antes de ser a escola literária da ciência, era a estética das 

humanidades em suas diversas manifestações. Nos naturalismos ficcionalizados em O 

aborto e Um canalha, Figueiredo Pimentel deu o ponto de partida para sua trajetória de 

romancista naturalista sem temer a fama de “escritor imoral” ao redor do seu nome, que 

impactou o meio literário e marcou a história do naturalismo no Brasil. 
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Resumo: O presente trabalho objetiva o estudo da representação das lutas simbólicas 
encontradas no campo literário belga do final do século XIX em Les deux consciences (1902), 
de Camille Lemonnier (1844 - 1913). O romance tem como protagonista o escritor naturalista 
Joris Wildman que, tal como Lemonnier, é processado pelo teor de suas obras, cujas 
representações cruas representavam um atentado à moral da época. Os processos sofridos pelo 
autor adquiriram uma grande importância simbólica em dois âmbitos: servindo para afirmar a 
autonomia da literatura diante das leis que regem o mundo civil e como tribuna pelas 
especificidades estéticas da literatura belga. Isso porque, na defesa do autor, é feita alusão à 
herança pictural oriunda dos países baixos, sobretudo pintores flamengos como Peter Paul 
Rubens (1577 - 1640) e Jacob Jordaens (1593-1678). Tal elemento pictórico, muito prezado 
pelos belgas, é recorrente na obra de Camille Lemonnier e associado frequentemente ao 
personagem Wildman no romance. O interdiscurso pictural determinaria ainda as 
particularidades da estética naturalista belga em relação àquela oriunda da França, país vizinho 
com quem, além de ter em comum a língua francesa, mantém uma relação permeada de trocas 
culturais. Para a investigação desses aspectos no romance estudado, serão considerados os 
conceitos de espaço dos possíveis estéticos e campo, ambos advindos de obras de Pierre 
Bourdieu e descrição pictural de Liliane Louvel. Objetiva-se, sobretudo através dos conceitos 
retirados das análises de Bourdieu, examinar as possibilidades estéticas que se ofereciam a 
Camille Lemonnier e suas tomadas de posição em relação a elas.  

Palavras-chave: Camille Lemonnier. naturalismo. romance belga. campo literário. 

 
 

       Les deux consciences, de Camille Lemonnier (1844 – 1913), escrito em 1902, é o 

que se pode chamar de roman à clef, pois recria ficcionalmente fatos que realmente 

ocorreram e coloca em cena personagens inspirados em personalidades reais. O 

romance tem como protagonista o escritor naturalista Joris Wildman, alter ego do 
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próprio Lemonnier, acusado de atentado à moral pelo teor de suas obras, tendo que 

defendê-las em um processo judicial. Entretanto, a importância de Les deux consciences 

vai além do factual, pois encena igualmente uma etapa importante das lutas simbólicas 

travadas no campo literário belga, em seu período de constituição e autonomização. 

Interessa igualmente à pesquisa o modo como o romance articula o projeto estético do 

naturalismo belga, representado por Camille Lemonnier, sobretudo em sua relação com 

a estética pictórica flamenga.  

Camille Lemonnier é considerado um escritor muito influente e emblemático 

para o campo literário belga do final do século XIX. Foi escolhido por seus pares como 

o representante da geração literária de 1880, por ter sido o introdutor de uma nova 

estética em solo belga, o naturalismo, trazendo ao campo literário do país ares de 

modernidade. Na época, a Bélgica era ainda um jovem país, cuja independência havia 

ocorrido apenas em 1830. Desde então, vários movimentos de afirmação cultural 

tiveram lugar, sendo na década de 1880 que aconteceria o chamado “renascimento 

literário belga” (GORCEIX, 1997). Nesse período, surgiu no país uma geração de 

escritores engajados na construção de um campo literário autônomo, que se dividia 

majoritariamente entre dois grupos representados por duas importantes revistas 

literárias: L’Art moderne e La jeune Belgique.  

A consagração de Lemonnier junto a seus pares culminou em um evento que se 

tornou simbólico: um banquete organizado pelos escritores que circulavam em torno da 

revista La jeune Belgique. Realizado em 1883, tinha um caráter reparatório, pois 

pretendia ser uma resposta ao júri do Prix Quinquennal – na época único prêmio 

literário de prestígio na Bélgica –, que não havia premiado Camille Lemonnier naquele 

ano. O evento traz à tona um debate sobre a autonomia da literatura frente às 

instituições tradicionalmente legitimadoras, além da legitimidade do campo belga frente 

ao campo literário francês. Em certo grau motivada pela proximidade geográfica e pelo 

fato de a Bélgica ser um país, em parte, de língua francesa, a relação entre os dois países 

é permeada por trocas culturais, sendo um de seus traços mais marcantes a força 

centrípeta exercida pela capital literária e cultural de então, Paris. Dizia-se que a Bélgica 

consagrava apenas aquilo que já havia sido consagrado na França (BIRON, 2006, p. 

144), dado o desnível de força simbólica entre os dois campos literários. Assim ocorreu, 

por exemplo, com o escritor e poeta Georges Rodenbach (1855-1898), o poeta Émile 

Verhaeren (1855-1916) e o dramaturgo Maurice Maetherlinck (1862-1949). Camille 

Lemonnier também se aventurou pela capital literária francesa, porém, não obteve o 
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mesmo êxito que seus pares. Dessa forma, a trajetória malsucedida de Lemonnier no 

campo literário francês e sua derrota no prêmio literário belga teriam, paradoxalmente, 

motivado sua escolha como representante da geração literária de 1880, o banquete 

sendo uma resposta às instituições legitimadoras do campo literário francês e do Estado 

belga.   

Posteriormente, os processos movidos contra Camille Lemonnier movimentaram 

novamente o meio literário e intelectual na Bélgica, por levantar questões semelhantes 

às da ocasião do banquete. O romance Les deux consciences reedita o episódio judicial 

ocorrido em 1902, de um total de três eventos envolvendo Camille Lemonnier. No 

processo representado na obra em questão, o escritor foi defendido pelo advogado 

Edmond Picard. Além de ser um célebre advogado, Picard também foi personagem 

onipresente na vida cultural belga, tendo sido um dos fundadores da revista L’Art 

Moderne.  

O romance Les deux consciences traz o protagonista Joris Wildman enfrentando 

uma verdadeira batalha frente à moral de fundo cristão, representada pelo juiz Moinet, 

antagonista das ideias contidas em seus romances, que propunham um naturalismo 

panteísta e pagão, marcado por uma forte carga de erotismo. Isso se traduzia em 

descrições cruas, consideradas exageradas e imorais. Se reportando diretamente às 

escolhas estéticas de Wildman, os retratos pintados pelo autor em suas descrições 

literárias utilizam cores que remetem aos pintores flamengos Pieter Breughel (1525 – 

1569) e Jacob Jordaens (1593 -1678), como vemos em uma passagem do livro onde há 

uma descrição do processo criativo do autor:  

 

O tema amplamente ondulava entre suas têmporas. Ele havia sonhado fazer uma 
página viva e espessa. Sua arte, com uma cor sensual, violenta e rica, evocava 
Brueghel e Jordaens. Eram os mestres aprazíveis em quem naturalmente se 
prolongavam suas fibras flamengas.  (LEMONNIER, 1902, p. 8) 

 

As cores sensuais e violentas às quais o autor se refere são as mesmas das quais 

Edmond Picard se serve para justificar os exageros nas representações de Camille 

Lemonnier durante o processo movido contra o autor. Tais representações denotariam, 

segundo o jurista, um temperamento “excessivamente belga do autor” (DENIS, 2007, p. 

6). De fato, os pintores flamengos dos séculos XVI e XVII são um importante elemento 

nacional prezado pelos belgas e, assim como ocorre nos romances do escritor fictício 
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Joris Wildman, essa herança pictórica integra igualmente o projeto estético de Camille 

Lemonnier.  

No capítulo que abre Les deux consciences, Joris Wildman está escrevendo seu 

novo romance, uma parábola de inspiração pagã que será intitulada Epiphanie. Nela, 

temos a figura de três pastores que, enquanto estão guardando suas ovelhas, veem 

passar uma estrela que os leva até um burgo de Flandres, onde se deparam com uma 

mulher embalando uma criança enquanto uma voz vinda do alto diz que se trata da 

Virgem Maria com o menino Jesus. Continuando a seguir a estrela, que segundo a voz 

vinda do alto, os levaria ao Éden, eles chegam a outro burgo onde presenciam a cena da 

crucificação de Cristo, assistida pelos habitantes da cidadela. Através da figura dos três 

pastores, Wildman apresenta uma série de quadros que, à maneira de Jordaens, traz 

temas religiosos com um substrato pagão, além de outros temas totalmente pagãos, 

como quando encontram criaturas que são meio-homens e meio-bestas e ninfas. A 

descrição apresenta a mesma estética atribuída aos quadros dos dois pintores citados por 

Lemonnier: a representação materialista, uma característica presente no próprio 

naturalismo que, entretanto, abre uma via para um panteísmo impregnado de misticismo 

(CHAVASSE, 2015). Tal representação corresponde a uma estética a partir da qual os 

naturalistas belgas vão buscar singularizar-se frente ao naturalismo francês representado 

por Émile Zola. Na escrita, o colorido pulsante associado aos pintores flamengos, se 

traduz por um estilo rebuscado, o chamado style corruscant. Não obstante, para alguns 

críticos, o estilo praticado pelos naturalistas belgas será equivalente à escritura-artista 

dos irmãos Goncourt (DELSEMME, 1990).    

A relação de Camille Lemonnier com a pintura remonta ao período que precede 

o início de sua carreira literária de fato. Como muitos escritores à sua época, Lemonnier 

começou sua carreira através da crítica de arte. Em 1869, publica um volume de ensaios 

intitulado Nos flamands, tratando justamente das artes plásticas dos séculos XVI e 

XVII, oriundas dos Países Baixos. A afinidade do escritor com as artes plásticas, no 

entanto, ultrapassa aquela ligada ao trabalho de crítica. Camille Lemonnier seria então, 

por essa razão, considerado como aquele que melhor apresenta em suas obras uma 

“alma belga”, que, segundo o próprio autor, é permeada pelo imaginário flamengo 

(GORCEIX, 1997, p. 197). Em La vie belge, texto que mistura crítica de arte e 

literatura, memórias e crônicas de sociedade e costumes, o capítulo intitulado “Chez 

Émile Claus” traz Camille Lemonnier comparando seu método de trabalho ao de um 

pintor: “Talvez eu seja, eu mesmo, um paisagista antes de tudo. (...) A natureza sempre 
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interferiu em meus livros: Nunca escrevi com mais arrebatamento do que com meu 

caderno sobre os joelhos, na fremente paz do interior de um bosque ou de um pomar” 

(LEMONNIER in GORCEIX, 1997, p. 165). 

           Ao se denominar um paisagista, Camille Lemonnier compara as descrições 

presentes em seus romances a quadros. Assim como seu alter ego em Les deux 

consciences, o pensamento de Lemonnier se daria cromaticamente e, desse modo, ele 

expressaria as cores da paisagem pela descrição. Liliane Louvel, em “A descrição 

pictural: por uma poética do iconotexto”, reconhece uma descrição pictural quando há 

“predominância de ‘marcadores’ da picturalidade, aquilo que faz com que uma imagem 

seja artística (...) será irrefutável e que passarão a segundo plano a intenção didática, as 

referências aos saberes matésico, mimético, etc.” (LOUVEL in ARBEX, 2006, p. 195). 

Tendo em vista que se trata de uma obra literária, os marcadores de picturalidade seriam 

linguísticos. Fica evidente, nessa definição, a impossibilidade de transposição total de 

um código para outro, neste caso, da pintura para a literatura. Louvel estima ainda que 

“a relação de analogia não se reduz jamais a uma relação de identidade” (LOUVEL in 

ARBEX, 2006, p. 195). Considera-se então que ocorre, na interseção existente entre 

literatura e pintura, uma “tradução” de um sistema semiológico para outro. A tradução 

do código pictórico na literatura dá origem ao chamado iconotexto, a imagem inserida 

no texto literário. Tal inserção, entretanto, não ocorre em uma relação simples de 

representação e coisa representada, dado que os dois sistemas – o da pintura e o da 

literatura – não se confundem. Louvel avalia que a representação pictórica não evolui 

mais em uma “relação significante-significado, mas em uma relação significante-

significante-significado” (LOUVEL in ARBEX, 2006, p. 193). Ou seja, trata-se de uma 

criação, não uma simples emulação, ainda que seja efetivo o estatuto dialógico do 

iconotexto. Estabelecendo uma analogia com a citação de Camille Lemonnier, podemos 

estimar que o tipo de representação buscada pelo autor resulta em iconotextos cuja 

recepção por parte do leitor resultaria em um gozo estético semelhante ao provocado 

pelos quadros da tradição pictórica flamenga.  

É possível inferir que as escolhas estéticas de Camille Lemonnier, em seu 

projeto de naturalismo belga, não foram efetuadas ao acaso. O autor estaria agindo 

dentro do espaço dos possíveis estéticos. O conceito, criado por Pierre Bourdieu, está 

relacionado com as disposições inconscientes que regem determinado campo artístico 

ou literário (o habitus), determinando certas escolhas estéticas a serem efetuadas. O 

espaço dos possíveis seria então “um espaço orientado e prenhe das tomadas de posição 
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que aí se anunciam como potencialidades objetivas” (BOURDIEU, 1996, p. 265). Desse 

modo, a teoria do espaço dos possíveis invalida o mito do gênio artístico oriundo do 

romantismo, pois ao efetuar determinada escolha estética, é importante que os modos de 

recepção existentes sejam considerados pelo artista. Camille Lemonnier, ao traduzir em 

sua obra literária essa matéria oriunda da pintura flamenga, estaria então se servindo das 

possibilidades estéticas que se ofereciam a ele: uma estética que seria, além disso, 

facilmente reconhecível pelo público-leitor de seu país, posto que partilhada. 

O interdiscurso pictórico existente nos romances de Camille Lemonnier poderia 

também ser visto como equivalente à aproximação dos naturalistas franceses com os 

pintores impressionistas que ocorreu na segunda metade do século XIX. As escolhas 

estéticas de Lemonnier seriam uma espécie de afirmação nacionalista com retorno ao 

passado. O mais adequado, porém, seria dizer que as escolhas do escritor naturalista 

belga visam uma distinção cultural que, reconhecível dentro do habitus do público leitor 

de seu país e por seus pares, é passível de se inscrever como singular e, portanto, dotada 

de valor simbólico, sobretudo dentro do campo literário belga. Bourdieu fala em 

distinções culturalmente pertinentes, “busca de temas, técnicas e estilos que são dotados 

de valor na economia específica do campo por serem capazes de fazer existir 

culturalmente atribuindo-lhes marca de distinção” (BOURDIEU, 2007, p. 109). A 

emulação de técnicas, temáticas e representações oriundas da tradição pictural flamenga 

por Camille Lemonnier se inscreveria então em uma busca de distinção pertinente ao 

campo belga. Corroboram tal hipótese não apenas o fato de o autor lançar mão dessa 

herança cultural para defender suas obras nos processos judiciais movidos contra ele, 

mas também o modo como ele associa a sua figura à de um pintor.  

As escolhas estéticas efetuadas pelos autores naturalistas belgas e franceses 

constituem um elemento que pode ser instrumentalizado para distinguir os dois campos 

literários (belga e francês). Porém, ao pensar nas trocas que os dois países tiveram ao 

longo de sua história e no fato de determinadas questões estéticas não se limitarem a um 

território, é possível enxergar as questões existentes nos campos literários belga e 

francês como possuindo algumas interseções. Um bom exemplo seria Joris-Karl 

Huysmans. O escritor naturalista francês que viria a escrever o romance considerado 

como a bíblia do decadentismo, À Rebours (1884), de quem Camille Lemonnier era 

muito próximo, desejava escrever romances que transmitissem a mesma impressão de 

se estar observando um quadro. Sendo o autor descendente de pintores holandeses, 

buscou, no início de sua carreira, antes de se engajar pela causa impressionista, a sua 
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face artista nessa herança familiar, oriunda dos Países Baixos. Em uma carta do tio de 

Huysmans, Constant, no qual este tece comentários sobre o livro Le Drageoir aux 

épices (1874), é possível entender de que modo o escritor queria realizar seu projeto 

estético: 

 

Você deseja, ao escrever, despertar, através das palavras, os mesmos 
sentimentos que um amador de quadros sente quando se encontra 
diante de uma página pintada. Você gosta das cores brilhantes com 
seus reflexos quentes, sua luz intensa, sombras fortes e harmonia 
vaporosa. Suas páginas escritas são páginas pintadas com palavras. 
(citado por CATHARINA, 2005, p. 106) 

 

Mais uma vez averiguamos o caráter da descrição pictural, de transmitir a 

sensação de se ver um quadro através de palavras. Além da herança artística comum a 

ambos os escritores (Lemonnier e Huysmans), podemos comparar a luz intensa, as 

sombras fortes e a harmonia vaporosa associada aos pintores flamengos com outro 

estilo pictural: justamente o dos impressionistas. Além disso, o movimento estético 

parisiense buscava uma representação que apelasse predominantemente para o visual, 

diferente da pintura histórica, predominantemente narrativa. Exatamente como a pintura 

holandesa. Há algumas interseções entre as duas estéticas e, como consequência, entre 

os dois campos literários aqui estudados. A partir delas, é possível compreender a 

separação entre os dois naturalismos – o francês e o belga – como algo não tão efetivo 

assim. 

A partir do modo como Camille Lemonnier defende sua obra nos processos, 

podemos enxergar as lutas travadas no campo literário belga como algo de ordem não 

apenas estética, mas também política. A instrumentalização de seu projeto estético, 

verificada no episódio judicial, pode ser vista como um traço da busca do campo belga 

em afirmar uma moral autônoma para a literatura, além de singularizar-se frente ao 

influente campo literário francês. O fato de Lemonnier reeditar um dos processos no 

romance e o modo como a estética pictórica é associada ao escritor fictício Joris 

Wildman seriam um indicativo desse movimento de afirmação, ao mesmo tempo 

identitário e de independência. No entanto, Bourdieu afirma que a lei que impõe a busca 

da distinção “impõe também os limites no interior dos quais tal busca pode exercer 

legitimamente sua ação” (BOURDIEU, 2007, p. 109). Levando em consideração que as 

estéticas naturalistas dos dois países – França e Bélgica – possuem pontos em comum, é 

preciso admitir que o tipo de distinção buscada por Lemonnier encontra certos limites. 
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No entanto, é inegável a pertinência da estética pictural de sua obra literária para o 

campo belga, tendo em vista a emulação do elemento cultural flamengo facilmente 

reconhecível no país. 
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O TEATRO NO ROMANCE NATURALISTA: REPRESENTAÇÕES 

PICTURAIS DO TEATRO NO ROMANCE NANA (1880) DE ÉMILE ZOLA 

 

Tainá da Silva Moura Carvalho (UFRJ-Bolsista CAPES) 

Prof. Dra. Celina Maria Moreira de Mello (UFRJ) 

RESUMO: 

No decorrer da atual pesquisa de mestrado, que tem como objeto, no romance naturalista Nana, 
as representações picturais da vida social parisiense, obtivemos resultados que corroboram a 
hipótese de que as descrições do romance retratam de forma pictural lugares como, cafés, 
boulevards, hipódromos e principalmente o teatro. Nana, publicado em 1880, tem como principal 
personagem uma cortesã que figura como atriz em duas peças ao longo do romance. Por meio da 
trajetória da personagem que intitula o romance é possível compreender o universo do teatro 
parisiense daquela época, sua arquitetura, cenografia, figurino, atores, diálogo e encenação. É 
perceptível a intenção estética do romancista, nas descrições daquilo que significa o teatro e a 
função que ele desempenha na esfera social parisiense. O estudo dessas representações será 
ilustrado através das descrições picturais, conceito definido por (LOUVEL, 1997) que argumenta 
que tais descrições não têm por objetivo elucidar determinado campo do saber, mas enunciar 
cenas com valor estético. É possível identificar as descrições picturais através de determinados 
marcadores textuais, tais como o uso de determinados adjetivos, presença de cores e tempos 
verbais. Através das cenas de enunciação (MAINGUENEAU, 2006), em que estão presentes 
descrições picturais do teatro é legível o que ocorre no palco, nos bastidores e na plateia. No 
momento atual da pesquisa, buscamos ilustrar a composição das representações do teatro em 
Nana, tendo em vista que compreender essas representações significa demonstrar de que forma 
elas produzem sentidos neste romance naturalista, além de visualizar a estética pictural utilizada 
pelo autor.  
  
Palavras chave:  naturalismo, teatro, representações picturais, Émile Zola. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 Este trabalho tem por objetivo ilustrar de que forma o Théâtre des Variétés é 

representado no romance naturalista, Nana. Para este objetivo, formulamos a hipótese de 

que a descrição do teatro em sua arquitetura e decoração são expressas de maneira 

pictural. Além disso, buscaremos também descrever a função deste teatro e o gênero de 

peça que era encenada no palco. 
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Émile Zola, autor naturalista, foi a mente por trás da série  Les Rougon-Macquart, 

projeto literário através do qual o autor buscou exemplificar de que maneira uma neurose 

se manifestaria em diferentes ramos de uma família, os Rougon-Macquart, durante o 

período do Segundo Império Francês. Para atingir tal objetivo, Zola se utilizou do método 

experimental, uma ferramenta que é resultado da medicina experimental, observação e 

documentação. Dentre os vinte romances deste projeto literário, Nana, publicado em 

volume em 1880 é aquele que melhor representaria a vida social parisiense do Segundo 

Império Francês. Neste período monárquico, regido por Napoleon III, a vida social 

parisiense se concentra em diversos locais, como salões, cafés, hipódromo, casas de 

pessoas célebres e também no teatro. 

 Por causa da profissão de Nana, a protagonista do romance, o enredo do romance 

transitará por diversos locais de sociabilidade. Por ser uma cortesã, Nana é transportada 

por esses lugares nos quais são trocados saberes políticos, culturais e artísticos. Além do 

mais, por causa de seu ofício, o local que será melhor representado durante o enredo será 

o Théâtre des Variétés. 

 Em Nana, Zola buscou representar o Théâtre des Variétés sob diferentes 

perspectivas, tais como a arquitetura, isto é, a estrutura física do local, a decoração do 

ambiente, sua função social, e o tipo de peça encenada no palco daquele teatro. O teatro, 

nesta época do século não é um local cuja única função é o entretenimento. Neste 

ambiente, os espectadores não exercem uma função passiva, mas são agentes da 

representação da vida social parisiense.  

 O objetivo deste estudo é, portanto, ilustrar de que forma o Théâtre des Variétés 

é representado no romance naturalista Nana. Além disso, buscaremos fundamentar com 

passagens do romance a estética pictural presente nessas representações deste teatro. 

 

1 – A representação do teatro 

Em 1878, Zola inicia a preparação da escrita da nona obra da série Les Rougon-

Macquart (MITTERAND, 2001). Neste romance, somos apresentados à vida da Nana, 

filha de Gervaise Macquart, protagonista do romance L’Assommoir (1877).  

 Contudo em 1872, o autor já escrevia artigos sobre temas que encontramos no 

romance, como artigos sobre as corridas de cavalos em Longchamp e outros sobre a cena 

teatral parisiense que aparecem em destaque no romance Nana.  Dessa forma, quando 

começou a se documentar para escrever o romance, o autor já estava familiarizado com 

os bastidores do teatro (MITTERAND, 2001). Na mesma época da elaboração do 
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romance Nana, o romance L’Assommoir, outro romance de sua autoria estava sendo 

adaptado para o teatro. Fato que levou o naturalista a discorrer sobre as diferenças entre 

literatura romanesca e escrita para o teatro. Para Zola, a dramaturgia apresentava alguns 

problemas: “Nós fomos emparedados nesta arte dramática atual, estreita, parecida com 

uma caverna onde falta o ar e a luz?1 (ZOLA, 1881, p.4) 

 
 Na citação acima, Zola revela sua opinião sobre a dramaturgia que lhe era 

contemporânea. O autor compara esta manifestação artística com uma caverna onde 

faltam luz e ar. Nas adaptações para o teatro realizadas a partir do romance L’Assommoir, 

Zola aponta para o fato de que o romance consegue apresentar a realidade da “coisa viva” 

de uma maneira que a dramaturgia não consegue. Em outras palavras, faltavam à 

dramaturgia técnicas e tecnologias, estas não conseguiam representar a realidade da 

mesma maneira que a narrativa consegue através da descrição.  A insatisfação de Zola 

com as adaptações de seu romance para o teatro, mesmo com o sucesso de público, levou 

o autor a publicar em 1881 a obra Le Naturalisme au théâtre: les théories et les exemples, 

em que o autor discorre sobre um teatro que estaria aos moldes do estilo Aristotélico e 

propõe novos modelos para a concepção do teatro.  

 Sendo assim, ao nos depararmos com as representações do Théâtre des Variétés 

são exemplificadas através de descrições que demonstram a falta de iluminação e 

tecnologia que carecem ao teatro. 

No caso da arquitetura e da decoração, as descrições podem ser categorizadas 

como descrição pictural, como Liliane Louvel a define: 

Estabeleçamos que uma descrição será dita “pictural” quando a 

predominância de “marcadores” da picturalidade, aquilo que faz com 

que uma imagem seja artística, seja um artefato, será irrefutável e que 
passarão a segundo plano a intenção didática, as referências aos saberes 
matésico, mimésico, etc.2 (LOUVEL, 2006. p. 195) 

   
 O fragmento acima retirado de La Description « picturale » resume a definição 

de descrição pictural. Este recurso descritivo é aquele no qual predominam os marcadores 

de picturalidade, colocando em segundo plano a intenção didática e também referências 

a saberes miméticos ou referentes à mathesis. Isto é, ao classificarmos uma descrição 

                                                             
1 Tradução nossa. Original: « Nous a-t-on muré dans cet art dramatique actuel, si étroit, pareil à un caveau 
où manquent l’air et la lumière ? » (ZOLA, 1881, p.4) 
2 Original: « Posons qu’une description sera dite “picturale” lorsque la prédominance de « marqueurs » de 
la picturalité, ce qui en fait une image artistique, un artefact sera irréfutable et que passeront à l’arrière-plan 
l’intention didactique, les références aux savoirs mathésique, mimésique, etc. » (LOUVEL, 1997, p. 477) 
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enquanto pictural, afirmamos que sua principal função na narrativa é a enunciação estética 

e matésica, e não apenas uma reprodução mimética.  Neste trabalho buscaremos ilustrar 

que as descrições picturais do teatro representam o Théâtre des variétés de maneira 

estética. Isto não exclui a importância da descrição para a construção do enredo da 

narrativa, a descrição pictural não deve ser percebida como um ornamento e sim, como 

parte integrante dos sentidos que compõem a obra.  

 Na obra supracitada, Louvel enumera e discorre sobre os marcadores de 

picturalidade, são eles: 

1. Lugares estratégicos – O enunciador ou narrador da cena da descrição pictural 

deve estar localizado em um local estratégico que facilite a visão daquela cena, 

como um balcão de teatro. 

2.  Presença de dêiticos – Estes elementos designam o tempo e espaço da imagem e 

servem para localizar o enunciador daquela descrição. 

3. Efeito de “enquadramento” – A descrição pictural se apresenta de maneira 

enquadrada. 

4. Olhar de um personagem pintor.  

5.  Personagem em posição de voyeur. 

6. Advérbios de modo que auxiliam na progressão da descrição. 

7. Modos e aspectos verbais (sempre no imperfeito) e particípios passados com valor 

de adjetivo (resultado de uma ação passada). 

8. Era – Expressões verbais que indicam mudança de tempo, um indicador de 

enunciação. 

9. Efeitos de claro x escuro. 

10. Descrição de um objeto enquanto artefato. 

Dependendo da quantidade de marcadores de picturalidade e de que forma essas 

descrições são enunciadas é possível classificá-las em subcategorias segundo o grau de 

saturação, tais como: efeito-quadro, vista pitoresca, hipotipóse, quadro-vivo, descrição 

pictural e ekphrasis.  

As descrições de arquitetura e decoração em Nana podem ser classificadas como 

efeito-quadro. Louvel explica o significado desta sub-categoria:  

O efeito-quadro, o resultado do surgimento dentro da narrativa de 
imagens-pinturas, produz um efeito de tal força que a pintura parece 
assombrar o texto, mesmo na ausência de alguma referência direta seja 
à pintura de modo geral seja a um quadro particular. O pictural se impõe 
mimetizando o retorno do recalcado. A impressão pictural será, então, 
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da ordem do índice ou de um rastro, uma evocação, a sombra do texto, 
como seu duplo. (LOUVEL, 2002, p.34)3  

   

1.1 A arquitetura 

 
O primeiro capítulo do romance Nana terá toda a sua ação centrada no Théâtre des 

Variétés. Na primeira cena do romance, há a representação do teatro no momento antes 

da peça, a estreia daquela noite, começar. Na noite retratada neste capítulo do romance, a 

peça La Blonde Vénus será encenada. Com base nas informações do dossiê preparatório 

elaborado por Zola, ele retrata um período anterior de 03/1967 a 07/1870 (ZOLA, s.d, p. 

2), apesar do romance ter sido publicado em 1880. 

 Segundo o dossiê preparatório, o primeiro capítulo da obra se passa em abril de 

1867. Nesta época, a maioria das peças encenadas no Théâtre des Variétés eram as 

“opéras-bouffe”, óperas de bufonaria que satirizavam algum tema da sociedade, ou da 

própria literatura universal.   

Às noves horas, a sala do teatro de variedades ainda estava vazia. 
Algumas pessoas, no balcão e na plateia, aguardavam, dispersas entre 
poltronas de veludo escarlate sob o clarão brando do lustre à meia-luz. 
Uma sombra inundava a grande mancha vermelha da cortina, e nenhum 
barulho vinha do palco; a ribalta se encontrava apagada, os púlpitos dos 
músicos espalhados. No alto, apenas, na terceira galeria, em volta da 
rotunda do teto onde mulheres e crianças nuas alçavam seus voos 
em um céu esverdeado pelo gás, os clamores e os risos surgiam de um 
burburinho contínuo de vozes; cabeças cobertas com gorros e bonés se 
empilhavam sob os largos parapeitos circulares, emoldurados de ouro. 
Por vezes, uma camareira aparecia, atarefada, com ingressos nas mãos 
conduzindo à sua frente um senhor e uma dama, que se sentavam; o 
homem de casaca (sic) 4, a mulher esbelta e arqueada, passeando 
lentamente os olhos pela sala. (ZOLA, 2013. p. 5) 5 
 

                                                             
3 Tradução nossa. Original: « L’effet-tableau, résultat du surgissement dans le récit d’images-peintures, 
produit un effet de suggestion si fort que la peinture semble hanter le texte en l’absence même de toute 

référence directe soit à la peinture en général soit à un tableau en particulier. Le pictural s’impose, mimant 

le retour du refoulé. L’impression picturale serait alors de l’ordre de l’indice ou de l’empreinte, une 

évocation, l’ombre portée du texte, comme son double. » (LOUVEL, 2002, p.34) 
4 Optamos por partir da tradução de Marcela Vieira. Contudo, devido a revisão, escolhemos por modificar 
certos termos. 
5 Tradução nossa. Original: « À neuf heures, la salle du théâtre des Variétés était encore vide. Quelques 
personnes, au balcon et à l’orchestre, attendaient, perdues parmi les fauteuils de velours grenat, dans le petit 
jour du lustre à demi-feux. Une ombre noyait la grande tache rouge du rideau ; et pas un bruit ne venait de 
la scène, la rampe éteinte, les pupitres des musiciens débandés. En haut seulement, à la troisième galerie, 
autour de la rotonde du plafond où des femmes et des enfants nus prenaient leur volée dans un ciel verdi 
par le gaz, des appels et des rires sortaient d’un brouhaha continu de voix, des têtes coiffées de bonnets et 

de casquettes s’étageaient sous les larges baies rondes, encadrées d’or. Par moments, une ouvreuse se 

montrait, affairée, des coupons à la main, poussant devant elle un monsieur et une dame qui s’asseyaient, 

l’homme en habit, la femme mince et cambrée, promenant un lent regard. » (ZOLA, 2013, p.25) 
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  Na cena em destaque, o incipt do romance, visualizam-se marcadores de 

picturalidade, já descritos anteriormente, como a oração “Às noves horas, a sala do teatro 

de variedades ainda estava vazia”, existem dois marcadores picturais – o verbo estar, 

conjugado no Modo Imperfeito do indicativo (que indica uma ação que não está acabada) 

e o qualitativo “vazia” que explicita a ausência da plateia (indicando o momento antes do 

público entrar no teatro). Além destes, temos outros marcadores de picturalidade que 

informam a luminosidade do local, o efeito de claro x escuro - “à meia-luz” – que indica 

que a iluminação estava em movimento também, tendo em vista que a luminosidade nesta 

época era feita através de lamparinas, ou seja um ambiente não ficava iluminado 

imediatamente, havia um processo que aumentava as chamas de gás, o que  denota que o 

ambiente está situado em um local que oferece luz à noite, um indicador da vida moderna 

no século XIX. Temos outro indicador de claro x escuro “Uma sombra inundava a 

grande mancha vermelha da cortina” que também indica a falta de iluminação do local 

– o verbo inundar, conjugado no imperfeito, sugere um movimento desta sombra refletida 

na cortina-. Há ainda, um terceiro marcador de picturalidade, a descrição de um objeto 

enquanto artefato como destacado em negrito na descrição supracitada. -Em volta da 

rotunda do teto onde mulheres e crianças nuas alçavam seus voos em um céu esverdeado 

pelo gás- . O verbo alçar flexionado no modo imperfeito indica um movimento das 

personagens pintadas no teto como se elas não fossem estáticas e tivessem vida.  Há ainda 

a presença de elementos dêiticos, “No alto”, “na terceira galeria, em volta da rotunda” 

que localizam e enquadram a cena. Outro indicador pictural é a variedade de cores 

utilizada pelo autor ao compor esta cena, há vinho, vermelho, verde, dourado, além da 

presença de contraste entre a luz emanada pelo lustre e a sombra causada por ela 

inundando a cortina. Todos esses elementos picturais compõem o ambiente no qual será 

retratada toda a ação deste primeiro capítulo, além de ser possível classificar esta 

descrição como um efeito-quadro. 

 

1.2 A decoração 

Na sala, diante de suas poltronas, Fauchery et la Faloise novamente 
observaram. Agora a sala resplandecia. As altas chamas de gás 
iluminavam o grande lustre de cristal com um feixe de fogo amarelo e 
rosa que se quebrava desde a abóbada até o auditório, numa chuva de 
luzes. O veludo escarlate dos assentos se frisava com o efeito da laca, 
enquanto os ouros luziam e os ornamentos verde-claros ganhavam 
um brilho mais suave sob as pinturas cruas do teto. Erguida, a 
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rampa como que incendiava a cortina, cuja pesada tecelagem de 
cor púrpura tinha uma riqueza de palácios majestosos que 
destoava da pobreza da moldura, onde as fendas abertas no 
dourado deixavam o gesso à mostra. Já fazia muito calor. A postos 
em seus púlpitos, os músicos afinavam os instrumentos com suaves 
trilos de flauta, suspiros abafados de trompa, notas melódicas de 
violino, que se elevavam em meio ao crescente burburinho de vozes. 
(ZOLA, 2013. p. 15)6 
 

Nesta cena, o teatro já se encontra cheio de espectadores. Logo no início da 

descrição, temos a presença de dois personagens voyeur, Fauchery e la Faloise - um 

marcador de picturalidade - e será a partir do olhar deles que essa cena será enunciada. O 

elemento “agora” indica uma mudança de estado do ambiente contrapondo-se à 

caracterização do teatro no incipit do romance – nesta cena, a sala estava completamente 

iluminada, ao contrário do momento inicial do romance -.  

Há, ainda outro marcador de picturalidade que está no pretérito imperfeito e indica 

o nível de iluminação do ambiente, a sala do teatro brilhava “a sala resplandecia” – Um 

indicador de luminosidade que também pode ser colocado em comparação à descrição 

inicial, na qual a sala estava à meia-luz.  Neste momento da cena temos a descrição da 

iluminação do teatro “As altas chamas de gás iluminavam” o que explica porque a sala 

brilhava – mais uma vez, o verbo da oração encontra-se conjugado no tempo imperfeito, 

enunciando, uma cena em movimento, não-solidificada -.  

  Neste trecho do romance veremos um pouco da decoração do Théâtre des 

Variétés, como destacado em negrito na descrição acima. À primeira vista a decoração 

do teatro parece ser muito luxuosa (isto é perceptível por causa do tecido, veludo, e os 

elementos em ouro), comparável à de um palácio. Contudo um olhar mais atento graças 

a uma repentina luminosidade - ganhavam um brilho mais suave sob as pinturas cruas 

do teto, como que incendiava a cortina cuja pesada tecelagem de cor púrpura tinha uma 

riqueza de palácios majestosos que destoava da pobreza da moldura – permite visualizar 

o estado real daquele local - onde as fendas abertas no dourado deixavam o gesso à 

                                                             
  6 « Dans la salle, Fauchery et la Faloise, devant leurs fauteuils, regardaient de nouveau. Maintenant, la salle 

resplendissait. De hautes flammes de gaz allumaient le grand lustre de cristal d'un ruissellement de feux 
jaunes et roses, qui se brisaient du cintre au parterre en une pluie de clarté. Les velours grenat des sièges se 
moiraient de laque, tandis que les ors luisaient et que les ornements vert tendre en adoucissaient l'éclat, sous 
les peintures trop crues du plafond. Haussée, la rampe, dans une nappe brusque de lumière, incendiait le 
rideau, dont la lourde draperie de pourpre avait une richesse de palais fabuleux, jurant avec la pauvreté du 
cadre, où des lézardes montraient le plâtre sous la dorure. Il faisait déjà chaud. A leurs pupitres, les 
musiciens accordaient leurs instruments, avec des trilles légers de flûte, des soupirs étouffés de cor, des 
voix chantantes de violon, qui s'envolaient au milieu du brouhaha grandissant des voix. » (ZOLA, 2013. p 
33) 
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mostra. -. Esta descrição da decoração do local ilustra de certa maneira o projeto artístico 

de Émile Zola. Tudo aquilo que parece belo sob um primeiro olhar, é desconstruído 

conforme o desenrolar da narrativa, como a protagonista do romance, cujo apelido Vénus, 

que lhe foi dado por sua beleza, não diminui os malefícios que a personagem irá causar 

aos homens que lhe rodeiam e terminará destruída. 

Tanto a arquitetura quanto a decoração do Théâtre des Variétés servem para ilustrar 

um microcosmo da esfera social parisiense do Segundo Império. Frequentar um teatro de 

boulevards, tal como o Théâtre des Variétés, desempenhava uma função social.  

 

1.3 A função social 

     O Théâtre des Variétés é um local de sociabilidade na esfera social parisiense. 

Neste teatro o gênero de peça que era encenada eram principalmente opéras-bouffe e 

vaudevilles. No que concerne este trabalho, o recorte espaço-temporal se concentra no 

Segundo Império Francês. Neste período, este espaço foi frequentado por pessoas de 

diferentes níveis sociais, desde jornalistas, políticos, nobre e é claro, as cortesãs como a 

protagonista Nana.  

 Para ilustrar a função que este teatro exercia, cito o segundo trecho citado em que 

o leitor é situado no momento de frisson causado pela entrada dos espectadores. A noite 

representada no romance Nana é uma noite de estreia, ou seja, era um público seleto e 

heterogêneo que estava ali apresente. Assim que a sala se enche, podemos perceber como 

é composto esse público que foi assistir à primeira encenação de La Blonde Vénus: 

Então, o maestro levantou a batuta e os músicos atacaram a abertura. 
As pessoas continuavam entrando, e a agitação e o falatório eram 
crescentes. Entre o público especial das estrelas que era sempre o 
mesmo, havia recantos íntimos onde alguns espectadores habituais se 
encontravam sorridentes, de chapéu à cabeça, à vontade como se 
estivessem em família, e trocavam cumprimentos. (ZOLA, 2013. p17)  

 
 Em seguida, o autor Émile Zola descreve o microcosmo da sociedade parisiense 

do Segundo Império. Como mencionado anteriormente, o grupo seleto escolhido para esta 

noite de estreia da peça La Blonde Vénus protagonizada pela personagem Nana era um 

grupo heterogêneo e pode ser enumerado no seguinte trecho:  

Paris inteira estava ali, a Paris das letras, das finanças e do prazer, vários 
jornalistas, alguns escritores, homens da Bolsa, mais raparigas que 
mulheres honestas; um mundo singularmente heterogêneo, composto 
de todos os talentos, corrompido por todos os vícios, e com o mesmo 
cansaço e a mesma febre corroendo as feições. Fauchery, a quem o 
primo fazia algumas perguntas, apontou os camarotes dos jornais e dos 
círculos literários e, em seguida, nomeou os críticos de teatro, um 
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magro, meio ressequido, de lábios finos e sarcásticos, e um gordo, com 
cara de bom menino, que se inclinava sobre o ombro de sua vizinha, 
uma mulher ingênua em quem ele pousava um olhar tenro e paternal.  
(ZOLA, 2013. p17) 7 
 

   

 Dessa forma Zola, ilustra a função do teatro neste período histórico. As pessoas 

não frequentavam o teatro apenas como uma forma de entretenimento. Ir ao teatro 

significa assistir a uma peça, ver quem ali estava presente e ser visto pelos outros. Aliás, 

como mostrado na seção “Arquitetura”, o leitor presencia um momento de uma Paris 

moderna, onde as pessoas podem sair para realizar atividades noturnas, algo impossível 

no século anterior, pois além da falta de iluminação, as ruas também não eram um local 

seguro de se transitar à noite. 

 
 

1.4 A encenação, o palco no romance 

Durante todo o primeiro capítulo do romance, algumas perguntas se repetem 

“Quem é Nana? ” “Quem a conhece? ” “Onde ela foi descoberta? ”. A única informação 

presente no início deste capítulo é que Nana será a protagonista da peça a ser encenada, 

La Blonde Vénus. No trecho abaixo, inicia-se o primeiro ato da peça cujo enredo se 

concentra no Olimpo, “um Olimpo de papelão”, o que exemplifica a ausência de 

verossimilhança presente no palco: 

  Atrás deles gritaram “Silêncio! ”. Precisaram se calar. Agora, uma 
imobilidade tomava a sala, um mar de cabeças eretas e atentas ia da 
orquestra ao anfiteatro. A primeira cena de A Vênus Loira acontecia no 
Olimpo, um Olimpo de papelão, com nuvens que serviam de bastidores, 
e o trono de Júpiter à direita. Íris e Ganimedes entraram na frente 
acompanhados por uma trupe de servidores divinos que cantava um 
coro enquanto preparava os assentos dos deuses para a assembleia. Mais 
uma vez, os aplausos da claque foram ouvidos isoladamente; o público, 
ainda desambientado, continuava esperando. La Faloise, porém, 
aplaudiu Clarisse Besnus, uma das raparigas de Bordenave, que fazia o 

                                                             

7Original: «Cependant, le chef d’orchestre levait son archet, les musiciens attaquaient l’ouverture. On 

entrait toujours, l’agitation et le tapage croissaient. Parmi ce public spécial des premières représentations, 

qui ne changeait pas, il y avait des coins d’intimité où l’on se retrouvait en souriant. Des habitués, le chapeau 
sur la tête, à l’aise et familiers, échangeaient des saluts. Paris était là, le Paris des lettres, de la finance et du 

plaisir, beaucoup de journalistes, quelques femmes honnêtes ; monde singulièrement mêlé, fait de tous les 
génies, gâté par tous les vices, où la même fatigue et la même fièvre passaient sur les visages. Fauchery, 
que son cousin questionnait, lui montra les loges des journaux et des cercles, puis il nomma les critiques 
dramatiques, un maigre, l’air desséché, avec de minces lèvres méchantes, et surtout un gros, de mine bon 
enfant, se laissant aller sur l’épaule de sa voisine, une ingénue qu’il couvait d’un œil paternel et tendre ». 
(ZOLA, 2013. p.35) 
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papel de Íris, com um traje azul-claro e uma comprida faixa de sete 
cores presa à cintura. (ZOLA, 2013. p19)8 

 
 Através da descrição do primeiro ato da peça, é possível concluir que a peça é uma 

paródia.  Na época retratada neste romance, o Segundo Império, um gênero de peça 

frequentemente representado nos teatros de boulevards9, eram as operetas. 

Esse é o caso também com a opereta, que se torna um gênero de 
importância durante o segundo Império. Em um primeiro momento com 
a dupla Crémieux e-Offenbach, com a peça Orphée aux enfers (1858), 
e num segundo momento com o trio Meilhac-Halévey-Offenbach, com 
La Belle Hélène (1864). 10(THOMASSEAU, 2006, p. 175) 
 

 A peça encenada no romance Nana é uma paródia dos deuses do Olimpo, o que 

lembra o enredo de uma peça verídica que teve sua primeira representação em 1864 no 

Théâtre des Variétés, La Belle-Hélène. Esta opereta composta por Jacques Offenbach e 

escrita por Henri Meilhac e Ludovic Halévy realizava uma paródia de um mito da 

mitologia grega. Entretanto, os personagens não são os mesmos que aqueles presentes em 

La Belle-Hélène, cujos personagens são: Hélène, Pâris, Ménélas, Agamennon, Calchas, 

Oreste, Achille, Ajax Primeiro entre outros. Por outro lado, os personagens do Olimpo 

presentes em Nana são outros: Vênus, Júpiter, Iris, Ganymède, Diane, Vulacain e outros.  

 Outra peça também de autoria de Meilhac-Halévey-Offenbach é La Grande-

duchesse de Gérolstein cuja primeira representação foi em 1867, ou seja, mesmo ano da 

peça encenada no romance Nana, segundo o dossiê do autor. De acordo com a biografia 

de Émile Zola, de autoria de Henri Mitterand, o naturalista teria pedido a Labarre, o 

livreto desta peça para preparar o primeiro capítulo do romance Nana. 

 
Dois homens, durante o verão de 1878, completam a rede de 
informantes. Labarre, caixa da Biblioteca Charpentier, et Henry Céard. 
Para Labarre, Zola pede em 10 de julho um guia de ambientes de Paris 
et um exemplar do livreto de Meilhac e Halévy da peça La Grande-
duchesse de Gérolstein: este lhe servirá para dois objetivos. O primeiro 

                                                             
  8Tradução nossa. Original: « Derrière eux, on cria: “Silence!” Ils durent se taire. Maintenant, une 

immobilité frappait la salle, des nappes de têtes, droites et attentives, montaient de l’orchestre à 

l’amphithéâtre. Le premier acte de La Blonde Vénus se passait dans l’Olympe, un Olympe de carton, avec 

des nuées pour coulisses et le trône de Jupiter à droite. C’étaient d’abord Iris et Ganymède, aidés d’une 

troupe de serviteurs célestes, qui chantaient un chœur en disposant les sièges des dieux pour le conseil. De 

nouveau, les bravos réglés de la claque partirent tout seuls ; le public un peu dépaysé, attendait.  Cependant, 
la Faloise avait applaudi Clarisse Besnus, une des petites femmes de Bordenave, qui jouait Iris, en bleu 
tendre, une grande écharpe aux sept couleurs noués à la taille. » (ZOLA, 2013. p. 37) 
9Os teatros de boulevards, era aqueles em sua maioria particulares, que ficavam nas ruas de Paris. Eram 
locais que encenavam peças consideradas impróprias para teatros como o Opéra e o Comédie Française. 
10Tradução nossa. Original: «C’est aussi certainement le cas avec l’opérette, devenue un genre majeur sous 

le second Empire. Dans un premier temps avec le couple Crémieux e-Offenbach et Orphée aux enfers 
(1858), dans un deuxième avec le trio Meilhac-Halévey-Offenbach et La Belle Hélène (1864) » 
(THOMASSEAU, 2006, p. 175) 
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para sua crônica de teatro do dia 13 de agosto, publicada no jornal Le 
Voltaire, e dedicada a Offenbach. O segundo objetivo é para escrever o 
primeiro capítulo de Nana, que narra o triunfo da heroína na peça La 
Blonde Vénus, no Théâtre de Variétés. (MITTERAND, 2001, p. 464-
465)11 

  

 Zola buscou representar uma peça similar àquelas da época que ele buscou situar 

o romance. Contudo, a peça La Blonde Vénus apresenta um enredo próprio, cujo temas 

principais são o ciúme e a traição, ou seja, temas que estarão presentes em toda a narrativa, 

ao longo do romance.  

  
 

Conclusão 

 Émile Zola, através de seu método de escrita literário, composto de observação e 

documentação, conseguiu representar o Théâtre de Variétés. No que diz respeito às 

descrições do ambiente físico, podemos atestar que são realizadas através de 

representações repletas de indicadores de picturalidade, o que leva à noção de que o autor 

queria produzir um efeito similar a uma manifestação artística visual. 

 Já que no tange à função social e à encenação no palco, o naturalista buscou 

representar de maneira verosímil o que viu e documentou em seu dossiê preparatório, 

revelando-se, assim parte do comportamento de sociabilidade da sociedade parisiense do 

segundo Império.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Tradução nossa. Original: “Deux hommes, pendant l’été de 1878, viennent compléter le réseau de ses 

informateurs : Labarre, qui est le caissier de la Bibliothèque Charpentier, et Henry Céard. À Labarre, 
demande, le 10 juillet, un guide des environs de Paris et un exemplaire du livret de Meilhac et Halévy pour 
La Grande-duchesse de Gérolstein : celui-ci lui servira à deux fins, d’une part pour sa chronique 

dramatique du 13 août dans Le Voltaire, consacrée à Offenbach, d’autre part pour le premier chapitre de 

Nana, qui raconte le triomphe de l’héroïne dans La Blonde Vénus, au Théâtre de Variétés. (MITTERAND, 
2001, p. 464-465) 
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CHAGAS ABERTAS EM SŒUR PHILOMÈNE (1861) DOS IRMÃOS 
GONCOURT: 

CURATIVOS DA ALMA E DA CARNE NO ROMANCE 
NATURALISTA FRANCÊS  

 

Vanessa Costa e Silva Schmitt (UFRGS) 

 

RESUMO:  Após a agitação provocada pela Revolução, à qual sucederam mudanças 

consideráveis na organização médica, institucional e pedagógica, a compreensão da dimensão 

hospitalar transforma-se na França. Reconfigurado como espaço da formação médica, o hospital 

favorece a eclosão da clínica1, sendo inegável a sua importância como espaço vital da capital 

francesa no século XIX. A partir de sua representação em Sœur Philomène (1861), romance dos 

irmãos Edmond e Jules de Goncourt, considerado como uma das primeiras e ainda incipientes 

manifestações naturalistas na literatura francesa, o presente artigo analisa as dimensões espacial, 

didática e social do hospital na Paris haussmanniana, sob dois aspectos principais. Inicialmente, 

o hospital inserido na geografia da cidade. Na sequência, como esta instituição do patológico, 

enquanto microcosmo, influencia e transfigura os personagens nele inseridos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura e história. Instituição hospitalar (história). Naturalismo. 

Século XIX. Goncourt (Edmond, Jules). 

 

*** 
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"Je crois que quand notre roman sera paru, nous pourrions étonner bien des gens leur 

disant que toute notre science de l'hôpital, tout ce que nous en disons, tout ce que nous 

avons appris ne représente absolument que 10 heures passées à la Charité"2 

(GONCOURT apud GIRAUD, 2009, p. 57). Com essa declaração publicada no tomo 

primeiro de seu célebre e polêmico Journal, referente à data de 14 de janeiro de 1861, 

os irmãos Jules e Edmond reivindicam um aprendizado que, embora breve e 

relativamente superficial, permite que um tema vil como o hospital e sua rotina seja 

abordado de maneira inédita, consistente e impactante na literatura.  

A fim de melhor compreender o papel da instituição hospitalar no século XIX, bem 

como a repercussão e o ineditismo do tema na literatura francesa da época,  faz-se 

necessária, ainda que brevemente, uma contextualização histórica. Assim, destacamos 

inicialmente a função exercida pelos hospitais e dispensários na sociedade cristã do 

Antigo Regime para então apontarmos seu estatuto na França do Segundo Império, 

período em que é publicado e no qual se situa a ação de Sœur Philomène.  

 

A instituição hospitalar e as transformações nela impostas pela Revolução 

Francesa 

 

Durante muito tempo considerado "morredouro", "depósito humano" onde cuidados 

médicos mínimos eram eventualmente oferecidos aos que não tinham recursos, 

associado frequentemente ao local onde se aguardava impassivelmente o Requiescat in 

pace, o hospital francês pré-Revolucionário em pouco ou nada assemelha-se a seu 

equivalente contemporâneo. 

Inspirada pelas reformas introduzidas no período tridentino, bem como pela política real 

do grand renfermement, a organização hospitalar segue ainda, durante o século XVIII, 

um modelo monástico, onde, à exceção de alguns laicos recrutados a título individual, 

todo o corpo hospitalar pertence a uma coletividade obediente a uma regra (DINET-

LECOMTE, 2005, p. 120). No entanto, cabe ressaltar que, desde o começo do século 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  "Acredito que, quando nosso romance for publicado, poderemos surpreender muitas pessoas, dizendo-
lhes que toda nossa ciência de hospital, tudo o que dizemos sobre isso, tudo o que aprendemos representa 
nada mais que dez horas passadas no Charité [o mais notável hospital da cidade de Paris à época]", 
tradução nossa.	  
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XVI, os encargos administrativos dos estabelecimentos hospitalares não pertencem mais 

aos cônegos mas aos leigos subordinados ao Parlamento (JACQUEMET, 1948, 968).  

Em meados do século XVIII, vê-se, por um lado, o arrefecimento de três grandes 

flagelos universais (guerra, peste, fome epidêmica), enquanto, por outro, a miséria 

continua a implantar-se duramente no seio da sociedade, suscitando uma ampla reação 

da parte de muitos benfeitores. Encorajados pela elite esclarecida da época, creem que 

seria possível de amenizar o sofrimento dos desfavorecidos distribuindo-lhe cuidados 

médicos (DINET-LECOMTE, 2005, p. 126). Às vésperas da Revolução, os hospitais 

diversificam-se segundo as categorias de doentes a ser acolhidos, o que depende mais da 

estratificação social que da nosografia em si. 

Após a agitação provocada pela Revolução (incluindo a nacionalização dos bens 

hospitalares, a interdição das corporações, a abolição de sociedades e academias, o 

fechamento da Universidade com suas faculdades e escolas de medicina), à qual 

sucederam mudanças consideráveis na organização médica, institucional e pedagógica, 

a compreensão da dimensão hospitalar transforma-se na França.  

"Liberdade perversa", nas palavras de Goubert e Rey, redefinição da ciência médica 

(GOUBERT; REY, 1993, p. 7), introdução de espírito científico (HUARD, 1970, p. 6) 

são algumas das consequências da Revolução. 

Sobre novas bases desenha-se o ensino da medicina, a começar pela criação do internato 

(Paris, 1802). Visando à homogeneização do ensino e da prática médicas, o hospital 

será, a partir de então, o espaço da formação médica, favorecendo a eclosão da clínica 

(GOUBERT; REY, 1993, p. 7). Não esqueçamos que a Convenção, em 1792, havia 

determinado a dissolução das congregações voltadas ao serviço hospitalar. No entanto, a 

despeito da proibição da vida comunitária, os cargos poderiam ser mantidos a título 

individual, o que, para J. P. Martineaud, caracterizaria muito mais uma desclericalização 

do que uma laicização stricto senso (MARTINEAUD, 2002, p. 7). Tais medidas teriam 

poupado as irmãs da fúria revolucionária e preservado grande parte da estrutura 

orgânica hospitalar.  

Algumas questões capitais impõem-se ainda neste período de reorganização e 

reconfiguração da instituição hospitalar. Tendo ficado patente o fracasso revolucionário 

de uma assistência nacional, o hospital, de acordo com a lei do 16 vendémiaire ano V, 
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passa a ser responsabilidade comunal, cabendo a cada comuna gerir e financiar a 

recepção e o acolhimento tanto de indigentes quanto de crianças, idosos e doentes. 

Dessa feita, dúvidas prementes surgem: deve então a comuna pagar pelos estrangeiros, 

pelos vizinhos, pelos camponeses? (HECKETSWEILER, 2010, p. 605). O que se 

compreende por beneficência, assistência e caridade, e quais são os seus limites?  

Impelidos por justas reivindicações, os franceses votarão, posteriormente, a lei de 07 de 

agosto de 1851, cujo artigo primeiro estabelecerá: "Lorsqu'un individu privé de 

ressources tombe malade dans une commune, aucune condition de domicile ne peut être 

exigée pour son admission dans l'hôpital existant dans la commune". De qualquer 

forma, trata-se da previsão de uma situação emergencial, e será necessário aguardar 

ainda cerca de uma década pela lei 15 de julho de 1893, concernente à assistência 

médica gratuita, para que todos os indigentes, sem exceção, sejam acolhidos pelos 

estabelecimentos comunais, segundo um sistema de circunscrições hospitalares bem 

definido e hierarquizado conforme a importância e os recursos de cada instituição 

(IMBERT, 1982, p. 335-336). 

Urge destacar, igualmente, a dispersão anárquica dos estabelecimentos hospitalares no 

país, a qual, segundo Jean Imbert, a passividade do Estado não apenas manteve como 

contribuiu para que se agravasse numa política caótica sem precedentes. Comunas, 

departamentos, ou frequentemente a associação de ambos, fundam hospitais à vontade, 

bem como representantes da alta burguesia, os quais edificam, como legado, 

estabelecimentos de saúde, sem nenhum plano pré-concebido. Tal falta de planejamento 

acabar por ressaltar, ao invés de dirimir, a disparidade entre as regiões, fortemente 

denunciada no Antigo Regime (IMBERT, 1982, p. 368-369). 

Assim, em meados de 1830, a França dispõe de cerca de 150 000 leitos, distribuídos 

entre pouco mais de 1.300 estabelecimentos. Segundo levantamento estatístico 

apresentado pelo ministério do Interior, em 1833, a duração média de internação 

compreende quatro meses, sendo que a mortalidade é superior a 10%: em um único ano,  

11.000 indigentes vão a óbito apenas no departamento de Seine (HECKETSWEILER, 

2010, p. 606). Não se pode ignorar, no entanto, que a região de Paris encontra-se dentre 

as mais favorecidas. Na mesma época, existem na capital aproximadamente trinta 

hospitais, capazes de acolher em torno de 20.000 doentes, além de oferecer formação 
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adequada aos 5.000 estudantes de medicina que nela residem (PREMUDA, 1999, p. 

254).  

Como consequências da revolução industrial, apontam-se as numerosas transformações 

das estruturas econômicas e sociais, repercutindo impiedosamente sobre o campo e a 

cidade. A urbanização desgovernada torna-se cada vez mais um fenômeno inquietante, 

visto que os trabalhadores migrantes e suas famílias, desprovidos de acomodações 

salutares, amontoam-se em cortiços onde assustadoras condições de higiene favorecem 

a propagação de patologias como a febre tifoide e a tuberculose, o que acaba por 

requerer hospitalização (PREMUDA, 1999, p. 254-255), muitas vezes prolongada e 

ineficaz.  

Embora tenha sua matriz profundamente consolidada no conceito cristão de caridade, 

voltado desde o princípio a um modelo de assistencialismo altruísta, o hospital moderno 

será influenciado por algumas das novas percepções sociais oriundas da revolução de 

1848 (HECKETSWEILER, 2010, p. 606). Convidado a mudar pela contingência sócio-

tecnológica que se impõe, ele guardará, no entanto, por muito tempo, a natureza de 

assistência aos indigentes que lhe é peculiar. 

 

O hospital no Segundo Império: inserção na geografia haussmanniana 

 

O nascimento da Assistência pública de Paris, em 1849, parece constituir um marco no 

que diz respeito às instâncias de tutela em relação à saúde: sendo um instrumento 

indireto do poder central, ela prepara lentamente os espíritos para uma intervenção mais 

concreta do Estado (CABAL, 2001, p. 86-87). 

Cabe ressaltar que, segundo Jeanne Gaillard, "tous hérités de l'Ancien Régime, les 

Hôpitaux Généraux de Paris3 répondent au besoins d'une misère chronique qui colle à la 

ville", de forma que o hospital, como já visto, é o refúgio necessário de uma população 

pauperizada que espera da comunidade urbana uma assistência  sistemática 

(GAILLARD, 1978, p.  395). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Hospitais Gerais de Paris : Denominação dos hospitais sem especialidade. 
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Modo secundário da vida urbana, a hospitalização não compreende apenas internações 

episódicas, mas verdadeiras estadas, as quais, em sua maioria, são excessivamente 

longas. Na sequência, aferventa-se nas ruas de Paris a massa de anônimos que, deixando 

o hospital, não encontram domicílio nem recursos, prestes a provocar mais uma das 

incontáveis revoltas que, se não surpreendem, desagradam e preocupam as autoridades 

locais. 

Ainda de acordo com Gaillard, a mutação demográfica que se opera na Paris do 

Segundo Império acompanha-se de uma mutação da função hospitalar. Na capital 

entrava-se, doravante, uma população imigrante, constituída na sua essência de 

pequenos artesãos e lojistas modestos, mas, sobretudo, de operários que, por sua vez, 

embora ganhem seu pão, não têm como assumir as nefastas consequências do 

desemprego e da doença. O múnus do hospital passa a ser, por sua vez, revisitado: junto 

aos imigrantes, suas atribuições são agora precisas, limitadas e intermitentes, 

"d'assitsance absolument dépourvue de romantisme religieux", parcialmente 

desatreladas daquele que era até então seu papel essencial (GAILLARD, 1978, p. 399).   

Considerando-se os efeitos da revolução de 1848 (e, em especial, das Journées de Juin), 

bem como o crescimento demográfico, aliados tanto a uma nova concepção do exercício 

da medicina quanto a relações e desenhos urbanos inéditos, pode-se afirmar que todos 

são fenômenos influentes na mudança de óptica em relação à caridade e ao consequente 

redirecionamento do papel do hospital na segunda metade do século XIX em Paris. De 

maneira geral, não parece incauto concluir, como bem o faz Gaillard, que o drama 

operário e a revolução de 48 transformam, decisivamente, a política urbana e, 

consequentemente, hospitalar (GAILLARD, 1978, p. 401).  

Em matéria de assistência pública, o urbanismo parisiense não está voltado para 

soluções hospitalares, de forma que, durante os grandes trabalhos de remodelação da 

capital, parece haver uma grande sequência de amputações no patrimônio físico das 

instituições. Avaliadas por M. Boude (apud GAILLARD, 1978, p. 404), em seu estudo 

sobre as propriedades hospitalares de Paris, tais mutilações seriam da monta de 302.933 

m2, no que diz respeito apenas às expropriações justificadas por utilidade pública 

durante o Segundo Império. Valor ao qual devem-se acrescentar as vendas por contrato 

consensual e as alienações (cerca de 184.772 m2 alienados pela Segunda República). No 

total, a extensão patrimonial da Assistência Pública foi reduzida, em Paris, a menos da 
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metade. Tais números refletem as novas concepções apresentadas durante a Segunda 

República e, sobretudo, sustentadas por Haussmann, referentes às relações urbanas e 

outras perspectivas de atenção médica que não compreendem a hospitalização 

(GAILLARD, 1978, p. 405) e que, por sua vez, serão características das políticas sociais 

do Segundo Império. 

Uma vez que compreendemos alguns elementos essenciais do contexto em que 

se insere o estabelecimento hospitalar na Paris do Segundo Império, das novas 

atribuições da instituição em si, bem como do corpo clínico e assistencial que nela atua, 

evidencia-se mais claramente o papel do hospital na trama de Sœur Philomène, romance 

que pode ser considerado como primícias do Naturalismo na França.  

 

A instituição hospitalar em Sœur Philomène e sua importância na economia do 

romance  

 

Romance de Edmond e Jules de Goncourt, publicado em 1961, Sœur Philomène é pouco 

conhecido no Brasil, não tendo sido traduzido para a língua portuguesa. O fato de que 

esta obra não seja tão difundida, mesmo na França, quanto outros romances coetâneos 

revela uma aparente lacuna nos estudos naturalistas. Apenas cinco anos após Madame 

Bovary (1856) de Gustave Flaubert e de seu impacto artístico e social, tende-se a 

afirmar que este romance ímpar, por sua estética e temática, inaugura o Naturalismo na 

França4. O hospital agudizará os sentidos dos leitores, primeiramente estimulados 

durante a exposição crua da realidade enfadonha da esposa de um medíocre médico 

rural, cuja narração primorosa dos pecados e da agonia de morte voluntária levaram 

Flaubert ao banco dos réus5. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Uma das mais respeitadas especialistas dos estudos sobre Naturalismo na Europa, Colette Becker não 
hesita em afirmar: "En procédant de la sorte, les Goncourt inaugurent bien ce qui sera la méthode des 
romanciers réalistes/naturalistes: se fonder sur l’observation du réel et, pour ce faire, plonger dans la 
réalité, enquêter sur le terrain, dans le milieu dans lequel l’intrigue sera située, processus méthodique, 
logique, qu’ils mettent en avant dans leur Journal  de 1860, se félicitant même de l’approbation de Sainte-
Beuve." (BECKER, 2011, p. 11-12)	  

5	  Charles Augustin Sainte-Beuve a Edmond e Jules de Goncourt, carta de primeiro de  setembro de 1861. 
In: Edmond et Jules de Goncourt, Correspondance générale (referência completa a esta obra na 
bibliografia final do artigo).	  
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Motivados pelo sucesso alcançado por Flaubert com sua Bovary em 1856, Edmond e 

Jules de Goncourt concebem também eles uma nova estética, embora o façam, num 

primeiro momento, timidamente. Pródromo do Naturalismo, Sœur Philomène (1861) 

traz a intriga do romance para dentro do hospital, onde técnica, doença e sensibilidade 

são oferecidos cruamente a um leitor atônito — e talvez enojado — diante de tal 

cenário, tido como vil e degradante. Cabe ressaltar que tal escolha não se dá ao acaso, 

amadurecida por um processo que compreendeu visitas — ainda que poucas — para 

documentação e observação in loco da célebre clínica parisiense (como explicitado no 

diário dos dois irmãos). Aterrorizados pela pelas dores e agonias que preveem 

testemunhar — e que testemunhariam de fato — em suas passagens efêmeras pelo 

hospital, Edmond e Jules emprestam seus temores à protagonista, também ela dotada 

das mesmas "inquietudes prospectivas" (ROLDAN, 2013, p. 394). Sob um véu 

contrastado entre gótico e diáfano, os irmãos apresentam ao público uma irmã de 

caridade, Philomène, e um interno, Barnier, ambos atuando no monumental Hôpital de 

la Charité. Não à toa, o crítico Sainte-Beuve manifesta-se, dizendo: "Sœur Philomène 

est un roman d’une vérité parfaite, étudié sur le vif" (GONCOURT, Correspondance 

générale, 2004, p. 553). Nele, o hospital assume um papel até então inédito, capaz de 

mudar a forma como se concebe e como se aprecia a literatura na segunda metade do 

século XIX, num desafio cenestésico sem precedentes.  

A espacialidade em Sœur Philomène adquire uma nova dimensão: pode-se dizer que 

toda a ação, bem como os conflitos, sejam eles psicológicos ou morais, acontecem à 

huis clos. À exceção da infância de Philomène, a protagonista, e do tempo que esta 

passa no convento em formação, o hospital abraça toda a intriga. Portas fechadas, esta 

poderosa e histórica instituição recebe uma multidão de anônimos pauperizados em 

busca de cura e respeito. Para alguns, significa o fim da linha. Para outros, a espera da 

morte dá-se fora do recinto, já que o hospital não supõe mais caridade por si só, mas, 

ainda que a passos lentos, a esperança da cura pela ciência. Sob a pluma dos Goncourt, 

o hospital passa a representar não somente um microcosmo sociológico da realidade do 

seu tempo, onde a pobreza em si destitui, naturalmente, o ser humano de dignidade, 

mas, igualmente, ele assume um estatuto de personagem em ação e em sensibilidade. 
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De acordo com Colette Becker, "les Goncourt, avec Sœur Philomène, offrent d’abord 

une vision très personnelle de l’hôpital, qui révèle une profonde angoisse devant cet 

univers du corps malade, de la mort et de leurs mystères." (BECKER, 2011, p. 14). 

Philomène e seu contraponto, Barnier, traduzem fisiológica e psicologicamente o 

estertor de suas almas assustadas diante de tanta abominações dolorosas e degradantes. 

Enquanto a religiosa transfigura-se pelo exercício diário, penoso e humilhante do 

cuidado aos doentes, Barnier, impotente diante do sofrimento alheio e da culpa que se 

atribui pelo insucesso e pela sua suposta falta de caráter, encaminha-se em direção à sua 

decadência física e moral. Vítima do alcoolismo devastador provocado pelo absinto, 

tudo nele passa a ser desordem e degradação.  

Encontrando o sublime naquilo de mais odioso, Philomène esquece-se no seu pequeno 

claustro de repugnância e dor, transformando-as em delícias inefáveis. Redescobrir-se 

no abjeto, é o que faz Philomène entre as paredes do Charité: 

 

C'était, pour la sœur Philomène, la belle heure de sa journée. Elle s'y 
oubliait, elle se retrempait à la joie et aux enchantements de cette 
fatigue si douce. Elle y puisait l'oubli de tout ce qui était laid, 
répugnant, redoutable autour d'elle. Et cette matinée lui remplissait si 
bien l'âme qu'elle en emportait souvent du courage pour tout le reste du 
jour.6 (GONCOURT, 1861, p. 85) 

 

Transfigurada pela descoberta dolorosa do sofrimento e do caráter inexorável da morte, 

Philomène faz-se nova nela mesma, reconstrói-se sobre as bases da doença, do fim e da 

serenidade. A sala de serviço, com suas tarefas ingratas, surge como um catalisador na 

construção do caráter dessa nova Philomène. No exercício concreto do despojamento 

religioso, ela despe-se da mulher que ainda a habitava, para enfim revestir-se do 

verdadeiro manto de amor e devoção. A cada escara supurada que a religiosa irriga 

cuidadosamente, cicatrizam-se talvez mais as chagas do Cristo, cuja cruz deverá ser 

removida das paredes dos hospitais laicos da era pós-haussmanniana, doravante não 

mais batizados com água, mas aspergidos com antisséptico de Lister. 

Referências 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 "Era, para a irmã Philomène, a melhor hora do dia. Nela esquecia-se, revigorava-se na alegria e nos 
encantos dessa fadiga tão doce. Nela buscava o esquecimento de tudo o que era feio, repugnante, temível 
em torno de si. E essa manhã preenchia-lhe tão bem a alma que dela tomava frequentemente a coragem 
para o restante do dia", tradução nossa. 

5213

Ana
Pencil



	   10	  

BECKER, Colette. "À propos de la genèse de Sœur Philomène". Cahiers Edmond & 

Jules de Goncourt: Sœur Philomène – Autour du japonisme, n. 18, 2011. p. 11-23 

CABAL, Michel. Hôpitaux: corps et âmes. Paris: Rempart; Desclée de Brouwer, 2001. 

DINET-LECOMTE, Marie-Claude. "La cléricalisation' du personnel hospitalier en 

France au XVIIe et XVIIIe siècles". In: DELPAL, Bernard; FAURE, Olivier (dir.). 

Religion et enfermements (XVIIe et XVIIIe siècles). Rennes: Presses Universitaires de 

Rennes, 2005. 

GAILLARD, Jeanne. "Assistance et urbanisme dans le Paris du Second Empire". In: 

MURARD, Lion; ZYLBERMAN, Patrick (dir.). L'haleine des faubourgs: ville, habitat 

et santé au XIXe siècle. Paris: Recherche, 1978. p.  

GIRAUD, Barbara. L'héroïne goncourtienne: entre hystérie et dissidence. Berne: Peter 

Lang, 2009. 

GONCOURT, Edmond et Jules. Correspondance générale. Édition établie présentée et 

annotée par Pierre-Jean Dufief. Tome I. Paris: Champion, 2004. 

GONCOURT, Edmond et Jules. Journal des Goncourt. Édition critique publiée sous la 

direction de Jean-Louis Cabanès. Tome II. Paris: Champion, 2008. 

GONCOURT, Edmond et Jules. Sœur Philomène. Édition préfacée et annotée par 

Pierre-Jean Dufief. Tusson: Du Lérot, 1996. 

GOUBERT, Jean-Pierre ; REY, Roselyne (dir.). Médecine et santé. Volume 7 de 

BONIN, Serge; LANGLAIS, Claude (dir.). Atlas de la Révolution Française. Paris: 

Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1993.  

HECKETSWEILER, Philippe. Histoire de la médecine: des malades, des médecins, des 

soins et de l'éthique biomédicale. Paris: Ellipses, 2010. 

HUARD, Pierre. Sciences, médecine, pharmacie de la Révolution à l’Empire (1789-

1815). Paris: Roger Dacosta, 1970.  

IMBERT, Jean (dir.). Histoire des hôpitaux en France. Paris: Privat, 1982. 

JACQUEMET, G. (dir.). Catholicisme: hier, aujourd'hui, demain. Tome V. Paris: 

Letouzey et Ané, 1948. 

5214

Ana
Pencil



	   11	  

MARTINEAUD, J. P. Les ordres religieux dans les hôpitaux de Paris: les 

congrégations hospitalières dans les hôpitaux de l'Assistance publique à Paris, des 

fondations à la laïcisation. Paris: L'Harmattan, 2002.  

PREMUDA, Loris. "La naissance des spécialités". In: GRMEK, Mirko (dir.). Histoire 

de la pesnée médicale en Occident. Tome III: Du romantisme à la science moderne. 

Traduit de l'italien par Louise L. Lambrichs. Paris: Seuil, 1999.  

ROLDAN, Sébastien. Poétique du suicide dans le roman naturaliste: natures et 

philosophies de la mort volontaire (1857-1898). Thèse de doctorat. Université du 

Québec à Montréal; Université Paris-Ouest Nanterre, 2013.   

 

 

 

  

5215

Ana
Pencil



 1 

 

  
VISIBILIDADE E VISUALIDADE DE SŒUR PHILOMÈNE NOS CAMPOS 

LITERÁRIOS FRANCÊS E BRASILEIRO 
Zadig Mariano Figueira Gama (UFRJ/CNPq) 

 
Resumo: Este artigo traz os resultados parciais da pesquisa de mestrado sobre a recepção e 
circulação do romance Sœur Philomène, na França e no Brasil, em curso no Programa de Pós-
graduação em Letras Neolatinas da UFRJ. Sob a ótica da dinâmica das práticas literárias em um 
cenário transnacional, objetivamos reconstituir parte da historiografia literária que concerne a 
esse romance, escrito pelos irmãos Edmond e Jules de Goncourt, em 1861, e suas relações com 
a estética naturalista. A fim de trazer para a discussão que valores estéticos, traços estilísticos 
foram destacados e/ou atribuídos pela imprensa a Sœur Philomène, qual foi a atuação dos 
mediadores culturais e que valores estéticos defendiam na promoção desse romance na França e 
no Brasil, atentamos para as instâncias de mediação e os mecanismos pelos quais os campos 
literários francês e brasileiro reconheceram e acolheram esse romance, desde a sua primeira 
impressão, em 1861, até 1914, com o fim do longo século XIX. À luz do conceito de 
transferência cultural e da noção de mediador (ESPAGNE, 1987), colocamos em perspectiva as 
informações encontradas em jornais e revistas de ambos os países, sob o viés da sociologia da 
cultura (BOURDIEU, 1994, 1992) e da sociodiscursividade (MAINGUENEAU, 2004), que 
articulam a ampla percepção da literatura e de seus valores estéticos pela imprensa da época 
com os modos e modelos literários que integraram os campos literários francês e brasileiro no 
período em questão (BAGULEY, 1995; BECKER, 2011). 
Palavras-chave : Sœur Philomène. Irmãos Goncourt. Campo literário. Mediação cultural. 

 
O interesse de se estudar o romance Sœur Philomène nos campos literários 

francês e brasileiro surgiu durante a última fase da pesquisa de Iniciação Científica, 

realizada entre 2014 e 2015. Naquele momento, tentei, de forma exploratória, identificar 

quais obras escritas pelos irmãos Goncourt circularam em território brasileiro, desde 

1850, um ano antes da publicação de En 18.., até 1914, com o início da I Guerra 

Mundial. Para tanto, houve levantamento das referências à vida e à obra desses autores 

em jornais e revistas brasileiros digitalizados pela Fundação Biblioteca Nacional. A 

busca ao nome “Goncourt” totalizou 1120 menções a esses escritores em anúncios de 

venda de livro, críticas, notícias diversas, menções, textos literários, na seção folhetim 

ou no corpo do texto, citações, normalmente do Journal des Goncourt etc. Ao analisar 
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os anúncios de venda de livro, vi que o romance dos irmãos Goncourt mais anunciado 

em todo o Brasil era a tradução de Sœur Philomène, feita por Luiz Cardoso, vendida a 

1000 réis na coleção Econômica da Editora Laemmert – de 149 anúncios de venda de 

livro, 123 são anúncios de Soror Philomena. 

Este número de anúncios suscitou certos questionamentos sobre o possível 

sucesso do romance no Brasil, que não pode ser verificado somente através de anúncios 

de venda de livro. A pesquisa de Iniciação Científica, então, desdobrou-se em uma 

pesquisa de Mestrado sobre a recepção e circulação de Sœur Philomène, tanto na França 

quanto no Brasil. Assim, tento trazer para a discussão algumas considerações sobre a 

visibilidade de Sœur Philomène nos campos literários francês e brasileiro, por meio de 

críticas e anúncios de venda livro; e sobre a visualidade dessa obra, através das 

características destacadas pela crítica no romance e em sua adaptação para o teatro, em 

1887. Dessa forma, apresento certos aspectos sobre a relação desse romance com o 

realismo e com o naturalismo, tal como esses movimentos literários eram 

compreendidos à época. 

A visibilidade de Sœur Philomène no campo literário francês, na ocasião da sua 

primeira publicação, em julho de 1861, pela Librairie Nouvelle, da editora de Achille 

Bourdilliat (1818-1882), se deu, sobretudo, por meio de críticas. Na seção folhetim do 

jornal La Presse do dia 15 de julho de 1861, o crítico literário e teatral Paul de Saint-

Victor (1825-1881) traz uma síntese da trama e chama a atenção para o que, segundo 

ele, seria uma inovação no romance moderno: um personagem em êxtase, muito comum 

na Idade Média – referindo-se a Céline, amiga de Philomène quando criança. O 

jornalista ainda afirma que não conseguiria comparar este livro a outra coisa senão à 

“estampa célebre de Rembrandt, que representa Jesus curando os doentes” (La Presse, 

Paris, ano 26, nº [s. n.], 15/07/1861, p. 1)1. Como se pode perceber, Saint-Victor não 

estabelece relações entre Sœur Philomène e as tendências literárias daquele momento, 

mas remete o romance à gravura de temática bíblica. 

Dois meses depois da crítica de Saint-Victor, na “Crônica literária (...) sobre 

Sœur Philomène”, no jornal Le Temps, a escultora e mulher de letras Marie-Noémi 

Cadiot (1828/32-1888), sob o pseudônimo de Claude Vignon, entende o romance como 

uma nova proposta estética na literatura (Le Temps, Paris, ano 1, nº 143, 15/09/1861, p 

1). Se por um lado ela destaca a falta de intriga da narrativa e questiona o próprio 

                                                                 
1 As traduções presentes neste texto são de responsabilidade do autor. 
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pertencimento ao gênero romanesco, por outro, insiste na qualidade da escrita de 

Edmond e Jules de Goncourt. A crítica aponta também a descrição da realidade como 

uma das principais características desse romance, que traz inovações como o ambiente 

hospitalar, considerado, até então, pouco atrativo para o leitor.  

Apesar da crítica ter dado certo destaque a Sœur Philomène nos jornais 

parisienses, o que caracteriza a primeira edição desse romance são os percalços pelos 

quais ele passou. Antes de ser publicado pela editora de Achille Bourdilliat, esse 

romance foi recusado pela editora de Michel Lévy, sob o pretexto de ser uma narrativa 

lúgubre (BILLY, 1954, p. 103-104). Quando publicado por Bourdilliat, os 2000 

exemplares da tiragem foram distribuídos nas livrarias pelos próprios autores do 

romance, como aponta a passagem do dia 11 de julho de 1861 do Journal des Goncourt. 

Poucos meses após sua publicação, a editora veio à falência, não dando sequência à 

promoção do livro, tampouco repassando os 400 francos de lucro previstos para venda 

do romance2. 

Tanto a crítica de Saint-Victor quanto a de Claude Vignon destacam a inovação 

proposta em Sœur Philomène no que se refere à temática e à própria estrutura da 

narrativa. Entretanto, pelos exemplos dados e por outras críticas à sua primeira 

publicação, vê-se que não são estabelecidas relações entre esse romance e as tendências 

literárias da época. Segundo David Baguely, começa-se a estabelecer uma relação entre 

a literatura goncourtiana com alguma corrente literária, somente a partir da publicação 

de Germinie Lacerteux, pela editora Charpentier, em 1865. Segundo ele, os romances 

Germinie Lacerteux (1865), Thérèse Raquin (1867), de Émile Zola, e L’Education 

Sentimentale (1869), de Flaubert formam uma tríade de textos fundadores do 

naturalismo, seja pela maneira de tratar o quotidiano, com personagens fadadas ao 

fracasso, seja pelo método de escrita pautado na observação (BAGULEY, 1995, p. 51). 

Colette Becker, por sua vez, considera que o naturalismo começa a se apresentar 

enquanto movimento estético a partir de 1865, quando Germinie Lacerteux vem à tona 

com uma narrativa bem documentada, semelhante a um “estudo quase medical de um 

curioso caso de histeria” (1998, p. 68), e Émile Zola toma conhecimento de 

L’Introduction à la médecine expérimentale, de Claude Bernard. Como se dá, então, o 

                                                                 
2 A primeira edição de Sœur Philomène foi vendida por 2 francos, como aponta o Journal Général de 
l'Imprimerie et de la Librairie, no qual há o seguinte anúncio: “GONCOURT (de). Sœur Philomène ; par 
Edmond et Jules de Goncourt. In-18 Jésus, 268 p. Paris, impr. Bourdilliat ; Libr. Nouvelle. 2 fr. 
Collection de Librairie Nouvelle”. Journal Général de l'Imprimerie et de la Librairie  – tables de la 
bibliographie, Paris, ano 50, nº 1, 2ª série, tomo 5, 5?/01/1861, p. 336. 
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processo de associação de Sœur Philomène com o naturalismo já que esse romance veio 

a conhecimento público em uma época em que o naturalismo ainda não havia sido 

nomeado?  

Essa questão pode começar a ser respondida ao se colocar em perspectiva o que 

afirma Émile Zola (1840-1902) em discussão com Flaubert reproduzida na passagem do 

dia 19 de fevereiro de 1877 do Journal des Goncourt. Zola reconhece que o termo 

naturalismo é algo forjado, vendo a necessidade de repeti-lo nos jornais para que o 

público creia estar diante de algo novo (GONCOURT, 1891, p. 314). Guy de 

Maupassant (1850-1893), por sua vez, no prefácio de Pierre et Jean (1888), reivindica o 

termo ilusionista, ao invés de realista, para aqueles escritores que têm o talento de dar a 

ilusão de realidade na obra literária. (MAUPASSANT, 1888, p. XVII-XVIII). Em 

poucas linhas é possível perceber certo descompasso com o que se entende por realismo 

e naturalismo à época de seu surgimento, sobretudo no que se refere à fluidez dessa 

nomenclatura, em que cada autor reivindica um termo diferente. 

Ao voltarmos a atenção para o prefácio de Germinie Lacerteux, em que Edmond 

e Jules de Goncourt gerenciam a obra a partir do que Maingueneau (2004) chama de 

espaço associado: os irmãos Goncourt afirmam ter escrito, tanto este romance quanto 

Sœur Philomène – que não possui prefácio –, com o pensamento de que o povo não 

deveria mais ser evitado como tema literário e tratado com desdém pelos autores 

(GONCOURT, p. 19-23). Isso apontaria para a existência de uma afinidade entre esses 

romances e para a legitimação retrospectiva de Sœur Philomène como romance 

naturalista. O mesmo se pode deduzir através dos projetos das editoras que o relançaram 

após a inexpressiva primeira publicação pelo editor Achille Bourdilliat, em 1861.  

Quatorze anos depois, em 1875, Sœur Philomène ganha uma nova edição pela 

editora de Alphonse Lemerre (1838-1912); e no ano seguinte, em 1876, pela editora de 

Georges Charpentier (1846-1905), esta juntamente com outros títulos de Edmond e 

Jules de Goncourt, tais como Germinie Lacerteux (1864), Madame Gervaisais (1869), 

Renée Mauperin (1864), Manette Salomon (1867), Charles Demailly (1868), integrando 

o catálogo da principal editora dos romancistas naturalistas. Apesar de as duas edições 

terem ocorrido em anos diferentes, confere-se a simultaneidade das publicações tanto 

pela passagem do Journal des Goncourt referente ao dia 27 de agosto de 1875, em que 

Edmond de Goncourt revela: “Os editores disputam nossos romances! Eis Lemerre, eis 

Charpentier, que fazem simultaneamente duas edições” (GONCOURT, 1989, p. 658, 

Tomo II), quanto pela proximidade de datas encontrada em anúncios de venda de livro 
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desses editores. Na edição do dia 11 de novembro de 1875 do jornal Le Temps, 

encontramos a informação de que “A Librairie Lemerre acaba de enriquecer a sua 

bonita coleção literária com Sœur Philomène, de Edmond e Jules de Goncourt” (Le 

Temps, Paris, ano 15, nº 5380, 20/11/1875, p. 3); e menos de três meses depois, na 

edição do dia 4 de fevereiro de 1876 do jornal Le Figaro já era possível encontrar o 

anúncio de que esse romance estava “no prelo”, mais tarde aparecendo à venda no 

anúncio do dia 24 de junho do mesmo ano, na lista de romances completos de Edmond 

e Jules de Goncourt das “últimas publicações da Biblioteca Charpentier” (Le Figaro, 

Paris, ano 23, nº 176, 24/06/1876, p. 4). 

Naquele momento, Sœur Philomène estava associado ao projeto editorial de 

Lemerre, que, segundo Jean-Yves Mollier, durante a década de 1870-1880, foi o editor 

que mais publicou títulos de poesia, cerca de 290 – mais do que o dobro de títulos 

publicados por Jouaust (126) e por Dentu (129). Além disso, Lemerre também praticava 

o que Mollier chama de “livraria especial”, que consistia na “exploração descarada do 

desejo de ‘aparecer’ das pessoas afortunadas da época” (MOLLIER, 2015, p. 281); em 

outras palavras, as publicações eram financiadas pelos próprios autores. Não foram 

encontradas informações sobre quem financiou a publicação de Sœur Philomène na 

editora de Lemerre. Entretanto, é possível inferir que, em um momento em que o 

romance se popularizava cada vez mais, integrá-lo ao catálogo do editor conhecido 

como “editor dos poetas parnasianos” (Le Rappel, Paris, ano 7, nº 1803, 16/02/1875, p. 

2) o faria destoar dos demais títulos, o que nos conduz a pensar que  se tratou 

provavelmente de uma edição paga pelos autores, apesar do que dizem os irmãos 

escritores em seu diário. Desse modo, não caberia pensar que esta edição tenha 

contribuído para que Sœur Philomène fosse associada diretamente ao naturalismo.  

Já ao ser publicado pela editora de Georges Charpentier, em 1876, Sœur 

Philomène integrou um catálogo predominantemente composto por romances, como 

aqueles do ciclo dos Rougon-Macquart, de Émile Zola, bem como os de Flaubert, 

Alphonse Daudet, Duranty, Huysmans, dentre outros, fato que o insere diretamente 

dentro de um rol de leituras composto sobretudo por autores naturalistas. Além disso, o 

romance fazia parte da famosa coleção criada por Gervais Charpentier, em 1838, a 

“Bibliothèque Charpentier”, num formato de dimensão reduzida – 11,5x18,3 cm –, 

correspondente à  atual coleção de bolso “Folio” da editora Gallimard. Este formato 

podia conter por volta de 500 páginas, evitando o duplo ou triplo volume, e custava a 

metade do preço habitual  de um volume in-8º, isto é, 3,5 francos ao invés de 7 ou 7,5 
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francos. Dessa maneira, ao ser reeditado por Charpentier, esse romance pode ser visto 

dentro de uma proposta editorial de popularização de romances de vanguarda e que 

geravam certa polêmica na imprensa. A edição de Sœur Philomène da editora 

Charpentier manteve-se à venda nos anos subsequentes, tendo seu sucesso ainda 

confirmado quase dez anos depois, na edição do dia 4 de março de 1885 do Le Figaro 

(Le Figaro, Paris, ano 31, nº 63, 4/03/1885, p. 1), por Ignotus, pseudônimo do jornalista 

e político Félix Platel (1832-1888), em um artigo sobre a carreira dos irmãos Goncourt.  

Em 11 de outubro 1887, portanto, vinte e seis anos após sua primeira edição, o 

ator, diretor e criador do teatro naturalista, André Antoine (1858-1943), encomenda a 

adaptação desse romance para o palco a Jules Vidal (1858-1895) e Arthur Byl, a fim de 

representá-la na estreia da segunda temporada do seu Théâtre-Libre. Esta montagem e 

representação se insere numa nova proposta de dramaturgia, que visava fazer frente ao 

teatro burguês e pós-romântico, dominados pelos trabalhos de Eugène Scribe (1791-

1861), Victorien Sardou (1831-1908), Guillaume-Victor-Émile Augier (1820-1889) e 

Alexandre Dumas filho (1824-1895) (CHOTHIA, 2009, p. 2).  

Desde a estreia da primeira temporada de espetáculos, no dia 1º de março de 

1887, o Théâtre-Libre propunha a representação de adaptações de textos essencialmente 

naturalistas, como Jacques Damour, de Émile Zola, Mlle Pomme, de Louis Edmond 

Duranty e Paul Alexis, e En Famille, de Oscar Metenier, representados nos meses de 

março e maio daquele ano. O Théâtre-Libre, segundo Antoine, motivou, nos três 

primeiros anos de sua existência, “mais de doze mil artigos de jornal” (ANTOINE, 

2014, p. 31). Na edição do dia 6 de setembro de 1887 do jornal Le Figaro, por exemplo, 

o jornalista René de Cuers (1855-?) afirma que o princípio que pode ser depreendido do 

programa do Théâtre-Libre enviado por Antoine à redação daquele jornal é o de encenar 

uma obra de um nome conhecido a fim de despertar o interesse da crítica e do público 

letrado, e graças a essa curiosidade, beneficiar dois ou três jovens envolvidos na 

montagem, os atores e adaptadores, por exemplo (Le Figaro, Paris, ano 33, nº 249, 

6/09/1887, p. 3).  

Dos 17 artigos encontrados na França sobre Sœur Philomène, no dia seguinte de 

sua estreia, todos destacam os elementos cênicos da montagem e seu aspecto realista. 

No Figaro do dia 12 de outubro de 1887, por exemplo, o crítico Émile Blavet afirma ter 

tido a impressão de estar dentro de um quarto de hospital pela “pequena bacia de cobre 

em que os estudantes de medicina se lavaram vivamente após terem decepado alguma 

carcaça humana”, presente no primeiro ato, ou pela “dupla fileira de leitos onde, atrás 
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de cortinas abertas, brancas como sudários, podia-se sentir a Morte” (Le Figaro, Paris, 

ano 33, nº 285, 12/10/1887, p. 6).  

É possível vislumbrar, portanto, três momentos na recepção e circulação de Sœur 

Philomène na França: o primeiro momento é o de seu lançamento, em 1861; o segundo, 

o de sua reedição pela editora de Alphonse Lemerre, em 1875, e pela editora de Georges 

Charpentier, em 1876; e o terceiro seria o da recuperação dessa obra pelo Théâtre-Libre 

de André Antoine, em 1887, motivando novas publicações, tanto do texto teatral, 

publicado pela editora de Léon Vanier naquele mesmo ano, quanto uma edição de luxo, 

publicada em 1900, na Coleção Guillaume da Editora de Lemerre (cujo volume mais 

caro custava 3000 francos). 

A publicação de Sœur Philomène, em 1861, parece não ter chegado à época ao 

conhecimento do público leitor brasileiro, ao contrário de muitos títulos dos Goncourt 

em francês que estavam disponíveis para venda nas livrarias brasileiras, desde La 

Lorette em 1854, pela Livraria Garnier do Rio de Janeiro. A falência de seu primeiro 

editor provavelmente determinou a sua ausência no campo literário brasileiro na mesma 

época de sua publicação. As primeiras informações de que se tem notícia de Sœur 

Philomène no Brasil revelaram que a imprensa ainda não havia anunciado ou feito 

menção a essa obra até 17 de dezembro de 1885, quando se publica um longo artigo 

intitulado “Edmond e Jules de Goncourt”, assinado com as iniciais E. P. C. no Diário de 

Pernambuco.  

É hipótese da pesquisa que o processo de ressignificação pelo qual Sœur 

Philomène passou na França, incorporada à Bibliothèque Charpentier e posteriormente 

levada à cena por Antoine, teria determinado sua recepção no Brasil. Essa obra aparece 

aqui tardiamente, já sendo percebida dentro da estética naturalista graças à relação feita 

entre Sœur Philomène e o que esses agentes do campo literário e artístico, responsáveis 

pela recepção renovada, circulação e manutenção dessa obra França, representavam na 

época.  

A primeira tradução brasileira desse romance, Irmã Filomena, foi feita pelo 

escritor e jornalista Escragnolle Doria e publicada em 1891 na seção folhetim do Jornal 

do Commercio. Essa tradução parece ter sido fundamental para que, em 1895, o 

romance ganhasse uma nova tradução por Luiz Cardoso, Soror Philomena, e integrasse 

a Coleção Econômica da Editora Laemmert, ao lado de outros escritores naturalistas 

franceses, como Daudet, Zola e Maupassant. O romance aparecerá ainda na seção de 

folhetim do Correio de Minas, em 1896, pouco tempo depois da morte de Edmond.  

5222

Ana
Pencil



 8 

No Brasil, Sœur Philomène teria sido o romance mais significativo da carreira 

literária de Edmond e Jules de Goncourt, único a ser traduzido e lançado em volume, 

pelo que indicam as fontes primárias, sendo associado em primeiro lugar ao nome 

desses escritores, como pode ser visto no obituário do jornal cearense O Pão da Padaria 

Espiritual: “Edmond de Goncourt, este nome tão caro a todos os espíritos delicados, 

pertence atualmente a um morto (...). Em nosso próximo número daremos um artigo de 

Antônio Salles sobre o delicadíssimo estilista de Soror Philomena” (O Pão da Padaria 

Espiritual, Fortaleza, ano 3, nº 31, 15/08/1896, p. 8) 

A partir das informações reunidas e apresentadas neste texto, é possível antever 

a confirmação da hipótese de que o processo de ressignificação pelo qual Sœur 

Philomène passou na França teria determinado sua recepção no Brasil. Antes, porém, 

faz-se necessário apurar com maior cautela os valores defendidos, na França e no Brasil, 

pelos críticos, jornais, editoras, tradutores, adaptadores e diretores, a fim de conferir 

maior propriedade ao debate e reconstituir parte da historiografia literária que concerne 

a esse romance e suas relações com a estética naturalista, em uma perspectiva 

transnacional. A pesquisa de Mestrado segue com o intuito de recompor o circuito de 

relações existentes entre os mediadores culturais de Sœur Philomène no campo literário 

francês e brasileiro. 
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O NARRADOR ESPECTADOR DE JOSÉ SARAMAGO E AS SUAS 
RELAÇÕES ESPACIAIS COM A NARRATIVA 

 
Ana Maria Cavalcante de Lima (USP) 

 

Resumo 

Em seus romances, José Saramago elabora um narrador radicalmente aproximado das ações que 
narra. A voz narrativa se mostra espacialmente tão avizinhada dos acontecimentos que, por 
vezes, afirma sequer poder narrar aquilo que foi dito pelas personagens. Essa postura do 
narrador dá às personagens e às ações uma autonomia dramática. O método empregado pelo 
autor possibilita presentificar acontecimentos passados, em geral históricos, como ocorre, por 
exemplo, em Memorial do convento, romance no qual o narrador torna vívida a narrativa da 
construção do convento de Mafra, extraindo das paredes do monumento histórico o trabalho que 
o tornou concreto. Estrutura semelhante também está presente em História do Cerco de Lisboa, 
em que a personagem Raimundo Silva passeia pela cidade em diferentes lapsos temporais, 
entrecruzando a Lisboa que lhe é contemporânea e aquela ainda sob domínio mouro. A 
dramaticidade emergente de uma narrativa que simula ações à queima roupa, como se 
estivessem acabando de acontecer, irá se afastar, estrutural e esteticamente, da contemplação na 
qual se fundamenta a narrativa histórica. O estudo ora sugerido, dessa maneira, visa a promover, 
por meio da observação dos dois romances citados, uma análise do projeto literário do autor no 
que diz respeito às relações espaciais em suas elaborações estruturais e em seus possíveis 
objetivos estéticos. 
 
Palavras-chave: Narrador. Espaço. Dramaticidade. Ficção. Saramago 

 

 

Pelo convento de Mafra e pela cidade de Lisboa, passeia o narrador de José 

Saramago. Nesses espaços ficcionalizados, o passado e o futuro se sobrepõem e se 

alternam, a fim produzir o atrito com a linearidade da narrativa historiográfica que se 

dedicou à observação desses espaços como dados referenciais. O narrador de Memorial 

do Convento visita, simultaneamente, o convento construído e aquele que ainda 

demandará muita força para que seja erguido. A personagem-narrador de História do 

cerco de Lisboa, Raimundo Silva, caminha pelas ruas da Lisboa portuguesa e da cidade 
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ainda sob domínio dos mouros. Os espaços, assim, são as vias de aproximação entre o 

outrora e o agora, evidenciando radicalmente uma responsabilidade histórica que é 

encarnada pelas personagens e pelo narrador que se pronuncia a partir da primeira 

pessoa do plural. Os romances explorarão esses espaços, ao sugerirem narrativas nas 

quaisa força e o trabalho estejam inexoravelmente presentes nas paredes e nas vielas dos 

monumentos históricos transportados para os seus construtos ficcionais. 

Peter Burke (1992), em “A História como Memória Social”, caracteriza a 

narrativa histórica como uma memória, fruto de um processo de seleções, de 

interpretações e de distorções socialmente condicionadas, promovidas para que se 

possam livrar do esquecimento as práticas e a narrativa de um grupo social.  

Os indivíduos recordam, no sentido literal, físico. Contudo, são os 
grupos sociais que determinam aquilo que é “memorável” e também a 

maneira como será recordado. Os indivíduos identificam-se com 
acontecimentos públicos importantes para o seu grupo. “Recordam” 
muita informação da qual não tiveram experiência direta. Uma notícia, 
por exemplo, pode constituir em si um acontecimento, um 
acontecimento que se trona parte da vida de cada um. (BURKE, 1992, 
p. 236) 

 
Indissociáveis do processo de construção dessa memória, que culmina na fixação 

de uma versão oficializada dos fatos, estariam as consequentes obliterações dos grupos 

não contemplados pela narrativa historiográfica. Dessa forma, faceta antitética e 

complementar da construção da Memória Social é a Amnésia Social, uma vez que a 

lembrança é feita por meio de uma seleção que inevitavelmente provoca exclusões. Ao 

discutir os meios pelos quais se transmite essa Memória Social, Burke indica os 

monumentos públicos e o espaço, que, ao mesmo tempo em que imprimiram, moldaram 

a memória social.  

Excluída das abordagens historiográficas tradicionais, e mesmo das abordagens 

literárias, como é o caso das grandes epopeias, clássicas e neoclássicas, a arraia miúda é 

rememorada em Memorial do Convento. O texto literário resgatará essa memória, 

pertencente a esse grupo excluído, denunciando seu papel de retratação extratemporânea 

e trazendo para a sua estrutura, com ironia e acidez, indicações diretas ao discurso 

histórico e ao discurso literário.  

Como monumentos, o convento de Mafra e a própria cidade de Lisboa, espaços 

explorados por esses romances de José Saramago, transmitem, histórica e 

respectivamente, a lembrança de um rei, D. João V, que prometeu um convento aos 

franciscanos, caso lhe fosse dado herdeiro, e da cidade conquistada por D. Afonso 
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Henriques, tendo o seu exército, com a ajuda dos cruzados, vencido os mouros. O 

processo de desconstrução dessa memória dar-se-á por meio da própria exploração 

ficcional desses espaços, com o objetivo de livrar do esquecimento os grupos excluídos 

na construção da narrativa tomada como oficial. A construção do convento será narrada 

a partir da perspectiva dos homens simples que o elevaram, e o sítio a Lisboa será 

narrado, também, da perspectiva dos sitiados. 

Do concreto do convento de Mafra, assim, será extraída a narrativa dos esforços 

feitos pelos homens simples de Portugal. A narração erguer-se-á como alternativa ao 

hábito da historiografia de conferir ao megalomaníaco D. João V a construção do 

convento. Esse projeto está evidente no episódio em que as personagens pertencentes à 

arraia-miúda terão de transportar, por três léguas, de Pêro Pinheiro a Mafra, uma 

enorme pedra que servirá, toda ela, como fundação de uma das varandas do convento. O 

narrador manifestará o esforço feito para que os nomes desses homens possam ficar 

registrados: 

[...] tudo quanto é nome de homem vai aqui, tudo quanto é vida 
também, sobretudo se atribulada, já que não podemos falar-lhes das 
vidas, por tantas serem, ao menos deixemos os nomes escritos, é essa 
a nossa obrigação, só para isso escrevemos, torná-los imortais, pois aí 
fica, se de nós depende, Alcino, Brás, Cristóvão, Daniel, Egas [...] 
(SARAMAGO, 1996, p. 242) 

 
O narrador, que a esta altura já se denunciou como pertencente a um recorte 

temporal muito posterior ao da construção do convento, revisitará o seu processo de 

edificação, com o objetivo de resgatar e de firmar, por meio da ficção, a memória dos 

verdadeiros responsáveis pelo trabalho que dará concretude ao convento de Mafra. 

Consciente do papel da narrativa de livrar do esquecimento, o narrador, assim como o 

do catálogo das naus presente em Ilíada, sente-se obrigado a enumerar os nomes dos 

homens que saem, ainda madrugada, a fim de transportar o pedregulho. A voz narrativa 

afirma ser esta a obrigação de quem escreve, desdobrando o código e atribuindo-lhe 

uma função. Carlos Reis (1986, p. 99), em seu “Memorial do convento ou a emergência 

da História”, afirma, acerca dessas intenções, que: “A inserção das figuras populares no 

devir da História surge como a dimensão de uma reparação tardia, mas ainda 

necessária”. O romance torna-se um espaço possível para que Saramago promova uma 

retratação não apenas quanto à tradição historiográfica, mas também no que diz respeito 

à literária. 
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Ao chegar a Pêro Pinheiro, os olhos dos homens que olham para a pedra 

confundem-se com os do narrador que enuncia na primeira pessoa do plural, ao observar 

a varanda do convento: 

Era uma laje rectangular enorme, uma brutidão de mármore rugoso 
que assentava sobre troncos de pinheiro, chegando mais perto sem 
dúvida ouviríamos o gemer da seiva, como ouvimos agora o gemido 
de espanto que saiu da boca dos homens, neste instante em que a 
pedra desafogada apareceu em seu real tamanho. Aproximou-se o 
oficial da vedoria e pôs-lhe a mão em cima, como se estivesse 
tomando posse dela em nome de sua majestade, mas se estes homens e 
estes bois não fizerem a força necessária, todo o poder de el-rei será 
vento, pó e coisa nenhuma. (SARAMAGO, 1996, p. 244) 

 
O narrador se coloca temporal e espacialmente junto dos homens, como 

evidenciam os dêiticos “agora” e “neste instante”. A brutidão da peça a ser transportada 

provoca assombro nas personagens e no narrador que, em um processo de lapidação, 

demonstrará as dimensões atualizadas da pedra, almejando que o seu leitor/narratário 

possa ter noção do real tamanho do cascalho: 

Faça as contas quem quiser, que a laje tem de comprimento trinta e 
cinco palmos, de largura quinze, e a espessura é de quatro palmos, e, 
para ser completa a notícia, depois de lavrada e polida, lá em Mafra, 
ficará só um pouco mais pequena, trinta e dois palmos, catorze, três, 
pela mesma ordem das partes, e quando um dia se acabarem palmos e 
pés, por se terem achado metros na terra, irão outros homens a tirar as 
medidas e encontrarão sete metros, três metros, sessenta e quatro 
centímetros, tome nota, e porque também os pesos velhos levaram o 
caminho das medidas velhas, em vez duas mil cento e quatorze 
arrobas, diremos que o peso da pedra da varanda da casa a que se 
chamará Benedictione é de trinta e um mil e vinte e um quilos, trinta e 
uma toneladas em números redondos, senhoras e senhores visitantes, e 
agora passemos a sala seguinte, que ainda temos muito o que andar. 
(SARAMAGO, 1996, p. 245) 
 

Em tom irônico, o narrador se utiliza do seu privilégio temporal para demonstrar 

as medidas atualizadas da enormidade a ser carregada pelas personagens. O trecho, que 

se inicia com a observação atônita da pedra, feita pelos homens responsáveis por 

carregá-la, segue em uma enumeração das dimensões que relativizam as distâncias 

temporais por meio de exposições relacionadas ao espaço. Com a conversão dos palmos 

e das arrobas em metros e em toneladas, o narrador transfere ácida e sutilmente o foco 

narrativo para uma situação de visita guiada pelo convento já erguido. Da suspensão da 

diferença temporal permitida pela exploração da concretude conferida ao espaço 

construído, o narrador extrai a consciência e a responsabilidade histórica dos homens 
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simples de Memorial do Convento e do próprio leitor, absorvido pelo narrador 

pluralizado. 

Durante o transporte da pedra, o narrador colocar-se-á junto dos homens, 

adicionando à deles a sua própria força: 

[...] puxo eu, puxas tu, tanto mais que, afinal, não há espaço que 
chegue para as duzentas juntas e a tracção tem de ser exercida a 
direito, em frente e para cima, É um bico-de-obra, disse o José 
Pequeno, que era o primeiro do cordão da esquerda, se de Baltasar 
veio alguma opinião, não chegou a ser ouvida porque está mais longe. 
(SARAMAGO, 1996, p. 247) 

 
Ao se posicionar ao lado dos homens que puxam a corda, explorando o espaço e 

pulverizando as distâncias temporais entre o enunciador e a narrativa, o narrador sequer 

pode narrar aquilo que foi dito por Baltasar. Por meio desse estratagema espacial, é 

evidenciada a fricção entre passado e futuro, que justificará a necessidade de revisar 

criticamente a narrativa histórica. 

Devido ao seu posicionamento espaço-temporal, é possível ao narrador destacar 

a versão grandiosa do convento atribuído a D. João V e o sofrimento dos homens para 

carregar a pedra: 

[...] e tudo por causa de uma pedra, que não precisaria ser tão grande, 
com três ou dez mais pequenas se faria do mesmo modo a varanda, 
apenas não teríamos o orgulho de poder dizer a sua majestade, É só 
uma pedra, e aos visitantes, antes de passarem à outra sala, É uma 
pedra só, por via destes e de outros orgulhos é que se vai 
disseminando o ludíbrio geral, com suas formas nacionais e 
particulares,  como esta de afirmar nos  compêndios e histórias, deve-
se a construção do convento de Mafra ao rei D. João V, por um voto 
que fez se lhe nascesse um filho, vão aqui seiscentos homens que não 
fizeram filho nenhum à rainha e eles é que pagam o voto, que se 
lixam, com o perdão da anacrônica voz. (SARAMAGO, 1996, p. 257) 

 
Em Memorial do convento, o foco dado ao trabalho dos homens que 

empregaram as suas forças na construção do convento de Mafra desaliena a estrutura e o 

processo de construção do monumento, símbolo do nacionalismo e da suntuosidade 

portuguesa. Das elevadas paredes, o narrador extrai a força primitiva, a origem e o 

outrora, a fim de elevar e de possibilitar a narrativa memorialista dos trabalhadores que 

carregaram as pedras, livrando-os do esquecimento. 

Em História do cerco de Lisboa, o espaço também será elemento possibilitador 

do entrecruzamento entre um passado oficial e um presente que precisa constantemente 

promover revisões narrativas. À personagem Raimundo Silva, revisor que adiciona um 

não à sentença histórica, é dada a tarefa de construir narrativa em que os cruzados não 

5229

Ana
Pencil



6 
 

tenham auxiliado os portugueses na conquista de Lisboa, que se encontrava, em tempos 

de Afonso Henriques, sob domínio mouro. A personagem, ao se aventurar como autor, 

sente-se tentada a passear pelas ruas da Lisboa portuguesa, sua contemporânea, para 

obter de suas vielas o espaço no qual se dará a batalha entre mouros e soldados de D. 

Afonso. 

Logo após um primeiro capítulo que se constitui da conversa entre o revisor e o 

autor de um livro de história, há a narração do acordar do almuadem cego que convidará 

a cidade, tomada pelos mouros, à oração. Ao final dessa narrativa, será esclarecido que 

todas aquelas linhas foram fruto da imaginação da personagem Raimundo Silva, 

enquanto revisava o livro de história. O revisor fará considerações a respeito de algumas 

inadequações cometidas pelo historiador, assim como o narrador do romance fará 

correções na cena imaginada pela personagem. É esse processo de revisão em abismo 

que permitirá a observação e a apropriação narrativa da cidade, ora vista sob domínio 

dos mouros, ora sob domínio português. 

Quando adiciona o “não” no livro de História, Raimundo Silva agirá e pensará 

como se aquela atitude tivesse promovido mudanças em seu mundo referencial e 

objetivo. Não tendo os cruzados auxiliado os portugueses na conquista da cidade, o 

revisor será responsável por preencher as lacunas deixadas pelo desmoronamento do 

enredo historiográfico. Os momentos que compreendem a entrega das provas revisadas 

à editora e a percepção da falha pelo Costa, chefe de edição, serão preenchidos pelas 

sensações controversas da personagem, que se sente angustiada ao mesmo tempo em 

que detentora de um espaço caleidoscópico, uma vez objetivo, ficcional e histórico, 

como se pode observar no instante em que Raimundo sai de casa a fim de aliviar o 

tempo que tem até que Costa descubra a sua inserção no livro revisado: 

Raimundo Silva respira fundo, olha as duas filas de prédios à esquerda 
e à direita, com um sentimento de posse que abrange o próprio chão 
que pisa, ele que não tem bens ao luar nem esperança de vir a lográ-
los [...] experimenta agora [...] uma livre, uma desafogada sensação de 
prazer que quem sabe se prolongará para além da próxima esquina 
(SARAMAGO, 2003, p. 53) 

 
A personagem caminha pelas ruas com a segurança de quem se tornou dono 

daquele espaço a partir do momento em que lhe modificou a narrativa histórica. Se faz 

menos de vinte e quatro horas que o revisor inseriu o não na sentença, Lisboa continua a 

ser moura. É necessário observá-la pelo lado de dentro do cerco, imaginar o diálogo dos 

mouros ao saberem que se encontravam sitiados. A própria localização da casa de 
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Raimundo Silva, no antigo portão de Alfofa, não se sabe se do lado de dentro ou se do 

lado de fora, representa metaforicamente a condição do revisor, sitiante e sitiado. Ao 

adentrar na leitaria, a narração será a da conversa entre os mouros cercados pelos 

portugueses, a conjeturar se o exército de D. Afonso conseguiria ou não tomar a cidade. 

Em História do cerco de Lisboa, assim como em Memorial do convento, a 

perambulação de Raimundo Silva é narrada em tom de visita guiada: 

Aguentam impávidas a torre sineira da Igreja de Santa Luzia ou de S. 
Brás, tanto faz, neste lugar se abriam, ladies and gentleman, as antigas 
Portas do Sol, a nascente viradas, primeiras a receber o rosado hálito 
do amanhecer, agora não resta mais que o largo que delas tomou o 
nome, porém, não mudaram os efeitos especiais da aurora, um 
milênio, para o sol, é como um breve suspiro nosso [...]” 

(SARAMAGO, 2003, p. 66) 
 

Os romances ora analisados utilizam-se dos espaços a que se dedicou a 

historiografia, a fim de explorar suas potencialidades no entrecruzamento do outrora e 

do agora. O narrador chega a afirmar, durante a caminhada de Raimundo Silva, que: 

O revisor, cansado, sobe à Rua dos Cegos, entra no pátio de D. 
Fradique, o tempo abre-se em dois ramos para não tocar nesta aldeia 
rupestre, está assim, a bem dizer, desde os godos, ou os romanos, ou 
os fenícios, depois é que vieram os mouros, os portugueses de raiz, os 
filhos e os netos deles, estes que somos, o poder e a glória, as 
decadências, primeira, segunda e terceira, cada uma delas dividida em 
gêneros e subgêneros. À noite, neste espaço, entre as casas baixas, 
juntam-se os três fantasmas, o do que foi, o do que esteve para ser, o 
do que poderia ter sido, não falam, olham-se, como se olham os cegos, 
e calam. (SARAMAGO, 2003, p. 66) 
 

O espaço em Memorial do convento e em História do cerco de Lisboa é 

explorado em suas possibilidades dramáticas, quando o autor se coloca dentro da ação 

ou quando tem sua voz sobrepujada pela das personagens. A revisitação do convento e 

as perambulações por Lisboa permitem a revisão histórica almejada pelos romances de 

José Saramago. O próprio texto é lugar de debate entre a tradição narrativa histórica e a 

literária, vide as numerosas citações sem aspas retiradas de Os lusíadas, de Camões, e 

de Mensagem, de Fernando Pessoa, presentes em Memorial do convento, e o caráter 

especular de História do cerco de Lisboa, possuindo este três diegeses que se 

sobrepõem e se complementam: a do romance de José Saramago, a do livro de História 

e a da narrativa criada por Raimundo Silva. Nesse romance, dessa forma, há o 

estabelecimento de um complexo mise en abyme, a respeito do qual afirma Ana Paula 

Arnaut que:  
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Este gesto de inversão/negação da História, reforçado e ratificado 
intratextualmente por uma reduplicação menor, permite, em última 
análise e em lato sensu, ilustrar extensivamente, numa espécie de mise 
en abyme intermundos (o real do autor e o ficcional da personagem), a 
atitude pós-modernista de José Saramago perante factos históricos 
tidos como inabaláveis. (ARNAUT, 1999, p. 326) 

  
Os textos de José Saramago constituem, por meio das potencializações espaço-

temporais, o lugar de desconstrução do discurso histórico e de reconstrução de uma 

versão alternativa da verdade, possibilitada por uma narrativa extremamente irônica. 

Para o autor, os romances tornam-se, assim, responsáveis por veicular o “não”, tão caro 

às narrativas saramaguianas, e constituem os espaços em que serão erguidos os “sim”, 

consequentes da negação da narrativa oficial dos fatos. A respeito dessa perspectiva do 

gênero, o autor afirma, em entrevista concedida a Clara Ferreira Alves, que: 

O romance é um lugar literário onde tudo pode e deve caber. O 
romance é a expressão total. Aspiraria a que ele fosse uma espécie de 
suma, reunião de todos os gêneros, lugar de sabedoria. Nele estão a 
epopeia, o teatro, a reflexão filosófica ou filosofante… Esta é a minha 
ambição. (SARAMAGO, 2010, p. 178) 
  

A colocação do narrador como testemunha ocular das ações, uma vez que as 

presencia posicionado espacialmente próximo delas, corrobora para a formulação 

daquilo que poderia ter sido, da construção de uma nova e outra possibilidade narrativa. 

A narrativa histórica e a literária são fantasmas que, posicionados em uma mesma praça, 

entreolham-se, calados. O espaço, nesses romances, denuncia-se como, além de 

indissociável do tempo, correlato funcional deste, uma vez que permite o retorno ao 

passado e as revisões críticas e ideológicas comuns ao que seria o projeto literário de 

José Saramago. 
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FLANÂNCIAS EM GONÇALO M. TAVARES 
 

André Ricardo Duarte Santana (UFBA) 
 
Resumo:  

Este trabalho analisa a presença da rua e de seus cafés como locais de observação dentro da poé-
tica de Gonçalo M. Tavares, em um diálogo com a tradição de Baudelaire, que, em suas andanças 
pela cidade, em sua “botânica de asfalto” (BENJAMIN, 1989), recolhe as marcas de um tempo 
responsável por conspurcar a aura do sagrado e do sublime. Assim, tendo como corpus principal 
alguns poemas da seção “Observações”, do livro 1, veremos uma poética em que o olhar tran-
seunte sobre a cidade e seus passantes se constrói, denunciando a pressa, o pragmatismo econô-
mico nas atitudes e a rejeição à velhice e à deficiência como marcas da sociedade pós-moderna, 
na qual a literatura tenta buscar espaço. Definindo-se frequentemente em entrevistas como “um 

escritor de cafés”, Tavares comporta-se como o escritor benjaminiano que “coloca o pensamento 

sobre a mesa de mármore do café. [...] Em seguida desempacota gradualmente seu estojo: caneta-
tinteiro, lápis, cachimbo. A multidão dos fregueses, ordenada anfiteatralmente, compõe seu pú-
blico clínico” (BENJAMIN, 1987) e que, de seu esconderijo, pode analisar os fregueses daquele 
ambiente, captando seus dramas e histórias de vida.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Cafés. Baudelaire. Gonçalo M. Tavares. Flanêur. Modernidade.  
 

 

O flâneur na multidão 

 

A temática da flânerie, ainda que não seja criação originária da produção de Bau-

delaire1 — sendo já perceptível anteriormente em Poe2, de quem foi tradutor e comenta-

rista —, encontra no autor de Paraísos artificiais seu exemplo mais forte e duradouro, 

eternizado na análise minuciosa empreendida por Walter Benjamin em Charles Baude-

laire, um lírico no auge do capitalismo. Tanto nos “Quadros parisienses”, de As flores do 

                                                           
1. “Também não se pode atribuir a Baudelaire a originalidade do tema, uma vez que vários outros escritores 

também descreveram suas experiências parisienses, sobretudo a miséria nas ruas, no século XIX.” (JAC-
QUES, 2014, p. 49).  
 
2. Ainda que Benjamin discorde do paralelo — “o homem da multidão não é nenhum flâneur” (1989, p. 
121) — e oposições sejam facilmente constatáveis entre os dois estatutos, Poe já traz, em O homem da 
multidão, muitas características que mais tarde serão trabalhadas por Baudelaire, como a multidão, a leitura 
de fisionomias, a noite chuvosa etc. e que são de valia no presente trabalho.  
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mal, como em O Spleen de Paris (Pequenos poemas em prosa) é visível a vinculação do 

flâneur ao mundo urbano de uma cidade em mutação, em meio aos trabalhos de remode-

lamento urbano empreendidos pelo Barão Haussmann e responsáveis por lançar Paris 

rumo à modernidade. Baudelaire é o nome que capta as contradições dessa cidade em 

transformação e apresentará, através dos olhos do homem que a percorre, brilhos e misé-

rias da vida que ali se desenrolava: 

 

“Pois seu gênio poético e sua realização, mais que em qualquer outro 

poeta, antes e depois dele, são argamassados com a específica realidade 
material: a vida cotidiana — e a vida noturna — das ruas, dos cafés, das 
adegas e mansardas de Paris” (BERMAN, 1998, p. 137-138) 

 

 Continuando a experiência do “homem da multidão”, de Poe, Baudelaire mostra 

o “enrugado perfil das velhas capitais”, onde a modernidade incipiente convive com os 

gritos da miséria e do torpe, onde o ouro dos cafés brilha nos olhos das famílias pobres e 

onde o halo do poeta cai sobre a lama dos bulevares. É essa a pátria do flâneur, como 

descrito em O pintor da vida moderna:  

 

“A multidão é seu universo, como o ar é o dos pássaros, como a água, 
o dos peixes. Sua paixão e profissão é desposar a multidão. Para o per-
feito flâneur, para o observador apaixonado, é um imenso júbilo fixar 
residência no numeroso, no ondulante, no movimento, no fugidio e no 
infinito. [...] O observador é um príncipe que frui por toda parte do fato 
de estar incógnito.” (BAUDELAIRE, 2006c, p. 857, grifos no original) 

 

 Em suas andanças pela cidade, em sua “botânica de asfalto” (BENJAMIN, 1989, 

p. 34), ele recolhe as marcas de um tempo em que “o lodaçal de macadame virá a ser um 

dos fundamentos a partir dos quais brotará a nova literatura mundial do século XX” 

(BERMAN, 1998, p. 157).  

 

Gonçalo M. Tavares, um escritor de cafés 

 

 Dentro da já vasta produção de Gonçalo M. Tavares, perceptível é a sua estreita 

vinculação à tradição literária, seja pela apropriação do nome de autor, através de títulos 

como Investigações. Novalis; A perna esquerda de Paris, seguido de Roland Barthes e 

Robert Musil; A colher de Samuel Beckett; e os vários “senhores” da série “O bairro”: O 

senhor Brecht, O senhor Breton, O senhor Calvino etc., seja ainda pela intertextualidade 
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trabalhada em livros como Uma viagem à Índia, em que se veem claros ecos camonianos 

e joycianos, através da viagem do protagonista Bloom.   

Nossa proposta aqui é apontar traços em sua obra — em especial nos poemas que 

integram a seção “Observações”, do livro 1, de 2004 — que o aproximem da tradição do 

flâneur, consagrada pela produção de Baudelaire. Nesse sentido, uma imagem repetida 

obsessivamente em entrevistas de Tavares e que muito ajudará nessa missão é a do escri-

tor de cafés.  

Dentro da construção de sua mitologia pessoal e literária, Tavares declara, em 

inúmeras entrevistas, ser um homem tímido e disciplinado que, durante o anonimato lite-

rário, acordava cedo todos os dias, para escrever durante três ou quatro horas em cafés 

lisboetas, a encher cadernos3, depois submetidos a uma espécie de decantação pelo tempo 

— a que o autor chama de “iluminação”4. Tal mística fica clara no trecho do poema “es-

conderijo”: “Do teu esconderijo vê, e no teu esconderijo constrói, / sai dele apenas quando 

puderes dar algo aos outros. / Antes, é cedo demais, muito depois, é excessivo egoísmo.” 

(TAVARES, 2005, p. 166). Como se verá, a ideia do esconderijo onde se situa o escritor 

não será estranha aos poemas de “Observações”, nos quais essa frequentação pré-literária 

de cafés encontra materialização mais evidente. Nela, tal qual o narrador de Poe, em O 

homem da multidão, vemos um eu lírico que, da janela de um café, observa os transeuntes, 

no seu incessante movimento de ir e vir5:  

 
[...] 

Um café, outro,  
o caderno preto à minha frente, o tempo, 

nada para fazer a não ser por dentro, 
os sentimentos tranquilos. 

[...] 
Os empregados de um lado para o outro, 

a atender à sede dos outros, aos caprichos. 
Ao meu lado direito um vidro: vejo os vivos 

em passo apressado 
a cumprimentarem-se; 

as acções urgentes, obrigatórias (as que eu esqueci). 
Que fazer? 

                                                           
3. Em entrevista ao programa “Livraria ideal”, João Paulo Sacadura assim apresenta Tavares: “... durante 

12 anos escreveu todo os dias no silêncio do anonimato e, depois, em seis anos, publicou 23 livros entre 
ficção, poesia, teatro e ensaio. Alguns deles envolvendo um ou mais destes gêneros.” In: <https://www.you-

tube.com/watch?v=559CNoUcI9M>, acesso em 25 mai. 2015. 
 

4. A "iluminação" consiste em um distanciamento no tempo, que lhe permite (re)ler com outros olhos seus 
escritos e realizar neles as alterações necessárias.  
 
5. “Com um charuto na boca e um jornal nas mãos, eu tinha me divertido a maior parte da tarde, ora per-

correndo anúncios, ora observando o grupo heterogêneo do salão, ora sondando a rua através dos vidros 
enfumaçados.” (POE, internet). 
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Como aproveitar o esconderijo? 
Esconde-te, que o exterior não te descubra: só sabe dar ordens.  

E como aproveita o homem escondido a dádiva do esconderijo? 
Escreve, o idiota.  

(TAVARES, 2005, p. 36) 
 

 Como se vê, o idiota é um homem que se permite o ócio e escreve. Tranquilo e 

esquecido das ações urgentes e obrigatórias da vida moderna, está ali em total disponibi-

lidade para a poesia. Comporta-se como o autor benjaminiano que “coloca o pensamento 

sobre a mesa de mármore do café. [...] Em seguida desempacota gradualmente seu estojo: 

caneta-tinteiro, lápis, cachimbo. A multidão dos fregueses, ordenada anfiteatralmente, 

compõe seu público clínico.” (BENJAMIN, 1987, p. 54). O idiota é aquele que não se 

rende à tirania do capital, que impõe a venda do tempo livre às engrenagens do trabalho 

(encarnado na máxima onipresente “tempo é dinheiro”), e ali permanece escondido, fora 

de um mundo exterior que “só sabe dar ordens”. No café, anota em seu caderno o que vê 

e sente. Não tem “nada para fazer a não ser por dentro”, diferentemente dos que, “em 

passo apressado”, cumprimentam-se mecanicamente nas ruas. Está ali para observar e 

realizar operações interiores, em busca de si mesmo e do outro.  

Não é, portanto, sem ironia que o eu lírico assume a visão dos que se dedicam aos 

fatos urgentes e se considera “idiota”, ou seja, um indivíduo lento, que dedica tempo e 

energia à literatura — ação vista como pouco rentável e afastada dos interesses imediatos 

do mundo moderno do dinheiro. Aí mora a crítica de Tavares ao contemporâneo, à pressa 

das ações, ao achatamento do tempo livre, à pragmática financeira do mundo dos negó-

cios, ao esquecimento da contemplação e ao esvaziamento da experiência em um cotidi-

ano de ações autômatas. Estariam mesmo “vivos” os observados pela vidraça ou movem-

se hipnotizados pelo roteiro pré-determinado da circulação do capital? 

 O espaço do café aparece assim como território ambíguo, pois simultaneamente 

“um espaço privado, em público” (BERMAN, 1998, p. 147), que encarna a proteção em 

meio ao mundo das mercadorias. Configura-se como “dádiva do esconderijo”, permitindo 

que o escritor observe — em público e anonimamente — a vida em seu entorno: “O café 

pode ser o pretexto ostensivo para que alguém se sente num café de calçada, mas também 

é uma desculpa para ver a vida da cidade” (GEHL, 2015, p. 146). Mas se, em certa me-

dida, o “café torna-se [...] templo da verdade, guardião da acalmia momentânea do corpo” 

(EIRAS, 2006, p. 42, grifo nosso), não deixa de revelar também aspectos de um “não 

lugar” (AUGÉ, 2008), ou seja, local de passagem no qual não se estabelecem vínculos e 
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marcado pela pressa, pela impessoalidade, pelo efêmero. Nele, o escritor sabe que ne-

nhuma paz é duradoura, que tudo é momentâneo, como toda a modernidade que desman-

cha sólidos no ar, e que não é possível aplacar em definitivo a angústia com copos d’água:  

 
No café trazem-me um copo com água 

como se ele resolvesse todos os meus problemas. 
É ridículo — penso — não há saída. 
No entanto, depois de beber a água 

fico sem sede. 
E a sensação exclusiva do organismo 

acalma-me por momentos. 
Como eles sabem de filosofia — penso — 

e regresso, logo a seguir, à angústia. 
(TAVARES, 2005, p. 24) 

 

O café não está ali para fins existenciais. Se resolve problemas pessoais, o faz de 

maneira precária, não duradoura, pois não é a matéria física que pode aplacar definitiva-

mente a angústia metafísica do poeta. É ela apenas um paliativo para a sua dor. Também 

ali, na proteção anônima de sua mesa, de seu pequeno domínio do mundo, em meio à 

agitação da vida exterior, o poeta sabe que não pode criar vínculos duradouros. Resta-lhe 

observar a multidão de frequentadores e ver-se espelhado na figura discreta de outro es-

critor que, também desinteressado em adequar-se ao modo de vida dominante, alheia-se 

na multidão e ali apenas escreve:  

 
É um escritor ou então a mulher partiu com outro, 

e o corpo não recuperou a vontade 
de se preocupar com a roupa.  

Espontâneo, vê-se; tudo que traz vestido 
apareceu-lhe à frente como numa colisão. 

No entanto é discreto. 
Tem a idade em que já não se desejam os olhares dos outros. 

Branco, o cabelo transmite paz e 
uma pequena desistência. 

Tem cachimbo, óculos, 
na mesa revistas francesas sobre a alma e os laboratórios que a estudam; 

pega numa folha e começa a escrever.  
Tem ar sóbrio, o corpo não dança, 

vê-se que há muito venceu o medo de não ser igual aos outros. 
Escreve; passa a mão sobre a orelha. 

É um escritor, em definitivo. 
A luta não é com a solidão, vê-se que sabe usá-la, 

percebe a sua natureza.  
(idem, ibidem, p. 18) 

 

No poema, o escritor aparece como aquele que sabe usar a solidão a seu favor e 

que “há muito venceu o medo de não ser igual aos outros”. Como o poeta baudelairiano, 
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aceita a solidão, vendo nela e na multidão “termos iguais e conversíveis para o poeta 

diligente e fecundo. Quem não sabe povoar a sua solidão também não sabe estar só em 

meio a uma multidão atarefada.” (BAUDELAIRE, 2006b, p. 289). É possível também 

um paralelo entre esse escritor e o pintor da vida moderna de Baudelaire, assim definido: 

“um homem singular, originalidade tão poderosa e tão decidida que se basta a si própria 

e não busca sequer a aprovação de outrem” (BAUDELAIRE, 2006c, p. 854). É um escri-

tor “espontâneo”, que tem a idade (e maturidade) dos que não desejam atrair “os olhares 

dos outros”, mas que provavelmente deseja olhar, pois sabe ser essa a sua matéria-prima. 

E, em um jogo especular, da sua mesa, outro escritor (o dono da narrativa que lemos) 

julga poder adivinhar os desejos e a ocupação desse homem que escreve, a partir da re-

colha dos indícios vistos: “Tem cachimbo, óculos, / na mesa revistas francesas sobre a 

alma e os laboratórios que a estudam; / pega numa folha e começa a escrever”. Comporta-

se como os “fisiognomonistas” anteriores ao flâneur, para os quais “qualquer um, mesmo 

aquele não influenciado pelo conhecimento do assunto, seria capaz de adivinhar profis-

são, caráter, origem e modo de vida dos transeuntes” (BENJAMIN, 1989, p. 37). Ou como 

ainda nos diz Baudelaire: “O poeta goza do incomparável privilégio de ser, à sua vontade, 

ele mesmo e outrem. Como as almas errantes que procuram corpo, ele entra, quando lhe 

apraz, na personalidade de cada um.” (BAUDELAIRE, 2006b, p. 289).  

De seu calmo esconderijo nos cafés, tentar ler nas fisionomias que por ali surgem 

os dramas de vida que atormentam a “rapariga que tem medo” (TAVARES, 2005, p. 17) 

ou a mulher que “hesita entre o adultério e uma conversa” (idem, ibidem, p. 31). E assim 

analisa duas clientes:   

 
São duas velhas, lado a lado, no café. 
Não se olham: certezas em cada uma. 

A da direita: dedos no ar ao ritmo das queixas. 
O ar, dócil, percebe estas velhas: em poucos anos 

serão suas companheiras. 
Chama-lhes irmãs pequenas, ingênuas. 

As velhas prosseguem vivas e a falar de dinheiro. 
Deus é interrompido pelo preço do arroz, nas conversas. 

Descrevem a doença, a fraqueza e, logo a seguir, acusam 
de impiedade quem ainda não é tão doente quanto elas. 

Alguém as enganou. 
Provavelmente sacrificam a vida pelos filhos; 

esperaram pelo futuro. 
Agora ele chegou e a única novidade que traz é o cansaço; 

a dificuldade de movimentos, 
a maneira como facilmente se esquecem do que ainda ontem 

consideravam imprescindível. 
Não vão morrer, hoje, já, porque não trouxeram o coração. 
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Voltarão, mais tarde, a casa e às orações, 
depois de desejarem intimamente que os filhos se tornem ricos 

e que a amiga morra primeiro. 
(TAVARES, 2005, p. 15) 

 

Toda uma narrativa de vida aparece resumida: histórias familiares de tristeza, de 

perda, de traições. Pequenas misérias apresentadas ao leitor: o preço da comida, as quei-

xas, e a decrepitude da idade. O ensinamento é o mesmo do século XIX: “A lição, para 

Baudelaire, [...] é que a vida moderna possui uma beleza peculiar e autêntica, a qual, no 

entanto, é inseparável de sua miséria e ansiedade intrínsecas” (BERMAN, 1998, p. 138). 

É daí que Tavares retira seu universo poético: do mal-estar da vida pós-moderna. A morte 

das duas velhas é iminente e até o ar percebe que lhes resta pouco tempo de vida e que, 

em breve, não serão mais matéria. Mas elas ainda se iludem e se entretêm a falar futil-

mente sobre o preço da comida ou da indiferença das pessoas. Mas se, em “As duas ve-

lhas”, o olhar do poeta não guarda empatia em relação às duas senhoras que conversam 

sobre miudezas, em “A filha”, há uma solidariedade com a mãe que é rechaçada em sua 

invalidez para o mundo da pressa:   

 
A filha discute com a mãe. 

A mãe terá oitenta anos, a filha sessenta? 
A mãe treme da cabeça e do guarda-chuva, 

a filha ainda não. 
A que ainda não treme discute como quem ensina. 

 Mas também tu irás tremer da mão e da cabeça 
e também tu serás ensinada. 

 (TAVARES, 2005, p. 29) 
 
 O observador constata a impaciência do mundo em relação àqueles que já não 

conseguem acompanhar a pressa reinante. A filha “discute como quem ensina”, e a mãe 

de 80 anos já não é apta para competições. Não consegue sequer firmeza no guarda-chuva 

que carrega, simbolizando não só um provável inverno europeu, mas também o mundo 

cinza da pós-modernidade. Em “A filha”, o olhar do poeta-observador irmana-se com 

aqueles que são lentos e que fogem à civilização da pressa e, tal qual “o idiota”, cultivam 

outro tempo existencial, advertindo a filha impaciente que o tempo dela também chegará.  

 

A contemplação das ruas 

 

O poeta, entretanto, não se limita ao confinamento entre as paredes do café, pro-

tegido da vida exterior por vidros que o separam de intempéries e do contato mais brusco 
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com a realidade. Inevitável é lançar-se às ruas, nem que seja apenas durante o caminho 

de ida e volta aos cafés. É nesse momento que os cães lhe ladram — “De manhã, quando 

passei à frente da loja / o cão ladrou” (TAVARES, 2005, p. 23) — ou que se dão encontros 

casuais com os transeuntes. Tavares, em entrevista de 2013, assim declara:  

 
Uma coisa que para mim é essencial, e é um trabalho como se fosse ler 
um livro, é andar na rua a ver as pessoas, a observar as pessoas. Eu ando 
diariamente uma hora, uma hora e meia, e para mim é como, eu estava 
a dizer, um trabalho essencial que é tentar perceber as pessoas, por que 
é que uma pessoa pega num copo e bebe rapidamente água, por que está 
mais tensa, por que para, por que está a olhar para outra mulher, eu acho 
que isso é que é escrever. E eu tento fazer isso. [...] (TAVARES, “Sem-

pre um papo”, internet) 
 

Ainda que o espaço urbano não encontre descrições detalhadas em “Observa-

ções”, apresentando-se como uma hipotética cidade universal, Tavares, tal qual o flâneur, 

tira dessas indistintas ruas a matéria-prima para a produção de seus versos. O mesmo 

cenário de chuva e frio parece irmaná-lo à tradição de Poe e Baudelaire: “A chuva caía 

com força; o ar esfriava; e as pessoas estavam voltando para casa.” (POE, internet) e “Ó 

fins de outono, inverno, a primavera em lama, / Sombrias estações! Sou eu quem vos 

louva e ama” (BAUDELAIRE, 2006a, p. 187). E é nessa cidade chuvosa que o eu poético 

pode encontrar pessoas, como “O viúvo”, um homem agora despojado de tudo: 

 
Tem o tempo todo.  

Perdeu-o, nos dias de desejo, para o trabalho  
e para outros assuntos,  

e agora que o tem por inteiro caminha muito lento  
e quando olha em redor procura olhos  

que se lembrem dos seus antigos momentos de pressa.  
Tem tempo. Caminha lentamente.  

Antes a ambição fazia-o levantar-se,  
agora, quase se podia jurar, ser o cachimbo que o mantém em pé,   

agarrado ao ar como a nada.  
Passa perto e olha para mim; acena a cabeça. 

Servem-lhe os dias, pelo menos, para ser educado.  
É velho. Atravessa, muito lento, o tempo e a terra,  

e vai dizendo adeus às pessoas,  
como se exercesse o privilégio de se despedir dos amigos  

no seu próprio funeral. 
(TAVARES, 2005, p. 16) 

 
Vê-se que há uma identidade entre o viúvo e o “idiota”: ambos têm tempo. Mas, 

enquanto para o escritor o ócio deriva de uma escolha, de uma resistência às ordens do 

mundo pós-moderno, o viúvo encontra o domínio da temporalidade como imposição fi-

nal: ele, que “nos dias de desejo”, perdeu o tempo “para o trabalho e outros assuntos”, 

5241

Ana
Pencil



9 
 

agora o tem por inteiro como despojo, como resto irreciclável de vida. Três vezes o poema 

salienta sua lentidão: “caminha muito lento”, “Caminha lentamente” e “Atravessa, muito 

lento, o tempo”. Mas isso não pode ser visto como conquista. Se o flâneur cultivava a 

lentidão e o ócio contra a velocidade da modernização, levando, como lembra Benjamin, 

“tartarugas a passear pelas galerias”, ostentando “em certas condições sua ociosidade pro-

vocativamente” (BENJAMIN, 1989, p. 122), igualando-se, portanto, ao escritor-idiota 

que se esconde no café, o viúvo — agora já um homem velho — tem no ócio e na lentidão 

uma borra de vida. Sua lentidão é encarada como derrota e não como resistência ao mundo 

contemporâneo:  

 
O mundo de hoje parece existir sob o signo da velocidade. O triunfo da 
técnica, a onipresença da competitividade, o deslumbramento da ins-
tantaneidade na transmissão e recepção de palavras, sons e imagens e a 
própria esperança de atingir outros mundos contribuem, juntos, para 
que a ideia de velocidade esteja presente em todos os espíritos e a sua 
utilização constitua uma espécie de tentação permanente. Ser atual ou 
eficaz, dentro dos parâmetros reinantes, conduz a considerar a veloci-
dade como uma necessidade e a pressa como uma virtude. (SANTOS, 
internet) 

 

Como se vê, que pode esse homem no mundo de hoje? Não é também um viúvo 

que tenha perdido a mulher em um acidente ou outra morte imprevista e que ainda tivesse 

disposição para novas conquistas amorosas. Tem tempo, mas não para isso. Falta-lhe a 

ambição para colocar-se de pé. Diferentemente do escritor observado, que não luta com 

a solidão, pois “sabe usá-la”, o viúvo sucumbe ao seu status de homem solitário a quem 

resta apenas dizer adeus às pessoas “como se exercesse o privilégio de se despedir dos 

amigos / no seu próprio funeral”, isto é, como alguém que desempenha seu último papel 

— e o de menor importância. É também nas ruas que esse flâneur contemporâneo pode 

encontrar outra idosa, tal qual da sua mesa do café observava mãe e filha em discussão:  

 
Parou de chover. 

Uma velha treme da cabeça 
e em particular da boca. 

Quando passa por mim, sorri: 
a cabeça treme, e a boca.  

Continuo comigo, a velha caminha no outro sentido. 
Não sei porquê mas sinto-o com exactidão: 

vou mais à frente cruzar-me com ela, 
e aí ela ficará; continuaremos os dois no mesmo sentido.  

(TAVARES, 2005, p. 26) 
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A mãe de 80 anos aparece agora metamorfoseada na velha que “treme da cabeça 

e em particular da boca”, alertando ao poeta sobre a finitude de tudo e antecipando-lhe 

também sua decrepitude e, mais além, seu próprio fim. Não é à toa que ambos, em um 

momento futuro, deverão se encontrar novamente e continuar “no mesmo sentido”: o da 

morte. Também ela, como o viúvo, cumprimenta o flâneur, como resíduo de vida, como 

a coreografia que ainda lhe é permitida realizar.  

Pode-se dizer que há, em “Observações”, uma forte obsessão de Tavares quanto a 

imagens de velhinhas a tremer, como se os versos de Baudelaire — “Eu espreito, obedi-

ente a meus fluidos fatais, / Seres decrépitos, sutis e encantadores” (BAUDELAIRE, 

2006a, p. 176) e “Ah, como tenho acompanhado essas velhinhas!” (idem, ibidem, p. 177) 

— pudessem servir de epígrafe a seus textos. É o mesmo tipo de atração que leva o nar-

rador de O homem da multidão a sair do café e ir em perseguição a um estranho homem 

velho:  

 
Com a testa na vidraça, estava deste modo ocupado em perscrutar a 
massa, quando de repente apareceu um rosto (o de um velho decrépito, 
de uns sessenta e cinco, setenta anos de idade) — um rosto que imedi-
atamente chamou e absorveu toda a minha atenção, por causa da abso-
luta idiossincrasia de sua expressão. (POE, internet) 

 

Se Baudelaire observa velhinhas outrora belas e agora marcadas pelo tempo, ou 

sete velhos dobrados sobre o cajado e a própria idade, o poeta-observador de Tavares 

retoma o tema na tentativa de refletir sobre a velhice e a proximidade da morte daqueles 

que representam excessos de invalidez para as engrenagens da pós-modernidade:  

 
[...] 

A velha continua a tremer com a cabeça, 
a cabeça que não para, de um lado para o outro; 

talvez repita o Não!, para algo que ela vê e ninguém mais vê, 
mas sabemos o que é, sabemos. 

É a morte. 
(TAVARES, 2005, p. 32) 

 
O tema volta ainda em água, cão, cavalo, cabeça, na narrativa “A velha que treme 

da cabeça, no café”, que parece reunir e resumir as impressões de “Observações”:  

 
     Uma velha sentada no café treme da cabeça, não a consegue segurar, 
por vezes faz mesmo o gesto (de a tentar agarrar), mas também já não 
tem força nas mãos, e a vida é reles, é banalidade, é asco e sangue. Nos 
cafés, nas camas com os amantes, na cadeira à espera da morte do pai, 
na rua, desprevenido, morre-se em todo o lado, em todo o espaço e em 
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todo o tempo; já deve ter acontecido (às centenas) durante a missa, du-
rante um funeral já milhares devem ter morrido, caíram no chão, pensa-
se de imediato num desmaio: por quem choramos agora se há dois mor-
tos e para onde vamos se há dois cortejos a avançar em direcções opos-
tas? (TAVARES, 2006, p. 9).  
 

 Se em Baudelaire, “os velhos e as velhinhas se tornam seus protagonistas” (JAC-

QUES, 2014, p. 60), uma vez que a modernização de Paris ameaça privá-los de sua ci-

dade, em Tavares, a mesma visão pode ser aplicada, na medida em que o poeta-observa-

dor se dá conta da fragilidade deles diante de uma pós-modernidade sombria, fragmentada 

e sem esperanças, para a qual a velhice é um obstáculo a ser eliminado.  

 

Conclusão 

 

 O tema do flâneur parece ser o guia dos poemas de “Observações”. A partir da 

estada em cafés e nas ruas da cidade pós-moderna, o escritor procura fazer uma metarre-

flexão acerca do trabalho de criação, notando como o escritor se distingue da turba que 

circula pelas cidades. Revela como a literatura exige uma lentidão, uma calma, uma es-

pera que não são as marcas do cotidiano apressado dos grandes centros. De seu assento 

ou de suas caminhadas pelas ruas, pode contemplar a vida que se desenrola em seus as-

pectos degradados e irmanar-se aos sofridos. Nesse mundo sem afetos, talvez sejamos 

apenas brinquedos dos deuses, girando como autômatos em funções pré-definidas sem 

nos apercebermos de que o tempo — a única coisa de que realmente podemos dispor — 

passa, restando-nos apenas a morte:  

 
Uma velha tão curvada que parece um gato,  

atravessa o passeio, mas não ronrona; 
esqueceu o cio.  

Curvada assim morrerá como esfera, 
daqui a cinco anos ou então amanhã. 

Como depositar uma bola de carne no caixão? 
Nem morta a velha ficará direita, 

rolará dentro da caixa, debaixo da terra, 
como roda um berlinde dentro da caixa de madeira do menino. 

Porque a terra é um menino, e troça de nós 
(TAVARES, 2005, p. 39) 

 

 Mais uma vez uma velha, sem desejos, “sem cio”. Espera apenas a morte “daqui 

a cinco anos ou então amanhã”. Não há mais transcendência. E mesmo o corpo será re-

duzido a uma esfera transeunte dentro de uma caixa na lama da terra, sob o lodaçal do 
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macadame. Sem metafísica, somos essa velha: apenas pequenas bolas de gude que rolam 

dentro de um brinquedo que sequer é de Deus, mas apenas de uma terra que está a nos 

esperar.  
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RESSIGNIFICAÇÕES NO CAMPO DA LITERATURA INFANTIL 

CONTEMPORÂNEA: DIVERSIDADE TEMÁTICA E AUTORIA 

AFROIDENTIFICADA 

 Dalva Martins de Almeida (UnB) 

 Cíntia Carla Moreira Schwantes (UnB) 

 

Resumo: Peter Hunt (2010) sugere que é necessário questionar o que é esse campo chamado 
“literatura infantil”. E isso se dá por vários motivos, entre eles o de identificar sua abrangência, 

seu lugar na produção cultural contemporânea, o que inclui a resistência aos juízos de valor 
imposto por cânones literários. Delimitar o status de um texto significa entender que esse 
sempre se relaciona com o seu contexto. A crítica de Hunt ao campo da literatura infantil 
possibilita a percepção de um diálogo com a questão da autoria e da temática nas narrativas 
infantis contemporâneas. Desse modo, pensar o texto infantil na atualidade requer posturas de 
enfrentamento ideológico. Por esse motivo, neste estudo será discutida a presença de outras 
narrativas nos contos infantis. Ademais, emerge, nesse processo, a autoria de escritoras 
afrodescendentes. Esse ideal encontra eco no processo de escrevivência, ou a autorrepresentação 
de uma escrita que incomoda, que rompe com processos de hegemonia cultural. Escrita que 
revela as marcas de pertencimento. Para esta análise, destaca-se Nilma Lino Gomes, com Betina 
(2008) e Heloísa Pires Lima, com Histórias da Preta (1998). O estudo desses textos parte da 
discussão da representação de gênero feminino, com evidência no protagonismo infantil da 
menina negra, elegendo-a como sujeito, como agente, e não mais um corpo abjeto, silenciado. A 
análise terá como esteio, a contribuição da crítica literária, os estudos culturais e pós-coloniais. 

Palavras-chave: Literatura infantil brasileira contemporânea. Autoria. Identidade. 
Representação. 

 

1.“Dou a lume”: a gestação de livros 

O nosso romance, gerou-o a imaginação, e não no soube colorir, nem 
aformosentar. Mas ainda assim, não o abandoneis na sua humildade e 
obscuridade, senão morrerá à míngua, sentido e magoado, só afagado 
pelo carinho materno. 

(Trechos da introdução de Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, 1988, p. 19) 
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Ao publicar o romance Úrsula, em 1859, Maria Firmina dos Reis não somente 

rompeu com o silenciamento da mulher do século XIX, mas inaugurou um novo 

momento na discussão da escrita feminina. Na introdução de seu citado livro, ela 

pondera que 

 
não é a vaidade de adquirir nome que cega, nem o amor próprio de 
autor. Sei que pouco vale este romance, porque escrito por uma 
mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e 
conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem e 
que corrigem, com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a 
língua de seus pais, e pouco lida, o seu cabedal intelectual é quase 
nulo (REIS, 1988, p. 19). 

 
 Ao se incluir no grupo de autores e não de autoras, Firmina (1988) indica uma 

relação de exclusão pelo qual passavam as mulheres brasileiras ao se aventurarem na 

escrita, em um contexto de patriarcalismo e de cultura masculina. Talvez em tom de 

ironia, mas certamente por resistência e ativismo, ela dá a “lume” a sua obra, ato que 

pode ser lido como rompimento com o cerceamento de voz. 

Nesse sentido, Norma Telles (1992) reflete que a proposta em incluir o termo 

“autora” pode ser visto como redundância, por ser “gramatical e cultural estabelecido 

que o gênero masculino engloba o feminino”. No entanto, Telles pondera que o uso do 

termo “autor” tem representado um instrumento cultural, social e político de omissão, 

de desfiguração da escrita feminina (Telles, 1992, p.45). 

Então, ao escrever sua obra, Firmina assume a posição de vanguarda na questão 

da autoria afro-brasileira. Sua atividade alcança uma importante posição na discussão 

em torno da autoria feminina negra na atualidade, e serve como esteio na reflexão em 

torno da construção das identidades das mulheres negras. Essa postura dialoga com 

outra proposta de Telles (2012) sobre a escrita das mulheres do século XIX, quando 

cita que as personagens negras criadas por Maria Firmina, embora falem o mesmo 

português castiço de seus dominadores, “o que sobressai é a paixão por liberdade” 

(TELLES, 2012, p. 173). 

De acordo com as considerações acima, pode-se afirmar que a escrita de Maria 

Firmina não representa, assim, um ponto de chegada, mas de partida para a 

compreensão de como se dá uma escrita que se aproxima com as identidades africanas 

as quais reivindicam as autoras negras, em especial as escritoras negras de literatura 

infantil afro-brasileira. Conforme o texto da epígrafe, a autora demonstra o início desse 

movimento, e mais resistente do que timidamente, ela rompe com o silêncio, com a 
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escuridão daqueles anos de escravidão, e faz iluminar as mentes com sua obra, 

convertida em filha da luz. 

2. A escrevivência das negras mãos 

 

Após a batalha do dia, as mãos negras tecem, fio a fio, uma renda de 
crochê. A cada três voltas, amarra uma cor diferente de linha e segue, mais 
três voltas. Ao final de duas ou três horas de rendado, elas param. A dona 
constata que o tamanho lhe agrada. Arremata o ponto. E pronto! Terminou 
mais uma toalha. Depois, debruçada na janela da rua, acende um cigarro, 
contempla a lua e vê os alunos do curso noturno de alfabetização passarem 
pela rua. Então, ela sonha: “amanhã mesmo vou me matricular. Escrever 

deve ser igual a tecer crochê: a agulha é igual ao lápis, desenha os pontos 
que são qui nem as letras. Pontos emendados são as palavras. Uma toalha é 
igual a uma história. Então, eu já sou uma escritora, espia meu baú: está 
lotado de toalhas, colchas, forrinhos.” (Transcrição das palavras de Dona 

Dezinha). 
 

É notório que portas da literatura estejam se abrindo para elas: as mãos 

escreventes negras, por reconhecimento e conquista. Mesmo marcada pela ansiedade 

de autoria lembrada por Norma Telles (1992), as escritoras negras de literatura infanto-

juvenil estão fazendo acontecer, no alvorecer do século XXI, a visibilidade de obras da 

literatura afro-brasileira. 

Para a crocheteira “Dezinha1”, a escrita está presente no momento da tessitura 

de seus artesanatos. É um complexo emaranhado de pontos, correntes, voltas, espaços e 

cores. Enquanto tece, sonha. As mãos negras da artesã, calejadas, depois de um dia 

exaustivo de costura, sonha sonhos possíveis, cotidianos, mas plenos de significação. 

Da mesma forma, as artesãs de textos infanto-juvenis tecem contos repletos de 

histórias vividas no seio do seu lugar de pertencimento. Essas autoras-genitoras-tecelãs 

negras são mediadoras de mundos que se interceptam ou de mundos paralelos. Assim, 

escritura e experiência são os esteios que identificam uma literatura marcada por 

obstáculos como a literatura afro-brasileira. A experiência é relacional, modulada pelo 

meio, representa o lado de dentro e, através dela, define-se o lado de pertencimento, o 

lugar de fala. E este implica os resultados das experiências e o como o outro é visto. A 

mulher é um construto social, um dado cultural. As mudanças e rupturas com sistemas 

hegemônicos impactam a identidade cultural, de modo que a identidade é formada e 

                                                             
1 Dona Dezinha é uma representante das griots na minha comunidade. Crocheteira, bordadeira, 
costureira e guardiã da memória de sua família. 
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transformada continuamente em relação às formas pelos quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam (HALL, 1997, p. 13). 

Todavia, a escrita de mulheres negras comunga com o que apontam os estudos 

multiculturais ao partir da ideia de muitos centros e, consequentemente, muitas 

periferias. A escrita feminina é marcada pelo jogo das presenças e ausências. É também 

a escrita a partir de um olhar específico, a “escrevivência”. E essa, para Conceição 

Evaristo, é o estatuto reivindicado. As mulheres negras, tendo ou não “um teto todo 

seu”, devem lutar. E a luta se dará pela escrita. 

As escritoras negras contemporâneas reivindicaram para si o estatuto da 

escrevivência. E, como herdeiras de Maria Firmina, Auta de Souza, Carolina Maria de 

Jesus e outras, dão à lume suas obras, como afirma Firmina. Ao tecer seus textos, as 

escritoras afrodescendentes interconectam raça, etnia, classe e gênero. Como concluiu 

Conceição Evaristo (2013)2: “A escrevivência é autorrepresentação de um corpo vivido 

em sua própria escrita. É contar histórias não para ninar a casa grande, mas para 

incomodar”. 

A esse respeito, salienta Sônia Beatriz dos Santos (2007)3: 

 
Assim, se a experiência de opressão das mulheres negras nos revela 
seu status na sociedade e suas condições de vida, e ainda por cima, 
nos ajudam a compreender as estruturas sociais em que a sociedade 
está assentada, então tais experiências cumprem um papel 
epistemológico, pois elas estão funcionando como indicadores sociais 
das relações entre os indivíduos (negros e não-negros, homens e 
mulheres etc.) vigentes naquela sociedade (SANTOS, 2007, p. 13). 

 

Esse trecho foi retirado dos estudos de Santos (2007) sobre a organização social 

e política do que ela denominou “feminismo negro diaspórico”, citado aqui por fazer 

uma ponte entre a “escrevivência” de Conceição Evaristo e os estudos de Eduardo de 

Duarte citados anteriormente. Ou seja, ao escrever, a mulher negra porta consigo todo 

esse cabedal de tradição que revela as suas marcas de pertencimento. E, ao mesmo 

tempo, a escrita negra se legitima pela peculiaridade de sua autoria, bem como, no dizer 

de Eduardo de Assis Duarte (2014), pelo “ponto de vista que dá o tom de sua visão de 

                                                             
2 Palavras oriundas de palestra de Conceição Evaristo na Universidade de Brasília, em 1º de novembro de 
2013. Parte de evento do Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea (GELBC).  
3 Niterói, v. 8, n. 1, p. 11-26, 2º sem. 2007. Disponível em: soniabsantos@mail.utexas.edu. Acesso em: 12 
out. 2016. 
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mundo”. Do lugar de onde fala, denuncia. Isto é, a assunção de um ponto de vista de 

manifesto contra qualquer processo de assimilação cultural, imposta como via de 

expressão única. E, continua Duarte (2014, p. 32): “a perspectiva afroidentificada, ao 

superar o discurso do colonizador, configura-se como discurso da diferença”. 

Além dos elementos da temática, da autoria e ponto de vista, Duarte (2014, p. 

29-38) indica o público e a linguagem como fatores que contribuem na configuração de 

um texto da literatura afro-brasileira. A temática, como já dito, “resgata a história do 

povo negro na diáspora brasileira”, bem como reverte em denúncia dos processos de 

escravidão e suas consequências. Por sua vez, a situação da linguagem é tenuamente 

complicada: não rompe com a fruição e estética, mas deve ir além e expressar valores 

éticos, culturais, políticos e ideológicos. Trata-se, portanto, de um discurso 

“afroidentificado que objetiva uma nova ordem simbólica”. Isto posto, pode-se pensar 

em uma escrevivência afroidentificada de mulheres negras produtoras de literatura 

infantil contemporânea. 

De que lugar fala cada uma dessas autoras? De quais artefatos culturais lançam 

mão na construção de seu pertencimento étnico-racial? Pela luta que empreendem para 

assegurar aos grupos marginalizados o seu espaço de voz, essas autoras falam de um 

lugar legítimo. Neste sentido, Nilma Lino Gomes mineira, educadora, atuante na esfera 

política e em sua trajetória contribuiu, entre outros, para a instituição da Lei 10.639 de 

janeiro de 2003, que torna obrigatório o estudo da cultura afro brasileira nas escolas 

públicas (como já citamos ao longo do texto). O primeiro trabalho ficcional da 

intrépida autora é Betina, publicado em 2009. 

Por sua vez, a gaúcha Heloísa Pires Lima, que é educadora, antropóloga e 

escritora, encantou-se pela literatura a partir do momento em que percebeu a carência 

de personagens negras ou sua inadequação no uso das letras, nos diversos gêneros. 

Deste modo, observa-se que a temática mais evidenciada em suas obras é a da 

valorização da cultura negra, através da construção da identidade de crianças e de 

adolescentes. Então, sua obra aqui apropriada é: Histórias da Preta, publicada em 

1998. 

Escrever-viver são as ferramentas de que as autoras lançam mão para a 

construção de referenciais da menina negra, em busca da identificação e localização de 

seu pertencimento. Partindo da ótica da temática, as narrativas que se seguem procuram 

costurar os elos da africanidade a partir da representação dos traços culturais que 

evidenciam a civilidade do povo africano como postura de resistência ao imaginário de 
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povo sem passado que se instituiu em várias partes do mundo e, em especial, na 

sociedade brasileira. 

 

 

3. A gestação das protagonistas negras 

Ao estudar o gênero literatura infantil na contemporaneidade, é preciso 

concordar com Regina Zilberman (2003) que, entre suas explanações, discute sobre a 

vastidão de possibilidades de estudo e de trabalho, e observar o quanto este campo 

artístico vem se ramificando. Essas possibilidades de ampliação do gênero incluem o 

redimensionamento de ação da literatura infantil de espaço, meramente didático, para 

campo artístico. E esta postura renovada da literatura infantil na contemporaneidade, 

favorece a desconstrução do mito da democracia racial praticado no Brasil. Isso inclui a 

prática do rompimento com a minimização das relações de discriminação e da pouca 

visibilidade da pessoa negra nas imagens veiculadas pelos diversos suportes e meios de 

comunicação de massa. 

Como parte desse processo cultural, durante um longo período, a literatura 

infantil foi um dos meios por onde desfilaram as características inferiorizantes 

relacionadas às meninas negras. Decorrente desse processo, a infância é o espaço da 

vida humana onde a estrutura de violência contabiliza seus maiores casos. Se há um 

grupo preferencialmente tributário dessa violência, este grupo é o da menina negra. É 

nesse grupo social que os processos de violência e preconceito aprofundam suas raízes. 

Atualmente, é perceptível o caráter múltiplo, interdisciplinar e verticalizado da 

literatura infantil. Embora esta postura atual não descaracterize a constituição 

pedagógica da literatura infantil, é possível afirmar que no bojo do mercado editorial 

está presente a diversidade de intenções literárias. É essa diversidade que promove uma 

discussão mais profícua em torno da produção literária, e suas relações com o momento 

sócio-histórico. 

Essas sugestões para o agenciamento da literatura infantil interligam-se às 

contribuições como as de Pierre Bourdieu (1992) que, por sua vez, desenvolve o 

conceito de campo cultural de modo interdisciplinar: estético, filosófico, literário e 

intelectual. Campo que se constitui por romper com a estrutura da hegemonia da 

produção cultural, de caráter incessante e continuo, cujo valor desvincula-se ao fetiche 

do autor ontológico e consolida-se no campo histórico (BOURDIEU, 1992, p. 235). 
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Propõe-se, assim, que a apreensão do mundo é o verdadeiro assunto da obra de arte, 

cujo habitus é o princípio de estruturação social da existência temporal, e das 

antecipações de onde se constrói o sentido do mundo. 

Desse modo, lembrar a questão do preenchimento das fissuras como espaços 

discursivos na modernidade é dar visibilidade a grupos marginalizados. Ao se avaliar 

no imaginário brasileiro as questões de visibilidade da mulher negra, percebe-se que 

para se construir o processo de identidade da pessoa negra, há de se começar pela 

infância negra. 

3.1 Preta, dada à lume 

A obra Histórias da Preta (2007) rompe com o modelo habitual de literatura 

infantil. Em verdade, assemelha-se mais a um compêndio de histórias africanas, e isto 

pode ser observado a partir do modo como os temas foram organizados no sumário, ou 

seja: África, O roubo do tesouro, São direitos ou estão tortos? Historietas da Preta, 

Histórias do Candomblé, Diferente de ser igual. 

A parte destinada à introdução é nomeada por “A Preta se apresenta”, e a 

narradora-protagonista relata parte de sua vida, da seguinte forma: 

Lembro do meu olhar saindo detrás do vidro da casinha toda verde da 
rua chamada Serra Azul, com meu nariz sempre à frente e meus pés 
que não pararam de descobrir ruas novas. Cresci uma menina igual a 
todas as meninas e diferente de todas as outras. Desse jeito sou eu com 
minha história, nesta história com todos os tamanhos que couberem 
neste livro (LIMA, 2007, p. 5). 

Ainda na introdução, a protagonista desenvolve uma gama de temáticas, a partir 

de questões como: “Como é, afinal, ser uma pessoa negra?”, ou ainda, “Vó, quem 

inventou a cor das pessoas?” (Pires, 2007, p. 8). Histórias da Preta é uma narrativa 

cuja marca é a presença de vários espelhos sociais. São eles os elementos que poderão 

auxiliar na desconstrução do imaginário que a sociedade brasileira mantém sobre o 

continente africano. A esse respeito, Gomes (2006, p. 143) discute que a imagem que o 

“negro brasileiro” observa, é de uma África que se afunda em guerras e conflitos. A 

empreitada apontada por Gomes (2006) é a de reversão dessa imagem. É a de recuperar 

valores artísticos e culturais para que a identidade do negro brasileiro seja construída 

sem “a marca da coisificação”. 
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De modo muito especial, a narradora-protagonista já se autoafirma: “Eu sou a 

Preta”. Esta atitude da protagonista ancora toda a tradição e a importância de se assumir 

como pessoa negra. Essa afirmativa é a proposta do eu enunciador em dar visibilidade 

e, de algum modo, a confrontação necessária para a contestação de estereótipos à 

brasileira. O discurso da coisificação é facilmente desconstruído na narração de 

Histórias da Preta. 

Quando a protagonista-narradora assume sua identidade pelo “Eu sou”, abrem-

se subsídios para a discussão sobre a construção da subjetividade e da identidade. Ao 

discutir com sua avó a questão da etnia e da cor das pessoas, a narradora-protagonista 

inicia uma trajetória para descobrir “quantas sementes carrega dentro de si” (LIMA, 

2002, p. 13). 

Essa postura de autorreflexão de Preta relaciona-se com os estudos de Hall 

(2005), ao propor que a construção da identidade dá-se-á ao longo de um tempo, nas 

vivências e experiências. As inquietações de Preta se apresentam em discursos 

carregados de significações que trazem a memória coletiva dos povos africanos. São as 

“sementes” que ela relaciona às origens africanas. 

Assim, a personagem Preta nos apresenta um sujeito pós-moderno, descentrado 

e híbrido. A protagonista-narradora Preta é uma personagem que, não apenas rompe 

com o emudecimento das personagens negras, mas, como lembra Rosemberg (1985, p. 

85), devolve à pessoa negra seu lado humano e desassociado à sujeira, à tragédia, à 

maldade 

3.2 Betina é dada à lume 

Por sua vez Betina, narrativa em terceira pessoa apresenta o cotidiano de uma 

menina negra cercada de cuidados, a personagem realiza todas as atividades que uma 

menina faz: brinca de pular corda com suas amigas, de boneca, de roda. Ela frequenta 

uma escola, tem uma família presente. Curiosamente, em Betina o cotidiano é o fio 

condutor de sua trajetória enquanto ser humano. 

Como representação da menina negra, a construção da identidade de Betina se 

contrapõe ao corpo abjeto proposto por Butler (2002), citado anteriormente nesse texto. 

O sujeito descentrado e fragmentado citado por Hall (2003), ou mesmo o sujeito 

“fraturado” em oposição a um sujeito “unificado, central e solar” estudado por Luís 

Costa Lima (2000, p. 84), dialogam com a identidade do sujeito menina negra. E isto 
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ocorre porque a visão que se quer formar da menina negra, na contemporaneidade, 

parte da necessidade de situá-la como ser pertencente e atuante no espaço social que 

ocupa. 

A representação da menina negra a partir da narrativa Betina se expressa no 

modo como suas experiências enquanto ser humano foram construídas. Como assevera 

Costa Lima (2000, p. 110), “a representação de um objeto está relacionada à sua 

experiência”. E esta experiência relaciona-se ao cotidiano estudado por Michel de 

Certeau (2014). O autor de A invenção do cotidiano reflete, de maneira inaugural, 

como a cultura em uma sociedade se constitui por movimentação e relativização das 

noções de verdades estabelecidas. Este trabalho se constituiu a partir de pesquisa 

realizada pelo autor entre 1974 a 1978, e narra os eventos culturais ordinários, 

corriqueiros. Eventos que são, simultaneamente, movidos pelas relações sociais 

resistentes. 

Então, em Betina, as experiências cotidianas podem ser consideradas elementos 

que confrontam o modo como a menina negra vêm constantemente sendo representada. 

A valorização da vida diária e doméstica da menina negra pode redimensionar o modo 

de ver a pessoa negra na sociedade, não mais como passivo consumidor da cultura 

dominante. Ou seja, dialogando com Certeau (2014, p. 38), “o cotidiano se inventa com 

mil maneiras de caça não autorizada”. Assim, pensar a importância da vida cotidiana de 

Betina implica ressignificar seu espaço social e, no diálogo com Certeau que propõe 

uma “combinatória de operações que compõe uma cultura e exumação dos modelos de 

ação”, perceber o modo de agir nos espaços sociais para esta conquista. 

A valorização dos eventos da vida de Betina é um possível indício para reverter 

o modo como a menina negra ordinariamente é representada nos espaços midiáticos e 

culturais. Embora a narrativa seja construída em terceira pessoa, há uma preocupação 

em evidenciar um espaço considerável de diálogo entre Betina e sua avó. Tomando 

aqui o conceito de “tática” usada por Certeau (“a tática só tem por lugar o outro” (p. 

45)), as relações sociais e afetivas que a protagonista Betina estabelece com os grupos 

sociais dos quais participa (amigos da rua, escola, família, comunidade) dão um tom 

diferenciado à conquista de um espaço ressignificado de representação étnica. 

Deste modo, em suas “práticas de espaço”, Betina é uma menina negra que 

brinca, tem uma boneca preta, anda muito limpa e bem vestida, cabelos sempre 

alinhados e bonitos, tem uma família, tem amigos, é participativa na escola. Reage com 

firmeza à manifestação de preconceitos que lhe imputam na escola. É possível que a 
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narrativa Betina represente um meio de redimensionamento do olhar sobre a pessoa 

negra, cujos conceitos se deslocam de passivos para sujeitos pertencentes e atuantes na 

sociedade. Isto resulta que a identidade negra é um construto “social, histórico, cultural 

e plural”, como assevera Gomes (2005, p. 42). 

4. Considerações finais 

Na gestação dessas duas personagens Preta e Betina inscreve-se a possibilidade 

de diálogo entre este alargamento de visão, como proposta da produção literária infantil 

contemporânea, com o que afirma Mignolo (2003, p. 92) em torno do rompimento com 

projetos hegemônicos, que através do ocidentalismo ou o imaginário dominante do 

sistema colonial moderno, tornam-se um poderoso veículo de subalternização. 

Por meio dessa contribuição de Mignolo, é possível reconhecer na produção da 

literatura infantil brasileira na contemporaneidade, a influência dessa postura de ruptura 

com paradigmas e a busca por novas temáticas, bem como a presença de novas 

linguagens e de espaços de voz. E isso inclui a discussão dessas novas autorias que têm 

procurado contribuir a evidenciação dos processos históricos de discriminação, 

tornando possível provocar o alargamento das margens, dos espaços discursivos 

propostos por Mignolo (2003, p. 123). 

Entretanto, para representar e dar visibilidade à menina negra, a exemplo do que 

acontece nas obras aqui discutidas, é preciso pensar que a literatura “é um objeto social 

muito especifico” (LAJOLO, 2001, p. 17). Esta proposta de Lajolo dialoga com a 

postura da literatura infantil afro-brasileira produzida na contemporaneidade. Ou pelo 

menos, o que se divulga como objetivo desse específico campo artístico. 

As protagonistas levantadas no estudo das narrativas rompem com os 

estereótipos que a sociedade comumente atribui à menina negra. Ter voz, então, é 

primordial para subverter a ordem onde os estereótipos constituem o controle social. 

Dar voz à menina negra contribui para a diminuição da negação e invisibilidade na 

literatura em geral. Dar voz e corpo humano à menina negra pode reconduzir o olhar 

para os aspetos culturais dos quais ela é herdeira. 
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A escrita dos não-lugares em Naissance d’un pont (2010) de Maylis de Kerangal, e 

Eles eram muitos cavalos (2001) de Luiz Ruffato. 

François Weigel (UBP de Clermont-Ferrand / UERJ) 

 

RESUMO: Eles eram muitos cavalos e Naissance d’un pont são dois romances contemporâneos que 

receberam vários prêmios e suscitaram numerosas reações críticas nos países de seus dois autores 

respectivos, o Brasil e a França.  Apesar das diferenças óbvias entre esses dois romances, no que diz 

respeito ao estilo e aos enredos, são duas obras que, em vez de focar-se na situação de um ou dois 

protagonistas determinados, retratam, através de uma estrutura fragmentada, a diversidade e a pulsação 

da vida num espaço urbano em que o capitalismo tende a desagregar os laços humanos. 

Nos parece que uma das razões do sucesso encontrado por Naissance d’un pont e Eles eram muitos 

cavalos é que eles apontam para algumas configurações espaciais típicas das sociedades capitalistas de 

hoje, e pelas implicâncias dessa reestruturação espacial sobre a sociabilidade. Sem pretender ilustrar 

nem teorizar, a escrita ficcional, alimentando-se de emoções e percepções subjetivas, poderia constituir 

um viés para iluminar esse fenômeno de reconfiguração espacial que Marc Augé designou com o 

qualificativo de “não-lugares”. Na era paradoxal das redes globalizadas, com a aceleração do tempo, 

assim como da circulação de bens e pessoas, as relações humanas são profundamente alteradas e 

marcadas pelo efêmero, pelo provisório e pela desagregação das mediações interpessoais. De que modo 

e com que estratégias literárias essas ficções jogam luz sobre a experiência do não-lugar? PALAVRAS-

CHAVES: Não-lugar. Literatura contemporânea. Cidades 
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ARTIGO: 

Nossa proposta, neste trabalho, consiste em analisar de que maneira os romances 

Naissance d’un pont e Eles eram muitos cavalos oferecem um olhar, por certo oblíquo mas nem 

por isso menos agudo, sobre a importância, nas sociedades urbanas, do que Marc Augé 

designou com o qualificativo de “não-lugares”. Em Eles eram muitos cavalos (2001) Luiz 

Ruffato lança mão de vários tipos de discursos, linguagens e recursos da ficção e da poesia para 

apresentar a cidade de São Paulo, da manhã até a madrugada do dia 9 de maio de 2000. Em 

Naissance d’un pont (2010), Maylis de Kerangal cruza os destinos de uma dezena de 

personagens, de classes sociais diferentes, para tecer o relato da construção de uma ponte 

gigantesca, numa cidade imaginária da Califórnia. Ambos os romances retratam, através de 

uma estrutura fragmentada, a diversidade e a pulsação da vida num espaço urbano em que o 

capitalismo tende a desagregar os laços humanos.1 

Em 1800, menos de 4% da população mundial era urbana. Em 1950, essa percentagem 

não atingia 30%. “Em 2007, a taxa de urbanização, ou seja a percentagem da população 

residindo nas cidades, atinge o patamar histórico de 50%”.2 Apesar de ritmos e lógicas de 

urbanização diferentes segundo as áreas do planeta,3 o mundo inteiro passou por fenômenos 

similares, tais como a aceleração da circulação de bens e pessoas, a importância crescente de 

redes globalizadas em que se inserem metrópoles que concentram atividades financeiras, 

econômicas e culturais, assim como o aumento do fluxo de transportes. No plano literário, a 

cidade da modernidade, contemplada por Baudelaire ou Walter Benjamin, já era motivo de 

críticas por seus excessos, e no entanto conservava limites espaciais e humanos, incentivando 

os artistas a percorrerem suas ruas, decifrarem seus signos, erguerem utopias. Mas o que dizer 

então da cidade da “supermodernidade”, para retomar os termos de Marc Augé? O que dizer 

das transformações decisivas engendradas pela multiplicação dos não-lugares, espaços que não 

criam “nem uma identidade singular, nem relações, mas solidão e similitude” (AUGÉ, 1992, p. 

130)?4 

                                                           
1 Para facilitar a leitura, ao citar esses romances, utilizaremos as siglas seguintes: EECM para Eles eram muitos 
cavalos, e NDP para Naissance d’un pont. 
2 « En 2007, le taux d’urbanisation, c’est-à-dire le pourcentage de population vivant dans les villes, atteint le 
seuil historique de 50% ». (PAULET, 2009, p. 5) As estadísticas também provêm do livro de Jean-Pierre Paulet, 
que se baseia sobretudo nos dados fornecidos pela ONU. 
3 « Cette poussée urbaine est foncièrement différente par ses rythmes, ses facteurs, ses répercussions sociales et 
spatiales de la croissance des villes du Nord lors de la période d’industrialisation. Elle revêt des aspects de 
« fièvre » et bouleverse très rapidement les hiérarchies de l’urbanisation mondiale. » (TROIN, 2000, p. 6)  
4 Tradução pessoal para todos os trechos citados. Nas passagens de Naissance d’un pont, resolvemos manter o 
texto original para respeitar a língua literária de Maylis de Kerangal. 
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Segundo o antropólogo francês, “é preciso reaprender a pensar o espaço.” (AUGÉ, 1992, 

p. 49). O papel da ficção, claro, não é demonstrar uma teoria ou refletir uma visão social, mas 

ela não deixa de articular-se com as estruturas sociais e pode constituir uma outra maneira de 

“pensar o espaço”, e em particular de pensar “os não-lugares. Num primeiro momento, a partir 

de exemplos tirados dos dois romances estudados, tentaremos esclarecer de maneira sucinta 

essa noção de não-lugar, tal como foi exposta pelo antropólogo. Logo aprofundaremos nossas 

leituras para ver de que modo essas ficções, com diversas tonalidades e estratégias literárias, 

jogam luz sobre a experiência contemporânea do “não-lugar”, “um componente essencial de 

toda existência social” (AUGÉ, 1999, p. 149)? 

Antes de começar, apenas uma precisão: em nenhuma circunstância pretendemos 

qualificar essas obras de “romances do não-lugar”, e nelas negar qualquer caracterização de 

lugares com identidades territoriais bem definidas. A São Paulo de Ruffato tem traços 

despersonalizantes, indiferenciados com qualquer outra cidade global, mas ao mesmo tempo 

alguns personagens e situações são bem caraterísticos de um certo universo brasileiro, local, 

específico. Da mesma forma, Naissance d’un pont aponta como uma tribo de indígenas ou as 

populações pobres na beira do rio lutam para preservar um sentimento comunitário e uma 

relação com o espaço marcado por uma memória coletiva. O lugar, pois, não está ausente da 

representação do espaço nessas obras – longe disso. Porém, elas revelam como uma certa lógica 

do não-lugar impera na configuração do espaço contemporâneo, e como este espaço é 

atravessado por múltiplas tensões e paradoxos entre lugares, no sentido antropológico do termo, 

e não-lugares. 

 

Os não-lugares, “espaço da supermodernidade” (AUGÉ, p. 139) 

John Johnson, chamado o Boa (o apelido já constitui todo um programa!), é o prefeito 

da cidade imaginária de Coca, em Naissance d’um pont. De certa forma, esse homem encarna 

um modelo de prefeito da “supermodernidade”. Parece até que ele leu atentamente Marc Augé, 

para apreender “as três figuras do excesso” que caracterizariam o mundo contemporâneo. Trata-

se, em primeiro lugar, de “uma superabundância factual”, com uma aceleração constante do 

tempo e da história (AUGÉ, 1992, p. 43). Em segundo lugar, nossa época seria marcada por 

uma superabundância espacial, que não deixa de ser paradoxal, porque, enquanto que a 

globalização parece ter reduzido as medidas do globo, nossa conexão com outras áreas do 

planeta, de que recebemos imagens e informações, é muito maior (AUGÉ, 1992, p. 44-46). Por 

fim, o último excesso tem a ver com a hipertrofia do ego, a individualização das referências, o 

fato de que o “indivíduo pretende ser um mundo”. (AUGÉ, 1992, p. 51) Porém, John Jonhson 
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não é antropólogo: longe da posição de um observador com distanciamento crítico, ele é um 

homem de ação para o qual o tempo da supermodernidade é uma oportunidade de ganhar 

prestígio e dinheiro, fazendo de Coca uma “brand new city” (NDP, p. 37): 

 

Désormais il administre le territoire par oukase (...), commandant une Internet 

City ici, une Media City là – labyrinthe de malls (…). Survolté, il s’adonne à 

la manipulation d’un meccano gigantesque (…), grisé par la gamme infinie de 

nouvelles possibilités formelles, par les pôles qu’il dessine, par les zones qu’il 

découpe, par les nœuds d’activité qu’il définit et positionne sur les plans. 

(NDP, p. 62-63) 

 

Obcecado pelo novo, pela velocidade e facilidade de transporte, John Jonhson projeta 

uma cidade de “não-lugares”, espaços determinados “pela passagem, pelo provisório e pelo 

efêmero” (AUGÉ, 1992, p. 101), e o vocabulário que ele utiliza, destacado por uma grafia 

cursiva, o sublinha de maneira contundente (malls, pôles, zones, nœuds d’activité). Os 

aeroportos, os supermercados, os shoppings, as ocupações provisórias como os complexos 

hoteleiros ou os campos desmontáveis de trabalhadores ou refugiados, os meios de transporte 

que chegam a ser, em alguns casos, espaços habitados: eis alguns exemplos de não-lugares, 

fornecidos por Marc Augé (AUGÉ, 1992, p. 47-48; 100-101), e que encontramos regularmente, 

ao longo dos romances observados. 

No fragmento 21 de Eles eram muitos cavalos, um narrador em terceira pessoa faz 

desfilar os pensamentos de um funcionário de uma grande empresa de São Paulo, sentado na 

frente de um computador, com tarefas burocráticas e num ambiente impessoal, entediante. Dia 

havia era assim, um desassossegamento, (...) por tudo desinteresse, pessoa nenhuma, nem 

conversa, cavar um buraco, trancar-se” (EECM, p. 46). Sem vínculo com a multidão anônima 

das ruas e dos meios de transporte, o homem do fragmento 21 não parece ter nenhuma 

identidade e memória além dos dados que aparecem no seu RG. 

 

andar, andar, entrincheirar-se atrás da poltrona de um ônibus, Paulistânea, PI, 

um nome, uma sigla, nada, lembrança nenhuma, (...), Piauí é meu corpo 

gripado (...) (EECM, p. 46) 

 

Essa situação faz eco às palavras de Marc Augé, sobre o fato de que o indivíduo que 

frequenta os não-lugares contemporâneos somente é identificado, socializado e localizado a 
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partir do controle de identidade, da solicitação do código de banco, ou do número de cliente. 

(AUGÉ, 1992, p. 129)  

 Em Eles eram muitos cavalos, o trânsito, o fluxo, a circulação de pessoas e veículos é 

um moto contínuo, assim como a solidão, o isolamento de indivíduos perdidos nesse fluxo 

ininterrupto que caracteriza os não-lugares da Paulicéia desvairada. Sendo uma área do 

transitório e da passagem, um não-lugar atomiza as relações de coexistência. Essa é a pedra 

angular da distinção estabelecida por Marc Augé entre o “lugar antropológico” e o “não-lugar”. 

O “lugar antropológico” (que Augé caracteriza partindo de Marcel Mauss), “tem um sentido 

inscrito e simbólico” (AUGÉ, 1992, p. 104), e “pode se definir como identitário, relacional e 

histórico” (AUGÉ, 1992, p. 100). Ao contrário, “a frequentação dos não-lugares é motivo de 

uma experiência, sem verdadeiro precedente histórico, de individualidade solitária” (AUGÉ, 

1992, p. 147). 

Por fim, é preciso evitar dois mal-entendidos comuns, duas afirmações errôneas que 

distorceram o conceito antropológico de não-lugar. Em primeiro lugar, se a supermodernidade  

é produtora de não-lugares, isso não significa que ela tenha apagado completamente o lugar e 

os fenômenos antropológicos a ele associados (os aspectos relacionados com a religião, o poder, 

as trocas, etc.). “O pensamento do lugar ainda nos habita” (AUGÉ, 1992, p. 142), acrescenta 

Marc Augé, observando em particular a expressão de particularismos locais ou comunitários – 

que aparecem nos dois romances quando são evocadas as culturas específicas da tribo de 

indígenas, em Naissance d’un pont, ou dos grupos de jovens de uma favela paulista, em Eles 

eram muitos cavalos. As duas lógicas, do lugar e do não-lugar, não são necessariamente 

excludentes; “são polaridades que se afugentam”, como o diria o antropólogo (AUGÉ, 1992, p. 

101).  

 Da mesma forma, o não-lugar não é a síndrome de uma regressão, não dá conta do 

espaço numa conotação distópica. Nem com um valor positivo, tampouco com um valor 

negativo, ele é, simplesmente, um conceito que convida a identificar os paradoxos e as 

contradições de nossas sociedades, a repensar dimensões inéditas geradas por novas 

configurações espaciais. Assim, embora tenda a isolar o indivíduo e a aumentar a solidão, a 

experiência do não-lugar, “frente ao peso do lugar e da tradição” (AUGÉ, 1992, p. 147), pode 

ser vivida como uma forma incomum de liberdade, já que um indivíduo que penetra num não-

lugar obtém um “direito ao anonimato” (AUGÉ, 1992, p. 129).  Encontramos um exemplo 

característico dessa liberdade prazerosa com o personagem de Naissance d’um pont, Georges 

Diderot (cujo nome, em si, já remete à liberdade), uma figura fascinante, um engenheiro 

solitário que percorre o mundo inteiro sem criar nenhum laço sólido, mas resoluto, firme, 
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aventureiro. Experimente-se uma espécie de “inocência” num não-lugar, pois nele um indivíduo 

“é unicamente o que ele faz ou o que ele vive como passageiro, cliente, motorista” (AUGÉ, 

1992, p. 129). 

Motorista de táxi, precisamente: essa é a profissão do personagem que toma a palavra 

no fragmento 41 de Eles eram muitos cavalos. Num longo monólogo, o motorista dirige-se ao 

seu cliente para contar sua vida, num tom coloquial, jovial e simpático. Apesar de uma vida 

cheia de obstáculos, o motorista não deixa de exclamar-se: “São Paulo, uma mãe para mim” 

(EECM, p. 85). Numa cidade em que cada um pode sentir-se sozinho numa luta cotidiana para 

a sobrevivência, o que ele narra são truques da vida para achar pequenos trabalhos (“para 

transformar a garagem na loja tive que deixar o carro na rua”, EECM, p. 87) e recriar formas 

de solidariedade (“A casa não é dele, é dos parentes: concunhados, cunhados, sogros, amigos, 

pais, irmãos... Todo fim de semana tem gente lá queimando uma carninha no churrasqueiro”, 

EECM, p. 85). Segundo Nelson H. Vieira (VIEIRA, 2007, p. 126), esse motorista conseguiu 

criar “modos inventivos de operar”, uma expressão que ele retoma de Michel de Certeau. 

Exatamente como Marc Augé, que faz também referência a Michel de Certeau para dar conta 

de “astúcias milenárias”, invenções do cotidiano” e “artes de fazer (DE CERTEAU, 1980), que 

são jeitos e estratégias elaborados a fim de contornar as dificuldades, reconstruir laços humanos 

onde os indivíduos pareciam condenados à solidão dos não-lugares da vida.5  

 

Naissance d’un pont e Eles eram muitos cavalos: imersão na experiência do não-lugar 

Ao longo da nossa caracterização da noção de não-lugar, já começamos a discernir a 

presença de elementos típicos da supermodernidade nas representações do espaço que os dois 

romances oferecem. Temos agora que explorar mais a fundo a singularidade dessas obras, 

escritas com sensibilidades diferentes, e observar de que maneira elas revelam, pelo avesso, isto 

é, pelo viés da ficção, diferentes aspectos e tipos de não-lugares. 

 

- Naissance d’un pont 

                                                           
5 Um outro antropólogo, Michel Agier, retomou conceitos de Marc Augé e Michel de Certeau (AGIER, 1999, p. 
17). Agier assinala que a proliferação de não-lugares criou verdadeiras “não-cidades”, sem mediação entre os 

indivíduos e as macroestruturas, sem escala local, sem costura entre o espaço e os percursos dos citadinos 
(AGIER, 1999, p, 53). E da mesma forma, aponta para várias práticas singulares e inventivas dos citadinos, “na 

ausência de instituições e de formas urbanas estabilizadas, em boa parte na margem dos grandes circuitos 
planetários” (AGIER, 1999, p. 8). Segundo ele, essas práticas esboçam “uma cidadanidade sem cidade, no dia a 
dia” (AGIER, 1999, p. 8), ou configuram “uma cidade bis – a outra cidade, esta que é formada pelas estratégias 
dos citadinos, infra-urbanas, nas cavidades e margens da cidade das formas” (AGIER, 1999, p. 99) 
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O estilo de Maylis de Kerangal, em comparação com a escrita de Luiz Ruffato, é bem 

mais lírico, enfático, com uma caracterização de personagens extremos que vem acompanhada 

de notas de humor, e uma trama cheia de peripécias e reviravoltas, o que dá à narração um toque 

épico, como se fosse uma espécie de western californiano dos tempos modernos. Mas não se 

trata de uma história de bangue-bangue ou de uma busca pelo ouro, cheia de exaltação. O que 

esse romance propicia é uma aventura prosaica, a construção de uma ponte para facilitar o 

abastecimento em energia da cidade Coca, e o ideal desses aventureiros da era da 

supermodernidade, políticos movidos pelo interesse ou engenheiros friamente pragmáticos, não 

é mais do que erguer uma cidade de não-lugares onde frutífera o comércio, à imitação de Dubai. 

 

La ville s’appréhende comme une fantasmagorie consumériste, un 

gigantesque ghetto pour milliardaires nomades et un modèle d’univers virtuel 

où perdre la tête : étrange combinaison d’hôtels au faste ostentatoire, de 

galeries marchandes à l’opulence inouïe (…), de parcs à thèmes extravagants 

(…) (NDP, p. 57) 

 

Como vemos, o romance instaura o foco em não-lugares luxuosos, esses espaços que 

obedecem a padrões globais uniformizados, e encarnam a intensidade das trocas internacionais, 

dos fluxos de comunicação. Embora a narrativa dê um pouco mais de amplitude à figura de 

Georges Diderot, por ser o chefe das obras, não há propriamente personagens principais, e de 

certa forma é a construção da ponte de Coca que desempenha esse papel centralizador. Esboça-

se então um vaivém entre vários personagens e situações narrativas, como num romance-

folhetim ou numa telenovela que apresenta uma multiplicidade de episódios descontínuos. No 

deslocamento do foco narrativo, estabelecem-se contrastes e oposições.  

Ao cotidiano confortável mas um tanto superficial e solitário dos engenheiros Diderot 

ou Sanche, que frequentam os mesmos não-lugares, aeroportos e “salas de seminário equipadas 

por todo tipo de Conference Call” (NDP, p. 211), opõe-se o cotidiano mais árduo e miserável 

de todos os trabalhadores que migraram até Coca para trabalhar no campo de obra e hospedar-

se em complexos hoteleiros de segunda categoria, localizados numa dessas áreas comerciais 

sem nenhuma identidade nem sabor.6 No entanto, como a ficção o enfatiza regularmente, essas 

diferentes categorias de frequentadores de não-lugares partilham uma condição de passageiros 

                                                           
6 « Puis elles [les femmes du chantier] ont pris une piaule dans un des motels qui abondent sur Colfax, leurs 
enseignes rivales déroulant dans la nuit d’épais rubans rose fluo ou jaune d’or entre les K-Mart, les Safeways, les 
Trader Joe’s, les Wallgreen, les parkings de voitures d’occase e tous les hangars de fringues démarquées de la 
planète, tous les outlets. » (NDP, p. 32-33) 
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precários, na medida em que todos vivem numa situação transitória, sem vínculos familiares ou 

comunitários. A mediação que os une não é formada por um traço de identidade, mas passa por 

controles e números de identificação, como quando os operários penetram no campo de 

trabalho: “Tous gagnent les baraquements des ouvriers après avoir bipé leur sésame dans des 

horodateurs (...)” (NDP, p. 96) 

Assim, essa grande galeria de personagens permite apresentar uma pluralidade de 

posturas e atitudes frente à aceleração do tempo e à lógica espacial do não-lugar. O romance de 

Maylis de Kerangal faz constantemente alusão a um embate entre várias temporalidades, entre 

o antigo e o novo, o universal e o local, pois através da construção das infraestruturas projetadas 

pelo prefeito de Coca, é um passado não tão distante, marcado por uma relação diferente com 

o espaço, que de repente parece afastar-se. 

  

Les tours sortaient de l’eau et les habitants oscillaient, paumés sans plus de 

repères, et nombreux étaient ceux qui se mettaient d’urgence à raconter des 

anecdotes (…) pour y faire surgir des parcours perdus, les langues se déliaient, 

c’étaient des lieux de rendez-vous qui n’existaient plus, des temps de trajet 

raccourcis (…). (NDP, p. 243) 

 

Os indígenas que estão morando na frente de Coca, do outro lado do rio, mantêm ainda 

uma vida em comunidade, com laços de identidade bem diferentes dos códigos que regem a 

lógica do não-lugar; Jacob, um antropólogo, encarnando uma forma de resistência contra essa 

lógica que desidentifica os indivíduos, incentiva os indígenas a seguir firmes na luta pela 

preservação de um “lugar” que associa território e identidade. 

 

Il avait sa théorie : former les Indiens à être leurs propres archéologues pour 

qu’ils puissent se réapproprier leurs tombes – disséminées par milliers (…) 

sous les parkings des supermarchés, le long des autoroutes, dans les fondations 

des buildings – et renommer leur territoire (…) (NDP, p. 112) 

 

É o mesmo problema que enfrentam os moradores cujas habitações, umas barracas 

vetustas de madeira, foram expropriadas para a construção da ponte: embora a prefeitura tenha 

proposto “residências novas e funcionais” (NDP, p. 104), eles lançam um movimento de 

protesto, mantendo-se arraigados a um lugar onde criaram laços fortes de vizinhança e onde o 

presente se construía no solo de uma memória, um passado em comum. No entanto, a luta dos 
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moradores parece muito desigual frente aos projetos dos grandes empreendedores, e o romance 

ilustra muito bem o fato de que, numa era em que “a atualidade e a urgência reinam” (AUGÉ, 

1992, p. 130), “a supermodernidade faz do antigo (da história) um espetáculo específico – como 

o faz com todos os exotismos e todos os particularismos locais” (AUGÉ, 1992, p. 138). Na era 

da supermodernidade os lugares antigos são repertoriados, classificados e promovidos como 

‘lugares de memória’, ocupando doravante “um espaço restrito e específico” (AUGÉ, 1992, p. 

100). Uma intuição que o romance, sem teor teórico mas com toda a potência imaginativa da 

ficção, e muita ironia, ilumina perfeitamente: 

 

Puisque, chose étrange, plus la ville se modernise et plus on mise sur les 

clichés du passé pour appâter le chaland – autrement dit, moins il y a de 

chevaux et plus il y a de rodéos, et encore, dans des corrals ripolinés, hérissés 

de publicités géantes, et alors on paye son ticket. (NDP, p. 190) 

  

- Eles eram muitos cavalos 

Em Naissance d’un pont, mesmo que o romance seja segmentado em várias histórias, 

elas entrecruzam-se. Em Eles eram muitos cavalos, os personagens nunca reaparecem nos 

fragmentos heterogêneos que compõem o romance. O narrador não é fixo, são na verdade 

múltiplas vozes e vários tipos de enunciação que se sucedem. Quanto aos “cavalos” que o 

romance faz comparecer, são inúmeros desconhecidos, marginais ou pessoas que vivem 

simplesmente no anônimo das grandes cidades, tudo isso através de uma multiplicidade de 

micro-histórias e de textos de todos os tipos, tais como cartas, boletins meteorológicos ou 

astrológicos, listas de livros ou de empregos, sermões ou cardápios. Não há uma combinação 

que funde as histórias, senão o fato de que constituem cenas de um dia inteiro na cidade de São 

Paulo. Esse o fio frágil que tece o romance: a cidade e sua heterogeneidade, expressa através 

de uma acumulação de instantes e vozes. Como bem o assinalou Andrea Saad Hosne, “é a 

própria degradação urbana que se constrói diante do leitor” (SAAD HOSNE, 2007, p.36) pois 

o amontoamento de fragmentos mimetiza o caos da cidade, o acúmulo de vidas solitárias, a 

concentração de pessoas e de signos urbanos, assim como os fluxos que caracterizam os não-

lugares das metrópoles mundiais.  

De fragmento em fragmento, de um bairro de São Paulo a outro, são várias imagens e 

percepções da cidade que surgem num movimento perpétuo, de forma que o crítico Renato 

Gomes Cordeiro lançou o termo de “histórias mobiles” (GOMES CORDEIRO, 2007, p. 138). 

Como se o leitor percorresse a cidade de carro, vendo desfilar, num fragmento, os 
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“trombadinhas, engraxates, (...), vagabundos, espalhadas caídos arrastando-se bêbados 

mendigos meninos drogados aleijados” (EECM, p. 38); logo uma “correria de gente automóveis 

buzinas a fumaça o barulho” (EECM, p. 46); por fim, de novo, num outro fragmento, os 

“mendigos bêbados acobertam-se em caixas de papelão” (EECM, p. 124). Não é à toa, aliás, 

que várias cenas do romance acontecem quando os personagens estão no carro, devorando o 

asfalto a toda velocidade, ou parados no trânsito. 

A acumulação não é só um princípio estrutural de Eles eram muitos cavalos, mas 

também um procedimento de escrita recorrente. De fato, em muitos fragmentos aparecem 

sequências de substantivos que se aglutinam sem conectores lógicos nem sintagmas verbais, o 

que cria uma forma de eficiência semântica, à revelia da sintaxe. Essas justaposições de 

palavras, essas construções elípticas na ausência de articulações sintáticas ou até da própria 

pontuação, constituem, mais uma vez, maneiras expressivas de dar conta do movimento, do 

fluxo, correspondendo com a simultaneidade de sensações e imagens que caracteriza a 

percepção dos indivíduos nos não-lugares urbanos, como isso acontece no fragmento 22. Nele, 

uma jovem de 18 anos passeia nas ruas do centro, captando os múltiplos sons e barulhos da rua. 

 

(...) e se fundem dó-ré-mi-fá-sol-lá-sis se confundem na encruzilhada das Ruas 

Conselheiro Crispiniano com a Vinte e Quatro de Maio, despertada a fome, motocicletas 

longa fila muletas, ônibus enfileiram gentes no Largo do Paissandu, pensa comer, (...) 

vermelho o farol, atravessa a faixa empurrando sombras (...) (EECM, p. 48) 

 

Logo, essa menina pensa com repulsão ao contato físico com os passageiros anônimos 

que tomam quotidianamente o mesmo trem que ela – “esquecer os suores excitados do trem 

medonho encaixados na sua bunda abraçados em seus peitos” (p. 48). Ao exemplo deste trecho, 

a narrativa obriga constantemente o leitor a observar detalhes prosaicos, que muitas vezes não 

enxergamos – ou não queremos perceber – em nossas passagens cotidianas dos não-lugares 

urbanos. De maneira geral, os fragmentos evidenciam não-lugares escuros e pobres e o romance 

concentra-se na parte desumana, o mundo-cão da metrópole. Aqui e ali parecem algumas 

modalidades de não-lugares mais luxuosas, ou relacionadas com o comércio. No entanto, quase 

sempre, as alusões a esse tipo de espaços enfatizam ainda mais a temática das injustiças e da 

exclusão.  

Apenas mencionaremos aqui dois exemplos. No fragmento 39, uma menina de origem 

humilde qualifica sua irmã de “metida” e pensa nela com desprezo só porque trabalha, 

“lindíssima” e “toda pintada”, no Shopping Aricanduva, além de ter um “namorado trainee” 
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(EECM, p. 79). A irmã, que nem chega a ser cliente do shopping, entrou assim numa esfera 

social que talvez não seja muito mais favorecida, mas que, para a menina, aparece como 

longínqua e inacessível. No fragmento 26, “um negro franzino’, com roupas sujas e aparência 

de vagabundo, é acusado injustamente de roubo pelo segurança, antes de ser mandado para a 

polícia pelo gerente, cujas palavras descaradas revelam cruamente uma forma de segregação 

preconceituosa: “Olha, cara, se tem uma coisa que eu conheço é malandro... vagabundo... 

Conheço pelo cheiro” (EECM, p. 56). 

Marc Augé, como vimos, insiste no fato de que o espaço do não-lugar propicia uma 

forma de “inocência” e libera o indivíduo que penetra nele de suas determinações habituais” 

(AUGÉ, 1992, p. 129), de natureza sociais, familiais ou relacionadas com um grupo cultural. 

No entanto, antes de beneficiar dessa inocência e de deslocar-se no anonimato, é preciso ser 

aceito como cliente, passageiro ou frequentador de um não-lugar voltado para o comércio ou 

caracterizado por um certo luxo... Para ser mais explícito, um indivíduo muito pobre pode ser 

rejeitado (ou, como a menina do fragmento 39, pode sentir, com razão ou não, que é mal visto 

e marginalizado), quando entra num shopping luxuoso. Nesse caso, as “determinações 

habituais”, às quais Marc Augé refere-se, ainda têm muito peso.  

Isso nos remete ao pensamento de outro antropólogo, Roberto DaMatta, e a sua análise 

sobre as tensões crescentes, nas sociedades urbanas e em particular no Brasil, entre dois 

domínios sociais básicos, a casa e a rua (DAMATTA, 1997). Na “rua”, os pressupostos 

igualitários deveriam predominar e garantir a noção de “indivíduos” perante a lei, em vez das 

relações entre “pessoas” que operam na “casa”, fortemente hierarquizadas em função de laços 

de parentesco, vizinhança, classe, ou de afinidades por motivos religiosos e profissionais.7 Ora, 

no romance de Luiz Ruffato, o gerente do supermercado nega ao negro franzino o estatuto de 

indivíduo num pé de igualdade com todos os outros clientes, e o trata a partir de critérios 

pessoais, como alguém que não pertence ao seu mundo, numa perpetuação dos antagonismos 

entre casa-grande e senzala, sobrado e mucambo. 

A lógica interpessoal ainda impera de maneira forte e compartimenta o universo social. 

No entanto, a vida nas grandes cidades, com a divisão do trabalho e as regras cívicas 

estabelecidas, é “o teatro de uma civilização suprapessoal”, como já o assinalava Georg Simmel 

no início do século XX. Numa época em que proliferam os não-lugares, as relações humanas 

são ainda mais fortemente marcadas pela desagregação das mediações interpessoais. Os 

                                                           
7 “É como se tivéssemos duas bases através das quais pensássemos o nosso sistema. (...) A pessoa merece 
solidariedade e um tratamento diferencial. O indivíduo, ao contrário, é o sujeito da lei, foco abstrato para quem as 
regras e a repressão foram feitos.” (DAMATTA, 1997, p. 169) 
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frequentadores e usuários de tais lugares podem cruzar-se inúmeras vezes sem criar nenhum 

laço, e sem sequer ter uma só conversa. Nessa ótica, haveria um relato mais emblemático do 

que o fragmento 20 de Eles eram muitos cavalos? Nele, um narrador imagina com vários 

detalhes a amizade que ele poderia ter construído com uma pessoa que morava no mesmo 

condomínio, e que morreu abruptamente, vítima de “um sequestro-relâmpago”: 

 

Mas nós não nos conhecíamos. Nos vimos algumas vezes no elevador de 

serviço, a caminho da garagem do prédio, uma ou outra vez na piscina, ele 

lendo a Veja, eu nadando com a Joana e o Afonsinho. (EECM, p. 43) 

 

Nesse fragmento, o mais chocante talvez nem seja a violência da metrópole e a 

fragilidade da vida, mas o valor implícito do condicional no título do fragmento, “Nós 

poderíamos ter sido grandes amigos”: até numa área de residência, não há mais relação 

interpessoal, e sim, desencontros entre indivíduos, usuários da garagem e frequentadores da 

piscina... 

                                                                                                                                                                                                                                                           

Como o escreve o filósofo Jean-Luc Nancy, “temos que saber ler nas entranhas da 

cidade sacrificada” (In GUIHEUX, 2004, p. 141), essa cidade contemporânea saturada de não-

lugares, “tecido informe determinado por malhas, zonas ilhadas que juntam-se via canais, 

meandros e sinais, cujo conjunto é imperfeitamente qualificado pelos nomes de cidades ou 

bairros” (in GUIHEUX, 2004, p.139). Com Eles eram muitos cavalos, e Naissance d’un pont, 

estamos em presença de duas obras nas quais a escrita ficcional, alimentando-se de emoções e 

percepções subjetivas, aponta para alguns não-lugares, configurações espaciais típicas das 

sociedades capitalistas de hoje, e para as implicâncias dessa reestruturação espacial sobre a 

sociabilidade, o modo de viver e de relacionar-se. Graças a uma pluralidade de personagens e 

focos narrativos, eles não propõem uma visão estática da realidade. Alguns personagens, tais 

como o motorista de Eles eram muitos cavalos, ou como a engenheira de Naissance d’un pont 

que atua em favor dos indígenas e do meio-ambiente em torno da ponte, podem até reinventar 

o cotidiano, recriar relações e identidade no meio da impessoalidade dos não-lugares. “O não-

lugar nunca existe sob uma forma pura; lugares recompõem-se nele; relações reconstituem-se 

nele” (AUGÉ, 1992, p. 100). A forma literária, em definitiva, ilumina um espaço múltiplo, 

apreendido de diversas formas pelos personagens. 
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A POETA E O POEMA-PÁSSARO – TRAJETÓRIAS DE TRÂNSITO E 

OCUPAÇÃO 

 

Gabriela Semensato Ferreira (UFRGS) 

Orientadora: Profa. Dra. Rita Lenira de Freitas Bittencourt (UFRGS) 

 

RESUMO: A obra de Dora Ferreira da Silva (São Paulo, 1918-2006), desde a fundação de Cavalo 
Azul, no início dos anos 1960, até publicações póstumas, dedica-se à palavra poética e traz à tona 
uma leitura atual dos mitos da antiga Grécia. Durante a vida, Dora recebeu diversos prêmios 
literários e traduziu as primeiras versões para o português da obra de Carl Gustav Jung. Ainda 
assim, foi só na última década que se viu seu nome em maior circulação em escritos sobre 
literatura brasileira. Devido ao tratamento dado a personagens mitológicas como Perséfone Koré 
e Orfeu, assim como o uso de metalinguagem, seus poemas, em especial os de Hídrias (2004) 
tornaram-se matéria de recentes estudos. No presente trabalho, parte-se da linguagem poético-
imagética e enigmática de Transpoemas (2009) para seguir a trajetória do pensar errante investido 
nessa obra e que principia, em suas palavras, “no Poema”. Na obra poética em questão, em que 
aparecem Perséfone e a Gymnopédie, constrói-se a imagem de corpos dançantes, em constante 
movimento, e pede-se um “corpo” emprestado. Por isso, essa poesia é aqui analisada a partir das 
ideias de corpos e pensamento errantes, vinculadas ao “trans” anexado ao título, e ao “poema-
pássaro” criado por Dora. Com esse objetivo, questiona-se quais seriam os espaços ocupados 
nesse trânsito poético, que encena um eu lírico feminino, e de que modo a intertextualidade 
presente no texto entra em jogo nessas passagens. Assim, retomam-se obras traduzidas por Dora, 
como Os arquétipos e o inconsciente coletivo (2000), de C.G. Jung, e O segredo da flor de ouro 
(2001), de Jung e R. Wilhelm, procurando determinar que relações podem estabelecer com 
Transpoemas. Da mesma forma, importa discutir os “corpos”, nesse contexto, não apenas como 
“objetos do pensamento”, nas palavras de Judith Butler (1993), mas como construções 
indicadoras de um “movimento fronteiriço em si mesmo”. 
 

Palavras-chave: Trânsito. Corpo. Espaço. Poesia brasileira.  
 

 

 Encontrei o livro Transpoemas (2009), de Dora Ferreira da Silva, pela primeira 

vez no Rio de Janeiro, em 2014, no Instituto Moreira Salles. Até então, uma poeta 

desconhecida, em minha trajetória de leitura. O título foi o que primeiro chamou atenção, 

e então as formas desenhadas na capa. Depois, com um contato mais prolongado com o 
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fino volume, surgiram perguntas. Sobretudo, de que “trans” tratam os Transpoemas? 

Trânsito? Travessia? E por que a apresentação do livro, de Donizete Galvão, fala de um 

“poema feito no silêncio” (2009, s/p., ênfase minha). 

Esse “trans” permanece comigo e motiva esta pesquisa. Por isso, para apresentar 

o caminho percorrido até aqui, é preciso, primeiramente, deixar a primeira pessoa 

utilizada até então em segundo plano e dar palavra à poesia de Dora, com o poema número 

IV (2009, s/p.). 

 

Acesa a lanterna: 
procura-se poema perdido 
pula-se o poço vazio. 
Perdeu-se um poema. 
Alguém o viu? 
Seu retrato falado: 
usava roupas largas  
ou nada. Ia nu 
por entre a folhagem 
sem mala para a viagem 
renunciara à demasia 
e tudo era demais. 
Ficou só com a poesia 
achou-a em si  
por si.  

 
Essa “quarta parte” é a continuação de uma espécie de fala ao próprio poema. Não 

se pode definir bem o eu-lírico, não há marca de gênero nesse momento, e o foco, como 

se disse, é aquele que se torna como personagem, o poema. Ele tem até retrato-falado. 

Pode-se dizer que ganha forma, ganha corpo, ao mesmo tempo em que se diz ter 

“escapado ao poeta” (ou à poetisa). Ficou só com a poesia, achou-a em si. Afinal, é poesia. 

Encontrou-se, por si. 

Mas que poema está perdido, então? Que poema ia nu, simples, sem ornamentos, 

sem mala, recusando à demasia, apesar de tudo ser demais? Que poema é esse? E que 

poetisa é essa?  

É curioso, ou talvez significativo, que o texto poético, nesse caso, fale de uma 

poesia “desaparecida”, ou antes aparentemente invisível, quando a própria obra de Dora 

Ferreira da Silva atravessou décadas e recebeu prêmios literários, mas, em geral, não é 

“popular” entre leitores brasileiros. Menos conhecido, ainda, é o fato de que ela foi 

também respeitada tradutora, o que se pode observar a partir da própria fortuna crítica 

sobre a escrita, ainda escassa. Assim, esse retrato-falado, do poema IV, mostra-se meta-

poético, por soar como reflexão sobre a própria poesia. 
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Após o encontro de alguns dos “poemas perdidos” da poeta, começa, logo, uma 

busca por sua trajetória no meio literário e editorial. Na página do Instituto Moreira Salles, 

que possui um acervo de Dora Ferreira da Silva, assim como na apresentação de 

Transpoemas, há pequenas informações sobre a escritora.  

Nascida em Conchas, no estado de São Paulo, em 1918, Dora Ferreira da Silva só 

iniciou sua atuação no meio editorial após o falecimento de seu marido, Vicente Ferreira 

da Silva, apesar de organizar, com este, círculos de estudo e pensamento crítico. Em 1963 

funda a revista literária Cavalo Azul, que teve 12 números. Foi reconhecida, ao mesmo 

tempo, por suas traduções para o português brasileiro de obras de Carl Gustav Jung, 

psicólogo suíço, e de Elegias de Duíno (1923)1, de Rainer Maria Rilke. Seu primeiro livro 

de poesia foi Andanças (1970), um título sugestivo para uma intelectual que transitou por 

diversas áreas do pensamento.  

Dora Ferreira da Silva continuou a produzir poesia, ensaios e traduções até o fim 

da vida, em 2006. Recebeu diversos prêmios literários, incluindo o Prêmio Jabuti a 

Poemas da estrangeira (1995). Em 1999, publicou Poesias reunidas, uma coletânea de 8 

livros. Recentemente, seu acervo foi organizado pelo Instituto Moreira Salles e 

publicaram-se obras póstumas, como O Leque (2007) e Transpoemas (2009). 

De acordo com a minibiografia disponibilizada no site desse Instituto, o crítico e 

poeta Ivan Junqueira se refere ao seu talento poético de se valer de uma “linguagem sem 

voz para expressar o indizível” (minhas ênfases). Apesar de ser clara, nesse dizer, a 

intenção de elogiar a obra de Dora, é impossível não pensar, mais uma vez, na relação 

desse silêncio (já que “sem voz” e “indizível”) à repetição das ideias de desaparecimento, 

ou mesmo ausência, observadas anteriormente no poema IV.  

 Assim, um primeiro contato com Transpoemas, aliado à descoberta da longa 

trajetória dessa intelectual, mas de seu relativo “silêncio” no campo acadêmico, pode de 

alguma forma contaminar as leituras seguintes de seus poemas, como às vezes se diz que 

há contaminação entre diferentes artes, ou entre arte e vivências – na pesquisa de Tadeu 

Chiarelli (2002), sobre fotografia, por exemplo. Foi assim que, na minha experiência de 

leitura, o prefixo “trans” tornou-se mais provocador, transbordando sentidos. E a palavra 

“Gymnopédie”, do poema IX (2009, s/p.), saltou mais à vista, naquela inclinação própria 

ao itálico que a destaca na página branca do livro como estrangeirismo, algo estranho e 

ao mesmo tempo pertencente à língua e à linguagem poética da obra em questão.  

                                                                 
1 Há uma edição recente (2013) dessa obra, da editora Globo Livros, com comentários também de Dora 
Ferreira da Silva. 
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Gymnopédie: poema dançado 
jamais esquecido 
sempre sonhado 
de Laura 
jamais esquecida 
sempre lembrada: 
pequena, perfeita 
feita de alma 
desfeita em dança 
e pérolas.  

 
As Gymnopédies (nessa grafia) são três peças para piano compostas por Erik 

Satie. São descritas como melodias com dissonâncias leves mas deliberadas, produzindo 

um efeito melancólico, previsto nos títulos de cada parte: tocados de maneira “dolorosa”, 

“triste” e “grave”. A palavra mais antiga gymnopaedia é vinculada, por sua vez, a um 

festival espartano de danças e jogos onde jovens nus mostravam suas habilidades. Uma 

espécie de dança de guerra, da qual talvez não fossem excluídas as mulheres devido ao 

seu papel singular na geração de “homens fortes” naquela sociedade.  

O diálogo do eu-lírico com o poema continua, portanto, nesse tom: entre a música 

melancólica e a dança marcial. O corpo nu do poema anterior leva agora a outros corpos 

em movimento. Afinal, é um poema dançado, talvez também jovem (a versão final de 

Transpoemas não foi ‘aprovada’ pela poeta – a publicação é póstuma), um poema que se 

diz jamais esquecido, um poema sonhado de Laura. A leitura, como se percebe, 

transforma-se em cadeia de associações, em fluxo. Laura faz pensar na ninfa Dafne 

(versão grega do nome na mitologia), faz pensar no ramo de louros que Apolo leva 

consigo depois de perder a ninfa; no loureiro, a árvore sagrada em que ela se transforma 

para escapar; e na coroa de louros vestida pelos vitoriosos. 

A mitologia, que aparentemente faz rápida aparição em Transpoemas, foi tema 

muito trabalhado por Dora. Orfeu, poeta lendário, e figuras do “panteão órfico”, como 

Perséfone Koré, em especial, são figuras recorrentes em suas releituras e reescritas dos 

mitos. Seus livros Poemas da Estrangeira e Hídrias são os mais contemplados pela crítica 

e pelos estudos acadêmicos. Neste último, aparece um poema intitulado “Órfica”, por 

exemplo, em que o eu-lírico une sua voz a do poeta mítico. Orfeu seduzia pelo canto. 

Dessa forma seduz os deuses infernais a lhe devolverem a amada Eurídice. Não poderia, 

porém, olhar para trás. Ao final, entretanto, ele infringe esse interdito e o faz. O poeta 

olha para trás e perde a amada.  
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Esse “voltar-se para trás” pode ser traduzido, no caso de Dora Ferreira da Silva, 

como um olhar ao passado, à antiguidade Grega, mas também como um voltar-se ao seu 

próprio percurso poético. O poema que se volta sobre ele mesmo (metapoético), reflete, 

nesse sentido, sobre a trajetória percorrida pela escrita, através uma extensa carreira no 

mundo das Letras. 

Perséfone, como Orfeu, também faz o movimento circular de descida ao 

subterrâneo e retorno à superfície, porém no caso dessa deusa, o trânsito é involuntá r io. 

Ela é raptada por Hades, e apenas pela intervenção da mãe Deméter é que pode sempre 

voltar das trevas à luz. 

Mais uma vez, uma espécie de ciclo, ou movimento circular é desenhado por Dora 

em seus meta-poemas. Em artigo sobre o poema “Canto órfico”, de Dora, Antônio 

Donizeti Pires (2010) chama atenção para a presença de Perséfone a reinar sozinha no 

inferno, ao invés de dividi- lo com Hades. O aspecto cíclico de sua jornada, escrito por 

Dora em diversas versões, ritualiza, na opinião do crítico, os aspectos cíclicos da natureza 

e, por conseguinte, da vida e da morte (2010, p. 184).  

 Nesse conjunto poético, o poema é vivo, mesmo que “preso entre as páginas”, a 

debater-se, como na imagem do poema-pássaro, que surge em Transpoemas. E o corpo 

do poema é pensado, não apenas formalmente, estruturalmente, musicalmente, mas 

enquanto imagem desenhada pelas palavras ou descrita por elas. O poema é vivo, ainda, 

porque gerador da experiência de leitura. Dele nasce um ato, um fluxo de pensamento. 

Pensa-se como dança, como movimento.  

 Mas o poema de Dora é também morte. Circula pelo submundo, não apenas de 

Hades, mas do inconsciente, assim como do processo de criação interior ao artista. 

Segundo Pires, Orfeu é exemplo do poeta que circula pelas “três instâncias”, recebendo 

de Apolo e Dioniso “a possibilidade de presenciar diferentes realidades e transmudá - las 

em corpo escrito” (2010, p. 191). Dora Ferreira da Silva, entretanto, exerce trabalho 

semelhante. 

 Primeiramente, explora o espaço da página de modo diferente em cada livro e cada 

poema. Em Transpoemas, apresenta uma poesia mais livre em termos de métrica e 

também mais metalinguística do que em publicações anteriores. Faz um caminho que vai 

em busca de um passado, como a antiguidade grega, mas retorna sempre ao presente da 

própria escrita, do próprio trabalho, discutindo a harmonia entre inspiração e técnica. Em 

Transpoemas, último texto poético dessa obra, lê-se: “O transpoema serpenteia / na minha 
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alma-lua-cheia / e transborda tantos frutos… / Mas quem sopra em meu ouvido? / É 

lembrança e é olvido” (2009, s/p.).  

 A marca de gênero, antes ausente, também ressurge ao fim, no poema XII. 

Falando ainda ao poema, pergunta: “Como puseste no dizer / a vida esquiva? / Sinto-me 

agora mais viva / (não temo, não temas) / nasceram fugitivos / poemas” (2009, s/p.).  

 Assim, o poema perdido, do início, encontra-se ao fim. Ou então é encontrado, 

não só pelo leitor, como pelo eu-lírico feminino. Os corpos de Transpoemas, e da poética 

de Dora Ferreira da Silva, não parecem, portanto, ser meros objetos do pensamento. Como 

sugere Judith Butler, os corpos não somente tendem a indicar um mundo que está além 

deles mesmos, mas esse movimento que supera seus próprios limites, um movimento 

fronteiriço em si mesmo, parece ser imprescindível para estabelecer o que os corpos 

‘são’” (2015, p. 12/13).  

 O corpo construído da poesia de Dora, que encerra em si corpos de deusas, de 

jovens espartanas, de mães e filhas, esposas, é também um corpo cujo movimento é 

fronteiriço em si mesmo. Está na fronteira entre o esquecimento da crítica e do público 

do leitor e de seu reconhecimento. Fronteira de saberes, ainda. Escritos por uma poetisa 

que é também tradutora, ensaísta, organizadora. Opera nos ciclos da vida, como o fez 

Jung, sem procurar escolher pelo dia ou pela noite, pela superfície ou pelas trevas, pela 

poesia ou pela tradução. Afinal, esses trabalhos têm em comum mais do que por vezes 

aparentam ter. Tradução também é criação, é corte e escolha e invenção.  

 Por fim, se a poesia de Dora fala de temas universais e reconhece arquétipos, 

escolhe, entre estes, os que tocam no fazer poético e no feminino. Significativa, por isso, 

a atualização do mito da Perséfone Koré. Koré (ou Core), como jovem, é a deusa antes 

de ser raptada. Descrita por Jung (2000, p. 185), no consultório, justamente como a 

“jovem desconhecida”, como a “mãe solteira”, como “dançarina”. Deusa que mantém, 

principalmente, uma vida dupla, literalmente de altos e baixos. Ganha outro nome, o nome 

de Perséfone, quando se une a Hades, isto é, quando casa. E não é assim que acontece no 

casamento tradicional? A mulher ganha um nome. No caso de Dora, talvez dois: Ferreira 

da Silva.  

 A descida ao mundo inferior torna-se descida ao próprio interior, como aponta 

Priscilla da Silva Rocha (2009), e ao mundo onírico, explorado por Jung, ao oculto 2. 

                                                                 
2 Assim, retomam-se ideias como a de “trajetória” e “movimento circular”, trabalhadas em obras traduzidas 
por Dora, como Os arquétipos e o inconsciente coletivo (2000), de C.G. Jung, e O segredo da flor de ouro 
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Como Eva, Perséfone come um fruto proibido e é expulsa de seu mundo. Por outro lado, 

diferentemente daquela, por intervenção da mãe pode sempre retornar, mas nunca como 

a mesma. Trata-se da exemplar dualidade humana. E por que não da triplicidade feminina, 

como a de Hécate, também reescrita por Dora? Hécate, aquela de três corpos e três 

cabeças, é tia de Medeia, outra subversiva.  

 Para concluir, é preciso retornar, pois, ao trans, que motivou o início desse 

percurso. Se trans pode ser o trânsito do poema-pássaro que “pousa no poeta”, na poesia 

de Dora, é, além disso, o trânsito da obra da poeta, estudiosa, em diferentes campos ou 

espaços de saber. É, ainda, o trânsito como movimento na dança, entre o mundo da 

superfície e o das trevas, o consciente e o inconsciente, o mistério de onde vêm os poemas 

e para onde vão, depois de escritos (no caso dela foram em parte para mãos de editores, 

da filha, e de pelo menos um acervo).  

 Poesia do trans, ainda, como transbordamento3. Não reflete apenas sobre si, sobre 

a escrita, mas sobre outras literaturas, culturas, passadas e atuais. E um dos paradoxos 

desse trabalho é: apesar de transitar por esses espaços, é classificada por importantes 

críticos do seu trabalho como poesia do silêncio, “sem voz”, do “indizível”. Os elogios 

talvez se referiam à contradição de sua condição de dizer o indizível por ser transcendente. 

Em análise recente de Elisandra Beatriz de Faria (2015), o transcendente é pensado, a 

partir de Bachelard (1998), pela via da fenomenologia da imaginação, ou da imagem 

poética que emerge na consciência como um produto da alma, do ser do homem tomado 

em sua atualidade. É preciso dizer, entretanto, que há algo, nesse movimento, que 

permanece fora de lugar, ou então “perdido”, como o poema. Trata-se, talvez, de espaços 

povoados de “fantasma”, como diz Foucault (1986). E talvez não seja demais afirmar, 

com Adrián Cangi, que o homem, ou nesse caso a mulher, enfrenta algo que lhe escapa 

“no modo de um habitar, uma ocupação ou uma linguagem que se tornaram mudas” 

(2014, s/p) - em livro sobre a obra de Jean Luc Nancy. 

De onde vem, então, o poema-pássaro que pousa na poeta? De um além 

inenarrável, ou de um submundo escuro aquém da consciência, assim como de diversos 

outros espaços já citados. A linguagem do silêncio de Dora, e seu indizível, comentados 

                                                                 
(2001), de Jung e R. Wilhelm. Nesse sentido, pode-se pensar na correlação entre esse pensar poético e a 
“palavra errante” a qual se dedica Maurice Blanchot, em O espaço da literatura. 
3  Conforme o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa (2008-2013) o prefixo trans, do latim, significa 
“além de, para além de, em troca de, ao través, para trás, através ”. Algumas vezes contrai-se em tras- 
[trasbordar], em tres- [tresmalhar – “deixar cair ou escapar”, “perder o rumo”] e em tra- [tramontana – “o 

lado do norte” ou a Estrela Polar].  Também pode indicar travessia, deslocamento (colocar em movimento) 
ou mudança de uma condição para outra. 
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antes, dirige-se não “simplesmente” a deusas e ninfas, mas a espaços da criação e ao 

acontecimento da escrita. Reescreve mitos para pensar a própria poética e o presente. E a 

partir disso, pode-se repensar sua trajetória. Nesse sentido é possível, apesar de arriscado, 

dizer que escreve sobre imagens que talvez não possam ser simbolizadas, sobre algum 

fora. 

 Esse trans, portanto, é transbordante, e também tradução, traição, passagem e 

travessia. É transporte para outros mundos e errância por diferentes caminhos, até espaços 

como este, de um evento a uma plataforma digital.   
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A LITERATURA PERIFÉRICA E O POLO RESTRITO DO CAMPO 

LITERÁRIO: EMBATES E ARTICULAÇÕES 

Jefferson Agostini Mello (USP) 

RESUMO 

No presente texto, proponho uma discussão inicial sobre a literatura periférica 
paulistana, com foco na nova geração de escritores. Os métodos são a contextualização histórica 
e a análise de textos e demais tomadas de posição recentes de autores e críticos. Um dos 
resultados da discussão é o entendimento de que o discurso em torno de uma forte diferença 
identitária do texto periférico, com base em uma tradição seletiva de raiz africana, é acionado, 
contraditoriamente, pela vontade de participação e reconhecimento dos escritores no campo 
literário brasileiro. Entretanto, ao mesmo tempo em que pretende se universalizar, tal discurso 
comporta um conjunto de referências e ideais que desafiam o polo mais restrito e restritivo 
desse campo, ampliando, assim, não apenas o círculo de leitores, mas, também, as 
potencialidades e as fronteiras da literatura brasileira contemporânea. 

Palavras-chave: Literatura Periférica. Identidade. Campo literário. 

  

Em texto de 2002, intitulado “O cosmopolitismo do pobre”1, Silviano Santiago define 

dois tipos de multiculturalismo. Para ele,  há “um antigo multiculturalismo - de que o Brasil e 

demais nações do Novo Mundo são exemplo - cuja referência luminar em cada nação pós-

colonial é a civilização ocidental tal como definida pelos conquistadores e construída pelos 

colonizadores originais e pelas levas dos que lhes sucederam” (SANTIAGO, 2002, p. 54). 

Trata-se, aqui, do multiculturalismo resultante das conquista coloniais que tiveram origem no 

século XVI e avançaram nos séculos seguintes, privilegiando sempre a cultura do colonizador. 

A esse tipo de multiculturalismo ele opõe, segundo as suas palavras, “uma nova e segunda 

forma de multiculturalismo”. Esta, de característica pós-colonial, isto é, vinculada à 

independência das últimas colônias ocidentais, na segunda metade do século XX, pretende, em 

momento contemporâneo, “(1) dar conta do influxo de migrantes pobres, na maioria ex-

camponeses, nas megalópoles pós-modernas, constituindo seus legítimos e clandestinos 

moradores, e (2) resgatar, de permeio, grupos étnicos e sociais, economicamente desfavorecidos 

no processo assinalado de multiculturalismo a serviço do estado-nação” (2002, p. 59). Portanto, 

em sua última forma, temos um multiculturalismo formado tanto pelos imigrantes nas 

megalópoles pós-modernas e, de outro, pelos jovens marginalizados nos estados-nações. Estes, 

ao invés de ficarem conformados com a precariedade, começam a se organizar em torno de 

coletivos e, na maioria das vezes, encontram apoio nas ONG’s, já que o Estado, de característica 

																																																													

1 O título é uma referência ao artigo de José Guilherme Merquior, publicado em 1974 no Jornal do Brasil, 
intitulado “O estruturalismo do pobre”, crítica ao modo, segundo ele subserviente e equivocado, que o 
intellectual da periferia aclimata as ideias estruturalistas francesas. 
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profundamente neoliberal, se ausenta. O autor percebe, ainda, um certo combustível político 

nesses pobres cosmopolitas:  

 

No plano dos marginalizados, a crítica radical aos desmandos do 
estado nacional, tal como este está sendo reconstituído em tempos de 
globalização, não se dá mais na instância da política oficial do 
governo nem na instância da agenda econômica assumida pelo Banco 
Central, em acordo com a influência coercitiva dos órgão financeiros 
internacionais. Ela se dá no plano do diálogo entre culturas afins que 
se desconheciam mutuamente até os dias de hoje. Seu modo 
subversivo é brando, embora seu caldo político seja espesso e pouco 
afeito às festividades induzidas pela máquina governamental (2002, p. 
62). 

 

Uma cena que talvez ilustre bem esse momento e esse caldo político espesso tem lugar 

no ano de 1998. Ela se conecta com as expressões culturais da chamada literatura periférica, 

aquela produzida a partir dos anos 1990 por escritores vindos dos bairros pobres da periferia 

paulistana cujo tema é a realidade violenta por eles vivenciada quotidianamente e cujas obras 

literárias exemplares seriam os livros Capão pecado (1998), de Ferréz, e Cidade de Deus (1997), 

de Paulo Lins. A cena a que me refiro é a do recebimento do prêmio de melhor videoclipe de 

rap do grupo Racionais MC’s, na MTV Brasil, em 1998. Chamados ao palco pelos 

apresentadores, os membros do grupo são ovacionados por personalidades artísticas 

consagradas, entre elas Caetano Veloso e o guitarrista Andreas Kisser, da banda de rock 

Sepultura. Nos agradecimentos, uma fala do rapper Mano Brown chama a atenção. Diz ele: “Eu 

quero agradecer à minha mãe, que lavou muita roupa pra playboy, pra fazer eu chegar onde eu 

estou hoje”.  

Dois aspectos em seu discurso podem interessar a esta reflexão: 1) a ideia de sucesso, 

pelo esforço próprio e pelo da mãe, e a consciência de que o lugar em que ele está é importante; 

2) a crítica à exploração por meio trabalho precário do pobre negro pelo rico branco em uma 

emissora e em uma festa de e para playboys. Assim, sem fazer concessão, sem demonstrar 

simpatia, em tom raivoso, como é o de todos os Racionais, Mano Brown visa a ofender os 

anfitriões, que, entretanto, o aplaudem.2 

																																																													

2 Agradeço à Jocimara Rodrigues por ter me apresentado a cena e por tê-la comentado. Em boa medida, 
os dois aspectos acima foram também ressaltados por ela. 
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Se o texto de Silviano Santiago menciona o multiculturalismo até 2002, ano de sua 

publicação, referindo-se, também, à questão das ONG’s no Brasil, a partir de 2003, isto é, do 

início do governo de Luís Inácio Lula da Silva, o próprio estado começa a se aproximar dos 

pobres do multiculturalismo, isto é, dos habitantes das periferias e de outros grupos 

minoritários. São várias as medidas do governo para dar voz a – e, trazer para o seu campo – os 

grupos sociais até então marginalizados pelas políticas públicas, entre elas a criação de 

secretarias, como a da Identidade e da Diversidade Cultural (2004), dentro de um Ministério da 

Cultura que, nas gestões dos ministros Gilberto Gil e Juca Ferreira, volta-se para a cultura 

popular e, especialmente para a cultura popular urbana, a Secretaria de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial, e a Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres. Além disso, o 

incremento de renda das classes baixas, via políticas públicas de renda como o Bolsa Família, 

mas também por conta do crescimento dos níveis de emprego e renda devido ao crescimento 

econômico no período, contribui para acionar o seu ingresso tanto em escolas particulares de 

ensino básico quanto nas universidades, públicas e privadas. A geração dos de baixo, fruto 

desses anos de relativa prosperidade, sente-se ainda mais à vontade para exigir por mais 

direitos, entre eles, o direito à cultura, ou melhor, à sua cultura. 

Assim, diferentemente da cena de Mano Brown, que tem lugar no espaço de uma rede 

de TV privada e é típico do multiculturalismo mencionado por Silviano Santiago, o que vou 

relatar  agora se passa em um prédio da Embaixada do Brasil em Buenos Aires, em 2015, no 

lançamento da versão em espanhol do livro de Regina Dalcastagné, intitulado Representación y 

resistencia en la literatura brasileña contemporánea, um trabalho que busca trazer para a cena 

literária contemporânea as vozes periféricas. No contexto desse lançamento, ocorre a 

performance do poeta Michel Yakini, que inclui a recitação de um poema de sua autoria, em que 

ele critica os professores universitários, lá presentes em bom número, por ficarem retidos em 

seus gabinetes e não entenderem nada da vida real, isto é, do que acontece fora da sua torre de 

marfim. Como na primeira cena, os mesmos que o assistem e o aplaudem são chamados de 

alienados. A diferença é que, ao contrário de Mano Brown, Yakini parece – ao menos em uma 

primeira visada – não reconhecer o espaço da embaixada aquele em que almejou ou almeja 

estar, embora ali se faça presente. Mas, apesar das diferenças, nos dois casos, o contragolpe, ou 

revide, termo que Yakini usa em seus textos, é explicitar ao outro que ele, o periférico, quer 

algo além do acolhimento simpático. No caso da declamação, os aplausos foram constrangidos, 

porque uma parte dos professores sentia que estava sendo atacada no discurso. Por outro lado, 

tentava, provavelmente, com sentimento de culpa, compreender a crítica aguda do outro, 

oferecendo ao poeta o direito de exercê-la. 
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Sentimentos 
 
Por aí muito sinhô 
Esses chamados de dotô 
Dizem que nossa poesia 
É limitada, um horrô 
 
Pois digo que esses cabra 
Que nunca pegou na enxada 
Dizem que sabem tudo 
Mas num sabem é de nada 
 
Esses ‘dono da verdade’ 
Num conhece a realidade 
Vivida pelos caboclo 
No sertão e na cidade 
 
Só ficam em gabinete 
Entre quatro parede 
Enquanto nóis clama justiça 
Eles fingem que num entende 
 
Diz que nóis num sabe lê 
Quanto menos iscrevê 
E que nosso linguajar 
É difícil compreendê 
 
Pois deixe que eles insista 
Em fazer grossa vista 
Pois nóis se fortalece 
Aqui no bar do Santista 
 
É aqui que tá nossa gente 
Povo lindo e inteligente 
Pelo amor e pela arte 
Mais um Elo da Corrente 
 
Gente que sabe o que qué 
Homem, criança e muié 
Que não deixa esses dotô 
Nos tratar como qualqué 
 
Essa gente de muito dinhêro 
Empresário, político, banquêro 
Que concentra toda a riqueza 
Lavando no estrangêro 
 
Esses tão iludido 
Pensam tá bem protegido 
Mas quando abrirem o zóio 
O bolo vai tá dividido 
 
Pois nesse grande momento 
Expandimos conhecimento 
Lendo nossos próprios livros 
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Que hoje tamô escreveno 
 
E esses mesmos livro 
Que um dia nos foi proibido 
Hoje nos dá o poder 
De sermos reconhecido 
 
Muda a real de figura 
Fazendo literatura 
Eleva nossa auto-estima 
Renasce nossa cultura 
 
Valorizar nossa história 
Resgata nossa memória 
Ignorada na iscola 
Hoje conduz a vitória 
 
Salve nossa correria 
Lutando no dia a dia 
Muita paz e liberdade 
Pra todas periferia 
 
Sentimento que mina 
Pros herói e pras heróina 
Que mantêm a resistência 
Feito Solano e Carolina 
 
Esses verso fica por aqui 
Mas num vamô desisti 
Pois nossa luta continua 
Mesmo até depois do fim. 

 
 

O que percebemos, aqui, como na cena anterior, é uma espécie de guerra cultural, entre 

o artista, intelectual, leitor e espectador cult do centro e o artista, escritor e intelectual da 

margem, confundido o primeiro, talvez de propósito, a certa altura do poema, com empresários 

e banqueiros. Mais ainda, a escrita sem concessões de Yakini visa a construir uma fronteira, um 

lugar apartado, sem desejo de misturas e/ou intersecções, e agride o outro (o pronome “nosso" é 

exaustivamente utilizado ao final). Não mais restrita à cultura de massa (é conhecida a crítica 

dos escritores periféricos ao “sistema”, ou à mídia), essa barreira identitária (com seus heróis, 

Solano e Carolina de Jesus; e seu QG, o bar do Santista) continua sendo celebrada e reinventada 

nos textos e nas performances dos escritores periféricos, visando, agora, aos críticos 

universitários, ao mesmo tempo leitores e antagonistas.  

Em 2004, isto é, um anos depois da chegada de Lula ao poder, João de Cezar Castro 

Rocha publica um texto que fica famoso por sua contundência e pelo elogio da produção 

periférica, no qual ele propõe substituir a dialética da malandragem – termo cunhado por 
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Antonio Candido, para descrever as Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antonio 

de Almeida – pela dialética da marginalidade, para ler a produção contemporânea, sobretudo 

aquela vinda das favelas e periferias das grandes cidades brasileiras. Produção essa de origem 

interna que não acredita mais na possibilidade da assimilação da desordem pela ordem, como, 

segundo o crítico, indicaria Candido em sua análise do romance do século XIX. Nas palavras de 

Rocha, o modelo da dialética da marginalidade “pressupõe uma nova forma de relacionamento 

entre as classes sociais. Não se trata mais de conciliar diferenças, mas de evidenciá-las, 

recusando-se a improvável promessa de meio termo entre o pequeno círculo dos donos do poder 

e o crescente universo dos excluídos”. Transcrevo o trecho em que ficam evidentes os objetivos 

do ensaio de Rocha, e em que notamos, também, a permanência da tentativa de conciliação, em 

obras menos radicais:  

 

Neste ensaio, busco identificar um fenômeno que tem ocorrido nos 
últimos anos e cujas consequências ainda não se podem avaliar 
plenamente, pois se acha em curso. Porém tal fenômeno deverá 
provocar uma mudança radical na imagem da cultura brasileira. 
Refiro-me à passagem da ‘dialética da malandragem’ ao que chamo de 
‘dialética da marginalidade’. Para ser mais exato, refiro-me ao choque 
entre essas duas formas de compreender o país. A meu ver, a cultura 
brasileira contemporânea tornou-se o palco de uma sutil disputa 
simbólica. De um lado, propõe-se a crítica certeira da desigualdade 
social – o caso, entre tantos, do romance ‘Cidade de Deus’, da música 
dos Racionais MC's, dos romances de Ferréz, ‘Capão Pecado’ [ed. 
Labortexto] e ‘Manual Prático do Ódio’ [ed. Objetiva]. De outro lado, 
e ainda que à revelia de seus realizadores, acredita-se no retorno à 
velha ordem da conciliação das diferenças – o caso, por exemplo, do 
filme ‘Cidade de Deus’ e do seriado da TV Globo ‘Cidade dos 
Homens’.  (ROCHA, 2004) 

 

Vemos, na passagem citada, que o autor receia uma acomodação do tema e da voz do 

sujeito periférico aos elementos mercadológicos. E ele não está isolado em sua desconfiança. 

Pois quase à mesma época da análise de Rocha, em texto publicado originalmente em 2003, e 

reelaborado para a coletânea Escritos da sobrevivência (2013), João Camillo Penna critica o 

livro O mistério do Samba, de Hermano Vianna, por certa acomodação das tensões que 

poderiam ter havido entre os sambistas do morro e a elite intelectual do país. Penna afirma que 

Vianna “oculta ou minimiza este aspecto não harmonioso da coexistência de tradições 

plurais”(PENNA, 2013, p. 173): 
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Deveremos negar a cidadania brasileira aos membros do movimento 
negro brasileiro que partem de premissas identitárias mais rígidas, que 
frisam a violência da miscigenação, que entreveem na história que nos 
contamos do sincretismo uma tradição imperdoavelmente violenta? 
(PENNA, 2013, p. 179) 

 

Trata-se, justamente, de, no nível do campo cultural, e não apenas do objeto literário, 

evitar a absorção do outro, o polo rebelde, pelo polo da ordem. Por isso, em texto de 2006, 

também republicado em 2012, Penna, embora creia na sua força, reflete sobre os limites da voz 

“de dentro”. Alerta para o perigo dessas vozes serem cooptadas pela mídia e embaladas para o 

mercado, como teria acontecido com o livro de Paulo Lins, ao ser filmado e “mediado” por 

Fernando Meireles e, mais tarde, pela produtora de Meireles e a Rede Globo, no seriado 

“Cidade dos homens”. Sua crítica se centra na lógica da inclusão que, diferentemente da 

integração, não abrange todo mundo; salvam-se uns poucos, para outros continuarem na 

precariedade. Afirma o autor que, “com Paulo Lins, a literatura brasileira provou ser uma 

poderosa prática subjetivante, capaz de ‘salvá-lo’ do enredo determinista de pobre morador de 

Cidade de Deus, que definia, por outro lado, a carreira de todos os personagens da saga que 

narrava, como destino de exceção” (PENNA, 2013, p. 285).  

De fato, a luta por serem ouvidos e respeitados na sua diferença, integrados e não 

apenas assimilados, é o que parece mover uma nova geração de autores periféricos, da qual 

Yakini faz parte. São várias as medidas tomadas nesse sentido.  

A primeira consiste em evitar o contato com intelectuais fora do seu circuito, com o 

receio de que suas tomadas de posição sejam desvirtuadas ou mal interpretadas, como sugere 

Érica Peçanha do Nascimento em suas pesquisas sobre a escrita periférica, já que ela mesma, 

afro-descendente, porém universitária, teria tentado se aproximar dos seus informantes sem 

muito sucesso em um primeiro momento:  

 

[...] já na primeira conversa com Ferréz [...] anunciava-se o misto de desconfiança 
e resistência que eu encontraria em outras fases da pesquisa, afinal, questionou o 
escritor: ‘qual era o interesse de uma estudante da USP em investigar a produção 
literária da periferia?’, ‘no que o meu trabalho poderia beneficiar os escritores?’. 
Ferréz já havia despertado o interesse de outros pesquisadores de diferentes áreas, 
mas resistia em colaborar porque mantinha certa aversão pelo mundo acadêmico. 
(NASCIMENTO, 2009, p. 29) 
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 O receio é legítimo. Contudo, a desconfiança do autor periférico, que em um primeiro 

momento lembra a das comunidades analisadas pelos etnólogos, de não se deixar falar por um 

outro, pode funcionar em seu proveito. Isto é, pode aprofundar a vontade de participação efetiva 

do intelectual do centro nas atividades digamos assim misteriosas da margem, como se ele 

tivesse conseguido um convite para ingressar em um espaço proibido. 

Ainda, quando o contato é feito, depois de longas negociações e da necessidade, às 

vezes, de intermediários, que lembram um rito de passagem para esses intelectuais, reitera-se ao 

outro que, se o mergulho na cultura periférica não for completo, o entendimento dela também 

não o será. Essa medida, parece-me, é mais recente. Consiste na construção de uma poética 

restrita, uma identidade singular, que impediria as decifrações do intelectual cult (daí o reforço 

dos pronomes possessivos “nossa”; “nosso”, no poema de Yakini). Porque, diferentemente do 

que aconteceu com Ferréz, que declarou em 2013, no programa “Provocações” da TV Cultura 

que o livro que gostaria de ter escrito é Madame Bovary, de Flaubert3, e que se diz em diálogo 

com os também consagrados Paulo Lins e Arnaldo Antunes, os autores mais jovens têm 

reiterado a sua pertença ao que chamam de africanidade. Assim, ao invés de vincular-se a uma 

cultura digamos assim universal, ou à cultura de massa via hip hop,  eles têm procurado inventar 

e reivindicar uma tradição seletiva (Raymond Williams) paralela, dita ancestral, erudita e 

impenetrável para outsiders. Por um lado, isso ajuda a constranger o público “não entendido” e 

a reforçar a diferença e a tensão, mas, por outro, também ajuda a aumentar o fascínio desses 

outsiders pelo desconhecido. Dentro da programação do mesmo evento em que Yakini recitou 

seu poema, Érica Peçanha do Nascimento proferiu uma palestra em que defendeu justamente a 

especificidade daquela literatura, que, segundo ela, não estava sendo adequadamente 

compreendida pela crítica literária produzida por universitários. Estes buscavam ler uma prática 

literária em uma forma cultural que não lhe era compatível e cuja base estaria, antes, nos 

encontros de poetas – os saraus da periferia – e na arte da performance. Em crítica sutil ao 

discurso literário, demonstrando suas “lacunas” (salvo engano, foi esse o termo usado por 

Nascimento), o discurso de viés antropológico dela reiterava a especificidade dos informantes e 

se colocava ao lado destes. 

Uma terceira medida, ou estratégia, seria a da forma do discurso. A violência com a 

qual o escritor periférico se dirige ao público branco intelectualizado não aparece apenas nos 

textos. Ela depende de um espaço de interação, de uma cena, e possui algo de teatral, ou melhor, 

de performático, uma perfomance agressiva como a de Mano Brown e a de Yakini, cujo 

substrato é a ideia de revide. Com as devidas diferenças, talvez seja possível aproximá-la, em 

seus momentos mais radicais, ao que Roberto Schwarz percebeu na relação entre o público e 

																																																													

3 Em https://www.youtube.com/watch?v=oQISxCRsELU. Acesso em 19 out de 2016. 
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plateia no Teatro Oficina, na década de 1960, mais especificamente no pós-golpe. Segundo o 

crítico, em “Cultura e política, 1964-1969”, “o Oficina ergueu-se a partir da experiência interior 

de desagregação burguesa de 1964. Em seu palco esta desagregação repete-se ritualmente, em 

forma de ofensa (SCHWARZ, 2008, p. 101)”. Porém, argumenta, a hostilidade do Oficina não é 

uma resposta política; mas uma resposta moral. Não se trata de brechtianamente destrinchar as 

agruras do capitalismo e do imperialismo, mas de, “com violência desconhecida”, atacar as 

“ideias e imagens usuais da classe média, os seus instintos e sua pessoa física” (2008, p. 103). 

Porque os atores sabem que a plateia “gosta de ser massacrada ou se ver massacrada, e isso 

assegura ao Oficina o mais notável êxito comercial” (2008, p. 101-102).  

Com efeito, a violência do artista com relação ao público não é privilégio do Teatro 

Oficina. Surge com a boemia romântica, aparece em movimentos finisseculares europeus e 

brasileiros (simbolismo e decadentismo), está nas vanguardas modernistas, e pode ser 

encontrada, também, nos poetas marginais brasileiros dos anos 1970. O que demonstra que os 

escritores periféricos valem-se de estratégias que não são novas. Pelo contrário, fazem parte da 

tradição da cultura ocidental. Ou seja, um dos elementos que constitui a sua diferença radical 

está atravessado pelo outro e, mesmo sendo político, é, como no teatro do Oficina, moralista e 

essencialista. Mais ainda, ele ataca o ethos do intelectual do centro, que seria uno e, mais do que 

isso, uma extensão automática da sociedade opressora, tanto é que do “dotô”, leitor de poesia, 

entre as quatro paredes, deriva o banqueiro e o empresário. O intelectual cult, que é o alvo da 

crítica, sente-se tocado e reage com um misto de medo, complexo de culpa e fascínio. Ele faz 

parte de uma classe, da qual se envergonha. Nem um pouco ingênuo, o intelectual da margem 

provavelmente sabe disso. 

Em texto em que discute os termos universalismo e diversidade no pensamento 

ocidental a partir do Iluminismo, Renato Ortiz escreve que  

 

apesar de as próprias diferenças serem diferentes entre si, não 
devemos pensá-las como uma essência: toda diferença é produzida 
socialmente, sendo portado de sentido histórico. O relativismo é uma 
visão que pressupõe a abstração das culturas de suas condições reais, 
tem-se a ilusão de que cada uma delas seria inteiramente autocentrada. 
Esse estatuto, postulado do raciocínio metodológico, é negado pela 
história. As sociedades são relacionais, mas não relativas. Suas 
fronteiras se entrelaçam e muitas vezes ameaçam o território vizinho” 
(ORTIZ, 2015, p. 31).  
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Daí que, ao contrário de essencializá-lo, importa contextualizar o debate sobre a 

diversidade, evitando, assim uma visão totalizante da cultura. Pois, a afirmação de que “‘a 

diversidade dos povos deve ser preservada’, utilizada em diversos documentos que orientam as 

políticas culturais, nada tem de natural” (2015, p. 34). Ao contrário, o sentido contemporâneo de 

diversidade articula-se a uma demanda antiga que, contraditoriamente, está na raiz do 

universalismo: “democracia, igualdade, cidadania” (2015, p. 35). De acordo com Ortiz,  

 

os negros se revoltam contra as barreiras sociais porque elas os 
discriminam em relação aos brancos, a reivindicação identitária 
repousa na denúncia da desigualdade e da condição de subalternidade. 
Ela se fundamente numa herança da modernidade que, longe de se 
extinguir, legitima o discurso e a ação (2015, p. 35).  

 

Em outras palavras, a contradição que encontramos em certo uso do termo diversidade é 

constitutiva da luta contemporânea por direitos.  

Próximo desse ideário, o governo brasileiro, a partir de 2003, teria fomentado essa luta, 

cuja base seria a noção de reconhecimento identitário. Não esqueçamos que a Secretaria de 

governo fundada em 2004 articula justamente diversidade e identidade. Em boa medida, 

também, isso explica e justifica os paradoxos nas posições de vários escritores periféricos, entre 

querer serem lidos e dizer que a literatura que fazem não passa necessariamente pela escrita; 

entre reivindicarem a fronteira e criarem mecanismos para a entrada dos reconvertidos; entre 

atacar o outro no espaço deste, mas topar frequentar esse espaço. Porque, no limite, os escritores 

periféricos exigem o direito de participar desse bem maior da humanidade que é a literatura. O 

relativismo cultural que advogam, quando visto de perto, se transforma em uma relação com o 

outro, que sempre esteve em perspectiva. De modo que a versão ontológica da voz “de dentro” 

precisaria ser revista. Até porque um escritor como Paulo Lins, formado em Letras pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e poeta concretista na juventude, nunca falou apenas 

dessa posição. E, mesmo na nova geração dos escritores periféricos, há um conjunto de traços 

que os aproximam da literatura dominante, entre eles, o desejo de serem publicados em livro; o 

fetiche do nome de autor e da palavra impressa; a construção de uma tradição seletiva; “erudita” 

e “ancestral”; a ambição da circulação nacional e internacional.  

Em palestra proferida em um seminário na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 

Universidade de São Paulo, o escritor periférico e educador Allan da Rosa, cobra da plateia 

justamente esse conhecimento específico. Porém, logo no início da sua fala, ele diz, em tom que 

mistura decepção com a audiência, queixa e agressividade:  
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Vocês leram alguns desses livros todos [da literatura periférica]? Um 
pelo menos? Então a gente não vai debater literatura, né, a gente vai 
apresentar. Normal. Um dia a gente vai ser lido também. A luta é essa. 
Principalmente por pesquisadores e produtores, não é?, de cultura e de 
arte. [...]. A gente precisa ser lido; senão no máximo a gente vai ser 
objeto sociológico.4 

 

Ora, nada mais distante, aqui, do padrão oral referenciado por Nascimento, apesar do 

palestrante reiterar bastante a sua tradição seletiva, de origem africana, nos livros impressos. 

Contudo, a queixa de Rosa de que “os pesquisadores [...] não leem os textos” da periferia, que 

teriam valor em si, e seriam bastante diversos e ricos, segundo ele mesmo afirma, articula-se, na 

mesma sequência de argumentos, à formulação de que a literatura periférica possui forte 

vertente oral e, mais do que isso, corporal, uma corporalidade que é própria das raízes africanas. 

Aos poucos, vamos percebendo contradições no discurso, que, antes de empobrecê-lo, 

complexifica-o, talvez pela própria aliança do trabalho antropológico de Nascimento com os 

escritores periféricos, que se acompanham de perto. De repente, a voz e o discurso do 

antropólogo penetram o discurso do “nativo”, mas algo escapa. O que também demonstra que 

essa relação entre o texto acadêmico e o criativo não é, hoje em dia, uma especificidade da 

literatura do centro. 

Há, sem dúvida, traços que afastam os escritores periféricos dos escritores e da literatura 

consagrados, mas que estão previstos na própria dinâmica dos campos literários nacionais, isto 

é, na relação entre dominantes e dominados, tal como postulou Bourdieu), em seu estudo já 

clássico (refiro-me a As regras da arte), e que se podem encontrar em autores que não 

pertencem ao chamado polo restrito. Entre eles estão o desejo/necessidade de publicar a todo o 

custo, sem necessariamente esperar o tempo “certo” para o nascimento da obra; a visão da 

escrita como profissão e modo digno de ganhar a vida; a aproximação (mesmo que às vezes 

problemática) com a indústria editorial, com a mídia, com o Estado e com organizações não-

governamentais; a não problematização da exposição do corpo do autor e da performance, 

levando a certo embaralhamento da autorrepresentação com a literatura escrita; a assunção do 

interesse na defesa de uma cultura ou de um “povo” contra o desinteresse e a autonomia; o 

aspecto mais coletivo da obra contra a voz autoral. 

																																																													

4 Em https://www.youtube.com/watch?v=H6bRm9VlADw. Acesso em 19 out de 2016. 
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Assim, penso que o relativo sucesso de público e crítica da arte periférica paulistana 

liga-se, em parte, ao cumprimento de funções que foram sendo abandonadas pela literatura 

consagrada, que busca o afastamento da esfera pública e o discurso restrito e restritivo. Entre as 

funções encampadas pela escrita periférica estão a comunicação com o leitor, o qual espera não 

só por narrativas que se podem compreender, mas, também, por poemas que se podem 

declamar; o engajamento social e a preocupação política; o autor como representante de uma 

comunidade. Em tempos de movimentos sociais, essa produção, como diz Silviano Santiago 

sobre o multiculturalismo do pobre, consegue dialogar com outras identidades, do centro, como 

vimos, e sobretudo das margens. 

De um lado, é possível que esses jovens escritores passem a reivindicar modelos de 

escrita mais próximos do cânone ocidental, visando, assim, a uma posição menos periférica, 

como Ferréz, da velha geração. Por outro lado, é possível, igualmente, que, mesmo que ocorra 

um flerte cada vez maior deles com as formas, fórmulas e gostos do polo restrito, seja a escrita 

periférica aquela que passe a atrair um novo contingente de leitores, mais jovens e mais críticos. 
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HETEROCOSMICA: A LITERATURA COMPARADA ENTRE MUNDOS 
(IM)POSSÍVEIS 

 
Lucas de Jesus Santos (Unicamp) 

 

RESUMO: A atual crise climática planetária ou do chamado aquecimento global 
produziu consequências de ordem epistemológica e, no limite, ontológica. A separação 
entre a humanidade e o mundo, a massa de objetos e espaços subsumidos na categoria 
de Natureza, entra radicalmente em crise, pois a linha que estabilizava tal divisão é 
turvada. Surgem figuras paradoxais que agem simultaneamente nas duas esferas, 
Cultura e Natureza, terminando por desestabilizar, em última instância, as próprias 
noções de mundo e humanidade. O presente trabalho pretende dar corpo ao problema e 
oferecer uma discussão das relações entre a Literatura Comparada (LC) e esse cenário 
de crise onto-epistemológica. Pretende-se fazê-lo pela realização de uma genealogia da 
LC, retomando textos fundadores e apresentando os alicerces que ajudaram a estruturar 
a disciplina, finalmente encaminhando o debate para uma aproximação entre a LC e a 
chamada Literatura Mundial (LM), através dos trabalhos de Armando Gnisci, "A 
Literatura Mundial como futuro da Literatura Comparada", e de Emily Apter, "Against 
World Literature". Tendo em vista tais considerações, torna-se imperativa a questão: 
como pensar a comparação sem um espaço estável e comum? Em suma, onde está a 
literatura comparada? Encaminhamos este debate, por fim, por levarmos em 
consideração, do ponto de vista ético, a proposta de Isabelle Stengers de ter uma postura 
cautelar e hesitante, de "resistir à tentação de julgar", produzindo uma forma de "prestar 
atenção" e de perplexidade que poderiam criar outros modos de pensamento e de lidar 
com tais questões. 
 
Palavras-chave: Literatura Comparada. Mundos Possíveis. Antropoceno. 
 

  

 A atual crise climática planetária ou do chamado aquecimento global produziu 

consequências não apenas de ordem tecnocientíficas, com o desenvolvimento, por 

exemplo, de tecnologias de geoengenharia, mas também, e sobretudo, de ordem 

epistemológica e, no limite, ontológica. A alcunha de Antropoceno, dada por Paul 

Crutzen e Eugene Stoermer a um novo período geológico cujo principal agente seria a 
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espécie humana, lança um profundo choque nas estruturas onto-epistemológicas que 

guiaram boa parte do pensamento ocidental. A divisão elementar entre natureza e 

cultura, a separação entre a ordem histórico-cultural humana e a ordem perene-natural 

do mundo entra radicalmente em crise, pois a linha que estabilizava tal divisão é 

turvada: objetos naturais passam a atuar nos espaços humanos; estes, por sua vez, 

produzem e manipulam objetos naturais. Da mesma forma, surgem figuras paradoxais 

que agem simultaneamente nas duas esferas, cultura e natureza, terminando por 

desestabilizar, em última instância, as próprias noções de mundo e humanidade. 

 A irrupção da Terra nos assuntos humanos, a "intrusão de Gaia", como se refere 

Isabelle Stengers (2015, p. 35), deu contornos evidentes a um processo subterrâneo ao 

projeto da Modernidade1. Tudo se passara como se a revolução científica copernicana, 

ou o realismo político de Maquiavel, ou a circunscrição da esfera civil humana de 

Giambattista Vico – para citar apenas algumas instâncias da face moderna – tivessem 

alcançado a descrição exata das proporções e dinâmicas do mundo e mapeado as 

possibilidades de organização humana de espaço e tempo de modo preciso. A 

modernidade pode assim ser compreendida como o tempo do surgimento das esferas 

dos humanos – das instituições civis criadas historicamente pela ação humana – e dos 

não-humanos – das bestas, coisas e objetos – simultaneamente à supressão de toda 

instância de transcendência  (LATOUR, 2013 [1991]). Essa é a arquitetônica do que 

Bruno Latour chamou de modernidade oficial: um plano onde há lugar estável para 

acomodação de todos os seres, seja do ponto de vista material – minerais, vegetais, 

animais – ou imaterial, estes relegados doravante ao reino virtual da ficção, do mito. A 

questão é que, por debaixo dos panos, a modernidade produziu quantidades incontáveis 

de híbridos, seres que transitam pelas duas esferas. A esta faceta Latour chamou de 

modernidade oficiosa. A modernidade oficial trabalhava pela purificação das zonas 

ontológicas de pertencimento dos seres, enquanto a modernidade oficiosa não cessava 

de produzir os híbridos, que permitiam a continuidade da forma de vida moderna. O 

mundo moderno é estruturado precisamente pela equivocidade produzida por essa 

                                                 
1 É bastante questionável a afirmação da existência de "o projeto da modernidade". Seja no estudo 
pioneiro de Arjun Appadurai (2004 [1986]), Dimensões Culturais da Globalização, ou, no âmbito 
brasileiro, o Modernidades Alternativas na América Latina, de Souza e Marques (2009), a pretensão de 
universalidade do espírito moderno têm sido questionada, ao passo que se demonstra como sua recepção 
promoveu, ao contrário, a produção de localizações, a circunscrição do pretenso universal e, em última 
instância, sua provincialização (CHAKRABARTY, 2000). O que intento com a expressão "projeto da 
modernidade" é delimitar um corpo filosófico, cultural, político, econômico e estético de ações e 
representações oriundo de alguns países do continente europeu, com o objetivo de se tornar o modo de 
vida hegemônico global, e que se pautou em distinções dicotômicas para se organizar ontologicamente. 
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arquitetônica, entre o trabalho oficial de purificação e o trabalho oficioso de mediação e 

tradução interzonas. 

 E, no entanto, como disse há pouco, esse processo apenas foi posto às claras pelo 

hiperacontecimento que constituem as mudanças climáticas dentro do quadro 

estruturante da modernidade. O que está em voga, portanto, é a crise profunda das 

formas de compreensão/tradução e existência/presença dos modernos, que afetam o 

registro ontológico da humanidade em seu fundamento: aquele de força motriz da 

história e dominador da natureza. É precisamente por esse aspecto, pela crise do mundo 

e do humano, que ao estudo da literatura, e sobretudo aos estudos comparados, 

acrescenta-se mais uma dobra problemática: a crise de um paradigma 

humanista/mundanista significa a crise contígua da literatura, uma vez tomada como a 

forma privilegiada de autocompreensão e expressão do espírito humano.  

 Um cenário de crise não é novidade para as discussões sobre literatura, e mais 

especificamente para os estudos comparados. O célebre texto de René Wellek (2011 

[1959]), A Crise da Literatura Comparada, surge, não por acaso em 1959, no período 

de guerra fria, em que os sentidos da divisão nacional eram tragados pela possibilidade 

de uma catástrofe atômica global, e a disputa polarizada entre socialismo e capitalismo 

via um de seus acontecimentos mais importantes na Revolução Cubana. Nesse contexto, 

Wellek questiona os parâmetros que até então tinham guiado os estudos comparados: a 

relações de dependência e influência entre escritores, tal como concebidas por Paul Van 

Tieghem e Marius-François Guyard; problemas na demarcação do objeto de estudo e de 

metodologia; uma dependência exacerbada da noção de nacionalismo, cuja 

consequência direta era uma acentuação do patriotismo de hostilidade internacional 

gerenalizada. Wellek propõe, então, uma reorientação do campo, que compreendia um 

abandono das fronteiras entre literatura "comparada" e literatura "geral", propondo o 

estudo da literatura tout court sem restrições linguístico-nacionais, e, 

consequentemente, uma abertura das possibilidades de trabalho de comparação, no 

sentido de "invadir territórios" (WELLEK, 2011, p. 127) que antes eram interditados à 

circulação do comparatista, como a filosofia ou a história. Essa proposta, porém, 

colocava, para Wellek, um outro problema: o perigo da perda do objeto, da diluição da 

obra literária, e coloca, então, "problema da 'literariedade', a questão central da estética, 

a natureza da arte e da literatura" (WELLEK, 2011, p. 130). 

 Desadjetivar a área de estudos, expandir o campo de trabalho, advogar uma 

maior mobilidade para o comparatista apontam para uma compreensão global do estudo 
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da literatura, interessada não apenas em suas manifestações particulares, mas como 

parte de "toda a história da humanidade" (WELLEK, 2011, p. 130). O que foi colocado 

claramente em questão, em síntese, foi o isolacionismo intelectual provocado pela ideia 

de nação, que limitava as perspectivas dos comparatistas não só em relação ao objeto de 

estudo, mas sobretudo em relação ao próprio entendimento do que era lidar com 

literatura. Nesse sentido, a proposta do crítico austríaco se coaduna com o espírito 

humanista emergente do período pós-guerra da segunda metade do século XX, quando o 

racismo e a xenofobia haviam fundamentado a catástrofe do nazi-facismo (HUNT, 

2007, p. 202). A categoria da "humanidade" aparece então como uma possibilidade de 

reação à discriminação estruturante do nacionalismo novecentista, um índice de aliança 

entre as diversas etnias, nacionalidades e povos em prol da criação de um espaço de 

assento comum para seu futuro conjunto2. 

 Se tivermos esse cenário em mente, pode-se entrever o motivo do impasse, que 

desponta do texto de Wellek, entre a aspiração do estudo irrestrito da literatura e um 

método que previna a subsunção do objeto dentro dessa quadro amplificado de trabalho. 

Da exigência abstrata de alcance global dos estudos literários exige-se a continuidade de 

uma epistemologia localista: a literatura tem de ser um objeto límpido, evidente e 

reconhecível. É por esse motivo que a conclusão de Wellek tem que apontar para outra 

síntese localista, como resultado desse processo. Wellek argumenta, no final do seu 

texto, que, se buscada uma visão holista da literatura – a expansão do sentido, mas a 

restrição do objeto –, "o homem de qualquer lugar e de qualquer tempo, em toda a sua 

variedade, vai emergir e os estudos literários [...] tornar-se-ão um [...] preservador e 

criador dos valores mais elevados da humanidade" (WELLEK, 2011, p. 131). À unidade 

epistemológica segue-se a unidade ontológica: ao buscar a natureza do objeto literário, 

demanda-se seu sujeito implícito, que seria, nesse caso, a figura abstrata do "homem de 

qualquer lugar e de qualquer tempo". Por isso, a proposta de Wellek tem um caráter 

irremediavelmente humanista, mas no sentindo abstrato e generalista da figura do 

"homem" onipresente. Mais que isso, o texto afirma, por fim, que assim regulada, a 

                                                 
2 Esse espaço forjado de coexistência internacional se deu, no entanto, através do campo jurídico. Como 
se sabe, em 10 de dezembro de 1948 nasce a Declaração Universal dos Direitos, com votos favoráveis de 
48 países, 8 abstenções do bloco soviético e nenhum voto contra (HUNT, 2007, p. 208). A Declaração 
não simplesmente afirmava a proteção dos direitos individuais do século XVIII, mas também o direito de 
casar, da liberdade de ir e vir, do lazer e do descanso, que compreendiam exigências muito mais morais 
do que um plano efetivamente exequível (HUNT, 2007, p. 206). Assim, juntamente a isso, a categoria 
"humanidade" permaneceu uma abstração formal, integrando muito mais um conjunto de aspirações do 
que uma realidade alcançável. 
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literatura será o índice do progresso humano, o lugar de salvaguarda e criação de seus 

valores mais elevados.  

 Essa visada humanista para os estudos (comparados) da literatura é bastante 

difundida. O texto de Erich Auerbach, publicado em 1952, Filologia da Literatura 

Mundial, que marcou posteriormente a produção teórico-crítica de figuras como Edward 

W. Said, também defendia a necessidade da ampliação do território dos estudos 

literários ("nossa pátria filológica é a Terra – a nação já não pode sê-lo" (AUERBACH, 

2012 [1952], p. 372), propiciada pela herança histórico-perspectivista do romantismo 

alemão, com vistas a produzir uma "filologia sintético-científica da literatura mundial", 

convertendo-se em uma "história imanente da humanidade, [...] uma noção unitária do 

homem em meio a toda sua multiplicidade" (AUERBACH, 2012 [1952], p. 359, grifo 

meu). Claude Pichois e André Rousseau (2011 [1967]) fazem eco a essa tradição 

humanista romântico-filológica ao afirmarem um duplo princípio para a conceituação da 

Literatura Comparada: os pressupostos de que as línguas são manifestações do espírito 

unitário das nações e de que a literatura é o movimento pelo qual a espírito humano 

encontra lugar para autoconhecimento, reflexividade e elevação. 

 Assim, com um humanismo de base, o espaço para os estudos literários não 

poderia ser outro que o "mundo". Em um cenário de "intercâmbio universal", em que 

"as criações intelectuais [...] tornam-se patrimônio comum" (MARX; ENGELS, 2007 

[1848], p. 43), qualquer iniciativa de comparação só tem alguma razão em perspectiva 

mundial. O mundo é então retratado como um espaço de relativa liberdade de 

circulação, constrangendo o comparatista somente na multiplicidade linguística de 

encarnação dos artefatos literários. Se a humanidade é o sentido dos estudos literários 

comparados, o mundo é o lugar adequado em que se podem dar os encontros e as 

relações entre os falantes das várias línguas, pertencentes às mais diversas culturas, 

desde os movimentos contestatórios da hegemonia europeia no mundo letrado. Como 

chama atenção Antonio Gnisci (2010, p. 32), a literatura mundial deriva de um 

movimento de descolonização que "nos levará [à] dignidade de falar e ler, para 

podermos, então sentir e reconhecermo-nos e traduzirmo-nos finalmente na 'Pátria' 

comum que se chama 'Mundo'". Os mecanismos de conexão que permitem a circulação 

mundana passam, assim, pelas formas de tradução ou mesmo crioulização, que 

proporcionariam o que Paul Ricouer (2012, p. 49) chamou de "hospitalidade 

linguística", modelo para as outras formas de hospitalidade (religiosa, por exemplo), 
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pois a tradução envolve lidar com o estranho/estrangeiro, de modo que traduzir adquire 

uma dimensão não apenas intelectual, mas ética.  

 Mas tudo se passa como se o "mundo" fosse um espaço vazio, homogêneo, sem 

densidade, cujo modo de existência seria apenas de passividade ou, no máximo, de 

indiferença. Nesse sentido, para alguns críticos literários, os mundos da literatura são ou 

uma arena de combate entre literaturas nacionais (CASANOVA, 2002), ou um sistema-

mundo literário (MORETTI, 2013) de intercâmbio e reciprocidade, ou ainda as relações 

imanentes de produção estética, cujo produto constituiria uma fauna exclusiva de 

objetos, em relação com o "real" apenas através de mecanismos miméticos, 

representacionais ou imagéticos. Em todas essas concepções, o "mundo" funciona como 

uma espécie de exterior calmo e estável, como uma planta arquitetônica intacta, na qual 

se projetam os objetos, extraem-se os dados, comparam-se as formas e modalidades de 

distribuição dos seres. 

  A ordem distintiva humanidade/mundo pressupõe, portanto, um determinado 

comportamento para a esfera dos objetos: estado de inércia e disponibilidade. Mas 

quando esta ordem do indiferente é perturbada pela "intrusão de Gaia", torna-se 

problemático, senão mesmo inviável, pensar as relações entre literatura, mundo e 

humanidade em termos de compreensão, intercâmbio, reconhecimento, enfim, com 

todas essas metáforas que sugerem ligação, coerência e consonância. Nesse contexto de 

perturbação das nossas estruturas de inteligibilidade, todas as possíveis saídas carecem 

de confiabilidade, pois parecem desde sempre implicadas em algum dos alicerces, dos 

eixos que nos trouxeram até aqui. Por esse motivo, acompanho Isabelle Stengers, 

quando diz que é preciso ter uma postura cautelar e hesitante no trato com essas 

questões. Para Stengers, o cuidado significa justamente "resistir à tentação de julgar", é 

uma forma de "prestar atenção", de agir a contrapelo do ímpeto moderno de 

simplificação e abstração reducionista das questões. Se estamos vivendo, como aponta 

Emily Apter, em tempos de disforia planetária, um momento de "projeções tanotrópicas 

da morte do planeta" (APTER, 2013, p. 342), não se pode ignorar que juízos ou 

soluções advindos deste espaço também estejam orientados-para-a-morte.  

 Se existe alguma postura a cultivar nesse momento, talvez seja a de saber que a 

"intrusão de Gaia" é um evento permanente, ou cuja duração é tamanha que nos 

ultrapassa, mesmo enquanto espécie. Como lembra Stengers, não há um depois de Gaia; 

não há um além ou qualquer perspectiva de fora que possa nos fornecer ferramentas 

isentas. Gaia, portanto, é um tipo de transcendência com que nunca tivemos contato, 
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que não sabemos como lidar, ou mesmo a extensão e a potência de sua perturbação. 

Também os estudos literários comparados não tiveram contato com esse tipo de 

transcendência. Como tentei abordar sinteticamente acima, as categorias mais gerais 

para o estudo da literatura, humanidade e mundo, entram em distúrbio nesse contexto. 

Como pensar a literatura comparada em um cenário de crise da própria ideia de 

humanidade, arché – fundamento e finalidade – da literatura? Como pensar a 

comparação sem um espaço estável e comum, sem um mundo? Em suma, onde está a 

literatura comparada? 

 Se levarmos em consideração as ponderações de Stengers e assumirmos que 

estamos diante de algo impensável, então talvez seja possível iniciar por reaprender a 

colocar uma questão, por participar, antes de tudo, na própria formulação dos problemas 

que nos são e nos serão colocados. Poderemos, por exemplo repensar as relações entre 

literatura, mundo e humanidade fora de uma espécie de "paradigma do espelho". Essas 

relações eram dadas sob a forma do espelhamento, produzindo um reflexo que, mesmo 

diferencial, permitia formas de autoconhecimento, identificação e reflexividade. Uma 

das metáforas mais difundidas para o pensamento é mesmo essa da reflexão: a ação de 

pensar como aquela de retorno, de dobra sobre um si mesmo, que conseguiria se 

objetivar, ver as si mesmo através da projeção de uma imagem. Talvez, trate-se hoje, de 

experimentar a perplexividade, uma forma de saber que não projeta um si inteligível a 

um si mesmo, mas que lida com o que advém, sempre de fora para fora. Nesse sentido, 

pensar as relações entre literatura, mundo e humanidade não como formas circulares de 

autocomplacência, cujas respostas já estão dadas a priori pela existência do si que 

reflexiona, mas de forma perplexiva, que sempre recupera a nossa capacidade de pensar, 

de hesitar e lidar com questões que nunca poderiam ter sido dadas por nossa forma 

finita de existência. A perplexidade, então, seria um modo possível de pensar o espaço 

de uma Heterocosmica, uma liga em que mundos perfuram uns aos outros, e nos 

provocam a saber que desde já todos os mundos – e, portanto, nenhum deles – são 

possíveis. 
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A CRÔNICA CONTEMPORÂNEA E SUA DILUIÇÃO DO ESPAÇO 

 

Luis Eduardo Veloso Garcia (UNESP/Araraquara) 

 

RESUMO: Considerado um dos gêneros mais expressivos e populares da literatura nacional, a 
crônica brasileira é um exemplo de modelo textual que tem suas principais características 
marcadas na relação com a plataforma na qual está inserida, como podemos perceber na teoria 
vigente do gênero que aponta para o veículo comunicativo do jornal em todas as bases de 
compreensão da crônica, desde seu tamanho textual até a linguagem mais leve e preocupada em 
dialogar com o leitor. Se tais bases fundamentais do gênero faziam sentido nas teorias levantadas 
até o momento, com o enfraquecimento da plataforma do jornal (refletindo em quedas 
vertiginosas na sua importância mercadológica) e o imponente espaço que o meio digital abre 
para os cronistas, uma grande alteração se apresenta no gênero, principalmente na leitura sobre o 
espaço. Como se sabe, a crônica brasileira é reconhecida por trazer à tona o recorte do espaço 
local do autor visto de forma subjetiva. No entanto, ao tentarmos reposicionar esta leitura do 
espaço local na crônica de autores contemporâneos como Gregório Duvivier, Xico Sá, Antônio 
Prata, Tati Bernardi, João Paulo Cuenca, Mariana Ianelli, Vanessa Barbara, Carol Bensimon e 
muitos outros, esta leitura do espaço se dilui e não conseguimos mais compreender a cidade na 
qual estes se situam, afinal, a leitura deles corresponde ao “espaço local” globalizado ao qual se 

dirigem: as mídias digitais. Através de análise de leitura da plataforma comunicacional em que se 
encontra inserida a crônica, procuraremos compreender de que maneira sua transposição para o 
meio digital alterará as características do gênero, principalmente no quesito referente ao seu 
espaço, ou melhor, a “diluição do seu espaço”, da qual pode-se encontrar rastros da literatura e 
cultura contemporânea bem claros como a desterritorialização e até mesmo uma perspectiva de 
gentrificação.  
 
Palavras-chave: Crônica; literatura contemporânea; espaço; literatura brasileira; suporte. 
 

 

 

 “Ah, essas pequenas coisas, tão quotidianas, tão prosaicas às vezes...” 
(Mario Quintana, “A Crônica”) 
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 Olhar para o gênero crônica é, quase sempre, de alguma maneira, correr o risco 

de confundir os valores pelas palavras que a caracterizam, como pode tão bem ocorrer na 

cilada de enxergar na “leveza” a falta de profundidade, ou em acreditar que sua 

embalagem mercadológica (considerada descartável exatamente por esse viés de produto 

– “serve para embrulhar peixe no dia seguinte”) pode afogar qualquer intenção de um 

valor literário real.  

 Tal recomendação levantada sobre a devida atenção para olhar a este gênero, por 

mais banal que possa parecer, torna-se importante para compreendermos o quanto 

academicamente não se encontram estudos, ou até mesmo pequenas citações, sobre a 

crônica quando nos debruçamos em praticamente todos os compêndios que tratam da 

literatura brasileira contemporânea. 

A este “esquecimento” pode-se apontar, como possível motivo, não só uma 

necessidade de ignorar um texto considerado “menor” (que, como percebe-se, acaba por 

reafirmar a visão de quem aponta a pequenez do gênero em sua leveza e construção 

mercadológica), mas também pela ignorância de entender um ponto ainda mais óbvio 

sobre este modelo textual: nenhum texto consegue captar as vibrações de seu tempo 

melhor do que a crônica, afinal, olhando para sua origem mercadológica de produto, não 

capitalizar a vibração de temas, linguagens e modos de discursos de sua época pode ser 

uma causa fatal para a morte precoce de qualquer tentativa cronística. 

 Evitar olhar para a crônica com o devido cuidado pode não só deixar escapar uma 

leitura de um gênero tão importante dentro de nossa literatura, como também impedir 

uma reflexão concreta do tempo e do sujeito contemporâneo em seu exercício maior como 

pessoa: seu diálogo comunicacional com o outro. Visualizar como as pessoas constroem 

um diálogo dentro de seu tempo é, com toda certeza, visualizar diretamente um retrato 

das exigências deste tempo. Então por que se evita apontar possíveis transformações na 

crônica dentro do recorte contemporâneo? Ou pior: por que este trabalho não é nem 

cogitado? 

É preciso também abrir os olhos para sua dimensão mercadológica sim, não como 

aquela que pode moldar seus caminhos – que na mão de grandes escritores, nunca 

conseguirá limitar seus valores literários -, mas sim como elemento definidor do público 

a quem se dirige. Justamente aqui, entra-se a questão fundamental para onde o olho do 

cronista foca: com todas as suas bases de estilo formadas no suporte do jornal impresso 

(devidamente visto nos principais teóricos do gênero), como a crônica conseguiu se 

encaixar tão bem no suporte digital?  
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Além disso, como pode um gênero passar ileso de transformações em seu formato 

ao transpor uma barreira tão significativa de suporte? Ignorar o público a quem o cronista 

se dirige é, também, ignorar que o leitor-consumidor deste texto dos tempos do jornal 

impresso não corresponde as características do leitor consumidor do suporte digital, e 

sendo o diálogo com o leitor uma característica definitiva da crônica, ignorar isto é, 

também, evitar uma leitura das transformações do gênero.   

Se o público a quem o cronista dirige o seu olhar pode transformar o objeto textual 

de maneira significativa, alguma coisa também será alterada na concepção de espaço 

deste autor, afinal, como pensar o recorte do espaço local nos mesmos moldes de um 

cronista como Nelson Rodrigues (colocando retratos diretos do Rio de Janeiro) e outros 

cânones do gênero para escritores contemporâneos que dirigem e vivem o recorte 

“espacial” do público formado em redes sociais? Que espaço local é retratado pelos 

cronistas contemporâneos? Como a ideia de espaço globalizado – sem demarcações locais 

– pode ser definidora da linguagem das plataformas digitais (principalmente nas redes 

sociais) e não modificar em nenhum aspecto a concepção de espaço da crônica, 

justamente o modelo textual mais produzido e compartilhado nos caminhos da internet? 

A tentativa deste trabalho, então, é trazer o foco a essas questões tão significativas 

para a definição de um gênero e que não podem ser ignoradas como propulsoras de 

grandes mudanças no modo em que este modelo textual é criado. A exigência do novo 

público, as características do tempo presente que vibram num texto que não pode fugir 

dele, e, principalmente, a alteração concreta do espaço que o cronista retrata, sendo este 

responsável por compreender diversas suposições da contemporaneidade, pois não só traz 

o olhar subjetivo de um sujeito para aquilo que o cerca, mas o redefine pela perspectiva 

do diálogo, na qual também supomos a presença do sujeito ouvinte. 

Veremos dentro do artigo, então, o apontamento de um novo olhar para o gênero, 

definido tanto pelo modo que é consumido dentro de seu suporte de produção quanto pelo 

modo que se propõem os diálogos construídos pelos autores com o público de sua época 

– e que também refletem não só modos de discursos do tempo presente, mas também 

lógicas mais amplas de mercado, sem nunca esquecer que isso não pode ser usado como 

desculpa para eliminar qualquer valor literário do texto produzido.  

Nosso intuito, portanto, ao definir novas perspectivas de olhar o objeto crônica 

dentro do tempo presente, não só pelo seu modo de produção que reflete os suportes que 

está inserida, mas também por seus autores-produtores mais representativos, é de elucidar 

5304

Ana
Pencil



4 
 

que um texto aparentemente baseado na leveza pode dizer muito mais de sua época do 

que pressupõem os que julgam sua falta de valor. 

 

 

A importância dos suportes 

 

Convém lembrar que a crônica é um gênero literário que sai do jornal. 
Mais: é uma entidade que tem como principal problema, para se 
transformar num gênero literário propriamente dito, libertar-se de 
suas limitações jornalísticas. (PORTELLA, 1958, p.114) 

 

 Como bem lembra Eduardo Portella no texto “A Cidade e a Letra”, a crônica é um 

gênero que tem sua definição diretamente relacionada a plataforma de origem: o jornal. 

Entre as características que colaboram para essa afirmação, é preciso olhar para a 

complementação do gênero no suporte do jornal como um produto mercadológico que 

responde a alguns princípios básicos que serão redimensionados em seu formato e 

linguagem. 

Inicialmente, temos a característica da dimensão do texto que tem seu formato 

reduzido para não ser pesado ao consumo do público; também vemos a preocupação com 

uma linguagem leve e coloquial, responsável pelo diálogo direto com o leitor; e, por 

último, vê-se a questão da demarcação local através do fato miúdo do cotidiano 

representado no recorte espacial do autor, aproximando assim os leitores que dividem tal 

espaço (e que, como veremos, sua diluição vai ser o ponto-chave da modificação do 

gênero na contemporaneidade). 

Na perspectiva de Davi Arrigucci Jr. sobre o gênero, vista no seu conhecido texto 

intitulado “Fragmentos sobre a Crônica”, “para que se possa compreendê-la 

adequadamente, em seu modo de ser e significação, deve ser pensada, sem dúvida, em 

relação com a imprensa, a que esteve sempre vinculada sua produção” (ARRIGUCCI JR., 

1987, p. 53).  

O autor aponta, então, para o histórico incontornável de que se trata de um “gênero 

da literatura ligado ao jornal”, e graças a esse suporte, “está entre nós há mais de um 

século e se aclimatou com tal naturalidade, que parece nosso. (ARRIGUCCI JR., 1987, 

p. 51). 

Segundo Arrigucci Jr., entre os modelos impostos a crônica pelo suporte do jornal, 

se complementam duas ideias básicas: a resposta as exigências mercadológicas e a 
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colocação como um produto moderno, que precisa dialogar com as pessoas do tempo 

presente. Tais imposições, como bem destacará o estudioso, não conseguirão eliminar o 

valor literário intrínseco que os grandes autores do gênero conseguem demonstrar: 

 

Compreendida desse modo, a crônica é ela própria um fato moderno, 
submetendo-se aos choques da novidade, ao consumo imediato, ás 
inquietações de um desejo sempre insatisfeito, à rápida transformação 
e fugacidade da vida moderna, tal como esta se reproduz nas grandes 
metrópoles do capitalismo industrial e seus espaços periféricos. À 
primeira vista, como parte de um veículo como o jornal, ela parece 
destinada à pura contingência, mas acaba travando com esta um 
arriscado duelo, de que, às vezes, por mérito literário intrínseco, sai 
vitoriosa. (ARRIGUCCI JR., 1987, p. 53)  

 

Um dos poucos livros especificamente relacionados a crítica do gênero é A 

Crônica, de Jorge de Sá, obra fundamental para os estudos deste modelo textual. Aliás, a 

definição de “suporte” que usamos neste trabalho é retirada desta obra de Sá: “material 

que serve de base para a impressão do texto; tipo de página (de jornal, revista ou livro) 

em que o texto é publicado” (SÁ, 1985, p. 90). 

Como não podia deixar de ser, o autor aponta para o jornal as bases do gênero de 

maneira ainda mais ampla que os teóricos anteriores, pois para ele, não se pode esquecer 

que a crônica nada mais é do que “uma soma do jornalismo e literatura”, e por isso 

mesmo,  

 

dirige-se a uma classe que tem preferência pelo jornal em que ela é 
publicada (só depois é que irá ou não integrar uma coletânea, 
geralmente organizada pelo próprio cronista), o que significa uma 
espécie de censura ou, pelo menos, de limitação (SÁ, 1985, p. 7-8) 

 

 Entre os principais pontos que limitam – e definem diretamente – os moldes da 

crônica por causa de seu suporte de criação ocorrido no jornal, têm-se inicialmente a 

resposta a “ideologia do veículo” e, na sequência, o “limite de espaço” que tal plataforma 

comunicacional exige, como percebemos na citação seguinte: 

 

a ideologia do veículo corresponde ao interesse dos seus consumidores, 
direcionados pelos proprietários do periódico e/ou pelos editores-chefes 
de redação. Ocorre ainda o limite de espaço, uma vez que a página 
comporta várias matérias, o que impõe a cada uma delas um número 
restrito de laudas, obrigando o redator a explorar da maneira mais 
econômica possível o pequeno espaço de que dispõe. É dessa economia 
que nasce sua riqueza estrutural. (SÁ, 1985, p. 7-8) 
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Ainda nesta relação do jornal como meio definidor da crônica, Sá propõem uma 

leitura mais ampla da significação do jornal em si, para que através disso entendamos a 

maneira que a crônica assume dentro deste suporte sua aparente “simplicidade”, 

“precariedade” e “transitoriedade” para, na sequência, transcender tal espaço limitador: 

 

A aparência de simplicidade, portanto, não quer dizer desconhecimento 
das artimanhas artísticas. Ela decorre do fato de que a crônica surge 
primeiro no jornal, herdando sua precaridade, esse seu lado efêmero de 
quem nasce no começo de uma leitura e morre antes que se acabe o dia, 
no instante em que o leitor transforma as páginas em papel de embrulho, 
ou guarda os recortes que mais lhe interessam num arquivo pessoal. O 
jornal, portanto, nasce, envelhece e morre a cada 24 horas. Nesse 
contexto, a crônica também assume essa transitoriedade, dirigindo-se 
inicialmente a leitores apressados, que lêem nos pequenos intervalos da 
luta diária, no transporte ou no raro momento de trégua que a televisão 
lhes permite. Sua elaboração também se prende a essa urgência: o 
cronista dispõe de pouco tempo para datilografar o seu texto, criando-
o, muitas vezes, na sala enfumaçada de uma redação. Mesmo quando 
trabalha no conforto e no silêncio de sua casa, ele é premido pela 
correria com que se faz um jornal, o que acontece mesmo com os 
suplementos semanais, sempre diagramados com certa antecedência. 
(SÁ, 1985, p. 10) 

 

Outra questão importante examinada diretamente por Jorge de Sá em seu livro é 

sobre qual público-leitor o jornal, e consequentemente a crônica, dirigem suas mensagens, 

afinal, a ideia de diálogo vivo com quem consome tal texto é a grande característica do 

gênero, como já vimos com os outros teóricos: 

 

Hoje, os jornais que se destinam às classes “A” e “B” procuram captar 

a poesia da vida, mas não podem escapar à escolha de fatos “que tenham 
conteúdo jornalístico” no sentido de maior interesse, credibilidade no 

esclarecimento do público etc. Assim, os próprios jornais conferem ao 
cronista a missão de colocar a vida no exíguo espaço dessa narrativa 
curta, que corre o risco de ser sufocada pelas grandes manchetes, ou 
confundir-se com o contexto da página em que ela é publicada. (SÁ, 
1985, p. 18) 

 

Se no suporte do jornal a crônica se constrói, vemos a sua complementação dentro 

do suporte digital de diversas formas desde a popularização da internet em nosso país lá 

nos anos 90 até os dias atuais. 

Em seu caminho, o gênero foi recebido na internet com grande propriedade desde 

o seu primórdio no país com inúmeras correntes de e-mails que consagraram diversos 
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cronistas (apesar de, muitas vezes, tratar de textos apócrifos), passando pela presença 

maciça da crônica como modelo de texto fundamental para as bases dos blogs (a tal ponto 

de receberem o neologismo “blônica”), até desaguar na complementação das redes sociais 

como o Facebook. 

Como bem lembra Rafael Capanema em reportagem de 2009 para o portal Uol, 

essa prática das correntes de e-mail com crônicas compartilhadas era algo tão comum e 

intenso nos primeiros anos da internet que se tornava perceptível o tamanho da rodagem 

de textos pelo título do e-mail que o apresentava: “o título do e-mail começa com "Enc: 

Fw: Fwd: En:", sugerindo que o material já frequentou um bocado de caixas de entrada” 

(CAPANEMA, 2009). 

Entre os possíveis motivos para este fenômeno inicial da crônica na internet 

através das correntes de e-mail pode ser respondido nas características que o gênero 

carrega:  o formato curto, a opção da linguagem leve e acessível, o diálogo direto com o 

leitor e, principalmente, sua intencionalidade de mercado como um produto. 

Além das correntes de e-mail que traziam a crônica como principal modelo de 

texto a ser compartilhado, o gênero se tornou naquele mesmo período da primeira década 

de popularização da internet no Brasil a base fundamental de um outro suporte digital: os 

blogs. 

Tamanha imponência do gênero dentro do espaço dos blogs resultou até na criação 

de um neologismo que abarcasse tal relação, neologismo este que foi base também para 

uma publicação que levantou o nome dos maiores cronistas deste suporte: as “blônicas”. 

O neologismo criado para tal relação entre crônicas e blogs, como podemos 

perceber na definição dada pelo próprio organizador do livro Blônicas e precursor do 

termo Nelson Botter, carrega a ideia de uma “junção da palavra “blog” com “crônicas”” 

(BOTTER, 2005, p.7). 

Por fim, chegamos ao papel das redes sociais, nas quais podemos concentrar nossa 

reflexão em cima do Facebook, não só por ser a rede social mais significativa do momento 

atual, mas por ter sua base de linguagem inteiramente construída em modelos 

comunicacionais encontrados na crônica. Vale ponderar que, apesar do Twiter ter o 

mesmo peso em relevância para a nossa época, seu modo de escrita é muito distante do 

que procuramos como “linguagem natural da crônica”. 

No Facebook, assim como na crônica desde sua origem lá no jornal, o sujeito que 

se apresenta dentro da timeline tem muito da intenção dialógica por princípios 

mercadológicos de angariação de público, afinal, ele só existe naquele espaço para 
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dialogar com o outro que o lê. Se não houver leitores, como pode-se supor, sua existência 

textual nesta rede social torna-se praticamente nula. 

Por este princípio, a reflexão de que todo autor que se coloca dialogando com a 

timeline construída através de seu perfil do Facebook é, também, um potencial cronista, 

ganha um sentido possível, ainda mais quando vemos que todos os grandes cronistas que 

serão analisados na tese em questão tem em seus perfis desta rede social um número 

gigantesco de seguidores que dialogam diretamente com eles.  

 

 

A diluição do espaço na crônica contemporânea 

 Como se sabe, a crônica brasileira é reconhecida por trazer à tona o recorte do 

espaço local do autor visto de forma subjetiva de maneira que podemos enxergar 

facilmente o Rio de Janeiro nas crônicas de João do Rio, Lima Barreto, Rubem Braga, 

Sérgio Porto, Vinicius de Moraes e Nelson Rodrigues ou São Paulo nas obras de Antônio 

de Alcântara Machado e Oswald de Andrade, além de outras localidades por nomes como 

Mario Prata, João Ubaldo Ribeiro e Ignácio de Loyola Brandão. No entanto, ao tentarmos 

reposicionar esta leitura do espaço local na crônica de autores contemporâneos como 

Gregório Duvivier, Xico Sá, Antônio Prata, Tati Bernardi, João Paulo Cuenca, Mariana 

Ianelli, Vanessa Barbara, Carol Bensimon e muitos outros, esta leitura do espaço se dilui 

e não conseguimos mais compreender a cidade na qual estes se situam, afinal, a leitura 

deles corresponde ao “espaço local” globalizado ao qual se dirigem: as mídias digitais. 

 Primeiramente, precisamos entender que existe uma alteração do local onde o 

público consumidor dessa crônica se apresenta, não sendo mais o espaço dos jornais 

impressos onde elas aparecem, mas sim nas redes sociais que redimensionam o diálogo 

do autor com seu leitor de maneira bastante dinâmica. Todos os autores contemporâneos 

citados têm mais de 100 mil seguidores em suas redes sociais, e este dado é fundamental 

para entendermos o porquê de seus textos viralizarem com facilidade em tais espaços. 

Este espaço digital, como podemos pressupor, tem uma exigência globalizada em 

seu discurso muito maior do que tem os jornais impressos, justamente por que os jornais 

impressos direcionam-se aos seus recortes locais de maneira mais concreta. Na internet, 

o autor não consegue capitalizar qual o recorte local que o seu discurso atinge, e por isso, 

até de maneira inconsciente, ocorre a diluição da marcação deste com seu próprio recorte 

local. Não conseguimos enxergar o Rio de Janeiro na crônica de Gregório Duvivier, nem 

São Paulo nos textos de Antônio Prata, nem o Ceará na obra de Xico Sá. 
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Propomos a análise de duas hipóteses possíveis de explicar a maneira que esta 

diluição do espaço ocorre na crônica contemporânea brasileira: a ideia de 

desterritorialização, elucidando incômodos políticos que atingem os autores do tempo 

presente; e a gentrificação, um termo emprestado da arquitetura e que pode muito bem 

traduzir uma falta de referenciação do discurso do cronista, assim como ocorre na leitura 

de espaços deste termo dentro de sua área. 

A desterritorialização, tão bem teorizado por diversos autores como Deleuze e 

Guattari, pode ser definida simplificadamente como a quebra de vínculos territoriais, uma 

perda da referência local. Ligada a questões de incomodo político incontornável, a ideia 

de não se sentir em casa em lugar nenhum é base também desta terminologia. 

Podemos refleti-la na crônica contemporânea quando pensamos que o tema 

trabalhado diretamente por cronistas contemporâneos sejam as discussões políticas que 

ganham repercussão de maneira simplificada – e, muitas vezes, polarizadas – no espaço 

digital. Autores que procuram trazer estes assuntos dentro da própria crônica acabam 

optando pelo uso de um discurso no qual o espaço local que ele dirige é o espaço das 

redes sociais, e tal espaço não cabe reflexão de um tema político pelo seu recorte local, 

mas sim por sua exemplificação mais ampla, na maneira que atinge a todos os indivíduos. 

A gentrificação é um termo emprestado da arquitetura, e pode ser definido, como 

nos mostra Andréia Martins (2014), da seguinte maneira: 

 

A palavra gentrificação (do inglês gentrification) pode ser entendida 
como o processo de mudança imobiliária, nos perfis residenciais e 
padrões culturais, seja de um bairro, região ou cidade. Esse processo 
envolve necessariamente a troca de um grupo por outro com maior 
poder aquisitivo em um determinado espaço e que passa a ser visto 
como mais qualificado que o outro. 
O termo é derivado de um neologismo criado pela socióloga britânica 
Ruth Glass em 1963, em um artigo onde ela falava sobre as mudanças 
urbanas em Londres (Inglaterra). Ela se referia ao “aburguesamento” 

do centro da cidade, usando o termo irônico “gentry”, que pode ser 

traduzido como “bem-nascido”, como consequência da ocupação de 

bairros operários pela classe média e alta londrina. 
 

Ao realocarmos este termo como uma exemplificação de discurso, temos a ideia 

de diluição da marcação identitária de um local, afinal, ele precisa repetir o padrão de 

conforto de um princípio de metrópole. Ou seja: repetem-se padrões de local para que se 

valorize os espaços urbanos específicos, e ao repetir tais padrões, as marcações de 

identidade do local especifico é anulada. 

5310

Ana
Pencil



10 
 

A crônica é um texto em que o autor se coloca diretamente pela sua perspectiva 

subjetiva das situações que ocorrem com ele, no entanto, ao direcionar o diálogo para as 

redes sociais, vemos que a marcação subjetiva e a exposição deste “eu” fica cada vez mais 

longe dos textos, de maneira que o discurso não cause incomodo para o leitor, num 

processo muito parecido com a gentrificação dos locais, ocorrendo aqui na fala do próprio 

autor. A exposição do “eu” que representa as ações é apagada pela reflexão subjetiva de 

temas ligados ao espaço digital numa maneira em que, sem o “eu” para se problematizar, 

o conforto se faz presente ao leitor. 

Temos, portanto, na desterritorialização uma noção de “confronto” com o mundo 

que anula a marcação local, enquanto na gentrificação, a palavra chave para o leitor é da 

rede digital é o “conforto”.   

Tais questões podem ser devidamente representadas na leitura de autores 

contemporâneos do gênero, e por isso, torna-se necessário trazer à tona discussões mais 

aprofundadas e, principalmente, não ignorarmos o valor que tem um texto aparentemente 

menor como a crônica para discutir o tempo presente de maneira dinâmica e complexa. 
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“De superfícies as nuvens sem céu”: um estudo sobre Sol sobre nuvens,  

de Josely Vianna Baptista 
O poema é a coisa feita do próprio fazer.  

Jean-Luc Nancy. 

As palavras do filósofo francês Jean-Luc Nancy, que servem de epígrafe para 
este texto, nos ajudam a ler alguns poemas do livro Sol sobre nuvens (2007), de Josely 
Vianna Baptista, pelo viés do espaço que é entendido como o próprio lugar destinado ao 
poema, que é ao mesmo tempo o poema/corpo e o processo de se fazer a poesia. 

Josely Vianna Baptista (1957-) é reconhecida pelo trabalho como tradutora e 
poetisa. Foi com o apoio de uma Bolsa Vitae de Artes que a escritora realizou em 2002 
o projeto “Do zero ao zênite”, o que resultou no conjunto de poemas intitulado Moradas 
nômades e no manuscrito “A fonte da fala”. Seu trabalho de tradução de importantes 
escritores hispano-americanos é contínuo, integrou o corpo de tradutores das Obras 
Completas de Jorge Luis Borges (Globo, 1999), e nos últimos anos vem traduzindo 
Alan Pauls e Mario Bellatin. Esta coletânea conta com textos críticos de Eduardo 
Subirats, Severo Sarduy, Néstor Perlongher, Rodrigo Garcia Lopes, Haroldo de 
Campos, Horácio Costa, Lúcia Santaella e Affonso Ávila. 

Para fundamentar a presente análise, além de Michel Foucault e Roland Barthes, 
foi lido Jean-Luc Nancy, especialmente o texto “Fazer, a poesia”, de 2004 que foi 
traduzido em 2013 e publicado na revista Alea. Nancy com seu texto reivindica pensar a 
poesia como um fazer tudo falar. Por isso, apresentamos um recorte focando em alguns 
poemas da poetisa paranaese para refletir sobre o espaço enquanto desdobramento, 
enquanto lugar de um fazer, de um trabalho em processo, de um trabalho do corpo sobre 
o corpo.  
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É a partir do conhecimento que vem dos estudos de Michel Foucault, Roland 
Barthes e Jean-Luc Nancy, num primeiro momento, que adentramos Sol sobre nuvens 
(2007), livro que nos é apresentado como uma coletânea composta por Ar (1991), 
Corpografia (1992) e Os poros flóridos (1995), além de apresentar alguns poemas 
esparsos. 

O objetivo inicial é tecer alguns comentários a cerca da categoria espaço a partir 
de Foucault e Barthes, para na sequência adentrar o texto literário, em especial o 
poético, evidenciando-o enquanto possibilidade de criação, enquanto incerteza que se 
apresenta a partir das diversas manifestações da linguagem. Desse modo, pensar o 
espaço nos ajudará a ler o presente com o passado, que é reativado pelos poemas de 
Josely Vianna Baptista, tal como Walter Benjamin reivindica em suas teses sobre a 
história. E, pelo viés da poesia enquanto “sentido por fazer”, como reivindica Nancy, 
iniciamos a leitura de sol sobre nuvens pela capa, cujo projeto gráfico é do artista visual 
Francisco Faria. 

A capa deste livro nos envolve com a sua beleza e nos coloca diante de um céu 
denso e intenso de um cinza esverdeado, cujas nuvens modeladas, esculpidas dão 
destaque ao sol – Sol sobre nuvens – mas, também, ao corpo que nos é apresentado por 
um dorso nu, que é encaixado/enquadrado numa forma quadrada que será retomada ao 
longo do livro de maneiras diferentes pela poetisa.  

Desse modo, a imagem, a fotografia, o desenho, o céu, o mar, integrados ao 
corpo, transforma-se por sua vez em corpus que será o conteúdo, a voz e o suporte para 
os poemas que se desdobrarão nas páginas que seguem. Assim, começamos a pensar o 
espaço como um possível retorno à natureza e, desse modo, ao corpo. O corpo se 
apresentando enquanto escritura, enquanto espaço do fazer, ou como diria Jean-Luc 
Nancy, enquanto suporte e ferramenta para essa escritura. Mas também estamos diante 
de um corpo que é uma paisagem, que se integra e se desloca, se afasta e se destaca por 
seu caráter fragmentário. 

O fragmento, que foi material de estudo para Walter Benjamin, e, ainda continua 
fazendo parte das investigações de Jean-Luc Nancy, é evidenciado e destacado de 
diversas maneiras: pela janela, pelo quadrado, pela forma que une e separa o corpo deste 
céu/mar, pelas palavras “aeradas” que constituem a base dos poemas que foram lidos. 
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Mas, esta forma além de enquadrar e apresentar o corpo nesse processo, também 
agencia e reivindica vários saberes que virão à tona ao longo do livro, por exemplo, uma 
leitura que nos convida a revisitar poetas como Stéphane Mallarmé, assim como, a 
poesia visual e concreta brasileira da década de 1950. 

As imagens do céu/mar que encontramos na capa nos conduzem às orelhas de 
Sol sobre nuvens, nas quais nos deparamos com um belíssimo texto de Augusto de 
Campos que é, também, o organizador da coleção Signos, da Editora Perspectiva. Logo 
na primeira frase, Augusto de Campos lembra-nos do texto “A obra de arte aberta” 
(1955), de Haroldo de Campos e em especial do uso da palavra “neobarroco” já naquela 
ocasião. Augusto de Campos vai espantar-se consigo mesmo ao constatar que no 
mesmo ano de 1955 também havia considerado Haroldo de Campos como um “concreto 
barroco”. E dá continuidade ao texto sublinhando que 

[p]odem soar contraditórias tais invocações quando se buscava um 
‘recomeçar a zero’ da poesia, um cara a cara com as rosas de Gertrude Stein e 
as sínteses ideográficas que iriam levar ao rigor e à ascese, ao minidiscurso e 
à metonímia antes que à metáfora do barroco em sua percepção 
convencional. (CAMPOS, In: BAPTISTA, 2011) 
 Ainda dando continuidade à linha de raciocínio, Augusto de Campos enfatiza 

que “de Oswald à poesia concreta, a experiência brasileira seria direcionada a uma 
posição singular e até mesmo oposta à tradição hispano-americana.” (CAMPOS, In: 
BAPTISTA, 2011) Augusto relembra que a experiência brasileira com relação à poesia 
hispano-americana como “um ‘des-discurso’, a situar-se num plano de racionalidade e 
contenção, de marca construtivista” (CAMPOS, In: BAPTISTA, 2011). 

Com relação ao “des-discurso” cabe enfatizar que Augusto de Campos afirma no 
mesmo texto que “poderia abranger até uma ‘racionalidade da desordem’ (Waldemar 
Cordeiro), mas sempre a partir de um minimalismo estrutural com tendência a projetar-
se no espaço das novas tecnologias” (CAMPOS, In: BAPTISTA, 2011). Augusto de 
Campos ainda complementa dizendo que  

o ‘barroco’ dos nossos protomanifestos de 1955 implica uma nova 
abordagem dos seus ‘conceitos’. Uma revisão que começou a nascer a partir 
da defesa que a ‘Geração de 27’ espanhola fez de Gôngora, no tricentenário 
da sua morte. (CAMPOS, In: BAPTISTA, 2011) 

Partindo dessas considerações, que dão ênfase à releitura, à revisão, ao espaço 
reconsiderado adentra-se este livro de poemas que é Sol sobre nuvens, e passamos à 
leitura de dois poemas que repensam questões que atravessam a modernidade, por 
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exemplo, a questão relacionada ao espaço e à origem. A origem será lida nesses dois 
poemas de Sol sobre nuvens a partir da categoria espaço. 

As reflexões sobre a categoria espaço, que atingiu o ápice nas discussões 
teóricas na França no final da década de 1960 e início da década de 1970. Vale lembrar 
que Michel Foucault e Roland Barthes foram alguns dos autores que dedicaram parte de 
seus estudos à temática como pode ser conferido em textos como “Outros espaços” 
(FOUCAULT, 2001) e “Semiologia e urbanismo” (BARTHES, 2001), que contribuíram 
para a compreensão da complexidade da abordagem e da variabilidade do conceito de 
espaço na contemporaneidade. 

Michel Foucault em “Outros espaços” (FOUCAULT, 2001), logo no início de 
seu texto, vai nos apresentar a problemática dando ênfase à necessidade de se repensar o 
espaço para além das formas fixas já estabelecidas. Convida-nos a refletir sobre a 
dessacralização do espaço que tem início com os estudos dos fenomenólogos; dentre 
eles Foucault cita Gaston Bachelard, que demonstrou que o espaço não é homogêneo e 
vazio, mas pleno de qualidades que se destacam pelo caráter heterogêneo. 

Ora, apesar de todas as técnicas nele [o espaço] investidas, apesar de toda 
rede de saber que permite determina-lo ou formalizá-lo, o espaço 
contemporâneo talvez não esteja ainda inteiramente dessacralizado – 
diferentemente, sem dúvida, do tempo em que ele foi dessacralizado no 
século XIX. Houve, certamente, uma certa dessacralização teórica do espaço. 
[...] A obra – imensa – de Bachelard, as descrições dos fenomenólogos nos 
ensinaram que não vivemos em um espaço homogêneo e vazio, mas, pelo 
contrário, em um espaço inteiramente carregado de qualidades, um espaço 
que talvez seja também povoado de fantasma; o espaço de nossa percepção 
primeira, o de nossos devaneios, o de nossas paixões possuem neles mesmos 
qualidades que são como intrínsecas; é um espaço leve, etéreo, transparente, 
ou então é um espaço dos cumes, ou é, pelo contrário, um espaço baixo, um 
espaço do limo, um espaço que pode ser corrente como água viva, um espaço 
que pode ser fixo, imóvel como a pedra ou como o cristal. 
Entretanto, essas análises, embora fundamentais para a reflexão 
contemporânea, se referem sobretudo ao espaço de dentro. É do espaço de 
fora que gostaria de falar agora. (FOUCAULT, 2001, p. 413-414) 
 Foucault para refletir sobre “o espaço de fora” vai nos apresentar o espaço 

enquanto “utopia” e “heterotopia”, dando destaque para o último que seriam os lugares 
reais, e cita o espelho como um possível exemplo dessa categoria: 

[...] haveria, sem dúvida, uma espécie de experiência mista, mediana, que 
seria o espelho. O espelho, afinal, é uma utopia, pois é um lugar sem lugar. 
No espelho, eu me vejo lá onde não estou, em um espaço irreal que se abre 
virtualmente atrás da superfície, eu estou lá longe, lá onde não estou, uma 
espécie de sombra que me dá a mim mesmo minha própria visibilidade, que 
me permite olhar lá onde estou ausente: utopia do espelho. 

5316



 Mas é igualmente uma heterotopia, na medida em que o espelho existe 
realmente, e que tem, no lugar que ocupo, uma espécie de efeito retroativo; é 
a partir do espelho que me descubro ausente no lugar em que estou porque eu 
me vejo lá longe. A partir desse olhar que de qualquer forma se dirige para 
mim, do fundo desse espaço virtual que está lá longe. (FOUCAULT, 2001, p. 
416) 

  Foucault ainda questiona qual o sentido das heterotopias e se é possível 
descrevê-las como podemos ler. 
 

Quanto às heterotopias propriamente ditas, como se poderia descrevê-las, que 
sentidos elas têm? Seria possível supor, não digo uma ciência porque é uma 
palavra muito depreciada atualmente, mas uma espécie de descrição 
sistemática que teria por objeto, em uma dada sociedade, o estudo, a análise, 
a descrição, a “leitura”, como se gosta de dizer hoje em dia, desses espaços 
diferentes, desses outros lugares, uma espécie de contestação 
simultaneamente mítica e real do espaço em que vivemos; essa descrição 
poderia se chamar heterotopia. [...] (FOUCAULT, 2001, p. 418) 
  A partir da constatação de que a heterotopia advém da possibilidade de estudo, 

de descrição, de análise e de leitura de espaços/lugares heterogêneos nos quais vivemos, 
Michel Foucault constata também que há, ao mesmo tempo, uma simultaneidade e uma 
justaposição em um lugar real de vários espaços.  

A heterotopia tem o poder de justapor em um só lugar real vários espaços, 
vários posicionamentos que são em si próprios incompatíveis. É assim que o 
teatro fez alternar no retângulo da cena uma série de lugares que são 
estranhos uns aos outros; é assim que o cinema é uma sala retangular muito 
curiosa, no fundo da qual, sobre uma tela em duas dimensões, vê-se projetar 
um espaço em três dimensões: mas talvez o exemplo mais antigo dessas 
heterotopias, na forma de posicionamentos contraditórios, o exemplo mais 
antigo, talvez, seja o jardim. (FOUCAULT, 2001, p. 418)  

Para esta discussão, a reflexão seguirá a leitura do espaço enquanto possibilidade 
para se pensar nos desdobramentos possíveis da palavra enquanto poesia, da imagem 
enquanto fantasmagoria. Mas, antes é necessário relembrarmos um pouco das 
investigações de Roland Barthes (2001) realizadas no texto “Semiologia e urbanismo”. 
Nesse texto, Barthes não vai tentar criar novas categorias como fizera Foucault; com 
suas reflexões o autor de Mitologias vai reivindicar a leitura do espaço pelo olhar do 
amador e não do especialista. 

Reflexões de amador, no sentido etimológico da palavra: amador de signos, 
aquele que ama os signos, amador de cidades, aquele que ama a cidade. 
(BARTHES, 2001, p. 219) 
 Barthes nesse texto deixa claro que vai se dedicar à leitura do espaço humano 

em geral e não somente ao espaço urbano, e para justificar sua escolha vai recuperar a 
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antiguidade grega que, para pensar a cidade, usava a linguagem, ou seja, os gregos liam 
a cidade como liam um poema: 

[...]: o espaço humano em geral (e não somente o espaço urbano) sempre foi 
significante. [...]  
E, antes de falar da cidade, gostaria de lembrar alguns fatos da história 
cultural do Ocidente, mais precisamente, da antiguidade grega: o hábitat 
humano, o ‘oekumere’, tal como podemos entrever através dos primeiros 
mapas dos geógrafos gregos: Anaximandro, Hecateu, ou através da 
cartografia mental de um homem como Heródoto, constitui um verdadeiro 
discurso, com as suas simetrias, oposições de lugares, com suas sintaxes, seus 
paradigmas. Um mapa do mundo de Heródoto, realizado gratificante, é 
construído como uma linguagem, como uma frase, como um poema, sobre as 
oposições: países quentes e países frios, países conhecidos e desconhecidos; 
em seguida, sobre a oposição entre homens de um lado, e os monstros e 
quimeras do outro, etc. (BARTHES, 2001, p. 220)  

Nos poemas de Sol sobre nuvens (2007), o espaço se apresenta de maneira 
diversa, múltiplo, heterogêneo. O espaço é o branco da página, tal como reivindicava 
Mallarmé, mas, é também aquele esculpido pela palavra e pelo grafite, que se desdobra 
em espelhamentos “verbovisuais” como nos poemas do livro Corpografia e Os póros 
flóridos. São esses poemas que se desdobram em palavras/imagens que nos levam à 
releitura não somente de Roland Barthes e Michel Foucault, mas de Stéphane Mallarmé 
e de Haroldo de Campos, que reivindicam a leitura e releitura da poesia e da escultura 
moderna que lemos o poema “palavras riscam”, incluído no primeiro livro da coletânea 
– Ar (BAPTISTA, 2007) –, do qual retiramos também o outro poema, “Menir para 
Kiefer” que também será lido para este texto. 

O poema “palavras riscam”, assim como já foi comentado sobre a forma da capa 
do livro, nos é apresentado visualmente, a partir de uma forma fechada que é conhecida 
como quadrado. Essa forma retorna, não somente neste poema, e com ela somos 
aproximados das discussões voltadas para a visualidade do espaço da página que 
ganharam destaque com o concretismo, mas que já faziam parte das preocupações de 
Stéphane Mallarmé conforme assinalamos anteriormente. O espaço, a forma que se faz 
poema é pensada enquanto visualidade que é aliada à aridez das palavras, que por sua 
vez reclamam a voz, o ritmo e novamente a forma, o corpo, o poema, o espaço.  

Refletindo sobre o fazer, ou seja, sobre o trabalho que se dá no processo, 
enfatizamos que Nancy nos faz ler a necessidade de se conceber o fazer enquanto “o 
próprio lugar da poesia, pensado a partir da impropriedade de seu lugar, mas também 
de uma ideia de poesia como lugar dessa impropriedade.” (NANCY, 2013, p.416) 
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Figura 1-(BAPTISTA, 2007, p.20)  

Desse modo, lemos também nesse poema a reivindicação de uma releitura do 
modernismo, e com ele um diálogo com Mário de Andrade, em especial o Mário de 
Macunaíma (1997). Lê-se nesse movimento, o gesto corpóreo dessas palavram que 
riscam e arranham o espaço que as acolhe e a transforma em poema. Poema visível e 
visual, que neste caso é contato: “poema-pedra-de-toque”, “toque-muiraquitã”. Assim, a 
palavra é esse espaço do virtual e do desdobramento que é exemplificado pelo espelho, 
tal como lemos em Michel Foucault. E nesse retorno, é mais do que apenas duplicar-se, 
a palavra, o poema se apresentam enquanto transformação dos sentidos; portanto, o 
amuleto que a palavra muiraquitã nos lembra, passa a ser também pedra-contato, 
poema-contato. 

Jean-Luc Nancy nos ensina que a “‘[p]oesia’ não tem exatamente um sentido, 
mas, antes, o sentido do acesso a um sentido a cada vez ausente e adiado. O sentido de 

5319



‘poesia’ é um sentido sempre por fazer.” (NANCY, 2013, p.416) Por isso, somos 
arranhados pelas palavras e levados a ler o elo, o contato, o que faz do espaço do poema 
que é o mesmo da página, um espaço para a reflexão e para a criação.  

A origem nesse poema se apresenta múltipla e só é possível pela palavra 
desdobrada, construída. Tal característica sugere, por um lado, o uso de determinas 
imagens que nos indicam o vínculo com o modernismo pelo viés da compreensão da 
origem enquanto algo que só é possível pelo contato com o passado. Por outro lado, 
essa mesma origem requer da palavra outras questões e reivindica, por exemplo, a voz, 
o corpo que age, que se mostra, que se constitui poema a partir de um corpus 
diversificado, heterogêneo. A palavra/origem que, neste caso, seria uma sorte de 
palavra-toque, se desdobra em “pedra-toque”, “toque muiraquitã”, ou seja, multiplica-
se, e, desse modo, verifica-se que não há uma única origem. 

Somos convidados a ler o espaço literário e, consequentemente, a origem que 
para muitos era tida como algo singular, de maneira múltipla e aberta. Esse processo de 
fazer imagens que nos é apresentado nesse poema, e que dialoga com a rapsódia de 
Mário de Andrade ou, como já foi mencionado, com Macunaíma, apresenta-se pelo 
desdobramento da palavra que, num primeiro momento nos é apresentada por suas 
características: “palavras riscam”, ou seja, as palavras que riscam são aquelas que por 
natureza são duras e resistentes. Mas, no caso desse poema, essas palavras vão, ao longo 
dos versos, se transformando até virar uma pedra, que nos é apresentada enquanto 
amuleto: o muiraquitã.  

Vale abrir um parêntese para lembrarmos que o muiraquitã, essa pedra-amuleto 
verde que encontramos em Macunaíma, não era algo comum apenas entre as Icamibas 
da Amazônia, de acordo com as pesquisas de Marcondes Lima da Costa e outros 
pesquisadores do Centro de Geociências da Universidade Federal do Pará, Belém, em 
países da Ásia e da América Central já eram creditadas valores medicinais e espirituais 
a essas pedras verdes. 

Não deixa de ser extraordinário o tributo que o povo Tapajó devota aos 
muiraquitãs. A combinação pedra verde (jade) e forma batraquiana não deve 
ter ocorrida por acaso. [...] Às pedras verdes, como o jade, em países da Ásia, 
como a China, e da América Central, são creditadas virtudes medicinais e 
espirituais, assumindo a função de verdadeiros amuletos. Na Amazônia não 
poderia ter sido diferente. (COSTA et al., 2002, 482) 
 Ao muiraquitã também, segundo Costa, era atribuído além do valor espiritual e 

medicinal, um vinculado com a fertilidade. Nesse caso, confirma o estudioso, a 
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fertilidade estava relacionada à forma, à imagem que eram esculpidas nas pedras de 
jade: “O muiraquitã na forma batraquiana poderia estar retratando a fertilidade, já que 
animais como as rãs tem alto poder de reprodução.” (COSTA et al., 2002, 482) À forma 
rã também é vinculada ao órgão sexual feminino o que reafirma a relação desse amuleto 
com a fertilidade: [a] forma geral desses animais também lembram a forma externa do 
órgão reprodutor feminino e sua localização corporal, o que reforça ainda mais a ideia 
relativa a fertilidade.” (COSTA et al., 2002, 482) 

Portanto, partindo desse conhecimento histórico atribuído à pedra verde, 
voltamos à leitura dessa “pedra-de-toque”, “toque muiraquitã” que está nos versos do 
poema de Josely Vianna Baptista. Ao longo do poema percebemos que a “pedra-de-
toque”, “toque muiraquitã” é o que aproxima o leitor do “leito-lito”; é a própria 
transformação que nos é apresentada: pelo “toque muiraquitã” há a transformação da 
“pedra-de-toque” em “leito-lito” que acolhe os amantes: “coxa-concha, ímã-itã que atrai 
por um triz um avesso do universo nos limites observáveis das manhãs.” (BAPTISTA, 
2007, p. 20)  

E, assim, com o uso de antíteses, somos envolvidos num universo íntimo e 
sensível dos amantes, o que nos afasta da frieza da pedra, nos aproximando do “avesso 
do universo”, no qual os limites não são espaciais e, sim, temporais: “limites 
observáveis da manhã”. O amuleto, a “pedra” que nos levou até a rapsódia de Mário de 
Andrade, e ao universo espiritual dos índios Tapajós também nos apresenta a 
possibilidade de ler o espaço enquanto corpo sensível, enquanto pedra de toque, 
enquanto contato. É pelo contato que somos levados a outro poema em que Baptista 
evidencia outro referencial, neste caso, advindo das artes visuais. 

A pedra mágica das Icamiabas, o muiraquitã, transforma-se, no próximo poema 
a ser analisado, em outra pedra: o menir. Novamente somos levados a uma leitura a 
contrapelo e pelo contato. 

“Menir para Kiefer”, poema que se encontra na página 43 do livro Ar, é outro 
exemplo dessa leitura que aproxima tempos anacrônicos. Neste caso, o presente se volta 
para os estudos pré-históricos, e há, novamente, a referência à pedra de toque, à origem, 
mas no caso a referência está mais explícita, está no título do poema, que é uma 
homenagem ao artista visual alemão Anselm Kiefer. 

Nesse poema há a volta de algumas referências que encontramos também no 
poema analisado anteriormente,“palavras riscam”, por exemplo a relação com a pedra. 
Em “Menir para Kiefer”, o diálogo não se dá pelo viés espiritual e sensual como foi lido 
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na pedra-amuleto –o muiraquitã –. do primeiro poema; mas por uma leitura desta pedra-
toque, pedra-contato enquanto fazer-se monumento, poesia e ao invés de leito para 
acolher os amantes, leito tumular para acolher corpos em sua eternidade. 

Assim, já na leitura do título do poema, “Menir para Kiefer”, estamos diante 
desta pedra elevada que se destaca pelo tamanho de sua construção rochosa: o menir, o 
monumento que é dedicado a Kiefer. Ao longo do poema encontramos outras 
construções rochosas, o totem e o dólmen, por exemplo, que vão ajudar a reorganizar o 
tempo e a voltar a refletir sobre a origem. Nos primeiros versos deste 
poema/monumento somos surpreendidos pela referência aos rios Tigre e Eufrates que, 
como sabemos, irrigavam as terras do berço das antigas civilizações: a Mesopotâmia. O 
eu lírico do poema nos remete, assim, ao passado; ora fazendo menção a importantes 
marcos históricos; ora o rememorar se dá também pela repetição de alguns grafemas e 
fonemas, por exemplo, o uso recorrente do “rr” e do “r” nos primeiros versos com o 
objetivo de reforçar o movimento e a força desses rios que banhavam a antiga 
Mesopotâmia: “recorrentes ri/ ocorrentes irr/ igado átomos/ e étimos, rios t/ igre e rio 
eufr/ ates”; ainda para marcar a necessidade de um retorno, de uma releitura do passado 
é acrescido pelo eu lírico o fato de que esses rios “[...] (revisitad/os por Kiefer)/ viram 
toque, v/ iram choque, l/ ivros – chumbo,/ livros – tótem, d/ ólmens de vers/ os imóveis, 
re/ stos do lixo da/ história, [...]”(BAPTISTA, 2007, p. 43). Novamente, o uso da 
repetição da palavra “viram” contribui para demonstrar a transformação possível pela 
palavra, pelo fazer poesia. Ou seja, o passado revisitado pelo artista vai além da forma, 
transforma-se e transforma a matéria que nos é apresentada como monumento, como 
imagem/ fantasmagoria, como poema.  

Eis o processo artístico de Josely Viana Baptista que passa pelo fazer poesia 
como quem esculpe; ou como o arqueólogo que retira as camadas de poeira deixadas 
pelo tempo, nos apresentando desta maneira uma poesia, ora arejada como em “as 
palavras riscam”, ora paradoxalmente fluida, líquida e densa, pesada como em “Menir 
para Kiefer”.  
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Figura 2-(BAPTISTA, 2007, p.43) 

Mas, é justamente o caminho que nos é apresentado em Ar, um caminho leve e 
tortuoso, que dobra e desdobra formas, que nos apresenta imagens e nos faz perpassar 
caminhos já trilhados, quer seja, o do modernismo, quer seja, o das antigas civilizações 
ou os do concretismo, que nos conduzem ao estudo do poema como “finição”, tal como, 
revindica Nancy quando afirma: 

O fazer acaba, a cada vez, alguma coisa e a si mesmo. Seu fim é sua finição: 
nisso, ele se dispõe infinito, a cada vez infinitamente mais além de sua obra.  

   O poema é a coisa feita do próprio fazer.  
Essa mesma coisa que é abolida e disposta é o acesso ao sentido. O acesso é 
desfeito como passagem, como processo, como visada e encaminhamento, 
como abordagem e aproximação. Ele é disposto como exatidão e como 
disposição, como apresentação. (NANCY, 2013, p.420) 
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Diante das palavras de Jean-Luc Nancy, podemos afirmar que estamos diante de 
uma discussão que nos faz repensar, portanto, o contemporâneo enquanto espaço de 
simultaneidade, de justaposições, de atravessamentos, de convivência do longínquo com 
o próximo. E, assim, compreende-se que mais que criar definições para o espaço, o 
importante é ler as relações possíveis do espaço com o amuleto ou com a origem; e 
dessa como uma construção de sentido múltipla, o que transforma o amuleto em poema 
desdobrado; em totem construído/desconstruído; e o próprio poema em monumento e 
oráculo ao mesmo tempo. Assim, a origem, a poesia segundo Jean-Luc Nancy se 
apresenta como “a praxis do retorno eterno do mesmo: a mesma dificuldade, a 
dificuldade mesma.” (NANCY, 2013, p.418) 
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PAPO DE CAROL/ PAPO DE CAPITU: TRANSFICCIONALIZAÇÃO DAS 
PERSONAGENS MACHADIANAS NAS REDES SOCIAIS DO SÉCULO XXI 

Marina Leite Gonçalves (UFJF/CEFET/MG)  
Orientador: Rogério de Souza Sérgio Ferreira (UFJF) 

 
RESUMO: Adaptar o clássico machadiano é um desafio que se renova a cada época. Pode-se 
contar a história da literatura de Machado de Assis, neste início de segunda década do século XXI, 
em termos das práticas adaptativas e intertextuais, à medida que as novas mídias tecnológicas e a 
criatividade alternativa, aliadas ao alcance da Web 2.0., possibilitam a apropriação e o trânsito de 
suas narrativas no universo do ciberespaço. Este estudo tem como objetivo analisar a Websérie 
Papo de Carol, projeto experimental de narrativa transmídia, realizado pelos acadêmicos do 
Curso de Jornalismo e Relações Públicas da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), a partir do 
texto literário do escritor do século XIX. Nosso encontro com essa apropriação ciberespacial da 
narrativa D. Casmurro traz desafios para se entender os diálogos com a arte literária na era da 
convergência. Ao evocar a narrativa machadiana e relê-la no contexto das plataformas online, a 
adaptação transmídia Papo de Carol convida-nos a compreender a tradição do clássico nacional 
em meio à ubiquidade e multiplicidade de mídias e gêneros, estabelecendo uma conexão entre a 
trama narrativa que encontramos em D. Casmurro e os meios de comunicação contemporâneos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: D. Casmurro, Ciberespaço, Narrativa Transmídia.  
 

Certas personagens da literatura são tão memoráveis que possuem o poder de 

promover novas ideias e emergir novas construções artísticas. Machado inventou Capitu 

e a personagem machadiana, por sua força interpretativa, tornou-se uma profícua 

candidata a variadas apropriações. Conseguiu transcender o tempo e espaço do século 

XIX e chegar a outros contextos específicos de criação e recepção. Na cultura da 

convergência de mídias, a personagem de Machado traduz uma vlogueira adolescente, de 

nome Carol, que utiliza os canais da Web2.0., para contar do ciúmes de seu namorado 

Bentinho. A Websérie Papo de Carol foi, segundo seus idealizadores, um projeto 

desenvolvido por alunos da Universidade Federal de Alagoas para apresentar, na prática, 

o conceito de narrativa transmídia.   

Aliada ao ambiente da cultura participativa, para Henry Jenkins, pesquisador 

dessa modalidade de narrativa midiática desde as primeiras décadas do século atual, o 

público consumidor de mídias são os agentes criativos principais na constituição do 
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universo ficcional transmídia. No contexto de convergência, o estudioso das mídias 

aponta dois fatores que alimentam o processo de transmidiação: o tráfego fluente de 

conteúdo midiático por diversas plataformas e a facilidade que o público consumidor tem 

de apropriar-se das redes sociais para envolver, consumir, divulgar e propagar esses 

conteúdos midiáticos. Jenkins utiliza o fenômeno Matrix para explicar o conceito de 

narrativa transmidiática:  

 

Uma história transmidiática se desenrola através de múltiplos suportes 
midiáticos, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e   
valiosa para o todo. Na forma ideal de narrativa transmidiática, cada 
meio faz o que faz melhor – a fim de que a história possa ser introduzida 
num filme, ser expandida pela televisão, romances e quadrinhos; seu 
universo possa ser explorado em games ou experimentado como atração 
de um parque de diversões. Cada acesso à franquia deve ser autônomo, 
para que não seja necessário ver o filme para gostar do game, e vice-
versa. Cada produto determinado é um ponto de acesso a franquia como 
um todo. (JENKINS, 2008, p. 135).  

 

Marie-Laure Ryan, pesquisadora no campo da narratologia e da cultura digital, 

no artigo “Narrativa Transmídia e Transficcionalidade” (2013), observa que narrativas 

definidoras de cultura entre mídias não é um processo tão recente como parece ser. Basta 

observarmos o trânsito e disseminação da mitologia grega em várias mídias artísticas 

(escultura, arquitetura, drama, épica) ou as narrativas bíblicas na Idade Média e suas 

múltiplas recorrências em recontos orais durante os sermões, encenações dramáticas da 

paixão, ilustrações em pinturas e vitrais, para percebermos que o fenômeno caminha 

através dos tempos.  A pesquisadora explica que o termo se tornou popular, hoje, devido 

a revolução digital nos últimos cinquenta anos, principalmente com popularização de 

mídias e a “habilidade tecnológica de codificar e transmitir com eficiência todos os tipos 

semióticos de informação.” (RYAN, 2013, p.96).  

Ryan situa a narrativa transmídia em dois polos. O primeiro polo, denominado 

de efeito “bola de neve”, refere-se a capacidade de uma narrativa se popularizar de tal 

forma ou de se tornar tão eminente na cultura, a ponto de gerar uma variedade de 

“prequelas e sequências, ficção de fãs e adaptações, seja na mesma mídia ou entre 

mídias.” A autora cita como exemplo desse gênero, Harry Potter e Lord of the Rings (O 

Senhor dos Anéis), que tiveram suas origens no romance criado por uma única autoria e 

mais tarde se expandiram para filmes e jogos de computador. O segundo polo trata-se, 

segundo Ryan, de um fenômeno mais recente. Está relacionado a projetos, cuja história é 

concebida com a intenção predeterminada de se desenvolver sobre diferentes plataformas 
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de mídia. Os universos narrativos “se tornam franquias comerciais, e o interesse de suas 

criadoras é fazer com que o público consuma tantas mídias quanto possível.”  (RYAN, 

2013, p. 97).  

Ryan explora a ideia de narrativa transmídia fundamentada nos estudos 

narratológicos de transficcionalidade – “migração de entidades ficcionais de diferentes 

textos, que podem pertencer à mesma mídia, em geral à ficção narrativa escrita.” A 

narrativa transmídia, segundo Ryan, pode ser encarada como um caso de 

transficcionalidade – uma transficcionalidade que opera entre muitas mídias diferentes. 

(RYAN, 2013, p.99). No tocante a quais tramas e personagens que se poderiam conceder 

a projetos transmídias, Marie-Lauren Ryan comenta que criar uma personagem que possa 

dar base a várias narrativas, seria criar um indivíduo ficcional capaz de possuir vida 

própria de tal forma que instigaria a usuária a imaginar como essa personagem reagiria 

em diversas circunstâncias. Para autora  

 

para que embase um amplo sistema narrativo, o universo ficcional deve 
ainda apresentar diversidade. Isso não quer dizer que precise 
necessariamente abarcar um território amplo; quer dizer que o universo 
precisa ser imaginado por suas criadoras com muitos detalhes, para que 
seus vários aspectos sejam descritos em diferentes documentos. Se Lord 
of the Rings teve tanto sucesso ao atravessar múltiplas mídias, isso se 
deu em parte porque fora imaginado por seu autor com mais minúcia 
do que outros universos fantásticos, tais como os universos de cada 
conto de fada. (RYAN, 2013, p. 121-122) 

 

A Websérie Papo de Carol, embora seja apenas um caso amador de narrativa 

transmídia, representa os diálogos com a arte literária na era da convergência. Diante da 

dimensão coletiva e participativa do público que leva o clássico machadiano a atravessar 

múltiplas mídias e a dialogar com esse contexto convergente de novos gêneros textuais, 

não se pode negligenciar o óbvio: as narrativas machadianas estão presentes nas 

adaptações transmídia. Não como projetos amplos, concebidos desde o início como 

narrativa transmídia e convergente por grupos de profissionais especializados em 

entretenimento e consumo, para ser expandido como universo único através de diversos 

documentos como no caso da franquia Matrix, analisado por Jenkins; mas, por sua força 

narrativa que a popularizou entre o público nacional, a ponto de gerar uma variedade de 

apropriações de seus personagens e trama e levá-la até as mídias e gêneros gerados no 

universo do ciberespaço. De acordo com seus idealizadores, Papo de Carol (2014) foi 

concebido como um projeto experimental de transficcionalizar a obra Dom Casmurro, 
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utilizando o conceito de transmídia, proposto por Jenkins em A Cultura da Convergência. 

Os realizadores do projeto fazem, assim, uma releitura modernizada da história de 

Bentinho e Capitu nas redes sociais do século XXI. 

 Para atender a perspectiva de um conteúdo transmídia, os adaptadores amadores 

utilizaram mais de um gênero midiático na produção da Websérie. Dividida em dois 

momentos, na primeira parte, foram produzidos três curtos episódios em formato de 

videoblog, no qual a vlogueira ou Youtuber Carol, interpretando a personagem Capitu, 

relata sobre alguns acontecimentos de seu cotidiano, inclusive, os ciúmes de seu 

namorado Bento. Essa primeira parte da narrativa foi publicada e divulgada no site de 

vídeos YouTube, em 28 de novembro de 2014, no endereço 

https://www.youtube.com/watch?v=KwnBXX9icrA. A segunda parte, para fazer a história 

deslizar por outras mídias, é proposta uma interação por meio das redes sociais Twitter, 

Instagram e Tumblr. Para isso, são criadas contas sociais para as personagens internautas 

machadianas: Carol Pitusck (Capitu), Bento Santiago e Rodrigo Escobar.  

 

Twitter: https://twitter.com/CaPitusck 
Instagram: http://instagram.com/capitusck 
Twitter: https://twitter.com/santiago_bento 
Twitter: https://twitter.com/rodrigoescobaar 
Instagram: http://instagram.com/rodrigoescobaar 
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=KwnBXX9icrA. 
Acesso em 12/03/2016. 
 

Para Hutcheon, “os diferentes gêneros e mídias dos quais e para os quais as 

histórias são transcodificadas no processo de adaptação não são apenas entidades formais, 

eles também representam modos distintos de interagir com os públicos (Hutcheon, 2013, 

p. 15).  Papo de Carol é basicamente a história de uma jovem fictícia, que recorre a um 

canal do YouTube para contar sobre seu relacionamento conflituoso com o ciumento 

Bentinho, comportamento muito comum entre os jovens internautas. A produção 

independente e amadora contemporanealiza as personagens de Machado numa 

perspectiva de uma geração de internautas. Expande, assim, o universo narrativo da obra 

machadiana ao propor uma leitura em interação com um público de jovens que assistem 

a Webséries e navegam pelas redes sociais em busca de entretenimento. Ao tratar da 

adaptação como processo transcultural, Hutcheon observa que o contexto é fator 

condicionante do significado da adaptação “transculturada”: “Em nome da relevância, os 

adaptadores buscam a recontextualiazação ou reambientação “correta”. Isso também é 

uma forma de transculturação. (HUTCHEON, 2013, p. 197).  
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Na ciberadaptação Papo de Carol o material da narrativa do século XIX é 

recortado e ressignificado para que se construa sentido no ambiente das redes sociais do 

século XXI.  A história do casal machadiano é construída a partir do diário virtual de 

Carol (Capitu). No primeiro episódio, Carol (Capitu) diz ter ido até o Youtube para 

desabafar sobre “Relacionamentos à distância”. Bentinho, seu namorado, encontra-se 

fazendo intercâmbio, movimento muito comum entre os jovens universitários 

contemporâneos, o que tem provocado algumas situações complicadas entre o casal, pois, 

ao contrário da confiança que a mocinha tem no rapaz, este parece colocar em dúvida o 

comportamento despojado e badalado da namorada. É a introdução do grande tema do 

amor frustrado pelo ciúme que secularizou a narrativa machadiana. 

No segundo e terceiro episódios, a vlogueira machadiana põe em destaque as 

crises de ciúmes de Bentinho.  A ciberadaptação, portanto, desloca no tempo e no espaço 

as questões abordadas por Machado de Assis no romance: o papel da mulher na sociedade 

mudou, mas o ciúme, inspirado no feminino como propriedade do masculino ainda vacila 

nas relações. Em seu diário, Capitu vlogueira diz ser vítima do nonsense Bentinho, que 

cria as mais banais desconfianças, como implicar com o fato dela ser admiradora da banda 

de rock britânica de Liverpool, The Beatles. Em uma de suas confissões, Carol (Capitu) 

demonstra sua indignação por seu namorado ciumento tornar públicas suas 

desconfianças, publicando no Tumblr fatos que envolvem a intimidade do casal, inclusive 

suas suspeitas da infidelidade dela. As acusações de Bentinho, segundo Carol (Capitu), 

envolvem o nome de Rodrigo Escobar, amigo que Bentinho conheceu quando estava fora 

do país, fazendo intercâmbio. É a própria vlogueira que nos conecta às publicações do 

namorado Bentinho por meio de um link em seu Twitter: 

 
Twitter de Carol Pitusck (Capitu) https://twitter.com/CaPitusck. Acesso em 12/03/2016.  

 

O leitor/internauta percebe que há informações importantes ou até elucidativas 

nessa outra rede social sobre a história que está sendo contada. Interessado e curioso sobre 

os conteúdos indiscretos produzidos pelo namorado ciumento, segue o link para caçar 

essas informações. Por que a mocinha machadiana da era digital está tão indignada? Que 

tipo de difamações Bentinho estaria divulgando nas redes sociais do século XXI sobre ela 
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e o amigo Escobar? Tão curioso quanto o leitor da narrativa impressa de ontem, o leitor 

da narrativa digital de hoje conecta-se ao Tumblr do inseguro rapazinho machadiano para 

se inteirar dessas acusações:              

      
  Tumblr de Bentinho - http://casmurroisntenough.tumblr.com/ Acesso em 12/03/2016 
 

 Se os relatos de Carol (Capitu) no vlog constroem um Bentinho inteiramente 

tomado pelos fantasmas do ciúmes; no Tumblr de Bentinho, a vlogueira machadiana é 

colocada sobre suspeitas de infidelidade. A Capitu virtual tem sua reputação ameaçada e 

será julgada não só por Bentinho, mas também pela comunidade online. Na era digital e 

da Web 2.0., o Bentinho machadiano é aquele que expia, vigia e junta as provas da traição 

da companheira e de seu melhor amigo por meio das redes sociais. Os diálogos entre 

Carol (Capitu) e Rodrigo Escobar no Twitter, as curtidas e comentários nas fotos e vídeos 

do Instragam são explorados por Bentinho como sinais de traição, “infidelidade que não 

se escondia nem nas redes sociais”, segundo o Bentinho virtual.           

A estratégia de citar a plataforma digital Tumblr incorpora tanto a proposta de se 

produzir uma invenção criativa transmidiática quanto a finalidade de envolver os 

leitores/internautas com a releitura da obra machadiana, uma forma sutil de despertar a 

curiosidade do leitor/espectador sobre os conteúdos dos posts disponibilizados por 

Bentinho em sua página pessoal na internet. A experiência transmidiática permite rastrear 

e acompanhar os dilemas das personagens internautas machadianas também pelas contas 

do Twitter e Instagram. Nas interconexões entre os diversos textos de Papo de Carol, 

permanece o fabular de uma narrativa que joga em manter os fatos nos planos do 

subentendido, da insinuação. Embora, a palavra tenha sido dada a Capitu, que pode 

manipular os fatos conforme suas verdades, como ocorre com Bentinho na narrativa do 
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romance D. Casmurro, as outras plataformas contribuem para juntar a história num todo 

mais complexo. 

Interagir com as outras redes sociais, esclarece que Carol (Capitu) e Rodrigo 

Escobar tinham mais afinidades que ela e o namorado Bento Santiago. A capa do Twitter 

de Rodrigo (https://twitter.com/rodrigoescobaar) e de Carol 

(https://twitter.com/CaPitusck) compartilham imagens da banda dos The Beatles, também 

somente Rodrigo Escobar e Capitusck (Capitu) se interagem nas contas do Instagram, 

deixando o desconfiado Bentinho de fora de seus compartilhamentos e diálogos nessa 

rede social. Na hipótese de Bentinho está inventando um comportamento suspeito para a 

sua Capitu e o amigo de intercâmbio Rodrigo Escobar, os elementos encontrados, nas 

redes sociais, expandem os significados e as conexões intertextuais com a narrativa do 

século XIX, colocando, novamente, o leitor machadiano, agora também espectador e 

internauta, a refletir eternamente a cruel dúvida da traição.         

A mocinha machadiana da era digital compartilha com o amigo de seu namorado 

Bentinho vários post com inscrições bem sugestivas. Em uma dessas postagens a imagem 

vem seguida do link @rodrigoescobar #bentinho. Poderia a infidelidade de Capitu ser 

sustentada com os argumentos da mídia digital? Ao clicar no link #bentinho, o 

leitor/internauta é direcionado ao canal do Instragam #bentinho, plataforma 

https://www.instagram.com/explore/tags/bentinho/, no qual aparecem uma abundância de 

conteúdos e alusões relacionados ao termo “Bentinho”, tornando, à primeira vista, quase 

impossível identificar as pistas que nos levem à personagem ou ao contexto da narrativa 

adaptada. Cabe ao leitor, em meio ao labirinto de postagens de fotos e vídeos, investigar 

aqueles que dialogam com o hipertexto eletrônico Papo de Carol e com a narrativa 

clássica da qual a ciberadaptação se apropria. Quando o leitor atende a expectativa de 

seguir explorando as conexões, buscando pistas no emaranhado de outros hipertextos da 

rede online, consegue conectar as ações das personagens da Websérie aos sentidos da 

narrativa do século XIX.                         

As imagens ambientadas na Web 2.0., em diálogo com o universo da obra Dom 

Casmurro, são o resultado do trabalho coletivo de internautas que espalham a história da 

narrativa machadiana pela mídia online e que é aproveitado pelos idealizadores da 

Websérie Papo de Carol na construção de sentido da narrativa digital. A ciberadaptação 

é costurada com diversos outros intertextos, cujos leitores/internautas, de posse dessa 

biblioteca digital de referências machadianas, poderão fazer suas próprias inferências 

através da variedade de arcos narrativos que sugerem novas leituras interconectadas com 

5331

Ana
Pencil

https://twitter.com/rodrigoescobaar
https://twitter.com/CaPitusck
https://www.instagram.com/explore/tags/bentinho/


8 
 

o seu enredo. Essa conexão é reforçada com a criação de diálogos entre as personagens 

virtuais no Twitter. No espaço das informações sobre a produção do vídeo blog são 

colocados, de modo estratégico, os links com as contas sociais de Carol (Capitu), 

Bentinho e Rodrigo Escobar. Esses links convidam o usuário internauta interessado na 

história a investigar as redes sociais das personagens e mobilizar pistas para sustentar as 

interpretações da narrativa do vlog.  

 

Disponível em https://twitter.com/rodrigoescobaar. Acesso em 12/03/2016. 
 
A criação de ficção na rede social Twitter não é novidade. Denominadas de Twitter 

Fiction ou Twitterfiction, este tipo de narrativa teve sua origem em 2008 e 2009 e foram 

ganhando tal destaque que em 2012, a equipe do Twitter promoveu o Festival Twitter 

Ficction que ainda se realiza na cultura da era digital. O livro Twitterature publicado pela 

Penguin Book é um exemplo de ficção proveniente dessa rede social. O escritor e ator 

brasileiro Michel Melamed, um dos escritores remanescentes dessa mídia social, lembra 

que não é novidade esse formato de literatura: “Existem livros clássicos de aforismo, o 

haikai vem de muitos sonhos antes do twitter existir. É uma linguagem curta. O Nietzsche, 

o Millôr, todos de certa forma tuitaram.” O intérprete de Bento Santiago, na fase adulta 

na série Capitu, da Rede Globo de televisão, diz que o que tem de interessante em produzir 

literatura nas redes sociais é a resposta a uma capacidade interativa: “novas circunstâncias 

surgem de diálogos literários. No final, talvez, tudo seja uma grande composição 

coletiva.” (http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/09/05/2014).   

Entre as modalidades ficcionais criadas no Twitter estão as paródias, que 

consiste em criar uma personalidade ficcional e escrever seu ponto de vista sobre 

determinado assunto; as ficções colaborativas, categoria em que diferentes pessoas 

postam conteúdos no ambiente, criando uma história partilhada e conjunta; as histórias 
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imagéticas, realizadas pela publicação de fotos em sequência, semelhante à fotonovela; e 

as múltiplas personalidades, quando um único autor cria diferentes contas para diferentes 

personagens ficctícios, que se interagem para formar a narrativa. A twitterficction Papo 

de Carol aposta nessa última modalidade. Os realizadores da ciberadaptação criam e 

configuram perfis reais para as três personagens machadianas com a intenção de 

estabelecer um nexo narrativo por meio da interação entre  eles. A história do triângulo 

amoroso é planejada de acordo com a forma do meio digital e preparada para estabelecer 

o fluxo narrativo nesse ambiente. Assim, não é o meio online que se adapta à história da 

mídia impressa, mas a história de D. Casmurro que se oferece e se molda a ele.             

Ao evocar a narrativa machadiana e relê-la no contexto das plataformas online, 

a ciberadaptação Papo de Carol convida-nos a compreender a tradição do clássico 

nacional em meio a ubiquidade e multiplicidade de mídias e gêneros, estabelecendo uma 

conexão entre a trama narrativa que encontramos em D. Casmurro e os meios de 

comunicação contemporâneos. Produções como estas atraem o público leitor da internet 

de volta a esses textos da tradição literária, colocando-os, novamente, nos círculos de 

leitura. O envolvimento do público e a audiência coletiva nas redes online estão mudando 

as formas de engajamento com as narrativas literárias. A promessa de participação na arte 

e na cultura, ocasionada pela expansão e acesso aos recursos da mídia tecnológica, 

proporciona a geração emergente de consumidores de mídias e gêneros tornar-se criadora 

de seu próprio conteúdo. Jenkins denomina este comportamento de nova cultura 

participativa, observando que “o momento atual de transformação midiática está 

reafirmando o direito que as pessoas comuns têm de contribuir ativamente com sua 

cultura.” (JENKINS, 2008, p.182). O apelo maior de Papo de Carol reside no prazer da 

experimentação de trazer o clássico machadiano para reinventá-lo em novas formas 

narrativas do ciberespaço. Sobre a questão de se limitar a padrões, processos e métodos 

para se construir projetos transmídias ou estabelecer parâmetros negativos e positivos 

sobre esse tipo de experiência narrativa, o pesquisador da área, Vicente Gosciola, diz que: 

 

Não acredito em modelos, a comunicação só é criativa fora dessas 
amarras. A teorização sobre a narrativa transmídia também depende 
desse desprendimento. Seria raso demais enumerar o positivo e o 
negativo da narrativa transmídia; as estratégias de comunicação assim 
são: as vivas têm seus defeitos, mas são bem –sucedidas apesar disso 
ou exatamente por isso, enquanto que as estratégias mortas.... 
(GOSCIOLA, IN: MITTERMAYER, 2014, s/p).  
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Gosciola observa ainda que a narrativa transmídia “não pede para ser glamorosa 

ou contundente, ela só quer estar junto a seu público, que não é um público específico de 

transmídia – que não existe – mas é o público que quer histórias, onde estiver, e delas 

participar.” (GOSCIOLA, IN: MITTERMAYER, 2014, s/p). Maurício Mota, um dos 

pioneiros na prática de experimentos transmidiáticos no Brasil, também enfatiza a 

importância da história, lembrando que as pessoas preocupam-se mais com as plataformas 

e se esquecem do conteúdo e qualidade das histórias, sendo que o foco deve ser 

“SEMPRE” a história: “o processo e o método mais importante a ser explorado é o de 

construir boas histórias. O transmídia vem depois.” (MOTA, IN: MITTERMAYER, 

2014, s/p). O clássico machadiano continua vivo porque transcende as restrições e 

limitações de uma narrativa criada para se expressar apenas em uma única mídia. D. 

Casmurro, como observou Calvino sobre o clássico, exerce tal influência particular que 

se impõe como inesquecível e se “oculta nas dobras da memória, mimetizando-se como 

inconsciente coletivo ou individual.” (CALVINO, 1993, p. 11). A versão da narrativa 

machadiana que chega ao novo meio pode parecer de segunda mão para aqueles que 

viveram ou vivem a experiência de ler Machado somente na mídia impressa, mas pode 

ter sua fascinação e interesse para os leitores internautas, além de representar 

contribuições adaptativas na web 2.0. que, embora feitas por experiências emergentes de 

iniciantes, poderão alimentar a permanência do clássico nos novos meios de 

comunicação.  
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O ESPAÇO DE ESCRITURA EM ROLAND BARTHES E ARMANDO FREITAS 

FILHO: O TRÂNSITO ENTRE O LITERÁRIO E O AUTOBIOGRÁFICO 

Olívia de Melo Fonseca (UFF/IFF) 

 

Resumo: O espaço de produção literária é comumente imaginado de forma segregada, fechada 
e sagrada. De acordo com Maurice Blanchot, em O livro por vir, esse espaço seria idealizado 
como o “Tibete imaginário”. Contudo, segundo este autor ainda, para escrever, é preciso entrar 

no templo, mas é importante buscar desconstruí-lo. Eis uma contradição vivida pelo escritor que 
se tranca em casa para escrever, embora tenha que permanecer fora de si para conduzir-se à 
escritura.  

A partir dessa questão levantada, torna-se interessante ponderar o distanciamento entre 
o pensamento reflexivo e o pensamento do fora. Se, de acordo com a primeira noção, o sujeito 
busca uma suposta verdade em si, por outro lado, de acordo com a segunda noção, o sujeito 
busca-a no outro, fora de si. Diferente da linguagem reflexiva que tende a reduzir a escrita à 
interioridade, esse desaparecimento do sujeito está presente na escrita que tende à exterioridade 
do sujeito. Enquanto o pensamento cartesiano afirma a relação imprescindível entre o sujeito e o 
mundo ou entre um eu e um interior, por outro lado, seria possível pensar a ideia de 
dessubjetivação presente na literatura, espaço neutro onde há o esvaecimento das fronteiras 
dentro/fora e onde o sujeito pode não se encontrar. Por este percurso, este trabalho deseja trilhar 
os textos de Roland Barthes e de Armando Freitas Filho, os quais tematizam a escritura de si. 
Para ambos, a literatura é linguagem que não tem o poder de dizer a verdade do sujeito. Por 
conseguinte, o que o leitor pode encontrar nestes arquivos é a perlaboração arqueológica de si, 
do outro, sujeitos que resistem aos padrões linguísticos, formais e temáticos que enquadrariam, 
se entendido de modo estereotipado, o gênero autobiográfico. 
 
Palavras-chave: Roland Barthes. Armando Freitas Filho. Espaço literário. Escrita de si  

 

No escritório de sua casa na Urca, onde reside desde 1969, diariamente, o poeta 

Armando Freitas Filho escreve como um operário padrão, com tempo de trabalho 

inclusive. O ambiente é propício ao labor do escritor e ao imaginário do leitor: livros 

antigos, pinturas, manuscritos e retratos autografados de Drummond, Bandeira, João 

Cabral e Gullar. Sua linha de produção material, tanto técnica quanto corporal, passa 

por três etapas. Escreve à mão e em pé, conforme já declarou: “Escrever em pé, 

significa, às vezes, escrever deitado, meio de improviso. Escrever sentado é que não 
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consigo. Escrevo o que me descobre, o que me levanta” 
1
. Depois o poeta reescreve 

passando a limpo em uma máquina Olivetti 22 e, por fim, passa a limpo novamente 

quando reescreve no computador 2. 

O penúltimo livro lançado por ele em 2013, Dever, dá sequência a um tema que 

é recorrente em sua obra: a escrita enquanto trabalho ininterrupto da imaginação e, 

principalmente, do corpo. Na época deste lançamento, o poeta concedeu uma entrevista 

a Luciano Trigo 3
, o qual lhe perguntou: “Por que ‘Dever’? O título sugere uma 

aproximação da sua poesia com a reflexão ética sobre a vida, é por aí?”. E o poeta assim 

respondeu: “Não tive esse pensamento grandioso. Devia ter tido. O resultado seria 

melhor, sem nenhuma dúvida”. E complementou sua reposta ao afirmar que a escolha 

do título tinha relação com a epígrafe escolhida para o livro, “O horrível dever é ir até o 

fim”, de autoria de Clarice Lispector, e com o numeral a seguir: 

126 
 
Entreviver 
imprensado, entre 
dever e dever. 
Entre o substantivo e o verbo 
sem distinguir, na passagem 
qual é um, qual é o outro 
quando é vento ou evento 
em constante interrogação 
entrevistando-me 
se não é devir o que devo 
escrever – transitivo, direto 
e ficar, sem dúvida, só e fugaz 
na preposição simples, essencial 
no perigo do pensamento impossível. 

 
9 III 2009 

 
(FREITAS FILHO, 2013, p. 145) 

Para a epígrafe escolhida, “O horrível dever é ir até o fim”, o substantivo dever 

pode ser lido como “o apelo da obra” (BLANCHOT, 2005, p. 316) que ressoa para o 

                                                           
1 Declaração disponível em: http://www.memorial.org.br/cbeal/poetas-na-bilbioteca/armando-freitas-
filho/. Acesso em: 28/06/2016. 
2 Dados retirados de “Armando Freitas Filho e as linhas do tempo”, entrevista concedida pelo poeta a 

Guilherme Freitas. Disponível em: http://blogs.oglobo.globo.com/prosa/post/armando-freitas-filho-as-
linhas-do-tempo-507187.html. Acesso em: 05/03/2016. 
3 Disponível em: http://g1.globo.com/platb/maquinadeescrever/2013/09/01/1632/. Acesso em: 
10/03/2016. 
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escritor, o qual, eticamente, põe-se a escrever até a morte chegar. O adjetivo que 

qualifica tal substantivo, “horrível”, denota a angústia em torno desta tarefa que abre a 

leitura do texto de Armando e se perpetua por ele. O significado para este substantivo 

acompanha o sujeito desde os tempos de escola, quando esta palavra é usada para 

designar a tarefa repetitiva de exercitar em casa o que foi aprendido em aula. 

Significado que se avizinha das palavras exercício e repetição na poesia freitaseana. 

Em termos semânticos, este dever se aproxima da paronomásia proposta pelo 

poeta com a palavra devir, o vir a ser escritura, tal qual Deleuze e Guattari (1992, p. 

145) pensaram o devir-filosófico: “A filosofia eterna, mas também a história da 

filosofia, cedem lugar a um devir-filosófico. Que devires nos atravessam hoje, que 

recaem na história, mas que dela não provêm, ou antes, que só vêm dela para dela 

sair?”. O dever-poeta, deste modo, convive com o devir-poeta.  

Neste trabalho, a experiência do devir-poeta aproxima-se do pensamento do fora 

em Blanchot e do entendimento de Foucault (2009, p. 224) para o lugar da escrita: “Na 

escrita, não se trata da manifestação ou da exaltação do gesto de escrever; não se trata 

da amarração de um sujeito em uma linguagem; trata-se da abertura de um espaço onde 

o sujeito que escreve não para de desaparecer”. Diferente da linguagem reflexiva que 

tende a reduzir a escrita à interioridade, esse desaparecimento do sujeito está presente na 

escrita que tende a sua exterioridade. O espaço literário, de tal modo, poderia ser 

abrangido como um produtor de extimidades 4, o estranho familiar, conforme sugere a 

perspectiva poética presente nos versos a seguir: “perto ou na parte mais ferida do 

coração/migrando para outro peito, outra vida”; “Pulo de dois pés juntos/para dentro de 

você, de mim./O coração parte com todos os cavalos”.  

Se Armando escreveu o seu Dever, Barthes, por sua vez, escreveu a sua Aula. 

Como o dever na poesia freitaseana coexiste com o devir, também o título do texto 

barthesiano foi repensado semanticamente no momento da tradução feita por Leyla 

Perrone-Moisés. No posfácio da Aula, “Lição de casa”, ela explica a escolha deste 

título, em vez da escolha pela palavra lição, a qual também seria uma alternativa para a 

tradução da palavra francesa leçon. Em um primeiro momento, o leitor pode pensar que 
                                                           
4 Extimidade é uma definição desenvolvida por Lacan com o objetivo de repensar paradigmas filosóficos 
que foram construídos a partir do jogo de oposições entre interioridade e exterioridade. A extimidade 
localiza-se, ao mesmo tempo, no mais íntimo de cada sujeito e no mais exterior. Ela se delineia pelo medo 
que é familiar, pela recuperação do que foi perdido. Porém, em vez desta parte perdida vir complementar 
o que falta ao sujeito, ela arruína a sua realidade. Por isso, o êxtimo é, ao mesmo tempo, íntimo, 
desconhecido, ameaçador e angustiante. 
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esta opção é indiferente, por estas palavras serem sinônimas: apresentação de um 

conteúdo feita por um professor a seus alunos. Segundo ela, em termos fonéticos, seria 

mais interessante a eleição de lição. Contudo, sua escolha foi pautada pelo cenário onde 

esta palavra iria circular. No Brasil, lição circunda o universo semântico do ensino 

primário e era essa extensão de sentido que a tradutora queria descarregar do título 

barthesiano. Além disso, Perrone-Moisés lembra que, em espanhol, italiano e português 

arcaico, aula tem um sentido espacial, refere-se a um palácio, uma corte ou uma sala de 

honra. Ela sugere que seja interessante atravessar o título por este sentido, pois a 

exposição de Barthes foi realizada em um espaço específico, de peso e poder na cultura 

francesa, o Colégio de França. Porém, de acordo com ela ainda, tudo o que Barthes 

desejou foi deslocar este lugar estereotipado que iria ocupar. Para isso, ele escreveu toda 

a sua aula atravessada pelas ironias que lhe eram tão caras.  

Nessa desconstrução do espaço acadêmico e do discurso arrogante, Barthes 

desejou “criar, dentro do Colégio de França, uma área de jogo e de afeto” (PERRONE-

MOISÉS, 2007, p. 77). Junto deste, ele desejou criar um espaço, pois, para o fora onde 

se performa a literatura, a qual, na maioria das vezes, era tecida na casa dele. O espaço 

marcado pelo trabalho burocrático e não-criativo faz com que o escritor, para criar, 

precise de todo o tempo livre que não lhe é disponível fora das férias.  

O espaço de prazer para o narrador de Roland Barthes por Roland Barthes está 

ligado à ação de realizar a obra tão sonhada: “Esse espaço é, em toda parte, o mesmo, 

pacientemente adaptado ao prazer de pintar, de escrever, de classificar” (BARTHES, 

2003, p. 50). A sua cartografia é, por conseguinte, as duas residências que possui. Da 

mitologia, ele recupera a metáfora da nave Argo para tentar explicar como se relaciona 

com as suas duas moradas de criação, uma em Paris e a outra no campo: 

Imagem frequente: a da nave Argo (luminosa e branca), cujas peças os 
Argonautas substituíam pouco a pouco, de modo que acabaram por ter 
uma nave inteiramente nova, sem precisar-lhe mudar o nome nem 
forma. Essa nave Argo é muito útil: ela fornece a alegoria de um 
objeto eminentemente estrutural, criado não pelo gênio, a inspiração, a 
determinação, a evolução, mas por dois atos modestos (que não 
podem ser captados em nenhuma mística da criação): a substituição 
(uma peça expulsa a outra, como num paradigma) e a nominação (o 
nome não está de modo algum ligado à estabilidade das peças): à força 
de origem: Argo é um objeto sem outra causa a não ser seu nome, sem 
outra identidade a não ser sua forma. 
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Outra Argo: tenho dois espaços de trabalho, um em Paris, outro no 
campo. De um a outro, nenhum objeto comum, pois nada é mais 
transportado (BARTHES, 2003, p. 58-59). 

 É possível ampliar a metáfora fornecida por Barthes 5 por meio da imagem de 

que o espaço da escritura pode ser entendido como o trânsito entre o dentro e o fora, 

entre as duas moradias e o espaço acadêmico, onde o sujeito vivencia as situações de 

tédio e a angústia pela irrealização da criação e pelo dever de correção infinita que o 

conduz em direção ao devir. Para Barthes, o dever-professor convive com o devir-

escritor.  

Em outro fragmento, “Horário” (2003, p. 94-95), o narrador discorre sobre os 

seus afazeres diários. Se o título escolhido induz o leitor a pensar em tempo de dever e 

de repetição laboral, contraditoriamente, o texto inicia com a expressão: “Durante as 

férias”. Este trecho serve para ilustrar que o tempo de trabalho da escritura é outro: 

“Durante as férias, levanto-me às sete horas, desço, abro a casa, faço 
chá, pico o pão para os passarinhos que esperam no jardim, lavo-me, 
espano minha mesa de trabalho, esvazio seus cinzeiros, corto uma 
rosa, ouço o noticiário das sete e meia. Às oito horas, minha mãe 
desce por sua vez; como com ela dois ovos quentes, uma rodela de 
pão torrado e tomo café preto sem açúcar; [...] À uma hora, 
almoçamos, faço a sesta da uma e meia às duas e meia. Vem então o 
momento em que flutuo: nenhuma vontade de trabalhar; às vezes faço 
um pouco de pintura, ou vou buscar aspirina na farmácia, ou queimo 
papéis no fundo do jardim, ou fabrico uma carteira, um escaninho, 
uma caixa para fichas; chegam assim quatro horas e novamente 
trabalho; às cinco e um quarto, é o chá; [...] Depois do jantar, 
televisão: se aquela noite ela está boba demais, volto à minha mesa, 
ouço música e faço fichas. Deito-me às dez horas e leio, um após 
outro, um pouco de dois livros [...]” 
– Tudo isso não tem nenhum interesse. Ainda mais: não só você se 
marca como pertencente a uma classe, mas ainda você faz dessa marca 
uma confidência literária, cuja futilidade não tem mais aceitação: você 
se constitui fantasmaticamente como “escritor”, ou ainda pior você se 

constitui. 

Interessante observar como foi estruturado o fragmento acima: o primeiro 

parágrafo escrito em discurso direto, tal qual marcam as aspas e o discurso em primeira 

pessoa do singular, seguido de outro, também em discurso direto, sem aspas, mas 

                                                           
5 Para completar a narrativa mitológica em torno da nave Argo, sabe-se que, com o auxílio da deusa 
Atena, esta embarcação foi construída para que Jasão e os outros argonautas fossem em busca de 
aventuras. Jasão conseguiu vencer muitos obstáculos conduzindo-a e sendo conduzido por ela. Entretanto, 
como toda aventura possui o lado prazeroso e também o lado perigoso, na última delas, ele morre por 
causa de uma madeira de sua nau. 
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apontado pelo uso do travessão. Por que a escolha pelo uso das aspas no primeiro 

parágrafo? Abrem-se aspas para citar integralmente algum depoimento dado pelo outro 

extratextual que é revelado ao leitor, na maioria das vezes, após o fechamento delas. Ao 

usar de sua voz para dar voz ao outro, o sujeito torna-se porta-voz deste.  

No texto barthesiano, esse outro permanece indeterminado. Entretanto, o 

discurso proferido por seu narrador parece ter sido proferido pelo próprio autor Roland 

Barthes. Por que, então, este fez uso de aspas para um depoimento que, implicitamente, 

parece ser seu e que não fora retirado de outro contexto? Em um texto autobiográfico, 

por que o uso de aspas para expressar a fala de seu autor? Uma hipótese se esboça: 

nesse texto ao revés, as vozes desse narrador não se enclausuram na voz monológica de 

seu autor.  

O que parece é que toda vez que a narrativa tende a ser guiada pela escrita banal 

diária, como um monólogo, outra voz aparece no texto para censurar a escrita esperada, 

estereotipada. Este aspecto foi notado por Éric Marty, em Roland Barthes: o ofício de 

escrever (2009), o qual observa que a construção da escritura barthesiana é realizada 

pela simulação do discurso do vivido empírico 6. O locutor não pode ser entendido 

como o próprio Barthes, sujeito determinado “pela estrutura espaço-temporal do mundo, 

tendo uma idade, uma identidade, sexo, nome, biografia, pais, endereço etc.”, que 

resolve se confidenciar a seu leitor, mas como uma “consciência simulada” (MARTY, 

2009, p. 281). O eu é imaginário, flexível, não anuncia uma pessoa particular. O eu está 

em polaridade com o tu/você que figura no segundo parágrafo do fragmento analisado, o 

qual, por sua vez, abre-se ao diálogo. 

Conforme observado, o texto barthesiano é movido por gestos de deslocamento 

(PERRONE-MOISÉS, 2007, p. 69), pelas suspensões do funcionamento convencional 

da estrutura pronominal e da narratividade. Em seus fragmentos costurados, espécie de 

patchwork (BARTHES, 2003, p. 160), há “uma descontinuidade no eu que fala, como 

se várias vozes viessem a lhe sobrepor e produzissem um efeito de polifonia. Neles, o 

‘eu’ se apresenta, portanto, como um ‘eu’ segundo, como um outro timbre que, em 

surdina (a surdina dos parênteses), viria a sustentar a voz central” (MARTY, 2009, p. 

286).  

                                                           
6 Segundo Marty (2009, p. 285): “A simulação seria a boa cópia (a boa imitação), pois, na simulação, o 

imitador não lhe é estrangeiro. A simulação obriga o ator (o simulado) a uma espécie de mutação 
existencial em que fica impelido a obedecer a um papel”.  
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Em correspondência, na poesia de Armando Freitas Filho, o sujeito poético 

também figura como uma “consciência simulada” (MARTY, 2009, p. 281). No poema a 

seguir, ele apresenta-se diante de uma competição de jogo de botões que se realiza 

solitariamente: 

Com meus botões, no calor do jogo 
como ser infalível, imparcial, sem roubo 
contra mim mesmo? Como conseguir 
a perfeição absoluta da alteridade 
mútua, simultânea, com os dois lados  
em duelo parelho, se o coração é único? 
A verdade não estaria no óbvio empate 
mas na vitória da surpresa genuína 
quebrando a aparente harmonia das metas 
da combinação simétrica dos reflexos 
do medir de forças iguais acabando 
na morte para valer de um ou outro time 
com que jogo: alter, alternado, neutro? 
 
(FREITAS FILHO, 2009, p. 31-32) 

 Do primeiro verso, pode-se afirmar que o poeta joga com a polissemia da 

expressão “com meus botões”, a qual recupera a partida de futebol de botões e, ao 

mesmo tempo, no uso coloquial, a conversa íntima, cujo locutor e cujo interlocutor são 

a mesma pessoa: o sujeito poético. Na tentativa de diálogo proposta por meio das 

interrogações de que o poema é construído, não há resposta por parte de interlocutor 

algum. Assim também, solitária, configura-se parte da infância desse sujeito. Todo 

aprendizado de disputa, de convivência e de coletividade que o futebol de botões pode 

proporcionar ao jogador, é trocado pelo exercício da/na solidão, tendo em vista que, 

neste jogo, duas pessoas deveriam competir, cada uma na defesa de um time. Na falta de 

alguém para disputa, o sujeito poético busca a brincadeira em meio ao seu 

desdobramento, na descoberta de si enquanto eu e enquanto outro. Porém, como “o 

coração é único” e não é possível alcançar “a perfeição absoluta da alteridade/mútua, 

simultânea” neste “duelo parelho”, uma questão crucial é imposta a ele: Para qual parte 

de mim torcer? E, em correspondência, uma dúvida é colocada ao leitor: Quem (qual 

parte) venceu? Como ponderação possível diante das duas perguntas, pode-se inferir 

que a adrenalina desse jogo neutro, em vez de dissipada, foi conduzida pelo sujeito a 

outro jogo poético, “que jog[a]: alter, alternado” com as palavras. 
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No poema de Armando, o sujeito poético joga uma partida de futebol de botões 

em que o meio de campo do tabuleiro pode ser pensado como uma divisão que separa o 

eu do outro. Se o mesmo sujeito representa ambos os lados, torna-se interessante 

pensar: Como o outro, o lado da defesa, é figurado para esse sujeito enquanto ele ocupa 

o lugar de atacante, ou vice-versa? Esta pergunta serve para pensar as posições tomadas 

pelo mesmo sujeito que, enquanto atacante e defensor de si mesmo, transita em direção 

ao outro e ao fora da escritura. Esse jogo de botões é metáfora que figura a literatura 

enquanto espaço de convívio para as ideias de extimidade, jogo, disciplina, dever e 

devir. Nele, o autor é aquele que “apanha a caneta/do outro lado, e escreve/assim, 

constrangida/sobretudo, sobre o mundo/de dentro, de fora” (FREITAS FILHO, 2016, p. 

14). 
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A FICCIONALIDADE EM DOIS TEMPOS: ANÁLISE DE REPRESENTAÇÕES 

DO ESPAÇO EM CONTOS DE SÉRGIO SANT’ANNA 

Raquel Illescas Bueno (UFPR) 

 

RESUMO: Este trabalho aborda a ficcionalidade na narrativa brasileira recente com base no 
estudo comparativo de representações espaciais em contos de um mesmo autor escritos, um, nos 
anos 1970; o outro, no início do século XXI. Sérgio Sant’Anna costuma ser lido a partir de seu 
experimentalismo, e há motivos de sobra para que seja assim. Mas algumas de suas ficções mais 
realistas, escritas com base em técnica tradicional, traduzem com maestria as transformações do 
espaço urbano e de sua percepção pelos habitantes das cidades representadas. Percebe-se 
diferenças sutis, mas relevantes, entre as reações das personagens à morte violenta nos contos 
“Pela janela”, do livro Notas de Manfredo Rangel, repórter, de 1973; e “O corpo”, do livro O 
homem-mulher, de 2014. Em ambos, as personagens observam o Rio de Janeiro do alto de 
algum edifício da Zona Sul e nesse momento se defrontam com a morte violenta de um sujeito 
anônimo, que permanecerá anônimo até o final da narrativa. A Vieira Souto e a rua Joana 
Angélica de “O corpo” não elidem os desejos dos protagonistas, mas são percorridas por 
transeuntes cuja percepção dos corpos mortos, possíveis vítimas da violência urbana, é 
permeada por uma indiferença matizada por consciência social um tanto fluida, bem diferente 
das representações surgidas no panorama da literatura de Sant’Anna produzida no período da 

ditadura militar. Tais representações literárias pouco têm a ver com “não-lugares” ou com o 

conceito de desterritorialização da teoria recente. Independentemente da expectativa de que a 
literatura reivindique autonomia em relação a outros discursos, essas representações têm muito a 
ver com o fortalecimento do estatuto da ficcionalidade. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Espaço. Ficção contemporânea. Realismo formal. Sérgio 
Sant’Anna. 
 

Da permanência do realismo formal na ficção contemporânea 

O XV Encontro da Abralic propõe a radical renovação dos repertórios teórico e 

crítico dos estudos literários. Esta comunicação talvez esteja deslocada em relação a 

essa proposta, mas isso não acontece por discordância quanto à inclusão das mais 

diversas textualidades contemporâneas como objeto de estudo para o profissional de 

Letras. Difíceis de enquadrar em parâmetros tradicionais, as novas textualidades 

certamente têm muito a dizer sobre nosso tempo e à nossa sensibilidade. Por outro lado, 

tanto quanto elas, também falam de e ao nosso tempo escritas que não desprezam 
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procedimentos narrativos de uma tradição estabelecida no século XIX. Falo de certo 

“realismo formal”, que surgiu como reação a um momento histórico muito preciso, mas 

cujas convenções sobreviveram ao longo do século XX, período de vanguardas, 

desconstruções e anticonvencionalismos. E ainda sobrevivem.  

Pensando na eficiência da literatura brasileira recente para falar de seu tempo, 

optei por um ficcionista que publica desde meados do século XX, mas poderia ter 

escolhido identificar traços desse “realismo formal” em narrativas de escritores do 

panorama mais recente, como Luiz Ruffato ou Daniel Galera. A escolha, no entanto, 

não foi motivada apenas pela observação da permanência do realismo formal, mas 

também pela possibilidade de comparar textos de um mesmo autor produzidos com 

algumas décadas de diferença, para perceber especificidades de cada um dos momentos 

de escrita.  

Detalharei em seguida a quais convenções realistas me refiro, mas é óbvio que 

os autores mencionados não se restringem a essas convenções, muito pelo contrário. 

Ocorre que o experimentalismo e os desvios do realismo tradicional, no caso de Sérgio 

Sant’Anna, têm sido frequentemente abordados pela crítica, conforme será 

exemplificado. Proponho identificar a forte sintonia desse autor com a sensibilidade e 

com a insensibilidade contemporâneas em contos pouco ou nada experimentais.  

A expressão “realismo formal” foi cunhada por Ian Watt, no clássico A ascensão 

do romance. Recordemos que, segundo Auerbach (1976), em análise do surgimento do 

realismo francês do século XIX, a grande inovação de Stendhal, Balzac e Flaubert foi 

sua capacidade de engastar o homem representado em alguma realidade político-sócio-

econômica bem definida. Estudando o romance inglês de um momento imediatamente 

anterior, Watt tratou do “realismo formal” como uma convenção, ou um conjunto de 

convenções, à qual erroneamente se tendeu a atribuir maior capacidade de alcançar a 

verdade do que, por exemplo, a das ficções românticas. A verdade, para Watt, não seria 

alcançada pela capacidade de transcrever fielmente a realidade. Sob esse viés, não 

importaria qual experiência humana fosse retratada, mas sim como ela fosse mostrada: 

“[seu] realismo não está na espécie de vida apresentada, e sim na maneira como a 

apresenta”. (WATT, 2010, p. 11) 

Ao tratar do conjunto de procedimentos narrativos do ”realismo formal”, Watt 

destaca a causalidade, que substituiu a alta frequência de coincidências nos enredos; 

quanto ao tempo, aponta a predominância de uma temporalidade mecânica e muito 

precisa; quanto ao espaço, emprega as seguintes expressões: “como se [a narrativa] se 
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desenvolvesse num ambiente físico real”, “firmeza de ambientação” (a propósito de 

Defoe); e “é tão cuidadoso com a topografia da ação quanto com a cronologia” 

(Fielding) (id, p. 28); além de “colocar o homem inteiramente em seu cenário físico” 

(citando Allen Tate) (id, p. 29). No tocante à semântica, menciona a substituição da 

linguagem excessivamente figurativa e retórica que predominara em períodos anteriores 

por uma forte referencialidade. 

Observe-se que até as décadas de 1940 e 1950, período em que foram escritos 

Mimesis e A ascensão do romance, muitos conceitos ainda não haviam sido postos em 

xeque pelos estudos literários – o conceito de referência, por exemplo – mas já havia a 

consciência de que mesmo a ficção mais obviamente fincada em referências reais não 

atinge, por esse motivo, alguma verdade maior.  

Ao aproveitar as teorias da ficção mais tradicionais, não busco apoio para 

alguma reivindicação de verdade narrativa que dispute esse grau de veracidade com o 

jornalismo, a história ou, noutra ponta, com a linguagem experimental que, por 

subverter a lógica das percepções, tenta alcançar a verdade por um caminho alternativo, 

item presente na agenda de algumas vanguardas estéticas. Situo-me mais perto da 

reivindicação de Juan José Saer, em “El concepto de ficción” (1989), quando trata a 

literatura como uma espécie de “antropologia especulativa”:  

 

en las grandes ficciones de nuestro tiempo, y quizás de todos los 
tiempos, está presente ese entrecruzamento crítico entre verdad y 
falsedad, esa tensión íntima y decisiva, no exenta ni de comicidad ni 
de gravedad, como el orden central de todas ellas, a veces en tanto que 
tema explícito y a veces como fundamento implícito de su estructura. 
El fin de la ficción no es expedirse en ese conflicto sino hacer de él su 
materia, modelándola “a su manera” (SAER, 2014, p. 15)1 
 

 

Penso que as ficções de Sant’Anna estabelecem de forma muito produtiva a 

tensão crítica entre verdade e falsidade. Assim, ele pode ser considerado um 

antropólogo especulativo, tanto em suas narrativas mais experimentais quanto nas mais 

realistas.  

 

                                                           
1
 nas grandes ficções do nosso tempo, e talvez de todos os tempos, está presente esse entrecruzamento 

crítico entre verdade e falsidade, essa tensão íntima e decisiva, não isenta nem de comicidade nem de 
dramaticidade, e que é a ordem central de todas elas, às vezes explicitada tematicamente e às vezes como 
fundamento implícito de sua estrutura. A finalidade da ficção não é a de incursionar nesse conflito, e sim 
fazer dele sua matéria, moldando-o “à sua maneira” (trad. L.E.W. Machado) 
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Um contista em dois tempos:  

No caso de Sérgio Sant’Anna, quero pensar em diferenças sutis, mas relevantes, 

percebidas entre as reações das personagens à morte violenta nos contos “Pela janela”, 

do livro Notas de Manfredo Rangel, repórter, de 1973; e “O corpo”, do livro O homem-

mulher, de 2014. Em ambos, as personagens observam o Rio de Janeiro do alto de 

algum edifício da Zona Sul quando se defrontam com a morte violenta de um sujeito 

anônimo, que permanecerá anônimo até o final da narrativa. Em ambos, as reações são 

quase indiferentes à tragédia, seja ao atropelamento numa rua do Flamengo, em “Pela 

janela”, ou à presença de um corpo negro no cotidiano de quem se movimenta pelas 

ruas de Ipanema, em “O corpo”. Frise-se: as reações são quase, mas não totalmente 

indiferentes.  

Ao contrário do que usualmente se observa na ficção de Sérgio Sant’Anna, esses 

contos se afastam do experimentalismo e das metanarrativas. Nada neles convida a falar 

de não-lugares, ou de um olhar que, por situar-se no alto de um edifício, possa ser 

considerado periférico. Cito, em sentido oposto, um fragmento de “O homem-cápsula e 

os espaços mundializados: cidades ausentes na ficção de Sérgio Sant’Anna”, de Vera 

Lucia Follain de Figueiredo, para quem as personagens de Sant’Anna  

 

[Q]uerem ver a cidade de cima, contemplar, à distância, suas luzes. 
Observam o espaço urbano “com um olhar periférico”, que tanto pode 

partir da janela dos hotéis quanto de dentro de um automóvel com o 
vidro fechado. Eles estão exaustos de pesquisa, exaustos do que lhes é 
proposto como realidade. (FIGUEIREDO, on line) 

 

O único lugar viável para essas personagens de Sant’Anna, segundo Figueiredo, 

seria a própria linguagem: 

 

A obra de Sérgio Sant’Anna questiona (...) a pertinência da pretensão 

realista, nos leva a indagar se a literatura, hoje, poderia ser algo mais 
do que auto-referencial, dada a atual perda das certezas 
epistemológicas e os modos como essa perda afeta a representação. A 
literatura não traz a realidade para o texto: ela seria jogo, apropriação 
de imagens e, nesse sentido, seria também um exercício de poder, 
como qualquer outro. (id, on line) 

 

Esse enfoque, pertinente quando se trata de metanarrativas, não ajuda muito a 

entender as personagens de “Pela janela” ou de “O corpo”. Nesses contos, os 

protagonistas estão muito firmemente situados no Rio de Janeiro do presente de cada 
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narrativa. Observar a cidade do alto, para eles, não é uma atitude abstencionista, e a 

forte referencialidade encaminha a interpretação mais diretamente para outros aspectos. 

Do protagonista do conto da década de 70, até seria possível dizer que está “exausto do 

que lhe é proposto como realidade”, mas em “O corpo” a onisciência do narrador 

poucas vezes alcança os sentimentos e pensamentos do protagonista. Quando o faz, não 

aponta para o cansaço ou a negação da realidade. 

Em “Pela janela”, as personagens estão num apartamento do décimo andar de 

um prédio em frente à praia do Flamengo. São seis da tarde e faz muito calor. Uma 

mulher cega, identificada pelo narrador como “a velha”, conversa com o filho Humberto 

sobre a ausência de seu outro filho, Mário. O cenário urbano aparece no diálogo, pois 

Humberto repassa à mãe tudo o que vê e escuta: trabalhadores apressados voltam para 

casa, ouvem-se buzinas e xingamentos, batedores acompanham alguma figura 

importante da ditadura militar. Muito irritado com o rumo do diálogo, em que a mãe 

expressa sua preferência por Mário, Humberto tampa os ouvidos e se concentra no que 

acontece na rua. Diz o narrador: “ele viu direitinho quando um senhor de terno, chapéu 

na cabeça e bengala foi atropelado” (SANT’ANNA, 1997, p. 70) Ao responder à 

curiosidade da mãe sobre o motivo da freada forte que antecedeu o atropelamento, 

Humberto mente para ela de forma sádica: diz que a vítima vestia camisa vermelha e 

calça roxa, roupa que Mário usava em sua última visita à mãe, meses antes.   

O conflito vivido naquele apartamento de classe média assemelha-se aos que 

aparecem com frequência nas narrativas de Luiz Vilela, ou mesmo de Clarice Lispector: 

enfocam-se dramas um tanto mesquinhos, familiares, tipicamente burgueses, mas nem 

por isso menos humanos. Os detalhes realistas fazem toda a diferença: Humberto está de 

pijama às seis da tarde porque não trabalha nem tem vida social, limitando-se a cuidar 

da mãe. Bem diferente disso, Mário, o filho preferido, namora uma loura que dirige um 

“carro esporte”, usa roupas da moda, “cabelos tampando as orelhas”, (...) “um bigode 

mexicano e costeletas”. Mário tem trinta anos; Humberto vinte e nove, e não aderiu às 

novidades que nesse período serviam como forma de expressão libertária para os 

adultos jovens: ele acha estranho que outros homens usem “calças coloridas parecendo 

de bicha e umas sandalinhas como se fossem mulheres” (id, p. 68). No Rio de Janeiro 

do auge da ditadura militar, a moda hippy e a informalidade nas vestimentas ainda eram 

menos frequentes que os ternos.  

Segundo Humberto, após oito anos de cegueira talvez sua mãe não fosse capaz 

de reconhecer seu irmão, pois “O Mário mudou. (...) Todo mundo mudou” (id., ibid.). 
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Mudou até o presidente da República: a mãe pensava que o General Castello Branco 

continuava no poder, mas o filho a corrige: “é um outro general. (...) É um nome muito 

complicado, a senhora não vai entender.” (id., ibid.) – referência indireta, mas precisa, 

ao general Emílio Garrastazu Médici.   

Quarenta anos depois, no carnaval de 2014, Sant’Anna publicou “O corpo”, 

originalmente no jornal O Globo. Em vez de às seis da tarde, a narrativa começa com o 

dia. Segundo a temporalidade mecânica e precisa da frase de abertura, “[E]ram quinze 

para as seis da manhã, a claridade apenas despontando” (SANT’ANNA, 2014, p. 118). 

O apartamento em frente ao mar, neste caso, fica em Ipanema. Enquanto bebe um suco 

de mamão com água e se prepara para correr, o corretor Fernando Antônio percebe no 

horizonte “algo parecido com um corpo negro boiando”. Em linguagem detalhista, de 

ação/descrição, o narrador informa que Fernando se dirige à porta do apartamento e 

toma o elevador. Já na rua, confirma que se trata de um homem morto:  

 
E Fernando não pôde deixar de filosofar como todo mundo diante de 
um cadáver, filosofia que podia ser reduzida à sua expressão mais 
simples com as palavras: o homem negro está morto, eu estou vivo, 
mas também vou morrer. Sentiu-se levemente deprimido e iniciou 
imediatamente sua corrida. (id, p. 119) 
 

Alguns surfistas tomam o rumo do Arpoador porque ainda é cedo para lidar com 

a presença de algo tão desagradável: “defunto a uma hora dessas?”, mas um deles opta 

por “pegar onda com o defunto”. A depressiva senhora que transita da rua Joana 

Angélica à Vieira Souto, ao aproximar-se da Vinicius de Moraes e da Fame de Amoedo 

sente o coração disparar e comenta: “Esse já não sofre mais.”; um pregador bíblico se 

aproxima do cadáver para rezar enquanto os banhistas se afastam, afinal “ninguém quer 

pegar praia perto de um morto” (id, p. 122). Um aposentado recorda que, algum tempo 

antes, ao constatar que os bombeiros haviam deixado dois corpos de afogados em frente 

a uma churrascaria, vários clientes tinham ido embora. A narrativa segue em linguagem 

muito objetiva rumo ao desfecho. No final, um PM constata que o morto não portava 

documentos na bermuda.  Após indicar a falta de cuidado com que os funcionários do 

IML tratam o corpo para colocá-lo na última das três gavetas disponíveis no furgão, o 

narrador faz referência ao trabalho dos vermes que todos carregamos e que apenas 

aguardam nossa morte para iniciar seu trabalho.  

A matéria narrativa é, portanto, construída a partir das reações dos habitantes do 

Rio à presença do corpo em seu cotidiano. Mas são sempre reações inócuas, 
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conformadas, passivas. Nenhuma personagem fica chocada, ninguém indaga quem é o 

morto, de onde veio, como ou por que morreu. O narrador, por sua vez, lança uma 

indagação fraca, que o conto não se propõe a responder: “Mas afinal, o que aconteceu 

com ele?” “Um banhista que se afogou tão cedo?” (id, p. 121) 

Não se cogita quem seria o negro ou por que motivo foi baleado, não se aborda a 

diferença geográfica entre a zona Sul e a periferia, não se fala de gangues nem dos 

conflitos próprios das cidades em que, como no Rio de Janeiro, as desigualdades sociais 

são escancaradas até na geografia física. O conto se restringe à classe privilegiada e a 

espaços em que ela predomina. É preciso, mas restrito, enquanto a curiosidade do leitor 

tende a querer mais informações. A causalidade própria do realismo formal não aparece 

aqui, o que não chega a ser uma tendência ao experimentalismo.  

Predomina, portanto, um estranhamento anestesiado, bem diferente, por 

exemplo, do impacto causado pela linguagem de Rubem Fonseca. A morte não choca, o 

conto também não. A morte, trivializada, é apenas mais um elemento da paisagem 

carioca. Naquela pílula de reflexão filosófica pela qual o protagonista constata, 

“levemente deprimido”, que todos vamos morrer, ele não considera o coletivo, mas sim 

sua própria finitude. Dizia um sermão de John Donne que os homens não deveriam 

perguntar por quem os sinos dobram. Se o toque fúnebre ressoa, independentemente de 

quem seja o morto, a comunidade deveria saber que os sinos tocam pelo morto, mas 

também por cada um dos vivos. Não deixa de ser assim também aqui: toda morte alheia 

desperta a consciência da própria morte. Mas não há sugestão de uma moral cristã que 

ampare esse sentimento, que resta esvaziado de sentido que ultrapasse o da 

subjetividade do protagonista. Algo bem século XIX, aliás, essa ênfase na subjetividade 

do indivíduo.  

Ifigênia, a diarista que prepara o café-da-manhã, é apenas mencionada pelo 

narrador. E o morto sequer rende assunto entre Fernando e a namorada. Na última 

referência ao protagonista, ele está de volta ao apartamento preparando-se para mais um 

dia de trabalho. Já engravatado, flerta com Ana Lívia, mestranda, “bem jovem, morena 

e bonita” que dorme com ele “duas ou três vezes por semana” (id, p. 123). O narrador 

informa que Fernando preferiu não comentar sobre o homem morto na praia.  

No conto da década de 70, um jovem ressentido pela falta de reconhecimento 

por sua dedicação à mãe assiste o anoitecer, a vida e a morte pela janela, vestido para 

dormir. O atropelamento que rompe essa rotina lhe serve de argumento para uma 

fantasia compensatória pela qual ele se vinga ao mesmo tempo da mãe dependente e do 
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irmão independente e integrado a seu tempo histórico. A falsidade, a distorção da 

verdade, a imaginação criativa de Humberto podem ser lidas como metanarrativa, 

literatura dentro da literatura. Prefiro enfatizar que se trata da simples, e muito eficiente, 

substituição de “terno”, “chapéu” e “bengala” por “camisa vermelha” e “calça roxa”. 

Meros detalhes de verossimilhança realista. Um bom exemplo de domínio da técnica 

narrativa construído com base na causalidade e na referencialidade realistas.  

Em “O corpo”, há outro grau de esvaziamento do sentido. A posição de 

observador só é ocupada pelo protagonista nos primeiros parágrafos, tempo suficiente 

para a identificação do elemento que, por não combinar com a paisagem e com o 

amanhecer, promete ser o assunto do dia. Mas essa expectativa não se confirma. O 

protagonista prepara um suco, veste roupa esportiva, pega o elevador, corre, toma uma 

ducha, veste o terno, toma o café-da-manhã, acaricia a coxa da namorada, sai para o 

trabalho. Mas não fala, não conta, não inventa outra narrativa. Apenas vive, sabendo 

que alguém morreu. Sem fantasia. Sem drama. Sem ficção dentro da ficção. Mas a boa 

literatura não precisa mesmo ser meta-alguma coisa.  
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 O ESPAÇO NEGOCIADO: MASCATE, DE WILSON BUENO 

Rita Lenira de Freitas Bittencourt (UFRGS) 

 

RESUMO: 

 Este ensaio ocupa-se da novela Mascate (2014), do poeta e escritor paranaense Wilson Bueno 
(1949-2010), explorando as diversas configurações do espaço, em suas dimensões física, 
linguística e da memória. Centrado na figura ambígua do (da) narrador (a), que, em sua “canção 
marafa” utiliza uma mescla de línguas – entre o espanhol, o português, o guarani e o árabe -, e 
tendo como contraponto a figura de um mascate, o texto põe em cena uma espécie de feira livre, 
onde se expõem e se cruzam elementos literários, culturais e identitários. Algumas noções teóricas 
são utilizadas, como a de heterotopia, de Michel Foucault (2001), a condição estrangeira, de Julia 
Kristeva (1994), o contemporâneo, de Giorgio Agamben (2010) e a literatura menor, de Gilles 
Deleuze (1997) e também serão comentados brevemente os impasses da biopolítica em outros 
autores, além das questões de deslocamento e migrância, que são marcas importantes na produção 
do escritor.    
Palavras-chave: Portunhol. Literatura brasileira. Espaço. Novela. Wilson Bueno.  

 
 
 

Contra o gabinetismo, a prática culta da vida. En- 
genheiros em vez de juriconsultos, perdidos como 

chineses na genealogia das ideias.  
A língua sem arcaísmos, sem erudição. Natural e neo- 

lógica. A contribuição milionária de todos os erros. 
Como falamos. Como somos. 

Oswald de Andrade. Manifesto da Poesia Pau-Brasil, 1924.  
 

As pessoas sem imaginação estão sempre querendo que  
a arte sirva para alguma coisa. Servir. Prestar. O serviço militar. 

Dar lucro. Não enxergam que a arte (e a poesia é arte) é a única chance 
 que o homem tem de vivenciar a experiência de um mundo da 

liberdade, além da necessidade.  
As utopias, afinal de contas, são, sobretudo, obras de arte.  

Paulo Leminski. Inutensílio. 1986. 
 

Publicada em tempo póstumo e dando continuidade à saga de "novelas marafas" 

- na qual Mar Paraguayo é a mais conhecida -, a novela Mascate acrescenta mais uma 

língua ao portunhol selvagem praticado pelo escritor paranaense Wilson Bueno: o árabe.  
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Mascate foi publicada pela editora cartonera Yiyi Jambo, com sede em Ponta 

Porã/Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, tendo os direitos de publicação cedidos ao 

poeta editor Douglas Diegues - o "compadre brasiguayo1" de Bueno - por Luiz Carlos 

Pinto Bueno. Segundo o amigo e editor, um novo livro, intitulado Novelas Marafas, ainda 

inédito, que, "o poeta consideraba a sua sagarana em portunhol selvagem2”, incluirá 

possivelmente Mar Paraguaio (1992), Meu tio Roseno, a cavalo (2000) e Mascate 

(2014), pois as três novelas têm várias características comuns, sendo a mais importante 

delas o fato de que, embora sejam escritas, seguem a forma do registro oral, que inclui 

repetições, idas e vindas no tempo e no espaço narrativos por ativação da memória, além 

da exploração sistemática das relações entre as línguas. 

A expressão "canção marafa" já está presente na novela mais antiga, aplicada a 

personagens que montam, em sua dicção, um espaço geográfico imaginado. No caso de 

Mascate, o narrador ou narradora, em seu delírio ou encantamento amoroso, desde um 

puteiro3, narra os fatos e feitos a posteriori, tornando tudo intercambiável no texto: 

espaços, identidades, corpos, culturas.  

O foco da narração é o sofrimento pela ausência de um mascate, o sírio libanês 

Faissal Mohamed el-Rachid, seu amante ocasional. Outras personagens importantes são: 

Adroke ou Androké, um índio velho, bêbado e doente, que leva e traz notícias e La Corta, 

prostituta de outra casa, que em algum momento da narrativa seduz o mascate. 

A personagem mascate se desloca, carrega uma maleta repleta de bugigangas e faz surgir 

na narrativa, além dos espelhos, tecidos, maquiagem, lenços de seda e disfarces, acenando sempre 

a outros lugares em objetos que comercializa, marcadamente heterotópicos (FOUCAULT, 2001). 

Cito um trecho da novela: 

 

Traía em su portentosa mala de mascate, (...), las delícias y las 
colchêas, los broches de ágata, anillos descomunales y pendientes 
de caracoles, las pulseras de oro y argêntea plata agentina, los 

                                                           
1 A novela Meu tio Roseno, a cavalo traz explicitamente a dedicatória: "A Douglas Diegues, meu / 
compadre brasiguayo" (Bueno, 2000, p.7). 
2 Com a novela Mar Paraguayo, Wilson Bueno institui um tipo de dicção narrativa translinguística que 
produz efeitos de curiosidade e atração. Na trama textual figuram as correspondências e os desacertos entre 
os vocábulos em português e espanhol - que elaboram uma estética em portunhol/ portuñol - e também a 
língua de fundo, a grande Outra, o guarani, que une tudo. Douglas Diegues utiliza registros duplos para 
denominar essa entrelíngua: "portunhol selvagem", "portuñol salbaje", variando a grafia ao sabor das trocas 
sem fixar-se em nenhuma delas.  
3 O termo "marafa" vem do banto e significa a oferenda, a "cachaça" destinada às entidades. Passou a 
designar qualquer tipo de cachaça e na variante "marafona" significa "meretriz" ou "cafetina".  Embora não 
fique explícito, é possível supor que o(a) narrador(a) seria uma travesti, proprietária (ou trabalhadora) de 
um bordel em Eldorado do Paraná, na fronteira com o Paraguai. Como ele(ela) refere-se a si mesmo(a) ora 
em flexão masculina ora em feminina, a grafia dupla será mantida ao longo deste ensaio. 
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lenços bordados y los pañuelos con pinturas de otros mundos 
(BUENO, 2016, p.6). 

 

Duas reflexões teóricas vão contribuir para a abordagem do espaço nesta obra. 

Primeiramente, a noção de heterotopia, de Michel Foucault, que aqui poderia ser 

entendida a partir do objeto espelho: 

 
O espelho funciona como uma heterotopia no sentido em que ele 
torna esse lugar que ocupo, no momento em que me olho no 
espelho, ao mesmo tempo absolutamente real, em relação com 
todo o espaço que o envolve, e absolutamente irreal, já que ela é 
obrigada, para ser percebida, a passar por aquele ponto virtual que 
está lá longe (FOUCAULT, 2011, p.415). 

 

Nesses objetos, há formas distintas de espacialidade que, aplicadas ao 

pensamento, se referem, ao mesmo tempo, ao dentro e ao fora, ao passado e ao futuro, ao 

saber acumulado e ao saber mais imediato. Na cena contemporânea, designa uma ordem 

caleidoscópica de topos heterogêneos e simultâneos e, que, segundo o teórico francês, 

tomando como imagem o espelho, vai assinalar relações complexas de reflexão, 

refratação e distorção. 

Em outra direção, a questão geográfica deve ser considerada e tem nos mapas 

importantes ferramentas de leitura deste texto, na medida em que se desloca da cartografia 

tradicional e compõe uma espacialidade cognitiva muito próxima das configurações em 

rede ou em labirintos, conforme uma temática explorada por Lucia Leão: 

 

O mapa, enquanto hiperespaço cognitivo, muito se difere dos 
esquemas visuais fixos, pois pertence ao universo das 
transformações e das interconexões. O mapa só pode ser 
apreendido no caminhar e nos movimentos oscilatórios entre 
ordem local e ordem global, entrar e sair, perceber e racionalizar 
(LEÃO, 2002, p.72,73). 

 

Assim, em Mascate, os navios e suas rotas, a Arábia lendária, a batalha de Alcácer 

Quibir, e, figura suplementar, a metáfora da viagem, colocam a tradição da literatura e os 

descobrimentos marítimos na zona de limiar, seca e inóspita, da região de fronteira entre 

o Brasil e o Paraguai.  

O canto da marafona ainda sugere os percursos imaginários e suas conexões, 

montando as coordenadas de um mapa gigante, com traçados continentais: "Brasil -

Istambul, Paraná-Damasco, Eldorado del Paraná-Ryad" (BUENO, 2016, p. 38), por onde 
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amor, ódio, saudades circulam e culturas se desterritorializam, nos interstícios de uma 

literatura-língua menor (DELEUZE, 1997). Esses movimentos se tornam evidentes em 

um trecho da parte final, quando o(a) narrador(a) conta uma possível viagem de retorno 

do mascate à sua terra, referindo-se a uma “geografia malaprendida”: 

 

Claro está que vá a retornar a su pátria amada, salve, salve. (...) 
Claro está que lo passaporte carimbado ya todo de pronto se 
encuentra y que va a buscar el paquete que sale del puerto de 
Paranaguá a la vigêsima-quinta hora. El paquete (...) que vá dar 
en el desierto de Neguev, si me lembra la geografia malaprendida 
entre los marineros, el paquete que ya apita con uno desussado 
dolor, y se me corta lâmina alêrta, el corazón (BUENO, 2016, 
p.38) 

 

Porém, a ambivalência da personagem mascate, o sírio libanês Faissal Mohamed 

el-Rachid, ou Don Faruk Mohamed, ou simplesmente Felício, também conhecido como 

Turco ou Turca, e as qualidades híbridas da narrativa não se desenham apenas nas 

palavras e frases em guarani-espanhol-português orientalizado ou nos descaminhos das 

lembranças em geografia imaginada. Há sobretudo uma insistência na língua, no uso de 

um nome que se expande e inclui outros nomes, ou que se apequena infinitamente pelo 

uso dos sufixos guaranis: 

 

Faissal Mohamed el-Rachid 
Munir Faissal Mohamed el-Rachid 
Don Faruk Mohamed, “después Felício”  
Abdo Munir Mohamed 
Don Felício (tovarorî – alegre, feliz) 
Abdula Munir Mohamed el-Rachid 
Abdala MunirFaissal Mohamed el-Rachid 
SaadeAbdula Mohamed el-Rachid (enteramente desnudo) 
Rachid. Don Chono Quincallero. MoramedMunir. Abdul Abdulla El-
Rachid, Don Felício Mascate, Don ChanoQuincallero,  el-Rachid (em 
sequência) 
Faissal Mohamed MuhamarBin el-Rachid 
Mohamed Munir Abdala Zarif el-Rachid 
Mohamed AharanMunirSaadeKaluf el-Rachid 
Buhonero viajor (BUENO, idem, p.6, 8, 17, 33). 

  

O(a) narrador(a) participa e monta, com força espetacular, um drama de 

identidades cindidas e expandidas, que desafiam as nacionalidades estabelecidas e os 

limites do corpo e do gênero, pois, ao que tudo indica, trata-se de uma travesti. Também 

há uma condição andrógina, no plano enunciativo, que alterna uma concordância no 
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masculino e no feminino, mistura Aladim e Xerazade na figura do mascate e se combina 

a certa condição estrangeira (Kristeva,1994), de quem nunca está de todo em lugar algum. 

Tudo isso é reforçado na personagem do mascate, quando se conectam a condição 

estrangeira e uma profissão que se caracteriza por um constante nomadismo.  

Vale citar, também, as personagens índias, desterritorializadas em sua própria 

cultura e, efetivamente, em função da perda de suas terras. São dados impossíveis de 

separar do atravessamento das línguas, o guarani e o árabe entre o português e o espanhol, 

com fundo afro: 

 

Tratê desto muezim pî’aitteguivé, com carícias y indormidas 
auroras; (...) Androké a elle gustaba dizer que Mohamed Afif 
Faissal el-Rachid nada queria com las mujeres e que el mistêrio 
de sufelicidad al sol era justamente em razón desto...” (...). Desde 
lejos só lo veo sorrir, biah, mascate – blancos los dientes 
(BUENO, idem, pp.32, 22, 39) 

 

As operações narrativas permitem leituras em várias direções, quer se trate de 

explorar as tensões políticas dos estados nacionais ou os impasses da biopolítica, que 

atingem os corpos não domesticáveis, como os do turco migrante, do índio doente ou das 

putas solitárias e infelizes - além das questões imigratórias (PELBART, 2003; 

ESPOSITO, 2010), capazes de colocar uma vida inventada em cena -, mesmo que se trate 

de narrar, simplesmente, uma paixão  desmedida e um rompimento inevitável, onde a 

narrativa, do lado de quem conta, do ponto de vista da palavra, faz negócio inclusive com 

a morte e alcança tanto as Arábias quanto as zonas de beira de estrada.  

As contradições do relato apontam mudanças de comportamento do imigrante el-

Rachid, perdido entre mundos e crenças: inicialmente, ele é descrito ajoelhado, rezando 

várias vezes ao dia, guardando os sábados em oração e em abstinência de comida e sexo. 

Além disso, não fuma e nem bebe álcool. Mais adiante, passa um bom tempo se 

embriagando, brigando de bar em bar, tem suas mercadorias roubadas e passa a fumar 

charutos. Acorda com ressacas arrasadoras, torna-se violento e arredio. 

Quando some de Eldorado do Paraná, são várias, também, as versões a respeito 

do seu destino. Além daquela acatada pelo(a) narrador(a) de que talvez tenha retornado 

ao seu país, dizem que ele foi morar no Paraguai, onde construiu um castelo e arranjou 

uma esposa adolescente que mantém fechada e vestida com uma burca. Dizem também 

que ele se tornou evangélico e faz pregações de povoado em povoado. 

5357

Ana
Pencil



6 
 

Além disso, no tom (lamento) melancólico do/da narrador(a) a memória é ativada 

em múltiplas direções: em torno da grande guerra do Brasil, no final do século XIX, na 

qual morreu a maioria dos homens paraguaios; em função das diásporas interoceânicas e 

nos trânsitos entre as fronteiras dos países sul americanos; e como retomada da economia 

do porta em porta, do boca a boca e das cadernetas, que resgatam as marcas corporais e 

temporais do deslocamento e tornam o passado presente (AGAMBEN, 2010), atuando no 

contemporâneo e exibindo o anacronismo como uma forma de ler (HUYSSEN, 2000). 

Depois das experiências anteriores de Bueno, que, segundo Néstor Perlongher 

(1992), referindo-se ao Mar Paraguayo, produziu uma ficção "hispano-afro-guarani", e 

depois de um breve diálogo com Guimarães Rosa, em Meu tio Roseno a cavalo, a hipótese 

é a de que, ao incluir mais uma dicção étnica em sua malha vernácula, o escritor tenta 

recuperar os movimentos de comércio bem conhecidos e localizáveis no interior de um 

Brasil pretérito - o dos mascates – potencializando-o, tornando-o visível e integrando-o 

no pano de fundo comum de uma cultura compartilhada (AGAMBEN, 2010). 

Além disso, promove, no espaço narrativo, uma espécie de feira livre de sons, 

sentidos, marcas linguísticas, temporalidades e espacialidades, onde o bordel (putero) de 

Eldorado do Paraná, de onde, desde seu minúsculo quarto, a marafona narra suas 

desventuras, torna-se o próprio texto.  

Veja-se algumas palavras recolhidas do "elucidário" final do guarani:  

 

Mboi – cobra 
Mboi’michî – cobrinha 
Mboi’michîmirá’ymí - cobrinhazinhinha  
Añá – diabo, demônio  
Añangá – outro nome do demônio  
Añaretã – inferno  
Ãñaretãmeguá – infernal, coisa infernal  
Chororó – murmúrio, sussurro 
Churuchuchuguasú – festança 
Che che mandu’á – literalmente “eu me recordo”; “eu me 
lembro”  
Ñe’ñereí - mentiroso 
Pî’aitteguivé – De todo coração, amorosamente  
Tuyá – velhice masculina; exclusivamente a velhice do homem 
          (BUENO, idem, p. 41,42,43) 

 

Em operação metonímica, Bueno vai transformar a pequena novela em um 

puteiro. E vale, aqui, citar um verso de Cazuza e sua metáfora expandida: "transformam 
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o país inteiro num puteiro/ pois assim se ganha mais dinheiro4" (CAZUZA, 1988). Os 

espectros dos guaranis, na figura de Androké, bêbado e portador de más notícias, dão bem 

a medida de um fim anunciado – dos solitários e infelizes, dos imigrantes e dos sem terra 

e sem memória: 

 

Mas, claro, ñe’êreí, ñe’ êreí, como acreditar em esto índio viejo, 
índio y tuyá de índio, tuyá de viejo que sea, y bebum? Además de 
bebum, índio nómade, andarín – hoy aqui; allá, mañana. A todo 
bisbilhotando, cuchicheabando siempre hecho uma mujer-de-
estrada; invencionando, de la nada, cosas increíbles, danaciones 
medonhas, ocuro cuervo traendo y llevando em la boca sin 
dientes, hãi’yva, hã’yva, su pico flautado y viejo, murcha la boca 
de las carquejadas borrachas de toda uma vida vieja y sonámbula, 
tupamba’eyara, traendo y llevando notícias aziagas, 
destratamientos de la vida a nuestro destino, la mala-suerte, 
golpes, galopes, Dolores de la más sufrida ausência, como esta, 
em que me muevo em prantos y derruiciones (BUENO, idem, 
p.34) 

 

Por fim, em modo simultâneo, o escritor paranaense também ensaia o retorno a 

algumas escrituras relevantes na literatura brasileira, cujas ficções exploram questões 

similares, como, por exemplo, Dalton Trevisan, Moacir Scliar, Raduan Nassar e Milton 

Hatoum e novamente desafia os leitores e leitoras, ao propor um movimento para fora da 

leitura.  

Veja-se, nesta direção, o elucidário árabe: 

 

Ahd lulo – colar de pérolas 
Ãrtiah nafse – paz de espírito 
Biah – mascate, comerciante 
Biah ashiah sãcar – doce mascate amante meu 
Daw – luz 
Mara – mulher; ser humano do sexo feminino  
Mãssa – crepúsculo, por-do-sol  
Shoh lal watta – saudades da pátria, banzo 
Surya – Síria, o país (BUENO, idem, p.43). 

 

                                                           

4 Conhecido como Cazuza, Agenor de Miranda Araújo Neto (RJ -1958 / 1990) foi cantor, compositor, poeta 
e letrista brasileiro. Inicialmente, participou como vocalista e letrista da banda Barão Vermelho e mais 
adiante fez carreira solo. Gravou “O tempo não para” em 1988, pela Universal Music Group. Pede la 
contundência da letra, o trabalho foi gravado por muitos intérpretes. 
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Do mesmo modo, Bueno desafia os pesquisadores e as pesquisadoras a buscarem 

uma teoria que se jogue para fora da teoria, ou, conforme comentário do escritor chileno 

Alberto Giordano5, capaz de perceberem que "a teoria é a literatura em estado de reflexão 

irônica". 

Neste relato, novela ou charla, a literatura também é uma saúde, ou a palavra 

quebrada, tensa, malaprendida de um povo que falta (DELEUZE, 1997). Está nos gestos, 

nas vozes, no espaço e nos pensamentos daqueles que a entendem como um para além – 

em marcas e traços de sobrevivência.  
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TRANSMIDIALIDADE EM LIVRO DE REALIDADE AUMENTADA 

Stephanie Martins Pinto da Costa (UFJF) 
João Queiroz (UFJF) 

RESUMO 
Livros de realidade aumentada (Augmented Reality Books) representam uma nova categoria de livros             
que, através de propriedades virtuais, interativas e imersivas, misturam sistemas semióticos, mídias, e             
dimensões do real e do virtual, em tempo real. Uma análise das propriedades virtuais e interativas de                 
Realidade Aumentada (RA) relacionadas ao livro impresso, tornou-se, recentemente, mais relevante, já            
que por meio de RA, obras clássicas, como Moby Dick, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Lady Audley's Secret , e                   
obras contemporâneas, têm utilizado essa tecnologia para modificar e estender o papel do livro,              
conferindo-lhe novas propriedades. Uma das propriedades que caracteriza de modo mais enfático a RA é               
a sua capacidade para suplementar a realidade com informações virtuais geradas por computador em              
tempo real. Uma aplicação de RA (i) combina objetos reais e virtuais no espaço físico real, (ii) é interativa                   
e em tempo real, e (iii) fornece uma visualização de objetos reais e virtuais interligados. Em nossa                 
abordagem, livros de RA permitem acoplamento de artefatos virtuais, dinâmicos, interativos e            
multimodais, por meio de textos, imagens 2D, 3D, animações e vídeos. Tais artefatos, ao serem               
integrados ao livro impresso, associam conteúdo digital e analógico de maneiras diversas produzindo             
experiências visuais, auditivas e hápticas. Essas propriedades interativas e multimodais, ao serem            
associadas às características físicas e textuais do livro impresso, revelam “camadas virtuais escondidas de              
narratividade”. Este trabalho tem, por propósito, descrever como importantes clássicos da literatura            
podem ser transmidiaticamente adaptados através de RA. Nosso foco concentra-se nos modos como se              
estendem dispositivos multisensoriais, especialmente visual, auditivo e háptico, para o livro impresso sem             
interferir na materialidade do livro. Os exemplos que usamos incluem The Strange Case of Dr. Jekyll and                 
Mr. Hyde , de Robert Louis Stevenson, adaptado através de RA por Martin Kovacovsky, e Moby Dick , de                 
Herman Melville adaptado através de RA por Zappar. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Literatura. Transmidialidade. Realidade aumentada 
 

 

 

1 

5362

Ana
Pencil



Alguns conceitos e aspectos sobre intermidialidade e realidade aumentada em livros 

As mídias se comportam de forma plurimidiática ou multimidiática, por meio da relação             

de signos de naturezas diversas (RAJEWSKY, 2012, p.53; CLUVER, 2006, p.19; CLUVER,            

2007, p.15; COSTA, 2014, p. 4). 

 

Em seu livro Intermedialität: Formen moderner      
kultureller Kommunikation [Intermidialidade: formas    
de comunicação cultural moderna], que se ocupa       
detalhadamente do conceito de “mídia”, Jürgen Müller       
assume literalmente a definição formulada em 1988       
por Rainer Bohn, Eggo Müller e Rainer Ruppert,        
segundo a qual “mídia” é aquilo “que transmite para, e          
entre, seres humanos um signo (ou um complexo        
sígnico) repleto de significado com o auxílio de        
transmissores apropriados, podendo até mesmo vencer      
distâncias temporais e/ou espaciais (CLUVER, 2006,      
p.24). 

 

 

O livro impresso, como um produto midiático, integra conceitos e “configurações           

midiáticas” (CLUVER, 2006, p.14; RAJEWSKY, 2012, p.56) ao envolver outras mídias, como            

ilustrações e fotografias, em conjunto com o texto (ou mídia). Segundo Cluver (2006), a noção               

de “texto” abrange diferentes “objetos”, independente do sistema semiótico ao qual esteja            

associado. 

Quero aqui apenas indicar que, sobretudo entre       
semioticistas, uma obra de arte é entendida como uma         
estrutura sígnica – geralmente complexa – o que faz         
com que tais objetos sejam denominados “textos”,       
independente do sistema sígnico a que pertençam.       
Portanto, um balé, um soneto, um desenho, uma        
sonata, um filme e uma catedral, todos figuram como         
“textos” que se “lêem”; o mesmo se pode dizer de          
selos postais, uma procissão litúrgica e uma       
propaganda na televisão (CLUVER, 2006, p.6). 

 

Assim, em um livro impresso há a conexão de múltiplas formas de um texto (ou mídia)                

com outros textos (outras mídias)(CLUVER, 2006, p.6; COSTA, 2014, p.4). 
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Os livros de realidade aumentada (Augmented Reality Books) representam uma nova           

categoria de livros que, por meio de Realidade Aumentada (RA), através de propriedades virtuais              

(modelo de representação numérica), interativas (comportamento responsivo a variações         

intencionais) e imersivas (possibilidade de transferência virtual para uma realidade virtual           

construída), misturam sistemas semióticos, mídias, e dimensões do real e do virtual, em tempo              

real, de diferentes modos. Baseado no modelo de representação numérica, o virtual constituído             

pelo pixel e o bit é capaz de modelar e simular diversos aspectos do real criando uma interface                  

do real e do virtual em contato (COUCHOT, 1993, p. 7). 

A configuração midiática desses livros, que incluem várias mídias em uma mesma            

estrutura semiótica (WOLF, 2002, p.28), sugere que sejam categorizados de duas formas:            

constituídos de informação digital visualizada em formato de livro, em ambiente real, ou através              

da associação entre virtual e real, ao integrar informação virtual a narrativa e a materialidade do                

livro impresso (GRASSET, 2008, p.100). Uma análise das propriedades virtuais, interativas e            

imersivas de RA relacionadas ao livro impresso, tornou-se, recentemente, mais relevante, já que             

por meio de RA, obras clássicas como Moby Dick, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Lady Audley's                

Secret , tem utilizado essa tecnologia para modificar e estender o papel físico do livro,              

conferindo-lhe novas propriedades. 

Uma das propriedades que caracteriza de modo mais enfático a RA é a sua capacidade               

para suplementar a realidade com informações virtuais geradas por computador em tempo real.             

Uma aplicação de RA (i) combina objetos reais e virtuais no espaço físico real, (ii) é interativa e                  

em tempo real, e (iii) fornece uma visualização de objetos reais e virtuais interligados (AZUMA,               

2001, p.1). A RA, ao ser integrada ao livro impresso, não tem por finalidade adaptar modos de                 

narrativa já institucionalizados, mas sobretudo tem a função de mediar a relação de elementos              

virtuais, como imagens digitais, animações, filmes, música, entre outros elementos, às páginas            

físicas do livro em tempo real. Em outros termos, os livros de RA permitem acoplamento de                

artefatos virtuais, dinâmicos, interativos e multimodais, por meio de textos, imagens 2D, 3D,             

animações e vídeos, para além da simples adição de modelos tridimensionais sobre o livro físico               

e suas páginas. Nesses livros, o leitor precisa manipular fisicamente suas páginas para, em              
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conjunto com um dispositivo eletrônico, acessar a informação digital. Assim, eles oferecem            

novos parâmetros para novas abordagens de interação com o livro impresso. 

Tais artefatos digitais, ao serem integrados ao livro impresso, associam conteúdo digital            

e analógico de maneiras diversas produzindo experiências visuais, auditivas e hápticas. Essas            

propriedades interativas e imersivas, ao serem associadas às características físicas e textuais do             

livro impresso, revelam uma “camada virtual escondida de narratividade” e tornam difusas, em             

tempo real, distinções bem estabelecidas entre literatura e outras artes, uma vez que a captura de                

uma palavra pela câmera de um dispositivo eletrônico pode remeter em tempo real a uma               

imagem, vídeo, música, entre outros elementos. 

Este trabalho tem, por propósito, descrever introdutoriamente como importantes         

clássicos da literatura podem ser transmidiaticamente adaptados através de RA. Nosso foco            

concentra-se nos modos como se estendem dispositivos multisensoriais, especialmente visual,          

auditivo e háptico, para o livro impresso sem interferir em sua materialidade. Os exemplos              

incluem: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, adaptado               

através de RA por Martin Kovacovsky e Moby Dick, de Herman Melville, adaptado através de               

RA e disponibilizado pelo aplicativo Zappar. 

Realidade aumentada e literatura: o estranho caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde 

No caso da adaptação através de RA da história Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de Robert                

Louis Stevenson, por Martin Kovacovsky, o artista gráfico não faz somente uma tradução da              

história em modelos virtuais, mas cria um design de livro, elaborado para ser apreciado como               

impressão (Figura 1). As ilustrações incluem desenhos (Figura 4), fotografias (Figuras 2, 5 e 6),               

e disposições elaboradas de palavras (Figuras 3 e 7). O texto, a história, narrativa e seus                

tropismos, ao serem expostos a câmera do computador, revelam um conteúdo interativo, gráfico             

e fílmico que fornecem ao leitor uma experiência multisensorial. Informação digital, por meio de              

RA, é empregada para estender o conteúdo das páginas impressas, e não para substituir a               

experiência associada ao livro impresso e sua leitura. 
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Figura 1. O livro impresso e sua imagem capturada através da câmera posicionada na parte superior do monitor. A                   
partir desse posicionamento é possível manipular o livro físico em frente a câmera e acessar os diversos conteúdos                  
digitais empregados através de RA nas demais páginas do livro. Fonte: http://martinkovacovsky.ch/jekyll-hyde/ 
 

 
Figura 2. Livro impresso ao mesmo tempo em que a imagem de suas páginas é capturada e uma imagem digital 2D                     
animada da sombra do Sr. Hyde vaga furtivamente pela tela do computador no momento inicial da história, onde o                   
Sr. Hyde é apresentado na narrativa. Fonte: http://martinkovacovsky.ch/jekyll-hyde/. 
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Figura 3. Página do livro com uma elaborada disposição de letras que aparentemente não remetem a um conteúdo                  
direto da história, mas ao posicionar a página em frente a câmera, um texto secreto revelado pela luz simulada de                    
uma lanterna é visto na tela do computador. Nessa aplicação de RA, para ler o conteúdo “escondido” na tela, o leitor                     
precisa manipular a página impressa. Fonte: http://martinkovacovsky.ch/jekyll-hyde/. 
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Figura 4. A imagem estática do prédio na página do livro revela uma animação na tela que lentamente, por meio da 
movimentação da neblina na imagem, remete a atenção do leitor para um pequeno personagem em uma janela 
iluminada. Fonte: http://martinkovacovsky.ch/jekyll-hyde/. 
 

 

 
Figura 5. Cada página do livro nesse ponto da história contém faixas digitais de uma fotografia digitalizada. Ao                  
aproximar as páginas, as faixas formam um conjunto interligado que revela a fotografia de uma igreja. Fonte:                 
http://martinkovacovsky.ch/jekyll-hyde/. 
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Figura 6. A fotografia impressa na página, ao ser capturada pela câmera, mostra a imagem da fotografia na tela,                   
trechos do filme Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1941) dirigido por Victor Fleming. Os trechos do filme enquadrados em                   
uma pequena janela de exibição percorre diferentes espaços dentro do espaço da fotografia na página do livro.                 
Fonte: http://martinkovacovsky.ch/jekyll-hyde/. 
 

 
Figura 7. As palavras dispostas na página do livro revelam palavras ocultas na imagem gerada na tela. Nessa                  
aplicação, o conteúdo da imagem é revelado integralmente. Fonte: http://martinkovacovsky.ch/jekyll-hyde/. 
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Moby Dick 
 

Nas adaptações através de RA das histórias Moby Dick, de Herman Melville, e Lady              
Audley’s Secret, de Mary Elizabeth Braddon, disponibilizados pelo aplicativo de celular Zappar,            
o conteúdo digital inserido nos livros impressos da edição especial de clássicos da editora              
Penguin, emprega uma aplicação de RA que explora uma interface gráfica (Figura 8), fornecida              
digitalmente, em perfeita consonância com efeitos sonoros sobre o conteúdo visual na capa do              
livro. Nessa aplicação, o leitor é conduzido a um mundo virtual que se encontra “escondido” no                
livro impresso (Figuras 9 e 10). 
 

 
Figura 8. A imagem da capa do livro é capturada e uma interface gráfica é apresentada revelando uma animação                   
sobre as ilustrações da capa e uma pequena biblioteca com diversas outras obras que também apresentam conteúdo                 
digital por meio de RA. Fonte: https://www.zappar.com/zaps/moby-dick/ 
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Figura 9. A imagem da capa do livro é capturada e sobreposta a ela duas portas em animação se abrem. Palavras da                      
história pulam na tela em conjunto com a voz de um dublador. Essa aplicação de RA explora basicamente um                   
conteúdo gráfico visual e sonoro desenvolvidos para gerar uma imersão no mundo da narrativa do livro. Fonte:                 
https://www.zappar.com/zaps/moby-dick/ 
 

 
Figura 10. Ao mencionar o Leviatã, as palavras animadas formam a imagem de uma baleia que esguicha uma                  
enxurrada de outras palavras que junto com o áudio do esguicho criam uma experiência visual e auditiva atrelada a                   
essa passagem do texto. Fonte: https://www.zappar.com/zaps/moby-dick/ 
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Considerações finais 

Livros de realidade aumentada, que já são um fato contundente, introduzem uma nova             
abordagem de interação com o livro impresso ao permitir que o leitor experimente informação              
digital e suas propriedades interativas, multimodais e imersivas, ao mesmo tempo que manuseia             
a fisicalidade do livro. Neste trabalho, mostramos uma variada gama de possibilidades de             
intermidialidade das temáticas e representações presentes nas histórias dos livros selecionados. A            
intermidialidade empregada na camada virtual inserida nas páginas físicas das obras não exigem             
do leitor uma substituição da materialidade do livro e sua leitura. Ao contrário, esses livros, que                
são obras clássicas, são expandidos em novas formas de experimentação tangível, sensorial e             
temporal de suas histórias. 
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O LIVRO INFANTIL ILUSTRADO TORNA-SE DIGITAL: 
BOOK-APPS COMO ARTEFATOS COGNITIVOS 

 
Thales Estefani (UFJF) 

João Queiroz (UFJF) 
 
RESUMO: A disseminação, na última década, de dispositivos computacionais portáteis, como 
tablets e smartphones, influenciou o desenvolvimento de experiências de storytelling digitais 
como os e-picturebooks, experiências com recursos ainda mais diversos que os e-books (livros 
digitais) produzidos para os primeiros e-readers (dispositivos dedicados à leitura digital). 
O objetivo deste artigo é descrever as mudanças incorporadas nesse correspondente digital do 
livro ilustrado e propôr uma estrutura teórica para analisar as consequências resultantes da 
introdução de dispositivos computacionais portáteis no domínio das narrativas ilustradas, 
definindo seus recursos como novos artefatos cognitivos. Em Ciência Cognitiva, artefatos 
cognitivos são descritos como ferramentas que modificam e ampliam as tarefas cognitivas, 
criando problemas e novos espaços de soluções concebíveis. 
O propósito é analisar um tipo específico de e-picturebook, os book-apps. Como fonte de 
exemplos elucidativos, nos concentramos no Bologna Ragazzi Digital Award, premiação da 
Bologna Children's Book Fair. O prêmio vem sendo oferecido desde 2012 aos melhores book-
apps infantojuvenis de cada ano. Os vencedores e menções honrosas do período 2012-2015 na 
categoria “Ficção” totalizam doze títulos. 
 
Palavras-chave: livro ilustrado . livro digital . e-picturebook . storytelling . artefatos cognitivos 

 

O livro ilustrado, como conhecemos atualmente, trata-se de um artefato de 

desenvolvimento bastante recente. No final do século XVIII surgiram as primeiras 

publicações ilustradas destinadas às crianças. Elas traziam poucas ilustrações, produzidas 

principalmente por meio da xilogravura (LINDEN, 2011, p.11). Em 1919 foi lançado 

Macao et Cosmage, de Edy-Legrand, um livro que trazia ilustrações coloridas ocupando 

quase totalmente as páginas, “anunciando [...] o livro ilustrado contemporâneo infantil” 

(DEFOURNY in LEGRAND, 2000 apud LINDEN, 2011, p.15). Nas décadas seguintes, 

o desenvolvimento técnico e iniciativas inovadoras de artistas e editoras ao redor do 

mundo promoveram aprimoramento e grande crescimento quantitativo dos livros 

ilustrados, forma narrativa consolidada na cultura contemporânea. 

Apesar disso, essa denominação – livro ilustrado – é utilizada muitas vezes 

genericamente para categorizar produtos editoriais diversos que contenham textos e 
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imagens. De acordo com a tradição do campo conhecido como picturebook theory, livro 

ilustrado é uma categoria que designa artefatos bastante específicos. De fato, uma das 

primeiras características abordadas pelos pesquisadores do campo supracitado é o caráter 

singular dos livros ilustrados como artefatos que combinam “dois níveis de comunicação, 

o visual e o verbal”, sendo o visual espacialmente preponderante (NIKOLAJEVA; 

SCOTT, 2011, p.13). Entretanto, é a maneira como esses dois elementos interagem no 

espaço de inscrição do livro que vai determinar sua classificação como livro ilustrado. 

Maria Nikolajeva e Carole Scott (2011) fizeram uma breve revisão de pesquisas 

que se propuseram a criar uma tipologia dos livros e definir o livro ilustrado. Apesar de 

não observarem consenso geral entre todas as tipologias descritivas dos autores 

consutados, Nikolajeva e Scott utilizaram seus estudos como ponto de partida para propôr 

classificações mais abrangentes do que aquelas com as quais se depararam, fragmentando 

mais as categorias e produzindo, como resultado, uma tabela esquemática que engloba 

desde o livro composto apenas por palavras àquele composto apenas por imagens. O livro 

ilustrado está situado entre eles [LI]. Essa distribuição em níveis foi também dividida 

entre conteúdo narrativo e não-narrativo (esquerda – direita). 

  
PALAVRA 

Texto narrativo Texto não narrativo 

Texto narrativo com poucas ilustrações 
Livro de lâminas (abecedário, poesia ilustrada, 
livro com ilustração não ficcional) 

Texto narrativo com pelo menos uma imagem 
por página dupla (não é dependente da imag.) 

 

Livro ilustrado simétrico (duas narrativas mutuamente redundantes) 
Livro ilustrado complementar (palavra e imagem preenchem uma a lacuna da outra) 

Livro ilustrado “expansivo” ou “reforçador” 
(narrativa visual apoia a verbal, narrativa verbal depende da visual) 

Livro ilustrado de “contraponto” (duas narrativas mutuamente dependentes) 
Livro ilustrado “siléptico” com ou sem palavras (duas ou mais narrativas independentes entre si) 

Narrativa de imagens com palavras 
(sequencial) 

Livro demonstrativo com palavras 
(não narrativo, não sequencial) 

Narrativa de imagens sem palavras (sequenc.)  

Livro-imagem ou livro de imagem 
Livro demonstrativo 
(não narrativo, não sequencial) 

IMAGEM 

(Ibid., p.27) 

Nikolajeva e Scott apresentam cinco tipos de livros ilustrados, que variam de 

acordo com as formas de interação entre texto verbal e ilustração. Como observado na 

tabela acima, é importante enfatizar que as pesquisadoras classificam o livro ilustrado 

(picturebook) [LI] como um fenômeno narrativo diferente do livro com ilustração 

(picture book) ou do livro com imagens (book with pictures) [L0] (Ibid., p.23). Sophie 

Van der Linden, outra consagrada pesquisadora dedicada aos livros ilustrados, delimita o 

objeto de estudo diferenciando-o de outros tipos de livros que contenham imagens como 

LI 

L0 
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livros com ilustração, primeiras leituras, histórias em quadrinhos, livros pop-up, livros-

brinquedo, livros interativos e imaginativos (LINDEN, 2011, p.24-25). 

Partindo dessas definições, faz-se necessário explicitar brevemente como a 

picturebook theory aborda a interação dos elementos que constituem o livro ilustrado no 

processo de compreensão da história pelo leitor. Tal explicação contribui para a 

construção de paralelos entre o livro ilustrado e outras experiências de storytelling. 

Apesar de serem elementos tão distintos, texto verbal e ilustração relacionam-se 

no mesmo espaço de inscrição no livro ilustrado, a página dupla – páginas par e ímpar 

justapostas. Nikolajeva e Scott enfatizam que as relações entre texto verbal e ilustração, 

no contexto dos cinco tipos de livros ilustrados citados por elas, em síntese, obedecem a 

estados de redundância ou “diferentes graus de ‘dependência’ e ‘reforço’, bem como 

diferentes naturezas de dependência e/ou reforço” (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p.23). 

Esses estados de redundância, dependência e/ou reforço aparecem no ato de leitura, que 

segue um padrão chamado por elas de círculo hermenêutico. “O leitor se volta do verbal 

para o visual e vice-versa [...]. Cada nova releitura, tanto de palavras como de imagens, 

cria pré-requisitos melhores para uma interpretação adequada do todo” (Ibid., p.14). Para 

definir melhor essas relações, as autoras citam ainda a Readers-Response Theory, teoria 

surgida nos anos 1960, que apresenta o conceito de brechas textuais: 

O texto verbal tem suas lacunas e o mesmo acontece com o visual. 
Palavras e imagens podem preencher as lacunas umas das outras, total 
ou parcialmente. Mas podem também deixá-las para o leitor/espectador 
completar: tanto palavras como imagens podem ser evocativas a seu 
modo e independentes entre si. (Ibid., p.15) 
 

Portanto, é possível afirmar que o livro ilustrado contemporâneo é um artefato 

narrativo de características constitutivas muito bem definidas, elaboradas no decorrer de 

sua história, e que essas características são determinantes para a maneira como narrativas 

ficcionais são concebidas e compreendidas nesse artefato. 

A história do desenvolvimento de experiências digitais de leitura é ainda mais 

recente que a do livro ilustrado. De acordo com Fábio Flatschart (2014), foi em 1971, 

quando ocorria um rápido desenvolvimento da eletrônica e dos processos e ferramentas 

computacionais, que Michael Hart iniciou o Projeto Gutenberg; um projeto de 

digitalização, arquivamento e distribuição de livros. Em julho daquele mesmo ano seria 

criado o primeiro e-book (livro digital) (FLATSCHART, 2014, 17%). O primeiro e-

reader, dispositivo inteiramente dedicado à leitura de livros digitais, chamado The Rocket 

eBook, foi lançado em 1999 (LEBERT, 2010, 37%). 
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O desenvolvimento posterior de diversos dispositivos eletrônicos portáteis de 

leitura – e seus formatos de livros digitais – foi o fator responsável pelas maiores 

mudanças no processo de concepção, produção e comercialização do livro nos últimos 

anos. Em 2010, quando o Projeto Gutenberg oferecia mais de 33 mil e-books baixados 

por milhares de pessoas todos os dias, a Apple lançava o iPad, um tablet multifuncional 

com oferta de cerca de 60 mil e-books (LEBERT, 2010, 81%). Novas configurações de 

livros digitais tornaram-se possíveis influenciadas pela disseminação de dispositivos 

computacionais portáteis – tablets, como o iPad, e smartphones –, graças aos recursos 

disponíveis nesses dispositivos: acesso a áudio, vídeo, internet e interação por meio da 

tecnologia multi touch. É nesse contexto que surgem as experiências de storytelling 

denominadas de e-picturebooks (PINTO; ZAGALO; COQUET, 2012). 

Os pesquisadores Ana Lúcia Pinto, Nelson Zagalo e Eduarda Coquet sugerem o 

termo e-picturebook para designar um tipo específico de e-book: os novos livros 

ilustrados digitais interativos para crianças. Eles propuseram “a designação de e-

picturebook para estes artefatos, estabelecendo ligações com o artefato original, do qual 

ele herda suas principais características”, o picturebook, livro ilustrado (Ibid., p.225, 

tradução nossa). Os pesquisadores analisaram quatro tipos de experiências digitais de 

leitura, especificamente: adaptação de livro ilustrado impresso para digital; adaptação de 

animação para livro digital; livro ilustrado digital com sequência linear; e livro ilustrado 

digital com sequência não-linear da narrativa. 

[...] foi confirmado que os e-picturebooks são fiéis aos livros ilustrados, 
em como eles usam a imagem e o texto verbal e na maneira que ambos 
estabelecem, entre as mídias utilizadas, as relações semânticas. Nós 
também observamos que a imagem – estática e animada – assume 
prevalência na comunicação sobre outras mídias utilizadas nos e-
picturebooks. (Ibid., p.227, tradução nossa) 
 

Ao propor o termo e-picturebook, os pesquisadores supracitados não estavam 

preocupados com a questão do formato, questão que tem grande importância nos meios 

digitais quando se trata de definir um arquivo ou software. A despeito disso, ao formarem 

o grupo de análise, observa-se que os títulos escolhidos são o que pode-se chamar de 

book-app (ou story-app, ou enhanced-book). Comparado a formatos de arquivos como 

ePub, Mobi e AZW, os book-apps apresentam recursos mais diversos e bem desenvolvidos 

por serem aplicativos, “experiências de storytelling multimídias interativas” isoladas, 

desenvolvidas para aproveitar todo o potencial dos sistemas operacionais específicos dos 

dispositivos móveis para os quais foram programados (iOS ou Android, principalmente) 
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(YOKOTA; TEALE, 2014,  p. 579, tradução nossa). A pesquisadora Betty Sargeant 

produziu estudo semelhante ao trio de pesquisadores referidos anteriormente. Contudo, 

no caso de Sargeant, a argumentação explicita diretamente o formato, apontando para 

teorias e metodologias abordadas na produção de livros ilustrados impressos que sejam 

relevantes também para o projeto e análise de book-apps. (SARGEANT, 2013). É 

possível notar a partir da observação dessas pesquisas que o book-app apresenta-se como 

o formato mais intimamente relacionado à produção de um equivalente digital do livro 

ilustrado, o e-picturebook. 

Para compreender melhor as características desse formato, buscou-se produzir um 

levantamento de suas especificidades a partir dos trabalhos de alguns pesquisadores que 

se ocuparam de definí-lo. As características encontradas foram: (i) recursos multimídia; 

(ii) múltiplas formas de apresentação do texto; (iii) interatividade em tempo real; (iv) 

gamificação; (v) novas formas de organização do conteúdo. 

Autores Multimídia Formas 
Textuais 

Interatividade Gamificação Org. do 
conteúdo 

PINTO, A. L. 
ZAGALO, N. 
COQUET, E. 
2012 

“whole text results 
from a combination 
of various media” 

p.225; “musical 
background”, 

“sounds” p.226; 

“image static and 
animated” p.227 

“display options 
[…]: text, 

narration, 
language” 

p.226; 
“appearance and 
disappearance of 
the text” p.226 

“interaction with 
the screen allows 
progression on 
book’s narratives 

and/or 
information” 

p.225; “Touch and 
swipe” p.226 

“features of […] 

videogames” 

p.225; 

“double-
page”, “full 
screen”, 

“sequence 
of plans” 

p.226 

SARGEANT, 
B. 
2013 

“children’s book 

apps integrate text, 
still and moving 
images, and audio” 

p.31 

“text is  
highlighted as 
corresponding 
word is spoken 
in the audio 
narration” p.33 

“media elements 
respond 
according to the 
[...] movement 
and touch” p.31;  

“playful content”, 

“puzzles”, 

“solution-seeking 
action” p.32 

 

SILVA, S. 
MADUREIR
A, M. 
TAVARES, 
P. 
2012 

“ações animadas 
sobre ilustrações”, 

“sons e personagens 

animadas”, p.486 

 “funções de 
escolha”, p. 486; 

“arrastar, agitar, 

inclinar, girar, 
rodar”, p.488; 

“microfone [...] 

uso do sopro [e 
voz]”, “GPS […] 

posição x, y, z”, 

p.488 

 
 

YOKOTA, J. 
TEALE, W. 
H. 
2014 

“Music […] to 

complement  
the book’s mood”, 

“Sound effects” 

p.579  
 

“Altered font, 
text placement”, 

“reading audio”, 

“text highlighted 
word-by-word” 

p.579 

“swiping or 
touching and 
dragging” p.579; 

“gyroscope 
movements” p.579 

“puzzles, matching 
games, and 
coloring or 
drawing 
opportunities” 

p.580 

 

  
A Bologna Children’s Book Fair, um dos principais eventos mundiais de 
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promoção do livro ilustrado infantil – ocorrendo desde 1963 e tradicionalmente 

premiando os melhores livros ilustrados produzidos ao redor do mundo em cada ano –, 

criou, em 2012, uma premiação para as experiências digitais, o Bologna Ragazzi Digital 

Award, voltada exclusivamente para book-apps. As características descritas acima podem 

ser observadas com maior ou menor ocorrência em diferentes book-apps. Tomando por 

fonte de exemplos elucidativos os ganhadores e menções honrosas do período 2012-2015 

na categoria “Ficção” do Bologna Ragazzi Digital Award, tem-se doze títulos: Dans mon 

rêve (e-Toiles Editions), vencedor de 2012; The Numberlys (Moonbot Studios), menção 

2012; Quem soltou o pum? (Amendments/ Editora Schwarz), menção 2012; Four Little 

Corners (Dada Company), vencedor de 2013; Monster’s Socks (Martin Hughes), menção 

2013; Rita the Lizard (Irene Blasco Studio), menção 2013; Love, the App (Niño Studio), 

vencedor de 2014; Midnight Feast (Slap Happy Larry), menção 2014; Jack and the 

Beanstalk (Nosy Crow), menção 2014; My Very Hungry Caterpillar (StoryToys), 

vencedor de 2015; David Wiesner’s Spot (Houghton Mifflin Harcourt), menção 2015; 

Good Night Dada (Elastico), menção 2015. 

A inclusão da animação mudou radicalmente a ilustração no contexto dos book-

apps. Na maioria das vezes a imagem não é estática, contendo pelo menos movimentos 

sutis. Esses movimentos podem ser independentes e auto-inicializáveis ou condicionados 

a uma ação do leitor. Em Quem soltou o pum?, quando o cachorro derruba a bandeja de 

chá, a animação é iniciada automaticamente após o “passar de página”. Já na parte em 

que o cachorro está na chuva é preciso que o leitor arraste o personagem até as poças 

d’água para que animações diferentes ocorram. Enquanto nesse book-app os movimentos 

são sutis, em outros, como The Numberlys, a animação é o principal elemento visual. 

Nesse book-app, adaptação de um curta-metragem de animação, elementos textuais e 

jogos são intercalados com sequências da animação. E mesmo nos casos em que a 

animação é quase ausente, com pouquíssima mobilidade dos elementos ilustrativos, como 

em David Wiesner’s Spot, ainda assim, certos recursos da estética audiovisual estão 

presentes, como o travelling, servindo para explorar longitudinalmente ambientes amplos 

e complexos, e o zoom, bastante utilizado nesse livro, já que a história trata de adentrar 

em mundos escondidos dentro de pequenos detalhes de outros mundos. Além da 

animação, o som também é um recurso multimídia muito presente nos book-apps. A 

música de fundo ocorre em muitos deles, enfatizando o humor ou sentimento presentes 

na história. Já os efeitos sonoros têm relação com os contextos, “ressaltam as interações 

ou ações da narrativa” (PINTO; ZAGALO; COQUET, 2012, p.227, tradução nossa). 
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O texto pode aparecer de diversas formas nos e-picturebooks. Em Dans mon rêve, 

Quem soltou o pum?, Four Little Corners e Midnight Feast, o texto aparece sobreposto à 

imagem de fundo, a exemplo do que ocorre um muitos livros ilustrados impressos, que 

pensam a ilustração já possuindo uma área de menor interferência onde o texto é inserido. 

Em Monster’s Socks, Rita the Lizard, Good Night Dada e Jack and the Beanstalk, o texto 

verbal aparece na parte inferior da tela, em espaços delimitados por quadros ou botões 

indicativos. Dos exemplos acima, Midnight Feast e Jack and the Beanstalk também 

utilizam a linguagem dos quadrinhos ao mostrar falas dos personagens em balões. Em 

Love, the App, o texto junto com a ilustração formam composições diferentes a cada 

“página”. My Very Hungry Caterpillar e David Wiesner’s Spot não possuem texto. 

A narração oral, presente em muitos desses e-picturebooks, representa um 

segundo acesso ao texto verbal. Em alguns casos, como em Rita the Lizard e Jack and 

the Beanstalk, ela está vinculada ao texto escrito, que muda de cor à medida em que a 

narração flui. Na maioria dos book-apps, a opção de ler com ou sem narração é escolhida 

na tela inicial. Em outros, a narração pode ser desligada ou ligada a qualquer momento 

abrindo um menu através de um ícone na tela. Já em Rita the Lizard, essa opção está bem 

ao lado do texto, com acesso imediato. Além disso, nesse mesmo book-app, o leitor (ou 

um adulto) tem a opção de gravar sua própria narração para cada passagem. Uma escolha 

curiosa ocorre em Good Night Dada, onde o primeiro contato com a história vem da 

narração e a visualização do texto escrito só é possível após selecionar um ícone na tela. 

A tecnologia multi touch, nos tablets e smartphones, é o principal elemento que 

permite aos leitores um input (alimentar com informação), que gera um output do 

software (uma resposta). Essa ação confere ao book-app uma de suas características mais 

exploradas, a interatividade. Segundo Dag Svanaes, interatividade é a propriedade do 

funcionamento de um artefato que leva em conta se ele foi “projetado para responder às 

ações do usuário” (SVANAES, 2014, on-line, tradução nossa). O exemplo mais simples 

de interatividade nos book-apps são as formas de avançar na história. A maioria desses 

livros digitais são estruturados como sequências de cenas, organizadas principalmente 

por botões de avançar e voltar. Alguns book-apps também apresentam a navegação 

condicionada a interações específicas. Nesses casos, a história irá progredir apenas 

quando o leitor executar o input correto para certo elemento na tela. Isso ocorre em 

Monster’s Socks, onde o leitor deve puxar um ponte sobre o rio para o monstro atravessar. 

Se não fizer isso, a história não continua. Contudo, a maioria desses elementos 

condicionais podem ser ignorados caso o leitor não compreenda que ação deva ser 
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tomada. Em geral, a opção de avançar na história continua ativa na tela. É importante 

salientar que muitos livros impressos também possuem recursos interativos. A 

interatividade não é uma inovação dos book-apps, mas neles as possibilidades são 

radicalmente expandidas. 

Alguns book-apps exploram recursos interativos que vão além do toque na tela. 

Certas passagens das histórias necessitam de uma mudança de posição do dispositivo, 

inclinando-o, chacoalhando-o de um lado para o outro, virando-o de cabeça para baixo, 

mudando da posição horizontal para vertical, etc. Esse tipo de interação explora o 

funcionamento de dispositivos internos dos tablets e smartphones (giroscópios e 

acelerômetros), responsáveis por determinar a posição (e sua mudança) do dispositivo. 

Essa funcionalidade pode ser observada no passagem do poço, em Jack and the Beanstalk. 

Outro recurso utilizado por esse mesmo book-app é a ativação da câmera frontal do 

dispositivo, o que coloca a imagem do leitor em tempo real no contexto da narrativa. O 

microfone, como explicitado anteriormente, também pode servir como meio de interação, 

possibilitando a gravação de narrações próprias em Rita the Lizard. 

Os recursos de interatividade são facilmente observados em book-apps que 

possuem jogos e desafios integrados ao storytelling. Jack and the Beanstalk, book-app 

que apresenta diversos mini-jogos e puzzles dentro do castelo do gigante, é um bom 

exemplo de gamificação. Gamificação pode ser entendido como o fenômeno em que 

características de jogabilidade como “pontuação, competição com os outros, regras fixas, 

obtenção de níveis, recompensas, etc, são incorporados a outras áreas de atividade, 

geralmente relacionadas a trabalho ou estudo” (MAXWELL, 2014, on-line, tradução 

nossa). Avanços no campo da interação humano-computador (IHC) têm permitido a 

superposição de elementos interativos não-lineares cada vez mais diversos – como os 

jogos – às narrativas de book-apps. Por conta dessa interatividade, ler um book-app pode 

demandar, além de repertório verbal e visual, o uso de um repertório gestual para a 

interação com a tela multi touch. Decerto que muitos book-apps concentram suas 

interações no toque simples de um só dedo, porém, o repertório pode incluir movimentos 

como deslizar, pegar e soltar, pinçar, expandir, girar, etc. Em The Numberlys, por 

exemplo, o leitor deve fazer movimentos circulares com a ponta do dedo na tela para girar 

uma manivela em um dos mini-jogos. 

Graças às particularidades do meio digital são possíveis novas formas de organizar 

o conteúdo nos e-picturebooks. Enquanto nos livros ilustrados texto e ilustração se 

relacionam no espaço pouco mutável da página dupla, a superfície de organização do 
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conteúdo no book-app possibilita a superposição de elementos em camadas e a expansão 

das dimensões do espaço representativo em todas as direções a partir do ato de deslizar a 

imagem pela área visível da tela. Isso possibilita, por exemplo, a existência de book-apps 

como Dans mon rêve, que é estruturado em três faixas separadas de ilustrações, cada uma 

correspondente a um verso específico, e que podem ser combinadas livremente formando 

um grande número de ilustrações e poemas diferentes. Ou Monster’s Socks, onde não há 

divisão da história em estruturas digitais análogas às páginas impressas, mas certas 

sequências de travellings em que acompanhamos o personagem por diversos ambientes. 

As características apresentadas acima sugerem que o book-app possa ser descrito 

como um objeto muito distinto do livro ilustrado impresso, tanto em sua constituição 

quanto nas formas de interação potencialmente diferentes entre conteúdo e leitor. Ou seja, 

a experiência de leitura nesse tipo de  e-picturebook é substancialmente diferente da 

leitura do livro ilustrado impresso, principalmente por conta dos recursos e mídias que 

cada um deles apresenta. Como abordar a questão a partir desse ponto? 

Um campo teórico apresenta-se como alternativa potencial para tratar a questão: 

a cognição distribuída. Trata-se de uma abordagem híbrida derivada da ciência cognitiva, 

antropologia cognitiva e ciências sociais; desenvolvida no final dos anos 1980 por Edwin 

Hutchins e seus companheiros da University of California (ROGERS, 1997). 

Diferentemente das correntes mais tradicionais da ciência cognitiva, que explicam a 

cognição humana em termos de processos agindo apenas sobre representações “dentro” 

do cérebro, a “cognição distribuída busca por uma classe mais ampla de eventos 

cognitivos e não espera que todos eles estejam envolvidos pela pele ou crânio do 

indivíduo” (HUTCHINS, 2001, p.2068, tradução nossa). Em outras palavras, Hutchins 

afirma que a cognição humana é melhor compreendida como fenômeno distribuído, do 

qual interação entre indivíduo e ambiente físico e cultural é parte indispensável. 

Com relação ao ambiente físico e cultural, deve-se destacar os artefatos não-

biológicos que possibilitam operações cognitivas fora dos limites do corpo do indivíduo: 

os denominados artefatos cognitivos (NORMAN, 1993). Ferramentas tão diversas quanto 

lápis e papel, calculadoras, mapas, computadores, e uma infinidade de outras, estão entre 

os exemplos. De forma geral, artefatos cognitivos atuam na eficiência da solução de 

problemas ao reduzir o custo cognitivo de uma operação (um calendário para descobrir 

que dia da semana será o quinto dia do mês); aumentar a precisão de uma tarefa (um 

cronômetro para marcar um minuto exato); ou permitir novas capacidades que seriam 

impossíveis para o cérebro sozinho (fórmulas em notações matemáticas para cálculos 
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complexos). Artefatos cognitivos estão “envolvidos num processo de organização de 

habilidades funcionais em sistemas cognitivos” diferentes daqueles que estariam 

operando na atividade da mente isolada (HUTCHINS, 2001, p.2070, tradução nossa). 

É importante salientar que apesar deste artigo tratar de desenvolvimentos 

tecnológicos recentes no campo das publicações digitais, a característica da fusão de 

matrizes sociotecnológicas e organismos biológicos não é algo contemporâneo. Andy 

Clark, teórico que tem produzido diversas pesquisas sobre cognição humana e tecnologia, 

aborda a relação íntima dos artefatos cognitivos com as atividades humanas como uma 

particularidade intrínseca do homem, classificando nossa espécie como cyborgs natos: 

Nós vemos alguns “vestígios de fósseis cognitivos” do traço cyborg no 
cortejo histórico de tecnologias cognitivas potentes que começa com a 
linguagem e a contagem, transforma-se primeiramente em texto escrito 
e numerais, então no início da impressão (sem tipos móveis), para as 
revoluções dos tipos móveis e das máquinas impressoras, e mais 
recentemente para as codificações digitais que trazem texto, som e 
imagem em um formato uniforme e amplamente transmissível. Tais 
tecnologias [...] constituem, quero dizer, uma cascata de “atualizações 

de mindware”: agitações cognitivas nas quais a arquitetura efetiva da 
mente humana é alterada e transformada. (CLARK, 2003, p.4, tradução 
nossa) 
 

Entretanto, Clark alerta que “atualizações [...] podem ser facas de dois gumes. 

Cada nova capacidade traz novos limites e demandas” (Ibid., p.10, tradução nossa). Os 

artefatos cognitivos podem ser descritos como tendo o poder tanto para criar meios para 

resolver problemas, como para criar novos problemas. Ou seja, eles criam novas 

estruturas para resolver questões que, em contrapartida, abrem possibilidades a novas 

questões. Todas as tecnologias cognitivas historicamente desenvolvidas, incluindo 

aquelas que se fazem presentes no livro ilustrado – texto verbal e ilustração – e outras 

identificadas no e-picturebook – recursos multimídia, formas textuais, elementos 

interativos, jogos e recursos dos dispositivos – enquanto artefatos cognitivos, devem ser 

responsáveis por criar possibilidades para resolver questões relativas ao storytelling, ao 

passo que apresentem novas questões cada vez mais complexas.  

Segundo Donald Norman, “os poderes da cognição vêm da abstração e 

representação: a habilidade de representar percepções, experiências e pensamentos em 

algum outro meio que não aquele em que tenham ocorrido” (NORMAN, 1993, p.47, 

tradução nossa). Esse tipo de representação pode ocorrer através de símbolos, sons, 

gestos, imagens, tudo aquilo capaz de significar objetos, conceitos, sensações. Ou seja, a 

criação de representações permite ao ser humano lidar com eventos e coisas que não estão 

5383



presentes no espaço e tempo, o que quer dizer que permite também relacionar-se com 

aquilo que nem mesmo existe, como objetos imaginários e mundos ficcionais. Nesse 

sentido, livro ilustrado impresso e e-picturebook representariam conjuntos de artefatos 

cognitivos muito distintos para a atividade de storytelling, cada um com sua 

especificidade quanto às formas de representação que possuem. 

Aplicando a estrutura teórica apresentada até este ponto ao caso dos livros 

ilustrados, e levando em consideração a diferença material tão bem marcada entre 

impresso e book-app, a caracterização dessas experiências de storytelling aponta para a 

possibilidade de dois sistemas cognitivos diferentes operando na leitura e compreensão 

das histórias apresentadas em cada tipo de livro. Os e-picturebooks podem ser 

compreendidos como uma experiência onde as barreiras fundamentais do livro ilustrado 

são expandidas, cada vez mais, pela programação de softwares, que inclui novos artefatos 

cognitivos para tratar a questão do storytelling, ao passo que apresenta novas questões às 

tarefas de contar e compreender histórias ilustradas nesse meio. 

A história do desenvolvimento do livro ilustrado impresso é recente, como 

enfatizado no início do artigo, mas não tão recente quanto a do e-picturebook. Os 

profissionais envolvidos na sua cadeia produtiva e pesquisadores da área ainda vivem a 

fase de testes e estudos empíricos. Espera-se que este artigo contribua para a compreensão 

do e-picturebook como experiência de storytelling distinta do livro ilustrado impresso, 

evitando um julgamento comparativo-qualitativo raso, enfatizando a necessidade da 

análise dessa forma de storytelling em seus próprios termos, atentando para seus 

potenciais específicos e buscando desenvolvê-los. 
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RESUMO: Estudar a recepção da literatura contemporânea estrangeira de língua 
portuguesa em Portugal: é justamente sobre esse tema que a comunicação proposta se debruça. 
A presença de uma obra em outro território, seja ela científica ou literária, implica uma série de 
“operações sociais” envolvidas no que Bourdieu chamou de “circulação internacional das 
ideias” (BOURDIEU, 2002). Quando pensamos nas literaturas escritas em língua portuguesa, e 
na circulação internacional dentro do que se chama atualmente de Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) vemos que as operações sociais envolvidas aí incluem fatores como 
a relação marcada pelo passado colonial; ou ainda, há fatores particulares dentro do campo 
literário (BOURDIEU, 2002) português que podem influenciar a recepção de uma literatura 
naquele país. Partindo dessas informações, esse texto se propõe a analisar textos da imprensa 
portuguesa e tratar de semelhanças e diferenças nas leituras que se fazem, em Portugal, de 
autores brasileiros e africanos de publicação mais recente. Elegemos textos publicados nos 
principais jornais portugueses, como Público, Expresso, Diário de Notícias, entre outros, como 
corpus. Neles, verificaremos resenhas, artigos, notícias, reportagens e entrevistas a respeito de 
autores de língua portuguesa premiados, é o caso dos brasileiros Bernardo Carvalho, Milton 
Hatoum e Chico Buarque, num contraste com textos acerca de diferentes autores também 
premiados de países africanos, como Ondjaki, Mia Couto, Arménio Vieira e Pepetela. Quer-se 
cotejar as leituras que autores de um e outros países recebem, estando todos eles na periferia da 
chamada “República mundial das letras” (CASANOVA, 2002) e tendo uma relação de passado 

colonial com Portugal. 
Palavras-chave: Literatura contemporânea. Crítica da imprensa. Recepção. Sociologia 

da Cultura 

 

Considerações iniciais  

O presente trabalho objetiva analisar brevemente textos da imprensa portuguesa 

que tratem de obras estrangeiras produzidas por autores da chamada Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP). Elegemos aqui três autores brasileiros – Bernardo 

Carvalho, Chico Buarque e Milton Hatoun – e contrastamos com autores de alguns 
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países africanos de língua oficial portuguesa - Ondjaki, Mia Couto, Arménio Vieira e 

Pepetela. O recorte se deu por alguns aspectos, há de se considerar em primeiro lugar a 

importância das editoras que publicam esses autores.  

No caso dos brasileiros, a Cotovia, uma das principais editoras portuguesas se 

ocupa de parte das obras de Bernardo Carvalho e Milton Hatoum. Parte da obra de 

Miton Hatoum e de Chico Buarque foi publicada por editoras pertencentes ao grupo 

editorial Leya, responsável também pela publicação das obras de Ondjaki, Mia Couto, 

Arménio Vieira e Pepetela. Mais recentemente, no fim de 2015, a brasileira Companhia 

das Letras anunciou sua entrada no mercado editorial português, com a publicação de 

um romance de Chico Buarque.  

O grupo editorial Leya, que abriga 17 selos editoriais sob seu nome, é líder dos 

mercados editoriais português, angolano e moçambicano, de acordo com informações 

da própria editora1.  Já a Cotovia é uma editora pequena, mas com público consolidado 

e a publicação de autores premiados, como é o caso dos brasileiros Bernardo Carvalho e 

Milton Hatoum, além de autores portugueses e estrangeiros. Por fim, a Companhia das 

Letras é a maior editora brasileira; em 2011, parte da empresa foi comprada pela 

britânica Penguin e, em 2015, a editora anunciou sua entrada no mercado editorial 

português. 

Além da importância das editoras que publicam os autores sobre os quais 

detivemos nossa atenção, estes mesmos escritores foram premiados, seja em seus 

respectivos países de publicação, seja em Portugal. Bernardo Carvalho, Chico Buarque 

e Milton Hatoum ganharam o prêmio Jabuti, o mais importante prêmio Literário 

Brasileiro, em mais de uma ocasião; os três autores também já foram contemplados com 

o Prêmio Portugal Telecom, atual Oceanos. Já Ondjaki venceu o prêmio José Saramago 

e também o Jabuti, enquanto Mia Couto, Arménio Vieira e Pepetela foram vencedores 

do prêmio Camões, considerado um dos mais importantes prêmios de literatura em 

língua portuguesa. Guardadas as ressalvas particulares no que concerne um concurso 

literário, a premiação ajuda no reconhecimento das obras e, portanto, acreditamos que a 

comparação aqui proposta coteja obras em pé de igualdade no que toca sua qualidade 

e/ou seu reconhecimento. 

Para esta apresentação, elegemos textos publicados nos jornais portugueses 

Público, Expresso, Diário de Notícias, entre outros, bem como o Jornal de Letras. A 

                                                             
1 http://www.leya.com/pt/gca/leya-quem-somos/sobre-a-leya-about-us/ (acesso em 25/10/2016) 
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escolha dos veículos se deu pela relevância destes na imprensa portuguesa em geral ou 

na imprensa especializada.  

A escolha das críticas às obras das literaturas africanas feitas em Portugal como 

objeto de comparação às críticas que escritores brasileiros contemporâneos recebem 

nesse mesmo país se deve, principalmente, à posição periférica em que o Brasil e os 

países africanos se localizam em relação à “República mundial das letras” 

(CASANOVA, 2002), sendo assim, a comparação parece menos desigual, visto que, de 

acordo com os parâmetros estabelecidos por Casanova, o campo literário seria menos 

autônomo nessas regiões periféricas. Além disso, a língua em comum e a relação entre 

ex-colônia e ex-metrópole também facilita a comparação aqui proposta. 

 

Brasileiros em Portugal 

Bernardo Carvalho, autor brasileiro contemporâneo, ganhou destaque em 

Portugal nos últimos anos. Artigos publicados no jornal Público2, no final dos anos 

1990, já davam conta daquele que, de acordo com o professor e cronista Eduardo Prado 

Coelho, “é muito provavelmente o mais importante escritor da nova geração de autores 

brasileiros”, ou ainda: “Bernardo Carvalho — que é desde já um grande nome da ficção 

dos nossos dias. Em qualquer língua”. Nota-se, no trecho destacado, que o autor é 

considerado mais que um grande nome da literatura brasileira; é colocado como um 

grande nome da literatura mundial. 

A obra de Bernardo Carvalho começou a ser publicada em Portugal a partir do 

final de 1999. Alguns anos depois, já com algumas obras publicadas, as resenhas 

chamam a atenção para a forma do livro, a construção de enigmas ou o 

desenvolvimento de temática ligada à paranoia que perseguem suas histórias. Em 

nenhum momento, contudo, há algum tipo de referência a questões nacionais brasileiras, 

ou comparação de suas obras ou de sua escrita com outros autores brasileiros. 

Pelo contrário, os textos que tratam de Bernardo Carvalho em Portugal buscam 

demonstrar um universo autônomo em que o autor se inscreve ou, ainda, um universo 

que ele constrói para si. Eduardo Prado Coelho, em um dos primeiros textos sobre 

Carvalho, publicado no Jornal Público, em novembro de 1998 afirma:  

Não tenho a menor dúvida de que estamos na presença de um 
verdadeiro autor — isto é, de alguém capaz de estruturar um universo 

                                                             
2 Todas as citações de artigos ou resenhas sobre de Bernardo de Carvalho foram obtidas por e-mail com a 
professora portuguesa Clara Rowland (Universidade de Lisboa) – todos extraídos do jornal Público. 
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com as suas regras e os seus princípios de funcionamento, com a sua 
unidade profunda e os seus eixos de variação. 

O mesmo crítico, em texto de novembro de 1999, no jornal Público, afirma: 

“Bernardo Carvalho é muito provavelmente o mais importante escritor da nova geração 

de autores brasileiros”. Indo além, afirma que o autor conquistou alguns poucos leitores, 

no entanto, a despeito do pequeno número, esses seriam fanáticos, pois, segundo Prado 

Coelho: 

A razão é simples: quando um autor cria um continente de escrita, 
ficção e imaginário, que lhe é totalmente próprio (na medida do 
possível, claro), nós sentimos que o mundo em que vivemos seria 
diferente sem a contribuição desse autor: daí o fanatismo. E a 
expectativa exigente com que aguardamos cada nova obra sua. 

Temos um importante crítico literário que declara sua expectativa com as obras 

de Bernardo Carvalho. Eduardo Prado Coelho era crítico literário, professor 

universitário, e desenvolveu importantes trabalhos dentro do campo cultural português, 

além de ser figura conhecida da vida pública daquele país3, o que o habilita como 

importante tanto para a universidade quanto para a imprensa. 

Por ocasião do lançamento de O medo de sade, pela editora Cia. Das Letras, 

Prado Coelho volta a falar em Bernardo Carvalho, no Jornal Público. Numa resenha que 

trata do novo livro do autor como uma “defesa do humano (...) contra a lógica de Deus” 

e que analisa profundamente a construção que o autor faz naquele livro, escrito sob 

encomenda da editora; Prado Coelho recomenda: “trata-se da mais importante 

descoberta na actual literatura brasileira”.  

Esses textos do final dos anos 90 e início dos anos 2000 ajudaram a divulgar a 

obra de Bernardo Carvalho em Portugal e o consolidaram como o escritor de 

importância. Em texto de 2015, com a publicação de Reprodução, último romance do 

escritor, em Portugal, Isabel Lucas, no jornal Público, afirma que o livro: 

É a reacção de Bernardo de Carvalho a este mundo que privilegia o 
discurso único, a leitura de primeiro grau, sem ironia nem imaginação, a 
ideia de que existe uma verdade num meio que parece absolutamente 
democrático, quando a democracia tem pouco a ver com absolutos.4 

Vemos que mais de 15 anos depois da publicação das primeiras obras de 

Carvalho em Portugal, segue-se a chamada leitura cosmopolita de sua obra.  

                                                             
3 Informações do Jornal Público: https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/faleceu-eduardo-prado-
coelho-intelectual-publico-1303165 (acesso em 06/04/2016). 
4https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/a-internet-cria-um-leitor-mais-burro-e-mais-violento-1708522 (Acesso 
em 13/03/2016) 
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Outro autor que ganhou destaque na imprensa portuguesa foi Milton Hatoum. 

Em entrevista publicada no extinto jornal português O independente, em abril de 2000, 

por ocasião da publicação de Relato de um certo oriente, em Portugal, o jornalista – 

entre várias perguntas a respeito da biografia de Hatoum, o tempo que passou fora do 

Brasil e seu regresso a Manaus – questiona o autor a respeito da “identidade cultural 

brasileira” e justifica a pergunta com o fato de que o livro Relato descreve “o encontro 

de duas civilizações”. Chama atenção nesse, que é o texto mais antigo da imprensa 

portuguesa a respeito de Hatoum encontrado no site do autor, a referência intensiva à 

biografia do autor e uma cobrança de que ele fale sobre uma “identidade brasileira”; 

sobretudo quando contrastamos com os primeiros textos acerca de Bernardo Carvalho; a 

este último é atribuído o título de grande autor contemporâneo em qualquer língua, já a 

Hatoum, em uma entrevista, dirigem-lhe questões de cunho biográfico e relacionam sua 

obra ou livro a questões brasileiras como identidade cultural e miscigenação.  

O mesmo se nota no final de outra entrevista, publicada na revista Focus5, 

também no ano 2000. Após a descrição do Relato, sendo editado à época, em Portugal, 

pela editora Cotovia, e seguindo perguntas a respeito da vida e obra do autor, a 

entrevistadora Isabel Lucas encerra o seu texto da seguinte forma: 

Conhecedor das letras portuguesas, admira José Saramago, António 
Lobo Antunes, José Cardoso Pires e Augusto Abelaira, afinal, os mais 
conhecidos no seu país a par de Fernando Pessoa. É ao poeta que retira 
a frase já cantada: “Minha pátria é minha língua.” “Com ela pode-se 
mesmo quebrar as distâncias.” Mesmo a partir do seu mundo, a 

Amazónia.6  

Notemos a última frase do trecho e vejamos o significado que ela atribui ao 

autor e sua obra: diferentemente de Carvalho cujo alcance da literatura era o mundo, 

Hatoum tem um mundo restrito, um mundo “seu”, que é a Amazônia, de onde suas 

histórias “falam”, e por falarem português conseguem quebrar distâncias, mas ainda 

assim não se desligam de “seu” mundo.  

Seguindo nosso trabalho, não poderíamos fugir de Chico Buarque. O site oficial 

do autor7 reúne grande parte da fortuna crítica de seus romances e ali se pode encontrar 

artigos, reportagens e resenhas. O primeiro texto que chama a atenção é um artigo do 

Jornal de Letras, posteriormente publicado pela Folha de S. Paulo; escrito pelo 

                                                             
5http://www.miltonhatoum.com.br/wp-content/uploads/2011/03/DoisIrm%C3%A3os_Focus1_Portugal.jpg e 
http://www.miltonhatoum.com.br/wp-content/uploads/2011/03/DoisIrm%C3%A3os_Focus2_Portugal.jpg (acesso em 
17/03/2016) 
6http://www.miltonhatoum.com.br/wp-
content/uploads/2011/03/DoisIrm%C3%A3os_Focus2_Portugal.jpg (acesso em 17/03/2016) 
7 http://www.chicobuarque.com.br/ (acesso em 29/03/2016)  

5390

http://www.miltonhatoum.com.br/wp-content/uploads/2011/03/DoisIrm%C3%A3os_Focus1_Portugal.jpg
http://www.miltonhatoum.com.br/wp-content/uploads/2011/03/DoisIrm%C3%A3os_Focus2_Portugal.jpg
http://www.miltonhatoum.com.br/wp-content/uploads/2011/03/DoisIrm%C3%A3os_Focus2_Portugal.jpg
http://www.miltonhatoum.com.br/wp-content/uploads/2011/03/DoisIrm%C3%A3os_Focus2_Portugal.jpg
http://www.chicobuarque.com.br/


português José Cardoso Pires, publicado em 1991, ano da publicação de Estorvo, 

primeiro romance de Chico Buarque. No artigo, é notável a maneira como Cardoso 

Pires lê o romance de Chico como parte da literatura (geral, não uma literatura 

específica, brasileira) que está em busca da identidade; para o autor:  

De há muito, para mim, que escrever é uma busca de identidade - o 
trabalho de alguém que, através das personagens e da escrita, procura 
uma identificação consigo próprio, com a realidade vivida e com a 
língua em que se exprime. (...)Este romance de Chico Buarque, logo à 
primeira leitura, afirma-se como uma demonstração exemplar disso 
mesmo.8 

A esta declaração inicial se seguem referências ao conteúdo do romance como o 

retrato de um sujeito em busca de uma fuga da realidade da qual ele se aproxima e que o 

trai:  

É isso o estorvo. Essa presença que deambula por um mundo em 
esclerose e que o descobre envolvido, por vezes, numa imagem 
mitómana de si mesmo e declaradamente instalado em máscaras de 
sedução.9 

Tem força, no trecho acima, o uso da palavra “mundo”, como uma referência ao 

espaço que o personagem do romance e o tema deste se desloca. Aliás, reforça a ideia 

dessa leitura cosmopolita de Estorvo a referência que Cardoso Pires faz em um dos seus 

parágrafos: “Por trás disto (ou por dentro disto) está um Brasil, um Rio de Janeiro que à 

primeira abordagem se insinua em moldura de telenovela, mas que imediatamente 

deflagra em conflitos de terror.”10; o autor que, aqui, faz as vezes de crítico literário não 

vê o livro como um retrato da realidade especificamente brasileira – esta última 

apareceria por trás de uma história que se passa em “um mundo em esclerose”.  

O texto de Cardoso Pires segue numa análise comedida a respeito de aspectos 

formais do romance, como fica claro em um dos trechos do texto:  

Em Estorvo percebe-se que o modo de narrar se processa por um 
embate imediato desenvolvido em aproximações sucessivas; a busca da 
frase, da palavra, desenvolve-se através dum movimento de 
apropriações objectivas - e daí resulta uma prosa visual que não cede à 
metáfora tentadora nem à elongação poética por mais poeta que seja o 
seu autor.11 

No entanto, o final do texto nos remete a uma declaração apaixonada pela obra 

de Chico Buarque; nas últimas linhas de seu texto, Cardoso Pires confessa a alegria por 

ter chegado “do outro lado do Atlántico” esse romance. A análise das críticas da obra 

                                                             
8 http://www.chicobuarque.com.br/critica/mestre.asp?pg=estorvo_critica.htm (acesso em 29/03/2016) 
9 Idem 
10 Ibidem 
11 Ibidem 
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literária de Chico, aliás, revela o tom subjetivo e sentimental com que, em grande parte 

dos textos, seus escritos são tratados. As referências à carreira musical de Chico 

Buarque e ao carinho e admiração que o artista desperta perseguem grande parte dos 

textos (quando não são expressas pelos próprios autores desses textos). 

É o caso de uma entrevista feita por Ana Cristinma Leonardo na casa do escritor, 

no Rio de Janeiro, por ocasião da publicação de Leite Derramado, em 2009. Questões 

sobre a carreira musical de Chico Buarque são contrapostas à surpresa que a sua carreira 

como literato desperta na crítica e no público em geral. Parte-se, no geral, de um 

julgamento positivo das obras, porque elas são feitas pelo ídolo Chico Buarque:  

Todos os brasileiros a quem disse que vinha falar consigo comentavam, 
como que emocionados: "Oh! Meu Deus, vai entrevistar o Chico!" (...).   
(...) o que pude confirmar, até pela forma de tratamento, "o Chico", é 
que o seu estatuto é de ídolo. (...). 
(...) No longo caminho para cá (risos) tive tempo para reformular uma 
pergunta. Ia perguntar-lhe porque é que um letrista - e muita gente não 
hesitaria em chamar-lhe poeta de canções - prefere a prosa. Mas depois 
pus-me a pensar que muitas das suas letras contam histórias. (...).12 

Os trechos acima elencados, que são partes das perguntas feitas pela 

entrevistadora, para Chico Buarque, demonstram que a abordagem que se faz ao artista 

traz consigo o peso de seu nome. Além disso, a entrevista carrega pré-julgamentos da 

própria jornalista, como se nota no final do trecho acima, em que há já a conclusão dela 

de que Chico seja um poeta, mas que prefere a prosa; inclusive, o próprio artista desfaz 

essa conclusão da jornalista: “eu nunca escrevi poesia. Assim como nunca escrevi uma 

letra de música sem música. A minha letra é feita em função da música. Sou músico 

antes de ser letrista.”13, ou, mais à frente: “Eu já disse várias vezes que não sou, não 

quero ser escritor, não faço questão de ter essa toga, essa carteirinha, de pertencer a esse 

clube. O meu mundo é o mundo dos músicos.”14. 

O que os trechos acima querem demonstrar é a dificuldade de lidar com a crítica 

de Chico Buarque que, mesmo fora do Brasil, mostra-se apaixonada e se deixa 

contaminar pela fama do músico-escritor.  

Africanos em Portugal 

O autor angolano Ondjaki, ganhador do Prêmio José Saramago de 2013 foi 

saudado com uma resenha bastante positiva acerca de seu livro Os transparentes 

                                                             
12 http://expresso.sapo.pt/actualidade/chico-buarque-o-meu-mundo-e-o-dos-musicos=f530183 (acesso em 
29/03/2016) 
13 Idem 
14 Ibidem 

5392

http://expresso.sapo.pt/actualidade/chico-buarque-o-meu-mundo-e-o-dos-musicos=f530183


(2012). Embora bem avaliado no sentido de construir um retrato fiel (ou “definitivo”, 

para usar uma expressão do crítico) da cidade de Luanda na contemporaneidade, a boa 

avaliação do autor se dá por comparação a outros autores de Angola: 

Odonato subiu aos céus com a leveza da sua transparência: um homem 
que de tão transparente atraiu as atenções que antes a sua invisibilidade 
de pobre escondia. E com ele levou Ondjaki para os lugares mais altos 
da literatura angolana. Onde está Luandino Vieira, onde está Pepetela, 
onde está José Eduardo Agualusa, brilha agora com intensidade Ondjaki 
(...).15 

Chama a atenção, de partida, duas questões: a primeira delas é que o texto 

coloca o autor como um grande nome da literatura angolana, junto a outros grandes 

autores dessa mesma literatura. Embora se avalie a obra literária como detentora de 

qualidade, ela não figura como grande obra da “literatura geral", até mesmo os 

conhecidos “grandes nomes” como Pepetela, Luandino Vieira e Agualusa, aos quais 

Ondjaki é comparado, são grandes dentro da literatura nacional de Angola.  

A segunda questão que chama a atenção é justamente a necessidade de inserir o 

autor dentro de uma tradição literária de grandes autores. Isso acontece em mais de uma 

resenha. No trecho acima, Ondjaki sobe para o lugar alto da literatura angolana e é 

comparado a autores mais velhos e considerados ícones da literatura daquele país. Em 

outro texto sobre o mesmo livro e autor, publicado no jornal Público, lê-se:  

Luanda tem sido personagem principal de uma história da literatura 
angolana ainda por contar, e Ondjaki admite inscrever-se nessa 
linhagem: de Luandino Vieira a Manuel Rui, falar da capital é falar 
também de Angola, falar de migrações internas, em diferentes dialectos, 
falar de privações, de dificuldades, de luxos e extravagâncias, de 
relações hierárquicas, de corrupção e poder, nessa "realidade tão 
acelerada" que ultrapassa as possibilidades da ficção.16 

Aqui a inserção de Ondjaki numa “linhagem” é atribuída ao próprio autor. Ainda 

assim, chama a atenção que parágrafos depois, na mesma resenha, o crítico diga: “Aqui 

estão, portanto, os transparentes. Translúcidos, através dos quais podemos ver o mundo 

(Angola)” – note-se que não seria Angola uma representação do mundo, mas referir-se 

ao mundo seria uma maneira de falar especificamente de Angola.  

Uma questão a respeito da crítica sobre obras de diferentes países africanos é a 

referência da literatura à terra; não só como vimos em Ondjaki, que é um grande nome 

da literatura “de seu país”, especificamente, mas também pela relação do conteúdo das 

                                                             
15 http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/luanda-retrato-literario-1658089 (Acesso em 03/04/2016) 

16 http://www.publico.pt/angola/jornal/que-fazer-enquanto-luanda-arde-25523600 (acesso em 
03/04/2016). 
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obras com os locais de publicação. As resenhas de Ondjaki trazem a marca do país ou 

da capital já no título, muitas vezes: “Que fazer enquanto Luanda arde”, diz-nos uma 

resenha de Raquel Ribeiro; “Luanda, retrato literário”, no texto de António Rodrigues; 

“A Luanda de Ondjaki está diferente”, diz também o título de Jorge Marmelo – todos do 

jornal Público. 

Sobre Pepetela, o primeiro parágrafo de uma notícia nos diz: “Um retrato 

mordaz da nova burguesia formada desde a independência de Angola, (...) está no 

centro do enredo do novo romance do escritor Pepetela (...)”17. Mais uma vez o país é o 

centro de uma obra literária. 

A respeito de Armínio Vieira, vale destacar o trecho “A escolha do júri causou 

alguma surpresa, mas este prémio vem reconhecer uma das vozes mais singulares da 

literatura contemporânea da África lusófona”, publicado no jornal Público, quando o 

autor foi anunciado como vencedor do prêmio Camões.  

Apesar dessa aparente necessidade de inserir os autores do continente africano 

dentro do escopo de suas literaturas nacionais, merece referência o fato de que a resenha 

do livro Sonhos azuis pelas esquinas (2014) traz uma aproximação entre Ondjaki e o 

argentino Borges: “talvez o conto ‘Buenos Aires’ esteja carregado de Borges, mas 

Borges podia transbordar noutra cidade”18. Além disso, quando o moçambicano Mia 

Couto venceu o Prêmio Camões (2013), o jornal Público trouxe na notícia a fala de um 

dos jurados do prêmio que afirmava que o autor: 

(...) conseguiu “passar do local para o global”, numa produção que já 

conta 30 livros, que tem extravasado as suas fronteiras nacionais e tem 
“tido um grande reconhecimento da crítica”. Os seus livros estão, de 

resto, traduzidos em duas dezenas de línguas.19 

Conclusões 

Para ajudar a concluir a linha de raciocínio que aqui buscamos desenvolver, 

podemos recorrer à professora Inocência Mata. Em artigo intitulado “A utopia 

cosmopolita na recepção das literaturas africanas” (2011), a acadêmica questiona a 

validade ou o argumento de certos julgamentos que a mídia cultural portuguesa faz 

acerca dos autores dos países que tem o português como língua oficial. Vejamos como 

começa o seu artigo: 

                                                             
17 http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/novo-romance-do-angolano-pepetela-lancado-esta-
semana-1237833 (acesso em 03/04/2016). 
18http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/a-chuva-ou-mais-elementos-1667162 (acesso em 
03/04/2016) 
19http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/xxxxxx-premio-camoes-foi-para-o-escritor-
1595653?page=2#/follow (acesso em 03/04/2016) 
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Um leitor mais atento ficará incomodado com o seletivo “fogo-de-
artifício” mediático no mundo literário em Portugal com que se faz a 

celebração de determinadas obras dos escritores dos países de língua 
oficial portuguesa, até mesmo antes de serem lidas (qualificadas sempre 
com o recorrente grau de superlativo: excelente, notável, 
incontornável…). (MATA, 2011, p. 3). 

Já de início a professora fala do apelo da mídia no “mundo literário em 

Portugal” e afirma a celebração da obra de escritores de língua portuguesa. Podemos 

nos remeter tanto a Bernardo Carvalho quanto a Ondjaki: a obra daquele é celebrada 

tanto quanto a deste, no entanto, com diferenças que a professora assinala na sequência 

do artigo: segundo a estudiosa, um autor africano tende a ter uma leitura que enfoque a 

“nacionalidade cultural” ou a “origem étnica” do escritor/da obra – ainda que essa possa 

ser lida numa chave mais “universalizante”.  

Até aqui, nenhum problema. No entanto, a professora afirma que não é essa uma 

leitura fechada, mas tendenciosa. Mata continua: 

E o que se vem, aliás, notando é que a questão está inquinada: é que, 
quando se quer que um escritor se erija, por sua iniciativa ou por 
conveniência grupal ou segmental, a representação de ou o paradigma 
de pertença a um sistema literário, o discurso sobre a sua nacionalidade 
literária é fechado e definitivo. (...) se, pelo contrário, se pretende que o 
escritor deambule, convenientemente, por um indefinido “entrelugar” 

literário, então a sua nacionalidade literária passa a ser 
indiscutivelmente global, desterritorializada, moderna (...). (MATA, 
2011, p. 4) 

Exatamente aqui reside a diferença que estamos levantando. A leitura 

cosmopolita ou a inserção do autor dentro de um sistema literário – por comparação 

com outros autores, seus conterrâneos – vão além de uma questão intratextual (embora 

essa possa aparecer) e estão associadas a questões de julgamento pessoal. Aliás, é 

justamente nessa linha que Mata segue sua argumentação. 

A professora afirma o poder de “orientação” da mídia cultural portuguesa, 

dentro do campo literário daquele país. Aliado a esse poder da mídia estão “(...) o 

mercado e os lóbis, que condicionam as preferências curriculares, num círculo vicioso 

em que a consequência alimenta a causa e vice-versa (...)” (MATA, 2011, p. 7). Assim, 

para Mata, está em jogo uma relação entre a antiga metrópole e as ex-colônias: “o olhar 

português em relação à África está, ainda, ligado a circunstâncias históricas que 

definem, em cada momento, afetos e ressabiamentos. 

O que fica, portanto, é a leitura imparcial da imprensa portuguesa. No caso de 

Bernardo Carvalho, autor e obra parecem chegar juntos ao país, numa apresentação dele 

como um grande autor e de sua obra como detentora de qualidade superior, 
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independente da literatura de seu país de origem. No caso de Hatoum, a obra de autor 

chega ao país e é lida considerando seu país de origem e sua biografia – uma leitura 

quase que regionalista de sua obra, um retrato da Amazônia e etc. Já Chico Buarque 

constitui um caso à parte, já que sua fama como músico popular ultrapassa qualquer 

fronteira e chega antes de qualquer consideração sobre o Chico Buarque “escritor”.  

O caso dos autores africanos de língua portuguesa se aproxima muito do 

exemplo de Milton Hatoun. Praticamente todos eles terão uma leitura que aproxima 

questões de sua escrita a um retrato do local (seus respectivos países ou suas cidades). 

Excetuam-se, nesse caso, a obra de Mia Couto, que alçou um espaço que não mais se 

prende à literatura nacional moçambicana – para a crítica – e um único texto (entre os 

lidos) que se refere a Ondjaki também como um grande nome de uma literatura que não 

é só angolana.  

As diferenças, portanto, entre as leituras críticas da imprensa, estão na oposição 

entre leituras mais cosmopolitas ou mais “nacionais”, também na inserção ou não de um 

autor no sistema literário de seu país, sobretudo comparando-o a outros autores 

considerados “grandes” dentro das literaturas nacionais. Entendemos que essas 

dissenções estão marcadas por diferentes fatores: questões ligadas aos sistemas literários 

e à construção interna das obras, bem como questões de julgamento pessoal dos críticos 

e dos interesses de uma mídia cultural com forte influência dentro do campo literário 

português. 
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UMA LEITURA DO “RETÁBULO DE SANTA JOANA CAROLINA”, DE 

OSMAN LINS À LUZ DO PENSAMENTO POLÍTICO DE HANNAH ARENDT 
 

Cacilda Bonfim (IFMA) 
 

RESUMO: Traçar um paralelo, ao meu ver inédito, entre um conto de Osman Lins e 
algumas reflexões da pensadora alemã Hannah Arendt é a meta basilar deste 
empreendimento acadêmico, cujo desafio se faz como convite a penetrar o caráter da 
mundanidade da arte enquanto categoria política. Do “Retábulo de Santa Joana 
Carolina”, traz-se a labuta da mulher nordestina consagrada literariamente por sua lida 
em mundo inóspito que se torna âmago da denúncia do paradoxal cenário social 
brasileiro. Já de Arendt, evoca-se sua análise sobre o fenômeno político no que tange a 
construção de um mundo comum que imortalizado por ações se constrói como obra de 
arte do pensar. O entrecruzamento dos dois autores, resguardadas todas as suas 
diferenças, desperta a compressão que a dor muda e inarticulada, das “Santas Joanas 

Carolinas” nos instigam a revelar que para além de qualquer finalidade específica da 

obra de arte, o que ela representa é a nossa permanência em mundo comum, marcado 
pela pluralidade humana. 

Palavras-chave: Osman Lins. Hannah Arendt. Arte. Política  

 

 

Estabelecer um diálogo inédito, entre um conto de Osman Lins (1924-1978) e a 

reflexão filosófica de Hannah Arendt (1906 – 1975) é o que intenta esse 

empreendimento acadêmico.  

Deste modo, temos de um lado o conto “Retábulo de Santa Joana Carolina”, de 

Osman Lins, publicado na obra “Nove, Novena” (1966) e de outro, as reflexões de 

Hannah Arendt, nascida Johanna Arendt - portanto, também Joana – que na condição de 

judia-alemã fugiu de seu país natal quando da ascensão de Hitler ao poder, em 1933, 
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vivendo como refugiada na França e posteriormente nos Estados Unidos, até obter a 

cidadania americana, em 1951.  

Ora, o cerne do pensamento arendtiano fixa-se na política, sendo seu estudo 

acerca do totalitarismo, tese que lhe permite demonstrar como ocorreu a degeneração da 

política e as ameaças que tal deformação causam aos pretensos governos liberais e 

democráticos.  

Nesse sentido, o que está em jogo para Arendt é a permanência do espaço 

público como espaço de manifestação da própria dignidade humana.  

Todavia, cabe observar, que o termo “público” possui duas dimensões 

complementares: enquanto mundo comum o termo “(...) representa o espaço dentro do 

qual os homens se relacionam (...) palco construído por mãos humanas para que cada 

um encene nele a sua vida”.  (XARÃO, 2000, p. 97), mas enquanto espaço de aparição 

refere-se aquilo que vem a público para ser visto e ouvido, pois, “A matéria {viva ou} 

morta, natural e artificial, mutável e imutável, depende em seu ser, isto é, em sua 

qualidade de aparecer, da presença de criaturas vivas”. (ARENDT, 1992, p. 17). 

Ora, já aqui posso vislumbrar Osman Lins e sua obra. O artesão confeccionando 

a arte que trará visibilidade ao mundo. Eis a atividade narrativa: tornar manifesto o que 

antes era só pensamento.  

Não que o pensamento possa fabricar sozinho obras tangíveis, ele apenas 

precede ao produto que só se materializará realmente pela mão do artífice. O que vemos 

acontecer então é pura magia: o invisível torna-se tangível e o mundo ganha 

durabilidade através dos livros, pinturas, partituras musicais.  

Minemosyne é a mãe de todas as musas e elas, ao inspirarem os artistas parecem 

lançar, também, a semente da durabilidade, que se eternizará como memória, para além 

do desgaste no tempo.  

Mas não basta inspiração. A mão do artífice precisa dominar a técnica, moldar a 

matéria. Sem isso, não há aparição possível e, sem aparição não há mundo comum e 

possibilidade política.    

A figura do mago esmaece sobrepondo-se a ela a imagem do trabalhador, 

alquimista que suprime sua subjetividade em nome da objetividade do mundo que irá 

construir. “(...) Não abdico de minha lucidez; do que escrevo está banido o acaso”, 

escreve Osman Lins (p. 15, 1969). Fazer uma obra literária não é, portanto, mero 

passatempo ou atuação de forças metafísicas sobre o autor. Ciência e técnica clamam 

método e metodologia na busca exaustiva pela perfeição. 
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O verdadeiro escritor (...) ambiciona (...) erguer as frases à altura do 
que tenta exprimir; atingir um ponto em que se interpenetrem o texto e 
o sentido. Demanda tal projeto, a par de grande esforço, extrema 
intimidade com a língua, com suas possibilidades, seu ritmo, suas 
inflexões (...). Tais exigências englobam a capacidade, indispensável 
ao escritor (...) de organizar a obra. O seu trabalho em busca da 
palavra é rigorosamente orientado (LINS, p. 200, 1969). 

 

Assim, pondo-se a sós o artífice das palavras entrega-se a poiesis (ato de fazer 

alguma coisa). Esse estar solitário não equivale a categoria do isolamento, ou solidão 

política, que acontece quando o indivíduo falta a si mesmo, não encontrando abrigo nem 

em seu próprio interior. Ao contrário, esse “estar só”, como esclarece Arendt (200, p. 

527) refere-se a uma situação na qual o sujeito faz companhia a si mesmo através do 

diálogo interior mantido pelo pensamento, que, sob o auxílio da técnica aparecerá ao 

mundo em forma de arte, doando sentido ao espaço comum. E esta compreensão é tão 

presente nos dois autores que ao ler Osman penso estar ouvindo Arendt:  

 

(...) a solidão do escritor, em seu quarto fechado, é aparente. Ele está, 
na verdade, ligado aos homens, sejam ou não sejam seus leitores, por 
vias bem mais fortes que a vizinhança material. Seu livro, se se trata 
de um escritor no mais puro sentido do termo, não se dirige à 
multidão: nascido de muitos, ou talvez de todos, é endereçado a cada 
um dos indivíduos que compõem a multidão. Dirige-se à multidão 
desmembrada e capaz de escutá-lo, não induzida por um entusiasmo 
coletivo e fortuito, mas lúcida, serena – em estado de liberdade (LINS, 
p. 179, 1969). 

 

Como manter o “estado de liberdade” que Lins requer para seu leitor, se o 

espaço público se vê ameaçado pela degeneração política?  

Ora, não estou falando aqui da compreensão limitada e usual da política como 

atividade burocratizada de organização da coisa pública com vistas a garantir a vida 

humana, mas do sentido originário de política indissociável do conceito de liberdade 

que já era evidente aos gregos antigos na medida em que: “Ser-livre e viver-numa-polis 

eram, num certo sentido, a mesma e única coisa”. (ARENDT, 1999, p. 47).   

É preciso ter em mente que Hannah Arendt constatou a degeneração da política 

através trajetória do seu obscurecimento, cujo ápice foi a experiência totalitária. 

O totalitarismo identificando por ela, nos regimes nazista e stalinista, constituiu-

se como uma nova forma de opressão que minou as próprias tradições políticas, sociais 

e legais dos países nos quais floresceu. Seus campos de concentração foram o flagrante 
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do quanto a política havia sido corrompida.  Um mal sem precedentes havia se tornando 

fato real da experiência política do século XX.  

 
A dominação totalitária como um fato estabelecido, que, em seu 
ineditismo, não pode ser compreendida mediante as categorias usuais 
do pensamento político, e cujos “crimes” não podem ser julgados por 

padrões morais tradicionais ou punidos dentro do quadro de 
referência legal de nossa civilização, quebrou a continuidade da 
História Ocidental. A ruptura com a nossa tradição é agora um fato 
acabado (ARENDT, 1979, p. 54). 

 

Desta lacuna entre o passado e o futuro jorra, para Arendt, a profunda crise do 

mundo moderno. Crise esta, que por não ser exterior a própria política não se desfez 

com a derrota da Alemanha hitlerista ou com a morte de Stalin, pois, o totalitarismo 

não reside unicamente no passado. A política de muitos países “democráticos” está 

impregnada por elementos totalitários.  

Apatia e isolamento afloram enquanto a futilidade transforma todos em meros 

consumidores. Isso é a despolitização. Quando o espaço público é invadido por 

violência, corrupção e restrição da liberdade, restando apenas à preocupação com o 

âmbito econômico, então, houve um esquecimento do verdadeiro sentido da política. 

Além disso, é preciso ter em mente que: 

 
As soluções totalitárias podem muito bem sobreviver sob a forma de 
fortes tentações, que surgirão sempre que pareça impossível aliviar a 
miséria política, social ou econômica de um modo digno do homem 
(ARENDT, 2000, p. 511). 

 

Ameaçar o espaço de construção do mundo comum é pôr em xeque a existência 

do próprio mundo, constrangendo assim, o locus da arte e sua significação.   

A arte é fruto da mundanidade, mesmo que a história de sua origem nos remeta 

ao sagrado, a arte será sempre obra do homo faber, parcela do existir humano que se 

lança para fora do ciclo de nascimento e morte rumo a imortalidade.  

Sabemos que as obra de artes, ou monumentos, enquanto tais sempre serão 

referências tangíveis de si, de uma época ou lugar. Mas sabemos também, que a 

significação de uma obra, transcende o objeto artístico e se constrói no lidar dos homens 

com a arte através das gerações.  

Assim, a arte preserva a vida, em sua acepção não-biológica, e se converte em 

abrigo contra a efemeridade do existir.  
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Contudo, isso só é possível com a preservação do espaço público, espaço de 

aparição, espaço político por excelência, pois, precisamos estar cônscios que a 

degradação política, arrebata consigo o espaço da arte – comprometendo o mundo 

comum que fica cada vez mais destituído de sentido, pois, no momento em que o 

sentido das coisas escapa aos homens, o mundo se manifesta em sua inospitalidade. É 

como se o próprio mundo desaparecesse e o sujeito passasse, então, a viver como que 

“sem mundo”.  

Mas estejamos atentos. Essa significação que engendra o mundo só pode se dar 

no plural, porque diz respeito não ao mero viver, mas ao conviver dos homens.  

É preciso haver, portanto, a preservação e a proteção da alteridade, da 

pluralidade humana em seu caráter mais autêntico de comunicação.  

 

Se não fossem iguais, os homens seriam incapazes de compreender-se 
entre si e aos seus ancestrais, ou de fazer planos para o futuro (...). Se 
não fossem diferentes, (...) não precisariam do discurso ou da ação 
para se fazerem entender. Com simples sinais e sons, poderiam 
comunicar suas necessidades imediatas e idênticas (ARENDT, 
2001, p. 188). 

 

Aos homens cabe, portanto, não só a capacidade de comunicar necessidades 

como fome ou sede, mas de comunicar a si mesmos, revelando seu ser, que na dimensão 

pública, enquanto espaço do aparecer em um mundo comum, requer o 

compartilhamento do mundo com os outros, através do discurso e da ação, pois, 

 

É com atos e palavras que nos inserimos no mundo humano; e esta 
inserção é como um segundo nascimento, no qual confirmamos e 
assumimos o fato original e singular do nosso aparecimento físico 
original (ARENDT, 2001, p. 189) (grifo nosso). 

 

Gerada pelas palavras de Osman Lins a protagonista da narrativa “Retábulo de 

Santa Joana Carolina” também nasce mais de uma vez e assume sua singularidade no 

mundo existente entre ela e os seus e entre ela e nós a partir de suas ações.  

São as vozes das outras personagens que vão revelando sua trajetória de vida, ao 

mesmo tempo em que a vida de Joana é fonte da qual os narradores se originam, diz 

João Alexandre Barbosa na apresentação do livro Nove, Novena, de Osman Lins, onde 

se encontra o conto aqui tratado. Ora, o conceito de pluralidade arendtiana pode ser 

nitidamente aplicado aí: 
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Nada e ninguém existe neste mundo cujo próprio ser não pressuponha 
um espectador. Em outras palavras, nada do que é, à medida que 
aparece, existe no singular; tudo que é, é próprio para ser percebido 
por alguém (...). A pluralidade é a lei da Terra (ARENDT, 1992, p. 
17). 

 

Joana Carolina aparece para no mundo: nordestina, sertaneja, humilde, 

professora primária. Arrimo da mãe, enviuvou ainda nova e ficou com cinco filhos para 

criar. Ao seu redor, miséria, seca e injustiça social em mundo inóspito.  

Nas palavras do autor, o “Retábulo de Santa Joana Carolina”,  

 

É uma narrativa construída, é a biografia da minha avó paterna, mas, 
se ela fosse apenas a biografia corrida da minha avó paterna, ela seria 
apenas a história de uma mulher em Pernambuco. Mas esta narrativa é 
construída em 12 quadros ou mistérios, cada um deles relacionado 
com os símbolos do zodíaco. Então já não é mais uma história de uma 
mulher vivendo em Pernambuco, é a história de uma mulher que viveu 
em Pernambuco projetada contra as constelações, projetada contra o 
mundo com que ela ao mesmo tempo se tornou muito maior como 
personagem e também muito menor (LINS, 1979, p. 223). 

 

Eis aí a obra de arte, ultrapassando o real para glorificar e imortalizar a 

imaginação. Porém, evadindo-me da possível intenção que o autor tivesse para com seu 

leitor, não me cabe desvendar aqui as conexões entre Joana, o zodíaco, os símbolos ou a 

projeção estelar de seu retábulo. Volto-me ao mais óbvio, entretanto, às vezes 

esquecido: segmentos de vida. Vidas nuas, vidas secas, que em suas urgências, 

dispensam interpretação.  

Valho-me, portanto, das metáforas escolhidas pelo autor na figura de Joana 

Carolina, pois como afirma ARENDT, “(...) as metáforas são os meios pelos quais se 

realiza poeticamente a unicidade do mundo” (2008, p. 122).  

De primeiro, não se pode deixar de observar que a narrativa “Retábulo de Santa 

Joana Carolina”, se nutre de várias artes, pois retábulo é uma estrutura de pedra 

esculpida ou de madeira talhada que em forma de painel decorado com temas sagrados, 

se coloca atrás dos altares em algumas igrejas. Há, portando, como comenta Odalice 

Silva (2014, p. 211) uma espécie de transfiguração da palavra em desenho, pintura ou 

escultura.  

Os doze quadros ou mistérios onde está gravada a história de Joana Carolina 

foram entalhados pelas falas de quem testemunhou sua vida. Uns, assim como a 
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protagonista, já estão mortos quando o discurso se inicia, outros estão no cortejo de seu 

funeral.  

Nada de extraordinário aconteceu em sua existência. Joana é uma mulher 

comum. É a lembrança de um tempo sombrio, assolado por penúria, tristeza, opressão e 

dor. Mas, “no plano interior, o que move a vida de Joana é a coragem, a ética, a 

bondade, o equilíbrio”, esclarece a comentadora Ana GUIMARÃES (2014. P. 89).  

Assim, é pela retidão de espírito que Joana se sacraliza. Ela é a própria 

consagração da vida. “Ser e Aparecer coincidem” escuto novamente Arendt dizer (1992, 

p. 17). Não é, portanto, a religião que lhe outorga a ordenação sagrada, mas o seu 

caminhar entre o espaço de nascimento e de morte.  

Mesmo acometida de varíola, Joana se cura e é “arrancada à imobilidade e à 

cegueira por obra de um milagre” (LINS,1966 p. 92) Joana passa pela doença, pela 

brutalidade, miséria e escorpiões. Os venenos do mundo não lhe corrompem.  

Viúva, mas ainda graciosa, Joana desperta a cobiça carnal incontrolável dos que 

se deixam governar pela torpeza, como acontece como o narrador do sexto mistério –  

filho do dono das terras onde ficava a escola onde ela ensinava – e que, tendo assediado 

a jovem senhora por longo período, conseguiu ainda reconhecer os traços de sua 

santidade: 

A idade, não sei bem. Estava no seu março, no fim de seu verão. Mais 
de sete anos passou aqui em Serra Grande. Quando se foi, tinha 
envelhecido vinte: o rosto duro, queimado, sem a claridade anterior, 
os cabelos de ouro descorado, a espinha curva e perdera alguns dentes. 
Mesmo assim, olhando-a, eu me sentia às vezes perturbado. Vinha, de 
dentro dela, uma serenidade como a que descobrimos nas imagens de 
santo, as mais grosseiras. Um som de eternidade (LINS, 1966, 102) 

 

O mundo de Joana Carolina, só lhe oferece peleja, pestes, perdas. No sétimo 

mistério, uma de suas filhas conta:   

 

E assim outros anos se passaram, mês depois de mês, verões, 
invernos, um mês, depois outros, um ano, outros ainda, debaixo 
do sol, sob a ventania, mamãe cruzando com bêbados, correndo 
de cães doidos, de bois brabos, fugidos do cercado, três léguas 
na ida três léguas na volta, para receber a paga do trabalho feito 
durante um mês inteiro, de sete às duas, todos os dias, fora 
somente apenas os domingos (LINS, 1966, 110, 111). 
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Enfim, a literatura santificou e imortalizou Joana Carolina. Destino esculpido no 

zodíaco? Exemplo de heroína trágica que nos guia na Terra através de seu retábulo 

espelhado no céu?   

Osman Lins é o poeta–rapsodo dos Antigos, que levado pelas musas, acessa 

todos os modos de tempo, tornando o mundo visível aos olhos humanos. Demiurgo e 

mestre de seu ofício constrói o mundo de Joana nas palavras e não através delas, 

compartilhando seu espírito ao dar vida a dimensão estética.  

Discorrendo sobre a vida da escritora dinamarquesa Isak Dinesen, Arendt 

escreve: “Nunca se estará plenamente vivo se não se repetir a vida na imaginação, a 

falta de imaginação impede as pessoas de existirem” (2008, p. 107). Osman Lins fez 

Joana existir, assim como vez seus leitores existirem em Joana.  

Nunca nutri por nenhum conto brasileiro tamanha admiração. Vejo nele além do 

engenho cognitivo, da maestria no domínio literário, do engenho no uso de símbolos e 

construção de enigmas, da magnífica e invejável erudição do autor, e tantas outras 

virtudes inumeráveis – a homenagem ao mundo comum, aos humilhados, aos 

esquecidos. 

Quis assim, ressaltar o aspecto mundano da arte no “Retábulo de Santa Joana 

Carolina”, de Osman Lins à luz do pensamento de Hannah Arendt na tentativa de 

evidenciar que é a vida e não a morte, como pregam outros filósofos, a categoria que 

remete os homens a política.  

Adentrar no mundo com atos e palavras é um segundo nascimento porque supera 

a vida meramente biológica e faz da natalidade metáfora para a compreensão de que 

somos seres capazes de interromper um processo, dando origem a algo totalmente novo, 

na medida em que essa capacidade se radica na liberdade. 

Somos aptos, portanto a ressignificar o mundo que ameaçado pelo descaso de 

uma política obscurecida e degenerada, constrange a arte, nos enclausurando em um 

espaço lúgubre de preocupação com a mera sobrevivência.  

No “Retábulo de Santa Joana Carolina”, de Osman Lins encontrei também 

Hannah Arendt e vi literatura e filosofia como guardiãs do ser no aparecer, pois só na 

preservação desse espaço pode-se conservar as diferenças, a alteridade, as perspectivas 

e o questionamento,  para que estes, não sejam nunca mais submetidos a um todo, a um 

igual, a um invariável, enfim, a um princípio absoluto que tiranicamente coage a 

pluralidade, tentando dissolvê-la na unidade eterna do silêncio mediante uma lei, um 
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padrão, um mandamento, uma regra, uma ordem, uma farda, uma insígnia, uma 

bandeira ou uma terrificante ideia de superioridade racial.  

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

AGUIAR, Odílio Alves. Filosofia, política e ética em Hannah Arendt. Ijuí: Ed. Unijuí, 
2009 (Coleção filosofia; 28). 
 

ARENDT, Hannah.  Entre o passado e o futuro. 6 ed. Tradução de Mauro W. Barbosa. 
São Paulo: Perspectiva, 2007. 
 

______. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo. 10 ed. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2001. 
 

______. Origens do totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000. 
 

______. O que é política? Tradução de Reinaldo Guarany. 2 ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1999. 
 

______. A vida do espírito: o pensar, o querer, o julgar. Tradução de Antonio 
Abranches. Rio de Janeiro: Relume-Dumará: Ed. UFRJ, 1992. 
 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução de Mario da Gama Kury Brasília: UnB, 
2001. 
 

BARBOSA, João Alexandre. Apresentação. In.: LINS, Osman. Nove, novena: 
narrativas. São Paulo: Melhoramentos, 1966. 
 

CRITELLI, Dulce Mara. Analítica do Sentido: uma aproximação e interpretação do 
real de orientação fenomenológica. São Paulo: EDUC: Brasiliense, 1996. 
 

EBLE, Laeticia Jensen. Um estudo sobre a narração no “retábulo de santa Joana 

Carolina”, de Osman Lins. In.: Revista Arredia, Dourados, MS, Editora UFGD, v.2, 
n.2: 76-87 jan./jun. 2013 
 

LINS, Osman. Nove, novena: narrativas. São Paulo: Melhoramentos, 1966. 
 

______. Evangelho na taba: novos problemas inculturais brasileiros. São Paulo: 
Summus, 1979. 
 

5405

Ana
Pencil



10 
 

______. Guerra sem testemunhas: o escritor, sua condição e a realidade social. São 
Paulo: Martins, 1969. 
 

GUIMARÃES, Ana. Radha in: HAZIN, Elizabeth; BARRETO, Francismar Ramírez; 
BONFIM, Maria Aracy. (orgs.). Palindromia. Siglaviva: Brasília, 2014. 
 

SILVA, Odalice de Castro. O confiteor e a beleza redescoberta de Joana Carolina ou 
uma escrita retabular. In.: Eutomia, Recife, 13 (1): 207-219, Jul. 2014. 
 

SONTHEIMER, Kurt. Prefácio. In ARENDT, Hannah. O que é política? Tradução de 
Reinaldo Guarany. 2 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. 
 

XARÃO, Francisco. Política e liberdade em Hannah Arendt: ensaio sobre a 
reconsideração da vita activa. Ijuí: Unijuí, 2000 (Coleção Ensaio, política e filosofia). 
 

 

5406

Ana
Pencil



A QUADRATURA DE HEIDEGGER NA OBRA AVALOVA 

Margot Ines Villas Boas Caruccio (UNISINOS) 

Leny da Silva Gomes (UniRitter) 

 
RESUMO: O artigo seleciona três lugares descritos na obra Avalovara de Osman Lins que, a 
partir de certas ocorrências e reações de alguns personagens, são transformados e passam a 
constituírem lugares sagrados. O primeiro lugar é no Recife, quando o personagem Abel se isola 
em torno de uma cisterna e, olhando para a água, busca um sentido para sua vida. Neste 
momento ocorre a iniciação de Abel em busca do conhecimento. O segundo lugar é o terraço do 
edifício Martinelli em São Paulo, habitado pela personagem Inominada onde uma estranha ave 
realiza voos espiralados no céu. Finalmente, o terceiro lugar está localizado na sala de um 
apartamento em que os dois personagens, Abel e a Inominada se encontram, vivem a 
experiência do ato sexual e diluem-se como seres opostos na busca da unidade, do paraíso. Os 
três lugares mencionados acima são analisados segundo conceitos de habitar, de lugar e de 
quadratura, formulados pelo filósofo alemão consagrado, Martin Heidegger, apresentados em 
uma conferência denominada Construir, Habitar e Pensar (1954). Segundo ele, o mundo é 
formado de quatro elementos, cada um refletindo os demais, reunindo-os de forma integradora. 
Nesse conjunto que ele chamou quadratura, terra, céu, divinos e mortais, a terra é o suporte do 
construir e o céu é o espaço onde estão as nuvens, o sol, as estrelas em transformação em 
movimentos cíclicos. Nos lugares mencionados acima, se configura a quadratura de Heidegger, 
a cisterna, no Recife, constitui a coisa concreta que reúne os quatro elementos heideggerianos, o 
divino “fala” através da água; no terraço do Martinelli, a coisa é a casa do comendador, um 
zigurat, a divindade, o pássaro que sobrevoa o corpo da Inominada e na sala do apartamento, a 
coisa é o tapete sobre o qual Abel e a Inominada se amam fundidos com estranhas figuras. 
 
Palavras chave: Osman Lins, lugar, quadratura, sagrado. 
 

Critérios 

No romance Avalovara, de Osman Lins, identificamos representações de 

cidades, espaços e edifícios relevantes, passíveis de análise histórica, urbana e 

compositiva, carregados de sentido e potencialidades. O presente artigo identifica três 

espaços narrados no romance em que a partir de certas ocorrências e reações de alguns 

personagens, são transformados e passam a ser lugares sagrados. Estes são estudados 

segundo conceitos de habitar, de lugar e de quadratura, formulados pelo filósofo 

alemão consagrado, Martin Heidegger (1889-1976), em uma conferência denominada 

Construir, Habitar e Pensar (1954).  

Precisamos esclarecer a diferença entre o termo espaço e o termo lugar. O termo 

lugar refere-se à especificidade de cada espaço revelado pela arquitetura através de seus 

diferentes recursos e materiais. A arquitetura não constrói espaços, mas revela-os e 

limita-os, definindo os lugares que podem ser habitados. Para o arquiteto, os homens, ao 

demorarem-se por um tempo em um determinado lugar, transformam esse lugar em 
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habitação. Estar em paz, em um lugar protegido corresponde à essência do conceito de 

habitar. 

Na Europa, Abel percorre cidades que são entendidas, na sua totalidade, como 

lugares sagrados com seus palácios, praças e monumentos. No Brasil, são poucas as 

cidades mencionadas no romance, embora a quase totalidade dos temas desenvolvam-se 

em solo brasileiro. Entretanto, há lugares sagrados localizados nas cidades de Recife, 

Rio Grande e São Paulo que são: primeiramente, o lugar formado pela cisterna e sua 

cobertura de zinco no chalé de Olinda, em Pernambuco, vivenciado por Abel ainda 

adolescente; o segundo constitui o lugar do terraço do edifício Martinelli na cidade de 

São Paulo, refúgio da personagem Inominada , terceiro e último amor de Abel; e 

finalmente o terceiro, a sala do apartamento dos pais de Olavo Hayano, cenário 

derradeiro do romance. Na cisterna do Chalé, quem protagoniza a cena é Abel, no 

terraço do Martinelli é a Inominada e na sala do apartamento dos pais de Olavo, os dois 

juntos. O destaque para estes três lugares obedeceu aos seguintes critérios: o primeiro 

critério é a presença da água, elemento vital e purificador dos seres e que significa 

fluxo, movimento. Sabe-se que a água para os seres vivos é matéria prima, somos 

gerados em meio líquido e constituídos de grande parte desta matéria. Metaforicamente 

“mergulhamos” em nosso inconsciente para entendermos nossa realidade e nosso 

presente. Símbolo universal de fertilidade a água tem função regeneradora, quando 

“lavamos a alma”, invocamos um sentido purificador espiritual. Mas “nas tradições 

judaica e cristã, a água simboliza, em primeiro lugar, a origem da criação” 

(CHEVALIER e GHEERBRANT, 2003, p.16). A presença da água nos três lugares 

selecionados reforça na trama o que na linguagem metaliterária explicita a respeito da 

criação do próprio romance. 

 O segundo critério corresponde ao conceito da quadratura concebido por 

Heidegger, presente nos três lugares identificados. Ao questionar o que seja habitar e 

construir no ensaio Construir, Habitar e Pensar (1954), Heidegger explora 

etimologicamente as palavras do antigo alemão “buan”, “bauen, que significam habitar, 

construir, “aedificare”, construir no sentido de edificar construções, “wohnen”, 

permanecer, e “fry”, resguardar, “resguardar cada coisa em sua essência”, para desvelar 

o sentido do habitar humano ou o “modo como os mortais são e estão sobre a terra” 

(HEIDEGGER, 2010, p.128). Segundo Heidegger, o mundo é formado de quatro 

elementos, cada um refletindo os demais, reunindo-os de forma integradora. Nesse 

conjunto que ele chamou quadratura, terra, céu, divinos e mortais, a terra é o suporte do 
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construir e o céu é o espaço onde estão as nuvens, o sol, as estrelas em transformação, 

em movimentos cíclicos. Entre o céu e a terra, existe a arquitetura de forma escultórica, 

tornando visíveis as coisas do mundo, o ar, as plantas, os animais, a luz do dia, a 

escuridão da noite, a concepção do nosso mundo cotidiano.  

Para demonstrar o que ele chamou quadratura, o filósofo recorreu ao exemplo da 

construção de uma ponte sobre um riacho. A ponte é, segundo ele, uma coisa que reúne 

os quatro elementos e revela uma paisagem. As margens já estavam lá antes, mas só 

surgem como margens quando a ponte desponta, revelando a natureza da paisagem. 

Habitar é cuidar, permitir que o sol e a lua, as estações do ano e o movimento 

natural das estrelas cumpram seus ciclos. Segundo Heidegger, os mortais são e 

demoram junto às coisas, por isso pertencem definitivamente à quadratura. O pensar 

junto ao construir é indispensável para habitá-lo. Os questionamentos e as ações são 

indissociáveis e de sua não observância acontece ficarmos vulneráveis ao processo que 

chamamos de desenraizamento, a sensação de não pertencer a nada e a nenhum lugar 

deste mundo.  

E finalmente o terceiro critério, observamos que nestes três lugares a presença de 

certos elementos arquitetônico e ações específicas dos personagens, Abel e Inominada, 

ocorre manifestações do divino o que permitirá classificá-los como lugares sagrados.  

 

Na cisterna em Recife 

 

Abel, como um dos personagens narradores no tema T, ainda adolescente, reflete 

sobre sua vida e seu futuro ao deitar-se ao lado de uma cisterna, localizada próxima do 

Chalé em que mora com sua família, em uma praia do litoral de Olinda, a Praia dos 

Milagres. O espaço arquitetônico formado pela cisterna e pela cobertura de zinco 

constitui um lugar sagrado onde o personagem isola-se do mundo familiar e reflete 

sobre a vida, suas buscas e seus sonhos. Afastado do grupo familiar, ouve ao longe o 

murmúrio dos irmãos, de sua mãe e de seu padrasto. Este elemento construtivo, a 

cisterna, receptáculo localizado abaixo do nível da terra, para conservar águas pluviais, 

possui uma simbologia, representa um espaço de comunicação entre o plano divino e o 

terreno e, também, o conhecimento. Literariamente, pode-se relacionar a descida ao 

inferno, representando a busca do conhecimento de si e da humanidade através de um 

“mergulho”.  
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Com o objetivo diferente de um mero pescador, Abel lança uma tarrafa na 

cisterna várias vezes. Em certo momento, ela prende alguns fios no fundo do 

reservatório provocando em Abel o desejo de mergulhar na água para soltá-los. Quando 

nu, ao lado da cisterna, Abel se imagina preso ao fundo “nas águas negras, entre os 

peixes, emaranhado na rede, tentando vir à tona sem poder. Quem ajunta esse peso aos 

chumbos da rede é a Morte” (T3, p.77). Ansioso por soltar a rede que prende novamente 

no fundo e preparado para saltar, ouve a voz que vem de dentro da cisterna. A voz, a 

palavra do pensamento, ordena para Abel buscar uma cidade de que ele não sabe o 

nome. Segundo Leny Gomes, o motivo da busca pela cidade tem dois sentidos: 

“reflexão sobre a criação literária e simbolização do trajeto de aprendizagem do 

protagonista”. (GOMES, L., 1998, p.315). A cidade em Avalovara é o romance.  

Na beira da cisterna Abel quer beber a sabedoria da fonte, como um devoto que 

espera sua benção, clama por uma manifestação divina, como a terra ressecada espera a 

chuva e o orvalho. “Na Bíblia, os poços no deserto, as fontes que se oferecem aos 

nômades são outros tantos lugares de alegria e encantamento. Junto das fontes e dos 

poços operam-se os encontros essenciais” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2003, 

p.16). Abel, no ambiente escuro da noite, iluminado parcialmente pelo farol de Olinda 

olha para o céu à procura de luz. Entregue às suas reflexões na cisterna, a ação de 

procurar estrelas e olhar para o céu coloca Abel em posição elevada, posto que o céu é 

uma manifestação direta da transcendência, do poder, da perenidade, da sacralidade  

Segundo CHEVALIER e GHEERBRANT, as águas paradas significam calmaria 

e paz, as agitadas significam a desordem, a confusão, o caos. Também podem 

representar destruições e punições para os pecadores e dar abrigo a monstros e 

mistérios. Em todas as tradições a água desempenha um papel primordial em relação às 

origens do mundo e da vida, os povos sempre consideraram seu valor sagrado. No 

Cristianismo, a água batismal conduz a um novo nascimento e restabelece o ser num 

estado novo. O Batismo é um rito de iniciação, tornando a alma do ser humano, através 

de imersão ou efusão na água, acompanhado de sinais e palavras consagradas, filha de 

Deus Pai.  Entretanto água e palavra não se fazem ato e manifestação, acarretando a 

criação do mundo, senão sob a forma de palavra úmida, à qual se opõe uma metade 

gêmea, que permanece fora do ciclo da vida manifestada, chamada pelos dogons e pelos 

bambaras, água seca e palavra seca (CHEVALIER e GHEERBRANDT, 2003, p.20).  

Água seca e palavra seca exprimem o pensamento, a potencialidade, e existiam 

antes da água úmida. Quando o Deus Amma criou seu duplo Nommo, o Deus de água 
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úmida conservou a metade de suas águas primeiras nos céus superiores como águas 

secas. Formadora da base da gênese do mundo a água úmida é parte do ovo cósmico 

que é uma representação do poder criador da luz, surgindo depois do caos, como 

princípio organizador e que encerra ao “mesmo tempo céu e terra, as águas inferiores e 

superiores, na sua totalidade única, comporta todas as múltiplas virtualidades 

(CHEVALIER e GHEERBRANDT, 2003, p.674).  

Como manifestação do pensamento inconsciente de Abel, nas águas da cisterna, 

a palavra seca, novamente se manifesta e “fala” com Abel. Sopra e faz escorrer entre os 

seus dentes um nome de mulher, personagem que Abel irá conhecer em outro tempo do 

romance, Cecília. A água pode ser comparada como símbolo das virtudes informes da 

alma, das motivações secretas e desconhecidas inconscientes, que tudo sabe, mas não 

nos revela. A água que fala é a manifestação do divino da quadratura de Heidegger. 

 

No terraço do edifício Martinelli 

 

A infância de Inominada transcorre no edifício Martinelli em São Paulo, 

habitação coletiva representante de um novo modo de morar na cidade, nas alturas. Mas 

sua representação em Avalovara não corresponde ao apogeu do edifício e sim a sua 

decadência no período da ditadura militar brasileira. Super povoado, sujo e sem 

fiscalização alguma, partes do terraço do edifício foram transformadas em grandes 

piscinas utilizadas pelos moradores, sem nenhum tipo de cuidados com a limpeza da 

água. Assim como Abel procura uma Cidade, a Inominada busca sua identidade, seu 

nome, perambulando em corredores mal iluminados. “Estou no terraço do edifício, 

estendida junto à caixa dágua. Ninguém me vê abrir a porta do apartamento, tomar o 

elevador, descer no último andar, puxar escada acima, o velocípede, deitar-me no 

cimento áspero, ao sol” (O6, p.41). 

No romance, ao dirigir-se ao terraço, próxima do céu e da água das piscinas 

improvisadas, Inominada cumpre um estranho ritual. Olhando para o céu, como Abel a 

beira da cisterna, deita-se de braços abertos e oferece seu corpo a uma divindade, uma 

ave estranha movendo-se de maneira regular em círculos formando uma grande espiral.  

Momento sagrado, ela se oferece e se entrega à ave com alegria como se soubesse o 

significado do pássaro sobrevoando seu corpo. O espaço sagrado do terraço proporciona 

uma recuperação de sentido existencial para a personagem, a partir desta passagem 

procura sua identidade e reclama seu nome.  

5411



A quadratura de Heidegger neste lugar se cumpre; a terra, um dos terraços cheio 

de água, a “coisa” equivalente à ponte, no céu, a divindade se manifestando, a ave 

solitária e no chão de braços abertos, o ser mortal, a Inominada. 

 

Na sala do apartamento dos pais de Olavo Hayano 

 

A sala do apartamento dos pais de Olavo Hayano, onde Abel e a Inominada  

realizam a cópula final sobre um tapete, é o terceiro lugar sagrado selecionado neste 

trabalho. Abel descreve a sala como um lugar dividido em dois ambientes, a sala de 

estar e a sala de refeições, móveis pesados e escuros, de estilos diferentes sustentam 

porcelanas, objetos de prata e fotografias de outros tempos. A sala possui dois tapetes, 

em um deles estão os dois amantes abraçados. 

Somente a imagem do tapete, também retangular, não se anula frente a presença 

de Inominada, pelo contrário, será no tapete o lugar em que os dois amantes viverão 

seus últimos momentos. O tapete da sala é um mapa, um caminho, um texto, que 

conduz ao paraíso.  

Fim e início. Inominada e eu, frente a frente, lado a lado, dorso contra 
dorso. O Sol, a Lua, a Interferência, a Treva, a Convergência, o 
Percurso, a Cadência, o Equilíbrio. Dorso contra dorso, lado a lado, 
face a face, os braços em T. Onde? Surgem, ao tempo de Carlos 
Magno, os mapas trocoides e com eles vão ao mar os navegantes. As 
águas, nesses mapas, são desenhadas como um T sobre um O: um T 
sobre a Terra. Seremos, nós, com os braços abertos, T ante T, 
rodeados pelo mundo, um mapa? Que águas seriam então em nós 
evocadas com seus peixes? (E1, p.292).  

 
A posição dos amantes em T, destacada acima, pode-se associar ao desenho dos 

mapas elaborados a. C. em que o T indicava o fluxo da água sobre um O, representação 

da Terra. A letra T dividia o mundo nos três continentes conhecidos até então: Europa, 

África e Ásia. Dois primeiros situavam-se lado a lado, enquanto a Ásia era vista na 

parte superior do círculo, acima do T, no caso, o mar mediterrâneo. Neste período os 

homens acreditavam que o mundo possuía a forma de um disco, somente mais tarde 

descobriram que a Terra era esférica. O mapa-múndi do século XIII, portanto medieval, 

é considerado o mapa original pois antecede aos mapas desenhados no tempo das 

grandes descobertas renascentistas. Hazin (2010), relaciona este segmento do tema E 

com antigos mapas. 
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Além disso, havia a crença que bem no centro do círculo situava-se o 
Paraíso. Em muitos mapas antigos, a cidade de Jerusalém era inscrita 
pelos cartógrafos no centro do mundo. Às vezes, as colunas de 
Hércules. O T representava precisamente os caminhos de água: 
pequenos mares e rios, enquanto o círculo correspondia ao vasto 
oceano que rodeava os continentes. Essa era a imagem que as pessoas 
da Idade Média tinham do mundo (HAZIN, 2010, p.18). 

 

A descrição de Abel, do tapete, além dos detalhes, das barras e franjas que 

envolvem o quadro principal, destaca o motivo da tapeçaria, em sua concepção, irreal, 

sem a força da verdade. Produzido para personificar a Beatitude, o tapete representa um 

mundo idealizado, com uma vegetação frondosa e uma fauna formada de pássaros 

extintos, indefinidamente celestial. A água como meio de veiculação do fluxo, do 

movimento, da vida, assim como nos espaços da cisterna no Recife e do terraço do 

edifício Martinelli, está representada no tapete sob a forma de um lago.  

 

Por que, seja qual for seu nome e mesmo pousadas nas árvores, 
pertencerão, sem engano possível, a alguma espécie aquática, essas 
aves de pescoço elástico? Para tornar presentes, com tal artifício, os 
peixes ausentes. Assim, sem que se altere a unidade do quadro, o 
espaço, terreno e aéreo (levitação das árvores, existência de seres 
alados), completa-se: eis, invisível, um lago.  
Eu estaria errado se entendesse que apenas o lago participa (e os rios 
oriundos do lago), por uma espécie de reflexo, deste mundo que  e 
eu rondamos (E9, p.330).  

 

A referência que Abel faz do espaço do tapete como “celeste, aquático e terrestre 

simultaneamente” (E10, p.334) leva à indicação de que este tapete constitui um mundo 

completo. Em um fragmento no tema T: Cecília entre os leões, Abel problematiza “pode 

ser, o mundo, um tapete despedaçado e também um tapete que nunca realmente foi 

tecido: só na ideia o seu desenho seria coerente e completo. Sim, pode ser” (T10, 

p.162).  

O mundo que Abel sonha em representar, assim como o universo dos amantes, é 

muito vasto e o espaço do tapete é muito pequeno, finito como as páginas de um livro. 

O questionamento do escritor quanto a sua dificuldade de representar tudo, se abranda 

ao perceber que este mundo, por ser apenas uma representação, ainda é inviolado e 

indestrutível.  

Na sala do apartamento, Abel e a Inominada se encontram no tapete como um 

ser único, o ser andrógino e esférico do mito dos Andróginos atribuído a Platão, 
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“pousamos no tapete, eu por trás de mim e de costas para mim, o duplo ser, círculo 

fechado, boca e boca, bifronte, quatro pernas, quatro mãos diligentes e permutáveis” 

(E15, p.364). O tapete composto de várias bordas como muralhas de uma cidade, seria 

um mundo habitado por seres mitológicos? Uma quíntupla demarcação “isola no espaço 

o verdadeiro motivo da tapeçaria, o festivo retângulo onde avançamos talvez para o 

conhecimento” (E9, p.329). Este conhecimento será alcançado pelos amantes, entregues 

ao ato sexual, quando no tapete, ao serem atingidos mortalmente, se imortalizam como 

personagens de um romance e ingressam no Paraíso.  

O tapete é o Paraíso e, com os sons da cidade, em torno da muralha 
constituída pela quíntupla barra de motivos vegetais, ruge a morte. 
Ocorre que, nesta versão do Paraíso, as árvores, todas carregadas de 
flores, não frutificam: falta a portadora da maçã a ser colhida e que 
transmitirá, a quem a colha, conhecimento e castigos. Ausente, ainda, 
o casal humano. Contudo, um casal meio despido se ama na manhã 
eterna do tapete e na hora fugaz da tarde, o homem tendo nas mãos os 
seios da companheira e sorvendo-os em êxtase (E9, p.331).  

 

A morte ronda os limites do tapete e denuncia a presença de “Olavo Hayano o 

Conducente a esfera o Jardim ainda impenetrável” (N2, p.378) que se dirige ao 

apartamento onde estão os amantes. No romance, ao mesmo tempo em que a morte 

representa o fim da relação entre eles e da busca de Abel, para os personagens é um 

momento de passagem para outra esfera, um mergulho para outra realidade, de 

Beatitude, protegida do mal, para uma realidade construída no romance, que torna seus 

personagens imortais enquanto invenção, imaginário.  

Como um artesão medieval, Osman Lins elabora um plano rigoroso, um 

romance em que aborda o tema do sentido da vida e do fazer literário, no qual todas as 

palavras, frases, ênfases, combinações e significados são detalhadamente articulados 

como uma grande rede.  

Segundo a pesquisadora Ermelinda Ferreira esta capacidade de Osman de 

suturar um texto se deve a sua origem como filho de um alfaiate. O escritor quando 

menino “tinha fascínio pela urdidura, pela trama dos fios, pela tepidez e textura dos 

tecidos, talvez pela fecundidade de significações que o ato de tecer pode produzir 

quando comparado ao gesto de escrever” (FERREIRA, 2004, p.269).  

Ferreira afirma que a tapeçaria intitulada La Dame à la Licorne, do final do 

século XV e reproduzida em um cartão encontrado entre os objetos do autor, relaciona-

se com o tema do tapete. Trata-se de seis painéis, cinco correspondem aos cinco 
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sentidos conhecidos, visão, paladar, audição, olfato e tato, e o sexto, segundo 

especialistas, relativo à renúncia de todas as paixões. Existe uma identificação entre o 

motivo desta tapeçaria tão especial com o tema que o arquiteto Juhani Pallasmaa aborda 

no livro, Os ossos da pele, publicado pela primeira vez em 1996, que se tornou um 

clássico da teoria da arquitetura. Nele, o autor reforça o papel dos outros sentidos, que 

não apenas o da visão, nas experiências que a arquitetura promove. 

 

Toda experiência comovente com a arquitetura é multissensorial, as 
características de espaço, matéria e escala são medidas igualmente por 
nossos olhos, ouvidos, nariz, pele, língua, esqueleto e músculos. A 
arquitetura reforça a experiência existencial, nossa sensação de 
pertencer ao mundo, e essa é essencialmente uma experiência de 
reforço da identidade pessoal. Em vez da mera visão um dos sentidos 
clássicos, a arquitetura envolve diversas esferas da experiência 
sensorial que interagem e fundem entre si (PALLASMAA, 2011, p. 
39). 

 

Os dois amantes sobre o tapete vivem sensações relativas às experiências 

sensoriais mencionadas pelo autor acima. Experimentamos a arquitetura através do 

nosso corpo, ouvimos o ruído dos ventos nas paredes extenuadas dos edifícios, o 

silêncio quando uma obra termina, sentimos o aroma dos espaços, das materialidades 

utilizadas, o cheiro da madeira, com nossos olhos ativamos nossa memória tátil, 

sentimos a pedra quente do sol e através de um sentido primitivo sabemos do conforto, 

abrigo e proteção que um lar proporciona ao homem. O que os dois amantes 

experimentam no tapete se aproxima destas sensações essenciais que a arquitetura 

proporciona.   

Estes aspectos subjetivos da arquitetura são muito bem abordados pela 

pesquisadora Lúcia Leitão quando afirma que a arquitetura envolve a experiência das 

cavidades, “entrar numa cavidade em particular talvez tenha sido a primeira experiência 

arquitetônica – do mesmo modo como o estar dentro se constitui na primeira 

experiência espacial do sujeito humano” (LEITÃO, 2007, p.57). Da cavidade uterina, 

nosso primeiro habitat, lembramos o sentido da privacidade, do recolhimento, do 

resguardo, do bem estar, da comodidade.   

Espacialidade e inclusão do ser humano constitui a essência da arquitetura, 

segundo a autora “muito além da materialidade que mais facilmente a caracteriza, a 

construção da casa humana é, na verdade, um espaço para a alma” (LEITÃO, 2007, 
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p.65). Esta memória de bem estar uterino é que nos impele a buscar e reconstruir o 

espaço que nos livra do desamparo, da sensação dura de existir.   

No capítulo dois do tema N:  e Abel: o Paraíso, os últimos momentos de vida 

dos dois amantes são narrados, quando entram no jardim, e ingressam em uma espécie 

de Paraíso (o mapa medieval em T). Neste momento, a união entre a Inominada e Abel, 

um dentro do outro, “eu e eu”, um sendo o outro, transcende o limite do espaço e do 

humano, um é habitação do outro.  

 

o Portador na mão direita a morte o fim a conclusão o pássaro dentro de nós 
agita as asas de seda e canta com bondosa voz humana [...] ele abre a boca 
exicial e vários cães ou abonaxis latem de uma vez, canta apaziguador o 
nosso pássaro mais forte o nosso abraço, novo relâmpago na sala e ouvimos 
irado cheio de dentes irados o ladrar dos cães e cruzamos um limite e nos 
integramos no tapete somos tecidos no tapete eu e eu margens de um rio claro 
murmurante povoado de peixes e de vozes nós e as mariposas nós e girassóis 
nós e o pássaro benévolo mais e mais distantes latidos dos cachorros vem um 
silêncio novo e luminoso vem a paz e nada nos atinge, nada, passeamos, 
ditosos, enlaçados, entre os animais e plantas do Jardim (N2, p.380).  

 

O espaço onde o tapete está localizado, através da ação dos amantes, torna-se um 

lugar sagrado. Na medida em que esse lugar ativa a memória corporal dos amantes, 

trazendo imagens, lembranças do ser primitivo que está em cada um deles, é uma 

habitação. O tapete na sala é um elemento da quadratura de Heidegger, a coisa, e sobre 

ele a fusão dos personagens, dos animais, do espaço terreno com o aéreo, do criador, 

Abel escritor, com a criatura, a literatura, a Inominada . 
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O LEITOR ATIVO NO JOGO TEXTUAL DE OSMAN LINS E DE JULIO 
CORTÁZAR 

Maria Aparecida Nogueira Schmitt (CES/JF) 

       O se estabelecer o diálogo entre obras desestabilizadoras das formas canônicas, 
transbordantes de originalidade, inovadoras em suas técnicas narrativas, indispensável se 
faz a atuação de um leitor ativo. Esse tipo de leitor pode reconhecer em A rainha dos 
cárceres da Grécia o autor refletido no espelho do texto, retirando das lições do cotidiano 
o fazer literário com embasamento  artesanal. Não raros são os trechos da obra em que o 
autor está todo neles. Veja-se a passagem do diálogo com o barbeiro sobre o aprendizado 
de amolar a navalha em analogia com o exercício de paciência exigido na arte de escrever, 
literalmente transposto da vida de Osman Lins para a ficção, registrado no dia vinte e oito 
de janeiro do romance-diário:  

Amolar navalhas, então, evoca a arte de escrever: pelo que exige do 
praticante, em exercício e paciência; e pelo modo como o fio se revela, 
tão semelhante à maneira como o escritor, amolando a sua frase, 
percebe (também na mão?) ter alcançado o que busca (LINS, 1986, p. 
97). 

 Da mesma forma, em O jogo da amarelinha, o autor traz para a estrutura da 
narrativa as experiências relativas aos desafios do dia a dia, tendo na obra também uma 
projeção de parte de sua vida. Observem-se as declarações de Julio Cortázar, publicadas 
numa entrevista-ensaio para Luis Harss em que, remontando à infância, aquele revela as 
raízes de uma de suas obsessões: construir labirintos no jardim de casa. 

[...] desde menino tudo o que tinha vínculo com o labirinto me era muito 
fascinante. Creio que isso se reflete enormemente em tudo o que 
escrevo. Desde pequeno fabricava labirintos no jardim de minha casa. 
Eu próprio os criava (HARSS, 1966, p. 77-78).        

 Julio Cortázar nasceu em Bruxelas, em 1914, mas desde os quatro anos viveu em 
Buenos Aires. Em Báufield, subúrbio da capital, em que passou a infância, costumava 
brincar ao longo dos quarteirões, que separavam sua casa da estação ferroviária, como 
declara em outra parte da entrevista: 

Quando eu ia sozinho, ia saltando. É sabido que as crianças gostam de 
impor-se certos rituais: saltar com um pé, com os dois pés... Meu 
labirinto era um caminho que eu tinha perfeitamente traçado e que 

consistia principalmente em cruzar de uma vereda a outra no largo do 
caminho (HARSS, 1966, p.78).   

 O leitor participante busca dados que aproximem os textos, procurando 
estabelecer o diálogo entre as obras que, ao final, se entrelaçam e apresentam dois grandes 
vultos da literatura latino-americana. 
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 Osman Lins, como já foi visto, escreve para o leitor participante, informado, que 
vai além do texto pelo texto, como declara Ana Luísa Andrade: 

A rainha dos cárceres da Grécia pode oferecer ao estudioso do 
romance certos atrativos: afinal, a obra é perpassada por uma meditação 
apaixonada sobre o gênero. Mas também penso que este livro pode 
muito bem constituir uma espécie de iniciação para o leitor não 
acostumado com a literatura romanesca. Primeiro, porque esse 
professor que escreve não ensina literatura, mas ciências (ANDRADE, 
1987, p. 43). 

 Julio Cortázar, por sua vez,  também se preocupa com o leitor, dando-lhe a 
liberdade ou mesmo a obrigação de armar seus livros conforme melhor desejar, como 
registra Leo Gilson Ribeiro: 

Alguns consideram machista a sua afirmação de que ler um livro do 
princípio “revela um leitor-fêmea”, tem laivos machistas, asserção 
contestada por outros. Sua obra principal: Rayuela (Amarelinha) [sic] é 
típica dessa inovação – Cortázar aconselha o leitor (a leitora) a ler 
capítulos seguindo séries numéricas, saltando trechos, lendo tudo de 
trás para frente, etc. (RIBEIRO, 1988, p. 233, grifo do autor). 

 Segundo Andrade, em várias situações Osman Lins e Júlio Cortázar são citados 
lado a lado como precursores de um novo estilo em que ambos desestruturam as formas 
arquetípicas do romance tradicional. Sobre o assunto declara: 

[...] a crítica literária tende a colocar a obra de Lins entre as correntes 
literárias mais modernas da ficção contemporânea, procurando fazê-la 
ora tributária de uma prosa latino-americana que se internacionaliza 
com o argentino Julio Cortázar, o colombiano García Marques e o 
cubano Lezama Lima, e ora tributária da linha do romance francês  que 
se divulga com o nome de “nouveau roman” (ANDRADE, 1987, p. 41, 
grifo do autor). 

 Em outra passagem de Andrade está registrado: “[...] Osman Lins mostra-se 
atualizado em suas leituras ao apoiar a ruptura dos cânones do romance tradicional do 
século XIX, feita por escritores como Alejo Carpentier, Julio Cortázar...” 

(ANDRADE,1987, p. 43). 

 Quanto aos escritores hispano-americanos mencionados, apesar de não se ter 
pronunciado especificamente a respeito de suas possíveis influências, Osmar Lins 
conheceu pessoalmente vários deles por ocasião de suas viagens à Europa. 

 Em Do ideal e da glória: problemas culturais brasileiros, é o próprio Osman 
Lins que relata um  encontro com Julio Cortázar numa festa em Frankfurt. A obra a que 
se refere para identificar o autor é justamente Rayuela. 

[...] Julio Cortázar, o autor de Rayuela, não é gordo, nem corpulento, 
nem usava, quando o vi pela primeira vez, “calças claras à moda do dia, 
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folhos de camisa muito altos e fraque cor de canela” como o 

personagem de Tolstoi. Mas, como Bezukow, tem “aquele ar ao mesmo 

tempo ingênuo e perspicaz, inteligente e tímido que o distinguia de 
todos os presentes”,  dominados pela sua estatura  incomum. A barba 
que deixou crescer ultimamente e os cabelos um pouco longos 
acrescentam à sua figura um toque dostoievskiano. Como sucedia 
sempre em Frankfurt, encontrei-o numa festa.  No centro da sala, 
Cortázar, devido a sua altura, que o põe quase fora de alcance das outras 
pessoas, e também por ser um homem delicado, curvava-se na direção 
dos interlocutores e fitava-os com os olhos muito abertos,  como se 
fosse um pouco surdo e se esforçasse por captar o que diziam.  
Combinamos um encontro em Paris e, durante a festa, via-o de longe, a 
planar sobre os demais, parecendo um balão extraviado, à procura de 
saída e dos ventos noturnos (LINS, 1977, p. 111, grifo do autor). 

 Tal encontro se realizou e pouco adiante, na mesma obra, já apontando para a ideia 
de comarcas intelectuais da América Latina, defendida pouco tempo depois pelo crítico 
peruano Ángel Rama, Cortázar tece importante consideração: 

Julio Cortázar, na sua casa, em Paris:  - Tenho má consciência em 
relação ao Brasil. Vejo que os brasileiros, ao menos os intelectuais, 
conhecem bastante bem a literatura latino-americana de língua 
espanhola. E nós não conhecemos do mesmo modo a literatura 
brasileira. Eu próprio tenho a intenção de conhecer melhor o que se faz 
no Brasil (LINS, 1977, p. 112). 

 Em certa entrevista ao Jornal do Comércio, de Recife, Osman Lins comenta sobre 
as dificuldades que enfrenta um escritor brasileiro que procura inovar no campo 
romanesco o que não ocorre comparativamente com os que escrevem em outros países. 
Julieta Godoy, viúva de Osman Lins, tece palavras severas em relação ao fato: 

[...] leitores do mundo inteiro já compreenderam que o romance não 
pode ficar submetido eternamente a cânones do século XIX. Nos no 
seus respectivos países, também fora deles, escritores não 
convencionais como Alejo Carpentier, um Max Frisch, um Julio 
Cortázar, dispõem de um público imenso. No Brasil, sempre atrasado 
em tudo, é que ainda se está naquela fase de que o escritor não bitolado 
não pode ser popular (LADEIRA, 1979, p. 264). 

 O leitor que nasce do encontro entre o gênio criador e a obra desestabilizadora não 
termina o envolvimento com o texto na derradeira palavra da última página. Sente-se 
coparticipante na recomposição dos textos estilhaçados em sua sintaxe e linguagem e da 
maneira insólita de organizar livros que caracteriza as narrativas de estrutura complexa. 
Segundo Affonso Romano de Sant´Anna: “[...] a narrativa de estrutura complexa provoca 
um distanciamento entre o indivíduo e a realidade ordinária.  Ela é crítica do real e crítica 
da própria forma de narrar” (SANT´ANNA,1990, p. 17).   
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 A narrativa de estrutura complexa, pondo-se do lado do ambíguo, do inconsciente, 
do imaginário-em-aberto e do significante, leva o leitor a buscar onde lançará âncora e, 
nesta procura, muitas vezes, vai encontrar seu porto na “lembrança circular” a que se 

refere Barthes, ou seja, quando uma obra chama outra com tal desenvoltura que já não 
importa se a obra anterior provém da ulterior. Barthes declara: “É bem isto o intertexto: 
a impossibilidade de viver fora do texto infinito – quer este texto seja Proust, ou o jornal 
diário, ou a tela de televisão: o livro faz o sentido, o sentido faz a vida” (BARTHES, 
1987, p. 49). 

 Acompanhando a proposição de Barthes complete-se que não importa se este texto 
infinito for Osman Lins, lembrando Cortázar, ou vice-versa, o principal é usufruir da 
liberdade de associar os textos para observá-los dialogando entre si. Segundo Linda 
Hutcheon , “o leitor é livre de associar os textos mais ou menos ao acaso, limitado apenas 
pela idiossincrasia individual e a cultura pessoal” (HUTCHEON, 1989, p. 54). 

  Ao se aproximar as duas obras serão estabelecidas relações de dialogismo poético 
sobre o qual Leila Perrone-Moisés declara: “O dialogismo poético produz-se em termos 
de igualdade, já que os diferentes textos se situam ao mesmo nível... O “nível” é aqui 

referenciado relativamente à posição do sujeito da enunciação que modula todo o 
enunciado” (PERRONE-MOISÉS, 1979, p. 211-212, grifo do autor). 

 Diante da polifonia, do dialogismo, da polissemia, do plural do texto, A rainha 
dos cárceres da Grécia e O jogo da amarelinha se colocam dentro de uma circularidade 
infinita de linguagem a que se refere Barthes. Perrone-Moisés completa sua linha de 
raciocínio: “Em Barthes a circularidade infinita das linguagens, em vez de conduzir 

progressivamente à totalidade, dissemina os fragmentos, avança em espiral e em perda, 
apagando os rastos de outrem com os próprios” (PERRONE-MOISÉS, 1979, p. 219). 

 Iniciando-se a aproximação dos textos em pauta, encontra-se a semelhança na 
estrutura narrativa em ambos partindo da busca da própria essência, centrando-se em si 
mesmos. 

 Segundo Barthes, a narrativa, em seu sentido amplo, englobando o romance, o 
conto, o mito e a epopeia, seria uma imensa frase em que um sujeito e um objeto se 
oporiam numa relação de busca ou desejo, “uma vez que em toda narrativa alguém deseja 

e procura alguma coisa e alguém” (BARTHES, apud ARRIGUCCI JR., 1973, p.21). 

 Tanto O jogo da amarelinha quanto A rainha dos cárceres da Grécia ajustam-
se,  de certa forma, a um modelo depreendido da definição de Lukács no que se refere ao 
herói problemático: aquele que está em constante busca. 

 O herói problemático de A rainha dos cárceres da Grécia é o próprio romance 
em busca do seu desembaraço da narrativa tradicional, que se desdobra no narrador, que 
se procura em Julia Marquezim Enone, que se projeta em Maria de França, que se 
completa em Ana da Grécia. 
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 A construção em mise-en-abyme, partindo da personagem-romance, assim 
reconhecida por Osman Lins ao declarar que A rainha dos cárceres da Grécia “trata-se 
de um estudo literário sobre um romance fictício, de forma que a grande personagem do 
livro é o próprio romance”(LINS, 1979, p.193), apresenta como crítica sua investigação, 
incorporando ambiguidades, defrontando consigo mesma, voltando-se contra si própria, 
sobre o que o próprio autor declara: 

Na minha literatura não se processam mudanças, mas metamorfoses, 
pelo menos no que eu entendo. O meu romance, então, será de 
vanguarda na medida em que todo livro autêntico é de vanguarda: na 
medida em que responde a necessidades profundas do escritor e não a 

receitas (LINS, 1979, p. 167). 

 Em Cortázar, ocorre a construção também em mise-en-abyme partindo de Oliveira 
que se busca em seu duplo Morelli, a se refletir no espelho da consciência crítica que 
representa. Horácio Oliveira é, além do protagonista da narrativa, seu narrador, à 
semelhança do narrador-personagem de A rainha dos cárceres da Grécia.  Maga é o 
oposto de Oliveira em quem o protagonista-narrador se prolonga. Tem, por sua vez, no 
seu  double Talita a parte que lhe falta para completar totalmente Oliveira. 

 Em O jogo da amarelinha, além da ruptura com a sintaxe narrativa, há uma 
tentativa de ir adiante dos limites da linguagem, em busca do que se pressente no 
indizível. 

O desejo de transcender coexiste sempre com a consciência de que os 
“limites da minha linguagem denotam os limites de meu mundo”, 

gerando uma contínua tensão no interior da obra e, de forma especial, 
em Rayuela, experiência extrema e espécie de filosofia da obra inteira, 
como o próprio autor reconhece (ARRIGUCCI JR., 1973, p. 28). 

 Cortázar incorpora a seu texto neologismos, numerosos estrangeirismos, 
explodindo palavras e reconstruindo-as em anagramas. 

 Veja-se uma das passagens da obra em que adultera a grafia das palavras, desta 
vez como terapia para as preocupações de Oliveira: 

Escrevia, por exemplo, “O grande hassunto”, ou “a hencruzilhada”. Era 

o suficiente para começar a rir e tomar outro mate com mais vontade. 
“A hunidade hescrevia Holiveira”. “O hego e o houtro”. Usava os 

Hagás como outras pessoas usavam a penicilina. Depois voltava ao 
assunto, mais devagar, sentindo-se melhor. “O himportante é não 
hinchar”, dizia Holiveira, falando consigo mesmo. A partir desse 

momento, sentia-se capaz de pensar sem que as palavras o sujassem 
(CORTÁZAR, 1987, p. 373, grifo do autor). 

 O trecho acima ilustra, além da alteração dos moldes ortográficos, marcando a 
peregrinação da linguagem literária irônica e ironizada ao longo de toda a obra, a 
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peregrinação especial e espiritual de Oliveira que troca a condição de narrador para 
personagem. Segundo Arriguci Júnior: 

 Esse feixe de procedimentos de construção e recursos de linguagem 
reforça a ambiguidade[sic] da obra cortazariana, na medida em que 
introduz [sic] a hesitação, a dúvida, no nível da própria técnica de 
composição, ampliando os horizontes da significação e envolvendo 
cada vez mais o leitor no processo de estruturação do texto 
(ARRIGUCCI JR., 1973, p. 25). 

 Em A rainha dos cárceres da Grécia ocorre similarmente a permuta da posição 
do narrador para personagem. 

 Outra relação de proximidade poderia ser reconhecida em Maga e Julia. Ambas 
as amantes são vistas sobre uma ponte num fluxo de consciência dos respectivos 
narradores onde as imagens surgem personificando o desejo de encontro. 

 Comparem-se as passagens de A rainha dos cárceres da Grécia com as de O 
jogo da amarelinha: 

Cruzo a Ponte da Boa Vista, onde pela primeira vez eu e Julia seguimos 
lado a lado (encontrara-a numa exposição) e onde, debruçada no 
balaústre de ferro, enquanto a noite rapidamente caía sobre o rio, eu 
ainda ignorava que esse encontro não era passageiro, que um processo 
ainda vago – mas irresistível – iniciara-se, unindo-nos (LINS, 1986, p. 
104-105). 

 Em Cortázar verifica-se semelhante ribalta para o cenário bastante parecido: 

Encontraria a Maga? Tantas vezes, bastara-me chegar, vindo pela “rue 
de Seine”, ao arco que dá para o “Quai de Conti”, e mal a luz cinza e 
esverdeada  que flutua sobre o rio deixava-me entrever as formas, já sua 
delgada silhueta se inscrevia no “Pont de Arts”, por vezes andando de 
um lado para outro da ponte, outras vezes imóvel, debruçada sobre o 
parapeito de ferro, olhando a água (CORTÁZAR, 1987b, p. 1). 

 Outro tema em comum encontrado em Cortázar e Osman Lins é o da quiromancia 
a envolver Julia e Maga. Compare-se o recorte textual de A rainha dos cárceres da 
Grécia: “As linhas rubras, antes invisíveis, tornam-se brilhantes aos meus olhos e 
denuncia o interesse de J.M.E. pela quiromancia” ( LINS, 1986, p.42) com o texto retirado 
de O jogo de a amarelinha, no discurso do narrador num suposto diálogo com Maga: 
“[...] Mme. Léonie sempre me olha a palma da mão e me anuncia viagens e surpresas. 

Nunca levei você para Mme. Léonie ler a sua palma da mão, pois na certa tive medo de 
que ela lesse na sua mão alguma verdade sobre mim, [...]”(CORTÁZAR, 1987, p. 2). 

 O tema da loucura também está presente em ambas as obras, uma vez que Julia e 
Maria de França enlouquecem em A rainha dos cárceres da Grécia, enquanto Oliveira 
vai procurar Maga no necrotério do hospício, em O jogo da amarelinha.  
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 Tendo desaparecido a Maga, Horácio a buscará de novo junto às águas, no 
episódio da clocharde sob a ponte (Cap. 36). E, mais tarde, em Buenos Aires, buscará nas 
próprias regiões ínferas da morte, uma paródia descida aos infernos, que é a visita noturna 
ao necrotério do hospício (Cap. 54). “Encontrava-se em seu pequeno cômodo Hades 
refrigerado, mas não havia nenhuma Eurídice a buscar....” (CORTÁZAR, 1987, p. 280). 

 Enfim, o relevante traço de aproximação que marca nas duas obras a genialidade 
criativa dos autores é o espelhamento em que os textos se refletem, possibilitando a 
constatação de como a narrativa fantástica se constrói a partir de uma realidade minada, 
se alimenta de uma visão ambígua do real transformada em literatura, dando origem a 
uma narrativa problemática. Percebe-se que em A rainha dos cárceres da Grécia e em 
O jogo da amarelinha certos trechos aparentemente de estrutura tradicionais a revelar 
brechas inesperadas: uma narrativa que não se limita ao simples narrar mas tende a voltar-
se sobre si mesma. “Assim se acompanha a destruição no interior da narrativa, até sua 

explicitação, sob a forma de textos teóricos, de uma verdadeira poética, introduzida no 
texto ficcional” (ARRIGUCCI JR. 1973, p. p-30). Ambos os autores escrevem 
ensaisticamente, compondo experimentando, interrogando e refletindo, traçando voltas e 
reviravoltas em torno do mesmo tema vital possibilitando diferentes ângulos de 
abordagem. Afinal, é forçoso tentar caminhos vários para se chegar ao núcleo da grande 
mandala textual. 

 A asserção de Arrigucci Júnior sobre o perfil da narrativa cortazariana: 

Logo se vê que Cortázar leva ao interior da obra de criação a própria 
condição de poeta douto, típica da literatura contemporânea.  A união 
do criador e do crítico é, como se sabe, característica comum a grande 
número das personalidades literárias mais importantes deste século: 
Eliot, Joyce, Pessoa, Pound, Brecht, Borges e tantos mais 

(ARRIGUCCI JR. 1973, p. p-18). 

poderia ser completada com o acréscimo do nome de Osman Lins entre os renomes 
citados. 

A epifania em A rainha dos cárceres da Grécia: os duplos 

 A construção de A rainha dos cárceres da Grécia constitui uma configuração de 
que Lucien Dällenbach considera um auto texto com característica de mise-en-abyme. 
“Em conformidade com a lição de Gide, que tomamos aqui ao pé da letra, vamos entender 
por este vocábulo o redobramento especular, ‘à escala das personagens’, do ‘próprio 
sujeito’ duma narrativa.”(DÄLLENBACH, 1979, 53, grifo do autor). 

 Assim nas personagens levadas à análise, descobre-se, por meio de uma narrativa 
heráldica, personagens duplicados e até mesmo triplicados. 

 O autor espelha-se no narrador, que se espelha em Julia Marquezim Enone, que 
se desdobra em Maria de França, que se completa em Ana de França. A busca constante 
mantém a ligação entre estes elementos de maneira também espetacular: o escritor 
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procura elaborar um livro de ação, de luta, por meio da abertura de caminhos numa 
espécie de processo alquímico com a arte e vai modificando a sombra até se conseguir 
pelo menos um ponto pleno de claridade. Como afirma Lins( 1979), o escritor expressa 
na obra a obstinação de se criarem outros mundos, onde novos códigos mostrem, de modo 
mais definido e com certa grandeza, que na palavra o homem transforma, ajuda e se 
continua . 

 Muitas vezes o autor se divide em egos auxiliares para descobrir os múltiplos 
aspectos de seu ser.  Em a rainha dos cárceres da Grécia o escritor, ao se projetar em 
seus duplos, passa a espectador e crítico de sua própria obra. 

 Há uma relação autobiográfica entre Osmar Lins e o narrador que vem a confirmar 
este como uma duplicação daquele. São declarações do autor: 

A rainha dos cárceres da Grécia foi escrito durante a crise que vivi 
como escritor e, ao mesmo tempo, professor de letras. E toda essa crise 
se reflete no livro. O seu pseudo-autor, um professor secundário 
apaixonado pela literatura, ensina Ciências Naturais para não dar à sua 
paixão um sentido utilitário. De certo, há nele muito de mim, mas ele 
também me influenciou. Fui formado, em parte, nestes últimos anos, 
pelo meu próprio personagem (LINS, 1979, p. 249).  

 Julia pode ser vista como um desdobramento do narrador, uma vez autora do livro 
intitulado A rainha dos cárceres da Grécia que enxerta o livro apresentado pelo narrador 
como ensaio mas que é, na verdade, um romance, uma obra onde o imaginário predomina. 

 No espelhamento do autor-personagem em A rainha dos cárceres da Grécia 
temos uma das formas de realização do fluxo da consciência que busca transformar o 
mundo psíquico numa realidade tão verdadeira quanto a realidade externa, que é a 
epifania. 

Segundo Luiza Lobo: 

... podemos ver a epifania como um processo catártico em que o sujeito 
se descobre como tal, existencialmente, na ficção moderna de Joyce, 
Proust e Virginia Woolf. A narração desliga-se da fala externa do 
narrador, o autor se debruça no interior da mente do personagem e finge 
viver seu próprio pensamento através de suas percepções mais 
existenciais atemporais e íntimas (LOBO, 1984, p.155). 

 Procedente se faz registrar a contribuição de Affonso Romano de Sant´Anna, ao 
analisar que a obra drumondiana, desenvolve uma profunda reflexão sobre o personagem 
gauche como a projeção do poeta, diferente do autor, porque é a idealização daquilo que 
este pensa que o gauche é. Afirma Sant´Anna: “O personagem gauche é a projeção de 
uma personalidade tal qual ela se imagina enquanto gauche.” (SANT´ANNA, 1972, p. 
24) 
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 Segundo ainda o crítico, gauche significa basicamente o indivíduo desajustado, 

marginalizado, sempre à esquerda dos fatos, tendo como traço marcante o constante 

descompasso entre sua realidade e a realidade exterior. “Constitui-se uma persona 

(per-sonare) através da qual repercute a voz do poeta ou escritor.” (SANT´ANNA, 1972, 

p. 45). 

 Assim o professor de ciências, na trama romanesca, seria o personagem gauche 
do autor, projetado em outra personagem gauche Julia Enone que contempla Maria de 
França, também carregada de gauchismo. O personagem gauche pode apresentar vários 
disfarces; é personagem fragmentado, pícaro  moderno, por meio do qual se critica toda 
a sociedade. 

 Por intermédio dos doublés que A rainha dos cárceres da Grécia comporta, dá-
se a epifania máxima da vida-obra de um autor que abre a máquina do mundo, oferecendo 
a solução de enigmas. Osman Lins ilumina os novos caminhos da estrutura narrativa 
numa busca constante por meio de rumos insólitos abertos pelo caos de um mundo 
problemático e degradado e declara: 

[...] a narrativa para mim é uma cosmogonia. Eu penso assim: existe o 
mundo, existem as palavras, existe a nossa experiência do mundo e a 
nossa experiência das palavras. E tudo isto está ordenado, é um cosmos. 
Mas no momento em que o escritor se põe diante de uma página em 
branco para escrever seu livro, a sua narrativa, o mundo explode, as 
palavras explodem, então ele está novamente diante do caos do mundo, 
e do caos das palavras, que ele vai reordenar. Vai haver uma nova 
passagem do caos ao cosmos (LADEIRA, 1979, p. 223-224). 

 Osman Lins explode o mundo e o reorganiza por meio da personagem-narrador 
do romance que desarma para armar novamente a realidade na viagem de ida e volta entre 
a ficção e acontecimentos reais cotidianos. 

Estabeleci um esquema básico e comecei a escrever, a desenvolver esse 
esquema, exposto, entretanto, aos acontecimentos do dia-a-dia. A 
rainha dos cárceres da Grécia é escrito em forma de diário de tal 
modo que os trechos do diário que chegam ao leitor são datados 
exatamente do dia em que estavam sendo escritos. Trata-se de uma obra 
estritamente relacionada com os acontecimentos, com os eventos 
históricos ou sem importância (LINS, 1979, p. 246). 

 Em A rainha dos cárceres da Grécia o autor age em três planos, graças ao 
recurso do ensaio imaginário que o narrador faz sobre o romance de Maria de França: o 
do romance analisado, o professor de Ciências que analisa a obra e o autor que criou a 
obra e seu exegeta. Em cada um dos planos, personagens se dividem como células 
desdobrando-se em outras que agirão nas brechas da cisão. 
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 Maria de França, quando já tomada pelo desânimo das idas e vindas na busca de 
benefícios do INPS, ganha um duplo, um homem que esmagará a mão direita, em sinal 
de desespero, no seu lugar. 

À sua frente vai um homem, com um volume embrulhado em folhas de 
jornal. Ela segue-o a distância. O desconhecido entra numa rua de 
pouco trânsito, desfaz o embrulho, retira uma pedra de calçamento, 
estende a mão direita sobre o meio-fio e esmaga-a, em três golpes. Vem 
correndo pela rua, mudo de dor, a mão sangrando. Imóveis face a face, 
olham-se. Maria de França cruza com ele e segue em direção à pedra 
jogada ao solo (LINS, 1986, p. 38-39).  

 O homem, esmagando a mão direita, torna-se um gauche, um torto, 
marginalizado, absorvido por e em Maria de França. 

 Obra de conscientização, de denúncia, de ruptura com a estrutura narrativa 
tradicional, A rainha dos cárceres da Grécia oferece ao público leitor a oportunidade 
de conhecer um escritor de tamanho alcance que sua sombra se estende a personagens 
numa emanação radiosa do espírito que cria por paixão e se fortalece na crença do poder 
das palavras como veículo de luta. 

Na duplicidade, o momento epifânico em O jogo da amarelinha 

 O céu de giz dispensa azul e nuvens. Urbaniza-se com casas delimitadas por linhas 
trêmulas e exige uma pedra para rolar desafios. As aves não o visitam, não possui 
crepúsculos nem auroras. Tem cheiro de asfalto quente ou de poeira a se desprender da 
pele irritada do chão. Descalços, pequenos, maiores, desajeitados, estranhamente 
contorcidos para não tocarem os riscos procuram entrar num céu que o homem resolveu 
dar para si. Quem é da terra tem céu de terra. A semelhança entre os dois céus está na 
eterna busca. 

 A obra de Júlio Cortázar apresenta o grande céu, com autor e personagens a 
persegui-lo. A narrativa os envolve na fábula decorrente de uma busca incessante. 
Caracteriza os desafiantes uma posição fundamental em relação ao mundo degradado em 
que lhes é dado viver, um mundo fragmentado, e sem sentido, o mundo absurdo a que 
Oliveira tantas vezes se refere. Não podem aceitá-lo, pois nele sentem-se perdidos de si 
mesmos. São rebeldes, problemáticos em relação ao que habitualmente se toma por 
realidade. A narrativa se rebela contra a aparências, transformando numa busca do ser, na 
ânsia do real que um céu sem Deus lhe oferece. A elaboração da linguagem procura 
atingir o que as palavras não podem dizer. A narrativa de Júlio Cortázar torna-se uma 
narrativa de busca da própria essência, iniciando consigo própria o grande processo de 
duplicação  que envolve toda a obra, colocando o texto e personagens nas salas de espelho 
da ficção. A obra cortazariana gera um duplo de si mesma, um simulacro, que é o discurso 
crítico implícito no texto. Morelli pode ser visto como personificação desse simulacro em 
que reflete o impulso criador (ARRIGUCCI Jr,, 1973, p 32).  
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 Júlio Cortázar, à semelhança de Artaud no Théâtre et son duble, acusa uma 
ruptura absurda entre as coisas e os signos que as representam, entre a linguagem e o 
mundo, os sistemas e a vida, a cultura e a vida. Assim como o teatro surge como um modo 
de injetar sangue novo na cultura, recriando o espaço vital partindo do seu tema central, 
do absurdo por intermédio de recursos como nonsense, a paródia, a ironia e a cerrada 
crítica da linguagem, na literatura contemporânea buscam-se os mesmos caminhos e Júlio 
Cortázar, assim como Kafka, Joyce e outros que perseguem o mesmo ideal, procuram 
uma nova maneira de viver por meio do próprio caos, o que corresponde à busca de uma 
nova linguagem narrativa por meio de uma destruição implacável. 

 A sede de ser plenamente, defronta-se com o abismo dualista já no plano da 
linguagem, em virtude da ruptura entre a palavra e o mundo. O desdobramento do autor-
sósia Morelli, personificação literária da cisão no nível da consciência criadora irmanado 
ao criador inconsciente, que transpassa para o papel sua necessidade de expressão, deixa 
o leitor na hesitação que o “outro” sempre estabelece. 

 Para Arrigucci Jr. (1973), o duplo narrador, Morelli, ao invés de narrar ou dar asas 
às palavras, problematiza a linguagem, duvida de cada termo, constituindo-se uma 
espécie de demônio da escritura . Exige do leitor a participação ativa por meio do recurso 
cunhado por William James em Os princípios da psicologia, de 1890, o do fluxo da 
consciência (stream of consciousness). Segundo Luiza Lobo, até pela sua raiz 
etimológica, o fluxo da consciência “corresponde a uma metafísica, a uma visão do 
mundo (LOBO, 1984, p. 149). 

O jogo da amarelinha apresenta traços da narrativa polifônica, assim denominada por 
Baktine, em seu La poetique de Dostoiewsky, devido à multiplicidade de pontos de vista 
de narrador e personagem , que trocam constantemente de papel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 O autor, na concepção de Affonso Romano, também pode ser gauche e a biografia 
de Júlio Cortázar revela-o como o escritor que cria sob pressões político-ideológicas, e 
que luta com as duas mãos, combate com palavras, transformando fraqueza em força, 
negação em afirmação. 

Se todo homem é, metafisicamente falando, um gauche congênito, o 
artista é um gauche que se descobre como tal e se rebela contra a sua 
natureza. O gauche enquanto artista é, portanto, a tentativa da negação 
do gauchismo. É um tímido que vem a público dizer que é tímido. É um 
tímido interessado em negar sua timidez. É o indivíduo que ousa 
assumir o que é, para, sendo o que é, deixar aparentemente de o ser 
(SANT´ANNA, 1972, p. 25). 
 

 Júlio Cortázar transforma seu mundo interior numa realidade tão autêntica quanto 
a externa. O autor fala na voz de Morelli numa linguagem epifânica. As morellianas não 
passam de reflexões de um autor que procura novos caminhos, irizando temas  em  
espirais sem conta e fragmentando a linguagem numa destruição das formas 
estereotipadas, como condição para a eficácia da busca. 
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RESUMO  

 Tecer considerações entre duas obras escritas por autores cujo fazer literário parte de 
inovadoras técnicas narrativas na América Latina constitui o objeto deste estudo. 
Desestabilizando cânones, Osman Lins, na literatura brasileira, e Julio Cortázar, na obra de ficção 
argentina, elaboram sua escrita desafiando o leitor a percorrer os labirintos textuais guiados por 
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fios que se esgarçam nas respectivas tessituras narrativas. Os estilos muito próprios dos dois 
romancistas acabam por dialogar quando o insólito e a desconstrução dos arquetípicos romances 
tradicionais atordoam leitores passivos, afeitos ao convencional e os desafiam a se tornarem 
coautores no desmanchar e no refazer das respectivas arquiteturas romanescas. Com A rainha 
dos cárceres da Grécia, de Osman Lins, e O jogo da amarelinha, de Cortázar, a linearidade 
narrativa desconstrói-se no puzzle textual e o leitor se vê reconstruindo o enredo à sua maneira. 
Por meio da narrativa heráldica, num processo de mise-en-abyme, personagens se apresentam 
duplicados e podem ser considerados a partir dos conceitos de Lucien Dällenbach. Caminhos 
distintos conferem momentos epifânicos às respectivas tessituras narrativas analisadas sob a ótica 
de Luiza Lobo. Perante a polifonia, o dialogismo, a polissemia textual, A rainha dos cárceres da 
Grécia  e O jogo da amarelinha se situam dentro da circularidade infinita da linguagem, a que 
se refere Barthes, disseminando fragmentos que dialogam entre si pelos caminhos intertextuais 
apontados por Perrone-Moisés. Por meio de um estudo comparatista, afinidades ideológicas e 
artísticas entre os dois escritores se evidenciam e indiciam pontos de análise. Desconstruindo 
fronteiras espaciais em prol da concepção de comarcas intelectuais na América Latina, os dois 
romances em estudo curvam-se sobre si mesmos, em exercício de análise crítica da própria 
forma de narrar dos respectivos autores, em uma verdadeira poética introduzida no texto 
ficcional.    

Palavras-chave: Leitor. Insólito. Polifonia. Epifania. 
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JOGO DE ESPELHOS: AVALOVARA E ALICES, REFLEXOS 
INTERTEXTUAIS 

Maria Aracy Bonfim (UFMA) 

 
RESUMO: Sondar o inegável jogo de espelhos nas obras Avalovara, de Osman Lins e Através 
do Espelho e o que Alice encontrou por lá, de Lewis Carroll constitui o motivo dessa comunicação 
- ilustrar a importância da simbologia do espelho colhida nas duas obras. Para além da do reflexo, 
função primeira do espelho, mescla-se aí o próprio jogo intertextual que engendro num jogo 
metafórico. 
O espelho desempenha diferentes papeis nos enredos dessas obras. Se por um lado, o espelho 
Através do Espelho é um portal, equivalente em Aventuras de Alice no país das maravilhas à toca 
do coelho (materializações de aberturas oníricas), por outro, em Avalovara, a imagem do 
espelhamento vem a fundir dois outros aspectos: a duplicidade e a reversibilidade. Ocorre uma 
espécie de desvio de simbolizações - o espelho que se atravessa pode, oblíqua e analogamente, 
ser visto em Avalovara como porta ou até como o tapete final – ambos, elementos liminares nessa 
obra. 
Na arquitetura textual de Avalovara tem ligação decisivamente forte com a imagem do 
espelhamento – desde o Quadrado Mágico isso fica claro, pois é na escrita espelhada que forma 
e conteúdo se fundem – em Alice, o lado avesso do espelho configura espaço que, se não reproduz 
propriamente a imagem, representa como distorção onírica e abertura para a o enredo. 
O espelhamento neste estudo será tomado em duas acepções: primeiro de reflexo enquanto 
mecanismo de duplicação e, segundo, de reversibilidade/inversibilidade, frequentemente usada 
em Avalovara e que aparece nas Alices. Apesar de serem aspectos diferentes um do outro, 
terminam por se mesclar, abrindo, a partir do estudo da duplicação, como um aporte 
metaficcional, minha leitura acerca da mise-en-abyme em Avalovara – mecanismo estético 
disseminado no texto de forma perspicaz, principalmente no que concerne à destreza com que 
Osman Lins coordena a orquestração do romance, muito acentuadamente nos fragmentos 
metaficcionais. 
Palavras-chave: Avalovara. Alices. Mise-en-abyme. Espelhamento. 

 
Curiosamente, o processo de captura de uma imagem por fotografia (que teve 

início no século XIX e se desenvolveu principalmente após 1849, quando Louis Daguerre 

deu sequência a experimentos com a pequena máquina chamada daguerreótipo), ocorre 

por conta de a câmera ter precisamente em seu centro uma placa rígida espelhada, a partir 

da qual é conduzido o processo de reprodução de imagem de cuja duplicação o espelho é 

agente condutor. Para os daguerreótipos franceses, em metal e para os calótipos ingleses, 

sobre papel (Cf. FORD, 2012, p. 01). 

Lewis Carroll, licenciado em letras e professor assistente de matemática no Christ 

College - Oxford, era fotógrafo. Digo com isso, que é fortemente ponderável que ele 

considerasse todas as implicações ligadas ao estudo da física, e que destinava àquele 

pequeno espelho dentro da câmera a função de reproduzir uma imagem – e com ela fazer 

um inusitado atravessamento – do mundo em movimento ao mundo fotografado, 

impresso. 
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Não admira que a figura de atravessamento do espelho usada por Lewis Carroll 

venha a unir-se aos estudos matemáticos através dos quais ele desenvolvia seus textos, 

inclusive os ficcionais, entre eles, os mais famosos de todos: as histórias de Alice. 

A partir dessa reflexão sobre Carroll, uso a ilustração da revelação da fotografia 

enquanto processo químico, pois guarda similitudes em relação à sequência de 

transmutação por que passa a Obra Alquímica e que, por sua vez, leva a um pensamento 

remissivo à fatura de Avalovara. A partir de coisas aparentemente tão díspares, torna-se 

possível pinçar traços de relevância interpretativa do todo da crítica literária – e é nessa 

clave que constato o quão acentuada é a força simbólica que o espelho tem nas obras aqui 

analisadas. 

O objeto se torna símbolo quando adquire uma aura que ultrapassa sua função 

operacional pura e simples e se amplia. Foi ao ponderar a respeito dessa teia de 

significados que percebi a possibilidade de sondar essa ressignificação específica para a 

criação do espelho ficcional de Alice – partindo desse espelho no centro da câmera de 

Lewis Carroll. Propositadamente ou não, em alusão ao processo fotográfico ou não, 

fixou-se como um símbolo forte, cujo uso literário fundou toda uma tradição – atravessar 

o espelho é metáfora vastamente usada, aderida ao imaginário, até mesmo fora de 

contextos literários. 

Entre espelhos invisíveis 

Ao prosseguir na linha de raciocínio que vislumbra os princípios fundantes das 

obras, no que concerne ao espelhamento, passo em observação a característica no próprio 

título do romance de Osman Lins – Avalovara1 – que é uma palavra iniciada e encerrada 

com pequenos palíndromos: “Ava” e “ara2”, emoldurando o elemento central: “lov” que, 

por sua vez, traz em orde inversa as iniciais de Osman Lins adicionada de uma letra “V”, 

                                                
1 “(...) o título corresponde ao nome de um pássaro que existe no romance. Um pássaro imaginário. Inventei 
esse pássaro, não o nome. Pensava guardar para mim o segredo, mas revelo-o. Há uma divindade oriental, 
um ser cósmico, de cujos olhos nasceram o Sol e a Lua; de sua boca, os ventos; de seus pés, a Terra. Assim 
por diante. É lâmpada para os cegos, água para os sedentos, pai e mãe dos infelizes. Tem muitos braços, 
pois não lhe falta trabalho no mundo. Seu nome é Avalokiteçvara. Não foi difícil, aproveitando o nome, 
chegar ao nome claro e simétrico de “Avalovara”, que muitas pessoas acham estranho (…). Tem um papel 

simbólico. É um grande pássaro feito de pequenos pássaros. Simboliza o romance e também minha 
concepção de romance” (LINS, 1979, p.165). 
2 Na leitura de Leny Gomes, “A simetria do nome o recorta em três grupos de três letras cada - Ava/lov/ara 
-, que conservam na perfeição do nove o simbolismo da tríade divina, sendo o três também símbolo do 
conhecimento (cf. SANTOS, 1963, p. 147). O paralelismo (mediado pelo amor) entre ava e ara põe em 
relação o divino, representado pelo altar (ara), símbolo da ligação entre o espaço profano e o sagrado, e o 
texto (ave, por transposição), simbolizado pelo pássaro Avalovara, que num processo abissal de 
representação de representações opera com o conhecimento” (GOMES, 1998, p. 154). 
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curiosamente simboliza o número 5 em algarismo romano, também relaciona-se com o 

pentagrama de que fala Ubonius, como veremos adiante. 

No centro do Quadrado Mágico, de Avalovara, está a letra fundamental que 

delimita o espelhamento na frase engendrada por Loreius na linha narrativa S: a letra N, 

que de um certo ângulo é o primeiro espelho que se mostra em Avalovara, como aquele 

no centro das antigas câmeras fotográficas. Não nos apercebemos a princípio de toda a 

sua importância arquitetural na frase, mas ali está ele – centro, intersecção da frase latina 

SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS: “frase em ângulo, vista entre espelhos 

invisíveis que ao mesmo tempo a cortam e a completam” (LINS, 1973, p. 32). Tal letra 

N3, na figura do Quadrado, é um espelho “invisível”4. 

Em transposição ao plano de Avalovara, corresponde o jogo espiralado de 

“arrastar” de temas e de linhas nas páginas, na progressão dos temas, esclarecido em S 8, 

não aleatoriamente, posto ser o oito, também o número das direções cardeais, ao qual 

acrescenta o das direções intermediárias (Cf. CHEVALIER, 2008, p. 651) e são oito as 

diferentes letras em que, à maneira de uma clave textual ritmam o romance. Assim, o 

narrador concede ao leitor a chave: 

Cada quadrado, como as divisões do ano abrigam o nome de um mês, 
como os raios da rosa invisível dos ventos abrigam a designação de um 
ponto cardeal ou intermediário, cada quadrado, dizemos, abriga uma 
letra. Estas, conquanto sejam ao todo cinco vezes cinco, longe estão de 
totalizar o alfabeto. Não passam de oito, sendo que o S e o P aparecem 
duas vezes; e as demais — à exceção do N, que não se repete — surgem 
quatro. 
Tendes então a simples - embora não usual - estrutura do livro. A cada 
uma das oito diferentes letras corresponde um tema, que volta 
periodicamente, sempre que o giro cada vez menos amplo da espiral a 
ela retorna, depois de haver provocado o aparecimento ou 
reaparecimento de outro, de outros. A espiral sobrevoa os vários temas; 
e estes não voltam por acaso, nem por força do arbítrio ou da intuição 
do autor, mas governados por um ritmo inflexível, uma pulsação rígida, 
imemorial, indiferente a qualquer espécie de manejos (LINS, 1973, p. 
54). 

                                                
3 A letra N simboliza dentre outras coisas, segundo o Dicionário Houaiss (2001, p. 1990), “qualquer 

quantidade indefinida”; na matemática, “símbolo do conjunto dos números naturais”; na óptica, “índice de 

refração” e, gramaticalmente, o N indica a abreviatura de numeral. Além disso, o N significa o Norte na 
rosa-dos-ventos, lugar a ser alcançado.  De quem se encontra sem rumo se diz: desnorteado. 
4 Para alcançar o intento, sabe o servo frígio, depende de sua perspicácia em formular a frase e, para tal, 
principia ele com a escolha de um número: o cinco. Não desprovidamente de significado, dada à natureza 
cabalística do número, “havendo, dentre outras, a ilação entre o cinco e o pentágono estrelado, emblema 
universal da vida” (Idem). Este trecho afirma precisamente o que nos diz Matila Ghyka (1968, p. 16), sobre 
o pentagrama: “Ya sabemos que el pentagrama, símbolo da vida, de salud y de amor, era el santo y seña de 

los pitagóricos”. Não aleatoriamente, certamente, Osman Lins abre Avalovara com cinco epígrafes, em 
provável remissão ao pentagrama. 
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Tecidas tais relações entre a letra N e o espelhamento da frase palindrômica a 

partir da qual se arma, como dito, a estrutura do livro, por seu caráter reversível, passo a 

tocar mais aproximadamente os sentidos advindos de uma das funções mais elementares 

do espelho: a inversão. 

Agora na ordem inversa 

Etimologicamente, a palavra “verso”, originada da latina versus, significa “rego, 

fileira, linha (de escritura)” e, dentre outros significados, também “virado, voltado, 

revirado, metamorfoseado”. Ponderar, ainda, sobre “reverso” levou-me à busca por 

compreensão do que a palavra pode alcançar no momento em que se contextualiza nas 

obras aqui estudadas.  

Espelhamento se aproxima de tal conceito, uma vez que inverte uma imagem, um 

fundo visual de volta ao olho de quem vê. O significado de reversão é “movimento de 

reverter, regressar ao ponto inicial, voltar, tornar” (HOUAISS, 2001, p. 2452). 

Avalovara, romance repleto de movimento, cujas tramas por vezes se 

interpenetram, comporta uma série de exemplos de episódios de reversibilidade 

demonstrados em cenas através da construções de períodos (frasais e temporais), mas é 

no R 1, ponto inicial do texto e começo do fim da trama, quando Abel e  se encontram 

no apartamento dela, constituindo assim a aproximação a um dos significados de 

reversão. Nos últimos fragmentos da narrativa, ao final do romance, confirma-se a 

retomada ao início, à cena da porta e todos os anúncios que de uma forma ou de outra já 

se mostravam em fragmentos metaficcionais ou não, mas que indicam precisamente que 

o movimento de retorno. A espiral e a frase são analogamente identidades do movimento 

do mover do texto. 

Tanto a espiral como a frase que temos sob os olhos parecem tensas 
dessas fusões de contrários. Existe um ponto, um centro, um N para o 
qual tudo converge. O S de SATOR é o mesmo de ROTAS. No 
quadrado e na espiral, o Lavrador tem dois rostos e vem em duas 
direções, vem das cercas do campo, cavando em rumos opostos, sob 
estações simultâneas. Por último: não são todas, essas, concepções da 
inquietude humana - deus, anfisbena, espiral, casal alquímico, dragão 
bicéfalo e frase palíndroma - sem princípio e sem fim, ou cujo fim, se 
existe, coincide com eu próprio início? (LINS, 1973, p. 56). 
 

Nas Alices, à maneira de retomada ao ponto inicial, em reversão, retorno, a menina 

desperta de sonhos no exato ponto em que se encontrava antes de lançar-se nas aventuras 

(País das Maravilhas, Casa do Espelho). 

A reversibilidade comporta uma das características mais fortes e mais presentes 

nas obras carrollianas que se liga ao espelhamento que é, como afirmei, a inversão. 
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Analogamente, vem ligada à ideia de contraste que retoma a formulação que lancei mão 

para ilustrar na área da fotografia, os espelhos dos daguerreótipos, pois inversões são 

“manipulações que permitem obter uma imagem em positivo sobre a camada exposta no 

aparelho fotográfico” (HOUAISS, 2001, p. 1644). Através da inversão, pois, sobrepõem-

se negativo e positivo, quando se revela a imagem.  

Além desse conceito fotográfico, o mais elementar indica: “disposição de dois ou 

mais elementos em sentidos opostos, (...) ato de trocar a ordem em que se acham 

quaisquer elementos, coisas, etc.) (Ibidem, p. 1643). Nas obras aliceanas, ao longo de 

ambas narrativas, as inversões5 integram eventos no trajeto da menina, mesmo em forma 

de trocadilhos, como exemplifica Gardner na versão comentada:  

No primeiro livro de Alice, a menina se pergunta se gatos comem 
morcegos ou morcegos comem gatos, e é informada de que dizer o que 
pensa não é o mesmo que pensar o que diz. Quando come o lado 
esquerdo do cogumelo, cresce; o lado direito, tem o efeito inverso. (…)  
(GARDNER, 2002, p. 138). 
 

A mobilidade espelhada através da inversão em Avalovara (que é manifesta, como 

vimos, desde a frase palindrômica do Quadrado Sator), é uma das construções que 

emprega o ritmo de que fala o narrador. A sistematização de espirais em praticamente 

todo o curso do romance concede a esse elemento a força de concretização da própria 

escrita, como que entidade que parte de um ponto no ser e atravessa o mecanismo de 

assentamento do texto escrito até o papel. 

Vindo a nossa espiral do exterior, são cada vez menores os seus giros. 
Inversamente, por uma necessidade de simetria e de equilíbrio na 
concepção, ampliará sempre o construtor da obra, em progressão 
aritmética, o espaço concedido, cada vez aos vários temas do livro, 
controlados no ritmo de seus reaparecimentos e na extensão dos textos 
a eles referentes. A caprichosa ampliação desses temas constitui uma 
espécie de réplica, às avessas, daquela espiral que se fecha. Serão eles, 
ao seu modo, espirais que se abrem ou cones que se alargam. Exercerá 
assim o construtor uma vigilância constante sobre o seu romance, 
integrando-o num rigor só outorgado, via de regra, a algumas formas 
poéticas (LINS, 1973, p. 19). 

 
Essa necessidade de simetria exposta no trecho metaficcional da linha narrativa S 

atesta o empenho de seu construtor / escritor, Osman Lins, em se certificar que a 

idealização da fatura de uma obra de arte alcance o que preconiza como tópico 

fundamental de seu modo singular de compreensão arte: “Eu ambicionava realizar um 

                                                
5 Lewis Carroll tinha o hábito de confeccionar cartas em escrita especular que devem ser lidas a começar 
da derradeira palavra até chegar à primeira e também como forma de brincadeira, fazia caixas de músicas 
tocar as melodias às avessas. 
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texto que, sem limitar-se apenas a isto, expressasse a minha paixão pela escrita e pelas 

narrativas. Um livro que fosse, (...) uma alegoria da arte do romance” (LINS, 1979, p. 

175). O uso, pois, de toda essa angulação que contrasta os contrários, os inversos, é 

ferramenta de efeito artístico. A ênfase nos movimentos especulares se fixa pelo peso 

descomunal e irizado de teias de acessos que comporta o espelho – metaforizado também 

nas implicações do ato da leitura e fortemente interligado ao aspecto temporal – 

indubitavelmente uma das linhas de força de Avalovara. 

As previsões? Ou não há previsões? Quem sabe coexistem, as 
previsões, com os fatos revelados, refletindo-os, sim, refletindo-os 
através de condutos que são misteriosos para nós? As previsões, 
narrativas contempladas ao espelho, narrativas ao contrário, contadas 
no futuro. Pode ser que tudo exista simultaneamente e que tenhamos do 
tempo não uma idéia correta ou verdadeira, e sim uma que preserve a 
nossa integridade. Temos de crer que somos um ponto, não um traço 
reto ou sinuoso; aprendemos as coisas, não a soma de seus 
deslocamentos (LINS, 1973, p. 141). 
 

Sobre a mencionada inversão temporal, – as narrativas ao contrário, contadas no 

futuro - recorro a um trecho que integra a linha narrativa E, “  e Abel: ante o paraíso”, 

no fragmento 13, ou seja, já em direção ao desfecho do livro, em que um detalhe implica 

numa interessante inversão: o fular com o desenho de um grifo (na linha narrativa A, 

“Roos e as cidades”), cercado de borboletas, presente de Abel à amada europeia, aparece 

num tempo cronologicamente posterior, figurando uma metamorfose à avessas, visto que 

Abel, está em companhia de  (e o relacionamento dele com essa mulher, sabe o leitor, 

tem início em tempo posterior ao relacionamento com Roos). “Do breve e imprudente 

encontro no parque Ibirapuera (as mãos largas sobre o volante ou atirando para trás os 

cabelos que o poente incendeia), trago o seu fular com desenhos de lagartas” (LINS, 

1973, p. 371). (grifo meu) 

Ainda, em recorrência à questão de inversão temporal, é imprescindível 

mencionar o mecanismo do relógio de Julius Heckethorn, na linha narrativa P, e que a 

inversão temporal surge como ponto crucial de caracterização da metáfora da criação e 

elaboração da obra / relógio – seu funcionamento, assim, como o desenrolar da trama 

narrativa, é composto por um detalhe mecânico que meticulosamente transgrede a ordem 

de decorrência do tempo: 

Sabemos, entretanto, que Julius tem motivos para introduzir, na ordem, 
um preceito de desordem. Que faz então? Fabrica de maneira imperfeita 
o dispositivo complementar, atingido – e portanto desregulado - sempre 
que a temperatura sobe, pela dilatação de uma delgada barra de zinco, 
posta de maneira apropriada. Assim, há momentos em que o penúltimo 
grupo de notas, chegando a hora de soar, não soa; inversamente, às 
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vezes dá um salto, soando com uma hora ou duas de antecedência. 
(LINS, 1973, p. 361). 
 

Por fim, cito um segmento em Avalovara, mencionado por Elizabeth Hazin, que 

ilustra a consciência de jogo com o espelhamento que Osman Lins deliberadamente 

utiliza e que com a sutileza capaz de, numa leitura ligeira, deixar escapar a palavra e o 

sentido do engendro de que o escritor lançou mão para demarcar a cena com o (saber-se-

á em seguida na trama) veredicto do protagonista, como veremos a seguir: 

A certa altura, final da linha R, Abel se refere a personagem que vê, de 
modo sorrateiro, na rua, a caminho de se encontrar com : Precedendo 
o alvo cordeiro que atravessa o viaduto de ferro, a passo lento, visível 
através dos ornatos curvos e delgados do balaústre, segue-o a figura foi, 
conseqüência das causas, avançando para dentro, o olho sorrelfo, nem 
isto nem aquilo, sentença lida no espelho, personagem soslaio e trom”. 

(LINS, 1973, p. 386). O sintagma e trom lido ao espelho resulta em 
mort e, ou seja: morte, aquela que o espera no lugar para onde caminha. 
Como pode ser visto, muitos são os recursos utilizados pelo autor para 
tecer o romance por meio de figuras de reversibilidade (HAZIN, 2014, 
p. 50). 

Dentre tais figuras de reversibilidade identificadas por Hazin, e nas quais incluo a 

inversão – tão enfaticamente utilizada por Lewis Carroll e adotada por Osman Lins, como 

vimos extensivamente -  e, apesar de dificultoso exercício de fragmentar cada uma em 

um tópico distinto, por conta da maleabilidade de sentidos, que por vezes, se mesclam, se 

confundem mesmo umas com as outras, prossigo na análise do espelhamento, dessa vez 

com atenção especial ao papel mais elementar de todo espelhamento: o reflexo.   

O pássaro ergue vôo e se olha ante um espelho 

A associação imediata que vem à mente quando se pensa no espelho é o reflexo. 

Aqui, como vimos, iniciei a análise pela inversão, em seguida o reflexo para depois 

alcançar a mise-en-abyme, como disposição metodológica de meu estudo do 

espelhamento em Avalovara para atender com tal configuração a necessidade meramente 

didática de seguir uma lógica cabível capaz de situar conceitos adequada e 

consistentemente, respeitando as particularidades multifacetadas dos mesmos.  

O conceito de reflexão é, na área da física, “retorno completo ou parcial de um 

feixe de partículas ou de ondas que se propagam em um determinado meio, após a 

incidência sobre a interface de separação entre este meio e o outro”; na geometria, 

“operação que transforma um ponto no seu simétrico em relação a outro ponto, a uma 

linha ou a um plano”; já o vocábulo “reflexo” tem como um dos muitos significados, 

“aquilo que reproduz alguma coisa, cópia, imitação” (HOUAISS, 2001, p. 2412). 
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Inegável é a intensidade de força que a representação especular tem na literatura 

de maneira geral. O espelho atiça a imaginação da forma mais profícua imaginável. Em 

A ficção e as imagens da vida, William H. Gass afirma: “Tudo é um espelho ou uma 

imagem num espelho; a profundidade é um espaço sobre uma superfície onde se retém 

toda relação visual, embora invertida” (GASS, 1974, p. 107). 

Tratar do tema especular em Avalovara em relação às Alices ultrapassa essa ideia 

tão disseminada de inversão e adentra num outro mote que Lewis Carroll lançou mão: o 

sonho dentro de um sonho. Nas duas histórias de Alice a dubiedade da ideia se manifesta 

ao final. No primeiro livro, o sonho da irmã e no segundo o Re Vermelho. O eco de 

reduplicação, como a ideia de confronto entre espelhos se manifesta desse modo na 

narrativa e assume, tal como o objeto, “uma configuração entre o sujeito contemplado e 

o espelho que o contempla” (CHEVALIER, 2008, p. 396), pois, “o espelho não tem como 

única função refletir uma imagem; tornando-se a alma um espelho perfeito, ela participa 

da imagem e, através dessa participação, passa por uma transformação” (Idem).  

A riqueza de jogos com o espelho na obra osmaniana se manifesta em quase 

todos os sentidos que se possa pensar. Mas há um trecho em especial, que integra o ensaio 

de Abel, “A viagem e o rio”, em que ao ponderar sobre o sentido e mais sobre a pergunta 

com que encerra o fragmento, me dei conta de que vislumbrava uma resposta: espelho. 

Porém, numa outra clave, ponderei se tratar da “palavra” como resposta. 

 

Alguém, tudo podendo e não podendo descrever-se, assume um 
disfarce, o de emissário de si próprio, visitando-nos e habitando entre 
nós. Um modo imperfeito e difícil como todos, de falar; discurso no 
qual se explica. O emissário, constituído da mesma substância de quem 
o molda e manda, é como se unisse, na sua natureza híbrida, a 
Lâmpada, a Superfície Polida e o Reflexo. Como se chamam este 
emissário visível e este mandante oculto? (LINS, 1973, p. 259). 
 

Ao fazer jogos de espelhos com tempos, significados, espaços, projeções, 

inversões e condensações, Osman Lins garante a multiplicidade e progressão de temas 

que são parte de seu projeto de criação. Para melhor ilustrar tal ideia, cito um exemplo: o 

primeiro espelho que aparece em Avalovara é em “História de , nascida e nascida”, no 

fragmento O 3. Trata-se, na verdade de um móvel ornado com três espelhos ovais como 

própria forma da letra dessa linha narrativa. O fragmento é fundamental ao tema da 

compreensão da duplicidade de , pois é a primeira vez que Hayano vê que ela é dupla 

e a um só tempo projeta a ideia de integração dessa tríade:   em relação às outras duas 

de Abel, Roos e Cecília. 
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Meu marido, inclinando-se, olha-me no fundo das pupilas, com 
atenção, volta brutalmente meu rosto para a lâmpada. Exclama, 
trêmulo: “Você tem quatro olhos, uns por dentro dos outros. Que olhos 
são esses? Como não os vi nunca?”. Cerro as minhas pálpebras, as 
pálpebras infantis: contemplo-o apenas com os olhos adultos. Apaga a 
lâmpada que pende do estuque áspero e deita-se. O mar percute nos 
lajedos. Não lhe falarei – agora, nunca – dos meus dois nascimentos, 
dos meus dois corpos. À luz da lamparina continuam visíveis – e 
distantes – as paredes, os três espelhos ovais do psichê, a grinalda no 
cabide alto. (LINS, 1973, p. 25) (grifos meus). 
 

A condensação de episódios contidos em um só é um recurso largamente 

utilizado por Lins. O reaparecimento desse instante após a passagem de vinte fragmentos 

ilustra precisamente um giro da espiral que mescla os tempos e, nesse caso, mescla 

também a projeção desse espelho em uma série de eventos subsequentes. Um momento 

de eco, propiciado também porque ali está o espelho. 

(...) o toucador com três espelhos ovais, as cortinas cinza com 
desenhos em laranja e negro, os descorados tapetes sobre a madeira 
brilhante do assoalho, o alto cabide com a grinalda num gancho, uma 
criança chorando através do corredor não muito iluminado e eu própria 
de pé frente à janela aberta, escutando o mar bater nas pedras próximas 
e respirando este ar, este ar imóvel como pedra. Sentada ante os 
espelhos, no toucador, ponho a grinalda e examino-me. Vinte e três 
anos e catorze anos, eu e eu, fundidas no reflexo, serena e aterrada, 
penteando os cabelos platinados e ruivos, os cabelos abundantes, soltos 
sob a grinalda, eu, em rosto dos espelhos, cabelos, carne e vestes quase 
não cabendo nos ovais dos vidros (LINS, 1973, p. 274) (grifos meus) 

 

Também como exemplo dos efeitos causados pelo reflexo especular, temos com 

 , ao indicar a inquieta natureza usando-se do espelhamento como exemplo “É como 

se eu estivesse no espelho, mas sem saber em qual dos lados está o meu reflexo” (LINS, 

1973, p. 169).  

Em artigo em que analisa o espelhamento em “Os espelhos”, de Guimarães Rosa 

e Avalovara, Mary Daniel afirma que a introdução ao que precede o caráter geral de 

Avalovara, o leitor é levado a supor que os espelhos desempenham um papel 

essencialmente reduplicativo e multiplicativo na equivalência refletida, que é por sua vez 

desenhada pela elaboração do adágio duplo sob a forma do quadrado perfeito, que pode 

ser lido igualmente nas quatro direções6 (cf. DANIEL, 1976, p. 28).  

Outra nuança temática do espelhamento e que requer especial atenção, por 

alcançar um dos centros fundamentais e que motivam este texto, especificamente nessa 

                                                
6 Tradução livre. 
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subparte em que a duplicação espelhada tem seu mote principal, se dá a partir dos estudos 

de mise-en-abyme que tenho desenvolvido. 

Inédito em estudos sobre Avalovara, em termos de aporte teórico centrado na 

obra de Lucien Dällenbach, The Mirror in the Text7, prossigo neste trecho com a ideia do 

espelho que reflete (diferente da ideia primordial do espelho aliceano cujo papel é o 

atravessamento de um lado a outro). 

Aliando tal motivação com o estudo já em desenvolvimento acerca do mis-en-

abyme, com base no texto de Lucien Dällenbach, The Mirror in the Text (1989), tratei de 

verificar bem mais especificamente o quanto o texto de Avalovara permeia em várias 

instâncias os agrupamentos de tal mecanismo (ou conceito). 

Depois de restituir o sentido inicial de mise-en-abyme cunhado por Gide, em 1893, 

a partir da heráldica – um escudo a guardar sua miniatura e assim por diante (o de “obra 

dentro da obra”), diz ele, “notamos que grande parte de quem o usava confundia-o. Trata-

se de um termo passível de aplicação em distintas realidades, agrupadas em três 

instâncias: 1) reduplicação simples; 2) reduplicação aporética e 3) reduplicação infinita” 

(p. 164). Há ainda classificações quanto ao objeto refletido. Uma narrativa pode refletir 

o enunciado, o código ou a enunciação de outra narrativa que a inclui. 

Como já mencionado, Alice traspõe o limiar do sonho – nas duas obras – e o fato 

que revela uma reverberação semelhante ao mecanismo de mise-en-abyme é que além de 

todas as oscilações, os textos de Alice são sonhos-dentro-de-sonhos: no País das 

Maravilhas, o sonho da irmã e Através do Espelho, o sonho do Rei Vermelho. 

 
Uma estranha espécie de regressão ao infinito está envolvida aqui nos 
sonhos paralelos de Alice e do Rei Vermelho. Alice sonha com o Rei, 
que está sonhando com Alice, que está sonhando com o Rei, e assim 
por diante, como dois espelhos que se defrontam (...) (GARDNER, 
2002, p. 181). 
 

Gerar o infinito é um encargo do espelho quando defrontado a um “si mesmo”, 

um outro espelho: “El infinito no es otra cosa que la repetición: he aquí la historia del 

‘hombre que mira a un hombre que mira a un…’.” (MELCHIOR-BONNET, 2014, p. 

395). A espiral, veremos adiante, participa da imagem em duplicação, como veremos 

adiante, curiosamente se liga ao mise-en-abyme e também a uma ideia alquímica.  

Sendo Osman Lins um estudioso de todos estes temas, vê-se perfeitamente a 

milimétrica articulação com que ele constrói cenas, inclusive uma personagem, que é 

                                                
7 Versão em língua inglesa de Le récit spéculaire: essai sur la mise en abyme, de 1977.  
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também uma alegoria do romance: , que guarda as palavras e o pássaro. Neste 

fragmento, ela discorre sobre intuir a natureza insólita de seu ser. Ademais, vê-se menção 

a um ser misterioso que parece, como ela, ser dotado desse caráter abissal: 

 Passos no quarto, passos de caprino, o estranho. O Hernidom? Olhamo-
nos, ele de pé, eu deitada - e seu olhar nada significa. Por que está aqui? 
Serei, como ele, um ser abissal? Ambos em silêncio. Nosso olhar: dois 
buracos, um em frente ao outro. Um espelho na frente de outro espelho 
(LINS, 1973, p. 250).  

Há um trecho da obra de Dällenbach que ilustra categoricamente a ideia a que me 

refiro, em termos de infinito e abismo. Ele afirma que paradigmas que são usados como 

metáforas para o locus de uma narrativa são dirigidos algumas vezes em um ponto central 

no inacessível coração do texto, e algumas vezes a um cenário fabuloso representando 

além. Apesar disso, seguindo a etimologia, as conotações primárias de abismo são 

necessariamente o ilimitado (bottomless), o muito profundo, o vertiginoso, não se segue 

que as entranhas do mundo, o mundo inferior, cavernas e poços são locais em que o 

primordial está situado. “altus” do latim é ambíguo, (high and deep) o termo “abissal” 

pode se assentar tanto por sua supremacia de Paraíso de Ideias ou transcendência divina8 

(cf. DÄLLENBACH, 1989, p. 181). 

Inspirado também nas ideias de Matila Ghyka, Osman Lins valeu-se de 

conhecimentos ligados à Geometria Sagrada e Alquimia para elaborar Avalovara. Na 

verdade, em Guerra sem testemunhas, em 1969, ano datado como início da escrita desse 

romance, ele revela: 

Há uma tendência, na interpretação dos estudos alquímicos, a ver no 
alquimista, acima de tudo, um homem atento aos problemas do espírito. 
Não seria realmente importante, em suas infindas destilações, 
frustrarem-se os resultados práticos: o que ele purificava, o mercúrio a 
ser mudado em ouro no seu paciente e misterioso trabalho com os 
alambiques, as vasilhas herméticas e o kerotakis era a própria alma. 
Sofre o escritor processo semelhante. Sua vida e seus livros representam 
um exercício de transmutação e talvez resida nisto o interesse de alguns 
ficcionistas modernos pela alquimia (LINS, 1969, p. 268). 

 

Em sequência a essa ideia partilhada pelo escritor pernambucano, e apesar de 

não se tratar de obra que tenha integrado a biblioteca de Osman Lins, julguei por bem 

inserir aqui uma descoberta em meio à pesquisa que fez sentido em relação a estas duas 

características marcantes de Avalovara – espelhamento/mise-en-abyme e alquimia: a obra 

do século XVI, Mirror of Alchemy, de Roger Bachon e que traz em sua capa interna o que 

                                                
8 Tradução Livre. 
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na verdade me chamou a atenção mais intensamente: uma figura de nautilus, a concha 

espiralada, que é também inspiração para o estudos matemáticos ligados à Geometria 

Sagrada, como já afirmei. 

 
Foto: cortesia da Boston Medical Library, por Oliver Holmes 

Mais que isso, a inscrição “Per ampliora ad altiora” sob a espiralada imagem 

significa: “através da amplitude para a profundidade” – a proposição que encerra o 

mecanismo nomeado na arte por Gide e também a Divina Proporção cara a Lins9, parte 

fundamental de seus estudos. 

Em adição, cito uma anotação do escritor em uma das cadernetas no Arquivo da 

Fundação Casa de Rui Barbosa em que, transcreve e comenta: “Teoria antiga da 

‘analogia’, reformulada por THIERSCH10: ‘a harmonia resulta da repetição da forma 

fundamental da obra em suas subdivisões’ Idem, 322” (LINS, FCRB, 2014). Na verdade, 

todos estes mecanismos tem para Osman Lins participação no intento que ele perseguiu 

incansavelmente: escrever uma obra de arte completa, precisa, que congregasse toda a 

sua imensa capacidade organizadora e unificadora. Laboriosa manufatura, assemelhada 

também ao labor na terra, escrita sulcada no chão de papel, como a Grande Obra 

alquímica, Avalovara: 

Tal como a lavra representa roubar ao solo o seu estado primordial para 
a cultivação civilizada, evoca também o roubo da consciência do chão 
psíquico primordial para ficar à disposição do empenho humano. A 
correlação entre a lavra e a consciência é transmitida no motivo 
alquímico onde o adepto começa a lavrar a oeste, significando o 
submundo no qual o sol desaparece, a terra dos espíritos, da escuridão 

                                                
9 A minha atração pelas estruturas de inspiração geométrica não se definiu a partir da leitura de outros 
romances, e sim a partir da leitura dos ensaios de Matila C. Ghyka: Esthétique des Proportions dans la 
Nature et dans les Arts e Le Nombre d’Or. (...) Também Pitágoras e a alquimia não são estranhos à minha 
atração pelas figuras geométricas. Quanto aos números, têm fascinado aos homens desde sempre. Na Idade 
Média, como podemos ler em Curtius, eram freqüentes as obras regidas por uma estrutura numeral. A 
Divina Comédia, baseada na tríada e na década, é a culminância dessa tendência. E o meu livro, já o disse 
mais de uma vez, constitui, entre outras coisas, uma homenagem ao poema de Dante. É também construído 
com base na tríada e na década (LINS, 1979, p. 179). 
10 Gramático do grego. 
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do nigredo, e que depois se desloca em direção a leste onde surge a 
alvorada. Mas tal como a lavra da terra, o trabalho do opus, o revolver 
interior do solo, não pode ser sentimentalizado; é um processo de 
trabalho cansativo e contínuo sem se saber com certeza se irá produzir 
uma colheita (ARAS, 2012, p. 502). 
 

 Como numa espécie de efeito em cascata, vislumbro uma decorrência de 

temas, uns surgindo dos outros, de modo que a orquestração do texto salta aos olhos 

quando observamos mais atentamente. O mise-en-abyme draga a cena com uma sutileza 

incansável. A referência à alquimia é pertinente por indicar a mescla de fatores que nem 

sempre se evidenciam. 
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OS ELEMENTOS SONOROS-TEXTUAIS EM AVALOVARA: PEÇAS DE UM 
QUEBRA-CABEÇA 

 
Martha Costa Guterres Paz (UFRGS) 

 
RESUMO: A aparente desconexão entre segmentos de Avalovara resolve-se na sequência 
temática produzida pela passagem da espiral pelo palíndromo de Loreius. O romance expõe um 
universo sonoro associado a personagens e a fragmentos cênicos em que a inter-relação desses 
fragmentos fornece um significado às expressões acústicas e musicais. São como peças de um 
complexo quebra-cabeça a ser decifrado pelo leitor atento que deve descobrir os caminhos e nós 
de uma malha de sons e imagens textuais que dão sentido ao todo da obra de Osman Lins. Artes 
plásticas, arquitetura, música, sons da natureza, ruídos, sons metafísicos e seres míticos  formam 
uma estrutura coesa e multidimensional. A cidade sagrada da cisterna silenciosa sugere a cidade 
simbólica indiana, Varanasi, a qual, muito mais do que uma cidade física, é o ponto 
denominado pelos tântricos de bindu, o centro de luz no alto da cabeça onde os místicos 
almejam encontrar o fim de suas jornadas de intermináveis nascimentos e mortes, tal qual o 
paraíso do tapete em que Abel e a Inominada se fundem. É possível identificar pontos comuns 
entre a pesquisa do músico e educador canadense Raymond Murray Schafer e o ornamentalismo 
acústico do romance Avalovara, especialmente no que concerne à simultaneidade de sons 
naturais e de sons artificiais da sociedade moderna, presentes nas múltiplas cenas que compõem 
a narrativa. A linguagem sonora desempenha um papel fundamental ao dar vida à sucessão de 
cenas e, com isto, criar uma conexão emocional com o público. A música, na narrativa literária, 
serve como trilha sonora para construir a identidade psicológica dos personagens e a identidade 
temática do enredo ficcional. Este trabalho procura mostrar a inter-relação entre os diferentes 
níveis narrativos e seus múltiplos aspectos, bem como seus possíveis significados com destaque 
para as variadas expressões sonoras e musicais presentes no romance de Osman Lins. 
 
Palavras chave: Avalovara, sonoridades, Schafer, Osman Lins, linguagem musical.	
 
 
Introdução 

 

A estrutura do romance Avalovara baseada na sequência de oito temas (R, S, A, 

O, T, P, E, N) é apenas um ponto de partida que visa atiçar o leitor atento a empreender 

uma busca pelos possíveis significados dos inúmeros enigmas cuidadosamente 

elaborados pelo autor ao longo da narrativa. Certamente tal esqueleto básico consiste 

em uma malha de nós que se interconectam com outros elementos, especialmente 

aqueles de natureza sonora e que gradativamente dão vida e consistência aos 

personagens em sua trajetória de vida. Destes, um grupo se destaca pela perspectiva de 

ascensão e subsequente degradação e morte. Outro grupo, representado pelos 

personagens Abel e seus três amores, Roos, Cecília e Inominada, sendo esta a sua 

última amada e a síntese das três figuras femininas que lhe antecedem, transpõem o 

cotidiano, o usual, para empreender uma jornada rumo ao desconhecido. Abel e 

Inominada protagonizam uma busca pelo conhecimento transcendental alcançado 
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mediante a apropriação do domínio das palavras que circulam pelo corpo da mulher 

palavra.  

Abel e a Inominada morrem simbolicamente e se integram ao tapete mítico com 

sua natureza pura e intocada permeada por um silêncio reconfortante e por seus suaves 

sons e de seus animais. Nesta jornada de Abel, o mundano e o sagrado se misturam 

levando muito possivelmente uma mensagem não explicitamente revelada ao leitor de 

Avalovara sobre o sentido da vida e de seus desígnios: será lícito vê-la apenas como um 

fluxo cujo único sentido seria nascer, viver e morrer ou seria ela um meio para se atingir 

algo mais do que é facilmente visualizado no verniz de sua superficialidade? Lins 

contrapõe um leque de opostos que se materializam no confronto entre sons artificiais e 

sons naturais ou sons musicais, os quais revelam o contraste entre o popular e o erudito, 

entre o ruído da sociedade moderna e o som organizado e culto da tradição musical 

europeia, enfim, entre o caos e a ordem. A narrativa põe o homem frente ao cosmos, 

com suas leis implacáveis, ao mesmo tempo que enfatiza as imprevisibilidades da vida 

humana com suas infinitas possibilidades: um eterno contraponto entre macrocosmo e 

microcosmo. 

Provavelmente aqui resida um dos pontos altos do romance: a diferença crucial 

que se vislumbra em dois caminhos de uma encruzilhada, um dos quais que leva um dos 

grupos de personagens para as imponderabilidades que se manifestam na efemeridade 

de uma vida trivial, diferindo do outro caminho que conduz os protagonistas Abel e 

Inominada ao ponto final de suas buscas, ou seja, a obtenção da unidade que se 

sobrepõe à eterna contraposição de opostos em permanente conflito e a libertação pelo 

conhecimento.  

O sons de instrumentos musicais e seu silêncio é elemento revelador da 

alternância entre os momentos de pujança da vida e de seu declínio. O silêncio também 

desvela o significado do simbolismo da mudez da Inominada como um estágio de 

ignorância espiritual, finalmente quebrado pelo pássaro Avalovara, o ser mítico que a 

inicia no dom da palavra abrindo-lhe, assim, as portas para um mundo de novos 

conhecimentos. Ele o faz por meio da máquina em movimento espiralado que pressiona 

o ventre da mulher palavra e cujo primeiro som a ser percebido em seu próprio corpo é 

o de um cálice vibrante. Finalmente, o silêncio é a textura que envolve a busca pelo 

sagrado, pela infinitude do cosmos e pelos seus segredos, concretizada pela apreensão 

dos mistérios das palavras e de seus significados mais profundos. 

 

5445

Ana
Pencil



	 3	

Eixos musicais e sua identificação com os protagonistas 

 

Integram o romance Avalovara sons e músicas de caráter contrastante, 

intimamente associados a contextos narrativos e aos personagens do enredo romanesco, 

revelando simbolismos que contrapõem simultaneamente o sagrado e o profano. 

Percebe-se, na narrativa, a existência de quatro referências musicais significativas, 

constituintes de inúmeros cenários sonoros, e que delineiam o perfil das personagens 

centrais do romance. As três protagonistas femininas são anunciadas por essas 

manifestações musicais características em diversas cenas. A culta e impenetrável Roos é 

associada à cultura ocidental europeia, representada musicalmente na peça sacra do 

compositor francês barroco André Campra, intitulada Salmo In Convertendo Dominus. 

A andrógina Cecília, mulher do povo e habitada por seres oprimidos e emudecidos, 

mistura-se com as pastorinhas durante uma apresentação musical nordestina do Pastoril, 

manifestação folclórica oriunda da Península Ibérica, arraigada na cultura popular até 

poucos anos atrás, e que acontece durante as festividades natalinas. Nos cenários em 

que a Inominada e Abel realizam o rito amoroso da união carnal, a música erudita 

reaparece no soar das horas cheias do relógio de Julius Heckethorn (J.H.), quando soam 

fragmentos aparentemente desconexos da introdução da Sonata em fá menor (K462) 

para cravo do compositor clássico galante italiano Domenico Scarlatti e, 

simultaneamente, na cantata profana Catulli Carmina do compositor alemão do século 

XX, Carl Orff.  

Os quatro eixos musicais convergem para uma síntese musical em que o antigo e 

o moderno convivem em uma mulher, Inominada, que, por sua vez, é formada por mais 

duas: as duas mulheres anteriores de Abel, Cecília e Roos, que o levam por uma 

trajetória gradual em direção ao objetivo de sua busca, qual seja, a compreensão 

absoluta do mundo, como escritor, pela apropriação das palavras presentes no corpo da 

Inominada.  

Na cantata de Orff, música moderna e texto antigo se entrelaçam em uma 

amálgama simétrica e convergente em que pianos, percussão e coro fluem em um 

acelerado ostinato em ritmo ternário:  eis aiona, eis aiona, eis aiona. Contrasta com o 

comedimento do estilo musical e a regularidade rítmica da sonata de Scarlatti, cujos 

acordes  lembram o bater das horas cheias de um relógio de carrilhões e sugerem uma 

atmosfera de mistério e de misticismo, associada ao andar indecifrável do tempo. 

Ambas as músicas se fazem ouvir no mesmo cenário amoroso onde se encontram Abel 
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e a Inominada, simbolizando os aspectos sacro e profano presentes na ambientação 

licenciosa da união dos amantes. 

O tema A – Roos e as cidades -  descreve o início de uma trajetória de Abel em 

busca do conhecimento, como escritor iniciante, que o leva a visitar as cidades do Velho 

Continente impregnadas da tradição milenar da arquitetura e da música. Em um trecho 

da narrativa as refinadas sonoridades de uma música antiga brotam de dentro da catedral 

Notre Dame como “um navio ressoante” e se sobrepõem aos ruídos desagradáveis de 

uma paisagem urbana moderna de Paris no final da década de 1950. Neste momento, 

Abel e Roos caminham pelas ruas da capital francesa próximas à catedral gótica, 

quando ouvem a execução do Salmo de André Campra acompanhado pelas cem vozes 

de um coro, por um órgão de tubos e por uma orquestra produzindo sons musicais que 

reverberam pelos arredores, misturando-se com os ruidos dos aparatos de uma 

civilização em franco desenvolvimento tecnológico. A representação do órgão de tubos 

e suas sonoridades traz à tona a ancestralidade e a densidade cultural presentes em 

Roos. Incrustada de cidades europeias silenciosas embebidas de antigas tradições 

culturais, carrega essas ambivalências e as torna disponíveis para Abel em sua procura 

pelo conhecimento pleno. Entretanto Abel ainda não está pronto, pois falta-lhe o 

convívio com a arte do povo representada pelo folclore do Pastoril, disponibilizada por 

Cecília, a mulher dos oprimidos, a antítese necessária para chegar à síntese, 

posteriormente, com o encontro da múltipla Inominada.  

A superposição de sonoridades musicais e dos ruídos de uma sociedade 

industrial em crescimento acelerado tornou-se uma referência para as pesquisas do 

músico, compositor e educador Raymond Murray Schafer que resultaram em seu 

projeto intitulado The World Soundscape Project (WSP), realizado na Simon Fraser 

University, no Canadá (1969). O termo por ele criado, soundscape (paisagem sonora), 

foi inspirado na palavra landscape, cujo significado diz respeito unicamente à paisagem 

visual. A partir de suas investigações elaborou um procedimento de classificação de 

sons, buscando identificar todos os tipos de sonoridades percebidos pelo homem desde 

os tempos anteriores à revolução industrial. Pelas dificuldades inerentes à inexistência 

de recursos tecnológicos para registrar os sons dos ambientes antes da invenção do 

gravador, valeu-se, para a caracterização desses sons, de relatos em obras literárias. 

No tema T – Cecilia entre os Leões – é detalhado o Pastoril, uma dança festiva 

de cunho religioso incorporada ao folclore nordestino de Recife e de Olinda. Foi trazida 

pelos portugueses vindos da península Ibérica no século XVI, quando se fixaram no 
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Nordeste, sendo encontrada em todos os Estados dessa região.  

O Pastoril de Avalovara é rico na sua expressão artística e folclórica, sendo 

apresentado por pessoas de poucas posses: as pastoras vestem saias desbotadas, nem 

todas dispõem de instrumentos musicais, um dos instrumentos da orquestra está 

desafinado (tambor rouco), e os músicos são descritos com vestimentas precárias (não 

têm sapatos). Atuando na profissão de assistente social em Recife, Cecília, que se 

encontra muito próxima de uma classe social menos favorecida constituída de operários, 

camponeses e pessoas marginalizadas, identifica-se com essa manifestação musical 

praticada por pessoas oriundas desse segmento social. 

Na tradição do Pastoril, existe uma pastora que se situa no meio dos dois 

cordões, cujo vestido tem a metade colorida de azul e a outra metade, de vermelho. No 

Pastoril de Avalovara, Diana é a personagem central que interage com Cecília, 

transparecendo uma relação de harmonia e equilíbrio. O entrelaçamento das pernas de 

Diana e de Cecília, em meio aos cordões do Pastoril, sugere uma profunda semelhança 

entre ambas. Cecília desempenha aqui um papel mediador entre dois ciclos da vida de 

Abel, fazendo-o avançar para outra etapa, que somente poderá ser finalizada com a 

participação da Inominada. Sua androginia, associada ao deus Jano, com suas duas faces 

simétricas, a insere em um ponto de transposição de um passado caracterizado pela 

mudez de Roos e o silêncio de suas cidades para um futuro com a Inominada e seu 

corpo repleto de sons, letras e palavras.  

Nos temas O, E, R, N, constatou-se a existência de dois eixos musicais 

associados à Inominada e que se constituem em elementos antagônicos e ao mesmo 

tempo complementares, imprescindíveis para o equilíbrio e para a vitalidade do enredo. 

Essa perspectiva abriga, sob o mesmo teto, o relógio, com sua presença sóbria e o soar 

elegante dos fragmentos da sonata de Scarlatti, e a vitrola, esta tocando a ritmada e 

exuberante cantata Catulli Carmina de Carl Orff. Coexistem dois estilos estéticos 

distintos representados pela melodia contida e equilibrada da sonata e pela letra lasciva 

da composição musical de caráter um tanto primitivo da cantata de Orff, surgindo como 

símbolos inseparáveis do sagrado e do profano. 

A peça de Orff aparece como música de fundo para o enlace voluptuoso dos 

amantes Abel e Inominada. A acentuada ritmicidade resultante de um vigoroso ostinato 

tocado pelos pianos cria uma atmosfera licenciosa em diversos cenários sonoros, 

compatível com os momentos amorosos que envolvem os dois protagonistas. 
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A parte introdutória da cantata, o Praelusio, vale-se de um texto poético do 

próprio Carl Orff. Os versos mostram um diálogo entre rapazes e moças, por meio do 

qual explicitam seus desejos amorosos, sendo observados por um grupo de anciãos que, 

a certa altura, passam a ridicularizar a crença no amor ingênuo e eterno manifestada 

pelos jovens. Um coro repete incisivamente ‘Eis aiona' (para sempre) acompanhando o 

exaltado ostinato dos pianos e da percussão.  

No romance, os termos em latim Eis aiona e Tui sum (a ti pertenço) aparecem 

repetidas vezes no tema O. O soar da cantata de Orff tece um pano de fundo para o 

relacionamento amoroso entre Abel e a Inominada, estabelecendo uma interação entre 

narrativa cênica e música e, portanto, de alusão à inseparabilidade entre espaço e tempo: 

“Solta Abel as presilhas da meia e desnuda-me [...] A penumbra da sala parece 

iluminar-se com a entrada imediata do coro. Eis aiona! Eis aiona! Tui sum.” (LINS, 

1995, p. 35). 

Na mesma paisagem sonora em que Abel e a Inominada eternizam o amor 

metafórico, faz-se ouvir, paralelamente à cantata de Orff, a introdução da Sonata K462 

para cravo, de Scarlatti, cuidadosamente decomposta por J.H. em treze fragmentos os 

quais, arranjados em uma ordem aparentemente desconexa e incompreensível, soam nas 

horas cheias de seu inusitado aparato de medição do tempo.  

O relógio dialoga com as passagens da cantata Catulli Carmina, de Carl Orff 

que, com seus incisivos ostinatos a dois pianos, também acompanha o casal de amantes 

em sua trajetória rumo à fusão com o tapete paradisíaco. Ambas as músicas, em estilos 

completamente distintos, coexistem em um mesmo ambiente e em momentos 

coincidentes, mas se separam no limiar da transição entre o tempo de aprendizado e o 

tempo que precede a morte e a realização dos amantes. 

Finalmente, aproximando-se o clímax, a cantata, contraparte profana desse rito 

carnal, silencia para dar espaço ao instrumento sagrado, o relógio de J.H. Atinge-se, 

neste ponto, o momento apoteótico do romance, a revelação final por meio do domínio 

das palavras e da fusão com tapete e sua natureza excelsa, em que homem e mulher se 

reúnem em um ser único, tal qual o ser andrógino, representado também pelo casamento 

alquímico entre o Sol e a Lua. Uma sinfonia de sons alcança o apogeu quando se 

mesclam as vozes dos amantes e da multidão de palavras presentes na Inominada  com 

os sons da introdução quase completa da música de Scarlatti e dos seres do tapete 

paradisíaco.  
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A execução de peças musicais de características diametralmente opostas revela 

um ambiente narrativo em que os contrários se manifestam no previsível e no 

imponderável da vida dos personagens. Seria provavelmente um fatalismo o encontro 

dos amantes Abel e Inominada em Rio Grande, selado pelo alinhamento dos astros  no 

eclipse solar, a partir de quando se estabeleceria um elo incorruptível entre ambos, um 

amor simbólico que decretaria uma busca incansável pelo conhecimento, pela realização 

espiritual e pela união, simbolizada pela morte de suas individualidades. 

 

O silêncio: possíveis significados contextualizados 

 

Além da multiplicidade sonora, reveste-se o silêncio de profunda relevância em 

diversas passagens de Avalovara: como símbolo da impossibilidade de comunicação de 

Roos e da mudez da Inominada; do vazio das cidades incorporadas em Roos; da 

opressão que intimida a Inominada frente a Olavo Hayano e emudece os homens e 

mulheres que habitam o corpo de Cecília; do pesar pela morte, da desventura e da 

decadência anunciadas pela mudez dos instrumentos musicais da família de Abel e da 

Inominada; da transcendência originada a partir da experiência de iniciação da 

Inominada e da morte e fusão com o tapete mítico. Utilizado para demonstrar o seu 

poder coercitivo e destruidor, o silêncio é, ao mesmo tempo, libertador. São significados 

conflitantes e que têm a sua gênese nos processos sociais e individuais construídos e 

entrelaçados no romance, revelando a ampla possibilidade de várias interpretações 

vinculadas a contextos diferenciados, associados às características de cada personagem.  

Em Roos, o silêncio revela uma personagem com a qual Abel encontra grande 

dificuldade de comunicação em razão das diferenças de línguas. Ainda que Roos recite 

com fluência versos arcaicos, com a comunicação oral truncada, não é facultado a Abel 

compreender os mistérios mais profundos da mulher feita de cidades.  

A Inominada não fala até os nove anos e também não tem nome: se existe um 

nome que a identifique, esse não é conhecido nem dela e nem de nenhum dos 

personagens. A ausência e o abandono da Inominada na casa de sua arrogante avó, 

ainda quando criança, refletem-se no silêncio que inunda seu corpo. O silêncio de sua 

mudez somente será quebrado com o toque mítico do pássaro e da máquina espiralada. 

O silêncio da opressão aparece quando o truculento Olavo Hayano, o Iólipo, 

lança um convite, quase uma ordem, para que a Inominada seja sua esposa, ao que ela 

não responde, não porque não consiga falar, mas porque sente-se intimidada, paralisada. 
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Hayano é o militar frio e coercitivo, representação da ditatura dos quartéis e da censura 

sobre toda produção cultural que pudesse representar uma ameaça à estabilidade do 

regime.  

Posteriormente, sobrevêm a suave opressão mitigadora do peso da máquina feita 

de muitas peças que, junto com o pássaro, movimenta-se no ar e, girando em silêncio tal 

qual um peão, pressiona delicadamente o corpo da Inominada. O silêncio precede o ato 

de transformação para um estágio que a levará para um patamar de comprenssão mais 

ampliada a partir da posse do dom da palavra. A máquina descrita pela personagem 

lembra uma espiral que gira sobre o centro de seu corpo, um fardo pesado tal qual o 

peso do destino que a oprime e do qual ela não pode fugir. No entanto, a máquina é 

também o instrumento de libertação, de maturação e de auferição do conhecimento, a 

espiral traçada pelo pássaro para o despertar das palavras na Inominada. 

Durante o cortejo fúnebre, Natividade aceita seu próprio destino, submergindo 

em um silêncio pesaroso e resignado, representativo de uma vida sofrida e sem 

perspectiva, cujo sofrimento finalmente cessa com a mudez da morte. 

Abel recupera, em suas lembranças, traços de cenas que aconteciam no casarão 

da família, em que o silêncio de fundo e que permeia a tela de suas reminiscências é 

quebrado apenas pelas visões de um ou outro jantar em família, pelas risadas do 

tesoureiro e pelos sons esporádicos de velhos e deteriorados instrumentos musicais. 

Nesta passagem o silêncio retrata um cenário de desconstrução e de gradativa 

desconexão de um passado festivo e barulhento. 

Silenciosos são também os seres que perambulam pelo corpo de Cecília que, 

diferentemente das demais situações da narrativa, representam uma espécie de simbiose 

que a situa na condição de mulher protetora dos oprimidos e necessitados. 

Simbolicamente enterrados nas areias da sociedade coloca-os num patamar  inferior ao 

dos animais, da terra e da água. 

Em muitas cenas, o silêncio é apenas um pano de fundo para a identificação 

precisa de várias sonoridades dentro da paisagem sonora de Avalovara, sendo 

mencionado dezessete vezes ao longo da narrativa: “Calo-me e atento para o silêncio do 

chalé, cheio, em outros tempos, de moças e rapazes, vozes, canções e risos ressoando 

até na Sexta-Feira Santa” (LINS, 1995, p. 151). Abel contrapõe o silêncio do casarão, 

no qual ninguém mais habita, às nostalgias das imagens de um passado movimentado e 

ruidoso.  

5451

Ana
Pencil



	 9	

Schafer (2001) aborda um dos aspectos da relação entre som e silêncio, 

percebidos principalmente na cultura ocidental, como uma dicotomia entre existência e 

aniquilação, entre vida e morte:  

 
O homem gosta de produzir sons para lembrar de que não está só. 
Desse ponto de vista, o silêncio total é a rejeição da personalidade 
humana. O homem teme a ausência de som do mesmo modo que teme 
a ausência da vida. Como o derradeiro silêncio é a morte, ele adquire 
sua dignidade maior nos serviço funerário. Temendo a morte como 
ninguém antes dele temera, o homem moderno evita o silêncio para 
nutrir sua fantasia de vida eterna. (SCHAFER, 2001, p. 354). 
 

Paradoxalmente, o silêncio externo e interno também são percebidos como 

momentos de busca da paz e dos mistérios mais profundos no interior de cada um, 

conforme descreve Schafer (2001) em suas observações: 

 
Assim como necessita de tempo para dormir, reanimar-se e renovar 
suas energias vitais, o homem precisa também de períodos de quietude 
para recobrar a tranquilidade mental e espiritual. Em certas épocas, a 
calma era um precioso artigo, um código não-escrito de direitos 
humanos. O homem mantinha reservatórios de silêncio em sua vida 
para restaurar o metabolismo espiritual. (Ibidem, p. 352). 
 

O budismo zen adota como prática meditativa a imersão no vazio, portanto, no 

silêncio absoluto. Ao focar a mente no nada, o meditante procura a totalidade das 

coisas, a sua essência. Seria como estar na presença do próprio ser desnudado dos 

ruídos produzidos por seus pensamentos.  

Nas práticas de meditação yogue, procura-se suprimir o som externo com a 

concentração no mantra, um som pronunciado mentalmente e que poderia levar à 

percepção do som máximo da criação do universo e à essência de sua gênese, o som 

AUM. Apesar de buscá-lo com perseverança, a meta maior do meditante estaria na 

transcendência desse som primordial para, finalmente, atingir a união com aquele que 

contém o silêncio absoluto e que gera esse som primordial, a entidade imanifestada, a 

fonte de todos os sons. 

A cidade mítica submersa nas águas escuras da enigmática cisterna sugere o 

ponto final da busca de Abel, que em dado momento tenta desvendar seus mistérios até 

então inacessíveis, da mesma forma que os tântricos procuram encontrar a fonte da 

eternidade na cidade sagrada indiana Varanasi. Para eles, muito além de uma cidade 

geográfica, Varanasi é o ponto situado entre o centro de energia localizado entre as 

sobrancelhas e aquele localizado no topo do cérebro, o ponto de luz onde os yogues, a 

5452

Ana
Pencil



	 10	

partir de profundas meditações, atingiriam a finalização dos penosos ciclos de 

nascimentos, mortes e renascimentos, da mesma forma que a divindade 

Avalokiteshvara, inspiradora do mítico personagem pássaro Avalovara, trabalha 

arduamente para livrar os homens de tais ciclos. Abel e Inominada chegam ao paraíso 

do tapete mágico, à cidade misteriosa cujos segredos eram tão ansiados por Abel ao 

longo de sua jornada.  

  

Considerações finais 

 

Cenários visuais e sonoros se entremeiam concatenados pelo enredo narrativo, 

construído em grande parte a partir de uma sucessão de códigos a serem decifrados pelo 

leitor. Este é levado a encaixar peças aparentemente desconexas de um quebra-cabeças, 

cujo resultado final pode conduzir a uma compreensão mais abrangente e profunda das 

mensagens cifradas, gravadas explícita ou implicitamente no romance e, quiçá, a um 

melhor entendimento de si. O leitor que mergulhar nas águas misteriosas do enredo de 

Avalovara certamente não será mais o mesmo e terá pela frente muitos questionamentos 

sobre o papel de sua existência frente ao cosmo, assim como tencionava o personagem 

J.H. para aqueles que se defrontassem com seu intrincado relógio musical. Texto e 

música edificam um complexo emaranhado de possibilidades interpretativas dentro das 

quais quaisquer elementos, sejam eles personagens, sons, músicas, animais, objetos 

ficcionais ou mitológicos, cenas ou instrumentos musicais têm  seu significado e sua 

importância. A narrativa sobre vida e morte sugere a existência de duas escolhas: a 

transcendência da morte para encontrar a vida e a vida inútil que traz a morte. A 

primeira surge de uma procura incansável pela conhecimento e pela perfeição 

empreendida por Abel e a Inominada que, na simbólica conjunção carnal, morrem para 

encontrar a felicidade suprema no tapete idílico. A segunda decorrere de uma vida sem 

propósitos cuja inércia conduz ã degeneração, à desagregção e à morte. 
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À SOMBRA E À LUZ DOS PÁSSAROS DE LINS 

 

Thomaz Abreu (Unb) 

Elizabeth Hazin (Unb) 

 

Resumo: A literatura de Osman Lins é deveras impactante, uma vez que apresenta diversos 
veios críticos, perpassando estética, ética, política, epistemologia, teoria literária, crítica 
literária, dentre outras ramificações. O estudo analítico de um corpus dessa envergadura 
heurística torna-se revelador de formas e conteúdos relacionados, criticamente, à sociedade e a 
mecanismos de subjetivação. Nesse sentido, far-se-á, neste artigo, um recorte da obra do 
romancista e crítico lítero-social, com o foco em seu livro. Buscar-se-á refletir sobre 
determinadas formas de objetificação a partir do texto “O Caráter Fetichista da Mercadoria e o 

seu Segredo”, as quais, segundo pensamos, são denunciadas nas narrativas “O Pássaro 

Transparente” e “Perdidos e Achados”, que compõem essa obra, pois esses textos apresentam 
uma “estetização crítica”, uma vez que aquelas formas são contraditas, a seguir a peculiaridade 
dessas narrativas. Com isso, espera-se, em ambas estas narrativas, indicar personagens que são 
construções estilísticas de formas de objetificação bem como personagens que, ao contrário, 
“desfetichizam” essas formas. Assim, tais narrativas poderão ser compreendidas como textos de 

denúncia contra mecanismos sutis de exploração que podem assaltar a subjetividade.  

 Palavras-chave: Fetichismo. Contradição. Crítica. Literatura. 

 

Fetichismo: uma elisão das imanências sociais, pessoais e existenciais 

 

A literatura osmaniana é, fundamentalmente, crítica, o que a leva a posições 

convergentes com as críticas de Marx contra o mundo moderno, o mundo do capital. 

Nesse sentido, entendemos que ela reflete sobre fundamentos, ou seja, sobre o ôntico e 

o ontológico da literatura e sobre a sociedade. Nas narrativas “O Pássaro Transparente” 

e “Perdidos e Achados” (LINS, 1966), a noção de “fetichismo” oferece possibilidades 

hermenêuticas, a seguir tal orientação.  

O vernáculo oferece uma delimitação interessante para o termo “objetificação”, 

uma vez que o indica como “ato de tratar como um objeto” (HOUAISS e VILLAR, 

2009, p. 1371), o que vai ao encontro da noção de “fetichismo”, sendo tal acepção 

inferível da reflexão sobre o “fetichismo da mercadoria”, à luz da definição oferecida 

por Marx. Nesse sentido, explica o autor de “O Capital” que a forma-mercadoria 

representa-se na relação de valor dos produtos do trabalho, mas sem dizer respeito à 

natureza física deste tampouco às relações sociais que resultam do trabalho, de modo 

que a relação social adquire uma forma fantasmagórica específica, qual seja, a de uma 
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relação entre coisas, entre os produtos do trabalho, ao invés de uma relação social entre 

os homens. Essa fantasmagoria oferece-se como se os produtos do cérebro e do 

dispêndio de forças humanas tivessem vida própria, como se fossem independentes dos 

produtores, o que leva Marx a uma definição: “A isso eu chamo de fetichismo, que se 

coloca aos produtos do trabalho tão logo eles são produzidos como mercadorias e que, 

por isso, é inseparável da produção de mercadorias” (MARX, 2013, p. 148). Nesse 

sentido, o “fetichismo da mercadoria” designa a independência falsa em relação aos 

seus produtores a qual os produtos do trabalho adquirem quando se tornam mercadoria. 

Dessa forma, os produtores são tratados como coisas, pois eles são destituídos da sua 

relação social imanente, dado que tal independência invisibiliza o trabalho constitutivo 

dos produtores. 

Podemos, então, isolar elementos contidos em tal conceito de “fetichismo”, o 

que ensejará uma aproximação com a denúncia osmaniana de formas de subjetivação 

coisificadas. Nesse sentido, aquela independência falsa representa um objeto, mas essa 

representação não apresenta esse objeto na imanência do surgimento deste. Em outras 

palavras, o objeto advém mediante o trabalho efetivo de agentes determinados no qual 

eles travam relações sociais, intersubjetividade de trabalho esta que é subtraída pela 

representação da mercadoria. Esta é, assim, uma “representação transcendental”, na 

medida em que o objeto é apresentado fora do seu lócus de imanência. O 

estabelecimento desse fora, por meio da forma-mercadoria, é, assim nos parece, o que 

fundamenta o “fetichismo”.  

Formas de subjetividades podem, também, estabelecer-se de maneira 

“fetichizada”, considerando-se tanto relações de uma pessoa para consigo mesma 

quanto relações de uma pessoa com outras. Nesse sentido, tal como o “fetichismo”, as 

representações de si que uma pessoa tem podem representá-la, subtraindo-a do lugar de 

imanência do seu si mesmo, ou seja, das suas demandas sociais, pessoais e existenciais; 

e as representações do outro que uma pessoa tem podem, igualmente, representá-lo, 

subtraindo-o do lugar de imanência dos seus pleitos sociais, pessoais e existenciais. 

Dessa forma, a representação de si e a representação do outro podem, meramente, 

repetir a lógica da “representação transcendental” da forma-mercadoria.  

Sendo assim, procuraremos indicar o que chamaremos de “fetichização” da 

subjetividade, tal como ocorrem nas narrativas “O Pássaro Transparente” e “Perdidos e 

Achados”. Procuraremos, também, indicar o movimento inverso, que chamaremos de 
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“desfetichização”, o qual, igualmente, encontra-se presente nessas narrativas, tornando-

as, então, críticas da coisificação da (inter)subjetividade.     

 

Um pássaro com jeito de ave de rapina e olhar de gente 

 

Podemos ler, no início da narrativa “O Pássaro Transparente”, um silêncio 

andante e uma batida trovejante de calcanhares. Encontram-se aí: o orgulho silencioso 

de um gato, que não se deixa perceber devido ao som mudo dos seus passos; e a altivez 

silenciosa de um garoto, que não se deixará perceber devido à mudez da expressão de 

sua pessoalidade na resignação existencialmente fosca para a qual se encaminha 

efetivamente quando adulto. Eis, portanto, dois seres de vida silenciosa, dois orgulhos 

silenciados, haja vista à surdez dos passos que dá o gato e à surdez  “performativa”, no 

modo de ser adulto do garoto, das palavras que este enuncia, desempenho existencial 

que já se prefigurava, porém, no projeto de ruptura do jovem.  

Trata-se de uma espécie de “performative utterance” (AUSTIN, 1965), uma vez 

que essa surdez performativa diz respeito à possibilidade de um proferimento realizar 

uma ação que, porém, designa uma situação de falsa representação de si. Neste sentido, 

as palavras proferidas pelo personagem homem, adulto, realizam uma ação de repressão 

sobre as palavras proferidas por ele quando jovem, as quais, reverberando sua altivez de 

garoto, articulavam um projeto de liberdade mediante a hipótese de uma ruptura com o 

contexto interpessoal e social ao qual o homem, contudo, quedou-se adequado. Assim, 

lemos palavras que o homem profere, mas, também, as palavras que, mentalmente, fala, 

solilóquio este que é outra forma de proferimento, indicando forças antagônicas, ou 

seja, a repressão e os ecos do projeto de liberdade. 

É curioso ver que a palavra “garoto” contém a palavra “gato”, ou seja, ga(ro)to, 

figurando-se, por meio das pisadas silenciosas do gato, uma metáfora do projeto de si 

do garoto não efetivado por este quando adulto, ou seja, um projeto surdo de si mesmo, 

cuja voz e desempenho existencial próprios se abafam. Desta forma, identificam-se a 

vida do gato, visível e emudecida, e a vida do garoto, o qual derroga seu projeto de 

ruptura com o modo de ser familiar por haver internalizado uma personalidade 

“capitalista” e “patriarcal”. 

  O adjetivo “capitalista” é importante, se considerado no sentido relativo ao de 

“capital” (HOUAISS, Op. Cit., p. 394, quinta acepção) e “capitalista” (idem, primeira 

acepção), a partir dos quais se pode deduzir que um sujeito, com esse atributo, é vazado 
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por seus bens, sua renda e socializa-se mediante a lógica da “forma dinheiro” (MARX, 

Op. Cit., p. 145-146), hierarquizando, dessa forma, suas relações interpessoais e 

intrapessoais, as quais, então, quedam-se “coisificadas” (HOUAISS, Op. Cit., p. 490, 

segunda acepção completa) e “fetichizadas”, de modo que o humano é tratado pelo 

capitalista como um objeto inanimado à disposição deste, ou seja, objeto tal que, 

destituído de pensamento, afetividade, e de imanência, torna-se “valor de troca” para a 

manutenção e maximização do patrimônio familiar do capitalista, tal como demonstra a 

dinâmica do homem em relação à sua esposa, aos seus empregados e à sua família. 

 O termo “patriarcal” é igualmente importante, considerando-se sua relação ao 

“patriarcado”, (HOUAISS, Op. Cit., p. 1447, terceira e quarta acepções). Seguimos a 

constatação de Gilberto Freyre, segundo a qual a sociedade portuguesa no Brasil, desde 

o século XVI, desenvolveu-se, especialmente em Pernambuco e no Recôncavo da 

Bahia, patriarcal e aristocraticamente, tendo sido a família patriarcal um grande fator na 

colonização do Brasil (FREYRE, 2003, p. 79-81). Na interpretação de Sérgio Paulo 

Rouanet, Freyre apresenta, de maneira inaugural, crítica e literariamente singular, em 

nossas letras, o domínio do “pater familias” num regime patriarcal que tiranizava os 

outros numa estrutura social sadomasoquista (ROUANET, 2001, p. 488). Ademais, 

vemos que se aproximam desse domínio características que, também, remontam à 

colonização do Brasil, quais sejam, as hierarquias mediadas por privilégios hereditários, 

as quais, a seguir outro intérprete relevante para a história do Brasil, foram vivenciadas 

por portugueses e espanhóis (HOLANDA, 1995, p. 35-36), o que se refletirá no modo 

de ser “semeador” dos portugueses, os quais, na interpretação de Rouanet, não tinham 

visão a longo prazo, eram aventureiros, de interior, de família patriarcal (ROUANET, 

Op. Cit., p. 491)1. Os privilégios hereditários e o domínio do “pater familias” são 

constitutivos da socialização da família do personagem homem, na medida em que ele 

prefere a autoridade radical do seu pai e os bens deste ao projeto de ruptura. 

Na narrativa em questão, o homem, que, de maneira patriarcal e capitalista, 

coisifica a (inter)subjetividade de que é parte, desfaz-se do seu ímpeto de juventude e do 

seu projeto de liberdade que visava romper a condição, a que se agrilhoava sem a querer 

conscientemente (mas a desejando), de estar submetido ao constrangimento moral 
                                                           
1 Não seguimos, contudo, a tese edulcorada da “democracia racial” nem do “homem cordial”. Para um 

diálogo hermenêutico(-crítico) acerca da ideia segundo a qual as noções de personalismo e patriarcalismo 
poderiam justificar uma suposta singularidade cultural e social pré-moderna no Brasil, ver, escritos por 
Jessé Souza: A modernização seletiva. Brasília: Unb, 2000; A ralé brasileira: quem é e como vivem. Belo 
Horizonte: UFMG, 2009; e A tolice da inteligência brasileira: ou como o país se deixa manipular pela 
elite. São Paulo: LeYa, 2015. 
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paterno e ao tratamento coisificante de si como propriedade do pai, impossibilitando-se, 

então, de voar transparente, na medida em que se queda, resignado, no horror da 

carência de si: uma privação acerca do si, estando este esvaziado de algo que lhe falta; e 

o si acerca da privação, o si da falta que priva. Assim, afirma o homem:  

  

Pois bem, eu recebi a herança. Renunciei, para sempre, a qualquer 

expressão pessoal do ato de viver. Desposei a mulher que o senhor 

decidiu ser a indicada para mim, estou impregnado de tudo que 

detesto, corrompi-me, gosto de e respeitado, dono de riquezas que 

haverão de crescer, trago o senhor em mim, nunca deixarei esta 

cidade. Sou o continuador, o submisso, o filho. O pai. (LINS, Op. Cit., 

p. 13). 

 

Podemos dizer, ao contrário, que, no conto, o olhar de gente do pássaro que voa 

transparente é (um)a metáfora de um modo de ser pessoalmente singular, qual seja, a 

intimidade de um ser cuja singularidade encontra-se em seu próprio modo de ser, 

proceder ontológico de autoafirmação da intimidade, da peculiaridade, do si mesmo, ao 

contrário da repressão da efetivação deste modo de ser pessoalmente singular, repressão 

esta que gera um ser cuja singularidade não se encontra em seu próprio modo de ser, 

proceder ontológico de esvaziamento de si. Desta forma, o homem se assusta com 

aquilo que ele despreza e por aquilo que o ameaça: despreza as possibilidades de 

efetivação de sua pessoalidade e, portanto, teme a imponência da ave que é mais viva, e 

mais pessoal, do que ele – o homem estranha o ser (humano) que ele não é, estranha a 

humanidade do pássaro, pois está derrogada a sua humanidade, a do homem. Eis os 

pássaros: 

 

- O jornal reproduzia uns quadros seus, frutas, pássaros voando. Um 

era transparente, via-se o pássaro e o coração do pássaro. Tinha um 

jeito de ave de rapina. 

- E olhar de gente. 

- Isso mesmo. Era assustador. Existe, aquêle pássaro? 

- Não. (idem, p. 14).  

 

Nesse sentido, o pássaro, marcado por um olhar humano, olhar de gente o qual 

assusta o adulto de existência pusilânime, alude à desumanização do homem, pois há 
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um desencontro de olhares, ou, mais precisamente, o olhar do homem não se reconhece 

no olhar da ave, na medida em que o proceder ontológico da intimidade desta é negado 

pelo desencaminhamento ontológico do homem, haja vista a este, capitalista e 

patriarcal, alijar-se de seu projeto de liberdade, recusar sua pessoalidade e coisificar sua 

(inter)subjetividade, tornando-se o homem, assim, um simulacro da ave, a qual, como 

prosopéia existencial representada na pintura, é a efetivação do humano do qual o 

próprio homem alienou-se.  

 

A intimidação contra a fala superada pela intersubjetividade libertadora 

 

 Na segunda narrativa, “Perdidos e Achados”, podemos ler como existem 

relações dialéticas já verificáveis no título desse conto, no seu primeiro período, na sua 

primeira página. Para tanto, tenhamos em mente as relações entre o mundo talássico e o 

mundo terreno, entre os bichos que habitam a praia e os seres do mar, e entre os bichos 

que habitam a praia e os seres do ar: existem relações imanentes entre os habitantes da 

praia e os peixes ceifadores, as quais se fundamentam na interpenetração entre os 

mundos talássico e terreno; as relações entre os habitantes da praia e os seres do ar são, 

por sua vez, hiperbólicas, no sentido de que as aves costeiras descem contra os 

primeiros quando estes já se encontram impactados pelo avanço e recuo da maré e pelo 

avanço e recuo dos peixes ceifadores, sendo que as aves costeiras possuem voracidade 

de tal forma intensa que a visibilidade de sua empiria é precedida pelas sombras dos 

seus bicos e dos seus olhos, o que pode tornar esses seres do ar um paradigma de 

voracidade, de violência e de indiferença. 

 Esse paradigma terá força heurística no conto, uma vez que, nessa narrativa, o 

personagem Renato, na praia, em busca do seu filho perdido, interage 

conversacionalmente com algumas pessoas que se mostram indiferentes ao seu pleito de 

dor. Em outras palavras, Renato não apenas enuncia sua busca por seu filho, mais do 

que isso, estabelece atos de fala, cuja perspectiva é obliterada pela conversação 

estabelecida com algumas pessoas, as quais, assim, obnubilam a perspectiva de dor, de 

angústia e de desespero contida no ato de fala de infortúnio de Renato, intimidando-o, 

tal como as aves costeiras intimidam os bichos da praia. 

 Nesse sentido, encontramo-nos com a diferença estabelecida entre falar e agir. 

Para este filósofo, uma pessoa, na perspectiva de um observador, pode identificar a ação 

de outra, mas isso não leva à descrição do plano de ação desta, o que só seria possível 
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na medida em que aquela pessoa assumisse a perspectiva do participante, da segunda 

pessoa, e não apenas adscrevesse indicadores hipotéticos à ação desta. Assim, “A ideia 

de Austin, segundo a qual nós, ao dizermos algo, fazemos algo, implica a recíproca: ao 

realizarmos um ato de fala dizemos também o que fazemos” (HABERMAS, 2002, p. 

67). Ou seja, há um sentido performativo num ato de fala que só é captado quando se 

assume a perspectiva do participante, de modo que, podemos acrescentar, se um ato de 

fala é recebido na perspectiva do observador, este coisificará a fala observada, uma vez 

que esta terá, obliterados, sua intencionalidade, seu planejamento imanente e o mundo 

da vida de que faz parte. Dessa forma, Renato tem sua comunicação obliterada: 

 

- Tudo bem, Renato? 
- Mais ou menos. 
- Que tal os aviões? 
- Não prestei atenção. Estou apreensivo com... 
- Você chegou a ver o Zeppelin? 
- A fotografia. Saiu nos Jornais. 
- Eu era bem pequeno, mas me lembro. Aquilo, sim. Não sei por que 
não continuam fazendo zepelins. 
- Também não. Meu garôto... 
- É isso... Tudo muda. Imagine o que hão de ver os nossos filhos. 
- Onde estão os seus? 
- Ali, tomando banho. 
- Nenhum quis ver a parada de 7 de setembro? 
- Não. 
- O meu, queria. Gosta de passeatas. Você o viu há pouco? 
- Não. Puxaram a mim, os meus. Gostam de mecânica e de praia. 
Vamos mergulhar? 
- Depois. 
- Por que depois? São onze e quarenta. Daqui a meia hora chega o 
nosso ônibus. Não temos muito tempo. Vamos. Dizem que a vida 
começou no mar. Voltemos à origem. (LINS, Op. Cit., p. 208-209). 
 

 Essa obliteração pode ser entendida como uma forma de objetificação, uma vez 

que, dado um ato de fala, não é suficiente entender o conteúdo semântico deste, mas, 

além disso, deve-se levar em consideração a vivência subjetiva, em mediações páticas e 

sociais, o que oferece condições de possibilidade para a compreensão da fala de um 

sujeito à luz de como esse intenciona ser entendido, ou como sua intenção se pressupõe 

no que ele fala, o que é vedado a Renato. 

 Contra o ensombrecimento da fala do outro, estabelecem-se narrativas que 

reconhecem a perda de Renato e dialetizam-na numa dialética-fenomenológica do ver e 

do escutar. Nesse sentido, alguns narradores, como escritor e a moça que perdeu o 

próprio pai, reconhecem que a busca de Renato por seu filho indica uma perda abissal e 
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tais narradores, a moça e o escritor, carreiam o que veem e o que escutam sobre essa 

busca para abismos pessoais, para suas próprias perdas, de modo que esses narradores 

narram seus próprios infortúnios na medida em que narram o infortúnio de Renato. 

Dessa forma, esse infortúnio não é condenado ao soliloqueamento ou à repressão, pois 

se torna contíguo às desditas pessoais dos narradores que se dizem ao dizerem a busca 

de Renato. 

 Trata-se, nesses casos, o de Renato, e os outros dois narradores, de um encontro 

pessoal com o deserto do desejo, ou seja, com vontades fortemente investidas 

psiquicamente as quais são, porém, frustradas pelo vir-a-ser da vida, sendo que esse 

esboroamento pode ser retrogradado para as escolhas individuais como condição de 

possibilidade das desgraças ou para a opacidade da contingência das coisas contra as 

escolhas individuais. 

 Há, porém, um narrador especial, qual seja, o povo de Recife, que, na verdade, é 

um agente coletivo de enunciação o qual funde a contiguidade de desditas numa figura 

radical de acolhimento. Este narrador, além de reconhecer o ato de fala do infortúnio de 

Renato, acolhe a perspectiva dessa dor e dessa angústia à luz de retrodicções da história 

dos mundos talássico e terreno. Dessa forma, o povo de Recife acolhe não apenas a dor 

e a angústia do ato de fala de Renato, mas, além disso, o povo de Recife acolhe o éon 

dessa dor e das condições de possibilidade daquela história, acolhimento radical que 

rompe a contiguidade das dores para fundi-las num reconhecimento ontológico que, 

assim, ultrapassa a objetificação do ato de fala de Renato. Assim, o narrador coletivo 

diz: 

 

[...] Choremos pela criança, como se por nós chorássemos, nós, meio 
homens e meio peixes, dóceis anfíbios, viventes do incerto. Muitas 
vezes mudaram, no curso do tempo, o perfil da baía do Recife, as 
regressões e transgressões marinhas, e as aluviões dos numerosos rios 
(Capibaribe ou das Capivaras, Tejipió, Jaboatão, Pirapama, Beberibe, 
Pina, Jiquiá, Camaragibe, Jordão), de lone chegados ou aqui mesmo 
nascidos, tributários de outras correntezas, inscrevendo e apagando 
deltas enlaçados, muitas ilhas, numerosas praias, mundos de restingas, 
reinos de coroas e quem sabe quantos outros deltas. Para fugir de ser 
peixe, sôbre os deltas vamos construindo, de cimento, de aço, de 
madeira, um sistema de pontes: Maurício de Nassau, Santa Isabel, 
Velha, Giratória, Buarque de Macedo, Boa Vista, do Pina, do 
Limoeiro, Derby, Madalena, Lasserre, Tôrre, Caxangá, as dez sôbre o 
canal, e tantas outras sem nome nem duração, rompidas pelo tempo, 
levadas pelas cheias juntamente com árvores e bichos, portas e 
mobílias, telhados e defuntos, pedaços de nós todos (idem, p. 235). 

 

5463

Ana
Pencil



9 
 

 Nesse sentido, o povo de Recife advém um narrador que funde mediações que se 

relacionam à história pessoal de Renato e à história objetiva em que Renato, e demais, 

contextualizam-se, mediações tais que são condenadas ao obnubilamento, na medida em 

que o ato de fala do infortúnio do homem não é considerado, ou são dispostas a uma 

mediação relativa, na medida em que esse ato de fala é contíguo a outro no 

atravessamento desértico-desejante dos narradores que carreiam a dor de Renato para 

suas próprias desditas, ou, ainda, são aquelas mediações radicalmente acolhedoras, pois 

revelam e recebem o infinito do éon de transformações em que a dor de Renato, as 

dores coletivas, a história do homem e a “história” da Terra fundem-se numa 

enunciação coletiva – eterno retorno dos processos, da história, eterno retorno do 

humano na contingência de ter vindo a ser. 

 

Conclusão 

 

 Em se tratando da narrativa “O Pássaro Transparente”, tem-se, aí, um garoto que 

se projeta, quando jovem, para uma ruptura com o seu lugar de fala patriarcal e 

capitalista, mas, quando adulto, mostra-se, plenamente, internalizado mediante a 

objetificação desse lugar. Desse modo, o homem, embora adulto, não é passível, sequer, 

de sua pessoalidade, uma vez que essa é derruída em proveito de uma personalidade 

capitalisticamente vazada. O homem é, então, uma figura de fetichização. Contudo, o 

pássaro transparente relaciona-se de maneira antitética contra essa objetificação, uma 

vez que a transparência do pássaro funde-se com o caráter humano deste, cuja ação de 

voar denota um movimento humanizado de autoafirmação da intimidade, da 

peculiaridade, e da liberdade, sendo que a autora deste desenho representa, em sua vida, 

esse ato radical de voar. Dessa forma, se o homem queda-se fetichizado, o pássaro e sua 

autora contrapõem-se a essa “transcendência”, indicando a performatividade da 

singularidade pessoal que não se deixa confranger pelo patriarcalismo nem pelo 

capitalismo, escopo ético-estético do vir-a-ser dessa artista e da arte crítica. 

 Em se tratando da narrativa “Perdidos e Achados”, tem-se, aí, um homem que 

busca seu filho e esbarra em comunicações que coisificam o ato de fala da sua perda, na 

medida em que não assumem sua perspectiva. Desse modo, Renato tem sua intenção 

fetichizada. Contudo, há outros personagens que, diferentemente, tomam a perspectiva 

do homem, porquanto o escritor e a moça que carreiam as cenas da busca de Renato 

para as vivências de perdas em suas próprias vidas assumem o ato de fala da dor desse 
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personagem, a qual se torna contígua a outras dores e perdas, e, especialmente, o agente 

coletivo de enunciação, o povo de Recife, acolhe, radicalmente, o ato de fala da dor de 

Renato, pois tal narrador coletivo assume essa perspectiva, mas assume também a 

perspectiva desta perspectiva, uma vez que a dor de Renato é carreada para o éon da 

Terra, o que indica o movimento do vir-a-ser que, contingentemente, ensejou a 

possibilidade da vida histórica, geográfica e geológica de que Renato é parte. Dessa 

forma, se as comunicações que obliteram o ato de fala da dor de Renato são 

fetichizadoras, tais narradores desfetichizam esse ato, na medida em que a imanência da 

perspectiva do homem, em sentido particular e geral, é revelada.  

 Essa dialética entre “fetichização” e “desfetichização”, vista em ambas as 

narrativas, pode, ainda, relacionar-se com o contexto ditatorial brasileiro. Nesse sentido, 

o pássaro transparente e sua autora seriam personagens de combate contra a repressão 

política, pois se posicionam contra a internalização da autoridade presidencial-militar, 

figura esta de denotação e conotação patriarcal e capitalista, de modo que a artista e sua 

obra, ou a arte, tornar-se-iam figuras de “desfetichização” política. Da mesma forma, a 

busca de Renato seria alusiva ao combate contra a repressão política, pois, se o filho 

deste personagem gostaria de ver a parada de 7 de setembro, gesto de afetividade para 

com os símbolos pátrios nacionais, mas o garoto está perdido, desde o início do conto, e 

é perdido-achado ao longo da narrativa, uma vez que o corpo do garoto está ausente 

para Renato, mas a morte do garoto está presente para ele, tratar-se-ia, então, da morte 

do patriotismo ditatorial.  

Ademais, se o assumir a perspectiva do participante é criminalizado em regimes 

de exceção, que intimidam como a sombra das aves costeiras, e embora o “voar 

transparente” também seja criminalizado em tais regimes, Osman Lins mostra a luz que 

devassa essa sombra: não há “fetichização” de si sem libertadoras oposições 

“desfetichizantes” de formas de subjetividade; não há “fetichização” do outro sem 

libertadoras oposições “desfetichizantes” de formas intersubjetivas performativo-

ilocucionais; não há indiferença, opressão, ditaduras livres da arte que as denuncia, 

negativando-as e superando-as.  
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Resumo 
 
 Conforme atenta Henri Lefebvre em A Produção do espaço, há algo em comum entre o modo 
como as palavras são inscritas numa página de texto e o modo como os movimentos e os ritmos 
da atividade humana e não humana são registrados no espaço vivido. Essa constatação parece se 
contrapor a sugestão de Roland Barthes que, ao tratar do traço gestual do pintor Cy Twombly, 
repara: “ O traço—todo traço inscrito na folha—desmente o corpo importante, o corpo de carne, 
o corpo de humores; o traço não nos leva nem à pele nem as mucosas”. O que Tatsumi Hijikata, 
precursor do Butô no Japão, com seu método de anotação de dança, denominado butô-fu, parece 
justamente questionar é: mas e se levasse? E se o traço na folha levasse à pele e às mucosas? 
Esta trabalho pretende girar em torno da hipótese de que através dos butô-fu é possível 
vislumbrar uma linha – errante – que perpassa o traço na página e segue em direção ao corpo, 
vivo, no espaço. 
 

Palavras-chave: Caderno, Corpo, Gesto, linha, Notação, Butô-fu 

 

 

 

Introdução 

 
O homeme de hoje vive em seu corpo  

como K. ao pé do castelo: ele 
desliza fora dele e lhe é hostil 

(Walter Benjamin) 

 

Por volta de 1885, Gilles de la Tourette empreende no que, segundo Agamben, 

em Notas sobre o gesto (1996), seria o primeiro estudo científico do andar. De modo a 

investigar o que viria a ser a chamada síndrome de Tourette, caracterizada por um 

descontrole gestual, o médico registra em um rolo de papel branco pregado no chão, os 

passos dos participantes do experimento, que mergulhavam os pés em dióxido de ferro 

em pó, logo antes de pisarem no rolo, de modo a deixarem a marca de seus rastros na 

folha em branco. Agamben compreende essa tentativa de registrar o andar como 

pertencendo a uma suposta genealogia do cinema. O estudo de La Tourette seria então 
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algo como um pré-proto-cinema, pois evocaria, de certa maneira, o estudo dos 

movimentos efetuados por Edward Muybridge e Etienne Jules Marey. Nesse âmbito, o 

experimento de Gilles la tourrete, o surgimento do cinema, assim como outras 

manifestações da virada do século XIX para o XX, como o Zaratrusta, de Nietzsche, a 

dança moderna de Isadora Duncan, os romances de Proust, a poesia de Rilke, para citar 

alguns exemplos providos por Agamben, estariam encerrados em um mesmo círculo 

mágico. Todas essas manifestações emergem no mundo a partir de um acontecimento 

singular que Agamben caracteriza como a total perda dos gestos. O cinema, a literatura, 

a dança, estariam, nesse momento, sendo propulsionadas pela tentativa de registrar os 

gestos que estavam se perdendo. Ou nas palavras de Agamben: “no cinema, uma 

sociedade que perdeu seus gestos procura reapropriar-se daquilo que perdeu, e ao 

mesmo tempo, registra sua perda” (AGAMBEN, 2015, p.54). 

Vale salientar que o cineasta Werner Herzog, em seu filme A caverna dos 

sonhos esquecidos (2010), desenvolve uma tese muito próxima a de Agamben, 

sugerindo que as pinturas rupestres já continham em si os elementos principais de uma 

experiência cinematográfica. Estariam os pré históricos perdendo seus gestos? Não 

pretendo me voltar para a pré-história nesse momento. Ao superpor essas duas  leituras, 

gostaria de sugerir que é possível compreender essa provável perda de gestos como algo 

que não pertence exclusivamente ao período apontado por Agamben, mas sim como 

sendo algo inerente ao próprio gesto, onde este seria gerido por um motor 

descosntrutivo, que assim como a noção de traço proposta por Derrida, estaria sempre 

inserido no movimento de se auto desconstruir: “O próprio trait é um re-trait, está 

sempre se repetindo, afastando-se ou retirando-se de si mesmo” (DERRIDA apud 

GASTON, p. 60, 2012).  Nesse âmbito, a perda de gestos na virada do século XIX 

estaria inserida no do fenômeno mais amplo da picnolepsia, condição por demais real 

para ser chamada de fictícia, conforme descrita por Paul Virilio em The Aesthetics of 

Disappearence(1980). Conforme relata Virilio, essa condição, que já atingia nossos 

ancestrais, costuma atacar as pessoas logo primeira na infância, tornando a vida do 

picnoléptico insuportável através de crises e ataques parecidos com os da epilepsia. 

Porém, não apenas não deixam traços, como também apagam seus rastros, de modo que 

são invisíveis tanto por quem sofre dessa condição como para os que estão em volta. A 

picnolepsia opera, portanto, a paritir de um motor gestual desconstrutivo. Por isso, 

sugere Virilio, ela nunca pode ser estudada e tratada, e tem também em 1880 , mesma 
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década do diagnóstico de Agamben, o seu ápice,  tornando-se nesse momento um 

fenômeno de massa.  

De acordo com Virilio, com esses ataques, pequenos fragmentos de tempo são 

completamente apagados, extraídos da vida do picnoléptico, como naquele aquele jogo 

de estátua que jogamos na infância, onde uma criança virada para parede e de olhos 

fechados conta até três, enquanto as outras crianças caminham em sua direção durante a 

contagem, mas no três, quando a primeira criança se volta, as outras ficam imóveis 

como estátuas. O momento do movimento e da ação é de pura invisibilidade. Esse seria 

também o princípio do cinema mudo, sugere Viriliois, pois, para dar conta desses 

pequenos fragmentos temporais extraídos, os picnolépticos precisam se esforçar de 

preenchê-los de alguma maneira, alargando assim, constantemente os limites de sua 

memória. Ainda segundo Virilio,  

when we place a bouquet under the eyes of the young picnoleptic and 
we ask him to draw it, he draws not only the bouquet but also the person 
who is supposed to have placed it in the vase, and even the field of 
flowers where it was possibly gathered. There is a tendency to patch up 
sequences, readjusting their contours to make equivalents out of what 
the picnoleptic has seen and what he has not been able to see, what he 
remembers and what, evidently, he cannot remember and that is 
necessary to invent, to recreate, in order to lend verisimilitude to his 
discursus. (VIRILIO, 2009, p.20).  

O preenchimento de memória efetuado pelo picnoléptico seria então similar aos 

esforços de reapropriação de gestos perdidos no cinema mudo, conforme apontou 

Agamben.  

Parte I 

Vale salientar  que Muybridge começou a cronofotografia dos movimentos a 

pedido do ex-governador da Califórnia, que havia apostado que os cavalos tiravam as 

quatro patas do chão simultaneamente quando corriam, ao contrário de como eram 

descritas essas imagens nas pinturas e nos desenhos. O que de fato Muybridge acaba por 

provar que realmente ocorre. August Rodin, na entrevista com Paul Gsell se enfurece ao 

falar das cronofotografias dos movimentos produzidas por Muybridge, e indaga a Gsell 

se já havia reparado atentamente nelas. Ao que Gsell responde que elas parecem não 

estar avançando, o movimento  parece estar completamente paralisado. Ao que Rodin 

exclama:  
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Exatamente! Tome meu “São João”, por exemplo. Eu o mostro com os 

dois pés plantados no chão, quando uma fotografia tirada de um modelo 
executando o mesmo movimento provavelmente mostraria o pé anterior 
já levantado e movendo-se à frente. É precisamente por isso que o 
modelo da fotografia tem a aparência bizarra de um homem que foi 
subitamente vitimado por uma paralisia. As pessoas nas fotos parecem 
congeladas no espaço, apesar de terem sido captadas em pleno 
movimento: isto ocorre porque cada parte do corpo é reproduzida na 
mesma fração de segundo, portanto não há um desdobramento 
gradual do gesto, como acontece na arte [..] É o artista quem diz a 
verdade e a fotografia que mente; pois, na realidade, o tempo não pára. 
(RODIN, 1990 ) 

O desdobramento gradual do gesto parece ser uma boa definição para o conceito de 

performance conforme elucidado neste trabalho. Pois não basta capturar o movimento, 

para que ele tenha a força e a potência de um ato ele precisa ser performado. O que não 

equivale a estar se mexendo. Nesse sentido, pode-se dizer que uma estátua performa um 

gesto, seja uma estátua de Rodin, ou as estátuas picnolépticas do jogo de criança. No 

horizonte dessa discussão, gostaria de fazer um remendo picnoléptico e juntar essa fala 

de Rodin com a de Agamben, ainda em Notas sobre o Gesto: 

Também a Monalisa como Las meninas podem ser vistas não 
como formas imóveis e eternas, mas como fragmentos de um 
gesto ou como fotogramas de um filme perdido, apenas no qual 
readquiririam seu verdadeiro sentido. Pois em cada imagem está 
sempre em obra uma espécie de poder paralisante que é 
necessário desencantar, e é como se de toda a história da arte se 
erguesse uma invocação muda rumo à liberação da imagem no 
gesto” (AGAMBEN, Op.Cit) 

Essas duas expressões, o “Desdobramento gradual do gesto”, empregada por Rodin  e 

“Libertar a imagem no gesto”, usada por Agamben. constituem uma possível chave de 

leitura para abordar tarefa a que se propôs Tatsumi Hijikata, principalmente se 

abordamos sua obra a partir dos cadernos onde desenvolveu um sistema de notação de 

dança. Hijikata começa a produzir esses cadernos por volta de 1970 e essa prática passa 

a ocupar um lugar central no seu fazer artístico até sua morte precoce os 57 anos em 

1986.  

Parte II 

Essas notações, que denominou de butô-fu consistiam em um método de criação 

e anotação de dança que estão para o cinema, como outros sistemas como o 

Beauchamp-Feuillet ou o Laban, por exemplo, estão para a cronofotografia. Hijikata 

ensaia um desdobramento gradual de gestos, justamente a partir de uma prática de 
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escrita performativa que promove esse desencantamento, ou descongelamento das 

imagens. Enquanto esses outros sistemas, como o Labanotation e  notação Beauchamp-

Feuillet, se desenvolvem a partir de tentativas de descrever passos, o  butô-fu não indica 

passos a serem seguidos, mas trata-se de  uma cartografia de corpos, gestos e 

movimentos, produzidos a partir de um emaranhado complexo de colagens, mesclando 

textos poéticos, citações literárias e imagens, com centenas de referências iconográficas. 

São portanto uma verdadeira escrita dançante uma coreo-grafia. 

Conforme relata André Lepecki em “Planos de composição” (2013) a palavra 

coreografia aparece impressa pela primeira vez em 1700 na obra de Raul Feuillet, 

coréografo da corte de Louis XIV entitulada Choreographie ou l’art de decrire la 

dance.  Ao traçar um quadrado branco em uma folha branca, Feuillet demonstra como 

“nesse momento,  a condição de possibilidade para a dança passa por um isomorfismo 

estrito entre o chão onde a dança se atualiza e a página em branco do livro onde ela se 

traça” (LEPECKI, p.112,  2013). O quadrado branco onde a dança se traça corresponde 

ao chão da sala onde a dança se dá. Assim o dançarino, ao ler a partitura, move-se 

mantendo os lados do livro paralelos às paredes da sala e as folhas paralelas ao chão. 

Essa escrita e essa dança prescindem de um espaço liso, ou melhor um espaço alisado as 

custas de um processo violento de terraplanagem para que se criem as condições, 

artificiais, aonde a dança pode se dar. Se dar sem tropeços, escorregões ou interrupções.  

O sistema de notações desenvolvido por Rudolf Laban, por volta de 1920 passa 

a incorporar uma série de gestos e movimentos que a notação de Beuchamp-Feuillet não 

permitia, no entanto, o princípio de isomorfismo entre o chão e o papel permanece 

presente.  É por conta dos motivos citados acima que, na leitura aqui proposta, esses 

sistemas de notação, por mais que deem conta de registar gestos e movimentos, não 

parecem estar inseridos no círculo mágico do qual falou Agamben. De fato, eles 

parecem estar mais próximos a um regime, que por conta da violência exercida nesse 

alisamento do chão, destrói a produção e a criação de gestos, do que inseridos na 

linhagem do círculo mágico, cujas tentativas de registrar e salvaguardar os gestos que 

estão se perdendo acabam por colocá-los em movimento.  

O butô-fu de Hijikata, portanto, pertence a essa segunda linhagem, e trava uma aliança 

com o cinema mudo, com as pinturas rupestres etc. Enfim, Hijikata estaria inserido em 

um regime picnoléptico, que traça seus movimentos a partir desses processos de 

alargamento da memória, produzindo gestos que se desdobram no tempo, ao contrário 
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das fotografias estáticas dos movimentos registradas pela cronofotografia. As imagens 

utilizadas para a criação de seus cadernos eram retiradas de revistas especializadas em 

arte que Hijikata colecionava, recortava e colava em um tipo comum de caderno em 

espiral facilmente encontrado nem papelarias japonesas.  As referências aí encontradas 

vão desde a arte rupestre à William de Kooning, passando por Picasso, Schiele e Da 

Vinci. Através do processo de criação e construção desses cadernos Hijikata desenvolve 

um diálogo intensivo com esses artistas, onde o registro desses gestos e imagens não se 

encerra na feitura do mesmo. Os cadernos funcionam, de fato,  com parte de um 

processo alargado de escritura, que se dá não apenas na folha, mas também através de 

uma prática de  inscrição corporal, onde  imagens aparentemente congeladas se 

desencantam, se libertam em gestos e movimentos no próprio no corpo do dançarino 

através desse processo de escrita performática.  Abaixo, podemos observar como alguns 

aspectos intensivos do quadro Neugeborenes (1910) de Egon Schiele são encorporados 

(embodied),  isto é, escritos e inscritos no corpo do dançarino naperformance de 1972, 

Gibasan.             

 

(Gibasan,1972) 
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 (Neugeborenes, 1910)1 

A feitura dos cadernos esteve diretamente ligada com a prática corporal desenvolvida no 

estúdio Asbestos aonde Hijikata criava coreografias e dava aulas. Seus discípulos 

relatam que ele pedia para que eles também, durante suas práticas, fizessem suas 

próprias notações,  estabelecendo assim uma verdadeira prática coreo-gráfica, onde 

dançar e escrever são atividades intercambiáveis e onde, não mais o chão, liso, ou a 

folha em branco compreendem a plataforma onde a grafia da dança se inscreve, mas sim 

o próprio corpo, ou ainda, a pele com todas as suas fendas, furos, buracos e rachaduras. 

Isso pode ser observado na escolha de seus temas. A performance de 1972, intitulada 

Hosotan, “A história da varíola”2, chama atenção para as perfurações da pele.  A varíola 

como sabemos, é uma doença que se caracteriza pela proliferação de lesões cutâneas, 

assim como a lepra, título da peça que apresenta no ano seguinte. Ao valorizar esses 

processos, Hijikata estabelece uma dança que se dá através de uma resistência à 

violência da terraplanagem do chão, pois busca, justamente, pelos buracos, tropeços e 

escavações, Se há algum isomorfismo ainda entre chão e folha, é porque agora ambos se 

emaranham e se encarnam no corpo.  

  Dos dezesseis cadernos criados ao longo dos seus últimos  anos de vida, gostaria 

de, para concluir, chamar atenção de um especificamente. O Caderno n. 11,  

                                                           
1 Para uma relação mais detalhada sobre as influências pictóricas em Hijikata ver: The power of image, 
Hijikata Tatsumi’s scrapbooks and the art of Butô. WURMLI, Kurt. 2008. 
2 Trechos dessa performance podem ser vistos nesse endereço: 
https://www.youtube.com/watch?v=ks8bCtAyRUY 
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denominado Kabeishi, que pode ser traduzido como “muralha de pedra”. Ao contrário 

da maioria dos outros cadernos, que continham uma unidade temática, como o caderno 

sobre Picasso ou o sobre Da Vinci, esse, além de diversas pinturas, das mais variadas 

fontes, traz também objetos e artefatos. Se afasta portanto das figurações e 

desfigurações humanas. As imagens aí retratadas não pertencem ao circuito artístico. 

São ao todo 33 recortes de muros, rachaduras, pedras, pisos, solo, fendas, e também: 

bolor, mofo e fungos. Atravessando às linhas que emergem dessa estranha iconografia, 

performam-se os traços de sua escrita gestual. Dessas rachaduras nascem linhas de vida 

e das linhas de vida salteiam as linhas de errância de Tatsumi Hijikata.  
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            VARIAÇÕES – POÉTICAS EM MOVIMENTO 

                                                         Adriana Maciel (PUC-Rio) 

 

RESUMO: 

Toda narrativa é uma maneira de lidar com o tempo, é interpretação desta 
temporalidade, é duração que delimita espaço. Em grande medida, as experiências estéticas 
atuais são sinestésicas e comunitárias. Instauram, durante o momento do encontro, pequenas 
comunidades circunstanciais, no caso de textos em livros formam-se microcomunidades, sem 
objetivos comuns, sem laços, sem comprometimentos. Essas linguagens se fazem em um tempo 
flutuante e propõem uma experimentação, sempre em processo.  

As escrituras inventam um espaço habitável de reverberação de corpos. Esse espaço é, 
ele mesmo, experiência real, não uma simulação ou tentativa mimética da vida. No exercício da 
sua complexidade, entre ordem e contingência, encena formas ativas e potentes de desconfigurar 
o mundo, reconfigurando-o a partir de práticas que nos ultrapassam, que não se fazem no 
solipsismo de nossas histórias e referências pessoais, mas na intrincada rede de relações entre os 
diversos corpos que ocupam o planeta.  

Som é matéria, presença. No momento da escuta, ganha forma e, talvez, sentidos, nem 
sempre estáveis. Frágeis e potentes. Os sons no mundo são realidades que se fazem e desfazem 
de acordo com encontros. A experiência da escuta não traz um sentido geral de verdade, é uma 
prática contingente, particular e incompleta.  

Na prática de John Cage, o som é um verbo, age intransitivo, molda realidades, produz 
afetos, gera e apaga memórias. A escuta é possibilidade de invenção. Os sentidos se misturam, 
quanto mais aguçados, mais oportunidades se fazem ouvir, mais nos aproximamos do caos. 
Caos, nesse caso, é afirmação da vida em sua desordem ruidosa, sem hierarquias e sem razão. 

A partir de 1958, Cage começou a compor uma série de trabalhos a que chamou de 
indeterminados, nos quais passou a usar, cada vez mais, sistemas e equipamentos eletrônicos. 
As Variation, de I a VII, é com elas que se escreve este texto. 

 

Palavras-chave: John Cage. Arte. Som. Performance 
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Escutar é envolver-se no mundo. O corpo está no som, produz som, são 

cúmplices, comprometidos. Não é apenas uma forma de recepção, mas o 

estabelecimento de um espaçotempo – indistinguíveis – e sua exploração. A escuta é um 

modo de caminhar num campo sônico particular, circunscrever um território e 

compreender nele o próprio corpo, que soa insistente.  

Não há intervalo entre o som produzido e a escuta, ela se dá no presente e em 

presença. O som não precede a experiência, soar é a própria experiência, envolve 

velocidades, relações de tempo e espaço imbricadas, e alteridade. A realidade sonora é 

intersubjetiva. A experiência cotidiana do som é uma experiência de reunião que não 

atenua diferenças, ao contrário, elas se distinguem, se intensificam. Consonância e 

dissonância são simultâneas. Conforto e desconforto movimentam-se, sempre em 

desestabilizações.  

Som é matéria, presença. No momento da escuta, ganha forma e, talvez, 

sentidos, nem sempre estáveis, mas também frágeis e potentes. Os sons no mundo são 

realidades que se fazem e desfazem de acordo com encontros, narrativas espaciais que 

existem por instantes e desmancham-se. Às vezes deixam rastros. Às vezes, nada. A 

experiência da escuta não traz um sentido geral de verdade, é uma prática contingente, 

particular e incompleta.  

Em vez de um nome, na prática de Cage, o som é um verbo, age intransitivo, 

molda realidades, produz afetos, gera e apaga memórias. A escuta é possibilidade de 

invenção. Os sentidos se misturam na percepção e criação de mundos. Quanto mais 

aguçados, mais oportunidades se fazem ouvir, mais nos aproximamos do caos. Caos, 

nesse caso, é afirmação da vida em sua desordem ruidosa, sem hierarquias e sem razão. 

A partir de 1958, Cage começou a compor uma série de trabalhos a que chamou 

de indeterminados, nos quais passou a usar, cada vez mais, sistemas e equipamentos 

eletrônicos a partir das operações de acaso. Esses trabalhos ganharam o nome de 

Variations, de I a VII, neles Cage inventou uma escrita para a proposta sonora, uma 

escrita que é indeterminada, uma escrita que é provocação dos sentidos. Escrita que é, 

ela mesmo, performática, extravasa formas e age no corpo que a lê sempre de forma 

singular. 
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Variation I. A notação – BV – do solo para piano de Concert for Piano and 

Orchestra foi submetida às operações de acaso. O resultado foi um conjunto de cinco 

linhas dispostas aleatoriamente sobre cinco papéis transparentes. As transparências 

permitem a interpenetração de signos e a indeterminação dos resultados. Elas devem, 

uma ou mais, ser sobrepostas aos pontos da notação – BV. Na primeira apresentação, 

David e John tocaram pianos enquanto o rádio tocava uma ópera.  

Variations II (1961): Parts to be prepared from the score, for any number of 

players, using any sound-producing means.1 A partitura desse trabalho consiste em 

cinco pequenas transparências com um único ponto em cada uma e seis transparências 

maiores com uma linha em cada uma. Ao serem sobrepostas, criam uma configuração 

de pontos e linhas perpendiculares que deve ser interpretada como uma forma de 

produzir sons. As perpendiculares são usadas para obter medidas de frequência, 

amplitude, timbre, duração, pontos de ocorrência dentro do tempo estabelecido e o 

número de sons. 

Tudor fez a primeira apresentação da peça em março do mesmo ano, em Nova 

York. Ele usou um piano amplificado, com microfones dentro e fora dele, e cartuchos 

que raspavam as cordas. Sua interpretação das transparências dividia os sons em 

simples – os que se faziam em uma única ação, e complexos – os que envolviam duas 

ou mais ações simultâneas para se fazerem soar. 

Variations III (1962): For any one or any number of people performing any 

actions.2 São quarenta e duas pequenas transparências com um círculo em cada uma. 

Deve-se jogar os papéis sobre uma folha em branco e retirar os círculos que não se 

interconectam. Com os círculos conectados, deve-se construir uma partitura. Não há 

indicação de como o som deve ser produzido. We move through our activity without any 

space between one act and the next, and with many overlapping actions.3 Os círculos 

repetem as atividades contínuas de homens e mulheres. Repetem-se como caligrafias 

sônicas em todas as escritas cagianas. Imprimem som em transparências conectadas e 

porosas.  

																																																													
1 Em http://johncage.org/pp/John-Cage-Work-Detail.cfm?work_ID=234  
2 Em http://johncage.org/pp/John-Cage-Work-Detail.cfm?work_ID=235 
3 John Cage apud: SILVERMAN, Kenneth. Begin Again. A Biography of John Cage. New York: 
Alfred A. Knopf, 2010. p.189 
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Variations IV (1963): For any number of players, any sounds or combinations of 

sounds produced by any means, with or without other activities. São oito transparências, 

uma com um círculo e as outras com grandes pontos. Deve-se colocar o círculo sobre a 

planta da área em que a apresentação vai se realizar. O espaço pode ser qualquer: teatro, 

apartamento, jardim. As transparências com os pontos devem ser jogadas sobre o 

círculo e deve-se traçar uma reta que sai do círculo para cada ponto. Os instrumentos 

que vão produzir sons – quaisquer – devem ser colocados em pontos nas linhas. Outras 

peças podem ser tocadas simultaneamente. 

As partituras, em todas as variações, não estão prontas. Elas dependem de um 

procedimento que faz do intérprete também compositor, objetivamente. A leitura da 

notação indica liberdade, mais que isso, ela não existe a não ser sob a ação do intérprete. 

É preciso, deliberadamente, redesenhar a parte e distribuir sentidos aos signos, potências 

latentes de significados múltiplos e indeterminados, que se realizam a cada 

apresentação.  

Variations V (1965) For any number of performers using photo-electric cells 

and electronic sound sources.4 Originalmente, essa composição era um trabalho de 

música para uma coreografia de Merce Cunnigham, com o título: 37 Remarks re: an 

Audio-Visual Performance. Na apresentação também estavam um filme de Stan 

VanDerBeek e imagens de televisão de Nam June Paik. A estreia aconteceu em 23 de 

julho, na New York Philharmonic Hall.  

Cage queria achar sensores que ativassem gravadores a partir de movimentos 

dos dançarinos. Robert Moog (minimoog) estava com trinta anos na época e tinha 

completado seu doutorado em engenharia física quando o conheceu. Foi ele o 

responsável pelo aparato eletrônico usado em Variations V:  doze antenas de 1.5m de 

altura no palco e sensores de metais que percebiam a presença dos dançarinos num raio 

de 1.20m.  

Cage também procurou a Bell Telephone Laboratories para fazer dispositivos 

fotoelétricos. Billy Klüver, conhecido como o cientista dos artistas, estava trabalhando 

lá. Sob sua supervisão, os cientistas da Bell fizeram um set de sensores: dez células 

fotoelétricas dispostas no chão, de modo que quando a luz focasse nelas, produziriam 

um efeito sonoro interrompido pela passagem dos dançarinos.  
																																																													
4 Em http://johncage.org/pp/John-Cage-Work-Detail.cfm?work_ID=237 
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As antenas e as células fotoelétricas, quando ativadas pelo movimento, 

mandavam os sons de doze gravadores de fita com sons cotidianos captados por Cage e 

doze rádios de ondas curtas para um mixer, que as redirecionava para os seis alto-

falantes espalhados pela sala. O mixer, uma mesa de cinco canais, era operado por três 

músicos que regulavam o volume e tom dos gravadores e rádios e redirecionava-os de 

um alto-falante para outro. Alguns microfones de contato foram espalhados pelos 

adereços no palco e soavam quando alguém esbarrava neles. Cage organizou, 

idealmente, um campo sônico vivo ativado por corpos fluidos. Com alto-falantes 

descentralizados, o som compõe um espaçotempo singular e imprevisível. 

A intenção era gerar um espaço em que imagens, sons e corpos se afetassem 

mutuamente. No lugar da partitura prescrever a situação, dessa vez a situação se 

transcreveu em partitura. Ela foi escrita depois da apresentação, contém 37 comentários 

a respeito da performance audiovisual e inclui a lista de participantes.   

Nessa experiência, o movimento se inverte, sentidos tornam-se sons. O corpo em 

deslocamento é um mecanismo que atualiza realidades sonoras. A escuta age 

redirecionando o som que se propaga pelo espaço. Múltiplos sujeitos estendidos, em 

diferentes velocidades, criam um espaço de ressonância do real, que longe de se opor a 

ele, no rearranjo de seus signos – sons, luzes e corpos – constitui um dispositivo 

ficcional dissemelhante. 

Variations VI (1966): A partitura é feita de símbolos impressos em duas folhas 

de plástico transparentes: triângulos, semicírculos e linhas partidas em 90º.  Os símbolos 

definem o número de sistemas de som disponíveis e possíveis (alto-falantes, geradores e 

componentes, tais como filtros, moduladores e amplificadores). Eles são jogados sobre 

uma folha branca com uma linha reta desenhada em preto. O eixo de cada símbolo 

indica se o gerador deve mudar ou ficar.  

Triângulos referem-se a alto-falantes, retas bisseccionadas aos filtros e 

moduladores, semicírculos às fontes e as retas referem-se a todo o sistema sonoro. A 

sobreposição das folhas desenham a performance. Em Variations IV e VI, há mais 

informações sobre a ocupação sonora do espaço que sobre sua produção. Muito das 

escritas musicais de Cage, a partir dos anos 1950, tinham como foco a identificação de 

frequência, timbre, amplitude e duração.  
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Em Variations VI as indicações sonoras são bastante simples – variáveis e 

invariáveis –, as outras informações são sobre arranjos dos elementos disponíveis para a 

performance. Rádios, fitas e telas de televisão foram usadas na apresentação. Essa 

experiência tornou-se ferramenta para a criação de um sistema sonoro.  

Variations VII (1966): For any number of musicians using photo-electric cells 

and electronic equipment.5  A única indicação nesse trabalho, e que o diferenciava dos 

demais até então, é que poderiam participar: only those sounds which are in that air at 

the moment of performance.6  Cage não usou nenhuma fita, nenhum som gravado, eles 

foram todos produzidos e processados na presença do público.  

Em 1966, Rauchemberg e Klüver organizaram um festival de arte e tecnologia, 

misturando dança, música e performances teatrais. 9 Evenings: Theatre and 

Engineering aconteceu entre 13 e 23 de outubro, no New York 69th Regiment Armory, 

com a participação de Lucinda Childs, Öyvind Fahlström, Alex Hay, Deborah Hay, 

Steve Paxton, Robert Rauschenberg, John Cage, Yvonne Rainer, David Tudor, Robert 

Whitman. Além dos 10 artistas, mais de 30 engenheiros estavam evolvidos criando 

equipamentos específicos para os trabalhos. Cada performance aconteceu duas vezes 

durante os nove dias. Mais de mil pessoas estavam presentes à cada noite. Cage compôs 

Variantions VII para esse festival. 

Pernas e pés em rostos indistinguíveis, silenciosos. Os corpos, em luzes e 

sombras, repetem uma escuta contínua de frequências, ritmos e alturas distintas que se 

sobrepõem, atravessam e se escondem em outras. O retângulo é um campo sônico vivo 

de movimentos, fios, aparelhos, mãos, pés e escutas – sentidos que produzem som. 

Cage queria usar sons vivos, simultâneos à apresentação e que viessem de toda a 

parte da cidade. Ele tentou incluir sons do espaço, mas não conseguiu. Rádios e 

telefones foram usados para ampliar os fenômenos sonoros existentes no cotidiano. Ele 

também usou sensores para captar as ondas cerebrais de um de seus colaboradores, a 

fim de modular a amplitude das ondas senoidais. Tudo soa na ficção cagiana. 

Klüver conseguiu da companhia telefônica dez linhas e aparelhos. Eles 

conectavam-se a vários pontos em Nova York: o estúdio de ensaio de Merce 

																																																													
5 Em http://johncage.org/pp/John-Cage-Work-Detail.cfm?work_ID=272 
6 John Cage apud: SILVERMAN, Kenneth. Begin Again. A Biography of John Cage. New York: 
Alfred A. Knopf, 2010. p.235 
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Cunnigham – uma sala bastante antiga e alta, com uma pia que pingava constantemente 

e um ruído intenso de tráfego –, a sala de impressão do New York Times, um aviário no 

Bronx, um restaurante conhecido na 14 Street que ele frequentava, uma estação elétrica 

de rua, o departamento sanitário do East River, um canil e o tanque de tartarugas da casa 

do compositor Terry Riley. Cage ligou para esses telefones durante a apresentação e o 

som que vinha dos aparelhos era amplificado. The idea of Variations VII is simply to go 

fishing, so to speak, in a situation you are in, and pick up as many things as you can, 

that are already in the air.7 Captadores magnéticos ligados aos receptores mandavam o 

som para o sistema de modulação idealizado por David Tudor, que também operava o 

sistema. 

A sala de controle de luz e som não tinha tamanho suficiente para os aparatos 

tecnológicos de Cage. Para sua apresentação, foram feitas duas plataformas paralelas 

em um canto do espaço sobre as quais foram colocados componentes tecnológicos e 

geradores de som. Os músicos e engenheiros se movimentavam entre elas. Havia seis 

microfones de contato nas plataformas que amplificavam seus sons e 12 em utensílios 

domésticos: liquidificador, torradeira, espremedor de frutas, ventilador etc. 

Foram usados também 20 rádios que interceptavam, aleatoriamente, o conteúdo 

da performance com programações em diferentes frequências, incluindo a FM, ainda 

difícil na época, e as interferências entre as estações. E mais 2 televisões, 2 contadores 

Geiger, geradores de ondas e osciladores como fontes sonoras. As células fotoelétricas 

também foram usadas como disparadores sonoros nessa composição, 30 fotocélulas 

foram colocadas nas mesas na direção das luzes que estavam na altura dos tornozelos 

dos participantes. Ao se movimentarem, eles quebravam o feixe de luz desencadeando 

sons para serem processadas pelo sistema e direcionados para as 17 saídas: 12 alto-

falantes no balcão, 3 no chão, um megafone de David Tudor – que ele chamava de 

George –,  e 1 alto-falante no teto. 

As fontes sonoras não seguiram nenhuma ordem pré-estabelecida, elas se 

cruzam, se sobrepõem e se anulam. O som produzido pelas interferências, para Cage, 

tem a mesma importância que os sons vindos de outras fontes e filtrados durante a 

performance. Mais que responsáveis pela mediação, o compositor, os outros artistas e os 

componentes tecnológicos são participantes nela imersos.  

																																																													
7 KOSTELANETZ, Richard. Conversing with Cage. New York: Routledge, 2003. p.78 
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O meio não é mais um intermediário, ele define o cerne da arte. Sua 

especificidade reúne o aparato tecnológico, uma ideia de arte e a formação de uma 

vizinhança de sensibilidade específica. Mediações. Arredores nos quais arranjos 

artísticos se inscrevem e, simultaneamente, condição de existência desses mesmos 

arranjos. 

Compor é reunir, sem hierarquias. Trazer para um espaço comum o que a vida 

produz cotidianamente, em mediações que se atravessam em diferentes sentidos. Sons, 

pessoas, tecnologias em interpenetrações sem controle. A experiência é única não só 

para o público, mas para todos os envolvidos na performance. Arte é a possibilidade 

paradoxal de uma experiência comum e particular, invenção de narrativas em dissensos. 
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 CONFLUÊNCIAS: EXPERIÊNCIA, CORPO E LINGUAGEM EM 

GALÁXIAS E FRAGMENTOS DE UM DISCURSO AMOROSO 

Clarissa Loyola Comin1 (UFPR) 

 

Resumo: A pele é o nosso maior órgão e caracteriza-se por uma simultaneidade comunicativa, 

isenta de centro difusor. É impossível precisar com exatidão onde começa ou quanto dura cada 

estímulo (carícia, corte, princípios alergênicos, tudo se alastra) e todos eles passam por um 

centro racionalizante – cérebro – onde recebem uma tradução linguística. A obrigação de dizer é 

o fascismo da língua e o enrijecimento dos corpos, já que cada estímulo, alastrado no corpo, é 

capturado por uma máquina significante. Mas, se há um fascismo da língua, nem tudo na língua 

é fascista. “O vocabulário é uma verdadeira farmacopeia”, disse Barthes. Devolver ao corpo 

seus estímulos: eis uma verdadeira farmácia. O escritor é aquele alquimista ancestral capaz de 

dosar e combinar efeitos, inventando um espaço – terceira margem –, que foge à máquina 

significante do cérebro. Fazer a linguagem se alastrar. Uma linguagem esfrega-se na outra e 

evidencia, assim, um desejo de ramificação. Nesse sentido, a literatura nasce no espaço de atrito 

entre as linguagens. É impossível localizar e apontar o desejo, pois ele é minha pele (dentro) e a 

do outro (fora). Esta pele é o lugar onde se inscrevem as novas constelações de signos, onde a 

língua se rearranja deixando ver seu avesso. Assim, galáxias é uma dança da potência da 

linguagem, liberta dos automatismos tirânicos da língua que engessa o corpo ao obrigá-lo a 

dizer e significar segundo a regra. A pele é a literalização da metáfora do texto, é a metáfora do 

têxtil radicalizada. A linguagem é uma pele, diz Barthes; o texto é um mar, uma viagem, diz 

Haroldo de Campos. Há, em ambos os autores, a proposta de uma erótica da linguagem. À luz 

deste encontro, proponho a leitura cruzada de algumas passagens de galáxias e de Fragmentos 

de um discurso amoroso. 

Palavras-chave: Corpo. Experiência. Linguagem. Literatura.  

                                                             
1 Doutoranda em Estudos Literários pela UFPR.  
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I. 

 

 A escrita deve levar a um limite, ao avesso da língua em que se escreve. Este 

espaço possível (para além da linguagem), uma vez acessado pelo escritor, é feito de  

som e imagem e não pertence a língua alguma, pois é justamente nesses desvios que 

brota a invenção – ela é sempre a exceção, jamais a regra (Flaubert e seus 

desconcertantes narradores, Kafka e a literalização da héxis burocrática, Fernando 

Pessoa e o mise en abyme de eus, Guimarães Rosa e a transcendentalização do sertão). 

A máxima maiakovskiana, (sem forma revolucionária não há arte revolucionária), 

apesar de tão gasta, permanece pouco compreendida e talvez este constante interesse 

resida na dificuldade de sua execução. É improvável, para não pesar dizendo impossível, 

que algo se torne emblemático em literatura sem banhar-se no rio da invenção.  

 

II. 

 

 Se a invenção é invariavelmente compreendida e apreendida pelos sentidos, não 

seria absurdo dizer que ela se conforma através de uma experiência corpórea e que, 

nesse sentido, a linguagem é uma pele, uma espécie de corpo. Espécie distinta da nossa, 

feita de carne, osso e sangue. Um outro corpo. A pele é o maior órgão do corpo 

humano, embora subserviente ao cérebro, ponto de racionalização dos estímulos 

externos em estado de primeiridade (um odor, uma cor, um som). Antes mesmo que 

possamos nos abandonar à singela fruição, lá vai ele e nos descreve, com pingos e 

acentos, que o odor vem da torta de maçã que assa no forno da cozinha, às 16h de uma 

tarde de sábado. O texto-corpo (também uma voz, como veremos a seguir), por sua vez, 

goza de maior liberdade: ele é também essa pele, amplamente reportada em galáxias (o 

livro poro), que viaja, em uma escala diminuta, dentro de si mesmo, devorando e 

digerindo-se: “uma escrita que se encaminha para dentro de seu próprio intestino 

destino escritural [...] enquanto o texto que já gozava de uma certa vantagem poderia 

prosseguir sem embaraços até o seu destino digo intestino fecal” (CAMPOS, 2011, 

fragmento 43)  sem pressupor o quartel general racionalizante de um cérebro qualquer. 

Este texto com pernas é anárquico e sente-se livre tanto para ludibriar paradigmas de 
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escrita (tempo, narrador, enredo, desenlace), quanto para obedecê-los. Sim, obedecer. 

Mesmo em galáxias, no abandonar-se ao não-sentido, nem tudo é pura incompreensão. 

Ali localizamos migalhas de pão – ainda que mínimas – para que o leitor não se perca 

completamente pelo caminho e desista de seguir a trilha. Aliás, algo que deve ficar 

claro: o caráter procedimental desses momentos de maior incompreensão nos textos, 

procedimento este que chamamos de invenção. Não interessa reduzir galáxias, 

fragmentos ou obras aparentadas a determinadas nomenclaturas, mas antes chamar 

atenção para a presença dessas turbulentas zonas de tensão (invenção) que, muitas 

vezes, podem inundar completamente o texto, como o Finnegans Wake de Joyce. 

 

III. 

 

 Fragmentos e galáxias partem de duas máximas ordinárias – a viagem e a 

experiência amorosa – remodeladas de maneiras completamente inusuais (no primeiro, 

a estética fragmentária do romantismo compõe um mapa da relação amorosa, 

estruturando-se a partir de trechos do Werther; no segundo, o barroco acumula volutas 

ao sobrepor variações sobre um mesmo tema: o livro de viagens que navega e se 

escreve pelo mar texto). Além desse aspecto artesanal, cabe ressaltar o ponto de 

encontro que mais nos interessa: a corporificação dessas experiências, plasmadas na voz 

do texto. Pois sim, materializa-se o texto, que diz coisas, e não o seu autor.  

 Nesse dizer coisas, salienta-se o high-low da miscelânea de citações que 

constroem os patchworks dos textos e seus notórios diálogos com outras manifestações 

intelectuais. Em fragmentos, as intertextualidades são geralmente referenciadas nas 

marginálias e o projeto é o de um discurso feito de traços (traces), linhas dispostas 

sobre um plano onde cada um completa com o desenho que quiser; vão de Proust, 

Nietzsche – passando por anedotas e fábulas orientais – até excertos de conversas 

pessoais, cuidadosamente usurpadas de seus interlocutores (atenção especial às notações 

misteriosas: R.H, X..., Y...).  

 Em galáxias a arquitetura não é tão visível quanto, mas com pouco esforço 

encontra-se remissões que combinam em um mesmo trecho Odisseia e Finnegans 

Wake: “mais uma vez junto ao mar polifluxbórboro polivozbárbaro polúphloibos 
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polyfizzyboisterous weitaufrauschend fluctissonante” (CAMPOS, 2011, fragmento 45), 

emulando simultaneamente dicção e mote caros ao autor segundo retrabalhos sobre as 

duas obras supracitadas. A predileção barroquizante em galáxias se põe ostensivamente: 

o texto desenha-se a partir de encontros e desencontros (um mesmo assunto dito de mil 

jeitos diferentes), onde referências clássicas e herméticas são postas para dançar no 

mesmo barco do boca a boca mundano ou ainda o jogo barroco feito a partir de frases 

feitas, corriqueiras: 

mas nem vem que não tem se não te serve o meu trem se a canoa tem 
furo por aí é o futuro morre velho o seguro mas eu combato no escuro 
e pelo triz pelo traz pelo truz pelo trez tanto faz tanto fez minha sina 
eu que sei eu que pago pra ver se no dois não acerto jogo tudo no três 
(CAMPOS, 2011, fragmento 44 ).  

 

IV.  

 

 Outro desdobramento producente feito a partir da leitura justaposta das obras é a 

radical experiência de alteridade construída nas duas relações (enamorar-se/ser um 

estrangeiro). Verifica-se, nos dois casos, um ímpeto obsessivo em significar (sobretudo 

o não dito, os gestos, as feições, a héxis) e, com efeito, este processo semiótico passa 

inevitavelmente pelo corpo, pois é preciso lançar mão de uma linguagem alternativa à 

língua. Em fragmentos, por exemplo, Barthes mostra como as contingências são 

relacionadas como necessidades pela mente siderada do apaixonado:  

[p]orque nesta manhã, X... estava de bom humor, porque recebi um 
presente dele [...] esta noite encontrei X... acompanhado de Y..., 
porque acredito tê-los visto cochichar em minha presença, porque esse 
encontro demonstra a ambiguidade da situação e, talvez mesmo, da 
duplicidade de X... (BARTHES, 1977, p. 97) 

 

Nesse jogo de alteridades, o relato da experiência sempre é retroativo: o discurso 

amoroso e a narrativa da viagem não são feitos em tempo real. Muitas vezes, para 

assimilá-los ou livrar-se deles, é preciso escrevê-los e dar-lhes corpo (voz), – daí a 

salutar importância das cartas de amor, dos diários de viagem – pois aquilo que fala 

precisa de um corpo. É nesse sentido que falamos em voz (corpo) do texto. 
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V. 

 

 O desejo passa pelo corpo do outro: seja o de ser correspondido afetivamente, 

seja o de estabelecer comunicação em terras estrangeiras; seja na relação autor e leitor 

(mútua necessidade de compreensão), o que leva mesmo textos como galáxias a 

dosarem suas voltagens de informação nova com outras mais redundantes e, assim, 

protelar o cobiçado adeus à linguagem.  Já o gozo, por sua vez, é individual e 

intransferível e só pode se dar em um dos corpos. Exemplos. 1) Quando eu, estrangeiro, 

consigo me comunicar com um nativo, em uma língua que conheço pouco (pergunto 

quanto é X+X ao meu interlocutor e eis que ele me devolve 2X: essa satisfação é só 

minha) ; 2) Quando o leitor resolve aventurar-se por uma obra considerada hermética e, 

finalmente, descobre um modo de decifrar o texto; eureka! 

 A conversação amorosa, muitas vezes, acontece sem palavras.  A experiência de 

escrita para o autor e de leitura para nós leitores é movida por desejos (ser 

compreendido, compreender) dissipados respectivamente nos corpos amorosos e nas 

cartas de amor (a escrita amorosa é essencial para desenhar paixões, distintamente em 

Ligações perigosas e Werther). O viajante em terra estrangeira deseja ser compreendido 

(tais imagens surgem como metáforas do próprio texto a ser escrito, em galáxias) e sabe 

que nenhum outro pode ocupar seu lugar. A confluência dessas experiências aparece no 

fragmento 36:  

eu sei que este papel está aqui e que não haverá ninguém nenhum 
outro nunca nenhures em nenhuma outra parte ninguém para 
preenchê-lo em meu lugar e isto poderá ser o fim do jogo mas não 
haverá prelúdio nem interlúdio nem poslúdio neste jogo em que enfim 
estou a sós nada conta senão esta minha gana de cobrir este papel 
como se cobre um corpo (CAMPOS, 2011, fragmento 36) 

 

Mais adiante, no mesmo fragmento, percebemos a transição entre a experiência 

chocante na terra estrangeira e sua aterrissagem como corpo do texto que se dói e nos 

fala: 

esta cidade é um resto é uma cola de outubro uma goma canicular de 
envelopes desgrudados e pega neste papel o dócil papel onde começo 
meu conto não começo resumo meu espanto num ponto de papel 
machucado e sensível como uma ferida de vida aberta e úmida nada 
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conta senão esta gana esta língua canina áspera que cobre a ferida 
(CAMPOS, 2011, fragmento 36).  

 

VI.  

 

 Pois o que a fala (língua) esconde, o corpo (linguagem) denuncia, à revelia, 

deflagrando o desejo do apaixonado e do estrangeiro-texto que, uma vez saciado, lança 

os sujeitos para fora da língua: “quando estou transbordante ou me lembro de tê-lo 

estado, a linguagem me parece pusilânime: sou levado para fora da linguagem, isto é 

fora do medíocre, fora do geral” (BARTHES, 1977, p. 193). Para esclarecer melhor tal 

dualidade (língua x linguagem) e apontar com maior nitidez aonde queremos levá-los, 

tomo de empréstimo a distinção estabelecida por Merleau-Ponty entre linguagem falada 

e linguagem falante. A primeira é:  

a massa das relações de signos estabelecidos com significações 
disponíveis, sem a qual, com efeito, ele não teria podido começar a 
ler, que constitui a língua e o conjunto dos escritos dessa língua 
(PONTY, 2007, p. 42) 

E a segunda : 

é aquela operação pela qual um certo arranjo dos signos e das 
significações já disponíveis passa a alterar e depois transfigurar cada 
um deles, até finalmente secretar uma significação nova (PONTY, 
2007, pp 42-43).  

 

Esta última eu aproximaria daquilo que venho chamando de voz do texto: o 

inapreensível que escapa ao autor e à língua em que a obra foi escrita. Esta voz surge a 

partir de uma coreografia executada simultaneamente pelo leitor, autor e texto, sendo a 

voz, todavia, o quarto elemento desta equação.  

 

VII. 

 

 A voz guarda íntimas semelhanças com a descrição do canto estabelecida em 

fragmentos: 
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O canto é o suplemento precioso de uma mensagem vazia, 
inteiramente contido naquilo a que se endereça, pois o que eu dou 
quando canto, é ao mesmo tempo meu corpo (através da minha voz) e 
o mutismo que você provoca nele. (O amor é mudo, diz Novalis; só a 
poesia o faz falar) (BARTHES, 1977, p. 68).  

 

Que, por sua vez, aproxima-se bastante de algumas definições estéticas para a literatura.  

Gostaria de esclarecer que nem toda literatura subjaz a uma voz e nem toda voz é 

necessariamente da ordem do literário (vide fragmentos). Ou seja, o conceito de voz 

abarcaria várias outras operações intelectuais e artísticas (filosofia, cinema, fotografia, 

quadrinhos). A voz relaciona-se com a experiência e a invenção, como suscitado no 

início, e agora cabe esclarecê-las para que a ideia torne-se audível. 

 

VIII. 

 

 O texto com altas cargas de invenção (informação nova) seduz e joga uma 

erótica particular com seu leitor, levando do apetite ao engulho, a exemplo de qualquer 

prazer saciado em demasia (sexo, sono, comida): 

[o] texto que você escreve deve provar que me deseja. Essa prova 
existe: é a escritura. A escritura é isso: a ciência das fruições da 
linguagem, seu kama-sutra (desta ciência, só há um tratado: a própria 
escritura) (BARTHES, 1996, p. 11).  

 

Esse texto, – não necessariamente sua completude, que fique claro –, guarda uma 

relação ambígua com seu leitor, de fascínio e repulsa, muitas vezes pelo tratamento 

inusual concedido àquilo que nos parece familiar (neste caso, a relação amorosa e a 

viagem).  Resgatando a etimologia do vocábulo, invenção (vir de encontro a alguma 

coisa), aditando também o de experiência (ir para além dos limites), efetuamos uma 

mélange etimológica para chegar à voz do texto: este limite da linguagem, que é a 

subversão da própria língua. 

 

VI. 
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 A gênese do amor romântico, Tristão e Isolda, foi marcada pelo destino, 

amparando-se na pregressa tradição das tragédias, cheias de édipos e tirésias. Em sua 

etmologia, o vocábulo destino é formado pelo prefixo de (distanciamento/aproximação) 

e o sufixo stinare (fixar, consolidar-se de modo estático). Em português, a mesma 

palavra é usada tanto para designar a predição inefável, da qual não se pode escapar, 

como para precisar o itinerário de um objeto2. Ora, a ambivalência do termo, apreciada 

em sua etimologia, é interessante para pensarmos as obras aqui tratadas. Em galáxias, o 

viajante experimenta o destino em sua dubiedade: as paisagens geográficas por onde se 

desloca e a inescapável lida com as palavras. Durante muitos séculos, Via Láctea e 

galáxia foram sinônimos, pois as duas palavras apontam para a imagem do constitutivo 

jorro de leite. E não à toa a nossa galáxia é a reiteração de seu primitivo substantivo, 

reforçando o primeiro alimento recebido pelo homem, essencial para tudo que nele 

prospera e arruína.  

 A escrita como destino é exemplar em Mallarmé, Kafka e, como não, em 

Haroldo e suas galáxias. É para onde ruma o texto – viagem aos cinco sentidos – ao 

ossobuco das coisas que não são as palavras simplesmente. O embarque na nau-livro 

leva o leitor para fora do entendimento. O mito das sereias fornece matéria-prima para 

diversas especulações a respeito do horror mortífero contido neste canto, que se dá tanto 

por sua supressão como pelo seu excesso. Por um lado, temos a pessimista imagem 

kafkiana da sereia afônica, derrotando a todos com seu silêncio. Por outro, fartas 

anedotas sobre o desconcerto diante de um animal que canta como um humano. 

Segundo Blanchot, as sereias conduzem os homens para onde começa e reside o canto:  

[m]as, tendo atingido o objetivo, o que acontecia? O que era esse 
lugar? Era aquele onde só se podia desaparecer, porque a música, 
naquela região de fonte e origem, tinha também desaparecido, mais 
completamente do que em qualquer outro lugar do mundo 
(BLANCHOT, 2013, p.3).  

 

Por analogia, podemos resignificar a metáfora. Nós somos os leitores marinheiros, 

perseguindo a voz do texto sereia, que não se permite esquadrinhar, pois é um 

significante de múltiplos significados, que transmuta-se a cada nova investida literária. 
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 Quando uma estrela morre, geralmente leva consigo um sistema dependente de 

si – um modo de vida cessa de pulsar, são corpos atarracados. As estrelas, no seus 

suspiros finais, tornam-se diminutas e gélidas. Para Barthes, quando um interlúdio 

amoroso gora, uma linguagem é suprimida: a héxis estabelecida na relação amorosa 

perde-se no tempo e espaço e um dicionário amoroso desmancha-se, pois impossível de 

expropriação. A rigor, recicla-se apenas o papel das cartas de amor, não seus conteúdos.  

X. 

 

 Na maior parte das vezes nosso estar no mundo passa pela língua, o que 

dizemos, o que pensamos, o que escrevemos; mas passa também por outras linguagens 

(body language). Se esse decalque é possível para falar sobre o homem, acredito que 

seja válido para pensar o texto, esse corpo sem cérebro, como vimos antes. O amor não 

está na sentença eu amo você assim como o inusitado da viagem não se encerra nas 

frases truncadas em língua estrangeira. 
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DAR COM A LÍNGUA NOS DENTES: O CONTO SERTÃO. 

Érika Rodrigues Corrêa (UERJ) 

 

RESUMO 

 

A comunicação pretende estabelecer como questão que sertão é uma espécie linguística 
performativa orientada pelo estalar da língua de Riobaldo. Busca-se compreender como a 
“palavra pegante” (ROSA, 1994, p. 245) sertão, enquanto signo linguístico, ganha corpo e chão 
– entendendo-se aqui a extensão de suas veredas -, ao passo que o contar de Riobaldo vai 
atravessando, sulcando qualquer escuta que se oferece a pôr-se diante de si e a testemunhar o 
que o ele afirma conhecer.  
 Indo além, entende-se que sertão é mais do que um som que reverbera na voz de 
Riobaldo e uma palavra prenhe de significados que se organizam no interior de sua narração, é a 
instalação de uma imagem que dá aparência às coisas narradas e à Riobaldo, instrumento do 
narrar, a visão de si mesmo e o pertencimento ao que o sertão funda. Percebe-se que sertão roça 
nas coisas, enredando-as numa trama que, em sua ação performativa, artificializa uma forma 
falada, que acende a própria ideia de conto. 
 Ainda, incidindo na ideia de que sertão trama um grande conto e também o é, investe-se 
pensar o gesto literário do contar, deposto em terras brasileiras por João Guimarães Rosa, 
buscando reconhecê-lo como um gesto inaugural de fundação e de descoberta de uma nova 
terra, ainda inabordável, que se supõe apta a declinar sua filosofia. Esta que, aludindo às 
contribuições da filosofia emersoniana, se desenreda ao passo que a palavra sertão, por 
constituir-se em peso, finca o lugar e destrincha, pelo seu poder de deslocamento, a ideia 
filosófica de chão, de fundamento. Sendo assim, pretende-se pensar no quanto sertão, essa 
espécie linguística, é, em sua performance, o labor do contar a mirar a travessia filosófica de se 
pôr a caminhar com ela. 
 
Palavras-chave: João Guimarães Rosa. Sertão. Performance. Conto. 
 

 

“Vou lhe falar. Lhe falo do sertão. Do que não sei. Um grande sertão! Não sei. 

Ninguém ainda não sabe. Só umas raríssimas pessoas – e só essas poucas veredas, 

veredazinhas. O que muito lhe agradeço é a sua fineza de atenção.” (ROSA,1994, 

p.134) 

 Nas palavras de Riobaldo, Senhores, “Vou lhe falar.” e “Lhe falo do sertão.” 

estão a promessa do porvir, de uma fala a descortinar o futuro, “Um grande sertão!”, e a 
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presença da voz que já presentifica o contar sobre o sertão. Dito isso, parecem elas 

ressonâncias destoantes a acusarem o falsear uma da outra. Afinal, seria a fala presente 

um gesto de resvalar no sertão, sem dele nada poder dimensionar além “dessas poucas 

veredazinhas”? Seria a fala futura o não cumprimento de uma promessa que versa sobre 

a natureza daquilo que se alastra, “um grande sertão”? As perguntas, decerto, aturdem 

quem se põe em escuta, mas não podem tamponar a atenção ao contar que se apresenta. 

 “Como vou contar, e o senhor sentir em meu estado? O senhor 
sobrenasceu lá? O senhor mordeu aquilo? O senhor conheceu 
Diadorim, meu senhor?!... Ah, o senhor pensa que morte é choro e 
sofisma-terra funda e ossos quietos... O senhor havia de conceber 
alguém aurorear de todo amor e morrer como só para um. O senhor 
devia de ver homens à mão-tente se matando a crer, com babas raivas! 
Ou a arte de um: tá-tá, tiro – e o outro vir na fumaça, de à-faca, de 
repelo: quando o que já defunto era quem mais matava... O senhor... 
Me dê um silêncio. Eu vou contar.” (ROSA,1994, p.852). 

O aviso de Riobaldo logo os alerta, Senhores, para o fato de que o que ele está 

prestes a contar, a dar com a língua nos dentes, parece trazer a condição primordial do 

conto, a qual aquele que se consagra como ouvinte ajuda sustentar: a fala é a matéria 

dos contos, expandida pela força da sua oralidade, para além dos povos, dos territórios e 

do apreensível em qualquer fundação (ALMEIDA, 2011, p.20). O senhor havia de... O 

senhor devia de... Essas construções incorrem na ingênua possibilidade do ouvinte dar 

conta da matéria “sertão”, de assim poder contá-lo se a ele pertencesse ou o tivesse 

experenciado. Contudo, o alicerce do contar, a horizontalizar-se em escrita, requer do 

ouvinte a sua ausência, enquanto ruído, sussurro ou qualquer dizer, requer que este se 

assuma no impronunciável de sua fala. No silêncio concedido a Riobaldo, o ouvinte 

decalca em si a performance da palavra “senhor” e segue os imperativos- “olhe”, 

“escute”, “mire” e tantos outros – estando completamente entregue ao diálogo no qual 

se faz elementar. O senhor... Me dê um silêncio. Eu vou contar. 

“O senhor é de fora, meu amigo mas meu estranho. Mas, talvez por 
isto mesmo. Falar com o estranho assim, que bem ouve e logo longe 
se vai embora, é um segundo proveito: faz do jeito que eu falasse mais 
mesmo comigo. Mire veja: o que e ruim, dentro da gente, a gente 
perverte sempre por arredar mais de si. Para isso é que o muito se 
fala?” (ROSA, 1994, p.48) 
“Sendo isto. Ao doido, doideiras digo. Mas o senhor é homem 
sobrevindo, sensato, fiel como papel, o senhor me ouve, pensa e 
repensa, e rediz, então me ajuda. Assim, é como conto. Antes conto as 
coisas que formaram passado para mim com mais pertença. Vou lhe 
falar. Lhe falo do sertão.” (ROSA,1994, p.134) 
“O sertão me produz, depois me engoliu, depois me cuspiu do quente 
da boca... O senhor crê minha narração?” (ROSA, 1994, p.840) 
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 Senhores, crêem que Riobaldo é obra e obreiro? Riobaldo produzido, engolido e 

cuspido. Por fim, a palavra Riobaldo para fora, aquele que muito fala e se fala, contando 

as coisas que lhe pertencem e a si formam. Riobaldo no mundo a contar pela “herança 

de uma língua que atravessa”. (GRIFO NOSSO) (MOTTA, 2011, p.280), 

potencializando como um duplo indissociável narrar e descobrir. O sertão dispara em 

figurações de cenas e de acontecimentos dos mais ordinários da vida sertaneja. Um 

jagunço que denota a compreensão do sertão para além do contemplativo, para além do 

raso enredo impresso nas folhas de papel. Sertão é “idéia ligeira” (ROSA, 1994, p. 15) 

de gênese, a qual Riobaldo se põe a farejar, suspeitante de que esteja nela a aurora do 

contar e de que seja ela a sua marca de nascença. À medida que Riobaldo fala do sertão, 

Senhores, a ação principia e “sertão” é pensado, figurado e vocalizado numa escrita que 

artificializa a fala. Sertão é um signo linguístico performático que estala na língua de 

Riobaldo como conto. 

Sertão é o princípio de “uma palavra pensada. Palavra pegante, dada ou 

guardada, que vai rompendo rumo.” (ROSA, 1994, p.245). E, se ele rompe o rumo das 

páginas e da escuta do senhor, enquanto palavra a qual todos os pensamentos seguem, 

qual um coral, e a ela cantam, é porque conjuga pensar e contar, ditando a frequência de 

criação da obra Riobaldo e, em consequência da obra Grande Sertão. O ato de pensar 

instala a palavra sertão e a ela, todas as demais palavras seguem e buscam também a ela 

dar corpo, tessitura. 

“Sabemos que pensar vem de pensum, particípio passado do verbo 

pendere. Significa, portanto, pendido, pendurado. Formou-se, já em 
latim, o substantivo pensum, que diz em sentido derivado a tarefa, o 
encargo e, em sentido próprio, a quantidade de fio de lã que se 
pendura para a tarefa de tecer e fiar durante a luminosidade de um 
dia... A concentração da articulação da tecelagem remete sempre, de 
alguma maneira, para além dos fios, para a tessitura, para a totalidade 
de integração que a tessitura realiza em silêncio.” (CASTRO, 2007, p. 
152) 

Assim, se a matriz da força geradora do sertão é o pensamento e ele, em seu 

sentido derivado, revela a tarefa e a criação de uma tessitura, pode-se compreender que 

o pensar gera, como produto, o fio têxtil sertão. Sua trama elabora as extensões da 

escrita e a dilatação do sertão em massa de linguagem vertente continuamente, 

alimentada pelo pensar. Em confiança à evidência de que a linguagem organiza, pela 

palavra sertão, a construção metafísica de um lugar e que este espaço construído pela 

linguagem é habitado pelo homem, encontra-se, facilmente, a compreensão de que a 

linguagem ganha cada vez mais corpo, ou se quiser extensão, ao passo que a palavra é 
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preenchida de pensamentos – “Sertão: estes seus vazios. O senhor vá. Alguma coisa, 

ainda encontra.” (ROSA, 1994, p.36). 

 Indo além, entende-se que sertão é mais do que um som que reverbera na voz de 

Riobaldo e uma palavra prenhe de significados que se organizam no interior de sua 

narração, é a instalação de uma imagem que dá aparência às coisas narradas e à 

Riobaldo, instrumento do narrar, a visão de si mesmo e o pertencimento ao que o sertão 

funda. A “palavra pegante” roça nas coisas, inclusive no próprio leitor, enredando-as 

numa trama que, em sua ação performativa, artificializa uma forma falada, que acende a 

própria ideia de conto, de uma reprodução de extensões, de imagens repassadas ao 

longo do tempo. Assim, segue o leitor, envolvido pela “matéria vertente” (ROSA, 1994, 

p.134) que é o sertão e sendo requisitado pela própria busca de expressão da obra, 

glosando de ditados que parecem lhe ensinar algo sobre o contar. 

“O senhor faça o que queira ou o que não queira – o senhor todaa-vida 
não pode tirar os pés: que há-de estar sempre em cima do sertão. O 
senhor não creia na quietação do ar. Porque o sertão se sabe só por 
alto. Mas, ou ele ajuda, com enorme poder, ou é traiçoeiro muito 
desastroso. O senhor...” (ROSA, 1994, p.763).  
“Sertão, – se diz –, o senhor querendo procurar, nunca não encontra. 
De repente, por si, quando a gente não espera, o sertão vem. Mas, 
aonde lá, era o sertão churro,o próprio, mesmo. Ia fazendo receios, 
perfazendo indagação.” (ROSA, 1994, p.541). 

A diligência sobre a qual Riobaldo conta, Senhores, busca a terra. Sertão, 

enquanto palavra contada, realiza um caminho, um grande conto. O ato de contar não 

descortina a descoberta como correlato imediato, pois parece ser possível estar nele, 

mas não encontrá-lo. Daí a inesperada aparição do sertão como um destino inescapável. 

O desejo de pensar “nos tornou um destino inescapável, aparentemente inseparável do 

destino de possuir a linguagem humana.” (CAVELL, 1997, p.57), de poder falar (do) 

sertão. 

 A confissão de que o pensar, em excitação, encaminha para direções apontadas 

pela própria linguagem sublinha a concordância na linguagem; um concordar não nas 

opiniões, mas “(n)as formas de vida” (CAVELL, 1997, p.45). Seria o mesmo que dizer 

que Senhores e senhor, leitores, estão “concordes com a linguagem, (...) que temos entre 

nós algum tipo de contrato, ou uma série de regras implícitas ou explicitamente 

combinada.” (CAVELL, 1997, p.45). O sertão, com exatidão, não lhes é sabido, mas “é 

dentro da gente.” (ROSA, 1994, p.435). Dessa forma, Riobaldo, munido de um dom ou 

de uma correspondência à sua natureza linguística, sustenta em seu labor um 

desdobramento de frases e de palavras que atingem o seu exterior, aquela forma de vida 
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outra, abancada na figura do senhor. Este surge como espécie congênere que testemunha 

o nascimento do sertão em si e por meio de si. 

 “O senhor vê aonde é o sertão? Beira dele, meio dele?...” (ROSA, 1994, p.856). 

Imagina-se, Senhores, que a performance do signo linguístico sertão atravesse os 

ouvidos e atraia o leitor para junto de si, ainda que em tolas repetições de ditos com 

potência filosófica, mas esvaziados de quaisquer doutrinações. Conhecer o sertão ou se 

beirar dele é como conhecer uma palavra, é saber como prosseguir com ela, então, 

“mostrar como prosseguir é provar meu conhecimento.” (CAVELL, 1997, p.29).  

A linguagem precisa narrar as suas modulações enquanto pensamento. Se pensar 

ilustra a imagem de se trilhar um caminho; este gesto próprio fomenta a sua própria 

filosofia. Sua filosofia inscrita na liberdade “de narrar e assim medir, e de declarar a sua 

própria história.” (FAYE, 1996, p.17). Entende-se, portanto, que o grande conto, criado 

pela trilha do sertão, não instrui uma doutrina ou um sistema lógico, sendo assim não 

funda uma filosofia nesse estreitamento do termo, mas, com seu apoio em uma ideia de 

terra que acaba de ser fundada, o sertão mobiliza a sua força de formação. Ali o 

pensamento se forma mais forte do que o poder do lugar, e se espraia, “O sertão está em 

toda a parte.” (ROSA, 1994, p.4). 

 De modo que é a filosofia de uma terra, o sertão reivindica em sua escrita o 

despertar de sua voz. É preciso, desde já, contar a sua origem, o que se traduz por contar 

os pensamentos que ali são depositados (que início tiveram estes?). Assim, a linguagem 

segue o rumo da necessidade da filosofia desta nova terra alicerçada e, portanto, há a 

necessidade de crivar com essa massa de linguagem o início do próprio pensamento de 

sertão; e, à palavra, volver todos os fios escritos, matéria prima do pensamento, sobre 

ele e criando, assim, as extensões, um grande sertão. 

“Pois a filosofia nunca deixou, ela própria, de se contar: de contar seu 
próprio começo no pensamento. Já seria tempo de ela começar a 
pensar a potência do contar que nela se manifesta, - caso se pudesse 
saber como é possível que ela se conte deste modo, ao mesmo tempo 
em que conta outras coisas. 
Mas é preciso operar neste começo, a dificuldade será de saber por 
onde e quando começar: em que espaço de tempo, por qual 
movimento e em que momento será a hora de começar a apreender 
este verdadeiro começo do poder contar? Dificuldade que 
evidentemente incide sobre a totalidade de si mesma. Pois a potência 
de contar começa em todas as partes e em todos os lugares. Será 
necessário contá-la por todos os lados e em todos os sentidos – por 
todos esses fragmentos e pela própria fragmentação. E, ao mesmo 
tempo, a cada momento, ajuntar a fragmentação.” (FAYE, 1996, 
p.23). 
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“(...), a narração, massa de linguagem, amontoado de vibração vocal e 

de grafia. Mas esse real age sobre aquilo que suporta. A seu modo, o 
helicóide, no coração do processo corporal, orienta-o, engendra-o, 
genetiza-o. 
Esse movimento não é feito simplesmente de real e de linguagem. Ele 
é este pensamento, esta linguagem singular, chamada filosofia em 
Atenas.” 
(FAYE, 1996, p.20) 

 A potência narracional da filosofia da terra inspira o movimento de condução, de 

encaminhamento, de prosseguimento. Tal aos pensamentos, a escrita também não se 

satisfaz com travas, vai-se longe e em contínuo infinito, tal qual a língua de Riobaldo a 

bater nos dentes. “Para que conto isto ao senhor? Vou longe. Se o senhor já viu disso, 

sabe; se não sabe, como vai saber? São coisas que não cabem em fazer idéia.” (ROSA, 

1994, p.292) 

Ao longo desta nova terra, o contar é verbo da aurora do pensamento – “Conto o 

que fui e vi, no levantar do dia. Auroras. Cerro. O senhor vê. Contei tudo.” (ROSA, 

1994, p.874). O levante da paisagem é um bem da produção filosófica do lugar que, ao 

ser modelado com contornos lexicais, “transformou estes últimos para de novo 

questioná-los, pôs em cena uma interlocução imprevista mas bruscamente previsível, 

este conjunto cuja teatralidade foi produzida em um espaço pensativo (...)” (FAYE, 

1996, p.195). Tão logo o pensamento se pôs em veemente movimento, houve “a 

possibilidade de coerências múltiplas, na universialização da experiência e a partir de 

semelhantes decisões da linguagem.” (FAYE, 1996, p.195).  

Sendo assim, a reiteração da voz da obra Riobaldo a dizer que conta e a assumir 

a propriedade da narração deve-se ao fato de que o contar implica um aceno breve da 

filosofia da terra. Se o contar é abastecido por fios e mais fios de extensão de um sertão 

como matéria vertente da linguagem, é porque a filosofia, nessa terra, é a pulsão 

humana do pensar. E ao pensar o sertão, a instauração da fundação dessa filosofia numa 

terra ainda inabordável, da qual se conhece “poucas veredazinhas”, revela que a 

aventura, signo militante do descobrir e do contar, recai como um gesto literário do 

contar. 
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NU COMO UM GREGO, OUÇO UM MÚSICO NEGRO – O KAIROS 

POLÍTICO DA DESAGREGAÇÃO POÉTICA DE PAULO LEMINSKI 

Fábio Roberto Lucas1 (USP) 

 

Resumo: Nossa proposta é ler um haicai de Paulo Leminski – “Nu como um grego / ouço um 

músico grego / e me desagrego” (La vie en close, 1991, p. 151) – pondo-se à escuta de sua 
equivocidade, sobretudo aquela que ressoa a partir das diferentes expectativas em torno da 
pronúncia da sílaba tônica na rima final, vocalizada seja em acordo com os hábitos da 
linguagem cotidiana (|e| aberto, desagrégo), seja em acordo com as preferências da convenção 
poética (|e| fechado, desagrêgo). Nesse conflito entre o convencional e o habitual, o poema – 
“esse sempre ressuscitado atrito entre dois (ou mais) códigos” (Anseios Crípticos, 1986, p. 100) 
– expõe sua implicação em diferentes sistemas de valor e redes significantes, restitui ao signo 
sua virtualidade, efetua sua sobredeterminação (Maniglier, 2005), isso não só para abri-lo a um 
número infinito de interpretações, mas também para conduzir cada interpretação, cada leitura, à 
sua infinitude e inacabamento singular.  

Palavras-chave: Paulo Leminski. Poesia brasileira. Poesia e política. 

 

Boa tarde. O trabalho que será apresentado a seguir faz parte de uma pesquisa 

paralela ao doutorado, espécie de baixo-contínuo que começou a ressoar em 2009, ainda 

durante a graduação, quase se tornou o objeto de um mestrado, mas que permaneceu em 

latência, surgindo vez ou outra nas conversas com Roberto Zular, depois de suas aulas. 

Com o tempo, reunimos elementos suficientes para a escrita conjunta de um artigo, e é 

parte desse trabalho que começo a expor. 

Nosso ponto de partida é a poesia escrita por Leminski a partir do final dos anos 

1970 e durante a década de 1980. Nela, escutaríamos um deslocamento na experiência 

poética, pelo qual a exposição bruta de sua elaboração, antes força de indeterminação 

contra o regime autoritário, dá lugar à reorganização métrica e rímica dos versos, algo 

                                                           
1 Pesquisador do CNPq. 
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que, como veremos, longe de constituir frívola intenção expressiva frente aos materiais 

poéticos, deixaria emergir as normatividades heterogêneas constituintes do processo de 

redemocratização. Ao internalizar e tensionar tais normatividades, a poesia de Leminski 

poria em questão tanto o estatuto político-social da produção literária (sobretudo o da 

noção de vanguarda, debate que não desenvolveremos aqui) quanto suas estratégias de 

crítica e enfrentamento: afinal, como afirma o poeta em “O último show de Rock”, um 

de seus ensaios anseios crípticos, saía de cena a explícita repressão da ditadura militar, 

entravam as extorsões silenciosas e ubíquas da ditadura da inflação (1986, p. 38-40).  

Entre a mão geralmente muito pesada do Estado e a sutil dominação do 

mercado, notava Leminski, não sobrava espaço para a arte, cuja liberdade era ouro e 

tinha de ser garimpada em pequenos gestos kamikases, insignificâncias visíveis, 

microinstantes em que se libertava a poesia, “esse sempre ressuscitado atrito entre dois 

(ou mais) códigos” (ibid, p. 36-37, 100). Por isso, visando acompanhar o poeta em seu 

garimpo, atentemos agora nossa escuta para um haicai de La vie en close (1991), cujos 

versos acionariam um denso atrito de códigos, ressoando diferentes mundos e práticas 

poético-culturais: 

nu como um grego 

           ouço um músico negro 

e me desagrego 

      (ibid, p. 151). 

Três versos curtos que encenam em pouquíssimas palavras o encontro do mundo 

clássico com a cultura negra, uma articulação entre o olhar e a escuta, o plástico e o 

musical. A cadeia rímica percorre os três versos, com passagem toante pelo segundo e 

com uma sutil inflexão na vogal tônica rimada ao final, que hesita entre a expectativa do 

|e| aberto (desagrégo), habitual nos verbos de primeira conjugação, e a expectativa do |e| 

fechado (desagrêgo), projetada pela rima dos versos anteriores. 

O que estaria em jogo nessa hesitação? Tendo em vista a persona poética de 

Leminski, exposta em entrevistas e performances multimídia, é possível que o nu do 

primeiro verso evoque a liberação comportamental dos anos 1960, processo que o poeta 

chama pomposamente, em outro de seus anseios crípticos, de “Grande Reforma de 

Costumes do Ocidente” e que “não alterou as relações de poder nem as de propriedade, 

mas subverteu tudo o mais: sexo, casamento, ética, religião, música, aparência, 
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vestuário, objetivos da vida...” (1986, p. 38). Na escala global que então começava a se 

abrir, essas mudanças trouxeram consigo, já desde os beatniks dos anos 1950, uma 

postura contracultural muito ligada à experiência da música negra norte-americana, do 

jazz ao rock, passando pelo blues. Vale lembrar, como notou Manoel Ricardo de Lima, 

a tradução de Lawrence Ferlinguetti feita por Leminski, na esteira de algumas frentes de 

diálogo com a poesia beat (2002, p. 73-83).  

Por isso, seria razoável fazer coincidir a desagregação do sujeito do enunciado 

com a tênue desagregação da rima, relaxada pela pronúncia habitual da fala cotidiana 

(desagrégo), criando desse modo uma grande celebração contracultural, em cujo êxtase 

a imagem grega e a melodia negra se dissolveriam. Mas, com isso, nosso procedimento 

interpretativo declinaria a rima do último verso conforme o suposto dessa relação entre 

eu intradiegético e contracultura, que assim se manteria impensada. 

Ora, haveria também um discurso a justificar a tensão inversa na pronúncia 

desse último verso. Afinal, seria possível sugerir que a composição da rima com o |e| 

fechado (desagrêgo), desviando-se da pronúncia da linguagem cotidiana, conduz à 

consonância musical, aproxima o locutor da musicalidade, deixando para trás ou em 

segundo plano suas relações com o paradigma plástico grego. Com isso, o poema talvez 

indicasse, como diz Ricardo Aleixo, as mudanças no percurso poético de Leminski, 

aquelas que o teriam afastado gradativamente da poesia visual dos concretos e o 

levariam à música, à tropicália, às composições de canção popular, influenciando sua 

produção poética: 

Durante muito tempo, escrevi no espaço, no espaço branco da 

página... Agora eu poeto no tempo, na substância fugaz da voz, na 

música, na cadeia de sons da vida... Para isso, tive que recuperar 

números, cadências, embalos (LEMINSKI apud ALEIXO, 2004, p. 

291). 

Essa fala, extraída de uma conversa de poetas feita em 1985, poderia ser lida 

como uma confirmação dessa mudança na poética de Leminski, a exploração do olhar 

sobre a página em branco sendo substituída pelo ritmo temporal, desdobrado na música, 

na voz. A rima estaria então entre os embalos que o poeta recupera. E essa musicalidade 

/ vocalidade, reconstituída como eixo de execução do poema, seria parte do gesto pelo 
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qual o poeta curitibano se afastaria da poesia visual e da cultura erudita a ela associada, 

para então buscar o diálogo mais amplo com elementos da cultura popular.  

Ora, como o próprio Aleixo nota, o amor de Leminski pela erudição clássica, 

bem como suas explorações da página em branco seriam muito fortes para que um 

poema ou mesmo uma declaração como as citadas acima pudessem desenhar um gesto 

de ruptura definitiva. Vale lembrar aqui a escolha de alguns poemas visuais para o 

próprio livro La vie en close, feita em 1988 junto com Alice Ruiz (apud LEMINSKI, 

2013, p. 405-406), bem como a produção, nos anos 1980, da prosa poética e mítico-

experimental de Metaformoses (1998), texto no qual Leminski passeia livremente pela 

mitologia grega. Parece-nos, portanto, que as apostas interpretativas feitas até aqui se 

perdem no “perspectivismo múltiplo” da “dicção singular” do poeta curitibano, sempre 

à vontade na rota que vai do modernismo oswaldiano à canção, dançando por entre a 

vanguarda concreta e a poesia marginal, para usar os termos de José Miguel Wisnik 

(apud LEMINSKI, 2013, p. 387). 

É que nessa tensão entre olhar e escuta, nu grego e música negra, tanto a leitura 

que afirma a desagregação como êxtase contracultural quanto aquela que, invertendo os 

polos, afirma uma mudança na poética de Leminski se sustentam declinando a rima em 

conformidade com representações definidas de antemão, supostas beneficiárias da 

retórica construída pela forma. Nos dois casos, a enunciação se perfaz, inteira, e articula 

todos os recursos poéticos, atribuindo-lhes lugar e necessidade no processo de produção 

do significado. Nos dois casos, o poema é lido como um texto sobre alguma coisa, seja 

ela a influência da contracultura, o vai e vem entre concretismo e música ou outra.  

Seria nesse ponto que a nossa leitura poderia adensar as relações tecidas no hiato 

em que as estratégias enunciativas vêm sobredeterminar os enunciados poéticos. Seria 

precisamente nesse hiato que veríamos a tensão na tônica do último verso constituir 

não um deslocamento conforme ao suposto significado que o haicai desejaria exprimir, 

mas uma equivocidade enunciativa: bem, bem ali no fecho do encadeamento rímico, a 

enunciação para, hesita inacabada infinita, divide / partilha a voz entre a abertura e o 

fechamento da tônica, a expectativa projetada pela sequência de rimas e a expectativa 

habitual da linguagem cotidiana, diferindo reciprocamente todas as consequências – 

poéticas, éticas, políticas – que cada uma delas traz à leitura, então continuamente 

remetida ao seu próprio inacabamento. 
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Em outras palavras, a equivocidade na flexão da rima do último verso conduziria 

ao atrito entre códigos, estabelecendo pausa nas trocas – habituais e/ou convencionais – 

entre eles. Essa equivocidade é instaurada pelo modo como o poema explora aquilo que 

Patrice Maniglier (2005) chama de sobredeterminação do signo, ou seja, sua presença 

em sistemas de valor variantes e concorrentes, em função dos diferentes modos de opor 

e diferenciar um mesmo signo na série de significantes e na de significados (p. 158). 

Longe de recair em dicotomias paralisantes, a sobredeterminação do signo ajudaria a 

compreender o que está em jogo no ritmo mesmo, e desde seu corpo social e individual, 

histórico e natural, que divide/partilha esses binômios. “As coisas (signos) só têm forma 

e fundo, significante e significado quando postas na lâmina do dissecador... Na prática, 

no uso, na explosão, a palavra (poema) não tem forma nem significado”, dirá Leminski 

no antiprojeto à poesia pau-brasil, de 1965 (apud NUERNBERGER, 2014, p. 173). Do 

mesmo modo, lembra Maniglier, a operação que distingue signo e significação é 

operação científica: “na experiência do sujeito falante, há simplesmente dupla 

determinação dos valores, é o mesmo valor que é determinado duas vezes, ou seja, que 

se produz como duplo, como essencialmente equívoco” (2005, p. 159). 

Diríamos assim que o haicai efetuaria uma sobredeterminação específica, 

singular, de desagregação, aberta no entrelugar em que se encontram o paradigma da 

fala comum e o da cadeia rímica. Esse atrito entre a pronúncia habitual da linguagem 

cotidiana e a expectativa consonante da rima tônica, como observado, cria e hesita 

prolongadamente por diferentes pontos de viragem entre som e sentido, desdobrando-se 

no encontro e na partilha de uma mesma experiência pelas diferentes temporalidades da 

escrita e da voz, do visual e do sonoro, pelas poéticas heterogêneas do arranjo na página 

em branco ou no embalo dos sons da vida, por normatividades culturais e artísticas 

heterogêneas, o mundo clássico e a cultura pop afro, tensões que emergem no 

diferimento recíproco partilhado no equívoco arranjo rímico do poema, nas variações 

entre e dos modos de efetuar as passagens e correlações entre os códigos. 

Remetendo constantemente a enunciação ao seu inacabamento, o último verso 

do haicai aciona continuamente as virtualidades de cada arranjo, reverberando por seus 

detalhes cada vez mais sutis. Nesse sentido, diríamos que a equivocidade aqui em jogo, 

menos que deixar a obra aberta a um número potencialmente infinito de interpretações 

diferentes, implica sim que cada interpretação do poema seja infinita, inacabada, posta 

contranarcisicamente à prova do diferimento conflituoso das normatividades suscitadas 
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pelo contágio da experiência poética (2005, p. 152). Na câmara de ecos contranarcísicos 

da poesia de Leminski, longe de entrarem ou convergirem muitos “eus” autoidênticos, 

constituídos à distância do poema, é todo eu que se faz múltiplo, diferente de si mesmo. 

Seguindo por essa vereda, veríamos que, no cruzamento do olhar pela escuta, do 

nu grego pela música negra, modula-se a gramática de constituição do eu em meio às 

relações que corpo, linguagem e mundo estabelecem entre si. Nesse sentido, a equívoca 

desagregação final implicaria uma mudança nos modos de autoafecção em jogo tanto na 

percepção de si objetivada na imagem grega do corpo nu, quanto na escuta da música 

negra, declinada a cada vez na primeira pessoa do presente do ato enunciativo.  

Em diálogo com as reflexões de Jean-Luc Nancy no livro À l’Écoute (2002), 

diríamos que a distância instaurada pela visão do nu no primeiro verso talvez encene o 

paradigma da posição sujeito que sagra um lugar vazio, punctiforme –  o ponto cego por 

trás do centro irradiador da visão – irremediavelmente separado do mundo observado, 

em função, diríamos, da necessidade autotélica de pensar a cultura como instância de 

diferenciação deliberada (para usar os termos de Roy Wagner e de Viveiros de Castro), 

recorrendo, dentre outros recursos, seja à subjetividade transcendental capaz de enunciar 

juízos sintéticos a priori (Kant), seja à consciência de si trabalhando a contradição como 

categoria lógico-real a impulsionar o processamento histórico-dialético de protocolos de 

reconhecimento predicativo de si e do outro (Hegel etc.). 

De todo modo, nessa posição vazia, o sujeito se abre ao devir, mas ao preço de 

manter impensado o ter-lugar desse hiato excepcional, reiterando seu monopólio como 

espaço de decisão e remissão da experiência às suas condições de possibilidade, sejam 

elas transcendentais ou histórico-dialéticas. Em outras palavras, essa abertura ao devir 

não se faz sem submetê-lo previamente a um horizonte de expectativas já constituído 

em torno de um substrato predicativo já dado, diríamos, justamente o lastro discursivo 

cuja ausência hoje se faz notar, o conjunto de representações em torno de uma segunda 

natureza, cultivada pelo costume ou positivada pelo saber, e que seria o nosso mínimo 

múltiplo comum discursivo, mas que atualmente opera de modo cínico ou em regime de 

exceção, como bem mostrou Lucius Provase em sua tese de doutorado (2016). Não por 

acaso, dirá Viveiros de Castro (2015, p. 86), a estrutura política e epistemológica do 

“estado de exceção” se revela a regra de nossa metafísica.  
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Visando sair desse quadro metafísico engessado, veremos que Nancy, ao 

deslocar a posição do sujeito sob o paradigma da visada especular em direção ao lugar 

da escuta, faz dessa posição uma expeausition (2000, p. 31-34), o ter-lugar de um corpo, 

de uma pele “ao mesmo tempo dentro e fora, nem dentro, nem fora” (1986, p. 201-224), 

membrana que teria “a estrutura de um ser literário”, atravessado pelas normatividades 

heterogêneas da escrita e da leitura, suscitadas pelo enunciado e pelo estar-no-mundo do 

ato enunciativo que o constitui (ibid, p. 192). Daí que não seja possível ocupar, estar 

junto a esse ter-lugar da escuta (e da leitura) sem tocar e ser tocado, como diz o filósofo, 

pela escritura que a precede, ex-crevendo-a em outro lugar e nela se reinscrevendo de 

outro modo (2013, p. 317). Algo dessa ordem estaria em jogo no segundo verso, no qual 

a escuta reverbera pela música negra e pela percepção do próprio gesto, igualmente 

implicada desde o momento em que se diz “ouço”. 

Gesto igualmente autoafetivo, tal como aquele observado no sintagma do 

primeiro verso, a escuta, segundo Nancy, atravessa um circuito muito diferente: aberta 

tanto para dentro quanto para fora, vibrando para dentro e para fora de si, ela não se põe 

atrás de um ponto único de irradiação, não possui uma face subsistente em si e outra 

aberta para o mundo, pois ela se difunde e é atravessada em todas as direções (2002, p. 

33). 

Ora, dizer que o ouvido não tem pálpebras, valer-se do fato de que ela se vibra e 

se reenvia sem tomar a forma de objeto exterior, como na reflexão especulativa (ibid, p. 

26), nada disso nos autorizaria a subestimar a importância de um ponto surdo e de seus 

silêncios nas reverberações que expandem o espaçamento sonoro. Muito pelo contrário, 

para que seja possível ex-crever o “ouço” do segundo verso, é preciso que ele tensione 

sua disponibilidade inicial, crie resistências e desvios, amortecimentos e dissipações. 

“Não se trata de apagar as linhas de contorno”, dirá Viveiros de Castro, “mas de dobrá-

las, adensá-las, irisá-las, difratá-las” (2009, p. 9). Sem esse ponto de inflexão surda, a 

escuta se tornaria presa da multiplicidade cacofônica dos discursos e da disputa que eles 

travam, muitas vezes por meio da força bruta financeira, publicitária e seus controles 

estatísticos, no campo do espaço público altamente midiatizado. 

Seria diante do desafio de criar esse ponto de inflexão surda entre esses muitos 

discursos que a desagregação do último verso faria parar, interromper, nem que por um 

microinstante, a vigência dos poderes sedimentados sob a falsa neutralidade da prosa 
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jorno/naturalista, cruzando as normatividades heterogêneas nela diluídas de modo que a 

escuta de uma infletisse sobre a da outra, remetendo-as cada uma ao seu inacabamento e 

sobredeterminação. 

O encontro impossível entre o |e| aberto e o |e| fechado na desagregação do 

último verso de nosso haicai seria esse ponto de inflexão, uma rima que, 

sobredeterminada por diferentes vias de passagem e correlação com os enunciados, 

desagrega as pretensões interpretativas que elegeriam um significado unívoco exterior 

ao poema; e o coloca para funcionar como atrito dos códigos e normatividades em jogo: 

o corpo nu (grego, visual concreto ou libertário contracultural), a música (negra, 

contraposta ou convergente à plástica nudez helena) e a própria desagregação do eu 

(como liquefação dos elementos heterogêneos ou síntese disjuntiva em que eles mútua, 

sutilmente se sobredeterminam). 

Ao explorar esse espaço de equivocidade da experiência, a poesia de Leminski 

não apenas colocaria em questão a necessidade de pensar uma política do ato poético, 

em sua lida com as diferentes correntes estéticas e literárias em circulação no espaço 

social, público e midiático da assim chamada transição entre os regimes, mas também 

apontaria para uma poética do ato político, com seus modos de institucionalização e 

legiferação dos conteúdos da vida social e coletiva. Vem à tona o controverso processo 

de estabelecimento da assembleia constituinte e de promulgação da atual Constituição, 

Carta Magna que, vale lembrar, é elaborada em plena ausência das antigas formas de 

lastro discursivo e cujo trabalho de composição, tal como mostra Cícero Araújo (2013), 

não por acaso tem toda sua fase conclusiva dedicada não aos seus conteúdos, mas sim 

aos seus protocolos de referenciação. 

A recíproca sobredeterminação entre a pronúncia instituída pela rima, e aquela 

sedimentada nos hábitos prosódicos; o modo como o jogo entre elas aponta para uma 

absorção ou tensão entre o gesto de ordenar o material e o acolhimento da singularidade 

que esse mesmo material em processo traz à enunciação do poema (jogo esse que vemos 

com intensidade ímpar nas duas estrofes dos versos de “Desencontrários”, de Distraídos 

Venceremos (2013, p. 190), no qual estariam em questão as afinidades e as diferenças 

entre soberania poética e soberania política): reenunciar esses elementos é adentrar aqui 

e agora o fluxo de suas tensões, compreender aquele momento não apenas em função 

dos conteúdos que foram institucionalizados, nem mesmo reduzindo nossa análise dos 
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modos de institucionalização à sua função expressiva, apofântica, mas como uma dobra 

entre as práticas habituais de enunciação e os conteúdos positivados pelo enunciado. 

Diante do espaço público entregue ao cinismo midiático, e da democracia representativa 

girando em falso, a poesia de Leminski, quando aciona o “sempre ressuscitado atrito 

entre códigos”, dá a pensar em uma democracia que, como diz Nancy, não seja a mera 

“mensurabilidade dos sujeitos em relação a alguma unidade de medida, mas a igualdade 

das singularidades no incomensurável da liberdade” (1988, p. 96), ou seja, não a formal 

igualdade diante da lei, mas a igualdade anárquica da/na própria equivocidade do signo. 
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A ESCRITURA CURADORA DE VERÔNICA STIGGER 

Fernanda Ribeiro Marra (UnB) 

Este artigo é sobre as obras Os Anões e Delírio de Damasco de Verônica Stigger. O assunto 
abordado é a identificação, em ambas as obras, do trânsito promovido pela autora entre 
universos artísticos e não-artísticos, a priori considerados distintos, e também entre papéis 
performados por Stigger no âmbito das artes que ela cria e pesquisa. Assim, entendendo o 
movimento de fluxo como o próprio desenho da escritura da autora, concebo uma chave de 
leitura dessas duas obras que não as desvincula de seu trabalho como pesquisadora, crítica de 
arte e curadora. Ao contrário, entendo que o movimento provocado e produzido resulta em uma 
literatura que desobstrui e desmonta os parâmetros que permeiam os discursos da arte fazendo 
transbordar fronteiras que ilusoriamente distinguem: artes entre si, arte e crítica, vida e ficção. 
Uma relação de quase derivação aproxima as duas obras de Stigger. A concepção semelhante 
acerca dos textos os reúne na sessão “Pré-Histórias”, de Os anões, e pode ser também verificada 
nas frases de Delírio de Damasco. Em ambos os casos, o que encontramos nos textos curtos e 
muito curtos são sugestões narrativas, lufadas, como a própria autora diz, que inquietam e 
desestabilizam o leitor. As pré-histórias e os delírios estão, assim, ecoando entre o arquivo bruto 
e o manipulado (selecionado, recortado, esvaziado, travestido) pela autora. Esse trabalho pode 
parecer simples intervenção, de um certo ponto de vista. E pode ser que seja efetivamente 
simples em termos operacionais. A questão, no entanto, é de autoria e concepção de uma obra, 
temas caros não apenas à Stigger escritora, como também à pesquisadora e crítica de arte. 
 
Palavras-chave: Verônica Stigger. Curadoria. Literatura. Arte. Performatividade. Arquivo. 

 

 

É sempre possível reinscrever num espaço literário qualquer enunciado. 

Jacques Derrida 

 

Verônica Stigger é escritora gaúcha residente em São Paulo desde 2001. 

Jornalista de formação, Stigger optou pela carreira acadêmica tornando-se professora, 

crítica de arte, pesquisadora e escritora. Um traço marcante que reconheço em sua 

produção literária passa pela disposição de esfumar os limites muito demarcados entre o 

registro escrito e outras formas de texto. Obnubilar essas marcas, mesclar e confundir as 

fronteiras entre os textos é o que essa autora denomina de “curtos-circuitos”, e é o que 

faz com sua literatura, ao questionar a realidade pela ficção e, na ficção, aquilo que 

entende serem os limites do texto: 

 

O próprio formato do texto, essa categoria definida pelo mercado do 
livro ser romance, contos, novela, crônicas, etc., não me atrai nem um 
pouco. O que tem me interessado nas minhas pesquisas é a migração 
da palavra para o uso da imagem, para outro suporte que não o livro. 
Gosto de ver literatura nas artes plásticas e o caminho inverso, a 
inserção da imagem na palavra. (STIGGER, 2015) 
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A partir da imagem de curtos-circuitos, evocada pela autora para falar dos 

transbordamentos de sua literatura, abordo os títulos Os anões e Delírio de Damasco, 

publicados respectivamente em 2010 e 2012.  

Impresso em papel cartonado, Os anões é um livro parrudo e compacto, cuja 

forma remete ao nanismo, naturalmente, mas também aos livros infantis. Os textos, que 

variam de curtos a muito curtos, estão divididos em três partes: “Pré-Histórias”, 

“Histórias” e “Histórias da Arte”. As sessões são criadas pelos títulos, porém os textos 

não estão justapostos na ordem sequencial das páginas. Essa disjunção confere 

movimento à obra e sugere o próprio ato de caminhar por uma exposição de arte 

plástica, remetendo à intenção de testar os limites do texto literário para além do livro e 

na imersão com outras artes. Atento ainda para o fato de que essa primeira sessão de Os 

anões (as “Pré-Histórias”) agrupa os títulos que a autora reconhece como narrativas 

embrionárias. Trata-se de pequenos textos, quase que sugestões apenas de histórias que 

devem se realizar com o ato da leitura e que, para Stigger, comportam-se como “uma 

lufada inesperada de ar que golpeia o rosto do leitor e o deixa sem saber o que, afinal, 

acabou de acontecer” (STIGGER, 2015). 

Se sua ação pela linguagem é essa investida sem corpo contra o rosto de um 

destinatário, podemos assumir que a comunicação que os textos estabelecem é a de um 

movimento, um abalo, um choque, um deslocamento de força que pode ser propagado, 

ou transmitido para além da semântica, como sugere Jacques Derrida (DERRIDA, 

1991, p. 349). Na maioria dos contos de Os anões nos deparamos com situações de 

extrema violência que provocam um duplo choque no leitor porque apresentadas pelo 

viés da banalidade. A crueldade das personagens é narrada com tal naturalidade que faz 

com que uma leitura menos cuidadosa atribua essas características, senão à própria 

escritora, à sua conivência com as situações e atitudes descritas. Acerca dessa violência, 

Flávia Cera (CERA, 2010, p. 1) argumenta que está mais para a realização de um desejo 

que para a denúncia do espetáculo de horror. Ao encarnar a “escritora má”, cujos contos 

podem funcionar como sonhos (ou, quem sabe, delírios) que dão vazão aos desejos. Há, 

enfim, uma elaboração formal, uma disposição dos elementos e das formas literárias no 

intuito de provocar esses eletrochoques, a exemplo dos contos “Os anões”, “Teleférico” 

e “Quand avez-vouz Le plus souffert?”, em que o leitor é posto diante de uma cena de 

enforcamento de uma menina por sua própria mãe: 
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Ela se agachou entre as minhas pernas e ficou de costas. [...] Eu estava 
segurando a linha com a ponta dos dedos. Comecei a apertá-la em 
torno do pescoço dela. Fui apertando, apertando, sempre com mais 
força. Ela pediu para eu parar, disse que estava machucando. Eu tive 
vontade de aliviar a pressão, mas ao mesmo tempo não consegui 
suportar a ideia de que ela me criticasse por ter tido a intenção de 
machucá-la e continuei apertando durante um tempo que me pareceu 
uma eternidade. Ela tentou se desvencilhar do fio dourado que cortava 
sua pele escura. Mas não conseguiu. Eu continuei apertando até que 
ela parou de se mexer. (STIGGER, 2010, p. 55) 
 

 

Ao lado dessa forma de terapia intensiva emulada pela autora, há ainda o fato de 

Stigger imiscuir traços recortados de sua vida pessoal às narrativas deixando entrever 

essa origem, esse laivo de realidade tornada fictícia. Talvez seja esse o aspecto mais 

gritante de uma escritura que se reconhece como corpo permeável aos acontecimentos e 

que os permite reverberar em uma espécie de jogo lúdico dessa autoria que dessacraliza 

a arte, bem como o nome, e afirma que em sua literatura tudo pode, inclusive a vida. 

Para oferecer alguns exemplos, lembro aqui o uso do nome próprio emprestado a 

narrativas (“200m²” e “Imagem Verdadeira”) e de nomes de autores que Stigger 

pesquisou associados a formas que lembram textos de classificados de jornal (“João 

Cabral” e “Maria Martins”), ou mesmo de uma etiqueta ou algo que o valha (“Flávio de 

Carvalho”).  

Mais anão que Os anões, produzido artesanalmente em um material maleável e 

delicado, Delírio de Damasco está mais para um docinho, como comentou a editora 

Flávia Cera, da Cultura e Barbárie, ao me entregar o exemplar dentro de um embrulho 

de papel que aludia a uma embalagem de confeitaria. O livro é concebido por Stigger 

como uma continuação do conjunto de textos que compunham o livro de 2010, mais 

precisamente, daqueles reunidos sob o título de “Pré-Histórias”. 

Stigger conta, em entrevista à Revista Z Cultural, que, em 2010, fora convidada 

a fazer uma intervenção na Mostra Sesc de Artes, em São Paulo. Seu trabalho revestiria 

375 metros dos tapumes da construção de uma unidade situada na Rua 24 de Maio. Foi 

assim que surgiu a ideia de expor frases alheias que recolhia há algum tempo. Como as 

frases que tinha não eram suficientes para cobrir o espaço destinado à exposição, 

Stigger se dedicou ao registro de frases que recolhia, tanto no trajeto para um shopping 
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de Porto Alegre, quanto na confeitaria desse shopping, onde permanecia durante a tarde 

anotando frases que ouvia no intuito de complementar o acervo para a exposição. 

Delírio de Damasco era o nome da torta que Stigger comia enquanto fazia os registros e 

que, de nome de doce, passou a título do livro que, dois anos depois, sediaria aquelas 

frases. 

Assim, se em Os anões encontramos textos curtos de formas variadas – anúncio, 

legenda, poemas, classificados, roteiros cinematográficos, depoimentos, etiquetas, 

placas, etc. – na obra batizada com nome de sobremesa e publicada como livro 

independente, as frases foram organizadas em tercetos e transpuseram as paredes de 

tapume do Sesc para as páginas de uma obra literária. Passamos então a ter em conta a 

natureza dos arquivos com que Verônica Stigger trabalha. 

Aquela relação com a violência que comentei a respeito dos contos de Os anões 

é reiterada por Stigger na escolha de algumas frases de Delírio de Damasco, sobretudo 

aquelas que veiculam preconceitos impregnados na cultura. Ao expor esse arquivo, 

Stigger devolve a violência ao leitor/expectador. O recorte promovido pela autora 

descontextualiza a frase da enunciação e a transforma em enunciado esvaziado do 

sentido originário. É essa propriamente a estratégia artística, mencionada por Cera, que 

tem o efeito de postar o público perante a imagem e permitir que reverberem as cadeias 

de significantes, fazendo assim com que a cadeia de significantes repique no suporte 

artístico e retorne arte. Arte embrionária, que convoca a construções a partir: 

 

Minha mãe rezava 
para que eu não 
namorasse uma negra. (STIGGER, 2012, p. 34) 
 
Coitados dos índios! 
Viviam em paz. 
Chegaram os seres humanos e mataram todos. (STIGGER, 2012, p. 
45) 
 
A única solução é 
uma camaçada 
de pau. (STIGGER, 2012, p. 54) 

 

Em ambas as produções artísticas, a manipulação do arquivo-palavra/arquivo-

linguístico é mais que um ato de consciência, trata-se de um mecanismo pelo qual a 

5514

Ana
Pencil



5 

 

5 

 

artista opera e que se configura o cerne de sua produção. Emerge de suas narrativas essa 

inclinação curatorial ou mesmo cênica e cinematográfica que posta o leitor diante de 

uma cena em que vislumbra o cenário como de um lugar da plateia, ou, como no conto 

“Caverna”, diante de uma tela prestes a receber a projeção que não chega a ser vista. 

A noção de arquivo, para Derrida, convoca um princípio de reunião que é 

proveniente da palavra grega arkheion. A palavra designava a casa dos arcontes, aqueles 

que legislavam, interpretavam e mantinham as leis. Estariam, portanto, nessa derivação 

as referências à autoridade e à instituição que legitima e guarda aquilo que se submete 

ao seu crivo e deliberação. O princípio arcôntico do arquivo pressupõe um fora, onde a 

inscrição do arquivo tem lugar. Assim, o filósofo entende compor a estrutura do 

arquivamento a coexistência de duas forças que apontam em direções contrárias: o 

registro que firma um lastro com o passado e a abertura para o futuro, a dependência ao 

que está por vir: 

 

[...] o arquivo, como impressão, escritura, prótese ou técnica 
hipomnésica em geral, não é somente o local de estocagem e de 
conservação de um conteúdo arquivável passado [...]. Não, a estrutura 
técnica do arquivo arquivante determina também a estrutura do 
conteúdo arquivável em seu próprio surgimento e em sua relação com 
o futuro. O arquivamento tanto produz quanto registra o evento. 
(DERRIDA, 2001, P. 29) 

 

Se por um lado o arquivo consiste na intenção de testemunho e salvaguarda da 

cultura, por outro, traduz a própria impotência da memória que delega a um suporte 

exterior esse registro. É essa a disjunção que o arquivo comporta: aquilo mesmo que 

condiciona o arquivamento é seu próprio aniquilamento. Herdeiro de Freud e de 

Bataille, o mal que Derrida alia à impressão de arquivo “é apenas o princípio oposto de 

uma maneira irremediável à ordem natural, que está nos limites da razão.” Se a morte é 

condição da vida, o “mal”, “que se liga em sua essência à morte, é também, de uma 

maneira ambígua, um fundamento do ser” (BATAILLE, 1989, p. 27). O que o mal 

batalliano estabelece é uma perspectiva não-dialética compreendida, nas palavras de 

Moysés P. Neto, a partir do funcionamento do sistema auto-imune proveniente da 

biologia: “[...] toda vida se constitui em reserva, a partir de uma membrana que a separa 

do choque e dissipação entrópica no meio, mas ela própria, vida, não pode se reproduzir 
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sem que entre em deiscência, isto é, morra a partir de sua disseminação no outro” 

(NETO, 2013, p. 248). 

É dessa forma que Derrida estabelece o diálogo entre a acepção de arquivo e a 

noção de pulsão de morte cunhada por Freud: por um desejo anarquivístico que porta, 

destruidor do próprio arquivo. Aquilo mesmo que condiciona o arquivamento é seu 

próprio aniquilamento. O arquivo, sintetiza Derrida (DERRIDA, 2001, p.23), trabalha 

sempre e a priori contra si mesmo. Nesse sentido, entendo que Stigger promove 

desarquivamentos e rearquivamentos conferindo mobilidade à aparência monolítica de 

arquivos que recolhe e vazão ao desejo anarquivístico. 

No conto “Des Cannibales”, de Os anões, Stigger evidencia esse aspecto 

destrutivo do arquivo. A ideia de uma autoria curadora também pode ser melhor 

percebida, pois as instâncias performativas são vislumbradas a partir de uma situação 

em que a arte dita primitiva é tomada como arquivo. O enredo desse conto se restringe a 

uma situação de visitação guiada a um museu em que o guia narrador conduz o visitante 

à sala da exposição. Por meio da descrição feita pelo narrador, testemunhamos suas 

inferências com base nos arquivos expostos e ancoradas nos preconceitos acerca 

daquela cultura que os produziu. Ao citar a sala de exposição como aquela “onde só têm 

objetos utilizados em homicídios”, o narrador exerce a ressignificação dos arquivos do 

outro pela potência da consignação. A classificação dos objetos de outra cultura pelo 

museu ocidental confere o peso institucional (arcôntico) dessa consignação que se dá 

pela manipulação dos arquivos, sobretudo, por meio da linguagem. Ora, é a exposição, 

isto é, o tratamento conferido aos arquivos por uma curadoria e pela contra-assinatura 

do guia/narrador, que não só possibilita, mas constrói essa narrativa redutora acerca dos 

que fizeram os objetos. Ao conceber essa situação, Stigger defronta o leitor com a ideia 

da impotência do arquivo mediante seu deslocamento e expõe a violência do processo 

colonizador. 

Entendo, portanto, ser possível distinguir as seguintes performances nessa 

narrativa: em termos virtuais, contamos com um narrador performador que apresenta a 

sua leitura da exposição a um visitante leitor. O visitante, por sua vez, é leitor não só da 

exposição que vê como do texto do narrador, que não acata, nem desacata. Também ele 

performa. Por outro lado, na instância dos corpos reais, temos o leitor/expectador que 

percorre imaginariamente a exposição e que lê o texto narrado, ambos escritos por uma 
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autora/curadora que arquiva os objetos primitivos diante do leitor supondo que a leitura 

possa enfim desarquivá-los. Com todas essas performances notamos o intercâmbio entre 

esses corpos do texto (e do não-texto) afetando uns aos outros. O leitor fictício emula o 

lugar do leitor real, que por sua vez pode assumir as respostas evasivas oferecidas pelo 

visitante, e formam, nessa deformação dos limites entre ficção e realidade, o texto do 

corpo literário.  

Acerca do trabalho do curador, o crítico de arte Boris Groys (GROYS, 2011) 

afirma que os curadores teriam sido os responsáveis por criar a arte de manejar de forma 

iconoclasta os símbolos da religião e do poder. Originariamente a arte teria sido criada 

por curadores que administravam os museus dos séculos XVIII e XIX, produtos dos 

saques colonialistas. No mundo Moderno, porém, a arte falava por si mesma. A 

enunciação teórica e narrativa da curadoria teria sido interrompida e as obras teriam 

circulado descontextualizadas. O filósofo e crítico de arte estabelece, todavia, uma 

analogia entre a obra de arte e o corpo debilitado por doenças. Perora que a obra de arte, 

estando enferma e desamparada, necessita da visita de seu público como um doente no 

hospital. Groys menciona que a palavra “curador” está etimologicamente impregnada 

do verbo “curar” e deduz que o trabalho de curadoria é essencialmente arrancar a 

imagem de sua impotência, sua incapacidade de se exibir de forma saudável. O curador 

independente (autor) é, portanto, um artista, agente da profanação e herdeiro do artista 

moderno. 

Marcel Duchamp, artista ícone da arte conceitual do século XX, manifestou com 

sua arte o questionamento sobre a primazia do artista e da noção de autoria. Duchamp é 

um dos quatro artistas modernos estudados por Stigger em sua tese de doutorado. Em 

sua tese, Stigger aponta a incidência de escritores sobre Duchamp: Raymond Roussel, 

Brisset, Lautreamont e Mallarmé e transcreve uma declaração do artista sobre essas 

influências literárias: “Eu achava que, como pintor, era muito melhor ser influenciado 

por um escritor” (STIGGER, 2009, p. 213). Notando a ascendência de Duchamp sobre a 

obra da escritora, suponho que Stigger tenha repetido a fórmula invertida: conciliando o 

inconciliável, também ela, como escritora, deixa-se influenciar pelos artistas plásticos. 

Stigger expõe e analisa o conceito de ready-made que consiste sumariamente em 

retirar objetos manufaturados de seu contexto de uso e apropriá-lo em outro contexto 

expondo a distância entre o primeiro significado e o novo. A ideia subjacente a esse tipo 
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de trabalho, para Duchamp, é a de por termo à apreciação da obra como arte retiniana, 

isto é, de caráter exclusivamente contemplativo. Mais a serviço da mente que do deleite 

estético, a arte, conforme Duchamp, teria por função ser um meio para pensar o mundo, 

e não um fim em si mesma. 

Conquanto perceba o atravessamento da obra de Stigger por essa ideia de ready-

made, destaco, ainda no conto “Des Cannibales”, que esse é o único texto de Os anões 

que traz o rótulo (ready-made) como uma espécie de legenda da “obra exposta”. A 

legenda, contudo, parece vir mais para explicar a desvirtuação do princípio que para 

ratificá-lo. Conforme o próprio texto da legenda, trata-se de uma modificação do ready-

made, a partir de Sally Price – antropóloga que questiona o conceito de arte-primitiva 

por considerá-la um rótulo que designa tudo o que não se encaixa na perspectiva 

etnocêntrica. O trabalho dessa pesquisadora consiste em denunciar a internacionalização 

da arte “primitiva” mostrando que seus autores são invisibilizados ou estereotipados. É 

nesse sentido, então, que entendo o ready-made sendo modificado pela autoria curadora 

de Stigger: os objetos expostos nesse conto não foram retirados de seu contexto para 

fazer pensar a condição do homem ocidental. Ao contrário, o discurso do narrador que 

descreve os arquivos aponta que foram destituídos do contexto alheio para serem 

arquivados em nossa cultura com a finalidade, não de questionar a condição 

etnocêntrica, mas de reiterar a perspectiva tautológica que reafirma a supremacia 

ocidental sobre outras culturas. O ready-made modificado é assim uma crítica ao 

próprio exercício de certa curadoria como expressão do logocentrismo. 

Ainda sobre as influências artísticas de Stigger, comento brevemente o título 

Delírio de Damasco que, a meu ver, homenageia o fundador do situacionismo, Guy 

Debord. O situacionismo como esse movimento responsável por propor a renovação da 

experiência urbana por meio do deslocamento intencionalmente desinteressado pelos 

espaços públicos visava promover uma abertura, criar interesse pelo espetáculo e pelo 

teatro que vem a ser a cidade. O trabalho realizado por Stigger de recolher as frases 

apresentadas na exposição do Sesc remete à técnica situacionista denominada deriva, 

que consiste nesse andar a esmo como forma de apropriação do espaço urbano. Os 

enunciados recolhidos da rua por Stigger são diminuídos dos respectivos contextos da 

enunciação e retornam rastros quando consignados pela autora sob o título de uma 

mostra. Retornam não aquilo que foram no instante da enunciação, mas escritura, isto é, 
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não-presença que vem e somente significa com a remessa promovida pelos 

arquivamentos – da exposição, ou do livro – e se imprime na relação com o outro.  

Essa escrita “não-criativa” de Stigger consiste em jogar luz nos arquivos 

recolhidos por ela, incinerá-los (ou esvaziá-los) e devolvê-los ao público em um gesto 

que confere corpo e movimento ao conceito poético de Didi-Huberman: 

 

O próprio do arquivo é a lacuna, sua natureza lacunar. [...] Mas, 
frequentemente, as lacunas são resultado de censuras deliberadas ou 
inconscientes, de destruições, de agressões, de autos de fé. O arquivo 
é cinza, não só pelo tempo que passa, como pelas cinzas de tudo 
aquilo que o rodeava e que ardeu. É ao descobrir a memória do fogo 
em cada folha que não ardeu, onde temos a experiência [...] de uma 
barbárie documentada em cada documento da cultura. (DIDI-
HUBERMAN, 2012, p. 210-211) 
 

 

Ao fazê-lo, ao deslocar os enunciados de seus contextos, tal como se faz um 

ready-made, a autora performa sua curadoria literária. Seja na parede da exposição ou 

nas páginas do livro, essa escritura curadora é o apagamento e a abertura para outras 

escrituras. Outro aspecto do caráter lacunar dessa escritura é a censura a que algumas 

frases foram submetidas na exposição da Mostra Sesc de Arte. Como forma de marcar o 

dissenso, a artista inseriu na exposição as frases: “Não imagina o que ficou de fora” e 

“Não pode. Por que não pode? Porque não pode”. Depois, fez constar os fragmentos 

censurados no livro Delírio de Damasco, onde testemunham essa rasura. 

Observo, em síntese, que Verônica Stigger, antes de esvaziar os arquivos para 

retorná-los ao público, ampara o mundo em seu corpo, com sua escuta. A curadoria 

literária é a escritura por meio da qual Stigger dissemina esses ruídos que ouve como 

marca que é sua e que precisa ser contra-assinada para se fazer ouvir. A autora 

pressupõe um destinatário sem rosto que deve receber sua lufada e reagir ao espasmo 

que o interpela convocando à vida. É assim que as escolhas artísticas da autora aduzem 

à perspectiva da arte como performance que coloca os corpos em movimento e se 

institui no lapso, no jogo, na abertura. 
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ESCRITA EM MOVIMENTO 

Lia Duarte Mota (PUC-Rio) 

 

RESUMO: 

Este trabalho pretende desenvolver um conceito de escrita performática, entendendo-a como 
uma escrita composta  com o corpo, como experimento realizado na estrutura do texto e em sua 
forma, na recriação da sequência frasal e de sua pontuação, de modo a reverberar no sensível e 
afetivo antes de ser capturada pela representação, pois é na tentativa, no experimento, que o 
corpo aprende algo novo. Parte-se, aqui, da proposta de escrita como movimento. Movimento 
dos dedos, das mãos, antebraço, ombro, até que se chegue ao tronco, centro do corpo. 
Principalmente, movimento do pensamento. Não se trata do binômio mente-corpo, imaginado 
pelos cartesianos. O pensamento se desloca. Desloca-se pelo corpo até chegar à folha branca do 
papel, podendo ser originado em qualquer parte dele. O pensamento, esboçado no papel, torna-
se escrita. O movimento desta pede um esforço originado no centro do corpo que se espalha 
pelas extremidades. Por isso, trata-se de um esforço no sentido de espalhar. A escrita é um 
movimento de espalhamento. Ela se dissemina. Artistas como José Agrippino, Lygia Clark, 
Luiz Ruffato e Paulo Nazareth, em seus trabalhos, parecem expandir a noção de arte ao 
experimentarem com os limites impostos pelas áreas nas quais atuam. Luiz Ruffato chama Eles 
eram muitos cavalos de instalação. Paulo Nazareth propõe uma peregrinação pela América 
Latina, Notícias da América, uma residência móvel, uma arte de conduta. José Agrippino 
desenvolvia happenings ou, como preferia nomear, teatro rock. Lygia Clark interessava-se pelo 
“ato imanente realizado pelo participante”. É o movimento desses trabalhos que produzem uma 
experiência transformadora, que causa sensações físicas e emotivas, ativa-as no corpo todo. 
Coloca-o em prontidão, mesmo o corpo deitado que lê, pois produz movimentos, ainda que bem 
pequenos e só internos, invisíveis no exterior, produz pensamento que o circula. 
  

Palavras-chave: Escrita. Performance. Corpo. Movimento. 

 

Movimentos são formas de expressão. Rudolf Laban, dançarino e coreógrafo,  

compreendeu que os movimentos são realizados por impulsos internos. O corpo produz 

um esforço que os origina e define a sua singularidade. O esforço pode ser percebido, 

pode ser visto, ouvido, tateado. É composto por tensões musculares e formas espaciais 

variadas. Como corpos são diferentes, os movimentos são únicos. Assim, quando 

realizam um movimento, os homens se distinguem. 
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O corpo está sempre em movimento, mesmo quando parece parado. O 

fisiologista John Basmajian, no século XX, descobriu que não era preciso um feedback 

(uma demonstração visual) para que as pequenas unidades do corpo entrassem em 

movimento, bastava colocar a atenção em determinada parte do corpo para que a 

musculatura ganhasse tonicidade. Pensar, portanto, produz movimento.  

A escrita é movimento. Dos dedos, das mãos, antebraço, ombro, até que se 

chegue ao tronco, centro do corpo. Principalmente, movimento do pensamento. Não se 

trata do binômio mente-corpo, imaginado pelos cartesianos. O pensamento se desloca. 

Desloca-se pelo corpo até chegar à folha branca do papel, podendo ser originado em 

qualquer parte dele. O pensamento, esboçado no papel, torna-se escrita. O movimento 

desta pede um esforço originado no centro do corpo que se espalha pelas extremidades. 

Por isso, trata-se de um esforço no sentido de espalhar. A escrita é um movimento de 

espalhamento. Ela se dissemina. 

 Ao se disseminar, ela se desloca, para perto ou para longe, em múltiplas 

direções. Um ato de propagação. A escrita, como a performance, envolve o outro. A 

escrita, como a performance, age no corpo. Não apenas no corpo do artista. O 

participante experiencia a obra no próprio corpo, com o corpo. O leitor se envolve com 

o livro a partir do momento em que escolhe lê-lo. O que vem depois é sensorial, toque, 

movimentos corporais, sinapses. A escrita precisa ser ativada, o que significa dizer que 

ela precisa ser de alguma maneira abordada.  

 Seguindo essa proposta, vale dizer que esta escrita seria impulsionada ou 

intensificada pelo corpo. O movimento do corpo atinge as palavras, chega nas frases. E 

é na tentativa, no experimento, que o corpo aprende algo novo. O experimentalismo na 

arte buscou a junção do ordinário ao extraordinário, abriu-se para a possibilidade de que 

o mundo ao nosso redor pudesse ser diferente, no sentido de que o comum – o ao redor 

– pudesse ser arte. No Avant Garde, a performance experimentalista se apropriava do 

cotidiano, intensificando-o. Era preciso propor novas formas de criação. Uma escrita 

performática só é possível após o questionamento dos limites da arte e a dissolução de 

barreiras entre o pop, o marginal e a arte estabelecida.  

 No caso de uma escrita performática, o experimento se dá na estrutura do texto e 

em sua forma, na recriação da sequência frasal e de sua pontuação, de modo a 

reverberar no sensível e afetivo antes de ser capturada pela representação. O resultado é 

uma literatura como experiência transformadora, que pede um corpo ativo, preparado, 
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que reconhece que o pensamento circulará todas as suas partes antes de criar uma forma 

inventiva no papel.  

Nesse contexto, a literatura pode ser vista como marca ou desenho do corpo no 

espaço. O texto torna-se um conjunto de signos que podem ser simbólicos, imagéticos 

ou indiciais (sombras, ruídos, fumaça). Essa literatura se caracteriza por ser composta 

de texto e fotografia, texto e silhuetas, texto e o corpo no texto, já que se aproveita do 

cut up, da bricolagem, de montagens diversas. 

 José Agrippino, Lygia Clark, Paulo Nazareth e Luiz Ruffato parecem expandir a 

noção de arte ao experimentarem com os limites impostos pelas áreas nas quais atuam. 

Luiz Ruffato chama Eles eram muitos cavalos de instalação. A escrita, em PanAmérica 

e Eles eram muitos cavalos, reverbera no corpo físico que a lê para além de seu corpo 

da linguagem. Esses dois livros produzem, assim, uma experiência transformadora, que 

causa sensações físicas e emotivas, ativa-as no corpo todo. Coloca-o em prontidão, 

mesmo o corpo deitado que lê, pois produz movimentos, ainda que bem pequenos e só 

internos, invisíveis no exterior, produz pensamento que o circula. O leitor, portanto, não 

participa do processo literário de forma imóvel, passiva. Ele não está em repouso. Leitor 

e autor estão envolvidos numa mesma ação, jogam com as fronteiras do seu corpo, da 

arte, do mundo. 

 Trata-se de um mundo em que a experiência da escrita literária está relacionada 

ao movimento do corpo, das palavras, da estrutura textual. Logo, que rompe com a 

estrutura clássica, que escava a linguagem em busca de uma literatura menor1, que se 

apropria de diferentes fontes, mídias e suportes. Uma escrita performática, inseparável 

da presença do corpo. Corpos que se desafiam, que buscam ultrapassar limites internos 

e externos – fisiológico, psicológico, social –, que se apresentam e se presentificam na 

escrita. Uma escrita que não distingue produção de pensamento e de sensibilidade, pois 

ambas acontecem juntas no corpo. 

PanAmérica, um livro de 1967, é permeado pelas situações bélicas que ocorriam 

no Brasil e no mundo no momento de sua escrita, como o Golpe Militar no Brasil e nos 

países latinos americanos, a Guerra do Vietña e a Guerra Fria, pelo pensamento estético 

presente na Pop Art e pela cultura de consumo, que instiga ao mesmo tempo que é 

criticada por esse fenômeno artístico. A Pop Art, fenômeno inicialmente das artes 

visuais, faz uso de temas e objetos presentes na vida cotidiana veiculados pelos meios 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 No sentido apresentado por Deleuze de uma desterritorialização da língua, por meio do desenvolvimento 
de tensores ou intensivos, exemplificados pelo uso incorreto de preposições, pelo abuso pronominal, etc. 
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de comunicação de massa e possibilita uma relação outra entre espectador e obra, em 

que o reconhecimento se dá por colagens e repetições.  

PanAmérica faz uso de tais recursos no texto. Seu protagonista e a escrita estão 

sempre em movimento. Eles se deslocam pela América Latina, sem aviso prévio, sem 

indicadores elucidativos. O eu-protagonista, que se apresenta na maioria das frases a 

partir da construção “eu + verbo” está cercado por personagens da cena cultural pop 

americana (Marilyn Monroe, Marlon Brando, Harpo Marx), entre outras figuras 

importantes da cultura mundial do período, mas é ele o centro, o originador de qualquer 

ação. Ele age e faz a narrativa acontecer. O texto repete a estrutura frasal composta pelo 

conectivo “e”, suprime a divisão de parágrafos, reduz o uso de vírgulas, retirando-lhe a 

possibilidade de pausas que o suavizem. 

Essa massificação das repetições proposta pela pop art se apresenta no texto por 

meio da repetição de expressões que caracterizam um personagem ou situação. Elas são 

repetidas com alterações e acréscimos de novos detalhes, de modo que o texto não está 

dizendo a mesma coisa insistentemente, não está usando a repetição como recurso que 

indique voltas e voltas no mesmo lugar. Ao contrário, as repetições com determinados 

acréscimos faz o texto caminhar. Nos dá, nas estruturas das frases, o estado do 

personagem. Sempre caminhando. Não há retorno a um lugar, mas sempre o movimento 

de seguir adiante, talvez dando, antes, um passo atrás. Aqui está um trecho que explicita 

a ação construída por meio de repetição: 

 

Quando eu entrei o surdo-mudo Harpo pintava um quadro jogando 
minúsculas pernas e braços na tela. As minúsculas pernas e braços 
colavam-se à tinta e permaneciam pregados a um enorme mapa. 
Harpo Marx arregalou os olhos e buzinou exaltando o seu quadro e 
indicou para mim a parte que envolvia o mapa onde ele jogava as 
minúsculas pernas e braços e disse que o azul representava o mar. Eu 
reconheci primeiro a barriga e o umbigo de uma mulher que poderia 
ser Marilyn Monroe, onde Harpo jogava as minúsculas pernas e 
braços que se pregavam na tinta que ainda não estava seca, e depois 
reconheci um mapa que poderia ser os Estados Unidos cercado pelo 
mar. (AGRIPPINO, 2001, p. 106-7) 

 

 José Agrippino, que foi uma figura essencial para o surgimento do Tropicalismo,  

chama seu livro de uma epopeia experimental, que não pretende narrar a história de um 

personagem ou de um povo, mas que apresenta o deslocamento de seu protagonista sem 

que a trajetória seja linear e precisa, criando imagens por meio das descrições. O fim de 

PanAmérica está relacionado ao fim do mundo.  
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 A experimentação fez parte de todos os trabalhos de José Agrippino. Na cidade 

de São Paulo da década de 1960, desenvolvia happenings ou, como preferia nomear, 

teatros rock, que se aproveitavam de diferentes mídias (as histórias em quadrinhos, a 

música, a dança moderna, o cinema).  

A caminhada na cidade acontece na multidão. Pode-se estar só ao mesmo tempo 

que cercado por toda gente. Em Caminhando, de Lygia Clark, não há autoria. Importa o 

ato e o ato acontece num espaço-tempo, num momento único. Não existe antes e depois, 

direita e esquerda, frente e verso, dentro e fora. Apenas a escolha do caminho 

percorrido. Só importa o tempo e espaço de expressão do autor-espectador. 

Caminhando é dissolver-se no coletivo. A realidade torna-se uma totalidade revelada 

durante aquele tempo. Há uma totalidade mesmo na singularidade, na vida privada que 

separa os corpos. Tempo e espaço envolvem todos os corpos. Sugerem ritmo. O ritmo é 

movimento. Uma pulsação num intervalo de tempo. Tudo no mundo tem ritmo e a 

percepção do ritmo é comum aos corpos. Nos passos da multidão, um mesmo ritmo 

pode ser compartilhado temporariamente. Na proposição de Lygia Clark, o corpo não se 

transforma em objeto, em arte. A proposição é criação de corpo. Caminhando acontece 

no papel. A proposição consiste em pegar uma faixa de papel branca, torcê-la e unir as 

pontas como a fita de Moebius. Depois, enfie uma tesoura num ponto da fita e corte-a 

no sentido do comprimento. Após a primeira volta, basta escolher a lateral direita ou 

esquerda da primeira linha ao invés de cair na parte já cortada. Continua-se percorrendo 

a fita de Moebius com a tesoura até que o caminho seja estreito demais para continuar. 

O fim do trajeto não é uma conclusão, é um impedimento. Porque muito estreito, porque 

muito entrelaçado. Não porque atingiu-se um ponto final. A fita de Moebius não tem 

fim. Não faz nó e sim uma dobra. Mais que uma dobra, uma articulação. 

 Não há molduras. Não há limites. Nem no espaço da arte nem na própria escrita. 

Trata-se de experiência que pode se dar na relação com elementos naturais, no amor, 

nos gestos, na presença do papel. O corpo coletivo é uma rede de pessoas dispostas a 

colocar o fora dentro e o dentro fora. E ainda assim cada pessoa segue o seu caminho. A 

temporalidade de Caminhando é o ato. E o ato é a soma de uma sucessão de escolhas. 

Paulo Nazareth caminhou do Brasil aos Estados Unidos. Não uma linha reta, não 

definindo o norte como ponto fixo. Algumas vezes eram três passos ao norte e um ao 

sul. Um ir e vir acordado pelas circunstâncias. Levou um ano em sua peregrinação, 

Notícias de América. Uma residência móvel, uma pesquisa de campo, uma arte de 

conduta. Era uma coleta de hábitos, modos de vida, de palavras, de imagens, coleta de 
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identidades. Suas próprias identidades. Paulo Nazareth viu-se confundido com negro, 

brasileiro, índio, cubano, marroquino. “As identidades balançam, sua localização se 

perde nas vizinhanças imprecisas, a contradição hesita mesmo ante o confuso.” 

(SERRES, 2011, p. 220) Além do acúmulo de imagens, memórias, histórias, contatos, 

narrativas, acumulou poeira nos pés. Paulo Nazareth fez todo o percurso com havaianas. 

Na fronteira da Guatemala com México, os pés são patas rachadas. Pela caminhada, 

pelo trabalho, pelo desgaste diário. Os pés sujos são uma metáfora das migrações, do 

seu percurso, de sua percepção de que é um Latino Americano ou apenas um 

Americano. Os pés sem água, em contato direto e ininterrupto com a poeira, formam 

uma crosta em constante modificação. Parte da poeira se renova. Os pés se transformam 

assim como o seu portador. As unhas foram se perdendo pelo caminho. Unhas são 

formadas por células mortas. Elas quebram e não sentimos dor. Os pés foram lavados 

nas águas do Rio Hudson. Ele levou a poeira de toda a América para os Estados Unidos. 

Para Luiz Ruffato, Eles eram muitos cavalos, de 2001, é uma instalação literária, 

porque composto de fragmentos que não se completam, que não se concluem, porque 

composto por diferentes recursos de diagramação para demonstrar os diferentes 

operadores textuais (bilhetes, panfletos, santinhos, cardápios, diálogos, telefonemas, 

etc.) que serviram de gatilho para a escrita.  

 A escrita questiona a estrutura narrativa por meio do conteúdo e da forma. O 

romance é formado por 69 fragmentos enumerados, que variam de tamanho, de estilo, 

de temática e de ocupação do texto na página. Depois do último fragmento enumerado, 

há um blackout gráfico de duas páginas, nas quais aparece um quadrado preto, seguido 

pelo fragmento que finaliza o livro, com um diálogo noturno entre um casal. O trecho 

final não é enumerado e está disposto entre chaves.  

 As chaves, após o blackout, parecem indicar um momento extra, pois se trata de 

um diálogo acontecido na madrugada, quando um outro dia já está começando, não 

mais o 9 de maio que contém toda a história. O casal acorda no meio da noite assustado 

por um barulho. A fonte textual utilizada é diferente das narrações anteriores, ela é fina 

e clara, como se indicasse mesmo algo que principia, que é uma suspeita, mas que ainda 

não possui o peso do evento acontecido. O diálogo vai se desfazendo entre aspas e 

incertezas sobre o barulho que os dois não irão se arriscar para descobrir. Um diálogo 

extra que pode ser o indício do início de mais um dia massacrante para a gente comum 

que vive o cotidiano de São Paulo ou um indício de um novo dia aberto a qualquer novo 

fragmento. 
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 Cada fragmento pode ser lido isoladamente e produz uma imagem não visível da 

cidade caótica de São Paulo, “uma espécie de ‘imagem do pensamento’” 

(SCHØLLHAMMER, 2009, p. 81). A montagem, a polifonia, a colagem, a enumeração, 

o experimento sinestésico, a bricolagem, diferentes recursos utilizados nas vanguardas 

artísticas do início do século XX, mas que ao serem organizados no texto dizem da 

proliferação do inacabado e do múltiplo que definem este hoje, este agora. 

 O corpo apreende o meio em que está inserido. É na prática – no movimento – 

que ele conhece. E produz gestos. Os gestos de um corpo são intransponíveis, 

singuralizam-no. A escrita é gesto, é uma forma de corpo a corpo com o mundo. O 

mundo e o texto são da ordem do sensível, precisam ser vivenciados. A escrita se faz no 

corpo. E é o corpo que a recebe e a recria, recontextualiza, reescreve, transforma. 

             Durante o processo de escrita, usa-se toda a energia do corpo. A concentração, a 

escolha de palavras, a construção da narrativa – um encandeamento de ideias complexas 

– todos os dias, durante um logo período, implicam o envolvimento do corpo todo. O 

escritor “pensa com todo o seu ser.” (MURAKAMI, 2010, p. 71) 

 Na criação de uma escrita sobre o corpo é preciso deixar fluir a experiência da 

escrita pelas mãos. A experiência da escrita e da leitura, por se darem no corpo, lidam 

com sensações, os fluxos, os espasmos, os buracos existentes entre órgãos e ossos do 

corpo. A escrita e a leitura não serão incorporados por outros corpos da mesma maneira. 

São experiências individuais. 
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A TEMPORALIDADE PROVISÓRIA DO ESTÉTICO COMO PERFORMANCE 

 

Mariana Lage Miranda (UFPA) 

 
Resumo: Este artigo abordará diferentes aspectos da movência em Paul Zumthor: existencial, 
metodológica e a da forma poética. Nessas três perspectivas, coloca-se em destaque a 
provisoriedade, a instabilidade e o dinamismo da postura intelectual de Zumthor, da construção 
de seu saber crítico e poético, e, por fim, da característica própria de seu objeto de pesquisa, a 
poesia vocal. Nesse sentido, este artigo privilegia a visada de que uma característica que 
perpassaria sua vida e obra, a movência, é uma de suas principais contribuições para a Estética e 
a teoria literária contemporâneas. Deste modo, propõe-se traçar paralelos e aproximações entre 
conceito de performance de Zumthor e a ideia de uma estética do performativo, como defendida 
por Erika Fischer-Lichte. Neste percurso, trata-se de evidenciar que, entendendo o poético e o 
artístico como performance, a forma só pode se dar na temporalidade suspensa de um instante 
aqui e agora, evanescente, contingente à percepção em copresenças. 
 
Palavras-chave: Performance. Movência. Paul Zumthor. Estética. Forma. Contingência. 

 

 

Na série de entrevistas e ensaios que formam Escritura e nomadismo (2005), é 

possível perceber que a movência compõe diversas dimensões do trabalho e da vida do 

medievalista, romancista e poeta Paul Zumthor. Estudando inicialmente a poesia oral 

medieval, Zumthor propõe a noção de movência a fim de tratar de um aspecto 

irrecuperável de seu objeto de pesquisa: a performance da fala dos trovadores e 

recitantes num aqui e agora do passado. A movência evidenciaria assim que a obra 

poética se fazia, sobretudo, em performance, em sua fundamental variabilidade e 

dinamismo, característicos do ato de comunicação numa dada circunstância espaço-

temporal. O reconhecimento desse aspecto geraria uma segunda movência: a 

temporalidade provisória da elaboração de uma síntese para o que se analisa1. 

																																																													
1 “Minha ‘verdade’ me implica tanto quanto meu objeto – sem, por sua vez, e em nenhum momento, nos 
confundir, porque ela é apenas um lugar de transição: de mim para um outro, que o meu discurso torna 
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Debruçando sobre fragmentos e esquemas escritos do que um dia foi ato de 

comunicação poética vocal, tratar de movência anuncia não somente o enraizamento no 

corpo como veículo de sentido das poesias trovadorescas mas também o caráter 

contingente da forma poética assim como o aspecto temporário da construção de sentido 

realizada pelo medievalista. Trata-se de um saber em movimento que anuncia o lugar – 

provisório – de uma fala. O sentido, assim como a voz e a forma, seria uma movência. 

Variável e de temporalidade efêmera, não estanque, sujeito às atualizações reiteradas. 

É possível perceber, assim, três aspectos da movência em Zumthor: a 

existencial, a metodológica e a da forma. Tratarei aqui desses três diferentes aspectos 

para, em seguida, abordar seu conceito de performance e as inovações que traz para os 

estudos literários, traçando aproximações entre seu conceito de performance e a ideia de 

uma estética do performativo, como proposta por Erika Fischer-Lichte. Neste percurso, 

trata-se de evidenciar que, entendendo a poético e o artístico como performance, a 

forma (estética ou poética) só pode se dar na temporalidade provisória de um instante 

aqui e agora, evanescente, contingente à percepção em copresenças em circunstâncias 

específicas e variáveis da performance poética.  

 

Nomadismo existencial 

O nomadismo existencial2 é um traço característico e bem conhecido da vida de 

Zumthor. Nascido em Genebra em 1915, aos seis anos muda-se com a família para uma 

cidade suíça próxima à fronteira com a França. Dois anos depois, mudam-se para Paris. 

Aos 19 anos, estudante nas faculdades de Direito e Letras, perde o pai e, com a mãe e os 

irmãos, retornam a Suíça pouco depois, em 1936. Seu primeiro trabalho como professor 

titular o leva à Universidade de Groninguem, no norte da Holanda, em 1948. Em 1951, 

recebeu convite para suceder o titular da cátedra de Filologia Românica, na 

Universidade de Amsterdam, onde viveu por vinte anos e foi fundador e diretor do 

Instituto de Línguas Românicas e Literatura. De Amsterdam, no início dos anos 1970, 

lecionou alguns meses na Universidade de Vincennes (Paris VIII), em Paris, lecionou 

pouco mais de um ano nos Estados Unidos, para, por fim, mudar-se para Quebec, em 

1972, cidade em que permaneceu até o fim de sua vida, em 1995. Assim, sem contar as 

																																																																																																																																																																																			
verossímil, mesmo quando ausente; que ele coloca em mim e em você a quem estou falando, mesmo que 
permaneça definitivamente desvanecido” (ZUMTHOR, 2009, p. 33-4). 
2 “O acaso fez de mim um homem de fronteiras. Eu nasci, bem, há não poucos anos, a alguns quilômetros 
de uma entre algumas. Mas o que conta muito mais foi o número delas que eu secretamente atravessei ao 
longo desses anos. Fronteira, limite e separação; traço que demarca para cada um de nós o seu lugar e 
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cidades pelas quais passou em suas pesquisas etnográficas e em suas viagens de ensino, 

temos no tempo de vida de 80 anos, deslocamentos entre cinco principais cidades em 

quatro países: Genebra, Paris, Groninguem, Amsterdam e Quebec; respectivamente, 

Suíça, França, Holanda e Canadá. 

Sua condição de estrangeiro era uma vivência consciente desde a infância, seja 

por meio das falas e relatos da mãe, seja por meio de sua própria percepção nos anos 

escolas e, posteriormente, nos bancos universitários (cf. 2005, p. 14-16). “Durante todos 

os meus anos de escola, e depois durante minha adolescência, eu sentia (ou imaginei 

sentir) que não estava no meu lugar” (2005, p. 33). Em outro momento, ainda sobre a 

experiência existencial de deslocamento, diz: “e progressivamente se enraizou na minha 

psique de criança, de adolescente, depois de jovem, o sentimento de que o lugar em que 

estou é sempre outra parte” (2005, p. 14). Seus romances e poesias, além da série de 

entrevistas em Escritura e Nomadismo, também trazem esse traço pessoal de peregrino. 

 

Lugar de transição: teorias 

A movência territorial-existencial de Zumthor reflete em seus trabalhos 

acadêmicos, a partir da década de 1970, como uma inquietação crítica que o faz ir em 

busca de novas abordagens para seu objeto de pesquisa. Se o termo movência começa a 

ser empregado para nomear uma mobilidade de sentido e as nuances de efeitos do texto 

medieval a partir de Essai de poétique médiévale, de 1972, sua movência metodológica 

se torna evidente com a publicação de Falando de Idade Média, escrito em 1979. O 

anúncio dessa abertura começa, contudo, no mesmo Essai de poétique médiévale, 

portanto escrito já em território canadense. Ali, levantava a pergunta sobre o método 

dos medievalistas, destacando o caráter pessoal da leitura e da constituição do sentido; 

uma pergunta que não deixa de salvaguardar o objeto de pesquisa da ilusão de 

objetividade e de imparcialidade da ciência. “Como perceber e compreender textos 

medievais sem alterar a sua natureza” (1992; p. xii), escutá-lo em sua própria 

historicidade, em seu conteúdo e forma, sem deixar de lado a pergunta em torno da 

particularidade do pesquisador – já que o que nos chega de material dos séculos VI ao 

XV é fragmentário e opaco, entre cópias, traduções, adaptações, textos anônimos e 

comentários de copistas? O impulso de repensar os métodos e os resultados da Filologia 

e da Ciências Humanas, relata o autor em entrevista a André Beaudet (2005, p. 38-40), 

surge como uma reação ao movimento da reforma universitária e à crescente 

tecnicização do saber a partir de fins da década de 1960. Ainda assim, admite que Essai 

5533

Ana
Pencil



	 4	

foi seu último livro guiado pelo desejo de “fazer teoria” e pela “tendência à pura 

cientificidade”, embora também reconhecesse ali a presença de uma “forte embriaguez 

do espírito” ao lado do “abandono do fascínio pela semiótica”. No prefácio à edição 

inglesa do mesmo livro, escreve que sentia necessidade de ser capaz de se reconhecer 

no outro – os textos – “sem fazer de mim mesmo um mero catálogo instruído e sem 

renunciar meu gosto pela literatura ou minha necessidade para desfrutar o texto por ele 

mesmo” (1992, p. xii). Diante da tecnicização crescente, trata-se para ele de recolocar o 

corpo do pesquisador em suas próprias abordagens e pesquisa. 

Sete anos depois, em Falando da Idade Média (2009), a revisão dos métodos de 

pesquisa da Filologia e da teoria literária é explícita e abrangente. Trata-se de evidenciar 

preconceitos e pressupostos ingênuos que retiram do texto glosa a voz e o prazer do 

pesquisador diante de seu objeto, isto é, que retiram a particularidade daquele que 

enuncia. Não são poucos os momentos em que expõe sua crença de que o sentido – de 

um texto, não importa se poético ou teórico – é sempre o lugar de um encontro e de 

transição do pesquisador e seu objeto. O saber produzido deve ser reconhecido como 

não neutro nem objetivo, isto é, como implicando um sujeito, que se projeta nos textos, 

que deseja e ama seu objeto de pesquisa3. O lugar de fala do pesquisador é reconhecido, 

portanto, como inerente à elaboração de um saber. Contudo, tal lugar é também uma 

movência: lugar de incertezas, “porque a própria incerteza já é um lugar” (2009, p. 33). 

Se temos diante de nós um autor nômade como Zumthor, não nos surpreenderíamos ao 

lermos reiteradamente a defesa da instabilidade e da provisoriedade do saber4, assim 

como defende que “não há verdade que não seja a do particular” (2007, p. 63).  

Por isso, a interrogação que esteve na moda há pouco (“de que lugar 
você fala?”) soa falso. Ela supõe uma certeza topográfica que eu 
ignoro. Ela me eleva, ao mesmo tempo, a parceiro e a juiz de uma 
situação de estabilidade. A resposta não pode ser declarativa, não falo 
daqui nem daí, mas da movência deste canteiro (2009, p. 112). 
 

Se nas últimas páginas de Falando da Idade Média (2009), o autor defende a 

transitoriedade e provisoriedade de todo saber, ao longo dos quatro capítulos anteriores 

ele desmantela pouco a pouco os ideais herdados e por tanto tempo vigentes nos estudos 

																																																													
3 “(…) só falamos bem daquilo que nos concerne pessoalmente. Daquilo que amamos? Toda relação que 
mantemos com um texto comporta um erotismo latente” (ZUMTHOR, 2009, p. 33). “No entanto, 
sabemos hoje que os textos não se deixam apreender e que nenhuma atividade crítica pode nem deve visar 
de uma vez a esta ‘objetividade’” (ZUMTHOR, 2009, p. 26). 
4 “O fato, de saída, serve de índice; e a finalidade do discurso é a organização coerente de um certo 
número de significantes. Ao mesmo tempo ‘efeito do real’ e não-dito, o objeto de minha palavra crítica 
mantém-se em posição instável” (ZUMTHOR, 2009, p. 116). 
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medievais: romantismo do século XIX, “historicismo ingênuo”, “preconceito 

positivista”, “neohumanismo”, “fé inabalável na transparência da linguagem”. Métodos 

recentes da segunda metade do século XX também são questionados e criticados em 

seus pressupostos e resultados, como a semiótica e o estruturalismo. A esse respeito, 

escreveu poucos anos depois, em Introdução à poesia oral, original de 1983: “A 

linguística e a semiótica contribuem para o próprio retraimento do horizonte 

especulativo. Talvez aí esteja nossa sorte: substituir as antigas ficções da unidade pela 

ideia de prováveis concordâncias” (2010, p. 45). Assim, a revisão do que chama de 

“defunta objetividade positivista” continua ao longo dos anos. Em outro momento, em 

1990, escreve: “Racionalidade não significa mais para nós capacidade argumentativa 

nem lógica analítica, mas derrapagem controlada entre as aparências; e se a teoria não 

interessa mais a muita gente (e aterroriza alguns), é porque ela tendia a nos fazer andar 

nos trilhos” (2007, p. 98). 

Se em Introdução à poesia oral, de 1983, verificamos uma abrangência de 

métodos que incluem desde a fonologia à etnografia e os estudos de folclore, além de 

abrir sua análise para manifestações poéticas arcaicas e contemporâneas, em Falando de 

Idade Média, Zumthor estava, ao rever 35 anos de atividade como medievalista, 

propondo um pouco de imaginação crítica, uma aproximação do saber analítico a uma 

escrita poética e criativa, movida pelo prazer do texto, como descrita por seu colega de 

Sorbonne, Roland Barthes. Deste modo, Zumthor evidenciaria que a mobilidade de 

sentido de seu objeto só poderia demandar uma mobilidade de métodos, do mesmo 

modo como, analogamente, a pesquisa de poesia demanda um discurso poético.  

Nesse sentido, poderíamos também traçar um paralelo entre o objeto e seu 

pesquisador no que tange à presença. Enquanto, por um lado, ao falar do engajamento 

corporal inscrito na leitura e na comunicação poética, Zumthor destaca sobretudo a 

presença de um corpo na emissão e percepção de um texto poético, por outro, sua defesa 

do lugar transitório da “verdade” (sempre entre aspas) também evidencia a dimensão da 

presença do pesquisador, ao mesmo tempo que, reconhece em Performance, recepção, 

leitura (2007), a presença nunca é plena, mas precária, ameaçada5. Podemos entender 

essa precariedade e instabilidade da presença corporal como a movência específica da 

voz e a não coincidência do corpo consigo mesmo ao longo do tempo, do mesmo modo 

																																																													
5 “Mas nenhuma presença é plena, não há nunca coincidência entre ela e eu. Toda presença é precária, 
ameaçada. Minha própria presença para mim é tão ameaçada como a presença do mundo em mim, e 
minha presença no mundo” (ZUMTHOR, 2007, p. 81). 
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como, para o autor, o sentido não coincide consigo mesmo, nem em performance nem 

no trabalho crítico. De toda forma, a presença aqui é entendida como corpo; se quiser, 

que afeta e é afetado. Paralelamente, enquanto a poesia medieval é gesto, voz, presença 

e o comprometimento de corpos num aqui agora que faz vibrar o texto (cf. 2009, p. 34-

35), o relato do medievalista é “descontínuo, linhas semânticas quebradas, misto de 

ciência e ficção; onde apenas a segunda torna comunicável e fecunda a primeira: minha 

narrativa transforma o ‘fato’, que ela recorta num fazer” (2009, p. 116). A interpretação 

deveria, assim, evidenciar seu próprio movimento, seu lugar de encontro com o objeto, 

e não, contudo, “um querer dizer anterior, nem uma referência para além” (2009, p. 51). 

Não podemos senão tentar reativar o ato poético que animou o ato interpretativo, o 

sentido do texto performado num corpo em um aqui agora. Somos levados a pensar que, 

enquanto leitura, o próprio ato interpretativo é uma performance que implica um sujeito 

e, portanto, tem um sentido movente, com caráter de verdade relativo, devido ao lugar 

da verdade do pesquisador ser também um deslocamento, isto é, temporário, provisório, 

nunca coincidente consigo mesmo ao longo de seus processos de reatualização (cf. 

2009, p. 75-6). Assim, Zumthor defende que mais do que sustentar um discurso causal, 

demonstrativo ou dedutivo, trata-se de estabelecer uma “rede movente de analogias” 

(2009, p. 118), a fim de “tornar sensível a instabilidade, a exigência que elas comportam 

de um constante colocar em causa, de uma abertura para o inesperado” (2009, p. 79-80).  

 

Movência da forma: performance 

É possível perceber, portanto, que a movência da forma característica à poesia 

oral convoca em Zumthor uma movência de métodos de abordagens que, antes de 

buscar a estabilidade, universalidade, causalidade e atemporalidade do saber, evidencia 

sua provisoriedade, sua instabilidade e sua temporalidade específica, contingente a um 

encontro circunstancial entre pesquisador e seu objeto. Como vimos, mais do que 

objetividade e dedução, Zumthor trabalha com uma rede de analogias, capaz de abrigar 

o prazer e a imaginação crítica. Nesse lugar e momento de transições, de métodos e 

territórios continentais, ao longo da década de 1970, o medievalista se aproxima do 

termo performance para descrever a dinamismo inscrito no ato de transmissão e 

percepção das poesias vocais em suas diversas manifestações. “Um dinamismo 

formalizado”, uma “forma-força”, a performance, diz Zumthor, coloca tudo em causa 

(cf. 2007, p. 29). Para o autor, ela é o momento privilegiado em que transmissão e 

recepção da poesia oral acontece em copresenças: circunstância e instante mesmos em 

5536

Ana
Pencil



	 7	

que a oralidade está em cena, tomando lugar. Sua definição para o termo, ao mesmo 

tempo que basilar e aberta, diz que: “Entre o sufixo designando uma ação em curso, mas 

que jamais será dada por acabada, e o prefixo globalizante, que remete a uma totalidade 

inacessível, se não inexistente, performance coloca a ‘forma’, improvável” (2007, p. 

33). Performance, diz Zumthor, coloca a forma sempre por se fazer – esta é a sua 

movência. Sua movência contingente a um encontro específico hic et nunc de 

comunicação poética. A forma do poético só poderia se dar em performance, enquanto o 

texto, quando previamente existente à performance, serviria como estrutura-base para 

sua atualização. 

O que a adoção do termo revela é que a oposição conteúdo e forma não se aplica 

na abordagem da poesia oral, ou seja, que a forma poética somente se dá enquanto gesto 

e dinâmica, enquanto engajamento num aqui e agora. Zumthor evidencia assim que 

analisar a poesia medieval a partir de o que é transmitido (conteúdo) é perder de vista o 

mais importante, isto é, o como da transmissão (forma). Evidencia-se, ainda, que a 

preocupação com a estabilização de um sentido autônomo às circunstância de sua 

transmissão e percepção, um sentido também apartado do corpo, é algo intrinsecamente 

relacionado com a literatura, como fenômeno surgido no século XVII, com a 

desenvolvimento da imprensa. Se a estabilidade do sentido é típico da fixidez da escrita, 

a movência da forma, sua instabilidade e provisoriedade, é ilustrativa do nomadismo 

inerente da voz. Como diz reiteradamente, falar em performance é trazer o corpo para os 

estudos das obras – poéticas ou estéticas. É trazer à centralidade da abordagens teóricas 

a dimensão corpórea da percepção e do prazer estéticos.  

“A voz é nômade, enquanto a escrita é fixa” (2005, p. 53), resumiu em 

Escritura e Nomadismo. Na poesia oral, a voz é emanação que corporifica e que enraíza 

o acontecimento poético (performance) aqui e agora; ao mesmo tempo, ela é o trânsito 

da linguagem. A mesmo tempo em que é corpo, é trânsito. Ela não transmite, simboliza 

ou representa. Antes, ela torna o sentido presente. “A voz é presença. A performance 

não pode ser outra coisa senão presente” (2005, p. 83), e, em se tratando de presença, 

“não somente a voz, mas o corpo inteiro está lá, na performance. O corpo, por sua 

própria materialidade, socializa a performance, de forma fundamental” (2005, p. 84). 

Assim, enquanto a voz corporifica o tempo e espacializa o corpo, a performance dá a 

forma do poético em sua transitoriedade, em seu caráter inobjetificável e em seu sentido 

provisório. Ao enfatizar o empenho do corpo na percepção poética, Zumthor destaca 

que todo discurso que profiro sobre o mundo é um discurso sobre meu corpo a corpo 

5537

Ana
Pencil



	 8	

com ele (2007, p. 77). A performance evidenciaria, assim, o corpo – do performer e do 

público – como “o lugar em que se articula a poeticidade” (2007, p. 80), sendo, 

portanto, a dinâmica indissociável entre forma e conteúdo; inseparabilidade entre 

corporeidade, poeticidade e conhecimento (sentido/afecção). Inseparabilidade ainda, 

diríamos, entre experiência, forma e sentido. A forma poética se dá em performance, é o 

que defende Zumthor reiteradamente em suas obras.  

A performance em Zumthor (2007, 2010) surge, portanto, para nomear a 

instabilidade e o caráter provisório da forma estética produzida e percebida em 

copresenças, por meio de um engajamento corporal aqui e agora. Ela constitui a 

globalidade das experiências sensoriais que faz emergir a forma poética num 

acontecimento que envolve ação, gestos e simultaneidade de presenças físicas. Cada ato 

de comunicação poética, isto é, cada performance dá vida à forma estética/poética de 

uma maneira específica, única, particular.  

Todo texto poético é, nesse sentido, performativo, na medida em que 
aí ouvimos, e não de maneira metafórica, aquilo que ele nos diz. 
Percebemos a materialidade, o peso das palavras, sua estrutura 
acústica e as reações que elas provocam em nossos centros nervosos. 
Essa percepção, ela está lá. Não se acrescenta, ela está. É a partir daí, 
graças a ela que, esclarecido ou instilado por qualquer reflexo 
semântico do texto, aproprio-me dele, interpretando-o, ao meu modo; 
é a partir dele que, este texto, eu o reconstruo, como o meu lugar de 
um dia. E se nenhuma percepção me impele, se não se forma em mim 
o desejo dessa (re)construção, é porque o texto não é poético; há um 
obstáculo que impede o contato das presenças (2007, p. 54). 

 

A temporalidade provisória 

Nesse sentido, diante das noções de movência e performance, gostaria de 

destacar a temporalidade provisória da forma poética. O que estou chamando de 

temporalidade provisória é a sua brevidade e sua existência evanescente, num instante 

em que aparece e desaparece, existência como acontecimento que demanda a presença 

física, o comprometido do corpo, além de estar inscrita num aqui agora específico, 

nunca completamente reprodutível, da comunicação poética. Em Falando de Idade 

Média, ao descrever a especificidade da comunicação oral das poesias trovadorescas, 

Zumthor fala da centralidade do lugar e do corpo, assim como da escuta que, por sua 

vez, se dá em “uma duração temporal intermitente, de um tempo esburacado, no qual 

periodicamente se reforma um sentido, jamais idêntico a ele próprio” (2009, p. 35). 

Quando trata da literatura, como fenômeno típico relacionado ao livro e à leitura 

individualizada e silenciosa (fenômeno localizado historicamente a partir do século 
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XVII), Zumthor lembra que sua temporalidade é destacada das circunstâncias da 

emissão e da corporeidade específica da performance, “alguma sobre-temporalidade de 

um certo tipo de discurso socialmente transcendente, suspenso num espaço vazio” 

(2009, p. 36). Destacada do corpo e da circunstância de comunicação, a temporalidade 

da literatura vagaria num “espaço vazio”, uma vez que, mais abstrata, se pretende 

portadora de sentido universal, estável e reiterável. Enquanto a leitura de um livro 

pressuporia, na concepção moderna, recapitular o sentido pretendido pelo autor e 

independente da particularidades e circunstância de sua transmissão e recepção, na 

performance, o texto é um acontecimento – dependente do corpo, dos afetos e das 

copresenças, portanto, contingente ao instante de sua transmissão e percepção. 

Quando disserta sobre a fluidez da forma na emanação da voz, Zumthor diz que 

a voz se dá mais no espaço do que no tempo. Embora a escuta seja um fenômeno 

temporal6, ele afirma que a poesia vocal se situa fora do tempo, querendo dizer com 

isso, sugiro, que ela coloca o tempo histórico/cronológico em suspensão, pois trata-se de 

um tempo vivido no corpo. Em performance, de acordo com o autor, trata-se de uma 

temporalidade corporalizada (cf. 2005, p. 89). Em carta à pesquisadora e tradutora 

Jerusa Pires Ferreira e tratando do corpo e da presença inerentes à poesia oral, Zumthor 

refere-se à presentificação como ato de comprimir toda a duração do tempo num 

instante atual7. Presentificação como enraizamento corporal num aqui agora. 

Nesse sentido, o tempo da forma poética em performance é, em resumo, 

situacional, é o tempo do instante. Sua temporalidade é, pois, provisória no sentido de 

ser um acontecimento, para evanescer tão logo o acontecimento chegue a seu fim. 

Provisória aqui como epifania, como um colocar entre parênteses o fluxo do tempo, ou 

como um recorte do fluxo da temporalidade, recorte vivido como acontecimento 

corpóreo, que é também, vale notar, poético. A provisoriedade da temporalidade se 

daria, conforme proponho pensar, devido ao seu enraizamento em um aqui e agora 

circunstancial específico e irreprodutível. Como acontecimento, a forma poética existe 

enquanto se dá, enquanto se prolonga no espaço e enquanto engaja presenças. Sua 

																																																													
6 “Up to the fifteenth century it was heard, and hearing is a purely temporal activity. However, with the 
exception of 'courtly love lyrics', all the different medieval poetic codes incorporate techniques that allow 
the generation of sensations equivalent to those of space, which are sometimes linked to the material 
organization of the work” (ZUMTHOR, 1992, p. 18). 
7 “Continuando a perguntar-lhe coisas, nesta ocasião, pedi-lhe que explicasse a realização da poesia oral e 
medieval, levando sempre em conta a ‘presentidade’ e suas emanações, o corpo em presença. Respondeu-
me por escrito, que se referia a presentificar, no sentido duplo de representar e de tornar presente, vale 
dizer contratar, contrair, sintetizar, num mesmo instante atual, toda a duração do tempo” (FERREIRA, 
1999, p. 191). 
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contingência às circunstâncias específicas da performance destaca sua evanescência e 

instabilidade – tal como o sentido erigido pelo pesquisador diante de seu objeto de 

pesquisa, o qual jamais coincide consigo mesmo, como vimos em Falando de Idade 

Média. Em performance, a forma é também o lugar transitório e provisório de uma 

percepção poética, envolvida em copresenças. A cada performance, a forma poética se 

manifesta num novo modo, jamais idêntico, jamais completamente reproduzível. Essa é 

sua movência: suas nuances, sua variabilidade e multiplicidade. Propus pensar a 

temporalidade provisória do estético e/ou poético como o momento temporal e espacial 

específico em que o sentido poético e/ou estético se concretiza para uma percepção e 

uma experiência. A temporalidade é provisória devido à compressão da duração no 

instante presente de um aqui agora: o lugar de um encontro, nunca completamente 

reiterado, em que a forma poética emerge para corpos comprometidos na comunicação e 

percepção poéticas.  

 

O performativo 

A ideia de uma estética do performativo, como defendida pela pesquisadora 

Erika Fischer-Lichte, em The Transformative Power of Performance (2008), 

compreende a arte, ou o artístico, como acontecimento e experiência. Mais do que um 

objeto estável, fechado em si mesmo, capaz de revelar seu sentido imanente ao seu 

espectador, sentido universal independente das circunstâncias específicas de cada 

recepção, o performativo coloca em evidência uma co-fusão (e, por conseguinte, 

superação) das dicotomias sujeito e objeto, espectador e ator, produção e recepção, 

atividade e passividade, realidade e ficção. A argumentação de Fischer-Lichte começa 

por recapitular, dentro dos estudos teatrais, a emergência de abordagens que, nas 

décadas de 1940 e 1950, nos Estados Unidos e na Alemanha, enfatizavam o aspecto 

corporal, de ação e acontecimento, em detrimento das abordagens enraizadas na 

autoridade da narrativa e do texto. Ao longo da segunda metade do século XX, a ênfase 

na performatividade se aprofunda e desloca a abordagem da arte enquanto obra para a 

arte enquanto evento e processo, o que Fischer-Lichte chama de “performative turn”. A 

virada performativa estaria fundamentada em três características da arte atual: a 

desmaterialização da obra enquanto objeto; a indistinção temporal entre produção e 

recepção; e o apagamento da noção de ficção em favor da noção de ação.  

Como vemos já em Zumthor, a contemporaneidade de emissão e recepção fazem 

da forma poética/estética um acontecimento dependente da copresenças e das 

5540

Ana
Pencil



	 11	

circunstâncias situacionais dos agentes envolvidos na performance. Para Fischer-Lichte, 

a indistinção entre produção e recepção se torna ainda mais evidente devido ao fato de 

que, em performance arte (performance entendida como linguagem artística), o público 

é colocado na condição de ator participante e sua presença determina o desdobrar da 

ação, sua forma e seu resultado8. Quanto ao terceiro aspecto, o privilégio da noção de 

ação e de acontecimento, contra as de representação e ficção, coloca em primeiro plano 

a ideia de que, mais do que extrair um sentido compreensível, trata-se de sofrer uma 

experiência, de se submeter à ação da performance – que entendida no linguajar de 

Zumthor, evidencia a forma poética apreendida como corporeidade. Assim, descreve 

Fischer-Lichte, “a questão central da performance não é compreendê-la, mas ter uma 

experiência e lidar com essa experiência, a qual não poderia ser suplantada, antes ou 

depois, pela reflexão” (FISCHER-LICHTE, 2008, p. 16-17). Essa ideia é reforçada pela 

primeira das características elencadas, o fato de que mais do que produzir um objeto 

permanente, trata-se de colocar uma ação em curso, que desaparecerá tão logo tenha 

acontecido. A forma do estético se dá na contemporaneidade dos agentes, na 

experiência e na copresenças, e, portanto, existente enquanto um acontecimento 

evanescente, provisório, jamais idêntico a si mesmo, independente das propostas e/ou 

tentativas de reprodução ou re-presentificação. 

Enquanto a estética da representação pressupõe a ideia de que aquilo que se 

apresenta, apesar de parecer realidade, não é a realidade – e isso determina 

correlativamente a postura distanciada do público de apreensão de um sentido 

totalizante –, a estética do performativo pressupõe uma ação sendo vivida e 

compartilhada, tanto pelo artista quanto pelo público, num recorte espaço-temporal 

específico. Se se verifica ao longo da metade do século XX uma forte transição da 

noção de obra para a de ação, há paralelamente uma transição na postura do público 

que, consciente da não ficção e porosidade do que se apresenta, está no centro da ação e, 

então, nela engaja-se corporalmente. A ação traz, assim, maior foco sobre a noção da 

experiência como o momento da emergência da forma e do sentido estéticos. 

A abordagem do estético como um processo dinâmico traz para as pesquisas da 

Estética o reconhecimento que a obra somente existe enquanto um acontecimento vivo, 

intermitente, “de um tempo esburacado, no qual periodicamente se reforma um sentido, 

																																																													
8 Nesse sentido, é exemplar sua análise da performance Lip of Thomas, de Marina Abramovic, em que a 
performance é interrompida pelos participantes depois que Marina coloca seu corpo a uma série de ações 
de flagelo e limites quase fatais (cf. FISCHER-LICHTE, 2008, pp. 11-19). 
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jamais idêntico a ele próprio” (2009, p. 35). Fischer-Lichte e Zumthor, assim, lançam 

luz sobre o processo perceptivo-receptivo como um momento dinâmico, corporal e 

coetâneo entre artista-performer e público. Não há preocupação com a fixação de um 

sentido interpretável porque a performance por si só demonstra que o poético flui, varia, 

apresenta nuances e depende de cada momento percebido da comunicação oral. Através 

do corpo e da performance, saímos de uma perspectiva teórica e poética preocupada 

com a estabilidade do sentido e buscamos reconhecer a transitoriedade dos fenômenos 

estéticos e poéticos. A forma do poético, como vemos com Zumthor, e do estético, 

como vemos com Fischer-Lichte, é contingente ao encontro circunstancial aqui agora da 

performance: o momento privilegiado em que a poeticidade se articula como 

corporeidade. 
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ONDE ESTÁ A PAIXÃO? ONDE ESTÁ A POLÍTICA? UMA TENSÃO DO 

PENSAMENTO EM DIREÇÃO À DANÇA. 

 

Mariana Patrício Fernandes (UFRJ) 

 

Resumo: O presente trabalho toma como ponto de partida as indagações levantadas por duas 

artistas da dança para pensar os desafios contemporâneos da relação entre corpo e política na 

contemporaneidade: Yvonne Rainer e Mathilde Monnier. Nos anos 1960 a coreógrafa, 

cineasta e escritora americana Yvonne Rainer estava pensando modos de colocar o corpo em 

cena no qual este não estivesse submetido à um sistema de significações que lhe eram 

exteriores. Quarenta anos depois de sua composição, a coreógrafa faz a autocrítica do seu 

desejo de construção, nos anos sessenta, de uma presença neutra do performer. Em 2005, a 

coreógrafa francesa Mathilde Monnier e o filósofo francês Jean-Luc Nancy escrevem o livro 

Allitérations no qual discutem temas relativos aos modos de produção de sentido através do 

corpo. A esse respeito Nancy reconhece no corpo que dança um lugar por onde o sentido 

escapa: “Le corps c’est le lieu par ou le sens s’échappe”. Problematizando essa afirmação, 

Monnier dizia que em seu trabalho tinha o desejo de pensar como a dança poderia se articular 

com questões políticas e subjetivas que a cercavam, nesse processo de esvaziamento do 

sentido. Agenciar essas questões com o corpo em movimento era para Monnier o grande 

desafio da dança (Nancy, Monnier,2005:20). É possível notar nesse desejo de pensar em um 

modo de relação entre corpo e política que não submeta o primeiro a um sistema de 

discursividade normativa, mas que ao mesmo tempo possa manifestar inquietações políticas 

e sociais, um prenúncio da explosão de corpos insurgentes que tomaram as ruas do mundo a 

partir dos movimentos de ocupação dos anos 10 do presente século. Escapando às capturas 

autoritárias da arte engajada, mas capaz de resistir aos ditames normativos da onda 

conservadora do capitalismo contemporâneo, como resistir? 
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Trem A 

 

A ideia desse trabalho surgiu a partir de uma série de inquietações a respeito da 

relação entre literatura, corpo e política marcadas pelos atravessamentos existentes entre 

os temas de minha pesquisa na universidade e o que tomava corpo nas ruas do Rio de 

Janeiro, cidade em que nasci e onde moro, a partir de 2013.  

Nasce, portanto, da sensação de que é uma questão incontornável repensar os 

modos de interação entre os diferentes espaços, sejam eles geográficos, teóricos, cênicos 

ou literários, entrever novamente as linhas que os separam. Os territórios da cidade e do 

texto estão se tornando ao mesmo tempo mais intensos e mais instáveis, uma 

impossibilidade de fincar posição permanente, como um arrastão subjetivo que 

desapropria e tira violentamente as coisas de seus devidos lugares.  

Entre 2012 e 2013 nasceu meu filho no mesmo período em que finalizava a minha 

tese de doutorado, ao mesmo tempo em que o Brasil explodia em manifestações que 

punham o xeque todos os pactos de governabilidade estabelecidos nos últimos anos. O 

que orienta esse trabalho portanto é a certa ideia de ingovernabilidade que faz com que 

os limites que separam as experiências, as portas que separam os espaços pareçam de 

certo modo com a fechadura quebrada, e se não estão abertas é porque um fio de 

interdição ainda os mantém, seja para preservar o horizontes dos possíveis, seja para 

impedir o engendramentos de novos possíveis, e é sobre essa tensão que esse trabalho 

gostaria de tentar se equilibrar. 

Em minha tese de doutorado, defendida em 2012, refletia sobre o trabalho da 

coreógrafa e cineasta norte-americana, Yvonne Rainer. Rainer foi aluna de John Cage e 

Merce Cunnigham, e  nos anos 1960 se dedicou à criação de performances na qual a 

relação entre corpo e linguagem é pensada em sua dimensão não autoritária. Tratava-se 

de não submeter o corpo às estruturas do significado, criar movimentos que pudessem 

acentuar a dimensão de desaparecimento do gesto. A relação com o minimalismo e o 

experimentalismo das vanguardas se associava a um sentimento político que ela descreve 

no texto de apresentação do espetáculo The mind is a muscle (A mente é um músculo), de 

1968. Observando a cobertura da imprensa norte-americana a respeito da guerra do 

Vietnã, e a relação que a sociedade americana entretinha com a narrativa midiática, a 

coreógrafa escreve:  
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O mundo se desintegra a minha volta. Minha conexão com o mundo em 
crise permanece tênue e remota. Posso prever um tempo em que esse 
alheamento deverá acabar necessariamente, apesar de não conseguir 
prever exatamente quando ou como essa relação irá mudar ou quais 
circunstâncias me incitarão a uma ação diferente (...) essa declaração 
não é uma apologia. É uma relação com um estado de espírito que reage 
com horror e incredulidade diante da visão de um vietnamita sendo 
morto na TV – não pela visão da morte, contudo, mas pelo fato de que 
a TV pode ser deligada em seguida como um faroeste ruim. Meu corpo 
permance como a realidade que resiste (Rainer, 1974, p.232) 
  

O corpo que permance como realidade seria o corpo físico – seu peso, sua massa 

seu, volume – elementos de uma fisicalidade irredutível à qualquer narratividade exterior 

que procurasse capturar as possibilidades do corpo. Estratégia minimalista da qual a 

coreógrafa devia nos anos 1970. Em 1971 a partir do que ela chama de uma intensa 

tomada de consciência feminista, Rainer começa a dirigir filmes, através dos quais investe 

na justaposição entre texto e imagem, como forma de conseguir relacionar o 

questionamento de temas políticos, com narrativas sentimentais vividas pelo personagem, 

sem fazer com que o texto direcionasse toda a ação. A voz em off é portanto um recurso 

recorrente em seus filmes. Em geral narrados por vozes femininas que refletem sobre os 

dilemas da vida, e sobre a relação entre o individual e o coletivo. 

Tratava-se de encontrar um modo de levar para cena um debate sobre a relação 

entre enlaces afetivos e política, algo que a estratégia minimalista empregada na década 

anterior não dava conta. A transição da coreografia para o cinema deveu-se, como relata 

na palestra-performance Where is the passion, where is the politcs, apresentada em 2014, 

à uma tomada de consciência do feminismo concomitante ao reconhecimento da 

experiência do envelhecimento do seu corpo de dançarina. Em uma aproximação 

paradoxal entre o feminismo radical, o sentimentalismo dos filmes de Hollywood e os 

filmes de Maya Deren e Andy Warhol essa transição da dança ao cinema se opera de 

modo a abordar aquilo que havia sido posto à margem da cena em The mind is a muscle. 

Segundo Rainer, nos anos 1960, as emoções estavam reprimidas da vida pública porém 

retornavam espetacularmente nos noticiários e nas novelas televisivas. Sobre os 

minimalistas, ela dizia:  

 

enquanto nossas criações pesquisavam tarefas cotidianas despidas de 
emoção, nossos inconscientes permaneciam no emaranhado de 
intensidade e melodrama que inversamente encontravam sua ausência 
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nas caixas, nos portais e no jogging das nossas criações escultóricas ou 
coreográficas (Rainer, 2014) 
 

A partir dos anos 2000, Rainer volta a coreografar. Seu primeiro trabalho nesse 

retorno resulta no espetáculo After many a summer dies the swann (Depois de muitos 

verões, morre o cisne). Com participação em cena de Mikhayl Barishnikov, a coreógrafa 

retoma seu repertório de dança dos anos 1960 acentuando o caráter humorístico de suas 

criações anteriores.  

De uma relação remota com mundo que se desintegra a sua volta, Rainer envereda 

por uma relação auto irônica em relação à tradição. Ao falar de After many a summer dies 

the Swann a coreógrafa rejeita a tese de que as vanguardas estéticas morreram enfatizando 

a importância de John Cage e Robert Rauschemberg. A valorização do experimentalismo 

estético das vanguardas já havia sido retomado na versão de 2006 da palestra -

performance Where is the passion? Where is the politics? And how I became interested 

in Impersonating, Aproximatting and end Running Around my Selves and  Others. And 

Where do I Look When You are Looking at Me?  A palestra é uma resposta à   um 

questionamento de uma aluna de Patrícia Hoffbauer, bailarina na companhia de Rainer, a 

respeito de Trio A, a coreografia mais emblemática da coreógrafa, nos 1960. A aluna 

perguntava, diante dos movimentos não miméticos, executados todos com a mesma 

energia, sem clímax, ou reviravoltas: onde está a paixão? Where is the passion? 

Essa era uma crítica constante ao trabalho de Rainer. As críticas apontavam o 

puritanismo estético da criadora que, em seu célebra Manifesto Não, No manifest, de 

1966, entre muitos outros nãos dizia: não à sedução. E também a uma certa utopia de 

neutralidade do performer, como se fosse mesmo possível isolar o corpo em movimento 

do mundo que se desintegrava à sua volta. Rainer processou esses questionamentos 

durante as 3 décadas em que se dedicou ao cinema, cada vez mais inclinando-se sobre o 

debate a respeito de temas políticos e sociais, com um viés feminista e anti-racista. Na 

palestra de 2006, contudo, assim como no texto sobre o espetáculo de 2000, com 

Barishinikov, ela insiste em afirmar a importância das estratégias performáticas de Cage 

e Rauschemberg como modo de poder deixar os sentidos em aberto.  

Em 2014, em mais uma reversão do caminho, ao apresentar mais uma vez a 

palestra-performance, Rainer toma uma outra direção. Ao performar um discurso sobre 

uma mulher que levanta uma taça de vinho como brinde pelo final de um ano de trabalho 

“enfurecedor, perturbador, emocionalmente esgotante, estúpido, sem sentido, infinito, 

destruidor da mente, frustrante, enlouquecedor, não gratificante, sem recompensa, 
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inteiramente miserável, fraudulento”, decide dormir em uma galeria de arte como saída 

para todos os questionamentos sem resposta que inundavam sua prática artística, 

sobretudo as relações com museus e galerias de arte. Mas em seguida, o gesto hiperbólico 

da mulher narrada na performance se cinde em um novo questionamento. Assim como o 

gesto de levantar uma taça de vinho traz consigo vários sentidos embutidos, dormir em 

público tampouco é uma ação que independe das várias condições na qual se insere. 

Dormir numa galeria do museu de arte moderna, diz Rainer, não pode ser comparado ao 

gesto de ir dormir no Trem A. E no momento em que esses dois espaços da cidade se 

materializam na fala  da performer, ela se lembra da música de Duke Ellington, Take the 

A Train na qual a letra diz: “se você perder o Trem A, perde o meio mais rápido de chegar 

no Harlem”. 

Dormir no trem A significa, nos dias que correm, diz Rainer, aponta para o fato 

de que você vem procurando trabalho sem conseguir, ou então que você trabalhou 14 

horas por dia, ou ainda que você brigou com seu cônjuge. Já dormir no museu de arte 

moderna não é para qualquer um. Significa que você conhece as pessoas certas. Signif ica 

que você será protegido ao invés de expulso. 

O que perturbava a personagem narrada por Rainer na performance é a situação 

da vida em que parece só haver duas opções: dormir no Trem A ou dormir na galeria de 

arte. Não haveria para uma artista, em seus oitenta anos de idade, uma outra 

possibilidade? É possível traçar um paralelo entre a desigualdade que corta a cidade de 

Nova Iorque em 2014, e a vida nesse metrópole latino-americana, o Rio de Janeiro? 

Dormir na Central do Brasil certamente não é a mesma coisa do que dormir em uma 

galeria de arte como modo de expressar artisticamente o fardo no qual se transformou a 

vida do artista contemporâneo. Que outras possibilidades existiriam? 

O que é interessante de ressaltar aqui nessa trajetória de Yvonne Rainer, da dança 

ao cinema e novamente à dança,  é o modo como ela sustenta essa impossibilidade de 

encontrar um terreno confortável onde se deitar. Agora com 82 anos, Rainer segue 

coreografando e dando aulas na universidade. 

 

                    Terra 

 

O filósofo francês, Jean-Luc Nancy, tem seis a menos que Rainer, segundo a 

wikipedia, nasceu em 1940. 
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Em 2001, a convite da coreógrafa Mathilde Monnier, Nancy participou em cena 

do espetáculo Allitérations, dirigido por Monnier. Em 2005 ambos escrevem juntos um 

livro que leva o mesmo nome do espetáculo. A primeira parte desse livro é a publicação 

da correspondência eletrônica trocada entre os dois, na qual refletem sobre a experiênc ia 

cênica dos últimos anos.  

O espetáculo contava com a presença em cena de Nancy, que lia um texto seu, dos 

bailarinos Mathilde Monnier e Dominique Chamblas e do compositor ERikm. Cada um 

dos quatro começa o espetáculo atrás de uma pequena mesa na qual a superfície é feita 

de látex. Nancy apoia seu texto sobre a mesa, que será lido em cena, enquanto os 

bailarinos interagem com ela das mais diferentes formas, subindo, cercando, enfiando os 

braços e as pernas nessa superfície instável. Pensando sobre este dispositivo cênico 

composto de mesas que não suportam, mas se moldam junto com o movimento, Monnier 

escreve à Nancy:  

 

Ao falar do teu lugar nesse dispositivo, me dei conta, finalmente, que 
você permaneceu, aparentemente, na mesma situação que em um curso 
(que é sem dúvida já um palco), ou seja, atrás de uma mesa, lendo um 
texto que você segura com as mãos, e também improvisando. Contudo, 
muda tudo: na configuração do espetáculo existem ensaios, coisa que 
não acontece quando você dá uma aula. Você está mais consciente do 
conjunto dos seus movimentos e você segue um timing, uma partitura 
dada pelo ritmo do espetáculo. Isso modifica consideravelmente teu 
texto, pois precisamos também te olhar. O fato de te olhar tem a mesma 
importância aqui do que de te escutar (nos anfiteatros vemos ao invés 
disso os estudantes com a cabeça inclinada para escrever enquanto 
escutam), é uma outra concentração(...) Nesse espetáculo há , a 
sobreposição entre o que se vê e o que se escuta. O desejo não é de 
construir uma relação caótica (...) é um ensaio [no sentido de tentativa] 
no qual cruzamos nossos modos de expressão sobre uma base comum 
que é a mesa.” (MONNIER, NANCY, 2005, p.37). 

 

Ao que Nancy responde:   

 

Sim, a diferença é total. Em uma aula todo peso está na palavra 
enquanto ao falar em cena entre os dançarinos e o músico eu me torno 
uma peça do espetáculo, e o sentido que está em jogo não é o sentido 
do texto. Ou melhor, o próprio sentido do texto muda, ele se torna 
também dançante, ele se estica, se dobra, ou salta. E mesmo quando não 
se pensava ainda em montar um espetáculo ele foi escrito em uma certa 
tensão em relação com a dança. (MONNIER, NANCY, 2005, p.37). 
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O que seria escrever em uma tensão em relação com a dança, me pergunto a partir 

de Nancy? Talvez diga respeito ao que o filósofo afirma mais adiante sobre o fazer 

artístico, ainda na troca de correspondência com Monnier: Trata-se de um fazer sentido, 

fora do sentido, ou seja, fora da significação (MONNIER, NANCY, 2005). A 

especificidade da dança residiria em uma imediata relação com a terra. A primeira questão 

que a dança levanta, segundo o filósofo é: o que é esta terra sobre a qual caminho? E 

ainda: o que faço quando caminho?  

 

A dança é um estar no mundo do modo mais estrito: nem em cima, nem 
embaixo, nem sobre, nem sob, mas no mundo. Algo que antecede a 
linguagem, o recém-nascido quando deixa de ser um amontoado de 
células para se tornar um corpo, em suas disjunções e desdobramentos. 
(MONNIER, NANCY, 2005, p.50). 
 

Essa relação entre a dança e a experiência anterior à linguagem, provoca, por sua 

vez em Monnier, um incômodo. Nessa perspectiva, como a dança pode abordar 

diretamente temas políticos e sociais que atravessam a vida dos artistas? Terá sido essa 

impossibilidade, questiona-se Monnier que levou a uma demora dos nazistas em 

classificarem os coreógrafos como artistas degenerados?  O questionamento de Monnier 

é semelhante ao de Yvonne Rainer. Como pode a dança relacionar-se ao discurso político 

sem submeter o corpo?  

O que separa a dança do sentido como significação, enfatiza Nancy, é o fato do 

corpo jamais se tornar um meio, um veículo, ele é sempre o imediato, algo dobrado sobre 

si próprio, não sobre o ego de um sujeito, mas sobre os músculos, ossos e articulações de 

quem dança. A fisicalidade como modo de resistência: “meu corpo permanece como a 

realidade que resiste”, como escrevia Yvonne Rainer. 

Resistir: Dançar seria portanto, um modo de estar no mundo. Um equilíbr io 

instável sobre uma terra que não se possui. Mas um modo de não desaparecer sob essa 

mesma terra.  

Sustentar essa tensão em relação à dança, de que fala Nancy, ou ainda a tensão 

entre a abertura do sentido do jogo da criação e a necessidade de desconstrução de 

territórios bem definidos de que fala Rainer, parece um desafio atual para a experiênc ia 

de instabilidade institucional que nos atravessa. Nem fechar, nem desaparecer.  Entender 

a materialidade dos corpos, suas texturas, seu peso, seu horizonte de possibilidades com 

os quais é possível dançar. Desse modo talvez  não nos  asfixiemos em lugares de fala 
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que nos engessam, mas tampouco almejaremos o céu universal onde não passamos de 

almas eternas que flutuam.  

Nesse sentido, uma tensão em relação à dança pode se aproximar da noção de 

práxis pensada por Nancy em Le sens du monde (1993). Como uma saída para o 

pensamento uma vez que o modelo de significação chegou a seu termo. Não se trata mais 

de interpretar o mundo, através de uma autoridade hermenêutica, mas de transformá- lo, 

como propunha Marx nas Teses sobre Feuerbach. No entanto, Nancy afirma que, em 

Marx, essa idéia de transformação ainda está muito ligada à agência de um sujeito 

histórico. Atualmente não seria possível pensar nesses termos. Seria preciso pensar a 

transformação através da ideia de uma abertura do pensamento no mundo, no qual ele 

transforma e é transformado por essa materialidade que o compõe e o ultrapassa 

simultaneamente. 

La pensée du sens du monde est une pensée qui devient 
elle-même, au fil de sa pensée, indiscernable de sa 
práxis, qui se perd tendanciellement comme ‘pensée’ 
dans sa propre exposition au monde, ou qui s’excrit, qui 
laisse le sens l’emporter, toujours d’un pas de plus, hors 
de la signification et de l’interpretation (...) C’est aussi 
cela, et singulièrment depuis Marx et Nietzsche, La ‘fin 
de la philosophie’: comment la fin du monde du sens 
ouvre la práxis du sens du monde (Nancy, 1990:19) 

 

 

 Pensar a partir do encontro irremediável com materialidade dos corpos sem poder 

colonizá- los, nem inscrever as marcas discursivas de uma interpretação dominante que  

confinariam suas possibilidades é deparar-se com a angústia diante da suspensão de 

sentidos absolutos que totalizem a experiência. É de certa forma dançar com os tropeços 

e as ausências de sentido. Instabilidade vibrante que talvez se aproxime desse território 

desapropriado ou inapropriado ao qual ainda damos o nome de democracia. 
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 “NA ASA DO VENTO CORRE O MELANCÓLICO CORPO”, ESCRITA E 

PERFORMANCE EM DIÁRIOS, DE AL BERTO 

Nathalia Greco (UFMG)  

Resumo: 

No presente trabalho, intenta-se perfilar o lado de Al Berto, poeta português, como escritor-

performer, que sofre o mundo no corpo, uma vez que se pode perceber uma potente tensão entre 

vida/obra que se extravasa em uma “escrita frenética”. Será analisado o seu diário, cuja 

singularidade se dá no redimensionamento do lugar desse gênero considerado menor, 

centralizando-o enquanto escrita de dimensão ética e estética em nada inferior à noção de obra 

literária inventiva ou poética. Na escrita albertiana, a importância de se tratar a performance 

como operadora de práticas e sentidos parece reverberar na inseparabilidade entre escrita e vida, 

entre o viver e o dizer. O gênero adquire um outro sentido, performativo, no que tange a 

passagem de um modelo de representação e descrição dos dias para o de um ato de fala que 

realiza a subjetividade de um eu em relação incontornável com a linguagem. Golgona Anghel, 

importante pesquisadora e organizadora de sua obra, além de poeta, afirma no prefácio de 

Diários, que “estamos perante um corpus que se expõe a si mesmo”, muito porque é alimentado 

por um corpo, tão fragmentado quanto o estilo da escrita do devir, que sente e escreve tudo que 

vive e experiencia. Estamos diante de uma escrita que passa pelo corpo, “escrevo-te a sentir 

tudo isto.”.1 

Palavras-chaves: diário. Corpo. Subjetividade. Performance. 

 

 Um dos poetas contemporâneos que se embrenhou pelo labor diarístico foi o 

português Al Berto, cuja singularidade se observa logo nas primeiras anotações dos 

																																																													
1	AL	BERTO.	O	Medo,	p.	245.	
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primeiros anos de dedicação ao gênero diário. “infinito caos sobre o rosto fecha-se/ uma 

pálpebra de medo” (AL BERTO, 2012, p.62), são os versos que se seguem aquele que 

intitula esta comunicação, presente no dia 06 de janeiro de 1984. Talvez falar em verso 

para uma categoria textual em prosa soaria estranho, mas nos diários de Al Berto, assim 

como em toda a sua obra, poesia, prosa, cartas, gravuras, desenhos, fotos, autorretratos, 

se embaralham e revelam uma forte necessidade de mostrar-se na e pela escrita.  

 O poeta, de 1982 a 1997, debruçou-se, paralelamente a sua produção literária, a 

escrita do cotidiano. A leitura desses 15 anos reunidos em um só tomo pela editora 

Assírio & Alvim em 2012, apontam para um diário que se aproxima e se afasta das 

características tradicionalmente atribuídas ao gênero. As anotações dos dias obedecem 

formalmente a alguns dos requisitos que se considera próprio do diário: a datacão, a 

introspecção, o pendor descritivo, as coincidências biográficas. Características essas 

previstas pelo filósofo francês Maurice Blanchot (2005) que reconhece a escrita 

diarística como ungida por um pacto com o calendário. Como acentua o pensador 

francês, escrever um diário íntimo é proteger a escrita, colocando-a sobre a proteção do 

tempo e, ao mesmo tempo, uma forma de salvação. Ao submeter a escrita a uma 

regularidade, o diarista está diante de um espaço o qual acolhe, muitas vezes, as suas 

insuficiências e fraquezas, assim como os eventos exteriores, o narrar dos dias. É 

possível perceber essa linha nos diários albertianos. No dia 14 de janeiro de 1984, entre 

pessoas que batem a porta e ele não quer vê-las, o trabalho com o livro “Humilde-

Lume”, que "avança dolorosamente” e o jantar com os amigos, Al Berto confessa: 

“escrevo com um único fim: salvar o dia” (AL BERTO, 2012, p.69).  

 Entretanto, na medida em que se avança na leitura dos fragmentos, a escrita revela 

passagens inegavelmente líricas, contíguas ao cotidiano. Há poesia em sua forma 

estabelecida como poema, com versos e estrofes, dispostos nas páginas - como o citado 

anteriormente - , mas há, na escolha das palavras, elementos poéticos, com uso de 

imagens e adoção de ritmo que conferem as linhas do dia anotado certo grau de 

literariedade. Como podemos observar no registro de 14 de junho de 1985: “A salsugem 

desses dias amargos, a espera a longa e gigantesca espera, o mar abrindo gretas 

medonhas pela sombra azuladas das paisagens. dantes eu podia confundir-me às 

paisagens; hoje, apenas as percorro. Mal passo as mãos sobre o rio, e já não reconheço 

as aves que fulguram no fim da memória” (AL BERTO, 2012, p.45). Assim, podemos 

observar, que o gênero do diário é explorado de forma menos evidente, carregada de 
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componentes de outros gêneros, em especial a poesia, que o afasta, em certa medida, da 

tradição. Sobre esses registros prenhes de lirismo que se lançam para além do cotidiano, 

do segredo íntimo, da confissão, a crítica albertiana problematizou, considerando-os 

como um “pseudo-diário”. Diário, ou não, como defende Manuel de Freitas, também 

poeta português e crítico de Al Berto, o interessante é a possiblidade de lê-lo “em estrita 

relação com o restante da obra do autor” (FREITAS, 2009, p.21). Há, constantemente, 

um tu, um endereçamento em suas poesias, como se elas também fossem diarísticas, por 

apresentar traços biográficos. Pode-se ler como poesia os diários e as poesias como o 

diário. Não se pretende neste trabalho discutir a categorização formal dessa escrita que 

se apresenta cronologicamente fragmentada. Interessa, assim, analisar esse diário como 

um espaço de tensão que acolhe uma escrita também tensionada entre vida e obra, em 

nada inferior à noção de obra literária inventiva ou poética. 

 

 

Diário e Performance 

 Na escrita albertiana, justamente pela marcante inseparabilidade entre escrita e 

vida, entre o viver e o dizer, que parece pertinente olhá-la pelo prisma da performance. 

Seja na poesia, propriamente dita, seja no diário, uma vez que esse gênero adquire um 

outro sentido, performático, no que tange a passagem de um modelo de representação e 

descrição dos dias para um mundo criado em ato. Entende-se aqui como performance 

em seu caráter complexo, "na sua capacidade de abranger e extrapolar outros campos 

disciplinares" (NUNES, 2016, p.169). Sobre esse conceito trabalhado por Nunes, o 

pesquisador disserta: 

 

Em geral, o termo [performance] é usado quando o(s) artista(s) 
prefere(m) não definir o nome daquilo que está fazendo como sendo 
um show ou um espetáculo de uma peça teatral, justamente por 
perceber(em) que seu trabalho está nas fronteiras. (…) "aquilo" que 
está num lugar intermediário entre diversas manifestações de arte 
(teatro, dança, literatura, escultura, pintura.) (NUNES, 2016, p.112 
grifos meus). 

 

 Como um ato, “uma intervenção que altere o establishment”, em que estão imbricados 
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sujeito e objeto, a performance transgride realidades. Essa noção transgressora, que 

resiste à categorizações e desmancha fronteiras, parece ressoar na produção literária de 

Al Berto, como um poeta do movimento de contra cultura em Portugal, que 

desestabilizou o convencional, desfazendo os engavetamentos de gênero, tanto social, 

quanto literário.  

 Em seus estudos sobre haikai e perfomance, Roberson de Souza Nunes evidencia 

agudamente que há muitas maneiras de se entender a performance, mas que nas maioria 

das vezes, “sob esta perspectiva, a performance não é um determinado tipo de ação 

(ação cênica, por exemplo), mas uma prática que expande em muito, o campo da 

encenação (…). A performance é a própria vida daquele que a realiza” (NUNES, 2016, 

p.112-113). Ao deparar com as seguintes passagens do diário, é possível indagar sobre 

que tipo de interseção entre vida e obra pode ser revelado em sua escrita íntima. 

“Escrever, pelo menos no que me diz respeito, é um projecto que assenta em grande 

parte, na maneira como estou na vida, na maneira como me vou dimensionando com o 

que me rodeia”, diz o diarista no dia 5 de fevereiro de 1984 (AL BERTO, 2012, p.88).  

E mais: 

 

12 março de 1985  

em cada palavra, existirá o embrião dum poema? em cada instante de 
vida, existirá uma palavra? em cada porta, existirá o embrião de uma 
outra vida? a nenhuma dessas questões consigo responder. toda a 
minha vida se confunde com os poemas, mesmo quando estes ainda 
não possuem palavras, são ainda só profundo silêncio, ou melhor, eco 
do silêncio, os poemas, eu sei, não existem sem a vida, e ocorrem-me 
mais interrogações em que momento surge a vida? e a vida dos 
poemas? e as palavras do silêncio? e o eco do silêncio? (AL BERTO, 
2012, p.265 grifos meus).  

 

 Assim o poeta, o diarista, o fotógrafo, o pintor Al Berto encontra uma possibilidade de 

extravasar sua introspecção em uma “escrita frenética”.  O que importa é fazer da vida 

uma obra de arte. Talvez resida aí o intenso espraiamento do eu em tantos gêneros 

artísticos. Segundo Rosa Maria Martelo, “escrever, fotografar, filmar, pintar são, na sua 

poesia, formas de apropriação através das quais emerge a conexão entre o mundo 

interior e as imagens de mundo”. (MARTELO, 2012, p.93,).  

 Esse mundo que perpassa o sujeito e o fragmenta, gerando um forte sentimento de 
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mal-estar. A vida que se confunde com os poemas ou com os registros que vão se 

acumulando nessa espécie de estoque cotidiano, é tão fragmentada quanto o estilo da 

escrita do devir e nos localiza um eu na instabilidade, na fissura. É também nesse estado 

que aparece a performance. 

 

 "O corpo muda de estado cada vez que percebe o mundo” 

 Um aspecto bastante relevante discutido na tese de Roberson Nunes é a questão 

dos rituais como performance liminar. De acordo com o pesquisador, o que chama a 

atenção na análise de um ritual é o seu caráter in-between. “O ritual visto como 

performance liminar, não é um lugar em si, mas uma passagem entre lugares” (2016, 

p.129). Interessante afirmação, quando se pensa na dificuldade (e na não necessidade) 

de localizar a obra de Al Berto nos gêneros literários tradicionais. Ao atribuir o sentido 

performático ao seu diário, é possível concebê-lo nesse limiar.  Para Nunes, o caráter 

liminar do ritual, está “ligado à morte (…), momentos de transição, que produzem a 

sensação de que algo está por acontecer e se transformar, mas ainda não se 

transformou”. (2016, p.130).  

 Os diários de Al Berto foram escritos sob o signo da morte. Principalmente, os 

fragmentos selecionados pelo poeta que integram a antologia organizada por ele 

intitulada O Medo. Em 1987, Al Berto reuniu em um único volume toda a sua produção 

literária, incluindo trechos escolhidos de três anos da sua escrita diarística, distribuídos 

em três partes, com um título bem sugestivo, Medo (1), Medo (2) e Medo (3). Escritos 

por uma mão acometida pela Aids, os trechos que compõem o tríptico revelam um poeta 

em confronto com a eminência da morte. Ao cotejar os registros selecionados por Al 

Berto com a edição póstuma Diários, observa-se que todo o trivial foi retirado, 

deixando apenas as linhas que evidenciam a forte necessidade de anunciar a sua morte. 

 

11 de março de 1984 

definha-se texto a texto, e nunca se consegue escrever o livro 
desejado, morre-se com uma overdose de palavras, e nunca se escreve 
a não ser que se esteja viciado. morre-se, quando já não é necessário 
escrever seja o que for, mas o vício de escrever é ainda tão forte que o 
facto de já não escrever nos mantém vivos. morre-se de vez enquando, 
sem que se conheça exactamente a razão, morre-se sempre sozinho. 
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nunca fui um homem alegre. morro todos os dias, como poderia estar 
alegre? sento-me e medito na busca de novas palavras. tornou-se 
quase inútil escrevê-las; chega-me saber que, por vezes, as encontro, e 
nesses momentos readquiro a certeza dalguma imortalidade (AL 
BERTO, 2009, p.369). 

 

Escrever torna-se uma forma de contornar o medo da morte que assombra. Em 

entrevista ao periódico português Jornal Expresso, um mês antes de falecer, Al Berto 

diz: “Todos os meus livros tiveram caráter de urgência”, uma urgência de quem se 

agarra às palavras para dizer da experiência de quase morte, do que poderia vir depois 

do fim. Escrevemos para sobreviver, como tanto já dissertou Jeanne Marie Gagnebin, 

“para não morrer por inteiro, ou para deixar algo de durável (…), para deixar um rastro 

uma marca de nossa passagem” (2014, p.18).  

 A presentação desse corpo abandonado, que encontra seu refúgio na cena da 

escrita, no momento, no ato, permite lançar para uma reflexão sobre a relação que pode 

ser traçada entre a escritura do diário e o desejo de sobreviver através dessa escrita do 

dia. Relação que se configura de certa forma também paradoxal, se se pensa que o gesto 

da escrita reside em um projeto contra o olvido e a morte ligados à concepção 

tradicional de obra, o romance ou a poesia. Gagnebin refere-se ao não deixar morrer 

evocando as grandes obras clássicas como a   Ilíada e a Odisseia.  

São meios de luta “contra uma morte pior que a biológica: o 
esquecimento, a ausência de nome e de fama, a obscuridade e a 
indiferença dos vivos de amanhã (...) Escrever um texto, ou melhor 
ainda, uma “obra”, constitui uma estratégia de autoconservação em 
vida e depois da vida. (2014, p.15).  

 

Como, para usar uma expressão de Gagnebin, lembrar aos vivos de amanhã pela escrita 

do diário, a escrita do instante. Interessante pensar no que Nancy disserta sobre a 

questão da duração instantânea da cena no espaço-tempo por ela configurado. Segundo 

o filósofo, os corpos destinam, encaminham palavras. 

 

Palavra destinada é palavra corpórea. É menos significação do que 
voz e com a voz – ou no silêncio – o gesto, a postura, o porte do corpo 
(...) É assim que se apresentam pelo que são [os corpos]: presenças 
cujo espaçamento abre as tensões – “conflitos” como diz Artaud – 
cujo jogo institui o drama. (2015, p.83). 
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“Cada dia anotado é um dia salvo”, eis o que sagazmente diz Blanchot (2005) sobre o 

mecanismo de salvação operado pelo diarista quando não há nada a dizer. Porém, Al 

Berto tem muito a dizer, tem urgência, seja no diário, seja na poesia, instâncias 

contíguas de sua obra. O corpo que se textualiza na escrita fragmentada parece se 

configurar como um apelo, busca um destino, um tu, para também não ser esquecido. 

Corpo que sobrevive no instante, para ser lembrado pelos vivos. “escrever sabendo de 

antemão que não haverá nisso qualquer possível ressurreição. eis o que me resta: ser 

eterno no segundo que passa”. (AL BERTO, 2012, p.305). 

  Herdeira das vanguardas artísticas, que ajudaram na resistência a rotulação, a 

Perfomance Art coloca em cena o corpo do artista. Um corpo que sente o mal-estar e 

que “procura se expressar esteticamente, em diálogo com os outros e com as coisas, nos 

ambientes onde se encontra. Como aponta Geiner, ‘o corpo muda de estado cada vez 

que percebe o mundo’" (NUNES, 2016, p.166). Mundo em crise, corpo em crise, como 

se sabe desde a obra “Les demoiselles d’Avignon”, de Picasso, que inaugurou o grande 

afastamento da representação tradicional da forma humana. Destrói-se a forma humana, 

desumaniza a arte, como afirma Eliane Robert de Moraes.  "(…) busca empreendida 

pelos artistas modernistas, no sentido de retirar o homem do centro da cena universal a 

que parecia ter sido colocado desde o Renascimento” (2002, p.60). A descentralização 

do sujeito é percebida na performance desde as primeiras encenadas no pós-guerra. 

Rompendo drasticamente com a arte tradicional, acadêmica e elitista, desde 1950, o 

artista submete seu corpo ao risco e através dele “busca um sentido maior para a sua 

própria existência, visando ir além da reprodução superficial de ações do cotidiano” 

(NUNES, 2016, p.167-168). 

 Pensar Al Berto como um escritor-performer é pensar, também, em que tipo de 

corpo está em cena nessa escrita íntima. Há um sofrimento do mundo no corpo do 

poeta, à medida em que a doença avança, o corpo definha fora e dentro da escrita. Em O 

medo (3), uma passagem descreve em que se pode notar a relação entre o corpo e 

escrita. 

7 de fevereiro de 1985 

sou um pescador sem barco e sem mar. mas tudo o que penso é 
perecível, incrivelmente perecível: o corpo, a tempestade, os móveis, a 
música, as mãos, tudo, tudo é perecível.  
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basta-me fechar os olhos ou desatar a escrever, ou simular que espero. 
o acto contínuo de esperar é-me suficiente para atravessar os dias que 
faltam (AL BERTO, 2009, p.461). 

                                                                                                                   

O risco a que se submete o poeta-performer é a doença que se alastra e que vai deixando 

as suas marcas no seu corpo e em sua escrita. Deforma-o, deixa suas mãos maiores por 

causa do emagrecimento, causa medo e estranhamento da sua imagem. Constantemente, 

nos diários, Al Berto refere-se ao seu próprio corpo como abandonado, doente, precário. 

Adjetivos que expressam mal estar, inquietação desse corpo que já não vive mais. Logo 

nos primeiros dias do ano de 1982, o poeta se indaga sobre esse invólucro que lateja. 

“Esta casa vai quebrar-se, a noite entrará nela. e vestirá o corpo abandonado. que 

habitação é essa? em que idade se poderá abandonar o corpo?” (AL BERTO, 2009, 

p.461). Casa, habitação, metáfora e metonímia do “corpo doído”, morada do sujeito 

fragmentado. Perguntar que habitação é essa é equivalente a questionar que corpo é 

esse, que vai quebrar, que vai ser abandonado. 

 O corpo de Al Berto não está inscrito apenas na escrita. A imagem possui um 

lugar bastante caro na obra albertiana, especialmente os seus autorretratos presentes em 

quase todas as capas de seus livros. A fotografia e a sua autoimagem refletida no 

espelho é um topos recorrente no registro diário. Porém, percebe-se uma relação tensa 

entre a imagem que o poeta tem de si e como ele a vê nas fotos e refletida no espelho. 

Evocando o ça été barthesiano, Al Berto não se reconhece nas fotografias antigas e no 

seu rosto refletido no espelho. É o regresso de um morto, como pontua Roland Barthes. 

No dia 18 de março de 1991, o poeta confessa: “a minha mãe encontrou estas 

fotografias e deu, mas não sei ainda se consigo reconhecer-me nelas.” (p.352, 2012). 

Em O medo (1), há somente a seguinte passagem no dia 16 de maio de 1982: 

com fotografias consolo a saudade do rapaz que fui, embora saiba que há 
muito se apagaram os sorrisos de teu rosto. envelhecemos separados, o 
eu das fotografias e o  eu daquele que neste momento escreve. 
envelhecemos irremediavelmente, tenho pena, mas é tarde e estou 
cansado para as alegrias de um reencontro. não acredito na 
reconciliação, ainda menos no regresso ao sorriso que tenho nas 
fotografias, não estou aqui, nunca estive nelas. quase nada sei de mim 
(AL BERTO, 2009, p.226).  

 

Assim é a autoimagem de Al Berto refletida do espelho, um rosto que não mais o 
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pertence, percebido no estante que olha o seu reflexo, e no momento que escreve em seu 

diário, fazendo-a, paradoxalmente, sobrevivendo pela proteção que foi submetida à 

escrita. "Do branco da toalha de rosto onde deposito os elementos do velho rosto, 

dimanará novo engano, a máscara, novas matérias susceptíveis de criarem a memória 

outro rosto ainda por vir” (AL BERTO, 2009, p.234). O tempo da foto se presentifica ao 

se colocar diante dela, evidencia, na escrita de Al Berto, nessa corrente temática de 

espelhos e rostos, uma pulsante melancolia desse passado que aparece, mas não regressa, 

que presentifica, mas que o corpo não reconhece mais.  

 Refletir a obra diarística de Al Berto sobre o viés da perfomance possibilita 

pensar a ressignificação do corpo no momento da encenação, do ato da escrita. A 

própria capa da antologia O Medo, é o poeta em uma encenação caravaggiana, com 

partes de seu corpo a mostra e que revela o intenso jogo entre presentação, subjetividade 

e sinceridade. E remete ao que Rosa Maria Martelo afirmou sobre os diários albertianos. 

Segundo Martelo, “os registros diarísticos de O Medo, nos quais aquele que escreve 

inscreve, no próprio corpo do texto, um nome emblematicamente seccionado, Al Berto, 

‘tentando reunir as partes dipersas do corpo doído’ ” (2001, p.48).	
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A PRESENÇA DA POESIA VISUAL EM CAPAS DE DISCO 
BRASILEIRAS (1969-2013) 

 
Aïcha A. de Figueiredo Barat1 (PUC-Rio) 

Julio César Valladão Diniz (PUC-Rio)  
 
RESUMO: Esta comunicação pretende mostrar como, a partir dos anos 70, a presença da poesia 
visual marcou algumas capas de disco icônicas. É interessante notar como, para além de ser 
simples invólucro de discos, a capa é terreno fértil para a expressão artística de uma poesia 
visual enquanto parte de um projeto musical maior, que se apropria de fortes simbologias e 
identidades. A construção de uma plasticidade poética é consequência direta da influência das 
vanguardas europeias. A isso se aliam grandes marcos da visualidade poética brasileira (poema 
visual; teoria do não objeto; poema espacial). Todos esses marcos influenciaram uma geração 
de capistas que atuaram no auge da expansão do mercado fonográfico, quando vendas 
astronômicas permitiram a feitura de ca pas especiais, com encartes e desdobramentos. Esta 
apresentação abordará capas que deram destaque especial à visualidade da palavra e ao gesto 
poético contido no manuseio do objeto-invólucro (como Milagre dos peixes, de Milton 
Nascimento; Barra 69, de Caetano Veloso e Gilberto Gil; Índia e Fa-Tal, de Gal Costa; Cores, 
nomes, UNS e Transa, de Caetano Veloso; Nós, de Marcelo Camelo; e Cavalo, de Rodrigo 
Amarante). 
 
Palavras-chave: Música popular. Capa de disco. Poesia visual. Poéticas. Indústria fonográfica. 
 

O Brasil é um país onde a música age como uma das mais fortes e abrangentes 

expressões da cultura e também como mediador social. O disco foi, durante muito 

tempo, um ponto crucial no processo de comunicação do artista com o grande público, 

foi um produto consumido pelos mais diversos segmentos da população até meados dos 

anos 1990. Todavia, nem sempre o cuidado estético com as capas foi uma questão para 

as gravadoras. Foi somente no encalço de uma série de modernizações que o país 

atravessou nos anos 1950 que ocorreram transformações fundamentais para a 

comunicação das capas de disco. No Brasil, com o advento da bossa nova e, depois, do 

tropicalismo e da grande inventividade das capas concebidas pelo designer e poeta 

Rogério Duarte, um pontapé foi dado em direção às múltiplas possibilidades do 

quadrado do LP.  
																																																													
1	Bolsista FAPERJ nota 10 

5562

Ana
Pencil



2	
	

É interessante notar como, para além de ser simples invólucro de discos, a capa é 

um canal, um suporte que serve para a convergência de diferentes linguagens. Ela é uma 

embalagem industrial, pensada para acompanhar um produto de arte, que é a música. 

Assim sendo, foi um lugar privilegiado no qual artistas gráficos, artistas plásticos, 

fotógrafos e poetas puderam inserir seus trabalhos e foi uma oportunidade para eles 

trabalharem e veicularem ideias. Isso ocorreu num momento em que a cena musical não 

se separava tanto da cena das artes plásticas. Nos casos que veremos adiante, a capa 

aparece como terreno fértil para a expressão artística de uma poética visual, reforçando 

o caráter “biscoito fino” da música popular.  

As capas e os encartes apresentados aqui exploram a ligação entre imagem e 

palavra. Ao analisarmos a incorporação de poemas visuais e novas poéticas nas capas de 

disco, observamos um novo modo de fazer capa e um novo suporte para o texto. O 

diálogo da poesia com outras linguagens já era notado nas vanguardas europeias do 

início do século XX. Como aponta Maria do Carmo de Freitas Veneroso: 

[...] a poesia tem se encaminhado na direção de um diálogo com 
outras linguagens, podendo ser citado como a principal referência o 
poema Un coup de dés jamais n'abolira le hasard, de Stéphane 
Mallarmé, que instaura a exploração de recursos visuais na poesia 
moderna. (VENEROSO, 2010, p. 35).  

 
A construção de uma plasticidade poética não é consequência direta somente da 

influência das vanguardas russas, da liberdade dos caligramas de Guillaume Apollinaire 

e do coup de dés de Stéphane Mallarmé, é também dos papéis colados de Georges 

Braque e Pablo Picasso, das colagens de Max Ernst e, ainda, de trabalhos de Kurt 

Schwitters, nos quais, como aponta Vera Casa Nova (2008, p. 82), “a letra na tela fazia 

seu percurso de imagem”. Nos casos que veremos a seguir, há uma interação entre 

escrita e visualidade. As letras, o aspecto gráfico, recuperam a música e a canção e se 

remetem a elas por meio da imagem. São exercícios de invenção que revelam, pelas 

capas, novas possibilidades gráfico-visuais. Nessa lógica, a embalagem passa a ser 

suporte. 

No disco Barra 69, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, gravado ao vivo no teatro 

Castro Alves em 1969 – e lançado em 1971 pelo selo alternativo Pirata, da Philips, 

criado por Nelson Motta –, uma solução bastante original foi desenvolvida no interior 

da capa, feita por Oscar Ramos e Luciano Figueiredo. Ao abri-la, vemos três faixas com 

os dizeres: “Viva a rapaziada”, trecho de texto assinado por Veloso no programa do 

show, no qual ele retoma Oswald de Andrade em Serafim Ponte Grande; “Tela e palco”, 
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trecho da letra de Cinema Olympia; e “Tanto faz no Sul como no Norte”, trecho da 

canção Alfômega, de Caetano Veloso. Temos aqui uma capa que se abre e faz uma 

ponte entre o aspecto gráfico e o conteúdo do disco.  

A valorização do poder da palavra escrita, assim como a visualidade da palavra, 

é pensada em elos com as canções contidas no disco. A construção de uma plasticidade 

poética, como dito anteriormente, é consequência direta da influência das vanguardas 

europeias. No Brasil, como aponta Haroldo de Campos, Oswald de Andrade libera a 

poesia do  

[...] vício retórico nacional [...]: a poesia “pau-brasil” de Oswald [...] 
caracteriza-se pela linguagem reduzida, pela extrema economia de 
meios, pela intervenção surpreendente da imagem direta, do coloquial, 
do humor. [...] [São] cápsulas de linguagem viva, colhidas no 
cotidiano, dotadas de alta voltagem lírica e frequentemente providas 
de agudo gume crítico. (CAMPOS, 1977, p. 292).  

 

Não é de se estranhar também que esses jogos poéticos sejam transpostos para a 

capa. Segundo Haroldo de Campos (1977, p. 304), “[...] a experiência de Caetano e Gil 

na música popular brasileira parece dar uma nova dimensão prática a esse mesmo 

problema [da transposição do oral para o escrito], revertendo para a oralidade as 

técnicas de uma poesia partitural e tipográfica”. A isso se alia a invenção, pelos 

concretos, do poema visual (irmãos Campos e Décio Pignatari), da teoria do não objeto 

(Ferreira Gullar) e do poema espacial (Wlademir Dias-Pino). Todos esses marcos 

citados reforçam a importância das relações entre imagem e escrita, desaguando no 

verbivocovisual. Essas influências constituíram uma espécie de paideuma e exerceram 

grande influência sobre a geração que concebeu a icônica revista Navilouca – da qual 

fizeram parte Oscar Ramos, Luciano Figueiredo e Waly Salomão, figuras relacionadas e 

envolvidas com as capas tratadas ao longo deste estudo. 

Ainda nos anos de 1971, os mesmos Oscar Ramos e Luciano Figueiredo 

executaram o cenário do show Gal Fa-Tal – A todo vapor, de Gal Costa, com direção 

artística de Waly Salomão. No palco viam-se duas grandes faixas-poemas de Waly – 

Violeto e Fa-Tal –, que mostravam a palavra escrita em toda sua potência e força. 

Ambas foram retomadas na capa do disco e apareceram com outros dizeres escolhidos 

pelo próprio Waly. Eles compunham uma espécie de foto-poema-novela criada por 

Waly, por Ramos e por Figueiredo: “Rolê”, da música Dê um rolê, dos Novos Baianos; 

“Pérola Negra, te amo, te amo”, de Pérola Negra, de Luiz Melodia; “Máscara do mal 

secreto”, em referência a Mal secreto, canção de Waly e Macalé; o poema Violeto (“Ver 
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de novo/ Vejo o novo/ Vejo Violeto”); “Luz/ Sol/ Que brilha me aquece e me queima”, 

em referência a Luz do sol, de Waly; “Fruta gogoia”; “Como 2 e 2 são cinco”, em 

referência a Como dois e dois; “Necessário viração”, em referência a Antonico; e “Boca 

microfone mão violão”, em referência à fotografia de Ivan Cardoso. Há inúmeras 

menções ao show – inclusive a seu cenário – e ao disco Fa-Tal na coluna Geleia geral, 

de Torquato Neto, que mostram o impacto que essas concepções tiveram na época:  

Bobões da imprensa “especializada” e bobões cegos-surdos não 
compreendem as palavras-destaque de Waly e Luciano, do que se 
utilizam para demonstrar ignorância e insensibilidade profundas a 
respeito de todas as novas formas da poesia, da imagem e do canto. 
Querem explicações. Esses bobões não contam nada. O show é 
simples e, por isso mesmo, complexo. (NETO, 1973. p. 113). 

 

Ainda em sua coluna Geleia geral, Torquato agradecia ao poeta Waly Salomão 

por tê-lo feito recuperar a fé nas palavras:  

Ao poeta Waly Sailormoon estou devendo a fé que eu já havia 
esquecido. Mas eu nunca disse pra ninguém e digo logo desta vez: era 
um grilo zumbindo e eu não acreditava mais que as palavras pudessem 
me servir de nada. FATAL e VIOLETO, palavras-destaque no show 
GAL, by Waly, desfizeram meu absurdo encantamento pelo grilo. Não 
é nada daquilo é o mesmo de sempre: tudo é perigoso, divino, 
maravilhoso. E as palavras, eu aprendi novamente, não são armas 
inúteis. (NETO, p. 139, 1982). 

 

Vê-se, portanto, que a originalidade do uso das palavras no cenário do show, e, 

posteriormente, na capa do disco, foi um feito extremamente original, digno do destaque 

dado pela mídia da época. 

Em 1973, em Índia, disco seguinte de Gal Costa – cujo show também teve 

direção artística de Waly Salomão –, vemos no interior da capa as palavras-destaque 

“Sangue tupi” e “Pique”, tiradas das canções Índia (J.A. Flores; M.O. Guerrero; versão: 

José Fortuna) e Da maior importância (Caetano Veloso), respectivamente. As palavras-

destaque criadas por Waly aparecem na parte interna da capa executada por Edinízio 

Ribeiro, com fotos de Gal Costa tiradas por Antônio Guerreiro e Mário Luiz Thompson. 

Assim como a capa de Fa-Tal, a de Índia mostra uma conceituação do espaço gráfico 

como espaço de organização do poema.  

Ainda explorando a importância da poesia visual na plasticidade da época, 

notemos que, no mesmo ano de 1973, Tom Zé lançou seu disco Todos os olhos. Não só 

a capa tinha autoria do poeta concreto Décio Pignatari, de Marcos Pedro Ferreira e de 

Francisco Eduardo Andrade, como o encarte também continha o poema visual Olho por 
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olho (1964), de Augusto de Campos, o que reforçava a influência dos concretos sobre o 

grupo baiano – do qual faziam parte Tom Zé, Gilberto Gil, Gal Costa e Caetano Veloso 

–  também no âmbito visual.  

O poeta Waly Salomão intitulou inúmeros discos de Maria Bethânia: Mel, 

Talismã, Alteza e Olho d’água – que são também títulos de canções encomendadas a 

Waly por Bethânia e musicadas por diversos parceiros. O fato dos títulos dos discos 

provirem de poemas musicados de Waly Salomão é de extrema importância, pois é o 

impacto e a força da palavra que estão em jogo. Diz-se que Bethânia convocava Waly e 

ele já ficava nervoso, pois sabia da responsabilidade de intitular os discos. Em duas 

dessas capas podemos ver que uma atenção maior é dada à visualidade da palavra 

escrita. Assim como vemos na capa de Índia e Fa-Tal, é a palavra minimalista e 

violenta que entra em cena. Não por acaso as capas em questão foram feitas por Ramos 

e Figueiredo.  

O disco Talismã tem a canção/poema-título dedicado ao talismânico trio de 

poetas Noigandres. Talismã, como título, é constituído por uma tipografia dourada e 

labiríntica – atravessando o peito da cantora, a palavra forma um labirinto dourado em 

toda a capa. Já a capa de Alteza cria um mapa poético dos topoi importantes que 

aparecem na canção homônima, de Waly Salomão: o rio Subaé, o rio Sergimirim, entre 

outros. No encarte lemos trechos da canção Alteza, como “[...] abraça a todos os lugares 

[...]” e “[...] que no meu sangue ecoa [...]”. Aqui, assim como em Mallarmé, o campo 

gráfico é o campo da página. Poemas se fazem com palavras e com ideias, e a tipografia 

se funde com símbolos do imaginário da canção. 

Alguns anos depois, Ramos e Figueiredo executariam a capa de Respire fundo 

(1978), disco de Walter Franco cuja capa também é muito influenciada pela poesia 

visual e por jogos poéticos. O encarte apresenta fotografias (feitas por Ivan Cardoso) de 

letras boiando na superfície de uma piscina, num jogo lúdico e poético que revela o lado 

material da palavra e usa uma estratégia que consiste em “[...] ressaltar a materialidade 

da linguagem, exibir a planaridade da imagem e, principalmente, instaurar uma zona 

experimental que já não é palavra nem imagem e sim a dos sinais [sic] [...].” 

(AGUILAR, 2009, p. 48). Assim, esse encarte estabelece uma fenda entre palavras ditas 

e imagens representadas. Além disso, na contracapa, vemos um trompe l’oeil, um jogo 

de distorção nas letras do título do disco; sua leitura só é possível com a inclinação da 

capa na diagonal e exige, portanto, um gesto por parte de quem a manipula. As letras 
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estão alongadas como o longo tempo de inspiração ditado por Respire fundo. A capa, 

nesse caso, acessa a materialidade do tátil e do visual.  

Outra capa que apresenta um jogo tipográfico e poético interessante é Uns 

(1983), de Caetano Veloso. Ali o título, criado por Oscar Ramos a partir de um único 

módulo curvo, forma a palavra uns – uma maneira de pensar poeticamente a unicidade 

da palavra e manifestá-la por sua tipografia.  

Talvez a capa que tenha explorado de forma mais rica não só o gesto poético, 

mas também a poesia visual, seja Cores, nomes (1982), de Caetano Veloso. Essa capa 

trabalha constantemente um jogo do dentro e do fora com estratégias de encaixe e 

sobreposição.  Há presença de jogos tipográficos, jogos de espelho. Onde se lê cores, 

uma tipografia branca; onde se lê nomes, uma tipografia colorida. Um jogo duplo do 

encarte com o envelope interior revela formas de letras vazadas, recortadas da capa, 

onde se leem trechos da canção Trem das cores na forma de poemas visuais. Não é por 

acaso que os artistas se apropriam tanto da canção mais visual do disco, uma viagem de 

trem retratada apenas pela memória das cores. Esse conjunto de poemas que podem se 

movimentar compõe a capa como um poema-objeto. Nenhuma dessas estratégias é 

gratuita. O trunfo dessa capa é justamente ecoar o conteúdo do disco: há uma 

correspondência entre canções e representações gráficas, que exploram ao máximo as 

possibilidades do suporte-invólucro e da palavra.   

Em Cores, nomes, além de todos os jogos poéticos descritos, lança-se mão, 

ainda, de uma estratégia muito original, pois a manipulação da capa2 viabiliza o abraço, 

o beijo, o encontro entre pai e filho – uma referência à faixa Ele me deu um beijo na 

boca e uma homenagem ao pai de Caetano, que viria a falecer em 1983. O gesto 

utilitário de tirar um disco de sua embalagem e colocá-lo nela se torna aqui um gesto 

poético potente. A importância do gesto dá movimento à imagem estática e faz alusão 

também ao cinema – grande influência da poesia concreta. Nisso a capa lembra os 

trabalhos de interação do participador com a obra, vistos nos neoconcretos. Poderíamos 

dizer que é uma capa que põe em prática o “exercício experimental da liberdade”, mote 

proferido pelo crítico Mário Pedrosa (1986, p. 308). A capa torna-se, ao mesmo tempo, 

suporte e objeto artístico que é possível ter em casa. 

																																																													
2 O disco Cores, nomes é composto de capa, envelope interior e encarte. Até mesmo a parte interior do 
disco é impressa, pois ocorre, assim, o jogo de dentro/fora, encontro/desencontro, viabilizado pelo gesto 
poético de quem manipula a capa.  
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Outras abordagens poéticas da capa por meio do gesto participativo podem ser 

vistas em Transa (1972) e Milagre dos peixes (1973). O disco Transa tem sua capa 

concebida por Álvaro Guimarães e planejada por Aldo Luiz. Temos aqui um discobjeto 

tridimensional: são três faces que se desdobram para formar um prisma. A economia da 

arte – toda em preto, vermelho e prata –, assim como o aspecto geométrico do 

discobjeto, lembra criações concretas e neoconcretas, como os poemóbiles (1968), de 

Augusto de Campos e Julio Plaza González, e Não (1958), de Ferreira Gullar. Flechas 

que contêm fotografias do rosto de Caetano indicam o sentido correto de montagem do 

objeto poético. 

Feita por Noguchi e Ronaldo Cientista, a capa de Milagre dos peixes, de Milton 

Nascimento, trabalha o contraste do preto e branco na fotografia em close de uma mão. 

Ao desdobrar o encarte do disco, descobrimos que a mão nina um bebê; no verso vemos 

a figura de Milton ainda menino, vestido de marinheiro. Portanto, a mão estampada na 

embalagem é também a mão que embala a criança, o que cria um jogo subjetivo 

riquíssimo que se revela com o desdobramento da capa. O título, composto visualmente 

de forma circular, simboliza o ciclo da vida. Em contraponto à predominância do preto e 

branco, as folhas coloridas contendo as fichas técnicas das músicas formam um arco-

íris. O layout geral do disco lembra a letra da canção homônima, Milagre dos peixes: 

“[...] à natureza/ Telas falam colorido/ De crianças coloridas/ De um gênio, televisor/ E 

no andor de nossos novos santos/ O sinal de velhos tempos:/ Morte, morte, morte ao 

amor” ou, ainda, “Tenho em mim todas as cores/ Quando falo coisas reais”. 

Enfim, com soluções poéticas que passam por diferentes formas de execução e 

experimentação, vemos que quase não há limites para explorar esse quadrado de 30x30 

cm. A capa é um campo que não só reflete a visualidade de cada época como também 

provoca, por meio de seus projetos gráficos, leituras culturais de um dado momento. As 

capas se tornaram, portanto, uma tradução visual das propostas sonoras de uma 

determinada cena musical e artística. Deste modo, poemas e títulos que exploraram 

recursos tipográficos e outras formas geométricas foram aplicados às capas, 

extrapolando as fronteiras das páginas de livro. As capas podem conter discursos 

múltiplos e suplementares e serem atravessadas por eles. Observá-las, lê-las com mais 

atenção é compreender a cultura em diferentes momentos históricos, assim como 

iluminar debates pungentes na contemporaneidade. Adaptando a afirmação de Paul Klee 

(1979, p. 55): a arte de uma capa não reproduz o visível, ela torna visível, isto é, ela 
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coloca em evidência a influência da visualidade poética, que, de outra maneira, não 

estaria ressaltada. 

Recentemente duas capas de disco retomaram a referência à poesia visual em 

sua concepção. Em Sou/Nós, de 2008, Marcelo Camelo usou um poema visual de 

Rodrigo Linares na capa, que brinca com a plasticidade gráfica da linguagem: posta de 

cabeça para baixo, o que se lê é nós, em vez de sou. Já em 2013, Rodrigo Amarante 

lançou Cavalo. A capa exibe as letras das faixas do disco: as letras sobre o fundo branco 

acabam por criar espaços vazios de interpretação. Com o advento das vanguardas do 

século XX, o branco ganhou outra dimensão. Mallarmé inaugurou a semântica do 

espaço em branco, com a explosão gráfico-espacial de seu poema Coup de dés, no final 

do século XIX, reivindicando os brancos como espaçamento de leitura. Como aponta 

Anne-Marie Christin: 

  
Tudo mudou no pensamento ocidental da escrita com o Coup de dés 
de Mallarmé. Pela primeira vez na nossa história, nós, como herdeiros 
do alfabeto, tomamos consciência do fato de que não dispúnhamos 
simplesmente, com esses signos, de um meio relativamente cômodo 
de transcrever graficamente nossa fala, mas de um instrumento 
complexo, duplo, ao qual era necessário reintegrar a parte visual – 
espacial – da qual ele havia sido privado, para restituir-lhe sua 
plenitude ativa de escritura. (CHRISTIN, 1955, p. 7 apud 
VENEROSO, 2010, p. 43-44). 
 

Aqui a capa se desnuda, se torna encarte, miolo e um espaço de experimentação. 

Junto às letras, é a imagem de um disco que fala de espaço, de incompletude. No 

momento do lançamento do álbum, o próprio Amarante declarou:  

[o disco remete ao] silêncio que serve para revelar aquilo que se quer 
ver, [e eu] não podia deixar de aplicar isso à arte. Além disso, o nome 
do disco é uma imagem, não há necessidade de dar ainda outra 
imagem. Eu quis que a arte fosse o menos direcional possível, o 
menos competitivo possível [sic], um contraste à gritaria de poluição 
visual. (AMARANTE, em entrevista de 19 nov. 2014, apud 
VASCONCELOS, 2014). 
 

Esses dois exemplos mostram que, ainda que de maneira diferente, a visualidade 

da palavra segue contemporânea e importante para as poéticas visuais das capas de 

disco. Há um diálogo de linguagens que se tangenciam e se interpenetram: acredita-se 

que a capa seja justamente um desses meios, porosos, que não podem ser 

compartimentados. Ela está em um campo mais inespecífico, algo que Florencia 

Garramuño, em Frutos estranhos, descreve ao ressaltar que “a arte das últimas décadas 
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teria abalado a ideia de uma especificidade do meio, que cada vez há mais arte 

multimídia ou o que poderíamos chamar de ‘arte inespecífica’ (GARRAMUÑO, 2014, 

p. 16). Ler uma capa como escrita artística é admitir que ela incorpora e abarca 

diferentes linguagens. Assistimos, no século XX, a um apagamento de fronteiras. Longe 

de ser apenas uma embalagem do suporte físico da obra musical, a capa é também uma 

representação, uma materialização da própria subjetividade do disco em si. Uma 

tentativa, por vezes, de capturar sua essência. “O século XX aprendeu a lição desses 

poetas e pintores e considerou o entrelaçamento das artes, os entreolhares e a reflexão 

sobre sua prática”, diz Vera Casa Nova (2008, p. 57). A capa foi e é mais um suporte 

possível para praticar a poesia visual, ela se tornou espaço de diálogo entre as artes, 

espaço onde “o poema e a imagem se roçam” (Casa Nova, 2008, p. 57).  

 

Referências 

AGUILAR, Gonzalo. Poesia concreta brasileira: as vanguardas na encruzilhada 

modernista. São Paulo: EDUSP, 2005. 

 

______. A tipografia e a fenda. Ide (São Paulo), v. 32, n. 48, p. 44-49, jun. 2009.  

 

AMARANTE, Rodrigo. Cavalo. 2013. 1 disco sonoro. 

 

BASUALDO, Carlos (Org.). Tropicália, a revolution in Brazilian culture. São Paulo: 

Cosac Naify, 2005. 

 

BETHÂNIA, Maria. Talismã. Philips, 1980. 1 disco sonoro. 

 

BETHÂNIA, Maria. Alteza. Philips, 1981. 1 disco sonoro. 

 

CAMELO, Marcelo. Sou/Nós. 2008. 1 disco sonoro. 

 

CAMPOS, Haroldo de. A arte no horizonte do provável. São Paulo: Perspectiva, 

1969. 

 

______. Ruptura dos gêneros na literatura latino-americana. In: MORENO, Cesar 

Fernandez. América Latina em sua literatura. São Paulo: Perspectiva, 1979. 

5570

Ana
Pencil



10	
	

CAMPOS, Augusto de; CAMPOS, Haroldo de; PIGNATARI, Décio. Mallarmé. São 

Paulo: Perspectiva, EdUSP, 1974. 

 

CASA NOVA, Vera. Fricções: traço, olho e letra. Belo Horizonte: Editora UFMG, 

2008. 

 

COELHO, Frederico.  Eu, brasileiro, confesso minha culpa e meu pecado: cultura 

marginal no Brasil das décadas de 1960 e 1970.  Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2010. 

 

COSTA, Gal. Fa-Tal. Philips, 1971. 1 disco sonoro. 

 

COSTA, Gal, Índia. Philips, 1972. 1 disco sonoro. 

 

DIAS-PINO, Wlademir. Wlademir Dias-Pino. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2010.  

 

FRANCO, Walter. Respire fundo.1978. 1 disco sonoro. 

 

GIL, Gilberto; VELOSO, Caetano. Barra 69. Philips, 1971. 1 disco sonoro. 

 

KLEE, Paul. Teoria del arte moderno. Buenos Aires: Ediciones Caldén, 1979. 

 

NAME, Daniela (Org.). Diálogo concreto: design e construtivismo no Brasil. Rio de 

Janeiro: Caixa Cultural, 2008. 

 

NASCIMENTO, Milton. Milagre dos peixes. 1973. 1 disco sonoro. 

 

NETO, Torquato. (Org. Ana Maria Silva de Araújo Duarte e Waly Salomão). Os 

últimos dias de Paupéria. São Paulo: Editora Max Limonad, 1982. 

 

PEDROSA, Mario; AMARAL, Aracy (Org.). Mundo, homem, arte em crise. São 

Paulo: Perspectiva, 1986. 

 

5571

Ana
Pencil



11	
	

PERLOFF, Marjorie. O momento futurista: avant-garde, avant-guerre, e a linguagem 

da ruptura. São Paulo: EDUSP, 1993. 

 

SALOMÃO, Waly. Poesia total. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.  

 

SOLT, Mary Ellen. Concrete poetry: a world view. Indiana: Indiana University Press, 

1971. 

 

VASCONCELOS, Lívia. As redescobertas de Rodrigo Amarante. 19 nov. 2014. 

Disponível em: <http://graciliano.tnh1.com.br/2014/11/19/as-redescobertas-de-rodrigo-

amarante/>. Acesso em: 10 out. 2016. 

 

VELOSO, Caetano. Transa. Philips, 1972. 1 disco sonoro. 

 

VELOSO, Caetano. Cores, nomes. Philips, 1982. 1 disco sonoro. 

 

VELOSO, Caetano. UNS. Philips, 1983. 1 disco sonoro. 

 

VENEROSO, Maria do Carmo de Freitas. A visualidade da escrita: a aproximação entre 

imagem e texto nas artes do século XX. In: ARBEX, Marcia; CASA NOVA, Vera. 

Interartes. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. p. 35-57. 

 

WILLIAMS, Emmet. Anthology of concrete poetry. Nova Iorque: Something Else 

Press, 1967. 

 

ZÉ, Tom. Todos os olhos. Continental, 1973. 1 disco sonoro. 

 

 

 

 

 

5572

Ana
Pencil



1

TEXTUALIDADES E EXPERIMENTAÇÕES DA POESIA CONTEMPORÂNEA
EM AUGUSTO DE CAMPOS

Andressa da Costa Farias (UFSC)
Susana Scramim (UFSC)

RESUMO:

O presente texto advém de parte de pesquisa inicial  de doutorado que pretende observar as
articulações  possíveis  para  os  conceitos  de  temporalidade  e  espacialidade  na  poesia
contemporânea  de  Augusto  de  Campos.  A  análise  tem  como  foco  o  viés  da  poesia
contemporânea,  do  fazer  poético  e  das  publicações  destas  através  do  poeta  mencionado.  A
escolha  de  Campos  deve-se  à  representação  deste  autor  como  um  dos  fundadores  e
disseminadores da poesia concreta e de vanguarda. Além disso, tais poesias possuem acentuada
expressão gráfica, através dos meios visuais, e sonoros e figuram também em meios digitais
constituindo, assim, nova textualidade e experimentação poética. A relevância desta proposta de
discussão consiste na escolha da poesia concreta como uma das possibilidades de representação
da  poesia  contemporânea.  Siscar  (2010) expõe  que  Campos  está  sempre  perfeitamente
“antenado” com o que há de mais “avançado” tecnicamente e deste modo de maneira mais
explícita  aos  rumos  da  atualidade  através  da  exploração  do  grafismo,  da  holografia,  da
sonoridade e da cibernética na sua trajetória poética. E faz um paralelo do poeta brasileiro com a
figura intelectual de Mallarmé que experimentou em diversos graus o desprezo por uma época
de materialismo burguês,  de  cultura  rebaixada,  cuja  linguagem estaria  reduzida ao falatório
cotidiano e  utilitário  da “universal  reportagem”.  Constituirá  o  corpus de pesquisa  para  este
artigo os poemas Greve (1961) e Contemporâneos (2015). Pretende-se expor as características
da  poesia  de  Campos  a  partir  de  elementos  como  persuasão,  capacidade  de  síntese,
comunicação, conteúdo crítico e interatividade. Objetiva-se traçar aqui especialmente o perfil de
textual  da  poesia  discutindo  o  intercâmbio  que  ela  faz  com as  formas  contemporâneas  de
tecnologia  de  comunicações  tais  como  o  digital  e  a  “intermídia”.  Acredita-se  que  as
textualidades poéticas abarcam conceitos relevantes da literatura brasileira, sobretudo quando
permitem uma releitura da contemporaneidade.

Palavras-chave: poesia contemporânea; Augusto de Campos; textualidades; tempo e espaço.

Através  da  poesia  contemporânea  e,  neste  caso,  particularmente,  da  poesia

concreta, manifesta-se a poesia de vanguarda, para a qual o leitor é peça fundamental

tanto no processo criativo quanto na proposta de reflexão que a poesia busca suscitar.

Para Agamben (2009), o poeta contemporâneo mantém fixo o olhar no seu tempo para

perceber não luzes, e sim o escuro. O contemporâneo, percebendo o escuro do presente,

divide e interpola o tempo à altura de transformá-lo e colocá-lo em relação com outros
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tempos, de nele ler de modo inédito a história. A justificativa para tal afirmação estaria

na noção de que todos os tempos, para quem deles experimenta contemporaneidade, são

obscuros. A poesia contemporânea, entendida aqui como poesia de vanguarda, soube

enxergar o escuro de seu tempo através das diversas manifestações de arte propostas por

inúmeros autores, entre eles, Augusto de Campos. A poesia de Augusto de Campos é

relevante  para  contribuir  com  o  que  propõe  Scramim  (2012)  quando  apresenta  a

necessidade de reflexão sobre a produção poética.  A autora expõe que a crítica tem

diante  de  si  a  poesia  como  uma  manifestação  cultural  capaz  de  contribuir  para  a

elaboração de  sentidos  para  a  cultura  do  contemporâneo,  e  apresenta  deste  modo a

poesia como uma possibilidade de análise. Acreditando nesta premissa desenvolvemos a

investigação aqui proposta.

A poesia concreta e de vanguarda caracteriza a obra de Campos.  Ávila (2008)

apresenta a poesia de vanguarda como aquela que acrescenta ao mundo e ao homem

algo novo ou aquilo que precede,  prepara e anuncia.  A poesia é uma das principais

“portas de entrada” da vanguarda, sobretudo na linguagem, já que é por meio dela que

se manifestam as diversas possibilidades expressivas enquanto veículo de comunicação

do  pensamento  criador.  O  autor  em questão  considera,  assim,  que  os  poetas  estão

sempre à  frente  de seu tempo, já que experimentam, inventam, adicionam formas e

estruturas  novas  à  linguagem a  partir  da emoção humana e da inteligência  criativa,

materializadas através da poesia.  Para Ávila, sempre houve poetas de vanguarda,  ou

seja, aqueles homens que tomaram a si a tarefa de conduzir a arte para a renovação, para

a expressão de um mundo em transformação que suscita inquietações espirituais.

Assim, a poesia de vanguarda tende a aproveitar ao máximo todos os recursos

que a modernidade e contemporaneidade proporciona: essa poesia é exibida também em

diversas plataformas como telas de cinemas, vídeos , internet, muros e paredes. Alguns

poetas brasileiros já deram mostras de como isso se materializa na prática, sobretudo os

concretistas. E em especial, Augusto de Campos. O poeta credita à Mallarmé a invenção

de um processo de composição poética que entreabriu as portas de uma nova realidade

da poesia com a publicação de Un Coup de Dés (1897), (revista Cosmopolis-1897), o

“poema-planta”  cuja  organização  do  pensamento  é  realizada  em  “subdivisões

prismáticas da Ideia” com uma espacialização própria do poema sobre a página. Para

Haroldo de Campos (2006), Mallarmé propôs a organização do espaço gráfico como

campo de força natural do poema. Evidenciou a arte poética.

Augusto  de  Campos  (2006)  identificou  uma  série  de  efeitos  advindos  desta

publicação em particular das quais podemos citar: emprego de tipos diversos, posição
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das linhas tipográficas, espaço gráfico e aqui particularmente os “brancos” assumem

importância  e  uso  especial  da  folha  que  passam  a  compor-se  de  duas  páginas

desdobradas.  As palavras formam um todo e ao mesmo tempo se separam em dois

grupos.

Logo, o poeta francês inaugura um processo único de dinamização dos recursos

tipográficos cuja influência advém da música.  E acaba por ser de total relevância para a

poesia concreta da qual Augusto de Campos fez parte.

Assim  podemos  elucidar  que  a  poesia  concreta,  conforme  Campos,  é  dita

“concreta” por colocar as palavras para atuarem como objetos autônomos. É geradora

de ideia, criadora de uma entidade todo-dinâmica, “verbivocovisual” cujas palavras são

dúcteis, moldáveis, amalgamáveis, à disposição do poema.

Colabora com tal colocação, Pignatari (2006) que expôs que com a revolução

industrial,  a  palavra  começou  a  descolar-se  do  objeto  a  que  se  referia,  alienou-se,

tornou-se objeto qualitativamente diferente,  quis  ser  o  objeto  propriamente dito.  De

modo  que  a  poesia  concreta  realizou  a  síntese  crítica,  isomórfica.  Acabou  com as

alusões e formalismos da poesia pura.

Novas textualidades e experimentação poética

E por tais razões, é possível afirmar que a poesia concreta bem como a obra de

Augusto de Campos inauguram  novas textualidades e experimentações poéticas uma

vez que,  conforme o próprio autor,  a poesia concreta assumiu uma responsabilidade

total perante a linguagem ao recusar-se absorver as palavras de modo indiferente. O

poeta concreto identifica na palavra um campo magnético de possibilidades, uma célula

viva, um organismo completo, com propriedades psico-físico-químicas. Viva!

O núcleo poético é posto em evidência não mais pelo encadeamento linear de

versos, mas por um sistema de relações e equilíbrios entre quaisquer partes do poema.

Haroldo enfatiza ainda:

Dizemos  que  a  poesia  concreta  visa  como  nenhuma  outra  à
comunicação. Não nos referimos, porém, à comunicação-signo, mas à
comunicação de formas.  A presentificação do objeto verbal,  direta,
sem biombos de subjetivismo encantatórios ou de efeito cordial. Não
há cartão de visitas  para  o poema:  há o poema.  (CAMPOS,  2006,
p.79)

Realiza-se através da poesia concreta uma síntese crítica, isomórfica, da relação

palavra-objeto. “A palavra jarro é a coisa da coisa, o jarro do jarro, como “o mar dentro

do mar”, de Baudelaire.” (PIGNATARI, 2006, p.99). Logo, conforme expõe Haroldo de

Campos (2006) a poesia  concreta  coloca em xeque a  estrutura lógica da linguagem
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discursiva tradicional porque esta constitui uma barreira para o acesso ao mundo dos

objetos.

No entanto, não pretende inaugurar uma nova linguagem e sim impedir a atrofia

da  linguagem,  dinamizando-a.  Opõe-se  a  não  funcionalidade  e  a  formularização  da

linguagem e ao discurso que se converte em fórmula,  postulou Augusto de Campos

(2006).

Haroldo de Campos (2006) cita que o julgamento preliminar da poesia concreta

como aquela  que contribuiria  para  um “empobrecimento da  linguagem” passa a  ser

considerado uma visão ingênua e pejorativa diante de uma reflexão menos rigorosa no

calor da polêmica. O julgamento da poesia concreta, entre os críticos, assume que ela

possui um caráter analítico-estético de um verdadeiro “princípio de estilo”, verificável

como processo e estimável no poema concreto como fator integrativo de êxito dessa

realização. A poesia concreta situa-se num contexto histórico-cultural engajada com o

passado  da  experiência  artística  que  descerra  o  campo  vetorial  de  uma  nova

sensibilidade, contemporânea a atuante.

Para demostrar tais considerações, escolheu-se o poema concreto de Augusto de

Campos intitulado GREVE (1961) que é exposto abaixo:

Na impressão em papel, o poema é constituído por duas folhas sobrepostas. Uma

transparente e com as letras grafadas em preto e a outra por baixo é uma folha branca
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com a palavra greve grafada em letra caixa alta e de cor preta de modo a preencher todo

o espaço, pois é repetida várias vezes. As folhas sobrepostas fazem com que os versos

se complementem, formem um todo significativo no espaço visual da poesia. Primeira

impressão “casa” com a segunda impressão de modo único. As palavras se mesclam e

parecem sugerir também movimento no espaço entre uma impressão e outra.

Conforme Décio Pignatari  (apud DOLHNIKOFF, 2012),  o poema concreto é

forma  e  conteúdo  de  si  mesmo.  Cita  que  Augusto  de  Campos  deu  um  “salto

participante” a partir da publicação de “Greve”,  em 1961, quando a poesia concreta

tinha  cinco anos  e  se  orgulhava  de  ter  uma linguagem pouco referencial.  Por  isso,

Pignatari  expõe que a  poesia  concreta  seria  a  primeira  grande totalização da poesia

contemporânea enquanto poesia “projetada”, a única consequente do tempo deles ou

que estavam vivenciando. Para ele, a poesia concreta tinha de dar o pulo conteudístico,

semântico e participativo. A partir de então, o trabalho de Augusto de Campos derivará

por um grande período para as artes plásticas (1964-1970).

A composição do poema em 1961, época que o país passava por um ambiente

político instável demostra o interesse do poeta por questões sociais. A forma com que é

publicada é transgressora, questionadora, “grita” a realidade vivida por muitas pessoas a

anunciar uma “greve” por melhores condições de vida e trabalho.

A poesia figura também em contexto digital.  Podemos encontrá-la em diversos

sites e links, mas nos remeteremos especialmente a dois. O site1 da rádio Cultura FM

103.3 de São Paulo que dedicou um espaço e homenagem ao poeta em questão por

ocasião do recebimento do Prêmio Iberoamericano de Poesia Pablo Neruda, em 2015. E

neste espaço publicou uma foto do autor bem como o poema “GREVE” declamado em

áudio. 

O site  apresenta  através  do  áudio,  a  contextualização  da  produção  do  poema

“Greve” bem como uma análise breve do movimento concreto nos anos sessenta. Na

sequência  há  a  descrição  de  como  o  poema  é  apresentado  na  impressão  papel  e

finalmente há a declamação do poema com sobreposição de vozes. Ao fundo ouve-se a

palavra “Greve” repetida constantemente com um tom baixo, com ritmo compassado e

de modo uniforme. Alia-se a tal sequência de repetição uma outra voz que declama os

demais versos de forma firme e o áudio com o volume um pouco mais alto, o ritmo é

tranquilo (vagaroso). Ao finalizar a sequência de versos do poema, a outra voz continua

a  proferir  a  palavra  “Greve”  num  ritmo  um  pouco  mais  rápido.  Há  também  um

1 O  link  da  rádio  para  tal  contextualização  exposta  é

http://culturafm.cmais.com.br/radiometropolis/lavra/augusto-de-campos-greve>.  Sugere-se  que  o  leitor

acesse tal link para melhor acompanhar a análise aqui exposta.
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acompanhamento musical ajustado a tais vozes.

O outro site2 é o endereço do poema Augusto de Campos no portal UOL. O poema

“Greve” aparece publicado de modo interativo uma vez que a palavra GREVE fica

“piscando” e sobreposta ao restante da poesia que compõe a publicação. Esta parte que

“pisca” está gravada com a cor vermelha. E o movimento de aparecer e desaparecer da

tela a palavra sugere uma espécie de “grito” da palavra. Lembra o ritmo da voz já que

para proferir o som, há pausas para o respirar. Logo, há uma parte estática e outra parte

com recurso de animação visual. A parte estática está composta por letras brancas sob

um fundo lilás com figuras geométricas como triângulo. Há a reprodução a seguir: 

Figura 1- imagem da poesia “Greve” em ambiente digital

Percebe-se que o poema foi “atualizado” pelo autor (anos 60 para os anos 2000

em diante) aproveitando os diversos novos meios de publicação que surgiram com o

advento de novas tecnologias digitais. O poema “Greve” através dos links citados pode

ser experienciado pelo leitor nos meios digitais através da ativação de outros sentidos: a

audição; no caso do site da Rádio Cultura de São Paulo e a visão; através do site UOL.

Cinquenta  anos  após  a  publicação  do  primeiro  número  da  revista  livro

Noigrandes,  celebrados  em  2002,  foi  organizado  um  catálogo  Noigandres  que

acompanhou um CD produzido. Tal organização realizada por Leonora de Barros e João

Bandeira abriu a possibilidade de recepção da obra através da audição. Isso permitiu,

conforme observou Rocha (2015), recuperar a dimensão verbivocovisual almejada pelo

concretismo. Dimensão esta especialmente explorada por Augusto de Campos através

das suas constantes experimentações com os meios como podemos observar igualmente

2        Para ilustrar e acompanhar tal análise é necessário igualmente que o leitor acessa o endereço

eletrônico <http://www2.uol.com.br/augustodecampos/greve.html>.
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através do poema analisado anteriormente.

Há  uma  ênfase  ao  experimentalismo  estético  no  fazer  poético  atualizando

constantemente tempo e espaço, pois sua poesia em outros meios consegue produzir

outras experiências de leitura para além da que permite a publicação no meio impresso.

Conforme o próprio Augusto de Campos,

Parece-me evidente que a informática e os vários softwares que foram
sendo  aperfeiçoados  nos  últimos  anos  fornecem  ao  poeta  um
instrumental  enorme  para  ele  viajar  no  espaço-tempo  cibernético.
Como  nunca  antes,  o  poeta,  hoje  em seu  estúdio  doméstico,  tem
condições  de  criar  um  poema  onde  as  palavras  se  materializam
integralmente:  podem  se  expandir  e  se  movimentar  em  cores  e
texturas diversas, interagir com imagens e ainda associar-se a vozes e
sons, na produção de animações. Que terão vida dentro ou forma do
âmbito digital. (ROCHA, 2015, p.116)

Assim como a poesia “Greve”, se faz relevante a análise de outro exemplo de

poesia do qual pode-se discutir as categorias tempo e espaço sob uma perspectiva de

poesia  contemporânea ou do conceito de contemporaneidade.  Para tal  escolhemos o

poema  Contemporâneos (2015), reproduzido:

A voz da consciência poética e a carga semântica da poesia através da palavra

são de extrema importância na poesia de Augusto de Campos. Muitas de suas poesias

estão  ancoradas  em  uma  ou  duas  palavras,  que  expressam  “n”  significados  nas

categorias tempo e espaço. Podemos verificar na poesia reproduzida, que a construção

espacial  sugere  apenas  uma única  palavra  visto que não há espaçamento entre  uma

palavra e outra formando um desenho triangular.

Nesta “palavra” há a emergência de uma sentença se inserirmos espaçamento
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entre  as  palavras  e  deste  modo  o  enunciado  poético  ficaria  do  seguinte  modo  “Os

contemporâneos não sabem ler”. Tal construção permite ao leitor fazer relações e “n”

suposições a respeito do que seria o contemporâneo, os contemporâneos e as leituras e

possibilidades de leituras advindas desta composição e deste “tempo” poético.

Siscar  (2015)  chama atenção que  jornais  e  publicações  de  grande circulação

consideram o nosso tempo como época de desinteresse pela poesia e arte de modo geral,

no  entanto,  faz  uma  ressalva  que  nas  últimas  décadas  houve  o  interesse  pelo

contemporâneo como objeto de estudo sendo a pujança editorial real e alvo de muitos

prêmios. Segundo o autor estamos vivendo numa época de diversidade e multiplicidade

pacífica de tendências e projetos poéticos. Cremos que Augusto de Campos seja um dos

poetas que contribui com tal variedade poética a partir de seus projetos gráficos em

relação à poesia conforme esta última analisada.

Considerações finais

Pode-se observar que a poesia de Augusto de Campos, especialmente as que

trouxemos  para  a  análise,  demostram  que  o  poeta  é  sensível  aos  aspectos  sociais

vigentes na sociedade. E que tem uma abordagem contemporânea do fazer poético ao

condensar  rico  conteúdo  semântico  em uma  ou  poucas  palavras.  Sua  poesia  evoca

também  novas  textualidades  a  partir  do  que  caracteriza  a  própria  poesia  concreta

enquanto movimento poético singular e/ou de vanguarda.

O poeta  aproveita  as  novas  tecnologias  como recurso  poético  ao  “atualizar”

poesias já existentes para os meios digitais atribuindo novas funcionalidades à palavra e

buscando recursos que sensibilizam os sentidos do leitor. Concentra em sua poesia os

dispositivos que a tecnologia oferta como possibilidade de som, cor, imagem, animação,

interatividade  e  movimento.  Sua  publicação é  sintonizada  com as  características  da

poesia concreta no que diz respeito a comunicação rápida e eficaz da mensagem. Sobre

isso expôs Haroldo sobre a linguagem na poesia concreta:

“Então  uma  linguagem afeita  a  comunicar  o  mais  rápida,  clara  e
eficazmente o mundo das coisas, trocando-o por sistemas de sinais
estruturalmente  isomórficos,  coloca,  por  uma  súbita  mudança  de
campo de operação, seu arsenal de virtualidades em função de uma
nova empresa: criar uma forma, criar, com seus próprios materiais,
um mundo  paralelo  ao  mundo  das  coisas-  o  poema.”  (CAMPOS,
2006,p.108)

A partir da poesia “Greve” apresentada inicialmente na impressão em papel e
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posteriormente  também  publicada  como  hipertexto  acredita-se  que  a  passagem  do

registro verbal escrito da poesia para a representação dela a partir de recursos visuais,

digitais  e  sonoros  permitem investigar  a  recriação  da  arte  poética  em  contexto  de

tempos múltiplos, não lineares. Permite materializar novas textualidades para a poesia

contemporânea. O poema Contemporâneos (2015) emerge como um dos tantos projetos

poéticos que a nossa época experimenta.  O tempo e o espaço são ressignificados uma

vez que Augusto re-publica a poesia anos depois a partir de outros recursos e meios de

publicação. Neste sentido, Siscar (2015) chama atenção que aquilo que foi escrito no

passado também está sujeito  à releitura e à re-historização, que é condição paradoxal da

contemporaneidade.

Finalizamos tal exposição com o que observou Rocha (2015) sobre a poesia de

Augusto de Campos como aquela que pode ser considerada em contínuo processo de

exploração do potencial poético de diferentes meios de expressão e de diferentes mídias.
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A REINVENÇÃO DA TRADIÇÃO LITERÁRIA NA LÍRICA CONTEMPORÂNEA: 

UMA LEITURA SOBRE SENTIMENTAL, DE EUCANAÃ FERRAZ 

 

 

Carolina Barbosa Lima e Santos (UFMS)  

 

 

RESUMO: Propõe-se neste trabalho uma leitura sobre Sentimental, de Eucanaã Ferraz, obra 
vencedora do Prêmio Portugal Telecom, em 2012. Para tanto, analisa-se as maneiras pelas quais 
diversas vozes da tradição literária são reinventadas em meio a esta poética contemporânea, 
caracterizada pela pluralidade de modos de representação. Vale notar que longe de tecer poemas 
que representem um sujeito movido por mundos ou sentimentos sublimes e grandiosos, Ferraz 
alinhava sua coletânea por meio de uma voz lírica de cunho cético e prosaico, em estado de 
desencantamento em meio à sua contemporaneidade. Em Sentimental, deparamo-nos com a 
literatura conduzida por uma linguagem que se caracteriza pela variedade de formas, tons e ritmos. 
Ao lermos a obra, reconhecemos que a sua força inovadora se encontra tanto em seu trabalho 
estético – que se define pela relação de ruptura com modelos poéticos historicamente canonizados – 
quanto em sua proposta de retorno à realidade empírica. Vale notar que as propostas de leitura 
desenvolvidas neste trabalho estão ancoradas em teorias de estudiosos como Alfonso Beradinelli, 
Massaud Moises, Alfonso Berardinelli, dentre outros. 
Palavras-chave: Tradição Literária. Poesia Contemporânea. Literatura Brasileira. Eucanaã Ferraz. 

Nascido no Rio de Janeiro em 1961, Eucanaã Ferraz é autor de diversos livros de 

poemas; organizador de antologias como Letra Só (2003) e O mundo não é chato (2005), 

de Caetano Veloso; Nova Antologia Poética: Vinicius de Moraes (2003); e Poesia 

Marginal: Palavra e livro (2013); além de professor de Literatura Brasileira na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Muitas de suas obras foram contempladas 

por importantes premiações literárias, tais como o Prêmio Aphonsus de Guimarães, da 

Fundação Biblioteca Nacional, com o livro Desassombro, em 2002; o Prêmio Jabuti pelos 

livros Ruas do mundo, 2004, e Cinemateca, 2008; e o Prêmio Portugal Telecom da Poesia 

com Sentimental, em 2012. 
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“Sustentada pelo passado e seduzida pela diferença” (MENEGAZZO, 2004), a voz 

poética presente em Sentimental é marcada pela heterogeneidade dos seus modos líricos de 

representação. Longe de tecer poemas que representem um eu movido por mundos ou 

sentimentos sublimes e grandiosos, Eucanaã Ferraz alinhava sua coletânea por meio de uma 

voz lírica de cunho cético e prosaico, em estado de desencantamento em meio à sua 

contemporaneidade.  

A ironia encontra-se presente em Sentimental desde o primeiro poema, O coração. 

Contrariamente ao que sugere o título do livro, o poema, composto por dois versos, não 

promove reflexões acerca da imagem do coração enquanto um símbolo convencionalmente 

relacionado a afetos e/ou subjetividades. Desmistificando a aura em torno deste signo, o 

poeta opta por explorá-lo em seu sentido denotativo, reduzindo-o a um órgão animal, na 

condição de carne comestível: “Quase só músculos a carne dura. / É preciso morder com 

força” (FERRAZ, 2012, p.9). Despojado de metáforas, O coração inicia a obra quebrando 

as expectativas do leitor, valendo-se para isso de um viés sintético e brutalmente realista. 

Ao tratar do amor, em Sentimental, o poeta o representa em sua fase de 

rompimentos e desencontros, tal como podemos notar em Times Old Roman. A ideia de um 

distanciamento temporal é sugerida desde o seu título que pode ser compreendido como 

uma referência ao nome da fonte tipográfica Times New Roman. Nesta perspectiva, a 

palavra new é substituída pela old orientando o leitor à percepção de que algo antigo é 

representado. Podemos observar que esta possibilidade interpretativa sobre o título, 

referente a um distanciamento temporal e à alusão ao nome da fonte tipográfica, é 

potencializada pelas seguintes palavras do último verso do poema: “letra morta”. Leiamos 

Times old roman: 

Quer que o diga, não o digo, 
 
o teu nome já não brilha 
não o digo sob as cinzas 
 
de janeiros muito antigos 
mal respira nos escombros 
 
desse breve apartamento 
o teu nome quem diria 
 
não é coisa que se diga 
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som de um som que 
 
se partira não insista 
já não tento já não posso 
 
é simples o que te digo 
e te digo sem remorso 
 
calmamente sim repito 
sem espanto não o digo 
 
nenhuma pedra se move 
rio seco letra morta 
 
(FERRAZ, 2012, p.14) 

Em meio à estrutura do poema, que se vale energicamente da repetição de palavras 

(digo/diga/diria), de um teor elegíaco e confessional, e de uma linguagem 

significativamente melódica – composta por rimas internas (quer que o diga, não o digo/ o 

teu nome já não brilha) e externas (calmamente sim repito/ sem espanto não o digo) –, 

podemos notar sua possível relação com uma forma poética europeia clássica. Para melhor 

compreendermos a possibilidade deste diálogo, leiamos a explanação de Massaud Moisés 

sobre a voz da poesia trovadoresca galego-portuguesa:  

Visto numa ideia obsessiva estar empolgando o trovador, a confissão gira 
em torno dum mesmo núcleo, para cuja expressão o enamorado não acha 
palavras muito variadas, tão intenso e maciço é o sentimento que o 
tortura. Ao contrário, a corrente emocional, movimentando-se num círculo 
vicioso, acaba por se repetir monotonamente, apenas mudando o grau de 
lamento, que aumenta em avalanche até o fim (MOISES, 2006, p.19). 

Tal como os trovadores das cantigas de amigo, o eu lírico de Times old Roman 

desvenda ao interlocutor a amargura que remanesce em torno do rompimento de sua 

relação amorosa. E, pensando ainda por este viés comparativo, a expressividade melódica 

deste poema, delineada pelo esquema rítmico quase uniforme de suas estrofes, reforça a 

possibilidade intertextual com o trovadorismo, cuja forma poética, de caráter oral e 

tradicionalmente popular, vinculava-se intimamente à música. De acordo com Massaud 

Moises, em A literatura portuguesa através dos textos, os poetas medievais “deviam ser 

capazes de compor, achar sua canção, cantiga ou cantar, e o poema assim se denominava 

por implicar o canto e o acompanhamento musical” (MOISES, p.20, 2006).    

É válido ressaltar que há uma significativa interrupção na linearidade métrica de 

Times Old Roman. O nono verso do poema, quase inteiramente alicerçado em redondilhas 
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maiores, é o único construído por três sílabas fonéticas. Posicionada sugestivamente no 

centro estrutural de Times Old Roman, a composição do verso pode ser compreendida como 

um recurso estético utilizado pelo poeta para reforçar a ideia trabalhada em torno do fim de 

uma relação amorosa.   

A leitura de Times old roman leva-nos então a compreender a expressão “letra 

morta” como uma metáfora pela qual o eu lírico concebe e censura, ao mesmo tempo, o 

nome do personagem ao qual se refere ao longo de todo o poema. Ou, ainda, como uma 

maneira – sugerida pelo título – de o poeta aludir à antiga forma trovadoresca, possível 

fonte pela qual se vale para compor seu texto. 

Em Melancolia, o espírito de contradição encontra-se presente desde a arquitetura 

do poema, que se ancora na confluência entre dois gêneros aparentemente opostos e 

inconciliáveis: a poesia e a prosa. Temos aqui a representação de um instante no qual a voz 

poética é impulsionada pela contemplação dos registros em “cópias” – podemos 

compreendê-las como uma metáfora referente a fotografias e/ou filmagens – de momentos 

íntimos compartilhados com sua amada. Suas intensas e concisas descrições, carregadas de 

um tom doloroso e saudosista, evocam imagens expressivas que trazem ao presente 

sombrio a beleza, a luz e a efemeridade de um passado distante. Leiamos: 

Uma cópia do nosso quarto, cada coisa, e pedaços da paisagem lá fora; 
não se trata de dor ou desespero, é apenas a cópia da minha alegria; 
uma cópia das suas mãos abertas, paradas, uma cópia do seu carinho, 
uma cópia dos seus olhos, uma cópia idêntica do seu modo de olhar, 
em preto e branco, cópias das tardes que hoje eram sempre a luz, 
como tangerinas, das noites em que parece arder um metal diferente, 
sua voz, o cabelo, uma festa, a cópia do seu colar, da sua lágrima, 
uns amigos, você sorri; não são a dor ou desespero, são só as duas, 
cópias das ruas, milhões, que deslizam e não  
dependem de nós. 
 
Todos estão cegos. Todos estão loucos. Todos estão mortos. 
Deuses habilidade súplica suborno não têm nenhum poder 
e nos lançamos ao destino, ao veredito da sorte às leis do acúmulo,  
rios hotéis palaces suítes,  reproduções disso e daquilo, do que  
não vemos e nem saberemos, imagens não me sirvam de consolo 
mas quando sejam o horror guardem ainda alguma beleza, a cópia 
da beleza de quando éramos nós dois e o mundo; não é o fim, 
é o dedo de ninguém sobre a tecla que nos copia, somos nós 
sem nós em cópias, à perfeita e sem fim ilusão, à perfeição 
da vertigem. 
(FERRAZ, 2012, p.25) 
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A tensão em torno da passagem do tempo é evidenciada pelo primeiro verso da 

segunda estrofe (“todos estão cegos/ todos estão loucos/ todos estão mortos”), que sugere 

uma continuidade da história dos personagens mencionados na estrofe anterior (“uns 

amigos”, “milhões, que deslizam e não dependem de nós”). Notemos que mesmo em uma 

estrutura anárquica e prosaica, o texto apresenta vários recursos poéticos, como a 

enumeração, repetição de palavras (cópias, dor, desespero, todos, beleza, nós), elipses 

(milhões, que deslizam e não dependem de nós), hipérbatos (em preto e branco, cópias das 

tardes que hoje eram sempre a luz), metáforas (e nos lançamos ao destino, ao veredito da 

sorte) e comparações (como tangerinas, das noites em que parece arder um metal diferente).  

Para melhor compreendermos a proposta estética de Melancolia, faz-se necessário 

refletirmos sobre a concepção da estudiosa Luísa Benvinda Pereira Álvares a respeito da 

natureza híbrida do poema em prosa: 

O que se revela pois mais importante no poema em prosa é a sua 
inesgotável capacidade de fazer reflectir [sic] acerca do ser da poesia e da 
prosa e de quantos mais conceitos forem intervindo no imenso campo da 
literatura. O poema em prosa existirá enquanto for possível desafiar o 
estado de ordem do universo literário, e é isto que o caracteriza 
essencialmente: uma união profunda entre termos aparentemente 
diferenciados e opostos, uma contestação incessante àquilo que se vai 
tornando “normal” ou “aceitável”, o que, se por um lado valida a 

existência do poema em prosa, por outro implica inevitavelmente a 
imensa variabilidade das suas manifestações concretas. Assim sendo, o 
poema em prosa propõe acima de tudo e de forma inequívoca a idéia de 
liberdade, ou de libertação, como motor da criação literária (ÁLVARES, 
1995, p.244).  

Partindo desta reflexão, podemos pensar na opção do poeta pela forma de um 

poema em prosa, aplicada em Melancolia, tanto como uma experimentação estética que 

busca transcender os limites convencionais dos gêneros literários, quanto como uma 

maneira de enfatizar o estado de tensão interna da voz poética que expressa sua angústia 

diante da percepção da passagem do tempo.  

Notemos ainda que, em Sentimental, a metalinguagem poética e a 

metaficcionalidade se fazem presentes em diversos textos que o compõem. Tecido em 

versos livres, em meio a um fluxo coloquial de palavras, Vida e obra é um de seus 

metapoemas, isto é, uma de suas criações literárias que têm como tema o próprio fenômeno 

poético: 

Repare, Cicero, que os copos se tornam 
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mais leves quando cheios de vinho. 
 
E, você há de concordar comigo, a cada copo 
essa impressão cresce. Deuses, vazio, 
 
canções, vinho: este é um poema sobre poemas 
e amizade. 
 
Repare que o mesmo se dá conosco: o peso 
faz-se leve em nós se um verso nos acontece. 
(FERRAZ, 2012, p.37) 

Embebida pelo prazer estético, a voz poética de Vida e obra promove uma reflexão 

de cunho prosaico na qual compara – em um diálogo com Cicero, escritor e filósofo de 

Roma Antiga – a sensação de leveza favorecida pela embriaguez de vinho ao deleite 

proporcionado pela prática poética.  A boemia cantada nos versos livres do poema permite-

nos compreender a “amizade” mencionada no último verso da primeira estrofe como uma 

referência a Charles Baudelaire, poeta que sugere a embriaguez “de vinho, de poesia ou de 

virtude” como um método eficaz para a neutralização dos efeitos provocados pelo “fardo 

do tempo”. Para além da intertextualidade, a auto-reflexão presente em Vida e obra pode 

ser interpretada como uma maneira pela qual o poeta propõe uma desautomatização no 

modo de leitura de seu público. Ao apresentar os limites e as possibilidades dos seus modos 

de expressão, o eu lírico põe em xeque a própria literatura, seus recursos e seus temas, 

promovendo, assim, uma aproximação com o leitor.  

Em Recebei as nossas homenagens, podemos analisar uma das formas pela qual 

Eucanaã Ferraz trabalha a metaficcionalidade em Sentimental.  Observemos que o título do 

poema sugere algumas reflexões: a quem se destina as homenagens do poeta? E que 

homenagens seriam essas? Se levarmos em conta os elementos que permeiam o 

personagem deste poema – de feição prosaica e descritiva, porém provida de uma eloquente 

musicalidade – poderemos compreender a homenagem mencionada em seu título como 

uma reverência ao dramaturgo William Shakespeare.  

Eucanaã Ferraz tece uma síntese poética de Hamlet, célebre obra shakespeariana, ao 

contemplar em Recebei as nossas homenagens as passagens significativas desta tragédia. 

Tal como o personagem Hamlet, o “príncipe estragado” do poema encontra-se solitário em 

meio à Dinamarca, em desacordo com tudo, sobretudo consigo mesmo, observando o teatro 
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vazio e vagando durante a noite enquanto aguarda a presença fantasmagórica de seu pai. 

Leiamos o poema de Eucanaã Ferraz: 

Único homem acordado nesta noite, o apartamento 
apertado parece imenso; vagueio desacordado de tudo 
e sobretudo em desacordo comigo, único homem 
acordado no mundo; o teatro estreito assim vazio 
 
parece largo, perambulo absoluto, príncipe estragado; 
não dormir é meu palácio; a Dinamarca, diminuta, 
parece dilatar-se enquanto palmilho o ar do quarto. 
Vem o dia, e o fantasma de meu pai não aparece. 
(FERRAZ, 2012, p.16) 

Lembremos que para além das semelhanças entre os personagens de Eucanaã Ferraz 

e de Willian Shakespeare, Hamlet também é uma obra composta por um jogo de metaficção 

determinante para o desenlace de importantes ações de sua trama: a fim de confirmar a sua 

suspeita e revelar ao reino da Dinamarca a figura de seu tio enquanto o verdadeiro 

assassino de seu pai, Hamlet convida uma trupe de atores para apresentar no castelo uma 

peça de teatro na qual um usurpador envenena o irmão e casa-se a cunhada. Para o príncipe 

dinamarquês, o comportamento do tio ao longo da apresentação provaria a sua culpa ou a 

sua inocência diante da morte da morte do rei.  

É importante observarmos que na obra Shakespeare as ações, analogamente aos 

solilóquios, revelam-nos a tormenta e a solidão de Hamlet. O poema de Eucanaã Ferraz, 

por sua vez, representa a matéria etérea do estado d´alma de seu personagem no primeiro 

plano da ficção. Nas duas obras, no entanto, a angústia sofrida pelos personagens acaba 

influenciando as suas respectivas visões – sombrias e desarmonizadas – acerca dos 

contextos que os permeiam.  

A apropriação desse personagem clássico, de alma atormentada, no poema de 

Eucanaã Ferraz evidencia que determinadas metáforas e criações literárias atravessam o 

tempo e o espaço, pulsando vigorosamente no presente imaginário da cultura ocidental. Ao 

desenvolver uma temática em torno da figura de Hamlet, em Recebei as nossas 

homenagens, o poeta brasileiro propõe-se a conduzir o leitor a uma visão contemporânea – 

não deixemos de notar que o personagem se encontra em um “apartamento”, signo 

arquitetônico próprio da modernidade – sobre o passado, bem como a uma leitura, ancorada 

na tradição literária, sobre o seu próprio tempo. 
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Estruturalmente, no entanto, Eucanaã Ferraz opta pelo desvio das normas 

tradicionais da poesia. A desconstrução das regras clássicas do gênero poético pode ser 

notada pela forma livre – marcada pela ausência de uma linearidade métrica – de seus 

versos, pela exploração do enjambement, pelo emprego da pontuação, pela presença de 

ambiente e personagem bem como pela descrição de suas ações ao longo do poema. Juntos, 

estes elementos acentuam a feição narrativa de Recebei as nossas homenagens que, por sua 

vez, pode ser compreendida como um recurso estético que reforça a ideia do estado de 

tensão no qual se encontra seu personagem, bem como um questionamento próprio de uma 

poesia contemporânea que reverencia a tradição literária por meio de uma forma de 

representação subversiva e dessacralizadora.  

Uma visão política sobre o cenário metropolitano brasileiro também dá cor à obra 

de Eucanaã Ferraz. Em Nuvens cobrem a cidade de São Paulo, a tonalidade irônica do 

poema acentua a feição oblíqua de seu lirismo. Ao se valer de elementos banais do 

cotidiano paulista para compor sua poesia, o escritor articula uma aproximação entre o 

mundo empírico e o literário a fim de desenvolver uma análise – marcada pela leveza e pelo 

humor – sobre o ambiente representado.   

A proposta de desautomatizar a visão de seus leitores diante de questões de ordem 

social é arquitetada, sobretudo, no plano estético do poema. Por meio da “irrupção do não-

formalizado e do não-formalizável no interior de sua forma” (BERARDINELLI, 2007, 

p.28), Eucanaã Ferraz desenvolve, em Nuvens cobrem a cidade de São Paulo, uma reflexão 

em torno de fatores sócio-culturais que levam a sociedade paulistana a promover realidades 

discrepantes dentro de uma mesma cidade.  

Para além das dinâmicas descrições dos movimentos de transitoriedade dos 

personagens que o compõem, a ausência de pontuação na maior parte de seus versos sugere 

uma representação rítmica da velocidade acelerada que marca o cotidiano vivido pelos 

sujeitos deste ambiente moderno. Pensando ainda na arquitetura do poema, nota-se que o 

modo comparativo pelo qual se vale o poeta é expressivamente visual: enquanto “grandes 

homens de negócio voam para casa de helicóptero”, “os críticos literários [e] de cinema 

seguem para o jornal de velocípede”. Leiamos um trecho do poema para melhor 

compreendermos as ideias aqui destacadas:  

Um antigo poeta defini-la-ia agora Messalina 
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envolta em véus, ou que, sob o tropel surdo 
do céu tudo se oculta nada se oculta nesta hora 
 
erradia em que pequenos homens de negócio 
tentam solucionar problemas como a difícil relação  
entre lâmpadas e interruptores nos seus quartos 
de hotel em que grandes homens de negócio voam 
para casa de helicóptero em que os críticos literários 
de cinema seguem para o jornal de velocípede 
em que os poetas vão para os raios que os levem 
de dromedário quando nuvens amonturam-se 
(FERRAZ, 2012, p.87) 

Podemos observar que assim como o “helicóptero”, um importante signo da alta 

modernidade, simboliza o enaltecimento e a realidade provida de grandes privilégios dos 

“homens de negócio”; “velocípede” (veículo antigo, de duas ou três rodas, que antecedeu a 

bicicleta) e “dromedário” (animal da família dos camelos), signos obsoletos e/ou exóticos 

na presente contemporaneidade, assumem no texto uma função de alegoria, exprimindo a 

condição de excentricidade na qual os críticos de arte e os poetas vivem em meio esta 

metrópole.  

Cabe atentarmo-nos também para o tom de humor presente nos versos em que o 

poeta descreve ironicamente a preocupação imediata e individualista dos “pequenos 

homens de negócio” – representação figurativa que pode ser compreendida como uma 

maneira metafórica de se referir à classe burguesa – tentando solucionar “problemas como 

a difícil relação entre lâmpadas e interruptores nos seus quartos de hotel”.  

A aura de uma cidade soturna, industrial e poluída é esboçada em uma passagem na 

qual o poeta expressa que não são as nuvens, mas sim “água fumaça poeira nublam a 

metrópole de silêncio” (FERRAZ, 2012, p.88). Em contraposição à poeira e à fumaça, as 

nuvens – representadas como seres leves, livres e movidos por vontade própria –, sem 

qualquer afinidade com esta metrópole caótica e “sobrenumerável” (2012, p.88), 

distanciam-se de São Paulo. Leiamos outro trecho de Nuvens cobrem a cidade de São 

Paulo em que Eucanaã Ferraz se vale da prosopopeia (“as nuvens não estarão/ não estão 

nem aí para São Paulo”) e de neologismos (“nuvam, “nuvolejam”) como recursos estéticos 

para tecer poeticamente a sua crítica em relação ao modo de vida exacerbadamente 

vertiginoso e materialista desta cidade:  

[...] 
sobrenumerável; 
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nuvens nuvam nuvolejam sem planos, estão aqui 
por acaso, a cidade não lhes diz respeito, 
 
se escapamos da mosca e fomos devorados  
pela aranha que amamos não lhes interessa 
 
e partirão 
levando seu desprezo pela permanência 
das coisas, pela pressa dos homens, as nuvens não  
estarão, 
 
não estão nem aí para São Paulo 
(FERRAZ, 2012, p.88-89) 

Vale lembrar que, de acordo com Alfonso Berardinelli, ao promovermos uma 

análise estética da poesia moderna, devemos nos atentar às ideias e ao sentido que nela se 

encontram articulados, pois, nesta perspectiva, não há um grande texto artístico que não 

seja criado a partir de uma de uma memória social e de uma visão ideológica sobre o 

histórico que o envolve. Partindo deste viés, ao propormos uma leitura sobre Nuvens 

cobrem a cidade de São Paulo, o caráter de “denúncia indireta” – articulada por meio de 

tensões de ordem existencial nas ações de suas personagens, as nuvens – presente neste 

poema não pode ser ignorado, uma vez que a crítica aos conflitos sociais, aos valores 

culturais, ao ritmo e ao estilo de vida da metrópole paulistana “é o motivo central em toda 

sua reflexão estética” (BERARDINELLI, 2007, p.33).  

Devemos, portanto, levar em conta a ideia para a qual caminha a voz poética de 

Nuvens cobrem a cidade de São Paulo, voltada para a representação da modernidade 

paulistana enquanto um ambiente artificial em que sua população se insere mecanicamente. 

Dentre suas múltiplas proposições, o texto nos leva a compreender que o domínio da 

metrópole se dá pelo sistema que a condena a uma realidade na qual o vazio e a servidão 

marcam as vidas anônimas de seu “cardume de operários” e/ ou de sua “caravana de 

miseráveis” (FERRAZ, 2012, p. 87-88), submetendo-os ao complexo, crescente e 

insaciável engenho capitalista. É importante ressaltar, no entanto, que o tom grave do 

poema é pulverizado pela leveza de sua linguagem, pela maneira como o poeta arquiteta 

uma sequência de imagens etéreas – tal como a das nuvens, flutuando sobre as coisas – e 

promove um efeito de movimento e rapidez por meio das palavras postas em liberdade em 

seus versos. 
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Em Sentimental, deparamo-nos com a literatura em sua função existencial, 

impulsionada pela “busca da leveza como reação ao peso do viver” (CALVINO, 2007, 

p.39) e conduzida por uma linguagem que se caracteriza pela variedade de formas, tons e 

ritmos. Contrapondo-se ao pesadume, à artificialidade e ao mecanicismo do mundo 

moderno, a poesia de Eucanaã Ferraz, ainda quando permeada por um teor grave, 

desenovela-se em um estilo ágil, leve e imagístico. Ao representar a realidade empírica, o 

poeta opta por sobrelevar e pulverizar o seu peso, valendo-se, para isso, da confluência 

entre diversas combinatórias de metáforas, cores, melodias e imagens. A pluralidade 

poética pela qual Eucanaã Ferraz desenvolve os poemas que compõem a coletânea 

Sentimental leva-nos a pensar que a sua lírica contemporânea, atravessada pelo exercício de 

auto-reflexão e pelo diálogo com diversas vozes da tradição literária, exige de seu leitor 

uma postura atenta e dinâmica diante de seus textos. Cabe ao leitor posicionar-se como um 

mediador do processo de construção de imagens e dos diálogos intertextuais sugeridos pelo 

poeta. 
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A POÉTICA DE TORQUATO NETO: UMA VIAGEM PERDIDA NA NOITE 

ESCURA DOS ANOS 19601 

 

Esmeralda Barbosa Cravançola (UFBA)2 

 

RESUMO: Torquato Neto é um poeta singular na literatura brasileira, primeiro, porque ele não 
foi apenas poeta: também foi jornalista, roteirista, compositor de música popular brasileira, 
participante ativo na escrita de manifestos do Tropicalismo, dirigiu e atuou em filmes Super-8, 
foi um agitador da cena cultural de sua época. Segundo, sua obra é amplamente fragmentária e 
convulsionada; escrevia desde os nove anos de idade; tinha cadernos de restos de textos não 
publicados, diários produzidos dentro e fora dos manicômios pelos quais passou. E, por fim,  
porque sua vida de poeta se confunde com o período histórico de ditadura civil militar em que 
se situa – conturbado, violento, permeado por morte, por catástrofes e ruínas –, do qual não 
podemos e não devemos separar sua obra. A produção de Torquato Neto também é um meio de 
conhecimento da experiência histórica vivenciada por ele e por seus contemporâneos e dos 
desacertos do país. Fazer uma sondagem da sociedade brasileira a partir de produtos culturais, 
além de funcionar como documento de memória, leva-nos a reconhecer quais as formas que 
Torquato procura nessa complexa matéria. Mostrar como suas intenções artísticas se traduzem 
em linguagem artística, bem como as ambiguidades e contradições podem servir como um 
sismógrafo tanto dos movimentos artísticos do poeta como das mudanças ocorridas no país e os 
sentimentos daqueles que estavam envolvidos naquela experiência histórica e tinham 
expectativas relacionadas ao desenvolvimento do Brasil. Neste cenário, nossa hipótese é de que 
a melancolia funcione como um mecanismo de resistência aos acontecimentos da época, contra 
a vertigem da violência e uma reação contra o presente que se mostra inapropriado e que não 
demonstra possibilidade de continuação que não seja barrada pelas ações do tempo. Como 
referenciais teóricos, nos baseamos em textos de Theodor Adorno, Jaime Ginzburg, Sigmund 
Freud e Eduardo Lourenço. 
 

Palavras-chave: Torquato Neto. Melancolia. Resistência. Ditadura. 

 

                                                             
1 As reflexões apresentadas neste artigo integram parte da pesquisa (em andamento) sobre a obra de 
Torquato Neto e os incursos melancólicos em sua poética como mecanismo de resistência, sob a 
orientação da professora Dra. Mirella Márcia Longo Vieira Lima (UFBA).  
2 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura, da Universidade Federal da Bahia-
UFBA, na linha de pesquisa Estudos de teorias e representações literárias e culturais. Email: 
esmeraldacravancola@hotmail.com. 
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A leitura da obra de Torquato Neto pede uma postura de rompimento com 

classificações de gêneros, uma vez que ele associa linguagens diversas na criação de sua 

poética. Poesia e canção popular, diários e crônicas, performance e manifestos são 

formas encontradas pelo poeta nascido em Teresina, Piauí, para compor uma arte 

fragmentária e experimental, repleta de tensões, aporias e paradoxos, características 

também do período em que esta se desenvolve. Além disso, não acreditamos que seja 

possível ler sua obra sem levar em conta o contexto histórico em que está inserida, isto 

porque podemos entender o discurso artístico como uma interpretação do mundo feita a 

partir da linguagem, mesmo sabendo que a arte tem seu sistema de funcionamento para 

além da História, e que as afinidades não acontecem tão facilmente numa relação de 

causa e efeito. 

Entendemos essa poética como uma maneira de ultrapassar as barreiras, dar à 

vista outras possibilidades de lidar com aquilo que estava ao redor e, assim, surja como 

resistência e luta contra o ambiente de repressão social e cultural dos anos em que o 

poeta viveu, buscando todos os meios que se mostrassem propícios a uma arte que se 

quisesse liberta e, ao mesmo tempo, mostrasse as dificuldades de se produzir, dando 

uma resposta aos atos repressivos daquela época. 

Penso ser importante ressaltar que o ato de escrever é, para Torquato Neto, 

contínua procura de espaços para conseguir respirar, no entanto, esse ato não é por ele 

usado para criar qualquer tipo de utopia. O autor insurge-se com violência contra a 

violência instituída, sem propor necessariamente realidades alternativas. 

Nesse sentido, situamos a melancolia como uma reação ao presente que se 

mostrava inapropriado, agigantando-se e extrapolando a esfera privada e contaminando 

o mundo. Em Torquato, vemos um convite à melancolia que é convite à recusa do 

tempo sombrio e violento. Assim, as marcas melancólicas que seriam, a priori, 

vivenciadas no íntimo do indivíduo explodem no chamado ao outro para ocupar 

espaços, projetando-se socialmente a partir da experiência particular para a experiência 

coletiva, ambos – indivíduo e coletivo – vivendo à beira da dissolução. 

Na obra de Torquato Neto, a resistência melancólica constitui apelo ao não 

esquecimento do que estava acontecendo no país, atenção à densa e complexa realidade 

que tomava conta dos espaços públicos e privados. Não há, a rigor, superação das 

perdas e sim seu reconhecimento. O tempo – na obra de Torquato – flui em direção à 

morte, o que não deixa de ser paradoxal, já que, caminhando para o fim, ele foi 

deixando seus escritos como sugestões de vias para sobreviver. 
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Ao fracasso dos projetos de sua geração golpeada pela ditadura e castrada pelo 

AI-5, unem-se a dor do exílio e a sensação de diluição do mundo da infância. Como 

bem observa Jaime Ginzburg, em Literatura, violência e melancolia, todo esse mal-

estar leva o sujeito a observar a realidade como “um campo de desencantamento e 

desconfiança” (GINZBURG, 2013, p. 12). Seu tempo é de dor, de violência e não 

podemos desvincular o contato do texto com a realidade. 

Falar do mundo violento como um território ordenado envolve ficar à 
distância, deixar a pele sem ferida e o corpo sem dor. Entretanto, no 
momento em que houver dor envolvida, as categorias organizadas do 
pensamento institucionalizado mostram seus limites e a ideia de que é 
possível olhar tudo à distância, com neutralidade, frieza ou 
objetividade, pode cair por terra (GINZBURG, 2013, p. 34). 

 
Segundo Ginzburg, “em um corpo sofrido, a relação entre língua e pensamento é 

abalada pela negatividade da experiência. A linguagem é percebida como traço 

indicativo de uma lacuna, de uma ausência” (GINZBURG, 2012, p. 57). Essa ausência 

vai se traduzir nas imagens fortemente melancólicas da escrita torquatiana; e, como não 

há superação do trauma, alguns temas e expressões indicativas de silêncio, 

fragmentação, ausência, irão se repetir ao longo dos anos, como se a repetição pudesse 

purgar a dor. 

Seguindo também os passos de Adorno (2006), entendemos que tanto o crítico 

como o artista, ao apontarem os problemas e contradições de uma sociedade, estão 

inscritos nelas e, configuradas esteticamente neste contexto, as obras possibilitam 

condições para que a experiência seja apresentada de maneira acessível, sem, no 

entanto, perder o seu poder de choque, de modo que forma e conteúdo se relacionem 

entre si e com aquilo que está à sua volta, numa relação já não mais de síntese, e sim 

parcial, fragmentada. A partir dessa concepção fragmentária de um sujeito exposto 

constantemente a ameaças e catástrofes, aceitamos a ideia de que não há subjetividade 

totalizante, mas sim um sujeito incompleto, fragmentado, em processo. 

Trazendo esses conceitos mais próximos de nossa discussão, pensando nos 

textos de Torquato Neto, diante do terror de viver em meio a uma ditadura e todos os 

seus desdobramentos, não podemos admitir que haja uma representação idealista, ou um 

sujeito lírico inteiramente instituído. Completude, neste caso, seria incoerente com 

aquilo que foi presenciado historicamente. Estratégico, então, é se voltar para um 

silenciamento, uma fragmentação, um experimentalismo que mantenha a tensão entre o 

sujeito e a História. 
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Em um poema que pode ser considerado como uma das versões para “Literato 

cantabile”, Torquato Neto aponta para o problema da comunicação e o aniquilamento da 

experiência. 

Agora não se fala mais 
Toda palavra guarda uma cilada 
E qualquer gesto é o fim 
Do seu início 
 
Agora não se fala nada 
E tudo é transparente em cada forma 
E em sua orla 
Os pássaros de sempre cantam nos hospícios 
 
Você não tem que me dizer 
O número de mundo deste mundo 
Não tem que me mostrar 
A outra face 
Face ao fim de tudo: 
 
Só tem que me dizer 
O nome da república do fundo 
O sim do fim do fim de tudo 
E o tem do tempo vindo; 
 
Não tem que me mostrar 
A outra mesma face ao outro mundo 
(não se fala. não é permitido: 
Mudar de ideia. é proibido. 
Não se permite nunca mais olhares 
Tensões de cismas crises e outros tempos. 
Está vetado qualquer movimento. 
(TORQUATO NETO, 2004, p. 168) 
 

Marcadamente, esse é poema do presente – tanto do tempo em que foi escrito 

quanto dos usos verbais. Dialoga com a época em que foi produzido, representando os 

empecilhos que existiam entre a comunicação poética e a experiência humana, expondo 

os limites e as tensões entre o permitido e o proibido. 

Apesar de o eu lírico trazer em si um desejo de falar em meio ao aprisionamento, 

o parêntese sem continuidade apresenta o ambiente de proibição, de clausura que está ao 

redor. A palavra não consegue funcionar como libertação, ela “guarda uma cilada”, 

assim como o gesto, que se caracteriza como um mover-se em meio vigiado. O veto se 

configura do início ao fim do poema: da primeira estrofe, “e qualquer gesto é o fim do 

seu início”, até o último verso, “está vetado qualquer movimento”. 

O eu lírico não espera encontrar respostas objetivas, totalizantes para aquilo que 

se apresenta diante de si, porém ele busca por palavras que deem conta de nomear (“a 
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república”) e tragam uma afirmação, mesmo que seja “o sim do fim do fim de tudo”, um 

fragmento do tempo que ainda estaria por vir. 

A contradição, reconhecida por Adorno, de que o poeta é crítico a partir do 

mundo que critica, é adensada no poema no momento em que há um jogo entre 

dizer/mostrar e não é permitido/é proibido, fazendo assim crítica do sistema de 

repressão instaurado e crítica de si, do sujeito que deseja se mover, mas para quem 

sequer os olhares são permitidos. 

O poema traz para o seu interior o terror da censura sobre a qual fala. E essa 

relação entre o interno do poema e o externo a ele é fortalecida quando Torquato Neto 

utiliza a melancolia e o trauma nesse discurso fragmentado, que foge de uma poesia 

totalizante. A face do mundo que se mostra permite ver a outra face da história que não 

se pode alcançar, e a dor da incomunicabilidade, num gesto inacabado que expõe de 

maneira negativa a amplitude daquilo que não se pode representar. 

A obra torquatiana se desenvolve num cenário traumático em que o sujeito não 

foi preparado para superação das experiências de violência e para uma reflexão clara do 

que estava sendo vivido. Por isso também, tornou-se difícil para o poeta apresentar uma 

obra que tivesse unidade, fosse na forma ou nos temas. 

Passando do poema para a crônica. Além de música, as crônicas de Torquato 

Neto, escritas na sua coluna “Geleia Geral”, em 1971/72, tratam de cinema, poesia, 

censura, outros fatos relacionados ao contexto cultural do período e até questões 

pessoais, como a saudade da mulher e do filho. Das 142 crônicas publicadas no jornal 

Última Hora, gostaria de destacar o título de algumas que fogem de assuntos 

propriamente musicais e trazem traços melancólicos à coluna: “pessoal intransferível”, 

“marcha à revisão”, “a morte ataca”, “assunto pessoal”, “alô, idiotas”, “baixo astral”, 

“miedo de perder-te”, “mala direta” e “na corda bamba”. Na maioria dos textos, 

percebemos que o poeta dá um acento particular à língua, com uma entonação como 

forma dissidente, proposital para fugir da censura, fazendo crítica como militância; em 

alguns casos, escreveu em tópicos. Exemplo disso é a crônica denominada “por hoje, 

acabou” que começa da seguinte maneira: 

* O dia seguinte de repente antes do sim. Não faço a menor questão de 
fazer sentido. Basta o meu amor redivivo. 
* Número dois desta seleta: agora, aqui e agora. Citação: leve um boi 
e um homem ao tal matadouro. O que berrar menos merece morrer. É 
o boi. 
(TORQUATO NETO, 2004a, p. 306). 
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A forma, além dos tópicos, chama a atenção. Torquato inicia o texto com uma 

frase sem verbos que liguem as palavras ou as relacione com alguma ação, mas “o dia 

seguinte” figura como a ação improvisada e repentina. O leitor não sabe exatamente o 

que seria o “sim”. Ele deixa claro que sua ideia é justamente não apresentar sentido. No 

terceiro enunciado, também sem o uso dos verbos, surge o amor ressuscitado. 

Se no primeiro tópico, ele faz ressalva para o futuro que se antecipa e para um 

amor que ressurge, no segundo, ele chama a atenção para o presente com a repetição por 

duas vezes da palavra “agora”. Ainda sem saber claramente do que se trata, o leitor é 

presenteado com uma citação, que aumenta o tom cifrado do texto: “leve um boi e um 

homem ao tal matadouro. O que berrar menos deve morrer. É o boi”. Essa citação 

aparece de outra forma, em outro texto: “Leve um homem e um boi ao matadouro, 

aquele que berrar é o homem, mesmo que seja o boi”. Se o homem for levado à morte, 

tem a capacidade de gritar. O boi segue desconhecedor da sua sina ao ser encaminhado 

ao matadouro. Torquato Neto está nos dizendo mais que isso. Adverte que o homem 

não deve agir como o boi quando lhe for oferecida a imagem do matadouro, sua missão 

é lutar, e gritar mais alto e mais forte, pois se assim não for, esse homem não merece 

viver. Não podemos deixar de relacionar os berros do boi no matadouro aos variados 

tipos de tortura que houve durante a ditadura no Brasil e a animalização do homem, 

enquanto ser que perdia sua condição de sujeito para ser humilhado, restando apenas a 

“carne em sofrimento”
3. 

A fragmentação do texto é uma das suas características, não há uma sequência 

de assuntos, fatos ou reflexões. O autor nos vai apresentando cacos de ideias, num 

mosaico obscuro, em que os vocábulos também vão contribuindo para essa colagem de 

visões iluminadoras (dia, sim, amor) e angustiantes (grito, morte, matadouro). É em 

meio a esse clamor de ação e a essa postura enigmática que os textos da coluna “Geleia 

Geral” vão se compondo ao longo dos meses em que é produzida. 

Em nossa leitura, buscamos na obra de Torquato Neto os momentos em que essa 

desmedida se transmuta em procedimento de linguagem, de quem mesmo frente ao 

abismo não se entrega à queda. Em vez de destruir, a melancolia serve à composição e 

transforma-se numa possibilidade de consciência. 

                                                             
3 No livro O que restou da ditadura: a exceção brasileira (2010), Edson Teles e Vladimir Pinheiro Safatle 
reúnem ensaios sobre o legado deixado pelo regime ditatorial em diversos setores da vida social 
brasileira, entre os quais está a violência institucionalizada. 
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A palavra em si – melancolia – não aparece nos textos de Torquato, a não ser no 

verso “tropical melancolia”, da canção “Marginália II”. No entanto, as imagens do 

caminhante solitário, sem caminhos à vista, as cidades e ruas abandonadas, o abismo 

podem ser consideradas expressões com sentidos aproximados a um significado 

melancólico. 

Podemos afirmar, mesmo assim, que Torquato Neto é um homem mergulhado 

no seu tempo e num espaço denso de derrotas coletivas e individuais. Acrescentamos 

que essa margem não deve ser vista como algo louvável, como se fosse uma escolha 

tranquila. A margem é marcada pela violência, pela dor e o desespero. É uma luta 

incessante contra a ordem natural das coisas, que tende a ser injusta, de imposições de 

valores. 

Torquato Neto foi o artista que vivenciou bruscas mudanças entre um momento 

de muita euforia e outro de muita tristeza, que estabeleceram insegurança em relação ao 

futuro. Essa insegurança e todos os sonhos e projetos destruídos não ocorrem sem culpa, 

e esta gera melancolia. A “tropical melancolia” traz consigo uma assimilação do 

instável consciente, ou melhor, a “negra solidão” se espalha pelo espaço, invade o 

sujeito. “Deu meia-noite no meio do dia” são versos da composição “Jardim da noite”, 

revelando que além da dor e da solidão, há um reconhecimento dos infortúnios e uma 

crítica a eles, gerando também uma confissão: 

Minha terra tem palmeira 
Onde sopra o vento forte 
Da fome do medo e muito 
Principalmente da morte 
(TORQUATO NETO, 2004, p. 124). 
 

Essa experiência humana específica ocorre em um determinado espaço: Brasil, 

considerado pelo sujeito como “o fim do mundo”. Esse reconhecimento de situação de 

medo e morte, nesse lugar específico, em que há perda e inadequação, torna o sujeito 

incapaz de vislumbrar propósitos ou conquistas. Apesar de a melancolia ser o próprio 

fim, sem perspectivas, pode ser sublimada pela criação artística. A arte brasileira 

evocada, no poema de Gonçalves Dias, “Canção do exílio” ou na canção popular de 

Braguinha, “Yes, nós temos banana”, ironicamente apresenta o dilema da história que 

“acaba antes do fim”. É como se o veneno fabricasse seu próprio antídoto. O que se 

mostra em plena luz do dia é a escuridão de uma realidade hostil, terra que comporta 

uma natureza exuberante (“minha terra tem palmeiras”), no entanto, junto a ela há os 

sintomas claros (“o escuro é límpido”) da tragédia brasileira. 
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Sob os impactos da Primeira Guerra Mundial, Freud escreve Luto e melancolia, 

procurando esclarecer a essência da melancolia ao compará-la com o luto.  

O luto, via de regra, é a reação à perda de uma pessoa querida ou de 
uma abstração que esteja no lugar dela, como pátria, liberdade, ideal 
etc. Sob as mesmas influências, em muitas pessoas se observa em 
lugar do luto uma melancolia (FREUD, 2011, p.47). 
 

Para ele, luto é uma reação que acomete aqueles que perdem um ente querido. 

Após um tempo de luto, o sujeito percebe que nada que faça trará a pessoa querida de 

volta. Essa reação de dor que permanece durante um tempo determinado, é considerada 

por Freud como algo saudável, normal. Há uma resposta dada pelo indivíduo durante o 

trabalho de luto que o compele a desistir daquele objeto perdido e prosseguir, 

continuando a viver. 

A melancolia, vista como patologia da tristeza, é reconhecida pelo psicanalista 

como abatimento profundo e doloroso, ausência de interesse pelo mundo externo, 

rebaixamento do sentimento de autoestima. Mas, diferente do luto, Freud explica que a 

natureza da melancolia é mais ideal do que concreta. Ou seja, não precisa ser 

necessariamente a perda de alguém que morreu; pode ser a perda de uma pessoa amada 

que foi simplesmente embora. Sabe-se quem se perdeu, mas não sabe o que perdeu nela 

(FREUD, 2011). 

No caso de Torquato Neto, não há configurada a suspensão do interesse pelo 

mundo externo, pois ele busca contato com o mundo por meio de sua obra. Assim, 

temos uma aporia: ao mesmo tempo em que há uma busca por ocupação do espaço, há 

um sujeito extremamente melancólico que se vê na inércia diante de projetos destruídos, 

que sofre com a não superação da perda de liberdade e com a privação de direitos que 

deveriam ser reivindicados. 

Torquato não cumpre o trabalho do luto, melhor dizendo, ele não age de maneira 

a substituir o objeto perdido, a apaziguar a dor e seguir em frente. Tinha urgência, no 

entanto, não sentia força suficiente para vencer. As suas perdas são ao mesmo tempo 

coletivas e individuais. Dessa maneira, elas são potencializadas e não são superadas. 

Se no luto, é o mundo que fica vazio porque não está mais ali o ente querido e na 

melancolia, é o próprio ego se torna pobre e vazio, na poesia torquatiana ego e mundo – 

juntamente – tornam-se pobres e vazios. Assim, a perda do objeto se transforma 

também em perda do ego. Nessa situação de desânimo extremo, há uma tendência a se 

comunicar, a partir de um “autodesnudamento”, outra característica melancólica 

presente em Torquato. Assim sendo, ao mesmo tempo em que parece totalmente 
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desmotivado, o sujeito Torquato busca vias de se fazer mostrar, de tentar descrever todo 

o tempo quem é esse “eu” que fala. Um dos fortes exemplos dessa postura de auto 

revelação talvez esteja no poema “Cogito”. 

Ainda inserido nessa contradição, por mais que, em alguns momentos, o poeta 

tenha demonstrado entusiasmo com acontecimentos culturais, logo era tomado pelo 

desencanto que o levou a uma descrença naquilo que se acreditava concretizável no 

plano social e histórico, acompanhado também pela descrença amorosa. A presença da 

morte vai retirando suas forças. O ato de resistência configura-se pelo ato da escrita, da 

linguagem. 

Eduardo Lourenço não fala em patologia, mas marca o sentimento melancólico 

em medidas de tristeza, angústia e tédio, identificando que a angústia é reconhecida com 

maior nitidez já que “a vida é subtraída ao futuro, asfixiada por um presente sem 

dimensões” (LOURENÇO, 1999, p. 16). Ele diz que o angustiado é um ser impaciente. 

De certa maneira, o angustiado tem excesso de vida e de impaciência; 
não pactua com o futuro nem projeta nele as cores da sua angústia. Ao 
contrário da melancolia, a angústia não comporta o “jogo” com o 

tempo – tudo é urgência, a própria memória fica como em suspenso. O 
campo próprio da angústia é o da imaginação, imaginação do pior, em 
que o real fica de fora (LOURENÇO, 1999, p. 17). 
 

Se o sentimento de melancolia comporta a angústia, como nos diz Lourenço, é 

possível afirmar que além do tempo melancólico que leva o sujeito para uma realidade 

que se mostra viva, mesmo que seja no interior da memória, há também na obra de 

Torquato Neto o “excesso” e a “urgência” de que nos fala o crítico português, unindo, 

assim, a insatisfação com a condição humana à necessidade de se fazer algo 

emergencialmente. Nesse sentido, o poeta chama a sociedade a responder por sua 

hipocrisia, busca nessa urgência desvalorizar valores instituídos, menos como um 

criador, mais como destruidor de ideias estabelecidas. 

Escrever e refletir sobre os acontecimentos ao seu redor configuram-se como 

atos de resistência, numa atitude melancólica de quem concebe não ter força suficiente 

para enfrentar o pavor do tempo, mas concentra todas as energias para não ser destruído 

por elas. 

Em Torquato, a palavra e a escrita têm o valor de buscar significações para o 

silêncio imposto, a palavra calada, os espaços vazios, os caminhos perdidos. É do 

“precipício”, olhando para o abismo, que o poeta canta em busca de sentidos para sua 
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poesia e para sua própria vida. E nesse abismo de criar, a noite reverbera, com toda sua 

força, como criação metafórica. 

Além disso, a noite nos serve, também, como metáfora ao período histórico em 

que a obra do poeta é escrita, tempos sombrios para o Brasil e seu povo que sofreu com 

o apagão de mais de vinte anos de governo ditador. Assim, a dor deixa de ser 

exclusivamente do poeta e passa a ser a dor dos homens que viveram aquele período. 
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JEITO DE CORPO: DESBUNDE COMO RESISTÊNCIA POLÍTICO-POÉTICA 

 
Leonardo Davino de Oliveira (UERJ) 

 
Resumo: Segundo os dicionários, desbundar é perder o auto-controle, perder as estribeiras, tirar 
o disfarce, causar espanto e impacto. Daí a possibilidade de relacionar o desbundado e o louco, 
o alienado e o vagabundo. A imagem do hippie estadunidense serviu de modelo para a 
dicionarização do desbunde entre nós. No entanto, fazendo uso das estéticas convergentes da 
Tropicália, o desbundado vivia no corpo seus ideais de contracultura e de contestação dos 
modos de vida ocidental. Misticismo, orientalismo, terapias alternativas, psicologia corporal, 
sexualidade libertária e ecologia regiam a ética do desbunde. A consciência da falência dos 
modelos disponíveis levava o desbundado – sendo de esquerda – a questionar os procedimentos 
da própria esquerda. Ou seja, o desbundado era marginal por excelência, pois afrontava tanto a 
direita conservadora, quanto a esquerda militante; tanto o regime militar, quanto quem combatia 
o regime com a luta armada. Ao contrário da energia permanentemente solar imposta à imagem 
dos desbundados, eles pareciam agir entre aquilo que Oswald de Andrade chamou de “uma 

consciência participante” e “uma rítmica religiosa”. O desbunde estava intimamente relacionado 

à ação performativa em seu instante-já, a um jeito de corpo: de Caetano Veloso interpretando 
“Tenho ciúmes de tudo” na TV a Maria Alcina interpretando “Fio Maravilha” no Macanãzinho. 

Passando pelos amalgamas de gênero e sexo dos Dzi Croquettes e dos Secos e Molhados. No 
Brasil, desbundar é resistir, é engendrar gestos artísticos antiprovincianos e lutar contra a 
mentalidade conservadora e domesticadora dos corpos. O desbundado faz do desbunde a crítica: 
a crítica como resistência, a resistência como desvio, o desvio como enfrentamento.  
 
Palavras-chave: desbunde, corpo, canção, contemporâneo 

 
 
É fatal ser um homem ou uma mulher pura e simplesmente; é 
preciso ser feminil-masculino ou másculo-feminino. 

(Virginia Woolf) 
 
Esferas plurais de influência, luta por novos sentidos e 
diversidade de experiências culturais devem ser levadas em conta 
para pensar não só a produção, mas a circulação e a recepção de 
canções. 

(Marcos Napolitano) 
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Sob uma base sonora pscodélica, Os Mutantes cantavam em 1972: “Estava 

passeando / Mascando chiclets / Quando eu vi na minha frente / Uma perna inesquecível 

/ Eu vi também uns olhos / De raro esplendor / Que diziam: Venha logo, / E me beije, 

meu amor! / Yeah, yeah, yeah, yeah / Que beijo muito louco / Eu desbundei”. Esse 

trecho da letra de “Beijo exagerado”, de Arnaldo Baptista, Rita Lee e Sérgio Dias, para 

o disco Mutantes e Seus Cometas no País do Baurets, afirma a ética de um período, um 

jeito de corpo diante das coisas da vida sufocada. 

Segundo os dicionários, desbundar é perder o auto-controle, perder as 

estribeiras, tirar o disfarce, causar espanto e impacto. Vem daí a possibilidade de 

relacionar o desbundado e o louco, o alienado, o vagabundo. A imagem do hippie 

estadunidense servirá de modelo para a dicionarização do desbundado entre nós: 

cabelos longos, roupas largas, uma flor em uma das mãos e o símbolo “paz e amor” na 

outra mão. Sobre esse aspecto, Caetano Veloso (1997) escreve em Verdade Tropical, 

que desbunde é:  

Esse nome que a contracultura ganhou entre nós - a bunda tornada ação 
com o prefixo des a indicar antes soltura e desgoverno do que ausência - 
deixava o hip - quadril - dos hippies na condição de metáfora leve 
demais. Desbundar significava deixar-se levar pela bunda, tomando-se 
aqui como sinédoque para “corpo” a palavra afro-brasileira que designa 
essa parte avizinhada das funções excrementícias e do sexo (mas que não 
se confunde totalmente com aquelas nem com este), sendo uma porção 
exuberante de carne que, não obstante, guarda apolínea limpeza formal 
(VELOSO, 1997, p. 469).  

O fato é que, vivendo o sufoco do regime militar, o desbundado se via numa 

encruzilhada: mudar o mundo ou “curtir um barato”? Diferente da esquerda armada, os 

desbundados não pretendiam tomar o poder, ou impor um modelo de sistema melhor. 

Ao contrário, os desbundados queriam cair fora de todo e qualquer sistema. Para 

Marcos Napolitano:  

(...) houve um corte abrupto das experiências musicais ocorridas no 
Brasil ao longo dos anos 60. Na medida em que boa parte da vida 
musical brasileira, naquela década, estava lastreada num intenso debate 
político-ideológico, o recrudescimento da repressão e a censura prévia 
interferiram de maneira dramática e decisiva na produção e no consumo 
de canções. (NAPOLITANO, 2002, p. 1). 

Fazendo uso das estéticas convergentes da Tropicália, o desbundado vivia no 

corpo seus ideais de contracultura e de contestação dos modos de vida ocidental. A fuga 
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pelo misticismo, orientalismo, terapias alternativas, psicologia corporal, sexualidade 

libertária e ecologia regiam a ética dos desbundados. Fuga, nesse caso, é mais o 

reconhecimento do fracasso das velhas formas de viver e menos uma recusa do 

enfrentamento dos problemas. Se a revolução implicava em mudança nas instituições, 

os desbundados resistiam no e pelo devir deleuziano: algo da ordem do inapreensível, 

do inclassificável, do ir indo visceral do movimento, do deslocamento da asfixia 

paralisante.  

Mas, ao contrário da energia permanentemente solar imposta à imagem dos 

desbundados, eles pareciam agir entre aquilo que Oswald de Andrade (2011) chamou de 

“uma consciência participante” e “uma rítmica religiosa”. Agiam “contra todos os 

importadores de consciência enlatada”, buscando “a existência palpável da vida”, como 

também escreve Oswald em seu “Manifesto Antropófago”. Essas expressões servem 

para pensarmos o desbundado, para além do lugar comum. A consciência da falência 

dos modelos disponíveis levava o desbundado – estando à esquerda - a questionar os 

procedimentos da própria esquerda. Ou seja, o desbundado era marginal por excelência, 

pelo sabor do gesto de estar à margem, pois afrontava tanto a direita conservadora, 

quanto a esquerda militante; tanto o regime militar, quanto quem combatia o regime 

com a luta armada. Talvez a canção que melhor sintetize essa ideia seja “Maluco 

beleza”, de Raul Seixas e Cláudio Roberto: “e esse caminho que eu mesmo escolhi / é 

tão fácil seguir por não ter onde ir / controlando a minha maluquez misturada com 

minha lucidez”, dizem os versos.  

Coube ao desbundado sonhar com uma nova vida, mais espiritual e menos 

materialista. O ano de 1974 é bastante significativo dessa espécie de realidade paralela, 

dessa terceira margem proposta pelos malucos-beleza da época. Por exemplo, 

lembremos dos Dzi Croquettes nublando as fronteiras entre feminino e masculino e 

exaltando a androginia; dos Secos e Molhados e suas misturas de rock, psicodelia 

caipira, violões folk, Bob Dylan, estética glam, vivendo “entre os sacis e as fadas”; da 

sociedade alternativa cantada por Raul Seixas - “Faze o que tu queres, há de ser tudo da 

lei”; da “imunização racional” cantada por Tim Maia; das elucubrações alquímicas de 

Jorge Ben - “os alquimistas estão chegando”; do realismo mágico, da diáspora 

nordestina e do isolamento do imigrante em Ednardo: “Não temas, minha donzela / 

Nossa sorte nessa guerra / eles são muitos / mas não sabem voar”; e do submundo dos 

“entendidos” de Edy Star – “Chega de brincadeira / já estamos bem-entendidos / 

concubinados, convencidos / que para um bom entendido / meia cantada basta”. 
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Todas essas subjetividades pareciam afirmar aquilo que Virgínia Woolf, citando 

Coleridge, pensou ao pensar que as grandes mentes são andróginas.  

É quando ocorre essa fusão que a mente é fertilizada por completo e usa 
todas as suas faculdades. Talvez uma mente puramente masculina não 
consiga criar, do mesmo modo que uma mente puramente feminina (...). 
Mas seria melhor verificar o que másculo-feminina e, por oposição, 
feminil-masculina querem dizer. [Coleridge] quis dizer, talvez, que a 
mente andrógina é ressoante e porosa, que transmite emoções sem 
empecilhos, que é naturalmente criativa, incandescente e indivisa. 
(WOOLF, 2014, p. 139) 

Voltando um pouco no tempo, ainda em 1968, e voltando a citar Caetano 

Veloso, lembremos que é desse artista a canção “Alegria, alegria”, cujos versos 

“Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento” serviam de mantra à 

contracultura desbundada. Em contraposição aos versos de “Caminhando e cantando e 

seguindo a canção” (“Pra não dizer que não falei das flores”), de Geraldo Vandré. Se o 

sujeito da canção de Vandré ainda acredita num levante coletivo - a letra está na 

segunda pessoa do plural -, o sujeito da canção de Caetano foca em ações individuais: 

“Eu vou!”. Aliás, nessa mesma letra de Caetano temos os versos que parecem ser a 

síntese do projeto (inconsciente?) dos desbundados: “Por entre fotos e nomes / Sem 

livros e sem fuzil / Sem fome sem telefone / No coração do Brasil”. 

Também em “Alegria, alegria” - essa canção do elogio à dupla alegria, à alegria 

duplicada, uma alegria que, de acordo com Clement Rosset (2000) não nega a tristeza, 

alegria que é “essa aptidão para perseverar quando sua causa é ouvida ou condenada” 

(p. 8) - temos os versos “Ela nem sabe até pensei / Em cantar na televisão / O sol é tão 

bonito / Eu vou”. Essa afirmação nietzschiana da vida e, principalmente, esse uso dos 

meios de comunicação de massa, num período em que a televisão servia de instrumento 

de propaganda do golpe, incomodava bastante a determinado setor da esquerda. Não 

esqueçamos que “desbunde” surge como um termo pejorativo, quase um xingamento, 

entre os jornalistas que resistiam aos horrores do regime político. Só muito mais tarde 

essa esquerda vai incorporar as narrativas dos desbundados. Não sem dificuldades.  

Nesse sentido, a pop music, surgida em meados da década de 1950 na imprensa 

inglesa para definir o rock’n’roll e os estilos musicais que ele influenciou, incorpora os 

signos do desbunde. Vale lembrar que:  

Pop era música para consumo maciço, na forma de canção, de duração 
curta (dois a quatro minutos, em média), escrita em forma simples de 
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“estrofe-refrão-estrofe” e com repetições de partes, visando a rápida 

assimilação pelo ouvinte. Era, basicamente, uma canção para tocar no 
rádio e dirigida ao público jovem. (BARCINSKI, 2015, p. 10) 

Para Heloisa Buarque de Hollanda (2004), em Impressões de viagem: “os que se 

recusam a pautar suas composições ou apresentações nesse jogo de referências ao 

regime, ou que preferem não adotar o papel de porta-vozes heróicos da desgraça do 

povo, são violentamente criticados, tidos como ‘desbundados’, ‘alienados’ e até 

‘traidores’” (p. 103).  

Como sabemos Caetano Veloso, que em “Odara” (1977) cantou “deixa eu 

dançar pro meu corpo ficar odara / minha cara minha cuca ficar odara /  deixa eu cantar 

que é pro mundo ficar odara” e Gilberto Gil, que em “Realce” (1979) cantou "realce / 

quanto mais purpurina, melhor / realce / com a cor do veludo / com amor, com tudo / de 

real teor de beleza”, serviram para reforçar esses argumentos críticos conservadores. 

Tanto da direita, quanto da esquerda. É ainda Caetano Veloso, em “Podres poderes” 

(1984), quem canta: “eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam 

pela alegria do mundo, indo mais fundo”. E quem são esses que velam pela alegria do 

mundo? O sujeito da mesma canção responde: “índios e padres e bichas, negros e 

mulheres e adolescentes”. 

Passados tantos anos, não é à toa que no filme Tatuagem (2013), ao resgatar esse 

período de nossa história para narrar o amor entre um jovem soldado e um artista 

desbundado, o diretor Hilton Lacerda recupere essa ambiência amalgamada de ideais de 

fraternidade, amor à arte, sustentabilidade, anticonsumismo e pacifismo. O fictício 

coletivo Chão de estrelas aparece como uma representação exata das ilhas de calor 

humano criadas pelos desbundados para sobreviver à censura da existência.  

Não é à toa, portanto, que um dos hinos do Chão de estrelas fílmico seja 

“Desbunde geral”, de Johnny Hooker. Assim como os desbundados, Hooker entende 

bem o aforismo oswaldiano: “Nunca fomos catequizados. Fizemos foi carnaval”. 

Hooker traz para a cena os sons e os ritmos de corpo dos carnavais de Recife. “Me 

assumo, me jogo, me arrisco de fato”, ele canta noutra canção do disco intitulado Eu 

vou fazer uma macumba pra te amarrar, maldito! (2015). Disco que mistura David 

Bowie a Dona Onete, Caetano Veloso a Madonna. Disco que é um híbrido entre o pop, 

o cafona e as narrativas cujas pautas são as liberdades individuais. E isso passa pela 

sensualização da linguagem no corpo, pela alegria, “essa arte quase feminina de não se 
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render à razão alguma, de ignorar alegremente tanto a adversidade mais manifesta 

quanto a contradição mais flagrante” (ROSSET, 2000, p. 8). 

 

Desbunde Geral 
(Johnny Hooker) 

 
Quando chegar fevereiro  

Eu quero ser carnaval 
Meu corpo no seu 

No Desbunde Geral 
Geral, Geral! 

 
Vem, 

A noite inteira  
Descendo ladeira  
No maior festival 

E a gente se pega, se bole, se morde 
Num chão de estrelas 
Do meu corpo receba  

O desbunde geral 
 

Vem, Vem 
Que meu corpo agora é todo carnaval 

Vem, Vem 
Quem não bole se sacode no Desbunde Geral 

 
Vem balançando a bandeira 

Levantando poeira  
No maior festival 

O futuro é agora e a vida não freia 
Tenha fé, amor, creia  

Na vida futura 
O desbunde a geral 

 

Esse “corpo todo carnaval” cantado por Hooker, em versos como “vem, a noite 

inteira / descendo ladeira / no maior festival / e a gente se pega, se bole e se morde”, 

dialoga com os caetânicos versos “a gente se embala se embora se embola / só pára na 

porta da igreja / a gente se olha, se beija, se molha / de chuva suor e cerveja”, de 

“Chuva, suor e cerveja”. Esse corpo que recebe o desbunde geral é o corpo das 

Mutações do sensível, para usar a feliz expressão que dá título ao livro de Paulo Tarso 

Cabral de Medeiros (2004), para quem:  

especialmente a música, mas também o teatro e as artes plásticas 
puderam impregnar ao menos fragmentos de mundos; banhando-se de 
cara e coragem nas águas límpidas da ingenuidade e da indignação, para 
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afirmar a possibilidade da grandeza da vida – num planeta onde a força 
centrífuga tendia (e talvez tenda ainda) para a sua autodestruição. (p. 43)  

Vale ressaltar que, diferente do hippie estadunidense, o desbundado brasileiro 

tinha consciência (misturando maluquez com lucidez) de que a folia de seu corpo é 

“filho dos rituais das bacantes / do coro das tragédias gregas / das religiões afro-negras / 

das procissões portuguesas católicas”, entre outros signos, como canta o Orfeu criado 

por Caetano Veloso para o filme de Cacá Diegues (1999). O carnaval, essa segunda vida 

- paralela, marginal - serve de ambiência para afirmar que “o futuro é agora e a vida não 

freia / tem fé, amor, creia na vida futura / o desbunde é geral”, como canta Hooker. 

“Contra a Memória fonte do costume. A experiência pessoal renovada”, 

escreveu Oswald. “Experimentar o experimental”, disse Hélio Oiticica. O lance é “botar 

meu bloco na rua / brincar, botar pra gemer / gingar, pra dar e vender”, como cantou 

Sergio Sampaio. O desbunde estava intimamente relacionado à ação performativa em 

seu instante-já, a um jeito de corpo: de Caetano Veloso interpretando “Tenho ciúmes de 

tudo” a Maria Alcina interpretando “Fio Maravilha”. E, se concordamos com Judith 

Butler (2016), para quem a performance que funciona é a que alcança o realismo – o 

efeito de realismo, dentro de categorias estabelecidas para a naturalidade – a ponto de 

não poder ser lida, “pois ler significa rebaixar alguém, expondo o que não funciona no 

nível da aparência, insultando-o ou ridicularizando-o” (p. 16-17), pensar o desbunde, 

longe temporalmente de sua “era de ouro”, já é algo fadado ao fracasso e ao erro.  

Se uma performance funciona, isso significa, portanto que a leitura não é 
mais possível ou que uma leitura, uma interpretação, tornou-se algo 
como um ponto de vista transparente, onde as aparências e os 
significados coincidem. Por outro lado, quando aquilo que aparece e 
aquilo que é “lido” a seu respeito divergem, o artifício da performance 

pode ser desvendado enquanto artifício; o ideal que se desliga de sua 
apropriação. (BUTLER, 2016, p. 17) 

Mas os gestos de desbunde, de dessacralização, de transformação do exótico em 

óbvio, do tabu em totem; essa mistura entre lírica e participação, prazer e conhecimento, 

engajamento e polifonia, consciência de subdesenvolvimento e antropofagia pode ser 

percebida em outros artistas contemporâneos. Da “bicha, preta e pobre” Liniker ao 

“rapper gay” Rico Dasalam; da imagem do indígena androide-geno em Jaloo ao 

empoderamento “do gueto ao luxo / do luxo ao gueto” de Karol Conká.  

No Brasil, desbundar é resistir, é engendrar gestos antiprovincianos e ser contra 

a mentalidade conservadora e domesticadora dos corpos. É ainda a recusa dos discursos 
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populistas, é criticar os projetos de tomada de poder, diante da certeza da falência do 

sistema, dos modelos, dos modelos de sistema. O desbundado faz do desbunde a crítica 

como resistência, a resistência como desvio, o desvio como enfrentamento. Isso porque 

“a eficácia da contestação reside na liberação de seu poder inventivo” (MEDEIROS, 

2004, p. 43). Afinal, como Raul Seixas e Os Mutantes cantaram: “Enquanto você se 

esforça pra ser / um sujeito normal e fazer tudo igual / eu juro que é melhor / não ser o 

normal / se eu posso pensar que deus sou eu”. É a esse ouvir o canto encantado e 

redentor da Sereia (grávido de liberdade intelectual necessária à Poesia) que os 

desbundados nos convidam. 
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"QUANDO NÃO ESTOU POR PERTO": POEMA-PAISAGEM 

Maíra Fernandes de Melo (PUC-Rio) 

Orientadora Ana Kiffer (PUC-Rio) 

 

  

RESUMO: Este artigo empreende uma leitura do livro “quando não estou por perto”, da poeta 
Annita Costa Malufe, articulando-o com a noção de paisagem, para compreendê-lo em contato 
com procedimentos poéticos que o configurariam como um poema-paisagem. Mais do que uma 
compilação de poemas específicos, demonstramos que "quando não estou por perto" pode ser 
tomado, em sua sucessão de versos criando um ritmo próprio, como uma espécie de música 
ambiente, de paisagem sonora que ressoa e retorna, como "cama" para seus campos semânticos. 
O crítico Denilson Lopes, a quem majoritariamente recorreremos para a noção de paisagem, 
observa o surgimento da categoria de paisagem sonora, em pesquisa sobre o trabalho dos 
músicos Eric Satie e Brian Eno. A partir dele, pensaremos a paisagem como procedimento 
metodológico que instaura um deslocamento, uma ambiência, uma viagem. Certa paisagem vai 
tomando forma ao longo do livro, forma essa, porém, que é diluída no momento mesmo em que 
se configura. Como uma partitura que incorpora as repetições em suas sutis diferenças, "quando 
não estou por perto" revela-se, a partir desta abordagem, um poema longo em sete movimentos. 
 
Palavras-chave: Anitta Costa Malufe. Poema-paisagem. quando não estou por perto. Poesia 
contemporânea brasileira. Crítica literária. 
 

 

Quando publicou quando não estou por perto, em 2012, Annita Costa Malufe já 

tinha sua escrita poética consolidada. A poeta e professora era, na ocasião, autora de três 

livros: Fundos para dias de chuva, de 2004, Nesta cidade e abaixo de teus olhos, de 

2007, e Como se caísse devagar, de 20081. Aqui, será realizada uma leitura de quando 

não estou por perto, respaldada pelo fim da obrigatoriedade de uma cronologia 

hermenêutica, mas também observando rupturas e/ou continuidades que se apresentam 

de forma pertinente. 

                                                           
1 Em 2016, Annita publicou Um caderno para coisas práticas e um livro em edição artesanal com 
tiragem reduzida, Ensaio para casa vazia. 
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Ao longo dos livros de Annita Costa Malufe, sem querer traçar uma linha 

evolutiva que desconfigure cada singularidade, mas apontando o que a crítica já 

observou, sua voz lírica veio se diluindo, rarefazendo-se, e a narrativa é cada vez mais 

aberta, com a predominância de elementos sem relação clara com o que vinha sendo 

narrado: "Ela escreve uma espécie de mesma linha, esticada até o limite, oscilante, 

irrespirável e interrompida várias vezes numa seriação de vincos". (STUDART e LIMA, 

2012). quando não estou por perto pode ser considerado bastante "despersonalizado", 

extrapolando a oposição entre interior e exterior que marcava os trabalhos anteriores. 

Admitindo que toda leitura é apenas uma hipótese, a que aqui se inicia pretende 

se valer da noção de paisagem para compreender esse livro de Annita Costa Malufe em 

contato com procedimentos poéticos que o configurariam como um poema-paisagem. 

O livro, composto por sete capítulos, nomeados por numerais romanos, poderia, 

por que não, ser considerado um único poema, em sete movimentos. A narrativa 

inconclusa e estilhaçada, como quer Donizete Galvão na orelha do livro, não chega a 

figurar, em nenhum dos sete capítulos, um fio condutor de contornos nítidos. Como 

uma partitura que incorpora as repetições em suas sutis diferenças, quando... revela-se 

um poema longo, em que, com Galvão, "importa mais o fluxo sonoro e rítmico do que 

uma ideia explícita". Os temas gerais do livro (amor, relacionamento, memória e 

esquecimento, distância, viagem, casa, cidade, impossibilidade, infância, afeto, além do 

onipresente "fazer poético") deslizam por todas as páginas, não apenas semanticamente: 

frases inteiras se repetem, motivos retornam, versos que finalizaram um poema iniciam, 

levemente transformados, outro logo a seguir: "costumo repetir as / perguntas variando 

apenas a / entonação" (p. 35)2. 

 Como observa o professor do Departamento de História da USP Júlio Pimentel 

Pinto, em resenha indicada pelo site da editora de quando não estou por perto, 

 

Os versos de Annita Costa Malufe são abertos e em aberto; os gestos 
ficam suspensos; a palavra é pouco coesa e sempre limitada, mesmo 
quando é princípio, centro e sentido: afinal, como expressar o que se 
desenha na oscilação, em locais improváveis e impróprios, no ar que 
nos rodeia; como representar o que segue itinerários muito além do 
controle? (PINTO, 2012) 

                                                           
2 As citações ao livro são feitas apenas com a indicação de página. Essa decisão foi tomada porque o 
artigo de Annita Costa Malufe sobre a poesia de Marcos Siscar foi publicado também em 2012, e portanto 
não poderia ser diferenciado de quando não estou por perto pelo ano. Quando nos referirmos a 
“MALUFE, 2012”, a citação será então proveniente de seu artigo sobre Siscar. 
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Certa paisagem vai tomando forma ao longo do livro, forma essa, porém, que é 

diluída no momento mesmo em que se configura. Logo no início do primeiro 

movimento, Annita nos convida a "seguir os caminhos fincados no cimento". 

Assistimos, com ela, a um amor, ao cotidiano de um relacionamento que já nas 

primeiras páginas se esvai: "não tive tempo não tive tempo de explicar / mas por mim 

passam estradas países estrangeiros / passam rios falésias passam cruzamentos / de sal 

carros rios ventania" (p.15). Um casal se despede, afasta-se; um deles viaja e a narrativa 

se dilui em sonho, ficção ou poema; surge já aí um ele que escapa, como escapará a 

todo tempo o instante que Annita parece querer captar ("em dias claros você / não 

precisa abrir muito o diafragma / e a maior velocidade já dá conta / de captar o instante 

com foco nitidez / sem ceder ao tremor das mãos menos / firmes", p.26). 

O tema da memória, caro à sua poesia desde seu primeiro livro3, irá se inscrever 

no traçado de seu poema-paisagem, marcando o modo incerto de sua narrativa. Annita 

"escreve com exatidão sobre o que não é exato, jamais é. Escreve com precisão sobre o 

que é preciso: hesitar" (PINTO, 2012). 

O que a própria poeta observa em relação à poesia de Siscar, ao analisar o livro 

Metade da arte, de 2003, também se aplicaria, portanto, a quando não estou por perto: 

"A escrita do poema é uma procura, uma deambulação, delineando uma espécie de 

movimento autopoïetico – o poema que, ao mesmo tempo em que se faz, busca criar o 

pensamento que, em mão dupla, o torna possível" (MALUFE, 2012, 264). 

É importante ressaltar que Annita é também doutora em Teoria Literária e 

professora do Departamento de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, o 

que talvez demonstre que o lugar da crítica de poesia hoje é a própria poesia. Não que 

isso seja uma novidade contemporânea, mas se observamos que seu primeiro livro é de 

2004, quando então começava os estudos doutorais, fica mais evidente essa dupla 

produção, crítica e poética. Sua tese de doutorado é um estudo sobre a poesia de Ana 

Cristina César e Marcos Siscar – que são exemplos dessa dupla função. Nesse sentido, 

podemos imaginar que este lugar, o do poeta também crítico, que escreve poesia e sobre 

 

                                                           
3 Para mais sobre a memória em Fundos para dias de chuva, ver SISCAR em 
http://www.jornaldepoesia.jor.br/marcossiscar1.html. 
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poesia, circulando dentro e fora dos ambientes acadêmicos, seja um lócus privilegiado 

para/da poesia contemporânea; ele não é exclusivo, mas é determinante para que se 

compreenda o fazer poético e sua crítica, hoje. 

 

Paisagem sonora 

"este seria o som constante quando 
não estou por perto o som embaralhando 

as letras" 
 

Nesta cidade e abaixo de teus olhos, seu segundo livro tem como subtítulo "três 

ensaios para poema-em-músico", o que já demonstrava a relevância que a sonoridade 

toma no escrever da poeta. Como se caísse devagar, terceiro livro, traz como modo 

constituinte a ideia de partitura, encenando "uma subjetividade becketiana e jazzística, 

em que infinitas modulações de vozes se fazem ouvir por trás da fluidez de uma escrita 

a um só tempo solta e exata"4. 

Os críticos e poetas Júlia Studart e Manoel Ricardo de Lima observam, na 

prática poética de Annita,  

 

um esforço para compor um arriscado traçado com a linha e para a 
linha, seguindo uma sugestão que está nas tentativas de mover um 
ritmo, estabelecer um tom, pontuar uma série de andamentos e 
variações entre o que aparece como palavra-corpo e, ao mesmo tempo, 
como palavra-som. É a partir de seu segundo livro que se pode notar o 
enfrentamento, o encontro e o contato direto com aquilo que vem de 
um trabalho de composição musical através da presença, como 
parceria, do músico Silvio Ferraz5 (STUDART e LIMA, 2012). 

 

Se, como diz a própria Annita, fazendo referência a Mallarmé, “o verso está em 

toda parte da língua onde haja ritmo” (MALUFE, 2012 268), poderíamos considerar 

quando não estou por perto uma sucessão de versos criando um ritmo próprio, espécie 

de música ambiente, de paisagem sonora que ressoa e retorna, como "cama" para seus 

campos semânticos. O crítico Denilson Lopes, a quem majoritariamente recorremos 

para a noção de paisagem, observa o surgimento da categoria de paisagem sonora, em 

um artigo sobre o trabalho dos músicos Eric Satie e Brian Eno, como um procedimento 

metodológico que 

                                                           
4 Conforme a sinopse disponível no site de sua editora (http://www.editora34.com.br/detalhe.asp?id=455). 
5 A quem a poeta dedica quando não estou por perto. 
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desconstrói o formato da canção curta e marcada por refrões, 
associada comumente à tradicional constituição das bandas de 
rock com vocal, guitarra, baixo e bateria. Isto está presente não 
só na música ambiente, entendida inicialmente como um 
subgênero da música pop eletrônica, mas em várias formas do 
rock, chamado por alguns de rock de arte (ver BAUGH, B.: 
1994), no fim dos anos 60 e início dos anos 70, que bem pode 
incluir uma variedade de tendências, como o psicodélico e o 
progressivo, que, no diálogo com formas sinfônicas, na 
elaboração da música como uma viagem, constrói uma música 
mais para a cabeça do que para os pés. Na indissociação entre 
som e imagem, na incorporação de teclados, sintetizadores, em 
usos diferenciados da guitarra, para além do solo, estas 
tendências afirmam a noção da música como ambiência, 
paisagem6 (LOPES, 2006, 154). 

 

Intensidade sonora, tonalidade cromática, critérios que desenham a paisagem 

não apenas em uma abordagem visual, pictórica ou fotográfica, mas também como algo 

fundamentalmente em movimento, mais perto de uma viagem, é o que nos permite ver, 

em quando não estou por perto, configurarem-se esses conceitos que aqui se delineiam.  

Na poesia de Annita,  

 

o movimento pungente nos impede de fotografar o estado das coisas, 
presenciamos apenas o movimento, o não-ser, pois já tudo é outra 
coisa. E, ao mesmo tempo, é possível pegar um poema e lê-lo a partir 
de qualquer parte, pois o poema é composto por planos que se 
alternam, imagens que vão e regressam, tornando sempre possível o 
retorno ao plano de início (RODRIGUES, 2015). 

 

A repetição como modo ou mote é o procedimento que Annita utiliza para ligar, 

ainda que por uma linha não sólida, tracejada, seus sete capítulos-movimentos, e 

também os poemas "internos" a cada um dos movimentos, como "engendramento de 

uma partitura falada e de um tecido que é o tempo inteiro uma música informe" 

(STUDART e LIMA, 2012). Como um poema que explica a si mesmo, o poema de 

Annita nos fala sobre sua constituição estrutural e reflete sobre seus próprios meios: "a 

necessidade / da pontuação / apenas anotações para / não me esquecer" (119). 

                                                           
6 Grifos nossos. 
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A falta de títulos, maiúsculas, pontuação ou qualquer outra notação gráfica que 

permita uma mais fácil ou imediata compreensão sintática de seus poemas se assemelha 

aos procedimentos que ela mesma observa na poética de Marcos Siscar: 

 

As palavras são repetidas sem obedecerem à função de significar 
(no sentido de atuarem segundo a camada de significação ou a 
de designação do enunciado). Atuam quase como refrãos, 
ritmando e mesmo confundindo nossa leitura mais linear. 
Muitos dos poemas dessa fase assemelham-se a pequenas 
canções, com um movimento circular e reiterativo. E junto disto 
são marcados, como este, pelo enjambement generalizado, que 
faz com que os versos do poema se emendem e criem 
continuidades que seriam inesperadas em uma sintaxe mais 
comum. São fragmentos colocados em loop, ora escoando de 
uma linha a outra – quando o enjambement se impõe –, ora 
criando pequenos núcleos sonoros a partir da reiteração 
(MALUFE, 2012, 264). 

 

Da mesma maneira que a música ambiente, "carregada de dúvidas e incertezas 

que acentuam idiossincrasias atmosféricas e acústicas mais do que as ocultam" (LOPES, 

2006, 161), os dispositivos circulares que o trabalho rítmico em quando não estou por 

perto desenvolve não são no entanto exatamente concêntricos. A forma perfeitamente 

circular é recortada por elipses e tangentes que, negando a geometria, ultrapassam suas 

fronteiras, reconfigurando o tempo todo novos limites; "esta / repetição corriqueira virar 

/ sempre na mesma rua dizer / cotidianamente as mesmas frases" (140) não é no entanto 

repetição sem diferença.  

Em um toque "impressionista", "na busca de uma atmosfera difusa mas material" 

(LOPES, 2006, 157), quando não estou por perto nos oferece uma poesia à deriva, 

"deixando o silêncio aparecer por detrás do excesso de palavras. Uma espécie de 

palavrório vazio, em palavras que giram e giram em torno de si mesmas ou do nada" 

(MALUFE, 2012, 265). Ao analisar as transformações ao longo da carreira do músico 

Brian Eno, Lopes se utiliza de uma expressão que nos ressoa: "sua voz começa a se 

retirar" (LOPES, 2006, 159). Seria também essa retirada da voz que ouvimos em 

quando não estou por perto? É a dissolução da voz lírica que nos permite ver/viver a 

paisagem? 

 

A música não é mais música, é um caminho, uma viagem, um destino, 
um espaço, um ambiente, este ou outro. Nada de especial. Um lugar 
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onde se pode morar. Uma pausa. Um porto. Uma paisagem. A 
paisagem redime o sujeito. A paisagem não fala de si, é. A paisagem 
não é expressão, é impressão. Frágil marca. A paisagem não precisa 
de porquês, nem de espectadores distantes. Exige pertencimento, 
naufrágio, não mais ser, dissolver. Imagem. Quadro. Retorno ao 
indefinido, ao inumano, ao mistério das superfícies. Frágil marca, 
frágil texto. A paisagem solicita a adesão dos viajantes, andarilhos, 
nômades. Onde há um lugar para se estar, para falar a frágil fala. A 
sutileza como companhia da leveza e da delicadeza. Uma fala baixa, 
um modo menor. Viagem poética (LOPES, 2006, 164). 

 

Paisagem-narrativa 

“a paisagem é a divisa é a 
primeira lembrança” 

 

Se "pensar a paisagem implica um posicionamento diante do mundo" (LOPES, 

2008, 123), pensar o livro de Annita como um poema-paisagem inscreve certa atitude 

micropolítica-micropoética em seu campo crítico, na medida em que a paisagem pode 

ser uma "alternativa num quadro pós-humano ou pós-humanista, como na defesa de 

uma geofilosofia" (idem, 122). 

Deparamo-nos, no livro de Annita, com o mecanismo citado por Lopes de 

"alargar a narrativa pela paisagem" (LOPES, 2008, 128). Em quando não estou por 

perto, a poeta faz da paisagem método. Nós, leitores, não "estamos nem fora, nem 

dentro, nem na realidade, nem em sua representação, apenas na dissolução" (idem, 129). 

Como se assistíssemos a um filme, mas não sentados em um ponto fixo, com imagens 

projetadas na tela à nossa frente. Nossa moldura são as bordas da janela e nos movemos 

enquanto também se movem as imagens. Annita nos leva para passear, nos coloca no 

banco de trás do carro enquanto dirige por estradas, paisagens e imagens, tendo o 

horizonte (poético) ao fundo: "A paisagem transita de um lugar específico, determinado, 

para um espaço de múltiplas conexões no tempo, nas linguagens e nas mídias que 

redimensionam nossos espaços afetivos" (id ibid, 125). São essas outras dimensões do 

afeto que a narrativa informe de quando não estou por perto precipita. 

Nas últimas páginas do primeiro movimento, um eu-lírico masculino está 

confuso, não reconhece onde está, não sabe como teria chegado ali. Devaneio ou sonho? 

Uma lembrança, memória de infância, hospital ou hospício? A indefinição climática 

daquele dia, um dia "úmido meio seco quente frio indeciso" (p. 31) dará o tom do 

movimento seguinte, como um diapasão a anunciar as dificuldades e angústias das 

"rememórias" infantis. O segundo capítulo-movimento retoma o afastamento amoroso, 
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mas se detém mais sobre as lembranças – melhor dizendo, sobre os esquecimentos – de 

uma infância. Há a despedida que retorna e que, aqui, termina em um transbordamento 

poético-afetivo, submergindo palavras. 

O terceiro movimento se apresenta mais claro em seu propósito, em seu "giro", 

ao mesmo tempo em que demonstra que, exatamente por isso, "algo sempre escapa / 

pela tangente" (p. 57). Há o amor, a impossibilidade – do amor, do falar, do ouvir, do 

silêncio – e uma notação de paisagem que talvez a partir daqui se prefigure (porque não 

chega mesmo nunca a se figurar totalmente): "a distância ia / aumentando as vozes cada 

vez mais longe / um road movie" (p. 67). 

No quarto movimento, o eterno retorno às temáticas anteriores, agora somadas 

de memórias a mais, repetições acrescidas de pequenas diferenças ("já não agüento mais 

vai leva a tua filha / vai pega tudo vai e não volta há / sempre esta mesma história que / 

se repete há sempre esta voz / que vaza por debaixo da porta", 79), reforça a falta de 

nitidez, os contornos informes, tanto da memória quanto do que se vive neste instante 

agora ("a atmosfera é uma mescla de neblinas / variadas", 99). Sem limites definidos é 

também o poema: "onde termina o poema onde / um ponto de suspensão apenas / o 

poema não termina quando / a linha roça a beira do papel / (...) / para além da página há 

/ o poema imaginado sempre / uma imagem de poema desfazendo-se / (...) / não / há 

limite apenas limitação a / folha acaba a tinta acaba a / língua é o ponto de desacordo" 

(83). 

O quinto movimento anuncia "estou voltando depois de muito tempo". Ainda 

que não saibamos exatamente de onde se volta, nem onde se esteve, há essa viagem, 

uma paisagem imaginária criada até aqui, paisagem vista por alguém que tomou a 

estrada e partiu, e que agora retorna com difusas memórias em névoa e neblina 

("algumas palavras ficaram presentes / mais ou menos como acenar do banco de trás", 

111). Neste deslizamento, a própria paisagem é incerta, "memórias que / não chegam a 

formar / uma imagem uma / imagem esta / que não se cumpre era / tudo como um 

movimento / sem gravidade o corpo sem / peso" (112). 

Já bem adiante, no sétimo e último "movimento", há a espera de um desfecho, a 

"aguardar a interferência do narrador" para retomar alguns temas; fotografias da 

cidadezinha italiana, quando viajava em aproximação/afastamento de um amor, a 

infância com o avô e a mãe, as inúmeras impossibilidades, "um gesto incompleto" 

(148), a infância como uma memória turva e fluida, paisagem que se vê da janela de um 
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automóvel na estrada – e uma pergunta que talvez possa, agora, dar o tom do livro: 

"como / fazer do desejo este excesso esta viagem / sem fim as inúmeras retomadas de 

um caminho / que a cada vez é outro e é o mesmo e o mesmo esquecimento" (150). 

 

Subjetividade-paisagem 

“vagar 
seria este o verbo” 

 

O que acontece ao poema, quando o eu-lírico não se encontra? Quando não é o 

poeta que encarna em seus versos, quando não é ele o dono do que escreve ou das 

emoções que expressa? Quando não estou, como ponto de referência que guia o poema, 

o que acontece a ele? Como vive o poema, quando é fluxo e descentramento? 

Essas parecem ser as perguntas que Annita se coloca ao alçar a citação de 

Bukowski a nome de seu livro7. Depois que a poesia já foi – ainda é? – a expressão 

subjetiva das angústias do poeta, espécie de fórum especial para sublimação psíquica, a 

proposta lançada por Annita se direcionaria a uma subjetividade-paisagem, apontaria a 

um sujeito tal que, como dito inicialmente, há muito que não é mais interior. 

 

Não mais confissões, egotrips, mas as paisagens nascidas da 
invisibilidade e do desaparecimento, marcas de um sujeito feito de 
exterioridades, de um texto de superfícies. A paisagem é, mais do que 
um estilo de pensar e escrever, uma forma de viver à deriva, entre o 
banal e o sublime, a materialidade do cotidiano e a leveza do 
devaneio. Ao invés de pensar, caminhar; salvar-se no mundo das 
coisas e não apenas ser voyeur ou consumidor; deixar rastros, ideias 
para trás, a cada novo momento, a cada encontro; renovar-se 
constantemente, mesmo que seja num modesto passeio, um deixar-se, 
uma dissolução, mesmo quando voltamos pra casa (LOPES, 2007, 
180). 

 

A poeta admite e acolhe as impossibilidades do fazer poético, configurando-se 

como um "eu-lírico que não acessa mais a sentido algum, porque, nos parece, faz muito 

tempo que o problema em torno dessa figuração, desse semblante, já é um outro, um 

                                                           
7 “quando me penso morto penso em automóveis estacionados / nas vagas // quando me penso morto / 
penso em panelas de fritura // quando me penso morto / penso em alguém fazendo amor com você / 
quando não estou por perto // quando me penso morto / respiro com dificuldade // quando me penso 
morto / penso em todas as pessoas que esperam pela morte // quando me penso morto / penso que nunca 
mais poderei beber água // quando me penso morto / o ar fica completamente puro // as baratas na minha 
cozinha / tremem // e alguém terá que jogar / fora minhas cuecas limpas e / sujas”. (BUKOWSKI, 
Charles. Quando me penso morto. In: O amor é um cão dos diabos. Porto Alegre: L&PM Editores, 2011). 
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“alter”, uma “alteração” (STUDART e LIMA, 2012). Nesse sentido, não apenas o eu-

lírico não é nitidamente configurado, como tampouco o são todos os personagens do 

livro. Ao longo de vários poemas "internos" aos movimentos, há, como diz Donizete 

Galvão, personagens que surgem, desaparecem e tornam a aparecer. Nenhum deles 

porém se delineia suficientemente, nem ao longo do livro nem mesmo no interior de 

cada poema. Se há um sujeito, pode-se concordar que é um sujeito que desliza: 

 

a noite nunca está completa a fala nunca / está completa a informação 
nunca ela / nunca mais a noite não ela não está ela nunca mais / esteve 
completamente aqui desde que ela voltou você / eu chamo mas você 
nunca nunca mais esteve (78). 

 

Essa subjetividade-paisagem, diluída, distante, movente, marcará portanto as 

entradas do eu, que já não se preocupa em estar seguro ou possuir certezas: "eu 

começava uma história sem ter a / visibilidade estava assim com a visibilidade / alterada 

uma subida de serra pela manhã / nevoeiro cobrindo o gramado" (125). Em seu trajeto-

livro, acompanhamos Annita pela estrada, nessa subida de serra, indo de um ponto a 

outro; mas não interessam exatamente os pontos, o que interessa é "girar / em falso 

retornar ao mesmo ponto" (134). Não seria excesso de abstração poética situar a poeta 

em um automóvel "corrompendo o caminho / curvo a paisagem amarela e branca / (...) 

eu mesma em uma / caixa de vidro que desliza passa / inventando uma solidão 

impossível e no entanto / real" (137). 

A poeta é míope, a visibilidade do poema é pouca, e é exatamente isso o que 

constituirá seus contornos. 

 

A invisibilidade tem menos a ver com o fascínio romântico por 
outsiders do que por apontar para uma subjetividade-paisagem 
formada pelos fluxos do mundo sem, contudo, aderir às 
superteorizações dos sujeitos nômades e pós-humanos. É só uma 
questão de deixar o mundo exterior ser o interior, a superficialidade 
ser a profundidade. Desaparecer para reaparecer. Aparecer para 
desaparecer. Uma brincadeira de pique e esconde (LOPES, 2007, 176-
177). 

 

Brincadeira de criança como aquela em que se gira segurando as mãos de outro, 

fazendo girar também o mundo. Brincadeira como a que narra Annita em uma de suas 

lembranças de infância: "soltar / ela disse / soltar (...) um dedo depois outro e / outro / 
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um pouco mais / um pouco estou um pouco / solta / o chão adiante e o vaso / 

lentamente" (42-43). 

 A paisagem, em sua imensidão sonora, narrativa e subjetiva, é o que acontece 

quando não estou por perto: "há uma paisagem deslocada / tombada uma paisagem nos 

olhando de viés / como se ela mesma agora tombasse a cabeça ela mesma / nos olhasse / 

é ela agora que nos olha / o pescoço torcido o rosto quase apoiado no ombro" (71). 

Quando a poeta pode dizer "enfim cheguei posso / partir", enxergando seu ponto de 

fuga no fundo da paisagem e desaparecendo no horizonte, é nesse momento em que já 

não é mais ela quem fala, e sim o próprio poema, que nos diz que ainda é possível 

dobrar a paisagem e encontrar um ponto de apoio (poético, subjetivo, político?) 

enviesado. 
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Resumo 

O objetivo desta trabalho é refletir sobre o gesto coletivo. Esboçar um paralelo entre 
os discursos e práticas do Noigandres, grupo de poesia concreta dos Anos 50, e os que se auto-
intitulam ‘coletivos’ – objeto de minha pesquisa de mestrado. Encaro o desenhar desta linha 
como um exercício. Através dele, evito cair na armadilha de adotar um ar de ineditismo 
exacerbado em relação aos grupos contemporâneos – bem como ressaltar o que lhes é mais 
proprietário. Apesar de ser recente a adoção e disseminação do termo, o gesto de criar e se 
posicionar coletivamente não é um fenômeno exclusivo do contemporâneo. Além do 
Concretismo, vanguardas artísticas como Modernismo ou mesmo o Tropicalismo poderiam ser 
consideradas antecedentes neste modo de articular-se. Mas como colocado por Claudia Paim em 
sua tese Coletivos e Iniciativas Coletivas, “para falar de ação conjunta se poderia retroceder a 
práticas sociais coletivas desde a Grécia Antiga encontradas em descrições de Aristóteles sobre 
a arte de con-filosofar, filosofar em conjunto.” (PAIM, 2009, p.16).  

Traçar uma historiografia não está entre as aspirações deste texto ou mesmo na 
pesquisa que desenvolvo. Meu interesse é pontuar aspectos que atravessam o tema da pesquisa, 
tais quais: o coletivo como modus operandi; como gesto político e como significante. Pouco 
falarei, portanto, da poesia concreta em si, ou da arte desenvolvida atualmente. Tampouco 
pretendo produzir crítica sobre o conjunto das obras. O foco seguirá sobre discursos, práticas e 
engajamentos com o contexto.  

Para dialogar com as ideias contidas nos manifestos concretistas, assim como em 
entrevistas realizadas com Haroldo e Augusto de Campos e Décio Pignatari descriminadas ao 
longo da argumentação, mobilizarei ideias e teorias de Félix Guattari, Georges Didi-Huberman, 
Ericson Pires e Fernand Deligny.  

Palavras-chave: Coletivos. Poesia concreta. Noigandres. Contemporaneidade. Política. 
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“Três poetas do bairro das Perdizes, aos quais se 

juntaram uns poucos companheiros, sem nenhuma 

outra força que a da sua vontade, e sem apoio a não 

ser o individual para a divulgação de seus poemas, 

conseguiram aterrorizar a poesia brasileira.”  

(Décio Pignatari, 1975) 

 

Modus Operandi coletivo na poesia concreta 

No prefácio da segunda edição do livro Teoria da Poesia Concreta, em abril de 

1975, Augusto de Campos menciona que Fernando Pessoa fantasiou um ‘movimento’ 

que teria nascido da sua amizade com Sá Carneiro – o Sensacionalismo. “Acho que só 

para ter com quem conversar”, escreveu Campos (CAMPOS, 1975, p. 2). Foi também a 

fim de conversar, trocar ideias e referências, que o próprio Augusto, e seu irmão 

Haroldo de Campos começaram a conviver de forma mais cotidiana com Décio 

Pignatari em meados da década de 40. Os jovens estudantes de 20 e poucos anos se 

reuniam para discutir os rumos da literatura e das artes em geral. Antes de resolverem se 

posicionar coletivamente em um grupo próprio, participaram por um breve período do 

Clube da Poesia – formado por integrantes da chamada Geração de 45. Publicaram, 

inclusive, alguns de seus primeiros poemas na Revista Brasileira de Poesia, do Clube.  

Depois, como se sabe, vieram a refutar os valores estéticos sustentados ali, o 

rigor formal, o verso mais sério e tradicional. Enxergavam um descompasso entre a 

produção poética gerada e a vida. Em 1952, os três formaram o grupo chamado 

Noigandres1, coração do movimento da poesia concreta. Resgataram valores e 

influências modernistas, fizeram contato com Oswald de Andrade, buscaram referências 

internacionais e assim foram concebendo a nova estética verbivocovisual. O grupo 

abraçou também, num segundo momento, outros poetas como Ronaldo Azeredo e José 

Lino Grünewald, além de gerar trocas com artistas de outras áreas. Juntos, e com muito 

esforço, publicavam a revista-livro também chamada Noigandres  que colocava ideias e 

autores em circulação. Foi através dela que divulgaram os manifestos concretistas e 

grande parte das poesias concretas emblemáticas que se propuseram a pensar a evolução 

crítica das formas.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 A palavra Noigandres seria uma expressão provençal de sentido incerto, algo como “antídoto contra o 
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Dentre as crenças do Noigandres, a de que o poeta não deveria se isolar em 

uma torre de marfim; a poesia havia de estar em sintonia com a vida que corria nas 

cidades. Em 1926, ao escrever sobre Mallarmé – uma das grandes influências para a 

poesia concreta - Walter Benjamin afirmou que “a escrita, que tinha encontrado asilo no 

livro impresso (...) viu-se inexoravelmente lançada à rua, arrastada pelos reclames 

submetida à brutal heteronomia do caos econômico.” (BENJAMIN, 1991, p. 193). 

Assim, em meio à vibração das ruas, disse Benjamim, os poetas renovariam “sua 

autoridade na vida dos povos”. Em pleno desenvolvimentismo dos Anos 50, os 

concretistas queriam localizar-se no espaço urbano industrial para estar em contato com 

as mudanças no espaço, no tempo, nas relações. Usaram da sensibilidade para captar o 

espírito da época e, através das experimentações poéticas que bem conhecemos, 

discutiram questões culturais, sociais, filosóficas, além das estéticas. Não só 

responderam às mudanças do entorno, mas também incorporaram as transformações da 

sensibilidade e recepção do leitor ao trabalho de criação.  

Em 1996, Haroldo de Campos foi questionado no programa Roda Viva se o 

Movimento Concretista havia sido sectário. Como resposta, sublinhou a importância do 

coletivismo na fase de militância “para a luta em defesa de determinadas ideias de 

renovação”. Afirmou que, sim, foi um movimento sectário no momento inicial. 

“Naquela altura havia um espírito de grupo muito forte, a gente fazia proselitismo, 

estava realmente arregimentado. Havia embates, polêmicas, defecções.” A fase mais 

coletiva entre eles, assim como nas demais vanguardas, segundo Haroldo, era também o 

momento mais ideológico. Tratava-se, dizia, de uma postura política: “Nós fazíamos 

uma poesia pensando numa linguagem geral para um país mais justo.” 

O espírito coletivo, além de conferir um ar de militância para as ideias, 

favorecia também uma unidade estética. A preponderância da visão de grupo foi outro 

traço típico do movimento. Para atingir uma linguagem comum, houve alguma redução 

da personalidade individual de cada um dos poetas. Segundo Haroldo, “se desejava 

chegar quase a uma desaparição elocutória do eu, poema anônimo total – o que estaria 

caracterizado no número 4 da Noigandres nos poemas minimalistas.” Ao comentar as 

críticas que receberam à época – inclusive as maldosas que os apelidavam de ‘trigêmeos 

vocalistas’ – completou ainda que havia, sim, solidariedade, mas não homogeneidade 

entre eles, cujos interesses eram bastante distintos. Augusto de Campos, ainda no 

prefácio mencionado acima, também comentou sobre este borrar de assinaturas, 
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afirmando que a poesia concreta se “tornou, afinal, tão ubíqua e palpável, que quase 

chegou a nos engolir individualmente sob o rótulo anonimizador: os ‘concretistas’.” 

 

Os traços coletivos na contemporaneidade 

A assinatura conjunta, a horizontalidade, a busca pela unidade estética, a rede 

de afetos, a militância, a união viabilizadora de projetos, a interferência na vida 

cotidiana, as ações que furam as narrativas vigentes. Todos estes são traços também 

presentes na maioria dos coletivos contemporâneos. Mas ressalto que pesquisar e 

escrever sobre eles me exigiu imediatamente um exercício constante: lidar com o 

dinamismo com o qual se multiplicam e sofrem transformações. A cada semana surgem 

novas finalidades, formatos e modus operandi sob a égide do mesmo termo.  Para todos 

os efeitos, mesmo que a generalização seja delicada, podemos assumir que coletivos 

são, essencialmente, grupos de pessoas que escolhem atuar e criar de forma conjunta 

não hierárquica, compartilhando decisões, somando esforços e recursos.  

Mais de 50 anos após o Movimento da Poesia Concreta, estes grupos buscam a 

vivência coletiva para, segundo Ericson Pires, em Cidade Ocupada, “produzir 

pensamento como a experimentação do outro, como busca do outro, da realização do 

outro que eu – também – sou.” (PIRES, 2007, p.11). São coletivos de arte, de teatro, de 

poesia, de produção cultural, de ocupação e tantos outros que estão investidos em 

tentativas de desconstrução ou, ao menos, de deslocamento de algumas das narrativas e 

signos estabelecidos.  

Trabalho em cima da hipótese de que esse desejo latente de se estar junto, 

existir e trocar dentro de um grupo, funciona como resposta a inquietações relacionadas 

ao zeitgeist – o espírito do tempo, desta época. Com o agravamento da crise de 

representatividade e a progressiva sensação de descrença e impotência do indivíduo, a 

formação destas redes aparece hoje quase como uma necessidade. Em Aracniano, 

Fernand Deligny pontua a relação entre esse ápice da proliferação de redes e os 

acontecimentos históricos que descreve como “intoleráveis”. (DELIGNY, 2015, p. 15). 

Numa rede, principalmente através dos laços e afetos que se estabelecem, existe uma 

espécie de magnetismo que forma um campo de força2. Essa energia acaba por marcar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Expressão do professor e pesquisador Frederico Coelho, da PUC-Rio.  
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uma noção de dentro e fora, e gera, consequentemente, sensação de pertencimento, 

engajamento. Sinto pulsar forte o desejo da realização no gesto coletivo hoje – mesmo 

num âmbito anterior à racionalização, antes da definição de pautas e ações, quando o 

agrupamento flui ainda quase de forma inata.  

Juntam-se para afirmar o encontro, fazer roçar conceitos e friccionar 

linguagens. Forjam estéticas para interferir na lógica política e na organização urbana. 

Para além do exercício de empatia entre diferentes, está a invenção desses espaços de 

discussão e produção de discursos alternativos àquele que é dominado pelo capital. Por 

isso, são resistência. São essencialmente políticos. Vejo o gesto/prática do coletivo 

como um objeto de estudo de imensa relevância pelas sensibilidades, emoções e laços 

que são forjados a partir destas vivências. Segundo Félix Guattari “é isto a revolução 

molecular: não é uma palavra de ordem, um programa, é algo que eu sinto, algo que eu 

vivo, em encontros, instituições, nos afetos, e também através de algumas reflexões.” 

(GUATTARI, 2014, p.9). Ou seja, o aumento do número de coletivos refletiria uma 

busca por identificação, por vínculos e viabilizações de visões e projetos que produzam 

o comum. Uma reação ao processo progressivo de isolamento e desconexão na 

sociedade. Também uma forma de lidar com o mundo pós utópico.  

Com o fim das grandes narrativas, com a vida mais fragmentada e com a 

crescente reinvindicação do lugar de fala, a ideia de movimento, assim acredito, passou 

a fazer menos sentido. Por isso é menos ou não é mais utilizada. Não cabe mais falar de 

um único ou de poucos e grandes movimentos, pois não há mais espaço para 

protagonismos absolutos no contemporâneo. Vivemos a justaposição, a simultaneidade. 

Por isso é importante voltar o olhar para a força daquilo que acontece no micro e se 

entrelaça dentro de um cenário macro.  

Retomando o passeio bem pontual que fiz pela trajetória Concretista do início 

da fala, ressalto a influência da semântica nos conceitos e nos agires das distintas 

épocas. Observo como a palavra “clube”, ainda que também se remeta a uma 

agremiação de pessoas com objetivos e interesses comuns, sugere algo mais hermético, 

fechado, tradicional. O clube pressupõe não só os muros da propriedade privada, 

quando pensamos no físico, mas também a exclusividade, e arrisco até a dizer o elitismo 

– levando em consideração códigos como carteirinhas e brasões. Estava de acordo com 

uma geração que prezava pelo rigor esteticista de timbre mais classicizante. Ao renegar 
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o “clube”, lançam um “movimento” – retomando também assim o espírito do 

Modernismo de 22. Este termo, “movimento”, acompanhava melhor o dinamismo da 

época e das grandes cidades, com os bondes recém instalados, a maior agilidade das 

comunicações e o novo ritmo na linguagem publicitária. Movimento que se vivia, dizia 

e fazia. Era forma e conteúdo – como no poema Velocidade de Ronaldo Azeredo. 

Expressava a premissa de ação e mobilização. Movimentar é sair do lugar, 

desacomodar, caminhar, evoluir. Virar a página.  

Na mesma toada, podemos nos debruçar sobre o significante coletivo – este 

que tem sido amplamente adotado como guarda-chuva por se referir a tão diversos tipos 

de agremiações. Tem, de fato, caráter abrangente, ressoante, pregnante. O coletivo 

“pertence a várias pessoas” – conforme verbete do dicionário –, é carregado de energia 

plural. Faz referência àquilo que é contrário ao singular, à identidade isolada. Coletivo é 

deixar de ser um, para ser vários; ser multidão, mas não massa. Uma palavra que aceita 

e cria um campo de força, de união. Tem dentro de si a cola. A partícula “co” da 

coautoria, da coassinatura, da convivência. 

É justamente pelo poder de sedução deste significante, pelo seu apelo 

conceitual, que este discurso vem ganhando bastante aderência. Com similar rapidez, 

tem sido apropriado pelo mercado. Prova disso é a existência do Coletivo Coca-Cola. 

Na dança da cooptação, em que o mercado e o Estado geralmente tocam a música, 

multiplicam-se também as críticas aos coletivos e os questionamentos às suas intenções, 

produções e modos de ser. A circulação dos coletivos nos meios institucionais é um 

tema complexo. De um lado, o risco da descaracterização, e do outro, as possíveis 

benesses de se apropriar dos aparelhos do poder a seu favor. Certamente, não cabe aqui 

aprofundar ou dialogar diretamente com as críticas, mas basta dizer que, de fato, a 

palavra coletivo hoje está pulverizada. Já existe um desvio conceitual em relação aos 

Anos 2000, época do surgimento do termo. “A palavra permanece a mesma e a coisa 

evocada já não é a mesma coisa,” como diz Deligny.  

 

Conclusão 

Independente de críticas, capturas e desvios, numa época infinitamente mais 

heterogênea que o contexto das vanguardas, os coletivos surgiram para promover 
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experimentações do outro. São mais democráticos, acessíveis e, por isso, são tantos e 

tão diferentes. Não desejam exercer uma “autoridade” na vida das pessoas, para retomar 

a frase de Benjamin. Também não possuem um ideal estético consolidado em 

manifesto. Muitas vezes, inclusive, nem mesmo têm pautas bem definidas – o que acaba 

fomentando os questionamentos entre os mais objetivos sobre suas supostas finalidades 

ou efeitos. É inegável que carregam no DNA, porém, a energia de grupo, o espírito 

viabilizador e os ares de ativismo tais quais o Movimento da Poesia Concreta. 

Compartilham o desejo latente da realização do novo, que provavelmente não mais 

surgirá como uma grande onda, mas sim como conjuntos de novidades que cintilam – 

para fazer referência aos vagalumes de Didi-Huberman.  

Quando decidi pesquisar sobre a potência contida na semântica e na prática dos 

coletivos, não tinha como prever os acontecimentos que decorreriam este ano. À época, 

me intrigava a proliferação destes agrupamentos rizomáticos por se basearem na troca. 

Por renegarem a ideia de liderança e assinatura individual – principalmente em meio a 

uma sociedade que propaga valores e hábitos individualistas de movo subjetivo e 

sistemático. Porém, ao longo deste último ano, entre o processo turbulento e ilegítimo 

de impeachment presidencial e a decretação de falência do estado do Rio de Janeiro, me 

parece que ser coletivo, criar junto, ganha conotações de resistência cada vez mais 

contundentes. Num tempo em que a produção de arte e cultura sofre investidas que 

miram seu enfraquecimento e desarticulação – e até mesmo voltam a sofrer perseguição 

política – a união de esforços, a criação de circuitos e o preenchimento dos espaços é, 

mais do que nunca, política de enfrentamento. Vejo no gesto coletivo a potência da 

transgressão. Um vestígio importante para entender como podemos conceber estes 

novos espaços de invenção, linhas de fuga e caminhos alternativos para produção do 

subjetivo. Um tema que deve continuar sendo prestigiado e discutido.  
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O INACABAMENTO DO LUGAR E A METAMORFOSE DAS IMAGENS: 
OPERAÇÕES CRÍTICAS DOS POEMAS DE NUNO RAMOS E ANDRÉ 

VALLIAS 

                                                                                                                         Victor Bello (UFSC)  
                                                                                         Carlos Eduardo Schmidt Capela (UFSC) 
 

RESUMO: 

Apresenta-se a partir da abordagem de pesquisa dos poemas de Nuno Ramos e André Vallias, 
uma contribuição que parte da análise das operações de inacabamento e oscilações das formas, 
ou seja, trabalhos que oscilam em torno da forma, tanto em conceito, quanto em procedimento, 
revelando uma espécie de goma informe, sempre em potência. Giorgio Agamben (2002) faz 
uma proposta em "O fim do poema", no sentido de abrir o poema para o futuro e não encerrá-lo 
num discurso autonomista e tampouco dissolvente. Desse modo, Agamben, dirige o fim do 
poema para um lugar e não um espaço, no qual ele reste como pensamento crítico, ou melhor, o 
pensamento potência. Em Nuno Ramos as operações metamórficas tem a ver com a procura de 
usos da potência da imagem na modernidade, numa virtualização que tende a propor e desfazer 
toda ideia de ordem ou hierarquia, compondo assim novas imagens, numa inoperação do 
comum e na metamorfose das imagens. Em Junco (2011), Ramos parte de um projeto em que os 
poemas se encontram associados às fotografias numa construção de séries metafóricas e 
imprevistas através de uma remontagem de forças semelhantes e dessemelhantes que estariam 
em jogo (Rancière, 2012). Já, Totem, de 2013, um trabalho digital que virou “instalação” em 
espaço físico, vídeo-animação na web e álbum gráfico, André Vallias arma através de 
procedimentos verbivocovisuais, uma montagem de 222 nomes de povos indígenas com 
imagens de fundo do Mapa Etno-Histórico de Curt Nimuendajú,. Essa remontagem das imagens 
que é possível observar nos projetos exige para quem se depara com eles uma tomada de 
posição crítica. Acredita-se que as formas inacabadas (Nancy, 2016) nos dois projetos poéticos 
propõem um gesto crítico e relevante na Literatura Brasileira. 

Palavras-chave: poesia contemporânea; textualidades; Nuno Ramos; Andre Vallias. 
	  

Proponho aqui partir da reflexão do uso das imagens da arte e as transformações 

que elas ocupam na contemporaneidade pensando o inacabamento e oscilação das 

formas em procedimentos artísticos que jogam com a semelhança e dissemelhanças das 

imagens propostas por Jaques Rancière. Trabalhos que apontam para uma espécie de 

goma informe, nunca determinada, sempre por fazer. A partir da experiência da 

composição do poema com outras formas de expressão artística, incluindo a imagem 
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fotográfica no caso de Junco de Nuno Ramos e do grafismo visual em Totem, de André 

Vallias, proponho analisar um direcionamento para um lugar em constante operação 

inacabada e metamórfica ampliados numa leitura de possibilidades que gerem potências 

imaginativas e críticas em nosso tempo saturado de imagens.  

O livro Junco, verbete para pequena embarcação oriental ou planta de folhas 

quase soltas, publicado em 2011, trata-se de um projeto em que fotos e poemas, ao 

longo de seu período de gestação, foram pensados e produzidos juntos. Numa pequena 

nota no final da obra, Nuno Ramos afirma que as fotografias foram feitas ao mesmo 

tempo em que escrevia os poemas e que sempre os imaginou juntos. O livro é composto 

por um longo poema de 43 fragmentos e nove pares de fotografias em preto e branco. 

Esse trabalho pensado ao longo de quase 14 anos, se dá através da captura de imagens 

de cães mortos, estirados em uma rua ou acostamento de estrada, lançados ao 

desamparo da invisibilidade do cotidiano acelerado dos automóveis, fazendo par com 

imagens de pedaços de  árvores, juncos ou imensos troncos expostos na areias das 

praias, geralmente trazidos pela imprevisibilidade da maré oceânica. Essas imagens 

operam assim duas forças entre repetição e diferimento que Julia Studart em seu estudo 

sobre Nuno Ramos aponta como uma “série imprevista” entre “fluxo e sorte, 

movimento e acaso, acidente e desejo, agouro e libertação, voo e carne putrefata, 

memórias do corpo, decomposição, etc. Jacques Ranciere vai chamar de alteração da 

semelhança, imagens que produzem uma distância, uma dessemelhança alterada, diz 

ele: “Ela se dá quando as palavras e as formas, entre o dizível e o visível, entre o visível 

e o invisível se relacionam uns com os outros segundo novos procedimentos” 

(RANCIÈRE, 2012, p. 21). 

Os juncos, organismos vegetais mortos adquirem junto aos cachorros cadáveres, 

um movimento de transmutação entre vida animal e vegetal, que mesmo apresentados 

em justaposição quase idêntica é impossível não reparar na matéria diversa de que são 

feitos animal e caule. Os poemas onde um homem perambula por um mar que devolve 

corpos e matéria que parecem com outros corpos e matérias, joga com a inquietação 

desse sujeito que observa essa metamorfose, como no exemplo do fragmento 7: 

                                         7. 
 

Não sei fazer do cão uma pedra 

dura, da alga um jacarandá 

mas sei de alguém 
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maré ou lua 

faz isso por eles. Nada cabe em sua cara 

súbita, nós é que olhamos 

de perto, como um inseto 

deixa a sua marca 

begônia ou magnólia 

ou salamandra na lama. Se há asa 

houve voo, afirmo –  

aqui dois pardais se amaram 

antes da minha chegada. 

Aqui jogaram meus restos 

pentes de terra, livros de cedro 

cobertos 

pela vontade vertical das árvores. 

(RAMOS, 2011, p.23) 

Cabe ressaltar que antes de chegar no trabalho compositivo de Junco, Nuno já 

experimenta uma operação de processos de transmutação através da arte. Em Cujo, de 

1993, oscilação entre poema em prosa e trabalho de pesquisa plástica, através de uma 

grande estrutura móvel que se desintegra, muda de forma e transborda como uma goma 

partindo para gerar outra coisa que se arma a concepção do livro. O poema se dá 

enquanto experiência, ato. Como nessa passagem: 

Duas formas de instabilidade: brilho (multiplicação de uma superfície) 
e umidade (degradação ou evolução da superfície original numa 
outra). A escultura ganhará presença através desses dois modos, ou 
seja: através de sua possibilidade de degradação ou evolução de sua 
capacidade de refletir, de receber a aparência de uma outra superfície. 
(RAMOS, 2011, p.33). 

 
O filósofo e historiador da arte Georges Didi-Huberman em seu texto “Cascas”, 

publicado em 2011, faz um esforço para pensar o que pode ser representável pela 

imagem fotográfica, ao mesmo tempo que analisa em comparações dispares o que se 

deu nos campos de concentração de Auschwitz e Birkenau. Desse modo, entre 

temporalidades distintas entre o passado e o presente, Didi-Huberman observa que 

Auschwitz de campo de concentração, “lugar de barbárie” para museu de estado, ˜lugar 

de cultura” engendrou-se uma espécie de institucionalização ou controle de memória, 
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quando o pensamento sobre esse processo radicalmente bárbaro teria se instituído. Já 

em Birkenau, se deu como “simples sítio arqueológico”, tendo ver com uma impressão 

da memória que se dá como cicatriz, escreve o filósofo: 

Aqui, as paredes quase desaparecem. Mas a escada não mente e nos 
golpeia com uma força (...) Tampouco o chão mente. Auschwitz, hoje, 
tende para o museu, enquanto Birkenau continua um simples sítio 
arqueológico. É pelo menos o que desponta quando olhamos o que 
resta para ver, ali onde quase tudo foi destruído: por exemplo, chão 
fissurado ferido, varado, rachado. Escoriado, dilacerado, aberto. 
Desagregado, estilhaçado pela história, um chão que berra. Um lugar 
desse tipo exige do visitante que ele se interrogue, num momento 
qualquer, sobre seus próprios atos de olhar. (DIDI-HUBERMAN, 
2013, p. 109). 

Didi-Huberman nos aponta para a escavação e a lembrança, sua reflexão 

reivindica um olhar arqueológico, análogo a cascas de resíduos da memória do passado 

que parte para compreender o presente. Essas lascas de leitura tem a ver com a 

composição de uma arte da memória, olhar as coisas do ponto de vista arqueológico. 

Dentre temporalidades dispares ler algo jamais escrito, como aponta o filósofo na 

abertura de seus texto ao colocar três lascas de árvores sobre uma folha de papel e 

fotografa-las. É nesse trabalho de escavação residual e movência metamórfica que fica 

manifesto o trabalho de Nuno Ramos, como observa Studart: 

Em suas séries sempre imprevistas, por dentro de suas narrativas, na 
escolha pelo que está embaixo, soterrado, mais perto do pé – o que 
também é uma forma de libertação, como pode ser lido na imagem 
recorrente do urubu: voo e carne putrefata presa à terra (...) A tarefa 
crítica de seu trabalho seria algo como dar ao resíduo uma 
circunstância de metamorfose: enquanto desaparece, modula-se e 
torna-se outra coisa. (STUDART, 2014, p. 39-40). 
 

  Junco, uma etnografia fotográfica feita através da captura de imagens produzidas 

ao longo de 14 anos que espalhadas pelo livro perseguem os poemas, dirige-se para um 

lugar movente, um corpo entrando em outro. Uma coisa viva que morre e ao morrer se 

funde a outra matéria. Ir a outros estados da matéria, esse lugar inacabado da 

metamorfose é o tema de composição dos poemas com as fotos e vice-versa. Em 

entrevista publicada na revista Estudos Linguísticos e Literários, número 49, Nuno 

discorre sobre esse lugar onde as coisas recebem umas às outras, diz ele: 

Porque o Junco é a descrição de um lugar; bem ou mal, está sempre 
descrevendo um lugar. É algo que pode ser entendido como um centro 
de tudo o que eu faço, um núcleo poético do meu trabalho: um lugar 
onde as coisas se afundam umas nas outras, recebem umas às outras. 
Aquelas fotos têm um pouco disso, funcionam como uma memória 
desse lugar de passagem e transformação (RAMOS, 2014, pag. 154). 
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Rancière aponta que as imagens metamórficas deslocariam as formas de 

produção e reprodução de imagens colocando-as num outro dispositivo de visão, 

pontuando ou narrando-as de outra forma, mas  questiona, o que é exatamente 

produzido como diferença? Segundo o filósofo a arte seria concernente a ideia de jogo, 

jogar com a ambiguidade das semelhanças e a instabilidade das dessemelhanças, 

produzindo um rearranjo singular das imagens circulantes. Esse ponto de 

indecidibilidade, se inscrevi por exemplo no fragmento 31, um convite ao movimento 

das coisas mortas alinhadas e justapostas a imagens metamórficas sem qualquer 

hierarquia possível: 

                                         31. 
 

Rep 

ara 

nada para 

até a casca 

das árvores e a pedra 

das ostras passam por ti 

os ossos 

dos mortos, t 

eus mortos 

todos 

- cão, latido, minuto 

sapato engraxado 

enterro do pai – 

alinham-se só 

par 

a ti, repara 

nada para 

nem os mortos. 

(RAMOS, pag. 81, 2011) 
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Em entrevista publicada no jornal Rascunho, de novembro de 2011, o artista 

pensando seu trabalho como uma espécie de grande escultura aborda um movimento na 

problematização da morte enquanto potência de reformulação, diz ele:  

Acho que tem uma potência de reformulação na morte, de 
reordenação da vida, tem uma potência na catástrofe. Acho que não é 
morte, é catástrofe [...] Então, acho que a morte e do que gosto nela é 
dessa potencia de reordenação. É uma grande escultura, não é? Nesse 
sentido, acho que a morte tem a potencia de abrir o real. A violência 
tem isso. [...] Agora, a força da destruição da vida é algo que quero 
estar perto. Porque acho que ela é a mesma força que refaz a vida. É 
nesse sentido que a coisa da morte está presente na minha literatura 
(RAMOS, 2011). 
 

  Nesse textos-esculturas inacabados e oscilantes a partir de metamorfoses e 

remontagens da desordem dos resíduos e imagens é que Nuno exige que o leitor 

estabeleça tomar uma posição, uma operação crítica que se esforça para jogar com o 

visível, invisível, o sensível, o corpo e, a matéria enquanto passagem e transformação. 

Totem, de 2013, um poema que surgiu em múltiplos suportes: antes que fosse 

pensando para o papel foi exposto incialmente como “instalação” em espaço físico e, 

vídeo-animação na web, só posteriormente concebido como álbum gráfico, em forma de 

onomatopoema, que pode ser lido como livro ou montado como exposição. André 

Vallias herdeiro da verbicovisualidade  concreta e das relações entre palavra, imagem, 

som e objeto arma uma montagem de 222 nomes de povos indígenas com imagens de 

fundo do Mapa Etno-Histórico de Curt Nimuendajú. Em outubro de 2012, uma 

manifestação das redes sociais, quando muita gente incluiu “Guarani Kaiowá” em seu 

identificador pessoal, afirmando assim sua solidariedade com este povo indígena do 

Mato Grosso do Sul que ganhou notoriedade após a divulgação de uma carta coletiva 

que reivindicava ao governo e a Justiça Federal não decretar a ordem de despejo e 

expulsão de suas terras. Num ritual de preparação para a morte, eles pediam que fossem 

enterrados em sua terra e que o Estado se responsabilize em cuidar das crianças e idosos 

que sobreviverem. A carta gerou grande repercussão chamando atenção para um Brasil 

ignorado e emudecido que sempre esteve e continua lá, ou melhor dizendo que está aqui 

e é daqui. Esse ato na internet ganhou militância e acabou sendo divulgado pela mídia 

convencional. A partir dessa repercussão e apoio, Vallias reuniu o maior numero 

possível de etnias indígenas brasileiras e construiu um poema metrificado e rimado, 

realizando 26 estrofes, divididas em 4 blocos iniciados pelo verbo “sou”, integrado as 

222 etnias. 

O trabalho parte da proposição da incorporação de nomes em direção a um se 
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colocar-se no outro, um jogo entre palavras, som, imagem e objeto que nos convida a 

torna-se outro a partir do verbo ser. O totem, essa inscrição mítica, proposta por Vallias 

articula a possibilidade imprevista de rearmar o mapa ou uma cartografia movente, 

fazendo um jogar com nomes que propõe ressoar um devir-indígena para pensar sobre 

eles e com eles problemas que se arrastam por séculos em lugares de opressão e 

invisibilidade ao redor do Brasil. O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro na 

introdução de Totem, argumenta esse nomear repetido que provoca uma direção ao 

diferimento crítico para a língua, o lugar e a causa do outro e, assim escreve:  

Nomear é repetir o ser com uma diferença. Este é o método do totem 
[...] Uma lista sempre inacabada, uma sequencia infinda de nomes – 
nomes que surgem e nomes que desaparecem, nomes inventados, 
nomes sonhados, nomes equivocados, nomes dados por outrem, 
nomes de uma língua de outro, às vezes meros garranchos nos livros-
registros do Estado, ganchos onde os brancos penduram sua 
ignorância e arrogância. (VIVEIROS DE CASTRO, 2013, pag. 3 e 4). 

Não é à toa que o antropólogo cita no texto o conto de Guimarães Rosa, “Meu 

Tio, Iauretê”, em que o personagem mestiço perseguindo o animal totêmico, o Jaguar, 

transforma-se em onça e volta-se para um outro estado. Esses nomes no procedimento 

de Vallias que apostam numa ressonância de etnias lançam para um lugar de 

incorporação por fazer, uma demanda de tomada de posição para a questão indígena. O 

filósofo francês Jean-Luc Nancy a partir  do texto da obra e das obras pensa como a 

ideia de “obra” veio se desprender de sentidos na medida em que era confrontada a 

modalidades de incompletude ou desestabilização técnica, Nancy, então articula uma 

proposição daquilo que se evidencia nas obras como inacabamento, ou seja, quando elas 

atualizam a sua dynamis, a sua potência, escreve o filósofo:  

Aprendemos outra coisa, uma outra realidade da obra: não a 
realização mas a sua operação, não o seu fim mas sua infinidade [...] 
Atingindo a sua morte uma vida se ultrapassa às vezes em outras 
vidas, que podem ser vidas de viventes ou bem vidas de obras [..] Essa 
sucessão de obras põe em evidência a sua ausência de fim, de 
acabamento, pelo fim renovado de cada uma delas, de cada um de 
seus modos, de suas maneiras de relançar a energia, sempre a mesma e 
sempre diferente que, assim que ela atinge o seu acabamento – obra-
prima, grande obra, duplo modelo artesanal e alquímico de toda 
operação – se desprende e manifesta que o que ela realiza, o que ela 
atualiza, é sempre novamente a sua dynamis, a sua potência que, como 
toda a força, se exerce unicamente pelo jogo de uma diferença de 
forças (NANCY, 2016, pag. 67 e 68). 
 

  Em outro ensaio, “Fazer, a poesia”, Nancy direciona o poético para uma abertura 

de sentido sempre por fazer, exigência de acesso do sentido, um sentido excedente, um 
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excesso do não cessar de ser. Giogio Agamben, no texto “To whom is poetry 

adressesd?” ao apontar para quem se dirige a poesia, fala que o destinatário do poema 

não é uma pessoa real e sim uma exigência, algo além de toda necessidade e de toda 

possibilidade, similar a uma promessa que só se cumpre por aquele que a recebe. Esses 

projetos artísticos tanto de Nuno Ramos, quanto de André Vallias articulam para esse 

inacabamento por fazer. Trabalhos que geram um movimento de incorporação, 

passagem e metamorfose entre procedimentos que operam com imagens metamórficas 

que não cessam de exigir uma posição crítica de transformação e diferimento para quem 

se depara com eles. 
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Resumo: A poesia brasileira do século XXI abriga um sem-número de traços e elementos que 
tanto possibilitam certos agrupamentos, quanto separações inconciliáveis. Um modo de se perceberem 
tais diversidades e afinidades é investigar como a caudalosa produção contemporânea lida com a 
existência do sofrimento humano. A pesquisa que desenvolvo junto ao CNPq, ora com o título ―Poesia 

de testemunho e catástrofe cotidiana: trauma, humor e violência‖, tem evidenciado que os problemas 
sociais coletivos aparecem (considerando uma grande massa de obras recentes) bem escassamente. Os 
poetas e os poemas atuais ao que parece têm preferido elaborar versos em que, entre tantos aspectos, se 
destacam experiências da intimidade (instantes epifânicos, metáforas do corpo) e habilidades de escrita 
(obras metapoéticas, alusões intertextuais). Em paralelo, e proporcionalmente em menor número, outros 
poetas e poemas tematizam as dores, as misérias e as mazelas de uma população desassistida de voz e 
poder. Para tensionar esses dois polos – em que evidentemente não se exaurem as formas e forças da 
poesia de hoje –, vamos analisar e cotejar os poemas ―Fotografia‖ (Baque, 2007), de Fabio Weintraub, e 
―Presente‖ (Porventura, 2012), de Antonio Cicero. 

Palavras-chave: Poesia brasileira. Antonio Cicero. Fabio Weintraub. Theodor Adorno. 
 
 

A poesia brasileira do século XXI abriga um sem-número de traços e elementos que 

tanto possibilitam certos agrupamentos, quanto separações inconciliáveis. Um modo de se 

perceberem tais diversidades e afinidades é investigar como a caudalosa produção 

contemporânea lida com a existência do sofrimento humano. A pesquisa que desenvolvo junto 

ao CNPq, ora com o título ―Poesia de testemunho e catástrofe cotidiana: trauma, humor e 

violência‖, tem evidenciado que os problemas sociais coletivos aparecem (considerando uma 

grande massa de obras recentes) bem escassamente. Os poetas e os poemas atuais ao que parece 

têm preferido elaborar versos em que, entre tantos aspectos, se destacam experiências da 

intimidade (instantes epifânicos, metáforas do corpo) e habilidades de escrita (obras 
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metapoéticas, alusões intertextuais). Em paralelo, e proporcionalmente em menor número, 

outros poetas e poemas tematizam as dores, as misérias e as mazelas de uma população 

desassistida de voz e poder. Para tensionar esses dois polos – em que evidentemente não se 

exaurem as formas e forças da poesia de hoje –, vamos analisar os poemas ―Fotografia‖ 

(Baque, 2007), de Fabio Weintraub, e ―Presente‖ (Porventura, 2012), de Antonio Cicero. 

 

 

I. “FOTOGRAFIA”, DE FABIO WEINTRAUB 

 

De cócoras 
como quem ora 
ou pragueja 
sob a marquise 
a mulher 
 
Oculta 
pelos caixotes 
embriagada 
entre sobras de repolho 
 
Pela calçada em declive 
cachorros lambem o chorume 
 
Penso na foto 
franzindo a testa 
 
solidário 

imprestável 
(Weintraub, 2007, p. 26) 

 

O poema ―Fotografia‖ faz parte de Baque, de Fabio Weintraub. Publicado em 2007, o 

livro reúne poemas que, como antecipa o título algo onomatopaico, falam de quedas, 

dissabores, reveses, sustos. O primeiro verso de ―Baque‖, o poema, parece sintetizar o tom 

geral da obra: um ―buquê de sequelas‖. Se buquê induz o pensamento a se cercar de flores, logo 

a seguir sequela rompe o rápido bem-estar, impondo a imagem triste da anomalia, do 

indesejado, do trauma. 

Esse tom também se testemunha em ―Fotografia‖: o sujeito se depara com uma cena que 

o toca: uma mulher em condições bem precárias, sob uma marquise, dividindo o espaço com 

cães. O sentimento se mostra, no mínimo, conflituoso: a simpatia e a ternura são, de imediato, 

atravessadas pela força da impotência e da frustração. O conflito se visualiza nos versos finais 
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em que uma palavra se opõe à outra (como o espelho dizendo à rainha de sua feiura): ―solidário 

/// imprestável‖.  

A fotografia em que o poeta pensa (―Penso na foto‖) se encontra à vista de todos: é o 

poema ―Fotografia‖. Roland Barthes fala, em A câmara clara, do termo punctum, aquele ponto 

da foto que magnetiza a atenção, que fere e punge, que se expande naquele que olha. O 

punctum é ―também picada, pequeno buraco, pequena mancha, pequeno corte – e também lance 

de dados‖ (BARTHES, 1984, p. 46). Em poema tão denso e condensado, não seria exagero 

afirmar que todo ele é um grande punctum, que pede um olhar de detalhe, que transite entre as 

estrofes, versos, palavras, sílabas. 

Cinco estrofes sustentam a arquitetura visual do poema: em movimento descendente 

(como a calçada ―em declive‖), temos uma primeira estrofe com 5 versos, depois uma com 4, 

mais 2 estrofes com 2 versos e uma última estrofe também com 2 versos, mas ―fraturada‖: o 

dístico, como já se apontou, se compõe apenas de duas palavras que, já espacialmente, se 

contradizem: a vontade de solidariedade esbarra e para numa percepção de inutilidade. O 

sentido antitético dos adjetivos – solidário / imprestável – se reforça visualmente, quando 

postos em oposição recíproca. Vindo do mesmo sujeito, o sentimento conflituoso se mistura, se 

atrita e se estreita, haja vista a semelhança entre os termos, paroxítonos e com acentuada rima 

em /a/. 

A escansão dos versos auxilia no entendimento da obra. Estrofe a estrofe, temos a 

sequência rítmica: 2/4/3/4/3 — 2/4/4/7 — 7/7 (ou 7/8) — 4/4 — 3/3. Vê-se que os versos se 

alongam até o núcleo do poema e retornam, reduzidos, ao tamanho do início. Mas o 

paralelismo é bastante visível: os primeiros versos das duas estrofes iniciais possuem 2 sílabas 

poéticas; na 1ª estrofe, como se ajustando o foco da câmara, os versos variam sutilmente em 

sua extensão; nas demais estrofes, a simetria se impõe (considerada a tensão possível no verso 

11). De modo semelhante, as rimas – todas toantes – se espalham ao longo do curto poema, 

entre ―cócoras / ora / caixotes / (sobras) / repolho / foto ‖, ―pragueja / mulher / testa‖, 

―marquise / declive‖, ―oculta / chorume‖, ―embriagada / solidário / imprestável‖. 

O que toda essa construída arquitetura indicia? Que, a despeito da comovente e 

deplorável cena, ao poeta caberá captar, esteticamente, o que se passa a seus olhos. (Sim, como 

cidadãos, aos poetas e aos leitores cabe também uma ação prática, em perspectiva humanista, 

no sentido de uma transformação real, e se possível rápida, desse quadro cotidiano de 

indigência, sobretudo urbana, em que sobrevivem – muitas vezes, não – milhares e milhões de 

pessoas no Brasil e no mundo.)  
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Neste poema, para além da estrutura visual de estrofes e versos, o aspecto fanopaico 

impacta. De início, vemos ―a mulher‖ (o artigo definido singulariza em uma pessoa um 

problema que, se é intransferivelmente dela, é também coletivo) em posição ―de cócoras‖, o 

que pode simular uma posição subalternizada (mais à frente validada, se em cotejo com a 

presença dos ―cachorros‖). A certa distância, não se sabe se a mulher ―ora / ou pragueja‖, 

alternativa que mais parece rasurar ou eliminar a diferença entre uma ação ou outra: dirigir-se a 

Deus ou xingar dá no mesmo nada. Estando ―sob a marquise‖, a ideia de tratar-se de uma 

pessoa sem moradia, sem teto, abandonada, descartada do sistema capitalista produtivo, se fixa. 

A segunda estrofe confirma o estado bastante precário da mulher, agachada entre 

caixotes, que, se agora lhe servem de abrigo, antes provavelmente guardavam repolhos, dos 

quais apenas restam sobras. O detrito, o dejeto, o lixo comprovam que persiste, sim, ao 

contrário do que querem alguns, uma sociedade brutalmente cindida em classes: os que têm e 

os que não, os que têm de sobra e os que vivem da sobra. A precariedade e a indigência se 

amplificam quando, sem opções, o ser humano é levado a uma situação de depauperação 

psicofísica e alienação cultural e política. A condição de ―embriagada‖ da mulher a deixa ainda 

mais desprotegida, entregue à sorte (ao azar) da rua e de suas inúmeras formas de violência. 

(Sua embriaguez, aqui, em nada se confunde com a filosófica ―embriaguez dionisíaca‖, 

lembrando Nietzsche, que supõe uma ruptura com valores normativos e opressores.) 

Sendo chorume o ―resíduo líquido formado a partir da decomposição de matéria 

orgânica presente no lixo‖ (HOUAISS, 2002), o que se vê – e o poeta registra em sua foto 

verbal – na terceira estrofe é a confirmação da degradação humana: mulher, sobras de repolho, 

cachorro, chorume partilham, sem aparente choque, o mesmo ambiente inóspito, no entanto já 

naturalizado aos olhos dessensibilizados da população (que tem teto e repolhos frescos). Mas o 

poeta não: o poeta – e ora não se pretende nenhuma idealização ou sublimação do artista – se 

comove. 

Comove-se e pensa na situação de que é testemunha ocular. Insere-se nela, em primeira 

pessoa: ―Penso‖. O gesto estetizante e racional sobrevém: pensa ―na foto / franzindo a testa‖. 

Há dúvida e conflito no gesto, posto que franzir é produzir uma dobra: ao seu alcance, talvez, 

ali, de imediato, caiba um ato de solidariedade, pontual, àquela mulher (real ou imaginada, 

pouco importa); a sensação de que tal gesto terá alcance curto, provisório, efêmero esvazia a 

vontade, deixando em seu lugar, mais forte (é a última palavra do poema: ―imprestável‖!), um 

sentimento melancólico de impotência. Movido pela comoção, pelo baque, o poema se torna o 

espaço ético possível, abstrato e prático, de resistência. 
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Este poema compacto de Fabio Weintraub aciona muitas tensões, como as relações 

sempre fugidias entre ética e estética, entre lírica e sociedade, entre teoria e práxis, entre sujeito 

e objeto. Theodor Adorno, em Dialética negativa, diz: ―O objeto só pode ser pensado por meio 

do sujeito, mas sempre se mantém como um outro diante dele; o sujeito, contudo, segundo sua 

própria constituição, também é antecipadamente objeto. Não é possível abstrair o objeto do 

sujeito, nem mesmo enquanto ideia; mas é possível esvaziar o sujeito do objeto‖ (ADORNO, 

2009, p. 158). Se tomamos a cena toda (mulher, marquise, caixotes, repolho, calçada, 

cachorros, chorume) como objeto e o poeta como sujeito que vê e pensa, o poema será o espaço 

em que aquelas tensões – ética, estética; lírica, sociedade; teoria, práxis; objeto, sujeito – se 

encontram e em que os antagonismos da vida real retornam sob forma artística. Um poema 

(este ou qualquer poema) não resolve o problema da moradia, da miséria e da indigência de 

ninguém. Mas, ao ―foto-grafar‖ o problema e trazê-lo aos olhos esquecidos de todos nós, 

presta, sim, um ato de digna e humana solidariedade. 

 

II. “PRESENTE”, DE ANTONIO CICERO 

 
Por que não me deitar sobre este  
gramado, se o consente o tempo,  
e há um cheiro de flores e verde  
e um céu azul por firmamento  
e a brisa displicentemente  
acaricia-me os cabelos?  
E por que não, por um momento,  
nem me lembrar que há sofrimento  
de um lado e de outro e atrás e à frente  
e, ouvindo os pássaros ao vento  
sem mais nem menos, de repente,  
antes que a idade breve leve  
cabelos sonhos devaneios,  
dar a mim mesmo este presente? 
(Cicero, 2012, p. 39) 

 

 No início do imprescindível livro Na sala de aula, Antonio Candido oferece um 

simples e, ao que parece, esquecido conselho: ―Ler infatigavelmente o texto analisado é a regra 

de ouro do analista. A multiplicação das leituras suscita intuições, que são o combustível neste 

ofício‖. Theodor Adorno chamaria a isso de primazia do objeto: é a dedicação concentrada 

àquilo que nos ocupa, envolve, seduz. Seguindo a regra, o leitor do poema ―Presente‖ de 

Antonio Cicero, após idas e vindas, perceberia tratar-se de um soneto (sem as divisões 

estróficas tradicionais), de versos octossilábicos, com todas as catorze rimas em /e/, composto 
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por apenas dois períodos, ambos interrogativos, e em que o título coincide com a ambivalente 

palavra final: presente. Tendo tal estrutura em vista, o leitor aventura-se além. 

Porventura, a propósito, é o nome do livro (indicado ao Portugal Telecom), de 2012, 

onde se abriga o poema ―Presente‖. Em vez da previsível distribuição em estâncias de 4/4/3/3 

versos, Cicero prefere o soneto compacto, de modo a não dispersar no trânsito entre quadras e 

tercetos o pensamento que se forja à medida que a leitura avança. Aqui, a despeito da 

inexistência da separação espacial, pode-se, sim, visualizar dois blocos (versos 1-6 e 7-14), 

demarcados nitidamente pela frase-pergunta que sustentam. O poema e seu teor representam 

bem a dicção filosófica que acompanha a obra do autor de O mundo desde o fim (1995). 

Tanto Antonio Carlos Secchin, na orelha de Porventura, quanto Alberto Pucheu, no 

volume da coleção Ciranda da Poesia dedicado a Cicero (PUCHEU, 2010), apontam o gosto e a 

afinidade deste com a cultura clássica. Não será por acaso, assim, que a tópica do carpe diem 

destaque-se do corpo de ―Presente‖ – desde o título, aliás. Em síntese, o que deseja o 

personagem ali projetado? Que ele possa, plenamente, usufruir de si mesmo, neste momento de 

comunhão com a natureza, sem nada exterior obstruir essa intensa fruição. Os signos da 

natureza transbordam: gramado, flores, céu, brisa, pássaros, vento compõem um cenário 

bucólico, idílico, que não se quer conspurcado. A regularidade rítmica e rímica colabora 

sobremaneira para esse enleio a que o poema aspira: o movimento assonante de todas as 

catorze rimas externas em /e/ se reforça com outras tantas rimas internas também em /e/ e 

encontra eco no êxtase do penúltimo verso – ―cabelos sonhos devaneios‖ – em que a ausência 

de pontuação sugere que o sujeito parece estar mesmo imerso em si. 

Mas todo o clima, todo o desejo, todo o (diria Freud) princípio de prazer se choca com o 

princípio de realidade, esse inimigo da libido, de sonhos e devaneios. O poeta pressente que 

algo pode estragar o dêitico momento, ―este presente” – desde sempre desdobrado na 

simultaneidade de uma ―dádiva‖ e de um ―agora‖: como um fantasma ou uma culpa, a sombra 

do ―sofrimento‖ paira sobre tudo, incontornável, ―de um lado e de outro e atrás e à frente‖. 

Cético, bem que o poeta tenta, retórico, desvencilhar-se do incômodo de ter de ―lembrar que há 

sofrimento‖, mas a lembrança insiste, atrapalha, se fixa, constrangedora, iniludível, nos versos 

8 e 9. Na verdade, todo o poema, erguido em torno de duas perguntas, afirma a dúvida: é 

possível escrever poemas assim, tão abnegadamente líricos e subjetivos, enquanto permanece, 

ubíquo e monstruoso, o sofrimento humano? A existência concreta do poema dirime a suspeita: 

sim, é possível. A resposta, no entanto, está longe de resolver o impasse que a arte tem diante 

da história, o artista diante da vida, o valor estético diante do compromisso ético. 
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Na célebre ―Palestra sobre lírica e sociedade‖ (1957), posterior ao texto ―Crítica cultural 

e sociedade‖ (1949) em que se registrou o imperativo de que ―escrever um poema após 

Auschwitz é um ato bárbaro‖ (ADORNO, 1998, p. 26), Adorno dirá que ―as mais altas 

composições líricas são, por isso, aquelas nas quais o sujeito, sem qualquer resíduo da mera 

matéria, soa na linguagem, até que a própria linguagem ganha voz‖ (ADORNO, 2003, p. 74). 

Aqui me parece residir o nó górdio e a glória dos versos de Antonio Cicero: o poema faz duas 

longas e densas perguntas, mas não as responde. Não as responde porque ele, o poema, seria já 

a única resposta possível. O poeta deixa claro que não desconhece a existência soberana do 

sofrimento, que está ―de um lado e de outro e atrás e à frente‖, mas alimenta a hipótese de – 

diante de uma brisa que lhe acaricia os cabelos e diante de uma idade que, supostamente 

avançada, em breve levará estes mesmos cabelos – deixar-se curtir, quase epifanicamente, 

aquele momento: singular e anônimo, pessoal e intransferível. 

Mas toda epifania, quando se transforma em arte, passa a obedecer a diverso modus 

faciendi. A abstração vira enigma formal, que o poeta cifra. A experiência do sujeito, sempre 

histórica, ganha corpo no poema, feito uma poeira incrustada numa ranhura de um móvel 

antigo. O desejo abstrato não é representável; escapa. Ao poeta, compete tentar deixar-se soar 

na linguagem, ―até que a própria linguagem ganhe voz‖. O poema ―Presente‖ de Cicero encena 

tal movimento: em disfarce de soneto, elabora duas perguntas, com métrica e rimas planejadas, 

indagando se é possível, ainda que ―por um momento‖, deixar o sofrimento do mundo de lado 

e, aproveitando (carpe diem) o que a natureza lhe oferta, dedicar-se inteiramente a si mesmo; 

em suma, ―por que não (...) dar a mim mesmo este presente?‖. A resposta está na pergunta: se 

―este presente‖ é o tempo real da experiência vivida e é também a dádiva, o mimo que se 

ganha em ocasião especial, então este presente (tempo e dádiva) só pode ganhar forma em um 

único lugar: na linguagem. Ou, no caso, no poema que temos à vista. O presente – este – que o 

poeta sempre quer é o poema. 

E o sofrimento? Ora, o poema é a prova do conflito existencial do poeta. Seduzido pelo 

êxtase epifânico e introspectivo, que de algum modo o afastaria da dor mundana, o sujeito só 

pode, no entanto, optar pela razão do poema, que exige dele cálculos internos (métrica, rimas, 

pontuação, elipses etc.) e que o aproxima de reflexões que incorporam aquele mesmo 

sofrimento que não quer, pelo menos ―por um momento‖, lembrar. Talvez por, exatamente, 

tanto se ―lembrar que há sofrimento / de um lado e de outro e atrás e à frente‖ é que tenha se 

agigantado tamanha vontade de esquecimento, hedonismo e alienação, traduzida em carícia, 

sonho e devaneio. Em ―Presente‖, Antonio Cicero insinua, com delicadeza, que, se na vida real 

prazer e sofrimento se conflitam, no espaço fictício do poema se entrelaçam – como se a dor do 
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sujeito, virando poema, fosse a própria delícia da trama da linguagem. E por que, se presente 

(em forma de tempo, dádiva e poema), não seria? 

 

Considerações finais 

No poema ―Baque‖, de Fabio Weintraub, vê-se a imagem deplorável de uma mulher 

―oculta / pelos caixotes / embriagada / entre sobras de repolho‖ e vem à tona a questão da 

indigência urbana; no poema ―Presente‖, de Antonio Cicero, o sujeito, mesmo ciente de ―que 

há sofrimento / de um lado e de outro e atrás e à frente‖, opta, numa espécie de carpe diem 

contemporâneo, pelo prazer da autoentrega, no desejo de ―dar a mim mesmo este presente‖.  

O poema de Cicero faz parecer hegemônica, ainda, a perspectiva hegeliana de que o tal 

―eu lírico‖ (a própria expressão induz à categoria da subjetividade plena) não enxergaria muito 

longe além da particular vivência, sendo incapaz – por excelência, desde o seu estatuto de 

gênero – de falar do outro, a não ser de forma interessadamente solipsista. Já o poema de 

Weintraub exemplificaria uma abordagem que estreita os vínculos entre arte e compromisso, 

entre estética e ética.  

Em citado artigo de 1957, Theodor Adorno pensava as relações intrínsecas entre ―lírica 

e sociedade‖, entre sujeito e coletivo, entre forma e história, num mundo desencantado, pós-

guerra. Redimensionando radicalmente estas relações, o filósofo alemão diz que ―a lírica se 

mostra mais profundamente assegurada, em termos sociais, ali onde não fala conforme o gosto 

da sociedade, ali onde não comunica nada, mas sim onde o sujeito, alcançando a expressão 

feliz, chega a uma sintonia com a própria linguagem, seguindo o caminho que ela mesma 

gostaria de seguir‖ (p. 70). Tais conflituosas e incontornáveis relações entre lírica e sociedade, 

entre poesia e história estimulam o debate que aqui se propõe, a partir dos poemas de Fabio 

Weintraub e Antonio Cicero. 
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OLHINHOS DE GATOS – REFLEXIVIDADE E AUTORREFERÊNCIA NA OBRA 
AUTOBIOGRÁFICA DE CECÍLIA MEIRELES 

Aline Magalhães Pinto (UFMG) 
 

RESUMO: Como parte de uma agenda de pesquisa mais ampla que 

desenvolvemos com um projeto intitulado: Autorreferência e reflexividade– uma proposta 

interpretativa para a questão autobiográfica a partir do olhar feminino e em função do qual 

temos trabalhado com a escrita autorreferencial de mulheres intelectuais da primeira metade do 

século XX, esse texto representa um primeiro esforço de aproximação do texto Olhinhos de 

gato -  narrativa autobiográfica, publicada em capítulos por Cecília Meireles entre 1939 

e 1940, na revista lusitana Ocidente e, publicada em conjunto, no Brasil em 1980. 

Palavras-chave: Cecília Meireles, autorreferência, reflexividade, finitude.  

 

O que acontece quando uma poeta resolve, por meio da prosa, fazer um retorno 

poético à própria infância? Cecília Meireles realiza esse esforço em Olhinhos de gato -  

narrativa autobiográfica, publicada em capítulos por Cecília Meireles entre 1939 e 1940, 

na revista lusitana Ocidente e, publicada em conjunto, no Brasil em 1980. 

 Nessa oportunidade, eu gostaria de conversar com vocês, muito brevemente, 

sobre uma hipótese acerca do modo específico pelo qual, em Olhinhos de Gato, a 

construção de um enunciado autorreferente – aquele em que um eu fala sobre si mesmo -

, pode levar à reflexividade, entendida como uma propriedade constitutiva da consciência 

de si. Quero também enfatizar o fato de que não se trata da apresentação de um resultado 

e sim de uma primeira elaboração de um trabalho em andamento, parte de uma agenda de 

pesquisa mais ampla que desenvolvemos com um projeto intitulado: Autorreferência e 

reflexividade– uma proposta interpretativa para a questão autobiográfica a partir do olhar 

feminino e em função do qual temos trabalhado com a escrita autorreferencial de mulheres 

intelectuais da primeira metade do século XX.  

5650

Ana
Pencil



2 
 

Olhinhos de Gato é um texto composto em 13 capítulos em que se desenrola a 

trajetória de uma menina, desde sua mais remota lembrança, o funeral de sua mãe, até o 

momento em que, nas palavras de sua avó, a menina se torna uma “mocinha”. Para 

compor esse trajeto, Meireles utiliza recursos metafóricos que permitem representar as 

pessoas mais próximas e queridas como a avó, D. Jacinta Garcia Benevides, (Boquinha 

de Doce), a negra Pedrina, uma agregada, (Dentinho de Leite), a criada (Dentinho de 

Arroz). A mesma composição é utilizada para si mesma e a autodesignação - Olhinhos de 

gato-, que serve de título ao texto, sustenta o ambiente discursivo tensamente situado, 

insólito, entre o onírico e seu oposto.  Se levarmos em consideração o contexto de sua 

primeira publicação, em uma das principais revistas culturais do Estado Novo português, 

revista que reclama para si em seu nome e programa os valores de uma civilização 

ocidental1, a escrita de Cecília Meireles, em Olhinhos de gato, aparece como um charme: 

traço firme e elegante pelo qual uma menina se mostra com ternura para a mulher que se 

tornou.  

Educadora, cronista, folclorista, grande poeta do modernismo brasileiro, Cecília 

Meireles dispensa maiores apresentações. Sua fortuna crítica inclui desde vários poetas 

modernistas que bem acolheram seu trabalho, as análises de críticos como Darcy 

Damasceno, O. M. Carpeaux e A. Bosi, passando pelo juízo restritivo de A. Cândido e a 

releitura de Leila B. Gouvêa. Encontramos ainda a recepção portuguesa da obra da 

escritora, nas leituras de Victor de Lima Meireles, Margarida Maria Gouveia e José de 

Almeida Pavão. Com nuances e profundidades diversas, encontramos, no conjunto dessa 

crítica sobre a poesia de Meireles, a exploração das questões do tempo e de sua metafísica, 

apontando para o caráter contemplativo dessa poesia, suas ressonâncias orientais, a 

importância da cultura açoriana e portuguesa, e a presença de uma religiosidade que se 

amplia para ganhar o horizonte simbólico místico. Nesse sentido, ressalta-se a feliz 

inflexão representada pela pesquisa de L. B. Gouveia que resgata os lampejos da crítica 

já consolidada e os lança além, inserindo a obra da poetisa brasileira num cenário mais 

amplo relacionado ao simbolismo francês. Seguindo essa via, destacamos que o texto 

sobre o qual nos debruçamos se encontra marcado pela forte conexão entre os temas 

família, morte, ausência e memória. Ligação que, segundo Gouveia, conduz a formação 

da personalidade e da poética de Meireles (2008: 128). Com efeito, Olhinhos de gato 

retrata uma infância solitária, melancólica e mágica compreendida dentro da conexão de 

                                                           
1 Cf. https://repositorio-
aberto.up.pt/bitstream/10216/53837/2/cmeirelespereiraocidente000120593.pdf  
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temas destacados por Gouveia, sendo marcante a afinidade da narrativa com a obra 

poética de Meireles. Essa afinidade se faz ouvir mais alto em relação aos dois livros 

publicados no mesmo período, Vaga música (1942) e Mar absoluto (1945).   

Ao nos aproximarmos do texto Olhinhos de gato, o que primeiro nos chama 

atenção é o ponto explorado por Margarida de S. Neves (2001: 23-39). Ao trabalhar o 

contexto da primeira publicação de Olhinhos de gato, a historiadora torna patente o fato 

de que, a despeito do que se tentou fazer no projeto editorial brasileiro nos anos 1980, 

esse texto não é um livro infantil. Neves argumenta para mostrar como essa narrativa 

estaria fortemente marcada pelo traço memorialista. Em relação a essa leitura, nossa 

proposta de análise é parcialmente desviante. Sustentamos, ao lado de Neves, que 

Olhinhos de Gato não deve ser entendido como uma literatura infanto-juvenil. Por outro 

lado, ao invés de enfatizar o traço memorialista, nossa intenção será a de abordar essa 

escrita inserida no panorama teórico-analítico dos discursos autorreferenciais.  

Atualmente, a escrita autorreferencial ou “escrita de si” vêm atraindo a atenção 

de muitos pesquisadores, interessados em perscrutar na intimidade e na memória 

individual os processos sociais, culturais, políticos e discursivos que movimentam a 

conformação do indivíduo moderno e a historicidade de sua relação com a sociedade. 

Integrando um conjunto de modalidades a que podemos chamar de produção de si no 

mundo, a escrita autorreferencial constitui-se como prática cultural que permite aos 

pesquisadores da área de Letras e Humanidades, abordar os fenômenos que estão 

envolvidos na emergência do desdobramento histórico do individualismo moderno nas 

sociedades ocidentais. Além disso, a conturbada história do século XX lança um renovado 

interesse reflexivo às formas discursivas em que um sujeito fala de si mesmo, como porta 

de acesso privilegiado aos problemas éticos postos pelas experiências históricas do 

mundo contemporâneo (Galle, H., Olmos, A. C, 2009: 14-15).  Ao mesmo tempo, a 

relação entre discurso autorreferencial e a criação literária abre uma vasta arena de 

interrogação teórica que tenciona a tematização das possibilidades de uma 

autoficcionalidade, como espaço híbrido entre autobiografia e ficção (Alberca, M, 2007; 

Arfuch, 2010) 

A leitura e análise do texto, partindo das perspectivas teóricas abertas pelo 

tratamento do discurso autorreferencial, permite ver Olhinhos de Gato como uma 

tradução metafórica de imagens do universo infantil’ à luz da compreensão adulta de 

problemas como a finitude, o efêmero, a afeição e a saudade. A narrativa define por meio 

do personagem infantil “Olhinhos de Gato” a projeção de um eu que estabelece uma 
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relação entre o momento presente e o desejo de rememorar a infância. Todavia, o percurso 

da personagem não reconstitui, no texto, uma serenidade retrospectiva, de traço 

memorialista, devedora de um sujeito coeso e autocentrado.  Todo o contrário se passa. 

O texto que brinca e se disfarça num tom pueril, configura-se como uma forma literária 

particular cuja trama está situada entre o desejo, lembrança, a percepção e a emoção. 

Nesse disfarce montado sobre a figura da criança - a menina que possui “olhinhos de 

gato”- , o texto ganha a forma que produz, por um modo específico de construção da 

autorreferência, uma ficcionalidade parcial. O que chamamos de ficcionalidade parcial 

não se traduz como invenção de si mesmo ou como um falseamento de dados ou fatos. A 

parcial ficção deriva do movimento do texto que, dirigindo-se inicialmente para o registro 

do que foi – por meio da produção de um sistema de referências e informações sobre o 

lugar de enunciação: o eu - libera-se dessa amarra transformando-se num espelho que, ao 

exigir sinceridade para obter autenticidade, abre um abismo reflexivo. Onde deveríamos 

encontrar a emergência de uma memória coerente e coesa, nascida de uma percepção, 

somos arrastados por um movimento textual que se concretiza pelo jogo entre o narrador 

e a criança. Na construção do enunciado que fala sobre si mesma, a identidade autoral se 

confirma e se dilui no ir e vir entre criança e narrador. O resgate da infância não se realiza 

mas se projeta, porque o reflexo proporcionado pela autorreferência é, ainda que sincero, 

turvo e infiel, como indica uma das primeiras passagens do primeiro capítulo do texto: 

“OLHINHOS DE GATO pousava então a vista no espelho, procurando, 

procurando. Todos aqueles rostos que deviam ter passado por ali...  
Mas o espelho é ainda mais infiel do que a memória humana...” 

(Meireles, C. 1981: p. 3)   
 
Insistimos, ainda, em acompanhar esse movimento de construção da 

autorreferência na passagem a seguir, em que o narrador se ocupa tanto em descrever e 

emular a sonoridade da fala do personagem- vendedor, que carrega consigo as marcas da 

sociabilidade a que pertence, quanto em observar o que o vendedor desperta no interior 

da criança: 

“E, justamente nessa hora do sono, se escutava um arrastar de passos, 
lá fora, lá em cima, pela calçada irregular. Um bater de tamancos nos 
degraus tortos. E uma voz de preto velho, voz escura e calma, 
resmungando – dolente, quebrada, triste, triste: 
“ Balangandim tá to’adinho 
Tá quentinho 
Balangandim...” 
Sempre com um passo igual, os pés iam-se arrastando, como se não 
esperassem que jamais alguém os mandassem parar. Vender – seria uma 
casualidade, não uma esperança, nem um propósito. Para muito longe 
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ia andando aquela voz. Para além dos muros. Para além dos confins da 
terra. OLHINHOS DE GATO pensava mesmo que aquilo que ia 
passando não devia ser gente. Era uma sombra talvez. A sombra que 
trazia o sono”. (Meireles, C. 1981: p. 47)   

 

A composição do narrador se dirige tanto para o todo singular que deseja se 

representar como a menina de outrora, quanto para um mundo social em que se posiciona, 

habitando um aqui e um agora, isso é, como uma consciência que se apresenta 

criticamente no presente. Ao invés de trabalhar a interioridade e a exterioridade como 

polos antagônicos, Meireles faz com que a interioridade vibre na frequência daquilo que 

se dá ao redor da criança e o narrador é o produto concentrado desse esforço em articular 

o movimento de projeção do eu que fala de si mesma sem que ele exerça uma posição de 

domínio. Pelo contrário, nesse ir e vir entre criança e narrador, o exame que Meireles faz 

sobre si deixa ver apenas inquietação e impotência.   

Na narrativa, Olhinhos de gato é um personagem praticamente mudo. Mas 

curiosamente, é justamente essa mudez que evidencia a forma pela qual Meireles explora 

o potencial criativo de transformação da própria linguagem contido na esfera simbólica 

da infância. A infância, no texto, não é concebida como um lugar cronológico. Tampouco 

ela se oferece como um estado psicossomático a que uma psicologia teria acesso2. A 

escrita flui distante, ainda que não totalmente indiferente, ao propósito de reconstrução 

da infância. A quase total ausência de intervenção direta da criança na narrativa deixa 

entrever o papel que lhe cabe, no texto: atuar como uma instância intencionalmente 

contraposta à criticidade consciente de si que ganha voz por meio do narrador. Voz que 

conta a história da “menina” ao mesmo tempo em que estabelece uma distância protetora 

daquilo que deflagra essa escrita:  a ausência da mãe, pai e irmãos que desapareceram 

muito cedo e as perdas de Meireles nos anos 1930, a avó que havia lhe criado (1933) e o 

                                                           
2  A Introdução da reunião de ensaios intitulada Infância e história, de G. Agamben (2005) pode 
ser tomada como uma porta para território aberto pela questão da representação da infância, cuja 
a tematização teórica e filosófica parece merecer alguma atenção.  Segundo  Anderson Mata,  a 
crítica literária, no Brasil, consagrou alguns poucos trabalhos a essa discussão, que consistiam no 
mapeamento mais ou menos consistente dos textos em que a infância era tema da narrativa e na 
análise da verossimilhança dessa representação. 
Cf.  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2316-
40182015000200013&lng=en&nrm=iso&tlng=pt  
Em nosso trabalho, todavia, não nos focamos na construção da representação  do universo infantil 
ou da criança, senão que no jogo encenado pela menina e narrador como instância de reflexão 
autorreferencial sobre  a morte.    
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primeiro marido (1936).  Esse afastamento torna o texto um índice da precariedade das 

tentativas de rememoração das pessoas importantes e queridas que partiram.  

Isso é, a potência de desejo inscrita na escrita de Olhinhos de gato se relaciona a 

uma melancólica escassez de memória, da qual criança e narrador são faces.  O jogo entre 

elas busca conferir forma a força de uma anti-realidade, o que torna evidente o quão 

distante de um texto infantil estamos: 

“As galinhas amontoavam-se umas sobre as outras, parecendo 
esperar uma grande desgraça. Abriam os olhos de vez em quando, para 
ver se já teria chegado. Um galo atrevia-se a cantar noutros quintais? 
Seu grito, debaixo das nuvens, era uma pergunta para o além: “Ainda 
estou vivo?” E um outro, de voz ainda mais débil, repetia com angústia: 

“Ainda estou vivo?”. Então, este também se encorajava, dava uns três 

passos para a frente, arqueava o peito, e respondia. As galinhas 
estremeciam nas pernas frouxas. “Ainda estou vivo”. E as nuvens se 
cerravam (Meireles, C. 1980, p. 103).   
 

Ao redor do personagem infantil, o caráter do movimento de composição da 

autorreferência de Olhinhos de gato aponta que, por detrás do disfarce de nostálgica 

ingenuidade, esconde-se uma tematização interessante de um problema bastante agudo 

do campo delimitado como o da “escritas de si”: os processos de fabricação de modos de 

subjetividade que se desencadeiam a partir da busca por entendimento da perda afetiva 

mais radical: a morte de um ente querido. Ao buscar compreender o significado da 

ausência e da morte para a menina que outrora foi, Meireles leva seu leitor ao conflito 

que decorre da inevitabilidade da aniquilação da vida. Tal conflito não é senão doloroso, 

retesado, intenso. Mas, todavia, não se trata de definir a morte como um problema 

conceitual que se antecipa à consciência de maneira paralisante, mas de tentar 

compreendê-la como impulso e fecundidade a partir do impacto de um evento: algo 

ocorreu a alguém e depois desse acontecimento há um traço, um vestígio, um corpo, um 

cadáver.  É preciso entender o que houve e fazer alguma coisa com “aquilo”. Essa 

fecundidade se expressa na reorganização da experiência temporal, ao redor da qual um 

modo de subjetividade emerge, ganhando uma forma discursiva que permite observar 

uma interpenetração entre a consciência moderna, ou histórica, e a arte literária.  

“ Nesse tempo, o mundo era povoado de ladrões: paravam pelas 

esquinas, rondavam as casas, vinham buscar de noite as crianças que 
choram e as que não querem ir dormir... Ladrões... Certamente, por isso 
é que tudo ali dava aquela impressão deserta. Por debaixo das árvores 
não passeava ninguém. Ninguém tirava das caixas nem as mantilhas 
nem os chapéus de pluma, ninguém usava mais anéis, ninguém calçava 
os sapatinhos de bico fino, ninguém vinha dormir naquelas sedas lindas, 
que esperavam, guardadas... Foram ladrões que levaram tudo... Ah! 
Ladrões... ? – Não... – A morte.  
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Dentinho de arroz sorriu, abraçando-a: Oh! O palhaço não a levaria, 
não.  
Mas OLHINHOS DE GATO sentiu como se lhe puxassem o coração 
para fora do peito. Uma certeza súbita prendeu-a num círculo de 
sombra. Dentinho de Arroz  [ uma ama, uma criada] iria também. Iria 
uma noite dessas, quando ela estivesse dormindo, talvez. Tudo vai. 
Aperta-se com o dedo a água na pedra, e ela está fugindo, fugindo, e 
continuando sem rumo... Consegue-se prender mansamente na mão um 
pássaro macio, e ele desliza para o seu vôo, e só se sente a leveza que 
deixa, quando já não está mais... De noite, misteriosamente, aparecem 
em nossos braços bonecas imensas, que falam e movem os olhos... e  
embaixo dos dedos acordam teclados tão sensíveis que basta pensar-se 
para que executem a música pensada... Quando se vai prender cada 
coisa, tudo se converte em névoa, muda de forma, some-se...  
- O paiaço que é? 
Só lhe resta fechar os olhos e aceitar. Mas dói, aceitar! Os olhos incham 
de lágrimas. No entanto, depois, por dentro delas, nasce um espaço que 
é sempre mais longe, mais fundo, mais imenso. Lá para dentro dos 
olhos, que lugar é aquele? Um lugar sem casas, sem ruas, sem ninguém. 
Tão silencioso. Tão escuro. Mas onde tudo desponta... (Meireles, C. 
1981: 10) 

O procedimento textual em Olhinhos de gato escava entre o narrador e a criança 

um espaço em que o olhar para si mesma de Meireles transfigura uma reflexão meditativa 

sobre a perda em reconhecimento de si:  a mulher que passou por tudo aquilo. Nesse 

sentido, a posição do narrador é inseparável da reinvindicação de uma identidade de 

sujeito. Como efeito no leitor, essa transfiguração não produz dados para uma 

conformação factual e biográfica a respeito da infância de C. Meireles. Tampouco se 

direciona à exposição de sua privacidade ou à construção/invenção de si mesma.  Mas, 

ao levar o leitor ao encontro de uma verdade sincera e meditativa, entrega a ele (leitor) a 

possibilidade de ver o extremo de si mesmo, como criatura que, exposta ao limite de 

duração de sua vida e da vida daqueles que a cercam, padece do risco de uma solidão 

radical.   
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CÁLCULOS NOS INTESTINOS DA PROSA: A POESIA COMO CORPO 
ESTRANHO EM PAULO HENRIQUES BRITTO 

 
Eduardo Veras (UNICAMP/ FAPESP) 

 
Resumo 
Na obra de Paulo Henriques Britto, a poesia persiste como uma força que se “enquist[a] nos 
intestinos / mais íntimos da mais agreste prosa”, como um corpo estranho que não pode ser 
domado pela razão, como algo que interrompe o fluxo do “rio de sentidos retilíneos”. 
“Cálculos” que invadem as entranhas da prosa, a poesia, pensada como discurso do eu, como 
linguagem difusa do corpo e do desejo, persiste como força indomável, como energia selvagem 
que desafia o controle racional da linguagem. Por isso, Britto não hesita em apresentar o eu 
como uma espécie descrita pela “História natural”, isto é, como uma entidade biológica, um 
exemplar do reino animal. Essa representação do eu como corporalidade também se repete 
quando se trata de definir a própria poesia. Este trabalho pretende analisar as diversas imagens 
que apontam para a ideia da poesia como corpo estranho que se infiltra e persiste no seio de 
uma poética declaradamente racionalista. Tentarei mostrar que a poesia de Paulo Henriques 
Britto, ao incorporar o fracasso do projeto de purificação da linguagem que está na base da 
tradição antilírica, acaba por afirmar o valor da poesia lírica em sua diferença, isto é, naquilo 
que ela tem de irredutível aos outros discursos.     

Palavras chave: Poesia brasileira contemporânea. Antilirismo. Lirismo crítico. Corporalidade.   

 
A trajetória poética de Paulo Henriques Britto não coincide com a eleição 

precoce da poesia como discurso privilegiado, tampouco com a adesão a uma visão 

heroica, engajada ou profética da figura do poeta. Britto experimentou, desde o início de 

sua vida literária, uma predileção pela prosa, que não se separava de uma certa antipatia 

pelo discurso “afetado” da poesia, com a qual só foi se reconciliar tardiamente, aos vinte 

e cinco anos de idade. Britto, que “nunca quis ser poeta”, via na poesia “algo de 

enviesado, uma afetação um tanto irritante”. Incomodava-o, sobretudo, “a pretensão da 

poesia de dizer o indizível, de expressar coisas recônditas, espirituais”. Apesar disso, 
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acabou “caindo na poesia”, da qual, confessa, “nunca consegui[u] [se] livrar” (Britto, 

1991, p. 264).1  

 Se a poesia persiste2 na vida e na obra de Paulo Henriques Britto, isso ocorre 

porque, em sua visão amadurecida, ela é capaz de dar conta de certas realidades que 

escapam ao discurso racional. A tensão entre o discurso linear da prosa e o discurso 

pessoalizado da poesia viria a se constituir em um dos pilares de sustentação de uma 

poética caracterizada pela dramatização dos limites da linguagem e da própria poesia. 

Esta, por sua vez, assume dois sentidos diferentes, porém complementares, na prática de 

Britto. ‘Poesia’ refere-se, em primeiro lugar, àquele gênero tradicionalmente 

caracterizado pela expressão da subjetividade, pela palavra cantada, pelo exercício de 

tradução das emoções; mas também refere-se, na esteira de uma longa tradição que se 

inicia com Mallarmé e se consolida, no Brasil, com a poética de João Cabral de Melo 

Neto, ao trabalho formal, à exploração do significante, à busca pela superação do 

“acaso” na linguagem. A poesia de Britto, em suma, se constrói no espaço tenso que se 

desenha entre a persistência de elementos da tradição lírica e a tentativa constante de 

purificação da linguagem. No poema de abertura de Tarde (2007), intitulado“OP. CIT., 

PP. 164-65”, vemos o poeta dramatizar a tensão com a prosa, ao simular uma citação 

teórica para, no fim, fazer o elogio da potência expressiva da poesia:  

 
“No poema moderno, é sempre nítida 
uma tensão de exprimir uma subjetividade 
numa personalíssima voz lírica 
 
e, de outro, a consciência crítica 
de um sujeito que se inventa e evade, 
ao mesmo tempo ressaltando o que há de 
falso em si próprio – uma postura cínica, 
 
talvez, porém honesta, pois de boa- 
fé o autor desconstrói seu artifício, 
desmistifica-se para o ‘leitor- 
 
irmão...” Hm. Pode ser. Mas o Pessoa, 
em doze heptassílabos, já disse 
o mesmo – não, disse mais – muito melhor. (BRITTO, 2007, p. 9)    

 

																																																													
1 Em depoimento colhido por Augusto Massi (1991) na ocasião do ciclo “Artes e Ofícios da Poesia”, 
realizado pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, em maio de 1990.  
2 “No final da adolescência, já havia desenvolvido razoavelmente meu senso crítico, mas minha técnica 
permanecia rudimentar, de modo que eu percebia claramente como eram ruins meus poemas. Mesmo 
assim, a poesia persistia, teimosa. Persistia por pura necessidade de expressão emocional” (BRITTO, 
1991, p. 265) 
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 Entre referências a Baudelaire e a Fernando Pessoa, Britto constrói um poema 

capaz de contrastar os discursos científico e  poético. A tensão entre eles é reproduzida 

na retomada da pretensa citação teórica na forma de um soneto composto por 

decassílabos tradicionais. No plano do conteúdo, o elogio do discurso poético se dá 

metonimicamente pela evocação do conhecido poema “Autopsicografia”, de Fernando 

Pessoa, cuja primeira estrofe nos ensina que “O Poeta é um fingidor. / Finge tão 

completamente / Que chega a fingir que é dor / A dor que deveras sente” (PESSOA, 

2003, p. 164). O poema anuncia em termos claros o conflito que marca toda a obra de 

Britto. De um lado, o desejo de controle racional, a busca incessante pelo domínio da 

técnica e da expressão clara; de outro, a constatação dos limites da razão e o 

reconhecimento da necessidade de “expressão da subjetividade”. Entre a 

“personalíssima voz lírica”, que podemos associar à tradição romântica, e a 

“consciência crítica”, que está na base do fingimento poético que caracteriza boa parte 

da tradição moderna, inscreve-se uma experiência poética marcada pela tentativa de 

apreensão daquilo que escapa ao controle racional. Isso corresponde à aceitação da 

própria poesia, também no plano pessoal do poeta, conforme ele mesmo nos conta: 

 

(...) a aceitação da poesia foi, no meu caso, concomitante com a 
constatação dos limites do discurso racional. Isto não quer dizer, 
porém, que para mim a poesia seja o discurso do irracional; muito 
pelo contrário, vejo-a como uma tentativa da linguagem de apreender 
o que se encontra imediatamente além dos domínios do já codificado, 
de dar forma àquilo que ainda não tem uma forma definida (BRITTO, 
1991, p. 266)   

 

 Na obra do poeta carioca, essa tentativa de dar forma às experiências mais 

indomesticáveis da vida convive, claro, com a sombra do fracasso, do reconhecimento 

dos limites da empreitada e com a afirmação da poesia como uma linguagem diversa, 

como um lugar alternativo em relação ao discurso da prosa linear. Não seria incorreto 

dizer que, em Paulo Henriques Britto, a poesia persiste no reconhecimento do fracasso3 

das tentativas de colonização racional de experiências-limite que se encontram na 

ordem indomável da “selva das sensações” (Britto, 1991, p. 267). A metáfora da 

“selva”, empregada pelo próprio poeta, assume aqui grande importância, pois anuncia 

uma série de imagens extraídas do campo semântico da animalidade empregadas por ele 

com a finalidade de representar o espaço do não-humano, de tudo o que escapa ao 

																																																													
3 Trata-se, aliás, de um tema bastante recorrente nas poesias de Britto. Cf. por exemplo: “Balancete” (em 
Liturgia da matéria), “Balanços III” (em Tarde) e “Par délicatesse” (em Formas do nada)  
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controle da razão e se apresenta, portanto, como um desafio à inteligência. É como algo 

vivo e que desafia os limites da representação que Britto enxerga, por exemplo, a 

experiência amorosa: 

 
Não um verso, que em folha esquiva 
a gente retoca, se traça, se inscreve 
bem mais a fundo, ainda que breve –  
 
pois todo poema é murmúrio 
frente ao amor e sua fúria. 
[“Envoi”] (BRITTO, 2012, p. 74) 

 

 Sem deixar de estar filiado à linhagem da poesia ocidental que pregava, desde 

Mallarmé, o “desaparecimento elocutório do poeta”, e que se desenvolveu em uma 

tradição antilírica que deságua, no Brasil,  na poética de João Cabral de Melo Neto, 

Britto empreende, contudo, uma “desleitura” (Cf. SECCHIN, 2015) dessa tradição, ao 

incorporar em sua poética uma espécie de crítica da pureza, uma abertura, ainda que 

mediada por certa ironia, para a expressão da subjetividade e tudo o que ela carrega de 

patético, de híbrido, de dissonante em relação ao discurso racional.  É o que se pode 

verificar em um poema como “História natural”, que aparece em Trovar claro, livro de 

1997:  

Primeira pessoa do singular: 
a forma exata da sombra difusa. 
Quem fala sou sempre eu a falar. 
A máscara é sempre de quem a usa. 
 
No entanto, é preciso dizer-se – mesmo 
que a moda agora mande (e a moda manda, 
e muito) acreditar que o eu é o esmo,  
o virtual, o quase extinto, o panda 
 
desgracioso da história do Ocidente, 
a devorar o alimento cru 
que já não sabe como digerir. 
 
Leitor amigo: pára. Pensa. Sente. 
Conheces bem o gosto do bambu, 
o ardor nas entranhas. Tenta não rir. (BRITTO, 1997, p. 83)   
 

 Nesse poema, torna-se claro que a subjetividade é o ponto de partida da poesia 

de Britto. Mesmo reconhecendo o caráter “difuso” do eu, o poeta não hesita em afirmar 

a necessidade de “dizer-se”, em oposição à “moda” literária que prega a prevalência da 

ficcionalidade do sujeito. Este é, contudo, reafirmado por ele não apenas em seu caráter 

de “sombra”, isto é, de elemento fugidio e avesso à formalização, mas principalmente 
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como figura patética, “desgraciosa”, “quase extinta” da “história do Ocidente”. Ao 

contrário do que determina a “moda”, sua poesia parece partir do caráter incontornável 

da subjetividade para se inscrever como tentativa de apreensão linguística desse 

fenômeno essencialmente informe. Quanto ao fingimento poético, ele aparece para o 

poeta como uma conquista técnica difícil, ironicamente considerada como um luxo, 

conforme fica claro neste trecho do poema “Ecce homo”, de Formas do nada: “Não ser 

quem não se é é coisa trabalhosa. / Exige a disciplina austera e rigorosa / de quem, 

achando pouco simplesmente ser, / requer o luxo adicional de parecer” (BRITTO, 2012, 

p. 38).   

A ideia da precedência da subjetividade na poética de Britto fica ainda mais 

evidente se considerarmos que a imagem central do “panda desgracioso” reintroduz no 

universo poético um elemento cômico, associado à natureza infra-humana, que retorna 

com certa frequência nos poemas do autor. Na contramão de alguns de seus “mentores 

intelectuais” (BRITTO, 1991, p. 265), Britto não hesita em apresentar o ‘eu’ como uma 

espécie descrita pela “História natural”, isto é, como uma entidade biológica, um 

exemplar do reino animal. Essa maneira de representar o ‘eu’ também se repete quando 

se trata de definir a própria poesia. No poema introdutório de Macau, vemos o poeta 

identificar no discurso poético a mesma essência animal e o mesmo caráter ridículo 

atribuídos no poema de Trovar claro ao ‘eu’ metaforizado pelo panda. O poema, 

intitulado “Biodiversidade”, começa por reconhecer que “Há maneiras mais fáceis de se 

expor ao ridículo, / que não requerem prática, oficina, suor”, e, após definir a poesia 

fazendo uso de outra metáfora animal (“essas palavras bestas estrebuchando inúteis, / 

cágados com as quatro patas viradas pro ar”), termina com a seguinte indagação, que se 

abre para a afirmação da poesia como “outra forma de vida”:  

 

(...) Quem sabe esses cascos invertidos, 
incapazes de reassumir a posição natural, 
não são na verdade uma outra forma de vida, 
tipo um ramo alternativo do reino animal? (BRITTO, 2003, p. 9) 

 
 Para dar conta da animalidade do sujeito que se expressa poeticamente, Britto apresenta, 

ainda em Macau, sua “Fisiologia da composição”. Estabelecendo um diálogo crítico com a 

Psicologia da composição, de João Cabral, a série de cinco poemas que aparece logo após 

“Biodiversidade” nos permite compreender que o ‘eu’, em Paulo Henriques Britto, coincide, em 

última instância, com o desejo, que aparece mais uma vez como realidade incontornável: 
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O incômodo pejo 
de ser só desejo. 
 
Por fim, o acaso.  
Sem o qual, nada. 
[“Fisiologia da composição - I”] 
(BRITTO, 2003, p. 13).  

 
 Contudo, essa fisiologia da composição reconhece não apenas a precedência do 

desejo como componente central da poesia (“o impulso é de outra espécie: uma pressão 

/ que vem de dentro, e incomoda. No fundo // é só isso que importa. O resto é resto”), 

mas também a necessidade de dar um passo além dele, em nome da inscrição pública do 

discurso poético, isto é, de seu potencial comunicativo:  

 
E no entanto nesse resto está o múnus 
 
público da coisa – vá lá o termo – 
o que dá trabalho, o que impõe um custo 
 
sem benefício claro à vista, e às vezes 
acaba interessando até quem nunca 
 
se imaginou como destinatário 
de uma – digamos assim – “carta ao mundo” 
(...)   
[“Fisiologia da composição – II”] 
(BRITTO, 2003, p. 14) 

 
 

 Aqui se desenha com perfeição o lugar ambivalente sobre o qual vínhamos 

falando acima, o impasse no qual se dá a poesia de Britto. Se, por um lado, ela não pode 

prescindir do desejo, instância associada ao caráter “selvagem” da subjetividade; por 

outro, ela deve se encaminhar na direção de uma espécie de sublimação dessa instância 

num esforço constante de “apreensão” de seu caráter “difuso” e hostil à razão, ainda que 

tal esforço esteja condenado ao fracasso. O reconhecimento do desejo como dimensão 

incontornável, para além da qual só existe o nada, é responsável por abrir um espaço de 

exceção no discurso antilírico moderno. Não por acaso, esse espaço foi indiretamente 

reivindicado por Britto em um poema da série “Indagações” endereçado a João Cabral 

de Melo Neto, que costa do livro Mínima lírica, de 1989. Nessa conversação com o 

mestre pernambucano, o poeta questiona o “pecado”  de “olhar-se em qualquer espelho” 

e ironiza o pudor que paira sobre a escrita de si, “como se fosse onanismo / sentir-se 

com algum desejo”. Questionando ainda a predileção cabralina pelo universo mineral, 

caracterizado como “limpo e real”, e pela concretude das “coisas”, “porque elas não 
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desnudam / nem retribuem o desejo” (BRITTO, 2013, p. 98), Britto atenta contra o 

centro nevrálgico do antilirismo, sem, contudo, empreender um retorno ao lirismo 

tradicional. A afirmação do desejo como dimensão que, extrapolando os limites do 

discurso racional, se constitui como elemento essencial à poesia, aponta muito mais 

para o surgimento de uma lírica mínima, para retomar o título (Mínima lírica) do livro 

de 1989, que para a restauração de um lirismo fundado sobre uma instância psíquica ou 

transcendental, como era a alma para os românticos. Essa lírica mínima se caracteriza 

como expressão do que há de incontornável no eu, não podendo ser de todo eliminado 

da linguagem sob pena de fazê-la coincidir com o nada.  

 Para os objetivos aqui esboçados, cumpre mostrar, prioritariamente, o quanto a 

poesia mínima de Paulo Henriques Britto reincorpora criticamente diversos elementos 

da tradição lírica. Exemplo privilegiado dessa reincorporação crítica é relação 

ambivalente que sua obra estabelece com a música, elemento essencial para a poesia 

lírica tradicional. Tema que perpassa, ainda que discretamente, todos os livros de Britto, 

a música é vista por ele como expressão irracional dos sentimentos, como elemento 

impuro que prejudica a retidão do pensamento e a clareza da linguagem. Sua postura 

diante desse “caramelo barato que limpo de meus dedos / com lenço orgulhoso quando 

enjoo” é, contudo, marcada pela ambiguidade do desejo: 

 
Música sentimental e atroz 
das emoções mais gulosas e pueris 
que não resistem ao assoar de um nariz, 
eu te aplaudo, e peço bis. 
 
Música vulgar e implacável do desejo, 
ah como eu te desejo.    
[“Pour Elise”] 
(BRITTO, 2013, p. 92) 

 
 Todo o vocabulário empregado pelo poeta para definir a música é extraído do 
universo baixo e cômico da organicidade. Primeiro, o campo semântico da alimentação 
desregrada, da gula: “caramelo barato”, “enjoo”, “gulosas”; e a ele diretamente 
associado, o campo da corporalidade grosseira: os “dedos” sujos, o “assoar de um 
nariz”. Como nos poemas analisados acima, aqui, mais uma vez, o poeta apresenta o 
desejo como um fenômeno fisiológico, que provoca reações ambíguas: se, por um lado, 
ele é visto como “vulgar” e merecedor de uma visada irônica por parte do poeta; por 
outro, ele é reconhecido, mais uma vez, como tão “implacável” quanto a música 
romântica pela qual o poeta não esconde o seu próprio desejo. Visão semelhante da 
música é apresentada no poema “Um pouco de Strauss” (BRITTO, 1997, p. 85), que 
integra o livro Trovar claro, de 1997. Nele, o poeta retoma de maneira quase 
programática os principais tópicos da tradição antilírica, opondo-se de maneira explícita 
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à poesia centrada na expressão da subjetividade e na musicalidade:  “Não escreva versos 
íntimos, sinceros, / como quem mete o dedo no nariz”,  “Não faça poesias melodiosas / 
e frágeis como essas caixinhas de música / que tocam a “Valsa do Imperador””. O 
poema ironiza, mais uma vez, a noção romântica de interioridade, ao associar a 
profundidade do discurso lírico – íntimo, sincero – à cavidade nasal. Caracterizado 
como “escroto” e “pegajoso”, o eu é atacado pelo poeta, que esboça uma poética em 
tudo aparentada às vozes mais exemplares da tradição moderna não fosse pela 
concessão, meio patética, que a última estrofe, retomando a metáfora do nariz, faz, mais 
uma vez, ao desejo: 
 

Mas se de tudo que há no vasto mundo 
só gostas mesmo é dessa coisa falsa 
que se disfarça fingindo se expressar, 
então enfia o dedo no nariz, bem fundo, 
e escreve, escreve até estourar. E tome valsa.  

 

 Digamos que esse “pouco de Strauss” corresponde ao pouco de lírica que a 

poética de Paulo Henriques Britto não pode deixar de admitir, como concessão irônica 

ao desejo, ao banal, ao universo impuro do corpo e do cômico, instâncias que, 

finalmente, se apresentam como um dispositivo crítico capaz de colocar em crise o 

projeto moderno de autonomia estética e pureza verbal. Em outras palavras, é nesse 

pouco de música barata, em franco contraste com um certo discurso da pureza, que 

também se insinua em sua obra, que reside o poder renovador de Britto. Constantemente 

invadido pela poesia do desejo, pela música vulgar dos sentimentos, pelas marcas de 

uma subjetividade incontornável, o antilirismo do autor de Formas do nada é 

constantemente confrontado com os seus limites.  

 A ideia de uma “invasão” da poesia, concebida, aqui, como discurso do eu, 

como manifestação lírica, verbo-musical, é tanto mais válida quanto se observa na obra 

de Britto um conflito entre as dimensões da emoção e do pensamento.  Tal conflito está 

ligado ao domínio da técnica literária aplicada ao controle do eu, essa “sobra difusa” 

que desafia a razão e a linguagem, e à constatação da enorme dificuldade dessa tarefa. 

Em “Ossos do ofício” (BRITTO, 2007, p. 44), poema que consta do livro Tarde, de 

2007, o poeta parte da afirmação da alteridade entre o pensamento e a música  (“Mesmo 

o maior esforço não adianta: / da sensação à ideia há um declínio, / e o que se pensa não 

é o que se canta”) para, finalmente, constatar que o fascínio do trabalho poético reside 

justamente na convivência com o impasse (“Difícil, sim. E é por isso que encanta. / Há 

que sentir – e aí está o fascínio – / com a rima atravessada na garganta”). É justamente o 

“declínio”  na passagem da experiência para o pensamento que exige “autodomínio” do 
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poeta, cujo trabalho é uma busca constante de uma espécie de ponto de equilíbrio entre 

essas duas dimensões que se repelem. Essa espécie de luta contra o indomável das 

sensações, contra a rima que se instala como um nó na garganta e prejudica a fluência 

da fala, além de ser o elemento fascinante da atividade literária, termina por se definir 

como o caminho “nada retilíneo” da própria experiência poética de Britto, caminho “ao 

fim do qual se pensa o que se canta, / depois que a rima atravessa a garganta”.    

 A imagem da “rima atravessada na garganta” sugere que o poeta tem que 

conviver com um corpo estranho que oblitera a linearidade, a fluência e a clareza do 

pensamento puro. Metonímia da poesia lírica, a música representa com perfeição esse 

corpo estranho que se intromete em um discurso que se queria limpo e reto, 

apresentando-se, dessa forma, como um verdadeiro desafio à inteligência poética. 

Incontornável, a música acaba por ser incorporada pela poética de Britto como elemento 

central do impasse moderno entre o som e o sentido, retrabalhado criticamente pelo 

poeta carioca. Nesse sentido, o terceiro poema da seção “Oficina”, que aparece no 

último livro de Britto, Formas do nada, de 2012, nos oferece um excelente exemplo da 

relação ambivalente que o poeta estabelece com a música e com a tradição lírica em 

geral. Escrito quase todo em terza rima (a exceção é o dístico final) e em decassílabos 

tradicionais, o poema, que também pode ser tomado como um soneto experimental 

(quatorze versos, divido em quatro tercetos e um dístico), aborda a persistência da 

música como corpo estranho em uma poética fundada sobre os ideais de clareza, 

linearidade e objetividade. Acusada de “ingrata” e “orgulhosa”, a música persiste 

também na própria materialidade do poema, que convida à leitura em voz alta pelo jogo 

de rimas, assonâncias e aliterações que realiza:   

 

Música ingrata, música orgulhosa, 
capaz de se enquistar nos intestinos 
mais íntimos da mais agreste prosa 
 
em cálculos duros e cristalinos, 
à revelia de quem desejava 
um rio de sentidos retilíneos, 
 
colocando aqui e ali uma trava, 
revelando aquilo que nada tem 
de relevante, turvando o que estava 
 
mais límpido, enviesando o que ninguém 
vai desvirar, desviando da rota 
o que não devia nunca ir além 
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do rotineiro, música que brota 
onde a palavra era para ser mais bruta.  
(BRITTO, 2012, p. 15) 

 

A exemplo das metáforas animais e fisiológicas empregadas para representar o 

eu, a música é apresentada como um “cálculo duro e cristalino” que se “enquista” “nos 

intestinos da mais agreste prosa”, atentando contra o desejo de fluência (“colocando 

aqui e ali uma trava”), clareza (“turvando o que estava // mais límpido”), linearidade 

(“enviesando o que ninguém / vai desvirar”)  e prosaísmo (“desviando da rota / o que 

não devia nunca ir além / do rotineiro”) enunciado pelo poeta. A música associa-se, 

mais uma vez, a um corpo estranho, a algo que sobra (“revelando aquilo que nada tem / 

de relevante”), a um elemento que deveria ser extirpado de um discurso que se quer 

objetivo, claro, racional (“onde a palavra era para ser mais bruta”).  Mas o poema de 

Britto ultrapassa os limites da mera antítese entre a fluência e o tropeço, a clareza e a 

turbidez, a linearidade e o desvio, o rotineiro e o estranho, a razão e a emoção, o puro e 

o impuro da linguagem. O poema embaralha antíteses tradicionais da tradição antilírica, 

como aquela formada pelo sólido, associado à objetividade, e pelo líquido, associado à 

ausência de forma de tudo o que é subjetivo. Britto associa a música a uma pedra nos 

“intestinos da prosa” que causa a interrupção do “rio de sentidos retilíneos”, a um 

elemento sólido, portanto, que se opõe à clareza e, em especial, à fluência fluvial do 

pensamento. A invasão da música, que “brota” onde ele não deveria brotar, funciona, 

assim, como uma interrupção crítica, um tropeço, uma explosão da continuidade do 

pensamento, que se vê contraposto, dessa forma, a seus próprios limites. A música 

persiste não apenas como ideia, apreensão metalinguística das fronteiras de toda poética 

baseada na recusa radical da subjetividade informe e suas manifestações, mas também 

como forma, numa espécie de invasão (“música que brota”) promovida pelo som no 

universo dos sentidos. Atente-se, por exemplo, para o papel central que as aliterações 

em ‘t’ e em ‘d’ desempenham na produção de sentido no poema  (Música ingrata, 

música orgulhosa, / capaz de se enquistar nos intestinos / mais íntimos da mais agreste 

prosa // em cálculos duros e cristalinos, / à revelia de quem desejava / um rio de 

sentidos retilíneos, // colocando aqui e ali uma trava, / revelando aquilo que nada tem / 

de relevante, turvando o que estava // mais límpido, enviesando o que ninguém / vai 

desvirar, desviando da rota / o que não devia nunca ir além // do rotineiro, música que 

brota /onde a palavra era para ser mais bruta). Elas parecem realizar, no plano sonoro, 

exatamente o papel de interrupção da linearidade da prosa – e da lógica causal a ela 
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geralmente associada – a que se referem os versos. Mas o que há de mais rico nesse 

poema é o fato de que essa concordância entre o som e o sentido se realiza, 

paradoxalmente, em função da alteridade absoluta entre eles, ou seja, do 

reconhecimento de que eles estabelecem, na verdade, uma relação de “íntima 

discórdia”, como sugere Giorgio Agamben. Se, para o filósofo italiano, o enjambement, 

ao interromper o fluxo do discurso e lançar ao mesmo tempo “a ponte para o verso 

seguinte”, “esboça uma figura de prosa” (AGAMBEN, 2013, p. 31), digamos que as 

constantes interrupções do fluxo retilíneo do pensamento (para retomar o modo como 

este é representado pelo poeta) esboçam, nos poemas de Britto, uma espécie de figura 

de poesia, capaz de se “enquistar” em um discurso que se orienta, incialmente, por um 

ideal de prosa (pensada aqui não como forma, mas como ideal de aproximação racional 

da realidade cotidiana, do “rotineiro”, caminho que se opõe ao mito da poesia como 

discurso elevado, misterioso e irracional)4.  

De maneira ainda mais intensa que o poema introdutório de Tarde, que faz o 

elogio da poesia ao evocar o poema “Autopsicografia”, de Pessoa, em contraste com a 

citação ensaística simulada pelo poeta, a incorporação discursiva e formal da “música 

ingrata”, no poema de Formas do nada, reafirma a ideia, defendida ao logo deste 

pequeno artigo, de que a poesia persiste na obra de Britto como linguagem das 

sensações, do corpo, do desejo, que invade, contamina e coloca em xeque a 

possibilidade de uma poesia pura e que reinasse tranquila no terreno da autonomia, 

imune às experiências mais viscerais e arredias à razão.  

 Ainda que a persistência da poesia em Paulo Henriques Britto esteja fundada 

sobre uma lírica mínima, isto é, na incorporação daquelas experiências viscerais – 

geralmente ligadas à subjetividade e ao desejo – que não podem ser extirpadas de todo 

pelo trabalho literário, ela é inseparável, por outro lado, de um certo elogio da poesia 

como linguagem capaz de dar conta de realidades avessas ao discurso causal e linear 

(BRITTO, 1991, p. 266). Britto conta, em depoimento publicado por Augusto Massi em 

																																																													
4 As implicações teóricas dessa visão da prosa como ideal poético no contexto contemporâneo ocupariam 
um espaço que extrapola os objetivos deste artigo. A esse respeito, remeto o leitor a um artigo recente no 
qual o poeta e crítico Marcos Siscar discute a questão da prosa como uma problematização que a poesia 
contemporânea propõe a respeito de seus próprios limites. Diferentemente do que ocorre em Paulo 
Henriques Britto, que permance nos limites do impasse entre a poesia autônoma (pura) e um lirismo 
retrabalhado criticamente, Siscar mostra que a discussão mais atual a respeito da incorporação poética da 
prosa procura uma espécie de saída dos limites que tradicionalmente definem a ‘poesia’, tanto no terreno 
“autonomista” quanto no terreno do lirismo hegemônico. Cf. SISCAR, Marcos. “Figuras de prosa: a ideia 
da “prosa” como questão de poesia”. In. SCRAMIN, Susana; SISCAR, Marcos; PUCHEU, Alberto 
(org.). O Duplo estado da poesia: modernidade e contemporaneidade. São Paulo: Iluminuras, 2015. p. 29 
– 40.    
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1991,  que se julgava “um primitivo, um romântico anacrônico” diante da sensação de 

não poder controlar totalmente sua escrita como, segundo ele, seus principais modelos 

literários eram capazes de fazer (BRITTO, 1991, p. 265). Ainda que um pouco 

exagerada, a sensação de anacronismo e primitivismo corresponde, de fato, a um 

elemento que singulariza a experiência poética de Britto no contexto da poesia 

contemporânea brasileira: sua capacidade de dar um passo atrás para avançar na direção 

de uma poesia pós-moderna naquilo que o termo contém de mais ambivalente e 

problemático.       
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A CONSTRUÇÃO METAFÓRICA EM MICHELINY VERUNSCHK: UMA 

LEITURA DE SUAS IMAGENS 
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RESUMO: O presente artigo faz uma análise de dois poemas presentes no livro Geografia 
íntima do deserto (2003), da escritora pernambucana Micheliny Verunschk. Amante confessa 
da poética de João Cabral de Melo Neto e adepta de uma linguagem precisa com alto teor 
imagético, Verunschk vem se destacando no cenário da poesia brasileira contemporânea. 
Buscou-se, a partir do estudo dos poemas “Face” e “A bicicleta”, delinear traços de seu 

processo de construção poética e metafórica, estabelecendo um diálogo com concepções 
modernas de poesia destacadas na crítica e na poética de alguns autores, como Roland Barthes 
(2000), além de evidenciar como a autora busca criar seu próprio estilo de composição. Ainda 
que se anuncie como uma obra que se envereda pela intimidade, ela não se dá por meio de um 
lirismo exacerbado. Encontra-se, nas produções da pernambucana, proximidade com certa 
tradição literária, preocupada em explorar os preceitos da linguagem, revivendo a capacidade 
instauradora da poesia de nomeação. 
PALAVRAS-CHAVE: Micheliny Verunschk. Poesia. Literatura contemporânea. Metáfora. 

 

Introdução 

Estudar poesia contemporânea não é tarefa fácil. Falar de um processo em 

ebulição, captar o momento e suas contradições e inovações são grandes desafios. O 

presente trabalho é modesto na medida em que apresenta uma possibilidade de leitura 

de dois poemas publicados no livro Geografia íntima do deserto (2003), de Micheliny 

Verunschk. Finalista do Prêmio Portugal Telecom em 2004 e tendo merecido o endosso 

crítico de João Alexandre Barbosa em seu prefácio, ele estreia como aposta de ser uma 

publicação de destaque no cenário literário brasileiro. Conterrânea e apaixonada pela 

poética de Cabral, a pernambucana constrói sua poesia carregada de poder metafórico e 

de precisão, sem rompantes efusivos de subjetividade, mas rico nas significações.  

Andrade (2008, p.156) destaca que embora a poesia da escritora nasça de lição 

cabralina, no que diz respeito à precisão da linguagem, à busca pela palavra exata e pela 
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metáfora justa, ela une a objetivação de um verso exato à força sinuosa da intimidade, 

lançando um “olhar sobre as coisas religiosas e os rastros do afeto, da paixão e da dor 

trabalhados como pontas por suas lâminas verbais, produzindo uma linguagem 

contundente e contemplativa”. Barbosa (2003, p. 17) encontra nas produções da 

pernambucana proximidade com certa tradição literária, preocupada em explorar os 

preceitos da linguagem, revivendo a capacidade instauradora da poesia de nomear, 

encontrando “invenções de imagens que realizam, com grande beleza e propriedade, a 

função da poesia como instrumento privilegiado daquela nomeação”.  Sua análise 

dialoga com a própria concepção de metáfora , corroborando para enxergar na escrita da 

autora sua intrincada relação com um fazer poético que busca nas imagens e no resgate 

da função da arte sua literatura. Ao longo do trabalho, analisaremos o processo de 

construção metafórica de Verunschk, estabeleceremos sua ligação com concepções 

presentes em outras criações poéticas, assim como em textos críticos publicados por 

autores contemporâneos, na busca de compreender como ela dialoga com as influências 

de seu tempo, enquanto extrapola os limites do presente, filiando-se à tradição.  

 

Metáfora e suas correntes 

A construção metafórica constitui-se como base da linguagem humana. Lopes 

(1986) assinala que, por essência, as línguas são metafóricas, já que nos utilizamos de 

algo para dizer outra coisa. Ao fundamentar dadas correspondências entre dois objetos 

nunca antes relacionados por meio da exposição de uma até então oculta analogia entre 

eles, a metáfora produz um conhecimento “revelado”, intuitivo, que frequentemente 

desafia os conhecimentos científicos construídos pela razão.  

Muitos são os estudiosos e as nomenclaturas para designar o processo 

metafórico, mas podem-se identificar duas correntes teóricas: a lógico-linguística, no 

campo paradigmático, e a lógico-filosófica, no campo sintagmático. A Aristóteles é 

atribuída a concepção da metáfora-palavra, de estrutura lógico-linguística. Nessa 

concepção, o foco metafórico recai sobre uma palavra dentro do enunciado, constrói-se 

pela teoria substitutiva de paradigmas. Filipak (1984) reúne uma série de estudos acerca 

dessa concepção chamando-as de metáforas de uso, linguísticas, de escolha ou de 1º 

grau. É Jean Cohen quem a denomina de metáfora de 1º grau, que consiste em comparar 

ontologicamente coisas comparáveis, reais, objetivas com relações ideológicas internas 

nas quais dois semas parciais se encontram e se superpõem ou se hipostasiam.  

O processo da metáfora-enunciado, de teor lógico-filosófico, passa a ser descrito 
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por estudiosos anglo-saxões e J. A. Richards, diz-nos Costa Lima (1989), foi o primeiro 

autor contemporâneo a revolucionar o tratamento da metáfora. Deixa de ser desvio ou 

deslocamento para supor uma transição de contextos. É o discurso, tomado como um 

todo, que traz o sentido. Metáforas poéticas, de invenção ou de 2º grau são fruto do 

gênio criativo, não se baseiam na analogia objetiva, mas sim referencial, de ordem 

subjetiva, psicológica. Ao contrário da metáfora linguística, tal concepção se impõe 

quando não há entre os elementos aproximados nenhum elemento sêmico comum, 

entrando em cena similaridades abstratas, desconcertantes e muitas vezes até alógicas. 

Seu segredo está nas construções sintagmáticas, insólitas, puramente contextuais.  

Carone Netto (1974) analisa o processo de montagem na poesia do austríaco 

Georg Trakl. De seu estudo aplicado, podemos extrair a essência do referido processo 

metafórico, bastante presente na poesia moderna e também identificada em Verunschk. 

Montagem equivaleria a um processo que tem como base a junção de imagens 

descontínuas que parecem preencher a função de nomear, ou de tentar nomear, algo que 

se estabelece num espaço situado além da experiência verbalizável. Para livrar-se de um 

modo verbal pré-constituído, o poeta quebra a linguagem através da alogicidade da 

metáfora e da descontinuidade da montagem. O autor assinala que a preocupação 

central da estética da poesia moderna é a restituição dos objetos à linguagem, visando 

compensar as abstrações do discurso lógico. No entanto, tais imagens suscitam 

obscuridade, resultado do paradoxo de coisas reconhecidamente familiares que 

aparecem num contexto em que deixam de o ser, na medida em que se combinam num 

novo quadro sêmico que as desfigura, esvaziando-as de significados rotineiros e 

abrindo-as para novos conteúdos. Mas qual seria a dimensão do conceito de imagem na 

literatura? O autor traz à tona tal esclarecimento, buscando em Pound o ensinamento: 

A linguagem é um meio de comunicação [...] Dispomos de 
três meios principais para carregar a linguagem de sentido no mais 
alto grau: 1.lançar o objeto (fixo ou móvel) ao encontro da imaginação 
visual; 2. induzir correlações emocionais pelo som e pelo ritmo da 
fala; 3. induzir ambos os efeitos estimulando as associações 
(intelectuais ou emocionais) que permaneceram na consciência do 
receptor em relação às palavras ou grupos de palavras efetivamente 
empregadas (CARONE NETTO, 1974, p. 70) 

 

Muitas vezes, acrescenta o autor, ao resgatar tais imagens para a poesia, o eu 

lírico oculta-se, conferindo vida própria aos objetos organizados no corpo do poema. 

Em Verunschk, a subjetividade transfere-se muitas vezes, aos objetos que, trazidos ao 

centro do poema, tomam vida própria. Isso não significa que a subjetividade está 
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ausente, mas não se reduz a um tom lírico, voltado ao eu poético; a partir dos objetos e 

das metáforas insólitas que constrói, a intimidade se realiza.  O sentido de muitas 

imagens construídas por ela é indiviso do todo do poema, não se reduzem ao campo do 

paradigma, mas se dissolvem em todo sintagma, ou em toda a produção. Partindo da 

concepção de imagem ensinada por Pound, que a amplia não apenas aos recursos de 

imaginação visual, mas a atrela a correlações emocionais pelo som e pelo ritmo, 

selecionamos duas composições - “Face”, de tom descritivo, e “A bicicleta”, carregada 

de plasticidade - que exploram elementos distintos, mas que valorizam a metáfora como 

recurso de nomeação, que desafiam a lógica estabelecida da linguagem em busca de 

tratar do próprio fazer literário, tema tão caro ao poeta moderno.   

 

O deserto e a procura pela poesia 

 “Face” é uma das produções que merecem destaque no livro. Em diálogo com 

poemas de inclinação metapoética, Verunschk apresenta ao leitor seu deserto. De tom 

instrutivo, é a ele que nos reportaremos para entender melhor a proposta do livro, que 

quer nos apresentar sua “geografia íntima”: 

Face 
 
Saber o deserto 
como a cidade 
sabe os seus ferrolhos; 
a infecção, suas abelhas. 
 
Saber o deserto 
e mais ainda: tê-lo. 
Conquistar seus ferrões de areia, 
sua gula seca e oca tempestade. 
(Penetrá-lo com suas íntimas chaves). (VERUNSCHK, 2003, p. 48) 
 

Nota-se aqui apuramento formal, linguagem sóbria, que confere à peça a aridez 

de seu tema. A curta extensão e as consoantes oclusivas dão aos versos uma cadência de 

ruptura: “Saber o deserto/ como a cidade/ sabe os seus ferrolhos;/a infecção, suas 

abelhas.” Esse aspecto sensorial também está presente nas imagens criadas: ferrões de 

areia, gula seca, oca tempestade. Ao deserto atribuem-se metáforas e comparações 

carregadas de sensações, como a exigir do poeta a experiência carnal de sua poesia. 

Mais do que sentimentos, abstrações, o deserto que o poeta precisa saber, conquistar, 

projeta-se a partir dos sentidos e de certa negatividade: uma gula seca, ausente de saliva; 

uma tempestade oca, ausente de germinações. Sua sonoridade também se acentua com a 
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extensão dos versos. A princípio parecem não seguir à clássica convenção de 

metrificação, mas ao lermos o poema em voz alta, identificamos a simpatia com tais 

valores. Ainda que dos nove versos, cinco não sejam redondilhos menores, sua 

sonoridade, acentuada ao recitá-los, mostra-nos apuro formal e proximidade com tal 

extensão. O quarto verso, que fecha a primeira estrofe, encerra em si uma comparação, 

reduzida pela supressão do comparativo “como” e do verbo “sabe”: [como] a infecção 

[sabe] suas abelhas. Tem-se, aí, paralelismo sintático com os dois versos anteriores.  

A pausa solicitada pelos dois pontos na leitura do segundo verso da estrofe 

seguinte suspende a contagem silábica, fazendo com que também esse verso tenha cinco 

sílabas poéticas: e/ mai/s a/in/da: tê-/lo. Considerando a cadência dos versos da referida 

estrofe, ora motivados pelas imagens criadas, ora por certo ritmo binário, teríamos os 

dois últimos versos do poema subdividos em quatro redondilhos menores. A análise 

feita corrobora para identificarmos a simpatia de Verunschk com uma poesia 

sonoramente trabalhada, feita para ser partilhada. “Acho que hoje o poeta sente 

novamente – e acho isso incrível – a necessidade de dizer o seu poema, de cantá-lo, de 

dançá-lo.” (VERUNSCHK in ANDRADE, 2008, p. 302).  

Na primeira estrofe, o eu lírico estabelece comparações que figurativizam 

criador e criação: o poeta está para o deserto como a infecção está para suas abelhas. 

Dessa forma, fruto do deserto, o poeta existe como entidade gerada por ele, em uma 

relação de dor e desejo: quer conquistar seus ferrões de areia. Interessante observar a 

relação de morte aí estabelecida. O ferrão, prolongamento do abdômen da abelha, 

rompe-se no momento em que abandona a vítima, morrendo o inseto em seguida.  A 

infecção é quem sabe suas abelhas, mais do que a vítima, é o processo que vivencia ser 

o mais importante, sua “contaminação”. Sob o título de “Face”, que remete a algo que 

se dá a conhecer, as imagens que surgem projetam-se em direção ao deserto, mas por 

seu aspecto sensorial, é também a subjetividade do eu lírico que sentimos, quando 

anseia conquistar seus ferrões de areia. Temos, aí, a construção de uma metáfora que 

duplamente se apresenta insólita: além de serem ferrões do deserto, são ferrões de areia. 

A imagem do deserto é bastante significativa no livro. Além de relacionar-se 

com a cidade natal da artista (Arcoverde integra o sertão pernambucano), o deserto 

aponta para anseios existenciais e poéticos. Quando interpelada sobre a questão do 

silêncio e do branco da página, Micheliny faz alusão a esse universo imagético: 

Isso me provoca uma imagem, que me comove e me move. 
De certa forma me moveu também no Geografia Íntima do Deserto: 
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João Batista pregando no deserto. A palavra dita para ninguém e, ao 
mesmo tempo, dita para alguém. João Batista pregava no deserto para 
o deserto, mas também para ele mesmo. Ele precisava da palavra para 
continuar existindo dentro do deserto. Esse é um motivo muito forte 
no livro. Não nego, sou discípula de João Cabral, sou apaixonada pela 
sua poesia, que é uma poesia para ser dita em voz alta (VERUNSCHK 
apud ANDRADE, 2008, p. 302). 

 

O deserto é imagem explorada no poema cabralino “Psicologia da composição”, 

com o qual o poema em estudo estabelece clara referência. De teor metapoético, destaca 

concepções sobre poesia, tais como despojo de sentimentalismo, preocupação formal e 

recuperação, por parte da linguagem, de seu poder de nomeação, em face à esterilização 

a que foi submetida. Com uma leitura psicanalítica, o ensaio de Godoy (2003) sobre o 

referido poema cabralino defende que ele metaforiza o processo de (auto)conhecimento 

e de cura pela palavra, e que como Freud, Cabral aproxima sonho e poesia como 

criações oníricas impulsionadas pelo fantasiar, condicionando o processo de criação 

poética a uma luta incessante entre os limites da consciência e da inconsciência. É 

interessante aproximar tais ideias com a fala de Verunschk sobre a sedução que a 

imagem de João Batista no deserto desperta em si, assim como a percepção do deserto 

como elemento caro ao poeta na busca por sua existência e por sua própria linguagem: a 

germinação da poesia se dará em situações inóspitas, sua matéria advém de lugares 

inicialmente vistos como estéreis: “Cultivar o deserto/como um pomar às avessas”. 

O paralelismo sintático entre os dois poemas é evidente: verso de tom prescritivo 

encabeçado por verbo no infinitivo, estrutura comparativa e também o deserto como 

elemento de destaque. Enquanto Cabral busca cultivar o deserto, Micheliny busca sabê-

lo, tê-lo. Sua relação se quer mais possessiva que a do mestre, o que fará com que seu 

tom também seja mais subjetivo. Barbosa afirma que a poesia de Micheliny recupera 

certa tradição da poesia, e diz que o que importa é como o deserto, campo de presumível 

esterilidade, deixa aflorar figurações da intimidade. Salta-nos aos olhos as imagens 

criadas ao longo da produção. Isoladas, elas se comportam como “tomadas” de um 

filme, articulando planos e cenas: a cidade e seus ferrolhos, a infecção e suas abelhas, 

ferrões de areia, gula seca, oca tempestade. Ainda que não se restrinjam ao mesmo 

campo semântico, elas se articulam por um único fim: entender a natureza do deserto, 

apreendê-lo. Ele é vivido, sentido. Ainda que seca, é gula, desejo; ainda que oca, vazia, 

é tempestade, precipitação. Deserto, aqui no poema, torna-se significativo a partir das 

associações de caráter subjetivo feitas pela poeta. O universo significativo se amplia 
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dentro de uma perspectiva que não se dá por si só, mas por relações de sentido que 

ultrapassam o objeto de menção e ressoam outros textos e experiências particulares. 

O título do poema e a escolha vocabular também nos remetem a uma 

composição metalinguística famosa de Drummond: “Procura da poesia”. Mesmo que de 

forma sutil, ecos do poema drummondiano fazem-se presentes, corroborando para uma 

leitura metalinguística de “Face”. Lá, o poeta mineiro, assim como Cabral, também 

renega a poesia sentimental. O tom prescritivo também é presente, e identificamos 

termos retomados por Verunschk em sua composição: penetra, face, chave. Dirá o eu 

lírico de “Face” sobre o deserto: “Penetrá-lo com suas íntimas chaves”.  

As construções metafóricas de Verunschk se apoiam, com frequência, em 

sintagmas nominais com imagens insólitas que resgatam o sentido primeiro da poesia, o 

de nomear, o de criar novas realidades por meio da linguagem. Todos os sintagmas 

nominais apresentados na segunda estrofe do poema são predicativos ao deserto. O 

aspecto plástico e a sinestesia são bastante explorados, recuperando a aridez, a aspereza 

desse espaço que mais funciona como entidade.  

Metáforas desconcertantes e inovadoras serão evidentes no poema “A bicicleta”: 

A Bicicleta 
 
A bicicleta brilhava no deserto. 
Dourada, era um bicho. 
Magra, buscava as tetas da mãe 
quando se perdeu. 
A bicicleta e sua solidez de areia, 
sua solidão de ferrugem 
e seu sono manso e manso. 
Tivera umas asas, 
esfinge.  
Tivera uma voz, 
sereia. 
Animal mítico, 
pedais, semente, umbigo: 
pedaço de sol, 
um deus enterrado no deserto. (VERUNSCHK, 2003, p. 48) 
 
 

O eu lírico do poema não se apresenta, temos aí a figura enigmática da bicicleta, 

que mesmo sendo algo tão comum, torna-se intrigante. O enigma não se dá por 

vocabulário desconhecido, mas por associações inusitadas. Barthes (2000) destaca que 

na poética moderna, a palavra em si é seu material, produzindo uma espécie de contínuo 

formal que emana densidade intelectual ou sentimental: 

[...] a palavra é então o tempo espesso de uma gestação espiritual, 
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durante a qual o “pensamento” é preparado, instalado pouco a pouco 
pelo acaso das palavras. Essa oportunidade verbal, de onde vai cair o 
fruto maduro de uma significação, supõe pois um tempo poético que 
não é mais o de uma “fabricação”, mas o de uma aventura possível, o 

encontro de um signo  e de uma intenção. (BARTHES, 2000, p.40-
41). 

 

Vemos no poema uma profusão de imagens desconcertantes que não se 

traduzem por ideias precisas. O poder sugestivo das palavras e das imagens que elas 

constroem é o cerne da poesia. Temos que embarcar, com a poeta, em uma aventura 

possível de significação. Andrade (2008) analisa o poema em questão e afirma que se 

tem aí a construção de uma metáfora absoluta, caracterizada por um fluxo contínuo 

capaz de espalhar-se por todo o poema, transformando o texto numa estrutura 

metafórica global. Filiando-a a um grupo de poetas ditos herméticos, ele busca, na 

essência dessa tendência, a explicação para a surpresa que o poema nos desperta. 

No caso do hermetismo, o poema diz o indizível com todo o 
seu corpo de signos. [...] A metáfora tradicional circunscreve o seu 
significado pela clareza com que os termos de sua transposição podem 
ser apreendidos. A metáfora absoluta está para a pluralidade de 
significados como a metáfora comum está para a univocidade de 
sentido (ANDRADE, 2008, p. 225). 

 

Ele diz que há, em “A bicicleta”, o que chama de flutuação metafórica. “O signo 

bicicleta aglomera em torno de si uma série de imagens que estão, a cada momento, 

instaurando uma nova percussão figurada”. (ANDRADE, 2008, p. 225).  

Aventurando-nos pelas sugestões que o poema nos suscita, alguns elementos nos 

possibilitam apontar caminhos de leitura. Quanto ao aspecto formal, os versos são livres 

e organizados em uma única estrofe, mas identificamos, em seu interior, estruturas 

reiterativas que conferem cadência rítmica ao poema, como nos exemplos: “Dourada, 

era um bicho./ Magra, buscava as tetas da mãe/ quando se perdeu.”; “Tivera umas 

asas,/esfinge./ Tivera uma voz,/ sereia.” A pontuação é aliada importante na construção 

rítmica, e a cada fim de período, impõe-se uma imagem para reflexão. A recorrência a 

períodos bem pontuados reforça o teor contemplativo do poema: os versos não sugerem 

movimento e as pausas acabam nos remetendo a esse elemento “enterrado” no deserto.  

O deserto, assim, novamente se apresenta, e mais do que apenas cenário às 

imagens, é elemento constitutivo dessa figura emblemática que é a bicicleta. Vejamos 

como se dá tal construção.  

Ao agruparmos as palavras por campo semântico (destacando apenas 
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substantivos e sintagmas nominais), observamos que constituem três grupos: Deserto 

(areia, sol), Bicicleta (ferrugem, pedais, solidez) e Animal mítico (bicho, esfinge, sereia, 

asas, tetas, umbigo, voz, sono, mãe). A partir desses três elementos, a construção 

metafórica da bicicleta se amplia ao longo da produção. O poema inicia e termina com 

versos de forte tom imagético: o primeiro, descrição denotativa da bicicleta, abre 

passagem às imagens que virão; o último, metáfora final que sintetiza a junção dos três 

grupos destacados: A bicicleta brilhava no deserto./ um deus enterrado no deserto.  

Assim como em “Face”, temos aqui certo tom de negatividade, negatividade 

essa ligada à escassez, à ausência. Comparada a um bicho, a bicicleta é magra, perde-se 

em busca das tetas da mãe, portanto, em busca do alimento, daquilo que lhe garante a 

vida. Quem seria sua mãe? A pergunta se faz pertinente, já que quando lhe são 

atribuídos predicativos, uma metáfora interessante surge: “A bicicleta e sua solidez de 

areia.” Bicicleta e deserto estão interligados em sua constituição. Se sua solidez é de 

areia, o deserto, essencialmente arenoso, não poderia ser, ou estar ligado à sua origem? 

A relação de João Batista e o deserto, com sua palavra sendo proferida para ninguém, ao 

mesmo tempo em que para si, em uma necessidade existencial, aqui também surge. A 

bicicleta vaga por um espaço que descende, procura por alimento, ao mesmo tempo em 

que é semente, umbigo.  

Miranda (2000) afirma que o umbigo é o lugar da nossa primeira cisão com a 

fonte de vida maternal, símbolo da convergência, do retorno às origens e também 

irradiação nas quatro direções, a partir de um centro único.  

Na antiguidade, o templo (omphalos) de Delfos em sua colina 
era considerado o umbigo da terra, em torno do qual se enrolavam as 
palavras oraculares. Segundo Píndaro, o umbigo de Delfos era mais do 
que o centro da terra e do universo criado. Ele simbolizava a via de 
comunicação entre os três níveis de existência: o dos vivos, o dos 
mortos e o da divindade (MIRANDA, 2000, p. 114). 

 

  Na mitologia grega, o centro do mundo localizava-se no templo de Apolo, em 

Delfos, e era assinalado por uma escultura de mármore, de forma cilíndrica e 

extremidade superior arredondada, a que se denominava omphalos. Junto dela, a 

pitonisa proferia seus oráculos sob o influxo de vapores emanados de uma fonte da 

rocha e que se acreditava proviessem do interior da Terra. Era a mãe-Terra ligando-se 

pelo umbigo aos filhos inseguros e temerosos que ali compareciam. Toda essa 

referência faz-nos associar com a esfinge, surgida versos antes.  A esfinge é uma figura 

mítica que, na descrição grega, tinha corpo de leão, busto de mulher e asas de águia. No 

5678



livro Mito e Psicanálise, Azevedo (2004, p.51) diz que por estar situada em uma 

limítrofe, às portas de Tebas, a esfinge faz alusão aos limites que perfazem o humano, 

do que pode ser dito e do que deve ficar de fora. É um semi-dizer, dá sinais, pistas. 

“Nesse sentido, o dizer da Esfinge se aproxima de um atributo do oráculo”. Magra, 

solitária, perdida, a bicicleta tivera um dia asas, fora um dia esfinge, foi portadora do 

enigma. A associação entre esfinge e encontro com a poesia é conhecida na literatura. 

Em “A Grande Esfinge do Egito”, Fernando Pessoa retrata a luta do poeta com o fazer 

poético: “Ouço a Esfinge rir por dentro/ O som da minha pena a correr no papel...”.  

No poema de Verunschk, imagens proliferam, além de ter sido esfinge, a 

bicicleta também foi sereia, outra referência ao encontro com a arte literária: Tivera uma 

voz, sereia.  No artigo “Blanchot e o canto das sereias: uma alegoria da literatura”, 

Oliveira (2014) analisa alguns dos principais livros do escritor, a partir da alegoria 

criada por ele ao retomar o episódio de Homero em que Ulisses ouve o canto das 

sereias. “Evocando a antiga cena de Homero, Blanchot vale-se do lendário encontro de 

Ulisses com esses seres sobrenaturais para narrar o não menos fabuloso encontro do 

escritor com essa voz que o chama e o obriga a escrever” (OLIVEIRA, 2014, p.142). 

Essa voz é inumana, ancestral e exterior à lógica humana e se apresenta como 

possibilidade, parecendo encaminhar- se para o lugar verdadeiro onde se pode ouvir o 

canto perfeito. Diferentemente do que se espera, o lugar da origem, ponto solitário a que 

os homens querem achegar-se, não é como um jardim frutífero, ele aparece como sendo 

um vazio, “lugar de aridez e secura onde o silêncio, como o ruído, barrasse, naquele que 

havia tido aquela disposição, toda via de acesso ao canto” (BLANCHOT apud 

OLIVEIRA, 2014, p.143). O canto da sereia, seria o lugar em que fala o silêncio. Sua 

voz não pode ser reproduzida pela fala humana. Assim como os navegadores, absortos 

diante da misteriosa voz dos monstros marinhos, o escritor seria aquele que ouve a 

linguagem sem entendimento e busca acercar-se da obra em sua solidão essencial.  

Temos, então, uma construção metafórica global que vai, ao longo do poema, 

tornando-se mais complexa. De uma descrição denotativa, o poema caminha para a 

inserção de figuras que remetem à memória cultural e literária, sempre tomada pelo 

sentimento de negatividade, de escassez.  Essa parece ser a via em que Verunschk 

concebe a poesia e estabelece diálogo com a de seu conterrâneo. Se o que importa é 

como o deserto, espaço de presumível esterilidade, deixa aflorar figurações de 

intimidade, o poema impõe-se como uma peça de íntima relação com a concepção de 

poesia moderna quando sugere que a esse objeto mítico atribua-se o papel de portador 
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da poesia, daquele que funciona como instrumento para que se atinja a palavra literária, 

esfinge, sereia. Diferentemente de um jardim frutífero, ela aqui é marcada pela 

negatividade: é magra, solitária, ausente de asas, ausente de voz. O deserto, dessa 

forma, presumivelmente estéril, tem na verdade a proximidade com a fonte da arte 

marcada pelo vazio, pelo silêncio. É desse universo caracterizado pelo abandono, pela 

escassez, que nasce um poema de tão grande riqueza, num intervalo em que o escritor, 

assim como o personagem homérico, movido por uma força que não compreende, 

repetiria o feito de Ulisses de aproximar-se da origem da arte literária.  

 

Considerações finais 

A riqueza do livro Geografia íntima do deserto nem de perto foi totalmente 

explorada no presente artigo. No entanto, a leitura dos poemas “Face” e “A bicicleta” 

ajudou-nos a entender seu processo metafórico e a deslindar algumas concepções 

poéticas de Verunschk no referido livro, que permeiam outras produções e a aproximam 

de ideias presentes em outros poetas e também partilhadas por pensadores de literatura.  

Filha do agreste, Verunschk impregna-se da aridez e da secura do sertão 

pernambucano, e em um movimento de busca pela poesia, encontra a intimidade que a 

traduz. Distante de um lirismo exacerbado, sua poesia não descarta, contudo, o trato da 

linguagem poética pelos aspectos sensoriais, imbuindo suas metáforas de forte carga 

imagética que percorrem construções algumas vezes desconcertantes. Sua poesia não se 

quer fácil, porém recupera o desejo do texto em verso de se fazer audível, explorando 

sonoridade e ritmo.  

O deserto, muito mais do que cenário aos seus poemas, é lugar da palavra 

literária que luta para brotar do silêncio, da aridez, do nada. Revivendo o encontro de 

Ulisses com o canto das sereias, a arte poética se atualiza e toca, ainda que por instantes, 

sua solidão essencial.  
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A PALAVRA DENTRO E FORA DE SI NA POÉTICA DE ARNALDO 

ANTUNES – UMA LEITURA DE “N.D.A.” 

 

Glauber Mizumoto Pimentel (UERJ) 

 

RESUMO: 

O presente trabalho objetiva, sob a luz do propósito crítico da metalinguagem poética, 
considerando a conjugação essencial entre poesia e filosofia, (re)conhecer, investigar, e, assim, 
até certo ponto, esclarecer a dimensão lírica da palavra na poesia de Arnaldo Antunes. Sobre 
esta dimensão lírica, pretende-se, assim, desenvolver uma breve reflexão que leve em conta a 
sua concepção diacrônica - tendo em vista, a acepção comumente feita ao conceito de que a 
poesia lírica é aquela na qual o poeta se expressa, considerando, assim, a sua força de expressão 
poética sob a égide da emoção e do subjetivismo. A partir desta perspectiva, devemos aqui 
(re)considerar a dimensão lírica de que o subjetivismo está calcado nas exclamações emocionais 
do ser para daí, então, desenharmos uma reflexão mais filosófica na qual os dilemas, os dramas 
existenciais já são, de certa forma, superados, a configurarem, portanto, uma individualidade 
que não se expressa por intermédio da língua, mas, já e diretamente, na e pela lingua(gem).  

Ao pensar, então, sobre a dimensão lírica da palavra na poesia de Arnaldo Antunes, temos aí, 
inicialmente, algumas questões basilares a serem consideradas com seu devido cuidado para que 
assim possamos tratar do tema proposto. Dentre outras, destaquemos, então: como estudar a 
relação entre lírica e metalinguagem na poesia de Arnaldo? Quais são seus reflexos para o 
desdobramento de sua poética? E o que é linguagem? O que é (isso) poesia? 

 Para o desenvolvimento deste artigo, portanto, o livro “n.d.a.”(2011), do poeta em questão, será 
a referência básica para tratarmos das questões suscitadas. Para isso, optamos, nesse caso, por 
traçar um painel de referências que será formado por três escopos básicos - poético, filosófico, e 
teórico - que contará com autores como Deleuze, Adorno e Hauser. 

Palavras-chave: Linguagem, Poesia, Palavra 
 

A palavra em si (uma introdução) 

A palavra na poesia de Arnaldo Antunes assume um caráter tão conciso e 

material quanto versátil e dinâmico, e, ao mesmo tempo, tão técnico e conceitual quanto 

lírico a, assim, elucidar/questionar a existência humana, as coisas e/ou apenas sinalizar - 

revitalizando através das margens da língua - o próprio processo em que ela, a língua, e 

a palavra se realizam - potencialmente - como poiesis. Consideremos, pois, o conceito 

de poiesis, conforme falou Arnaldo Antunes: o “espaço criativo- como um espaço de 

potência diante do mundo” ( ANTUNES, 2006 - p. 348). A palavra, assim, não se dá 

pela “autoridade da asserção e/ou pelo gregarismo da repetição, mas, sim, pela trapaça 

salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, no 
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esplendor de uma revolução permanente da linguagem (...)”, conforme Barthes bem 

apontou, quando falava a respeito da dimensão potencial da literatura, na sua famosa 

Aula inaugural, no Colégio de França em 1977(BARTHES, 1980 - p. 16). Essa potência 

transformadora - grifo do próprio poeta – (ANTUNES, 2006) talvez encontre na sua 

poesia, o refúgio, ou melhor, a sintonia elementar para a dissonância essencial própria 

da linguagem em relação ao conceito comum de que esta está, fundamentalmente, a 

serviço de comunicar e expressar. Ora, como pensar a linguagem, sem ser(mos) nela 

própria? E o que será a linguagem, se não a habitamos, de fato? E o que será a 

linguagem, se não a assumirmos como apelo?( HEIDEGGER, 2001 - p.168)  A questão 

torna-se mais veemente, porém, talvez, mais acalentada, ao tratarmos dela sob o 

enfoque de um horizonte (re)inaugural no qual se insere a palavra e as suas multifaces 

na oficina poética Arnaldo Antunes.  Não é à toa que esse poeta se (des)faz e (re)faz em 

vozes que vagueiam entre o compositor, ou entre o calígrafo, ou entre o ensaísta, ou 

entre... outros signos em rotação que berram: “(...)as palavras/ no microfone/ da mesma 

maneira com que/  as desenho, com cuidado, na página./Para transformá-las em 

coisas,/em vez de substituírem as coisas.”(ANTUNES, 2006 - p. 39) 

Usar as palavras para não substituir as coisas, mas transformá-las em coisas, 

bem nos remete a este (meta)tema tão recorrente na poesia de Arnaldo – ou seja, a 

palavra em seu puro devir. Sob este aspecto, a questão da linguagem, conforme, há 

pouco, mencionada, só se sustenta nela e pela própria reflexão da sua existência, assim 

como a poesia se articula nela e pelo seu próprio reflexo configurador a se mostrar no 

seu ofício - poiesis. Levando isso em conta, seguindo Deleuze na sua “Lógica do 

Sentido”, se o “(puro)devir é procedido de proposições interrogativas através de adições 

e subtrações sucessivas, e que tudo se passa na fronteira entre as coisas e estas 

proposições”, é, pois, nesta fronteira que a multiface poética de Arnaldo tenta se 

familiarizar, e, até certo grau, consegue se irmanar - justo quando a sua face consegue 

ser tão estranha quanto o “estranho empreendimento , que consiste em nos elevarmos do 

condicionado à condição para conceber a condição como simples possibilidade do 

condicionado” ( DELEUZE, 2003 - p.19 ). Sendo que aqui precisamos salientar uma 

breve ressalva: a possibilidade, nesse aspecto, não se eleva à condição dos conceitos, 

mas, sim, à dimensão do “sentido - em seu poder de gênese”( DELEUZE, 2003 - p. 21). 

Em seu poder de estar atento ao apelo fundamental da linguagem, enquanto experiência 

- operadora - do e no real. 

5683

Ana
Pencil



3 
 

O presente trabalho objetiva, sob a luz do propósito crítico da metalinguagem 

poética, considerando a conjugação essencial entre poesia e filosofia, (re)conhecer, 

investigar, e, assim, até certo prisma, esclarecer a dimensão lírica da palavra na poesia 

de Arnaldo Antunes. Sobre esta dimensão lírica, pretende-se, assim, inicialmente, 

desenvolver uma breve reflexão que leve em conta a sua concepção diacrônica - tendo 

em vista, a acepção comumente feita ao conceito de que a poesia lírica é aquela na qual 

o poeta se expressa, considerando, assim, a sua força de expressão poética sob a égide 

da emoção e do subjetivismo. A partir desta perspectiva, devemos aqui (re)considerar a 

dimensão lírica de que o subjetivismo está calcado nas exclamações emocionais do ser 

para daí, então, desenharmos uma reflexão mais filosófica na qual os dilemas, os dramas 

existenciais já são, de certa forma, superados, a configurarem, portanto, uma 

individualidade que não se expressa por intermédio da língua, mas, já e diretamente, na 

e pela lingua(gem), ou para falarmos com Adorno, através do caráter linguístico da arte 

(ADORNO, 2008). Conforme antes falado, a palavra não é um veículo, mas, sim, uma 

unidade potencial transformadora. Nesse caso, a poesia (ex)trapola tal unidade, ao ponto 

da palavra ser o reflexo unívoco (poeta/poema) numa apresentação singular. 

Apresentação daquilo que, fundamentalmente, enuncia o ser humano: a linguagem 

enquanto poiesis. A linguagem enquanto real-experiência a configurar, então, o caráter 

linguístico próprio das obras de arte. Para o desenvolvimento deste artigo, portanto, o 

livro “n.d.a.”(2011), do poeta em questão, será a referência básica para tratarmos das 

questões relacionadas à poesia, lírica e linguagem, antes citadas. 

Da lírica e da linguagem 

A lírica, dentro de uma perspectiva histórica, sociológica e teórica, sempre 

esteve atrelada a uma forma de expressão pessoal, normalmente utilizada, enquanto 

categoria estética, que de acordo com o tempo do artista, sempre teve valor subjetivo de 

grande significado a representar as questões pertinentes aos seres humanos. Arnold 

Hauser, na sua “Historia Social da Arte e da Literatura”, ao traçar um quadro sócio-

cultural da Grécia de 700 a.C,  nos chama atenção para o fato de que com o crescimento 

do individualismo em todos os campos da vida cultural, por conta do desenvolvimento 

do comércio e da sociedade urbana, e com o triunfo da ideia de economia competitiva, 

assinala-se, assim, 

(...) o fim da compilação das épicas e o inicio de uma tendência 
subjetiva na poesia, com predomínio da lírica. Essa tendência revela-
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se não apenas na temática, que na poesia lírica é normalmente de 
caráter mais pessoal que na épica, mas também numa nova 
reivindicação do poeta para que seja reconhecido como o autor de 
seus poemas(...) Os poetas do período arcaico, não aqueles que, como 
Alceu e Safo, escreveram poemas líricos impregnados de sentimento 
pessoal, mas também os autores de poemas líricos e discursivos e 
corais, dirigiam-se ao público na primeira pessoa. Os tipos 
estabelecidos de poesia diluem-se agora numa multiplicidade de 
estilos individuais; em cada poema é o poeta que expressa diretamente 
seus próprios sentimentos ou faz uma comunicação direta ao 
público.(HAUSER, 2003- p.73) 

O quadro – com traços sociológicos, históricos, e, mesmo, teórico – desenhado, 

não de forma desinteressante, por Hauser, desenvolve-se por uma perspectiva que 

enfoca mais o caráter individualista do poeta e de como este acaba por influenciar a 

poesia, do que o poema, propriamente, concebido como (um)a lingua(gem) em 

performance, por si só. Tornou-se um lugar comum, com o passar dos séculos, 

(re)visitar o conceito estilístico deste gênero como aquele que dá conta das exaltações 

pessoais do artista, que, através das suas obras, representa as tensões e os indicativos de 

tensões, belezas, sensações, entre outros aspectos emocionais, ou, até mesmo, 

intelectuais, de sua respectiva época, ou não. Por outro lado, pensar sobre a força de 

expressão de um poeta lírico, seguindo a lógica historicista de Carpeaux na sua 

“Historia da Literatura Ocidental”, logo perceberemos que, ao conceituarmos a poesia, 

sob a perspectiva da poesia lírica da Antiguidade grega, “(...) possuímos (assim) só 

fragmentos, que não permitem reconhecer a personalidade dos poetas, nem sequer nos 

dão ideia bastante exata do que foi aquela poesia” (CARPEAUX, 1959 – p.61). É 

interessante observarmos que, a partir deste último grifo, estaremos diante de uma 

questão bastante comum – porém, assim, não menos pungente – de que ao tratarmos do 

conceito genérico da poesia lírica como aquela que intensifica a expressão pessoal do 

poeta, como poderemos, então, avaliar, diante de um confronto encabeçado pelo 

processo historiocizante dos conceitos, o essencial estético contido nesses poemas da 

Antiguidade grega? Com isso, percebemos, sem maiores julgamentos, a insuficiência 

histórica da conceituação daquilo que, por excelência, é de grande inutilidade, porém, 

não é, de todo, inútil, enquanto (in)formação histórica: a obra de arte em si.  

Sob uma perspectiva filosófica, para realçarmos esta concepção do eu - enquanto 

dimensão lírica na poiesis - vale, aqui, pois, destacar a observação que Deleuze faz na 

sua Lógica do Sentido sobre a incerteza pessoal para com a linguagem para com os 

acontecimentos para com o puro devir: 
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(...) O nome próprio ou singular é garantido pela permanência de um 
saber. Este saber é encarnado em nomes gerais que designam paradas 
e repousos, substantivos e adjetivos, com os quais o próprio conserva 
uma relação constante(..) quando os nomes de parada e repouso são 
arrastados pelos verbos de puro devir e deslizam na linguagem dos 
acontecimentos, toda a identidade se perde para o eu, o mundo e Deus 
(...) a incerteza pessoal não é uma dúvida exterior ao que se passa , 
mas uma estrutura objetiva do próprio acontecimento, na medida em 
que sempre vai nos dois sentidos ao mesmo tempo e que esquarteja o 
sujeito segundo esta dupla direção. O paradoxo é, em primeiro lugar, o 
que destrói o bom senso como sentido único, mas, em seguida, o que 
destrói o senso comum como designação de identidades fixas 
(DELEUZE, 2003 - p.3) 

 

Eis aqui a dissonância dilacerante na qual se funda a poiesis como a lira 

existencial a pontuar a linguagem em seu pleno vigor, ou melhor, no seu puro devir, a 

qual, ao ser humano, só se concebe a partir deste estatuto - ou seja, o estatuto do que é 

poético. Identificar(se) e vivenciar esta incerteza pessoal - da qual Deleuze nos fala - 

constitui a singularidade poética de que todo indivíduo compartilha. Portanto, para 

compreendermos a lírica na poesia de Arnaldo, precisamos, em e por princípio, 

resguardar a palavra, enquanto matéria poética - não no seu estado de isolamento 

(expressivo) do indivíduo - mas, sim, na voz acolhedora que (re)inaugura as coisas para  

com o ser humano. Nesse caso, sim, esta voz - como a lira - é única. In-dividual e 

transformadora, e, não, necessariamente, comunicadora, porém, sempre, humanamente, 

integradora. Sobre este dado integrador, vale observar que todo poema, mesmo que sob  

a voz limítrofe de um eu, há sempre de ser a configuração de um nós. Sobre esta 

referência ao nós, Adorno diz: 

 Os poemas, mediante a sua participação imediata na linguagem 
comunicativa, da qual nenhum se liberta inteiramente, referem-se a 
um nós; por mor do seu próprio caráter linguístico, devem esforçar-se 
por desembaraçar-se daquele que lhes é exterior e que serve para a 
comunicação. Mas este processo não é, tal como aparece e julga ser, 
um processo da pura subjetivação. Por seu intermédio, o sujeito adere 
à experiência colectiva tanto mais intimamente quanto mais rebelde 
ele se torna à sua expressão linguística objectivada.(ADORNO, 2008 
– p.255) 

É, portanto, sob esta postura rebelde perante a expressão linguística dos poemas 

de “n.d.a.” que poderemos, então, esclarecer, um pouco mais, o caráter lírico inerente à 

oficina poética Arnaldo Antunes. Sobre este caráter, a partir de uma postura 

desdramatizada, como bem apontou José Miguel Wisnik, ao falar da potência 

individual produtiva deste poeta, o próprio Arnaldo explica: 
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Eu tendo a gostar das manifestações de linguagens que são 

desdramatizadas e excitantes no sentido dessa potência individual, que 

se reflete também numa potência individual, que se reflete também 

numa potência em relação à linguagem. Na liberdade para 

experimentar e para quebrar regras formais, ou para gerar associações 

inusitadas. Ou subverter a sintaxe convencional, ou criar novos 

vocábulos. Aí tem também um tanto de influência e contribuição da 

tradição mais construtivista, da poesia concreta. Mas acho que no caso 

da minha poesia isso se junta com um lado lírico, da tradição lírica, 

que vem em grande parte das letras de música e de outras formas de 

poesia. (ANTUNES, 2006 - p. 349) 

“N.d.a.” e a genética lírica da linguagem 

Sobre esta rebeldia perante a expressão linguística objetivada, falada 

anteriormente através da citação de Adorno, a poesia de Arnaldo, por um percurso a 

margear língua, faz-se assim um “(...) espaço criativo (...) um espaço de potência diante 

do mundo(...)”( ANTUNES, 2006). Sobre esta rebeldia perante a expressão linguística 

objetivada, vale aqui, então, fazermos uma breve leitura do “eutro” – poema que abre o 

livro “n.d.a.”:  

Intruso entre intrusos intraduzo  

 o   me   smo  

      me 

      me 

      me              

no  me   io  

              yo  

              i 

              je  

      do   eu   tro   
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É importante observarmos o processo – quase que antropofágico e telegráfico, à 

moda oswaldiana - em que o poema destroça o eu a brincar assim com a variação deste 

sujeito através de possibilidades, principalmente, fonológicas e visuais que trazem, 

assim, a configuração de um nós pautada num eu e um “eutro”. Ressalta-se aqui que a 

performance lírica deste poema pouco se importa em informar sobre o estado de espírito 

do poeta, mas, sim, há, através do propósito da metalinguagem poética, um 

esquartejamento do sujeito, para falarmos, como há pouco, com Deleuze, que enquanto 

poiesis e enquanto linguagem,  “destrói o senso comum como designação de identidades 

fixas” (DELEUZE, 2003 – p3). “eutro” – poema que abre o livro “n.d.a.” – como uma 

síntese, já traz, assim, uma série de indagações que tangem não só o livro em questão, 

mas, também, toda trajetória poética de Arnaldo Antunes. Este poeta que não é 

brasileiro, nem estrangeiro, este poeta que não é de São Paulo, nem do Brasil, este poeta 

que nenhuma pátria pariu, está sempre no limiar da linguagem pondo a palavra à prova 

da sua “expressão linguística objetivada”.     

Em “por mim” – outro poema de “n.d.a” – vemos o mesmo processo de 

fratura/transformação/integração, de maneira mais clara, no que diz respeito à 

estruturação convencional do poema: 

não sei  

se é meu 

ou de mim   

o eu 

que rima 

com fim 

 

talvez  

ali 

ou além 

 

alguém 

seja eu 

por mim 
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Conforme dito anteriormente, a incerteza pessoal - da qual Deleuze nos fala - 

constitui a singularidade poética de que todo indivíduo compartilha. É, pois, na palavra, 

na linguagem, e na poiesis – em e por si mesma – que encontraremos a voz fundamental  

deste eu lírico, e não fora desta conjuntura. “n.d.a.”, assim como os outros livros de 

poemas do Arnaldo, lida com esta singularidade configuradora de um eu e um “eutro” a 

tecer este próprio nós comum na linguagem/poesia, e, assim, na composição do próprio 

livro que pode se dá por um poema de versificação relativamente regular como “li o 

livro”: 

 

           li o livro, 

           vi o vidro, 

minha sola absolveu o chão. 

 

       fui o que deseja  

         (o que quer  

            que seja). 

 

       

     Agora sou o mundo  

         Que me inunda, 

                   Só. 

 

minha sola absolveu o solo. 

 

como também há uma série de fotografias intitulada “Cartões Postais” em que as 

palavras que aparecem numa sequência de fotos de lugares e objetos comuns como  

hotéis, vitrines, placas de sinalização, letreiros, entre outros símbolos cotidianos, 

apresentam, assim, um valor significativo para um eu ou um “eutro” traçado(s) ao longo 

do livro que só se extrai através do olhar e da perspicácia artesanal da poiesis. “n.d.a.” – 

que também traça o “nada de dna”, conforme é o título da última parte deste livro – 

através de várias formas semióticas, é um ensaio de refúgio no qual a palavra estabelece 

uma relação vital, e, assim, extraordinariamente humana para com as coisas, o mundo, 

e, principalmente, para com a própria linguagem. Obviamente, que essas formas 
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semióticas não só se dão por indicadores não-verbais, mas, também, pelo exercício de 

diversas formas poéticas, consagradas ou não, conforme é bem apresentada  

e representada pelo soneto “um acidente”, que conforme observa o autor, está “(...) ao 

lado de uma colagem fotográfica, com a palavra “mar” tirada de “Marlboro” e a palavra 

“mel” tirada de “Camel”. Esse olhar que recorta casualmente a embalagem de duas 

marcas de cigarro para criar uma analogia, dialoga com o verso final do soneto ao lado, 

que diz o ouro da palavra, um acidente”(ANTUNES, 2006 – p. 351) . A chave de ouro 

do soneto é, pois, travada por um acidente causado pela própria palavra, que por sua 

vez, dialoga com a colagem fotográfica posta numa posição estratégica ao lado do 

soneto, mostrando, nesse caso, a funcionalidade do suporte do próprio livro, enquanto 

material integrador da concepção significativa do livro como um todo. “n.d.a.”, assim, 

dentro de uma esteira pós-mallarmaica, na qual o livro e o verso já são referências (ex-) 

e (im)plodidas dentro de uma tradição literária, conforme bem apontou Francisco Bosco 

numa entrevista com Arnaldo: 

 

(...) do ponto de vista da fatura, ele apresenta quase todos os recursos 

que você (Arnaldo Antunes) vem utilizando ao longo da sua trajetória. 

Tem poemas visuais, poemas em prosa, poemas em verso, colagens, 

tem desenhos extraordinários(...) O livro todo pratica uma espécie de 

negação da fixidez. Daquilo que o humano tem tido como 

determinações rígidas, e do quanto isso coagula a cultura, coagula a 

poesia... E ao mesmo tempo tem os desenhos de mãos, que remetem a 

uma espécie de mais humano, que é o tátil, o artesanal.(ANTUNES, 

2006 – p. 375/376)  

 

Palavras finais 

 

Se formos traçarmos alguns pontos sobre o simpósio “Poesia Contemporânea: 

Reconfigurações Do Sensível No Brasil E Na América Latina”, é, assim, inevitável, 

tratarmos sobre as configurações e reconfigurações da dimensão lírica da palavra na 

poesia de Arnaldo Antunes. Diante dessa dimensão, ao lidarmos com as obras deste 

multiartista, talvez ainda – esperançosamente – estaremos a nos dispor a questões como:     

Qual é a relação entre lírica e metalinguagem na poesia? Quais são os reflexos atuais 
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para o desdobramento da lírica enquanto poiesis? O que é linguagem? E, finalmente, o 

que é (isso) poesia?  

Por outro lado, o hibridismo com que Arnaldo articula sua oficina poética, de 

certa forma, reflete, em parte, o sintoma de uma época em que seu arcabouço histórico, 

cultural, e formal não está exatamente saturado, mas, sim, com um excedente 

informacional a fazer com que o artista trate todos os códigos contribuidores para as 

suas composições como um processo essencialmente poético – considerando aqui a 

palavra no seu estatuto etimológico. Ou seja, poiesis enquanto fazer, e (des)construir. 

José Miguel Wisnik, na entrevista citada com o poeta, ao falar que Arnaldo “é uma 

espécie de artista de última geração desdramatizado(...)”, atenta para os seguintes 

pontos: 

 

 O fato de que, no mesmo instrumento, o computador, você lida com a 

música, com a poesia, com a colagem. O fato de que o princípio da 

não-linearidade, uma conquista da modernidade, desde o início do 

século 20, veio a se tornar um dado cotidiano, da ordem das coisas. 

Tudo isso se relaciona com o que você falou, sobre o artista como 

aquele que assume uma potência individual produtiva(...) 

você(Arnaldo) não se ocupa de dilemas. Sempre são jogados para 

diante, para a frente. Quer dizer, você faz uma poesia em que os 

opostos são colocados para colidir e se superar instantaneamente. 

Nesse sentido, é como se não houvesse dramatização.(ANTUNES, 

2006 – p. 348) 

 

A desdramatização na arte contemporânea, seguindo os apontamentos sugeridos 

por Wisnik, reforça, assim, a forma com que a lírica é concebida no processo criativo. 

Pois o poeta, diferente de se utilizar da arte como um meio de expressão, procura nela,  

entretanto, “um espaço de potência diante do mundo(...), uma forma de potência 

transformadora(...)”, enfim, “ (uma) potência em relação à linguagem”(ANTUNES, 

2006). Lembrando que o artista, nesse caso, atua de maneira consciente perante tal 

processo – configurando, então, uma característica da arte contemporânea. A lírica, 

nesse caso, não está isenta de tal caracterização nos impelindo, assim, cada vez mais, a 

refletirmos a arte, enquanto poiesis, ou seja, enquanto apelo (des)construtivo da e para 

com a linguagem – essência, ou seja, aquilo que vigora, de toda arte. 
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       ECLIPSE E DESPEDIDA:REPRESENTAÇÕES DA DOENÇA ALZHEIMER 
 NA CULTURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA  

                                                         
                                                               Nicola Gavioli (FIU) 
 

RESUMO: Nas literaturas lusófonas a descrição de doenças corporais e mentais sempre se 
apresentou como forte núcleo de meditação e de rearticulação verbal. Uma área de pesquisa já 
muito avançada nos países de língua inglesa – mas ainda incipiente no Brasil – se ocupa do estudo 
das relações entre medicina, literatura, e filmes. A cultura brasileira contemporânea oferece um 
terreno fértil para este tipo de abordagem que conjuga bioética, estudos da incapacidade e close-
reading literário, apresentando um amplo corpus de textos que nomeia diretamente as patologias do 
corpo e a desestruturação psíquica. Neste ensaio, analiso a última seção (“H.”) do livro de poemas 
Monodrama (2009) de Carlito Azevedo, dedicado à representação da doença de Alzheimer, 
iluminando a presença desta patologia na estrutura do texto.  
	  
Palavras chaves: Carlito Azevedo. Alzheimer. Poesia. Doença.  

1. 

 Nomear o nosso tempo além do uso de  expressões econômico-jornalísticas como 

“globalização”, nomear novas formas de violência e ansiedade, nomear enfim a relação 

entre a dimensão familiar e os dramas coletivos, são preocupações centrais da coletânea 

Monodrama (2009) de Carlito Azevedo. Albert Camus escrevia, na resenha de uma obra 

de Brice Parain, que “Nomear mal um objeto significa aumentar a infelicidade deste 

mundo” (CAMUS, 2006, p. 908; tradução nossa). A dificuldade que Azevedo parece 

individuar e sublinhar em quase cada poema desta coleção é que, paradoxalmente, o 

magma da indefinição é a representação mais honesta do nosso tempo. Nomear com 

precisão requer uma capacidade de síntese e de previsão que ainda não possuímos.  

 Os episódios retratados no livro são emblemáticos (a primeira seção de 

Monodrama é justamente intitulada “Emblemas”). Eles têm como protagonistas “Um 

imigrante/ (...) trepado/ no toldo de/ um quiosque” (p. 11). “Uns olhos negros” (p. 14) são 

lembrados; “Uma ordem macabra chega (...)” (p. 26) descarnada, anônima. Uma sucessão 

de personagens sem nome próprio, poucos detalhes que indicam uma tendência para a 

prática da autoridade ou para a inocência (os óculos escuros do segurança e o coelho de 

pelúcia de uma menina), “imagens da pura/desconexão” (p. 11). Se ainda não temos  

nomes para chamar o nosso tempo, podemos pelo menos – sugere Azevedo – reconhecer o 

estado de “desconexão” – uma das palavras chaves do livro – em que vivemos. É 

interessante observar como, através do túnel de imagens desconexas das várias seções do 

volume, se chega à imagem de uma chamada telefônica. Num contraponto trágico, 
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paradoxal e irônico (o telefone é, supostamente, o canal da conexão), Azevedo introduz na 

última seção de Monodrama o relato da doença da mãe, a senhora “H.”  

    Um telefonema comum me avisa que o estado de 
    minha mãe no hospital é gravíssimo, pelo choro da 
    mulher do outro lado da linha posso acrescentar  
    mentalmente: irreversível. (...)     
    (AZEVEDO, 2009, p.137). 
Começando a leitura desta seção, podemos nos perguntar o que seria “um telefonema 

comum” (e o que seria um telefonema incomum). Existe, porém, uma coerência 

significativa entre o adjetivos “comum” , “gravíssimo” e  “irreversível”. Como a dizer: a 

paisagem dos nossos dias – a “terra devastada” de que fala Eduardo Sterzi (2014) – prevê 

que o gravíssimo esteja escondido no cotidiano.      

 A seguir, a imagem da alteridade – grande tema que perpassa o livro – adquire 

novas representações: ao ouvir a voz da mulher anunciando a notícia da saúde precária da 

mãe, o eu lírico introduz cenas de vida de uma outra família (“ela me diz soluçando que 

está/preocupada comigo, que ela tem seu marido e seus/ filhos junto dela o tempo todo, 

mas que eu agora es-/tou sozinho como nunca estive antes”, p. 137); depois, durante um 

passeio, observa a vida alheia (os velhinhos no sebo) e lembra seu próprio ser “outro” em 

relação à mãe (“pensei muito em minha mãe, internada/ há duas semanas. Acho que nunca 

terminou de ler/ um livro em toda a sua vida. Eu li todos os livros/da minha infância 

sentado ao pé dela”, p. 137). Objetos antigos (a máquina de costura Singer, os livros no 

sebo, a casa da infância, os cadernos escritos à mão pelo poeta) são contrapostos, quase 

como amuletos de um tempo queimado, à imagem dos aparelhos para a mãe respirar no 

hospital, do “motor da máquina/ de hemodiálise” (p. 145), dos “motores” da terceira seção. 

As lembranças entram em embate contra o presente da técnica e da medicina. Antigo e 

contemporâneo se alternam, como presenças de temporalidades divergentes porém 

simultâneas, sem que um significado específico – um “monodrama” fechado – se revele 

para o leitor, a não ser uma sensação de não conciliação entre opostos: “Às vezes, num 

ônibus antigo, rumo ao/ centro, me volta o motor que te adiava esse buraco/ na terra” (p. 

148). 

 Se o computador e as máquinas de oxigênio entram na poesia de Azevedo como 

itens duma nova paisagem psicológica e urbana, objetos desprovidos de ressonâncias 

afetivas – tecnologias sem passado ao serviço de seres mortais obcecados pelo passado – o 

léxico médico-científico contemporâneo é utilizado para nomear a doença: “H.” é 

diagnosticada com Alzheimer:    

5694

Ana
Pencil



	   3	  

    Antes de me dar conta de que ela estava com mal 
    de Alzheimer eu me irritava com minha mãe todas 
    as noites por todas as noites me perguntar se meu 
    pai já havia voltado para casa, e me obrigar assim a, 
    todas as noites, durante não sei quantos meses, lhe 

 explicar que ele já tinha morrido havia dez anos (...) 
 (AZEVEDO, p. 140).  

Não se trata de um mal genérico, mas de uma patologia específica. No âmbito brasileiro 

Manuel Bandeira já nos tinha mostrado que  é possível criar poesia a partir de um 

“Pneumotórax.” Antes disso, em Portugal, Cesário Verde tinha descrito a tosse da vizinha 

de casa, a engomadeira tísica (“Contrariedades”). A poesia sempre soube chamar as coisas 

por seu próprio nome. Para ficarmos na produção mais recente, pensemos no britânico 

Thom Gunn, autor de The Man with Night Sweats (1992), no italiano Paolo Ruffilli e o seu 

La gioia e il lutto (2001) sobre a AIDS (1992), no sueco Tomas Tranströmer – 

mencionado, aliás, por Carlito Azevedo entre as “vozes” do “coro” de Monodrama – que 

em “Abril e silêncio” se refere, embora obliquamente, ao acidente vascular que determinou 

a sua afasia –, no australiano Les Murray que escreveu sobre a depressão em Killing the 

Black Dog (2011), misturando memorial e versos, entre muitos outros autores. Nos países 

anglófonos não é incomum surgirem antologias dedicadas à poesia sobre doenças (um 

exemplo recente é o volume Beyond Forgetting: Poetry and Prose about Alzheimer’s 

Disease, 2009). Cabe mencionar aqui, em âmbito lusófono, o volume A caneta que escreve 

e a que prescreve: doença e medicina na literatura portuguesa (2011), uma seleção de 

textos organizada por Clara Crabbé Rocha que percorre todo o panorama da literatura 

portuguesa da Idade Média até os nossos dias. O trabalho poético de Carlito Azevedo 

parece se alinhar numa produção contemporânea que trata sintomas, patologias,  efeitos 

colaterais como material poético – para voltar ao adjetivo que nos interessou no início  – 

“comum.” Chamar a doença por seu próprio nome, aliás, seja talvez uma das poucas 

oportunidades para relevar e iluminar, na “desconexão” sem síntese do presente, uma 

quimera de estabilidade, classificação, permanência.  

2.  

 Dirigindo-se para o pai doente, num dos textos que se tornou referência sobre 

literatura, doença e melancolia, Dylan Thomas solicita: “Não entres docilmente nessa noite 

serena,/ porque a velhice deveria arder e delirar no termo do dia;/odeia, odeia a luz que 

começa a morrer” (na tradução de Fernando Guimarães). Dylan Thomas não explicita para 

os leitores o nome da doença do pai. Em poesia, a representação da morte dos pais, 

prescindiu com frequência da etiologia da doença. A dimensão lírica e universal da perda 
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(se pense em “Para sempre” de Carlos Drummond), regressiva e quase-sacral (o Pasolini 

de “Supplica a mia madre”), filosófica e política (Coplas por la muerte de su padre de 

Jorge Manrique) são os aspectos privilegiados dessa despedida, o que vale a pena 

testemunhar em versos, o que vale a pena ser salvo. Com “H.,” Carlito Azevedo faz 

confluir três urgências: a da expressão poética (“Sinto que se conseguir escrever agora o 

que se passa/comigo estarei salvo (...),” p. 139), a da descrição da experiência do 

Alzheimer da mãe, com vívidos pormenores, e a da despedida dos pais, um gênero poético 

que tem sua própria tradição. Talvez o exemplo de poema que mais assemelha “H.” nas 

literaturas latino-americanas seja a Carta a mi madre (1989) do argentino Juan Gelman, 

poeta dos desaparecidos e do luto pós-ditatorial. No incipit do poema, Gelman cita a 

palavra “câncer”, fala de uma luta extenuante contra a doença e evoca o contexto 

hospitalar:   

recibí tu carta 20 días después de tu muerte y                   
cinco minutos después de saber que habías muerto        
/una carta que el cansancio, decias, te                           
interrumpió/te habían visto bien por entonces/                
aguda como siempre/activa a los 85 años de                    
edad pese a las tres operaciones contra el cáncer                 
que finalmente te llevó/  

     (GELMAN, 2008, p. 663) 
A lucidez da luta para a vida desta mãe contrasta com a lenta agonia do nevoeiro do 

Alzheimer de “H.”. À diferença da obra de Gelman, em que o ritmo incessante das 

perguntas que fraciona o texto em microunidades é a espinha dorsal da sua estrutura 

poética, “H.” é mais narrativo, recua num passado próximo à perda, não sonda lembranças 

remotas, descreve objeto e passeios de um sujeito lírico que não se encontra. Se Juan 

Gelman começa o poema de uma morte próxima para disseminar no texto uma constelação 

de perguntas sobre a relação mãe-filho, refletindo sobre uma impossível síntese (“(...) 

¿nunca junté pedazos tuyos?/¿cada/recuerdo se consume en su llama?/¿eso es la/ 

memoria?/¿suma y no síntesis?/¿ramas y nunca/árbol?” , 2008, p. 667), Carlito Azevedo 

fecha “H.” colocando uma questão inquietante que escapa dos limites afetivos desse laço 

familiar: parafraseando o texto, existe uma diferença entre as maneiras de morrer? Como 

morrem os outros? Existe a boa morte? Na prosopopeia final, a mãe morta “toma a 

palavra” para equiparar a morte no sono de Chaplin ao massacre de Pasolini. Essas duas 

referências finais não destoam no conjunto do texto que cruza constantemente eventos da 

biografia pessoal e ecos de experiências e textos alheios (de Pessoa, Proust, Joyce, Freud, 
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Montale1) mas, em particular, de Roland Barthes e do seu Diário de Luto (2009) registro 

dolente sobre a perda da sua mãe. Conforme notado por Gustavo Ribeiro no ensaio “A 

experiência da destruição na poesia de Carlito Azevedo” (2014),  “Mais do que a 

ficcionalização da voz materna, que no texto apresenta sua experiência de morte 

tormentosa (...), o poema elabora o motivo do luto longe de qualquer consolo ou tentativa 

de preservação da intimidade” (p. 73). Carlito Azevedo não adere ao roteiro da overcoming 

story: se existe aprendizado, ele consiste em observar o ritmo pessoal do luto (“Cada um 

de nós tem seu próprio ritmo do sofrimento” como anota Barthes em seu diário, p. 162, 

tradução nossa) e se abrir para uma dimensão mais ampla, social ou política (como 

sublinham Eduardo Sterzi, 2013, e Gustavo Ribeiro, 2014), uma atenção que, porém, não 

se apresenta como liberada, limpa, otimista, mas atravessada pela melancolia de viver num 

“louco planeta” saturado de perdas (p.152). Nas palavras de Fabiano Calixto, Azevedo 

disseca um luto “que, como uma nódoa permanente, vai tingindo toda a existência, um luto 

político, onde os eventos do mundo são de crise” (2013, p. 5). A fala final de “H.” é a parte 

do poema que mais despertou o interesse dos críticos, sobretudo pelas imagens da 

violência que liga coerentemente “H.” às outras seções de Monodrama – habitadas pelo 

que Sterzi chama de “figurações de experiências limítrofes, marcadas pelo risco” (2013, 

s.p.) – e pela sua dimensão implicitamente coletiva.  

 Queria enfocar agora no aspecto da representação da doença de Alzheimer – de sua 

fenomenologia e de sua influência na organização do poema. O que diferencia um poema 

como “H.” de textos memorialísticos como O lugar escuro: uma história de senilidade e 

loucura (2007) de Heloísa Seixas, livro também sobre a relação entre uma filha caregiver e 

uma mãe com Alzheimer? O livro de Seixas – texto incisivo e de ágil leitura – relata os 

primeiros sintomas da doença e as mil dificuldades ligadas aos cuidados com a mãe: 

Quando a loucura chegou à sua fase mais aguda, e minha 
mãe caminhava sem parar pela casa carregando seus 
tormentos, eu tomei todos os cuidados para evitar 
acidentes ou fugas. Tirei os tapetes e objetos pontiagudos 
da casa, escondi as chaves, trancava bem as portas, de dia 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Em alguns casos, citações de pensadores ou intertextualidades poéticas são mais evidentes: “(…) repito 
mentalmente o refrão de/que onde há obra não há loucura e onde há loucura/não há obra e venho escrever 
(…)” (eco de Freud, p. 139); “(…) lá pelas 20/horas, eu costumava dar-lhe um beijo de boa noite (…) (eco de 
Proust, p. 141); o joyciano Stephen Dedalus é explicitamente mencionado; em outros casos, as referências 
são só hipotéticas: os  Passos em volta de Helberto Hélder pela imagem da deambulação que perdeu seu 
sentido ou controle e os fait divers (AZEVEDO, p. 138); o Eugénio Montale de “Falsetto” (Ossi di seppia)  
pela contraposição entre uma humanidade alegre e a “razza di chi rimane a terra” (“A beleza da cena residia 
no contraste entre a/ incrível potencia rítmica dos que dançavam e a paralisia dos que não”, AZEVEDO,          
p. 150) 
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e de noite, fechava a torneira do gás, escondia caixas de 
fósforo e remédios. (SEIXAS, 2007, p. 100) 

No registro de sua ansiedade e frustração, Seixas não esconde os lados menos edificantes:  

Certa noite, assisti na televisão a uma cena que me 
paralisou. Uma acompanhante fora denunciada por 
maltratar uma senhora de idade. (...) Mas não pude deixar 
de pensar nos momentos em que eu mesma, com a revolta 
transbordando de mim, tinha ganas de agredir minha mãe, 
se não com atos pelo menos com palavras cruéis. 
(SEIXAS, 2007, p. 60) 

Embora, do ponto de vista da escolha dos temas – a descrição dos desafios práticos de 

viver com um doente de Alzheimer e os efeitos, ansiedades que esta convivência comporta  

(pensemos, no caso de Azevedo, na descrição dos gestos de ajuda e no som inquietante da 

máquina de hemodiálise no quarto ao lado) – se possa apreciar uma semelhança, não é este 

o nível de comparação que aqui interessa. Além da obviedade – o texto de Seixas é um 

memorial, o de Carlito Azevedo um poema em prosa, dois gêneros com convenções e 

objetivos diferentes (apesar do hibridismo que caracteriza o texto do segundo) existe uma 

diferença marcada na presença da doença – desta doença – na concepção do texto e em seu 

corpo. O eu lírico não descreve os efeitos da doença na personalidade da mãe (como é 

típico na escrita memorialística e nos filmes documentários2); é a própria doença a 

assombrar o poema e a se materializar nas palavras e na estrutura dele. Não os atos 

descritos em “H.” – que também poderiam ser objeto de discussão, como o tema da morte 

com dignidade de um doente em sua própria casa – mas os aspectos imateriais, os 

processos mentais e emocionais moldam o poema (o processo que a crítica de Disabilities 

Studies Alice Hall definiu como a “interconexão fundamental entre paisagens interiores e 

exteriores”, 2016, p. 157; o ato de “imaginar criativamente espaços e condições mentais 

como a disfunção cognitiva causada pela doença de Alzheimer”, p. 159, tradução nossa).   

A “assustadora simultaneidade” (p. 151) – para citar uma expressão Azevedo – das 

temporalidades talvez seja o aspecto mais evidente da contaminação entre a patologia e a 

letra: presente e passado são alternados na ordem dos poemas, com uma prevalência do 

passado, e uma substancial ausência do futuro. Na doença do Alzheimer, como nos lembra 

o psiquiatra Eugenio Borgna em Il tempo e la vita, “A primeira dimensão temporal a ser 

modificada é a do futuro” (BORGNA, 2015, p. 158, tradução nossa). A ausência do futuro 

(e de um futuro além da morte, como o vazio lamentado pela voz da mãe nos últimos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Um belíssimo documentário sobre Alzheimer é Clarita (2007) de Thereza Jessouroun. Trata-se de um 
premiado curta-metragem que adopta materiais reais (por exemplo, imagens da mãe da diretora deambulando 
com esforço) e momentos ficcionais (interpretados pela atriz Laura Cardoso).   
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versos nos diz) é evidenciada pelo escassíssimo uso de verbos conjugados no futuro em 

todo o poema “H.”   

      Passeio agora pela mesma casa de minha infância, 
     adolescência e vida adulta, consolado pela ideia do 
     descanso que ela terá de agora em diante (...)   
     (AZEVEDO, p. 138) 
      
     (...) não tenho nenhum controle sobre meus passos e me 
     será impossível parar de caminhar do quarto para a 
     sala, da sala para a cozinha (...) (AZEVEDO, II, p. 138) 
      
     Sinto que se conseguir escrever agora o que se passa 
     comigo estarei salvo, repito isso a mim mesmo al- 
     gumas vezes (...) (AZEVEDO, p. 139) 
      
     (...) me dou conta de que 
     não procurei me informar sobre aquilo que, no fu- 
     turo, talvez me será, obscenamente, questionado, ou 
     seja, se no girar dos dados imaginários, à minha mãe 
     lhe coube a morte boa ou a morte má (...)   
     (AZEVEDO, p. 151) 
Num poema que parece obcecado pelo número quatro (quatro seções, quatro poemas por 

seção, referências à música Quatuor pour la fin du temps de Olivier Messiaen, os “quatro 

últimos anos” em que o poeta escreveu com o ruído da máquina da mãe em casa, p. 145), 

parece interessante notar a presença de quatro verbos que se referem propriamente ao 

futuro,3 embora não ligados a ações concretas mas a hipóteses, sensações, previsões.  

 Um segundo aspecto a evidenciar é ligado à geometria cabralina de “H.” (a 

influência de João Cabral na obra de Carlito Azevedo é um ponto consolidado na crítica do 

poeta; veja-se a respeito o texto de Marcia Arruda Franco, 2000), à predileção pelo detalhe 

numérico. “O telefone tocou às 11h30” – nos diz o poeta (p. 140). Apesar dessa estrutura 

matemática, as seções do poema escapam quer de uma ordem cronológica quer de uma 

coerência formal: cada texto ocupa uma página mas os versos (ou linhas) de cada um 

escapam a uma ordem definida, como se o leitor fosse convidado a acompanhar um 

dualismo (ou choque) entre a rigidez da arquitetura geral e o material fluido emocional 

irredutível a rigor geométrico. Justamente, na doença de Alzheimer, a memória mesurável, 

geométrica, perde a sua capacidade de funcionar como estrutura da personalidade, ao passo 

que “a memória interior, a memória emocional, a memória autobiográfica” (BORGNA, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Desnecessário dizer que outras expressões conjugadas no futuro no poema (“(…) não/ sei o que me terá 
impedido de morrer atropelado/ como afinal coube a Roland Barthes, (…), p. 149; “meu banquete/ fúnebre 
será também esse campo elétrico que sinto/ ao meu redor. (…)”, p. 150; “Será isso a morte má?”, p. 151) não 
têm o significado de planificação no futuro.  
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2015, p. 160; tradução nossa) resiste – com suas fraturas – a iluminar episódios e sensações 

do passado. Várias imagens no texto se referem a um estado de obnubilação: “não tenho 

nenhum controle sobre meus passos” (p. 138); “regiões que/desconheço” (p. 139); “idiotia” 

(...) “momento de pane/ em minha mente” (p. 139); “beco sem saída/ de Dedalus” (p. 142); 

“caminhada cega”, “informe massa escura do universo” (p. 149); “minhas lembranças de 

H. neste cenário parecem flu-/tuar como fumaça de cigarro soprada dentro da bola/de 

chiclete de um adolescente” (p. 150); “nuvem de vapor” (p. 151). A estridência entre 

palavras do registro lírico e situações oximôricas (um “banquete fúnebre” no fast-food 

Habib’s, p. 150) e imagens grotescas e triviais ( “recheio de carne morta”, p. 151; “merda”, 

p.138) remete também à perda de limites numa fala condicionada pelos pensamentos 

desconexos. Finalmente, a indicação de pessoas conhecidas pelas simples iniciais 

onomásticas (“H.” mas também “A. e B. necessitam ouvir música para escrever, já M. e/ 

W. requerem nessa hora todo o silêncio possível, (...)”, p. 145) remetem para uma 

incompletude da fala, uma incapacidade de articulação e de reconhecimento pleno dos 

referentes.   

Se a dimensão da violência em “H.” – como bem comentado pelos críticos que já 

citei – é o elo maior de conexão deste poema com o conjunto de textos de Monodrama, a 

presença residual da doença na textura do poema e a representação de um ser que se torna 

“outro”, “intruso” para si mesmo (e para a comunidade) através do processo de 

desmemória, contribuem também para dar coerência ao conjunto do volume.  No convite 

para o leitor ver as variadas formas de alteridade que nos cercam, para repensar 

criticamente nas possibilidades de existirem “fronteiras borradas entre arte, ativismo e 

autobiografia” (HALL, 2016, p. 160, tradução nossa), Carlito Azevedo torna uma 

experiência de dor privada em apelo para reconhecer que, como Jean-Luc Nancy escreveu, 

“O intruso não é outro senão ele mesmo” (2006, p. 37, tradução nossa). As multíplices 

formas de degeneração, o transtorno mental, a doença física que nos esperam nos apelam 

para fazer disso também, do reconhecimento da vulnerabilidade, um elo comunitário e 

uma defesa contra o aumento da infelicidade neste mundo.  
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DO VIRTUAL AO ATUAL: A FÁBRICA DO POEMA 

Rafael Lovisi Prado (UFMG) 
Eneida Maria de Souza (UFMG) 

 
 
Resumo: Na tentativa de se traçar uma escrita focada nas relações transversais entre poesia e 
filosofia, isto é, detida nas possibilidades de contaminação e suplementação entre as mesmas, 
propõe-se no presente texto a criação de uma zona de vizinhança entre o plano verbivocovisual 
da “Fábrica do poema” (1994), poema do escritor baiano Waly Salomão, e o par conceitual 
atual-virtual, reelaborado e desdobrado pelo filósofo Gilles Deleuze ao longo de sua obra. Com 
efeito, pretende-se romper as fronteiras amiúde erigidas entre o pensamento filosófico e o 
poético, no intuito de assinalar ressonâncias e dissonâncias entre conceitos, imagens e dicções, 
além de amplificar as questões levantadas por estas. Na engrenagem poemática composta pelo 
atual e virtual avulta-se ainda a presença de outrem, ou seja, uma instância que faz com que ao 
redor de cada coisa que se perceba, ou de cada ideia que se pense, organize-se um mundo à 
margem, um fundo do qual outras coisas e outras ideias podem surgir a partir da transição dos 
virtuais aos atuais, ou da passagem tênue do sonhar ao acordar.  
 
Palavras-chave: Gilles Deleuze. Waly Salomão. Virtual. Atual. Outrem.  
 
 

Fábrica do poema  

sonho o poema de arquitetura ideal  
cuja própria nata de cimento encaixa palavra  
por palavra,  
tornei-me perito em extrair faíscas das britas  
e leite das pedras.  
acordo.  
e o poema todo se esfarrapa, fiapo por fiapo.  
acordo.  
o prédio, pedra e cal, esvoaça  
como um leve papel solto à mercê do vento  
e evola-se, cinza de um corpo esvaído  
de qualquer sentido.  
acordo,  
e o poema-miragem se desfaz  
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desconstruído como se nunca houvera sido.  
acordo!  
os olhos chumbados  
pelo mingau das almas e os ouvidos moucos,  
assim é que saio dos sucessivos sonos:  
vão-se os anéis de fumo de ópio  
e ficam-se os dedos estarrecidos. 
sinédoques, catacreses,  
metonímias, aliterações, metáforas, oxímoros  
sumidos no sorvedouro.  
não deve adiantar grande coisa  
permanecer à espreita no topo fantasma  
da torre de vigia.  
nem a simulação de se afundar no sono.  
nem dormir deveras.  
pois a questão-chave é:  
        sob que máscara retornará o recalcado? 

 
(mas eu figuro meu vulto  
caminhando até a escrivaninha  
e abrindo o caderno de rascunho  
onde já se encontra escrito  
que a palavra "recalcado" é uma expressão  
por demais definida, de sintomatologia cerrada:  
assim numa operação de supressão mágica  
vou rasurá-la daqui do poema) 
pois a questão-chave é:  
sob que máscara retornará? (SALOMÃO, 2014, p.229-230)  

 

             O descompasso entre o texto que se sonha compor e a matéria escrita ainda por 

vir, ainda separada do gesto. A ânsia por atualizar um plano virtual luminoso no qual as 

palavras se conectam e são cimentadas linhas após linha, talhadas pelo artífice que se 

tornou “perito em extrair faíscas das britas e leite das pedras”, contraposta ao corpo em 

poiesis que resta inerte, à página que espera. Esta cena da usina poética de Waly 

Salomão nos coloca em contato com a multiplicidade enquanto substantivo/substância 

agenciadora do ato de composição, na medida em que a dupla face de seus elementos, 

uma atual e a outra virtual, é revelada pelo relato da voz que cria 1. Nesse sentido, a 

ação de escrever não pode ser considerada como advinda de uma inspiração romântica 

ex nihilo, nem mera inscrição de uma realidade comtemplada, ou mesmo composição 

vinda da reflexão racional interiorizada, já que as palavras e seus arranjos, “sinédoques, 

catacreses, metonímias, aliterações, metáforas, oximoros”, antes de tomarem forma, isto 

é, serem atualizadas, estão imersas numa nuvem de imagens virtuais, “arquitetura ideal” 

                                                           
1
 As categorias de atual e virtual demarcam, entre outros, as apropriações e deslindamentos que Deleuze 

realizou da filosofia de Bergson. Cf. Le bergsonisme, Paris, PUF, 1966. (Ed.brasileira: Bergsonismo, trad. 
Luiz B.L. Orlandi, São Paulo, Editora 34, 1999).   
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figurada na passagem entre a consciência e a inconsciência. Tempo extremamente 

fugidio este dos elementos virtuais, no qual, por vezes, “o poema todo se esfarrapa, 

fiapo por fiapo” antes de chegar à tona, dado que a irradiação e assimilação dos 

mesmos, seu aparecimento e desaparecimento acontecem num átimo menor do que o 

mínimo de tempo continuado assimilável. Esta brevidade deixa-os numa condição de 

incerteza e imprecisão, “à mercê do vento”, “anéis de fumo de ópio” que se desfazem 

facilmente no ar, como se nunca houvessem existido. Estamos ainda num instante 

diáfano, num lusco fusco que é a antecâmara do poema. Não se trata por hora 

propriamente da “Fábrica do poema” (poema publicado em Algaravias: Câmara de 

ecos e musicado com vigor, em 1994, por Adriana Calcanhoto), mas da transição 

eclosiva do virtual ao atual que nele se faz presente. 

             A cada sucessivo sono o estado de vigília rodeia-se de névoas sempre renovadas 

de virtualidades, cosmo do sonho que não cessa de emitir novas imagens que reagem 

sobre o corpo daquele que enuncia, que por certa duração permanece com “os ouvidos 

moucos” e “os olhos chumbados” diante do múltiplo que o atravessa. O desenrolar deste 

processo, que permite a distinção entre o que é virtual e o que é atual, corresponde aos 

cortes cravados pelo tempo, quando este segue diferenciando-se de acordo com dois 

caminhos, a saber, um que preserva o passado e outro que faz o presente transcorrer, 

sonhar e acordar, revezamento reiterado ao longo dos versos. O presente que passa em 

nós e diante de nós é que define o atual, enquanto o virtual aparece, por sua vez, em um 

tempo menor do que o mínimo de movimento apreensível por nossos sentidos, mas que 

persiste. Mesmo sendo o efêmero, o deformador de ponteiros, é no virtual que o passado 

se conserva, trazido na “cinza de um corpo esvaído”, deixando os “dedos estarrecidos”.         

             Trata-se mesmo de um dinamismo, de um drama (poder de atualização ou de 

encarnação de uma ideia/intensidade virtual contido na gênese das coisas 2) no qual a 

percepção está envolvida: uma percepção atual se entranha numa nuvem de elementos 

virtuais que ora se aproximam, ora se afastam, por vezes se apresentam, por outras se 

escondem. São espécies de rastros, espectros que podemos denominar de virtuais 

mediante a velocidade lenta ou acelerada que os mantém no inconsciente ou os 

precipitam na consciência; e “não deve adiantar grande coisa permanecer à espreita”, 

nem simular o sono ou “dormir deveras” almejando um retorno do Mesmo, dada a 

movência e transmutação infinita do campo virtual. 

                                                           
2 A dramatização tem por função atualizar ideias, e atualizar pode ser entendido, precisamente, como 
criar.  
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             O passado se mostra aqui, até certo ponto, como uma preexistência vaga, 

espécie generalizada de já-aí cujas impressões da voz poética supõem e suas percepções 

utilizam. Nesta mirada, como diz Deleuze, “o próprio presente não existe a não ser 

como um passado infinitamente contraído que se constitui na ponta extrema do já-aí” 

(DELEUZE, 2005, p.122), condição mesma para que o presente se passe e possibilite os 

alternados estados de sono e vigília. Sucessivos estados que remetem não a um passado 

finalizado, mas ao presente que escorre sempre para o porvir. Por sua vez, o passado se 

dá a ver na coexistência de nuvens expandidas ou condensadas que contém todo o 

poema sonhado, sendo o presente a nuvem limite, extremidade que abarca todo o 

passado e o agora dos versos que estão diante dos nossos olhos. Por entre o passado 

como antecedência indiscriminada e o presente como passado contraído à voz que 

enuncia, há uma multiplicidade de nuvens que compõem regiões diversas, cada uma 

com seus próprios aspectos e singularidades. De acordo com o tipo de lembrança que a 

voz poética procura ela se aproxima desta ou daquela nuvem, de forma que estas regiões 

não se sucedem numa continuidade, mas coexistem do ponto de vista do atual presente, 

que a cada vez se desloca e incide como limite: a simultaneidade de um tempo não 

cronológico, virtual. A existência de tal voz, na medida em que se desenrola o poema, 

se duplica por uma atmosfera virtual, como num reflexo especular, de maneira que a 

cada instante de enunciação nos oferece dois elementos, um atual e um virtual, uma 

percepção e uma lembrança: “Escreve-se para o silêncio onde, depois, o outro eu, o 

duplo pessoal, expectantemente alternativo, se apronta para a resposta à pergunta que é 

todo o escrito, toda a personagem em acto que a escrita também é” (HELDER, 2013, 

p.24), poderia sintetizar o poeta português Herberto Helder. Como um encenador que, 

ao mesmo tempo, representa seu personagem, se escuta e se olha encenar, a voz tem 

para si o constante desdobramento de seu presente em percepção e lembrança. 

             As imagens virtuais não são mais destacáveis da materialidade atual do que esta 

daquelas, visto que um campo reage sobre o outro o modificando, reconfigurando-o: o 

que era “prédio, pedra e cal” se esvoaça, mas deixa restos com os quais serão 

engendrados o poema presente; “o poema-miragem” se rarefaz, mas projeta sua sombra 

sobre a “Fábrica do poema” que lemos agora. Oscilação, permuta perpétua entre o 

objeto atual e sua imagem virtual, com a imagem virtual devindo, sem parar, atual... 

Coexistência que nos conduz constantemente de um a outro em suas diferenças – como 

notou Deleuze, “diferenciar-se é o movimento de uma virtualidade que se atualiza” 
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(DELEUZE, 2006b, p.57).  Um objeto atual tem então seu duplo virtual (um duplo 

como qual não se assemelha), assim como uma percepção tem sua própria lembrança 

como uma duplicação. Tal recordação, que parecia estar sumida no sorvedouro, 

longínqua ou dispersa, entretanto, não é uma imagem que se formaria após a percepção 

de um objeto, mas um virtual simultâneo a coisa percebida, contemporâneo à coisa 

atual, como se um espelho defrontasse poema onírico e poema concretizado: aquilo que 

soava como uma busca vã pelo tempo perdido se materializa em obra. Na verdade, os 

versos que estão escritos no papel já estavam diluídos na penumbra do corpo, 

sinalizando uma transfusão que aparece também no “Poema jet-lagged”, de autoria do 

poeta baiano: “Escrever é se vingar da perda./ Embora o material tenha se derretido 

todo,/ igual queijo fundido” (SALOMÃO, 2014,p.227). 

             O plano de composição, ou plano de consistência do poema é então perpassado 

por forças em via de atualização, compreendendo, ao mesmo tempo, o virtual e o seu 

atual, havendo um parco limite entre estes, de forma que quem caminha na penúltima 

estrofe da “Fábrica” até a escrivaninha e abre o “caderno de rascunho”, já escrito, é um 

vulto, enquanto o corpo mesmo permanece imóvel a fitar. De qualquer maneira, na 

mirada deleuziana, a relação entre o atual e o virtual é de natureza distinta daquela que 

se pode estabelecer entre dois atuais. Os atuais dizem respeito a elementos já 

constituídos, determinados, enquanto a relação entre atual e virtual diz de uma 

individuação corrente, ou singularização em curso por traços específicos em cada caso. 

O atual (o poema escrito) é aqui o suplemento ou construto de uma atualização cujo 

sujeito é o virtual (o poema sonhado), processo que se constitui singularmente e dá 

origem a uma individuação, a uma forma inscrita na página.  

             Na engrenagem composta pelo atual e virtual temos, como efeito, a presença de 

outrem, ou seja, ao redor de cada coisa que se perceba ou de cada ideia que se pense, 

organiza-se um mundo à margem, uma espécie de orla, um fundo do qual outras coisas 

e outras ideias podem surgir a partir da transição dos virtuais aos atuais, ou da passagem 

tênue do sonhar ao acordar. Olha-se um objeto, em seguida desvia-se o olhar, deixando 

que ele volte ao fundo, no mesmo instante em que se avulta desta profundidade um 

novo objeto para a percepção. Se caso este novo objeto não venha ferir aquele que olha, 

se não vem atingi-lo, como quando chocamos com algo que não vimos, isto significa 

que o primeiro objeto acolhia toda uma borda na qual era possível sentir a preexistência 

dos seguintes, uma campo de virtualidades e potencialidades que já se intuía suscetíveis 

de serem atualizadas. “Ora, um tal saber ou sentimento de existência marginal não é 
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possível a não ser por intermédio de outrem” (DELEUZE, 2011, p.315).  Outrem é para 

nós uma abertura no horizonte, não apenas porque nos desarranja e nos lança para fora 

de nosso centramento intelectual, mas também porque o prenúncio de sua chegada é 

capaz de fazer cintilar um plano de objetos posicionados à beira de nossa percepção, 

passível ainda de se tornar o alvo dela. Assim, as coisas situadas atrás de um vidente 

qualquer são sentidas em conexão formando um mundo, justamente por serem visíveis e 

vistas por outrem, esta instância que proporciona as margens e transições no mundo. 

Outrem coloca em xeque o desconhecido, o imperceptível, pois acrescenta a marca do 

não percebido naquilo que percebemos, permitindo-nos apreender o que não 

percebemos como apreensível para outrem.          

             O que seria da “Fábrica do poema” se lhe faltasse a companhia de outrem? 

Talvez o conhecido e o desconhecido, o apreensível e o inapreensível se confrontariam 

num combate às cegas, incomunicáveis entre si, sem atravessamentos e nuanças 

gradativas. A visão do poeta dos elementos composicionais de seu texto estaria 

ensimesmada, reduzida a si mesma, pois o que ele não vê, os lugares em que não esteve, 

as cores e sons que não pode presenciar seriam uma incógnita, um nada insondável. O 

plano de composição restaria cru e infértil, sem potencialidades nem virtualidades, um 

mundo em que a esfera do possível desabou, onde não há mais passagens, trânsitos 

inventivos que são a condição da escrita. Nada mais subsistiria além de distâncias 

intransponíveis, diferenças impermeáveis ou repetições intragáveis.     

             Devemos nos atentar para o fato de que outrem não é um objeto na área de 

nossa percepção, nem mesmo um sujeito que nos percebe. Antes de tudo, ele é um 

agenciamento realizado em nosso campo perceptivo, sem o qual a potência dos sentidos 

não operaria extravasando suas balizas comuns. Que este agenciamento seja efetuado 

por sujeitos variáveis e se mostre de maneiras distintas, de um ponto de vista cambiante, 

de um “eu” para um “ele” e vice versa, não impede que ele exista como condição geral a 

cada um que o atualize em seu campo perceptivo particular – o seu ou o meu, dois 

planos distintos. Outrem se apresenta como um agenciamento primeiro, que dá início a 

relatividade dos outrem que irão efetuar, respectivamente dentro de suas possibilidades, 

a trama perceptiva. Com isso, distinguimos outrem como agenciamento para além dos 

sujeitos, de um outrem aqui, ou um outrem lá, que apontam para formas individuadas 

efetuando o agenciamento neste ou naquele campo perceptivo. Não se trata aqui de 

oscilar de um polo em que outrem corresponderia a um estado de objeto a um polo em 

que ele é conduzido ao estado de sujeito, de forma que outrem se torne objeto quando 
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“eu” for sujeito, e não se transformasse em sujeito sem que “eu” advenha objeto.  Se por 

um lado “este outrem aqui é sempre alguém, eu para vós, vós para mim, isto é, em cada 

campo perceptivo o sujeito de um outro campo” (DELEUZE, 2011, p.327), por outro, 

outrem como agenciamento maior não é ninguém, um plano primacial que antecede os 

seres que o efetuam. Ademais, não é um “eu” interior que torna a percepção possível, 

mas sim outrem como agenciamento, um possível que se obstina a surgir e ressurgir na 

escrita, como destaca o poema “Assim se vai aos astros”, assinado por W. S em Gigolô 

de bibelôs, de 1983:  

QUEM? 
Quem é esse QUEM que dentro de mim fez ninho e é amigo 
E é avião fora de rota ou corpo celeste doido essa ave 
E me alevanta e seu bico aponta 
Para as margens da exuberância? (SALOMÃO, 2014, p.189). (Grifos 
do autor).  

 

             Este agenciamento primeiro promovido por outrem, “avião fora de rota ou 

corpo celeste doido” é que abre alas para a existência possível, “para as margens da 

exuberância”, na medida em que o possível existe enquanto aquilo que foi expresso em 

algo que o exprimiu, e que não é análogo a ele. Enquanto virtualidade, potencialidade, o 

possível é a imanência do criativo em tudo o que é efetivo, atual, não à maneira de um 

projeto prévio que se realiza, mas como liberação de novas possibilidades. O relampejo 

das seguintes questões acompanha assim o ato de criação: como é possível o surgimento 

de alguma coisa nova?, ou “Quem é esse QUEM” que possibilita tal surgimento? O que 

está em jogo no sonho com o poema ideal?, ou ainda, “Quem é esse QUEM que dentro 

de mim fez ninho e é amigo?”. Estas autoindagações mostram-se em Waly Salomão 

como a percepção e a captura de aspectos e entidades possíveis e informes que serão 

trazidas ao poema que se escreve. O possível não é compreendido como uma categoria 

especulativa indicando alguma coisa que não existe: o terreno do possível expresso pelo 

sonho, ou melhor, por outrem, existe inteiramente, porém, não atualmente, fora dos 

versos que o exprimem. O poema composto não se assemelha ao poema de urdidura 

sublime, ele o implica, o enrola como algo diferente, num tipo de flexão que aloja 

aquilo que foi expresso naquilo que exprime.  

             Imaginemos um semblante alegre (em condições de experiência nas quais não 

vemos as causas dessa alegria); esse rosto exprime um mundo possível - o mundo 

5709

Ana
Pencil



8 
 

alegre. Que seja entendido por expressão a relação que produz uma espécie torção entre 

algo que se expressa e um expresso, de tal modo que o segundo não exista fora do 

primeiro. O possível não designa qualquer semelhança entre as duas instâncias, mas o 

estado do implicado, do envolvido em sua própria heterogeneidade perante aquilo que o 

envolve: o rosto alegre não se parece com aquilo que o alegra, e sim o envolve em 

estado de mundo que alegra, um mundo de outrem que carrega a alegria, antes 

soterrada, à superfície, numa inflexão ou trânsito anunciada por Waly nos versos de 

“Minha Alegria”, também integrante das Algaravias: 

 

Minha alegria permanece eternidades soterrada 
e só sobe para a superfície 
através dos tubos de filtros alquímicos 
e não da causalidade natural. 
Ela é filha bastarda do desvio e da desgraça, 
minha alegria: 
um diamante gerado pela combustão, 
como rescaldo final de incêndio. (SALOMÃO, 2014, p.234).  

 

 

             Outrem não pode ser separado da expressividade que o constitui. Eis porque, 

para apreender outrem como tal, são necessárias condições de experiência específicas: o 

instante em que o expresso ainda não tem (para nós) existência fora daquilo que o 

exprime, “o rescaldo final de um incêndio” que não é fruto de uma “causalidade 

natural”, mas aparição forjada na escrita. Em cada complexo perceptivo há uma 

multidão de possibilidades em torno da realidade, fazendo com que outrem seja a 

expressão de um mundo possível. Na apreensão de Waly, os “tubos de filtros 

alquímicos” é que são os condutos pelos quais outrem emerge a superfície, à escrita.  

             Outrem encerra e anuncia paisagens inexploradas, desencadeia fluxos que 

desembocam num possível como tal, que está enrolado naquilo que o exprime, 

conferindo, ao mesmo tempo, na sobreposição que realiza na linguagem, um grau de 

realidade aos possíveis que abraça: a existência destes envolvida pelas expressões, 

dramatizado por estas. Assim o poeta pode multiplicar nosso mundo, povoando-o com 

todos esses expressos que não existem fora de suas expressões, visto que outrem dispõe 

da linguagem como meio para conferir vida aos possíveis que exprime - mundo 

amplificado por outrem.  
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             Com outrem, o virtual que se aproxima e se distancia por entre as palavras, 

intercorrente ao falar e calar, não é mais uma virtualidade caótica, mas algo tornado 

consistente, entidade que se produz sobre um plano de composição que transpõe o caos 

– realização esta que Deleuze e Guattari chamam, por vezes, de acontecimento. “O 

acontecimento não é de maneira nenhuma o estado de coisas, ele se atualiza num estado 

de coisas, num corpo, num vivido, mas ele tem uma parte sombria e secreta que não 

para de se subtrair ou de se acrescentar à sua atualização” (DELEUZE; GUATTARI, 

2010, p. 185-186). Contrariamente ao estado de coisas, ele não inicia nem termina, 

posto que adquiriu o deslocar infinito ao qual dá consistência. “Real sem ser atual, ideal 

sem ser abstrato” (DELEUZE, 2006a, p.294), o acontecimento, segundo a definição 

deleuze-guattariana, e porque não dizer, em sua figuração na Fábrica do poema de 

Waly,  é imaterial, incorporal, invivível, configurado e apreendido em entretempos, 

entre instantes, na potência mesma do devir, onde nada se passa, mas tudo se torna... 
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4 POEMAS ATRAVESSAM A RUA SEM CUIDADO OU DISTRAÇÃO COMO 

ATITUDE HEROICA NA METRÓPOLE 

 

Rafael Zacca Fernandes (PUC-Rio / CNPq) 

 

 

 

RESUMO: A propósito da distração como ethos heroico na modernidade, analiso as mudanças 
perceptivas ocasionadas pelo avanço das forças produtivas no capitalismo e a consequente 
captação dessa mudança por 4 poetas contemporâneos, a saber, Liv Lagerblad, Heyk Pimenta, 
Alberto Pucheu e Eucanaã Ferraz. Cada um destes poetas traz a distração não tanto como tema 
de seus poemas, mas sim como aquilo que Walter Benjamin classificou como forma interna. Em 
todos os casos, a distração aparece como força poética diante do perigo de aniquilamento nas 
grandes cidades. Essa reflexão serve de base para outra, ainda, a propósito da relação dos modos 
de fazer poéticos com a política, pensando com Jacques Rancière a sua tomada de posição na 
“partilha do sensível”. 
 
Palavras-chave: distração. poesia contemporânea. Walter Benjamin. 
 

 

 

Se é possível falar em uma vida das formas, como propôs Henri Focillon, (2001) 

e com ele Walter Benjamin (2011), a propósito do mundo das artes, é possível talvez 

imaginar uma pólis para a sua convivência. Em uma tal cidade das formas, podemos 

imaginar cada obra como uma pessoa ou animal. Imaginemos, portanto, que os poemas 

são alguns dos viventes em uma tal sociedade. Para a vida das formas, um médico ou 

um policial aconselharia antes de tudo cuidado, prevenção, autoconservação. Certa 

autossuficiência. Um poema não deve ser outra coisa, e sua vida social deve orbitar em 

torno de uma técnica, de um gênero, de um estilo e de determinados conteúdos que lhes 
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correspondam. Ter um emprego, estudar no seu curso de predileção, obedecer ao patrão 

e ao toque de recolher. A vida notívaga apenas nos fins de semana. Nada de excessos, 

nada de confusão fora do carnaval estabelecido pelo Estado. 

No pequeno distrito literário que investigaremos, quatro poemas distraídos 

atravessam a rua sem cuidado. Não possuem qualidades extraordinárias, nem são 

necessariamente mais corajosos que outros poemas; defendo aqui uma coisa mais 

simples e mais arriscada: a atitude desses é heroica por causa de sua capacidade de 

distração. Ora, a distração é uma das forças mais antigas da poesia épica, que narra os 

feitos dos heróis fundadores. Em Homero imbrica-se de tal maneira na trama, que basta 

lembrar de alguns casos mais significativos: a descrição alongada do escudo de Aquiles, 

quando o poeta se perde em suas imagens; a atitude de Odisseu de extraviar-se 

voluntariamente de seu caminho; ou o desfecho da Guerra de Troia mediante a distração 

dos heróis troianos graças ao famoso cavalo de madeira.1 

 Que têm as cidades a ver com isso? 

Na tradição ocidental, a pólis sempre foi contraposta ao estado de natureza. A 

necessidade de construir cidades teria surgido como reação ao medo diante do que as 

pessoas concebiam como forças “naturais” incontroláveis, como os desastres 

ecológicos, a violência dos grupos humanos uns sobre os outros e o ataque de outros 

animais. No processo de distanciamento com relação a esses perigos “naturais”, no 

entanto, alguma coisa fugira do controle. Foi Walter Benjamin quem definiu o universo 

metropolitano capitalista como um retorno daquelas forças colossais contra as quais as 

cidades um dia se ergueram: “[A técnica emancipada] se confronta com a sociedade 

moderna sob a forma de uma segunda natureza, não menos elementar que a da 

sociedade primitiva, como provam as guerras e as crises econômicas.” (1994, p. 174) 

Explosões de gás e de esgoto, enchentes, deslizamentos, quedas de energia, 

acidentes de carro, atropelamentos, violência urbana... e desastres ecológicos 

consequentes das ações das cidades!2 E o simples deslocamento na cidade, ainda que em 

segurança, envolve uma série de forças imprevisíveis: uma simples caminhada na massa 

amorfa de milhares de anônimos é o suficiente para despertar a sensação de que cada 

um é um competidor ou criminoso em potencial. De certa forma, o surgimento das 

                                                           
1 A esse propósito, cf. meu ensaio sobre “Distração: atitude heroica diante da metrópole”, disponível em 
http://revistas.pucsp.br/index.php/fronteiraz/article/view/26371/20178, acessado em 15 de novembro de 
2016. 
2 A esse proposito cf. CHARNEY, Leo; SCHWARTZ, Vanessa (org). O cinema e a invenção da vida  
moderna. São Paulo: Cosacnaify, 2004. 
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metrópoles marca uma espécie de trauma coletivo, a partir do qual os humanos 

modernos irão desenvolver uma série de comportamentos defensivos – pautados na 

capacidade dupla de atenção e de dispersão – com relação à cidade. 

 Para Jonathan Crary, essa transformação se relaciona com o surgimento de um 

campo social cada vez mais impregnado de informações sensoriais. “O capital, como 

processo de troca e circulação aceleradas, produziu no homem essa capacidade de 

adaptação da percepção, e tornou-se um regime de atenção e distração recíprocas.” 

(2013, p. 53) Quanto mais o capital cresce e engendra um campo hiperestimulado, mais 

precisa conter essa força que libera, mediante as práticas de disciplinarização dos 

corpos. Para o capital, a distração não é produtiva, e precisa ser controlada, o que é 

particularmente nítido nas tentativas desesperadas de normatização das crianças no 

ambiente escolar, com toda a sorte de classificação de distúrbios neurobiológicos. 

 Se tomamos as forças incontroláveis da segunda natureza, isto é, da metrópole, 

como análogas às da primeira, é possível dizer que diante daquela também enfrentamos 

forças mitológicas, como os heróis da poesia épica diante deuses representantes das 

forças naturais. A distração, dessa forma, na modernidade, se torna uma atitude heroica 

diante do mito. Se a emergência dos perigos metropolitanos e a disciplina do capital 

querem sujeitos capazes de certa atenção dispersiva, o suficiente para sobreviverem 

como força produtiva, mas não como sujeitos desviantes, a distração resplandece 

simultaneamente como um campo de possibilidades e uma interrupção da 

normatividade. 

 Nenhum dos poemas de que vamos falar aqui trata diretamente do tema da 

distração. Ela se configura como forma interna – a minha hipótese é a de que apenas se 

furtando à aparição imediata como conteúdo a distração pode de fato afetar os poemas 

de modo a colocá-los em perigo. 

Vejamos um poema de Liv Lagerblad. A poeta que conta a história de uma 

separação é interrompida por um acidente. “Vi uma série de animais mortos”, diz Liv. 

Por que um poema de amor precisa falar sobre animais mortos? 

 

(...) também 
um morcego (...) 
trombando num poste 
indo ao chão, tonto 
 
trouxe o morcego 
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nas mãos em concha 
e o pousei na cama 
(...) o peito reticente do animal 
parou de inflar-se 
e usei as unhas para abrir 
(...) como fosse fruta 
a entranha e os tubos digestivos 
(...) minúsculos e meigos 
 
o coraçãozinho 
por algum reflexo 
bateu uma vez mais 
depois de muito tempo 
já estando o peito aberto 
e aquela uma pulsão 
sem vida porém 
pulsão de fato 
aquilo foi o amor 
(2014, pp. 22-23) 

 

Por que o amor se identifica, no poema, com a última batida do coração do 

morcego? Para Liv, a imagem erótica, na grande cidade, se configura, como um 

espasmo, um susto. O poema se detém longamente no corpo agonizante do morcego, 

que atraiu a distraída para o perigo. Não se trata aqui do amor burguês da vida privada e 

segura. A poeta buscou, no corpo erótico do amante, tanto as forças de união como de 

dissolução. A distração não é o tema do poema: só pode ser concebida no modo de 

abordar outros problemas, como o do amor, ou o dos animais mortos. Não por acaso, o 

que possibilita falar sobre a paixão é um morcego, um mamífero voador cuja orientação 

espacial se dá através de imagens sonoras: a distração é um motor secreto que força uma 

não-identidade dos temas e das técnicas, dos estilos e das formas consigo mesmas. 

A não-identidade atravessa também o poema “É preciso aprender a ficar 

submerso”, de Alberto Pucheu (2013, pp. 9-10).  Trata-se de um mantra ou de um 

manifesto-mecânico, que aconselha a submersão no mar... para que? O poema integra o 

livro mais cotidiano que o cotidiano, em que o poeta enfrenta as forças míticas da 

cidade. Por que, então, precisa o poeta abrir seu livro com uma série de poemas sobre o 

surfe, e ainda esse mantra, “é preciso aprender a ficar submerso”, contra a pressão 

marítima, a sensação de que os olhos vão estourar, contra a perda do fôlego... Para 

enfrentar as forças míticas da metrópole, Pucheu precisa submergir, mas não apenas na 

cidade. O distraído pode ser entendido aqui como aquele que mergulha em si mesmo, 

que não está atento, que não olha para os lados para atravessar uma rua, por exemplo. 

Ainda que as forças mitológicas ameacem o herói, ele não deve ceder à tentação de 
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buscar segurança. Precisa permanecer submerso, até que um evento exterior (como o 

morcego de Lagerblad) o expulse para fora de si. Trata-se da atitude homérica diante da 

cidade-mar. O herói sabe que o verdadeiro perigo é muito maior que perder-se: o perigo 

é ser capturado. Para parafrasearmos outro livro de Pucheu, podemos dizer que o herói 

contemporâneo é aquele que deixa a “fronteira desguarnecida”, (2007) para colocar-se 

no centro de forças que o empurram para a morte e para a dissolução. 

Quando Benjamin avaliou as descrições dos distraídos como as mais 

impressionantes com relação à cidade, (1989, p. 69) talvez tivesse em mente que a 

distração rompe com a lógica utilitária do espaço urbano; ao ignorá-lo por algum tempo 

ou em alguns aspectos, ele tem a possibilidade de olhar para esse espaço como se o 

visse pela primeira vez, assemelhando-se à criança. 

 A criança, a distração e a transmutação do espaço urbano pelo gesto lúdico são 

elementos fortemente imbricados no poema “Lixeiros” de Heyk Pimenta. O poeta conta 

a história de uma infância em meio a um subúrbio onde “cabia muito lixo”. As imagens 

oscilam entre a nostalgia a propósito de um grupo de crianças e o realismo cru de um 

bairro entregue às moscas. Em meio a esse cenário, recorda: 

 

as crianças corriam 
atrás do caminhão de lixo 
gritos de criança 
perguntando aos gritos 
 
tem brinquedo 
dá brinquedo 
 
e não havia 
e não havia 
 
os brinquedos do lixeiro 
vinham do lixo dos ricos 
um lixo com brinquedos 
o saco rasgava 
antes de cair na prensa 
e pulavam brinquedos e brinquedos 
(2014, p. 18)  

 

 Os “lixeiros” que figuram no título não aparecem no poema. Nas estrofes, existe 

apenas “o lixeiro”, como figura arquetípica, singular e solitária, que media o lixo das 

crianças ricas e das pobres. O título no plural acusa que são as crianças os lixeiros. São 

elas que espreitam o lixo, atrás de brinquedos. E é a criança pobre diante do lixão quem 

veste a máscara do herói: a atitude heroica está em “Lixeiros” como a distração das 
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crianças – seja com a imagem dos cavaleiros do zodíaco na TV manchete misturada ao 

cheiro do esgoto, seja com a vida do amigo, o “preto”, que tem uma irmã grávida, um 

pau grande e é analfabeto, seja com o amigo “johnny” apanhando do padrasto, ou 

mesmo com um campeonato de minigame “enchendo a varanda de casa”, “o único da 

rua”, de “16 jogos iguais”. 

 O título do poema é o que permite ver na imagem do lixo a criança, e na imagem 

da criança o lixo. As crianças que não herdarão o mundo transformam o resíduo 

produzido pela metrópole em matéria lúdica, com a mesma força com que o capitalismo 

tenta reduzir a criança proletária a mero germe de força produtiva. 

 

cheirando lixo em dia de semana e 
em fim de semana 
jogando bola 
de sapatão 
 
mas corriam e perguntavam ao lixeiro 
pediam ao lixeiro 
 
dá brinquedo 
tem brinquedo 
 
eu olhava 
até corria 
mas não gritava 
não acreditava nos brinquedos 
(Ibidem, p. 19)  

 

O último verso do poema, estranhamente otimista (outra vez, o que lampeja aqui 

é a figura do susto que acomete o distraído), aposta na possibilidade não apenas da 

brincadeira, mas também do amor: “o preto foi meu primeiro namorado.” 

Falamos aqui em transmutação lúdica também para destacar que a distração 

como forma interna exige a dissolução das fronteiras que separam as formas. Se o 

distraído deixa a “fronteira desguarnecida”, enquanto força poética ele deixa as 

definições poéticas mesmas ameaçadas. É o que acontece de forma condensada no 

poema “Graça”, de Eucanaã Ferraz: 

 

Milhões de palavras derramadas inúteis 
mas teu rosto não. árvores tombadas livros 
partidos tudo se vende mas teu rosto não; 
sangue de cidades e crianças mas teu rosto 
segue limpo; em cada canto um inimigo; 
no teu rosto não; rosto onde não cabe a guerra; 
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rosto sem irmão; teu rosto 
o teu nome o diz. 
(2015, p. 69)  

 

Tal poema, a que poderíamos classificar como lírico, é construído com o motor 

épico. As forças da guerra (e, por que não, da história) se mostram nele como raramente 

vemos em um poema desse tipo. São como um véu sobre o rosto do qual se quis dizer. 

Esse rosto, imagem de tudo o que seria contrário às ações violentas dos homens, é como 

um centro de gravidade que atrai as forças ameaçadoras daquilo a que chamamos aqui 

de “segunda natureza”. Na secreta atitude épica, o poema lírico rompe as suas barreiras 

e, de certa forma, nos exige outras formas. 

 Na pólis da vida das formas, os viventes distraídos realizam um protesto às 

instituições consolidadas à preservação das relações injustas de produção, de formação. 

Se os poemas interferem mesmo na partilha do sensível, como sugere Jacques Rancière 

(2009, p. 23), eles ensaiam algum gesto não apenas heroico, como anarquista, ou, pelo 

menos, anti-normativo, com o qual ainda nos cabe algum aprendizado. 
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 A LINGUAGEM-CORPO DA VOZ NA POESIA BRASILEIRA 
CONTEMPORÂNEA 

Susanna Busato (UNESP) 
(FAPERP/n.089/2016) 

 
 

Resumo: A experiência performática do discurso poético é o caminho trilhado nesta reflexão 
que procura perceber na linguagem do poema o corpo do sujeito que fala. Sua voz, nessa 
perspectiva, é ouvida como linguagem de uma busca, de um enfrentamento, de uma viagem. A 
poesia é lida como urgência, como um discurso que transita, toca no corpo de outras vozes que 
ressoam e reverberam outros tempos e outros espaços. Na poesia de A Voz do Ventríloquo 
(2012), de Ademir Assunção (Prêmio Jabuti de Poesia 2013), procuro perceber os referentes que 
protagonizam uma descida aos infernos e o sentimento de enfrentamento frente aos níveis de 
representação da realidade presentes nas imagens. Estas nos remetem às referências simbólicas 
dos objetos, frente às quais a voz crítica do Ventríloquo narra/descreve a descida aos infernos 
dessa realidade ficcionalizada da vida. Nela percebo a ousadia de ironicamente dizer, na 
abertura do livro, que “poetry is dead”. Matar a poesia assim logo na abertura é um gesto 
performático que se posiciona para construir uma poesia que se impõe como memória de si 
mesma e como espiral difusa de uma voz, a do Ventríloquo, que ronda e sonda dentre tantas 
outras vozes as que de alguma forma elucidam ou alucinam o sujeito na sua memória, no seu 
presente de busca, na sua crítica ao mundo dilacerado pelo capitalismo, pela violência da guerra 
e pela ambição dos homens que detêm o poder. Da cultura pop dos quadrinhos, do rock e do 
blues, à tradição clássica dos gregos e dos menestréis da cultura marginal dos anos 70, a obra 
emerge como de um abismo de resíduos dos quais irá captar as tensões e as zonas de força das 
relações éticas e estéticas que formam na sociedade o tecido de uma voz que se ergue como um 
corpo-linguagem a ser visitado e sentido pelo leitor. 

 
Palavras-chave: poesia contemporânea, voz, Ademir Assunção. 

  

 

 O objetivo desta investigação é compreender como o poema inaugura na 

linguagem um espaço discursivo que opera procedimentalmente a imagem do corpo e 

da voz do(s) sujeito(s). A obra A Voz do Ventríloquo (2012), de Ademir Assunção, 

Prêmio Jabuti de Poesia de 2013, passa a ser lida aqui como um lugar onde a voz1 

                                                           
1
 “Voz” aqui está num dos sentidos que entende Paul Zumthor (2014): como uma subversão, lugar 

possível de um dizer, uma ruptura da clausura do corpo. É um falar que habita a linguagem. Nesse 
sentido, a voz que fala nos poemas habita um espaço que é o da linguagem do mundo, uma vez que se 
alimenta das referências do mundo, dos acontecimentos e das referências da literatura. É uma voz que tem 
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enquanto instância performática de um desejo e de um sentir inaugura uma linguagem 

que teatraliza a ronda e a sonda de outras vozes que elucidam e alucinam o sujeito na 

sua memória, no seu presente de busca, na sua crítica ao mundo dilacerado pelo 

capitalismo, pela violência da guerra e pela ambição dos homens que detêm o poder.  

Nesse contexto, procura-se perceber e perseguir o deslocamento do sujeito, seu corpo no 

espaço como experiência, como descentramento, como procura (de si e do outro). 

Talvez aqui a ideia de “errância” não seria demasiada, no seu alcance semiótico, ou 

seja, como “arquitetura da paisagem”, de “transformação simbólica”, como leio em 

Francesco Careri (2014, p. 10). O conhecimento a que se lança o sujeito nesse caminhar, 

nessa tentativa de, geograficamente até, percorrer o espaço do outro para encontrar em 

si (ou encontrarmos em nós) o humano perdido (ou o inumano presente), emana de um 

adentrar as coisas, esse espaço urbano que o inaugura e que se torna objeto de sua 

crítica, esse lugar cultural no qual se encontram em choque e em diálogo permanente as 

linguagens da cultura (o pop, a mídia impressa e televisiva, a música, a esfera sócio-

política do discurso, as artes plásticas, a literatura, os mitos, etc). É no percurso de uma 

sintagmática do corpo e do olhar que desejo traçar as linhas do discurso que 

performatizam as vozes da poesia brasileira contemporânea.  

 Começo por dizer que a linguagem da poesia é um corpo. Um corpo tramado de 

signos. Não são apenas as palavras que se alinham na sintaxe e dirigem os sentidos. Há 

nas palavras uma pele elástica, fibra que se tece dessa dimensão porosa que é o tempo. 

Nos seus vãos a memória de seu corpo é retecida em curvas. Ouvem-se de seu corpo os 

sopros de vida: uma voz que reverbera a ditar em mosaico outras vozes carregadas no 

ventre.  

Na obra A Voz do Ventríloquo, o ventríloquo surge como imagem desse corpo 

que reverbera o que os versos de “O Pântano” (Assunção, 2012, p. 57) apresentam: “há 

uma serpente enrodilhada nas ramagens / do poema”. A serpente-poema se autodevora 

num processo intencional, de busca, de uma procura no seio da própria poesia e da 

história humana de seus traços de tempo. Uma poesia, eu diria, asseverada como 

experiência de um fim e de um princípio para as coisas, a partir dos choques, dos gestos 

violentos desferidos na linguagem imagética do livro, que apontam para a consciência 

das “ciladas, armadilhas, areias movediças / no pântano [...] do poema”, sendo que, a 

                                                                                                                                                                          
a escuta do outro (a literatura) e a traduz para o seu discurso. É no nível da enunciação que a voz se 
atualiza. 
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partir daí, “um monstro de folhagens está pronto para emergir [...] ao simples toque / da 

sineta de Pã”.  

A imagem da serpente é pensada por Paul Valéry, em seus Cahiers, como uma 

imagem para o movimento de descoberta da poesia, a da serpente que come a própria 

cauda. Seu fim é o seu princípio, o retorno. A poesia: um oroboro. Diz Valéry (apud 

Campos, 1984, p.113) que  

 

é só depois de um longo tempo de mastigação que ela reconhece no que 
ela devora o gosto de serpente. Ela para, então... Mas ao cabo de um 
outro tempo, não tendo nada mais para comer, ela volve a si mesma... 
Chega então a ter a sua cabeça em sua goela. É o que se chama “uma 

teoria do conhecimento”. 
 

 Como linguagem, pois, a poesia é um corpo que se autodevora, um 

“nascemorrenasce”, como bem concretamente Haroldo de Campos representou na sua 

serpente ao modo de uma fita de Moebius... Um devorar-se, pois, de suas próprias 

intestinações. “Flor é a palavra / flor!”. “Uma rosa é uma rosa é uma rosa é uma rosa.” 

O dado concreto como a romper com a ilusão mimética do signo. Michel Collot (2004, 

p. 167) afirma que é “pelo corpo que o sujeito se comunica com a carne do mundo, 

abraçando-a e sendo por ela abraçado”. Sua voz é a instância performática da poesia. É 

a criação de um espaço virtual que coloca em cena o sujeito em relação ao mundo e seu 

imaginário. Paul Zumthor (2014) chamará de teatralidade a esse espaço de 

representação cuja cena está inserida no contexto de um plano de significação comum 

entre o sujeito e o acontecimento, ou melhor, a performance. No espaço da teatralidade, 

o sujeito receptor reconhece a encenação e muitas vezes se percebe cúmplice, pois 

reconhece no estranho o familiar ao conectar as referências. O riso, o horror, a sensação 

de nonsense, tudo isso concorre para uma participação: o corpo do poema, sua 

linguagem, e o corpo do sujeito, sua percepção. 

A voz, para Paul Zumthor (2014, p. 82), “é uma coisa”. Sua materialidade revela 

o corpo que a reverbera: um corpo-linguagem que articula os signos da cultura que a 

habitam. “A voz repousa no silêncio do corpo”, afirma Zumthor (2014, p. 82). E mais: 

ela emana dele e depois volta. “Nesse lugar em que a voz se dobra nela mesma, 

identifica-se com o sopro, de onde tantos outros simbolistas, recolhidos pelas religiões: 

o sopro criador, animus, rouah; a voz como poder de verdade”. O ventríloquo é aquele 

que fala pelo ventre, de dentro, como se calado estivesse, um fingidor que oculta de fato 

sua voz no outro, como se dele fosse.  
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Nesse jogo de ocultar/revelar arma-se a voz que se performatiza como desejo: 

ungir-se num agora, dimensão da urgência da poesia que se enuncia como uma cápsula 

do presente, constitui-se como ação poética, movida pois pela consciência da incerteza 

de tudo num mundo de mudanças, como bem iluminam os versos de “A praia de 

Heráclito” (Assunção, 2012, p. 33): 

 

entre folhas ondas brisa e bruma 
tardes quentes tardes frias 
dias passados dentro dos dias 
 
deixo por aqui o meu passar 
 
nunca o mesmo rastro no mesmo lugar 
nunca mais essa lua minguante 
chegando bem devagar 

 
 
Não por acaso é Heráclito (de Éfeso, 535 a.C. – 475 a.C.), o filósofo da 

dialética, que nomeia o gesto transitório do sujeito que sabe que o  “esquecimento será 

eterno”, exceto o instante que se vive, único que marca o conhecimento da fluidez das 

coisas. Assim, pois, marcam os versos do poema-prefácio ao livro, nos quais se percebe 

a assinatura retórica do poeta maldito, que encena a performance de seu  tempo 

histórico, em nota dramática: 

 
talvez cinco ou seis destes poemas 
prosperem na eternidade 
talvez mais, talvez nenhum 
 
já o esquecimento será eterno 
 
exceto o instante, este istmo, este agora 
que se grafa na pele, na palma, na pálpebra 
e se esgarça no mar do espanto 

 
 
Perceber na linguagem dos poemas de A Voz do Ventríloquo o corpo do sujeito, 

é compreender na sua voz as molduras da poesia e a performance de seu movimento, 

sua “escrita caligráfica” (Zumthor, 2014, p. 71). Isso porque o sujeito é uma instância da 

linguagem que se dobra sobre si mesma na tentativa de construir uma percepção 

particular do mundo, ou seja, um olhar, ação que conecta o ver com a percepção; ação 

que ultrapassa a mera decodificação; ação de natureza cognitiva. Essa “percepção 

particular” não se traduz como “intimista”, mas como singularizadora do universal, 
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porque vai ao mundo num movimento dinâmico de devoração crítica. A voz é, pois, o 

lugar enunciativo do sujeito como corpo (e aí se traduz em linguagem) e como 

consciência, uma vez que seu olhar emerge como “sopro criador”. Caligrafar essa busca 

pela voz que vem de dentro do ventríloquo é o objetivo da poesia de Assunção nesse 

livro. A imagem do “anjo caído”, recorrente no livro, pode ser pensada aqui como o 

lugar da voz que irá performatizar essa viagem por dentro, a partir do ventre, esse lugar 

simbólico do mundo do qual vertem os elementos da memória. Recorro a Merleau-

Ponty (2009, p. 23) neste momento, quando nos recorda de que o pintor Paul Cézanne 

afirmou certa vez. Dizia ele que “a natureza está no interior”, ou seja, o invisível apenas 

se dá a ver para o sujeito que se lança a uma busca: desentranhar das referências do 

mundo aquilo que se situa no âmbito das relações entre o corpo e o olhar. Nessa busca, 

afirma Merleau-Ponty, “qualidade, luz, cor, profundidade, que estão ali perante nós, só 

lá estão porque despertam um eco no nosso corpo, porque ele as acolhe” (Merleau-

Ponty, 2009, p. 23). O olhar do sujeito (seu corpo e seus sentidos) se expressa por meio 

de um penetrar o outro para desentranhar dele algo que pertence à esfera do próprio 

sujeito, sua humanidade perdida. Para isso procede a um movimento 

desreferencializador dos objetos, para torná-los estranhos, para que o encontro com o 

que se acredita ausente seja possível. Desreferencializar os objetos, torná-los, pois, 

estranhos, é uma ação poética que nasce justamente da falta, do desejo de procura por 

aquilo que não se dá a ver. É um movimento que concebe os objetos a partir de um 

habitá-los por dentro, o que irá gerar uma ação instauradora da voz, que performatiza e 

dá presença à linguagem. Será também o prisma pelo qual esta minha pesquisa buscará 

nutrir-se na sua aventura ao mergulhar no abismo da poesia do agora. 

O poema “O olho azul do mistério” (Assunção, 2012, p.13-4) encena a “descida 

aos infernos”. É no corpo e com o corpo que se percebe a performance do desejo, sua 

pulsão de natureza beligerante e violenta, de enfrentamento. Não há sentimentalismos, 

mas um combate objetivado. Assim é que as referências urbanas, da linguagem dos 

quadrinhos, da poesia, da música, das manchetes de jornais, dos acontecimentos 

mundiais, dos objetos da era industrial e tecnológica, da religião, dos mitos, enfim, 

fazem parte de uma floresta de signos que encenam uma saga.  

O “olho azul do mistério” esconde a fera cujos lábios o sujeito deseja beijar: 

puro enfrentamento. Sua busca o impele para uma descida aos infernos.  
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desço dos céus para beijar 
os lábios quentes da fera – desço, 
vejo dragões pastando na grama 
azul, incêndio nas cortinas 
dos apartamentos – desço, 
escuto um coro de crianças 
bêbadas, vozes batendo no casco 
do navio fantasma ancorado 
no Cais da Última Utopia – vejo, 
sinto na pele os dedos de uma androide 
aflita, quase em pânico, mãos 
de neblina, pálpebras que se fecham 
toda vez que toco o bico dos seios – escuto, 
encaro olho no olho o olho 
do Grande Gavião Terena, leopardos 
lambem o leite da Via Láctea, saltam 
com garras envenenadas sobre 
as penugens de Vênus, penetram 
o cu da lua, pregas se rompem, 
espelhos se estilhaçam e rasgam a carne 
dos banqueiros que sugam o vinho 
da vida com canudinhos cedidos 
pelo senhor McDonald – [...] 
 
 

Esse impenetrável da realidade, esse “de dentro das coisas” que emerge na 

experiência do olhar é um espaço que se descobre sem compreendê-lo: é úmido, aquoso, 

onírico, indefinido, movente. Sua descoberta passa pelo corpo: 

 

sinto, 
e por isso escrevo, e por isso deixo aqui 
palavras escritas na água, na carne 
dos que sofrem, escrevo com sangue, escrevo 
com porra nas paredes das salas 
iluminadas com a luz monótona dos aparelhos 
de televisão, escrevo com mijo nos muros 
das cidades do Ocidente, convoco hidras, 
provoco tumulto, estrelas sentam-se no sofá 
e tomam café marroquino, os sentidos 
mixam o onde e o quando na câmara 
oca de ecos, a pele se arrepia, relógios 
praticam saltos ornamentais em piscinas 
vazias, neve ao redor dos cabelos, chove 
na terra inteira, dedos de açúcar tocam 
a escama dos peixes, o corpo todo pressente 
a presença de um deus, e você finalmente encara 
o úmido olho azul do mistério 

Ademir Assunção (A Voz do Ventríloquo, 2012) 
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É um olho no olho. Não sei se é um “dente por dente”, mas com certeza é a 

carne de um penetrando a carne do outro e devorando da cultura seus traços. Um 

procedimento antropofágico, de devoração crítica das sobras, afinal, o poeta é um 

esgrimista, pois ao caminhar ao encontro com as referências do mundo, exercita o seu 

olhar, luta com as referências, que se trançam na ponta de seu florete/serpente. Seguir 

em frente é o destino desse sujeito, que desce aos infernos, sedento e faminto, para 

colher o que resta do mundo incinerado e em estado de bancarrota. Ele não sucumbe. 

Desolado e só, num mundo que segue para o centro de um imenso SOS, como sugere o 

poema de Augusto de Campos, esse sujeito segue em frente vociferando a voz que vem 

do ventre do ventríloquo, vencendo as sete noites registradas nas páginas de seu Diário, 

desse inferno que se abre. A poesia, pois, emerge justamente daí, dessa consciência do 

caos e desse mergulho necessário. É assim que o sujeito se autonomeia, portanto: um 

“Orfeu nos quintos dos infernos”, título do poema que transcrevo abaixo: 

 
pra saber quem eu sou  
preciso descer até o inferno 
 
lá encontro o Homem do Nariz de Ferro 
o mais tenebroso dos internos 
 
jogo pôquer com o rei das profundezas 
e com o escroque especialista em safadezas 
 
vejo o velhaco encurralando a vil marmota 
e o desespero do banqueiro em bancarrota 
 
lá eu vejo a queda do império de ilusão 
quem banca o esperto logo sai sem um tostão 
 
e quando volto do inferno, quase em farrapos 
sou invencível, sou fogo sobre a relva 
 
eu sou o matrimônio da luz e da treva 
 
eu sou o barco e o barqueiro 
o alvo, a flecha e o arqueiro 
 
eu sou a mandíbula do tubarão 
e o grito de dor do surfista 
 
a mentira na manchete do jornal 
e a bomba do atentado terrorista 
 
eu sou a faca que atravessa 
o peito do político traidor 
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e as ruínas queimadas do templo 
do vigarista mercador 
 
eu sou poeta e sigo em frente 
em linhas tortas 
 
eu não lido com palavras mortas 

(ASSUNÇÃO, 2012, p. 48).  
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VOZES INQUIETAS: (DES) CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS, NO 

ROMANCE "OS MEMORÁVEIS", DE LÍDIA JORGE

 

 
Resumo: Este trabalho propõe
autora portuguesa Lídia Jorge, 
alteridade, como processo
Aqui, tenta-se lançar luz a essa reflexão a partir da análise
Machado, seguindo-a pelo caminho que percorre a
objetivo de reler o 25 de abril de 1974
revisitação do passado, reconstituído pela voz de participantes do principal marco da 
nação portuguesa no século XX, bu
esses sujeitos transfigurados. 
personagem-narradora, Ana Machado, 
necessárias para discutir as novas configurações identitárias 
formas, desterritorializado. 
 

Pequena Ópera: "Os Memoráveis", de Lídia Jorge

 Para não esquecer. Para lem

romance Os Memoráveis (2014)

de revisitação de um dos marcos da nação portuguesa, a Revolução de 25 de abril

recorte da obra será retomar 

personagem Ana Machado

fazer uma reportagem sobre 

VOZES INQUIETAS: (DES) CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS, NO 

ROMANCE "OS MEMORÁVEIS", DE LÍDIA JORGE

Ariane de Andrade da Silva (UERJ/CNPq)

Este trabalho propõe uma leitura do romance Os memoráveis
autora portuguesa Lídia Jorge, sob a perspectiva da experiência do deslocamento 

processos que desestabilizam o conceito de identidade nacional. 
luz a essa reflexão a partir da análise da personagem Ana 

a pelo caminho que percorre ao retornar ao país de origem com o 
objetivo de reler o 25 de abril de 1974. Através de um processo de rememoração e 

reconstituído pela voz de participantes do principal marco da 
nação portuguesa no século XX, busca-se refletir sobre o (entre) lugar ocupado por 

transfigurados. Posicionada em um tempo de interrogações, 
narradora, Ana Machado, é responsável por fazer as correspondências 

as novas configurações identitárias do sujeito
  

Pequena Ópera: "Os Memoráveis", de Lídia Jorge  

Mas é inútil todo aquele esforço. Cedo ou tarde, faça ele o que 
fizer, todos serão esquecidos, sempre assim foi e sempre assim 
há de ser (...). Há um limite para tudo, até para a memória. 
Sobretudo para a memória. Além de que todos seremos 
esquecidos. (...) Para se atingir o recorte real dos factos, é 
preciso escarafunchar, escarafunchar na história com muita arte. 
(JORGE, 2014, p.104) 

. Para lembrar. Neste trabalho é proposta uma breve análise

(2014), de Lídia Jorge. Na narrativa é construída uma 

de revisitação de um dos marcos da nação portuguesa, a Revolução de 25 de abril

retomar o anoitecer/amanhecer  dessa data, através da ótica d

Ana Machado que, repórter por profissão em Washington, 

fazer uma reportagem sobre esse episódio "memorável" para compor 
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televisiva americana. Inicialmente, nos é apresentado como objetivo, a composição de 

"uma narrativa positiva, luminosa, intervalos de excepção no processo calamitoso da 

história." (JORGE, 2014, p.106). Conduzida, a contragosto, por dois americanos - Bob 

Peterson e seu padrinho, "para lugares que [Ana] não desejava revisitar" (JORGE, 

2014, p.14), a narradora-personagem retornará a Portugal. Guiada por uma fotografia 

que remonta o encontro dos personagens-chave da narrativa e representa "a dimensão 

testemunhal de um momento acontecido nas costas da história" (JORGE, 2014, p.56), 

do retorno de Ana Machado duas ações principais se desdobrarão, concomitantemente, 

o efeito da implacável passagem do tempo será perceptível na transfiguração dos 

personagens que viveram a noite da revolução. Em paralelo, tomaremos conhecimento 

da história de Antônio Machado, pai de Ana, e dos laços que se desfazem entre eles. 

Aqui, nosso foco será, fundamentalmente, a análise da primeira questão. 

 A primeira parte da narrativa, "Fábula", se apresenta como um prólogo da 

história. Nesse momento, o padrinho Peterson delega à Ana a missão de recuperar a 

noite memorável de maneira a reconstituí-la obedecendo, sobretudo, a cartografia da 

memória do padrinho. Como o próprio lhe exige  

um primeiro número, exemplar, e para esse início inaugural 
sugiro Miss Machado. A rapariga a abrir a série com o caso do 
seu país, aquele caso extraordinário que ocorreu na sua pátria, já 
lá vão vinte e cinco anos ou mais. Sugiro que a série se designe 
por A História Acordada." (JORGE, 2014, p.14) 

  Na segunda parte do romance, intitulada "Viagem ao coração da fábula", Ana 

Machado, auxiliada por seus companheiros Margarida Lota e Miguel Ângelo, vai 

deambular pela cidade de Lisboa em busca de refazer os passos daqueles selecionados 

participantes da noite de 25 de abril. Assim, os três serão responsáveis por perseguir o 

passado, por viajar de "regresso ao início, [por fazer] a rebobinagem de uma passagem 

da vida à excelência de um momento em que a história se tinha calado para dar lugar 

ao milagre. O momento luminoso."(JORGE, 2014, p.123). Metaforicamente, tais 

personagens são representativos, pois, ao passo que Ana Machado é o único olhar que 

sabia quem eram os participantes do 25 de abril, quem eram aqueles que ocupavam a 

fotografia do Memories, fingia não saber, recuava e negava qualquer contato mais 

profundo com esse passado. Já Margarida Lota pode ser lida com olhos de 

encantamento, não só observa as testemunhas do passado, mas as vê com interesse, em 
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oposição, finalmente, ao Miguel Ângelo, que se posiciona com olhar de desconfiança a 

tudo que lhe é apresentado.  

 Na narrativa, valendo-me da perspectiva de Marc Augé (2007), é possível 

verificar a "presença do passado no presente que o ultrapassa e o reivindica.". Pois, os 

três jovens flanam não apenas pelos locais físicos, mas também pela memória dos 

entrevistados, guiados por um objetivo comum de "contrariar o esquecimento, 

contrariar sem remédio." (JORGE, 2014, p.105). Para Ana Machado, principalmente, 

essa dupla viagem, isto é, o retorno ao território de origem e a ida aos meandros da 

memória dos entrevistados, significa o rompimento da fronteira da memória, o que em 

consequência a faz se confrontar consigo mesma. Como afirma Octavio Ianni, 

a história dos povos está atravessada pela viagem, como 
realidade ou metáfora. Todas as formas de sociedade, 
compreendendo tribos e clãs, nações e nacionalidades, colônias 
e impérios, trabalham e retrabalham a viagem, seja como modo 
de descobrir o 'outro', seja como modo de descobrir o 
'eu'.(IANNI, 2003, p.13) 

 Desse modo, é possível perceber que Ana Machado retorna para buscar o 

desconhecido (remontar o cenário da noite de 25 de abril de 1974), desvendar o exótico 

(desconstruir/reconstruir a idealização da dupla de americanos), inventar o outro (a 

partir do momento que segue o guião dos americanos e recorta dos depoimentos dos 

entrevistados apenas o que convém para a manutenção de uma imagem idílica de 

Portugal) e, por fim, recriar a si própria (IANNI, 2003, p.14), pois renega seu 

pertencimento àquele país, como a própria afirma, àquele "povo que só por acaso era o 

[seu]" (JORGE, 2014, p.17). Nesse sentido, recuperando o que afirma Eurídice 

Figueiredo, 

o trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com o 
'novo', como ato insurgente, e não como parte de um continuum 
do passado e do presente. Gera uma produção artística que não 
apenas retoma o passado - causa social ou precedente estético -, 
mas o renova, refigurando-o como um 'entre-lugar' contingente, 
que, além de inovar, interrompe a atuação do presente. O 
'passado-presente torna-se parte da necessidade (e não da 
nostalgia) de viver. (FIGUEIREDO, 2001, p.134) 

 N'Os Memoráveis", narrativa que não pretende recuperar perfeita e linearmente a 

história, mas sim de maneira cíclica e fragmentária, cada personagem respeita os 

fragmentos de suas memórias nessa reconstituição do que foi, num jogo entre o que 

acreditam poder dizer e o que ainda necessita ficar camuflado, como se ainda vivessem 
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diante do medo de perseguição imposto durante o regime ditatorial português. Nesse 

sentido, Portugal, recuperado de início como "uma fitinha de terra do tamanho de uma 

toalha, sem importância nenhuma [que], de súbito, transformava-se na noiva desejada 

de toda a gente." (JORGE, 2014, p.16), no decorrer da narrativa tem essa imagem 

transmutada pelos depoimentos dos participantes da fotografia do Memories, pois 

metaforizam o fracasso da nação portuguesa no cumprimento das promessas feitas ao 

povo quando o regime democrático se estabeleceu. Dessa forma, os entrevistados são 

parte do retrato do Portugal pós revolucionário e seus depoimentos revelam uma imensa 

solidão conjugada a um sentimento de perda da pátria, porque a pátria a que pertencem 

é a da memória. Desse modo, esses sujeitos ocupam uma posição marginal dentro de 

seu próprio território,  

muitos sentem que a 'terra' tornou-se irreconhecível. Em 
contrapartida, são vistos como se os elos naturais e espontâneos 
que antes possuíam tivessem sido interrompidos por suas 
experiências diaspóricas. Sentem-se felizes por estar em casa. 
Mas a história, de alguma forma, interveio irrevogavelmente. 
(HALL, 2008, p.27) 

 A experiência vivida os torna estrangeiros dentro da própria terra. Na narrativa  

destaca-se o lugar periférico que ocupam no território português, impossibilitados de se 

reintegrar, vivem da memória de uma noite gloriosa, vivem de um Portugal anterior, 

interiorizaram uma pátria que já não existe. Assim, são sujeitos desterritorializados - 

recuperando aqui o conceito de Deleuze e Guattari - vivem numa constante negociação. 

Eles estão no entre-lugar, uma terceira margem criada que se configura como um espaço 

de irreconhecimento e incompletude. Diante do vislumbre do que a pátria se tornou,  

vivem da memória do que foi, incapazes de se reintegrar no agora.  

 Dialogando com personagens reais, Lídia Jorge se inspira em figuras históricas 

para recuperar a noite da Revolução de 25 de abril de 1974. Nesse trabalho, destacamos 

alguns deles para que seja possível perceber como dos seus testemunhos fica a certeza 

de que não há heróis, mas sim sobreviventes desfigurados. Desde logo, tenhamos em 

atenção El Campeador, diz ele 

É preciso dizer as palavras certas sobre o que se passou para 
que o povo possa salvar o que deve. O povo tem de saber que, 
se a mentira passar sobre nós, o povo ficará mais frágil porque 
ficará sem o exemplo dos seus defensores, e um povo sem 
defensores não passa de um rebanho de gado de lã branca 
abandonado à mercê dos lobos. (JORGE, 2014, p.218) 
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 Repare-se que o personagem expressa sua preocupação com a imagem que o 

povo português compõe acerca da Revolução de 25 de abril, assim como acerca dos que 

dela participaram. Aos poucos, perceberemos que El Campeador apresenta não apenas 

uma perspectiva saudosista em relação ao passado, mas também está em prontidão para 

servir ao país novamente, marca do que significou aquele período para si, diz ele "Eu 

sou aquele que por vezes se deita mas nunca adormece. Estou sempre vigilante, sempre 

alerta, sempre pronto para reiniciar o que for preciso. Eu sou esse." (JORGE, 2014, 

p.221). Em seguida, repare-se, por exemplo, nos poetas Ingrid e Francisco Pontais 

ambos que, vivendo em total isolamento, transformam em paisagem do passado aqueles 

que haviam sido próximos de si e modificam ao máximo seus costumes para alcançar 

esse tal distanciamento. Dizem eles que, "era assim, quanto mais longe da 

mundanidade, melhor entendiam o mundo, quanto mais longe da movimentação 

política, melhor compreendiam os caminhos do poder." (JORGE, 2014, p.285). A essa 

afirmação, soma-se a afirmação de Francisco Pontais. 

de resto, foi uma história de cobardia. Um dizia, atira, o outro 
dizia, atira tu primeiro, e ninguém atirou. Não houve 
pronunciamento, não houve golpe de Estado, não houve 
revolução nenhuma. É tudo mentira. Houve um passo na 
contradança. (JORGE, 2014, p.282)  

 Dos testemunhos colhidos por Ana Machado, Margarida Lota e Miguel Ângelo, 

o do personagem Charlie 8 se destaca. Já falecido, é a sua esposa quem dará o seu 

depoimento sobre o período em que viveu com o marido durante a Revolução. A esposa 

de Charlie 8 fala sobre a impossibilidade de se adaptar a rotina pós revolução, vivida 

pelo marido e por ela. Repare-se que talvez seja o dela o único relato de quem, não 

tendo participado diretamente, viveu também o período revolucionário. 

Agora sou eu quem o está a dizer. Sou testemunha. Quem uma 
vez faz rodar as agulhas sobre um tal mostrador, em seguida, 
passa a conviver mal com a batida regular das horas. Difícil 
sobreviver aos dias, meses, anos, que vêm depois, quando bater 
das horas já se transformou em rotina. (JORGE, 2014, p.244)  

 Em seu depoimento, a esposa retoma o papel do marido naquela noite de 25 de 

Abril, afirmando haver "uma proporção matemática entre o tempo que se passa sem 

liberdade e o tempo que se demora a aprender a viver em liberdade." (JORGE, 2014, 

p.240). Destaca-se no relato da viúva um imenso cuidado na seleção do que deveria 

falar e o que deveria permanecer oculto, o que fortalece a premissa de que a liberdade 

limitava-se, afinal, o seu "marido sabia de tudo isso, mas o que ele pretendia era 
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encostá-los à parede, demonstrar à evidência que, depois da libertação, a liberdade 

tinha ficado à porta. Que no novo regime, passados todos aqueles anos, continuava tão 

antigo quanto o antigo." (JORGE, 2014, p.250). Na narrativa, é a partir, principalmente, 

da reinvidicação de pensão de Charlie 8 que, numa construção irônica e sádica são 

reveladas figuras de um Estado "[que] cochila e dorme" (JORGE, 2014, p.252), pois 

"na manhã em que o Ministro tinha de decidir, haviam surgido dentro do mesmo pacote 

para assinatura, dois requerimentos, o de Charlie 8 e o dos Pides." (p.253) e não se 

deixou passar a oportunidade de eliminar a possibilidade de que Charlie 8 recebesse 

qualquer retorno, em prol dos pides, já que esses "defenderam o Império, enquanto 

aquele rapaz [Charlie 8 e todos os que ele representa] desfez o Império" (p.254). 

Vejamos: 

O tempo tinha deixado de existir. Não estávamos mortos nem 
vivo, nem a dormir nem acordados. O heroísmo e a cobardia 
dormiam nos mesmos peitos. A história e o esquecimento eram 
partes do mesmo cérebro esperto. A umidade e a luz provinham 
do mesmo lugar, e tudo estava esquecido quando se 
pronunciava memorável. (JORGE, 2014, p.256) 

 

 Assim, diante do desfecho dos entrevistados, fica-nos a imagem formulada por 

Ana Machado, ao refletir sobre os sobreviventes do Memories que, já agora, se sentem 

maltratados, fragilizados e esquecidos a procura de um tempo imemorável. 

 

Considerações Finais 

 Para lembrar, para não esquecer. Nesta pesquisa, acompanhamos o percurso de 

construção da narrativa da autora Lídia Jorge, abarcando na proposta de discutir a 

experiência do deslocamento e da rememoração como processos que, na obra, 

desestabilizam o conceito de identidade nacional. Para tanto, buscamos verificar como, 

na narrativa, a imagem criada em torno das testemunhas entrevistadas significa, 

metaforicamente, o fracasso da nação portuguesa e a subversão da imagem gloriosa do 

desfecho da Revolução de 25 de abril de 1974 e as contravenções do início do período 

democrático.  

 Durante esse percurso, notamos que a abordagem de releitura do episódio, ainda 

que balizada pela História, se fia na memória, seja ela construída através da ótica 
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romantizada do estrangeiro, o americano Robert Peterson, que com sua perspectiva 

estereotipada constrói uma identidade coletiva para o povo português ao propor a 

composição de uma série televisiva que se edifica à mercê de suas lembranças, seja a 

partir da recolha dos testemunhos de participantes marginais da revolução, que até então 

tinham suas vozes suprimidas por discursos de poder. Assim, num certo sentido, é 

interessante notar como tais perspectivas se confrontam e são responsáveis por uma 

narrativa plural, que avulta por questionar o leitor e desestabilizar estruturas 

cristalizadas de poder. 

 Ao seguir a personagem Ana Machado pelo caminho de retorno à Portugal 

vislumbramos uma narrativa que propõe uma leitura subversiva do 25 de abril de 1974 

ao passo que dialoga com a construção da personagem enquanto sujeito. Nesse sentido, 

foi possível perceber que Ana Machado, ao ser marcada por suas travessias, torna-se um 

sujeito múltiplo, que se hibridiza através da língua e vive em constante negociação 

cultural. Desse modo, notamos que a personagem é, na obra, a principal representante 

de uma geração que questiona o passado, ao lado de Margarida Lota e Miguel Ângelo, 

assim, a par dos conflitos que permeiam a recuperação da Revolução de 74, 

vislumbramos, ainda, os conflitos geracionais da personagem. 

 Finalmente, através de um processo de rememoração e revisitação do passado, 

reconstituído pela voz de participantes desse marco da nação portuguesa, refletimos 

sobre o entre-lugar ocupado por esses sujeitos transfigurados, na tentativa de 

demonstrar os processos que os levam a ser seres desterritorializados dentro da própria 

cultura. Desse modo, acompanhamos como, de fato, a madrugada da revolução ainda se 

faz presente, através, principalmente da memória e da perseguição sofrida aos que dela 

participaram. Nesse sentido, ao selecionar personagens silenciados por discursos de 

centros hegemônicos, na narrativa, a historiografia oficial se desestabiliza.  

 Assim, Lídia Jorge apresenta com a Os Memoráveis uma narrativa inquietante, 

capaz de provocar o leitor. Nesse percurso labiríntico, a autora nos convoca a investigar 

e, também, refletir sobre um passado que não se pode esquecer. 
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  PORTUGAL, A JANGADA E A ILHA:  
PRENÚNCIO DE MOVIMENTAÇÃO E DIÁLOGOS INTERCULTURAIS 

 
Gislene Teixeira Coelho (IF SUDESTE MG) 

 
Resumo: Este trabalho centra suas discussões na representação do deslocamento peninsular 
fabulado nas páginas de A jangada de pedra, de José Saramago, em que Portugal e Espanha se 
separam de todo o resto do continente europeu e se dirigem para as costas da América e África. 
Essa transformação geográfica sugere a criação de um espaço de reflexão em que rearticulações 
políticas, identitárias e culturais se impõem no contexto português. Outrossim, discutir-se-á 
como o conceito nação-monumento, tão ricamente aplicado a Portugal e produtivo na 
elaboração da identidade nacional portuguesa e europeia, pode ser provocado pela obra em tela, 
de modo que noções como nação e identidade nacional passam por um processo profundo de 
revisão no momento em que o Portugal-ilha passa a flutuar errante pelos mares. Instigado por 
um “grande sopro”. O romance de 1986 expressa um profundo mal-estar antes e depois da 
movimentação da Península, não claramente identificado e nomeado pelos personagens do livro, 
imprimindo no texto indícios de que novos tempos viriam, quando uma crise europeia tomaria 
corpo décadas mais tarde e quando, sobretudo, uma crise dos valores, ideologias e política da 
Europa colonial ganharia maior relevo, impulsionando e sendo impulsionada por estudiosos e 
obras que se articulam em torno de uma política de resistência e, mais recentemente, em torno 
de uma política intercultural. À luz do desnudamento dos resquícios coloniais, opera-se a favor 
do desnaturalização e da desarticulação de uma herança que se corporifica, até os dias de hoje, 
em relações e participações desiguais, estacionadas sob a sombra do etnocentrismo. 
Palavras-chave: Deslocamento. Política intercultural. Herança colonial. Descentramento. 

 

Quando se propõe a discutir identidade das nações modernas, destacando o caso 

português, a partir de sua conjunção com as experiências de deslocamento, duas zonas 

de contato são trazidas à tona: o além-mar e o porto. Explorando seus significados 

metafóricos recorrentemente visitados e aludidos, podemos lembrar que o além-mar é a 

saída, o contato com o resto do mundo, o forâneo, lugar do viajante e da nau, já o porto 

indica a chegada, a permanência, o dentro, lugar da memória e da narrativa. Assim, 

enquanto o primeiro suscita instabilidade, flexibilidade, imprevisibilidade e 

estranhamento, o segundo, segurança, familiaridade, conforto e estabilidade. Embora 

sejam aparentemente representações dicotômicas, ver-se-á, a partir da leitura de A 
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jangada de pedra, como esses elementos transitam entre si, até mesmo como uma forma 

de corrigir os problemas e as carências inerentes a cada uma dessas experiências, de 

sorte que se somam para criar uma única narrativa entre o mar e o porto, a errância e a 

fixidez, o fora e o dentro, o estranho e o familiar, os outros e o nós. 

O título do romance de Saramago – A jangada de pedra – sugere uma leitura 

dupla, pois tal jangada pode ser tomada como referência à Península Ibérica, “imenso 

barco” (SARAMAGO, s/d, p. 131) que navega sobre as águas do Atlântico, ou à 

jangada de pedra que se encontra encalhada na costa marítima portuguesa. Citar-se-ão 

abaixo duas passagens que registram, na sequência, a transformação da península em 

barco e o primeiro contato de Pedro Orse e seu cão com o barco de pedra: 

 
Então, a Península Ibérica moveu-se um pouco mais, um metro, dois 
metros, a experimentar as forças. As cordas que serviam de 
testemunhos, lançadas de bordo a bordo, tal qual os bombeiros fazem 
nas paredes que apresentam rachas e ameaçam desabar, rebentaram 
como simples cordéis, algumas mais sólidas arrancaram pela raiz as 
árvores e os postes a que estavam atadas. Houve depois uma pausa, 
sentiu-se passar nos ares um grande sopro, como a primeira respiração 
profunda de quem acorda, e a massa de pedra e terra, coberta de 
cidades, aldeias, rios, bosques, fábricas, matos bravios, campos 
cultivados, com a sua gente e os seus animais começou a mover-se, 
barca que se afasta do porto e aponta ao mar outra vez desconhecido. 
(SARAMAGO, s/d, p. 43) 
(...) e quando chegou viu que não eram mais que pedras entre pedras, 
mas, não sendo este animal cão de enganar-se, alguma coisa ali 
haveria de singular, foi então que reparou que os seus próprios pés 
assentavam sobre ela, a coisa, uma pedra enorme, com a forma tosca 
de um arco, e ali outra, comprida e estreita como um mastro, e outra 
ainda, esta seria o leme com o seu timão, ainda que partido. Crendo 
que a pouquíssima luz o enganava foi dando a volta às pedras, 
tacteando e apalpando, e assim deixou de ter dúvidas, este lado, alto e 
aguçado, é a proa, este outro, rombo, a popa, o mastro inconfundível e 
o leme só poderia ser, por exemplo, espadela de gigante se isto não 
fosse, verdadeiramente, onde está, um barco de pedra. (SARAMAGO, 
s/d, p. 183)  

 

No primeiro trecho, a transformação pode ser observada no emprego dos 

vocábulos “Península Ibérica”, “massa de pedra e terra” e “barca”. Importante ainda 

destacar que o movimento da barca sucede um sopro que parece acordar toda a massa 

antes inerte. A palavra sopro, muito utilizada na literatura para se referir ao nascimento 

e à regeneração e frequentemente utilizada como sopro de vida, atribui uma ação 

humana ao imenso bloco de terra. Tal personificação promete ser o afastamento do 
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continente europeu o início de um processo de transformação e renascimento para a 

península. Repara-se, no segundo excerto, a alusão a uma série de componentes de um 

barco, como a proa, o leme, o mastro, que, diferentemente da barca em movimento, 

encontram-se desacordados e paralisados no tempo e no espaço. 

Portanto, ao comparar as duas representações da jangada, pode-se estabelecer 

um elo entre os dois objetos (o errante e o fixo) com as associações já referendadas 

sobre o além-mar e o porto. Como representações alegóricas, a jangada encalhada pode 

ser aproximada a tudo que é ou deseja ser sólido, permanente e estável, ao contrário da 

jangada errante, que sugere uma ligação com o que é ou deseja ser maleável, incerto e 

fluido. Busca-se nessas duas jangadas uma aproximação de seus significados simbólicos 

com a questão identitária das nações modernas que vem se formando e transformando 

ao longo dos séculos no encontro entre o além-mar e o porto. Portanto, as jangadas 

servem como instrumento crítico para se pensar a formação das identidades de países 

como Portugal e Espanha, como também sugerem reflexões que podem ser estendidas a 

outras nações modernas que vivenciaram processos de formação similares.  

Contribui para essa reflexão o trabalho de Stuart Hall, em A identidade cultural 

na pós-modernidade, em que tece uma leitura crítica acerca de uma suposta identidade 

europeia que pretensamente se embasa no ideal da essência. O estudioso mostra que a 

identidade como essência nunca existiu, de modo que o que as nações centrais 

apresentam seria uma pseudoidentidade nacional. Hall quebra com a ideia de que 

existiria uma identidade unificada e estável, afirmando que as identidades, de modo 

geral, seriam marcadas pelo deslocamento, pela descentramento e pela diferença. As 

identidades são formadas através de processos, na maior parte, inconscientes que se 

apoiam nos discursos de representação, os quais fazem florescer um sentimento de 

nacionalidade. Diante disso, nenhuma nação estaria apta a divulgar uma identidade 

nacional inata, pois ela se constrói por meio de um longo e contínuo processo histórico, 

ou seja, não se constitui como um traço genético. Citando Hall: 
 
A identidade plenamente unificada, segura e coerente é uma fantasia. 
Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e 
representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, 
com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 
temporariamente. (HALL, 2001, p. 13) 

 

Ademais, a maioria das nações, incluindo as nações ocidentais hegemônicas, 

seria formada por meio de processos impositivos, de modo que o território europeu 

registrou marcas de grupos sociais e étnicos bastante variados, sendo palco de invasões 

que se estenderam até mesmo por séculos. Os países europeus, assim como todas as 
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nações modernas, vivencia uma formação cultural compósita, pois, embora o projeto de 

unificação tentasse suprimir a diferença cultural, essa diferença impõe-se através de um 

inevitável processo de contaminação entre as culturas. Segundo Hall: “A Europa 

Ocidental não tem qualquer nação que seja composta de apenas um único povo, uma 

única etnia. As nações modernas são, todas, híbridos culturais.” (HALL, 2001, p. 62) 

A teorização de Hall pode ser colocada em diálogo com o que foi discutido 

anteriormente sobre o além-mar e o porto, os quais, como zonas de contatos com o 

exterior e o interior, testemunharam infindáveis contatos humanos e flexibilizaram a 

formação das identidades das nações modernas. Na formação dos Estados, o além-mar 

adquire considerável representatividade, tendo em vista que, desde as aventuras náuticas 

do século XVI, o fluxo marítimo não mais cessou. Eduardo Lourenço, no livro A nau de 

Ícaro, ao considerar a importância do além-mar na formação da nação portuguesa, cria 

uma categoria conceitual que associa a identidade de Portugal com a figura do navio, 

denominada por ele como “navio-nação” (LOURENÇO, 2001, p. 65). A expressão 

alude simbolicamente à importância do deslocamento para a formação do território 

português e instiga um debate sobre a simbologia da nau e do além-mar para o processo 

identitário português.  

Se o além-mar é sinônimo de aventuras, novidades, mudanças, o porto é lugar de 

pouso dos viajantes, de suas conquistas e de suas experiências vividas. O porto é o lugar 

da memória e da construção, em torno do qual se constroem casas e famílias, se formam 

cidades e se formam sociedades. Assim, o porto associa-se a um outro viés identitário 

que expressaria o que há de mais concreto e mais permanente, são as construções, os 

heróis, os símbolos, os monumentos, elementos que fundamentam a história de um povo. 

Assim, em consonância com o conceito de Lourenço, à metáfora do porto conjuga-se a 

categoria conceitual nação-monumento. Entretanto, ver-se-á que os conceitos navio-

nação e nação-monumento agem conjuntamente na caracterização das identidades 

nacionais. O porto necessita do além-mar para se atualizar, se movimentar, 

alimentando-se das experiências dos viajantes.  

Em uma nação como Portugal, é facilmente perceptível o traço nação-

monumento, basta percorrer algumas regiões para sentir como sua história pode ser 

contada através de seus monumentos. A jangada de pedra, encalhada na costa 

portuguesa, pode ser referendada como um objeto-monumento, cuja formação sólida e 

grandiosa é capaz de perpetuar uma memória e uma história. Os monumentos estão 

intricados no processo de identificação povo, nação e nacionalidade. Assim, o objeto-

monumento deve falar por si mesmo e em nome de uma nação, o expansionismo 

marítimo, por exemplo, conserva sua memória entre os monumentos existentes em 

Portugal, dentre os quais se pode citar o Monumento aos Descobridores, também 
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denominado popularmente por Padrão dos Descobrimentos. Localizado em Lisboa, na 

histórica Santa Maria de Belém, às margens do Rio Tejo, o monumento exibe uma 

imponente caravela de 50 metros de altura e conta a história de 33 figuras históricas. 

A imagem da nau – ressalta-se aqui sua semelhança material com da jangada de 

pedra – aparece com frequência entre os símbolos nacionais portugueses, sua imagem 

perpetua um passado enraizado na alma portuguesa. Essas construções fazem parte de 

um trabalho de monumentalização da história de Portugal e dos portugueses, em que 

grandes monumentos são construídos para simbolizar e lembrar os grandiosos fatos 

heroicos da nação. A identidade nacional portuguesa apresenta-se fatalmente ligada a 

essas imagens monumentais, que encerram um passado glorioso e presentifica os heróis 

e os fatos históricos. Uma nação-monumento constrói tais símbolos para marcar o devir 

e para resistir aos desgastes que o tempo possa provocar na memória. 

No caso português, em especial, a monumentalização mostra ser uma prática 

muito recorrente, uma demonstração, sobretudo, de saudosismo em relação a um 

momento histórico ímpar na vida dos portugueses, conforme revelado por Eduardo 

Lourenço em Mitologia da Saudade. A monumentalização está relacionada a um 

processo de enraizamento e fechamento das identidades nacionais, de modo que pode 

interferir no processo de deslocamento inibindo as trocas humanas. Voltando ao caso 

português, Lourenço lembra que os deslocamentos portugueses são acompanhados por 

narrativas tristes e melancólicas, mostrando o quanto o sujeito em trânsito ansiava pela 

volta, e mais, afirma que: “Na ordem simbólica, tudo se passa como se o português 

nunca tivesse emigrado.” (LOURENÇO, 2001, p. 48). Desse modo, o desejo do retorno 

e o saudosismo geraram uma forma de deslocamento incompleta, no sentido de que a 

mitologização do território e do passado português fez com que os portugueses não 

tivessem efetivamente partido. 

Diante disso, a função do navio-nação, como uma categoria conceitual de práxis 

cultural, seria corrigir a não mobilidade do monumento e da monumentalização, 

revisitar sua história e, se preciso for, desmontar sua estrutura e sua linguagem. Partindo 

dessas considerações, pode-se dizer que a história de identidade de um povo se faz pelos 

movimentos e pelos monumentos. A prática do deslocamento é o “sopro” que faz o 

porto, seus monumentos, suas gentes se movimentarem, de modo que a experiência da 

viagem impede que as coisas continuem no mesmo lugar. Em A jangada de pedra, a 

viagem peninsular resulta em um novo acontecimento insólito que surpreende a todos, a 

gravidez coletiva das mulheres férteis de toda a Península Ibérica, no momento em que 

o enorme barco se dirigia para o sul. Nesse instante, um poeta português elabora uma 

associação entre a Península e uma criança, tendo em vista que a explosão demográfica 
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renovaria a face dos territórios espanhol e português. Tal personificação é narrada nos 

seguintes termos: 
 
Tendo isto acontecido, dizendo o tal português poeta que a península é 
uma criança que viajando se formou e agora se revolve no mar para 
nascer, como se estivesse no interior de um útero aquático, que 
motivos haveria para espantar-nos de que os humanos úteros das 
mulheres ocupassem, acaso as fecundou a grande pedra que desce 
para o sul, sabemos nós lá se são realmente filhas dos homens estas 
novas crianças, ou se é seu pai o gigantesco talha-mar que vai 
empurrando as ondas à sua frente, penetrando-as, águas murmurantes, 
o sopro e o suspiro dos ventos. (SARAMAGO, s/d, p. 306) 

 

Comparar a península a uma criança gera um clima de expectativas por 

transformações e aponta igualmente para um processo ainda muito incipiente e imaturo 

que precisaria ser continuado e aprimorado, mas que claramente ganha vigor durante o 

deslocamento pelo Atlântico. O romance esboça a necessidade da saída, da 

movimentação (interna e externa, física e anímica) e da desmonumentalização para o 

aprimoramento das relações interpessoais e internacionais. Em outras palavras, a 

necessidade de uma conexão contínua e aberta entre o porto e o mundo. Quando se 

pensa na projeção internacional da viagem da Península Ibérica, podem ser inseridas 

questões que envolvem as relações internacionais entre Portugal e Espanha, em um 

âmbito menor, da Península Ibérica com a Europa, da Península Ibérica com os 

continentes africano e americano e, por fim, em um âmbito mais abrangente, da Europa 

com o mundo. 

Qualquer proposta de revisão das políticas internacionais deve passar 

primeiramente pela abertura e flexibilização dos portos. Novamente, busca-se no porto 

seu valor metafórico para representar o portal de entrada das nações, a soleira que 

separa e protege o dentro do fora, o nacional do estrangeiro. Quanto mais 

monumentalizado, mais fechado estará às relações internacionais. Quanto mais 

deslocado, maior o trânsito de pessoas, maior o fluxo de importação e exportação, maior 

a zona de contato internacional. 

Destacou-se anteriormente o porto como metáfora de permanência, de fixidez, 

de construção e de monumentalização, contudo, seu significado amplia-se quando 

associado às partidas e chegadas pelo além-mar, pois, assim como indica abrigo, refúgio, 

ancoradouro, indica também embarque e desembarque. Este último faz com que o porto 

seja movimentado, ganhe vida através dos trânsitos entre os viajantes e os 

remanescentes, entre pessoas locais e de outros países, propiciando mais que trocas de 

mercadorias, uma efervescente troca de experiências de vida, de bens culturais, 
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utilizando como veio comunicativo a própria língua e a língua do outro. Visto desse 

ângulo, o porto não para, dia e noite, pessoas chegando e saindo, mas sempre deixando 

um “sopro” de vida, que faz do porto um ambiente de experiências interculturais, mais 

dinâmico e flexível, e, por que não dizer, mais promissor. 

 

 

Uma jangada, uma ilha 

 

Três pilares dessa construção monumental são fatalmente atingidos: nação, 

nacionalidade e identidade, conceitos seculares que, para se moverem, basta um abalo 

na organização social, econômica e cultural dos países europeus. Saramago parece já 

dialogar com essa fragilidade em seu romance de 1986, ao sugerir um continente já em 

crise. Há uma crise entre Portugal/Espanha e Europa, uma crise de representatividade e 

participação desigual entre os países do continente e, fundamentalmente, uma crise 

potencial em relação à soberania europeia, que se corporifica em uma crise política, 

econômica e ideológica que coloca em debate o lugar e a imagem da Europa em relação 

ao mundo. Nesse sentido, esse romance de 1986 mostra sua validade e sua atualidade 

para tratar de questões políticas e culturais que, até hoje, são alvo de debates em torno 

das relações internacionais em pleno século XXI. 

Dialoga com esse clima de presságios o tom profético da narrativa nas primeiras 

páginas do romance que precedem à separação da Península. Um mal-estar é descrito 

entre os habitantes quando todos os cães de Cerbère começam a ladrar, despertando 

sensações de “pânico e terror” (SARAMAGO, s/d, p. 7), tendo em vista que, de acordo 

com a sabedoria popular, tais sons caninos eram um presságio de que algo muito 

significativo sucederia e que tais cães eram incapacitados de ladrar. O narrador narra 

que os latidos frenéticos dos cães, antes, completamente mudos, ocorrem no momento 

em que Joana Carda risca o chão com a vara de negrilho e produz a fenda. Esse clima de 

expectativa é aumentado quando Joana comenta seu ato por meio de um conhecido 

ditado popular, que diz: “O que tem de ser, tem de ser, e tem muita força, não se pode 

resistir-lhe, mil vezes o ouvi à gente mais velha, Acredita na fatalidade, Acredito no que 

tem de ser.” (SARAMAGO, s/d, p. 8). Ou seja, lê-se o uso da sabedoria popular como 

um recurso expressivo para anunciar previamente que mudanças ocorreriam no 

território português – a fenda que o separa do continente – e, consequentemente, 

transformariam os rumos e o destino da nação e do próprio continente europeu.  

O provérbio funciona como um índice em relação às transformações vindouras – 

inevitáveis e incontornáveis – após o início do movimento. Expressa, em linguagem 

popular, a sensação do sintoma, do mal-estar, que ronda espectralmente antes que um 
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evento de tal magnitude se apresente como uma realidade. Assim, perseguir-se-á a 

manifestação desse mal-estar para projetar discussões que já estão alinhavadas no 

romance de Saramago, mas que solicitam um diálogo com o que está fora, fora da obra 

e fora de seu tempo.  

O deslocamento da Península Ibérica desfaz a condição concreta de Portugal 

como uma nação europeia e a transforma em uma grande ilha à deriva pelo Atlântico. 

Uma ilha que se move por conta própria, espontaneamente, sem a intervenção do 

governo ou de qualquer outra autoridade. Nesse novo contexto, Portugal e Espanha não 

despontam como donos de uma nova descoberta, mas como sujeitos de uma nova 

experiência que lhes põe à prova, portanto, causando-lhes uma sensação de desconforto 

e insegurança. A Península, ao aproximar-se do eixo sul paralisa sua movimentação por 

alguns instantes, como se se colocasse na condição de hóspede, daquele que vem de fora, 

age como se estivesse negociando sua chegada, situação esta que inverte a lógica 

imperial das antigas viagens.  

Após essa paralisação momentânea, a península reinicia seu curso executando 

um movimento que surpreende a todos, começa a rodopiar em pleno oceano no sentido 

anti-horário, “a torcer-se sobre o eu próprio eixo” (SARAMAGO, s/d, p. 287). O 

movimento giratório da Península arrasta-se por um mês, período que transforma a 

rotina da vida das pessoas, interferindo, sobretudo, nas suas referências espaciais e 

temporais. A jangada de pedra, no entanto, mostra que os impactos da rotação 

peninsular geram transformações para além dos territórios português e espanhol, “como 

se o universo estivesse a ser reorganizado duma ponta à outra.” (SARAMAGO, s/d, p. 

288).  

É justamente após todos esses rodopios, que a Península Ibérica toma seu rumo 

final em direção ao sul, assumindo um percurso que, para Saramago, significaria uma 

“viagem ética” (SARAMAGO, 2010, p. 311). Simbolicamente, essa viagem significa a 

quebra da dicotomia norte-sul, que divide, marginaliza e subjuga os povos sulistas, 

como uma retratação, já que tal hierarquia resulta diretamente da herança colonial. O 

trecho abaixo narra o início dessa viagem ética dizendo que: 
 
A península cai, sim, não há outra maneira de o dizer, mas para o sul, 
porque é assim que nós dividimos o planisfério, em alto e baixo, em 
superior e inferior, em branco e preto, figuradamente falando, ainda 
que devesse causar certo espanto não usarem os países abaixo do 
equador mapas ao contrário, que justiceiramente dessem do mundo a 
imagem complementar que falta. (SARAMAGO, s.d., p. 303) 

 

Um último fator que precisa ser aprofundado diz respeito ao impacto do 

desligamento peninsular sobre a identidade europeia. Ao desligar-se do Velho Mundo, a 

5744

Ana
Pencil



9 

 

península ibérica ameaça a formação secular de um continente que se projetou para 

perpetuar como exemplo de e à humanidade. Essa mudança geográfica implica o 

entendimento de que profundas alterações políticas e culturais ocorreriam em todo o 

continente europeu, as quais representariam um perigo para os conceitos de identidade e 

nacionalidade, espalhados da Europa para o mundo. Saramago nos fala dessa ameaça 

identitária no excerto abaixo: 
 
Este foi o dia assinalado em que a já distante Europa, segundo as 
últimas mediações conhecidas ia em cerca de duzentos quilómetros o 
afastamento, se viu sacudida, dos alicerces ao telhado, por uma 
convulsão de natureza psicológica e social que dramaticamente pôs 
em mortal perigo a sua identidade, negada, nesse decisivo momento, 
em seus fundamentos particulares e intrínsecos, as nacionalidades, tão 
laboriosamente formadas ao longo de séculos e séculos. 
(SARAMAGO, s.d., p. 151) 

 

O trecho acima exprime a força e a magnitude do impacto sobre o edifício 

europeu que se vê sacudido dos alicerces ao telhado. É relevante lembrar que o 

afastamento peninsular atinge, com um corte contínuo de um lado ao outro, justamente 

a terra, o território e toda a simbologia construída em torno da relação homem-terra. Ao 

ferir o solo europeu, a Europa sente o golpe na alma, pois agredir o corpo territorial é 

como agredir o que há de mais basilar e essencial, já que o território simboliza o seu 

lugar onde estão suas referências, seus portos, seu lar. Portanto, nem mesmo uma 

construção secular com a Europa pode resistir a esse impacto “psicológico e social”, que 

a forçará a sair do lugar confortável e seguro em que comodamente se assentava. 

Nessa nova viagem, a experiência colonial surge como reminiscência de um 

passado glorioso, mas igualmente compreendido como destrutivo. Assim, os navegantes 

não se deixam levar por instintos aventureiros e belicosos, mas expressam uma grande 

preocupação com a necessidade de entendimento com o Novo Mundo. Nesse sentido, o 

escritor português desenha novas rotas baseadas na mobilidade, na dinamicidade, na 

abertura, na sociabilidade. Saramago aponta essa necessidade de negociação em:  
 
Deitam-se contas aos dias que faltam para chegar à vista das costas do 
Novo Mundo, estudam-se planos de acção para que a força negocial se 
exerça em pleno no momento mais adequado, nem cedo de mais, nem 
demasiado tarde, que é aliás a regra de ouro da arte diplomática” 

(SARAMAGO, s.d., 270-1) 

 

A jangada de pedra cria muita expectativa em relação ao exercício de uma 

política pública mais voltada para o homem e suas necessidades que, naquele momento, 
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vive uma situação de insegurança total em que “falta de tudo” (SARAMAGO, s/d, p. 

242). Enquanto, no plano individual, observa-se a insurgência de atos de solidariedade 

espontânea que se realiza em pequenos atos de entendimento, de partilha e de boa 

recepção, no plano da política externa, há consideráveis avanços e lamentáveis 

retrocessos em virtude dos jogos de interesses. Apesar do clima de negociação 

predominar, A jangada de pedra registra um despreparo dos países peninsulares 

europeus em dialogar com o mundo e mesmo entre si. O trecho indicado a seguir indica 

entre o clima de negociação a instauração de um estado de desconfiança e indisposição 

advindo da sobreposição de interesses e proveitos pessoais.  

 
Graças a uma iniciativa do governo espanhol, vão ser estabelecidos 
contactos entre os dois países peninsulares para a definição de uma 
política concertada tendente a tirar o melhor partido possível da nova 
situação, mas em Madrid desconfia-se que o governo português irá 
para essas negociações com uma reserva mental, qual seja a de 
pretender, futuramente, extrair benefícios particulares da maior 
proximidade em que se achará às costas canadianas ou norte-
americanas, depende. (SARAMAGO, s/d, p. 270) 

 

A viagem da Península Ibérica não pretende criar para Portugal e Espanha a 

imagem de países com uma política internacional pronta para servir de modelo para o 

mundo, de modo que torna visíveis as incoerências e os desconcertos políticos. A 

Península Ibérica, na verdade, desponta nas páginas do romance como nações imaturas 

– “a península é uma criança” (SARAMAGO, s/d, p. 306) – e aprendizes da política da 

negociação. Uma política que poderíamos adjetivá-la como intercultural, dada a 

iniciativa ao trânsito e ao entendimento com os povos do ultramar. Lembrando que, 

desassistido dos interesses de grupos econômicos, esse deslocamento reforça seus 

passos em direção às práticas interculturais, que têm no poder econômico um opositor 

de peso.  

Falar de interculturalismo a partir de uma obra de 1986 é como ler, nesse tempo 

histórico, uma fulguração, uma projeção de uma outra política cultural. No entanto, 

mesmo sob a forma de um relampejo, sua aparição provoca o (des)acomodamento, 

desalinha a ordem arregimentada; por instantes, movimenta a engrenagem das 

embarcações e dos homens parados e absortos no porto. Como integrante de um elo 

metonímico, quando uma parte se movimenta, mesmo pequena, todo o resto se 

movimenta junto, o conjunto então se refaz.  

Santos recorre a uma interessante metáfora para pensar essas rupturas ligeiras no 

passado, que, segundo ele, são responsáveis por importantes desvios localizados no 

tempo presente:  
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O clinamen é o que faz com que os átomos deixem de parecer inertes 
e revelem um poder de inclinação, isto é, um poder de movimento 
espontâneo (Epicurus, 1926; Lucretius, 1950). Ao contrário do que 
acontece na ação revolucionária, a criatividade da acção-com-
clinamen não assenta numa ruptura dramática, antes num ligeiro 
desvio, cujos efeitos cumulativos tornam possíveis as combinações 
complexas e criativas entre seres vivos e grupos sociais (tal como 
acontece entre os átomos, na apropriação que Lucrécio faz de 
Epicuro). (SANTOS, 2010, p. 90) 

 

Ou seja, Santos afirma no efeito do “clinamen” seu potencial desestabilizador, seu poder 

inclinador de transformar a escrita da história, de “desviar o conformismo para a 

subversão” (SANTOS, 2010, p. 91). Precisa, no entanto, para ampliar e ajustar seu 

acervo e práticas culturais, renovar-se por movimentos contínuos, mesmo que vagarosos. 

Nesse sentido, comemoram-se como fomentadores do amadurecimento do pensamento 

intercultural pequenas ações, pequenos desvios, haja vista que mudanças na política 

cultural levam tempo para serem assimiladas e aplicadas. Fundamentando-se no 

princípio ativo do “clinamen”, elencamos a obra A jangada de Pedra, amadora ainda na 

arte da hospitalidade, para registrar instantes desestabilizadores, que vêm auxiliando no 

processo de sedimentação que, quiçá, permitirá o surgimento de novos tempos para as 

relações entre países e pessoas 
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O LUGAR DO OUTRO: UMA LEITURA DOS POEMAS ESCRITOS NA ÍNDIA, DE

CECÍLIA MEIRELES

Idmar Boaventura Moreira1 (UNEB/UFRJ)

Orientadora: Anélia Montechiari Pietrani2 (UFRJ)

RESUMO:

Cecília Meireles foi uma viajante; em suas muitas andanças pelo mundo,  se preocupou em
conhecer o outro, e, principalmente, refletir sobre o olhar que lançamos sobre ele e como, a
partir desse olhar, podemos ver, de forma nova, a nós mesmos. Em virtude disso, a viagem
sempre foi um tema recorrente em sua obra. Em 1953, a autora publica  Poemas escritos na
Índia.  Entre 1998 e 1999, são publicadas, em três volumes, suas  Cronicas de viagens.  Uma
leitura  atenta  dos  Poemas  escritos  na  Índia,  bem como das  crônicas  que  Cecília  escreveu
relatando as experiências de sua viagem à Índia, pode demonstrar a importância do lugar do
outro na obra da escritora. Nas crônicas, podemos ler suas considerações acerca das relações
entre o Ocidente e o Oriente, e da necessidade de uma iniciação, por parte do viajante, “para
entender o Oriente”. No caso dos poemas, percebe-se um eu lírico preocupado em ver o outro
não  como  o  estranho,  mas   em buscar  nele  sua  própria  alteridade.  Podemo  ver  isso,  por
exemplo, nos poemas “Participação”, “Som da Índia” e “Música”. No primeiro, vemos um eu
lírico  que,  inicialmente,  olha  “de  longe”  para  essa  alteridade,  mas  que  paulatinamente  vai
olhando cada vez mais de perto, até alcançar a comunhão com o outro; e “Som da Índia” e
“Música”, o eu lírico reconhece a limitação de seu próprio modo de ver e sentir o mundo, e
busca aprender, com o outro, a superar tal limitação aprendendo novas formar de ver e sentir o
mundo. O que propomos, em suma, é uma leitura dessas crônicas e poemas para, a partir deles,
compreender  as  maneiras  pelas  quais,  nessas  obras,  Cecília  vê o viajante  como aquele  que
busca, no outro, sua diferença, ao mesmo tempo que, a partir dessa diferença, olha de volta para
si mesmo.

PALAVRAS-CHAVE: Cecília Meireles. Poesia brasileira. Viagem. Alteridade.

1 Doutorando em Letras Vernáculas no Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.
2 Doutora em Literatura Brasileira e Prof. Adjunta da Faculdade de Letras da UFRJ.
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Cecília Meireles foi uma viajante: a partir de 1934, quando visita Portugal com a

família, percorre vários outros países: em 1940, Estados Unidos e México; em 1944,

Uruguai  e  Argentina;  entre  1951  e  1953  visita  a  Índia,  Goa,  Portugal  novamente,

Espanha, Itália, França, Bélgica, Holanda; em 1954, novamente Europa, e Açores, terra

de seus ancestrais maternos; Porto Rico, em 1957; em1958, Israel, Grécia e Itália; Peru

e  Estados Unidos,  em 1959;  em 1962,  cerca  de  um ano antes  de  sua  morte,  visita

novamente  o  México.  Naturalmente,  viajou  bastante  também  pelo  Brasil,

particularmente Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul (AZEVEDO FILHO,

1999).

Era viajante, mas não turista. Ela mesma fez questão de apontar a diferença. O

turista, diz ela (1999, p. 101):

É uma criatura feliz, que parte por este mundo com a sua máquina de
fotográfica a tiracolo, o guia no bolso, um sucinto vocabulário entre os
dentes: seu destino é caminhar pela superfície das coisas, como do
mundo, com a curiosidade suficiente para passar de um ponto a outro,
olhando o que lhe apontam, comprando o que lhe agrada, expedindo
muitos  postais  tudo  com  alguma  fluidez,  sem  apego  nem
compromisso, uma vez que já sabe, por experiência, que há sempre
uma  paisagem  por  detrás  da  outra,  o  dia  seguinte  lhe  dará  tantas
surpresas quanto a véspera.

Do viajante, por outro lado, diz ela (1999, p. 101) :

É criatura menos feliz, de movimentos mais vagarosos, todo enredado
em afetos, querendo morar em cada coisa, descer à origem de tudo,
amar  loucamente  cada  aspecto  do  caminho,  desde  as  pedras  mais
toscas  às  mais  sublimadas almas do passado,  do presente  e  até  do
futuro – um futuro que ele nem conhecerá.

Aponta ainda outras diferenças: enquanto o turista apenas “murmura como pode

o  idioma  do  lugar  que  atravessa”,  o  viajante  “dá  para  descobrir  semelhanças  e

diferenças  de  linguagem,  perfura  dicionários  procura  raízes,  descobre  um  mundo

histórico, filosófico, religioso e poético em palavras aparentemente banais”; enquanto o

turista “anda léguas, gastando a sola dos sapatos e todos os rolos da máquina”, o turista

“entra em livrarias, em bibliotecas, compra alfarrábios” e, quando, caminhando, “posta-

se diante de um monumento”, ou de uma ruínas, ou de um desenho ou pintura, o faz de
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um modo meditativo; e aquilo que vê “o arrebata para seu abismo interior e o cativa

entre  suas  colossais  paredes  transparentes”  (1999,  p.  101-102).  O turista  vê  com a

máquina: o viajante “com os seus olhos, sua memória, o seu amor”. Finda a viagem, “o

turista feliz já está em sua casa, com fotografias por todos os lados” e “pechinchas de

todos os cantos da terra”, enquanto o viajante procura “entender dentro de si o que é

sonho e o que é verdade”, ele, agora, “pessoa sem data e sem nome, na qual repercutem

todos os nomes e datas que clamam por amor, compreensão, ressurreição” (1999, p.

104).

Cecília  jamais seria simplesmente turista;  nunca se contentaria  apenas com a

“superfície das coisas”; queria, sempre, o salto, o mergulho, a imersão na alteridade,

desejosa de ser tocada pelo mundo que descobria. E de todas as viagens, aquela que

certamente mais a tocou foi a que fez à Índia – que ela já amava antes dessa viagem.

Dão-nos testemunho disso tanto as muitas crônicas que escreveu como a obra Poemas

escritos na Índia.

Publicado em 1953, cerca de um ano depois da viagem à Índia, o livro tem um

nome sugestivo,  pois  permite  supor  que seus  poemas teriam sido escritos  durante a

viagem, o que significaria terem nascido da experiência mais recente – e que a poetisa

os teria escrito enquanto a vivencia. Sem deixar de levar em conta o caráter dramático

da poesia, bem como a distância entre a pessoa do poeta (no caso, da poetisa) e o eu

lírico, pensar nesses poemas com tendo sido escritos assim, no calor do momento, dá a

estes um clima de crônica, o que realça o caráter impressionista da obra. De fato, o eu

lírico que temos ali é a representação daquele viajante de que Cecília falava em suas

crônicas.  É  um  andarilho;  olha,  inicialmente,  com o  olhar  de  estranhamento;  mas,

paulatinamente,  supera  o  superficial  para  imergir  numa  experimentação  daquela

alteridade  que  a  princípio  estranha.  Isso  fica  evidente  já  no  primeiro  poema,  que

funciona como uma apresentação da obra – e do viajante. O poema se chama “Lei do

passante”. Lemos (MEIRELES, 2001, p.974):

Passante quase enamorado,
nem livre nem prisioneiro,
constantemente arrebatado,
– fiel? Saudoso? Amante? Alheio? –
a escutar o chamado,
o apelo do mundo inteiro,
nos contrastes de cada lado…
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Chega?

Passante quase enamorado,
já divinamente afeito
a amar sem ter de ser amado,
porque o tempo é traicoeiro
e tudo lhe é tirado
repentinamente do leito,
malgrado seu querer, malgrado…

Passa?

Passante quase enamorado,
pelos caminhos do inverdadeiro,
onde o futuro é já passado…
– Lúcido, calmo, satisfeito,
– fiel? Saudoso? Amante? Alheio? –
só de horizontes convidado…

Volta?

O poema tem três estrofes e, depois de cada uma delas, um verso isolado, com

uma questão; eu lírico, aqui, ainda não é o do passante, mas de alguém que o observa,

descreve e questiona. Em cada estrofe, se sugere uma etapa da viagem: na primeira, o

desejo: o passante escuta o chamado, o apelo do mundo inteiro que está aí, com sua

diferença  (“nos  contrastes  de  cada  lado”,  diz  o  poema)  à  espera  do  encontro.  E  a

pergunta que o eu lírico faz: “Chega?”. Na segunda estrofe, o encontro, e já a angústia

da despedida (“tudo lhe é tirado/ […]/ malgrado o seu querer”), e a segunda pergunta:

“Passa?”; finalmente, na terceira estrofe, a despedida (“onde o futuro é já passado” – a

viagem desejada é agora concluída) e a terceira pergunta do eu lírico? “Volta”? Vale

destacar um verso, que aparece no meio da primeira estrofe, e depois reaparece como

penúltimo verso da terceira, e que parece sugerir uma mudança no passante, como efeito

da experiência da viagem. Nele, o eu lírico pergunta sobre o passante: “– fiel? Saudoso?

Amante? Alheio? –”. Enquanto na primeira estrofe esse verso é seguido pela descrição

do chamado à viagem, na terceira  estrofe o verso final  que a  esse se  segue apenas

descreve o passante como alguém “só de horizontes convidado…”, sugerindo, talvez,

um alargamento da visão de mundo, efeito da viagem realizada.

A partir do segundo poema, o eu lírico será sempre o do passante, que percorre a

Índia  e  vai  colhendo imagens de seus  monumentos,  suas  ruínas  (como nos poemas

“Lembrança de Patna”, “Zimbório” e “Taj-Mahal”), mas, principalmente, de seu povo e
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de seus costumes. É o “encantador de serpentes” no poema “Som da Índia”; o contraste

entre a enorme pobreza e a profunda religiosidade e paz de espírito, como se lê em

“Pobreza” e “Humildade”; o dia a dia das cidades indianas, como se lê em “Manhã de

Bangalore”,  “Tecelagem  de  Aurangabade”,  “Jaipur”  e  “Bazar”;  a  beleza  e  a

simplicidade de sua gente, contada em  “Canção do menino que dorme”, “Adolescente”,

“Menino”, “Estudantes”, “Mulheres de Puri” e “Família hindu”; a valorização da vida

animal,  bem característica da Índia,  aparece  nos  poemas “Os cavalinhos  de Delhi”,

“Banho de búfalos”, “Os jumentinhos”, “O elefante”.

Em todos os poemas, porém, um modo específico de ver o mundo, próprio do

pensamento  indiano,  ganha destaque.  É como se  o passante  quisesse,  a  todo custo,

aprender  a  ver  como  eles.  Numa  conhecida  crônica,  intitulada  “Oriente-Ocidente”,

Cecília adverte que “não é tão simples ir-se do Ocidente para o Oriente”, que, “se o

viajante não quiser ser apenas um superficial turista” precisa “de uma iniciação antes de

partir para o Oriente”, “precisa conhecer a história desses velhos povos, um pouco de

suas  ideias  filosófico-religiosas,  uma  boa  parte  de  seus  costumes  e  tradições”

(MEIRELES,  1999,  p.  39).  E  diz  ainda:  “para  entender  o  Oriente  é  preciso  vê-lo,

conhecê-lo […], e compreender a atitude de povos milenares que […], através de tantas

desgraças,  permaneceram  intactos”  e  “experimentam  agora  […]  o  valor  da  sua

sabedoria”. (1999, p. 42). Essa “iniciação” e esse reconhecimento do lugar do outro é

latente nos Poemas escritos na Índia. O eu lírico olha para o outro para buscar, nele, não

a identidade, mas a diferença; para perceber, a partir desse olhar, o que nele mesmo é

falta. Leiamos, nesse sentido, os poemas “Som da Índia” e “Música”:

Som da Índia

Talvez seja o encantador de serpentes!

Mas nossos olhos não chegam a esses lugares
de onde vem sua música.

(São uns lugares de luar, de rio, de pedra noturna,
onde o sonho do mundo apaziguado repousa.)

Mas talvez seja ele.

As serpentes, em redor, suspenderão sua vida,
arrebatadas.

(Oh! Elevai-nos do chão por onde rastejamos!)
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E muito longe o nosso pensamento em serpentes se eleva
na aérea música azul que a flauta ondula.

Por um momento, o universo, a vida,
podem ser apenas este pequeno som
enigmático
entre a noite imóvel
e o nosso ouvido.

Música

Ia tão longe aquela música, Bhai!
E o luar brilhava. Mas, por mais que o luar brilhasse,
não se sabia quem tocava e em que lugar.

Pelos degraus daquela música, Bhai,
podia-se ir além do mundo, além das formas,
e do arabesco das estrelas pelo céu.

Quem tocaria pela solidão, Bhai,
na clara noite – toda azul como o deus Krishna –
alheio a tudo, reclinado contra o mar!

Ia tão longe a tênue música, Bhai!
E era no entanto uma pequena melodia
tímida, triste, em dois ou três límpidos sons.

Tão frágil sopro em flauta rústica, Bhai!
– como o da vida em nossos lábios provisórios…
– amor? Queixume, pensamento? – nomes no ar…

Ele tocava sem saber que o ouvido, Bhai,
podia haver acompanhado esse momento
da sua rápida presença em frágil voz.

Ia tão longe aquela música, Bhai!
Com quem falava, entre a água e a noite? e que dizia?
(Da vida à morte, que dizemos, Bhai, e a quem?)

O primeiro verso de “Som da Índia” – ele sozinho uma estrofe – parece sugerir

espanto do eu lírico diante da música que ouve, como que de repente: “Talvez seja o

encantador de serpentes!”. A dúvida (“talvez”), tem razão de ser: o eu lírico não sabe

dizer com precisão qual a origem daquele som; o mesmo acontece no poema “Música”,

em que o eu lírico diz a seu interlocutor (“Bhai”, uma forma de dizer “irmão”) que,

embora alcançasse “tão longe” a música, e “por mais que o luar brilhasse, / não se sabia
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quem tocava e em que lugar”; a explicação aparece em “Som da Índia”: “nossos olhos

não chegam a esses lugares / de onde vem a música.”

Em ambos  os  poemas,  a  perspectiva  adotada  é  a  do  viajante;  a  flanerie de

Cecília, entretanto, é diferente da de Baudelaire: enquanto na poesia desse último o eu

lírico vaga pela cidade em busca daquilo que está à margem, com o que o poeta –

também à margem – se  identifica, na poesia de Cecília o que o viajante procura é a

diferença. É a partir da diferença do outro que ele o olha, e, ao mesmo tempo, olha para

si mesmo. Assim, esses “nossos olhos”, que “não chegam”, apontam para uma falta

diante de um outro a quem não se pode, com esses olhos, nem mesmo ver. Seria talvez o

modo de ver do Ocidente, por demais instrumentalizado, diante de uma real que nos

parece estranho? Sobre os “lugares” de onde vem a música e onde “nossos olhos não

chegam”, diz o eu lírico em “Som da Índia”:

(São uns lugares de luar, de rio, de pedra noturna,
onde o sonho do mundo apaziguado repousa.)

As locuções que adjetivam esses lugares apontam uma fluidez – “de rio” – e

uma indeterminação, sugerida por elementos da noite (“de luar”, “de pedra noturna”).

Os  versos  são  postos  entre  parênteses,  funcionando como explicação  do motivo  da

incapacidade  do  eu  lírico  e  de  seu  interlocutor  de  ver3.  Acostumados  à  “claridade

ocidental”, que admite a crença apenas naquilo que tem contornos nítidos, não podem

ver aqueles lugares, e, consequentemente, são incapazes de “ir além do mundo, além

das formas, / e do arabesco das estrelas do céu” (“Música”); são incapazes, sobretudo,

de alcançar o que naqueles lugares “repousa”: “o sonho do mundo apaziguado”.

“Mas talvez seja ele” [o encantador de serpentes], diz o eu lírico, como a rasgar

o  véu  da  incredulidade  e  aceitar  aquilo  que  não  pode  ver,  naquele  instante de

arrebatamento. Arrebatar, aliás, é o que aquela música (“frágil sopro em flauta rústica”,

em “Música”) faz às serpentes, e é na condição da serpente que o eu lírico se (nos)

coloca,  numa  súplica:  “Oh!  Elevai-nos  do  chão  por  onde  rastejamos!”.  Dada  sua

condição de falta  (a  incapacidade de ver),  o  eu lírico,  num gesto de humildade (se

3. Outro dos Poemas escritos na Índia, “Cego em Haiderabade” (p. 1011) descreve a caminhada
de um cego, conduzido por um menino. Na quarta estrofe, o poema diz que os olhos do cego 
“são do sonho”, e que talvez vissem “o cavalo do Profeta/ no meio do paraíso”, para perguntar 
na estrofe final: “valerão nossos olhos lúcidos/ essa miragem de secreta delícia?”
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coloca  no  chão,  na  terra,  no  húmus)  suplica  por  uma  elevação  de  sua  condição

rebaixada, por meio da música. A súplica, evidentemente, é atendida, como se vê na

estrofe seguinte:

E muito longe o nosso pensamento em serpentes se eleva

O pensamento,  liberto  de  sua incapacidade,  se  eleva;  este  primeiro  dos  dois

versos da estrofe é essencialmente visual: o pensamento ondulando, para muito longe,

da  mesma maneira  que  as  serpentes  se  elevam do chão  encantadas  pela  música;  o

segundo, um belíssimo verso, sinestésico e onomatopaico (atribui cor e movimento à

música e reproduz o seu som) configura o espaço onde se eleva o pensamento:

na aérea música azul que a flauta ondula

E, então, a consagração do instante: em “Música”, quando, pelo ouvir, o eu lírico

“acompanha esse momento/ da rápida presença em frágil voz” (“frágil sopro”, “como o

da vida em nossos lábios provisórios” e reflete sobre a brevidade da vida: “da vida à

morte,  que dizemos,  Bhai,  e  a  quem?”.  Em “Som da Índia”,  toda  a  vida é  mesmo

reduzida àquele instante:

Por um momento, o universo, a vida,
podem ser apenas este pequeno som
enigmático
entre a noite imóvel
e o nosso ouvido.

Mas enquanto nesses dois poemas o que vemos é o desejo de encontro com o

outro, no poema “Participação” encontramos a realização desse encontro. Diz o poema:

Participação

De longe, podia-se ouvir o zimbório e os minaretes
e mesmo ouvir a voz da oração.

De perto, recebia-se nos braços
aquela arquitetura de arcos e escadas,
mármores reluzentes e tetos cobertos de ouro.
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De mais perto, encontrava-se cada pássaro
embrenhado nas paredes,
cada ramo e cada flor,
e a fina renda de pedra que bordava a tarde azul.

Mas só de muito perto se podia sentir a sombra das mãos
que outrora houveram afeiçoado
coloridos minerais
para aqueles desenhos perfeitos.
E o perfil inclinado do artesão,
ido no tempo anônimo,
um dia ali de face enamorada em seu trabalho
servo indefeso.

E só de infinitamente perto se podia ouvir
a velha voz do amor naquelas salas.
(Ó jorros de água, finíssimas harpas!)
E os nomes de Deus, inúmeros,
em lábios, paredes, almas…

(Ó longas lágrimas, finíssimos arroios!)

Pobreza, riqueza,
trabalho, morte, amor,
tudo é feito de lágrimas.

O título, por si só, já aponta para uma comunhão; já sugere um aspecto religioso,

o que se confirma na leitura do poema. O eu lírico, nele, inicialmente lançado fora de si,

é  um  observador  que,  paulatinamente,  vai  se  aproximando  do  observado;  vê,  no

começo, como vê um estrangeiro; mas à medida que se aproxima, assenhora-se do que

vê e é, ao mesmo tempo, possuído pela visão; o que vê, é também visto; “o que vemos,

também nos olha”. É a partir desse olhar mútuo que o eu lírico participa daquilo que, a

princípio, olhava apenas como estrangeiro.

O movimento é cinematográfico. Acompanhemos a caminhada desse eu lírico, e

vejamos, junto com ele. Na primeira estrofe, “de longe”, o cenário: as torres e cúpulas

de um templo muçulmano. Não só um templo, mas um templo vivo. Profundamente

sensorial (uma das características mais marcantes da poesia ceciliana), o eu lírico não só

vê, mas também ouve “a voz da oração” que escapa do templo.

Nas duas próximas estrofes, o observador, interessado pelo labor do(s) artista(s)

que ergueram a mesquita, se aproxima mais. “De perto” (segunda estrofe), detém-se em

elementos da arquitetura (“arcos”, “escadas”, “tetos cobertos de ouro”). “De mais perto”
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(terceira estrofe), observa com afinco e admira o trabalho do artesão que esculpiu “cada

pássaro”, “cada ramo e cada flor”. A partir dos marcadores de movimento (“de longe”,

“de perto”, “de mais perto”) é que o poema revela como, a cada passo, o que é visto

olha aquele que vê e o afeta, e isso vai se intensificando nas estrofes seguintes.

Até aqui, o que o eu lírico vê e ouve é aquilo que está na aparência, no mundo

sensível; na estrofe que segue, entretanto, o que vemos é a busca por um instante já

passado; e este, por sua vez, afeta o eu lírico mais intensamente: não só o olha, mas o

toca; o sentido de que a poeta lança mão agora é o tato, quando, no primeiro verso da

quarta estrofe, diz que “só de muito perto se podia  sentir a sombra das mãos” (grifo

nosso)  do  artesão  que  se  dedicara  ao  trabalho  descrito  nas  primeiras  estrofes.  Vale

destacar, também, que enquanto nas primeiras estrofes o que se realça é o produto do

trabalho do artesão,  nessa é  o  próprio  criador, na fatura  do ato criativo,  que ganha

destaque.  O  artesão,  primeiro,  é  referido  metonimicamente  pelas  mãos,  o  que  faz

ressaltar o ato de criar; depois, pelo seu “perfil inclinado” e “de face enamorada” pelo

seu trabalho. O ato de criar, pois, é referido como ato de afeição do criador, inclinado

sobre a matéria bruta,  não como mero ourives,  como quem  domina o material,  mas

como amante,  como “servo indefeso”; criar  é,  pois,  um ato de paixão, humildade e

devoção.  Daquele  feixe  de  instantes,  a  poeta  resgata  o  ato  amoroso,  “anônimo”,

“perdido no tempo” de criar, a fim de torná-lo eterno.

E é só depois de tornar eterno o instante da criação que se efetiva a participação

anunciada no título do poema. Na quinta estrofe o movimento de  close alcança seu

ponto máximo: o eu lírico se coloca “infinitamente perto”, e pode ouvir, assim, “a velha

voz do amor naquelas salas”. O que, no início, era apenas “a voz da oração” que se

ouvia de longe, é, agora, música feita de lágrimas; é a invocação dos “nomes de Deus,

inúmeros/  em  lábios,  paredes,  almas”  feita  em  meio  a  “jorros  de  água,  finíssimas

harpas”. O verso é dotado de profunda carga dramática, não só pelo destaque – é o

primeiro  que  aparece  entre  parênteses  –,  mas  também pelo  vocativo  (“Ó jorros  de

água...”) e pela exclamação final. Além disso, é reiterado pelo único verso da estrofe

seguinte, que, também entre parênteses, o retoma numa relação paralelística: “Ó longas

lágrimas,  finíssimos arroios!”.  E,  depois do que podemos chamar de êxtase lírico,  a

conclusão contida, dada como aprendizado, como fruto de uma experiência místicamdo
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encontro, na última estrofe: “Pobreza, riqueza,/ trabalho, morte, amor,/  tudo é feito de

lágrimas” (grifo nosso). Como se o olhar, depois de se deter, passo a passo, sobre o cada

vez  mais  mínimo  até  alcançar  o  invisível,  se  abrisse  para  o  todo  para  ver,  daí,  o

fundamental  de  toda  experiência  humana  –  aquilo  que  só  se  torna  possível  na

participação, no encontro com a alteridade.
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VIAGEM, DIÁSPORA, TRANSNACIONALIDADE E HIBRIDAÇÃO EM 
QUATRO NARRATIVAS DE LÍNGUA PORTUGUESA. 

José Luís Giovanoni Fornos (FURG) 

Resumo: O presente ensaio reflete sobre as categorias da viagem, da transnacionalidade, 
hibridação e da diáspora, observando a importância das mesmas na constituição dos sujeitos. 
Para tanto, o trabalho investiga um grupo de narrativas de língua portuguesa cujas 
peculiaridades endossam uma estética diaspórica e multicultural, tomando como referência 
teórica os estudos de Edward Said, Homi Bhabha, entre outros. As narrativas em estudo são As 
mulheres de meu pai e Milagrário pessoal, de José Eduardo Agualusa; O evangelho segundo a 
serpente, de Faiza Hayat e Réquiem para o navegador solitário, de Luís Cardoso.  

Palavras-Chave: Viagem, Transnacionalidade, Diáspora, Narrativas de língua portuguesa. 

 

Desde sua origem, os estudos comparados em literatura buscam um método que 

melhor possa estabelecer epistemologicamente a análise comparatista. Houve desde 

sempre a convicção de que o comparatismo ampliaria as condições de investigação a 

variados sistemas e movimentos literários, evidenciando a diversidade de objetos como 

um dos pressupostos de sua estrutura. Tal intenção confere à literatura comparada um 

vasto campo de atuação o que provoca, ao mesmo tempo, divergência de noções e de 

orientações metodológicas. (CARVALHAL, 2004) 

Nesta tarefa, continuamente concretizada ao longo da história, por diferentes 

escolas e autores, está explícita a ideia dos intercâmbios internacionais, tornando-se tal 

elemento um dos marcos diferenciadores da literatura comparada. Como defende 

Guydard: 

A literatura comparada é a história das relações literárias internacionais. O 
comparatista se coloca nas fronteiras, linguísticas e nacionais, e examina as 
mudanças de temas, ideias, livros ou sentimentos entre duas ou várias 
literaturas. O seu método de trabalho deverá adaptar-se à diversidade de suas 
pesquisas. Um certo equipamento lhe é indispensável. Ele deve ser capaz de ler 

                                                             
Professor da Universidade Federal do Rio Grande. (FURG) 
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diversas línguas, e deve saber aonde localizar as bibliografias indispensáveis. 
(COUTINHO, 2006, p.42) 

É sobre o potencial do intercâmbio internacional que categorias como viagem,1 

encontro2 e contato assumem um papel histórico relevante no entendimento das relações 

de poder sob os pontos de vista político e literário. São categorias estruturantes do 

comparatismo. São processos de interação cultural que podem ser compreendidos como 

zonas de contato, tal como foi exposto por Mary Louise Pratt (1999). O deslocamento 

de pessoas, ideias e textos cumpriria uma função exemplar na construção de tais 

espaços, promovendo processos de transculturação.3 

Ao incorporarmos as figuras do encontro e do contato às características da 

evolução do modo de produção capitalista, elas perdem seu grau de neutralidade, 

assumindo conotações ideológicas. É a partir de tal entendimento que se reavalia os 

valores disseminados pelas estruturas de poder material e cultural dos centros 

                                                             
1As viagens voluntárias e involuntárias proporcionaram “uma literatura abundante; coisas vistas e 

ouvidas, contadas oralmente ao retorno, que puderam fecundar imaginações; ou consignadas no papel, em 
formas diversas, desde as simples notas rabiscadas num pequeno caderno até o relato de viagem, 
passando pelo diário de viagem e pela carta, sem esquecer o panfleto enraivecido. Obras fundamentais 
focalizam os intercâmbios internacionais, a psicologia dos povos, a constituição de mitos de um novo 
gênero, a renovação do pensamento de um escritor ou as ideias-mestras de uma literatura.” (BRUNEL, P. 

, PICHOIS, CL. e ROUSSEAU, A. M. Que é literatura comparada? São Paulo: Perspectiva, 1995.) 

2 O motivo do encontro é um dos aspectos que caracteriza a cronotopia bakhtiniana. Para o autor russo, “o 

motivo do encontro recebe matizes diferentes e concretos, inclusive emocionais e de valor”, podendo 

assumir um significado semi ou totalmente metafórico, tornando-se, por fim, um símbolo. O cronotopo do 
encontro exerce, em literatura, funções composicionais, servindo de nó ou mesmo desfecho do enredo. 
Para Bakhtin, o “encontro é um dos mais antigos acontecimentos formadores do enredo”, em particular do 

romance, devendo-se observar a “estreita ligação do motivo do encontro com motivos da separação, a 
fuga, o reencontro, a perda, o casamento”. É preciso ressaltar igualmente a ligação de tal cronotopo com o 

da estrada o que nos leva a refletir sobre a situação do deslocamento e da viagem. Cabe, aqui, a questão 
não abordada por Bakhtin, embora sugerida, sobre a caracterização da cronotopia do encontro e da estrada 
no chamado romance pós-colonial. Atento à caracterização histórico-formal do romance, Bakhtin, 
todavia, enfatizando o romance antigo, minimiza o sentido político e geográfico da cronotopia. Nesse 
sentido, acrescenta que, “é importante passar a um outro país, mas qual será esse outro país também é 

absolutamente indiferente. As peripécias aventurosas do romance grego não têm quaisquer ligações 
substanciais com as particularidades de cada país que figura no romance, com sua estrutura sócio-política, 
sua cultura, sua história.” (BAKHTIN, 1998, p. 224) 

3 Para Fernando Ortiz, a transculturação é um processo cultural-social em que as diversas culturas se 
fundem na vida cotidiana e na cultura. O conceito foi adaptado à literatura por Angel Rama 
(Transculturação narrativa em América Latina, México, Siglo XXI, 1982). Para Rama, a transculturação 
aparece como uma mestiçagem cultural; ocorre entre a alta cultura e a subalterna, está a cargo de uma 
vanguarda de escritores e críticos e se relaciona à identidade nacional e ao estabelecimento e consolidação 
do Estado. In: LUDMER, Josefina. O gênero gauchesco: um tratado sobre a pátria. Chapecó; SC: Argos, 
2002. 
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metropolitanos capitalistas europeus, problematizando um dos fundamentos 

eurocêntricos: a ideia de uma literatura universal que, graças aos seus apurados 

empreendimentos técnico-linguísticos, contribuía para o humanismo.  

Uma das inspirações para tal crítica é o livro Orientalismo onde Edward Said 

aborda tal universalismo de campos como os chamados clássicos, como se outras 

literaturas e sociedades tivessem um valor menor ou ultrapassado. Por trás desse 

enfoque, escondiam-se opções e valores específicos, dentre os quais a de cultura 

nacional. “É evidente que inúmeros pensadores europeus ao celebrar a humanidade e a 

cultura, estavam celebrando, sobretudo, ideias e valores que atribuíam a suas próprias 

culturas nacionais.” (SAID, 1999, p.79) Para o autor, os comparatistas em geral 

mostraram-se pouco interessados pelos textos asiáticos, africanos ou latino-americanos.  

De outro modo, Said ressalta a importância dos comparatistas que consideravam 

o nacionalismo como algo transitório e, por vezes irrelevante. Significativo era o 

“concerto dos povos e espíritos que transcendia o mesquinho âmbito político da 

burocracia, dos exércitos, das alfândegas e da xenofobia.” (SAID, 1999, p.80) Desta 

forma, o estudo comparado da literatura poderia fornecer uma perspectiva transnacional, 

e até trans-humana.  

Tal disposição ecoa nas proposições de Homi Bhabha (1998) ao defender os 

estudos da cultura como transnacionais e tradutórias.4 A defesa do transnacional como 

categoria investigativa ocorre porque os discursos contemporâneos “estão enraizados 

em histórias específicas de deslocamento cultural” (p.241). A mobilidade de indivíduos 

e comunidades configura novas territorialidades, perturbando a mecânica cultural e 

histórica dos pertencimentos.5 

                                                             
4 Para Bhabha, a ideia de tradução não é a de “transportar fatias suculentas de sentido de um lado da 

barreira de uma língua para a outra”. A cultura como estratégia de sobrevivência, escreve Bhabha, é tanto 

transnacional como tradutória. “A cultura é tradutória porque as histórias espaciais de deslocamento 
tornam a questão de como a cultura significa, ou o que é significado por cultura.” (BHABHA, 1998, p. 
248). 
5 São importantes as reflexões e reivindicações teóricas de Paul Gilroy ao defender a tese de um Atlântico 
negro como unidade de análise única e complexa do mundo moderno para produzir uma perspectiva 
transnacional e intercultural, em oposição às abordagens nacionalistas ou etnicamente absolutas. A 
história do Atlântico negro “propicia um meio para reexaminar os problemas de nacionalidade, 
posicionamento, identidade e memória histórica.” (GILROY, 2008, p.59) 
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É desta maneira que “o estudo da literatura mundial poderia ser o estudo do 

modo pela qual as culturas se reconhecem através das projeções de alteridade.” 

(BHABHA, 1998, p.33) Em consequência, o terreno da literatura mundial poderia ser 

“as histórias transnacionais de migrantes, colonizados ou refugiados políticos. O centro 

de tal estudo não seria nem a soberania de culturas nacionais nem o universalismo da 

cultura humana.” (BHABHA, 1998, p.33)  

Ao reavaliar os conceitos de culturas nacionais homogêneas, ao problematizar a 

transmissão consensual de tradições históricas ou comunidades étnicas orgânicas, põe 

em questão a própria base do comparatismo cultural, promovendo um profundo 

processo de redefinição de tais estudos. 

Nessa redefinição, outras vozes – as chamadas minorias – constituir-se-iam em 

tema internacional, desde que tais sujeitos fossem compreendidos à luz do hibridismo 

cultural cujo “conceito original” Bhabha extrai de Bakhtin e dos pós-estruturalistas.  

Tais sujeitos se situariam nas “margens deslizantes do deslocamento cultural”, 

recusando os traços étnicos e raciais “inscritos na lápide fixa da tradição.” (BHABHA, 

1998, p.20) Essas diferenças ocorrem no processo mesmo de sua manifestação, elas não 

são uma entidade ou expressão de um estoque cultural acumulado, não havendo um 

vínculo pré-determinado a um lugar na estrutura social. “O sujeito é sempre provisório, 

circunstancial e cingido entre um sujeito falante e um sujeito falado, reflexivo.” 

(COSTA, 2006, p.93)  

Desta forma, para ressaltar a importância de tais pressupostos aos estudos 

comparados de literatura, recorre-se a quatro narrativas. A presença da língua 

portuguesa é um dos critérios delimitadores do corpus, o que deflagra, por sua vez, um 

contexto histórico e político particular.6 Destacam-se O evangelho segundo a serpente 

                                                             
6 De acordo com Boaventura de Sousa Santos, historicamente, a norma é dada pelo colonialismo britânico 
e é em relação a ele que se define o perfil do colonialismo português, enquanto “colonialismo periférico”, 

isto é, colonialismo subalterno. No domínio das práticas coloniais, a perifericidade está no fato de 
Portugal ter sido, ele próprio, durante um longo período, dependente da Inglaterra, e, em certas 
circunstâncias, quase uma colônia informal daquele país. A união do colonialismo português com as 
estruturas de produção capitalista foi menos direta do que as que caracterizaram o colonialismo britânico. 
A especificidade do colonialismo português não se assenta exclusivamente em razões de economia 
política, manifestando-se igualmente nos planos das práticas cotidianas de convivência e de 
sobrevivência, de opressão e de resistência, de proximidade e de distância. Nos discursos e nas narrativas, 
manifesta-se no plano de outros saberes, das emoções e dos afetos, dos sentimentos e das ideologias. 
Além das razões acima mencionadas, há o fato de que o ciclo colonial português é de todos os 
colonialismos europeus, o mais longo, tendo precedido em três séculos o colonialismo capitalista central 
do século XIX.  
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(2006), romance de estréia da escritora portuguesa Faíza Hayat; As mulheres do meu pai 

(2007) e Milagrário pessoal (2010), do angolano José Eduardo Agualusa; Réquiem 

para o navegante solitário (2007), do escritor timorense Luís Cardoso. Tais obras 

elucidam as observações e reflexões desenvolvidas cuja síntese pode ser verificada a 

seguir. 

Em primeiro lugar, tais livros evocam múltiplos territórios que se sobrepõem e 

se entrelaçam, informando equações históricas geradas por impérios, colônias e a 

globalização. Em segundo, apresentam travessias intercontinentais, proporcionando um 

conhecimento variado de identidades. Com efeito, a categoria viagem transforma-se 

num dos aspectos centrais. As motivações do excursionar multinacional devem ser 

analisadas, interrogando-as à luz de uma epistemologia do deslocar-se. Ao tema da 

identidade ajusta-se o conceito de diáspora. Os resultados de tais empreendimentos e 

configurações trazem a importância dos processos de hibridação como condição 

originária dos diversos agrupamentos sociais, em que pese os graus e modos de 

participação e integração comunitárias. 7 

As estruturas narrativas derivam também da biografia de cada autor. Os 

referidos escritores transitam por diversos países, vivenciando especificidades regionais 

e locais que acabam por dinamizar os signos da nacionalidade. São habitantes de um 

mundo marcado pelos efeitos da globalização capitalista.  

A escritora portuguesa Faíza Hayat vive em Barcelona, tendo viajado para 

outros continentes, em especial pelos países do Terceiro Mundo. A cultura oriental e 

muçulmana está incorporada à sua formação identitária. O angolano José Eduardo 

Agualusa divide seu tempo entre a Europa, África e Brasil. Este último país é referência 

contínua em suas obras. O primeiro romancista do Timor, Luís Cardoso, vive 

atualmente em Lisboa.  

                                                                                                                                                                                   
 

7 O tema da mestiçagem é vasto e complexo. Em O pensamento mestiço, Serge Gruzinski evidencia tal 
complexidade a partir de algumas questões, assim sintetizadas: As misturas resultantes da expansão 
colonial expressam uma reação à dominação européia? As misturas são repercussões da dominação 
européia e até mesma uma forma astuciosa de enraizar nossos costumes no seio das populações 
subjugadas? Até que ponto uma sociedade ocidental pode tolerar a eclosão proliferadora de expressões 
híbridas? Que sentido, que limites e que ciladas se escondem na metáfora tão cômoda da mistura?Como 
se desenvolve um pensamento mestiço? A obra de Gruzinski aborda as relações coloniais ibéricas no 
continente americano, com destaque para o México. 
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Uma das recorrências nas narrativas citadas é a experiência transnacional das 

personagens, movimentando o tema da identidade multicultural. Em O evangelho 

segundo a serpente, Faiza, personagem homônima à autora do romance revela suas 

origens: o pai possui procedência oriental; o avô paterno africana.  

Amplificam-se as diferenças, à medida que Faiza, uma escritora e arqueóloga, 

narra sua condição de mulher num espaço singularíssimo: o deserto africano do Egito. 

Ali, apaixona-se por um jovem cientista carioca chamado Marcelo que está à caça dos 

fragmentos perdidos dos novos evangelhos, escritos na língua copta. Em Paris, Marcelo, 

quando interrogado por um grupo de colegas acerca de sua identidade brasileira, 

respondendo jocosamente: “Não tenho certeza. Sou flamengo. Emociona-me mais o 

hino do flamengo do que o hino do Brasil.” Na sequência teoriza: “A naturalidade é um 

acidente, a nacionalidade, um artifício. Um clube é uma escolha do coração.” (p.71) 

Durante um debate acadêmico na Universidade de Lisboa, Faiza é acusada de 

não ser portuguesa, confessando que crescera, sem espanto nem problemas, entre duas 

culturas, duas línguas, duas formas diferentes de ver o mundo: “o meu pai é um goês 

muçulmano. A minha mãe era uma lisboeta católica.” (p.70) Interrogada sobre sua 

identidade, isto é, se se considerava mais portuguesa ou indiana, cristã ou muçulmana, 

Faiza alerta:  

Eu sinto-me mais humana. Uma religião é uma janela sobre Deus. Um idioma 
é uma janela sobre a alma. Cresci, felizmente, numa casa com muitas janelas. 
Acho que nunca vi Deus, é verdade, mas pelo menos entrava bastante sol. Sou 
portuguesa por distracção, isto é, nem isso me aflige, nem tão pouco me 
arrebata. Vivo em Barcelona com saudades do meu bairro, a Graça, onde nasci 
e cresci, e com mais saudades ainda do deserto, que não me pertence nem por 
nascimento nem herança cultural, e no qual, todavia, me sinto em casa. (p.71) 

Faiza finaliza a discussão, parecendo-lhe estúpido que alguém pudesse matar em 

nome de um deus ou de um determinado conjunto de referências culturais. Acredita ser 

ainda mais incompreensível matar em nome da nacionalidade: “uma linha a tinta preta 

assinalada num mapa.” (p.72) 
8 

Em As mulheres de meu pai, do escritor José Eduardo Agualusa, o assunto se 

repete desde o instante em que a personagem Laurentina, uma cineasta, viaja de 

Portugal para o território africano a fim de conhecer o pai, Faustino Manso, famoso 
                                                             
8 As reflexões de Faíza vão ao encontro das palavras de Said quando afirma: “o exilado sabe que num 

mundo secular e contingente, as pátrias são sempre provisórias. Fronteiras e barreiras, que nos fecham na 
segurança de um território familiar, também podem se tornar prisões e são, com freqüência, defendidas 
para além da razão ou da necessidade.” (SAID, 2003, p.58)  
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músico angolano que tivera 18 filhos com distintas mulheres. A curiosidade é 

despertada quando a mãe, antes de falecer, confidencia à Laurentina que esta é filha 

adotiva.  

Com a morte de Faustino, a jovem parte para a África, convencendo o namorado 

a acompanhá-la. Contrariado, Mariano Maciel ou Mandume, filho de um casal angolano 

cujos familiares foram assassinados pelo regime angolano pós-independência, segue a 

moça. Laurentina e Mandume entram em crise, desencadeada, entre outras razões, pela 

presença do jovem escritor Bartolomeu Falcato, sobrinho de Laurentina.  

Nessa viagem de reconhecimento identitário, que se estende de Angola a 

Moçambique, passando pela África do Sul, a rivalidade entre Bartolomeu e Mandume 

cresce à medida que Laurentina, gradativamente, se aproxima do escritor africano, 

alimentando o ciúme e a ira do namorado: 

Nunca gostei de África. Vi como a África destruiu os meus pais. Li alguns 
livros que eles guardam no escritório, isso que alguns chamam de literatura 
angolana: a vitória é certa camarada! A poesia é uma arma, Sábado vermelho. 
Panfletos políticos, escritos, o mais das vezes, com os pés. Raízes? Raízes têm 
as plantas e é por isso que não se podem mover. Eu não tenho raízes. Sou um 
homem livre. Raízes têm as árvores, nem eu nem tu [Laurentina] somos 
africanos. (p. 42) 

Em outra passagem, procura se convencer de que sua identidade é portuguesa:  

Felizmente os meus pais ficaram em Portugal. Nasci em Lisboa. Sou 
português. Houve uma fase da minha vida, entre as dores e os ardores da 
adolescência, em que tive dúvidas. Não sabia muito bem a que mundo 
pertencia. (p.70) 

As 550 páginas de As mulheres de meu pai, num complexo extraordinário de 

vozes narrativas emaranhadas, ganham coerência artística através de uma organização 

precisa e magistral. Como ocorre em suas narrativas, Agualusa articula, com habilidade, 

a verdade histórica e biográfica com a imaginação literária, posicionando-se em defesa 

de universos culturais híbridos como emblemas da utopia multicultural.  

Em Milagrário pessoal (2010), José Eduardo Agualusa traz como personagem a 

palavra e suas múltiplas dimensões. Desde as primeiras páginas, a força expressiva dos 

vocábulos é objeto de reflexão, acompanhando juntamente com as demais personagens, 

seus significados na configuração da identidade das comunidades e nações. A cultura e 

a história são realçadas pela palavra que ganha poderoso estatuto de criar identidades.  

O texto de Agualusa vai forjando, paralelamente aos acontecimentos vividos 

pelas personagens, uma cadeia textual que resulta em múltiplos contatos, levando os 
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dois protagonistas, um octogenário professor e sua ex-aluna Iara, a uma viagem ao 

Brasil, mais especificamente à cidade de Olinda, em Pernambuco, a fim de buscar 

informações etimológicas de palavras empregadas por um jornalista num jornal 

português. 

Ao chegar ao Brasil, Iara e o professor, além dos contatos para dar 

prosseguimento à pesquisa, comentam acerca das características culturais e 

arquitetônicas do lugar e do país, comparando-as com as cidades de Lisboa e as dos 

países africanos de língua portuguesa.  

Um dos traços evocados para o estabelecimento comparativo é a origem de 

determinadas palavras. Numa conversa com Iara, o professor provoca a moça, sugerindo 

que a mesma faça uma lista de vocábulos que considera belos. Minutos antes, Iara 

mostrara algumas: afago; açucena; lume; pitanga; langue; morena; morança; 

desamparinho. (p.70) 

Iara brinca com o professor chamando a atenção de duas palavras que seriam 

originárias do português de África. O professor corrige-a: “pitanga não tem origem 

africana, vem do tupi e significa avermelhado; quissange, sim.” Açucena e afagar são de 

proveniência árabe. Morança é um termo do crioulo guineense, designando agregado 

familiar. A palavra desamparinho, uma das mais belas do crioulo cabo-verdiano, dá 

nome àquela hora feliz, ao final da tarde, quando o dia cede lugar à noite, o calor 

esmorece os velhos se sentam nos passeios, fruindo o fresco e as cigarras, e vendo as 

moças passarem sacudindo as ancas, completa o professor. 

Uma nova consciência geográfica descentrada dita os ritmos nas páginas de 

Réquiem para o navegante solitário (2007), do escritor timorense Luís Cardoso,9 O 

descentramento está no desabrochar de uma nova literatura – a do Timor - e na 

revelação de culturas, que se cruzam, fruto do colonialismo, das migrações, das 

deportações, dos êxodos e exílios, da presença de viajantes e aventureiros. 

Réquiem para o navegante solitário revela ainda episódios embrionários da 

resistência timorense ao colonialismo. Traz os sinais da ascensão de Hitler na Alemanha 
                                                             
9 O escritor Luís Cardoso de Noronha nasceu no Timor-Leste, em Cailaco, uma região próxima à 
fronteira com Timor Ocidental (Loro Moro), em 1959. Seu pai era pertencente ao ramo étnico calade e 
língua maternal mambai,e sua mãe também da etnia calade, era falante de lacló. Em casa a língua adotada 
foi tétum  
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e da guerra civil espanhola, assentando-se temporalmente, todavia, no conflito mundial 

da Segunda Guerra e seu efeito sobre o pequeno país. Conflito esse que repercute na 

personagem Rodolfo Marques da Costa que gostaria que tal acontecimento, tão distante 

no seu entender, permanecesse em continente europeu. O português comunista 

deportado pelo autoritarismo salazarista, temeroso dos fatos situados na Europa, 

apresenta seu olhar sobre o país que o recebeu:  

Que ninguém ousasse trazê-los para aquela ilha perdida no fim do mundo, que 
os governantes portugueses tão bem tinham sabido esconder da cobiça das 
potências, da avidez dos ricos, reduzindo-a a uma nulidade confrangedora. 
(p.78) 

 

Timor era: 

Um sítio para deportados, um depósitos de esquecidos, uma ilha prisão cercada 
pelo mar infestado de tubarões e de piratas em busca de pérolas, pedras 
preciosas e de gatas, donde ninguém o podia fugir. (p.78) 

Dessa forma, de “ilha que mais parecia um navio ancorado no fim do mundo, 

doce encanto dos territórios do além-mar, onde nada havia para fazer e tudo estava por 

fazer” (p.31), Timor será em sua história, brutalmente violado. Basta recordar a bárbara 

invasão patrocinada pela Indonésia em 1975, logo após as negociações de 

independência com Portugal. Em 2002, o território timorense liberta-se do governo 

indonésio, obtendo apoio dos portugueses.  

Nas travessias empreendidas, as constantes chegadas e partidas deram ao país 

um caráter multifacetado, resultado das experiências de viajantes vindos de muitos 

lugares. Nessa perspectiva, a categoria do hibridismo torna-se uma condição analítica 

preciosa na interpretação do romance. Assim, as personagens compõem-se quase 

sempre de uma formação cultural híbrida em que despontam, conjuntamente, valores 

ocidentais e orientais, exemplificados, entre outros aspectos, na duplicação de seus 

nomes. O guerrilheiro nacionalista, conhecido por Malisera, chamava-se Adriano da 

Fonseca. Outros exemplos são permanentes. 

O pai da protagonista Catarina, “era um chinês do continente, convertido ao 

Cristianismo.” A própria Catarina tivera uma educação européia, ministrada pela esposa 

de um “aristocrata húngaro que, depois de ter feito várias tentativas para atravessar o 
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oceano Pacífico numa frágil jangada, se estabeleceu nas Índias Orientais Holandesas 

para se dedicar ao estudo da música de Java.” (p.12)  

De acordo com a jovem, saber línguas estrangeiras, ler os clássicos, tocar piano 

e admirar Debussy, seria um “sortido de extravagâncias para ornamentar uma excelente 

carta de apresentação.” O papel adequado da mulher oriental aos anseios dos 

conquistadores europeus era a perfeita união de duas culturas, escrevia, ironicamente: 

A asiática representada pela pele de seda, os olhos rasgados, os cabelos pretos 
e a minha postura como uma deusa ou a de uma gata, e a européia entendida na 
forma sedutora como poetas, pintores e músicos a representam, uma bailarina 
dançando ao sabor da cadência das palavras sussurradas. (p.12) 

Por fim, nesta breve ilustração analítica, encontram-se categorias que trazem um 

novo e frutífero processo metodológico e teórico aos estudos de literatura comparada. 

Embora originalmente a literatura comparada surja no auge do imperialismo europeu, 

estando ligada a ele, ela possui a finalidade original de ver, “em conjunto e em 

contraponto, várias culturas e literaturas”, indo além do “isolamento e do 

provincianismo”. Afinal, como ressalta Said, “a constituição e os primeiros objetivos da 

literatura comparada eram adotar uma perspectiva além da nação a que pertencia o 

indivíduo, observar alguma espécie de totalidade em lugar do pequeno retalho oferecido 

pela cultura, literatura e história da pessoa.” (SAID, 1999, p.78)  

Levando em consideração tal pressuposto inter-nacional, há uma revisão das 

questões de diferença cultural, da autoridade social e da discriminação política a fim de 

observar as situações antagônicas e ambivalentes no interior das racionalizações 

generalizadoras da modernidade ocidental. 
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Resumo 

Este artigo procura mostrar o modo de como o escritor português Eça de Queirós lidou 

com o tema relacionado à África no final do século XIX. No reportar-se ao período em que 

Portugal passava por acentuadas crises política, econômica, social e institucional dentro de seus 

termos, sendo estas potencializadas por emblemáticas questões externas, como a necessidade de 

consolidar a colonização no espaço africano e equacionar a afronta estabelecida pelo Ultimato 

Inglês, o presente trabalho tem a intenção de ser uma reflexão a respeito das diferentes 

perspectivas do pensamento queiroseano no que tange à experiência desse autor – também 

diplomata e realizador de incontáveis viagens, inclusive à África, que lhe renderam valiosas 

experiências interculturais – com as pautas relacionadas a este continente. Neste sentido, o 

registro do seu assumido descontentamento para com os rumos que a nação portuguesa estava 

tomando naquele conturbado fim de século e, por extensão, a indisfarçável visão etnocêntrica do 

homem europeu, que concebia o ente africano como um elemento diferente que habita um lugar 

distante e selvagem, serão pontuados aqui em três instâncias: a literária, que se dará pela análise 

do romance A Ilustre Casa de Ramires, no qual a personagem Gonçalo Mendes Ramires resolve 

aventurar-se em África; a política, que será orientada pela expressa discordância do escritor com 

a insistência de Portugal em explorar as colônias africanas; e pela via exótica, demonstrada, com 

certa ironia, em um artigo escrito pelo próprio Eça de Queirós intitulado A Decadência do Riso, 

publicado no ano de 1891, no jornal brasileiro Gazeta de Notícia, no qual fica sugerido que o 

autóctone africano é um ser inusitado.  

 

Palavras-chave: África, crise, Eça de Queirós, Portugal, narrativas.  
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DE PORTUGAL À ÁFRICA: APROXIMAÇÃO E DISTANCIAMENTO NO 

(DES) INTERESSE DA NARRATIVA QUEIROSEANA 

 

Marco Antônio Fuly (UFRJ) 

 

 

“Não pode haver ligação de almas 
onde não exista identidade de 

ideias, de crenças e de costumes.” 
(Eça de Queirós) 

 

Com muita propriedade, M. Amadou-Mahtar M’Bow (2011), em História Geral 

da África, afirma que durante “muito tempo, mitos e preconceitos de toda espécie 

esconderam do mundo a real história da África. As sociedades africanas passavam por 

sociedades que não podiam ter história” (p. 21). Conclui-se a partir desta visão que o 

continente ficou fadado ao distanciamento, não só geográfico, mas, também, em outras 

instâncias, inclusive no que diz respeito ao processo histórico-cultural. Contudo, desde a 

aproximação do homem europeu com o ambiente africano, em 1482 –– aventura 

atribuída ao navegador português Diogo Cão ––, existe o entendimento de que se trata 

de um lugar imenso e heterogêneo. Qualquer reflexão sobre a África, seja ela em qual 

nível for, não logrará bom êxito sem considerar esta assertiva. É a partir dessas 

considerações que refletiremos a propósito de três momentos em que Eça de Queirós fez 

alusão ao mundo africano. Tais momentos, conclui-se, servem também como 

referências interessantes para compreendermos um pouco mais da visão da sociedade 

europeia para o então distanciado e desconhecido território. Analisaremos, assim, a 

postura demonstrada por esse notório escritor diante de um tema que se revelou 

emblemático e caro, principalmente a Portugal, naquele último quarto do século XIX. 

Por ordem, abordaremos primeiramente a pauta em questão pelo viés literário. Em 

seguida, veremos a sua posição política. E, por último, refletiremos a respeito de um 

posicionamento, um tanto exótico, revelado a partir de um artigo escrito pelo próprio 

autor cuja publicação deu-se em 1891.    

A despeito da indisfarçada ironia, da crítica explícita à sociedade portuguesa e 

das questões conflitantes que atravessam as narrativas queiroseanas, percebe-se no 

romance A Ilustre Casa de Ramires, publicado em 1900, após a morte do escritor, uma 

pauta um tanto incomum (ou inexistente!) na literatura europeia do final do século XIX: 
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A questão africana. A este respeito, tentando entender à luz da literatura o modo como 

Eça de Queirós tratou o assunto, no início do capítulo XI lê-se a seguinte passagem:  

 

Quando Gonçalo, estafado e já todo o ardor bruxuleando, retocou este 

derradeiro traço da afronta – a sineta no corredor repicava para o 

almoço. Enfim! Deus seja louvado! eis finda essa eterna Torre de 

Ramires! Quatro meses, quatro penosos meses desde junho, trabalhara 

na sombria ressurreição dos seus avós bárbaros. Com uma grossa e 

carregada letra, traçou no fundo da tira Finis. E datou, com a hora, que 

era de meio-dia e quatorze minutos (p. 335). 

 

 No final deste mesmo capítulo o foco é outro: 

 

 Gonçalo Mendes Ramires, silenciosamente, quase misteriosamente, 

arranjara a concessão de um vasto prazo de Macheque, na Zambézia, 

hipotecara a sua quinta histórica de Treixedo, e embarcava em 

começos de junho no paquete Portugal, com o Bento, para a África 

(p.354). 

 

 E mais adiante, já no capítulo XII, que também marca a etapa final do romance, 

o narrador discorre a respeito do espaço de tempo da permanência de Gonçalo em terras 

africanas: 

 

Quatro anos passaram ligeiros e leves sobre a velha Torre, como vôos 

de ave. [...] 

Com efeito a Torre, entre a alvoroçada alegria de todos, enfeitava a 

sua velhice – porque no domingo, depois dos seus quatro anos de 

África, Gonçalo regressava à Torre. 

[...] Quatro anos! Assim passados, e nada mudara no mundo, no seu 

curto mundo de entre os Cunhais e a Torre, e a vida rolara, e tão sem 

história como rola um rio lento numa solidão: – Gonçalo na África, na 

vaga África, mandando raras cartas [...] (p. 355).  

 

Para fim de contextualização, as passagens supracitadas, dentro do romance, 

referem-se ao último empreendimento da personagem Gonçalo Mendes Ramires, um 
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fidalgo de Santa Ireneia, uma isolada província em Portugal, que nutre ao longo da 

narrativa o desejo de tornar notória a história dos Ramires, sua família. Por meio de uma 

novela, ele relata as aventuras de seus antepassados desde a fundação de Portugal até os 

seus dias. Durou pouco a ousada façanha de escrever; no entanto, o narrador a descreve 

com suntuosa dimensão, valorizando consideravelmente o tempo dedicado ao feito. 

Repara-se na narrativa o quanto os quatro meses de dedicação literária a essa “eterna 

Torre de Ramires!” são “penosos” a Gonçalo e a sua forma de escrever revela-se bem 

visível, pois foi elaborada com “uma grossa e carregada letra”. Fica bem claro assim 

que a novela histórica que o protagonista constrói lhe foi cara e exaustiva; demandou-

lhe esforço e dedicação. Os adjetivos “eterna”, “penosos”, “grossa” e “carregada” 

conduzem o leitor à dimensão do quão representativo é este episódio para a personagem 

e, também, para o narrador. Por outro lado, como contraponto, repara-se que os quatro 

anos em África são descritos como “ligeiros e leves”, sem detalhes significativos. O 

narrador não se ocupa em descrevê-los nem sofistica-lhes os adjetivos. Dentro ainda do 

tema africano nesse romance, a sua prima Maria, em carta endereçada a Graça, irmã de 

Gonçalo, “escrevia sempre depressa, numa letra atabalhoada, com as linhas cruzadas” 

(p. 360). Mais uma vez, percebe-se, que a opção por um certo distanciamento se faz 

notar; a escrita, a letra e as linhas do texto de Maria são acompanhadas de 

caracterizações depreciativas para o contexto, reforçando, sem dúvida, a predileção do 

olhar do narrador para o assunto relacionado à “Torre de Ramires!” , que é 

substancialmente mais ampliado; trata-se, afinal, do ponto principal da narrativa, visto 

que confere título à própria obra. Já a África, melhor dizendo, a partida e o retorno de 

Gonçalo da África ocupam plano secundário na narrativa, tanto no contexto da obra, 

como na prioridade da personagem (repare que tal evento, sem expressiva importância 

ao desenvolvimento do enredo, se dá após o término de sua novela). Curiosamente (ou a 

propósito, mais certamente!), os episódios africanos ocorrem nos momentos finais do 

livro, demonstrando, por assim dizer, um certo afastamento não somente do narrador, 

mas, pelo visto, também do próprio autor, embora reconhece-se aqui o aspecto 

simbólico sugerido. Não fosse a expansão artística de Eça de Queirós amalgamada a sua 

potencial intenção criativa de provocar reflexões críticas no leitor, bem como a sua 

percepção político-ideológica do momento histórico pelo qual atravessava seu país, 

poder-se-ia dizer que a aventura final de Gonçalo Mendes Ramires, a bordo do 

“paquete Portugal” com destino à África, configura-se como uma ação dispensável à 

consolidação do enredo, bem como à estruturação do próprio romance. Em outros 
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termos, esta obra, por uma série de outros elementos e dada às múltiplas possibilidades 

de leitura e interpretação, não depende do assunto relacionado à África para revelar-se 

grandiosa. Talvez, nesta mínima análise, encontram-se justificativas para o 

distanciamento narrador/autor para o restrito espaço dedicado à pauta africana, 

exatamente (reservado o exagero da provável coincidência) nas páginas finais do 

romance. Por outro lado, visto que ao retornar de África, após quatro anos, Gonçalo 

constatou que “nada mudara no mundo [...], e a vida rolara, e tão sem história como 

rola um rio lento numa solidão”, a ida para lá foi uma aposta frente a este cenário de 

morbidez e pouca mudança. De certa forma, Eça tenta mostrar o quanto as terras 

africanas seriam uma saída viável a Portugal, se tal façanha fosse realizada nos 

contornos de uma estratégia administrativa competente, que era, naquele momento um 

tanto conturbado, uma carência emergencial. Ironicamente, Gonçalo volta rico. 

Contudo, em Portugal, quatro anos depois, “nada mudara”, sua história ainda é um 

“rio lento”, como observa o narrador; por extensão, acreditamos ser esta a crítica 

irônica do próprio autor. Ao inserir na sua narrativa a pauta africana, mesmo com um 

comedido reducionismo espaço/temporal, Eça demonstra o quanto A Ilustre Casa de 

Ramires é uma obra ampla, que se redimensiona na possibilidade de se refletir a 

despeito de variados temas. Se a África neste romance não logrou receber tamanha 

dimensão no enredo, pelo menos gerou reflexão e análise. E se entendermos o quanto 

essa pauta foi ofuscada na produção literária finessecular, já que, como foi dito, o então 

imenso continente africano ainda era um mundo distante e desconhecido, Eça, mais uma 

vez, mostra-se à frente de seu tempo, a despeito dos questionamentos necessários, como 

artista e como homem de pensamento elevado como ele foi. 

  Não há dúvida, portanto, a África é um tema caro à literatura portuguesa do 

século XIX. Talvez isso se deva ao inegável desconhecimento daquele continente, na 

época. Ou por desinteresse dos intelectuais da escrita, visto que outras temáticas seriam 

mais relevantes aos desejos de seus leitores, em alguns casos. Verdade seja dita, a maior 

parte dos escritores dessa época (talvez todos!) passou ao largo, ignorou a pauta 

africana. Eça de Queirós, por sua vez, não. Mas não a ampliou, como já ressaltamos; 

pelo contrário, a limitou aos contornos de A Ilustre Casa de Ramires, ainda assim em 

posição secundária. Além disso, referiu-se a ela de forma reduzida e desprovida de 

conteúdo, dando evidente sinal de que, naquele final de século, o mundo africano era 

uma discussão descabida frente a tantos outros temas dentro do cenário europeu. 
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Especificamente, não cabia também dentro do contexto da sociedade portuguesa, como 

muito se ocupou o pensamento queiroseano, quer na sua arte, quer nos seus artigos.  

Convém mencionar que não há o que se questionar a respeito da grandeza e da 

contribuição de Eça de Queirós para a história da literatura universal. Este prestigiado 

homem das letras foi excepcional nesse ofício, tem incontáveis admiradores e influencia 

a escrita de muitos outros grandes escritores; quem lê ou leu Machado de Assis, entende 

o que estas linhas intentam expressar. Mais ainda, sabe-se que ele era um homem 

viajado e profundamente contextualizado com as questões sociais, políticas, históricas e 

ideológicas de seu tempo; no caso aqui, últimas décadas do século XIX. Não obstante, 

foi homem das letras, diplomata, jornalista e intelectual. Com este currículo, reunia em 

si todas as condições necessárias ao exercício crítico no que diz respeito às questões 

políticas relacionadas à África; sobretudo, os interesses comerciais e políticos que 

motivavam as ações e (por que não?) as reações de diferentes setores da sociedade 

portuguesa em relação àquele continente. Apesar disso, seu interesse maior voltou-se 

para as emblemáticas questões internas de seu país. Ou seja, privilegiou na cena 

literária, digamos assim, o universo português; mais precisamente as contradições, as 

hipocrisias, as crises, os amores, as paixões, as aventuras e desventuras do homem e da 

sociedade de sua época. A respeito de Portugal, Eça narrou, com a precisão necessária a 

um grande escritor, a história, a sociedade, a política, os dramas da alma e muitos outros 

temas. Neste sentido, escreveu, e escreveu muito, foi brilhante. Direcionou sua visão 

para o lado de dentro da porta e vislumbrou, com aguçado senso de humor e sensível 

percepção da realidade, as agruras de uma sociedade em ruínas, em particular o mundo 

burguês. Da porta para dentro, ou seja, em Portugal, ele viu e escreveu sobre muita 

coisa; dissecou a alma lusitana como poucos. 

Mas, da porta para fora, o que Eça de Queirós viu ou escreveu? 

 Para além da fronteira portuguesa, da porta para fora, a narrativa de Eça visitou, 

por vezes, o espaço europeu, mais detidamente o francês e o inglês, conforme Graça V. 

Lopes (1984). O que procede deste continente configurará, nesta perspectiva, a 

representação do outro, do “estrangeiro”. É por isso que para Eça e 

  

para os escritores portugueses de oitocentos, incansavelmente em 

busca de identidade nacional, se a imagem própria se procura 

continuamente no contraste com “o estrangeiro”, esse “estrangeiro” é 
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sempre, em qualquer caso, europeu: francês ou inglês, o outro é, pois, 

um próprio com a característica de possuir um grau superior de 

civilização (LOPES, 1984, p. 1). 

 

O “outro” de Eça, e dos portugueses em geral, estava do lado de fora da porta, 

encontrava-se na Europa; mais precisamente na França ou na Inglaterra. A França, 

naquela época, era a efervescência cultural. Movida pelas inspirações da Belle Époque, 

irradiava modismos e tendências na Europa e fora dela. Não gratuitamente, por lá 

andaram Gonçalo (de A Ilustre Casa de Ramires), Basílio (de O Primo Basílio), 

Jacintinho (de As Cidades e as Serras) e alguns outros personagens queiroseanos – não-

queiroseanos também, diga-se de passagem! – Outros escritores conduziram suas 

personagens a Paris. Se predominar aqui a máxima de que a arte imita a vida, também 

na capital francesa andou o próprio Eça de Queirós. Este amado escritor logrou fixar 

residência permanente em Paris a partir de 1888, permanecendo por lá até sua morte, em 

1900. Em relação a Inglaterra, o distanciamento de Eça era maior, porém relativamente 

próximo, se comparado à África. Questões políticas moveram essa circunstância, vide o 

protagonismo desse país no episódio de 1890, conhecido como Ultimato Inglês. A 

humilhação foi tão mal digerida, que sequelou a alma lusitana e tensionou a pretensão 

expansionista no continente africano; Portugal se viu obrigado a reavaliar sua política de 

ocupação. Embora, como observou Carlos Reis na introdução de A Ilustre Casa de 

Ramires, publicada pela Biblioteca Fundamental de Literatura Portuguesa: 

Eça não alinhou na retórica dos protestos exaltados e inconsequentes 

contra a Inglaterra e os seus interesses, antes alertou para a debilidade 

e para a inércia nacionais, responsáveis pela incapacidade de afirmar 

um poder colonial mais desejado do que efetivo (REIS, 2014, p. 27).  

Pelo viés político, fica bem claro o posicionamento de Eça. Ante ao 

constrangimento externo, o caminho, na perspectiva queiroseana,  era voltar-se para as 

questões domésticas ao invés de buscar possíveis (e, naquele momento, inviáveis, pelo 

que a história testifica) reparações diplomáticas. Considerável parcela da sociedade 

portuguesa – intelectuais em boa parte, junto com a sociedade aristocrática – unia-se 

neste coro: a necessidade de avaliar a “incapacidade de afirmar um poder colonial”. 

Esses tensos episódios (dentro e fora de Portugal) revelavam, na prática, efetiva 
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urgência de se arrumar a casa. Assim, como na literatura, o distanciamento de Eça, 

agora na política, em relação à África, mantém-se; isso reforça, com efeito, a postura 

coerente desse escritor, alinhando tal atitude ao seu modo de pensar o tema. Mais uma 

vez, o seu olhar mostra-se para dentro de Portugal, as causas de fora, por assim dizer, 

não lhe pareciam emergenciais. E mais uma vez é observada a evidente constatação de 

que o tema africano não o seduziu.   

O mundo que Eça via – e atentava! – estava do lado de dentro da porta 

(Portugal); mas também, com menos atenção, do lado de fora (Europa). Foi a partir 

deste mundo que este ilustre escritor finessecular contemplou o avanço da ciência, as 

inovações tecnológicas, a aceleração industrial, a decadência humana, a crise dos 

valores, os excessos. No seu artigo intitulado A Decadência do Riso, publicado no 

jornal brasileiro Gazeta de Notícias, em 1891, ele, chamando de mestre o escritor 

Renascentista François Rabelais (1494-1553), revela que se este vivesse a realidade do 

século XIX diria que “chorar é próprio do homem”. Um tanto cético, Eça constata em 

seu texto: “Nós, com efeito, filhos deste século, perdemos o dom divino do Riso. Já 

ninguém ri!”. No entanto, aqui, mais uma vez, a pauta africana entra em cena. Embora 

sem muita profundidade ou mesmo um embasamento metodológico, a África é 

mencionada por Eça. Perante um quadro de “melancolia” em que as obrigações 

cotidianas entristeceram a humanidade, cita ele, “ninguém ri – e ninguém quer ri”; é o 

declínio humano ante a uma sociedade em ruína, conforme W. Benjamin (1984). E a 

falta do riso, ou a decadência dele, por extensão, trata-se da decadência do próprio 

“homem de ação e de pensamento”, é a crise existencial que recai sobre “o Grande 

Civilizado”, que mais tarde, já nas primeiras décadas do século XX, Freud denominará 

de “O mal-estar da civilização” (FREUD, 2010, p. 01). Contudo, é exatamente em A 

Decadência do Riso que Eça diagnostica o modo efêmero da vida moderna, “por causa 

da sua imensa civilização”, que a África mais uma vez entra na pauta queiroseana. 

Escreve ele: “O único homem sobre a terra que ainda solta a feliz risada primitiva é o 

negro, na África”. Em seguida, outra constatação: “Quanto mais uma sociedade é culta 

– mais a sua face é triste”. Agora, longe do tal “distanciamento” literário e da postura 

política, a pauta africana se estabelece pelo viés, digamos, do exótico. A “feliz risada 

primitiva” a qual Eça credita ao negro africano, embora aponte para um olhar 

contemplativo por parte deste autor, em essência revela, mais uma vez, um 

distanciamento endossado por uma concepção, mesmo não intencionada, de que na 
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África habita o incomum, o esquisito, o exótico, aquele desencontrado e desprovido dos 

valores ocidentais, digamos assim, e não se enquadra nos padrões considerados normais 

pelo homem europeu. Se é verdade que a face será triste “quanto mais a sociedade é 

culta”, essa equação de causa e efeito não se aplica à sociedade africana, seguindo a 

lógica queiroseana, pois na África, pela sua condição de afastamento da cultura do 

ocidente, como se conclui, habita o “único homem sobre a terra que ainda solta a feliz 

risada primitiva”.  

Vejamos o que isso significa.  

Ora, ao que se sabe, nenhum estudo sobre o riso em África, que por ventura 

tenha sido realizado no século XIX ou antes, se fez notabilizar, e, acreditamos, não 

haver. Nesta linha de raciocínio, diga-se de passagem, o próprio mundo africano e suas 

idiossincrasias, que ainda hoje constituem intrigante mistério, naquele final do século 

XIX era um obstáculo quase que intransponível, dada a uma ocupação forçada, como já 

mencionamos, que estava nos moldes iniciais. África era um outro mundo a se 

desvendar, tanto quanto o mundo europeu, se considerarmos o ponto de vista do 

africano. O que se sabia na Europa daquele longínquo continente reduzia-se a relatos de 

viagem, especulações místicas e hipóteses não fundamentadas. Por outro lado, isso é 

bom de se atentar, existiam sociedades estruturadas em África muito antes da chegada 

pretensiosa dos europeus. É preconceito e ignorância achar que por lá as coisas só se 

organizaram a partir da imposição dos padrões ocidentais. Infelizmente, devemos 

admitir, numa guerra alguém sai vencido e alguém sai vencedor, e a história sempre 

desprestigia o lado mais fraco, como alude um provérbio africano. E assim se deu. 

Mesmo não tendo sido tão fácil e simples, como a versão oficial insiste em divulgar, a 

Europa venceu e subjugou a África. Mais do que isso, dizimou muitos povos, 

desconsiderou sua cultura, mudou sua geografia e impôs novas línguas. Eça, como 

qualquer escritor de sua época, não tinha (nem teve!) proximidade com a sociedade 

africana, embora excursionou por lá no ofício da diplomacia. Ao eleger o riso africano, 

nos conduz à reflexão sobre a não-contaminação civilizacional que, até aquele 

momento, relegava à África a posição de inalterabilidade. A “civilização material” e os 

seus excessos ainda não a ameaçavam; havia uma pureza sugestiva e desejada pelo 

homem europeu, mas havia também uma inegável ignorância. De fato, em África não 

habitava o “Grande Civilizado”, mas habitava o homem, como em qualquer parte do 

universo, com cultura, língua, comportamento e com problemas, obviamente de outra 
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natureza e, seguramente, do desconhecimento do homem não-africano. É possível 

concordar com Eça que os males da “civilização material” matou o seu riso. O seu 

comprovado senso de observação, enriquecido pela convivência nesse cenário de 

degradação, testifica lamentável fato. Pelos mesmos fatores, no entanto, é possível a 

discordância quanto a ideia de felicidade aplicada ao riso africano. Observação à 

distância, convivência não consolidada e cultura não considerada favorecem conclusões 

excêntricas. O olhar de Eça para a África, por este viés, permanece distanciado.     

Procuramos aqui analisar a visão queiroseana a respeito da pauta africana em 

três aspectos: literário, político e o exótico. Na pauta literária, a intenção foi a de 

perceber, concordando com Graça V. Lopes (1984), que a literatura do século XIX não 

conhecia a África, nem o africano. Utilizando-se como texto de referência o romance A 

Ilustre Casa de Ramires, a reflexão se deu a partir da construção de um discurso irônico 

e, ao mesmo tempo, crítico do narrador que, ao fazer uso de termos às vezes pejorativos 

e/ou às vezes agradáveis, colocou em paralelo a ida e a volta de Gonçalo Mendes 

Ramires à África com o início e o fim da sua obra novelística, demonstrando 

abertamente sua predileção ao tema relacionado à novela e o consequente 

distanciamento daquele continente, não só dele, narrador, como também do próprio 

autor, quando relegou o episódio africano às páginas finais da narrativa. 

Na pauta política, a intenção deste artigo foi a de demonstrar, seguindo o 

apontamento de Carlos Reis (2014), a postura de Eça em se posicionar ideologicamente 

a favor de que seu país se voltasse para dentro dos limites portugueses. Na prática, 

percebeu-se aqui o quanto este autor repugnava a ideia de colonização, tendo em vista 

que Portugal ainda estava mergulhado em crises políticas, institucionais e financeiras. 

Motivado pelo Ultimato Inglês, a percepção desse escritor foi a de sugerir que a 

sociedade lusitana refletisse a respeito da sua incompetência administrativa e buscasse 

resolver suas questões internas, antes de aventurar-se em um projeto colonialista que, 

naquele momento, revelava-se inoportuno. 

Por último, apresentou-se aqui a perspectiva do olhar exótico de Eça de Queirós 

sobre a pauta africana. A partir do texto de autoria do próprio Eça, A Decadência do 

Riso, percebeu-se o quanto este autor nutria vago conhecimento do continente em 

questão. Ao utilizar-se da expressão “feliz risada primitiva”, embora, acreditamos, 

tratar-se de um gentil afeto de um pensador, na essência, tal referência revela o abismo 
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entre o homem da “civilização material” e o negro africano que, neste contexto, 

pertencia à civilização não-material. Tal afirmação não se encontra embasada em 

nenhum pressuposto teórico, visto que a aproximação Europa/África ensaiava seus 

primeiros contatos efetivos a partir da Conferência de Berlim (1884/1885), apesar da 

chegada do europeu ao continente africano se dá a partir do século XIV. Percebe-se, 

com a leitura desse texto, que Eça de Queirós reveste-se, tão-somente, de uma 

afirmação descomprometida, fruto de uma percepção especulativa, ainda que bem 

articulada, que mais revela distanciamento do que aproximação com o ente africano. Na 

condição de observador atento, a finalidade do texto é a de denunciar a ausência do riso 

na face do homem europeu moderno angustiado pela chegada do progresso e pelos 

ditames da sociedade materialista.   

Chegamos à conclusão, como já vimos sinalizando ao longo da análise, que Eça 

de Queirós, como legítimo homem do fim do século XIX e profundamente conectado 

com os fatos de sua época, além de escritor, foi um habilidoso pensador, crítico 

contundente e formador de opinião. Tudo o que produziu, de alguma forma, gerou 

reflexão e teve um fim proveitoso. Os ecos de suas obras, literárias ou não, ainda hoje 

causam atração e fascínio. Seu olhar para a África, pelos três aspectos aqui apontados, 

em última análise, é o olhar da civilização europeia para com a civilização africana: 

distanciamento e quase que total desconhecimento. Na prática, tratava-se de um olhar 

que concebia aquele continente como um lugar não-civilizado e que precisava ser 

conquistado, ainda que o pensamento queiroseano, dentro do contexto aqui trabalhado, 

e, acreditamos, o de outros pares portugueses, comungasse de posições contrárias; não 

por bondade talvez, mas pela sensível percepção de que havia muito o que se fazer 

dentro de Portugal, antes de se pensar numa investida sobre a África sem condições 

efetivas que sustentassem tal intento. Neste sentido, vimos que o advento do Ultimato 

Inglês, despertou nesse gênio, e com ele mais um grupo de pensadores ou não, postura 

contrária – deixemos de lado aqui outras motivações – ao projeto colonial. Percebe-se 

isso, como foi demonstrado ao longo deste artigo, pela sua elegante opção (como se 

espera de um grande escritor) por um notório distanciamento da pauta africana; claro 

sinal dessa assertiva. Retomando às primeiras proposições deste artigo, em Eça de 

Queirós, o interesse pela África existiu, manifestou-se de forma tímida, distanciada, 

exótica até, como se comprovou  aqui. Para alguém que dissertou a respeito de tantos 

temas –– e o fez com admirável competência! –– seria, no mínimo, respeitoso de nossa 
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parte, contempladores da narrativa queiroseana, entender o quanto aquele continente, 

naquela época, e ainda hoje, se tem a revelar. A África é plural, de alguma forma Eça 

percebeu isso! Preferiu contemplá-la de longe e registrá-la de modo singelo, 

especulativo, a adentrar-se em terra desconhecida. Não por desconhecimento absoluto, 

mas, sobretudo, pelo perfil de escritor sério e comprometido com o saber... e com o 

saber dizer. Conforme a epígrafe destacada na página inicial deste artigo, acreditamos 

que este grande escritor, de fato, não se aproximou da sociedade africana pela simples 

conclusão de um legado pessoal de que, afirma ele, “não pode haver ligação de almas 

onde não exista identidade de ideias, de crenças e de costumes”.   
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A ERRÂNCIA COMO SUBSTRATO LÍRICO DA RESISTÊNCIA NO PÓS-

COLONIALISMO: UMA LEITURA DE TERRA SONÂMBULA DE MIA 

COUTO 

Renata Cristina Sant’Ana - UFJF1 

Resumo: Em um contexto histórico em que as estruturas sociais e políticas encontram-se 
intensamente desestabilizadas, a expressão lírica surge e através da complexa relação existente 
entre linguagem e sociedade, dá-se o constructo simbólico de toda a teia de relações que envolve 
indivíduos em situações extremas de desafios em seus deslocamentos espaciais e sociais, de 
resistência a um sistema excludente, compressor das diferenças étnicas e culturais, e por fim, de 
luta pela sobrevivência. A partir destas considerações, busco analisar as representações dos 
movimentos de deslocamentos no romance Terra Sonâmbula de Mia Couto, e o modo como a 
formação lírica se relaciona com a sociedade no sentido de fazer emergir vozes capazes de romper 
com o silenciamento imposto pelo poder hegemônico, a um povo esvaziado de sua humanidade, 
em uma terra espoliada de seus valores pela guerra fratricida pós-libertação. Busco apresentar o 
modo como, através da lírica, o escritor Mia Couto constrói um tipo de discurso ao mesmo tempo 
poético e político que reforça os valores civilizatórios das comunidades tradicionais integrantes e 
formadoras de Moçambique, porém não mais como elemento em sua pureza, mas já híbrido, 
misturado ao Diverso de outras culturas. Trata-se de uma análise realizada a partir do diálogo 
entre a produção miacoutiana, a poética da Relação de Édouard Glissant (2011) e o pensamento 
de Theodor Adorno (2003) sobre estética da arte, em que o filósofo expressa sua visão sobre a 
lírica, bem como seu alcance expressivo enquanto ação que se estabelece a partir da relação com 
o social.  
 
Palavras-chave: Errância. Nomadismo. Lírica. Sociedade. 

 

Em um tempo de lutas contra um sistema dominante que durante séculos atuou 

com força e poder em território africano, o romance Terra Sonâmbula de Mia Couto 

reinventa com carpintaria lírica o cenário árido e devastado onde se desenvolve a relação 

de amizade entre o menino Muidinga e o velho Tuahir, que juntos lutam pela 

sobrevivência no interior de uma terra destruída pela guerra. Trata-se de personagens que 

se veem acometidos de toda forma de esquecimento em um tempo de ausência humana, 

                                                             
1 Doutoranda em Estudos Literários na Universidade Federal de Juiz de Fora 

5783

Ana
Pencil



2 
 

frente a violência, o medo, a solidão e a morte, e que diante destas circunstâncias, unem 

o passado e futuro, para juntos seguirem rumo ao enfrentamento do presente.  

A história se passa durante a guerra civil em Moçambique, período em que a 

recente nação, logo após a conquista de sua independência, se vê exposta a todas as 

formas de infortúnios, obrigando os personagens a sobreviverem em um espaço onde 

coabitam com a morte, presença quase única e constante. Neste tempo/espaço, vida e 

morte convivem lado a lado, misturando corpos, espíritos e espectros aos homens e à 

terra, esta que os permite viver ao mesmo tempo em que os faz morrer, mantidos sob o 

elo de uma raiz cultural profundamente instalada na alma do povo moçambicano e que se 

perpetua ao longo da história e das gerações. Mergulhados em uma atmosfera de dor e 

sofrimento, dá-se o encontro entre o velho e novo, que juntos caminham, paradoxalmente, 

sem parar e ao mesmo tempo, sem sair do lugar, tentando se defender e sobreviver aos 

ataques dos bandos, ilustrando aquilo que Glissant (2011) denomina de nomadismo 

circular, como vemos no trecho: “Um velho e um miúdo vão seguindo pela estrada. 

Andam bambolentos como se caminhar fosse seu único serviço desde que nasceram. Vão 

para lá de nenhuma parte, dando o vindo por não ido, à espera do adiante.” (COUTO, 

1995, p. 09) 

Em sua Poética da Relação, Glissant (2011) utiliza-se dos conceitos de raiz única 

e rizoma cunhados por Gilles Deleuze e Félix Guattari, como base da elaboração de seu 

pensamento, que compreende a primeira (raiz única) como aquela que tem sua origem na 

necessidade predadora de se apoderar de tudo o que encontra em sua volta, ao passo que 

o rizoma, de modo oposto, é uma raiz que vai se entranhando a outras sem que haja a 

sobreposição de nenhuma delas, formado um todo único interligado. Assim, o conceito 

de rizoma mantém a noção de enraizamento, mas recusa a ideia de uma raiz totalitária, 

constituindo-se então a base da poética da Relação (GLISSANT, 2011), segundo a qual 

toda a identidade se prolonga numa relação com o Outro. De acordo com Glissant, 

Deleuze e Guattari fazem um elogio do nomadismo, considerando-o libertador do ser, 

posto em oposição à sedentaridade, e estabelece uma correlação entre sedentarismo, 

verdade e sociedade, por um lado, e nomadismo, ceticismo e anarquismo, por outro.  

No que concerne o nomadismo circular, sua função é garantir a sobrevivência de 

um grupo. A esse respeito, Rocha (2001) esclarece que Glissant opõe o nomadismo 

circular ao nomadismo em flecha. O primeiro é característico dos povos, comunidades e 

grupos que se deslocam em busca da sobrevivência, e é através deste deslocamento 

circular que a sobrevivência da comunidade é garantida. Uma das características 
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fundamentais deste nomadismo é que neste movimento que move estas populações, nem 

a audácia, nem a agressão ao Outro estão presentes, contrariamente ao nomadismo em 

flecha, característico dos colonizadores. Para Glissant, o nomadismo circular “é uma 

forma não intolerante da sedentariedade impossível”, enquanto que o nomadismo em 

flecha “é um desejo devastador de sedentariedade” e em nenhum dos casos se manifesta 

a raiz (GLISSANT, 2011, p. 22) 

Nessa incessante caminhada em círculos “em busca do adiante”, os Cadernos de 

Kindzu são encontrados em uma mala abandonada no meio de uma estrada próxima ao 

machimbombo2 incendiado, que acabou por se tornar a morada do menino Muidinga e do 

velho Tuahir. Assim, paralela à história do menino e do velho, se desenvolvem as histórias 

contida nos Cadernos de Kindzu, que são lidas por Muidinga. Trata-se dos relatos de 

Kindzu, personagem que, em sua errância,  segue seu destino, deixando registrado através 

de seus escritos, sua vivência de deslocamentos desde o início dos conflitos, a destruição 

da sua família, sua relação de amizade com o imigrante indiano Surendra, e sua busca 

pessoal, em princípio, por encontrar os Naparamas (os justiceiros da paz) e lutar contra 

os “fazedores de guerra”; depois a procura do filho de sua amada, Farida, fruto de 

violência sexual perpetrada pelo pai adotivo, um português.  

“Não é a raiz que importa, mas sim o movimento” (GLISSANT, 2011, p. 24). Esta 

é a afirmação que norteia a compreensão do que vem ser a errância no pensamento 

glissantiano, e que se apresenta como a essência do personagem Kindzu de Terra 

Sonâmbula. O pensamento da errância se opõe à expansão nacionalista de pulsão 

totalitária, criticada por Deleuze e Guattari nos seus apontamentos que contrapõem a raiz 

única, de sentido intolerante, ao pensamento rizoma, que concebe a relação fundadora 

com o Outro. A imagem do rizoma nos permite compreender a Relação como o constructo 

das identidades que não reside apenas na raiz, mas na busca desprendida de uma 

aproximação do Diverso, no emaranhado articulado de suas ramificações culturais, 

étnicas e raciais.   

De acordo com Rocha (2001), a viagem de Kindzu é a errância através do país 

moçambicano destruído pela guerra. Kindzu, identidade rizoma, parte de sua aldeia na 

qual paira a intolerância racial (os bandos incendiaram a loja do indiano Surendra), a 

rejeição da cultura ocidental (os bandos haviam assassinado o professor Afonso), a 

desesperança (sua mãe ficava a “olhar o antigamente”), a morte do imaginário, de ver o 

                                                             
2 Machimbombo: ônibus 
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futuro com esperança e devir. Rocha (2001) aponta ainda para o fato de que, em Terra 

Sonâmbula, a violência racial e cultural, fundamentada na noção de território e de 

identidade-raiz única atinge o professor Afonso, símbolo da cultura e do saber letrados 

vindo do ocidente, e o comerciante indiano Surendra. Ambos alargavam a cultura da 

aldeia tão fechada em si mesma e dilatavam a imaginação e sensibilidade de Kindzu, 

iniciando-o ao dinamismo sem fim do Sendo o Outro, através da aprendizagem da cultura 

ocidental/portuguesa e oriental/indiana. 

A errância de Kindzu é a exteriorização da sua negação ao estado de coisas do seu 

lugar – a intolerância racial, os territórios fechados sobre si mesmo, o caos e o sofrimento 

-  ela é um impulso que reflete o sentimento do personagem de não pertencimento a apenas 

este lugar fechado, e nem a um só povo, a uma só cultura, mas a vários lugares e povos e 

culturas, o que atesta o caráter de seu pensamento rizomático, como ilustra a amizade 

mantido com o professor português Afonso:  

 

Minha família receava que eu me afastasse de meu mundo original. 
Tinham motivos. Primeiro, era a escola. Ou antes: minha amizade com 
meu mestre, o pastor Afonso. Suas lições continuavam mesmo depois da 
escola. Com ele eu aprendia outros saberes, feitiçarias dos brancos, como 
chamava meu pai. Com ele ganhara esta paixão pelas letras, 
escrevinhador de papéis como se neles pudesse despertar os tais feitiços 
que falava o velho Taimo. Falar bem, escrever bem e, sobretudo, contar 
ainda melhor. (COUTO, 1995, p. 29) 
 
 

Em seguida, amizade e identificação com o comerciante indiano Surendra, aquele 

amigo junto ao qual a sua “alma arriscava se mulatar, em mestiçagem de baixa qualidade” 

e a quem ele se deixava “misturar nos sentimentos, aprendiz de um novo coração” 

(COUTO, 1995, p. 29) : 

 

Vês, Kindzu? Do outro lado fica a minha terra. É mesmo ali onde o sol 
está a deitar. E ele me passava um pensamento: nós, os da costa, éramos 
habitantes não de um continente mas de um oceano. Eu e Surendra 
partilhávamos a mesma pátria: o Índico. E era como se naquele imenso 
mar se desenrolassem os fios da história, novelos antigos onde nossos 
sangues se haviam misturado. Eis a razão por que demorávamos na 
adoração do mar: estavam ali nossos comuns antepassados, flutuando 
sem fronteiras. Essa era a raiz daquela paixão de me encaseirar no 
estabelecimento de Surendra Valá. 
- Somos da igual raça, Kindzu: somos índicos! (COUTO, 1995, p. 29) 

 
Como podemos perceber, Kindzu não se reconhece na ideia e na prática de uma 

identidade de raiz única, característica das nações excludentes. Ele é habitado pela ideia 
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da integração e da Relação, ou seja, seu pensamento é rizoma e assim se manifesta em 

seu sentimento de errância. Outrossim, Surendra também manifesta este mesmo 

sentimento, pois resolve ir embora para outro lugar, em resignado desprendimento e 

compreensão de seu destino: 

 

Nós fazemos negócios, sempre adaptamos, justificava. Faça guerra tanto 
como não: monhé está sempre no meio, brincava imitando as falas dos 
outros indianos”  
(...) – Tu tens antepassados, Kindzu. Estão aqui, moram contigo. Eu não 
tenho, não sei quem foram, não sei onde então. Vês, agora, o que 
aconteceu? Quem é que me veio consolar? Só tu, mais ninguém. 
(COUTO, 1995, p. 32) 
 

Kindzu, em sua errância, manifesta seu desejo de lutar contra a intolerância étnica 

e racial, o enraizamento, a exclusão, as fronteiras fechadas e o nomadismo em flecha dos 

colonizadores, pois a vivencia, em meio às violentas manifestações de intolerância, os 

trágicos episódios do incêndio à loja do seu amigo indiano Surendra, e mais adiante o 

assassinato brutal do seu amigo, o velho pastor e professor português Afonso. “Eu tinha 

que sair dali, aquele mundo já me estava mantando” (COUTO, 1995, p. 34). Diante desse 

estado de coisas, nasce o desejo de Kindzu de se tornar um naparana: “- Naparama? Nunca 

eu tinha ouvido falar de gente dessa. Surendra me explicou vagamente. Eram guerreiros 

tradicionais, abençoados pelos feiticeiros, que lutavam contra os fazedores da guerra.” 

(COUTO, 1995, p. 31) 

Para Rocha (2001), Terra Sonâmbula coloca uma questão crucial: 

 

Em nossos dias, diante da complexidade de um mundo historicamente 
estruturado em nações fechadas e que vem sofrendo os impactos dos 
processos de globalização – Como transformar o imaginário dos povos e 
abrir as fronteiras territoriais, face à desterritorialização espacial e/ou 
cultural vivenciada por indivíduos isolados, por famílias ou por 
populações? (ROCHA, 2001, p. 243) 
 

Frente a esta questão, o que se observa em Terra Sonambula são movimentos em 

espaços de conflitos, deslocamentos necessários que se impõem aos indivíduos como 

forma de resistência e luta pela sobrevivência. Nesse sentido, a errância é a manifestação 

incontida do desejo de mudança de um estado de coisas e não apenas de um lugar. Trata-

se de uma necessidade de transformação que parte do interior do indivíduo ao absorver 

as insatisfações externas do mundo que já não lhe cabe e o sufoca em angústias, 

impulsionando então o movimento antiasfixiante do deslocamento.   
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O pensamento da errância não é nem apolítico nem antinómico de uma 
vontade de identidade que no fundo mais não é do que a procura de uma 
liberdade num determinado meio. Se ela contraria as intolerâncias 
territoriais, à predação da raiz única (que hoje torna tão difíceis os 
processos identitários), é porque, na poética da Relação, o errante, que já 
não é o viajante, nem o descobridor, nem o conquistador, procura 
conhecer a totalidade do mundo e sabe já que nunca conseguirá fazê-lo – 
e que é aí que reside a beleza ameaçada do mundo. (GLISSANT, 2011, 
p. 29) 

 
Os Cadernos de Kindzu, embora pareçam se tratar de um tipo de diário do 

personagem em que ele narra episódios de sua vida, é permeado por elementos 

fantásticos, o que nos permite compreender esta narrativa mitopoética, como produção 

literária diretamente relacionada ao universo cultural moçambicano, pois apresenta ao 

longo da estrutura, elementos fulcrais da tradição, como por exemplo, o entrelaçamento 

entre o mítico e oral, que faz emergir a força da ancestralidade dos povos africanos, tida 

como valor civilizatório perpetuado ao logo das gerações. 

Em certas passagens dos Cadernos de Kindzu, identifica-se a presença de um 

realismo fantástico construído a partir da cosmologia dos povos locais que surgem em 

aparições de espectros, de feitiços e de rituais mágicos, como acontecimentos naturais, o 

que acaba por abalar a lógica racional do colonizador. Segundo Rocha (2001) tanto os 

capítulos quanto os cadernos são acumulações de estórias ouvidas, sonhadas, inventadas 

a partir da relação mágica e cósmica da cultura moçambicana com o seu entorno: relação 

de simbiose entre o homem e a natureza, os vivos e os mortos dentro de um tempo cíclico 

que implica o eterno retorno. 

De acordo com Angious e Angius, “o mistério e a magia que entrelaçam os 

acontecimentos colocam o leitor no âmbito de um cenário psico-político-social que é bem 

característico da realidade humana vivida em Moçambique até 1992” (ANGIUS & 

ANGIUS, 1998, p. 34).  Também a respeito dos cadernos de Kindzu, Rocha (2001) chama 

a atenção para o fato de que a escrita sobrevirá a morte física de Kindzu para denunciar 

os descaminhos da guerra fratricida, costurar as histórias de sofrimento e de resistência 

dos viventes, tramando a tessitura da diversidade das culturas que constituem o povo 

moçambicano. Embora, a princípio, estes dois planos, o real (Muidinga e Tuhair) e o 

mítico (Cadernos de Kindzu), pareçam distintos e independentes um do outro, na verdade, 

eles estão entrelaçados, visto que, em determinado momento as histórias se entrecruzam 

de modo a desenhar com precisão a realidade complexa do psiquismo africano que 

envolve a inseparabilidade da vida e da morte, o elo que se perpetua pelas gerações, o 
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vínculo entre o homem e a natureza, a presença mágica do sobrenatural no cotidiano e a 

precedência da comunidade sobre o indivíduo. Todavia, são estes mesmo valores 

civilizatórios africanos que vemos se desfazerem, diluídos e esfacelados pelas condições 

impostas em tempos de guerra. Tempo em que o caos se alastra fazendo surgir homens 

desenraizados, corrompidos pelo poder, pelas armas e pela ideologia que oprime, 

fazendo-se substituta do conhecimento interiorizado da cultura moçambicana.  

A trajetória das personagens repercute a de um país que já nasce sob a égide da 

destruição, e que busca conciliar universos contraditórios – vida e morte, esperança e 

ausência dela, sonho e realidade - tendo que lidar com ranços do período colonial 

violento, sem a ilusão de retorno a um estado ideal de pureza anterior à passagem de 

Vasco da Gama por aquelas plagas. Segundo Rocha (2001), como as literaturas épicas 

fundadoras de comunidades, que narram exílios e errâncias, Terra Sonâmbula, narra as 

culturas das comunidades moçambicanas tradicionais e, simultaneamente, coloca a 

necessidade de ultrapassagem da identidade raiz única e da nação excludente, 

fundamentadas no território, e enuncia, através do processo de crioulização3 o devir das 

culturas atávicas em culturas compósitas. Assim, como aponta Angius e Angius (1998), 

Terra Sonâmbula se apresenta como um romance que possui um “sistema de histórias 

encaixadas, em que sua unidade situa-se fora destas histórias, tendo uma estrutura 

complexa em que o verdadeiro protagonista é Moçambique: 

 

Naquele lugar a guerra tinha morto a estrada. Pelos caminhos só as hienas 
se arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se 
mestiçara de tristezas nunca vistas, em cores que se pegavam à boca. 
Eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido toda a leveza, esquecidas 
da ousadia de levantar asas pelo azul. Aqui, o céu se tornara impossível. 
E os viventes se acostumaram ao chão, em resignada aprendizagem de 
morte. (COUTO, 1995, p. 9) 
 

Neste contexto histórico conturbado, em que as estruturas sociais, políticas e 

culturais  encontram-se intensamente desestabilizadas, a expressão lírica surge, e, através 

da complexa relação existente entre linguagem e sociedade, dá-se o constructo simbólico 

de toda a teia de relações que envolve indivíduos em situações extremas de desafios em 

seus deslocamentos espaciais e sociais, de resistência a um sistema excludente, 

compressor das diferenças étnicas e culturais, e por fim, de luta pela sobrevivência. 

 

                                                             
3 Ver GLISSANT, Édouard. Introdução a uma poética da diversidade. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2005. 
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A FORÇA CRIATIVO/POÉTICA COMO INSTRUMENTO LÍRICO DE 

RESISTÊNCIA. 

 

Em seus pressupostos teóricos, este estudo parte da palestra de Theodor Adorno 

sobre Lírica e Sociedade, em que filósofo afirma que o conteúdo de um poema não é mera 

expressão de emoções e experiências individuais. Pelo contrário, estas só se tornam 

artísticas quando, exatamente em virtude da especificação de seu tomar-forma estético, 

adquirem participação no universal” (ADORNO, 2003, p. 193-194). Neste sentido, Terra 

Sonâmbula apresenta em sua estrutura narrativa, um formato estético construído através 

de um processo de mestiçagem cultural que se dá através da língua que mescla o 

português europeu às variantes dialetais introduzidas pelas comunidades tradicionais 

moçambicanas. Junto a essa mistura, Mia Couto opera um sistema de construções 

morfológicas e estilísticas envolvendo processos de formação de palavras “ a terra arco-

iriscando” (p.44), “Assane prosseguia lenga-legando” (p. 138), “brincriação” (p. 154), “A 

culpa de Estêvão Jonas, meu marido. É por isso que eu lhe chamo administraidor” (p. 

257), e metaforizações –  “a paisagem se mestiçara de tristezas”, “ cores esquecidas da 

ousadia de levantar asas pelo azul”, e arranjos sintáticos -  responsáveis pela construção 

estética de sua obra.  

Através da lírica, o escritor constrói um tipo de discurso ao mesmo tempo poético 

e político que reforça os valores civilizatórios das comunidades tradicionais integrantes e 

formadoras de Moçambique, porém não mais como elemento em sua pureza, mas já 

híbrido, misturado ao Diverso de outras culturas. Outrossim, ao mesmo tempo que 

mergulha de maneira subjetiva na construção da sua forma expressiva, faz emergir a 

complexidade e a universalidade das questões políticas e culturais que sua lírica abarca, 

expressas também na forma, mas mais ainda para além dela, partindo de uma realidade e 

chegando ao alcance do conteúdo de cunho imaginário. A esse respeito Rocha observa: 

 

Ao inserir na narrativa o sofrimento do povo moçambicano, vítima da 
irracionalidade da guerra, revelando as mazelas e a corrupção do poder, 
Mia Couto não utiliza uma narrativa realista, panfletária. Em sua escrita, 
o imaginário se nutre da dimensão simbiótica das culturas ancestrais 
africanas, desmancha os limites da racionalidade e transforma a realidade 
dos homens, ressuscitando-os da noite de cada dia. As águas do sonho e 
do inconsciente cultural coletivo inundam as terras devastadas e 
derrubam todas as comportas que isolam os homens entre si, e os separam 
de sua dimensão cósmica. Sua narrativa metafórica revela e desperta o 
pensamento poético das culturas moçambicanas, pensamento que divaga 
em narrativas desfiadas sem cessar, nas asas dos sonhos, caixas de 
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pandora onde se abriga a esperança. ‘Nenhuma narração tinha fim, o sono 
lhe apagava a boca antes do desfecho. (ROCHA, 2001, p. 259) 
 
 

O mergulho no individual, segundo Adorno “eleva o poema lírico (ou universal) 

porque põe em cena algo de não captado, de não ainda subsumido e desse modo anuncia, 

por antecipação, algo de um estado em que nenhum universal postiço4, mas, particular 

em suas raízes mais profundas, acorrente o outro, o universal humano” (ADORNO, 2003, 

p.  194). Assim, através da expressão lírica, Mia Couto, utiliza-se da força criativa e 

poética de sua narrativa, da subjetividade que envolve o tratamento estético dado ao seu 

texto, e através deste individuado, engaja na luta de seu país, fazendo emergir as vozes 

de crianças, velhos, mulheres e homens destituídos de quase tudo aquilo que os fazem 

humanos, inclusive, do direito de sonhar, visto que a guerra faz enfraquecer as 

capacidades, dentre elas, a do sonho, como vemos nesta passagem em que Kindzu diz 

que: “A guerra é uma cobra que usa os nossos próprios dentes para nos morder. Seu 

veneno circulava agora em todos os rios da nossa alma. O sonho é o olho da vida. Nós 

estávamos cegos ” (COUTO, 1995, p.19). Esta tessitura da narrativa de Mia Couto, ilustra 

o que Adorno chama de ‘universalidade do conteúdo lírico” que, por sua vez, é 

essencialmente social. De acordo com o filósofo, só entende o que o poema diz quem 

escuta em sua solidão a voz da humanidade. Assim, sendo a expressão artística uma 

composição da linguagem e de seus conceitos, ela deve ser mais do que intuída, ou seja, 

deve ser pensada, no sentido da interpretação social da lírica em relação com o todo de 

uma sociedade, sendo esta última, unidade em si contraditória, que se expressa na obra 

de arte. Para Adorno, pensar a obra de arte está autorizado e comprometido a perguntar 

concretamente pelo conteúdo social, a não se satisfazer com o vago sentimento de algo 

universal e abrangente, por isso o formato estético sociolinguístico/cultural e criativo-

poético de Mia Couto coaduna o individual e o coletivo fortalecendo os laços que 

unificam a lírica e a sociedade. Desta maneira, “nada que não esteja nas obras, em sua 

forma própria, legitima a decisão quanto àquilo que seu conteúdo, o poetado, em si 

mesmo, representa socialmente. Determiná-lo requer não só o saber da obra de arte por 

dentro, como também o da sociedade fora dela” (ADORNO, 2003, p. 194). Para 

complementar as colocações acima, Rocha (2001) chama a atenção para o fato de que: 

 

                                                             
4 Nenhum mau universal, abstrato de entendimento, por oposição ao bom universal dialético 
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ao incorporar a fala abissal e mágica das culturas moçambicanas – fala 
obscura, errante, imprevisível e acumulativa – a narrativa, ironicamente, 
por justaposição, ridiculariza e esvazia o discurso do poder, que é 
discurso da representação no qual as palavras – conceitos importados dos 
sistemas ideológicos ocidentais, se tornam pastiche, colagens, ideias fora 
do lugar.  (ROCHA, 2001, p. 25) 

  

Através deste processo de estruturação linguística, a expressão lírica é construída 

de modo desvencilhado do peso da objetividade, fazendo-se livre da coerção da prática 

dominante e da pressão da autoridade obtusa. Assim “a exigência da palavra em estado 

virginal é em si mesma social”. Esse uso, segundo Adorno: 

 

Implica o protesto contra um estado social que todo indivíduo 
experimenta como hostil, alheio, frio, opressivo, e imprime 
negativamente esse estado na formação lírica: quanto mais pesa esse 
estado, mais inflexivelmente lhe resiste a formação (...). Seu 
distanciamento da mera existência torna-se medida do que há nesta de 
errado e ruim. Em protesto contra ela o poema enuncia o sonho de um 
mundo em que seria diferente. A idiossincrasia do espírito lírico contra a 
prepotência das coisas é uma forma de reação à coisificação do mundo, à 
dominação de mercadorias sobre homens que se difundiu desde o começo 
da idade moderna e que desde a revolução industrial se desdobrou em 
poder dominante da vida” (ADORNO, 2003, p. 195) 
 
 

No instante em que Terra Sonâmbula rompe com a lógica do pensamento 

ocidental, instaurando a função social e cultural do mito nas sociedades tradicionais, ao 

mesmo tempo em que se institui a oralidade como engrenagem constitutiva de sua lírica, 

surgem os ecos de uma narrativa que subverte um instrumento de representatividade, no 

caso a linguagem, descontruindo assim a imposição cultural brutalmente estabelecida 

pelo poder hegemônico europeu. Em relação a esta oposição entre o universal (do 

ocidente) e o individual (das sociedades tradicionais), podemos aludir novamente ao 

pensamento de Adorno ao afirmar que: 

 

 o paradoxo específico da formação lírica, a subjetividade (do 
autor) que vira objetividade (na formação lírica), está ligada 
àquela preeminência da forma linguística na lírica, de que 
provém o primado da linguagem na criação literária em geral, até 
a forma da prosa. (ADORNO, 2003, p. 198) 
 
 

É neste momento que a obra adquiri caráter social e passa a exercer a função de 

engajamento na luta pela liberdade e emancipação da nação moçambicana no sentido de 

fazer ecoar suas vozes culturais, manifestadas através das tradições, crenças e costumes 
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locais, quase sempre abafadas, quando não, totalmente apagadas pelo imperialismo e suas 

manobras para manutenção de seu poder hegemônico sobre os povos colonizados.  Terra 

Sonâmbula é um eco do grito contido de um povo que teve sua voz silenciada e sua cultura 

apagada pelas perversidades do Ser intolerante ocupado em dominar e impor seu 

pensamento e o seu modelo de vida uniformizantes e esmagadores das diferenças. Fez-se 

da literatura o suporte difusor da história a favor da expressão lírica voltada para aquilo 

que nela existe de social, político e cultural, visto que, conforme afirma Glissant:  

 

A maior parte das nações que se libertaram do colonialismo tenderam a 
formar-se em torno da ideia de poderio, pulsão totalitária de raiz única, e 
não de uma relação fundadora com o Outro. O pensamento cultural de si 
era dual, opondo o cidadão ao bárbaro. Não houve nada mais 
absolutamente oposto ao pensamento da errância do que este período da 
história das humanidades em que as nações ocidentais se constituíram e 
que depois se repercutiram no mundo. (GLISSANT, 2011, p. 24) 
 
 

A expressão de Mia Couto através da sua narrativa poética, não deixa dúvidas 

sobre o que os deslocamentos presentes na obra apresentam enquanto elementos 

significativos de luta e de resistência culturais. Como bem observa Rocha: 

 

tudo é movimento no entorno da estrada e do machimbombo queimado: 
a errância de Kindzu, o nomadismo circular de Tuhair e Muidinga, de 
Gaspar (o filho de Farida), das populações que deixaram as aldeias e se 
abrigam nos campos dos deslocados; o nomadismo em flecha dos 
fazedores da guerra. A terra está sonâmbula, porque os mortos e os vivos 
se movimentam, buscam a vida, a sobrevivência, enquanto a natureza se 
transforma, continua seu eterno ciclo. (ROCHA, 2001, p. 246) 
 
 

A lírica miacoutiana, coloca em evidência o fato de que a nação Moçambicana 

resiste, e de que seu povo não esmorece, como podemos observar através do discurso 

visionário e humanizador do feiticeiro da aldeia de Kindzu, que no final da narrativa, 

aponta para o fato de que mesmo desmantelado e exaurido, o povo moçambicano não 

perdeu de modo integral, a capacidade de esperar e até mesmo a de sonhar com um novo 

amanhecer, contrariando, deste modo, a lógica infernal da guerra, apresentada no início 

da narrativa: 

 

No final, porém, restará uma manhã como esta, cheia de luz nova e se 
escutará uma voz longínqua como se fosse uma memória de antes de 
sermos gente. E surgirão os doces acordes de uma canção, o terno embalo 
da primeira mãe. Esse canto, sim, será nosso, a lembrança de uma raiz 
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profunda que não foram capazes de nos arrancar. Essa voz nos dará força 
de um novo princípio e, ao escutá-la, os cadáveres sossegarão nas covas 
e os sobreviventes abraçarão a vida com o ingênuo entusiasmo dos 
namorados. Tudo isso se fará se formos capazes de nos despirmos desde 
tempo que nos fez animais. Aceitemos morrer como gente que já não 
somos. Deixai que morra o animal em que esta guerra nos converteu 
(COUTO, 1994, p. 243) 

 

A guisa de conclusão, cabe ressaltar que “a lírica se mostra mais profundamente 

garantida socialmente ali onde não fala segundo o paladar da sociedade, onde nada 

comunica, onde ao contrário, o sujeito, que acerta com a expressão feliz, chega ao pé de 

igualdade com a própria linguagem, ao ponto onde esta, por si mesma, gostaria de ir” 

(ADORNO, 2003, p. 198). Assim como Muidinga, Tuahir e Kindzu encontram no 

movimento a esperança de vida em relação, a linguagem e a palavra na literatura também 

é Relação, pois sem se manter enraizada em um ponto único, a linguagem funciona como 

um tipo de errância, que segue seu percurso através do verbo, este desbravador horizontes 

novos, rompedor de fronteiras e fluidor de ideias que se espalha, se mistura e se faz 

poética, aproximando e entrelaçando os seres, os lugares, os tempos, as histórias e as 

cultura. Eis o Diverso no mundo, em sua totalidade, Sendo e se fazendo em ciclo 

incessante de contatos, de poéticas postos e dispostos ao devir da Relação.  
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O SUL DA MINHA VIDA: DESLOCAMENTOS E IDENTIDADE EM O

PLANALTO E A ESTEPE, DE PEPETELA

Renata Cristine Gomes de Souza (UFF)
Orientadora : Renata Flavia da Silva (UFF)

Resumo:O romance O Planalto e a Estepe, de Pepetela, foi publicado em 2009. Esse é mais um
romance  do  autor  que  tem  como  pano  de  fundo  a  luta  de  independência  angolana  e  a
construção/restruturação  do  país.  Apesar  dessa  aparente  similaridade  temática,  no  que  diz
respeito ao campo político e social, nesse livro o escritor nos traz a espaços que nunca antes
foram visitados em suas obras  e  personagens que  nelas  ainda não haviam sido inscritos.  A
história, que tem um tom biográfico, é baseada na vida dos amigos  Suren e Piricas, aos quais o
livro é dedicado. A ligação com fatos reais é sugerida pelo próprio Pepetela na nota prévia em
que se lê: “A estória aconteceu./ No essencial, mais ou menos como se conta./As personagens
são de ficção. /  Todas.  /  Mesmo aquelas que fazem lembrar  alguém” (PE, Nota prévia). O
protagonista e narrador da história  parece também ter muito do autor do romance e de suas
experiências. A partir do romance O Planalto e a Estepe, trataremos de algumas questões que
envolvem a formação da identidade e a construção social do indivíduo, mostrando como os
deslocamentos de Julio são importantes na busca pelo reconhecimento de sua angolanidadade.
Esse estudo se dará através de uma análise que envolverá aspectos ligados à colonialidade,
como raça, deslocamentos, política e utopia. 

Palavras-chave: Angolanidade. Deslocamentos. Raça.

O racismo

Vivi em Benguela, a melhor cidade nesse aspecto [racismo].
Mas quando fui estudar para o Lubango senti a diferença. Sobretudo
na segregação racial. Via como os meus colegas negros eram tratados.
(…) Quando começou a luta armada, pronto, era o caminho. Benguela
era uma cidade muito particular.  Metade da população era mestiça,
estabelecia relações. Na escola tinha companheiros de todas as cores.
Havia racismo, claro, mas havia uma maior integração da população.
As outras cidades eram piores. A maioria da população do Lubango
era  branca.  Passava  férias  no  Huambo  e  íamos  em grupo  para  a
piscina. Não nos deixavam entrar. Diziam: ‘Tu e tu podem, os outros
não’. Eram mestiços ou negros. (PEPETELA,  2011. s/p.) 

Segundo a entrevista citada, o primeiro contato real de Pepetela com o racismo

ocorre em Lubango e essa experiência é trazida para a literatura através de vivências do

protagonista de  O Planalto e a Estepe  e de seus amigos de infância. A descoberta de

como a raça influenciava a vida e os direitos das pessoas em Angola é feita pelo autor e

pelo protagonista no mesmo ambiente, ou seja, há aqui uma linha horizontal que liga as
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experiências  de  ambos.  Deste  modo,  vemos  nesse  romance  a  materialização  das

palavras de Rita Chaves, que afirma que  “O apreço pela memória (...) surge em jogo

com o conhecimento que parece resultar da experiência. Somos colocados diante de

situações que se podem enquadrar no conjunto das sugestões trazidas pelos tempos no

espaço que é sempre angolano” (CHAVES, 2004). Um exemplo disso é essa descoberta

do racismo, que para ambos se dá quando saem de sua comunidade familiar e começam

a conviver com outros grupos de pessoas, na escola.

 Júlio é descendente de portugueses,  pai lusitano e mãe branca já nascida na

Huíla, nascido  no Lubango, onde passa a infância e o início da juventude. Ele fora

criado junto às crianças negras da vizinhança e os filhos dos criados que viviam nas

cubatas. Mesmo tendo uma posição diante da comunidade ali instaurada diferenciada da

de seus amigos, ele cresce sem perceber nenhuma diferença entre eles. Assim que inicia

os estudos ele se dá conta do abismo sócio-racial que os separava. Logo ele começa a

perceber que a segregação, que ali havia, se dava por vários fatores que perpassavam a

esfera econômica, racial e cultural.

 Até então a segregação social causada pelo colonialismo não era notada pelo

personagem, que aos  poucos passa a  ver  como naquele momento e naquele lugar o

homem negro vive à margem. Desse modo ele passa a observar esse processo que se dá

durante o período colonial, no qual o homem negro angolano é subalternizado por parte

da  população  portuguesa  levada  para  Angola,  que  tiraram  as  riquezas  da  terra,

estabeleciam um modo de vida que julgavam superior e exploravam  força de trabalho

do homem nativo. É através do olhar crítico de Júlio que o leitor se depara com algumas

cenas  de  racismo abordadas no  livro,  as  quais  ilustram bem a  estratificação  social,

econômica e racial do período colonial. 

O pensamento racista da escola não molda a mente de Júlio. O que ocorre é o

contrário, a impossibilidade de todos terem acesso à educação e a vida em comunidade

faz com que o protagonista passe a contestar a escola e as outras instituições. No país

multirracial de Salazar, só uma raça tinha direitos. A constatação do racismo existente

naquela comunidade é essencial para o desenvolvimento da identidade de Júlio, pois

aquele é o primeiro momento em que ele passa a questionar a sociedade, a religião e as

instituições. Desde então, ele passa a ter uma ótica que irá guiá-lo durante a vida.

 O protagonista tinha um comportamento diferente das outras crianças brancas,
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ensinadas a segregar-se em suas comunidades. Ele não tinha vontade de se juntar aos

novos colegas do colégio, como fora sugerido pela irmã, que não  queria mais  vê-lo

junto às crianças negras. Ele não vê, pelo contrário, nenhuma razão para se afastar de

seus verdadeiros amigos. Essa pressão feita  por Olga, a irmã mais velha,  é repetida

pelos jovens brancos da região e pela polícia,  pois no sistema de valor colonial  era

impossível que um jovem branco de bem andasse cercado de negros. 

E quando nos viam, as meninas riam, lá vai o branco mapundeiro com
os  seus  negros.  Poucos  eram os  negros  que  se  aventuravam ir  ao
Picadeiro no domingo. Um branco com amigos negros era um branco
estranho, malvisto. (…) Um dia dois homens com chapéu cinzento na
cabeça encostaram-me a um canto do liceu. Então és tu o bolchevique
amigo dos pretos... (…) Mas eu não era amigo dos pretos por serem
pretos,  nem via  bem as  cores  nem as  cores  têm importância.  Era
amigo dos meus amigos, isso sim.(PE, p. 21). 

Nas “terras multirraciais lusitanas”, na qual o homem negro deveria negar sua

cultura e adquirir a imposta pelo homem branco, a aproximação de pessoas de raças

distintas era malvista. Desse modo nem mesmo os planos do colonizador de imposição

cultural conseguem ser bem-sucedidos, porque quase não havia espaço para o negro

dentro da cultura branca, e , quando havia era o lugar de servidão.

Ao  analisar  a  situação  social  da  época,  grosseiramente  pode-se  afirmar  que

temos duas  partes  bem divididas e  equidistantes da sociedade.  Uma dessas partes é

representada pelo colonizador, o homem que vai para as novas terras refazer sua vida a

fim de ascender através da exploração e força de trabalho dos nativos, e a outra parte é

representada pelos sujeitos subalternizados. 

Esse processo  de subalternização  se  dá  por  meio da apropriação da terra  do

outro, a ela não pertencente, como no caso de Angola, e da imposição de sua cultura.

Essas ações são, antes de tudo, determinadas por um extremo racismo extrínseco. Em

razão  desse  racismo  extrínseco,  os  colonialistas  brancos  acreditavam que  os  povos

negros das colônias não possuíam aspectos como honestidade, inteligência e coragem,

por  isso  deveriam  ser  tratados  de  forma  diferente,  nesse  caso,  quase  animalizada

(APPIAH,1997. p.33).

Segundo Boaventura de Sousa Santos, Portugal reproduzia sobre suas colônias o

ato subalternizador, ao qual também eram submetidos os seus naturais quando se tratava
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da relação de Portugal com as potências europeias (SANTOS, p.99). Portugal, o país

subalterno  da  Europa,  repetia  o  ciclo  de  subalternização  em  sua  relação  com  os

habitantes das colônias. Assim os descendentes de portugueses gozavam de direitos que

naquele  dado  momento  era  impossível  de  serem concedidos  aos  homens  negros.  A

humilhação e exploração do homem negro da colônia era uma forma de engrandecer o

homem  português  naquela  sociedade,  pois  como  sugere  Pepetela  no  romance  “O

homem só gosta da diferença, sobretudo a que o favorece” (PE, p.22). Assim diferença

cultural e racial era usada pelos colonizadores para a valorização do homem branco

português e diminuição do negro africano.

O racismo extrínseco, aquele que julga haver distinções morais entre membros

de raças diferentes, serão definidores na trajetória de João e Job, amigos de infância de

Júlio que protagonizam as cenas de racismo na trama. Os dois personagens são filhos de

Kanina, um criado da família Pereira, e fazem parte do grupo de amigos que partilham

com Júlio a infância e a juventude. Os irmãos e o narrador sabiam que, por mais que

crescessem juntos, chegaria um momento em que se separariam, porque, naquele lugar,

a raça determinava seus destinos. 

Como já foi dito, esse movimento de separação de trajetórias e de pensamento

ideológico se dá quando Júlio começa a frequentar a escola. A educação era destinada

apenas às crianças brancas. Os negros poderiam frequentar apenas a catequese, pois a

adesão ao catolicismo era vista pelo europeu como um ato civilizador. Job e João, filhos

de Kanina, eram obrigados pelo pai a ir à igreja, pois para ele aquele era um modo de os

filhos terem algum prestígio naquela comunidade,  adequando-se às normas do poder

vigente.   Os outros amigos  só passam a frequentar a catequese para acompanhar o

Júlio, pois como o narrador bem diz, aquelas crianças sabiam muitas coisas que não se

aprendia na escola nem na catequese.

O romance elucida como o racismo estava enraizado naquela sociedade por meio

da negação do próprio homem negro ao outro de sua raça, ocasionada pela pressão

social que o diminui e também pela polaridade de poder econômico. Outras cenas, que

trazem esse racismo já estabelecido na sociedade, tratam da mecanização do homem, ao

qual é negado pensar em diferentes possibilidades de vida, pois para dele cabe apenas

uma alternativa  de futuro  que já é determinada para si mediante a sua cor. Dadas essas

ocorrências na obra, percebemos que a ideia do racismo extrínseco é tão forte que seus
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agentes conseguem fazer com que as determinantes sociais do grupo dominante sejam

absorvidas até mesmo pelas vítimas dos atos causados por esse preconceito. Assim o

leitor se depara com sujeitos que, presos pelo poder econômico, vivem de acordo com

as determinações de quem controla o sistema vigente, ou seja, os colonizadores. Como o

dinheiro está  nas  mãos do homem branco,  o  único jeito que parece ser  possível  de

sobreviver,  até  então,  é  cedendo  às  suas  vontades.

Essa dinâmica é trazida na trama de duas formas. A negação forçada do homem

negro ao outro homem negro está presente na cena em que Júlio e João, seu melhor

amigo, vão ao prostíbulo. Lá duas irmãs vendem o corpo para se manterem naquela

comunidade, que as coloca à margem por serem negras e mulheres, só aceitam clientes

brancos:

(…) tu vens comigo. Ele não, disse a irmã. O dinheiro é igual, disse o
João. Pois,  mas a  cor  não é,  disse a  irmã. Racismo? De negro pra
negro?  (...)
No fim perguntei, mas como recusas um da tua cor? Porque se um
branco souber que me deitei com um negro, não vai querer se deitar
mais comigo. E os brancos é quem têm dinheiro. Racismo, sim, mas
dos brancos. (PE, p.18)

As trajetórias de Job e João também são marcadas por essas determinantes que

envolvem o poder do homem branco na sociedade colonial. João segue o destino que é

determinado para o homem pobre e negro, que, por mais que tente ascender, é impedido

por falta de oportunidade. João é assim como o seu pai. Kanina ensinou os filhos a

obedecerem,  trabalharem duro,  respeitarem  o  trabalho  e  agirem  de  acordo  com  as

determinações  de quem ter  o  poder,  ou seja,  aceitarem o  destino  seguindo o  único

caminho seguro que era possível de ser trilhado. João deixa de lado as falas do amigo

branco que questionava as instituições, até mesmo porque fora criado para se distanciar

daquele lugar de contestação. João, assim como Kanina, sabe que, por mais que faça o

máximo para ser respeitado naquele lugar, ele e o pai continuarão vivendo nesse estado

de subalternidade, justamente por acreditarem que aquele é o único modo de sobreviver.

Com trabalho duro, ele consegue ir mais à frente do que seu pai e trabalhar no Grande

Hotel, mas sabe que, na sociedade colonial, era impossível seguir adiante.

Job tem o comportamento contrário ao do seu irmão e de seu pai. Ele a quem era

imposto uma forma de vida resignada,  se impõe diante das determinações do poder

vigente, porque era “avesso a ordens que não entendesse” (PE, p.25). Seu modo de lidar

5799

Ana
Pencil



                                                                                                                                        6

com  as  instituições  e  com  a  vida  na  colônia  transforma-se  no  maior  motivo  de

preocupação  para  Kanina,  porque  seu  ato  de  exigir  o  seu  lugar  e  seus  direitos  o

tornavam um grande peso para o pai. Job era um terrorista, um inimigo do poder. Por

mais que partilhasse das mesmas ideias de Júlio, a sua cor não permitia que ele pudesse

questionar o sistema de submissão, logo, aos dezesseis anos, ele, um rapaz que apenas

lutara pelos seus direitos, é executado por ser terrorista.

 Todo esse  período marcado  por  um discurso  racialista,  ou  seja,  aquele  que

qualifica o indivíduo pela cor de sua pele, acompanhado de intenso racismo extrínseco,

faz com que a raça negra seja uma das bandeiras do novo regime iniciado a partir da

libertação de Angola, por ele, os homens angolanos tomam para si o poder que lhes é

legítimo. O reconhecimento do homem negro e a negação do homem branco na ex-

colônia são as novas normas formas de valorização por intermédio da raça.

 O  racismo  também  é  uma  das  determinantes  da  impossibilidade  de

concretização da história de amor de Júlio e Sarangel na juventude. Não poderia a filha

de  um  membro  importante  do  Bureau  do  Partido  do  Povo  Mongol  casar  com  um

homem branco,  sobretudo estrangeiro.  Sarangerel  se  deveria  casar  com um legítimo

mongol. Júlio, que apenas presenciara o racismo, agora percebe como o preconceito é

definidor da trajetória dos homens.

  Já na parte do romance que trata do período pós independência, o racismo é

trazido em outro  território,  na  França,  onde  vive  Moussa,  casado  com uma mulher

francesa. Moussa, amigo senegalês que Júlio fizera na União Soviética, também sofre

com o racismo,  mas nesse caso as ocorrências se dão fora do seu lugar  de origem.

Moussa  relata  a  Júlio  que,  por  mais  que  vivesse  de  forma  legal  no  país,  ele  não

conseguiu nunca ascender em sua profissão porque não havia nascido na França e, além

de tudo, era negro. Com isso o romance indica que mesmo que as oportunidades sejam

dadas ao homem negro, ele não consegue evoluir naquele espaço devido à solidificação

do racismo extrínseco. Mais uma vez o racismo define a vida dos personagens, assim

como acontece nas nossas sociedades. Por mais que a colonização não mais exista, as

suas marcas ainda estão na vida do homem africano ou de ascendência africana.

A raça aqui vem como um grande distintivo social, que fará com que o homem

branco se julgue superior e civilizado, quando o que ele faz é a mais desumana das

ações. Essas ações de racismo e de subalternização do homem negro, e posteriormente
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do branco e mestiço, farão da raça um fator crucial na identidade do homem angolano

durante as lutas pela independência e em todo período pós-colonial, como poderemos

ver na unidade seguinte.

Um branco, um angolano

Muitas referências coincidem quanto a considerar a obra de Pepetela
como  buscando  na  história  matéria  para  a  ficção.  Porém,  talvez
poucos estudos se debrucem sobre a natureza dessa busca. Porque é
na natureza dessa busca que me parece residir a diferença — eu diria
até,  a  singularidade— dessa  literarização  dos  factos  históricos  em
Pepetela,  não  pela  cristalização  de  enclaves  identitários  mas  pela
mosaicização  de  identidades  como  fundadoras  de  um  (novo)
mapeamento nacional. (MATA, 2001. p.136)

Pepetela, desta vez traz um personagem que dialoga muito com a sua própria

vivência.  É com a ajuda de Júlio, o protagonista do romance, que vemos uma nova

identidade a ser mostrada, pois ele preenche um importante espaço nesse mosaico de

identidades  fundadoras  da  nação  angolana.  Júlio,  o  narrador,  é  um homem branco,

angolano que se enxerga como um homem de sua terra. Desse modo  O Planalto e a

Estepe é obra que traz um narrador que ainda não tinha tido voz e para o qual é difícil se

dar  voz,  porque  ser  branco  em Angola  é  quase  sempre  ser  visto  como o  outro:  o

descendente do colonizador.

Sabendo  que  os  romances  produzidos  no  período  pós-colonial  dão  voz  ao

homem que foi   colonizado, homem silenciado durante todo período de colonização

tendo fim com as lutas de independência, fica a dúvida se o romance quebra esse ciclo

já que o protagonista se encontra entre os dois lados, dividindo-se pela genealogia e pela

ideologia. Por mais que a primeira vista pareça que essa postulação não é válida em O

Planalto e a Estepe, ao longo da leitura nota-se que não há uma ruptura desse processo.

Júlio não fala pelo homem lusitano e/ou pró colonizador ao construir seu discurso e nem

fala pelo homem negro angolano, ele se coloca ao lado dele do homem negro angolano,

às vezes até abaixo porque sabe que traz na sua cor a marca da diferença e a lembrança

dos anos de exploração. Logo ele faz o máximo para ser merecedor de viver e lutar pela

sua  pátria.  O narrador  reconhece  na sua  angolanidade  os  privilégios  que  obteve  na

infância e  juventude, mas,  por  escolha própria,  contesta   e  se afasta gradativamente
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dessa comunidade que possivelmente o aceitaria.  Para tal o autor constrói um discurso

que faz com que o narrador, mesmo ao reconhecer suas diferenças e privilégios, esteve

sempre ao lado do homem negro angolano, até mesmo nos momentos em que este se

encontra em um lugar de subalternidade. Júlio não esmorece em momento algum, e

segue  lutando por  aquelas  pessoas  e  pelo país.  Partindo desse  pressuposto,  pode-se

afirmar que a raça é um fator que determinará a sua trajetória. 

 É  no  início  da  sua  adolescência  que  o  personagem percebe  a  diferença  de

tratamento  que  recebe  em  relação  aos  amigos  negros.  A  partir  disso,  ele  tenta

compreender qual é o seu lugar e o de sua família nesse processo e no fim dessa busca

chega a dois conceitos, o de colono  e ode colonialista. A partir desses pressupostos ele

consegue enxergar com  totalidade o complexo problema que a distinção racial  trará

para si durante seu percurso.

  “Colonialistas são os que querem que os africanos sejam sempre inferiores,

sem direito de gente na sua própria terra” (PE, p. 23) Os colonialistas são representados

pelos policiais, pela irmã Olga, pela escola e pelas redes de poder. Segundo Boaventura

de  Sousa  Santos,  esses  colonialistas  exerciam  nas  terras  angolanas  o  colonialismo

retroativo. Salazar afirmava a existência de uma pátria portuguesa multirracial, ou seja,

era veiculada uma ideia de “colonialismo cordial”,  que nas vias de fato não existia.

Assim o lusotropicalismo, que pregava a existência de uma “nação lusitana que ia do

Minho até o Timor”,  na verdade não fazia valer  essa igualdade, havia,  sim, a clara

divisão entre colonizadores e colonizados  (SANTOS, p. 25).

 Já os colonos  faziam parte do o grupo em que Júlio e a família se encaixavam,

ou  seja,  eram  os  homens  que  viviam  na  colônia,  amavam aquele  lugar  e  que  não

exploravam o homem daquela terra. Embora não haja nada que fale da opinião dos pais

e dos outros irmãos, é o que o texto sugere. É imprescindível para Júlio saber que ele e

parte de sua família não compactuavam com os homens que exploravam sua terra e as

pessoas provenientes dela, pois essa certeza lhe dá base e força para seguir na guerra

pela independência e na constante luta para se afirmar como um cidadão angolano.

Notamos ainda que, ao mostrar que sua família é de colonos, o narrador o coloca em um

lugar  de  subalternidade,  como  podemos  ver  a  seguir:

A diferença entre colono e colonialista durante muito tempo trabalhou
a minha cabeça.  Eu me entretive  a  colar  os rostos  aos nomes. Por
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exemplo, a minha mãe provinha dos primeiros colonos vindos da ilha
da  Madeira  que  fundaram o  Lubango.  Os  avós  dela  viveram nos
barracões perto da aviação, hoje aeroporto. Do outro lado da cidade.
Uns miseráveis  como ela  contou,  chamados pela gente  da  terra  de
chicoronhos, angolonizando a palavra colono. (…) A família dela se
mudou para este lado, teve campos não cultivados, os que meu avô
abarcava com o gesto largo do braço. Mas eram terras de ninguém e
não valiam nada.  Por  isso  sempre foram chicoronhos  pobres,  pior,
mapundeiros.  (PE, p. 24, 25)

Aqui  o  narrador  se  põe  em  lugar  de  subalternidade  perante  a  sociedade

colonialista. Em momento algum ele sugere que isso lhe causa algum tipo de problema,

pois tem os mesmos privilégios que os outros jovens da região, mas é justamente essa

posição  social  que  lhe  garante  não  ter  o  olhar  que  faz  da  diferença  racial  uma

justificativa  para  subalternizar  aquele  que  a  sociedade  em   que  vive,  se  vê  como

diferente dela. Sua família não era rica, não tinha interesse em roubar a terra do outro,

apenas tinha o intuito de viver bem naquela terra. Por tal razão, o narrador vive em um

constante esforço para que seja evidente a sua  afirmação como um cidadão angolano,

sem que para isso sua cor se fizesse um fator determinante.

Não  só  a  posição  financeira  da  sua  família  faz  com  que  Júlio  tenha  um

pensamento  diferenciado  dos  colegas  da  escola,  mas  sua  percepção  da  sociedade

colonial  se  dá  através  da  convivência  com  os  amigos  que  viviam  na  cubata  e  da

aquisição e reflexão do conhecimento que lhe era garantido no ambiente escolar. Desde

que se vê diante das instituições e das leis morais, ele passa a conjugar o que aprende na

escola com a sua vivência. Desse modo começam a surgir os questionamentos, visto que

a igreja e a escola pregavam um discurso que não era o contemplado por eles.  Seu

professor de filosofia, e também Padre, é fundamental nesse processo de descoberta do

sistema de poder vigente e suas falhas. A partir desse momento Júlio muda a sua visão

de mundo, pois “A cabeça cresce com as verdades que nela entram.” (PE, p. 24) 

Quando adulto a questão da cor da pele será uma barreira a ser quebrada, pois,

naquele momento de luta pela independência de Angola, a raça era o principal modo de

distinguir quem era o aliado de quem era o invasor. Portanto, a raça era uma forma de

representação da identidade do homem angolano. Segundo Stuart Hall “as identidades

nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas

no interior  da representação”  (HALL, 2005 p.48),  cabendo lembrar  que,  segundo o

mesmo estudioso, “a raça é uma categoria discursiva e não uma categoria biológica”
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(HALL, idem, p. 62-63). A raça era, e ainda é, um elemento importante na construção

da angolanidade do indivíduo, ser negro é pertencer genuinamente à cultura e ao povo

angolano, é trazer na pele sua identidade nacional. Com  isso, o branco passa a ser o

estigmatizado.  Logo, é essa categoria discursiva que fará com que Júlio esteja sempre

provando seu pertencimento à pátria e exigindo o seu lugar na luta por uma Angola livre

e justa. 

Júlio é mandado pelos pais para Coimbra, de onde foge de volta para as terras

africanas para  participar da guerra que libertaria a sua nação. O narrador, que gostaria

de atuar no campo de batalha, é mandado para a União Soviética para aprender mais

sobre  o  socialismo,  regime político  que  Angola  adotaria  assim que  deixasse  de  ser

colônia de Portugal. Essa imposição – que  é obrigado a acatar – de ir para a Rússia

estudar economia, não é feita de forma deliberada, pois se acreditava que  “os mais

claros ainda não eram suficientemente angolanos para arriscarem a vida na luta pela

Nação,  pelo  menos  havia  dúvidas  quanto  a  sua  nacionalidade”(PE,  p.31).

Após retornar  para sua terra,  ele  se torna um guerrilheiro,  mas,  embora seja

atuante no combate, o personagem ainda carrega na pele a marca da dúvida. Para que

essa diferença seja superada, ele faz uso de dois artifícios que irão ser constitutivos da

imagem que os guerrilheiros criarão do novo coronel. Para tal, ele usa dois artifícios,

um que terá como base a cultura e a  crença religiosa do povo angolano e outra que o

colocará em um lugar de fragilidade/subalternidade. O uso de um componente cultural

nessa busca por reconhecimento é feito a partir da literatura oral, pois, ao mostrar que

partilha das mesmas raízes culturais, ele prova seu pertencimento ao lugar.  Partimos

aqui  da  seguinte  afirmativa  de  Stuart  Hall    “O  "lugar"  é  específico,  concreto,

conhecido,  familiar,  delimitado:  o  ponto  de  práticas  sociais  específicas  que  nos

moldaram  e  nos  formaram  e  com  as  quais  nossas  identidades  estão  estreitamente

ligadas.”  (HALL,  2005.  p.72).  O  segundo  artifício  utilizado  pelo  personagem  é  a

escolha de seu nome de guerra:

Precisava de ter um nome de guerra, como todos os guerrilheiros. (...)
Antes que fosse os companheiros a escolher por mim, me resolvi a
uma  espécie  de  autoflagelação  simbólica.  Pelo  menos  no  Sul,  era
muito comum os colonos (sobretudo as suas mulheres) darem nomes
de coisas aos homens ou rapazes que lhe serviam como criados. (...)
Então eu lembrei de subverter esse pensamento, dando a mim mesmo,
branco e de olhos azuis, o nome de um instrumento vulgar.  Fiquei
conhecido como o camarada Alicate. (PE, p. 129-139)
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Ao escolher o nome de guerra, Júlio se coloca em um lugar de fragilidade. O

nome que poderia ser dado a um criado serve como uma metáfora para mostrar que ele

era um homem a serviço da nação angolana. 

Voltando a tratar do lugar de pertencimento, há na trajetória do protagonista um

eterno   retorno à África e ao seu Sul, nos planaltos da Serra da Chela. Em sua ida para

Portugal, ele não se inquieta enquanto não volta para o seu lugar, e é essa mesma África

que procura nas pessoas com quem partilha sua vida, seja em Coimbra ou em Moscou,

com exceção de Sarangerel.  Nesses dois lugares em que estuda, acaba por ter  mais

contatos com africanos, pois é essa África que procura nas pessoas, é nela que se sente

bem. Estar em contato com essas pessoas é estar mais perto de sua terra. A visão que

nos é passada dos espaços que ele percorre é sempre diminuída em contraste com a

beleza dos planaltos da Huíla. O único lugar pelo qual o personagem mostra uma grande

afetividade, como a  dedicada às serras do Lubango, é a floresta do Mayombe. Essa

ligação com a floresta em que esteve durante a guerrilha se dá por ser esse o território

onde foi reconhecido como angolano através de sua luta. Assim esse outro lugar de

pertencimento é a terra onde ele renasce como cidadão africano, pois só ali ele consegue

realmente mostrar a sua angolanidade, lutando por ela e mostrando que pode de dar a

sua vida pela nação.

Depois da luta pela independência, e de anos de serviço dedicados ao exército,

sem se corromper,  o personagem não mais precisa provar que é um homem digno de

dizer que Angola é sua terra. Os anseios do povo mudam, as lutas são outras e outras

novamente,  vem a desesperança, mas, no fim de tudo, uma coisa é impossível de ser

mudada: o amor de Júlio pela terra angolana.
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A FÁBULA NA VISÃO DE LEV VIGOTSKY 

 

ELZIMAR RODRIGUES PANTOJA 

Resumo: O presente trabalho com a literatura infantil na escola fez-me repensar a 

metodologia de minha docência, dessa maneira considerei importante trabalhar com os 

diferentes gêneros textuais como as fábulas que transmitem valores morais 

representados nas vozes dos animais, pois este gênero literário que envolve todo um 

contexto de práticas de leituras, tendo como finalidade a entrada no mundo imaginário 

da criança através da leitura iniciada na infância. Nessa grade de mudança o objetivo 

usado foi estimular os alunos a valorizar a leitura ampliando o seu vocabulário, 

sistematizado na interdisciplinaridade, assim visionado na concepção de Vygotsky 

mostrou-meque tudo poderá acontecer na interação, o uso e a funcionalidade da 

linguagem e do discurso transferido nas produções dos estudantes. Diante disso, 

fazendo a união das fábulas no contexto do filósofo, possibilitou-me o pleno 

desenvolvimento das funções psicológicas que trabalhamos em sala de aula o ano letivo 

todo com diversas atividades produzidas e realizadas pelos alunos, sendo prestigiados 

por seus responsáveis e  toda comunidade escolar, agregando a todos os envolvidos e a 

cada final de bimestre realizamos culminâncias. Este trabalho "A Fábula na visão de 

Lev Vygotsky", permitiu-me intercalar todas as disciplinas formando assim a teia da 

interdisciplinaridade o encontro de tudo, tornando minhas estratégias livres pra 

desenvolvê-las de maneira aberta, na qual a criança foi estimulada a partir da interação, 

alcançando níveis excelentes de sociabilidade e aprendizagem no que se refere a leitura. 

Salientei que para tudo acontecer foi preciso organizar reuniões, replanejar e construir; 

o interessante tudo se transforma quando unirmos pais, escola e comunidade.    

Palavras-chaves: Aluno. Escola. Interação 

______________________________________________________________________

Graduanda do curso de Letras Parfor pela Universidade Federal do Pará (UFPA) 
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INTRODUÇÃO 

 O trabalho com a literatura infantil na escola deve levar em conta, os diferentes 

gêneros de textos escritos para criança, porque o modo como se configuram requer um 

trabalho diferenciado. Essas narrativas apresentam uma variedade de tipos de cuja 

construção específica necessita ser do conhecimento de todos os que fazem parte do 

saber, seja ele formal (realizado na escola) ou informal (realizado fora do espaço 

escolar). 

 Com isso a fábula é um gênero textual que faz parte da literatura infantil, e 

apresenta em sua extensão um texto curto, cujos os personagens na maioria são 

representados por animais falantes que dialogam ao longo do texto, permitindo pontos 

de vistas diferentes. 

 A fábula incita uma moral explícita e às vezes, implícita no início ou no final da 

narrativa, que evita contradições, facilitando e condicionando a compreensão do que foi 

lido. A importância do uso desse gênero como recurso didático no processo educacional 

requer principalmente conhecê-los e utilizá-los de maneira eficaz e eficiente, haja vista 

despertar o imaginário e o gosto pela leitura em anos iniciais de estudo representados na 

educação infantil. 

 Nesse contexto é de suma importância a atuação do professor, pois ele 

contribuirá para o êxito dessa prática fazendo a teia de encontro dos conhecimentos, 

logo para VYGOTSKY, (p. 229) "conhecer é um ser ato social e não uma ação inferior 

do indivíduo isolado. A criança primeiro se apropria da linguagem como uma ação 

social e depois a internaliza para, a partir de uma atividade intrapessoal, fazer um uso 

interpessoal". Contudo, é o professor que proporcionará o verdadeiro ensinamento que 

as fábulas repassam, praticando assim com os alunos a saberem lidar com as emoções 

colocadas para fora de acordo com a curiosidade da criança frisada nesse projeto. 

 Com esses prognósticos esse projeto que tem como tema "A fábula na visão 

sociointeracionista de Lev Vygotsky", tem como objetivo proposto utilizar a fábula no 

espaço escolar, com o propósito de despertar nos alunos o gosto pela leitura, com isso 

valorizar o seu próprio vocabulário para chamar atenção da comunidade do entorno da 
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instituição escolar, bem como fazer parte deste processo construindo assim a ponte entre 

o docente, aluno, escola e pais onde todas as partes oferecerão ferramentas para a 

concretização e massificação da aprendizagem no que se refere à leitura. Após esse 

pensamento, numa caminhada fundamentalista do sociointeracionismo, elaboramos um 

quadro teórico e prático sobre a escola como uma construção coletiva e permanente 

através da interdisciplinaridade focalizada nas disciplinas dispostas no currículo, que se 

torna um momento contínuo de integração e articulação, fazendo a elaboração e 

combinação de sua síntese ao objeto comum, que de acordo com a Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB), 9394/96, mostra a necessidade de saber conhecer, fazer, viver e ser, se 

tornam mais indispensáveis para a vida, para o trabalho, para a sociedade, assim vem se 

buscando a qualidade de ensino sinalizando uma base curricular comum, esse processo 

está sendo orientado pelos documentos do Plano Curricular Nacional (PCN's) que 

trouxeram novas perspectivas ao ensino escolar em toda as áreas que reorganizam o 

processo ensino-aprendizagem do trabalho continuado de cooperação. 

 Portanto, este projeto organizou-se de forma interacional, possibilitando 

trabalhar com um gênero literário como as fábulas num novo contexto enriquecido pela 

proposta que a educação brasileira refere-se hoje a interdisciplinaridade que constitui, 

de fato, uma aspiração generalizada em nível social do estudo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

5809



  

 

 

2- APRESENTAÇÃO DO TEMA: 

O presente projeto de fábulas faz parte do gênero literário que envolve todo um contexto 

de práticas de leituras, tendo como finalidade a entrada no mundo imaginário da criança 

através da leitura, iniciada na infância. E a partir dela traze e usar o conhecimento de 

seus pais aguçando assim a inteligência de todos os envolvidos, trabalhando 

principalmente a interdisciplinaridade (disciplinas) e a transversalidade (os valores 

morais e éticos) dos significados que cada fábula nos deixa através do desenvolvimento 

social e interativo, de forma diferenciada e criativa. 

2.1- TEMA: "A FÁBULA NA VISÃO SOCIOINTERACIONISTA DE LEV 

VYGOTSKY". 

3- JUSTIFICATIVA: 

 De acordo com o pressuposto que a leitura é algo imprescindível para todos. 

"Ler é outro modo de ouvir". (Marcos Bagno). 

 Com essa afirmação do autor, a leitura é uma atividade completa deixando claro 

que através dela que os educando buscarão várias possibilidades de conhecem o mundo 

em sua volta. Diante disso este projeto "A fábula na visão sociointeracionista Lev 

Vygotsky". Oportuniza a intenção de todos em um só plano, visto que ao utilizar as 

fábulas tornar-se de fundamental importância para a instituição escolar ser responsável 

em questionar os valores, analisar as mensagens trazendo para as vidas diárias das 

crianças e de seus responsáveis, havendo portanto uma parceria dos integrantes deste 

projeto para que se torne algo prazeroso e envolvente desenvolvendo principalmente o 

exercício da cidadania a partir da conscientização e da proliferação de seus conceitos 

caracterizados sobretudo pelas relações interdisciplinares dos conteúdos representados 

no Plano Curricular Nacional (PCN´s), que se tornaram elemento catalisador das ações 

na busca da melhoria da educação brasileira norteados nas fábulas.   
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4- OBJETIVO: 

GERAL: 

1. Estimular os alunos a valorizar a leitura ampliando o seu vocabulário, 

sistematizado na interdisciplinaridade. 

ESPECIFICO: 

2. Atribuir sentido a um texto, expandindo o uso da linguagem. 

3. Desenvolver valores morais e éticos. 

4. Desenvolver a habilidade de interpretação e compreensão de textos na 

interdisciplinaridade. 

5. Garantir sempre que possível um trabalho em conjunto com a comunidade. 

5- IDENTIFICAÇÃO: A FÁBULA 

5.1- DELIMITAÇÃO DO TEMA: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 

FUNDAMENTAL. 

5.2- PÚBLICO ALVO: 

1. Alunos de 3 a 12 anos. 

2. Funcionários da escola. 

3. Pais e responsáveis. 

5.3- CARGA HORÁRIA: 

1. Anual. 

6- CONTEÚDOS PROVÁVEIS: 

6.1- ESPECÍFICO: 

2. Trabalhar com a coordenação motora (fina e grossa). 
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3. Atenção na escuta da leitura. 

4. Oralidade. 

6.2- INTERDISCIPLINARES: 

1. PORTUGUÊS: ortografia, coordenação, tipos de letras, leitura e literatura; 

2. MATEMÁTICA: noção de lateralidade, espaço, números, operações, frações e 

outros; 

3. CIÊNCIAS:tempo, animais, vegetais, ciclo da água e solo, astros; 

4. HISTÓRIA E GEOGRAFIA: estações do ano, moradia; 

5. EDUCAÇÃO ARTISTICA: musicalidade, dramatização e cores; 

6. EDUCAÇÃO FÍSICA: movimento; 

7. INGLÊS: cores, animais, frutas, números e nomes; 

8. LIBRAS: letras, cores, números, animais, frutas e nomes. 

6.3- TRANSVERSAIS: 

1. Socialização de valores morais e éticos 

7- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

 O sociointeracionismo é a aplicação pedagógica dos estudos de Vygotsky (1896-

1934), filósofo, médico, historiador e magistrado pensador bielo-russo que produziu 

intensamente suas obras, seus estudos sobre a aquisição de linguagem como fator 

histórico e social que enfatizam a importância da interação e da informação linguística 

para a construção de conhecimento. O foco do trabalho passa a ser o uso e a 

funcionalidade da linguagem, o discurso e as condições de produções. O papel do 

professor é de mediador, facilitador, que interage com os alunos através da linguagem 

das disciplinas na teia das interdisciplinaridades assim representada: 
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TEIA DA INTERDISCIPLINARIDADE: O ENCONTRO 

 

 

"O indivíduo não nasce pronto nem é cópia do ambiente 
externo, em evolução intelectual há uma interação constante e 
intelectual ente processos internos e influências no mundo 
social". (Vygotsky, p. 25). 

 Com base nos estudos do sociointeracionismo desenvolvido por Vygotsky, 

possibilitou-me uma grande contribuição para implantar em seu contexto A FÁBULA 

que é uma literatura infantil protagonizada por animais irracionais que preservando suas 

características deixa transparecer uma alusão que desperta, aguça e estimula a 

curiosidade das crianças. A partir daí dos discursos das leituras e releituras os alunos 

poderão conciliar os valores morais e éticos adquiridos nos saberes repassados em cada 

fábula apresentada, assim a linguagem oral internaliza e exterioriza a própria intenção 

das crianças com a escola e os pais. 

 Nesse momento são considerados as características sociais e culturais dos 

processos existentes, que de acordo com a Lei nº 9394/96, consolida e amplia o dever 

do poder público para com a educação básica, da qual o ensino fundamental é parte 

integrante, deve assegurar a todos "a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho, e em estudos posteriores", 

no que se refere a língua inglesa tornou-se obrigatória a partir do 6º Ano, porém 

observamos que alguns lugares se trabalha essa disciplina desde as séries iniciais. É 

válido ressaltar que o ensino da Libras oficializou-se em 2002 e em 2010 foi 

regulamentada como profissão de tradutor/interprete de línguas de sinais. Portanto o 

 

                                          PORTUGUÊS                                    MATEMÁTICA 

      FILOSOFIA                                                                                                                   CIÊNCIAS 

 

 

     SOCIOLOGIA                                                                                                        HISTÓRIA E  
                                                                                                                                              GEOGRAFIA 
 
                                 INGLÊS/LIBRAS                                             ARTES 

5813



  

 

 

presente projeto possibilitará o desenvolvimento das funções psicológicas 

correlacionadas com a interação, apropriando o real papel do conhecimento, 

concretizadas nas experiências sociais e reflexivas do contexto escolar conjuntamente 

com a comunidade. 

8- METODOLOGIA: 

Este trabalho baseia-se na construção de estratégias em busca de uma visão para ser 

desenvolvida na escola abrindo as portas para o livre acesso da comunidade em seu 

espaço, através da concretização desse instrumento poderão conhecer e analisar que as 

fábulas nos ensino os valores de maneira fácil e sem complicações. 

As propostas metodológicas do projeto serão desenvolvidas durante o ano letivo todo 

envolvimento as seguintes etapas. 

8.1- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

1º ETAPA: 

2. Reunião com professores e pedagogos; 

3. Planejamento das (dinâmicas na escola); 

4. Coletar as fábulas. 

2º ETAPA: 

1. Executar o projeto em sala de aula com os alunos; 

2. Construir recursos referentes a cada fábula; 

3. Criar um kit das fábulas com todo os recursos confeccionados; 

4. Realizar oficinas para trabalhar com as fábulas de forma diferenciada. 
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3º ETAPA: 

1. Exposição oral, escrita, musical e dramatização das fábulas lidas e ouvidas, 

articuladas à vivência diária. 

2. O dia da fábula na escola (pais, alunos, professores, coordenadores e outros) 

através de uma culminância aberta à visitação que abrangerá todos os setores. 

4º ETAPA: 

1. Entrega dos materiais produzidos pelos alunos para seus responsáveis 

prestigiarem; 

2. Auto-avaliação. 

8.2- PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: 

1. Produzir textos respeitando a individualidade de cada aluno de acordo com a 

interação; 

2. Dramatizar as fábulas através da língua de sinais; 

3. Intercalar as fábulas com a música. 

8.3- RESULTADOS ESPERADOS: 

1. Espera-se que através do projeto pais e alunos participem continuamente do 

cotidiano escolar desenvolvimento o seu processo cognitivo. 

2. Com a criança estimulada a partir da visão sociointeracionista ela alcançará um 

ótimo nível de sociabilidade, aprendendo a se comunicar e passar a ter mais ética 

quanto ao respeito e aos valores morais mostrados em cada fábula, cada aluno 

transforma-se em um indivíduo e em uma pessoa mais respeitosa. 

9- RECURSOS: 

1. Livros de fábulas; 

2. DVD; 
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3. Som; 

4. Canetas; 

5. Papel (vários tipos); 

6. Cola; 

7. Tesoura; 

8. TNT; 

9. Fita durex; 

10. Alunos; 

11. Professores; 

12. Coordenadores; 

13. Funcionários da escola ; 

14. Pais.  

10- AVALIAÇÃO: 

 A avaliação estará presente em todas as etapas do projeto, pois os alunos 

avaliam a si próprios e aos colegas através de conversas informativas, quando 

acontecerá a socialização do trabalho bem como relato de experiências. 

 No intuito de garantir um bom acompanhamento no processo ensino-

aprendizagem, haverá observações dos alunos sob vários aspectos: temperamento, 

expectativas, experiências de vida, identificando suas próprias necessidades e 

habilidades. 

 É válido ressaltar que além de despertar o prazer de ler em crianças com fábulas, 

sensibilizar os pais em se fazerem presentes nos momentos de vida escolar dos alunos. 
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 APROXIMANDO DUAS ÉPOCAS, DUAS CULTURAS E DUAS 

FORMAS DE EXPRESSÃO DIFERENTES: A CRIAÇÃO DE UMA 

REIMAGINAÇÃO ILUSTRADA DO ROMANCE “EMMA” DE JANE AUSTEN 

PARA O BRASIL CONTEMPORÂNEO 

Giovanna Corrêa Lucci (USP) 

RESUMO 

Tomando como ponto de partida o conceito de transcriação, elaborado por Haroldo de Campos 
em 1963, este trabalho foi motivado pela vontade de desenvolver um estudo interdisciplinar das 
relações entre literatura e artes visuais no contexto do Brasil contemporâneo. Com isto em 
mente, o conceito de transcriação – aqui entendido como uma tradução criativa – foi 
expandido e aplicado em um exercício de reimaginação do romance inglês “Emma”, escrito e 
publicado por Jane Austen em 1815. Na tentativa de aproximar duas culturas e duas épocas tão 
distintas, esta pesquisa propôs, assim, a elaboração de um projeto experimental em língua 
portuguesa que levasse em consideração características da cultura, do imaginário brasileiro e da 
época atual, no desenvolvimento de uma narrativa com imagens. Dessa forma, pode-se dizer 
que o principal objetivo deste trabalho estava justamente em estudar o transporte de um texto 
para outro contexto e explorar como a relação entre texto e imagem se modifica no processo. 
Além de envolver diversos tipos de tradução, como a interlingual, a intralingual e a 
intersemiótica, como foram entendidas por Júlio Plaza em sua tese de 1987, o foco desta 
pesquisa também esteve em refletir acerca da melhor forma de se traduzir visualmente um 
conteúdo verbal. O resultado final foi um “livro ilustrado” baseado em uma obra tradicional da 
literatura inglesa, mas que ao mesmo tempo reflete, em parte, traços da cultura e do imaginário 
brasileiro.  

Palavras-chave: tradução intersemiótica. reimaginação. desenho. ilustração. 

Contextualizando a pesquisa 

Jane Austen é uma autora conhecida por retratar a vida, a sociedade e os 

costumes de sua época de forma atemporal ao focar acima de tudo na descrição das 

maneiras e dos sentimentos humanos. Estes pensamentos são transmitidos em todas as 

suas obras e “Emma” (AUSTEN, 1815), enfatizando a importância do cotidiano, é uma 

das mais representativas. A obra de Austen permite que qualquer um, independente de 

nacionalidade ou época, se identifique e trace paralelos com o seu próprio cotidiano.  
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Jorge Albuquerque Vieira, em sua palestra intitulada “Teoria do Conhecimento e 

Arte” ministrada em 2009 na Universidade Federal do Paraná (UFPR),  tratou do 

conhecimento tácito. Ideia esta, que já havia sido explorada anteriormente por Michael 

Polanyi, tanto na palestra por ele ministrada na Universidade de Duke, Estados Unidos, 

em 1984, denominada “The Structure of Tacit Knowing”, bem como m seu livro “The 

Tacit Dimension” publicado em 1966. Para Vieira (2009, p. 7), existe um tipo de 

conhecimento individual, que apesar de ser usado por todos, não pode ser articulado e 

compartilhado por meios discursivo, como o discurso lido, escrito, falado ou ouvido. 

Este tipo de conhecimento é denominado tácito e o único modo de adquirí-lo é através 

da experiência. Segundo o autor, a arte é a principal portadora comunicacional do 

conhecimento tácito (VIEIRA, 2009, p. 7) e é uma forma de conhecimento em que se 

trabalham as possibilidades do real (VIEIRA, 2009, p. 10). Por isso, nossa premissa é 

que o desenho é também a expressão de um conhecimento tácito.  

Ao tratar do conceito de transcriação – como tradução criativa – , Haroldo de 

Campos em seu livro “A Arte no Horizonte do Provável”, publicado originalmente em 

1963 e reeditado em 2010, cita os comentários de T. S. Eliot sobre as versões de 

Eurípedes feitas pelo Prof. Gilbert Murray: 

Necessitamos de um olho capaz de ver o passado em seu lugar com suas 
definidas diferenças em relação ao presente e, no entanto, tão cheio de 
vida que deverá parecer tão presente para nós como o próprio presente 
(CAMPOS, 2010, p.110).  

Com isso em mente, esta pesquisa foi uma tentativa de aproximar duas culturas, 

duas épocas e duas formas de narrativas muito distintas. 

Pessoas de uma determinada cultura e época possuem um conhecimento tácito 

que molda a forma como vêem o mundo. A relevância desse projeto se dá com a 

reimaginação da obra Emma (AUSTEN, 1815) levando em consideração características 

próprias de nosso país e época. A partir de pesquisas sobre o original, a autora e o 

contexto em que foi escrito, e, tendo como base as ideias defendidas por Haroldo de 

Campos (2010), este trabalho teve a pretensão de ser uma transcriação que mantém 

características do original, mas que ao mesmo tempo retrata outra realidade temporal e 

espacial, mais integrada a história brasileira, refletindo, ao menos em parte, não só a 

linguagem como a cultura popular do país e seu imaginário. Mais do que isso, este 
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projeto buscou evidenciar as semelhanças desta transcriação com a obra original, ao 

explorar o diálogo entre a palavra escrita e a imagem.  

Assim, o foco da pesquisa esteve em estudar questões de/para linguagem, 

produzindo um projeto experimental através da relação entre texto e imagem, do 

transporte de um texto para outro contexto, e da traduções intralingual, interlingual e 

intersemiótica. Além disso, a transcriação, ou melhor, a reimaginação desta mesma 

obra para a língua portuguesa, levou em consideração a sonoridade, os costumes e 

particularidades da cultura brasileira, retratando uma sociedade distinta em outra época 

e, gerando assim, possíveis alterações no enredo. Para tal, foram executados processos 

de tradução por: comparação, livre associação, utilização de linguagem figurada e 

metáforas, bem como traduções de paletas de cor, estruturas formais, ritmos e 

compassos entre som e imagem, cores e formas, sobreposições do paradigma ao 

sintagma (poética), e mistura de “línguas”, buscando uma organicidade composicional. 

Mais do que isso, foi feita uma organização espaço-temporal por camadas de 

significação, de forma a criar laços entre unidades significantes do texto e entre 

imagens, explorando questões da narrativa. 

Ao longo da pesquisa, foi realizada uma extensa investigação sobre o livro 

original e seu contexto, que permitiu compreender melhor não somente o estilo de 

escrita da autora e os recursos de linguagem empregados por ela, mas também a história 

e as características de cada um dos personagens e os papéis desempenhados por eles 

dentro da estrutura da narrativa. Apesar dessa necessidade de inserir seu trabalho em um 

contexto histórico-social e definir como o objeto desta pesquisa, o texto “Emma” 

(AUSTEN, 1815), se relaciona com seu próprio tempo, este artigo não tratará destas 

questões e se limitará a relatar como se deu o processo de elaboração da reimaginação 

textual e imagética proposta.  

A reimaginação e o original 

Antes de dar início a esta etapa da pesquisa, foi feita uma análise do texto 

original de forma a traçar um perfil dos personagens principais e dos lugares 

mencionados na obra, com o objetivo de explorar como os nomes, ocupações e 

características destes personagens poderiam ser reimaginados para esta proposta.  
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Como uma das grandes mudanças impostas por esta reimaginação estava 

diretamente ligada ao estilo e ao tom narrativo escolhido, a linguagem, por exemplo, 

acabou sendo modificada adquirir a contemporaneidade e o ritmo brasileiro propostos 

desde o início e se aproximar daquela utilizada no dia-a-dia. Para isso, foram inseridas 

expressões populares pesquisadas, considerando a sua adequação ao enredo e ao 

conteúdo do livro.  

Sabendo que diversos autores, como Tony Tanner, em seu livro “Jane Austen” 

de 1986, e Genilda Azerêdo, em seu livro “Jane Austen on the screen, a study of irony 

in Emma” publicado em 2009, caracterizam Emma como uma ‘imaginista’, justamente 

por sua habilidade em criar um mundo próprio, com diversas histórias e personagens 

que refletem uma realidade que ela gostaria de viver (TANNER, 1986, p. 198), pode-se 

dizer que a história de “Emma” (AUSTEN, 1815), na verdade, consiste em dois níveis 

de histórias: um fornecido pelo narrador, e um outro que a própria Emma, sendo uma 

‘imaginista’, inventa (AZERÊDO, 2009, p. 41). Por isso, uma das características mais 

importantes da personagem principal e que procurou-se manter na reimaginação, é a 

sua qualidade de ‘filtro’, isto é, de influenciar a visão do narrador sobre determinadas 

situações que ocorriam a sua volta e sobre os demais personagens que a cercavam. 

Assim, para que essa qualidade ficasse ainda mais evidente, o narrador em terceira 

pessoa foi mantido e adotou-se o recurso do fluxo de consciência, que faz com que a 

linha que divide as vozes do narrador e da personagem principal se torne tênue.  

No que se refere à metodologia, tal reimaginação foi feita por parágrafos 

seguindo, na maioria das vezes, a estrutura original para que o leitor pudesse traçar um 

paralelo direto entre os dois livros, o original e o reimaginado. Assim, como o objetivo 

era retratar uma sociedade distinta em outra época, o enredo acabou sofrendo algumas 

alterações. 

A tradução do texto em imagens e a criação do “livro ilustrado” 

1. Experimentos cromáticos 

Em paralelo à fundamentação teórica, e à reimaginação do texto, foi realizada 

uma pesquisa cromática, onde, através de experimentos que permitiram melhor 

compreender os fatores que influenciam a criação e a percepção de uma determinada 

paleta de cores, procurou-se entender como a cor se comporta quando sofre alterações 
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nos mais diversos parâmetros. Em outras palavras, tendo em mente que os princípios 

estéticos formalizados e experimentados nessa época em países de clima continental 

temperado como a Inglaterra, bem como a luz, os temas e as paisagens, são 

completamente distintos dos que existem no Brasil de hoje, propôs-se realizar uma série 

de experimentos em relação à cor, de forma a definir os parâmetros que seriam alterados 

para que uma tradução da paleta fosse possível. 

Com esse objetivo, optou-se por criar um arquivo contendo as 24 imagens 

originais que C. E. Brock confeccionou em aquarela para a primeira edição ilustrada de 

Emma, em 1909. Durante o processo construiu-se uma metodologia própria, utilizando 

o plugin ‘CameraRaw’ do ‘Adobe Photoshop’, de forma a realizar uma série de 

alterações em parâmetros do arquivo original, como: temperature, tint, exposure, 

recovery, fill light, black, brightness, contrast, clarity, vibrance, saturation, sharpening 

(amount, radius, detail, masking), noise reduction (luminance, luminance detail, 

luminance contrast, color, color detail), hue (reds, oranges, yellows, greens, aquas, 

blues, purples, magentas), saturation (reds, oranges, yellows, greens, aquas, blues, 

purples, magentas), luminance (reds, oranges, yellows, greens, aquas, blues, purples, 

magentas), highlights (hue, saturation, balance), shadows (hue, saturation), grain 

(amount, size, roughness).  

Ao final, após uma análise combinatória de todas as possibilidades, foram 

produzidas 19.895 imagens. Destas, apenas 198 apresentaram diferenças significativas 

em relação à original, o que resultou em 198 tabelas de cores diferentes.  

Na etapa seguinte dos experimentos, os resultados gerados pela pesquisa 

cromática foram analisados e dentre as 198 tabelas de cores, foi escolhida a de número 

19.863 que sofreu alterações no parâmetro shadows (hue=30; saturation=100). Como as 

imagens utilizadas eram compostas por tons claros e muito similares, uma mudança nas 

sombras destas imagens significa uma mudança nos tons mais escuros e, portanto, que 

mais se destacam na mesma, gerando uma leve alteração na coloração e uma mudança 

drástica na saturação da imagem que atingiu seu máximo. 

As tabelas de cores eram formadas, em sua maioria, por tons de laranja e a tabela 

número 19.863 não é diferente. Assim, logicamente, foi um desses tons o escolhido para 

determinar as demais cores da paleta final que foi utilizada nas ilustrações. Abaixo se 
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encontra a versão vetorial desta tabela de cores e o tom de laranja selecionado (Figura 

1): 

 

 

 

Figura 1: Tabela número 19863 e o tom de laranja selecionado. 

2. A paleta de cores 

Como já foi dito anteriormente, no início do processo de reimaginação do texto, 

foram traçados os perfis dos personagens e estes mesmos perfis e as relações entre eles 

foram levadas em consideração, que podem ser representadas pela posição das cores no 

círculo cromático. Por ser a cor principal, fruto da pesquisa cromática realizada, o tom 

de laranja retirado da tabela número 19.863 foi escolhido para representar a personagem 

principal e conduziu a escolha das demais cores. O círculo cromático abaixo (Figura 2) 

com os tons correspondentes de cada personagem ajuda a visualizar as relações: 

 

Figura 2: Círculo Cromático montado com as cores correspondentes de cada um dos 

personagens. 
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Como pode-se observar, Juremma, a personagem principal da reimaginação, se 

situa no canto superior direito do círculo. A cor complementar a ela, seu oposto 

cromático, foi designada para o personagem que é seu par romântico na história: Jorge. 

Dos dois lados de Juremma se encontram Augusta e Joana, suas principais antagonistas. 

A mesma lógica se aplica aos demais personagens. 

Uma vez estabelecidas as cores tema de cada um, observou-se o quanto era 

importante que o tom de laranja característico da personagem principal não só estivesse 

presente em todos os capítulos, como o fizesse em sua intensidade máxima, de forma a 

refletir a posição de destaque da mesma dentro da história. Para isso, decidiu-se que a 

cor da personagem Juremma passaria a ser empregada nas linhas dos desenhos, 

enquanto que o personagem de maior relevância dentro de cada capítulo seria o 

responsável por ditar a cor a ser empregada no preenchimento.  

3. A estrutura da história 

Com o texto pronto e a paleta de cores definida, deu-se início à próxima etapa da 

pesquisa, onde os pontos chave da história foram colocados em um fluxograma (Figura 

3) de forma a mostrar o funcionamento interno de cada capítulo e como eles se 

relacionam entre si. Além de facilitar a visualização da estrutura da história, esse 

esquema permitiu estabelecer os graus de importância de cada ação dentro do capítulo e 

de cada capítulo dentro do conjunto. Dessa forma, os capítulos foram divididos em dez 

níveis que variam do -4 ao 5 de acordo com a sua relevância dentro da história e os 

acontecimentos dentro desse mesmo capítulo também, em níveis que vão de 1 a 4.  

 

Figura 3: Fluxograma que mostra a estrutura da história. 

Os resultados desse fluxograma foram reorganizados em um diagrama, um 

gráfico de barras, (Figura 4) que permite a melhor visualização dos dados obtidos. A 

largura de cada uma das barras do diagrama é diretamente proporcional ao número de 

páginas do capítulo que elas representam. 
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Figura 4: Diagrama que demonstra a relação do fluxo narrativo com as cores e suas 

intensidades. 

É importante observar que tanto o fluxograma quanto o diagrama (Figuras 3 e 

4), como diz Plaza em seu livro “Tradução Intersemiótica” de 1994, possuem uma 

lógica interna compreensível que torna possível a sua interpretação independentemente 

do repertório do leitor. O fato é que ambos, com a sua aparência que denota a 

configuração estrutural do texto, são na verdade os responsáveis por traduzir e 

evidenciar a tensão emocional do mesmo e é isso que os torna tão importantes (PLAZA, 

1994, p. 104) se encontram anexados para permitir a melhor visualização dos mesmos. 

Assim, como foi mencionado, a relevância tanto do fluxograma quanto do 

diagrama apresentados está em determinar os níveis de importância de cada capítulo 

dentro da história e de cada acontecimento dentro dos capítulos. Isso porque, nesta etapa 

do projeto estes níveis foram aplicados para determinar a intensidade das cores de 

preenchimento dentro de cada um dos capítulos. Estas cores sofreram uma variação de 

10% de saturação dependendo do nível em que o capítulo se situa, variando de 10% a 

100%. Em outras palavras, as imagens de um capítulo nível -4 têm sua cor de 

preenchimento característica apresentada com 10% de saturação, enquanto que as 

imagens de um capítulo de nível 5 têm sua cor de preenchimento apresentada com 

100% de saturação. Todas essas variações mencionadas podem ser melhor observadas 

na tabela a seguir (Figura 5): 
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Figura 5: Tabela que mostra a variação cromática da paleta de cores criada. Os tons 

sofrem uma variação de saturação que vai de 10% a 100% e varia de acordo com o nível 

de importância do capítulo ao qual eles serão aplicados. 

4. A criação das imagens 

Com a paleta e o esquema de cores definido, deu-se início ao processo de 

criação das imagens. Ao final de uma série de experimentações, optou-se por não 

retratar cenas ou personagens nas imagens finais, mas sim objetos que representassem 

as situações relatadas ou as metáforas e expressões utilizadas no texto. Durante o 

processo, procurou-se aproximar ao máximo as imagens ao texto de forma a criar uma 

relação intrínseca entre os dois. Justamente por isso, ao final do trabalho, tornou-se 

quase impossível desvincular o processo criativo da produção do texto daquele que 

envolve a produção da imagem. Mais do que isso, uma vez que texto e imagem foram 

colocados juntos, lado a lado, ficou muito difícil desvinculá-los do conjunto formado. 

Isso porque tanto o texto como as imagens foram criados por analogia. O 

primeiro possuiu uma relação direta com a obra original e são justamente esses 

paralelos traçados entre uma cultura e a outra que permite que o leitor perceba as 

conexões, as semelhanças e diferenças entre eles. Já as ilustrações possuem esse mesmo 

tipo de relação só que com o texto reimaginado. As imagens, além de retratar figuras 

que são mencionadas no texto, também refletem a estrutura interna do mesmo. Prova 

disso é o diagrama, o terceiro elemento presente nas páginas deste projeto, que fica 

responsável por fazer com que essa ligação entre eles, muitas vezes imperceptível ao 

leitor, fique evidente.  

Outra aplicação do diagrama criado foi para determinar em que ponto da história 

entrariam as ilustrações. Todas as imagens, sem exceção foram criadas para seguir os 
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picos daquele diagrama apresentado anteriormente. Os capítulos criados ficaram com 

uma média de duas imagens cada um. 

As imagens, em si, foram criadas no software “Adobe Illustrator CC” e, portanto 

são vetoriais. Isso permite que elas sejam ampliadas infinitamente sem perder a 

qualidade. Porém, a ideia era que o traço característico do vetor não ficasse tão em 

evidência e, por isso, depois de experimentar as mais diversas estéticas de desenho e 

efeitos, optou-se por  trabalhar as linhas de forma a criar padronagens que transmitem a 

sensação de textura, relevo e transparência.  

5. A montagem do livro 

Quando as imagens já estavam finalizadas, iniciou-se a fase final: a montagem 

dos capítulos do livro. A principal preocupação nesta etapa foi alcançar um equilíbrio 

entre imagem e texto. Para isso, foram alternadas imagens que ocupam duas páginas e 

imagens que ocupam apenas uma. Estas mesmas imagens sempre são intercortadas pelo 

texto. Aqui o texto também é forma, pois ao invés de se apresentar em linha reta como 

faz o texto presente nas páginas que não contêm imagens, as palavras formam figuras 

que se relacionam tanto à imagens que ali figuram quanto ao conteúdo do texto em si. 

Foram utilizados três tipos de fontes. A primeira é a fonte “Garamond”, corpo 

12, regular, na cor preta. A “Garamond” é uma fonte serifada que, em um tamanho 

considerável como o 12, proporciona maior conforto ao leitor em meio à tantas 

informações visuais e que, por isso mesmo, foi empregada na maior parte do texto. O 

segundo tipo de frase utiliza a mesma fonte, com o mesmo corpo, só que em negrito no 

tom de laranja característico da personagem principal, e foi utilizado para ressaltar as 

frases mais importantes naqueles trechos determinados e suavizar a transição entre as 

páginas que contêm imagem e texto e aquelas que só contêm o texto. Já o terceiro tipo é 

caracterizado por uma que leva o nome da autora do original: “Jane Austen”, em corpo 

24, também na cor laranja característica da personagem principal. Essas últimas frases, 

porém estão presentes em menor número e somente nas páginas que contêm ilustrações 

para assinalar os picos de maior importância do capítulo. 

Para demonstrar no corpo do livro a importância do diagrama que participou de 

todo o processo criativo, ficou decidido que todas as aberturas de capítulo teriam uma 

versão do mesmo com as colunas daquele determinado capítulo assinalado com a cor 
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que caracteriza o mesmo. Além disso, também foi determinado que essas mesmas barras 

apareceriam na lateral direita inferior dos capítulos, assinalando em qual dos níveis 

internos do capítulo se situa cada uma das páginas. 

A seguir estão algumas miniaturas das páginas do primeiro capítulo do projeto 

final, que servirão para exemplificar tudo o que foi descrito aqui (Figuras 6, 7 e 8). 

 

Figura 6: Exemplo de uma das aberturas de capítulo. 

 

Figura 7: Exemplo onde a imagem e o texto ocupam duas das páginas do livro.  

 

Figura 8: Exemplo de página que marca a transição entre uma imagem e outra, onde só 

existe texto, ainda que este se apresente uma tipografia com duas cores diferentes. 
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Conclusões 

Esta investigação pretendia, dentre outras coisas, realizar uma transposição 

histórico-cultural na qual um texto, originalmente publicado na Inglaterra do século 

XIX, poderia ser transcriado para refletir, ao menos em parte, a cultura e o imaginário 

brasileiro atual. A intenção aqui, porém, não era contar uma história só utilizando 

palavras, mas sim uma mescla de texto e imagens que possuíssem um vínculo entre si e 

que quando colocadas juntas na mesma página, transmitissem ao leitor um panorama 

mais completo do que vem a ser este imaginário retratado. 

Assim, levando em conta os objetivos desta pesquisa e tudo o que foi produzido 

no período de um ano, pode-se concluir que o trabalho cumpriu seu propósito e obteve 

resultados satisfatórios que foram além das expectativas iniciais: um “livro ilustrado” 

composto por 18 capítulos de texto e 52 imagens que possuem uma forte ligação entre si 

e que representam a cultura brasileira sem romper completamente os laços com a 

história original. 
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ESTREIA LITERÁRIA NA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Joana d‟Arc Batista Herkenhoff
1 (UFES) 

 

RESUMO  

O objetivo é refletir sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP) — concurso de 
produção de textos, destinado aos alunos da educação básica de escolas públicas do país, como 
oportunidade de participação na cultura literária,— estabelecendo um contraponto entre a 
prática de escrita dos alunos no concurso e a prática realizada  em meio digital, a escrita de fãs, 
fanfiction, em que comunidades de adolescentes e jovens atuam como autores, leitores ou 
críticos. Consideramos que tanto a Olimpíada, como escolarização (SOARES, 2006) dos 
concursos literários — prática comum a esse campo desde os concursos de tragédia na 
antiguidade clássica — quanto a escrita de fã, como apropriação no contexto digital do gesto de 
leitores desejosos em manter o universo ficcional experimentado na leitura de obras literárias, se 
inscrevem na história de longa duração da cultura escrita (CHARTIER, 2002) como práticas de 
escrita literária. Para essa reflexão nos apoiamos na história cultural de Roger Chartier (1999), 
(2002) e nas reflexões de Catherine Tauveron (2014) sobre escrita literária na escola, 
especialmente no conceito “alunos-autor”, como aquele que estabelece uma relação estética com 
seus leitores, no âmbito da sala de aula. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Escrita literária. Anos finais do Ensino Fundamental. 

Olimpíada de Língua Portuguesa. Fanfiction. 
 

De repente, nasci, isto é, senti necessidade de escrever. Nunca 
pensara no que  podia sair do papel e do lápis, a não ser bonecos sem 
pescoço, com cinco riscos representando as mãos. Nesse momento, 
porém, minha mão avançou para a carteira em busca de um objeto, 
achou-o, apertou-o irresistivelmente, escreveu alguma coisa parecida 
com a narração de uma viagem de Turmalinas ao Polo Norte […] 

                                           Carlos Drummond de Andrade 

 

A citação em epígrafe, retirada do conto, “Um escritor nasce e morre”, apresenta 

o processo de iniciação na escrita literária, numa sala de aula, no terceiro ano primário, 

como uma ação concreta que comporta gestos e objetos (o lápis, o papel, a carteira).  A 

                                                             
1
 Bolsista FAPES (Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo); Professora da rede municipal de 

Serra (ES), licenciada para estudos.  
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leitura do restante do conto revelará que esse desejo foi provocado pela leitura das 

aventuras de Robinson Crusoé, publicadas na revista O tico-tico, primeira revista em 

quadrinhos do país, criada em 1905 e que se tornou um modelo para outras revistas para 

crianças, de acordo com Machens (2009).  

Compreendendo a literatura, a partir da perspectiva da história cultural de Roger 

Chartier (2002), no eixo de uma história de longa duração da cultura escrita, no curso do 

qual suas práticas, como a leitura e a escrita, se desenvolvem entre movimentos de 

rupturas e permanências, as práticas de leitura e escrita da contemporaneidade podem 

ser mais bem entendidas quando relacionadas às práticas do passado, seus modos, 

suportes e gestos. Desse modo, a situação apresentada no conto autobiográfico de 

Carlos Drummond de Andrade, em que a leitura de uma narrativa ficcional provocou o 

desejo e a efetivação da escrita, é similar à situação das escritas de fãs, as fanfiction, 

narrativas ficcionais desenvolvidas na atualidade por fãs de histórias já publicadas, de 

certo modo como uma tentativa de dar continuidade ao dialogo estabelecido com a obra 

lida, dela também participando. Ambas as situações reverberam o gesto do autor que no 

século XVI escreveu uma continuidade para o Quixote, antes mesmo que Cervantes o 

fizesse, e antes de tantos outros escritores que produziram suas obras a partir da leitura 

de outra que a precedeu.  

Larissa Camacho Carvalho, em tese defendida em 2012 sobre práticas de escrita 

e leitura de jovens na contemporaneidade parte da mesma perspectiva ao analisar as 

escritas de fãs (fanfiction, fanfic ou fic), produzidas a partir de livros, filmes, histórias 

em quadrinho japonesas (mangás), desenhos animados japoneses (animes), séries 

televisivas e jogos para computador ou vídeo game. Carvalho (2012) afirma que: 

Os fãs se valem dos cenários, dos personagens, do universo, da 
história em si destas obras para modificarem partes do enredo ou seu 
final, ou então para continuarem as tramas, dar visibilidade a um 
personagem coadjuvante, inserir novos personagens em interação com 
os personagens originais, entre outras possibilidades de criação a 
partir do universo apreciado. (CARVALHO, 2012, p. 11) 
 
 

Carvalho (2012) afirma que há outras modalidades de fanfic, como as histórias 

criadas sobre artistas famosos, normalmente algum cantor (a), líder ou mesmo 

participante de bandas musicais, nas quais os ídolos comparecem como personagens  

em um novo ambiente, denominado alternate universe, “AU”.  
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Os escritores e leitores das fanfics, que são publicadas em meio eletrônico, na 

internet, em plataformas como o wattpad, constituem pequenas comunidades das quais 

participam majoritariamente adolescentes e jovens, seja na condição de autores 

(ficwriters), leitores (ficreaders) ou críticos (reviser), ou ainda participando de mais de 

uma dessas atividades, numa espécie de reedição de outras comunidades literárias do 

passado, agora no contexto da “revolução eletrônica”, que afeta profundamente as 

estruturas materiais do escrito e as maneiras de ler e escrever (Chartier, 1999).  Essas 

comunidades são formadas por sujeitos de diferentes lugares, culturas e línguas. 

Conectados pela internet, publicando, inicialmente, sem a intermediação de editores, 

esses adolescentes e jovens interagem de modo dinâmico, por meio dos reviews, que são 

comentários feitos pelos leitores da fic, com apreciações e sugestões, normalmente 

relacionadas à condução da trama, inscrevendo seu desejo de também participar da 

construção da história.  

Souza (2014) destaca que nessa interação se estabelece uma troca de caráter 

também afetivo que amplia a perspectiva dos jovens em relação ao mundo em que 

vivem. Para a autora, preocupada com as possíveis contribuições dessa prática para o 

letramento literário dos seus participantes: 

  

O adolescente — e os outros usuários de idades distintas — toma 
decisões sobre o que lê, diferentemente de uma atitude submissa, 
mecânica, de decodificar os símbolos e absorver seus sentidos 
superficiais. Os ficwriters expõem sua opinião e constroem seu 
posicionamento ideológico através do diálogo com outros textos e 
reviews, através da própria curiosidade e conhecimento de mundo. 
                                                                   (SOUZA, 2014, p. 47) 

 

Em estudo sobre o perfil dos adeptos de fanfiction, Reis e Chaves (2010) 

afirmam que dentre as motivações apresentadas para a escrita de fics está o desejo de 

treinar a escrita para eventualmente escrever um livro ou atuar no Jornalismo. Para essas 

autoras, a prática de escrita da fanfictions exige dedicação e emprego de habilidades de 

leitura e escrita pelos jovens. Poderíamos, então, afirmar que os ficwriters adotam 

diante de seus leitores (readers) e críticos (revisers), o que Catherine Tauveron (2014) 

denomina de “postura autoral”, conceito apresentado no artigo “A escrita „literária‟ da 

narrativa na escola: condições e obstáculos”, que divulga resultados de pesquisas 

realizadas com escrita de alunos da educação primária na França, no âmbito da escola 

da educação básica.  
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A autora estabelece a diferença entre o “aluno-autor” e o escritor, “que é um 

autor cuja intenção e valor ou „mérito‟ estético foram reconhecidos em um contexto 

social e histórico dado e que detém status oficializado (por exemplo, consta em um 

catálogo de editor)” (TAUVERON, 2014, p. 89). Partindo da ideia de Gérard Genette de 

que toda produção ficcional narrativa é literatura por possuir “intenção artística” (p. 88), 

a autora defende que a postura autoral dos alunos deve ser encorajada e orientada por 

condições didáticas adequadas, para que possam desenvolver projetos autorais de 

escrita, apresentando estratégias para que isso ocorra: 

  

a)    encorajar o aluno que escreve a extrair de sua experiência de 
leitor de literatura uma tática de escrita e construir mentalmente uma 
figura de seu “leitor-modelo”;   
b) assegurar-se de que a intenção artística do aluno-autor vai 

responder a uma atenção estética da parte dos leitores reais 
(professores e pares);   

c) incitar os alunos a verbalizar seu projeto de autor;   
d) explorar as falhas da relação artística; 
e) ensinar a reproduzir comportamentos dos autores;  
f) modificar a relação com a escrita e com o empréstimo que 

significa modificar as representações correntes que têm os alunos 
do processo de redação, da rasura, da “inspiração”, da 

“originalidade”, da “verdade literária”;  
g) instituir uma caderneta de escritor e incitar a autoprescrição de 

instruções;  
h) ensinar as escolhas de escrita;   

(TAUVERON, 2014, p. 89-92) 

 

A Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP) também constitui uma proposta 

pedagógica bem definida para o ensino da escrita e, em nossa visão, mais precisamente 

para o ensino da escrita literária, considerando que a maioria dos gêneros contemplados 

no concurso pertence ao domínio literário e que se trata de uma estratégia pedagógica 

construída a partir da apropriação de uma das mais longevas práticas do campo literário, 

haja vista os concursos de tragédia da antiguidade clássica e sua permanência como 

processos de seleção e validação das produções literárias por critérios de qualidade 

estética. Ampliando a proposição de Tauveron (a partir de Genette), toda escrita 

motivada por uma intenção estética (seja constituir uma universo ficcional a partir de 

outras leituras, seja explorar a linguagem em funções que extrapolem a função 

meramente comunicativa) constitui-se como escrita literária, logo as escritas produzidas 

na OLP podem ser identificadas como literárias.   
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Em artigo que analisa as produções dos alunos inscritos na OLP, edição 2010, 

Egon de Oliveira Rangel e Ana Luiza Marcondes Garcia (2012) propõem uma reflexão 

sobre o ensino-aprendizagem da língua portuguesa, a partir do trabalho com gêneros 

textuais, apresentando os três pilares que estruturam a OLP, do ponto de vista teórico-

metodológico: 1) a noção de gênero, na perspectiva discursiva de Bakhtin, como 

“formas particulares de organização e elaboração textual, assumindo uma forma 

composicional própria” (p. 12), relacionados às diversas esferas da atividade humana e 

aos usos da linguagem; 2) a sequência didática (SD), modelo da Escola de Genebra, de 

Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz, que compreende um encadeamento de atividades 

sobre um determinando gênero textual, com foco na escrita; 3) as teorias de Vygotsky 

sobre a aprendizagem em que os alunos são considerados “sujeitos ativos” de sua 

própria aprendizagem.   

Programa oficial do governo federal desde 2007, em parceria com a Fundação 

Itaú Social, sob a coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, 

Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), a OLP contempla duas grandes ações: formação 

presencial e a distância de educadores e promoção do concurso bienal de textos, no qual 

tanto alunos, professores e escolas são premiados. Ainda de acordo com Rangel e 

Garcia (2011), a OLP tem a função de proporcionar aos professores e alunos inscritos, 

“um mesmo referencial teórico-metodológico, capaz de funcionar como um patamar 

comum inicial para a competição”. (p. 15), daí decorrendo também a eleição de um 

tema único “o lugar onde vivo”, desde o início do concurso. Abaixo seguem as 

categorias por ano letivo:  

 

Categorias Anos escolares 
Poema 5º e 6º anos do Ensino Fundamental 
Memórias literárias 7º e 8º anos do Ensino Fundamental 
Crônica 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio 
Artigo de opinião 2º e 3º ano do Ensino Médio 

(CENPEC, 2016, p. 4) 

 

No texto de apresentação aos cadernos do professor da OLP, Joaquim Dolz fala 

dos antigos jogos olímpicos como uma festa cultural e religiosa de grande relevância, 

enfatizando a competição e o treino, elementos que ainda permanecem nos jogos 

olímpicos atuais, acrescidos dos ideais de igualdade social e democracia. O autor 

relaciona essa representação olímpica ao contexto do ensino de leitura e escrita no 

Brasil e apresenta orientações aos professores para a realização da sequência: 
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1) Escolher e adaptar as atividades de acordo com a situação 
escolar e com as necessidades dos alunos, 
2)  Trabalhar com outros textos do mesmo gênero, produzidos por 
adultos ou por outros alunos.  
3) Trabalhar sistematicamente as dimensões verbais e as formas de 
expressão em língua portuguesa.  
4)  Estimular progressivamente a autonomia e a escrita criativa dos 
alunos. (...) pouco a pouco, os alunos devem aprender a reler, a revisar 
e a melhorar os próprios textos, introduzindo, no que for possível, um 
toque pessoal de criatividade.  
                                                                      (DOLZ, 2011, p. 14-15) 
 
 

A especificidade da literatura não é destacada, ao que parece, em consonância 

com as diretrizes teóricas adotadas que pregam o trabalho com a diversidade de gêneros, 

sem primazia para nenhum deles em especial. Desse modo, o campo literário é 

privilegiado como objeto de ensino no programa, pela eleição de gêneros como poesia, 

a crônica e as memórias literárias, mas isso não é evidenciado.  Seria o caso de 

questionar se tal postura não estaria em contradição com a proposta de ensino que se 

quer autorreflexiva e que busca a autonomia do aluno e o desenvolvimento de “uma 

relação mais sólida com o saber e com a cultura” (DOLZ, 2011, p. 10).  

Após a apresentação, os cadernos do professor trazem conteúdos relacionados 

aos gêneros, o que pode ser observado a partir dos exemplos retirados do caderno 

Poetas da escola. Nesse caderno, a palavra "literatura" aparece apenas quatro vezes2 ao 

longo das 144 páginas que o compõem. Em nenhuma dessas ocorrências, o tema é 

desenvolvido, ou se estabelece relação entre os gêneros propostos e o domínio literário. 

Ao todo, são propostas 15 oficinas para serem desenvolvidas em uma ou duas aulas 

cada uma. Como podemos observar abaixo, parte-se do levantamento dos 

conhecimentos prévios dos alunos, para uma produção inicial que será aprimorada ao 

longo do processo com atividades de leitura de um corpus de poemas, oficinas sobre 

conhecimentos específicos sobre o gênero, abordando suas características formais, até 

culminar na produção do texto definitivo a ser enviado para as comissões julgadoras 

escolar, municipal, estadual, regional e nacional, nessa ordem, em caso de classificação.  

Abaixo segue o conteúdo das oficinas: 

 

                                                             
2 Nas páginas 20, 43, 96, referindo-se a título de obras (p. 20 e 96\0 e uma vez relacionado ao objetivo da 
Oficina 4 “Dizer poemas” que apresenta dentre seus objetivos, “Conhecer alguns poetas e poemas 

consagrados da literatura brasileira”  
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1. Memórias de versos e mural de poemas 
Coleta de poemas com a comunidade 
2. O que faz um poema  
Versos, estrofes, ritmos, rimas, repetição. 
3. Primeiro ensaio 
A primeira produção 
4. Dizer poemas 
Poemas consagrados ditos pelos alunos 
5. Toda rima combina? 
Diferentes combinações de rimas 
6. Sentido próprio e figurado  
Conceito de denotação e de conotação 
7. Comparação, metáfora e comparação. 
Figuras de linguagem 
8. Sonoridade na poesia 
Som e sentido, expressividade das repetições. 
9. Poetas do povo 
Ritmo e rima em poema popular 
10. O lugar onde vivo 
Poemas de diferentes autores sobre a terra natal 
11. Um novo olhar 
Um olhar original sobre o lugar onde os alunos vivem 
12. Nosso poema 
Produção de poema coletivo 
13. Virando poeta 
Produção individual 
14. Retoque final 
Aprimoramento do poema 
15. Exposição ao público 
Organização do sarau 
                                                       (CENPEC, 2010, p. 6-7) 
 

O material indica que o professor precisa trabalhar com seus alunos aspectos 

ligados à prática da escrita literária, considerando aspectos ligados a seu registro e 

circulação fora do contexto restrito da sala de aula:  

 

Explique aos alunos que os poemas deles serão conhecidos por muitas 
pessoas. Mesmo que apenas um texto seja escolhido para representar a 
escola na Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, os 
outros não devem ficar na gaveta, podem ser reunidos em um livro,  
feito pelo grupo, e entregue para os pais, para a biblioteca da escola ou 
da cidade. Podem ser apresentados em cordéis, em grandes murais ou 
em saraus, se houver condições locais para isso.  
                                                                 (CENPEC, 210, p. 40)  

 

Sabemos que a escola institui saberes escolares por meio da didatização de 

conhecimentos e práticas culturais. Magda Soares (2006), que denomina esse processo 

de “escolarização”, considera-o inevitável, alertando que o que importa é que ocorra a 

escolarização adequada, o que significaria, no caso da escrita literária, parafraseando a 
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autora, privilegiar aqueles conhecimentos, habilidades e atitudes necessários à formação 

de um bom escritor  de literatura.  

Rangel e Garcia (2011), atentos a essa questão e, cientes de que a experiência 

com os gêneros na escola se dará em situações “mais ou menos artificiais”, diferentes da 

situação da esfera literária e jornalística, alertam para a necessidade de “adequada 

transposição para o contexto escolar das condições de produção socialmente associadas 

ao gênero em jogo” (p. 16). 

Ao trabalhar a proposta pedagógica da Olimpíada, o professor estará dando aos 

alunos a oportunidade da estreia literária, levando-os a experimentar uma “uma posição 

até então inédita para ele: poeta, memorialista, cronista [...]” (RANGEL E GARCIA, 

2011, p. 16), com a possibilidade de circulação em outras instâncias fora do ambiente da 

sala de aula. Entretanto, se a escrita literária for usada para o desenvolvimento de 

habilidades e competências escritoras em geral, sem uma relação clara com a literatura 

como prática cultural, retrocedemos a uma prática pedagógica em que a literatura está 

na escola, mas não está. Nesse discurso que, no mínimo, terviseja, a literatura na escola 

pública de educação básica remanesce sem protagonismo, como mero pretexto para o 

ensino da língua.   

Pensamos que uma maior exploração da escrita literária como prática cultural 

promoveria a “escolarização adequada” (SOARES, 2006) dessa prática. Seria muito 

interessante, por exemplo, que o material trouxesse mais relatos de escritores sobre 

escrita literária, como é o caso da breve exposição de José Paulo Paes que a apresenta 

como “técnica e experiência cuja aquisição exige anos de leitura e de aplicação quase 

diária ao ofício de escrever” (CENPEC, 2010 b, p. 20), o que poderia levar os alunos a 

entenderem como se efetiva esse tipo particular de escrita que comporta o ímpeto da 

inspiração, mas não prescinde do lavor. Essa percepção poderia ajudar os alunos a 

compreenderem a necessidade da reescrita que é proposta em consonância com o 

modelo da SD, mas sem uma relação mais evidente com a prática da escrita literária. 

Relato de uma professora durante reunião de trabalho da comissão julgadora municipal 

de Serra (ES), 2016, deu conta da resistência dos alunos em reescrever seus textos, o 

que justificaria o envio de textos com muitos problemas que poderiam ter sido 

resolvidos com a intervenção do professor e com a reescrita. 

O papel do professor é indispensável para promover a articulação entre a 

proposta de escrita da OLP com outras práticas de escrita literária do passado e do 
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presente, como as escritas de fãs, por exemplo, de modo que o aluno perceba que 

participar dessa prática de escrita o conecta a outas comunidade de escritores e leitores 

literários.  

Encerramos essa breve reflexão, resultante das pesquisas realizadas no 

Doutorado em curso no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal 

do Espírito Santo, sobre concepções, práticas e acervos para o trabalho com a literatura 

nos anos finais do Ensino Fundamental, afirmando que para trabalhar literatura com 

adolescentes, na escola, especialmente com práticas de escrita literária, é preciso 

valorizar a dimensão histórica e cultural dessas escritas, estabelecendo relações com 

práticas de escrita e leitura literárias do passado e da contemporaneidade, para levar os 

alunos a perceberem a literatura como um campo cultural do qual eles também 

participam, não apenas como leitores, mas também como aprendizes do ofício de 

escrever literatura. Para finalizar, deixamos dois registros: um do passado (fragmento da  

rememoração poética de Drummond sobre sua estreia literária, na adolescência,  em um 

jornal escolar, poema publicado em Boitempo, de 1968) e um da contemporaneidade 

(poema classificado na etapa escolar e enviado à Comissão Municipal de Língua 

Portuguesa, Serra (ES), na edição 2014).  

Concordando com Chartier (2011, p. 9) em relação à tarefa do historiador da 

cultura, diríamos que não nos cabe adivinhar o futuro das escritas literárias dos alunos, 

mas olhar para trás a fim de escapar das “lamentações nostálgicas” e dos “entusiasmos 

ingênuos” para “compreender quais são os significados e os efeitos das rupturas que 

implicam os usos, ainda minoritários e desiguais, mas, cada dia, mais vencedores, de 

novas modalidades de composição, de difusão e de apropriação do escrito”.  

   Estreia literária  
 
Desde antes de Homero 
a aurora de dedos róseos 
pousava todas as manhãs 
por obrigação. 
Não assim tão róseos. 
Nossa aurora particular baixa num vapor 
de frio do alto da serra, e mal nos vemos, 
errantes, no recreio, em meio a rolos de névoa. 
Outra aurora eu namoro: a Colegial 
Quatro páginas. Quinzenal. 300 réis. 
 
“Periódico da Divisão dos Maiores”. 
Quero escrever, quero emitir clarões 
de astro-rei literário em suas edições. 
[...]              (ANDRADE, 2002, p.1101) 
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Minha escola se chama Altair Siqueira Costa, 
Uma escola bem organizada e bem equipada... 
Aprendo muito aqui... 
Aprendo a sonhar e a escrever lindos poemas... 
E a lutar por um mundo melhor, com mais igualdade, 
Justiça e oportunidade... 
Sinto agora estou mais esperta... 
Aprendendo a ser poeta... 
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ARTE URBANA CONTEMPORÂNEA: O IMPACTO DA PALAVRA EM 

INTERVENÇÕES NO RIO DE JANEIRO 

Julia Casotti (PUC-Rio) 

Resumo: O trabalho tem o intuito de investigar a potência das intervenções artísticas feitas por 
quem habita a cidade. O foco principal é o impacto da criação dessas intervenções com 
palavras, que deixam de ser apenas letras em um contexto literário e passam a cumprir o papel 
de imagem. O estudo busca conjugar as discussões recentes sobre arte – onde se destacam sua 
inespecificidade, sua perda de autonomia e a expansão de seu campo – com a importância que 
ganham as atividades políticas desenvolvidas através de inscrições de marcas significativas em 
espaços públicos. Assim, refere-se a essa outra dimensão estética que instiga a tomada de 
consciência crítica de direitos de cidadania e indica novos possíveis aproveitamentos de lugares, 
edificações e espaços de ocupação nos centros urbanos. Em uma cidade que pode ser 
considerada um poema - mas não um poema clássico -, com suas múltiplas leituras, em que é 
possível se inscrever, ocupar espaços e trocar experiências (BARTHES, 1971), o estudo é feito 
com base no método cartográfico, proposto por Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995). O desejo 
é encontrar nas ruas intervenções que deslocam o olhar, não só no sentido físico e decorativo, 
mas também como possibilidade de sensibilizar, quebrar a rotina dos espectadores, podendo 
transportá-los a outros papeis ficcionais (RANCIÈRE, 2009). Entre as intervenções-inspirações, 
estão: as pichações “SMH” (Secretaria Municipal de Habitação) em prédios e casas da Zona 
Sul, deslocando o símbolo criado pela prefeitura escrito em casas populares prestes a serem 
demolidas; “3,80 é open bar” marcado em bancas de jornal do Centro para pontuar o aumento 
das tarifas de ônibus na cidade; e as pichações “33 contra todas” e “A culpa não é da vítima” 
após a divulgação na mídia do estupro coletivo no Rio de Janeiro. 
 

Palavras-chave: arte urbana; cidade; Rio de Janeiro; poesia visual; deslocamentos ficcionais; 
intervenção.  
 

 “Ela sumiu aqui”. “Carma tarda, mas não falha”. “Viva Vaia”. “A culpa não é da 

vítima”. “3,80 é open bar”. “Não fui eu”. “É proibido calar catarses”. “Não é não”. 

“Prefiro até ir a pé”. “Saudades do Caio”. “Pedro Paulo bate em mulher”. “Fora Cunha”.  

“A vida é só um detalhe”. “SMH Resiste”. “Quem cria tua cria?”.  

 Os muros da cidade, do Rio de Janeiro, têm voz. Múltiplas vozes são 

reconfiguradas em inscrições no corpo urbano, ganhando vida com tintas, colagens, 

pichos, lambe lambes. São palavras-visuais criadas por quem habita a cidade, e que 

deixam de ser apenas letras em um contexto literário, passando a cumprir o papel de 

imagem.  

5841

Ana
Pencil



2 
 

 Inscrições-símbolo de resistência ficcional para quem atravessa/vivencia/transita 

a capital carioca. E é essa a potência investigada neste trabalho, intitulado “Arte urbana 

contemporânea: o impacto da palavra em intervenções no Rio de Janeiro”. O trajeto que 

possibilitou o encontro com os escritos em muros e ruas também desembocou em 

muitos sentidos provocados por esses achados. Isso porque em uma cidade, construída 

por múltiplas leituras, em que é possível ocupar espaços e trocar experiências 

(BARTHES, 1971), o trabalho foi feito com base no método cartográfico, proposto por 

Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995).  

 O estudo é construído a partir de uma paisagem que não é estática e muda a todo 

instante. É feito pelos trajetos que o próprio sujeito cria em sua pesquisa. Com isso, não 

se abre mão do rigor, que é porém ressignificado. Por aqui, é importante entendermos 

ação e escritas alternadas de uma forma significativa. Estar aberto para o inesperado, 

com suas linhas de fuga e seus fios soltos, aliando teoria e prática (ROLNIK, 2011).  

  Na ciência que estuda o conjunto de fenômenos naturais e humanos ligados à 

superfície da Terra, a representação dos mapas é estática. Já ao pensar a adaptação do 

termo ao “método cartográfico”, a cartografia se faz ao mesmo tempo em que 

acontecem os movimentos de transformação da paisagem, criando mundos para 

expressar afetos contemporâneos em relação aos quais os universos tornaram-se 

obsoletos – como muito bem já explicitou Suely Rolnik (ROLNIK, 2011). 

 As intervenções que guiaram este estudo são exemplos de expansão de 

sensações e dão passagem às experiências e construções no espaço urbano 

contemporâneo repleto de subjetividades. Flamengo, Botafogo, Tijuca, Santa Teresa, 

Centro, Laranjeiras, Copacabana e Glória são alguns dos bairros em que a pesquisa 

cartográfica ganhou corpo até agora. Lembrando que o cartógrafo é uma espécie de 

antropófago atento às linguagens que encontra e que devora o que lhe parece possível – 

sons, conversas, pichos, artes visuais. Qualquer forma de comunicação é convite para 

estar no mundo.  

 Antropofagia, aqui neste contexto, remete à ausência de identificação estável 

com qualquer repertório, à abertura para incorporar universos e à liberdade e 

flexibilidade de experimentação. Esse mergulho nas intensidades de seu tempo e nas 

descontinuidades de espaço é importante para devorar tudo o que parecer possível para 

encontrar as intervenções na cidade. O desejo da pesquisa foi centrado em encontrar nas 

ruas escritos que deslocassem o olhar, não só no sentido físico e decorativo, mas 

também como possibilidade de sensibilizar, quebrar a rotina dos espectadores, podendo 
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transportá- los a outros papeis ficcionais (RANCIÈRE, 2009). “Fazer mudar de lugar”, 

“tirar do lugar competente”, “desviar” são ações importantes dos escritos escolhidos 

para guiar o trabalho. 

Para cartografar essas paisagens, a observação também ganha destaque. Como a 

metrópole constitui-se num campo ampliado, para além de toda experiência individual, 

a noção de scanning - introduzida por Carl Andre e Robert Morris (1995) - torna-se 

interessante como um modo de ver em grande escalam enfatizando a horizontalidade e a 

distância. É um tipo de observação que, em vez de fixar-se num objeto, se faz 

percorrendo horizontalmente uma área. Se faz por varredura. A distância se impõe para 

cada objeto, o horizonte valendo tanto quanto o centro. A visão periférica, lateral, 

horizontal, em vez de foco centrado num objeto, serve para enfrentar a grande escala 

(PEIXOTO, 2004). 

  Não há mais, portanto, um observador absoluto fora do espaço e do tempo: 

estamos situados no aqui e agora. As coisas não são objetos de contemplação de um 

observador soberano, cujo olhar varreria todo o horizonte. O sujeito não vê as coisas à 

distância: elas são relevo de um mesmo campo. Escrever com a cidade e não sobre a 

cidade, a partir de um distanciamento (PEIXOTO, 2004). Ou assumir que ver também é 

perder, como define Didi-Huberman (2010): 

Sem dúvida, a experiência familiar do que vemos parece na maioria 
das vezes dar ensejo a um ter: ao ver alguma coisa, temos a impressão 
de ganhar alguma coisa. Mas a modalidade do visível torna-se 
inelutável – ou seja, votada a uma questão de ser – quando ver é sentir 
que algo inelutavelmente nos escapa, isto é: quando ver é perder. Tudo 
está aí (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 31). 

 
 Entre as intervenções-inspirações, estão: as pichações “SMH Resiste” 

(Secretaria Municipal de Habitação) em prédios e casas da Zona Sul, deslocando o 

símbolo criado pela prefeitura escrito em casas populares prestes a serem demolidas; 

“3,80 é open bar” marcado em bancas de jornal do Centro para pontuar o aumento das 

tarifas de ônibus na cidade; as pichações “33 contra todas” e “A culpa não é da vítima” 

após a notícia do estupro coletivo no Rio de Janeiro; e as ficções “Carma tarda, mas não 

falha”, “Não fui eu”, “Prefiro até ir a pé”, “A vida é só um detalhe” e “Saudades do 

Caio” encontradas em diferentes bairros da Zona Sul, Centro e Zona Norte.  

 

Intervenções: desvios que levantam a cabeça 
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O interesse neste trabalho é pensar o espaço público como algo que, para além 

de um suporte, é meio de produção de sentido, se desloca o tempo todo, extrapola as 

tentativas de significação estática, distende e nomadiza as iniciativas institucionais 

através da lógica de uso. É o corpo na cidade em experiências de trânsitos que 

transforma a cidade e pela cidade são transformados, sob aspectos dessas pulsões de 

nomadismo e distensão.  

As imagens desses escritos guardam a força dos pequenos gestos nas diversas 

paisagens urbanas. Para percebê- las, problematizá- las e cartografá- las, encontro esses 

“suspiros urbanos”, que dão vazão às ficções na cidade, a partir de dois olhares: o do 

filósofo francês Roland Barthes (2004) e do crítico de arte italiano Georges Didi-  

Huberman (2011). 

Como um leitor barthesiano, compartilho o trecho do filósofo em o Rumor da 

Língua (2004) – escrito a seguir com livre adaptação desta pesquisadora para o território 

da intervenção urbana: Nunca lhe aconteceu ao se deparar com uma intervenção 

interromper esse olhar, não por desinteresse, mas, ao contrário, por afluxo de ideias, 

excitações, associações? Em uma palavra de arte visual, uma inscrição em postes e 

muros, nunca lhe aconteceu de levantar a cabeça com mais atenção? 

 Inscrições estas que funcionam também como sobrevivências, como “palavras-

vaga- lumes” propostas por Didi-Huberman (2011) e que aparecem, apesar da saturação 

contemporânea, e que nos incentivam a não perder a capacidade de enxergá- las. 

Presente na metáfora dos vaga- lumes escrita por Pier Paolo Pasolini1, a sobrevivência 

simbolizaria os resistentes que se transformam em vaga-lumes fugidios, tentando se 

fazer tão discretos quanto possível, continuando ao mesmo tempo a emitir seus sinais, 

em lampejos inventivos, irradiando luz e desejo. 

Para conhecer os vaga-lumes, é preciso observá-los no presente de sua 
sobrevivência: é preciso vê-los dançar vivos no meio da noite, ainda 
que essa noite seja varrida por alguns ferozes projetores. Ainda que 
por pouco tempo. Ainda que por pouca coisa a ser vista: é preciso 
cerca de cinco mil vaga-lumes para produzir uma luz equivalente à de 
uma única vela. Assim como existe uma literatura menor – como bem 
o mostram Gilles Deleuze e Félix Guattari a respeito de Kafka -, 
haveria uma luz menor possuindo os mesmos aspectos filosóficos: 
“um forte coeficiente de desterritorialização”; “tudo ali é político”, 
“tudo adquire um valor coletivo”, de modo que tudo ali fala do povo e 
das “condições revolucionárias” imanentes à sua própria 
marginalização (DIDI-HUBERMAN, 2011, p.52). 

                                                                 
1O cineasta, poeta e escritor italiano escreveu uma carta ao seu amigo de adolescência, Franco Farolfi, 
sobre os sinais luminosos dos vaga-lumes em 1941. 
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Com essas pistas iniciais, Nelson Brissac Peixoto (2004) lança o desafio: como 

cartografar um mundo sem fronteiras, sem medida, sem limites? “Trata-se de um atlas 

que vai sendo desenhado por esses entrelaçamentos, por conexões e inclusões contínuas. 

Espairando-se cada vez mais longe. As distâncias são substituídas por novas 

proximidades, redistribuídas segundo outras conexões” (PEIXOTO, 2004, p.406). 

 Todos esses encontros nos muros são experiências estéticas que produzem outras  

maneiras de perceber o cenário urbano e criam diferentes relações afetivas com a cidade 

que não a da objetividade do dia-a-dia. Um lugar de experiência, de diálogo e de 

relações lúdicas é proposto. Há um terreno fértil de combate que busca produzir novas 

maneiras de ver, sentir, perceber, ser. A cidade com seus cartazes, placas de trânsito, 

fachadas de lojas e outdoors transforma-se e renova-se como lugar de troca simbólica. 

Troca esta que, por si só, já é uma politização do cotidiano, uma vez que o diálogo é 

aberto através de intervenções. 

Há certas práticas que demonstram como os consumidores fogem à suposta 

passividade e massificação dos comportamentos a que estariam entregues. São 

procedimentos populares que jogam com os mecanismos da disciplina e não se 

conformam com eles a não ser para alterá- los. Esses movimentos caracterizam as 

políticas pós-modernas, com ênfase na fragmentação, ocorrendo a substituição da 

macropolítica por micropolíticas de subjetividade e transformações locais. A diversidade 

das manifestações nas ruas, com uma amplitude de interesses de grupos ou atos 

individuais engajados nessas atividades, acaba se destacando, e intervenções, como 

políticas afetivas, atuam no campo de representações. 

O poder nessa ocupação através das inscrições nas cidades está em jogo, sendo 

articulado e ocupado a todo momento. Os cidadãos querem participar, ter voz, disputar 

espaços políticos e afetivos. O poder não existe por si só, mas, sim, como uma relação 

de forças presentes em todo o tecido social. E não é algo que se dá ou que se toma, pois 

o poder surge na prática e no exercício, está sempre em disputa. É uma força instável, 

que perpassa as relações sociais. 

 

Transfigurações no mundo da arte  

 Outro importante tema do estudo problematiza essas intervenções urbanas como 

formas artísticas de instauração. Um dos guias para pensar essas ocupações é o conceito 

de “instauração”, noção fundamental na filosofia da arte de Nelson Goodman, usado 
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pelo artista plástico Tunga desde a década de 1990, como afirma a pesquisadora Noéli 

Ramme (2012). A instauração deveria unir dois conceitos preexistentes: a instalação que 

seria estática e espacial, e a performance, dinâmica e temporal. Deveria ainda indicar 

uma preocupação com a participação do espectador. A partir deles, podemos pensar que 

a instauração é da ordem não apenas do espaço, mas também do tempo; ela é um 

acontecimento. Entendida como a instauração de uma nova realidade, ela é, sobretudo, 

ação. 

Podemos dizer que a obra é instaurada num mundo e simultaneamente 
sua presença instaura outro mundo a partir da modificação do já 
existente. Isso pode ser visto pelo fato de que a arte, na medida em 
que é experienciada, afeta nosso modo de perceber e de pensar a 
realidade. Todo trabalho de arte é, assim, a possibilidade de outro 
mundo, o deflagrar de um movimento, de um processo (RAMME, 
2012, p.96). 

 De acordo com Lisette Lagnado (1997), a substituição dos termos instalação e 

performance mostra um deslocamento de categorias já esgotadas. Por exemplo, na 

performance a ação ainda tem foco no corpo do artista, enquanto na instauração o 

público é coparticipante e criador da ação. E, como relembra Lisette, o campo da 

instauração mantém uma afinidade com o campo da experiência real de Hélio Oiticica 

(1937-1980) e Lygia Clark (1920-1988), guardando pontos afins com a proposta de 

Allan Kaprov em 1957 e 1958, quando menciona procedimento particular denominado 

environment. 

 Aproximando o conceito “instauração” das inscrições urbanas, é possível notar 

que elas ganham sentido a partir da interação com o espectador na cidade, a partir dessa 

produção de sentido com a ocupação do espaço urbano. Promovendo também 

movimentos ficcionais no espaço das cidades contemporâneas, em que qualquer cidadão 

pode ter voz nos muros e “desordenar” o poder vigente. 

 Ao levar as inscrições para o campo da ocupação artística, o filósofo francês 

Jacques Rancière (2012) também é um dos nomes que dialoga com o trabalho, 

defendendo que qualquer objeto do dia-a-dia pode ser transformado em arte desde que 

perca sua função utilitária. E a partir da arte inserida nesses novos contextos sociais, 

críticos acreditam que se a concepção da arte é capaz de se transformar, é porque a 

relação do homem também mudou com o mundo. Não seria só  o conteúdo fator 

determinante para uma obra ser considerada arte. Existiria também uma pergunta 

filosófica por trás, que seria reflexiva. 
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 Ao associar o conceito “partilha do sensível” de Rancière, fica claro que há 

partes comuns na compreensão dessas intervenções, mas há também divisões de 

conhecimento, de sensações. A fruição não seria igual para todos, sendo denominado 

partilha do sensível o sistema de evidências sensíveis que revela, ao mesmo tempo, a 

existência de um comum e dos recortes que nele definem lugares e partes respectivas. 

 Dessa forma, cada pessoa que passa pelas ruas e tem contato com os trabalhos 

aqui mencionados, tem uma forma individual de perceber e de se identificar. A fruição, 

a sensação e a reflexão seriam distintas e fundamentais. A arte teria um modo de 

representação metafórico e as mais importantes metáforas seriam aquelas que fazem os 

espectadores se afetarem (DANTO, 2010). 

 

Mobilidade e ficções 

 Como relembra o filósofo francês François Jost (2012), a arte denominada banal 

sofria desprestígio até o século XIX. No século XVII o valor estava na imitação, na 

pintura religiosa, histórica, decrescendo para retratos, paisagem e natureza morta. Mas, 

nas últimas décadas, há o mictório no museu, as colagens, a arte do arquivo, a arte 

relacional e fragmentada, a arte vida, a arte urbana. 

 A exposição de um objeto bruto no museu o rearranjou em um espaço que ele 

não estava acostumado a ser inserido no fluxo da vida, tendo ponto de rangência com 

alguns dos escritos encontrados em locais inesperados no espaço urbano (RANCIÈRE, 

2012). As ruas ganham cores, outras tipografias imagéticas, palavras lúdicas, 

possibilidades de sensibilizar olhares e quebrar a rotina dos espectadores nos 

deslocamentos diários entre as ruas das cidades. 

 Deslocamento, aliás, é uma ação importante destes trabalhos. Entre os regimes 

criados por Rancière para se pensar a arte, o estético seria o mais glorioso, momento 

quando a arte se transforma em autônoma e promove deslocamentos, mobilidades e 

reconfigura as relações. O regime estético é sinônimo da leitura dos detalhes da obra, de 

identificar os sinais que ampliam a visão do espectador e o fazem enxergar o que está 

por trás das aparências. 

 A palavra “estética” não estaria ligada a uma teoria do gosto ou do prazer, e sim 

ao modo de ser próprio dos objetos. O regime estético das artes é aquele que 

propriamente identifica a arte no singular e desobriga essa arte de toda e qualquer regra 

específica, de toda hierarquia de temas e gêneros. E nesse contexto é que a ficção seria o 
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dispositivo ideal de compreensão do mundo, já que permitiria deslocamentos, 

imaginação e contato com outras formas de enxergar a sociedade. 

 Na visão de Rancière (2009), essa revolução aconteceria primeiro na literatura 

realista, quando anônimos seriam transformados em arte e também dotados de uma 

beleza específica. Como no momento em que a vida dos anônimos, os detalhes, o banal, 

os momentos corriqueiros e, ao mesmo tempo, capazes de criarem uma identificação em 

massa, ganhariam destaque nas histórias contadas por escritores como Balzac e 

Flaubert, durante o século XIX, quebrando as hierarquias tradicionais. 

 Não é somente Rancière (2009) que faz um elogio à ficção, o filósofo e crítico 

de arte norte-americano Arthur Danto (2010) também cita o pensador russo Bakthin, por 

o filósofo russo acreditar que se você nunca sai de si mesmo, não é possível ser 

ninguém. Bakthin parte do pressuposto que só se é alguém a partir do diálogo, ou seja, 

do outro. 

 Ao pensar nessas características compartilhadas ao longo do texto, os trabalhos 

de intervenção urbana citados no estudo também fazem um elogio à ficção. As 

ocupações caracterizadas como intervenção- invenção na cidade podem proporcionar 

novos encontros para os olhares antes distraídos e transformar a relação dos espaços, 

das pessoas com esses espaços e, por que não, entre as próprias pessoas afetadas pelos 

escritos do corpo urbano. Uma forma de construir novas narrativas que (re) inventam a 

cidade, ao mesmo tempo em que criam outras possibilidades de deslocamentos 

ficcionais, contribuindo para a imaginação e criação de metáforas urbanas. 
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APROPRIAÇÕES: A ESCRITA NÃO-CRIATIVA E SEU CONTEXTO ATUAL 
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Vera Lúcia Follain Figueiredo (PUC-RJ) 

 

Resumo 

Cada vez surgem mais trabalhos de texto criados não a partir da escrita de mão própria 
de um autor, mas da apropriação que este autor faz de trechos ou até conteúdos inteiros de obras 
alheias, ou a partir de transcrições de outras fontes, como transmissões radiofônicas e edições de 
jornal. Vemos tal procedimento nos “3 poemas feitos com auxílio do Google”, de Angélica 
Freitas; no livro Delírio de Damasco, de Verônica Stigger; em Tree of Codes, de Jonathan 
Safran Foer e Nets, de Jen Bervin; e nas obras de Kenneth Goldsmith, entre outros. Tais práticas 
não são uma completa inovação, mas se insere num novo ambiente cultural, no qual a 
tecnologia é atravessador central. No meio artístico, tais operações ganharam um olhar mais 
atento em 2007, quando o crítico e curador francês Nicolas Bourriaud propôs a ideia de “pós-
produção” para caracterizar uma certa prática comum a muitas obras de arte iniciadas nos anos 
1990 e 2000, todas usando a operação de apropriação celebrizado pelos ready-mades de Marcel 
Duchamp. Em relação ao texto, vemos a discussão ganhar corpo em 2011, quando Kenneth 
Goldsmith, poeta, artista e professor norte-americano da Universidade da Pensilvânia, lançou o 
conceito de “escrita não-criativa”, transportando uma ideia semelhante àquela de “pós-
produção” para o meio textual. A apresentaçao se utilizará desse conceito para analisar a figura 
do escritor-apropriador e pensar como o ambiente cultural onde as obras mencionadas são 
geradas se relacionam com as novas tecnologia e o excesso de informação. 

Palavras-chave: apropriação; não-criatividade; remix; citação; internet; autoria. 
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APROPRIAÇÕES: A ESCRITA NÃO-CRIATIVA E SEU CONTEXTO ATUAL 

 

Leonardo Villa-Forte (PUC-RJ) 

 

 

Desde a expansão do texto por meio da prensa nos séculos XV e XVI, e mais 

ainda depois do Romantismo – período de valorização da figura do gênio criador –, a 

literatura tem estado ligada à noção de um autor individual que cria e se expressa a 

partir de sua identidade singular. Sabemos hoje, no entanto, que as palavras nunca são 

nossas ou de alguém específico, e sim heranças que nos passam sem que tenhamos a 

capacidade de recusá-las. Palavras chegam até nós, na infância, com sentidos pré-

determinados. Crescemos sob a lógica do “o que este texto quer dizer?”, como se todo 

texto tivesse uma sentido definido (por seu autor), sentido este que o leitor deve 

apreender, como se o texto fosse uma emissão padrão para todos, e aqueles que 

concluírem algo diferente deste padrão estivessem se desviando rumo a uma 

“interpretação errada”. Assim, aprendemos que quando vamos escrever, devemos saber 

sobre o que vamos escrever e com qual intenção. Ora, falemos do que viemos para falar: 

cortar, recortar, colar, selecionar, deslocar, montar, são ações que visam exatamente 

quebrar este sentido pré- determinado ou a ideia de que é necessário haver um, em prol 

da experimentação de outros sentidos possíveis ou de nenhum sentido prévio, tanto na 

interpretação quanto na escrita. Como diz o “Manifesto Sampler da Literatura”, de 

Frederico Coelho e Mauro Gaspar (e se nele está é porque provavelmente já foi dito em 

outro local não referenciado): “A ideia conceitual da escrita sampler é abrir um sulco na 

escrita. O texto não é um condomínio gradeado — o sulco se abre e propõe novos 

fluxos textuais, musicais, visuais” (COELHO & GASPAR, 2005, não paginado). 

Frederico e Mauro chamam de “escrita sampler” aquilo que gera o que estou 

chamando aqui de “literatura por meio de apropriação”. Uso o termo “apropriação” por 

ser mais amplo do que sampler. Sampler remete a fragmento, amostra, um pedaço de 

algo. De fato, tratarei aqui da escrita que se compõe por aglutinação de fragmentos. No 

entanto, tratarei também da escrita gerada a partir da tranposição de “inteiros”, de 

“conteúdos completos”, para o meio livro, e não só fragmentos. Já o uso do termo  

“literatura” e não “escrita” se dá porque estamos aqui exatamente questionando o que é 
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escrita, não tomando o significado do termo como algo já garantido. É verdade que 

estamos também questionando as propriedades da “literatura”, e por isso poderíamos 

buscar um outro termo. Talvez seja o caso de usarmos a expressão “texto de 

apropriação”, visto que tudo aqui, sem dúvida, resulta em texto.  

Segundo Vilém Flusser, etimologicamente a palavra “texto” quer dizer tecido, e 

a palavra “linha”, um fio de um tecido de linho (2010). Textos são, contudo, tecidos 

inacabados: são feitos de linhas (da “corrente) e não são unidos, como tecidos acabados, 

por fios (a “trama”) verticais. A literatura (o universo dos textos) é um produto 

semiacabado. Ela necessita de acabamento. A literatura dirige-se a um receptor, de 

quem exige que a complete. Quem escreve tece fios, que devem ser recolhidos pelo 

receptor para serem urdidos. Só assim o texto ganha significado. O texto tem, pois, 

tantos significados quanto o número de leitores.  

Agora, vejamos: sendo a literatura o “universo dos textos”, creio poder dizer que 

as obras que usarei aqui para pensar um tipo específico de escrita, formam sim, em 

conjunto, uma “literatura por meio de apropriação”. Mas como vêm acontecendo, na 

contemporaneidade, essas apropriações? 

Bom, o deslocamento, a apropriação e a montagem estão acontecendo de 

diversas formas. Por exemplo, quando se constrói uma coleção de 

leituras/audições/visualizações e se transforma essa coleção em texto, agrupando e 

editando todas as fontes à sua maneira. Esta é a técnica do mash-up, utilizada em “3 

poemas com auxílio do Google”, de Angélica Freitas, em Delírio de damasco, de 

Verônica Stigger, na minha série de colagens MixLit. O die-cut, ou supressão, já é outro 

procedimento, que se constituiu de apagar/cortar certos trechos de um texto, deixando 

somente à vista aqueles selecionados, os quais formarão o novo texto. Vemos essa 

técnica em Tree of Codes, de Jonathan Safran Foer, e Nets, de Jen Bervin. O 

détournement, ou desvio, é uma terceira técnica. Utilizada e louvada pelo grupo europeu 

conhecido como Internacional Situacionista no final da década de 1950 e durante a de 

1960, o termo hoje perdeu parte de seu caráter político. Diz Leonardo Foletto que, para 

Guy Debord, o détournement deveria fazer com que o material desviado gerasse uma 

ideia oposta, contrária àquela que ele manifestava em seu contexto original (2012). Esta 

técnica atualmente apresenta uma outra potência em obras como Day, Sports, The 

Weather e Traffic – estes últimos partes da Trilogia Americana –, de Kenneth 

Goldsmith. Veremos mais adiante que potências diferentes são essas. 

Mash-up, die-cut ou supressão, détournament ou desvio: são todas práticas 
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fundamentalmente baseadas na ação da recepção e do reaproveitamento. Borram as 

fronteiras entre leitor e autor, ou de forma mais ampla, entre produtor e consumidor, ou 

emissor e receptor, configurando-se numa provocação a definições estanques e à 

perspectiva de um “sentido já dado”. Subverte-se um sentido pré-estabelecido para 

rasgá-lo, desviá-lo, descontextualizá-lo e recontextualizá-lo, gerando dessa maneira um 

outro sentido não exatamente contrário ao original, mas certamente não previsto na 

fonte. Além disso, a questão que move a criação aqui não se trata de “o que criar?”, mas 

de motivações tais quais: “O que fazer com que chega até mim?”, “Como tratar essa 

quantidade enorme de conteúdo?”, “Como fazer disso algo meu e não somente algo que 

jogam em mim?”. Nas obras mencionadas, o receptor é um emissor, e o emissor é um 

receptor – nunca um autor encastelado que, do alto de seu refúgio, emite sua sabedoria 

sem qualquer contágio com a sociedade cá embaixo. A intenção é outra: não se trata de 

“criar melhor”, numa concorrência com outros artistas por “criar obras mais belas, mais 

bonitas, melhores”, mas sim “criar diferente”, “trabalhar de outra forma”. Se escrever de 

próprio punho, sem se apropriar, trata-se da maneira “correta” de escrever, nessas obras 

trata-se de “escrever errado”. Como dizem Frederico Coelho e Mauro Gaspar, o autor, 

aqui, é um “processador de linguagem e sensações” (COELHO & GASPAR, 2005, não 

paginado). 

Os três tipos de técnicas  de que falamos aqui fazem parte do que podemos 

chamar hoje de cultura remix, um termo que ficou mais ligada ao meio musical, mas 

que pode designar todo tipo de atividade em que o que está em jogo é a pós-produção, o 

reprocessamento de um dado já existente, por isto o re-mix: remisturar, reorganizar. O 

termo “pós-produção” aparece aqui remetendo ao crítico e curador francês Nicolas 

Bourriaud, que chama tais operações de práticas de “pós-produção” (BOURRIAUD, 

2009, p.8). Para ele, o artista hoje não transfigura um elemento bruto (como o mármore, 

uma tela em branco, ou argila), mas utiliza um dado, seja esse dado um produto 

industrializado, um arquivo de áudio, ou de vídeo, ou um texto. As artes plásticas já 

teriam chegado neste deslizamento que causa indefinições entre autoria e recepção há 

algum tempo. Segundo Marcel Duchamp: 

O artista faz qualquer coisa, um dia é reconhecido pela 
intervenção do público, a intervenção do espectador; passa assim, 
mais tarde, à posteridade. Não se pode suprimir isto, pois, em suma, 
trata-se de um produto de dois polos; há o polo daquele que faz uma 
obra e o polo daquele que a olha. Dou tanta importância àquele que 
olha como àquele que faz. Naturalmente, nenhum artista aceita esta 
interpretação. Mas, afinal de contas, o que é um artista? É tanto o 
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fabricante de móveis, como Boulle, como o indivíduo que possui um 
“Boulle”. O Boulle também é feito da admiração que se lhe atribui. As 
colheres de madeira africanas não eram nada no momento em que 
foram feitas, eram apenas funcionais; transformaram-se depois em 
coisas belas, “obras de arte”. Você não acredita que o papel do 
espectador tem certa importância? [...] ́E o espectador que faz os 
museus, que estabelece os princípios do museu. (CABANNE & 
DUCHAMP, 2008, p.110-111) 

 
Duchamp separa dois polos: artista, termo que na verdade ele prefere substituir 

por artesão, e espectador. Cada um de um lado fazendo coisas distintas. No entanto, 

trabalhando em colaboração. Duchamp retira de si o papel de responsável pelo o que a 

sua arte é. Este papel ele divide entre ele e os espectadores, apreciadores e pensadores 

das coisas que ele apresentou. O seu trabalho abala as fronteiras entre produtor e 

receptor justamente porque as coisas que ele apresenta não foram coisas que ele 

produziu, mas coisas que ele observou e sobre as quais pensou, assim como o “público” 

fará depois que ele as apresentar. Ou seja, a atitude que teve com a origem de seu 

trabalho é semelhante à atitude que o público terá quando esta origem não for mais uma 

origem, mas um segundo uso. Assim, com Duchamp, as artes plásticas fizeram – e 

continuam hoje a fazer – deslizar as fronteiras entre emissor e receptor. 

A literatura estaria chegando agora nesta violação das fronteiras. É claro que 

temos antecedentes: William Burroughs inseriu trechos de vários escritores em seus 

romances, T.S. Elliot fez o mesmo – inclusive em línguas diferentes – em seu longo 

poema The Waste Land, o poeta pernambucano Sousândrade também no século XIX, as 

Passagens de Walter Benjamin incluem inúmeros trechos e anotações provenientes de 

coisas que Benjamin leu, ouviu ou viu durante suas andanças em Paris, toda a obra de 

Rubem Fonseca é pontuada por citações, o livro Pau Brasil, de Oswald de Andrade, e o 

Dicionário de ideias feitas, de Gustave Flaubert, incluem diversos trechos de múltiplas 

fontes. Só que agora o ato da apropriação faz parte de um contexto onde o mesmo 

parece ser a forma mais condizente de ação e reação em meio ao diálogo com as 

ferramentas tecnológicas e o excesso de oferta que o mundo capitalista ocidental 

produz. São exatamente essas duas vias que afirmam a apropriação no ambiente textual 

contemporâneo. Primeiro, a escrita deixou de ser algo que se faz com papel e tinta. Hoje 

pode se escrever no computador, no celular, no corpo, no ar, na parede, inclusive no 

papel – e tudo poderá ser literatura. Para cada suporte, materiais diferentes, grafias 

diferentes, recursos e possibilidades diferentes. Produzir literatura tornou-se uma ação 
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não-específica quanto ao seu modo de fazer. A literatura de apropriação questiona o que 

é escrever, e portanto, questiona o que é ser autor de um discurso. Assim, ela se insere 

nesse que é um dos debate mais acalorados de nossa época. Segundo, a literatura por 

meio de apropriação opera como uma reação ao excesso de textos – e de tantos outros 

elementos – no mundo. A onda de informação, que nos alcança em qualquer lugar por 

conta de nossos aparelhos móveis, leva a um sentimento de exaustão: estamos 

soterrados em discursos. Para que dizer algo a mais? Gumbrecth diz que no mundo não 

precisamos de mais pessoas produzindo “um pouco mais de sentido” (GUMBRECTH, 

2010, p.133-4). Atacados por tanta informação, é preciso fazer com elas não nos calem 

e nós falemos por elas. É preciso criar percursos por entre essa massa para criar algum 

sentido pessoal. Assim, devolvemos, na forma de apropriação, aquele texto, porém com 

o sentido que nós queremos conferir, e não o original. Assim, nos sentimos fazendo 

parte da comunidade e conseguimos não ficar soterrados pelo discurso dos outros. Além 

disso, ainda pensando em Gumbrecth afirmamos duas presenças: a do texto – dado que 

estamos retirando texto de um local para levá-lo a outro, ou seja, estamos tratando-o 

materialmente; e a nossa, como leitores-autores, visto que a literatura por meio de 

apropriação traz um gesto físico impresso em seu resultado – ela é sempre resultado de 

um deslocamento, de uma interferência de um humano num certo objeto.  

A Internet trouxe uma noção sem precedentes do quantidade de texto no mundo 

e o quanto temos à nossa disposição. Para que escrever à mão, manufaturando coisas 

novas, se podemos manejar as antigas, fazendo- as deslizarem sobre si, para dizer coisas 

diferentes?  

Uma geração inteira nasceu e cresceu de frente para o computador. Este tipo de 

máquina e seus variados pedem determinadas ações físicas do usuário e se atualizam a 

partir de novas necessidades desses mesmos usuários. A maneira como essas ações e 

necessidades se manifestam não ficarão restritas ao ambiente computacional. A forma 

como um dado sistema se organiza – seus comandos requeridos, atitudes permitidas, 

suas configurações de visualização e exploração – faz com que seu operador humano 

reformule seu universo mental, incluindo aquelas operações requeridas e estimuladas 

pela máquina. Mas o homem não as direciona exclusivamente para a máquina 

específica, e tudo aquilo passa a fazer parte de sua percepção e comportamento geral. 

Um dos relacionamentos mais constantes hoje na vida dos homens é o aquele 

com a interface de seu computador ou smartphone e dos programas ou aplicativos 

gravados neles. É nesse ambiente digital que ele trabalha, se diverte, faz contatos, 
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conversa, organiza seus projetos, combina reuniões e encontros. As finalidades e modos 

de recepção adequado de cada texto não ficam tão claros. Estão todos no mesmo local, 

muitas vezes no mesmo formato (e-mail, mensagem de rede social, etc.). O certo é que 

tudo isto será feito (divertir-se, trabalhar, interagir, organizar) à maneira que o 

computador/smartphone permitir. 

Os programas facilitam para o homem a criação de novos trabalhos no ambiente 

digital. Ao mesmo tempo, esses programas impõem uma lógica para a maneira de 

organizar, acessar e trabalhar as informações. Funcionam como um filtro. Uma moldura 

incontornável, que atua sobre a concepção, o processo e está presente no resultado final. 

Para Lev Manovich, quando trabalhamos com um software e empregamos as operações 

que vêm incluídas nele, essas se convertem numa parte integrante do modo como 

compreendemos a nós mesmos, aos outros e ao mundo. As estratégias de trabalho com 

dados informáticos se tornam estratégias cognitivas de caráter geral (2001). 

No entanto, numa sociedade industrial como a contemporânea, não é só no 

contato com computadores e ambientes virtuais que se opera segundo certas regras, 

como aquelas da seleção de um menu, aquelas do uso de um dado pré-existente. 

Fazemos isso quando vamos ao supermercado, enquanto observamos suas prateleiras 

abarrotadas de produtos distribuídos segundo sua etiqueta específica, ou quando vamos 

a um restaurante e escolhemos um prato entre os menus de carne, massa, peixes, ou 

quando pegamos o jornal para ver o que está passando no cinema e há os dramas, as 

comédias, as aventuras, os lançamentos. Os meios digitais padronizam esse ato de 

selecionar e tornam sua efetuação mais fácil, afinal é muito mais rápido apertar duas 

teclas, transferindo um fragmento de um texto para outro arquivo do que manusear a 

tesoura, recortar o fragmento numa página de papel, passar a cola e colar esse fragmento 

em outra folha de papel. Estimulando esse tipo de ação, as interfaces digitais as 

legitimam. A sociedade passa a aceitá-la como um simples recurso, que pode ser usado 

em diferentes contextos e para diferentes finalidades. Copiar, criar ”versões” ou utilizar 

elementos de bases de dados se torna o procedimento mais comum para gerar novos 

objetos e conteúdos. A seleção, edição e montagem se torna a norma, ainda que, como 

já dissemos, na literatura isto não seja majoritário – a “função autor”, de Michel 

Foucault, como um agenciamento de vozes, não estava falando de um ponto de vista 

material, de um agenciamento de textos pré-existentes recortados ou deslocados 

conscientemente. A criação no sentido de uma manufatura torna-se exceção. Esse tipo 

de lógica, da navegação entre menus e da seleção e criação de ligações entre o que foi 
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selecionado, tornou-se, assim, um modelo de ação não só para o ambiente virtual, mas 

para todos os outros ambientes e objetos. A interiorização das referidas operações e 

legitimação que vem da popularização do seu uso abrem caminho para que a prática se 

estenda para os velhos meios e que daí surjam novas produções. 

O usuário que navega e pula de aba em aba, construindo um percurso, é tão 

apegado à tela, ao link, ao mouse quanto Antoine Compagnon se diz apegado à tesoura 

e à cola, recortando trechos (2007). Vemos, assim, que a lógica do copiar e colar, ou a 

lógica de praticar saltos na leitura, não é uma novidade da Internet. Obviamente, a 

Internet popularizou e segue privilegiando esse modus operandi de leitura. Mas a 

multilinearidade já estava na literatura em obras como, por exemplo, Se um viajante 

numa noite de inverno, de Italo Calvino, que o próprio classificou como 

“hiperromance” (CALVINO, 1990, 134-5), que seria para ele uma característica do 

romance contemporâneo “como enciclopédia, como método de conhecimento, e 

principalmente como rede de conexões entre os fatos, entre as pessoas, entre as coisas 

do mundo” (CALVINO, 1990, 121). O jogo da amarelinha, de Júlio Cortázar, seria um 

exemplo também de um livro que proporciona uma leitura não-linear. Talvez não 

multilinear, pois o livro oferece apenas dois percursos de leitura: o linear e o saltado. 

Fogo pálido, de Vladimir Nabokov, pode ser um exemplo de multilinearidade, visto que 

é um romance composto de um extenso poema e um extenso comentário a este poema, 

inclusive se referindo a versos específicos, o que remete o leitor a um ir-e-vir múltiplo e 

variável entre o poema e os comentários. Alguns leitores relatam terem realizado a 

leitura do livro com duas cópias nas mãos, a fim de facilitar essas idas e vindas entre as 

duas partes: gesto que lembra e muito o sistema do Xanadu, de Ted Nelson (sistema 

precursor de modo de leitura em abas na internet e do recente programa de 

processamento de textos Scrivener, que promete sepultar o Word. 

Muitos dos softwares mais utilizados atualmente, como o Photoshop ou o 

iMovie, vêm com vários tipos de filtros – que permitem modificar a imagem de 

diferentes maneiras – ou formas de transição – que permitem ajustar a passagem de uma 

imagem para outra –, deixando ao usuário a tarefa de selecionar qual das opções ele 

quer utilizar. O programa de edição de música Garageband vem com vários samples e 

batidas pré-gravadas. As ferramentas de criação de blogs pedem que o usuário escolha 

entre diversas configurações, fundos e imagens disponíveis em sua biblioteca. Os 

próprios telefones celulares e smartphones contam com uma biblioteca de modelos de 

mensagens à disposição de seus donos, como”Preciso falar com você.”, “Ligo quando 
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for possível.” ou “Estou com saudades.”. Dessa maneira, o usuário digital se acostuma a 

trabalhar com a seleção de certas opções dentro de uma coleção e assim o ato de 

selecionar filtros, bases, programas e efeitos converte o artista digital num selecionador 

de opções pré-existentes. Dessa forma, num terreno embebido em noções como a de 

originalidade, identidade e expressão autoral individual, como é a literatura, essas 

práticas não são de fácil digestão. Elas mobilizam novas questões em torno da atividade 

da escrita e da leitura. Nicolas Bourriaud diz que as noções de originalidade (estar na 

origem de...) e mesmo de criação (fazer a partir do nada) esfumam-se nessa nova 

paisagem cultural, marcada pelas figuras gêmeas do DJ e do programador, cujas tarefas 

consistem em selecionar objetos culturais e inseri-los em contextos definidos. (2009). 

Numa espécie de prolongamento do pensamento de Bourriaud, Lev Manovich diz que: 

Já não temos que acrescentar nenhum escrito original; basta 
selecionar entre o que já existe. Em outras palavras, agora qualquer 
um pode se transformar num criador apenas ao proporcionar um novo 
menu, ou seja, ao fazer uma nova seleção a partir do corpus total 
disponível. (MANOVICH, 2001, p.123) 

 

Na web, os textos se compõem a partir de conexões com outros textos que já 

estão lá, apenas a um clique. Clicando aqui e ali, o usuário vai abrindo uma série de 

abas e, em determinado momento, pode-se deparar com dez abas abertas, assim como 

no dia em que me deparei com dez livros abertos ao meu lado e experimentei conectar 

trechos deles. A pessoa que tem dez abas abertas no seu navegador é a única que sabe 

como aquelas abas se relacionam, o porquê de uma tê-la levado até outra, ou de ela ter 

iniciado uma busca depois de ter lido uma das abas e assim ter caído em outra. A pessoa 

que navega entre abas cria um percurso e uma ligação entre todas, à maneira de quem 

monta um mash-up. 

Mas não nos ausentemos da pergunta: é a tecnologia que muda o comportamento 

do homem ou são os desejos do homem que se formulam por meio da tecnologia? 

Marshal McLuhan diria que a segunda hipótese é a certa: as tecnologias são extensões 

do homem, expressões de desejos ainda não reconhecidos socialmente (1979). Estou de 

acordo com McLuhan. A fala de Lev Manovich, citada anteriormente, versa sobre os 

efeitos da tecnologia sobre o comportamento e mentalidade humana. No entanto, não 

menciona o fato de tais mentalidade e lógica já estarem intuídas pelo homem, motivo 

pelo qual ele cria a máquina que lhe dará materialidade. 

Quando se cria uma nova tecnologia geralmente se tem a perspectiva do que esta 
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tecnologia produz em seu grau mais imediato, de como como ela produz isso – ou seja, 

tem-se a previsão de como ela altera os modos de produção, aquilo que se torna possível 

com o seu advento. Nunca se sabe, porém, como ela será recebida para além do seu 

contexto inicial, dentro do qual tem funções determinadas. Nunca se sabe quais serão os 

desvios que a recepção imprevista irá criar, desvios esses que alterarão a noção do que 

aquela tecnologia era capaz de produzir. É pela impossibilidade de controlar seus efeitos 

que tais obras e tecnologias alimentarão novas criações e, portanto, novas configurações 

do fazer literário. 
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PATCHWORK À ITALIANA: UMA LITERATURA FEITA DE RETALHOS. 

Patrícia Alexandra Gonçalves (UERJ) 

 

Segundo alguns registros presentes na Internet, algo semelhante ao patchwork já era 

feito para os faraós vestirem, nove séculos antes de Cristo. Na Idade Média, os cavaleiros 

usavam acolchoados por baixo das armaduras de metal para se protegerem dos impactos e 

também do frio, provavelmente a hipótese mais acertada. Na origem, o patchwork consistia 

em reciclar pedaços de tecido que sobravam de variadas costuras, por isso o seu aspecto. No 

entanto, para montar um mosaico harmônico, era necessário talento. Em Esaú e Jacó, o 

narrador diz a certo ponto: “As próprias ideias nem sempre conservam o nome do pai; muitas 

aparecem órfãs, nascidas de nada e de ninguém. Cada um pega delas, verte-as como pode, e 

vai levá-las à feira, onde todos as têm por suas” (ASSIS, 1994, p.43). Mesmo quando a 

paternidade da ideia é conhecida, não é raro que ela se transforme na mente de outrem, isso 

porque, quando pensamos no ambiente literário, damo-nos conta de que já se caminhou por 

vias tão extensas da psique que praticamente não há mais originalidade no mundo. Não 

queremos dizer que o mundo hoje é um grande cenário de plágios, mas que a originalidade 

hoje pode consistir em fazer a melhor colcha possível com os retalhos que o corpus da 

literatura mundial lhe oferece, em desvendar meandros até então desconhecidos, oferecendo 

aos leitores novas possibilidades. 

O cenário linguístico italiano por ocasião do surgimento da literatura italiana não era 

muito diferente de um colorido patchwork: antes de ser unificada durante o império romano, 

a Itália foi disputada por gregos, etruscos e celtas. Depois vieram os hérulos, os ostrogodos, 

os lombardos, os franceses. A igreja católica também teve o seu quinhão italiano e é 

importante lembrar também que os espanhóis passaram um tempo no sul italiano e que 

Amalfi, cidadezinha litorânea incrustrada nas montanhas da Campania, manteve um 

comércio muito ativo com os mouros durante muito tempo, tendo este apenas sido 

interrompido por um maremoto. 

Cada diferente dominação que se apresentava na geografia italiana significava uma 

série de questões linguísticas diferentes. Em razão disso, a literatura italiana que começou a 

ser esboçada a partir de meados do século XII é uma literatura tardia se comparada à francesa, 

por exemplo. Embora houvesse uma tradição literária muito expressiva na Itália, essa era 
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escrita em latim e as primeiras manifestações literárias em língua não latina eram, na verdade, 

traduções de poemas provençais e literatura de aventura do ciclo carolíngio, escritas numa 

França dividida em língua d’oc ao sul e língua d’oil ao norte. O grande obstáculo para uma 

literatura de língua italiana era a inexistência de uma língua literária, italiana e unificada. Não 

existia à época nem mesmo uma língua oficial, fosse essa falada ou escrita, pois, como a lista 

das dominações não nos deixa esquecer, a Itália que visitamos hoje também não existia.  

Para se ter uma ideia da riqueza linguística vivida naqueles dias, Dante Alighieri, em 

sua obra inacabada intitulada De vulgari eloquentia, totalmente escrito em latim e 

abandonado no segundo volume inacabado (deveria haver ainda um terceiro volume), 

distinguiu 14 falas diferentes na Itália. Esse leque, naturalmente, não dava conta do país 

inteiro, mas já nos dá uma ideia da realidade linguística italiana. Seu objetivo ao iniciar a 

pesquisa era eleger um volgare como língua literária e é essa a grande diferença que distingue 

a Itália do restante do mundo no que toca a questão linguística: a Itália, quando finalmente 

foi unificada, seguiu caminhando na contramão e começou como uma comunidade que já 

possuía uma belíssima língua literária, mas não possuía unidade linguística na língua falada 

pelo povo. Na verdade, para sermos justos com a realidade italiana, a sua unidade linguística, 

depois de um longo trabalho de parto, nasceu a fórceps, por ordem del duce, Benito 

Mussolini. 

Entretanto, Dante não se preocupava com a língua falada ao começar sua pesquisa, 

seu único objetivo era propor uma língua literária, o italiano que desejava deveria ser 

‘cardinale’, ‘aulico’ e ‘curiale’ e, conforme demonstra ao longo de sua busca, para o poeta a 

língua do povo sempre foi posta como indesejável para semelhante fim. Para Dante, as únicas 

línguas que poderiam ocupar o vazio que ele desejava preencher foram as da Scuola Siciliana 

e a das poesias de Guido Guinizzelli, ambas línguas poéticas e que, portanto, não 

representavam a realidade linguística italiana. A língua siciliana ainda tinha o agravante de 

ser, ao que se sabe, uma língua criada artificialmente por poetas de diversas regiões italianas. 

A de Guinizzelli, pelo menos era uma porção do vocabulário do poeta, mas a siciliana, 

segundo se diz1, era um apanhado dos melhores vocábulos poéticos na opinião de quem os 

escolheu. Por essa razão, ele as descartou, visto que a língua idealizada deveria ter um alcance 

                                                           
1 Aparentemente, não existem mais comprovantes da experiência siciliana, logo, as informações são deduções 
feitas a partir de transcrições, mas desde o advento da criação da filologia sabe-se que transcrições ou traduções 
à época, e mesmo antes, não eram confiáveis. 
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em todo o país, ou seja, deveria haver falantes espalhados pela península, o que de fato não 

acontecia. Pode ser que essa busca tantas vezes infrutífera o tenha levado a mudar sua 

postura, passando de teórico de uma língua imaginária àquele que daria o exemplo da 

expressividade de uma língua literária, ao escrever aquele que é um dos maiores textos da 

literatura mundial, a Divina Commedia. 

A Commedia, de Dante é um verdadeiro palimpsesto: obras di per sé belíssimas foram 

revisitadas e homenageadas com os novos traços que Dante deu ao seu poema de redenção, 

a começar pela Eneida, que dá o traçado principal: ao resgatar o passeio de Enéas e 

transformá-lo num resgate da humanidade, Dante alça um voo extraordinário. Ao mesclar 

figuras históricas da sua contemporaneidade, como Cavalcante dei Cavalcanti, pai de um de 

seus melhores amigos, Guido Cavalcanti, a figuras mitológicas e ainda a figuras do passado, 

Dante gera um caleidoscópio das emoções, das falhas e das mesquinharias tão características 

do ser humano, como também das virtudes que a humanidade deveria cultivar para superar 

sua pequenez e alcançar a divindade e, desse modo, merecer o Paraíso. A estrutura dos 

mundos pós-morte impressiona pela riqueza de detalhes bem como a divisão 

matematicamente calculada, livro após livro, e a adaptação linguística que se vê reino após 

reino, começando com uma língua áspera no inferno chegando a uma língua doce e sublime 

ao encontrar o criador. Como bônus, ao denunciar certos personagens e comportamentos, a 

Commedia apresentou-se como uma excelente terapia para Dante, ajudando-o a suportar o 

exilio imposto por um governo traidor2. Essa obra tão importante, que mescla invenções e 

apropriações, instrumento de construção de uma língua tão rica, deu o tom para muitos 

autores. Não que o escritor italiano não fosse capaz de uma literatura totalmente nova, que o 

diga Petrarca, inventor do soneto, ou Manzoni, pai do romance moderno na Itália, mas existe 

um sabor todo italiano nesse movimento de reinvenção, imitando o artesão, que recolhe os 

retalhos e faz o projeto do seu patchwork. 

Depois da Divina Commedia, durante o Quattrocento deparamo-nos com uma 

sucessão de obras aparentadas: La Spagna, Il Morgante, Orlando Innamorato e Orlando 

Furioso. Aparentadas na trama, afastadas no estilo, todas se alimentaram da mesma fonte, as 

                                                           
2 Dante, quando foi priore de Florença, foi acusado de mau uso de dinheiro público e, por não ter comparecido 
ao julgamento, foi condenado à revelia ao pagamento de multa e dois anos de exílio. Como não pagou a multa, 
todos os seus bens foram confiscados e, se fosse capturado, seria queimado em praça pública. Essa sentença o 
levou a peregrinar de reino em reino, por toda a Itália, em busca de abrigo. 

5863

Ana
Pencil



4 
 

ações de Carlos Magno e seus paladinos que deram origem à Chanson de Roland, mas o 

gênio individual as delineou conforme suas preferências e pintou segundo sua visão. La 

Spagna teria sido uma fonte de Il Morgante, mas seu autor, Luigi Pulci, adotou a comédia 

como gênero narrativo e, sobretudo, rompeu com prática de pôr o herói tradicional como 

centro das atenções: no Morgante o protagonista era um gigante pagão a quem, em outras 

circunstâncias, jamais seria dada voz. Toda a seriedade foi esquecida quando os personagens 

que deveriam vestir a armadura da respeitabilidade apresentaram-se como fanfarrões, Carlos 

Magno, como um rei envelhecido e fútil e as damas da corte anteciparam-se à Dulcinea de 

Cervantes. 

De certa maneira, nas obras seguintes, Orlando Innamorato e Orlando Furioso, esse 

clima de transgressão permaneceu, afinal, os heróis desenhados pelas penas de Boiardo e 

Ariosto, especialmente o protagonista das duas obras, Orlando, estavam longe de ser o 

modelo do herói, muito pelo contrário, suas fraquezas os expunham continuamente e o modo 

como Ariosto pôs em palavras o desencanto amoroso de Orlando, acentuando o caráter 

melancólico do herói decadente, o qual, após perseguir a mocinha durante todo o poema, 

mocinha esta que de heroína típica não tinha nada, chega à conclusão de que os valores da 

cavalaria não têm valor algum quando os assuntos tratados são os do coração e ao dar-se 

conta disso, ele, um homem casado e feio, acostumado às grosserias da guerra, mergulha na 

melancolia. Angélica, a princesa chinesa que enlouqueceu os cavaleiros mais valorosos da 

corte de Carlos Magno, apaixonou-se por um rapaz franzino, frágil, que nem mesmo era um 

cavaleiro e foi ele que ela levou para o seu reino, ao partir. Parodiando um certo francês, o 

amor tem razões que a própria razão desconhece. Do Innamorato ao Furioso, a diferença que 

se constrói deriva em parte da crença de Boiardo em uma nobreza na cavalaria e de uma 

absoluta descrença de Ariosto na mesma cavalaria e em parte do gênio pessoal de cada um. 

Enquanto Boiardo procura perpetuar esse brilho já um tanto fosco, Ariosto, um homem 

dedicado ao trabalho no governo e com expectativas muito diferentes de seu antecessor, deixa 

escapar uma dose de ironia por toda a narração, o que faz com que descrevam esse gesto de 

um sorriso. De fato, o narrador parece sempre ter um sorriso entre malicioso e irônico no 

rosto invisível. 

Outra fonte na qual Ariosto bebeu foram os contos populares. Uma curiosidade sobre 

o Furioso é que ele pode ter servido de inspiração para Shakespeare em Much ado about 
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nothing. Especula-se que o bardo tenha se inspirado no Orlando Furioso para escrever parte 

desta obra. A inspiração, no entanto, se teria dado por vias indiretas, não tendo Shaskespeare, 

ao que se sabe, jamais lido o Furioso, mas trechos que teriam sido utilizados em obras de 

Edmund Spencer, poeta inglês, cujo poema épico-alegórico, A rainha das fadas, foi 

parcialmente influenciado pelo Furioso. Ou ainda Matteo Bandello, poeta e bispo italiano, 

de quem Shakespeare tirou inspiração também para Romeu e Julieta. No quinto canto do 

Furioso, lê-se um episódio facilmente reconhecível em Much ado about nothing: a história 

de uma jovem que é traída por sua ama, com a ajuda do tio, e que, por causa da traição seria 

condenada à morte, sendo salva por um forasteiro que duela em sua defesa. As histórias são 

narradas de maneira tão semelhantes que é possível recordar-se de Shakespeare ao lê-la na 

obra-prima de Ariosto e vice-versa. 

Terá sido, entretanto, a constante apropriação de temas e motivos a única via pela 

qual se deu esse caleidoscópio que compõe a Literatura Italiana? Certamente não. A ideia 

que norteia nosso texto é a de que a literatura italiana, em boa parte, foi um processo dividido 

entre leitura e trabalho. Claro que toda obra, salvo raras exceções, é um conjunto de escritas 

baseadas no mesmo processo em todas as literaturas e talvez em outros países encontremos 

exemplares da mesma obsessão pelo preciosismo, entendendo este não como algo perfeito, 

mas como um objetivo alcançado. Esse amálgama que se mescla alhures compõe a tradição 

literária. No entanto, quando pensamos nos processos criativos e quando pensamos nos 

processos criativos dentro da literatura italiana, percebemos como essa busca pela língua 

literária afetou a herança literária de muitos autores. Por exemplo, Ariosto tem uma obra 

pequena para quem é autor do capolavoro do Renascimento italiano no que toca à poesia. 

Isso porque ele dedicou boa parte da sua vida a corrigi-lo e ampliá-lo. A primeira edição do 

Furioso completa 500 anos em 2016, mas ele não se satisfez, não lhe bastou escrever e 

publicar uma grande obra. E essa satisfação não foi tangível porque, à época, na Itália, se 

desenvolvia uma grande discussão apelidada ‘Questione della lingua3’ e, entre tantos 

debatedores, houve um que chamou a atenção de Ariosto, com uma obra singular: Prose delle 

volgar lingua. O seu autor se chamava Pietro Bembo e, naqueles anos de grande discussão, 

o teórico veneziano deu-se ao trabalho de fazer uma publicação que primeiro discutia qual 

língua deveria ser adotada para a literatura italiana e depois, em outros dois volumes, 

                                                           
3 Que, se pararmos para pensar, é um eco do desejo de Dante. 
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desenvolveu uma análise onde ensinava a língua da poesia, a partir do cancioneiro de 

Petrarca, e a língua da prosa, a partir do Decameron, de Boccaccio. E assim, com uma 

disposição que, como veremos mais tarde, não é exclusividade sua, Ariosto retoma o Furioso 

após a sua publicação e por cinco anos dedica-se a corrigir a língua, a fim de alcançar um 

modelo, e melhorá-lo, publicando a segunda edição em 1521 e, finalmente, revisada e 

ampliada, uma terceira edição em 1532. Em 1533, Ariosto morreu, deixando o Furioso 

incompleto. E curiosamente, Boiardo também não terminou seu livro mais famoso. Talvez 

fosse destino de Orlando não encontrar jamais um porto de chegada, não voltar jamais para 

os braços de sua esposa, Alda, porque ao experimentar a luxuria e a loucura, ele talvez tenha 

perdido o direito de refazer o caminho de Ulisses. Ou seja, o autor do capolavoro da poesia 

renascentista foi um autor de poucas obras, se considerarmos seu potencial, porque dedicou 

boa parte de sua vida em busca da língua perfeita, perdido em uma floresta mágica 

reinventando o seu poema, aprisionado às regras de do mago Bembo, embriagado por uma 

musa que nunca se deu à visão. 

O mesmo processo de escrever e reescrever que vimos com Ariosto, no Orlando 

Furioso, pode ser visto com Alessandro Manzoni ao escrever I promessi sposi. Quando 

terminou pela primeira vez aquele que seria o romance marco da literatura italiana moderna, 

o título era Fermo e Lucia. O havia escrito entre 1821 e 1823, mas, uma vez terminado, não 

ficou satisfeito com o resultado. Decidiu então reescrevê-lo, voltando a publicá-lo em 1827. 

Poderia ter-se contentado com a segunda edição, mas Manzoni era um legítimo italiano: 

recomeçou toda o processo de escrever e revisar, manteve o título definitivo da segunda 

edição, I promessi sposi, mas ‘corrigiu’ toda a língua procurando tornar o romance mais 

toscano, já que a indicação para língua padrão há muitos anos era de matiz toscano e suprimiu 

o episódio que explicava a vida da freira de Monza. 

Calvino, quando escreveu Por que ler os clássicos?, disse em certo momento que 

“Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer” 

(CALVINO, 1993, p. 11). Os autores italianos, ao trazerem para suas obras o sumo de outras 

culturas, abriram um caminho que se entrelaça com o passado gerando um novo percurso. 

Nem sempre o patchwork fica bom na primeira costura, nossos italianos mostraram que às 

vezes é preciso desmontar toda a coberta e costurá-la toda novamente para que a arquitetura 

fique harmônica, o recheio muitas vezes parece embolar-se num ponto e não dá equilíbrio ao 
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conjunto. Esse trabalho de reconstrução, essa apropriação nos mostram que, como disse 

Calvino, “um clássico é um livro que vem antes de outros clássicos; mas quem leu antes os 

outros e depois lê aquele, reconhece logo o seu lugar na genealogia” (idem, p. 14). Calvino 

(2003) descreve o escritor italiano como um indivíduo que com a maior alegria escreve sobre 

o desespero universal e ainda diz que se a insensatez cresce cada vez mais no mundo, faz-se 

necessário dar a esse mundo insensato algum estilo. E quem melhor que a literatura italiana 

para aquecer como uma macia coberta de patchwork o coração do leitor? 
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FREY APOLLONIO, UM ROMANCE DO BRASIL E SUA TRADUÇÃO 

BRASILEIRA EM 1992 

Patricia Cezar da Cruz1 (UFPA) 

Gunter Karl Pressler2 ( UFPA) 

RESUMO: O romance Frey Apollonio, um romance do Brasil foi escrito pelo botânico alemão 
Carl Friedrich Phillipp von Martius em 1831. Após uma estadia no país, em que o autor  
conheceu de perto a Amazônia brasileira, escreveu o livro não somente como um relato de 
viagem comum à época, mas como um romance de formação. O personagem principal, 
Hartoman, alter ego de Martius, chega ao Brasil com uma visão extremamente eurocêntrica e 
preconceituosa contra o país e aqueles que o habitam, os índios, porém, após um período de 
convivência com esses autóctones em solo nacional, Hartoman tem sua visão parcialmente 
modificada. Se antes era extremamente eurocêntrico, essa visão é modificada pela  convivência, 
em que seu desenvolvimento pessoal, intelectual e moral são desenvolvidos, conforme propõe o 
“romance de formação”. O romance “do Brasil” ficou inédito no Brasil e na Alemanha até 1967, 
quando o manuscrito original foi encontrado por Erwin Theodor na Biblioteca da Baviera. 
Depois dessa descoberta, a tradução brasileira de Erwin Theodor ocorreu em 1992, em 
lançamento simultâneo com a Alemanha. No século XIX, no Brasil, vigorou a vertente do 
Romantismo, cujos objetivos eram muito diferenciados daqueles que propunham o romance de 
Martius, inclinado ao Romantismo alemão, sobretudo na sua vertente de Iena, cuja ideia era de 
encontro com o outro, e no romance propõe não uma nacionalização mas uma 
desnacionalização. Assim, o romance de Martius não seria destinado ao público brasileiro, 
sedento por conhecer uma “Literatura brasileira genuína” em que fauna, flora e floresta eram 
exaltadas pelos autores nacionais sob alegação de serem símbolos do Brasil, elevando assim o 
país a um patamar de grandiosidade. Frey Apollonio, um romance do Brasil diz respeito às 
Letras nacionais por ser um romance que aborda o Brasil e tenta explorar o país, embora pelo 
olhar estrangeiro. 

Palavras-chave: Romantismo alemão.Romance de formação.Martius.Brasil. 

 

A Literatura brasileira obteve sua consolidação durante o período Romântico, 

com autores nacionais que buscaram, a partir da década de 1830, escrever o que 

acreditavam ser a fundação de uma ‘literatura nacional genuína”. Desde o lançamento 

                                                           
1
 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras - Estudos Literários – UFPA. 

2
 Professor Doutor do Programa de Pós-Graduação em Letras – UFPA. 
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de Suspiros poéticos e saudades, de Gonçalves de Magalhães, marco do Romantismo 

brasileiro que para Wilson Martins (1978),Soares Amora(1976) e Luciana 

Picchio(1997) é discutível, o movimento em sua versão brasileira buscou abordar a 

tradição nacional em romances, “o melhor veículo para propagação de ideias” 

(ALENCAR apud COUTINHO,1986), por autores como o próprio Magalhães, Teixeira 

e Sousa com o Filho do Pescador embora esquecido; Macedo com A Moreninha e 

principalmente José de Alencar com O Guarani, dentre outros nomes expressivos da 

época. Brasilidade significava a adoção da temática nacional, como o povo, a fauna, a 

flora e os costumes locais, desenvolvendo assim as cores nacionais numa literatura de 

identificação nossa.  

Contudo, a Literatura nacional não se fez por si só. Ela surgiu estimulada por 

outras literaturas românticas, notadamente europeias, das quais adaptou o molde ao que 

era brasileiro. Uma das literaturas que muito contribuiu nesse processo foi a dos 

viajantes, principalmente daqueles que estiveram no Brasil do século XIX. Desde os 

escritores franceses, como Eduard Corbière, Theodore Taunay, Ferdinand Denis ou 

Gavet e Boucher aos alemães Langsdorff, Wied Neuwied, Spix, Martius e Gestärker 

(CANDIDO, 2007), a literatura nacional encontrou nesses autores um ponto de partida 

para escreverem sobre sua própria terra, sugerida a visão exótica da natureza explorada 

e contada por esses viajantes os quais vinham ao país para conhece- lo ou estuda-lo:  

América, essa nova parte do mundo apenas conhecida de poucos 
séculos atrás, tem sido, desde a época de seu descobrimento, objeto de 
admiração e predileção da Europa. A feliz situação, a fertilidade e a 
diversidade de seu solo, atraem tanto colonos e negociantes quanto 
pesquisadores científicos. (PRATT, 1999, p.17-54) 

Além do interesse no Brasil por parte dos viajantes, é válido ressaltar que, ainda 

segundo Pratt, a chegada dessas comitivas tinham na realidade um fundo neocolonial, e 

não somente o objetivo de viagens despretensiosas de lazer ou estudo. 

Um importante viajante europeu que chegou ao país foi Carl Friedrich Filip Von 

Martius, botânico alemão interessado pelos assuntos brasileiros, convidado pela corte da 

Baviera a vir ao Brasil3. Aqui, durante uma estadia de 10 meses que se estendeu à 

Amazônia, Martius escreveu a Historia Naturalis Palmarum-nova genere et species 

plantarum,quas in itinere per Brasiliam annis 1817-1820 suspecto collegit et descripsit, 

                                                           
3 No ano de 1815 o rei  Maximilian Joseph I da Baviera solicitou à Real Academia de Ciências de 
Munique uma expedição à América do Sul na qual convocou, dentre outros nomes, o de Johann Baptist 
von Spix e de Carl Friedrich von Martius, ambos membros da referida Academia. 
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a  famosa Flora Brasiliensis, que continha 20.733 páginas e apresentava a descrição de 

22.767 espécies de plantas ( ROSENTHAL, 1992) e a Viagem pelo Brasil 1817-1820 . 

Em 1845, Martius ganhou o premio do IHGB – Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro com artigo denominado Como se deve escrever a história do Brasil, no qual 

fala sobre um país “que muito promete” (MARTIUS, 1845, p. 381-403) e dentre outras 

questões, abordava assuntos como o da miscigenação. Porém, Martius interessa neste 

trabalho com relação ao único romance que escreveu: Frey Apollonio – um romance do 

Brasil, inédito no país até o ano de 1992, quando ganhou a tradução em português por 

Erwin Theodor em lançamento simultâneo com a Alemanha (ROSENTHAL, 1992). 

Na obra Frey Apollonio – um romance do Brasil, o autor escreveu um livro a 

priori contraditório, a começar de seu subtítulo, “um romance do Brasil”. Embora tenha 

ligação com o país a partir desse complemento, Martius o manteve longe do leitor 

brasileiro do século XIX, sem interesse de publicá-lo no período romântico, ainda que o 

tivesse escrito no ano de 1831 (ROSENTHAL, 1992). Ao observar o subtítulo em seu 

original em alemão, lê-se “Roman aus Brasilien”, que se traduz por “romance do 

Brasil”, no sentido do país como procedência, e não “Roman von Brasilien”, como 

“brasileiro” ou “nacional”. Portanto, não pareceu ser objetivo de Martius como autor 

abstrato identificar Frey Apollonio - um romance do Brasil como brasileiro, que se 

reforça ainda pela despreocupação do autor em convencer os leitores sobre sua 

brasilidade ou exaltar o nacionalismo no livro à maneira dos autores românticos 

nacionais. Antes o romance se aproxima de uma narrativa que, vinculada ao 

Romantismo alemão em sua ramificação que trata do universal, o de Iena, proporia, para 

usar os termos de Karin Lisboa, uma “desnacionalização” (LISBOA, 1993, p.345), uma 

vez que apresenta os personagens principais europeus; distribui as localizações 

geográficas do romance entre Brasil, Europa e Arábia, e os índios dos quais partem as 

principais ações da trama são incas. Assim, a brasilidade de Frey Apollonio- um 

romance do Brasil é explorada pela visão da alteridade, que demonstraria o país como 

um lugar cosmopolita, e não somente uma terra só de e para brasileiros. 

Em um romance que oscila entre o que Karin Lisboa (1997) interpretou como 

pendular, cuja narrativa é ora homodiegética, ora heterodiégetica, Frey Apollonio – um 

romance do Brasil se afasta da proposta brasileira de Romantismo no século XIX.  Não 

se encontra nele um enredo que aborde o romanesco tão ao gosto do leitor nacional; 

tampouco são presentes os traços identificadores de brasilidade, como o índio no papel 

de herói ou a exaltação nítida da natureza, tema comum entre os escritores românticos 
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brasileiros. Não há um esforço do autor em demonstrar a tradição brasileira na intenção 

de “fundar uma literatura nacional”. Embora Martius se sentisse um “afilhado do 

Brasil” (ROSENTHAL, 1992, p.11) nasceu na Alemanha, e  por esse dado do autor 

concreto retiraria o comprometimento do autor abstrato com o apelo e as caraterísticas 

dos romances nacionais, e transferiria o entendimento de “Brasil” para a visão da 

alteridade, em que o país é visto e sentido pelo estrangeiro. Essa noção de autor abstrato 

aqui é importante pelo fato de que não se está apontando que, pelas origens do autor 

concreto, existiriam tais diferenças de entendimento do Brasil dentro do Romantismo, 

mas que, sendo abstrato, temos o que Schmid (2005) define como “níveis de 

comunicação”, em que o destinatário da mensagem é para quem intencionalmente ou 

presumidamente o autor se direciona, o “adressee”, no caso, os leitores alemães, uma 

vez que os aspectos do texto apresentariam uma identificação com esse público. No 

papel de autor abstrato, o autor se mostra pelo seu ato criativo no qual seu texto, com 

seus objetivos e subjetividades, para que posteriormente o público leitor faça sua 

reconstrução ao lê-lo.  

Frey Apollonio – um romance do Brasil, escrito à maneira de Os anos de 

aprendizado de Wilhem Meister, de Goethe, é, como aquele, um Bildungsroman, 

romance de formação, termo primeiramente usado por Karl Morgenstern 

(SELBMANN, 1988), o qual é “uma das preocupações-chave do Romantismo alemão: a 

formação do indivíduo e o pleno desenvolvimento de suas faculdades” (NIVELLE apud 

VOLOBEUF, 1999, p.43) e, uma vez que Bildung é um conceito que vem do 

Classicismo, visa o aprimoramento das faculdades morais, intelectuais e espirituais, 

promovendo assim a harmonia da sociedade: “mediante a narração do amadurecimento 

de Meister, Goethe apresenta o ideal clássico da formação plena da personalidade” 

(ROSENFELD, 1997, p. 73). É dentro dessa noção de vivência e aprimoramento que 

encontramos Hartoman, personagem principal do livro. Ao sair da Europa para o Novo 

Mundo, ele será conduzido por um caminho de percepção, reflexão e crítica que 

resultará na modificação parcial de seu ponto de vista inicial eurocêntrico em relação à 

realidade que encontra. Após a convivência com os nativos, os eleva à mesma dignidade 

dos homens do Velho Mundo. Segundo Volobuef (1999), tal ponto de vista sugeriria 

ainda, pela variação de nacionalidades apresentadas (alemã, de Hartoman, italiana, de 

Riccardo e portuguesa, de frei Apollonio) uma possível convivência universal, 

cosmopolita, que se aproxima de uma das primeiras vertentes do Romantismo alemão: o 

Jenaer Romantik (Romantismo de Iena) mais aberto à ideia do contato com outras 

5871

Ana
Pencil



5 

 

nacionalidades, à exemplo, no século XIX, de August Schlegel na viagem que fez com 

Madame de Stëal pela Itália, Franca, Escandinávia, e Inglaterra cujo livro De’Allemagne 

“a literatura alemã, até então pouco conhecida e quase desprezada no mundo, entrou 

definitivamente no concerto das literaturas europeias” (CARPEAUX, 2003, p. 91). No 

entendimento de Karin Lisboa (1993), o romance apresentaria ainda uma sugestão de 

‘desnacionalização’, uma vez que mostra os personagens principais europeus; distribui 

as localizações geográficas do romance entre Brasil, Europa e Arábia, e os índios dos 

quais partem as principais ações da trama são incas. Por outro lado, o romance 

posiciona-se contra a Weltschmerz (dor do mundo) do Romantismo alemão: na 

Amazônia, Hartoman diz: “Vós, que vos considerais os cansados da Europa, aprendei 

com minha solidão mais forte do que eu próprio e que acabaria por matar-se se tivesse 

de suportá-la para sempre” (MARTIUS, 1992, p.199). Embora Hartoman encerre o 

romance com um melhor julgamento da cultura brasileira, ele é europeu, e a Europa é a 

sua casa. Mas, de acordo com Montez:  

 

Sem dúvida, discutir se Frey Apollonio é ou não brasileiro não é 
a questão principal. Mas esta afirmação não pode escamotear 
uma questão de fundo relevante. Trata-se da tarefa de investigar 
à luz das obras concretamente existentes o que realmente foi 
determinante na origem do romantismo brasileiro, e, no caso 
concreto de Martius, de se investigar em que consistiu o 
romantismo de Martius e em que medida ele está inserido no 
desenvolvimento literário no Brasil, isto é, em que medida ele 
determina e/ou é determinado pelo então nascente Romantismo 
brasileiro. (MONTEZ, 2006, p.6) 

 

Como se vê, Montez propõe um estudo sobre as origens do Romantismo 

brasileiro, como ele se estabeleceu no país. A presença dos viajantes foi importante para 

que anotações e relatos de viagem trouxessem à luz questões ligadas ao país, mais 

particularmente a sua realidade tropical diferia muito da paisagem europeia a que 

estavam acostumados. Se os viajantes sugeriram aos escritores brasileiros abordar a 

temática de “Brasil”, e se Martius aproveitou a ideia para desenvolver seu próprio 

romance sobre o país, cabe investigação por que a recepção do romance se tornou 

inexistente no país no período romântico. 

Karin Lisboa, ao contrário de Montez, não proporia uma investigação do 

Romantismo brasileiro com relação ao romance de Martius, mas afirma que Martius já 
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teria optado pelos moldes de outro romantismo ao escrever o romance: o alemão, a 

partir do fato de que o romance do naturalista é um Bildungsroman: 

 

Em 1831, quando da terceira edição da Reise in Brasilien, 
Martius terminava o escrito de Frey Apollonio: ein Roman aus 
Brasilien, seu primeiro e provavelmente único romance. Essa 
obra , que assina como Siutram, anagrama de seu nome, 
aguardou mais de 160 anos para ser editada. Em 1992, ela vem a 
lume ao mesmo tempo na Alemanha e no Brasil, em versão 
traduzida. Conforme o editor e tradutor Erwin Theodor, Frey 
Apollonio pode ser compreendido como o “primeiro romance do 
Brasil, dentro e fora do país”, uma vez que este gênero, em sua 
forma apurada tenha chegado tarde por aqui(...) Theodor 
considera que o naturalista segue os cânones da literatura 
romântica, desvelando-se em sua obra como um genuíno 
Bildungsroman. (LISBOA, 2008, p. 117) 

 

No Brasil, além da primeira edição da brasiliense em 1992, em 2005 a editora da 

imprensa oficial também publicou o romance com a tradução de Erwin Theodor, o que 

se pode verificar que se trata da mesma tradução. Frey Apollonio, como já dito, ficou 

inédito para o público brasileiro até o ano de 1992, quando foi publicado no Brasil 

simultaneamente com a Alemanha, pela editora brasiliense. Escrito em alemão gótico, 

coube ao tradutor Erwin Theodor Rosenthal decifrar os manuscritos encontrados na 

biblioteca da Baviera, por ocasião do centenário de morte de Martius e assumir a 

tradução inteira do romance. De acordo com Lênia Mongelli (1995), Erwin Theodor 

teve um primeiro contato com o romance no ano de 1967, manuscrito contendo 314 

páginas, cuja leitura não era muito fácil. 

 O detalhamento do tipo de tradução utilizada por Rosenthal, valeu-se da 

tradução logocêntrica, ou da tradução multicultural; se como tradutor interferiu no texto 

original ou não; se reescreveu partes do romance são questões que ainda precisam de 

estudos.  

A importância desta tradução de Rosenthal para o português não apenas 

descortina um romance “do Brasil” que ficou desconhecido do público leitor brasileiro 

como trouxe a verificação de que, antes mesmo dos escritores brasileiros como “O filho 

do Pescador” de Texeira e Sousa, de 1843, existiu um romance com enfoque do país, 

portanto, um primeiro romance do Brasil, porém sob olhos da alteridade, daí a 

importância desta tradução de 1992, a primeira em língua portuguesa, publicada com 

mais de um século de atraso. 
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E TEATRALIZAÇÃO DAS NARRATIVAS: 

VERSÕES E SUB(VERSÕES) DA LITERATURA NA ESCOLA 

Paula Gomes de Oliveira (UnB) 

 

RESUMO: 

Há um ler, contando. Um contar, lendo. Há um contar, encenando. Em todos esses casos, não 
podemos desconsiderar os efeitos da prosódia. Tal como Haroldo Campos, não 
desconsideramos a “suavidade prosódica, como vogais descansadas e lentas, alheias aos 
empurrões das consoantes” (CAMPOS, 1990, p. 50). A ênfase em alguns trechos da narrativa 
dar-se-á em função de dois aspectos: as emoções de quem conta– partes decisivas do enredo, 
como início, clímax e desfecho e os aspectos performáticos que envolvem toda a teatralização 
da narrativa. Referenciado nesse contexto, este trabalho tem como objetivo discutir a contação 
de histórias e o processo de teatralização das narrativas nos primeiros anos do ensino 
fundamental. A pesquisa adotou como aporte teórico a perspectiva histórico-cultural de 
Vygotsky (2006), além de estudos sobre as narrativas Eco (1983) e sobre a performance 
Gumbrecht (1998). Optamos pela Epistemologia Qualitativa de Gonzalez Rey (1999) por 
possibilitar ao pesquisador uma participação construtiva e interpretativa nos vários momentos 
da investigação. A pesquisa tratou-se de um estudo de caso, desenvolvido em uma escola 
pública de 1º ao 5º ano do Distrito Federal, situada a 30 Km de Brasília, que atende a uma 
população, em sua maioria, de baixo nível sócio-econômico e com pouco acesso a bens 
culturais. A escola desenvolve um projeto de contação e teatralização de narrativas há 12 anos, 
reconhecido pela comunidade escolar como de qualidade e que funciona como um elemento 
mobilizador e agregador de importantes atividades pedagógicas que ocorrem na escola. O 
projeto é marcado pela presença de professoras que assumem o papel de personagens (Racumin, 
Racutia e Bruxa Keka) na condução dos projetos de literatura infantil, teatralização das 
narrativas, formação do leitor e a formação de plateia. Ao longo da pesquisa, depreendemos que 
o trabalho de contação de histórias e a teatralização dos enredos é marcado por uma 
interferência das professoras que impõem um ritmo novo à prosódia e ao corpo. As crianças 
tornando-se ouvintes e partícipes da história parecem transformar-se em ouvintes de sua própria 
voz, ouvintes de si mesmas na proporção da força do impacto com as imagens ouvidas e 
ressignificadas. Portanto, na escola, as versões e sub(versões) das narrativas ocorrem também 
acompanhadas pela voz, pelo corpo na expressão de sua teatralidade e congregam as crianças e 
professores em direção a modos de pensar, agir, imaginar e, principalmente, criar. 

 

 Palavras-chave: Literatura infantil. Teatro. Contação de história.  
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A escola e as professoras 

A pesquisa desenvolveu-se em um espaço escolar. Compreendemos a escola 

como uma unidade social complexa e optamos por analisar uma experiência estruturada 

que envolve o trabalho pedagógico das professoras regentes e das professoras que atuam 

na biblioteca escolar com um Projeto de Contação de História.  

Assim, a pesquisa desenvolveu-se em uma escola da rede pública de ensino do 

Distrito Federal, que atua no ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. Situada em uma 

cidade satélite do Distrito Federal, com situação socioeconômica e cultural heterogênea, 

com crianças de classe socioeconômica baixa e média. 

A escola atende uma clientela de 280 crianças em cada um dos turnos de 

funcionamento. É reconhecida pela comunidade local como uma escola de qualidade. 

Quanto ao desempenho em avaliações externas, possui bom resultado no Ideb1, na 

Provinha Brasil2 e por alcançar níveis bons de aprendizagem, considerados índices de 

sucesso no processo de alfabetização, que compreende o período do 1º ano ao 3º ano do 

ensino fundamental. Esses primeiros anos funcionam na modalidade de ciclo, chamado 

de Bloco Inicial de Alfabetização – BIA, caracterizado por uma concepção de 

alfabetização processual e não há retenção da criança até o 3º ano.  

Além disso, também é considerada uma referência devido à presença de 

inúmeros projetos interdisciplinares criados para atender às demandas pedagógicas da 

escola. Dentre os projetos, interessou-nos o projeto de “Reinventando a biblioteca”, 

coordenado pelas professoras que atuam na biblioteca e assumido por toda a escola. 

Esse projeto tem como objetivo a formação de leitores nos primeiros anos do ensino 

fundamental, sendo desenvolvido na escola há 15 anos, obviamente, com adaptações e 

modificações necessárias a partir das demandas da escola e, principalmente, graças à 

dedicação e à convicção das professoras coordenadoras do projeto na construção de uma 

escola pública de qualidade.  

E, considerando o tema da pesquisa, o critério de maior relevância na escolha da 

escola foi o fato de as crianças conviverem com personagens fictícios, criados com a 

                                                             
1Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. É calculado a partir do índice de 

aprovação dos estudantes e do seu desempenho em avaliações externas produzidas pelo 
INEP – Instituto Nacional de Pesquisa em Educação. 

2Provinha Brasil – Avaliação de língua portuguesa a qual as crianças do 2º ano do ensino 
fundamental são submetidas, anualmente.  
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função de dinamizar as atividades coordenadas pela biblioteca. Os personagens fictícios 

são: Racutia, a mãe rata, que não sabia ler e vivia roendo os livros da biblioteca até que 

seu filhote rato, o Racumim, aprende a ler na escola dos ratos e ensina a mãe a ler. E 

desde então, Racutia e Racumim deixam de ser os destruidores dos livros e passam a ser 

os guardiões da biblioteca. E a bruxa Keka, uma bruxa muito má, mas que não faz mal 

nenhum às crianças, ao contrário, adora visitá-las para contar suas histórias de terror. 

As professoras se caracterizam, preparam as histórias e as contam para as 

crianças. Interessou-nos também investigar: Como era organizado o tempo e o espaço 

para a contação de histórias feitas pelas professoras da biblioteca no âmbito da escola; 

como essa atividade se relaciona com as atividades desenvolvidas em sala de aula pelas 

professoras regentes e quais recursos visuais, cênicos ou performáticos são utilizados; e 

como ocorrem as interações com as crianças e entre elas ao longo e após a contação das 

histórias. 

 

Elementos relacionais, performáticos e estéticos a partir do contato com as 

narrativas 

  

As atividades desenvolvidas pelas professoras, coordenadoras da biblioteca, 

representam um momento muito esperado pelas crianças. Embora, uma vez por semana, 

esteja prevista a visita à biblioteca e o encontro com as professoras, a certeza desse 

encontro não parece diminuir a euforia que o antecede. Talvez porque haja encontros 

alegres e interessantes que despertam o sentido e a imaginação das crianças, tal como 

existem, também na escola, encontros cansativos que parecem os consumirem no tédio 

das atividades repetidas e mecânicas. Trataremos dos encontros do primeiro tipo, pois 

percebemos, que o espaçotempo da biblioteca fomenta oportunidades para que as 

crianças possam construir seus universos imaginativos, permeados pelas narrativas 

ouvidas, e pelo modo como os momentos de contato com as narrativas é construído. 

Nas atividades teatralizadas, a caracterização do ambiente, a música e os 

personagens tem um papel decisivo na sugestão de um espaço fictício a ser criado pelas 

crianças. Nas atividades que não envolvem performance teatral, percebemos a presença 

de um clima de acolhimento às crianças que parecia deixar seus corpos mais livres e 

seus risos mais frouxos, abrindo em espaço interno e subjetivo para a imaginação. 
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Afinal, compreendemos que a imaginação não se trata apenas de uma função abstrata de 

intelecção e de emoção, mas funda-se no engajamento do corpo e numa relação consigo 

e com os outros. A forma como as crianças participam das atividades na biblioteca 

demonstra a importância dos elementos constituintes da relação entre as professoras e as 

crianças. Além disso, o contato com as narrativas resvala na possibilidade de 

experiência estética, fundada nas construções poéticas na abertura às múltiplas 

significações do texto, como apresentaremos a seguir. 

 

O rito de acolhida, Contação de história, Rito de despedida 

 

As professoras3 Márcia e Sônia esperam pelas crianças fora da biblioteca. São 

recebidas com falas amenas de boas vindas e recebem as orientações sobre o tipo de 

atividade que terão naquele dia:  

Professora Sônia: - Hoje nós teremos uma história que eu amo. 

Vocês sabem que eu gosto de histórias de monstro, de bruxa. 

Não gosto de historinhas de princesinhas sem graça! 

Ou ainda: 

Professora Márcia: - Gente, hoje eu trouxe um livro 
emprestado de outra escola. Para contar uma história linda 
para vocês. Vamos lá o autor é... o ilustrador é... e chama-se 
“Lila e o segredo da chuva”. O autor diz aqui que tentou ilustrar 
da melhor forma o seu país. Que não é o nosso.   

O anúncio da atividade comunica, implicitamente, o envolvimento emocional 

das professoras com histórias a serem narradas. Histórias que foram lidas, interpretadas, 

ressignificadas e que parecem se alojar em um lugar de bem querência, pelas referências 

e pelo tom com que antecipam e compartilham parte de sua experiência enquanto 

leitoras. Benjamin (1986) considera que a narrativa é a faculdade que possuímos de 

intercambiar experiências. E as professoras dedicam-se a essa finalidade, aproximando a 

contação das histórias de uma forma artesanal de comunicação, que requer a 

participação ativa do ouvinte, disso depende a existência do narrador da história. E 

                                                             
3 O nome de todas as professoras apresentadas ao longo do texto são fictícios. 
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quando as professoras efetivam um rito de acolhida das crianças na biblioteca, já estão, 

na verdade, introduzindo as crianças no papel de ouvintes e sensibilizando-as para a 

história que em breve virá. 

Para Benjamin (1986), todos os grandes narradores tem habilidade de dialogar 

com suas próprias experiências. A narrativa não está fora do narrador, mas o constitui e 

transforma-se, no momento do compartilhamento, quando, então, ele introduz as 

experiências dos ouvintes como parte de uma narrativa maior que é transmitida. Narrar 

algo, sob todas as suas formas, é tentativa de dar inteligibilidade e sentido às nossas 

experiências, de tal modo que nossa existência não pode estar separada do modo como 

damos conta de nossas histórias. As professoras, ao longo da contação de histórias 

ampliam e aperfeiçoam alguns aspectos da narrativa em função dos olhares, expressões 

corporais e falas das crianças. Mas introduzem adaptações e modificações na história, a 

partir de um movimento de se ouvirem contando e refletirem sobre a história contada. A 

cada turma, a história é outra, embora o enredo seja o mesmo no que se refere aos 

acontecimentos principais, há sempre acréscimos, comentários, suspiros de expectativa, 

dentre outras expressões. 

Quando as professoras começam a narrar as histórias, inicia-se um trabalho 

intenso, flexível e incontrolável de  significação e sentidos. É o momento de encontro 

de diversas vozes, experiências e emoções que são endereçados à história e dela se 

afastam:  

Ao ouvirmos uma determinada palavra, construímos na mente 
uma cadeia de significação que se relaciona com uma infinidade 
de vínculos possíveis. Mas vem à tona principalmente os nós da 
rede que forem ativados com força suficiente pelo contexto de 
que fazemos parte – em função da nossa história pessoal, nossa 
memória pessoal, nossas emoções, memória dos acontecimentos 
e possuímos acerca do que é dito. (RAMAL, 2002, p. 99) 

Por vezes, ocorre no momento da contação e em meio aos diálogos, que 

significante e significado se distanciam, causando a falta de entendimento. Nessas 

horas, a Profa. Sônia recupera o percurso do pensamento da criança, de forma natural e 

acolhedora. As crianças parecem ter permissão para não entender algo ou não entender 

nada, observem o trecho: 
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Professora Sônia: - Existem duas possibilidades: ou eu conto 
de novo – e vocês viram que eu amei essa história – ou a 
gente bate um papo sobre nossas experiências com os 
monstros!!! 

Heloisa: - Vamos conversar, tia. Eu tenho uma experiência com 
monstros. 

Professora Sônia: - Então conte. 

Heloisa: - Quando eu era pequena  minha mãe sempre ligava o 
abajur. 

Márcia: - o que é abajur? 

Professora Sônia: - É um objeto que tem uma luzinha dentro. 
Continue Heloisa. 

Heloisa: - Aí um dia ele acendeu o abajur e foi pro quarto 
dela e eu fiquei sozinha no quarto e vi a luzinha apagando e 
acendendo e era um monstro. 

Professora Sônia: - Mas você viu um monstro? 

Heloísa: - Não, tia, vi só a sombra dele. No abajur. 

Márcia: - Aonde? Dentro daquela coisa que tem uma luz?  

Professora Sônia: - Bem, não é bem dentro, sabe,expliquei 
muito rápido. Vou explicar de outro jeito o que é abajur. 

Os momentos de contação de histórias são descontraídos e participativos, 

embora as crianças oscilem entre a atenção e a dispersão. E quando estão agitadas, as 

falas das professoras, em busca de silêncio e atenção, demonstram respeito e paciência:  

Professora Sônia: - Vamos lá, bumbum no chão, pernas 

cruzadas, boca fechada 

           Ou ainda:  

Professora Márcia: - Tem gente que hoje está que nem 

minhoca na areia quente, se contorcendo toda pelo chão!  

A rotina escolar ainda está marcada pelas posturas disciplinares de contenção do 

corpo das crianças, mas encontramos, no momento da contação de histórias, situações 

de flexibilização dessa postura. Observamos uma maior tolerância das professores em 
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relação à expressão corporal das crianças, mesmo quando brincavam de rolar no chão 

ou de escorregar, talvez porque elas saibam que, quando a história começa, as crianças 

vão encontrando um lugar, no chão, para acalmar e reposicionar o corpo.  

Há também o rito de despedida, quando as professoras utilizam as expressões: 

“Tchau, tchau, Bacalhau!” , “Quem gostou, bate palmas”, ou ainda, a expressão: “Um 

beijo, um queijo!”. As crianças compreendem que o tempo e a história acabaram e 

surgem abraços, beijos, perguntas e comentários curtos sobre assuntos pontuais do dia.  

Ao longo do trabalho de imersão no campo, percebemos o quanto as relações 

afetivas e dialógicas entre as professoras e as crianças resultaram em contextos de 

interpretação da linguagem e produção de sentidos capazes de qualificar as interações 

interpessoais e a expressão de processos imaginativos das crianças. 

A contação de história e os efeitos performáticos 

Há um ler, contando. Um contar, lendo. Na contação de história, não podemos 

desconsiderar os efeitos da prosódia. Tal como Haroldo Campos, não desconsideramos 

a “suavidade prosódica, como vogais descansadas e lentas, alheias aos empurrões das 

consoantes” (CAMPOS, 1990, p. 50). A ênfase em alguns trechos da narrativa dar-se-á 

em função de dois aspectos: as emoções de quem conta – partes decisivas do enredo, 

como início, clímax e desfecho; os aspectos performáticos que envolvem toda a 

narrativa. A professora Lia nos relatou esse fato: 

Professora Lia: “Eu conto histórias porque sempre ouvi  
histórias. Com oito anos eu já contava histórias. Minha família 
muito dramática, se vai contar uma história já levanta. Mexe 
os braços, aumenta a voz.” ( Profa. Lia – entrevista 1) 

Não fizemos curso de contação de história. Escolhemos a 
história que queremos contar. Ou ela nos escolhe, não sei. 
Daí lemos, lemos e vamos sentindo a história, vamos nos 
emocionando e descobrindo uma forma de expressá-la. Às 
vezes o final não pega, aí a Emília ouve e vai sugerindo, diminui 
a voz ou aumenta. Mas o que manda primeiro é nossa emoção. 
Tem hora que o momento da história pede uma entonação 
diferente. Um final mais calmo. E assim vai... vamos lendo 
...vamos contando. 

   A professora Márcia acrescenta: 
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Profa. Márcia: Tem história que a gente decora, mas mesmo 
assim continua lendo. Acho importante ler. Mas vou 
contando também, senão as crianças não prestam atenção. Se a 
gente ficar só lendo, elas não gostam. Precisamos ler como se 
estivéssemos contando, mas lendo...  

    Por que “precisamos ler como se estivéssemos contando”? Talvez porque o 

fascínio da narrativa oral quando contada está no fato de ela convidar o outro a 

participar dessa narrativa. Quando ouvimos o enunciado: “tenho uma história para te 

contar”, recebemos um convite, somos chamados a participar da narrativa alheia, 

tornando-o também nossa. Antes mesmo de termos acesso ao conteúdo a ser narrado, 

aceitando o convite, tornamo-nos cúmplices do que será dito a seguir. O papel do 

ouvinte é fundamental, pois a narrativa é modalizada a partir do ouvinte. A seleção de 

palavras, expressões, ênfase dada a determinados fatos, suspense e tensão da narrativa 

não se fazem presentes, “a priori”, no ato de contar. Mas, narrativa objetiva-se de 

determinado modo e não de outro, em função do ouvinte.  

A contação de história e captura poético-emocional 

 A leitura das narrativas literárias é marcada por uma interferência das 

professoras que impõem um ritmo novo à pontuação do texto. Exclamações, suspiros, 

olhares e movimentação do corpo introduzem pausas e aceleração às vocalizações. O 

que se parece buscar é que as crianças ouçam a respiração do texto, percebam suas 

cores, suas texturas, sensações e emoções ali sugeridas e, assim, reúnam elementos para 

imaginar. E as crianças tornando-se ouvintes da história parecem transformar-se em 

ouvintes de sua própria voz, ouvintes de si mesmas na proporção da força do impacto 

com as imagens ouvidas e ressignificadas. A isso chamamos de captura poético-

emocional, situação de contato com o texto literário capaz de mobilizar as crianças 

emocionalmente em torno de um processo de escuta, significação e ressignificação das 

narrativas ouvidas. Quando a linguagem não servia para dar ordens, a casa para morar, o 

sapato para calçar, o barco para navegar, quando a narrativa ia ao encontro das situações 

imaginárias e impossíveis, e as crianças pareciam sofrer uma captura poético-

emocional, então começava, de fato, a história. 

 Nesse contexto, faz-se necessária outra forma de posicionar o corpo. As crianças 

começavam a se encostar umas nas outras e até deitar-se no chão da sala da biblioteca. 

As relações entre a linguagem, a audição, enfim, as percepções sensoriais provocadas 
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pela história requeriam do corpo outra forma de atuação. Concordamos com Gumbrecht 

(1988) que elaborou o conceito de “produção de presença”, expressão que esse refere 

aos efeitos sensíveis e materiais da literatura e das artes sobre o leitor ou espectador. 

Segundo ele, a linguagem estética é um acontecimento concreto e essa dimensão da arte 

teria precedência sobre a dimensão inteligível. Quando um texto literário é lido em voz 

alta, algo acontece no próprio ato de vocalização: a língua é posta em movimento pelo 

suporte da voz. E essa modificação no canal, ou seja, a transferência da página para a 

voz impacta fortemente na maneira de receber e fruir este material. 

 De fato, foi possível observar, tanto nos momentos de observação participante 

quanto nos momentos de condução das oficinas de contação de histórias, que ler um 

texto silenciosamente, em solidão, virando as páginas uma a uma e ouvi-lo em voz alta 

na companhia de outras pessoas, sem o suporte do papel, através da propagação das 

ondas sonoras no ar são experiências de leitura muito distintas. De modo semelhante 

afirma Bondía (2004, p. 39-42): 

A voz não só dá o tom passional ou afetivo do pensamento, o 
que daria sua relação com o sentir, com os padecimentos ou 
afetos da alma, mas também seu tempo, seu ritmo, e um ritmo 
que seria ademais polirrítimico como polirrítmica é a vida e tudo 
o que lhe pertence, e assim, enquanto na palavra escrita o 
encadeamento das palavras, sua continuidade, faz-se por meio 
da lógica ou do conceito, ou do argumento, na palavra oral, a 
conexão se faz por ressonâncias, por variações melódicas ou 
alterações rítmicas. 

 

 Quando as professoras liam as histórias, qualquer variação mínima na voz 

revelava o entusiasmo, o cansaço, a gripe que estava por vir e as alegrias causadas pelo 

encontro com os trechos preferidos da história. Girardello e Fox (1999), em um de seus 

trabalhos com o escritor inglês e contador de histórias, Geoff Fox, destacam um 

episódio interessante em que tentou animar uma aula sobre segunda guerra mundial, 

numa classe de crianças de 12 anos, narrando um caso de sua infância, quando um avião 

de guerra caiu em cima de sua casa e ele teve de esconder-se embaixo da mesa. Mesa 

que até os dias de hoje, guarda vestígios físicos do que fora aquela aterrissagem. E ele, 

décadas depois, ainda revive as emoções daquele dia cada vez que narra essa história. 

Girardello narra o quanto as crianças ficaram atônitas e absorvidas pela experiência 
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vicária narrada.  É sobre essa atenção e cumplicidade que estamos a argumentar. Uma 

relação que não existia, até então no contexto situacional, é construída e envolve a todos 

narrador e ouvinte, trata-se da captura poético-emocional. 

 Para Girardello (1999, p. 40), a performance narrativa é “um evento com luz 

própria na sala de aula”. O narrador e os ouvintes compartilham da mesma clareira 

imaginativa durante os minutos em que dura a narrativa. A performance narrativa é “um 

evento com luz própria na sala de aula”. Zumthor (2000, p. 295) ressalta que se produz 

um texto oral durante a performance, ou seja,  “momento em que um mensagem poética 

é simultaneamente transmitida e percebida”. Havendo então, uma coincidência entre a 

criação, transmissão e recepção do texto oral, que, após ter sido recebido, perde sua 

substância corpórea, e passa a existir apenas na memória do receptor.  

 Portanto, a contação de histórias, bem como seu processo de teatralização das 

narrativas possibilita a emergência de versões e sub(versões), haja vista os processos  de 

criação e imaginativos outorgados pela literatura infantil em uso e em ação. 
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DA PARÁFRASE AO CTRL C + CTRL V 

Rafael Guimarães Silva (UFMG) 

 

RESUMO: A citação consiste numa prática discursiva por meio da qual é possível estabelecer 
um diálogo entre diferentes textos e contextos, seja em suas intenções polêmicas, seja em 
harmonia com relação a determinados autores, habilitando-se a suscitar novas ideias e 
desenvolvimentos teóricos. Com o intuito de questionar essa noção básica, retomo alguns 
pontos anteriormente desenvolvidos a partir das teses do círculo de Bakhtin acerca da natureza 
da linguagem. Na sequência, proponho reconsiderações sobre as formas mais comuns de citação 
– retomando um breve catálogo que já elaborara para as mesmas – e proponho novos 
desdobramentos sobre textos que empregam em sua composição alguma forma de citação, seja 
em paráfrase, seja em remissão direta ao discurso alheio. Revisito sucintamente alguns casos 
clássicos dessa tradição – Homero e Platão, principalmente na difícil relação entre esses autores 
tal como se desenvolve na República – e encerro com algumas considerações sobre certas 
práticas contemporâneas a fim de acenar para a possibilidade de uma “ética da leitura”. 
Palavras-chave: Citação. Bakhtin. Filosofia da linguagem. 

 

 Proponho uma breve retomada de algumas ideias anteriormente desenvolvidas 

por mim – principalmente em trabalhos nos quais atentava para procedimentos de 

composição e leitura adotados por Platão em seus diálogos filosóficos – a fim de 

avançar certas considerações acerca da prática da citação ainda hoje (principalmente no 

discurso acadêmico). Para isso, começo aqui evocando um estudo anterior, no qual me 

propunha a ler o emprego de certa citação homérica por Platão, quando afirmava o 

seguinte: 

O recurso da citação sempre foi imprescindível para o 
desenvolvimento de um lógos capaz de se estabelecer 
explicitamente enquanto diálogo, não apenas com seu próprio 
tempo, mas com a tradição que o precede. Quer tenha sido 
movida por intenções agônicas, ou por uma reverência quase 
hierofântica com relação a determinados autores, toda a tradição 
epistemológica foi construída a partir do retorno às palavras de 
precursores eleitos para uma nova mise-en-scène. (SILVA, 
2015, p. 74) 
 

 Ainda que eu esteja de acordo com os termos principais dessa proposição, creio 

ser preciso voltar a ela e esboçar certas diferenças advindas de novos textos. Desejo 
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desdobrar algo que aí se apresenta de forma ainda incipiente, qual seja, a diversidade de 

funções que uma citação pode assumir no interior de um determinado discurso [lógos]. 

Para isso, partirei de certa concepção da linguagem, retomarei um catálogo das formas 

mais recorrentes de citação (tal como proposto por mim num trabalho anterior) e 

interpretarei alguns textos a partir desses passos iniciais. 

A consideração fundamental sobre a natureza dialógica da linguagem – 

consideração subjacente às palavras de minha citação – tem uma de suas manifestações 

mais acabadas na filosofia da linguagem do círculo de Bakhtin.1 Ainda que eu não 

queira desenvolver todas as implicações desse pensamento, é importante lembrar que, 

partindo dos trabalhos de Marx, ele critica de forma contumaz os principais 

posicionamentos teóricos no campo da linguística de seu tempo. Com vistas a isso, é 

possível partir das seguintes palavras: 

De fato, a forma linguística [...] sempre se apresenta aos 
locutores no contexto de enunciações precisas, o que implica 
sempre um contexto ideológico preciso. Na realidade não são 
palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou 
mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, 
agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre 
carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou 
vivencial. (BAKHTIN [VOLOCHINOV], 1995, p. 95) 
 

 Em tais palavras, revela-se a necessidade de se trabalharem os fenômenos 

linguísticos a partir de uma ótica relacional. No fim do livro Marxismo e filosofia da 

linguagem, o próprio autor se volta para essa questão da citação, mas propõe juízos dos 

quais me distancio, na medida em que seu objetivo é esboçar uma teoria que dê conta 

desse fenômeno em sua dimensão literária (a maior parte dos exemplos sendo tirada da 

obra de Dostoievski). Por outro lado, o meu objetivo com as considerações que ora 

apresento é pensar a prática da citação como um recurso epistemológico, principalmente 

em seu emprego contemporâneo no discurso acadêmico, que implica uma ética da 

leitura. Não pretendo trabalhar com categorias estanques de um “discurso sério” 

contraposto a um “discurso ficcional” – ou com expressões que se lhes assemelhem –, 

mas com registros de linguagem específicos, cujas pretensões são assumidamente 

                                                           
1 Embora seja uma questão importante, não pretendo problematizar a atribuição de textos do círculo de 
Bakhtin (o livro em questão foi publicado originalmente sob o nome de Volochinov, mas em sua tradução 
brasileira veio atribuído a Bakhtin). 
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epistemológicas.2 Para isso, pretendo me questionar se toda citação – enquanto citação 

– estabelece um diálogo de fato no coração do discurso. 

 A citação consiste, em linhas gerais, num enunciado que – pronunciado em certo 

contexto, sobre certo tema, a partir de certo acento apreciativo – é extraído daí para um 

novo contexto, sendo potencialmente acerca de um novo tema, a partir de um novo 

acento apreciativo, além de poder vir envolto numa certa orientação apreciativa 

(BAKHTIN [VOLOCHINOV], 1995, p. 128-136). Uma vez que a palavra “diálogo” 

traz a ideia de uma conversa entre dois ou mais discursos, uma citação será dialógica 

quando – ao retomar certo tema de um enunciado anterior – situa esse enunciado a partir 

de seu primeiro contexto de enunciação e faz com que a viagem até o novo contexto 

suscite um novo tema. A conversa entre os temas dentro de uma mesma enunciação é o 

que institui o dialogismo tornado possível por meio da citação. Que tal suscitar se dê 

numa relação polêmica ou harmônica para com o outro discurso não é 

fundamentalmente distintivo (da perspectiva de criação de um efeito dialógico): isso, a 

que chamo de orientação apreciativa (ainda conforme a nomenclatura avançada em 

Marxismo e filosofia da linguagem), aponta apenas de que forma um discurso se coloca 

com relação ao outro (ao discurso citado), da mesma forma como um falante se coloca 

com relação ao outro num diálogo efetivo. 

Nesse sentido é possível afirmar o seguinte: 

Por conta do que ficou dito acerca do discurso que se faz 
dialógico por meio da citação, resta claro que também é 
possível citar de maneira monológica. Haverá monologismo 
sempre que – seja por adulterar o próprio enunciado de uma 
citação, seja por ignorar seu contexto de enunciação – um 
discurso cita um discurso anterior sem suscitar qualquer 
interação temática entre eles. (SILVA, -**, p. 3) 
 

 Aproveito para retomar aqui algo desenvolvido anteriormente – a partir de um 

jogo proposto em parte por Antoine Compagnon, em seu livro O trabalho da citação3 – 

qual seja, um breve catálogo não exaustivo sobre os modos por que uma citação pode se 

impor num discurso monológico:4 

                                                           
2 Nesse sentido, o questionamento feito por Miguel Ávila, após a apresentação deste trabalho durante o 
encontro da ABRALIC, sobre o potencial criativo de mal-entendidos não impugna minha proposta. Mal-
entendidos podem ser criativos – e de fato o são, como no caso de inúmeras leituras de Oswald de 
Andrade, citadas por ele – mas isso não impede que seu emprego da citação seja compreendido como 
uma prática que envolve uma ética de leitura (ética passível de ser analisada conforme os critérios que 
aqui proponho). 
3 O autor promove um jogo linguístico entre “citação”, “solicitação” e “excitação”, mas não desenvolve 

esse expediente para além de um jogo local. Cf. COMPAGNON, 2007, p. 24-29. 
4 Para mais detalhes da fundamentação desse catálogo, cf. SILVA, -**, p. 3. 
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i. adulterando o próprio enunciado e ignorando seu contexto de enunciação 

– a) se sua orientação apreciativa for agônica, será um atrocitar; b) se for 

reverente, será um felicitar; 

ii. adulterando o próprio enunciado, mas atentando a seu contexto de 

enunciação – a) se sua orientação apreciativa for agônica, será um 

incitar; b) se for reverente, será um excitar; 

iii. mantendo o mesmo enunciado, mas ignorando seu contexto de 

enunciação – a) se sua orientação apreciativa for agônica, será um 

crocitar; b) se for reverente, será um ressuscitar. 

 

A modificação do enunciado pode se dar pela supressão, introdução ou 

substituição de termos do enunciado citado. Isso não tem relação propriamente com a 

paráfrase e a citação por meio de discurso indireto (ainda que tais formas sejam 

comumente empregadas para promover modificações nos enunciados): com efeito, é 

possível parafrasear ou citar em discurso indireto tendo respeito ao enunciado e ao 

contexto de enunciação do discurso do outro. Quando tal respeito se verifica – seja em 

discurso direto, seja em paráfrase ou discurso indireto – a citação será um suscitar 

(SILVA, -**, p. 4). 

 A fim de dar um exemplo de emprego desta sucinta teorização sobre os 

diferentes modos de citar, retomo a análise das estratégias empregadas por um influente 

pensador helênico antigo e proponho uma breve reflexão sobre o fenômeno em certos 

autores contemporâneos. Com isso, não pretendo avançar uma comparação entre os dois 

momentos – ou sugerir algum tipo de analogia entre os textos e os contextos da 

antiguidade helênica e da contemporaneidade ocidental5 –, mas indicar a possibilidade 

de constituição de uma prática e uma ética perante o discurso do outro: minhas leituras, 

desde a antiguidade até a contemporaneidade e além, pretendem mostrar que todo 

desenvolvimento da linguagem e do conhecimento se dá por meio do diálogo. 

 Farei um esboço de leitura da obra de Platão.6 Não é por acaso que, para 

exemplificar o catálogo de maneiras monológicas da citação, eu escolha uma das obras 

da maturidade do filósofo ateniense. Conforme o próprio Bakhtin, o caráter dialógico da 

                                                           
5 Compagnon (2007, p. 96-103), no capítulo “A regulação clássica da escrita ou o texto como 

homeostase”, propõe uma compreensão diacrônica do desenvolvimento da prática da citação desde a 

antiguidade até a modernidade, como mecanismo de controle do discurso (controle externo, interno ou 
ausente). Ainda que seu tratamento seja um tanto quanto superficial, dada a vasta extensão temporal do 
material lido, sua proposta tem o mérito de uma rápida inteligibilidade da história geral desse processo. 
6 Para uma leitura mais detida e atenta desses trechos, cf. SILVA, -**, p. 4-9. 
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obra de Platão concentra-se em seus primeiros diálogos (chamados aporéticos). Neles a 

influência do Sócrates histórico pretensamente seria mais perceptível, enquanto em sua 

obra tardia haveria uma preponderância monológica responsável por arruinar o próprio 

dialogismo do “diálogo socrático”.
7 Característico dessa preponderância monológica é o 

que se vê na República, diálogo em que várias são as citações ou alusões a outros poetas 

e pensadores feitas pelas personagens do diálogo. 

 No livro 3 da República (Rep. III, 390a-b), no interior da crítica ao conteúdo dos 

poemas tradicionais, deparo-me com um Sócrates que cita parcialmente uns versos 

homéricos, levando a entender que o poeta sugeriria uma moral escandalosa e em 

contradição com aquilo que ele próprio sugeria. Daí se compreender que Sócrates 

atrocita o trecho homérico, ou seja, cita-o adulterando seu enunciado (aqui por meio da 

supressão) e ignorando (ou fingindo ignorar) seu contexto de enunciação. O efeito 

obtido por essa estratégia é chapar o que parece subjazer aos versos homéricos, 

homogeneizando um enunciado dotado de certas nuances a fim de incorporá-lo de 

maneira monológica, como se pudesse ser antagonizado de maneira descomplicada pelo 

discurso de Sócrates.8 

 Estratégia semelhante é empregada também no livro 5 da República (Rep. V, 

468d-e), embora a orientação apreciativa já não seja agônica, mas reverente. No 

contexto em questão, Sócrates esboça as honras de que os guardas seriam dignos pelo 

bom desempenho de suas funções bélicas e já não vê problemas em tentar assegurá-las 

por meio de um recurso à autoridade do mesmo corpus de poesia tradicional que 

anteriormente expurgara. Suprimindo uma pequena passagem, seu discurso apaga as 

diferenças entre os versos homéricos e o que é defendido por ele: assim homogeneíza-se 

o enunciado por meio de sua adulteração, em desrespeito a seu contexto de enunciação, 

a fim de incorporá-lo monologicamente – sugerindo que problematizaria algumas das 

questões subjacentes ao discurso de Sócrates. Daí se compreender que o filósofo felicita 

os versos homéricos. 

 Seguindo o mesmo tipo de análise, eu poderia mostrar como ainda no livro 3 

(Rep. III, 390e) Sócrates incita contra o trecho homérico, ou seja, cita-o ignorando seu 

enunciado, ainda que pareça atentar para seu contexto de enunciação. O efeito obtido 

por essa estratégia é projetar uma noção inexistente nos versos homéricos, 

                                                           
7 Bakhtin (1970, p. 129) indica-o de modo peremptório, embora autores recentes tendam a modalizar 
essas distinções entre um Platão, a princípio, mais socrático e, na sequência, um Sócrates mais platônico. 
8 Para uma leitura mais detida dos deslocamentos promovidos por essa citação de Sócrates, cf. 
ASSUNÇÃO, -*, p. 11; ASSUNÇÃO, -**, p. 4-5. 
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desconfigurando um enunciado a fim de incitá-lo contra si próprio (ou ainda, de se 

incitar contra tal enunciado): mesmo que tal dicotomização tenha ares de um tipo de 

interação entre os discursos, trata-se ainda de um discurso monológico. 

 Da mesma forma, no livro 10 (Rep. X, 670b), Sócrates – mesmo considerando o 

contexto possivelmente filosófico onde tais considerações teriam sido desenvolvidas – 

ignora seus enunciados propriamente ditos. O efeito obtido por essa estratégia é apagar 

uma nuance que deveria ser levada em conta por toda interpretação atenta ao que se 

dizia e, principalmente, ao seu modo de enunciação (cabe lembrar que Sócrates finge 

ignorar que os “filósofos” pretensamente envolvidos numa querela contra a poesia 

empregavam eles próprios modos de expressão eminentemente filosóficos). Por mais 

que pareça haver uma relação entre aquilo que é citado de forma desfigurada e o próprio 

discurso que traz tal citação, na verdade há apenas o monologismo de um discurso 

excitado.  

Ainda outros dois tipos de citação monológica poderiam ser aventados, nos 

quais – tendo atenção à reprodução literal do texto citado – manifesta-se um descuido 

com seu contexto de enunciação que é responsável por esvaziar o enunciado: sendo suas 

intenções agônicas, ele apenas o crocita, sendo elas hierofânticas, ele o ressuscita. Tal 

ponto é tão curioso na República, que Sócrates – citando o mesmo trecho da Odisseia – 

propõe considerações em sentidos opostos (vejam-se os seguintes trechos: Rep. III, 

386c;  VII, 516c ). 

 Todas essas são formas de citar o discurso do outro por meio de uma 

incorporação a um discurso monológico,9 ou seja, num discurso em que se elimina o 

espaço para o diálogo, seja pela adulteração do enunciado citado, seja pelo descuido 

com seu contexto de enunciação: atrocitar, felicitar, incitar, excitar, crocitar e 

ressuscitar. Essas formas de citação encontram sua manifestação mais recorrente e 

acabada nas obras tardias de Platão, enquanto a maneira dialógica está presente 

principalmente nos diálogos iniciais, também chamados de socráticos (ou aporéticos): 

Apologia, Críton, etc. No âmbito de outro estudo analisei a complexidade implicada 

pela citação dialógica, oferecendo uma leitura especial de certa passagem do Críton 

(43d-44b), na qual Sócrates citava uma fala de Aquiles, extraída de uma passagem da 

                                                           
9 É preciso salientar que a definição de “monologismo” assumida aqui não é a mesma trabalhada por 

Jacques Derrida (como, por exemplo, em seu livro Le monolinguisme de l’autre), do contrário, tal 
argumentação poderia ser acusada de tratar como monológico um discurso que seria – mesmo encerrado 
em si – já dialógico. Citei anteriormente, no início deste texto, a passagem em que avançava a 
compreensão de “monologismo” aqui trabalhada. 
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Ilíada (IX, 363). Não posso retomar aqui os detalhes dessa leitura, mas destaco a parte 

mais teórica das conclusões:  

Por meio da análise de Críton, 43d – 44b, acredito ter 
demonstrado a importância atribuível a uma leitura mais detida 
de trechos que se valem de citações. Se, por um lado, o contexto 
do qual a citação foi retirada deve ser levado em consideração 
pela “nova” leitura, bem como o trecho em que tal citação foi 
inserida, por outro, é importante se dar conta dos deslocamentos 
operados pelo seu emprego. Ou seja, é preciso estar atento a (no 
mínimo) três “níveis” de leitura quando algum texto se vale de 

uma citação. (SILVA, 2015, p. 191)10 
 

 A partir disso, embora a teoria aqui avançada sobre as seis principais formas de 

citação monológica ainda não tivesse sido formalizada, acredito ser possível entrever as 

razões para que a sétima forma de citação – essa citação que chamo de dialógica – seja 

apta a suscitar tamanha complexidade. Ao trazer o discurso do outro para o coração de 

seu próprio discurso, tal citação instala um diálogo temático de fato entre dois ou mais 

enunciados, nas intermitências entre dois ou mais contextos (SILVA, -**, p. 10). 

 Tal como afirmei inicialmente, pretendo indicar com minhas leituras – desde a 

antiguidade helênica até a contemporaneidade – a possibilidade de constituição de uma 

prática e uma ética perante o discurso do outro. Apesar de regras e princípios indicarem 

a necessidade de se ter atenção ao enunciado e ao contexto de enunciação sempre que se 

emprega uma citação no discurso em geral – principalmente naquilo de viés 

epistemológico, como no caso do discurso acadêmico –, a mesma tendência monológica 

se impõe com uma frequência cada vez maior atualmente.11 

Ainda que práticas e teorias de leitura desenvolvidas nas últimas décadas 

apontem a importância de se estabelecer um discurso efetivamente dialógico, na medida 

de sua atenção aos textos e contextos lidos, é curioso notar que muitos textos escritos 

pelos mais atentos leitores atualmente sejam vítimas de práticas monologizantes. 

Independentemente das razões e motivações para tais práticas, o fato é que elas são 

executadas em suas linhas gerais conforme algumas das seis formas monológicas de 

citação aqui delineadas e em claro desrespeito aos textos e contextos dos autores 

citados. É o caso, por exemplo, do que se passou com a obra de Jacques Derrida ou com 

os trabalhos recentes de Nabil Araújo. No caso do primeiro, é possível evocar a querela 
                                                           
10 Para uma compreensão mais detida do que sugiro aqui, cf. SILVA, 2015, p. 173-194. 
11 Bakhtin já o notava no início do séc. XX, quando escrevia o seguinte: “Mesmo as ciências humanas 

desenvolveram uma tendência a substituir afirmações responsáveis acerca de um problema por uma 
descrição do estado atual das pesquisas na área, incluindo cálculo e adução indutiva do “ponto de vista 

geralmente admitido nos nossos dias”; esse procedimento é mesmo algumas vezes considerado a melhor 

“solução” possível de um problema.” (BAKHTIN, 1995, p. 195-6). 
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com Habermas12 ou a forma como Meschonnic se incitou contra ele num de seus livros 

sobre tradução,13 entre inúmeros outros exemplos possíveis. No caso do segundo, a 

situação é ainda mais curiosa: num artigo de 2015, publicado em O eixo e a roda, ele 

era treslido na própria “Apresentação” da revista – “Apresentação” que num único 

parágrafo talvez consiga acumular as seis formas monológicas de citação.14 Mas deixo 

aqui o julgamento ao leitor interessado e apenas o remeto ao artigo de Nabil Araújo 

(2015a, p. 139-156), à “Apresentação” d’O eixo e a roda (FERNANDES; ALVES; 

GIL, 2015, p. 11-12) e à réplica que o próprio autor se viu obrigado a oferecer a tal 

“presente de grego” (ARAÚJO, 2015b, p. 118-124).  

Se minha proposta de teorização da diversidade de práticas da citação tiver 

tecido – a partir de sua retomada de considerações anteriores – novas formas de 

compreensão da linguagem e do conhecimento discursivo, acredito que o leitor estará 

ciente dos riscos implicados por um discurso que se impõe como monológico – 

principalmente em seu desrespeito ao discurso do outro – e se inscreverá numa corrente 

interessada em abrir-se à diversidade dos textos e contextos. Ainda que não seja 

possível ter um respeito absoluto à alteridade na citação – na medida em que a própria 

repetição literal não se restringe a uma repetição de fato, como o Pierre Menard de 

Borges (1971, p. 47-60) bem o indica –, é preciso jogar com a citação sempre com 

respeito aos textos e contextos do outro, a fim de que o discurso receba um verdadeiro 

diálogo em seu coração: ainda que este diálogo em algum momento seja entre eu e mim 

mesmo, como quando começo um texto com uma citação minha, afirmando acreditar 

“ser preciso voltar a ela e esboçar certas diferenças advindas de novos textos.” 

Sustamos aqui nossas considerações, reafirmando que dialogar é acolher o outro 

no coração do próprio discurso... 
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MARIA FIRMINA DOS REIS E CAROLINA MARIA DE JESUS

ESCRITORAS BRASILEIRAS E LIVROS DIDÁTICOS DO ENSINO MÉDIO

 

RESUMO: 
 

Ao observarmos os livros didáticos que tratam sobre Língua e Literatura Brasileira, 
produzidos para aulas do Ensino Médio, percebemos que a presença de escritoras é mínima

Apesar da promulgação da Lei n
História e Cultura Afro-Brasileira no currículo oficial das escolas, quando procuramos por 
escritoras negras, há uma grande lacuna nos livros didáticos. Que significados essa ausência 
pode representar? Mulheres negras não escrevem? O que pensam os estudantes ao abrirem um 
livro que apresenta os marcos da nossa literatura e nele encontrarem um núm
mulheres, e, dentre elas, não haver mulheres negras?

Várias pesquisadoras (XAVIER, 2005; SCHWANTES, 2006) têm observado que esse 
apagamento de autoras da História da Literatura Brasileira não deriva apenas das questões 
estéticas apresentadas em suas obras. Segundo elas, o silêncio em torno de varias escritoras 
reifica ideais de um mundo onde a prática intelectual é identificada como própria aos homens e 
pouco comum às mulheres. 

Com o objetivo de dar espaço, nas aulas de literatura, a autoras que ainda não 
frequentam os livros didáticos do Ensino Médio, este trabalho lançar luz sobre as obras de 
Maria Firmina dos Reis (1825
as especificidades dos trabalhos destas escritoras faz
Gênero, Raça e Classe Social. 

Além do resgate dos textos escritos por estas mulheres e da necessidade de pensarmos 
sobre as possíveis razões associadas ao q
necessidade de utilizá-los em sala de aula, para fomentarmos questionamentos sobre problemas 
sociais que marcam as experiências de vida em nossa sociedade e ultrapassaram os limites da 
São Luís escravocrata do século XIX e da metrópole paulista de 1950, como o subemprego, a 
pobreza e a violência contra as mulheres.

 
Palavras-chave: Escritoras Negras. Literatura Brasileira. Ensino de Literatura. Ensino Médio.
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Apesar da promulgação da Lei no 10.639/2003 que trata da obrigatoriedade da temática 
Brasileira no currículo oficial das escolas, quando procuramos por 
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pode representar? Mulheres negras não escrevem? O que pensam os estudantes ao abrirem um 
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apagamento de autoras da História da Literatura Brasileira não deriva apenas das questões 

em suas obras. Segundo elas, o silêncio em torno de varias escritoras 
reifica ideais de um mundo onde a prática intelectual é identificada como própria aos homens e 

Com o objetivo de dar espaço, nas aulas de literatura, a autoras que ainda não 
frequentam os livros didáticos do Ensino Médio, este trabalho lançar luz sobre as obras de 
Maria Firmina dos Reis (1825-1917) e Carolina Maria de Jesus (1914-1977). Para pensar 
as especificidades dos trabalhos destas escritoras faz-se necessário observar os recortes de 
Gênero, Raça e Classe Social.  

Além do resgate dos textos escritos por estas mulheres e da necessidade de pensarmos 
sobre as possíveis razões associadas ao quase “esquecimento” de suas obras, destacamos a 

los em sala de aula, para fomentarmos questionamentos sobre problemas 
sociais que marcam as experiências de vida em nossa sociedade e ultrapassaram os limites da 

o século XIX e da metrópole paulista de 1950, como o subemprego, a 
a violência contra as mulheres. 
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Sobre mulheres e literatura 

 

Historicamente, a produção literária realizada por mulheres recebeu um 

tratamento assimétrico se a compararmos aos textos literários escritos por homens 

(SCHWANTES, 2006). Os Cânones e várias instituições de consagração literária, como 

as Academias de Letras, têm tido em seus quadros uma participação bastante reduzida 

de mulheres. Essa restrição do acesso de mulheres ao reconhecimento literário parece 

representar uma barreira que, até hoje, reduz o Pantheon de autores a listas quase, 

exclusivamente, compostas por homens. 

Desde a emergência do Feminismo, no século XIX, como forma de crítica à 

divisão social do trabalho a partir da dicotomia Homens x Mulheres, muitas mulheres 

têm questionado as razões da ausência da mulher da posição de produtora de literatura, 

sobrando-lhes, nos caso das mulheres que tinham acesso à leitura e à escrita, apenas a 

posição de leitoras (BRANCO, 1991). 

Como um texto importante para compreender as barreiras impostas às mulheres 

no mundo da literatura, encontramos o ensaio de Virginia Woolf (2005), Um quarto todo 

seu. Um dos trabalhos de grande destaque para despertar questionamentos sobre a 

reduzida quantidade de livros de escritoras nas casas e bibliotecas da Inglaterra. Nesse 

trabalho, Woolf levanta a tese de que as mulheres para poderem escrever, necessitariam 

no mínimo de “um quarto para si”. Dizendo isso, ela queria explicitar que a forma de 

vida das mulheres da sociedade britânica da primeira metade do século XX e antes 

desse período também, impediam-nas de dedicarem o tempo necessário ao trabalho 

literário que poderia consagrá-las como escritoras. 

Atualizando esse pensamento ao contexto brasileiro do século XIX e início do 

século XX. É preciso destacar que o acesso à educação de mulheres, mesmo nos 

extratos econômicos médios e altos, era bastante restrito. Nesse sentido, a formação 

intelectual parecia acessível apenas a homens. 

O pouco acesso de mulheres ao mundo das letras e à função de escritoras gerou 

um limitado número de autoras de destaque. Se observarmos os livros didáticos 

desenvolvidos para aulas de Literatura do Ensino Médio, a presença de escritoras 

brasileiras é mínima, normalmente, reduzida aos trabalhos de autoras do século XX, 

como Rachel de Queiroz, Cecília Meireles e Clarice Lispector. 

Várias pesquisadoras e pesquisadores (XAVIER, 2005; DUARTE, 2011; 

SCHWANTES, 2006) têm observado que esse apagamento de autoras da História da 
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Literatura Brasileira não deriva apenas das questões estéticas apresentadas em suas 

obras. Segundo eles, o silêncio em torno de varias escritoras reifica ideais de um mundo 

onde a prática intelectual é identificada como própria dos homens e incomum às 

mulheres. 

Com o intuito de dar espaço nas aulas de literatura a autoras nunca citadas nos 

livros didáticos do Ensino Médio, lançamos luz sobre os trabalhos de Maria Firmina dos 

Reis (1825-1917) e Carolina Maria de Jesus (1914-1977). Para pensar sobre as 

especificidades dos trabalhos destas escritoras faz-se necessário observar os recortes de 

Gênero, Raça e Classe Social. Ao observar o apagamento de suas obras, é preciso 

destacar que as duas escritoras estavam inseridas nos extratos mais pobres da sociedade 

brasileira, nos quais o machismo orientava os pensamentos e ações de muitas pessoas; 

eram mulheres negras em uma sociedade onde a escravidão era legalmente permitida 

(no caso de Maria Firmina) e o racismo servia como base para distinção que estabeleceu 

uma assimetria entre sujeitos brancos e negros (para as duas escritoras). 

Neste ponto, é importante destacar o caráter interdisciplinar ao qual este trabalho 

propõe-se, estabelecendo diversas conexões com áreas do conhecimento, como os 

Estudos Literários, a Sociologia e a História. Além disso, deve-se destacar a necessidade 

de abordarmos em salas de aula temas relacionados à história e cultura dos povos  de 

origem africana colaborando assim, para a efetivação da Lei no 10.639/03, no que diz 

respeito ao ensino da cultura e História afro-brasileira. 

 

Os Estudos de Gênero e a presença de Escritoras Negras nos livros didáticos 

 

O Processo de educar deve ser inclusivo, receber todos os alunos observando as 

suas especificidades. Isso têm se tornado um dos pontos importantes nas discussões 

sobre a educação brasileira e foi fortemente influenciado por movimentos sociais  

“principalmente os de caráter identitário (indígenas, negros, quilombolas, feministas, 

LGBT, povos do campo, pessoas com deficiência, povos e comunidades tradicionais, 

entre outros), que, a partir dos anos de 1980, no Brasil, contribuem para a entrada do 

olhar afirmativo da diversidade na cena social” (GOMES, 2012). 

Além da necessidade de inclusão de diferentes sujeitos, diversas organizações 

sociais, sobretudo, relacionados ao movimento negro e indigenista, observam que os 

conteúdos escolares também devem ser inclusivos. Sendo assim, diversas disciplinas 

escolares deveriam inserir conteúdos que abordassem a participação de grupos 
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minoritários no processo de construção da História e Cultura Brasileira. 

Neste ponto, dois elementos devem ser destacados: a resistência de muitos 

professores à inclusão destes conteúdos e o limitado número de livros didáticos que 

abordam temáticas fora da História/Cultura hegemônica (marcadamente relacionada à 

cultura de países europeus). 

Ao analisar os livros que tratam sobre a literatura brasileira, é facilmente 

percebido o reduzido número de mulheres citadas, dentre elas, as mulheres negras 

beiram a inexistência. Que significados esse silêncio pode representar? Mulheres negras 

não escrevem? Não têm nada relevante pra contar? 

Apesar dos Estudos Literários observarem que o autor, na maioria das vezes, não 

deve ser tomado como a referência para análise da sua obra, proponho que devemos 

buscar uma equiparação entre os escritores apresentados aos estudantes através de livros 

didáticos. Afinal, o que pensamos ao abrir um livro que apresenta os marcos da nossa 

literatura e nele há um número mínimo de mulheres? 

O silenciamento dessas vozes parece ter o efeito de produzir um mundo onde 

apenas uma parcela da população tem histórias que devam ser preservadas. Mas como 

entender isso em uma sociedade como a nossa, na qual mulheres e homens negros têm 

colaborado de forma intensa na nossa formação cultural e histórica? 

Com o objetivo de realizar a crítica a esse silêncio que apaga a importância de 

muitos personagens da nossa história e elaborar formas de ações para denunciar esses 

esquecimentos, a partir dos anos de 1960 e 1970, começaram a formar-se as áreas de 

estudos que hoje conhecemos como os Estudos Culturais e os Estudos de Gênero. As 

pesquisas realizadas por estudiosos dessas áreas identificaram que a História e várias 

outras áreas do conhecimento apresentavam um mundo que era descrito pelos ideais de 

homens, majoritariamente, brancos, cristãos e heterossexuais (LOURO, 2002). 

Um dos objetivos claros desses pesquisadores era buscar visões de mundo, 

formas de interpretar a sociedade, que incluíssem a visão de diversos povos de origem 

não europeia, como os diversos povos africanos e indígenas, além de incluir a visão das 

mulheres. 

Apesar de não ser um processo recente, a busca por essa inclusão, no Brasil, 

caminha a passos lentos (JESUS, 2012). No que diz respeito ao que é ensinado nas 

escolas e nos materiais didáticos utilizados ainda permanecem muitas lacunas, pois 

ainda há uma grande ausência de visões de mundo excluídas do espaço escolar, mesmo 

com a promulgação da Lei no 10.639/2003, que trata do ensino da Cultura e História 
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Africana e Afro-brasileira nas escolas, ainda há um grande caminho a ser percorrido. 

Ao buscar o resgate dos trabalhos das escritoras Maria Firmina dos Reis e 

Carolina Maria de Jesus, com o intuito de divulgar as produções literárias realizadas por 

estas mulheres negras, colabora-se com a divulgação de formas de expressões culturais 

produzidas por autoras que foram silenciadas por muitos anos. 

O referencial teórico que serve de ponto de partida para a realização desta 

pesquisa tem por base os Estudos de Gênero. Esta escolha leva em consideração a ideia  

de que as distinções estabelecidas entre homens e mulheres não são de origem natural, 

nem baseados em referenciais biológicos. Pelo contrário, as hierarquias que diferenciam 

os sujeitos a partir da inserção dos mesmos em classificações do tipo: homem ou 

mulher, dentre outras, são histórica e socialmente construídas (SCOTT, 2005). Além 

disso, essas classificações são constantemente atualizadas por discursos formulados por 

sujeitos e instituições, as mais diversas possíveis (BUTLER, 2003). 

Um dos efeitos dessa distinção entre homens e mulheres foi a divisão social do 

trabalho. Junto com essa divisão construiu-se um ideal de homem, ao qual caberia as 

atividades públicas, e um ideal de mulher, a quem restaria as atividades possíveis de 

serem realizadas dentro de casa. 

A categoria Gênero apresenta-se, assim como sugere Joan Scott, como “uma 

primeira maneira de dar significado às relações de poder [...] um primeiro campo no 

seio do qual, ou por meio do qual o poder é articulado” (SCOTT, 2005) a partir do qual 

os homens definiram seus locais de forma diferenciada em relação às mulheres. 

 
Ao utilizar gênero, deixa-se de fazer uma história, uma psicologia, ou 
uma literatura das mulheres, sobre as mulheres e passa-se a analisar a 
construção social e cultural do feminino e do masculino, atentando 
para as formas pelas quais os sujeitos se constituíam e eram 
constituídos, em meio a relações sociais de poder (LOURO, 2002, p. 
15). 

 
Gênero seria, além disso, o elemento que possibilitaria a inteligibilidade dos 

sujeitos (BUTLER, 2003), a partir da dicotomia homem ou mulher, e da inserção de 

indivíduos em um desses dois polos os sujeitos teriam seus papéis sociais definidos. 

As pesquisadoras orientadas por perspectivas baseadas nos Estudos Feministas 

e/ou nos Estudos de Gênero têm observado nas mais diversas áreas do conhecimento 

que a ausência de mulheres ocorre de forma arbitrária. 

Em relação aos Estudos Literários, a partir dos anos de 1960, iniciou-se um 

processo de resgate da literatura produzida por mulheres, organizado e empreendido, 
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inicialmente, pelos grupos de Estudos Literários Feministas. Segundo Schwantes 

(2006): 

 
Os estudos de Gênero [partiram] de uma ampla operação de revisão do 
Cânone Literário, na tentativa de demonstrar que as escritoras mulheres são, 
a longo prazo, defenestradas do Cânone. Não necessariamente porque suas 
obras não tenham qualidade, mas porque, para tornarem-se capazes de 
expressar uma experiência especificamente feminina, recusada no contexto 
de uma instituição literária falologocêntrica, elas precisam, de alguma forma, 
trair e subverter os pressupostos que aparentemente, abraçam. Dessa forma, o 
que pareceu falha [nessa literatura] é exatamente o que lhe confere 
especificidade. 

 

Ao analisar a ideia de Schwantes, parece fácil destacar alguns elementos que 

facilitariam o processo de esquecimento de algumas obras literárias e de suas autoras. 

No caso do romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, a obra quase perdeu-se. 

Publicado inicialmente no ano de 1859, o romance é considerado um dos primeiros 

livros publicados no Brasil cuja autoria está associada a uma mulher. 

Esquecido por muitos anos, restou apenas um volume original, descoberto, por 

acaso, por Horácio de Almeida que, depois de algumas pesquisas, conseguiu descobrir a 

autoria desse livro, cuja capa apenas dizia “Por uma Maranhense”. Ao comentar sobre o 

assunto, Almeida (1975) observa ser espantoso o fato de um livro e sua autora quase 

nem serem citados em vários cânones de literatura como o de Antônio Henriques Leal, 

Francisco Sotero do Reis e Mário Martins Meireles, específicos sobre autores 

maranhenses, quando encontramos nesses compêndios “o que havia de melhor entre os 

filhos da terra, de cambulhada com figuras menos expressivas” (ALMEIDA, p. II, 

1975). 

Esse “esquecimento” não deve ser entendido como casual. Deve-se destacar 

também que os eventos que colaboram, ou não, para a permanência de um autor 

dependem de um intricado jogo de relações que extrapolam as questões estéticas. Como 

analisa Bourdieu (1996), o processo de reconhecimento de um autor e de sua 

consagração no campo literário (através de sua citação em antologias, livros didáticos, 

acesso a Academias de Letras, dentre outros) dependem da articulação de vários 

capitais. Relações de amizades, ocupação de cargos públicos, ou reconhecimento de 

uma elite intelectual, poderiam facilitar a permanência de um autor e o esquecimento de 

outro. 

É difícil imaginar que esse conjunto de relações estaria acessível à uma mulher 

mestiça que trabalhava como professora no interior da província do Maranhão e que 
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tinha como uma de suas principais temáticas a luta pelo fim da escravidão em uma terra 

que dependia essencialmente da mão de obra escrava. 

No caso de Carolina Maria de Jesus, outros elementos devem ser destacados. 

Catadora de lixo e tendo apenas dois anos de estudo formal, Carolina tornou-se um 

fenômeno editorial do ano de 1960. Após a publicação de “Quarto de Despejo: diário de 

uma favelada” ela viu-se no centro das atenções após vender mais de cem mil 

exemplares, ter seu diário traduzido para mais de treze idiomas e ser vendido em mais 

de 40 países. 

O texto realista de Carolina expôs, como poucos, a realidade miserável da autora 

e da favela do Canindé, onde ela vivia. Santos (2009) destaca que a rapidez com que 

Carolina foi esquecida pode estar associada ao contexto político brasileiro após o golpe 

de estado de 1964, pois, mesmo em seus livros publicados após “Quarto de Despejo”, 

havia uma forte crítica social, o que não era muito apreciado pelo regime vigente. 

Apesar de Identificar elementos que podem ter colaborado com o esquecimento 

destas autoras e de suas obras, o objetivo deste trabalho centra-se no resgate dos 

trabalhos destas autoras, análise dos seus textos e apresentação destes aos estudantes do 

Ensino Médio, colaborando, assim, para a ampliação de suas visões de mundo. 

 
 

Os textos e a sala de aula 

 

Apesar dos distintos momentos em que foram escritos e dos diferentes gêneros 

textuais apresentados, há importantes pontos de contato entre as obras que são 

aproximadas neste trabalho. 

No romance “Úrsula” (1859) e no conto “A escrava” (1887) Maria Firmina dos 

Reis produz textos de cunho claramente abolicionistas. Em Úrsula, modelo clássico de 

narrativa do Romantismo, cujo foco principal é dado às peripécias enfrentadas pelos 

protagonistas Úrsula e Tancredo, Maria Firmina introduz, com a presença dos 

personagens Túlio e Mãe Susana, uma nova visão sobre negros, humanizando-os e 

denunciando a vida que levavam como escravos. “O romance e a assumida 

afrodescendência da escritora soam como gestos revolucionários que a distinguem do 

restante da literatura brasileira da época” (DUARTE, 2008, 16). 

Ao apresentar o personagem Túlio o foco da narradora fixa-se sobre suas 

virtudes: 

5904

Ana
Pencil



8 
 

“E o mísero sofria; porque era escravo, e a escravidão não lhe 
embrutecera a alma; porque os sentimentos generosos, que Deus lhe 
implantou no coração, permaneciam intactos, e puros como sua alma. 
Era infeliz; mas era virtuoso; e por isso seu coração enterneceu-se” 
(REIS, 2004, p. 23). 

 

Além disso, durante a narrativa, Maria Firmina abre espaço, a partir da voz de 

Mãe Susana, para resgatar a história do aprisionamento de homens e mulheres negras: 

 

Ainda não tinha vencido cem braças de caminho, quando um assobio, 
que repercutiu nas matas, me veio orientar acerca do perigo iminente, 
que aí me aguardava. E logo dois homens aparecem, e amarraram-me 
com cordas. Era uma prisioneira – era uma escrava! Foi embalde que 
supliquei em nome de minha filha, que me restituíssem a liberdade: os 
bárbaros sorriam-se das minhas lágrimas, e olhavam-se sem 
compaixão. Julguei enlouquecer, julguei morrer, mas não me foi 
possível... a sorte me reservava ainda longos combates (REIS, 2004, 
p.116). 
 

A partir da personagem Mãe Susana, Maria Firmina denuncia a terrível viagem a 

que os negros eram submetidos ao serem trazidos para as Américas: 

 

Meteram-me a mim e a mais trezentos companheiros de infortúnio e 
de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. Trinta dias de 
cruéis tormentos, e de falta de absolutamente tudo quanto é mais 
necessário à vida passamos nessa sepultura até que abordamos as 
praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão fomos 
amarrados em pé e para que não houvesse receio de revolta, 
acorrentados como os animais ferozes de nossas matas... davam-nos 
água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e ainda 
mais porca (REIS, 2004, p.117). 
 

A distância temporal de separa os textos de Maria Firmina dos Reis e de 

Carolina Maria de Jesus evidenciam a situação marginal a qual mulheres e homens 

negros foram submetidos em nossa sociedade. Apesar da liberdade, os negros que 

viviam nas senzalas, descritos por Maria Firmina, viram os negros favelados que 

Carolina Maria de Jesus registra em seu diário. Quarto de despejo: diário de uma 

favelada (1960) registra o cotidiano da favela do Canindé situada, geograficamente, às 

margens do Rio Tietê e, simbolicamente, às margens da sociedade paulista. Um 

ambiente de extrema pobreza e marcado pela exclusão de seus moradores de um mundo 

cheio de benesses acessíveis apenas a uma parcela da população da cidade de São Paulo 

dos anos de 1950. 

O texto de Carolina da Jesus é baseado nas suas atividades do cotidiano, as 
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experiências de vida da autora são a base para os relatos apresentados. 

 

6 de janeiro, Deixei o leito a 4 horas, liguei o radio e fui carregar água. 
Que suplicio entrar na água de manhã. Eu sou frienta! Mas a vida é 
assim mesmo. Os homens estão saindo para o trabalho. Levam as 
meias e os sapatos nas mãos. As mães prendem as crianças em casa. 
Elas ficam ansiosas para ir brincar na água. As pessoas de espírito 
jocoso dizem que a favela é a cidade náutica. Os outros dizem que é a 
Veneza Paulista (JESUS, 1960, p. 144). 
 

A rotina e a agruras enfrentadas preenchem várias páginas de desabafo/denuncia: 
 

“Cheguei no açougue, a caixa olhou-me com um olhar descontente. 
- Tem banha? 
- Não tem. 
- Tem carne? 
- Não tem. 
Entrou um japonês e perguntou: 
- Tem banha? 
Ela esperou eu sair para dizer-lhe: 
- Tem. 
Voltei para a favela furiosa. Então o dinheiro do favelado não tem 
valor? Pensei: 
Hoje eu vou escrever e vou xingar a caixa do Açougue Bom jardim. 
Ordinária! (Jesus, 1960, p. 144-145). 
 
 

Aqui faz-se importante lembrar que o texto de Carolina de Jesus situa-se nas 

bordas do que costuma ser chamado de língua culta. O pouco acesso à educação formal 

que a autora teve insere a escritora nas “franjas do universo letrado”. “Quarto de 

despejo é um livro que marca uma fenda entre dois mundos: o da totalidade e o dos 

restos, o mundo burguês que idealizava e a sobrevivência no universo infeliz da favela, 

o uso do português formal e do português falado na favela” (FERNANDES, p. 103, 

2006). Além disso, o texto de Carolina de Jesus aborda os diversos elementos sociais 

que influenciavam na vida dos favelados, desde o preço dos gêneros alimentícios às 

disputas  políticas que ocorriam na cidade e no país. 

 
[...] Quando uma senhora perguntou-me o que acho do Carlos 
Lacerda, respondi concientemente: 
- Muito inteligente. Mas não tem iducação. É um politico de cortiço. 
Que gosta de intriga. Um agitador. 
Uma senhora disse que foi pena! A bala que pegou o major podia 
acertar no Carlos Lacerda. 
- Mas o seu dia... chegará – comentou outra. 
Varias Pessoas afluiram-se. Eu, era o alvo das atenções. Fiquei 
apreensiva, porque eu estava catando papel, andrajosa. (JESUS, 1960, 
p. 12) 
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Ao analisarmos as obras de Maria Firmina (Úrsula, 1959) e Carolina de Jesus (Quarto 

de despejo, 1960), percebemos a presença de um discurso de denúncia e crítica às condições de 

vida de homens e mulheres negros que não apresentam mudanças significativas apesar dos cem 

anos que separam as publicações das autoras. Ao pensarmos sobre o apagamento de suas obras, 

é preciso destacar que as duas escritoras estavam inseridas nos extratos mais pobres da 

sociedade brasileira; eram mulheres negras em uma sociedade onde a escravidão era legalmente 

permitida (no caso de Maria Firmina) e o racismo servia como base para uma distinção que 

estabeleceu, socialmente, uma assimetria entre sujeitos brancos e negros (para as duas 

escritoras). 

Para concluir, destacamos a necessidade de pensarmos sobre os problemas da 

sociedade brasileira e os processos históricos envolvidos na trajetória de formação desta 

sociedade nos ambientes escolares. Destacamos alguns dos vários pontos em que os 

textos apresentados podem ser inseridos para despertarem o pensamento crítico sobre os 

conteúdos escolares e suas relações exteriores à sala de aula, tais como: A discussão 

sobre Níveis de Linguagem e os pré-conceitos que os cercam; As adaptações 

relacionadas ao uso da Linguagem Formal e Linguagem Coloquial; Os contextos que 

estabelecem o destaque de determinados estilos e Escolas Literárias e as possíveis 

influências que envolvem o esquecimento e a permanecia de alguns autores e obras. As 

distinções entre tipologias textuais e gêneros textuais, como romance, novela, conto e 

diário; As características entre texto ficcional e texto biográfico etc. 
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LITERATURA AFRO-FEMININA BRASILEIRA DO SÉCULO XXI: CORPO, 
VOZ, POESIA E RESISTÊNCIA. 

 
Amanda Crispim Ferreira (PG –UEL) 

Luiz Carlos Ferreira de Melo Migliozzi (UEL) 

Resumo: O objetivo desta comunicação é apresentar considerações em torno da escritura 
afro-feminina brasileira no século XXI, por meio da análise de poemas de Cristiane 
Sobral, a partir de uma reflexão sobre as produções de mulheres negras do século XX, a 
fim de percebermos as relações existentes nessas escrituras. Apesar de surgida no século 
XIX, com a obra Úrsula (1859) de Maria Firmina dos Reis, acredita-se que essa escrita 
só ganha visibilidade a partir de 1960, com a publicação de Quarto de Despejo, de 
Carolina Maria de Jesus e fortalece-se nos anos de 1970, com o surgimento dos Cadernos 
Negros, publicação anual e coletiva de textos literários afro-brasileiros. Dentre as autoras 
dos Cadernos, encontramos Conceição Evaristo, que estreou na literatura na década de 
1990 e, desde então, colaborou para a solidificação da literatura afro-feminina, uma voz 
que resulta de um não-lugar, pois apesar de ser produzida por mulheres negras, muitas 
vezes se depara com um movimento negro machista e um feminismo racista. Sendo assim, 
ela nasce de um desejo de resistência e de reivindicação. Resistência a uma 
representatividade negativa e estereotipada da mulher negra na literatura brasileira 
canônica e reivindicação de direitos, principalmente o direito de ter voz. 
 

Palavras-chave: Literatura afro-feminina. Mulher negra. Intertextualidade. 

 

Pensar a escrita afro-feminina é pensar um movimento, em um ato de resistência. 

Acredita-se que teve seu início em 1859, com a publicação do romance Úrsula, de Maria 

Firmina dos Reis. Digo acredita-se, porque não se pode negar que, provavelmente, outras 

mulheres negras escreveram antes de Firmina, mas não temos notícia, visto que no século 

XIX, era, praticamente, impossível uma mulher poder escrever em um jornal ou publicar 

um livro. Um exemplo claro dessa situação, é o próprio Úrsula, que foi lançado sob o 

pseudônimo de “uma maranhense”.  O romance aborda não só a questão feminina, mas 

também a negra, por fazer a forte crítica ao patriarcado e também uma denúncia do tráfico 

negreiro. Assim, tal obra é um marco, que empenhou-se em “destronar a autoridade do 

falo-etno-euro-centrismo” (ZOLIN, 2009, p.329). 
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Úrsula inaugurou a presença da mulher negra na Literatura Brasileira/ afro-

brasileira enquanto sujeito de sua história, porém, enquanto objeto, ou seja, personagem, 

esta já visitava os espaços literários brasileiros desde o Barroco, com Gregório de Matos. 

Neste momento, a representação da mulher, ou melhor, da mulher negra, pelas lentes do 

poeta brasileiro, apresentava uma visão estereotipada (dócil, destituído de vontade, de 

voz e como objeto manipulável) e zoomorfizada (bicho fera, besta domesticado), nunca 

humanizada. 

Assim como Gregório de Matos, outros nomes da  Literatura canônica brasileira 

reforçaram essa visão, como José de Alencar, com suas “morenas ardentes” e “escravas 

dóceis e manipuláveis”, Aluísio de Azevedo, com suas Ritas Bahianas e Bertolezas, Jorge 

Amado, com suas Gabrielas, Terezas Batistas, Tietas do Agreste, e tantas outras mulatas 

assanhadas, objetos sexuais de homens brancos, escravas boas, negras estéreis ou como 

disse Eduardo de Assis Duarte (2010) “mulheres marcadas” de nossa Literatura. As 

estereotipias culminam com a publicação de Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre 

em 1933, em que o autor reforça a ideia, talvez inconscientemente, da mulata boa de 

cama, e apresenta-nos o mito da “democracia racial”, alegando que a miscigenação em 

nosso país ocorreu de forma amigável entre negras e portugueses, com relações 

consentidas por ambas as partes e não por meio da violência do estupro. Sobre a influência 

da obra de Freyre na composição de tal mito e na realidade atual da mulher negra 

brasileira, citamos Nascimento (2006): 

Transcorridos sessenta anos desde a publicação de Casa Grande e 
Senzala, de Gilberto Freyre, o mito permanece atuante. Sua versão 
atualizada configura-se, hoje, na mulata tipo exportação, novo produto 
brasileiro na praça; antes eram exportados açúcar, ouro, café, etc, hoje 
se exportam corpos: o novo ciclo de comercialização, a mais recente 
retificação da mulher de cor. (NASCIMENTO, 2006, p.49). 

 
Assim, configurava-se e ainda configura o retrato da mulher negra em nossa 

Literatura. O objetivo da literatura afro - feminina, portanto, é romper com todos esses 

estereótipos e propor novas histórias, novos olhares, por meio de novas vozes. 

 

Considerações em torno da literatura afro - feminina 

 

O século XX, mais precisamente a partir da década de 60, abrigou a efervescência 

dos movimentos sociais no Brasil. Além do movimento dos trabalhadores, o negro e o 

feminista ganharam força, influenciando nossa sociedade e consequentemente nossa 
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Literatura. Dentre as grandes conquistas desses movimentos, o direito a palavra foi um 

dos mais significativos, já que esta é a maneira que temos para acessar o mundo. A escrita 

afro - feminina, que é o objeto a que vamos debruçar, é um elemento comum a esses dois 

movimentos, negro e feminista, pois aborda a questão étnica e a questão de gênero. 

Porém, ao propormos este estudo, precisamos refletir sobre quem é a mulher negra, que 

mesmo sendo o ponto de intersecção entre esses dois grupos, não se encaixa em nenhum 

deles, pois em muitas vezes, o movimento negro mostrou-se machista e o feminista, 

racista. Sendo assim, em nossa sociedade, ser mulher negra reflete um desafio maior do 

ser mulher branca, ou um homem negro. José Eugênio das Neves (2009) reflete sobre 

essa questão citando Bonnici: 

Verifica-se então que a situação da mulher colonizada é pior do que a 
do homem na mesma situação, de vez que sofre uma dupla colonização, 
política e de gênero, complementando o pensamento do autor acima 
mencionado (Bonnici), acrescentamos que pode haver uma situação 
ainda mais trágica: uma tripla colonização, que se verifica no caso das 
mulheres afro-descendentes que vivem em países colonizados. Neste 
caso, além da dominação política e de gênero, verifica-se ainda outra 
ligada ao fator étnico (NEVES, 2009, p. 49) 

 

Por isso, apesar de também sofrer preconceitos, o homem negro e a mulher branca não 

possuem a sensibilidade para escrever sobre o que é ser mulher negra em nossa sociedade.  

  Sueli Carneiro, negra brasileira, também aborda essa questão em seu artigo 

“Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na América latina a partir de uma 

perspectiva de gênero” (S/D), e ao refletir sobre a militância da mulher negra, propõe um 

feminismo negro, pois percebe que a resistência da mulher negra se difere da mulher 

branca: 

Quando falamos do mito da fragilidade feminina, que justificou 
historicamente a proteção paternalista dos homens sobre as mulheres, 
de que mulheres estamos falando? Nós, mulheres negras, fazemos parte 
de um contingente de mulheres, provavelmente majoritário, que nunca 
reconheceram em si mesmas esse mito, porque nunca fomos tratadas 
como frágeis. Fazemos parte de um contingente de mulheres que 
trabalharam durante séculos como escravas nas lavouras ou nas ruas, 
como vendedoras, quituteiras, prostitutas... Mulheres que não 
entenderam nada quando as feministas disseram que as mulheres 
deveriam ganhar as ruas e trabalhar! Fazemos parte de um contingente 
de mulheres com identidade de objeto. Ontem, a serviço de frágeis 
sinhazinhas e de senhores de engenho tarados. Hoje, empregadas 
domésticas de mulheres liberadas e dondocas, ou de mulatas tipo 
exportação. (CARNEIRO, S/D, ...) 
 

Por meio dessas afirmações, podemos perceber o perfil dessas mulheres e assim 

compreendermos melhor a sua escrita. Mulheres que, desprovidas do rótulo de frágeis, 
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sempre tiveram que sair às ruas e trabalhar para prover o seu sustento e o de sua família, 

pois na maioria das vezes, essas não possuem o marido, cabendo a elas essa função, 

rompendo com a tradição patriarcal europeia e retomando a tradição matriarcal africana. 

Mulheres que tiveram, desde a escravidão, seus direitos negados, como o direito à 

maternidade, pois naquela época, seus filhos eram posse do senhor de escravos e seu peito 

era para alimentar os filhos dele e não os seus. Hoje, a maioria das mulheres negras ainda 

precisa deixar seus filhos para cuidar dos filhos das patroas.  Outro direito ainda refutado 

é a posse do próprio corpo, que durante anos serviu ora de “fábrica de novos 

escravizados” ora de objeto de satisfação sexual do senhor e que por isso, ainda é exposto 

ou violado. Basta vermos os corpos quase nus que se exibem, com certa naturalidade, na 

TV e a taxa de mulheres negras estupradas no Brasil.  

A literatura afro – feminina , além de, denunciar essa situação pela qual ainda 

estão submetidas às mulheres negras, revela quem é esta mulher, que está em constante 

busca por seus direitos, desde aqueles considerados os mais básicos, como o direito ao 

pão, à moradia, ao trabalho e até aqueles considerados mais “complexos” como o direito 

à fala, à maternidade, ao corpo, à sexualidade, ao estudo, à afro-brasilidade, à 

ancestralidade, à religiosidade, à memória, à poesia, à família, ao amor. São textos que 

possuem a marca da escrevivência, ou seja, escrita da existência. A escrita é fruto de suas 

experiências de vida. É resultado daquilo que viveu, viu ou ouviu. É um texto que se 

posiciona, não é neutro. Tem cor, sexo, posição social. Cito Conceição Evaristo: 

Sendo as mulheres invizibilizadas, não só pelas páginas da história 
oficial, mas também pela literatura, e quando se tornam objetos da 
segunda, na maioria das vezes, surgem ficcionalizadas a partir de 
estereótipos vários, para as escritoras negras cabem vários cuidados. 
Assenhorando-se “da pena”, objeto representativo do poder falo-
cêntrico branco, as escritoras negras buscam inscrever no corpus 
literário brasileiro imagens de uma auto-representação. Surge a fala de 
um corpo que não é apenas descrito mas antes de tudo vivido. A 
escre(vivência) das mulheres negras explicita as aventuras e as 
desventuras de quem conhece uma dupla condição, que a sociedade 
teima em querer inferiorizada, mulher e negra. (EVARISTO, 2005, p. 
205, grifo da autora). 

 

Sendo assim, a escrita de mulheres negras procura ressignificar palavras e valores 

distorcidos pela Literatura canônica. Desconstrói estereótipos, renuncia a todas as 

verdades que lhes foram impostas e “liberta” as novas gerações destas, por meio do 

questionamento e reconstrução da autoestima. Recupera o seu passado, lambuza-se em 
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mares negros, e assume o seu reinado em Benguela1 e em terras brasileiras. Rompe com 

as Ritas Bahianas e Tietas, e, assumindo o movimento da escrita, apresenta a sociedade 

as verdadeiras mulheres negras, seus sentimentos, suas lutas, paixões, conquistas e 

reivindicações.  

 

A escrevivência de Cristiane Sobral: heranças de Carolina Maria de Jesus e 

Conceição Evaristo 

 

 Cristiane Sobral é atriz, escritora e professora. Nasceu na década de 1970, num 

bairro da periferia do Rio de Janeiro.  Criada sob influências da cultura afro-brasileira, 

que recebera por meio de seus pais e demais familiares, a autora foi aos poucos tornando-

se negra, não apenas pela cor da sua pele, mas aderindo a cultura negra como um todo, 

por meio de um processo de autoidentificação.  Encontrou no teatro o lugar para a reflexão 

sobre a identidade negra, para o questionamento dos padrões eurocêntricos e para o 

fortalecimento de sua identidade. Em 1990, mudou-se para Brasília, cidade onde 

encontrou diversas possibilidades de atuação e por isso, decidiu fixar residência. Em 

1998, formou-se como a primeira aluna negra graduada em Interpretação Teatral pela 

UNB e desde 2000, publica poemas e contos na Antologia Cadernos Negros, além de 

publicações exclusivas como  Não vou mais lavar os pratos (2010), Espelhos, 

miradouros, dialéticas da percepção (2011) e Só por hoje vou deixar o meu cabelo em 

paz (2014). 

 Cristiane Sobral é hoje uma das representantes da, se assim podemos nomear, 

“nova era da escrita afro-feminina”, que apesar de retomar o projeto literário histórico-

filosófico de suas ancestrais, ampliam suas discussões para temas atuais como a 

sexualidade, a identidade, o fazer poético e o lugar da mulher negra na sociedade 

contemporânea. Além dos suportes, que hoje não se restringem mais ao papel, mas vão 

do palco à tela do computador, tablets e celulares.  Cito Duke: 

As escritoras mais jovens não procuram esquecer o propósito maior de 
alinhar-se com uma estética negra do Brasil. De fato, cada nova geração 
se inspira nas anteriores. Ao mesmo tempo, as escritoras mais jovens 
podem testemunhar os logros ao observar que, com cada palavra e com 
o passar do tempo, conseguem empurrar mais para trás aquela herança 
dolorosa original, num grande esforço grande de fazê-la desaparecer 
por completo, abrindo espaço para novas visões e atuações na história 
e cultura brasileiras. O valor, no seu discurso, está na sua capacidade 

                                                           
1 Referência ao poema “Coração tição” de Ana Cruz. E... feito de Luz. 1997, p.31. 
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constante de reescrever a história da nação e da mulher, ao seu modo. 
(DUKE, 2016, p.13) 

 
 Neste sentido, quando lemos os textos das jovens autoras, podemos enxergar em seus 

escritos um misto de passado e presente, ou seja, sabemos que o contexto atual é diferente 

do antigo, que fora marcado por seus ativismos negros e feministas, mas, apesar disso, a 

literatura atual “expressa algumas das mesmas preocupações e questionamentos de 

justiça, direitos iguais, desigualdade econômica e cidadania daquela época formativa de 

conscientização.”  O que, na realidade, podemos dizer que diferencia esses textos 

(precursores e contemporâneos) é justamente o enfoque do “grito” dessas mulheres, isto 

é, o que busca a escritora negra atual? O que ela reivindica? 

 Se olharmos para trás e observarmos a obra de Carolina Maria de Jesus, escritora 

que ficou conhecida em todo mundo em 1960, com publicação de Quarto de despejo, 

perceberemos uma literatura marcada por profunda dor e agonia, um discurso agressivo, 

“evidência do desespero e sensação de aprisionamento que, as duras penas, a narradora 

procura descrever. Trata-se de uma literatura de realismo social que se inspira na 

paisagem local da favela, da fome rural, dos espaços urbanos de privação e crime. ” 

(DUKE, 2016, p.19). O contexto de extrema falta vivido pela pioneira Carolina Maria de 

Jesus, justificava um discurso duro, brutal, revelando e denunciando as situações 

precárias da população que vivia às margens, como os favelados, crianças e as mulheres 

negras. Sua reivindicação era por alimento, pelo exercício da cidadania, pela voz e 

libertação. A escrita para Carolina é uma questão de sobrevivência. Primeiramente, 

sobrevivência psíquica e depois, com o sucesso de suas obras, sobrevivência material.  

Carolina escrevia para passar a fome, escrevia para liberar a raiva, escrevia para 

descansar, escrevia para se conhecer, enfim escrevia para viver: 

 
Escrever para Carolina era uma necessidade vital. Não uma fuga da 
realidade, cujo lado mais cru ela descreve e enfrenta com galhardia, mas 
um refúgio, um amparo. Como se pudesse, por um momento tronar-se 
independente da favela. Escrever é, ainda, meio de se conciliar consigo 
mesma e talvez entender melhor o que lhe vai na alma. Manter emoções 
à distância e melhor dominá-las. Para afrontar a discriminação e a fome, 
a escrita, salto criativo, oferecia um bálsamo. (...) Escrever para superar 
a fome, escrever para suportar a opressão e a indignidade. Escrever para 
tentar sair da imobilidade. (...) No registro puramente psicológico, 
escrever era para Carolina uma fonte de prazer, da ordem da 
sublimação. Canalizando sua energia para essa atividade tão criativa e 
valorizada socialmente, estruturava-se psiquicamente, reelaborava a 
experiência traumática e talvez superasse. Daí o caráter vital dessa 
atividade. (CASTRO; MACHADO, 2007, p. 108) 
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 Já Conceição Evaristo, autora que estreou na literatura nos anos de 1990, 

também cresceu em uma favela e se inspirou em Carolina, para acessar a escrita. Para ela, 

Jesus era esperança de dias melhores para mulheres como ela, um exemplo de mudança 

real, concreto, em uma época em que isso não era possível.  

Contudo o contexto das autoras e a relação que elas tinham com o espaço da favela 

eram diferentes. Quando lemos os textos de Conceição, percebemos que a favela é seu lar 

e que os favelados fazem parte da sua história, da sua família. É o espaço pelo qual a 

autora se constituiu e formou sua identidade. Diferentemente de sua precursora, a autora 

coloca-se como porta-voz desse povo marginalizado. E, por meio de sua escrita, a 

literatura afro-feminina vai afastando-se do teor agudo e combatente de Carolina Maria 

de Jesus, para “promover uma solução à angustia interna de Ponciá, sugerindo que seu 

renascimento como mulher inteira seja possível por meio do seu reencontro com forças 

sublimes que carrega dentro dela mesma como afrodescendente.” (DUKE, 2016, p.25). 

A escrita para Conceição Evaristo é uma forma de manifestar suas angústias, pois para 

ela, a arte em geral é uma forma de suportar o mundo e como ela não possui outras 

habilidades artísticas além da Literatura, argumenta: “Escrevo porque não sei dançar nem 

cantar. Não tenho outras formas de manifestar minhas angústias... Se não escrever, 

adoeço.” Declarou em uma conferência com alunos da graduação em Letras da UFMG, 

em maio de 2012.  

Cristiane Sobral retoma tanto a questão social, quanto a existencial apontadas por 

suas precursoras. E, ademais a esses pontos, a autora traz uma reflexão sobre os anseios 

da mulher negra na atualidade. Sobral, que provavelmente não morou na favela, nem 

passou fome, apresenta em seus escritos outras fomes. Seu lugar de fala é outro, não é o 

mesmo de suas precursoras, contudo, parte deles. A voz de Sobral revela um outro tipo 

de luta, não mais contra a fome ou por uma moradia digna ou pelo direito de ser mulher 

e mãe, mas pelo direito a uma profissão, a um relacionamento afetivo verdadeiro, a 

assumir a sua identidade negra ou a não mais lavar os pratos, como denunciou em seu 

poema “Não vou mais lavar os pratos”: 

Não vou mais lavar os pratos 
Nem vou limpar a poeira dos móveis 
Sinto muito. Comecei a ler 
Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi 
Não levo mais o lixo para a lixeira 
Nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal 
Sinto muito. Depois de ler percebi a estética dos pratos 
a estética dos traços, a ética 
A estática 
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Olho minhas mãos quando mudam a página dos livros 
mãos bem mais macias que antes 
e sinto que posso começar a ser a todo instante 
Sinto 
Qualquer coisa 
Não vou mais lavar  
Nem levar. 
Seus tapetes para lavar a seco 
Tenho os olhos rasos d’água 
Sinto muito 
Agora que comecei a ler, quero entender 
O porquê, por quê? E o porquê 
Existem coisas 
Eu li, e li, e li  
Eu até sorri 
E deixei o feijão queimar… 
Olha que o feijão sempre demora a ficar pronto 
Considere que os tempos agora são outros… 
Ah, 
Esqueci de dizer. Não vou mais 
Resolvi ficar um tempo comigo 
Resolvi ler sobre o que se passa conosco 
Você nem me espere. Você nem me chame. Não vou 
De tudo o que jamais li, de tudo o que jamais entendi 
você foi o que passou 
Passou do limite, passou da medida, passou do alfabeto 
Desalfabetizou 
Não vou mais lavar as coisas e encobrir a verdadeira sujeira 
Nem limpar a poeira e espalhar o pó daqui para lá e de lá para cá 
Desinfetarei as minhas mãos e não tocarei suas partes móveis 
Não tocarei no álcool 
Depois de tantos anos alfabetizada, aprendi a ler 
Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar 
Meu tênis do seu sapato 
Minha gaveta das suas gravatas 
Meu perfume do seu cheiro 
Minha tela da sua moldura 
Sendo assim, não lavo mais nada 
e olho a sujeira no fundo do copo 
Sempre chega o momento 
De sacudir, de investir, de traduzir 
Não lavo mais pratos 
Li a assinatura da minha lei áurea escrita em negro maiúsculo 
Em letras tamanho 18, espaço duplo 
Aboli 
Não lavo mais os pratos 
Quero travessas de prata, cozinhas de luxo 
E jóias de ouro 
Legítimas 
Está decretada a lei áurea.  
(SOBRAL, 2010, p. 23)  
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O poema, além de apontar a questão social, retomando as denúncias de Carolina Maria 

de Jesus e Conceição Evaristo, apresenta outra situação, os relacionamentos abusivos 

pelos quais se submetem as mulheres, na maioria das vezes, negras. Podemos dizer que, 

isso acontece, devido a persistência dos modelos de relações herdadas no período da 

escravidão, na qual as mulheres negras não eram consideradas “boas para casar”, que 

permeia a nossa sociedade e comanda os relacionamentos até hoje. O resultado, é o que 

podemos chamar de “solidão da mulher negra”, quando percebemos um grande número 

de mulheres negras sozinhas, ou quando não estão sozinhas, se “contentam” com 

relacionamentos extremamente violentos em todos os sentidos. O eu lírico, ao acessar a 

escrita, liberta-se não somente da obrigação do serviço doméstico, mas do relacionamento 

afetivo, que não a satisfaz. A literatura/a leitura abriu-lhe os olhos e ele percebeu que 

poderia ser bem mais feliz, separando o tênis do outro do seu sapato. 

Carolina, em vários momentos abordou a questão da solidão da mulher negra, 

contudo Cristiane, reivindica não só um marido, um homem que a ajude a manter a casa 

e os filhos, mas, acima de tudo, respeito, amor, orgasmo e “joias de ouro legítimas”. No 

poema “Sonho de consumo”, o eu lírico aponta que além de cuidado, compreensão e 

atenção, o homem que quiser estar ao seu lado, precisa “aceitar” a sua identidade negra, 

ou seja “de cabelo trançado”, pois ela não irá se “embranquecer” para ser aceita. Aqui, 

Cristiane revela sua outra preocupação enquanto escritora negra, que é o fortalecimento 

da identidade afro-feminina, movimento característico dessa nova geração de escritoras. 

Por fim, outro elemento, também retomado e reforçado nas escrevivências atuais 

é justamente o tema da voz. Tema, abordado por Carolina em 1960, por Conceição em 

1990 e retomado em 2011, no poema “Voz”, de Sobral: 

Ao escrever procuro palavras 
Como quem monta um quebra-cabeça, 
Num exercício de imaginação e sensibilidade  
Escrever é meu grito de liberdade. 
(SOBRAL, 2010, p.123) 
 

Os quatro versos de Cristiane Sobral dialogam com “Vozes-Mulheres” de Conceição 

Evaristo, publicado primeiramente nos Cadernos Negros e posteriormente na sua 

Antologia, Poemas da recordação e outros movimentos, em 2008: 

A voz da minha bisavó ecoou 
criança 
nos porões do navio.  
Ecoou lamentos 
de uma infância perdida. 
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A voz de minha avó 
ecoou obediência 
aos brancos-donos de tudo.  
 
A voz de minha mãe 
ecoou baixinho revolta 
no fundo das cozinhas alheias 
debaixo das trouxas 
roupagens sujas dos brancos 
pelo caminho empoeirado 
rumo à favela.  
 
A minha voz ainda 
ecoa versos perplexos 
com rimas de sangue 
    e 
    fome.  
 
A voz de minha filha 
recolhe todas as nossas vozes 
recolhe em si 
as vozes mudas caladas 
engasgadas nas gargantas.  
 
A voz de minha filha 
recolhe em si 
a fala e o ato 
O ontem – o hoje – o agora. 
Na voz de minha filha 
se fará ouvir a ressonância 
O eco da vida-liberdade. 
(EVARISTO, 2008, p.27) 
 

No poema de Evaristo, o eu lírico traça o percurso das vozes das suas ancestrais, através 

das estrofes do poema, que ecoaram desde o navio negreiro, depois nas favelas, nas 

cozinhas alheias até chegar na sua voz, que embora acesse a escrita, ainda ecoa versos 

perplexos, com rimas de sangue e fome. Ou seja, ainda que a escrita fosse possível, era 

difícil, assim como foi para Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo. Por fim, no 

último verso, quando o eu lírico fala da voz da sua filha, aponta que esta “recolhe em si 

todas as vozes, recolhe em si, as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz 

de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem – o hoje – o agora. Na voz da minha 

filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida - liberdade.” No último verso de Conceição 

podemos ver a escrita de Cristiane Sobral, que hoje, pode falar, graças ao caminho já 

aberto por suas precursoras.  
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Considerações finais 

 

Podemos dizer que a escrita de si, para as mulheres negras, é um ato 

insubordinado, corajoso. É um movimento de encontros, reconhecimentos, superações. É 

um processo de escolhas, pois há uma responsabilidade com aquele a quem se representa 

e com aquele para quem se escreve. Neste texto, na história que se escolhe expor, a 

experiência que se decide publicar, outras mulheres devem se encontrar, se identificar, e 

há outros que devem se incomodar: 

 
Escrever pressupõe um dinamismo próprio do sujeito da escrita, 
proporcionando-lhe a sua auto-inscrição no interior do mundo. E, em se 
tratando de um ato empreendido por mulheres negras, que 
historicamente transitam por espaços culturais diferenciados dos 
lugares ocupados pela cultura das elites, escrever adquire um sentido de 
insubordinação. Insubordinação que se pode evidenciar, muitas vezes, 
desde uma escrita que fere “as normas cultas” da língua, caso exemplar 

o de Carolina Maria de Jesus, como também pela escolha da matéria 
narrada. A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para 
“ninar os da casa – grande” e sim para incomodá-los de seus sonos 
injustos. (EVARISTO, 2007, p. 20, grifo da autora). 

 

Sendo assim, escrita afro-feminina é resistência. Movimento vem incomodando que 

desde o século XIX e abrindo caminhos para outras mulheres reconhecerem negras, 

reivindicarem seus direitos, principalmente o direito a voz. 
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A VIOLÊNCIA DE GÊNERO NA RECEPÇÃO DE MIL E UMA NOITES POR 

NÉLIDA PIÑON 

Carlos Magno Gomes (UFS)1 

 

RESUMO: Este trabalho traz parte de um estudo sobre as marcas da violência de gênero em 
Vozes do deserto (2004), de Nélida Piñon. Por ser uma paródia da narrativa árabe Mil e uma 
noites, a obra de Piñon traz referências ao processo narrativo, ao mesmo tempo em que descreve 
a luta da protagonista, Scherezade, por liberdade. Alinhando uma revisão paródica à luta pelos 
direitos da mulher, essa obra descreve a violência contra as mulheres, que eram sacrificadas 
após a primeira noite de núpcias com o califa. Tal tragédia era uma forma de vingança que esse 
soberano impôs às jovens do califado, após descobrir que fora traído pela esposa. Por ser 
metaficcional, a obra de Piñon trata da sua própria condição de arte, ao retomar o enredo da 
narrativa árabe, transportando Scherezade para as páginas de um romance atual. Nesse caso, a 
recepção é paródica por brincar com o enredo clássico e adaptá-lo à luta das mulheres contra a 
cultura machista. Metodologicamente, trabalharemos com alguns conceitos teóricos centrais: 
paródia e intertextualidade, conforme Sant’anna e Samoyault, respectivamente. Dos conceitos 
da violência de gênero, destacaremos os estudos de Segato, Machado e Pasinato. Com isso, 
abrimos espaço para a reflexão sobre as relações intertextuais e interculturais da violência de 
gênero. Nesse caso, a intertextualidade nos convida a expandir o estudo da relação entre texto e 
história, valorizando aspectos ideológicos que os arquivos literários registram. 
PALAVRAS-CHAVE: Recepção. Intertextualidade. Violência de gênero. Paródia. 
 
 

Este trabalho apresenta um estudo sobre as marcas da violência de gênero no 

romance Vozes do deserto (2004), de Nélida Piñon. Por ser uma paródia da narrativa 

árabe Mil e uma noites, essa obra traz referências ao processo narrativo, ao mesmo 

tempo em que descreve a luta da protagonista, Scherezade, contra a violência moral e 

sexual que sofre todos os dias. Com tal empreitada, ela explora sua criatividade para 

superar a ânsia do califa de assassinar as jovens virgens do califado.  

                                                           
1 Professor associado da UFS/CNPq. Pesquisador em estágio de pós-doutorado em Antropologia Social 
(PPAS/UnB). Editor da revista acadêmica: Interdisciplinar. E-mail: calmag@bol.com.br 

5922

Ana
Pencil



2 

 

Alinhando uma revisão paródica à luta pelos direitos da mulher, essa obra 

descreve a violência contra as mulheres, que eram sacrificadas após a primeira noite de 

núpcias com o califa. Tal tragédia era uma forma de vingança que esse soberano impôs 

às mulheres, após descobrir que fora traído pela esposa. Por ser metaficcional, a obra de 

Piñon trata da sua própria condição de arte, ao retomar o enredo da narrativa árabe, 

transportando Scherezade para as páginas de um romance atual. Tal perspectiva de uma 

narradora que fala do próprio ato de contar a história é muito importante para a luta 

contra a violência de gênero, como veremos adiante. 

Nesse caso, a recepção é paródica por brincar com o enredo clássico e adaptá-lo 

à luta das mulheres contra o padrão patriarcal disciplinador. No primeiro momento, 

elegeremos algumas categorias próprias dos estudos de gênero, no segundo, faremos 

uma análise de como a violência contra a mulher é superada pela criatividade da 

narradora. Nesse romance, a subversão é exposta nas estratégias feministas, usadas pela 

protagonista para libertar as mulheres da punição do califa.  

A seguir, apresentamos alguns conceitos sobre violência de gênero, destacando 

as estratégias masculinas usadas socialmente para agredir e punir mulheres que fogem 

de valores, regras, normas e leis impostas por regras sociais. 

 

A violência de gênero 

A violência é um dos temas desafiantes da sociedade brasileira atual. Como 

parte desse quadro de terror, a violência de gênero é uma das formas que mais se repete 

nos dias de hoje conforme os noticiários diários. Marido, namorado ou amante têm 

agredido e eliminado suas companheiras por ciúmes, por insegurança, por vingança, 

entre outras justificativas. Essa prática faz parte de uma estrutura social, guiada pelo 

preconceito de gênero, visto que as “mulheres são predominantemente alvos de atos 

cotidianos e crônicos de violência física, sexual e psíquica” (MACHADO, 2010, p. 63). 

Com esse quadro de falta de segurança, a violência de gênero, em suas diferentes 

vertentes, convida-nos a diferentes reflexões de como ela é recepcionada pelo texto de 

Piñon.  

Como categorias fundamentais para o estudo da violência contra a mulher, 

iniciamos a reflexão destacando a importância de marcarmos ideologicamente as 

diferenças entre a violência contra a mulher e os demais crimes. Logo, partimos da 

perspectiva do “gênero” como uma categoria que define uma relação socialmente 
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construída entre homens e mulheres, que leva em conta questões de subjetividades e 

escolhas. De acordo com Machado, “a questão de gênero implica não só o modo pelo 

qual “eu/ele” me constituo como estilo feminino, masculino, como “eu/ele” penso etc., 

mas também implica em determinadas formas de sexualidade que exercem” (2014, p. 

16).  

Desse conceito central, destacamos a segunda categoria, a “violência de gênero”, 

como um ato de constrangimento ou agressão feminina em público ou em relações 

íntimas. Tal conceito é construído a partir do referencial das ciências sociais, que 

consideram a violência de gênero um processo de imposição de valores, identificada 

quando se atribui simbolicamente ao feminino uma posição inferior, na qual a mulher 

passa a ser vítima preferencial e crônica da opressão física, moral ou sexual de um 

homem (MACHADO, 2010, p. 62). 

Nesta releitura do clássico árabe, a “violência gênero” atravessa as questões de 

violência sexual no espaço conjugal. Tal crime está relacionado à punição da mulher em 

troca da valorização da honra masculina. Cabe lembrar que, apesar de fazer uma 

adaptação de uma fábula patriarcal árabe, a narrativa de Piñon brinca com esses 

conceitos e desloca os valores éticos que dão sustentação a tais crimes. Isso acontece 

porque o tom paródico do texto de Piñon questiona a violência sexual, sofrida pela 

jovem no espaço conjugal, que, socialmente, é aceita como parte do castigo imposto às 

mulheres. 

Além das cenas de sexo imposto, o romance aborda o tema do “feminicídio” 

como pano de fundo da narrativa. A fábula se sustenta pela manutenção do castigo a 

todas as virgens do califado pela culpa da traição da rainha. Essa metáfora reforça a 

punição do corpo da mulher como parte do ritual social de manutenção da honra 

masculina. Com tal estrutura de castigo por uma questão de gênero, esse texto 

contextualiza um dos dilemas atuais da luta pelos direitos da mulher: o fim do 

feminicídio. 

Para Wânia Pasinato (2011), a diferença do feminicídio para o homicídio banal 

de mulheres é uma questão estrutural de preconceito e imposição ao corpo da mulher 

como uma extensão do desejo masculino. Essa perspectiva tem sido abordada de forma 

mais relativizada pelo discurso feminista atual, visto que a categoria gênero não é vista 

como algo fixo, ou unilateral, pois, “ao se pensar o conceito de gênero como construção 

cultural transformável, em termos acadêmicos antropológicos, torna-se claro que não há 
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identidades, mas identificações em processo, jamais identidades eternas e 

uniformatadas” (MACHADO, 2014, p. 18). 

 No caso do “feminicídio”, ressaltamos os outros crimes que o antecedem como 

abusos verbais e físicos, manifestações de violência e privações a que as mulheres são 

submetidas ao longo de suas vidas (PASINATO, 2011, p. 232). No romance de Piñon, 

identificamos um leque de crimes que vão da falta de direitos, passando pelo assédio 

moral e psicológico, ratificado pela violência sexual e, por fim, pela morte da mulher. 

Com tais etapas, a violência de gênero é registrada do início ao fim do texto.  

Depois dessas breves descrições acerca dos diferentes tipos de violência de 

gênero, cabe comentarmos alguns conceitos referentes à intertextualidade e ao processo 

paródico dessa obra. 

 

A recepção feminista 

A recepção feminista de Nélida Piñon torna-se uma marca de Vozes do deserto, 

quando incluímos a série cultural como parte dos intertextos históricos que essa obra 

carrega, já que a intertextualidade nos convida também a expandir o estudo da relação 

entre texto e história, valorizando aspectos ideológicos que os arquivos literários 

registram, mesmo de forma “aleatória ou consentida”. O texto que retoma uma obra 

anterior pode trazer uma homenagem, como uma subversão, e esse processo é parte da 

intertextualidade (SAMOYAULT, 2008, p. 10).  

No caso de Pinón, homenagem e subversão se misturam, projetando uma obra 

que se constrói como uma performance artística de resistência, problematizando a voz 

da mulher artista ao dar espaço a personagens marginalizadas e excluídas. Em Vozes do 

deserto, a intertextualidade paródica é intensificada ao descrever cenas de violência e 

terror, sofridas por uma jovem que todos os dias é ameaçada de morrer, mas que resiste 

com sua criatividade. 

Entre as marcas dessa reescrita, destacamos o uso da metanarratividade para 

abrir espaço para a alteridade. Tais características são próprias da arte pós-moderna que 

tem a marca do duplo movimento: uma obra que fala do próprio ato de narrar, enquanto 

abre espaço para a voz da mulher oprimida.  

Além disso esse romance incorpora a repetição da violência de gênero como 

estratégia de revisão do lugar da mulher no patriarcado, já que a subversão é exposta nas 

estratégias feministas, usadas pela protagonista para acabar com a punição do califa. Tal 
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interpretação é possível, quando incluímos a série cultural como parte dos intertextos 

que uma obra carrega, valorizando aspectos ideológicos que os arquivos literários 

registram, pois se trata de uma estratégia intertextual e, como tal, é ambígua, já que tem 

movimentos que alternam lembranças, homenagens, submissão e subversão ao texto 

árabe original (SAMOYAULT, 2008, p. 10).  

A recepção crítica de um clássico, que é pautado pela violência de gênero, 

convida-nos a pensarmos essa revisão como uma forma de contestação do passado. Por 

ser uma obra paródica, reconhecemos que a recepção feminista de Nélida Piñon se 

destaca por construir personagens femininas transgressoras. Com tal particularidade, 

estamos diante de uma “intertextualidade da diferença” que se opõe ao texto original, 

assumindo um lugar de rebeldia, próprio de autores transgressores (SANT’ANNA, 

2007, p. 20). A seguir, analisaremos as marcas dessa rebeldia a partir das contribuições 

dos estudos sobre a violência de gênero. 

 

Para fora do califado  

Vozes do deserto é reconhecidamente uma obra literária paródica por valorizar o 

prisma feminista contemporâneo, focalizando a narrativa na contadora de histórias de 

Mil e uma noites, Scherezade. Na versão de Piñon, essa jovem se doa ao sacrifício, na 

tentativa de salvar as virgens da morte, mas tem um plano secreto e particular de seduzir 

o califa por meio das narrativas dela e conseguir uma realização: salvar-se da punição, 

proporcionando a libertação das mulheres daquele califado. 

Portanto, a protagonista é uma grande narradora, uma artista que busca a 

salvação das mulheres do califado por meio de seu poder de contar histórias. Ela 

aprendeu essa técnica com “Fátima, a ama que, após a morte prematura da mãe, 

ensinara-lhe a contar histórias” (PIÑON, 2004, p. 8). Scherezade parte em busca de uma 

saída para os crimes cometidos pelo califa contra suas esposas. Essa jovem traz 

esperança para todos: “em torno da jovem floresciam sentimentos na iminência de 

desembocar em um desfecho trágico” (PIÑON, 2004, p. 9). Essa atmosfera de terror das 

primeiras páginas nos coloca diante da violência de gênero explícita, que se mantém por 

meio de uma “estrutura simbólica profunda”, marcada pela contradição de valorizar o 

corpo feminino virgem, puro e idealizado, ao mesmo tempo em que prega o sacrifício 

do mesmo, quando fora dos padrões venerados (SEGATO, 2003, p. 03).  
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Mesmo diante desse clima de feminicídio, essa personagem não se dobra, 

Scherezade procura adiar o sacrifício a cada aurora ao deixar uma história em suspense. 

Tal estratégia também está presente na narrativa árabe, todavia aqui há uma mulher 

artista que planeja ir além do adiamento da morte, pois poderia ser punida com sua 

própria vida, visto que seu plano “poderia facilmente escapar ao seu controle” (PIÑON, 

2004, p. 9).  

Nesse contexto de terror, o perigo da morte está associado ao suspiro por mais 

um dia de vida. Contar histórias era sua saída em busca de dias melhores. A salvação 

das mulheres do reino estava condicionada à criatividade dessa mulher. Ela buscava 

vencer o tempo da vingança e dos crimes contra jovens indefesas que foram 

amaldiçoadas por um califa traído: “Por ordem do soberano, nenhum sangue vil, 

criminoso e traidor, além de jovens, mancharia o piso de mármore diariamente 

preparado para a cerimônia de execução das esposas” (PIÑON, 2004, p. 11).  

A cena do femicídio é retomada por diversas vezes na narrativa, descrevendo 

como a rainha foi enforcada, após ser pega quando traía o califa. A metáfora da punição 

em nome da honra masculina é ainda uma atitude muito comum. Essa relação entre a 

fábula do feminicídio de virgens e o contexto de violência de gênero atual é 

perturbadora. A mesma postura cruel do califa faz parte dos crimes de hoje, visto que 

“em nome do controle, do poder e dos ciúmes, os atos tendem a ser de violência 

cotidiana e crônica física, psíquica. Podem e desencadeiam em morte” (MACHADO, 

2010, p. 57). 

Por dar destaque à cena de “execução das esposas”, o romance de Piñon retoma 

a cena do feminicídio como uma forma violência de gênero ancestral, atravessado por 

crimes sexuais, sofridos pelas personagens femininas. Cabe destacar, antes de 

seguirmos adiante do romance, que a formulação da categoria femicídio, ou feminicídio, 

é de autoria de Jane Caputi e Diana Russell e foi publicada pela primeira vez no texto 

Femicide, de 1990, conforme Pasinato (2011). Essa categoria é aplicada ao contexto 

brasileiro por ser praticada quase sempre em contextos de opressão feminina, de acordo 

com os estudos de Rita Segato (2005). O reconhecimento desse tipo de crime por um 

viés de gênero faz parte da luta feminista que “reconhece que o exercício da cidadania 

por homens e mulheres realiza-se de forma desigual e que estas desigualdades precisam 

ser combatidas por meio de ações transversais que percorram todas as esferas políticas e 

sociais” (PASINATO, 2015, p. 542).  
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Na narrativa de Piñon, o lugar privilegiado da imaginação é apontado como uma 

estratégia de resistência da mulher. Ao narrar, ela adia o presente e valoriza o passado. 

Tal processo de construção identitária é próprio das personagens que optam por fazer 

parte de fronteiras e assumem a inconstância como uma marca de seus deslocamentos. 

Com o ímpeto de livrar as mulheres do tal ritual de assassinato, Scherezade escavava o 

imaginário para seduzir o Califa: “suas histórias, semeadas de atitudes heroicas e 

imprudentes, saciam os ouvintes famintos, mantendo o interesse do Califa até o 

amanhecer” (PIÑON, 2004, p. 35).  

Assim, na obra de Nélida Piñon, narrar significa buscar um caminho para a 

salvação da mulher. A violência é um fantasma que ronda o palácio e o reino. A ideia de 

opressão é reforçada pela questão temporal, visto que, todos os dias, a narradora estava 

jurada de morte por ser uma mulher jovem e ter se casado com o califa. Tal espaço-

tempo é sombrio e assustador e contrasta com o poder de criação da jovem narradora.  

Com essa ameaça contínua, o assédio moral é pavoroso, por isso as mulheres 

envolvidas na trama estão unidas em busca de reverter esse clima de terror: “Reunidas 

nos aposentos, Scherezade mal dissimula a náusea. O medo que sente lhe acentua o 

desconforto provindo do convívio forçado com as escravas em torno” (PIÑON, 2004, p. 

12). Além do feminicídio, essa obra retoma o tema do sacrifício como parte da violência 

sexual e de gênero. Nesse caso, o ato de violação do corpo feminino é próprio da 

estrutura de gênero que empurra a mulher para os sombrios territórios do sacrifício 

(SEGATO, 2003, p. 08).  

Por ser um romance de uma artista em busca de sua salvação, Scherezade é 

imbuída de uma postura feminista que a afasta do cadafalso. Nesse sentido, vale lembrar 

que, tradicionalmente, esse romance, por ser pós-moderno, explora a metanarratividade 

por uma via dupla: fala do próprio ato de narrar e destaca o lugar descentrado da 

identidade que se reconstrói por meio do texto que está sendo contado. Essa dupla 

preocupação, que perpassa a obra de Piñon, reforça o prisma paródico desde as 

primeiras linhas da obra: “Uma turbulência, graças à qual ia tocando o coração da arte 

de inventar, enquanto renunciava à própria alma em troca das demais” (PIÑON, 2004, 

p. 248).  

Nesse caso, narrativa e persuasão andam juntas nessa obra. A sedução, por sua 

capacidade de fabular, aos poucos vai ganhando espaço nas noites do califa: “para que 

não decresça o interesse do Califa, implanta no enigmático homem um vício que o 
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impede de libertar-se da volúpia de ouvir seus contos” (PIÑON, 2004, p. 214). Ao 

retomar a narrativa árabe, esse romance pode ser considerado uma paródia, pois não 

busca apenas repetir o enredo original, mas destacar o lugar da mulher no contexto 

patriarcal. Essa visão paródica se justifica por funcionar, esteticamente, como um 

contraestilo, que desloca as coisas do lugar comum (SANT’ANNA, 2007, p. 29).  

No jogo de adiamento da morte da contadora de história, o Califa é seduzido por 

suas habilidades e é traído pelo prazer de ouvi-la, mesmo sabendo que ela passou a ser 

substituída na cama: “estar ele disposto a viver em regime de farsa em troca das 

compensações habituais, constituídas dos relatos de Scherezade” (PIÑON, 2004, p. 

332). O castigo é substituído por uma farsa mantida pela imaginação de uma mulher 

inteligente e criativa: “Ultimamente o Califa vinha se perguntando se não chegara o 

momento de tentar viver sem Scherezade” (PIÑON, 2004, p. 340). Tal reconhecimento 

sugere que a voz da narradora é ouvida e que o castigo foi vencido, chegando a hora do 

fim dos feminicídios do califado. 

Portanto, ao propor uma obra que questiona os crimes machistas, praticados pelo 

Estado, Piñon atualiza a fábula árabe pelo prisma feminista. Ao desestruturar uma forma 

de organização do governo, o romance nos traz importantes contribuições para 

repensarmos o quanto a violência de gênero é vista como parte das normas sociais, 

quando são silenciadas e aceitas como se nada de grave acontecesse, pois fazem parte 

das normas sociais 

Esse contexto ficcional não é muito diferente de regiões em que os direitos da 

mulher são renegados a um segundo plano, prevalecendo a misoginia. Esse olhar crítico 

da sociedade misógina é parte do projeto feminista dessa obra que é reler o passado de 

um lugar atual, no qual a metáfora do “feminicídio” passa a ser vista como um crime de 

Estado, pois é aceita por todos do reino. Isto é, quase, pois a narradora luta com o que 

lhe sobrou na prisão domiciliar. . 

Em recente estudo sobre esses crimes cometidos contra a mulher, não julgados, 

nem punidos, Segato tem defendido o conceito de crime de Segundo Estado ou de 

corporação. Ela parte de um estudo sobre o assassinato e desaparecimento de mulheres 

no México, em Ciudad Juárez, onde as autoridades não estavam interessadas em punir 

os culpados, nem a polícia, em investigar tais crimes (SEGATO, 2006, p. 11). Em suas 

pesquisas, esses crimes são vistos como próprios da estrutura legislativa que encobre ou 

deixa de investigar propositadamente, ou de comum acordo, os crimes contra mulheres.  
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No romance Vozes do deserto, há uma completa omissão dos participantes do 

reino. Cabe apenas às vítimas lutarem para se salvar do trágico destino aceito pelas 

normas sociais. Por narrar diversas mortes de mulheres, além da rainha, essa obra nos 

remete a essa ideia de crime coletivo, de corporação, por ser imposto pelo governante 

do reino, o próprio califa. Portanto, esse romance descreve um genocídio contra as 

mulheres. Por crime de corporação, Segato define como pertencente a “um grupo ou 

rede que administra os recursos, direitos e deveres próprios de um Estado paralelo, 

estabelecido firmemente na região e com tentáculos nas cabeceiras do país” (SEGATO, 

2005, p. 283). Parecido com esse contexto, no espaço ficcional, o genocídio de 

mulheres é uma lei. Essa barbárie assusta, porém não está muito longe dos crimes que 

ficam sem ser investigados ou punidos por se tratar de crimes contra mulheres.  

 Opondo-se a esse universo, o texto projeta a protagonista fora daquele califado. 

A fuga da protagonista reforça o olhar paródico dessa obra, pois se opõe à fábula 

original, visto que Scherezade não se identifica com a vida sexual que lhe foi imposta. 

Ela não está satisfeita com o prazer imposto. O ato sexual se restringe a um castigo. 

Como solução para o ato imposto, a escrava e a irmã passam a substituí-la, seja nas 

tarefas sexuais, seja na arte de contar histórias: “Dinazarda serviria ao Califa na cama, 

enquanto Jasmine, recém-descobrindo a tardia vocação de contadora, iria entreter o 

soberano com histórias que há muito tinha no caldeirão da bruxa, como considerava sua 

memória” (PIÑON, 2004, p. 347).  

Com a possibilidade de se libertar da vida sexual mecânica, essa protagonista 

passa a pensar na busca de outro espaço para si. Esse deslocamento é próprio de 

personagens femininas que se projetam longe dos espaços disciplinadores das relações 

matrimoniais. Insatisfeita, ela se mostra disposta a partir em busca de uma heterotopia 

particular: “Scherezade, cansada do ofício de contar histórias, tivesse se despedido do 

palácio, embarcando numa aventura desconhecida” (PIÑON, 2004, p. 345).  

Com estratégia paródica, a princesa abandona o palácio e sai em busca de um 

lugar todo seu. Com isso, a narrativa projeta um duplo movimento dessa transgressora: 

para fora do califado, ao mesmo tempo em que se projeta para dentro de si. Essa 

viagem-refúgio tem também um duplo sentido nessa obra, pois desqualifica o local da 

violência, enquanto projeta um território de resistência feminista. Nesse processo, o 

deslocamento entre espaços reais e heterotópicos não é simples, pois “não há um lugar 
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de chegar, não há um destino pré-fixado, o que interessa é o movimento e as mudanças 

que se dão ao longo do trajeto” (LOURO, 2008, p. 13). 

A projeção de Scherezade fora dos espaços do palácio reforça a estrutura pós-

moderna desse romance, que privilegia o deslocamento identitário feminino. Ao 

contextualizar um clássico que não dava espaço para a mulher, Nélida Piñon propõe 

uma saída irreverente para sua protagonista que abandona o espaço dos castigos 

patriarcais. Nesse sentido, a identidade da mulher é apresentada sem uma ideia fixa, 

visto que a irmã de Scherezade aceita servir o califa, na cama, enquanto aquela partia 

em busca de sua liberdade. Com tal final, o romance reforça fragmentação identitária, 

ao apresentar diferentes caminhos para suas personagens femininas que se opõem aos 

castigos de gênero.  

Com esse final de liberdade, Nélida Piñon opta pela representação do “corpo 

liberado” para sua protagonista, visto que a mulher abandona o sistema disciplinador 

para viver em plena liberdade (XAVIER, 2007, p. 176). Portanto, esse outro espaço 

heterotópico, fora do califado, é uma marca contemporânea dessa obra que abre espaço 

para a independência da protagonista que busca sua plenitude pessoal, longe das 

amarras do patriarcado.  

Sua atitude de bolar o plano de ruptura da violência de gênero dá sustentação ao 

suspense da obra. Por ter um tom de rebeldia desde o início, identificamos um olhar 

feminista paródico que brinca com o passado patriarcal. Nesse caso, o texto de Piñon 

pode ser visto como uma filha rebelde “que quer negar sua paternidade e quer 

autonomia e maioridade” (SANT’ANNA, 2007, p. 32).  

 

Considerações finais 

Ao lermos Vozes do deserto como uma revisão do passado, observamos que o 

texto de Nélida Piñon questiona os diferentes tipos de violência de gênero, com ênfase 

no estupro e no feminicídio no espaço conjugal. Ao reler uma fábula, a autora atualiza 

os sentidos daquela, brincando com a perspectiva machista e apresentando uma saída 

para sua protagonista transgressora. Esse texto ficcional se opõe à discriminação de 

gênero como um “padrão cultural que é aprendido e transmitido ao longo de gerações” 

(PASINATO, 2011, p. 230). Por isso trata-se de uma obra de revisão. 

Apesar de ser uma releitura de uma fábula, a postura vingativa do califa ainda é 

um comportamento muito comum nos dias de hoje nas sociedades patriarcais, quando o 

5931

Ana
Pencil



11 

 

marido/namorado sente-se desonrado e opta pela morte da mulher como forma de honra 

social. Para Segato, esse crime está relacionado ao sacrifício da mulher fora dos padrões 

venerados (SEGATO, 2003, p. 03). Como uma obra pós-moderna, o romance de Piñon 

reforça seu duplo lugar de fala: descreve o próprio projeto metanarrativo ao mesmo 

tempo em que valoriza a voz da mulher oprimida.  
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DISCURSO FEMININO: SUJEITO, HISTÓRIA E IMAGINÁRIO EM ELEODORA E 

MEMÓRIAS DE MARTA 
Cláudia Regina da Silva Rodrigues (UFRJ) 

 
Introdução 

O conceito de “cultura”, quando considerado no contexto amplo do 

desenvolvimento histórico, exerce uma forte pressão contra os termos 
limitados de todos os outros conceitos.  
Raymond Williams 

 
A Literatura expressa muitas vezes os dilemas e sentimentos do homem de maneira a explorar o 

raciocínio e o imaginário do leitor, transportando-o para o lugar do outro. Deste modo, a Literatura leva o leitor 

à análise de realidades diversas, impulsionando-o ao conhecimento, pois trata de reflexos da história e da 

realidade social de determinadas comunidades retratando a cultura, os costumes, e a organização política e 

social de determinada região. Através da interpretação da obra literária e das palavras, pode-se, então perceber 

emoções e aspirações que o autor teve ao escrever a sua obra, ou seja, a corrente interpretativa intencional na 

literatura. E, até mesmo, vir a compreender melhor, diversos fatores que estão implícitos na sociedade, pois,” 

Dizer que ela (a Literatura) exprime a sociedade, constitui hoje verdadeiro altruísmo” (Candido, 1973). 

Mas é preciso lembrar que o escritor constrói sua literatura ancorada em parâmetros culturais definidos, 

ainda que suas fontes sejam negadas ou eclipsadas por uma dicção marcadamente individual e que, na 

elaboração sígnica, os eventos sociais são ressignificados, obtendo sentidos não compartilhados por estudiosos 

da história, daí muito do conflito e da controvérsia relativa à primazia de um campo sobre outro. 

O texto literário não só reage aos fatos históricos, mas propõe novas visões sobre os acontecimentos, e 

não “se vale daquelas provas testemunhais que fornecem passaporte idôneo ao discurso historiográfico” (Bosi, 

1995). 

O olhar sobre a história pode ser reflexivo sem deixar de ser divertido, principalmente de um poeta que 

procurou desmistificar o fazer histórico e cultural hegemônicos. A literatura é, assim, um tipo de criatividade 

histórica contra o esquecimento cultural que vemos nas representações oficiais de nossa cultura.  

A literatura vem a ser um dos mais ricos produtos da cultura de uma sociedade; e, fazendo parte da 

cultura de uma sociedade, revela padrões sociais que são tidos como importantes, sendo possível destacar as 

mudanças, o progresso, os modos de manifestação cultural e organizacional de uma sociedade.  

A produção literária sempre esteve de alguma forma, associada à atividade humana, através da tradição 

oral, da narrativa, da poesia, da crônica, etc. Em qualquer um dos gêneros literários, dois elementos são 

indispensáveis: o escritor, ou o narrador – aquele que produz e “… retira da experiência o que ele conta: sua 

própria experiência ou a relatada pelos outros.” (Benjamin, 1985) e o leitor ou ouvinte – aquele que incorpora as 

informações e conhecimentos apreendidos à sua própria experiência. Há, entre essas duas figuras, dois pontos 

em comum: a troca de experiências e o interesse em conservar aquilo que foi adquirido. Assim, a literatura pode 
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ser entendida como um patrimônio cultural de uma dada comunidade a partir do momento em que é produzida, 

apropriada e reconhecida por ela, passando a ser um dos elementos da memória desse grupo social. Essa 

memória está calcada em referências que o grupo mantém e reforça a cada dia.  

 
 

A Literatura como representação 
Nunca houve um monumento de cultura que não fosse também um 
monumento da barbárie.  
Walter Benjamin  

 

 Desde as pinturas rupestres em cavernas, o homem tem manifestado o desejo de comunicar-se e 

exprimir o mundo em que se insere. Assim, “ler” tais pinturas significa, em parte, compreender o meio social 

em que aqueles primitivos seres existiram. Da mesma forma, a partir da invenção da escrita, o homem tem se 

valido de distintas maneiras para fixar o seu pensamento, as suas emoções, as suas conquistas. 

O interesse pela Literatura surge com Platão que concebia a arte como cópia da realidade, mas, é 

Aristóteles quem introduz ao estudo o conceito de “mimeses”, fundamental para a compreensão do fenômeno 

literário. Esse conceito, se não é o cerne da confusão entre a tomada dos fatos literários pelos fatos sociais, pelo 

menos é a origem dela. Através da observação das mudanças da estrutura romanesca a partir dos séculos XIX e 

XX, ambos tratam da crise da objetividade literária e elegem o romance como o gênero cuja relevância é pôr à 

tona o processo de alienação social. 

Antonio Candido em Literatura e Sociedade anota: “Hoje sabemos que a integridade da obra (…) só a 

podemos entender fundindo texto e contexto numa interpretação dialeticamente íntegra (…). Sabemos, ainda, 

que o externo (…) importa (…) como elemento que desempenha um certo papel na constituição da estrutura, 

tornando-se, portanto, interno” (Candido, 2000). Assim compreendida, a sociedade adquire importância quando 

“o elemento social [configura-se] como fator da própria construção artística” (Candido, 2000). E ainda, “[n]a 

medida em que a arte é (…) um sistema simbólico de comunicação inter-humana, ela pressupõe o jogo 

permanente de relações entre os três” (Candido, 2000). 

Buscar, no texto literário, a sociedade, suas características, os fatos mais relevantes não se justifica por si 

só. O texto literário não é a sociedade e não se presta a fixá-la. Voltar-se para ele, a partir de uma posição que 

privilegie o contexto social, significa valorizar a sua qualidade estética e rastrear indícios da sociedade que 

foram filtrados pelo narrador. A sociedade adquire relevância quando se torna parte integrante, interna, da 

própria narrativa, sendo possível revisitar as forças colocadas em choque na conformação social.  

 

Mulher e Literatura 
… é que eu procuro dentro de mim, através de mim, através de mim 

própria, minha mais profunda essência. E que essa é, antes de mais 
nada, uma essência de mulher.  
Marina Colasanti 
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 A literatura de autoria feminina procura adquirir autonomia, tendo como elemento principal a atuação 

das mulheres nos mais diversos eventos, divulgando a trajetória percorrida através da história. Nesse sentido, as 

escritoras sempre buscaram legitimar e dar visibilidade à história das mulheres. Com a divulgação cada vez 

mais ampla dos estudos de gênero, muitas escritoras começaram a pontuar em seu trabalho a sua visão a 

respeito do assunto e também a concatená-la aos relatos de luta. Tudo sem deixar de ressaltar as peculiaridades 

identitárias das mulheres e, muitas vezes, também edificando a própria identidade.  

A mulher no curso da história obteve pouca visibilidade frente à sociedade e teve a sua trajetória 

marcada pelo silêncio. No século XIX, a sua imagem foi associada à de um sujeito de pouca (ou nenhuma) 

desenvoltura intelectual, sendo mesmo considerada como desprovida de inteligência, restando-lhe a posição de 

sensível, sentimental e histérica diante de uma visão patriarcalista. 

É necessário esclarecer que o termo “escrita feminina” tinha o sentido distinto no século XIX do que tem 

hoje. Antes a “escrita feminina” poderia ser reconhecida por um caráter que expressava uma sensibilidade 

contemplativa e um sentimentalismo exacerbado; hoje denota outro sentido, passando pela escrita de denúncia, 

como também pela autobiografia. Tratando-se da escrita de autoria feminina é relevante salientar que as 

percepções e valores são distintos dos que existem no universo masculino; as estruturas convencionais são 

violadas e devem ser considerados aspectos predominantemente femininos e suas experiências de vida. 

 Virgínia Woolf (1926), em seu livro Um teto todo seu, investiga a presença da mulher na literatura e 

conclui que é necessário que ela tenha um espaço isolado para trabalhar e que seja independente 

financeiramente para que possa escrever. Neste livro, o narrador cita seu exemplo, já que só foi possível tornar-

se escritora por ter recebido a herança de uma tia, que possibilitou a independência econômica e um espaço só 

dela. 

O conhecimento feminino sempre foi tido como menos importante no ambiente cultural e na literatura; a 

mulher era excluída do processo de criação no século XIX. A escrita de autoria feminina era tida como algo 

específico de “mulher para mulher”, envolto no pensamento antigo que a denominava como leitora 

insignificante. Aceitava-se como natural e verdadeiro tal premissa e transformava o trabalho delas em algo 

inferior, sem valor e até marginal. Por isso, este tipo de escrita, muitas vezes, tinha tom de denúncia. 

Essa superação da necessidade de apresentar-se sob anonimato, do uso de pseudônimo masculino e do 

uso de métodos capazes de ocultar seu desejo, permite a reconstrução da forma de percepção do feminino e 

também é um modo de recuperar as experiências silenciadas pela cultura patriarcal dominante; tem um ideal de 

liberdade e racionalidade. Por meio dos personagens na escrita de autoria feminina, são estabelecidas relações 

que indagam e também discordam das posições ocupadas na sociedade por mulheres e homens. Essa escrita 

salienta a luta da mulher por reconhecimento e visibilidade, sobretudo pela revisão da identidade feminina na 

sociedade. 

As representações através de romances que tratam questões pertinentes à temática feminina são 

inúmeras; uns mais acessíveis outros não. Para exemplificar, mencionaremos duas autoras que muito 
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contribuíram através da escrita; a peruana Mercedes Cabello de Carbonera e a brasileira Júlia Lopes de 

Almeida. Ambas viveram no final do século XIX; época em que, segundo o sistema patriarcal dominante até 

então, deveriam dedicar-se à família a ao espaço privado; afinal, o ambiente público pertencia aos homens. 

Tiveram pouca visibilidade justamente por serem mulheres e pertencerem a um momento onde dificilmente 

uma mulher poderia se dedicar à pena.  

Construíram e projetaram a identidade social feminina através da representação das práticas sociais. 

Seus escritos produziram argumentos com significados e efeitos suficientes, que trouxeram ao leitor a 

possibilidade de compreensão de contextos socioculturais diversos; como também a fusão das vozes utilizadas 

que acabam por remeter a outros discursos. Dedicaram suas vidas ao cultivo das letras e perseguiram com 

intrepidez a luta por denunciar a forma marginal a qual as mulheres eram submetidas na sociedade. Foram 

defensoras da educação e da emancipação da mulher. A coragem e determinação expressos através de seus 

escritos não foram compreendidos pela comunidade detentora dos preceitos patriarcais.  

Nos romances Eleodora (1887) de Carbonera e Memórias de Marta de Lopes de Almeida (1889) as 

autoras reivindicarem o direito à igualdade entre os gêneros. As protagonistas que dão nome às obras foram 

mulheres comuns, vítimas do sistema patriarcal; porém, estas não se deixaram dominar, reagiram como 

puderam para alcançar uma pequena parcela de autonomia em suas vidas. 

As duas autoras foram relegadas ao esquecimento, com isso desejamos fazer um trabalho de resgate; 

podemos dizer que neste quesito esteja implícita a originalidade de nossa pesquisa, até mesmo porque ainda 

hoje é muito escassa a ocorrência de pesquisas s respeito das referidas romancistas. 

Arriscamos dizer que na época em que os romances foram publicados, elas se faziam respeitar pela 

intelectualidade, conseguindo abrir para as mulheres um novo espaço – antes negado a elas. Afinal foram 

verdadeiras profissionais das letras, capazes de competir em um terreno totalmente monopolizado pelos 

homens.  

Júlia Lopes de Almeida é uma escritora que não teve a atenção merecida para sua obra. Romancista e 

dramaturga que se projetou no início do século XX, foi esquecida pela crítica falocêntrica, que a ela reservou 

um papel secundário. Júlia Lopes de Almeida foi uma respeitada escritora que realizou através de sua escritura 

um feminismo possível dentro do contexto histórico em que viveu; foi jornalista, romancista, contista e autora 

de peças teatrais; além de ter uma produção considerável, que passa pela literatura infantil, por matérias 

jornalísticas e romances. Talvez o segredo de sua aceitação seja o fato de não ter se posicionado contra as regras 

estabelecidas pela sociedade para a mulher: usa essas mesmas regras como argumento para reivindicar 

condições que dariam à mulher a independência em relação ao homem. Interessante comentar que essas ideias 

aparecem em suas obras ficcionais.  

 Sua estratégia era de aconselhar os leitores através de seu caráter brando. O que lhe garantiu acesso a 

um grande número de leitores de diversas camadas sociais foi justamente a forma como escrevia. Em seus 

escritos quase não havia intervenções agressivas.  
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Agora fazendo referência a Mercedes Cabello de Carbonera podemos dizer que foi uma destacada 

representante da literatura peruana e uma importante escritora de ensaios e romances. Defendeu a igualdade, a 

civilização e o progresso; reivindicou a educação da mulher dentro da sociedade peruana do século XIX, para 

que pudesse ter uma vida intelectual e conhecimento suficientes que permitissem confrontar o materialismo e a 

superficialidade que abundavam em seu meio.  

Ambas as autoras reivindicaram a educação da mulher e a função que exercia na família e na sociedade; 

associando o público e o privado, dentro da sociedade burguesa. Almejavam uma educação igualitária para 

mulheres e homens, assim como também um modelo diferente daquele que somente as prepara para serem mães 

e esposas exemplares. Uma educação que fosse além das aulas de bordado, música e poesia; onde pudessem ter 

acesso às matérias científicas, tais como: matemática, história, geografia etc. Defendiam que o campo de 

atuação feminino deveria ultrapassar as fronteiras do lar e das atividades domésticas.  

 

Considerações Finais 
O mito da mulher desempenha um papel considerável na Literatura; 
mas que importância tem na vida cotidiana? Em que medida afeta os 
costumes individuais? Para responder a essas perguntas seria 
necessário determinar as relações que mantém com a realidade. 
Simone de Beauvoir 

 
Todo o discurso sobre a mulher e sua função na sociedade nos fez pensar que a educação da mulher 

deveria ser um “espelho” daquela que recebem os homens, ou seja, deveriam ser educadas para que fossem 

símbolo de civilidade de toda nação, onde a civilidade pode ser entendida como sinônimo de ser educado de 

forma igualitária. 

 Podemos dizer que através da literatura obtemos suporte para provocar inquietações e questionamentos 

sobre o presente buscando romper com os (ainda persistentes) abusos contra a mulher. Que, às vezes, na 

sociedade atual é colocada nas sombras do esquecimento, fora do lugar de enunciação e como subalternas. 

A partir desse quadro que foi exposto, podemos voltar a refletir sobre os diferentes usos que se pode 

fazer da literatura, até mesmo como um espaço de resistência. Se pensarmos na questão das mulheres e na 

resistência ao sistema patriarcal, podemos dizer que fazem um exercício intelectual e público de maneira muito 

avançada em um espaço absolutamente autorizado pelos homens, ou seja, em um lugar no qual as mulheres 

podem habitar mediante a aprovação masculina, pois se entende que elas estão cumprindo a função que a 

sociedade as legou. Entretanto, além de cumprirem esse papel, as mulheres o fazem indo adiante, utilizando um 

lugar autorizado como uma forma de alcançar algum nível de emancipação intelectual. Essa relação passa por 

um jogo de assimilação de normas estabelecidas e quebra dessas mesmas regras, desse modo, as mulheres não 

podem ser entendidas no jogo das relações sociais como perdedoras. 
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MENINAS LENDO MULHERES: A LITERATURA AFRO-BRASILEIRA DE 
MULHERES NEGRAS PARA ADOLESCENTES NA FUNDAC - BAHIA 
 

Dayse Sacramento (IFBA) 
 

Resumo: Este artigo reflete de que forma a leitura de textos de autoria feminina da literatura 
afro-brasileira possibilitam para adolescentes negras em privação de liberdade, encarceradas, 
reflexões acerca do contexto de mulheres negras na medida em que se identificam (ou não) com 
as histórias e contextos lidos nas obras. A partir da leitura dos livros Diário de Bitita (1986), de 
Carolina Maria de Jesus e Não vou mais lavar os pratos (2010), de Cristiane Sobral, verifica-se 
como as autoras que traduzem o cotidiano feminino negro no Brasil podem evidenciar para as 
jovens a vida e a histórias de mulheres negras a partir de outros lugares de fala, em detrimentos 
dos silenciamentos sentenciados às vozes femininas na literatura e na (re)construção de outras 
histórias para e sobre si mesmas. O aporte teórico utilizado contará com as contribuições de 
Crenshaw (2002), Evaristo (2009) e Duarte (2011), a fim de potencializar reflexões de 
adolescentes em cárcere sobre questões referentes à interseccionalidade de gênero e raça. 
 
Palavras-chave: Literatura afro-brasileira. Autoria feminina. Adolescentes negras 
encarceradas. 

 
 

 Este estudo se configura como uma continuidade da minha pesquisa de 

mestrado, realizada entre os anos de 2012 e 2014, intitulada Por que elas e não outras? 

Vozes e olhares de meninas negras em cumprimento de medida socioeducativa na 

FUNDAC/ CASE Salvador, defendida no programa de pós-graduação de Crítica 

Cultural, na Universidade do Estado da Bahia - UNEB. A pesquisa foi realizada na 

Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC, a única instituição na Bahia 

responsável pela execução de medidas socioeducativas para jovens de 12 a 21 anos 

incompletos, por estarem em conflito com a lei e sentenciadas com a privação de 

liberdade. O principal objetivo da pesquisa foi visibilizar as vozes e os olhares de 

meninas negras durante a internação em meio fechado a fim de refletir de que forma o 

atendimento socioeducativo prestado pela instituição infere nas suas expectativas de 

vida durante o cumprimento da medida. 

 Após a defesa, assumi o compromisso de retornar à instituição a fim de 

colaborar com a melhoria das condições de vida das adolescents, dentro das 
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possibilidades que possuo, como professora de Língua Portuguesa, engajada no debate 

feminista negro, de apresentar, debater, discutir e propor, através de Círculos de Leitura, 

o contato com o texto literário de autoria feminina negra. Infelizmente, dadas questões 

de ordem estrutural e pessoal, este projeto começa a sua implementação apenas este 

ano. O trabalho com a leitura destes textos visa verificar de que forma os textos lidos 

suscitam reflexes, fazem com que se acessem memórias de experiências anteriores, 

como as informações dos textos entrecortam as suas vidas e de que forma estes 

processos acontecem. Este exercício tem sido uma oportunidade de incentivo e 

promoção de práticas de leitura e escrita, além do exercício da criticidade impresso nas 

práticas de letramento na escola.  

As leituras que fazemos no decorrer das nossas vidas nos acrescenta, a partir do 

repertório de leitura em que estamos inseridas(os), possibilidades diversas que 

representam a nossa forma de viver no contexto em que estamos inseridos. Nesta 

perspectiva, o texto literário pode ser pensado como um elemento norteador que 

favorece a compreensão das nossas realidades e torna possível que sejam elaboradas 

formas distintas de lidar com elas. 

Desta forma, a leitura de textos literários nos põe em contato com outras 

experiências de vida, muitas vezes diversas daquelas que vivemos, ou ainda próximas 

do nosso contexto, numa trama de movimentos que podem ser observados dentro da 

pluralidade de cada sujeito, aproximando-nos daqueles que encaram (o mundo) de 

modo diferente do nosso. 

 Segundo o autor Jorge Lorrosa (1996) as nossas histórias de vida podem ser 

traduzidas como textos narrativos que são acentuados pelas identidades que nos 

compõem, sendo estas narrativas revisitadas quando são narradas ou quando se 

encontram com outras. Assim, se  

 

[...] o sentido de quem somos está construído narrativamente, 
em sua construção e em sua transformação, terão um papel 
muito importante as histórias que escutamos e lemos, assim 
como o funcionamento dessas histórias no interior de práticas 
sociais mais ou menos institucionalizadas [...]. A 
autocompreensão narrativa não se produz em uma reflexão não 
mediada sobre si mesma, senão nessa gigantesca fonte 
borbulhante de histórias que é a cultura e em relação à qual 
organizamos a nossa própria experiência (o sentido daquilo que 
nos passa) e nossa própria identidade (o sentido de quem 
somos). (LARROSA, 1996, p. 142).  
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Conforme o exposto, os nossos contatos literários atuam em nossas vidas, 

próximos ou distantes da realidade, mas com influência do meio social como elemento 

estruturante, projetando, ainda que implicitamente, questões de ordem social. De um 

modo geral, escritoras negras da literatura afro-brasileira têm o assumido o 

compromisso de empenhar esforços através dos seus textos literários a fim de combater 

opressões oriundas da interseccionalidade do gênero e da raça. (CRENSHAW, 2002). 

O autor Eduardo Assis Duarte, em Por um conceito de literatura afro-brasileira 

(2011), reflete como a literatura afro-brasileira, a partir do século XX, passa por um 

momento “rico em realizações e descobertas”, dada a ampliação do seu corpus, 

representada no aumento significativo de estudos acadêmicos que a referendam como 

campo específico da produção literária no país. Inclusive, ele ressalta que “essa 

literatura não só existe como se faz presente nos tempos e espaços históricos de nossa 

constituição enquanto povo; não só existe como é múltipla e diversa.” 

A ampliação de uma chamada “classe média negra”, cada vez mais presente em 

espaços de formação superior, sobretudo a partir da política de cotas raciais no Brasil, 

pessoas negras, além de ocuparem melhores postos de trabalho, o que determina o 

aumento do consumo e a implementação da lei 10.639/03 são alguns dos fatores 

determinantes para que exista uma presença literária demarcada pelo pertencimento 

racial de forma consolidada. Assim, fazemos referência a textos que apresentam “temas, 

linguagem e, sobretudo, pontos de vista marcados pelo pertencimento étnico e pelo 

propósito de construir um texto afro-identificado”. (DUARTE, 2011) 

Complementando esta noção, a pesquisadora e escritora negra Conceição 

Evaristo reflete como as questões raciais estão marcadas na textualidade. Para ela, estas 

produções textuais buscam valorizar aspectos da história e cultura afro-brasileira 

 

sem a intenção de esconder uma identidade negra e, muitas vezes, são 
apresentados a partir de uma valorização da pele, dos traços físicos, 
das heranças culturais oriundas de povos africanos e da 
inserção/exclusão que os afrodescendentes sofrem na sociedade 
brasileira. Esses processos de construção de personagens e enredos 
destoam dos modos estereotipados ou da invisibilidade com que 
negros e mestiços são tratados pela literatura brasileira, em geral. 
(EVARISTO, 2009, p. 20) 
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Atrelado a este contexto, cada vez mais, a produção intelectual de mulheres 

negras tem questionado as representações e os papéis sociais de gênero e raça, ao 

observarmos que as relações que são tecidas na sociedade impõem às mulheres negras 

(e a outros segmentos discriminados) condições distintas de vulnerabilidades no que se 

refere aos direitos humanos, acesso a bens culturais, inclusive no que diz respeito às 

políticas públicas. Assim, estas mulheres estão expostas a uma trama de empecilhos e 

acessos que legitimam e sustentam as hierarquias de forma estanque, deixando, muitas 

vezes, de visibilizar estas mulheres como sujeitos portadores de direitos. 

As questões de gênero e raça, de forma interseccional, são, de forma recorrente, 

a temática de textos de autoria feminina negra. Isto porque, as facetas do racismo e do 

sexismo, juntas, destinam para as mulheres negras formas de opressão e segregação que 

não atingem mulheres não-negras. Esta é a tese defendida pela pesquisadora Kimberlé 

Crenshaw (2002, p. 177), na qual as desigualdades que são oriundas do racismo, do 

sexismo, da homofobia e de outras formas de opressão atuam de forma 

intersccionalizada, ou seja, as formas de opressão que atingem as mulheres negras que 

impedem a sua emancipação e empoderamento atuam de forma conjunta.  

Esta percepção também contribuiu para a evolução de uma perspectiva crítica 

acerca das múltiplas opressões que assolam as mulheres. Entre as minorias femininas 

que despontam nesse cenário de articulação, destacamos as mulheres negras, com sua 

escrita engajada e, muitas vezes, marcada pela autorepresentação. Neste sentido, este 

trabalho faz breve análise sobre a opressão destinada às mulheres nas obras Diário de 

Bitita, de Carolina Maria de Jesus, juntamente com a reflexão do universo feminino 

negro de Cristiane Sobral, no livro de poemas Não vou mais lavar os pratos. 

No primeiro livro, Bitita, uma menina negra de oito anos, através da sua 

percepção de mundo, demonstra como internalizou muitos dos valores patriarcais 

quando, por exemplo, ela deseja ser um homem. Não surpreende o desejo de Bitita, 

afinal, às mulheres, eram atrelados valores pejorativos que representam uma rotina em 

que a criança reconhece apenas lugares de invisibilidade e de pouca significância para a 

mulher do avô, Siá Maruca: 

 

A mulher que vivia com o meu avô era Siá Maruca. Uma preta calma. 
Era um casal elegante. Quando falavam, se o vovô a repreendia ela 
chorava e curvava a cabeça e pedia desculpas. Quando o vovô se 
ausentava eu dizia:  
Siá Maruca por que é que a senhora não reage quando o vovô a 
repreende? – Não minha filha! A mulher deve obedecer ao 
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homem. Eu ficava furiosa. E chorava porque queria virar homem para 
as mulheres obedecerem-me. (JESUS, 1986, p. 66).  

 

 

Bitita demonstra estar revoltada com a maneira como o avô se referia à esposa e, 

ao perceber a “superioridade” masculina, ela deseja ser homem. Mesmo insatisfeita com 

a recorrente situação de opressão, a criança acaba por incluir no seu imaginário que 

mulheres sempre são obedientes, o que demarca uma hierarquia de gênero em que o 

gênero feminino sempre está subjugado.  

A personagem também entende que o lugar da mulher meretriz, mesmo com as 

adversidades que sabemos existir na prostituição, como uma possibilidade de liberdade: 

 

Um dia a Siá Maruca lavou roupa para fora e ganhou um mil-réis. 
Quando o vovô veio almoçar, não tinha farinha. Ele não comia sem 
farinha, porque na época da escravidão os pretos eram obrigados a 
comer o angu, e a farinha. À tarde quando foi jantar encontrou farinha.  

Perguntou a siá Maruca: – Onde e como conseguiste dinheiro para 
comprar esta farinha? Os seus olhos voaram para o rosto da siá 
Maruca, que havia mordido os lábios. Por fim ela resolveu 
responder: – Eu lavei as roupas da dona Faustina, ela pagou e eu 
comprei cinco quilos de farinha, lavei duas dúzias por um mil-réis. O 
quilo de farinha custou duzentos réis. O meu avô retirou a cinta da 
cintura e espancou-a. Dizia: – É a última vez que a senhora vai fazer 
compras sem o meu consentimento. Quando quiser sair, peça-me 
permissão. Quem manda na senhora sou eu! Se a senhora não sabe 
obedecer - vai embora! A siá Maruca chorou. E eu fiquei pensando: É 
melhor ser meretriz, ela canta, vai aos bailes, viaja, sorri. Pode beijar 
os homens. Veste vestidos de seda, pode cortar os cabelos, pintar o 
rosto, andar nos carros de praça e não precisa obedecer a ninguém. 
(JESUS, 1986, p. 80-81).  

 

Mesmo que a intenção de Siá Maruca fosse de ajudar o marido, foi mal 

interpretada e violentada fisicamente. Assim, Bitita, diante da imposição e brutalidade 

masculina, além da ausência de possibilidade de reação, conclui que ser meretriz, diante 

da situação que vivenciava na sua casa, era mais vantajoso para as mulheres por ter a 

liberdade que não tinha a mulher casada. O contexto da escrita de Diário de Bitita 

revela-nos como o sexismo e a violência voltada para as mulheres, na verdade, ainda 

existe e faz inúmeras vítimas. 

Já Cristiane Sobral, em Não vou mais lavar os pratos, poema que dá nome ao 

livro, defende o protagonismo de uma mulher negra sobre a sua vida e escolhas ao 
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evidenciar o anseio por liberdade que aumenta com o seu empoderamento através da 

leitura quando afirma que “Não vou mais lavar os pratos/Nem vou limpar a poeira dos 

móveis/Sinto muito. Comecei a ler.”  

Os textos deste livro buscam traduzir o cotidiano de mulheres negras a partir de 

questões que passam pela estética até o cuidado consigo mesmas. No poema Cuidado, 

Cristiane Sobral trata de como o cabelo crespo tem atribuído a ele, a partir de um padrão 

de beleza ariano e que inferioriza traços pertencentes ao corpo negro e que são 

recorrentemente rechaçados. Ela diz: “Eu vou falar do nosso cabelo. Eu vou falar de 

tudo o que fazem tentando o sucesso. Eu vou falar porque isso acaba com a gente”. 

As duas autoras, em tempos distintos, através do texto literário, revelam e 

refletem sobre o imaginário feminino e podem ser importantes ferramentas a serem 

utilizadas na formação de mulheres negras que tenham consciência das questões de 

gênero que vivenciam, a fim de pensarmos no combate à opressão que vivem estas 

mulheres. As autoras escolhidas para este estudo assumem este lugar de fala, pois 

rompem com os estereótipos femininos negros, rejeitam a hiperssexualização dos 

corpos de mulheres negras, questionam o silêncio e a acomodação forçosa, através de 

enredos e personagens que traduzem outras formas de representação de mulheres 

negras. 

 Os textos das autoras selecionadas são uma possibilidade das jovens terem 

outras representações do imaginário sobre as questões femininas negra, em contraponto 

a experiências pautadas pela vivência de mulheres negras na sociedade brasileira e que 

trazem outros modos de vida.  Deste modo, espera-se que as atividades dos Círculos de 

Leitura, além de servirem como um espaço de exercício da criticidade das(os) 

estudantes, também sejam um espaço de promoção da leitura e da escrita destas(es) 

jovens.  

Assim, longe de conclusões fechadas ou determinantes sobre o tema, 

consideramos relevante esta ação de empoderamento através dos textos literários 

mencionados, pois além de ser uma proposta que se insere nos debates contemporâneos 

sobre a possibilidade de permitir aos excluídos da história espaços (dizi) visibilidade, 

poderá trazer contribuições para as discussões raciais em curso, bem como colaborar 

para afirmar os sentidos e as identidades em questão das(os) adolescentes que mais 

precisam de atenção e oportunidades. Concluo com as expectativas de Cristiane Sobral: 

 
Espero um dia poder ver: 
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Mulheres desfrutando o mesmo poder 
Gatas espertas conhecendo um infinito horizonte 
Além do universo das calcinhas 
Creio nas senhoras que conhecem o poder do conhecimento.  
(SOBRAL, 2011) 
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ANGÉLICA FREITAS, LEITORA DE SUSANA THÉNON 

 

Eduarda Rocha Góis da Silva (Ufal) 
Susana Souto Silva (Ufal) 

Resumo: Diversos/as estudiosos/as pensaram as relações entre leitura e escrita. A teórica e crítica 
literária francesa Tiphaine Samoyault (2008), revisitando alguns conceitos, propõe a noção de 
memória da literatura, em diálogo, sobretudo, com a perspectiva de que todo texto se tece a partir de 
textos anteriores, postulada por Julia Kristeva (1970). Angélica Freitas, poeta e tradutora gaúcha, 
recupera várias autoras e autores em seus dois livros publicados até o momento, Rilke shake (2007) e 
Um útero é do tamanho de um punho (2012). No entanto, os vestígios de sua memória de leituras da 
poeta argentina Susana Thénon são muito marcantes e se sobressaem diante de outras relações 
intertextuais possíveis. A autora herda diversos procedimentos e temas de sua leitura da obra de 
Susana Thénon, especialmente do último livro publicado por ela, intitulado Ova completa (1987). Este 
texto discute as relações entre as poesias de Susana Thénon e Angélica Freitas, tendo como corpus 
poemas das obras Ova Completa (1987) e Um útero é do tamanho de um punho (2012). São 
importantes como fundamentação teórica os estudos de Tiphaine Samoyault (2008) e Michel 
Schneider (2012). A escrita do texto literário é aqui pensada como um processo de seleção e 
combinação em que o anteriormente lido é reordenado e transformado em outro texto.  
 
Palavras-chave: Poesia de autoria feminina. Memória de leituras. Intertextualidade. Angélica Freitas. 
Susana Thénon.  
 

 
Introdução 

 

A poesia de Angélica Freitas dialoga com diversos textos, poetas, gêneros do dicurso, 

períodos, línguas. Em sua rede de leituras, podem ser recuperadas citações, referências, 

procedimentos e temas de várias/os poetas  anteriores e contemporâneas/os. Este texto 

compara a obra da poeta gaúcha com a obra de uma da autora com a qual Freitas mantém 

fortes vínculos: a poeta argentina Susana Thénon. Nestas páginas, tentamos refazer o percurso 

de Angélica Freitas como leitora da obra de Susana Thénon, uma leitura que deixa pistas e 

vestígios, que cita diretamente a portenha e reelabora um de seus poemas.  

Susana Thénon (1935-1991), poeta, fotógrafa e tradutora argentina é pouco conhecida 

no Brasil, pois não teve seus poemas publicados em livro impresso em nosso país. Há 

algumas traduções feitas por Angélica Freitas para o blog da revista modo de usar & co. e 

uma versão digital de um de seus livros, Habitante de la nada, realizada pela poeta Nina 

Rizzi. Thénon é autora de 5 obras: Edad sin treguas (1958), Habitante de la nada (1959), De 

lugares extraños (1967), distancias (1984) e Ova completa (1987).  

A crítica situa sua poesia na chamada geração de 60, ao lado das poetas Juana 

Bignozzi (1937-2015) e Alejandra Pizarnik (1936-1972), de quem foi amiga e companheira 
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de publicação na revista literária Agua Viva (1960). Tal pertencimento à geração de 60 se 

deve muito mais a uma localização temporal de sua produção pela crítica, que a uma 

semelhança de estilo, procedimento ou temática com a obra de Bignozzi e Pizarnik. Inclusive, 

Thénon costumava questionar e ironizar em alguns poemas sua inclusão nesta geração.  

Todos os livros de Thénon encontram-se esgotados. Em 2001, foi publicada pela 

editora Corregidor La morada imposible, reunião de sua obra completa organizada pelas 

poetas e críticas Ana Barrenechea (1913-2010) e María Negroni (1951-). La morada 

imposible foi dividida em dois tomos (I e II) que reúnem os livros de poesia, trabalhos 

fotográficos, além de vários poemas inéditos, traduções e correspondências.  

A obra poética de Susana Thénon pode ser dividida em duas fases. A primeira é 

composta pelos três primeiros livros Edad sin treguas (1958), Habitante de la nada (1959), 

De lugares extraños (1967). Nesses, há um lirismo mais próximo de uma poesia tradicional, 

devido aos temas presentes e aos recursos formais. Na primeira fase, não aparecem com 

frequência o humor e a ironia – que depois se tornariam uma forte característica da poesia de 

Thénon –; temas como a morte e o vazio da existência são tratados com mais gravidade; há 

um sentimento de melancolia do sujeito poético que chega a afirmar em Edad sin treguas: 

“Sabéis que llevo una pupila roja/ en lugar de la alegría” (2001, p. 26). Neste primeiro 

momento também, os poemas são mais curtos, dificilmente ultrapassam uma página. A 

seleção vocabular é mais refinada, não aparece o “voseo”1, predominando a norma culta da 

língua espanhola.   

Após um longo período sem publicar, quando se dedicou à fotografia, a autora publica 

em 1984 o livro Distancias, e, três anos depois, em 1987, Ova completa. Esses dois últimos 

livros compõem a segunda fase da obra de Thénon. Em distancias a autora começa a 

experimentar os poemas no plano formal, explorando  os espaços vazios entre as palavras e a 

disposição dos versos na página, reforçando, assim, a ideia de distância presente no título. Em 

Ova completa, há uma ruptura com todas as obras anteriores. Os temas e procedimentos 

mudam completamente, revelando uma fase mais experimental da poesia de Thénon.  A 

norma culta, predominante nos livros anteriores, dá lugar a uma linguagem coloquial, que 

incorpora o falar das ruas e o cancioneiro popular argentino, ao passo que aparece uma 

preocupação com a poesia de autoria feminina e um questionamento do cânone e dos 

                                                           
1 O “voseo” é uma variante rio-platense que consiste em utilizar a segunda pessoa do plural 
(vosotros) como um tratamento informal aplicado ao singular, o que não ocorre na variante de 
prestígio espanhola, na qual o “vosotros” é um tratamento formal para a segunda pessoa do plural. 
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discursos oficiais, utilizando a ironia como principal recurso linguístico. É desta fase que a 

poesia de Angélica Freitas se aproxima. 

A autora de Rilke shake herda diversos procedimentos e temas de sua leitura da obra 

de Susana Thénon, sobretudo do último livro publicado por ela, intitulado Ova completa 

(1987). O diálogo irônico com a tradição majoritariamente composta por escritores homens, a 

problematização de diversas questões da autoria feminina e estereótipos de gênero, a presença 

do humor e da ironia como recursos centrais são alguns exemplos dessa 

aproximação/apropriação. Em dois poemas de Um útero é do tamanho de um punho (2012) 

Angélica Freitas cita Susana Thénon diretamente, inclusive reelabora um poema dela nesse 

livro. As análises aqui apresentadas partem da perspectiva de que a escrita se constitui a partir 

da reelaboração de uma memória de leituras. A escrita do texto literário é pensada como um 

processo de seleção e combinação em que o anteriormente lido é reordenado e transformado 

em outro texto. 

A escrita como leitura, a leitura como escrita 

 

A teórica e crítica literária francesa Tiphaine Samoyault em A intertextualidade 

(2008), revisita a famosa definição de Júlia Kristeva (1970) e resgata a relação direta da 

intertextualidade com a memória. No capítulo “A memória da literatura”, são discutidas as 

tipologias das práticas intertextuais, tais como: alusão, referência, citação, plágio, entre outras. 

Para a autora, a intertextualidade é a própria memória da literatura:  

 
A literatura se escreve como a lembrança daquilo que é, daquilo que foi. Ela 
a exprime, movimentando sua memória e a inscrevendo nos textos por meio 
de um certo número de procedimentos de retomadas, de lembranças de re-
escrituras, cujo trabalho faz aparecer o intertexto. (2008, p. 47)  

 
Nesse mesmo capítulo, aparece um subcapítulo intitulado “Escrever é reescrever”, no 

qual a autora defende que “a literatura só existe porque existe a literatura.” (2008, p. 74), 

referindo-se aos processos de recuperação de texto na memória de leituras.  

Ainda neste subcapítulo, Samoyault (2008) afirma que: “A intertextualidade é o 

resultado técnico, objetivo, do trabalho constante, sutil e, às vezes, aleatório, da memória da 

escritura.” (2008, p. 68). Nessa perspectiva, o trabalho de resgatar e incorporar textos 

anteriores nada mais é que uma operação de recuperar uma memória de leituras realizadas 

pelo escrevente do texto. 
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Na obra de Freitas, a primeira citação direta do nome de Susana Thénon  aparece na 

seção intitulada “Argentina”, de Um útero é do tamanho de um punho: 

poeta argentina:  
 
zelarayán de nápoli thenon  
bianco medrano e Freitas  
freitas no sos 1 poeta argentina  
bueno, soy 1 poeta brasileña  
(FREITAS, 2012, p. 80)  
 

O primeiro verso do poema, “poeta argentina” seguido de dois pontos, parece indicar 

uma espécie de descrição ou definição do que seria a poeta argentina, já que essa é uma das 

funções desse sinal de pontuação. Os versos seguintes, “zelarayán de nápoli thenon/ bianco 

medrano freitas”, apresentam uma série de sobrenomes de poetas mulheres e também de 

poetas homens. São recuperados/as: Ricardo Zelarayán, Cristian de Nápoli, Susana Thénon, 

Lucía Bianco e María Medrano e a própria Angélica Freitas, como se juntos compusessem um 

único sobrenome, constituindo o mesmo sujeito, o que indica que a poeta argentina, do 

primeiro verso, seria a união de todos/as estes/as poetas, “poeta argentina”, portanto, é um 

lugar de escrita/leitura, em que autorias distintas se encontram e se misturam, na poesia de 

Freitas. 

Nos versos seguintes, há uma espécie de diálogo em espanhol entre o sujeito poético e 

a autora em que afirma: “freitas no sos 1 poeta argentina”, utilizando uma linguagem típica 

desse país, o “voseo”, que consiste em utilizar a segunda pessoa do plural (vosotros) como um 

tratamento informal aplicado ao singular, o que não ocorre na variante de prestígio espanhola, 

na qual o “vosotros” é o tratamento formal para o plural. A resposta de Freitas também em 

espanhol “bueno, soy 1 poeta brasileña”, reforça a ironia do poema, aliada ao uso do voseo 

que marca a especificidade da Argentina no universo da língua espanhola, e a ideia de que 

Freitas seria a poeta argentina do primeiro verso. Poeta que se constitui como uma junção de 

todos/as os/as outros/as anteriormente citados/as, indicando aqui uma chave de leitura para a 

sua poesia, colocando-se em um plano intertextual com a obra destes/as autores/as 

referidos/as.  

O poema em que Angélica Freitas incorpora mais explicitamente a leitura de Susana 

Thénon a sua própria obra é o fragmento “XII” do poema “livro rosa do coração dos trouxas”, 

última seção da obra Um útero é do tamanho de um punho, que retoma o “Canto nupcial”, de 

Susana Thénon, transcrito abaixo. 
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Canto Nupcial (título provisorio) 
 
me he casado 
me he casado conmigo 
me he dado el sí 
un sí que tardó años en llegar 
años de sufrimientos indecibles 
de llorar con la lluvia 
de encerrarme en la pieza 
porque yo -el gran amor de me existencia- 
no me llamaba 
no me escribía 
no me visitaba 
y a veces 
cuando juntaba yo el coraje de llamarme 
para decirme: hola ¿estoy bien? 
yo me hacía negar 
 
llegué incluso a escribirme en una lista de clavos 
a los que no quería conectarme 
porque daban la lata 
porque me perseguían 
porque me acorralaban 
porque me reventaban 
 
al final ni disimulaba yo 
cuando yo me requería 
 
me daba a entender 
finamente 
que me tenía podrida 
 
y una vez dejé de llamarme 
y dejé de llamarme 
y pasó tanto tiempo que me extrañé 
entonces dije 
¿cuánto hace que no me llamo? 
añares 
debe de hacer añares 
y me llamé y atendí yo y yo no podía creerlo 
porque aunque parezca mentira 
no había cicatrizado 
solo me había ido en sangre 
entonces me dije: hola ¿soy yo? 
soy yo, me dije, y añadí: 
hace muchísimo que no sabemos nada 
yo de mí ni mí de yo 
¿quiero venir a casa? 
 
sí, dije yo 
 
y volvimos a encontrarnos 
con paz 
 
yo me sentía bien junto conmigo 
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igual que yo 
que me sentía bien junto conmigo 
y así 
de un día para el otro 
me casé y me casé 
y estoy junto 
y ni la muerte puede separarme 
 
(THÉNON, 2001. p. 275) 
 

“Canto nupcial” não foi publicado por Thénon em vida; aparece na reunião de sua 

obra completa, La morada imposible, tomo 1, com a data de 10-IV-1986. Nele, há uma 

dimensão narrativa, pois, o sujeito poético feminino, um “yo” (“eu”), que se desdobra em 

“mí” (“mim”), descreve sua relação de casamento consigo mesmo, inclusive estabelecendo 

diálogos em alguns versos do poema, construído por diversas anáforas, as quais reforçam a 

ideia de canto do título, pois dão certo ritmo ao texto.  

Este poema longo, formado por dez estrofes irregulares, cujos versos não têm uma 

métrica fixa, rompe com as expectativas das/os leitoras/es, na medida em que põe em xeque o 

que seria um casamento, normalmente definido como a união entre dois sujeitos distintos. No 

primeiro verso, “me he casado”, o poema parece manter um vínculo com a ordem lógica, pois 

o sujeito poético afirma apenas que se casou. Essa ordem é imediatamente quebrada no verso 

seguinte quando revela: “me he casado conmigo”. Assim, começa um jogo entre todas as 

variações possíveis de pronomes pessoais oblíquos para a primeira pessoa: “me”, “mí”, 

“conmigo” (me, mim, comigo) e “yo” (eu) pronome pessoal de caso reto. A divisão entre 

“yo” e “mí” permanece durante quase todo o poema, enquanto a relação descrita pelo sujeito 

poético passa por um momento de aceitação de si mesmo, revelando uma noção de sujeito 

cindido, múltiplo, contraditório, inacabado e resulta numa quebra da ordem sintática regular, 

ampliando também o seu campo semântico, ou antes, rompendo com sentidos previstos/fixos. 

Na última estrofe, momento em que há a reconciliação entre “yo” e “mí”, quando 

finalmente dá o “sí que tardó años en llegar”, os sujeitos se transformam em “yo” e “yo”, e 

unem-se em um sujeito único “yo me sentía bien junto conmigo/ igual que yo/ que me sentía 

bien junto conmigo” (2001, p. 275), desconstruindo o mito do amor romântico em que o 

casamento figura como o encontro de duas almas que se contemplam, atingindo a perfeição, 

já que aqui a união é entre duas partes do mesmo ser. O “canto nupcial” pode ser 

compreendido como metáfora da construção de uma identidade que se constitui a partir do 

conhecimento de si mesmo, da aceitação, visto que todas as ações do “yo” recaem sobre ele 

mesmo através do “me”, até se tornarem um só. O poema abre ainda a possibilidade de 
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pensarmos em um sujeito múltiplo, que pode se casar consigo mesmo e, assim, conciliar, 

talvez, a diversidade contraditória que o constitui por meio do laço matrimonial.  

Vejamos agora o poema “XII” de Angélica Freitas, que retoma o “Canto nupcial”, 

apresentado acima: 

 
XII. 
não devias te casar com ela, 
ponto final. 
susana thénon, 
filha de neurologista, 
morreu de tanto  
cérebro. 
se a história se 
repetisse, toda 
nanica e irônica, 
as filhas das freiras 
nunca se casariam, 
fariam bem-casados 
mas não fariam sentido. 
e a família de 
angélica freitas 
por fim convidaria 
a sociedade 
pelotense para 
o enlace 
de suas filhas; 
angélica & angélica 
na catedral  
são francisco 
de paula 
às 17 horas do 
dia 38-39 (brasil) 
40 (europa). 
 
(FREITAS, 2012. p. 90/91) 

Este poema está inserido na seção “O Livro rosa do coração dos trouxas”, do livro Um 

útero é do tamanho de um punho (2012), cujo título já indica a presença da ironia no 

tratamento conferido à temática amorosa, quando opera o atrito entre o qualificativo “rosa” e 

o substantivo “trouxas”. Nessa seção, a autora apresenta um poema longo, dividido em doze 

partes que mantêm um vínculo narrativo de modo indireto, nas quais retoma o tema das 

relações amorosas. Na parte “X” o casamento passa a ser o tema central, o mesmo abordado 

por Thénon em seu poema de 1986. A relação dialógica/intertextual entre os dois poemas 

pode ser percebida desde os primeiros versos: “não devias te casar com ela,/ ponto 

final./susana thénon,/filha de neurologista,/morreu de tanto/cérebro.”, recuperando, desse 

modo, em sua escrita, o poema de Thénon e também um dado biográfico da portenha, que, de 
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fato, morreu de uma doença neurológica e era filha de neurologistas. No entanto, a autora 

gaúcha reelabora o poema, não faz apenas uma simples alusão, o que se relaciona à ideia 

postulada por linda hutcheon de que o pós-modernismo “é sempre uma reelaboração crítica, 

nunca um retorno ‘nostálgico’” (HUTCHEON, 1991, p. 21).  

Nesta reelaboração, Freitas apresenta um poema curto, de vinte sete versos pequenos, 

muitos com apenas uma palavra; diferente do poema anterior, longo, com várias estrofes. 

Aqui, o sujeito poético não se configura como um eu, senão como uma espécie de narrador/a 

que dialoga com a própria Angélica, tornando a dimensão narrativa mais evidente que no 

poema “Canto nupcial”, que tem um tom mais confessional. Este sujeito/narrador cita a 

própria Angélica Freitas, relacionando-a diretamente a Susana Thénon, referida nos primeiros 

versos. “Yo” e “me” no poema “XII” se tornam “angélica & angélica”, revelando uma 

dimensão de humor e autoironia, que não aparecem no poema “Canto Nupcial”.  

Nos últimos versos, Freitas faz uma brincadeira com o casamento homossexual entre 

duas mulheres [“o enlace/ de suas filhas/ angélica & angélica/ na catedral/ são francisco /de 

paula/ às 17 horas do/ dia 38-39 (brasil)/ 40 (europa)”], recuperando implicitamente, com 

ácido humor, a expressão comumente pejorativa e lesbofóbica “sapatão”, utilizada para 

definir mulheres que têm relações lesboafetivas, evidente nas menções a “38-39 (brasil)/ 40 

(europa), que configuram uma referência a um número de calçado.  

Ao contrário do poema de Thénon em que há a construção de uma identidade que 

culmina com a união do sujeito múltiplo em um único sujeito, neste poema “angélica e 

angélica” configuram duas partes do mesmo sujeito que não se unem, o que é evidenciado no 

verso “o casamento de suas filhas”, no plural, como se fossem duas. O uso do pretérito 

imperfeito do subjuntivo (repetisse) e do futuro do pretérito do indicativo (casariam/fariam) 

reforça a ideia de hipótese sobre o casamento, que não acontece concretamente, estaciona no 

plano da dúvida, da incerteza.  

 

Considerações finais 

 

Pensando o texto como locus de reelaboração de leituras, vemos aqui o processo de 

apropriação/citação que Angélica Freitas realiza de sua leitura de Susana Thénon, 

transformada no processo de resgate da memória de leituras. Nesta reelaboração, Freitas 

inclui Susana Thénon no centro de sua rede intertextual, recuperando a leitura do poema da 

portenha e reconfigurando-a como escrita, incluindo, desta forma, leitura e escrita em planos 

correlatos. A leitura é transformada em escrita, o que lembra a noção de que:  
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[...] o texto literário é um palimpsesto. O autor antigo escreveu uma 
“primeira” vez, depois sua escritura foi apagada por algum copista, que 

recobriu a página com um novo texto, e assim por diante. Textos primeiros 
inexistem tanto quanto as puras cópias; o apagar não é nunca tão acabado 
que não deixe vestígios, a invenção, nunca tão nova que não se apoie sobre o 
já escrito. (SCHNEIDER, 1990, p.71)  

 

Em sua reelaboração, Freitas não apaga as marcas do poema anterior, ao contrário, acentua 

seus vestígios, na medida em que cita diretamente Susana Thénon, com quem está dialogando 

no poema, o que dá pistas para compreender que em sua poesia a noção de originalidade não 

se aplica, ou não é um valor central, antes se faz como convite à leitura da poesia de Thénon, 

nesse poema específico. A poesia de Freitas se constitui a partir do diálogo que estabelece 

com outros/as autores/as e outros discursos, seja para dessacralizá-los ou para dialogar com 

eles, resgatando assim a sua memória de leituras em uma perspectiva dialógica e intertextual.  

Vamos de Angélica a Susana, levados pelas redes tecidas por Freitas, no Brasil 

contemporâneo, mais próximo da Argentina.  

Somos testemunhas desse casamento, tecido entre tempos, línguas, países, 

participamos dessa celebração, por meio da leitura que também tece a nossa memória. Há, 

ainda, no poema de Angélica, a celebração do pertencimento a latinoamérica, a um conjunto 

geopolítico, literário, artístico que nem sempre é muito visivel para nós, brasileiras/os. Melhor 

talvez pensar em “Nuestra América”, como queria o cubano José Martí. 

O poema, assim, é locus de encontros de línguas, versos, espaços, transfigurados pela 

memória que digere o lido e o reconfigura como mosaico de citações, para recuperarmos a 

imagem de Kristeva, composto pelo sujeito que o escreve e aciona sua memória de leituras, 

incorporando procedimentos, temas, de outras/os autoras/es. 
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 MATERNIDADE E VIOLÊNCIA EM  

“QUANTOS FILHOS NATALINA TEVE?”,  DE CONCEIÇÃO EVARISTO 

Eliane Campello (UCPel) 

 
 
Em Olhos d´água (2014), Conceição Evaristo (1946), uma das mais significativas 
representantes da literatura afro-brasileira, mostra de que forma determinadas construções 
culturais de gênero na sociedade brasileira contemporânea são filtradas pela voz da mulher 
negra, enquanto entrecruzam-se com questões históricas fundamentais, tanto no espaço público 
quanto no familiar. Especialmente no conto “Quantos filhos Natalina teve?” (p. 43-50), 
Conceição transforma o corpo e a sexualidade da protagonista no lócus discursivo, na medida 
em que explora a temática da maternidade, relacionando-a, por um lado, à violência física 
contra a mulher e, por outro, à idealização romântica do maternar. Neste trabalho, recorro ao 
texto da autora “Gênero e etnia: uma escre(vivência) de dupla face” (2005) e a “The fantasy of 

the perfect mother”, de Nancy Chodorow (em Feminism and psychoanalytic theory, 1989), 
entre outros suportes teóricos para sustentar a análise do conto selecionado. Ao universalizar o 
tema, a partir da perspectiva da mãe negra, a autora me permite questionar se a realidade 
brasileira pode ser estendida a outros países da América Latina.    
Palavras-chave: Conceição Evaristo. “Quantos filhos Natalina teve?”. Maternidade. violência. 

 

 
Sin embargo, la veneración de la mujer 
como diosa dadora de la vida, como centro 
de su razón de ser, siguió siendo el núcleo 
cultural estable, alrededor del cual 
evolucionó la comunidad humana. 

[Lilly Scherz] 
 

I'm defying gravity 
And you won't bring me down 

[Idina Menzel] 
 

Uma das mais relevantes escritoras afro-brasileiras da atualidade é Conceição 

Evaristo (n. 1946), que vem publicando poemas, contos e romances com foco em temas 

acerca da feminilidade, do corpo, da sexualidade, da maternidade e dos direitos violados 
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da mulher negra. Em “Quantos filhos Natalina teve?” (p. 43-50), incluído em Olhos 

d´água (2014)1, entrelaça estes tópicos a questões de gênero, no viés ético e estético.  

Conceição transforma o corpo e a sexualidade da protagonista no lócus 

discursivo, na medida em que explora a sua relação com a maternidade, associando-a, 

por um lado, à violência psicológica2 e física e, por outro, à idealização do maternar. 

Dentro de uma perspectiva feminista, o discurso no conto “Quantos filhos Natalina 

teve?”, estabelece uma base concreta por meio da relação entre linguagem e poder, de 

pronto percebida na pressão psicológica exercida pela mãe sobre Natalina, quando esta, 

ainda uma menina (ia fazer 14 anos), engravida pela primeira vez. Depois da tentativa 

de aborto, com a ingestão de chás, Natalina foge de casa, porque a mãe pretende levá-la 

à Sá Praxedes, a velha parteira e aborteira do morro onde moram. Medo, ódio e 

vergonha são os sentimentos que a acompanham, na ânsia por livrar-se do nenê, “aquele 

troço, aquela coisa mexendo dentro dela” (ênfase acrescentada, p. 43).   

Natalina pertence a uma família, embora miserável, estruturada 

tradicionalmente: mãe (empregada doméstica), pai e sete filhas. A mãe, porém, também 

chama o nenê (feto) de “troço” e uma “coisa”, ao demonstrar que, a cada nova gravidez 

sua, quer “se ver livre daquilo” (p. 44). Os sintomas da violência, comprovados pela 

escolha vocabular, estão presentes desde o começo da vida nos becos das favelas no 

Brasil. O discurso, afirma Fairclough (2001)3, é a linguagem imbuída de ideologias, que 

externaliza o seu funcionamento social; é uma forma de ação, de constituição e de 

posicionamento do sujeito.  

Neste viés, apesar de Natalina viver em um núcleo familiar completo, não hesita 

em abandoná-lo, especialmente devido ao medo da velha, que “come crianças” (p. 45). 

A “menina-mãe” dá seu primeiro filho a uma enfermeira e na sua segunda gravidez, ela 

rejeita a proposta de casamento de Tonho, que leva a criança para ser criada em sua 

terra natal, longe dali, porque Natalina “... não queria família alguma. Não queria filho” 

(p. 46). Tonho nunca vem a entender sua recusa, “diante do que ele julgava ser o modo 

                                                             
1 As referências ao conto analisado são indicadas entre parênteses pelo número da página.  
2 A violência psicológica vem especificada, no Brasil, na Lei nº 11.340 de 07 de Agosto de 2006, art.7º, 
inciso II.   
3 Para Fairclough (2001), o método da Análise Crítica do Discurso é tridimensional, incluindo o texto, a 
prática discursiva e a prática social, dimensões discursivas interdependentes, embora cada uma seja 
pormenorizada em categorias analíticas, especificadas a seguir: a dimensão textual inclui vocabulário 
(escolhas lexicais), gramática, coesão, estrutura textual e ethos); a discursiva dá conta, principalmente, da 
produção, consumo, contexto e intertextualidade e a social engloba a ideologia, sentidos, pressupostos e 
metáforas, entre outras. Neste trabalho, o foco recai especialmente no texto, com ênfase nas escolhas 
lexicais e, na prática social, com vistas a buscar as significações e as ideologias que atravessam o discurso 
literário.   
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de uma mulher ser feliz” (p. 46). Não Natalina: ela quer, ao contrário da expectativa 

masculina e da sociedade em geral, um filho “só seu” (p. 43).  

Na terceira gravidez, em que Natalina é contratada pelo casal para quem 

trabalha, para fazer um filho com o patrão, devido à esterilidade da patroa, ela ainda não 

consegue seu intento. A criança nasce “fraca e bela”, mas sobrevive (p. 48). Natalina 

sente-se aliviada, na medida em que é esquecida pelo casal. Somente sua quarta 

gravidez é que “não lhe deixava em dívida com pessoa alguma” (p. 48). Na primeira, 

deve a Bilico, o namoradinho, a descoberta dos prazeres do sexo; na segunda, sente-se 

devedora da “inteireza de Tonho” (p. 48) e, na terceira, se “condoeu da mulher que 

almejava sentir o útero se abrir em movimento de flor-criança”, por isto doa “sua 

fertilidade para que outra pudesse inventar uma criação” (p. 48-9).  

Nessas passagens, Conceição veste a linguagem de cores líricas, acentuando o 

contraste chocante com as cenas da quarta gravidez de Natalina. Há uma moldura, 

construída sobre a técnica do flashback, estruturando o conto, isto é, no primeiro 

parágrafo, uma terceira pessoa narradora, nos apresenta a protagonista na gravidez 

desejada:  

Natalina alisou carinhosamente a barriga, o filho pulou lá de dentro 
respondendo o carinho. Ela sorriu feliz. Era a sua quarta gravidez e o 
seu primeiro filho. Só seu. De homem algum, pessoa alguma. Aquele 
filho ela queria, os outros não. Os outros eram como se tivessem 
morrido pelo meio do caminho (p. 43). 
 

Tal informação terá continuidade no último parágrafo do conto – “O filho de 

Natalina continuava bulindo na barriga da mãe” (p. 49) - quando ela rememora os 

momentos em que engravidou: o resultado de um estupro e de um assassinato, atos 

extremos de violência. Por volta de meia-noite, dois homens chegam em seu barraco,  a 

dominam com força e perguntam por seu irmão. Ela não entende, pois nunca teve 

irmão!!! Com os olhos vendados e de mãos amarradas, eles a colocam num carro: um 

dos homens, o que está no banco de trás ao seu lado, desce e o do volante segue com ela 

para dentro de um mato. Ele “puxou-a violentamente jogou-a no chão”... desamarrou 

suas mãos, exigiu que lhe fizesse carinho e violentou-a: “Ele gozou feito cavalo 

enfurecido em cima dela” (p. 50). Retirou-lhe a venda, mas ela não conseguiu ver seu 

rosto; apenas sentiu a arma dele caída no chão: “o tiro foi certeiro” (p. 50). Natalina 

fugiu e  

Guardou tudo só para ela. A quem dizer? O que fazer? Só que guardou 
mais do que o ódio, a vergonha, o pavor, a dor de ter sido violentada. 
Guardou mais do que a coragem da vingança e da defesa. Guardou 
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mais do que a satisfação de ter conseguido retomar a própria vida. 
Guardou a semente invasora daquele homem.  Poucos meses depois, 
Natalina se descobre grávida (p.50).  

 

E, Natalina se sente feliz!  

De acordo com Débora Figueiredo, em “Os discursos públicos sobre o estupro e a 

construção social de identidades de gênero” (2006), “O estupro ainda é um crime 

cercado por uma aura de sigilo, provavelmente por envolver, do ponto de vista da 

vítima, sentimentos como vergonha, culpa, medo e dor...” (p. 210). Estes são os 

sentimentos de Natalina após ter sido estuprada. Entretanto, em oposição, em nenhum 

momento ela se ressente por ter feito justiça com suas próprias mãos. Esta cena em 

conjunção com a violência da mãe contra Natalina, ao forçá-la a praticar aborto e a 

violência de Natalina contra os filhos das três primeiras gravidezes, representada pelo 

ódio que sentia deles, conduzem um discurso simbólico acerca da maternidade.  

Uma teoria da maternidade, argumenta DuPlessis (1978, p. 8) deve começar pela 

relação inextricável da maternagem com a morte; porque a maternidade liga-se ao céu e 

ao inferno; à fala e ao silêncio, toda vez que se examina a maternidade no mesmo 

paradigma que a sexualidade. Quando se trata da violência contra as mulheres, esta, 

segundo Rich e Millett (in CHODOROW, 1989, p. 93-4) é simplesmente descrita, mas 

não oposta, porque a causa é o regime patriarcal.  

DuPlessis (1978) reforça o seu próprio argumento anterior bem como o de Rich, 

ao explicitar que  

Motherhood is culture´s sacred cow. When women criticize it, they 
are challenging all institutions, that have axiomatic status, institutions 
which appear natural. Woman as mother translates into 
woman/nonquestioner; woman/nature; woman/sufferer; 
woman/madonna. So motherhood is the key role, the keystone in the 
patriarchal arch. For it is also the site of  the wresting of power from 
women. This is Rich´s argument4 (p. 9).   

 
Nancy Chodorow, porém, trabalha para proteger as mulheres e para pesquisar a 

origem e as causas de tal violência. Natalina, contudo, auto-consciente, desvencilha-se 

das armadilhas contidas nas fantasias e noções culturais dominantes e viola os limites 

não só da passividade e da dependência feminina, como também do papel da aceitação 

dócil. Seu corpo não é dócil, nem maleável por injunções exteriores: não represa sua 
                                                             
4 Tradução livre: “A maternidade é a vaca sagrada da cultura. Quando as mulheres a criticam, estão 
desafiando todas as instituições que têm status axiomático, que parecem naturais. A mulher como mãe 
traduz-se em mulher/ não-questionadora; mulher/natureza; mulher/sofredora; mulher/madona. Então, a 
maternagem é o papel-chave, o elemento-chave no arco patriarcal. Porque é também o local do qual se 
arranca o poder das mulheres”.  
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sexualidade, além de romper com o discurso social que torna inseparável a imagem da 

“verdadeira mulher” com a da mãe. O entendimento de que não existe o tão decantado 

´instinto´ materno, de Simone de Beauvoir (1980), desde 1949, repetida de certa forma 

por Elizabeth Badinter, em Um amor conquistado: o mito do amor materno, em 19855, e 

O conflito: a mulher e a mãe, de 20106, parece ser senão dominante, um dos temas mais 

representativos de “Quantos filhos Natalina teve?”.  

Um dos aspectos mais salientes neste conto recai no fato de que Conceição em 

nenhum momento coloca Natalina no papel de vítima, fugindo deste modo da 

generização, do sexismo. Neste conto de Conceição também emergem fantasias e 

expectativas acerca da/o maternidade/maternar e sexualidade (CHODOROW, 1989, p. 

84). Enquanto algumas teóricas (Rich e Rossi, cf. CHODOROW, 1989, p. 84) localizam 

uma das bases do empoderamento das mulheres na posse de seus corpos maternos, 

Chodorow vê uma forma de agressão primária na relação da mãe com a criança, da 

criança com a mãe, da mãe-como-ciança contra sua própria mãe.  

A maternidade mantém uma íntima relação com a destruição e a morte. Uma das 

fantasias da onipotência materna, decantadas por Chodorow (1989), é que a mãe-vítima 

cria uma criança-vítima. No conto, entretanto, Natalina demonstra, inicialmente, ter 

uma índole passiva: ao sinal da violência da mãe contra ela, ela não retruca; 

simplesmente se retira do cortiço. Nas outras gravidezes também, ela se sente devedora 

de alguém, mas nunca vítima. Quando, finalmente torna-se, na realidade, uma vítima de 

estupro, Natalina reverte toda a situação e suas circunstâncias, em liberação. Sua 

passividade não se confirma, quando se defende do estuprador. Neste ato e espaço 

discursivo, pois lugar de produção, se entrelaçam significações atravessadas, 

                                                             
5 Badinter concorda com a escritora e psicanalista brasileira Betty Milan, ao ser perguntada se a 
consequência positiva de seu livros (L'amour en plus, 1980; Mother Love: myth and reality, 1981) “foi 

efetivamente a de desculpabilizar as mulheres”. Betty Milan acrescenta: “Trinta anos depois (em 2010), a 

senhora escreveu O conflito: a mulher e a mãe” [Le conflit: la femme et la mère or The conflict: how 
modern motherhood undermines the status of women, 2011], “em que a maternidade é novamente o 

núcleo do livro”. Quanto ao retorno a uma concepção reacionária da maternidade, Badinter afirma que 
considera este recuo um retrocesso. Além disso, perguntada acerca do “jogo da mãe perfeita” e da 
“impossibilidade de um modelo”, Badinter responde: “Creio que a mãe ideal é tão rara quanto Mozart”. 

Ainda: “O culto da mãe perfeita é diabólico com as mulheres”. Informações no site 
http://veja.abril.com.br/multimidia/video/o-culto-da-mae-perfeita-e-diabolico-com-as-mulheres-afirma-
elisabeth-badinter, consultado em 10 de maio de 2016.  
6 Badinter propõe um debate acerca das conquistas das mulheres, enfatizando os ganhos, ou não,  
alcançados pelo feminismo. A autora questiona também se o discurso feminista divulgado pela mídia se 
adequa aos anseios das mulheres na prática. Além disto, nesta obra, ela discute a sacralização do corpo 
feminino e a volta ao modelo judaico-cristão de valorização da maternidade, em outras palavras, a volta 
do mito do amor materno como instinto e não como construção cultural.  
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paradoxalmente, por início e fim, uma vez que “Um filho” ali “fora concebido” ...“(n)os 

frágeis limites da vida e da morte” (p. 50).  

Natalina rompe o horizonte de expectativa da sociedade no que diz respeito à 

fantasiosa e idealizada imagem da mãe perfeita. A relação mãe-criança é marcada pelo 

ódio, para apenas na quarta gestação, a protagonista ver recuperado o amor, a figuração 

mais próxima ao denominado amor materno incondicional. Resultado de um ato não só 

criminoso, como essencialmente odioso, o estupro exigiu-lhe uma resposta: - o 

assassinato de seu estuprador, que funciona no plano discursivo como um grito de 

liberdade.  Em Of woman born (1976, p. 292), Adrienne Rich, citada por Chodorow 

(1989, p. 83), diz que “We need to imagine a world in which every woman is the 

presiding genius of her own body”
7. Para tal, é necessário que ocorra a liberação da 

maternidade das repressões da tecnologia patriarcal e, neste mundo novo, as mulheres, 

além de criarem novas vidas, terão condições de alterar a existência humana.  

 

Considerações nada definitivas 

 

Em “Gênero e etnia: uma escre(vivência) de dupla face” (2005), Conceição 

aponta os caminhos para o entendimento da literatura brasileira produzida pelas 

mulheres negras brasileiras, na medida em que o empoderamento oriundo do domínio 

da “pena”,  é possível (con)(re)verter  o falocentrismo. Esse movimento ocorre devido 

ao surgimento de “um corpo que não é apenas descrito, mas antes de tudo vivido. A 

escre(vivência) das mulheres negras explicita as aventuras e desventuras de quem 

conhece uma dupla condição, que a sociedade teima em querer inferiorizada, mulher e 

negra” (p. 205). 

Ela traça um paralelo entre sua experiência de vida e sua écriture, estabelecendo 

uma relação de continuidade entre ambas. Tal fator é que lhe permite realizar seu 

projeto ideológico-estético, com origem na memória oral (oralitura, 2005, p. 207). Para 

a autora, a oralidade é corpo, olhar, ritmo e gesto. Ela a valoriza ao reconhecer a 

influência das histórias contadas pela avó, tias e mãe, para quem tudo era “motivo de 

prosa-poesia” (2005, p. 201), no seu processo de criação literária.    

A “escre(vivência)” traz implicações de dupla face, isto é, aproxima gênero e 

etnia, provocando reflexões acerca do tratamento dispensado às mulheres negras na 

                                                             
7 Tradução livre: “Nós precisamos imaginar um mundo no qual toda mulher seja o gênio controlador de 
seu próprio corpo”.    
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sociedade e na literatura brasileira. Conceição foge dos estereótipos, pois as imagens do 

corpo negro não se restringem à satisfação física do “macho-senhor”, nem somente à 

procriação, ambas resquícios de um passado escravo. As noções associadas às mulheres 

negras como um mal não redimido, infecundas e perigosas, na sua obra, são substituídas 

por uma escrita fundamentada na invenção de estratégias de afirmação no presente, a 

partir da conduta de suas antecessoras como “um tributo as suas antepassadas” (2005, p. 

207).  

Seja no âmbito das questões raciais ou das feministas, a autora lida com  

relações dialógicas entre margem/centro e objeto/sujeito. Sua ênfase recai, entretanto, 

em um processo de descolonização, uma vez que às suas personagens femininas e 

subalternas é dada voz. Com isso, Conceição demonstra sua resistência à dominação.    

Este fazer literário, em que se afirma um Eu negra, resulta em “Táticas de 

sobrevivência [que] foram também ensinadas e aprendidas na teia familiar de todos os 

povos da diáspora africana” (2005, p. 207). Com tais parâmetros, o eu de Natalina vai se 

constituindo e construindo na medida em que enfrenta o olhar do Outro e a ele 

responde, ou seja, é na alteridade que junto com a protagonista surge também a 

configuração da vida e da morte, da solidão e do espírito grupal, da fala e da afasia, do 

silêncio, da expressão e do grito e, finalmente, do aprisionamento à liberdade. Natalina 

passa por todos esses estágios, em grande parte, tendo que superar a violência da 

situação.     

Para Constância Lima Duarte, em “Gênero e violência na literatura afro-

brasileira” (2016), “A literatura de autoria assumidamente negra – como esta, assinada 

por Conceição Evaristo – ao mesmo tempo projeto político e social, testemunho e 

ficção, está se inscrevendo de forma definitiva na literatura nacional” (p. 6). Em 

BrasilAfro autorevelado: Literatura Brasileira contemporânea (2010), Miriam Alves 

sumariza o papel marcante das escritoras afrobrasileiras no cenário literário 

contemporâneo. No seu entendimento:  

A produção textual das mulheres negras é relevante, pois põe a 
descoberto muitos aspectos de nossa vivência e condição que não 
estão presentes nas definições dominantes de realidade e das pesquisas 
históricas. Partindo de outro olhar, debatendo-se contra as amarras da 
linguagem, as mordaças ideológicas e as imposições históricas, 
propicia uma reflexão revelando a face de um Brasilafro feminino, 
diferente do que se padronizou, humanizando esta mulher negra, 
imprimindo um rosto, um corpo e um sentir mulher com 
características próprias (ênfase no original, p. 67).  
 

5962

Ana
Pencil



8 
 

Acredito que, assim como Conceição ao criar Natalina, as escritoras latino-

americanas cujas vozes isoladas têm sido frequentemente ouvidas, ou nem têm sido 

ouvidas, não mais necessitam se considerar marginais e únicas. É preciso que busquem 

se unir a seus pares, para o encontro de uma voz em uníssono. Uma voz das escritoras 

que dê conta de seus medos e significações, silêncios e gritos, traumas, crises e 

conquistas. É preciso recuperar memórias e registrar histórias.  

Em “Mulheres marcadas: literatura, gênero, etnicidade”, Eduardo Duarte (2011, 

p. 173), considera que as escritoras negras brasileiras estão empenhadas em “figurar a 

mulher” por suas “atitudes de luta e resistência, e de sua afirmação enquanto sujeito”. 

Elas lidam com o fator da exclusão da mulher negra, pois suas personagens “vivem 

como domésticas, mendigas, faveladas, presidiárias. Mas são, sobretudo, mulheres de 

fibra, lideranças, referências comunitárias”. Natalina serve de testemunho a tais 

afirmativas.  

Um dos graves problemas da literatura brasileira, quiçá também da latino-

americana, apontados por Conceição (2005), incide no apagamento do tema da 

maternidade em afrodescendentes. Para a escritora, “o corpo da mulher se salva pela 

maternidade”, porém a falta de representação materna para a mulher negra leva-a a 

questionar se a literatura e a história estão “ocultando os sentidos de uma matriz 

africana” (p. 202). Em “Quantos filhos Natalina teve?”, há variados graus subversivos 

de (re)significação poética dos sentidos patriarcais dos mitos que envolvem a relação 

mãe/filho, especialmente quando se trata da concepção do feminino. Neste caso, o de 

Natalina, ou a questão da maternidade é centrada numa sexualidade pecaminosa; ou, na 

exaltação da santidade e abnegação da figura materna. Tal bipolaridade leva ao 

questionamento da veracidade do conhecido “instinto materno” (já referido), que parece 

ser nulo nas três primeiras gravidezes de Natalina - o que figura a relação entre o 

maternar e a violência – para enfim, se realizar apenas na quarta. Essa indefinição 

justifica a interrogação sem resposta ao título do conto e a consequente permanência do 

mistério...  

Conceição Evaristo dilacera todos os estereótipos com relação ao corpo, 

maternidade e violência. A citação de Lilly Scherz, em Cuerpo de mujer, campo de 

batalla (2001), na epígrafe deste trabalho, corrobora a noção de que a figura da mãe 

“segue sendo o núcleo cultural estável e, ao seu redor, evoluiu a comunidade humana”. 

E, a epígrafe de Idina sintetiza o que se pode aguardar dos atos de liberação das 
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mulheres, em especial, de Natalina: “Estou desafiando a gravidade e você não vai me 

derrubar”.   
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TENTATIVA DE INSERÇÃO MULHER NEGRA NA SOCIEDADE 

Elisângela de Lana Costa (PUC MINAS) 

Terezinha Taborda Moreira (PUC MINAS) 

 

RESUMO: Ao longo da literatura, faltava na literatura canônica a promoção da visibilidade 
política das mulheres, já que a vida delas era mal representada ou simplesmente não representada. 
Assim, torna-se indispensável mostrar a escrita de duas mulheres com sua visão no que diz 
respeito aos costumes e às relações de gênero no meio em que vivem. Para isso, serão ressaltados 
como se estrutura a obra de cada uma e como nela se inscrevem imagens relacionadas ao gênero 
que fazem parte da vida psíquica dos indivíduos brasileiros e moçambicanos, contribuindo para a 
rasura da perpetuação de uma escrita e de costumes, preceitos e tradições etnocêntricas 
hegemônicas. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo comparar como as autoras 
Conceição Evaristo, brasileira, com a obra Ponciá Vicêncio (2003), e Paulina Chiziane, 
moçambicana, com a obra O alegre canto da perdiz (2008), encenam a inserção da mulher negra 
na sociedade. Será abordado como as duas autoras, em vez de abordar a mulher como objeto, 
abordam-na como um sujeito ciente de sua identidade e reflexivo em relação à sua história em 
uma sociedade que a exclui. Será realçado como as personagens Ponciá Vicêncio e Delfina 
analisam a própria opressão como mulheres negras e seus mecanismos de resistência na 
sociedade. Servirão como base teórica os autores Pierre Bourdieu; Judith Butler; Eduardo de 
Assis Duarte; Sandra Sacramento e Gayatri Chakravorty Spivak. 
 

 

Palavras-chave: Autoria feminina. Mulher negra. Conceição Evaristo. Paulina Chiziane. 

 

Segundo Gayatri Spivak, 

No contexto do itinerário do sujeito subalterno, o caminho da diferença 
sexual é duplamente obliterado. A questão não é a da participação 
feminina na insurgência ou das regras básicas da divisão sexual do 
trabalho, pois, em ambos os casos, há “evidência”. É mais uma questão 

de que, apesar de ambos serem objetos da historiografia colonialista e 
sujeitos da insurgência, a construção ideológica de gênero mantém a 
dominação masculina. Se, no contexto da produção colonial, o sujeito 
subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito feminino 
subalterno está ainda mais profundamente na obscuridade (SPIVAK, 
2010, p. 66-7). 
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A mulher, ao longo de boa parte da história da humanidade, foi relegada a uma 

condição inferior ao homem, que tomava boa parte das decisões políticas na sociedade, 

enquanto ela ficava restrita ao espaço doméstico, cuidando da casa e dos filhos. Nesse 

contexto de privações da liberdade, ela sempre encontrou obstáculos para participar 

ativamente do meio social. É como se ela fosse incapaz de fazê-lo, subjugação construída 

pela sociedade ao longo do tempo, como afirma Pierre Bourdieu: 

O corpo e seus movimentos, matrizes universais que estão submetidos 
a um trabalho de construção social, não são nem completamente 
determinados em sua significação, sobretudo sexual, nem totalmente 
indeterminados, de modo que o simbolismo que lhes é atribuído é, ao 
mesmo tempo, convencional e motivado, e assim percebido como quase 
natural (BOURDIEU, 2002, p. 20).  

Em Moçambique, a situação da mulher hoje é um pouco mais complicada do que 

a do Brasil, já que a mulher além de ainda ser vítima da violência sexual, tem de enfrentar 

a sensação de impunidade relacionada a esse crime pelo difícil acesso à Justiça. A mulher, 

nesse país, já está no mercado de trabalho, mas tem poucos direitos na família, sendo 

vítima de exclusão, violência e preconceito, não conseguindo se firmar como sujeito 

social independente. 

Com a conquista social da mulher, é possível vislumbrar a presença de 
um eu feminino delineando-se, sendo capaz de ver-se na ideologia e 
fora desta, em um movimento de construção que une a mulher 
(abstração cultural) às mulheres em suas várias relações sociais 
diferenciadas (SACRAMENTO, 2004, p. 99). 

É essa atitude de se ver inserida em uma sociedade patriarcal e de ter desejo de 

subvertê-la que tem, em O alegre canto da perdiz, Delfina, personagem que subverte o 

delineamento das relações amorosas em Moçambique, em que boa parte das mulheres 

encontra-se desiludida, já que elas são dominadas pelos homens, senhores do lar, em uma 

tradição patriarcal, na qual a mulher deve ser submissa e até mesmo aceitar humilhação 

no casamento. A felicidade dela deve se resumir em cuidar da casa, dos filhos e do marido, 

que geralmente é poligâmico. Gayatri C. Spivak sustenta que a situação de marginalidade 

do subalterno é mais árdua para o gênero feminino, posto que “a mulher como subalterna 

não pode falar e, quando tenta fazê-lo, não encontra os meios para se fazer ouvir” 

(SPIVAK, 2010, p. 15).  

Discutindo o problema da representação da mulher, Butler afirma que: 

Para a teoria feminista, o desenvolvimento de uma linguagem capaz de 
representá-las completa ou adequadamente pareceu necessário, a fim de 
promover a visibilidade política das mulheres. Isso parecia obviamente 
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importante, considerando a condição cultural difusa na qual a vida das 
mulheres era mal representada ou simplesmente não representada 
(BUTLER, 2003, p. 24). 

Ambas as obras encenam a situação de subalternidade do negro, principalmente 

da mulher negra, na sociedade, em especial as exclusões, as tentativas de inclusão e suas 

consequências na vida dessas mulheres, como a dor cotidiana. O principal foco deste 

estudo é, por isso, analisar o lugar da mulher na cultura e no sistema socioeconômico 

brasileiro e moçambicano, conforme encenado nas narrativas que são nosso objeto de 

estudo. 

No que se refere ao enredo da obra Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo, 

narrativa em terceira pessoa, a protagonista, de nome homônimo ao título, vive com o 

avô, a mãe, o pai e o irmão na propriedade do Coronel Vicêncio, sobrenome dado a todos 

da família como marca da propriedade desse homem. Continuar ali significa perpetuar a 

vida de escravidão da família. Após a morte do pai, a protagonista decide, então, ir para 

a cidade em busca do preenchimento do vazio em relação à sua identidade e de uma vida 

melhor. O único emprego que encontra é o de doméstica, profissão que não foge ao 

estereótipo exercido por uma mulher negra, semianalfabeta e recém-chegada à cidade. A 

zona urbana é outro cenário, mas a miséria contra a qual luta é a mesma. Na cidade, 

Ponciá Vicêncio começa a namorar, casa-se e sofre violência do marido. Assim, à medida 

que tenta construir a sua identidade, descobre sua condição de excluída e em fragmentos, 

característica essa reproduzida na construção da narrativa, cuja perspectiva segue em 

espiral, em um movimento constante de oscilação entre o passado e o presente. Ponciá 

procura driblar os conflitos e resistir a eles. Mesmo assim, as adversidades permanecem, 

como, por exemplo, perder os sete filhos que gerou.  

Quando os filhos de Ponciá Vicêncio, sete, nasceram e morreram, nas 
primeiras perdas, ela sofreu muito. Depois, com o correr do tempo, a 
cada gravidez, a cada parto, ela chegava mesmo a desejar que a criança 
não sobrevivesse. Valeria a pena pôr um filho no mundo? Lembrava-se 
de sua infância pobre, muito pobre na roça e temia a repetição de uma 
mesma vida para os seus filhos (EVARISTO, 2003, p. 82). 

Em relação ao enredo de O alegre canto da perdiz, ele também é 

constituído de forma fragmentada e circular. A história conta a saga de quatro mulheres 

da mesma família: Serafina, Delfina, Maria das Dores e Maria Jacinta. Ao lado de 

maridos, filhos, irmãos, elas conformam um agrupamento humano que tenta constituir-se 

como uma família moçambicana num contexto cuja história coincide com a história da 

presença da administração colonial em Moçambique, num tempo que se estende do final 
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do século XIX até a pós-independência moçambicana. O enredo inicia-se com Maria das 

Dores muito perto de encontrar os filhos, depois regride ao início da história para focalizar 

Delfina, a mãe de Maria das Dores, como prostituta, esposa de José dos Montes e de 

Soares; Maria Jacinta, irmã de Maria das Dores; Simba, ex-amante de Delfina e marido 

de Maria das Dores. Ao final do enredo, as personagens se encontram numa reunião que 

bem pode ser definida como de pai, mãe, irmãos, filhos e netos, numa atitude que pode 

ser pensada como de redefinição de seu papel dentro da esfera familiar e, também, da 

esfera social.  

São encenadas, na obra, situações que evidenciam como se processam as relações 

de gênero em Moçambique; as estruturas que mantêm a ordem patriarcal vigente, como 

a construção burguesa da família, em que os negros, subjugados e vivendo de migalhas, 

não se encaixam; e a falta de apoio que as personagens encontram em instituições como 

a Igreja e o Estado. Dois marcos importantes, nesse sentido, são a venda de meninas 

virgens para homens mais velhos e a prostituição, além, é claro, da poligamia, todas 

situações traumáticos para as mulheres. A sociedade demonstra-se muito preconceituosa 

e cruel nesses casos. As freiras, por exemplo, desprezam Delfina e Maria das Dores por 

não serem virgens.  

Uma característica da autora em O alegre canto da perdiz que chama minha 

atenção é a abordagem das personagens femininas com muita profundidade, ressaltando 

seus anseios, seu sofrimentos, suas dores e suas ambições, quase sempre em confronto 

com o masculino, como no caso das personagens Delfina e Maria das Dores. Delfina, por 

exemplo, na tentativa de construção da própria identidade e de rompimento com aquela 

vida de migalhas que a sociedade colonial reservou à mulher negra, subverte o destino 

que segue as mulheres em Moçambique antes da independência do país, mas também 

depois dela.  

A ideia de arranjo familiar que estamos utilizando pretende chamar a atenção para 

os limites que se impõem para a mulher negra em sua tentativa de constituir a família, 

seja na sociedade colonial moçambicana ou na sociedade pós-independente, ou no Brasil, 

após a abolição da escravatura, por ser ela uma instituição burguesa.  

Em Ponciá Vicêncio, há uma ligação de passado e presente, mostrando que, 

mesmo após a abolição da escravidão, em 1888, a essência dela não acabou. No romance, 

há a fala de um “sujeito étnico, com marcas da exclusão inscritas na pele a percorrer nosso 
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passado em contraponto comum à história dos vencedores e seus mitos de cordialidade e 

democracia racial”. (DUARTE, 2006, p. 308). 

A vida escrava continuava até os dias de hoje. Sim, ela era 
escrava também. Escrava de uma condição de vida que se repetia. 
Escrava do desespero, da falta de esperança, da impossibilidade 
de travar novas batalhas, de organizar novos quilombos, de 
inventar outra nova vida (EVARISTO, 2003, p. 84). 

No que se refere à mulher, nesse processo, a subjugação foi dupla, tanto como 

etnia quanto como gênero. O que restou, muitas vezes, a ela foi trabalhar como doméstica 

ou como prostituta para sobreviver. Além do mais, na casa dos brancos onde trabalhava, 

era obrigada a se submeter sexualmente ao patrão ou ao filho dele, iniciando-o nessa vida. 

Outra forma de subjugação era em casa, sendo obrigada a servir o companheiro, tanto 

sexualmente quanto nos afazeres domésticos, além de ser vista como inferior a ele, que 

detinha a posse dela. Com isso, a sua autonomia era impedida em todos os sentidos, além 

de sofrer violência física e psicológica constantemente, situação encenada em Ponciá 

Vicêncio.  

Referindo-se à dominação masculina, Pierre Bourdieu afirma: 

A força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa 
justificação: a visão androcêntrica impõe-se como neutra e não tem 
necessidade de se enunciar em discursos que visem a legitimá-la. A 
ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende 
a ratificar a dominação masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão 
social do trabalho, distribuição bastante estrita das atividades atribuídas 
a cada um dos dois sexos, de seu local, seu momento, seus instrumentos; 
é a estrutura do espaço, opondo o lugar de assembleia ou de mercado, 
reservados aos homens, e a casa, reservada às mulheres (BOURDIEU. 
2002. p. 18). 

Em Chiziane, há claramente o contexto da guerra colonial em que os lusitanos 

serviam a metrópole no embate contra os nativos que, muitas vezes, para escapar do 

regime de escravidão, assimilavam-se, aliando-se aos controladores dos nativos para lutar 

contra o próprio povo. Foi o caso de José dos Montes, que o fez por dois motivos: amar 

Delfina, figura central da história, que era muito ambiciosa e queria ter vários bens 

materiais, e não suportar continuar submetendo-se àquele sistema de subjugação. A partir 

dela, a autora encena as relações de opressão ao longo da história e a não aceitação da 

mulher negra, já que tenta ser a dona do próprio destino, mas não consegue. Ela sofre 
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preconceito da sociedade por tentar subverter o que foi reservado a ela. Outra que também 

é julgada em praça pública é Maria das Dores, que, como símbolo de liberdade, despe-se 

completamente de suas vestes, comportamento que se distancia e muito do das demais, 

que, em multidão, julgam-na negativamente após procurar a Mulher do Régulo.  

Por seguir a decisão de subversão da esposa, José dos Montes sofre como punição 

três consequências graves: precisa tentar apagar a sua cultura e matar seu povo, além de 

ser sabotado pelos brancos, que seduzem sua esposa. Assim, ele acaba entrando em 

conflito consigo mesmo sobre a sua identidade e perdendo a noção de pertencimento.  

Na obra Ponciá Vicêncio, Evaristo encena, de forma aprofundada, os costumes 

de matriz africana, que ocupam toda a obra.  Encena as ações da protagonista, que, em 

uma atitude dispórica, na luta pela construção da identidade, sai da Vila Vicência, 

localizada no campo, em busca de inserção na cidade, que, organizada em classes sociais 

com valores excludentes, não reserva espaço digno a ela. A autora a constrói, em uma 

atitude centralizadora, tanto que ela movimenta o irmão e a mãe para o meio urbano em 

busca de seu paradeiro, e esse laço afetivo é forte, contrariando o que a escravidão fez ao 

longo de séculos: separar os arranjos afetivos tanto em países da África como no Brasil, 

situações encenadas nas duas obras.  

Vale ressaltar também algumas construções narrativas fundamentais para dar ao 

leitor a noção do lugar ocupado pela personagem Ponciá, como a caracterização da favela 

onde ela vive na cidade como um espaço cheio de frustrações, seco, sem vida, dominado 

pelo capitalismo, representado por todos os utensílios de lata usados no barraco da 

protagonista, em contraposição ao espaço rural da Vila Vicência, cheia de vida e marcado 

pelo tempo real e mítico, que se bifurcam na narrativa. Essa característica memorialística 

é também recorrente em O alegre canto da perdiz. 

É interessante observar também que, tanto em Chiziane quanto em Evaristo, o 

passado sempre desemboca no presente, através da memória. Além disso, há a onisciência 

do narrador, que, em discurso indireto livre, revela-nos os pensamentos das personagens, 

principalmente os de Ponciá que, ao longo da obra, vai se silenciando à medida que seus 

sonhos não se concretizam. Em Chiziane, há o mesmo tipo de narrador e discurso, 

revelando-nos os pensamentos das personagens que, muitas vezes, são muito mais longos 

e impactantes do que as falas, como, por exemplo, no encontro entre Delfina e Maria 

Jacinta, no dia do casamento da filha, e as reflexões de Ponciá diárias sobre a sua infância 

e seu cotidiano. 
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Outro aspecto comum às duas obras refere-se ao fato de a leitura e a escrita serem 

percebidas como capazes de mudar o quadro de sofrimento em que vive a personagem 

feminina Maria Jacinta (mulata), mas não a de Ponciá e Maria das Dores (negras e, 

portanto, fadadas à marginalidade). 

No que diz respeito à exclusão pela cor, tanto Paulina quanto Conceição encenam 

situações que remetem a isso. Enquanto Ponciá não consegue emprego decente na cidade, 

tendo como fim um barraco na favela, na obra de Chiziane, os filhos negros são 

discriminados por Delfina, personagem que é vítima, pois tem a virgindade vendida pela 

própria mãe, mas também vitimiza, pois vende a virgindade de Maria das Dores e 

discrimina os filhos dentro da própria casa, microcosmo de todo o Moçambique, 

sustentado em preconceito e hierarquia e, por isso, sempre desintegrado, como pode ser 

observado nas seguintes passagens da reflexão de Maria das Dores:  

Mas tudo começou no dia em que o pai negro partiu para não mais 
voltar. Tudo começou quando o pai branco amou a sua mãe. Tudo 
começou quando nasceu a sua irmã mulata. Tudo começou quando a 
sua mãe vendeu a sua virgindade para melhorar o negócio do pão. Tudo 
começou com uma relação que envolvia sexo e amargura. Filhos e fuga. 
Torpor e ausência. Escalada de uma montanha. Soldados brancos na 
defesa do império de Portugal. Dinheiro e virgindade. Magia. Fortuna. 
Lembra-se de tudo, da terra e do mundo. Onde a cultura dita normas 
sobre homens e mulheres. Onde o dinheiro vale mais que a vida. Onde 
o mulato vale mais que o negro e o branco vale mais que todos eles. 
Onde a cor e o sexo determinam o estatuto de um ser humano 
(CHIZIANE, 2008, p. 27). 

Referente ao trauma, os dois livros o abordam como consequência frustrada da 

tentativa de adentrar a sociedade de classes. Em Chiziane, ao final da obra, há uma 

discussão de todos os acontecimentos ocorridos tanto ao longo da história da colonização 

e após a independência quanto dos erros e acertos das personagens, além dos motivos 

pelos quais agiram de tal forma. Quanto mais falam, mais processam seus traumas, 

desvendando as angústias aos seus e ao leitor. Em Evaristo, Ponciá não fala, mas, quanto 

mais reflete, mais tem consciência de sua situação em uma sociedade de classe que a 

exclui e mais processa seus traumas provenientes disso.  

As duas autoras trabalham bastante com o simbólico, como o círculo, como o 

enredo, por exemplo. Isso indica a dificuldade de romper com o ciclo de exclusões 

proposto por uma sociedade que não inclui a mulher, principalmente a negra.  
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Considerações finais 

Com as construções supracitadas, as autoras trazem para a cena a discussão de 

gênero em relação às personagens que criam estratégias para seguir regras de instituições 

que não têm espaço para incluí-las. Algumas dessas estratégias são o silêncio de Ponciá 

e a assimilação de Delfina. O inconformismo em relação à opressão é a principal marca 

de Delfina e Ponciá. 

Ambas as obras demonstram que não é necessário que os outros digam às 

mulheres o que são e o que vivem. Elas mesmas podem fazê-lo, mulheres e negras, sujeito 

outrora silenciado, fazendo agora sua voz ser ouvida. 

Essa decisão de escrever, da mulher negra, será uma das alternativas para melhorar 

a realidade social dela, permitindo a possiblidade de libertação de estereótipos 

depreciativos construídos socialmente para elas ao longo da história. É através da 

expressão que haverá enfrentamento das situações que as levam a condições de 

subalternidade e exclusão, buscando sua emancipação social, econômica e também 

psicológica. Assim, haverá conscientização cultural e moral e retirada das mulheres 

negras do conformismo, do complexo de inferioridade, da negação de si próprias e do 

silenciamento. 
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 REPRESENTAÇÃO FEMININA E INTERTEXTUALIDADES EM LIVIA 
GARCIA-ROZA E ELVIRA VIGNA 

 
Hellyana Rocha1 (UFT) 

Olívia Aparecida Silva² (UFT) 
 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo desenvolver reflexões acerca da literatura 
brasileira contemporânea de autoria feminina a partir da leitura das intertextualidades presentes 
nos romances Meu marido (2006), de Livia Garcia-Roza, e Nada a Dizer (2010), de Elvira 
Vigna, analisando de que forma a literatura contemporânea incorpora em seu discurso uma 
prática desconstrucionista dos padrões impostos à autoria (devido à exclusão de gênero), bem 
como a revisão das identidades patriarcais no eixo representacional. Para tanto, observar-se-á a 
desconstrução e a (re) construção da imagem feminina, bem como a temática imagética da 
mulher, envelhecimento, solidão e afetividade presentes nas tramas de uma sociedade corroída 
pelas transformações dos valores sociais vigentes na contemporaneidade e no esfacelamento da 
vida amorosa. À luz das teorias feministas e de gênero, como as desenvolvidas por Andrea Nye 
(1995), Michelle Perrot (2005), entre outras, o corpus deste estudo procura apresentar como a 
mulher escritora deu início ao processo de legitimação de sua voz e escrita a partir da autoria, e 
como a autora contemporânea faz a releitura desse passado, desconstruído e reconstruído 
identidades forjadas a partir da opressão, ao mesmo passo em que revisa o passado que 
silenciou escritoras e personagens. Além disso, percebe-se que a recepção dessas obras na 
contemporaneidade torna-se um dos principais caminhos para a recriação de uma história 
literária em que as mulheres assegurem a legitimidade de seu espaço e de sua expressão, 
cabendo à escritora assumir, enquanto enunciadora de sua própria voz e representação, seu lugar 
de fala, fazendo valer seu discurso sobre sua existência, a fim de criar uma linguagem que 
procure deixar de lado os valores patriarcais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Autoria feminina. Representação. Intertextualidade. Estudos de gênero. 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Ao observar-se o contexto contemporâneo da literatura brasileira de autoria 

feminina, duas vozes se destacam pelo espaço destinado à representação de personagens 

femininas - sejam elas mães ou filhas - em busca de expressão e (des) construção de 

suas identidades: Lívia Garcia-Roza e Elvira Vigna. Ambas as escritoras constroem 
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espaços narrativos que permitem a problematização dos papéis de gênero, além de 

revisar os valores tradicionais e construir personagens que questionam sua imagem e 

existência.  

Livia Garcia-Roza é nascida no Rio de Janeiro e escreve ficção desde 1995, 

quando publicou o romance Quarto de Menina. Em sua carreira literária, a autora 

escreveu cerca de quinze livros – entre os gêneros conto e romance, este último com 

maior predominância – além de colecionar a indicação para importantes prêmios de 

literatura, como o prêmio Jabuti. No que diz respeito à representação, Livia é conhecida 

pelos enredos psicológicos e registro do cotidiano de mulheres em meio ao ambiente 

familiar, retratando, desse modo, os conflitos presentes nas relações familiares e 

amorosas. Com um discurso mais ácido e transgressor, Elvira Vigna – também nascida 

no Rio de Janeiro – traz em seu currículo a escrita de uma dezena de romances, além de 

contos e textos teóricos. Vigna aborda em seus enredos personagens femininas 

arbitrárias no que diz respeitos às normas de gênero que entrelaçam as relações 

amorosas e familiares, ao mesmo passo em que mostra o íntimo da representação de 

identidades, na maioria das vezes flutuantes. 

Sob tais aspectos, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver reflexões 

acerca da literatura brasileira contemporânea de autoria feminina a partir da leitura das 

intertextualidades presentes nos romances Meu marido (2006), de Livia Garcia-Roza, e 

Nada a Dizer (2010), de Elvira Vigna, analisando de que forma a literatura 

contemporânea incorpora em seu discurso uma prática desconstrucionista dos padrões 

impostos à autoria (devido à exclusão de gênero), bem como a revisão das identidades 

patriarcais no eixo representacional, visto que as autoras propõem discursos que 

desconstroem e reconstroem as identidades das mulheres contemporâneas, seja pela 

propriedade da linguagem, busca da expressão ou transgressão dos papéis de gênero que 

circundam os ambientes familiares, sociais e amorosos.  Para tanto, observar-se-á a 

desconstrução e a (re) construção da imagem feminina, assim como a temática 

imagética da mulher, envelhecimento, solidão e afetividade presentes nas tramas de uma 

sociedade corroída pelas transformações dos valores sociais vigentes na 

contemporaneidade e no esfacelamento da vida amorosa.  

À luz das teorias feministas e de gênero, como as desenvolvidas por Andrea Nye 

(1995), Michelle Perrot (2005), entre outras, o corpus deste estudo procura apresentar 

como a mulher escritora deu início ao processo de legitimação de sua voz e escrita a 

partir da autoria, e como a autora contemporânea faz a releitura desse passado, 
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desconstruído e reconstruído identidades forjadas a partir da opressão, ao mesmo passo 

em que revisa o passado que silenciou escritoras e personagens. Além disso, percebe-se 

que a recepção dessas obras na contemporaneidade torna-se um dos principais caminhos 

para a recriação de uma história literária em que as mulheres assegurem a legitimidade 

de seu espaço e de sua expressão, cabendo à escritora assumir, enquanto enunciadora de 

sua própria voz e representação, seu lugar de fala, fazendo valer seu discurso sobre sua 

existência, a fim de criar uma linguagem que procure deixar de lado os valores 

patriarcais.  

Faz-se necessário, no entanto, esclarecer que este estudo não visa aproximar as 

autoras mostrando similaridades de suas escritas ou referências diretas entre elas; o que 

nos interessa aqui é a forma como as duas representam mulheres contemporâneas e até 

que ponto as representações possuem uma relação ou se distanciam. Nesse aspecto, 

enxerga-se a intertextualidade mais como uma relação entre as personagens – na forma 

como são representadas – e como a escrita de Livia e Elvira, mesmo possuindo 

características diferentes, retrata a imagem feminina e traz novas perspectivas sobre as 

personagens.  

Este texto é, pois, organizado de modo a comparar os romances, por meio da 

análise da representação feminina em contexto contemporâneo. Para tanto, divide-se em 

duas partes: a primeira lida com as conceituações teóricas acerca dos desafios da 

representação e autoria feminina; a segunda propõe uma análise das duas personagens 

femininas dos romances em questão. Na conclusão, é feita a retomada das discussões 

em um esforço de contribuir para o entendimento da importância da escrita de 

representação e autoria feminina. 

 

Autoria feminina e representação 

Representar sugere inúmeras significações. Dentre elas, reproduzir a realidade 

ou torná-la visível. Durante muito tempo, a arte literária destinou aos discursos 

dominantes – proferidos pelo sexo masculino – um espaço privilegiado, por outro lado, 

desautorizou produções consideradas inferiores, e que, consequentemente, 

comportavam as perspectivas de mulheres, negros, homossexuais, entre outros 

marginalizados.  

A marginalização literária corresponde à indiscutível condição de submissão do 

sexo feminina no decorrer da história. É evidente que a mulher sofreu inúmeros 
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processos de exclusão, cerceamento e inferiorização de seu papel social. Assim, sua 

imagem foi associada aos trabalhos domésticos e familiares, o que a tornava inferior 

dentro da hierarquia familiar da sociedade patriarcal.  Mais precisamente antes da 

segunda guerra mundial, ver a mulher em um espaço que não fosse doméstico era 

missão difícil, pois a mulher estava emaranhada nos laços patriarcais. Ao ser obrigada a 

viver sob essas condições, as mulheres, ao logo dos anos, viram a necessidade de abrir 

mão de sua própria identidade a fim de serem aceitas dentro dos padrões hegemônicos.  

Em A análise do patriarcado, Andrea Nye (1995) afirma que  

O sexismo mostrou-se tão resistente à sua exposição filosófica quanto 
havia sido à reorganização econômica. [...] As mulheres não podiam 
tão simplesmente querer-se sem filhos, não-casadas, não-donas-de-
casa, não ser "femininas". O eu existencial do qual esse exercício da 
vontade devia provir era uma questão não só de fragilidade teóricas, 
mas também prática, caso a afirmação de um sujeito livre, autônomo e 
voluntarioso mascarasse áreas inteiras da experiência feminina e 
masculina.  (1995, p. 142) 

Isto posto, percebe-se o quanto o sexismo resiste frente a essas lutas, pois as 

considera irrelevantes para a sociedade. Ainda segundo Andrea Nye, “As mulheres não 

lutam contra um anônimo outro masculino, mas contra pais, irmãos, mães, maridos. A 

luta contra o outro masculino não é anônima, já que este outro está encarnado em todos 

que cercam os laços familiares.” (1995, p. 142) Desse modo, pode-se entender que a 

luta feminina por voz é formada na história social, mas principalmente familiar, a qual 

visaria questionar uma história familiar, social e também individual, visto que tais 

aspectos tornam a mulher um ser frágil e limitado. 

Vivendo sob tais subordinações, a mulher não conseguiu, com facilidade, 

adentrar os âmbitos ligados à criação do conhecimento. Diante disso, as conceituações 

sobre a literatura escrita por mulheres revelam discursos que privilegiaram o homem, 

enquanto literata, e tornaram a escritora um ser coberto por silêncio. No entanto, à 

medida que a luta feminista ganhou espaço, o silêncio feminino dentro da literatura foi 

questionado e à escritora coube o papel de desconstruir as representações hegemônicas, 

dando lugar a novas identidades e perspectivas acerca do sujeito feminino.  

A trajetória da representação da mulher na literatura de autoria feminina é 

marcada por uma necessidade de se repensar tudo o que já foi dito anteriormente sobre 

as mulheres, o que torna as representações inicias um grande ressentimento, ou seja, as 

primeiras escritoras tomaram para si um discurso contestador o qual mostrava que 

reprimida durante tantos anos (séculos) em sua capacidade criativa e 
na formulação explícita dos próprios anseios e desejos, a mulher, ao 
perceber aberta a porta para o depoimento confessional através da via 
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literária, dele aproveitou-se para esvaziar todo o conteúdo emocional 
represado todo aquele tempo. (WANDERLEY, 2005, p. 13) 

Nesse contexto, enxerga-se a literatura de autoria feminina como um 

instrumento de resistência à escrita literária restrita aos homens e que excluía as 

mulheres do cânone. É a partir do ato da escrita de representação que a escritora tem o 

poder de retificar os caminhos que levaram a mulher à clausura, bem como reescrever 

os papéis destinados ao feminino dentro da literatura.  

É comum à literatura de autoria feminina contemporânea obras que fazem 

releitura da história, da cultura e da própria literatura. Dessa forma, os textos literários 

resgatam as memórias para dar vida à ficção e, por meio de intertextualidades, revisam e 

questionam identidades e padrões tidos como homogêneos. 

Em vista disso, a representação do feminino como ser que busca uma identidade 

própria tem sido tema predominante na autoria feminina contemporânea, as obras 

literárias apresentam personagens que oscilam entre a sua condição como mulher e os 

empecilhos que as impedem de livrar-se das amarras impostas pelo pensamento 

androcêntrico. Nesse sentido, a autoria feminina eleva seus escritos a um nível ficcional 

que subverte e reapresenta as imagens femininas tradicionais.  

[...] Nessa busca do próprio ser as escritoras tomam posições 
diferentes diante da sua escrita: como escritoras em frente ao espelho, 
como testemunhas das respectivas condições socioculturais ou como 
sujeitos discursivos, que procuram uma identidade textual própria. 
(REISNER, 1999, s/p) 

 Na procura por identidade, a representação surge como uma tática de 

desconstrução de ícones femininos tradicionais e reconstrução de imagens femininas 

legítimas. O que só é possível a partir da tessitura de um discurso de contestação e 

subversão do modelo patriarcal e a reapropriação de sua autoridade discursiva e 

expressão literária.   

 
O feminino silencioso de Lívia Garcia-Roza em Meu Marido 

Meu Marido (2006), de Lívia Garcia-Roza, é um romance de estilo direto e 

límpido, que, narrado em primeira pessoa por Belmira (Bela), conta a ruína gradativa de 

uma família classe média alta que vive em um apartamento amplo no Rio de Janeiro. 

Bela, a protagonista, é uma professora de Inglês, casada com o delegado Eduardo 

Durand com quem tem um filho pequeno – Raphael. Convivem ainda nesse ambiente a 

babá e faz-tudo Dulce e um cachorro. Transitam também em torno da protagonista, o 

pai, a mãe e a irmã problemática – sua família que mora no interior de Minas Gerais.  
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Apesar de ser a narradora e a suposta protagonista do romance, não é em torno 

da vida de Bela que gravitam os acontecidos narrados, pois são os conflitos vivenciados 

por Eduardo, seu marido, que dão consistência ao enredo. Sobre Bela, sabe-se que é 

nascida no interior de Minas Gerais e ainda jovem fez um intercâmbio de oito meses no 

Alabama, Estados Unidos. Assim que terminou o intercâmbio, Bela passou a trabalhar como 

professora de inglês e, nesse mesmo período, conheceu Eduardo – com quem rapidamente se 

casou. Mesmo não aparentando ser tímida ou retraída, a narradora é evidentemente uma 

mulher silenciosa. Ela não fala sobre si, sobre suas angústias, tristezas, sonhos, etc. 

Inclusive, sua idade – 30 anos – É revelada quase no desfecho da narrativa; até então a 

personagem não se caracteriza fisicamente ou psicologicamente. Mesmo assim, o foco 

não é mostrar algo positivo sobre si mesma, mas relatar a dificuldade em conquistar o 

maior feito de sua vida, a maternidade: “Na semana seguinte eu faria trinta anos. Só tive 

Raphael aos vinte e nove anos. Custei a engravidar. Ficamos dois anos casados sem 

filhos.” (GARCIA-ROZA, 2006, p. 102) 

Diante da imagem sólida de Bela, são mostradas as fraquezas e crises pelas quais 

Eduardo passa diariamente, ou seja, a instável relação com amigos desequilibrados, o 

alcoolismo, o humor corrosivo ou a falta de gosto à vida social. 

– Sou um alcoólatra! – gritou, assim que pisou na calçada. 
Toda vez que Eduardo bebe, esquece onde deixou o carro, depois dá 
esse grito. As pessoas nos olhavam, diminuindo o passo, para depois 
seguirem adiante conchichando. Eduardo continuou gritando que era 
alcoólatra até encontrarmos o carro. Acho que ele tem momentos 
esquisitos, mas eu já me acostumei. Além do mais, ele é pai do 
Raphael. E meu marido. (Idem, 2006, p. 8-9) 

Eduardo vive preso dentro de questões pessoais mal resolvidas: a relação com 

seu pai, seu pouco apreço pela família, bem como pela esposa. O personagem entrega-se 

à ruina a fim de mascarar as próprias dores e angústias, o que reflete diretamente sobre 

si e sobre sua família. O personagem fala incessantemente inúmeros absurdos e assuntos 

infundados que demonstram o seu desequilíbrio: “– O cristo é oco. Só tem coração de 

concreto, sabia? Esta cidade ainda vai sofrer um derrame... Está me ouvindo, Bela? Não 

quer conversar, heim?... Temos um cavalo atravessando a pista!? Você acha que estou 

bêbado, não é?” (Idem, 2006, p. 5) Todo falatório de Eduardo é seguido por 

questionamentos dirigidos a Bela. Ele faz inúmeras perguntas com a esperança de que 

ela responda. Apesar de ser um aparente convite ao diálogo, o teor das conversas nunca 

é voltado para ela, e sim para os conflitos pessoais de Eduardo.  

Até mesmo quando o próprio Eduardo traz Bela para os diálogos, ele encontra 

uma forma de inferiorizá-la. Ora por ter sido criada no interior, ora por não 
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compreender as palavras eruditas do vocabulário que ele usa. Além da inferiorização 

linguística, Eduardo critica, a todo o momento, a família de sua esposa devido a origem 

humilde, evidenciando seu descaso pela não lembrança do nome de seus sogros e de não 

fazer questão de recebê-los no Rio de Janeiro. 

Outro ponto delicado dentro do enredo é a gravidez e a maternidade de Bela, 

tidos na narrativa como o maior feito que ela pode realizar. Além do filho, não há nada 

de importante que ela tenha conseguido realizar na vida. Sua carreira profissional 

dependeu unicamente do intercâmbio que fez e em momento nenhum ela menciona o 

desejo de estudar ou ter outra profissão. Além disso, ela não discute ou comenta sobre o 

trabalho, em alguns momentos entende-se que ela está planejando suas aulas, mas isso é 

visto apenas como uma burocracia e não prazer. Porém, é interessante como mesmo não 

revelando seus desejos pessoais, a protagonista revela desejos, gostos e atitudes do 

marido: 

Meu marido gosta de sair à noite. Na verdade, acostumou-se ao 
escuro. Por onde passa apaga a luz, como medida de economia. Diz 
que é uma questão de treino, fazer as coisas no escuro. [...] Eduardo 
queria ser pianista de boate, mas se formou em direito e é delegado. 
Trabalha o dia todo em uma delegacia movimentada. Chega tarde em 
casa, dorme boa parte da manhã, acorda assustado, toma café se 
vestindo apressado e sai correndo para a delegacia dizendo que estão 
esperando por ele. (Idem, 2006, p. 6) 

Em As mulheres ou os silêncios da história, Michelle Perrot (2005) discute 

inúmeras formas de opressão e silêncios por que passam as mulheres. Entre uma dessas 

formas, encontra-se a subjugação do corpo feminino, pois ele está no centro de toda 

relação de poder. Para Perrot, “o corpo das mulheres não lhes pertence. Na família, ele 

pertence a seu marido que deve possuí-lo como sua potência viril. Mais tarde, a seus 

filhos, que absorvem inteiramente. Na sociedade, ele pertence ao senhor.” (2005, p. 

447) Isto é, as mulheres vivem enclausuradas de todas as maneiras e Bela não foge a 

essa subjugação. 

O silenciamento de Bela é evidenciado de forma ainda maior quando ela 

descreve a vida sexual do casal. Nesse ponto, é importante lembrar que ela não fala 

propriamente do seu desejo, toda e qualquer descrição parte de uma iniciativa de 

Eduardo, ela apenas obedece, cumprindo seu papel de esposa. Percebe-se que desde o 

início do casamento Eduardo se mostrou insensível quanto à sexualidade de sua esposa 

ao não tratar com sensibilidade o fato de ela ter com ele sua primeira relação sexual; ou 

pelo fato de sempre fazerem sexo no lugar e na hora que ele desejasse, por mais que ela 

achasse toda a situação muito absurda. 
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Passei por muitas situações esquisitas, sexualmente falando. A cada 
vez que fazíamos amor, Eduardo achava que estava fazendo o filho 
dele, então me punha em posições complicadas e falava o tempo todo, 
numa sofreguidão desesperada. (Idem, 2006, p.52) 

 O silenciamento sexual é apenas mais um dos inúmeros silêncios da personagem e, 

durante a narrativa, fica bastante evidente o silenciamento de Bela não só acerca do que 

diz respeito a si mesma, mas também sobre o próprio casamento e sobre os devaneios e 

acusações do seu marido. Por um longo período de tempo, Eduardo se mantém longe de 

casa, segundo ele por conta do trabalho, porém, a cada dia ele se distancia mais sem dar 

nenhuma explicação plausível e, quando resolve aparecer, acusa Bela de traição e eles 

acabam se separando por uma temporada. O mais surreal dentro da narrativa e que Bela 

nem ao mesmo se explica ou esclarece a confusão que o marido criou. Em todos os 

momentos ela age como se fosse incapaz de desafiá-lo ou retrucar o que ele diz e assim 

ela se apresenta como culpada, devido à omissão de sua voz.  

  

O feminino invisível de Elvira Vigna em Nada a Dizer 

Nada a dizer (2010), de Elvira Vigna, é uma prosa confessional marcada por um 

tom de autoexposição tão presente nas autorias femininas da contemporaneidade. A 

obra retoma um conceito de mulher que se divide entre os ideais patriarcais que 

cerceavam a mulher/esposa e pelo silenciamento que lhe era imposto devido sua 

condição diante do casamento ou da maternidade. A obra traz a tona uma personagem 

que subverte esses ideais tradicionais a partir da busca de identidade e 

autoconhecimento.  

O romance foge do clássico narrador onisciente e apresenta os fatos por meio de 

uma narradora-protagonista: uma mulher de meia-idade cujo nome não é revelado e que 

fora traída por seu marido, o qual dividia com ela um casamento de mais de duas 

décadas. Destarte, por meio de seu ponto de vista, ela narra toda a história do adultério 

de seu marido e, principalmente, as perdas e os danos que a traição e a procura pela 

verdade em relação ao acontecido trouxeram para a sua vida conjugal e pessoal.  

Dentro do tom confessional presente no enredo tem-se uma voz feminina lúcida 

e quase masoquista que se mostra capaz de descobrir tudo em relação à traição e aos 

fatos que a desencadearam. Esse exercício de descoberta e revelação faz com que o 

enredo se torne uma busca minuciosa pela verdade, e a partir do desencadeamento da 

trama é possível perceber a precisão e a veracidade dos acontecimentos, pois dentro do 

enredo todos os episódios da traição são revisitados e detalhados obsessivamente.  
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Mesmo sendo a traição o eixo norteador de todo o enredo, a ruína e a 

invisibilidade que permeiam o corpo e a identidade da personagem protagonista devem 

ser consideradas o elemento estruturador da trama, já que são essas características que 

dão a consistência ficcional ao enredo e não fazem dele mais um inventário de perdas 

ocasionado por uma traição.  

Em Nada a dizer, o corpo feminino surge como um local de reescrita da 

identidade, e é apresentado de duas formas distintas, enquanto o corpo de N. (a amante) 

representa uma manifestação erótica, a personagem protagonista mostra um corpo 

altamente fragmentado, que é, inicialmente, um lugar em branco, todavia, ao adentrar o 

enredo percebe-se que a personagem preocupa-se em redescobrir o próprio corpo, e, 

principalmente, sua imagem diante do outro.  

Além de desejar redescobrir seu corpo a personagem se propõe ainda a redefinir-

se enquanto mulher, o que implica em uma mudança bem maior. Gerhild Reisner (1999, 

s/p) considera que “Reescrevendo o corpo feminino ou partes dele também significa 

redefinir o seu desejo. O erotismo não está apresentado somente na sua forma sexual, 

mas se expressa em uma grande variedade de formas.” Nesse caminho, a reescrita do 

corpo feminino serve como reconstrução da própria identidade da personagem, a qual, 

desde o início da narrativa, era um lugar de invisibilidade e negação. Isso se torna 

perceptível principalmente pela ausência do nome da personagem, que é sempre descrita 

por si mesma como a esposa traída. 

 Além disso, no enredo é discutido ainda a velhice do corpo feminino, o que 

segundo Elódia Xavier (2007)  tem sido presença significativa nas narrativas de autoria 

feminina. Ora, se o corpo envelhecido é um corpo geral deixado à margem, Xavier 

acredita que “as mulheres sofrem mais os efeitos dessa marginalização, uma vez que a 

cultura dominante impõe-lhe padrões de beleza e juventude.” (2007, p. 85) Para tanto o 

corpo feminino envelhecido torna-se abrigo da frustração, visto que se transforma em 

vazio existencial por não pertencer a tais padrões.  

 Se sob o olhar de padrões sociais e culturais dominantes o corpo feminino 

envelhecido é deixado às margens, no contexto familiar e matrimonial a situação não é 

distinta. A personagem protagonista de Nada a Dizer além de possuir um corpo 

envelhecido tem, ainda, que conviver com a diferença de vinte anos de idade que N., a 

amante de seu marido, possui. Diante desse corpo duas décadas mais jovem, o corpo 

envelhecido da protagonista representa um lugar de aniquilamento, que mesmo depois 
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do fim do caso extraconjugal de Paulo torna o corpo sexual da personagem imobilizado, 

e durante o ato sexual com seu esposo ela rememora os momentos dele com a amante:  

A cada vez que, desesperada, beijava-o - para que, o rosto grudado no 
dele, eu nada mais visse, nem mesmo o que vinha dançar dentro das 
minhas pálpebras fechadas com força -, era a saliva fria, de gosto 
estrangeiro, a saliva de N., que eu lá encontrava.  E, qualquer coisa 
que ele me propusesse no meio da trepada, eu enrijecia, ele poderia 
estar tentando reviver, comigo, algo que não era comigo. (VIGNA, 
2010, p. 117) 

 Tem-se, sob essa perspectiva, a representação de um corpo sexual degrado e 

inferiorizado, grosso modo a ruína, a invisibilidade e o envelhecimento tornaram o 

corpo da protagonista, uma mulher sem nome, imobilizado frente à traição, e sem 

reflexo a ponto de não conseguir se libertar desse casamento extremamente degradado. 

Em face de sua dor, a protagonista desmorona e percebe que ela é na verdade 

uma grande ausência, não existe. Assim, o desequilíbrio da personagem protagonista 

que adquire forma fidedigna ao perceber a sua grande ausência e silêncio na vida do 

marido reflete na maneira desesperada pela qual ela procura por respostas. E o caminho 

que a personagem escolhe é o de preenchimento de sua ausência, o que a faz passar por 

inúmeras transformações para tornar-se “outras pessoas”, já que ela é um vazio:  

Não existente, me multiplicava por mil, milhões. Em cada uma dessas 
histórias em que eu estava, estava também um pedaço da minha dor – 
e da minha acusação. Eu colava em mim, ou melhor, na minha casca 
vazia, essas dores e essas acusações [...] buscava, em pequenos 
detalhes [...], um eu que escapasse, que renascesse desse nada 
genérico em que eu morria. (Idem, 2010, p. 107) 

A protagonista se expõe e procura, por meio de uma autorreflexão, encontrar a si 

mesma, a partir daí tem-se a tentativa de (re) construção de seu eu em ruína. 

Primeiramente, ela procura abandonar a si e passa ver séries de TV e, ao se ver em 

papéis como o que está vivenciando, a protagonista tenta encontrar uma mensagem, um 

significado que tivesse haver com sua vida. Desse modo, a busca por novas identidades 

é o caminho que a personagem encontrou para fugir de sua ausência, mas não ocorre 

como um preenchimento pessoal, a busca por novas identidades representa o desejo que 

de ser vista por seu marido. Pôr-se frente ao espelho e interrogar-se para que Paulo a 

veja, a perceba. É como se o olhar de Paulo sobre ela representasse também o olhar dela 

sobre si mesma. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A representação imagética feminina foi o caminho pelo qual a escritura de 

autoria encontrou para construir, dentro da literatura, um espaço legítimo e próprio do 
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feminino, rompendo, dessa maneira, com a representação até então dominantemente 

masculina, entendendo, é claro, a representação como uma forma de se fazer conhecer o 

sujeito feminino, e ao mesmo tempo, de dar voz ao discurso produzido por mulheres. A 

representação torna-se, portanto, um importante objeto de autoridade ao conceder às 

mulheres o poder de exteriorizar, a partir do discurso, a memória, a história, e até 

mesmo o silêncio e invisibilidade a qual foram assujeitadas. 

Sob essa perspectiva, pode-se dizer que Livia Garcia Roza e Elvira Vigna têm 

um papel importante dentro da literatura feminina contemporânea, visto que essas 

autoras dão voz, nos textos aqui apresentados, a personagens femininas que foram 

invisibilizadas e silenciadas pelas relações amorosas e familiares. Mulheres que se 

viram sem identidade a fim de cumprir um papel social maior do que o compromisso 

que elas deveriam ter com a própria existência. 

Em Meu Marido, Lívia Garcia-Roza apresenta-nos uma personagem-

protagonista silenciosa, que mais parece espectadora de sua própria vida e de sua 

destruição, e que, ainda, deseja manter de pé um casamento em ruínas. O título do 

romance nos sugere a opção da personagem por contar não a sua história, mas a de seu 

marido. E é por meio das histórias do marido que Bela acaba contando sua própria 

história.  

Em Nada a Dizer Vigna não cria uma mera representação estereotipada da 

mulher e dos problemas que abalam o seu universo, pelo contrário, a autora mostra 

outro lado do que é ser mulher, isto é, a mulher como um ser ainda em construção, 

transgressor e subjetivo. A própria ausência do nome da personagem vem dizer que ela 

é um ser ainda em construção, sem uma identidade própria; uma mulher frente há um 

espelho, entretanto o espelho é opaco, essa mulher não tem uma imagem refletida, ela 

não se vê, não se conhece. Contudo, a subjetividade presente na representação imagética 

da mulher anula a possibilidade de uma transgressão total por parte da personagem 

protagonista, pois mesmo tendo criado uma mulher propensa à transgressão, Vigna 

criou também uma mulher frente há um espelho opaco, o que a faz oscilar 

fervorosamente ante suas representações, e já que não é vista por si mesma seu desejo é 

ser vista por outrem, no caso seu esposo. 

Certamente as autoras não representam mulheres completamente semelhantes, 

até porque a personagem sem nome de Nada a dizer não pertence a uma classe 

abastada, pelo contrário, em plena meia idade ainda passa por crises financeiras. 

Enquanto Livia apresenta, em Meu Marido, os dramas de uma mulher ainda nos 
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primeiros anos de seu casamento e que pertence a uma classe social privilegiada, 

devido, é claro, ao casamento com um delegado. Apesar das diferenças, as duas 

personagens trazem como semelhança a crise no casamento e, consequentemente, a 

crise pessoal, devido ao silenciamento ou à invisibilidade. O importante é perceber que, 

nos dois casos, a crise se dá a partir do momento em que resolvem falar para si mesmas 

e depois para o outro, ou seja, o mote se encontra no contato com outro representado 

sistematicamente no microssomo pelo marido, casa e filhos.  
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 (DES)LIMITES: A SEXUALIDADE E O ERÓTICO 

NA POESIA DE ANGÉLICA FREITAS 

Jucilene Braga Alves Mauricio Nogueira (CEFET/RJ, UFRJ) 

Resumo 

 

Este trabalho propõe uma reflexão a respeito do modo através do qual a 

sexualidade constitui-se como ferramenta de representação de discursos 

marcados por vozes e silêncios na poesia de autoria feminina. Nesse sentido, 

partindo-se dos estudos de Michel Foucault, em sua História da Sexualidade, 

procuraremos vislumbrar como se estruturam dispositivos de sexualidade e 

como a explicitação desse tema aponta para uma apropriação de espaços pela 

mulher. A poesia de Angélica Freitas, sobretudo em Um útero é do tamanho de 

um punho, constituirá o corpus literário desse percurso de investigação que 

salientará questões de gênero revelando elementos que apontem para uma busca 

pela desconstrução de papéis culturalmente delimitados e opressores, mas 

também para a reafirmação da identidade enquanto processo em tempos de 

pós-modernidade. 

 

Palavras-chave: sexualidade. gênero. poesia contemporânea  
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(DES)LIMITES: A SEXUALIDADE E O ERÓTICO 

NA POESIA DE ANGÉLICA FREITAS 

Jucilene Braga Alves Mauricio Nogueira (CEFET/RJ, UFRJ) 

 

Pensar a sexualidade, na contemporaneidade, pode fazer com que o indivíduo 

depare-se com uma forte tensão. Isso porque se observam inúmeros movimentos e 

atitudes que parecem sugerir autonomia e liberdade sexual confrontados com tantas 

outras manifestações, acentuadamente, conservadoras.  

 Nesse sentido, o presente trabalho pretende propor uma reflexão a respeito do 

modo pelo qual o sexo passa a ser visto como um objeto e é colocado no discurso 

configurando mecanismos de construção de verdades e revelando hierarquias.  

 O autor Michel Foucault, em História da Sexualidade volume I, apresenta uma 

atenta investigação ao questionar a ideia de que, com o advento do capitalismo, o sexo 

fora relegado ao silêncio. Ao contrário, ele aponta uma certa proliferação de discursos 

sobre o sexo que ocorre em função do poder manifestado por instituições sociais.  

 Foucault afirma que “o que é próprio das sociedades modernas não é terem 

condenado o sexo a permanecer na obscuridade, mas sim o terem-se devotado a falar 

dele sempre, valorizando-o como segredo”. (2014, p. 39). Essa insistência em 

representá-lo discursivamente aponta para um jogo de falares velados que provoca 

interesse, curiosidade e desejo de apropriação não só da experiência em si, mas 

sobretudo da discursividade que lhe pode ser atribuída.  

 Ao pensar a sexualidade tem-se como importante questão o modo como a 

mulher é apreendida, representada. Isso porque, por muito tempo, ela fora objeto de 

desejo, propiciadora de prazeres, predominantemente, elemento passivo no jogo da 

sexualidade. Contudo, como ela apreendia o sexo? Quais eram os seus desejos? Não se 

ouvia sua voz.  

 Sabendo que a sexualidade pode ser entendida como um modo de legitimar 

vozes e delimitar territórios, busca-se, neste trabalho, apreender alguns dos diferentes 

modos de representação de um discurso que coloca o sexo como questão e no qual o 

sujeito das ações é uma mulher. Pretende-se ainda apreender o modo pelo qual essa 

tarefa constitui-se como um processo de identificação e aponta para a apropriação de 

espaços culturalmente demarcados.  
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 A voz de mulher que aqui se destaca emerge do discurso poético. Tem-se como 

recorte para este trabalho poemas selecionados da poeta contemporânea Angélica 

Freitas. Nascida em Pelotas, em abril de 1973, publicou até o momento dois livros de 

poesia: Rilke Shake, em 2007 e Um útero é do tamanho de um punho, de 2013. Poemas 

selecionados deste último serão o recorte desta investigação.  

 Por fim, entendendo as tensões do sujeito pós-modernos e todas as inquietações 

em torno do termo identidade, cabe ressaltar que, sem buscar fixidez, a problematização 

das questões de gênero estará atrelada às de sexualidade durante todo este percurso de 

análise.  

Para tanto, inicialmente, busca-se colocar a sexualidade como questão. Não se 

deve entender sexualidade e sexo como elementos equivalentes isso porque o que se 

problematiza não é a prática meramente física, biológica do sexo, mas o modo como ele 

foi posto em discurso. Ao contrário do que se possa supor, não se propõe uma crítica 

aos silêncios provocados pelo tema, mas valorizam-se os sussurros daqueles que o 

verbalizam.  

Pela leitura de Foucault, entende-se que, a partir do mecanismo religioso da 

confissão, que exigia detalhes de seus enunciadores, já se estabelecia uma relação 

hierarquizada através da qual o sacerdote constitui-se como autoridade de um saber. 

Relação que se manifesta em inúmeras outras instâncias disciplinadoras como a família, 

a escola, a medicina que buscam, ao longo dos anos, normatizar comportamentos 

sexuais e, por meio de estratégias de poder, construir verdades.  

Segundo Foucault: 

um complexo dispositivo foi instaurado para produzir discursos 
verdadeiros sobre o sexo: um dispositivo que abarca amplamente a 
história, pois vincula a velha injunção da confissão aos métodos da 
escuta clínica. E, através desse dispositivo, pôde aparecer algo como 
a sexualidade” enquanto verdade do sexo e de seus prazeres. A 

‘sexualidade’ é o correlato dessa prática discursiva desenvolvida 

lentamente que é a ‘scientia sexualis’ (FOUCALT, 2014, p. 76-77)    
 

Essa ficção construída em torno do sexo dissemina-se, lentamente, na sociedade 

fazendo com que os indivíduos assimilem a tese de que há um ideal concreto sobre o 

sexo do qual todos devem se aproximar. Ouvidos atentos estarão dispostos não a fazer 

calar, mas a incitar que se fale cada vez mais no sentido de fazer com que se vasculhe o 

inacessível dos desejos que se projetam como sombra dos relatos produzidos a respeito 

do sexo. Isso porque se fabrica a ideia de que tais discursos seriam indutores de prazer, 
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alimentando-se o propósito de adequar-se para afastar-se do que se poderia entender 

como sexualidades periféricas ou marginais.  

Além disso, percebe-se uma forte delimitação dos espaços em que tais falares 

podem ser conjugados o que alimenta ainda mais o imaginário dos indivíduos no 

tocante a essa temática.  

Entendendo sexualidade como uma ferramenta histórica, Foucault apresenta dois 

dispositivos que não são excludentes, mas que se conjugam no sentido de continuar 

viabilizando o controle dos corpos. Trata-se do dispositivo “da aliança” e o “da 

sexualidade”. O primeiro estrutura-se em torno de um sistema de regras que se preocupa 

em definir o permitido e o proibido, o lícito e o ilícito; e o segundo funcionando de 

acordo com técnicas móveis, polimorfas e conjunturais de poder.   

O chamado dispositivo da aliança permitiu que se propagasse um modelo familiar 

que, ao subjetivar o eixo marido-mulher, também implicava a construção subjetiva dos 

filhos desse matrimônio que perpetuariam a lógica do sexo autorizado nos espaços e 

momentos oportunos tendo como fim a reprodução. Apesar de seu acentuado caráter 

normalizador, esse espectro familiar estava ainda sujeito às transgressões.  

Assim surge o dispositivo de sexualidade que, ao se ligar à economia, tem o corpo 

como uma importante articulação. Não tem como razão de ser a reprodução, mas a 

proliferação de manifestações, a capacidade de renovar, de reinventar as buscas 

corporais pelo prazer. 

Nesse contexto, apreende-se a figura da mulher como elemento periférico da 

dinâmica da sexualidade. Ela que fora uma das primeiras a ser sexualizada, aparece 

como um personagem investigado. Essa representação é descrita do seguinte modo pelo 

filósofo:   

 a mulher „ociosa‟, nos limites do „mundo‟ – onde sempre deveria 
figurar como valor – e da família, onde lhe atribuíam novo rol de 
obrigações conjugais e parentais: assim apareceu a mulher „nervosa‟, 

sofrendo de „vapores‟; foi aí que a histerização da mulher encontrou 

seu ponto de fixação. (FOUCAULT, 2014. p. 131) 
   

 A histerização da mulher é vista pelo autor como um dos quatro grandes 

conjuntos estratégicos que, a partir do século XVIII, desenvolvem dispositivos 

específicos de saber e poder. Além desse, há ainda a pedagogização do sexo da criança, 

a socialização das condutas de procriação e a psiquiatrização do prazer perverso.  

Na estrutura de contenção da família burguesa, caberia à mulher enquadrar-se 

em uma prática de submissão ao marido e de entrega incondicional à família e à casa. 
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“Ociosa”, seu desejo deveria constituir-se na realização do desejo do marido e dos 

filhos. A mulher “nervosa”, que “sofre de vapores”, possui desejos e foge à norma de 

valor que lhe fora imposta, constitui uma espécie de “patologia social”, um 

desenquadramento a que Foucault chamou de “histerização”.   

Sabendo que masculino e feminino “são criações culturais e, como tal, são 

comportamentos apreendidos através do processo de socialização que condiciona 

diferentemente os sexos para cumprirem funções sociais específicas e diversas” 

(ALVES; PITANGUY, 1985, p.35), não se justifica a apreensão de uma mulher 

“doente” porque inadequada à realidade que lhe fora imposta.  

Limitada à esfera doméstica, a mulher de um modo, geral é marcada pelo 

mutismo de um discurso oficial. Os desejos que lhe foram produzidos, as articulações 

desses com a realidade que a cerca são, marcadamente, marginalizadas.  

Uma vez que se percebe o modo como o saber é conjugado para produzir poder, 

a figura feminina imerge em um enorme conjunto de “verdades” que contribuem para 

que ela não se aproprie dos prazeres, ou os experimente furtivamente.  

É nesse sentido que a poesia de Angélica Freitas apresenta-se como uma 

relevante problematização dessas "subjetivações” construídas em torno do corpo da 

mulher ao longo dos anos. Seus versos, sensivelmente, revelam um olhar que põe em 

questão o próprio lugar de enunciação em uma forte tensão entre a visão que a mulher 

pode projetar sobre si e a que os outros têm sobre ela.  

A relação entre sexualidade e gênero é inevitável na leitura desses três poemas 

selecionados já que a apropriação do sexo em discurso sinaliza uma estratégia no 

sentido de transgredir ou, pelo menos, questionar a regulação social.  

Todavia, bem se sabe que tanto os discursos quanto os silêncios são submetidos 

ao poder por excelência, assim como não se opõe efetivamente a ele. Há, na verdade, 

um jogo complexo e mutável através do qual um discurso pode ser instrumento de 

poder, mas também um obstáculo para que este se exerça.  

O corpo objetificado da mulher merece destaque na leitura do texto que segue. A 

simbologia atribuída à cor vermelha permite uma inferência lógica ao olhar do 

masculino que ressignifica a ideia de propriedade, na família burguesa, estendendo-a ao 

que se aproxima de uma espécie de apropriação de seu objeto de desejo, o que seria 

ainda “legitimado” pela sociedade patriarcal.      

 
Mulher de vermelho 
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o que será que ela quer 
essa mulher de vermelho 
alguma coisa ela quer 
pra ter posto esse vestido 
não pode ser apenas 
uma escolha casual 
podia ser um amarelo 
verde ou talvez azul 
mas ela escolheu vermelho 
ela sabe o que ela quer 
e ela escolheu vestido 
e ela é uma mulher 
então com base nesses fatos 
eu já posso afirmar  
que conheço seu desejo 
caro Watson, elementar:  
o que ela quer sou euzinho 
sou euzinho o que ela quer 
só pode ser euzinho 
o que mais podia ser 
(2013, p.31)  

 
 O lugar de enunciação que se altera, ao longo da obra, é, nesse caso, 

representado pelo discurso pessoal e falocêntrico de um homem que reproduz uma 

leitura a respeito da sexualidade feminina que evidencia o caráter coadjuvante que se 

pretende imputar a ela. Vale destacar que o ato de vestir-se é entendido como que para 

um outro, para um “euzinho” que é arrogante o suficiente para julgar-se detentor do 

entendimento pleno dos desejos femininos.  

 A partir desse recorte inicial a respeito do olhar preconceituoso atribuído ao 

corpo da mulher, um corpo que consome, que é produzido socialmente, a questão da 

sexualidade se amplia à medida que representa “perversões” sexuais.    

 Um investimento franco na busca de prazeres poeticamente desvelados é 

explorado por meio da ironia, de certo humor, que provoca desconforto e põe em xeque 

o recato nas atitudes da mulher transmitidas, por séculos, através da produção de 

saberes.  

 O segundo poema é uma narrativa em versos cujo título é “alcachofra”, uma 

planta de uso medicinal à qual se atribui inúmeros benefícios para a saúde.  

 

 
amélia que era mulher de verdade 
fugiu com a mulher barbada  
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  barbaridade  
foram morar num pequeno barraco 
às margens do arroio macaco 

 em pedra lascada, rs 
 

primeiro a solidão foi imensa 
as duas não tinham visitas 

  nem televisor 
passavam os dias se catando 
pois tinham pegado piolho 

  e havia pulgas no lugar 
 

“somos livres” dizia amélia 
e se atirava no sofá 

  e suspirava 
a mulher barbada também suspirava 
e de tanto suspirar  

  já estava desesperada  
 

“gostava mais como era antes?” 
perguntou amélia, desconfiada  

  temia que a outra 
pensasse no circo 
pois agora passavam os dias  

  só as duas no barraco  
 

a mulher barbada sempre fora 
de poucas e precisas palavras 

  quase nem falava  
assentia com a cabeça, balançava-a  
se não concordava , como os simples 

  ou os que perderam a língua 
 

a mulher barbada simplesmente não sentia 
aquela necessidade de discutir 

  cada coisa do dia a dia  
e amélia ficava grilada, então  
além das pulgas e dos piolhos 

  era inseto pra caramba 
 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 
 

“vivo com uma desconhecida” 
disse amélia, certo dia, no barraco 
“eu vou comprar cigarros” 
disse a mulher barbada 
“tu não vais a lugar nenhum”  
disse amélia, “senta a tua bunda 
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peluda no sofá 
que eu quero conversar” 
a mulher barbada bufou 
mas fez o que mandou a companheira  

 
amélia contou de sua infância em pinta preta, rs 
e como era a garota mais cobiçada  
porque não tinha a menor vaidade 
e havia uns cinco rapazes pelo menos 
que pensava desposá-la 
porque era conhecido o seu custo-benefício 
muito mais quilômetro por litro 
etc etc etc 

 
  “agora me conta de ti”  
 
 ti ti ti  

ficou ecoando a palavra 
que a mulher barbada 
mais detestava  
(depois de tu)  
“e se essa louca 
for a minha dalila? 
o que eu faço?  
Pra onde é que eu corro?  

 
  “sabe uma coisa que é boa pra estômago 
   é chá de alcachofra” 
  foi o que a mulher barbada ouviu 
  sair de sua boca 
 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 
 

misteriosos pontinhos pretos  
invadiram o espaço aéreo  
dos olhos de amélia  
e amélia disse: “chega, tu não me valorizas”  
e ainda “levanta essa bunda peluda do sofá, 
faz alguma coisa” 
então a mulher barabada levantou a sua bunda peluda 
do sofá e fez uma coisa: pegou um navio de bandeira grega 
o kombustaun spontanya, e zarpou para servir 
na marinha. Virou o caboseraferydo 
dele ou dela não se teve mais notícia  
amélia voltou para pinta preta 
onde foi perdoa... promovi... esfaquea... 

 
.................................................... 
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.................................................... 

.................................................... 
 

(2013, p.25-27)  
  
 Essa narrativa sem final feliz apresenta uma relação homoafetiva com duas 

personagens caricaturais: a “amélia” e a “mulher barbada”. Ambas grafadas com letras 

minúsculas representando o caráter metonímico dessas identidades fixas.  

 A ruptura com a sexualidade reguladora não caracteriza, efetivamente, a 

concretização da idealizada felicidade, o que salienta o caráter humano dos diferentes 

modos de relacionamento que possuem o acerto e o erro como elementos comuns que se 

alternam e geram experiências.  

 Curiosamente, o mesmo texto que poderia ser lido como uma forma 

transgressora de questionar a normalidade da relação heterossexual, poderia ainda 

produzir um discurso acentuadamente conservador no sentido de ilustrar o fracasso do 

relacionamento “homo”. É nesse sentido que a linguagem cumpre papel-chave 

ratificando e retificando, simultaneamente, os discursos de poder.  

 Embora não haja a pretensão de fazer uma análise detalhada dos poemas, vale 

destacar a delimitação espacial que viabilizou a concretização dessa experiência 

amorosa. Uma fuga para viverem “num barraco/ às margens do arroio macaco/ em 

pedra lascada”. A indicação da localização é irônica e reforçada por um traço da 

realidade contemporânea, o “rs” indicando a conservação da representação ainda 

marginal de uma relação entre mulheres.  

 O terceiro e último poema reforça o título do livro “Um útero é do tamanho de 

um punho” ao sinalizar um “murro”, um rompimento com a polidez verbal exigida à 

mulher.  

 
era uma vez uma mulher que não perdia  
a chance de enfiar o dedo no ânus 

 
no próprio e no dos outros  

 
o polegar, o indicador, o médio 
o anular ou o mindinho 

 
sentia-se bem com o mindinho 

 
nos outros, era sempre o médio 
por ela, enfiava  logo o polegar 
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não, nenhuma consequência 
(2013, p.23)  

 

Embora a linguagem coloquial seja a tônica dos poemas de Angélica Freitas, na 

obra em análise, a autora optou, ironicamente, pelo emprego da palavra “ânus”. A busca 

pelo prazer é discursivamente marcada ao passo que explora o uso por si de seu próprio 

corpo. Não se pode deixar de notar, contudo, a leitura simbólica do dedo no ano dos 

outros, uma representação literal de descaso em relação à opinião alheia.  

O último verso sugere, ainda, certa interlocução em “não, nenhuma 

consequência”, o que pode ser associado a um convite à postura não sujeitada.  

Já afirmava Barthes que a literatura é uma trapaça salutar à imposição fascista da 

linguagem. Nesse sentido, pode-se apreender a poesia e o texto literário em geral como 

um espaço privilegiado para a construção de discursos próprios, sem a pretensa 

ingenuidade de que se estaria completamente salvo dos mecanismos de poder. 

A liberdade das ações representadas nos poemas selecionados, suas leituras 

possíveis apontam para a forte tensão propiciada pela colocação do sexo em discurso. 

Quando o sujeito dessa prática é mulher, a experiência é ampliada ao propor ou impôr 

que se redesenhem espaços sociais. A apropriação das ações, da voz, dos espaços de 

poder pela figura feminina não é um movimento natural, mas sim resultado de luta, de 

exigências que se fazem presentes ainda na contemporaneidade.  

Entender o sexo como elemento profano, como segredo, como questão está 

diretamente associado à produção de sentidos que lhe foram atribuídos com o objetivo 

não de excluí-lo do discurso, mas de fazer com que só, furtivamente, tenha-se contato 

com ele. Se parecem antinaturais e provocam desconforto esses falares, é porque há 

uma enorme teia de saberes construídos em torno da sexualidade que desloca o corpo e, 

sobretudo, o feminino para o imaginário, para o clandestino.  

É nesse sentido, que os poemas de Angélica Freitas se colocam, apontando 

representações plurais que sugerem um entendimento de que a identificação é um 

processo móvel, instável que deve não se ater às práticas reguladoras, estando ciente de 

que está sempre inserido nelas. A histeria que tentam ainda hoje atribuir ao corpo 

feminino assume, assim, significância frágil entendida como um constructo hierárquico 

que por si só não se sustenta.  
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A COR DOS OLHOS DE MINHA MÃE: MATERNIDADE E SEGREGAÇÃO EM
“OLHOS D’ÀGUA” E “QUANTOS FILHOS NATALINA TEVE”, DE CONCEIÇÃO

EVARISTO

Rafaela Kelsen Dias (UFJF/IF SUDESTE MG)

A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias
para “ninar os da casa grande”e sim para incomodá-los
em seus sonos injustos.

(Conceição Evaristo)

RESUMO:

Tendo em vista a atualidade e urgência das discussões étnico-raciais e de gênero, propõe-se
neste artigo a análise dos mecanismos empregados pela autora Conceição Evaristo nos contos
“Olhos d’àgua” e “Quantos filhos Natalina teve?”, a fim de desafiar os paradigmas identitários
historicamente impostos às mães afrodescendentes, seja pela literatura, seja pela esfera social
como  um  todo.  Pautando-nos,  especialmente,  na  crítica  literária  pós-colonial  e  feminista,
traçamos como objetivo geral analisar o trabalho de humanização da mulher negra empreendido
nos contos em questão e como objetivos específicos: a) identificar o olhar deturpado, misógino
e racista com que a literatura canônica brasileira retrata a figura da mãe negra b) compreender a
ótica  e  ética  revisionistas  propostas  na  literatura  afro-brasileira  em torno  dos  conceitos  de
gênero, raça e, especificamente, maternidade c) entender as perspectivas incutidas pela tônica
“pós-colonial”  na  prática  literária  e  d)  identificar  as  estratégias  político-narratológicas
empregadas por Evaristo, a fim de estabelecer uma perspectiva antissexista, antirracista e não
omissa da maternidade nos contos analisados.

Palavras-chave: Afrodescendência. Maternidade. Literatura. Conceição Evaristo.

Introdução

 Reservadas  as  singularidades  locais,  é  efetivamente  possível  estabelecer

paralelos entre as práticas de escravidão negra assentadas ao longo das Américas. Para
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além dos processos de colonização, que tiveram igualmente no africano o combustível

maior de seu engenho, percebe-se que no espaço contemporâneo os países do novo

mundo experimentam de forma similar o ranço deixado pelo sistema escravagista.

Sem grandes esforços, o diagnóstico formulado por W.E.B. Du Bois (1999) no

alvorecer do século XX pode ser estendido à realidade que hoje acomete tanto os negros

estadunidenses quanto aqueles que residem nos países da América Latina e do Caribe.

De  forma  análoga,  as  populações  afrodescendentes  desses  países  continuam  a  ser

encobertas  por  um “véu”,  que  as  isola  e  as  inferioriza  em relação aos  brancos  em

aspectos socioeconômicos, políticos e identitários (DU BOIS, 1999, p. 53).

Destacadas essas convergências, é preciso reconhecer, no entanto, as distintas

facetas que incorpora o racismo ao longo do Atlântico. Neste artigo, especificamente,

interessa-nos discutir as implicações do “racismo à brasileira” na representação social

de  um  arquétipo  em  particular:  a  mãe  negra.  Sem  prescindir  do  diálogo  entre  os

feminismos negros nas Américas, a discussão que aqui se desenrola será conduzida pela

leitura de dois contos de Conceição Evaristo: “Olhos d'água” e “Quantos filhos Natalina

teve?”1.

Partindo das concepções estigmatizadas da maternidade negra no cânon literário

brasileiro, objetiva-se argumentar sobre a emergência de uma resposta humanizante e

pós-colonial nas figuras maternas delineadas nas narrativas em questão. Antes de passar

à análise dos contos, no entanto, é preciso pensar o contexto que possibilita e obriga

essas práticas emancipadoras dentro da escrita de Evaristo.

 Do preconceito mestiço à escrita enegrecida

Nos diversos estudos sociológicos destinados à análise das relações raciais no

Brasil, há quase unanimidade em se reconhecer: a medida de inclusão ou discriminação

racial em nossa sociedade dá-se antes pela cor da pele do que pela própria ascendência

do indivíduo. Logo, nesse país que iniciou sua frenética miscigenação há séculos e que

dispõe de uma incrível antologia “cromática” de classificações raciais2, torna-se muitas

vezes  controverso  o  estudo  do  preconceito  de  cor,  de  seus  mecanismos  e

desdobramentos.

1 Os dois contos estão presentes na antologia Olhos d’àgua publicada em 2014.

2 Henry Louis Gates Jr, no episódio Brazil: A Racial Paradise, da série Black in Latin America,
afirma existirem 134 subdivisões de cor de pele negra no Brasil.
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Se, para alguns pesquisadores, essa realidade miscigenada é um óbice para a real

instituição de um movimento negro no Brasil (RISÉRIO, 2007), para outros, o discurso

a favor da melting pot brasileira esconde um único desejo: a aproximação do ideal de

brancura (NASCIMENTO, 2003). Para Elisa Nascimento, o abrigo instituído por esse

estatuto da mestiçagem será o artifício ideal para o alcance de dois fins: primeiro, a

negação  de  uma  ascendência  africana  e,  segundo,  a  omissão  da  permanência  de

ideologias racistas no país.

A despeito da paulatina multiplicação de perspectivas como as de Nascimento,

ainda vigora nacionalmente uma espécie de discurso bem menos alarmante, promulgada

desde Gilberto Freyre em Casa-Grande e Senzala (1933). Na obra, procurando superar

o paradigma racial em sua análise da formação da sociedade brasileira, Freyre apresenta

uma compreensão positiva do processo de miscigenação,  apontando-o como aspecto

chave para a suposta harmonia étnica aqui instituída:

Sem deixarem de ser relações – as dos brancos com as mulheres de
cor – de “superiores” com “inferiores” e, no maior número de casos,
de senhores desabusados e sádicos com escravas passivas, adoçaram-
se, entretanto, com a necessidade experimentada por muitos colonos
de constituírem família dentro dessas circunstâncias e sobre essa base.
A miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância
social que de outro modo se teria conservado enorme entre a casa-
grande e a mata tropical: entre a casa-grande e a senzala. (FREYRE,
1980, p. IX)

Para a concepção desse cenário utópico, não se pode negar o papel essencial da

mulher  mestiça.  Será  ela,  invariavelmente,  o  símbolo  da  democracia  de  raças  aqui

propalada.  Preferência  do  “homem cordial”, o  mito  da  mulata  faceira  e  lasciva  irá

consagrar-se como representação de uma brasilidade proibida e ideal:

Com relação ao Brasil, que o diga o ditado: “Branca para casar, mulata
para f...,  negra para trabalhar”;  ditado em que se sente,  ao lado do
convencionalismo  social  da  superioridade  da  mulher  branca  e  da
inferioridade da preta, a preferência sexual  pela mulata. (FREYRE,
1980, p. 10)

Como se sabe, na atualidade, são muitos os esforços para que esses paradigmas

deixem de ser vistos enquanto retrato da subjetividade negra e passem a ser entendidos

enquanto  discursos  situados  historicamente  e  entrecortados  por  relações  de  poder.

6001



Notadamente,  essa ótica  pós-colonial,  na medida  em que reescreve as  narrativas  do

Império (BONNICI, 1998), exercerá atuação marcante dentro da esfera literária.  

No contexto brasileiro,  especificamente,  será possível destacar a produção de

uma  série  de  escritores,  dentre  eles  Conceição  Evaristo,  comprometidos  com  a

problematização do lugar do negro em sociedade. Deve-se reconhecer, é claro, que a

luta social  desses autores  será entremeada pela  batalha que empreendem no próprio

espaço  literário.  Tácita  e  declaradamente  classificados  como  representantes  de  uma

literatura  menor,  eles  terão  de  buscar  também  para  a  sua  escrita  um  território  de

libertação.

Conforme  indica  a  crítica  especializada,  não  há,  ainda  hoje,  uma  definição

pacífica acerca desse novo espaço: literatura negra, afrodescendente ou afro-brasileira?

Tampouco há concordância sobre seus projetos e traços distintivos: inserção e futura

indiscriminação do negro no universo literário brasileiro (PROENÇA FILHO, 2010);

reivindicação perante a prática do racismo (CUTI, 2010) ou expressão de “um ponto de

vista (…) política e culturalmente identificado à afrodescendência, com fim e começo”

(DUARTE & FONSECA, 2011, p. 385).

Em  detrimento  de  todas  essas  indefinições,  acredita-se  que  as  obras  que

constituiriam o conjunto literário afro-brasileiro apresentam, via de regra, um traço que

as distingue e destaca no cenário literário nacional, qual seja: a demarcação do sujeito

autoral. Ao apontar a experiência vivida pela população negra brasileira, grande parte

dos autores dessas obras não está a representar algo que lhes é externo. A dor, o fascínio

e  as  crenças  retratados  nesses  textos  serão  reiterada  e  declaradamente  matizes  das

reminiscências individuais e sociais de seus próprios escritores.

Evidenciando  o  contemporâneo  movimento  de  renascimento  do  autor,  eles

ratificam  a  possibilidade  da  literatura  enquanto  locus de  enunciação  engajado  a

determinado projeto político. Para além disso, ao denunciar as mazelas da população

negra e ao lhes apontar alternativas, esses textos afirmam a escrita literária como parte

efetiva da rede de poder anunciada por Michel Foucault (1993) e, portanto, como força

ativa  na  fundação  dos  sujeitos.  Afinal,  “o  poder  é  produtivo  de  individualidade.  O

indivíduo é uma produção do poder e do saber” (FOUCAULT, 1993, p. XIX).

Todas  essas  concepções  serão  essenciais  para  se  pensar  especialmente  a

representação das mulheres afro-brasileiras dentro do universo literário. Se o discurso

funda subjetividades, para a mulher negra, no seio da literatura canônica brasileira, não
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se erige uma imagem mais acentuada do que a da mulata, depreciativamente concebida

pela pena do colonizador:

Via de regra desgarrada da família, sem pai nem mãe, e destinada ao
prazer  isento  de  compromissos,  a  mulata  construída  pela  literatura
brasileira  tem  sua  configuração  marcada  pelo  signo  da  mulier
fornicaria da  tradição  europeia,  ser  noturno  e  carnal,  avatar  da
meretriz (DUARTE, 2010, p. 6).

A fim de destronar tal paradigma, inaugura-se a partir das escritoras negras um

movimento de auto representação. Tendo sido seu brado historicamente abafado pelas

vias da raça e do sexo, essas autoras contemporâneas encontrarão na literatura (agora

concebida por suas próprias mãos) uma possibilidade de luta contra os estigmas sociais.

Tal movimento, obviamente, não consiste simplesmente em apontar ou criticar o

espírito colonizador mantido em sociedade e no âmbito literário brasileiro.  Trata-se

também de reivindicar a voz própria, a experiência intransferível, a “escre(vivência)”

(EVARISTO, 2005), enfim, que apenas a mulher negra é capaz de ofertar em torno da

subjetividade  afro-feminina.  Aqui  o  “corpo-mulher-negra  deixa  de  ser  o  corpo  do

‘outro’ como objeto a ser descrito,  para se impor como sujeito-mulher-negra que se

descreve” (EVARISTO, 2005, p. 54).

Nesse ato de auto descrição (e inscrição) literária, são apagados e ressignificados

os  traços  de  animalidade,  promiscuidade  e  imoralidade  continuamente  atrelados  à

mulher negra. Também, em nítida convergência com o que apregoa o feminismo negro

despontado nos Estados Unidos, muitas dessas obras irão singularizar a experiência de

gênero  da  mulher  afrodescendente.  Partindo  da  premissa  de  que  as  escolhas  das

mulheres negras são nulas se comparadas àquelas apresentadas às brancas, autoras como

Conceição Evaristo, Miram Alves e Geni Guimarães abandonam o falso ideal feminista

de opressão comum (hooks, 2000) e investem no delinear de uma resistência única,

nascida a partir da fusão de opressões de gênero e raça.

A fim de apontar na ficção essas experiências de resistência feminina e negra, as

autoras  afrodescendentes  irão  problematizar  diversos  eixos  identitários.  Dentre  tais

eixos,  a  maternidade  será  um  dos  mais  proeminentes.  Partindo  de  representações

deturpadas da mãe negra dentro do cânon literário nacional, investe-se em um contra

discurso  que  concebe  a  possibilidade  de  maternidade  às  mulheres  negras  e,  nesse

movimento, as humaniza sob a ótica literária e sociocultural.
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Diante dessa nova configuração discursiva que se coloca no âmbito literário e no

cenário das relações étnico-raciais, propõe-se a seguir a análise da representação da mãe

negra em dois contos de Conceição Evaristo: “Olhos d’água” e “Quantos filhos Natalina

teve?”.

Negra e mãe: lugares marcados, discursos realocados

No  ensaio  Da  representação  à  auto-representação  da  mulher  negra  na

Literatura Brasileira, Conceição Evaristo irá identificar uma ausência axial dentro do

universo literário nacional, qual seja: a figura da mãe negra. Na definição da autora:  

Mata-se no discurso literário a prole da mulher negra. Quanto à mãe
preta, aquela que causa comiseração ao poeta,  cuida dos filhos dos
brancos em detrimento dos seus. Na ficção, quase sempre, as mulheres
negras surgem como infecundas e portanto perigosas.  (EVARISTO,
2005, p. 53)

O diagnóstico da autora, ratificado por Duarte (2010), será de fato uma marca da

produção  literária  nacional.  Excetuados  os  textos  produzidos  a  partir  de  uma

consciência  étnico-racial,  serão  raras  as  obras  em  que  a  experiência  materna  é

efetivamente incorporada e problematizada em personagens negras. Como argumenta

Evaristo ([s.d.], p. 2), se no imaginário cristão e ocidental a salvação da mulher dá-se

pela maternidade, “a ausência de tal representação para a mulher negra, acaba por [fixá-

la] no lugar de um mal não redimido”.

Notadamente, essa segregação dar-se-á pela imposição de dois destinos a essas

personagens. Quando encerradas em perspectivas míticas de uma suposta incontinência

sexual , as mulheres negras de nossa literatura virão castigadas pelo fado da esterilidade.

De Gregório de Matos a Jorge Amado; da mulata faceira em versos àquela narrada no

apelo libidinoso de Rita Baiana,  legitima-se um único e incongruente movimento: a

negação de uma prole àquelas enredadas por um folclórico apelo sexual.

(…) por mais que façam sexo, situam-se estrategicamente distantes da
fecundação. Tal recorrência em certa medida contradiz a vinculação
simbólica da mulher com a terra, “em que se plantando tudo dá”, para
ficarmos com os termos da Carta de Pero Vaz Caminha. (DUARTE,
2010, p. 10)
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Paralelamente,  quando  não  condenada  por  uma  tácita  infecundidade,  a

maternidade das mulheres negras será encurralada em outro personagem: a mãe preta ou

ama de leite. Fadadas a ninar os da casa grande e abdicar de seus próprios rebentos,

essas exímias contadoras de histórias serão absolvidas de seus pecados pelo cuidado e

amor dedicados aos filhos de seus senhores e algozes. Ternamente lembradas nos versos

de Augusto dos Anjos, as histórias dessas “Sherazade[s] negra[s] e sem dentes” ecoarão

ainda nas palavras de Manuel Bandeira, Drummond, José Lins do Rego, entre outros

autores do século XX. (RONCADOR, 2008, p. 142)  

Como nos previne Sônia Roncador (2008), apesar do estado de harmonia que

toda  essa  ternura  faz  crer,  haverá  nas  representações  da  mãe  preta  duas  tendências

nocivas.  Além da expressa negação da maternidade biológica às mulheres negras, a

proliferação dessas memórias evidencia a vinculação de nossa elite literária aos ideais

da sociedade escravocrata. Tratar com melancolia a aparente extinção das mães pretas

em  nosso  contexto  social  é  revelar  a  nostalgia  por  uma  determinada  “tradição

(aristocrática)” (RONCADOR, 2008, p.131). Tradição essa ardilosamente regida pelas

elites brasileiras e imposta especialmente aos negros “domesticados”,  como evidenciam

as palavras de José Lins do Rego:

Maria Gorda, Generosa, Galdina e Romana. O meu avô continuava a
dar-lhes de comer e vestir. E elas trabalhavam de graça, com a mesma
alegria da escravidão. As suas filhas e netas iam-lhes sucedendo na
servidão, com o mesmo amor à casa-grande e a mesma passividade de
bons  animais  domésticos.  (REGO, 2001 apud RONCADOR, 2008,
p.134)

Atenta  a  esse  movimento  de  conversão  da  alteridade  em  negatividade,

Conceição  Evaristo  irá  intentar  uma via  sensivelmente  contrária  nos  contos  “Olhos

d’água” e “Quantos filhos Natalina teve?”. Mais do que legitimar a experiência materna

em corpos afrodescendentes,  os  dois enredos irão consolidar  a  figura da mãe como

personagem elementar para a subsistência e resistência das famílias negras.

No primeiro dos contos aqui abordados, “Quantos filhos Natalina teve?”, tem-se

como protagonista uma mulher afrodescendente que estreia no campo da maternidade

em  plena  adolescência.  Vítima  de  uma  parca  condição  socioeconômica,  de  uma

formação escolar precária e de um sistema de saúde omisso, Natalina será incentivada

pela mãe a abortar clandestinamente seu primeiro filho. De forma não surpreendente, a
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mãe da protagonista também houvera experimentado no passado as mesmas aflições.

Ela bem sabia “o valor da vida e o valor da morte” (EVARISTO, 2014, p. 44).

 Enredada pelo medo de Sá Praxedes, a parteira que "comia bebês", Natalina

foge de casa. Sem nada que a ligasse afetivamente à criança, ela entregará o recém-

nascido à enfermeira que realiza o parto. Anos mais tarde, Natalina esboçará o mesmo

desprendimento ao engravidar de seu segundo filho. Mesmo perante a comoção do pai

da criança. Mesmo diante da promessa de casamento, destino que o companheiro Tonho

acreditava ser o “modo de uma mulher ser feliz” (EVARISTO, 2014, p. 46), Natalina

rejeita a maternidade, rejeita a formação familiar que a condição de mãe novamente lhe

impunha.

Já o  terceiro  rebento,  cria  de  um ventre  habituado a  gerar  e  expulsar  frutos

indesejados,  nascerá  filho  dos  donos  da  casa  em  que  trabalhava  como  empregada

doméstica.  A partir  do  pedido  de  sua  patroa,  estéril,  a  protagonista  deita-se  com o

patrão, a fim de gerar-lhes o primeiro herdeiro:

Não entendeu porque aquela mulher se desesperava e se envergonhava
tanto por não ter um filho. Tudo certo. Deitaria com o patrão, sem
paga alguma, tantas vezes quanto fosse preciso. Deitaria com ele até a
outra se engravidar, até a outra encontrar no fundo de um útero, que
não o seu, algum bebê perdido no limiar de um tempo que só a velha
Praxedes conhecia. (EVARISTO, 2014, p. 46)

Uma  vez  mais,  nascida  a  criança,  Natalina  a  confia  a  mãos  efetivamente

desejosas do ofício materno. Todo esse desprezo, todavia, será ressignificado a partir da

quarta gravidez da heroína.  Resultado de um ato de estrupo, o qual culmina com o

assassinato do agressor por Natalina, o quarto filho será o único de fato assumido por

ela. Sem dever explicações ou obediências a ninguém, “agora teria um filho só seu, sem

ameaça de pai, de mãe, de Sá Praxedes, de companheiro algum e de patrões. E haveria

de ensinar para ele que a vida é viver e é morrer. É gerar e é matar ” (EVARISTO, 2014,

p. 49).

Todo  esse  percurso  conflituoso  percorrido  por  Natalina  nas  veredas  da

maternidade certamente lança uma perspectiva renovada sobre a condição social da mãe

negra. Aqui, o abandono da prole não é julgado simplesmente como conduta de um ser

desnaturado,  incapaz  de  obedecer  aos  ditames de um pretenso instinto materno.  Na
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realidade, a rejeição da maternidade neste enredo traz em seu bojo o questionamento de

todo uma ideologia sociocultural.

Se em fins do século XVIII erige-se a figura da mãe devota e fiel, calcada no

parâmetro da Virgem Maria (BADINTER, 1985), neste conto indaga-se a viabilidade de

incorporação  de  tal  perfil,  especialmente  em  contextos  de  vulnerabilidade  social.

Detentora  de  um corpo  que  se  faz  doutrinado  pelos  pais,  companheiros  e  brancos

patrões,  Natalina  não  vislumbra  a  possibilidade  de  experimentar  uma  maternidade

idealizada, longe da crueza da fome e da servidão feminina. Ela terá ciência de que a

identidade  materna,  vista  como  vergonha  ou  glória,  seria  condição  chave  para  que

fossem mantidas as tutelas sobre seu corpo negro.

Ironicamente, apenas o insólito ato de abuso sexual dará à Natalina a liberdade

para se assumir enquanto mãe. Sem pai, nem história, nem herança de submissão, o

fruto daquela violência apresentava-se como esperança de posteridade para Natalina.

Filho  da  dor,  o  último  filho  seria  também  a  nascente  de  uma  resiliência  apenas

concebível  em contextos  de  extrema  dominação:  “Estava  feliz.  O filho  estava  para

arrebentar no mundo a qualquer hora. Estava ansiosa para olhar aquele filho e não ver a

marca de ninguém, talvez nem dela. Estava feliz só e consigo mesma” (EVARISTO,

2014, p. 50).

Essa resistência maternal e solitária será, destacadamente, o grande alicerce das

famílias concebidas pela escrita de Conceição Evaristo. Na mesma antologia em que

figura "Quantos filhos Natalina teve?", acreditamos ser o conto "Olhos d'água" o que

mais profundamente metaforiza esse estoicismo das mães evaristianas.

Na história em questão, somos apresentados às memórias de uma mulher adulta

em torno de sua mãe. Descrevendo a admiração que sentia por aquela que a criou junto

a outras sete irmãs, a protagonista irá enfatizar o heroísmo de sua genitora, que, sozinha,

conseguiu conferir  ludicidade e leveza à  infância  de suas filhas,  mesmo em meio à

aspereza da fome:

Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela
subia  cheiro  algum.  Era  como  se  cozinhasse,  ali,  apenas  o  nosso
desesperado desejo de alimento. (...) E era justamente nesses dias de
parco  ou  nenhum  alimento  que  ela  mais  brincava  com  as  filhas.
Nessas ocasiões a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a
Senhora,  a  Rainha.  Ela  se  assentava  em  seu  trono,  um  pequeno
banquinho de  madeira.  Felizes,  colhíamos  flores  cultivadas  em um
pequeno pedaço de terra  que circundava o nosso barraco. As flores
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eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo.
E diante dela fazíamos reverências à Senhora. (EVARISTO, 2014, p.
16-17)

Percebe-se  aqui  o  corroborar  de  uma  das  grandes  teses  de  Evaristo.  Para  a

autora,  a  força  será  de  fato  uma  característica  emblemática  da  mulher  negra.

Característica essa que não se manifesta de maneira nata, mas que se desenvolve como

resposta aos inúmeros percalços a que são submetidas aquelas de pele escura.  Toda essa

sorte  de  contratempos  é  suavizada  pela  criatividade  e  astúcia  da  mãe  retratada  em

"Olhos d'água".  No entanto,  apesar  de atenuadas,  as dores  nunca irão se esvair  por

completo. Procurando relembrar a cor dos olhos de sua mãe, a heroína desta história irá

ao  encontro  de  sua  genitora,  quando  desvendará  o  refúgio  de  toda  a  glória  e  dor

maternas:

(...) pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe, sabem o que
vi? Sabem o que vi?

Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas
lágrimas,  que  eu  me  perguntei  se  minha  mãe  tinha  olhos  ou  rios
caudalosos sobre a face. E só então compreendi.  Minha mãe trazia,
serenamente em si, águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a
enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos
d'água.  Águas  de  Mamãe  Oxum!  Rios  calmos,  mas  profundos  e
enganosos  para  quem  contempla  a  vida  apenas  pela  superfície.
(EVARISTO, 2014, p. 18)

É relevante notar que os mesmos olhos d’água identificados pela protagonista

em sua mãe, serão também, ao final do conto, descobertos por sua própria filha em seus

olhos.  Herança das mulheres  negras,  a  "cor  úmida" no olhar  será a tela  em que se

vislumbram  as  feridas  de  um  corpo  que,  paradoxalmente,  persevera  na  luta  por

dignidade.  Essas  lágrimas  matrilineares,  portanto,  não  serão  expressão  da

vulnerabilidade, mas sim o líquido que fecunda práticas de resistência. Se a liberdade

plena não é hoje uma realidade possível, sempre por meio do olhar materno, sonha-se e

disputa-se a emancipação para as filhas que o Atlântico ainda há de parir.

Considerações finais

  Dados esses apontamentos, é momento de fixar em nossa argumentação o que

acreditamos ser  o  lugar  e  os  efeitos  desses  olhos  maternos,  negros  e  marejados no

contexto literário brasileiro. As mesmas águas claras, correntes e profundas expressas
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nas mães de "Olhos d’água" podem ser presumidas no olhar de Natalina, Ponciá, Vó

Rita e outras tantas mães concebidas na teia narrativa de Evaristo e de suas consortes no

cenário literário nacional.  Assim como uma onda que se propaga, essas águas e vozes

afrodescendentes hoje ecoam seu apelo materno no mesmo oceano outrora escrito e

monopolizado por homens brancos.

O choro embargado, contraposto à alegria leviana da mulata faceira ou ao afeto

regojizante da ama de leite, certamente surge como movimento inaugural e transgressor

na literatura e na sociedade em que vivemos. Essas lágrimas são as águas capazes de

lavar os estigmas com que ainda se pinta o corpo da mãe negra na poética e imaginário

brasileiros.  São  também  essas  as  promissoras  correntes  com  as  quais  se  batizam,

revelam  e  humanizam  os  ventres  continuamente  negados  no  discurso  colonizador.

Recusando-se a recontar as histórias que outrora ninaram os da casa-grande, as negras

mães  nos  contam hoje  seus  corpos-história  e, entre  reminiscências  do  horror  e  do

sagrado, "em baixa voz, violent[am] os tímpanos do mundo" (EVARISTO, 2008).
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ANGÉLICA FREITAS: O ÚTERO COMO PUNHO, A IRONIA COMO LUVA 

Rafael da Silva Mendes (UFRJ) 

 

RESUMO: Um útero é do tamanho de um punho (2012) é o segundo livro de poemas da poeta 
e jornalista gaúcha Angélica Freitas. Tematiza, em linhas gerais, a problemática feminina no 
mundo contemporâneo a partir de diversos espectros, como o aborto, a homossexualidade, a 
opressão estético-corporal, o estabelecimento de padrões sexuais, a autossuficiência, a violência 
doméstica, dentre outros – através de uma linguagem simples, um tanto informal e às vezes 
comicamente didática, num tom constantemente ironizante. Essa visada panorâmica da obra não 
configura, no entanto, um estereótipo redutor de ativismo político da ideologia feminista por 
meio de poesia panfletária – rótulos aos quais a sociedade contemporânea muito se afeiçoa, 
enquanto a própria poeta evita de se identificar a qualquer um desses. Assim, no âmbito da 
construção estética, Freitas se revela manipuladora exímia dos instrumentos poéticos de que 
dispõe, transcendendo a arte engajada que se atém ao conteúdo e, por vezes, revela mais 
engajamento que labor artístico. Neste trabalho, pretendemos perscrutar sua poesia por um viés 
estético, focalizando o estuda da construção metafórica de seu discurso irônico, sem 
desconsiderar as questões de gênero intrínsecas à obra. Para tanto, balizaremo-nos em estudos e 
reflexões de filósofas e críticas tais como Olgária Matos, Simone de Beauvoir e Anélia Pietrani, 
além de declarações da poeta e nossas próprias leituras críticas de poemas da autora. 
 
Palavras-chave: Poesia feminina. Poesia brasileira. Ironia. Metáfora. Angélica Freitas. 
 

1. Introdução ou O treino da poeta 

 

O primeiro livro de Angélica Freitas, Rilke shake (2007), já aponta a poesia bem 

humorada e sofisticada que desenvolveria, povoada então de referências entre o pop e o 

erudito. A despeito de sua força e vigor, sobretudo quando se trata da figura social e 

simbólica da mulher, Rilke shake não se atém apenas a composições engajadas no ideal 

feminista. 

Já Um útero é do tamanho de um punho demonstra o aumento das porções de 

engajamento e da concentração de acidez em Angélica Freitas, modificando o foco de 

sua produção. Nem por isso se pode afirmar que a poeta se torna monotemática ou 

limitada, pois consegue abordar as questões do feminino, como expusemos de início, 

sob diversos aspectos e de modos sempre inovadores e contundentes – às vezes um 

pouco sem “modos”, em desacordo com a educação formal burguesa tradicional. Mas 

todo lutador às vezes cospe o chão – não raro cospe sangue –; Freitas, qual Drummond, 

se mostra aqui lutando com palavras – não como adversárias, que o inimigo é 

extraliterário; mas como arma. 

 

2. O punho 
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O conteúdo desta poesia, o que vai enluvado em seu labor estético e atado a este, 

concentra-se, inegavelmente, no seio do feminismo, partindo de uma metáfora, 

elaborada – ou descoberta via internet, segundo a autora – para o título da coletânea, de 

luta e enfrentamento, conforme explicita a professora e crítica Anélia Pietrani: 

 

[...] um (é bom destacar o uso desse artigo indefinido no título) útero 
[...] é do tamanho de um punho, um punho cerrado, um punho pronto 
para o soco, o murro. Punho é uma metáfora (gasta) da ideia de luta e 
de força – comumente masculina, viril –, mas se associa também a 
“pulso”, que é parte de outra expressão muito comum: é preciso ter 

pulso (firmeza, coragem) para fazer algo. Com isso, as dicotomias 
sexuais e de gênero são borradas. Mulher tem pulso. É forte, é firme. 
É mulher, tem útero. Tem coração (PIETRANI, 2013, p. 30). 

 

Essa atitude é uma reação natural ao que Olgária Matos ressalta, ao dissertar 

sobre Sócrates, no discurso comum da sociedade patriarcal: “Sócrates, como os homens 

em geral, usa as palavras como se fossem armas com as quais constrói um mundo 

lógico e racional. Seu discurso violenta o feminino, exila o sagrado, cuja guardiã é a 

mulher.” (MATOS, 2006, p. 185-6). Tanto é reação natural que a própria Angélica 

Freitas, em entrevista, destaca: “Na verdade, eu nunca quis protestar, levantar bandeiras, 

eu estava em um processo, vivendo as questões, as inquietações. Então fui descobrindo 

ao mesmo tempo que escrevia.” (FREITAS apud CORTÊZ, 2012). Quer queira ou não, 

Angélica Freitas se insere num contexto de escritoras que problematizam a sociedade 

patriarcalmente estruturada afinando-se com os movimentos feministas. Entretanto, 

reconhece a importância de tais movimentos enquanto influenciadores de sua obra 

poética – bem como de sua percepção de mundo: 

 

Eu tinha lançado meu primeiro livro, fui morar na Argentina, Bahía 
Blanca, no sul da província de Buenos Aires, por quase dois anos. Lá 
convivi com um grupo de feministas ativistas. Estar com elas me 
levou a questionar muitas questões femininas. O tema começou a 
surgir aí. Então em 2008, aconteceu algo muito forte pra mim, 
acompanhei um processo de aborto de uma amiga muito próxima. Foi 
na Cidade do México. Lá, o procedimento é legalizado e grátis, 
oferecido pelo governo. E por ter ido acompanhá-la, assistir tudo de 
perto, fiquei mais instigada com o tema (FREITAS apud CORTÊZ, 
2012). 

 

Como contraponto às vivências no México e na Argentina, a poeta ressalta o 

retorno a Pelotas, sua cidade natal, onde produziu os poemas de Um útero é do tamanho 

de um punho. A cidade gaúcha é compreendida por ela como “provinciana, de hábitos 
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engessados”, onde “as convenções femininas são mais fortes” e “o machismo é mais 

aparente” (FREITAS apud CORTÊZ, 2012). Tal visão se materializa em momentos 

específicos do livro, em que se alude, indiretamente, ao cotidiano tipicamente 

gauchesco, conforme observaremos mais adiante. A partir dessas experiências todas, 

portanto, Angélica Freitas (re)descobre seu “punho” – traduzido em forma poética – e 

desenvolve o “pulso firme” que imprimiria, em seguida, no ringue do papel. 

 

3. A luva 

 

Como já apontamos, o punho/útero de Angélica Freitas, para se fazer mais 

contundente, reveste-se de uma luva cosida toda de fios da linguagem poética, e de uma 

qualidade em específico: a linguagem irônico-satírica. Estabelecido o foco na condição 

socioculturalmente oprimida da mulher moderna, Freitas volta-se para o opressor: a 

sociedade misógina e patriarcal que ainda impera no mundo contemporâneo, e o faz 

tornando o discurso típico desta contra si mesma, transgressoramente expondo-a ao 

ridículo – ou expondo o seu ridículo –, a ponto de levar o leitor eventualmente ao riso. 

Para Pietrani, “estão em jogo, nos poemas de Angélica, [...] o bom-tom versus o bom-

humor” (PIETRANI, 2013, p. 31). Além dessa estratégia literária, a autora faz uso de 

outras, sempre sofisticadas, como esta que também destaca Pietrani: 

 

O título do livro reitera a lembrança do feminino sugerida pela 
composição da capa e remonta a duas expressões bastante exploradas 
pelo senso comum: tanto é comum ouvir “O útero é do tamanho de 

um punho cerrado”, quanto “O coração é do tamanho de um punho 

cerrado”. Ao lermos esse título, a associação útero/coração é imediata 

e tem uma forte implicação, porque comumente se associa à mulher a 
ideia de que ela pensa com o coração [...]; com isso, estaria fora do 
plano racional, intelectual, objetivo, científico. [...] Angélica Freitas, 
ao fazer a opção por “útero”, acentua essa associação 

metonimicamente, colocando no mesmo plano sintático e semântico o 
coração (por ausência) e o útero: ambos são órgãos do corpo humano, 
ambos têm função cinética; ambos têm ligação direta com a vida – o 
coração mantém a vida; o útero guarda uma vida. Ambos são também 
ligados ao feminino: o coração é feminino no plano sociocultural; o 
útero é feminino no fisiológico-científico (PIETRANI, 2013, p. 29-
30). 

 

Esse recurso da substituição por associação pode ser considerado sofisticado 

porque, com um mínimo de material vocabular, produz sentidos em profusão, 

remetendo a outros símbolos não diretamente referidos e exigindo do leitor um certo 
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esforço cerebral para compreendê-lo com plenitude e algum arcabouço cultural – 

agregando a cultura popular, inclusive, à erudita, no caso de Angélica Freitas. A poeta 

se utiliza desse sistema de forma recorrente no decorrer da obra, e é esse um dos fatores 

que observaremos no capítulo próximo. 

 

4. Os sete rounds 

 

O livro se compõe de 7 seções independentes – porém dialogantes, 

interpenetrantes: “Uma mulher limpa”, “Mulher de”, “A mulher é uma construção”, 

“Um útero é do tamanho de um punho”, “3 poemas com o auxílio do Google”, 

“Argentina” e “O livro rosa do coração dos trouxas”. Destas, a maioria traz o vocábulo 

“mulher” em destaque, seja no título das mesmas – como se percebe nas três primeiras – 

ou nos títulos dos poemas que as compõem, como ocorre em “3 poemas com o auxílio 

do Google”, que se divide em “A mulher vai”, “A mulher pensa” e “A mulher quer”. 

Em “Um útero é do tamanho de um punho”, se o vocábulo não surge 

expressamente, em compensação, a mulher se faz metonimicamente representada pelo 

seu órgão genital. Nas duas seções finais, “Argentina” pode comparecer como adjetivo 

feminino substantivado – [a mulher] argentina –, além da referência ao país sul-

americano, e a cor rosa em “O livro rosa do coração dos trouxas” pode fazer referência 

irônica aos estereótipos impostos à figura feminina na sociedade contemporânea. Desse 

modo, tal padrão cromático se associa quase automaticamente ao feminino em sua 

versão mais “comportada” – “trouxa”, portanto, segundo uma visão transgressora e 

revolucionária da realidade. 

 

4.1. Round 1: “Uma mulher limpa” 

 

Para iniciar sua luta, a mulher se mostra limpa; preparada. Quase todos os 

poemas desta seção apresentam, desde os títulos, o vocábulo “mulher” ligado a uma 

caracterização ou a uma ação – exaltada quando compreendida, tradicionalmente, como 

positiva e criticada quando entendida pelo senso comum como negativa. Vale dizer que 

esses posicionamentos não refletem as opiniões da autora, mas sim uma crítica irônica a 

tais ideias.  

O primeiro poema da coletânea de Angélica Freitas, “porque uma mulher boa” 

(FREITAS, 2012, p. 11), se inicia por uma conjunção explicativa, em consonância ao 
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que ocorre na realidade empírica: de modo geral, antes que haja qualquer 

questionamento sobre o status quo da mulher em sociedade, já se coloca uma 

justificativa para a situação estabelecida: [as coisas são como são] “porque uma mulher 

boa/ é uma mulher limpa”. 

De maneira tautológica – e igualmente irrefletida –, a primeira estrofe se 

completa com a afirmação: “e se ela é uma mulher limpa/ ela é uma mulher boa”. Essa 

lógica redundante vai de lugar algum e a nenhum lugar, constituindo uma falácia em 

relação à estruturação aristotélica do raciocínio; reflete uma visão de mundo 

pseudocientificista que se presta a corroborar qualquer argumentação infundada que 

esteja a serviço do locutor do discurso – e é o pensamento dominante nas nossas 

estruturas sociais, pois é muitas vezes o discurso do dominador, o que Freitas parece ter 

captado e traduzido em forma poética. 

Em relação à mulher, esse processo de dominação se dá de forma semelhante ao 

que ocorreu com as nações africanas colonizadas, subjugadas pelo imperialismo 

europeu, pois, considerando “colonização” e “dominação” como termos sinônimos, “o 

colonizado parece condenado a perder progressivamente a memória” (MEMMI, 1977, 

p. 94). No caso da mulher, a sua memória parte de um “porquê” ditado pela voz 

masculina. 

Contribuindo para o já referido pseudocientificismo da argumentação, agrega-se 

ao texto uma explicação arqueológica para a “evolução” da mulher até seu estágio atual, 

como fosse um qualquer animal domesticado. Interessa observar, ainda, como a 

primeira estrofe reitera os vocábulos “boa” e “limpa” em todos os versos, enquanto na 

segunda, destacam-se palavras de campo semântico extremamente oposto àquelas: 

“patas”, “braba”, “suja”, “ladrava”. Não por acaso também estas, em oposição àquelas, 

são de pronúncia menos fluida, mais travada, porque, em maioria, compostas de 

fonemas fricativos vozeados ou vibrantes. 

Ainda nesta segunda estrofe, mesmo a sintaxe é complexa, obscura. Observemos 

que “a mulher”, no terceiro verso, funciona como sujeito para a estrutura iniciada no 

verso anterior – “pôs-se sobre duas patas a mulher” – tanto quanto para o verso em que 

se insere – “a mulher era braba e suja”. Compromete-se, assim, a fluidez asséptica da 

leitura; sujando-a. As estrofes seguintes reiteram a ideia, com ligeiras modificações de 

vocábulos, e encerram-se com mais uma expressão típica do trato com animais para se 

somar a “ladrava”, “braba” e “patas”: “é mansa”. 
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Conforme Pietrani, “na esteira de Kant, Hannah Arendt distingue razão de 

intelecto, o qual define por apreensão do conhecimento e da verdade; enquanto a 

faculdade da razão estaria associada à compreensão do significado a partir do 

pensamento” ((PIETRANI, 2013, p. 27). No caso de posicionamentos como o exposto 

ironicamente pelo poema apresentado, há um esforço de ativação básica do intelecto à 

força da repetição e, em mesma proporção – e pelo mesmo processo –, uma intenção de 

soterramento da razão feminina. 

 

4.2. Round 2: “Mulher de” 

 

Este curioso segmento da obra apresenta, no título de todos os poemas, a 

fórmula: substantivo “mulher” + preposição “de” ou, em apenas dois casos excepcionais 

entre dez, “mulher” + palavra iniciada pela sílaba “de”. Todos refletem, igualmente, 

expressões engessadas e lugares-comuns relacionados à figura da mulher.  

No poema “mulher de vermelho” (FREITAS, 2012, p. 31), podemos, mais uma 

vez, observar uma estrutura falha de raciocínio lógico; um sofisma – que é, porém, 

bastante comum nos discursos masculinos cotidianos. O que há, nesse caso, é a 

perscrutação do raciocínio de um sujeito soberbo com atitude colonizadora e, por isso 

tudo, possível estuprador. A deturpação da visão do locutor se inicia com a 

supervalorização de um elemento simbólico – a cor vermelha, tradicionalmente 

relacionada à paixão ou à sensualidade –, que pode, também, na vida cotidiana, 

significar absolutamente nada. Caso significasse, poderia não ter este sujeito que 

enuncia como “alvo” de sedução, mas um outro. 

No entanto, Freitas exagera num sofisma de argumentação frágil para introjetar 

o devido tom de ridículo à situação. Chega a se utilizar do arquétipo da razão masculina, 

o personagem Sherlock Holmes, para ampliar a proporção de sua troça, por meio do 

clássico bordão: “caro Watson, elementar” – Apesar de tal “exagero” se configurar 

como mais verossímil no mundo empírico do que gostaríamos. 

Corroborando a tese da grande diversidade de espectros sobre a questão 

feminina abordada por Freitas, há, nesta seção, o poema “mulher depois”, um daqueles 

que adultera a fórmula padrão dos títulos. Um dos trunfos do poema, que aborda a 

transsexualidade, é o fato de, por mais de metade do texto, o gênero do sujeito lírico é 

indeterminado – e, aliás, irrelevante. Avulta, assim, transpassando do conteúdo para a 

forma, a premissa do respeito às diferenças. 
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4.3. Round 3: “A mulher é uma construção” 

 

Depois de tantas caracterizações genéricas – com algumas exceções 

particularizantes –, refletidas em composições de títulos generalizantes e padronizados 

em certa medida, esta é a seção de maior variedade de títulos. Entretanto, o poema que 

nos parece mais significativo é justamente o de título homônimo ao da seção, que 

reitera, como muitos outros do livro, o vocábulo “mulher” – mas tematiza justamente a 

questão da generalização e da uniformidade. 

“A mulher é uma construção” (FREITAS, 2012, p. 45-6) um dos poemas em que 

Angélica Freitas mais se particulariza, colocando-se biograficamente, demarcando-se 

como jornalista – e apesar de sua posição social no mínimo confortável, simbolicamente 

se coloca como marginalizada frente à ditadura do embelezamento, ao dizer-se mulher 

“de tijolos à vista”, que é uma característica das construções das favelas. Partindo da 

dubiedade da palavra “construção”, que pode ser tanto um construto social, um código 

de conduta, quanto uma edificação concreta de engenharia civil, Freitas desdobra os 

significados metafóricos do texto. Ao dizer que “a mulher é uma construção/ com 

buracos demais/ vaza”, Confere-se à mulher o sentido de um imóvel defeituoso – talvez 

condenado –, bem como o sentido biológico relacionado aos orifícios do seu corpo, 

mais numerosos do que os do corpo masculino, além de, de fato, “vazar” regularmente, 

devido ao processo da menstruação. Então, se Freitas se coloca como indivíduo 

defeituoso para as convenções sociais estabelecidas, também chama a atenção das 

companheiras de gênero para o fato de que são todas vistas como defeituosas, sob certo 

ponto de vista, tanto que em seguida se retrai, em recato, fazendo menção a uma revista 

de futilidades femininas, de onde proviria um modelo de perfeição. Considerando a 

estagnação de uma construção, carente do devir que se relaciona à vida humana, o 

poema se conclui em tom trágico e lamurioso; construções não mudam; “nada nunca vai 

mudar”. 

 

4.4. Round 4: “Um útero é do tamanho de um punho” 

 

O poema homônimo ao título da obra toma toda uma seção por si mesmo; é, 

portanto, o mais longo de todo o livro. “Um útero é do tamanho de um punho” 

(FREITAS, 2012, p. 59-62) é uma composição que nos faz lembrar a estética dadaísta, 
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do princípio do século XX, ao elencar diversos elementos de forma aparentemente 

aleatória ou pueril. A própria infantilização do discurso é já a crítica sutil e irônica de 

Angélica introduzida subcutaneamente em seus poemas:  

 

[Jogos como o “piri qui” são] a língua do i, que é como a língua do p. 
Consiste em trocar as vogais por i. É uma brincadeira da minha 
infância. [...] Acho que, de uma forma intuitiva, quis infantilizar partes 
dos poemas. [...] Aconteceu. Depois de pronto, fez sentido. Porque 
realmente acho que a sociedade trata a mulher assim, de forma 
infantilizada, inferiorizada. O tratamento com a mulher permite essas 
gracinhas, miudezas; com o homem não (FREITAS apud CORTÊZ, 
2012). 

 

Não raro, bom como no caso dos dadaístas, Freitas atinge o efeito do choque; 

ressalta algo de surpreendente, mas através da simplicidade na elaboração do texto. Isso 

ocorre, por exemplo, no fragmento em que elenca as questões – econômica e 

pragmaticamente – importantes, para então voltar ao útero. Por meio do discurso, aliás, 

a poeta regride novamente à dicção infantil: ao dizer “voltemos ao útero”, lança mão de 

versos que se assemelham a uma cantiga de roda, porém maliciosamente grave em seu 

conteúdo, culminando com a referência ao aborto. 

 

4.5. Round 5: “3 poemas com o auxílio do Google” 

 

Nesta parte do livro, Angélica Freitas leva adiante o que parece ser um projeto 

inspirado, de fato, nos ideais dadaístas, que mantinham relação íntima com o aleatório. 

O título da seção aponta grande participação do acaso nos poemas que a compõem, já 

que teriam sedo construídos a partir de sugestões de busca do site Google, após se 

pesquisar determinados termos. No caso, a poeta teria digitado “a mulher pensa” 

(FREITAS, 2012, p. 71), e obtido em resposta uma série de afirmativas relacionadas ao 

senso comum tais como “a mulher pensa com o coração”, “a mulher pensa por 

metáforas”, “a mulher pensa em engravidar”, “a mulher pensa que a culpa foi dela” etc. 

A aleatoriedade do que provém da internet, como neste caso, é relativa. Estes 

resultados de pesquisa se adéquam ao projeto irônico-satírico de Angélica Freitas para a 

condição social feminina também porque revelam, afinal, o que os internautas procuram 

ou pensam a respeito da mulher. É um apanhado aleatório não ficcional, mas de 

amostras de opiniões e posicionamentos verídicos, que se refletem em estereótipos, 

lugares comuns, preconceitos, superstições. 
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Não cremos, no entanto, numa relação absolutamente passiva da poeta com os 

resultados obtidos; acreditamos num certo lavor de Angélica Freitas sobre o que lhe 

chegou pela internet – o que não é demérito algum, mas um grande trabalho de 

manufatura digital sobre uma matéria-prima virtual. Há indícios, como o fato de o título 

da seção incluir a palavra “auxílio”, insinuando que houve um esforço da poeta, e os 

versos subsequentes: “a mulher pensa que pode se dedicar integralmente à carreira/ a 

mulher pensa nisto, antes de engravidar”. O site de busca dificilmente geraria resultados 

assim conectados sintaticamente; as pesquisas são independentes – mas sequer é essa a 

grande questão dos referidos poemas, e sim o inusitado e às vezes o absurdo cômico de 

determinados versos. 

 

4.6. Round 6: “Argentina” 

 

A importância biográfica da Argentina para Angélica Freitas já foi referida no 

princípio deste trabalho, e ela se ratifica diante da presença desta seção. Como já 

aludimos também, o título é ambíguo: pode significar a nação Argentina ou uma mulher 

argentina, e essa ambiguidade perpassa a primeira parte, “I”, deste segmento, que se 

inicia pelo verso “se estou na argentina sou uma poeta argentina”. O poema que 

destacamos (FREITAS, 2012, p. 76) também traz certa questão ambígua, quanto à 

nacionalidade. O tema que desenvolve é o churrasco, típico dos argentinos e dos 

gaúchos, o que talvez faça Freitas sentir-se parte de ambas as partes. Logo de início, a 

culinária é dividida binariamente entre churrascos e saladas, cada qual referente a um 

gênero, como as cores azul e rosa. Esta composição poética tão diminuta é das mais 

profusas sob alguns aspectos: em termos de relações intertextuais, percebemos certa 

reverberação do Machado de Assis de Quincas Borba, através do clássico bordão “Ao 

vencedor, as batatas” (ASSIS, 1977, p. 114). 

A referência ocorre, aqui, como já apontamos em outros textos, com o amparo 

de Pietrani (2013), através do recurso da “substituição por associação”; mantendo-se a 

fórmula, mas invertendo-lhe o sentido, diz-se, no poema de Freitas: “às mulheres as 

alfaces” – ideia reforçada pela inversão dos sintagmas nessa estrutura, trocada então por 

“às alfaces as mulheres”, como se Machado dissesse que, se as batatas estão destinadas 

ao vencedor, também o vencedor já está destinado às batatas, seja quem for. No caso, as 

mulheres já estão destinadas às alfaces, seja que mulher for. Apesar da inversão do 

discurso – sobre o vencedor para o discurso sobre a perdedora –, há certa consonância 
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crítico-filosófica: ambos refutam e ironizam um modelo de pensamento determinista, 

que parece ainda vigorar no que tange à posição social da mulher. 

De maneira semelhante, Drummond é lembrado pelos seus versos do Poema de 

sete faces “se eu me chamasse Raimundo/ seria uma rima, não seria uma solução” 

(ANDRADE, 2010, p. 85). Pelo mesmo processo de referência a Machado, Drummond 

aparece, enviesadamente, em “assar uma carne no forno/ seria um paliativo não seria 

uma solução”. De fato, a mulher, aí, muda só o “nome” do alimento preparado no 

ambiente que lhe é próprio; a verdadeira solução não acontece. A solução é revolução; 

mudança profunda de paradigmas. O mundo é mais vasto do que a bela e recatada 

cozinha do lar. 

Disso mesmo surge o que este poema suscita de mais interessante: somente 

quando mediada pela metáfora culinária é que a voz ativista-panfletária exaltada de 

Angélica Freitas se levanta, o que talvez demonstre uma preocupação constante com os 

excessos e um apuro de linguagem que tende a levar tudo que é grave a ser discutido de 

modo indireto. É aqui a metonímia, então, sua solução; é no contexto das carnes de 

churrasco e das alfaces de salada que Freitas incita uma revolução, uma inversão radical 

de papeis sociais, como uma conspiração que se inicia pela cozinha, o espaço da mulher 

supostamente dócil. Só então a poeta revela seu desejo de “que alguém se rebele e dia/ 

pela imediata mudança de hábitos”, para “que suem as lindas na frente da churrasqueira/ 

e que piquem eles as folhas verdes” – vale lembrar ainda que, em Gonçalves Dias, o 

índio Jatir deixa a pobre índia à sua mercê, numa eterna espera, enquanto esta, com 

muito esmero, preparou-lhe um “Leito de folhas verdes”. 

 

4.7. Round 7: “O livro rosa do coração dos trouxas” 

 

Por fim, chega-se ao último assalto. A poeta-pugilista segue em golpes certeiros, 

e deixa para o fim este que era garantido: “O livro rosa...” já se incluíra, em 2011, na 

edição traduzida para o alemão do livro Rilke shake. Aproveitamos o gancho para mais 

um exemplo de um de seus ataques – não de nervos, que a lição da obra é refutar 

justamente esses estereótipos femininos pejorativos –, a poema III desta parte 

(FREITAS, 2012, p. 85). 

Com sutileza e elegância, por meio de um artifício muito simples, Angélica 

Freitas outra vez reconfigura as estruturas sociais no que tange às relações de gênero. A 

mera substituição da expressão “os homens” por “as mulheres” em três pontos-chave do 
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texto – que qualquer leitor é capaz de identificar quais sejam – provocam um processo 

reflexivo que fatalmente conduz à seguinte conclusão: as diferenças entre homens e 

mulheres são absolutamente culturais, impositivas e artificiais. Se Simone de Beauvoir 

afirma que “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher.” (BEAUVOIR, 1980, p. 9) – 

discurso este fortemente rechaçado recentemente pela obtusa e retrógrada sociedade 

brasileira contemporânea –, é possível ainda dizer, e com o endosso de Freitas, que 

qualquer mulher é capaz de tornar-se homem, caso assim o deseje – sem alusões a 

procedimentos cirúrgicos na Tailândia, neste caso. 

 

5. O nocaute do leitor ou Considerações finais 

 

Desferidos todos os golpes uterinos de Angélica Freitas, o leitor se rende – ou 

vai a nocaute por esses versos e ainda outros. Como se sabe, muitas pretensas escritoras 

utilizam semelhantes punhos, mas talvez não estejam equipadas com as luvas certas. 

Não que os recursos literários de Freitas sejam os únicos que funcionem, mas é inegável 

a sua potência. Suas ironias sutis, suas alusões por processos substitutivos, suas 

referências indiretas, seus sofismas de aparente inocência – mas profunda perspicácia –, 

sua voz relutante em se engajar abertamente, mas enviesadamente denunciando um tudo 

e expondo o todo em construções metonímicas e/ou metafóricas – uma profusão de 

estratégias numa forma extremamente concisa, em poemas geralmente curtos, num livro 

fino que se configura em fina literatura e grande reflexão sociopolítica instigada por 

flashes da realidade empírica. Essa sequência de golpes é que levam o leitor ao chão – e 

a poeta voa, justo pela evidente falta de pretensão; à simplicidade da sua voz. Para um 

comentário final a respeito, suscitamos a fala da própria poeta, que, se talvez não se 

sinta confortável no papel de ativista, é excelente ativista no papel – basta ver como seu 

discurso, querendo ou não, reverbera Beauvoir, acrescida de ironia e poesia: 

 

Não é um livro ativista, panfletário. É muito mais reflexão que quero dividir. 
Acho até que os poemas ficam nonsense no final. E eu me pergunto, na 
verdade, se esse não é o único caminho que consegui chegar, sabe? Acho que 
quanto ao feminino, muita coisa é nonsense mesmo, não faz sentido. Acho 
que o que a gente considera do feminino, ou de comportamento de mulher, 
muita coisa é inventada, criada, convenção. Penso que a gente aprende desde 
pequenininha como devemos nos comportar, como ser mulher. Então eu acho 
que coloquei as mulheres dos poemas em situações que não concordo, que 
não têm sentido pra mim. Outra forma de ironizar (FREITAS apud 
CORTÊZ, 2012). 
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BOVARISMO EM AS NETAS DA EMA, DE EUGENIA ZERBINI 

 
Rosana Arruda de Souza (UFMT) 

Fausto Calaça Galvão de Castro (orientador - UFMT) 
 
Resumo: Neste trabalho, objetiva-se discutir o bovarismo que se supõe presente em As netas da 
Ema (2005), de Eugenia Zerbini. O bovarismo, conceito cunhado pelo filósofo francês Jules de 
Gaultier, com base no romance Madame Bovary (1856), de Gustave Flaubert, refere à capacidade 
do ser humano de se conceber outro.   Para esta discussão, lança-se mão de Gaultier (1892), bem 
como Butler (2003), Dalcastagnè (2005) para reflexão de outros pontos relevantes na narrativa, 
como gênero e mulher na literatura.  Verificou-se que o bovarismo de Ema Bovary provinha de sua 
impossibilidade de ascender socialmente; de sua falta de liberdade; da leitura de romances 
românticos em que vislumbrava o estereótipo da mocinha feliz ao lado do homem perfeito; e da 
mesmice sobrevinda do casamento e da maternidade. ‘A neta da Ema’, por sua vez, é mulher 

independente e empresária bem-sucedida, mas insatisfeita por não ter o que Ema Bovary conseguiu 
— marido e filhos.  
 
Palavras-chave: bovarismo. As netas da Ema. Madame Bovary 

 
 

Introdução  
 

Este trabalho tem o objetivo de discutir o bovarismo, ou a capacidade do ser 

humano de se conceber outro, conceito cunhado pelo filósofo francês Achille Jules de 

Gaultier de Laguionie (1858-1942). A discussão dar-se-á por meio de um diálogo entre o 

que o filósofo relatou sobre o bovarismo e dois romances que se aproximam da temática: 

Madame Bovary, de Gustave Flaubert (1856), de onde derivou o termo bovarismo; e As 

netas da Ema, de Eugenia Zerbini (2005), inspirado no anterior.   

A primeira obra de Jules de Gaultier sobre o bovarismo data de 1892, intitulada Le 

bovarysme: la psychologie dans l’oeuvre de Flaubert. O termo bovarismo deriva do 

sobrenome de casada da protagonista do romance Madame Bovary, romance famoso e 

muito utilizado ainda nos dias de hoje nos cursos acadêmicos, sobretudo os de Letras. 

Como é protagonizado por uma mulher, no contexto histórico francês do século XIX, sua 
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história entra em discussões sobre o feminino/feminismo e em áreas interdisciplinares. 

Jules de Gaultier parte da obra flaubertiana para falar do fenômeno que chamou de 

bovarismo, mas, posteriormente, passa a remeter-se ao conceito de maneira mais ampla, 

chegando a falar de um bovarismo, de um desejo de ser outro, como faculdade essencial do 

ser humano, não limitado à obra literária e muito menos à figura feminina. Daí em diante, 

outras áreas de conhecimento foram se apropriando do termo, como a Psicologia. 

 Além de Madame Bovary, outros romances tratam, ou se aproximam, da temática 

do sujeito que busca ser outro, insatisfeito com quem/o que é. Em 2005, no Brasil, a 

escritora paulista Eugenia Zerbini publicou As netas da Ema. Como o título indica, o livro é 

inspirado em Madame Bovary. Porém, o contexto sócio-histórico é outro – há em As netas 

da Ema não a mulher do século XIX — insatisfeita com sua condição feminina pela falta de 

liberdade e impossibilidade de ascender socialmente, como é retratado em Madame Bovary 

— mas a mulher do século XXI, independente, que pôde estudar, trabalhar, viajar muito e 

usufruir de plena liberdade na vida para consecução de seus objetos profissionais e 

econômicos. Embora de tempos e condições diferentes, as protagonistas desses romances 

têm algo em comum. A narradora-personagem de As netas da Ema é, apesar da ascensão 

profissional e econômica, infeliz como Emma Bovary, protagonista de Madame Bovary. A 

infelicidade da que se chamou ‘neta da Ema’ provém da ausência de marido e filhos na 

vida, resultando em uma inveja da Emma flaubertiana, que se casou e teve uma filha.  

É levando em conta esses diferentes contextos que se fará, aqui, um breve diálogo 

entre as obras, a fim de se perceber que, embora ambas tratem da história de mulheres 

infelizes, insatisfeitas pela não realização de seus desejos ao longo da vida, e ambas 

expressem o desejo de ser outro, o outro em cada obra não é o mesmo. A narradora-

personagem de As netas da Ema deseja usufruir dos papéis de mãe e esposa de Emma 

Bovary e esta tem o desejo de ser livre tal como ela pensava que os homens eram, a 

aristocrata, a amante; e as duas desejam ser felizes.  

 

O bovarismo  

Madame Bovary trata das ilusões e desilusões de Emma Rouault, provinciana, 

leitora assídua de romances românticos, que morava com o pai no sítio e cuja mãe havia 

falecido há algum tempo. Sua vida era bastante tediosa e permeada pelo desejo de encontrar 
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o príncipe das histórias que lia. Apareceu, no sítio, o médico Charles Bovary e conquistou o 

apreço de Emma, que viu nele a abertura de um campo de expectativas, de mudança, de 

liberdade da vida monótona, e da descoberta do amor. Os dois se casaram; porém, em 

pouco tempo, a agora Emma Bovary, percebeu que a vida conjugal não atendia às suas 

ilusões. Desencantou-se novamente:  

 
Antes de se casar, ela [Emma] achava ter amor; mas não tendo chegado à 
felicidade que deveria resultar desse amor, era preciso que ela tivesse se 
enganado, pensava. E Emma buscava saber o que exatamente se entendia 
na vida pelas palavras felicidade, paixão e embriaguez, que lhe tinham 
parecido tão belas nos romances (FLAUBERT, 2011, p. 114).  

 
Após casar-se, o tédio permaneceu. Seu marido nada percebia e “achava que ela 

estava feliz; e ela tinha raiva dele por essa calma tão bem assentada, por essa gravidade 

serena, em razão mesmo da felicidade que ela lhe dava” (FLAUBERT, 2011, p. 122). A 

maternidade também não lhe trouxe felicidade; sonhava em ter um menino para não sofrer 

as mesmas privações que sofrera por ser mulher; decepcionou-se quando nasceu uma 

menina. Entregou-se à vida extraconjugal; teve dois amantes ao longo da história, acreditou 

por momentos que fosse feliz, mas “encontrava no adultério todas as platitudes do 

casamento” (FLAUBERT, 2011, p. 410). A personagem sofre mudanças bruscas de humor; 

ora quer ser a dona do lar, a mãe dedicada, ora é a amante apaixonada e sente repulsa pela 

filha — “como essa criança é feia” (FLAUBERT, 2011, p. 209) — e pelo marido; e “não 

estava feliz, nunca tinha estado. De onde vinha então essa insuficiência da vida, essa 

podridão instantânea das coisas em que ela se apoiava?” (FLAUBERT, 2011, p. 403). Ao 

ver-se sem dinheiro para quitar as dívidas realizadas com roupas caras para si e presentes 

para os amantes, suicida-se com arsênico.  

Quanto à motivação do estado contínuo de insatisfação de Emma, Gaultier alega 

serem as condições externas, as quais teriam tido início no convento (Emma aos treze anos 

foi colocada no convento). Ali, tivera contato com os romances, às escondidas, e também 

com a educação que, pouco tempo antes, era destinada às meninas da aristocracia. Assim, 

 
a educação da camponesa no convento das Ursulinas de Rouen, entre as 
jovens meninas chamadas pelo nascimento ou pela fortuna das elegâncias 
de uma vida aristocrática, é a primeira e a mais importante das 
circunstâncias exteriores que favorecem a eclosão da sua tendência a 
transpor sua personalidade; [...]; não está ela em direito de esquecer que é 
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uma camponesa quando a ensinam tudo o que é de natureza para brilhar a 
mulher na decoração de um salão? (GAULTIER, 1892, p. 29, tradução 
nossa). 

 
 

Porém, o filósofo também reconhece o bovarismo como condição interna, espécie 
de doença: 

 
[...]. Pela cegueira obstinada com a qual ela realiza sua incessante 
evolução, pelo seu fim trágico, ela personificou em si esta doença original 
da alma humana à qual seu nome pode servir de etiqueta, se nós 
entendemos por ‘Bovarismo’ a capacidade alienada ao homem de se 

conceber de outra forma que não é, sem levar em consideração as 
mobilidades diversas e as circunstâncias exteriores que determinam em 
cada indivíduo esta íntima transformação (GAULTIER, 1892, p. 26, 
tradução nossa). 

 
 

Há quem critique Gaultier por essa indefinição dos fatores que levariam ao 

bovarismo, e também pelo fato de o filósofo, em seus primeiros estudos, estabelecer o 

bovarismo como algo próprio da personagem e, depois, conceituá-lo como algo comum do 

ser humano, a mola que permite o progresso da humanidade. Para Carvalho (2014, p. 26),  

 
é importante destacar a contradição flagrante do texto de Gaultier, já que o 
bovarismo é considerado um tipo de manifestação que ocorre 
preferencialmente na modernidade e norteia um atributo do sujeito e da 
ficção moderna, não obstante seja uma faculdade essencial da humanidade 
e esteja presente em todos os tempos.  

 
Não necessariamente se deve considerar essa contradição como ponto negativo nos 

estudos de Gaultier, tampouco como displicência sua. Partindo do pressuposto de que o 

bovarismo deriva do livro de Flaubert, são compreensíveis as ampliações conceituais – 

Emma Bovary é personagem também de difícil compleição, de variabilidade de humor. Em 

um momento, acredita-se que isso se deve à sua condição repressiva de mulher do século 

XIX; em outro, acredita-se que ela sofre de uma doença dos nervos; seu marido, Charles, 

busca a opinião de um amigo de mesma profissão: “levou-a [Emma] a Rouen para ver o seu 

antigo mestre. Era doença nervosa: ela devia mudar de ares” (FLAUBERT, 2011, p. 151). 

 
Uma relação de As netas da Ema com Madame Bovary 
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O livro As netas da Ema, de Eugenia Zerbini, venceu o Prêmio SESC de Literatura 

2004 e foi publicado pela editora Record, em 2005, no Rio de Janeiro. A narradora-

personagem conta sua história em primeira pessoa, desde sua adolescência, em que seus 

pais foram presos em função da ditadura militar, até a vida adulta, aos cerca de cinquenta 

anos de idade, em que é empresária de sucesso, prestes a ganhar um prêmio de melhor 

empresária do ano. Como quem conta a própria história não é nomeada no livro, ela será 

chamada, daqui em diante, de ‘narradora-personagem’.  

É importante vislumbrar o cenário de produção no qual o romance se instala, no que 

se refere ao papel ainda marginal da mulher na literatura. Regina Dalcastagnè (2005) fez 

uma pesquisa motivada pelo desconforto causado pela constatação da ausência dos pobres e 

dos negros na literatura. A partir de tal ausência, foram constatadas outras, como das 

crianças, dos velhos, dos homossexuais, dos deficientes físicos e, por fim, das mulheres. O 

corpus da pesquisa compunha-se de 258 obras, publicadas pelas editoras Companhia das 

Letras, Record e Rocco, entre 1990 e 2004,  que preenchiam os seguintes critérios: 

 
(1) foi escrito originalmente em português, por autor brasileiro nato ou 
naturalizado; (2) foi publicado pela Companhia das Letras, Record ou 
Rocco; (3) teve sua primeira edição entre 1990 e 2004; (4) não estava 
rotulado como romance policial, ficção científica, literatura de autoajuda 
ou infanto-juvenil (DALCASTAGNÈ, 2005, p. 24).  

 
 
Entre outras informações, a pesquisa constatou que, em tais romances, a maioria era 

escrita por homens: 
 
chama a atenção o fato de que os homens são quase três quartos dos 
autores publicados: 120 em 165, isto é, 72,7%. Cerca de 70 anos após 
Virginia Woolf publicar sua célebre análise das dificuldades que uma 
mulher enfrenta para escrever, a condição feminina evoluiu de muitas 
maneiras, mas a literatura – ou, ao menos, o romance – continua a ser uma 
atividade predominantemente masculina (DALCASTAGNÈ, 2005, p. 31).  

 
 
No caso dos personagens, a maioria também são homens: “entre as personagens 

estudadas, 773 (62,1%) são do sexo masculino, contra apenas 471 (37,8%) do sexo 

feminino – um único caso foi alocado na categoria ‘sexo: outro’” (DALCASTAGNÈ, 2005, 

p. 35), e, no caso das personagens mulheres, estas geralmente ocupam papéis ligados ao 
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espaço doméstico: “o espaço das mulheres representadas no romance brasileiro 

contemporâneo é, sobretudo, o espaço doméstico” (DALCASTAGNÈ, 2005, p. 39).  

As netas da Ema foi publicado pela editora Record, em 2005, assim, o romance 

certamente não entrou na pesquisa que abrangeu obras entre 1990 e 2004. De qualquer 

forma, o romance está na minoria de publicações cuja autoria é de uma mulher, a 

protagonista é uma mulher e seu papel não é de uma ‘do lar’, mas de empresária. Além 

disso, a história da protagonista se mistura à história da autora e mostra uma ascensão 

feminina no que se refere à superação de obstáculos e a ocupação de espaço profissional. 

Alguns dados da narrativa podem ser verificados extratextualmente, na vida real de 

Eugenia Zerbini, como, por exemplo, a prisão dos pais por ocasião da ditadura militar. Não 

se detalharão essas questões, mas destaca-se a reflexão proporcionada pelo romance sobre a 

mulher na sociedade, sobretudo quando contraposto à Madame Bovary. Não que este 

último não proporcione isso, porém, foi escrito por um homem. “Mesmo que outros possam 

ser sensíveis a seus problemas e solidários, nunca viverão as mesmas experiências de vida 

e, portanto, verão o mundo social a partir de uma perspectiva diferente” 

(DALCASTAGNÈ, 2005, p. 16).  

No segundo capítulo de As netas da Ema, a narradora-personagem fala sobre o fato 

de ela e suas amigas terem vivido na segunda metade do século XX, em que participaram 

dos movimentos feministas, lutaram contra as imposições machistas, adquiriram o direito 

ao voto, ao uso de anticoncepcionais e à liberdade sexual. Lembra-se do romance que lera 

na adolescência, Madame Bovary, e reflete:  

 
sempre tive pena da Madame Bovary. Será que ela não via que seu 
marido, Charles, era-lhe extremamente devotado? Ela podia administrar o 
dinheiro e a casa, decidir se bordava, tocava piano ou lia poesia. Para 
agradá-la, haviam mudado de Yonville para Toste, onde nascera a filha, 
Berthe, nome escolhido por ela. Mesmo antes dos gastos extravagantes 
com seus figurinos, Madame Bovary deveria ter tido uma bela estampa, 
caso contrário, não seduziria Leon, mais jovem que ela. Charles permitia 
até que se divertisse, não se opondo a que dançasse com outro no baile, 
que andasse a cavalo com Rodolfo, seu primeiro amante, e que fosse 
regularmente a Rouen. Por que penar e se imolar, afinal, se tinha tudo 
para ser feliz? (ZERBINI, 2005, p.42). 

 
No quinto capítulo, a narradora-personagem confessa à amiga que não se sente feliz, 

pois lhe faltam duas coisas que Emma Bovary teve: marido e filho. Para ela, a realização 
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pessoal de uma mulher só se dá por meio desses dois acontecimentos, o casamento e a 

maternidade. Sua amiga contesta: 

 
e quem disse que as mulheres só se realizam no casamento? Sua avó, por 
exemplo, parece que começou a viver depois que enviuvou. Seu avô não 
gostava que ela fosse a festas, tocasse piano e frequentasse concertos. 
Você não diz sempre que ela comprou o piano com o dinheiro que 
recebeu do seguro de vida que lhe deixou? E filhos? Conheço mães que, 
no fundo, devem olhar para suas crianças e perguntar o que fizeram de 
suas juventudes, de suas vidas. No meu caso, a maternidade foi um grande 
acontecimento, uma revelação, mas sei que com cada um acontece de um 
jeito. [...]. Eu me realizei, é verdade, mas tem gente que só se realiza 
trabalhando, outras servindo aos outros, outras sendo artistas, outras 
escrevendo um livro (ZERBINI, 2005, p. 158). 

 
 

Ao longo da história, a narradora-personagem acaba tecendo uma discussão sobre 

feminilidade, feminismo, satisfação da mulher. Quando relaciona sua vida à de Emma 

Bovary, ela coloca em contraponto o que se entende por satisfação feminina hoje, para a 

mulher do século XXI, e outrora, para a mulher do tempo de Emma. No excerto abaixo, 

quando a narradora-personagem declara “somos todas netas da Ema”, percebe-se que, a 

despeito da evolução temporal e das conquistas da mulher no âmbito social, político e 

profissional, as necessidades pessoais perduram: 

somos todas netas de Ema Bovary. [...]. Entendemos o que é previdência 
privada e dívida pública, entretanto temos devaneios e fantasmas de 
mocinhas, que colocaram em nossas peles de bebê ao nascermos. Temos 
tudo para sermos felizes. Mas essas fantasias nos impedem de realizar 
essa felicidade (ZERBINI, 2005, p.160). 

 
Emma queria ter dinheiro para poder desfazer-se da vida monótona; recorda-se das 

colegas do convento e imagina que elas estariam agora felizes, desfrutando de vida farta, 

frequentando bailes e teatros luxuosos. Pode-se depreender daí que o outro que Emma 

queria ser é o que a narradora-personagem é, mulher com condições financeiras o suficiente 

para sustentar os luxos sonhados por Emma. Entretanto, como foi visto, se Emma acabava 

por não satisfazer-se com nada – o casamento, a maternidade, a vida extraconjugal –, é 

possível deduzir que, se suas conquistas tivessem sido as mesmas da narradora-

personagem, se tivesse sido do presente século, ainda assim, não teria sido feliz.  

No caso da narradora-personagem, é possível apreender sentido semelhante. A 

princípio, quando ela sente a ausência de casamento e maternidade na vida e argumenta que 
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Emma “tinha tudo para ser feliz”, não se deve desde já concluir que ela queria ser o outro, a 

Emma, mas que, dentro dos ideais femininos da presente sociedade, não é suficiente ser a 

‘mulher independente’. Essa questão remete às discussões sobre identidade feminina, no 

tocante à não unidade das necessidades da mulher, tampouco da categoria feminina. Cada 

mulher tem seus anseios, embora a sociedade, de certa maneira, exerça a cobrança do que 

seria um papel feminino ou quais papéis devem ser ocupados pela mulher em uma visão 

binária: de um lado, há a cobrança pelo ser esposa, mãe, do lar; do outro, a cobrança pela 

mulher independente, com profissão que ultrapasse as paredes do lar. Há um binarismo 

excludente, como se a mulher independente não pudesse ser também a mãe e dona de casa.  

Há também quem pregue a independência feminina, o direito à escolha da mulher, 

não aceitando, no entanto, aquela que opta apenas pelo outro papel, o de não ser 

independente financeiramente. Judith Butler abre caminho para esta discussão, ao falar do 

gênero feminino como algo construído discursivamente; assim, “a controvérsia sobre o 

significado de construção parece basear-se na polaridade filosófica convencional entre 

livre-arbítrio e determinismo” (BUTLER, 2013, p. 27).  

Butler tece vários questionamentos sobre identidade e um deles se refere à unidade 

de uma categoria de mulheres as quais lutariam por desejos semelhantes, quando, mesmo 

nesta categoria, podem-se encontrar desejos divergentes, mas que acabam velados pela 

necessidade de unidade. Neste sentido, não seriam os desejos de Emma e da narradora-

personagem relevantes em uma sociedade apenas por se tratarem de desejos subjetivos, 

pessoais? Não haverá aprofundamento neste assunto para não haver fuga da temática 

proposta neste artigo. Apenas se ressalta como o bovarismo perpassa outras áreas de 

conhecimento, além da filosófica, mostrando-se um tema bastante atual. Trata-se de um 

conceito filosófico e, possivelmente, por isso, permita diálogo com outros assuntos e outras 

personagens, além de Emma Bovary e além das obras literárias.  

 
Considerações finais 

Neste trabalho, buscou-se realizar um diálogo entre os romances Madame Bovary 

(1856), de Gustave Flaubert; e As netas da Ema (2005), de Eugenia Zerbini; a fim de 

identificar um entendimento do conceito de bovarismo, estabelecido pelo filósofo Jules 

Gaultier.   
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A hipótese levantada foi a de que a insatisfação presente na protagonista de As netas 

da Ema se assemelha ao que Gaultier chamou de bovarismo a partir de Madame Bovary. A 

leitura de As netas da Ema e a discussão crítica dos autores, aqui consultados, permitem 

uma visão atual do bovarismo, bem como a ampliação do conceito. Embora os romances 

retratem contextos históricos diferentes, a insatisfação com a condição feminina perdura. 

Muda, porém, o outro que as protagonistas dos romances desejam ser. A narradora-

personagem expressa sua insatisfação por não ter conseguido se casar e ter filhos, tal como 

Emma Bovary conseguiu.  

Em As netas da Ema, não é o papel de empresária de sucesso que incomoda a 

narradora-personagem, mas a ausência do casamento e da maternidade de modo a atender 

os ‘padrões’ femininos da sociedade em que vive. Há uma incompletude em sua identidade 

advinda do questionamento do que computa a realização da mulher na sociedade – não 

resta ser inteligente, estudiosa, profissional de sucesso; falta ser mãe e esposa; daí a inveja 

que sente pela personagem do livro lido na adolescência.  

Diante desta discussão, resta saber a respeito da necessidade da completude. É 

imprescindível esta completude? A mulher precisa, de fato, passar por todos estes papéis 

para que sua posição seja ‘legitimada’ socialmente? No caso de Emma Bovary, seu desejo 

de passar por diferentes papéis em busca da felicidade que nunca chegava provinha, dentre 

outros fatores, das leituras dos romances românticos em que figurava a mocinha delicada 

com final feliz ao lado do grande amor; assim, sua insatisfação era instigada por uma 

imagem pré-concebida e fixada pelos romances do que deveria ser uma mulher feliz. Fato 

semelhante ocorre no contexto da ‘neta da Ema’. Se as mulheres não leem os livros 

românticos, isso não as isenta de serem submetidas a imagens de padrões de feminilidade e, 

mesmo, padrões de realização pessoal.  
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A LOUCURA COMO ESPAÇO DE FALA: INSUBORDINAÇÃO E 

RESISTÊNCIA NA LITERATURA DE AUTORIA FEMININA 

   

Virgínia Carvalho de Assis Costa (Puc-MG) 

 

RESUMO: O trabalho pretende analisar a loucura sob dois aspectos suplementares: como 
temática recorrente na literatura africana em língua portuguesa de autoria feminina, e também 
como metáfora da escrita de tais mulheres – em sua busca permanente por um espaço de fala fora 
do discurso hegemônico. Para a abordagem, serão focalizados os romances Ponciá Vicêncio, da 
brasileira Conceição Evaristo e A louca de Serrano, da cabo-verdiana Dina Salústio. Como 
fundamento teórico, serão examinadas, principalmente, as obras Pode o subalterno falar? (2014), 
de Gayatri Spivak  e Seria a pena uma metáfora do falo? ou a inquietante presença da mulher na 
literatura (2007), de Aparecido Donizete Rossi.  Ambas as obras literárias são marcadas por 
personagens femininas deslocadas, estigmatizadas pela loucura. Tal loucura, longe de representar 
uma forma de alienação, revela-se um instrumento de resistência de mulheres subjugadas. Em 
Ponciá Vicêncio, a protagonista que intitula a obra refugia-se no silêncio e passa a ser considerada 
louca por seu marido. Suas reflexões, contudo, deixam explícito o caráter contestatório do seu 
mutismo. Na obra cabo-verdiana, a personagem-título representa a consciência de um grupo 
alienado pela repetição mecânica da tradição. Dona de um discurso desestabilizador, é por sua 
voz que ouve-se a crítica de práticas opressivas naturalizadas em Serrano. O tema central dos 
textos acaba também por revelar-se uma metonímia da escrita feminina pós-colonial em sua 
incessante procura por uma linguagem que permita a autorrepresentação do “sujeito subalterno”  
(SPIVAK, 2014). Os textos de Evaristo e Salústio constituem-se por meio de estratégias como a 
fragmentação da linguagem; a mobilização do interlocutor; a subversão espaço-temporal; a 
“desterritorialização da língua” (DELEUZE & GUATTARI, 2014) e o esvaziamento das 
oposições binárias e hierárquicas que sustentam o patriarcado. Ao subverterem a estrutura literária 
canônica, os modelos de escrita propostos pelas autoras, cada uma ao seu modo, ocupam um lugar 
marginal; o lugar da loucura. 

PALAVRAS-CHAVE: literaturas africanas de língua portuguesa, autoria feminina, loucura. 
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Introdução 

O trabalho a ser apresentado pretende analisar a loucura sob dois aspectos 

suplementares: como temática recorrente nas literaturas africana e afro-brasileira de 

autoria feminina, e também como metáfora da escrita de tais mulheres, em sua busca 

permanente por um espaço de fala fora do discurso hegemônico.   

Para analisar o modo como a loucura - enquanto temática e procedimento formal- 

apoia a construção desse discurso subalterno, serão focalizados os romances A louca de 

Serrano, da cabo-verdiana Dina Salústio e Ponciá Vicêncio, da brasileira Conceição 

Evaristo. 

As duas obras literárias em questão trazem à cena personagens femininas 

deslocadas, estigmatizadas como insanas. Tal insanidade, porém, longe de representar 

uma forma de alienação, revela-se - sob diferentes configurações - um instrumento de 

resistência de mulheres subjugadas.  

De fato, o tema tão presente na literatura de autoria feminina perpassa a 

representação social da mulher ao longo da história - na maioria das vezes, de maneira 

discriminatória. Na fala hegemônica, o rótulo da insensatez foi e ainda é instrumento para 

invalidar a voz da mulher. Nos textos analisados, contudo, a loucura assume função 

diametralmente oposta. Ao tematizá-la, as escritoras esvaziam o significante ofertando-

lhe novos significados: o mutismo alienado revela-se resistência à opressão em Ponciá 

Vicêncio; a bruxa a quem se deve ignorar torna-se porta-voz de perigosas verdades em A 

louca de Serrano.  

Tais verdades, para se fazerem ouvir, precisam recorrer à loucura não apenas 

como conteúdo, mas, sobretudo, como perspectiva estética. A escrita duplamente 

subalterna das autoras de literatura africana e afro-brasileira ganha corpo e retoma a posse 

dos corpos femininos ao subverter a linguagem canônica.  

 

1. Quos volunt di perdere dementant prius. 

A representação literária da mulher é historicamente pautada pela dualidade 

mocinha passiva e submissa X vilã histérica e ameaçadora. Penélopes e Helenas vão 

sendo delineadas por traços masculinos e configurando o discurso hegemônico sobre o 

feminino na literatura. Ao se conformar à ordem estabelecida, é anjo; ao rompê-la, torna-

se monstro, como afirma Norma Telles:  

O discurso sobre a "natureza feminina" [...] define a mulher, quando maternal e 
delicada, como a força do bem. O anjo do lar. Mas, ela é também potência do mal 
quando sai da esfera privada ou usurpa atividades que não lhe são culturalmente 
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atribuídas. Torna-se então um monstro: bruxa, malvada ou decaída. Anjo ou monstro, 
este discurso que naturaliza o feminino coloca-o além ou aquém, mas sempre fora da 
cultura. (TELLES, 1988) 
 

 Em uma relação dialógica com as sociedades nas quais se inserem, os textos 

literários afirmam: toda aquela que ousar escapar à subalternidade será banida. É o que 

ressoam as mortes de personagens como Emma Bovary ou Lucíola. A hybris feminina 

diante do criador masculino não será perdoada. E como já apregoavam os gregos: “Os 

deuses primeiro enlouquecem aqueles a quem querem destruir”. Rotular as mulheres 

como loucas é, portanto, uma estratégia frequente para invalidar seu discurso.  

Essa é a arma usada contra a Louca de Serrano – personagem título do romance 

de Diná Salústio. Dentro da ordenação local, ela ocupa função antagônica a da parteira, 

figura central na manutenção do status quo.  

Serrano é um povoado mantido por misteriosas tradições. Na vila, a mulher alça 

a condição de protagonista, já que cabe à parteira, além da nobre função que lhe é inerente, 

a tarefa de iniciar sexualmente todos os homens do grupo. Ao longo da obra, percebe-se 

que ela é também guardiã do grande segredo que permite a perpetuação do patriarcado 

em Serrano. Todos os casais do povoado apresentam dificuldades para conceber e a 

responsabilidade pela infertilidade é sempre atribuída às mulheres, afinal “a terra é que 

pode ser fértil ou não e a terra eram as fêmeas e os seus úteros que às vezes não passavam 

de terra seca”. (SALÚSTIO, 1998, p.63). 

 A cura para a aridez dessa terra acaba acontecendo após um peculiar tratamento 

proposto pela parteira, que inclui uma visita à cidade. Confortáveis com sua virilidade 

inquestionável,  

os serraneses não mostraram curiosidade em averiguar a razão por que depois de 
alguns anos de inoperância, as mulheres apareciam grávidas, sem tratamentos muito 
complicados, apenas por irem algumas vezes à cidade consultar os especialistas que 
percebiam do assunto; nem tão pouco se interessaram pelas tecnologias da cidade que 
operavam milagres no seu ego e no corpo das mulheres. (SALÚSTIO, 1998, p.63). 
 

 Em uma sociedade cuja maternidade é princípio fundante para a condição 

feminina, a dificuldade para engravidar é suficiente para manter a mulher em uma posição 

marginal. É interessante observar que tal marginalidade é preservada pelas próprias 

mulheres sob a direção da parteira. É a manutenção da ordem estabelecida que lhe permite 

ocupar um lugar de poder. Ao se conformar, ela é anjo.  

O lugar de oposição, ou seja, da bruxa demoníaca, cabe à Louca. Ela representa a 

consciência e a lucidez do grupo alienado pela repetição mecânica da tradição. Dona de 

um discurso desestabilizador da ordem, é por sua voz marginal que ouve-se a crítica de 
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práticas opressivas naturalizadas em Serrano. “A Louca de Serrano [...] em dias especiais 

que não se conseguiu localizar nem atribuir uma identidade, gritava que a montanha 

preparava-se para engolir a aldeia porque não suportava mais sua burrice.” (SALÚSTIO, 

1998, p. 56). 

A despeito do descrédito a ela conferido, suas palavras ecoam por toda a obra 

como um coro grego - anunciando desfechos trágicos, alardeando condenações, 

desconstruindo discursos de poder:  

Uma desconhecida que nunca tentou entrar na igreja, o que levava os fiéis mais atentos 
a definir-lhe possíveis laços com o demónio, continuava a argumentar, em palavras 
desarticuladas, que os pobres eram a porcaria que os ricos utilizavam para se tornarem 
mais ricos, para pecarem, para desobedecerem aos princípios de igualdade definidos 
por um conhecido visionário e, finalmente, os utilizavam como instrumento para a sua 
própria salvação” (SALÚSTIO, 1998, p. 39). 
 

Também o narrador, simpático à louca, coloca acontecimentos e personagens em 

xeque. Direciona o leitor a um olhar crítico em relação à tradição, à religião e aos sujeitos 

independente dos grupos sociais a que eles pertencem. 

Serrano tinha a capacidade de reduzir as pessoas a meros objectos destinados a cumprir 
o destino, às vezes somente a praga que orientava a vida da aldeia, pelo que ali não se 
cultivava o hábito de partilhar o interior de cada um, pelo menos no que respeitasse à 
vida. (SALÚSTIO, 1998, p. 128). 

Ao final da narrativa, Serrano sucumbe. A construção de uma barragem é 

responsável pela aniquilação de sua estrutura social e também por sua destruição física. 

A hierarquia social desmorona a partir de pesquisas feitas pelos engenheiros da obra, que 

revelam que a água do povoado provoca esterilidade masculina. Já a ruína física vem com 

a ruptura das barras de contenção, que arrastam o que restava de Serrano pela corrente. 

Com a destruição do povoado, o saber da Louca prevalece. Assim, no romance de 

Salústio, o rótulo da loucura - dissimulado sob a sua tradicional função opressora - acaba 

por ironicamente despojar a subalternidade que, por tantas vezes, contribuiu para 

perpetuar.  

 

2. (Des)silenciar-se  
Sabe-se que a representação hegemônica da mulher no Brasil é, em grande medida, 

devedora dos moldes literários talhados por mãos masculinas em um contexto patriarcal, 

o que resulta em estereótipos claramente machistas, a exemplo das mocinhas casadouras 

de José de Alencar. No caso das personagens negras, contudo, a subalternidade é ainda 

mais radical. É o que revelam, por exemplo, a sensualidade de Rita Baiana e a sujeição 
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de Bertoleza sob a perspectiva determinista de O cortiço; ou mesmo a constatação de 

Clara dos Anjos sobre sua insignificância, já pela perspectiva crítica de Lima Barreto.  

Contrariando tais representações estereotipadas, o primeiro romance de Conceição 

Evaristo caminha para a ressignificação de mais um emblema do poder hegemônico. O 

silêncio, que é marca de resistência da protagonista da obra, contribui para combater o 

silenciamento das escritoras afro-brasileiras, além de dar visibilidade à mulher negra, 

confinada nos já mencionados estereótipos, que acabaram sendo cristalizadas por uma 

longa história de exclusão.  

A narrativa centra-se na trajetória de Ponciá Vicêncio - da infância à vida adulta, 

do meio rural até o meio urbano.  

Passado e presente, perspectiva subjetiva e temática social, drama individual e 

tragédia coletiva se misturam sob uma voz que segue o ritmo da memória. Por meio 

desses deslizamentos, o percurso espacial da protagonista torna-se também travessia 

identitária: Ponciá Vicêncio, que traz a marca da subalternidade no nome, já que carrega 

o sobrenome do antigo coronel proprietário de escravos, passa a buscar sua verdadeira 

nomeação, sua raiz indenitária. Acaba, assim, por resgatar a história dos seus 

antepassados e, com ela, desvela as chagas deixadas pela escravidão negra no Brasil. 

O tempo passava, a menina crescia e não se acostumava com o próprio nome. 
Continuava achando o nome vazio, distante. Quando aprendeu a ler e a escrever, foi 
pior ainda, ao descobrir o acento agudo de Ponciá. Às vezes, num exercício de 
autoflagelo ficava a copiar o nome e a repeti-lo, na tentativa de se achar, de encontrar 
o seu eco. E era tão doloroso quando grafava o acento. Era como se estivesse lançando 
sobre si mesma uma lâmina afiada a torturar-lhe o corpo. Ponciá Vicêncio sabia que 
o sobrenome dela tinha vindo desde antes do avô de seu avô, o homem que ela havia 
copiado de sua memória para o barro e que a mãe não gostava de encarar. O pai, a 
mãe, todos continuavam Vicêncio. Na assinatura dela, a reminiscência do poderio do 
senhor, de um tal coronel Vicêncio. O tempo passou deixando a marca daqueles que 
se fizeram donos das terras e dos homens. E Ponciá? De onde teria surgido Ponciá? 
Por quê? Em que memória do tempo estaria escrito o significado do nome dela? 
Ponciá Vicêncio era para ela um nome que não tinha dono. (EVARISTO, 2003, p. 29) 

 

O vazio do nome caminha ao lado das ausências que marcam a vida da 

personagem: separação da família, do rio, do barro; morte do pai e do avô; perda dos 

filhos; miséria e desamparo. A fragmentação desse sujeito que não tem a posse nem do 

seu próprio nome encena-se no texto através das frases curtas que acabam por realçar a 

amplitude e a poeticidade de cada palavra presente no texto.  

A angústia e a complexidade das reflexões da protagonista contrastam com a 

precariedade dos meios que tem para sublimá-las e expressá-las. Ao longo de sua 

trajetória na cidade, os questionamentos de Ponciá vão amadurecendo, ela vai se tornando 
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cada vez mais inadequada, mais alheia ao entorno. O corpo passa a refletir essa 

inadequação: “A mão continuava coçando e sangrando entre os dedos. Nesses momentos 

ela sentia uma saudade imensa de trabalhar com o barro. Havia dias, também, que o vazio 

que lhe enchia a cabeça vinha por duas ou três vezes.” (EVARISTO, 2003, p.81)  

A protagonista questiona o modo de vida a ela estabelecido, questiona a 

resignação do companheiro: “Ele, ao lado dela, ressonava tranquilo, como se estivesse 

com a vida resolvida. Deus meu, será que o homem não desejava mais nada? Para ele 

bastava o barraco, a comida posta na lata de goiabada vazia?” (EVARISTO, 2003, p.44) 

Os vazios que, a princípio duravam pouco, vão se tornando cada vez mais 

frequentes. O homem não entende o alheamento. Sua incompreensão reflete-se em 

violência, o que faz com que Ponciá se distancie ainda mais. 

O homem de Ponciá Vicêncio começou a achar que a mulher estava ficando doente. 
Impossível tanta lerdeza, tanta inanição em quem era tão ativa. Era verdade que, desde 
os primeiros tempos que a conhecera, ela, às vezes, já ficava assim, meio paradona. 
Parecia que ela fugia dela, mas quando retornava, chegava ativa como sempre. Agora 
não. As ausências, além de mais constantes, deixavam Ponciá durante muito tempo 
fora de si. Passava horas e horas na janela a olhar o tempo com um olhar vazio. Houve 
época em que ele bateu, esbofeteou, gritou... [...] Ela não reagia, não manifestava 
qualquer sentimento de dor ou de raiva. E desde esse dia, em que homem lhe batera 
violentamente, ela se tornou quase muda. (EVARISTO, 2003, p. 96)   

 

O silêncio é o caminho encontrado pela protagonista para continuar sua busca. Ao 

contrário do que pensa ele, seu mutismo não expressa loucura, mas resistência, recusa a 

se conformar a um molde onde não cabe, a um nome que não é seu. A paralisia de Ponciá 

subverte a representação tradicional da mulher negra laboriosa. A escrava batalhadora e 

assujeitada dá lugar a uma mulher questionadora e reflexiva.  

Envolta em um completo distanciamento, Ponciá vai tecendo os fios das memórias 

individual e coletiva. Mais uma vez sob a máscara da loucura, essa mulher negra, 

lucidamente, encontra o seu destino nas águas do rio de sua terra. 

Na conclusão de ser percurso, performatiza-se mais um gesto de rasura, pois, 

conforme aponta Aline Arruda, desconstrói o canônico romance de formação. 

A personagem [...] passa por um ciclo de vida, um percurso de formação em que o 
protagonista sai da casa dos pais, conhece outra realidade, aprende com outras pessoas 
e volta ao lar completando seu aprendizado. Entretanto, o ciclo da personagem de 
Evaristo é bem diferente: em sua diáspora, que repete aquela de seus ancestrais no 
navio negreiro, Ponciá vai do campo para a cidade à procura de uma vida melhor, 
entretanto, seus sonhos não se realizam e sua formação passa por momentos muito 
diferentes dos heróis europeus. (ARRUDA, 2016) 
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3. Como pode a subalterna falar? 

Sabemos, com Spivak, que “se no contexto de produção colonial, o sujeito não 

tem história e não pode falar, o sujeito subalterno feminino está ainda mais 

profundamente na obscuridade.” (SPIVAK, 2014, p.110) Aprendemos também que, a 

despeito da impossibilidade de fala dessas mulheres, elas seguem em busca de espaços 

por meio dos quais se possam articular e ser ouvidas. Para tanto, rasuram o modelo 

hegemônico desconstruindo estereótipos, ressignificando vocábulos, fundando estruturas.  

É o que fazem Evaristo e Salústio. Nas duas obras analisadas, a loucura, tema 

central dos textos, acaba também por revelar-se uma metonímia da escrita feminina em 

sua incessante procura por uma linguagem que permita a autorrepresentação desse 

“sujeito subalterno” (SPIVAK, 2014)  

As obras analisados constituem-se por meio de estratégias como a fragmentação 

da linguagem; a desconstrução de modelos tradicionais; a subversão espaço-temporal e o 

esvaziamento das oposições binárias. Ao rasurarem a estrutura literária canônica, os 

procedimentos de escrita apresentados pelas duas autoras, cada um ao seu modo, ocupam 

o lugar da loucura e inauguram, assim, espaços de fala.  
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 "L'AINÉ DES ORPHELINS" NA OPERAÇÃO RUANDA: ESCREVER 

POR DEVER DE QUAL MEMÓRIA? 

 

Akemi Aoki1 (PUC-Rio) 

 
Resumo: Em 1998, quatro anos depois do Genocídio de Ruanda, diante da constatação do 
silêncio africano sobre o massacre, Nocky Djedanoum e Maïmouna Coulibaly lançaram a 
Opération Rwanda: écrire par devoir de mémoire. Organizaram oficinas de escrita em lugares 
do genocídio com dez escritores de diversos países da África, na tentativa de construir uma 
memória africana sensível do genocídio sem mediadores ocidentais, através daquilo que 
Djedanoum chamou de "partilha do luto" e de "solidariedade testemunhal". Entre os escritores 
convidados, estava o guineano Tierno Monénembo, que publicou em 2000 o romance "L'ainé 
des orphelins". No entanto, a obra não está implicada em participar de uma missão de 
rememoração do passado nem de elaboração do luto. Antes, ocupa-se de contar o pós-
genocídio: o que aconteceu com aquela população que restou, sobretudo com os órfãos, nas ruas 
ou na prisão. Este artigo pretende investigar o modo como esse prisma permite ao escritor lançar 
um olhar crítico ao próprio trabalho de elaboração da tragédia, deslocando o foco do genocídio 
para suas construções representativas, principalmente em relação à mídia associada ao turismo. 
 
Palavras-chave: Genocídio de Ruanda. Dever de memória. Tierno Monénembo. L'ainé des 
orphelins. 
 

Em 1998, quatro anos depois do Genocídio de Ruanda, diante da constatação do 

silêncio africano sobre o massacre, Nocky Djedanoum e Maïmouna Coulibaly, 

fundadores da Association Arts et Médias d'Afrique, baseados na França, lançaram a 

"Opération Rwanda: écrire par devoir de mémoire", uma residência de escrita em 

Ruanda, com dez escritores de diversos países da África. Entre eles, estava o guineano 

Tierno Monénembo, que publicou em 2000 o romance "L'ainé des orphelins"2. 

O romance, tentando colocar a linguagem a serviço da problemática da 

representação da catástrofe, "como narrar o horror?", lança mão do esquecimento, ou 

melhor, do recalque da lembrança de eventos intoleráveis, para honrar o compromisso 

de memória. Faustin, de 15 anos, começa a contar sua história na prisão, cinco anos 

                                                             
1 Doutoranda no programa "Literatura, Cultura e Contemporaneidade" da PUC-Rio.  
2 Ainda não traduzido para o português. 
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depois do genocídio, enquanto aguarda sua execução por ter assassinado um adolescente 

que ele acredita ter estuprado sua irmã. Grande parte da narrativa se concentra na vida 

do protagonista como menino de rua, prestando alguns serviços e fazendo alguns furtos, 

depois de ter conseguido sobreviver ao período do genocídio. Só na última página o 

leitor aprende, num parágrafo diminuto, que seus pais haviam sido mortos na chacina na 

igreja de seu vilarejo, Nyamata, e que ele havia sobrevivido debaixo de seus corpos. A 

estratégia da repressão psicológica de Faustin torna tecnicamente impossível a 

representação do genocídio porque abre uma elipse na história. A narrativa certamente 

se oferece para uma análise que corrobora o discurso do irrepresentável, do indizível, da 

impossibilidade de narrar o horror, pois se constrói em cima de consequências psíquicas 

do trauma que impedem a transmissão da experiência. Faustin reprime suas lembranças 

e tem longos desmaios; seus irmãos mais novos desaprendem a falar e passam a emitir 

apenas grunhidos e gritos. Para revelar o que aconteceu ao narrador durante o massacre 

de Nyamata, o autor produz um deslocamento, como explicou Ricardo Piglia (2001), 

que dá a palavra a outro que fala de sua dor, faz esse pequeno movimento pronominal 

em direção a outra enunciação e faz dessa terceira pessoa o testemunho possível.  

On entendit hurler des ordres. Les vitraux volèrent en éclats, les 
icônes tombèrent en poussière, des dizaines de cervelles déchiquetées 
éclaboussèrent le plafond et les murs. Ils jetaient des grenades. Mes 
souvenirs du génocide s'arrêtent là. Le reste, on me l'a raconté par la 
suite ou alors cela a rejailli tout seul dans ma mémoire en lambeaux, 
par à-coups, comme des jets d'eau boueuse jaillissent d'une pompe 
obstruée. [...] Une vieille femme se tenait au-dessus de moi. Elle eut la 
force de me sourire au milieu des nuées de mouches et des monceaux 
de cadavres en putréfaction. 
- J'en ai sauvé un hier et un autre ce matin, murmura-t-elle. Les deux 
fois, j'ai bien cru entendre quelqu'un d'autre râler mais j'en étais pas 
sûre. Seulement, une fois chez moi, je n'ai pas arrêté d'y penser, alors 
je suis revenue pour en avoir le coeur net. J'ai dû fouiller longtemps, 
j'étais loin de penser qu'il s'agissait d'un enfant. Tu étais accroché à 
ta mère comme un nouveau-né et tu lui tétais les seins. Tu n'es pas un 
homme comme les autres. Tu es né deux fois pour ainsi dire : la 
première fois, tu as tété son lait et la seconde fois son sang... Mon 
Dieu, trois survivants et sept jours après les massacres ! Y a toujours 
de la vie qui reste, même quand le diable est passé ! (MONÉNEMBO, 
2000, p.156-157) 

 

Depois do horror, haverá sempre um sobrevivente para contar a história. Faustin, 

essa vida que sobrou, estranhamente não sobrou para contar a história. Ou, pelo menos, 

não a história do genocídio do qual é sobrevivente. A narração de Faustin não está 

implicada em participar de uma missão de rememoração do passado nem de elaboração 
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do luto. Faustin se encarrega de contar o pós-genocídio: o que aconteceu com aquela 

população que restou, sobretudo com os órfãos, nas ruas ou na prisão. O que me 

interessa comentar, aqui, é o modo como esse prisma permite ao escritor lançar um 

olhar crítico ao próprio trabalho de elaboração da tragédia. Ou seja, ele questiona o 

próprio exercício da memória de eventos traumáticos, deslocando o foco do genocídio 

para suas construções representativas, principalmente em relação à mídia associada ao 

turismo. O romance se constitui como uma mise en abyme, pois Faustin conta, de forma 

irreverente, como ele mesmo joga com seu status de testemunha com aqueles 

interessados em documentar o genocídio, respondendo de modo eficaz a "hunt for more 

dramatic images" de que fala Susan Sontag (2003, p. 20). Em "L'ainé des orphelins", 

Monénembo atenta, justamente, para a advertência de Andreas Huyssen: não é possível 

pensar em nenhum trauma histórico sem considerar as múltiplas formas de 

comodificação e espetacularização em ação no limiar entre a memória traumática e a 

mídia comercial (2000, p. 29).  

A certa altura, Faustin conhece Rodney, um caçador de oportunidades 

estrangeiro, que trabalha como cameraman para a televisão que quiser contratá-lo na 

cobertura de tragédias: "Rodney est partout où ça va mal. Rodney est un médecin qui 

arrive en souhaitant que ça aille plus mal encore" (MONÉNEMBO, 2000, p. 98). 

Faustin passa várias semanas com Rodney e equipes televisivas de diversos países 

rodando lugares do genocídio: 

... quand nous quittâmes les gens de la BBC, j'étais devenu un aussi 
bon acteur que ceux que je voyais à la télé du bar de la Fraternité se 
tordre et tomber de cheval comme s'ils avaient reçu une vraie balle. 
La télévision suisse nous transporta à Rebero, CNN à Bisesero. Il faut 
croire que, l'ami Rodney et moi, notre renommée était devenue 
planétaire. Les Norvegiens nous entraînèrent à Musha, les Australiens 
à Mwuliré. Je n'avais plus besoin d'être guidé. Rodney montait sa 
caméra et le film se déroulait tout seul. Dans des endroits où je 
n'avais jamais mis les pieds, je reconnaissais tout de suite la masure 
calcinée d'où l'on avait extrait mes parents ; la cour entourée 
d'hibiscus où on les avait eventrés ; la vieille brasserie de bois où l'on 
avait fait de la bière de banane avec leur sang ; le fourneau où l'on 
avait grillé leurs coeurs et leurs intestins avant de les assaisonner de 
piment pour le déjeuner des assaillants qui s'étaient montrés les plus 
braves. (MONÉNEMBO, 2000, p.108-109) 

 

Existiu, na ambição da "Operação Ruanda: escrever por dever de memória", um 

compromisso de memória africana, na esperança de que a tragédia não se repetisse, não 

apenas em Ruanda, mas na África (COULIBALY, 2000). Os organizadores pretendiam 
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quebrar o silêncio dos intelectuais africanos sobre o massacre (já que, até então, a maior 

parte dos escritos era de europeus e americanos) e tornar a dor ruandesa conhecida 

através de vozes africanas, rompendo assim o monopólio do discurso ocidental 

(NGOM, 2013). O "dever de memória" proposto pelos organizadores respondia, 

portanto, a uma tentativa de construir uma memória africana sensível do genocídio sem 

mediadores ocidentais, sobretudo midiáticos, através daquilo que Djedanoum chamou 

de "partilha do luto" e de "solidariedade testemunhal" (2000). Todavia, nenhum 

daqueles escritores havia estado em Ruanda durante aquele período e, dentre os dez, 

oito eram estrangeiros. Para que eles soubessem como se manifestar, a Operação se 

organizou, num primeiro momento, como uma expedição turística. Nicki Hitchcott, no 

artigo "Travels in Inhumanity", diz que os autores entraram no país como turistas com 

máquinas de escrever3 (2009, p. 152), de modo não muito diferente de Philip 

Gourevitch, jornalista americano, autor do bestseller premiado "Gostaríamos de 

informá-lo que amanhã seremos mortos com nossas famílias" (1998). Apesar de todos 

terem respondido ao convite da Operação com a publicação de uma obra, o mal-estar é 

patente. Véronique Tadjo, em "L'ombre d'Imana: voyages jusqu'au bout du Rwanda" 

(2000), comenta sua posição ambígua de turista/viajante na tarefa de escrever sobre o 

genocídio e se pergunta "Comment dire le génocide puisque je ne n'étais pas là ?" 

(TADJO apud MONCEL, 2000). Abdourahman Waberi, no prefácio de "Moisson de 

crânes: textes pour le Rwanda" (2000), diz: "cet ouvrage s’excuse presque d’exister. 

[...] N’était le devoir moral contracté auprès de divers amis rwandais et africains, il ne 

serait pas invité à remonter à la surface aussi promptement après deux séjours au pays 

des Mille Collines" (WABERI apud SMALL, 2006, p. 202). Boubacar Boris Diop conta 

que alguns ruandeses lhe diziam: "Attention, nous ne sommes pas des personnages, 

n'écrivez pas avec nos souffrances !" (BIOP apud MONCEL, 2000). No documentário 

"Nós não estamos mais mortos", de François Woukoache (2000), uma jovem pergunta 

aos escritores: "Quando o genocídio estava se preparando, por que vocês e outros 

escritores não escreveram? Eu teria preferido que vocês tivessem feito prova dessa 

solidariedade antes que tivesse acontecido o irreparável". 

Na agenda dos escritores, havia encontros com membros de ONGs, 

sobreviventes, prisioneiros, jornalistas e escritores baseados no país, além de visitas a 

                                                             
3 Referência ao título do livro de Patrick Holland e Graham Huggan sobre literatura de viagem, "Tourists 
with Typewriters. Critical Reflections on Contemporary Travel Writing" (University of Michigan Press, 
1998). 
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memoriais do genocídio, lugares de memória que se tornaram parte da indústria do dark 

tourism de Ruanda. Todos os textos resultantes do projeto – quatro romances, dois 

livros de viagem, dois ensaios e uma coleção de poemas – comentam esses lugares. A 

igreja de Nyamata, onde foram chacinadas cerca de 5000 pessoas entre os dias 14 e 16 

de abril, foi particularmente aludida. Em 1997, o corpo de uma mulher, que havia sido 

estuprada, empalada pela vagina e enfim morta com um golpe na cabeça, foi exumado 

e, até 2005, ficou ali exposto com uma pequena placa de identificação: "Theresa 

Mukandori, 25 anos, casada. Filhos?". Mukandori é referenciada em quatro dos textos 

produzidos, sendo a inspiração principal de "La phalène des collines" (2000), de Koulsy 

Lamko. Esse tipo de retomada não configura um problema em si. O risco é que o 

trabalho literário se transforme num trabalho de citação vago, de paráfrase, de outras 

elaborações da memória, de antemão deliberadamente organizadas de acordo com os 

interesses de outras instâncias culturais e/ou políticas. 

Em vez de evocar a figura de Mukandori de forma solene, como outros 

escritores, por exemplo, Monénembo registra a crítica de sua exposição numa única 

sentença entre parênteses. Atormentado pelo reencontro com os irmãos, Faustin dispara: 

Ils se tenaient serrés les uns contre les autres derrière la chambranle 
de la porte et ils m'épiaient comme si c'était moi le démon. C'était de 
ma faute, tant qu'à faire ! La disette, le choléra, le bouillonnement des 
laves dans le cratère du Karisimbi, tout était de ma faute ! Tant qu'à 
faire, c'est moi qui avais déplacé le rocher de la Kagera, foutu un pieu 
dans le vagin de cette dame Mukandori (dont l'image de la momie 
empalée avait fait le tour du monde), excité les démons et déchaîné les 
éléments ! (grifo meu, MONÉNEMBO, 2000, p.72) 

 

Enquanto outros escritores, como Waberi e Lamko, escrevem prefácios que 

estabelecem um ponto de contato com o leitor sobre a dificuldade de pensar o 

genocídio, Monénembo opta pela epígrafe "a dor do outro é suportável", provérbio 

ruandês que dará o tom de sua contribuição para o "dever de memória" da Operação 

Ruanda. Importante lembrar que a expressão "dever de memória", muito difundida no 

ocidente naqueles anos noventa, tinha como epicentro a Shoah e dizia respeito à 

Europa4. Os cem dias de extermínio em Ruanda mostravam que o fim último da 

obrigação moral do "dever de memória", ou seja, a prevenção da repetição de 

massacres, o "nunca mais", não dizia respeito àquele canto africano do mundo. O atual 

                                                             
4 Interessante notar que a ideia para a Operação Ruanda surgiu em 1995 (sendo colocada em prática três 
anos depois), mesmo ano em que a editora Mille et Une Nuits lançou "O dever de memória", livro que 
retoma entrevistas de Primo Levi. 
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presidente de Ruanda, Paul Kagame, posteriormente disse que "never again became 

wherever again" (KAGAME apud MIRZOEFF, 2002, p. 23). Andreas Huyssen, de fato, 

aponta que durante os genocídios organizados em Ruanda e na Bósnia nos anos 

noventa, num primeiro momento, tanto políticos como a mídia evitaram comparações 

com a Shoah não tanto por conta das diferenças históricas, mas pelo desejo de evitar 

intervenções (2000, p.23). Catherine Coquio não deixa de observar que a expressão teria 

merecido ser rediscutida e eventualmente redefinida pelos organizadores da Operação 

(COQUIO apud NGOM, 2013), tendo em vista a história colonial de Ruanda, em muito 

responsável pela escalada dos conflitos que levaram ao genocídio, assim como pela 

omissão do Ocidente durante a preparação e o curso do massacre (HELM, 2005). Nesse 

contexto, a epígrafe escolhida pelo autor, endossada pelo conteúdo do romance, sugere 

que, em vez de aderir sem reservas à "era da comemoração", Monénembo participa do 

debate crítico em curso naquele final de século. Reparemos que Monénembo publica 

"L'ainé des orphelins" no mesmo ano, 2000, e na mesma editora, Seuil (Paris), em que 

Paul Ricoeur lança sua obra "A memória, a história e o esquecimento".  

Em resposta a Claudine, assistente social, que lhe pergunta "pourquoi en est-on 

arrivé là ?", Faustin diz: "Ben, parce que nous aimons ça ! C'est pas la première fois 

que je sache !" (MONÉNEMBO, 2000, p.31). O narrador insere o genocídio de 1994 na 

linhagem de outros episódios sangrentos na região dos Grandes Lagos5 chamados, ao 

longo do livro, de "saignées", que remontam a antes de seu nascimento, mas podemos 

imaginar que a sentença de Faustin aponta também para a história humana como um 

todo. O romance é sombrio, marcado pela desesperança e pela incompreensão. A partir 

do momento em que Faustin é condenado arbitrariamente à morte pelo tribunal ruandês, 

antes por sua insolência que por seu crime, aniquila-se, ao mesmo tempo, tanto a 

memória do genocídio (do qual Faustin é a evidência em carne viva) quanto o próprio 

futuro do país (simbolicamente encarnado nas crianças). "Qui fera le Rwanda ?", 

pergunta Claudine. "Le Rwanda, je m'en fous ! On m'aurait demandé, je serais né 

ailleurs" (MONÉNEMBO, 2000, p.31-32), responde Faustin.  
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FICÇÃO E GUERRILHA DO ARAGUAIA:  
ELEMENTOS REVISIONISTAS NO ROMANCE PALAVRAS CRUZADAS, DE 

GUIOMAR DE GRAMMONT. 
 

Carlos Augusto Costa (UNIFESSPA)1 

RESUMO: Em 2015, veio a público o romance Palavras cruzadas, de Guiomar de Grammont. 
Em um momento político relativamente diferente àquele em cujo terreno germinaram obras de 
maior envergadura contestatória do regime militar, a obra parece apresentar, no plano da ficção 
brasileira, uma visão talvez ainda inédita sobre as relações literatura e ditadura. Neste estudo, 
pretendemos refletir a respeito dessa narrativa, procurando pensar nas suas relações com o tema 
da memória e do esquecimento, a partir dos traços revisionistas que a leitura traz à luz. Do 
ponto de vista estético, a narrativa de Grammont pode ser inscrita em uma tendência recorrente 
na produção literária brasileira que faz uso dessa habilidade de articular eventos conflituosos do 
passado com uma experiência do presente normalmente caracterizada por traços de melancolia. 
Mesmo escrevendo em pleno século XXI, cintila em sua obra um engenhoso procedimento de 
escrita que mantém o mistério da narrativa até seu desfecho, notado por Walter Benjamin, ainda 
em 1936, como um dos resquícios na modernidade da habilidade de narrar dos tradicionais 
contadores de histórias orais. Também é de Benjamin (1984, p. 230) a noção de que a 
linguagem fragmentada, constituída por segmentos descontínuos, pode contribuir para um 
processo de melhor apreensão da história narrada. O leitor é levado a concentrar maior atenção 
diante de vários recortes narrativos, uma vez que ele se encontra diante de uma “expressão 

diferente e mais intensa”. O romance de Grammont está adequadamente inserido nessa 

perspectiva benjaminiana, se considerarmos a forma caleidoscópica de sua estrutura e o 
minucioso trabalho de integração das informações dispersas espacial e temporalmente. Já do 
ponto de vista ético, Palavras cruzadas se apresenta como um desafio à crítica literária 
contemporânea, pois o debate que elabora ainda se apresenta incomum, talvez até inédito, no 
âmbito da ficção brasileira surgida desde o golpe militar. 
 
Palavra-chave: Memória. Revisionismo. Guerrilha do Araguaia. 
 

“Não há castigo apropriado para um crime desproporcional. Nesse 

sentido, tais crimes constituem um imperdoável de fato”. 
 

Paul Ricœur 
 

                                                           
1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários (área de Teoria da Literatura e 
Literatura Comparada), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Professor de Estudos 
Literários da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), Campus de São Félix do 
Xingu-PA. E-mail: carl.lo.sac@hotmail.com.  

6047

Ana
Pencil

mailto:carl.lo.sac@hotmail.com


2 
 

Geoffrey Hartman, no ensaio “Holocausto, testemunho, arte e trauma”, aponta 

que a intelectualidade do pós-guerra vem produzindo uma gama excessiva de 

conhecimento a respeito das catástrofes provocadas pela Segunda Guerra Mundial, 

principalmente aquelas ligadas aos campos de concentração nazistas. Na mídia e no 

campo cultural, esses episódios históricos também vêm sendo vastamente apresentados 

e representados, respectivamente, em razão de seus impactos determinantes na trajetória 

da humanidade. Normalmente, a exposição desses eventos tende a recorrer a 

mecanismos apresentação e representação espetacular, promovendo certa banalização 

dos processos de violência neles contidos. Com isso, torna-se necessário pensar, 

conforme Hartman, nos limites dessas formas de lidar com o passado violento. Hoje 

tudo é representável, o problema é refletir sobre como representar e qual a finalidade 

dessa representação. Ainda segundo o autor, “levar a sério as formas de representação 

significa reconhecer o seu poder de mover, influenciar, ofender e ferir. É por isso que 

esse tema conservador, dos limites da representação, é importante” (HARTMAN, 2000, 

p. 208). 

A produção literária brasileira inserida principalmente no contexto da ditadura 

militar e, em certa medida, no período pós-ditadura, pode ser pensada na linha dessa 

vasta produção que procura compreender, através da representação ficcional, o 

conflituoso processo histórico ditatorial no Brasil. Iniciada com a publicação do 

romance Quarup, de Antônio Callado, em 1967 (obra ainda essencialmente imbuída de 

um espírito romântico-revolucionário), essa produção procurou representar desde os 

movimentos mais otimistas sobre a derrota da ditadura (caso de Quarup), passando pela 

representação do reconhecimento da impossibilidade de derrotar a ditadura (caso do 

romance Em câmara lenta, de 1977, de Renato Tapajós) até chegar a um conjunto de 

romances que não tematizam diretamente os horrores da ditadura, mas são 

ambientalizados nela e tocam direta ou indiretamente em problemas ligados a esse 

período, como no caso do romance Cinzas do Norte, de Milton Hatoum, publicado em 

2005. 

Em 2015, veio a público, pela editora Rocco, o romance Palavras cruzadas, da 

professora universitária, dramaturga e escritora Guiomar de Grammont. Em um 

momento político relativamente diferente àquele em cujo terreno germinaram obras de 

maior envergadura contestatória do regime militar, a obra parece apresentar, no plano da 

ficção brasileira, uma visão talvez ainda inédita sobre as relações entre um guerrilheiro, 

sua família e os militares. 
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Neste estudo, pretendemos refletir a respeito dessa inquietante narrativa, 

procurando pensar nas suas relações com o tema da memória e do esquecimento, a 

partir dos traços revisionistas que nossa leitura trouxe à luz. 

A história é estruturada em torno da busca da jornalista Sofia por notícias a 

respeito do paradeiro de seu irmão Leonardo, militante de uma organização guerrilheira 

que lutava contra o regime militar no Brasil, e que era dado como desaparecido desde 

1972, quando Sofia tinha apenas dez anos. Mas é somente com a morte do pai, em 

1992, que a jornalista decide empreender a busca, em parte motivada pelo sofrimento 

incessante que o desaparecimento do irmão havia causado à família, em parte pela 

necessidade de divisão da herança deixada pelo pai, que exige a presença física dos 

herdeiros. Sua busca também é catalisada pela leitura de um diário, escrito em 1972, 

que chega em suas mãos através de seu amigo Marcos, que, quase no meio da história, 

lhe revela ter sido sua própria mãe, Luísa, quem lhe pediu para entregar e manter sigilo 

por algum tempo. Assim, o romance é tecido por “palavras cruzadas” que imprimem um 

caráter descontínuo e fragmentário à história, contada por pelo menos cinco vozes 

narrativas: a de Leonardo, que escreve a segunda parte do diário; a de Mariana, sua 

namorada, que escreve a primeira parte do mesmo diário; a do pai de Leonardo, em 

carta dirigida ao filho; a de sua mãe, também em carta dirigida a Leonardo; e a da 

própria narradora em terceira pessoa que, por meio da focalização de Sofia, organiza 

todo o percurso narrativo com elevado grau de estabilidade, garantido por sua 

perspectiva onisciente. 

A busca de Sofia entorna a narrativa em vários espaços: de Belo Horizonte, onde 

mora, a jornalista vai a São Paulo, ao Sul do Pará, a Cuba, Brasília e Paris. A cada 

viagem, conversa com pessoas que de alguma forma tiveram contato com Leonardo. O 

cruzamento das informações obtidas nas viagens com a leitura do diário e das cartas 

deixadas por seu pai revela-lhe que Leonardo havia participado do “justiçamento” de 

um membro de sua organização acusado de traição, e que, após esse evento, teria 

deixado São Paulo e viajado para o Sul do Pará, a fim de encampar foco de resistência 

rural, no contexto da Guerrilha do Araguaia. Mariana, sua namorada e também 

guerrilheira, teria engravidado e, para não ter que abortar a criança, decide voltar para 

São Paulo, ter o filho e retornar posteriormente à selva. Antes de deixar a Amazônia, 

Mariana enterra seu diário, encontrado posteriormente por Leonardo, que continua a 

escrita. Após semanas perdido na mata, com sua organização desmobilizada pela busca 

implacável dos militares, Leonardo é preso e leva consigo o diário, que é apreendido 
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pelo coronel Monteiro, chefe da ação militar. Aproximadamente três anos após esse 

evento, Mariana deixa a casa dos pais junto da filha (Luísa, mesmo nome da avó 

paterna), e nunca mais é vista. O coronel, que teria sido o responsável pelo 

desaparecimento do casal, adota a criança, a quem dá o nome de Cíntia. Anos mais 

tarde, envia à mãe de Sofia o diário de Leonardo e Mariana. 

Do ponto de vista estético, a narrativa de Guimar de Grammont pode ser inscrita 

em uma tendência recorrente na produção literária brasileira que faz perfeito uso dessa 

habilidade de articular eventos conflituosos do passado com uma experiência do 

presente normalmente caracterizada por traços de melancolia. Isso remonta à produção 

que se estende ao longo de quase dois séculos, e inclui, de maneira mais notável, 

escritores como Machado de Assis (Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás 

Cubas), Graciliano Ramos (São Bernardo) e, mais recentemente, Raduan Nassar 

(Lavoura Arcaica), Milton Hatoum (Cinzas do Norte) e Chico Buarque (Leite 

Derramado). Mesmo escrevendo em pleno século XXI, cintila em sua obra um 

engenhoso procedimento de escrita que mantém o mistério da narrativa até seu 

desfecho, notado por Walter Benjamin (1994), ainda em 1936, como um dos resquícios 

na modernidade da habilidade de narrar dos tradicionais contadores de histórias orais. 

Essa habilidade também se vincula ao que Victor Chklovski (1978) diz a respeito da 

boa obra de arte, cuja força reside justamente em sua capacidade de provocar 

estranhamento pela redução das possibilidades de compreensão imediata, pela 

desautomazitação da interpretação, dado o processo de singularização dos modos de 

elaboração da linguagem. Por fim, também é de Benjamin a noção de que a linguagem 

fragmentada, constituída por segmentos descontínuos, pode contribuir para um processo 

de melhor apreensão da história narrada. O leitor é levado a concentrar maior atenção 

diante de vários recortes narrativos, uma vez que ele se encontra diante de uma 

“expressão diferente e mais intensa” (BENJAMIN, 1984, p. 230). O romance de 

Grammont está adequadamente inserido nessa perspectiva benjaminiana, se 

considerarmos a forma caleidoscópica de sua estrutura e o minucioso trabalho de 

integração das informações dispersas espacial e temporalmente. 

Já do ponto de vista ético, Palavras cruzadas se apresenta como um desafio à 

crítica literária contemporânea, pois o debate que elabora ainda se apresenta incomum, 

talvez até inédito, no âmbito da ficção brasileira surgida desde o golpe militar. 

É sabido que se tornou lugar comum a avalanche de discursos nostálgicos a 

respeito da ditatura militar midiatizados principalmente ao longo dos últimos dois anos. 

6050

Ana
Pencil



5 
 

Também é muito recorrente a percepção da trivialização e legitimação da violência 

policial indiscriminada contra indivíduos criminosos e não criminosos, em geral, com a 

justificativa de que a ação truculenta da polícia é a justa medida da ação da vítima. 

Colocada a questão dessa forma, parece haver na sociedade brasileira atual um 

movimento conciliatório e reconciliatório de partes normalmente antagônicas. 

Conciliatório na medida em que boa parcela da população entende que é legítimo o ato 

truculento diante de uma ação truculenta, até mesmo quando se trata de torturar até a 

morte o ser humano. Reconciliatório na medida em que a imagem afirmativa do recente 

passado brasileiro, caracterizado pelo autoritarismo militar, ecoa no presente daquela 

mesma parcela da população como possibilidade de superação dos problemas políticos 

atuais. O que era para ser posto em constante discussão crítica, a fim de que nunca mais 

se repetisse, retorna com força ainda maior e encontra nos diversos setores da sociedade 

elevado grau de aceitação. Um anseio do presente conciliado com a imagem afirmativa 

da ditadura militar.  

Se quisermos compreender o debate proposto por Grammont, é necessário levar 

em conta essas questões expostas acima, pois nos parece haver, no âmbito da realidade 

histórica brasileira do período pós-ditadura para cá, uma estreita relação entre esses 

processos conflituosos e a maneira apaziguante com que o romance encerra. 

Ao contrário de todos os escritores citados na página três deste estudo, cujas 

obras encerram com a apresentação de um quadro nada conciliatório da sociedade 

brasileira, o romance de Grammont parece intentar produzir aquele efeito apaziguante, 

na medida em que propõe a necessidade de se perdoar crimes cometidos contra a 

humanidade a fim de promover a reconciliação entre partes outrora conflitantes, levando 

ao esquecimento desse passado, sem ao menos ter havido, do ponto de vista criminal ou 

pelo menos moral, alguma forma de punição para o perpetrador. Objetivamente, o livro 

procura colocar em um mesmo patamar de responsabilidade pela violência da ditadura, 

torturadores e torturados, algozes e vítimas, militares e militantes, num movimento que 

esvazia o espaço do debate crítico e as reivindicações de justiça, por meio de vozes que 

reproduzem literariamente o conteúdo da Lei de Anistia, de 1979. Algumas passagens 

do romance podem ser ilustrativas dos problemas a respeito dos quais procuramos 

refletir. 

A constituição da personagem Leonardo é de difícil inserção no contexto da 

militância guerrilheira. Em vários momentos, seu discurso ecoa com constante tom de 

lamento pelas condições precárias de sobrevivência na selva. É notável o grau de 
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relevância dado a seu sofrimento pessoal em ter que enfrentar as adversidades de uma 

floresta: “Dormi repisando na memória a canção do guerrilheiro do Araguaia para me 

acalmar. Os versos que cantávamos, alegres, na hora da colheita, não tinham nada a ver 

com a situação que eu enfrentava agora, parecia ironia” (GRAMMONT, 2015, p. 19). 

Os versos aos quais se refere Leonardo são de uma canção que exalta o heroísmo dos 

que combatem contra a ditadura. Ainda no “calor da hora”, em meio à guerrilha, a 

imagem que tem de si e da luta é elaborada por meio de uma negatividade constitutiva, 

tanto do ponto de vista pessoal quanto da realidade histórica: “Agora, escondido, 

quando o desânimo se abate sobre mim, o ufanismo ingênuo desses versos parece 

queimar minha garganta, tenho dificuldades em balbuciá-los” (Idem, p. 20). 

Essa negatividade constitutiva é recorrente na literatura brasileira, especialmente 

em narradores de obras cujo debate construído gira em torno de problemas de violência 

de Estado. Frases com conteúdo autopunitivo também são comuns nos casos de 

experiências traumáticas que produzem sentimento de culpa e conduzem o sujeito a uma 

vivência melancólica. Entretanto, é incomum ouvir de um guerrilheiro, em pleno 

combate, um discurso não apenas de deserção, mas de entrega ao inimigo: “Depois de 

semanas sem ver um ser humano, tudo que eu queria era ser encontrado, por quem quer 

que fosse”2 (Idem, p. 25).  Ao invés de conduzir o leitor a uma adesão à perspectiva da 

personagem, enquanto vítima da violência ditatorial, essa atitude acaba desenvolvendo 

empatia no leitor, muito em razão da imagem de militante ingênuo sugerida ao longo de 

toda a narrativa. 

Em entrevista realizada em 2009 com Renato Tapajós, autor do romance Em 

câmara lenta, é possível notar, mesmo tendo se passado quase cinquenta anos de sua 

participação na guerrilha urbana, elevado grau de clareza em relação aos seus objetivos 

e ao seu comportamento diante do terror: “eu era totalmente fechado com a ideia da luta 

armada. Quer dizer, a única maneira de realizar as transformações necessárias – 

derrubar a ditadura, construir o socialismo – só poderiam ser feitos através da luta 

armada. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Eu era totalmente fechado, eu não tinha 

nenhum tipo de dúvida a respeito” (COSTA, 2010, p. 10). 

Se a constituição da personagem Leonardo aponta para um problema ético de 

primeira ordem no bojo dos acordos de compromisso moral com a luta, não menos 

problemático nesse mesmo prisma é o processo de humanização do militar em plena 

                                                           
2 Grifo nosso. 
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caçada aos guerrilheiros. Em uma das passagens do diário, em que Leonardo conta a 

respeito de seu contato com uma família de agricultores cujo alimento havia sido levado 

por militares, temos a narração de um breve contato entre um soldado e umas crianças: 

“contudo, um soldado tinha mostrado às crianças as fotos de seus filhos e contou-lhes, 

com lágrimas nos olhos, que, quando deixou sua casa, não sabia que estava indo para 

uma guerrilha de verdade. Tinha medo de nunca mais ver sua família de novo” 

(GRAMMONT, op. cit., p. 36). Aqui o leitor é convocado a fazer um balanço do que 

sejam as dificuldades enfrentadas por um soldado militar, fortemente armado e sempre 

amparado por outros de seu grupamento, e as enfrentadas por um guerrilheiro exausto, 

faminto e isolado de seu grupo. Tal como o guerrilheiro, a proposta parece ser a de fazer 

com que o leitor compreenda que o militar também é vítima e sofre como todo ser 

humano. 

Duas passagens do romance carregam o peso da inverossimilhança e traduzem 

de forma bastante acentuada um certo descuido, ou poderíamos chamar de um certo 

desleixo narrativo. Ao ser capturado pelos militares, Leonardo conta que pediu um lápis 

e continuou a escrever no diário que carregava consigo. Trata-se de uma situação muito 

duvidosa de ocorrer nesse contexto de prisão. Experiências diversas vividas por 

personagens de outros romances, bem como por ex-militantes, mostram que as prisões 

se fazem notar pelo excessivo uso da força, principalmente longe dos olhos da 

população, como no caso da Guerrilha do Araguaia. 

No romance Em câmara lenta, já referido aqui, a circunstância inicial da prisão 

que culmina com a tortura e morte da personagem central é narrada de maneira que à 

vítima não se concede tempo para elaborar qualquer forma de explicação ou algum 

pedido de clemência. A ação violenta é iniciada com a vítima detida, mesmo que não 

esboce reação alguma. 

 

Ela correu por entre os carros e quase todos os policiais foram atrás 
dela, atirando sempre [...]. Os policiais pararam de atirar e um deles 
conseguiu alcançá-la, segurando-a por um braço. Ela se voltou e bateu 
com a coronha do revólver na cabeça do policial. Este lançou-se sobre 
ela e ambos rolaram pelo barranco [...]. Ele agarrou sua perna e, 
enquanto ela procurava não perder o equilíbrio, outros policiais 
chegaram. Cercaram-na e caíram sobre ela acertando socos em seu 
rosto, pontapés em suas costas, tentando segurá-la [...]. Puxaram-na 
pelas algemas: ela caiu ao chão e foi arrastada, rasgando a roupa e a 
pele macia de encontro às pedras do terreno (TAPAJÓS, 1979, p. 87-
89). 
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Nessas circunstâncias, a permissão para que o prisioneiro permaneça com seu 

diário e continue escrevendo sugere uma estranha benevolência dos militares para com 

um sujeito considerado inimigo da lei. 

Bem alinhado a esse caráter inverossímil é o episódio em que Sofia vai até a 

casa do coronel aposentado e consegue com extrema facilidade não apenas ter acesso e 

contato direto com o idoso, mas também recebe de sua filha, Laura, anotações de 

trabalho da época em que seu pai era coronel. A experiência recente de comissões de 

investigação tem mostrado o quanto é difícil ter acesso a depoimentos de militares 

aposentados acusados de práticas de tortura durante a ditadura. Mesmo quando isso 

acontece, pouca informação é revelada. 

No âmbito da ficção, essa dificuldade de ouvir um militar pode ser minimizada, 

pois o escritor tem inúmeros recursos narrativos para dar voz a ele. Curiosamente, no 

romance de Grammont, que de maneira declarada procura apresentar as duas visões a 

respeito da Guerrilha do Araguaia (a dos militares e a dos guerrilheiros), a voz mais 

representativa da perspectiva militar é silenciada. O coronel é um senhor muito doente, 

que não enxerga e não fala, em razão de um derrame sofrido. É certo que essa estratégia 

contribui para a consecução da história, mas, do ponto de vista ético, produz um 

problema sério para o que a obra intenta representar. 

O romance ainda possui três vozes responsáveis diretamente pela guinada 

revisionista. Taco é uma personagem que havia sido guerrilheiro junto com Leonardo. 

Pelo menos duas vezes Sofia mantém contato com ele em busca de informações sobre o 

irmão. No segundo contato, ao ser interrogado a respeito de suas lembranças, o antigo 

guerrilheiro responde: “Era outro tempo, nós éramos jovens, muita adrenalina correndo 

nas veias, nos achávamos os donos da verdade... Hoje, quando penso no que vivemos...” 

(GRAMMONT, op. cit., p. 80). Mais adiante, em conversa com Sofia a respeito de 

Leonardo, seu amigo Marcos lhe diz: “Essa guerrilha foi uma mancha na história do 

Brasil, Sofia, mas sobretudo pela estupidez, pela inutilidade de tudo. Um punhado de 

jovens que se enfiam no campo, num país desse tamanho, sonhando em mudar o 

mundo...”; “tudo não passou de um grande delírio, isso sim. Dos dois lados”. Por fim, 

em Cuba, em conversa com outro antigo guerrilheiro, Sofia ouve o seguinte conselho: 

 

Olvida el passado. Tu hermano está vivo. Está aqui – apontou um 
lugar no peito dela, sem tocá-la. – Está em tu corazón. No te dejará 
nunca, hasta que te mueras. Todos vamos a murir y no llevamos nada. 
Nada de todo esto por lo que luchamos en la vida. Lo único que 
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tenemos son nuestros recuerdos, nuestros sentimientos. Esto es lo que 
podemos dejarles a nuestros hijos...3 (Idem, p. 153). 

 

Aqui, a expectativa de reconciliação com o passado se faz por meio da 

necessidade de esquecimento, o que pode contribuir para o apaziguamento com o 

presente da personagem Sofia. A narrativa sugere, então, um aprendizado, o de que para 

viver bem, é necessário esquecer o passado doloroso, ainda que os perpetradores dessa 

dor extrema não sejam punidos. Esse processo é marcado de maneira emblemática pela 

revelação de que o coronel Monteiro envia à Luísa o diário de Leonardo e Mariana e 

adota a filha do casal para, por meio dessa atitude simbólica essencialmente humana e 

humanizadora, pedir perdão. O tom conciliatório do romance é celebrado nesse episódio 

com efeito catártico, perseguido por Sofia ao longo de toda a narrativa: “Está certo o 

que você está fazendo, Sofia, buscando compreender o que houve, para fazer a catarse 

do acontecido” (Idem, p. 174). 

Em estudo sobre a obra de Jorge Semprun, Susan Rubin Suleiman (2006) aponta 

como marca singularizadora das narrativas testemunhais do escritor espanhol, o 

processo de revisão. Segundo Suleiman, esse processo se repete especificamente nos 

livros Um belo domingo (1980), A escrita ou a vida (1994), e O morto certo (2001). No 

contexto dessas histórias, um episódio é comum: a chegada de Semprun ao campo de 

Buchenwald. Mas a repetição desse evento não é estática, em que o “eu” narrador não é 

capaz de negociar (rever) o vivido, a partir de uma memória traumatizada e fixada na 

repetição inalterada. Ao contrário, cada vez que retorna, na sequência das obras, ao 

momento do acidente traumático4, Semprun estaria renegociando a memória, numa 

perspectiva de reinterpretação do passado. A compreensão de que todo fazer narrativo é 

constituído pelo que Suleiman chama “ciladas da memória” (SULEIMAN, 2006, p. 

135) (pitfalls of memory), ou seja, os erros e imprecisões essencialmente humanos, 

estaria diretamente ligada a esse processo de constante revisão do passado. 

O ponto crucial dessa formulação de Suleiman para os propósitos de nosso 

estudo reside no significado desse processo de revisão. Rever o passado não é mesmo 

que negá-lo. A insistência de Semprun nessa revisitação aponta para uma incessante 

                                                           
3 “Esqueça o passado. Teu irmão está vivo. Está aqui […]. Está em teu coração. Não te deixará nunca, até 
que você morra. Todos vamos morrer e não levamos nada. Nada de tudo o que lutamos em vida. A única 
coisa que temos são nossas recordações, nossos sentimentos. Isso é o que podemos deixar para nossos 
filhos”. 
4 FREUD, Sigmund. Além do princípio do prazer (1920). In: ______. História de uma neurose infantil: 
("O homem dos lobos"); Além do princípio do prazer e outros textos (1917-1920). São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010, pp. 161-239 (Obras completas, volume 14), p. 167-170. 
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tentativa de correção da memória, abalada que foi por toda a experiência traumática 

vivida pelo próprio escritor na condição de prisioneiro. Sua postura ética em torno da 

representação do terror não visa relativizá-lo ou negá-lo, mas recompor a memória a seu 

respeito e mantê-la em constante processo de reinterpretação. 

O que, em linhas gerais, no romance de Grammont parece ser mais incisivo é a 

necessidade de redistribuir em grau de igualdade a responsabilidade pelo terror. 

Militares e militantes estariam em um mesmo patamar no que diz respeito ao uso da 

violência. Esse aspecto atribui a Palavras cruzadas um caráter negacionista. O elemento 

fulcral do romance não é a representação da violência entre militares e militantes 

(comum à maior parte da produção literária a respeito do assunto), mas a violência 

produzida dentro da própria organização de esquerda a qual pertence Leonardo, o que 

estimula a construção de imagem negativa de quem se opõe ao regime militar. 

As questões levantadas pelo livro de Grammont são de extrema importância e 

merecem concentrada atenção. Entretanto, no contexto da narrativa, parece haver um 

esvaziamento do espaço do debate crítico, talvez pela frágil perspectiva crítica da 

protagonista. É fácil perceber que não há confrontação de ideias de maneira satisfatória. 

Os poucos questionamentos que Sofia faz são rapidamente respondidos de maneira a lhe 

convencer da inutilidade da luta travada por seu irmão. 

Assim, longe de tentar construir um esquema maniqueísta de interpretação, 

pensamos que um aspecto importante do ponto de vista ético que poderia ter tido um 

tratamento mais amplo no cerne da narrativa, é o debate em torno da violência do 

opressor e da violência do oprimido. 

Conforme Jacob Gorender (1990), a violência é um elemento constitutivo do 

nosso cotidiano. É por meio de sua expressão coerciva e normalmente velada que a 

sociedade burguesa é organizada. No contexto da ditatura militar no Brasil, essa 

violência teria transcendido os “véus” que a camuflavam e se tornado institucionalizada: 

“o poder militar fez questão de torná-la demonstrada” (Idem, p. 226). Da censura, 

passando pelas práticas de tortura e eliminação física de opositores ao regime, a ditadura 

fez do uso abusivo e desumanizante da violência sua principal estratégia para 

manutenção do poder. 

Do lado de quem sofreu diretamente com essa violência, não houve passividade. 

A resistência à ditadura também fez uso da violência, entretanto, como afirma 

Gorender, “nenhum dos lados julga pelo mesmo critério as duas violências” (Idem, p. 

235). Há a violência do opressor e a violência do oprimido. A deste, praticada em 
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reação à daquele. A violência do opressor obedece a uma sistematização, a uma 

racionalização dessas práticas, normalmente fundadas num total desrespeito ao que 

prevê a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os demais documentos que 

regulamentam a ação militar em conflitos armados. 

Olhando por esse ângulo, somos tencionados novamente a pensar que a busca de 

Sofia pela verdade a respeito do desaparecimento de seu irmão corresponde, no plano da 

ficção, a uma busca pela reconciliação com o passado que traumatizou sua mãe, seu pai 

e a ela mesma (trauma herdado), e com os próprios responsáveis pelo desaparecimento 

de Leonardo, sem exigência de reparação. 

Paul Ricœur, no capítulo final de seu longo estudo sobre A memória, a história, 

o esquecimento, afirma que todo ato injustificável é constituído por um excesso de algo 

que está além da possibilidade do perdão, a não ser que, diante dessa possibilidade, o 

culpado seja punido: “nessa dimensão social, só se pode perdoar quando se pode punir”. 

Mais adiante, o autor acrescenta que: 

 

Onde há regra social, há possibilidade de infração; onde há infração há 
o punível, a punição visando a restaurar a lei ao negar simbólica e 
efetivamente o dano cometido à custa de outrem, a vítima. Se o perdão 
fosse possível nesse nível, ele consistiria em tirar a sansão punitiva em 
não punir quando se pode e se deve punir. Isso é impossível 
diretamente, pois o perdão cria impunidade, que é uma grande 
injustiça (RICŒUR, 2007, p. 476).  

 

Na esteira desse pensamento, podemos dizer que dentro do atual debate que se 

estabelece entre políticas de memória e políticas de esquecimento, especialmente no 

contexto das ditaduras latino-americanas, o romance de Grammont parece possuir sérias 

ligações com essa segunda perspectiva. Isso se torna, como já dissemos anteriormente, 

um desafio para a crítica literária atual, pois o surgimento do romance coincide com um 

quadro de debates bastante controverso a respeito da memória da ditatura militar 

brasileira. Num momento em que o país tenta, ainda que de maneira insatisfatória, 

recuperar a memória da ditadura por meio de ações empreendidas pela Comissão da 

Verdade, e em que nenhuma ação mais efetiva no plano da justiça se faz a fim de punir 

os responsáveis pela violação de direitos humanos no período ditatorial, propor o 

apaziguamento entre o opressor e a família de quem foi oprimido, de quem não se pôde 

enterrar o corpo e, assim, recompor a vida, pode corresponder, no campo interpretativo, 

a uma desconfortante atitude que tende a negociar o esquecimento, estimular a 
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impunidade, legitimar a continuidade de práticas autoritárias e contribuir com a 

repetição do terror. 
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DO DIÁRIO ÍNTIMO À OBRA LITERÁRIA: OS DIÁRIOS DE LÚCIO 

CARDOSO, WALMIR AYALA E HARRY LAUS COMO LABORATÓRIO DE 

ESCRITA. 

Daniel da Silva Moreira (UFJF) 

 

RESUMO: Entre os pontos de divergência e aproximação através dos quais procuro ler os diários 
de Lúcio Cardoso, Walmir Ayala e Harry Laus, dedico-me, nesse momento, a um estudo sobre o 
modo como os três autores pensam e executam a prática diarística e como a colocam em relação 
com sua produção literária. Questiono qual o lugar ocupado pela escrita autobiográfica no 
conjunto de suas obras, se ele é interno ou externo, e em que medida os diários são importantes 
para a compreensão de seus outros textos literários, quer sejam eles ficcionais, poéticos ou 
dramáticos. Proponho investigar o modo como os três aproximam o diário, às vezes mais, às vezes 
menos, de seus outros escritos e o tomam como um espaço de construção de uma determinada 
imagem de intelectual. A escrita diarística funcionaria, nesse contexto, como laboratório de 
escrita, seja como parte da obra ou como ensaio para aquela que é considerada como a 
“verdadeira” obra literária, seja como um livro de registro de leituras. 

PALAVRAS-CHAVE: Escritas de si. Diário. Literatura brasileira. Homossexualidade. 

 

Em minha pesquisa de doutorado, trabalho com a hipótese de que existiu no 

Brasil, entre o fim dos anos de 1940 e início dos anos de 1960, uma escrita autobiográfica 

– predominantemente diarística – que cedeu espaço cada vez maior às afetividades, 

corporeidades e sexualidades homossexuais e delas se ocupou, tendo sido influenciada 

muito de perto pela produção autobiográfica de autores franceses como André Gide, 

Julien Green, Marcel Jouhandeau e Jean Genet, mas cuja existência, de um modo geral, 

reflete uma tendência de inclusão da temática homossexual no mundo das letras que vinha 

ocorrendo no mundo ocidental desde, pelo menos, a última década do século XIX, 

verificável até mesmo no Brasil. Esse momento, de uma primeira enunciação 

autobiográfica intencional da homossexualidade no Brasil pode, a meu ver, ser 

representado a partir do estudo do conjunto dos diários de três brasileiros: Lúcio Cardoso 

(n. 1912), Harry Laus (n. 1922) e Walmir Ayala (n. 1933).  
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Os três autores, apesar de escreverem uma considerável parte de seus diários 

em momentos coincidentes ou muitíssimo próximos, não têm, contudo, uma 

uniformidade de proposta e expressão no que diz respeito à abordagem da 

homossexualidade, apresentando assim atitudes distintas diante de um mesmo contexto, 

numa série de idas e vindas, avanços e retrocessos, o que torna seus escritos 

autobiográficos capazes de registrar as nuances no pensamento e na escrita sobre o 

homossexual no Brasil num momento decisivo. Chamo decisivo a este momento por ser 

ele inaugural, por ser consideravelmente anterior aos movimentos de lutas por direitos 

civis e ainda por ser justamente na década de 1950 que a escrita autobiográfica receberia 

um grande impulso no país, como constatei em minha pesquisa de mestrado. É dentro da 

estreita janela de relativa liberdade na história do Brasil, compreendida entre o fim do 

Estado Novo e o Golpe de 1964, que seriam lançados, por essas vozes diarísticas muitas 

vezes vacilantes, os fundamentos para uma considerável parte daquilo que se fez em 

termos de representação do sujeito homossexual brasileiro. 

A partir do estudo dos diários de Cardoso, Laus e Ayala, desse momento que 

chamei de decisivo, o que pretendo mostrar é que os dez anos que separam o nascimento 

de cada um dos autores não implicam meramente numa história das escritas de si que – 

como talvez a lógica fizesse supor – caminhe do completo silêncio para a ampliação da 

liberdade de voz e expressão. Não há lugar, nesse caso, para “a história concebida como 

contínua, linear, provida de uma origem e de um telos” (REVEL, 2005, p. 58, verbete 

“história”), questionada pelo pensamento de Michel Foucault. No lugar disso, imagino 

que o que existiu nesse momento de primeira enunciação intencional da 

homossexualidade no Brasil num contexto autobiográfico – ou seja, num contexto que 

implica diretamente e, de certo modo, põe em risco aquele que escreve, diferentemente 

do contexto ficcional –, foi uma sucessão de avanços e retrocessos, em que foi possível 

escreverem quase ao mesmo tempo um autor que tenha tocado claramente na questão da 

homossexualidade – como seria, por exemplo, o caso de Walmir Ayala – e outro que se 

tenha se exprimido numa linguagem bastante ambígua – como seria, por exemplo, o caso 

de Harry Laus. Estudar e entender um momento crucial como esse pode também auxiliar, 

a meu ver, a compreender melhor algumas dinâmicas da produção de textos 

autobiográficos ao longo do tempo no Brasil, sobretudo no período posterior aos três 

diaristas abordados. 
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O diário é visto, ao longo da história, com desconfiança. Philippe Lejeune diz 

que “(...) existe na França um debate em torno do diário e, de maneira geral, um incômodo 

diante da escrita autobiográfica” (LEJEUNE, 2008, p. 265), enquanto nos países anglo-

saxões o diário “é como o ar que se respira”. Ainda segundo o autor,  

De maneira geral, no norte da Europa, o indivíduo adquiriu cedo o 
hábito de preocupar-se consigo mesmo, em uma ambiência ao mesmo 
tempo prática e exigente, ao passo que no sul da Europa e na bacia do 
Mediterrâneo, prestar atenção em si continua parecendo suspeito. Sem 
dúvida, é uma visão bem simplificada. (LEJEUNE, 2008, p. 265) 

 

No Brasil1, país em que a formação intelectual foi tão profundamente 

influenciada pela França (e por outros países da Europa do grupo citado por Lejeune), 

parece ter prevalecido a versão que considera que “Manter um diário significaria (...) 

enclausurar-se em si mesmo, seria um sinal de desinteresse pelo mundo e de esterilidade. 

Os grandes gênios criadores não manteriam diários.”, como diz Lejeune  (2008, p. 265), 

resumindo as ideias de Maurice Blanchot. Um possível resultado desse ambiente é que 

por muitos anos postergou-se aqui a escrita – e mais ainda a publicação! – de diários; 

seria apenas na metade do século XX que poderíamos considerar que houve algo mais 

próximo de um movimento ou de uma geração autobiográfica, que incluiu uma 

considerável parcela de escritos diarísticos. A fala de Blanchot evidencia também uma 

opinião que fez fortuna em terras brasileiras, o de que a escrita autobiográfica se situaria 

no extremo oposto da criação literária. Assim, não é de se espantar que sejam raríssimos 

os escritores brasileiros do século XIX, e mesmo do começo do século XX, a 

empreenderem – ao menos até onde se sabe atualmente sobre os escritores de renome – 

seus diários. Fazê-lo equivaleria a colocar em risco a valorização de sua obra literária – 

ou, mais propriamente, ficcional – e parece que não foram numerosos os autores dispostos 

a isso. Os poucos diários dessa época atualmente disponíveis são, no mais das vezes, 

recuperações posteriores, realizadas quando se começou a reconhecer importância e 

interesse nessas escritas de si e, consequentemente, fez-se um movimento de buscar no 

passado obras que pudessem preencher esse espaço. O diário seria ainda, voltando aos 

preconceitos elencados por Lejeune, uma prática própria de “temperamentos fracos ou 

personalidades perturbadas” (LEJEUNE, 2008, p. 266) e também “uma forma de covardia 

                                                             
1 Em minha dissertação de mestrado dedico um capítulo, intitulado “Falar sobre si no Brasil”, ao estudo 
dos preconceitos em relação à escrita autobiográfica em terras brasileiras e à lenta e complexa constituição 
de uma cultura autobiográfica no país. Cf.: MOREIRA, D. S. A autobiografia no Brasil, entre desejo e 
negação. 2011. 102 f. Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de 
Fora, 2011. Pesquisa orientada pela Profª. Drª. Jovita Maria Gerheim Noronha. 
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com relação ao outro, um desvio hipócrita, ‘punhalada à distância’, ‘bomba relógio’” 

(LEJEUNE, 2008, p. 26).  

E parece ter sido sob a égide dessas detrações da escrita diarística que Lúcio 

Cardoso e Harry Laus decidiram empreender seus diários, o que pode-se averiguar pela 

forma constante como colocam em dúvida o gênero em que estão se expressando. Em 

Walmir Ayala, embora haja também alguma reflexão sobre a prática diarística, sua 

postura, como tentarei mostrar mais adiante, é, na maior parte das vezes, distinta da 

postura de Cardoso e Laus, ainda que existam pontos em que os três estejam de acordo. 

Numa entrada de 06 de maio de 1950, por exemplo, Lúcio Cardoso registra 

sua frustração com a própria vida, frustração propiciada, segundo ele, pelo diário: “Não 

sei quem inventou o diário íntimo, que alma tocada pela danação e pelo desespero do 

efêmero – sei apenas que relendo páginas de meses atrás, senti-me de repente com o 

coração tão pesado que não pude continuar.” (CARDOSO, 2012, p. 242). Cardoso parece 

reler seu diário de tempos em tempos e, quase sempre, o resultado desse gesto é o 

descontentamento, que surge dividido entre a forma como conduz a vida, a linguagem 

através da qual a representa e, ainda, o próprio suporte dessa escrita: “Este Diário todo, 

reparo agora, parece conter uma única nota, monótona e triste: a queixa, o remorso, a 

tentativa de justificação de alguém que não conseguiu ainda, e que provavelmente nunca 

conseguirá dominar as forças contraditórias que o movimentam.” (CARDOSO, 2012, p. 

300, 22 ago. 1950). O diário é representado, assim, como um gênero ligado à 

compensação de atividades e comportamentos não realizados no “mundo real”, uma 

escrita de remorso e queixa. O diário é questionado também quanto ao tipo de 

informações que deveria conter e quanto à sua capacidade de representar a realidade; 

novamente há dúvida se o problema estaria no próprio gênero ou nas habilidades do 

diarista, o que parece resultar numa escrita tida como inferior:  

Poderia citar fatos: estive com X., fomos ao cinema, depois jantamos. 
Mas são estas coisas, exatamente, as que devem figurar aqui nestas 
páginas? Ou, ao contrário, devem elas cair no esquecimento? Prefiro o 
sentimento que me causaram, e se algum houve digno de nota, este é 
que deve figurar aqui, ainda que seja expresso numa linguagem capenga 
e só corresponda a uma parcela reduzida da verdade. (CARDOSO, 
2012, p. 266, 02 jun. 1950) 

 

É ainda Lúcio Cardoso que, ao prefaciar a primeira edição do primeiro volume de seus 

diários, em 1960, alude a uma suposta conversa com um amigo não identificado, que o 

teria feito perceber que seu diário, uma vez publicado, além de não encontrar aceitação 
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junto ao público – o que se declara preparado para aceitar –, poderia ser “repudiado e até 

ridicularizado como um repositório de ideias ultrapassadas e mesmo mortas” 

(CARDOSO, 2012, p. 179). Essa situação mostra um pouco como mesmo no autor 

disposto a dar a público sua produção diarística, ainda persiste o temor de que esses 

escritos sejam mal interpretados, que exponham-no ao ridículo. 

Em Harry Laus pode-se perceber uma intensificação de todas essas dúvidas e 

questionamentos. No segundo parágrafo da primeira entrada de seu primeiro diário, o 

autor já registra: 

Tenho pensado em recomeçar minhas memórias, meu diário, as 
confissões, ou como melhor se pudesse chamar. Memórias são para a 
velhice, e confissões, para quem já cometeu o último pecado, para 
aquele que já realizou todos, tem deles a medida justa e se arrepende ou 
age convictamente. Diário me parece um título banal porque sempre o 
associo aos livros que os adolescentes trazem escondidos pelos recantos 
do quarto para neles falarem de amor. (LAUS, 2005, p. 44) 

 

No comentário de Laus estão presentes algumas das associações mais frequentes em 

relação à escrita autobiográfica, especialmente no que diz respeito ao diário, lembrado 

como escrita banal e infantilizada. Mais adiante, em 14 de junho de 1950, Harry Laus 

coloca em xeque um dos principais motivos de sua decisão em levar adiante seu diário, a 

escrita o forçaria a uma “constância no escrever”, auxiliando na fixação de seu estilo 

literário, sobre isso ele diz: “Mas como o estilo difere conforme o gênero da composição, 

não sei se escrever diário será uma boa preparação para quem pretende fazer romance” 

(LAUS, 2005, p. 92). A seguir, o autor prossegue num discurso que pretende associar a 

escrita diarística à mera descrição do cotidiano e, num polo oposto, a escrita do romance 

– que é seu objetivo e seu desejo – à verdadeira obra de arte. O principal ponto dessa 

distinção, de acordo com Laus, seria que na ficção “o artista, por muito que tenha 

planejado sua obra, não domina completamente o assunto: grande parte vai por conta da 

inclinação natural, da vocação (...)” (LAUS, 2005, p. 93), enquanto que na escrita 

diarística o autor seria lúcido e objetivo, ou seja, dominaria completamente o assunto, 

estando relegado quase à posição de mero copista da realidade. Apesar da concepção de 

arte bastante limitada e inocente, que privilegia conceitos subjetivos e abstratos como 

“gênio”, “talento” e “vocação”, a separação feita por Laus entre obra de arte e cotidiano 

denota bem claramente uma ideia muito recorrente sobre a escrita autobiográfica e sobre 

os diários, a de que eles se inscreveriam numa categoria de meras transcrições de um 

“mundo real”, exercício em que não sobraria espaço para a criação artística, sendo assim 
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de total inutilidade para a escrita a que o autor pretende chegar.  É caso ainda de se dizer 

que mesmo se a proposta inicial de Laus, de que o diário servisse como um exercício de 

preparação para o romance, funcionasse para ele, há que se pensar que sobreviveria nessa 

situação uma relação de subordinação entre os gêneros literários, em que um seria apenas 

uma espécie de caminho para se chegar àquele de verdadeiro prestígio e importância. A 

ideia de que o diário, especialmente o destinado à publicação, seria um gênero de algum 

modo subserviente a outros, considerados como mais importantes é retomada mais à 

frente: “Talvez ninguém tenha o direito de publicar um diário antes de haver escrito e 

dado à leitura alguma outra espécie de livro; ou vivido de uma maneira notória que abra 

a curiosidade em torno de si. Comigo... nem uma cousa nem outra.” (LAUS, 2005, p. 

180). Há nessa passagem também o conceito de que o diário deve estar sujeito a alguma 

experiência extraordinária que justifique sua existência, o que é retomado ainda outra vez 

pelo autor, curiosamente num contexto de releitura e possível publicação, o mesmo que 

se pôde observar em Lúcio Cardoso: 

Estive relendo ontem e hoje grande parte de meu diário. Voltou-me o 
desejo de publicá-lo, com o título “Diário quase íntimo”, uma vez que 
os assuntos devem ser selecionados. A vida integral de um escritor só 
passa a interessar, quando isto acontece, depois de sua morte, ou quando 
já firmou um valor ponderável. (LAUS, 2005, p. 203-204, 08 fev. 1953) 

 

O diário é, enfim, apenas o diário, uma espécie de consolo para um Harry Laus que diz 

que “(...) é penoso responder a perguntas de alguém com isto ‘Desde 49 não mais escrevi; 

apenas mantenho um diário’.” (LAUS, 2005, p. 281, 08 ago. 1951). 

Bem menos preocupado do que Lúcio Cardoso e Harry Laus com o suposto 

desvalor da escrita diarística, Walmir Ayala chega mesmo a adotar uma posição 

diametralmente oposta à dos outros dois diaristas. É o que se vê, por exemplo, quando, 

em 19 de junho de 1958, diz: “Sinto-me condenado a uma missão de poeta. Nesta missão 

incluiria todo o meu diário, o que resulta da impressão diária do mundo, naturalmente sob 

forma de poema.” (AYALA, 1962, p. 54). O diário parece ser, para Walmir Ayala, não um 

treinamento para sua poesia, mas parte integrante dela, e nessa entrada pode haver 

também a sugestão de que muitas vezes os poemas nascem no diário, o que, percorrendo 

os três volumes publicados, é possível confirmar, pois há algumas entradas escritas em 

verso. Esse pertencimento da produção diarística à sua obra literária é ampliado em uma 

entrada posterior: “Meu diário é como uma exasperação do meu desejo de me registrar 

em minúcias e danos. Complemento com ele o outro Diário, o maior, construído através 

de poemas, peças, anotações críticas. Este registro mais imediato é para não perder o 
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sumo do cotidiano tal qual vem, amargo ou grato.” (AYALA, 1976, p. 70, 04 abr. 1961). 

O diário passa a ser não apenas uma espécie de escada para outro gênero considerado 

como mais importante, mas um elemento essencial de um Diário, com letra maiúscula, 

com que Ayala parece querer representar o conjunto de sua obra, dos muitos gêneros em 

que se expressou. É, portanto, um complemento, não um mero ponto de partida 

posteriormente descartável e marginalizado, e talvez seja essa uma utilização mais 

próxima do diário como laboratório da obra literária. Se há imediatismo na escrita 

diarística, ele é encarado por Walmir Ayala como algo positivo, pois permite capturar o 

instante em sua essência, não importando se o momento é de acontecimentos bons ou 

ruins, importantes ou não. Além disso, o diário é saída quando são os outros gêneros que 

se mostram incapazes de se adequarem aos objetivos do autor: “Volto a este diário. 

Quando não tenho o gênero adequado para me escoar no momento, volto a ele. Ou porque 

tenho que escrever à mão (É alta noite e o barulho da máquina de escrever irritaria os 

vizinhos).” (AYALA, 1962, p. 112, 26 nov. 1958). O diário seria então um gênero 

adaptável a todas as possíveis necessidades de expressão – até mesmo a não incomodar a 

vizinhança!... –, um estatuto profundamente diferente da visão corrente, de um gênero 

limitado e limitador da linguagem. A metáfora empregada pelo autor é bastante 

significativa, pois associa o diário a uma escrita silenciosa, que se faz independentemente 

de ela falar diretamente a um público ou não; um diário, ainda que não publicado, já terá 

cumprido algumas de suas funções para seu autor, justificando sua existência como 

prática cultural. A perspectiva de publicação, que parece ter levado Lúcio Cardoso e Harry 

Laus aos limites da desconfiança e do incômodo em relação ao diário, parece insuflar a 

devoção de Walmir Ayala ao gênero:  

Recebo visita do editor que possivelmente editará o primeiro volume 
deste Diário. Sinto que ele alimenta secretos temores quanto à reação 
da crítica e do público diante de certas confissões, um pouco mais 
terríveis do que a que estão acostumados a apreciar. Mas como evitar 
isso? Se soubesse o editor que o que me inquieta é a dúvida de que não 
disse o quanto devia... (AYALA, 1976, p. 119-120, 13 nov. 1961) 

 

O temor pela rejeição, em lugar de limitar e coibir a escrita, traz o questionamento de que 

o que está dito – e que tem a possibilidade de chocar o público e a crítica – não é o 

suficiente, de que haveria mais a revelar, o que leva à constatação de que um dos 

elementos fundamentais de seu diário é a competência que ele tem em expressar a 

“natureza” de seu autor, como é, não como talvez devesse ser: “Eu, com uma certa 

mansidão que me caracteriza como poeta, aqui tenho estado de joelhos, expondo as faces 
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da minha natureza. O que me salva é a fidelidade a ela, ser como sou, não como um 

escritor ‘deve’ ser, mas como o escritor que sou É – ou seja, como o ser humano que me 

contamina É.” (AYALA, 1976, p. 120, 13 nov. 1961). Ayala diz que persiste inalterado 

em seu desejo de publicar o texto mesmo com “confissões” sobre sua “natureza, com o 

que se refere muito certamente à forma como tematiza sua homossexualidade no primeiro 

volume de seus diários, e consegue convencer o editor de que o diário guarda uma 

qualidade que lhe é inerente: “Logo o editor concordou que o meu Diário tem um caráter, 

e que isto deve ser defendido a todo custo, mesmo com o perigo (este perigo é o que mais 

me fascina).” (AYALA, 1976, p. 120, 13 nov. 1961). Até mesmo o “perigo” que seu diário 

representa, perigo de ter sua obra rejeitada e seu nome associado ao escândalo, é visto 

como algo instigante, que fascina, que talvez torne seu livro único.  

Essas posições tão dissonantes podem, todavia, ser relativizadas. Por um lado, 

é importante considerar que o mesmo autor que critica e desconfia do diário, como é o 

caso de Lúcio Cardoso e Harry Laus, em outros momentos o exalta, se afeiçoa àquela 

escrita a ponto de mantê-la por anos, planejando até mesmo sua futura publicação. Por 

outro lado, ainda que não haja um ruído constante no diário de Walmir Ayala, momentos 

frequentes em que ele mesmo coloque essa escrita em dúvida, pode-se constatar que há a 

consciência de que a escrita diarística, sobretudo quando ela opta por revelações íntimas, 

representa uma empresa arriscada, que pode implicar em não ter seus escritos publicados, 

ou, se publicados, ser exposto às reações negativas do público e da crítica.  

A partir de opiniões tão dissonantes sobre o diário, o questionamento que 

levanto e que gostaria que fosse o fio condutor dessa escrita e do que ainda vou 

desenvolver sobre o tema, é o porquê da escolha do diário por Lúcio Cardoso, Harry Laus 

e Walmir Ayala. Por que eleger justamente o diário, considerado como um gênero menor, 

que ocupa um espaço de difícil categorização, entre o documento biográfico, a prática 

cultural e o gênero literário2, e ao qual os próprios diaristas, algumas vezes, não se cansam 

de fazer críticas? Minha proposta, que pretendo ainda desenvolver, é de que os três se 

aproximam dessa prática tão mal vista porque, em primeiro lugar, ela lhes é útil, pois, 

como diz Lejeune, “Desde o fim do século XVIII, o diário se pôs a serviço da pessoa. (...) 

                                                             
2 Adoto por ora a postura de abordar a escrita diarística dentro de sua multiplicidade, como acredito que 
seja a proposta de Philippe Lejeune em Un journal à soi – bem como em outros artigos e livros seus sobre 
o diário –, considerando-o como prática cultural, gênero literário e até mesmo documento biográfico. E 
creio, ainda, que essa opção pela diversidade me permita trabalhar melhor com o corpus de autores dessa 
tese, uma vez que, até onde fui capaz de averiguar, cada um deles se volta para a escrita diarística de 
variadas formas, de acordo com a situação, os interesses envolvidos na representação de si, etc. 
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Ter um diário tornou-se, para um indivíduo, uma maneira possível de viver, ou de 

acompanhar um momento da vida. O texto que se confia assim ao papel é um vestígio 

dessa conduta.” (LEJEUNE, 2008, p. 261). Além de ser útil para o sujeito por 

desempenhar múltiplas funções, o diário também vai permitir aos três autores, através do 

emprego dessas funções, mais um espaço em que podem elaborar e iniciar suas obras 

literárias – algumas vezes incluindo nelas até mesmo o próprio diário –, como uma 

espécie de laboratório para a obra literária. Há ainda que se considerar que é na forma de 

diários que vêm da França a produção de alguns dos autores que mais influenciaram 

Cardoso, Laus e Ayala, como seria o caso dos diários de Marcel Jouhandeau, Julien Green, 

Jean Genet e, com especial destaque e importância, os de André Gide, de quem os três 

são leitores. Sendo assim, nada mais natural que a influência dessas leituras se exerça até 

mesmo no momento de escolha dos gêneros nos quais escrever. 
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MUTAÇÕES DA ARTE DO RETRATO NA GÊNESE DO MODERNO PROJETO 
(AUTO)BIOGRÁFICO 

 

Deise Quintiliano Pereira (UERJ) 

 

Resumo: Gênero problemático no meio do caminho entre a história, destinada à coletividade, e a 
criação romanesca, dedicada à singularidade, o que é uma biografia? No sentido raso do termo, 
o “biográfico" designa a reunião de textos contando a vida de uma pessoa. Esses percursos de 
vidas são considerados "referenciais", opondo-se às obras de ficção. A etimologia do termo 
"biográfico" destaca a palavra grega bio que remete à vida, definida como "o conjunto das 
atividades ou acontecimentos que completam para cada indivíduo o espaço e o tempo 
compreendido entre a vida e a morte". A segunda raiz grega graphie, em contrapartida, acentua 
o fato de o biográfico dizer respeito primordialmente à escrita. O biográfico seria, então, uma 
vida que se escreve ou que é escrita. Com o fito de compreendermos as reflexões 
contemporâneas sobre a controversa questão, nossa proposta é de associar a gênese da produção 
de (auto)biografias ao advento renascentista da arte do retrato, trazendo ao debate as 
formulações singulares do cogito cartesiano, o processo histórico de ascensão da burguesia e a 
inscrição do sujeito no conceito moderno de autonomia.     
 

Palavras-chave: Autobiografia. Arte do Retrato. Cogito. Burguesia. Autonomia. 

 

Introdução 

 

 De modo genérico, o biográfico designa o conjunto de textos que retratam a vida 

de uma pessoa. Esses percursos de vidas são considerados "referenciais", opondo-se às 

obras de ficção como o romance, o conto ou a novela. Philippe Lejeune prefere 

empregar a expressão "campo" ou "espaço" biográfico, ampliando suas pesquisas sobre 

a autobiografia às "narrativas de vidas sob todas suas costuras" (OLIVIER, 2001, p.8), 

isto é, o teórico de O Pacto autobiográfico se interessa igualmente pelas formas da 

biografia, da autobiografia escrita em colaboração, da narrativa de infância, do diário 

pessoal, e da autoficção ─ expressão que seria cunhada por Serge Doubrovsky, em 

1977. 
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 A etimologia do termo "biográfico" destaca a palavra grega bio, que remete à 

vida, definida como o conjunto das atividades ou acontecimentos que completam para 

cada indivíduo o espaço e o tempo compreendido entre a vida e a morte. A segunda raiz 

grega graphie, em contrapartida, acentua o fato de o biográfico dizer respeito 

primordialmente à escritura. O “biográfico” seria, então, uma vida que se escreve ou 

que é escrita.  

 Apoiada nas reflexões de Gerd Bornheim1, nossa proposta aqui é associar a 

gênese da produção de (auto)biografias ao advento renascentista da arte do retrato. Para 

tanto, estabeleceremos uma triangulação dialógica entre as formulações singulares do 

cogito cartesiano, o processo de ascensão da burguesia e a inscrição histórica do sujeito 

no incontornável conceito moderno de autonomia.      

 

Prefigurações da tradição religiosa e o cogito 

 

 Embora distinta do modelo autobiográfico contemporâneo, as Confissões de 

Santo Agostinho, nos anos 400, representam a primeira autobiografia reconhecida, sob a 

intrincada etiqueta. Elevando o "conhecimento de si" ao paroxismo, essa obra, da qual 

Rousseau pegará emprestado o título, propõe uma autobiografia mística e militante, cujo 

objetivo primevo é o conhecimento de Deus. 

  O parâmetro augustiniano de confissão escrita inaugura uma longa tradição 

religiosa, que abre espaço, no século XVII, a inúmeras publicações como o tratado De 

la connaissance de soi-même, do monge François Lamy. Entretanto, vozes levantam-se 

contra esse projeto de "escrita de si". Pascal, por exemplo, pergunta-se "O que sou"? 

Mas também "Onde estou?", trazendo à cena as atuais e sempre conflitivas perquirições 

sobre a problemática questão da subjetividade.  

 É pelo cogito “penso, logo existo”, verdade firme e assegurada de que não se 

pode duvidar, princípio primeiro do cartesianismo, que ultrapassamos a noção 

preexistente de (ύποκείμενον/hypokeimenon), substância como substrato, e 

(οὐσία/ousía) ─ essência, em Aristóteles. 

 Em contraponto com a ancoragem epistemológica de certo conhecimento 

medieval, Descartes pretendia fundamentar o conhecimento humano em bases sólidas e 

                                                           
1 Notadamente nas expressas no capítulo “o Sujeito e a norma”, 1992, p. 246-260, bem como nas 
conferências “Antinomias Filosóficas” (registro em áudio) e “A existência precede a essência” 

https://www.youtube.com/watch?v=4RXcJH_Wd0M (vídeo consultado em 07/09/2016). 
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seguras. Deveria se desfazer, portanto, de todas as opiniões a que até então dera crédito, 

adotando a firmeza e constância das ciências e lançando mão do ceticismo como 

método. Ao pôr em dúvida todo o conhecimento que julgava possuir, concluiu que 

apenas poderia ter certeza que duvidava. Se duvidava, necessariamente também 

pensava, e se pensava, necessariamente existia (sinteticamente: se duvido, penso; se 

penso, logo existo). Por meio de um complexo raciocínio baseado em premissas e 

conclusões logicamente necessárias, Descartes infere que podia ter certeza de que 

existia porque pensava. 

 Em Discours de la Méthode, figura a célebre formulação cartesiana "Cogito, 

ergo sum", redigida originariamente em francês e traduzida para o latim, anos mais 

tarde. O trecho original era "Puisque je doute, je pense; puisque je pense, j'existe" e, 

posteriormente, "Je pense, donc je suis". “Cogito, ergo sum” significa – "Penso, logo 

existo"; ou ainda "Dubito, ergo cogito, ergo sum”: "Duvido, logo penso, logo existo". 

 A definição cartesiana da substância como causa sui permite-nos entender que 

tanto a res cogitans como a res extensa – extensão do corpo no mundo – derivam da 

substância divina. A distinção entre mente e matéria, ou seja, entre res cogitans e res 

extensa, é apresentada por Descartes em suas Méditations métaphysiques, 

especificamente na segunda e na sexta meditações, demonstrando que a natureza da 

“coisa pensante” equivale à pura subjetividade, isto é, à consciência que não pode 

deixar de se reconhecer como tal. Ela é infensa à dúvida e resplandece como o princípio 

da evidência. 

 Descartes a circunscreve no encadeamento do processo da dúvida metódica, que 

exclui a possibilidade de se alcançar qualquer certeza a partir da corporeidade. Portanto, 

a res cogitans é incorpórea, imaterial e inextensa, se deixando apreender pela 

sensibilidade, dado constituinte da consciência: “Comecemos, portanto, por duvidar de 

nossos conhecimentos, já que percebemos facilmente que nos enganamos algumas 

vezes. Os conhecimentos provenientes dos sentidos são os mais facilmente postos em 

dúvida (dúvida metódica)” (DESCARTES, 1996, p.37). 

 O direcionamento apontado pela dúvida metódica suprime toda possibilidade de 

se alcançar qualquer certeza a partir da corporeidade (extensão), fazendo eclodir o poder 

plenipotenciário da res cogitans: 

 

Uma vez que a razão já não me persuade de que não devo menos 
cuidadosamente impedir-me de dar crédito às coisas que não são 
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inteiramente certas e indubitáveis, do que às que nos parecem 
manifestamente ser falsas, o menor motivo de dúvida2  que eu nelas 
encontrar bastará para me levar a rejeitar todas (DESCARTES, 1996, 
p. 258).  

   

 O fato de Descartes ter usado o a conjunção conclusiva "logo" (donc), na já 

aludida formulação, acionando um raciocínio semelhante ao proposto no silogismo 

aristotélico, sublinha a verdade primeira, "eu existo", de onde deriva toda a busca do 

conhecimento.  

 Na aurora da modernidade, Descartes se aproxima da concepção tomista ao 

afirmar que a substância é “aquilo que existe de tal modo que não necessita de nenhuma 

outra coisa para existir.” A conclusão do filósofo e matemático francês é assim 

alcançada após duvidar da sua própria existência, sendo comprovada ao ver que pode 

pensar e, em consequência, enquanto sujeito, isso é, na qualidade de ser pensante, existe 

indubitavelmente. 

  

O projeto burguês 

 

 As ideias e valores dos direitos humanos são traçados através da história antiga e 

das crenças religiosas e culturais ao redor do mundo. O primeiro registro de uma 

declaração dos direitos humanos foi o cilindro de Ciro, escrito por Ciro, o Grande, rei 

da Pérsia, por volta de 539 a.C. 

 Filósofos europeus da época do Iluminismo desenvolveram teorias da lei natural 

que influenciaram a adoção de documentos como a Declaração de Direitos de 1689, da 

Inglaterra, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, da França e a 

Carta de Direitos, de 1791, dos Estados Unidos, formada pelas dez primeiras Emendas 

à Constituição do país, quinze anos após sua independência. 

 Quando os horrores da Alemanha nazista tornaram-se conhecidos no pós 

Segunda Guerra, o consenso entre a comunidade mundial era de que a Carta das 

Nações Unidas não tinha definido suficientemente os direitos a que se referia. Para dar 

efeito aos direitos humanos, uma declaração universal que especificasse os direitos 

individuais era necessária. Influenciando muitas constituições nacionais desde 1948, a 

DUDH foi adotada. 

                                                           
2 A dúvida aqui evocada distingue-se da dúvida vulgar por não ser engendrada pela experiência, mas por 
uma decisão. É também “hiperbólica”, isto é, sistemática e generalizada. 
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 Todavia, é com a Revolução de 1789 e com a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão que se assiste efetivamente à emergência do indivíduo como 

valor. Se na vida política ele se torna "cidadão", na literatura é o "eu" que se encontra no 

centro das preocupações. Num certo sentido, pode-se considerar que o projeto burguês 

atinge o seu ápice com a Revolução Francesa. Não é tampouco de somenos importância 

observar que a segunda parte das Confessions de Rousseau aparece também em 1789, 

aproximadamente uma década antes da cunhagem do termo "autobiográfico", conforme 

nos informa Lejeune, ao proferir conferência sobre Stendhal3, no Colloque 

Interuniversitaire de Grenoble, em abril de 1974. 

 Historicamente, confrontamo-nos com um momento em que já não é suficiente 

falar em indivíduo. O que se inicia com a proposta do projeto burguês, segundo 

Bornheim, é a inédita aventura do individualismo, que arranca o novo homem das raízes 

multimilenárias inserindo-o, agora, em coordenadas surpreendentemente 

revolucionárias:  

 

Trata-se, portanto, de demarcar as fronteiras em que se move o projeto 
burguês. E, num inventário inicial, passo a arrolar, à maneira de um 
itinerário a ser desenvolvido, algumas características que se revelam 
essenciais. Certamente há outras mais; limito-me, entretanto, às que se 
me impõem, visivelmente, como mais importantes. A primeira e mais 
decisiva está no caráter de autonomia que passa a ostentar o indivíduo 
moderno. A construção dessa autonomia atravessa inúmeros aspectos 
do processo social burguês já em seus momentos iniciais. Basta 
lembrar aqui apenas dois tópicos, altamente ilustrativos. Um primeiro 
exemplo está na evolução da arte do retrato; se a arte anterior 
praticamente se limitava a retratar os universais considerados 
concretos, como deuses, santos, heróis, reis e assemelhados, o retrato 
passa agora a reproduzir a imagem do homem comum, destituído de 
qualquer nome ou atributo de realce, como, por exemplo, a figura do 
comerciante tal como pode ser vista na pintura flamenga tardia; o 
novo cometimento condena o retrato do universal concreto a um lento 
processo de deterioração. Outro exemplo está na transformação por 
que passa paulatinamente a biografia e a autobiografia (BORNHEIM, 
2015, p. 37) 
 

 Com efeito, apenas por equívoco pode-se identificar em As Confissões de Santo 

Agostinho o modelo de literatura biográfica moderna. Muito pelo contrário, o que o 

                                                           
3 «O próprio Stendhal parece nunca ter empregado a palavra «autobiografia», por um razão bem simples. 
Trata-se de um neologismo nascido na Inglaterra e Alemanha, aproximadamente em 1800, tendo se 
difundido muito lentamente na Europa, no vocabulário da crítica, com significações bastante distintas e 
instáveis. Apenas após 1850, a palavra entra no uso corrente da língua, começando a penetrar no sistema 
de classificação de gêneros”. (Tradução nossa) Cf. «Stendhal et les problèmes de l'autobiographie» 
http://www.autopacte.org/Stendhal_problemes.html (consultado em 09/09/2016). 
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bispo de Hipona nos relata deve ser encarado em outra perspectiva: a do itinerário de 

uma alma singular em seu esforço de aproximação da realidade divina; como uma 

hagiografia, uma exemplaridade, um protótipo ou parâmetro duramente a ser perseguido 

e dificilmente a ser alcançado. Na qualidade de segmento de reta orientado, qual um 

vetor, esse padrão remete à pedagogia inerente ao universal concreto. Já para os 

modernos, a biografia desvincula-se do plano dos universais4, visando à unicidade do 

singular, trilha traçada até alcançar a epidemia de biografias a que aludiria Nietzsche. À 

radical mudança de rota, ainda se somariam três conceitos fundamentais para Descartes: 

liberdade, livre arbítrio e autonomia. 

 

O conceito de autonomia 

 

 Circulando pelos canais da mais aberta e acolhedora das cidades europeias, 

também é possível capturar a atmosfera da construção do pensamento que mudou a face 

do mundo: a modernidade cartesiana. Por trás das janelas gigantes, de frente para algum 

canal, em meio a uma intensa vida cultural, René Descartes produziu seus mais 

importantes textos, inaugurando; “A metafísica do ego individual moderno, [e] o 

paradigma da consciência solipsista” (DUSSEL, 2015, p.12) 

 Imbuído nesse clima, Descartes escreve uma carta a seu amigo Guez de Balzac, 

também conhecido como o oráculo do Hôtel Rambouillet e cujo cognome era o 

“restaurador”. Conselheiro do rei, eleito membro da Academia Francesa, em março de 

1634, esse personagem do século XVII – considerado o século do ouro holandês – foi o 

inventor da epistolografia, quer dizer, das cartas como gênero literário. É Nesse sentido 

que expõe uma profusa frequentação da interioridade, encontrando esteio em certa dose 

de liberdade.  

 Porque Guez de Balzac não conseguia mais conviver com as intrigas da corte 

francesa, Descartes o convida para ir a Amsterdã, cidade moderna onde vigia certa 

permissividade e vivia o autor do cogito. Era dominada por comerciantes – burgueses 

emergentes – sequiosos por lucros, com seus portos cheios de navios, mercadorias 

variadas e objetos de embelezamento, agora não mais do templo, do palácio ou da 

igreja, mas da casa do burguês. Nesse período, florescia a pintura de interiores, tema 

cuja inteireza e complexidade se apresentam na pintura flamenga, típica da revolução 

                                                           
4 Etimologicamente, “universalidade” liga-se a “universal”, na acepção de “uno” (unidade), versus, “alia” 

(dentre outros).  
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ocorrida nos países baixos. Com efeito, trata-se de um momento histórico fascinante 

marcado, em definitivo, pelo advento do retrato, numa época em que lá vivia também 

Rembrandt, que, por seu turno, não pintava temas associados aos universais concretos. 

De modo contrário, optava por retratar pessoas comuns, sua amante, a si próprio, o 

comerciante da esquina, o homem da rua, os pobres. 

 Paralelamente ao advento da arte do retrato, surge também a biografia moderna, 

não mais nos moldes da universalização concreta proposta por Santo Agostinho, mas 

nos que seriam adotados por Rousseau ou ainda por Goethe5. Deparamo-nos com um 

verdadeiro brinde a personagens que não mais traduziriam uma importância coletiva: o 

burguês que invejava o nobre passa a se julgar um ser de exceção, digno de um retrato. 

 O fundamento metafísico dessa passagem de bastão ancora-se sobejamente na 

liberdade – elemento constituinte do cogito cartesiano. A experiência do cogito é mais 

ampla, mais democrática, mais difusa porque todos podem experienciá-la e Amsterdã se 

erige como cenário ideal para o exercício pleno da liberdade. Ainda na carta endereçada 

a Guez de Balzac, Descartes esclarece que é possível passear incógnito pela cidade, pelo 

comércido, pela feira, em plena liberdade porque nunca se sente visto: “ninguém me 

vê”. É essa invisibilidade que lhe permite perambular, devanear, refletir sem 

interferência externa. 

 Não por acaso, Amsterdã se consolida, de forma irrefutável, como a cidade que 

mais produziu esse tipo de retrato, talvez porque o desenvolvimento da liberdade 

vincule-se intrinsicamente à ideia de autonomia. No prelúdio da singularidade, cumpre 

esclarecer que, para Descartes, liberdade é tão somente livre arbítrio, capaz de tornar o 

homem senhor, concepção típica do individualismo nascente e, em consequência, da 

filosofia moderna. 

 

A arte do retrato 

 

 Com força singularíssima, o retrato surge, historicamente, com a renascença 

italiana e flamenga. Como vimos, antes não havia o que se poderia denominar 

propriamente de arte do retrato, mas a reprodução do universal concreto, fortalecendo a 

concepção de um homem destituído de sua individualidade.  

                                                           
5 Suas Memórias: Poesia e Verdade são publicadas no momento em que a autobiografia surge sem 
constrangimento, como vetor representativo do individualismo burguês.  
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 O fato de jamais ter existido um retrato do Cristo ─ o que o teria matado 

definitivamente, fazendo colapsar sua mítica função iconográfica  ─ pemite inferir que 

não é a subjetividade que está ali em questão, mas o Cristo como um universal concreto. 

Dito de outro modo, colocamo-nos diante de uma estilização, de uma espécie de modelo 

a ser seguido por todos os homens, despidos de sua singularidade. O Cristo transcende o 

indivíduo para encarnar efetivamente a própria santidade: não é autobiográfico, é 

hagiográfico, é paradigmático, é pedagógico, é coletivo.  

 Semelhante movimento palmilha a rota proposta pelo bispo de Hipona, de 

supressão da subjetividade em favor de um mergulho no absoluto, processo por 

intermédio do qual o indivíduo abdica de si mesmo para materializar o santo. O 

indivíduo Santo Agostinho, o pagão e o pecador espelham, de maneira peremptória, o 

modelo a ser superado. As Confissões traçam o risco do bordado indicando o modus 

operandi do abandono da individualidade, como um brinde à conversão, à idealização, 

ao mergulho na santidade. O homem e sua humanidade se encontram abaixo do 

parâmetro substantificado por reis, santos, papas, nobres.  

 No DNA da problemática questão do projeto autobiográfico contemporâneo está 

emaranhada, assim, a vasta tessitura de documentos empilhados, no cartório que 

converte representações coletivas, iconográficas e totalizantes em certidões de 

nascimento da individualidade, singularidade, livre arbítrio e liberdade, pedra de toque 

da estética de que aqui nos ocupamos.  
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Universal concreto 

 
Figura 1 

Cristo Pantocrator "Rei de todos nós" - Monastério de Santa Catarina do Sinai 
Constantinopla - meados do século VI 
pintado sobre madeira (84 x 45.5 cm) 

http://3.bp.blogspot.com/_olxYVMFU8IE/TKuAbbNTvRI/AAAAAAAAAJo/rUI4-
Tnsg2c/s640/sinaichrist.jpg 

Icone de Cristo, com a mão inclinada, em sinal de bênção. 
Consultado em 13/10/2016 

 
Universal concreto 

 
Figura 2 

S. Francisco – 1606 / Caravaggio Pinacoteca - Cremona 
Óleo sobre tela (130 x 190) cm 

http://www.san-francesco.org/files/includes/images/images_francesco-50francicaravaggio.jpg 
Consultado em 13/10/2016 
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Universal concreto 

 

Figura 3 

Luís XIV com o Manto de Arminho /1701 - Hyacinthe Rigaud (1659-1743) 
óleo sobre tela. 279 x 190 cm 

Museu do Louvre – Paris 
http://ensinarhistoriajoelza.com.br/wp-content/uploads/2015/03/Luis-XIV-Rigaud1701.jpg 

Encomenda do próprio rei ao mais importante retratista da corte. 
Consultado em 13/10/2016 

 
Retrato representativo do projeto burguês 

 

Figura 4 

Garota com brincos de pérolas (C. 1665) 
Johannes Vermeer van Delft 

Museu Mauritshuis ─ Haia, Holanda 
Segundo o livrode Tracy Chevalier, a menina seria filha de um pintor 

de azulejos que se tornaria amante do pintor. 
http://virusdaarte.net/wp-content/uploads/2013/05/vermer2.png 

Consultado em 13/10/2016 
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Retrato representativo do projeto burguês 

 
Figura 5 

Homem usando boina – 1661 ou 1663 
Rembrandt – (73 x 60 cm). 
Dulwich College, Londres 

Com Rembrant (maior retratista de todos os século) surge também o 
autorretrato, aqui, no ambiente de trabalho, em obra da juventude 

http://pt.wahooart.com/Art.nsf/O/8EWQYK/$File/Rembrandt-van-Rijn-Portrait-of-Titus-with-a-Big-
Beret-aka-Portrait-of-a-Young-Man-.JPG  

Consultado em 13/10/2016 
 

Retrato representativo do projeto burguês 

 
Figura 6 

Retrato do Dr. Gachet 
Vincent van Gogh, 1890 

óleo sobre tela- (67 cm × 56 cm) 
Museu D’Orsay – Paris 

Ervas medicinais e o médico. Há duas telas complementares. A segunda teria sido 
vendidade em 1990. 

http://1.bp.blogspot.com/-Beh1Dbpk-1E/VPNgUXbE7jI/AAAAAAAABko/L45-5e098W4/s1600/vangogh%2Bgachet.jpg  
Consultado em 13/10/2016 
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http://1.bp.blogspot.com/-Beh1Dbpk-1E/VPNgUXbE7jI/AAAAAAAABko/L45-5e098W4/s1600/vangogh%2Bgachet.jpg
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MEMÓRIA E MASSACRE DA GUERRILHA DO ARAGUAIA: UMA LEITURA 
DE “TREVAS NO PARAÍSO”, DE LUIZ FERNANDO EMEDIATO 

 
Elizabeth da S. Mendonça (IBILCE/UNESP) 

 
RESUMO: No conto “Trevas no Paraíso”, do livro Trevas no paraíso – Histórias de amor e 

guerra nos anos de chumbo, de Luiz Fernando Emediato, o contexto de repressão à Guerrilha 

do Araguaia é construído pelo olhar de um narrador que segue com seu pai, um militante 

político, numa viagem desde o interior de Minas Gerais até o coração da Guerrilha na floresta 

Amazônica. Nessa jornada, o menino depara-se com fragmentos de uma realidade social e 

histórica que vê e não compreende bem, pois desconhece o real objetivo da viagem como 

também a própria identidade do pai. O olhar do personagem e as outras vozes que aparecem no 

conto, quase sempre em discurso direto, abrem a possibilidade de dizer pela ficção, em 

inúmeras vezes simulando a estrutura de depoimentos, o que foi encoberto nas narrativas 

oficiais sobre a respeito da Guerrilha. O recurso da viagem e as estórias que surgem através 

dessa estratégia narrativa estruturam o conto. “Trevas no Paraíso” torna-se a reconstituição, 

tanto como depoimento quanto memória, de uma estória individual, subjetiva, que captura o 

real, através da citação do contexto histórico.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Luiz Fernando Emediato; memória; Guerrilha do Araguaia; ditadura 

militar. 
 

Se os acontecimentos de Canudos foram narrados por Euclides da Cunha no 

célebre Os Sertões, pouca coisa se produziu na literatura brasileira sobre a Guerrilha do 

Araguaia. Este fato catastrófico, incrustado como uma ferida aberta na história da época 

da ditadura civil-militar brasileira, mantém-se um tanto quanto oculto, como se a 

imensidão da floresta Amazônica pudesse, por ela mesma, encobrir, com sua vegetação, 

toda a história de um massacre de militantes políticos efetuado pelo exército brasileiro. 

A extrema violência com que a Guerrilha foi dizimada torna o fato “em simultâneo, o 

mais espectral e, por paradoxo, se diria, o mais contemporâneo dos seus silêncios, das 

suas narrativas lacunosas e dispersas” (VECCHI, 2014, p. 133).  A desproporção entre 

as forças do exército e os combatentes da Guerrilha também se constituiu em um 

paradoxo, pois, segundo Gaspari (2002, p. 193), “os quadros do PC do B dividiram-se 

por três áreas, numa extensão de 130 quilômetros. [...] Até o primeiro semestre de 1972 
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eles foram 59 homens e catorze mulheres”. O projeto utópico de mobilização do campo, 

num levante contra a ditatura imposta no país, levou para uma área remota do Brasil, 

compreendida entre os estados de Goiás (atual Tocantins), do Pará e Maranhão, região 

conhecida como Bico do Papagaio, inúmeros jovens, na sua maioria de classe média,  

mobilizados pelo PC do B. Durante os combates entre a Guerrilha e as forças 

repressivas, a acentuação da diferença bélica e numérica entre os dois lados leva-nos a 

compreender a dimensão do massacre, pois a ditadura 

rotativamente, mobilizara 3.200 militares das três Forças Armadas. 

Em agosto essa força somara 1.500 soldados. Tomada pelo conjunto, 

fora a maior movimentação de tropas desde a formação da FEB. 

Maior, de longe, que a do levante de 1964. Maior também que três das 

quatro expedições mandadas a Canudos (GASPARI, 2002, p. 193). 
 

O imperativo da violência extrema predominou nesta região do Brasil. Através 

da simbólica bota dos generais, foram massacrados vários jovens que pegaram em 

armas numa tentativa de unir o campo e a cidade para enfrentar a ditadura. Novamente, 

ressaltamos a desproporcionalidade da operação que recaiu sobre a Guerrilha, numa 

evidência do estado de terror com que a ditadura tratava os que ousavam contestá-la. É 

importante mencionar também a tentativa de apagamento total desses crimes, pois os 

militares “tinham ordens para não manter prisioneiros e prisioneiros não mantiveram” 

(GASPARI, 2002, p. 193).   

Não é sem motivos que, em decorrência do extermínio dos guerrilheiros, pouco 

se sabe sobre o massacre, ao contrário dos militantes das guerrilhas urbanas que se 

puseram a relatar as memórias das torturas e dos assassinatos ocorridos nos porões da 

ditadura brasileira. Seligman-Silva (2008, p. 75) observa: “o genocida sempre visa a 

total eliminação do grupo inimigo para impedir as narrativas do terror e qualquer 

possibilidade de vingança. Os algozes sempre procuram também apagar as marcas do 

seu crime”. Construindo o próprio discurso sobre o que foi a Guerrilha, o estado 

brasileiro autoritário escrevia a história oficial, portanto, a ferida aberta, produzida pela 

ditatura militar, estava longe de se cicatrizar. Tal massacre deve ser pensado a partir do 

medo desse mesmo estado de que a “fúria louca”, as massas incontroláveis, conforme 

comenta Arendt (2011), no combate da violência pela violência, contagiasse as cidades 

através do campo e derrubasse à força o regime autoritário, apesar de, “nas matas 

perdidas do Araguaia, o PC do B tornara-se a única — e derradeira — organização 

política brasileira a ir buscar na ‘violência das massas’ a energia vital de seu projeto 

comunista” (GASPARI, 2002, p. 195). Um regime autoritário sustenta-se, através de 
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uma linha tênue, impondo o medo e o terror (cf. SPINDEL, 1981) e a mínima 

possibilidade de ver a sua dominação ser contestada, conforme o  caso do Araguaia, age 

de forma brutal.  

Inúmeros são os escritores brasileiros que, durante e após a revogação do AI-5, 

tematizaram, na literatura, as histórias de barbárie produzidas pela repressão militar no 

país. No entanto, a maioria dessas narrativas não faz menção direta à Guerrilha do 

Araguaia. A exceção que encontramos, em que o tema percorre toda a narrativa, é o 

conto “Trevas no Paraíso”, do livro Trevas no paraíso – Histórias de amor e guerra nos 

anos de chumbo, de Luiz Fernando Emediato. Nessa obra, todo o contexto da repressão 

à Guerrilha do Araguaia é construído pelo olhar de um narrador que segue, com seu pai, 

um militante político, numa viagem desde o interior de Minas Gerais até o coração da 

Guerrilha na floresta Amazônica. Nessa jornada, o menino depara-se com fragmentos de 

uma realidade social e histórica que vê e não compreende bem, pois desconhece o real 

objetivo da viagem como também a própria identidade do pai.  

O leitor entrevê, através do olhar do narrador, fragmentos da história não oficial 

do país na época. Esse “unreliable narrator”, de acordo com conceito de Booth (1980), 

traduzido como “narrador infiel” por Carvalho (2005, p. 28), “se encontra 

perceptivelmente enganado a respeito de si próprio ou de algum acontecimento”. O 

menino, por não saber o que está acontecendo, interpreta as reações do pai diante dos 

fatos, ficando angustiado por suas ações silenciosas, vistas através de seus gestos, 

conforme mostra o trecho: “Então ele se aproximou e pediu os documentos de meu pai. 

Ele mostrou seus papéis e o soldado olhou para o rosto dele como se desconfiasse de 

alguma coisa. Nosso pai sorriu, mas eu sabia, como sabia, que aquele sorriso não era 

dele” (EMEDIATO, 2004, p. 122)1
. Seus olhos são refletores, conforme Booth (1980), 

pois vão focando a realidade, ao mesmo tempo em que filtram as reações do pai, dando 

ao leitor uma intepretação de segunda mão, uma vez que o pai é o único que está de 

posse da verdade sobre a viagem.  

Nesse percurso, o menino narra, de forma realista, tudo o que vê desde a saída 

do interior de Minas Gerais até a chegada à capital mineira. O painel social de um país 

dividido entre a pobreza das áreas periféricas das metrópoles e a modernização urbana 

empreendida no Brasil marca o contraste captado pelos olhos do menino que sabe que o 

mundo é, além de grande, desigual, portanto, desumano, o que lhe causa estranheza. A 

                                                           
1 Passaremos, a partir deste trecho, a indicar apenas o número da página do livro em todas as citações 
referentes ao conto. 
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relação entre pai e filho, desde a saída da pequena cidade até a metrópole, é invadida 

por elementos exteriores, assim como a narrativa também sofre uma invasão de 

acontecimentos históricos em sua estrutura.  

A tomada de posição de Luiz Fernando Emediato em produzir um conto que vai 

tematizar o contexto da Guerrilha pode ser interpretada como uma narrativa que  

 
é contemporânea de uma ficção que se cansa de fingir-se neutra e 

resolve também assumir o relativo e o subjetivo do contar. Uma ficção 

que, por isso mesmo, inventa ou retoma ao passado (é o caso da volta 

à moda do onisciente neutro no século XX) técnicas não ilusionistas 

para dar lugar às múltiplas leituras do real a produzir-reproduzir pelo 

discurso ficcional (CHIAPPINI, 2002, p.86). 
 

O recurso da viagem até o coração da Guerrilha na Amazônia e a narração como 

a memória deste acontecimento, em que o menino relembra, quase como um 

depoimento realista, tudo o que viu e ouviu, toma conta de partes do conto.  O discurso 

direto impera, quando surgem personagens envolvidos na trama, pois só assim é 

possível contar, de forma realista, sem interferência, e levar o leitor a refletir, através da 

ficção, fatos sobre a história obscura do período da ditadura militar. 

  Quando o menino narra, ele retoma o passado e seus olhos vão captando 

fragmentos do real que, reorganizados, mostram um mosaico que vai desde a violência 

contra os guerrilheiros, empreendida pelas forças militares, às consequências do projeto 

de construção da Transamazônica pela ditadura. As recriações dos acontecimentos 

históricos impulsionam a narrativa, procurando estabelecer uma ordem cronológica dos 

mesmos que está refletida no próprio contar do menino, pois ele ordena os fatos da 

viagem obedecendo a uma cronologia. Não há, portanto, a preocupação com a 

fragmentação da memória. 

Uma parcela da literatura brasileira produzida sobre esse período nebuloso e 

violento da história do país, tematizando-o, foi criticada por se prender a uma 

representação realista que não observava as questões estéticas, conforme Süssekind 

(2004). Entretanto, como coloca Pellegrini (1996), esta foi uma das únicas formas 

encontradas para dar conta do assunto. 

São interessantes, neste momento, as considerações de Vecchi (2014, p. 138): 

 
A deslocação, a repetição das narrativas [...] tem como consequência 

revelar a representação do massacre, embora isso implique os riscos 

de distorcer os fatos – portanto impedir a sua historicização, a sua 

citabilidade como história encerrada – pela superposição de filtros, de 
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véus, de mediações. Funcionaria assim como uma espécie de 

restituição só e parcialmente simbólica, mas que, pelo mecanismo da 

citabilidade, da re-citação, vai formar uma trama precária mas que 

debilmente proporciona representação de fatos que de outro modo 

ficariam indizíveis.  
 

No caso do conto de Emediato, trata-se de uma literatura que cumpre a função 

de representar, através da memória da viagem do menino, acontecimentos que não 

figuram nas histórias oficiais sobre a Guerrilha. O olhar refletor do personagem e as 

outras vozes que aparecem no conto, quase sempre em discursos diretos, abrem a 

possibilidade de dizer, pela ficção, inúmeras vezes simulando a estrutura de 

depoimentos, incrustados num conto que lembra um documentário feito com um 

sobrevivente dos acontecimentos do Araguaia, o que foi encoberto nas narrativas 

oficiais. Para tanto, o recurso da viagem e as histórias que surgem nessa estratégia 

narrativa serão dois itens dos quais passaremos a nos ocupar. 

 

Uma viagem sem volta 

O conto irrompe do nada com a seguinte afirmativa: “E então um dia ele voltou” 

(p. 115). Depreende-se que o pai não vivia com a família, pois passara “tanto tempo 

longe de casa, tanto tempo escondido” (p. 115). O prenúncio de que algo não está em 

equilíbrio é a ausência/fuga do personagem que não divide com a família a sua vida 

clandestina ligada à luta armada. Sempre em movimento, o homem, que esconde 

segredos, inicia uma nova viagem, levando consigo o filho. Este, o narrador, acredita 

plenamente nos planos do pai que “ia andar pelo Norte, em busca de terras tão amplas 

quanto o tamanho de seus sonhos. Um lugar distante e escondido, onde não fossem 

procurá-lo, onde fosse possível erguer o novo mundo pelo qual tanto lutava” (p. 116). A 

utopia dele contagia o menino, mas, logo no início da jornada, a presença de um 

revólver, visto na cintura do pai, mostra-lhe que há algo em desacordo: “Meu coração 

estava apertado de dúvidas e temores” (p. 116).  A presença da arma é o primeiro sinal 

de estranhamento do filho em relação ao pai, mas ele não questiona, apenas vê e segue, 

pois se trata de uma aventura, conforme o trecho: “Descemos para a estação, a pé. 

Olhei, maravilhado, para todos aqueles vagões em fila, carregando bois, cavalos, sacos, 

caixas enormes” (p. 117). Nesse início, as relações afetivas predominam, substituindo o 

temor do filho, que é muito mais relacionado à saída de casa, de sua pequena cidade 

interiorana, do que ao conhecimento sobre os reais objetivos do pai.   
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É importante ressaltar, nesse momento, que a escolha dos personagens diverge 

daquela efetuada pelo PC do B, que conforme Moraes e Silva (2012), buscava entre os 

jovens universitários, especialmente líderes estudantis, militantes para a guerrilha.  O 

pai do narrador é um homem inserido em uma estrutura familiar, com sonhos de 

prosperidade, um idealista, não um líder estudantil. Ao dar essa identidade para o 

personagem, a narrativa chama a atenção, valendo da utopia, para o fato de que um pai 

de família, um dentre tantos, não se alienou na faina diária do trabalho mal remunerado. 

É interessante frisar que as cenas que representam a miséria urbana são muito presentes 

no início da narrativa e vão se estender para o interior, a região da guerrilha, conforme o 

conto vai avançando, o que ressalta o engano do milagre econômico presente no 

discurso do regime.  Nesse ponto, a narrativa apresenta traços irônicos, pois a escolha 

da figura paterna parece uma crítica ao discurso religioso subscrito pelo político que 

pregava contra a esquerda brasileira, os ditos comunistas, os arautos da destruição da 

organização familiar.  

 O narrador nos conta a história de forma linear, conforme a viagem do trem, que 

vai do interior mineiro para a capital, e vemos, através dos seus olhos, que, na cidade 

grande, há um estado policialesco que afeta o pai, mas que o menino não sabe bem do 

que se trata, de acordo com o excerto: “o homem então mandou meu pai levantar e 

pediu os documentos. Fiquei gelado, mas meu pai tirou os papéis do bolso, entregou e 

ficou esperando” (p. 121). A desconfiança é, portanto, uma das maneiras de o 

autoritarismo prevalecer, pois “diz o princípio da segurança nacional que cada cidadão é 

potencialmente um ameaçador da paz” (MARCONDES FILHO, 1987, p. 54).  O olhar 

do menino nos mostra que a tensão é permanente, que o clima de terror impõe-se à 

sociedade. 

 Encobrindo a verdade, a ditadura militar instalou no país um estado de 

vigilância. A procura dos militantes políticos, no conto, remete-nos ao western 

hollywoodiano com suas estórias de bandidos de alta periculosidade que atentam contra 

a propriedade e as famílias. É interessante notar que o medo espalha-se de forma 

generalizada, a ponto de os que circulam pela rodoviária não pararem para ver os 

cartazes. Apenas o menino, em sua ingenuidade, os observa.  

 A perspectiva infantil capta, além da tensão policialesca, os flagrantes da miséria 

que invadem a narrativa. Lado a lado com os cartazes dos ditos terroristas, a figura de 

um paralítico é vista pelo narrador em um ambiente em que, como o país, as pessoas 

estão com “pressa e indiferença”, isto é, alienadas, não foram abençoadas pelo “milagre 
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econômico” do regime e desconhecem o objetivo das ações armadas dos militantes 

políticos. Assim, o conto parece abrir uma interrogação sobre quem seriam os terroristas 

de fato, pois a ignorância da miséria é uma espécie de terror que paralisa a vida. 

 Prosseguindo em viagem, o narrador conta-nos que de Belo Horizonte vão para 

Brasília. Na capital do país, é interessante o seguinte trecho:  

 
Paramos numa banca de jornal e meu pai ficou um tempão olhando a 
fotografia de uma estrada no meio do mato, na primeira página do 
jornal pendurado num fio. A notícia dizia que o presidente Médici 
tinha ido visitar as obras da Transamazônica2 (p. 123). 

 

 Nota-se que os jornais, vigiados pela censura e, muitas vezes, em conluio com o 

regime, operam fazendo uma espécie de propaganda do progresso efetuado pelo 

governo golpista, que pode ser ilustrada pela divulgação do fato de que “a floresta 

tropical ganhara uma das joias da Coroa do ‘Brasil Grande’. Era a rodovia 

Transamazônica, cuja abertura fora decidida por Médici nos primeiros meses de seu 

governo” (GASPARI, 2002, p. 196). O discurso do desenvolvimento, ligado ao da 

técnica, da maquinaria, dos projetos de modernização do país, teve, portanto, na 

Transamazônica, uma espécie de cartão postal. Mas o conto representa ironicamente a 

realidade encoberta pela propaganda. Conforme observa o narrador “era uma estrada 

cheia de poeira e buracos. Havia uma placa enorme, informando que aquilo era uma 

rodovia pioneira em selva” (p. 123). A citação do contexto histórico é recuperada pelo 

conto, pois o letreiro: “Dirija com cuidado/Estrada pioneira/Em selva” (MORAES; 

SILVA, 2012, p. 189), figurava no início da Transamazônica. Assim, a rodovia marca a 

discrepância entre o que o narrador observa e o que diz a placa. 

A intenção do pai em chegar até a Guerrilha, através desse caminho, é 

interrompida, pois “debaixo da enorme placa verde do Ministério dos Transportes, 

informando que ali começava a Transamazônica, havia jipes militares e homens 

armados de metralhadoras” (p. 124). A contragosto, pai e filho ficam numa pequena 

cidade. Nesse local, é interessante ressaltar o lugar de enunciação do menino que vê e 

ouve os acontecimentos históricos, mas, ainda assim, os ignora. O narrador nos conta as 

reações do pai e narra o que ele, enquanto menino, viveu no passado, agora  

                                                           
2  De acordo com Moraes e Silva (2012, p. 25): “em 10 de outubro de 1970, no município paraense de 

Altamira, o Brasil sacrificou a primeira árvore, de 50 metros, em prol da integração norte-sul. Ao lado 
dela, uma placa de bronze, incrustada no tronco de uma castanheira, dizia: Nestas margens do Xingu, em 
plena selva amazônica, o Sr. Presidente da República dá início à construção da Transamazônica, numa 
arrancada histórica para a conquista deste gigantesco mundo verde.” 
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compreendido no presente da enunciação. Em sua narrativa, não escapam as observações 

sobre as reações do pai ao que ocorre naquela cidade em que têm de ficar por um tempo. 

Um desses acontecimentos se dá com a inclusão de personagens históricos que 

participaram da guerrilha, como também de militares que nela combateram, de acordo 

com o trecho, que, apesar de longo, vale a pena citar: 

Procuramos uma hospedaria e havia homens e mulheres assustados na 

entrada. Um velho sem dentes tremia junto a um fogão, assando 

mandiocas na brasa. Uma velha chorava muito. Meu pai perguntou se 

havia um quarto para nós e o rapaz de rosto fino pediu que o 

acompanhássemos. Meu pai perguntou cautelosamente o que estava 

acontecendo e o rapaz olhou para ele hesitante:   
- O senhor também é da polícia?  
- Não. [...]   
- Quem eles estão procurando?   
- Já acharam. São os homens da mata. O Exército diz que são 

terroristas. Mataram dois ontem, um rapaz e uma moça. Trouxeram as 

cabeças. Vieram de helicóptero. Agora estão procurando os outros. 

Um deles é médico. O doutor Paulo, morava aqui, chegou faz uns 

quatro anos. Foi ele quem construiu o hospital. Quem podia imaginar? 

Agora vão matar ele.   
- Por que a velha está chorando?   
- O filho dela fugiu com o médico. Vai morrer também.   
- Não podem prender o homem vivo?   
- Tá brincando? A ordem é fuzilar todo mundo. Estão pagando bem 

por informações, se algum mateiro trouxer a cabeça do médico o 

prêmio dá pra ficar rico. O major Curió
3
 avisou, tá todo mundo 

procurando os homens da mata. Mas não é fácil não (p. 125).   
 

Novamente, observa-se o mesmo estado de desconfiança e de vigilância da 

cidade grande que também se instala em locais interioranos. O narrador, nesse 

momento, abre mão de contar e nos deixa, em discurso direto, com a voz do pai e do 

rapaz da hospedaria.  O personagem que responde às perguntas funciona como uma 

testemunha direta dos fatos que estão ocorrendo no local. O que ele nos conta não é 

mediado pelo narrador menino, pois só pela voz de quem viu, operando como um 

depoimento incrustrado no tecido ficcional, é possível compreender a barbárie que se 

desenrola na região.  

Os guerrilheiros, chamados de paulistas, contaram com algum apoio da 

população local. Sobre isso, Zonta afirma: 

Embora os membros da guerrilha fossem caçados como animais e 

disseminados como terroristas de alta periculosidade, muitos 

indígenas e camponeses da região só tiveram acessos a orientações de 

                                                           
3
 Trata-se do capitão Sebastião Rodrigues de Moura. Segundo Moraes e Silva (2012, p. 505): 

“desconhecido no Araguaia pelo nome verdadeiro, o adjunto do coordenador – que usava o codinome de 
major Luchino e se tornou famoso como Major Curió, depois prefeito de Serra Pelada e deputado 
federal”.   
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saúde e atendimento médico depois que os guerrilheiros chegaram e 

iniciaram determinados procedimentos (ZONTA, 2014, s/p). 
 

Nessa região de infraestrutura precária, os membros da guerrilha estabeleceram 

conexão com os moradores e, fazendo uso do saber científico, conseguiram apoio e 

simpatia da população, como pôde ser visto no excerto do conto anteriormente citado, 

que relata a fuga de um morador local com um médico. 

 Novamente a miséria aparece como elemento do conto, denunciando o discurso 

do progresso. A figura histórica do médico se torna um elemento importante para que o 

leitor compreenda a discrepância entre o que o regime militar anunciava e o que a 

realidade dizia, pois “a presença dos guerrilheiros na Amazônia fez a ditadura olhar para 

a região abandonada. O governo militar construiu estradas e realizou Ações Cívicos-

Sociais esporádicas e ineficientes. O povo continuou abandonado” (MORAES; SILVA, 

2012, p. 14). O regime usou as mesmas táticas dos guerrilheiros, ou seja, trazer 

melhorias sociais para a população miserável como tratamento médico e escolas, 

objetivando conseguir adesão e simpatia. Mas comparando o tamanho do Estado em 

relação a um grupo de ativistas sociais, observa-se o desinteresse criminoso por parte 

dos governantes, cuja estrada simbólica, a Transamazônica, servia para os acessos 

militares bem mais do que para o povo. Assim, uma população que vivia sob tortura 

constante, posto que a miséria seja uma forma de tortura, passou a ser duplamente  

martirizada, ou seja,  pela ações do estado de terror do regime militar e pelas condições 

precárias de vida. 

Tratando o fato histórico em forma de depoimento do morador, a narrativa 

representa o oculto pela história oficial e funciona, como observou Vecchi (2014), 

tentando restituir simbolicamente, através da citação, do depoimento proporcionado 

pelo discurso direto, fatos que não tiveram chance, na época, de serem mencionados. 

Chama a atenção também, no excerto do conto, a aparição do nome do Major 

Curió, um dos militares envolvidos no extermínio dos guerrilheiros, e os métodos de 

oferecer benefícios financeiros aos moradores locais, transformando-os em delatores e 

assassinos dos militantes do PC do B. Próximo à tão exaltada estrada Transamazônica, 

símbolo do discurso desenvolvimentista, “pelo lado das forças da ditadura, os militares 

que se apresentavam ao país como um fator de civilização e progresso, encarnaram os 

valores e os métodos das volantes de caçadores de quilombolas e de cangaceiros” 

(GASPARI, 2002, p. 216).  

A referência a essa figura histórica, a única nomeada entre os militares que se 
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encontravam no local, não é gratuita, pois  

na fase de extermínio, Luchini cuidou da execução das operações. 
Participou de muitas ações na mata. Ambicioso, gostava de 
impressionar subordinados e superiores com demonstrações de 
valentia contra subversivos. Mostrava-se implacável. Tinha prazer em 
falar da morte dos guerrilheiros e cobrava de todos o mesmo 
comportamento (MORAES; SILVA, 2012, p. 460). 

  
A recuperação histórica do nome do militar, espécie de jagunço Hermógenes, de 

Guimarães Rosa, personagem nascido “tigre e assassim”, desvela o discurso do regime 

e põe a nu a violência extrema instalada no “paraíso” do progresso, se tornando um dos 

pontos importantes do conto.  

Ainda na pausa da viagem, novamente, o discurso direto impera para 

representar, dessa vez, a presença do trabalho escravo na região, segundo o trecho: “No 

último dia chegou um caminhão carregado de cearenses. Meu pai e eu estávamos perto 

da barreira quando chegaram, todos amontoados na carroceria de um caminhão, como 

bichos” (p. 126).  

O olhar do narrador não perde de vista a animalização dos migrantes nordestinos 

também torturados pela miséria. Tangidos de uma região para outra, nos remetendo ao 

período histórico colonial do ciclo do gado, que foi fator de ocupação e povoamento do 

território brasileiro, os cearenses captados pela perspectiva infantil, estão como os 

bovinos que, na atualidade, são na sua grande maioria transportados em caminhões. 

A partir desse fato, visto pelos olhos do menino, o narrador põe-se a ouvir a 

conversa, apresentada como um depoimento do motorista do caminhão, um tipo 

agressivo, com a alcunha de Golpe Errado, nome irônico que denuncia o fracasso do 

golpe militar, e de um sargento que fiscaliza a barreira na estrada, conforme vemos:  

- O povo da mata está dando trabalho, hein, sargento? Eu, se me desse 

um serviço desses, passava logo essa cachorrada na metralha. Fuzilava 

um a um e limpava a mata dessa praga.   
- E acha que tão fazendo o quê? - riu o sargento. - O major Curió está 

lá dentro fazendo o quê, homem de Deus? Estão dizendo aí que os 

páraquedistas acharam o esconderijo, tinha até rádio estrangeiro, 

metralhadoras, o diabo! (p. 126).  
 

A suspensão do discurso indireto, no conto, faz com que o leitor entre em 

contato diretamente com a fala dos dois personagens, pois o menino, que não sabe o que 

está ocorrendo, não teria possibilidade de nos contar, com descrição detalhada, a 

violência contra os guerrilheiros capturados pelas forças armadas, uma vez que seus 

olhos, no momento presente do narrado, apenas veem, observam, mas não conseguem 

ainda assimilar os fatos. Por isso, entramos em contato direto com a cena dramática e 
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tanto a fala do personagem Golpe Errado quanto a do sargento funcionam como 

depoimentos sobre os fatos que passamos a conhecer. Assim, o indizível ganha voz e o 

conto registra a história de um massacre.  

Nesse ponto, vale ressaltar que o momento histórico abrangido pela narrativa é o 

do fim da guerrilha e não o seu começo. Já para o menino é um começo no meio do fim, 

ou seja, o fim da guerrilha, do seu pai, do sonho deste, da imagem que ele tinha da 

figura paterna, da mentira, pois ele re(conhece) o enredo ocultado atrás das cenas de 

miséria e violência presentes no conto. O narrador já não é mais o mesmo do início, isto 

é, o menino da cidade pequena deslumbrado com a viagem ao lado do pai. Ele cresce, se 

modifica, e, o próprio contar, distanciado no tempo e no espaço, se não se valesse do 

discurso direto, não refletiria  bem o olhar ingênuo do menino. Por isso o esforço em 

reconstruir cenas da viagem, por meio do discurso direto, seja a forma adequada de 

representar, de maneira crua e realista, a miséria e a violência que são elementos 

estruturadores do conto. Se houvesse a interpretação dos fatos, permitida pela 

temporalidade, a perspectiva seria a do adulto, o filho do guerrilheiro e não do menino 

ingênuo. Assim, as cenas realistas e a citação dos acontecimentos históricos não teriam 

a mesma força dramática que têm na narrativa. 

É interessante notar, no excerto anterior do conto, que as narrativas do terror 

espalhadas pelo militares tinham como objetivo minar a simpatia dos moradores da 

região pela guerrilha, pois “a população deveria ter mais medo do Exército que dos 

guerrilheiros” (GASPARI, 2002, p. 208). Assim, os assassinatos brutais dos militantes 

transformaram-se numa espécie de cena macabra que visava impor medo às pessoas e 

impedir o crescimento da guerrilha.  A possível peregrinação até os túmulos dos 

guerrilheiros, os heróis de uma batalha perdida, foi considerada, uma vez que “equipes 

de militares mandadas ao Araguaia abriram sepulturas, retiraram os corpos espalhados 

pela região e levaram-nos de helicóptero para a serra das Andorinhas, onde foram 

queimados em fogueiras de pneus carecas” (GASPARI, 2002, p. 215).  Através do 

terrorismo e do apagamento de vestígios dos corpos dos mortos, a ditadura disseminava 

o pavor, escondendo suas ações deliberadamente, como se a floresta densa pudesse 

encobrir todos os crimes. A guerrilha foi exterminada da história e os cenários foram 

organizados de maneira a mascarar a realidade, por isso, o conto traz, em discurso 

direto, vozes que depõem sobre o fato. 

Após a parada na pequena cidade, sitiada pelas forças armadas, a viagem 

prossegue e, novamente, os olhos do narrador levam o leitor para dentro de novas 
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trevas, no paraíso verde. 

“Trevas no Paraíso” torna-se a reconstituição, tanto como depoimento quanto 

memória, de uma história individual, subjetiva, que captura o real, através da citação do 

contexto histórico. Por intermédio da ficção, os olhos do menino são emprestados ao 

leitor, resgatando, por meio da literatura, a história de um massacre e iluminando as 

trevas do paraíso verde, amarelo, branco, azul-anil da ditatura civil- militar brasileira.  
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PIERRE SEEL E REINALDO ARENAS: PERSPECTIVAS TEÓRICAS DE 

APROXIMAÇÃO ENTRE LITERATURAS DE TESTEMUNHO 

HOMOSSEXUAL 

 

Guido Vieira Arosa (UFRJ) 

 

RESUMO: Este artigo objetiva trabalhar dois aspectos do que se conhece por literatura de 
testemunho: em primeiro lugar, por em cheque a separação canônica entre a literatura de 
testemunho da América Latina, conhecida por “testimonio” – que frisa os relatos histórico-
jornalísticos das vítimas do subdesenvolvimento, principalmente, como indígenas, campesinos, 
negros e luta armada da ditadura militar – em relação ao testemunho das vítimas da “Shoah”, 

como hoje se conhece mais comumente o Holocausto – que foca majoritariamente o relato das 
vítimas judias deste evento-limite, priorizando aspectos literários como a cisão do sujeito e a 
narrativa para ultrapassar a morte. Desta forma, ao tentar unir em uma visão geral de “literatura-
mundo” a literatura do trauma, pensar uma perspectiva que colabore com os testemunhos 
homossexuais, passíveis de emergir principalmente a partir dos movimentos identitários e a 
epidemia de Aids. O artigo deseja também discernir teoricamente os conceitos de literatura de 
testemunho em relação à autobiografia e a autoficção, vide que o testemunho é a narrativa do 
trauma e, por isso, expõe questões paradoxais e complexas em relação à “realidade” e à 

“memória”. 

Palavras-chave: Pierre Seel. Reinaldo Arenas. Testemunho. Testimonio. Shoah. América 

Latina. 

Deseja-se falar de dois homossexuais que escreveram suas dores e suas 

homossexualidades, que testemunharam seus traumas: o escritor cubano Reinaldo 

Arenas, com seu livro “Antes que anoiteça” (2009), publicado em 1992, na Espanha, e 

no Brasil, em 1994; e o comerciante francês Pierre Seel, com seu relato “Eu, Pierre 

Seel, deportado homossexual” (2012), lançado em 1994, na França, e no Brasil, em 

2012.  

Portanto, para fazer isso, precisa-se entender duas questões: por que literatura de 

testemunho e por que compará-las. Sendo assim, aqui se falará da diferença entre 
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literatura de testemunho, que é entendida como a literatura do trauma e da experiência-

limite, em relação à autobiografia e à autoficção. Também se problematizará a 

interpretação canônica do testemunho, que separa os relatos do traumático na América 

Latina – conhecido por “testimonio” – e os relatos do traumático no contexto do 

Holocausto, da “Shoah”, que aqui se reporta em linhas gerais como o próprio 

“testemunho”. Explicando o contexto-Reinaldo Arenas e o contexto-Pierre Seel, diz-se 

neste momento que o texto homossexual, de um autor homossexual, que conta sua vida 

real homossexual, surge com força a partir de situações como a emergência dos 

movimentos identitários, dos Estudos Culturais e da Aids. Um texto, como diria Henfil 

sobre o testemunho de exílio de Herbert Daniel, de um homossexual que “aqui é de 

verdade, cotidiano, bate ponto, escova dentes, faz xixi, cocô, cata feijão” (HENFIL In 

DANIEL, 1982, s/p). 

A homossexualidade, então, enquanto categoria classificada e, portanto, passível 

de emergir e sofrer institucionalmente as interferências subjetivas do sistema, surge 

apenas a partir do fim do século 19, quando ela deixa de ser considerada prática isolada 

do sodomita – punida, por exemplo, com a fogueira –, e passa a ser vista como fator 

determinante na constituição do sujeito: “o homossexual do século XIX torna-se uma 

personagem: um passado, uma história, uma infância, um caráter, uma forma de vida” 

(FOUCAULT, 1980, p. 43). 

Falando-se brevemente da trajetória dos dois focos de pesquisa aqui expostos, 

tem-se que Reinaldo Arenas foi um escritor perseguido, preso e enviado a campo de 

trabalho forçado, além de proibido de ser publicado pelo regime de Fidel Castro, em 

Cuba, a partir dos anos 1960 e principalmente nos 1970, por ter feito em seus textos 

transparecer sua homossexualidade, considerada um desvio burguês, e contestado em 

seu texto as bases políticas do autoritarismo. Fatos esses que obrigaram Arenas a fugir 

da ilha em 1980 e, vivendo nos Estados Unidos, se descobrir portador do vírus do HIV e 

se matar em 1990, após finalizar seu testemunho “Antes que anoiteça”, que relata sua 

experiência de opressão política, social e econômica, além de “não relatar” sua relação 

com a Aids, pois da ordem do inominável, misterioso e abismal. 

O texto fala também da necessidade pulsante de finalizar seu objetivo de obra e 

de escrever até que o “escuro da noite” surja e o impossibilite de “gritar”. Os Estados 

Unidos, que detém os arquivos de seus trabalhos em Princeton, utilizam Arenas como 

força contra o comunismo, mas não reconhecem a participação de sua sociedade no 

aniquilamento do escritor, vitimado principalmente pelo preconceito em relação à Aids. 
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Arenas chega a proibir que seus textos sejam publicados em Cuba até a morte de Fidel, 

em uma tentativa de inverter simbolicamente esta interdição de sua obra. Antes proibida 

pelo algoz, agora proibida pela própria vítima. 

Já o francês Pierre Seel foi um jovem homossexual enviado para os campos de 

concentração nazista por ter sido fichado em uma delegacia da Alsácia como 

“homossexual” (ainda que, no começo dos anos 1940 e desde o Código Napoleônico, 

não existisse, na França, nenhuma lei que objetivamente criminalizasse a 

homossexualidade). Fichamento esse ocorrido porque o próprio Pierre se dirigiu à 

delegacia para denunciar o roubo de um relógio seu, ocorrido em um determinado 

parque da cidade. Como a polícia sabia que nesse local havia encontros gays, 

compreendeu que ele lá estava para fazer sexo. A partir da invasão germânica, grande 

parte dos cidadãos franceses notificados como homossexuais nas delegacias foram 

enviados para campos, tendo por base lei conhecida por Parágrafo 175, que equiparava 

homossexualidade a sexo com animais e que perdurou, por mais que obsoleta, na 

Alemanha e França até meados dos anos 1980 e 1990. 

Após o fim da guerra, Seel mantém-se em silêncio e casa-se com mulher 

constituindo família, para relatar sua experiência em livro a um jornalista, oficialmente, 

apenas em 1994, no que se considera surpreendentemente como o primeiro relato de um 

homossexual francês deportado na Segunda Guerra. Em 1981, Seel testemunha, mas 

anonimamente, sua experiência no campo a uma revista homossexual europeia. 

Também é apenas nos anos 1990 que o estado democrático francês reconhece sua 

deportação e o indeniza.  

Arenas e Seel vivenciaram, literária e fisicamente, no contexto europeu e 

americano, portanto, experiências-limite, que podem ser definidas como 

 

a experiência daquilo que existe fora de tudo, quando o tudo exclui 
todo o exterior, daquilo que falta alcançar, quando tudo está 
alcançado, e que falta conhecer, quando tudo é conhecido: o próprio 
inacessível, o próprio desconhecido (BLANCHOT, 2007, p. 187). 
 

O objetivo, então, em analisar ambas as obras comparativamente, é encontrar 

pontos de convergência, a partir da homossexualidade renegada pelo mundo e até 

mesmo pela própria economia simbólica da literatura de testemunho, que aproximem as 

teorias sobre o testemunho literário da Shoah (majoritariamente sobre os judeus na 

Segunda Guerra) – que prioriza a cisão do sujeito atingido pelo trauma e a questão da 
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memória – e o testemunho da América Latina, conhecido por “testimonio” (que relata 

de forma mais aberta a questão das camadas oprimidas campesinas, indígenas e da luta 

armada das ditaduras militares) – que por sua vez foca o relato histórico e jornalístico da 

testemunha diante das mazelas do subdesenvolvimento (geralmente o relato tendo um 

mediador jornalista ou antropólogo).  

Quando se afirma aqui sobre uma “indiferença” da economia simbólica das 

edições de textos testemunhais para com o homossexual, expõe-se com isso o fato de, 

por exemplo, relatos de judeus perseguidos já serem publicados logo após a Segunda 

Guerra Mundial, como os textos mais conhecidos – “Diário de Anne Frank” (1947) e “É 

isto um homem?” (1947) – ao passo que o homossexual passa a narrar-se com mais 

vigor e consistência a partir dos anos 1960, 1970 (com a disseminação dos Estudos 

Culturais e os movimentos minoritários) e, principalmente, nos anos 1980, 1990 (a 

partir da epidemia de Aids que dizimou milhares de homossexuais), vide o surgimento 

em massa de testemunhos homossexuais sobre a epidemia. No entanto, é importante 

frisar que, diferente do que hoje se pode supor, não é imediatamente no pós-Segunda 

Guerra Mundial que o povo judeu é reconhecido como vítima principal do 

Holocausto/Shoah. Apenas ao longo dos anos 1960 em diante que análises focadas no 

judeu como vítima-chave do nazismo passam a ocorrer, principalmente após o 

julgamento de Eichmann, em 1961, com a exibição massiva de testemunhos de vítimas 

e a emergência nos anos 1960 e 1970 dos movimentos identitários, principalmente nos 

Estados Unidos. E literatura de “testimonio” considerada pelo cânone como “fundada” 

pela Casa de las Américas da Cuba pós-Revolução de 1959 (SELIGMANN-SILVA, 

2003, p. 32 e PENNA, 2013, p. 96), figurando a escritora brasileira Maria Carolina de 

Jesus como escritora de “testemunho”. No entanto, vale lembrar que é este mesmo país 

e esta mesma Casa de las Américas que proporciona o “apagamento” de Reinaldo 

Arenas e impede o próprio relato testemunhal dele, já que nos anos 1970 o autor não 

figura da lista oficial de escritores de seu país e, quando preso pelo regime, seu nome 

também não consta em nenhuma prisão (ARENAS, 2009, p. 249). É esta parcialidade 

do testemunho, então, que se deseja aqui frisar como mote para um estudo crítico da 

questão. 

Aproximam-se, aqui, as duas teorias do testemunho porque se compreende que, 

objetivamente, Arenas e Seel subvertem suas lógicas impostas pelo cânone, quando: 1) 

Arenas relata por ele mesmo sua experiência na opressão e na doença, perpassando a 

questão do escrever para ultrapassar a morte, a partir de um forte viés psicanalítico que 
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é tido como característico da narrativa do Holocausto; assim como quando 2) Seel relata 

sua experiência para um jornalista que, aí sim, a transcreve em livro, que por sua vez é 

totalmente transpassado por notas de rodapé históricas, com o objetivo de documentar e 

historicizar o relato. Ou seja: o que a teoria diz ser do testimonio, ocorre no texto da 

Shoah, e o que a teoria diz sobre o texto da Shoah, ocorre no do testimonio. 

Essa intenção teórica, e também prática, de subversão do cânone que empedra e 

classifica os relatos testemunhais, encontra respaldo em considerações como:  

 

no meu entender, esta acepção do conceito de literatura de 
testemunho, por considerar uma grande flexibilidade quanto à forma 
do texto associada a uma natureza de experiências de aberto embate 
ideológico, abre a possibilidade de analisar uma tendência da 
produção literária latinoamericana do século XX em um contexto mais 
amplo, que ultrapassa os limites geográficos do continente e 
aproxima-a à geografia mundial da barbárie, impondo a necessidade 
de examinar as relações entre violência, representação e formas 
literárias (MARCO, 2004, p. 51).  
 

 Do mesmo modo: 

 

Na verdade, gostaríamos de (...) sinalizar a possibilidade de pensar 
esse conceito para além dos estudos da Shoah e do testimonio na 
América Latina. (...) as semelhanças entre diversos pontos da teoria do 
testemunho/testimonio não podem ser perdidas de vista. De certo 
modo, poderíamos dizer que as características fundamentais do 
testemunho e do testimonio são as mesmas: o diferencial está 
sobretudo nas abordagens analíticas (...). Minha proposta é a de 
pensar um denominador comum para esses dois conceitos a partir da 
noção de „teor testemunhal‟ (SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 9 e p. 
30). 
 

Desta forma, pretende-se trazer à luz a problemática da teoria da literatura de 

testemunho vide seu confronto em relação à autobiografia e à autoficção, pois a 

literatura do eu-traumatizado da experiência-limite é muitas vezes inserida e criticada 

teoricamente por analistas que a inserem dentro da narrativa autobiográfica do eu 

generalizado e banal. O texto do trauma não pode ser confundido com o processo 

autobiográfico simplesmente, porque é perpassado pelos paradoxos do traumático. 

Confundir testemunho com autobiografia foi um dos equívocos que fez com que a 

crítica inicial do Brasil ao texto real do eu homossexual da Aids tenha sido tão 

deturpada e reacionária no que diz respeito ao seu “respeito como obra de valor 
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literário”, de acordo com Marcelo Bessa em relação à críticas dos anos 1980 feitas por 

Flora Sussekind e Silviano Santiago, por exemplo:  

 

Flora tem sua preferência por aqueles escritores que tenham driblado 
essa armadilha geracional, ou seja, que não estivessem ligados a um 
referencial tão próximo (...). Desse modo, a „literatura do eu‟ – ou o 
„cárcere do eu‟ – é, para Flora, uma das opções estéticas mais comuns 
do período e, também, a saída criativa mais fraca e barata (BESSA, 
2002, p. 186-187). 
 

O testemunho é a escrita do trauma e do evento-limite que foge à tradução em 

linguagem, necessariamente, e nisso encontra sua riqueza. Portanto, “o testemunho não 

deve ser confundido nem com o gênero autobiográfico nem com a historiografia – ele 

apresenta uma outra voz, um „canto (ou lamento) paralelo‟” (SELIGMANN-SILVA, 

2005, p. 79). Assim como também “não é possível colocar [na literatura de testemunho] 

os mesmos problemas de primeira pessoa que ocorrem quando ela é submetida à 

suspeita nas críticas feitas à centralidade do sujeito” (SARLO, 2007, p. 34). 

Autobiografia, portanto, diferente, aqui, de testemunho, pelo detalhe testemunhal do 

trauma (memórias não são necessariamente traumáticas), considerando por narrativa 

autobiográfica a narração retroativa do sujeito, abençoada pelo cânone por Lejeune, 

com “O pacto autobiográfico”. Já a autoficção – com “práticos” e teóricos que vão 

desde o francês Serge Doubrovsky ao espanhol Manuel Alberca –, por sua vez, conceito 

que mescla fato e elaboração performática sobre ele. 

Sendo assim, a literatura de testemunho recai na interdisciplinaridade (muito à la 

Estudos Culturais) do literário, psicanalítico e histórico, devendo ser entendida diante de 

três perspectivas: em seu sentido jurídico e de testemunho histórico, no caráter de 

sobrevivência a um evento-limite e um atravessar a morte por meio do texto, 

reconhecendo sim características peculiares de cada obra, mas podendo abrir espaços 

para compreender o teor testemunhal como universal e não restrito à gêneros sócio-

geográficos escorregadios. 
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FICÇÃO, HISTÓRIA E MEMÓRIA DA DITADURA NO BRASIL: 
MEMÓRIAS DO CÁRCERE E O QUE É ISSO COMPANHEIRO? 
 

 

                                                                                                              Haidê Silva (USP) 
 
 
 

Resumo 

 
O objetivo do presente trabalho é analisar de que forma Ficção, História e Memória se relacionam nas obras Memórias do 
Cárcere (1953) de Graciliano Ramos e O que é isso companheiro? (1979) de Fernando Gabeira, no que se refere à 
representação dos períodos de ditadura no Brasil na ficção através do recurso à memória dos traumas causados pelos 
períodos de repressão, respectivamente Estado Novo (1937-1945) e Ditadura Militar (1964 – 1985). Memórias do Cárcere 
é um testemunho de Graciliano Ramos sobre a prisão a que foi submetido durante os acontecimentos que antecederam o  
Estado Novo. É, portanto, uma narrativa de quem foi preso e sofreu as privações provocadas pelo regime ditatorial. O 
livro foi adaptado para o cinema por Nelson Pereira dos Santos em 1984 e ganhou dois prêmios, incluindo Cannes e 
APCA. O que é isso companheiro?, por sua vez, pode ser considerado um romance-depoimento, no qual Fernando 
Gabeira busca compreender o sentido de suas experiências: a luta armada, a militância em uma organização clandestina, a 
prisão, a tortura e o exílio. Nessa obra, Gabeira elabora um retrato do Brasil dos anos 60 e 70. O livro também foi 
adaptado para o cinema em 1997, sob a direção de Bruno Barreto e indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. 
 
Palavras-Chave: Ficção. História. Memória. Ditadura. 
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Introdução  
  
 O objetivo do presente trabalho é tratar das possíveis relações entre ficção, história e memória nas obras  

Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos (1953), e O que é isso companheiro?(1979), de Fernando Gabeira. 

Para tanto, consideraremos o contexto histórico de produção de cada uma das obras, bem como a reconstrução 

de cada contexto histórico, pela ficção, através do recurso à Memória dos narradores de cada uma delas.  

 Partimos da hipótese de que a relação entre Ficção, História e Memória nas duas narrativas que nos 

propusemos analisar, se tece no jogo entre lembrança e esquecimento. Além disso, os narradores também 

parecem se esquivar ou esconder-se por trás das incertezas e do registro de passagens obscuras, não sabemos ao 

certo por quais motivos.  

 Outra questão importante a nosso ver, é que os narradores não só relatam as lembranças ou os 

esquecimentos dos períodos históricos dos quais foram testemunhas no passado, mas também refletem não só 

sobre os acontecimentos passados, mas principalmente sobre os traumas decorrentes da memória desses 

acontecimentos.  

 O narrador de Memórias do Cárcere descreve minuciosamente os abalos emocionais causados pelos 

maus tratos sofridos pelos presos, o que consequentemente, levou alguns deles a perder o juízo. E, além disso, o 

narrador também registra a falta de perspectiva de alguns companheiros e até dele mesmo, diante da 

possibilidade de liberdade. O desconforto causado pela prisão foi tão traumático que ao mesmo tempo em que 

os presos políticos anseiam por liberdade, eles também a receiam, ou seja, eles acreditam que não têm 

perspectivas de futuro. 

 Já o narrador de O que é isso companheiro?, conserva a memória traumática do período que se seguiu 

ao golpe de 1964, relembra as passeatas que aconteceram na Avenida Rio Branco, na frente da sede do Jornal 

do Brasil onde trabalhava, refere-se à morte do estudante Edson Luís no confronto com a polícia durante a 

repressão, e das conseqüências desse episódio para a continuidade da luta política contra a Ditadura Militar, faz 

uma reflexão a respeito dos movimentos de esquerda, principalmente no que se refere à organização da luta 

armada, relata o episódio que talvez seja o mais importante daquele contexto, o seqüestro do embaixador 

americano e a repressão que decorrente desse fato, que atingiu não só os que participaram diretamente do 

seqüestro, mas também qualquer pessoa que tivesse alguma ligação com o grupo de seqüestradores. 

 Dessa forma, registra-se a memória de um contexto histórico e também reflexões a respeito de tudo o 

que aconteceu, avaliando não só a sua participação individual, mas também a participação dos companheiros de 

organização, sem deixar de registrar a repressão do regime autoritário, com a prisão, tortura, morte ou exílio  

para aqueles que não concordavam com o que estava acontecendo no país.  
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Memórias do Cárcere 

 

 Graciliano Ramos foi preso em 3 de março de 1936, durante o governo Vargas, e sua prisão fez parte 

dos procedimentos de repressão adotados  após a tentativa de golpe militar em novembro de 1935, quando o 

governo pediu a decretação do estado de sítio por sessenta dias. Nesse contexto, o estado de guerra, a que foi 

equiparado o estado de sítio, foi sucessivamente prorrogado até junho de 1937.   

Em janeiro de 1936, “o ministro da Justiça anunciou a formação da Comissão Nacional de Repressão ao 

Comunismo, encarregada de investigar a participação de funcionários públicos e outras pessoas em atos ou 

crimes contra as instituições políticas e sociais” (FAUSTO, 2009, p. 362). E Graciliano Ramos, escritor, 

jornalista e funcionário público na ocasião, foi preso e permaneceu encarcerado até janeiro do ano seguinte, sem 

que houvesse processo ou acusação que justificasse tal feito.  

 Ainda segundo Fausto (2009), “A criação de um órgão judiciário específico, estritamente subordinado 

ao governo, era uma medida necessária para garantir a punição dos presos, sem grande consideração pelos 

princípios jurídicos vigentes”.  Fausto define o Estado Novo da seguinte forma: 

 

O Estado Novo perseguiu, prendeu, torturou, forçou ao exílio intelectuais e políticos, sobretudo 
de esquerda e alguns liberais. [...] No âmbito da história mais recente, ele se apresentava como a 
conseqüência lógica da Revolução de 1930. Fazia um corte radical entre o velho Brasil 
desunido, dominado pelo latifúndio e pelas oligarquias, e o Brasil que nasceu com a revolução. 
O Estado Novo teria realizado os objetivos revolucionários, promovendo através da busca de 
novas raízes, da integração nacional, de uma ordem não dilacerada pelas disputas partidárias e 
entrada do Brasil nos tempos modernos. (FAUSTO, 2009, p. 376) 
 
 

É esse o contexto histórico de Memórias do Cárcere, obra publicada após a morte do autor, em 1953, 

em quatro volumes. Para a elaboração deste trabalho estamos utilizando a 45ª edição, da Editora Record. Assim, 

a obra a que nos referimos  está dividida em quatro partes:  Parte I: Viagens, 33 capítulos; Parte II: Pavilhão dos 

Primários, 31 capítulos; Parte III: Colônia Correcional, 35 capítulos; e Parte IV: Casa de Correção, 27 capítulos.  

No capítulo I, da Parte I, cujo subtítulo é Viagens, o narrador esclarece o que motivou a escrita de suas 

Memórias: 

 

Resolvo-me a contar, depois de muita hesitação, casos passados há dez anos – e, antes de 
começar, digo os motivos por que silenciei e por que me decido. Não conservo notas: algumas 
que tomei foram inutilizadas, e assim, com o decorrer do tempo, ia-me parecendo cada vez mais 
difícil, quase impossível, redigir esta narrativa. Além disso, julgando a matéria superior às 
minhas forças, esperei que outros mais aptos se ocupassem dela. Não vai aqui falsa modéstia, 
como adiante se verá. Também me afligiu a ideia de jogar no papel criaturas vivas, sem 
disfarces, com os nomes que têm no registro civil. Repugnava-me deformá-las, dar-lhes 
pseudônimo, fazer do livro uma espécie de romance, mas teria eu o direito de utilizá-las em 
história presumivelmente verdadeira? Que diriam elas se se vissem impressas, realizando atos 
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esquecidos, repetindo palavras contestáveis e obliteradas? (RAMOS, 2011, p. 11) 
 

 De acordo com a explicação mencionada acima, o narrador demorou tanto para começar a escrever suas 

memórias primeiramente porque não possuía as suas anotações e, portanto, não se sentia capaz de reproduzir os 

fatos vivenciados. Resolveu então esperar porque gostaria que a tarefa fosse desempenhada por outra pessoa, já 

que ele não se julgava competente para tanto. Outra questão que o afligia era o fato de lidar com pessoas e com 

fatos reais, pois temia as consequências disso.  

O narrador explica como procedeu durante a elaboração das suas memórias no que diz respeito ao 

tratamento dado a si mesmo e aos seus companheiros de prisão:  

 

Fiz o possível por entender aqueles homens, penetrar-lhes na alma, sentir as suas dores, admirar-
lhes a relativa grandeza, enxergar nos seus defeitos a sombra dos meus defeitos. Foram apenas 
bons propósitos: devo ter-me revelado com freqüência egoísta e mesquinho. E esse desabrochar 
de sentimentos maus era a pior tortura que nos podiam infligir naquele ano terrível. (RAMOS, 
2011, p. 15) 

 
 
 O procedimento adotado para a elaboração das memórias foi a tentativa de compreender os outros e a si 

mesmo. Seguiu bons propósitos, mas mesmo assim, admite que pode ter parecido egoísta no passado, 

mencionando um defeito seu que também poderia ser um defeito coletivo. O narrador ressalta ainda que os 

sentimentos maus naquele contexto talvez tenha sido a pior tortura. 

 Quanto ao fato de ter preferido escrever as suas memórias utilizando o pronome da primeira pessoa do 

singular, o narrador esclarece que:   

 
Desgosta-me usar a primeira pessoa. Se se tratasse de ficção, bem: fala um sujeito mais ou 
menos imaginário; fora daí é desagradável adotar o pronomezinho irritante, embora se façam 
malabarismos por evitá-lo. Desculpo-me alegando que ele me facilita a narração. Além disso 
não desejo ultrapassar o meu tamanho ordinário. Esgueirar-me-ei para os cantos obscuros, 
fugirei às discussões, esconder-me-ei prudente por detrás dos que merecem patentear-se. 
(RAMOS, 2011, p. 15-16) 

 

 Assim, ficamos sabendo que apesar de não lhe agradar o uso da primeira pessoa, o narrador a utilizou 

porque isso lhe facilitava a narrativa. No entanto, ele não pretendeu se colocar no primeiro plano da narrativa, 

pois esse lugar está reservado a outros que merecem destaque.  

 Depois de explicar o que motivou a escrita das memórias, como procedeu para elaborá-la e por qual 

motivo utilizou a primeira pessoa, o narrador passa à narrativa propriamente dita, e começa narrando fatos do 

contexto histórico no qual se deu a sua prisão, período que descreve como “ditadura sem freio”: 
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A literatura fugia da terra, andava num ambiente de sonho e loucura, convencional, copiava 
figurinos estranhos, exibia mamulengos que os leitores recebiam com bocejos e indivíduos 
sagazes elogiavam demais. O romance abandonava o palavrão, adquiria boas maneiras, tentava 
comover as datilógrafas e as mocinhas das casas de quatro mil e quatrocentos. Uma beatice 
exagerada queimava incenso defumando letras e artes corrompidas, e a crítica policial farejava 
quadros e poemas, entrava nas escolas, denunciava extremismos. Um professor era chamado à 
delegacia: _ “Esse negócio de africanismo é conversa. O senhor quer inimizar os pretos com a 

autoridade constituída”. O congresso apavorava-se, largava bambo as leis de arrocho – e 
vivíamos de fato numa ditadura sem freio. Esmorecida a resistência, dissolvidos os últimos 
comícios, mortos ou torturados operários e pequeno-burgueses comprometidos, escritores e 
jornalistas a desdizer-se, a gaguejar, todas as poltronices a inclinar-se para a direita, quase nada 
poderíamos fazer perdidos na multidão de carneiros. (RAMOS, 2011, p. 30).  (Grifos nossos). 
 
 

 O contexto histórico descrito pelo narrador de fato é bastante peculiar, pois a literatura perdia a 

qualidade em decorrência da censura, as escolas e os professores perderam a autonomia e encontravam-se 

vigiados, os jornais censurados e os jornalistas obrigados a desdizer o que haviam dito. Nesse contexto histórico 

de censura, repressão e tortura, a sociedade não tinha muitas expectativas e sofria as consequências do regime 

de repressão.  

 E justamente por esses motivos, a prisão do narrador permanece sem esclarecimento. Ele esperou em 

vão pelo momento em que seria interrogado, mas isso não aconteceu e ninguém ofereceu explicação para os 

acontecimentos arbitrários: 

 

                                         A minha situação não melhorava nem piorava. Ausência de processo, nenhuma testemunha; 
adiava-se, provavelmente não se realizaria o interrogatório longamente esperado. Minha mulher 
andava pelas repartições, a inquirir debalde; em falta de esclarecimentos, enviavam-na de um 
lugar para outro.  (RAMOS, 2011, p. 274-275) 

 
  Além de presos sem processo, as transferências de prisão se sucediam sem que ninguém respondesse à 

pergunta para onde vamos? Esse procedimento causava insegurança, desorientação, angústia e nervosismo entre 

os presos, que aguardavam ansiosos o próximo passo esperando sempre pelo pior: 

 

Se nos deixassem quietos, percevejos a sugar-nos, camas de ferro a escoriar-nos, tudo ficaria 
bem. Mas sempre nos removem, sem explicações, mostrando que não temos direito ao sossego e 
tanto podemos ir para a sala da capela, reclusão de burgueses e professores da universidade, 
como para a Colônia Correcional, onde guardam a canalha, o enxurro, vidas sórdidas. (RAMOS, 
2011, p. 365) 

 

 Os presos foram confinados sem respeito aos direitos fundamentais, ou seja, não sabiam nem sequer o 

motivo da prisão, do que tinham sido acusados e quais seriam os procedimentos jurídicos. A respeito da 

supressão dos direitos, a compreensão do conceito de Estado de Exceção pode nos ajudar a entender melhor o 

contexto histórico a que se refere:  
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Em nosso estudo do estado de exceção, encontramos inúmeros exemplos da confusão entre atos 
do poder executivo e atos do poder legislativo; tal confusão define uma das características 
essenciais do estado de exceção. [...] Porém, do ponto de vista técnico, o aporte específico do 
estado de exceção não é tanto a confusão entre os poderes, sobre o qual se insistiu bastante, 
quanto o isolamento da “força de lei” em relação à lei. Ele define um “estado da lei” em que, de 

um lado, a norma está em vigor, mas não se aplica (não tem “força”) e em que de outro lado, 

atos que não têm valor de lei adquirem sua “força”. [...] O estado de exceção é um espaço 

anômico onde o que está em jogo é uma força de lei sem lei. (AGAMBEN, 2004, p. 60-61) 

Assim, “O estado de exceção não é uma ditadura, mas um espaço vazio de direito, uma zona de anomia 

em que todas as determinações jurídicas – e, antes de tudo, a própria distinção entre publico e privado – estão 

desativadas. (AGAMBEN, 2004, p. 78) 

O narrador parece não ter sido vítima de maus tratos e nem de tortura na prisão “A ordem publica 

julgava-me inofensivo, tanto que nem me afligia com perguntas, mas não revelava o intuito de mandar-me 

embora” (RAMOS, 2011, p. 275), mas denuncia, em seu relato, a tortura sofrida pelos companheiros “Ao deixar 

a sala de tortura, Sérgio mexia-se a custo: andava nas pontas dos pés feridos, arrastando os sapatos, os 

calcanhares fora dos tacões: a rigidez do couro magoava-lhe a carne viva, sangrenta. (RAMOS, 2011, p. 212). 

 A narrativa das memórias segue então num jogo entre lembrança, esquecimento, incertezas e registro do 

processo traumático pelo qual passaram os prisioneiros, o que dificultaria a vida fora da prisão após serem 

libertos. A respeito das relações difíceis entre história e memória e do trabalho inseparável de lembrança e 

esquecimento, Montolli (2013), afirma que:  

 

Na apreensão da relação da memória à história, Ricoeur (2007) detecta a verdade como sendo o 
elemento comum entre ambas. Segundo esse autor, a busca do passado, visando à exatidão, à 
fidelidade, à verdade, tende a invalidar a ideia da equivalência da memória à imaginação. Se esta 
última se identifica com o irreal e com a ficção, a memória, apesar de sua fragilidade e de seus 
enganos, visa, ao contrário, à fidelidade e à verdade. A história reencontra, então, a memória 
nessa sua ambição de verdade.  (MONTOLLI, 2013, p. 39) 

 

 Ainda segundo Montolli (2013), o esquecimento foi abordado por Ricoeur (2007), de uma forma 

particular, como um “atentado à fiabilidade da memória, uma falha, uma lacuna”. E a respeito da memória e de 

suas relações com o passado e o futuro, a autora afirma: 

 

A memória confere sentido ao passado como diferente do presente e do futuro e é como se 
tornasse épica a luta pela sobrevivência, possível na figura do narrador. Evocações da memória 
configuram o passado e a capacidade de reter, subjazendo a garantia de identidade e, 
igualmente, conferindo a imortalidade pelo lembrar os mortos. O que é memorável não morre. 
Aliás, a morte não chega com a velhice, mas com o esquecimento. O reforço do revelar e exibir 
a sua individualidade enquadra a coragem de possibilidade e realização quotidiana, que nos 
reporta para a já clarificada diferença entre estar vivo e estar completamente vivo. 
(MONTOLLI, 2013, p. 47) 
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 Assim, nesse jogo entre lembrar e esquecer, e nas relações da memória com o passado e o futuro, há 

passagens da narrativa em que o narrador afirma lembrar-se perfeitamente dos acontecimentos passados, como 

por exemplo, quando descreve a esposa de Luiz Carlos Prestes “Olga Prestes era branca e serena” (RAMOS, 

2011, p. 216).  O narrador se esforça para fixar o passado na memória, justamente para não se esquecer dos 

companheiros de prisão: 

 

Ao sair da caixa móvel, José Gomes, o velho Eusébio, Guerra, Zoppo, deixavam de ser sombras, 
ganhavam corpo: lembro-me deles. Mangaratiba é um lugar miúdo, que procuro fixar na 
memória para não me esquecer dos companheiros. Uma povoação triste e abafada, com montes 
em redor. (RAMOS, 2011, p. 399). (Grifos nossos).  

 

 Por outro lado, o narrador também se refere a momentos do passado dos quais não consegue lembrar: 

 

Tento lembrar-me de qualquer coisa exterior, vista nos campos, nas plataformas das estações. 
Não me lembro de nada, inúteis as pessoas, inútil a paisagem. Rodávamos no meio de laranjais, 
observei-os no regresso. Não havia laranjais. Havia apenas a informação desgraçada: mais três 
meses de guerra.  [...]  O soldadinho magro e pálido era uma criatura boa, não tinham força para 
incutir-lhe ferocidade. O instinto o levava a conversar comigo, a ver em mim um tipo como ele. 
Uns miseráveis o açulavam debalde: não sabia morder. Com certeza desejei agradecer-lhe, e o 
receio de parecer covarde abafou o impulso. Não me recordo, isso me aconteceu algumas 
vezes. Nevoeiro mental, fugas, carência de nexo, o estado de guerra e os buracos do tintureiro.  
(RAMOS, 2011, p. 397). (Grifos nossos). 

 

 Há relatos de momentos passados dos quais o narrador não se lembra muito bem são, portanto, incertos, 

parecem uma falha na memória ou talvez as incertezas sejam propositais para provocar a reflexão a respeito do 

que poderia ter sido: 

 

Penso haver falado pouco mais ou menos assim. Em redor me afirmaram disposições 
pacíficas. Bem. E dirigi-me ao funcionário de rosto manhoso: _ Diga ao diretor que não 
tencionamos fazer revolução aqui dentro. O jantar voltou porque era demais. É impossível, 
deitados, sem exercício, digerirmos tanta carne, tanta farinha: não temos estômagos de jibóia. 
Ignoro se a comida é ruim, nunca toquei nela, a minha parte sempre foi devolvida intacta. Não é 
protesto, é que não posso engolir isso. (RAMOS, 2011, p. 388). (Grifos nossos). 

 

E por último, o narrador faz referência ao trauma causado por aquele momento no qual ele e alguns 

companheiros estiveram presos e das consequências da prisão para o futuro de cada um deles: 

 
A tatuagem meio desfeita era medonha. Esforçara-me em vão por desviar dela a vista, o homem 
delicado aventurara uma confidencia assombrosa: acabava de cumprir sentença e temia ser solto. 
Para onde havia de ir? Acostumava-se ao serviço leve na rouparia. Dentro de dois anos mandá-
lo iam embora. E perguntava aflito: _ “Para onde?”. Essas palavras tinham-me impressionado e 
não me cansava de repeti-las. Ao deixar a sala, fazia a mim mesmo a pergunta do rapaz do 
esqueleto: _ Para onde? (RAMOS, 2011, p. 367) 
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 Se o companheiro de cárcere se perguntava o que fazer quando conseguisse a liberdade, e não conseguia 

encontrar perspectivas de futuro, o mesmo acontece com o narrador, diante da impossibilidade de retomada do 

seu caminho, sem os vestígios que a prisão deixaria neles:  

 
Para onde me enviavam com aquela gente desconhecida? Pensei no gracejo de Walter Pompeu: 
_ “Liberdade? Nunca mais. Quando houver uma greve de barbeiros, agarram você”. A Colônia 

Correcional, uma desgraça. Mas se por acaso me lançassem na rua, seria desgraça também. Em 
que me iria ocupar? Sentia-me incapaz de trabalho, a vida se estragara. Camaradas antigos 
voltariam a cara, dobrariam esquinas ao ver-me, receosos de comprometer-se. havia em mim 
pedaços mortos, ia-me, aos poucos, habituando à sepultura; difícil ressurgir, vagar na multidão, 
à toa, como alma penada. (RAMOS, 2011, p. 367). (Grifos nosso). 

 

 O isolamento social decorrente do encarceramento tem como consequência o fato de que a liberdade tão 

almejada pelos presos passasse a ser vista com receio, justamente porque não havia perspectivas de futuro, pois  

os presos sabiam que não seriam bem recebidos quando retornassem ao meio social do qual foram arrancados. 

Nesse contexto, o narrador se considera praticamente morto. Simbolicamente, é como se eles estivessem mortos  

para a sociedade e, portanto, voltar a ela, ou seja, viver novamente, seria quase impossível, já que o cárcere 

matou alguma coisa em cada um dos encarcerados, que não se poderia recuperar jamais. Assim, como 

sobreviver sem a recuperação do que foi perdido? E o que exatamente foi perdido? Em alguns casos a 

dignidade, em outros a própria vida. 

 

O que é isso companheiro? 

 Fernando Gabeira, é escritor e jornalista que se destacou logo no início da carreira, enquanto redator do 

Jornal do Brasil, onde trabalhou de 1964 a 1968. No final dos anos 60, Gabeira ingressou na luta armada contra 

a Ditadura Militar e foi preso e exilado.   

 O Regime Militar foi instaurado no Brasil através do Golpe de 1964, ocasião em que os militares 

assumiram o governo do país em resposta a uma série de reformas e medidas anunciadas pelo governo João 

Goulart. A proposta inicial era livrar o país da corrupção e do comunismo e restaurar a democracia, mas o novo 

regime acabou por mudar as instituições do país através dos Atos Institucionais que tinham por objetivo reforçar 

o Poder Executivo e reduzir a ação do Congresso.  

O que é isso companheiro? é portanto um testemunho dos acontecimentos que se deram nesse contexto 

histórico.  A obra foi publicada logo após a anistia e tem como propósito contar a aventura coletiva da 

resistência à ditadura militar no Brasil. Quanto à estrutura, o livro está organizado em 16 capítulos nesta ordem: 

Homem correndo da polícia; fica conosco, Aragão; engolindo sapos; desamando uns aos outros; Caparaó, a 

guerrilha sobre o morro; O buraco é mais embaixo, Monsieur; Somos todos cosmonautas?; Sangue, gases e 

lágrimas; Um dia vão entender; O ritual de iniciação; Ser mãe; Retrato de família, com os homens; As histórias 
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da O; Visita, só aos domingos; Babilônia, Babilônia; Onde o filho chora e a mãe não ouve.  

 Sobre o significado da narrativa,  o narrador esclarece que ela é fruto de um homem que viveu correndo 

da polícia, e que escreve para tentar compreender como foi que as coisas se passaram para que ele se visse em 

semelhante situação em tão pouco tempo: 

 

No entanto, era preciso correr. Correr rápido para chegar a tempo e meio disfarçado para não 
chamar a atenção dos carros militares. E talvez o cara da esquina nem fosse de esquerda. Foi 
assim, nessa corrida meio culpada, que me ocorreu a ideia: se escapo de mais essa, escrevo um 
livro contanto como foi tudo. Tudo? Apenas o que se viu nesses dez anos, de 1968 para cá, ou 
melhor, a fatia que me tocou viver e recordar. Este, portanto, é o livro de um homem correndo 
da polícia, tentando compreender como é que se meteu, de repente, no meio da Irarrazabal, se 
havia apenas cinco anos estava correndo da Ouvidor para a Rio Branco, num dos grupos que 
fariam mais uma demonstração contra a ditadura militar que tomara o poder em 1964. Onde é 
mesmo que estávamos quando tudo começou? (GABEIRA, 2009, p. 11) 
 

 
 A escrita é uma tarefa que o narrador se atribuiu caso conseguisse sobreviver à repressão e soa quase 

como uma promessa feita em um momento difícil, e que se transformaria em dívida para consigo mesmo e para 

com os companheiros mortos pela ditadura militar: “Sobrevivi. E pensei que fosse interessante contar a história” 

(GABEIRA, 2009, p. 126) 

 O narrador passa então à descrição do contexto histórico, relatado de acordo com as suas recordações. E 

dessa forma, não poderia deixar de fazer a denúncia da repressão que caracterizou tal período em questão: 

 

A morte de Edson Luís no Calabouço foi um novo alento para um movimento de massas que já 
estava em ascensão. O encontro entre a PM e os secundaristas, que protestavam contra os preços 
e a comida do Calabouço, parecia que ia ser apenas mais um encontro: bombas pra cá, gritos e 
vaias pra lá, e todos continuariam o dia dentro da maior normalidade. O tiro que matou Edson 
disparou também um processo que a própria direção do movimento não conseguiria controlar. 
Primeiro foi o choque, o grito de ódio. Em seguida foi o corre-corre, o vaivém, o zum-zum, sem 
que se soubesse exatamente o que fazer. A ideia de levar o corpo para a Câmara dos Vereadores, 
ninguém poderia negar aquela morte, enquanto a noticia ia correndo pela cidade, mobilizando as 
pessoas. De todo lado começava a chegar gente. (GABEIRA, 2009, p. 55) 

 

 À semelhança do processo narrativo adotado em Memórias do Cárcere, o narrador de O que é isso 

companheiro? tece  sua narrativa no jogo entre lembrança, esquecimento e incertezas. Assim, há 

acontecimentos dos quais o narrador se lembra perfeitamente: 

 

Lembro-me de que o carcereiro abriu a porta do X2 na Operação Bandeirantes e me chamou 
para subir. Reclamei: “Poxa, já depus, não tenho nada a dizer”. O carcereiro, creio que era o 

marechal, disse apenas: “Parece que é só pão. Sem porrada”. Subi as escadas com o coração na 

mão. Na PE, descíamos as escadas com o coração na Mao. Era de noitinha e a equipe mais dura 
estava de plantão – a equipe de Albernaz. Deram-me um álbum de fotos com todas as pessoas 
caídas em Ibiúna. Perguntaram se conhecia alguém e fiquei horas olhando o álbum. Era uma 
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chance de matar as saudades. Como estava magra a Soninha, que cara de cansados tinham todos. 
O escrivão se impacientou: “Ô rapaz, conhece ou não conhece? Se não conhece é melhor voltar 

pra cela e parar de empatar nosso tempo”. Pensar que o álbum ainda existe. O amigo estava ali. 

Provavelmente com a boca seca e certamente com os olhos espantadíssimos. Nunca mais o vi. 
(GABEIRA, 2009, p. 83). (Grifos nossos). 

 

 Mas há outros acontecimentos, dos quais o narrador não se lembra de forma alguma: 

 

Era uma quinta-feira, principio de primavera. Não me lembro se o verde era mais intenso, se 
havia algum cheiro especial no ar. Não me lembro de nada, exceto de que era um dia nublado, 
desses milhares de dias que entram na gaveta da memória e de lá não saem jamais. É uma 
vergonha: uma coisa de tanta gravidade, tão importante na vida de todos nós que fazíamos a luta 
armada, e o narrador, sempre que pensa no episódio, só se lembra de uma frase. A frase de 
Richard Nixon para William Rogers, ao ser informado, de madrugada, de que o embaixador 
americano fora seqüestrado numa rua da zona Sul do Rio de Janeiro: “Rogers, que merda é 
essa?” (GABEIRA, 2009, p. 95). (Grifos nossos). 

 

 Alguns acontecimentos do passado são relembrados de forma incerta, pois o narrador não tem certeza se 

eles se passaram exatamente de acordo com a lembrança que conserva deles: 

 

                                      Pode até ser que a frase não tenha sido exatamente essa. Que isso tenha sido uma pura invenção 
do Daniel, tentando imaginar o diálogo que as agências anunciaram naquela madrugada. O fato 
é que jamais saiu da minha cabeça. Cada vez que me lembro do episódio, é ela que se impõe, 
abrindo caminho nos mil e um detalhes que se acumulam na memória. Ainda hoje, olhando a rua 
da janela do sexto andar, vejo os punks se esfaqueando na entrada do prédio e me pergunto: 
Rogers, que merda é essa? A frase passou a ser uma chave para tudo que acontece muito rápido, 
de supetão: vupt e pronto, just like that. (GABEIRA, 2009, p. 96). (Grifos nossos). 

 

 E finalmente, há momentos do passado dos quais seria melhor não se lembrar, pois estes provocaram 

traumas que não podem ser reparados pelo tempo e, portanto, fazem mal a memória de quem sobreviveu e não 

pode deixar de lembrá-los:  

 

A condenação dos homens, justiça militar, isso não é nada. Pior é a memória de quem lembra. 
Começamos um intenso processo de treinamento militar. Com o AI-5 fomos jogados mais ainda 
na clandestinidade. Saíamos nos fins de semana para uma praia deserta, como quem fosse fazer 
um piquenique. Dentro de nossas cestas, os revólveres e as balas; dentro das garrafas, a gasolina. 
Montávamos um tiro ao alvo na areia, de frente para o mar. Eram uns velhos revolveres 22 e o 
alvo estava sempre perto, o alvo estava sempre imóvel. Voltávamos com a maior confiança do 
mundo em nossas capacidades militares. E o que sabíamos? Atirar regularmente com um 
revólver 22, preparar um ou outro coquetel Molotov, que explodíamos nas pedras. O feijão com 
arroz. (GABEIRA, 2009, p. 80-81). (Grifos nossos).  
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Considerações Finais 

 

A relação entre Ficção, História e Memória nas duas obras analisadas nesse trabalho se tece em uma 

narrativa que privilegia o jogo entre lembrar e esquecer. Os narradores se colocam na posição de testemunhas 

dos contextos históricos em que viveram, e desse lugar em que falam, são capazes de relatar as especificidades 

de cada um dos períodos de ditadura em questão, e também de registrar as formas de repressão utilizadas para 

calar os opositores, ou supostos opositores ao regime autoritário. Os narradores também fazem uma reflexão, à 

medida que reconstituem os acontecimentos através da memória que conservam do passado, a respeito da 

participação individual e coletiva nos acontecimentos. E dessa forma, se lembrar perfeitamente de alguns 

acontecimentos e acabaram por não se lembrar muito bem, ou por se esquecerem completamente de algumas 

coisas. Os narradores também se referem aos traumas causados pelos períodos de repressão e encarceramento e 

o quanto é traumático conservar a memória desses acontecimentos, principalmente porque aqueles que 

sobreviveram acabaram por se atribuir a tarefa de escrever a história, justamente para conservar a memória dos 

mortos e para que as arbitrariedades cometidas não caiam no esquecimento.  

O narrador de Memórias do Cárcere foi preso e testemunhou a tortura de seus companheiros, ou seja, 

dos presos políticos durante o governo Vargas, e dessa forma, pode registrar e refletir a respeito do contexto 

histórico que antecedeu a implantação do Estado Novo (1937-1945) no Brasil. A sua narrativa recupera o 

passado através da memória que conserva dos acontecimentos. E assim, no jogo entre a lembrança e o 

esquecimento, pode compreender melhor a sua atuação e a atuação coletiva naquele contexto e, portanto, 

através da narrativa de suas memórias recupera o passado e a dignidade perdida, a sua e a dos companheiros 

mortos pelo governo autoritário.  

E o narrador de O que é isso companheiro? participou ativamente do movimento de resistência à 

Ditadura Militar (1964-1985) no Brasil, e portanto, não poderia deixar de sofrer as consequências de ter ousado 

resistir: foi preso, torturado e exilado. Esse narrador também se propõe a recuperar os fatos através da memória 

que ainda conserva dos acontecimentos, e à semelhança do narrador de Memórias do Cárcere, também constrói 

a sua narrativa no jogo entre lembrar e esquecer. Assim, ele não só registra a participação individual e coletiva 

no movimento de resistência, mas também denuncia a repressão e provoca uma reflexão a respeito da atuação 

política dos movimentos de esquerda.  

Assim, a relação entre Ficção, História e Memória nas narrativas analisadas se constroem no interior das 

próprias narrativas, à medida que os narradores se propõem a tecê-las no jogo entre lembrança e esquecimento e 

dessa forma, os acontecimentos históricos são reconstituídos a partir da memória, capaz de transitar pelos 

tempos presente, passado e futuro, e principalmente de garantir que tais acontecimentos não sejam esquecidos, 

pois a memória que se conserva deles será preservada para o futuro através da ficção.   
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L’EVÉNEMENT DE ANNIE ERNAUX: ESCREVER O INDIZÍVEL 

 

Isadora de Araújo Pontes (UFJF) 
Jovita Maria Gerheim Noronha (UFJF) 

 

RESUMO: O trabalho em questão pretende apresentar uma análise crítica da obra L’événement 
[O acontecimento] (2000) de Annie Ernaux, tendo em vista a hipótese de que essa narrativa que 
relata a experiência de seu aborto clandestino realizado na França em 1964 é um ato transgressor 
que permite que a autora torne comunicável a violência e o trauma sofridos, reinscrevendo a 
experiência dentro de uma dimensão política e social. O próprio ato da rejeição da gravidez pela 
mulher ainda é considerado um comportamento que foge à natureza, ao normal, ignorando-se que 
essa norma também se trata de uma produção artificial das relações de poder. Além disso, uma 
narrativa referencial sobre um aborto ilegal é, igualmente, uma narrativa sobre um crime 
cometido. Na obra, Ernaux busca não apenas relatar a experiência, mas aproximar-se da violência 
sofrida. Trata-se de uma narrativa sobre um tema tabu e abjeto, bem como sobre a experiência de 
um acontecimento traumático. Dessa forma, propomos uma reflexão sobre o caráter indizível de 
sua escrita através dos interditos ultrapassados pela autora, focando-nos no interdito da escrita 
para as mulheres; no interdito da presença da sexualidade e do corpo, pois como postula Elizabeth 
Grozs (2007) a corporalidade na sociedade ocidental sempre foi vista como inferior a 
racionalidade; e, por fim, no interdito de se narrar o trauma do aborto, ao qual o psicanalista 
Georges Gaillard atribui um status de momento auto-fundatório. 
 
Palavras-chave: Annie Ernaux. Autobiografia. Aborto. Indizível. 
 
 

 Annie Ernaux é uma escritora consagrada entre as produções autobiográficas 

francesas que publicou seu primeiro livro, Les Armoires Vides [Armários Vazios], em 

1974. A partir de La place [O Lugar] (1983), seu quarto livro, a autora se decide por uma 

escrita referencial marcada pela tentativa de total recusa do romanesco. Porém, mesmo 

que Ernaux escreva sobre sua vida pessoal, o contexto social é determinante para a 

produção de suas obras, que ultrapassam o relato de uma experiência individual. O “eu” 

de seus textos é, muitas vezes, transpessoal, pois expõe a formação do indivíduo inserido 

no mundo, como afirma no prefácio de Écrire la vie [Escrever a vida] (2011): “Sempre 

escrevi ao mesmo tempo de mim e fora de mim, o "eu" que circula de livro em livro não 

6111

Ana
Pencil



2 
 

é assinalável à uma identidade fixa e sua voz é atravessada por outras vozes, parentais e 

sociais, que nos habitam” (ERNAUX, 2011, p.7, tradução nossa)1. O íntimo nos seus 

textos aparece como lugar do social, através de um projeto de escrita que visa a 

despossessão do “eu” enquanto indivíduo completamente separado dos outros e de seu 

meio. 

Em Les Armoires Vides, a personagem-narradora, Denise Lesur, conta sua história 

de alienação social a partir do aborto que vive no presente da narrativa. A narradora 

afirma trazer em si duas linguagens que se mesclam na escrita, marcadas pelos dois 

mundos com os quais tem contato, o de sua família e o da escola. Segundo Amaury 

Nauroy (2006), ao incorporar a uma literatura dominante um léxico e uma sintaxe 

dominadas, a autora rompe com a hierarquia social. Como ela mesma afirma em 

L'écriture comme un couteau [A escrita como uma faca] (2003), nos textos a partir de La 

place [O lugar] (1983) não se trata de uma afirmação ou busca do “eu”, mas de uma perda 

do “eu” numa realidade mais vasta, que compreende uma cultura, uma condição. As 

escolhas temáticas, lingüísticas e formais de Annie Ernaux não se dão ao acaso, são, ao 

contrário, fruto de um trabalho que excede a literatura e adentra o campo da história, da 

política e da sociologia. 

Embora o aborto vivido esteja no centro da rememoração da narrativa de Les 

Armoires Vides, a obra se foca sobretudo em sua experiência enquanto classe dominada. 

A autora aborda recorrentemente em suas obras seu lugar de trânsfuga de classes, por ter 

nascido em um meio econômica e intelectualmente dominado e ter ascendido, através da 

aquisição do capital cultural. Entretanto, seus textos também levantam questões sobre 

outras formas de dominação. Em L’événement [O Acontecimento] (2000), Annie Ernaux 

narra a descoberta de uma gravidez inesperada, em outubro de 1963, aos 23 anos, e o 

aborto clandestino realizado em janeiro de 1964 em Paris, posto que o procedimento foi 

legalizado apenas em 1975 com a lei Veil. Neste trabalho, procuraremos situar alguns dos 

aspectos que se relacionam à narrativa desse aborto, a qual consideramos como uma 

escrita de algo indizível, por buscar transmitir aquilo que a linguagem falha em traduzir, 

procurando alcançar uma experiência dos limites morais, físicos e psicológicos. 

 Antonio Gramsci, em seus Cadernos do Cárcere, ao tratar das “justificações das 

autobiografias”, considera que os textos autobiográficos podem ser concebidos 

“politicamente”, pois mesmo que nossa vida seja semelhante a mil outras, “ela tomou 

                                                           
1 “J’ai toujours écrit à la fois de moi et hors moi, le ‘je’ qui circule de livre en livre n’est pas assignable à 

une identité fixe et sa voix est traversée par les autres voix, parentales, sociales, qui nos habitent.” 
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uma direção que as outras mil não podiam tomar e de fato não tomaram” (GRAMSCI, 

2001, p. 126). A narrativa autobiográfica permite uma descrição “em ato” do processo, 

criando essa possibilidade e expondo essa direção. Nesse sentido, segundo ele, a 

autobiografia pode substituir o ensaio político ou filosófico, pois ela é capaz de mostrar 

a “vida em ato” e não de acordo com aquilo que deve ser segundo as leis e princípios 

morais. No próprio projeto escritural de Annie Ernaux, a partir da consideração de 

Gramsci, podemos identificar confluências com o ensaio que permitem que sua escrita 

ultrapasse certa concepção de literatura, desafiando-a a estar em estreita relação com a 

política ao se engajar na busca pela transmissão de uma imagem do real. Dessa forma, a 

autora narra frequentemente, como em L’événement, aquilo que não pode ser ou não deve 

ser dito, o interdito e o indizível, abordando a vida como experiência como ato. 

 Aqui analisaremos o indizível através dos interditos a serem ultrapassados para 

que seja possível a criação a partir da rememoração da experiência traumática e 

transgressora. Há, inicialmente, o interdito da escrita para as mulheres, pois mesmo que 

hoje a produção feminina seja profícua, o cânone é ainda composto em sua maioria por 

homens, brancos e ocidentais. O segundo interdito que procuraremos situar relaciona-se 

ao primeiro, pois diz respeito a presença do corpo e da sexualidade na narrativa. Outra 

marca do indizível da escrita que apontaremos está na intransmissibilidade do trauma. À 

vista disso, percebemos que a obra de Ernaux enfrenta diferentes obstáculos no momento 

da representação literária de sua experiência. 

A autora afirma que a questão de classe é mais importante para sua escrita do que 

a individuação sexual. No entanto, como declara em Le vrai lieu [O verdadeiro lugar] 

(2014), considera que quando se é uma mulher que escreve, além de uma experiência de 

vida diferente, há o desafio da legitimidade: 

 

Não sou uma mulher que escreve, sou alguém que escreve. Mas 
alguém que tem uma história de mulher, diferente daquela de um 
homem. Essa história, era, antes da contracepção e do aborto 
legal, aquela da pior prisão à procriação. E a experiência que uma 
mulher tem do mundo no cotidiano não é a de um homem. Na 
realidade, a dificuldade para uma mulher – mesmo que eu não a 
tenha sentido – é fazer admitir a legitimidade de escrever sua 
experiência de mulher (ERNAUX, 2014, p. 56-57, tradução 
nossa)2 

                                                           
2 Je ne suis pas une femme qui écrit, je suis quelqu’un qui écrit. Mais quelqu’un qui a une histoire de femme, 

différente de celle d’homme. Cette histoire, c’était, avant la contraception et l’avortement libre, celle du 

pire enchaînement à la procréation. Et l’expérience qu’une femme a du monde au quotidien n’est pas 
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Em uma sociedade calcada na divisão binária entre masculino e feminino, enquanto dois 

polos opostos e hierarquizados, a experiência de um indivíduo reconhecido como 

pertencente à categoria de mulheres é também uma experiência de dominação. No campo 

da literatura, embora hoje contemos com uma grande produção feminina, até o século 

XVIII as mulheres estavam presentes, com raríssimas exceções, apenas enquanto 

personagens. Para as mulheres, a escrita era algo interdito, por ser considerada uma 

ocupação masculina, assim como todas as atividades relacionadas ao intelecto. Apesar de 

no século XIX, ter começado um movimento mais intenso de ruptura com essa 

perspectiva, trata-se ainda de uma escrita que, em sua maioria, não afirma a mulher 

enquanto sujeito, a partir de textos que não buscam uma identidade própria, mas a 

identidade já estabelecida e atribuída ao masculino. Logo, mesmo quando as mulheres 

começam a adentrar no campo da literatura, a presença de aspectos ligados à feminilidade 

permanece interditada.  

Os obstáculos encontrados pela narrativa da experiência da mulher enquanto 

indivíduo no mundo refletem, também, na dificuldade das escritoras de se afirmarem 

enquanto “um sujeito que diz “eu”, que tem a intenção de se dizer, e mesmo de se mostrar 

afastando-se do olhar e do discurso masculino” (SEYS, 2012, p. 8, tradução nossa)3. Essa 

impossibilidade de se reconhecer como sujeito se associa a subjugação e desvalorização 

do feminino, posto que os grandes temas – guerras, conquistas, viagens – eram aqueles 

associados a virilidade, a um mundo do qual as mulheres eram completamente excluídas, 

enquanto que aqueles assuntos mais voltados para o interior, o privado, o íntimo, eram 

desvalorizados. 

Com as mudanças operadas a partir do final do século XIX, como a organização 

das mulheres em lutas pelo direito ao voto e ao acesso à escolaridade superior, e o 

crescimento dos movimentos sociais e feministas, as mulheres começaram a participar 

mais ativamente do mundo intelectualizado, gerando a conquista de cada vez mais 

reconhecimento na literatura. Enquanto isso, no campo das escritas de si, podemos 

observar um movimento de valorização do passado. Segundo Andreas Huyssen, desde a 

década de 1960 há uma emergência de discursos da memória, devido aos processos de 

                                                           
celle d’un homme. En realité, la dificulté pour une femme – même si je ne l’ai pas ressentie – c’est de 

faire admettre la légitimité d’écrire son expérience de femme. 
3 “un sujet qui dit “je”, qui a l’intention de se dire, et même de se montrer en se dégageant du regard et du 

discours masculins” 
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descolonização e o surgimento de novos movimentos sociais em busca de histórias 

alternativas. Tal tendência pode ser relacionada ao aparecimento, nas últimas décadas, de 

um grande número de textos referenciais escritos por mulheres, ultrapassando-se o 

desafio de se afirmar enquanto sujeito detentor de uma experiência que vale a pena ser 

narrada. 

Podemos destacar em L’événement, também, o interdito da presença do corpo 

como lugar da experiência. Elizabeth Grozs, em seu ensaio “Corpos Reconfigurados”, 

aborda a dualidade mente/corpo de modo a evidenciar como o corpo, enquanto matéria 

orgânica, foi negligenciado na filosofia ocidental, que se guia por uma lógica dicotômica 

e polarizada na qual o corpo aparece enquanto inferior, assim como todas as 

manifestações que lhe são associadas. A dualidade mente/corpo desencadeia, ainda, 

outros pares antitéticos como psicologia/fisiologia, sensatez/sensibilidade e ser/outro. 

Essa visão binária é marcada, igualmente, por uma hierarquização entre os dois termos 

polarizados, a partir da qual “o termo primário define-se expulsando seu outro e neste 

processo estabelece suas próprias fronteiras e limites para criar uma identidade para si 

mesmo” (GROZS, 2000, p. 48). Portanto, o corpo é aquilo que não é a mente mas deve 

ser subordinado, sendo “codificado em termos que são eles mesmos tradicionalmente 

desvalorizados” (GROZS, 2000, p. 49). A oposição macho/fêmea se correlaciona a essa 

dualidade, sendo o masculino associado a mente e o feminino ao corpo. Mesmo quando 

o pensamento filosófico ocidental assume que a corporalidade é também masculina, 

continua a enxergar as formas de corporalidade de cada sexo como essencialmente 

distintas e qualifica os corpos das mulheres como sempre desiguais, inferiores e 

subordináveis por suas características biológicas. 

Em L’événement, a autora-narradora relata também a própria experiência física, 

descrevendo na narrativa a expulsão do feto de seu corpo: 

 

Senti uma violenta vontade de cagar. Corri para o banheiro, do 
outro lado do corredor, e me agachei na frente da privada, de 
frente para a porta. Via o piso entre minhas coxas. Empurrei com 
todas as minhas forças. Aquilo jorrou como uma granada, num 
estouro de água que se derramou até a porta. Vi um pequeno 
nadador pender de meu sexo na ponta de um cordão 
avermelhado. Não imaginara ter isso em mim. Era necessário que 
eu andasse com aquilo até meu quarto. Peguei-o com uma mão – 
tinha um peso estranho – e avancei no corredor fechando-o entre 
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minhas coxas. Eu era uma besta. (ERNAUX, 2011, p. 308, 
tradução nossa)4 

 

 

O corpo aparece sob a forma da degradação, através da animalização, “eu era uma besta”, 

mas também como lugar da experiência, figurando fisiologicamente e dissociando-se da 

razão. Falar detalhadamente do corpo, de suas funções fisiológicas é algo perturbador 

dentro da sociedade ocidental, o que é intensificado pelo tabu da temática. Trata-se da 

representação de uma experiência física de superação e ruptura, um corpo fêmea que pare 

algo sem nome e sem vida – “um pequeno nadador” – um corpo em transgressão dos seus 

limites corporais, da construção de uma maternidade compulsória e das regras morais. 

Esse corpo pode ser aproximado do que Grozs chamou de subjetividade corporificada, 

por ser narrado a partir de sua matéria orgânica, a experiência física de abortar, e 

inorgânica, suas inscrições sociais e culturais que levam ao processo doloroso, inseguro 

e clandestino. 

Véronique Montémont, em um recente artigo sobre o aborto em Les Armoires 

Vides e L’événement, destaca algumas das proibições ao redor do aborto na época em que 

Annie Ernaux o realiza: 

 

Em 1963-64, abortar é a consequência de uma situação na qual 
se cruzam múltiplas interdições: ter vivido uma sexualidade livre 
e procurado o prazer, ter desobedecido os preceitos religiosos 
inculcados desde a infância, ter ridicularizado os valores 
familiares, que se não ignoram a sexualidade [...], sacralizam a 
virgindade antes do casamento. (MONTÉMONT, 2015, p. 29, 
tradução nossa)5 

 

Porém, ainda hoje o aborto é um tema tabu e, até mesmo, abjeto, como podemos perceber 

pela recepção de L’événement, mesmo se tratando dos anos 2000, pois, embora todos os 

livros de Ernaux sejam sempre esperados com grande ansiedade, sua publicação teve uma 

                                                           
4 “J’ai ressentie une violente envie de chier. J’ai couru aux toilettes, de l’autre côté du couloir, et je me suis 

accroupie devant la cuvette, face à la porte. Je voyais le carrelage entre mes cuisses. Je poussais de 
toutes mes forces. Cela a jailli comme une grenade, dans un éclaboussement d’eau qui s’est répandue 

jusqu’à la porte. J’ai vu un petit bagneur pendre de mon sexe au bout d’un cordon rougeâtre. Je n’avais 

pas imaginé avoir cela en moi. Il fallait que je marche avec jusqu’à ma chambre. Je l’ai pris dans une 

main – c’était d’une étrange lourdeur – et je me suis avancée dans le couloir en le serrant entre me 
cuisses. J’étais une bête.” 

5 “En 1963-64, avorter est la conséquence d’une situation dans laquelle s’entrecoisent de multiplex interdits: 

avoir vécu une séxualité libre et recherché le plaisir, avoir désobéi aux préceptes religieux inculques 
depuis l’enfance, avoir bafoué les valeurs familiales, qui si eles n’ingorent pas la sexualité [...] 

sacralisent la virginité avant le mariage.” 
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acolhida midiática irrisória, considerado até mesmo “nauseante” por um jornalista, 

segundo relata a autora numa entrevista ao jornal L’Humanité. 

Ao escrever L’événement a autora além de enfrentar esses interditos ao redor da 

escrita e do tema, precisa encontrar uma maneira de tornar dizível a experiência 

traumática. O psicanalista Georges Gaillard (2006) afirma que um trauma vivido de modo 

transgressivo na passagem da idade adulta opera como uma tentativa de separação da 

psique materna, esses momentos podem ser considerados como “iniciáticos” por 

estabelecerem uma nova temporalidade e uma nova identidade para o indivíduo. O trauma 

vivido em solidão, ao mesmo tempo em que gera uma ruptura e uma transformação, 

agrega o sujeito a seu novo grupo e promove novas identificações, configurando-se sob 

o modo da auto-fundação desse sujeito que rompe com a infância e entra na idade adulta.  

Na obra de Annie Ernaux, a autora-narradora vive um trauma que aparece de 

forma iniciática, gerando sua auto-fundação identitária. Essa dimensão é atribuída pela 

própria autora em uma entrevista dada à L’Express: “Foi um acontecimento inesquecível, 

uma verdadeira prova iniciática que me revelou a um só tempo minha relação com minha 

mãe, meu poder de reprodução e o fato de que eu era portadora de vida e de morte” 

(ERNAUX, 2000)6. Esse momento traumático representa tanto um corte do cordão 

umbilical – de sua ligação com a mãe – quanto uma ruptura, sob o modo da transgressão, 

com a tradição. 

Na narrativa, aquela que descobre seu estado através do certificado de gravidez 

com seu nome escrito, Annie Duchesne (nome de solteira da autora) é colocada em uma 

certa distância da narradora que, por ser uma narrativa autobiográfica, podemos assimilar 

à autora, Annie Ernaux. Além da questão da rememoração, que invariavelmente demanda 

essa distância, uma vez que só se pode rememorar o passado posteriormente, podemos 

atribuir essa diferença a esse momento de auto-fundação vivido. A autora-narradora 

considera essa experiência também como um nascimento, no qual Mme. P.-R. – mulher 

a quem a autora-narradora paga para realizar o procedimento – seria sua mãe: “Sem saber, 

essa mulher sem dúvida ambiciosa – mas com uma casa pobre – me arrancou de minha 

mãe e me jogou no mundo [...] Durante anos, a madrugada do dia 20 para o dia 21 de 

janeiro foi um aniversário” (ERNAUX, 2011, 318). Desse modo, ao mesmo tempo em 

que a experiência simboliza uma morte, uma ruptura, também simboliza um nascimento, 

uma prova que julga como necessária em sua vida: “Sei hoje que me era necessária essa 

                                                           
6 “C’est une événement inoubliable, une véritable épreuve initiatique qui m’a révélé tout à la fois mes 

rapports avec ma mère, mon pouvoir de reproduction et le fait que j’étais porteuse de vie et de mort.” 
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experiência e esse sacrifício para desejar ter filhos. Para aceitar essa violência da 

reprodução no meu corpo e me tornar, na minha vez, lugar de passagem das gerações” 

(ERNAUX, 2011, p. 318). 

Esse “lugar de passagem das gerações” mencionado pela autora-narradora pode 

ser associado não apenas à reprodução física, mas à própria escrita, ao seu desejo de que 

sua existência seja “completamente dissolvida na cabeça e na vida dos outros”7, como 

afirma ao final da obra, de modo que o vivido também é visto como algo que contribuiu 

para sua fundação enquanto escritora. Sua busca pela dissolução de si nos outros também 

é uma forma de transportar para a linguagem o trauma vivido num movimento tanto de 

despossessão e humanização da violência a qual se submeteu, buscando tornar 

compreensível para si e para os outros essa “experiência humana total, da vida e da morte, 

do tempo, da moral e do interdito, da lei, uma experiência vivida de um extremo a outro 

através do corpo” (ERNAUX, 2011, p. 318-319, tradução nossa)8. Além de afirmar a 

validade de se narrar a experiência de uma mulher e de seu corpo na escrita, Ernaux 

aborda detalhadamente um tema cuja mera menção causa desconforto e condenação, 

ressignificando esse acontecimento traumático e individual ao transportá-lo para a escrita. 

Em L’événement, os interditos ao redor do aborto se relacionam com o próprio desafio de 

se representar uma experiência sem lugar na linguagem, de modo que o trauma aparece 

como uma iniciação que leva a autora-narradora a esse lugar de passagem entre as 

gerações, colocando sua existência a serviço da coletividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7  “mon existence complètement dissoute dans la tête et la vie des autres.” 
8 “une expérience humaine totale, de l avie et de la mort, du temps, de la morale et de l’interdit, de la loi, 

une expérience vécue d’um bout à l’autre au travers du corps” 
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ERRÂNCIA E LEMBRANÇA EM UMA MENINA ESTÁ PERDIDA NO SEU 

SÉCULO À PROCURA DO PAI, DE GONÇALO M. TAVARES 

Kim Amaral Bueno (UFRGS/IFSul) 

Resumo:Rosa Maria Martelolocaliza nessa década, a de 1960, um momento de “viragem” na 
poesia portuguesa. Martelo se vale da ideia de uma “literatura menor”, postulada por Deleuze & 
Guattari (2014 [1975]), para marcar um momento de “conscientização de que a poesia só tem 
sentido se a máquina de expressão preceder e arrastar os conteúdos”. A questão colocada pela 
autora como epílogo de sua reflexão no ensaio citado é aquela acenada em torno do topo 
histórico, encarregada de equacionar o impasse que resta após Auschwitz: como esquecer tais 
horrores protagonizados pelo homem no século XX. Mas também, como recordá-los? O 
paradoxo do testemunho/da memória tem na obra de Giorgio Agramben, O que resta de 
Auschiwtz, interessante reflexão sobre a tomada da palavra por aquele que não pode falar, e o 
nada a dizer daquele que possui a palavra, na detecção daquilo que “resta”: o muçulmano. Uma 
questão semelhante é formulada sob o ponto de vista estético: Como vir depois do Modernismo 
e instaurar o Novo, sem deixar de recordar que o Novo é já precisamente uma tradição 
revisitada? Octavio Paz ao caracterizar a estética moderna como "a tradição da ruptura", já 
havia chamado a atenção para isso em seus artigos, quando entende o moderno como uma 
tradição marcada por "interrupções" que assinalam, a cada ruptura, um começo, e, assim, o que 
se denomina “modernidade” seria o resultado de rupturas em série, capazes de fundar uma 
tradição. Tais problemáticas teóricas são acolhidas pela obra de Gonçalo M. Tavares, Uma 
menina está perdida no seu século à procura do pai (2015). Nela, o desejo de compreender a 
história, íntima e social, sedimenta os caminhos tortuosos atravessados pelas personagens, numa 
busca de si mesmos, na tentativa de romper a interdição da língua, suportar a inospitalidade das 
paisagens e compreender os destinos.  

Palavras-chave: Gonçalo Tavares.Memória.História. 

Notas teóricas: a (im)possibilidade do arquivo 

Rosa Maria Martelo (2007) localiza na década de 1960 um momento de 

“viragem” da poesia portuguesa, no qual a experimentação discursiva estava conectada 

à inovação estética e ao posicionamento crítico perante o contexto de repressão social e 
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político português. A poética desenvolvida pelos autores desta geração tratava de 

“mostrar e explorar, de forma radical, as características discursivas do poema, a sua 

condição de texto escrito numa língua minoritária, o que obrigava o leitor a tornar-se 

sensível à condição de objeto de linguagem do texto que tinha perante si” (MARTELO, 

2007, p.25). Isto é, o texto encampava se convertia em uma potente “máquina de 

expressão” ( DELEUZE&GUATTARI, 2014, p.54). Martelo também lembra que os autores 

emergentes nos anos de 1960 foram chamados por Eduardo Lourenço de “os filhos de 

Álvaro de Campos” (MARTELO, 2007, p.27). Metáfora importante para a tese de 

autora de que tal geração opera por deslocamentos, tanto no sentido de um recuo 

temporal – “movimento de consolidação retrospectiva das poéticas do Modernismo e 

das Vanguardas [...], fixando definitivamente um cânone revisitável e susceptível de 

reelaboração”(MARTELO, 2007, p.27) – quanto no de um avanço que abre espaço para 

uma futura dicção “pós-moderna”. Logo, 

se Eduardo Lourenço reconhece os filhos de Álvaro de Campos 
precisamente naqueles em que outros verão os pais do romance de 
características pós-modernas, tal acontece porque a argumentação que 
permite os dois movimentos, um de reatar uma tradição de 
Modernidade e outro de reconhecimento da evolução do romance num 
sentido considerado novo, não é muito diferente. (MARTELO, 2007, 
p.27) 

A chamada “poesia de hoje” – contemporânea/pós-moderna –, advinda da 

ruptura produzida pela geração de 1961, tem Gonçalo M. Tavares como um de seus 

expoentes, autor cuja obra acolhe as interrogações elaboradas por Martelo como epílogo 

de sua reflexão. A primeira delas acena para o topo histórico na tentativa de equacionar 

o impasse produzido pelo “inenarrável” das Grandes Guerras, marca do século XX, 

indelével nas mentalidades pós-Auschwitz, isto é: como esquecer esses horrores? Mas 

também, como recordá-los? A segunda questão é formulada sob o ponto de vista 

estético: “como vir depois do Modernismo e instaurar o Novo, sem deixar de recordar 

que o Novo é já precisamente uma tradição revisitada?” (MARTELO, 2007, p.50). Ou 

seja, “esquecer para inovar, sabendo que esse desejo de esquecimento estava, também 

ele, já inscrito na tradição moderna – e, portanto, sem poder esquecer –, talvez tenha 

sido o maior desafio colocado à poesia [...] nos últimos cinquenta anos”(MARTELO, 

2007, p.50). Nesse lugar, apresentado por Martelo, os desafios poéticos de Tavares se 

configuram em seus contatos com as marcas do tempo histórico e, simultaneamente, em 
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um tempo definitivo e presente – em um gerúndio nos quais a linguagem se torna 

performance e re-lembrança.  

Os dois oximoros consolidados no/pelo século XX, delineados por Martelo – o 

histórico e o estético – podem ser analisados a partir das teses de Octavio Paz e Giogio 

Agamben. O teórico e poeta mexicano, em brilhante oximoro, ao caracterizar a estética 

moderna como "a tradição da ruptura", entende o moderno como uma tradição marcada 

por "interrupções" que assinalam, a cada ruptura, um começo, e, assim, o que se 

denomina “modernidade” seria o resultado de rupturas em série, capazes de fundar uma 

tradição (PAZ, 2014, p.15). Esse jogo paradoxal evidencia a tensão dialética entre 

passado e presente, e escancara a impossibilidade de definir e delimitar, de modo 

inequívoco, a fronteira entre os conceitos de Modernidade e Pós-modernidade. 

O crítico português Fernando Pinto do Amaral (1991) formula essa contradição, 

inerente ao binômio moderno/pós-moderno, de modo a deixar claro o aprisionamento 

produzido pelo prefixo “pós-” em relação ao seu referente. Mais do que significar 

qualquer ultrapassagem, tal prefixo afirma, de modo inequívoco, a filiação ao 

“moderno” deste imediatamente após, podendo significar não mais do que um de seus 

desdobramentos possíveis. Para Amaral, 

se a modernidade significa um período em que a lógica da ruptura e da 
ultrapassagem faz mover o mundo no sentido de uma sempre maior 
sucessão de novidades em todos os domínios – isto é, num sentido 
cada vez mais moderno –, qualquer nova ruptura, mesmo que lhe 
chamem pós-moderna, não passará de um fato gerado no interior do 
próprio processo da modernidade. Ou por outras palavras: a simples 
substituição de um paradigma moderno por um paradigma pós-
moderno viria confirmar a vitalidade do primeiro, cuja sobrevivência 
dependeria exatamente dessa contínua mudança. (AMARAL, 1991, 
p.18 - grifos do autor) 

A “sucessão de novidades” capturadas pelo mundo moderno, a construção de um 

“novo” que deve ser sempre “portador de uma dupla carga explosiva: [...] negação do 

passado e [...] afirmação de algo diferente” (PAZ, 2014, p.17), pode garantir acesso à 

modernidade a qualquer coisa milenar, antiquíssima: “basta que se apresente como uma 

negação da tradição e que nos proponha outra” (PAZ, 2014, p.17). A “persistente 

corrente arcaizante” (PAZ, 2014, p.17) identificada por Paz “na arte e na literatura da 

época moderna [...], que vai da poesia popular germânica de Herder à poesia chinesa 

desenterrada por Pound, e do Oriente de Delacroix à arte da Oceania amada por Breton” 
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(PAZ, 2014, p.17), chega aos nossos dias com grande potência: basta percebermos o 

fazer artístico contemporâneo (e também o filosófico e o epistemológico) para constatar 

o apagamento das nomenclaturas epocais nos motivos da poesia, da prosa de ficção, da 

música, dos objetos escultóricos, da pintura, da performance e das artes que lidam com 

a imagem em movimento. 

O resgate de signos do passado sob uma ótica renovada e atribuidora de novos 

sentidos me remete à ideia de “contemporâneo” que Giorgio Agamben desenvolve no 

curto ensaio chamado O que é o contemporâneo?(2010). Para o filósofo italiano, numa 

referência ao pensamento de Nietzsche,  

pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente 
contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, nem 
está adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual; 
mas, exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e 
desse anacronismo, ele é capaz , mais do que os outros, de perceber e 
aprender o seu tempo. (AGAMBEN, 2010, p.58) 

Assim, a contemporaneidade é marcada pela singularidade em relação ao seu próprio 

momento, em um ato de diferir-se de si mesmo. Ambivalente, o contemporâneo se 

afasta do seu próprio tempo; anacrônico, dissocia-se dele, para tão logo a ele aderir e o 

compreender. 

Uma segunda definição do “contemporâneo”, contida no mesmo ensaio de 

Agamben, é igualmente interessante e bela: “contemporâneo é aquele que mantém fixo 

o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro” (AGAMBEN, 2010, p.

62). Tal obscuridade, típica do tempo/dos tempos para aqueles que dele/deles são, de 

fato, contemporâneos pode significar algo semelhante à ideia de Octavio Paz de que “a 

tradição moderna apaga as oposições entre o antigo e o contemporâneo e entre o 

distante e o próximo” (PAZ, 2014, p.18), isto é, as oposições se dissolvem, ficam 

manchadas, obscuras. 

A outra questão depreendida do argumento de Martelo, a histórica, remete-me à 

imagem do “intestemunhável” – do muçulmano (Muselmann) – discutida por Giorgio 

Agamben em O que resta de Auschiwtz(2008). Na reflexão do filósofo italiano o tema 

vai adquirindo diferentes desdobramentos e se complexificando, de tal modo que aquilo 

que parecia seguir simplesmente uma trilha já conhecida – a narração “do que 

aconteceu” e, ao mesmo tempo, a afirmação de que “o que aconteceu” não pertence ao 
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narrável enverada por uma extensa análise entre testemunho e subjetividade, ensejada 

pela “culpa” e pela “vergonha” dos sobreviventes. 

Tal figura, a do “muçulmano”, é definida por Agamben – a partir de extensas 

glosas sobre o termo e do relato dos sobreviventes dos campos sobre as “figuras” que 

assim eram nomeadas – como uma zona de indeterminação entre o humano e o não-

humano: para o filósofo,  

o fato segundo o qual, com respeito aos muçulmanos, não se possa 
falar propriamente de “vivos” é confirmado por todos os testemunhos. 
Tanto Améry quanto Bettelheim os definem como “cadáveres 
ambulantes”. Carpi denomina-os “mortos vivos” e “homens-múmia”; 
“hesita-se em chamá-los vivos”, escreve Levi a respeito deles. 
(AGAMBEN, 2008, p.62) 

Os relatos formam uma “imagem biológica” ao lado da qual se constitui uma segunda 

imagem que parece conter, segundo Agamben, o “verdadeiro sentido” do “muçulmano”: 

ele é “não só, e nem tanto, um limite entre a vida e a morte; ele marca, muito mais, o 

limiar entre o homem e o não-homem” (AGAMBEN, 2008, p.62). Assim, há “um ponto em 

que, apesar de manter a aparência de homem, o homem deixa de ser humano. Esse 

ponto é o muçulmano, e o campo é, por excelência, o seu lugar”(AGAMBEN, 2008, p.62). 

Agamben comenta sobre a admiração de Primo Levi pela poesia de Paul Celan e 

a comparação que ele realiza da “extraordinária operação que Celan efetua na língua 

alemã [...] a um balbuciar desarticulado ou ao estertor de um moribundo” (AGAMBEN, 

2008, p.45-46). Num movimento elíptico, o autor aproxima o “balbuciar desarticulado” da 

poesia de Celan detectado por Levi à experiência que o próprio Levi teve – e que 

descreve em A trégua – “de escutar e interpretar um balbucio desarticulado, algo 

parecido como uma não-linguagem ou uma linguagem mutilada e obscura” (AGAMBEN, 

2008, p.46), fato ocorrido “nos dias sucessivos à libertação, quando os russos transferiram 

os sobreviventes de Buna para o ‘campo grande’ de Auschwitz” (AGAMBEN, 2008, p.46). 

Trata-se de uma criança que “aparentava três anos aproximadamente, [da qual] ninguém 

sabia nada a respeito, [que] não sabia falar e [que] não tinha nome”. No campo, 

atribuíram-lhe o nome de “Hurbinek” a partir da interpretação de “sílabas” de uma 

espécie de “voz inarticulada que o pequeno emitia, de quando em quando” (AGAMBEN, 

2008, p.47). 

A figura de Hurbinek com sua “língua” inaudita é emblemática para que 

Agamben responda a questão que surge em meio a sua retórica filosófica: quem é o 
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sujeito do testemunho?(AGAMBEN, 2008, p.128 - grifos do autor). Ou seja, aquele sujeito que 

“resta” entre “o sobrevivente, que pode falar, mas que não tem nada de interessante a 

dizer” e aquele que “‘viu a Górgona’, [que] ‘tocou o fundo’ e tem, por isso, muito a 

dizer, mas não pode falar” (AGAMBEN, 2008, p.128). Ao final de um capítulo inteiro 

dedicado a ideia da “vergonha” dos sobreviventes, a partir do pensamento de Levinas, o 

filósofo afirma que “na vergonha, o sujeito não tem outro conteúdo senão a própria 

dessubjetivação, convertendo-se em testemunho do próprio desconcerto, da própria 

perda de si como sujeito” (AGAMBEN, 2008, p.128 - grifo do autor) e conclui que “esse duplo 

movimento, de subjetivação e de dessubjetivação, é a vergonha” (AGAMBEN, 2008, p.128). 

No movimento interpretativo seguinte, a subjetivação/dessubjetivação extraída 

da “vergonha” dos sobreviventes e seus testemunhos é articulada à teoria da enunciação 

de Émile Benveniste, e à síntese foucaultiana, contida em A arqueologia do saber, de 

que “o enunciado não é uma estrutura [...] mas uma função de existência” (AGAMBEN, 

2008, p.141): logo, o emprego do indicador  eu “não é nem uma noção, nem uma 

substância, e, no discurso, a enunciação colhe não o que se diz, mas o puro fato de que 

se está dizendo isso, o acontecimento [...] da linguagem como tal”(AGAMBEN, 2008, p.

140). De modo rudimentar, e sem nenhuma pretensão de discernir todas as nuances 

matizadas pelo texto agambeniano, considero possível supor que, nos relatos que 

encerram a investigação filosófica em O que resta de Auschwitz, nos quais se afirma o 

paradoxo da tomada da palavra por aquele que não pode falar, e o nada a dizer daquele 

que possui a palavra, a expressão “eu era um muçulmano” – marca de tais relatos – é, de 

fato, aquilo que “resta”: a erosão discursiva que abre a fenda entre o dito não-essencial e 

o não-dito fundamental, remetendo-nos a Hurbinek e a ruína de sua infância perpétua, 

com sua língua/não-língua arredia aos arquivos. 

Uma menina está perdida no seu século à procura do pai, um romance-errância 

Hanna é uma menina de quatorze anos com Síndrome de Down encontrada por 

Marius, homem sobre quem nada se conta, em um lugar qualquer de uma cidade 

qualquer (Lisboa?) e numa circunstância não detalhada: a menina, sozinha e com 

dificuldade para se comunicar por razões óbvias atreladas à sua deficiência congênita, 

revela que está à procura do pai (TAVARES, 2015). Ela carrega uma caixa de fichas nas 
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quais se lê, no topo, “aprendizagem de pessoas com deficiência mental” (TAVARES, 

2015, p.14): são uma série de comandos relativos à vida cotidiana cuja função parece 

ser a de relacionar certo comportamento adequado a determinada situação: apresentação 

pessoal, higiene, dor, orientação espacial etc. A menina sabe o seu primeiro nome: 

Hanna, e o que deseja: localizar o pai, cuja procura deve ocorrer em “Blim/Belim/

Berlim” (TAVARES, 2015, p.16). Eis que a inusitada dupla parte em viagem para 

cumprir a “aventura” prometida no título deste romance de Gonçalo M. Tavares: Uma 

menina está perdida no seu século à procura do pai. 

O romance é composto por quinze capítulos subdivididos em 48 partes menores, 

por eles distribuídas de forma díspar. São cenas fragmentadas nas quais desfilam 

personagens peculiares que cruzam pelo caminho da dupla Hanna e Marius em sua 

empresa de busca pelo pai da menina, que jamais será encontrado. Daí se detecta um 

movimento interessante: o de desmantelamento do enredo oferecido pelo título ao longo 

da narrativa, ou seja, tudo o que se deve saber sobre a viagem de busca de Hanna e 

Marius está posto no título, de modo que, ao longo de suas quase duas centenas e meia 

de páginas, tal imagem será diluída numa procura inerte, entre personagens e paisagens 

improváveis, na constante tensão entre a necessidade de Hanna oferecer dados sobre a 

sua origem e a sua impossibilidade de manipular a língua. 

Leio a obra como um quebra-cabeças cuja imagem (talvez precária) composta 

pelas suas peças é esta: a de uma menina que está perdida num época incompreensível à 

procura do pai inominado. O desafio oferecido ao leitor não é, então, o de unir as peças 

e desvendar a imagem final revelada pela junção perfeita de todas elas, mas o de 

desmantelar tais peças, retirá-las da imagem inicial oferecida, diluir a imagem que se 

obtivera na página inicial e que deve se perder ao longo da narrativa. A imagem se perde 

no tempo. Mas que imagem é esta? Quem, e o quê, está nela representado? Há Hanna, a 

menina Down, envolta em duas categorias de deslocamento: está perdida/está a 

procura, a despeito de não haver um espaço geográfico nítido enquanto ponto de origem 

(perdida onde?), e sim um espaço temporal inequívoco: no seu século, o século XX, cuja 

representação espacial ficará a cargo da cidade de Berlim, destino dos protagonistas. O 

pronome possessivo “seu” atrela a figura da menina à imagem do tempo que se forma 
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pelas peças deste quebra-cabeças, mas não o faz com a outra figura humana que aí se 

identifica, a do pai.  

Retomando os dois pontos teóricos que ensejam a discussão deste capítulo e que 

me parecem capitaneados pelo romance Uma menina está perdida no seu século à 

procura do pai, a saber, o da (in)possibilidade da linguagem poética figurativa no 

presente e a do binômio tradição/ruptura, marca do século XX, quero destacar alguns 

aspectos diegéticos e formais do romance bastante simbólicos que lhes problematizam. 

O primeiro deles diz respeito à figura de Hanna, marcada pela “trissomia 21”, e a sua 

relação com a linguagem. Sabemos que ela é uma adolescente de 14 anos, mas que, 

devido a sua deficiência congênita, estará sempre na infância da língua, o que é 

perceptível ao longo do texto pelo modo peculiar com que se comunica e por carregar as 

“fichas”, espécie de “apêndice corretor” para determinadas situações em que ela, talvez, 

não conseguisse se expressar. Dentro da precariedade linguística da personagem, uma 

palavra está interditada: o nome do pai. Quando instigada por Marius a dizê-lo, Hanna 

jamais insinua que não o sabe, mas afirma que não o pode revelar. Marius reflete, 

observando Hanna durante uma refeição: 

[...] sentados, frente a frente, num restaurante, enquanto a observava a 
devorar uma fatia de bolo, lembrei-me das diversas vezes em que lhe 
havia perguntado pelo nome do pai e de como ela, invariavelmente, 
respondia que se dissesse o nome do pai lhe arrancariam os olhos e a 
língua. E tal era dito com serenidade e, ao mesmo tempo, com uma 
espécie de terror inclassificável; se eu disser o nome do meu pai, 
arrancam-me a língua! E fazia gestos, simulando. 
Era nisso então que eu pensava enquanto via na boca dela a luta entre 
a comida e a linguagem, entre o querer comer e o querer falar, entre a 
necessidade, a da alimentação constante, e uma possibilidade de 
linguagem que nos distinguia em absoluto de qualquer outra coisa ou 
bicho. (TAVARES, 2015, p.59) 

Maruis vê em Hanna este embate entre uma necessidade fisiológica “animal”, a 

de comer, e algo puramente humano, que distingue os homens de qualquer outro animal, 

a língua, esta capacidade extremamente articulada de linguagem. A menina desconhece 

os signos que compõem seu próprio nome, formulando uma espécie de interdição 

aproximada àquela do nome do pai. No entanto, o nome de Hanna é fruto de uma 

atitude arbitrária de Marius, que, diante do desconhecimento da grafia correta do 

Hanna/Hannah, opta pela ausência da letra h: 

Marius pegou num papel e escreveu HANNAH. 
– É assim – pergunto. – Hannah? 
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Ela não respondeu. 
Marius escreveu depois HANNA. 
– É assim, sem h? 
Ela claramente não identificava os signos do nome ou, pelo menos, 
não via diferença entre os dois nomes. 
Marius disse que o nome dela ficava sem H. (TAVARES, 2015, p.18) 

O excerto acima citado, retirado da página 18 do romance, demonstra que a 

enunciação está sendo realizada por um narrador onisciente em terceira pessoa, que 

concede espaço para a intromissão da voz da personagem Marius pela reprodução do 

diálogo, ou seja, mantendo o controle desta voz e dosando-a conforme convém a sua 

narrativa. Esse narrador é bastante diferente daquele que se percebe no trecho citado 

imediatamente acima, retirado da página 59, no qual a enunciação é realizada por um 

narrador-personagem em primeira pessoa. Tal oscilação é corrente no texto, ocorrendo 

não apenas entre capítulos diferentes (a exemplo do que demonstrei, aproveitando os 

trechos já citados), mas, muitas vezes, dentro de um mesmo parágrafo. O jogo de vozes 

narrativas oscila entre o eu/ele, restando, neste jogo pronominal, o tu, ausência elíptica 

que recai sobre Hanna, personagem incapaz de detectar os signos de seu nome, de 

romper a interdição do nome do pai e de testemunhar a ruína do seu século (seu tempo/

espaço). 

O “seu século”, no qual está “perdida”, como se sabe, é o século XX.  A 

representação espacial desta temporalidade é a cidade a que se destina na busca do pai, 

Berlim. Dois elementos são importantes na definição deste espaço: o primeiro deles é o 

objeto que Hanna trazia no bolso no dia em que fora encontrada por Marius, e que 

Marius resolve levar para a análise do antiquário Vitrius, “homem altíssimo, de 

constituição sólida, com uma pequena barbicha – [que] fisicamente lembrava as 

representações do Dom Quixote” (TAVARES, 2015, p.68): “na sua base estava escrito: 

Berlim. Parecia uma minúscula balança, mas não era” (TAVARES, 2015, p.69). A 

consulta ao homem especializado em objetos antigos e “estranhos” é inútil. Mesmo 

depois de várias visitas da dupla à loja do antiquário, e dele analisar o objeto por dias, 

não chega a nenhuma conclusão sobre a sua origem ou significado. A única pista 

plausível é o nome da cidade, para onde viajam e na qual se hospedam num estranho 

hotel, de arquitetura aterradora.  

O hotel não possui nome. Na chegada, Marius se surpreende quando Raffaela, a 

proprietária que estava na recepção, alcança-lhe a chave do quarto:  
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Uma chave normal a que estava presa uma pequena tábua de madeira 
com um nom. Fixei os olhos no nome do quarto. 
– Os quartos não têm número? – perguntei. 
– Só tem nome. O hotel é pequeno, é fácil chegar lá. [...] 
Olhei de novo para a placa de madeira. Não havia qualquer dúvida. O 
que estava escrito na placa de madeira era AUSCHWITZ. [...] 
– Não tem outro quarto? 
– Temos outro vago. E com duas camas. Mas se é a questão do nome 
não adianta muito. 
E afastou-se para eu poder ver atrás dela o mapa dos quartos. Todos 
tinham o nome de um campo de concentração: TRELINKA, 
DACHAU, MAUTHAUSEN-GUSEN. (TAVARES, 2015, p.52-53) 

Questionada sobre o porquê de “fazerem isso”, a senhora apenas responde “– porque 

podemos [...]. Somos judeus” (TAVARES, 2015, p.53). Numa conversa, Moebius, 

marido de Raffaela, explica para Marius a distribuição arquitetônica dos quartos no 

edifício, comparando um mapa da Europa no qual estavam assinalados com pequenos 

pontos os campos de concentração nazistas com a planta do hotel: “a planta do hotel 

era, mais milímetro, menos milímetro, uma cópia da estrutura geométrica formada pelos 

pontos que no mapa assinalavam os Campos. E exactamente na mesma posição relativa 

de cada Campo estava o quarto com o mesmo nome” (TAVARES, 2015, p.94). 

Moebius, colocando um papel vegetal sobre o mapa, liga os pontos que assinalam os 

campos, compondo uma forma geométrica: “não é nenhuma forma geométrica 

reconhecível, mas isso não é razão para ficarmos mudos, não lhe parece? Pois bem, eu e 

a minha mulher demos um nome a esta forma geométrica negra, deixe-me classificá-la 

assim (TAVARES, 2015, p.94-95). Porém, tal “forma geométrica negra” não tem seu 

nome revelado por Moebius. 

Ao lado desta forma arquitetônico-geográfica inominada, encarnada pelo hotel 

do casal de judeus Raffaela e Moebius, há uma forma temporal (uma espécie de 

reflexão sobre as ambivalências históricas do século XX) relacionada à memória que se 

expressa através de diversos símbolos ao longo do romance, que nos permitem uma 

leitura bastante rica desta problemática que venho tentando refletir nesta seção do texto. 

Destes símbolos, destaco: o do relógio de Vitrius, que desperta a atenção de Hanna e de 

Marius por possuir um funcionamento bastante peculiar; a tarefa familiar herdada por 

Vitrius; as tatuagens de Moebius; os homens-memória, chamados de “Sete Séculos 

XX”; o passeio de Hanna e Marius com Terezin ao grande arquivo em ruínas. Eles 
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estabelecem uma relação com a memória, e com o poder da língua/linguagem e elaborar 

e registrar o passado. 
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POLIFONIA E MEMÓRIA EM SERGE DOUBROVSKY E JACQUES 
FUX 

Laura Barbosa Campos (UERJ) 

               

 

RESUMO: Quais seriam as convergências entre o mineiro Jacques Fux (1977) e o consagrado 

autor francês Serge Doubrovsky (1928), criador do termo autoficção? Este trabalho propõe uma 

reflexão sobre a maneira como esses escritores exploram a memória íntima, a criação de 

diferentes vozes e os jogos metatextuais. Trata-se de mostrar como a obra Brochadas (2015), de 

Jacques Fux, dialoga com Le Livre Brisé (1989), de Doubrovsky. A publicação brasileira é 

repleta de presenças literárias, de Marcel Proust a Georges Perec, passando por Borges, Bakhtin 

e muitos outros, mesmo que, algumas vezes, caiba ao leitor saber decifrar as referências. Fux 

mescla relato pessoal, ensaio e correspondência virtual. O livro se articula ao de Doubrovsky na 

medida em que ambos criam estruturas narrativas de coescrita. Nas publicações, as lacunas da 

memória, as lembranças difusas e as críticas ferrenhas de suas interlocutoras levam os 

narradores a teorizar sobre sua própria literatura. O trabalho pretende apontar convergências 

entre esses dois livros cujos autores transformam a impossibilidade de uma leitura unívoca 

sobre si mesmo em substrato da própria obra. 

Palavras-chave: memória; Serge Doubrovsky; Jacques Fux. 

 

Um dos neologismos mais recorrentes e polêmicos da literatura 

contemporânea, a palavra-valise autoficção, foi forjado pelo consagrado autor francês 

Serge Doubrovsky em 1977. Coincidentemente, nesse mesmo ano, nascia em Belo 

Horizonte o escritor e ensaísta Jacques Fux, cuja potência criativa lembra muito a de 

Doubrovsky. 
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Apesar de pertencerem a gerações distintas e apresentarem diferenças em suas 

respectivas escritas, os dois possuem mais pontos em comum do que pode parecer à 

primeira vista. Além da origem judaica, a constatação de que a literatura, para ambos, é 

um ato de coragem. E isso pela escolha de temas de caráter íntimo, ligados a tabus e 

preconceitos, como questões envolvendo impotência sexual, alcoolismo feminino e os 

limites da literatura. 

Na década de 80, Serge Doubrovsky foi considerado um autor “escandaloso” 

pela veemência com que expôs as turbulências de sua vida amorosa. Michel Contat diz 

que ele expandiu as possibilidades do narrável em relação à escrita íntima. O aporte da 

psicanálise na autoficção doubrovskyana é decisivo. “Monsieur Cas”, aliás, foi um dos 

títulos cogitados pelo autor para seu livro Fils (1977), em uma referência clara a Kafka 

e à judeidade, mas também, e sobretudo, a Freud e à psicanálise. 

Jacques Fux é um autor de profícua vida acadêmica, apesar de jovem. Ele 

apresenta um percurso bastante atípico, graduado em matemática e mestre em ciência da 

computação pela UFMG, é também doutor e pós-doutor em literatura, além de ter sido 

pesquisador visitante em Harvard. Sua tese de doutorado uniu suas duas paixões, 

intitulada “Literatura e matemática: Jorge Luís Borges, Georges Perec e o OuLiPo”1, 

recebeu o prêmio Capes 2011 de melhor tese. Por seu romance de estreia, Antiterapias 

(2012), Fux obteve o prestigiado Prêmio São Paulo de Literatura. Assim como 

Doubrovsky, Fux também pode ser visto como um autor ousado, sobretudo pela escolha 

temática do livro Brochadas, enfrentando os tabus que, ainda hoje, envolvem as 

questões ligadas ao sexo, apesar de toda a literatura libertina em diversas épocas e 

lugares. 

Proponho alguns apontamentos sobre Le Livre Brisé2, de Doubrovsky, prêmio 

Médicis em 1989, em diálogo com Brochadas: confissões sexuais de um jovem escritor, 

livro de Fux que recebeu Menção Honrosa no Prêmio Cidade de Belo Horizonte, em 

2015. 

Em Brochadas, a presença do termo “confissões” no subtítulo da obra indicia 

uma leitura referencial. O narrador, também nomeado Jacques, intercala relatos pessoais 

e esboço histórico do tema, dando assim um aspecto ensaístico e um caráter híbrido ao 

texto. Além disso, Jacques troca mensagens eletrônicas com suas ex-namoradas sobre 

                                                             
1 O OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle) é um grupo formado por escritores e 

matemáticos que propõem uma literatura baseada em jogos e restrições de escrita. 
2 A obra foi publicada em português sob o título O livro quebrado pela editora lisboeta Difel, 

em 1992. 
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seu plano de escrever o que o narrador denomina a “ilíada das brochadas”.  A estratégia 

empregada pelo autor atualiza um recurso que foi bastante usado por romancistas do 

passado. Até o século XVIII, as cartas eram associadas a uma sensação de 

autenticidade, por isso, escritores como Samuel Richardson e Jean-Jacques Rousseau 

recorreram à forma epistolar para escrever ficções e ludibriar os leitores. 

No livro de Fux, lê-se: 

 

de: Jacques Fux <jacfux@gmail.com> 
para : Deborah3 <****@yahoo.com> 
data : 23 de janeiro de 2014 01 :42 
assunto: Novo livro! 
enviado por: gmail.com  
Oi, Deborah 
[...] 
Estou escrevendo um outro livro, chama-se Brochadas. [...]. E por isso 
te escrevo. [...]. Bom, acho que você sabe que minha literatura não é lá 
tão simples assim. Eu estou me empenhando em fazer algo sério, 
difícil e fiel ao que acredito. Por isso estou indo ao limite da criação, 
conversando com os próprios “personagens” e pedindo que eles 

participem da obra.  (FUX, 2015, p.154). 
 

De imediato, percebe-se a preocupação em criar a ilusão de autenticidade no 

leitor, através da imagem formal do texto, que mimetiza a formatação de uma 

correspondência eletrônica. Além disso, o jogo fica ainda mais embaralhado pelo fato 

de termos o mesmo endereço eletrônico para o narrador Jacques, instância discursiva, e 

para o autor Jacques Fux, sujeito em princípio pleno, que é o escritor. 

Estabelece-se um diálogo virtual entre o narrador e uma dezena de antigas 

parceiras, que lhe escrevem de volta e expressam forte insatisfação com esse projeto 

literário e com a consequente exposição de suas intimidades. Colocam-se, assim, 

questões éticas, suscitadas com frequência pela autoficção em geral e, particularmente, 

por Doubrovsky em Le Livre Brisé. 

As respostas das “mulheres-capítulo”, expostas às confissões do narrador de 

Fux, constituem um interessante jogo polifônico, abrindo espaço para as diversas vozes 

femininas e para a expressão de variados pontos de vista. A multiplicação de vozes 

narrativas funciona também como contrapeso para as confissões do narrador-

                                                             
3 Os grifos são do autor 
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protagonista nada confiável, cujo pacto de leitura é ambíguo. Vale lembrar a epígrafe do 

livro: “Tudo aqui é verdade, exceto o que não invento”.  

A autorreflexividade do livro de Fux (também presente em Doubrovsky) situa 

o autor dentro de uma herança proustiana explicitamente reivindicada, desde os títulos 

de alguns capítulos, a saber: “À l’ombre das brochadas perdidas” e “À la recherche4 do 

espelho judaico”. A problematização simultânea do desejo e da impossibilidade de 

escrever um romance, a presença do escritor e suas dificuldades no trabalho de criação 

são aspectos de À la Recherche, de Marcel Proust, encontrados tanto no brasileiro 

quanto em Doubrovsky.  

A obra de Fux joga com os conceitos de metalinguagem e autoficção e tece 

uma análise irônica e bem humorada do eu na literatura. O narrador estabelece 

aproximações inusitadas entre campos do saber, em princípio, distantes. Ele cria, assim, 

o efeito cômico: 

 

Já um russo, daqueles que tomam pouco banho, e de uma escola 
diferente daquela de Kant, também contribuiu um pouco mais para o 
entendimento do olfato. Estudando a questão do grotesco, Mikhail 
Bakhtin priorizou as aberturas do corpo, incluindo o nariz, a boca, o 
falo e o ânus como possibilidade de sublinhar a natureza transitória do 
ser humano. Nossos “buracos” sentem, fruem e se eliminam pela 

eternidade, mas são bastante importantes no “durante”, no momento, 
na travessia. Interessante, profundo e agrega um pouco à minha teoria 
sobre os motivos das brochadas. (FUX, 2015, p.190) 

 

Desde as primeiras páginas, o leitor se depara com o tom jocoso inserido em 

uma ampla rede intertextual construída por Fux. Em homenagem ao escritor francês 

Georges Perec, os capítulos iniciais intitulam-se: “Tentativa de esgotamento do motivo 

das brochadas masculinas” e “Tentativa de esgotamento do motivo das brochadas 

femininas”, alusão clara ao livro de Perec: Tentativa de esgotamento de um lugar 

parisiense, lançado em 1974. Perec realiza um inventário de ações cotidianas e faz 

surgir uma impressão de estranhamento acerca daquilo que nos é familiar. Esse método 

de trabalho do autor francês, dentro de uma espécie de jogo com as limitações da escrita 

que contribui para estimular a criação, dialoga diretamente com a proposta de Fux. 

Já em Le Livre Brisé, o tom é mais pesado. O autor coloca em cena sua relação 

com Ilse. Ele atende à injunção da esposa que, em uma crise de ciúmes, o desafia a 

                                                             
4 Itálicos do autor 
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escrever um livro sobre a história do casal, mas adverte: “Un pacte. Impact.” (1989, 

p.71). Essa obra singular termina por narrar a morte de Ilse por overdose de álcool, 

tornando-se também o relato de um fait divers. O livro suscitou uma recepção crítica 

polêmica e ambígua na França. Acusado de ter sido o responsável pela morte da esposa, 

Doubrovsky foi alvo de leituras moralizadoras na mídia da época, focalizadas muito 

mais no plano moral do que no plano literário. 

Nas primeiras páginas da obra de 1989, o narrador evoca suas reminiscências 

ligadas ao período da Ocupação alemã na França durante a Segunda Guerra Mundial. 

Imediatamente, ele é tomado por um “trou de mémoire” (1989, p.13) ao tentar se 

lembrar do dia 8 de maio de 1945, data da vitória dos Aliados na Guerra, dentro de um 

típico processo de recalcamento traumático. Esse “trou de mémoire” não impede, 

entretanto, que aflorem sentimentos de culpa e autorreprovação. “Cette guerre pas faite, 

je n’arrête pas de la refaire. [...]. Dans mon passé que du passif.”  (1989, p.28). A 

partir da sequência denominada “Romance conjugal” (p.61), a estrutura narrativa toma 

contornos distintos. Entra em cena o desafio de Ilse:  

 

– Eh bien, puisque tu aimes l’originalité, innove! 
[...] Tu t’es pas mal déballé dans Un amour de soi, ça n’a pas l’air de 

te faire peur... 
- Pas du tout pareil ! L’histoire avec Rachel, quand j’ai publié mon 

bouquin, cela faisait quatre ans qu’elle était enterrée. On peut tout 

dire du moment que c’est passé. Le présent, voilà le problème, parce 
qu’il engage l’avenir. (1989, p.68-69) 

 

Capítulo após capítulo, Ilse lê e comenta o texto do marido/narrador e cria, 

assim, uma impressão de simultaneidade entre escrita e experiência. A voz de Ilse 

modifica o projeto inicial do narrador e subverte tanto a forma quanto o conteúdo da 

obra. Além das lacunas de memória, as críticas ferrenhas de Ilse também engendram 

uma discussão sobre o próprio fazer literário. Assim, a escrita de si funciona também 

como pré-texto de uma autoanálise teórica. 

A presença de vozes femininas, tanto em Brochadas quanto em Le Livre Brisé, 

produz uma intervenção fundamental para o desvendamento do sujeito falocêntrico. Na 

era pós-freudiana, não se trata mais do “moi seul” de Rousseau. Agora, o analisante 

sabe que seu autorretrato é um héterorretrato, que ele vem do lugar do outro 

(DOUBROVSKY, 1988, p.73). 
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À imagem da fragmentação da memória, o sujeito apresenta uma 

autopercepção esfacelada, disseminada. Diante do sentimento de dispersão e de 

descontinuidade, ele necessita do Outro como mediador. O sujeito recorre, então, à 

mediação, em busca de certa aderência. Trata-se do encontro consigo mesmo através do 

Outro: “Je ne peux pas penser mes plaies tout seul”5 (1989, p.221), afirma o narrador, 

que joga com a homonímia entre os verbos penser e panser em francês. Vale lembrar 

também que, para a psicanálise, a história biográfica e a ficção não são polos opostos. O 

sujeito cria uma ficção de si e essa narrativa não é verdadeira nem falsa. 

As narrativas autoficcionais de Doubrovsky e de Fux embaralham as marcas e 

os sinais em refinados efeitos de polifonia através de vários procedimentos de escrita. É 

dessa concepção psicanalítica da subjetividade como produção que derivam os textos 

dos autores estudados. 

  

                                                             
5 “Eu não posso pensar/tratar as minhas chagas sozinho”. A tradução é minha. 
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 A MORTE QUE NÃO CESSA: O LUTO E A LITERATURA PÓS-DITATORIAL 
 

Lua Gill da Cruz (UNICAMP) 
 

RESUMO: Diante do imperativo de Walter Benjamin de “escovar a história a contrapelo”, ou 
seja, de escrever os eventos históricos do ponto de vista dos vencidos, aponta-se a necessidade 
de articular a história a partir dos restos, das reminiscências, de forma a estabelecer uma relação 
com o passado, a partir da rememoração, também dos mortos e dos esquecidos pela história. Há 
a necessidade de uma memória ativa, portanto, que se oponha ao recalcamento e ao bloqueio do 
trabalho de luto. No caso da ditadura civil-militar brasileira, o recalcamento do passado é 
característico e as artes e a literatura, ao contrário da justiça e da história, parecem ser o espaço 
que abriga o sofrimento, que permite um espaço para a voz aos derrotados e às suas feridas, e 
permanecem como forma de resistência perante a barbárie. O corpus literário desta 
comunicação é a obra de Beatriz Bracher, “Não falei” (2004), e de Bernardo Kucinski, “K.” 
(2014). Os dois textos, escritos mais de quarenta anos depois do golpe militar, apontam para o 
presente da inscrição traumática e para a necessidade individual e coletiva de realizar o trabalho 
de luto de seus mortos. O imperativo pós-ditatorial é, por excelência, o imperativo da realização 
do luto. As duas narrativas centram-se nas experiências brutais da ausência de entes queridos e 
na necessidade de elaboração da experiência traumática, ou seja, aquela que a compreensão 
escapa, que não pode ser assimilada assim que acontece e se coloca, portanto, no espaço do 
irrepresentável, mas que ao mesmo tempo, não pode se furtar do dizer. A arte, no entanto, não 
pode realizar ou finalizar o luto – pois é um trabalho contínuo, ou oferecer uma “cura”, mas 
pode colaborar com o processo, questionar o esquecimento e ajudar o enlutado a se reconectar 
com o presente. A partir das premissas aqui colocadas, pretendo debater em que medida as 
perdas e as formas de elaboração da ferida psíquica estruturam os textos literários “K.” e “Não 
falei”. 
 
Palavras-chave: Ditadura civil-militar. Literatura contemporânea. Luto. 
 
 

Só possuímos uma única morte mesmo; 
só podemos entender as mortes dos outros uma por vez.  

Teoricamente, podemos ser capazes de contar até um milhão, 
Mas não somos capazes de contar um milhão de mortes. 

Elizabeth Costello – J.M. Coetzee 
 

“É muito tarde. A imagem já se perdeu no tempo, mas está bem viva” (TAPAJÓS, 

1977, p.13). O incipit do clássico livro de Tapajós, Em câmara lenta (1977), escrito ainda 

dentro do cárcere da ditadura e contrabandeado para fora da prisão em fragmentos, já aponta 

6139

Ana
Pencil



	 2	

para o que viria a ser o pensar a ditadura civil-militar brasileira na atualidade. Pode-se supor 

muito tarde e parecer que a imagem e a história se perderam no tempo, mas no entanto, na 

contemporaneidade, a inscrição traumática e as heranças da ditadura se encontram ainda e cada 

vez mais vivas. Ainda que tenhamos tido a criação de uma Comissão Nacional da Verdade, cujo 

objetivo inicial era apurar as violações de Direitos Humanos no Brasil, os impasses e 

problemáticas se sobressaíram. A sociedade brasileira não assistiu e participou efetivamente dos 

seus trabalhos, o número de mortos permaneceu o mesmo, não houve uma divulgação real dos 

seus dados, e principalmente, não se conseguiu levar à justiça aqueles a que a prisão pertencem. 

A Lei da Anistia (ou da amnésia?) permanece vigente, protegendo e garantindo o esquecimento 

e a permitindo que toda violência perpetrada pelo Estado não seja enfrentada. A narrativa, em 

suma, não foi modificada. Exemplo disso é também o ano de 2016, em que a frágil – e recente – 

democracia brasileira é novamente colocada à prova. Há pedidos de “intervenção militar” em 

manifestações populares, e na casa do “povo”, um deputado homenageia, impunemente, um 

coronel torturador da ditadura. A narrativa que permanece é o do silêncio e da “conciliação” 

impostas pelo regime militar. 

A exigência de “escovar a história a contrapelo”, a que Benjamin se refere nas teses 

Sobre o conceito da história (1940), se mantém. A expressão aponta para a necessidade de se 

buscar outras versões da história, entendendo que pensar o passado não significa conhecê-lo 

como propriamente foi, mas sim “apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no 

momento de um perigo” (BENJAMIN, 1994, p.224). Há a necessidade de se construir novos 

quadros de memórias, novas leituras do passado, que vão além das oficiais ou das versões 

domesticadas da história. Cabe, portanto, “enlutar” os restos, as reminiscências da história de 

forma a estabelecer uma relação verdadeira com o passado, a partir da rememoração. A 

necessidade de submetermos a história a julgamento é também para garantir que aqueles que 

foram esquecidos, ou silenciados, possam ter voz. Sem que salvemos os mortos do passado, 

também não nos salvaremos no presente. Como explicita Benjamin: “o dom de despertar no 

passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que 

também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer” (ibidem, p.225). Há a 

necessidade de uma memória ativa, portanto, que se oponha ao recalcamento e ao bloqueio do 

trabalho de luto.  

Avelar (1999) questiona-se, nesse sentido, se é possível realizar o trabalho de luto 

quando estamos submersos em um esquecimento passivo implementado pelas ditaduras. De 

acordo com o autor, a literatura seria exatamente uma possibilidade de contraponto. Aqueles 

que perderam a disputa não podem aceitar que se caia no esquecimento e essa é a base da 

literatura pós-ditatorial, o testemunho dos fragmentos, das ruínas, o presente como o produto de 

uma catástrofe e o passado como catástrofe.   

De acordo com Avelar (1999, p.205): 
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The imperative to mourn is the postdictatorial imperative par excel-
lence. Engaging a mournful memory that attempts to overcome the 
trauma represented by the dictatorships, postdictatorial literature 
carries the seeds of a messianic energy that, like the Benjaminian 
angel of history, looks back at the past pile of debris, ruins, and 
defeats in an effort to redeem them, while, at the same time, it is 
pushed forward by the forces of "progress" and "modernization. 

 

O luto, nessa literatura, aparece como tentativa de salvar o passado, mas ao mesmo 

tempo, sabe-se tarefa irrealizável, isto porque o luto não termina, não se conclui, pois deixa 

também os seus restos naquele que enluta e na sociedade como um todo. Encontra-se, portanto, 

no espaço do indizível, do irrepresentável, mas que ao mesmo tempo não pode se furtar do 

dizer. A escrita literária, ainda que sob esse signo, parece colaborar com o processo de luto, 

questionar o esquecimento e ajudar o enlutado a se reconectar com o presente e com aqueles, 

apesar da morte, permanecem.  

Esta comunicação pretende debater em que medida a perda e a morte estruturam os 

textos literários K. (2014), de Bernardo Kucinski, e Não falei (2004), de Beatriz Bracher, e as 

experiências dos personagens literários, e pensar como a arte e o processo de narração auxilia 

(ou não) o trabalho de luto. 

 

Inventário de perdas 

 

Se uma das premissas da literatura pós-ditatorial é o trabalho de luto e a necessidade de 

retornarmos aos nossos mortos e respeitá-los, a ausência e a perda tornam-se centrais nas 

narrativas. As obras literárias com as quais trabalharei aqui, em especial, se estruturam a partir 

da ausência permanente e com a necessidade de os sobreviventes procurarem formas de 

enfrentamento. Ambas apresentam uma ruptura evidente entre o antes e o depois; os 

personagens são marcados pela perda atroz dos seus entes queridos e o leitor, ao aproximar-se 

das narrativas, já nas primeiras linhas, é inserido na tragédia familiar, na esfera micro, e da 

sociedade brasileira como um todo, na macro.  

No caso de Não falei (2004), a trama centra-se na história de Gustavo, professor 

universitário que acaba de passar por um processo de grandes mudanças: aposentou-se, está por 

se mudar da cidade de São Paulo e conhece Cecília, uma jovem que quer entrevista-lo sobre um 

período definidor de sua vida – a sua prisão e tortura em 1970. Gustavo apresentará a sua 

história partir de uma narração fragmentada e intimista, que tende para o fluxo de consciência, 

para inserção de outros textos narrativos e para flashes de memória, com a qual encena uma 

espécie de “encerramento” ou “acerto de contas”. Como um “inventário de perdas”, expressão 

cunhada por Kucinski, Gustavo apresenta as diversas perdas que sofreu a partir da prisão: o seu 
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cunhado, Armando, é morto pelos militares; sua mulher, Eliana, vai a Paris para fugir do 

aparelho repressor e não aguenta ao saber da morte do irmão; a morte de sua sogra, que se 

suicida ao saber da perda dos filhos; e ainda o derrame do pai, o qual sobreviveu apenas poucos 

meses depois da prisão. A experiência traumática atravessa a narrativa e a própria construção 

identitária de Gustavo. A narração encena, quarenta anos depois, uma tentativa de compreensão, 

ou de alívio, ainda que impossível, das experiências vividas anteriormente.  

Ainda que não queira falar ou mexer nesse passado trágico, Gustavo é compelido à 

memória traumática a todo tempo. Armando e Eliana, como fantasmas, retornam e chamam o 

passado sobre o qual evitou a todo custo pensar ou refletir durante esses anos, e que a essa 

altura, mediante uma espécie de revisão das experiências vividas e dada todas as mudanças 

desse momento “final” da vida”, ocupam espaço central:  

 

Não lembro disso ter sido importante nos últimos vinte anos, mas 
voltou com a força dos primeiros tempos agora que me aposento, que 
penso nesse entrevista, que mexo nos papéis velhos para desocupar a 
casa. De qualquer forma, se guarda tamanha força, não pode ser um 
falso problema (BRACHER, 2004, p.144). 

 

Essa é exatamente a própria estrutura da experiência traumática, de acordo com Freud, o 

qual procurou teorizar sobre o trauma, principalmente a partir do retorno dos soldados do front 

depois da Primeira Guerra Mundial. Em Além do princípio do prazer (1920), o psicanalista 

debate as neuroses traumáticas, resultantes de desastres ou de guerras, as quais parecem estar 

relacionadas ao fator surpresa, ao terror, isto é, o indivíduo não estava pronto para receber 

estímulos perpassam o escudo protetor. Essa barreira teria o objetivo de defender os organismos 

contra uma grande quantidade de estímulos do mundo externo que ameaçavam destruir a sua 

organização psíquica. Quando não consegue se proteger, o doente acaba por retornar sempre à 

situação do acidente, isto é, se encontra fixado ao trauma psiquicamente, como uma espécie 

cicatriz permanente.  

A experiência traumática em K. – relato de uma busca (2014), também centra-se na 

perda, mas de uma filha. O autor, Bernardo Kucinski, teve a irmã desaparecida no período da 

ditadura civil-militar e procurou, por meio da ficção literária, contar a sua tragédia familiar. O 

livro narra a história de um pai K., um velho judeu, na busca incansável (não é por acaso que 

remete o título ao labirinto kafkiano) por sua filha A., desaparecida em 1974, junto de seu 

marido. A sua procura se estrutura como um fio condutor para a inserção de outras histórias e de 

outras vozes narrativas, seja de personagens ficcionais, ou reais, como o Delegado Fleury ou sua 

amante, por exemplo. Nessa diversidade de espaços e tempos, se percebe um país de vivências 

sociais e pessoais marcadas por um governo autoritário e violento e com as suas trajetórias 
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completamente modificadas, sejam eles agentes repressores ou militantes opositores. A 

dificuldade de contar a experiência traumática da perda é também central na narrativa.  

Se na obra de Bracher é a partir da prisão que as ausências todas se materializam e a 

morte passa a ser parte da narrativa de Gustavo, em K. – relato de uma busca, é logo no incipit 

do segundo capítulo que se situa a tragédia, que “já avançara inexorável quando, naquela manhã 

de domingo, K. sentiu pela primeira vez a angústia que logo o tomaria por completo” 

(KUCINSKI, 2014, p.13). K. não tem notícias da filha há dez dias e é a partir desta angústia 

inicial que iniciará a sua busca pela filha desaparecida. Já nesse primeiro momento decide 

procurá-la. Ao contrário de Gustavo, que imediatamente após a saída de prisão, é obrigado a 

lidar com as mortes comprovadas e veladas na família, K. recusa, durante algum tempo, o 

reconhecimento da morte e o processo de luto da filha; ao contrário, insiste na sua procura e na 

esperança de estar viva. 

Logo que compreende o acontecido, o pai percebe que já não poderia ser o mesmo. 

Naquele momento o desaparecimento se sobrepunha a todo resto, às atividades, à relação com a 

mulher, aos outros filhos, inclusive, e ao grupo de literatura iídiche ao qual se dedicava 

praticamente em tempo integral. O narrador anuncia que o evento traumático fazia com que: 

“um fato único impunha-se, cancelando o que dele não fosse parte; fazendo tudo o mais 

obsoleto. O fato concreto de sua filha querida estar sumida há onze dias, talvez mais” 

(KUCINSKI, 2014, p.16). A vida dos de K. e Gustavo nunca mais pôde ser a mesma. 

 

“Se fosse possível”: a elaboração e a representação do luto 

	

Diante das incontáveis perdas representadas nos dois livros, os personagens devem 

procurar formas de elaborá-las e de realizar o trabalho de luto. Freud em Luto e melancolia 

(1914), definiu o luto como “a reação à perda de uma pessoa querida ou de uma abstração que 

esteja no lugar dela, como pátria, liberdade, ideal, etc.” (2011, p.48). No luto, o desprazer parece 

natural, o mundo se torna pobre e vazio, mas quando concluído, o ego fica livre novamente. O 

luto faz com que se substitua o objeto perdido de forma a superar a perda e, ao fim, não deixa 

indícios de condição econômica anterior, provavelmente por ir se desligando até o gasto de 

energia também desaparecer.  

Caberia aqui refletir, no entanto, se seria possível pensar o trabalho de luto como um 

trabalho que se encerra, em vítimas de grandes catástrofes, isto é, é possível “substituir” o 

objeto perdido em circunstâncias extremamente traumáticas? Como a perda de uma filha, em 

K., ou da mulher e do cunhado, em Não falei? E mesmo que o trabalho de luto seja realizado, 

seria possível “não deixar indícios de alteração”?  

De acordo com Ornstein (2010), a questão do luto ganha uma perspectiva diferente 

quando se trata de guerras, terrorismo, ou ainda situações que envolvem uma série de perdas 
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traumáticas. A teórica afirma que os estudos sobre a questão do luto avançaram desde o texto de 

Freud, mudando o foco anterior de desligamento e aumentando a ênfase na internalização do 

objeto perdido, a qual é hoje, é compreendida como essencial no processo de luto. A partir de tal 

processo, é possível manter a conexão internamente, de forma que o desapego do objeto perdido 

é facilitado. A mudança explicita que o foco do trabalho de luto não é esquecer, mas lembrar e 

estabelece a relação entre o presente e o passado. Entretanto, a questão que permanece é: pode a 

arte e, por conseguinte, a literatura oferecer alguma “cura”? Ou “realizar” o trabalho de luto?  

Nas duas obras, diante do impedimento do luto, é a narração que parece apontar uma 

das únicas possibilidades de elaboração. Em K., perante o desaparecimento abrupto, há um 

paradoxo que se instaura: de um lado, a esperança e a presença ainda manifesta em outras 

formas; e de outro, uma ausência que não cessa e que coloca em xeque, cotidianamente, a 

manutenção da crença de que possa estar viva. Abandonar a busca é abandonar a filha. Nesse 

sentido, no caso dos desaparecidos políticos, a impossibilidade de superação é muito dificultada, 

pois sem saber o que aconteceu, não se pode “dar um fim” e se estabelece uma negação da 

superação. Para que exista um trabalho de luto, se exige uma forma de integralização, por parte 

do sobrevivente, do acontecido: como e quando se deu a morte, quem foi o responsável, seguido 

de uma responsabilização, bem como se exige um corpo para que se realizem os ritos.  

Se a busca pela filha eventualmente cessa, a busca posterior passa a ser por 

esclarecimentos, pela necessidade de “encerramento”, enfim, pelo trabalho de luto. Em um dos 

seus capítulos centrais, K. decide, um ano depois do desaparecimento de A., pedir a um rabino 

que realize o seu matzeivá, o que consiste, na tradição judaica, em uma lápide colocada no 

túmulo, normalmente um ano após o sepultamento. Mesmo que sob um processo de luto 

completamente atrasado pela condição de desaparecimento e de desconhecimento da morte, K. 

insiste na necessidade de prestar homenagens à filha.  

O rabino não só não aceita, como trata a questão com desrespeito. De acordo com o 

rabino, não há nenhum documento da religião que permita tal disparate: “o que é um 

sepultamento senão devolver à terra o que veio da terra?”, ou seja, “não há sentido sepultamento 

sem corpo” (KUCINSKI, 2014, p.78). 

A preocupação de K. é de que a própria existência filha seja esquecida: 

 

K. sente com intensidade insólita a justeza desse preceito, a urgência 
em erguer para a filha uma lápide, ao se completar um ano de sua 
perda. A falta de lápide equivale a dizer que ela não existiu e isso não 
era verdade, ela existiu, tornou-se adulta, desenvolveu uma 
personalidade, criou o seu mundo, formou-se na universidade, casou-
se. Sofre a falta dessa lápide como um desastre a mais (KUCINSKI, 
2014, p.78-79). 
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O desaparecimento forçado, ao negar a morte e a vida, e a falta de uma lápide, ou seja, 

de um espaço na morte, instaura a negação da própria existência como pessoa e faz com que a 

comunidade se questione não se morreu, mas se existiu, em primeiro lugar. O rabino insiste que 

sem o corpo não pode colocar em prática nenhum tipo de rito, mesmo quando K. tenta 

convencê-lo a partir do histórico de perseguição aos judeus e a falta de corpo para velar, como 

no caso da Shoah. O rabino questiona a própria integridade da filha e o respeito a que lhe deve 

no momento da sua morte, ao afirmar: “O que você quer na verdade é um monumento em 

homenagem à sua filha, não é uma lápide, não é uma matzeivá; mas ela era terrorista, não era? E 

você quer que a nossa comunidade honre uma terrorista em campo sagrado, que seja posta em 

risco, por causa de uma terrorista? Ela não era comunista? (KUCINSKI, 2014, p.81). 

Butler, em Precarious Lifes (2004) e Quadros de guerra (2015), afirma que uma vida 

só é considerada perdida quando, em primeiro lugar, é considerada vida. Se a vida não tem 

valor, também a sua morte não terá. Apenas vidas que importam serão contadas e terão direito a 

serem enlutadas. Se uma vida deve ser preservada, o que está em jogo não é apenas a afirmação 

de preservação, mas as condições que garantem a sua preservação. Em situações de guerra, ou 

em estados de exceção, cabe perguntar quais são as vidas valiosas, e portanto, a quais delas é 

garantido o direito ao luto. Há vidas que são passíveis de luto e outras não: “uma vida não 

passível de luto é aquela cuja perda não é lamentada porque ela nunca foi vivida, isto é, nunca 

contou de verdade como vida” (BUTLER, 2015, p. 64).  

Diante da negação do Estado e da religião, K. é obrigado buscar outras formas de 

elaboração do luto da sua filha. De acordo com Ornstein, um luto bem sucedido envolve a 

criação de algo, seja uma memória, uma história, um poema, “to be equal to, to full complexity 

o four relationship to what has been lost and to the experience of loss itself” (2010, p.363). 

Dada a resposta do rabino, K. decide colocar em prática a sua criatividade, ou seja, procurar 

elaborar a morte da filha e do genro realizando outro tipo de lápide, um livro em memória dos 

dois. Ao procurar uma gráfica para imprimi-lo, entretanto, K. também teve negado o seu 

material, sendo recebido aos gritos por parte do dono, o qual questionava como poderia levar 

material subversivo para impressão, sobre uma comunista.  

Com as possibilidades de elaboração do luto cada vez mais dificultadas, o maior medo 

continua sendo o esquecimento. Se a vida da filha já foi tirada de forma completamente abrupta 

e atroz, a história e a justiça lhe viraram as costas, K. não poderia permitir que caísse no 

esquecimento. Esquecê-la seria a forma de matá-la novamente: a segunda morte.  

Janaína Teles afirma que o período ditatorial foi marcado por dinâmicas que oscilavam 

entre esconder e mostrar a violência da repressão política, “mesclando a intenção de se 

legitimar, ocultando a tortura institucionalizada do regime, com a necessidade de difundir o 

medo, forjando casos exemplares que se tornassem uma ameaça permanente a todos” (2009, 
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p.153). Ainda em 1964 e a partir dali, haveria casos de assassinatos dados como suicídio; mas 

de 73 em diante houve um desaparecimento sistemático de dissidentes políticos. 

Se no caso da personagem A., a narrativa apresenta a necessidade do sistema ditatorial 

de esconder a sua morte, no caso de Não falei, Armando, militante revolucionário da luta 

armada, o sistema ditatorial entregou o seu corpo e garantiu que a “mensagem” seria dada aos 

outros. Ainda que vivo na memória e na narração, o trabalho de luto de Gustavo por Armando 

perpassa uma necessidade de desculpar-se de sua morte, dizer a si mesmo e a quem o escute, 

que a culpa não foi sua.   

Assim que saiu da prisão, Gustavo pôde falar uma ultima vez com sua mulher, Eliana, 

antes que ela morresse, em Paris. A sua morte dificulta o período já complicado para Gustavo, 

que acabara de ser torturado e perder o melhor amigo. A narração demonstra, quarenta anos 

depois do acontecido, que Gustavo ainda não conseguiu plenamente elaborar a morte dos dois, 

principalmente de Eliana, e a narrativa também tem, de alguma forma, esse papel. 

Eliana retorna, especialmente, a partir de sonhos, ao longo da narrativa. Gustavo afirma 

que escuta Eliana nitidamente, e não se assusta “quando, na cama, sua voz me chama” 

(BRACHER, 2004, p.33), ao contrário, se acalma. Quem o visita é “a ausência de suas pernas e 

do peso de sua cabeça”. A única forma de visitá-lo é a partir da impossibilidade, da ausência. 

A importância da lápide como espaço de homenagem aos mortos também é apresentado 

na obra de Bracher. Eliana morreu em Paris e, portanto, lá foi sepultada. Gustavo, décadas 

depois, segue sentindo falta da possibilidade de estar perto de seu corpo, em São Paulo. Perante 

a necessidade de homenagear os mortos, ou sentir-se, ao menos, mais próximo deles, Gustavo e 

Lígia, sua filha, visitam o cemitério todo final de semana e decidem “criar” um túmulo para 

Eliana. O pai levou um giz colorido, escreveu o nome e as datas de Eliana no túmulo onde 

estavam Armando e D. Esther. O personagem afirma ter conseguido assim uma “alegria de 

criança”, ao estabelecer um túmulo para que a mulher estivesse próxima: “Na visita seguinte, o 

nome já estava apagado e resolvemos escrevê-lo novamente com um pedaço de metal, 

esculpindo a pedra, Eliana Bastos Ferreira, 1945-1970.” (BRACHER, 2004, p.36). A criação de 

um túmulo, ainda que fictício, o aproxima da mulher e marca a sua existência em São Paulo, 

vida e morte. 

O narrador-personagem Gustavo simboliza a dificuldade e impossibilidade de terminar 

o luto. Consumido pela culpa e pela falta da mulher e do cunhado, não consegue, mesmo 

décadas depois, superar o acontecido e lidar com a perenidade da ausência. A narração, quarenta 

anos depois, se mostra como uma fresta de esperança, já ao final da vida. Entretanto, nas duas 

obras, esta narração se mostra como uma possibilidade de elaboração, que só pode acontecer 

sob o signo da impossibilidade e da dificuldade. 

Em K., por exemplo, o personagem encontra sustentação exatamente na fala, no 

testemunho, entre os familiares de outros desaparecidos, ou ainda entre os presos que 
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conheciam a situação da filha. A dificuldade, entretanto, não desaparece. No capítulo “O 

abandono da literatura”, K. admite a perda da possibilidade de narrar ou de contar histórias, que 

desde o desaparecimento da filha, desvaneceu. O trauma o emudece. Quando perde as 

esperanças, entretanto, a possibilidade de voltar a escrever que o anima, aponta o narrador “só 

lhe restava mesmo retomar seu ofício de escritos, não para criar personagens ou imaginar 

enredos; para lidar com seu próprio infortúnio” (KUCINSKI, 2014, p.134). Decide, assim, 

escrever a sua “obra maior”, mas recai exatamente sobre a intraduzibilidade do trauma:   

 

Não conseguia expressar os sentimentos que dele se apossaram em 
muitas das situações que pelas quais passara [...] Era como se lhe 
faltasse o essencial; era como se as palavras, embora escolhidas com 
esmero, em vez de mostrar a plenitude do que ele sentia, ao contrário, 
escondessem ou amputassem o significado principal. Não conseguia 
expressar sua desgraça na semântica limitada da palavra, no recorte 
por demais preciso do conceito, na vulgaridade da expressão 
idiomática. Ele, poeta premiado da língua iídiche, não alcançava pela 
palavra a transcendência almejada (KUCINSKI, 2014, p.135). 

 

A dificuldade da escrita é, para além da própria balança entre impossibilidade do 

testemunho e a sua necessidade, também linguística, pois expressa a dupla impossibilidade do 

testemunho. Por um lado, afirma Agamben (2008, p.48), a língua deve ceder lugar a uma não-

língua, pela falta de sentido do que apresenta, e por outro lado, é da própria lacuna da língua 

humana conseguir testemunhar não pode ser dito em língua alguma.  A dificuldade de escrita 

para K. também centra-se na esfera moral, ou seja, acreditava que “estava errado fazer da 

tragédia de sua filha objeto de criação literária, nada podia estar mais errado” (KUCINSKI, 

2014, p.136). Para o poeta, a língua e a escrita literária deveriam ser “bonitas”. Como se pode 

escrever sobre uma experiência tão brutal de forma bela? K. não percebe na literatura o 

potencial questionador, duro, de confronto com o inimaginável. Como, portanto, pode pensar 

em fazer literatura com uma experiência tão atroz?  

Em Não falei, a dificuldade e necessidade da narração é também encenada desde o 

primeiro momento. O narrador afirma que gostaria que fosse possível contar uma história com 

um “bloco”, fechada, inteira, praticamente como uma fotografia, que pudesse o leitor, ou o 

ouvinte, ter acesso a toda ela, em um enquadramento específico. Em outro trecho repete, 

novamente: “Se fosse possível. Minha história percebida como coisa, sem palavras, sem voz, 

mas apreendida inteira, sólida” (BRACHER, 2004, p.37).  

No entrelaçamento de vozes, discursos, dúvidas e certezas que não se sustentam com a 

apreensão de imagens esfumaçadas pelo tempo, perpassa o discurso ambíguo da própria 

linguagem articulada em texto, incapaz de garantir a fidelidade e a verdade das circunstâncias e 

dos episódios rememorados. De acordo com Agamben, “o testemunho vale essencialmente por 

aquilo que nele falta; contém, no seu centro, algo intestemunhável [...] quem assume para si o 
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ônus de testemunhar, sabe que deve testemunhar pela impossibilidade de testemunhar” (2008, 

p.43).  

Ao mesmo tempo que não temos certeza se o monólogo é dirigido a alguém em 

especial, a um leitor imaginado, ou a própria Cecília, o narrador tenta organizar, também 

internamente, as questões e/ou as faltas que externaliza. É o recalcado que a medida que se narra 

vai procurar espaço para ser elaborado, ainda que isso seja extremamente difícil. Mesmo que 

Gustavo não esteja escrevendo uma narrativa, a princípio, tal trabalho de elaboração também 

perpassa uma reflexão da metaficção. Gustavo é um educador, formado e educado nos estudos 

da linguagem e como apontei anteriormente, Cecília é uma jovem que quer entrevista-lo para 

escrever um livro sobre o período histórico da ditadura civil-militar e para tal, não bastam livros 

sobre repressão ou sobre movimentos de resistência, mas é necessário ouvir o sobrevivente, 

aquele que de fato viveu, porque no trauma e na literatura, Gustavo afirma: “talvez não seja 

possível um retorno coletivo ao que já aconteceu, apenas individual” (BRACHER, 2004, p.115), 

e a partir daí, tentar estabelecer uma história coletiva. Ela quer os “lampejos de um personagem, 

pedaços de um ser no mundo que ela não conheceu inteiro, mas cujos ecos, mortos e 

sobreviventes formaram a estrutura do que viveu e vive” (BRACHER, 2004, p.66). Ao pensar 

nas respostas, no que poderia dizer, que Gustavo constrói a sua narrativa a que o leitor tem 

acesso, e também situa as dificuldades de fazê-lo. Muitas vezes, inclusive, não sabe se pode dar 

a entrevista, o que deve dizer, ou como colocar “em palavras”, na linguagem, o que é indizível. 

Os livros aqui estudados mostram-se, portanto, como possibilidades de aproximação 

dos enlutados aos entes queridos perdidos, como formas da elaboração nacional e pública tão 

necessárias, apesar de situarem-se diante da impossibilidade de uma realização. Os personagens 

encontram-se presos diante da falta de espaço de lidar com as injustiças na história e na justiça e 

as obras são, portanto, espécie de “lápides”. O luto individual se mostra impossível também 

porque socialmente, até hoje, não foi realizado. Ao mesmo tempo, novos mortos, novos 

desaparecidos e novos lutos continuam e merecem também o seu espaço na história e na 

literatura. 
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RESUMO: Serge Doubrovsky, referência inevitável nos estudos sobre o gênero da 
autobiografia, cunhou, em 1977, o termo e conceito de “autoficção” – prática que não 
inaugurou, mas que sistematizou a partir de então. Numa de suas múltiplas referências ao 
próprio texto, lê-se: “Escrevo meu romance. Não uma autobiografia (...) sou um ser fictício. 

Escrevo minha autoficção (...) Minha vida fracassada será um sucesso literário” (Un Amour de 
soi, 1982). A autoficção, portanto, transforma o “si mesmo” em espetáculo. Esse espetáculo é, 
inicialmente, o do agenciamento de uma série de distintos registros de memória: o autor 
(con)funde a memória biográfica com a memória do narrador (e protagonista) e a memória da 
obra (em remissões a outros livros escritos anteriormente), além da memória de obras de outros 
autores (em inúmeros diálogos intertextuais). Enquanto espetáculo, a autoficção será um 
sistemático exercício narcísico que vai se declinar em dois planos principais: pelo hibridismo de 
gêneros, que mescla ficção, autobiografia, ensaio e psicanálise; e por um trabalho lúdico e 
engenhoso com a língua. Em continuidade (ou amálgama) com relação à própria obra crítico-
teórica, Doubrovsky desenvolve o que denomina de “escritura consonântica”, “sintaxe do 

descontínuo” e “discurso quebrado” (DOUBROVSKY, 1963, 1966, 1980, 1988). Trata-se do 
uso de efeitos sonoros e singularidades gráficas, que se articulam em meio a assimetrias na 
distribuição das frases na página escrita, entre lacunas e vazios. Na dialética vazio-pleno, o 
leitor deve realizar os nexos entre os diversos níveis de registro de memória, e construir, junto 
com o autor, a imagem do protagonista – esse ser que se multiplica pelo texto, proliferando-se, 
exaltando-se, e ressoando em eco a si mesmo, em bemol (a expressão “un bémol”, em francês, 

significa “um problema”, algo que destoa). A autoficção, assim, é uma obra sobre si, vários 

“sis”, em eco a si, em si bemol.  
Palavras-chave: Doubrovsky; autoficção; memória 
 

A AUTOFICÇÃO DE S. DOUBROVSKY E O REGISTRO DA MEMÓRIA DE SI: 

OBRA EM SI BEMOL 

Luciana Persice Nogueira (UERJ) 

Serge Doubrovsky (1928) é romancista, professor, tradutor, crítico e teórico da 

literatura. A pluralidade que caracteriza sua carreira faz com que seus escritos rompam as 

fronteiras entre os gêneros, e faz deles um exercício escritural sistemático e tautológico: ele 

chega a escrever ensaios sobre os próprios romances, e a fazer referências, em seus romances, 

aos seus ensaios – dando ao conjunto de sua obra um caráter tanto híbrido (entre os gêneros) 

quanto auto-referente e redundante.  

Na década de sessenta, escreveu dois títulos ficcionais sem grande impacto: Le Jour S 

(1963), coletânea que reúne contos e uma novela, e La Dispersion (1969), romance de cunho 

autobiográfico. Paralelamente, na crítica literária, desde seu primeiro livro de ensaios, ele 

privilegia o que denomina de "psicanálise existencial", que define como tributária de um 
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amálgama de trabalhos de Sartre, Merleau-Ponty, Marx, Freud e Hegel (DOUBROVSKY, 

1963, p.20; sua orientação intelectual inicial tendo sido o existencialismo de tipo sartriano e a 

Nova Crítica francesa).  

Nessa sua “psicanálise existencial”, o crítico privilegia o homem – o autor – enquanto 

ser definido histórica e culturalmente. Mais especificamente, descobre-se, à leitura de seu livro 

sobre a Nova Crítica (1966), por exemplo, que Doubrovsky considera que uma obra é uma 

trama, uma "rede infinita de significações" respectivas ao texto impresso, mediatizada por um 

"universo imaginário" (DOUBROVSKY, 1966, p.101) em cujo centro está um homem definido 

historicamente, importando-lhe, porém, a existência imaginária do homem, e não sua biografia; 

e, sobremaneira, interessa-lhe o resultado de sua linguagem, que alinhava, na obra, o seu 

universo imaginário numa infinitude de significações (ibidem, passim).1 Assim, o autor, tal 

como estudado pelo crítico Doubrovsky, é um homem definido por sua linguagem: homem 

disseminado pelo texto marcadamente através de suas repetições e composições semânticas.  

Por outro lado, esse homem também está no centro da obra, numa versão hermenêutica 

do entendimento do texto: "Convergência, caráter sintético, obsessão central definindo uma 

realidade pessoal, motivos-chave, articulações: [essas são] as palavras de ordem da nova crítica" 

(ibidem, p.68).  

Esses dois vetores – a psicanálise existencial e a identificação de padrões de repetição 

semântica – serão usados por Doubrovsky, portanto, em suas análises críticas, mas também em 

seu trabalho ficcional: ele vai passar quase uma década escrevendo um imenso romance, Le 

Monstre num fluxo contínuo do que ele chama de “escritura para o inconsciente” 

(DOUBROVSKY, 1980, p.195) sem, porém, conseguir chegar a um projeto definido de edição.2 

Até que, em 1977, o escritor lê Le Pacte autobiographique (1975), de Philippe Lejeune, cuja 

grade tipológica revelara uma casa vazia, resultante da inexistência da coincidência entre o 

nome do personagem e o nome do autor, num romance (e não numa autobiografia). Doubrovsky 

escreve a Lejeune,3 e lhe informa que vai interromper a escritura de seu romance Le Monstre e 

alterá-lo de modo a que se enquadre naquele espaço ainda vazio de um gênero considerado, até 

então, como inexistente.  

                                                           
1 Eis um trecho eloquente do que acaba de ser resumido: "A obra é tão somente esse entrelaçamento de 
significações infinitas que nós percebemos no objeto material, que é o texto impresso (...) O universo 
imaginário da obra não é uma entidade substancial (…) ele mediatiza, por toda uma série de 
revezamentos e transmissões [relais] complexos e hierarquizados que formam a organicidade própria à 
obra, a existência concreta de um homem. Não se nega ou trai a especifidade do imaginário ao se 
descobrir, na sua trama, os fios evidentes ou ocultos que o ligam a um estar-no-mundo-histórico; ao 
contrário, é reconhecer-lhe a totalidade do sentido." (DOUBROVSKY, 1966, p.101-102). A importância 
dessa noção de "fios" está detalhada em NOGUEIRA, 1997. Essa e as demais traduções livres são 
minhas. Qualquer destaque gráfico será do texto original. 
2 O manuscrito terá 2600 mil páginas e só será editado em 2014 por iniciativa de uma equipe de 
pesquisadores. 
3 Em carta de 17/10/1977, que Lejeune cita ao comentar o diálogo teórico-crítico com Doubrovsky 
(LEJEUNE, 1983, p. 430). 
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Assim nasce Fils (1977), primeiro dos sete títulos autoficcionais de Doubrovsky, num 

exercício de escritura desenvolvido de maneira expressa e deliberada, assentada sobre princípios 

de ordem estética e formal definidos, recorrentes, e explicitados pelo próprio autor em vários 

paratextos. Talvez seja nesse momento (mas isso é especulação) que surge a ideia da estrutura 

de simetrias que organiza o texto, e que torna possível a edição desse romance (com menos de 

500 páginas, extraídas do infindo Le Monstre) – estrutura essa que se repete em outros 

romances autoficcionais subsequentes: remissões e espelhismos observáveis a partir de um 

trecho central (físico mesmo, literalmente no meio do livro) que gera um “antes” e um “depois” 

de um evento considerado como traumático e norteador da trama, mais de uma vez 

materializado numa sessão de psicanálise – onde se enfrentam protagonista e terapeuta (por 

vezes considerado como um rival pelo personagem Serge, na primazia e no direito à 

interpretação dos sonhos e dos fatos), ilusão e verdade.4 Essa mesma estrutura se repete no 

romance seguinte, Un Amour de soi (1982), por exemplo. 

Esse centro separa o "antes" e o "depois" do enfrentamento, cujo valor simbólico e 

mítico se devem à importância da psicanálise na autoficção doubrovskyana. Talvez se possa 

dizer que o autor passa da “psicanálise existencial” à “psicanálise presencial”, em que a inclusão 

na trama da figura-personagem do terapeuta permite ao autor-narrador-protagonista-ensaísta um 

desdobramento suplementar. Pois o texto de Doubrovsky mescla ficção, autobiografia, ensaio e 

psicanálise, num hibridismo inextricável assentado sobre a articulação de partes do texto, 

diálogos e reflexões que tem por fuso sessões terapêuticas. Esse é um dos elementos 

característicos recorrentes do romance autoficcional de Serge Doubrovsky. 

Aliás, o neologismo “autoficção”, que criou tanto escola quanto alvoroço, surge 

justamente na contracapa de Fils, em que o autor explica ao leitor a sua empreitada:  

Autobiografia? Não. Esse é um privilégio reservado aos grandes desse 
mundo, no crepúsculo da vida, e num belo estilo. Ficção, de eventos e 
de fatos estritamente reais, por assim dizer, autoficção, por se haver 
confiado a linguagem de uma aventura à aventura da linguagem, fora 
dos limites da sensatez/sabedoria [sagesse] e da sintaxe do romance, 
tradicional ou novo. Encontros, fios/filiações [fils] de aliterações, 
assonâncias, dissonâncias, escritura de pré ou pós-literatura, concreta, 
como se diz da música. Ou então, autofricção (DOUBROVSKY, 
1977, s/p).  

Doubrovsky explica ao leitor sua intenção, decodifica sua estratégia e revela que seu 

livro deve ser lido comme il faut: como um exercício lúdico onde estão semeados fios/filiações 
                                                           
4 Numa de suas análises de Fils – em que aborda sua concepção pessoal da autoficção –, Doubrovsky 
chama a atenção para a ordenação das partes (do corpo) do texto: "‘Eu. Isso [Ça]’ faz (...) surgir, na seção 

mediana e central Fils (...) o face a face terapêutico, enquanto local do desfecho, do desenlace, e do 
desnudamento, ou seja, como local do verdadeiro. As seis partes da narrativa (…) se distribuem (…) 

segundo uma estrutura tripartida : o antes da verdade, (o vivido pré-analítico); o campo de batalha do 
verdadeiro (a sessão de análise); o pós-verdade (o vivido pós-analítico) [Essa seção...] adquire valor 
simbólico (escritura dos efeitos da análise) e até mesmo uma dimensão mítica (sequência vida-morte-
ressurreição).” (DOUBROVSKY, 1988, p. 67-68). Esse esqueleto estrutural, que ocorre também em 
outros romances, serve de molde contenedor à sua escritura aparentemente desenfreada. 
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de sentidos por meio de fios/filiações de efeitos sonoros e gráficos do texto. Autor que, 

portanto, se recusa decididamente a morrer – ao escrever uma narrativa que é, essencialmente, 

autobiográfica (onde sua presença, é, afinal, incontornável), e ao fornecer uma chave de leitura 

ao seu público (impondo sua marca enquanto teórico e crítico ao texto ficcional que ele mesmo 

engendrou). 

Em seguida, nessa explicação da regra do jogo escritural, o autor dá ênfase à ideia de 

fazer do uso da linguagem uma aventura – em clara referência a Jean Ricardou e à sua “aventura 

de uma escritura / escritura de uma aventura” ao falar do romance (em Pour une théorie du 

Nouveau roman, 1971). A autoficção apresenta-se, portanto, igualmente, como uma elaboração 

fundamentalmente intertextual e metatextual, e as remissões a outros textos (ficcionais ou 

ensaísticos) passam a integrar a estratégia da escritura, assim como deverão constituir um dos 

motores da leitura.  

Assim, ao menos em parte, a leitura comme il faut do texto implica em solicitar a 

enciclopédia de conhecimentos do leitor. Mais que isso: para que o jogo se faça, o leitor deve 

estar atento para o fato de que texto rompe com o senso comum e com a sintaxe habitual, 

buscando tempos, compassos, ritmos, sonoridades e evocações potenciais, possíveis, virtuais, 

inusitados, surpreendentes, no contato entre o texto, sua musicalidade e sua materialidade 

(“autofricção”). 

Essa aventura é, porém, “contraditória” e “estranha”, pois trata-se da empreitada de um 

“sujeito (pessoal) de se buscar, em sua essência, através de uma linguagem (forçosamente 

impessoal)” (como explica no próprio corpo do romance: DOUBROVSKY, 1977, p.51). Esse 

hiato compõe o espaço onde opera o que Doubrovsky denomina, em sua primeira autocrítica a 

Fils de “escritura consonântica”. No artigo "L'initiative aux maux: écrire sa psychanalyse" 

(1980, literalmente “a iniciativa dos males, escrever a própria psicanálise”, em jogo fonético 

com a “initiative aux mots” – a “iniciativa das palavras” preconizada por Mallarmé, em “Quant 

au livre”, Divagations, 1897), o autor avisa que não faz uma "escritura do inconsciente", mas 

uma "escritura consonântica" (DOUBROVSKY, 1980, p.194) elaborada sobre propriedades 

fonéticas, onde homofonias, aliterações e assonâncias geram criatividade e produtividade no 

campo semântico. É como se as propriedades fonéticas induzissem, por contágio, à própria 

geração dos campos semânticos. E esse processo criativo, segundo ele, é o resultado de um  

desejo vivo intenso, constante (...) recompensado por um prazer muito 
intenso quando ocorria uma descoberta imprevista (...) uma escritura 
fundada em jogos de som e de sentido depende inteiramente do caráter 
aleatório dos encontros linguísticos. Ressalto o afeto [no sentido 
psicanalítico] do escritor, provocando, em troca, uma forte reação 
afetiva no leitor. (DOUBROVSKY, 1980, p.181) 

O autor ambiciona, portanto, uma comunicação direta com a afetividade e os impulsos 

afetivos de seu leitor, não restringindo sua escritura a um jogo intelectual ou cerebral, que vise 

apenas uma leitura culta. Não se trata, então, de uma “escritura do inconsciente”, de tipo 
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automático, ou “sobre o inconsciente”, de algumas abordagens psicanalíticas. É, segundo o 

autor, uma “escritura para o inconsciente” (ibidem, p.196), de um inconsciente para outro.  

A propósito de seu próprio desejo, do motor de sua escritura (aspecto que costuma 

analisar nos escritores que analisa, enquanto crítico), revela a importância do prazer diante das 

descobertas fortuitas de duplicidades e ambiguidades no jogo entre sentido e som, na "lógica da 

consonância" (ibidem, p.191).  

Talvez seja esse o principal elemento que distinga a autoficção doubrovskyana das 

demais. Sim, pois ele fez escola, e não são poucos os escritores contemporâneos que enveradam 

pelo “novo gênero”, ou outros (sub-)gêneros que lhe são derivados: alloficção, autobiograficção, 

autofracção etc, na tentativa, por parte de escritores e estudiosos, de dar conta da diversidade de 

focos e focalizações presentes na exuberante escritura autobiográfica contemporânea. Mas nem 

todos os textos ditos autoficcionais possuem, como componente central, o trabalho com a 

língua, a linguagem e o discurso. 

A “escritura consonântica” será apenas parte da estratégia discursiva doubrovskyana: o 

autor acopla, ao jogo sistemático e complexo de sons e sentidos, o que denomina de “discurso 

quebrado”.  

Em seu segundo romance autoficcional, Serge Doubrovsky fornece ao seu leitor uma 

segunda chave de leitura: na apresentação de Un Amour de soi (1982) o escritor cunha um novo 

conceito, ou um conceito complementar, relativo à autoficção: o “discurso quebrado”: 

Hoje, o enfrentamento de um homem e uma mulher (...) não é mais a 
voluptuosa invenção do Outro (...) A arte do não-amar exige sua 
linguagem crua e cruel. Civilização decomposta, discurso quebrado 
(...) ao ceder a iniciativa ao jogo inopinado das palavras, às 
derrapagens dos sons e dos sentidos, a infelicidade de viver se 
transmuta pouco a pouco em alegria de escrever. Essa história trágica, 
assim distanciada, se torna uma história engraçada. (DOUBROVSKY, 
1982, s/p)  

O jogo sistemático e complexo de sons e sentidos pretende ser, portanto, “inopinado”, 

surpreendente, e, da comicidade produzida, gera-se a distância – tão característica, justamente, 

das comédias – que leva à capacidade de superação da tragédia ou do drama vivido pelos 

personagens, ao olhar crítico e jocoso por parte do leitor, e a uma assimilação entre a 

decomposição da trama (ou “civilização”) e a do discurso que a celebra. 

No intuito de reforçar a afinidade entre a história e o discurso, então, o texto de 

Doubrovsky apresenta-se “quebrado”, fragmentado, pleno de falhas e repleto de vazios: ele é 

poroso, friável, esfacelado. Evolui na irregularidade lacunar de seu caráter telegráfico, e instaura 

uma lógica de descontinuidade5, imprevisível, que dificulta o fluxo da leitura, tornando-a tensa e 

                                                           
5 Em seu estudo sobre o estilo de La Bruyère, Doubrovsky havia identificado o que chamou de “sintaxe 

do descontínuo”, pela qual o autor desestrutura o discurso clássico (DOUBROVSKY, 1980, p.59). Esse 

estudo data, originalmente, de 1970, em artigo publicado na revista Poétique, t.II, p.197, e explica que, 
em La Bruyère, “a linguagem se sabe e se proclama artifício” (apud Jules Brody, La Bruyère: le style 
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alerta às supressões de pontuação e articuladores, tendo por balizas apenas a formação de 

parágrafos e a divisão em capítulos. É como se o autor transcrevesse um discurso oral 

artificioso: as alterações gráficas (uso de itálico, caixa alta, e espaçamentos inortodoxos entre 

palavras, por exemplo) chamam atenção para as conexões implícitas entre os segmentos 

textuais, convidando a um mergulho empático no que (não) é dito, por meio de apelos visuais, 

fazendo da própria ocupação da perigrafia da página escrita um campo suplementar de produção 

de sentidos, potencializando os artifícios linguagísticos.  

Um exemplo desse esfacelamento discursivo pode ser encontrado no seguinte trecho, 

escolhido entre tantos outros por conta do tema, abordado a seguir, da memória: 

dix    ans    tout    juste    dix    ans    déjà    c'était     en 1960          tiré 
brusquement en arrière je change d'époque je coule à pic        vagues 
fantômes une dizaine    perdus    dans     la    vaste    salle        cherche    
en   vain    son    simulacre   depuis cinq ans débarqué en Amérique 
moi je croyais encore à tout dur comme fer à     la    dialectique    à    
Sartre    à    ça        où était-elle        je tâtonne dans ma mémoire 
poreuse je m'évapore (ibidem, p.15-16)  
[tradução aproximada :] dez anos só dez anos foi em 1960 içado para 
trás mudo de época afundo submerjo vagos fantasmas uma dúzia 
perdidos na vasta sala busco em vão seu simulacro desde então 
desembarcado na América eu ainda acreditava no pão pão queijo 
queijo na dialética em Sartre nIsso onde ela está tateio na minha 
memória porosa me evaporo 

O texto consonântico e quebrado de Serge Doubrovsky é, justamente, “poroso”, como a 

"memória" que pretende expressar, refletir, esponja que ora apaga as imagens, ora as absorve, 

precisamente pelos poros, e inflaciona a malha do texto e se infiltra pelo não-dito, pelo sugerido, 

pelo apelo dos sons e sentidos que permanecem “vagos” ou imprecisos, cabendo ao leitor 

completar as lacunas, decidir o tom, resolver o modo (interrogativo ou afirmativo), recombinar 

os fatos e tentar descobrir o fio cronológico da história. Pois são muitos os fios, muitos os 

tempos, muitas as memórias embrenhadas nessa trama. E elas se amealham entre as lacunas, os 

espaçamentos irregulares, as variações da forma. Na dialética vazio-pleno, o leitor deve realizar 

os nexos entre os diversos níveis de registro de memória, e construir, junto com o autor, a 

imagem do protagonista, esse ser que se multiplica pelo texto, proliferando-se, exaltando-se, e 

ressoando em eco a si mesmo, por meio da instauração de um mimetismo estrutural entre 

história, estória, discurso e linguagem – trabalho multifacetado desse autor, também ele, plural, 

acumulando e alternando, na vida e no trabalho, as tarefas de escritor, crítico, teórico, professor 

e tradutor. 

No corpo do texto desse segundo romance autoficcional, Doubrovsky afirma: “Escrevo 

o meu romance. Não uma autobiografia (...) sou um ser fictício. Escrevo minha autoficção (...) 

Desde que transformo minha vida em frases, me acho interessante (...) Minha vida fracassada 
                                                                                                                                                                          
d’un moraliste, Cahiers de l’AIEF, v.30, n°1, 1978, p.139-153). Acredito que essa identificação e elogio 
da sintaxe descontínua esteja na base da elaboração de seu próprio“discurso quebrado” – ou seja, 
Doubrovsky analisa em La Bruyère o que pratica em sua escritura de Le Monstre. 
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será um sucesso literário” (ibidem, p.90-91). A autoficção, portanto, transforma o “si mesmo” 

em espetáculo, a partir dessa múltipla projeção de si, no texto, enquanto autor, narrador e 

protagonista.  

Esse espetáculo é, inicialmente, o do agenciamento de uma série de distintos, mas 

complementares, registros de memória: o autor (con)funde a memória biográfica com a 

memória do narrador (e protagonista) e a memória da obra (em remissões a outros livros 

escritos anteriormente), além da memória de obras de outros autores (pois Doubrovsky faz 

constantes alusões a cânones da literatura francesa – matéria de seu trabalho enquanto ensaísta e 

como professor, em citações que semeia de maneira ora mais ora menos explícita, em 

intrincados diálogos intertextuais).  

O espetáculo é também, segundo o próprio autor, “interessante”: a autoficção de Serge 

Doubrovsky será um sistemático (para não dizer compulsivo) exercício narcísico que vai se 

declinar, a um só tempo, na pluralidade de suas presenças no texto (enquanto autor, narrador e 

personagem), no hibridismo de gêneros (que se alternam ou amalgamam), e no próprio trabalho 

lúdico e engenhoso com a língua, fazendo do dito espetáculo um verdadeiro agenciamento de 

pluralidades superpostas – e sua detecção tida pelo autor como elemento atraente para seu 

público leitor. 

Esse trabalho “espetacular” feito com a língua (que se acopla aos efeitos gráficos e 

visuais da página escrita) correspondem a uma espécie de perturbação sonora, num texto cheio 

de aliterações e chistes, que o autor diz produzir a esmo, ao “prazer do encontro” de jogos de 

palavras, que animam e direcionam o movimento da autocontemplação diante do “espelho 

analítico”. Espetáculo e espéculo se alimentam mutuamente.  

A autoficção [se instala na] imagem de si no espelho analítico, a 
"biografia" que aciona o processo da cura é a "ficção" que se lerá 
pouco a pouco como a história de sua vida ". A "verdade", aqui, não 
poderia ser uma cópia exata, claro. O sentido de uma vida não está 
num lugar, não existe. Não está por ser descoberto, mas por ser 
inventado, não em seus detalhes, mas em seus rastros: ele está por ser 
construído. (DOUBROVSKY, 1988, p.77)  

A autoficção é essa construção por vir, que o leitor, informado de tantas distintas 

memórias, compõe a partir dos fragmentos, traços e rastros que o escritor deixa atrás e ao redor 

de si. Composição feita também a partir desse espelho estendido pelo processo analítico, em que 

Serge se desdobra mais uma vez, (des)velando-se entre ficção e biografia, fazendo da linguagem 

um véu (por confundir ficção e biografia), e fazendo desse véu, justamente, algo mais 

interessante do que a identificação do que é fictício e do que é verdadeiro no texto. A autoficção 

é como um espetáculo de imagens de si, refratadas em diversos espelhos espalhados pelo texto, 

afastando o olhar leitor da imagem “real” ou “verdadeira” do autor, e levando-o a fixar-se do 

inconstante movimento dos reflexos e reflexões acerca de si. 
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A autoficção, por fim, ao constituir um discurso que se quer mimético com relação ao 

tempo atual (a “civilização decomposta” dos dias de hoje de que fala Doubrovsky na 

apresentação de Un Amour de soi) será construída também como busca de colocar em prática 

preceitos de dois dos escritores-ensaístas mais importantes na formação da estética 

doubrovskyana. Em Parcours critique, livro de ensaios que publica enquanto escreve Un Amour 

de soi, Doubrovsky lembra que  

"Todo escritor tem que fazer a própria língua", dizia Proust (...) Só se 
pode fazer a própria língua a partir de uma língua comum, a diferença 
[estando n] a « direção pessoal da frase », para retomar a expressão de 
Mallarmé, que só se pode inscrever e se instituir pela organização de 
um sistema de desvios [écarts]. (DOUBROVSKY, 1980, p.196)  

Esses desvios ou discrepâncias pessoais, que permitem a criação de uma “língua 

própria”, uma marca autoral singular e original – valor considerado positivo e buscado por 

Proust, Mallarmé e Doubrovsky, entre tantos outros – se manifestarão, na escritura 

autoficcional, como essa qualidade mimética de um autor que busca a expressão de um tempo 

desavido por meio de um texto esfrangalhado, assim como pelo caráter camaleônico desse 

escritor que se multiplica no texto, se desdobra e se prolifera, insistente, repetitivo e tautológico, 

em construções arquitetadas e calculadas, calcadas em simetrias (entre as partes do livro), 

chistes e sonoridades inventivas, gerando não somente um auto-espelhamento sistemático, como 

também um persistente efeito de eco – ao texto e a si mesmo.  

Mas há, aí, un bémol, como se diz em francês, algo que destoa e gera desconforto, pois 

o texto autoficcional, sendo um exame narcísico de si sob vários ângulos ou espelhos, leva o 

leitor que passa de um livro a outro no decorrer da obra e seus tomos, a uma sensação de déjà 

vu, de déjà lu, e à identificação de um efeito de eco inter e intratextual. O exercício de expressão 

narcísica e redundante acaba sendo a conformação de uma “obra em si bemol”, um tanto 

destoante pela intensidade da insistência sobre o si mesmo e os efeitos – sempre os mesmos – 

no corpo do texto. 

Ao buscar um tom ou som próprio, Doubrovsky encarna, propositalmente, ditames de 

Proust e de Mallarmé, elaborando uma obra sobre si, vários “sis”, em eco a si, em si bemol.  
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FACEBOOK– UMA NOVA FERRAMENTA DE ARQUIVAMENTO DA 
MEMÓRIA 
Maria Tereza Gomes de Almeida Lima (IPTAN)1 

 
RESUMO: Ao longo de vários séculos, palácios mentais, salões vazios, construções desertas, 
teatros de madeira, baús, caixas e livros abrigaram e ainda abrigam lembranças individuais e 
coletivas. A disposição ordenada e sequencial de imagens em uma materialidade fixa sempre foi 
bastante importante para auxiliar a memória.  Atualmente, além das superfícies materiais, os 
aparelhos eletrônicos e os espaços virtuais também têm armazenado e arquivado diversos 
documentos, transformando-se em importantes locais memorialísticos. Com o objetivo central 
de investigar a perspectiva arquivística e memorialística da rede social Facebook, este artigo 
analisa as mudanças e interferências que os arquivos virtuais provocaram no modo como o 
homem produz e se relaciona com a memória. O Facebook pode ser comparado a um lócus da 
memória da Antiguidade? Como os loci virtuais funcionam? Quais textos são postados e quem é 
o arconte desses arquivos? Perguntas como essas nortearam esta discussão e revelaram um 
pouco mais sobre as estratégias arquivística e memorialísticas dos “escritores” antigos e 

contemporâneos. 
 
Palavras-chave: Facebook. Arquivo. Memória 
 

 A Antiguidade e suas técnicas mnemônicas 

A arte de memorizar longos discursos fez parte do cotidiano de homens de 

tempos bastante remotos. No período em que não havia livros impressos, os antigos 

precisavam de uma memória bem desenvolvida e treinada para guardar ideias, palavras 

e discursos – simples, complexos, curtos e extensos. Quando necessitavam, 

consultavam a memória e se lembravam de todos os detalhes de um fato 

ocorrido.Trabalhar a memória através de diversos métodos e estratégias era frequente e 

fundamental. 

Cícero, em De oratore, destaca que o trabalho com a memória iniciou-se com a 

história de um poeta da Antiguidade: Simônides de Ceos. O poeta foi contratado por um 

nobre da Tessália, Scopas, para entoar um poema lírico durante um banquete. O poema 

deveria homenagear Scopas. Entretanto, ao declamar o texto lírico, Simônides não 

dedicou os versos ao nobre. Ele louvou os deuses gêmeos Castor e Pólux. Tal fato fez 

com que Scopas se sentisse provocado, recusando-se a pagar pelo panegírico.  

                                                             
1 O projeto de pesquisa que resultou neste artigo contou com o financiamento da Fundação Nacional de 
Desenvolvimento do Ensino Superior Particular (FUNADESP) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). Participaram da pesquisa e da redação deste artigo as alunas 
bolsistas de iniciação científica: Kely Imaculada Jaques, graduanda do curso de Administração, e 
Meiriely Silamara Honorato, graduanda do Curso de Pedagogia, Instituto de Ensino Superior Presidente 
Tancredo de Almeida Neves (IPTAN). 
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Scopas ordenou que Simônides cobrasse o pagamento da homenagem aos 

homenageados – os deuses. Nesse momento, o poeta foi chamado por dois jovens que o 

aguardavam do lado de fora do salão. Assim que saiu para atender os jovens, o teto 

desabou e todos que participavam do banquete morreram. Os corpos ficaram 

irreconhecíveis e Simônides, que não se encontrava mais no salão no momento do 

desabamento, foi capaz de identificar cada pessoa que lá estava. Ele recordou-se dos 

lugares onde os convidados estavam à mesa e pôde dizer aos parentes quais eram seus 

mortos (YATES, 2008, p. 17). Considerado o inventor da arte da memória, o poeta 

percebeu que a disposição ordenada e sequencial de imagens em um lugar é 

fundamental para uma boa memória.  

Cícero reafirma a descoberta de Simônides quando destaca, em De oratore, que 

ordenar algo em um determinado espaço é essencial para a fixação de acontecimentos 

na mente: “Ele inferiu que pessoas que desejam treinar essa faculdade (da memória) 

precisam selecionar lugares e formar imagens mentais das coisas que querem lembrar 

(...)” (CÍCERO apud YATES, 2008, p. 18). 

 A importância de ativar a memória através de imagens mentais de objetos 

dispostos em determinados lugares não é atestada apenas por Cícero em De oratore. 

Quintiliano (Institutio oratoria) também menciona que uma disposição ordenada de 

objetos em um espaço arquitetônico composto por lugares comuns é relevante para o 

sistema mnemônico. Segundo Quintiliano, é preciso recordar um amplo espaço físico, 

com diversas repartições e ornamentos que decorem o local, e, posteriormente, pensar 

as imagens que serão associadas ao discurso que se deseja lembrar. As imagens serão 

colocadas em cada cômodo da construção para que, ao se percorrer todos esses lugares, 

a memória seja acionada pelas imagens arquivadas.  

As construções utilizadas pelos oradores clássicos para ativar a memória 

precisavam estar vazias, pois a presença de muita gente circulando pelo local 

enfraquecia as impressões. Várias ordens e sequências de diferentes objetos e inscrições 

podiam ser inseridas nos espaços arquitetônicos. Nesse sentido, uma mesma arquitetura 

podia ser reutilizada e reaproveitada com o depósito de diferentes objetos, palavras e 

sequências: “A formação dos loci é de grande importância, já que o mesmo conjunto de 

loci pode ser usado muitas vezes para lembrar das coisas as mais diversas” (YATES, 

2008, p. 23). 
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A locomoção mental por uma casa ou um canto – locais facilmente apreendidos 

pela memória – possibilitava o arquivamento de diversas coisas. Em cada arco e 

cômodo dessas arquiteturas, o orador depositava imagens. Quando queria se lembrar do 

que foi colocado nesses locais, bastava percorrer os cômodos na ordem em que as 

imagens foram dispostas. Através das imagens – formas, signos distintivos, símbolos –, 

o orador se lembrava do que precisava.  

Frances Yates destaca que há dois tipos de imagens. Um tipo para coisas e outro 

tipo para palavras: 

 
(...) Isso quer dizer que a “memória para coisas” cria imagens para nos 

lembrarmos de um argumento, de uma noção, ou de uma “coisa”, e a 

“memória para palavras” busca imagens para que nos recordemos de 

cada palavra (YATES, 2008, p. 25). 
 

A “memória para coisas” é composta por imagens que remetem a informações 

mais amplas: argumentos, ideias ou uma coisa mesmo. A “memória para palavras” é 

estruturada a partir de imagens relacionadas a palavras específicas. Ou seja, para 

organizar um discurso, o orador deveria se lembrar de imagens que representariam cada 

palavra de uma oração, de um período, de um discurso.  

 As relações entre os sentidos e a memória, especialmente entre o sentido da 

visão e o da memória, mantiveram-se bem estreitas ao longo de vários séculos. Cícero 

considerou que: 

 
Simônides (ou quem quer que tenha descoberto a arte da memória) 
percebeu de modo sagaz que as imagens das coisas que melhor se 
fixam em nossa mente são aquelas que foram transmitidas pelos 
sentidos, e que, de todos os sentidos, o mais sutil é o da visão (...) 
(CÍCERO apud YATES, 2008, p. 20). 

 
 Para chamar a atenção dos olhos e provocar a memória, os homens antigos 

lançavam mão de imagens fortes e chocantes para reanimar as lembranças. Romanos 

como Cícero e Quintiliano utilizavam-se de imagens impressionantes e incomuns, belas 

ou hediondas, cômicas ou obscenas para aguçar a memória.  

O Teatro de Giulio Camillo 

 Giulio Camillo, homem bastante famoso no século XVI, também se 

preocupou com as atividades relacionadas à memória. Em toda França e Itália, vários 

renascentistas falavam sobre o Teatro de madeira construído por Camillo. Capaz de 
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acomodar dois indivíduos em pé, a obra do italiano ativava a memória daqueles que 

ultrapassavam seus portões. 

 De acordo com alguns poucos relatos e registros, Giulio Camillo começou a 

construir seu Teatro, mas não chegou a concluí-lo. Além de não ter realizado totalmente 

a construção para uma única pessoa no mundo: o rei da França, financiador da obra, o 

italiano também não redigiu o livro em que pretendia descrever o funcionamento da 

arquitetura. Entretanto, seu projeto teatral chegou ao nosso tempo, pois algumas pessoas 

que viram ou que ouviram falar dessa grandiosa obra deixaram registros sobre suas 

principais características. 

 Viglius, um dos contemporâneos do arquiteto italiano, disse ter visto o 

Teatro quando esteve em Veneza. Ao escrever uma carta a Erasmo, Viglius relatou que 

em Veneza encontrou-se com Camillo e que ele lhe permitiu ver a magnífica obra. E 

como era essa construção que conferiu tanta admiração e poder ao italiano? 

 De acordo com os escritos de Viglius, o Teatro não era uma pequena 

maquete, mas uma obra ampla capaz de abrigar pelo menos duas pessoas ao mesmo 

tempo: 

 

A construção é de madeira [continua Viglius], marcada por muitas 
imagens e cheia de pequenas caixas; ali se encontram ordens e 
categorias variadas. Ele dá um lugar próprio a cada figura individual e 
ornamento, e mostrou-me tal quantidade de papéis que, apesar de eu 
ter ouvido que Cícero era a maior fonte de eloquência, dificilmente eu 
teria pensado que um autor pudesse conter tanto ou que se pudesse 
reunir vários volumes a partir de seus escritos (CÍCERO apudYATES, 
2008, p. 173). 

 

 Muitas imagens, caixas e papéis encontravam-se dispostos em sete graus ou 

degraus do Teatro de madeira de Camillo. O acesso aos andares da arquitetura só era 

possível através de enormes portas ou portões decorados com diversas imagens no 

início de cada grau. Os locais mais baixos do Teatro – através de figuras, nomes e 

papéis – guardavam as coisas mais importantes. Além disso, imagens eram destacadas e 

valorizadas com arranjos diferenciados. Por exemplo, a imagem do Sol colocada no 

primeiro grau do Teatro era representada pela figura de uma pirâmide. Abaixo dessas 

imagens, segundo Viglius, geralmente ficavam as gavetas, caixas ou cofres de papéis. 

 Ao passar por uma das sete portas térreas do Teatro, os sete planos 

superiores da arquitetura podiam ser acessados. Esses 49 espaços que guardavam 
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inúmeros registros ocupavam o local onde comumente o público de um teatro 

tradicional se senta para assistir a um espetáculo. Invertendo as posições do teatro, na 

obra de Camillo 

 

(...) não há público sentado nos lugares assistindo a uma peça no 
palco. O “espectador” solitário do Teatro fica no lugar onde deveria 
estar o palco e olha em direção ao auditorium, contemplando as 
imagens nos portões – sete multiplicado por sete – dispostas nos sete 
graus ascendentes (YATES, 2008, p. 179). 

 

 Quem ocupava o centro do palco de Camillo era o espectador. Através de 

signos verbais e não-verbais fixados nos portões posicionados de frente para a pessoa 

que estava no centro do Teatro, a memória era acionada. Se o orador quisesse ler 

detalhadamente sobre determinada imagem, bastava entrar pela porta correspondente à 

figura desejada e ter acesso a diversas informações guardadas nos papéis que estavam 

nas caixas ou gavetas de cada grau.   

Através dos muitos portões do Teatro de madeira – e também dos antigos salões, 

igrejas, casas e palácios mentais –, Giulio Camillo, Simônides de Ceos, Cícero e 

Quintiliano atestam que sem uma casa, sem um espaço físico, sem uma materialidade, 

não se produz o alimento da memória. Se as lembranças não são exteriorizadas em um 

local, como retornarão, ainda que transformadas, em um tempo futuro? Ecléa Bosi, em 

O tempo vivo da memória: ensaios de Psicologia Social, destaca que “(...) a memória se 

enraíza no concreto, no espaço, gesto, imagem e objeto”(2003,p.16). 

Disco rígido e memória viva, a topologia e a nomologia de um arquivo 

Falar de superfície, de materialidade, de exteriorização, é ir ao encontro do livro 

Mal de arquivo (2001) de Jacques Derrida. Nessa obra, o pesquisador sinaliza para a 

importância de um suporte material para qualquer tipo de arquivamento: “Não há 

arquivo sem o espaço instituído de um lugar de impressão. Externo, diretamente no 

suporte, atual ou virtual” (DERRIDA, 2001, p. 8).  

Para Derrida, o nome arquivo coordena 

 
(...) aparentemente dois princípios em um: o princípio da natureza ou 
da história, ali onde as coisas começam – princípio físico, histórico ou 
ontológico – mas também o princípio da lei, ali onde os homens e os 
deuses comandam, ali onde se exerce a autoridade, a ordem social, 
nesse lugar a partir do qual a ordem é dada – princípio nomológico 
(DERRIDA, 2001, p. 11).  
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 A definição de arquivo para Derrida se consubstancia a partir de dois princípios: 

o topológico e o nomológico. O primeiro é o princípio da casa, da origem, da 

materialidade. É a superfície onde as lembranças são exteriorizadas, possibilitando que 

retornem no futuro e impedindo que sejam esquecidas. O segundo princípio é o da lei, 

da ordem, do comando, da forma como o arconte organiza com certa intencionalidade 

seu arquivo.  

A função arcôntica não é somente topo-nomológica, suporte à disposição de uma 

autoridade hermenêutica. O poder arcôntico concentra também as funções de 

unificação, identificação, classificação. O arconte reúne os signos onde todos os 

elementos articulam uma determinada configuração ideal. Ele tem o poder de ordenar os 

arquivos, deixando suas marcas, seus rastros, suas intenções na forma como um arquivo 

é organizado.  

As marcas que se inscrevem numa superfície não são revividas nunca da mesma 

forma. Não existe uma verdade única e absoluta. As coisas nunca se repetem imutáveis. 

Elas se articulam e se suplementam num movimento constante e infinito (SANTIAGO, 

1976). 

Em Matéria e memória, Henri Bergson (1999) corrobora tais discussões quando 

diz que a ação do presente é que faz com que as histórias esquecidas venham à tona, 

mas, ao tocarem o presente, elas são atualizadas. Uma vez esquecida, uma história é 

atualizada no momento da rememoração. Para Bergson, relembrar é lembrar não mais 

na originalidade, na “pureza”. É essa tênue fissura entre passado e presente que constitui 

a memória viva e distinta de outros tipos de arquivos passíveis de armazenamento e 

recuperação. A memória é uma zona intermediária entre passado, presente e futuro. 

Passado próximo ou remoto, ao exteriorizar histórias em uma materialidade, um 

rastro, que permite ativar a memória e retornar ao passado, é deixado. Disco rígido e 

memória viva, o traçado é tempo arquivo, mas é também tempo ação. É fragmento de 

histórias mortas e acabadas, mas é também resquício de um passado transformado e 

atualizado no ato da rememoração. O arquivo não é só uma questão de passado, mas 

também de futuro, de leituras futuras: “(...) o arquivo sempre foi um penhor e, como 

todo penhor, um penhor do futuro” (DERRIDA, 2001, p.31).  

 Ir ao arquivo é ir em busca do rastro de um acontecimento e não da verdade, 

dos fatos na íntegra, da história exatamente como aconteceu. Uma leitura contínua e 
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linear não condiz com a investigação em arquivos. Ir ao encontro do passado é ir ao 

encontro de uma miríade de acontecimentos entrelaçados e não de uma única e 

verdadeira história (FOUCAULT, 1992).  

O funcionamento de uma topologia virtual 

 Ao longo de vários séculos, a folha de papel e o livro foram as formas mais 

tradicionais de exteriorização e de recuperação da memória. Entretanto, com a 

publicação e circulação de várias obras no cotidiano das pessoas, a relação entre homem 

e memória mudou. Os livros impressos provocaram o declínio das técnicas 

mnemônicas: “(...) no século XVI, a arte da memória parece estar em declínio. O livro 

impresso destrói os velhos hábitos da memória” (YATES, 2008, p. 169). 

Se os compêndios impressos modificaram a forma como o homem trabalhava os 

processos mnemônicos, como será então a relação entre homem e memória na 

atualidade? Quais serão as mudanças e interferências que os aparatos tecnológicos e os 

arquivos virtuais do século XXI terão provocado no modo como o homem se relaciona 

com a memória?  

 Antigamente, muitas informações eram guardadas somente no vasto 

aparelho mental humano. Hoje, muitos dados são arquivados em diversos aparatos 

eletrônicos e espaços virtuais. Esses novos espaços são importantes mecanismos de 

armazenamento e de possibilidade de retorno de coisas passadas. As materialidades 

virtuais transformaram-se em alguns de nossos espaços físicos memorialísticos. 

 Crianças, jovens, adultos e idosos utilizam especialmente as redes sociais 

virtuais para postar inúmeros textos. O Facebook – rede social de relacionamento 

virtual – é um espaço físico material muito utilizado pelo homem do século XXI para 

postar os mais diversos gêneros textuais e assim relatar aos outros um pouco de 

histórias pessoais e coletivas. E como é fisicamente essa nova morada das lembranças?  

Distantes e diferentes das tradicionais materialidades arquivísticas – palácios, 

teatros, baús, caixas, papéis –, os atuais espaços virtuais não são palpáveis.2 As telas de 

led de um computador, tablet ou celular arquivam diversos textos, mas não é possível 

tocar fisicamente em nada. Sons são ouvidos e inúmeras imagens verbais e não-verbais 

são vistas, mas não é possível pegar nos diversos materiais que são postados, sentir o 

                                                             
2Todas as vezes que a palavra palpável for utilizada no texto referimo-nos ao manuseio documental 
realizado diretamente com as mãos, sem o auxílio de mecanismos eletrônicos. 
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cheiro dos papéis guardados, enxergar o amarelecido das folhas com o passar do tempo 

e mexer em um amontoado de textos da mesma forma como se fazia antes.  

Através da movimentação de um mouse que faz com que um cursor se mova na 

tela de um aparelho eletrônico, pensamentos, poemas, fotos, vídeos, músicas, charges, 

textos pessoais, textos informativos, textos religiosos, publicidades e tantos outros 

documentos são selecionados e arquivados. Enfim, uma infinidade de gêneros textuais 

pode ser escolhido e guardado em um perfil do Facebook. 

O responsável por selecionar e armazenar essa diversidade de textos é o 

administrador da rede social. Ele tem o poder de publicar em sua página: um texto de 

sua própria autoria, um post de um amigo, uma publicação de uma pessoa 

desconhecida, um vídeo de uma outra rede de relacionamento ou de um site qualquer da 

internet.  

Com um simples clique no mouse, o arconte desses espaços escolhe o material 

que deseja arquivar em sua página virtual. Porém, outras pessoas têm a possibilidade de 

deixar postagens em um perfil virtual e podem também escrever comentários em todo o 

material ali arquivado. O dono do perfil pode até excluir tais postagens e comentários, 

mas outros indivíduos podem interferir e modificar uma página virtual pessoal. Nesse 

sentido, ao pensar no poder dos organizadores dos espaços materiais físicos palpáveis 

de antigamente e da atualidade, percebe-se que o arconte virtual tem o seu poder, de 

certo modo, desestabilizado e minimizado pelas interferências de outros indivíduos. 

É importante ressaltar que a visualização das publicações no Facebook também 

pode ser controlada pelo administrador da página. Ele pode deixar seus posts públicos 

ou determinar quais usuários poderão visualizar e até compartilhar suas postagens. 

Entretanto, a partir do momento que um texto é compartilhado, a pessoa que 

inicialmente o publicou perde o controle sobre o documento. 

Se por um lado, os espaços físicos palpáveis restringiam-se a um determinado 

campo geográfico de atuação, ou seja, via de regra, só as pessoas que encontravam-se 

próximas fisicamente de um determinado arquivo tinham acesso aos documentos ali 

depositados, por outro, os locais virtuais rompem tais barreiras. Pessoas de qualquer 

parte do mundo podem ver os textos postados em uma rede social. Dependendo da 

permissão dada pelo autor da página, um internauta geograficamente muito distante 

6166

Ana
Pencil



9 
 
e/ou muito próximo, em poucos segundos, pode ler, comentar e compartilhar uma 

publicação.  

O número de documentos que transita em uma página virtual é infinito. 

Diferentemente da maioria dos textos arquivados em espaços materiais palpáveis, cuja 

autoria costuma ser evidenciada facilmente por aquele que manuseia os documentos, 

grande parte das produções publicadas em âmbito virtual é anônima. Às vezes, uma 

determinada publicação é compartilhada por tantas pessoas que o autor do texto vai se 

perdendo. Há também casos de postagens sem referência autoral que acabam tendo 

como autor a pessoa de quem a publicação foi compartilhada. 

As possibilidades de interação e de intervenção que atravessam as redes sociais 

dialogam com uma mobilidade textual que dificulta a formação de uma estrutura 

documental fixa e única. Na Antiguidade e Renascença, o rigor de uma disposição 

ordenada e sequencial de imagens em espaços físicos era importante para acionar a 

memória. Os arquivos virtuais não trabalham com modelos rígidos e fixos. A ordenação 

textual do Facebook não é feita de modo racional, com o intuito de servir como um 

sistema mnemônico para o futuro. Inúmeros textos encontram-se à disposição do 

administrador da página e os motivos que o levam a selecionar um vídeo, uma imagem, 

uma mensagem, um texto ou uma música são os mais variados possíveis.  

Quando os oradores antigos queriam se lembrar de uma fala, eles 

correlacionavam determinadas imagens ao que desejavam proferir e organizavam tais 

imagens em cômodos de construções vazias. No momento de dizer o discurso, bastava 

percorrer os cômodos na ordem em que as imagens foram dispostas para que as 

lembranças retornassem à mente. O orador podia inserir ou excluir imagens de uma 

determinada série, mas, depois de estabelecida e fixada uma ordem, a sequência era 

mantida para o bom funcionamento da memória.  

No caso dos arquivos virtuais, ainda que a seleção e a ordenação das postagens 

sejam mais aleatórias e menos programadas, uma organização é constituída. A 

ordenação dos textos do Facebook também não é substancialmente alterada depois de o 

material ter sido postado. O autor da página tem até a possibilidade de excluir textos de 

tempos anteriores, mas não consegue inserir dentro de uma antiga organização nenhum 

outro documento. Independentemente da data de produção das publicações, o material 

segue a ordem cronológica do momento das postagens.  
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Se os loci da memória da Antiguidade eram desertos e podiam ser ocupados 

mais de uma vez por diferentes séries de imagens, a página de abertura de um perfil 

virtual também é inicialmente deserta e pode ser preenchida constantemente por 

inúmeros textos que formam séries organizadas em períodos anuais.  

Textos do próprio autor do perfil e de outras pessoas vão preenchendo 

rapidamente os ambientes virtuais. Essa grande quantidade de coisas enfraquece as 

impressões do administrador do Facebook como acreditavam os oradores da 

Antiguidade? Pelo contrário, a miscelânea de textos que transita na virtualidade 

possibilita que lembranças e espaços coletivos sejam abertos, enriquecendo, assim, os 

trabalhos da memória. 

Quando um indivíduo passeia pela página virtual de outra pessoa e, de alguma 

forma, se identifica com um fato ali publicado, a memória do internauta pode também 

ser acionada. Um material que, a princípio, foi arquivado para recobrar lembranças de 

um indivíduo específico sempre guarda lembranças coletivas. Inúmeras pessoas podem 

ter suas lembranças ativadas por documentos virtuais de outros indivíduos. 

Aproximando-se da “memória para coisas” dos homens da Antiguidade, as 

fotografias postadas no Facebook provocam lembranças amplas de um fato ocorrido no 

passado. Tais lembranças tocam o presente de modo vago e impreciso. Além disso, 

chegam misturadas a outras recordações e são constantemente transformadas, pois o 

indivíduo que as recorda não é o mesmo de tempos anteriores. Ao tocar o plano real, o 

passado é atualizado e transformado por um homem mais vivido e com novas 

experiências. Fagulhas de fatos ocorridos são recuperadas. 

Através dos textos verbais, a “memória para palavras” também está presente, de 

certo modo, em uma página virtual. Entretanto, o detalhamento de um fato passado 

trazido ao presente pelos aparatos tecnológicos é inimaginável para o homem da 

Antiguidade. Com os vídeos postados em uma rede social, todas as palavras e 

movimentos de um evento podem ser recuperados e visualizados. Lembrando as 

correntes memorialísticas mágicas e sobrenaturais de tempos anteriores, os vídeos 

permitem que os internautas acessem com perfeição e exatidão um acontecimento 

passado. Porém, nada escapa à atualização. Mesmo com tanta precisão, as recordações 

são transformadas pela memória do internauta. 
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Se os arcontes da Antiguidade priorizavam o arquivamento de coisas “eternas” 

para o futuro – informações científicas, religiosas ou filosóficas –, os usuários das redes 

sociais não têm tal intenção. O foco central dos administradores dos espaços virtuais é 

arquivar o dia a dia, o momento, a fração de segundo. O homem contemporâneo quer 

compartilhar com familiares, amigos e conhecidos os acontecimentos diários e as 

histórias de vida. 

Tais histórias vão sendo contadas através de vários documentos que preenchem 

os perfis dia a dia, mês a mês, ano a ano. À medida que um ciclo anual se fecha, uma 

marcação que destaca a data do novo ano separa as publicações de um período para 

outro, formando séries anuais. Aquele que navega no perfil do Facebook pode acessar 

as postagens dessas séries uma a uma – visualizando todas as publicações de 2013, 

depois todos os posts de 2014 e assim por diante – ou pode clicar diretamente no link do 

ano desejado e visualizar os documentos ali armazenados. 

Transitando por materiais postados pelo administrador da página e por outras 

pessoas, o internauta é instigado a recordar de fatos que a princípio não eram para ser 

lembrados. Enquanto ocorre a busca por uma determinada informação passada, 

inúmeras outras lembranças vão chegando à memória.  

A forma como o material virtual vai surgindo e se fixando na rede social 

reproduz um pouco do ir e vir da memória. As multiplicidades, heterogeneidades e 

cruzamentos dos textos de uma plataforma virtual aproximam esses ambientes do 

funcionamento da mente humana. 

Algumas vezes, surpreendentemente, o próprio programa do Facebook provoca 

as lembranças do administrador da página, mostrando-lhe uma publicação passada. O 

sistema informa: “Há 3 anos hoje” ou mostra uma foto com a seguinte pergunta: “Qual 

foi a sua primeira foto no Facebook?” ou, ainda, elabora um vídeo, buscando imagens 

arquivadas pelo próprio usuário da rede. O administrador tem a possibilidade de 

compartilhar novamente esses documentos, inserindo-os em uma nova ordenação de 

textos atuais ou pode simplesmente olhar aquele post e se recordar de um fato passado, 

mas não fixá-lo pela segunda vez em seu arquivo.  

Lembrando as muitas imagens e textos informativos armazenados nos planos do 

Teatro de Giulio Camillo, os inúmeros gêneros textuais arquivados no Facebook 

também guardam milhares de informações, instigando memórias individuais e coletivas. 
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Não há portões, degraus ou planos a serem acessados, mas há muitos ícones diante dos 

olhos do usuário com informações que ele pode ou não acionar.  

O indivíduo que manuseia o mouse também se posiciona no “centro do palco” 

para acessar os muitos documentos que vão surgindo diante dos olhos. O internauta 

escolhe se entrará na linha do tempo, se lerá sobre o administrador do perfil, se 

conhecerá os amigos, se olhará as fotos e passeará pelas postagens de um determinado 

ano ou se entrará no ícone “mais”, conhecendo vídeos, check-ins, esportes, músicas, 

filmes etc. Se o internauta for o autor da página virtual, muitas lembranças pessoais 

serão revigoradas. Se não, ele conhecerá as amizades, os hábitos, os gostos, o 

pensamento e um pouco da vida do dono do perfil. 

Apesar de os “degraus” que compõem um perfil virtual serem aparentemente 

contáveis, uma única publicação de uma rede social pode abrir inúmeras janelas, 

levando o usuário a transitar pelos mais diversos espaços virtuais. Num cruzamento de 

dados, um link pode remeter a outro link, site, texto etc. Ou seja, diversas informações e 

diferentes espaços vão se abrindo e podem ser acionados por aquele que manuseia o 

mouse.  

Em fração de segundos, é possível percorrer os mais distantes e inusitados 

espaços. Os horizontes são muitos. Os contatos virtuais infinitos. As relações são 

compostas por deslocamentos, conexões, cruzamentos e imbricações. Entretanto, apesar 

das maravilhas experimentadas pelo homem do século XXI, os arquivos continuam a 

ser assombrados. A ideia de morte ainda persiste. O apagamento e a destruição rondam, 

atacam e podem corroer qualquer tipo de arquivo. 
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FICÇÃO, MEMÓRIA E HISTÓRIA: A OBRA EM NEGRO, DE MARGUERITE 

YOURCENAR 

Pedro Armando de Almeida Magalhães (UERJ) 

 

Resumo: É a partir da articulação entre o ficcional, memória e dados históricos que se constrói o 
romance A obra em negro. Sua autora mescla diferentes ritmos historiográficos a uma ficção não 
desprovida de traços autobiográficos. Com efeito, nota-se na narrativa tanto a influência marcante 
de diferentes correntes oriundas da “École des Annales”, particularmente das concepções do 

historiador Fernand Braudel, quanto ressonâncias familiares, comprovadas através de biografias 
como a de Josyane Savigneau, ou explicitadas através da Trilogia de Memórias intilulada O 
labirinto do mundo (Souvenirs pieux - Archives du nord - Quoi? L’éternité).   De certo modo, 
pode-se dizer que no romance as histórias do Renascimento belga e francês formariam um cenário 
propício para uma escrita de si ficcional.  O percurso do protagonista Zenão, livre pensador, 
viajante inveterado, questionador das convenções, tem muito da trajetória adotada pela escritora. 
Recriar ficcionalmente os universos belga e francês do século XVI em três grandes movimentos, 
correspondendo a três partes na narrativa, seria também uma maneira de antever sub-
repticiamente a concepção da história familiar, condensada posteriormente de forma aprofundada 
nos três tomos de memórias, e, a partir da exploração das raízes nacionais, paradoxalmente, 
reforçar a própria individualidade. Zenão seria um vetor de que Yourcenar se valeria para 
reprocessar a própria existência. Com base nas concepções de Paul Ricoeur sobre memória e em 
estudos sobre correntes historiográficas, busca-se analisar globalmente e de maneira sucinta como 
o romance remete em sua macroestrutura ou por intermédio de seu herói aos escritos biográficos 
ou autobiográficos de Yourcenar, evidenciando assim uma escrita de si fincada na 
contemporaneidade e capaz de sugerir linhas de força das mentalidades atuais. 

 

Palavras-chave: Memória. Romance histórico. História. 

 

Questões identitárias (“Unus ego et multi in me”: devisa do personagem Zénon) 

 

Marguerite Yourcenar é escritora renomada de língua francesa do século XX. 

Viveu do início do século até o final dos anos 80 (mais precisamente no período 1903-

1987). Ela tem sua nacionalidade associada a dois países vizinhos, a França e a Bélgica, 

muito embora seus pais tenham pertencido a famílias abastadas de espaço geográfico que 

guarda certa uniformidade cultural, correspondendo ao Condado das Flandres medieval. 

Seu pai, Michel, é francês de Lille. Sua mãe, Fernande, belga de Suarlée (Província de 

Namur). Yourcenar nasceu em Bruxelas, mas afirma algumas vezes se identificar mais 

com a França. A questão, no entanto, está longe de ser simples. Ainda mais porque ela 

não se chama realmente Yourcenar, nem se fixou na Europa. 

Não devemos esquecer que em dado momento de sua vida a escritora adota o 

pseudônimo como seu verdadeiro sobrenome, como se abraçasse uma nova existência. 
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Na verdade ela nasceu Marguerite Cleenewerck de Crayencour. No início da Segunda 

Grande Guerra, aceita o convite daquela que se tornará sua companheira de vida, Grace 

Frick, e parte para os Estados Unidos. Lá torna-se, ao trocar de nacionalidade, Marguerite 

Yourcenar. É este sobrenome que figura em documento americano. Algo de suas origens, 

no entanto, se esconde em Yourcenar, pois trata-se, como sabemos, de anagrama de 

Crayencour. De qualquer forma, podemos afirmar que a mudança de nome reflete uma 

independência e uma afirmação identitária. Entre a linhagem materna e a paterna, ela 

parece assim buscar construir a melhor versão de si. Nos Estados Unidos, vive a parte 

mais produtiva de sua vida com a companheira na costa leste, perto de Boston, na Ilha 

dos Montes Desertos. 

Amante da cultura clássica, greco-latina, Marguerite recebe educação peculiar, 

esmerada, como se fosse um membro da nobreza. Ela se forma com a ajuda de preceptores 

particulares. Não frequenta estabelecimentos escolares. O pai tem interesse que ela seja 

livre, que se torne uma livre pensadora. Dele ela recebe o gosto pelas viagens, pelos 

périplos, a deambulação. Bem cedo ela decide se tornar escritora, mas é graças a dois 

romances históricos, Memórias de Adriano (1951) e A obra em negro (1968), que ganha 

grande notoriedade mundial. Já célebre, torna-se a primeira mulher a ser eleita para a 

Academia Francesa de Letras (1981), tendo também conquistado um assento na 

Academia Real Belga (1970).  

Ela sempre admirou a história, sempre se manteve atualizada sobre os eventos de 

época, não hesitando em tomar posição sobre a política, ecologia, direitos sociais, 

proteção dos animais, entre outros temas. 

Ao final de sua vida escreve uma trilogia de memórias pessoais, de família, 

chamada de O labirinto do mundo. O primeiro tomo (Souvenirs pieux, 1974) trata 

principalmente de sua mãe, Fernande; o segundo tomo (Archives du nord, 1977) da 

família paterna; o terceiro (Quoi? L’éternité, 1988) é mais livre, retomando temas não 

desenvolvidos nos dois primeiros volumes, mas também procurando ser mais 

autobiográfico. Este terceiro tomo distingue-se por não ter sido finalizado. Interessante 

notar que seus livros de memórias tratam mais das origens familiares e especialmente, da 

história de vida da mãe (Souvenirs pieux) e do pai (Archives du nord; Quoi? L’éternité) 

que propriamente da própria existência. Esta foi objeto de algumas biografias, dentre as 

quais se destaca a escrita por Josyane Savigneau (1990). 

 

Estruturação da trilogia O labirinto do mundo 
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O primeiro tomo da trilogia é marcado pelo luto. O próprio título evoca a morte, 

a perda. “Santinhos de luto” seria uma tradução possível. Há algo lúgubre, terreno. O 

passado é o do cemitério, das moradias antigas. O falecimento da mãe de Marguerite 

Yourcenar tem grande destaque, ocupando lugar central no volume. 

O segundo é o tomo que se inicia nos tempos imemoriais. A primeira parte do 

volume é quase uma volta às origens da humanidade. Yourcenar não hesita em evocar 

vários antepassados medievais do ramo paterno, assinalando vez por outras contribuições 

desta pesquisa genealógica ao processo de elaboração do romance A obra em negro. Em 

seguida a autora se dedica a narrar a vida do avô paterno, para, logo depois privilegiar a 

história do pai Michel. De certa forma, às limitações terrenas ressaltadas através de 

Souvenirs pieux, Archives du nord opõe a vertigem histórica do infinito das origens e da 

movimentação livre consubstanciada pela prodigalidade e elevado grau de nomadismo do 

pai. 

O terceiro tomo é o da infância e juventude da escritora. Mas ela figura aqui mais 

como testemunha da vida dos próximos. Ela sempre procura se ver com distanciamento 

(referindo-se na terceira pessoa do singular), privilegiando o foco na existência do pai 

Michel ou de pessoas no seu entorno. 

 

História e memória 

 

O procedimento do qual Yourcenar se vale para tratar da história familiar tem 

grande semelhança com o utilizado para conceber romances históricos. Yourcenar é uma 

apaixonada por história. Como tal, não esconde que conhece o trabalho dos historiadores 

antigos e os contemporâneos. Em entrevista transcrita faz menção a historiador das 

correntes historiográficas do século XX. Conhece a obra da Ecole des Annales e de seus 

herdeiros da Nova História.  

No romance A obra em negro fica evidenciada a influência maior das concepções 

do grande herdeiro de Marc Bloch e Lucien Febvre, Fernand Braudel, na estruturação 

tripartite da narrativa. Nota-se que a ideia de uma história quase imóvel, uma espécie de 

geo-história, parece se metaforizar na imobilização progressiva do herói, que de andarilho 

compulsivo, na primeira parte do romance, deixa-se fixar espacialmente, na rotina dos 

atos cotidianos, no contato com pessoas comuns. Por outro lado, a prisão como metáfora 

dos limites humanos, sejam eles físicos, sociais ou psicológicos, é uma constante na obra 
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da autora. Está presente explicitamente em Archives du nord. Em A obra em negro a 

prisão é tanto literal quanto figurada para o herói. 

Com relação à memória, o filósofo Paul Ricoeur (2000) diferencia três tipos em 

geral. Haveria uma memória individual, própria a cada ser humano, correspondendo a sua 

visão subjetiva dos fatos passados. Haveria uma memória de grupo, referente a uma 

comunidade de seres, passado partilhado conjuntamente. Esta memória compreenderia a 

memória de família. E por fim uma memória coletiva, mais geral, que teria relações com 

a constituição da história oficial propriamente dita. A memória coletiva se construiria a 

partir de uma escala de valores. Política, econômica, social e culturalmente ela é povoada 

por eventos, ciclos, situações ou indivíduos marcantes, considerados dignos de nota para 

um Estado nacional, por exemplo.  

No caso de Yourcenar, as três espécies de memórias dialogam, mas em se tratando 

dos tomos que formam Le labyrinthe du monde, é inequívoca a predominância da 

memória de grupo, de família, preservada e representada através da narrativa individual. 

A memória individual se posiciona em plano de apoio a serviço da memória da família 

da mãe Fernande (caso de Souvenirs pieux), ou em proveito da memória da linhagem do 

pai (Archives du nord). Yourcenar em suas “notas à guisa de posfácio”, revela as fontes 

da pesquisa genealógica, que podem ser arquivos oficiais, imagens (sejam pinturas ou 

fotografias), relatos orais ou escritos de parentes (livros publicados, diários, cartas), etc. 

Devido à certa importância dos antepassados na história das Flandres, a autora procura 

situar a posição dos membros da família no jogo político-social da história regional.  No 

caso do último tomo, Quoi? L’éternité, já verificamos a memória individual ocupando 

um espaço de relevo, pois é marcante o testemunho ocular da autora. A narrativa de Quoi? 

L’éternité privilegia os eventos ocorridos na juventude da autora, a partir de seu 

nascimento. 

 

A obra em negro: Zénon alter ego de Youcenar? 

 

Se a autora insere notas para balizar as informações contidas nos livros de 

Memórias, já agia do mesmo modo com relação a romances de ficção, como ocorre em 

A obra em negro. Yourcenar procura indicar de forma sucinta as bases bibliográficas e 

procedimentos de pesquisa histórica que orientaram a constituição da narrativa. Trata a 

trilogia memorial de forma semelhante aos romances históricos ficcionais. Em ambos os 

casos, as notas atestam a pesquisa histórica criteriosa, bem como a busca pela 
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verossimilhança através da criação ficcional. Demonstram-se assim as estratégias 

adotadas para que o respeito à veracidade seja assegurado. 

A esta similitude de procedimentos, podemos observar alguns pontos de contato 

entre O labirinto do mundo e A obra em negro. Podemos observar que o romance 

histórico A obra em negro reflete de diversas maneiras a história pessoal da autora, muito 

embora sua narrativa se situe no século XVI europeu. Primeiramente, o espaço geográfico 

privilegiado são as Flandres, havendo um nítido enfoque na história belga, neerlandesa e 

francesa, justamente o território das origens da escritora. Cumpre ademais ressaltar a 

relevância do período, que marca uma ruptura de grande importância, a época da Revolta 

das Províncias Unidas, simbolizada, no lado belga, pela execução traumática dos Condes 

de Egmont e Hornes. Para a formação do sentimento nacional belga, o período é portanto 

de suma relevância, deixando marcas indeléveis nas mentalidades. Deve-se apontar que 

na Bruxelas da atualidade a Passagem Marguerite Yourcenar, com trechos de A obra em 

negro gravados em muretas de concreto, se encontra bem próxima à Praça do Vieux 

Sablon, onde figuram os grandes pensadores políticos belgas, com destaque para a estátua 

central dos Condes de Egmont e Hornes. 

Além desse dado principal, cenário histórico espacial de onde se firmam as raízes 

familiares de Yourcenar, a liberdade de pensamento do protagonista Zénon muito se 

aproxima da postura de vida da escritora. Zénon seria um alter ego. A autora da biografia 

de Yourcenar, Josyane Savigneau (1990) consegue demonstrar como as etapas de vida de 

Zénon se assemelham, em linhas gerais, a etapas importantes de vida de Yourcenar. A 

vida errante da primeira parte do romance corresponderia às muitas viagens até o eclodir 

da Segunda Grande Guerra. A vida imóvel em Bruges equivaleria aproximadamente à 

vida mais sedentária nos EUA, longa e produtiva. A prisão do final corresponderia à 

constatação das limitações existenciais de cada ser humano, percebidas com muito mais 

acuidade por uma Marguerite madura e experiente, ciente do final da existência.  

Também na análise micro há várias ressonâncias. Yourcenar reconhece, por 

exemplo, ter se valido dos nomes Adriansen e Cleenewerck, de família, para criar 

personagens ficcionais. Algumas relações de personagens têm grande semelhança com 

relações entretidas por familiares. Para dar um só exemplo, a amizade de Zénon com o 

Prieur des Cordeliers, religioso, parece encontrar inspiração na relação do pai Michel com 

um trapista (narrada em Quoi? L’éternité). 

 

O artesão historiador à sombra do escritor, ou o “ficcionista historiográfico” 
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De certa forma, Marguerite Yourcenar busca, nas obras cujo enfoque são os dados 

memoriais, como na trilogia Le labyrinthe du monde ou no romance histórico L’œuvre au 

noir, respeitar preceitos do ofício do artesão historiador. Os procedimentos são revelados 

através de notas explicativas em forma de posfácio. A minúcia erudita das referências 

históricas no corpo das narrativas comprova a excelência do “ficcionista historiográfico”, 

por mais estranha ou contraditória que esta designação possa parecer. 

Se de um lado, A obra em negro apresenta o respeito pela memória coletiva, que 

fundamenta a história das Flandres do século XVI, de outro, ao contato com a trilogia O 

labirinto do mundo, demonstra uma ancoragem inequívoca na memória familiar e 

individual da autora. É como se nos fosse revelado, ao cotejarmos o romance histórico, 

as memórias, e os escritos biográficos (como os de autoria de Josyane Savigneau), um 

esteio subjetivo ficcional bem delimitado que, justamente por advir de experiências 

memoriais familiares e/ou individuais, reforça o grau de verossimilhança à narrativa que 

almeja retratar período histórico com fidelidade. De certo modo, pode-se imaginar A obra 

em negro como um negativo fotográfico de uma história pessoal em suas linhas mais 

amplas. 
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A “TRILOGIA DOS GÊMEOS” DE AGOTA KRISTOF E A(S) ESCRITA(S) DA 
ABJEÇÃO 

 

                                                                     Renato Venâncio Henriques de Sousa (UERJ) 

 

 

RESUMO: Nossa comunicação pretende analisar as representações da escrita de ficção e da 
memória na evocação dos “valores do abjeto” (DIAS, GLENADEL, 2008), em três romances de 
Agota Kristof, escritora de origem húngara radicada na Suíça: Le grand cahier (2014), La preuve 
(1995a) e Le troisième mensonge (1995b). A partir da narrativa da infância e adolescência dos 
gêmeos Klaus e Lucas durante a Segunda Guerra, no primeiro texto, descobre-se um universo 
marcado pela violência (ARENDT, 2000) e pela crueldade (ROSSET, 2002). O romance, escrito 
num estilo infantil que remete à idade dos narradores, culmina com a separação dos irmãos. O 
segundo romance narra a vida de Lucas, que espera o retorno do irmão exilado num país 
fronteiriço. Quando este volta, cinquenta anos depois, Lucas desapareceu da cidade. Klaus, por 
sua vez, é preso pelas autoridades locais. Com o último livro, começa o trabalho de desconstrução 
ficcional da narrativa da memória dos gêmeos registrada no “grande caderno”. As versões 

diferentes da história dos irmãos acabam por solapar a unidade dos três textos, que se revelam 
cada vez mais como um tecido de mentiras e de memórias ficcionalizadas de personagens 
impelidos pela pulsão de escrever para escapar da solidão e da loucura da guerra. Assiste-se, pois, 
à evocação de histórias que recriam o universo sufocante de um regime totalitário com sua 
engrenagem tentacular na instauração de seus “poderes do horror” (KRISTEVA, 1983). Nosso 

trabalho visa ainda interrogar os poderes da escrita de uma autora “analfabeta” (KRISTOF, 2004), 

que precisou se reinventar em “francês, a língua de seu exílio” (KRISTOF, 1995). 

Palavras-chave: Abjeção. Ficção. Memória. Exílio. 

 

No “trilogia dos gêmeos” de Agota Kristof, objeto deste estudo, o tema da guerra 

permeia toda a narrativa através da evocação da Segunda Grande Guerra, jamais nomeada 

nos romances, além da ocupação soviética e do exílio, eventos que marcarão de forma 

indelével o percurso de vida e de escrita da autora húngara de expressão francesa. O 

trauma da guerra vai servir como o mote dos romances Le grand cahier, La preuve e Le 

troisième mensonge, que atualizam um conjunto de experiências vividas pela escritora, 

que foi obrigada a emigrar para a Suíça, em 1956, juntamente com o marido, que corria 

o risco de ser preso por suas ideias políticas, e com o primeiro filho do casal.  Podemos 

dizer que a autora, embora tenha vivenciado a guerra durante a infância, vai elaborar, 

quando da escrita de seus romances, esse conjunto de experiências muito mais pela via 

da imaginação criadora e de uma memória construída em uma segunda instância, 

diferentemente do que foi vivido pela geração de seus pais, que tinham uma consciência 
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aguda da gravidade dos eventos que se abateram sobre a Europa entre 1939 e 1945, com 

consequências terríveis para a sua Hungria natal.       

Nascida em 1935 e falecida em 2011, Kristof relata em L’analphabète, o único 

texto autobiográfico que deixou, lembranças da infância feliz ao lado dos pais e dos dois 

irmãos, antes da experiência traumática representada pela época em que foi estudar num 

internato situado numa cidade desconhecida, período durante o qual se refugiou na escrita 

para “suportar a dor da separação” (KRISTOF, 2014b, p. 12). Em certo momento, ela se 

pergunta como teria sido sua vida se não tivesse deixado seu país: “Mais dura, mais 

pobre”, ela pensa, “mas também menos solitária, menos dilacerada, feliz talvez” 

(KRISTOF, 2014b, p. 40). E conclui dizendo que está certa de que escreveria “não 

importa onde, em qualquer língua (KRISTOF, 2014b, p. 40). Sua consciência aguda dos 

sofrimentos ligados à experiência do exílio e à perda de sua cultura de origem a levou a 

afirmar que o francês, língua do exílio e também língua de escrita, é também uma “língua 

inimiga”, já que “esta língua está matando minha língua materna” (KRISTOF, 2014b, p. 

24)  

Na introdução de Valores do abjeto, Dias e Glenadel afirmam que “nunca a arte 

esteve tão comprometida com a cultura do abjeto e da abjeção como depois da Segunda 

Guerra Mundial” (DIAS, GLENADEL, 2008, p. 2). Neste sentido, podemos pensar nas palavras 

da escritora e psicanalista Julia Kristeva que, no ensaio intitulado Pouvoirs de l’horreur: 

Essai sur l’abjection, escreve o seguinte: 

 

[...] a literatura moderna, em suas múltiplas variantes, e quando se 
escreve como a linguagem, enfim, possível deste impossível que é a a-
subjetividade ou a não-objetividade, propõe, com efeito, uma 
sublimação da abjeção. É assim que ela se substitui às funções que o 
sagrado realizava, no passado, nos confins da identidade subjetiva e 
social. Mas trata-se de uma sublimação sem sagração. Degradada. 
(KRISTEVA, 1983, p. 34) 

 

 A “trilogia dos gêmeos” aparece como um jogo, um quebra-cabeça, que o leitor, 

aos poucos, completa manipulando peças que nem sempre se encaixam, já que escrita 

6180

Ana
Pencil



3 
 

multiplica os pontos de vista de acontecimentos que se desenrolam entre mentiras, 

indícios e versões de fatos, compondo uma trama bastante complexa.  

Em Le Grand Cahier, dois irmãos gêmeos relatam suas experiências na casa da 

avó, que mora numa cidade pequena. Os pais, que moram numa cidade grande, decidiram 

se separar deles durante a guerra, pois acreditam que ali estariam mais protegidos. O pai, 

jornalista e correspondente de guerra, parte para o front. O romance é narrado na segunda 

pessoa do plural e esse “nós” é índice de uma identidade indivisível e, de certo modo, 

intercambiável. O “grande caderno” a que o título se refere é uma espécie de “diário de 

bordo”, no qual eles registram suas aventuras num universo hostil, a começar pela casa 

da avó, uma mulher intratável, conhecida pelos moradores do vilarejo como “a bruxa”, já 

que suspeitam que teria envenenado o próprio marido. Quando chegam à casa da avó, 

eles têm nove anos. Aos quinze, os gêmeos se separam de modo dramático, depois que 

Lucas consegue fugir para o país vizinho, onde viverá 50 anos. A narrativa cobre, 

portanto, um período de seis anos.   

Os gêmeos Lucas e Claus não são nomeados em nenhum momento do romance, 

nem o país em que vivem e muito menos a que guerra a narrativa faz referência. O leitor, 

conhecendo a origem da autora, pode inferir que a ação se passa na Hungria ocupada 

pelos alemães. Os meninos frequentaram a escola durante o período em que moravam 

com os pais. Na casa da avó, eles decidem continuar seus estudos por conta própria, 

estabelecendo um “programa de ensino” que inclui exercícios teóricos e práticos. 

Paralelamente às atividades visando aprimorar a leitura e a escrita, há uma série de 

exercícios cujo objetivo é torná-los aptos para sobreviver aos horrores da guerra, além de 

constituírem uma aprendizagem para os desafios da “escola da vida”. São eles: “Exercício 

de endurecimento do corpo”, “Exercício de endurecimento do espírito, “Exercício de 

mendicância”, “Exercício de cegueira e de surdez”, “Exercício de jejum” e “Exercício de 

crueldade”. 

Neste último exercício, no qual os gêmeos se empenham, num primeiro momento, 

em matar animais destinados à alimentação e depois de forma gratuita, podemos pensar 

com Clément Rosset acerca da “crueldade do real”. No ensaio O princípio de crueldade, 

o filósofo francês escreve o seguinte, 
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por “crueldade” do real entendo, em primeiro lugar, [...] a natureza 

intrinsecamente dolorosa e trágica da realidade. [...] Mas entendo 

também por crueldade do real o caráter único, e consequentemente 

irremediável e inapelável, dessa realidade – caráter que impossibilita ao 

mesmo tempo de conservá-la à distância e de atenuar seu rigor pelo 

recurso a qualquer instância que fosse exterior a ela. Cruor, de onde 

deriva crudelis (cruel) assim como crudus (cru, não digerido, indigesto) 

designa a carne escorchada e ensanguentada: ou seja, a coisa mesma 

privada de seus ornamentos ou acompanhamentos ordinários, no 

presente caso a pele, e reduzida assim à sua única realidade, tão 

sangrenta quanto indigesta. Assim, a realidade é cruel – e indigesta – a 

partir do momento em que a despojamos de tudo o que não é ela para 

considerá-la apenas em si-mesma: tal como uma condenação à morte 

que coincidisse com sua execução, privando o condenado do intervalo 

necessário à apresentação de um pedido de indulto, a realidade ignora, 

por apanhá-lo sempre de surpresa, todo pedido de apelo. [...] (ROSSET, 

1989, p. 17-18).   

 

Na seguinte passagem do capítulo “Exercício de endurecimento do espírito”, os 

gêmeos descrevem a estratégia criada para torná-los imunes às agressões verbais que 

sofrem, tanto por parte da avó quanto de estranhos: 

 

Nós não queremos mais corar nem tremer. Queremos nos acostumar às 
injúrias e às ofensas. 

Sentamos um em frente ao outro ao redor da mesa da cozinha e, nos 
olhando nos olhos, dizemos palavras cada vez mais atrozes. [...] 

Damos um jeito para que as pessoas nos insultem, e constatamos que, 
afinal, conseguimos ficar indiferentes.    

Mas há também as palavras antigas. 

Nossa mãe nos dizia: 

__ Meus queridos! Meus amores! Minha felicidade! Meus bebezinhos 
adorados! 
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Quando nos lembramos dessas palavras, nossos olhos se enchem de 
lágrimas.  

Precisamos esquecê-las, já que, atualmente, ninguém nos diz palavras 
semelhantes e a simples lembrança delas representa uma carga muito 
pesada para nós.  

Então, começamos nosso exercício de uma outra forma. 

Dizemos: 

__ Meus queridos! Meus amores! Amo vocês... Nunca vou deixá-los... 
Só amarei vocês... Para sempre... Vocês são a minha vida... 

De tanto serem repetidas, elas perdem um pouco de seu significado e a 
dor que carregam se atenua. (KRISTOF, 2014a, p. 26-27) 

 

Percebe-se, na relação de exercícios elencados acima, uma manifestação da 

“abjeção de si”, que remete à seguinte reflexão de Kristeva:  

  

Se é verdade que o abjeto solicita e pulveriza completamente o sujeito, 
compreende-se que aquele se experimente em sua força máxima 
quando, cansado de suas tentativas vãs de se reconhecer fora de si, o 
sujeito encontra o impossível nele mesmo: quando percebe que o 
impossível é seu próprio ser, descobrindo que ele não é nada menos que 
abjeto. A abjeção de si seria a forma culminante dessa experiência do 
sujeito ao qual é desvendado que todos os objetos repousam somente 
sobre a perda inaugural que funda seu próprio ser. Nada como a abjeção 
de si para demonstrar que toda abjeção é, com efeito, reconhecimento 
da falta fundadora de todo ser, sentido, linguagem, desejo. 
(KRISTEVA, 1983, p. 12-13, grifo da autora).   

 

La preuve, narrado na terceira pessoa, se concentra no personagem, agora 

nomeado, de Lucas, que depois da partida do irmão, terá que reconstruir sua vida, durante 

o período do pós-guerra.  Logo no início do livro, ele se torna amigo de Peter N., o 

secretário local do Partido que governa o país. Aos 17 anos, o jovem conhece Yasmine e 

o filho Mathias, fruto de uma relação incestuosa com o pai. Lucas, aos poucos, se afeiçoa 

ao pequeno Mathias, que é deficiente físico, e decide formar uma família.  
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 Parece-nos interessante aludir rapidamente aqui, ao ambiente de suspeição geral 

que domina todas as camadas da sociedade no texto em tela. Há referências à censura aos 

livros não autorizados pelo regime (Cf. KRISTOF, 1995a, p. 53). Há, ainda, referências 

a revoltas, a massacres de civis e a uma revolução vitoriosa que instaura um regime de 

exceção. (Cf. KRISTOF, 1995a, p. 126-129). Neste contexto, podemos pensar na 

distinção feita por Hannah Arendt, no ensaio intitulado Sobre a violência, entre a 

violência e o poder. De acordo com a autora,  

 

politicamente falando, é insuficiente dizer que poder e violência não são 
o mesmo. Poder e violência são opostos; onde um domina 
absolutamente, o outro está ausente. A violência aparece onde o poder 
está em risco, mas, deixada a seu próprio curso, ela conduz à 
desaparição do poder. [...] A violência pode destruir o poder; ela é 
absolutamente incapaz de criá-lo. (ARENDT, 1994, p. 44) 

 

Voltando à narrativa de La preuve, mais tarde, Lucas decide comprar a livraria e 

papelaria que frequentara desde a infância e onde comprava papel e lápis para escrever, 

junto com o irmão, “o grande caderno”. Na verdade, durante todos esses anos depois da 

separação, ele continuou escrevendo seu “diário de bordo”, que agora ocupa cinco 

“cadernos [que] são destinados a Claus. Somente a ele” (KRISTOF, 1995a, p. 93). 

Quando este retorna, no penúltimo capítulo, fazia cerca de 20 anos que Lucas havia 

desaparecido misteriosamente, logo após o suicídio de Mathias. Ao cabo de uma busca 

incessante pelo irmão, Claus entra na livraria, que, desde então, ficou aos cuidados de 

Peter. Depois de perguntar por Lucas e de ter que convencer seu interlocutor de que ele 

não é o irmão gêmeo desaparecido, Peter lhe entrega os cadernos que o último lhe havia 

confiado, anos atrás (Cf. KRISTOF, 1995a, p. 176). 

O título do romance alude, portanto, aos cadernos escolares nos quais Lucas 

escreveu o que viveu entre os quinze e os trinta anos, quando desaparece. Refere-se, 

igualmente, à descoberta da prova do crime cometido por Lucas e que, desde então, tinha 

permanecido oculto, até que a realização de uma obra pública revelou o cadáver de 

Yasmine. Com efeito, o irmão matou a amante, depois de saber que ela pretendia se mudar 

para a cidade grande e levar o filho (KRISTOF, 1995a, p. 177-178). 
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Le troisième mensonge, terceiro e último livro da “trilogia dos gêmeos”, começa 

com o reencontro dos irmãos, depois de cinquenta anos de separação. Começa também o 

trabalho de desconstrução ficcional da narrativa da memória dos gêmeos registrada no 

“grande caderno”. As versões diferentes da história de ambos acabam por solapar a 

unidade dos três textos, que se revelam cada vez mais como um tecido de mentiras e de 

memórias ficcionalizadas de personagens impelidos pela pulsão de escrever para escapar 

da solidão e da loucura da guerra.  

O livro se divide em duas partes. A primeira é narrada em primeira pessoa por 

Lucas-Claus, o irmão que atravessou a fronteira, exilando-se no país vizinho, e que agora 

retorna para reencontrar o irmão gêmeo. Alguns personagens dos dois primeiros livros 

retornam, como Peter N. e novos personagens entram em cena. A livraria da cidade 

pertence a uma mulher, que não é nomeada.  

O título do romance permite várias interpretações. Podemos ler “a terceira 

mentira” como o terceiro volume da “bioficção de Klaus que conta a vida de Lucas-Claus 

num processo aberto de reatualização que mergulha o leitor na confusão das perspectivas” 

(AMIEIRO, 2011, p. 302). Ainda segundo Amieiro, “Lucas-Claus [é] o único autor 

possível dos três romances [...]. Ele é a instância narrativa que assume toda a narração e 

estabelece o fio condutor entre as três narrativas” (AMIEIRO, 2011, p. 301). Para Collin, 

os gêmeos são, igualmente, um só personagem, dessa vez Lucas, que “teria escrito Le 

grand cahier e imaginado um irmão gêmeo para suportar a crueldade da vida” (COLLIN, 

2005, p. 37).  

Indicar o nome de um ou outro dos gêmeos como o autor da trilogia nos parece 

indiferente, uma vez que seus nomes são, como sua “personalidade fictícia”, 

intercambiáveis. Esse jogo de inversões com os nomes dos irmãos feito por Kristof 

aparece, igualmente, nas referências aos nomes do avô materno e do pai. Em La preuve, 

por exemplo, Claus explica a Peter que o avô deles se chamava “Claus-Lucas” e que, por 

esse motivo, a mãe, que tinha grande afeição pelo pai, teria lhes dado esses dois nomes 

de batismo (KRISTOF, 1995a, p. 175). Já em Le troisième mensonge, quando Klaus visita 

o túmulo do pai, lemos que sobre a cruz de madeira “está escrito o sobrenome de meu pai 

com um nome de batismo duplo, o meu e o de meu irmão: Klaus-Lucas” (KRISTOF, 

1995b, p. 129).   
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 Outra referência à mentira, que faz eco ao título do livro, diz respeito ao episódio 

em que Lucas presta informações num posto de polícia situado próximo à fronteira, no 

final da primeira parte. Ao preencher um questionário, ele diz que se chama Claus T. e 

que tem 18 anos. Ele informa ainda que o pai morreu ao pisar numa mina, quando os dois 

tentavam passar pela fronteira. O texto revela que o documento assinado pelo jovem 

contém “três mentiras”: “O homem com quem ele atravessou a fronteira não era seu pai”, 

“O menino não tem dezoito anos, mas quinze” e “Ele não se chama Claus” (KRISTOF, 

1995b, p. 80).   

Na segunda parte do livro, o narrador autodiegético é Klaus, que conta sua vida 

desde a infância ao lado do irmão até a separação, passando pela adolescência e a idade 

madura, que coincide com o presente da enunciação.  

Neste romance, um acontecimento trágico divide para sempre a família, quando 

os meninos têm quatro anos. O pai, mobilizado no início da guerra, decide abandonar a 

mulher e os filhos para viver com a amante, que está grávida. A mulher, numa crise de 

ciúmes, pega o revólver do marido e dá vários tiros, matando-o. Uma bala perdida atinge 

Lucas. Daí em diante, os irmãos vão seguir caminhos diferentes. Lucas ficará internado 

no hospital durante vários anos e depois será transferido para um centro de reabilitação. 

Muitos anos depois, vai se estabelecer no país fronteiriço. Klaus, por sua vez, será 

educado por Antônia, a ex-amante do pai, que vive com a filha Sarah. Mais tarde, ele 

reencontra a mãe e passa a cuidar dela. Com a saúde mental abalada pela tragédia que 

atingiu a família, ela vive esperando o retorno de Lucas, que ela prefere a Klaus (Cf. 

KRISTOF, 1995b, p. 147-148).  

O reencontro dos irmãos é um fracasso. Klaus rejeita Lucas com todas as suas 

forças. Ele o faz pagar por toda a rejeição que sentiu, ao longo dos anos, da parte da mãe 

e se recusa a reconhecê-lo. No fim do livro, Lucas acaba preso, depois de ter seu quarto 

pedido de prorrogação de permanência no país negado. Desesperado, ele se suicida, 

deixando um manuscrito inacabado. Percebe-se que a trajetória de ambos está ligada à 

escrita. O irmão que se exilou escrevia a história de sua vida em cinco cadernos. Já Klaus 

T., que é um dos poetas mais importantes do país, “escreve sob pseudônimo. Seu nome 

artístico é Klaus Lucas e ele tem uma reputação de misantropo. Ele nunca é visto em 

público e se ignora tudo a respeito de sua vida privada” (KRISTOF, 1995b, p. 87). 
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No ensaio supracitado, Julia Kristeva reflete sobre esse estranhamento provocado 

pela “abjeção [que] se constrói ao não se reconhecer os próximos: nada lhe é familiar: 

nem uma sombra de recordações” (KRISTEVA, 1983, p. 13). “Fronteira”, escreve a 

autora, “provavelmente, a abjeção é, principalmente, ambiguidade” (KRISTEVA, 1983, 

p. 17). E conclui dizendo: “Eu somente sinto abjeção se um Outro se plantou no lugar e 

no espaço do que será ‘eu’” (KRISTEVA, 1983, p. 18).  

O niilismo presente na fala de Klaus T., no final do romance, traduz muito da 

visão de mundo que atravessa os textos de Kristof, veiculando um éthos marcado pela 

abjeção. E é com essa citação que concluímos nossa comunicação.  

 

Eu me deito e, antes de dormir, travo um diálogo com Lucas na minha 

cabeça, como faço há muitos anos. [...] Digo a ele que a vida é de uma 

total inutilidade, que é nonsense, aberração, sofrimento infinito, a 

invenção de um Não-Deus cuja crueldade ultrapassa o entendimento 

humano (KRISTOF, 1995b, p. 156).  
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LINGUAGEM E MEMÓRIA EM PALOMA VIDAL 

Silvina Carrizo (UFJF) 

 

Resumo:  
Procura-se observar, analisar e avaliar como os sujeitos multiterritorializados por experiências 
de migração traumáticas (exílios) constroem nos seus textos ficcionais a relação com o mundo 
em outras línguas a partir do que denominamos de “cenas iniciáticas”. No caso em particular, 

serão destacados os diferentes procedimentos de articulação das relações entre o português e o 
espanhol em Mais ao sul, de Paloma Vidal. As cenas iniciáticas nas narrativas de Vidal 
compõem uma série de metáforas escriturais que contribuem tanto para a constituição dos 
núcleos narrativos, quanto, notadamente, para as interfaces entre usos da linguagem (e as 
línguas em questão) e a problemáticas das memórias. Para tanto, recupero as contribuições de 
Amati-Mehler (et ali) em A babel do inconsciente: língua materna e línguas estrangeiras na 
dimensão psicanalítica (2005) no sentido da refuncionalização que a copresença e o papel 
desempenhado por várias línguas podem ter para a reorganização da identidade do sujeito-
escritor e as relações com a memória. Já no livro de Heller-Roazen, Ecolalias. Sobre o 
esquecimento das línguas (2010), retomo toda a reflexão que ele desenha sobre o esquecimento 
como um eco que ressoa em cada língua, vista ela como um compêndio de sons, prosódias, 
cadências, palavras. Por fim, no caso de Mignolo, em Histórias locais/ Projetos globais. 
Colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar (2003), resgato a questão do 
linguajamento e plurilinguajamento como forma de articular e reaver a memória (afetiva, 
histórica e cognoscitiva) dos imigrantes e como forma liminar de apreender o mundo. 
Palavras-chave: Paloma Vidal. Cenas iniciáticas. Copresença de línguas. Memória. 
Plurilinguajamento. 

 

Interessa nessa comunicação observar, analisar e avaliar como os sujeitos 

multiterritorializados por experiências de migração traumáticas (exílios) constroem nos 

seus textos ficcionais a relação com o mundo em outras línguas a partir do que 

denominamos de “cenas iniciáticas”. No caso em particular, nos centraremos em 

diferentes procedimentos de articulação das relações entre o português e o espanhol no 

livro Mais ao sul (2008) de Paloma Vidal. Entendemos que as cenas iniciáticas nas 

narrativas de Vidal compõem uma série de metáforas escriturais que contribuem não 

apenas para a constituição dos núcleos narrativos – tematização –, mas, notadamente, 

para as interfaces entre usos da linguagem (e as línguas em questão) e a problemáticas 

das memórias. 
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Mais ao sul é um livro de narrativas dividido em duas seções: “Viagens” – com 

três partes apenas numeradas: i, ii e iii -, e “Fantasmas”, que contém oito narrativas. 

Trabalharei aqui com “Viagens” e da segunda seção com “Tempo de partir”. O livro 

escrito em português foi posteriormente autotraduzido para o castelhano de Buenos 

Aires em 2011. 

A primeira narrativa de “Viagens” tem uma narradora-neta adulta que mora fora 

da Argentina. As lembranças que buscam ser capturadas correspondem à adolescência 

dela nos anos de 1980, relatando uma temporada que passou junto ao seu avô, quando 

ele estava muito velho e em cama e ela era adolescente. O relato se abre com a seguinte 

frase: “O homem que eu visitava semanalmente era barbudo, calvo e tinha um leve 

sotaque estrangeiro” (VIDAL, 2008, p. 17 sic), e fecha assim: “Por pudor, não tentei 

conhecê-lo mais, e se ao escrever estas linhas vejo lacunas que ele poderia ter 

preenchido, percebo também o quanto naquele momento o silêncio nos uniu” (VIDAL, 

2008, p. 26). As duas citações exemplificam, em parte, um modus operandi da escrita 

de Paloma Vidal nesse livro, os sotaques, as lacunas e os silêncios estão presentes para 

criar formas de aproximação da experiência e, portanto, da memória. 

Na segunda página, então, e em conexão com a primeira das citações [“O 

homem que eu visitava semanalmente era barbudo, calvo e tinha um leve sotaque 

estrangeiro”], temos uma cena iniciática para o leitor. O texto escrito em português, de 

repente, se abre à irrupção do castelhano. O parágrafo começa assim e em itálico: 

“Estoy cansado, m´hijita – cuéntame de tus viajes, ele dizia” (VIDAL, 2008, p.18). 

Estamos perante a uma cena iniciática que protocola os modos de ler, permitindo a 

pressuposição de que o texto em português é, em verdade, numa segunda língua em 

relação à instância linguística afetiva da lembrança. 

Destaco, em primeiro lugar, as contribuições de Amati-Mehler (et ali), em A 

babel do inconsciente: língua materna e línguas estrangeiras na dimensão psicanalítica 

(2005), no sentido da refuncionalização que a copresença e o papel desempenhado por 

várias línguas podem ter para a reorganização da identidade do sujeito-escritor e para os 

vários mecanismos que se encontram em relação com a memória e, nesse caso em 

particular, do livro de Paloma Vidal, nas possibilidades de entender a tradução, a 

comutação, a reorganização escritural da vida psíquica e das relações com o mundo 

como um aumento de significado individual e cultural. O princípio da narrativa abrindo-

nos à experiência da leitura para os sotaques e a posterior inserção, minimalista, de 

pequenas frases em castelhano dramatizam a coexistência e a co-habitabilidade entre 
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territórios e línguas potencializando e dinamizando, assim a vida significante. As 

próprias pequenas frases, a citada e “Mercedita, amor mío” (VIDAL, 2008, p.18 sic), 

postas em relação com descrições da Buenos Aires antiga no decorrer do relato fazem 

dessas frases uma metáfora sonora de imagens da memória afetiva. São imagens, não 

descrição das lembranças, falam por elas próprias e falando dizem muito mais. 

Conforme Amati-Mehler (2005, p.131), a diferença que existe entre um 

indivíduo que se torna bilíngue em consequência de uma imigração de outro que cresce 

e vive num só lugar no qual o bilinguismo é um fato geral e cotidiano deve ser 

ressignificada, levando em consideração que o patrimônio linguístico de um indivíduo 

não é um sistema sólido e estável, mas sim uma constelação mutável, na qual a 

hegemonia de uma língua sobre a outra, a hierarquia interna, o grau de padronização 

absoluto ou relativo, variam continuamente no tempo e no espaço e que, em um sentido 

relativo, essas questões podem vir a ampliar o horizonte de trabalho com a palavra e a 

memória. A cena iniciática mencionada mais acima se repete já como metáfora na sua 

diferença sonora e imagética no decurso das três partes que compõem “Viagens”.  

Na segunda parte, a narradora-filha que mora no exterior se pergunta como foi a 

mudança e a chegada na forma de exílio de seus pais no Brasil, no bairro de 

Copacabana, quando ela era pequena. A narradora escreve:  

 

Vejo meu pai e minha mãe arrumando objetos no espaço do 
apartamento novo que, na minha lembrança, é imenso, o nono andar 
de um prédio em frente à praça do Lido. Lembro ou imagino? A 
chegada a um aeroporto desconhecido e a pergunta desconcertante - 
que eu interpreto seja dos pais -, seguida de silêncio: qué lengua 
hablan? (VIDAL, 2008, p. 28. sic).  

 

A própria escrita se instaura como reflexão da memória: “lembro ou imagino?”. 

Um pouco mais na frente, às metáforas sonoras e imagéticas se acrescenta o recurso à 

imaginação: 

 

Imagino tudo isso. Invento imagens para lembranças inexistentes. 
Meus pais nunca me contaram detalhes e nunca perguntei, mas é 
muito provável que eles não se lembrem, que os atos cotidianos 
daqueles dias tenham entrado numa nebulosa da memória que obedece 
a um instinto de preservação (VIDAL, 2008, p. 29). 

 

Para transformar o silêncio, a lacuna, em algum acontecimento sensível, uma 

marca – sonora, táctil, visível – a cena iniciática, suas repetições e a escrita que 
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mergulha na imaginação, é necessário flanar pela experiência linguística. No parágrafo 

seguinte, a narradora continua refletindo:  

 

Deixo-me levar pelas imagens, não para reconstruir o que é 
irreconstruível, mas para tornar visíveis as marcas que essa viagem 
pode ter deixado em mim e neles. Para entender essa viagem como se 
entende uma língua estrangeira, nunca absolutamente, sempre com 
vazios de sentido, expressões que se perdem, fonemas que se 
confundem (2008, p.29).  

 

Nesse sentido, a cena iniciática e suas repetições são, ao mesmo tempo, modos 

de ler e modos de lembrar, procedimentos artísticos para assediar a memória e seus 

fantasmas, para marcar a narrativa de sonoridade, visibilidade, formas tácteis. 

Esse flanar na escrita da memória, nessa procura pela marca, esse “Deixo-me 

levar”, já aparecia anteriormente na Primeira parte de “Viagens”, aqui não para ir ao 

encontro das imagens, mas sim das suas geografias. Nesse caso, a narradora-neta flerta 

com espaços e tempos, ela escreve:  

 

Deixo-me levar pelo desenho de cifras e ruas; trilho uma cronologia e 
uma geografia, seguindo os poucos acontecimentos e lugares que 
conheço, as fotos que restaram e que vou descobrindo nos livros. Na 
imagem espacial de um tempo que não vivi, inscrevo algumas marcas, 
flertando com a ilusão de saber de onde eu vim (VIDAL, 2008, p. 25).  

 

As cronologias e geografias por sua vez são pautadas pelas incidências do verbo 

“leio”. A leitura, a cena da leitura, é outro dos modos de aproximação. A narradora-neta 

escreve:  

 

Mais de 55 milhões de europeus foram registrados atravessando o 
Atlântico em direção a seus novos destinos americanos entre 1820 e 
1924, leio. As cifras argentinas são as mais assombrosas: se em 1895 a 
porcentagem de imigrantes era de 25,5% da população total, em 1914, 
tinha passado a 30%. Não sou a única a me interessar por essa 
travessia. Os historiadores também se perguntam: por quê? (VIDAL, 
2008, p. 19).  

 

A repetição da cena da leitura também se instala na Segunda parte quando ela, a 

narradora-filha que mora no estrangeiro, diz que está lendo um romance para poder 

entender sua experiência, ela escreve: 
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O personagem do romance que estou lendo se senta à beira do rio 
Guaíba numa tarde de verão. Ou melhor, ele se lembra de uma tarde 
de verão à beira do rio Guaíba. Porque o personagem está num país 
estrangeiro e busca refúgio contra uma língua que não entende e o 
encontra nos rastros de um verão não muito distante em que, sentado à 
beira do Guaíba, decidiu partir (VIDAL, 2008, p. 31-32).  

 

A leitura é assim outros dos modos operacionalizados para acessar uma 

explicação, para repor, para preencher a “oquedidade” (o vazio, a lacuna, o silêncio) e 

seu entrelaçado dispara em forma de posta em abismo, o Guaíba, que leva à beira do 

Thames/ Tâmisa na Terceira parte de “Viagens”.  

Nessa Terceira parte, a narradora brasileira escreve, em condição de isolamento, 

como foi que ficou sozinha numa cidade estrangeira, Londres, logo após da morte em 

ataque terrorista do seu companheiro, argentino e reflete, também, sobre as partidas. A 

narradora escreve: 

 

Leio que a imigração dos pássaros continua sendo um mistério. 
Algumas teorias sustentam que as impressões que eles carregam de 
seu local de nascimento resultam numa persistente urgência de voltar 
para lá em primavera. Uma das coisas enigmáticas e admiráveis sobre 
essas longas viagens é que alguns deles se separam dos pais e sem 
qualquer guia podem se orientar na direção certa, sobrevoando vastas 
extensões de água. São inúmeros os perigos enfrentados nessas 
jornadas e os que conseguem chegar a seu destino trazem as cicatrizes 
dessas adversidades (VIDAL, 2008, p. 29).  

 

A partida abrupta do companheiro a leva às leituras, e a leitura a escrever, 

inscrita nas paradas nas quais ela escreve: Escrevo. O ato de escrever a leva às 

lembranças de outras tantas partidas e aos momentos em que o conheceu na Argentina, 

ele que fazia seus cursos de português. Ela relata que se sentiu mexida, uma falsa 

argentina, tematizando a ambiguidade, ela escreve sobre o primeiro encontro deles:  

 

Vamos para o café do museu e ele continua falando sobre o curso de 
português e sobre o desejo de morar no Brasil, sem desconfiar que 
meus eventuais deslizes gramaticais e o acento um pouco deslocado – 
portenho, mas desatualizado – são o resultado de uma vida passada 
quase toda nesse país que ele quer conhecer (VIDAL, 2008, p. 46).  

 

No decorrer dessa narrativa há várias repetições da cena iniciática, mas a partir 

da citação desse trecho, podemos observar como a cena é tematizada também. As 

cronologias, as geografias, a multiterritorialidade habitada pelo plurilinguismo 
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encenam, podemos dizer, a relação da narradora em torno dos eixos da leitura, das 

geografias (suas temporalidades) e da memória. No entanto, como já dito anteriormente, 

a modo de posta em abismo, isso nos leva de novo à copresença das línguas. 

Se voltarmos para o início do Primeiro relato de “Viagens” – “O homem que eu 

visitava semanalmente era barbudo, calvo e tinha um leve sotaque estrangeiro”, vemos 

que há no decurso dele e, do livro como um todo, um trabalho fino de ressonâncias: a 

cena iniciática e sua repetição em metáforas sonoras e imagéticas. Se a lembrança se 

deu no castelhano portenho – que irrompe com o “Estoy cansado, m’hijita...” –, mesmo 

quando escrita em português, o sotaque do avô vislumbra o jogo poliédrico do 

castelhano como marca auditiva e tangível – dada pela materialidade de uma vida - do 

castelhano de Barcelona. Essa marca, o sotaque, entra num crescendo com o português 

da escrita da narradora, agora escritora e permite a entrada das ressonâncias na leitura 

imaginativa do leitor que ouve, no caso em português, mas já de forma inquietante. 

Segundo Daniel Heller-Roazen (2010, p. 9), em Ecolalias. Sobre o 

esquecimento das línguas, uma língua e um falante só surgirão a partir de um lento 

processo de desaparecimento do balbucio. O crítico argumenta: 

 

Entre os ruídos do bebê e as primeiras palavras da criança, não apenas 
há uma clara passagem, mas pelo contrário, existem evidências de 
uma interrupção decisiva, algo como um salto no qual as habilidades 
fonéticas ilimitadas do primeiro parecem vacilar (HELLER-
ROAZEN, 2010, p. 8).  

 

É nesse sentido que a aquisição de uma língua só seria possível através de um 

ato de esquecimento, “uma amnésia linguística infantil (ou amnésia fônica [...] uma 

capacidade aparentemente infinita para uma articulação indiferenciada)” (2010, p. 8). 

De acordo com o autor, o que resta: “Seria apenas um eco de uma outra fala e de algo 

outro que a fala: uma ecolalia, que guardasse a memória do balbucio indistinto e 

imemorial, que, ao ser perdido, permitiria a todas as línguas existirem” (2010, p. 9).  

Essa ecolalia pode ser pensada como condição metafórica de um processo 

constante de palimpsesto linguístico cultural e afetivo, isto é, cada vez que escrevemos 

o fazemos na presença de todo o esquecimento, do balbucio primeiro, da historicidade 

das línguas e suas transformações, das variações da linguagem. Heller-Roazen amplia 

esse desenho sobre o esquecimento (parte importantíssima da lembrança) para a 

reflexão sobre o eco que ressoa em cada língua, vista ela como um compêndio de sons, 

prosódias, cadências, palavras, frases, expressões em permanente transitoriedade. As 
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formas de transformação e transitoriedade que são estudadas a partir do sistema língua 

pelas disciplinas históricas podem ser entendidas no livro de Paloma Vidal, ao 

compreendermos junto com Heller-Roazen que: “uma nova língua que passa a fazer 

parte de nossa mente age na rede associativa preexistente” (HELLER-ROAZEN, 2010, 

p. 150). Sendo assim, “por reflexo, também, a primeira língua é modificada no vasto 

“sistema” de relações e conexões em que passa a existir” (2010, p.150). 

A escritora exilada de criança e a narradora co(n)-fundem-se no que Heller-

Roazen destaca:  

 

[...] sempre é possível perceber em uma língua o eco de outra. 
Dependendo do idioma e da sensibilidade do ouvido que o escuta, a 
natureza e a significância da ressonância variam consideravelmente 
[um som, uma prosódia, as cadências, palavras, etc.] (HELLER-
ROAZEN, 2010, p.85). 

 

Por fim, trago aqui, de forma sucinta, algumas questões levantadas por Walter 

Mignolo, em Histórias locais/ Projetos globais. Colonialidade, saberes subalternos e 

pensamento liminar (2003), com vistas a vincular a montagem teórica em relação aos 

outros dois livros mencionados. Mignolo entende que o linguajamento e 

plurilinguajamento são formas de articular e reaver a memória (afetiva, histórica e 

cognoscitiva) dos imigrantes e, desse modo, são formas liminares de apreender o 

mundo. Em Mais ao sul (2008), a cena iniciática se amplia tecendo outras relações com 

as lembranças e seus fantasmas, abrindo-se para as ecolalias, os ecos e as ressonâncias 

de outras formas de habitar as línguas. Em “Viagens” Parte dois, a narradora-filha 

comenta que ela tinha uma professora quando criança no Brasil que lhe ensinava 

português, ela aprende palavras e as introduz no mundo familiar de falantes do 

castelhano em situação de exílio. Uma das palavras não tem a cadência portuguesa, 

porém sim, a francesa: “beliche”. Ela escreve: “Estranha palavra com sotaque francês, 

diz minha mãe quando lhe conto a novidade” (VIDAL, 2008, p.29). No parágrafo 

seguinte, o texto deixa nos saber que a professora é argentina. A enunciação costura a 

montagem temporal, tem passado trinta anos disso e a narradora entra em contato 

telefônico novamente com sua antiga introdutora ao português. Ela escreve:  

 

[...] quase trinta anos depois, retomo o contato com essa mulher. Ao 
telefone, ela diz que minha voz não mudou. Também tenho a 
impressão de que reconheço a voz dela [...] Falamos em espanhol. Sua 
língua tem uma tonalidade muito argentina, como se ela tivesse 
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acabado de chegar ao Brasil. Fico surpresa quando me conta que só 
retornou a Buenos Aires uma vez desde que se exilou (VIDAL, 2008, 
p.29-30).  

 

A cadência francesa de beliche, a tonalidade marcadamente argentina do 

castelhano da professora estabelecem uma gradação sonora e imagética que 

retroalimenta o palimpsesto auditivo, visível e táctil das formas de coabitar as línguas e 

suas memórias. As ecolalias persistem nas formas limiares de aprender e apreender o 

mundo e suas memórias.  

A oitava narrativa da Segunda seção “Fantasmas”, intitula-se “Tempo de partir”. 

O relato de seis páginas, em terceira pessoa narra o momento em que uma avó vai tomar 

uma decisão, a de partir. Como nas narrativas citadas do livro, a cena iniciática e sua 

repetição são formuladas a partir do discurso indireto livre, no caso, é a avó e seus 

pensamentos. “Tempo de partir” começa assim:  

 

Sentada numa cadeira de plástico na área de serviço, com uma bata 
longa, florida, sem mangas, chinelos nos pés, ela observa a máquina 
de lavar que gira e faz rodar as roupas numa mistura de cores que a 
hipnotiza. Sua mente passeia por tempos remotos. Vem-lhe um 
pensamento: ellos ni se falam, pero sus ropas se entrelazan en la 
máquina de lavar. Lembra-se dos netos quando eram pequenos, seus 
três netos, filhos do seu único filho. Para estar com eles decidiu deixar 
sua casa, em Montevidéu, e vir para o Brasil; para vê-los crescer, 
acompanhar suas transformações, conhecer seus desejos, para ensinar-
lhes a falar o espanhol. Pero ninguno aprendió, diz, dirigindo-se à 
máquina. Ninguno de los tres quis aprender esta lengua, que agora ya 
no me pertence” (VIDAL, 2008, p.115).  

 

A língua misturada da avó é a língua que a nora não suporta, é a marca sonora de 

vários níveis de conflito dramático dentro do texto. É para o caso, um modo exemplar 

de um fracasso, é metáfora sonora que descreve a cena perante a máquina de lavar, cena 

na que ouvimos a máquina e o rumor de uma tentativa. 
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A LITERATURA COMO EPITÁFIO E O TRAUMA DO DESAPARECIMENTO 

TRANSMITIDO COMO HERANÇA 

Táscia Oliveira Souza (UFJF)  1

RESUMO: Os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, realizados entre 2012 e 2014, 
suscitaram diversas reflexões sobre a maneira como o Brasil confronta os traumas deixados pelo 
período ditatorial. E três casos particulares, citados pela CNV, encontraram na literatura uma 
forma de lidar com a dor e o impedimento de um luto que se mantém incompleto: K.: Relato de 
uma busca, de B. Kucinski, lançado em 2011; Antes do passado: O silêncio que vem do 
Araguaia, de Liniane Haag Brum, publicado em 2012; e Ainda estou aqui, de Marcelo Rubens 
Paiva, datado de 2015. É sob o ponto de vista da relação entre memória, história e 
esquecimento, segundo os conceitos de Paul Ricœur, e das discussões sobre memória 
individual, conforme Henri Bergson, e memória coletiva, de acordo com Maurice Halbwachs, 
que se pretende traçar uma análise comparativa das três narrativas, que têm em comum o fato de 
os corpos das vítimas jamais terem sido entregues às famílias. A proposta é abordar a 
transmissão familiar e intergeracional do trauma provocado pelo desaparecimento e a maneira 
como a literatura escrita por familiares de desaparecidos políticos inscreve-se, nesses casos, 
como uma espécie de epitáfio para lápides ainda hoje inexistentes. 

Palavras-chave: Memória. Trauma. Luto. Transmissão. 

 Os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, realizados entre 2012 e 2014, 

juntamente com o marco histórico dos 50 anos do golpe civil-militar de 1964 — completados 

no ano de encerramento das investigações da comissão —, suscitaram diversas reflexões sobre a 

maneira como o Brasil confronta os traumas deixados pelo período ditatorial.  

 Entre esses traumas estão os sofrimentos individuais e familiares que persistem 

ao longo de décadas em razão da ausência de informações a respeito de episódios e de 

circunstâncias metaforicamente soterradas pelo regime, ao passo que os corpos de 

mortos, assassinados pelo Estado ou com sua conivência, permanecem sem sepultura.  

 Doutoranda em Estudos Literários do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal 1

de Juiz de Fora, com pesquisa desenvolvida com o auxílio da Capes e do Programa de Doutorado 
Sanduíche no Exterior, cursado de setembro de 2015 a maio de 2016 na Université Paris-Diderot. 
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 Três casos particulares, citados pela Comissão Nacional da Verdade, 

encontraram também na literatura uma forma de lidar com a dor e o impedimento de um 

luto que se mantém incompleto: K.: Relato de uma busca, de B. Kucinski, lançado em 

2011; Antes do passado: O silêncio que vem do Araguaia, de Liniane Haag Brum, 

publicado em 2012; e Ainda estou aqui, de Marcelo Rubens Paiva, do ano passado.  

 No primeiro, B. Kucinski, numa narrativa que mistura memória e elementos 

ficcionais, relata a procura de seu pai, o K. do título, pelo corpo da filha Ana Rosa 

Kucinski, militante da Aliança Nacional Libertadora sequestrada, presa, torturada e 

assassinada pelas forças da repressão. No segundo, Liniane Haag Brum tenta refazer os 

passos de seu tio, Cilon Cunha Brum, no Araguaia e desvendar as circunstâncias da 

morte do guerrilheiro, assassinado pelas forças armadas brasileiras. No terceiro, 

Marcelo Rubens Paiva reconstrói suas recordações acerca da prisão, assassinato e 

desaparecimento do pai, o ex-deputado Rubens Paiva, ao mesmo tempo em que discute 

a temática da memória a partir do sofrimento provocado pelo estado atual da mãe, 

Eunice Paiva, vítima do Mal de Alzheimer. A doença, aliás, já havia sido usada como 

metáfora por Kucinski, no prefácio de K., ao expor o ‘‘Alzheimer coletivo’’ que vitima a 

sociedade brasileira em relação aos crimes cometidos pela ditadura.  

 É sob o ponto de vista da relação entre memória, história e esquecimento, 

segundo os conceitos de Paul Ricœur, e das discussões sobre memória individual, 

conforme Henri Bergson, e memória coletiva, de acordo com Maurice Halbwachs, que 

tenho trabalhado para traçar uma análise comparativa das três narrativas, que têm em 

comum o fato de os corpos das vítimas jamais terem sido entregues às famílias. A 

proposta é abordar a transmissão familiar e intergeracional do trauma provocado pelo 

desaparecimento e a maneira como a literatura escrita por familiares de desaparecidos 

políticos inscreve-se, nesses casos, como uma espécie de epitáfio para lápides ainda 

hoje inexistentes. 

 Gilles Deleuze (2006, p.170), no livro A lógica do sentido, ao retomar os 

conceitos estoicos de tempo, considera que há dois tipos de relação temporal: a 

primeira, Cronos, é logicamente a cronológica, que pressupõe a existência de um 

presente concreto incrustado no meio do caminho entre passado e futuro, sendo que, 

neste caso, portanto, só o presente existe; a segunda, Aion, é, ao contrário, aquela na 
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qual somente o passado e o futuro insistem ou subsistem no tempo. Retomar esse tempo 

insistente, portanto, requer o cuidado da dupla percepção passado-presente 

esquematizada por Henri Bergson em seu cone de memória, em que o presente muda o 

olhar sobre o passado e o passado interfere nas ações presentes. Nada mais é do que o 

conceito bergsoniano de duração: o tempo é o passado vivo no presente e “quanto mais 

tento recordar uma dor passada, tanto mais tendo a experimentá-la 

realmente” (BERGSON, 1990, p.111-12).  

Na perspectiva do Aion deleuziano (2006, p.170), a recuperação de narrativas de 

traumas e perdas proporcionada por comissões da verdade como a brasileira, mas 

também por experiências literárias como K., Antes do passado e Ainda estou aqui, 

representam essa insistência do passado sobre o presente e, consequentemente, também 

sobre o futuro. Isso foi expresso por Gaston Bachelard, em seu A dialética da duração, 

quando ele diz que: “Sem a consciência dos erros eliminados, não há verdadeira certeza 

quanto ao sucesso de uma ação de destreza. O tempo pensado ganha, então, prioridade 

sobre o tempo vivido e a dialética das razões de hesitação se transforma numa dialética 

temporal.” (1988, p.70) Dito de outra maneira, conforme Paul Ricœur, no texto O 

perdão pode curar?, 

Certamente, os factos passados são inapagáveis: não podemos 
desfazer o que foi feito, nem fazer com que o que aconteceu não tenha 
acontecido. Mas ao invés, o sentido do que nos aconteceu, quer 
tenhamos sido nós a fazê-lo, quer tenhamos sido nós a sofrê-lo, não 
está estabelecido de uma vez por todas. Não só os acontecimentos do 
passado permanecem abertos a novas interpretações, como também se 
dá uma reviravolta nos nossos projectos, em função das nossas 
lembranças, por um notável efeito de “acerto de contas”. O que do 
passado pode então ser mudado é a carga moral, o seu peso de dívida, 
o qual pesa ao mesmo tempo sobre o projecto e sobre o presente 
(RICŒUR, 2005, p.36). 

 É exatamente esse trabalho de rememoração que, segundo ele, impele o ser 

humano ao sentido do perdão. Antes da Comissão da Verdade no Brasil, já existia a 

Comissão de Anistia, que é um órgão do Estado brasileiro ligado ao Ministério da 

Justiça composto por ao menos 20 conselheiros, em sua maioria agentes da sociedade 

civil ou professores universitários, sendo um deles indicado pelas vítimas e outro pelo 

Ministério da Defesa. Ela foi criada em 2001 com o objetivo de reparar moral e 

economicamente as vítimas de atos de exceção, arbítrio e violações aos direitos 
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humanos cometidos entre 1946 e 1988, os anos das duas últimas constituições 

democráticas. Quando a Comissão da Verdade foi instaurada, a Comissão de Anistia já 

havia declarado 35 mil pessoas “anistiadas políticas” e contava com mais de 70 mil 

pedidos de anistia protocolados, de acordo com o livro Caravanas da Anistia: o Brasil 

pede perdão, publicado em 2012. Mas o que representa isso diante da herança indelével 

deixada pelos crimes de sequestro, tortura, assassinato e ocultação de cadáver que 

marcaram famílias como a de B. Kucinski, Marcelo Rubens Paiva e Liniane Haag 

Brum? 

 Quando Halbwachs discute a questão da memória coletiva, ele diz que 

(...) se a memória coletiva tira sua força e sua duração do fato de ter 
por suporte um conjunto de homens, não obstante eles são indivíduos 
que se lembram, como membros do grupo. Dessa massa de 
lembranças comuns, e que se apóiam uma sobre a outra, não são as 
mesmas que aparecerão com mais intensidade para cada um deles. 
Diríamos voluntariamente que cada memória individual é um ponto de 
vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda 
conforme o lugar que ali eu ocupo e que este lugar mesmo muda 
segundo as relações que mantenho com outros meios (HALBWACHS, 
1990, p.51). 

 Assim, esses três romances tratam justamente de uma coexistência entre 

memórias individuais e coletivas, traumas individuais e coletivos, lutos individuais e 

coletivos, sendo que “coletividade” abrange ainda dois aspectos: o da família e o da 

sociedade. 

 Em 2011, 37 anos após o assassinato e desaparecimento de Ana Rosa Kucinski, 

seu irmão, o jornalista Bernardo Kucinski, publicou o romance K., na qual ele relata, 

como eu já disse, a busca de seu pai, um judeu-polonês fugido da Europa, pelo corpo da 

filha desaparecida. O livro é uma mistura de gêneros híbridos, incluindo a autoficção 

(ficção aqui, não como uma fábula, mas na concepção de Doubrovsky de dar uma 

feição à vida, transformá-la, interpretá-la e atribuir-lhe significado), o testemunho e a 

narrativa de filiação. 

 No romance, o trauma é perceptível mesmo na ausência. Kucinski diz pouco 

sobre Ana Rosa no livro. Em vez disso, ele se concentra na figura paterna, na fusão 

entre testemunho e filiação. Em primeiro lugar, ele atribui ao pai, na ficção, ações que, 

na vida, tinham sido realizadas não apenas por esse pai, mas por outras pessoas, entre as 
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quais o próprio autor. Por outro lado, é precisamente por dar força a essa figura paterna, 

em que ele concentra sofrimentos que eram de toda a família, que Kucinski faz no 

romance um resgate de sua própria herança judaica — apesar de nem o personagem 

nem o autor encontrarem possíveis consolos na religião. Pelo contrário, como se trata de 

uma visão trágica, não há compensação possível. Ao invés disso, o personagem do pai 

também concentra toda a culpa por causa do desaparecimento, a partir de uma relação 

muito clara com O Processo de Kafka. 

 Sobre Ainda estou aqui, novamente há, no romance, uma mistura de gêneros, 

incluindo relato de infância, testemunho e narrativa de filiação. Mas, diferentemente de 

Kucinski, Marcelo Rubens Paiva não se exclui da narrativa. Quando descreve, por 

exemplo, a invasão de sua casa no Rio de Janeiro pelos soldados que prenderam seus 

pais, ele faz isso sob o ponto de vista do menino que ele era na época. Também 

diferentemente de K., não é o pai a figura central do romance, mas a mãe. A partir da 

doença dela é que a memória se torna a questão principal do livro. Afinal, é simbólico 

que, em uma família privada do direito à memória durante décadas, seja precisamente a 

falta de memória o sofrimento que persista hoje. 

 Por fim, acerca de Antes do passado, é importante comentar que Liliane Haag 

Brum tinha apenas poucos meses de idade quando seu tio e padrinho, Cilon Cunha 

Brum, foi visto pela família pela última vez, no batizado dela. Depois disso, ela cresceu 

em meio ao silêncio da família sobre a militância política, a participação na guerrilha do 

Araguaia e o desaparecimento dele, porque o medo da repressão fazia aquele ser um 

assunto proibido. Demorou mais de 30 anos até que ela decidisse viajar de São Paulo 

para o Araguaia buscando pistas para resolver o vazio de perder alguém que ela nunca 

conheceu realmente, mas cuja ausência e o sofrimento causado por essa ausência lhe 

foram transmitidos pela família. 

 O livro mistura o que os franceses chamam de récits d’enquête (de investigação) 

com narrativa de transmissão. Há ainda um jogo de palavras que só é possível no 

francês: récits d’enquête e récits d’une quête (de uma busca). No texto, Liniane funde 

sua própria busca a cartas escritas para sua avó falecida. Essas cartas podem ser 

interpretadas como um processo de ficcionalização, uma vez que a avó nunca as 

recebeu, mas também podem ser entendidas como uma necessidade de quebrar o 
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silêncio da família sobre o assunto. Além disso, embora a busca seja pela história do tio, 

a percepção de filiação está presente o tempo todo, porque tanto o pai quanto a avó são 

personagens aos quais a autora constantemente retorna ou para realçar pequenas vitórias 

— como quando o pai, na década de 1990, finalmente consegue o atestado de óbito do 

irmão — ou para lamentar tudo o que deixou de ser dito. 

 De acordo com Laurent Demanze (2008), as narrativas de filiação se enraízam 

numa ferida, uma fissura entre um testemunho que foi impedido e uma espécie de 

oferenda aos antepassados. Para ele, o escritor contemporâneo busca vestígios apagados 

de um passado desaparecido, como se alguma coisa inacabada e atrasada assombrasse o 

tempo presente. Essa questão é potente e pulsante nos três romances, nos quais há 

sempre um parentesco problemático: não uma busca direta pelos ascendentes, mas uma 

busca por algo que falta sobre eles. Em K., Kucinski problematiza o sentimento de culpa 

do pai, que é também um sentimento de culpa do próprio autor. Em Ainda estou aqui, o 

título tenta reverter duas ausências: tanto a do pai quanto a ausência psíquica da mãe 

quando a memória lhe escapa. Em Antes do passado, como mencionei antes, o conflito 

não é apenas o desaparecimento do tio, mas o silêncio de toda a família, sobretudo do 

pai e da avó. 

 No livro Les fables du deuil, Carine Trevisan (2015) cita o texto “Melancolia da 

linguagem”, de J.-B. Pontalis, no qual o autor transforma o trabalho de luto definido por 

Freud em uma metáfora do trabalho da língua e, consequentemente, do trabalho 

literário. Nos três romances aqui abordados há um intervalo de tempo de três a quatro 

décadas desde o momento da perda da família e o instante da escrita sobre o trauma. A 

dificuldade de transcrever em palavras a dor está relacionada a essa “melancolia da 

linguagem”: de um lado, a incapacidade de expressar um trauma muito profundo em 

palavras; de outro, os anos de silêncio e de um luto incompleto e impedido que impelem 

à necessidade da literatura como um epitáfio. No entanto, nos três livros, a escrita ainda 

é fragmentada, quase como se os capítulos fossem pequenos contos ou crônicas, 

mostrando que, apesar da decisão de escrever, ainda existem informações, memórias e 

palavras que faltam. 

 Essa dificuldade narrativa é claramente visível também nas diferenças entre os 

romances. Dos três, K. é o de linguagem mais dura, quase fria, e o único narrado em 
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terceira pessoa (a não ser pelo prólogo e pelo epílogo), algo que pode ser explicado pela 

proximidade entre o autor e o momento do próprio evento traumático, o que torna ainda 

mais difícil a expressão de uma dor que ainda é demasiadamente presente. Por sua vez, 

a prosa de Liniane é quase ingênua, infantil, porque até mesmo como adulta, a ausência 

do tio permanece no inconsciente como um tema que diz respeito à infância. E também 

porque, como o assunto foi muitas vezes silenciado, ela parece ter de recorrer sempre a 

eufemismos, sem encontrar palavras duras o suficiente para a brutalidade do assunto. Já 

Marcelo Rubens Paiva narra sua história a partir da perspectiva da criança que, na 

época, não entendia completamente a violência do que estava acontecendo ou, em 

outros momentos, como o adulto que lamenta a perda de memória da mãe como se fosse 

outro sintoma de uma memória coletiva que foi negada à família e também à sociedade 

brasileira. 

 Recorrendo mais uma vez a conceitos de Ricœur (2000), para enfrentar décadas 

de memórias impedidas e manipuladas, K., Antes do passado e Ainda estou aqui 

assumem para si não propriamente um dever de memória como memória obrigada, mas 

um trabalho de luto e rememoração que tente — ainda que nem sempre consiga — 

diminuir a sensação de injustiça. Uma escrita que seja, ao mesmo tempo, homenagem e 

lamento. 
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NOS (DES)CAMINHOS DO LETRAMENTO LITERÁRIO: A TESSITURA DE 

UM PROJETO INSTITUCIONAL DE LEITURA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

                               

                                     Alba Vanúsia Nascimento Muricy1 (UNEB) 
Luciana Sacramento Moreno Gonçalves2 (UNEB) 

                                                                                                                                                                
 
 
RESUMO: O presente trabalho refere-se a um estudo acerca de como as práticas de leitura 
literária desenvolvidas a partir do Projeto Institucional de Leitura (PIL) se constituem em 
letramento literário. O Projeto (PIL) apresenta-se como uma proposta de fomento à leitura 
literária, constituindo-se de ações e projetos de leitura diversos desenvolvidos no ensino 
fundamental da rede municipal de Pindobaçu-BA. Nosso estudo objetiva compreender em que 
medida as diversas ações leitoras como sarau literário, círculos de leitura, boca piu literário, café 
literário, parada pela leitura, leitura na calçada, roda literária, piquenique literário, correio 
literário, tertúlias dialógicas literárias dentre outras, propostas a partir do PIL, alcançam as  
escolas tecendo uma rede literária, quiçá, provocando um despertar do interesse pela leitura 
literária. Compreendemos que as práticas de leitura literária inserem-se no campo da 
democratização do conhecimento, sobretudo, o artístico e, precisam comprometer-se com 
aqueles marginados ao longo de uma tradição de leitura elitista e excludente. Nossa proposta de 
discussão embasa-se nas discussões da Sociologia da Leitura, da Estética da Recepção a partir 
das contribuições de Jauss (2005), Chartier (2001) e Poulain (2004) e nas ideias acerca do 
Letramento Literário de Cosson (2012). Caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, 
descritiva, bibliográfica e documental. Entendemos que o alargamento desta discussão poderá 
propiciar elaborações reflexivas que se consolidem em letramentos literários outros. Pois, 
embora a temática da leitura tenha conquistado lugar nas discussões pedagógicas, os espaços 
formativos e o contexto escolar encontram-se ainda muito distanciados das práticas leitoras, 
sobretudo, das práticas de leitura literária. 
 
Palavras-chave: Literatura. Letramento Literário . Práticas Leitoras. Projeto 
Institucional de Leitura (PIL). 
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A leitura literária é um tema comumente discutido, mas que sempre suscitará 

interesse e espaços lacunares para novas discussões dado à abrangência, os diferentes 

recortes e perspectivas sob os quais se esboça essa temática. Assim, o presente trabalho 

inscreve-se como um desdobramento dessa temática ao reportar-se a um experiência 

local, ainda incipiente, mas que vem demandando um movimento singular em torno de 

práticas leitoras. Trata-se de um Projeto Institucional denominado PIL - Projeto 

Institucional de Leitura - constituído de ações leitoras diversas implementadas no 

contexto do ensino fundamental. O projeto é resultante de uma parceria da Secretaria de 

Educação do município de Pindobaçu- BA com o Instituto Chapada de Educação – 

ICEP3. Propõe a incorporação das práticas de leitura nos processos formativos das 

equipes técnicas e de coordenadores pedagógicos e, a partir daí, a extensão dessas 

práticas leitoras aos professores, alunos e funcionários das unidades escolares. 

O PIL (Projeto Institucional de Leitura) surge de uma compreensão da equipe 

pedagógica da Secretaria Municipal de Educação sobre a importância das práticas de 

leitura nos processos formativos de coordenadores e professores e na inserção destas ao 

cotidiano escolar dos alunos da rede municipal de Pindobaçu. Caracterizando-se, 

portanto, como uma proposta de fomento à leitura constitui-se de ações e projetos de 

leitura diversos desenvolvidos, inicialmente, nos espaços de formação dos 

coordenadores pedagógicos e, posteriormente, estendidas às escolas nos momentos de 

planejamento coletivo dos professores através das formações leitoras4. Institui-se nos 

espaços formativos da rede municipal como uma política de promoção de incentivo à 

leitura. Enfatizando a responsabilidade da escola com a promoção de práticas leitoras 

que provoquem o interesse pela leitura para além da mera decodificação e das práticas 

impositivas escolares. Essas ações leitoras são discutidas, escritas e realizadas, 

inicialmente, no espaço dos encontros formativos dos coordenadores pedagógicos da 

rede municipal. Todos os encontros formativos destinados à discussão da práxis do 

                                                             
3 O Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público, fundada em 2006, com o objetivo declarado de proporcionar uma formação continuada de 
coordenadores pedagógicos e ações em prol da melhoria da educação pública em algumas regiões do 
estado da Bahia. Atualmente o instituto conta com o apoio do Instituto Natura (Programa Crer para Ver) , 
do Itaú BBA , do Instituto Península  , Concessionária Rota dos Coqueiros (da empresa Odebrecht) , 
da Ashoka , do Programa de Formação Continuada de Gestores de Educação Básica (PROGED) , além 
dos 19 municípios parceiros. 
4 A formação leitora é um momento de leitura realizado no início de todas as atividades formativas da 
rede em que são lidos textos, capítulos ou fragmentos de livros selecionados ou escolhidos pelos 
coordenadores e supervisores  proporcionando um encontro com textos literários. 
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coordenador pedagógico e alinhamento das ações pedagógicas nas escolas, realizados 

quinzenalmente, iniciam-se, impreterivelmente, com a formação leitora.  

Destacamos aqui algumas das diferentes acepções do termo formação para 

definirmos nossa compreensão sobre o mesmo. De acordo com o dicionário Aurélio 

(FERREIRA, 1986, p. 800), formação pode significar, entre outras coisas, “ato, efeito 

ou modo de formar; constituição. Para Severino (2006, p 621) formação é um processo 

de devir humano, mediante o qual o indivíduo constitui-se enquanto ser cultural. 

Portanto, o sentido dessa categoria envolve um complexo conjunto de significados que 

o verbo formar pode expressar : constituir, compor, ordenar, fundar, criar, instruir-se, 

colocar-se ao lado de, desenvolver-se, dar-se um ser. Há pois, um sentido mais rico 

denotado pela voz reflexiva do verbo, como que indicando que é uma ação cujo agente 

só pode ser o próprio sujeito. Dessa forma, afasta-se  de alguns de seus cognatos, por 

incompletude, como informar, reformar e, de outros, por total incompatibilidade, como 

conformar, deformar. Assim, tomamos o termo formação aqui por processo 

constitutivo. 

A formação leitora objetiva a aproximação dos coordenadores pedagógicos com 

textos  e autores literários, canônicos ou não, escolhidos pela supervisão técnica ou 

pelos coordenadores por afinidade; por se constituí em uma leitura desafiante ou por se 

tratar de um autor ou texto não conhecido pelo grupo que suscite curiosidade ou ainda 

como indicação de alguém que já leu e deseja compartilhar a leitura. 

No espaço da escola a formação é desenvolvida nos momentos de planejamento 

dos professores – o planejamento de quatro horas/aulas semanais é iniciado sempre com 

uma formação leitora implementada pelo coordenador pedagógico. Caso algum 

professor se interesse pode desenvolver a formação leitora em sala de aula estendendo 

essa aos alunos. A formação leitora parte de um interesse daquele que participou (seja 

no espaço de planejamento destinado aos coordenadores pedagógicos, seja no espaço de 

planejamento dos professores) e propõe-se ao compartilhamento da leitura com outros 

partícipes do processo educativo. Assim, vai se esboçando a tessitura de uma rede 

literária no espaço da escola que muitas vezes estende-se para seu entorno. É o caso da 

parada de leitura que começa nas salas de aula através da leitura de textos literários e da 

aproximação com determinado(s) autor(es) e ganha as ruas com indicação de leituras, 

autores,  declamação de poemas  envolvendo a comunidade; ou ainda aleitura nas 

calçadas realizada pelos alunos para os moradores do local. 
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Dessa forma, O PIL – Projeto Institucional de Leitura- surge como um chamado 

da e para a rede municipal de educação de articular a leitura através de ações leitoras 

diversas à prática educativa cotidiana como um compromisso da escola com a leitura e, 

de forma mais específica, como uma iniciativa pedagógica importante de aproximação 

com a literatura. Uma vez que para a maioria dos estudantes a escola se constitui no 

único espaço que possibilita o contato com os textos e obras literárias.  

Entendendo que a aproximação afetiva e cultural com textos e obras literárias 

caracteriza-se como letramento literário e que este apresenta-se como possibilidade de 

democratização do conhecimento artístico-literário, defendemos a responsabilidade 

social da escola em propiciar tempos/espaços de letramento literário, sob pena desta 

eximir-se da democratização dos saberes. 

Esta preocupação em propiciar o letramento literário intensifica-se em relação ao 

município de Pindobaçu, localizado ao norte do estado da Bahia., a cidade de 25 mil 

habitantes não possui livraria, banca de revistas e jornais, não possui cinema nem teatro. 

A única biblioteca existente constituída de livros usados doados pelos poucos 

moradores leitores foi desativada pois, representava mais uma “despesa” 5 para a 

prefeitura.  Dessa forma, há uma dificuldade de acesso a certos espaços culturais que 

poderiam promover uma aproximação maior com a arte e de modo, particular, a arte 

literária.  

Assim, enfatizamos o lugar que ainda cabe à Literatura e ao ensino da leitura 

literária frente à complexidade das questões demandas pelo nosso tempo, 

principalmente, ao lugar que esta pode ocupar em espaços longínquos onde as 

experiências artísticas elitizam-se, limitando os universos artísticos-literários de grande 

parcela da população. Entendemos que a leitura literária constitui-se em uma 

experiência singular pois, 

 

(...) na leitura e na escritura do texto literário encontramos o senso de 
nós mesmos e da comunidade a que pertencemos. A literatura nos diz  
o que somos e nos incentiva a desejar e a expressar o mundo por nós 
mesmos. E isso se dá porque a literatura é uma experiência a ser 
realizada. No exercício da literatura, podemos ser outros, podemos 
viver como os outros, podemos romper os limites do tempo e do 
espaço de nossa experiência e, ainda assim, sermos nós mesmos .[...] 
A experiência literária não só nos permite saber da vida por meio da 
experiência do outro, como também vivenciar essa experiência  
(SEVERINO 2006, p. 621). 

                                                             
5 Argumento utilizado pelo prefeito municipal quando da desativação da Biblioteca Municipal. 
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A singularidade da experiência artística, de modo particular, da experiência literária 

possibilita a ampliação dos universos habitados, a superação das limitações físicas e intelectuais 

instituídas e a imersão nas brenhas do imaginário. Do lugar onde estamos podemos vislumbrar 

lugares outros, possibilidades de percepção outras que signifiquem nosso estar no 

mundo, provocando-nos, principalmente, pela afetação da nossa humanidade. 

Se, conforme Cândido (2004) a Literatura constitui uma forma de conhecimento 

singular do mundo e dos homens e se a vida de cada um corresponde a um esforço 

persistente de conhecimento, superação e  libertação caberá sempre à Literatura um 

lugar de relevo. 

 Em consonância com Cândido, Cosson (2012) destaca que:  

 

(...) é por possuir essa função maior de tornar o mundo compreensível 

transformando sua materialidade em palavras de cores, odores, 

sabores e formas intensamente humanas que a literatura tem e precisa 

manter um lugar especial nas escolas.(COSSON, 2012, p.12). 

 

Em tempos de instabilidades de diversas ordens que caracterizam a pós-

modernidade, talvez seja este  um bom argumento para reivindicarmos por um lugar 

para a literatura. Um lugar que precisa ser ocupado pela literatura. Não a entendendo 

como arte áurea, imutável e intocável, mas como forma de conhecimento que aproxima-

nos de toda a complexidade inerente à nossa condição humana. Neste mesmo sentido, 

Cândido afirma que: 

 

(...) nas nossas sociedades a literatura tem sido um instrumento 
poderoso.de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo 
proposta a cada um como equipamento intelectuaÌ e afetivo. Os 
valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudiciais, 
estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da 
ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apóia 
e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os 
problemas. Por isso é indispensável tanto a literatura sancionada 
quanto a literatura proscrita; a que os poderes sugerem e a que nasce 
dos movimentos de negação do estado de coisas predominante ( 
CÂNDIDO, 2012, p.24) 
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Como bem enfatizado por Cândido, a literatura não é uma experiência 

inofensiva, tão somente edificante. A literatura é uma experiência complexa, 

provocadora. Edifica, eleva e, ao mesmo tempo, desmorona, corrompe, transgride, 

rompe com o instituído. Institui outras percepções. Situa-nos no universo e na vida, mas 

também, funda outros universos, inscreve outras possibilidades de vivências, faz o 

inesperado irromper-se. Enfim, permite que nos reaproximemos da nossa natureza 

ontológica que é a humana. 

E sendo humanos estamos inseridos num tempo e num lugar, portanto, 

impregnados das questões que nos circundam, implicados com os outros e com o 

mundo a nossa volta. 

 A função da literatura está ligada à complexidade da sua natureza  ao tempo que  

é uma construção de objetos autônomos como estrutura e significado;  é uma forma de 

expressão, isto é, manifesta emoções e a visão do mundo dos indivíduos e dos grupos; e 

é também uma forma de conhecimento (CÂNDIDO, 2012,p.176). 

E, em conjunto com outros campos de estudo tece realidades outras, de inserção 

e ação do homem no mundo. Pois, assim como a cultura, a literatura é um campo aberto 

à contestação e à reapropriação: 

 
A literatura é pois um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as 
outras e sobre os leitores; e só vive na medida em que estes a vivem, 
decifrando-a, aceitando-a, deformando-a. A obra não é produto fixo, 
unívoco ante qualquer público; nem este é passivo, homogêneo, 
registrando uniformemente o seu efeito. São dois termos que atuam 
um sobre o outro, e aos quais se junta o autor, termo inicial desse 
processo de circulação literária, para configurar a realidade da 
literatura atuando no tempo.  
(CÂNDIDO,1997,p.77). 

 

 É neste mesmo sentido que alude Cevasco, 

 
O próprio conceito do que é literatura é repensado, e o cânone, a lista 
das obras consideradas grandes, é ampliado para incluir a produção 
silenciada, de por exemplo, mulheres, negros e homossexuais. Do 
mesmo modo, estudam-se gêneros populares – como as histórias de 
detetives e os romances baratos vendidos em bancas de revista. A 
produção simbólica é estudada em relação à formação sócio-histórica. 
(CEVASCO, 2003,p.114) 
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Dessa forma, os cânones estéticos de produção e recepção são colocados em 

questão. Isto significa que a historicização necessária aos estudos literários está 

implicada com os códigos interpretativos por meio dos quais lemos o texto literário. 

Assim, nenhuma produção e interpretação pode ser desqualificada. 

Há muito que o simples conhecimento ou reconhecimento das letras, da leitura 

da palavra codificada não é suficiente para caracterizar-nos como leitores. É preciso que 

a leitura da palavra esteja impregnada dos sentidos do mundo pois, a palavra lida está 

prenhe do mundo que nos cerca mas também dos mundos que nos habitam, das 

experiências que nos constituem inclusive antes de sermos aptos a decodificar os signos 

linguísticos. A palavra-mundo, a palavra-vida – significada, sentida, vivenciada, 

transcendente.  

Como assinala TODOROV (2012) a literatura é pensamento e conhecimento do 

mundo psíquico e social em que vivemos. 

Pensar o letramento coloca-se ,portanto, como um desafio que nos instiga a 

expandir nossas reflexões teóricas e as manifestações práticas sobre este processo tão 

em voga no momento. Ancorando-nos em Street (1984) compreendemos o letramento 

em termos de práticas concretas e sociais, ou seja, as práticas letradas como produtos da 

cultura, da história e dos discursos. 

Se o conceito de letramento se define enquanto “um conjunto de práticas sociais 

que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos 

específicos, para objetivos específicos”( KLEIMAN,1995;SOARES,2006) entendemos 

que a admissão de tal conceito para o campo de estudos literários torna-se, assim, 

bastante pertinente. Pois, a criação de espaços significativos de leitura e interação com o 

texto literário promove a ampliação do letramento literário.  Essa ampliação é 

importante por propiciar uma experiência literária crítica e ampla através de um contato 

maior com textos diversos sejam estes canônicos ou não. Segundo Cosson, 

 

(...) o letramento literário é diferente dos outros tipos de letramento 
porque a literatura ocupa um lugar único em relação à linguagem, ou 
seja, cabe à literatura “[...] tornar o mundo compreensível 
transformando a sua materialidade em palavras de cores, odores, 
sabores e formas intensamente humanas” (COSSON, 2012, p. 17). 
 

 

A pesquisa em curso que dá forma a este artigo, inscreve-se, portanto, como um 

desdobramento da temática da leitura literária; como uma possibilidade dos caminhos  
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que vão tornando-se ou podem tornar-se em letramentos literários. Propomos a 

discussão da leitura literária como possibilidade, dentre outras, do desenvolvimento 

humano e como desafio e compromisso da escola , como uma das formas de garantir 

àqueles que não  tem acesso a outros espaços de aproximação com a arte literária. Para 

tanto, evidenciamos o (não)lugar do letramento literário na prática pedagógica , nas 

propostas curriculares e no próprio espaço político-social do município que fecha a 

biblioteca, demite o bibliotecário e desfaz todo o acervo literário em nome dos 

interesses econômicos. A frase que intitula  a primeira sessão da dissertação : Onde foi 

parar o amor à Literatura? Cadê o amor aos livros? rememora a fala de uma figura 

ilustre da cidade conhecido por todos como mestre Paulo Olinda, um leitor apaixonado 

por livros e Literatura, que durante quarenta anos dedicou-se a cuidar da biblioteca 

municipal como bibliotecário e  foi  afastado do seu ofício porque a prefeitura já não 

tinha condições de manter a ajuda de custo de oitenta reais ao mês. Articulo sua fala - 

desabafo: “ O prefeito não tem amor aos livros, não tem amor à Literatura!” à discussão 

do lugar  ainda não ocupado pela leitura . Seja como forma de conhecimento 

reconhecido, seja como prioridade nas políticas públicas, nas propostas curriculares, nos 

espaços formativos ou na própria instituição escolar. 

 
Arrematando algumas considerações  

 
 

Yunes (2003) ressalta a necessidade de se estabelecerem políticas de leitura de 

natureza comunitária num chamado à responsabilidade da sociedade civil no que se 

refere à questão da leitura. Comungando desse pensamento de Yunes - do compromisso 

que temos como articuladores de políticas de leitura – nosso olhar direciona-se para a 

significação das práticas de leitura literária desenvolvidas nos espaços formativos locais 

a partir da implementação deste projeto institucional de leitura ( O PIL) e suas 

significações/repercussões no contexto do ensino fundamental do município de 

Pindobaçu. 

Algumas mudanças perceptíveis talvez já apresentam-se como consequências 

significativas das ações desenvolvidas no PIL tais como: o  aumento da retirada de 

livros na biblioteca das escola e das salas de aulas  (observada por meio dos controles de 

registros de empréstimos) ; o comportamento leitor que o grupo de coordenadores, 

professores e alunos  vai adquirindo demostrado nos resultados crescentes que se tem a 
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cada ano no âmbito das aprendizagens que envolvem leitura e nas indicações e 

circulação de livros entre professores, alunos, pais e funcionários da escola. 

Uma hipótese que se esboça é a de que projetos como o PIL podem se constituir 

em propostas significativas para fomentar experiências de leitura literária que 

contribuam com  a formação humana, ampliam a vivência do prazer e da emoção entre 

os leitores e possibilitam o acesso a uma gama de conhecimentos. Nesse processo de 

formação, a partir da experiência leitora, compreendemos que a leitura da palavra nos 

devolve a capacidade de ler o mundo conforme assinala Freire (2009). Entendemos que 

as práticas de leitura podem fomentar a constituição de leitores, fundar outros mundos, 

instigar a criticidade e promover educação estética. 
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O TEMPO E OS RITMOS DA ESCOLA DO BRASIL DO SÉCULO XIX: UMA 
LEITURA DE “CONTO DE ESCOLA”, DE MACHADO DE ASSIS1 

              Alessandra Maria Moreira Gimenes (Feusp). 

 

 RESUMO 

Este texto discorre sobre a organização do espaço e do tempo da nascente escola do Brasil do 
século XIX, cuja estrutura, controle e disciplina, implicam em um modelo de formação. Como 
fonte documental a obra literária “Conto de escola”, de Machado de Assis. Ambientado em 1840, 
publicado na coletânea Várias Histórias em 1896, “Conto de escola” narra o cotidiano de uma 

sala de aula de primeiras letras do século XIX brasileiro, de onde Pilar, narrador- personagem, 
vive o dilema de decidir-se pelas paredes fechadas da enfadonha escola ou pela liberdade dos 
morros e pelos divertimentos pueris. Entre as árduas lições, o lento caminhar do relógio, as marcas 
espaciais e temporais da escola ressurgem na memória da personagem, inscrevendo-nos fortes 
representações, experiências da educação daquela época.  

PALAVRAS-CHAVE: Tempo escolar, espaço escolar, Literatura, Machado de Assis. 

 

A ESCOLA era na Rua do Costa, um sobradinho de grade de pau. 
O ano era de 1840. Naquele dia – uma segunda-feira, do mês de 
maio - deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa a ver 
onde iria brincar a manhã. Hesitava entre o morro de S. Diogo e 
o Campo de Sant'Ana, que não era então esse parque atual, 
construção de gentleman, mas um espaço rústico, mais ou menos 
infinito, alastrado de lavadeiras, capim e burros soltos. Morro ou 
campo? Tal era o problema. De repente disse comigo que o 
melhor era a escola. E guiei para a escola. Aqui vai a razão 
(ASSIS, 2004, p.) 

 
 

Nesse início de narrativa, além das informações acerca da localização de onde os 

fatos narrados ocorreram, Pilar informa algo a mais, informa as transformações ocorridas 

ao longo do tempo no espaço predileto para as brincadeiras, o morro de S. Diogo e o 

campo de Sant’Ana, que outrora, em sua época de menino, era um espaço com 

características rurais, mas que então se tornara não somente um espaço urbanizado, mas 

                                                           
1 Este texto é um recorte das reflexões desenvolvidas na tese de doutorado Machado de Assis e a crítica à 
escola de seu tempo: uma ideia de formação nos contos “Um cão de lata ao rabo”, “O programa” e 

“Conto de escola”, defendida em 2014 na linha de pesquisa Linguagem e Educação da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo (Feusp). 
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bairro de elite. Essa transformação do espaço físico destacada pelo narrador revela a 

distância que separa o tempo narrado do tempo vivido e dá a dimensão histórica à 

narrativa. “Históricos eles também, o espaço e o tempo escolares foram sendo produzidos 

diferenciadamente ao longo da nossa história da educação” (FARIA FILHO; VIDAL, 

2000, p. 20). 

Tempo e espaço escolares não são neutros ao ensino, ao contrário, constituem um 

conjunto de manifestações culturais representativas das ideologias, de concepções de 

educação e de suas práticas, “como pedagogias, tanto o espaço quanto o tempo escolar 

ensinam, permitindo a interiorização de comportamentos e de representações sociais” 

(FARIA FILHO; VIDAL, 2000, p. 20). 

Neste texto, discorremos acerca da constituição do espaço da escola primária na 

Rio de Janeiro do século XIX, tendo como fonte de investigação e de análise a obra 

literária “Conto de escola”, de Machado de Assis. Ao lermos a obra, travamos um diálogo 

com o texto e sua época, bem como com outras fontes que abordam a temática. 

Pretendemos demonstrar que “Conto de escola”, apresenta a questão do tempo e do 

espaço escolar de duas maneiras. A primeira delas, trata da constituição do espaço 

destinado ao ensino e se insere nas chamadas "escolas de improviso"2, para lidarmos com 

esta questão, acompanhamos, ainda que de forma breve, parte dos debates que se travaram 

na capital do Império, a partir de 1840, período em que é ambientado "Conto de escola". 

A segunda apresenta o tempo do ensino, no espaço da sala de aula, seu aspecto físico, 

como a disposição das carteiras, o espaço de atuação do professor e os métodos 

pedagógicos do ensino do Brasil do século XIX.  

Concebemos "tempo" à maneira de Norbert Elias, para quem "tempo" e "espaço", 

são “símbolos conceituais de tipos específicos de atividades sociais e institucionais" 

(ELIAS, 1984, p. 80) e "toda mudança no espaço é uma mudança no tempo" (ELIAS, 

1984, p. 81). Desta forma, o tempo é instrumento que integra, normatiza a vida dos 

sujeitos e representa sua cultura, seus valores, "o tempo é algo que se desenvolveu em 

                                                           
2 Os autores Luciano Mendes de Faria Filho e Diana Gonçalves Vidal, no artigo Os tempos e os espaços 
escolares no processo de institucionalização da escola primária no Brasil, nomeiam de escolas de 
improviso, o ensino realizado sobretudo, em meados dos séculos XVIII e XIX, em espaços improvisados, 
tais como: igrejas, sacristias, lojas maçônicas, etc.  
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relação a determinadas intenções e tarefas específicas dos homens" (ELIAS, 1984, p.13). 

Assim, a análise de questões concernentes aos espaços e tempos escolares, de métodos e 

estratégias pedagógicas, nos possibilita questionar o processo histórico de sua 

constituição e o aprendizado das múltiplas possibilidades do "fazer-se da escola e de seus 

sujeitos" (FILHO; VIDAL, 2000, p. 21). 

A personagem Pilar, uma criança da classe popular, representa, de fato, as crianças 

pobres que começavam a frequentar a escola, como parte de um projeto de instrução 

pública que percebia na educação elementar das classes populares uma maneira de 

civilização e de construção da nação. É o que destaca Cynthia Greive Veiga no artigo 

intitulado “Tensões entre violência e pacificação nas relações de alunos e professores na 

institucionalização da escola pública elementar. Brasil, século XIX”: 

No período imperial e mesmo com a república a difusão da instrução 
pública elementar se apresenta como condição mesma de realização de 
uma nação. Portanto, a instrução elementar gratuita foi estabelecida 
como direito do cidadão, tal qual rege a Constituição de 1824, e como 
dever dos pais ou responsáveis em fornecê-la para seus filhos (VEIGA, 
2009, p. 90). 

E, o direito à educação, esteve na pauta das reivindicações populares oitocentistas, 

ainda que em movimentos localizados, é o que José Carlos Peixoto de Campos (2006), 

desenvolve no artigo “A Reivindicação por escola pública na Corte Imperial: 

requerimentos e abaixo-assinados como instrumento de luta por instrução pública”. De 

acordo com Campos (2006), a população da corte nas localidades urbanas e suburbanas 

valeu-se de ofícios, pedidos e abaixo-assinados para requerer escola para seus filhos. 

Estes documentos remontam ao ano de 1832, como este ofício encaminhado à Câmara 

Municipal em 30 de março de 1883, reivindicando a contratação de um professor para a 

Freguesia Santo Antônio: 

 
    Sezinando Desiderio da Silveira Peçanha oferece seus serviços 
pedagógicos “para a educação de Mininos pobres d’aquela Freguesia 

e como o suplicante se acha desamparado [...] sem emprego [...] 
promete desempenhar o seu carater na educação dos mininos” 

(AGCRJ apud CAMPOS, 2006, p.5). 
 

Em 30 de março do ano 1883, o Fiscal Francisco de Paula Ribeiro, responde ao 

ofício, confirmando a inexistência de uma escola primária na região, mas, que no ano de 
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1832 havia uma aula particular “na qual só tinha cinco ou seis alunos”, além de 

recomendar que era “assaz precizo” duas escolas na Freguesia (CAMPOS apud 

AGCRJ, 2006, p.5) 

Observamos no relato do autor a estrutura da escola, lembremos que se trata da 

nascente escola, que, embora figurasse em projeto projetos de lei desde o início do 

oitocentos, na prática demorou a chegar a todas as camadas da população.  Tereza 

Fachada Levy Cardoso (2003) ressalta que neste período 1833: 

    A escola era uma unidade de ensino com um professor. O termo 
escola era utilizado com o mesmo sentido de cadeira, ou seja, uma 
aula régia de gramática latina ou uma aula de primeiras letras 
correspondia, cada uma, a uma cadeira específica, o que representava 
uma unidade escolar, uma escola. Cada aluno frequentava as aulas que 
quisesse, não havendo articulação entre as mesmas. As aulas eram 
dadas na casa do próprio professor e apenas eventualmente aproveitou-
se um prédio anteriormente ocupado pelos jesuítas ou outro tipo de 
convento para local de ensino. Assim, não era preciso haver um 
edifício escolar para que a escola existisse (CARDOSO, 2003, p.201). 

 

Em meio à agitação pública promovida pelas tentativas de antecipação da 

maioridade de D.Pedro estavam as necessidades e reivindicações da Educação, entre elas 

a necessidade da criação de espaços específicos para o funcionamento das escolas e não 

mais em casas de professores, o que só ocorreria no final do século XIX. 

 

   Entretanto, na década de 1840, a necessidade de se erguerem prédios 
públicos escolares já aparecia em manifestações de autoridades, como 
por exemplo, do ministro Araújo Viana, para quem a conjuntura 
política da Maioridade não permitia ao governo dar a devida atenção 
ao problema do ensino, mas reconhecia que “além do regulamento, um 

dos primeiros passos a dar é levantar planos e fazer orçamentos de 
edifícios escolares, ao menos nas freguesias da cidade do Rio de 
Janeiro”. Três anos depois, o mesmo ministro afirmava que “as plantas 

para os edifícios escolares acham-se prontas com os respectivos 
orçamentos e a designação dos lugares onde devem levantar os 
sobreditos edifícios nas quatro freguesias mais centrais da cidade” 

(MOACYR apud. CARDOSO, 2003, p.202). 
 
No ano de 1840, encontramos reivindicações por escolas públicas de primeiras 

letras. A população passa a lutar não somente pela instrução dos meninos, mas já 

encontramos alguns prenúncios de luta pela instrução feminina. Em 20 de setembro de 

1840, Miguel Marques da Rocha dirige uma carta à Câmara Municipal: 

 

6219

Ana
Pencil



5 
 
 

 

   Diz Miguel Marques da Rocha, Cidadão Brasileiro, morador no 6º 
Quarteirão do 2º Districto da Freguesia do Engenho Velho, que me por 
si, e por seos concidadãos constantes o requerimento incluso, e nelle 
assignados accolhido a proteção do parágrafo* 32 do artigo 179 da 
Constituição do Império, e a Ley de 15 de outubro de 1827 que manda 
criar escholas de instrução primaria nos logares onde ha população 
vantajoza, e vendo que neste sítio já se acha criada a eschola de 
meninos, ficando todavia sem participarem por ora do mesmo indulto 
as meninas do referido sítio com todo o respeito supplica a V.V.S.S. a 
Graça de requisitarem de S.M.I. a criação da Cadeira de meninas de S. 
Christovão na forma da referida Ley, único manancial necessario a 
estas avultadas jovens que athe o presente lhes tem faltado este recurso. 
O supplicante deposita sua esperança na justiça de sua causa, que será 
protegida por VV.S Sabem da instrucção de suas Filhas Pa. VVSS se 
Digneassim o (AGCRJ apud CAMPOS, 2006, p.7). 

 
 
De acordo com Campos, este abaixo-assinado, que reuniu vinte e três assinaturas 

pode ter contribuído para a instalação de uma escola de primeiras letras na Freguesia de 

São Christovão, na década de 1870. Como é possível perceber a população da cidade do 

Rio de Janeiro, sede do Império ainda que em casos isolados, soube reivindicar o direito 

à escola. Segundo Campos, essas reivindicações podem ser encontradas ao longo de todo 

o período imperial. “Conto de escola” trata de questões muito atuais em sua época, 

podendo constituir-se em uma crítica à nascente Educação e à escola nacional, que mesmo 

diante de tantos prenúncios de mudanças, apresenta-se no conto pintada com velhos 

matizes. Ao menos é o que percebemos na escola, um professor autoritário, distraído com 

as páginas de um jornal, enquanto as crianças na sala de aula tentam realizar as lições por 

si próprias ou por outros meios. 

 

"Conto de escola" 

 

Pilar, sem falsa modéstia, descreve-se como “dos mais adiantados da escola; e dos 

mais inteligentes. Não era “pálido nem mofino: tinha boas cores e músculos de ferro” 

(ASSIS, 2004, p. 98). Nas atividades escolares tinha sempre bom desempenho. Na lição 

de escrita, por exemplo, acabava sempre antes de todos, mas deixava-se estar “a recortar 

narizes no papel ou na tábua, ocupação sem nobreza nem espiritualidade, mas em todo 

caso ingênua” (ASSIS, 2004, p. 98). 

6220

Ana
Pencil



6 
 
 

 

Entediado com o ambiente e também com as atividades da rotina escolar, que 

acabava sempre antes dos demais alunos, Pilar buscava distrair-se caricaturando a 

imagem de mestre Policarpo em várias expressões. No dia rememorado não foi diferente, 

conta o narrador que passou a reproduzir na tábua cinco, talvez seis feições, a 

interrogativa, a admirativa etc. Enquanto se divertia, os outros alunos foram terminando 

a lição, e ele não teve outra opção senão entregar a sua também.  

Era menino inteligente, mas não gostava da escola, com suas paredes fechadas e 

árduas lições. Segundo Veiga (2009, p. 90-91), “diferentes fatores concorriam para a 

predominância de uma pedagogia rude, caracterizada pela violência dos adultos contra as 

crianças”. Essa característica reforçava a negação da escola e de seus ensinamentos por 

parte das crianças, sentimento que também era o de Pilar, que arrependido pela escolha 

da escola e se sentido aprisionado, lamenta-se, rememorando os espaços de liberdade e 

das brincadeiras infantis – os morros, os campos, a praia. O menino via por entre as 

vidraças da escola, “no claro azul do céu, por cima do Morro do Livramento, um papagaio 

de papel, alto e largo, preso de uma corda imensa, que bojava no ar, uma coisa soberba” 

(ASSIS, 2004, p. 98). E ele, na escola, obrigado a permanecer sentado, desconfortável e 

agarrado ao livro de leitura. 

Ao dissertar acerca da disciplinarização dos corpos e da “microfísica do poder”, 

Foucault revela técnicas minuciosas de controle até mesmo do corpo do indivíduo, 

esclarecendo que o poder não é algo apenas pertencente às instituições de comando, aos 

governos, ou algo imposto de cima para baixo. Ao contrário, está presente nas relações 

humanas como um todo, materializando-se e se constituindo no interior de cada 

instituição da sociedade. A organização escolar, instaurada a partir do século XVIII e que 

ganha força em meados do XIX, serve a propósitos nítidos e bem definidos. “Nessa 

grande tradição da eminência do detalhe viriam se localizar, sem dificuldade, todas as 

meticulosidades da educação cristã, da pedagogia escolar ou militar, de todas as formas, 

finalmente, de treinamento” (FOUCAULT, 2004, p. 119). 

Pouco a pouco – mas principalmente depois de 1762 – o espaço escolar 
se desdobra; a classe torna-se homogênea, ela agora só se compõe de 
elementos individuais que vêm se colocar uns ao lado dos outros sob os 
olhares do mestre. A ordenação por fileiras, no século XVIII, começa a 
definir a grande forma de repartição dos indivíduos na ordem escolar 
(FOUCAULT, 2004, p. 125). 
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A forma de disciplinar a disposição das carteiras servia também para vigiar: o 

mestre, ao centro e em local mais elevado, conseguia ver todos os alunos presentes na 

escola, controlar seus atos, a realização das lições. A disciplina é um instrumento de 

organização e de exercício do poder; na escola intentava formar cidadãos que aceitassem 

e que também funcionassem como reprodutores de tal estrutura. “As disciplinas fabricam 

indivíduos” (FOUCAULT, 2004, p. 126), produzindo-lhes diferentes identidades e 

lugares, deixando-os mais atingíveis à ação do poder.  

A organização de um espaço serial foi uma das grandes modificações 
técnicas do ensino elementar. Permitiu ultrapassar o sistema tradicional 
(um aluno que trabalha alguns minutos com o professor, enquanto fica 
ocioso e sem vigilância o grupo confuso dos que estão esperando). 
Determinando lugares individuais tornou possível o controle de cada 
um e o trabalho simultâneo de todos. Organizou uma nova economia 
do tempo de aprendizagem. Fez funcionar o espaço escolar como uma 
máquina de ensinar, mas também de vigiar, de hierarquizar, de 
recompensar (FOUCAULT, 2004, p. 125).  

Pilar é interrompido pelo colega Raimundo, criança com grande dificuldade com 

os conteúdos escolares, e sem conseguir resolver um difícil ponto da lição de sintaxe, 

incita Pilar a aceitar um negócio. 

Em seguida propôs-me um negócio, uma troca de serviços; ele me daria 
a moeda, eu lhe explicaria um ponto da lição de sintaxe. Não conseguira 
reter nada do livro, e estava com medo do pai. E concluía a proposta 
esfregando a pratinha nos joelhos... (ASSIS, 2004, p. 100). 

O conto machadiano apresenta as formas de controle de que fala Foucault, 

representando com realismo como se processavam naquele século XIX as relações 

escolares. As fileiras elencadas por ordem de aprendizagem, graus de dificuldade, por 

idade: “lugares determinados se definem para satisfazer não só a necessidade de vigiar, 

de romper as comunicações perigosas, mas também de criar um espaço útil” 

(FOUCAULT, 2004, p. 125). Curvelo, personagem de extrema importância para a crítica 

elaborada pelo conto, olhava para Raimundo desconfiado; era mais velho que os demais 

e provavelmente sentava-se no final da fileira, atrás de Pilar e de Raimundo, portanto em 

um ponto estratégico para vigiar os colegas. “De repente, olhei para o Curvelo e 

estremeci; tinha os olhos em nós”, informa Pilar, e continua: “mas daí a pouco, voltando-

me outra vez para ele, achei-o do mesmo modo, com o mesmo ar, acrescendo que entrava 
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a remexer-se no banco, impaciente” (ASSIS, 2004, p. 101). No método Lancaster, 

implantado nas escolas europeias no início do século XIX e que se difundiria por toda a 

América, funcionava um mecanismo que se tornou cada vez mais complexo, 

Confiaram-se primeiro aos alunos mais velhos tarefas de simples 
fiscalização, depois de controle do trabalho, em seguida, de ensino; e 
então, no fim das contas, todo o tempo de todos os alunos estava 
ocupado seja ensinando seja aprendendo. A escola torna-se um aparelho 
de aprender onde cada aluno, cada nível e cada momento, se estão 
combinados como deve ser, são permanentemente utilizados no 
processo geral de ensino (FOUCAULT, 2004, p. 138-139). 

Os fatos narrados em “Conto de escola” passaram-se na primeira metade do século 

XIX, no ano de 1840; Curvelo bem poderia ocupar a tarefa de fiscalizar, a mando do 

mestre, os demais colegas. Isso explicaria o medo que os outros alunos sentiam dele 

dentro do ambiente da escola, além de ser para ele que se voltaram os olhares de 

Raimundo e Pilar nos instantes que antecederam o acordo entre eles estabelecido. O 

domínio do espaço e a disciplinarização dos corpos – na disposição dos alunos em fileiras 

perante os olhos do mestre e no controle do tempo mediante o relógio, são também outro 

instrumento de controle que regulava as atividades desenvolvidas e que, para os alunos, 

tornava a escola enfadonha. “A divisão do tempo torna-se cada vez mais esmiuçante; as 

atividades são cercadas o mais possível por ordens a que se tem que responder 

imediatamente” (FOUCAULT, 2004, p. 126).  

Além dos olhares de Curvelo, as crianças tinham medo de mestre Policarpo, que 

também fitava os dois meninos, ação corriqueira, pois como era tanto mais severo com o 

filho Raimundo do que com os outros alunos, o mestre “buscava-o muitas vezes com os 

olhos, para trazê-lo mais aperreado”. A resposta de Pilar foi momentaneamente 

interrompida, pois como ele próprio relata, os dois (ele e Raimundo) eram finos e, 

disfarçando, voltaram-se ambos para o livro de leitura. Enfim, cansou o mestre de vigiar 

as crianças e retornou às folhas de seu jornal, lendo-as “devagar, mastigando as ideias e 

as paixões” (ASSIS, 2004, p. 99). A cautela dos alunos devia-se ao medo dos castigos 

aplicados àqueles flagrados em ações consideradas impróprias. Para eles, o pior que o 

mestre Policarpo podia ter era a palmatória: “E essa lá estava, pendurada do portal da 

janela, à direita, com os seus cinco olhos do diabo. Era só levantar a mão, despendurá-la 

e brandi-la, com a força do costume, que não era pouca” (ASSIS, 2004, p. 99). 
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A fala de Pilar indica que ele já havia experimentado em outra ocasião os 

doloridos efeitos de um tal castigo, talvez por isso tenha sentido uma “sensação esquisita”, 

tanto a troca de lição por dinheiro lhe pareceu imprópria, contudo, foi seduzido pelo 

reluzir da bela pratinha, ele, menino pobre, que quase sempre não trazia nada no bolso. 

Não queria recebê-la e ao mesmo tempo custava a recusá-la. O impasse termina com o 

aceite de Pilar. Mestre Policarpo, que até então não parecia atentar para o que ocorria em 

sua sala, exceto nas vezes em que procurava o filho, pois que lia as folhas dos jornais 

página por página, é inteirado do fato por Curvelo, cuja delação não é dramatizada, apenas 

suposta por Pilar. Ao não dar voz própria para aquele que delata, há a representação da 

delação feita por subterfúgio, às escondidas, o que no conto aparece moralmente 

reprovável. As duas crianças são punidas com doze golpes da terrível palmatória: 

“Estendi-lhe a mão direita, depois a esquerda, e fui recebendo os bolos uns por cima dos 

outros, até completar doze, que me deixaram as palmas vermelhas e inchadas” (ASSIS, 

2004, p. 102). 

Cynthia Veiga observa que embora os castigos físicos fossem práticas da época, 

prescritos pelo método de Lancaster, orientados pela lei imperial de 15 de outubro de 

1827 – que regulamentava a criação de escolas nas províncias do Império –, havia um 

limite para o uso e aplicação dos instrumentos, entre eles a palmatória. Esta devia ser 

“utilizada apenas pelo mestre e para bater ‘somente’ na palma da mão esquerda com dois 

ou três golpes no máximo” (VEIGA, 2009, p. 87). Não é o que informa Pilar, que levara 

juntamente com o colega Raimundo doze golpes e em ambas as mãos, o que torna a cena 

ainda mais impressionante, humilhante e vexatória para os dois meninos, como também 

para os que assistiram ao castigo, até mesmo o delator Curvelo. Além da punição física, 

houve a punição moral, pois que a cena foi acompanhada de mais um sermão do mestre, 

na verdade uma série de insultos.  

Acabou, pregou-nos outro sermão. Chamou-nos sem-vergonhas, 
desaforados, e jurou que se repetíssemos o negócio apanharíamos tal 
castigo que nos havia de lembrar para todo o sempre. E exclamava: 
Porcalhões! tratantes! faltos de brio! (ASSIS, 2004, p. 103). 

Indignação ou sadismo do mestre? Recolhendo-se a seu banco aos soluços 

“fustigado pelos impropérios” de mestre Policarpo, envergonhado, cabisbaixo, o menino 

não encarava os demais alunos, mas sentia os seus olhares enfatizando que o medo reinava 
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em meio a todos, mesmo em Curvelo. Note-se que Pilar declara ter ficado “fustigado” 

não com o castigo físico, mas como os “impropérios” do mestre. O tom agressivo das 

palavras feriu mais do que os doze bolos da palmatória. A palavra também tem um forte 

poder coercitivo nesse conto e é usada pelo mestre para incutir preceitos morais.  

Nas regras lassalistas a correção era tida como um meio pedagógico 
valioso, sendo possíveis punições através de palavras e de penitências 
e pelo uso de instrumentos como a férula, o chicote ou a disciplina, mas 
também por penitências (VEIGA, 2009, p. 87). 

Mestre Policarpo, em seu papel de educador, formador de cidadãos, pune os 

alunos com a terrível palmatória no intuito de lhes incutir um preceito moral, fazer que 

os meninos reproduzissem condutas socialmente aceitas. Para tanto, além do castigo 

físico, o mestre utilizou-se de um sermão, com palavras duras, severas, descabidas para 

um educador da atualidade, mas condizentes com a realidade imposta pelas tradições 

culturais do Brasil do século XIX. A vergonha, o vexame, a exposição perante os demais 

colegas, tudo era considerado método pedagógico para o ensino do que parecia mais 

importante – a moral. O método era considerado eficaz porque punia os transgressores e 

servia de exemplo aos demais alunos, supostamente evitando reincidências. 

Além do vexame, Pilar perdeu a pratinha, que o mestre no auge de sua raiva 

arremessou pela janela. Enraivecido, Pilar jura “quebrar a cara” do delator Curvelo, que 

escapa por uma rua vizinha à da escola. Na manhã seguinte, ao rumar para a escola, com 

a intenção de recuperar a pratinha, o menino é surpreendido pelo batalhão de fuzileiros 

navais. “Eu senti uma comichão nos pés”, diz o narrador, “e tive ímpeto de ir atrás deles. 

Já lhes disse: o dia estava lindo, e depois o tambor...” (ASSIS, 2004, p. 104). 

Pilar não foi à escola, acompanhou os fuzileiros passando a manhã a brincar, na 

praia da Gamboa. Contudo, ao findar da história o narrador informa o aprendizado 

adquirido no dia anterior: “E contudo a pratinha era bonita e foram eles, Raimundo e 

Curvelo, que me deram o primeiro conhecimento, um da corrupção, outro da delação; 

mas o diabo do tambor...” (ASSIS, 2004, p. 104).  

Os espaços de liberdade e de brincadeiras, ainda mais atraentes aos sons dos 

rufos do tambor dos fuzileiros, vencem o das paredes fechadas da escola com suas 

árduas lições, contudo, o aprendizado dado pelas relações estabelecidas no espaço da 
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escola, deixariam marcas profundas na formação de Pilar e que o acompanhariam por 

toda a vida. 

 

Referências 

ASSIS, Machado de. Conto de escola. In: ______. Várias histórias. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 2004. 

CAMPOS, José Carlos Peixoto. A reivindicação por escola pública na corte imperial: 

requerimentos e abaixo-assinados como instrumento de luta por instrução pública. In: 

Congresso Brasileiro de História da Educação, 4.,2006. Goiânia. Anais... Goiânia. 

2006, p.1-9. 

CARDOSO, Tereza Fachada Levy. A construção da escola pública no Rio de Janeiro 

imperial. Revista Brasileira de História da Educação, São Paulo: n. 5, p. 194-211, 

jan./jul. 2003. 

ELIAS, Norbert. Sobre o tempo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1984. 

FARIA FILHO, Luciano Mendes; VIDAL, Diana Gonçalves. Os tempos e os espaços 

escolares no processo de institucionalização da escola primária no Brasil. In: Revista 

Brasileira de Educação. n. 14, p. 19-34. São Paulo: ANPEd, mai/jun/jul/ago.2000.  

Disponível em: http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/. Acesso em: 14 jun.2016. 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 2004. 

VEIGA, Cynthia Greive. Tensões entre violência e pacificação nas relações de alunos e 

professores na institucionalização da escola pública elementar. Brasil, século XIX. In: 

JONES, Davi Goettert; MAGDA, Sarat (Org.). Tempos e espaços civilizadores: 

diálogos com Norbert Elias. Dourados: Editora da UFGD, 2009. 

 

 

 

6226

Ana
Pencil



 

 

REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTAS PARA LEITURA LITERÁRIA

Resumo: Este estudo apresenta reflexões sobre possibilidades de mediação de leitura 
literária numa metodológica que agrega o uso de
formação de leitores na Educação Básica, priorizando as redes sociais como ferramenta 
propícia para estímulo da leitura.. Parte
lido integralmente, a partir de uma seleção prévia que contemple preferências temáticas 
discentes, definição de competências e habilidades a serem desenvolvidas e 
desenvolvimento da leitura crítica do texto, comparando
não). Além disso, acentua
perspectivas metodológicas pertinentes ao perfil de alunos e ao contexto tecnológico 
que se impõe. Tomam-se como objeto central de reflexão literária contos da literatura 
brasileira do século XXI, escritos por autores ainda pouco reconhecidos no cenário 
nacional. Nessa prática mediadora de leitura, entende
com o texto é promovida, uma vez que o ponto central do onde  surgem as reflexões é o 
conto literário. Ainda quanto à interatividade, destaca
Facebook que traz outros formatos para discussão on line, assíncrona ou não, ampliando 
as possibilidades de uso do recurso e de aprendizagem. Além disso, essa rede social traz 
um importante recurso tecnológico associa
tanto no sentido de portabilidade, quanto de acesso à informação e principalmente a 
mobilidade de pessoas mudam a relação entre a informação e o mundo.” 
(SANTAELLA, 2010, p.35).
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o com outros (literários ou 
se a importância de a mediação de leitura correlacionar 

perspectivas metodológicas pertinentes ao perfil de alunos e ao contexto tecnológico 
e como objeto central de reflexão literária contos da literatura 

brasileira do século XXI, escritos por autores ainda pouco reconhecidos no cenário 
se que a interatividade do aluno 

da, uma vez que o ponto central do onde  surgem as reflexões é o 
se a importância da rede social 

Facebook que traz outros formatos para discussão on line, assíncrona ou não, ampliando 
s de uso do recurso e de aprendizagem. Além disso, essa rede social traz 

se a um fator importante: “a mobilidade, 
tanto no sentido de portabilidade, quanto de acesso à informação e principalmente a 

ssoas mudam a relação entre a informação e o mundo.” 

é construída com 

o acesso à literatura até a práticas de mediação de 

leitores de literatura, elas são também significativas 

especialmente se relacionarmos às mudanças observadas nos últimos anos quando se 

o à informação, ao conhecimento e ao 

se uma diminuição de leitores de literatura, 
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fenômeno acompanhado ainda pelo desprestígio da literatura enquanto disciplina nos 

currículos e exames avaliativos e na preferência de leitores que, a cada ano, leem menos 

obras literárias se comparada com leituras de jornais e revistas, por exemplo. 

Notadamente, temos constatado uma limitação na presença da literatura nas escolas e, 

consequentemente, uma minimização do processo formativo de leitores de literatura.  

 Dada a realidade, como defensores da literatura, de sua capacidade formativa e 

de sua importância na formação do sujeito, remetemos à necessidade de pensar em 

opções de inserção da leitura de literatura no espaço escolar. Então surge a possibilidade 

de exploração das mídias sociais como ferramentas adequadas ao processo de formar 

leitores, o que possibilita uma aproximação do ensino de literatura ao mundo real da 

maioria dos alunos ao mundo da escola e ao processo formativo desses alunos. 

 Entendemos, nessa perspectiva, que a leitura para alunos digitais pode ser 

melhor associada quando se promove uma maior interação com as tecnologias de rede, 

nas quais se incluem as mídias sociais. Isso se justifica porque 

 

Em nossa sociedade, cada vez mais os nativos digitais buscam 
construir seu conhecimento a partir das interações realizadas. Dente as 
possibilidade de interação aquelas que ocorrem em meios digitais 
crescem a cada dia em virtude da grande utilização das TR. Em 
relação a esse fato, ganham força as ideias sobre o processo de 
aprendizagem propostas por Siemens, visto que a aprendizagem se 
constrói por meio das trocas e da diversidade de opiniões, as quais são 
realizadas por meio das conexões com nós especializados ou com as 
mais variadas fontes de informação. (SOTILLE; TEIXEIRA, 2012, p. 
2-3) 
 

 As trocas e a o uso de diferentes formas de informação viabilizadas pelas mídias 

sociais fazem parte desta proposta de formação de leitor de literatura, a qual elege o 

Facebook como ferramenta tecnológica da rede para esse processo. Compartilhamos a 

ideia de que o Facebook traz algumas possibilidades, como: “facilidade de conversação, 

auxílio na diminuição das relações hierárquicas de poder entre professor e alunos, 

melhora do nível de relacionamento, suporte à interação entre alunos, rompendo com o 

discurso limitado tipo aluno-professor” (ALLEGRETTI et al, 2012, p. 54). Tais traços 

ajustam-se ao trabalho com a leitura de literatura, uma vez que possibilitam um ponto 

central: o contato direto com o aluno com o texto literário e a interação prazerosa com 

este, além de propiciar um diálogo conversacional sobre o texto lido. 

 O Facebook então é visto como dispositivo tecnológico de fácil acesso que 

viabiliza a conexão do ensino escolar ao universo tecnológico do qual o aluno faz parte. 
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É, nessa perspectiva, lembrado com uma possibilidade de promover a leitura e a 

discussão sobre ela a partir de provocações constantes expostas pelo professor em posts 

específicos e previamente planejados com o objetivo de despertar o interesse do aluno 

pela literatura, suscitando um debate crítico sobre um conto. 

 Considerando esses pressupostos, que reflexões podemos construir acerca de do 

uso do Facebook para a formação de leitores de literatura brasileira, tomando-se como 

referência o Ensino Médio? A fim de elucidarmos essas discussões, apresentamos uma 

possibilidade do uso da rede social Facebook, levando em conta inicialmente que 

tecnologias presentes na web, como o Face, “permitem aos professores definir 

estratégias pedagógicas inovadoras que incluam utilização de software social como 

ferramentas de trabalho de modo a flexibilizar os contextos de aprendizagem, 

individuais e cooperativos” (PATRÍCIO; GONÇALVES, 2010, p.593). 

 Além disso, acreditamos que a interação do aluno nas redes sociais, mesmo que 

seja uma ação apenas para entretenimento e comunicação com amigos, pode colocar o 

aluno em posição ativa no processo de leitura se as redes forem usadas como 

instrumentos para o ensino. Como sujeito do processo de leitura literária, cabe ao aluno 

a construção de conhecimentos sobre o objeto, o texto literário, e o uso das redes 

estimula o trabalho discente com o texto, já que não reproduz a tradicional sequência 

voltada à explanação do professor sobre o texto, seguida de atividades de leitura. Sem 

ter o professor a sua frente, explanando sobre textos e autores, o aluno terá um contato 

direto com o texto em si, o que nos parece uma alternativa coerente e plausível no 

processo formativo de leitores. 

 Nesse contexto, o professor assume um outro papel: o de mediador de leitura, 

motivando o aluno à leitura integral do texto literário, à interação com o texto e ao 

estabelecimento de correlações com outros textos (literários ou não) e, assim, 

despertando o gosto pela leitura e a leitura crítica. Essa perspectiva está baseada em 

Kleiman (2002, p. 25), que acentua que o professor deve procurar meios para interessar 

o aluno na leitura de livros e que nesse processo uma medida adequada é a de tornar “a 

atividade de leitura o mais atraente possível”. Ao professor cabe então motivar, a partir 

de provocações, questionamentos o interesse do aluno pelo objeto de leitura e pelo que 

esta pode proporcionar; 

 Além disso, entendemos que, para formar leitores de literatura, o texto literário 

deve ser objeto central de deleite, compreensão e interpretação a partir do qual todas as 

discussões são promovidas e intensificadas à medida que o processo de leitura avança. 
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Então, propomos que a leitura integral seja um ponto central porque acreditamos que a 

compreensão plena está condicionada à interpretação do texto em si e não a uma 

compreensão de fragmentos. 

 Em relação às mídias sociais, pelas particularidades e ferramentas de que dispõe, 

o Facebook pode ser usado para discussão do texto e, portanto, meio de interação do 

professor com os alunos e destes com o texto literário. Além disso, é recurso que 

aproxima o cotidiano do aluno ao cotidiano de aprendizagem, trazendo outras 

possibilidades de aprendizagem e ensino. Em outras palavras, vemos o Facebook  

“como espaço coletivo e colaborativo para a comunicação, troca de informação, 

aprofundamento de um determinado tema, pesquisa” (ALLEGRETTI et al, 2012, p. 55). 

 Nessa proposição de prática de mediação de leitura, professor e alunos devem ter 

conta no Facebook. O professor deve criar um grupo fechado no Facebook, no qual as 

pessoas veem o grupo e os participantes, mas só os membros do grupo veem as 

publicações. Como se trata da exploração dessa rede como ferramenta de aprendizagem, 

esse grupo deve integrar apenas o professor (administrador do grupo) e os alunos da 

turma que, mediados pelo professor, devem participar de forma colaborativa na leitura 

proposta, seguindo as proposições docentes. Nesse sentido, antes do inicio dessa 

mediação de leitura, os alunos dever estar cientes de que a proposta está baseada na 

leitura e, portanto, segue um roteiro, e que o Face é um recurso tecnológico usado para 

este fim. 

 Sugerimos a abordagem do gênero conto da literatura brasileira do século XXI, 

especificamente o conto “O Brasil não é ruim”, de André Sant’Anna, o qual foi 

publicado na coletânea O Brasil é bom, de 2014. Em “O Brasil não é ruim”, temos a voz 

de um narrador solitário que profere uma série discursiva de orações negativas, já 

iniciadas com o próprio título do conto. Através dessa voz é construído um cenário de 

ações de políticos brasileiros: “Deputados, senadores, governadores, prefeitos, 

vereadores” (SANT’ANNA, 2014, p. 10) são caracterizados como não criminosos, não 

atuantes somente para sua própria causa, não corruptos, etc, o que deflagra a presença 

do discurso irônico e debochado que transparece também nos demais contos do livro.    

 Essa prática mediadora de leitura segue quatro momentos específicos: 

Motivação para leitura; Leitura do conto por partes; Interação do aluno com o texto; 

Produção textual.  No inicio da prática, depois de todos estarem cientes do uso da rede 

social como ferramenta de leitura e saberem que o objetivo da atividade é construir uma 

leitura crítica do conto, usando a rede social, os alunos, via Facebook, devem ser 
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motivados à leitura literária pelo professor. Este deve apresentar provocações que 

instiguem a curiosidade dos alunos, ou seja, deve mobilizar o conhecimento prévio 

discente para buscar antecipar informações, prever leituras, formular hipóteses de leitura 

sobre o texto. Para tanto, o professor deve postar mensagem no grupo com perguntas 

como estas: considerando que o conto é intitulado “O Brasil não é ruim”, que história 

será narrada? Que expectativas vocês têm em relação ao conto? Sobre qual assunto trata 

o conto? 

 Feita a motivação inicial, o professor deve informar o nome do autor do conto, 

solicitando que, num jogo rápido sem repetição de informações, cada membro do grupo 

pesquise e apresente dados sobre o autor, apresentando uma frase de até três linhas. 

Deve esclarecer que as postagens não podem ser repetidas nem copiadas da internet, ou 

seja, deve estimular a pesquisa e a formulação de posts objetivos que contextualizem o 

autor do conto a ser lido.  

 A partir das postagens do aluno, o professor de vê comentar, complementando 

dados e estimulando a leitura do conto, que é a segunda fase da prática. Esta se inicia 

com o professor postando um bloco do conto (um fragmento inicial) que suscitará as 

primeiras discussões sobre a narrativa. Sugerimos que seja colocada a primeira página 

do conto com a qual o professor deve solicitar a identificação da temática do conto e a 

caracterização do narrador. Em seguida, estimular a reflexão sobre o diálogo que o 

contexto estabelece com o contexto brasileiro atual. É importante que o professor incite 

todos a participarem das discussões. 

 Nessa etapa de leitura inicial do conto, é pertinente dividir os alunos em 

pequenos grupos para que estes postem links de outros textos que tenham temática afim 

ao do conto em discussão. A partir disso, passa-se a promover um diálogo entre 

semelhanças e diferenças na forma de construção entre o conto de André Sant’Anna e 

os textos indicados pelos alunos. Esse processo exige do aluno leitura atenta a primeira 

parte do conto e correlação do conto com outros objetos. Nesse processo, o professor 

pode sinalizar, a partir dos posts discentes, traços importantes para leitura do conto, 

como a questão da linguagem e do ponto de vista do texto literário, mas sem apresentar 

a leitura “pronta”. 

 Em seguida, a interação do aluno com o texto se acentua. O professor deve 

postar a parte final do conto literário, a segunda página, para dar continuidade à leitura 

literária. Nessa fase, a discussão deve ser aprofundada, procurando compreender a 

estética do texto e os recursos de linguagem explorados, bem como o enfoque proposto 
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pelo conto ao apresentar uma leitura da sociedade brasileira. Nesse processo, os alunos 

devem ser motivados a estabelecer conexões entre o texto lido e outros textos literários 

que tenham temática afim. Pode ser proposto um diálogo entre o conto com outros da 

literatura brasileira do século XXI. 

 Na fase final, depois das discussões na rede social, os alunos, em grupos, devem 

ser desafiados a reescrever o enredo do conto de André Sant’Anna, alterando-se o ponto 

de vista. Este pode remeter ao ponto de vista dos políticos brasileiros, dos empresários 

ou de grupos sociais marginais, como favelados, homossexuais, negros. Essa produção 

contística deve ser objetiva, com duas páginas, em linguagem coloquial e expressar uma 

possibilitar a exploração de recursos estéticos, como a ironia. O conto do grupo deve 

conter um título que remete de forma intertextual ao título do conto de Sant’Anna. Cada 

grupo deve trabalhar de forma colaborativa ao construir o conto. Depois de construídos 

os contos, cada grupo deve postar o seu. A partir disso, uma discussão deve ser 

promovida, visando ao debate sobre diferentes perspectivas de leitura da sociedade 

brasileira apresentadas nos novos contos. 

 Nessa prática mediadora de leitura, entendemos que a interatividade do aluno 

com o texto é promovida, uma vez que o ponto central do onde  surgem as reflexões é o 

conto de André Sant’Anna. Ainda quanto à interatividade, destaca-se a importância da 

rede social Facebook que traz outros formatos para discussão on line, assíncrona ou não, 

ampliando as possibilidades de uso do recurso e de aprendizagem. Além disso, essa rede 

social traz um importante recurso tecnológico associa-se a um fator importante: “a 

mobilidade, tanto no sentido de portabilidade, quanto de acesso à informação e 

principalmente a mobilidade de pessoas mudam a relação entre a informação e o 

mundo. (...) Agora a informação pode estar nos lugares e nosso corpo agir como 

browser” (SANTAELLA, 2010, p.35). 

 Ainda nesse sentido a leitura integral do texto, sem privilegiar um ou outro 

fragmento, possibilita maior diálogo e interatividade. As opções diversificadas de 

acesso e a valorização de uma obra recente da literatura brasileira também aparecem 

como potencialidades dessa mediação. Não é comum encontrarmos possibilidades 

práticas de exploração de contos publicados recentemente em manuais didáticos, por 

exemplo, pois a maioria das abordagens de literatura encontradas nessas fontes 

restringe-se ao século XX.  

 Ainda é possível apontar nessa proposta de mediação a fuga de perspectivas 

tradicionais: não se tem uma lista de exercícios objetivos como aqueles voltados para 
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vestibular ou ENEM; não se busca a classificação do conto a uma escola literária; não 

se privilegia a leitura do conto para estudo da língua, por exemplo, ou seja, não se 

explora o uso utilitário da literatura. 

 Há ainda nessa proposta um esforço de variar as atividades que fomentam a 

leitura do conto e a interação do aluno com a literatura a partir de um enfoque que visa à 

discussão dos significados do conto, da estrutura deste, do diálogo do conto com a 

sociedade brasileira atual. Mas é preciso observar que, para Kleiman (2002, p. 26) nem 

todas as atividades, mesmo que diversificadas e focadas na participação do aluno, são 

capazes de formar leitores e acarretar uma aprendizagem significativa, pois 

  

Somente quando se ensina o aluno a perceber esse objeto que é o texto 
em toda sua beleza e complexidade, isto é, como ele está estruturado, 
como ele produz sentidos, quantos significados podem se aí 
sucessivamente revelados, ou seja, somente quando são mostrados ao 
aluno modos de se envolver com esse objeto, mobilizando os seus 
saberes, memórias, sentimentos para assim, compreendê-lo, há ensino 
de leitura. 

 

 Entendemos que o envolvimento do aluno com o texto, conforme proposto, 

explora de fato o ensino de leitura, no caso a literária, oportunizando o prazer de ler. É 

preciso pontuar ainda que essa proposta prática de mediação de leitura literária será 

produtiva caso também sejam observadas algumas premissas, entre as quais: a) estímulo 

ao prazer da leitura do texto literário, com oportunidade de conhecer novos escritores, e 

não ênfase na leitura literária como atividade enfadonha e obrigatória; b) análise dos 

aspectos estruturais e estéticos do texto, assim como dos conteudísticos, numa 

associação entre forma e conteúdo; c) possibilidade de cotejo entre o texto literário e 

outros, de natureza literária ou não; d) associação entre o texto literário e vida social 

como forma de reconhecer os diálogos que a literatura empreende com os contextos nos 

quais está inserida; e) recusa ao método tradicional de leitura-exercícios e ao encaixe 

prioritário ou exclusivo de textos a escolas literárias, como se a periodização literária 

fosse a possibilidade mais adequada de formar leitores de literatura; f) a mediação de 

leitura realizada por professores que gostam de ler e que vejam o texto literário como 

um objeto rico para a formação dos alunos. 

Consideramos que a implementação de estudos sobre Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação, como as redes sociais, associados aos processos de 

formação de leitores na Educação Básica é um caminho necessário e promissor para 
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buscar novas perspectivas que promovam a literatura como instrumento relevante para 

formação de leitores. Consideramos assim que, se queremos a permanência de textos 

literários como objetos de interesse de nossos alunos, devemos conhecer práticas que 

eles usam cotidianamente para associá-las a possíveis formas de ensinar e de aprender. 

Nessa perspectiva, em tempos de alunos digitais em todas as etapas de formação, o 

Facebook revela-se uma ferramenta a não ser desperdiçada.  

No entanto, é preciso ponderar que o uso do Facebook – como de qualquer outro 

dispositivo tecnológico digital – só terá resultados interessantes na aprendizagem 

quando seu uso for planejado de forma organizada e formatada a partir de objetivos 

previamente definidos. Essa observação é especialmente necessária porque a ampla 

variedade de ações e os recursos que a rede oferece podem dispersar o aluno. Em outros 

termos 

 

A diversidade de ferramentas e aplicações oferecidas pelo 
Facebook (inserção de fotografias, de textos e vídeos; opções curtir, 
comentar e compartilhar; envio de mensagens; sincronização de 
contatos; integração com outros aplicativos; jogos; envio de 
mensagens públicas e privadas; feeds de notícias, entre outros), de 
fato, podem conduzir o usuário a uma navegação imersiva sem 
objetivos ou coerência. Por isso, faz-se necessária a mediação docente 
explorando as redes sociais através do planejamento com critérios, 
ética e responsabilidade, tendo em vista a melhoria da qualidade do 
ensino. (LUNA, 2014, p. 11) 
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PELO FIM DO DESCOMPASSO: O ENSINO DE LITERATURA NO SÉCULO 

XXI 

 

Carla Cristiane Martins Vianna (IFSUL) 

 

Resumo: Transformações das mais diversas ordens ocorreram na vida social brasileira nas 
últimas décadas sem que o ensino de literatura tenha conseguido elaborá-las mediante a revisão 
de programas e métodos. A maioria das escolas organiza o trabalho da disciplina de literatura ─ 

nas quais ainda existe tal disciplina ─ de forma diacrônica, prevendo, por exemplo, o estudo da 

literatura da Idade Média no primeiro ano e o dos contemporâneos no terceiro ano.  Há, 
portanto, um descompasso entre as inúmeras modificações do cenário socioeconômico nacional 
e a perenidade do ensino de literatura tal como era tanto em seu conteúdo quanto em seus 
métodos. Por exemplo, como as aulas de literatura têm assimilado os efeitos da revolução 
digital no comportamento de seus estudantes? Convém salientar que essa questão é complexa, 
pois, em se tratando de ensino de literatura, há que se considerar a importância de questões 
centrais para o debate, como a contínua falta de condições materiais da grande parte das escolas 
brasileiras, a inexistência de bibliotecas com acervos adequados em muitos munícipios país 
afora, a desvalorização da carreira docente. Enfim, não é plano o terreno do ensino de literatura 
no Brasil. E deve-se ter em conta que muitos estudantes são leitores, e talvez autores, de 
hipertextos, habituados a lidar com o arranjo não-linear e a simultaneidade da textualidade 
eletrônica. Por isso, esse trabalho tem como objetivo compreender o papel dos meios digitais no 
ensino de literatura tanto no trabalho da leitura quanto no da escrita literária, tendo em vista que 
as noções de leitura e de autoria precisam ser revistas pelos estudantes e pelos professores de 
literatura no século XXI. Para tanto, serão analisados dois blogs de alunos do ensino médio do 
Instituto Federal Sul-rio-grandense, campus Camaquã, à luz de alguns estudos teóricos que 
tratam do processo de letramento literário. 
 
 Palavras-chave: Leitura literária. Escrita literária. Blog. Letramento Literário. 

 

 Esse artigo trata-se, antes de tudo, de um mea culpa didático-pedagógico, de 

uma tentativa de elaboração de uma experiência das tantas que me fizeram refletir sobre 

a profissão de professora de língua portuguesa e literatura. Isso porque na sala de aula 

em diversos momentos tive a sensação de que eu poderia fazer melhor, diferente o que 

vinha realizando em sala de aula. No entanto, o que precisaria mudar? E como?  

 Em 2005 quando comecei a ensinar língua portuguesa e literatura para os alunos 

do ensino médio foi difícil encontrar saídas para trabalhar o texto literário em escolas 
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nas quais não tinha recursos para distribuir material impresso para os alunos, não havia 

projetores, nem laboratórios de informática, nem livros didáticos. Ou seja, eu tinha mais 

de quarenta alunos em cada turma, objetivo realizado da secretaria estadual do estado do 

Rio Grande do Sul à época, que tinha encontrado uma forma de otimizar os custos com 

a educação gaúcha: a enturmação. Para que duas turmas com vinte alunos se é possível 

transformá-las em uma única?  

 No entanto nem tudo estava perdido, pois havia xerox nas duas escolas estaduais 

nas quais trabalhava, o que possibilitava que os alunos e eu providenciássemos algum 

material. Era necessária a presença do texto literário nas aulas de literatura para que 

pudéssemos ler, interpretar e debater a literatura, e não restringir o tempo de sala de aula 

ao estudo do contexto histórico e literário de cada obra trabalhada. O texto no centro da 

aula de literatura era o que eu tinha aprendido na graduação, o que instruíam os pcns e o 

que eu buscava concretizar nas minhas aulas. Confesso que nem sempre consegui. 

 Quando não conseguia orientar a aula pela leitura e pelo debate do texto a 

sensação era de frustração porque as aulas acabavam centradas nas minhas explicações 

sobre o contexto de inserção da obra ou do autor e, consequentemente, no silêncio ou na 

indiferença dos meus alunos. E tanto o silêncio quanto a indiferença não combinam com 

o processo de formação de leitores. Mea culpa. Foi assim, entretanto, que fui 

aprendendo na pele o que eu não queria fazer nas minhas aulas de literatura.  

 Mais tarde, passei pela experiência de trabalhar em um escola particular na qual 

havia todos os recursos à disposição e tempo em sala de aula, pois eu tinha cinco 

períodos ( tempos) de aula para trabalhar língua portuguesa e literatura com cada turma 

do segundo ano do ensino médio. Tempo e texto literário, leituras e debates, mas ainda 

faltava algo. Em seguida, tornei-me professora do ensino médio integrado da rede 

federal de educação técnica e tecnológica, onde trabalho até hoje. Novamente havia 

recursos, embora o tempo de sala de aula não fosse tanto.  E não era tempo o que 

faltava, era outra coisa. 

 Eu percebia em todas essas experiências que, embora as aulas fossem orientadas 

pela leitura e análise dialogada dos textos literários, os meus alunos leitores seguiam 

lendo os seus livros e grande parte dos não-leitores seguiam sem o hábito da leitura, 

mesmo com o trabalho em sala de aula. Não raro escutei alunos afirmarem gostar de ler 

outros livros que não os meus. Leiam-se os meus como os da professora de literatura 

(Machado de Assis, Graciliano Ramos, Clarice Lispector...). Esses representavam a 

leitura do dever, enquanto os deles eram associados ao lazer. Por dever ou por prazer, o 
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que me interessava era que eles entrassem em contato com os meus autores, pois, assim 

como Ítalo Calvino, acreditava que 

Os clássicos não são lidos por dever ou por respeito mas só por amor. 
Exceto na escola: a escola deve fazer com que você conheça bem ou 
mal um certo número de clássicos dentre os quais (ou em relação aos 
quais) você poderá depois reconhecer os “seus” clássicos. A escola é 

obrigada a dar-lhe instrumentos para efetuar uma opção: mas as 
escolhas que contam são aquelas que ocorrem fora e depois de cada 
escola. (CALVINO, 2007, p.12-13) 
 

 Testemunhei em sala de aula os fenômenos Harry Potter, Crepúsculo e John 

Green e, preocupada em fazê-los gostar da literatura, custei a perceber os leitores nos 

meus alunos, por mais paradoxal que pareça essa afirmação. Realidade essa enunciada 

por Roger Chartier na seguinte passagem: 

Aqueles que são considerados não-leitores leem, mas leem coisa 
diferente daquilo que o cânone escolar define como uma leitura 
legítima. O problema não é tanto os de se considerar como não-
leituras estas leituras selvagens que se ligam a objetos escritos de 
fraca legitimidade cultural, mas é o de tentar apoiar-se sobre essas 
práticas incontroladas e disseminadas para conduzir esses leitores, 
pela escola mas também sem dúvida por múltiplas outras vias, a 
encontrar outras leituras. É preciso utilizar aquilo que a norma escolar 
rejeita como um suporte para dar acesso à leitura na sua plenitude, isto 
é, ao encontro de textos densos e mais capazes de transformar a visão 
do mundo, as maneiras de sentir e de pensar. (CHARTIER, 1999, 
p.104) 

 

 Eis aí uma das minhas dificuldades como docente: conseguir fazer uso das 

leituras realizadas pelos meus alunos ── leitores de outros textos, mas leitores ── para 

aproximá-los de textos mais elaborados esteticamente, mais exigentes, os quais lhes 

proporcionarão outras experiências de leitura. Essa é uma realidade talvez mais 

complexa de lidar do que aquela que parte do princípio, tão propagado por aí, de que os 

jovens não gostam de ler e ponto final. Há, sim, uma parcela de jovens que não tem o 

hábito da leitura, mas há outra considerável que são leitores assíduos de literatura, uma 

outra literatura que não a dos professores.  Como mediar o contato do aluno de tal forma 

que ele venha a se interessar por essa outra literatura é uma questão que deveria nortear 

a metodologia das aulas de leitura literária. 

  O fato de existirem estudantes leitores de uma outra literatura representa um 

fator da  complexa equação a ser solucionada pelo professor de literatura no século 

XXI, uma vez que esses mesmos alunos estão inseridos em uma sociedade na qual a 

leitura ──  e a escrita ── se realizam mediante diversos suportes. Outro fator dessa 

6238

Ana
Pencil

Ana
Pencil



4 
 

equação é o contexto no qual os meios digitais ocupam uma posição central nas práticas 

de leitura e escrita fora da escola e, nesse ambiente, figuram como suportes de segunda 

ou terceira ordem no trabalho com as habilidades de leitura e escrita. 

 Levei um certo tempo para perceber que alguns alunos liam e escreviam com 

frequência em meio digital, ou seja, que praticavam a leitura em outros suportes e eram 

autores de textos veiculados nas novas mídias, com direito a público leitor e tudo. 

Assim como muitos dos nossos alunos leem literatura de entretenimento, constituindo-

se leitores, outros tantos participam ativamente desse outro sistema literário formado em 

tempos digitais, nos quais  

O livro, que já constituiu a materialização mais completa da 
modernidade, tendo aparecido à época em que se inauguravam as 
revoluções que marcariam o progresso econômico e cultural da 
Europa ocidental (revoluções das quais ele fez parte), alcança o 
começo do novo milênio sem a mesma qualificação. Desde que se 
expandiu o uso do computador pessoal, telas, teclados e mouses 
passaram a encarnar o novo, já que são fruto de tecnologia mais 
sofisticada, que exclui a fabricação artesanal, ainda possível (e 
altamente valorizada em certos círculos) na produção de livros. 
(LAJOLO; ZILBERMAN, 2009, p.30) 

 

  No início de 2014, comecei a desenvolver com dois alunos do segundo ano do 

ensino médio integrado ao técnico do IFSul campus Camaquã um projeto de pesquisa 

dedicado ao estudo e à escrita de crônicas. E foi com eles, no diálogo constante sobre 

literatura, que percebi que as minhas práticas em sala de aula nem sempre 

acompanhavam o ritmo desses estudantes nativos da textualidade eletrônica. Tanto o 

Daniel Affeldt, aluno do técnico em Informática, quanto a Sthefany Lacerda, aluna do 

técnico em Controle Ambiental, já eram autores de seus blogs nos anos finais do ensino 

fundamental.  

 Cada um a seu modo já estava exercendo o seu letramento ao iniciar as aulas de 

literatura do ensino médio, de forma que o texto literário para ambos já era uma prática 

significativa de exercício com a linguagem. Poderíamos considerar esses estudantes 

exceção à regra, no entanto, eles não eram os únicos na escola a manterem blogs nos 

quais compartilhavam leituras e textos autorais. Havia outros estudantes que utilizavam 

os blogs como suporte de seus textos, confirmando com essa prática a seguinte síntese 

de Rildo Cosson:  

A experiência literária não só permite saber da vida por meio da 
experiência do outro, como também vivenciar essa experiência. Ou 
seja, a ficção feita pela palavra na narrativa e a palavra feita matéria 
na poesia são processos formativos tanto da linguagem quanto do 
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leitor e do escritor. Uma e outra permitem que se diga o que não 
sabemos expressar e nos falam de maneira mais precisa o que 
queremos dizer ao mundo, assim como nos dizer a nós mesmos. 
(COSSON, 2014, p.17)  
 

 Com o advento dos meios digitais, a experiência literária prescinde do papel para 

concretizar-se e, indo um pouco mais além, talvez alguns alunos já cheguem ao ensino 

médio exercendo a leitura e a autoria nas mais diversas facetas. E essa realidade, até 

então, não me parecia tão clara, pois não tinha verificado a utilização do blog como 

plataforma de veiculação de textos literários e de socialização de leituras nos contatos 

anteriores com alguns blogs de alunos e projetos de ensino que envolviam essa mídia. 

Para que as leituras e produções textuais realizadas em aula façam sentido, é preciso ter 

em mente que os estudantes do século XXI são leitores e autores de seu tempo e nós, 

professores, temos de assumir o papel de interlocutores para realizar a mediação entre a 

cultura do aluno e a nossa. O historiador Roger Chartier lembra que não é a primeira 

vez na história que a leitura sofre modificações:  

 

Um outro obstáculo ainda. A cultura impressa ─ e, antes dela, a 

cultura manuscrita ─ produziu triagens, hierarquias, associações entre 

formatos, gêneros e leituras; pode-se supor que, na cultura que lhe 
será complementar ou concorrente por numerosos decênios, isto é, o 
texto eletrônico, os mesmos processos estejam em funcionamento. 
(CHARTIER, 1999, p.139)  
  

 Quem se dedicar à leitura do blog Teia Crônica de Daniel Affeldt verificará, de 

antemão, que ele domina os recursos digitais e utiliza-os a serviço das suas criações 

textuais, as quais trabalham com a estética das palavras e das imagens. Exemplo disso 

temos logo na apresentação quando uma ampulheta formada com as palavras teia e 

crônica vai se desenhando aos olhos do leitor. Poesia concreta aplicada na representação 

do nome de seu blog de crônicas, gênero literário que traz na etimologia da palavra o 

tempo. Ao tratar do processo de composição do blog, o próprio Daniel demonstra 

consciência do seu processo criativo. Vejamos: 

 

É engraçado que no processo todo de revisão e alteração do Teia 
Crônica, não só algumas frases e pensamentos ficaram para trás, como 
crônicas inteiras foram descartadas da versão final por diversos 
motivos. Esses dias lembrei de uma que, na verdade, não foi escrita 
por mim, mas por um alter ego. Ela foi descartada da versão final do 
livro porque eu e minha mãe chegamos a um consenso de que ela era 
muito “pesada” e não adicionava muito ao livro. É possível que nem 
minha orientadora a conheça. Quem lê o Teia Crônica nunca o lê 
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completamente, pois há os descartes, as crônicas que pensei e não 
escrevi, as que esqueci na hora de escrever, as frases cortadas, as 
imagens retiradas e as imagens adicionais. A fim de proporcionar ao 
leitor uma aproximação maior com esse conteúdo, resolvi postar essa 
crônica como um bônus do blog. Aí está...1  
 

     O Teia Crônica foi editado com alguns textos escritos pelo Daniel ainda no 

ensino fundamental e pelas crônicas escritas durante o desenvolvimento do projeto 

Entreteias: a crônica na teoria e na prática, no qual ele trabalhava em parceria com 

Sthefany Lacerda,  também blogueira desde o ensino fundamental. O blog 

Sentimentalista, de Sthefany, existe há alguns anos, com publicações constantes e 

público leitor fiel. Ao lermos alguns dos textos dela, percebemos que estamos em 

contato com a literatura de uma jovem autora que escreve seus textos com técnica e 

alma. Como podemos ler nesse fragmento: 

Silêncio 
Preencher espaços. Parece simples, como só as coisas mais 
complicadas conseguem parecer. 
Preenchê-los - todos ou, pelo menos, a maioria deles - é pretensão 
demais para alguém tão pequena e absolutamente vulnerável, como 
me julgo ser. Para alguém praticamente sem dinheiro, com pouco 
tempo livre, cheia de obrigações sobre a bancada, cheia de sono, cheia 
de receios. 
Leva muito tempo para aprender a fazê-lo. Não é algo sistemático. 
Não há uma maneira padronizada, que valha para todos. Um espaço, 
por mais parecido que seja de outro, é sempre único, repleto de 
singularidades - como nós. 
Preenchê-los - todos ou, pelo menos, a maioria deles - é  pretensão 
demais para quem não consegue dormir depois de uma conversa séria, 
sem antes apertar o travesseiro contra o peito e choramingar qualquer 
amenidade para si mesma, pondo em prática exatamente o que 
tendemos a fazer quando alguém parte - consolar-se, talvez, seja mais 
difícil do que preencher-se, suponho. É pretensão demais, leitor, para 
quem, apesar de pequena e absolutamente vulnerável como, já disse, 
me julgo ser, se sente segura o bastante para afirmar que o convívio 
com as traças a faz sentir uma espécie de conforto estranho. Os 
lugares mais afastados das pessoas, as vezes, lhe atraem de uma forma 
que ela não entende.  É pretensão demais para quem não sabe ao certo 
nem quando essa sensação de ser sufocada por algo, passou a assolá-
la. O que sabe e afirma e enfatiza é que algo lhe dói. 
(O que sei e afirmo e enfatizo é que algo me dói - só não tive coragem 
de remover os parênteses, nem de colocar o sujeito da frase anterior na 
primeira pessoa.) 
Volta para casa, sem música.2 

 

                                                           
1 Disponível em: < http://teiacronica.blogspot.com.br/>. Acesso em 15 de setembro de 2016. 
  
2 Disponível em: < http://sen-timentalista.tumblr.com/tagged/meusrabiscos >. Acesso em 16 de setembro 
de 2016. 
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 O blog da Sthefany, diferentemente, do Teia Crônica, se apresenta em preto e 

branco e traz a imagem de uma menina muito parecida com a autora. O sentimentalista 

é apresentado com a sequência “Sinto. Sinto muito” se desvelando aos poucos no canto 

superior esquerdo da tela. Os textos estão dispostos lado a lado, e o leitor, conforme o 

correr do cursor, percebe que não há simetria na apresentação dos textos. Não existe, 

assim como no blog do Daniel, a necessidade de respeitar uma ordem exata na leitura. 

Cada leitor pode ler segundo a sua própria escolha de ordenação dos textos.  

 Os dois blogs comprovam pelo exemplo que há uma parcela de jovens autores 

do século XXI os quais, além de exercitarem a autoria, assumem, com o auxílio das 

novas mídias, a tarefa de editarem e divulgarem os seus próprios textos. Durante o 

desenvolvimento do projeto Entreteias, o bolsista Daniel sugeriu a ideia de organizar a 

publicação do material deles no suporte livro. Apesar da inicial resistência da Sthefany 

─ que percebia no livro em papel uma iniciativa mais séria do que a publicação de suas 

composições na web ─, ele levou a cabo a publicação, coordenando o trabalho com uma 

editora independente. Trata-se de publicações sem registros na biblioteca nacional, de 

autores iniciantes, mas com muita vontade de fazer da literatura uma realidade em todos 

os suportes.  Como comprova a constatação de Roger Chartier: 

Pode-se juntar aqui a reflexão sobre a edição e a distribuição, já que, 
no mundo do texto eletrônico, tudo isso é uma coisa só. Um produtor 
de texto pode ser imediatamente o editor, no duplo sentido daquele 
que dá forma definitiva ao texto e daquele que o difunde diante de um 
público de leitores: graças à rede eletrônica, esta difusão é imediata. 
Daí, o abalo na separação entre tarefas e profissões que, no século 
XIX, depois da revolução industrial da imprensa, a cultura escrita 
provocou: os papéis do autor, do editor, do tipógrafo, do distribuidor, 
do livreiro, estavam então claramente separados. Com as redes 
eletrônicas, todas estas operações podem ser acumuladas e tornadas 
quase contemporâneas umas das outras. Sequências temporais que 
eram distintas, que supunham operações diferentes, que introduziam a 
duração, a distância, se aproximam. Atualmente, é na esfera da 
comunicação privada ou científica que a transformação vai mais 
longe: ela indica aquilo que poderia ser amanhã o conjunto da edição 
eletrônica. (CHARTIER, 1999, p.16)  

 

 O ensino de literatura para a geração da era digital precisa ter em vista que esses 

jovens lidam de uma forma diferente com o texto literário. Para eles, a produção, edição 

e veiculação é uma realidade influenciada pelas novas mídias, sejam elas blogs, redes 

sociais ou o que surgir daqui por diante. Pelo fim do descompasso entre estudantes 

desse novo século e as aulas tradicionais de literatura é necessário lidarmos com uma 

nova concepção de leitura e autoria, pois, assim como não faz sentido escantear os 
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leitores na elaboração de programas e metodologias de ensino, também a autoria deve 

estar no horizonte de ensino, já que, segundo Rouxel:  

 

Nesse contexto, a escrita não é somente para os alunos o meio ─ 

escolar ─ de dar conta de sua cultura literária, ela é a própria 

expressão da cultura. Isto porque é preciso aceitar escritores literários 
criativos, ao lado de exercícios canônicos ─ dissertação, comentário 

─, como aparece nos diários pessoais e nos cadernos de leitura. A 
escrita de invenção, muito regrada, não responde senão 
imperfeitamente a este desejo: exigente, destinada à avaliação, ela 
deixa pouco espaço para a subjetividade do aluno. Não se poderia 
desde então conceber espaços onde dar direito de cidadania à 
linguagem indireta? A reação do leitor pode ser uma escrita poética 
em eco com o texto, uma resposta que incorpora o ritmo ─ que 

significa por seu ritmo ─ e torna-se ocasião de uma exploração de 
linguagem, modo de apropriação e de expressão singular da cultura 
literária. (ROUXEL, 2013, p.189)   

 

 Nesse sentido, trabalhar com literatura em sala de aula é ler o texto com os 

alunos de uma forma em que eles possam fruir e compreender a obra com a qual estão 

em contato, pois a fruição é tão determinante quanto a compreensão para a formação de 

leitores. Da mesma forma que o exercício da autoria literária complementa o trabalho da 

prática de leitura, já que as aulas devem oferecer meios para que os estudantes se 

apropriem da literatura em todas as suas dimensões. Talvez com o tempo em sala de 

aula dedicado ao contato dos leitores com os textos e ao exercício autoral de criação 

literária nos diferentes suportes o descompasso no ensino de literatura possa, enfim, 

fazer parte do passado. 
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OU CASAMENTO, OU DIVÓRCIO:  A LEITURA LITERARIA E O FACEBOOK, 
RELACIONAMENTO POSSIVEL? 

 
 

Epaminondas de Matos Magalhães (IFMT – Pontes e Lacerda) 
 
RESUMO 
 
Atualmente, estamos cada vez mais imersos no mundo tecnológico e nas redes sociais, sendo uma 
das mais comuns, o Facebook. Os adolescentes, em especial, utilizam essa rede social para 
compartilhar emoções, angústias, conhecer e ampliar sua rede de amigos, que passou da simples 
presentificação, para o ambiente virtual. Nesse ínterim, vemos constantemente o 
compartilhamento de citações literárias, sejam de autores consagrados, como Clarice Lispector, 
Guimarães Rosa, Caio Fernando de Abreu, como de autores desconhecidos. A partir dessas 
perspectivas – postagem de citações literárias – é possível discutirmos nesse suporte, práticas de 
leitura, como nos afirma Chartier (2002), os suportes mudaram, do livro impresso para a 
textualidade eletrônica, mas a leitura não deixou de existir. Contudo, o mesmo autor adverte que 
na transposição do texto impresso, por meio dessas frases, para a tela do computador, o texto não 
será o mesmo, pois ele passará por modificações, assim como a recepção desse recorte/fragmento 
também não será a mesma por esses novos leitores. Essa comunicação se propõe a apresentar 
duas perspectivas sobre as mensagens compartilhadas de obras literárias: a primeira diz respeito 
a quebra do esteriótipo de que os adolescentes não leem, uma vez que isso seria negar os novos 
suportes em que circula a leitura, negando sua própria existência fora do ambiente escolar, assim 
como a existência das relações tecnológicas e midiáticas, no ambiente do século XXI em que os 
adolescentes se encontram inseridos, sendo entendidos como nativos digitais por Palfrey e Gasser 
(2011), em uma esfera, a escola, que ainda apresenta resistência para compreender esse novo 
espaço, seria pensarmos em uma educação do século XX, com alunos do século XXI; segundo 
pensar em que medida esses mensagens compartilhadas, em forma de frases, modificam-se do 
texto impresso, uma vez que são citações fragmentadas, que a elas são agregadas imagens ou post. 
Rojo (2012) afirma que a escola precisa estar focada nessa nova realidade, é preciso compreendê-
la, antes de qualquer coisa, pois isso significa entender os próprios sujeitos leitores. O aluno 
dentro do espaço da escola entra em contato, conforme aponta Cereja (2005), com o discurso 
historiográfico da literatura, não com as obras em si, fora do ambiente da escola, por meio dos 
diversos suportes: tablets, Ipads entre outros e nas redes sociais, acaba tendo contato com o texto 
literário, modificado, mas que está ali, posto para leitura e suas diversas possibilidades, 
compartilhamento, comentários etc. Acreditamos que seja preciso explorar esse suporte, o 
Facebook, como espaço de leitura, mas que essa deva ser orientada, evitando, com isso o 
compartilhamento de mensagens atribuídas a um dado autor que possa não ser dele. Contudo, não 
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podemos descartar que esse compartilhamento de mensagens gera e fomenta a leitura, em suas 
diversas formas. 
 
Palavras-chave: Facebook, leitura e mensagens compartilhadas 
 
 
Introdução 
 

"Nada acontece por acaso. 
Não existe a sorte. 

Há um significado por detrás 
de cada pequeno ato. 

Talvez não possa ser visto 
com clareza imediatamente, 

mas sê-lo-á antes que 
se passe muito tempo." 

Richard Bach 
 

Tomando como ponto de partida os versos de Richard Bach, na epígrafe dessa 

introdução, queremos lançar mão das primeiras inquietações que cercam as discussões 

que aqui nos propusemos: de que os ciberspaços, nesse caso específico, o facebook, não 

surgiu por acaso, não é um ato impensado e nem suas relações, sejam elas pessoais, ou de 

leitura, ocorrem sem provocar em nós algo que possa modificar a forma como encaramos 

o mundo e as nuances que dele se depreende. 

O que queremos é lançar um olhar de compreensão sobre a leitura, em especial a 

leitura literária, a partir dos post dos usuários de facebook, com citações ou frases de 

autores consagrados ou até mesmo desconhecidos, que provocam nos leitores um novo 

comportamento sobre o ato de ler.  

Esse texto faz parte de uma pesquisa, em desenvolvimento, no Instituto Federal de 

Mato Grosso, Campus de Pontes e Lacerda, intitulado Redes de Leitura, em que se busca 

verificar a potencialização da leitura dentro dos ciberespaços. Assim, somos levados as 

seguintes inquietações: o que é ler, nesse contexto do ciberespaço? O que essa leitura 

provoca nos leitores? Qual comportamento se depreende dessa relação? 

 

“Compartilhar”, “Comentar” e “Curtir” a Leitura Literária no Facebook 
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Segundo Pozo (in SALGADO e AMARAL, 2008, p. 29) exige-se de cada sujeito 

que esse tenha uma “cultura da aprendizagem”, ou seja, que compreenda que viver em 

sociedade exige que esse entenda que essa se transforma, com essa transformação as 

relações que compreendemos do mundo se modificam. Assim, com a revolução das 

telecomunicações e da informática vem se exigindo das pessoas que elas alterem seus 

comportamentos diante desse novo cenário, principalmente diante dos diversos e novos 

aparelhos e aplicativos. Para tanto, diante desses diversos dispositivos, dentre eles as 

redes sociais, o facebook, podem potencializar a aprendizagem e a leitura? É possível 

termos leitura literária dentro desse suporte? 

Só podemos nos localizar e situarmos social e culturalmente nesse mundo por 

meio de linguagens especificas, que tornem as vivências reais e possíveis. Aqui entra a 

máxima do letramento, de que a leitura precisa estar inserida como prática social, precisa 

circular, precisa modificar o lugar do sujeito e suas apreensões diante do mundo. Ou seja, 

ler é uma necessidade, não é apenas a recepção de uma dada mensagem, mas deve 

provocar a constatação, interpretação e re-elaboração da mensagem. 

 

A leitura se manifesta, então, como a experiência resultante do trajeto 
seguido pela consciência do sujeito em seu projeto de desvelamento do 
texto. É essa mesma experiência (ou vivência dos horizontes desvelados 
através do texto) que vai permitir a emergência do ser leitor. Por sua 
vez, os novos significados apreendidos na experiência do leitor fazem 
com que este se posicione em relação ao documento lido, o que pode 
gerar possibilidades de modificação do texto evidenciado através do 
documento, ou seja, a incrementação dos seus significados. (SILVA, 
1992, p. 95). 

 

Dessa forma, ler pressupõe compreender as experiências anteriores e agregar 

novas experiências. Ler é desvelar múltiplas experiências e não pode ser encarada sobre 

uma única perspectiva. Aquela figura, do leitor debruçado sobre o livro, com o óculos na 

ponta do nariz ganhou outros formatos, outros elementos, agora, esse leitor lê em seu 

tablete, celular, smartphone ou outros dispositivos, contudo, em nenhum desses a leitura 

deixa de se realizar, ou seja, são novas experiências de leitura. 

Nesse universo, cada vez mais engendrado pela tecnologia, vemos os múltiplos 

dispositivos circulam nas mãos dos mais diversos sujeitos, sejam eles crianças, jovens ou 

idosos. Temos novas formas de leitura dentro desse novo universo. Inegavelmente, e 

6246

Ana
Pencil



	   4	  

constatado por meio de inúmeras pesquisas, a internet e seus diversos dispositivos 

promovem um rede de interações, diálogos e divulgações, seja de pensamentos, frases, 

momentos, fotos, etc. Temos, portanto, um espaço de comunicação horizontal, em que a 

informação ocorre em tempo real, se modifica em uma velocidade incrível. Assim, 

formar leitores dentro do paradigma do século XIX, não atende mais o novo leitor em 

ascensão. Ler na era digital significa compreender inúmeras nuances que decorrem desse 

processo: a rapidez, a gama de textos variados, o novo perfil leitor; as novas exigências 

desse público. 

Estamos vivenciando novas práticas leitoras, que nas palavras de Roger Chartier: 

 

Os gestos mudam segundo tempos e lugares, os objetos lidos e as 
razões de ler. Novas atitudes são inventadas, outras se extinguem. Do 
rolo antigo ao códex medieval, do livro impresso ao texto eletrônico, 
várias rupturas maiores dividem a longa história das maneiras de ler. 
Elas colocam em jogo a relação entre o corpo e o livro, os possíveis 
usos da escrita e as categorias intelectuais que asseguram sua 
compreensão. (CHARTIER, 1998, p. 7) 

 

Quanto a leitura dentro desse ambiente digital, a que nos referimos aqui, e 

especificamente, ao fato das postagens dos usuários do facebook acerca de passagens de 

obras literárias em suas histórias na página do facebook existem muitas críticas a respeito 

desse formato de leitura, como: “ler fragmentos”; “apenas anotações”, “leitura 

desconectada”. A grande questão que queremos levantar aqui é: “leitura desconectada” 

por parte de que leitor? Pois aquele que posta teve que observar em que medida aquela 

passagem reflete ou representa suas angústias ou sentimentos, portanto, contextualizado 

as suas vivências. Nesse sentido, antes de qualquer coisa, precisamos verificar que 

estamos lidando com um novo formato de leitura e escrita.  

Existe um senso corrente, em muitas academias e em instituições que fomentam a 

formação de professores, tomando como base o estado de Mato Grosso, de que a 

tecnologia prejudica a leitura, contrariando em muitos as diretrizes curriculares para o 

estado, bem como as Orientações Curriculares Nacionais e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais que já aludem para o fato de que as tecnologias devem cruzar todas as áreas do 

conhecimento.  
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Existe no estado de Mato Grosso um decreto, 10232/2014, que proíbe o uso de 

celulares dentro das escolas públicas estaduais, se não forem para fins pedagógicos. Não 

queremos aqui empreender uma discussão sobre o uso ou não dos celular em sala de aula, 

o que queremos é levantar uma gama de discussões sobre o sentido de uso pedagógico do 

celular, uma vez que o aluno ao acessar suas redes sociais, não está realizando a leitura? 

Isso não seria o grande papel da escola: formar leitores? Em que medida esses decretos 

contrariam as novas perspectivas educacionais? Enfim, há inúmeras correntes aversivas 

ao uso da tecnologia em sala de aula, o que dificulta muito a formação de leitores, uma 

vez que esses partilham desse universo. 

Alguns autores, como o próprio Roger Chatier (1993) defendem que os jovens 

nunca leram tanto como fazem agora, seja em: grupos de aplicativos, site de fofocas, 

blogs, e-mails, salas de bate papos, sites de relacionamentos entre outros. Portanto, é 

inegável que há uma potencialização da leitura por meio desses novos meios digitais.  

Tal fato pode ser facilmente comprovado pela pesquisa Retratos da Leitura 

(2016), em que se verifica que os jovens passaram a ler mais nos últimos quatro anos, 

impulsionados, até certa medida, pelos meios digitais. Assim, olhares que impulsionaram 

o decreto citado acima só confirma um pensamento ainda calcado em um perspectiva 

tradicional de leitura, que não leva em consideração os demais cenários que estamos 

inseridos, nem os novos suportes em que a leitura se realiza. É preciso ter um novo olhar 

sobre a leitura, em especial, acerca das redes sociais, com que jovens e adultos fazem uso 

corriqueiramente, que potencializam a leitura. 

Acreditar que as redes sociais, em especial, o facebook não 

promovem/potencializam a leitura é, de certa forma, esquecer o próprio conceito de 

leitura, pois como nos afirma Solé (1998) essa se constitui como processo de interação 

entre leitor e texto. Nesse sentido, quando observamos o facebook, devemos levar a 

entender que essa rede social fascina os jovens e adultos pela capacidade e possibilidade 

de interação que suscita, ou seja, os sujeitos interagem entre si e com os diversos textos 

que circulam, entre eles o literário. 

Cabe-nos, aqui, fazer uma ressalva, acreditamos que o adolescente, ao fazer uma 

postagem com trechos de obras literárias ele o faz partindo da leitura daquele trecho, que 

de certa forma atende algum fim específico de suas vontades ou interesses. Contudo, 
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algumas perguntas, que merecem pesquisas ainda mais profundas, precisam ser feitas: o 

adolescente, que postou um trecho de uma obra, retirou-o da obra que leu, ou apenas 

recortou de outros espaços digitais? O adolescente tem consciência do todo que 

representa aquela citação? 

Retomando as discussões aqui intentadas, é preciso ainda dizer que a leitura é um 

elemento vivo no meio social e, como tal, acompanha as suas diversas evoluções, 

somente assim, ela, a leitura, terá seu lugar, de fato legitimado, quando fazer sentido aos 

seus leitores.  

Parece necessário, também, fazer outra ressalva acerca da leitura, em especial, a 

leitura literária, por meio do facebook, visto que essa leitura nem sempre pode ser a mais 

adequada entre os adolescentes, uma vez que esses leem de forma livre, sem devido 

acompanhamento e, portanto, pode ler textos que não condizem com sua faixa etária ou 

seus interesses de leitura. O que queremos nesse texto não é dizer que o facebook é a 

melhor opção para o desenvolvimento da leitura, mas compreender que ele faz parte dos 

novos suportes onde a leitura se realiza. Contudo, é preciso, sim, de mediações leituras 

para esse ambiente digital. 

O facebook oferece aos leitores novas possibilidades de realização e interação na 

e pela leitura. Entre os gêneros mais utilizados no facebook estão o poema; os textos 

literários em prosa; notícias de jornal. Nesse sentido, esse adolescente vem fazendo uso 

da leitura literária por meio dessa rede social, que se tornou acessada por uma grande 

parcela da população jovem e que vem ganhando o universo adulto. Há que se considerar 

que o facebook permite uma leitura interdisciplinar, uma vez que circulam vários 

gêneros, textos e assuntos. Essa forma de leitura dinâmica, em que permite ao sujeito 

realizar idas e vindas ao texto inicial, abrindo novas janelas de leitura, recebe o nome de 

hipertexto. 

 

Tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. 
Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou parte dos 
gráficos, sequências sonoras, documentos complexos que podem eles 
mesmos ser hipertextos. Os itens de informação não são ligados 
linearmente, como em uma corda com nós, mas cada um deles, ou a 
maioria, estende suas conexões em estrela, ou de modo reticular. 
Navegar em hipertexto significa portanto desenhar um percurso em uma 
rede que pode ser tão complicada quanto possível. (LEVY, 1993, p. 33) 
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O hipertexto permite ao adolescente ler diversos textos. Levy (1993) aponta que 

muitas representações negativas do uso das redes sociais para o desenvolvimento da 

leitura se deve ao fato de desconhecimento acerca da potencialidade que os recursos 

digitais podem trazer para o desenvolvimento do sujeito. É preciso que saibamos explorar 

ao máximo os recursos de internet. 

Rojo (2012) aponta que a escola precisa estar preparada para lidar com as novas 

situações de leitura que começam a adentrar o espaço da sala de aula, por meio dos 

alunos, nativos digitais, uma vez que ele tem acesso a uma série de textos em seus mais 

diversos formatos e suportes, isso exige “[...] levar em contar o caráter multimodal dos 

textos e a multiplicidade de sua significação.” (2012, p. 39). 

O que se percebe com a escola e o professor é uma crise diante das novas 

identidades que passam a surgir por meio dos nativos digitais. “A era da internet, em que 

estão crescendo os Nativos Digitais, está proporcionando outra grande mudança no que 

significa construir e administrar a própria identidade.” (PALFREY/GASSER, 2011, p. 

29). 

Assim, é preciso ainda entender que essas novas identidades se manifestam nas 

mais diversas redes sociais, entre elas o facebook. 

 

A revelação de dados pessoais na internet está intimamente conectada ao seu 
estabelecimento como membro do grupo, fundamental para a sua identidade 
social. Pense na estrutura social do Facebook: os usuários constituem um grupo 
muito grande de dezenas de milhões, se subdividindo em muitas redes e grupos 
menores aos quais os usuários podem se “associar”. Desta situação de sócio de 
muitas redes e grupos, por sua vez, os Nativos Digitais derivam e expressam 
suas múltiplas identidades sociais. 

 

Portanto, a escola e o professor precisam compreender que a sociedade mudou, 

que estamos vivenciando um novo cenário em que as ferramentas digitais tomaram conta 

do cenário, antes dominado pelo papel e caneta, passando agora para a tela e o polegar. 

A esse respeito, os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) (2001, p.138) 
afirmam:  
 

O mundo vive um acelerado desenvolvimento, em que a tecnologia está 
presente direta ou indiretamente em atividades bastante comuns. A escola faz 
parte do mundo e para cumprir sua função de contribuir para a formação de 
indivíduos que possam exercer plenamente sua cidadania, participando dos 
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processos de transformação e construção da realidade, deve estar aberta e 
incorporar novos hábitos, comportamentos, percepções e demandas. 

 

Ainda nas palavras de Rojo (2012, p.99)  
 

A chegada cada vez mais rápida e intensa das tecnologias (com o uso cada vez 
mais comum de computadores, Ipods, celulares, tablets etc.) e de novas práticas 
sociais de leitura e de escrita (condizentes com os acontecimentos 
contemporâneos e com os textos multissemióticos circulantes) requer da escola 
trabalhos focados nessa realidade. Ocorre que, se houve e se há essa mudança 
nas tecnologias e nos textos contemporâneos, deve haver também uma mudança 
na maneira como a escola aborda os letramentos requeridos por essas mudanças. 

 

Tanto os PCNs quanto Rojo (2012) apontam que é preciso uma mudança na 

forma como se pensa a leitura no cenário que se recebe os nativos digitais, em especial, 

dentro do espaço da escola. É preciso compreender esses novos sujeitos e suas diversas 

exigências. 

 

Considerações finais 

 

Retomando aqui o título desse texto “casamento ou divórcio” é possível dizermos 

que em relação ao uso do facebook como ferramenta que potencializa a leitura, 

poderíamos dizer que é necessário um casamento entre a leitura literária e essa rede 

social, uma vez que quando lidamos com casamento estamos falando de todas as diversas 

implicações que isso traz, ou seja, há intensos momentos positivos, mas, também, há 

discussões e conflitos, portanto, quando lidamos com leitura literária dentro dessa rede 

social estaremos falando da possibilidade de potencializar a leitura, mas, também, dos 

conflitos que isso também traz, como alguns apontados nesse texto, como a ausência de 

acompanhamento da leitura. 

 

Referências 
 
CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. 2ª ed. Lisboa: 
DIFEL, 2002. 
CEREJA, William Roberto. Ensino de literatura: uma proposta dialógica para o 
trabalho com literatura. São Paulo: Atual, 2005.  
LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da 
informática. 
RJ: Ed, 34, 1993. 

6251

Ana
Pencil



	   9	  

PALFREY, J; GASSER, U. Nascidos na era digital: entendendo a primeira geração 
de nativos digitais. Porto Alegre/RS, Artmed Editora, 2011.  
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: terceiro e quarto ciclos do ensino 
fundamental: introdução aos parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de Educação 
Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2001. 
PALFREY, J; GASSER, U.; Nascidos na era digital: entendendo a primeira geração de 
nativos digitais. Porto Alegre/RS, Artmed Editora, 2011. 
 
POZO, Juan Inácio. A sociedade da aprendizagem e o desafio de converter informação 
em conhecimento. In: SALGADO, M. U. C; AMARAL, A. L. (Orgs.). Tecnologias da 
Educação: ensinando e aprendendo com as TIC. (guia do cursista) Brasília: MEC, 
Sec. da educação à Distância, 2008 
ROJO, R. H. R. Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola Editorial, 2012  
SILVA, Ezequiel Teodoro da. O Ato de Ler: Fundamentos Psicológicos para uma Nova 
Pedagogia da Leitura. 6.ed. São Paulo: Cortes editora / autores associados, 1992. 104 p. 
SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 194 p. 
 

6252

Ana
Pencil



1 
 

 

 

SOBRE GARUPAS E RÉDEAS: PENSAMENTOS “AVULSOS” A PROPÓSITO 
DA LEITURA LITERÁRIA EM ESPAÇOS ESCOLARES URBANOS HOJE 

 
Ricardo Horacio Piera Chacón (UFBA) 
 

RESUMO: O que significa ensinar Literatura na escola nos dias atuais? Qual a diferença entre 
ensinar Literatura e transmitir a Literatura? Qual o lugar que a arte literária ainda ocupa nos 
currículos escolares? Quais os entraves com que se depara quem pretende transmitir a arte da 
palavra em espaços escolares? Quais as vantagens com que se conta para esse empreendimento 
num espaço de educação formal? Este artigo pretende levantar questões que coloquem em pauta 
não apenas a práxis do professor de língua com a Literatura, mas ainda, e principalmente, as 
reais condições de produção de leitura e de conversação literárias com os seus discentes, dentro 
dos muros da escola. O artigo baseia-se num referencial teórico constituído a partir das 
propostas de Rildo Cosson, Graça Paulino e Regina Zilberman, sobre letramento literário; de 
pensadores como Hans Robert Jauss, Terry Eagleton, Tzvetan Todorov e Antoine Compagnon, 
sobre literatura e leitor; Gerard Langlade, Nestor Garcia Canclini e Orham Pamuk, sobre 
literatura e leitura subjetiva; e Tania Rösing, sobre literatura, escola e juventude. As reflexões e 
questionamentos que se pretende levantar, porém, fundamentam-se, sobretudo, nas experiências 
trazidas por uma pesquisa com juventudes leitoras da cidade do Salvador; por uma vivência de 
leitura na EJA de uma escola municipal soteropolitana; e pelo conhecimento empírico 
acumulado em 17 anos de magistério.   
 
Palavras-chave: Leitura literária. Ambientes escolares de leitura. Mediações. 
 
1 Introdução  

Uma pesquisa que se debruça sobre a leitura, precisa levar em conta, primeiro, 

que múltiplas são as práticas, variados são os protocolos e diversos são os gestos que 

podem definir o perfil de um leitor. Para iniciar esta série de pensamentos relacionados 

à leitura literária em espaços escolares urbanos na contemporaneidade, então, tentarei 

explicitar ou delinear quais os conceitos de literatura, de leitura, de leitor literário, de 

estudantes do ensino médio enquanto leitores (ou não), de ambientes de leitura, de redes 

de conectividade (a sua precariedade) e de mediações que norteiam a construção de um 

raciocínio que pretende resgatar, significando, a leitura de textos literários que 

estudantes realizam no seu dia a dia. Tento compreender como a aparente ausência 

dessa leitura literária, tanto dentro dos espaços escolares quanto nos discursos que 

circulam socialmente, é, de muitas maneiras, ‘decretada’ por um sistema social e 
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educacional que, também de muitas maneiras, lhe nega espaços de emergência e de 

legitimidade. 

Assim, numa primeira parte defino esses conceitos-chave, dentro das 

possiblidades de definição que eles oferecem. Na segunda parte, levanto cinco 

pensamentos ou considerações acerca das possibilidades de ação, na perspectiva de 

tornar a leitura literária uma realidade menos esporádica e mais orgânica dentro dos 

espaços escolares urbanos hoje.  

 

2 Alguns conceitos-chave 

Literatura, leitor literário – estudante do Ensino Médio – e leitura. Embora 

formem um tripé a partir de relações que os fazem se imbricar no ato mesmo da leitura, 

divido esses conceitos em dois grupos: a literatura; e a leitura e o leitor literários. Essa 

divisão, claro, obedece mais a fins de sistematização do que a um reflexo da realidade, 

já que essas três são instâncias de um mesmo triângulo de significações.  

 Por sua vez, sobre os estudantes do ensino médio enquanto leitores ou não, 

levanto uma discussão embasada nas minhas percepções e reflexões resultantes de dois 

encontros específicos: um com um grupo de jovens estudantes do ensino médio do 

Colégio Estadual Thales de Azevedo, da cidade do Salvador, com o qual realizei 

círculos de leitura literária durante 04 meses, nos quais lemos, juntos e em voz alta, o 

romance A menina que roubava livros, do australiano Marcos Zusak e O diário de Anne 

Frank, de autoria homônima.  

O outro encontro cujas vivências embasam estas reflexões aconteceu com 

estudantes da EJA da Escola Municipal Vivaldo Costa Lima, também da cidade do 

Salvador, na qual levei a cabo, junto a duas colegas professoras-pesquisadoras, uma 

série de círculos de leitura, os quais visavam à leitura de textos de autores variados, 

como Sérgio Vaz, Ricardo Azevedo, Hebe Coimbra, Anton Tchekov, Mem Fox, Julie 

Vivas e outros. As minhas reflexões também se embasam na experiência acumulada em 

18 anos de magistério no Ensino Médio em colégios da rede particular da capital baiana. 

Esclareço que não pretendo, no entanto, tratar dos resultados desses encontros 

em particular, mas tecer alguns pensamentos que possam, de alguma maneira, contribuir 

para o debate acerca da leitura literária em espaços escolares. Começarei, então, pelo 

tripé literatura, leitura e leitor literários.  
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2.1 Literatura  

Terry Eagleton (2006), ao se questionar o que é literatura, lembra-se do conceito 

dos formalistas russos, que a definiam pelos usos especiais da linguagem, pela sua 

capacidade de tornar a língua estranha ao seu uso cotidiano, como se toda a literatura 

fosse poesia ou carregasse uma linguagem poética, deixando de lado outros tipos de 

obras, como as do naturalismo ou as do realismo, por exemplo.  

Reafirmando essa posição – e complementando-a – Tzvetan Todorov (2012) 

coloca a relação entre a Literatura e a vida nos seguintes termos: “A Literatura não 

nasce no vazio, mas no centro de um conjunto de discursos vivos, compartilhando com 

eles numerosas características” (TODOROV: 2012, p. 22). Assim, para os dois teóricos, 

Literatura, como conceito, é um construto social, histórico, cujas delimitações variam de 

acordo com os valores aceitos por cada grupo e por cada época.  

A partir desses pressupostos, entendo por Literatura, então, todo um conjunto de 

produções que, de uma ou outra forma, usam a palavra como meio de expressão de uma 

sensibilidade face ao mundo e aos homens. A palavra escrita ou a palavra falada.   

Essa opção conceitual se vê fortalecida quando opto por uma reflexão que não 

visa à verificação do impacto que leituras apresentadas podem causar nos 

colaboradores, mas a uma busca por possíveis saídas para o impasse escola/leitor 

literário/estudante. 

 

2.2 Leitura e leitor literários 

 Entre as abordagens com que a literatura tem sido analisada por parte da Teoria, 

há um enfoque de vocação pragmática, que centra o seu interesse na leitura da literatura 

e, portanto, no leitor do texto literário: a Estética da Recepção, afiliada a Hans Robert 

Jauss (2002). Para o pensador da Escola de Constanza, a arte é um lugar de experiência, 

dado que os homens aprendem algo de si e do mundo por meio dela, e não somente a 

fruem.  

Esse conhecimento, porém, não é, no entendimento de Jauss (2002), uma 

apropriação de informações capazes de ajudar o leitor a apreender conceitos abstratos, 

como o são os conceitos científicos, nem informações que o ajudem no aprendizado de 

um oficio mecânico, mas um tipo de conhecimento sensível desencadeado pelo encontro 

dele com a obra literária. O leitor livra-se das cordas que o mantêm preso à sua 

experiência cotidiana por meio de uma espécie de embocadura que o texto literário lhe 

oferece para entrar no mundo do imaginário.  
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Ao entrar nesse mundo do imaginário, o leitor produz um novo conhecimento 

sensível, que poderá renovar a cada nova leitura, seja do mesmo texto literário, seja de 

novas obras que encontrar. A produção desse conhecimento específico não é o objetivo 

da obra literária, mas está implícita nela. A leitura da obra literária, portanto, é a própria 

produção desse conhecimento. Esclarece, no entanto, Antoine Compagnon (2010) que, 

para esta abordagem, de inclinação pragmática, legatária do pensamento estruturalista, 

marcada por um desejo de descrever o “funcionamento neutro do texto”, a figura do 

leitor acaba, no máximo, ocupando uma posição de elemento da textualidade literária. 

Um leitor implícito ou ideal.  

Entretanto, a visão de leitor literário, que permeia estes pensamentos avulsos, 

imbrica-se – muito mais – com as ideias de Gerard Langlade (2013), as quais parecem 

sentar as bases para uma nova epistémê: o leitor subjetivo.  

Sobre essa leitura, e sobre esse leitor, afirma Langlade: 

 

Essa leitura participativa, longe de ser ‘ingênua’, ou de diluir a obra 

em vagas referências ao vivido, está no fundamento mesmo da leitura 
literária. Ela realiza, com efeito, a indispensável apropriação de uma 
obra por seu leitor com um movimento duplo de implicação e de 
distância, em que o investimento emocional, psicológico, moral e 
estético inscrevem a obra como uma experiência singular. 
(LANGLADE: 2013, p. 37).    

 

Quando falo em leitor literário, porém, não o faço pensando apenas em leitor de 

livros. Os estudantes secundaristas que leem hoje o fazem, de acordo com Néstor García 

Canclini (2007), sem separar o leitor do espectador e do internauta que também habita 

neles. 

Por leitura literária entende-se, dessa forma, uma atividade plural e 

multifacetada a qual abrange a atualização de diversos e variados tipos e gêneros 

textuais, realizada numa infinidade de suportes, tantos quantos a velocidade e a 

convergência digital, próprias da contemporaneidade, o permitem.  

 

2.3 Redes de conectividade (a sua precariedade) 

Assim é, então, que, estabelecidas já as premissas teóricas acerca do conceito de 

literatura e de leitor literário, chego ao lugar da arte da palavra nos espaços educativos. 

É nesse ponto que constato a existência de uma problemática que chamo de uma dupla 

(des)articulação entre a leitura de literatura e o seu ‘ensino’ , no Brasil. Em um primeiro 
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nível de (des)articulação situam-se os centros de formação superior ligados às grandes 

áreas de letras e de educação, na sua grande maioria desvinculados, nas suas concepções 

filosóficas e na sua práxis, do fazer leitor das escolas de ensino fundamental e médio. 

Assim, a partir de uma pesquisa feita nos bancos de teses de instituições como a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), percebo uma 

escassez de empreendimentos de pesquisa centrados no estudo da leitura de literatura na 

Escola Básica.  

Em um segundo nível de (des)articulação encontra-se a própria Escola Básica, 

comprimida entre as demandas dos programas oficiais de ensino, geralmente menos 

pautados no objetivo de desenvolver valores de uso do que em perpetuar valores de 

troca impostos pelas leis do mercado . Ademais, estão as precárias condições de 

trabalho, geradas por contextos de infraestrutura deficiente e de profissionais que, 

embora possam carregar sonhos e boas intenções, na sua grande maioria receberam uma 

formação fruto do primeiro nível de (des)articulação, que os leva a um despreparo para 

conceber e realizar com um máximo de produtividade a tarefa-técnica de ler literatura 

com seus discentes. 

 

2.4 Estudante do Ensino Médio: leitor?  

Dentro desse contexto de (des)articulações entre a Universidade e a Escola 

Básica, surge, como objeto de preocupação, mais que como sujeito em construção, o 

estudante, visto pelos gestores e pensadores da educação como um todo homogêneo ao 

qual falta a leitura, e em especial a leitura de literatura. Esse “discurso da falta”, que, 

segundo Tania Rösing (2005), lhe impõe a pecha de “não leitor”, arrasta consigo a 

marca igualadora, quase sempre sem ligação com perguntas que aqui levanto, referidas 

à individualidade, à diversidade do que deve se entender por “estudantes”: quantos e por 

que realmente não leem? O que leem aqueles que leem? Quando, com quem, para 

quem, por meio de quais suportes, quer seja no papel, quer seja nas telas dos 

computadores e por que razões os estudantes leem hoje em dia?  

Estabeleço, então, para o desenvolvimento destes pensamentos, a premissa de 

que, longe das ideias que circulam e se arrastam como regueiro de pólvora sobre a não 

leitura literária dos estudantes, não poucos são os que, por diversos motivos, de diversas 

maneiras e em diversos suportes, leem na contemporaneidade. 

O meu convívio quase diário durante mais de uma década e meia com estudantes 

e professores do Ensino Médio constitui-se em fonte de reflexão que embasa essa 
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premissa. Essa fonte, no nível da experiência, aporta uma visão não exata, porém clara 

na intuição, da quantidade de estudantes que já passaram pelos bancos e pelos 

corredores escolares levando consigo livros, revistas em quadrinhos, Ipads e e-books 

contendo histórias que os fascinavam ao ponto de se “desligarem” do quadro, da voz do 

professor e dos conteúdos formais, para seguirem o curso da narrativa. Leituras feitas à 

revelia da hierarquia escolar, não poucas vezes “cega” diante das infinitas possibilidades 

que se lhe apresentam ao se deparar com um estudante carregando uma história nas 

mãos. 

 

2.5 Mediações  

 Entendo que enquanto gestores escolares, professores e outros agentes 

implicados com a escola não compreenderem a alteridade marcadamente 

transformadora do social e do humano que há nos estudantes de hoje, a escola não 

conseguirá sair do impasse em que se encontra em relação à construção de habilidades e 

competências a serem desenvolvidas nos homens do futuro, cidadãos locais e 

planetários. Essa inquietação surge da percepção que se tem da Escola Básica como 

“espinha dorsal da nação”, capaz de oferecer mais e mais espaços de emergência, 

paulatina e confiante, de indivíduos sociais ricos em autodesenvolvimento. Nasce, com 

a mesma intensidade, e como complemento lógico da primeira, da necessidade de criar 

uma sociedade planetária mais humana, mais consciente da complexidade do mundo.  

Assim, uma prática educacional deveria ter no horizonte, como o seu nome já o 

indica, a tarefa de “educar” os discentes sob a sua orientação. A palavra “educar”, do 

latim educare, alude à ideia de proporcionar “ductos” que permitam ao educando “sair 

para fora de si” à procura de outros modos de ver, de sentir, de organizar a vida, para, 

em seguida, incorporar, trazer ao próprio corpo aquilo que se experimentou, percebendo 

semelhanças e diferenças com a própria sensibilidade, com a própria visão de mundo, 

com a própria organização da vida. Funda-se, segundo Regina Zilberman (2008), 

portanto, no ideal de que “é possível mudar a atitude individual e a configuração da 

sociedade por meio da ação humana” (ZILBERMAN: 2008, p. 38). 

Graça Paulino e Rildo Cosson (2009) entendem, o letramento literário “como 

um processo de apropriação da literatura enquanto construção literária de sentidos” 

(ZILBERMAN, RÖSING: 2009, p. 67), sedimentando a leitura literária nos educandos 

como uma necessidade que não poderia deixar-se de lado, sob pena de alguma espécie 

de ‘mutilação’, não somente do intelecto, mas também do espírito. 
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Entender o letramento literário como um processo, segundo Paulino e Cosson 

(2009), significa ter consciência de que se trata de “um estado permanente de 

transformação, uma ação continuada e não uma habilidade que se adquire como 

aprender a andar de bicicleta ou um conhecimento facilmente mensurável como a 

tabuada de cinco” (ZILBERMAN; RÖSING : 2009, p. 67). Requisito sine qua non para 

esse tratamento é o contato com os textos literários, a sua leitura efetiva, não bastando 

apenas falar-se a respeito das obras; é imperativo lê-las. Se não se lê, não se interioriza. 

Se não se interioriza, se abandona, por falto de sentidos. 

 

3 Algumas considerações para uma presença orgânica da leitura literária na escola 
 

Tentarei, portanto, organizar o pensamento a partir de alguns desafios para uma 

transformação do lugar que ocupa a leitura literária nos espaços escolares urbanos hoje 

– que certamente já está de muitas maneiras em curso, porém não instalada 

organicamente – para a qual o alargamento do presente seria fator imperativo e 

consequência natural dela.  

 

3.1 Redimensionar os estudantes leitores.  

Falo daquele leitor que Paulino (1990) chama de “leitores potenciais de carne e 

osso” e “bichos muito espantosos”. Transformar duas maneiras de olhar: aquela que tem 

insistido na falta de leitura literária por parte dos estudantes e aquela outra que, ao se 

defrontar com estudantes leitores, tende a desqualificá-los por supostos “erros de 

leitura” ou pela falta de valor das suas escolhas. Dessa maneira, parar-se-ia de esperar 

que “um dia os estudantes voltem a ler” e se entenderia que isso já acontece. 

Nessa esteira de pensamento, entende-se que Langlade (2013), ao colocar a 

leitura como um investimento emocional, psicológico, moral e estético que faz da 

leitura literária uma experiência singular , não apenas dialoga com Orhan Pamuk 

(2013), que pensa que “ler um romance é uma coisa muito ativa [pois] se o leitor não 

tiver nenhuma imaginação, o romancista desaparece” (PAMUK: 2013, p. 156), mas 

ainda – e o que mais importa  – inscreve na teoria um jeito de ler que já pode encontrar-

se na prática de um bom número de estudantes que – de fato – leem na 

contemporaneidade.  

Assim, constata-se uma tendência de leitura desses estudantes em que a remissão 

à própria vida é permanente na atualização que realizam dos textos que leem. Isso 
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muitas vezes os leva a definir como “muito profundo” alguma ideia ou alguma 

passagem lida, pois eles parecem lançar mão da memória pessoal, constituída tanto das 

experiências vividas quanto das adquiridas por meio de outras leituras que realizaram, 

transluzindo um horizonte de expectativas que se funda num arcabouço intertextual.  

 

3.2 Considerar o alcance de mediações atentas, não improvisadas.  

Um mundo feito de redes de conectividade pressupõe a possibilidade de se 

usarem – como pouco tem se dito até agora – os próprios canais de conexão para criar 

condições de expansão e de legitimação dos gestos, dos modos e dos gostos de leitura 

dos estudantes que leem nesse mundo tecnocultural. De fato, de muitas formas, os 

estudantes já se apropriaram desses canais não apenas para ler, mas também para falar 

em rede sobre o que leem. Podem-se compreender essas redes, que acontecem tanto nos 

corredores da escola quanto nas redes sociais e algumas vezes nas próprias salas de 

aula, como mediações que emergem espontaneamente, fruto da cumplicidade com que 

eles, pares entre pares, se manejam quando dos seus interesses se trata.  

Essas mediações, entretanto, se limitam, no mais das vezes, a indicações de 

livros, a comentários referidos mais à superfície dos textos que leem. Trata-se de 

mediações não planejadas, que, pela sua natureza espontânea, acabam não atingindo um 

bom número de estudantes, e sim geralmente aqueles que, por diversos motivos, 

encontram-se mais perto da área de ‘influência’ de alguns outros estudantes que já leem.   

Deveria, porém, emergir uma mediação atenta, que visasse a enraizar hábitos de 

leitura literária para além dos gostos de uma etapa da vida em que, segundo muitas 

pesquisas, se lê com maior frequência, embora a opinião geral seja a de que os 

estudantes não leem! 

Uma mediação atenta, conectada, em rede, articulada. Uma mediação que tente 

driblar as mediações do mercado, das obrigações escolares verticalizadas a partir de 

programas que pensam na formação de um contingente que supra a mão de obra para 

esse mesmo mercado e não no desenvolvimento de consciências autônomas. Uma 

mediação que tenha como um dos seus objetivos a formação de mais mediadores de 

leitura, para que a ação não dependa unicamente de uma parte, cuja eventual falta seja 

medida pela paralisação total de uma corrente que não deveria parar. Uma mediação 

centrada na conversação literária, pois é conversando sobre o que se lê que se concretiza 

plenamente a leitura. E é conversando sobre o que se lê que se aprende a conversar 

sobre o que se lê.   
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3.3 Criar um ambiente de leitura literária dentro da escola.  

Um ambiente que paire soberano, para além de disputas entre disciplinas, entre 

professores e entre professores e alunos. Um ambiente que não seja necessariamente o 

da “escolarização” da leitura literária, mas sim o da “familiarização” entre esta e os 

discentes. Uma familiarização que brote do entendimento – que emerge do pensamento 

de Todorov (2012) – de que a Literatura é uma arte e não uma ciência; não uma 

disciplina a ser “estudada”, mas sim lida e desfrutada, comentada, analisada, pois 

entendida a sua leitura como a produção de um conhecimento diferenciado, não 

tecnicista, e sim relacionado à condição humana, à esfera da sensibilidade e da empatia,  

muitas vezes negadas, embora não oferecidas, aos estudantes pela escola.  

Para essa familiarização seria necessária a construção de ambientes físicos – no 

sentido material, de arquitetura em si – para a leitura literária. Se se torna difícil pensar 

na ideia de cada escola contar dentro do seu perímetro de localização geográfica com a 

presença de uma biblioteca que venha a incentivar e promover a leitura literária 

mediando escolhas e formação de acervos, talvez seja menos distante visualizar a 

implantação dentro de cada escola de uma biblioteca ou sala de leitura que, mesmo 

pequena – só por tamanho –, conseguisse representar um “convite sempre presente” 

para a leitura literária.  

Porém, que tipo de formação deveriam ter os profissionais ligados à escola 

básica para sentirem, eles mesmos, a necessidade da implantação de uma sala ou 

biblioteca dessa natureza? Quem promoveria esse tipo de realização dentro de um 

sistema que visa à manutenção de um estado de valores em que importa menos o 

imaginário e o mundo sensível do que o preparo – o treino – para a dinâmica social já 

estabelecida e aparentemente imutável?  

Embora seja uma infraestrutura adequada um elemento que muito pode 

contribuir para a formação de um espaço de familiarização com a leitura literária, esta 

não chegará a consolidar-se plenamente se não estiver acompanhada por um contingente 

de profissionais preparados para lidar cotidianamente com as vicissitudes e os desafios 

que implicam mediar as leituras literárias de leitores ainda não plenamente seguros do 

seu desejo de ler. Caberia esse desempenho única e exclusivamente ao professor? E, se 

fosse ao professor que coubesse, teria de ser necessariamente ao professor de língua 

portuguesa? Quais os profissionais que poderiam abraçar essa tarefa e essa causa da 

leitura literária na escola?  
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3.4 Articular a leitura e a conversação literária na escola básica às práticas e aos 
programas dos centros de formação profissional universitária. 

Esses mediadores engajados política e profissionalmente com a leitura e com a 

conversação literária somente poderiam emergir de dois movimentos simultâneos. 

Efetivamente, o primeiro desses movimentos talvez devesse centrar-se no apoio e na 

capacitação do contingente humano que já se encontra presente – tanto do tempo atual 

quanto do corpo físico – nas escolas. Assim, promover-se-iam encontros sistemáticos 

em que se compartilhassem experiências de leitura, se discutissem acervos, se pensasse 

e se refletisse, enfim, sobre o ato de mediar leituras. Tudo isso se poderia fazer mediante 

círculos de leitura formados por profissionais da leitura nas escolas – pois é lendo, 

reitera-se, que se aprende a ler e conversando sobre o que se lê se aprende a conversar 

sobre o que se lê. 

Pari passu, dever-se-ia estar configurando outra articulação: a de uma reforma 

dos programas de formação dos cursos de licenciatura em geral, de pedagogia, das 

escolas de biblioteconomia e, principalmente, dos institutos de letras, que levasse em 

conta as competências reais indispensáveis ao exercício da docência na escola básica – 

falo de letramento, da competência da leitura e da escrita, e do letramento literário. Uma 

reforma que transformasse o olhar, a ação e a concepção que implicam na formação de 

professores. Uma reforma que freasse a presença de disciplinas que hoje se ensinam, 

mormente, que são irrelevantes para a formação docente, acelerando a inclusão de 

outras disciplinas, formadas de teorias e de práticas – e essa palavra é fundamental – 

que são de primeiríssima necessidade, para que alguém que se forme na área possa 

trabalhar em conexão com o que se espera, hoje, de um professor de língua.  

  No entanto, outros questionamentos aparecem quando se pensa nessas demandas 

da educação atual e da leitura literária com estudantes. De quais segmentos sociais 

deveriam eclodir esses movimentos reformadores? De técnicos ou profissionais que, 

embora em muitos casos sejam altamente gabaritados na área de letramento e de 

formação linguística, encontram-se há muito tempo afastados das salas de aula? Ou de 

profissionais que gerem na práxis diária, atuando nas respectivas salas, de aula e de 

coordenação, as universidades do País? Mas se esta última pergunta se respondesse 

afirmativamente, caberia apenas a esses profissionais essa reforma universitária? Ou 

àqueles que também já se formaram nelas e atuam hoje nas salas de aula e coordenação 

das escolas de Ensino Fundamental também competiria uma participação ativa nessas 
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discussões e práticas reformadoras, tendo em vista a riqueza empírica que detêm a 

respeito?  

 
3.5 Pensar-se num movimento permanente das práticas de letramento e de 
letramento literário nas escolas, articulado a projetos de pesquisa nas áreas de pós-
graduação. 

Quem pensa e acaba, por isso, delineando as tendências educacionais, de 

formação são, na maior parte das vezes, os programas de pós-graduação das 

universidades brasileiras. Por isso, fazer das pesquisas de campo e de ação uma 

realidade mais presente, é um imperativo que não poderia continuar a negligenciar-se, 

caso se queira, realmente, mudar a realidade da leitura no País. Poder-se-ia pensar nelas 

como as grandes articuladoras entre os diferentes níveis do fazer educacional, levando a 

prática para a teoria e a teoria para a prática. Programas como o Programa de Mestrado 

Profissional em Letras, PROFLETRAS, coordenado pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), que visa, dentre outros objetivos, a capacitar docentes para a 

leitura literária na escola são já uma realidade em muitas universidades brasileiras, mas 

ainda deveria ser ‘adotada’ por uma maioria dos programas de pós-graduação do Brasil.  

 

4 Considerações finais 

Quanto tempo demorará ainda para começar a se viver o presente da leitura 

literária nas escolas e universidades do País? Se se precisa de livros, de pessoas e de 

ideias, como fazer essas ideias circularem? Quem poderá continuar a dizer que são os 

estudantes os que não leem e assumirá que na verdade são os profissionais da área de 

educação que, muitas vezes, com eles não leem? Quando a leitura e a escrita, assim 

como a expressão oral, passarão a ocupar o lugar que lhes corresponde dentro dos 

centros de formação, quer se trate da escola básica, quer se trate da universidade? 

Quando se abandonarão definitivamente padrões de ensino ligados a uma modernidade 

que via na razão da medida e da ordem o seu modo de agir? Quem continuará na 

realização desse tipo de pesquisas que nos tiram da teoria pura, do exercício seco da 

intelectualidade sem prática, para tentar transformar não no futuro, mas sim no 

presente? 

Que fique, assim, a inquietação para se responder a essas questões como 

alavanca para futuras pesquisas, menos centradas em revisões bibliográficas ou de 

pensamentos do que na busca por claves dadas pela realidade social, familiar, 

educacional, tecnológica, enfim, cultural. Claves que podem aflorar a partir de 
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encontros entre textos literários, estudantes e adultos, como aqueles que dão 

embasamento à configuração desses pensamentos avulsos aqui apresentados. Claves 

que nos levem, enquanto professores e formadores, a abandonarmos o lugar da garupa e 

tomarmos, agora, as rédeas da formação não apenas técnica, mas humana dos nossos 

estudantes.  
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A EXPERIÊNCIA DE LEITURA LITERÁRIA NO ATUAL CONTEXTO DA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA: O LIVRO DIDÁTICO DE 

LITERATURA É TRAVA OU MOTOR?

Resumo: A partir da criação da 
Tecnológica, em 2008, surgiram
Tecnologia (IF), presentes em todos os estados do país. O intuito foi institucionalizar e integrar 
ações da Educação Básica de Nível Médio com a Educação Profissional e
promover o desenvolvimento sócio
Nesse contexto, tornam-se imprescindíveis ações que propiciem, ademais da formação técnica, a 
formação humanística necessária à plena atuação dos
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delimitado por parafusos, fios, eletrodos, placas, conectores e afins, aparelhos dos mais 

diversos, o incentivo à leitura emerge como uma possibilidade de resgate da 

humanidade dos sujeitos. Se o ambiente de formação profissional exige que a 

objetividade e a precisão estejam em constante exercício, é pela literatura que os 

aprendizes podem extravasar sensações e, inclusive, permitir-se duvidar e refletir acerca 

do que veem.  

Nesse sentido, com o presente trabalho, pretendo ampliar a discussão quanto à 

pertinência dos estudos de literatura no âmbito da educação profissional integrada, isto 

é, no que se refere às práticas educativas em que se coadunam os conhecimentos da 

formação técnica com aqueles previstos pelos programas concernentes ao Ensino 

Médio. Minhas reflexões estarão concentradas quanto ao incentivo das atividades de 

leitura literária nesse ambiente escolar específico, examinando as potencialidades 

oferecidas por alguns livros didáticos voltados à disciplina de Literatura Brasileira. 

 

1 A Educação Profissional no Brasil: da formação de mão de obra à formação 

cidadã 

Saviani (2007) aponta que a formação profissional é indispensável para a 

garantia da vida em sociedade, na medida em que é pelo trabalho que os sujeitos obtêm 

meios de subsistência e, também, podem ter acesso aos bens que lhes permitem viver 

dignamente. De herança passada de pais a filhos ou simplesmente “saber fazer”, a 

aprendizagem de uma profissão em um ambiente institucionalizado passou a ser 

realidade apenas no século XX, no Brasil. Em 1909, durante o governo de Nilo 

Peçanha, surgiram as “Escolas de Aprendizes Artífices”, vinculadas ao Ministério dos 

Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio e destinadas ao ensino profissional, 

primário e gratuito, para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Anos mais 

tarde, com o governo de Getúlio Vargas, em 1930, houve uma importante iniciativa para 

impulsionar o ensino profissionalizante no país, através de uma política voltada à 

expansão industrial.  

Em um século, diferentes ações governamentais se sucederam para empreender a 

educação profissional no Brasil, conforme os interesses econômicos dos mercados 

interno e externo, bem como das agências de fomento. A mais recente mudança é datada 

de 29 de dezembro de 2008, quando o então presidente da República, Luiz Inácio Lula 

da Silva, assinou o Projeto de Lei Nº 11.892/08, pelo qual se instituiu a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O objetivo era estimular o 
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desenvolvimento de recursos técnicos e tecnológicos, a fim de beneficiar as 

comunidades em que os Institutos Federais (IF) se fizessem presentes.  

Instituições pluricurriculares e multicampi, os Institutos Federais são 

especializados na educação profissional e tecnológica, em diferentes modalidades de 

ensino. Possuem como meta a institucionalização e a integração das ações da Educação 

Básica de Nível Médio com a Educação Profissional e Tecnológica. Para tanto, a 

referida lei determina que no mínimo 50% das vagas de cada Instituto devam ser 

destinadas à oferta de cursos de nível médio, em especial aos cursos de currículo 

integrado, para os estudantes que estão concluindo o Ensino Fundamental e para o 

público da educação de jovens e adultos. Atualmente, o Brasil conta com trinta e oito 

Institutos Federais e 644 campi em funcionamento, espalhados por todos os estados da 

nação1. 

Como se percebe, se a educação profissional formal iniciou com a prerrogativa 

de meramente auxiliar a população de baixa renda, atualmente, a proposta dos Institutos 

Federais almeja expectativas maiores. Aprender uma profissão representa, hoje, 

instrumentalizar-se com os avançados recursos da tecnologia, a fim de promover 

crescimento pessoal e, também, da comunidade em que o profissional atuará. E isso 

deve começar, de preferência, já ao final do Ensino Fundamental. O foco, portanto, 

deslocou-se da superação da pobreza para a formação da juventude.  

E é justamente nessa etapa da vida – a juventude – quando os estudantes 

costumam tomar contato com os primeiros tópicos de teoria literária “propriamente 

dita”. De acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM, 

2006), é o Ensino Médio o momento quando os alunos precisam sistematizar 

conhecimentos acerca de linguagem literária, gêneros literários, periodização literária 

etc. Nesse sentido, o ensino de literatura no contexto da Educação Profissional Integrada 

pode, sim, ser um grande aliado na preparação de profissionais capazes de refletir sobre 

as tecnologias com que lidam, sobre sua própria condição, sobre maneiras de 

empreender melhorias para a comunidade em que estão inseridos. O conhecimento 

precisa ser construído de forma integrada, aproximando-se a formação técnica à 

humanística. Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 1093) ratificam esse argumento, ao 

afirmarem que “A integração exige que a relação entre conhecimentos gerais e 

específicos seja construída continuamente ao longo da formação, sob os eixos do 

                                                           
1 Dados disponíveis em <http://redefederal.mec.gov.br>. Acesso em 28 jul. 2016. 
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trabalho, da ciência e da cultura”. Logo, fomentar o potencial da palavra literária para 

além da sala de aula é, assim, o desafio para o professor de literatura, como pretendo 

abordar a seguir. 

 

2 Aulas de literatura e “educação leitora”: para além de conceitos e teorização 

Para o sociólogo e crítico literário brasileiro Antonio Candido (1970), a 

literatura é um direito do ser humano, tão imprescindível quanto o alimento, o vestuário 

e a moradia. Pautando-se pela distinção entre “bens compressíveis” e “bens 

incompressíveis”, proposta pelo sociólogo francês Louis-Joseph Lebret, Candido 

entende que o direito à literatura é um bem incompressível, na medida em que ela 

assegura a integridade espiritual ao ser humano. Assim, a literatura humaniza, ao 

permitir que o leitor possa vivenciar dialeticamente os problemas intrínsecos à cultura 

em que ele está inserido, através do contato com a ficção, a poesia e a ação dramática: 

 
Entendo aqui por humanização (já que tenho falado tanto nela) o 
processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos 
essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa 
disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a 
capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a 
percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do 
humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na 
medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a 
natureza, a sociedade, o semelhante. (CANDIDO, 1970, p. 180. Grifo 
do autor.) 

 

Quase cinquenta anos depois, e essas palavras de Candido permanecem 

reverberando sua pertinência. O mundo moderno chama à individualidade 

“tecnocêntrica”: sujeitos dependentes de seus aparelhos celulares, com um número cada 

vez maior de recursos, acreditam estar, assim, mais “conectados” à realidade... Ou 

afastando-se dela, na verdade? A literatura, no entanto, pode surgir na contramão desse 

processo, na medida em que institui a reflexão e, em decorrência, abre margem à 

instauração do diálogo e da troca de experiências, reinserindo o sujeito no mundo. Se a 

literatura tem o potencial de aproximar o sujeito a si mesmo e àqueles que o cercam, o 

professor da disciplina de literatura não pode estar alheio quanto à prática de leitura no 

espaço da sala de aula. 

Reafirmando a premissa da humanização pela literatura e a necessidade dessa 

disciplina no ambiente escolar, Rildo Cosson destaca: 
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A literatura nos diz o que somos e nos incentiva a desejar e a 
expressar o mundo por nós mesmos. E isso se dá porque a literatura é 
uma experiência a ser realizada. É mais que um conhecimento a ser 
reelaborado, ela é a incorporação do outro em mim sem renúncia da 
minha própria humanidade. [...] É por possuir essa função maior de 
tornar o mundo compreensível transformando sua materialidade em 
palavras de cores, odores, sabores e formas intensamente humanas que 
a literatura tem e precisa manter um lugar especial nas escolas. 
Todavia, para que a literatura cumpra seu papel humanizador, 
precisamos mudar os rumos da sua escolarização [...]. (COSSON, 
2007, p. 17) 

 

Regina Zilberman também é uma pesquisadora com vários trabalhos publicados 

acerca do ensino de literatura. Em 2008, em Literatura e pedagogia: ponto & 

contraponto, obra escrita em parceria com Ezequiel Theodoro da Silva, Zilberman 

expõe o papel da literatura na escola, em três capítulos que dialogam com os de Silva. 

Em Sim, a literatura educa, a autora traça um histórico da inclusão dos estudos 

literários no contexto escolar, chegando até o século XVIII, quando começou a aliança 

dessa disciplina com o projeto de afirmação das identidades nacionais. No que se refere 

ao Brasil, a pesquisadora chama a atenção para a crise observada no ensino de literatura 

nos últimos vinte anos, o que se deve a decisões político-governamentais. Para 

Zilberman, a escola profissionalizante passou a ser encarada como mera formadora de 

mão de obra, tendo em vista a aceleração da indústria. Como consequência, se houve 

um aumento no contingente de pessoas com formação escolar, a qualidade dessa 

formação decaiu, pois o ensino profissionalizante, frente ao seu novo público, abdicou 

de qualquer paradigma. Isso justifica a superficialidade com que o texto literário é 

tratado nos livros didáticos que analisarei mais adiante. Fragmentos de textos que 

“pouco dizem” da obra literária como um todo e atividades de compreensão que não 

fogem do trivial, privilegiando o nível mais rudimentar de leitura, são uma mostra de o 

quanto o ensino de literatura ficou subjugado ante esse projeto escolar exclusivamente 

profissionalizante. 

Em meio a essa crise na formação escolar, o ensino de literatura também se viu 

obrigado a repensar suas finalidades. Uma vez que a escola se interpõe entre obra e 

leitor, a literatura necessita ir além da reafirmação da língua e da cultura nacionais. Esse 

poderia ter sido o objetivo do ensino de literatura em tempos passados, quando a escola 

em si era voltada para um público mais elitizado, que já trazia do ambiente familiar o 

convívio com as artes. Atualmente, como ressalta Zilberman (2008), o compromisso da 

educação literária escolar é maior, pois a carência na formação leitora implica outros 

6269

Ana
Pencil



6 
 

obstáculos, como a incapacidade de lidar com a norma culta, que, por sua vez, corrobora 

com a incompreensão de uma infinidade de textos, literários ou não, dificultando a 

consolidação do saber. Além disso, até mesmo a verbalização do pensamento, seja pela 

oralidade ou pela escrita, torna-se algo dificultoso. E a atuação dos alunos, dentro e, 

principalmente, fora do segmento escolar, vê-se inócua. Partindo do pressuposto de que 

a literatura tem um espaço ainda menor na sala de aula da educação profissional (tendo 

em vista o contingente de disciplinas técnicas, acaba sobrando para a disciplina de 

literatura a falta de um espaço “só para ela” na grade curricular), esses problemas 

podem se agravar vertiginosamente.  

O que resta, então, ao ensino de literatura, hoje? Regina Zilberman destaca que 

todo o potencial dessa disciplina está no fator fantasia, o qual é diretamente mobilizado: 

 

Dúbia, a literatura provoca no leitor um efeito duplo: aciona sua 
fantasia, colocando frente a frente dois imaginários e dois tipos de 
vivência interior; mas suscita um posicionamento intelectual, uma vez 
que o mundo representado no texto, mesmo afastado no tempo ou 
diferenciado enquanto invenção, produz uma modalidade de 
reconhecimento em quem lê. Nesse sentido, o texto literário introduz 
um universo que, por mais distanciado do cotidiano, leva o leitor a 
refletir sobre sua rotina e a incorporar novas experiências. 
(ZILBERMAN, 2008, p. 23) 

 

No capítulo Mas por que não educa mais, da referida obra, Zilberman faz 

questão de esclarecer o conceito de fantasia que defende. No sentido contrário da leitura 

pragmática, a fantasia não é, entretanto, vista como escapismo. É, antes, libertadora, na 

medida em que possibilita que o leitor reflita sobre seu cotidiano, ao relacionar lido e 

vivido: o contato com a obra literária traz à tona experiências e conflitos internos, ao 

mesmo tempo em que abre caminho para soluções. Com isso, reafirma sua importância 

no currículo escolar e, sobretudo, no contexto da educação profissional, historicamente 

fadada unicamente à formação técnica de trabalhadores, priorizando a quantidade no 

lugar da qualidade. Se o livro didático é, via de regra, o meio de acesso desses alunos ao 

universo literário, é imprescindível que o tratamento conferido à literatura nesses 

manuais esteja engajado com a tarefa de formar leitores críticos e atuantes. No item a 

seguir, analisarei duas diferentes obras didáticas, a fim de discutir o modo como 

apresentam o texto literário e como o abordam nas atividades propostas. 
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3 A disciplina de literatura nos livros didáticos voltados ao Ensino Médio: 

memorização, formação ou nada disso? 

Para minhas análises, tomarei como corpus as seguintes obras didáticas: 

Literatura Brasileira: das origens aos nossos dias, 15ª edição (1999), de José de 

Nicola, e Literatura Brasileira e Portuguesa, 1ª edição (2012), de Douglas Tufano. Em 

ambas, o capítulo que servirá de cotejo será aquele dedicado à literatura de estética 

barroca. 

O autor José de Nicola intitula o sétimo capítulo de sua obra como O Barroco. 

Essa sessão abre com a foto de uma escultura de um anjo barroco e, logo abaixo, uma 

estrofe do poema Da riqueza de estilo, de Mário Quintana. Ao longo das dezessete 

páginas posteriores, Nicola apresenta uma introdução a esse movimento estético, 

seguida por uma contextualização histórica e pela citação das principais características 

desse período literário, culminando com o item Produção literária, no qual são 

abordados os escritores Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos Guerra. O capítulo 

encerra com um espaço chamado Filmografia, em que há a resenha de quatro filmes 

que, de algum modo, se aproximam do pensamento barroco. 

Chama a atenção o forte apelo imagético conferido ao tema, nesse capítulo. À 

exceção de uma página, Nicola não economiza na apresentação de ilustrações e de 

pequenos textos em boxes, a fim de que tais recursos possam auxiliar na exposição das 

ideias barrocas. Há a reprodução de fotografias de igrejas, personalidades históricas, 

mapas, cartas geográficas, esculturas e quadros. Até mesmo um cartum de Luis 

Fernando Verissimo tem espaço.  

A primeira inserção de um texto literário ocorre no item Características do 

Barroco. Trata-se do soneto Ao braço do Menino Jesus de Nossa Senhora das 

Maravilhas, A quem infiéis despedaçaram, de Gregório de Matos. Esse texto surge 

apenas como exemplo de poesia cultista, e sobre ele não há comentário algum. Na 

sequência, há o fragmento de um texto de Padre Antônio Vieira, para servir como 

exemplo de crítica conceptista ao estilo cultista, e tampouco há alguma análise por parte 

de José de Nicola. 

No item Produção literária, após uma breve apresentação da vida e da 

produção literária de Padre Antônio Vieira, Nicola traz um fragmento do Sermão da 

sexagésima, para o qual são propostas quatro questões, a serem respondidas pelos 

estudantes. Três dessas perguntas requerem do leitor informações diretas (Dia versus 

noite; luz versus sombra; branco versus negro; subiu versus desceu. Vieira está 
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criticando o uso de qual figura?), e apenas a última delas exige um nível de resposta 

mais elaborado (Observa-se que em todo o fragmento apresentado Vieira critica o jogo 

de palavras, mas, ao final, quando mais contundente é a sua crítica, ele faz um jogo 

com a palavra palavra [grafada ora com inicial maiúscula, ora com minúscula]. 

Explique.). 

Algo semelhante ocorre com a apresentação de Gregório de Matos Guerra. Em 

uma página, é exposto um resumo da vida e do conjunto da obra desse autor, e dois 

poemas – a saber: uma estrofe de A uma freira, que satirizando a delgada fisionomia do 

poeta lhe chamou “Pica-Flor” e o soneto A Jesus Cristo Nosso Senhor – surgem nas 

páginas seguintes, no item Leitura, acompanhados por cinco questões voltadas para os 

alunos. Novamente, trata-se de exercícios cujas respostas vão desde a indicação da 

figura de linguagem observada nos versos destacados e da proposição de um sinônimo 

para determinado vocábulo, até a solicitação de completude de um silogismo.  

Nas cinco páginas seguintes, na seção Texto Comentado, o soneto Desenganos 

da vida humana, metaforicamente, de Gregório de Matos, é analisado por Nicola. Esse 

professor divide suas considerações acerca de tal poema em duas partes. A primeira 

delas é intitulada “A arquitetura”, em que são apontados aspectos relacionados à forma 

do texto, tais como esquema de rimas, seleção vocabular, figuras de linguagem, 

referência mitológica e técnica de “disseminação e recolha”. A segunda chama-se “A 

temática”, e nela José de Nicola centra suas considerações na gradação, figura 

responsável pela estruturação semântica do texto. Ao estudante/leitor cabe apenas 

acompanhar os argumentos expostos, uma vez que não lhe é dirigida qualquer atividade 

que possa referendar ou até mesmo contrariar a leitura que Nicola propõe para o soneto. 

A obra de Douglas Tufano dedica dezenove páginas ao Barroco. O capítulo O 

Barroco – Gregório de Matos e Padre Vieira principia com um ícone, disposto à 

esquerda da primeira página, que indica para o estudante a possibilidade de acesso ao 

conteúdo multimídia – trata-se de um vídeo, em que Tufano aponta a essência do 

movimento barroco. Abaixo deste ícone, há a reprodução de uma escultura que traz a 

imagem de Jesus Cristo morto, ocupando praticamente toda a página do manual. É 

possível presumir, então, que o capítulo terá forte apelo imagético para tratar da 

literatura barroca. 

Na página seguinte, sob o subtítulo Entre o céu e o inferno, há uma pequena 

apresentação dos princípios que guiaram “o homem barroco” e, então, segue-se uma 

imagem de Jesus Cristo crucificado, ao lado do poema Buscando a Cristo, de Gregório 
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de Matos. Abaixo desse texto, são propostas quatro questões aos estudantes. O intuito é 

relacionar a imagem da escultura da página anterior com o poema. No entanto, as 

perguntas são predominantemente rasas (exemplo: No último terceto, qual é o desejo do 

eu lírico?) e em nada se vinculam a uma suposta análise da escultura. 

Na sequência, surgem quatro páginas de teoria acerca da escrita barroca e do 

contexto histórico da época. Apenas três estrofes de poemas barrocos figuram nesta 

parte, mas há a inserção de uma pintura de Juán Leal e de uma fotografia com esculturas 

de Aleijadinho, tomando conta de quase uma página inteira. Os estudantes são incitados 

a interagir com esse material através da leitura de um fragmento de autoria do professor 

Luiz Roncari, a respeito do Barroco. Três questões são propostas, e basta ao leitor ir ao 

fragmento para encontrar as respostas. 

O poeta Gregório de Matos é exposto através de um fragmento e dois sonetos 

completos, a fim de registrar as três vertentes de sua produção: poesia satírica, religiosa 

e lírica. Alguns dados de sua biografia, bem como tópicos quanto ao seu projeto 

literário, são mencionados. Acerca dos textos, são propostas aos estudantes sete 

questões ao total, sendo três delas objetivas, isto é, basta assinalar um “x” na alternativa 

correta. Os ícones que remetem ao conteúdo multimídia seguem figurando nas laterais 

das páginas. 

Antes da apresentação da vida e da obra de Padre Antônio Vieira, o poema 

Crucifixo de Ouro Preto, do modernista Murilo Mendes, é exposto, seguido por uma 

questão que solicita ao estudante estabelecer uma relação desse texto com a poesia 

barroca. 

Três fragmentos de sermões de Padre Antônio Vieira são apresentados, após 

informações quanto à vida e à obra do religioso. Para cada fragmento são propostas 

questões aos estudantes, com respostas que condizem, todas elas, com uma leitura 

superficial dos fragmentos (Exemplo: Cite a advertência feita no final do texto [Sermão 

Vigésimo Sétimo] a esses senhores. O que ela revela?). Uma única questão tem por 

comando o verbo “explicar”. A relação do fragmento lido com os tempos atuais é assim 

explorada: O assunto abordado por Vieira nesse texto pode ser considerado atual em 

nossos dias? Por quê? 

Ao final do capítulo, há o box Vale a pena. Nele, são sugeridos um livro, um 

filme e um site, com referência à temática barroca. Voltando ao apelo imagético, as 

quatro páginas finais do capítulo são dedicadas à arte barroca, com o registro de obras 
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de artistas estrangeiros e brasileiros. As imagens ocupam quase a totalidade das páginas. 

Há pequenos excertos contextualizadores. 

Portanto, tendo em vista a descrição do modo como a literatura barroca foi 

abordada pelos autores José de Nicola e Douglas Tufano em seus materiais voltados 

para a disciplina de Literatura no Ensino Médio, é possível concluir que não se trata de 

um incentivo à memorização – afinal, predominam as informações de cunho histórico, 

biográfico e, em menor proporção, estilístico –, sendo que as atividades propostas aos 

estudantes surgem logo após os fragmentos das obras literárias, estando diretamente a 

elas vinculadas. O texto literário, assim, se veste de um caráter meramente utilitário 

(Rouxel, 2013), abnegando seu potencial libertador. Contudo, tampouco é observável 

uma preocupação com a formação leitora dos estudantes, tendo em vista a quantidade de 

imagens arroladas, o teor das questões que visam à compreensão dos textos e a opção 

por fragmentar os poemas, sem expô-las em sua versão integral. Nesse sentido, tais 

materiais estariam mais próximos de uma bricolagem de elementos vinculados (ou 

artificialmente aproximados) com a estética barroca, estando o texto literário longe de 

ser o protagonista nesse processo. A primazia é da imagem, ocupando nessas obras um 

espaço que poderia ser destinado a uma melhor abordagem dos referidos textos 

poéticos. Tal como salienta Pinheiro (2006), o diálogo entre as diferentes manifestações 

artísticas é válido, com o objetivo de despertar a sensibilidade e a criticidade nos 

estudantes; no entanto, em se tratando de manuais de literatura, presume-se que o texto 

literário é que deveria se sobressair. 

É inegável a importância do trabalho com a intertextualidade, tal como o 

manual de Douglas Tufano propõe, mas, por outro lado, é questionável a amplitude do 

questionamento – basta solicitar ao aluno a comparação do poema de Murilo Mendes 

(cuja escrita remonta a pelo menos setenta anos atrás) com o de Gregório de Matos, do 

século XVII? E as referências do mundo contemporâneo? E as leituras “de fora da 

escola” que os alunos trazem? 

Essa perspectiva de segundo plano imposta ao texto literário pelos manuais 

analisados reforça a premissa de que o trabalho com a leitura literária em sala de aula 

não é uma prioridade. E tal fato soma-se e engrandece sua gravidade quando se trata do 

trabalho com a literatura no contexto da educação profissional, cujos currículos denotam 

um apelo cada vez maior às disciplinas de formação técnica em detrimento daquelas que 

promovam a formação humanística dos estudantes. Formar mão de obra para operar 

máquinas é suficiente? E a formação crítico-cidadã?  
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4 Para ir além do livro didático: em busca da formação leitora 

As análises dos dois manuais destinados ao ensino de literatura mostraram o forte 

apelo à imagem, talvez justificado como uma tentativa dos autores Nicola e Tufano para 

acompanhar os avanços da sociedade atual, cada vez mais acelerada, imediatista e afeita 

por multimeios. No entanto, é preciso que o contato do aluno com a literatura na escola 

privilegie a obra literária desde a sua fonte integral, pois é assim que se dará a 

transformação – ou melhor, a pretendida humanização. O livro didático, nesse contexto, 

acaba por ter como função ser apenas o impulso inicial para que o estudante tenha 

verdadeira interação com a escrita literária, cabendo ao professor o engajamento na 

condução das práticas que visem à compreensão e à interpretação das leituras, com o 

objetivo de favorecer a formação leitora, imprescindível ao pretendido ensino que seja 

capaz de integrar o conhecimento técnico ao humanístico. 

Os estudantes também devem contribuir nesse processo. Afinal, se eles têm uma 

carga de leituras extraescolares, por que não a correlacionar com as obras em estudo? É 

fato que o ensino escolar privilegia o cânone literário, mas é necessário que esse 

compêndio seja tratado como algo em constante ampliação/reordenação. A literatura de 

cunho oral, por exemplo, como destaca Alves (2013), não deveria ficar à margem do 

trabalho escolar com literatura. 

Portanto, o livro didático não se mostra como o melhor aliado do professor de 

literatura, tanto no contexto da formação profissional quanto fora dele. Lajolo (2005) 

indica alguns caminhos para que o trabalho com a escolarização do texto literário possa 

se converter em algo mais efetivo. Para a autora, o professor de literatura não pode se 

furtar a analisar com seus alunos a época de produção da obra lida, bem como as críticas 

que sobre tal obra se fizeram. Contudo, tais ações devem visar facilitar a esses leitores 

em formação a sua inserção no que foi lido, oportunizando espaços de troca de 

experiências, a partir do contexto de recepção.  

Compagnon, citando trabalhos de Iser e Ingarden, afirma que “O objeto literário 

autêntico é a própria interação do texto com o leitor” (COMPAGNON, 2014, p. 147). 

As análises empreendidas apontam que o livro didático parece cercear essa ligação, 

silenciando o texto literário em sala de aula. Esses manuais, aludindo ao título deste 

artigo, estão longe de ser um motor ao almejado perfil de leitor, mas rotulá-los como 

uma trava à leitura parece-me desprezar a incipiente – mas existente – arte literária que 

eles trazem. Logo, é papel do professor – não apenas no contexto da Educação 

Profissional, mas principalmente nela, pelas razões já elencadas – buscar outras 
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propostas, a fim de permitir que a literatura se mantenha audível na pretendida formação 

técnico-cidadã. 
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UM PROJETO ALÉM DA SALA DE AULA: A PRODUÇÃO DE UM 
PORTFÓLIO DE LEITURA A PARTIR DE A HORA DA ESTRELA, DE 

CLARICE LISPECTOR 

Sarah Vervloet (USP) 

 

 

RESUMO: O trabalho apresenta resultados e reflexões a partir de práticas de leitura em sala 

de aula, na biblioteca da escola e em outros espaços. As aulas de Língua Portuguesa tiveram 

como foco a leitura de A hora da estrela, de Clarice Lispector e, por meio dessas leituras, muitas 

discussões foram suscitadas, assim como um trabalho final, chamado portfólio de leitura. O 

projeto teve duração de aproximadamente dois meses e ocorreu com alunos do primeiro ano do 

ensino médio do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) campus Piúma. Questiona-se por 

que é tão desafiador estimular a aproximação entre alunos e livros e quais são as possíveis 

influências de uma obra literária. Para tanto, fazem-se necessárias as discussões em torno do 

contexto escolar, das práticas de leitura dos alunos, do ensino de literatura e de leitura. Por sua 

vez, a metodologia de pesquisa utilizada esteve voltada ao coletivo, favorecendo a discussão e a 

produção cooperativa. O próprio material produzido ao longo das atividades, o portfólio de 

leitura, favorece a prática desarticuladora disciplinar, o que adequa a atividade à realidade de 

cada turma. 

Palavras-chave: Leitura. A hora da estrela. Clarice Lispector. Portfólio de leitura. 

 

Ao iniciar um percurso de dois anos no Instituto Federal do Espírito Santo 

(IFES), no campus Piúma (litoral sul do Espírito Santo), deparei-me, logo de imediato, 

com um impasse: o mês era maio de 2014 e as quatro turmas do Primeiro Ano do 

Ensino Médio ainda não haviam realizado uma leitura integral de uma obra literária 

naquele ano. Há uma série de questões relacionadas a este fenômeno em específico nas 

quais não pretendo adentrar e, além disso, apontar culpados não é a intenção deste 

trabalho. Após uma série de aulas e de conversas relativas à leitura literária, percebi que 

os alunos e as alunas já tinham para si uma espécie de constatação (insatisfatória) de 

que qualquer proposta de leitura que surgisse das aulas seria algo maçante. Diante dessa 

expectativa, elaborei um projeto de cunho um pouco mais intuitivo, pois as 

preocupações iniciais eram exatamente essas: a necessidade de ler com a turma e a 
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negação internalizada para com as aulas de literatura. A escolha pela obra também 

perpassou essas questões, tendo em vista que A hora da estrela, de Clarice Lispector, é 

um livro composto de poucas páginas – o que, numa primeira visada, pode ser positivo 

para um leitor que pouco pratica – e, principalmente, é uma obra que me deixa à 

vontade para efetuar mediações de leitura. Mas não se pode perder de vista a 

importância de pensar a aula de literatura como aquela que ensina a ler os textos de 

literatura e a formar o sujeito leitor: 

Pensar o ensino de literatura e suas modalidades práticas supõe que se 
defina a finalidade desse ensino. É a formação de um sujeito leitor 
livre, responsável e crítico – capaz de construir o sentido de modo 
autônomo e de argumentar sua recepção [...]. É também, obviamente, 
a formação de uma personalidade sensível e inteligente, aberta aos 
outros e ao mundo que esse ensino da literatura vislumbra (ROUXEL, 
2013, p. 20). 

Por último, a ideia de ler a obra integralmente em sala e fora dela, passando por 

estágios de leitura e discussão, e eleger um instrumento avaliativo diferente do 

tradicional, o portfólio de leitura, também foi resultado da motivação surgida a partir 

das conversas com os alunos e do reconhecimento daquela realidade. Considero que me 

disponho a aprender com os alunos e, a partir daí, elaboro as aulas. Entendendo suas 

perspectivas, suas dificuldades e suas maneiras de lidar com a literatura, pude pensar em 

um horizonte visível. Teresa Colomer (2007), quando fala dos programas de estímulo à 

leitura para crianças, questiona por que as crianças deixam tão repentinamente de gostar 

de ler e, quando jovens, têm desenvolvido certo desprezo pela leitura. Pensando que a 

aprendizagem escolar pode influenciar nesse aspecto, a autora pontua “a necessidade de 

proporcionar aos alunos um espaço habitado por livros, a constatação de que existem 

certas formas de organizar as aprendizagens escolares que favorecem especialmente a 

presença da leitura” e também a apropriada tarefa de articular “funções, tipos e 

atividades de leitura de livros na escola” (p. 117).  

Então, a fim de que houvesse uma contextualização da obra e da autora, antes de 

iniciar de fato a leitura de A hora da estrela, foi promovida uma roda de leitura do conto 

“O primeiro beijo”, de Clarice Lispector, que aborda de maneira diferenciada um 

assunto de interesse da faixa etária que ali se propunha leitora, que é justamente o 

primeiro beijo. Tal proposta tinha o objetivo de chamar a atenção para o estilo literário 

complexo de Clarice, sem o assim dizer, e iniciar a motivação para a leitura. O conto 

curto, porém denso, desmembrado em partes para que todos lessem na sequência de 
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uma legítima roda de leitura, foi assimilado após a segunda leitura que eles mesmos 

exigiram para uma espécie de entendimento integral da história. Os alunos perceberam 

que estavam diante de uma maneira diferente de narração, porque “ela utiliza palavras e 

frases mais difíceis para dizer uma coisa simples, não exatamente simples, mas que 

todos nós sabemos que essas coisas existem”, como afirmou um aluno. Embora não se 

possa dizer que a partir desse momento os alunos estavam preparados para a literatura 

clariceana, mesmo porque parece impraticável determinar isso, iniciar a leitura sem de 

fato começar com a obra foi uma experiência importante de contextualização.  

Logo em seguida, a conversa continuou na biblioteca da escola, que recebe o 

nome de Clarice Lispector. Os livros da autora, expostos nas mesas, auxiliavam na 

apresentação biográfica feita brevemente, com pontos interessantes da vida e da obra. 

Assim, baseei-me em dois “pilares” para chegar até Macabéa: a autora e sua linguagem 

(tanto a forma como o seu conteúdo, com a quebra de narrativa e suas inovações para a 

literatura brasileira, como o fluxo de consciência). Para finalizar essa etapa, algumas 

frases célebres de Clarice foram apresentadas e trechos de sua última entrevista foram 

assistidos com bastante surpresa – era a figura mítica da autora se materializando e 

confirmando seu exotismo.  

Esse “encontro” com a autora e sua obra foi cuidadosamente conduzido para a 

discussão sobre autores, narradores e personagens e essas linhas tênues que podem 

confundir o leitor de seus limites, inclusive nesta obra, por se tratar de um narrador que 

é escritor e sua personagem possuir uma história tão próxima à história de Clarice 

Lispector. Há diversos indícios que apontam para uma fusão entre autor e obra, o que 

também tornou possível a discussão no decorrer das aulas e gerou comentários 

posteriores no próprio portfólio, como: “Clarice deixa incógnitas ao longo da história, 

permitindo que a gente reescreva a história imaginariamente e compare com a história 

da autora também”. 

Desse modo, os doze títulos propostos no livro e a dedicatória da autora deram 

continuidade ao projeto. Sendo assim, faltava o mais denso e mais intenso, a leitura 

integral de A hora da estrela. Apresentei um planejamento para essa atividade que, por 

causa dos conteúdos relativos àquele ciclo e às avaliações previstas no calendário letivo, 

teve de ser reajustada e adequada para a rotina natural de uma aula de Língua 

Portuguesa. Por isso, todo o projeto durou cerca de dois meses para ser realizado e o 
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trabalho começou desde os primeiros encontros, pois o produto final, chamado Portfólio 

de Leitura, exigia que a leitura fosse feita de maneira sistemática. Isso não significou, ao 

que parece, uma atividade pesarosa e, além disso, a avaliação não consistia apenas neste 

produto concreto, uma vez que o foco do projeto era o processo da leitura. O que se 

configurou, na verdade, foi uma busca dos alunos por fontes diversas que se 

relacionavam com a obra, foi ainda uma vontade de manter aquela rotina diferente do 

que tradicionalmente se instala nas aulas e, portanto, uma espécie de contrato com o que 

está posto, ler a obra, mesmo que seja complicada, e realizar as atividades 

aparentemente mais brandas e de entretenimento porque descontraídas e desalinhadas ao 

plano habitual de ensino. É por isso que, em diálogo com Michel Riffaterre e Umberto 

Eco, Gérard Langlade (2013) encontra no leitor a “entidade semiótica pertencente ao 

projeto generativo da obra” (p. 33), como se houvesse ali um jogo, uma ginástica para 

decodificar o texto. “A porção lúdica dessa cooperação entre o autor e o leitor pressupõe 

o domínio e respeito das regras e o consentimento ativo dos jogadores” (p. 34).  

O planejamento consistia na divisão da obra em capítulos, pois o livro não 

oferece essa separação e a ideia era propor uma didática ao processo de leitura. E, 

também, foi apresentado às turmas um roteiro para elaboração do portfólio. O 

andamento das atividades se deu com a leitura integral do livro, que era feita ora na 

escola, ora em casa. Embora o desejo inicial fosse ler muito mais na escola, ficou claro 

com o passar dos dias que a realidade das tarefas escolares exige outras maneiras de 

lidar com a leitura que ainda não se aproxima do ideal. Como afirma Teresa Colomer 

(2007), a leitura na escola não pode ser considerada livre por completo porque existe 

“um tempo limitado, um lugar determinado, condições de leitura e um sistema de regras 

acertadas (...) que fazem com que se trate apenas de uma leitura ‘parecida’ com a que se 

realiza socialmente por prazer” (p. 127). No entanto, as primeiras leituras pareceram 

fundamentais para um possível êxito da continuidade do processo: a discussão em torno 

da metalinguagem explícita na obra e, depois, da escolha de um narrador homem, esses 

fatores aliados a outros deram um tom de leitura descontraída, mas compromissada.   

De maneiras por vezes alternadas, eram propostas atividades de argumentação, 

por exemplo, relacionadas aos temas suscitados no livro, e também outros conteúdos 

eram trabalhados, alguns aliados à leitura com sucesso, outros nem tanto (como a 

estruturação dos parágrafos, ortografia, acentuação, pontuação etc.). Além disso, um 

adendo importante que chamo de deslocamentos de leitura: a prática, que se iniciou em 
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sala e percorreu os corredores da escola até a biblioteca, continuou pelo pátio e debaixo 

das árvores da escola. Sempre que possível, essa leitura era deslocada para outros locais 

que não somente a sala de aula, tal como o próprio ato de ler faz conosco, carrega-nos 

para outros cantos porque nos inquieta. Rodrigo S.M. primeiro, depois Macabéa, 

causaram bastante impaciência. Era de se prever: não há como sair ileso após conhecer 

Macabéa. Se após uma leitura saímos transformados, depois de Macabéa o que fica é 

também incompreensão, atormento, apreensão. 

Desse modo, o mundo interior e exterior de Macabéa, o tratamento cruel e 

desumano de que tem do seu próprio “criador” (narrador), ou seja, muitas questões que 

dizem respeito ao ser humano e suas relações com o mundo surgiam. Michèle Petit, em 

A arte de ler (2009), defende que para apropriar-se de um texto, há de haver contato 

com alguém, um mediador de leitura que desconstrói o objeto e encontra singularidade 

na voz. Desse modo, chamo atenção para o fato de que houve um momento em que eu, 

como mediadora dessa leitura, não precisava mais motivar as discussões, visto que elas 

se desencadeavam de cada trecho lido em voz alta.  

Naqueles grupos, os quais possuíam em torno de 40 alunos cada, era comum 

haver muitos leitores dos best-sellers. Nesse momento, o livro que estava 

comercialmente em alta era A culpa é das estrelas (The fault in our stars, de John 

Green), cujo filme estreava no cinema. Não por acaso, muitos alunos questionavam por 

que não ler esse livro. Não há dúvidas de que muitos fatores incomodavam na leitura de 

A hora da estrela, como o protagonismo ao avesso da personagem, as frases ambíguas e 

os fluxos de consciência, as reflexões entre um devaneio e outro, a exigência de um 

leitor que deve se incorporar à leitura. Parece ser sempre um embate entre liberdade e 

obrigação. Gabriela R. de Oliveira, em seu trabalho que visa investigar o contexto em 

que o ensino de literatura está inserido nas escolas do ponto de vista dos sujeitos leitores 

adolescentes, discute essas questões dialogando com o conceito de representação, entre 

outros, reafirmando a ideia da importância da escola na interferência da formação de 

leitores e essa tensão entre a leitura “imposta” e a “prazerosa”, e interroga-se:  

A representação dos alunos como não leitores encontrada em geral no 
discurso de professores seria partilhada pelos próprios adolescentes? 
As representações de leitura divulgadas pela mídia em geral teriam 
influência sobre as práticas de leitura dos alunos? Representações de 
leitura literária ou da literatura incluiriam as práticas de leitura dos 
jovens? (OLIVEIRA, 2013, p. 36). 
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Com efeito, é bastante provável que esses estudantes, assim como a maioria 

dessa faixa etária, estivessem acostumados a essa leitura de entretenimento e respostas 

imediatas. Naturalmente, encontram muitas dificuldades quando precisam ler as 

referências literárias que necessitam de certo distanciamento. É um aprendizado estético 

que faz parte da formação escolar, mas que encontra sérias dificuldades para lidar com 

esses obstáculos, o que pode ser entendido a partir da noção de representação como 

construção social e colabora para uma compreensão dos desafios que vão surgindo no 

dia-a-dia escolar.  

Entretanto, talvez aqui a obrigação tivesse ficado um pouco mais branda, se 

assim podemos dizer, também pensando em alguns fatores, como a ocupação de outros 

lugares e a dinâmica da leitura. Mas, em minha opinião, também a mediação dessa 

leitura e o sentimento de compaixão para com Macabéa foram determinantes. A leitura 

feita em voz alta, pausada, entonada e dialogada apareceu como um fator de apropriação 

e reinterpretação, talvez porque funcionasse como reelaboração estética do texto. Além 

da atividade intelectual ali ativa, também se pode pensar em um aspecto afetivo da 

leitura. Muitas vezes, os leitores-ouvintes disseram: “é bem mais fácil quando você lê 

junto com a gente, professora”. Assim, talvez a leitura de A hora da estrela estivesse 

ressignificada – houve até quem conseguisse aliar a outras leituras, brincando com as 

histórias e criando títulos, como A culpa é da hora da estrela, A culpa é de Rodrigo 

S.M., A culpa é de Macabéa, A culpa é da professora, A culpa é de Clarice...  

De um modo que eu mesma não esperava, a leitura virou rotina – e não esperava 

devido a todas essas questões que terminam por se sobressaírem no ensino da Língua 

Portuguesa em geral. Mas as personagens eram-nos íntimas. Macabéa virou Maca, por 

exemplo. E também verbo: “Professora, vamos macabear hoje?”; virou adjetivo: 

“macabeanos”; e virou hashtag nas redes sociais: #Maca #Macabéa #macabeanos. Uma 

aluna, baiana de origem, contou que seu namorado, também estudante daquela turma, 

agora só a chamava, carinhosamente, de Macabéa. Se pensarmos que a leitura 

compartilhada foi decisiva para a ocorrência desses fatores, também podemos imaginar 

a “importância do contágio, da presença de professores ou adulto-chaves no 

descobrimento e apego à leitura” (COLOMER, 2007, p. 108).  

Com o fim da história, o projeto também era finalizado com o filme A hora da 

estrela (1985), de Suzana Amaral, e a confecção final dos portfólios. Com os grupos já 
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formados, durante todo o processo de leitura, os alunos fizeram anotações e fichamento 

de cada trecho para compor esses portfólios. A proposta de fichar cada um dos oito 

capítulos do livro foi importante para a compreensão de uma sistematização da leitura. 

Além disso, era preciso escrever comentários sobre essas leituras (que, quase sempre, se 

resumiam a críticas de que a leitura era complicada) e um pequeno texto respondendo à 

pergunta: “Por que ler A hora da estrela?”. O exercício para retirar algum ponto 

positivo da leitura da obra foi proposital: a maioria dos alunos queria apenas, em 

princípio, apontar os aspectos negativos. Talvez porque só estes eram enxergados, antes 

ou durante o período de leitura assistida e imersa no universo da obra. Ao final, a busca 

pela confecção dos portfólios modificou essas percepções, mesmo que não fosse esse o 

foco das aulas. Por fim, as contribuições de cada aluno para deixar os trabalhos com um 

estilo pessoal aliou-se às mais diversas manifestações artísticas, como o desenho, a 

pintura, a música e... a literatura! Alguns alunos preferiram modificar a história, 

realizando paródias, criando poemas ou dando um final mais feliz a Macabéa. São 

sujeitos: atores e autores de suas próprias histórias: 

Trecho 1 
Eu acordo bem cedo 
para ver o sol nascer, 
assim tenho mais tempo 
para eu viver. 
Eu que sou Macabéa 
e quero aprender 
assim como minha tinha “véa” 
que chegou a morrer. 
O que é esse mundo 
que só Deus vai saber,  
onde as pessoas são 
apressadas para valer! 
 
Trecho 2 
Ler A hora da estrela 
 
É como ficar louco sendo são 
Estar num manicômio interno 
Sendo o externo sempre a selva de pedra 
É sentir um crescente sem crescer 
Envoltos todos no vento 
Perdendo-se no tempo. 
 
Trecho 3 
Para ser sincera, quando pensei em escrever algo sobre a grande 
Clarice Lispector não imaginei que seria tão complicado assim, 
palavras me faltam para descrever alguém tão brilhante. Mulher, dona 
de uma força indomável, Clarice não tinha medo de expressar seus 
pensamentos e os defendia com unhas e dentes. Me ensinou que “até 
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cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o 
defeito que sustenta nosso edifício inteiro”.  
 

Privilegiando a subjetividade do aluno, o trabalho ganhou uma qualidade pessoal 

e identitária, sem que isso tenha significado pouca ou nenhuma ancoragem no texto. 

Podemos pensar, assim, que o leitor parece provocar a funcionalidade da leitura literária 

e, portanto, nada ou muito pouco deste projeto viria à tona se não fosse a participação 

dos leitores críticos e ativos nas tarefas. Tal como afirma Langlade, “essa leitura 

participativa, longe de ser ‘ingênua’ e de diluir a obra em vagas referências ao vivido, 

está no fundamento mesmo da leitura literária” (LANGLADE, 2013, p. 37). Com o 

resultado surpreendente dos portfólios, pode-se dizer que a leitura tornou-se a 

experiência de cada um e, muito embora eles não tenham se tornado necessariamente 

grandes leitores, os livros passaram a ter significados. “Isso não seria suficiente para 

modificar radicalmente a linha de seus destinos sociais, mas contribuiria para que 

evitassem certas armadilhas” (PETIT, 2009, p. 48). Kramer (2000, p. 108) chama a 

leitura, quando possui um caráter formador, de uma verdadeira experiência ao avesso, 

uma vez que ela subverte os valores do nosso tempo, que é inclusive um tempo escasso 

para o tempo mesmo da leitura: 

Por considerar como experiência o processo de leitura ou de escrita (o 
ato, a prática, a forma) que engendra uma “reflexão sentida” de um 

coração informado sobre aspectos fundamentais da vida humana; 
leitura compartilhada – ainda que seja com o autor – daquilo que a 
gente pensa, sente ou vive. Leitura que provoca a ação de pensar e 
sentir criticamente as coisas da vida e da morte, os afetos e suas 
dificuldades, os medos, sabores e dissabores; que permite conhecer 
questões relativas ao mundo social e às tantas e tão diversas lutas por 
justiça (ou o combate à injustiça). Ora, compreender a leitura desse 
modo, a partir desse olhar teórico, tem implícito o reconhecimento da 
importância de certos valores menosprezados na conjuntura atual e 
pela sociedade contemporânea [...].  

Entendendo a leitura e a escrita dessa maneira, incutimos certa responsabilidade 

ao ato que é social, o que convida à reflexão crítica, à autorreflexão e consciência da 

indiferença pelo outro (KRAMER, 2000, p. 114).  

As experiências posteriores com variadas formas de leitura mostraram certo 

amadurecimento na postura desses alunos como leitores. No âmbito mais geral, a escola 

foi percebendo aos poucos que a atividade de leitura passa mesmo por esses estágios: os 

alunos caminhando pelo pátio com livros nas mãos, anotando e lendo em voz alta – por 

que não? Dois acontecimentos chamam a atenção para pensarmos em possíveis efeitos 
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do projeto apresentado: o primeiro é a exposição dos portfólios montada na biblioteca 

da escola por tempo indeterminado, proposta pela bibliotecária; já o segundo diz 

respeito ao convite que alguns alunos trouxeram a mim, já no final do ano, para que 

fundássemos um clube de leitura, justificando que o tempo das aulas é muito pequeno 

para as leituras.  

Com o projeto do portfólio de leitura, não há dúvidas de que houve mudança 

qualitativa na gestão do tempo da escola. As aprendizagens em torno da leitura e da 

escrita foram fundamentais para o processo educativo. No entanto, a sensação de que os 

alunos tinham era real: conciliar avaliações e conteúdos com a necessidade da 

instituição escolar em criar projetos que promovam a participação dos alunos como 

leitores e escritores ainda é um desafio. No caso do projeto aqui analisado, houve 

apenas uma obra literária lida e, se considerássemos os objetivos de “leitura” para o 

primeiro ano do ensino médio previstos nos documentos oficiais, ela é insuficiente. 

Porém, se olharmos do ponto de vista da literatura enquanto prática, e não enquanto 

corpus (ROUXEL, 2013, p. 18), podemos observar que os processos de produção e 

recepção da obra literária foram satisfatórios, muito embora os próprios alunos 

estivessem prontos para ir um pouco mais além.     
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 REENCONTRANDO O PAI: UMA ANÁLISE DO CONTO “O TRANSEUNTE” 

DE CARSON MCCULLERS SOB UMA PERSPECTIVA GIRARDIANA 

 

Júlia Reyes (UERJ) 

 

RESUMO: A teoria mimética elaborada pelo teórico francês René Girard (1923-2015) germinou através 
da literatura. Para Girard, escritores modernos como Cervantes, Stendhal, Flaubert, Proust e Dostoieviski 
refletiram sobre o desejo mimético e exploraram algumas de suas conseqüências em seus romances. 
Considerando-os como os grandes autores, Girard denominou tais escritores romanescos em Mentira 
Romântica e Verdade Romanesca (1961). Neste trabalho, analiso um conto da escritora Carson McCullers 
(1917-1967) sob a perspectiva girardiana, investigando se a autora também reflete sobre o desejo 
mimético. Carson McCullers e René Girard destacaram a questão das vítimas em suas obras: Girard 
discute o mecanismo do bode expiatório em A Violência e o Sagrado (1972). Em sua ficção, Carson 
McCullers criou personagens outsiders tais como forasteiros, adolescentes, alcoolistas e surdo-mudos. Os 
outsiders de McCullers podem ser considerados potenciais bodes expiatórios por possuírem frágeis 
vínculos com sua comunidade, em uma relação análoga às vítimas dos sacrifícios nas sociedades arcaicas 
analisadas por Girard: prisioneiros de guerra, escravos, crianças, adolescentes solteiros, indivíduos 
defeituosos, o pharmakós grego e, em certas sociedades, o rei. No conto “O Transeunte” analiso a 

personagem John Ferris, considerando a figura do viajante (ou estrangeiro) do título “O Transeunte”, no 

original, “The Sojourner”, que significa peregrino, hóspede. “O transeunte”, inserido na coletânea The 
Ballad of the Sad Café and Other Stories (1943) narra o encontro entre John Ferris com sua ex-esposa 
Elizabeth e sua nova família. Esse encontro poderia detonar inveja e ciúme, mas termina revertido em um 
novo comportamento positivo por parte de John Ferris. Através da resolução de uma situação tensa e 
potencialmente conflitusoa, comento a consciência de McCullers sobre o desejo mimético e a criação de 
saídas para a superação da reciprocidade violenta através de sentimentos como amor e compaixão, 
dialogando com a reflexão girardiada de Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo (1978).  

PALAVRAS-CHAVE: Teoria Mimética. René Girard. Carson McCullers. Violência. 

 

“Somente os romancistas revelam a natureza imitativa do desejo” (GIRARD, 

2009, p.38), afirma o pensador francês René Girard (1923-2015) em seu primeiro livro, 

Mentira Romântica e Verdade Romanesca (1961), indicando a ligação entre sua 
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hipótese de trabalho, a teoria mimética1 e o campo literário. A teoria mimética germinou 

a partir da literatura, pois Girard formulou sua primeira intuição, a intuição sobre o 

caráter fundamentalmente mimético do desejo humano após a leitura de romances 

modernos de Albert Camus, Balzac, Shakespeare, Cervantes, Stendhal, Flaubert, Proust 

e Dostoievski. Na introdução de To double business bound: essays on Literature, 

Mimesis, and Antropology (1988),  Girard afirma: “Minha própria teoria do desejo 

mimético vem de textos literários.”2 (GIRARD, 1988, p.vii-viii). A elaboração da teoria 

mimética foi literária “no sentido que, para o meu conhecimento ao menos, os únicos 

textos que já descobriram o desejo mimético e exploraram algumas de suas 

conseqüências são textos literários.”3 (GIRARD, 1988, p.vii-viii). Girard refere-se a um 

específico grupo de textos, nos quais “as relações humanas adéquam-se ao complexo 

processo de estratégias e conflitos, equívocos e ilusões que derivam da natureza 

mimética do desejo humano.” (GIRARD, 1988, p.vii-viii). De modo implícito e às 

vezes explícito, tais trabalhos “revelam as leis do desejo mimético” (GIRARD, op.cit., 

p.vii-viii). 

Em Mentira Romântica e Verdade Romanesca Girard analisa romances de 

Cervantes, Stendhal, Flaubert, Proust e Dostoievski e destaca que o desejo humano é 

fundamentalmente mimético. Em Dom Quixote, de Cervantes, Dom Quixote deseja ser 

um cavaleiro, seguindo os romances de cavalaria escritos por Amadis de Gaula. Emma 

Bovary, em Madame Bovary de Flaubert deseja freqüentar as festas de Paris e ter um 

amante, imitando as heroínas de romances que preenchem sua imaginação. Julien Sorel, 

em O Vermelho e o Negro de Stendhal, deseja participar da sociedade aristocrática 

francesa e tem Napoleão como modelo. Tais personagens possuem modelos que elas 

imitam. Em Eu via Satanás Cair como um Relâmpago (2012), Girard define: “O 

próximo é o modelo de nossos desejos. É isso que chamo de desejo mimético” (Girard, 

                                                           
1A hipótese de trabalho de René Girard ao longo de suas publicações foi chamada de teoria mimética. 
João Cezar de Castro Rocha pontua em Culturas Shakespearianas?: Teoría Mimética y América Latina 
(2014): “Para el pensador francés, la teoría mimética es la explicación del comportamiento humano, 
proporcionando además una narrativa del surgimiento de la cultura.” (ROCHA, 2014, p.46). Rocha 
recupera ainda outra definição, do próprio Girard: “La Teoría Mimética o Imitativa es uma explicación 

del comportamiento humano y de la cultura humana.” Girard, René. “Account of mimetic theory”, março 

de 2009. Apud: ROCHA, 2014, p.44) 

2 No texto original: “My own theory of mimetic desire comes from literary texts.” (GIRARD, 1988, p.vii) 

3 No texto original: “Yet, this theory was not elaborated in a vacuum; its elaboration was literary  in the 

sense that, to my knowledge at least, the only texts that ever discovered mimetic desire and explored 
some of its consequences are literary texts.” (GIRARD, 1988, p.vii)   
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2012, p. 29). Na análise girardiana, os grandes escritores produziram romances 

mostrando o desejo humano como um desejo mimético e refletiram sobre suas 

conseqüências.  Em síntese, nós desejamos a partir da sugestão do que outra pessoa 

deseja, e não a partir de um desejo original e livre de influências externas. Girard 

percebe que o caráter mimético do desejo pode levar à rivalidade, a competições e à 

violência. Esta é sua primeira intuição e a partir dela, o pensador francês desenvolve 

suas três intuições fundamentais cifradas nos títulos e no conteúdo de seus três 

primeiros livros.4 Para explicar sua reflexão, Girard comparou dois tipos de escritores e 

o modo como retrataram as relações humanas atravessadas pelo desejo.  

Os escritores românticos acreditam que o desejo é espontâneo, original e 

independente de fatores externos, já os escritores romanescos identificam o potencial 

disruptivo do desejo humano, revelando que ao contrário de ser espontâneo, o desejo 

existe em função de um outro, o mediador ou modelo escolhido pelo sujeito. Uma 

história de amor escrita por um escritor romântico mostraria, por exemplo, um casal 

apaixonando-se à primeira vista e lutando contra forças externas para consumar sua 

união, enfrentando a família ou qualquer pessoa que fosse contra a união do casal. Por 

outro lado, para um escritor romanesco, o amor à primeira vista fruto de um desejo 

original e livre de influências externas não existe. O escritor romanesco retrata a 

triangulação entre um sujeito, seu modelo/mediador e um objeto, que está presente, por 

exemplo, nas histórias sobre triângulos amorosos, quando dois amigos começam a 

disputar o afeto da mesma mulher. Sujeito e modelo em uma relação dinâmica 

espelham-se um no outro e por vezes cobiçam os objetos que o outro possui ou deseja 

possuir, quando não cobiçam o próprio ser do modelo, ou seja, ser quem esse modelo é. 

Na introdução da edição brasileira de Mentira Romântica e Verdade Romanesca, João 

                                                           
4 João Cezar de Castro Rocha, em Culturas Shakespearianas?:Teoria Mimética y América Latina (2014) 
retoma o comentário e o método de Michael Kirwan em Discovering Girard (2004), em que Kirwan 
afirma que descrever a teoria mimética em três partes já tornou-se comum: “It has become standard to 

describe the theory as having three parts: the mimetic nature of desire; the scapegoat mechanism as the 
way in which societies regulate the violence generated by mimetic competition; and the importance of 
Gospel revelation as the way in which this scapegoat mechanism is exposed and rendered ineffective.” 
(KIRWAN, 2004, p.5) Essa metodologia de trabalho não é apenas eficaz, mas segue a ordem em que o 
próprio Girard apresenta suas três intuições fundamentais, cifradas nos títulos e no conteúdo de seus três 
primeiros livros, Mentira Romântica e Verdade Romanesca (1961), A Violência e o Sagrado (1972) e 
Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo (1978). João Cezar de Castro Rocha (2014) denomina os 
três primeiros livros de Girard de “livros-evento”: “El poder explicativo, aludido por Girard, tiene como 

base na interrelación de tres intuiciones fundamentales. La teoria mimética se desenvolvió a partir de la 
publicación de tres libros, que podemos llamar “libros-hito”, pues su aparición produjo um gran impacto 

em la forma de entender, respectivamente, la crítica literária, la antropologia, y los estúdios 
bíblicos.”(ROCHA, 2014, p.47) 
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Cezar de Castro Rocha pontua: “o desejo humano é fruto da presença de um mediador, 

vale dizer, o desejo é sempre mimético.” (GIRARD, 2009, p.17, grifos do autor). Rocha 

esclarece: “como aprendo a comportar-me a partir da reprodução de comportamentos já 

existentes, sou levado, consciente ou inconscientemente, a adotar modelos e a segui-los 

como se fossem expressões do meu desejo autônomo.” (Girard, 2009, p.18, grifos do 

autor)  

Para Girard, os escritores romanescos são os grandes autores por destacarem a 

presença do modelo/mediador na dinâmica dos relacionamentos humanos, revelando o 

caráter mimético do desejo. João Cezar de Castro Rocha assinala: “A intuição 

fundadora do pensamento girardiano é o desejo mimético ou, como Girard 

posteriormente diria, a rivalidade mimética.” (ROCHA, op. cit., p.47) A teoria 

mimética, desse modo, explica o comportamento humano proporcionando uma narrativa 

sobre a origem da cultura (ROCHA, 2014, p.46) ao destacar o caráter mimético e 

conflituoso do desejo humano, levando-nos à seguinte conclusão: “o caráter mimético 

do desejo é a causa primordial da violência humana” (ROCHA, op.cit., p.50).5  

Na perspectiva da teoria mimética, cada um de nós sempre deseja um objeto a 

partir de um outro, nosso modelo ou mediador. Esse objeto pode ser concreto como um 

troféu, ou metafísico como o prestígio social. As tramas dos escritores romanescos 

muitas vezes retratam a mediação interna, quando sujeito e modelo estão 

espiritualmente próximos e mais suscetíveis a conflitos e disputas. As relações entre 

amigos, irmãos, vizinhos, professor e aluno caracterizam a mediação interna, 

potencialmente mais conflituosa. A mediação externa ocorre quando sujeitos e modelos 

estão espiritualmente distantes e menos propensos a desejar os mesmos objetos e a 

envolverem-se em disputas violentas. É importante ressaltar que mediação interna e 

mediação externa podem ser encontradas no mesmo romance. Girard faz estudos 

comparativos entre as obras de um mesmo escritor em artigos e livros como To double 

business bound: essays on Literature, Mimesis, and Antropology (1988) e Shakespeare: 

Teatro da Inveja (2009) mostrando que muitos escritores ao longo de suas trajetórias 

literárias passam a adquirir uma consciência cada vez mais aguda sobre os conflitos da 

mediação interna e sobre o desejo mimético, explorando as deteriorações de 

relacionamentos e os sentimentos baixos que povoam o interior das personagens, como 

                                                           
5 No original: “Sin embargo, una consecuencia clave llevó a Girard a amplar, y mucho, el horizonte de 

sus preocupaciones: el caráter mimético del deseo es la causa primordial de la violencia humana.” 

(ROCHA, 2014, p.50) 
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é o caso de romances de Dostoievski como Os irmãos Karamazov, O Eterno Marido, 

Os Demônios e Memórias do Subsolo. Paralelamente, escritores romanescos também 

podem explorar as possíveis saídas para além da reciprocidade violenta. 

Escritores romanescos percebem o caráter de apropriação do desejo mimético, 

compreendem a tendência do sujeito em desejar o objeto que seu modelo possui ou 

também deseja possuir e refinam essa percepção a cada obra. A mediação interna pode 

tornar-se uma rede de projeções, espelhamentos, expectativas, sentimentos subterrâneos 

e desejos entre sujeitos e modelos. Amizades se deterioram quando sujeitos e modelos 

entram em disputas acirradas pelos mesmos objetos a ponto de esquecerem-se do 

próprio objeto e concentrarem seus esforços na rivalidade, no outro, fazendo de tudo 

não para adquirir um objeto, mas para que o outro não se aproprie dele.  

No entanto, João Cezar de Castro Rocha destaca uma tomada de consciência 

sobre o desejo mimético através da palavra conversão6, quando percebemos tal 

dinâmica e evitamos o conflito com nosso modelo. Girard comenta esse processo 

quando discorre sobre o romance O Tempo Redescoberto de Marcel Proust: 

“Redescobrir o tempo é acolher uma verdade de que a maioria dos homens passa toda a 

sua vida fugindo, é reconhecer que sempre se copiou os Outros, a fim de parecer 

original aos olhos deles, e aos seus próprios. Redescobrir o tempo é abolir um pouco de 

seu orgulho.” (GIRARD, 2009, p.61) 

Em A Violência e o Sagrado (1972), Girard discute os efeitos das disputas entre 

sujeitos e modelos nas sociedades arcaicas sem estado formalizado. Como o desejo 

humano possui um caráter fundamentalmente mimético, qualquer grupo humano tende à 

desintegração, pois seus integrantes são sujeitos e modelos uns para os outros, e podem 

passar a desejar os mesmos objetos e entrar em um conflito generalizado que ameaçaria 

a ordem do grupo. Girard relê mitos de fundação de diversas sociedades arcaicas e 

analisa textos de tragédias gregas como Édipo Rei e As Bacantes, textos bíblicos e 

estudos de antropólogos ingleses e chega a um termo comum: a ocorrência de um 

                                                           
6 João Cezar de Castro Rocha, na introdução de Mentira Romântica e Verdade Romanesca (1961) explica 
o sentido da palavra “conversão” na perspectiva da teoria girardiana na seguinte passagem: “Um 

esclarecimento importante refere-se ao conceito de conversão. No âmbito deste livro, tal conceito possui 
uma acepção própria e não se confunde necessariamente com o gesto religioso. Ou seja, no momento em 
que me torno consciente da natureza mimética do meu próprio desejo, e não apenas do desejo numa 
formulação puramente teórica, reconheço que a mentira romântica deve ser substituída pela verdade 
romanesca- eis o sentido do cobiçamos no parágrafo anterior. Esse reconhecimento epistemológico 
importa uma atitude ética: na medida do possível, buscarei evitar as rivalidades decorrentes do desejo 
mimético. Pelo menos, tentarei driblar suas conseqüências mais sombrias: o acirramento das tensões e o 
confronto direto com meu antigo modelo. (GIRARD, 2009, p.20) 
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linchamento, assassinato ou sacrificio ritual de uma vítima inocente por parte de todos 

os integrantes de uma mesma comunidade. Trata-se de um mecanismo de controle da 

violência social. A maneira encontrada para restaurar a paz diante de uma crise social 

foi concentrar as violências de todos dirigindo-as a apenas um integrante da 

comunidade, que seria considerado culpado pela crise: o bode expiatório. Quando toda 

uma multidão ataca apenas um, seja através de um sacrificio, seja cercando a pessoa 

contra um penhasco até que ela se jogue, Girard percebe a ação do mecanismo do bode 

expiatório, que expurga a violência social endógena através de uma morte que muitas 

vezes é um linchamento. Após essa morte, a paz retorna ao grupo, causando um efeito 

de certeza sobre a culpa da vítima. A crença na culpa da vítima, que não poderia ser a 

única responsabilizada pela crise social é expressa no conceito de méconnaissance. Os 

bodes expiatórios nas sociedades arcaicas eram escravos, prisioneiros de guerra, pessoas 

com defeitos físicos, crianças, adolescentes solteiros, o pharmakós grego, e às vezes o 

rei (GIRARD, 1990, p.24), pessoas que possuíam um vínculo frágil com sua 

comunidade e que depois de mortos, não seriam vingados por outros integrantes do 

grupo. Caso a vítima fosse alguém integrado à comunidade, seus parentes poderiam 

querer vingar sua morte, o que desencadearia mais conflitos. 

Em sua terceira intuição, desenvolvida em Coisas Ocultas desde a Fundação do 

Mundo (1978), Girard opõe mitos aos textos bíblicos. Os textos judaico-cristãos não 

reforçam a culpa da vítima, ao contrário, eles revelam a atitude da multidão violenta que 

a persegue. Diversos episódios bíblicos reforçam essa consciência, como o assassinato 

de Abel por Caim, a história de José e seus irmãos, os Evangelhos, o episódio da 

escolha do rei Salomão, o iminente apedrejamento de uma mulher adúltera e 

especialmente a Paixão de Cristo, episódio emblemático do tema da inocência da vítima 

e da dinâmica da violência humana. Os dez mandamentos também conservam um saber 

sobre a violência, bem como os mandamentos “Amai a Deus sobre todas as coisas” e 

“Amai o próximo como a ti mesmo”, que reforçam a compaixão e o amor de Deus-Pai, 

opostos à acusação, à perseguição e ao escândalo, relacionados com a figura de Satanás, 

e aos sentimentos baixos da zona sombria da mediação como a vingança, o revide, o 

rancor, o ressentimento, a inveja, o ciúme e o orgulho.7 

                                                           
7 Girard reflete sobre a figura de Satanás e sobre Jesus Cristo, os dez mandamentos e diversas 

passagens bíblicas em Eu via Satanás cair como um relâmpago (São Paulo: Paz e Terra, 2012). 
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Outsiders e bodes expiatórios 

Carson McCullers (1917-1967) nasceu em Columbus, Georgia, na região Sul 

dos Estados Unidos, descendente de duas sólidas famílias de classe média. Ao longo de 

sua vida, publicou quatro romances, uma novela, duas peças de teatro, vinte contos, 

textos ensaísticos para diversas revistas, um livro de poemas para crianças e alguns 

poemas. (CARR, 1990, p.1) O conto “O Transeunte”, originalmente chamado “The 

Sojourner”, (que pode ser traduzido também como hóspede, visitante) faz parte da 

coletânea A Balada do Café Triste e outras histórias (1951), um livro que, ao lado de 

The Member of the Wedding (1946) é considerado um de seus melhores trabalhos pela 

principal biógrafa da autora, Virginia Spencer Carr. 8 

Carson McCullers e René Girard preocuparam-se de maneira marcante com a 

questão das vítimas em suas obras: Girard destacou o mecanismo do bode expiatório em 

A Violência e o Sagrado (1972), Carson McCullers deu vida a personagens 

consideradas outsiders: deslocadas, marginais, estranhas à comunidade. Dialogando 

com a perspectiva da teoria mimética, proponho que os outsiders de McCullers 

(forasteiros, adolescentes, alcoolistas, surdo-mudos) podem ser considerados bodes 

expiatórios em potencial porque possuem vínculos frágeis com a comunidade a que 

pertencem, em uma relação análoga às vítimas dos sacrifícios nas sociedades arcaicas 

analisadas por Girard: prisioneiros de guerra, escravos, crianças, adolescentes solteiros, 

indivíduos defeituosos, o pharmakós grego e, em certas sociedades, o rei. (GIRARD, 

1990, p.24) Para Girard, “O desejo segundo o Outro é sempre o desejo de ser um 

Outro.” (GIRARD, 2009, p.109). No conto “O transeunte” o deslocado John Ferris é 

um visitante na casa da ex-esposa. O conto apresenta uma reflexão em torno do tema da 

inveja, um sentimento que muitas vezes é a mola propulsora das rivalidades miméticas. 

A inveja pode estar presente quando um sujeito, por comparação com seu modelo, passa 

a cobiçar ser quem esse modelo é. Nesta análise, investigo como McCullers apresenta o 

tema da inveja e oferece uma solução para tal conflito.  

  “O Transeunte” começa com John Ferris despertando de um sonho em um 

quarto de hotel em Nova Iorque. Seu avião para Paris sairá na manhã seguinte, e depois 

do enterro do pai na sua cidade natal, Geórgia, e de passar um tempo com a mãe e os 

irmãos, Ferris está de partida. Com a morte do pai, surge a consciência de que sua 

                                                           
8 CARR, Virginia Spencer. Understanding Carson McCullers, University of South Carolina Press, 1990, 
p.2) 
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juventude passou, e sua queda de cabelo, suas veias nas têmporas mais proeminentes e 

seu corpo em forma, apesar da barriga incipiente confirmam seu envelhecimento. Ferris 

amava seu pai e os dois possuíam uma íntima ligação, mas “os anos passados tinham 

acabado por diluir um pouco essa devoção filial” (MCCULLERS, 1993, p.113) e “A 

morte, esperada há tanto tempo, tinha deixado nele uma fraqueza imprevisa.” 

(MCCULLERS, 1993, p.113). Então, do balcão de uma lanchonete, John Ferris vê sua 

ex-esposa Elizabeth caminhando na rua. Tomado por um impulso, Ferris segue a ex-

esposa com: “suor nas mãos, batidas loucas no coração” (MCCULLERS, 1993, p.116) 

 John Ferris sabia que Elizabeth havia se casado e tido filhos. Ele não via a ex-

esposa há oito anos, mas decidiu telefonar para Elizabeth e marcar uma visita à sua 

casa. Já na entrada do apartamento de Elizabeth, Ferris leva um choque quando um 

menino abre a porta. Ferris não estava preparado para encontrar o filho nem para 

conhecer o marido de sua ex-esposa, Bailey, que era “um homem pesado, de cabelos 

vermelhos e gestos decididos” (MCCULLERS, op.cit., p.118). Elizabeth entra na sala e 

Ferris se surpreeende com sua beleza: “Elizabeth estava muito bonita, mais bonita 

talvez do que ele jamais a vira. Os cabelos brilhavam, o rosto estava mais suave, 

brilhante e sereno. Era uma madona encantadora, perfeitamente à vontade no ambiente 

familiar.” (MCCULLERS, op.cit., p.119) Ferris sentiu-se “como um espectador, um 

intruso entre os Bailey.” (MCCULLERS, 1993, p.119). O narrador completa: “Estava 

sofrendo. Sua própria vida parecía solitária, uma frágil coluna suportando o naufrágio 

dos anos, sem qualquer apoio. Sentiu que não poderia suportar por muito tempo aquele 

ambiente doméstico. Olhou para o relógio.” (MCCULLES, 1993, p.119) 

 Ferris pergunta se a família vai ao teatro. Elizabeth responde que é uma pena, 

mas que o compromisso estava marcado há mais de um mês e prossegue: “Mas claro 

que um dia desses você volta para casa, John. Não vai se tornar um desses expatriados, 

não é?” (MCCULLERS, 1993, p.119) Ferris responde: “Expatriado (…) – Não gosto 

muito dessa palavra.” “Existe outra melhor? – ela perguntou. Ele pensou um pouco. 

Transeunte, talvez.” (MCCULLERS, 1993, p.119). Nessa passagem, o título do conto 

“O Transeunte” começa a se delinear. John Ferris, diferente de Elizabeth, não tem uma 

vida definida, não tem filhos ou um casamento tradicional com uma rotina doméstica 

regrada. Ferris acaba de perder seu pai, e está em viagem, outra situação 

emocionalmente instável, além de ter encontrado a ex-esposa e de precisar enfrentar os 

sentimentos nostálgicos que se desprendem desse encontro. Na casa dos Bailey, John 

Ferris é um estranho, um “sojourer” como sugere o título original do conto: um 
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peregrino ou hóspede. Quando Elizabeth diz a John Ferris “Não vá se tornar um desses 

expatriados” (MCCULLERS, 1993, p.119), John defende-se do rótulo que implica 

alguém deslocado e sugere a identidade de “sojourner”, ou seja, de transeunte, 

peregrino, hóspede. “Transeunte” sugere movimento e deslocamento sem o tom 

pejorativo de desconexão que “expatriado” pode sugerir.  

Ferris olha de novo para o relógio, e Elizabeth se desculpa mais uma vez. Então 

Ferris revela a Elizabeth que passou só um dia na Georgia, que não esperava vir à casa 

da ex-esposa e conta que se pai falecera na semana passada. Ao reagir à notícia, 

Elizabeth responde: “Oh, sinto tanto, John! Papai Ferris sempre foi uma das pessoas de 

quem mais gostei.” (MCCULLERS, 1993, p.120) O filho de Elizabeth pergunta quem 

morreu e por que sua mãe o chama de “Papai Ferris”. Bailey e Elizabeth troquem um 

olhar furtivo. Bailey explica a seu filho que Elizabeth e o sr. Ferris foram casados antes 

de Billy ter nascido. Billy não parece acreditar, e tampouco o próprio Ferris. Aquela 

mulher estranha era a mesma com quem ele tinha convivido por muito tempo até “a 

lenta destruição (ciúme, álcool, brigas por dinheiro) do amor conjugal.” 

(MCCULLERS, op.cit., p.120) Billy sai da sala para jantar com o pai com um olhar 

perplexo, com uma ponta de hostilidade, o que lembra a Ferris o olhar de outro menino: 

“O filho de Jeaninne, um menino de sete anos, de rostinho sombrio e joelhos ossudos, 

que Ferris evitava e esquecia com frequência.” (MCCULLERS, 1993, p.121) 

Ferris e Elizabeth ficam a sós. Ferres pede permissão para servir-se de mais um 

drinque, pergunta se Elizabeth continua tocando piano tão bonito como no passado. 

Elizabeth, atendendo ao seu pedido e começa a tocar um prelúdio e fuga de Bach. Ferris 

é envolvido por um tumulto de “anseios passados, conflitos, desejos ambíguos” 

(MCCULLERS, op.cit., p.122). O narrador revela: “Era estranho que a música, 

catalisando essa anarquia tumultuada, fosse serena e límpida. A melodia principal foi 

interrompida pela aparição da empregada.- Senhora, o jantar está 

servido.”(MCCULLES, op.cit., p.122)  

 Durante o jantar, Ferris conta que conheceu sua namorada Jeannine na Itália e 

que os dois iriam casar logo. Naquele ano, porém, nem ele nem Jeannine haviam falado 

em casamento. Jeannine na verdade estava casada com um russo, agente da Bolsa em 

Paris, de quem ela estava separada há cinco anos. Há um tom cômico nessa mentira, 

típico da prosa de McCullers, que mistura situações cômicas com situações trágicas.9 

                                                           
9 No ensaio “Os realistas russos e a literatura russa” publicado em julho de 1941 em Decision, e 
posteriormente reunido na coletânea The Mortgagen Heart (Great Britain, Barrie & Jenkins, 1972), 
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Ferris sente inveja de Elizabeth e tenta imitar a estabilidade da ex-esposa, que está 

casada e com filhos, mas a imagem da confusão e da instabilidade da vida de Ferris é 

reforçada com a revelação do narrador sobre o marido russo de Jeaninne. Depois de 

ouvir os parabéns de Elizabeth pelo casamento, John mente de novo e diz que sempre ia 

às Tulherias com o filho de Jeannine, porém, só tinha levado Valentin a esses jardins 

uma vez. A criada de Elizabeth entra então com um bolo de aniversario, pois Ferris 

estava fazendo trinta e oito anos e havia se esquecido da data. Mais uma vez, o tempo 

escapa da percepção de Ferris que parece continuar errante pela vida. No dia seguinte, 

John entra no avião rumo a Paris: “Pensou em Elizabeth entre sua família com desejo, 

mansa inveja e uma inexplicável piedade.” (MCCULLERS, 1993, p.123) Na chegada, 

Ferris encontra Valentin, o filho de Jeannine, desenhando e lhe diz: “Vamos às 

Tulherias outra vez.” (MCCULLERS, 1993, p.124) Valentin levanta a cabeça, Ferris 

puxa-o para perto de seus joelhos e a melodia da música inacabada tocada por Elizabeth 

retorna subitamente. “Sem esforço, a memória revelou-se, trazendo somente 

reconhecimento e uma súbita alegria.” (MCCULLERS, op.cit., p.124) Valentin 

pergunta se Ferris viu seu papai morto na Geórgia, perguntando se o papai morto estava 

bem. Ferris então promete: “Iremos muitas vezes às Tulherias. Andar no pônei e ver o 

Palácio dos espelhos. Vamos assistir ao teatro de fantoches sem pressa nenhuma.” 

(MCCULLERS, 1993, p.124-125) Valentin, chamando John Ferris de Monsieur Jean, 

responde: “o Palácio dos Espelhos está fechado agora” (MCCULLERS, 1993, p.124-

125). O narrador completa anunciando “Outra vez o terror, a compreensão dos anos 

perdidos e da morte” (MCCULLERS, 1993, p.124-125). Ainda assim, a esperança é 

evocada no comportamento de Valentin: “Impulsivo e confiante, Valentin encolheu-se 

nos seus braços.” O narrador finaliza: “O rosto dele tocou o rosto macio do menino, 

sentindo o delicado roçar das pestanas. Com um desespero escondido, puxou o menino 

                                                                                                                                                                          
traduzida para o português como O Coração Hipotecado (Osasco, SP: Novo Século Editora, 2010), 
Carson McCullers comenta: “Por volta do fim do século dezenove, os romancistas russos, particularmente 

Dostoievski, foram brutalmente criticados por sua assim chamada “crueldade”. Essa mesma objeção está 

agora sendo levantada contra os novos escritores meridionais. Arte, desde a época das tragédias gregas, 
tem retratado, sem hesitação, violência, loucura, assassinato e destruição. Não há um único caso de 
“crueldade” na literatura russa ou meridional que não poderia ser comparado ou ultrapassado pelos 
gregos, elisabetanos, ou, a propósito, pelos criadores do Velho Testamento. Portanto não é a “crueldade” 

específica por si mesma que é chocante, mas a maneira com que é apresentada. É em sua abordagem da 
vida e do sofrimento que os sulistas devem tanto para os russos. A técnica é basicamente esta: uma 
corajosa e visível justaposição rígida do trágico com o cômico, o imenso com o trivial, o sagrado com o 
obsceno, toda a alma humana com detalhamento materialista.” (MCCULLERS, 2010, p.294-295) 
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para perto de si, como se achasse que a grande emoção do amor que sentia fosse capaz 

de dominar o pulso do tempo.” (MCCULLERS, 1993, p.124-125)  

John Ferris consegue superar a “mansa inveja” (MCCULLERS, 1993, p.123) 

que sentia da vida familiar de Elizabeth quando decide, ao invés de rivalizar ou 

ressentir-se com a ex-esposa, apropriar-se do modelo de harmonia familiar de Elizabeth 

utilizando-o em sua própria vida, observando o afeto que deixou de reservar ao filho de 

sua namorada Jeaninne e voltando sua atenção a ele. O tema do arrependimento é 

sugerido nesse conto, pois o comportamento de Ferris se altera. John Ferris consegue 

absorver uma qualidade positiva do encontro com seu modelo, a ex-esposa, percebendo 

que Elizabeth tinha construído uma união afetuosa em sua família, retorna a Paris e 

muda sua atitude com Valentin, buscando fortalecer sua futura família com Jeannine. 

Ferris inicia o conto como um filho enterrando seu pai e termina o conto transformando-

se em um possível novo pai para Valentin depois da experiência na casa dos Bailey.  

Carson McCullers cria o cenário perfeito para a inveja: um homem que acaba de 

perder o pai reencontra sua ex-esposa, que está bonita e feliz com uma nova família. 

Contudo, a autora criar um desenlace amoroso para o conto. John Ferris renuncia à 

inveja, ao rancor, ao ciúme, ao ressentimento e como um “transeunte”, aproveita a breve 

estadia na casa dos Bailey como um aprendizado. Ferris como filho, enfrenta a morte do 

pai, e como adulto, caminha na direção de tornar-se um pai para Valentin. Mesmo que 

Valentin tenha um pai biológico, o acolhimento que Ferris oferece a Valentim ecoa a 

figura paterna com o abraço e a promessa de passeios que estimulam maior convivência 

entre os dois. Podemos concluir que Carson McCullers é uma escritora romanesca por 

utilizar reviravoltas sutis em seus contos e mudar o rumo de situações potencialmente 

conflituosas e competitivas na direção oposta ao revide, ao ressentimento e à vingança: 

propondo soluções amistosas, compassivas e fraternas. Muitas vezes essas reviravoltas 

acontecem em torno do arrependimento, que implica um olhar para si mesmo e uma 

postura de quem não acusa o outro, mas reconhece as próprias falhas. McCullers cria 

um cenário em que a rivalidade mimética teria todas as condições para se instaurar, e 

dilui essa rivalidade através de soluções imprevistas como o arrependimento das 

personagens, que leva à compaixão e ao retorno do afeto. Assim, Carson McCullers 

dialoga com as considerações de René Girard, mesmo que isso ocorra de maneira sutil, 

reforçando o afeto e o amor, a aproximação, o abalo das próprias defesas e promovendo 

assim não um duelo de rivais, mas um encontro afetuoso.  
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O DESEJO TRIANGULAR EM A MULHER SEM PECADO 

 

Julius François Cunha dos Santos (UFAM) 

 

RESUMO 

 

Nelson Rodrigues debutou no teatro com A mulher sem pecado, drama sobre um falso paralítico 
que se finge de aleijado para testar a fidelidade da esposa. Para o protagonista, uma mulher seria 
incapaz de ser fiel a um homem com quem não pudesse manter relações sexuais. Assim, ele 
submete sua senhora a diversas perseguições, a fim de perscrutar todos os seus passos. Assim, o 
objetivo deste trabalho é entender a obsessão desse marido. Para tanto é lançado mão da teoria 
sobre o desejo mimético, de René Girard. Em linhas gerais, para o filósofo, um objeto só é 
desejado quando Outro também o deseja, pois nenhum desejo é gratuito: ele surge da admiração 
que o sujeito nutre pelo Outro. Na mediação interna, quando sujeito e mediador disputam 
diretamente o objeto, é inevitável o conflito entre eles. No texto rodriguiano, lidamos com uma 
mediação bastante singular, pois a disputa, mais do que estabelecer uma luta entre sujeito e 
mediador, transforma-se em agressão contra o próprio objeto, como se a este coubesse a culpa 
por se fazer desejar. O estudo credita esse comportamento a uma ambivalência no desejo do 
paralítico: a despeito do que professa, ele parece querer que a mulher seja desejada por outros 
homens, o que lhe conferiria o status de grande mediador. Contudo, parece não suportar a carga 
do seu intento, por não se reconhecer como modelo ideal. No final, o protagonista será traído por 
seu motorista, que finge ser imponte para lograr o chefe e assim fugir com a patroa. O texto deixa 
transparecer que o chofer percebe a máscara do cadeirante e instaura um jogo em que não possa 
ser considerado como mediador para poder roubar o objeto e se estabelecer como novo ídolo. 
 
Palavras-chave: Nelson Rodrigues. A mulher sem pecado. Mimetismo. Desejo triangular. 
 
 

Nelson Rodrigues debutou no teatro em 1941 com a peça A mulher sem pecado. 

O drama conta a história de Olegário, um falso paralítico que se finge de aleijado para 

testar a fidelidade da esposa, Lídia. Na concepção do protagonista, uma mulher seria 

incapaz de amar e se manter fiel a um homem com quem não pudesse manter relações 

sexuais. Assim, ele submete sua senhora a diversas perseguições, a fim de perscrutar 

todos os seus passos e pensamentos. A criada e o motorista, por exemplo, são 

responsáveis por vigiar a patroa, enquanto Lídia é constantemente interrogada sobre sua 
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conduta. Também seu meio-irmão, Maurício, não escapa da vigilância de Olegário, que 

induz o rapaz a contar sobre a infância e adolescência da irmã e a relação entre eles (para 

o cadeirante, meio-irmão “não é a mesma coisa” que um irmão legítimo). É, portanto, em 

um ambiente de claustrofobia e obsessão que vivem esses personagens, motivados pela 

loucura do dono da casa. Loucura reforçada pela insanidade de D. Aninha, mãe de 

Olegário, uma sra. demente e alienada que vive a enrolar um paninho e se nega a se 

alimentar. O protagonista sofre também de alucinações, chegando a ouvir a voz de sua 

ex-esposa e a ver Lídia quando menina (RODRIGUES, 2004). 

Muito já se comentou sobre o ciúme paranoico de Olegário que termina por 

conduzir Lídia à infidelidade. De tanto ser acusada de adúltera, ela acaba por cometer o 

adultério. O objetivo deste estudo é, por sua vez, entender a obsessão do marido. Para 

tanto é lançado mão da teoria sobre o desejo mimético, de René Girard, presente, 

sobretudo, em Mentira romântica e verdade romanesca (2009). Em linhas gerais, para o 

filósofo francês, um objeto se torna mais desejado quando aquele que deseja percebe que 

o objeto também é desejado por Outro. Ou, mais especificamente, um objeto só é desejado 

quando Outro também o deseja, pois nenhum desejo é gratuito: ele surge de uma 

admiração que o sujeito desejante nutre pelo Outro (ainda que velada ou violentamente 

negada).  Esta é a base da estrutura triangular, formada por sujeito desejante, objeto e 

mediador (o Outro), e que se percebe em A mulher sem pecado. Contudo, no drama 

rodriguiano lidamos com um triângulo bastante singular, pois a disputa entre sujeito 

desejante e mediador, mais do que estabelecer uma luta entre eles, transforma-se em 

agressão contra o próprio objeto (que já está de posse do desejante: Olegário é esposo de 

Lídia, mas teme perdê-la para qualquer homem), como se a este coubesse a culpa por se 

fazer desejar. É sobre esse (re)direcionamento que ocorre dentro do triângulo mimético 

que me atenho agora. 

 

O desejo triangular 

 

Como dito, um objeto se torna desejável quando também é desejado por Outro. 

Ou seja, quando há uma mediação do desejo. Mas quem é esse mediador? Para Girard 

(2009) é um modelo, um ídolo, aquele quem o sujeito deseja ser. Essa admiração, no 

entanto, nem sempre é pacífica. Há casos em que o mediador está distante o suficiente do 

sujeito para que possa gerar qualquer tipo de conflito. Nessas circunstâncias chamamos a 

mediação de externa. É o que ocorre, por exemplo com Dom Quixote de La Mancha. 
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Quixote deseja ser um grande cavaleiro e por isso idolatra Amadis De Gaula, herói 

trovadoresco, considerado modelo supremo do cavaleiro medieval. O parceiro de Sancho 

não esconde e mesmo se orgulha do seu fanatismo por De Gaula, imitando seus modos e 

comportamentos, chegando ao absurdo de enfrentar inimigos imaginários para que possa 

viver aventuras próximas às do ídolo. Os devaneios quixotescos são mesmo produto desse 

fanatismo. Mas Amadis está longe o bastante para que possa gerar em Dom Quixote 

qualquer tipo de competição, inveja ou ciúme. O objeto de desejo, ser um grande 

cavaleiro, não está em disputa com o mediador. Antes é iluminado e tornado mais caro 

por este. De Gaula é um deus para Quixote, a ser venerado e imitado. 

Mas o que acontece quando o sujeito desejante e o mediador estão próximos? 

Entramos, então, no campo da mediação interna. E aqui o conflito é inevitável. A começar 

que a admiração declarada na mediação externa agora é facilmente negada. O mediador 

se torna um rival. Neste ponto, Girard (2009) chama a atenção para a mentira romântica 

do herói burguês que se crê imune ao desejo mimético. O burguês acredita que seu desejo 

nasce da relação direta com o objeto, sendo anterior ao desejo de qualquer Outro. É o 

desejo puro por excelência, que brota natural e originalmente. Essa falácia é possível 

devido ao caráter próprio do burguês, que se fez herói de si mesmo. Não lhe cabe a 

imitação, mas a criação. Pensa estar fora da teia mimética e ser seu próprio demiurgo. 

Sem reconhecer um mediador entre seu desejo e o objeto desejado, todo aquele que 

intervém passa a ser considerado um obstáculo, um inimigo a ser odiado. Ódio 

proveniente de uma secreta admiração que o desejante tem pelo mediador, seja por este 

possuir o objeto que ele deseja, seja por considerar que o Outro tem mais condições ou 

direito de possuí-lo. Assim, enquanto na mediação externa o sujeito desejante proclama 

seu desejo e se orgulha do modelo que segue, na mediação interna, o mediador é tomado 

como um intruso, devendo, portanto, ser eliminado. 

 

A transfiguração pelo objeto 

 

Mas será que é de fato o objeto que o sujeito tanto deseja? Para Girard (2009), o 

verdadeiro desejo é ser como o Outro, ou melhor, ser o Outro. O objeto seria apenas o 

meio que permite essa transformação. Basta lembrar de Quixote e seu universo 

imaginário, que reconstrói as aventuras de Amadis de Gaula. Daí porque dizemos que o 

desejo é mimético: a conquista do objeto do Outro seria o ápice da imitação. Tratando-se 

da mediação interna, essa vitória vem com um bônus: a superação do rival. Isso porque 
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por trás da admiração há o ressentimento, um sentimento de inferioridade que não pode 

levar senão ao ódio rancoroso. 

Então uma vez vencido o mediador, o sujeito vive em glória e se instaura como 

novo ídolo? A princípio sim. A euforia do triunfo é natural. A inveja que virá a despertar 

em outros também. Acontece que por mais alto que o sujeito chegue, ele ainda se sente 

impotente, como se pudesse cair a qualquer vacilo, por mais que mascare bem esse 

sentimento. É quando nos tornamos deus que percebemos que não há divindade. Novos 

rivais surgem. É preciso preservar a conquista. O objeto de desejo, antes símbolo de força, 

agora cria uma nova angústia: a de revelar a fraqueza do mediador. É neste ponto que 

parece se situar A mulher sem pecado. 

 

O objeto impossível 

 

Quando o drama inicia, Olegário já é um homem de meia idade, bem-sucedido, 

com vários empregados à disposição, casado com a bela Lídia, de 17 anos. Mais do que 

um sujeito desejante, ele se apresenta como um mediador. Um homem temido e 

respeitado com posses que outros gostariam de ter. Nesse universo, sua senhora figura 

como sua maior conquista: linda, jovem e subalterna. É a mulher ícone da sociedade 

patriarcal, que garante a dignidade da família e confere virilidade ao marido (DEL 

PRIORI, 2011). Mas longe de ser um burguês calmo e abastado, a alisar uma esnobe 

barriga, Olegário é um homem inquieto, a girar de um canto a outro sua cadeira de rodas. 

Poderíamos conferir essa ansiedade à condição de paralítico, não fosse sua deficiência 

uma farsa para testar a fidelidade de Lídia. Para Olegário “a única coisa que me (sic) 

interessa é ser ou não ser traído!” (RODRIGUES, 2004, p. 75).  

Mas de onde vem esse ciúme doentio que beira a insanidade? De uma dupla e 

antagônica percepção da mulher. Olegário sofre por contradição. De um lado, ele credita 

a fidelidade como a virtude máxima da mulher casada. A castidade, então, é levada a grau 

extremo, a ponto de ele considerar qualquer contato entre homem e mulher uma mácula. 

Por outro lado, Olegário vê a mulher como um indivíduo livre, dotado de desejos, 

especialmente sexual, exatamente como o homem: fato, para ele, exasperador. É essa 

desconciliação entre a esposa ideal e a mulher real que perturba o falso aleijado. Ele quer 

ter a certeza de que a senhora fiel existe, e que esta é a sua esposa, para que seu status 

seja cristalizado. Assim, ele não seria apenas o mediador que possui uma mulher bonita, 

mas o único que possui uma mulher honesta. Olegário, contudo, sente que esse é um 
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objeto impossível. Ele mesmo é o primeiro a trair seu intento – com uma boa dose de 

preconceito. 

Olegário conheceu Lídia enquanto passeava de automóvel. Ela, uma jovem 

colegial, filha de lavadeira, residente na Aldeia Campista, bairro de classe média baixa 

do Rio de Janeiro. Ele, um rico executivo da mineração. A origem pobre da esposa é 

frequentemente citada pelo marido, que chega a acusar a sogra de ter casado a filha para 

ascender socialmente. O texto deixa transparecer que Lídia cresceu sem a figura do pai, 

pois em nenhum momento ele é referido. Além disso, a moça foi criada com um meio-

irmão, o que sugere um desquite ou um segundo casamento da mãe. De qualquer forma, 

é o retrato de uma família desamparada, que tem no casamento da filha o único meio de 

sair da miséria. Olegário também vê a pobreza de Lídia como um sinal de promiscuidade, 

como se a dignidade não pudesse existir no subúrbio. Joel, um empregado encarregado 

de bisbilhotar o que os colegas de trabalho falam sobre a esposa do patrão, principalmente 

quando ela vai buscar dinheiro na empresa, descobre que Lídia, quando jovem, era 

apelidada de V-8, por ser muito “namoradeira” (RODRIGUES, 2004, p. 46). O epíteto, 

que alude tanto à carros velozes, que atraem mulheres fáceis, quanto a um modelo de 

calcinha cavada em V, considerado indecente para a época (anos 40), só vem a inflamar 

o pensamento de Olegário. Desse modo, é que o fingido deseja a fidelidade de uma esposa 

a quem não confere credibilidade. 

Fato importante é que Lídia constitui o segundo casamento de Olegário. Do 

primeiro, a princípio, nada se sabe, apenas que a mulher está morta. O empresário não 

permite qualquer comentário a respeito da antiga esposa. Ela é sagrada para ele. A 

sacralização dos mortos é uma constante na ficção de Nelson Rodrigues, talvez cedendo 

ao pensamento popular, tão caro ao autor, de que todos se tornam bons depois de mortos. 

A defunta surgirá como voz nas alucinações do paralítico para fazê-lo acreditar que a 

atual companheira o trai. Mais uma vez é a desconfiança interior apoiada em uma leitura 

estereotipada de Lídia. 

  

Jogos de mentiras  

 

Enquanto Olegário sofre de desconfiança crônica, um personagem misterioso se 

apresenta. É Umberto, o chofer da casa. “Moço” e “meio sinistro” (RODRIGUES, 2004, 

p. 34) a ele pesa a maior responsabilidade de vigiar a patroa, justamente por ser quem a 

conduz pela cidade. Olegário faz verdadeira sabatina com o empregado, querendo saber 
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os mínimos detalhes das saídas da esposa. O empregado parece perceber o embuste do 

patrão e instaura um jogo de verdades e mentiras, em que vai gradativamente ludibriando 

o chefe. Indagado se alguém havia olhado para Lídia, Umberto responde que havia 

somente um velho coxo suspeito na calçada. Olegário não compreende a importância do 

fato, ao que o chofer diz apenas que pessoas coxas o impressionam muito. Em outro 

diálogo, o empregado vem avisar que o coxo está próximo à casa. Questionado se ele é 

mesmo velho, o chofer responde que não, que é jovem e muito “bem-parecido” 

(RODRIGUES, 2004, p. 44). O cadeirante percebe a contradição e desconfia, Umberto 

dissimula, respondendo apenas que se enganou. O coxo, ao que tudo indica, não existe, 

como inexiste a paralisia de Olegário. É significativo que o defeito de ambos seja na 

perna. Talvez seja uma pista deixada pelo autor sobre a real condição do protagonista, 

mas é, sem dúvida, um recurso adotado por Umberto para enganar Olegário e alcançar 

seu objetivo: conquistar Lídia. Este desejo é sinalizado quando, num primeiro diálogo, o 

patrão pergunta ao empregado se Lídia havia olhado para alguém na rua. O chofer 

responde com cinismo que para ele. Olegário ri, incrédulo, e repreende o funcionário, que 

recua; mas já deixara implícita sua intenção. 

Tudo isso ocorre no primeiro ato, em que a mentira aparece como recurso para 

satisfazer os desejos. É o que ocorre com Joel, empregado na firma de Olegário, que 

deseja subir de posto. Incumbido de apurar o que falavam de Lídia na empresa, descobre 

por meio de Sampaio, colega de trabalho (que fora vizinho da jovem no Grajaú), que 

diziam ela tinha um amante. Joel, que cobiça o cargo de Sampaio, percebe que a cada 

informação, a cada detalhe, o patrão fica mais interessado. É quando conta que a senhora 

era apelidada de V-8 e que Sampaio havia escrito um poema a ela. Satisfeito, Olegário 

resolve promovê-lo; desconfiado, questiona se a história do poema não seria invenção 

para derrubar o Outro. Esfuziante com a promoção, Joel comete uma gafe: diz que o 

colega também chamou o empresário de “predestinado” (RODRIGUES, 2004, p. 47), 

porque havia sido traído pela primeira mulher e agora pela segunda. Olegário fica 

enfurecido, acusando Joel de, a princípio, estar “cheio de dedos” (RODRIGUES, 2004, 

p. 47) e que depois de promovido contava tudo com espontaneidade. Sente-se tapeado e 

abusado, mas não desfaz a promoção. 

Essa passagem parece um microcosmo do drama maior, revelando como o 

artifício da mentira é utilizado para conquistar o objeto de desejo, desprezando o 

mediador. Joel não entra em conflito direto com Sampaio para lhe tomar o cargo. É mais 

eficiente evitar a luta e atuar sobre o objeto, neste caso, indiretamente, ou seja, por via do 
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patrão, que é quem determina as funções na empresa. Esse ataque ao objeto, com a 

supressão da mediação, ocorrerá também no triângulo Olegário, Lídia e Umberto, como 

veremos a seguir. 

Antes é preciso registrar que Olegário também usa a mentira como artifício para 

satisfazer seu desejo: saber-se ou não traído. Depois de interceptar um telegrama 

destinado à Lídia, por meio de Inézia, a criada, ele inventa que seria uma mensagem 

informando que o amante de Lídia sofreu um acidente e teve as pernas esmagadas. Lídia 

cai em prantos, fechando o primeiro ato. 

A mentira, nos três casos (de Umberto, Joel e Olegário), aparece como um 

elemento a confundir o leitor/espectador (o apelido de V-8 e a traição da primeira esposa 

de Olegário parecem verídicos, dada a reação de ambos ante as revelações), contribuindo 

com a progressão dramática; e também como um recurso para a conquista do objeto 

desejado: Umberto deseja Lídia, Joel o emprego de Sampaio, e Olegário saber se sua 

esposa é fiel. No caso do chofer, essa estratégia é gradativamente construída, acentuando-

se no segundo ato.  

 

Desejos revelados 

 

O segundo ato começa exatamente onde termina o primeiro, com Lídia em 

prantos, por estar sendo acusada injustamente. Olegário revela ter inventado a história do 

amante com as pernas esmagadas para ver se a esposa se delatava. Em seu acesso de 

loucura, diz que mesmo não existindo o amásio ele lhe tinha moído os membros. Nova 

pista da farsa do protagonista. É nessa discussão que Lídia revela seu desejo: ser amada. 

A jovem senhora reclama que nunca teve atenção do marido, que só queria saber de 

negócios, e que havia aprendido mais sobre casamento no convento do que na relação a 

dois. Olegário retruca: por ela ser esposa, “existe um limite” (RODRIGUES, 2004, p. 53). 

É o discurso machista que opõe a dama e a prostituta (DEL PRIORI, 2011), e que tanto 

exaspera o paralítico, pois ao não corresponder aos desejos da esposa, por conta de uma 

hipócrita etiqueta social, deixa aberto espaço para que outros possam saciá-la. Esse 

pensamento é aprofundado no diálogo com Maurício, irmão de Lídia, que lê sobre 

fidelidade. Para o rapaz, há momentos em que a fidelidade é facultativa (mas não diz 

quais). Olegário compra a ideia e a extrapola, afirmando que cada homem é uma promessa 

de êxtase à mulher, e que sozinha ela pode ser amante de si mesma. No caso de um marido 

inválido, a traição é mesmo justificada ou, mais que isso, imposta, uma vez que, para ele, 
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é impossível viver em completa resignação. É a retomada do discurso do primeiro ato, 

quando Olegário indagava à Lídia até se ela lhe era fiel até em pensamento. Grande 

problema esse que se apresenta ao nosso mediador: seguir uma conduta por meio da qual 

conquistou o objeto desejado, mas que para defender esse mesmo objeto percebe que a 

conduta é falha. 

A conversa entre Olegário e Maurício é interrompida por D. Márcia, mãe de Lídia, 

que vem pedir providências ao dono da casa depois de flagrar Inézia entrando no quarto 

de Umberto. Indignado com o desrespeito, o cadeirante decide expulsar o motorista, ao 

que este lança a cabal mentira: sofrera uma mutilação quando criança que o impedia de 

ser “como os outros” (RODRIGUES, 2004, p. 62). Assim como Joel, Umberto percebe 

que quanto mais detalhado seu relato, maior o interesse de Olegário. Então ele conta que 

chegou até a ver as intimidades Lídia, pelo roupão entreaberto, enquanto ela ia tomar 

banho, mas que não sentiu nenhum interesse. Impressionado com a história, Olegário 

desiste de despedir o chofer, aumentando sua confiança no funcionário. 

Da mesma forma que Joel despreza o mediador para agir sobre o objeto, agora é 

Umberto quem invalida o rival, que deixa de considerá-lo uma ameaça. A estratégia é 

bem construída, pois de acordo com a teoria do triângulo mimético, quando dois sujeitos 

disputam o mesmo objeto, o conflito entre eles é inevitável. Sabendo-se em desvantagem 

em uma luta direta, o chofer age com astúcia, logrando o patrão definitivamente. Livre 

do obstáculo, Umberto pode atacar diretamente Lídia, o que fará no terceiro e último ato. 

 

O objeto tomado de assalto 

 

Ao final do segundo ato, há uma deixa de Olegário, que havia dominado o cenário 

até então. Ele sai para tomar uma injeção, deixando Lídia sozinha em cena. Neste 

momento, Umberto surge, segura-a de supetão e a beija. O último ato, como o anterior, 

inicia exatamente no mesmo ponto em que o outro havia parado. Lídia se desprende do 

ataque e insulta o motorista. Ele, então, inicia um jogo retórico de mentiras insinuando 

que fora a patroa quem o havia provocado, que ela o desejava e que já o havia convidado 

ao seu quarto, onde tinham se beijado. Lídia nega tudo, mas não deixa de se deslumbrar 

com as mentiras. O jogo continua, com Umberto reconhecendo as invenções, mas falando 

maliciosamente obscenidades e dizendo que sonhara com Lídia batendo em Olegário. A 

patroa fica cada vez mais envolvida e já vacila quanto ao seu sentimento pelo empregado. 
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A mentira, que havia afastado o mediador, ressurge agora como elemento de conquista 

do objeto. Conhecendo a fragilidade emocional de Lídia, Umberto age sobre ela, 

apresentando-se como o objeto que ela deseja: um sedutor que a quer incondicionalmente. 

Por esta razão é que apesar de saber-se ludibriada, ela entrega-se aos galanteios rudes do 

chofer. Em uma passagem posterior, um ‘monólogo’ com D. Ana, a mãe alienada de 

Olegário, Lídia confessa seu desejo reprimido: ser seviciada por muitos homens (este 

tema será retomado em Bonitinha, mas ordinária, décima quarta peça de Nelson 

Rodrigues). Afeito ao grotesco e ao paroxismo, a violação seria o extremo oposto da 

castidade imposta pelo marido, o que revela o elevado grau de insatisfação física e 

emocional de Lídia no casamento. Em sua derradeira conversa com Olegário, em meio às 

constantes acusações de adultério, ela conta que de tanto acusá-la de infiel, ela vivia a 

pensar em homens: de musculosos da praia a jovens de 14 anos. Nesse diálogo, o 

cadeirante também faz uma revelação: achava que Lídia tinha um corpo lindo aos 10 anos 

de idade. Há algo de pedófilo nessas declarações, que talvez se justifiquem pela 

simbologia que carregam. Olegário diz que um menino aos 14 anos já é homem no Brasil, 

ao passo que uma menina, aos 10, ainda é uma criança. Seria o caso de pensar se não 

seriam marcos do desejo de cada um: a pureza para Olegário e a virilidade para Lídia. 

Durante a discussão, a senhora sai novamente consternada de cena. É quando ele resolve 

que, de fato, ela lhe é fiel. 

O drama segue para seu desfecho com D. Márcia questionando Olegário por não 

ter demitido Umberto, momento em que ele a chama ofensivamente de lavadeira e a 

expulsa de casa. Em seguida o chofer surge para pedir demissão, alegando que precisa 

cuidar da mãe doente. Ele aproveita para contar que tempos atrás havia roubado um 

relógio do patrão, que tinha sido dado por desaparecido. A sinceridade é agora o último 

ataque desferido contra o mediador para que não haja dúvida quanto à veracidade das 

mentiras. O golpe funciona e Umberto vai embora sem levantar suspeitas. Maurício surge 

e Olegário revela a farsa da cadeira de rodas, que tudo fora feito para testar a fidelidade 

de Lídia, que um médico amigo havia feito o falso diagnóstico, mas que agora ele tinha 

certeza que Lídia lhe era fiel. Inézia, então, entrega uma carta da patroa ao marido, em 

que essa conta que está fugindo com Umberto e que não deseja o perdão de Olegário. 

Atônito, o falso paralítico apanha um revólver e suicida-se com um tiro na cabeça. 

Termina o drama. 
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Conclusão 

 

Em uma leitura rápida e superficial de A mulher sem pecado, o ciúme ali presente 

pode parecer violência gratuita, mas abordado sob a perspectiva do desejo mimético, ele 

se torna coerente e, talvez até, justificável. É o próprio Girard (2009) quem observa que 

aqueles que sofrem de ciúme não são desafortunados, vítimas constantes de infelizes 

acasos, mas pessoas/personagens detentoras de um temperamento ciumento ou natureza 

invejosa, que os impelem a desejar sempre o que os Outros desejam. No caso de Olegário, 

podemos observar o sujeito sob o ângulo do mediador. Nesse papel, o ciúme contra o 

objeto ocorre por razões que se complementam: 1) o objeto não transforma o indivíduo 

em deus. Ele pode se tornar um ídolo a olhos de outros, mas aos seus próprios olhos, sabe-

se ainda impotente; 2) medo de que a perda do objeto revele essa impotência. Percebe-se, 

então, que a condição de desejante é perpétua e ambivalente: primeiro desejamos o objeto, 

depois desejamos não perder o objeto. O engano está em acreditar que a posse do objeto 

nos trará a redenção almejada. Olegário é um exemplo do sofrimento que ser mediador 

nos traz. 

No que diz respeito à disputa entre desejante e mediador, temos em A mulher sem 

pecado uma estratégia interessante: lograr o mediador de forma que ele deixe de intervir 

na relação entre o sujeito e o objeto, deixando espaço para que o objeto seja atacado 

diretamente. A derrota do mediador não se dá por uma luta frontal e declarada, mas por 

uma ‘rasteira’ aplicada, em que o gatuno se mostra mais eficiente que a rapina. No drama, 

esse método aparece em duas dimensões, em menor escala com Joel-emprego-Sampaio e 

maior escala com Umberto-Lídia-Olegário, que permitem verificar a precisão do 

estratagema aplicado. Para que o engodo funcione é necessário, evidente, boas doses de 

mentiras, mesclada a verdades camufladas. 

Do sentimento de Lídia, podemos perceber que o desejo é uma força que precisa 

de vazão. Reprimi-lo torna-o perigoso, na medida em que inflama hermeticamente, 

podendo a vir explodir em um triz. Umberto não é a pessoa quem Lídia deseja, mas a 

persona por ela desejada. Ele é objeto enquanto modelo, que encarna aquilo que ela 

espera de um homem. Não existe o objeto em si, ele é apenas aquilo que se veste com os 

trajes desejáveis. Importante lembrar que não é objeto que é de fato desejado, mas o 

mediador, e as mediadoras de Lídia são suas amigas que conhecem os prazeres do 

casamento. Não há também nenhum indício de que Umberto ame Lídia verdadeiramente; 
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o caso dele com Inézia parece verídico. O seu desejo parece o de ser um conquistador 

sem limites, capaz de ganhar inclusive a mulher do patrão. 

Ao final de Mentira romântica e verdade romanesca, Girard (2009) observa que 

é impossível se livrar da teia mimética, no entanto, pode-se perceber o ridículo daquela 

imitação, e por meio de um exame de consciência, abandonar tal objeto de desejo e 

realizar novas e melhores escolhas. É um caminho árduo e difícil, que poucos conseguirão 

alcançar. Quixote, após muitas aventuras imaginárias, despede-se, enfim, da sombra de 

De Gaula, e se afasta do seu sonho medieval. Olegário, com uma alucinação mais violenta 

que o primeiro, não consegue distanciar-se do seu desejo e termina por dar cabo à própria 

vida. A alienação de sua mãe, D. Aninha, é um sinal a nos indicar o destino dos que vivem 

a enrolar o mesmo pano de angústias da vida. 
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A NOÇÃO GIRARDIANA DE MÉCONNAISSANCE, E SEU PAPEL EM 

FACUNDO E EM O GUARANI 

Aluno: Pedro Sette Câmara e Silva (UERJ) 

Orientador: João Cezar de Castro Rocha  (UERJ) 

 

 

RESUMO: René Girard utiliza a noção de méconnaissance, palavra que não tem 

correspondência perfeita em português, para referir ora a ignorância, ora o escamoteamento de 

dois tipos de dados. No contexto de sua teoria do desejo mimético, é o caráter imitativo do 

desejo que é preterido; no contexto da teoria do bode expiatório, é o papel do sujeito enquanto 

propagador da violência que atribui exclusivamente ao outro. As obras da literatura moderna 

apresentam graus de conhecimento e de méconnaissance, ora admitindo, ora escamoteando o 

mesmo objeto. No caso de Facundo, do argentino Domingo Faustino Sarmiento, o 

reconhecimento das maldades praticadas pela “civilização”, parte de um ciclo retributivo entre 

Buenos Aires e as províncias argentinas, não o impede de trabalhar com a dicotomia 

“civilização e barbárie”, concentrando esta última na figura do caudilho Facundo Quiroga. Já 

em O Guarani, do brasileiro José de Alencar, encontramos ao mesmo tempo o direito de 

vingança admitido a índios aymorés que foram agredidos unilateralmente, ao mesmo tempo em 

que esses índios aymorés são tratados como violentos por natureza e descritos como monstros. 

Acreditamos que é justamente o impasse entre conhecer a violência e ocultá-la (ainda que sem 

má fé) que constitui parte da força desses dois textos, considerados fundadores de suas 

respectivas literaturas nacionais. 

Palavras-chave: méconnaissance, violência, textos de fundação. 
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I	

Méconnaissance, antes de ser uma noção girardiana, é uma palavra corrente e 

comum da língua francesa que não admite uma tradução unívoca. Costuma ser traduzida 

como “ignorância” ou “desconhecimento”, mas há algo mais nela. O prefixo mé- vem 

do frâncico missi- e existe hoje também no inglês mis- e no alemão miss-.	

Em nossa época anglófila, sabemos que o inglês misunderstanding costuma ser 

traduzido como “mal-entendido”, mas o verbo to misunderstand pode ser aplicado por 

exemplo a um texto. No entanto, ninguém diria que houve um mal-entendido entre um 

leitor e um texto. Diríamos que houve uma interpretação equivocada por parte do leitor.	

Assim, a méconnaissance pode estar mais próxima dessa ideia de “interpretação 

equivocada”. Pode parecer pretensioso falar em equívoco num momento em que se 

celebra a pluralidade de interpretações, mas não custa recordar que o título da primeira 

obra de René Girard usa palavras muito mais fortes: Mentira Romântica e Verdade 

Romanesca.	

Para voltarmos ao inglês, que também não tem uma correspondência perfeita 

para méconnaissance, observamos que a noção também deu um jeito de entrar na 

tradução dessa primeira obra, que não se chama Romantic Lie and Novelistic Truth, mas 

Deceit, Desire and the Novel. A palavra deceit pode ser traduzida como engano, 

simulação… Mas não é nosso objetivo aqui fazer uma discussão à moda de Umberto 

Eco sobre campos semânticos em idiomas diferentes, mas enfatizar a centralidade dessa 

noção na crítica girardiana, que a associa à mentira e ao engano.	

Vejamos agora o primeiro exemplo do uso do verbo meconnaître na obra de 

Girard, no começo da edição original de Mentira Romântica e Verdade Romanesca: 	

La critique romantique méconnaît la dialectique romanesque 

de la norme et de l’exception. Ce faisant, elle détruit 

l’essence même du génie romanesque. Elle réintroduit dans 

le roman la division manichéenne entre Moi et les Autres 

dont ce génie ne triomphe qu’à grand peine. (GIRARD, 

2008, p. 167)	

Em português, teríamos:	
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A crítica romântica méconnaît a dialética romanesca da 

norma e da exceção. Ao fazê-lo, ela destrói a essência 

mesma do gênio romanesco. Ela reintroduz no romance 

a divisão maniqueísta entre o Eu e os Outros sobre a 

qual esse gênio só triunfa com grande dificuldade.	

Já fica claro, a partir do trecho citado, que a méconnaissance da crítica 

romântica não é exatamente uma mera ignorância, um mero desconhecimento, mas um 

tipo particular de apreensão dos dados. Se a obra romanesca tenta desfazer ou ao menos 

minimizar a “divisão maniqueísta entre o Eu e os Outros”, a crítica romântica prefere 

enfatizá-las, mesmo que o faça às custas da obra criticada. 	

Por isso é que lemos, na versão inglesa do livro, temos: ”Romantic criticism 

does not understand the dialectic between the rule and the exception (…). Isto é, “não 

entende” algo que é uma presença, e que fará com que Girard, em sua introdução a seu 

livro sobre Shakespeare, diga que lerá “pela primeira vez a letra de um texto” 

(GIRARD, 2010, p. 14), e que aquilo que faz é algo “anterior à interpretação”.	

	

II	

Em pleno simpósio de teoria mimética, podemos queimar algumas etapas. 

Sabemos que aquilo que é objeto de méconnaissance em Mentira Romântica e Verdade 

Romanesca é o desejo triangular, mas ainda cabe fazermos uma precisão.	

As noções girardianas são sempre dependentes de pontos de vista. No trecho 

citado anteriormente, Girard falava do ponto de vista dos críticos que interpretariam de 

maneira romântica as obras dos autores que começavam a compor o cânon da “verdade 

romanesca”: Cervantes, Stendhal, Flaubert, Dostoiévski, e Proust.	

Se pensarmos na méconnaissance do ponto de vista de um personagem de um 

desses autores, ou, para que fique ainda mais claro, de um personagem de uma das 

primeiras comédias de Shakespeare, o que é que eles “não entendem”?	

Quando um personagem deseja a namorada de outro, ele vê que esse outro é um 

obstáculo. Na dialética do modelo-obstáculo, a parte do obstáculo é perfeitamente 

compreendida.	
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O objeto de méconnaissance é justamente a imitação do desejo. É por esse 

motivo que o final de Os dois cavalheiros de Verona parece tão desajeitado: Valentino 

percebe que Proteu iria estuprar Sílvia, namorada de Valentino, e resolve cedê-la a 

Proteu apenas por ter percebido que ele próprio, Valentino, causou o desejo de Proteu. 

Uma solução teórica muito mais do que dramática, que choca tanto o público 

elizabetano quanto a crítica romântica que insiste na separação entre o Eu e os Outros.	

Valentino, assim, muda de ponto de vista. Ele de início considerava Sílvia um 

objeto desejável em si, mas depois entende que ela passou a ser desejável para Proteu 

por causa dos elogios que fez a ela.	

É uma mudança que de certo modo prenuncia a noção girardiana de conversão, 

que, entre outras coisas, é a mudança de ponto de vista que acontece no mesmo 

personagem. Aquele que de início sentia-se maximamente distinto dos outros percebe 

que está unido a eles em sua miséria ontológica.	

Assim, aquilo que antes da conversão era méconnaissance para a ser 

connaissance, conhecimento. É algo que passa a ser entendido.	

Porém, existe ainda outro sentido da méconnaissance, relacionado às discussões 

de Girard da violência.	

	

III	

O primeiro uso do termo méconnaissance em La Violence et le Sacré (1972), o 

segundo livro de Girard aparece uma frase crucial para a teoria girardiana da violência: 

“La substitution sacrificielle implique une certaine méconnaissance.” (GIRARD, 

2008a, p. 15), ou, traduzindo, “A substituição sacrificial supõe uma certa 

méconnaissance”. A edição inglesa diz: “Sacrificial substitution implies a degree of 

misunderstanding” (GIRARD, 1977, p. 5). Se o verbo to understand reaparece, dessa 

vez não é sua forma negativa que é usada, mas aquela com o sufixo mis-, da mesma raiz 

de mé-.	

A substituição sacrificial já é um processo mais complexo, e não precisamos nos 

deter nele agora. Interessa observar que méconnaissance é um nome que exige 

complemento, que ela não existe em si mesma. Se em Mentira Romântica e Verdade 
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Romanesca a ênfase era na méconnaissance do caráter triangular do desejo, em A 

Violência e o Sagrado a méconnaissance já se refere ao mimetismo e a algumas de suas 

consequências. Uma delas, como sabemos, é a inocência da vítima sacrificial em 

relação ao crime de que é acusada. Os perseguidores creem sinceramente na justiça de 

sua causa e na necessidade do sacrifício.	

Vejamos que, em relação ao modelo-obstáculo, há um novo grau de 

méconnaissance: se Proteu “acusar” Valentino de impedir a posse de Sílvia, ele está 

sendo sincero e não está equivocado. Porém, quando os indivíduos de uma comunidade 

acusam a vítima sacrificial, eles estão sendo sinceros e estão equivocados quanto ao 

conteúdo das acusações.	

Por isso, em Girard, a noção de conversão também passa pela experiência de 

reconhecer-se perseguidor, e de admitir a inocência da vítima.	

	

IV	

O fato de buscarmos entendimentos mais nítidos para essas noções não significa 

que, nas obras estudadas, haja uma clareza cristalina de oposições. Pelo contrário, existe 

uma dialética de connaissance e méconnaissance, do ponto de vista anterior e posterior 

à descoberta do mimetismo, e até mesmo, claro, graus em que esse mimetismo é 

percebido.	

Todo esse preâmbulo pretendeu esclarecer o arcabouço dentro do qual 

pretendemos pensar duas obras distintas sob muitos aspectos, mas semelhantes na 

posição que ocupam dentro de seus respectivos sistemas literários: Facundo, ou 

Civilização e Barbárie, de Domingo Faustino Sarmiento, e O Guarani, de José de 

Alencar. 	

O primeiro livro, Facundo, não nasceu como livro, mas como série de artigos 

publicada no Chile por um Sarmiento exilado que desejava atacar o general Juan 

Manuel Rosas, presidente da Argentina, descrevendo a vida de crueldades do caudilho 

Facundo Quiroga. Para isso, Sarmiento empreendeu uma longa descrição do solo, do 

clima, dos usos e costumes do povo argentino, bem como de seus tipos humanos. Por 
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esse motivo, o candidato natural para uma comparação costuma ser Os Sertões, de 

Euclides da Cunha.	

O segundo livro, O Guarani, também nasceu como publicação seriada em jornal, 

mas já com a ideia do romance orientando-a (Facundo é inclassificável). Apesar de ser 

um livro apocalíptico sob pelo menos três aspectos — uso de arma de destruição de 

massa, catástrofe natural invencível, e revelação final da natureza da violência —, 

costuma ser associado, assim como Facundo, à fundação da literatura nacional. 	

São livros que, de fato, se não fundaram nações, certamente contribuíram 

decisivamente para fundar as literaturas dessas nações.	

	

V Facundo	

Facundo, ou civilização e barbárie pretende-se uma invectiva contra a barbárie 

mencionada logo no título. Essa barbárie é a violência, denunciada desde a primeira 

página, e simbolizada na figura verídica de Facundo Quiroga, truculentíssimo caudilho 

dos pampas argentinos. Não podemos deixar de observar que  a escolha da palavra 

barbárie, por remeter à raiz grega barbarós, que significa estrangeiro, alheio, outro, 

enfatiza ainda mais a oposição entre civilização e barbárie. E vale ainda explicitar 

aquilo que é tão óbvio que pareceria desnecessário dizer: quem escreveria uma obra 

sobre civilização e barbárie colocando-se do ponto de vista da barbárie?	

Ora, narrar maldades é acusar; acusar verdadeiramente continua sendo acusar. 

Fora de um processo judicial, a acusação pode conduzir ao linchamento. Toda narrativa 

pretende contagiar o leitor ou ouvinte de algum modo. A narrativa das maldades de 

Facundo, a acusação ao morto Facundo, pretende localizar a maldade e apresentar o que 

é oposto a ela: a civilização. É nesse sentido formal que Facundo passa a ser, num certo 

sentido, bode expiatório de Sarmiento.	

Vençamos os Facundos da Argentina, que são a barbárie, e a civilização poderá 

reinar. Porém, o próprio Sarmiento admite a culpa de Buenos Aires, seu ícone 

civilizacional na América do Sul, na existência da barbárie. Logo no primeiro capítulo 

livro, ele nos informa que Buenos Aires era uma capital civilizada que negava a 

civilização à província. A província é que reagia, mandando-lhe por exemplo o ditador 
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Rosas, e Buenos Aires se vingava disto, num daqueles ciclos de violência que parecem 

remontar à origem dos tempos e que tornam irrelevante a pergunta “quem começou?”. 	

Vejamos o texto de Sarmiento, na tradução de Sergio Alcides:	

[Buenos Aires] já seria a Babilônia americana se o espírito do 

Pampa não tivesse soprado sobre ela (…) Somente ela, na vasta 

extensão argentina, está em contato com as nações europeias; 

somente ela explora as vantagens do comércio estrangeiro; somente 

ela tem poder e rendas. Em vão as províncias lhe têm pedido que 

lhes deixe passar um pouco de civilização, de indústria e de 

população europeia: uma política estúpida e colonial se fez surda a 

tais clamores. Mas as províncias se vingaram, mandando-lhe em 

Rosas muito e demasiado da barbárie que nelas sobrava.	

(…) Buenos Aires, agora, em vez de mandar luzes, riqueza e 

prosperidade ao interior, manda-lhe apenas cadeias, hordas 

exterminadoras e tiranetes subalternos. Também se vinga do mal 

que as províncias lhe fizeram ao lhe prepararem Rosas! 

(SARMIENTO 2010, p. 74–5.)	

Insisto: essa apresentação do mal como algo de natureza retributiva, sem partes 

inocentes, sugere que Sarmiento, futuro presidente da Argentina, é perfeitamente capaz 

de não ignorar, de não desconhecer, de não cometer um ato de méconnaissance em 

relação à violência.	

Pode ser exatamente por ter essa inteligência do mimetismo que há na violência, 

que, para retomarmos ao início mesmo do livro, no trecho que ficou célebre por trazer 

uma tradução criativa de uma citação equivocadamente atribuída, temos algo que, para 

angariar a simpatia do leitor, é importantíssimo: Sarmiento logo assume o papel da 

vítima injustiçada, perseguida por uma turba desindividualizada, distinta apenas pelo 

que tem de coletivo: soldados e “mazorqueiros”. Vejamos a tradução de Sérgio Alcides 

para o trecho:	

Em fins de 1840, saía eu de minha pátria, lastimavelmente 

desterrado, estropiado, cheio de hematomas, pontapés e golpes 

recebidos no dia anterior, numa dessas bacanais sangrentas de 

soldadesca e mazorqueiros. Passando pelos banhos de Zonda, sob 
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o escudo de armas da pátria que em dias mais alegres eu pintara 

numa sala, escrevi a carvão estas palavras:	

On ne tue point les Idées. (SARMIENTO, 2010, p. 46-7.)	

Ou seja: o relato que se seguirá é o relato dessa vítima, que se esquiva de dizer 

se provocou algum soldado ou mazorqueiro, e assim os promove a meros agressores. E 

a versão dos agressores, mesmo que venha a existir, por ser dos agressores, está 

automaticamente desautorizada, enquanto as palavras da vítima, que preencherão todas 

as páginas seguintes, estão legitimadas. Ainda que Sarmiento dedique mais dois 

parágrafos neste trecho a falar da frase em francês, de como ela não foi compreendida 

pelo governo argentino etc., sua posição de perseguido foi estabelecida. Enquanto sua 

autoridade literária é discutida, sua autoridade moral permanece inquestionada.	

Poucas linhas depois da curta “Advertência”, Sarmiento principia a 

“Introdução”, ainda na versão de Alcides: 	

Sombra terrível de Facundo, vou evocar-te, para que te ergas, 

sacudindo o pó ensanguentado que cobre tuas cinzas, e nos 

expliques a vida secreta e as convulsões internas que dilaceram as 

entranhas de um povo nobre! Tu possuis o segredo: revela-o para 

nós! (SARMIENTO, 2010, p. 49.)	

Uma invocação, semelhante às que abrem os relatos míticos da Ilíada e da 

Odisseia, com vocabulário poético, exaltado, falando em “vida secreta” e “segredo”. 	

Contudo, o segredo da violência já é conhecido: está na estrutura do ciclo de 

vinganças já descrito. Isso não impede Sarmiento de ver em Facundo Quiroga uma 

espécie de essência do mal, de encarnação do mal espontâneo, da violência como força 

cega e irresistível, quase, ousemos dizer, como um índio aimoré de O Guarani…	

	

VI O Guarani — e o indianismo de Alencar	

Apesar de O Guarani ser associado ao peculiaríssimo amor de Peri e Ceci, sua 

trama é a de um romance de aventuras, e José de Alencar demonstra não apenas uma 

inteligência aguda da violência, como também uma inteligência de romancista que faz 

com que, muito shakespearianamente, a méconnaissance venha salvar a sensibilidade de 
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um público que desde o século XVI rejeita soluções teóricas e não aceita que Valentino 

simplesmente entenda que suscitou um ciclo de reciprocidades.	

A trama principal de O Guarani é a história da intensificação de uma vingança. 

Dom Diogo, filho mais velho de Dom Antônio de Mariz, mata acidentalmente uma 

índia aymoré na mata. Dom Antônio de Mariz compreende a gravidade do assunto e diz 

que vai mandar o filho para a Bahia a fim de protegê-lo. Mesmo que não fale sequer em 

tentar reparar o mal feito aos aymorés, Dom Antônio demonstra estar ciente de que um 

ciclo de vinganças está para nascer.	

O que acontece?	

Nada. Dom Diogo não vai para a Bahia. O assunto morre.	

E, assim, os dois aymorés irmãos da índia morta tentam matar Ceci, filha de 

Dom Antônio, enquanto ela toma banho de rio.	

Peri salva Ceci, matando os dois aymorés. Agora todos entendem que aquilo 

atrairá ainda mais violência.	

Dom Diogo então lembra do que o filho fizera — por que esqueceu?	

A partir do ataque a Ceci, os Aymorés são descritos como “feras”, como “nação 

degenerada”; ao atacar a casa de Dom Antônio de Mariz, o grupo dos Aymorés em 

combate é comparado a “partes de um só corpo, membros de algum monstro 

desconhecido debatendo-se em convulsões”.	

Não é preciso insistir no paralelismo óbvio: a casa de Dom Antônio é a 

civilização cercada pela barbárie.	

No entanto, recordemos: os Aymorés foram se tornando monstruosos à medida 

que se aproximou a sua vingança, considerada justa segundo o próprio ponto de vista 

dos personagens do romance.	

Alencar valeu-se de um recurso semelhante em Iracema. Nesse romance, uma 

grande tribo é dizimada pela aliança entre portugueses e membros de outra tribo do 

litoral, que os membros da primeira desprezavam, chamando-os de camarões. O índio 

da tribo desprezada que se associa aos portugueses vira herói, e adota o nome de 

Felipe… Camarão.	
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São, talvez, duas maneiras que Alencar encontrou de sinalizar seu pensamento 

ao leitor.	

	

VII	

Girard é quem observa, em Teatro da Inveja, que Shakespeare descobriu cedo o 

mimetismo — e cedo descobriu que não poderia sacudi-lo na cara do público.	

Se existe, portanto, uma dialética entre connaissance e méconnaissance, ela já é 

inerente a qualquer obra que pretenda conquistar um público romântico, indisposto a 

admitir seu próprio mimetismo, e não uma especificidade de textos considerados 

fundadores de literaturas nacionais latino-americanas.	

Afinal, durante a primeira parte de O Vermelho e o Negro, somos convidados a 

ver que Julien Sorel é mesmo diferente dos burgueses de Verrières; é apenas quando ele 

se aproxima de Mathilde de la Môle que a identidade de suas motivações fica mais 

evidente. Porém, a essa altura, já estamos conquistados.	

Da mesma maneira, Sarmiento se pergunta: como eu, que fui linchado por 

bárbaros e tive de me exilar, posso explicar a barbárie? Após atrair a simpatia do leitor 

da civilizada Buenos Aires, após invocar a “sombra terrível de Facundo”, ele pode 

recordar, mais de uma vez, aqui e ali, o papel de Buenos Aires no ciclo da violência…	

…e Alencar pode apresentar um índio extraordinário, capaz de capturar uma 

onça viva com as próprias mãos, colocando-o em primeiro plano, para só então mostrar 

que um assassinato acidental de uma índia nas mãos de um rapaz português é algo que 

leva um fidalgo apresentado como o suprassumo da seriedade a descumprir sua palavra 

na primeira promessa que o vemos fazer. Afinal, os índios atacados são monstruosos, 

bárbaros.	

Alencar ainda leva essa dialética às últimas consequências: aquele que prefere 

méconnaître a natureza da violência, atribuindo a barbárie toda ao outro lado, precisa 

estar pronto para apertar o botão vermelho e assegurar a completa destruição mútua.	

Mesmo que, assim, acabe fundando uma literatura. 
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REPUTAÇÃO E RESSENTIMENTO NO AMBIENTE LITERÁRIO
  

 

Vinicius Schröder Senna (UERJ) 

Orientador: João Cezar de Castro Rocha (UERJ) 

 

 

Resumo 

 

René Girard sublinhou, com notável precisão, a natureza imitativa do desejo. Um princípio geral 
que regula as interações humanas, cuja base é a centralidade do outro para a visão que o sujeito 
tem de si próprio. Dentro dessa armação conceitual de influências mútuas, percebemos o valor 
da reputação para definir, sempre provisoriamente, quem será o modelo e quem será o 
admirador.  
De acordo com o que foi dito, selecionei dois contos de autores da atualidade: A última palavra 
(2006), de Rubens Figueiredo, e Beatriz e o escritor (2011), de Cristovão Tezza. Em ambos, 
encontramos personagens ocupados com as suas próprias reputações, como escritores. Ao lado 
disso, e quase como um desdobramento, vemos o tema do ressentimento. Algo também 
observado por Girard, quando analisou personagens da literatura como o homem do subsolo de 
Dostoiéviski, entre outros. Sabe-se, entretanto, que um dos nomes mais lembrados quando se 
fala em ressentimento é o do filosofo alemão Friedrich Nietzsche. E será entre a percepção de 
Nietzsche e a de Girard que buscaremos o apoio conceitual para o trabalho comparativo. 
 

Palavras-chave: Reputação. Ressentimento. René Girard. Nietzsche.  

 

Os contos 

  

Uma das principais expectativas dos departamentos de marketing, para o sucesso 
das suas campanhas, é que as pessoas se copiem umas às outras. Se uma propaganda 
consegue fazer o indivíduo acreditar que só ele não tem algo que todo mundo tem, 
espera-se um êxodo aos shoppings para que as pessoas corrijam, ansiosamente, essa 

6321

Ana
Pencil



2 
 

falha. A esse impulso que, dentre outras coisas, garante a existência da moda, René 
Girard chamou de desejo mimético. “Não raro as modas não têm sentido, são 

simplesmente imitadas sem que os que as imitam reflitam sobre seu significado. Isso 
não os impede de segui-la. O indivíduo torna-se veículo de um significado que lhe 
escapa”. (GIRARD, 2011 [2008], p. 86) 

Existirá sempre o ímpeto, o desejo, mas em si esse impulso não tem direção 
definida. Ao encontrar, no entanto, alguém que lhe inspire admiração, inveja ou 
ambição, o indivíduo terá como orientar o seu desejo. Portanto, trata-se de um desejo 
segundo o desejo alheio. Se ele copiou o outro é porque quer ser como outro é ou quer 
ter o que o outro tem. Estamos diante da porta de entrada para a inveja, uma vez que 
nem todos terão o que desejam. 
Desse modo, fica mais fácil entender a inquietação de Paulo Donetti, personagem do 
conto Beatriz e o escritor, de Cristóvão Tezza, ao reencontrar um antigo desafeto, 
Cássio, que, nas palavras do próprio Donetti:  
 

Começou mais tarde a escrever, quando eu já era um nome sólido, e, 
como quem não quer nada, foi publicando, ocupando espaços, 
ganhando prêmios e amizades, assinando colunas, e hoje 
milagrosamente vende dez vezes mais do que eu, aparece em toda 
parte e é convidado para tudo, enquanto eu, que praticamente o levei 
pela mão até uma grande editora e escrevo cinquenta vezes melhor do 
que ele – mas vou mudar de assunto; lembrar me incomoda, a 
respiração fica mais curta, sinto uma compulsão de beber. (TEZZA, 
2011, p. 22) 

 

O mesmo sofrimento com o sucesso alheio também será observado Em A última 
palavra, conto de Rubens Figueiredo. O protagonista, Pedro, teve seu único livro de 
contos publicado há mais de dez anos. Desde a faculdade ele é constantemente 
assombrado pelo sucesso de uma amiga. Ambos tinham ambições como escritores de 
ficção. Helena fez o caminho da escritora indiferente ao sucesso que atrai atenção por 
sua rebeldia. Pedro, por outro lado, buscou o conforto financeiro numa rentável carreira 
no funcionalismo público bem remunerado como suporte para as suas ambições 
literárias. 

Através de uma articulação dos dois contos com a teoria mimética de René 
Girard, pretendo analisar o que estimula e o que arrefece o ressentimento na busca dos 
personagens por uma reputação admirável.  

Logo no começo do conto de Cristovão Tezza, o escritor Paulo Donetti apresenta 
uma palestra num evento literário e faz uma observação bastante áspera sobre o próprio 
ofício que deixa à mostra alguns indícios das suas impressões quanto ao ser humano em 
geral.  

 
 Ninguém percebe que a matéria-prima da literatura é o 
desprezo. O que me irrita, ao olhar para mim mesmo, é essa 
dependência gosmenta das pessoas, não para sobreviver, o que até 
seria justo, mas para me alimentar delas, porque sem a estupidez em 
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torno eu restaria sem assunto e morreria por completamente inútil. 
(TEZZA, 2011, p. 18)   
 
 

Para o personagem escritor, a matéria do seu trabalho é a estupidez dos outros. 
René Girard percebeu a natureza imitativa do desejo como um princípio geral que 
regula as interações humanas cuja base é a centralidade do outro para a visão que o 
sujeito tem de si próprio. Dentro dessa armação conceitual, as influências mútuas 
definirão sempre, de modo provisório, quem será o modelo e quem será o admirador. O 
que chamamos de reputação é o resultado do balanço entre pontos positivos e negativos 
que conferem o status atual de alguém dentro dessa dinâmica.  

Acompanhar a busca de personagens dedicados a construírem uma reputação 
positiva, teve como desdobramento a necessidade, bastante previsível, de uma análise 
atenta do ressentimento. Um dos nomes mais lembrados quando se fala em 
ressentimento é o do filosofo alemão Friedrich Nietzsche. Para Nietzsche existe uma 
moral específica do ressentimento, eis o processo que lhe dá início: 

 
− A rebelião escrava na moral começa quando o próprio ressentimento 
se torna criador e gera valores: o ressentimento dos seres aos quais é 
negada a verdadeira reação, a dos atos, e que apenas por uma vingança 
imaginária obtêm reparação. Enquanto toda  moral nobre nasce de um 
triunfante Sim a si mesma, já de início a moral escrava diz Não a um 
“fora”, um “outro”, um “não-eu” – e este Não é seu ato criador. 
(NIETZSCHE, 2003 [1887], p. 28-29)  
 
 

No encontro do protagonista de Tezza, com um desafeto e sua jovem namorada, 
é possível ouvir os ecos da previsão nietzschiana. 

 
[...]eu senti que aquela fonte terrível de infelicidade – vê-lo tão feliz 
ao lado de uma mulher apaixonante – era também o seu antídoto, o 
meu elixir da juventude, tirá-la dele, o que me dava um projeto inteiro 
de vida[...] (TEZZA, 2011, p. 26)  
 
 

Eis o projeto: dedicar uma vida inteira a dizer “Não” a felicidade alheia. No 

outro conto − o de Rubens Figueiredo − a indiferença de Helena a impede de consolidar 
a sua carreira, do mesmo modo que a segurança financeira e o status atrapalham os 
planos do protagonista. Pedro acompanha a vida de Helena, se ressente dos mínimos 
sucessos e se alegra dos fracassos. Tanta atenção tem origem num passado em que 
Pedro mal conseguia se diferenciar da amiga. 

 
Pedro dava-se às mil maravilhas com Helena, adorava o que 
considerava o seu modo livre de viver – sempre ciente de ser incapaz 
de imitar a amiga. Lia tudo o que Helena lia e escrevia, sempre com o 
olho afoito de quem procura uma coisa que lhe pertence mas não sabe 
onde pôs. Aprendia o máximo possível com ela. Recolhia de Helena 
argumentos, hipóteses, citações e juízos que, mais tarde, ia adaptar e 
pôr à prova, em conversas ou por escrito, em trabalhos da faculdade. E 
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o fazia com tamanha convicção, de um modo tão natural, que depois 
nem via motivo para pôr em dúvida que haviam partido apenas dele. 
(FIGUEIREDO, 2006, p. 115) 

 

A pessoa admirada é o modelo daquilo que o sujeito resolve acreditar ser desde 
o início. Desse modo, o modelo começa a se tornar um problema porque está 
constantemente ameaçando a consciência que o sujeito tem de si próprio. Nas palavras 
de René Girard: 

 
Apenas o ser que nos impede de satisfazer um desejo que ele próprio 
nos despertou é verdadeiramente objeto de ódio. Quem odeia, odeia 
primeiramente a si mesmo em razão da admiração secreta que seu 
ódio encobre. A fim de esconder dos outros, e de esconder de si 
mesmo, essa admiração desvairada, ele não quer enxergar mais em seu 
mediador senão um obstáculo. O papel secundário desse mediador 
passa desse modo ao primeiro plano e dissimula o papel primordial de 
modelo religiosamente imitado. (GIRARD, 2009 [1961], p. 34-35) 

 

Em pouco tempo Pedro estará imerso nos sentimentos sublinhados por Girard:  
 

A sagacidade de Pedro, filtrada por uma inveja certeira, quis decifrar, 
já no primeiro minuto do sucesso da amiga, sinais da derrocada futura. 
Sentiu prazer ao imaginar esse declínio, ao antever seus passos um a 
um, e chegou a ficar tonto nesses devaneios, mal vendo a hora de a 
ruína ter logo início. (FIGUEIREDO, 2006, p. 121)  

 

Inveja e ressentimento 

 

Na Suma Teológica, Tomás de Aquino faz referência a uma afirmação de 
Damasceno1 sobre a inveja: “A inveja é uma tristeza dos bens dos outros”(AQUINO, 
2012 [1265-1273], p. 491).  

Um pouco mais a diante, o pensador continua a análise do objeto da inveja: 
“Deve-se dizer que a inveja se refere à glória do outro enquanto esta diminui a glória 
que se deseja. Em consequência, alguém inveja somente os que quer igualar ou 
ultrapassar em glória” (Ibid., p. 492). Isto é, toda inveja é uma homenagem compulsória 

e dolorida. Um reconhecimento de duas coisas: de um sucesso e de um fracasso. Tão 
mais dolorido pela suspeita de que se não houvesse o exemplo de sucesso, talvez a 
percepção do fracasso tampouco existisse; quando na verdade sempre haverá alguém a 
fazer o sucesso impossível para o outro. Daí a afirmação de Nietzsche de que o 

                                                             
1 João Damasceno (± 675-749) – Nascido em Damasco, daí o sobrenome, João fez-se monge de S. Sabas, 
perto de Jerusalém. É antes de tudo, um teólogo. Seu nome está ligado à reação contra os iconoclastas. 
Ocupou-se, também, de exegese, de ascese, de moral.  
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ressentido gostaria de proibir que outros superassem as suas limitações. Por isso sonha 
em forçar o mundo a um Não. 

Esse “Não” será dirigido ao mediador que agora se tornou um obstáculo por 

mostrar ao sujeito algo que ele não poderá alcançar. Nesse ponto haverá uma tendência 
a identificar o modelo como alguém cruel. René Girard adverte para o engano possível: 
“O modelo que estimula a rivalidade mimética não é pior do que nós, talvez seja até 

muito melhor, mas ele deseja do mesmo modo que desejamos: egoística, avidamente. E 
imitamos o egoísmo dele, que é um mau modelo para nós, e vice-versa, no processo que 
logo culminaria na escalada da rivalidade”. (GIRARD, ROCHA e ANTONELO, 2011 
[2010], p. 88).  

Ao eleger o outro como o verdadeiro egoísta, eu transfiro tudo que está me 
incomodando para ele, e esqueço que o invejo e me ressinto por isso. Assim dou um 
passo significativo para enobrecer meu ressentimento. Com a certeza da crueldade do 
outro, minhas limitações se apagam por algum tempo e deixam de me incomodar. Não 
preciso mais remoer as dificuldades que encontro por não conseguir ser como os meus 
modelos.  

Isso garante algum alívio e pode ter outras vantagens, ainda que suspeitas. 
Quando encontro alguém que aceita minha cumplicidade contra um terceiro, está 
começando ali uma aliança baseada na identificação comum de quem é pior que nós. 
Logo, ao me identificar com esse cúmplice faço a ele um elogio velado de que o vejo 
como alguém melhor que aquele terceiro, e ao darmos continuidade a nossa sentença, 
reforça-se este laço. Fico aliviado e satisfeito porque alguém, ao aceitar a identificação e 
exploração do erro desse outro, me diz indiretamente que eu também sou melhor. 
Acontece, afinal, o que se quis desde o começo: a benção de uma boa reputação. No 
entanto, tudo aqui começou e se desenvolveu com base numa negação.  
Assim voltamos ao filósofo alemão. Nietzsche é o conhecido defensor de um tipo de 
homem que ganhou forma a partir de seus desejos mais perigosos. E por pensar assim, 
foi acusado de ser louco por gente como Tolstói:   
 

Li Zaratustra, de Nietzsche, e as notas de sua irmã acerca de como ele 
o escreveu, e fiquei convencido de vez que ele estava absolutamente 
louco enquanto escrevia, e louco não em um sentido metafórico, mas 
no sentido estrito, o mais exato: incoerência, saltos de uma ideia para 
outra, comparação sem indicar o que se compara, começo de 
pensamentos sem final, saltos de uma ideia para outra por contraste ou 
por consonância, e tudo com base na loucura – a (idé fixa) idée fixe de 
demonstrar sua genialidade sobre-humana ao negar todas as bases 
supremas da vida e do pensamento humanos. Mas que sociedade é 
essa em que um louco como esse, e um louco nocivo, é reconhecido 
como mestre? (TOLSTÓI, 2015 [ca.1882], p. 393)  

 

O romancista russo expressou sua reprovação em tom bastante diferente da 
divergência apresentada por René Girard, que reconhecia em Nietzsche o pensador que 
primeiro sinalizou a importância da inocência de Cristo. Contudo, ao contrário de 
Girard, para quem o sacrifício de Cristo mostra a fragilidade do pensamento de rebanho 
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− capaz de sacrificar um inocente −, para o filósofo alemão tal inocência seria a prova 

de que o cristianismo é uma religião de pessoas fracas; uma religião de pessoas que não 
reagem, mesmo quando acusadas injustamente.  

O homem que não reage não teve, segundo Nietzsche, espírito, libido e 
entendimento para recusar o posto de advogado do tédio. Ele é um ressentido. Seu 
último consolo: a bênção da reputação. Por consequência, é cada vez mais irritável. Está 
envenenado para sempre. Sua vontade de se vingar do que está além do seu alcance e 
entendimento envenenou tudo ao seu redor. Sua tarefa para o tempo que resta: se apegar 
ao orgulho de esconder o que não tem. (NIETZSCHE, 2002 [1882], p. 260-261).  

O personagem de Rubens Figueiredo reage, mas não da forma vigorosa que 
Nietzsche propõe: “Quando se sentava para escrever diante da tela acessa do 

computador, até uma hora da madrugada, Pedro queria fazer valer o seu direito – ser 
raro, ser único, ser o último”. (FIGUEIREDO, 2006, p. 128). Pedro reage movido pela 
sensação de ter um direito. Tal consciência, sem a disposição para os atos necessários, 
torturado pelo sucesso alheio, revela a base do ressentimento delineado por Nietzsche.  

Fazendo uma breve menção ao tema do ressentimento, no mundo acadêmico, 
cito um trecho do ensaio Instintos Acadêmicos (2003) de Marjorie Garber:  
 

Os conflitos entre as disciplinas acadêmicas são muitas vezes 
comparados às rixas em torno da posição da cerca num gramado e às 
disputas de fronteiras, algo capaz de sugerir a colocação de placas de 
“não pise na grama” e gritos de “não aqui no meu quintal”. Mas não 

vamos esquecer outro conhecido provérbio do mundo dos gramados: 
“A grama do vizinho é sempre mais verde”. (GARBER, 2003 [2001], 
p. 57) 

 

 Garber chama a atenção para algo que marca uma das diferenças entre teoria 
mimética e o pensamento de Nietzsche; se não de natureza, certamente de ênfase. Na 
teoria mimética, toda tentativa de valorização do que é próprio, tenta ocultar o interesse 
pelo que é alheio. A aversão de Nietzsche à religião e à moral, como a uma espécie de 
tédio, tornou-se um cartão de visita para o sua filosofia, e deu ênfase à coragem do 
indivíduo. O filósofo exalta o homem  que é capaz de criar seus próprios valores, ainda 
que com isso corra maiores riscos. O filósofo fala também de um homem que fruiu 
melhor a alegria porque não precisou se vingar de ninguém por insatisfação com o que 
ele próprio é; porque não precisou torcer pelo fracasso de quem se destacou mais do que 
ele. Na teoria mimética, por outro lado, reforça-se a lembrança de que mesmo esse 
suposto homem teria a tendência a acreditar que a grama do vizinho é sempre mais 
verde. 
 
Reputação para Girard 
 

A exaltação de Nietzsche à força do indivíduo cria certo contraste com a 
modéstia necessária para se aceitar alguns pressupostos da teoria mimética. Para René 
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Girard a constituição humana é de tal forma dependente de mediadores que ao se fazer 
uma busca por aquilo que há de mais íntimo estaríamos fadados a sempre encontrar 
nossos modelos. “A teoria mimética contradiz a tese da autonomia. Ela tende a 

relativizar até mesmo a possibilidade de introspecção: mergulhar em si mesmo é sempre 
encontrar o outro, o mediador, aquele que orienta meus desejos sem que eu esteja 
consciente”. (GIRARD, 2011 [2007], p. 49) 

Com a constituição do ser submetida às relações miméticas, a busca por uma boa 
reputação derrapa na tentativa de excluir o duplo mimético de que me envergonho. Isto 
é, em minha constituição não haverá apenas as marcas dos modelos que hoje eu aprovo. 
Desse modo, precisarei ressaltar as características da imitação que resultou desejável. E, 
talvez ainda mais importante: demonstrável. Superando ou ocultando as outras. 
 
 
Ressentimento para Girard  
  

 
Para Girard o ser humano se ressente por não ter uma unidade. Porque sua 

natureza esta dividida desde sempre, porque precisa lidar com a necessidade de 
aceitação do seu duplo como parte constituinte da própria personalidade. Um golpe para 
o orgulho, que para ser satisfeito sempre depende do que ostenta particularidade. 

 

O orgulhoso acredita ser um em seu pensamento solitário, mas, 
quando fracassa, se divide em um ser desprezado e um observador que 
despreza. Torna-se Outro para si mesmo. O fracasso constrange-o a 
tomar, contra si mesmo, o partido desse Outro que lhe revela seu 
próprio nada. (GIRARD, 2011 [1963], p. 54) 

 

A força de um fracasso se converte em acusação interna imposta por uma voz 
que lembrará o indivíduo de sua constituição impura. Sendo assim, trocar uma crença 
pela outra, isto é, passar a ver na própria constituição um defeito ontológico, equivale a 
dar um passo em direção à vergonha, à inveja e ao ressentimento.  

É necessário, no entanto, sublinhar que na perspectiva da teoria mimética “toda 

inveja é mimética, mas nem todo desejo mimético é invejoso.” (GIRARD, 2010 [1990], 
p. 44). As possibilidades de relação com o modelo são muitas. Com a devida modéstia, 
diante da consciência de uma constituição formada por duplos, percebe-se que os 
objetivos se tornam mais convincentes com a mediação − algo de grande valia diante 

das dúvidas. Contudo, faz-se necessário que o objetivo não seja substituído por uma 
dedicação excessiva à pessoa do mediador. Por mais paradoxal que possa parecer, é esse 
esquecimento do próprio interesse que está na raiz da rivalidade. 
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Considerações finais: O desaparecimento do objeto 

 

O protagonista do conto de Rubens Figueiredo irá se distanciar, pouco a pouco, 
da literatura, e passará a se dedicar à vida de sua antiga colega de faculdade; tornada 
agora uma rival. O mesmo irá acontecer no conto de Cristovão Tezza. A literatura será 
empurrada para o segundo plano. No primeiro plano, estará a relação de inveja e ciúmes 
entre dois homens que no passado foram amigos. Desse modo fica evidente o necessário 
retorno ao objeto para que a rivalidade seja desfeita.   

Nos dois contos, o ressentimento impulsiona a busca por uma boa reputação. Os 
personagens são movidos pelo ressentimento em função do maior sucesso de alguns de 
seus pares.  Ambos os textos sublinham a dificuldade dos personagens para conviver 
com pessoas cujo desempenho é melhor que o deles.  

No entanto, a teoria mimética afasta, em certo sentido, o tom determinista de 
uma possível leitura sobre o ressentimento humano.  A rivalidade, alimentada pela 
inveja, ocorre, segundo a teoria mimética, quando os envolvidos perdem de vista o 
objeto. Em outras palavras, sujeito e modelo passam a rivalizar com tamanha 
intensidade que os interesses iniciais são esquecidos.  

 
Como nossos mediadores nos impedem de possuir o objeto que 
selecionam para nós, valorizamos cada vez mais os objetos 
selecionados, mas isso é verdadeiro numa fase inicial; quando a 
rivalidade se intensifica mais, o objeto vai diminuindo de importância 
e o mediador vai aumentando. (GIRARD, 2010 [1990], p. 110-111) 

 

No contexto dos dois contos, o objeto que perderá a sua importância é a própria 
literatura. Os acontecimentos da vida do escritor rival, suas vitórias e fracassos, tornam-
se mais importantes que a literatura. Uma vez que estivessem de fato dedicados ao 
trabalho de romancista, isto é, escrever romances, o sucesso alheio serviria como uma 
das possíveis referências na composição de um conjunto de modelos. E a admiração 
inicial não precisaria evoluir para ressentimento ou inveja. Para Nietzsche isso só seria 
possível para o indivíduo que vingou. Para René Girard, lucidez e modéstia poderiam 
ajudar bastante.  
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DIANTE DA LINHA DE SOMBRA: O BLOG DE YORAM KANIUK 
 

Berta Waldman (USP)  

 

RESUMO: O escritor israelense Yoram Kaniuk escreveu um blog em que cortes, idas e 
vindas, interrompem a continuidade do discurso, criando partes semelhantes a capítulos 
que não levam, no entanto, a um sentido de continuidade. Apesar da focalização difícil e 
variada e o ritmo irregular, a obstinação de um projeto aliado ao caráter indestrutível de 
um desejo vai se desdobrando diante do leitor. O autor relata, nesse espaço da rede, 
aspectos de sua história, por meio de acontecimentos privilegiados, após saber de um 
câncer devastador que o estava conduzindo à morte. 

PALAVRAS-CHAVE: Escrita. Memória. Autobiografia. 

 

Nós todos morremos incessantemente”, 
escreveu Georges Bataille na época da 
Segunda Guerra Mundial. E acrescentou: “o 
pouco tempo que nos separa do vazio tem a 
consistência de um sonho. (Georges Didi-
Huberman) 

 

No limiar da morte, movido pela urgência, um homem conta uma seleção de 

fatos relacionados à sua vida. A focalização difícil e variada e o ritmo irregular, 

produzem, entretanto, um efeito de lentidão, de idas e vindas. Apesar disso, a 

obstinação de um projeto aliado ao caráter indestrutível de um desejo vai se 

desdobrando diante do leitor. O autor, Yoram Kaniuk, conta-nos em seu blog aspectos 

de sua história, por meio de acontecimentos privilegiados, após saber de um câncer 

devastador que o estava conduzindo à morte. 

Ao contrário de Theodor Adorno e de seus seguidores que pensavam ser 

necessário defender a alta cultura e a arte de vanguarda contra a cultura de massa, os 
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escritos de Kaniuk são, antes, um manifesto em favor dos espaços políticos, das formas 

políticas (o debate, a polêmica, a luta), de livre acesso a todos os leitores interessados. 

Daí a escolha do blog. Segundo ele, o que se pode esperar de um escritor se não 

inquietar o seu tempo? É na tecla da inquietação que se desdobram os textos que 

perfazem o blog do autor.  

Como classificar esse tipo de narrativa ? Situada entre as narrativas de 

introspecção, ela demanda uma análise teórica sobre a questão do gênero autoficcional 

como estratégia literária. O conceito de autoficção foi lançado pelo francês Serge 

Doubrovsky,1 criador do neologismo e do primeiro romance considerado autoficcional – 

Fils, em resposta à lacuna existente, segundo ele, nos estudos realizados sobre a 

autobiografia por Philippe Lejeune.2 Para Doubrovsky, todo contar de si é 

ficcionalizante, assim, a autoficção é um gênero híbrido, que mistura realidade e ficção, 

numa narrativa que oscila entre o autor e o outro ficcional. 

Os principais teóricos que, atualmente, discutem as questões referentes a esse 

gênero são: Philippe Gasparini, Vincent Colonna, Philippe Lejeune, Serge Doubrovsky, 

Philippe Vilain, Madeleine Ouellette-Michalska, Sébastien Hubier, Jacques Lecarme, 

Diana Klinger e Gérard Genette. A autoficção parte da construção de si e do outro 

ficcional e estabelece um novo tipo de pacto com o leitor, que vem se atualizando desde 

a sua criação e conceitualização feita por Doubrovsky. Em entrevista a Philippe Vilain, 

Doubrovsky explica que, diferentemente da autobiografia ou do romance autobiográfico 

que se referem ao passado de quem escreve, a autoficção seria a escrita do presente. 

Além disso, ela engaja diretamente o leitor, como se o autor quisesse compartilhar com 

ele suas obsessões. 

O escritor lembra que na autobiografia aquele que escreve simula ou pretende 

contar toda sua história, já na autoficção recorta, de acordo com seu interesse específico, 

a história em diferentes fases. Por outro lado, a cisão entre a construção de si e do outro 

ficcional remete à famosa fórmula de Rimbaud: Je est un autre (Eu é um outro)3 que é 

também abertura para o inconsciente, marcando uma descontinuidade do eu. A posição 

																																																													
1 DOUBROVSKY, Serge. Fils. Paris: Galilée, 1977.  
2 LEJEUNE, 2008. 
3. RIMBAUD, 1998. p. 201. Cf. O poeta Paul Celan quando diz, num momento de reflexão sobre seus 
escritos: “eu sou a poesia”, mostrando a intrínseca ligação da escrita com a vida. Ver: PAJEVIC, 2001. p. 
163.  
4. Entrevista concedida por Yoram Kaniuk à revista La Vanguardia, um ano antes de sua morte. Ver o 
site disponível em: <www.lavanguardia.com/libros/2012.>.  
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de Rimbaud quebra a hegemonia do “eu” e recusa a concepção cartesiana que dá ao 

sujeito a faculdade de coincidir com ele mesmo no ato de pensar.  

Nesse sentido é falso dizer “eu penso”, quando se deveria dizer “alguém em 

mim pensa”; a propósito, a posição de Lacan coincide com a de Philippe Lejeune ao 

criticar a banalização do emprego da expressão autoficção, considerando que ela se 

tornou uma espécie de vassoura que recolhe tudo.4 Por outro lado, a autoficção, tal 

como concebida por Doubrovsky, seria “uma variante ‘pós-moderna’ da autobiografia 

na medida em que ela não incorpora mais uma verdade literal, uma referência 

indubitável, num discurso histórico coerente; ao contrário, ela é uma reconstrução 

arbitrária e literária de fragmentos esparsos de memória”.5  

Outro aspecto importante a se considerar é a questão da escolha da forma de 

publicação: Kaniuk escreve um blog acessado e acompanhado por quem assim o 

desejar; nele, os cortes interrompem a continuidade discursiva, criando partes 

semelhantes a capítulos que não levam, entretanto, em conta um sentido de 

continuidade. A cada matéria datada, o autor trata do que lhe apraz, mas há sempre uma 

figura que se oculta no texto - a própria morte. A escolha do blog e não do jornal, da 

revista, do livro, deve-se, com certeza, ao desejo imediato de comunicação por meio de 

um veículo democrático, que conta com um grande número de leitores. Neste caso, o 

testemunho do escritor é “uma prova do presente”, não “um registro realista do que 

passou”. Não se sabe, ou não importa se esses textos são realidade ou ficção. Eles se 

instalam localmente numa realidade cotidiana para “fabricar um presente” e esse é 

precisamente seu sentido.6 

 

*** 

 

Duas vezes morri: primeiro, na guerra de 1948 e, em seguida, por causa de um 

câncer. Agora, com meu novo câncer sei que a morte se aproxima. No passado, não me 

importava muito, mas agora queria desfrutar de um ou dois anos mais de vida, afirma o 

escritor a La Vanguardia, pouco antes de sua morte, aos 82 anos de idade.7 

																																																													
4 LEJEUNE, 2005. p. 270. 
5 DOUBROVSKY, 1977. p. 212. 
6 Ver, a propósito, o texto de Josefina Ludmer “Literaturas pó-autônomas” (trad. Flávia Cera), publicado 
originalmente em Ciberletras- revista de crítica literária y de cultura, n. 17, julho de 2007. 
7 Entrevista à La Vanguardia. 
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Nascido em Tel Aviv, Kaniuk sempre se destacou por sua visão crítica e 

alternativa em relação ao Estado de Israel e ao judaísmo, conforme se pode ler em seu 

livro 1948,8 em que relata cinco meses da luta sangrenta, a partir da qual se fundou o 

Estado e, em que, a maioria de seus companheiros adolescentes perderam a vida. 

Casado com Miranda, uma norte-americana não judia, que vive em Israel e com quem 

teve filhas e neto, Kaniuk acabou construindo uma família considerada não judia, apesar 

de viverem em Israel, pois, segundo a religião judaica, só é judeu aquele que descende 

de mãe judia.  

Com a doença em fase terminal, Kaniuk moveu uma ação contra o Estado, 

obrigando o Ministério do Interior a apagar a palavra que o define como judeu no 

registro civil, já que em Israel não existe uma constituição que separe a religião do 

Estado como ocorre em outros Estados; daí resultam muitas prerrogativas aos 

religiosos, como, por exemplo, sua isenção do serviço militar. Por seu envolvimento 

nessa e em outras polêmicas, Kaniuk ganhou, mas não recebeu o prestigioso prêmio 

Sapir, pelo livro 1948, já traduzido para o italiano e para o espanhol. Somente muitos 

anos depois (em 2010) o escritor conseguiu escrever suas memórias da guerra de 1948, 

de que participou aos 17 anos de idade. Foi ferido e quase teve uma perna amputada, 

num episódio que por pouco o levou ao suicídio. No livro, Kaniuk conta que passou 

fome e sede durante meses nas trincheiras, num tempo em que ainda não havia um 

exército israelense organizado.  

  Kaniuk alistou-se muito jovem no Palmach, a milícia paramilitar sionista e, 

depois, uniu-se ao novo exército do Estado de Israel. Homem de esquerda e militante 

em favor da paz, conhecido como um destacado escritor, ele se sobressaiu também por 

sua incansável luta pela separação entre estado e religião, em Israel. Morto em 8 de 

junho de 2013, foi homenageado pelo presidente de Israel, Shimon Peres, que 

considerou sua morte “uma grande perda para a literatura, a cultura e a alma de Israel.” 

 

*** 

 

 O blog de Yoram Kaniuk inicia em 15 de fevereiro de 2013 e o primeiro texto 

leva o título “Minha vida com uma ratazana da Noruega”. Nele, o escritor conta a 

intrusão de uma ratazana que apareceu em sua residência, devido à demolição da casa 

																																																													
8 KANIUK, 2010. 
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vizinha. Por isso, os ratos desalojados procuraram novos espaços para viver. Daí que 

um chegou à moradia dos Kaniuk. Ninguém da família estava disposto a matar a 

ratazana, porque consideravam que todo ser vivo merece viver. Convencidas de que 

matá-la seria um assassinato, a mãe e as filhas, passam a buscar um dedetizador 

humanitário, daqueles que desloca os animais para um habitat adequado, mas não os 

mata. Capturada, a ratazana identificada como sendo da Noruega, o encarregado a 

soltou no mato e enviou à família a foto do bicho correndo na relva entre árvores. 

 Essa questão inscrita no blog diz respeito ao direito à vida extensivo a todos os 

seres vivos. Entre os animais, aqueles que são passíveis de identificação com o ser 

humano são os domesticáveis (cavalo, cachorro), isto é, aqueles que podem ser 

integrados no sistema de valores do homem (palavra, trabalho). Já os animais do 

segundo grupo são selvagens, repelem a domesticação, estão fora da língua e formam 

um bolsão de agressividade que perturba as relações do homem com o mundo 

(formigas, sapos, baratas, ratos). A normatização bíblica dos animais em “puros” e 

“impuros” e as relações possíveis entre estes e os homens está inventariada em Levítico 

11:13. Neste, consta a norma de que o animal impuro não deve ser ingerido e, se tocado, 

contamina o ser humano que também se torna impuro. Se se pensa hipoteticamente em 

um mundo isento de impureza, torna-se legítimo eliminar os ratos, caso contrário não 

haveria a possibilidade de se imaginar algum parâmetro de mundo “puro”.  

 A lição teológica está contida, exatamente, no movimento de eliminação do 

animal, já que macular espaços, coisas e homens reduz o lugar da divindade e, portanto, 

da salvação. Convém lembrar que se a ideia atual de impuro está submetida aos 

cuidados com a higiene e ao respeito às convenções que nos são próprias, a impureza, 

para a antropóloga Mary Douglas, é um critério usado para classificar as religiões em 

primitivas e modernas. No primeiro caso, as prescrições relativas ao sagrado e à 

impureza seriam inseparáveis; no segundo, as regras relativas à impureza desaparecem 

da religião, sendo relegadas à cozinha, ao chuveiro, aos serviços de saneamento, à 

medicina.9 

 As leis religiosas padronizam alguns comportamentos de determinados grupos, 

sempre que está em jogo a manutenção de um solo teológico que precisa ser levado em 

conta. Já a suspensão da classificação teológica abre espaço para a precipitação do 

inesperado, do que não está determinado, sendo um fator que desorganiza a experiência, 

																																																													
9 Ver, a esse propósito, o capítulo “As abominaçãoes do Levítico”, em: DOUGLAS, 1976, p. 57-71 
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as condutas e significações estabelecidas. Assim, a função da lei é exatamente conjurar, 

eliminar a eventualidade do indeterminado, visando à previsibilidade do 

comportamento. Se os ratos são “impuros”, sua presença diminui o espaço da santidade 

divina. É bom, pois, que sejam afastados do convívio humano. Daí que os ratos passem 

a ser tratados como animais descartáveis, se não em nome de Deus, em nome da saúde 

pública. Mas a família Kaniuk opta por preservar a ratazana que invade sua casa, em 

respeito à vida.10 

 

*** 

  

 Outro animal que merece grande atenção de Kaniuk e que protagoniza o blog de 

23 de fevereiro, intitulado “História excepcional de amor entre o rei e a rainha de 

Israel”, é o cachorro P., que viveu com a família durante vinte anos. Encontrado numa 

lata de lixo ao lado de Beit Tzvi, quando tinha cerca de um mês, “ele nasceu dele 

mesmo”, afirma o escritor. A filha de Kaniuk o achou, recolheu, acariciou e os dois se 

apaixonaram. Ela o levou a um velho veterinário, os dois o lavaram e o agradaram, e o 

cão viveu dois anos com a filha e cerca de 18 anos com a família Kaniuk. O autor 

disponibiliza ao leitor o relato de uma vida inteira do cachorro, que se fecha com a 

morte. Essa história do nascimento à morte faz o contraponto da vida aberta que se 

vivencia, inconclusiva, não mensurável emocionalmente, diante da qual não há 

fronteiras de onde partir e aonde chegar para se alcançar seu sentido. Na vida, ignora-se 

quando se vai morrer, e esse dado subtrai a possibilidade de uma visão de conjunto, pois 

o trajeto vela aquilo que lhe dá o contorno: a própria morte. 

 No blog, Kaniuk esmiúça o dia a dia do cão, os passeios, os hábitos, os afetos 

distribuídos pelos membros da família, a união inextricável entre o cão e uma das filhas 

do escritor (o rei e a rainha do título), a pequena fuga e sua volta ao lar, até chegar à 

velhice. É quando o cão, cego e surdo, sente fortes dores e sofre de um câncer que 

consome e fragiliza seu corpo, conduzindo-o à morte. A família o enterra como a um 

igual e o leitor tem diante de si o desenho de uma vida que se completa. “A mim ele 

beijou apenas uma vez. Ele beijou-me triste e gemendo de dor um pouquinho antes de 

morrer. Esse beijo ainda está colado em mim”, escreve Kaniuk. 

																																																													
10 Vale lembrar que os nazistas figuravam os judeus como ratos em seus cartazes de propaganda, filmes, 
discursos, associando a essa imagem a noção de sujeira, dejeto deflagrador de epidemias, que devia, pois, 
ser eliminado como medida de higiene. Essa opção é uma construção monolítica e maniqueísta do judeu, 
sem possibilidade de humanização. 
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*** 

 Há muitos textos publicados no blog em que Kaniuk impreca contra a força da 

religião na condução do Estado de Israel. Para ele, a religião é o contrário da liberdade. 

Ela não deveria aparecer mesclada com a educação, porque é preciso dar espaço para as 

incertezas; embora haja a caminhada ao desconhecido e a espera da volta do Messias, a 

segunda não pode impedir a primeira. Reivindica, então, que seu neto que vive em 

Israel possa ser membro da nação judaica, não necessariamente membro da religião 

judaica, a não ser que essa seja sua escolha, que se permita que a liberdade se expresse, 

que o pensamento não engessado floresça. 

 “Quando éramos pequenos, diz o escritor, durante o Mandato Britânico, 

estudávamos e nossos pais e avós queriam instalar um espírito livre. Isso como defesa 

contra verdades vazias” (Blog 29 de abril).  

 Para o escritor, é uma forma grave de racismo discriminar judeus que não o são 

segundo a Halachá, isto é, filhos de mães judias.11A matrilinearidade no judaísmo vem 

da Halachá e não da Bíblia (na Bíblia o sistema era patrilinear). No final da Guerra da 

Independência, afirma, a metade dos soldados eram constituídos de imigrantes. Não 

havia ninguém como Gants (general que distinguiu os soldados como os “de sangue 

bom” e os de  “sangue ruim” entre aqueles que caíram pela segurança do Estado de 

Israel) para examinar se o sangue deles era suficientemente judaico. Isso os alemães 

fizeram. Devia ser proibido a um general do exército israelense ser adepto de teorias 

racistas. (Blog 13/04) 

 Em relação aos árabes, Kaniuk (Blog 9/03) confirma que mesmo no auge das 

duras lutas contra eles, que desembocaram na fundação do Estado de Israel, os 

combatentes não odiavam o antagonista. Eles eram o inimigo e numa guerra se mata e 

se morre. A atual conjuntura política em Israel recebe severas críticas do escritor. 

Shimon Peres, líder do Partido Trabalhista, é o símbolo de uma velha geração de 

políticos nascidos na Europa oriental, e está no poder desde a fundação do Estado, para 

a qual tantos se empenharam e batalharam durante anos difíceis da vida judaica na 

Europa do início do século XX e nos primeiros anos de vida do jovem Estado de Israel.  

 Já o primeiro governo de Biniamin Netaniahu, um novo tipo de político nascido 

no Estado de Israel, com formação acadêmica no exterior, foi um banho de água fria no 

																																																													
11 A matrilinearidade no judaísmo moderno vem da Halachá; na Bíblia o sistema era patrilinear. 

6337

Ana
Pencil



	

	

8 

processo de paz, com o congelamento da gradual transferência de autonomia aos 

palestinos, prevista nos Acordos de Oslo e que deveria culminar na independência 

palestina ao final da década de 1990. As perspectivas de paz se frustraram e voltou o 

marasmo do status quo da ocupação. Yair Lapid, homem da mídia, emergiu como o 

grande vencedor das últimas eleições. Ele ocupa um lugar importante no cenário 

nacional e Netaniahu não sabe como reagir às suas exigências, principalmente no que 

diz respeito “à igualdade na divisão do fardo”, isto é, à obrigatoriedade do serviço 

militar a todos, inclusive aos ultraortodoxos. 

 Os tribunais de justiça civil em Israel devem continuar atuando 

democraticamente somente com os judeus? Como é possível aceitar que a polícia 

perdoe a todos os homens de Bennet nos territórios ocupados e o exército permita que 

os colonos chamem seus soldados de nazistas sem que ninguém reclame, sem que 

nenhum rabino, nenhum ministro de defesa, nenhum general faça algo em relação a 

isso? (Blog 4/março) 

 

***  

 

 Com respeito à Shoá e suas comemorações, Kaniuk deixa também seu 

testemunho no texto do dia 9/4 do blog intitulado “A Disneylândia da Shoá”. Vale 

lembrar que, na ficção, ele escreveu um dos melhores livros sobre o assunto, Adam ben 

Kelev (Adão, filho de cão).12 No blog, no entanto, ele impreca contra a fábrica de 

celebrações da Shoá. Diz ele: “a celebração da Shoá é mais forte do que a Shoá. Fui e 

ainda sou uma pessoa que acredita que se não fosse a Shoá o Estado de Israel não teria 

existido. A ONU declarou o Estado judeu porque os ingleses e os americanos temiam 

que os sobreviventes fossem para seus países. Nenhum país os queria depois da Shoá. 

Todas as portas estavam trancadas.” 

 O dia da Shoá deve ser celebrado? Ben Gurion, num mau momento, escreve 

Kaniuk, decidiu que houve uma boa Shoá, representada pelo heroísmo do gueto de 

Varsóvia e uma má Shoá, em Birkenau. Um caminhão aguardava sobre o esgoto, para 

salvar aqueles que não foram mortos no gueto. Os outros, os alemães executaram. Em 

Birkenau, os judeus se rebelaram, morreram, foram ali abatidos. Houve um grande 

																																																													
12 KANIUK, 2003. 
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heroísmo da parte deles, sem generais israelenses que voam em aviões norte-

americanos. 

 “Quando me alistei, tinha 17 anos e meio, não sabia que lutaria em Jerusalém. 

Pensei que traria judeus sobreviventes. Treinávamos em barcos em Cesaréia. E então 

criamos um Estado. Ele era pequeno, porém esperto”, relata o escritor. 

 Kaniuk registra que a imigração à Palestina teve início quando os ingleses 

suspeitaram que por causa de Hitler judeus astutos tentariam entrar aos montes na 

Inglaterra. Foram, então, distribuídos vistos para 150.000 pessoas para as quais o 

Sionismo não era ideal, mas tornou-se a chave para entrarem na única terra que não lhes 

fechara suas portas. Foi assim que a revolta árabe começou (Blog 4/5). A batalha era 

contra a imigração e os ingleses lutaram principalmente contra os árabes. O grande 

empenho era pela salvação dos judeus; o que fazer com eles? A nação teria sido, desse 

modo, criada por acaso.  

  Kaniuk conta que foi entrevistado por uma sobrevivente da Shoá em Yafo 

(pouco antes de sua morte) e depois da entrevista houve a rememoração de encontros 

comoventes entre eles, como aquele com a antiga criança (no presente, sua 

interlocutora), a quem Kaniuk teria dado, no passado, uma tangerina e cedido sua 

“cama” por uma noite, num navio aos pedaços. Na ocasião do reencontro, Kaniuk foi 

informado de um escritório israelense que trabalhava com o dinheiro enviado aos 

sobreviventes vindo de diferentes países, mas que não o fazia chegar aos destinatários, 

porque era desviado. A dor dos sobreviventes, assim, foi usada para extrair o dinheiro 

que chegou às mãos de uns poucos, enquanto os velhos abandonados tornaram-se 

transparentes, deixaram de existir. 

 

*** 

 

 Kaniuk atribui ao blog de 30/3 o título “Diário de minha caminhada ao meu 

final”. Ele inicia o texto informando que sua doença chegou ao fim e assim também sua 

vida. “O diário é importante para mim não porque eu procure amor ou alívio. Interessa-

me esse passo em direção a minha morte que não é uma grande tragédia”. É uma boa 

hora, segundo o escritor, para dimensionar quem ele foi e refletir sobre como a vida 

termina rapidamente. Há uma semana, ainda pertencia a um grupo de experimentação 

que talvez pudesse salvá-lo do câncer de medula. Talvez por intermédio de um 

transplante. Mas este traz bons resultados apenas para pessoas jovens, retirando-o da 
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estatística dos que poderiam sobreviver. Assim mesmo, afirma ter “ganho” sete meses 

de vida com o tratamento: 

[...] agora me sento e escrevo com certo sofrimento porque meu 
tempo chegou. Brevemente morrerei. Doei meu corpo à ciência. 
Médicos jovens irão me operar. Depois disso, quero que 
queimem meu corpo. Não quero deixar para trás o pó de ossos 
[...], mas se minha família quiser, que espalhem minhas cinzas 
em algum lugar e, assim, cederei meu lugar a alguém outro. [...] 
Quando se morre nada resta. [...] O estado de cuja formação 
participei acabou há tempos; o que ele é hoje não me interessa. 

 Em seu último texto do blog (8/5), Kaniuk refere-se a sua doença, entre outras 

coisas:  

Quatro dias de sofrimento. Febre alta. Depois de dois cancros e 
um Herpes Zoster eu sei o que é doença e dor, mas quatro dias 
como esses, eu ainda não tinha vivido. [...] Veio Orli, veio 
Miranda e veio Sara e me levaram para a contagem sanguínea. 
Não consigo me mover. Levam-me em cadeira de rodas [...]. Ao 
contrário das outras vezes em minha vida, esta vez é a final. [...] 
Dormi muitas horas. Uma plaqueta passeou no meu pé, dormi e 
eu escrevo. Quando eu escrevo, eu vivo. O que é escrever? Mais 
do que todas as artes, a escrita serve para tudo. Ela é a arte que 
conhecemos por último. Desenharam antes, cantaram antes. 
Dançaram antes. Ao contrário da técnica usada na poesia, na 
música e no desenho, a escrita não exige nenhum conhecimento. 
Nenhuma habilidade. Cada um faz com ela aquilo que quiser. 
Mas também não dá para falsear demais na escrita. As letras são 
aquelas que estão aí. Um homem lê cinquenta por cento, e talvez 
até mais, do livro ou da anotação que ele mesmo escreveu. Se a 
escrita é ao mesmo tempo leitura e escrita de si próprio dentro 
do texto, como deturpar aquilo que você acabou de escrever? 

 

*** 

 

 Pode-se dizer que o blog de Kaniuk levanta questões de diferentes tipos. 

Algumas sugerem que a cultura não é o que nos protege da barbárie, ela é o próprio 

meio onde prosperam as formas inteligentes da nova barbárie. É nesse ponto que o 

combate de Kaniuk é distinto daquele de Adorno e seus seguidores, que pensavam que 

era preciso defender a alta cultura e a arte de vanguarda contra a culturas de massa. Essa 

nova modalidade de texto em que Kaniuk se aventura caminha em outra direção: 

primeiro, ele não visa à permanência do livro; ele é, antes, reafirmando o que foi dito, 

um manifesto em favor da defesa dos espaços políticos, das formas políticas de todo 
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tipo (o debate, a polêmica, a luta) contra a indiferenciação cultural. Contra o regime 

generalizado da “tolerância cultural”, ele apresenta sinais, singularidades, questões 

polêmicas voltadas ao autor enquanto sujeito, ao outro, seu semelhante, ao país em que 

viveu e onde morreu. Tudo aquilo a que se refere existiu ou não? Existiu da forma como 

o autor relata ou de outra forma?  

 Seu livro 1948 responde a algumas dessas questões ao iniciar afirmando que “ 

nenhuma memória tem pátria e nenhuma pátria tem memória. Posso lembrar ou inventar 

uma lembrança e, ao mesmo tempo, inventar uma pátria ou pensar que no passado era 

diferente. Mas não há pátria que possa ser outra, diferente, se ela antes não existiu”.13 

 Há dores e desconfortos que têm a ver com a busca de uma forma necessária de 

ruptura. Essa dor não traz a melhora, mas nos aprofunda.14 

 Edward W. Said em seu livro Estilo tardio15 estuda o estilo de artistas díspares 

que têm em comum o fato de estarem na iminência da morte. Nesse estudo, oferece 

algumas pistas iluminadoras: em vez de ingressar numa maturidade serena e 

harmoniosa, esses artistas exibem em sua produção tardia um desacordo com a cultura 

de seu tempo e uma relação problemática com a própria obra. A morte, com a 

radicalidade filosófica que suscita, é uma presença explícita ou latente em todos os 

ensaios do livro, escritos pelo próprio Said, já bastante doente, com pouco tempo de 

vida pela frente.  

 Embora a produção de Kaniuk a que este trabalho se dedica não seja literária e 

tenha sua peculiaridade na opção pelo blog, o desacordo, a visão crítica é sua nota 

permanente. Também a descentralização do sujeito evidenciada nessa forma de 

representação marca uma particularidade. O blog, mais explicitamente que o livro, 

necessita do leitor para completar o círculo de sua expressividade; fechada em si 

mesma, a subjetividade autoral se torna cega. Esse formato aproxima a distância entre 

leitor e escritor, permitindo a leitura do texto quase em tempo real, pois o blog não 

passa pelos meios de produção exigidos pelo livro, aproximando o tempo de produção e 

de leitura.  

 É o leitor que rompe o monólogo e outorga sentidos ao texto. Escritos quando 

Kaniuk era consciente de que dispunha de pouco tempo de vida, o blog marca a 

																																																													
13 KANIUK, 2010. 
14 Lacan, tendo algo parecido em vista, insiste cada vez mais que a experiência humana não é um campo 
de condutas guiadas apenas por imagens ordenadoras (imaginário) e por estruturas sociosimbólicas 
(simbólico) que visam a garantir e assegurar identidades, mas também por uma força de ruptura, a que ele 
dá o nome de Real. 
15 SAID, 2009. 
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presença oculta ou expressa da morte, que o autor acolhe e contra a qual reage com suas 

armas habituais: a inteligência, a visão crítica, a inquietação intelectual e o humor. 

Longe da atitude conciliatória, ele radicaliza o descompasso com a época em que vive e 

o modo de avaliá-la, evidenciando uma relação problemática e polêmica com o status 

quo político e existencial de Israel. Esse exercício final foi sua última viagem. 
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AS RESSONÂNCIAS BÍBLICAS DOS LIVROS DE RUTE E ESTER  
NA REFLEXÃO SOBRE A CONDIÇÃO FEMININA NOS DIAS ATUAIS 

 

 

Cláudia Andréa Prata Ferreira (UFRJ)  

 

  
RESUMO: O Livro de Rute data da época pós-exílica, mais provavelmente do período persa 
(séculos VI-V a.E.C.).  A maioria dos estudiosos concorda que o redator é um deuteronomista. Os 
livros de Esdras e Neemias constituem as principais documentações bíblicas para o estudo do 
quadro histórico deste período. Outra documentação de suporte são os textos dos profetas Ageu e 
Zacarias. O livro de Rute seria de certa forma uma resposta às reformas iniciadas por Esdras e 
Neemias e um convite ao leitor a uma análise mais crítica do panorama histórico, socioeconômico e 
religioso. O Livro de Rute reúne três elementos fundamentais sobre as questões sociais e uma 
tríplice categoria protegida por Deus: Rute é uma mulher e uma mulher estrangeira, pobre e viúva.  
O Livro de Ester aborda a vida judaica num período de dominação estrangeira, em especial quando 
os judeus vivem fora de Judá. A redação do texto hebraico data em torno de 350 a.E.C., antes de o 
Império Persa ter sido conquistado por Alexandre Magno (333 a.E.C.).  A leitura do texto de Ester 
permite propor paralelos interessantes com o Livro do Êxodo e a literatura sapiencial. Em outra 
perspectiva, o elo que faz de Ester um livro que preconiza o Eclesiástico, Daniel, Judite e Macabeus 
é o zelo pela identidade cultural e religiosa.  
As personagens Rute e Ester, como protagonistas dos livros que levam seus respectivos nomes, 
destacam a ação da mulher no resgate de sua dignidade e na participação das lutas libertárias do seu 
povo. A análise da Bíblia do ponto de vista da mulher ocorre há mais de cem anos, mas somente nas 
últimas duas décadas começou a ganhar visibilidade e relevância na área de estudos bíblicos, 
além de acrescentar novos critérios de investigação. 
 

Palavras-chave: Bíblia Hebraica; Bíblia e Mulher; Livro de Rute; Livro de Ester. 
 
 

Os Livros de Rute e Ester fazem parte das Cinco Meguilot (“rolos”). Na Bíblia 

Hebraica estão reunidas no terceiro grupo designado por Ketuvim (“Escritos”) e pertencem 

ao ciclo de leitura sinagogal. As meguilot são lidas nas festividades judaicas de 

Pessach/Páscoa (Cântico dos Cânticos), Shavuot/Pentecostes (Rute), Tishá BeAv/Memorial 
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pela destruição do Templo e de Jerusalém (Lamentações), Sucot/Festa das Tendas 

(Eclesiastes) e Purim (Ester). 

 Contextualizando o Livro de Rute 

O Livro de Rute apresenta uma história ambientada no tempo dos juízes, mas os 

seus escritos são antagônicos aos de Juízes. Na realidade, o Livro de Rute data da época 

pós-exílica, mais provavelmente do período persa (séculos VI-V a.E.C.). A Tradição 

Judaica atribui a autoria do livro de Rute a Samuel, mas na realidade a autoria é 

desconhecida. A maioria dos estudiosos concorda que o redator é um deuteronomista. 

Quanto ao gênero literário o Livro de Rute é considerado como sendo uma novela. 

O perfil dos redatores deuteronomistas 

A reafirmação dos valores deuteronomísticos, abandonados pelos deportados e 

sacerdotes, que incluíam a proteção à viúva, ao estrangeiro e ao órfão, além de reafirmar 

“Iavé” como único Deus, valores que contestavam o tributarismo, por tantas vezes impostos 

pelas várias monarquias.  

Os livros de Esdras e Neemias constituem as principais documentações bíblicas 

para o estudo do quadro histórico deste período: as reformas de Esdras (Esd 7,10; 7,12-22; 

9,2; 10,15) e a crise agrária e as reformas de Neemias (Ne 5,1-5; 5,7-13; 5,14-15). Outra 

documentação de suporte são os textos dos profetas Ageu e Zacarias. O livro de Rute seria 

de certa forma uma resposta às reformas iniciadas por Esdras e Neemias e um convite ao 

leitor a uma análise mais crítica do panorama histórico, socioeconômico e religioso. 

O que chama justamente a atenção sobre o texto é a personagem reunir três 

elementos fundamentais sobre as questões sociais e uma tríplice categoria protegida por 

Deus: ela é uma mulher e uma mulher estrangeira, pobre e viúva. Rute acaba tornando-se 

uma espécie de memória que liga a libertação do cativeiro egípcio a uma legislação de 

cunho social para proteger os pobres e excluídos (Deuteronômio). Na terra de Israel, as 

espigas ou os feixes de espigas, os frutos, as uvas e as azeitonas deixados nos campos após 

a colheita eram destinados ao órfão, à viúva e ao estrangeiro, que assim tinham algo para 

poder comer (Lv 19,9-10 e Dt 24,19). O proprietário não tinha o direito de raspar suas 

terras a ponto de nada deixar para os necessitados.1  A terra de Israel era considerada 

                                                        
1 Alguns conceitos importantes constam no texto bíblico para compreensão do quadro com a preocupação dos 
“direitos humanos” e “justiça social”. Cf.: WOLPO, 2010. p.92. Leket: Uma ou duas espigas que caíram da 
mão durante a ceifa não devem ser recolhidas, e sim deixadas para que os pobres as recolham.          
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propriedade exclusiva de Deus (Lv 25,23)2. Diante de tal contexto, cada “proprietário de 

terra” deve se lembrar de que o solo não lhe pertence de todo, Deus empresta o solo.3 O 

“proprietário” tem direito a usufruir de seu trabalho, mas os pobres devem poder também 

servir-se do solo para alimentar-se em caso de necessidade.4  

No Livro de Rute, os pobres já não podiam catar os restos da colheita, a menos que 

os donos dos campos o permitissem (Rt 2,2). O que era um direito transforma-se em um 

favor. Rute, estrangeira, viúva e pobre, para poder alimentar a si e a sua sogra idosa, 

igualmente, viúva e pobre, depende de caridade; afinal ela é menos que uma serva; por isso, 

ela se considera como uma “estrangeira”, “estranha” sem a proteção da lei (Rt 2,10). Rute 

vai aos campos respigar e acaba no campo pertencente à Boaz, que é da família de 

Elimelech (Rt 2,3), o marido falecido de Naomi, a sogra de Rute (Cf. Rt 2,2; 2,6-9; 2,15-

16.). Boaz permite que Rute respigue em seu campo, recomenda que não faça isso em 

outros campos, não saia dali e fique junto de suas servas. Boaz recomenda aos seus servos 

que Rute colhesse as espigas do seu campo sem que fosse embaraçada, constrangida. Se 

Boaz era um parente próximo não caberia a ele proteger Naomi sem que ela dependesse de 

Rute para sobreviver, ter o que comer? Afinal, Boaz toma tais atitudes de proteção apenas 

por conta do parentesco com Naomi e sensibilizado pela dedicação de Rute a sogra ou 

havia algum tipo de constrangimento causado aos pobres nos campos ou até mesmo uma 

violência e abusos em relação às mulheres? Ou ambos os motivos provocam a reação de 

Boaz? 

                                                                                                                                                                         
Shichechá: Quem esqueceu as espigas ou feixes de espigas no campo durante a colheita, não pode voltar para 
pegá-los e sim deixar para os pobres. A mesma lei é válida para os pomares e vinhedos. Peá: O dono da terra 
ao colher no seu campo não deve ceifá-lo todo, e sim deixar um pouco de colheita nas extremidades para os 
necessitados. A peá também deve ser deixada nos pomares e vinhedos. Peret e Olelot: Peret é uma uva ou 
duas que desprendem-se de um cacho na hora da colheita. Olelot são cachos pequenos, cujas uvas são 
separadas. Deve-se deixar tanto o peret quanto os olelot no vinhedo, sem colhê-los, para que sejam colhidos 
pelos pobres. Ver Lv 19,9-10; Dt 24,19-21. 
2 Cf. Js 22,19; Sl 85,2; Os 9,3; Jr 16,18; Ez 35,5.  
3 Outro importante conceito presente no texto bíblico é a Shemitá. A shemitá ocorre a cada sete anos na Terra 
de Israel. Durante este ano sabático, a Terra de Israel não pode ser cultivada. Quando se inicia este sétimo ano, 
todos os empréstimos e dívidas são cancelados. Além disso, todos eram obrigados a emprestar ao necessitado, 
dinheiro e alimentos sem juros. E também toda a safra agrícola, que cresce naturalmente, não podendo ter 
sido cultivada, pertence aos pobres, aos estrangeiros e aos animais domesticados. A Shemitá lembra ao povo 
judeu que toda a terra, na realidade, pertence a Deus e não ao homem. Cf. Lv 25,2-10; 25,20-22.35-40; Dt 
15,1-2.  
4 Cf. Zc 7,9-10: Deus defende a viúva, o órfão, o migrante e o pobre.  Sobre a causa da viúva e do órfão: Ex 
22,21; Dt 24,21-22; Is 1,17.23; 9,16; Jr 7,6; 22,3; Ez 22,7; Sl 82,3; Zc 7,9. Sobre a causa do estrangeiro ou 
migrante: Ex 22,20; 23,9; Lv 19,10; 25,35; Dt 15,11; Am 2,6; 5,12; 8,6; Is 3,15; 10,13; 11,4; Zc 7,10. Sobre a 
causa do pobre: Ex 22,24; 23,11; Lv 19,10; 25,35; Dt 15,11; Am 2,6; 5,12; 8,6; Is 3,15; 10,13; 11,4; Zc 7,10.  
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Boaz reconforta Rute e a convida a comer junto com os segadores, isso equivalia a 

estabelecer laços duradouros (Rt 2,14-17), e é então que Naomi se dá conta de que Boaz é 

alguém (parente próximo e pode ser um resgatador, goel) que pode resgatá-las (Rt 2,20).5 

No contexto do Livro de Rute, a lei do resgate6 tem estreita ligação com a lei do 

levirato7, que concerne diretamente a Naomi e Rute.    

A situação de Naomi é grave, pois viúva de Elimelech, ela também perdeu seus dois 

filhos, que não deixaram descendência.  A amizade e solidariedade entre Naomi e Rute 

fazem com que mudem de tática na luta pela sobrevivência. Já não é mais a luta para 

respigar e garantir o alimento na época da colheita, mas traçar planos para o futuro, o foco 

passa a ser a situação da família (Rt 3,1). Naomi traça um plano e Rute segue as suas 

orientações, pois Naomi tem como ideia levar Boaz a cumprir a lei do resgate (Rt 3,2-6). 

Afinal, Boaz é o parente que deve cumprir o que manda a lei (Rt 3,8-9).  Naomi se inspirou 

na história de Tamar, a esposa do filho mais velho de Judá (Gn 38,1-26) que, ao ficar viúva, 

se disfarça de prostituta para obrigar seu sogro a cumprir a lei do levirato. Naomi instrui 

Rute a convencer Boaz a cumprir a lei do resgate. Rute, assim como Tamar, se prepara, 

enfeita-se, vai ao celeiro do campo de Boaz e espera Boaz dormir, para a execução do plano 

(Rt 3,4-7). Neste ponto da narrativa fica a dúvida: Rute quer que Boaz cumpra a lei do 

levirato ou a lei do resgate? Como Boaz exercerá o direito de resgate? A lei do resgate não 

obriga ninguém a se casar (ver Ne 5, 8-11). Boaz cumprirá a lei do levirato (família) ou a 

lei do resgate (terra)? Na narrativa, os dois assuntos estão misturados e intrinsecamente 

ligados. Na passagem Rt 4,5-8 observamos a afirmação de que só adquire o direito de 

resgatar a terra de Naomi, aquele que aceitar casar-se com Rute. O tema sobre o resgate é 

                                                        
5 Sendo da família de Elimelech (marido de Naomi), Boaz poderia ser considerado um redentor/resgatador, ou 
seja, alguém que preserva a propriedade de um parente empobrecido (ver Lv 25,29). 
6 A lei do resgate estabelecia dois pontos principais: 1) Se alguém, por motivo de empobrecimento, fosse 
obrigado a vender a sua terra, então o parente mais rico tinha a obrigação de “resgatá-la”. Ou seja, ele devia 
comprá-la não para si mesmo, mas para dá-la ao parente pobre impossibilitado de fazê-lo (Lv 25,23-25). 2) Se 
alguém, por motivo de empobrecimento, via-se obrigado a vender-se a si mesmo como escravo, o parente 
mais próximo tinha a obrigação de “resgatá-lo”. Ou seja, ele devia pagar a soma necessária para que seu 

irmão recobrasse a liberdade (Lv 25,47-49). Esse parente próximo era chamado de “resgatador” (em hebraico, 

goel). O objetivo da lei do resgate era de defender e fortalecer a família no sentido amplo. A lei também 
impedia que um pequeno grupo acumulasse propriedades à custa dos mais pobres e impedia que as pessoas 
pobres viessem a perder a sua liberdade, tornando-se escravos de pessoas com maiores recursos. 
7 A lei do levirato (Dt 25,5-10) estabelecia que se um homem casado morresse sem ter filhos, um de seus 
irmãos devia casar-se com a viúva, e o primogênito de tal união seria legalmente considerado como filho do 
falecido. O objetivo é o de perpetuar a descendência masculina, “o nome”, garantindo assim a continuidade da 

família e impedir que o patrimônio passe para as mãos de outros. Ver também a história de Tamar (Gn 38,1-
26). 
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recorrente – foi mencionado no segundo capítulo (Rt 2,15-23), como assunto central e 

também no terceiro capítulo, durante a conversa entre Boaz e Rute (Rt 3,8-13). As palavras 

que predominam na narrativa são “resgatar” e “resgatar o nome”, o que demonstra onde 

está centralizado o interesse da perícope Rt 4,1-12. 

No breve diálogo entre Boaz e Rute, Rute não pede um favor, mas apela para o 

direito que a lei lhe concede. Boaz compreendeu o sentido das palavras de Rute (Rt 3,8-

13).8  Observamos ao longo da narrativa como Rute, a viúva, estrangeira e pobre cresce na 

consideração dos que a cercam. Inicialmente, ela foi acolhida por Naomi, sua sogra         

(Rt 1,18), posteriormente ela foi recebida como filha de Abraão por Boaz (Rt 2,11-12); e 

finalmente, com a união com Boaz, agora é “toda a porta do meu povo” 9 (Rt 4,11), que vê 

nela “uma mulher de valor”, título que também é dado a Boaz e aos juízes de Israel (Rt 2,1; 

Jz 6,12; 11,1).   

Considerações preliminares 

Não podemos finalizar uma abordagem do Livro de Rute sem considerar sua costura 

final das questões sociais abordadas com a ideia do Messias. É da casa de David que sairá o 

Messias, o Redentor de Israel. No período do Talmud já estava consolidado no judaísmo a 

ideia de um Messias descendente de David. A narrativa cita explicitamente, ao final, David 

como descendente de Rute (Rt 4,18-21). Constatamos então, por intermédio da genealogia 

apresentada, que não apenas uma mulher pagã (Rute), mas sim duas (Tamar e Rute) são 

ancestrais do rei David. Quando os rabinos do período talmúdico incluem história de Rute 

no cânone judaico e a louvam como a prosélita ideal (Dt 10,19), afirmam que a genética 

não é o fator primordial no judaísmo, mas sim a crença e a prática dos mandamentos.  

                                                        
8 Quando um homem falece sem deixar filhos, seu irmão deve desposar a viúva, para através de seus filhos 
preservar seu nome. Este costume era conhecido como “casamento por levirato”. Embora Boaz não fosse 

irmão de Machlon (falecido marido de Rute e filho de Naomi), deveria também preservar seu nome, casando 
com a viúva, caso aceitasse ser seu redentor/resgatador. Boaz reconhece que há outro parente que poderia ser 
o redentor e o convoca para uma conversa no portão da cidade na presença de dez homens entre os anciões da 
cidade como testemunhas, para que afirme se aceita ou não assumir esta responsabilidade, lembrando que 
uma resposta afirmativa acarretaria também a obrigação de casar com Rute, a viúva de Machlon. O parente 
aceitou comprar o campo (lei do resgate), mas quando foi colocada a questão de que ao comprar o campo de 
Naomi e da viúva Rute, ela também deveria ser redimida para preservar o nome e a herança do falecido (lei 
do levirato) a resposta foi negativa. Como este parente não aceitou ser o redentor, Boaz ficou livre para 
assumir esta função. Observação: O menino que nascer será o herdeiro legal de Machlon (o falecido marido 
de Rute) e de Elimelech (falecido marido de Naomi) e é a ele que pertencerá o terreno. Donde, a razão 
provável da recusa do primeiro goel que temia com isso sofrer prejuízos na negociação. Como Naomi não tem 
mais idade para gerar filhos, apenas Rute fica como alvo da lei do levirato.  
9 A porta (ou portão) da cidade é o lugar onde o povo se reúne para tratar das questões do seu cotidiano 
(temas sociais, administrativos, comerciais e até mesmo religiosos). 
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Seguimos na direção de que a narrativa de Rute tem uma redação e perfil 

deuteronomista e a reafirmação dos valores deuteronomísticos conforme mencionamos na 

contextualização do livro. Um dos temas igualmente constante é o respeito ao estrangeiro 

fazendo Israel lembrar-se que foi estrangeiro e cativo na terra do Egito e sua libertação foi 

uma ação de Deus. Portanto, o Livro de Rute une temas e preocupações presentes e 

constantes nas três festas (Pessach, Shavuot e Sucot) sobre os “direitos humanos” e as 

“questões sociais”. Rute, a estrangeira, é a imagem de uma mulher corajosa do tempo pós-

exílico, que colabora na construção de Israel, mas não de um Israel e de um judaísmo 

organizados e centralizados em torno do Templo, de monarquias e de leis excludentes. O 

Livro de Rute resgata as leis que garantem os direitos dos pobres e abrem uma perspectiva 

para a inclusão das mulheres estrangeiras.  

 

Contextualizando o Livro de Ester 

O Livro de Ester é uma narrativa, em forma de novela, que aborda a vida judaica 

num período de dominação estrangeira, em especial quando os judeus vivem fora de Judá 

(no exterior). O palco do protagonismo de Ester acontece no ambiente persa, precisamente 

na cidade de Susa, uma das capitais do Império Persa.  

 

Ester talvez seja ainda mais próxima da história da Cinderela porque, de 
simples jovem judia, se torna rainha da Pérsia. Estamos também próximos 
do mundo dos Contos das mil e uma noites. Estando à corte, Ester e 
Mardoqueu conseguem descobrir um complô do Império Persa contra os 
judeus. O relato é típico da mentalidade da diáspora, em que todos os 
meios devem ser usados para fugir dos graves perigos que podem ameaçar 
uma pequena comunidade indefesa. (SKA, 2015, p.155). 
 

Essa liberdade no tratamento no tratamento da história faz-nos pensar 
num gênero literário de caráter mais ou menos convencional. A própria 
apresentação da trama, limitada primeiro a dois personagens (Amã e 
Mardoqueu) e estendida depois à hostilidade entre os dois povos (o persa 
e o judeu), soa mais como ficção literária do que realidade histórica.        
A afinidade do Livro de Ester com outros “contos” da literatura bíblica e 

extrabíblica orientam-nos no mesmo sentido. (GONZÁLEZ 
LAMADRID, 2015, p.194). 
 
 

A redação do texto hebraico data em torno de 350 a.E.C., antes de o Império Persa 

ter sido conquistado por Alexandre Magno (333 a.E.C.). 

6348

Ana
Pencil



7 
 

A leitura do texto de Ester permite propor paralelos interessantes com o Livro do 

Êxodo. Pois, ambos tem como meta a luta pela verdade e justiça a fim de que o povo 

(judeu) possa sobreviver.  

 

Terra estrangeira: Egito – Pérsia 
Poder opressor: Faraó – Assuero/Amã 
Mediador da libertação: Moisés – Mardoqueu/Ester 
 

Apesar dos paralelos, as situações são diferentes. Enquanto no Êxodo se 
trata de derrotar o poder opressor em vista de uma formulação político-
econômica radicalmente diferente, no tempo da dominação persa isso não 
é possível. A alternativa é menos ousada, limitando-se a influenciar o 
poder para que este ao menos respeite a verdade e a justiça, evitando 
assim esmagar o povo através da opressão. Não tomar o poder, portanto, 
mas fazer com que ele não seja drasticamente destrutivo. (STORNIOLO, 
2014, p.9). 
 

 

Storniolo (2014) oferece um breve panorama do diálogo do Livro de Ester com 

demais textos do Antigo Testamento. Outro paralelismo perceptível é com a literatura 

sapiencial. No Livro de Provérbios é possível destacar o tema da humilhação do injusto e 

da exaltação do inocente. No mais, outras lições sapienciais como os conselhos voltados 

para a confiança, a solidariedade, a ação cautelosa, o discernimento prudente que cria 

estratégias possíveis e eficazes podem ser observadas.  

Em outra perspectiva, o ponto de ligação importante que faz de Ester um livro que 

preconiza o Eclesiástico, Daniel, Judite e Macabeus é o zelo pela identidade cultural e 

religiosa.  

Dentro da Bíblia, os relatos em que provavelmente inspirou-se o autor de 
Ester são: a história de José, caluniado, encarcerado pela fidelidade à sua 
fé, libertado depois e promovido a intendente geral do reino do Egito, 
onde virão a instalar-se seus irmãos; na mesma linha estão os exemplos de 
Judite, juntamente com Daniel, Esdras e Neemias, judeus exemplares e 
heróis nacionais que conquistam o favor dos reis estrangeiros a favor do 
seu povo.  
Resumindo, esses e outros dados que poderiam ser acrescentados 
colocam-nos diante de uma ficção literária que pode ser classificada de 
“história exemplar”, na qual os fatos e personagens, com possível tronco 
histórico, são colocados a serviço de um ensinamento fundamental: a 
especial providência divina, que assiste ao povo eleito nos momentos de 
provação e ameaça. (GONZÁLEZ LAMADRID, 2015, p.195). 

 

Festejar é um tema importante deste livro, há dez banquetes registrados e muitos 

dos eventos foram planejados, orquestrados ou expostos nestes banquetes. Embora o nome 
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de Deus nunca seja diretamente mencionado neste livro, é evidente que os judeus de Susa 

buscaram a Sua intervenção ao jejuar e orar por três dias (Ester 4,16). Apesar do fato de 

que a lei que permite a sua destruição foi escrita de acordo com as leis dos medos e persas, 

tornando-a imutável, o caminho foi preparado para suas orações serem respondidas. Ester 

arriscou sua vida ao ir não uma, mas duas vezes diante do rei sem ser convidada (Ester 4,1-

2; 8,3). Ela não ficou contente com a destruição de Hamã; sua intenção era salvar o seu 

povo. A instituição da Festa de Purim é escrita e preservada para que todos possam ver o 

desenvolvimento dos acontecimentos e ainda é observada nos dias atuais. O povo escolhido 

de Deus, sem qualquer menção direta ao Seu nome, foi concedido à suspensão da execução 

por meio da sabedoria e da humildade de Ester.  

 

O Livro de Ester termina com uma narrativa que parece associar os 
episódios do mesmo com a festa de “purim” (9,20-32). Qual a verdade de 
tudo isso?  
É certo que os judeus há muito tempo vinham celebrando essa festa 
(Flávio Josefo, AJ, XI, 6,13). O nome da festa leva-nos certamente à 
Pérsia ou Babilônia. No entanto, a Festa de “Purim” não parece ter sido 

instituída pelos judeus da Pérsia como memorial da sua libertação. O texto 
de Est 9,20-32 apresenta todas as características de ser uma adição 
posterior, destinada a dignificar uma festividade de caráter vulgar e 
profano, já existente, associando-a à história de Ester, dado que o livro era 
lido precisamente nesse dia. Sob a influência dessa adição final, inseriu-se 
depois a alusão a “purim” em Est 3,7. Poderíamos resumir a gênese da 
festa nos seguintes termos: 
- Existia entre os judeus uma festa de caráter pagão, de origem babilônica, 
análoga às festas que todos os povos costumavam celebrar no início da 
primavera, equivalente aos nossos carnavais. 
- Num segundo tempo, foi relacionada com a libertação triunfal dos 
judeus da Pérsia e designada com o nome de “dia do Mardoqueu” (2Mc 

15,26). 
- Com o fim de dignificar a festa, que continuava tendo uma matiz 
popular, acrescentou-se ao Livro de Ester (que já era lido na festa) essa 
narrativa final de 9,20-32, associando a festa à libertação levada a cabo 
por obra de Ester. (GONZÁLEZ LAMADRID, 2015, p.196-197). 

 
 

Outra possibilidade de leitura do livro de Ester são os Salmos 58, 94, 109 e 137 cuja 

tônica é redescobrir que a vingança dos oprimidos não é mais do que a busca da verdade e 

da justiça. Não há como não ler e compreender o livro de Ester sem a temática da justiça, 

sem a percepção final da questão da ''volta por cima''; da vitória  do fraco contra o mais 

forte; da justiça prevalecendo contra a injustiça; do oprimido  contra o opressor. 
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Cabe destacar que a Meguilá apresenta o povo judeu como um povo primariamente 

assimilado ao seu meio exílico. Mesmo os nomes de Mordechai e Ester são formas 

hebraicas dos nomes das divindades babilônicas Marduk e Ishtar. Dizem que Ester ocultou 

sua identidade judaica por certo tempo. O mesmo Mordechai (Mardoqueu) - habitué da 

corte - não se nega a ser homenageado da maneira em que Haman quisera ser: com os 

símbolos característicos do poder real imperial. E a relação dos judeus, no final do livro, de 

espoliar seus inimigos do mesmo modo que seus inimigos haviam intencionado fazer com 

eles é mais uma das evidências da fácil assimilação dos judeus à cultura ambiente. 

Considerações preliminares 

A identidade judaica de Ester se revela apenas quando ela deve agir para salvar os 

judeus10, daí a palavra Meguilá (rolagem/livro), a partir da palavra hebraica Gilui (revelar). 

É por isso que a trama descrita no livro de Ester é considerada um “milagre escondido”, 

para denotar um milagre da revelação do poder de Deus de uma maneira oculta. Ester é um 

livro bíblico no qual não há nenhuma menção explícita de Deus. Contudo, uma leitura mais 

apurada nos leva a alusões “secretas” a Deus escondidas em acrósticos.  Citamos como 

exemplo, a passagem de Ester 5,4 que a princípio, não menciona explicitamente Deus: "E 

disse Ester: Se parecer bem ao rei, venha hoje com Haman ao banquete que lhe tenho 

preparado." (Ester 5,4). As quatro palavras em hebraico para "rei venha hoje com Haman" 

(Iavó hamelech veHaman haiom) começam com as letras do nome de Deus: Y-H-W-H 

(Iud-Hê-Vav-Hê). Faz sentido que o texto tenha alusões escondidas a Deus. Afinal, Ester, a 

protagonista, deve esconder sua religião para ascender gradualmente dentro da hierarquia 

real, aproximando-se do rei para poder salvar seu povo de Haman.11  

Por meio de uma trama aparentemente banal, contando a história de uma jovem 

judia que galga os degraus da escala social como rainha, o Livro de Ester apresenta 

questões sempre atuais, que estão relacionadas à existência do outro – no caso de um grupo 

(o judeu) numa sociedade maior. 

 

                                                        
10 “A Igreja Católica viu, sempre, nessa mulher, a rainha intercedendo por seu povo, uma figura da Virgem 
Maria, que intercede perante Deus pelos cristãos e livra-os dos perigos” (PÉREZ, 1998, p.50).  O Livro de 
Ester aparece em dois momentos distintos da liturgia da Igreja Católica (Lecionário Romano), conservando 
sua riqueza e protagonismo: 1º momento: Na quinta-feira da primeira semana da quaresma. 1ª Leitura: Est 
4,17 e Sl 138 - 2ª Leitura: Mt 7, 7-12. 2º momento: Na festa de Nossa Senhora Aparecida – 12 de outubro. 1ª 
Leitura: Est 5,1-2; 7,2-3 e Sl 45 - 2ª Leitura: Ap 12,1-16. Evangelho: Jo 2,1-11. 
11 Kotzer (2016). 
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Livros de Rute e Ester: considerações finais preliminares 

Procuramos evidenciar a realidade e o significado da experiência feminina e as 

questões sociais que os livros bíblicos citados (Rute e Ester) refletem. Tais questões são 

relevantes para compreender o papel da mulher na Bíblia e as ressonâncias para os leitores 

contemporâneos da Bíblia sobre as questões em torno da mulher.  
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DE ÁTOMOS E MEMÓRIAS:  
O SISTEMA PERIÓDICO, DE PRIMO LEVI 

 

Claudia Maia (CEFET-MG) 

 

Resumo: O trabalho pretende investigar como se opera a relação entre ciência e literatura em O 
sistema periódico, do escritor e químico italiano Primo Levi. O livro foi publicado em 1975, 
possuiu 21 capítulos e cada um deles é intitulado com o nome de um elemento da Tabela Periódica 
de Mendeleev. Além de ser um apanhado de elementos químicos, apresenta-se, também, como 
uma coleção de relatos da vida do escritor. A experiência como químico e o conhecimento da 
ciência perpassam todo o livro, que se vale do modelo da enciclopédia para explorar as memórias 
fragmentárias de Levi: a infância, a formação como químico, as amizades, o crescimento do 
movimento fascista, a vida na clandestinidade, a prisão em Auschwitz, o regresso à Itália, a volta 
aos laboratórios. Diferentemente da aspiração que moveu muitos dos enciclopedistas, o narrador 
de Levi não pretende alcançar a totalidade; o verbete, tão explorado na obra, não faz mais que 
confirmar o caráter lacunar e residual das lembranças do escritor. O gênero científico escolhido 
por Levi é também um sistema e se aproxima de outros modelos de classificação, como a 
enciclopédia, a coleção, o dicionário, o inventário, a lista, na medida em que ordena informações 
e unifica conhecimentos. Essa ordenação, contudo, está longe de ser encerrada num modelo 
completo e suficiente, em qualquer desses sistemas. A química, para Levi, vai além do exercício 
de um ofício; ela se mostra intrínseca ao homem que precisou enfrentar os horrores da guerra e 
escrever suas memórias.  

Palavras-chave: ciência, literatura, enciclopédia, Primo Levi. 

 

O sistema periódico de Dmitri Ivanovich Mendeleev, proposto em 1869, dispõe 

sistematicamente os elementos químicos segundo suas propriedades. Uma tabela 

colorida, em que cada cor corresponde a um grupo de elementos organizado pelo seu 

número atômico, permite, por exemplo, prever o comportamento de átomos e das 

moléculas deles formadas, ou entender o porquê de certos átomos serem extremamente 

reativos enquanto outros são praticamente inertes. Não foi a primeira tentativa de ordenar 

os elementos químicos em um sistema; seu sucesso se deu porque Mendeleev decidiu 

deixar lacunas na tabela quando parecia que o elemento correspondente ainda não tinha 

sido descoberto e predizer as propriedades desses elementos que faltavam. Além disso, 

ele ignorou a ordem sugerida pelos pesos atômicos e alternou elementos adjacentes para 

melhor classificá-los em famílias químicas. 

Assim como Mendeleev procurou dar ordem ao caos de átomos que formam o 

Universo, também Levi, grande conhecedor da química e admirador do cientista russo, 

em seu O sistema periódico, trabalhou por organizar suas lembranças e torná-las, quem 

sabe, compreensíveis. Se no primeiro, contudo, a lacuna representou a antevisão de 
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descobertas futuras, no segundo, confirma a condição essencial da memória e da escrita: 

o esquecimento. Dos 118 elementos dispostos na tabela periódica, Levi escolheu 21 e os 

dispôs segundo uma organização que diz muito de sua formação como homem, químico 

e escritor judeu. Cada capítulo do livro traz uma história em que o elemento que lhe 

intitula opera como metáfora de suas observações sobre as pessoas com quem conviveu 

e suas experiências como químico. Em alguns capítulos, o elemento passa de metáfora a 

personagem, ganhando uma importância maior na narrativa.  

Em texto sobre outra coletânea de Levi, L’altrui mestiere, de 1985, Italo Calvino 

exalta a veia enciclopedista de seu conterrâneo, sua “curiosidade ágil e minuciosa” e “uma 

moral que parte sempre da observação” (CALVINO, 2007ª, p. 1138). Considerado por 

Calvino o livro mais primoleviano de todos, O sistema periódico conjuga o rigor mental 

de homem da ciência e a sensibilidade de literato que marcara o químico desde jovem. 

Levi observa o humano assim como observa a matéria, e a comparação é feita por ele 

mesmo, em seu texto “Ex chimico”:  

 

O hábito de penetrar a matéria, de querer conhecer sua composição e 
estrutura, de prever sua propriedade e seu comportamento, conduz a um 
insight, a um hábito mental de concretude e de concisão, ao desejo 
constante de não parar na superfície das coisas. A química é a arte de 
separar, pesar e distinguir: três exercícios úteis também a quem se 
propõe a descrever fatos ou a dar corpo à própria fantasia (LEVI, 2015, 
P. 13). 
 
 

No primeiro livro de Levi, É isto um homem?, que narra a vida no campo de 

concentração, já se percebe essa exploração da matéria, no caso, o homem, tanto o 

inimigo, responsável por “vigiar e punir” os prisioneiros, quanto estes, que chegam em 

um estado que, aos olhos do escritor, não se pode chamar de homem. Em O sistema 

periódico, a arte de “separar, pesar e distinguir” se estende a um campo bem maior: à 

família, à universidade, aos amigos. Aqui o sistema químico de Mendeleev se encontra 

com o espírito de colecionador e a veia enciclopedista do escritor, conjugando a concisão 

da ciência e a profusão do conhecimento enciclopédico. 

“Árgon”, o primeiro capítulo, trata dos antepassados judaicos do narrador, que 

chegaram à Itália no século 16 e sempre viveram ali como “gases inertes, nobres e raros”. 

O capítulo central, que divide a obra em duas partes, denomina-se “Cério” e trata da 

experiência em Auschwitz. Em cada uma dessas partes, há dois capítulos ficcionais. 

“Carbono”, o capítulo final, narra a trajetória de um átomo de carbono. Esse esquema 
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representa o desejo de Levi de ordenar os fatos que se propõe a lembrar e contar, assim 

como fez Mendeleev com a diversidade dos elementos do Universo. Em ambos, o 

esquema, contudo, não compromete a riqueza da matéria observada; antes, confirma a 

impossibilidade de ordenação completa do mundo e da vida, seja por parte da química ou 

da literatura.  

Conforme afirma Olga Pombo em “O projecto enciclopedista” (2006), em sua 

forma moderna, em língua francesa, a palavra “enciclopédia” aparece pela primeira vez 

em Pantagruel, de Rabelais.1 Etimologicamente, o termo latino encyclopaedia, derivado 

do grego eu-kuklios paideia, designa o círculo perfeito do conhecimento ou da educação, 

o ciclo completo da aprendizagem. Se na Grécia clássica a prática de compilar o 

conhecimento produzido teve, em Aristóteles e, sobretudo, em Speusippo, um intuito 

educativo, de “natureza compendial”, a fim de oferecer um material de ensino, o 

enciclopedismo romano preocupou-se em garantir a sobrevivência do patrimônio de uma 

época que estava por chegar ao fim. O propósito de exaurir todo o conhecimento 

disponível – essa ingênua pretensão – marcará a prática enciclopédica até a Idade Média; 

o enciclopedismo pós-medieval, conforme registrou Pombo, “dificilmente escapará à 

consciência aguda da sua natureza enquanto produção sempre precária, sempre 

inacabada, historicamente situada e condenada ao movimento voraz do crescimento dos 

conhecimentos” (POMBO, 2006, p. 181). 

Na era moderna, portanto, “a enciclopédia vê-se obrigada a conjugar a sua 

pretensão de exaustividade com uma exigência de selectividade” (POMBO, 2006, p. 

181). De importância incomparável é o célebre projeto da Encyclopédie, editada por 

Diderot e D’Alembert e que contou com a participação de vários colaboradores. Em 

relação aos empreendimentos anteriores, este pretendia criar um inventário que fosse 

sistematizado, ou seja, concebido a partir de uma ordenação, com o propósito de 

representar a unidade das ciências e a articulação dos saberes, segundo informa o 

Discurso Preliminar escrito por D’Alembert. Contudo, a intenção de concentrar o saber 

de todos os livros num único discurso, com ou sem uma sistematização, em qualquer 

época que seja, revelou-se uma ilusão. 

                                                 
1 “Referindo-se à competência universal do seu mestre Pantagruel, Panurge afirma a dado passo: ‘En quoy 

je vous puisse asseurer qu’il m’a ouvert le vrays pays et abisme de encyclopédie’” (POMBO, 2006, p. 191, 
nota 2). 
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Em Seis propostas para o próximo milênio, livro que reúne as cinco conferências 

elaboradas por Italo Calvino para as Charles Eliot Norton Poetry Lectures,2 o escritor, ao 

eleger a multiplicidade como um dos valores literários que merecem ser preservados no 

curso do novo milênio, trata o romance contemporâneo como “enciclopédia, como 

método de conhecimento e principalmente como rede de conexões entre os fatos, entre as 

pessoas, entre as coisas do mundo” (CALVINO, 1990, p. 121). Essa pretensão de 

representar a multiplicidade das relações, segundo Calvino, não é exclusiva do século 

XX; é possível encontrá-la muito antes, por exemplo, nos poemas enciclopédicos de 

Ovídio e Lucrécio,3 que representaram cada um à sua maneira “as infinitas relações de 

tudo com tudo”. O que caracterizaria a literatura contemporânea nesse sentido seria a 

intensidade com que se ocupou dessa “antiga ambição” (CALVINO, 1990, p. 127), a 

ponto de impregnar-se dela; mais que isso, uma tendência a problematizá-la e submetê-

la à crítica. 

Ao escolher o sistema periódico e o modelo enciclopédico como estruturas de sua 

narrativa, Levi acaba por salientar o status fragmentário das histórias que deseja contar, 

corroborando a argumentação de Calvino em texto acerca de outra antologia de Levi, La 

ricerca delle radici, de 1981: 

 

Sobre essa tentação enciclopédica, aliás sobre o termo ‘enciclopédia’, é 

necessário que fique bem claro. Em outras épocas o termo 
‘enciclopédia’ designou a confiança em um sistema global que incluísse 

num único discurso todos os aspectos do saber. Hoje esse sistema não 
existe; no lugar do círculo a que a etimologia do vocábulo 
‘enciclopédia’ remete há um vórtice de fragmentos e pedaços. A 
obstinação enciclopédica corresponde à necessidade de manter juntas, 
em um equilíbrio continuamente posto em dúvida, as aquisições 
heterogêneas e centrífugas que constituem o tesouro da nossa duvidosa 
sabedoria (CALVINO, 2007, p. 1137).  

 
 

Em O sistema periódico, o vórtice de fragmentos se movimenta a partir do 

trabalho que o escritor empreende com a memória, que não se apresenta no livro como 

um círculo completo; ao contrário, as histórias narradas, transpostas ao livro, não perdem 

seu caráter de pedaço, de resto. Sem pretensão de completude, o narrador “empreende a 

                                                 
2 Ciclo de seis conferências apresentadas ao longo de um ano acadêmico na Universidade de Harvard, em 
Cambridge. Calvino apresentaria suas conferências no ano letivo de 1985-86, mas morreu antes de escrever 
a sexta e pronunciá-las em Harvard.  
3 Respectivamente, Metamorfoses e De rerum natura, poemas que ilustram a conferência sobre a leveza e 
que Calvino retoma no texto sobre a multiplicidade. 
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luta contra a dispersão”, exatamente como o colecionador de Walter Benjamin (2009, p. 

239. O resto pode ser tanto um sinal de desmoronamento, destruição e fim, quanto o que 

há de mais verdadeiro nas coisas e no homem. Levi, em seu livro-sistema, reúne restos 

de histórias dispersas e os revolve como escritor e como químico, de modo que a 

concretude e concisão deste acaba por caracterizar aquele. Não há sequer um texto do 

escritor que não suscite uma reflexão sobre os muitos encontros possíveis entre a ciência 

e a literatura.  

O fragmento que dá início ao livro é dedicado ao árgon, primeiro gás nobre 

descoberto e que pode ser encontrado no estado gasoso em temperatura ambiente. O 

narrador se vale das características desse elemento para apresentar a história de seus 

antepassados, e aquela “luta contra a dispersão”, aqui, se dá também pela condição de 

constante exílio que marcou muitas das comunidades judaicas, inclusive os ascendentes 

do escritor: 

 

O pouco que sei sobre os meus antepassados aproxima-os deste gás [o 
árgon]. Nem todos eram materialmente inertes, porque isso não lhes era 
permitido: eram, pelo contrário (ou tinham de ser), suficientemente 
ativos para ganhar a vida e respeitar uma certa moralidade que 
dominava e segundo a qual “quem não trabuca, não manduca”. Mas 
eram, sem dúvida, inertes no seu íntimo, habituados à especulação 
desinteressada, ao discurso sutil, à discussão elegante, sofística e 
gratuita. Não será por acaso que os atos que lhe foram atribuídos, 
embora de natureza vária, têm em comum qualquer coisa de estático, 
uma postura majestosa de abstenção, de submissão voluntária (ou 
resignada) às margens do grande rio da vida. Nobres, inertes e raros, a 
sua história é bastante pobre se comparada com a de outras ilustres 
comunidades hebraicas da Itália e do resto da Europa (LEVI, 2013, p. 
12). 
 

Vindos da Espanha através da Provença, os antepassados do narrador chegaram 

no Piemonte por volta de 1500. Segundo informa o fragmento, não foram bem aceitos em 

Turim e acabaram se instalando em vários lugarejos do sul da região, introduzindo ali a 

tecnologia da seda. A relação com a cristandade foi de um “repúdio recíproco”, 

“reproduzindo, ainda que numa escala provinciana e com um fundo pacificamente 

bucólico, a situação épica e bíblica do povo eleito” (LEVI, 2013, p. 13). Narram-se nesse 

fragmento, com um destaque especial para a questão linguística, as tristes e insólitas 

histórias dos antepassados do narrador, muitos dos quais considerados personagens 

míticas por várias gerações, como o tio Barbabramín, que, por causa de um amor não 

permitido com uma criada, “permaneceu na cama durante quase um quarto de século”, 
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“morreu pobre, mas rico em anos e em fama, e em paz de espírito, em 1883” (LEVI, 2013, 

p. 29).  

Nesse fragmento, os tios, avós e primos são considerados pelo narrador como 

gases “nobres, raros e inertes”, mas há outra personagem que também faz jus a essa 

alcunha: a língua, tanto o hebraísmo da Diáspora, quanto a gíria criada para falar dos 

gentios em presença deles, ou “para responder, ousadamente, com injúrias e maldições 

imperceptíveis, ao regime de clausura e opressão por eles instaurado”, gíria, portanto, 

com  uma “função de subterfúgio e dissimulação” (LEVI, 2013, p. 18), quase desaparecida, 

cujos vocábulos reuniam radicais hebraicos com terminações e flexões piemontesas. É 

esta língua e também a “fala bizarra” daqueles que já nasceram na Itália, “fala cética e 

ingênua”, que não deixa de ter um “cunho de humilhação”, mas também um bom número 

de palavras insultuosas, que o narrador quer “recordar” para que não desapareçam por 

completo. Por sua força semântica e tão representativa é que essas linguagens, assim 

como seus falantes, são “nobres, raras e inertes” para o narrador. 

A partir do segundo capítulo, as histórias se referem a experiências de químico do 

narrador: em “Hidrogênio”, narram-se os experimentos químicos realizados ainda quando 

era estudante secundarista, juntamente com o amigo Enrico. Nesse momento os dois não 

tinham dúvidas que seriam químicos, mas enquanto Enrico queria a química para dela 

tirar seu sustento e ter uma vida segura, o narrador via nela “uma nuvem indefinida de 

potências futuras, que enfaixava o meu futuro em negras volutas manchadas de esplendor, 

como a que ocultava o Monte Sinai. Tal como Moisés, eu esperava dessa nuvem a minha 

lei, a ordem em mim, à minha volta e no mundo” (LEVI, 2013, p. 34-35). A partir de uma 

relação com a escritura bíblica, o narrador autobiográfico de Levi vê já na adolescência a 

importância da química em sua vida: além lhe dar o sustento, salvá-lo de Auschwitz, 

como declarou várias vezes, ela seria a sua lei – praticamente tudo o que fez e que 

escreveu esteve inevitavelmente ligado a ela. 

“Zinco” apresenta-nos o retrato de uma Itália nos primórdios da campanha 

antissemita em que os judeus foram comparados a impurezas que deviam ser expurgadas 

da sociedade italiana. O comportamento do zinco leva à seguinte análise:  

 

Nos fascículos estava escrito um pormenor que à primeira leitura me 
escapara: o terno e tão delicado zinco, sempre tão condescendente 
diante dos ácidos, adquire um comportamento bastante diferente 
quando é muito puro. Então, reside obstinadamente à mistura. Daqui, 
poder-se-iam tirar duas conclusões filosóficas contrastantes entre si:::   
o elogio da pureza, que protege do mal como um escudo; o elogio da 
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impureza, que dá acesso às transformações, ou seja, à vida. Eliminei a 
primeira, desgostosamente moralista e demorei-me a considerar a 
segunda que me parecia mais agradável. Para que a roda gire, para que 
a vida viva, são necessárias as impurezas, e as impurezas das impurezas. 
Como se sabe, servem para tornar os terrenos mais férteis. É preciso o 
diferente, o divergente, o grão de sal e o grão de mostarda. O fascismo 
recusa-os, proíbe-os e por isso tu não és fascista; quer todos iguais e tu 
não és igual. Mas nem sequer a virtude imaculada existe e, se existe, é 
detestável (LEVI, 2013, p. 48-49).  

 

Nesse momento, ele decide misturar ao zinco o ácido sulfúrico, a partir de uma solução 

se sulfato de chumbo, utilizado como reagente, e mais uma vez a química, a ciência das 

matérias, torna-se potência para discussão de assuntos que envolvem o homem e químico 

judeu que foi Levi. 

A maioria dos outros capítulos referem-se a químicos com quem o narrador 

conviveu, e a personalidade e o comportamento desses químicos são narrados segundo as 

propriedades dos elementos, mais resistente, menos flexível, mais generoso. Em outros 

capítulos, o elemento não é metáfora, mas objeto de uma experiência tomada como 

importante na carreira do narrador. No capítulo final, contudo, torna-se personagem: 

narra-se o percurso de um átomo de carbono ao longo de milhões de anos, inicialmente 

preso num sedimento de rocha calcária, depois sua chegada ao cérebro do narrador 

escritor:  

Esta célula pertence a um cérebro, e este cérebro é o meu, de mim que 
escrevo, e a célula em questão, e nela o átomo em questão, é dedicada 
à minha escrita, num gigantesco-minúsculo jogo que ninguém ainda 
descreveu. É a que neste instante, fora de um entrançado labiríntico de 
sim e de não, faz com que a minha mão corra por um certo caminho do 
papel, o assinale com estas manchas que são sinais; um duplo salto, para 
cima e para baixo, entre os dois níveis de energia leva esta minha mão 
a colocar sobre o papel este ponto: este (LEVI, 2013, p. 293). 
 

Com esse parágrafo, encerra-se o sistema periódico de Levi. Dos primeiros 

contatos com os elementos que formam o Universo, chega-se à escrita, atividade que ele 

desenvolveu com muito tempo paralelamente àquela para a qual se formou na 

universidade. A química, para Levi, foi além do exercício de um ofício; ela se mostra 

intrínseca ao homem que precisou enfrentar os horrores da guerra e escrever suas 

memórias. O sistema periódico, aclamado em 2006 como o melhor livro de ciência de 

todos os tempos pela renomada Royal Institution britânica, propõe uma fricção entre dois 

saberes, a química e a literatura, que, ao se apresentarem juntos, como em uma 

enciclopédia, mostram ao mesmo tempo seu poder de transformação e sua fragilidade 
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enquanto saberes, os quais são postos em dúvida, questionados em seu recôndito 

disciplinar para dar lugar à memória fragmentada de um sobrevivente de Auschwitz. 
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O DECLÍNIO DA COMUNIDADE JUDAICA DO IRAQUE NO ROMANCE 

ROKEMET HACHALOMOT MIBAGDAD (A BORDADEIRA DOS SONHOS DE 

BAGDÁ) DE EZRA TSABANI 

Gabriel Steinberg (USP) 

 

Resumo: No anoitecer do dia 01 de junho de 1941, teve início, em Bagdá, um pogrom que, em 
muito, se assemelhou ao que ocorrera três anos antes na Alemanha. Naquela noite, a turba, 
incitada pelo regime pró-nazista de Rashid Ali e com o beneplácito de membros das forças de 
segurança, espalhou-se pela cidade, matando e saqueando a comunidade judaica. Era o início do 
Farhud, ao cabo do qual 179 judeus tinham sido assassinados e outros 50 mil haviam tido suas 
casas e bens destruídos. Esse acontecimento deixou a milenar comunidade judaica atônita. Com 
efeito, as marcas desse ataque não se apagaram da sua memória, e as vítimas dele perceberam 
que seu futuro no país não estava mais seguro. A partir de então, teve início a fuga de muitos 
judeus, que começaram a sentir que o cerco contra a sua comunidade começava a se fechar. 
Esse panorama histórico serve como pano de fundo para o escritor Ezra Tsabani, nascido em 
Israel e descendente de uma tradicional família de Bagdá. Em seu primeiro romance, Rokemet 
Hachalomot miBagdad, o autor confronta o leitor com o drama histórico vivido pela 
comunidade judaica do país. Sua narrativa transcorre nas coloridas ruelas dos mercados de 
Bagdá, lugar onde vive Juliet, a protagonista do romance e primogênita da família Dashti, que 
habitava no antigo bairro judaico da cidade nos anos 40 do século XX. Juliet, a jovem 
bordadeira, trabalha arduamente para poder sustentar os membros de sua família, que vivem 
uma realidade de pobreza e opressão. Seus irmãos também crescem nas escuras ruelas da 
cidade, onde paira no ar um tenso clima de suspeita entre judeus e muçulmanos. Os 
acontecimentos desencadeados pelo Farhud abriram feridas impossíveis de serem esquecidas ou 
curadas e incentivaram os judeus a abandonar o Iraque rumo ao Estado judaico que estava sendo 
criado.  

Palavras-chave: Judeus. Iraque. Farhud. Literatura israelense.  
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Rokemet Hachalomot miBagdad (A bordadeira dos sonhos de Bagdá), lançado 

em 2016, é o primeiro  romance de Ezra Tsabani, escritor israelense de família 

iraquiana, e conta parte da saga da mais antiga comunidade judaica ao longo da primeira 

metade do século XX, época de grande conturbação social e política no Iraque, assim 

como no restante do mundo. O atual Iraque foi a sede do antigo Império Babilônico, 

cujo rei, Nabucodonosor, exilou, em 586 a.C., todos os moradores do Reino de Judá, 

destruindo o Tempo de Salomão e arrasando aquela terra. A partir desse ano, formou-se 

a mais antiga comunidade judaica, a qual perdurou por mais de 2600 anos e chegou a 

ser, ao longo de vários séculos, o centro da vida judaica, além de constituir a sede da 

elaboração do Talmud Babilônico no século V, nas prósperas escolas rabínicas de Sura, 

Pumbedita, Machuza e Nehardea. No século X, o local foi, ainda, o lugar de moradia e 

atuação do grande sábio talmudista, gramático e elaborador do primeiro dicionário da 

língua hebraica, Rav Saadia Gaon. Assim, na Idade Média, sob os domínios persa e 

muçulmano, a Babilônia tornou-se centro de sabedoria e de irradiação da cultura judaica 

medieval. 

A hegemonia turco-otomana sobre o território iraquiano durou até o século XX, 

quando, após a 1ª Guerra Mundial, em 1920, o Iraque passou ao domínio britânico, que 

se encerrou, oficialmente, em 1932, quando o país tornou-se independente, sob o 

reinado de Faisal I. Durante esse período, o judaísmo iraquiano viveu uma espécie de 

“Idade de Ouro”, época em que o judeu Eskell Sassoon tornou-se ministro das finanças. 

Após a independência, o país viveu uma situação conturbada, e, em 1939, coincidindo 

com a eclosão da 2ª Guerra Mundial, subiu ao trono Faisal II, com cinco anos de idade, 

sendo representado no poder por um regente. A época coincidiu com uma acirrada 

disputa entre a elite pró-britânica e favorável ao Ocidente e grupos ultranacionalistas 

que flertavam abertamente com os regimes nazifascistas.  

A embaixada de Hitler teve forte atuação na época, tentando transformar o 

Iraque em aliado do Eixo. A partir de 1933, o jornal Al Ahalam al – Arabi (O mundo 

árabe) publicou, semanalmente, em fascículos, o Mein Kampf,  de Adolf Hitler, em 

árabe, o qual se tornou um best seller no país. Em 1938, uma delegação iraquiana 

participou da convenção do partido nazista em Nuremberg, e, a partir de 1939, a 

comunidade judaica do país passou a sofrer sérias restrições. Funcionários públicos de 

origem judaica foram demitidos, e um rígido controle foi imposto sobre as instituições 

escolares, que passaram a ter professores muçulmanos especialmente designados pelo 
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regime, com o intuito de se ter um controle sobre o sistema escolar da rede judaica de 

educação. No mesmo ano, chegou a Bagdá, oriundo da Palestina, o Mufti de Jerusalém, 

Haj Amin al-Husseini, tornando-se forte incentivador da violência contra os judeus 

iraquianos. Líderes judeus foram intimados a emitir comunicados nos quais declaravam 

oposição ao movimento sionista e apoio à heroica luta dos árabes contra os judeus na 

Palestina. Os judeus iraquianos transformaram-se em reféns de grupos 

ultranacionalistas, que apoiavam abertamente o regime nazista. 

O auge da agonia judaica foi atingido em 1º de abril de 1941, quando um 

integrante do movimento fascista tomou o poder. Rashid Ali al-Gaylani tornou-se 

primeiro ministro, e a incitação contra os judeus, acusados de serem favoráveis às forças 

britânicas, intensificou-se. No mês seguinte, em maio, os britânicos reconquistaram a 

cidade de Basra ao sul, e, no final desse mês, chegaram às portas de Bagdá. Rashid Ali e 

Haj Amin al-Husseini fugiram da cidade, encontrando refúgio em Berlim. Na cidade de 

Bagdá, reinava o caos, e o governador militar Yunes A-Sabaui incentivou o povo, pelo 

rádio, a realizar um massacre. O exército britânico permaneceu na entrada da cidade até 

o dia 2 de junho. Assim, num vácuo de poder, nos dias 1 e 2 de junho, aproveitando-se 

da instabilidade política, que coincindiu com a festividade judaica de Shavuot, a 

população que saía das mesquitas, após as orações, foi instigada a atacar o bairro 

judaico. Policiais, militares, agentes públicos e governamentais juntaram-se à turba 

enfurecida, que acusava os judeus de serem aliados dos britânicos, que, nesse momento, 

cercavam a cidade. 

Foi então que populares invadiram delegacias policiais, tirando de lá armas, de 

modo que os vizinhos de ontem transformaram-se em inimigos. Em poucas horas, teve 

início um grande pogrom, que se estendeu por dois dias. Nesse ataque, que os judeus 

iraquianos chamam de sua Noite dos Cristais, centenas de lojas previamente marcadas 

com tinta vermelha foram atacadas e queimadas, estabelecimentos comerciais e casas 

foram saqueados, sinagogas foram queimadas, e a multidão enfurecida começou a 

desfilar pelas ruas, munida de facões, atacando judeus de forma indiscriminada, 

matando velhos e crianças, abrindo os ventres de mulheres grávidas, arrancando judeus 

de dentro de ônibus e massacrando-os com uma violência assustadora, semelhante 

apenas à empregada na mesma época na Europa. Esse massacre acabou após dois dias, 

quando os ingleses ingressaram na cidade, somente depois que o exército iraquiano 

tomou controle da situação. O resultado desse pogrom, conhecido como o Farhud, 
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deixou um saldo de 179 mortos, 2.118 feridos, 242 crianças órfãs e 50 mil judeus que 

tiveram seus bens saqueados ou destruídos.  

Esse trágico episódio, assim como a criação do Estado de Israel em 1948, e o 

recrudescimento da violência entre árabes e judeus, foi o fato que acelerou o fim da 

milenar comunidade judaica iraquiana, que, em sua grande maioria, decidiu abandonar o 

país, embarcando rumo à ilha de Chipre, para, depois de lá, conseguir chegar a Israel, no 

famoso resgate de salvamento chamado Operação Ezrá e Nehemiá. Nessa histórica 

operação de salvamento, 120 mil judeus chegaram, sem praticamente nada, entre os 

anos de 1950 e 1951, ao país recém-criado, o qual, portanto, ainda carecia das estruturas 

básicas para absorvê-los.  

O romance de Ezra Tsabani se inicia em 1939, no bairro judaico do pequeno 

mercado, ao leste da cidade de Bagdá, lugar onde residia a humilde família de Juliet 

Dashti. Numa das casas geminadas, onde um telhado batia no outro e onde todos se 

conheciam, num pequeno prédio, vivia essa família de sete pessoas. Na parte térrea, 

estava o salão, o banheiro e a cozinha; no andar de cima, os cômodos onde a família 

dormia. E, no meio da sala, estava ela, a Tatiz, a máquina de bordar. Nela, Juliet, a mais 

velha de cinco irmãos, sentava-se dia e noite, dedicada à arte minuciosa de bordar. Aos 

sete anos de idade, quando estava apenas no segundo ano escolar, Juliet abandonou a 

escola para começar a trabalhar.  

Seu pai, Efraim, e sua mãe, Tsachla Dashti, haviam-se casado num arranjo entre 

famílias e, sendo ambos analfabetos, não conseguiam o sustento familiar. Após 

abandonar a escola, Juliet, ainda uma menina, empregou-se na oficina de Geórgia, a 

qual lhe ensinou a arte de bordar. Após um período de experiência, Juliet ganhou a 

confiança de Geórgia e tornou-se a mais importante operária, especializando-se no 

funcionamento da máquina de bordar. Diariamente, Juliet dirigia-se à sua oficina, 

passando por ruelas estreitas, onde o esgoto corria a céu aberto. Aos 15 anos, Juliet já 

era a provedora da família, e o sustento das sete pessoas dependia inteiramente de seu 

trabalho.  

 Juliet tinha dois irmãos, Tsalach e Hezkel, que não estudavam, pois os 

professores judeus e muçulmanos aplicavam-lhes fortes castigos corporais em razão de 

qualquer tentativa de desobediência. Mas, além de ser a provedora do sustento, Juliet foi 

assumindo a chefia de sua família, e, quando Tsalach, seu irmão, decidiu abandonar a 
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escola israelita, foi Juliet quem teve a ideia de convencer seu tio, Yeoshua, que era um 

conhecido ourives, a empregar seu irmão como aprendiz. Juliet ficou satisfeita após 

obter sucesso nessa empreitada, como diz o romance: “Um sentimento de satisfação 

pulsava em seu corpo: mais uma ideia sua se tornara realidade. Ela sentiu-se feliz por ter 

ajudado seu irmão caçula, pois sabia que era ela, a responsável por achar a solução para 

cada problema que surgia em sua família. Nestas atitudes se revelava a sua grandeza”. 

(TSABANI, 2016, p. 25) 

 Quando a vida parecia seguir seu rumo pacato e humilde, a comunidade judaica 

foi sacudida pelo pogrom. Iniciara-se o Farhud, palavra curda usada para definir um 

movimento que envolve um temor brutal causado a minorias dominadas. Juliet, então 

com 17 anos, testemunhou como antigos e cordiais vizinhos transformaram-se em 

inimigos. Os próprios vizinhos juntaram-se à turba enfurecida, com o intuito de 

massacrar os judeus. Sobre Juliet,  que se encontrava na casa de seu tio no momento do 

ataque, o narrador relata: 

Um grande temor tomou conta dos membros da casa. Todos decidiram 
descer até o porão. Enquanto eles desciam para procurar proteção, 
Juliet jogou-se para fora da casa e começou a fugir daquele bairro. Ela 
correu descalça e a solas de seus pés sangravam. O caminho foi longo, 
mas ela continuou correndo com todas as suas forças, da casa de seu 
tio até sua própria casa. Ela temia cruzar com os agitadores, e no 
caminho rezou para conseguir chegar em paz. Ela não podia deixar 
seus pais e irmãos à própria sorte. (TSABANI, 2016, p. 38) 

Um ano após o Farhud, em abril de 1942, começaram a chegar a Bagdá 

delegados de Eretz Israel, liderados por Enzo Seregni, a fim de organizarem a adesão 

dos judeus do Iraque ao movimento sionista. Sua atuação se dava no mais absoluto 

sigilo, visto que a atividade que desenvolviam de forma clandestina era passível de 

prisão e até de execução sumária, sob acusação de traição à pátria. O movimento 

Hechalutz (O Pioneiro) procurava moldar seus novos discípulos ao trabalho agrícola, 

preparando-os para a imigração para a Palestina. Em 1945, os membros do Hechalutz 

somavam 1700 membros, 1200 dos quais vivia em Bagdá. Quando os britânicos foram 

embora do país, a atuação clandestina do movimento tornou-se, a cada dia, mais 

arriscada.  

Mesmo correndo perigo, Juliet aprovou o engajamento de seu irmão Tsalach no 

movimento clandestino sionista. Mas, além de tomar cuidado com a polícia iraquiana, 
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era preciso especial cuidado para não chamar a atenção de alguns membros da própria 

comunidade judaica, que se opunham terminantemente à atividade sionista, temendo 

serem vistos e tachados como membros não leais à nação iraquiana. Até mesmo o 

rabino chefe dos judeus do Iraque, o grande sábio Sasson Haduri, foi obrigado a 

declarar publicamente que a Palestina pertencia aos árabes e que os judeus do país 

guardavam total lealdade à pátria (TSABANI, 2016, p. 54). 

Após o pogrom, Juliet casou-se com Nissim, um vendedor de tecidos no grande 

mercado, e os dois passaram a viver na casa dos pais do noivo, como mandava a 

tradição no Iraque, mesmo entre os judeus. Mas, ao perceber que sua família voltara a 

passar sérias necessidades, Juliet rompeu com a forte tradição da sociedade patriarcal 

árabe e decidiu voltar a trabalhar na casa de seus pais. Sendo ela a irmã mais velha, era 

preciso reassumir a liderança e voltar a ser sua provedora. Após um ano e meio, ela e 

seu marido alugaram para si um apartamento, mas Juliet continuou trabalhando, com 

rigor, em sua máquina de bordar, para sustentar, agora, duas famílias.  

Em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel foi fundado, e o exército do Iraque 

engajou-se na luta contra a nova nação, sendo derrotado junto aos outros países árabes 

em 1949, na Guerra da Independência. Ao mesmo tempo, a perseguição da polícia 

iraquiana contra ativistas considerados subversivos intensificou-se. Assim, diz o 

narrador: 

Até a criação de Israel, existiam serviços de correio entre o Iraque, a 
Palestina e outros países da Europa. Após a decisão da Partilha de 
1947, o governo do Iraque começou a controlar todo tipo de 
correspondência, em especial, todas as cartas destinadas a lares de 
cidadãos judeus. Foi criado um órgão de supervisão com o intuito de 
lutar contra qualquer tentativa de traição à pátria, em especial, contra 
os sionistas e os comunistas, que atuavam fortemente naqueles tempos 
pelos subterrâneos de Bagdá. (TSABANI,2016,  p. 171) 

 A polícia ampliou as incursões contra endereços de suspeitos de serem agentes 

sionistas, e muitos judeus foram levados para a prisão e submetidos a julgamentos 

sumários. Com a ajuda de Israel, foi organizada uma operação secreta, comandada pelo 

Mossad, com vistas à imigração clandestina e à retirada rápida do país de todo membro 

sionista passível de ser preso. Assim, centenas de adolescentes e dirigentes dos 

movimentos juvenis foram levados para Basra e, dali, atravessando o Rio Tigre em 

botes, foram conduzidos, primeiro, a Abadan e, posteriormente, a Teerã, no vizinho Irã. 
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 As relações entre muçulmanos e judeus tornaram-se mais tensas a cada dia, pois 

estes últimos eram constantemente acusados de serem agentes comunistas e sionistas. 

Em 1950, o parlamento do Iraque aprovou uma lei que vigoraria por um ano, 

permitindo a saída dos judeus que se dispusessem a abandonar seus bens e 

renunciassem à cidadania do país. O governo do Iraque, que não tinha interesse em se 

desfazer de todos os judeus, já que muitos deles faziam parte da classe média e tinham 

forte presença no comércio local, desejava livrar o país apenas daqueles que eram 

considerados perigosos e hostis, imaginando que cerca de cinco ou seis mil deles 

abandonariam o Iraque. Mas o governo foi pego de surpresa quando, até março de 1950, 

80 mil judeus já tinham renunciado à permanência naquele lugar. 

 As lembranças do pogrom vivenciadas durante o Farhud deixaram marcas tão 

profundas que a maior parte da comunidade judaica decidiu partir. A família Dashti não 

sabia o que fazer: ficar ou sair. Nesse momento, Juliet, novamente, assumiu a 

responsabilidade que sempre lhe coube no romance e decidiu que tinha chegado a hora 

de recomeçar a vida em Israel. Ela vendeu suas máquinas de bordar, e a família iniciou 

os preparativos para a grande partida. Em junho de 1950, uma bomba foi lançada na 

oficina que organizava a documentação dos que desejavam ir embora, evento que 

acelerou a correria e a vontade de mudança.  

 O dia tão aguardado chegou, e, em 20 de junho, a família Dashti estava no 

aeroporto de Bagdá. Foi-lhe permitido levar apenas duas malas com roupas para os sete 

membros. As casas abandonadas passaram a ser habitadas por muçulmanos, e parte dos 

bens confiscados foi destinada à luta dos árabes da Palestina contra Israel. Nove meses 

depois, em março de 1951, chegou a vez de Juliet, seu esposo Nissim e seus dois filhos, 

que embarcaram para Chipre e, dali, para Israel. Ao chegarem a seu destino final, o 

narrador nos informa: “Ao descer do avião, Juliet se deitou para beijar a terra sagrada. 

Juliet murmurou que o anelado sonho de dois mil anos de exílio se realizava, e no fundo 

de seu coração pediu ao Todo Poderoso uma nova vida” (TSABANI, 2016, p. 207). O 

exílio estava encerrado, mas um duro recomeço ainda aguardava a família na tão 

sonhada pátria judaica. 
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A CONTEXTUALIDADE DA LITERATURA JUDAICA: AS VOZES DO 

EXÍLIO E DA DIÁSPORA 

Helena Lewin (UERJ) 

  

Conforme registrada na Bíblia, a história judaica tem seu começo marcado por 

um irreversível ato de ruptura determinando seu perfil identitário. Abrahão, o patriarca 

fundador, desprende-se de seu passado para seguir o “chamamento” que estabelece uma 

nova relação “homem/divindade” tendo como princípio normativo a existência de um 

deus único em contrapartida ao culto politeísta de sua casa paterna. Duas vertentes 

caracterizaram o fundamento do novo devir: o princípio do monoteísmo e a errância 

inaugural em busca da terra divinamente prometida: Canaã. 

“...o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, e da tua 

parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. 

E far-te ei uma grande nação e abençoar-te-ei e 

engrandecerei O teu nome, e tu serás uma benção. 

Assim, partiu Abrão, como o Senhor lhe havia dito... 

E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu 

irmão, e toda sua fazenda que haviam adquirido e as almas 

que lhe acresceram em Harã; e saíram para ir à terra de 

Canaã e vieram à terra de Canaã (Gen. 12:1-5). 

 

 Ao longo da história judaica, essa procura se reproduzirá em inúmeros 

momentos, tendo como culminância o êxodo do Egito, marcado por quarenta anos de 

travessia, à procura da terra de Canaã. Embora o deserto se caracterize por ser um 

espaço vazio de atividade humana, o Sinai foi pleno de significados. Sobre o deserto, 
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como uma folha em branco, escreveu-se uma epopeia que culminou na saga da 

liberdade do jugo faraônico, como berço de uma nova era na história judaica. A 

travessia do deserto caracterizou-se, portanto, por se configurar como mito fundador de 

uma nação sustentada sobre os mandamentos bíblicos outorgados por Moises, cujo 

desejo de liberdade, após estendida escravidão, tornou-se um valor básico do judaísmo 

que se incorporou à formação de sua identidade milenar. 

Esta noite se guardará ao Senhor porque nela os tirou da 

terra do Egito; esta é a noite do Senhor, que devem 

guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. 

(Ex.12:42). 

Empenhar-se por Canaã, posteriormente substituída por Jerusalém – espaço 

sagrado onde o Templo foi duas vezes erigido e duas vezes destruído – configurou-se 

como um projeto coletivo de resistência religiosa. Essa busca não se apresentava datada, 

mas o horizonte de sua concretização permaneceu intocado e sua realização não 

consistia, em apenas reunir os dispersos – os que estavam em diáspora. Era um plano 

complexo porque inserido na dimensão religiosa perpassada pelo ideal messiânico. 

 De um modo geral, pode-se afirmar que cada errância, dispersão ou travessia - e 

são inúmeras ao longo de sua trajetória pluritemporal e espacial – significa interrupções 

na sua continuidade étnica religiosa, como decorrência do inevitável processo de 

cruzamento e de trocas interculturais, entre os que chegam e os que estão estabelecidos. 

O resultado dessa aritmética social assimétrica é uma situação de adaptação na qual a 

submissão dos que chegam implica no refazimento de certas premissas de conduta que 

alteram suas práticas originais. Uma via alternativa para permanecer relativamente 

integrado em sua cultura originária, o judeu optou voluntária ou foi obrigado a se 

manter “em separado” discriminado ou guetonizado – resultando em uma barreira à 

assimilação religiosa, criando muros invisíveis de proteção, mantendo-se isolados nos 

guetos e nas judiarias. 

 Sem territorialidade própria, reconhecimento social e considerados estrangeiros, 

o que move os judeus a não abandonar sua identidade religiosa, apesar da adversidade? 

Essa persistência, quase teimosa, está intimamente associada à evocação de seu destino 

messiânico. Para que sejam sujeitos desta futura bendição, os judeus elaboravam a 
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obrigação de estudo e obediência aos seus fundamentos bíblicos como fortalecimento 

individual e mecanismo de defesa coletiva. 

 A espera do Messias, de forte apelo emocional e de reforço da fé, provocou 

atitudes de duplo significado. De um lado, atitudes de conformidade e fatalismo e, de 

outro, o fortalecimento da esperança quanto à iminente realização da nova era 

prometida. A crença messiânica era tão dominante na cultura tradicional judaica, que 

em momentos de terríveis acontecimentos, surgiam “falsos messias” que arrebatavam 

multidões de seguidores e a posterior lamentação frente ao desapontamento vivido. 

 Três conceitos fundamentais acompanham os eventos históricos judaicos, 

principalmente referidos à centralidade da questão messiânica:  

Exílio (galut) – expulsão de um povo de sua pátria convertendo-o em prisioneiro ou 

escravo gerando o banimento; 

Diáspora (golá) - dispersão de povos conseqüente do desterro impossibilitando sua 

sobrevivência por conta de perseguições de mandatários intolerantes; 

Redenção (gueulá) – corresponde à redenção messiânica (a nova era). 

 Para os judeus e sua ortodoxia bíblica, a condição de exílio expressava-se pela 

sua impossibilidade de retorno pessoal e coletivo a sua antiga pátria, enquanto no caso 

da diáspora ocorre apenas em termos individuais, sempre dependente da concordância 

dos mandatários vigentes sobre o território ocupado. 

 Vários autores1 identificam um conjunto de critérios, que pela combinação do 

conjunto elaboram uma definição de diáspora: 

 Um “desastre” que provoca a dispersão coletiva de um grupo; 

 O papel desempenhado pela memória coletiva, que lembra os fatos motivadores 

da dispersão gerando, assim, uma herança cultural; 

 Uma vontade de transmitir esta herança cultural com a finalidade de manter a 

identidade específica; 

                                                           
1 Chaliand, G. e Regeau, JP (1991) – Atlas des Diasporas. Paris: Editions Odile Jacob 
   Safram, W (1991) – “Diasporas in Modern Societies: Myths of Homelaud e and Return”. In: Diaspora, 
vol. 1, nº 1 
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 Consideração da terra natal como o verdadeiro lar e ao qual um dia deverá 

retornar; 

 Crença num compromisso de restaurar ou apoiar coletivamente a terra natal; 

 Manutenção de algum tipo de vínculo com a terra natal, baseado na crença de 

um destino comum e desejo positivo de retorno; 

 

Caberá ao profeta Jeremias exortar os judeus a tomar o exílio como provisório. 

Ezequiel, por outro lado, em seus oráculos apontava as transgressões do povo de Israel 

como responsáveis pelo exílio babilônico, indicando, simultaneamente, a esperança da 

restauração de Jerusalém cuja profecia, após setenta anos de exílio, se realizou. 

“Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, 

lembramo-nos de Sion. 

Nos salgueiros penduramos nossas harpas. 

Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se minha 

destra de sua destreza. 

Apegue-se-me a língua ao palatar se me não lembrar de ti, 

se não preferir Jerusalém à minha maior alegria. (Salmos 

137:1 -5). 

 Modernamente, o Estado de Israel ao estabelecer a Lei de Retorno, permite o 

regresso de todo judeu, se assim o desejar, eliminando as anteriores condições de exílio 

e diáspora, permanecendo à espera da vinda do Messias para os judeus ortodoxos. 

Historicamente, em todas as culturas antigas a destruição do santuário implicava 

em seu desaparecimento como entidade política autônoma. Os judeus, conseguiram 

substituir o edifício de pedra em um templo invisível inscrito em seus corações, 

adotando o estudo da Bíblia como fonte de inspiração e de espera, impedindo seu 

desaparecimento espiritual. 

 Considerando a errância histórica judaica, Haddad2 afirma que os judeus 

transportavam consigo essa pátria espiritual “na sola de seus sapatos”, nos corações e 

nos músculos fortalecidos para enfrentar o exílio e suas inúmeras diásporas. A 

                                                           
2 Haddad, G. – O Filho Ilegítimo – As fontes talmúdicas da Psicanálise. RJ: Imago, 1992 
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destruição do Templo de Jerusalém, portanto, correspondia a uma verdadeira tragédia 

oriunda da ruptura de sua função normativa. A relevância dessa pátria espiritual era tão 

profunda que os judeus celebravam seus rituais e preces voltados fisicamente para 

Jerusalém, desejando a concretização de sua redenção messiânica. 

 Para Freud, a sobrevivência do judaísmo assume um caráter paradoxal, fora dos 

padrões da normalidade histórica. “Os historiadores dizem que se Jerusalém não 

houvesse sido destruída, nós os judeus, teríamos desaparecido como tantos outros povos 

antes e depois de nós. Foi somente depois da destruição do Templo que o edifício 

invisível do judaísmo pôde ser construído. Se o judaísmo conheceu um destino diferente 

de outras civilizações que desapareceram quando seus santuários foram destruídos foi 

porque, um edifício invisível substituiu aquele de pedra transformando o seu substrato 

latente em um templo espiritual que passou a preencher as funções do anterior templo 

manifesto, transferindo para a esfera pessoal a responsabilidade de cada judeu de criar 

seu templo interior. ”3 

 Uma possível interpretação dessa aderência permanente da fé no judaísmo 

ortodoxo, deve-se ao fato de se ter processado uma metamorfose radical ao introduzir a 

questão nacional como parte intrínseca da própria religião. A Bíblia apela para a 

integridade do judeu ao afirmar que carrega consigo a ‘Sheriná’, ou seja, a presença 

divina, onde quer que esteja. Com isso, em sua situação de exílio ou diáspora, o judeu 

não se encontrava abandonado por Deus e como resultado produz um sentimento de 

pertencimento obediente e conformista. Manda a Bíblia (Êxodo 25:8) que o crente deve 

construir para si um templo interior, onde predomina fidelidade às leis e mandamentos, 

carregando dentro de si, a religião e a pátria/nação. Esses fatores de ordem simbólica 

fortaleceram a esperança de sobrevivência judaica elevando sua força de enfrentamento 

às condições sociopolíticas hostis.  

 Segundo R. Seltzer4, os profetas se distinguiam pela coerência, clareza, 

inteligibilidade e à medida que se desenvolvia o movimento profético, tornou-se cada 

vez mais evidente que sua mensagem tornou-se o foco central e não apenas um meio. O 

“dom profético” era reconhecido visto que sua legitimidade estava vinculada à palavra 

                                                           
3 Freud, Zigmund – citado em Haddad. G, pág. 45 
4 Seltzer, Robert M - Pensamento Judaico: a experiência judaica na História. RJ: Koogan Ed, 1990 pag. 
156 
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divina. “Deus revela seu segredo através do profeta” (Amós 3:3-7). O papel dos profetas 

foi fundamental ao criar uma literatura de denúncia contra o abandono dos preceitos 

religiosos e as injustiças sociais prevendo castigos que seriam perdoados a partir da 

volta aos mandamentos exigidos. As vozes dos exilados e daqueles que se sentiam em 

diáspora embalaram as canções de ninar até aquelas de tristeza e de saudade de sua 

Jerusalém.5 

 A atividade profética foi importante na construção da literatura bíblica. Como 

poetas proferiram suas falas em forma de lamentações, diálogos dramáticos, 

julgamentos e canções cuja tradição dos salmos muito influenciou sua forma de 

expressão. Vocalizavam suas mensagens para a coletividade e eram, sobretudo, 

pregadores que denunciavam os desvios e os castigos futuros.6 

 Seltzer afirma que “a “Bíblia é um ramo integral da literatura antiga do Oriente 

Próximo como um todo”, acrescentando que a narrativa é “ uma tela tecida com muitos 

fios de variada idade e diferentes texturas”.7 

Historicamente, a trajetória judaica tem exibido uma trágica narrativa de 

discriminações e sofrimentos e, em todos os casos relatados, os judeus reagiram com 

passividade e resignação, usando a imigração como solução para seu problema – 

imigração para outras terras e países e não para a terra de Israel. 

Que fatores intervieram fortemente para que os judeus reagissem as perseguições 

e aos “pogroms” do século XIX, voltando-se para Sion? 

Segundo Slomo Airneri “...o vínculo com Sion era um forte componente de um 

sistema de valores. Mas, como elemento de “práxis” histórica e de mudanças reais ao 

longo da sua trajetória foi quase totalmente passivo. O pensamento religioso judaico 

desenvolveu uma estrutura teórica para legitimar esta passividade com um forte 

ceticismo em relação a qualquer intervenção humana no esquema divino da realidade. A 

                                                           
5 Heschel, Abraham J. – The Prophets – 2 vols. pag. 87.  New York: Hapers & Row, 1975 
6 Sholem, Gershon – The Messianic Idea in Judaism. New York: Schocken Books, 1995 

7 Seltzer, Robert M – op. cit, pag. 97 
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providência divina, e não a intervenção humana, é que deverá determinar quando e 

como os judeus serão redimidos para retorná-los do exílio à Sion. ”8 

Como ocorre a metamorfose e o deslocamento de Sion, que se converte de terra 

sagrada à espera do milagre da vinda do Messias em “território – sujeito” e “terra – 

objeto político” do povo de Israel? 

Várias respostas interpretativas se apresentam. A mais referenciada é a questão 

do antissemitismo crônico europeu crescentemente violento que desesperava as massas 

judaicas com os ferozes pogroms de 1881-2 na Russia czarista, o “affaire” Dreyfus, 

além das teorias raciais pseucientíficas que circulavam com intensidade entre a elite 

intelectual. 

Historiadores têm apontado o século XIX como aquele no qual os judeus 

experimentaram econômica, política e intelectualmente, de forma individual e coletiva, 

o maior reconhecimento social por parte da sociedade inclusiva na qual viviam nos 

países europeus. Tomando o intervalo de cem anos, entre 1810 a 1914, e comparando 

com o desempenho judaico em períodos anteriores, é possível afirmar ter havido uma 

profunda revolução na vida judaica, na medida em que grandes parcelas de sua 

população foram sujeitas às leis de emancipação política, que lhes garantia legalmente 

novos direitos semelhantes àqueles destinados a seus cidadãos. 

Essa nova realidade contrariava a anterior situação dos judeus que ainda viviam 

à margem, mais ou menos tolerados em suas sociedades de origem nas quais 

continuaram excluídos de posições públicas, do acesso às universidades, do 

desempenho de determinadas funções administrativas e políticas, de servir o Exército e 

segregados domiciliarmente em áreas restritas e controladas. 

No inicio da Primeira Guerra Mundial, passados cem anos desde a emancipação 

dos judeus, eles se deslocaram da periferia para o centro da sociedade européia e sua 

presença era visível em todas as metrópoles, atingindo uma proeminência muito além de 

seus números demográficos, em todos os ramos das atividades urbanas. 

Uma nova pergunta se agrega às anteriores; se o século XIX foi tão reparador 

para o judeu, resgatando-o como partícipe dos destinos de suas sociedades, porque 

                                                           
8 Avineri, Slomo (1991) – The Making of Modern Zionism> the intellectual origins of the Jewish State. 
Jerusalem: The Hebrew University 
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surgiu um movimento político de alta atratividade – o sionismo – que exibia, como 

proposta, desenraizá-lo dos países em que residia e onde estava assentado centenas de 

anos? 

A resposta à interrogante acima formulada não dizia respeito às questões 

econômicas “strictu senso”, mas a uma nova categoria social que fora introduzida nos 

debates do Iluminismo – a identidade – que demandava respostas modernas, de difíceis 

de elaboração, dada a ausência de situações anteriores idênticas sobre as quais os judeus 

pudessem sustentar seu raciocínio. 

 O Iluminismo, entre outras marcas de mudança manifestadas em relação aos 

judeus, elaborou uma nova percepção acerca de sua imagem autoconstruída e daquela 

percebida pela sociedade inclusiva. Ao transformar os judeus em detentores de 

cidadania e portadores de direitos de igualdade política e de nacionalidade laica, a 

religião revelou-se uma categoria particular, doméstica, de culto pessoal desligada de 

sua vida como atores públicos. 

 As comunidades judaicas, que construíram sua infraestrutura sócio religiosa para 

atender aos obstáculos que se antepunham a sua nova trajetória. Isto porque, o judaísmo 

deixou de ser a única e verdadeira religião para ser percebida como uma religião entre 

outras religiões, nos quais a tradição e a memória ficaram determinadas aos limites 

impostos pela modernidade. 

 Como os judeus decodificavam a questão da identidade que lhes escapava por 

terem optado pelos direitos universalistas da cidadania, em que as diferenças religiosas 

e étnicas não tinham espaço. As pessoas não mais se identificavam como judeus, mas 

como franceses, ingleses, russos, etc. Ou seja, a identidade passou a ser definida pela 

integração e coesão nacional. 

 A auto percepção da sociedade majoritária não se transformou em uma 

fraternidade igualitária, mas em uma identidade distinguida pelo nacionalismo, pela 

etnia, pela língua comum e por um passado histórico, real ou imaginado. Neste 

contexto, o indivíduo judeu emancipado desejava participar plenamente dessa nova 

sociedade de base universalista, porem permanecia a questão de saber se poderia se 

considerar e ser considerado pelos demais como um francês, alemão ou inglês, etc., 

entretanto, se era seu desejo ser assim denominado, a pergunta permanecia em saber que 
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base histórica a nacionalidade recente deveria sobrepujar em importância a sua 

identidade milenar. Este foi um desafio difícil de ser sobrepujado. 

 Dessa forma, o liberalismo e o nacionalismo forjaram, nesses judeus, o início de 

uma nova auto percepção não mais determinada em base religiosa, mas semelhante ao 

moderno nacionalismo secular da Europa. 

 O sionismo como pensamento sociopolítico emergente nos séculos, traduziu a 

anterior linguagem bíblica em propostas laicas que apontavam para Sion, o roteiro 

futuro dos judeus dispersados, fortalecendo ideologicamente a concretização do sonho 

milinear, embora esvaziada de seu conteúdo messiânico. O sionismo foi o grande 

movimento de conscientização política em relação ao laço histórico com a Terra de 

Israel, despertando um símbolo e uma promessa que jaziam adormecidas e restaurando 

o nacionalismo em termos estritamente judaicos. 

 E a tragédia do Holocausto tornou-se um fator de amplo entendimento sócio 

político de que o martírio de seis milhões de judeus transformou-se em forte apelo ao 

seu regresso à anterior pátria espiritual e histórica. 
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IDENTIDADE E CONFLITO EM OPERAÇÃO SHYLOCK, DE PHILIP ROTH  
 
 

Autor: Isadora Goldberg Sinay (USP)  
Orientador: Nancy Rozenchan (USP)  

 
 

Resumo:  
 

Philip Roth é um escritor judeu-americano, neto de imigrantes, cuja literatura é bastante 
marcada pela sua experiência dupla: o mundo da escola de hebraico e das tradições dos avós, por 
um lado, e a educação pública e cultura popular americana de outro. Sendo assim, sua obra nasce 
de uma sensação de identidade dupla: o autor define-se a si mesmo como um judeu americano, 
um ser hifenizado cuja existência se localiza no potencial conflito entre suas identidades.  

Desde o início de sua carreira, Roth explorou as diversas possiblidades de existência 
judaica e os conflitos entre elas. A assimilação e o conflito de lealdade possivelmente proposto 
pelo encontro das identidades judaica e nacional formam o tema central desses contos. Ao longo 
de sua carreira, as diversas facetas desses assuntos foram tratadas por ele, assim como sua 
evolução ao longo do tempo. 

Para tratar desses rompimentos, conflitos e paradoxos da existência judaica, o autor utiliza 
em diversos de seus romances uma forma labiríntica, em que as identidades de autor e personagem 
se sobrepõem, borrando as fronteiras entre ficção e realidade. Com esse recurso, Roth alarga seus 
romances, tornando seus próprios dados biográficos e sua pessoa pública uma espécie de texto.  

Em Operação Shylock, Roth leva esse recurso ao extremo e utiliza uma premissa absurda 
e quase surreal para levar o olhar que sempre jogou sobre o judaísmo americano para um conflito 
novo: aquele entre o judaísmo israelense e o da Diáspora. 

Esse artigo se propõe a fazer uma breve análise do romance, mapeando os diversos 
conflitos e possibilidades que ele apresenta e a maneira pela qual Philip Roth, através de sua 
abordagem fluída e pós-moderna da identidade, representa conflitos da vida judaica 
contemporânea.  
 
Palavras-Chaves: Literatura Judaica; Literatura Americana; Identidade; Philip Roth  
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 Philip Roth nasceu em 1942, em Newark, Nova Jersei. Na época, a cidade possuía 

uma ampla população imigrante, formada sobretudo por judeus, italianos e irlandeses. 

Filho de americanos, mas neto de poloneses, o escritor foi profundamente marcado por 

essa experiência dupla: de um lado, o mundo americano da escola pública, do baseball e 

da cultura pop; de outro, as aulas de hebraico, a comida kosher e as velas de sexta feira 

(PIERPORNT, 2015).  

 Essa identidade híbrida, ou hifenizada, é um dos principais motores de sua 

literatura. Timothy Parrish nota que é impossível falar de Roth como americano sem levá-

lo em conta também como judeu (PARRISH, 2007, p. 127). Ou seja: sua experiência 

enquanto americano é vivida através de seu lugar de judeu e vice-versa: seu judaísmo 

passa inevitavelmente por um contexto americano. É do lugar desse judeu-americano, 

simultaneamente dentro e fora, que trata sua obra.  

 Esse paradoxo, assim como outros conflitos da vida judaica resultantes dessa 

situação, compõe seu tema principal desde os primeiros trabalhos, como os contos 

reunidos em Adeus, Columbus. Nessa coletânea, composta por cinco contos e uma novela, 

personagens judeus se veem as voltas com escolhas e dilemas causados por sua situação 

dupla: ao mesmo tempo judeus e soldados; judeus e ricos; judeus e americanos. A 

sobreposição de identidades orienta essas narrativas e boa parte da obra de Philip Roth 

que viria a seguir.  

 Em um ensaio chamado Escrevendo Sobre Judeus, Roth declara que são os 

desencontros e as complexidades da vida judaica que o interessam. Ele rejeita uma 

literatura que busque apenas representar os judeus exclusivamente em uma luz favorável, 

ou que, em seus termos, faça “relações públicas para os judeus” (ROTH, 2013, p. 156). 

Ele não está interessado em personagens livres de conflito, ou planificados, o que ele 

almeja é uma investigação profunda dos judeus contemporâneos.  

 Esse projeto inclui, previsivelmente, uma investigação dele próprio enquanto 

judeu contemporâneo. Durante toda sua carreira, Roth utilizou alteregos, sendo Nathan 

Zuckerman o mais famoso deles.  

 Zuckerman é o protagonista de três romances e uma novela: O Escritor Fantasma, 

Zuckerman Libertado, A Lição de Anatomia e A Orgia de Praga. Além disso, aparece 

como narrador, e porta-voz do escritor, em diversos outros livros. Sua biografia se 

aproxima muito da de Philip Roth, tendo ambos nascido no mesmo ano e na mesma 

cidade, e inclui até mesmo uma polêmica por conta de um livro sexualmente explícito 
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escrito nos anos 60. Carnovsky é a versão ficcional de O Complexo de Portnoy, livro que 

ao mesmo tempo lançou Roth para a fama e o firmou como um escritor controverso. 

Carnovsky traz para seu autor o mesmo problema que enfrentou seu criador: Zuckerman 

e Roth foram ambos confundidos com seus personagens sexualmente implacáveis, por 

mais que tenham negado o contrário. Dessa forma, temos aqui um alterego, Nathan 

Zuckerman, que nega que um outro personagem, Carnovksy/Portnoy, seja um alterego de 

seu autor. (ROTH, 2011)  

 Esse tipo de espelhamento entre realidade e ficção, incluindo uma incorporação 

da crítica na obra de ficção, é um recurso constante do escritor. Ao longo de sua carreira, 

polêmica e controversa tanto para público quanto crítica, Roth debateu dentro dos textos 

com as reações e acusações que levantou. Assim, sua obra se expande para além do livro 

e cria uma continuidade entre sua pessoa física, sua ficção e a reação a essa ficção.  

 Em Operação Shylock esse recurso é levado ao extremo: o livro traz o subtítulo 

de “uma confissão” e seu protagonista é um escritor chamado Philip Roth. No entanto, a 

narrativa é construída de tal forma que mesmo dados que serviriam para corroborar a 

autobiografia acabam por contradizê-la.  

 Por exemplo: no início do livro, Roth conta que, durante os últimos meses, passou 

por um colapso mental completo causado por um medicamento para dormir. Durante esse 

tempo, ele sofreu de depressão profunda, delírios e uma sensação constante de 

esfacelamento do eu. Nas palavras do escritor: “minha mente começou a se desintegrar. 

A palavra DESINTEGRAÇÃO parecia ser ela mesma a matéria da qual meu cérebro era 

constituído, e ele estava, espontaneamente, começando a se desfazer1” (ROTH, 2000, p. 

20).  

 Isso significa que, em última instância, toda a narrativa que irá se seguir pode não 

passar de um episódio alucinatório. No entanto, mesmo que não se vá tão longe, é 

importante não perder de vista que, no mínimo, o leitor está sendo guiado por um narrador 

com uma percepção pouco confiável tanto da realidade externa, quanto de si mesmo.  

 Esse dado se torna fundamental algumas páginas depois, quando Philip Roth 

descobre que possui um duplo. O escritor está se preparando para uma viagem a Israel, 

onde conduzirá uma série de entrevistas com Aharon Appelfeld, quando recebe ligações, 

																																																								
1	A	tradução	brasileira	de	Operação	Shylock	está	esgotada	e	não	possível	encontra-la	
para	consulta.	Por	isso,	as	traduções	oferecidas	são	da	autora.		
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de um primo e do próprio Appelfeld, relatando que um outro Philip Roth tem andando 

pelo país dando entrevistas e palestras. (ibid. p. 19)  

 O duplo de Philip Roth tem aparecido publicamente para divulgar sua ideia 

revolucionária: o Diasporismo. Em suas palavras:  

A assim chamada normalização do judeu foi uma ilusão trágica desde o início. Porém, 

quando se espera que essa normalização floresça no coração do Islã essa ilusão é mais 

que trágica: ela é suicida. Por mais horrendo que Hitler tenha sido, ele durou meros 

dozes anos, e o que são doze anos para um judeu? É chegada a hora de retornarmos 

para a Europa, que foi durante séculos, e continua sendo ainda hoje, o lar judaico mais 

autêntico que já existiu. (ibid. p. 32)  

 

 Ou seja, o criador do Diasporismo acredita que o estabelecimento de um Estado 

judeu no Oriente Médio despertou a ira dos países vizinhos de tal forma que um novo 

Holocausto é iminente. Para evitar mais essa tragédia, ele sugere que os judeus askhenazi2 

retornem a seus países de origem na Europa e afirma já estar negociando com líderes 

como o polonês Lech Walesa. Além disso, esse realocamento seria desejável não apenas 

do ponto de vista da existência física dos judeus, mas porque permanecendo em Israel 

eles estariam traindo o caráter fundamentalmente europeu de sua cultura. (ibid. p. 33)  

 A ideia é completamente absurda e o próprio livro a apresenta como tal. Em 

determinado momento, o verdadeiro Roth telefona para seu duplo fingindo ser um 

jornalista francês e durante a conversa aponta os inconvenientes bastante óbvios do plano, 

como, por exemplo, o antissemitismo ainda pronunciado de países como a Ucrânia e a 

Polônia, para onde o Diasporismo pretende mandar os judeus de volta. O Duplo, 

descolado da realidade de maneira bastante óbvia, responde:  

Você sabe o que acontecerá em Varsóvia, na estação de trem, quando o primeiro 

trem cheio de judeus retornar? Haverão multidões para recebe-los. As pessoas 

estarão exultantes. Elas estarão em prantos. Elas gritarão: ‘nossos judeus voltaram! 

Nossos judeus voltaram!’ O espetáculo será transmitido pelas televisões do mundo 

todo. (ibid. p. 45)  

 

 Contudo, apesar de reconhecer o absurdo de tudo isso, ao chegar em Israel, Roth 

não confronta imediatamente seu duplo. Pelo contrário, ele o incorpora, passando a ser 

Philip Roth fingindo ser o homem que finge ser Philip Roth. Além disso, o verdadeiro 

																																																								
2	Judeus	de	origem	europeia,	sobretudo	da	Europa	Central	e	do	Leste		
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Roth leva o discurso diasporista a extremos ainda mais absurdos e ridículos do que seu 

autor original.   

 Timothy Parrish nota que dois dos pilares do Diasporismo, o caráter 

essencialmente europeu da cultura judaica e a autenticidade da vida na diáspora, são 

posições que o verdadeiro Philip Roth já exprimiu na vida real (PARRISH, 1999, p. 584). 

Levando isso em conta, Andrew Furman afirma que Roth usa o ridículo do Diasporismo 

para esmiuçar preocupações legítimas a respeito da situação no Oriente Médio e é esse 

fundo de verdade que torna Operação Shylock um livro notável (FURMAN, 1999, p. 

145).  

 Furman vai mais além e nota que é por esses motivos que Roth, ao chegar em 

Jerusalém, não confronta diretamente seu duplo, mas o incorpora. Ele não consegue, de 

imediato, afirmar que o Diasporismo não seja uma posição sua, mas precisa levá-lo ao 

extremo do ridículo e do absurdo antes de reafirmar a diferença entre si e o Duplo (ibid. 

p. 148).  

 Dessa forma, o Diasporismo aparece aqui como uma versão deturpada e absurda 

de ideias que Roth realmente exprimiu. É uma leitura exagerada, histérica e desconectada, 

algo que ele sente que vem acontecendo com sua obra desde o início. Logo após a 

publicação de Adeus, Columbus, o escritor foi acusado de antissemitismo e de ser um 

judeu que odiava a si mesmo por conta das histórias que mostravam personagens judeus 

em um ângulo pouco favorável. Como comentou em Escrevendo Sobre Judeus, o 

escrutínio da vida judaica que ele realizou em seus contos foi visto por muitos como um 

ataque, uma representação “perigosa, desonesta e irresponsável” (ROTH, 2013, p. 149). 

Sendo assim, em Operação Shylock, o autor faz no interior de seu próprio texto o que os 

críticos sempre fizeram, incorporando em sua ficção a percepção que ela muitas vezes 

causou.  

 Dessa forma, o romance estabelece um diálogo direto com a crítica, com o que é 

exterior ao texto. Outro exemplo desse recurso é o que Furman identifica como uma 

resposta direta aos críticos de seu primeiro romance sobre o Oriente Médio, O Avesso da 

Vida. Quando o livro foi publicado, muitos notaram a ausência de uma voz palestina em 

um romance que pretendia apresentar um panorama de vozes sobre Israel (FURMAN, 

1999, p. 140). Aqui, em contraste, aparece a voz marcante de George Ziad, um ex-colega 

de Roth na Universidade de Chicago.  

 Ziad, após anos vivendo no Ocidente e passando-se por um egípcio, na tentativa 

de escapar da obsessão de seus pais com a terra perdida, retornou à Palestina. A morte de 
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seu pai lhe apresentou a o quão inescapável eram a memória e o ódio ao ocupante (ROTH, 

2000, p. 121). Ziad, é apresentado de forma semelhante ao Duplo: seu discurso é um 

misto de histeria, alucinação e observações certeiras que lhe dão peso e validade. Ele é 

um homem educado, capaz de um raciocínio coerente, mas cegado pelo ódio e pela 

opressão (ibid. p. 123). Portanto, ainda que aparentemente o escritor apresente o discurso 

do palestino como em alguma medida enlouquecido, a estrutura do romance faz com que 

isso não lhe tire a credibilidade (FURMAN, 1999, p. 148).  

 Assim, o humor de Operação Shylock parece seguir o antigo dito de que uma 

piada tem graça quando possui um fundo de verdade. Isso funciona porque, como afirma 

Victoria Aarons, a ficção de Roth é profundamente ancorada na História, especialmente 

a História judaica (AARONS in: PARRISH, 2007, p. 127). Aarons argumenta que, frente 

a possiblidade de assimilação completa oferecida pelos Estados Unidos, é o senso de 

história, e da história judaica que lhe permitiu ser o que é, ou seja, um judeu assimilado, 

que mantém um judeu como tal (ibid. p. 140). A consciência histórica protege os 

personagens do vazio da idealização, seja ela qual for, a do sonho americano ou sionista.  

 Por conta disso, Roth resgata esse senso de história e o coloca no centro de 

Operação Shylock, um livro que questiona idealizações e contesta “a possibilidade de 

uma identidade étnica irredutível” (SHOSTAK, 1997, p. 739). É com uma base forte 

nessa história que o autor constrói suas investigações sobre Israel.  

 A História judaica é introduzida no romance especialmente pela presença do 

Holocausto. Enquanto a trama entre Roth e o Duplo se desenrola, acontece o julgamento 

de John Demjanjuk, um homem acusado de ser Ivan, O Terrível, um guarda de Treblinka. 

As cenas do tribunal aparecem quase como uma música de fundo, pois é ao refletir sobre 

o que assiste ali que o narrador coloca o resto de seus dilemas em perspectiva e elucubra 

sobre as questões que a narrativa levanta.  

 O Holocausto também se faz presente através da figura de Aharon Appelfeld. 

Nascido na Romênia, em uma região que faz parte da atual Ucrânia, Appelfeld foi 

deportado para um campo de concentração aos nove anos de idade, escapou e sobreviveu 

pelos três anos seguintes nas florestas da União Soviética. Hoje, ele vive em Israel e em 

1998 Roth foi a Jerusalém conduzir uma série de entrevistas com ele a pedido do New 

York Times (ROTH, 2009, p. 27). Trechos reais dessas entrevistas aparecem no livro, 

novamente misturando ficção e realidade e expandindo o conteúdo da narrativa. 

Operação Shylock não está contido apenas no livro que leva esse nome, mas também 

nessas entrevistas.  
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 Appelfeld aparece aqui como o oposto de Roth, como uma experiência judaica 

radicalmente diferente, mas igualmente possível.  

Aharon e eu, cada um representa o oposto da experiência do outro; porque cada um 

de nós reconhece no outro o homem judeu que ele não é; por causa das quase 

incompatíveis direções que moldaram nossas vidas tão diferentes, nossos livros tão 

diferentes e esse resultado das antagônicas biografias judaicas do século vinte; 

porque nós somos os herdeiros conjuntamente de um legado dramaticamente 

bifurcado – por causa da soma de todas essas antinomias judaicas. (ROTH, 2000, p. 

201)  

Ou seja, juntos, Roth e Appelfeld representam o escopo amplo e contraditório das 

existências judaicas contemporâneas. Os muitos, e diferentes, caminhos que os judeus 

tomaram ao longo do século.  

Estabelece-se assim um livro que fala das narrativas possíveis, das múltiplas 

possibilidades da identidade judaica tanto na literatura quanto na história. Como diz 

Shostak, para os judeus americanos pós-Holocausto, a questão de como ser judeu, de 

como resistir ou não à assimilação, tornou-se central (SHOSTAK, 1997, p.736). Nesse 

romance, Roth levanta essas possibilidades e suas consequências, resistindo sempre a 

qualquer tipo de essencialismo e definição estática do que é “ser judeu”.  

Ao longo da carreira do escritor, uma das críticas que mais lhe fizeram foi a de 

solipsismo, de ser excessivamente autocentrado e pouco engajado com questões 

coletivas. Essa crítica também é incorporada ao livro, uma vez que ele dialoga tão 

diretamente com a História e as questões postas pelo fazer literatura judaica.  

As implicações do escrever literatura judaica começam a ser levantadas com a 

introdução de Smilesburger, um agente do Mossad que tenta, e eventualmente consegue, 

recrutar Roth para uma missão. Smilesburger o recruta justamente por crer no poder da 

fala, das palavras judaicas (ROTH, 2000, p. 333). O que o agente quer na verdade é que 

Roth faça o que jurou nunca fazer: relações públicas para os judeus. É uma ironia do texto 

que Roth aceite a proposta e o próprio Smilesburger é apresentado como mais um dos 

personagens cômicos, verborrágicos e levemente delirantes, mas, assim como os outros, 

ele também tem percepções bastante ancoradas na realidade. Em especial a respeito do 

poder das palavras e dos textos na produção de identidade.  

O poder da literatura aparece pela primeira vez como tema quando Philip encontra 

um dono de sebo que lhe fala sobre Shylock, momento em que o leitor pode finalmente 

entender o por quê do título do romance. Shylock, conta o livreiro, é a primeira aparição 
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do judeu no cânone ocidental. E ele surge com as palavras “trezentos ducados” e um 

julgamento. Desde então:  

Por quatrocentos anos, o povo judeu viveu sob a sombra desse Shylock. No mundo 

moderno, o judeu esteve perpetuamente em julgamento. Ainda hoje o judeu está sendo 

julgado, na pessoa do israelense – e esse julgamento moderno do judeu, esse 

julgamento que nunca termina, começa com o julgamento de Shylock. Para os leitores 

do mundo todo, Shylock é a encarnação do judeu da mesma forma que o Tio Sam é a 

encarnação dos Estados Unidos. (ibid. p. 274)  

 Ruth Wisse nota que uma língua é “o repositório cultural de um povo” e, portanto, 

“a perspectiva literária de um escritor judeu em uma língua gentia é afetada pela atitude 

dessa língua em relação aos judeus” (WISSE, 2000, p. 66). Ao comentar sobre Kafka, ela 

afirma que, ao escrever em alemão, o jovem autor foi obrigado a confrontar seu judaísmo, 

uma vez que precisava dominar e, de certa forma, lutar com uma língua que lhe era 

ameaçadora (ibid. p. 68).  

 Embora Hana Wirth-Nesher defenda que os judeus americanos fizeram do inglês 

“uma língua judia” (KRAMER E WIRTH-NESHER, 2003, p. 111), a figura de Shylock, 

e outras representações antissemitas, continuam firmemente colocadas em seu cânone. 

Sendo assim, o escritor judeu de língua inglesa precisa escrever contra sua própria 

tradição. O desafio colocado para Philip Roth possui dois lados: fazer frente ao 

antissemitismo entranhado na língua em que se criou, ao mesmo tempo em que escreve 

nela uma literatura judaica.  

 A lição da fala de Smilesburger é que os textos e palavras dos judeus são parte do 

que forma a identidade judaica. Dessa forma, a identidade judaica americana vivida por 

Roth é alimentada e sustentada pelo seu lugar específico de um escritor judeu de língua 

inglesa.  

 Levando tudo isso em conta, Shostak define a operação Shylock como “operação 

represente o judeu” (SHOSTAK, 1997, p. 748). O que Roth deve fazer, afinal, não é nada 

diferente do que vem fazendo durante toda sua carreira: alimentar o campo de 

representações judaicas, retratando-a com fidelidade oposta aos estereótipos.  

 Concluindo, Operação Shylock se apresenta como um romance que almeja 

discutir questões acerca da identidade judaica em todas as suas possibilidades e conflitos. 

Para isso, ele transborda além do livro, inclui fatos reais e invade a realidade com a ficção. 

Na época do lançamento, Roth chegou a publicar no New York Times um artigo 
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intitulado A Bit of Jewish Mischief3 em que reafirma se tratar de uma autobiografia e que 

ele havia sim colaborado com o Mossad. Algumas semanas depois, o texto foi desmentido 

e explicado como fazendo parte do romance. Essa estratégia, permite terminar com a 

afirmação que para o exame relevante e profundo da identidade judaica contemporânea, 

Roth assume uma textualidade pós-moderna, mais ampla que apenas o objeto livro.  
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As vozes silenciadas: o que falavam os personagens calados da Geração da Terra? 

Uma possível análise sobre “Entre Amigos”, de Amós Oz 

Juliana P. Schlesinger 

“O escritor deve buscar (...) condições de trabalho e arte, de modo que o anseio do 

desenvolvimento pessoal completo não seja superior à dimensão do ideal social, e que a 

ideia coletiva lhe seja tão preciosa quanto o anseio artístico”1. Este trecho do regimento 

da “Associação dos escritores dos kibutsim e kvutsot de Israel”, de 1955, trazido por 

Nancy Rozenchan no seu livro “Literatura Hebraica: vertentes do século XX”, ilustra bem 

sobre o que Amos Óz vem refletir e elaborar no livro “Entre amigos”.  

Eu não me surpreendo com o fato de Amos Oz retornar, mais uma vez, ao palco kibutsiano 

para refletir sobre a sociedade israelense contemporânea. Inusitada, contudo, é a maneira 

como ele reflete sobre a literatura enquanto reflexo de uma época, presa a um tempo e 

sujeita à sua interpretação.   

Mais do que sabido é o teor da literatura produzida pelos autores que foram canonizados 

na Israel do pós-Guerra da Independência. A valorização do hebraico, a negação da 

diáspora, a elaboração de um novo herói, o sentimento de glória e de poder, o coletivismo 

e o kibuts como locais supremos de convivência e microcosmo daquele mundo. A 

Geração da Terra, assim como qualquer geração literária, fez suas próprias escolhas, 

sempre tingidas por desejos éticos e morais, por anseios políticos, ideológicos e 

partidários. Esta geração mostrou, por meio da literatura, o quão apegada ela era ao solo 

pelo qual lutou e conquistou. Os indivíduos, nas suas obras, e suas questões particulares, 

foram quase que completamente calados, reduzidos ao sopro do deserto e ao barulho da 

                                                           
1 Item do regimento da Associação dos escritores dos kibutsim e kvutsot de Israel, 1955, IN: 
ROZENCHAN, Nancy. Literatura Hebraica: vertentes do século XX. Associação Editorial 
Humanitas: São Paulo, 2004, p. 9.  

6390

Ana
Pencil



 2 

enxada. Os prováveis escritores que se adentraram no ramo do indivíduo naquela época 

foram calados juntamente com seus personagens.    

A sensação que esta leitora tem é que nesta sua obra, Oz sugere uma visita à uma antiga 

sala conhecida, apresentada inicialmente pelos autores da Geração da Terra da literatura 

israelense. O escritor pode adentrar um espaço e descrever as cores que são utilizadas 

para tingir suas paredes, seus móveis, quantas pessoas estão lá, em que posição estão, 

sobre o que falam, enfim, ele escolhe o que haverá naquela sala e o que será mantido nas 

suas sombras. Oz nos convida a enxergar as penumbras daquele ambiente. Oz visita o 

imaginário kibutz Ikhat e procura ver aquilo que não apareceu na obra de seus 

antecessores e se pergunta: o que foi calado? Sobre o que falariam aqueles personagens 

se a eles fosse dado voz? 

Dar a voz ao “nativo” é um jargão mais que recorrente na antropologia e nos estudos 

culturais contemporâneos. Como se a escolha do nativo que será ouvido fosse natural. Ele 

está lá, esperando a sua vez para falar. Não. Pergunto-me: a qual nativo dar a voz? O 

escritor buscará seu nativo, a voz que ele quer ouvir.    

Amos Oz é um escritor político por excelência. “Entre amigos” levanta questões éticas e 

morais por meio de personagens e histórias que podem ser lidas como uma grande ode a 

um pensamento ou uma manifestação política. Mas Oz é um bom escritor. “Entre amigos” 

não é de forma algum um manifesto. É claro que problemáticas que foram suprimidas nas 

primeiras décadas do Estado, tal como o mizrachi, os árabes, a diáspora, a Shoá, a mulher, 

entre outros, podem ser motes para análise e leitura de “Entre amigos”. Oz é, contudo, 

muito bem sucedido na elaboração literária do romance, pois a política adentra “Entre 

Amigos” e funde-se com as emoções e ações de seus personagens, parafraseando Howe2. 

                                                           
2 HOWE, Irving. A Política e o Romance. São Paulo: Editora Perspectiva, 1998. 
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Creio ser “Entre Amigos”, de fato, uma revisita a uma sala conhecida, e de forma um 

tanto poética quanto minimalista, Oz coloca o ouvido na porta daquele “kibuts sonho” e 

tem a possibilidade de ouvir ecos de seres humanos humanizados, e não heroicizados, 

multifacetados, heterogêneos em suas origens e desejos, complexos e ambivalentes.  

Alberto Manguel assim caracteriza o livro: “Ele pode ser lido como um romance 

composto por oito histórias, ou como um novelo de histórias tecidas em um romance”3. 

Seus personagens cruzam-se uns com os outros nas diversas historietas, o que gera, 

segundo Manguel, “um sentimento crescente de familiaridade desconfortável”. Esta 

técnica narrativa já havia sido usada por Oz no seu belo romance “Cenas da vida na 

aldeia”, onde um personagem secundário numa história tem a possibilidade de surgir 

como protagonista em outra.   

O crítico literário Omri Herzog (na sua resenha sobre “Entre amigos” publicada no ano 

de 2012 no jornal Haaretz), também vê similaridades entre “Cenas da vida na aldeia” e 

“Entre amigos”. Para Herzog, “Cenas” já trazia uma escrita minuciosa, concisa, quase 

que recatada, para falar de algo que pairava no ar daquela pequena aldeia, cujos 

personagens pouco falavam.  

“Entre amigos”, possui título retórico, pois as relações que Amós Oz buscará no 

microcósmico kibuts Ikhat não são relações amistosas, como é de se presumir que fossem 

nas obras da Geração da Terra, ou relações pouco interessantes, que talvez pudessem ser 

desconsideradas em nome de um ideal coletivista maior. As vozes deste kibuts, trazido 

ele mesmo e trazidas, as vozes mesmas, das cinzas por Oz, não são vozes de amigos. As 

                                                           
3 https://www.theguardian.com/books/2013/may/08/between-friends-amos-oz-review. Between Friends 
by Amos Oz – review. Wednesday 8 May 2013. 
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pessoas vivem solitárias, repletas de medos e angústias, não constituem um coletivo, 

embora vivam um projeto e um ideal coletivista.  

Ciúmes e inveja, traição, orgulho, fofocas, preconceito. É isso o que conhecemos do 

ambiente kibutsiano. A solidão também está presente nas oito histórias de “Entre 

amigos”. São, antes, indivíduos verdadeiros e não imaginados, indivíduos solitários que 

compartilham os espaços comuns do kibuts.   

É disto que se fala, da disparidade entre o físico e o emocional. Estes são dois lugares que 

não convivem na narrativa de Oz. A arena política é habitada por pessoas a-políticas.   

Mas não nos enganemos. Os personagens de “Entre Amigos” são contemporâneos, não 

são da década de 1950. As perguntas “até que ponto a ideologia sionista pode suprimir o 

lado individual e ambivalente desta empreitada pelo lado heróico?” e “Em que medida o 

heroísmo suprime seres humanos complexos?”, são estas perguntas contemporâneas, 

imbuídas de teorias culturais típicas do mundo pós-moderno, que não poderiam ser feitas 

naquela época, na década de 1950, quando o indivíduo foi suprimido. Amos Oz escreve 

seu romance imbuído de questões contemporâneas. O ambiente é de 60 anos atrás. As 

vozes e os personagens, de hoje mesmo. O livro é anacrônico por excelência.  

Para esta comunicação, me detenho a ouvir e analisar a voz do protagonista que aparece 

na primeira história do romance, Tzvi Provizor.  

Tzvi Provizor é polonês. É solteiro. Tem cerca de 50 anos de idade e trabalha no kibuts 

Ikhat há vinte e dois anos de maneira dedicada e bem sucedida no setor de paisagismo, 

sempre com canteiros bem cuidados e floridos. Ele instala caramanchões, planta flores 

em terrenos vazios, cactos em canteiros de pedra, instala fontes e repuxos com peixes 

dourados e plantas aquáticas. Quase que faz mágica no solo desértico. “Tinha um senso 
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estético e todos sabiam apreciar isso” (p. 8), conta o narrador presente em todas as oito 

histórias. 

Uma palavra sobre este narrador. Ele narra na primeira pessoa do plural. Este “nós” traz 

a voz onipresente do kibutz coletivo, sempre relatando o olhar deste ente abstrato e 

genérico, supraindividual, mas, ao mesmo tempo, é este “nós” quem trará ao leitor as 

poucas informações íntimas e pessoais sobre os protagonistas de cada história.   

Tzvi chegou ao kibuts antes do estabelecimento do Estado. Assim conta o narrador: “Ele 

(...) piscou os olhos e contou que em sua infância, na pequena cidade de Yanow, na 

Polônia, sonhara em seu estudante. Mas quando surgiu o movimento juvenil sionista dos 

pioneiros, Tzvi se deixou levar por ele e desistiu dos estudos”.  

Tzvi quase que consegue falar. O narrador fala muito mais por ele do que ele mesmo o 

faz. Tzvi pronuncia-se apenas sobre temas distantes da sua vida enquanto indivíduo; ele 

se detém apenar na divulgação de notícias catastróficas. Sobre isso, ele fala com certa 

eloquência, mas sobre si mesmo, sobre o que o toca enquanto indivíduo, ouvimos um 

vazio. Com Luna Blank, viúva cujo marido morrera como reservista na fronteira da Faixa 

de Gaza, entretanto, estabelece uma semi-relação de amizade. Este narrador descreve a 

relação afetuosa que é criada entre eles: “Trocam algumas palavras ao anoitecer..., ele 

conversava com ela e piscava e ela amassava seu lenço entre os dedos...”. Tzvi sempre 

piscava. Mas nada falava.  

Tzvi e Luna constroem uma relação poética. Falam da natureza, conversam sobre plantas 

e pássaros, alguns comentários sobre as dificuldades do ensino naqueles tempos. Ele 

planta para ela flores em seu pequeno jardim particular e lhe entrega poemas. “Mas já às 

oito horas, ou oito e meia, se despediam e Tzvi voltava ao seu quarto monástico de 

solteiro, onde sempre pairava um pesado cheiro de solteirice”, conta este narrador (p. 13).  
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Os dois, apesar de inúmeros comentários maldosos a respeito de sua relação, “não se 

assustaram com as fofocas e com as alfinetadas” (idem) e seguem se aproximando.  

Tzvi, de fato, sabemos por meio do narrador, tenta aproximar-se daquela mulher, com 

quem compartilha momentos agradáveis, mas não consegue concretizar este desejo. Sente 

seu perfume, mas não consegue usufruir dele. Tem coisas a dizer, mas não as diz. Tzvi 

está preso a algo do qual não consegue desvencilhar-se. Ele traduz ao hebraico versos 

“carregados de sofrimento” do poeta polonês... O que diz o escritor? Nós não sabemos o 

que diz aquele escritor polonês.  

Herzog analisa assim o usa da linguagem em “Entre Amigos”: “Sua escrita é em tom 

menor, silenciosa e quieta, utiliza uma parcela pequena das palavras do dicionário, com 

uma sintaxe simples e com empenho por um refinamento retórico e de trama”. Para o 

crítico literário, em comparação com a produção energética que caracterizou seus 

primeiros escritos sobre o kibuts, Oz parece fazer uma reflexão indulgente e melancólica 

sobre aquele lugar.  

Tzvi Prozdor tambem é silencioso e queito, certamente melancolico em relação a seu  

passado. Fala pouco, suas palavras contidas, seus sentimentos contidos. Indulgente? Luna 

disse: “’Você foi um rapaz muito tímido. Mesmo agora você ainda é um pouco tímido”. 

Tzvi disse: ‘Você não me conhece muito bem.’ Luna disse: ‘Conte-me. Estou ouvindo’. 

E Tzvi disse: ‘Ouvi no rádio esta noite: no Chile um vulcão entrou em erupção. Quatro 

aldeias ficaram totalmente soterradas nas correntes de lava. A maior parte dos habitantes 

não conseguiu fugir’” (p. 14-15).  

É isto o que Tzvi tem a dizer sobre si mesmo? Ele é a notícia catastrófica do rádio? Tzvi 

não é nada indulgente para com seu passado. Ele abandonou o sonho dos estudos e foi 
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plantar flores. Ele saiu da cidade e foi parar numa fazenda agrícola onde tudo o que pode 

dizer sobre si mesmo é catastrófico.  

Os membros do kibuts conversam entre si sobre o contexto sociopolítico, sobre as 

operações de retaliação do exército israelense, sobre os árabes, sobre a guerra, sobre Ben 

Gurion, mas o que mais os interessa é a vida alheia. Vemos Tzvi nos olhos dos seus “mui-

amigos”. “Corria a fofoca de que não tinha e nunca tivera interesse por mulheres e, na 

verdade, por homens também não” (p. 9). A Tzvi, pouco espaço é deixado de fala e nada 

de defesa. Ele fala pouco, emite sinais e não completa nem frases nem ações. Repete 

catástrofes somente. Algo o detém.  

Tzvi também não conseguiu fugir. Nem de seu passado desvencilhou-se nem das 

possibilidades que a ele foram caladas, enquanto indivíduo, no kibuts Ikhat.  

Está certo Omri Herzog quando diz que o silêncio é o grande mote de “Entre amigos”. Eu 

concordo com ele. Os personagens são contidos, pouco sabemos de suas histórias 

pessoais, as vozes mais bem ouvindas são vozes de fofoca e escárnio. Pouco sabemos dos 

escritores que leem, daquilo que abriram mão por um ideal maior que não se realizou no 

kibuts, o ideal coletivista e comunitário.  

Amos Oz teve a coragem de revisitar sua escrita sobre o kibuts, suas experiêencia no 

kibuts onde viveu sua juventude, os seus personagens, seus colegas reais e fictícios de 

kibuts, e de colocar o ouvido na porta. Tudo o que ele viu, contudo, foram individuos 

frágeis e o que ouviu, foi um profundo silêncio. Não somente porque aquela geração de 

escritores foi canonizada pela voz do coletivo, em detrimento do indivíduo, mas porque 

aquelas pessoas, de fato, não falavam nada.   

6396

Ana
Pencil



 8 

A “Associação dos escritores dos kibutsim e kvutsot” foi imperiosa no resultado da 

literatura hebraica segundo suas normas. Ao colocar o ouvido nas portas do kibutz 

imaginário, Amos ÓZ vislumbrou um emaranhado de histórias que se entrecortam e 

encontra uma voz coletiva maldosa e beligerante. Nesta voz, o físico e o emocional não 

convivem e os indivíduos vivem bifurcados entre seres ansiosos para se tornar indivíduos 

e a voz imperativa do coletivo.  

Anacrônico por excelência, Entre Amigos tenta dar voz a estes indivíduos que foram 

calados e tenta unir corpo e mente, postura social e desejo. Ele tanta, assim como Tzvi 

Prozdor, fazer mágica no solo desértico da supervalorização do coletivo, um coletivo não 

construtivo, mas destrutivo por excelência. Este seu narrador onipresente na voz do “nós”, 

também bifurcado entre um “nós” abstrato e malicioso, e um nós que redime o indivíduo, 

está atento ao fato de Tzvi sempre piscar, mas nunca falar do seu íntimo.    

As rememorações de Amos Óz são melancólicas, tanto quanto Tzvi. O kibutz, de fato, é 

um local bonito, mas não é habitado por ideais belos de sociabilidade e respeito ao 

próximo. Ideais contemporâneos, e não modernos. Mas não acredito ser Amos Óz 

indulgente. Todos são jogados num abismo, coletivo e individual. O fim deles é a ruina, 

antecipada pela destruição da vila árabe vizinha ao kibutz Ikhat.   

A oportunidade foi perdida. Tzvi e Luna tentam estabelecer uma relação independente do 

coletivo, mas no final da história, Luna vai embora e Tzvi volta a frequentar a sala dos 

membros do kibuts. A oportunidade foi perdida. Tudo o que existe é um vazio.  

Tzvi, numa passagem da história, pergunta ao um membro do kibutz por quem passava: 

“Você ouviu falar de um escritor chamado Vislawski? Ele morreu. Escritores também 

morrem”. Acredito, sinceramente, que a história não perdoa as falhas dos homens. Nem 
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Tzvi se perdoou, muito menos Amos Oz perdoa os escritores que não relataram o vazio 

de seus personagens.  
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FORMAS DE RESISTÊNCIA: A DIALÉTICA DA FUGA E DA PALAVRA NA 

OBRA A MULHER FOGE, DE DAVID GROSSMAN 

 

Karla Louise de Almeida Petel (USP)  

 

Resumo 

O romance A mulher foge, do autor contemporâneo israelense David Grossman, publicado 
originalmente em 2006 e considerado por alguns críticos literários o texto mais anti-guerra do 
país, narra a história de Orah e seu filho Ofer. Orah é uma mulher de cinquenta anos que, por 
temer receber uma má notícia sobre seu filho, alistado no exército, decide fugir. Ela viaja com 
Avram, seu amor de juventude e, por acaso, pai de Ofer, a quem conta tudo sobre a vida do rapaz, 
desde seu nascimento até o ingresso nas forças armadas.  
Enquanto Orah parte por tempo indeterminado com Avram, a narrativa da vida em família 
também é estratégia da qual ela se vale para insuflar cada vez mais fôlego a Ofer. Dessa forma, o 
próprio filho pode não estar presente, mas a palavra sobre ele é capaz de preencher sua ausência, 
fazendo com que de algum modo esteja a salvo. Na visão da mãe, narrar é um recurso de que 
dispõe para assegurar a sobrevivência do filho. 
O presente trabalho propõe, portanto, uma reflexão sobre a dialética da fuga e da palavra como 
formas de resistência adotadas pela personagem principal da narrativa. Através de um olhar 
analítico-interpretativo, objetiva-se pensar o movimento de partida da mãe não como puro 
escapismo, no sentido de evitar o confronto com a realidade devastadora, mas sim como modo 
inequívoco de resistir. É ainda objeto de estudo desta pesquisa o papel da linguagem, que através 
da palavra falada, também não se configura como mera substituição da presença física do filho, 
mas sim enquanto animus, ou seja, enquanto força geradora de vida.  
A pesquisa busca ainda pensar a relevância de uma personagem feminina para o desenvolvimento 
da narrativa. Sua condição dilacerante proporcionará uma reflexão sobre a dura realidade de viver 
em um país em intermitente estado de guerra.  
 
Palavras-chave: Literatura israelense. Conflito israelo-palestino. David Grossman. 
 
 

No ano de 2006, David Grossman estava na última fase de escrita da sua mais 

importante obra sobre o conflito israelo-palestino, considerada pela crítica literária 

israelense a mais anti-guerra do país: Ishá borahat mibessorá1. No idioma original – o 

                                                           
1 Literalmente “A mulher foge da notícia” e publicado no Brasil como “A mulher foge”. 
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hebraico –, o título do romance contém a palavra bessorá, que significa literalmente 

“anunciação” e evoca ainda a conotação de “profecia”, além de também ser utilizada para 

designar especificamente a chegada do Messias, em contexto religioso. Desse modo, de 

antemão já fica estabelecido entre o título e o texto em si, um flagrante contraste: 

enquanto no âmbito religioso a palavra bessorá se refere à vinda do Messias, no romance 

de David Grossman está prestes a anunciar uma partida.  

O romance nos conta a história de Orah, uma mulher de quase cinquenta anos que, 

por temer receber a notícia da morte do filho – que está no serviço militar de Israel – foge 

para o norte do país com Avram, seu atual amigo, antigo amor e pai de Ofer.  

Orah, divorciada e sozinha, é mãe de dois jovens que serviram ao Exército por 

três anos. O mais velho já deu baixa no serviço, mas o mais novo ainda está trabalhando, 

pois decidiu estender seu período de alistamento em mais um mês para participar de uma 

última missão, mesmo após ter sido oficialmente dispensado. Ela não aguenta mais ficar 

em casa, já que todos os dias tem que lidar com a possibilidade de receber, a qualquer 

instante, a notícia que irá lhe tirar seu filho. A mulher foge, mas é na fuga, que em 

princípio seria evidência de sua condição de fraqueza, que revela sua força.  

A figura de Ofer agrega em si diversas características muito emblemáticas do 

jovem israelense da atualidade, sendo muito apaixonado por seu país e disposto a correr 

todo tipo de risco pelo bem da nação. De acordo com Krausz (2010), 

 

(...) Ofer, ao que parece, é um herdeiro daquele ethos guerreiro dos 
antigos gregos que, de maneira implícita, está presente na figura mítica 
do soldado israelense, criada pela ideologia sionista nos primórdios do 
Estado, e profundamente inspirada pelo romantismo europeu. Trata-se 
de um herói guerreiro que, ao mesmo tempo, é alguém que jamais 
transpõe os limites de uma ética profundamente judaica. Esta imagem 
do ‘bom soldado’ é uma das imagens centrais do imaginário israelense, 
sobretudo à época que antecede a criação do Estado, e é um dos modelos 
identitários das ondas migratórias em direção a Israel nas primeiras 
décadas do século 20. 

Esse modelo romântico, porém, em nada corresponde à realidade da 
guerra retratada por Grossman, onde a sordidez e a violência imperam 
nas relações dentro da hierarquia militar, onde a desumanidade perpassa 
todos os aspectos do relacionamento entre comandantes e seus 
subalternos, e onde os mais poderosos são sempre os mais brutais e 
inescrupulosos. (KRAUSZ, 2010). 
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 A obra de Grossman registra, portanto, o contraste entre o ideal de guerra e de 

soldado corajoso; e a realidade angustiante do ambiente no qual os jovens militares estão 

inseridos. Indo de encontro ao imaginário de heroísmo israelense, Grossman fala sobre 

um mundo dilacerado pela guerra, onde morrer pelo seu país não é glorioso e, menos 

ainda, uma causa nobre. O autor traz à tona o alto preço que se paga por querer estar 

constantemente em guerra, com seus supostos heróis morrendo em nome de causas 

patriotas que julgam justas, mas, na realidade, dando suas vidas por motivos ilusórios, 

pelos quais se perde muito mais.  

É por causa da decisão de Ofer de se oferecer para lutar uma última vez por Israel 

que Orah empreende fuga com Avram. Durante sua viagem, a mulher aproveita para 

apresentar – através de histórias – seu filho ao pai, que não o conhece bem, pois o garoto 

fora criado por Ilan, seu ex-marido. Orah conta a vida de Ofer desde o dia do seu 

nascimento até o momento em que ele se alistou no Exército. Entremeando episódios do 

seu dia a dia em família às reflexões sobre a situação geopolítca do Estado de Israel, Orah 

vai construindo sua narrativa. 

De certa forma, Orah acredita que quando conta “com palavras” como era a vida 

de ambos, ela faz não só com que o pai se aproxime do filho, como também insufla um 

pouco de vida ao próprio Ofer. Suas histórias garantem a sobrevivência do jovem, que 

está longe dela. Com isso, ela acredita poder livrá-lo da morte e trazê-lo para perto de si, 

onde será protegido de todo mal. Assim, usar “apenas palavras” para contar sobre seu 

filho é também, em certa medida, fazer algo para tentar reverter o que parece estar 

tragicamente anunciado. A linguagem, portanto, assume aqui o papel de animus, ou seja, 

se configura como energia potencialmente geradora de vida, funcionando como uma 

verdadeira senha que garante passagem para uma nova experiência de recriação.  

Orah tem forte intuição de que Ofer será ferido ou morto em guerra. A mãe decide 

partir, uma vez que para ela são necessárias duas pessoas para que uma má notícia se 

concretize: uma pessoa para dar e outra para receber. Devido a isso, ela tem convicção de 

que não vai ser a pessoa que está disponível para recebê-la.  

Somada ao medo da notícia que está por vir, está também a aflição de ter sido por 

suas próprias mãos que Ofer foi levado à última operação militar. Foi ela quem 

6401

Ana
Pencil



4 
 

acompanhou o filho ao alistamento. Sobre esse dilema de Orah, Nancy Rozenchan 

sintetiza: 

Orah [...] é mãe de dois filhos, que combinou viajar com o mais novo 
deles pela Galileia quando ele desse baixa no exército. Ao invés, ela o 
conduz a um posto do exército estabelecido devido aos atentados, de 
onde ele sairá para uma última missão. O grande medo de Orah é 
receber uma má notícia sobre o filho; soma-se a dor de ter sido ela 
própria aquela que o conduziu para a missão; ela não se conforma de 
ter obedecido a tudo, a eles, àqueles que o enviaram para lá. Na prática, 
é ela que leva o filho para a batalha, a “akedá”, a condução ao sacrifício 

ao estilo do Isaque Bíblico. (ROZENCHAN, 2011, p. 37). 

 

 É a tristeza de que o filho pode estar caminhando para a morte, levado por ela 

mesma, que vai consumindo seus dias. A angústia pela possibilidade de o filho não 

retornar vai fazer com que a mulher se recuse a ficar em casa para ter a confirmação do 

falecimento. Em sua longa viagem por Israel, Orah tem a sensação de que se não voltar 

para casa, ajudará o jovem a sobreviver aos conflitos. Entretanto, apesar de tentar dar 

fôlego à sua esperança, Orah se dá conta de que está em uma condição irreversível de 

exílio, pois, ser israelense é viver em intermitente estado de guerra. Salta aos olhos então 

que os protagonistas de Grossman lutam para viver sua humanidade em um contexto 

considerado inescapavelmente desumano.  

 Sobre sua motivação para a viagem que tem data de partida, mas não de chegada; 

que tem local de saída, mas não rumo certo, vale destacar um dos episódios no qual Orah 

tem um pesadelo sobre a chegada de três oficiais do Exército de Israel que vão até sua 

casa para lhe dar a tão temida notícia: 

 

E Orah, apesar de tudo, aparentemente conseguiu adormecer, pois ao 
amanhecer foi despertada por três homens com fardas do exército 
parados na pequena clareira diante de sua porta. (...) 

Orah viu os três se aprumando e se incentivando mutuamente. O mais 
velho ergueu a mão e hesitou por um instante, e ela, hipnotizada, olhou 
para sua mão fechada, ocorrendo-lhe que esse momento se prolongaria 
pela vida inteira. Então, ele bate na porta, dá três batidas fortes, e fica 
olhando para a ponta de suas botas, e enquanto esperava a porta se abrir, 
fica ensaiando silenciosamente o texto da notícia, a saber: em tal-e-tal 
hora, em tal-e-tal lugar, o seu filho Ofer, que estava em missão numa 
operação – 

(...) Finalmente Orah conseguiu mover os pés procurando se colocar 
sentada dentro do sleeping bag. Estava banhada em suor frio, os olhos 
fechados, as mãos rígidas, e tinha a impressão de que não conseguiria 
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mais movê-las. O oficial mais velho deu outras três batidas e, talvez por 
não desejar fazê-lo, acabou batendo forte demais; momentaneamente 
parece querer derrubar a porta e entrar à força com a notícia, mas a porta 
está fechada e ninguém abre para querer receber a notícia que ele tem 
para dar, e ele olha desapontado para o documento que tem em mãos, 
que diz explicitamente que em tal-e-tal hora, em tal-e-tal lugar, o seu 
filho Ofer, que estava em missão numa operação –.  

(...) 

Com um grito abafado, Orah irrompe do maldito sleeping e sai da 
barraca em corrida desabalada, parando do lado de fora zonza e com 
expressão aterrorizada. (GROSSMAN, 2011, p. 158; 160, grifos do 
autor).  

 

  O fragmento acima trata do momento em que Orah projeta, no sonho, o que teme 

que aconteça na realidade. E também no sonho ela não está em casa para receber a notícia 

sobre a morte de Ofer, o que faz com que então de fato haja uma possibilidade de salvar 

seu filho. Fisicamente, Orah parece estar em um estágio intermediário do sono, prestes a 

despertar. Um dos oficiais ensaia como noticiá-la do fato e diz seu texto pronto, já 

conhecido por inúmeras famílias em caso de perda de um de seus filhos em combate 

militar. Aqui, estamos diante de uma palavra burocrática, ensaiada e sem nenhuma 

conexão aparente com a palavra sensivelmente fluida e espontânea, narrada por Orah ao 

pai de seu filho.  

Ao longo da narrativa, é possível observar que o texto pronto da notícia, composto 

também por uma lacuna significativa (que é o momento da suspensão do anúncio de 

morte), se repete mais algumas vezes na imaginação e nos sonhos da mãe. É como se ela 

tivesse certa convicção do que ouvirá dos oficiais, sendo o momento de receber só uma 

questão de tempo. No sonho, o texto está prestes a sair da boca de um dos militares e 

romper o silêncio da esperança de vida. Contudo, como ela não está em casa para ouvir a 

notícia, a morte de Ofer também fica suspensa. É por isso que o texto pode estar pronto e 

pode ser por ela esperado, mas se ela não estiver disposta ou disponível para recebê-lo, 

como realmente não está, ele não ganhará forma e, consequentemente, não será sua 

realidade. Portanto, mais uma vez fica evidente a relevância da linguagem, através da 

imagem verbal ou mesmo da ausência de palavras, pois enquanto a narrativa sobre a vida 

de Ofer garante o fôlego do qual precisa, a interrupção do anúncio de morte também 

exerce o papel de não concretização da tragédia pressentida.  
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Apesar de trabalhar o tema principal da perda através da fuga, o livro não 

privilegia o escapismo como forma de lidar com os problemas, embora essa atitude 

também exista bastante em Israel. Talvez seja justamente por isso que Grossman tenha 

decidido abordar a fuga, já que é uma reação humana natural que serve como medida 

protetiva. Uma vez que é tão difícil conviver com uma realidade violenta, intrusiva e 

ameaçadora, o escape acaba por ser uma forma de simplesmente sobreviver à ameaça. No 

entanto, no caso da protagonista do texto, escapar não é sinônimo de fraqueza. Ao 

contrário, escapar é mover-se; é fazer alguma coisa para não se deixar envolver pelo caos 

prestes a se instaurar. Fugir pode mexer com toda a dinâmica do anúncio da morte do 

filho e reverter a situação. A atitude de fugir parece ser um recurso de que Orah dispõe 

para mudar um destino já traçado.  

É importante também pensar sobre a escolha de Grossman por uma personagem 

feminina para estar na linha de frente do texto. Talvez porque, embora haja certa 

generalização nisso, a mulher tenha algo de mais subversivo em si mesma e em suas 

atitudes. Isso explica ela ter ficado bastante perturbada com o fato de ter entregue seu 

filho ao Exército. Como ela pôde não ser leal ao seu principal papel de mãe de Ofer? Por 

isso, essa entrega não é feita em paz, como a entrega bíblica de Isaque por Abraão. Nesses 

termos, pode-se observar o quanto as posturas de Abraão e Orah são díspares. A entrega 

da mulher é uma entrega inconformada, incômoda e cheia de angústia, na qual todos esses 

fatores resultam na decisão pela fuga, ao passo que a entrega de Abraão aparentemente é 

mais submissa.  

Muitas lacunas ficam por ser preenchidas ao término desse romance. Na verdade, 

textos lacunares são uma marca muito forte de Grossman, que acredita que o silêncio 

também tem muito a dizer. Dessa forma, a revelação, em sua obra, se constrói pelo não-

dito, ou seja, pelo que fica em suspenso. Enfim, o silêncio em seus textos sempre se 

mostra capaz de comunicar.  

 Sobressaem no romance, portanto, inequívocas e singulares formas de resistência: 

a palavra, que enquanto ânimus é capaz de gerar o fôlego de vida necessário para proteger 

Ofer da morte; e a fuga, que considerada a priori um movimento contrário ao do 

enfrentamento de condições adversas, mostra-se na verdade uma atitude de recusa à 

inércia, uma reação que é antes de tudo não aceitar a “anunciação” de uma tragédia.  Em 

suma, a palavra, ora converte-se em manifestação capaz de superar uma ausência, ora em 
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suspensão é também capaz de evitar o mal esperado; e, no mesmo sentido, a fuga não se 

projeta como atitude de passividade diante do problema, mas como tomada de decisão 

que intervém inequivocamente no cenário caótico do anúncio de morte. 
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 ANTES DE NASCER O MUNDO

 
RESUMO: O presente artigo realiza uma análise comparativa entre a obra literária 
nascer o mundo ou Jesusalém
nomes das personagens do romance,
romance a ficção nos é apresentada embutida na realidade, repleta de experiências sensoriais 
com percepções de realidade. O construto do enredo nos permite entender o aspecto existencial 
vivido pelas personagens, na busca de identidade e memória. A luta de cada personagem é 
existencial, cada qual tenta entender sua origem e encontra no vazio de 
de si mesmo. Jesusalém representa o indizível, o mais íntimo dos sentimentos e a maior 
sensação de perda da humanidade. A perda da memória, da origem e da tradição. 
nascer o mundo a memória foi negada a princípio, mas reestabelecida na construção narrativa. 
A alegoria da Gênese da bíblia
através da intertextualidade. 
fronteiras, que desliza de uma a outra margem sem, contudo, se fixar em lugar nenhum, 
representando os entre-mundos, a terceira margem, por meio das personagens de periferia 
apresentadas na obra coutiana
numa representação simbólica dos textos em análise
 
 

PALAVRAS-CHAVE: MIA COUTO. GÊNESE. JESUSALÉM. JERUSALÉM.

 

 
 Este artigo se propõe a uma reflexão sobre a gênese do mundo, a qual, 

contada há milhares de anos no intuito da

relatando o início da existência humana na Terra. O livro de Gênesis, que é o primeiro 

livro da bíblia, possui uma na

literatura explicativa da origem do universo e

literatura bem estruturada, sua base literária re

primeira parte a história da criação, da gênese, na qual nos ateremos para aproximarmos 

dois textos literários da gênese humana

Antes de nascer o mundo ou 

 Segundo relatos da b

divinas, depois vem a criação de Eva a partir de um membro do

assim a união entre homem e mulher

ANTES DE NASCER O MUNDO: JESUSALÉM E A GÊNESE DE 

SILVESTRE VITALÍCIO 

Léia da Silva Gomes Torres
Vera Lúcia da Rocha Maquêa

O presente artigo realiza uma análise comparativa entre a obra literária 
Jesusalém do escritor Mia Couto e narrativas da bíblia, com o estudo

omes das personagens do romance, apostando no intertexto entre o romance e 
romance a ficção nos é apresentada embutida na realidade, repleta de experiências sensoriais 
om percepções de realidade. O construto do enredo nos permite entender o aspecto existencial 

vivido pelas personagens, na busca de identidade e memória. A luta de cada personagem é 
existencial, cada qual tenta entender sua origem e encontra no vazio de Jesusalém

representa o indizível, o mais íntimo dos sentimentos e a maior 
sensação de perda da humanidade. A perda da memória, da origem e da tradição. 

a memória foi negada a princípio, mas reestabelecida na construção narrativa. 
íblia e as identidades constituídas instigaram esta vertente 

 O olhar desta pesquisa é voltado para o indivíduo 
fronteiras, que desliza de uma a outra margem sem, contudo, se fixar em lugar nenhum, 

mundos, a terceira margem, por meio das personagens de periferia 
apresentadas na obra coutiana e nas narrativas bíblicas. Temos nessa perspectiva personagens 

representação simbólica dos textos em análise. 

MIA COUTO. GÊNESE. JESUSALÉM. JERUSALÉM.

Este artigo se propõe a uma reflexão sobre a gênese do mundo, a qual, 

contada há milhares de anos no intuito da compreensão da cultura judaico

relatando o início da existência humana na Terra. O livro de Gênesis, que é o primeiro 

livro da bíblia, possui uma narrativa didática e cronológica que nos apresenta uma 

literatura explicativa da origem do universo e da origem humana. A bíblia é um livro de 

, sua base literária reforça mensagem específica, tem

primeira parte a história da criação, da gênese, na qual nos ateremos para aproximarmos 

dois textos literários da gênese humana, o primeiro livro da bíblia – Gênesis 

ou Jesusalém em título original, de Mia Couto.

egundo relatos da bíblia Adão é o primeiro ser humano criado pelas mãos 

a criação de Eva a partir de um membro do corpo de Adão, selando 

assim a união entre homem e mulher. No relato bíblico Eva trai a confiança de Adão ao 
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O presente artigo realiza uma análise comparativa entre a obra literária Antes de 
, com o estudo dos 

apostando no intertexto entre o romance e a bíblia. No 
romance a ficção nos é apresentada embutida na realidade, repleta de experiências sensoriais 
om percepções de realidade. O construto do enredo nos permite entender o aspecto existencial 

vivido pelas personagens, na busca de identidade e memória. A luta de cada personagem é 
usalém o esvaziar-se 

representa o indizível, o mais íntimo dos sentimentos e a maior 
sensação de perda da humanidade. A perda da memória, da origem e da tradição. Em Antes de 

a memória foi negada a princípio, mas reestabelecida na construção narrativa. 
e as identidades constituídas instigaram esta vertente analítica, 

O olhar desta pesquisa é voltado para o indivíduo que habita 
fronteiras, que desliza de uma a outra margem sem, contudo, se fixar em lugar nenhum, 

mundos, a terceira margem, por meio das personagens de periferia 
rspectiva personagens 

MIA COUTO. GÊNESE. JESUSALÉM. JERUSALÉM. 

Este artigo se propõe a uma reflexão sobre a gênese do mundo, a qual, tem sido 

compreensão da cultura judaico-cristã, 

relatando o início da existência humana na Terra. O livro de Gênesis, que é o primeiro 

nos apresenta uma 

bíblia é um livro de 

força mensagem específica, tem em sua 

primeira parte a história da criação, da gênese, na qual nos ateremos para aproximarmos 

Gênesis – e a obra 

em título original, de Mia Couto. 

umano criado pelas mãos 

corpo de Adão, selando 

No relato bíblico Eva trai a confiança de Adão ao 
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comer o fruto proibido e dá-lo a Adão para que também o coma. Ao comerem o fruto 

são expulsos do paraíso e passam a arcar com a responsabilidade do sustento, da dor e 

da morte. Deus os castiga pela desobediência e os submete um ao outro.  

 Na literatura de Mia Couto, através do romance Antes de nascer o mundo, temos 

a negação da origem humana através da concepção do nascimento oriundo de uma 

mulher, desconstruindo a ideia da gênese do cristianismo. A personagem criadora de um 

outro mundo, de um mundo paralelo é um homem, Silvestre Vitalício, que diz que 

parira os seus filhos e ao mesmo tempo recria um mundo a margem de conceitos pré-

estabelecidos. 

 Essa nova gênese nos é apresentada de forma desordenada e desconexa. O 

mundo acabara e surge uma nova humanidade através de cinco homens em idades 

diversas. Silvestre Vitalício é o inventor de um novo mundo, de um novo modo de 

pensar que nos leva a uma reflexão sócio-política e cultural, quando a origem pode não 

ser tão importante quanto o estabelecido. Mesmo que de forma autoritária e às avessas, 

essa desconstrução identitária leva o indivíduo a repensar identidades e lugar de 

pertencimento, pois no romance a ordenação de uma nova criação é humana. 

 A ficção romanesca nos é apresentada embutida na realidade, repleta de 

experiências sensoriais com percepções de realidade. O construto do enredo nos permite 

entender o aspecto existencial vivido pelas personagens, na busca de identidade e 

memória. A luta de cada personagem é existencial, cada qual tenta entender sua origem 

e encontra no vazio de Jesusalém o esvaziar-se de si mesmo. 

 A construção das personagens não é ao acaso, mas sim didaticamente estudada, 

na primazia da representação semântica do texto e na alcunha do intertexto da gênese 

bíblica. O romance, nega a memória em sua narrativa, mas a resgata na nominação das 

personagens e lugar, uma boa comparação é o título da obra Jesusalém em alusão a 

cidade de Jerusalém. 

 No título da obra Jesusalém com foi publicado em Portugal, Mia Couto realiza 

construção simbólica de um espaço de conflito ideológico na alusão do nome da cidade 

de Jerusalém. Em Jesusalém Silvestre Vitalício nega a existência da humanidade e da 

figura feminina e em Jerusalém vive-se até os dias de hoje o conflito religioso entre o 

Judaísmo, o Islamismo e o Cristianismo. 

 Antes de nascer o mundo é uma obra dividida em três livros, no primeiro temos 

a humanidade representada pelos habitantes de Jesusalém, o segundo livro trata da visita 

da portuguesa Marta a Jesusalém e o terceiro livro que nos traz o desfecho da obra no 
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retorno dos seres humanos que viviam em Jesusalém a Maputo, capital de Moçambique. 

A organização da obra em livros é semelhante a organização dos livros da bíblia.  

 A história do romance acontece numa fazenda isolada do mundo, a qual 

Silvestre Vitalício deu o nome de Jesusalém, onde vivem cinco homens, sem passado e 

sem memória. Um lugar de interdição, de negação da própria origem humana, onde o 

homem existe e pronto.  

 

[...] Meu pai dera um nome ao lugarejo. Simplesmente chamado 
assim: “Jesusalém”. Aquela era a terra onde Jesus haveria de se 
descrucificar. E pronto, final. Meu velho, Silvestre Vitalício, nos 
explicara que o mundo terminara e nós éramos os últimos 
sobreviventes. Depois do horizonte, figuravam apenas territórios sem 
vida que vagmente designava por “Lado-de-lá”. Em poucas palavras, 
o inteiro planeta se resumia assim: despido de gente, sem estradas e 
sem pegadas de bicho. Nessas longínquas paragens, até as almas 
penadas já se haviam extinto (COUTO, 2009, p.11). 
 

 Silvestre Vitalício, pai autoritário, é um dos cinco homens que vivem em 

Jesusalém e comanda os demais com rigor, ultrapassando os limites da lucidez na 

tentativa de recriar o mundo. Ele neutraliza qualquer tentativa de resgate do passado, da 

memória individual ou coletiva. Em Jesusalém todos deveriam receber um nome novo, 

como se estivessem se convertendo a uma nova ordem, como na bíblia temos o batismo 

na representação da vinda do messias. E nesse renascimento Mateus Ventura passa a se 

chamar Silvestre Vitalício, Orlando Macara a Tio Aproximado, Ernestinho Sombra a 

Zacaria Kalash, Olindo Ventura a Ntunzi Sombra e Mwanito ficaria com o mesmo 

nome, pois para Silvestre o filho mais novo ainda estava nascendo. 

 Em um mundo de imperfeições, sem passado, sem memória, Silvestre Vitalício, 

às vezes, demonstra se perder em pensamentos que o atormentam. Diz aos filhos que os 

pariu, tomando para si o papel de genitor, criando um mundo às avessas, que causa 

estranheza às personagens e ao leitor. Silvestre é homem confuso, mas exerce grande 

poder persuasivo sobre os filhos, se coloca como o intelectual dessa nova existência 

humana em Jesusalém. Num mundo de interdição, ele diz que é proibido chorar, 

lembrar e rezar; aprisionando em definitivo cada ser àquele mundo paralelo e 

fantasioso. 

 A alucinada condição de Silvestre o faz negar o mundo para não se lembrar de 

Dordalma, nem como a perdeu. Jesusalém é o refúgio do desassossego de sua alma. 

Silvestre Vitalício nega o mundo para não admitir a perda. Dordalma é sua verdadeira 

negação. 
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 Jesusalém é um lugar de negação do passado, é a demarcação de um novo 

espaço, um espaço vazio a ser preenchido pelo nada, pois a memória foi negada. O 

interdito é constante na falta de diálogo, na construção do afinador de silêncio. Silvestre 

Vitalício proibiu aos seus sonhar, lembrar, chorar e rezar. E assim, instaura um “novo 

mundo” e uma nova “humanidade”. 

 A narrativa é enredada por diversas temáticas, como toda a obra coutiana. O 

conflito psicológico das personagens, margeia o real e o imaginário na construção do 

conflito existencial e na busca de uma identidade a ser revelada. Silvestre Vitalício foge 

do mundo real que lhe traz tanto sofrimento, o mesmo sofrimento que o povo 

moçambicano traz na alma e na reconstrução do país. Jesusalém representa o indizível, 

o mais íntimo dos sentimentos e a maior sensação de perda da humanidade. A perda da 

memória, da origem, da tradição do povo moçambicano, sob a interferência da cultura 

europeia por meio do processo de colonização. 

 A tentativa autoritária de negação da memória por Silvestre Vitalício é fadada ao 

fracasso, pois rastros identitários se alastraram por toda Jesusalém. Ntunzi traz consigo 

esses rastros de identidade ao fantasiar o que poderia ter sido vivido por ele e pelos 

outros antes de se ausentarem da cidade na fuga para Jesusalém. A memória de um 

povo, de uma nação não se apaga. O próprio existir já representa uma identidade. 

 

 

 O renascer aos olhos de Silvestre Vitalício na alegoria do nome das personagens 

 

 Ian Watt (2010), no texto “O realismo e a forma do romance”, relata a 

estruturação do texto romanesco quanto ao tempo e espaço e nos remete à 

engenhosidade dos escritores e filósofos dos séculos XVI a XVIII na escolha do nome 

das personagens e sua construção identitária. O autor afirma que no gênero romance a 

tradição coletiva é substituída pela experiência individual, e as personagens são 

constituídas a partir dessa premissa.  

 A nominação das personagens se dá em nome e sobrenome, situação em que o 

nome pode vir da ficção, mas o sobrenome vem da tradição. Há que se pensar ainda nas 

personagens que não possuem nomes: qual a sua significação na narrativa? Reportemo-

nos ao romance que se firmou a partir do século XVIII. A constituição do nome e 

sobrenome não segue mais normas rígidas e os escritores agem com liberdade na 
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escolha do nome das personagens, todavia, os nomes escolhidos representam a 

identidade particular de cada indivíduo. 

 E é isso que vemos na obra Antes de nascer o mundo, de Mia Couto, a 

nominação de suas personagens, que mesmo fazendo alusão a personagens bíblicos, 

constitui identidades particulares e individuais. A construção dessas personagens se dá a 

partir de suas origens – Portugal e Moçambique – e dos espaços físico, psicológico e 

histórico no construto da narrativa coutiana, além do tempo cronológico e psicológico 

vivido na coutada e na cidade. No estudo dos nomes das personagens de Antes de 

nascer o mundo, apostamos no intertexto entre o romance e a bíblia, na correlação de 

nomes e personagens às avessas. 

 As personagens de Antes de nascer o mundo relevantes para este estudo são: 

Silvestre Vitalício, Dordalma, tio Aproximado, Mwanito, Ntunzi, Zacaria Kalash, Marta 

e Jezibela, a jumenta. Observemos como cada personagem fará menção a um momento 

histórico ou social que o autor quer destacar. 

 Silvestre Vitalício possui nome composto. Silvestre é uma palavra que se origina 

do latim e se refere a algo que descende do mato. É selvagem e bravio. Vitalício se 

refere a algo que dura a vida inteira. São características que aludem à personagem de 

Mia Couto, que é forte, autoritário e constrói um espaço inimaginável para velar a dor 

do ultraje que sua esposa Dordalma passou e a levou ao suicídio. Uma dor que se 

perpetuará por toda a sua existência. A mesma dor sentida pelo povo moçambicano, no 

ultraje do processo colonial. 

 Dordalma é a representação da dor mais intensa da humanidade. Uma dor 

incontida, que só a conhece, quem a tem. A dor d’alma é uma ferida que dói escondida 

no fundo da alma, ninguém vê nem pode tocar, mas ela está lá. A personagem Dordalma 

tem em seu nome a saga da mulher africana, que em tempos de colonização e de guerra 

tem o seu corpo ultrajado e o seu amor violado. Os filhos de Dordalma representam o 

povo moçambicano, nos nomes de dialetos da terra e na esperança da reconstrução, 

Mwanito e Ntunzi. 

 Para Silvestre Vitalício, Jesusalém é um lugar de negação, que faz homens e 

animais desaparecerem da terra, como no episódio da bíblia que relata o dilúvio e o 

surgimento de uma nova humanidade, (A BIBLIA DA MULHER, 2008, p. 17). A 

personagem Silvestre Vitalício defende a ideia do surgimento de uma nova humanidade 

em Jesusalém, mas algo incompreensível, pois não houve nenhum acontecimento que 

justificasse a sua teoria. Sem arca como no dilúvio, sem rasgão de clarão ou fogo, como 
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em Sodoma e Gomorra (A BIBLIA DA MULHER, 2008, p. 33 e 34). Para Silvestre era 

assim o mundo havia acabado e pronto. 

 

Terminara o universo sem espetáculo, sem rasgão nem clarão. Por 
definhamento, exaurido em desespero. E assim, vagamente, meu pai 
derivava sobre a extinção do cosmos. Primeiro, começaram a morrer 
os lugares-fêmeas: as nascentes, as praias, as lagoas. Depois, 
morreram os lugares-machos: os povoados, os caminhos, os portos. 
(COUTO, 2009, p. 22). 
 

 Jesusalém é “a terra onde Jesus haveria de se descrucificar” (COUTO, 2009, p. 

11) e o lugar em que “um dia, Deus nos virá pedir desculpa” (COUTO, 2009, p. 20). 

Jesusalém se torna o último lugar a ter existência humana. Uma humanidade sem 

memória, sem lembranças. “– Este é o país derradeiro e vai-se chamar Jesusalém.” 

(COUTO, 2009, p. 37). Em Jesusalém Silvestre rompe definitivamente com o mundo 

exterior; sua dor o faz sucumbir. 

 

Vezes sem conta perguntávamos: porque estávamos ali, longe de tudo 
e de todos: Meu pai respondia: 
- O mundo acabou, meus filhos. Apenas resta Jesusalém. 
Eu era crente das palavras paternas. Ntunzi, porém considerava tudo 
aquilo um delírio. Inconformado, voltava a indagar:  
- E não há mais ninguém no mundo? 
Silvestre Vitalício inspirava como se a resposta pedisse muito peito e, 
fazendo soltar um demorado suspiro, murmurava:  
- Somos os últimos. (COUTO, 2009, p.21) 
 

 Silvestre Vitalício nega história e memória, mas não nega o cristianismo; ele 

ainda espera a volta de Jesus para ser descrucificado, e a vinda de Deus, para pedir 

desculpas pela violência que se abateu sobre a vida de sua mulher Dordalma. Na bíblia 

o ato do suicídio é condenado com morte eterna, em Jesusalém Silvestre Vitalício 

atribui essa responsabilidade a Deus, Dordalma foi vítima de violência sexual e Deus 

não a protegeu, tal violência justificaria o suicídio. 

 Já a cidade de Jerusalém – capital de Israel – citada na bíblia é considerada uma 

cidade sagrada com mais de três mil anos de história e o centro do judaísmo, do 

islamismo e do cristianismo. Está localizada no Oriente Médio, numa das rotas 

comerciais mais importante do oriente. Carrega aspectos sagrados de relato bíblico, 

possui posição geográfica defensiva, pois foi construída sobre colinas rochosas. É 

envolta por muralhas e uma de suas principais portas é a de Damasco, tão citada em 

relatos bíblicos.  
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 Jeruzalém é um lugar de disputa de tentativa de sobreposições de culturas e 

religiões. Uma situação insuperável ainda hoje. É também lugar por onde Jesus passou 

em sua peregrinação na terra, segundo o livro da bíblia de Mateus, capítulo 21, 

versículos 1 e 2: “Quando se aproximaram de Jerusalém e chagaram a Betfgé, ao monte 

das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos [...]” (A BIBLIA DA MULHER, 2008, p. 

1193). O conflito ideológico e de identidades é a semelhança entre a cidade de 

Jerusalém e a coutada Jesusalém na obra de Mia Couto. 

 É uma cidade  considerada santa, pois toda a história de Jesus narrada na bíblia 

nos dá conta de que ele peregrinou por Jerusalém e arredores até a sua morte e 

ressurreição. Segundo a bíblia, no livro de II Samuel, capítulo 05, os Jebuseus 

dominaram a cidade durante duzentos anos, quando o rei Davi a conquistou. No reinado 

de Davi, Jerusalém se torna a capital de Israel, do povo de Deus. É o lugar para onde foi 

elevada A Arca da Aliança. “Edificou ali Davi ao SENHOR um altar, e apresentou 

holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o SENHOR se tornou favorável para com a terra, 

e a praga cessou de sobre Israel” (A BIBLIA DA MULHER, 2008, p. 440).  

 A cidade de Jerusalém é palco de grandes acontecimentos históricos e religiosos. 

Na bíblia há vários relatos de visitas de Jesus a Jerusalém: 

 

Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas 
roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais 
entrará em ti nem incircunciso nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-
te e toma assento, ó Jerusalém: solta-te das cadeias de teu pescoço, ó 
cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: Por nada fostes 
vendidos; e sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor 
DEUS: O meu povo no princípio desceu ao Egito, para nele habitar, e 
a Assíria sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, 
visto ter sido o meu povo levado sem preço? Os seus tiranos sobre ele 
dão uivos, diz o Senhor; e o meu nome é blasfemado incessantemente 
todo o dia. Por isso, o meu povo saberá o meu nome; porquanto, 
naquele dia, saberá que sou eu quem fala: Eis-me aqui que formosos 
são sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz 
ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz 
a Sião: O teu Deus reina! Eis o grito dos teus atalaias! Eles erguem a 
voz, juntamente exultam; porque com seus próprios olhos 
distintamente vêem o retorno do SENHOR Sião. Rompei em júbilo, 
exultai à uma, ó ruínas de Jerusalém; porque o SENHOR consolou o 
seu povo, remiu a Jerusalém (A BÍBLIA DA MULHER, 2008, p. 
911). 
 

 Jerusalém é a terra do povo de Israel, povo guerreiro, povo denominado como 

povo de Deus, enquanto em Jesusalém temos um lugar de desterro e exílio. Uma 

construção de Jerusalém às avessas, uma reconstrução humana do mundo pela 
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personagem Silvestre Vitalício. Jesusalém é um espaço de reconstrução identitária. No 

campo psicológico, representa ainda, a reconstrução identitária do povo moçambicano. 

 No mundo criado por Silvestre Vitalício surge uma visitante, Marta. Ela vai a 

Jesusalém em busca de seu marido. De origem portuguesa e vindo de sua terra natal 

causa estranheza em um mundo habitado por homens. O nome dessa personagem nos 

reporta a uma personagem bíblica, a Marta, irmã de Lázaro e Maria, que na passagem 

bíblica hospeda Jesus em sua casa e a Marta da obra Antes de nascer o mundo, é quem 

se hospeda em Jesusalém. 

 Marta, personagem bíblica, vê o irmão Lázaro muito doente e pede a Jesus que 

venha depressa para curá-lo. Jesus demora dois dias e quando chega à casa de Marta, 

Lázaro já estava morto. Marta lamenta e chora aos pés de Jesus. Então ele vai ao túmulo 

de Lázaro e o ressuscita. 

 

Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, 
chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada 
Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os 
ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em 
muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te 
importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir 
sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o 
Senhor: Marta! Marta! Andas inquieta e te preocupas com muitas 
coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa; Maria, 
pois, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada (A BIBLIA DA 
MULHER, 2008, P. 1274). 
 

 A personagem Marta que chega a Jesusalém também busca algo, tem uma 

identidade deslocada, indo ao encontro de uma memória perdida, tentando entender o 

porquê o marido – colonizador – não retornou a Portugal. Marta vai a Moçambique para 

reencontrá-lo, mas descobre que ele está morto.  

 

Sou mulher, sou Marta e só posso escrever. Afinal, talvez seja 
oportuna a tua ausência. Porque eu, de outro modo, nunca te poderia 
alcançar. Deixei de ter posse da minha própria voz. Se viesses agora, 
Marcelo, eu ficaria sem fala. A minha voz emigrou para um corpo que 
já foi meu. E quando me escuto nem eu mesma me reconheço. Em 
assuntos de amor só posso escrever. Não é de agora, sempre foi assim, 
mesmo quando estavas presente. (COUTO, 2009, p. 131). 
 

 Zacaria é outro personagem que faz alusão a um personagem bíblico. Zacaria 

Kalash é um ex-militar que serve a Silvestre Vitalício em cumplicidade a um passado 

angustiante que as duas personagens negam lembrar. As lembranças que Zacaria Kalash 

permitia, eram apenas as de que sentia orgulho, como as marcas de balas no corpo em 
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combate de guerra. Ele vivia em Jesusalém a negação da memória, pois a ausência de 

Dordalma o fazia cúmplice de Silvestre Vitalício. 

 O Zacarias personagem da Bíblia era profeta, homem que tinha aliança com 

Deus. Segundo a bíblia, Zacarias era um sacerdote do templo de Jerusalém, pai de João 

Batista, que anunciaria a vinda de Jesus ao mundo. Na escrita do profeta Zacarias, 

temos três momentos da vida de Jesus na terra: a crucificação (A BÍBLIA DA 

MULHER, 2008, p. 1140), seu sofrimento (A BÍBLIA DA MULHER, 2008, p. 1141) e 

sua segunda vinda (A BÍBLIA DA MULHER, 2008, p. 1141-1142) 

 O nome Zacarias na Bíblia tem como significado “Deus lembrou”. Em 

Jesusalém é proibido lembrar, mas “Deus lembra” através de Zacarias. O sobrenome 

Kalash significa povo, língua. O povo Kalash vive no Paquistão. Com etnia e cultura 

distintas dos povos da região, habita como tribo. Foi apelidado pelos povos vizinhos de 

Kafir Kalash, um termo de origem árabe que significa descrente, que esconde, nega a 

verdade, assim como Zacaria Kalash escondeu e negou a verdade em Jesusalém para 

Mwanito e Ntunzi sobre a causa da morte de Dordalma. 

 A personagem Jezibela, que na obra coutiana personifica, é uma personagem à 

parte, pois desperta sentimentos adversos nas demais personagens do romance. A 

personificação em figura feminina contrapõe toda à masculinidade de Jesusalém. 

Poderíamos até dizer que é a única alma feminina permitida por Silvestre Vitalício. 

 Mais uma vez Mia Couto trabalha com um intertexto bíblico. É impossível não 

associar Jezibela à personagem bíblica Jezabel – rainha fenícia – que perseguiu os 

sacerdotes israelitas e cultuou os deuses fenícios. A rainha fez um casamento político, 

arranjado entre o reino de Israel e Tiro, e se tornou rainha em Israel. Exerceu uma 

grande influência sobre seu marido, o rei Acabe. Fez confusão religiosa junto ao povo 

de Israel, pois adorava Baal. Usou seu poder como rainha em benefício próprio. 

Segundo o livro de I Reis, Jezabel é a mulher poderosa e insubmissa que incita o marido 

contra os profetas do Senhor. 

 

Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isso 
que tens assim desgostoso o teu espírito, e não comes pão? Ele lhe 
respondeu: Porque falei a Nabote, o Jizreelita, e lhe disse: Dá-me a tua 
vinha por dinheiro; ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém 
ele disse: Não te darei a minha vinha. Então, Jezabel, sua mulher, lhe 
disse: Governas tu, com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e 
alegre-se o teu coração; eu te darei a vinha de Nabote, o Jizreelita. 
Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e 
as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e 
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habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai um 
jejum, e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte 
dele dois homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: 
Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois, levai-o para fora, e 
apredejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e 
os nobres que nela habitavam fizeram como Jezabel lhes ordenara, 
segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado (A BIBLIA 
DA MULHER, 2008, p. 4770. Bíblia, I Reis 21: 5 – 11). 
 

 A personagem bíblica Jezabel e a personagem de Mia Couto, Jezibela trazem 

consigo a insubmissão e o rompimento com as convenções sociais, num dialogo textual 

de alegoria. Jezibela foi assassinada, já a rainha fenícia teve o seu corpo despedaçado 

por cães.  

 O escritor engendra uma construção alusiva na nominação de seus personagens e 

na construção identitária de cada um deles, trabalhando proximidades e afastamentos 

entre as personagens de sua narrativa e as personagens da bíblia. As identidades 

representadas na obra de Mia Couto constituem a identidade do povo moçambicano, por 

meio de personagens que representam tradição e modernidade, identidade individual e 

identidade plural, além da representação da intelectualidade de um povo que se 

reconstrói no caos da guerra colonial e da guerra civil, permeando rastros identitários de 

colonizador e colonizado. 
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DAS MÍDIAS SOCIAIS PARA AS PÁGINAS IMPRESSAS: OS MICROCONTOS 

DE ALEX EPSTEIN 

Leopoldo O. C. de Oliveira (UFRJ) 

 

RESUMO: este texto busca analisar o impacto na dinâmica autor-texto-público causado por textos 
cuja plataforma primeira de divulgação sejam as redes sociais, como o Facebook, e 
posteriormente divulgados, ou não, em forma impressa. Através da aplicação do conceito de 
modernidade líquida, cunhado por Zygmunt Bauman, à escrita literária, são analisados 
microcontos do autor israelense Alex Epstein, a dinâmica de sua publicação, divulgação e 
comercialização, bem como o fenômeno da existência de produtos “midiáticos” derivados do 
texto literário e a inevitável necessidade do ato tradutório para não leitores de hebraico. De 
especial interesse nesta análise está a aproximação do texto literário com as artes visuais, sua 
adequação formal à plataforma de divulgação e o traçar do perfil de seus leitores. Foram 
analisados microcontos dos livros O azul não tem sul, Para a próxima mágica vou precisar de 
asas, Recalculando o amor e Em primeira mão, do autor. Por fim, tentar-se-á refletir, através do 
próprio texto literário digital, o papel do texto impresso em um mundo cada vez mais virtual. 
 
PALVRAS-CHAVE: Mídias Sociais. Microcontos. Escrita Líquida. 
 

Nascido em 1971 na cidade russa de Leningrado, atual São Petersburgo, Alex 

Epstein imigrou para Israel no ano de 1980, aos nove anos de idade, estabelecendo-se 

com sua família na cidade de Lod. Epstein começou sua carreira literária em 1992, com 

o livro de poesias Escrevendo Leningrado e outros poemas, e desde então já publicou 

novelas, romances, contos e crítica literária. 

O ano de 2012 foi um divisor de águas em sua carreira ao lançar via rede social 

Facebook o livro de microcontos Para a próxima mágica vou precisar de asas. 

Originalmente, a obra contém 88 microcontos, que podem variar em extensão de 3 linhas 

a uma página inteira. Sua edição impressa conta com 111 microcontos. 

Desde então, todos seus livros posteriores foram lançados em edição digital, mas 

não em versão impressa. Como “teaser”, o autor publica fotos de microcontos 

selecionados em seu perfil no Facebook e os leitores podem comprar os livros via internet 

em formato pdf e e-book. Epstein também comercializa microcontos escritos à mão, em 
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papel especial, com desenhos nas margens e emoldurados em madeira, borrando assim as 

fronteiras entre literatura e artes visuais. 

A partir da análise destes microcontos, de seu suporte “material” e da forma como 

os mesmos são divulgados, este texto pretende refletir sobre o impacto das novas 

tecnologias no fazer literário, na sua linguagem, na sua relação com as demais artes e, 

fundamentalmente, nos novos paradigmas que passam a reger a relação autor-obra-

público leitor em um mundo tornado sem fronteiras pela disseminação das redes sociais. 

Tentar-se-á colateralmente refletir sobre os prováveis motivos que levam a que 

determinadas obras sejam lançadas também em formato impresso, além da inevitável 

necessidade, ou não, de sua tradução para leitores que não dominam o hebraico; uma vez 

que a comercialização de microcontos em formato de quadro permite ao público não-

leitor de hebraico apenas usufruir da beleza do grafismo do alfabeto hebraico cursivo, das 

ilustrações que margeiam o texto e das texturas do papel e da madeira, tornando-os, assim, 

uma autêntica obra de arte visual, que em determinada medida dispensa a priori o seu 

entendimento linguístico. 

O estilo de escrita de Epstein pode ser descrito como eclético. Seus microcontos 

são uma coleção de flashes de situações cotidianas, um instantâneo de fatos inusitados, 

declarações insólitas, máximas, aforismos, provérbios, charadas, ditos irônicos, piadas, 

declarações raivosas e circunstâncias que beiram o nonsense, com uma aparente 

desconexão entre os títulos dos contos e seu conteúdo, nos quais o desconexo, o 

fragmentário, o incompleto e o não dito interagem para dar feição peculiar ao texto. 

Pode-se dizer que muito de sua obra se reveste de uma feição kafkiana e não é 

fortuito que o próprio autor tcheco seja algumas vezes referenciado, seja por via oblíqua, 

como no microconto “No novo cemitério judaico de Praga”, seja diretamente, como em 

“Framboesa”, no qual o autor de A metamorfose é colocado como personagem em uma 

situação digna de sua própria escrita. 

 

Em vez de uma pedra, alguém depositou sobre a lápide uma folha em 
branco. Dizem que as unhas continuam a crescer após a morte. E que 
escritores mortos continuam a escrever. (EPSTEIN, 2014 [2012], p. 
109) 
 
Um judeu chamado Franz Kafka – é possível haver uma história que 
comece de outro modo? – uma vez visitou o sonho da minha bisavó. 
Ela estava colhendo framboesas no bosque, nua como no dia em que 
nasceu; Kafka tinha um chapéu na cabeça – ele se apressou em tirá-lo 
para esconder as próprias vergonhas. “Onde estou”, perguntou 

assustado, em alemão. “Onde cresce a pimenta preta”, respondeu minha 
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bisavó em ídiche, e acrescentou: “Se você quiser, eu corto seu cabelo 

para ficar na moda”. 
Acho que ela realmente o entendia. (EPSTEIN, 2014 [2012], p. 17)1 

 

Se é possível admitir que escritores do passado, como Kafka ou Dostoievski, 

também algumas vezes referenciado por Epstein, continuam a escrever através da pena 

de escritores do presente, através de sua influência na escrita dos mesmos, em uma clara 

referência à polifonia e ao dialogismo proposto por Baktim, também encontramos um 

nítido posicionamento do autor sobre a influência do elemento kafkiano em sua obra ao 

fazer do escritor tcheco uma personagem de seu conto e ao fixa-lo em seu mundo através 

da figura de sua bisavó. 

Os relatos familiares, verdadeiros ou ficcionalizados, as memórias vicárias de uma 

Rússia czarista e de uma Rússia soviética (a família de Epstein só imigrou para Israel em 

1980), juntamente com a tradição judaica da Europa Oriental e com o zen budismo do 

Extremo Oriente são justamente os elementos que dão à escrita de Epstein a sua nota 

lírica, melancólica e nostálgica. “Conto sobre chuva, Bíblia e esperanto” nos dá bem a 

dimensão da utilização dos elementos citados na obra Epsteiniana: 

 

De todas as histórias de nossa família, a que eu mais amo é aquela na 
qual há um vendedor de livros ambulante, ensopado até os ossos no 
meio de julho, dá uma piscadela para minha bisavó, que tinha acabado 
de lavar o pátio, convence vovô a cheirar uma Bíblia, traduzida do 
ídiche para o esperanto. Meu avô, que não sabe uma palavra de 
esperanto, compra a Bíblia por um preço altíssimo, na crença de que 
entre suas páginas estaria preservado para sempre o cheiro de chuva 
fresca. (EPSTEIN, 2005, p. 202) 

 

A temática dos textos de Epstein, entretanto, não se reduz a este contexto mais 

intimista e familiar. Em seus microcontos, trata-se de amor, amizade, guerra, paz, política, 

religião, preocupações existenciais, tecnologia, cultura contemporânea, judaísmo, 

música, pintura, literatura, viagens, futurismo, passadismo, tudo isso amalgamado em 

uma rede de relações e alusões textuais que borra os contornos entre ficção e realidade, 

entre o mundo virtual e o material. 

Dois microcontos ilustram bem os temas manipulados por Epstein e seu modo de 

trabalha-los: “Saudade, conforme me explicou um menino de cinco anos” e “As últimas 

leis da robótica”: 

                                                           
1 EPSTEIN, 2014 [2012], traduzido por Paulo Geiger. Demais citações, traduzidas por Leopoldo O. C. de 
Oliveira. 
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- Por que você está triste?  
- Porque meu amigo imaginário viajou para outro país. 
- Ele te deixou um endereço? 
- Não. Ele viajou para um país imaginário. (EPSTEIN, 2013, p. 86) 
 

1. Não se apaixonará o robô pelo humano, a não ser se o humano esteja 
terrivelmente solitário. 

2. No caso de um amor não correspondido, o robô deve se auto desligar. 
3. Para o inferno com as leis. (EPSTEIN, 2014, p. 12) 

 
 

Caracterizo este tipo de escrita como uma escrita líquida. Liquida não no sentido 

de uma escrita e uma leitura que fluem em uma direção contínua e pré-determinada, mas 

sim uma escrita que flui e reflui, de fluxo e refluxo, cujo sentido definido, mas não o 

definitivo, pela volatilidade característica dos líquidos, só será alcançado, e talvez não 

plenamente, após o término do texto e da leitura. 

Epstein logra esta característica de liquidez, de movimento pendular de ondas 

marítimas, na sua escrita dado aos lapsos, ao elemento faltante, à frouxidão com o manejo 

da pontuação, aos elementos desconexos e dispares e ao acesso às vezes difícil à 

compreensão de determinados elementos culturais, como suas várias menções ao zen-

budismo e a autores e obras que talvez seus leitores desconheçam. 

Se é verdadeiro o conhecido axioma da teoria literária de que haverá tantas 

interpretações válidas de uma obra quanto for o número de seus leitores, no caso de 

Epstein, arrisco a levar a fórmula mais longe: haverá tantas interpretações válidas de um 

mesmo microconto quanto o número de vezes que cada leitor individual empreender sua 

leitura. Ou seja, os significados atribuídos são cambiantes não apenas dentro da miríade 

de leitores, mas nas sucessivas leituras de um mesmo texto pelo mesmo leitor. 

Decorre desta característica escritural que o leitor presumido da obra de Epstein, 

e me refiro aqui ao leitor dos originais hebraicos comercializados e utilizados em formato 

eletrônico, também seja uma entidade difusa e disforme, líquida, como sua escrita. Será 

qualquer leitor que esteja por trás da tela do computador ou do seu tablet a ler seus livros 

em formato pdf ou e-book e que pode, a qualquer dificuldade de acesso à compreensão 

de determinado elemento cultural citado no texto, fazer uma busca rápida pelo termo no 

Google que terá sua dúvida, e curiosidade, sanada e o acesso à possibilidade de 

compreensão do todo textual restabelecida. O microconto “O nome do rio” pode servir 

de base para um experimento que proponho e que poderá ilustrar bem o que venho 

expondo: 
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O mestre Zen perguntou a seus discípulos qual era o nome do rio que 
corria em duas direções. Eles responderam muito bem: um disse 
“tempo”, outro disse “amor”, o terceiro “memória”. O mestre Zen 

perguntou: “E agora? ” (EPSTEIN, 2014 [2012], p.13) 
 

Suponhamos que ao ler este conto, determinado leitor não tenha informações 

suficientes sobre a filosofia zen-budista, seu sistema de crenças, as características de seus 

mestres, de suas histórias, enigmas, máximas e aforismos. Tal leitor pode interromper por 

alguns minutos a leitura do arquivo que contém os microcontos e, sem sair de frente de 

seu computador, fazer uma busca no Google pelo termo “Zen-budismo”, que em menos 

de um minuto teria todas as informações necessárias para poder atribuir um significado e 

um papel ao Zen-budismo no microconto citado e em outros nos quais o termo aparece. 

No momento que escrevo este texto, fiz uma ligeira pausa e busquei por tal termo no 

Google e em 54 segundos a ferramenta me deu aproximadamente 421.000 resultados de 

links para páginas e vídeos sobre este tópico. 

Como mencionado ao princípio deste texto, desde o lançamento em formato 

digital do livro Para a próxima mágica eu vou precisar de asas, a venda dos livros (em 

formato pdf e e-book) se dá concomitantemente a uma espécie de campanha publicitária 

do autor, que fotografa microcontos selecionados e os publica em sua página da rede 

social Facebook. Desta forma, além de uma ótima estratégia de marketing para o produto 

final, há o alcance imediato à obra por parte de virtualmente milhões de leitores e o 

retorno imediato também da reação do público à obra, por meio de curtidas e comentários 

ao post. 

Esse modus operandi muda radicalmente a relação autor-obra-público, uma vez 

que nas publicações tradicionais em papel o processo ocorre do seguinte modo: a) o 

público não tem acesso prévio à obra e só poderá avalia-la após sua compra e leitura, b) 

o autor só terá o retorno do alcance e da avaliação da sua obra a posteriori, por meio das 

resenhas e análises em seções especializadas de jornais e revistas e, por parte do público, 

pelo volume de vendas de seu livro e c) raramente o público tem a chance de reportar ao 

autor suas impressões sobre a obra. 

Outra decorrência deste novo meio de divulgação e publicação do texto literário é 

a adequação formal da obra ao seu suporte, i.e., a rede social: temática diversificada, 

textos compactos, linguagem informal e baseada em substantivos e verbos; características 

totalmente em consonância com o mundo da internet, que nos expõe a uma gama variada 

de informações sobrepostas, de estímulos visuais e auditivos e de forma imediatamente 
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captável (ao menos a materialidade do que está escrito) ao entendimento (ao menos 

superficial). 

Uma das características mais emblemáticas da indústria de entretenimento é a 

geração de subprodutos de um produto maior. Assim, uma animação da Disney ou da 

Pixar gera imediatamente uma constelação de produtos relacionados às personagens do 

filme: brinquedos, roupas, itens de alimentação, perfumes, livros, CDs e DVDs e o que 

mais a indústria imaginar e o público estiver disposto a consumir. Com os microcontos 

de Epstein não é diferente. Alguns de seus textos são por ele selecionados e escritos 

artisticamente à mão, com letra cursiva, em papel de arroz, margeados por desenhos de 

flores e emoldurados em madeira para serem comercializados também através da rede 

social Facebook. 

Neste sentido é interessante notar que o autor não apenas rompe as fronteiras entre 

arte literária e artes visuais, mas também promove um resgate da tradição judaica de 

utilização das consoantes do alfabeto hebraico como elemento decorativo, como nas 

famosas iluminuras medievais e renascentistas, nos escritos de fachadas de sinagogas e 

nas páginas decoradas de livros de orações e paralitúrgicos, como a Hagadá de Pêssach. 

Para o leitor nativo de hebraico, a transformação de um microconto em um quadro, 

um objeto decorativo, representa uma agregação de valor à obra, que passa a transitar e a 

fazer parte de um contexto transdisciplinar, trans-artístico e, digamos, multimídia. Para o 

não leitor de hebraico, os microcontos emoldurados seriam apenas uma obra de arte 

plástica, no qual o grafismo cursivo, os desenhos, a textura do papel e da madeira 

interagem para perfazer um todo harmônico; dispensando, assim, a priori e em um 

primeiro momento, uma tradução. 

O que pode acontecer, entretanto, e não raro ocorre, é que a própria beleza plástica 

da obra produza no contemplador a vontade e a curiosidade de saber os significados 

daquelas palavras tão belamente dispostas e que mensagens estariam por trás delas. Neste 

caso, não há via de escape senão o ato tradutório. Até o presente momento, Epstein já foi 

traduzido para o Inglês, francês, espanhol, russo, grego, holandês, croata, italiano e 

português brasileiro. As traduções, ao menos para o russo, para o inglês e para o 

português, foram publicadas em edições impressas. 

Após a publicação de Para a próxima mágica vou precisar de asas, os dois livros 

seguintes de Alex, Recalculando o amor e Em primeira mão, do autor (2013 e 2014, 

respectivamente) somente foram lançados originalmente em hebraico em formato digital, 

sem a correspondente edição impressa. É inegável que tal fato se dê por razões de 
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praticidade, economia e independência. Com as versões digitais de seus livros, o autor 

não necessita da estrutura complexa de uma editora e de seu sistema de distribuição.  

Os gastos com revisão e diagramação são mínimos e inexistentes com papel, tinta, 

fotolitos, tipografia, arte, acabamento e divulgação. Além disso, a comercialização das 

obras é feita diretamente por Epstein, por meio de sua editora virtual Indibook, com 

pagamento via Paypal (por débito em cartão de crédito) diretamente em sua conta virtual. 

Pelo lado do comprador, agiliza-se o processo por meio da entrega quase que imediata do 

produto: uma vez confirmado o pagamento, em fração de minutos, os arquivos digitais 

dos livros são disponibilizados para download através de um link enviado para o e-mail 

do leitor. Obviamente, esta lógica não se aplica para as traduções, que necessitam de toda 

a infraestrutura de uma editora comercial, a começar por uma equipe de bem treinados 

tradutores; razão pela qual seus livros em outros idiomas são lançados apenas em versão 

impressa. 

Finalizo este texto com uma reflexão do próprio Epstein sobre o futuro de 

publicações impressas, presente no seu conto “Sobre poetas americanos mortos e redes 

sociais”: 

 

Em Podgoritsa, capital de Montenegro, fui parar numa livraria que se 
chamava, em inglês, “A última livraria do mundo”. Pelo visto era 

também uma das menores do mundo: parecia uma oficina de sapateiro 
na rua Allemby, em Tel Aviv, tinha uma dúzia de pilhas de livros numa 
língua que uma vez se chamou servo-croata amontoados no chão 
(identifiquei o Do que estamos falando quando falamos de amor e 
alguns guias Michelin). O dono, um velho enrugado e engravatado, que 
estava sentado num banquinho do lado de fora do seu cubículo e bebia 
rakia, estava acostumado às perguntas dos turistas – ele explicava num 
inglês polido que a influência dos livros eletrônicos é considerável 
também em seu pequeno país e prometia que não estava longe o dia em 
que além de sua modesta loja não restaria nenhuma livraria em 
Montenegro. (E depois, já que estava provado que o universo se 
expandia com o sofrimento, tampouco no mundo inteiro). (EPSTEIN, 
2014 [2012], p. 18) 
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A FICÇÃO DE MOACYR SCLIAR ENTRE O PASSADO E O FUTURO 

 
Lincoln Amaral (USP)1 

Profa. Orientadora: Berta Waldman (USP) 
 
 

RESUMO: o enredo do romance “Cenas da vida minúscula” oscila entre dois eixos 
narrativos: o passado e o presente. Ao evocar a memória familiar do protagonista, o 
primeiro eixo narrativo aborda elementos da tradição judaica. Após a diáspora 
vivenciada por ele, o segundo eixo narrativo se desenvolve num tempo presente 
angustiante. Certas metáforas potencializam o agudo olhar do autor às complexas 
relações de alteridade decorrentes desse contexto. Presente em toda a obra, o 
antagonismo passado-presente produz diálogo contínuo entre tradição e judaísmo 
diaspórico. Tais polos projetam a perspectiva de um futuro incerto e reificado. O 
protagonista passa por suposto efeito amnésico, cena essa que se apresenta ao leitor 
de forma desconcertante. Tal cenário pode pôr em cheque a verossimilhança 
construída na obra. Se o eixo narrativo do passado foi fruto de uma ilusão, o que dizer 
do presente? Esse dilema descortina aspectos inexplorados das relações entre 
passado-presente, relativiza as noções de tempo, de espaço, dos conceitos de “eu” e 
“outro” presentes na obra. Leva-nos assim a questionar: de que passado, presente, 
futuro se trata? Com esse desfecho Scliar reduplica a ambiguidade do tema escolhido, 
apontando um itinerário marcado pela estranheza, pela circularidade que está a 
serviço do pequeno versus o grande, a floresta versus a cidade, a gênese mágica 
versus o desencanto de sua transformação em memória.  
 
Palavras-chave: Scliar; Judaísmo; Alteridade; Diáspora; Identidade   

 

“... uma ideia que até a mim surpreende, 

e que me faz perguntar se quem a trouxe foi o anjo  

que o vento da História arremessa ao futuro,  

ou um espectro emergindo das sombras  

do passado. (SCLIAR, 1991, p. 235) 2  

 
                                                           
1 Docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). Doutorando na 
Universidade de São Paulo – Departamento de Línguas Orientais - Estudos Judaicos  - Membro do grupo 
de pesquisa: Presença judaica na literatura brasileira – USP. Fone: (19) 98122-2769 – e-mail: 
lincolnbio@superig.com.br 
2 Trecho do romance: Cenas da vida minúscula 
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Uma primeira leitura, mesmo que fragmentária e ainda não sistematizada, da 

fortuna crítica da obra de Moacyr Scliar, mostra que as principais vertentes nela 

desenvolvidas, são o seu caráter de assimilação do estrangeiro ao nacional, e a oscilação 

entre elementos históricos narrados de forma realista, e elementos fantásticos, míticos e 

surreais.  

Esse trabalho pretende contribuir com essas e outras leituras focalizando outro 

aspecto, a meu ver bastante interessante em algumas obras do autor: a relação dialética 

que se estabelece entre passado (nesse caso frequentemente relativo à memória da 

tradição judaica) e o futuro dessa etnia após ter vivenciado o fenômeno da diáspora (um 

futuro incerto, descaracterizado e reificado frente aos valores homogeneizantes do 

capitalismo moderno).  

Trata-se de um foco de análise ainda não desgastado e, portanto, com 

possibilidade de aprofundamento de investigações sobre a obra do autor; tal foco não se 

esgota em si mesmo, isto é, pode ser conectado às leituras existentes, possivelmente 

enriquecendo-as e, por fim, talvez uma análise como esta auxilie a verificação mais 

cuidadosa da percepção dos modos como se enlaçam e se problematizam mutuamente 

história e mito, formas de representação e temas representados. 

Filho de imigrantes provenientes do leste europeu, o escritor judeu-brasileiro 

Moacyr Scliar nasceu em Porto Alegre no ano de 1937. Traduzida em vários idiomas, a 

extensa obra desse autor contempla mais de oitenta títulos classificados em diversos 

gêneros.  

Segundo palavras de Moacyr Scliar sobre a situação dos judeus do leste europeu 

que imigraram ao Brasil:  

Maravilhados embora, os judeus hesitavam ainda em abandonar o seu 

lar. Pobre lar, ameaçado lar, mas lar, em cujo telhado míticos 

violonistas tocavam as melancólicas melodias de um passado que se 

confundia com o presente. Mas não o futuro, cada vez mais incerto – e 

ameaçador. (SCLIAR, 1985, p. 16).3 

A mesma condição é descrita com enfoque sociológico em recente livro de Eva 

Alterman Blay:  

 

                                                           
3 Trecho do livro: Caminhos da esperança: a presença judaica no Rio Grande do Sul. 
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Os judeus na Rússia, na Polônia, na Romênia e na Alemanha estavam 

sujeitos a formas de subordinação que os excluíam dos direitos civis: 

não tinham o direito de se locomover no território, eram obrigados a 

morar em ‘áreas determinadas’, não tinham liberdade de trabalho, 

eram submetidos a numerus clausus4 na educação e, sob os mais 

fortuitos pretextos, eram vítimas de pogroms5”, (BLAY, 2013, p.33).6 

 

Para Nelson Vieira (1995) os textos de Scliar, ao articular a alteridade, 

incorporam a perspectiva do outro. Mais ainda, ao introduzir o ângulo do outro e 

perspectivas fronteiriças, o relato também convida o leitor a situar-se numa posição de 

alteridade e olhar o mundo a partir de uma ótica diferente. Patricia Nuriel (2011) 

acrescenta que essas personagens liminares movem-se com frequência em espaços que 

também são periféricos.  

“A acentuada presença de elementos ficcionais híbridos no trabalho desse autor, 

permite que se eleja o foco analítico de perscrutar os entrelugares originários das 

interseções entre as representações binárias características de Scliar” (WALDMAN, 

2003, p. 104), com especial relevo para aquelas que permeiam as relações entre judeus e 

não-judeus, frequentemente contaminadas por estereótipos, visões tipificadas e outras 

simplificações que obstaculizam a articulação com a alteridade. Essa construção 

identitária dupla ocupa posição nuclear no projeto literário de Scliar, englobando cada 

uma das três fases de sua produção autoral, que será resumida aqui de forma 

esquemática segundo classificação proposta por Ana Cecília Agua de Melo (2004).  

Dos romances da primeira fase, produzidos entre os anos de 1972 a 1979, 

destacam-se: A guerra no Bom Fim (1972)I, O exército de um homem só (1973)II, Os 

deuses de Raquel (1975)III, O ciclo das águas (1975)IV, Mês de cães danados (1975)V, 

Doutor Miragem (1978)VI e Os voluntários (1978)VII.  São obras ambientadas na cidade 

de Porto Alegre e circunscritas ao bairro do Bom Fim. Enfatizam temática relacionada 

as distintas escolhas que opõem entre si gerações dos imigrantes judeus: entre os que 

lutam por conservar suas tradições culturais daqueles que, nascidos no Brasil, almejam 

assimilar-se à cultura hegemônica, opção que os leva habitualmente a abdicar da 

pertença ao seu próprio grupo étnico.    
                                                           
4 Número fixo e coercitivo que restringe a quantidade de pessoas que podem ser aceitas em determinado 
grupo. 
5 Ataques sistemáticos da população em geral, caracterizados por extrema violência, contra os judeus do 
Império Russo e de outros países da Europa Oriental.  
6 Trecho do livro: O Brasil como destino: Raízes da imigração judaica contemporânea para São Paulo 
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A segunda fase da produção de Scliar, que perdurou do ano de 1980 a 1991, 

abarca, entre outras obras de ficção longa, O centauro no jardim (1980)VIII, A estranha 

nação de Rafael Mendes (1983)IX e Cenas da vida minúscula (1991)X. Tais romances 

que não mais se restringem ao microcosmos do bairro do Bom Fim, ampliaram o olhar 

do autor para temas nacionais, uma vez que priorizam painéis históricos e metáforas 

sobre o país. Todavia, conservam traços característicos das letras judaicas, como a 

circularidade, a fragmentação textual, a escrita diaspórica7, a parábola e a 

intertextualidade com a Bíblia e a Cabala.  

De acordo com observação de Berta Waldmann:  

 

Entre a tradição, a inserção no país, e os olhos voltados para Israel, o 

lugar do judeu é intersticial. É desse lugar que emana a ficção de 

Scliar. A vida no intervalo apresenta dificuldades que seus heróis se 

esforçam por superar, à medida que o processo de mestiçagem étnica e 

cultural segue seu curso. (WALDMAN, 2012, p.14).  

 

Parece factível incluir também nesse intervalo instersticial algumas outras 

personagens góim8 do autor, embora elas ocupem tal terreno movediço por outras 

razões. Assim, visando ampliar o ponto de vista analítico convencional, faz-se 

necessário relacionar as representações do judeu e do não-judeu na ficção de Moacyr 

Scliar, visto que as identidades de ambos são usualmente conflitantes e, as vezes, 

dialeticamente complementares. Tais negociações identitárias são recorrentes no 

romance Cenas da vida minúscula.  

São exemplos de romances da terceira fase da produção de Scliar, que ocorreu 

entre os anos de 1992 a 2011, Sonhos tropicais (1992) XI, livro em que o autor narra, no 

solo híbrido entre história e ficção, aspectos sociais da medicina e da vida de Oswaldo 

Cruz que eclipsam a temática judaica. Porém, ela é retomada em A Majestade do Xingu 

(1997)XII, cuja narrativa explora, entre outras questões, períodos específicos da história 

brasileira, descrita novamente com o viés judaico por um personagem-narrador 

imigrante.   

No decorrer de sua trajetória profissional, Scliar compatibilizou as carreiras de 

professor, médico sanitarista e escritor. Vinculado à comunidade científica, militou pela 

                                                           
7 Para maiores informações sobre a Escrita Diaspórica ver artigo de Shaleen Singh nas Referências 
Bibliográficas. 
8 Góim, plural de gói. Termo utilizado pela comunidade judaica para se referir aos não-judeus ou gentios. 
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viabilização de metas em prol da Saúde Pública: o saneamento das águas, o 

aconselhamento médico familiar, a prevenção de doenças, a adoção de políticas para 

mitigar epidemias, o controle microbiológico do ambiente.  

Esta atuação do médico Moacyr Scliar pode ter influenciado seu projeto 

literário, por meio da exploração de imagens, sobretudo de elementos naturais, como a 

água, a terra, os animais, as plantas, os microorganismos, entre outras, utilizadas como 

metáforas auxiliares à arquitetura de suas narrativas.  

Tais elementos reverberam em alguns romances do autor e provavelmente 

amplificam o caráter ambíguo das suas personagens. É provável que eles coexistam em 

um movimento oscilante, ora tratados de forma “realista”, até mesmo com certo rigor 

científico; ora abordados a partir de sua dimensão onírica e simbólica, nesse caso por 

meio de uma perspectiva “fantástica”. 

Para Berta Waldman:  

 

Moacyr Scliar é um dos poucos escritores nacionais que tematiza o 

fenômeno da imigração judaica ao Brasil. O trabalho desse autor pode 

ser considerado em certa medida a contrapartida da literatura dos 

viajantes, responsável por alterar o ponto de vista e o olhar do 

imigrante sobre a própria tradição cultural de origem, de modo a 

permitir sua inserção na nova pátria (WALDMAN, 2003, p. 103-104).  

 

Outro elemento significativo desse filão literário é o dilema crucial que se coloca 

ao estrangeiro: a possibilidade de ser assimilado pela cultura hegemônica e perder sua 

identidade.    

Segundo Haron Jacob Gamal (2009)9, Scliar pertenceria a uma gama de autores 

que poderiam ser considerados como anfíbios culturais, cuja representação literária se 

moldou em duas línguas-culturas de raízes diferentes. A integração entre essas 

polaridades culturais ocorre de forma difícil e dolorosa. Pertencer simultaneamente a 

culturas diversas pode significar, na verdade, não pertencer de maneira segura a 

nenhuma delas; fazer parte de um lugar que se desloca constantemente; ser sempre 

estrangeiro. 

Rico em alegorias e com o traço irônico do melancólico humor de Moacyr 

Scliar, o romance “Cenas da vida minúscula” é narrado em primeira pessoa pelo 

                                                           
9 Tese de doutoramento: O anfíbio cultural na prosa brasileira de ficção, p. 10-1 
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protagonista autodenominado “Baixinho”. O enredo da obra oscila entre dois eixos 

narrativos: o passado e o presente. Essa perspectiva é favorecida pelos temas e recursos 

estilísticos eleitos: a intertextualidade, a fábula, o messianismo e a circularidade. 

Ao evocar a memória familiar do protagonista, o primeiro eixo narrativo aborda 

elementos da tradição judaica. A gênese se inicia com o mago Habacuc, filho do rei 

Salomão. Trata-se de um ser dividido entre duas escolhas: trazer a Amazona pela qual 

seu pai se apaixonara ou transgredir e realizar seu desejo de criar a vida.   

Nessa evocação - impregnada de experiências mitológicas, alquímicas e 

cabalísticas - a dinastia de Habacuc escolhe a segunda opção. Erra por amplo espaço 

movediço, ora no Oriente, ora na Europa, e por fim na América. Atravessa séculos em 

busca da utopia que se concretiza na Amazônia, com a criação da colônia de 

homúnculos ancestrais do protagonista.  

Fruto desta diáspora que o “Baixinho” experimenta, o segundo eixo narrativo se 

desenvolve num tempo presente angustiante. Junto a sua amada Laila, ele é capturado 

da aldeia pelo gigante Naum, personagem que personifica a exploração do pequeno pelo 

grande. Assim, passa a habitar o opressivo apartamento paulistano, e se frustra frente à 

necessidade de sobreviver naquele mundo ambíguo, ao mesmo tempo hostil e sedutor.  

Os minúsculos tentam se adaptar à usura dos gigantes. Certas metáforas 

potencializam o agudo olhar do autor às complexas relações de alteridade decorrentes 

desse contexto. O desenraizado protagonista testemunha a bizarra relação erótica que 

ocorre entre Laila e o seu algoz. Essa “mulherícula” ganhara a boneca Barbie do 

gigante, e, tentando se transformar nela, por meio de um banho de água oxigenada, 

morre intoxicada. O “Baixinho”, por sua vez, é acometido por fantástico processo de 

crescimento (de 10 cm atinge 140 cm) e depois consegue fugir. Pode agora andar, então, 

nas ruas, entre as pessoas “normais”, sem ser notado. Porém, terá ainda de suportar o 

permanente estigma originado de sua baixa estatura.     

Presente em toda a obra, o antagonismo passado-presente produz diálogo 

contínuo entre tradição e judaísmo diaspórico. Tais polos projetam a perspectiva de um 

futuro incerto e reificado. Quase ao apagar das luzes do romance, é isso o que o 

panorama narrativo desenha.   

 O protagonista descobre que a clareira onde nasceu foi substituída por uma 

plantação de arroz. De volta a São Paulo, sofre um surto de malária cerebral e padece 

com “delírios espantosos”. Passa a viver com a namorada Glória, que pretende 
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concretizar um negócio com Naum, o algoz que havia capturado o “Baixinho” na 

floresta.  

Ao visitar o apartamento de Naum, o protagonista mal reconhece o local e a 

história que ali teria vivido. Passa então a se questionar, ele poderia ser um amnésico em 

recuperação? Toda a sua odisseia familiar resultou dos delírios maláricos? Ou está 

apenas confuso? Esse suposto efeito amnésico também se apresenta ao leitor, que pode 

pôr em cheque a verossimilhança construída.  

Se o eixo narrativo do passado foi fruto de uma ilusão, o que dizer do presente? 

Esse dilema descortina aspectos inexplorados das relações entre passado-presente, 

relativiza as noções de tempo, de espaço, dos conceitos de “eu” e “outro” presentes na 

obra. Leva-nos assim a questionar: de que passado, presente, futuro se trata?  

Com esse desfecho magistral, Scliar reduplica a ambiguidade do tema escolhido, 

apontando um itinerário marcado pela estranheza, pela circularidade que está a serviço 

do pequeno versus o grande, a floresta versus a cidade, a gênese mágica versus o 

desencanto de sua transformação em memória.  

 
Referências 
 
1 Obras de Moacyr Scliar 
 
(I) A guerra no Bom Fim. RJ: Expressão e Cultura, 1972; Porto Alegre: L&PM,1981 
 
(II) O exército de um homem só. RJ: Expressão e Cultura, 1973; Porto Alegre: L&PM, 

1983; L&PM Pocket, 1997 

 
(III) Os deuses de Raquel. RJ: Expressão e Cultura, 1975; Porto Alegre: L&PM,1983 
 

(IV) O ciclo das águas. Porto Alegre: Editora Globo, 1975 
 
(V) Mês de cães danados. Porto Alegre: L&PM, 1978 
 
(VI) Doutor Miragem. Porto Alegre: L&PM, 1978; L&PM Pocket, 1998 
 
(VII) Os voluntários. Porto Alegre: L&PM, 1979 
 
(VIII) O centauro no jardim. RJ: Nova Fronteira, 1980; Porto Alegre: L&PM, 1983 
 
(IX) A estranha nação de Rafael Mendes. Porto Alegre: L&PM, 1983 
 
(X) Cenas da vida minúscula. Porto Alegre: L&PM, 1991 
 

6431

Ana
Pencil



8 
 

(XI) Sonhos Tropicais. SP: Companhia das Letras, 1992 

(XII) A Majestade do Xingu. SP: Companhia das Letras, 1997 

 

2 Referências Bibliográficas 

 

BLAY, E.A. O Brasil como destino: Raízes da imigração judaica contemporânea para 

São Paulo. São Paulo: Editora UNESP. 2013. p. 33. 

 

Congresso Internacional da ABRALIC: Tessituras, Interações, Convergências. XI, 

2008, São Paulo. De uma Literatura de Imigração a uma Literatura Migratória: Breve 

Análise da Obra de Moacyr Scliar. São Paulo: Edusp, 2009. 

 

DE MELO, A.C.A. Humildes livros, bravos livros: cenas da história brasileira na 

ficção de Moacyr Scliar. Campinas: DTL/IEL/Unicamp. Dissertação de Mestrado.2004. 

pp. 1-3. 

 

GAMAL, J.G. Estrangeiros – O anfíbio cultural na prosa brasileira de ficção. São 

Paulo: Ibis Libris, 2013. 

 

NURIEL, P. O significante “Israel” na novelística de Moacyr Scliar. Revista do 

instituto cultural judaico Marc Chagall, Porto Alegre, v.3, n.1, jan/jun), p.87-96, 

2011. 

 

SCLIAR, M. Caminhos da esperança: a presença judaica no Rio Grande do Sul. Porto 

Alegre: RIOCELL, Vol.II. 1985. p. 16. 

 

SINGH, S. Diaspora literature: a testimony of realism, 2008. In: BRAGA, C.R.V. &  

 

GONÇALVES, G.R. Diáspora, espaço e literatura: alguns caminhos teóricos: Revista 

Trama. Vol. 10, Núm. 19, 2014 p. 37 – 47. 

 

VIEIRA, N. Jewish Voices in Brazilian Literature: A Prophetic Discourse of Alterity. 

Gainesville: University Press of Florida, 1995. P.203. 

6432

Ana
Pencil



9 
 

WALDMAN, B. Entre Passos e Rastros: Presença Judaica na Literatura Brasileira 

Contemporânea. São Paulo: Perspectiva, 2003. pp. 103-4. 

 

WALDMAN, B. Os caminhos da ficção de Moacyr Scliar. Arquivo Maaravi: Revista 

Digital de Estudos Judaicos da UFMG, v. 6, n. 11, 2012. 

 

ZILBERMAN, R. A Ficção de Moacyr Scliar. Suplemento Literário, Minas Gerais, V. 

15, n. 808, março 1982, p. 8. 

 

3 Referências Gerais 

 

ADORNO, T. W., HORKHEIMER, M. Dialética de esclarecimento: fragmentos 

filosóficos. Trad. Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.    

 

ANDERSON, P. “Trajetos de uma forma literária”. Trad. Milton Ohata, in Revista 

Novos Estudos, CEBRAP, número 77, março de 2007, p.p. 205-220. 

 

BACHELARD, G. A água e os sonhos. Tradução: Antonio de Pádua Danesi. São Paulo: 

Martins Fontes, 1989. 

 

BENJAMIN, W. “O narrador. Considerações sobre a obra de Nicolai Leskov”. In: 

Obras escolhidas, v. I, Magia e técnica, arte e política. Trad. S.P. Rouanet. São Paulo: 

Brasiliense 1985. p.p. 197-221. 

 

CAPELA, C.E.S. Representações de Migrantes e Imigrantes: O Caso de Juó Bananére. 

Revista da Biblioteca Mário de Andrade, vol. 52, 1994. 

 

ELIAS, N. Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder a partir de 

uma pequena comunidade. Trad. de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.  

 

FAUSTO, B.(org.). Fazer a América. 2a ed., São Paulo, Edusp, 2000. 

 

FREUD, S. O Estranho. In: Obra Completa. Vol. 17, São Paulo, Standard. 

6433

Ana
Pencil



10 
 

GAGNEBIN, J. M. História e Narração em Walter Benjamin. S. Paulo: Perspectiva, 

1999. 

 

GIRARD, R. A violência e o sagrado. Trad. Martha Conceição Gambini. São Paulo: 

Paz e Terra, 1998 

 

IGEL, R. Imigrantes Judeus/Escritores Brasileiros: O Componente Judaico na 

Literatura Brasileira. São Paulo, Perspectiva, 1997. 

 

JAMESON, F. “O romance histórico ainda é possível?”. Trad. Hugo Mader. Revista 

Novos Estudos, CEBRAP, no. 77, março de 2007, p.p. 185-203. 

 

LESSER, J. O Brasil e a Questão Judaica (Imigração, Diplomacia e Preconceito). 

Trad. Marina Sanematzu. Rio de Janeiro, Imago, 1995.  

 

LEVI, P. Os afogados e os sobreviventes. Trad. Luiz Sérgio Henriques. Rio de Janeiro: 

Paz e terra, 1990.  

 

MOISÉS, M. Dicionário de termos literários. São Paulo: Cultrix, s./d. 

 

SAYAD, A. A Imigração ou os Paradoxos da Alteridade. Trad. Cristina Murachco. São 

Paulo, Edusp, 1998. 

 

SARLO, B. Tempo Passado: Cultura da memória e guinada subjetiva. Trad. Rosa 

Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

 

SORG, B. Sociabilidade Brasileira e Identidade Judaica. In: Identidades Judaicas no 

Brasil Contemporâneo. Rio de Janeiro, Imago, 1997. 

 

SZKLO, G. S. O Bom Fim do Shtetl: Moacyr Scliar. São Paulo, Perspectiva, 1990. 

 

VIEIRA, N. Hibridismo e Alteridade: Estratégias para Repensar a História Literária. 

Cadernos de Centro de Pesquisas Literárias. Porto Alegre, PUC-RS, vol. 4, no 2, nov. 

1998. 

6434

Ana
Pencil



11 
 

ZILBERMAN, R. . Moacyr Scliar. Território da emoção. Crônicas de Medicina e 

Saúde. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. v. 1. 275p . 

 

ZILBERMAN, R. (Org.) . Moacyr Scliar. A poesia das coisas simples. 1. ed. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2012. 256p . 

 

ZILBERMAN, R. . Do estigma à liberação: representações dos judeus na literatura 

brasileira. Revista Iberoamericana, v. LXXVI, p. 63-79, 2010. 

 

ZILBERMAN, R. ; BAILEY, C. F. . Brasil, Brasis, ou: a hora e a vez das minorias 

étnicas. Revista Iberoamericana, v. LXXVI, p. 11-21, 2010. 

 

ZILBERMAN, R. . Do Bom Fim para o mundo. Webmosaica, v. 1, p. 116-120, 2009. 

 

ZILBERMAN, R. . Moacyr Scliar e a literatura sonhada. Brasil (Porto Alegre), v. 36, 

p. 5-21, 2007. 

 

ZILBERMAN, R. . O judeu de Malta: matriz de um mito negativo. Matraga (Rio de 

Janeiro), Rio de Janeiro, v. 17, p. 71-79, 2005. 

 

ZILBERMAN, R. . Moacyr Scliar: escritor de Porto Alegre. Ecos (Porto Alegre), Porto 

Alegre, v. 10, n.23, p. 42-42, 2003. 

 

ZILBERMAN, R. . Moacyr Scliar e O Ideal do Livro. CADERNOS DE 

ALFABETIZACAO E LEITURA, Niterói, v. 1, n.1, p. 11-14, 1993. 

 

 

   

6435

Ana
Pencil



	 1 

 

O ROL DAS COISAS OU DAS LISTAS E ENUMERAÇÕES NA LITERATURA 

SOBRE A SHOAH: VER: AMOR, DE DAVID GROSSMAN (MOMIK) 

Lyslei Nascimento (UFMG) 

RESUMO: O romance Ver: amor, de David Grossman (publicado em 1989, em Israel, 
e em 1993 e 2007, no Brasil) constitui-se como uma das mais originais narrativas 
ficcionais pós-Shoah. Por intermédio de listas e enumerações, o escritor promove “uma 
solução estética radical”, na medida em que fragmentos, dos mais inusitados, como as 
referências álbuns, zoológicos, catálogos e bibliotecas, por exemplo, fazem emergir, do 
discurso, vozes que vão, pouco a pouco, sendo confundidas até se reduzirem, ou se 
afirmarem, como verbetes de uma rede, ironicamente chamada de enciclopédia 
completa, ao final do livro. Jorge Luis Borges, Italo Calvino, Umberto Eco e Berta 
Waldman forneceram o aporte teórico principal utilizado neste estudo. Os fazedores de 
listas na trama do romance apontam para uma possível representações do escritor 
contemporâneo que, com suas obsessões e fantasias, intentam, pela ficção, reconstruir, 
mesmo que precariamente, a vida em fragmentos. 
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 [...] os pais lhe perguntavam sempre porque ele tem 
que ficar tanto tempo no quarto da avó ouvindo os 
falatórios dela numa língua que ninguém mais 
consegue entender, essa língua que Momik disse que 
entende tudo. É fato. Porque Momik tem um talento 
assim. Para todas as línguas que ninguém entende. E 
ele consegue entender também quando se silencia ou 
quando são ditas só três palavras a vida toda [...]. 

David Grossman 

Esta lista... é um bem absoluto. 
A lista é vida. 

Itzhak Stern 

 

 O romance Ver: amor, de David Grossman (2007), constitui-se como uma das 

mais originais narrativas ficcionais pós-Shoah. Para Berta Waldman, o que o escritor 
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promove, nesse texto, é “uma solução estética radical” (WALDMAN, 2009, p. 73-78), 

na medida em que escritores, personagens e intertextos, dos mais inusitados, como as 

referências a Franz Kafka ou a Conan Doyle, por exemplo, fazem emergir, do discurso, 

vozes que vão, pouco a pouco, sendo confundidas até se reduzirem, ou se afirmarem, 

como verbetes de uma enciclopédia, ironicamente chamada de completa, ao final do 

livro. 

 O texto, que é dividido em quatro partes, potencializa, em cada uma delas, 

tentativas precárias de compreensão de uma “experiência-limite”, a Shoah. Na primeira 

parte, “Momik”, o leitor se vê enredado pela memória de um menino que, em Israel, nos 

idos de 1959, irá viver a inesperada chegada, em casa, do tio-avô, que todos julgavam 

morto pelos nazistas.  

 Na segunda parte, intitulada “Bruno”, Momik, já adulto, constrói uma espécie de 

biografia fantástica do escritor judeu-polonês Bruno Schulz. Se na vida real, Schulz é 

morto por um oficial nazista, na escrita, Momik o faz escapar, mergulhando-o no mar e 

transformando-o em um salmão. 

 Em “Vasserman”, o personagem que foi criança na primeira parte e escritor na 

segunda, recria as histórias infantis protagonizadas pelas “Crianças do coração”, do tio-

avô, Anshel Vasserman. A narrativa, como uma caixa chinesa, ou uma boneca russa, é 

apresentada em abismo, fazendo confundir a vida e a obra de Momik, do tio-avô, 

entretecida a vida e a obra de Bruno Schulz. 

 Na quarta e última parte, “A enciclopédia completa da vida de Kazik”, conta-se, 

por intermédio de uma lista de verbetes, a história de Kazik, um dos personagens 

infantis de Vasserman, o tio-avô de Momik. Livros dentro de livros, ficção dentro da 

ficção, como queria Jorge Luís Borges (1999, p. 504-506), apontam para um vertiginoso 

abismo na escrita como sugere Umberto Eco, em As vertigens das listas (2010). 

 Narrar ficcionalmente a Shoah, evidenciando a fragmentação no e do discurso 

por meio de listas e de enumerações parece ser uma aproximação possível a esse tipo de 

relato pela ficção. Para além da mera constatação das rupturas, este estudo busca, na 

análise das listas construídas por narradores e personagens, não ignorar a “evocação de 

imagens memoráveis”, como queria Italo Calvino (1988).  

 Apesar de as listas e as enumerações estarem presentes em todo o romance Ver: 

amor, sempre evidenciando a tensão entre exatidão e multiplicidade, neste texto, irei me 

deter em algumas poucas listas da primeira parte, “Momik”, com o objetivo de 

demonstrar a importância dessa estratégia de enunciação na literatura contemporânea.  
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 Em “Momik”, ao ficcionalizar e embaralhar os vários tipos de listas, as práticas, 

objetivas e finitas, como as do cardápio do restaurante de Bela Marcus, e as 

potencialmente infinitas, as subjetivas ou poéticas, como as do nome próprio de Momik, 

o narrador põe em evidência a falta essencial do discurso do trauma, sua precariedade e 

fragmentação, mas com isso, faz emergir, também a enumeração que evoca o valor do 

pormenor e, paradoxalmente, sua resistência na constituição do discurso e da memória. 

O narrador, assim, nessa primeira parte, apresenta ao leitor o menino em torno do qual 

se tecerá a história: 

É preciso contar também que o nome completo dele era Shlomo 
Efraim Neuman. Em memória de fulano e beltrano. Se fosse possível, 
eles lhe dariam cem nomes. Vovó Heni fazia isto todo o tempo. Ela o 
chamava de Mordechai e de Leibele e de Shepsele e de Mendel, e de 
Anshel e de Sholem e de Humek e de Shlomo Haim, e assim Momik 
aprendeu a conhecer a todos: Mendel foi para a Rússia ser comunista, 
nebech [que terrível pena], e desapareceu lá, e Sholem o iidichista que 
viajou de navio para a América e o navio naufragou, e Isser que 
tocava violino e morreu nas mãos dos nazistas imach shmam 
vezochram [que os seus nomes sejam apagados da memória], e 
Leibele e Shepsele os pequeninos, que já não havia lugar para eles 
junto à mesa, tão grande era a família [...]. (GROSSMAN, 1993, p. 
25-26) 

O nome próprio poderia ser, numa abordagem factual, uma lista finita e completa. No 

entanto, a noção de finitude é desconstruída à medida que as alusões intertextuais 

podem nela ser evocadas. Como se pode observar, a lista de nomes e a referência a 

“cem nomes” dão-se fragmentariamente, expondo um texto interminável, num ritmo 

quase sem marcas de pontuação, constituindo o labirinto no qual o menino e sua 

condição multifacetada estão imersos e para qual o leitor será tragado. 

 Para Borges, a beleza do título de As mil e uma noites reside no fato de a palavra 

“mil” ser, para nós, quase um sinônimo de “infinito”:  

Dizer “mil noites” é dizer infinitas noites, as muitas noites, as 
inumeráveis noites. Dizer “mil e uma noites” é acrescentar uma ao 
infinito. Lembremos uma curiosa expressão inglesa. Às vezes, em 
lugar de dizer “para sempre”, “for ever”, diz-se “for ever and a day”, 
para sempre e um dia”. (BORGES, 2000, p. 259) 

De forma semelhante, na lista de nomes de Momik, a noção de numeral é intensificada 

pelos mais variados papeis a que a ele estão destinados. Todos os nomes, além do 

apelido, Momik, inscrevem o menino em uma tradição de personagens e de histórias 

que vêm neles impregnadas. Assim, a lista que, num primeiro momento, aponta para um 
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“nome completo” é, na verdade, uma porta para o infinito. O nome é, pois, em 

Grossman, o resultado, inapreensível, de inscrições de histórias na história de Momik.  

 Momik, o menino de cem nomes, de prodigiosos papéis, irá se encontrar com o passado, 

nessa primeira parte do romance, por intermédio do tio-avô, o escritor de histórias infantis 

Anshel Vasserman: 

Assim foi que, alguns meses depois que vovó Heni morreu e a 
puseram debaixo da terra, Momik recebeu um novo avô. Este avô 
chegou no mês hebraico de Shevat do ano de 5719 da Criação, que é o 
ano de 1959 do outro calendário, e não chegou através do programa de 
rádio de saudações aos novos imigrantes que Momik tinha de ouvir 
diariamente entre uma e vinte e uma e trinta da tarde quanto almoçava 
– e prestar bem atenção se nele mencionavam um dos nomes que o pai 
anotara numa folha; não, o avô chegou numa ambulância do Maguen-
David-Azul que parou à tarde, em meio a um temporal, junto à 
mercearia de Bela Marcus, [...]. (GROSSMAN, 1993, p. 1) 

Esse primeiro parágrafo do romance prepara o leitor para listas visíveis e invisíveis que 

constituirão a narrativa. As primeiras, explícitas, como a dos nomes de Momik, criam a 

ilusão de uma completude, mas irá se revelar como uma lista aberta. As listas invisíveis 

fazem entrever, na urdidura, uma estrutura quase transparente no romance, mas que, no 

entanto, delineiam uma escuta atenta a coisas aludidas e não explicitadas. 

 A escuta, que é anunciada com a chegada do tio-avô, começa no manicômio. No 

hospício de Bar-Yam, há 10 anos, ou seja, desde 1949, o velho Anshel Vasserman 

cantava e falava sozinho, sem ninguém compreendê-lo: 

Há um mês, mais ou menos, ele começou a abrir a boca, e a dizer 
nomes de toda espécie de gente, e também o nome da sra. Heni Mintz, 
e o nosso diretor fez um pequeno trabalho, diríamos de detetive, e 
descobriu que todas as pessoas que ele falou já morreram, abençoadas 
as suas memórias, e que a sra. Heni Mintz, está registrada aqui, em 
Beit Mazmil, em Jerusalém, e que também ela, descanse em paz, já 
morreu [...]. (GROSSMAN, 1993, p. 3) 

O que se percebe, nesse trecho, é que Vasserman falava. Somente não era ouvido. O 

motorista da ambulância chama a atenção para o fato de o diretor da instituição se tornar 

um detetive. Ou seja, começa a ouvir, e ouvindo, escuta. A partir daí, trata de investigar 

os nomes citados por Vasserman e encontra sua família. O diretor-detetive, como o 

leitor, descobre que todos os nomes citados aludem à pessoas mortas. O item que resta, 

no entanto, dessa lista invisível (e sob o signo da morte), é o nome da avó de Momik 

que, embora já falecida também, pôde conectar o irmão desmemoriado à família em 

Jerusalém. 
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 A cumplicidade que se estabelece entre Momik e o tio-avô Anshel, também se 

fará notar entre Momik e vovó Heni. Momik desce ao porão, apesar do medo do escuro 

e da sujeira, para encontrar o kifat da vovó. Nessa espécie de baú, muito bem amarrado, 

no qual se encontravam roupas e pertences que ela havia trazido de Lá e um Taitsh-

Chumash (Pentateuco para instruir as crianças), uma tábua para preparar massa 

folheada, sacos cheios de pena de ganso, um caderno com toda a espécie de coisas ela 

havia escrito em ídiche, uma espécie de memórias “de quando ela ainda tinha memória” 

e uma folha de jornal muito velho, que ela havia lhe mostrado, com uma história que 

Anshel Vasserman, o irmão dela, havia publicado, há anos na Europa.  

 Assim, no porão da casa, o baú; no baú, um caderno; dentro do caderno, uma 

folha de jornal; na folha de jornal, um conto... Essa série de imagens umas dentro das 

outras aponta para o caráter expressivo das listas que, numa estratégia de construção 

textual em que os vários itens de conteúdos e de continente são colocados como caixas 

chinesas elevando à máxima potência os níveis narrativos ali presentes. 

 Uma das tarefas a que o menino era incumbido era, então, antes de saber da 

existência do tio-avô, prestar atenção se no programa de rádio mencionavam um dos 

nomes que o pai anotara em uma folha de papel. Invisíveis ao leitor, tanto a do pai 

quanto as que são lidas no rádio, essas listas, no entanto, refletem a decisão, traduzida 

em resistência, do não esquecimento. 

 Ao compor álbuns, com selos que ele mesmo desenha, cataloga e pesquisa, 

Momik revela sua condição de criador a partir da paixão infantil por coleções. Para 

Armando Silva, 

Essa vocação narrativa nos leva a encarar esse tesouro visual também 
como fato literário, pois há diferença entre guardar e classificar fotos 
para reconhecer alguém quanto a um traço distintivo e fazê-lo para 
destacar esse alguém como membro de um grupo, juntando as 
imagens para recriá-las aos olhos com um relato caprichoso, que se 
atualiza com o passar dos anos. (SILVA, 2008, p. 23) 

O fascínio e a obsessão do menino pelas listas revelam, na menção a cadernos, diários, 

livros, atlas e catálogos, o seu potencial criativo. Os seus inúmeros cadernos, de 

exercícios, de espionagem, de desenhos, de selos, de estudos pátrios, não podem ser 

vistos apenas como tentativas de “um escolar que começa a exercitar-se dispondo suas 

palavras sobre a extensão dos aspectos do mundo” para “exprimi-los após uma série de 

tentativas, rascunhos, aproximações.” (CALVINO, 1988, p. 89). Momik é um 

personagem que traduz toda uma condição literária da hipermemória, um alter cop, 
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como um Funes, o célebre personagem de Borges (1998. p. 539-546), mas que desloca, 

ou é deslocado, da paralisia a que está preso o personagem borgiano, para a de detetive-

copista-escritor, que reinventa a tradição e a memória de si e do outro. 

 Além dos cadernos secretos com as incontáveis listas, como a dos erros de 

imprensa que ele detecta, incluindo os já identificados e inventariados em erratas; dos 

álbuns e de seus selos, que ele mesmo desenha, como “todos os animais” da Terra de 

Lá, a Europa, uma lista viva vem povoar, assustadoramente, o universo de Momik. 

Trata-se de um mini-zoo que ele resolve conceber.  

 Uma coleção, ou uma lista de animais em pequena escala, conforma o minizoo 

de Momik. A empreitada do menino é confinar esse sinistro elenco no porão da casa dos 

pais: 

Tentou descrever para si mesmo a casa do Caçador, com grandes 
tapetes das peles dos animais e uma prateleira especial para rifles, 
arcos e cachimbos, e, fincadas na parede, cabeças de animais nazistas 
que ele já tinha caçado nas florestas, com olhos de vidro [...]. 
(GROSSMAN, 1993, p. 56) 

Nesse caso, o ambiente de caça, recriado imaginariamente pelo menino, conforma os 

nazistas como os animais que seriam caçados por Wiesenthal, que o menino imagina 

como um caçador nos moldes dos personagens que ele lia e vê em suas fotografias e 

ilustrações em verbetes de enciclopédias, em revistas e romances, bem como em 

imagens de aventureiros e de suas histórias divulgadas em artigos de jornal.   

 Em seu minizoo, Momik intenta recriar a “Besta Nazista”, na sua imaginação 

infantil, compreendida como um monstro imaginário ou dinossauro gigantesco, que 

parece “provir de qualquer animal, é só lhe darem tratamento adequado e comida 

adequada” (GROSSMAN, 1993, p. 11-12).  

 Os zoológicos são, tradicionalmente, instituições dedicadas à uma lista ou 

coleção, arquivo ou reserva de animais. Antes dos modelos atuais, coleções vivas foram 

mantidas pelos reis desde o Antigo Egito e pelos soberanos da Suméria (MENEZES, 

2010). John Berger afirma que  

O zoológico é o local onde espécies e variedades de animais o mais 
numerosas possíveis são colecionadas a fim de que se possa os ver, 
observar, estudar. Em princípio, cada jaula é uma moldura que 
enquadra um animal no seu interior. Os visitantes vão aos zoológicos 
para ver os animais. Eles avançam de jaula em jaula, como um 
visitante de uma galeria de arte que para diante de um quadro depois 
se dirige ao seguinte. Mas no zoológico, a visão é sempre má, 
distorcida. (BERGER, 1978. p. 822) 
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Assim, Momik acredita que 

[...] tudo o que nos parece hoje misterioso, amedrontador e obscuro é 
possível torná-lo totalmente claro, porque tudo é uma questão de 
lógica, e tudo tem uma explicação, assim é em aritmética e assim é em 
tudo [...]. (GROSSMAN, 1993, p. 19) 

Para além de todo esse desejo de lógica e de aritmética, que as listas poderiam 

representar, as certezas são reiteradamente ameaçadas e abaladas. Momik resolve recriar 

a “Besta Nazista”, para treiná-la, como se fosse possível domesticá-la, a ponto de ela 

modificar o comportamento e parar de supliciar as pessoas com as quais ele convive. 

Além disso, ele espera que ela possa contar tudo o que havia acontecido na Terra de Lá 

e o que tinha feito às pessoas. No depósito pequeno e escuro, embaixo da casa, ele, 

como um cientista-mirim ou um colecionador enlouquecido, prepara-se para criar o 

nocivo animal (GROSSMAN, 1993, p. 28).  

 Assim, no porão da casa da família, Momik trava uma “guerra”: 

[...] e o cheiro dela é fedorento e concentrado, cheiro de umidade e 
mofo, cheiro de animais e de cocô de animais, e todos estes sons 
amedrontadores que há lá na escuridão, os farfalhares e os sussurros e 
os rosnados e uma grande garra que toca na parede da jaula, uma asa 
que se estende lentamente e algum bico que se abre e se fecha com um 
rangido, [...] e só uma gota de luz penetra através de uma janelinha, 
também coberta com papelão, e com a ajuda desta luz os olhos 
começam a se acostumar lentamente à escuridão e então é possível ver 
com dificuldade que no chão, ao longo da parede oposta, estão 
colocados alguns caixotes e isto ocorre porque a caçada ainda 
continua. (GROSSMAN, 1993, p. 37-38) 

A enumeração das características desse embate infantil com algo que ele não sabe do 

que se trata é acompanhada pela escuridão. Chamados de “despojos de guerra”, os 

animais de Momik, seu minizoo ou bestiário pessoal, espelham-se nos escritores e 

artistas que ele elege como seus precursores como Kafka ou Schulz... Momik, que já 

apresenta inúmeros comportamentos que o diferem de outras crianças do romance, não 

passa pela experiência de criar o seu mini-zoológico impunemente.  

 Da cozinha da mãe ele rouba pratos velhos e xícaras meio quebradas para por 

comida para os animas, flagrado pela mãe, o menino grita, mente, joga-se ao chão, 

chutando com as mãos e pés, diz coisas que ele nunca havia dito antes. A mãe se assusta 

treme sobre a boca, arregala os olhos. Por seu lado, Momik se admira de que “possuía 

tais palavras no coração.” Afinal, antes de lutar com a Besta, ele nunca havia falado 

assim com ela nem com ninguém. 
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 No depósito escuro, é difícil para ele ficar ali e incitar a Besta a sair. Assim, 

basta que, por exemplo, o corvo estenda e bata um pouco as asas pretas para que as 

calças dele fiquem molhadas. Além disso, também a camiseta fica molhada e 

malcheirosa de suor. O gato, que mia o tempo todo, com uivos longos e que parecem 

perversos, aos ouvidos dele, é assustador. Momik tem pena do gato, mas tem medo de 

abrir a jaula para soltá-lo e ser atacado pelo animal. Desse modo, afirma o narrador: 

“Momik sente um pouco como se ele fosse prisioneiro do gato, e não o contrário” 

(GROSSMAN, 1993, p. 41). 

 O mini-zoo de Momik configura-se, assim, numa tentativa frustrada de realizar 

um projeto de obra bem definido e calculado, mas sob a qual não passa impunemente. A 

evocação de imagens visuais nítidas, incisivas e memoráveis, mais horrorizam do que 

amenizam a memória. O desejo de uma linguagem, que tenta ser a mais precisa 

possível, a fim de traduzir não só a Shoah, mas a imaginação – com suas fantasias e 

medos – deixa entrever, o caráter monstruoso que as lidas e enumerações podem 

adquirir. 

 Daí que, outros espaços poderiam, no afã de tudo querer abarcar, ser vistos como 

monstruosos. Trata-se, no romance, dos museus e bibliotecas. Na sala de leitura dos 

adultos na biblioteca, Momik devora os livros de História sobre as coisas que os 

nazistas fizeram. Ele olha durante muito tempo para fotografias que ele não 

compreende: 

Viu fotos de pais que precisaram escolher entre dois filhos qual ficaria 
com eles e qual iria para sempre, e tentou pensar em como eles 
escolheriam e de acordo com o que, e viu como um soldado obrigava 
um velho a montar um outro velho como se fosse um cavalo, e viu 
fotos de execuções de inúmeras formas que jamais soube que 
existiam, e viu fotos de covas nas quais estavam enterrados juntos 
muito mortos que jaziam de formas diferentes, um sobre o outro e um 
com o pé no rosto do outro e outro com a cabeça virada tão torta, que 
Momik, mesmo que tentasse, não conseguia virar assim, e desta 
forma, lentamente, Momik começou a compreender coisas novas, 
como por exemplo, quanto o corpo da pessoa é frágil e quebradiça em 
todo tipo de formas e em todas a direções, basta que se queira quebra-
lo, e como família é algo frágil se se deseja desmontá-la, isto pode 
acontecer num segundo, e tudo se acaba para sempre. (GROSSMAN, 
1993, p. 66) 

O aprendizado sobre a Shoah, apesar do silêncio dos pais, dos sobreviventes do bairro, 

portanto, começa a atuar sobre o menino. Diante dos horrores lidos e vistos nas 

fotografias da biblioteca, ele emudece, nada vê ou não ouve. Esse conhecimento sobre o 
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mal que se abateu sobre a humanidade fará com que Momik recorra a Bela Marcus, com 

perguntas que parecem não ter fim: 

O que são trens da morte, Bela? Para que eles mataram também 
criancinhas? O que as pessoas sentem quando cavam a própria cova? 
Hitler teve mãe? É verdade que eles tomavam banho com sabão feito 
de seres humanos? Onde estão matando agora? O que é jude? O que 
são experiências com seres humanos? E o que e o que e o que que e 
como e como e por que e Bela, que já tinha percebido o quanto isto 
era decisivo e importante, a tudo respondia e nada ocultava [...]. 
(GROSSMAN, 1993, p. 78) 

A despeito da ordem dos pais de não revelar a Momik os horrores do que se passou na 

Shoah, Bela resolve responder as perguntas que põem diante do personagem e do leitor, 

o desconhecido, não sem uma dose de incredulidade, uma lista de perversidades, 

sadismos e toda sorte de malignidade inimagináveis. 

 O que aprende com os pais, com seus silêncios e pesadelos, o que observa e 

ouve dos vizinhos sobreviventes, todos sequelados de uma forma ou de outra por 

doenças físicas e psicológicas, além do que devora nas bibliotecas, nos jornais e 

programas de rádio, conformam toda uma memória assustadora que poderia paralisar ou 

emudecer. Ao contrário, Momik acrescenta a fantasia e a ficção para se inscrever nessa 

complexa urdidura.  

 Na semana em que o tio-avô chega, por exemplo, ele começa a desenhá-lo para 

o que chama de “selos do reino” e abaixo do desenho escreve “Anshel Vasserman. 

Escritor hebraico que pereceu no Holocausto.” (GROSSMAN, 1993, p. 9). Algo de 

epitáfio reside nessa estranha escrita que acompanha e expande a sugestão da imagem. 

O registro, quase cruel, de Momik abaixo do desenho do tio-avô, alude a também 

terrível frase de Elie Wiesel, quando da morte de Primo Levi, em 1987: “Primo Levi 

morreu em Auschwitz quarenta anos atrás”.1  

 Para além da homenagem ao tio-avô, o registro da sua morte no Holocausto, 

portanto, desconsiderando-lhe a vida pós-Shoah, apontaria para o fim de Vasserman 

enquanto escritor, mas paradoxalmente põe em cena o menino, copista dos textos do 

avô, a princípio, e criador de seus próprios textos, depois, trançando a sua vida com a de 

outros escritores e artistas. Momik surge, a partir da obsessão por listas que apontam 

para o desejo de recompor os cacos de um mundo que não pode mais ser representado a 

partir de uma noção de totalidade, na vertigem causada por suas tentativas de 

																																																													
1 Ver a referência completa nas referências. 
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catalogação, como uma instigante metáfora do escritor pós-Shoah. As listas do 

personagem, copista-desenhista-detetive, desvelam o que resiste no testemunho dos 

sobreviventes e é a partir delas e com elas, que o escritor contemporâneo pode, “através 

de uma janelinha”, “com dificuldade”, deixar falar os fragmentos tortuosos da 

existência. 

 

Referências 

 

“A Hard Case: The Life and Death of Primo Levi”. Disponível em: 
<http://www.newyorker.com/magazine/2002/06/17/a-hard-case>. Acesso em: 30 jan. 
2016. 

BERGER, John. Le Zoo. Critique: revue générale des publications française et 
étrangères. Paris, v. 34, n. 375-376, p. 821-824, août/sept. 1978. p. 822. (citado e 
traduzido por MENEZES, 2010, p. 50) 

BORGES, Jorge Luis de. As mil e uma noites. Trad. Sérgio Molina. In: ______. Jorge 
Luis Borges. Obras completas III (1975-1985). Vários tradutores. São Paulo: Globo, 
2000. 256-268. (Sete noites, 1980). 

BORGES, Jorge Luis. A ficção vive na ficção. Trad. Sergio Molina. In: ______. Jorge 
Luis Borges. Obras completas IV. Vários tradutores. São Paulo: Globo, 1999. p. 504-
506. 

BORGES, Jorge Luis. Funes, o memorioso. In: ______. Jorge Luis Borges. Obras 
completas. v. 1. Trad. Flávio José Cardozo. São Paulo: Globo, 1998. p. 539-546. 

CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo milênio. Trad. Ivo Barroso. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1988. 

ECO, Umberto. A vertigem das listas. Trad. Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Record, 
2010. 

GROSSMAN, David. Ver: amor. [‘Aien ‘erech: ahavá]. Trad. Nancy Rozenchan. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. (1ª edição). GROSSMAN, David. Ver: amor. Trad. 
Nancy Rozenchan. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. (2ª edição). 

MENEZES, Filipe Amaral Rocha de. Animais biográficos: um estudo de Poliedro, de 
Murilo Mendes. Belo Horizonte: Programa de Pós-graduação em Estudos Literários da 
UFMG, 2010. 

SILVA, Armando. Album de família: a imagem de nós mesmos. Trad. Sandra Martha 
Dolinski. São Paulo: Senac, 2008. p. 23. 

WALDMAN, Berta. A memória vicária em Ver: amor, de David Grossman. 
WebMosaica, v. 1, n. 2 (jul.dez.), 2009. 

 

6445

Ana
Pencil



1 
 

UMA ANÁLISE DO NÚMERO 120 NA BÍBLIA HEBRAICA COMO MEDIDA DE TEMPO 

 

Autor: Manu Marcus Hubner (USP) 

Orientadora: Suzana Chwarts (USP) 

 

Resumo 
Alguns números se destacam na Bíblia Hebraica pelo seu significado ou simbologia. O número cento e vinte é um deles. 
Além de suas qualidades matemáticas, o número cento e vinte possui qualidades simbólicas singulares. Esse número 
figura no Livro do Gênese como medida de tempo, no momento em que um limite de cento e vinte anos é decretado como 
expectativa máxima de vida do homem (Gn 6:3). Esse número também corresponde aos anos de vida do profeta Moisés 
(Dt 34:7). Além disso, o número cento e vinte está relacionado ao período de cento e vinte anos em que Noé construiu a 
arca para sobreviver ao dilúvio (Gn 6), aos cento e vinte dias em que Moisés esteve sobre o Monte Sinai em três períodos 
de quarenta dias cada, como também ao período de três gerações convencionais de quarenta anos cada, exemplificado 
pelo pacto de Deus com o povo de Israel: “...guardes todos os Seus estatutos e os Seus preceitos que eu te ordeno – tu, teu 
filho e o filho de teu filho...” (Dt 6:2). A Bíblia Hebraica pode, então, ser compreendida como um contrato entre Deus e o 
povo de Israel. Portanto, o teor simbólico do número cento e vinte se relaciona com sua subdivisão em três ciclos de 
quarenta anos cada, representado por uma instituição muito importante do mundo antigo: o contrato, que é celebrado entre 
três gerações convencionais, para as quais a Bíblia Hebraica atribui a extensão convencional de quarenta anos. E três 
gerações de quarenta anos representam exatamente cento e vinte anos. Além disso, é costume utilizarmos no hebraico 
moderno a expressão “‘aḏ    
mê-’āh  wə-‘eś-rîm ”, desejando a alguém que viva até os cento e vinte anos, o que demonstra que o hebraico moderno 
está calcado em tradições antigas. 
 

Palavras-chave 
Bíblia Hebraica. Cento e Vinte. Genesis. Números.  
 

O número cento e vinte ocorre como referência numérica tanto na Bíblia Hebraica1 como em outras 

literaturas antigas, em diversas áreas, como parâmetro da organização humana. Na Bíblia Hebraica, o número 

cento e vinte ocorre onze vezes, e mais sete vezes como cento e vinte mil. Estas ocorrências representam 

unidades completas de tempo, espaço (áreas ou territórios), peso, pessoas ou animais2.  

 

                                                        
1 A Bíblia Hebraica, ou Tanach, é composta pelos 24 livros do Pentateuco, Profetas e Escritos. A Torá é o conjunto de livros que 
forma o Pentateuco. 
2 Gn 6:3; Nm 7:86; Dt 31:2, 34:7; 1 Rs 9:14, 10:10; 1 Cr 15:5; 2 Cr 3:4, 5:12, 9:9; Dn 6:1.  
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Há três ocorrências do número cento e vinte na Bíblia Hebraica como medida de tempo: 

 

E disse o Eterno: ‘Não lutará comigo o Meu espírito, por causa do homem para sempre, porque 

também ele é carne; e serão os seus dias cento e vinte anos.’ (Gn 6:3)3 
 
Passou Moisés a falar estas palavras a todo o Israel e disse-lhes: “Sou, hoje, da idade de cento e 
vinte anos. Já não posso sair e entrar, e o SENHOR me disse: ‘Não passarás o Jordão’.” (Dt 

31:2) 
 
Tinha Moisés a idade de cento e vinte anos quando morreu; não se lhe escureceram os olhos, 
nem se lhe abateu o vigor. (Dt 34:7) 

 

 

Por designar a longevidade de Moisés, o número cento e vinte representa a “integridade física máxima 

que um ser humano pode atingir”4, já que Moisés, aos cento e vinte anos, encontrava-se fisicamente íntegro (Dt 

34:7). 

 

Porém, antes de mais nada, o número cento e vinte figura na Bíblia Hebraica como uma restrição: “e 

serão os seus dias cento e vinte anos” (Gn 6:3). Há um épico sumério sobre “Enlil e Namzitarra”, onde a 

extensão máxima da vida humana é fixada, assim como Gn 6:3, em cento e vinte anos: 

  

One hundred twenty years (are) the years of mankind – verily it’s their bane. (Klein, 1990, p. 59; 
Eng, 2011, p. 

 

 

O significado do número cento e vinte está relacionado ao período de cento e vinte anos em que Noé 

passou construindo a arca5, e ao período de três gerações convencionais de quarenta anos cada6. Esta ideia se 

concretiza em Dt 6:2, quando Deus faz um pacto com o povo de Israel: “...guardes todos os Seus estatutos e os 

Seus preceitos que eu te ordeno – tu, teu filho e o filho de teu filho...”, assim como em Gn 21:27, onde 

Abrahão e o rei dos filisteus Abimelech fazem um pacto que dura exatamente três gerações: “E agora jura-me, 

por Deus aqui, que não agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com meu neto!” 

 

                                                        
3 As abreviações dos livros da Bíblia seguem o padrão da Bíblia de Jerusalém. A não ser quando indicado de outra forma, a Bíblia 
utilizada para citações do Pentateuco neste trabalho será a Torá: A Lei de Moisés. Trad. Meir Matzliah Melamed. São Paulo: Sefer, 
2001. Para citações dos demais livros da Bíblia Hebraica, será utilizada A Bíblia Sagrada. Trad. João Ferreira D’Almeida, edição 
revista e atualizada do software Bible Works. 
4 Bar-Ilan (2003, p. 41). 
5 Weissman (1980, p. 91); Kantor (2005, p. 52-53). 
6 Quarenta anos representa o período de uma geração: “...e os fez andar errantes pelo deserto quarenta anos, até se acabar toda a 

geração...” (Nm 32:13). 
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Há diversos exemplos de tratados extrabíblicos que duram exatamente três gerações, entre eles 

citamos:  

 

a. O tratado de Assarhaddon, rei assírio, com príncipes vassalos, de aproximadamente 672 A.E.C.7: 

 

Tratado de Assarhaddon, rei do mundo, rei da Assíria, filho de Senaqueribe, igualmente rei do 
mundo, rei da Assíria, com Humbaresh, chefe do território de Nahshimarti, com seus filhos, 
seus netos, com todos os nashimat-tianos, os homens que são dele, jovens e velhos, tão 
numerosos que são, desde o levantar ao cair do sol, todos aqueles sobre os quais Assarhaddon, 
rei da Assíria, exerce realeza e senhorio, contigo, teus filhos e netos que hão de nascer nos dias 
que se seguirão a este tratado. (Briend, 1998, p. 78-79, grifo nosso) 
 

 

b. O tratado entre hititas e egípcios, de aproximadamente 1354 A.E.C., após a batalha da Kadesh 

(cerca de 1383 A.E.C.): 

 

I, the great king of Kheta, will hold toghether with [Ramessu Miamun], the great prince of 
Egypt, in good friendship and in good concord. The sons of the sons of the great king of Kheta 
will hold together and be friends with the sons of the sons of Ramessu Miamun, the great 
prince of Egypt. (Sayce, 1890, p. 299; Bryce, 206; grifo nosso) 

 

 

c. A cláusula de tratado neo-assírio do sétimo século A.E.C. escrita como um exercício, em que é 

possível perceber que a estrutura de tratados de três gerações é escrita de forma padronizada: 

 

You swear by this treaty with Sin-sharra-ishkun, king of Assyria, your lord, (with) his sons 
(and) grandsons, that you will comit no crime (against them). (If you do) may Nergal, the 
merciful lord, pour out your blood in the ditches (and) ravines. (Tablet A2409, apud Grayson, 
1987, p. 154, grifo nosso) 

 

 

Por um lado, viver durante três gerações, até conhecer os próprios netos, é um sinal de bênção divina, 

segundo a Bíblia Hebraica: 

 
Coroa dos velhos são os filhos dos filhos... (Pr 17:6) 

 
O SENHOR te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias 
de tua vida, vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel! (Sl 128:5-6) 

 

 

                                                        
7 A expressão “A.E.C.”, “antes da era comum”, é equivalente a “a.C.”; a expessão “E.C.”, “era comum”, é equivalente a “d.C.”. 
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A Bíblia Hebraica enfatiza a existência de personagens que receberam o mérito de conhecer seus netos. 

 

Então, disse Israel a José: Eu não cuidara ver o teu rosto; e eis que Deus me fez ver os teus 
filhos também. (Gn 48:11) 

 
José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai; e viveu cento e dez anos. Viu José os filhos de 
Efraim até à terceira geração; também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José 
tomou sobre seus joelhos. (Gn 50:22-23) 

 
Então, as mulheres disseram a Noemi: Seja o SENHOR bendito, que não deixou, hoje, de te dar 
um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. (Ru 4:14) 

 
Depois disto, viveu Jó cento e quarenta anos; e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até à 
quarta geração. (Jó 42:16) 

 

 

Mas, por outro lado, a terceira e a quarta gerações podem ser alvos da punição divina sobre a 

iniquidade dos antecessores8. 

 

Não terás outros deuses diante de Mim. Não farás para ti imagem de escultura, figura alguma 
do que há em cima, nos céus, e abaixo, na terra, e nas águas, debaixo da terra. Não te 
prostrarás diante deles, nem os servirás, pois Eu sou o Eterno, teu Deus, Deus zeloso, que 
visito a iniquidade dos pais nos filhos, sobre terceiras e sobre quartas gerações, aos que Me 
aborrecem, e faço misericórdia até duas mil gerações aos que Me amam e aos que guardam 
Meus mandamentos. (Ex 20:3-6; Dt 5:7-10, grifo nosso) 

 

 

Outro período importante relacionado ao número cento e vinte diz respeito ao fato de que Moisés 

permanece no topo da montanha do Sinai por cento e vinte dias, ou seja, por três períodos de quarenta dias 

cada9.  

 

Quatro homens atingiram a idade de cento e vinte anos, em três estágios de quarenta anos cada: 

 

 Moisés passou 40 anos no palácio do faraó, 40 anos em Midian, e 40 anos como líder de Israel10.  

                                                        
8 Além do Decálogo, o mesmo conteúdo encontra-se em Ex 34:7b: “...visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, 

sobre terceiras e quartas gerações”.  
9 Primeiro período: subida em 7 de Sivan (Ex 24:12-18), quando Moisés foi buscar os ensinamentos da Torá, e descida em 17 de 
Tamuz (Ex 32:15), dia do pecado do bezerro de ouro; segundo perído: subida em 18 de Tamuz e descida em 29 de Av (Ex 32:30-31), 
quando Moisés reza pelo perdão aos israelitas; terceiro período: subida em 30 de Av (Ex 34:4), quando Moisés esculpe as novas 
“tábuas da lei”, e descida em 10 de Tishrê (Ex 34:29), quando os israelitas são finalmente perdoados, e este dia se torna o “dia do 
perdão” no calendário judaico. (Midrash Tanchuma 21:1, disponível em: <http://www.sefaria.org/Midrash_Tanchuma.1.21>, acesso 
em: 10/11/14; Kantor, 2007, p. 77). 
10 Midrash (Ber. Raba 100:11); Zacuto (2005, p. 1518); Munk (1983, p. 148). 
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 Hilel, o Velho, veio da Babilônia para Israel com 40 anos, estudou com seus professores por 40 

anos, e liderou Israel por 40 anos11.  

 Raban Yohanan ben Zakkai se ocupou com seu sustento (comércio) por 40 anos, depois estudou 

com os sábios por 40 anos, e liderou Israel por 40 anos12.  

 Rabi Akiva foi pastor de rebanhos por 40 anos, estudou Torá por 40 anos, e ensinou Israel por 40 

anos13.  

 

Nesse sentido, podemos afirmar que há uma forte relação entre o número cento e vinte, limite da vida 

humana através do decreto divino de Gn 6:3 (“e serão os seus dias cento e vinte anos”), e sua subdivisão em três 

períodos ou gerações de quarenta anos cada. Para entendermos melhor o significado desta relação, vejamos os 

significados e simbologias relacionados aos números três e quarenta. 

 

O número três é um número bastante frequente na Bíblia Hebraica, com 407 ocorrências, e possui os 

seguintes significados: 

 

 Plenitude: início, meio e fim14. 

 Estabilidade e equilíbrio15. 

 União ou reunião, rivalidade superada16; harmonização de opostos ou a capacidade de unir duas 

forças contrastantes em uma unidade mais íntegra17. 

 Aquele que concede bondade18. 

 Santidade e perfeição19. 

 

Segundo o Dicionário de Símbolos, “três” é um número fundamental universalmente, que exprime uma 

ordem intelectual e espiritual. O tempo é triplo: passado, presente e futuro. Na maior parte das religiões, a 

                                                        
11 Hallevi (O Cuzari, 1905, p. 188); Zacuto (op. cit., p. 1518); Munk (op. cit., p. 148). 
12 Talmud (Rosh Hashana 31b, Sanhedrin 41a); Hallevi (op. cit., p. 189); Zacuto (op. cit., p. 1518); Munk (op. cit., p. 148). 
13 Midrash (Sifre Dt 34:7); Zacuto (op. cit., p. 1518); Munk (op. cit., p. 148). 
14 Philo (Questions and Answers on Genesis I, 1894, p. 28778-28805). 
15 Ginsburgh (1990, p. 53). 
16 Chevalier & Gheerbrant (Dicionário de Símbolos, 1993, p. 901). 
17 Como o “um” representa a unidade e a perfeição divinas e o “dois” representa a dualidade e a pluralidade, implicando em 
heterogeneidade, o “três” significa a capacidade de unir as duas forças contrastantes em uma unidade mais íntegra (Munk, 1983 , p. 
74). 
18 Gomel, “dar, conceder”, mesma raiz do nome da terceira letra do alfabeto hebraico, guimel (ג). (Glazerson, 1991, p. 31). 
19 König (1995, p. 407). 
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própria divindade é concebida como uma tríade20. O ternário se expressa por diversos símbolos gráficos, como 

o tridente ou o triângulo21.  

 

Na Bíblia Hebraica, temos diversos exemplos de estabilidade, equilíbrio, bondade e plenitude 

relacionados ao número três: são proferidas três bênçãos de Deus durante o processo da criação (Gn 1:22, 28; 

2:3); três filhos de Noé (Gn 6:10, 9:18-19), três patriarcas (Abrahão, Isaac e Jacob), três festivais anuais de 

peregrinação a Jerusalém (Dt 16), três anjos que visitam Abrahão no terceiro dia após sua circuncisão (Gn 18)22, 

o profeta Elias deita-se sobre o menino três vezes, suplicando pela vida dele (1 Rs 17:21), o profeta Daniel 

rezava três vezes ao dia (Dn 6:11); David se prostra três vezes (1 Sm 20:41).  

 

Podemos encontrar diversos exemplos do número três relacionado à santidade. Três dias representam o 

tempo propício para a purificação ou para se completar uma tarefa divina23, conforme os exemplos:  

 

Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o 
terceiro dia; porque no terceiro dia o SENHOR, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte 
Sinai. (Ex 19:10-11) 
 
Provede-vos de comida, porque, dentro de três dias, passareis este Jordão, para que entreis na 
terra que vos dá o SENHOR, vosso Deus, para a possuirdes. (Js 1:11) 
 
Ele lhes respondeu: Ide-vos e, após três dias, voltai a mim. E o povo se foi. (1 Rs 12:5) 
 
Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas; eis que eu te curarei; ao terceiro dia, subirás à Casa do 
SENHOR. (2 Rs 20:5) 
 
E esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. (Jn 1:17)  

 

 

 O pacto entre as partes, firmado entre Deus e Abrahão, é concretizado através de um ritual onde três 

animais24 de cada um dos seguintes: novilhas (vacas), cabras e carneiros são sacrificados. 

 

                                                        
20 Para os cristãos, Deus é “Um” em três “Pessoas”; o budismo tem a sua expressão perfeita na “Jóia Tripla”, ou Triratna; no 
hinduísmo, a manifestação divina é tripla: Trimurti; na China, os senhores do Sol e da Lua são três irmãos; os senhores do universo da 
mitologia grega também são três irmãos: Zeus, Poseidon e Hades. Para os babilônios, Anu, Bel e Ea; para os egípcios, Íris, Osíris e 
Horus. (Chevalier & Gheerbrant, Dicionário de Símbolos, 1993, p. 899-902). 
21 Ibid.  
22 Talmud (Bava Metzia 86b). 
23 Metzger & Coogan (The Oxford Companion to the Bible, 1993, p. 561). 
24 Segundo a Bíblia Torá: A Lei de Moisés, trad. Meir Matzliah Melamed (2001), três animais de cada uma das espécies anunciadas 
foram utilizados no pacto entre as partes. Segundo A Bíblia Sagrada, trad. João Ferreira D’Almeida (1993), apenas um animal de cada 
espécie foi utilizado, com três anos de idade: “Toma-me uma novilha de três anos, uma cabra de três anos, um carneiro de três anos, 
uma rola e um pombinho.” (Gn 15:9). 
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E disse para ele: “Eu sou o Eterno, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te esta terra por 
herança”.  E disse: Eterno Deus! Como saberei que a hei de herdar? E disse a ele: “Toma para 

Mim três novilhas e três cabras e três carneiros, e uma rola e um pombinho”. E tomou ele isto 

tudo, partiu-os ao meio e pôs cada parte diante da outra, e a ave não partiu. (Gn 15:7-10) 
 

 

 Na terra de Israel, o fruto produzido por uma nova árvore nos três primeiros anos de vida é considerado 

impróprio para o consumo. O termo utilizado pela Bíblia Hebraica para designar a classificação de impróprio é 

“incircunciso”.  

 

E quando vierdes à terra e plantardes toda árvore de comer, tereis o seu fruto como 
incircunciso; por três anos vos será como incircunciso; não se comerá. (Lv 19:23) 

 

 

 Da mesma forma como os frutos das novas árvores são mantidos sem serem consumidos até o terceiro 

ano, há um costume bastante difundido entre os judeus ortodoxos de preservar os cabelos dos filhos até os três 

anos de idade, ou seja, realizar o primeiro corte de cabelos aos três anos de idade25.  

 

O termo utilizado para referir-se ao fruto dos três primeiros anos, “incircunciso”, é o mesmo utilizado 

para referir-se ao prepúcio (‘ă·ral) removido por ocasião da circuncisão: 

 

E circuncidareis a carne de vosso prepúcio, e será por sinal de aliança entre Mim e vós. (Gn 
17:11) 
 
E o varão incircunciso, que não circuncidar a carne de seu prepúcio, essa alma será cortada de 
seu povo; Minha aliança quebrou. (ibid. 17:14) 

 
 
 

O mesmo termo é utilizado com referência ao coração: 

 

E tirareis o entupimento de vosso coração, e vossa cerviz não endurecereis mais. (Dt 10:16)26 
 

Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo circuncidado pela sua 
incircuncisão:  ao Egito, a Judá e a Edom, aos filhos de Amom e a Moabe, e a todos os que 
cortam os cantos da sua cabeleira e habitam no deserto; pois todas as nações são incircuncisas, 
e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. (Jr 9:25-26) 

                                                        
25  Este costume é recente, não estando previsto na Bíblia Hebraica ou no Talmud. Baseia-se em uma citação do livro Shaar 
HaKavannos do livro Etz Chaim, do Rabino Chaim Vital (aluno do R. Isaac Luria, século XVI), que afirma ser um costume 
conhecido. (VITAL, R. Chaim. Etz Chaim. Cap. Shaar HaKavannos, Inyan HaPesach 12, p. 458. Machon Arizal, The Center for 
Lurian Kabbalah, disponível em: <http://www.kabbalah-arizal.nl/bibliotheek/pdf/sjaar_ha-kavanot.pdf>, acesso em: 13/11/14). 
26 Segundo A Bíblia Sagrada, trad. João Ferreira D’Almeida (1993), “Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais 
endureçais a vossa cerviz” (Dt 10:16). 

6452

Ana
Pencil



8 
 
  

 

E é também utilizado com relação aos ouvidos que não escutam: 

 

A quem falarei e testemunharei, para que ouçam? eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, 
e eles não podem ouvir... (Jr 6:10a) 

 

 

O número quarenta, por sua vez, possui uma simbologia especial na Bíblia Hebraica, onde aparece 133 

vezes, e são seus significados: 

 

 Período de uma geração27.   

 Realização de um ciclo28. 

 Purificação29. 

 Compreensão30. 

 Profecia31. 

 Transição e renovação. O número 40 representa a água que, por sua vez, representa benignidade 

e vida32.  

 Processo de amadurecimento33. 

 

Os processos que se caracterizam por períodos de transição e/ou purificação na Bíblia Hebraica estão 

relacionados ao número quarenta, como por exemplo: o dilúvio durou quarenta dias e quarenta noites (Gn 7:4-

17), Isaac tinha quarenta anos de idade quando se casou com Rebeca (Gn 25:20), Esaú se casou aos quarenta 

anos com Judite e Basemate (Gn 26:34), os egípcios embalsamavam um corpo em quarenta dias (Gn 50:3), 

Moisés se manteve no cume do Monte Sinai por quarenta dias e quarenta noites (Ex 24:18; Dt 9:9-11), quarenta 

anos de jornadas dos israelitas pelo deserto (Nm 14:33-34), um período de quarenta dias é necessário para 

purificação da mãe após o nascimento de um menino; para uma menina, o número de dias é o dobro (Lv 12:2-

                                                        
27 “...e os fez andar errantes pelo deserto quarenta anos, até se acabar toda a geração...” (Nm 32:13). 
28 Segundo o Dicionário de Símbolos (Chevalier & Gheerbrant, 1993, p. 757-758), o número quarenta é o número da espera, da 
preparação, da provação ou do castigo. Este número marca a realização de um ciclo, que deve chegar a uma mudança radical ou uma 
passagem a outro estágio. 
29 Talmud (Taharot – Mikvaot 2:1). Uma miq·wêh, “piscina” para banho ritual de purificação, precisa ter 40 seah, medida de água que 
corresponde a 8,29 litros; 40 seah são, então, 331,6 litros. (Gantzfried, Kitsur Shulchan Aruch: O Código da Lei Judaica Abreviado, 
2008, Vol. II, p. 1089). 
30 Aos quarenta anos o homem adquire compreensão (Talmud Avot 5:1). 
31 Philo (Questions and Answers on Genesis I, 1894, p. 28778-28805). 
32 Ginsburg (1992, pp. 196, 202-3). 
33 Munk (1995, p. 148). 
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5), Josué tinha quarenta anos de idade quando foi enviado para espionar a terra de Canaã junto com os outros 

espiões (Js 14:7), o sacerdote Eli julgou Israel por quarenta anos (1 Sm 4:18), reinaram durante 40 anos os reis 

David (2 Sm 5:4; 1 Rs 2:11; 1 Cr 29:27), Salomão (1 Rs 11:42; 2 Cr 9:30) e Joás, aquele que reformou o templo 

de Jerusalém construído por Salomão (2 Rs 12:1; 2 Cr 24:1), a entrada do santuário do Templo possuía quarenta 

côvados de altura (1 Rs 6:17), o profeta Elias caminhou quarenta dias e quarenta noites em jejum (1 Rs 19:8), os 

residentes de Nínive receberam um ultimato de quarenta dias para se arrependerem para que não fosse decretada 

sua destruição (Jn 3:4).  

 

Unindo os significados dos números três e quarenta, podemos entender que o período de cento e vinte 

anos pode significar um processo de transição, renovação, purificação ou amadurecimento feitos de forma 

estável, equilibrada, harmônica e plena. Uma mudança segura. 

 

Tabela 1 - Relação entre os significados dos números três e quarenta 
Número 40 Número 3 
Transição 
Renovação 
Purificação 

Amadurecimento 
Geração 

Estabilidade 
Equilíbrio 

Harmonização 
Bondade 
Plenitude 

 

 

Os períodos de cento e vinte anos descritos na Bíblia Hebraica são períodos de mudança, transição, 

renovação e amadurecimento. O período de cento e vinte anos em que Noé construiu a arca34 inicia-se em uma 

época de grande maldade humana, de corrupção e violência35, e culmina com a destruição da humanidade36 e 

início de uma nova era de estabilidade37, equilíbrio e harmonia potenciais. O período de cento e vinte anos de 

vida de Moisés38 inicia-se em uma época de desespero, confusão e sofrimento39 para os israelitas, escravos no 

                                                        
34 Weissman (1980, p. 91); Kantor (2005, p. 52-53). 
35  “E o Eterno viu que era grande a maldade do homem na terra, e que todo impulso dos pensamentos do seu coração era 

exclusivamente mau todo dia” (Gn 6:5). 
36 “E morreu toda criatura que se arrasta sobre a terra, da ave, e do quadrúpede, e do animal, e de todo réptil que se arrasta sobre a 
terra, e toda gente” (Gn 7:21). 
37 “Ainda em todos os dias da terra, sementeira e ceifa, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão” (Gn 8:22); “...e 

não haverá mais dilúvio para destruir a terra” (Gn 9:11b).  
38 Dt 31:2, 34:7. 
39 “E amarguraram suas vidas com serviço penoso...” (Ex 1:14a); “E ordenou o Faraó a todo seu povo, dizendo: Todo filho que nascer, 
lança-lo-eis no Nilo...” (ibid., 1:22); “E foi naqueles dias e cresceu Moisés, foi ter com seus irmãos e viu suas pesadas tarefas...” (ibid., 
2:11); “E foi naqueles dias e morreu o rei do Egito; e suspiraram os filhos de Israel pelo trabalho e gemeram, e subiram os seus 
clamores a Deus pelo trabalho” (ibid., 2:23); “E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel veio a Mim, e também vi a opressão com 
que os egípcios os oprimem” (ibid., 3:9).  
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Egito, e culmina com a ascensão de um povo livre, íntegro40, culto41 e com o vislumbre de soberania em sua 

própria terra42. Os cento e vinte dias em que Moisés esteve sobre o Monte Sinai43 causaram uma mudança 

profunda e eterna na memória dos israelitas: antes, um povo de escravos confusos e sem fé44; depois, um povo 

temente a Deus, com um objetivo comum45.  
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MOACYR SCLIAR E O ROMANCE BÍBLICO CONTEMPORÂNEO 

Márcio César Pereira dos Santos (UFMG) 

 

RESUMO: Este artigo tem por objetivo avaliar a obra literária do escritor gaúcho Moacyr Scliar, 
sobretudo naquela que é, certamente, uma de suas facetas temáticas mais significativas de sua 
produção: a ficcionalização do texto bíblico. Com efeito, o texto canônico sagrado irá permear 
seus trabalhos, protagonizando narrativas curtas, ensaios, crônicas e, significativamente, 
romances e novelas. Será demonstrado como a Bíblia ocuparia nessas narrativas um espaço 
privilegiado, inicialmente como “inspiração metafórica da realidade brasileira”, mas também 

como um campo para um mergulho crítico no acesso a essa memória cultural, alegoria sobre a 
condição do homem contemporâneo e chave para a reflexão acerca do trabalho do escritor e da 
importância da escrita e do texto. Três romances, recriações de passagens bíblicas, são os objetos 
desta reflexão: A mulher que escreveu a Bíblia, publicado em 1999, Os vendilhões do templo, 
publicado em 2006 e Manual da paixão solitária, publicado em 2008. Nesses textos, o extrato 
bíblico se transmutaria para além da citação ou alegoria, mas se perfaz como o próprio motivo do 
enredo como reescrita, como recriação, caminhando da periferia do espaço diegético para o centro 
configurando essa textualidade que podemos chamar de romance bíblico contemporâneo. 
 
Palavras-chaves: Romance bíblico. Literatura. Moacyr Scliar. Contemporâneo. Textualidade. 
 
 

A temática bíblica ainda é um mistério para 

mim próprio. Sou um leitor (literário, não 

religioso) da Bíblia, acho fantásticas as 

histórias ali narradas, sobretudo porque 

estas histórias, por sua síntese, implicam 

desafios; há “lacunas” pedindo para serem 

preenchidas pela ficção. Mas talvez eu 

esteja voltando a raízes tão longínquas 

quanto enigmáticas, tentando descobrir o 

que, afinal, existe de comum entre as 

pessoas que nós somos e os personagens 

bíblicos. Não sei se consigo responder a esta 
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questão, só sei que o texto bíblico é uma 

fonte de inspiração. 

 

Moacyr Scliar  
 

A Bíblia ou a Tanach é fonte; é um manancial inesgotável de letras, de palavras, 

máximas morais, narrativas históricas e fabulares. A Bíblia é texto! É a mais profícua das 

textualidades de origem judaica e portanto a mais influente, a que mais se confunde com 

história das ideias, com a evolução da escrita e da literatura. A Bíblia é fonte para 

literatura, que dela se ocupou desde suas mais antigas produções, como os autos da 

paixão, as hagiografias, os poemas épicos e devocionais, as crônicas os sermões, os 

cânticos, os tratados teológicos e as narrativas ficcionais. 

No Brasil, a bibliografia baseada nos textos bíblicos ocupa um significativo 

território na produção literária nacional, tendo feito parte desde sempre de uma 

inquietação filosófica de nossos escritores. Entre os autores contemporâneos brasileiros, 

Moacyr Scliar foi o autor mais profícuo em utilizar da fonte bíblica. As leituras de suas 

recriações ficcionais deram corpo às questões que orientaram este artigo, a partir das quais 

se procurou entender as estratégias textuais do escritor na composição dessas narrativas 

e a importância da configuração das instâncias das vozes de seus narradores. 

Scliar sempre se confessou herdeiro de uma antiga linhagem de contadores de 

histórias e dessa convivência com ele afirma: “se me tornei escritor foi em grande parte 

por identificação com eles, por querer partilhar o prazer que tinham em contar uma 

história.” (SCLIAR, 2007, p. 67). Nesse contexto, não é difícil identificar suas raízes 

literárias – os livros não lhe faltaram, nem mesmo o incentivo para escrita: alfabetizado 

pela mãe, que lhe abriu as portas para a literatura, foi educado em uma escola iídiche na 

infância e em um colégio católico até o fim da adolescência. Essas duas culturas iriam 

moldar o estranhamento de sua condição: ser judeu em um país católico e periférico. 

Entre todos os veios temáticos que alimentam a riqueza de sua obra, destacam-

se suas recriações de narrativas bíblicas. Um mote já registrado nos contos de O carnaval 

dos animais, coletânea publicada em 1967. A partir desse momento, o texto canônico 

sagrado irá permear seus trabalhos, protagonizando narrativas curtas, ensaios, crônicas e, 

significativamente, romances e novelas. A Bíblia ocupa nessas narrativas um espaço 

privilegiado, inicialmente como “inspiração metafórica da realidade brasileira” 

(SCLIAR, 2007, p. 79), mas também será campo para um mergulho crítico no acesso a 
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essa memória cultural, alegoria sobre a condição do homem contemporâneo e chave para 

a reflexão acerca do trabalho do escritor e da importância da escrita e do texto. 

Três romances, recriações de passagens bíblicas, publicados ao longo dos 

últimos anos da carreira do escritor gaúcho, são os objetos dessa análise, a saber: A mulher 

que escreveu a Bíblia, publicado em 1999, Os vendilhões do templo, publicado em 2006, 

e Manual da paixão solitária, publicado em 2008. Nesses trabalhos, o escritor amplia a 

abordagem que usara em outros trabalhos, como A estranha nação de Rafael Mendes, 

publicado em 1983, ou Cenas de uma vida minúscula, de 1991, textos em que o cânone 

bíblico funciona como uma viagem ao passado e descrevem a evolução de genealogias 

ficcionais dos tempos bíblicos à contemporaneidade no Brasil. Já nos textos que serão 

aqui analisados, a narrativa opera como reescrita da passagem escolhida, o escritor dá voz 

a personagens marginais, como uma improvável esposa “letrada” do rei Salomão; um 

vendilhão do templo de Jerusalém nos tempos de Jesus; Shelá e Tamar, filho e nora do 

patriarca Judá, um dos irmãos do conhecido José do Egito.  

As interconexões dessa obra com o texto bíblico se transmutariam para além da 

citação ou alegorias, mas se perfazem como o próprio motivo do enredo como recriação, 

caminhando da periferia do espaço diegético para o centro configurando a reescrita da 

Escritura, uma textualidade que podemos chamar de “romance bíblico contemporâneo”. 

Para Antoine Compagnon “escrever, pois, é sempre reescrever, não difere de citar” 

(COMPAGNON, 2007, p. 41). Nesse sentido, recriar é repetir, é criar a partir do criado, 

da criatura. As criaturas de Scliar são seus três romances bíblicos 

Em A mulher que escreveu a Bíblia, Scliar concebe uma de suas personagens 

mais intrigantes: a narradora − uma esposa feia, porém letrada do rei Salomão, que é por 

ele designada ao posto de escriba e incumbida pelo rei da tarefa de redigir o livro sagrado 

do povo de Israel. A personagem instaura sua subjetividade na escrita, modificando a 

configuração do documento canônico. Suas interrogações ao texto podem ser 

aproximadas das perguntas do romance contemporâneo, no qual a subjetividade e o 

autoquestionamento tomaram o lugar da parábola. Quando reescreve os eventos da 

criação, insere nesses o desejo e a paixão, a sedução pela palavra escrita. Desse modo, 

cria uma narrativa apócrifa aos pergaminhos dos escribas do rei. Ao humanizar os eventos 

do Gênesis, elabora sua versão, sua leitura particular, que subverte a noção do sagrado 

como onipotência divina. Sua narrativa estabelece homem e mulher no centro do universo 

e, assim, ela troca a submissão pela interação entre os corpos: 
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Segundo os anciãos, Deus criara o primeiro homem a partir do barro. 
Eu não tinha nenhuma objeção a essa humilde matéria-prima. Mas por 
que o homem primeiro, e não a mulher? E por que tinha a mulher sido 
criada de maneira diferente? A história da costela me parecia tola, para 
dizer o mínimo, ou talvez até uma afronta, considerando a modéstia 
dessa peça anatômica. Decidi corrigir tais equívocos mobilizando para 
isso as minhas próprias fantasias. Criados, o primeiro homem e a 
primeira mulher enamoram-se loucamente um do outro, e aí 
transformam o Éden num cenário de arrebatadora paixão. Fodem por 
toda parte, na grama, na areia, à sombra das árvores, junto aos rios. 
Fodem sem parar, como se a eternidade precedendo a criação nada mais 
contivesse que a paixão deles sob forma de energia tremendamente 
concentrada. O encontro dos dois era, portanto, uma espécie de Big-
Bang do sexo, muito Big e muito Bang. Todas as posições eram usadas, 
todas as variantes experimentadas, isso sob o olhar curioso das cabras 
e dos ornitorrincos e, mais, sob o olhar benévolo de Deus. (SCLIAR, 
2006, p. 127, grifos nossos) 

 

 A partir dessa premissa, a narradora desfia uma longa reflexão sobre o processo 

de composição do grande livro e sobre o processo da composição romanesca, contrapondo 

o sagrado e o profano. Ao tentar inserir sua subjetividade e sua visão nas linhas do texto 

sagrado, é censurada pelos escribas oficiais, os doutores da lei. O seu manuscrito, ao final 

reduzido a cinzas, alinha-se com sua criadora nas reticências do texto, nas margens das 

Escrituras, apontando para infinitas possibilidades de leituras que nos possibilitam as 

“enigmáticas, mas promissoras cavernas” (SCLIAR, 2006, p. 216) do intertexto bíblico.  

Os vendilhões do templo, talvez o romance mais pessimista entre os trabalhos 

do autor, recria o famoso episódio dos Evangelhos canônicos para evidenciar o 

nascimento e a evolução de uma infâmia (o judeu como símbolo de ganância e usura) 

sustentada no curso da história como uma das justificativas à intolerância e à tragédia da 

perseguição ao povo judeu. Reproduz-se em três configurações narrativas o modo como 

essa intolerância se amalgamou ao ideário ocidental, que, com a diáspora, resultou na 

crise identitária desse povo, obrigado a errar e a se abstrair de sua essência, circunscrita 

e inscrita, no corpo, pela circuncisão, e no tempo, pela tradição e pelas Escrituras. Esses 

degredados e perseguidos são espelhados na metáfora do vendilhão e do judeu errante e 

reconfigurados na narrativa como o cristão-novo e o jovem contemporâneo, descendente 

de origem judaica, mas desenraizado de sua tradição ancestral e perdido no mundo 

globalizado que o esmaga. São esses personagens, recriados pela escrita de ficção do 

escriba moderno que, ao final, possibilitam ao vendilhão pós-moderno dar a resposta 

devida ao falso pregador. A voz narrativa se mantém onisciente na terceira pessoa nas 

duas primeiras iniciais e, na última nos apresenta um protagonista na primeira pessoa que 
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se insinua como o narrador dos dois primeiros capítulos. A personagem, um jornalista 

fracassado, menciona em uma passagem fundamental de sua narração uma caixa com 

manuscritos e lembranças, referências metanarrativas a todo o enredo: 

Depois de muito procurar, acabo achando o que queria: a caixa de 
papelão em que guardo, junto com dois textos de ficção nos quais venho 
trabalhando a anos (um sobre o vendilhão do Templo, outro sobre o 
padre Nicolau, fundador da cidade), as recordações do colégio. Ali está 
a foto, colorida mas meio desfocada: Félix, Armando, Matias e eu. 
(SCLIAR, 2006, p. 214) 

Como no texto anterior, Scliar cria seu protagonista na figura de um escriba − 

no caso, um escriba pós-moderno, o jornalista com pretensões de ficcionista – semelhante 

ao narrador pós-moderno descrito por Silviano Santiago: 

[...] o narrador pós-moderno é aquele que quer extrair a si da ação 
narrada, em atitude semelhante à de um repórter ou de um espectador. 
Ele narra a ação enquanto espetáculo a que assiste (literalmente ou não) 
da plateia, da arquibancada ou de uma poltrona na sala de estar ou na 
biblioteca; ele não narra enquanto atuante. (SANTIAGO, 1989, p. 39). 

Ao final de sua narrativa, o protagonista assiste o embate entre o vendilhão pós-

moderno (camelô) e o falso pregador. Configurando, assim, como a figura analisada por 

Santiago, o espectador da ação, que não atua sobre, revelando uma certa postura omissa 

destes narradores-protagonistas de Moacyr Scliar. Se o escriba e/ou narrador bíblico se 

colocam como os emissores da verdade divina, nas recriações de Scliar eles deslizam nas 

entrelinhas dos seus discursos maleáveis, marcados por suas personas erráticas e seu 

caráter “não confiáveis”, como os narradores descritos por Wayne Booth (1980). 

Finalmente, Manual da paixão solitária apresenta-se como um exercício da 

multiplicação de vozes narrativas em um episódio singularmente intrigante do livro do 

Gênesis. As proeminentes figuras bíblicas dos patriarcas (Jacó, Judá e o herói bíblico José 

do Egito) tornam-se coadjuvantes na narrativa do antes silencioso Shelá e de sua 

correspondente especular, a astuciosa Tamar. Essas narrativas confluem do território dos 

sonhos e dos desejos. Os narradores-protagonistas multiplicam a mesma história como 

tentativa de concretizar o sonhado e o desejado pela criação artística. O narrador arrola o 

destino de Shelá em sua letra e em seu texto. Fracassada, a paixão pela mítica Tamar – 

que, após ter-lhe sido negado por Judá, o seu último filho, para que se cumprisse a lei, foi 

atrás de seu destino e arrancou, com astúcia, sua prole ao patriarca –, resta à personagem 

sua caverna, para moldar pelo barro e pela escrita as memórias e os sonhos: 

Fica a esperança de que um dia – ou uma noite, de preferência uma noite 
– alguém lembre de mim, alguém fale de mim para um atento e 
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interessado auditório. Animado por essa tênue esperança, assino meu 
nome no pergaminho, guardo-o na ânfora. Encerrada a tarefa entrego-
me à fantasia e ao devaneio que, para mim, representam o princípio e o 
fim de todas as coisas, e que são a matéria-prima deste manual da paixão 
solitária. (SCLIAR, 2009, p. 214) 

 Tamar tem o destino no mesmo registro da ficção, como pode ser visto a fala final 

da narradora: 

E então meu objetivo se ampliou. Esculpir já não poderia ser pra mim 
uma distração, um passatempo, uma forma de terapia; não, eu queria, 
através da escultura, dar vazão às minhas emoções, à minha paixão, 
meu desejo. [...] Arte é assim. Paixão também. Arte e paixão preenchem 
qualquer vida. Mesmo que se trate de uma paixão solitária. Afinal, de 
certa forma, até mesmo Deus é solitário. Não é mesmo, Deus? Hein? 
Deus? (SCLIAR, 2009, p. 214) 

A paixão dos solitários só se realizaria plenamente pela manipulação da matéria 

de invenção: o barro, a madeira, as letras e as palavras. É por intermédio da potência 

criadora da escrita que os sonhos e os desejos se tornam perenes no tempo. Portanto, 

paixão solitária é o impulso da criação que se realiza entre o escriba (escritor) e a sua 

escrita (reescrita). A paixão que nos guarda a literatura. 

As características ressaltadas estabelecem uma unidade de semelhanças entre os 

três romances: a reescrita do texto sagrado; o olhar contemporâneo dos narradores sobre 

as passagens; a ironia e o humor que deslocam e constroem outras possibilidades de 

sentido para além das exegeses judaico-cristãs. Sua abordagem aos textos se dará pela 

paródia, porém distinta do texto modernista – Scliar não promove uma luta contra o 

cânone, suas apropriações buscam o diverso o múltiplo para além do sentido único. Dessa 

forma, suas recriações parecem se aproximar do conceito de paródia de Linda Hutcheon 

(1984), para a ensaísta, essa se diferenciaria da simples sátira que se pautaria, nessa 

contextualização, pelo ridículo, pela troça, o que seria uma forma de negatividade em 

relação ao satirizado e, portanto, uma limitação ao alcance enunciativo da paródia. 

Segundo a ensaísta, essa diferença entre os formatos seria, ao final, sua ação sobre o 

discurso/alvo. Para Hutcheon, a sátira sempre incidiria seu foco corrosivo contra o texto 

ou discurso que retoma. De forma diversa e amiúde, a reescrita paródica subverte o código 

para ironizar ou problematizar a leitura, a interpretação e o uso que até então se fez do 

mesmo, propondo novas possibilidades. 

 Ao final dos romances, o autor reconstitui as personagens que interpôs nas 

“lacunas” da narrativa bíblica, às reticências da ficção. A narradora feia, após sua versão 

da Bíblia ser queimada, foge do palácio de Salomão e retorna às cavernas da periferia do 
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reino; o vendilhão, após observar de longe os eventos da paixão e confabular com 

Ahasverus o Judeu Errante, retorna ao seu lar e sua atividade no templo e, finalmente, 

tanto Shelá quanto Tamar retornam ao silêncio que lhes é legado no relato bíblico, sem 

jamais configurar suas paixões.  

A reavaliação desses textos fundadores do pensamento ocidental e sua 

consequente recriação, expandindo as possibilidades da ficção brasileira em contextos 

que não se fixem apenas em retratos da realidade nacional, mas que ampliem seu alcance 

por toda a sociedade contemporânea, são questões caras a esses trabalhos. Scliar, assim 

de modo muito particular, acrescenta uma reflexão sobre o papel da escrita, do escritor e 

da Escritura no romance contemporâneo. A polifonia criada na multiplicidade de 

narradores e em sua inter-relação com o jogo discursivo da ironia e do humor desloca os 

textos da tradição (o arquivo judaico-cristão) para novas possibilidades de significação. 

No caso de Scliar, essa estratégia parece relacionar-se também com uma poética do texto. 

Da construção de uma poética da reescrita e da recriação. 

“Escrita é poder!” Essa é uma frase recorrente nas três obras analisadas – 

comentário sempre relativo à atividade dos escribas presentes nas narrativas. É a função 

do escriba bíblico, o escriba da tradição judaica, guardião responsável pelos textos 

sagrados, pela transcrição, correção e inscrições dos textos na Torah, por ser o editor de 

Deus. São essas práticas escriturais, desenvolvidas na formação, divulgação e guarda da 

tradição, que Scliar incorpora e encena na voz de seus narradores. Escribas reinventados 

em suas apropriações paródicas, que se voltam para as inserções polêmicas, para os 

desvios de rota que sustentam e abrem outros caminhos na produção de sentidos. Os 

narradores-escribas de Scliar inscrevem o devir de seu olhar, subjetivo e contemporâneo, 

nas Escrituras Sagradas; escrevem não a tradução ou a interpretação da verdade, mas o 

porvir do fabulatório, do duvidoso, do questionamento incidente das muitas perguntas 

que fundam e estruturam esse modelo romanesco que aqui se conceituou como romance 

bíblico. 

O romance bíblico é, pois, exercício intertextual por excelência, cujo princípio 

constituinte deriva da constituição lacunar do texto bíblico e de sua solicitação por uma 

constante interpretação desses textos. Nas narrativas bíblicas de Moacyr Scliar, o foco 

ordenador são seus narradores personagens: seus escribas narradores, ou narradores 

escritores, professores de história, antropólogos, jornalistas, esposas feias e letradas, 

personagens que dominam e são dominados pela linguagem e pelo texto e que funcionam 
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como janelas que iluminam um certo ideário acerca do papel do escritor na ficção e da 

ficção como um lugar do saber. 
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 O UNIVERSO LITERÁRIO DE ETKAR KÉRET EM HQ, CINEMA,  

TEATRO, BALÉ E LIVRO 

Nancy Rozenchan (USP) 
 
RESUMO: “O desencanto é parte fundamental da obra de Etgar Kéret, porque dá conta da falta 
de sentido dos fatos e daquilo que a crítica israelense chama de retorno ao significado ordinário 
da vida cotidiana” (BERCITO, 2014, p. 4), disse o jornalista brasileiro Diogo Bercito a respeito 
dos contos de um dos mais populares autores israelenses a quem entrevistou. As mini-narrativas 
de Kéret são histórias compactas, textos pós-modernos na forma de vídeo-clip, descrevendo um 
episódio, retratando uma determinada situação, abrindo assim uma janela para um mundo 
surreal e sobre estranhas vidas interiores. O inesperado muitas vezes surge a partir do que 
parece ser comum e cotidiano. Os contos de Kéret deixam muita coisa sem explicação, flertam 
com o realismo mágico, com o surrealismo, terminam com um gesto ou uma ideia inacabada. 
No espírito do pós-modernismo, não há dicotomia entre nível baixo e alto, pop e da cultura 
clássica, real e imaginário; momentos cômicos se fundem com os de melancolia, episódios 
sentimentais são antepostos a reflexões sérias e grotescas. Os contos de Kéret fazem parte de 
uma ampla gama de criação cultural que se assenta sobre sua ficção e a extrapola, atividade em 
que conta com a colaboração da esposa, de ilustradores, cineastas, em Israel e em vários países, 
com os quais editou livros, publicou HQ, lidou com cinematografia, fez apresentações em 
estações de rádio e públicas, criação de um balé. Nesta comunicação pretendo abordar a obra 
literária de Kéret e a sua grande abrangência que se estende pelos campos variados de cinema, 
teatro, balé e HQ. 
 
Palavras-chave: Etgar Kéret. Literatura hebraica. Literatura israelense. 
	

É notório o consenso dos estudiosos da literatura hebraica contemporânea do 

século passado na caracterização das diferentes gerações literárias do país baseada no 

uso e funções comuns da voz narrativa como expressão da época. Nessa classificação, 

os mais variados estudiosos apontam para a assim denominada “geração literária de 

1948”, a “geração do Estado”, como aquela que se baseou na primeira pessoa do plural 

que simbolizou a revolução cultural hebraica vinculada à criação do Estado de Israel e o 

sucesso ao estabelecer uma cultura nacional coesa cujos membros se identificaram 

firmemente com ela, mesmo que ao custo de preocupações mais pessoais. 

Todavia, nas décadas que se seguiram, a sociedade israelense que, na prática, 

não atingira o que o conceito de cadinho de fusão propugnava, tornou-se 
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crescentemente fragmentada pelo surgimento de novos grupos étnicos no país (etíopes e 

russos), grandes reviravoltas políticas (decadência da supremacia do trabalhismo), e a 

ascensão de núcleos que anteriormente quase não tinham voz (mulheres, judeus 

orientais e sefarditas, religiosos, árabes e homossexuais). Todos estes conduziram a 

grandes alterações na expressão literária. Autores abandonaram a grande narrativa 

sionista do passado, não demonstram preocupação especial com identidade, 

nacionalidade ou história judaicas. E, mais importante do que isto, suas obras passaram 

a ser marcadas pelo abandono da tensão entre indivíduo e comunidade. E, naturalmente, 

a primeira pessoa do plural ficou para trás. 

Vale mencionar, além das grandes mudanças ocorridas, dois ou três 

acontecimentos pontuais da década de 90, que afetaram profundamente o campo da 

criação e da percepção da cultura em Israel. Os “acordos de Oslo”, por exemplo, foram 

um evento que revolveu intensamente a consciência nacional. Outro assunto que se 

refletiu na produção cultural do país foi a abertura a novos campos deste fazer, a saber 

criação de canais de televisão comercial e, com esta ampliação do espaço, o surgimento 

da cultura de indexação – rating – forjando novas estruturas de poder e 

comportamentos, em particular a cultura de entretenimento, e a Segunda Intifada.1  

Em 13 de setembro de 1993, Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, o líder 

palestino Yasser Arafat e o presidente dos EUA, Bill Clinton, assinaram no pátio da 

Casa Branca acordo pela paz no Oriente Médio. O mundo foi surpreendido pela notícia 

do consenso, pois, em Israel, ainda era proibido manter qualquer tipo de contato com a 

OLP. 

A maioria dos territórios ocupados durante a Guerra dos Seis Dias a oeste do Rio 

Jordão seria devolvida aos palestinos e estes organizariam uma administração própria. A 

euforia de que a paz estaria próxima se desfez logo. Dois anos mais tarde, Rabin foi 

assassinado e o processo selado se esboroou. 

No final dos anos oitenta e início dos anos noventa uma nova geração de 

escritores – Ronit Matalon, Joel Hoffman, Orly Castel-Bloom, Uzi Weil, Etgar Kéret, 

Gadi Taub e outros – começou a falar em uma nova linguagem. Pode-se generalizar e 

dizer que a literatura dos anos 1990 caracteriza-se por uma escrita selvagem e 

hiperativa, que revela desconfiança em relação a emoções simples e grandes ideologias. 

Esta é uma escrita que exibe uma série de surtos de violência; percebe-se nela um 

																																																													
1 Segunda Intifada ou Intifada Al-Aqsa – conjunto de eventos que marcou, a partir do ano 2000, a revolta 
civil dos palestinos contra a política administrativa e a ocupação Israelense.  
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desacordo com a causalidade da narrativa familiar com que estavam acostumados e a 

preferência por uma poética experimental e conceitual. Ironicamente, a crítica muitas 

vezes atribuiu a parte dessa literatura um caráter talvez negativo de infantilidade e de 

escapismo. Mesmo os críticos que identificaram nela um tom crítico concordaram que 

se tratava de uma ‘rebelião desprovida de ânimo’ (frase cunhada por Gadi Taub, 1997).2 

Mas, em retrospecto, é impressionante ver como esta literatura promoveu uma jogada 

ousada e criativa que continha um desafio das normas políticas bem como das normas 

da poética vigentes na literatura israelense. 

Nos últimos vinte e cinco anos, um espaço particular no fazer literário israelense 

da geração é ocupado por Etgar Kéret, premiado autor de coletâneas de contos,3 livros 

infantis, quadrinista,4 editor,5 coautor,6 com uma autobiografia – Sete anos bons7 – 

considerada uma das mais importantes do ano pelo jornal The Guardian,8 redator9 de 

seriados de televisão, cineasta, em uma produção que inclui alguns filmes em conjunto 

com a esposa Shira Guéfen,10 com quem também desenvolveu a ideia de um balé;11 ele 

próprio serviu de base a um documentário.12 A última coletânea de contos, De repente 

uma batida na porta13 foi recentemente adaptada para apresentação teatral em Nova 

York.14 A obra de Keret está traduzida para 42 idiomas (dentre outros: árabe, indonésio, 

																																																													
2 A partir do seu livro Hamered hashafuf – Tarbut tseirá beIsrael [Rebelião desprovida de ânimo – 
Cultura jovem em Israel]. Hakibutz Hameuchad, 1997, e mais de dez edições posteriores.  
3 Gaaguai Le'Kissinger [Saudades de Kissinger], Zmora-Bitan, de1994, foi considerado pelo jornal 
Yediot Acharonot como um dos cinquenta livros mais importantes de todos os tempos.  
4 Como no elogiado álbum Pizzeria Kamikaze, em parceria com o ilustrador Assaf Hanuka. Tel Aviv, 
Kinneret, Zmora-Bitan, Keter, 2004. 
5 Editou com Assaf Gavron, a antologia de contos Tel Aviv Noir. Nova York, Akashic Books, 2014. 
6 Gaza Blues, 15 contos de Keret e uma novela do palestino Samir El-Yousseff. David Paul, 2004. 
7 KERET, Etgar. The Seven Good Years: A Memoir. Nova York: Penguin Random House, 2016. Sete 
anos bons. Tradução Maira Parula. Rio de Janeiro, Rocco, 2015. 
8 HUGUES, Kathryn. "The best biography and memoir books of 2015". The Guardian. 3/12/2015. 
Disponível em: <https://www.theguardian.com/books/2015/dec/03/best-biography-memoir-2015-
review>. Acesso em: 15 set. 2016. 
9 Kéret escreveu para o programa humorístico da televisão israelense Hachamishiya hakamerit [O 
quinteto de câmara] durante três temporadas na década de 1990. Os programas trouxeram algumas das 
sátiras mais mordazes e momentos controversos de humor negro jamais exibidos até então na tela 
israelense. 
10 Wristcutters: A Love Story [Paixão suicida]. Roteiro escrito por Etgar Keret e Goran Dukic que também 
dirigiu o filme. 2006. Produção croata-britânica-americana. Baseado no conto “Hakaitana shel Kneller” 
[O acampamento de Kneller], na coletânea do mesmo nome, 1998. Keter.   
Meduzot [Medusas], cujos créditos de roteiro e direção Kéret partilhou com a mulher, a atriz e também 
escritora Shira Geffen. O filme foi premiado em 2007 com o Caméra d'Or, distinção do Festival de 
Cannes para estreantes em longa-metragem. 
11 The Inconsistent Pedaler. The Pilobolus Dance Company, 2014. 
12 “Etgar Keret: What Animal Are You?”. Documentário de Gur Bentwich, 2013.  
13 Pit’om dfiká badélet. Tel Aviv, Zmora-Bitan, 2010. Em português: De repente, uma batida na porta. 
Rio de Janeiro, Rocco, 2014. Trad.: Nancy Rozenchan.  
14 Suddenly, a Knock on the Door. Roteiro: Robin Goldfin; direção David Carson. Música ao vivo 
composta por Oren Neiman. 
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chinês simples e complexo, malaio, malaiala, tailandês, vietnamita e também português) 

e publicada em 45 países.  

Seus contos inspiraram a produção de muitas obras por outros artistas. Muitos 

curta-metragem baseiam-se em seus contos. Um deles, LieLand, de 2013, foi produzido 

pela brasileira-norte-americana Silvia Grossman. Etgar Keret, o seu espaço literário e 

cultural e a repercussão de sua obra nos mais diversos campos serão o meu tema aqui 

hoje. 

Kéret nasceu em 1967. Escreveu o primeiro conto, “Tsinorot” [Canos ou Dutos], 

aos 19 anos, que viria a ser publicado no livro do mesmo nome em 1992. Estava então 

servindo o exército. Seu melhor amigo conseguira fazê-lo servir no mesmo setor que 

lidava com computadores. Não havia praticamente nada a fazer ali na sala que se 

situava em um profundo subsolo na base militar. Deprimido, o amigo não via mais 

sentido na vida, e Kéret não tinha conseguido lhe articular algo que o tocasse, que 

deveria haver uma saída. O amigo se suicidou ali. Duas semanas depois, Kéret escreveu 

o conto na mesma sala em que trabalhavam. Foi assim o início de sua carreira literária, 

como expôs em entrevista concedida ao autor e jornalista americano Ben Ehrenreich.15 

Respondendo a se não se surpreendera por estar escrevendo um conto, Kéret retrucou: 

Quando terminei de escrever "Canos," eu não tinha certeza se era um 
conto. Perguntei a algumas das pessoas que eu conhecia. Todos eles 
disseram "É muito curto para ser um conto." Eles disseram que não 
achavam que interessaria as pessoas. Eles disseram: "Não é ruim, e 
nós gostamos porque conhecemos você, mas não sabemos se 
gostaríamos se não te conhecêssemos." Eu continuei a escrever 
contos, mas realmente não sabia se eram contos ou apenas uma 
maneira de lidar [com as coisas]. Eu nunca tentei publicá-los. [...] 
Desde então, não parei de escrever16 (EHRENREICH, 2006, p. 1).17 

Kéret tem a capacidade de pegar um objeto inanimado, atribuir-lhe 

características humanas, e construir toda uma história em torno dela. No conto, o jovem 

narrador, que se apresenta pela descrição de tonto que dele fazem, como alguém um 

tanto deslocado, produz um sistema de canos; à medida em que o conjunto se 

desenvolve, o rapaz percebe que o mesmo desemboca no Paraíso. Em suma, o tonto-

																																																													
15 EHRENREICH, Ben. Interview. Etgar Keret. The Believer Magazine. Abril 2006. Disponível em:  
<http://www.believermag.com/issues/200604/?read=interview_keret> . Acesso em: 15 set. 2016. 
16 When I finished writing “Pipes,” I wasn’t sure if it was a story. I asked some of the people I knew. 
They all said “It’s too short to be a story.” They said they didn’t think it would interest people. They said, 
“It’s not bad, and we like it because we know you, but we don’t know whether we’d like it if we didn’t 
know you.” I kept on writing stories, but I really didn’t know if they were stories or just a way to cope. I 
never tried to publish them […]. Since then I haven’t stopped writing. 
17 Todas as traduções são de minha autoria. [N.R.] 
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sonso acaba por sugerir a deslocados insatisfeitos com a vida aqui que atinjam o 

Paraíso, que não é necessariamente um lugar paradisíaco. Não há, naturalmente, menção 

ao suicídio do amigo, ao peso de servir o exército ou da vida complexa em Israel; 

todavia, são temas que subjazem à trama.  

Como iria fazer em muitos outros de seus contos, Kéret deforma a percepção das 

coisas diárias, faz com que o familiar se torne estranho e o estranho se torne próximo, 

palpável, e sirva para explicar o universo próximo em que as pessoas se sentem mal, 

feridas. Enquanto o dia a dia queima a pele, os contos de Kéret cauterizam a mente do 

leitor.  

A par dos objetos, nos primeiros livros, destaca-se que os agentes de Kéret são 

crianças ou jovens. Kéret não só transformou a infantilidade em bandeira, como 

também exemplificou, com um considerável grau de virtuosismo, como as vantagens e 

as limitações assumidas nesta posição narrativa podem ser encontradas, em diferentes 

graus de clareza, em muitas outras áreas. 

A criança, em Kéret, topa com um mundo rompido e caótico. É um mundo onde 

os centros de autoridade entraram em colapso, as fronteiras entre o bem e o mal são 

borradas, e o sentimento básico de ordem desapareceu dele.  

Enquanto a literatura moderna hebraica tendeu e ainda tende, em grande escala, 

a valorizar grandes obras que exploram a condição de judeus na Terra Prometida, ou 

produz romances épicos que mitologizam o projeto sionista de construção e potência do 

país e sua cultura, a ficção relâmpago de Kéret – seus contos caracterizam-se pela 

brevidade, quase na dimensão e estrutura de um sketch – ameaça devorar os seus 

próprios relatos. O elenco que habita seus contos rapidamente aponta para sua 

irrealidade. Kéret foge com o mundo lunático que cria iluminando a sua existência 

como ficção. Mas ao invés de nivelar em uma dimensão, seus personagens revelam uma 

profundidade em meio ao seu universo de encantamento. Seus contos causam um 

impacto cumulativo que se amontoa em direção a um retrato psicológico de sua 

sociedade. 

A ficção de Kéret sugere que as vidas dos seres humanos e as trivialidades que 

as fundeiam nada mais são do que ilusões. Talvez isso explique a prevalência de magos 

e magias em seu trabalho. Magia se torna uma metáfora da própria alquimia peculiar do 

autor, o que lhe permite transmutar o mundo cinzento do cotidiano em um tom narrativo 

dourado.  
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Etgar Kéret começa com objetos mundanos e cenários familiares, em seguida 

transforma-os em formas absolutamente imprevisíveis. Às vezes, a magia é branca, às 

vezes, preta. No primeiro caso, o leitor é transportado para algum lugar por um voo 

chagallico, por meio de drogas ou indulgência celeste; no segundo caso, todo o inferno 

é desencadeado. No entanto, mesmo a recuperação de felicidade assume um brilho 

sinistro, porque é muito mais radicalmente abrangente do que as raízes do cotidiano a 

partir do qual surgiram. 

As narrativas de Kéret são feitas de uma sequência de frases curtas, geralmente 

descritivas, linguagem direta, a exemplo do que ocorre no conto mencionado e que se 

estende por todo o livro Tsinorot. Isto se tornou uma marca do autor israelense, junto 

com outros traços já mencionados, e o fato dos textos serem muito visuais tornou estas 

obras adaptáveis para muitos outros meios de expressão, fenômeno que tem se ampliado 

incessantemente. Um dos exemplos mais notáveis refere-se a outro conto do mesmo 

primeiro livro, “Dévek metoraf” [Cola maluca]. O minúsculo conto (em inglês, ele tem 

cerca de 700 palavras apenas) é o que, segundo Kéret, mais vezes foi usado como tema 

de curtas metragens, seja por artistas independentes ou dentro de cursos de cinema na 

Polônia, Israel, França, Estados Unidos e Canadá.  

Em “Dévek metoraf” (ou Crazy Glue, como ele é conhecido), um marido vai 

pegar uma embalagem e a mulher o admoesta para ser cuidadoso porque se trata de uma 

cola maluca. Em sequência ele examina a embalagem e comenta que a ilustração é falsa, 

é um truque, porque ninguém pode ficar pendurado no teto com a ajuda de uma cola. 

Sobre o motivo da compra da cola – uma bobagem, para o marido – a mulher retruca 

que é pelo mesmo motivo pela qual ele se casou com ela. Na cena seguinte, no serviço, 

o marido liga para amante informando que não poderá encontrá-la pois crê que a esposa 

anda desconfiada. Em seguida, volta para casa, não vê a mulher, chama por ela e, à 

medida que se movimenta, vai topando com objetos que foram colados: o telefone, a 

cadeira, a porta da geladeira; a mesinha do telefone que ele chuta e quase quebra um 

dedo e, então, ouve o riso dela. Ela pendia do teto colada pelas plantas dos pés. Ele trata 

de tirá-la da posição; empilha livros, trepa neles, e, na segunda tentativa, enxergando-a 

agora por outro ângulo, é óbvio, vê a sua beleza por outro modo, beija-a e, então, mais 

do que óbvio, seus lábios ficam grudados enquanto a pilha de livros desmorona e ele 

fica suspenso no ar.  

Quase todos os filmes baseados neste conto ostentam o título em inglês “Crazy 

Glue”. Em polonês ele é “Klej”. Apesar de se manterem em geral fieis ao texto original, 
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ocorrem diferenças consideráveis entre as versões. O próprio Kéret comenta que os 

filmes vão de comédia romântica a filme de terror e que a trama permite estas leituras 

[2013].18 Em uma das versões os papeis estão invertidos. Um dos destaques é o filme da 

israelense que vive nos Estados Unidos, Tatia Rosenthal, que utilizou bonecos de 

massa. Ela também já filmou um longa metragem com Kéret. Várias das versões estão 

disponíveis na internet; foram exibidas em inúmeros festivais e indicadas para 

premiações. A inspiração de Kéret pode ter sido Chagall. Vide os quadros “Os casados 

em Paris” e “Aniversário”. É uma leitura particular sua, não do amor intenso, talvez 

uma saudade dele.  

Crazy Glue mostra metaforicamente o nível das medidas extremas que alguém 

chega a adotar para salvar relacionamentos que praticamente já não têm reparo, e quanto 

as pessoas não conseguem se comunicar corretamente.  

A versão teatral de Cola Maluca,19 que é mais recente e continua sendo 

apresentada em palcos europeus, particularmente da Inglaterra, onde foi desenvolvida, 

vem gozando de amplos comentários desde que estreou em 2013. Nessa versão, mais 

inspirada do que baseada no conto de Etgar Kéret, “Crazy Glue” é, como no original, o 

conto de um marido e mulher em crise. A ação termina de forma muito semelhante com 

a original, mas a trama, concebida por Filipa Tomas e Bradley Wayne Smith, é um 

pouco diferente, ainda que mantenha a sua linha da comédia de humor negro e efeitos 

visuais impressionantes. No entanto, mais fundamentalmente, esta nova produção muda 

o foco para os problemas do casal. No cenário apenas uma mesa, duas cadeiras e o 

frasco de cola.  

A apresentação muito astuta mapeia o relacionamento de um casal desde o 

momento em que se conhecem, apaixonam-se, casam, se cansam e finalmente não mais 

se desgrudam, tendo como pano de fundo música das décadas de 1930 e 1940. O grande 

apelo da apresentação provém da produção muito bem cuidada. Não há exatamente um 

texto; os atores, a portuguesa Filipa Tomas e o americano Bradley Wayne Smith, se 

expressam por meio de jargões ininteligíveis, efeitos sonoros e mímicas. Na 

representação são perceptíveis modelos consagrados há muitas décadas de diversos 

campos, de desenhos animados, tradições de cinema mudo e teatro de revista pastelão. 

																																																													
18 TEICHOLZ, Tom. “Etgar Keret: The Long and Very Short of Fiction”. Entrevista em Huffington 
Post.  11/04/2013. Disponível em: <http://www.huffingtonpost.com/tom-teicholz/etgar-keret-
the-long-and-_b_4210610.html>. Acesso em: 15 set. 2016. 
19 Crazy Glue. Cia. Single Shoe Productions. Criado, dirigido e representado por Filipa Tomas e Bradley 
Wayne Smith. Dramaturgia de Katharine Markwick.  
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Além destes detalhes, a crítica chamou a atenção para os recursos utilizados que tornam 

a situação mais surrealista: em uma sequência particularmente surpreendente, os 

corações dos personagens flutuam de seus peitos e rodopiam numa rotina de dança de 

música ao estilo de Glenn Miller.  

Também ilustradores se sentiram atraídos pela famosa cola capaz de resolver as 

desilusões da vida.    

Outro dos muitos contos de Kéret que se viu reproduzido inúmeras vezes é 

“Lishbor et hachazir”; em português: “Quebrar o porco”. Em 1994 ele foi publicado na 

coletânea Gaaguai LeKissinger [Saudades de Kissinger]. Eu o traduzi em 1998 para 

uma publicação do Consulado de Israel em S. Paulo.20 É um dos contos de Kéret que 

integram o programa escolar do exame correspondente ao ENEM. Até hoje o título 

causa espanto, imagine-se um porco em Israel. Consta que já propuseram ao autor 

substituir o nome do animal mencionado com o que ele não concordou.  

Personagens de Kéret são muitas vezes perdedores,21 meninos-homens 

sufocados cuja melancolia os leva a sonhos de fuga ou uma insatisfação resignada. O 

mundo deles é um mundo quebrado, mas o único que eles têm. Kéret é nosso guia para 

o mundo bizarro de superman "novo hebreu" do sionismo.  

Ioavi, o menino personagem de “Quebrar o porco”, quer um boneco Bart 

Simpson. O pai não lhe concede sob o pretexto de que um menino que recebe tudo 

torna-se mimado e não dá valor às coisas. Ao invés, dá-lhe um porquinho de louça22 – 

um cofre – no qual deverá guardar as moedas que ganhará se tomar todo o odiado 

achocolatado sem vomitar. E quando o cofre estiver cheio, basta quebrá-lo, pegar as 

moedas e comprar o ansiado boneco.  

O modo manhoso-esperto deste conto, como de muitos outros de Kéret, 

simultaneamente ultraja e evoca simpatia, aturde e ilumina. A par de todo o debate 

moral suscitado pelo conto, vastamente instilado em programas escolares e que dispensa 

																																																													
20 KÉRET, Etgar. “Quebrar o porco”. A literatura de Israel, no 2, Consulado de Israel, 1998. Tradução 
Nancy Rozenchan.  
21 No conjunto da obra de Kéret, é preciso levar em conta também uma avaliação diversa. O crítico Arik 
Glassner, por exemplo, expõe esta condição sob outro ângulo: Os personagens de Kéret não são 
totalmente perdedores. Só o são parcialmente. Observam de lado e com inveja a vida perfeita do “dono 
da festa”, mas são eles mesmos parte da festa.  [...] Os perdedores de Kéret são perdedores em um 
contexto, mas em outro são parte da hegemonia. GLASSNER, Arik. “Likro et massaei Guliver 
beislandit” [Ler Viagens de Gulliver em islandês]. Haaretz, 28 jan. 2004. Disponível em: 
<http://www.haaretz.co.il/literature/1.941810>. Acesso em: 15 set. 2016. 
22 Porco-mealheiro. Aparentemente a escolha do animal deve-se aos cálculos de quantos descendentes um 
porco pode chegar a ter em dez anos. O número impressionante de seis milhões de filhotes levou à ideia 
de que com o animal pode-se igualmente amealhar uma boa soma em dinheiro.  
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maiores comentários, é o ponto de vista do menino que interessa. Não amará o 

achocolatado mas se afeiçoa ao feio porquinho de louça e, quando este finalmente está 

cheio, recusa-se a quebrá-lo. Sai só, no meio da noite, para escondê-lo no campo. No 

original, o porquinho recebe o nome de Pessachsohn, – nome que pode ser classificado 

como diaspórico da Europa Central ou Oriental – algo como filho de Pêssach, um nome 

próprio que remete à Páscoa judaica, uma festa de libertação. Libertação contrasta com 

o universo diaspórico fechado da Europa Central ou Oriental e com o enquadramento 

forçado do garoto que apenas quer ganhar um boneco. Não há como não ficar do lado 

do agoniado menino e seu porquinho. 

Apesar dos quase vinte anos que se passaram desde a escrita deste conto, é nos 

anos recentes que vem se ampliando o número de obras que se baseiam ou se inspiram 

no mesmo. Graficamente ele virou um livro infantil, com o mesmo título,23 em que as 

ilustrações dirigem a atenção para o ponto de vista do sofrido menino, como se pode ver 

da própria capa.   

Na elaboração do filme $9,99,24 uma animação para adultos de Kéret e de Tatia 

Rosenthal, a dupla incluiu o referido porquinho na trama.  

Dos mencionados curta-metragem, dois, concluídos em 2016, chamam a 

atenção. O primeiro deles – um dos mais autênticos e naturais – foi o escolhido na 

competição do curso de cinema para alunos da Escola Ort Yuvalei Ariel, em Israel. As 

adolescentes vencedoras encarregaram-se de todos os setores, mesmo dos papeis 

masculinos. Na falta de um porquinho, um leãozinho-bolsa cor de rosa.25  

A outra adaptação lançada este ano em Nova York, dirigida por Leelila 

Strogov,26 recebeu o título de Someone Good Will Find You [Alguém bom vai te 

encontrar]. A diretora, Leelila Strogov, judia casada com um chinês, inspirou-se em 

Kéret para criar a sua versão de adaptação de imigrantes e de crianças pertencentes a 

duas culturas – os seus próprios filhos sino-judeus no Estados Unidos.  

																																																													
23 KÉRET, Etgar [texto] POLONSKY, David [ilustração]. Lishbor et hachazir. Zmora-bitan, 2015. Já 
estão previstas traduções do mesmo na França, Coreia, Brasil, países de língua espanhola, Itália, Bulgária, 
Polônia e para o inglês. 
24 $ 9,99, um filme stop motion de animação, lançado em 2009. Escrito por Kéret e dirigido por Tatia 
Rosenthal, é uma coprodução israelense/australiana com as vozes de Geoffrey Rush, Anthony LaPaglia e 
outros atores australianos.  
25 Adaptação pelas alunas do ensino médio da Escola Ort Yuvalei Ariel, 2016. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=1sDD57RWwMk> . Acesso em: 15 set. 2016. 
26 Escrita por Jessica Kingdon e Leelila Strogov e interpretada por Jeanette Eng, William Yekun Wu, 
Altarius Shu. Brattle Street Films. 2016.  
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Um pai imigrante chinês bem-intencionado, educando o filho curioso em Nova 

York, tenta lhe ensinar uma lição de poupança e contenção e como fazê-lo naquele país 

onde eles são imigrantes. Quando o filho, David, se encanta com certo modelo do traje 

de super-homem, o pai, em vez da fantasia, compra-lhe um porco-mealheiro que o 

menino deve encher com as moedas de tarefas que cumpre para poder adquirir a roupa. 

Assim como no texto de Kéret, David cada vez mais fica ligado ao porco. 

Em todas as versões, com pais mais ou menos amorosos, mais ou menos atentos 

à sensibilidade do filho, a cena final de desfazer-se do porco tem sempre o sentido de 

deixar a infância para trás. 

Uma das experiências criativas mais surpreendentes para Kéret ocorreu quando 

ele foi convidado, junto com a esposa, Shira Guéfen, a elaborar uma peça para o balé 

acrobático americano Pilobolus. Nos diversos depoimentos a respeito desta criação, 

Kéret manifestou a dificuldade, principalmente sua, de criar algo que não se baseava em 

um texto escrito, mais ainda porque, diversamente da esposa, o mundo do balé lhe é 

alheio. Enfim, o casal, em conjunto com membros do grupo americano, desenvolveu a 

peça “The Inconsistent Pedaler”.27 [A pedalante inconsistente]. Trata-se de uma fábula 

surrealista sobre uma garota que, ao pedalar, tem o poder de acelerar e desacelerar o 

tempo e de transmitir ou retirar energia à família. O ato de pedalar torna-se uma 

metáfora para a própria vida. Somente quando um misterioso estranho a ensina a 

pedalar calmamente é que se consegue manter a família no caminho certo. O poder da 

bicicleta parece sem limites, como é mostrado em um dos momentos mais indeléveis da 

peça; como parte da celebração do aniversário de 99 anos do avô: ele é içado sobre a 

bicicleta, e, em uma espécie de sequência de sonho, é lançado para o céu cercado por 

patinhos de borracha que flutuam. O espetáculo conta com música de Perez Prado – rei 

do mambo-cubano da década de 1950, e do roqueiro Tom Petty. 

E, finalmente, o que de mais incomum pode ser vinculado ao nome de um 

escritor. Kéret é um escritor traduzido muito apreciado na Polônia, país de onde seus 

pais são originários. Kéret detém a cidadania polonesa além da israelense. Sua mãe, ao 

ler seus textos traduzidos à língua natal, declarou peremptoriamente que o humor de 

Kéret é polonês, ainda que o autor afirme que suas influências são principalmente da 

literatura de autores judeus como Kafka, Bábel e Sholem Aleichem. 

																																																													
27 The Incosistent Pedaler. Pilobolus Dance Theater. Criação Shira Geffen, Etgar Keret, Robby Barnett, 
Renée Jaworski, Matt Kent, and Itamar Kubovy. 2014.  
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Em 2011, o arquiteto polonês Jakub Szczesny construiu a famosa Casa Kéret28 

na Rua Zelazna, em Varsóvia. Ela tem 72 centímetros no ponto mais estreito e 122 

centímetros no mais largo. O terreno mede 152 centímetros no seu ponto mais largo e 

92, no mais estreito, com uma área de 14 metros quadrados. Considerada a mais estreita 

do mundo, a casa fica entre dois prédios da década de 1960 situadas perto do antigo 

gueto da II Guerra. A convite de Szczesny, Kéret se refestelou na cama da casa. Em 

entrevista o arquiteto declarou: 

Eu precisava criar uma estrutura arquitetônica que envolvesse vida - a 
revitalização de um espaço vazio, um conector. Eu também precisava 
de um israelense suficientemente estranho para ficar em um espaço 
muito estreito, que iria desempenhar o papel de um olho externo 
observando e comentando sobre como Varsóvia está mudando drástica 
e rapidamente. A ideia era dizer [aos israelenses], 'Vejam - um cara de 
seu país não está simplesmente tratando isso como um espaço para 
deixar para trás; ele tem a sua segunda residência aqui (JACOBSON, 
2012, p. 1).29 

A construção da casa teve o apoio da Prefeitura de Varsóvia e da Fundação 

Polonesa de Arte Moderna. Ela é classificada como “instalação artística” por não 

atender ao código de construção do país, ainda que seja usada como residência. 

Kéret, cujos pais sofreram terríveis agruras na Polônia durante a Guerra, 

declarou ao New York Times: “Para mim, é uma espécie de metáfora de reivindicação de 

propriedade da minha família. Neste lugar em que assassinaram a nossa família, haverá 

agora uma casa denominada de Casa Kéret” (KÉRET, 2012, p. 1).30 Sobre a ida à 

Polônia para a inauguração da casa, assim Kéret se manifestou: 

																																																													
28 A estrutura de ferro contém dois andares e tem um quarto, uma cozinha, um banheiro e uma área de 
estar. Tem duas janelas que não se abrem, com a luz solar entrando também através de painéis de vidro 
translúcido que compõem as paredes. Todo o interior é pintado de branco e a eletricidade vem de um 
edifício vizinho. A casa tem sistema de água e esgoto personalizados com tecnologia que a torna 
independente dos serviços públicos. A entrada é por intermédio de escadas retráteis que, quando fechadas, 
se tornam a sala de estar. As informações constam em kerethouse.com. O site da instituição 
(kerethouse.com) reproduz fotos do escritor refestelado numa cama de solteiro, forrada com um lençol 
branco com bolinhas coloridas. 
29 “I needed to design an architectural structure that would envelop life – a revitalization of an empty 
space, a connector. I also needed an Israeli freaky enough to stay in a very narrow space, who would play 
the role of an external eye observing and commenting on how Warsaw is changing drastically and 
rapidly,” says Szcaesny. “The idea was to say [to Israelis], ‘Look – a guy from your country is not just 
treating this as a space to run from; he has his second residency here.’” Mencionado em: JACOBSON, 
Judie. “Conversation with... Etgar Keret. Acclaimed author and filmmaker represents the new Israel”. 
Connecticut Jewish Ledger. Ledger on Line. 6/11/2012. Disponível em: 
<http://www.jewishledger.com/2012/11/conversation-with-etgar-keret/>. Acesso em: 15 set. 2016. 
30 Idem. 
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Não me senti como se tivesse indo para a minha própria casa, mas 
para a casa da minha família. Para mim a casa é um jeito de 
comemorar a memória de meus avós e tio assassinados cuja morte não 
deixou nenhuma marca na Polônia até agora: eles não têm sepultura, 
sua casa foi demolida durante a guerra e esta casa estreita é um modo 
de dizer que a nossa família é ainda uma parte da cidade 
(JACOBSON, 2012, p. 1).31  

“O desencanto é parte fundamental da obra de Etgar Kéret, porque dá conta da 

falta de sentido dos fatos e daquilo que a crítica israelense chama de retorno ao 

significado ordinário da vida cotidiana” (BERCITO, 2014, p. 4), disse o jornalista 

brasileiro Diogo Bercito32 a respeito dos contos de um dos mais populares autores 

israelenses a quem entrevistou. Incrivelmente, através do desencanto, Kéret semeia 

encanto. 
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31 I didn’t feel as if I was going to my own home, but to my family’s home. For me the house is a way to 
commemorate the memory of my dead grandparents and uncle whose death had left no mark in Poland 
until now: They have no grave, their house was demolished during the war and this narrow house is a way 
of saying that our family is still a part of the city. Idem. 
32 BERCITO, Diogo [texto]; SCARPELLI, Veridiana [ilustração]. “Um passeio pela ficção concisa e 
fértil de Etgar Keret”. Folha – Ilustríssisma. 26/01/2014. 
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 POESIA E PROSCRIÇÃO EM ALEJANDRA PIZARNIK 

 

Paullina Lígia Silva Carvalho (UEPB) 

 

RESUMO: Alejandra Pizarnik (Buenos Aires, 1936-1972), poeta, tradutora e crítica 
literária argentina, filha de imigrantes judeus de origem russa e eslovaca, constrói um 
universo poético marcado pela experiência da proscrição que emerge tanto dos temas 
que compõem sua obra - como, por exemplo, as ausências, os silêncios e as esperas - 
quanto na própria organização semiótica de uma linguagem cindida entre os abismos da 
existência e a opacidade dos signos linguísticos. Propomos, aqui, recuperarmos uma 
interlocução entre o lugar de desterro da consciência poética e certas práticas 
hermenêuticas judaicas em torno da palavra e do divino. Para debatermos as questões 
que se colocam em torno da poesia e do judaísmo, por um lado, no que diz respeito à 
tradição hermenêutica de origem judaica, propomos como referencial teórico um 
diálogo com o pensamento do escritor Amós Oz (2015), tendo-o como fundamento para 
uma discussão acerca da figura de Deus e das construções de sentidos para si e para o 
outro que os judeus estabelecem com/na palavra; por outro lado, no âmbito da teoria e 
da crítica literária, compreendemos que as discussões propostas por Derrida (1995) e 
Deleuze e Guattari (2014) acerca de uma problemática para interpretar o Nome a partir 
de uma visão da teologia apofática e de uma concepção de escrita enquanto rastros e 
literatura menor podem nos viabilizar uma abertura crítico-metodológica para 
enigmática obra poética pizarnikiana. 
 
Palavras-chave: Poesia. Proscrição. Judaísmo.  
 

1. Introdução: 

Sólo un Nombre  

 

alejandra alejandra 

 debajo estoy yo 

alejandra 

 

(PIZARNIK, 2011, p.65) 
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 Flora, Buma, Blímele, Sasha, Alejandra. A multiplicidade de nomes próprios 

adotados pela escritora, poeta, ensaísta e tradutora, Alejandra Pizarnik, nos coloca 

diante de uma problemática central em sua poética: a obliquidade ou polissemia do 

Nome. A experiência do nome próprio indica, aqui, conforme as palavras de Deleuze e 

Guattari (2009, p. 51), “a apreensão instantânea de uma multiplicidade. O nome próprio 

é o sujeito de um puro infinitivo compreendido como tal num campo de intensidade”.  

Trata-se, portanto, de uma experiência da linguagem que, atravessando o campo da 

escolha individual de um simples nome, compreende as possibilidades das relações 

sígnicas que a poesia estabelecerá no campo estético e ético que estão nas tradições 

literárias e religiosas judaicas (escrita e oral).  

 A duplicidade do Eu ou, em outros termos, uma problemática da identidade dos 

signos evocada na poesia pizarnikiana colocará em evidência questões de cunho 

místico-religiosos e teológicos comuns ao universo hermenêutico judaico e às narrativas 

da bíblia hebraica, suscitando um modo de fazer literatura/poesia condizente com os 

lugares de marginalização cultural, linguística e religiosa, a saber, a condição de 

imigrante judia vivenciada e ficcionalizada pela poeta argentina. Tais questões em torno 

de sentidos nome e das capacidades da linguagem perpassam o campo estético e 

adentram ao universo ético e identitários que, conforme nos aponta Deleuze e Guattari 

(2014), são próprias dos escritores de literaturas ditas menores – a saber, como 

exemplo, outro autor de origem judia apontando pelos filósofos franceses, Franz Kafka 

– cujas produções de enunciados são agenciadores de coletividades desgarradas, ou seja, 

suas produções poéticas, por mais isoladas e lateralizadas, são, antes de mais, uma 

formação que tem a ver com as memórias coletivas e suas formações maquínicas de 

enunciação: a história, os mitos, a religião, a cultura, as formas de construção narrativa 

de si.  

 Das margens, desse lugar da mais profunda solidão e exclusão vivenciada por 

escritores e escritoras que se dispõem repensar os pertencimentos e sentidos operados 

pela própria comunidade linguística e cultural, ecoam uma multiplicidade de vozes 

esquecidas, silenciadas, invisibilizadas, lateralizadas pelas organizações hierárquicas 

das comunidades de massas e demais sistemas de estratificações rígidas.  Enquanto 

exercício de resistência às diferentes formas de redução das singularidades do Eu e 

aniquilação da multiplicidade dos signos, a obliquidade do nome e a opacidade da 

linguagem operada pela/na poesia pizarnikiana tem como principal estratégia uma 
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semiótica de rasuras de seus referentes discursivos em poemas que estão sempre às 

voltas das ausências, das esperas e dos silêncios. Tais construções temáticas e 

semióticas são comuns ao campo hermenêutico judaico que se reconfiguram na poesia 

não mais como conceitos ou representações de pertencimentos identitários, mas, 

sobretudo, como ritornelos de intensidades que refletem formas de sentir os desamparos 

humanos, narrar e organizar os seus afetos em uma economia de valores linguísticos e 

culturais próprios do seu lugar de proscrição. 

 

2. Poesia e Judaísmo: As aberturas da memória e os movimentos de uma 

escritura desterritorializada 

  

 Para além do conceito, que pressupõe hierarquias de valores rígidos, a 

judaicidade na poesia é uma abertura aos devires de uma produção de enunciados que 

nunca pode ser vista de forma isolada, individual e desconectada de uma memória e 

corpo-social, embora o que se tenha como principal motor estético seja uma busca pelos 

sentidos extraviados. Nesse universo de proscrição do eu e dos signos linguísticos, há 

uma intensidade judaica que diz respeito ao lugar de desamparo social que ocupa a 

poeta e, também, as relações que estabelece com uma linguagem que proscreve a 

entrada de um significante dominante. Tal poética estabelece uma economia de signos 

que, conforme aponta a crítica de Deleuze e Guattari (2014), será regida como: 

 

Uma máquina tanto mais social e coletiva quanto mais é solitária, 
celibatária, e que, traçando linha de fuga, vale necessariamente ela 
sozinha por uma comunidade cujas condições não estão ainda 
atualmente dadas: tal é a definição objetiva da máquina de expressão 
que, nós o vimos, remete ao estado real de uma literatura menor em 
que não há mais caso individual. Produção de quantidades intensivas 
no corpo social, proliferação e precipitação de séries, conexões 
polivalentes e coletivas induzidas pelo agente celibatário, não há outra 
definição. (DELEUZE E GUATTARI, 2014, p. 128). 

 

 Dentre as associações que a poesia pizarnikiana pode estabelecer com o universo 

semântico religioso judaico, destacamos as intensidades afetivas e as economias 

semióticas que estão na memória coletiva, nas construções narrativas, nas vivenciais, no 

tecido econômico, social e linguístico, enfim, nas mais variadas gamas de fluxos de 

sentidos que a escrita agencia e se apropria em suas conjunções com o mundo material e 

contingencial da língua e da cultura. O caminho aberto pela poesia, portanto, não é de 
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regresso e representação ao que seria uma falsa unidade abraâmica do pensamento 

hebraico, mas uma abertura às multiplicidades, devires e intensidades que estão nas 

narrativas míticas cujos movimentos nunca são monótonos, monológicos, harmônicos e 

homogêneos, tal como o pretenderam definir as interpretações ideologizantes dos 

sistemas hierárquicos religiosos de cunho dogmático.   

 Em Sólo un Nombre, poema que abre nosso trabalho, escrito em 1956 e 

publicado em La Ùltima Inocencia, segundo livro produzido pela autora argentina, 

Pizarnik costura, ao que seria a marca de sua individualidade, o nome próprio, uma 

multiplicidade característica daquilo que seria uma multidão dissonante. Trata-se de 

uma problemática que nasce da obliquidade do nome e das dobras de uma identidade 

que, no contexto mitológico e teológico apofático da tradição judaica (escrita e oral), 

figuram a palavra e o divino como forças movidas pela heterogeneidade, ambiguidade e 

polissemia de suas formas e significados. Há Alejandra’s que co-habitam e coexistem 

dentro do Eu-nome e signo-voz da linguagem poética. A primeira tensão que se coloca é 

de uma cisão do Eu e, em seguida, o fim da unidade semântica, do conceito-significado 

linearizante do signo, preso ao que seria os referentes discursivos rígidos. Como 

veremos mais adiante, tal construção dos sentidos para o Nome, no contexto narrativo 

da bíblia hebraica e de outros ethos judaicos, se dará pela relacionalidade dos falantes e 

não mais pela definição apriorística de signo-significado.  

 Como proposto por Jacques Derrida (2013), em Gramatologia, figura-se na 

poesia – e, aqui, incluímos a narrativa bíblica hebraica, tendo como premissa a potência 

poética do texto bíblico para além do contexto metafísico religioso – uma nova 

economia de signos que, contrariando o pensamento filosófico ocidental logocentrista 

organiza-se não pela homogeneidade dos sistemas fechados na própria referencialidade, 

mas com base na heterogeneidade de uma diferença cuja irredutibilidade recusa à 

unidade e a mesmidade de uma identidade fixa, impedindo, ao mesmo tempo, a 

estratificação do significante em uma ordem simbólica. Trata-se, assim, de uma 

experiência da linguagem composta por rastros, cuja semiótica aponta para falta de 

origem, o desgarro e a errância dos signos, ou ainda, de uma experiência da nomeação 

que, mais do que colonizar e delimitar significados, em uma terminologia deleuziana, 

podem nos indicar caminhos desterritorializados acerca do pensamento da língua, do eu 

e do divino.  

 Há vários exemplos na narrativa bíblica hebraica em que a experiência do nome 

indica multiplicações na genealogia, mas que também atravessam o campo mitológico e 
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alcança o historiológico, unindo o bio e o psíquico, o gráfico e o semântico, o estético e 

o ético. Enfim, nomear traduz um agenciamento de fluxos semióticos nas mais diversas 

direções, nomear é multiplicar, somar, criar aderências ao signo-nome que, antes de 

designar uma identidade e estabelecer funções, rompe com as cadeias de significados e 

intensifica as pluralidades dos sentidos. Dentre vários exemplos, destacaremos dois 

episódios em que a personagem de Deus, no livro de gênesis, muda os nomes de outras 

duas personagens igualmente importantes, do ponto de vista genealógico, narrativo e 

teológico da tradição hebraica, mas, também, fascinantes pela ambiguidade e paradoxos 

que somam, do ponto de vista poético. A saber, as figuras de Abraão e Jacó: 

 

1) Abrão passa ser chamado Abraão (Gênesis capítulo 17, versículo 5): 

 

Disse-lhe Deus: Abrão já não será teu nome, e sim Abraão; / porque por pai de 

numerosas nações te constitui. 

 

2) Jacó passa ser chamado Israel (Gênesis capítulo 35, versículo 10 e 11): 

 

Disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será 

teu nome. E lhe chamou Israel. / Disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, 

sê fecundo e multiplica-te, uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, à 

tua descendência.  

 

 É interessante situarmos a passagem do texto bíblico a partir não apenas dos seus 

fundamentos religiosos historicizantes, mas, também, de elementos estéticos e éticos 

que permitem ao mito e ao poético funcionarem como organizadores sociais, mas, 

também, como dispositivos de afetividades e intensidades existenciais. Tendo em vista 

que nem sempre a narrativa bíblica e os signos linguísticos, de um modo geral, 

estiveram tutelados pelos dogmas religiosos e filosóficos, portanto, é cabível uma visão 

que a palavra e o divino performatizam formas de sentidos que são flutuantes, que nem 

sempre atestam uma unidade do real, que só as construções ideologizantes bloqueiam 

suas aberturas e esterilizam os conflitos hermenêuticos que inauguram. De um ponto de 

vista teológico oficial e metafísico historicizantes, Abraão e Jacó podem atestar as 

marcas de um povo que se une enquanto nação, coletividade homogênea e unidade 

fechada. Porém, o próprio movimento semiótico do mito impõe um problema da 
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unidade do Nome, ou seja, de sua identidade una e homogênea, traçando uma linha de 

fuga que percorre a multiplicidade, a heterogeneidade e a pluralidade de um nome que é 

figuração de reuniões, ajuntamento, de multidões.  

 Eis o caminho percorrido entre o poético e o judaico, tendo em vista as 

narrativas e as construções de sentidos desse último desde uma perspectiva apofática: 

das individualidades derivam-se pequenas coletividades desgarradas já anunciadas entre 

os mitos da bíblia hebraica enquanto multiplicidades, ou seja, pelas fraturas de suas 

identidades. A forma como a poesia, aqui apresentada, passa nomear e operar a 

linguagem é do próprio lugar de fora dos sistemas de interpretação fechados, em uma 

visada da linguagem lógica, Jean-Luc Nancy (2016, p.139), diria da “contrariedade e 

não da contradição: os dois citados em presença não se excluem, podem ser falsos ao 

mesmo tempo. Um não é a negação do outro, e o outro não é manifestação do um”. Os 

nomes próprios e os signos poéticos, no contexto da escritura pizarnikiana e das 

narrativas da bíblia hebraica, operam sentidos a partir de movimentos semióticos 

abertos à heterogêneses das singularidades múltiplas. Bloquear a pluridimensionalidade 

da palavra, em suas aberturas semânticas para materialidade sonora e simbólica da 

linguagem, não marca mais do que uma impotência conceitual e limitação ideológica. 

Dualizar as diferenças, portanto, é suprimir os fluxos semânticos que a palavra em sua 

abertura poética engendra e, consequentemente, deste modo, hierarquizar o mundo e as 

relações humanas em identidades fixas e excludentes.  

 A poesia pizarnikiana nos colocará diante de uma força imaginativa que recupera 

na palavra a pluralidade (sonora e semântica) já anteposta nas construções poéticas das 

narrativas semitas. O Eu poético, assim como no substantivo coletivo Israel, é uma 

Multidão de vozes dissonantes. Desse modo, a marca da judaicidade do Nome é tudo 

àquilo que se coloca contra a homogeneidade pacificadora dos paradoxos e contra a 

arrogância das culturas que soterram e rebaixam as muitas possibilidades de se 

constituir sentidos para além dos conceitos-significados fixados hierarquias. Em uma 

perspectiva apofática, a experiência do nome (ou do divino) e da poesia é o “que 

continua aberto, questionável, suspenso, indeciso, absolutamente aporético”. 

(DERRIDA, 1995, p. 28). Ou seja, o poético é tudo que se faz ausência de significado, 

mas não vazio de sentido. A história da poesia e do nome é a recusa dos referentes 

rígidos, impostos tanto pelos gêneros fixos quanto pelas identidades unas. 

 A questão das fraturas da identidade judaica e contingencias dos sentidos em 

torno da experiência do nome é intensamente visitada no livro Os judeus e as Palavras, 
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escrito pelos autores Amós Oz e Fania Oz-Salzberger (2015). No capítulo 4, intitulado 

“Cada pessoa tem um nome ou os judeus precisam do judaísmo?”, da referida obra, 

encontramos um mote alegórico do que seria essa experiência judaica em torno do nome 

próprio cuja marca do sentido é vista como uma construção partilhada por diferentes 

indivíduos. O nome próprio abre-se, assim, à multiplicidade de identidades assumidas 

por um sujeito que não se assujeitará a homogeneidade de uma unidade. Há, nessa 

dinâmica da construção dos sentidos que se dá entre os falantes de uma comunidade, 

uma ressonância de vozes plurais que singularizam o que seria a escolha/experiência 

individual do nome próprio.   

 

Descobre-se que há três nomes pelos quais a pessoa é chamada, 

um pelo qual seu pai e sua mãe a chamam 

e um pelo qual as pessoas a chamam, 

e um que ela conquista para si mesma. 

O melhor de todos é o que ela conquista para si mesma.   

(Anônimo) 

  

 

 O sentido de identidade entre Judeus, portanto, tal como foi revisto por Amós Oz 

e Fania Oz-Salzberger (2015), detém os traços de uma ambiguidade que está na 

comunidade judia e nas narrativas bíblicas hebraicas, assim como o é, de modo geral, o 

ambíguo um elemento constitutivo da existência. Na poesia e na literatura, a oralização 

intrínseca as produções de memória coletiva é o que melhor apresenta uma estratégia de 

escrita cuja abertura prevê, no inacabado dos sentidos que se dão nas relações entre os 

falantes e combinações de signos, a potência semântica e a resistência às dominações 

culturais e políticas. A singularidade que se distingue pela pluralidade também atravessa 

a natureza contraditória das personagens que estão nas narrativas bíblicas e alcança as 

experiências de escrituras seculares de autores judeus modernos. Nesse contexto de 

produção de sentidos que são de ordem linguística, cultural e religiosa, a maior 

necessidade é de não encerrar as possibilidades de nomeação e circulação de diferentes 

interpretações que estão na vida dos signos e das relações humanas.  

 

Alguns dos maiores escritores hebraicos do começo do século XX 

rebelaram-se contra a identidade judaica coletiva marcada pela 

religião.  Foi um motim contra aquele substantivo abstrato abrangente 
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yahdut (judaísmo). Ao se rebelarem dessa maneira, sentiam-se judeus 

até os ossos. (OZ e Oz-Salzberger, 2015, p. 163)  
 

 Nada mais judaico do que o sentimento de proscrição entre os que fazem a sua 

comunidade religiosa, linguística ou literária. Aqui, o sentido da judaicidade é, antes de 

qualquer coisa, uma intensidade e uma afetividade movida pelo princípio de 

desterritorialização dos corpos, dos espaços, das consciências. A poesia percorre essas 

linhas de fugas que preveem o enfraquecimento de uma identidade fixa em prol de um 

devir das pluralidades. Agenciadora de coletividades desgarradas, o discurso poético e 

bíblico é uma potência do Devir-multidão. Devir-minorias. Devir de uma coletividade 

marcada pela heterogeneidade das singularidades dos solitários, dos párias, dos 

exilados, dos perseguidos, dos pobres, dos errantes. Em suma, dos que se colocam de 

fora dos sistemas, por isso, possuem potência de exercer a força contrária a toda 

dominação e massificação dos sentidos individuais.  

 Tal como Deleuze e Guattari (2009) propôs, aqui, nos é possível pensar o sentido 

da coletividade judaica enquanto bando marcado pela não-fixidez de suas identidades, a 

saber, o exemplo da matilha,  em que os lobos assumem táticas de sobrevivência sempre 

revendo suas posições dentro do grupo e do espaço, sempre desterritorializando seus 

pertencimentos. Alejandra Pizarnik encenou todos esses dilemas estéticos e éticos em 

sua experiência poética, mas também em sua biografia pessoal. Filha de imigrantes 

judeus, viver e escrever no idioma dos argentinos foi como encarnar a mais profunda 

contradição: ser estrangeira em sua própria terra natal. A partir dessa tensão, colocada 

entre o ser judia e o ser argentina, se estabelecerá uma experiência de busca pelos 

sentidos extraviados, pelo idioma que fará o espanhol dos argentinos falar a sua própria 

língua de expatriada. Ofício poético pizarnikiano, portanto, voltar-se-á para recupera a 

polifonia dos signos linguísticos à medida que faz poesia uma figuração da ambiguidade 

que permeia sua consciência existencial marcada por toda sorte de assimetrias que a 

condição de escritora latina e judia permite. Em El Inferno Musical (1971), último livro 

publicado em vida, Pizarnik (2011, p. 264) aponta para pluralidade das vozes que 

constitui sua escrita-memória poética: 

 

“No puedo hablar con mi voz sino con mis voces.” 

 

 Assim como a figuração do Eu nos colocou diante de um problema da unidade 

da identidade, o próprio conceito e funções da linguagem é revisto pela poeta ao longo 
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de sua obra. Constituída de ecos e equívocos, a linguagem poética pizarnikiana é 

sempre oriunda de outras margens, na qual podemos ouvir Alejandra, principalmente, a 

partir de três perspectivas: Alejandra em seu devir-animal (figurações da loba), 

Alejandra em seu devir-estrangeira (sentimento de desamparo) e Alejandra em seu 

devir-morte (tema-obsessão de sua vida-obra). Cindida pela multiplicidade dos tempos e 

dos espaços, a linguagem é multifacetada por diferentes fluxos semióticos que dão conta 

desse movimento que faz das individualidades uma potência de resistência coletiva, tal 

como observamos entre os mitos semitas.  

 Em diferentes episódios, a escritura poética de Pizarnik manteve um estreito laço 

com sua vida e, mais especificamente, com a tradição judaica matizada tanto nos temas 

que perfazem seu universo poético (as ausências, os silêncios e as esperas) quanto 

semiotizada nos modos como a linguagem poética passa operar relações de sentidos a 

partir de uma economia de signos regida pelos valores pertencentes à condição dos 

povos proscritos. Semiótica de rastros, a poesia recusa encerrar as relações significas na 

unidade dos significados. Eis, mais uma vez, uma potência de resistência da linguagem 

poética que nasce do encontro com as forças dissonantes que mobilizam os textos 

literários da bíblia: o sentido da palavra e do divino enquanto a experiência que nos 

colocam sempre no inacabado, na indeterminação das buscas ad inifinitum.  

 Buscar é visto como uma experiência que coloca a consciência poética na 

abertura dos devires, do desejo e do desconhecido. Tal qual a experiência mística 

judaica de busca e desejo por alcançar a Terra Prometida, a poesia pizarnikiana é 

peregrinação nesse deserto de busca pelos sentidos prometidos pela linguagem. 

 

 BUSCAR  

 

No es un verbo sino un vértigo. No indica acción. No quiere decir ir al encuentro de 

alguien sino yacer porque alguien no viene. 

(PIZARNIK, 2011, p. 344) 

 

 Mesmo ao negar seus pertencimentos imediatos, a poeta acaba por recuperar 

certa ancestralidade das relações de sentidos que estão na musicalidade, no ritmo, nas 

tonalidades sensíveis da memória afetiva e na materialidade da palavra que, de certo 

modo, é um registro das vivências, dos desejos, dos medos, de todas as contingências 

que cerceiam a existência. Em sua escrita intima, datando de uma página de 1964 de 
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seus diários, a poeta argentina rememora os vestígios de uma canção judaica como 

figuração de seus sentimentos de desamparo e proscrição. Trata-se de dois curtos 

versos de uma canção que, recitados em diferentes passagens de sua escrita íntima e 

também poética, soa quase como um mote ou pensamento obsessivo ao longo de seus 

textos. Para dizer como Derrida (2013), os versos dessa canção são verdadeiros rastros 

de presenças cindidas pelo esquecimento, mas nos permite, mais uma vez, entrever essa 

ligação da escrita poética com fragmentos de vozes que estão na memória e nas relações 

afetivas da autora com a tradição judaica. A saber: 

  

Hoy, al despertar, retorno a mí una canción judía que me apasionaba a 
los ocho o nueve años. La tatareaba y cantaba sin considerar su texto. 
Hoy volvió y supe que lo que más me había conmovido era esto: 
‘adónde iré. Golpeo cada puerta y cada puerta está cerrada’. 

(PIZARNIK, 2012, p.178)  

  

 Os “rasgos judeus”, como se referiu Alejandra Pizarnik aos movimentos 

operados por sua poética, são verdadeiros ritornelos nos quais a experiência da 

proscrição poética parece agenciar o sentimento de minoria, de exclusão, de errância e 

marginalidade vividos pelos judeus em suas tragédias literárias e biográficas. As 

impossibilidades de a linguagem poética nomear, sempre em voltas de sua abstração e 

opacidade, configurarão na poesia pizarnikiana os abismos que sondam uma 

consciência de mundo semita.  A poesia é coisa feita de sentidos infinitos como o é a 

memória das canções judaicas que retornam e iluminam o presente poético que, por sua 

vez, faz falar as outras vozes, dos excluídos e dos esquecidos. 

 Em seus últimos anos, Pizarnik, em sua escrita íntima, relata acerca de uma 

consciência de mundo, cada vez mais, marcada pela proscrição que sua condição de 

judia e filha de imigrantes impôs ao seu fazer poético. Ora vista como força motora de 

sua poesia, ora encarada como impossibilidade de integração ao sistema linguístico e 

comunidade literária, a judaicidade surge como signo de resistência de uma consciência 

de mundo em busca de lugares alternativos de produção discursiva.  

 
Soy judía. De esto se trata. Hace mucho que se trata solamente de 

esto. No soy argentina. Soy Judía. Este descubrimiento me obliga a 

impedir movimientos esenciales de me naturaleza: buscar verdugos. 

Mi padre y el sufrimiento de mi raza me avisan que los desafié, que, si 

hace falta, me vuelva yo verdugo.  No puedo prolongar la cadena de 

esclavitud, de suavísima sumisión. Y, no obstante, temo con un terror 

nuevo que esto sea una nueva trampa que me tiendo. Acaso quiero 

adjudicar a mi ser judío esta imposibilidad absoluta de entrar en la 
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comunidad argentina que integro nominalmente. (PIZARNIK, 2012, 

p. 434) 
  

 Em Pizarnik quanto maior o sentimento de exílio, maior é será a potência de sua 

poética. A obstinação que move a consciência poética acometida pelo sentimento do 

trágico faz com que a poeta sempre nos aponte linhas de fuga, de sobrevivência e 

resistência através da palavra. Não podemos esquecer que o exercício de resistência e de 

busca pelos sentidos vitais através das/nas palavras é uma experiência profundamente 

judaica. Segundo Amós Oz (2015): 

 

Logo quando os judeus perderam Jerusalém e seu Monte Sagrado, 
ainda puderam levar consigo para a amarga Diáspora suas santidades 
não espaciais, intangíveis: a língua, as leituras, e o sempre recorrente, 
ciclicamente confortante calendário de “tempos santos” (OZ e OZ-
SALZBERGER, 2015, p. 121). 

 
 A condição de desamparo social, político, religioso, estético-literário e afetivo-

amoroso, vivenciada e narrada por Alejandra Pizarnik nos mostra que a palavra poética, 

a literatura, de um modo geral, foi sua grande arma de resistência e fonte de 

sobrevivência: “Hay que salvar, no a la flor, sino las palabras” (PIZARNIK, 2011, p. 

353). A poesia recupera a cintilância do divino em tempos em que tudo mais, os 

sentidos e os deuses, se fizeram ausentes. Percebe-se, assim, que tanto a palavra poética 

quanto a narrativa bíblica prestam um importantíssimo papel de testemunho da vida e 

das relações humanas. Seja diante da poesia secular ou bíblica estamos lidando com 

estéticas da existência o que nos exigirá, portanto, uma compreensão da abertura dessas 

linguagens para todas as contrariedades e conflitos constitutivos da humanidade. 
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Resumo: Trataremos aqui de um exemplo do judaico entendido como escolha subjetiva que se 

alimenta das tradições judaicas embora se desenvolva de maneira autônoma respeito da estruturação 

religiosa que se identifica como judaísmo. Partindo da afirmação do historiador Gershom Sholem de 

que a revelação e a tradição são categorias do pensamento religioso judaico desenvolveremos algumas 

considerações sobre o judaísmo como uma identidade dada, versus o judaico como uma identidade não 

necessária nem contingente que se revela no devir da história e que se realiza só a partir da escolha dos 

seus agentes. O exemplo de que trataremos aqui se centra na intertextualidade dos irmãos Ismael e 

David Viñas editores da revista literária Contorno, referência para a geração que durante os anos 

subsequentes irá ocupar os centros do pensamento argentino. O nome dado é uma clara referência a 

seus limites imediatos e a adoção de uma atitude proativa perante a realidade sociopolítica que envolve 

o país durante o primeiro peronismo (1946-1955). Os Viñas são filhos de um casamento misto entre 

um pequeno burguês e uma judia russa que ambos irmãos consideram como sua referência ética mais 

forte. A assinação de papeis aos pais não foi imediato se não um processo que impregna a 

intertextualidade dos dois irmãos. Como pensadores de talante marxista, a opção pela política 

atravessa o cânon literário da época e derruba autoridades, oferecendo critérios sociopolíticos para a 

escolha e apreciação de uma nova expressão ética que neles tem origem na compreensão inconsciente, 

porém dinâmica, do judaico. A compreensão plena chegará, no entanto, após a vivência de outra marca 
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judaica, o exílio, quando os dois irmãos se reúnem virtualmente e entrelaçam as suas textualidades 

para declarar as escolhas perante a opção do judaico. 

 

palavras-chave: Revista Contorno; David Viñas; Ismael Viñas; judaico. 

 

 Em 1990, a revista Noaj (Ano IV, nº5, Junho 12)  reúne virtualmente os irmãos Ismael (1925-

2014) e David Viñas (1927-2011) que vivem situações existenciais diferentes. David fala desde 

Buenos Aires, ao passo que Ismael o faz desde Israel, sem perspectiva de retorno a seu país de origem.  

Ambos eram lembrados no médio acadêmico argentino pelo desenvolvimento crítico da literatura 

nacional por parte de David y pela participação de Ismael em várias organizações políticas que, se bem 

minoritárias, tiveram uma forte influência no âmbito estudantil universitário. Mas sobre tudo estavam 

vinculados a uma memória fundadora pois entre 1953 e 1959 haviam editado a revista literária 

Contorno que teve seus desdobramentos expressamente políticos nos Cuadernos de Contorno já 

editados em solitário por Ismael.  

 A ênfase dada à perspectiva histórica fez de Contorno uma referência para a geração que durante 

os anos subsequentes irá a ocupar o centro do pensamento socioliterario argentino de esquerdas. Para 

intelectuais como Beatriz Sarlo, Ricardo Piglia, Josefina Ludmer, Teresa Gramuglio ou Jorge 

Lafforgue, a revista é seu mito fundador e a ela se remetem para dar partida a construção dos seus 

discursos e dirigi-los.  

 O nome dado pelos editores indicava uma atitude proativa perante a realidade sociopolítica da 

Argentina do primeiro peronismo (1946-1955), época na qual cristalizava a identidade nacionalista 

argentina e cuja análise foi implícita ou explicitamente centro da sua programática. A revista se pautou 

em categorias históricas que permitiram dinamizar a crítica, valorizou o realismo literário, contestou e 

se afastou do cânon vigente centrando-se nas formas particulares da língua e da literatura produzidas 

localmente.  

 Como temos apontado nas primeiras linhas, no momento em que a revista Noaj os reúne numa 

conversa virtual na qual, como frisado acima, os irmãos vivenciam situações vitais diferentes e, 

acrescentamos aqui, em aparência divergentes. David está na Argentina posterior à ditadura, retornado 

ao pais trás longas estadias na Espanha e no México, além de alguns convites para ministrar aula em 

USA, fruto do exílio ao qual foi obrigada por ocasião da ditadura militar entre 1976 e 1983, enquanto 

Ismael permanece em Israel, num exílio do qual confessou que não conseguia voltar.  
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 Contrariamente ao que se possa pensar inicialmente, estas não são situações existenciais 

motivadas exclusivamente pelos fatos externos. Na verdade elas foram consequencia de uma longa 

vida de decisões perante a própria história pessoal.  

 Com efeito, no referido artigo da revista Noaj, ambos irmãos entrelaçam as suas textualidades 

para reflexionar sobre a sua identidade judia desde a memória familiar, que reconhecem mestiça, e as 

escolhas políticas dentro de dois nacionalismos de formação recente: o argentino e o israelense. 

Veremos como eles acabam por fazer da sua adesão ao seu judaísmo uma escolha vital e política que 

surge e se explica no que aqui consideramos o complexo fenômeno do judaico.  

 A historia dos Viñas não é muito diferente da história da maioria dos argentinos, que se explica 

desde a mistura de procedências, línguas e culturas. São filhos de um casamento misto entre um 

pequeno burguês, Ismael Pedro Viñas, com suspeitas de remotas gotas de cristão novos nas veias, 

vinculado à  política radical durante os dois mandatos de Hipólito Yrigoyen (1916-1921 e 1928-1930) 

e Esther Porter, uma judia russa que havia chegado à Argentina com cinco anos de idade e que ambos 

irmãos a definem como a mais crioula do casal, no sentido hispânico do termo.  

 No entanto, eles conseguem nesse texto interligado dar ao relacionamento que há entre uma 

experiência de vida e as opções políticas realizadas na maturidade um sustento não tanto intelectual 

quanto biográfico. As claves estão em como se relacionam com a mãe. Embora nenhum dos dois 

irmãos a caracterizem formalmente como judia, e até lembrem que ela era quem mais se preocupava 

com que os filhos soubessem o hino nacional, ambos coincidem em considerá-la como a sua referência 

ética mais forte. E com frequencia em seguida ambos lembravam como mostra do caráter preeminente 

da mãe, que nos anos vinte do século passado na Argentina, quando ela falava de política, os homes 

paravam para escutá-la.  Foi ela quem pressionou o seu marido para interceder pelos tosquiadores da 

Patagônia em Rio Gallegos durante as greves da Patagônia  deflagradas entre 1920e 1921. Como prova 

do reconhecimento, por ocasião da sua morte, os operários lhe entregaram uma placa in memorian na 

que estava escrito "À companheira Ester, os obreiros da Patagônia". Placa que, não entanto, o pai dos 

Viñas nunca ousou colocá-la no túmulo.  

 Mas para os filhos teve um efeito  pior ainda o fato da permanência do pai no Partido Radical, 

pois ao invés de assumir seu fracasso político em decorrência da massacre da Patagônia que seguiu às 

greves, referendou sempre seu radicalismo, inclusive quando a ala de esquerdas do partido abriu um 

julgamento político contra ele ao pedir justiça para os tosquiadores, sendo silenciado sob as palavras 

de, na época, o presidente da república, Hipólito Yrigoyen, que lhe disse: “Senhor Viñas, as 

instituições não podem ser julgadas, porque são os pilares da pátria” (ROCA, 2005, p.57). 
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 A valorização do papel do pai e da mãe que os dois irmãos fazem culmina, portanto, trás um longo 

processo de decisões políticas e de uma trama de exílios que impregna a intertextualidade dos dois 

irmãos ao se encontrar virtualmente entre as palavras da revista que os convoca. Durante a sua fala, 

David indaga na sua memória e explica a situação existencial de cada um deles pela via da escolha 

pessoal e política, o que envolve opções perante os nacionalismo nos quais eles estão e talvez sempre 

estiveram submersos. Enquanto ele, David, havia escolhido o pai, seu irmão, Ismael, havia optado pela 

mãe, o que deixava este do lado judio da família.  

 Porém, ele não se exclui. David aborda a identidade judaica como um jogo entre uma série de 

opções entorno a matizes, prioridades ou níveis de aprofundamento que exemplifica no uso do 

pseudônimo. O pseudônimo havia sido comum em Contorno para, segundo eles, mascarar o fato de 

serem poucos. Mas ele destaca que havia sido significativo entre autores judeus argentinos. Ele opõe 

Sarmiento ao pseudônimo Cesar Tiempo, que esconde o escritor argentino Israel Zeitlin nascido em 

Ucrania. Sem aprofundar muito, porém sinalizando um profundo caminho de reflexão que Ismael 

confessa nem sempre acompanhar, ele vai marcando as diferenças entre identidades ostentosas e 

explícitas com relação a outras que parecem desdobrar-se para no entanto volver dentro de si. 

Reconhece que ele mesmo omitiu do seu  nome o "Boris", que o remitia mais claramente a uma origem 

judia. Esse gesto, compartilhado com Ismael, que também prescinde do "Aarão", não apaga a origem, 

que por outro lado nunca negaram, senão que talvez os inscreve no que Arendt definiu como a 

tradição oculta de ocidente. Será que também está nele presente a complexa visão de mundo de Um 

Deus escondido? Talvez, pois David assistiu as palestras de Lucien Goldman e o escutou quando 

professor na Universidade de Los Andes, em Venezuela durante os anos sessenta. 

 O pseudônimo, ou a presença escondida, parece querer indicar um maneira de estar que concilia 

um nacionalismo local, representado por um David que é um profissional da literatura argentina na 

Universidade e Buenos Aires e tem decidido voltar anulando o exílio, com outro de teor globalizante 

sem ser universalista, como é a opção do seu irmão Ismael que permanece nos termos da expulsão Se 

pensarmos na possibilidade da existência de dois relógios que marcassem tempos paralelos e 

complementários, poderíamos propor que o posicionamento no âmbito do judaísmo ou do judaico 

nasce da natureza dos fatos e do lugar que os agentes envolvidos escolham ocupar nos processos que 

desde a eclosão da burguesia no século XV até finais do século XIX levaram à formação de 

nacionalismos contemporâneos.  

 Eric Hobsbawm e Gershom Sholem observam como as sociedades se relacionam com o passado e 

com a tradição e o/a re-atualizam -ou inovam- dentro de limites que faz com que as modificações 

sejam legitimas e portanto aceites. Gershom Sholem afirma que a revelação e a tradição são categorias 
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do pensamento religioso judio e E. Hobsbawm expõe dois modos legítimos através dos quais o 

passado se renova, (i) mediante uma seleção particular do lembrado ou do que pode ser lembrado, a 

chamada historia consciente e  (ii) mediante espaços de folga com relação ao núcleo duro, isto, claro 

está, desde que não sejam uma ameaça às formas tradicionais ou conscientemente lembradas, os 

chamados instertícios. 

 Ambos historiadores, amplamente dedicados a estudar a formação dos nacionalismos 1 , nos 

provêem de boas possibilidades teóricas para pensar o judaísmo e o judaico como coordenadas que 

permitam entender a natureza da evolução dos dois irmãos que se destacam por ter contribuído a 

formar a nova critica socioliterária na Argentina. O judaísmo seria a identidade dada (a chamada 

tradição em Sholem e o passado em Hosbawm),  ao passo que o judaico seria a identidade não 

necessária nem contingente que se revela no devir da história e que se concreta a partir da escolha dos 

seus agentes (a revelação em Sholem ou os interstícios em Hosbawm).  

 Dita escolha, que colocaria a questão judaica nas antípodas da tese sartreana2, parte de uma 

interpretação vital que orienta sobre o que pode ser lembrado e o que deve ser deixado para trás no 

percurso existencial. O judaísmo seria a estrutura já definida, a tradição, o passado e, inclusive, a 

religião percebido como um conjunto de valores explícitos expressados no rito que se repete marcando 

o tempo como um relógio externo (meses, anos, ciclos), isto é, a memória consciente e entendida. Por 

outro lado, porém simultaneamente, aconteceria o judaico, marcado por um relógio interno e implícito, 

que redefine e atualiza o judaísmo mediante a revelação, os interstícios do ainda incompleto, a 

encruzilhada na qual se escolherá uma memória possível para seguir enfrente na dinâmica da história. 

O judaico, por tanto, é um movimento projetivo típico da mentalidade burguesa, mentalidade que 

havia ajudado a criar os nacionalismos do século XIX em diante e que evoluem com não poucos 

paradoxos que permeiam um processo tocado por avanços e recidivas (ARENDT, 2012 e 

HOBSBAWM, 1998) .  

 Já seja como limite intransponível que o pai não soube honrar, ou como uma meta existencial, 

como um norte nas suas vidas pessoais; já seja por fidelidade, no caso de Ismael, ou por impotência, 

no caso de David, com essa memória compartilhada ambos irmãos a inserem na tradição que o 

judaísmo parece ter seguido mais fielmente desde o século XV, época de eclosão da burguesia e 

também do inicio da consciência  nacional moderna que tenta conciliar os movimentos acelerados da 

dinâmica da historia. Esse processo, ao tempo que cria novas estruturas sociais, o estado-nação, 

desagrega as comunidades que levaram a ela, como observamos no fenômeno específico do caso 

                                                        
1 Na verdade G. Sholem pode ser considerado como um pensador do nacionalismo israelense. 
2 Talvez , e estamos aventurando uma interpretação, porque Sartre, mais que tratar do judaico trata do anti-semitismo, isto  é, de como 
o judaico é percebido pelo homem de massa. 
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espanhol, no qual os judeus se convertem de maneira diferente aos portugueses. Se estes derivam até o 

cripto- judaísmo, os espanhóis entraram no campo da política através dos conselhos da cidades e 

continuaram tomaram conta do processo nacional que eles haviam ajudado a iniciar mediante a 

constante função de assessores da coroa castelhana. Desde o século XV, a preocupação de grande parte 

deles como demonstra a evolução da filosofia do direito e da crítica na literatura, denunciam a 

imobilidade social. Entramos assim no judaico, entendido como sensibilidade política nos momentos 

que as tentativas por parar a dinâmica característica da história cria dispositivos políticos que 

tendem à desagregação social. Isto "per se" não significa nada bom ou ruim. O posicionamento 

perante esse fato dependerá da índole e dos objetivos das pessoas e dos grupos sociais envolvidos no 

processo.  

 No entanto, a compreensão plena e consciente das suas escolhas dos dois irmão Viñas e, portanto, 

das suas identidades chegará após a vivencia de outra marca judaica: a progressiva perda de pátrias 

mediante o exílio que  obedecem a forças divergentes. Assim, a elaboração da textualidade de ambos 

irmãos é também significativamente divergente pelo que a espaço e tempo se refere, sendo que David 

fala quando Ismael não pode escutá-lo. O irmão só terá acesso às suas palavras mediante uma fita 

gravada que um dos editores lhe repassa mais tarde e sobre a qual Ismael escreverá para completar a 

matéria da revista. Na conversa, ambos tentam elucidar as opções existenciais. As ponderações de 

David abriram em Ismael uma reflexão sobre o que significava entre eles dois "ser judio".  

Nas conversas com Ismael, a ação valente e comprometida da sua mãe era, sem dúvida, o ponto 

nevrálgico do seu desenvolvimento pessoal, assim como a ação omissa do pai, era uma imensa laja 

sobre o ânimo. Era significativo que o exílio de Ismael não o havia conduzido a Paris nem Barcelona, 

senão a Jerusalém. Também era fato que sua consciência judaica havia crescido mediante a sua 

progressiva perda tanto de pátrias como do lugar político - na verdade duas palavras que aqui podem 

ser consideradas sinônimas-, e que  parecia motivado pela sua opção pela esquerda. No entanto, a mãe  

-seu referencial ético por antonomásia- carregava características do judaico, essa sensibilidade 

moderna que impregnava de dinamismo a base tradicional ancorada no passado para receber sangue 

novo, fazendo possível a sua atualização.  

 Viver inserido no judaico seria uma maneira de estar no mundo que percebe a desintegração 

social como consequencia de uma aceleração da dinâmica da história. Em momentos nos quais novas 

forças sociais alcançam maturidade e pressionam para ser plenamente incluídos no sistema, essa 

dinâmica atinge una aceleração maior da que a estrutura do sistema pode administrar, pondo em 

questão os equilíbrios que até então funcionaram, e demandando mudanças ou adaptações, o que 

significa fundamentalmente posicionar-se como um ser consciente da sua direção política. Nos casos 
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permeados pela existência de uma comunidade judia anterior ou  contemporânea aos fatos, isso é uma 

consequencia  de valores particulares e repassados entre gerações,  não sendo, portanto, nem universais 

nem naturais. 

E isso nos leva de volta ao ponto de partida, se Contorno foi um mito fundador isso se deveu a que 

seus editores estavam dotados da sensibilidade necessária para inscrever-se na modernidade, 

abandonando a pretensão universalizadora das categorias filosóficas para dar entrada ao pensamento 

provido da mobilidade característica das categorias históricas: o sístole e a diástole que devolvem ao 

desenvolvimento humano o jogo simultâneo da tradição e da revelação.  
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A VÍTIMA DA VÍTIMA: QUESTÕES DE SUBALTERNIZAÇÃO EM O DIÁRIO

DA QUEDA

Renata Cristine Gomes de Souza (UFF)
Orientadora: Renata Flavia da Silva (UFF)

Resumo: No romance O diário da queda, de Michel Laub, a diferença cultural aparece como
uma forma de trazer para a literatura visibilidade para os  que se encontram nas margens. Por
mais que esse romance traga um novo lugar de fala,  essa nova abertura também pertence a uma
nova elite. A partir do romance, vemos que essa voz que quem ali se manisfesta, embora seja  de
um grupo que se encontra as marges, faz parte de uma nova elite,  e como  todo grupo que
ascende, passa a oprimir quem pertence a algum grupo mais periférico. Essas relações são dadas
no ambiente escolar e são marcadas por determinismo social, que é preponderante na construção
da identidade dos personagens. A análise desse fato social no romance, será feita a partir de
estudos que tratam de classe, identidade, subalternização e memória, através dos estudos de
Tzvetan Todorov, Linda Huctheon, Julia Kristeva, Edward Said e Gayatri Spivak.

Palavras-chave: Subalternização. Preconceito de Classe. Judeu.

Novas e velhas margens

A literatura pós-moderna abre diferentes caminhos no fazer literário ao ocupar

novos  espaços  e  ao  veicular  uma  gama  de  discursos  que,  até  então,  não  tinham

visibilidade.  Uma das estratégias de composição, que se dá nesse novo momento, se

distingue por trazer novas vozes de enunciação para arte. A tendência  que a literatura

contemporânea  tem de  lidar  com a  crise  se  manifesta  a  partir  da  possibilidade  de

descortinarmos novas identidades, o que reflete nas histórias contadas, nos lugares onde

se  passam as  ações,  na  construção  identitária  dos  personagens,  e,  em tantos  outros

elementos constitutivos da narrativa.

Tem-se na literatura pós-moderna uma gama de escritores que falam de a partir

de  lugares periféricos e/ou  pertencentes às novas elites, que foram construídas por

pessoas que pertenciam às antigas margens – ou margens que ainda existem, mas estão
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em um processo  de  aproximação  do  seu  “lugar  social”   –  ou  por  simpatizantes  e

estudiosos dos discursos dessas margens.  Parte desses escritores advém de países ou

regiões periféricas ou pertencem a povos historicamente subalternizados, nesse grupo de

escritores  encaixamos  o  escritor  do  qual  aqui  pretendemos  tratar  Michel  Laub,  que

nesse romance com um tom biográfico,  trata das gerações seguintes da geração dos

judeus que sobreviveram ao holocausto. 

No contemporâneo não só vemos essa aparição crescente  de novas vozes de

enunciação, como também vemos que a ambientação da história se desloca do centro,

ou seja, não se trata somente das elites burguesas e de seus problemas, mas de outros

espaços sociais. Já agora os grupos minoritários têm mais representatividade, e isso faz

com que  a  arte  traga  questões  sociais  e  subjetivas  decorrentes  de  seu lugar  social.

Segundo Stuart Hall, “parece então que a globalização tem, sim o efeito de contestar e

deslocar as identidades centradas” (HALL, 2011 p.51).   A literatura é muito atuante

nesse deslocamento, pois trazendo para arte os discursos das minorias, eles passam a ter

mais legitimidade nas esferas intelectuais e na vida em sociedade. 

 A necessidade de fazer com que a literatura não conte apenas uma história única

se faz presente, assim há uma ebulição das  narrativas  dos vencidos e dos ex-cêntricos.

Na prosa, o protagonista se reconfigura e sujeitos construídos a partir das  identidades

subalternizadas  passam a  figurar  os  papéis  centrais  nas  narrativas.  A respeito  disso

Linda Hutcheon afirma: 

A  arte  e  a  teoria  pós-modernistas  têm  reconhecido  de  forma
autoconsciente seu posicionamento ideológico no mundo, e têm sido
estimulada  a  fazê-lo,  não  apenas  como  reação  a  essa  insultuosa
acusação de trivialidade,  mas também por aquele  ex-cêntricos,  que
antes  eram silenciados,  tanto os  de fora (pós-colonial)  como os  de
dentro(...). (HUTCHEON 1991, p.228)

6498

Ana
Pencil



                                                                                                                                                3        

Ao mesmo passo que a pós-modernidade dá voz às diversas identidades,  ela

provoca  um  “alargamento  no  campo  das  identidades  e  uma  proliferação  de  novas

posições de identidade, juntamente com um aumento da polarização entre elas” (HALL,

2011, p. 50). Apesar de se trazer novos lugares de fala, o pós-modernismo cria outras

formas de centralização, e com isso algumas minorias continuam sendo excluídas das

narrativas aclamadas pela academia. Enquanto a mulher, o estrangeiro, todos de classe

média/alta, passam a figurar os romances  — aclamados pela academia —, há alguns

personagens que, mesmo participando de uma narrativa na qual se trata de exclusão e

alteridade, permanecem no lugar de subalternidade. 

 Na literatura brasileira alguns romances trarão personagens oprimidos que farão

uma reprodução da opressão, a qual ele também sofreu – ou sofre. Já aqui, temos o

sujeito das margens com a fala central, mas este ainda goza de um poder subalterniza

algum outro que se encontra em algum lugar de inferioridade ao seu.

No presente trabalho  pretendemos analisar como essa reprodução da opressão se

dá no romance O Diário da Queda, que tem como personagem central um descendente

de  estrangeiro  judeu.  Assim  trataremos  dessa  relação  de  dualidade,  na  qual  o

protagonista atua, ao mesmo tempo, como oprimido e opressor. Para tal, utilizaremos o

termo vítima da vítima, utilizado por Edward Said, em uma entrevista concedida no ano

de  2003.  O  estudioso  utilizou  esse  termo  para  descrever  a  relação  entre  judeus  e

palestinos  em Israel. Vejamos o que diz Said sobre essa condição: 

Nosso embate, por outro lado, é com os judeus da Europa, um povo
trágico que chegou ao Oriente Médio carregando o velho fardo do
anti-semitismo  e  um  crédito  moral  em  relação  ao  Ocidente,
empenhado  em  compensá-los  depois  do  holocausto.  Nós  somos
vítimas das vítimas, e essa é uma posição muito difícil. (SAID, 2003,
s/p)
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Temos assim essa relação que  traz uma dualidade, no qual uma pessoa que tem

a história do seu povo, ou sua própria história marcada por algum tipo de opressão passa

a oprimir um outro, que se encontra em um lugar de subalternidade ainda maior. Aqui

tentaremos  pautar  como,  no  romance,  a  motivação  dessa  opressão  é  trabalhada  no

desenvolver da narrativa. Para tal, deveremos pensar em como a memória do passado e

o tratamento dele, a consciência de classe, as contradições ideológicas e o separatismo,

social, religioso e cultural são basilares no que diz respeito a essas relações.

O outro do outro

O romance estudado  trata, entre outros pontos, de questões como a alteridade,

religião, a composição e a fala do excluído, sempre tendo em voga em os silenciamentos

familiares e inacessibilidade da memória. O diário da queda, de Michel Laub tem como

personagem principal um escritor de meia idade judeu,  gaúcho, neto de um polonês,

que esteve em Auchvitz. Em seu diário, ele rememora o passado de sua família para

entender a si próprio. Analisaremos aqui relações que se dão na infância do narrador.

Teremos como tema central a  relação do  narrador, os  garotos das escolas com seu

colega gói, João.

A memória aparece como um dado importante na narrativa, e mais que isso, ela

aparece como uma das grandes construtoras da identidade do protagonista. É também é

o peso dessa memória que reverberará quando se trata de algumas relações que ele

constrói.

 A memória dos sofrimentos passados de seu avô não haviam sido discutidos

pelo pai e o avô, que tinham uma relação que era preenchida pelos silêncios. Aquilo que

nunca é mencionado, se cristaliza  como uma pedra que altera o modo de vida das

gerações futuras. O narrador vive com os impactos que os silêncios do seu avô, que

encerrados  em  um  caderno  de  notas,  trouxeram  para  a  vida  do  pai,  que  fala
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excessivamente sobre o holocausto – ele sacraliza uma memória a qual não teve acesso.

Essas lembranças do sofrimento de seu povo são trazidas,  mas nada que envolva a

história da família é mencionado, fazendo com que ela permaneça inacessível:

A memória  não é nem boa nem má.   Os benefícios que se espera
extrair  dela  podem  ser  neutralizados  e  até  desvirtuados.  De  que
maneira? Primeiro,  pela forma que nossas reminiscências assumem,
navegando  constantemente  entre  dois  escolhos  complementares:  a
sacralização, ou o isolamento radical da lembrança, e banalização, ou
assimilação abusiva  do  presente  ao  passado.  A sacralização  de  um
acontecimento  passado  não  se  confunde  com  a  afirmação  da
singularidade dele. (TODOROV, 2002 p. 191) 

Sacralizar  o  aniquilamento de seu povo é sem duvida  uma atitude
desconcertante;  mas,  além  disso,  essa  nova  equivalência  –  entre
sagrado e especifico – está longe de explicar-se por  si  mesma. Por
principio,  a  sacralização  é  um entrincheiramento,  um afastamento,
uma  proibição  de  tocar.  (...)  A  especificidade  não  separa  um
acontecimento  dos outros,  sim o  liga  a  eles.  (TODOROV,  2002 p.
192).

A busca desse passado que nunca é retomada é preenchida por um sentimento de

pertença, desse modo há a formação de uma comunidade ali. Essa sacralização e a busca

ao passado faz com que em um novo lugar, nesse caso Porto Alegre, a comunidade que

tem esse passado em comum passe a se fechar e a compartilhar uma vida com outros

que tem a mesma herança cultural. Isso torna esses sujeitos entrincheirados, pois eles

passam a criar ambientes nos quais apenas compartilham da companhia de seus iguais. 

 Essa diferenciação, que se faz de si, provoca um insulamento desses grupos, que

desse modo, acentuam uma imagem da diferença. A criação desses pequenos nichos são

a forma mais segura do estrangeiro se estabelecer na sociedade que o inferioriza. Do

mesmo  modo  que  os  habitantes  locais  criam  grupos  de  socialização,  o  estrangeiro
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também o fará e nesses grupos só quem tem esse passo em comum seja bem vindo. Mas

essa diferenciação que é reafirmada pela conduta do sujeito local  e a do estrangeiro,

fazem com que o ódio perpasse essas relações. Sobre  essa experiência do estrangeiro,

na qual viver o ódio é uma arma de medo e defesa, Kristeva afirma: 

“Viver  o  ódio”.  Frequentemente  o estrangeiro formula  assim a sua
existência, mas o duplo sentido da expressão não lhe escapa. Sentir
constantemente o ódio dos outros,  não ter  outro meio social, senão
aquele  ódio.  (...)  O  ódio  o  torna  real,  autentico  de  alguma forma,
sólido, ou, simplesmente, vivo. Mais ainda: ele faz ressoar no exterior
um outro ódio. (KRISTEVA, p. 21)

Subalternizar um outro, que se encontra em uma posição social ainda menor que

a sua, é uma forma de viver esse ódio. Esse estrangeiro, que deveria olhar para as outras

minorias com igualdade, passa a ser o agente da opressão quando se vê de frente a um

outro, pertencente a uma minoria. Isso acontece como uma forma de vingança,  como

aponta Tzvetan Todorov, o oprimido, tendo como justificativa o sofrimento do seu povo,

gera uma nova opressão, como se tudo ocorresse como uma reação em cadeia. Todorov

afirma que:

Na vingança, uma violência nova responde à violência antiga, a ponto
de provocar uma futura violência de compensação: o mal aumenta, em
vez de diminuir. (...) O ato de vingança tem mais um inconveniente:
alivia o indivíduo que o executa de consciência limpa, e nunca permite
interrogar-se sobre o mal que está nele. (TODOROV, 2002 p. 202)

Subalternizar  aquele  outro,  que  já  é  rechaçado  pelo  resto  da  sociedade  é  o

movimento comum. Ainda mais, pensando que esses personagens, que por mais que

estejam nas margens,  em razão de sua estrangeiridade, fazem parte  da burguesia.  A

família do narrador se dedicada ao comércio e tem poder econômico. Logo, por mais
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que eles estivessem em um polo contrário da classe média local, por não se encaixarem

culturalmente, eles ainda se encontravam enquanto classe.

Kristeva afirma que  “Viver  com o outro,  o  estrangeiro,  confronta-nos com a

possibilidade ou não de ser um outro” (KRISTEVA, p.21). O que acontece com esses

personagens, quando se refere ao status de classe que o poder financeiro lhes confere, é

quase  isso.   Ao  reconhecer-se  como  financeiramente  superior  a  uma  parcela  da

sociedade, eles passam enxergar o nativo pobre como alguém menor.  Dessa forma eles

já não são o outro, através de um viés de classe, eles fazem parte do grupo privilegiado.

Com a ajuda desse recorte de classe, o estrangeiro em algum momento se sente “um

igual” na sociedade. É o poder financeiro que faz com  que esses estrangeiros possam

ser inseridos  num grupo de privilégios. 

Os fatos que envolvem  a relação de João e o narrador  se dão durante a pré-

adolescência  e  adolescência  do  narrador,  e  os  papéis  de  opressor  e  oprimido  são

alternados.  A primeira parte do romance se encarrega desse testemunho, que se alterna

com as vivencias do narrador quando adolescente e que aparece na segunda parte do

romance como uma forma de questionamento do mal. 

João,  o  colega  do  narrador,  é  pobre  e  gói.  Em um colégio  de  classe  média

judaico, o jogo de exclusão se inverte. O judeu que anteriormente era excluído, agora

exclui. Temos um personagem pobre, inserido em um ambiente em que os seus demais

se juntam em uma comunidade fechada. João estuda em um colégio para crianças judias

ricas. A opressão acompanha o dia a dia do personagem que não se enquadra naquele

colégio, e onde qualquer diferença é marcada com violências físicas ou morais. João,

aluno bolsista,  é excluído naquele grupo por duas razões basilares:  é pobre e não é

judeu. Ali ele é o estrangeiro.

“A música começava  assim,  come areia,  come areia.  Era como um ritual,  o

incentivo enquanto João virava o rosto e tentava escapar dos golpes até não resistir e

abrir a boca, gosto quente e áspero, sola de  tênis na cara.” (LAUB, p.20). Esse ato, aqui
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exposto, mostra como a violência se transformou na forma que alguns alunos usavam

pra mostrar a sua supremacia naquela escola. Em um mundo em que ser judeu é estar à

margem, constrói-se ali um lugar em que a superioridade é comprovada pelo sentimento

de pertencimento cultural e econômico. 

A opressão,  a  qual  João  está  exposto,  chega  ao  seu  limite  quando  tenta  se

encaixar nessa comidade. É  nessa tentativa de se aproximar dos colegas judeus que essa

diferença se torna mais visível, como podemos ver no trecho a seguir:

 A festa em que isso aconteceu não foi num hotel de luxo, e sim num
salão de festas, um prédio que não tinha elevador nem porteiro porque
o aniversariante era bolsista e filho de um cobrador de ônibus que já
tinha sido visto vendendo algodão doce no parque. O aniversariante
não ficava em recuperação em nenhuma disciplina, nunca tinha ido a
uma  festa,  não  havia  participado  de  nenhum  quebra-quebra  na
biblioteca (...). (...)  Uma escola judaica, pelo menos em uma escola
como a nossa,  em que  alguns alunos chegam de motorista,  outros
passam anos sendo ridicularizados, um deles com merenda cuspida
todos os dias, outro trancado na casa de máquina a cada recreio, e o
colega que se machucou no aniversário já havia sofrido com isso, nos
anos anteriores ele foi repentinamente enterrado na areia – uma escola
judaica é mais ou menos como qualquer outra. A diferença é que você
passa a infância ouvindo falar de antissemitismo: há professores que
se  dedicam  exclusivamente  a  isso,  a  uma  explicação  para  as
atrocidades cometidas pelos nazistas (...) uma espiral de ódio fundada
na inveja da inteligência, da força de vontade, da cultura e da riqueza
que os judeus criaram apesar de todos esses obstáculos. (LUAB, p. 12-
13)

Esse trecho do romance expõe todas as contradições que os mal tratos aos quais

João é submetido. É através de um discurso de afirmação, de fortalecimento da cultura

judaica e do conhecimento do sofrimento de seus antepassados que há uma sacralização

da memória por parte dos alunos, que não viveram da experiência, mas se valem desse

discurso para se sentirem “maiores”. Todo o discurso debatido na escola, em vez de
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tornar os alunos conscientes de que a opressão pode fazer com o povo, gera nos alunos

um sentimento de superioridade. E junto com esse sentimento, vem o ódio nas relações

com o outro, como anteriormente vimos na fala de Kristeva. 

A relação subalternizador-subalternizado se inverte quando o narrador vai  pra

um outro colégio, no qual ser judeu é ser diferente. É  assim que essa contradição dada

por essas opressões ficam mais visíveis na narrativa. A relação entre subalternizado e

subalternizador parece não ter um fim marcado, mas só uma mudança de quadro devido

quem se encontra em uma situação mais alta numa escala de poder social.

Por  fim,  podemos  concluir  ser  estrangeiro  numa  sociedade  que  “produz

estrangeiros” é incorrer no risco de repetir esses padrões que beiram ou ultrapassa as

opressões  por  eles  conhecidas.  A  literatura  trata  desse  movimento  e  expõe  as

contradições dessas relações tão reais e tão definidoras das identidades sociais.
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 OS JUDEUS E AS PALAVRAS, UM DUETO 

 

Saul Kirschbaum (Pesquisador independente) 

 

Resumo: 

 

 Os judeus e as palavras, do romancista Amós Oz e sua filha, historiadora Fania Oz-
Salzberger, apresenta características que chamam a atenção: a) não obstante o escritor ser dos 
mais prolíficos autor em hebraico, este livro foi escrito em inglês; b) à parte de ampla obra 
ficcional, Amós já publicara cinco livros de ensaios, versando sobre a questão palestina, as 
dificuldades de relacionamento entre judeus e árabes, os obstáculos à construção da paz, os 
problemas entre diferentes grupos de judeus em Israel; este livro, que os autores denominam de 
“ensaio”, talvez seja melhor referido como obra de divulgação; c) se Amós já publicara cerca de 
trinta livros, Fania contava com apenas duas obras autorais; d) enfim, a experiência de co-
autoria proporcionou-lhes um relacionamento complexo, no qual se notam “resíduos de um 
diálogo”, mas também “conflito intergeracional, diferentes perspectivas de gênero, ou 
escaramuças sutis de ficção e não ficção”. 

 A comunicação reflete sobre a obra enfatizando as questões suscitadas pela co-autoria, 
vista como um dueto, vozes que em geral soam em uníssono, mas às vezes se dissociam e em 
outras ocasiões convergem. Essas desafinações transparecem em trechos como “A web, como a 
historiadora entre nós insiste em tentar persuadir o romancista entre nós, ...”, ou “Durante muito 
tempo, a historiadora entre nós pensou que o romancista entre nós tinha inventado o truque de 
mudança de texto, este minúsculo yod subversivo”. Nesta abordagem, pensamos que os autores 
descrevem o povo judeu como uma espécie de orquestra, com diferentes vozes, diferentes 
timbres, diferentes afinações, e que não conta com um maestro.  

Também merece atenção o peso relativo da contribuição dos autores: a complexidade da 
partitura de cada voz e a eventualidade de uma voz abafar a outra. Na simultaneidade de 
diversos pares, pai-e-filha, escritor-e-historiadora, homem-e-mulher, que importância cada 
relação adquire face às outras. 
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Palavras-chave: Amós Oz. Fania Oz-Salzberger. Pensamento judaico. Condição 

judaica. Literatura israelense. 

 

Você esqueceu a Revolução Francesa? Trata-se daquele grande 
evento histórico que realizou o milagre de fazer do povo judeu 

uma “comunidade religiosa”.  

A Revolução concedeu os diretos civis e os direitos humanos 
para os judeus e eles da noite para o dia deixaram de pertencer a 

uma nação antiga de quatro mil anos. 

Max Nordau, “A história dos Israelitas” (1901) 

 

 osjudeuseaspalavras tem uma história no mínimo diferenciada. Em 2005, a Yale 

University Press anunciou o lançamento, com o apoio da Fundação Posen, de uma 

coleção de dimensões e propósitos enciclopédicos - The Posen Library of Jewish 

Culture and Civilization. A Fundação Posen, com sede em Israel, declara em seu site, a 

título de missão, “uma firme crença em que a educação pode facilitar e inspirar 

mudanças significativas na vida judaica e uma compreensão mais profunda da 

identidade judaica”1. A Biblioteca Posen foi projetada para abranger, em dez volumes, 

em ordem cronológica inversa, três mil anos de literatura, obras de arte e artefatos 

judaicos, apresentando o melhor da cultura judaica em seu todo histórico e global; o 

primeiro volume foi publicado em 2012, cobrindo o período 1973-2005. Para 

acompanhar o volume inaugural, a Fundação comissionou a Amós Oz e sua filha Fania 

Oz-Salzberger a escrita deste livro. 

 Disto já resulta um diferencial importante: não obstante o escritor ser um dos 

mais prolíficos autores de livros em hebraico em atividade – e, nesta condição, sempre 

forte candidato ao Prêmio Nobel de literatura -, o livro foi escrito originalmente em 

inglês. A versão brasileira foi publicada em 2015 pela Companhia das Letras, em 

competente tradução de George Schlesinger, mas o aspecto de a obra ter sido 

comissionada, e o detalhe de seu idioma original já não ficaram tão claros (pelo menos 

para o leitor brasileiro), o que é relevante, pois não se percebe imediatamente que seu 

público-alvo é composto, em princípio, pelos judeus americanos, aos quais se dirigem, 

preferencialmente, os volumes da Biblioteca Posen. Em outras palavras, a indicação “A 
                                                           

1 Disponível em http://www.posenfoundation.co.il/en/ consultado em 06/09/2016, tradução minha. 
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companion volume to the Posen Library of Jewish Culture and Civilization” (que consta 

na ficha catalográfica da edição original) não foi preservada na tradução. 

 Com relação a Amós Oz, não se pode perder de vista sua intensa atuação 

política; partidário desde 1967 de uma solução de dois estados para o conflito com os 

palestinos, foi co-fundador do movimento pacifista Paz Agora, na década de 19702, e na 

década de 1990 filiou-se ao partido Meretz3, de cujas campanhas eleitorais participa 

publicamente. Opondo-se à esquerda israelense não-sionista, Oz sempre enfatiza sua 

identidade sionista, e é notório porta-voz da esquerda sionista. 

 À parte sua ampla obra ficcional4, Amós Oz já publicara cinco livros de ensaios 

– bem como inúmeros artigos isolados -, textos de intervenção política normalmente 

versando sobre a questão palestina, sobre as dificuldades de relacionamento entre judeus 

e árabes, os obstáculos à construção da paz e os problemas entre diferentes grupos de 

judeus em Israel, temas que sempre abordou com coragem, mediante a apresentação de 

propostas arrojadas.  

 Fania, por sua vez, professora de história na Faculdade de Direito da 

Universidade de Haifa desde 1993, é autora de muitos artigos sobre a história das ideias, 

o Iluminismo, as origens judaicas do moderno pensamento político e as relações entre 

Israel e a Europa. Recentemente, foi nomeada diretora do Paidéia, o Instituto Europeu 

de Estudos Judaicos na Suécia, com sede em Estocolmo, entidade não-religiosa criada 

em 2000 com fundos do governo sueco, dedicada ao renascimento da cultura judaica na 

Europa. 

Este livro, que os autores denominam de “ensaio” (2015, p. 9), talvez seja mais 

bem referido, em vista de sua proposta inicial e tom, em geral ameno, sempre 

perpassado de ironia, como obra de divulgação. Seu propósito, talvez, seja oferecer à 

comunidade judaica norte-americana uma resposta israelense à “crise de continuidade” 

                                                           

2 Organização não-governamental e grupo ativista israelense, dedicada a promover uma solução de dois 
estados para o conflito israelense-palestino, formado durante as conversações de paz israeli-egípcias de 
1978 entre o Primeiro-Ministro israelense Menachem Begin e o Presidente egípcio Anwar Sadat, em um 
momento em que as conversações pareciam próxima de um colapso. 
3 Partido político israelense de esquerda, social-democrata e sionista trabalhista. Secular, enfatiza uma 
solução de dois estados para o conflito israelense-palestino, justiça social, direitos humanos 
(especialmente para minorias étnicas e minorias sexuais), liberdade religiosa e ambientalismo. 
4 Que já lhe rendeu diversos prêmios importantes, como o Prix Femina Étranger (França, 1988), o 
Frankfurt Peace Prize (Alemanha, 1992), o Israel Prize (Israel, 1998), o Prince of Astúrias Award 
(Espanha, 2007), o Franz Kafka Prize (República Tcheca, 2013), para citar apenas alguns. 
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que aquela vem vivenciando há algumas décadas: segundo Debra Cash (2012, p.1), os 

jovens judeus americanos, em sua maioria, não estão se vinculando a sinagogas 

estabelecidas, estão casando com pessoas seguidoras de outras religiões, e têm adotado 

uma perspectiva mais informal, digitalmente mediada, em suas práticas espirituais no 

mundo público. 

 O argumento central da obra é que a identidade judaica não se articula em torno 

de uma crença religiosa, uma eleição divina, e também não sobre uma herança genética 

comum. O que unifica o judaísmo e permite sua perpetuação, na opinião dos autores, é a 

posse comum de uma coleção de textos, uma biblioteca; em última análise, palavras: 

 

a história e a condição de povo dos judeus formam um continuum 
único, que não é étnico nem político. Que fique claro, a nossa história 
inclui linhagens étnicas e políticas, mas não são estas suas principais 
artérias. Em vez disso, a genealogia nacional e cultural dos judeus 
sempre dependeu da transmissão intergeracional de conteúdo verbal. 
Trata-se da fé, é claro, mas ainda mais efetivamente trata-se de textos. 
[...] Não sabemos quanto a Deus, mas a continuidade judaica sempre foi 
pavimentada com palavras. (2015, pp. 9-10). 

 

 Esta tese tem sido objeto de críticas de todos os lados, na imprensa especializada 

judaico-americana.  

Para Adam Kirsch (2013, p. 3), por exemplo, “a aposta dos Ozes na instrução 

como sustentáculo da continuidade judaica, na verdade é uma aposta no hebraico, ou, o 

que é o mesmo, no Estado de Israel”, pois “[a]s palavras que os judeus têm em comum 

sempre foram palavras hebraicas – na Torah, no Talmude, nos códigos legais e nos 

comentários”. Em defesa de Amós e Fania, lembremos que não só em hebraico se cria 

cultura judaica: parte importante da produção filosófica judaica na Idade Média – 

Maimônides, Iehudá Halevi, Saadia Gaon e tantos outros – foi escrita em árabe e 

somente mais tarde traduzida em hebraico. Da mesma forma, a literatura de ficção 

composta em inglês – Saul Bellow, Philip Roth, Arthur Miller e outros – é relevante 

para a cultura judaica dos séculos XX e XXI. 

Esta controvérsia foi elaborada em profundidade por Hana Wirth-Nesher em 

“Defining the Indefinable: What is Jewish Literature?”, prefácio à obra organizada pela 
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autora em 1994, What is Jewish Literature?, onde verifica (p. 3) “a impossibilidade de 

chegar-se a uma definição universalmente aceitável sobre quem é judeu”5. 

Outro crítico, Stefan Kanfer, em resenha publicada em março/abril de 2013 na 

Moment Magazine, sob o título “the lower-case jew”, assinala que  

 

quando chega a hora de definir exatamente o que caracteriza a mente 
judaica, a tradição judaica – na verdade, o próprio judaísmo, o livro se 
depara com a falta de palavras. “Quem é judeu?”, eles perguntam. 
Resposta: “Quem quer que esteja às voltas com a questão “Quem é 
judeu?”. Isso é suficientemente engraçado para uma comédia sofisticada 
da Broadway, mas insuficiente para um auto-definido “ensaio sobre 
judaísmo”. (2013, p. 2). 

 

Não bastasse isso, em sua opinião o livro tem problemas maiores, o primeiro dos 

quais é  

 

seu contínuo desprezo do elemento religioso no judaísmo. Uma fervente 
confiança em Jehovah, cuidadosamente grafado G-d e seguido pela 
frase “Abençoado seja ele” nos textos ortodoxos, perpassa a maioria dos 
escritos judaicos até e incluindo o século 20, mesmo depois do 
Holocausto (veja a longa estante de obras de Elie Wiesel que às vezes 
colocam Jehovah no banco dos réus mas nunca O rejeitam). (2013, p. 2) 

 

 Com relação à identidade biológica, os autores argumentam que (2015, p. 15) 

“[a] nossa não é uma linhagem de sangue mas uma linhagem de texto. Há um sentido 

tangível no qual Abraão e Sara, Raban Yohanan, Glikl de Hamelin e os presentes 

autores pertencem todos à mesma árvore familiar”.  

Para enfatizar essas negações, os autores lembram que talvez eles mesmos 

sejam, em parte, descendentes de khazares e cossacos, e, por isso, abstêm-se de 

trabalhar uma presumida continuidade genética, racial ou étnica, dos judeus. Segundo 

eles, a história dos judeus não necessita dessa hipótese, nem da orientação divina do 

destino judaico. “Nossa história não trata do papel de Deus, mas do papel das palavras. 

Deus é uma dessas palavras”, insistem (2015, p. 65). 

                                                           

5 Tradução minha. 
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Neste aspecto, os autores conseguiram ser bastante sutis. Mas, não bastassem os 

estupros cometidos por soldados romanos, por cruzados e por cossacos, a simples 

historicidade dos khazares é um obstáculo sério para qualquer teoria que sustente uma 

continuidade genética para o povo judeu.  

Para refrescar a memória, muitos khazares, na primeira metade do século VIII, 

se converteram ao judaísmo. Nas palavras de Ben-Sasson (1976, p. 395), “[n]o começo 

da Idade Média a fé judaica ganhou aderentes adicionais quando muitos membros da 

classe governante do Reino Khazar [estabelecido] no estuário do Volga junto ao Mar 

Cáspio, liderados por seu rei, adotaram o judaísmo como sua religião”. Esta escolha, 

aparentemente, foi uma hábil manobra diplomática para resistir às pressões cristãs e 

muçulmanas que vinham sendo exercidas sobre os khazares no sentido de forçar uma 

aliança contra a outra parte.  

Em uma versão talvez contaminada por aspectos lendários, e lindamente descrita 

pelo grande poeta e rabino medieval Iehudá Haleví (1075-1141) em O Cuzarí (escrito 

entre 1130 e 1140 em árabe), a decisão a favor do judaísmo teria sido motivada pelo 

melhor desempenho do representante judeu em relação a seus adversários cristão e 

muçulmano, numa espécie de competição promovida pelo rei para a escolha da religião 

monoteísta mais adequada para o povo khazar. A esse respeito, vale também a pena ler, 

de Arthur Koestler, Os khazares: a 13ª tribo e as origens do judaísmo moderno. 

De uma forma ou de outra, o ponto é que os judeus descendentes de khazares, 

todos eles ashkenazis, sequer são de origem semita. 

Acrescente-se: ao recusar tanto a herança genética quanto a eleição divina como 

fatores determinantes na preservação da continuidade judaica, os autores concluem que, 

então, só sobraram os textos, e passam longe dos possíveis efeitos, positivos ou 

negativos, das vicissitudes históricas a que o povo judeu foi submetido nos últimos 

quatro milênios. Analisando o pensamento do teórico sionista Max Nordau, Avineri 

(1982, p. 148) enfatiza que até a Revolução Francesa os judeus tinham preservado sua 

identidade nacional a despeito dos tormentos e das perseguições. O fim da identidade 

judaica teria sido justamente consequência da Emancipação liberal. 

 Outro aspecto digno de nota é o da parceria. De um lado, Amós já publicara 

cerca de trinta livros, sendo, sem dúvida, o escritor israelense mais lido do mundo, com 
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obras traduzidas em mais de quarenta idiomas, mas Fania contava, anteriormente, com 

apenas duas obras autorais (desconsiderando os livros de que participou como 

organizadora): Translating the Enlightenment, de 1995, e Israelis in Berlin, de 20016. 

Há, portanto, um nítido desequilíbrio entre os co-autores. 

 Desequilíbrio que encontra sua manifestação imagética na própria capa do livro. 

Na leitura de Debra Cash, 

 

[e]m um espantoso lapso de julgamento, a Yale University Press 
comercializou este livro com a imagem de duas poltronas de couro, das 
quais a maior tem um livro deixado aberto, abandonado, em seu braço. 
Esta, kinderlach, é uma imagem de Papai Urso lendo para Bebê Urso. 
É, literalmente, paternalista. (2012, p. 4) 

 

 Seja como for, como os próprios autores salientam, a experiência de co-autoria 

proporcionou-lhes um relacionamento complexo, no qual se pode notar (2015, p. 201) 

“resíduos de um diálogo”, mas também “um pouquinho de conflito intergeracional, 

diferentes perspectivas de gênero, ou escaramuças sutis de ficção e não ficção”. Conflito 

que, segundo eles, estaria inscrito na própria tradição talmúdica, pois (2015, p. 49) 

“[e]m espaços privilegiados – sinagoga, yeshiva, lar rabínico – textos eram estudados 

mediante disputas e competição de interpretações. Filhos talmúdicos, biológicos e 

metafóricos, desafiam constantemente seus pais”. Também acharam importante 

legitimar o fato de se tratar de uma equipe pai-e-filha, e não pai-e-filho (2015, p. 51): 

“os presentes autores não são a primeira equipe pai-e-filha a tentar lidar com a conversa 

judaica intergeracional”. Uma visão partilhada da história judaica é a justificativa dos 

autores para, além de tudo, escreverem como equipe de escritor-e-historiadora (2015, p. 

66). 

 Utilizando uma metáfora musical7, a co-autoria pode ser vista como um dueto, 

duas vozes que em geral soam em uníssono, bem harmonizadas, mas que às vezes se 

dissociam e em outras ocasiões convergem. Essas dissociações ou desafinações 
                                                           

6 Está anunciado para dezembro de 2016 o lançamento de Countering Injustice: Jewish and Western 
Perspectives from Isaiah to Modern Culture. 
7 Essa possibilidade é legitimada pelo próprio escritor. Em 31/10/2015, em entrevista a Juan Carlos Sanz 
para El País, a respeito de seu romance Judas, Amós Oz dizia que “Essa obra é uma música de câmara, 
um quarteto de cordas com diferentes vozes”, disponível em 
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/29/cultura/1446136069_265985.html, acessado em 28/09/2016. 
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transparecem em trechos como (2015, p. 13) “[a] web, como a historiadora entre nós 

insiste em tentar persuadir o romancista entre nós,...”, ou então (2015, p. 73), “[d]urante 

muito tempo, a historiadora entre nós pensou que o romancista entre nós tinha 

inventado o truque de mudança de texto, este minúsculo yod subversivo”. 

 Também aqui transparece o desequilíbrio entre os autores, na complexidade da 

“partitura” de cada uma das vozes, na eventualidade de uma voz abafar a outra, na 

precedência de uma das vozes, questões que se originam da coexistência simultânea de 

diversos pares, pai-e-filha, escritor-e-historiadora, e também, por que não?, homem-e-

mulher. Por exemplo, enquanto Fania é apresentada, pelos próprios autores, 

simplesmente como historiadora, Amós, na mesma passagem, é escritor e erudito 

literário (2015, p. 9, ênfase minha). 

 Pois os pares característicos da tradição judaica não são simétricos, mas 

hierarquizados. Como assinalam os autores (2015, p. 21), nos textos hebraicos antigos 

os pares “pais e filhos” têm a mesma relevância que os pares “professores e alunos”. E 

são mais importantes do que os pares “mulher e homem”. Mas tanto a Bíblia quanto o 

Talmude “adoram enumerar cadeias de gerações, com origem no passado distante e 

apontando para o futuro longínquo” (2015, p. 21). A existência de pares em si, bem 

como a ideia de “dinastias”, seria legitimada por antiga tradição, no surgimento dos 

tanaim8 (na época das guerras de independência dos Macabeus) (2015, p. 27). Assim, a 

reflexão sobre o funcionamento dos pares na transmissão do judaísmo ilumina o próprio 

relacionamento entre os autores na elaboração de Os judeus e as palavras, confirmando 

sua expectativa, várias vezes reafirmada (2015, p. 201), de se “encaixar no enredo, 

ainda que como personagens secundários”. 

Nas palavras dos autores (2015, p. 12), “[a] riqueza da diversidade cultural não 

exclui a presença de princípios unificadores. A religião é apenas um deles”. Levando 

esta abordagem musical adiante, e para finalizar, pode-se pensar que os autores 

descrevem o povo judeu como uma espécie de orquestra, com diferentes vozes, 

                                                           

8 Tanaim ou Tanaítas (do hebraico, plural de Taná) é um termo usado para designar os sábios rabínicos 
cujas interpretações estão registradas na  Mishná, entre os anos 30-200 e.c. O período dos Tanaim é 
também chamado de período mishnáico, sendo posterior aos Zugot e anterior aos Amoraim. Os tanaítas 
aparecem historicamente como sucessores dos escribas do período de Esdras e Neemias, membros da 
Grande Assembléia (corpo legislativo judaico ativo entre 500 e 300 a.e.c.), que estabeleceram as 
normativas da prática judaica, além de iniciarem o processo de compilação e canonização do texto 
bíblico. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Tana%C3%ADta consultado em 28/09/2016. 
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diferentes timbres, diferentes afinações, e que não conta com um maestro. Nem 

tampouco, acrescento eu, com uma partitura única, unificadora, totalizante.  
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AS MARCAS DO TRAUMA NO DISCURSO DE SOBREVIVENTES 
 DO HOLOCAUSTO 

 

Sofia Débora Levy (UNIRIO) 

 

RESUMO: 
No presente trabalho, as narrativas de judeus sobreviventes do Holocausto são 

analisadas em sua estruturação textual, tendo como viés a compreensão psicológica das 
dificuldades de elaboração de vivências traumáticas. Considerando a desestruturação psíquica 
decorrente dos sucessivos traumas sofridos, notamos o déficit da capacidade aperceptiva durante 
o choque advindo das situações de violência e trauma. Em nosso entender, faz-se necessário 
reestimular essa capacidade aperceptiva a fim de auxiliar na reelaboração e reestruturação do 
psiquismo.  Baseados em revisões de literatura, bem como em entrevistas levadas a cabo em 
nossa pesquisa de campo desdobrada em estudos de caso  junto a sobreviventes, nos moldes da 
metodologia de histórias de vida, transcritas por nós e constituídas como documentos pessoais, 
conforme preconizado por esse segmento da história oral, apresentamos algumas marcas nas 
narrativas de sobreviventes do Holocausto características dos traumas rememorados. A 
estruturação textual e a pontuação são alguns dos recursos que evidenciam essas marcas e o 
gradativo avanço na enunciação das dores rememoradas. 
 

Palavras-chave: narrativa. trauma. Holocausto 

 

Os traumas dos sobreviventes do Holocausto não se encerram com o fim da 

Segunda Guerra Mundial, perdurando por tempo indeterminado, com as reações frente a 

esses traumas e tempo de elaboração e enunciação variando de pessoa para pessoa.  

Em infinitas gradações, temos dentre os testemunhos aqueles que logo após a 

libertação tentaram falar do que lhes ocorrera e não encontraram interlocutores afáveis – 

como o psicanalista Bruno Bettelheim (1989) que, desde 1940, ao chegar aos Estados 

Unidos, procurou alertar as pessoas acerca do que se passava nos campos de 

concentração de Dachau e Buchenwald, na Alemanha, onde esteve confinado entre 

1938 e 1939, mas foi ouvido com descrédito; outros levaram anos até optar e conseguir 

narrar aquelas agruras – como a escritora Ruth Klüger (2005), que passou a escrever sua 
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autobiografia como sobrevivente quarenta anos após o fim da guerra - e ainda, os que 

não quiseram remexer em suas memórias e morreram sem retransmiti-las.  

Pela intensidade dos dados traumáticos, soçobrados no psiquismo, a elaboração 

é facilitada pelo diálogo com interlocutores interessados e com escuta respeitosa e 

paciente. Para tanto, destacamos a importância da escuta crível, na qualidade dialógica 

buberiana – que valoriza a alteridade e o reconhecimento pleno do outro em sua 

integridade e integralidade com vias a um diálogo profícuo (BUBER, 1982). Essa 

qualidade possibilita uma abertura por parte do sobrevivente ao perceber-se diante de 

um interlocutor respeitosamente interessado em ouvi-lo e, sobretudo, acreditando em 

seu relato. A escuta crível faz-se necessária na medida em que, conforme a teoria de 

Sandor Férenczi ([1934]/1992),  o trauma se instaura quando a vítima, ao relatar a sua 

vivência, não é acreditada pelo seu interlocutor – o qual, numa atitude de denegação, se 

recusa em admitir a verdade por ela enunciada. Quando isso acontece, a vítima tem que 

lidar com a dor da violência sofrida e, sobreposta a ela, a impossibilidade de dialogar 

com o outro de modo a partilhar essa dor com vias a elaborá-la, nomeá-la, expressá-la e, 

assim, paulatinamente, acomodá-la em seu psiquismo. 

Como a qualidade relacional dialógica não é uma condição amiúde no cotidiano, 

a vítima pode mesmo vir a ser escarnecida. Foi o que aconteceu a Ruth A., sobrevivente 

berlinense que, após o fim da guerra, retomando a vida em sua cidade natal, ouviu do 

chefe da administração do bairro onde trabalhava tratando das indenizações dos 

deportados, um ex-membro da Waffen-SS, dizer-lhe que se afinal ela e outros 

sobreviveram aos campos, a vida lá não deve ter sido tão ruim assim (POLLAK, 2010). 

O receio de tais situações pode levar a vítima à hesitação em expressar para outrem 

dados íntimos, advindos de profunda dor decorrente do trato destrutivo e perverso do 

qual foi alvo. 

O comportamento destrutivo motivado por ideologias, raciocínios fechados, 

estigmas, ou quaisquer justificativas que se configurem como fatores motivacionais para 

execrar o outro é uma atitude de violência psicológica que gera na vítima uma pergunta 

que sidera em sua mente – por que?  

A busca de respostas a essa pergunta atravessa a tentativa de elaboração das 

vítimas de trauma ao longo de toda a sua vida. A falta de entendimento da violência 

psicológica e, em especial, ontológica, como se deu no caso dos judeus - marcados pelo 

nazifascismo para morrerem pela sua condição de ser, a partir de uma categorização 

identitária que lhes fora imposta - mantem por anos a fio a pergunta, levando a 
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elaborações de respostas, muitas vezes parciais, na tentativa de dar um sentido à 

arbitrariedade que lhes levou a testemunhar o que há de pior no ser humano.  

Ao longo de nossas pesquisas acerca das condições de reação dos judeus durante 

o Holocausto, essas e outras questões permeavam as entrevistas junto aos sobreviventes, 

conduzidas segundo a metodologia da história de vida, um ramo da história oral no qual 

temos a cronologia da história de vida como fio norteador da entrevista junto ao 

depoente (LEVY, 2014). O tempo livre para o depoente narrar suas memórias levou a 

que cada entrevista não se limitasse a um único encontro - foram agendados tantos 

encontros quanto necessários, nos quais a duração cronológica contemplava, sobretudo, 

as condições psicológicas e de bem estar do sobrevivente.   

As dificuldades de enunciação pelo contato com as dores traumáticas, e com o 

estado de choque delas decorrentes pela insuportabilidade da vivência, se evidenciam na 

interlocução com os sobreviventes pelas pausas – curtas ou mais delongadas - choros; 

suspiros; engasgos; respiros; cansaço... Assim, ao transcrevermos as entrevistas por nós 

implementadas, procuramos, com os recursos ortográficos e de pontuação, evidenciar 

essas dificuldades, absolutamente pertinentes diante do quadro.   

Voltando à questão que sidera sem resposta definitiva, um de nossos 

entrevistados, o judeu polonês Abraham Warth, expressa sua indignação diante do 

genocídio ontológico que se abateu sobre os judeus: 

Não sei dizer o que me atingiu mais, se a violência física de bater em 
nós nas caras, nas costas, nos dando pontapés; se aqueles gritos de 
"Judeu sujo!", "Judeu de merda!"; se o arraso de nossa dignidade 
talvez doesse mais do que os tapas, os pontapés e as dores físicas. 
Também, era uma surpresa, não dava para raciocinar. De repente, uma 
pessoa que nunca apanhou, que nunca gritou com ninguém, sem 
nenhuma razão apanhava! Por quê? Só por ser judeu.  
Na verdade, tenho que confessar que, com meus 19 anos, sabia do 
antissemitismo, sabia que existia o fascismo, mas jamais me dei conta 
da cruz que carregava. Jamais me dei conta que uma pessoa pode ser 
condenada a perder todos os seus direitos, todas as dignidades de ser 
um homem, só porque nasceu judeu (LEVY, 2014, p. 85). 
 

 Procuramos estruturar os textos transcritos das gravações conforme o estilo 

pessoal de cada sobrevivente, mantendo a coloquialidade e utilizando a pontuação como 

ferramenta auxiliar na ilustração das emoções. O horror e o espanto expressos por 

Abraham Warth, sinalizados pelos pontos de exclamação, figuram também na 

interrogativa: “Por que?”. Já no depoimento do sobrevivente judeu polonês Chaim 
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Najman, além do espanto exclamado, temos as reticências que conduzem às memórias 

que continuam na mente do narrador para além do enunciado: 

Assim, eu fui levando até fins de agosto, início de setembro. Estava 
muito frio, a gente mal se aguentava, mas tinha que aguentar para 
sobreviver. A gente não pode imaginar como eles podiam fazer essa 
barbaridade com os seres humanos. Os homens são todos iguais! Nós 
somos como eles, e eles são como nós! Mas, como eles nos mataram 
desse jeito?! Nos  tatuaram, nos jogaram no chão... (LEVY, 2014, p. 
94). 

 

Fatores internos, psicológicos, e externos, sócio-históricos, confluem para a 

resultante de uma narrativa pautada por uma temporalidade de elaboração que reflete as 

marcas traumáticas. Essas marcas figuram nos relatos e nos textos elaborados a partir 

das memórias dos testemunhos com hesitações e silêncios que se alternam com longas 

enunciações decorrentes de associações encadeadas de lembranças de fatos, e das 

sensações e sentimentos experienciados frente a eles. Esse fluxo descontínuo ilustra a 

consciência afetada pelo impacto da violência que incidiu sobre o funcionamento dessa 

instância ôntica central na dinâmica psíquica, fundamental na coordenação e apercepção 

do processamento e da responsividade do sujeito frente a si, aos outros e ao mundo 

circundante.  

Ao longo das entrevistas, percebemos que há um tempo a ser respeitado para que 

haja a reestruturação interna necessária para enunciação do discurso, cabendo ao 

interlocutor o cuidado para com esse ritmo e a percepção de aspectos peculiares da 

enunciação por parte dos sobreviventes – por exemplo, a predominância do caráter 

descritivo ao invés do dialógico, que nos levou a indagar sobre os comprometimentos 

das capacidades reflexiva e dialógica dos sujeitos durante e depois do trauma.  

O psiquiatra e professor Elso Arruda atendeu a diversos sobreviventes que 

vieram para o Brasil após a Segunda Guerra Mundial e, numa abordagem 

antropológico-existencial  baseada nesses casos clínicos, mas não só restringindo-se a 

eles, denominou Síndrome de Opressão “os variados e sucessivos quadros clínicos que 

se manifestam nos planos somático, psíquico, anímico e existencial do homem que 

sofreu opressão em suas diversas formas” (ARRUDA, 1966, p.3) – fosse nos campos de 

concentração ou em outras circunstâncias. Esses quadros clínicos remontam às 

alterações advindas de maus tratos físicos e psicológicos que impedem a plena 

expressão e responsividade, submetendo o indivíduo a um quadro de subjugação às 

forças que sobre ele incidiram violentamente, ocasionando alterações psicológicas e 
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fisiológicas. Ainda segundo Arruda, esses quadros podem advir imediata ou tardiamente 

à opressão, e são permeados por uma angústia existencial, com sensação de vazio, de 

abismo, de algo vital para o reequilíbrio emocional. Além de sintomas subjetivos, 

fisicamente os prisioneiros de campo de concentração e extermínio, após a libertação, 

apresentavam lesões cranianas, desnutrição crônica, infecções, revezes decorrentes de 

trabalhos com alto risco de vida, brutalizações, e outros mais definidos que, reunidos, 

caracterizam a síndrome, tais como “fadiga aumentada; comprometimento da memória; 

disforia; instabilidade emocional; perturbações do sono; sentimento de insuficiência; 

perda da iniciativa; nervosismo, inquietação, irritabilidade; vertigem; labilidade 

vegetativa; cefaleia, dentre outros” (ARRUDA, 1966, p.24-25). 

Considerando esses fatores, e voltando-nos para a instância da consciência, 

central no psiquismo, entendemos que os sobreviventes do Holocausto, submetidos a 

traumas sucessivos e sobrepostos, sofreram uma desestruturação psíquica a partir da 

qual efeitos como déficit na clareza de percepção, na articulação do pensamento e na 

capacidade de responsividade, entre outros (SILVA, 2000), contribuíram  para a 

dificuldade em conseguir acessar a sua própria capacidade aperceptiva no momento 

mesmo do trauma. 

 Portanto, é por meio do reinvestimento na capacidade aperceptiva que 

conduzimos as investigações tendo suas histórias de vida como referência norteadora. 

Com essa reorganização consciente, as narrativas dos sobreviventes se configuram ao 

interlocutor como um fio condutor que adentra não só a narrativa, mas o seu próprio 

modo de ser, de funcionar frente à vida, sua personalidade e sua visão de mundo, 

descortinadas em relatos nos quais a história de vida marca cronologicamente e 

conclama à memória a passagem das referências da vida cotidiana regular para a queda 

abrupta nas quais essas referências são perdidas, sentidas como intangíveis após a 

exclusão social imposta pelo nazifascismo.  

Essa queda não só na qualidade, mas também nas referências de vida, é marcada 

na proposição de narrativa de Abraham Warth. Com o intuito de deixar registradas suas 

memórias para seus descendentes, Abraham iniciou um registro de seu relato gravando, 

sozinho, três fitas cassetes de uma hora de duração cada. Por motivos pessoais, não deu 

continuidade e, anos depois, voluntarizou-se a prestar seu depoimento para nossas 

pesquisas e viu, assim, a oportunidade de dar prosseguimento ao seu intento (LEVY, 

2014). Curiosamente, notamos que sua narrativa solitária diante do gravador deu-se até 

o ano de 1941, quando então ele e seus familiares foram confinados no gueto de 

6521

Ana
Pencil



6 
 

 
 

Prszemysl, cidade onde residiam à época da invasão nazista. Até então, a cidade estava 

sob domínio russo e a família, apesar de algumas dificuldades, mantinha um cotidiano e 

subsistência regulares. Entendemos que tendo a invasão nazi se abatido sobre a família 

com os traumas sucessivos de perda de cidadania, expulsão do lar, confinamento no 

gueto e subsequente desmembramento familiar, Abraham não conseguiu prosseguir em 

sua narrativa solitária, e foi com a ajuda de um interlocutor que conseguiu atravessar a 

dificuldade de narrar as agruras pelas quais passou a partir daquela época. 

Na rememoração, pautada por uma peculiar temporalidade de elaboração pela 

dor repassada, faz-se sentir marcas no discurso tão mais reticentes quanto mais violenta 

tenha sido a vivência traumática. A psicanalista Shula Eldar (2005), analisando o livro 

autobiográfico Calle Ordener, calle Labat, da sobrevivente Sarah Kofman (2003), 

comenta que logo ao tomar contato com o livro chamou-lhe a atenção o título, o qual 

traz dois nomes de ruas separados por uma vírgula, sem ponto final, e sem números – o 

que lhe intrigou. Passou a conjecturar sobre as razões desse título, como se fosse uma 

pista de algo misterioso que o leitor deveria seguir. Após a leitura, entendeu os dois 

nomes como “los restos de uma iteración”, a vírgula como uma marca da fratura da 

espécie humana que Auschwitz representa, sem apaziguamento - e daí a ausência do 

ponto final (ELDAR, 2005, p. 34). 

Em Austerlitz, o escritor alemão W. G. Sebald (2008) assina uma obra ficcional 

na qual relato de viagem, história e memória se fundem numa viagem ao passado em 

busca de entendimento por parte do professor Jacques Austerlitz, que sobreviveu ao 

Holocausto por ter sido mandado de trem para a Inglaterra e entregue a pais adotivos. A 

busca de indícios que o levem a sua identidade perdida é apresentada ao leitor num 

texto repleto de parágrafos longos, por vezes entremeados com ilustrações alusivas a 

fragmentos de memória. Páginas seguidas de um mesmo parágrafo contínuo 

transparecem a profusão de informações que afloram à mente, ora em caráter descritivo, 

ora dialógico, ora cenestésico. Apercepções das sequelas do trauma são sugeridas em 

passagens nas quais figuram descrições das condições físicas e cognitivas limitantes:  

De vez em quando acontecia ainda que um encadeamento de ideias se 
delineasse na minha cabeça com perfeita clareza, mas, no instante 
mesmo que isso ocorria, eu já sabia que seria incapaz de apreendê-lo, 
pois logo que eu pegava o lápis, as infinitas possibilidades da língua, 
às quais eu podia antes me abandonar com confiança, reduziam-se a 
um aglomerado das frases mais insípidas. Não havia locução na frase 
que não se revelasse uma lamentável muleta, não havia palavra que 
não soasse falsa e vazia. E nesse estado de espírito abjeto eu passava 
horas e dias a fio sentado com o rosto contra a parede, mortificando a 
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minha alma e aprendendo aos poucos o horror de descobrir que até 
mesmo a menor tarefa ou os menores afazeres, como arrumar diversos 
objetos em uma gaveta, podem estar acima das nossas forças. Era 
como se uma doença que tivesse permanecido latente em mim por um 
bom tempo agora ameaçasse irromper, como se algo de bronco e de 
obstinado tivesse se apoderado de mim e aos poucos fosse paralisar 
todo o sistema. Eu já sentia na testa o torpor  infame  que prenuncia o 
declínio da personalidade, suspeitava que, na verdade, eu não possuía 
nem memória nem raciocínio, nem propriamente uma existência, que 
durante a minha vida inteira eu não fizera outra coisa a não ser me 
obliterar e voltar as costas ao mundo e a mim mesmo. (SEBALD, 
2008, p. 124-125) 
 

Os traumas vividos em tenra infância, os quais o adulto ordinariamente não tem 

capacidade de se lembrar plenamente, ficam registrados internamente e podem se 

manifestar por indícios de alterações mentais, emocionais e fisiológicas, como nos 

ilustra Sebald em mais uma tomada de consciência dessa dimensão da dor vivida por 

Austerlitz, narrada num fluxo contínuo de rememoração: 

[...] mas se durante o dia as caminhadas em Tower Hamlets me 
acalmavam, disse Austerlitz, à noite eu era atormentado pelos mais 
terríveis acessos de ansiedade, que às vezes duravam horas e horas e 
se faziam cada vez mais intensos. De pouco me adiantava, claro, que 
eu tivesse descoberto as fontes do meu desassossego, que eu fosse 
capaz, após todos aqueles anos, de me ver com perfeita clareza como a 
criança afastada de um dia para o outro da vida que lhe era familiar: a 
razão nada podia com a sensação de rejeição e aniquilamento que eu 
sempre reprimira e que agora prorrompia de dentro de mim. Essa 
angústia tremenda me assaltava no meio das ações mais simples, ao 
amarrar os cordões do sapato, ao lavar a louça do chá ou ao aguardar 
que a água fervesse na chaleira. De repente me secavam a língua e o 
céu da boca, como se eu estivesse havia dias no deserto, eu tinha de 
buscar fôlego cada vez mais rápido, meu coração começava a pular e a 
palpitar até na garganta, suor frio me brotava em todo o corpo, até no 
dorso da minha mão trêmula, e tudo aquilo no qual eu punha os olhos 
estava velado por uma hachura negra. Eu sentia vontade de gritar, mas 
nenhum som me vinha aos lábios, que queria sair à rua, mas não me 
mexia do lugar [...] (SEBALD, 2008, p. 224). 

 

O Holocausto causou espanto às vítimas também por ter sido gestado no seio de 

uma nação até então reconhecida mundialmente, sobretudo por suas contribuições 

culturais, artísticas e intelectuais de alto nível. Aos seus olhos, tamanho 

desenvolvimento não condizia com o programa nazista, que bestializava as relações 

intra e internacionais. Segundo George Steiner (1988) grandes escritores e intelectuais 

alemães tiveram diferentes reações frente o nazismo conforme as privações que 

sofreram: alguns se asilaram, outros permaneceram no país. Stefan Zweig, que se asilou 

no Brasil, acreditava que os nazistas transformariam o alemão numa língua desumana e 

6523

Ana
Pencil



8 
 

 
 

não mais viu futuro para si, como homem das letras, e acabou se suicidando. Já Bertold 

Brecht teve uma atitude oposta: tendo sido perseguido a cada refúgio que encontrava, 

nos quais continuava escrevendo, denunciando o nazifascismo, foi lapidando o alemão 

em suas obras, investindo nele no sentido contrário do uso feito pelos nazistas, e 

imaginando a capacidade de sua língua materna “de fazer coincidir a palavra com o fato 

e o fato com a dignidade do homem” (STEINER, 1988, p. 141). 

Ao nos depararmos com as narrativas, é com uma atitude respeitosa que 

buscamos compreender como o sobrevivente lidou e reagiu frente às violências 

traumáticas. Essa busca é um dos elementos que contribuem para a atenção concentrada 

que a literatura de testemunho de sobreviventes do Holocausto há décadas desperta em 

seus leitores, por proporcionar um exercício de reflexão acerca da sua própria condição 

humana, e das possibilidades de enfrentamento possíveis em situações limite como 

aquelas em que a perversidade toma o lugar da humanidade. 
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OS “PLANETAS SEM BOCA” DO FUNK CARIOCA E DA CUMBIA 
VILLERA: PERFORMANCE, CIRCUITO E INDÚSTRIA FONOGRÁFICA 

COMO CONDIÇÕES DO DISCURSO
 

 
RESUMO: A proposta deste trabalho é analisar, mediante o uso de um modelo comparatista, as 
aproximações e diferenças entre dois fenômenos musicais cuja emergência apresenta 
coincidências em relação aos aspectos sócio
Com uma atenção especial aos 
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Aires em relação aos contextos de produção e circulação que os t
manifestações culturais e sociais.
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e, por que não dizer, “sólida”, na medida em que 
que é distribuída pelos circuitos comerciais da indústria fonográfica
carioca, não ocorre a materialização em um suporte ou meio circulante que permita transformar
a música dos bailes em um produto cons
ao circuito. Trata-se de um conjunto ef
em festas ao ar livre organizadas em ruas e praças de favelas.
caracterizou a cumbia villera
ação das gravadoras, continua 
presencial dessa músia.  
Palavras-chave: Funk Proibido. 
Território. 
 

Conforme nos lembra Marc Augé (2010) e Mike Davis (2006), é nas suas 
margens que as megalópoles se parecem cada vez mais. Aí, no território de um 
indistinto planeta favela (DA
das quais Rio Janeiro e Buenos Aires se comunicam.

Seguindo o caminho já trilhado por aqueles que destacaram a importância das 
narrativas que circulam na sociedade a partir dos ritos e fazeres cotid

OS “PLANETAS SEM BOCA” DO FUNK CARIOCA E DA CUMBIA 
VILLERA: PERFORMANCE, CIRCUITO E INDÚSTRIA FONOGRÁFICA 

COMO CONDIÇÕES DO DISCURSO 

Ary Pimentel (UFRJ)

A proposta deste trabalho é analisar, mediante o uso de um modelo comparatista, as 
aproximações e diferenças entre dois fenômenos musicais cuja emergência apresenta 
coincidências em relação aos aspectos sócio-culturais e às dimensiones temporais e territor

aos mídiuns, os quais, quando variam, operam também variações nos 
discursos, a pesquisa pretende ler o Funk Proibido Carioca e a cumbia villera d
Aires em relação aos contextos de produção e circulação que os tornam possíveis como 
manifestações culturais e sociais. Entendemos que o Funk Proibido é, antes de tudo,
interativo, ou seja, “líquido” por excelência, enquanto a cumbia villera assumiu uma forma fixa

“sólida”, na medida em que se manifesta como uma produção 
que é distribuída pelos circuitos comerciais da indústria fonográfica. No caso do subgênero 

o ocorre a materialização em um suporte ou meio circulante que permita transformar
a música dos bailes em um produto consumido para além do território reticular que se sobrepõe 

conjunto efêmero de textos produzidos para apresentações ao vivo 
re organizadas em ruas e praças de favelas. Ao contrário da fixidez que 

cumbia villera, este funk dos bailes de comunidade, mantendo
a a operar no âmbito da performance oral que pressupõe o consumo 

Proibido. Cumbia villera. Circuito. Performance

Conforme nos lembra Marc Augé (2010) e Mike Davis (2006), é nas suas 
margens que as megalópoles se parecem cada vez mais. Aí, no território de um 
indistinto planeta favela (DAVIS, 2006), podemos encontrar as zonas de contato através 
das quais Rio Janeiro e Buenos Aires se comunicam. 

Seguindo o caminho já trilhado por aqueles que destacaram a importância das 
narrativas que circulam na sociedade a partir dos ritos e fazeres cotidianos de um grupo 
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A proposta deste trabalho é analisar, mediante o uso de um modelo comparatista, as 
aproximações e diferenças entre dois fenômenos musicais cuja emergência apresenta 

culturais e às dimensiones temporais e territoriais. 
s quais, quando variam, operam também variações nos 

da Grande Buenos 
ornam possíveis como 

, antes de tudo, presencial e 
assumiu uma forma fixa 

uma produção serializada 
No caso do subgênero 

o ocorre a materialização em um suporte ou meio circulante que permita transformar 
território reticular que se sobrepõe 

para apresentações ao vivo 
Ao contrário da fixidez que 

mantendo-se à margem da 
que pressupõe o consumo 

Performance. Música. 

Conforme nos lembra Marc Augé (2010) e Mike Davis (2006), é nas suas 
margens que as megalópoles se parecem cada vez mais. Aí, no território de um quase 

as zonas de contato através 

Seguindo o caminho já trilhado por aqueles que destacaram a importância das 
ianos de um grupo 
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2  
refletidos em atividades físicas e essencialmente lúdicas como o futebol, o carnaval e o 
baile (cf. DAMATTA, 1986; GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, 1998), decidimos nos 
debruçar sobre a produção musical das periferias carioca e portenha com o objetivo 
identificar aspectos comuns e discrepantes entre o estilo musical argentino que foi 
denominado “cumbia villera” e o subgênero do Funk Carioca conhecido como 
“proibidão”. 

Assim como a roda para o samba e a milonga para o tango, o baile funk e os 
boliches da cumbia villera constituem, cada um a seu modo, um ritual de encontro cara 
a cara, momento em que os iguais se reconhecem e reafirmam sua identidade, espaço de 
construção do pertencimento grupal e de negociação com outros contextos da sociedade 
e com outros grupos de habitantes da cidade.  

Tomando como foco um período bastante breve, de cerca de dez anos, o que nos 
moveu nessa pesquisa foi o corte temático que permite aproximar dois subgêneros 
musicais gestados nas periferias de duas grandes metrópoles sul-americanas numa 
cronologia que não é idêntica, mas se aproxima bastante. Os fenômenos culturais 
circunscritos aos espaços de villas e favelas na primeira década do século XXI colocam 
o acento sobre temas que são comuns aos dois países: a forma de relacionar-se com o 
Outro que habita as margens da metrópole e a maneira de reagir diante da cultura 
produzida nas periferias por sujeitos subalternizados. 

Cumbia e Funk são resultantes de um conjunto de práticas culturais 
originalmente locais, na Colômbia e nos Estados Unidos, que se transnacionalizaram, 
cruzando fronteiras nacionais para radicar-se em territórios marginais de duas grandes 
urbes sul-americanas.  

Ao assentar-se nas periferias de Buenos Aires e Rio de Janeiro, esses dois ritmos 
produziram subgêneros que derivam de cenários semelhantes e parecem manter 
conexões óbvias. Contudo, a comparação que queremos trazer aqui vai bem além da 
aproximação mais evidente, traduzida no vínculo entre o âmbito de produção dos dois 
subgêneros e os territórios periféricos, bem como na incidência da violência delitiva e 
do sexo nas letras do Funk Proibido e da cumbia villera.  

Carla del Cueto e Cecilia Ferraudi Curto corroboram a ideia de que a cumbia 
villera “es un subgénero novedoso de la movida tropical. En ella se expresan con 
crudeza las condiciones de vida de los grupos más marginales.” (2015, p. 570). 
Fernando Barragán Sandi (2007) ressalta que a cumbia villera é o “testimonio del joven 
urbano marginal”, expressado através de um texto que carece quase que totalmente de 
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metáforas e apresenta uma transparência “chocante” em relação a práticas criminosas e 
ao ato sexual. 

Nos dois casos (Funk Proibido e cumbia villera) temos um discurso que se 
afirma a partir da origem periférica de seus autores. Trata-se de manifestações culturais 
que apareceram calcadas na realidade e trazem uma forte carga de pertença. O fato de 
seus autores serem habitantes de áreas associadas à segregação socioespacial nas quais 
recai o acento do discurso (ou seja, são “de dentro”) fez com que olhassem essa 
realidade de um modo diferente. Segundo Julia Castiglioni, em “Cumbia villera: No es 
lo mismo, pero es igual”,  

Se trata de un movimiento creado en la periferia, como método de 
resistencia a la exclusión, como una forma de demostrar la realidad 
que se viene dando en Argentina luego de la globalización. En cada 
tema se apela a la vida en las villas, la droga, el alcohol, las cárceles, 
etc. (2010, s. p.) 

Assim como no Funk Proibido, a cumbia villera se projeta como uma explosão 
de violência dos que não tiveram sua voz reconhecida, mas, ao mesmo tempo, também 
como uma crônica da realidade do jovem marginalizado das periferias feita por ele 
mesmo, o que não deixa assumir um sentido político. No ensaio “Subalterno, periférico 
e marginal: os novos sujeitos da enunciação no cenário cultural brasileiro”, Paulo 
Roberto Tonani do Patrocínio destaca que a produção discursiva da periferia pode ser 
percebida também como “um texto político que apresenta o relato de uma experiência” 
(2013, p. 639). Nesse sentido, o novo estilo do conurbano bonaerense deu origem a um 
repertório no qual aparecem com destaque acontecimentos muito mais próximos de 
quem vivem na periferia, exigindo um vínculo maior dos temas e do sujeito da 
enunciação com a realidade local. Alejandra Cragnolini sublinha que, com a cumbia 
villera, ocorreu 

un desplazamiento del objeto amoroso – nudo temático fundamental 
de la producción local tradicional –, hacia un objeto social marginal. 
Tanto desde el modo de enunciación, como desde el contenido de sus 
mensajes, el emisor se re-posicionó remarcando su adscripción a la 
exclusión, a través del énfasis en significantes sonoros, visuales y 
textuales referentes de marginalidad. (CRAGNOLINI, 2006, s.p.) 

Mas, apesar dos muitos pontos em comum, para os que tiveram a oportunidade 
de lançar um olhar mais detido para o processo de formação dos dois subgêneros, são 
visíveis as diferenças entre a cumbia vilera e o Funk Carioca tal como este se 
apresentou após o ano 2000. Trata-se de experiências muito distintas, especialmente no 
que se refere à forma de produção e inserção no mercado fonográfico. Embora, em certo 
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momento, falem para públicos semelhantes, estas músicas de massa oriundas das 
periferias constituíram formas de expressão que trazem as marcas de contextos muito 
particulares. 

Poderíamos dizer que cada um desses subgêneros tem seu próprio circuito (mais 
ou menos integrado às estruturas da indústria cultural) e, em função disso, responde a 
lógicas próprias. Ao contrário da cumbia villera, que ocupa um importante espaço nas 
casas de espetáculos e nos boliches bailabes da capital e do conurbano, bem como na 
programação de rádios e canais de televisão, o funk nos primeiros anos do século XXI 
se limitava a sua zona periférica de origem, tocando apenas em bailes de comunidade 
organizados em favelas territorializadas pelo tráfico varejista.  

A distinção básica que elaboraremos neste trabalho envolve justamente as 
condições de produção e circulação dos dois subgêneros musicais, destacando-se as 
significativas particularidades da programação regular de festas nas favelas do Rio de 
Janeiro, as quais se estruturam, a partir de 2000, como um circuito bem articulado que 
oferece condições para a continuidade do movimento funk em bases diferentes daquelas 
que deram origem aos festivais de galeras e aos bailes de corredor, ao mesmo tempo que 
estimula a ampliação de um repertório proibido, fazendo surgir um estilo 
completamente diferente das vertentes do funk carioca predominantes no final do século 
XX. 

Essas novas músicas das periferias, inspiradas em realidades locais, mas em 
sintonia com o global, permitem constatar enormes transformações em nossa cultura, 
porque nelas se pode ler algo do que se passa no quadro social mais amplo. 
Coincidimos com Evelina Hoisel quando destaca que as “formas de produção devem ser 
estudadas em relação a práticas sociais e estruturas históricas” (2001, p. 79). Assim é, 
que, para pensar a cumbia e o funk, focalizamos também o contexto no qual se 
destacariam os aparatos discursivos apropriados pelos sujeitos da periferia para produzir 
suas representações. 

Na Argentina, a partir de 2001, a crise econômica, política e institucional 
derivada do processo de liberalização da economia abriu espaço para um novo 
protagonismo e para a emergência de vozes representativas de setores até então 
desconsiderados, como, por exemplo, os piqueteros, os cartoneros e os artistas da 
cumbia villera, conforme destaca Sergio David Galván, mais conhecido como Fideo, 
produtor e criador de vários grupos de cumbia villera, também compositor e cantor: 
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El fenómeno nace cuando pasó esto de lo de De la Rúa, que había 
explotado el país un poco, y nosotros, como que hubo otra libertad, 
como que los ojos enfocaban a otro lado y nosotros teníamos la 
libertad de expresión. Por eso se llamó cumbia villera, porque se podía 
expresar en ese momento lo que la villa o lo que la gente de bajos 
recursos estaba sintiendo. Y como musicalmente se tenía ese ritmo 
como pobre, nosotros le decimos ritmo pobre, que no tenía mucha 
cuadratura de cumbia. (FIDEO, Entrevista a Adriana Ribeiro Mayer, 
10 de novembro de 2012)1 

Este é um momento em que as massas populares e periféricas deixam de ser 
meramente um conjunto de consumidores ou de indivíduos representados por um 
pequeno grupo que age e fale em seu nome para transformar-se em “sujeito dos 
processos de legitimação e lugar de manifestação da cultura” (MARTÍN-BARBERO, 
2001, p. 75). 

Narrativas atentas às múltiplas realidades sociais da cidade ganharam fama ao 
visibilizar o lado menos glamoroso da realidade argentina das duas últimas décadas. A 
partir dessas letras é possível problematizar questões históricas relacionadas ao 
preconceito, à cultura juvenil, ao corpo, ao poder e ao território. Os valores e os dramas 
dos jovens que cantavam e dançavam esses ritmos estão relacionados com os destinos 
sociais de uma comunidade inteira. 

No caso brasileiro, com o deslocamento dos bailes para o interior das favelas, as 
novas interações (culturais e econômicas) entre produtores artísticos e atores locais 
definiriam o surgimento de um novo subgênero, repercutindo na estrutura 
organizacional, na dimensão performática e nas funções assumidas pelo discurso 
musical no circuito de bailes de comunidade e no cotidiano das favelas. Recorremos 
aqui a uma categoria proposta por José Guilherme Cantor Magnani, para quem, 

circuito designa o exercício de uma prática ou a oferta de determinado 
serviço por meio de estabelecimentos, espaços e equipamentos que 
não mantém entre si uma relação de contiguidade espacial, de forma 
que a sociabilidade que possibilita – por meio de encontros, 
comunicação e manejo de códigos – é mais diversificada e ampla que 
na mancha ou pedaço. (MAGNANI, 2014, p. 10) 

Sem dúvida alguma, cada um dos dois fenômenos culturais apresenta 
singularidades, em função de sua história e das características socioculturais específicas 
dos territórios onde surgiram. Mas, particularmente, diferem em função dasmúltiplas 
dimensões vinculadas à produção e circulação destes discursos. De um modo geral, 
                                                           
1 Agradecemos a Eduardo Corbo Zabatel por nos permitir o acesso às entrevistas realizadas no marco do 
projeto “Cumbia villera y funk carioca. performance y culturas periféricas”, desenvolvido junto à Cátedra 
Libre de Estudios Brasileños (Facultad de Filosofía y Letras da Universidad de Buenos Aires) e 
coordenado por ele juntamente com Adriana Ribeiro Mayer. 
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nosso estudo mostra que as condições de produção interferem nos processos discursivos 
da cumbia villera e do Funk Proibido, dando sentido aos seus respectivos valores, 
práticas e concepções. 

Em Análise de textos de comunicação, Dominique Maingueneau destaca a 
necessidade de se reservar um lugar cada vez mais importante para o modo de 
manifestação material dos discursos, ou seja, ao modo como se difundem os 
enunciados, incluídos aí os diferentes tipos de suportes. Maingueneau assinala que: 
“hoje, estamos cada vez mais conscientes de que o mídium não é um simples «meio» de 
transmissão do discurso, mas que ele imprime um certo aspecto a seus conteúdos e 
comanda os usos que dele podemos fazer” (2011, p. 71). 

A abordagem de Maingueneau nos permite atentar para as diferenças entre 
“meio” e “mídium”, caracterizando este como o conjunto de mediações que criam as 
condições necessárias para que as ideias assumam força material (2011). Segundo o 
autor, os efeitos do mídium se imprimem nos traços que assume o discurso. Tal 
concepção mostrou-se fundamental para este estudo, na medida em que, para entender o 
lugar que o Funk Proibido e a cumbia villera ocupam nos cenários locais é necessário 
pensar as condições que envolvem esses subgêneros do pancadão carioca e da cumbia 
argentina. 

Seguindo o que sugere Dominique Maingueneau, decidimos dar atenção à forma 
como se manifestam materialmente os discursos musicais (2011, p. 71), ou seja, ao 
suporte associado ao modo de produção e difusão desses estilos representativos de duas 
subculturas juvenis, ou ainda, mais precisamente, ao circuito dos bailes de favela, que 
tornou possível o proibidão como um subgênero do Funk Carioca ou Fluminense, e ao 
processo de inserção da cumbia villera nas esferas da indústria cultural. Consideramos 
essa abordagem fundamental porque a obra dos cantores de cumbia villera e dos MCs 
de Funk Proibido nunca vem separada da ideia de um circuito e seu público. Trata-se, 
nos dois casos, de uma produção que se materializa conforme as condiciones e limites 
de um mídium específico. 

No caso do Funk Proibido, essa música gerou-se como resposta a condições 
concretas que lhe foram impostas sob a forma de barreiras para tentar conter a inserção 
do discurso dos subalternos na indústria cultural. O período em que esta expressão 
marginal e marginalizada da cultura das favelas conquistou maior projeção pública – do 
final do século XX, com a promulgação da Lei nº 3410, de 29 de maio de 2000, até o 
momento da tomada do Complexo do Alemão, em 28 de novembro de 2010 – constitui 
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o foco dessa pesquisa. Aproximadamente, o mesmo período foi alvo da nossa atenção 
quando tratamos de pensar a cumbia villera. 

Considerando alguns indicadores, como renda per capita, desemprego, 
percepção da violência e fatores demográficos, especialmente os relacionados com a 
porcentagem de jovens em idade de ingressar no mercado de trabalho, Daniel Míguez 
(2010) pensa o fenômeno da cumbia villera inserido no contexto da liberalização da 
economia e no processo de transformações mais amplas ocorridas nas duas últimas 
décadas, envolvendo a sociedade argentina como um todo, mas afetando de modo 
particular o modelo familiar, com a progressiva perda da capacidade por parte dos pais 
de transmitirem para as novas gerações os valores vinculados a trabalho, educação e 
família. Nova espécie de “sociedade de esquina” (WHYTE, 2005), o processo de 
socialização desta geração de jovens se daria nas ruas dos bairros periféricos e nele teria 
um papel fundamental a vertente musical representada por uma nova cumbia feita pelos 
jovens das villas miseria do conurbano boaerense, que deram um ar moderno e local ao 
ritmo tropical da cumbia tradicional. Não haveria, então, uma data precisa que marcasse 
o início deste fenômeno cultural, mas os pesquisadores coincidem em assinalar a 
segunda metade dos anos de 1990 como o momento em que surge este novo subgênero, 
que permite a constituição de um tipo particular de mundo entre os jovens dos bairros 
pobres da Grande Buenos Aires. Contudo, é apenas no ano 1999 que a gravadora Leader 
Music lança o único CD da curta carreira do grupo Flor de Piedra, banda pioneira da 
cumbia villera que traz já no próprio nome uma referência à droga. Este seria, portanto, 
o marco inicial para o nosso recorte do contexto musical referente à cumbia villera, 
abrangendo o período que vai de 1999 até 2011, quando o emblemático grupo Damas 
Gratis comemora dez anos de carreira com o lançamento do CD Esquivando el éxito 
pelo gravadora EMI Odeon, num momento em que para os pesquisadores da área e para 
os próprios músicos do estilo já não se poderia mais falar em cumbia villera: 

Yo creo que hubo tres quiebres en la movida tropical. En el primero 
más o menos del año, calculale desde el 88 hasta el 98 reinaba la 
cumbia, como nosotros le decimos, la clásica, el clásico de cumbia. Y 
alrededor del 2000 entra la cumbia villera que duró, villera villera 
duró seis años, siete años duró. Y después está la cumbia fiestera. 
(FIDEO, Entrevista a Adriana Ribeiro Mayer, 10 de novembro de 
2012) 

Ao identificar os marcos que se impõem como limites temporais para se pensar o 
proibidão e a cumbia villera, percebemos que pode ser extremamente importante a 
tentativa de entender o fato a partir de suas condições de gestação, na medida em que, 
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tal como assinalam Grimson, Morenson e Noel na introdução de Antropología ahora: 
debates sobre la alteridad, nenhuma prática pode ser compreendida desvinculada “del 
contexto específico en el cual ha sido creada y donde adquiere sentido” (2011, p. 10). 
Contexto aqui faz referência ao conjunto de fatores materiais e circunstâncias espaço-
temporais que têm a ver diretamente com a produção dos gêneros e, em particular, de 
seus subgêneros. 

Cabe lembrar, portanto, que todo mídium estabelece suas próprias regras e 
organiza um conjunto de experiências num repertório comum. Os grupos de cumbia 
villera estão totalmente inseridos no mercado fonográfico argentino e difundem suas 
músicas em discos gravados por grandes ou médias companhias da indústria 
fonográfica. Assim como observam os estudiosos da cumbia villera, a “movida 
tropical” dos anos 80 tinha aberto para a cumbia vários nichos de consumo formal, 
dando origem a uma ampla rede de produção e difusão que se afirma, nos final dos anos 
de 1990 e começo da década seguinte, com os lançamentos dos selos discográficos 
Leader Music e Magenta, gravadoras dos grupos Flor de Piedra, Yerba Brava, Damas 
Grátis e Pibes Chorros. Embora Pablo Lescano, tecladista, cantor e criador do grupo 
Damas Grátis, se orgulhe de facilitar o acesso dos piratas aos “masters” de seus 
trabalhos e diga que “La piratería no es mi problema, es un problema de las compañías. 
A ellas les duele más el bolsillo por el asunto. (...) Me dan dos mangos por disco (…). 
No me interesa. Prefiero dárselos a un pirata y que lleguen a la gente.” (RIERA, 2001, 
p. 63), todos os álbuns de grupos como Flor de Piedra, Damas Gratis, Pibes Chorros e 
Yerba Brava foram lançados por gravadoras comerciais, cabendo destacar que o CD 
Esquivando el éxito, de 2011, saiu pelo selo da gravadora EMI.2 

Com músicas gravadas em estúdio, as obras da cumbia villera assumem a forma 
de álbuns lançados oficialmente, não apresentando a contínua elaboração de variantes 
característica do Funk Proibido, subgênero no qual os registros fonográficos circulam 
através de CDs piratas ou em sites da Internet e são produto de precárias gravações ao 
vivo feitas no próprio baile, difundidas posteriormente sem maior tratamento sonoro ou 
gráfico. Ao contrário da cumbia, no Funk Proibido não temos gravadoras, autoria 
definida, fixação das letras, com versão oficial ou de estúdio das músicas. 

                                                           
2 Entre 2000 e 2011, a banda Damas Gratis lançou no mercado discográfico argentino nove trabalhos por 
diferentes gravadoras: Para los pibes (2000), En vivo hasta las manos (2001), Operación Damas Gratis 
(2002), 100 % negro cumbiero (2004),  Sin remedio (2005), Sólo para entendidos (2006), La gota que 
rebaso el vaso (2008), 10 años de oro en vivo en el Luna Park (2009) e Esquivando el éxito (2011). 
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Mais que um fenômeno da indústria cultural, o Funk Proibido é um subgênero 

musical ligado ao desenvolvimento tecnológico, com destaque para o advento da 
Internet, os computadores domésticos dotados de gravadores de CDs, os celulares que 
gravam vídeos e músicas, as redes sociais e os sites de compartilhamento de registros 
sonoros. A música que se produz no circuito funk desse período não está associada à 
indústria fonográfica, e sim a um circuito clandestino de festas a céu aberto realizadas 
em favelas dominadas por quadrilhas do tráfico de varejo. As grandes gravadores ou as 
independentes podem chegar a abrir espaço para o funk de duplo sentido, mas nunca 
para o proibidão. Um exemplo dessa seletividade é a oportunidade que teve um grupo 
como o Bonde do Tigrão de gravar um álbum de estúdio pela Sony Music. O CD Bonde 
do Tigrão foi lançado em 2001 e fez um enorme sucesso com músicas como “Cerol na 
mão” e “Tchutchuca”. Esse disco vendeu mais de duzentas e cinquenta mil cópias em 
um período em que outros artistas viviam exclusivamente das apresentações que faziam 
nos bailes do circuito clandestino das favelas cariocas. 

Por outro lado, se analisarmos com atenção o fenômeno da cumbia villera, 
seguramente nos daremos conta de que ele está atravessado por interesses mercantis 
desde o surgimento dos primeiros grupos. O estilo se beneficia particularmente da 
circulação comercial propiciada pelos canais da indústria fonográfica, mas, ao mesmo 
tempo, essa negociação determinará o suporte e o conteúdo dessa música. 

Pode-se dizer, portanto, que os corpora com os quais trabalhamos nesta 
investigação comparativa já assinalam um caminho de leitura. Enquanto o corpus da 
cumbia villera sai de um conjunto de CDs produzidos e comercializados pela indústria 
fonográfica, o corpus do Funk Proibido está formado pelos temas cantados ao vivo em 
bailes realizados em comunidades onde tem um papel significativo o poder das três 
facções criminosas que controlam o comércio de drogas. Não existe uma compilação 
oficial dessas músicas. Cada CD de gravação doméstica colocado em circulação por 
camelôs nas próprias favelas traz a gravação precária e efêmera de temas compostos 
para apresentações em festas ao ar livre e que jamais foram gravados em estúdio. 

Consequentemente, não é a mesma coisa trabalhar o projeto coletivo da cumbia 
villera e o do Funk Proibido. O primeiro está mais inserido no circuito comercial e tem, 
portanto, suas limitações. Embora alguns pesquisadores, como Miguel Agustín Torres 
ressaltem que na cumbia villera “se acude a una retórica directa, sin metáforas, 
refiriéndose a las cosas por su nombre, sin restricciones estéticas de ningún tipo” (2007, 
s.p.), o simples fato de produzir para a indústria fonográfica já impõe restrições. Em 
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algumas de suas letras (“Quiero vitamina” e “Que no me falte la aspirina”, por 
exemplo), o grupo Damas Gratis buscará um substitutivo para “cocaína”, palavra 
interditada em fonogramas difundidos comercialmente. Fideo se refere a esse 
tratamento menos explícito que esconde o sexo por trás do duplo sentido, referindo 
como exemplo um trabalho do grupo El empuje que se intitula “Nena, a tu cola le falta 
crema”: “No [es] explícito. Ponele: «Tomá la mema [mamadera]»/ «Nena, a tu cola le 
falta crema». Es como que le cantás a un chico, pero la doble intención se empezó a 
usar, y a esconder un poco. «Las pibas quieren cha-cha», también otro de los temas que 
yo hice.” (FIDEO, Entrevista a Adriana Ribeiro Mayer, 10 de novembro de 2012). 

O funk, por sua vez, conseguiu sobreviver justamente graças a um circuito 
marginal e por isso se distanciou da lógica dos produtos. O papel diferenciado da 
indústria cultural como mediadora e mediatizadora das interações coletivas se reflete 
diretamente na expressão desses dois subgêneros musicais. Enquanto um se 
caracterizaria pela solidez o outro estaria marcado pela condição líquida que resiste a 
assumir uma forma fixa. 

Por conta disso, o acervo de letras de cumbia villera praticamente permanece 
inalterado depois de sua constituição, circunscrito a um conjunto de CDs lançados ao 
longo de quase uma década. O Funk Proibido, por sua vez, em função da suas próprias 
condições de produção totalmente à margem e mesmo clandestinas ou em conflito com 
a lei, jamais permitiu a formação de um acervo. As letras que mudavam constantemente 
ao longo de uma mesma noite, durante a qual o MC se apresentava em vários bailes, 
não podiam ser capturadas pelo arquivo.  
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QUILOMBISMO/MAROONAGE: REVISÕES DA ESCRAVIDÃO E O IDEAL 
LIBERTÁRIO NA LITERATURA NEGRA CONTEMPORÂNEA DAS 

AMÉRICAS 

Denise Almeida Silva (URI) 

 
RESUMO: Esta comunicação propõe o estudo de uma prática recorrente na literatura 
contemporânea das Américas: revisões da escravidão escritas, contemporaneamente, por 
escritores negros das Américas, nas quais distingue-se a presença de ideal libertário semelhante 
ao que mobilizou as  defesas quilombolas. Pensa-se, especialmente, a práxis de uma escrita de 
resistência, lugar transgressivo de manutenção e difusão da memória e identidade 
afrodescendente a partir do olhar do negro sobre a escravidão de direito (=histórica) e de fato 
(novas formas sociais e políticas da escravidão). Após definir, em seu sentido denotativo e 
conotativo os termos quilombismo e maroonage, a comunicação prossegue por analisar como o 
ideal quilombola se faz presente em textos de três escritoras contemporâneas: a brasileira 
Conceição Evaristo (Ponciá Vicêncio, 2003), a jamaicana Michelle Cliff (Abeng, 1984)  e a 
americana Gayl Jones (Corregidora, 1975). A análise do ideal libertário quilombola apoia-se 
sobretudo em reflexões de Abdias Nascimento e de Beatriz Nascimento. 
 
Palavras-chave: Quilombismo. Maroonage.. Abeng. Ponciá Vicencio. Corregidora.  
 

  Propõe-se aqui o estudo de narrativas perpassadas por uma mística quilombola escritas, 

contemporaneamente, por escritores negros das Américas. Uma vez que a presença negra em 

solo americano remete ao sequestro transatlântico e à prática da escravidão em diferentes 

regiões de cada país e do continente americano, desafia e impossibilita uma narrativa una, 

nacional ou continental. A possibilidade analítica aqui proposta não se apoia, tampouco, em um 

critério historiográfico: decorre, antes, da recorrência de um tema na literatura negra 

contemporânea das Américas: o ideal de liberdade e dignidade, especialmente como contraposto 

à prática da escravidão, em seu viés histórico e em suas formas contemporâneas de 

despossessão econômica e injustiça social.  

 Pensa-se, especialmente, a práxis de uma escrita de resistência, lugar transgressivo de 

manutenção e difusão da memória e identidade afrodescendente a partir do olhar do negro sobre 

a escravidão de direito (histórica) e de fato (novas formas sociais e políticas da escravidão). 

Especialmente para os povos colonizados, a arte torna-se lugar de recriação e resistência, 
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apresentando fatos e interpretações novas de uma história anteriormente apenas contada pela 

voz e pelo olhar do colonizador. Inicialmente, definem-se, em seu sentido denotativo e 

conotativo, os termos quilombismo e maroonage a partir do contexto das rebeliões escravas 

verificadas em todas as Américas; a comunicação prossegue por analisar como o ideal 

quilombola se faz presente em textos de três escritoras contemporâneas: a brasileira Conceição 

Evaristo (Ponciá Vicêncio, 2003), a jamaicana Michelle Cliff (Abeng, 1984) e a americana Gayl 

Jones (Corregidora, 1975). 

 

O fenômeno do quilombismo nas Américas 

A presença de sociedades coloniais escravocratas foi um fenômeno presente dos 

séculos XVI a XIX em todas as Américas, desde o norte, chegando até o atual Canadá,  

até o sul da Argentina e do Uruguai. Vindos de múltiplas origens do território africano, 

os negros que aportaram a essas sociedades coloniais trabalharam em fazendas e 

engenhos, tendo sido essenciais ao cultivo da cana de açúcar, e de outros cultivos, como 

algodão, café, milho, arroz, e mandioca; além disso, serviram como mineradores e 

pastores. Dada a violência da captura desses negros, sua privação de liberdade e 

trabalho duro, frequentemente acompanhado de chicotadas, açoites, troncos e prisões, as 

sociedades escravistas das Américas conheceram várias formas de protesto, dentre as 

quais a fuga e formação de comunidades que propiciassem aos negros escravos a 

possibilidade de vida digna e livre. Esses escravos fugitivos foram conhecidos como 

cumbes na Venezuela, palenques na Colombia; bush negroes na Guiana holandesa 

(atual Suriname); maroons na Jamaica, Caribe inglês e sul dos Estados Unidos; 

cimarróns no Caribe espanhol, princalmente Cuba e Porto Rico. (GOMES, 2015). O 

termo cimarrón, do qual deriva maroon, significava originalmente “aquele que vive no 

topo das montanhas”. Cimarrón  foi primeiro empregado com referência aos animais 

fugidos que retornavam ao seu estado selvagem: posteriormente, a palavra passou a 

designar comunidades de fugitivos e/ou de escravos fugidos de seus senhores.  

No Brasil, agrupamentos de escravos fugidos foram inicalmente denominados 

mocambos e depois quilombos. Mocambos, ou mukambu em kimbundu e kicongo 

(línguas de varias partes da Africa Central) significava pau de fieira, tipo de suporte 

com forquilhas utilizado  para erguer choupanas nos acampamentos. O termo quilombo  

designava, na África Central, acampamentos improvisados, utilizados para guerras ou 

mesmo apresamento de escravizados.  No século XVII a palavra também era associada 

ao guerreiros imbangala e seus rituais de iniciação, através do qual incorporavam jovens 
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de várias linhagens à sua sociedade. Assim compreendido, Kilombo apontava tanto para 

a instituição em si, como para os indivíduos que se incorporavam à sociedade 

imbangala. (NASCIMENTO, B., 2006). 

No Brasil, no século XVIII, documentos usam o termo com referência a 

qualquer agrupamento de cinco ou mais negros fugidos; no Código de Processo Penal 

de 1835 é empregado no sentido de velhacouto. Contrasta com esses conceitos o 

significado do termo para os negros aquilombados, para os quais representa reunião 

fraterna, livre, caracterizada por princípios de solidariedade e cooperação mútua. 

Conforme Beatriz Nascimento (2006, p.122),  no final do século XIX quilombo recebe 

“o significado de instrumento ideológico contra as formas de opressão. Sua mística vai 

alimentar o sonho de liberdade de milhares de escravos”, frequentemente alimentada 

pela retórica abolicionista. A partir dos anos 1970, quando se verifica a reorganização e 

revitalização do negro brasileiro, o modelo quilombista, como descreve Abdias 

Nascimento, opera como “ideia-força”, “energia” (NASCIMENTO, A., 2002, p. 204), a 

qual instiga projetos que visam promover a justiça social e a igualdade e, pois, a 

dignidade do negro. 

 

O quilombismo na literatura das Américas: Corregidora,  Abeng  e Ponciá Vicêncio  

  Nesta seção analisa-se como o ideal libertário implícito na noção de quilombo 

que anima revisões da escravidão na literatura negra das Américas. Para este fim, faz-se 

a leitura dos três romances que integram o corpus deste trabalho, evidenciando as 

diferentes nuanças que a “ideia-força” quilombola assume em cada texto. 

 Corregidora, obra de estreia de Gayl Jones, narra a história de quatro gerações 

de mulheres da família Corregidora, nome que é herdado do senhor de escravos ao qual 

as duas primeiras gerações serviram no Brasil. A protagonista, Ursa Corregidora, cresce 

ouvindo a história de abuso sexual e violência (incitação à prostituição, estupro e 

incesto)  a que sua  bisavó e avó foram submetidas  sob o mando de Simon Corregidora, 

um senhor de escravos português que habitava no Brasil. Uma vez que os documentos 

que atestavam a existência da escravidão no Brasil foram queimados, a linha matrilineal 

de Ursa – bisavó, avó, mãe e filha- tem como propósito maior manter viva essa história 

de abuso e tortura (a qual exemplifica e simboliza tantas outras  histórias de abuso 

contra o corpo da mulher escrava no Novo Mundo) através das narrativas que passam de 

mãe a filha. Por isso, crescem sendo incentivadas a produzir gerações (“make 

generations”) que testifiquem as brutalidades de que foram vítimas. 
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  A narrativa remete ao contexto histórico da queima de documentos levada a efeito por 

decisão de Rui Barbosa.  Na qualidade de ministro da Fazenda de Deodoro da Fonseca em 

despacho de 14 de dezembro de 1890,   Rui Barbosa, autorizou a  destruição de todos os 

livros de matrícula, documentos e papeis referentes à escravidão existentes no 

Ministério da Fazenda, de modo a impedir qualquer pesquisa que visasse a indenização de ex-

proprietários de escravos; a ordem que viria a ser cumprida cinco meses depois, a partir de 

circular datada de 13 de maio de 1891. (INDENIZAÇÃO, s. d.) 

 É justamente porque desde a infância, assentada ao colo de sua avó, Ursa ouve da 

importância de “fazer gerações” que, quando, a partir da agressão do marido, sofre queda, 

aborta e  é submetida a  histerectomia, algo mais que o útero é arrancado dela. Nesse contexto, 

em que a manutenção da memória traumática da violação e brutalização torna-se um 

dever transgeracional, a procriação, muito mais do que mera função biológica, 

corresponde a um ato de resistência, à garantia da manutenção memorial de um fato que 

não deve ser esquecido. Mesmo depois da abolição, e longe do Brasil, na América, as 

Corregidora ainda sentem essa compulsão: como Spira (2013) percebe, a fixação na 

procriação por parte dessas mulheres as mantêm presas ao corpo-procriação da economia 

escravocrata. Ursa, em especial mantém-se presa ao passado, envolvida em  relações abusivas, 

tanto com Mutt como com Tadd: reproduz, mesmo à distancia temporal e geográfica, o padrão 

de abuso sexual a que suas predecessoras  tinham sido submetidas quando escravas.  Outra 

evidência do poder do senhor de escravos ainda sobre ela é, como Spira ainda registra, a 

manutenção do nome Corregidora em ambos os casamentos. 

 Ao fim do romance, quando Ursa reata com Mutt e decide não replicar a atitude 

de amor e ódio que a bisavó mantivera com Corregidora, o leitor pode vir a imaginar  

que se liberta dos traumas que a impediam de viver a vida, repetindo comportamentos 

escravizantes do passado. Digna de nota, também, é a resistência através da música: 

cantora de blues, a protagonista faz da canção o meio através do qual se afirma em meio 

às desilusões. Tal como busca nova vida, esforça-se por produzir uma canção nova, “[...] 

A new world song. A song branded with the new world” (JONES, 1975, p. 59) 

 Embora Corregidora faça alusão à resistência no quilombo, a vivência deste último  

não é retomada ao longo da obra; já em Abeng, romance de Michelle Cliff publicado em 

1984, a escravidão e resistência nos quilombos (maroonage,  no contexto  da obra, 

conforme o vocábulo em uso no contexto do Caribe inglês) é bastante presente, a 

começar já do título da obra:  “abeng” refere-se à concha assoprada para chamar os 

escravos ao trabalho ou para a comunicação entre eles, à distância.  
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Especial destaque é concedido, em Abeng, à líder maroon Nanny, a qual é 

descrita como majestosa, dotada de grande capacidade de comando e de resistência aos 

ingleses, e considerada a real soberana da ilha, ao invés da rainha inglesa imposta pela 

administração colonial. A narrativa acompanha a conquista da Jamaica espanhola pelos 

ingleses, os 180 anos de resistência maroon à coroa britânica, a batalha final entre as 

tropas de maroons em Nanny Town, a traição dos negros aquilombados por um negro 

aliado à metrópole, e o assassinato de Nanny.  

Como esta é uma história normalmente não exposta nos bancos escolares, o 

romance apresenta uma contranarrativa sequestrada aos negros, a qual demora-se na 

lista de outras omissões/distorções históricas deliberadas que roubam-lhes a 

possiblidade de construção identitária mais positiva. Dentre estas, figuram o 

desconhecimento acerca dos reinos dos Ashanti e de Daomé, de onde a maioria de seus 

ancestrais procederam, o contraste entre a escravidão praticada pelas sociedades tribais 

africanas e a organizada pela Royal African Company de Londres, a natureza 

extremamente brutal da escravidão na Jamaica, a taxa de mortalidade dos escravos e  os 

castigos corporais a eles infligidos, o estímulo à divisão entre os negros através da  

prática da traição. Esta última é presentificada, no romance, através da figura de Kishee 

e Cudjoe, no contexto dos episódios finais da Segunda Guerra Maroon. Após liderar seu 

povo através das Blue Mountains, Nanny encontra-se com seu irmão Cudjoe em um 

lugar seguro e autoriza Kishee a inteirá-lo acerca de seus planos: unirem-se aos 

Leeward Maroons contra os britânicos com a ajuda dos índios Miskitos, através dos 

quais os Windward Maroons tinham feito contato com o governador espanholComo 

Cudjoe rejeita essa oferta de aliança, retorna seu território.  

Não muito depois Nanny é assassinada (traída por Kishee); Cudjoe assina um 

tratado de paz com o governador britânico. Segundo a versão apresentada no romance, 

Cudjoe teria prometido entregar rebeldes à Coroa. O fim do relato é contundente: “He 

and his followers became known as the King´s Negroes. Some said he had tired of fi 

ghting. Others that he wanted to consolidate his power” (CLIFF, 1984, p. 21-22). O 

nome Massa Cudjoe, dado ao porco selvagem de Miss Mattie morto por um tiro não 

intencional de Zoe, adolescente amiga de Clare, lembra, pois, uma identidade 

enfraquecida, ambivalente, afetada e cindida em suas lealdades.  

.  “There is absolutely no doubt that she actually existed. And the ruins of her 

Nanny Town remain difficult to reach” (CLIFF, 1984, p. 15), o narrador onisciente 

avalia. Ao negar a dúvida – e, portanto, inseri-la no texto – a afirmação obliquamente 
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situa a líder maroon a meio caminho entre rebelde e mito, reproduzindo o lugar ocupado 

por essa mulher no imaginário jamaicano.  Independente de qual tenha sido o real status 

dessa escrava, sua figura, como Brown (s. d. ) lembra, é símbolo da duradoura 

sobrevivência do legado cultural dos Ashantis na Jamaica, e uma alentadora promessa 

afrodiaspórica para uma população que vivenciou um regime de subserviência e 

dominação.  

 Tornar-se sujeito ou assujeitar-se, ser dominado ou resistir a variadas formas de 

dominação, política e cultural  é, ainda, associado a modelos de liderança que remontam 

a Nanny e sua irmã. A narrativa de origens exposta no romance diz: “In the begining 

there had been two sisters – Nanny and Sekesu. Nanny  fled slavery. Sekesu remained a 

slave. [...] It was believed that all island children descended from one or the other.” 

(CLIFF, 1995, p. 96).  

Se, como o romance de Gayl Jones, o texto de Michelle Cliff denuncia a 

influência duradoura da escravidão sobre os corpos e mentes dos escravos e seus 

descendentes, o faz de maneira diversa: ao invés de narrativa sempre renovada de 

trauma e violência, da qual as escravas e suas descendentes têm dificuldade de se 

dissociar, Abeng enfatiza a necessidade de conhecimento do passado para orientação no 

futuro, e formação de modelos positivos que facilitem a assunção de autoimagem 

positiva. 

Tanto Corregidora como Abeng retrocedem do passado colonial  a um presente 

em que a realidade histórica da vivência escrava ainda repercute intensamente; caminho 

similar é traçado em Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo. O romance narra a 

história da protagonista homônima, uma história de resistência que, embora remetendo à 

escravidão de direito, sublinha a existência e persistência de uma escravidão de fato.  

 A história retrocede ao tempo em que o avô de Ponciá, escravo, enlouquece, 

mata a esposa e tenta suicidar-se depois de ver quatro de seus filhos serem vendidos em 

plena vigência da Lei do Ventre Livre. O pai, quando criança e já no período posterior à 

Lei Áurea, atuava como pajem do filho do patrão, ficando de quatro para que o menino 

montasse a cavalo nele; um dia, até aparou com a boca o mijo do sinhô-moço. A 

passagem retoma de forma ampliada e crua a cena do menino Brás Cubas, de Machado 

de Assis, o qual, voluntarioso e egoísta, montava e vergastava o moleque Prudêncio, 

que fazia de cavalo. Tanto o pai como o irmão de Ponciá servem ao senhor Vicêncio, 

ausentando-se por longos períodos de casa, o que faz com que a menina passe a maior 

parte do tempo somente com a mãe. 
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Os Vicêncio – o nome, derivado do senhor de escravos, reinscreve 

constantemente sua dependência dele – habitam em casa humilde, distanciada da casa 

grande, como distanciados da casa grande costumavam ser os aposentos dos escravos: a  

geografia do local faz lembrar e reafirma a geografia escravista, e a história se repete. 

   A ida de Ponciá para a cidade grande representa uma tentativa de  rompimento 

do ciclo: deseja um bom emprego, que lhe permita comprar casa, casar e melhorar  a 

vida de seus familiares. Tudo o que obtém é um subemprego e um barraco em bairro 

afastado; o casamento é frustrante: o marido, incapaz de compreender seus silêncios, é 

por vezes violento. Outro sonho frustrado é a possibilidade de ser mãe, já que nenhum 

de seus filhos sobrevive. Desiludida, deprimida, Ponciá acaba enlouquecendo. Já o 

irmão, Luandi, é pouco mais bem sucedido: ao mudar-se para a cidade grande torna-se 

soldado, profissão que, imaginava, traria consigo o poder do mando; não enriquece, 

porém, como almejava; ao final da história, quando se reencontra com a mãe e a irmã, 

descobre, ao observar esta última, que verdadeiro poder viria de autorar a própria vida e, 

em comunidade, ajudar a construir  história dos seus.  

  Ponciá Vicêncio registra, assim, a memória de uma dor que é física e moral, 

individual e coletiva, expondo a continuidade da escravidão, e suas consequências 

físicas, psicológicas e econômico-sociais. Como Ponciá intuíra, quando ainda não 

ensandecida,  o ato tresloucado do avô de nada adiantara: 

 

A vida escrava continuava até os dias de hoje. Sim, ela era escrava 
também. Escrava de uma condição de vida que se repetia. Escrava do 
desespero, da falta de esperança, da impossibilidade de travar novas 
bataghas, de organizar novos quilombos, de inventar outra e nova 
vida. (EVARISTO, 203, p. 83).  
 
 

Conclusão 

 Embora a narrativa da escravidão histórica seja narrada em diferentes 

perspectivas nos romances estudados e, apesar de, ainda, variar a intensidade com que o 

fenômeno quilombola é enfocado em cada um deles, ainda assim um inquestionável 

ideal libertário perpassa a todos eles. 

Escritos ao longo de um perídodo de três décadas, os romances exemplificam a 

persistência com que a discussão do direito à liberdade tem-se constituído em forma de 

exame e reavalização crítica da história negra na América e da contribuição dessa etnia 

para a formação cultural do continente. Tal discussão é exponenciada em face da 
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violência com que a escravidão, em suas diferentes formas, atingiu a cada um dos 

protagonistas, bem como a outros personagens de cada uma dessas obras. 

A revisão da história colonial jamaicana, como a efetuada por Michelle Cliff, ou 

da escravidão em terras brasileiras levada a efeito por Gayl Jones e Conceição Evaristo 

equivale a uma prática de redescoberta identitária, baseada em um recontar do passado.  

Ao contrário de textos aos quais Fanon (1963) se refere como expressando o que chama 

de lógica pervertida da colonização, a qual se volta para o passado dos povos oprimidos, 

distorcendo-o e desfigurando-o a ponto de destruí-lo, os textos aqui estudados apresenta 

uma contranarrativa oculta, capaz de fornecer modelos positivos e, assim, empoderar os 

descendentes de escravos.  Tais atos de redescoberta imaginativa, como Hall (1996, p. 

69) observa, são instrumentais em construir uma coerência imaginária à experiência da 

dispersão e da fragmentação, a qual, como o autor ressalta, “é a história de todas as 

diásporas forçadas” (1996, p. 69).  Dessa forma, tais textos, como Hall ainda propõe, 

constituem-se em recursos de resistência que restauram uma plenitude originária, a qual 

se contrapõe à historia oficial. 
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FLUXOS DIASPÓRICOS, NARRATIVA MIGRANTE E NOVAS 
COMUNIDADES NA VILLA MISERIA NARRADA DE CRISTIAN ALARCÓN 

                                                                                                     Desirée Climent (UFRJ) 

 

Villa del  señor, a favela ficcional  narrada no romance si me querés quereme 

transa traz a questão das recentes imigrações na Argentina atual. O romance é escrito 

após um período longo de observação do escritor a espaços periféricos, aonde a 

presença imigratória é um ponto de relevância, o escritor se insere na realidade desses 

espaços para a realização de um trabalho jornalístico designado pelo jornal em que 

trabalhava na época. E, dessa observação surge seu romance, si me querés quereme 

transa que tem como personagens imigrantes dos países limítrofes a Argentina, 

configurando portanto a representação das diversas nacionalidades o ponto chave para 

entender as relações dentro da favela  narrada. 

Para pensar os conflitos existentes entre esses sujeitos e a sociedade que os 

recebe, faz-se necessário voltar nosso olhar para a construção do relato nacional 

argentino. Este está fundamentado em um mito fundacional que consiste na formação da 

identidade baseada em um crisol de raças, com ênfase na cultura europeia. Dessa forma, 

há a consolidação de um povo majoritariamente branco, o que gerou historicamente o 

rechaço dos indivíduos que fogem dessa construção de ser nacional. 

Historicamente, a Argentina é um país de imigração, primeiramente com a 

revolução industrial e a necessidade de mão de obra se percebe a grande onda 

imigratória conhecida como interna. Nesta, as pessoas provenientes do campo passam a 

ocupar a cidade e esta imigração era considerada necessária para o crescimento e 
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modernização do país. Após esse processo, a Argentina receberá uma nova onda 

imigratória, desta vez uma imigração transatlântica. 

Os imigrantes, principalmente os provenientes do campo, passam a ser 

associados ao atraso, ou são tratados como incultos, e torna-se comum que todos os que 

não possuem os traços definidos como padrão a partir do mito fundacional argentino 

sejam denominados de “bolitas”, “perucas” e “paraguas”. Desse jeito, suas 

nacionalidades passam a ser utilizadas de forma preconceituosa e os transforma em 

meros supérfluos, em coisas, como foi sinalizado por Bauman. (BAUMAN, 2003) 

  Os outros imigrantes, os europeus também foram vistos de forma 

preconceituosa, uma vez que o projeto de modernização nacional teve como premissa 

receber imigrantes europeus por serem os mais desenvolvidos. No entanto, o que de fato 

ocorreu foi que migraram para a cidade de Buenos Aires os que em seus países eram os 

menos favorecidos, criando a imagem de que estes eram ignorantes, falavam “errado” 

pelo fato de possuírem pouca escolarização. 

Contudo, a imigração europeia não sofreu o mesmo processo de discriminação 

que a interna. Desse modo, os imigrantes oriundos do campo ficam em desvantagem 

sendo a europeia vista como a responsável para o relato nacional que consolida a nação 

Argentina. Assim, cabe a esta imigração europeia todo processo de valorização dos 

pontos vistos como positivo dos Europeus: a modernidade, a valorização do trabalho, 

culinária e etc.         

Em vários momentos do romance, podemos ver configurado essa valorização 

dos traços europeus, quando por exemplo  um dos personagens explica as vantagens de 

ser loiro de olhos azuis em um território aonde a maioria é de peruanos:  

 

Por suerte, soy rubio. Siendo rubio tenés  la mitad de los problemas 

resueltos. Si sos morocho la vida se te hace más difícil. Y si vivís 

entre peruanos, si sos rubio y de ojos claros, es todo más fácil todavía, 

porque es como que les engalanás la mesa con tus rubíes celestes.                             

( ALARCÓN, 2012, P.212 )  

 

Assim percebemos que dentro da favela, aonde os membros recorrem a uma 

identificação basicamente familiar, também perceberemos a valorização dos traços 
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“brancos”. Isto fica claro quando a personagem afirma que quando se é moreno a vida é 

mais difícil ou ainda que seus olhos enfeitam o ambiente que possui a maioria de 

pessoas peruanas. Neste sentido , as características físicas remetem aos povos 

originários, ou aos que habitavam os campos, os mesmo que mencionamos 

anteriormente que chegam à cidade no processo de industrialização. 

Na atualidade, na Argentina, em especial na cidade de Buenos Aires, percebe-se o 

fenômeno da imigração limítrofe, a partir da década de 90 com a grave crise. Por isto, o 

país passa a receber um grande número de pessoas provenientes desses países. Essa 

onda continua a crescer e percebe-se um aumento em 2001. Os novos imigrantes, como 

ocorreu historicamente na cidade de Buenos Aires, instalam-se nas periferias. 

Essa nova migração, portanto, passa a ser relacionada como problema de segurança 

nacional e esta temática aparece constantemente nos meios de comunicação modernos. 

Estes são atribuídos aos migrantes e, consequentemente às favelas: os delitos, as drogas, 

roubos e infrações que propiciaram a formação de um preconceito crescente e como 

consequência o aumento da negação e o rechaço, impossibilitando que sejam aceitos 

como parte integrante da cultura nacional. (JELIN In GRIMSON, 2010) 

Com esse panorama levantado, podemos fazer a leitura da representação dos sujeitos 

que aparecem configurados na Villa del Señor. Essa favela surge habitada por inúmeros 

personagens, provenientes principalmente dos países limítrofes a Argentina, e dentro da 

narrativa são criados seus micro territórios que convivem, dialogam e se conflitam. O 

lugar representa ainda a comunicação que existe entre as áreas periféricas e o grande 

centro da cidade. 

 Para pensar nas representações dos grupos imigrantes atuais na obra analisada, 

utilizamos os grupos chamados diaspóricos e tal conceito tem sido estudado por 

importantes escritores como por exemplo, Edward Said e James Clifford, que 

apresentam sentidos variados para o mesmo termo.  

Em nossos estudos focalizamos no que tange a diáspora a partir das análises do 

escritor James Clifford (CLIFFORD IN BOLAÑOS, 2010, p. 03) quando esclarece que 

o termo refere-se à construção das identidades comunitárias de grupos coletivos que 

constroem lares longe de sua cidade natal. É neste sentido que os grupos analisados, 

fixam-se no novo território e é nele que realizam sua nova concepção de lar, e muitas 
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vezes não pensam em retornar ao seu país de origem, uma vez que no novo país 

conseguem alcançar condições de vida e consumo mais favoráveis do que possuíam em 

seus países de origem.  

Como sinalizado por Aimée G. Bolaños em seu artigo Diáspora: “o sujeito 

diaspórico transforma-se na viagem transcultural, sendo transformador também dos 

espaços em que transita efetiva formulação de dupla mão”. (BOLAÑOS,p.04 ).E por 

conta dessa transformação, necessitam recriar suas identidades, criando um espaço 

simbólico.  

Na diáspora contemporânea, o tema abrange noções de descentramento, 

sincretismo, transculturação, hibridação e formação de novas identidades. Ainda 

segundo a autora na teoria atual sobre diáspora, os topos discursivos recorrentes 

referem-se à viagem, origem, memória, migração, exílio, expatriação, nação, regresso, 

tradições, mitos fundadores, habitabilidade, localização, fronteira, zonas de contato, 

entre-lugar, sendo o tema da identidade/alteridade a maior referência              

(BOLAÑOS, 2010, p. 19). 

 Nestes grupos diaspóricos constata-se que ocorre a quebra de fronteiras como 

nos alerta Arjun Appadurai: “Na medida em que os grupos migram se reagrupam em 

novos lugares, reconstroem suas histórias e reconfiguram seus projetos étnicos, o etno 

da etnografia adquire una qualidade escorregadia e não localizada”.                

(APPADURAI; 2001, p. 63)  

Essa reconstrução de histórias e de identidades é, em nossa observação, a 

responsável por fazer com que ditos atores recriem no espaço ocupado as mesmas 

práticas que utilizavam em seus países de origem, regressando para as concepções de 

estado-Nação que moldam o sentir do ser nacional. Dessa forma, os grupos migrantes: 

“dejaron de estar firmemente amarrados a un territorio y circunscriptos a ciertos límites 

espaciales, y ya no se puede decirse que no tengan una conciencia histórica de sí ni 

tampoco que sean culturalmente homogéneos. (APPADURAI, 2001, p. 63). 

Sendo assim, encontraremos em La Villa Del Señor, um híbrido de culturas e 

etnias, as personagens criam dentro da favela diversos micro territórios que serão 

formados a partir de suas nacionalidades. Neles, os laços familiares tornam-se um ponto 

de importância para esses atores. Dentro da favela narrada temos o território dos 
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paraguaios, peruanos, ou bolivianos. A necessidade de agrupar-se e de ter uma casa 

aparece representada como fator de importância para esses grupos:  

En sociedades de migrantes, los nuevos y los recién llegados tienen 

una necesidad fundamental: la vivienda. Estrecha, incómoda, con un 

baño compartido entre veinte personas y una cocina comunitaria en un 

recodo del pasillo, se la paga como sea, aún si es cara; todo por dejar 

de ser errantes. (ALARCÓN, 2012, p. 223)  

Ter uma casa, mesmo que pequena torna-se a primeira via de acesso e ingresso 

na nova sociedade, como também é a forma de reestruturação familiar no novo 

território. Estas casas que ocupam as favelas e que são as principais moradias dos 

imigrantes aparecem representadas no romance fornecendo-nos a possibilidade de ler a 

favela ficcional que foi criada a partir da observação de muitas periferias: 

 Viven pasillo o pared de por medio, arriba o abajo, todos en un radio 

de cien metros. La base, una doble hilera o media luna de piezas, se ha 

ido elevando tan alto que da sombra permanente en el patio interior. 

Son edificios caprichosos que suelen parecerse a los cuadros de 

Escher, meandros angulosos con escaleras que no van a ningún sitio. 

(ALARCÓN, 2012 p. 229) 

Com o grande número de imigrantes representados no livro caracteriza-se, 

portanto na favela narrada à observação feita por Nestor Garcia que nos aponta que com 

o processo de massificação e globalização percebe-se o rompimento de fronteiras e a 

integração de diversas nações e culturas. A imigração vem ao longo do tempo 

transformando as economias, o poder e as formas que as pessoas se organizam, e 

consequentemente também a forma de ver e entender a realidade. (CANCLINI, 2011) 

Os sujeitos que ocupam a favela narrada, representados na favela ficcional, 

configuram a realidade atual da urbe portenha, que vem se modificando com o aumento 

dos imigrantes dos países limítrofes a Argentina. O que faz com que na atualidade 

imigrantes e sociedade receptora busquem novas formas de relacionar-se dentro do 

território. 

Os imigrantes ao agruparem-se em micro territórios dentro da favela terminam 

por retomar valores ancorados na concepção de Nação/ pátria. Desse modo, as suas 
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identidades, e os conflitos vivenciados entre eles e a sociedade que os recebe é 

constante na narrativa do romance:  

Porque los gringos blancos – acá hasta los más negros se creen 

blancos al lado de nosotros – se burlaban, me sacaban el cuero como a 

un chancho pelado. Me fui quedando en silencio de no poder 

pronunciar las eses como acá. Allá las decimos distinto, y qué quiere 

que diga, ¡mejor! Porque, fuera de toda broma, hablamos, digo yo, un 

castellano más bonito los limeños. (ALARCÓN, 2012, p. 66, 67) 

Os conflitos aparecem representados em outros trechos da obra, sejam eles 

marcados por discriminação na forma de falar, ou pela cor da pele como vimos no 

trecho acima, ou na forma de relacionar-se dentro dos espaços. Estes variam de acordo 

com o país de origem da personagem, como podemos verificar no seguinte trecho:   

Acá e lugar de tocar bocina todo El tiempo, como allá, se dicen 

puteadas y facilito, como si nada, se menta a la madre. Allá si le 

mentas la madre a uno, capaz que te mate. Yo soy un sobreviviente de 

tres guerras en esta Villa del Señor, que aunque usted no lo crea se va 

pareciendo cada vez más a los barrios de mi querida ciudad Lima. 

(ALARCÓN, 2012, p. 67).  

Cabe destacar que outro ponto interessante no trecho citado para pensar essas 

identidades complexas configuradas na obra, é o fato de que a personagem embora 

demarque diferenças entre seu país original e o receptor, os compara. Desse jeito, 

demarca que a favela portenha está se transformando e ficando cada vez mais parecida 

com a cidade peruana o que constata as diversas mudanças sofridas pela cidade  a partir 

dos fluxos migratórios. 

Ao agruparem-se nos distintos micro territórios, além de retornarem a valores 

estabelecidos a partir da noção de membresía, criam diversos espaços de identificação, 

assim os migrantes ocupam um território cada vez maior e mais visível na cidade de 

Buenos Aires. Basta recorrer algumas ruas para notar que ocupam cada vez mais 

diversas áreas da cidade, possuem comércio, vendem frutas, roupas, artigos culturais de 

seus países. Realizam festas e cultos de suas práticas, reúnem-se em boates, organizam 

ligas de futebol, ONG, fazem protestos por melhores condições de vida e moradia, 

buscam trabalho, circulam por toda a cidade, transitam dentro e fora da periferia. 
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Todos esses espaços parecem constituir outro mundo, diferente da cidade 

receptora e das cidades originais dos migrantes, porém que representa uma relação entre 

ambas, oferece um local de confiança, de lembranças, de problemas comuns e de formas 

de diversão e sociabilidade. Encontraremos no romance a representação desses espaços 

de sociabilidade, como por exemplo: as festas, as feiras e os ritos. Estes funcionam 

como espaços de diálogo e de intercâmbio entre os que viajaram a Buenos Aires e os 

que permaneceram nos países originários. 

Os migrantes mesmo vivendo em Buenos Aires, mantém relação constante com 

seus países de origem, seja realizando viagens para visitar familiares ou enviando 

remessas de dinheiro que representam um aporte importante. Neste sentido, suas 

famílias continuam em seus países e percebemos que para esses grupos ocorre o que foi 

sinalizado pelo sociólogo: “En la medida que los grupos migran, se reagrupan en 

nuevos lugares, reconstruyen sus historias y reconfiguran sus proyectos étnicos, lo etno 

de la etnografía adquiere una calidad resbaladiza y no localizada.” ( APPADURAI; 

2001,p. 63) 

Dentro das diversas práticas encontradas na cidade e configuradas no romance 

podemos destacar as festas pátrias. Estas representam um local de encenação e vivência 

das identidades imaginadas, não se pode atribuir uma só definição para a mesma, e sim 

diversas que configuram a pluralidade de indivíduos e concepções para tal evento.          

(GRIMSON, 2011) 

Para alguns, a festa é de caráter principalmente católico e religioso, para um 

grupo é a afirmação do que seria para os migrantes a valorização de suas culturas 

originárias, para outros está relacionado com a tradição, para os mais jovens é momento 

de expor suas danças e divertir-se e existe ainda o fator comercial. (GRIMSON, 2011)  

Dentro das festas encontramos as feiras, que reúnem as cores, os sabores, os alimentos 

que remetem a pátria, são nas feiras que “se materializa a Nação e onde se desenvolvem 

os modos em que a Nação se incorpora se faz corpo”. (GRIMSON, 2011, p. 87) 

As festas e feiras além de retomarem os valores que remetem ao país de origem, 

nos aproximam do cotidiano das pessoas que habitam a favela, demonstrando as 

relações familiares e o sentido de vizinhança como podemos ler no seguinte trecho:   

En las fiestas no se mezquina. Si hay pollo, hay como cincuenta 

pollos. Si hay cerveza, hay cajas de cerveza. Si hay vino, damajuanas. 
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Así es. Y si se pudiera matar una vaca para que todo El mundo 

comiera ella, pues matarían una entera para que no faltara a nadie. 

(ALARCÓN, 2012, p.72)  

A favela retratada é espaço de diversas etnias e culturas e  encontraremos na 

narrativa diversos elementos que trazem a questão da recente imigração. Novamente, a 

feira aparece como importante espaço de sociabilidade entre as diversas etnias, como 

podemos verificar no trecho a seguir: 

 Lo más ajetreado es La feria de la avenida Bonavena, donde hay 

desde pungas hasta tripa de arroz con pollo, chicha , ceviche, pollo 

asado, choripán, sopa de maní, sopa paraguaya, lo que imagine hay. 

Es como la frontera de todos los países juntos. (ALARCÓN, 2012, 

p.71).  

É necessário destacar que esse trecho nos possibilita entender a importância da 

Villa del Señor na narrativa. Podemos ler que não só as feiras, ou festas, ou os ritos 

representam o limite entre todos os países juntos, e sim a própria favela com sua 

complexidade de atores e histórias. Este lugar que reúne no mesmo espaço muitos 

imigrantes, e pode ser considerado como a representação da “fronteira de todos os 

países juntos”, traz para o campo literário a questão imigratória recente como fator 

principal para a construção da obra. 

Outra forma de observar esse rompimento de fronteiras e a mescla de culturas 

que ocorre na favela narrada é a configuração das celebrações que ocorrem no fim de 

semana. Aqui percebemos que a interação de diversas nacionalidades aparece 

configurada em seus pratos típicos, em um único espaço é possível consumir desde 

comida tipicamente argentina, boliviana, ou paraguaia. A música e os ritmos também 

representam essa mistura e interação entre as diversas culturas: “Se combinan los 

ritmos: La cumbia con el chamamé, con el huaino, el folclore andino, pachanga en 

general, diría yo. El sábado es pachanguero. Es el día de fiesta. “ (ALARCÓN, 2012, p. 

72). 

As festas afirmam a presença dos grupos migratórios e criam uma interação dos 

migrantes com o restante da população. É na festa que a identidade migrante muda de 

concepção, suas nacionalidades que constantemente estão relacionadas à marginalidade 

e muitas vezes são motivo de vergonha passam a ser motivo de orgulho e valorização da 

cultura originária. Suas músicas, danças e comidas tomam as ruas e dialogam com a 

cidade. 
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As festas ou ritos representados na obra, inicialmente parecem estar relacionados 

a cultos religiosos, porém em nossa leitura demarcam outros pontos que devem ser 

observados, assim como a importância do “sagrado” para a composição dos 

personagens e da própria obra, ponto que analisaremos posteriormente. 

A Villa del Señor traz para o centro da narrativa as questões relacionadas a 

imigração limítrofe  na cidade de Buenos Aires. Percebemos que muito além de 

representar os conflitos, diálogos e negociações entre esses atores e a sociedade que os 

recebe, essa favela e suas representações caracterizam os usos e apropriações dessas 

pessoas no território. 

 Este não pode ser pensado a partir de uma geografia ancorada apenas no espaço. 

Dessa forma, o território, a cultura e a população são parte estrutural de Estado-nação 

tal como o conhecemos. Por muito tempo, pensou-se que eram indissolúveis, porém na 

nossa sociedade atual caracterizada pelas constantes mobilizações humanas, a noção de 

território se torna cada vez menos rígida e se considera que não necessariamente deve 

estar ancorada a una cultura y geografia específica. (APPADURAI, 2001; 

ANDERSON, 2013). 

Dessa forma, podemos considerar que as formas de organização das personagens 

assim como a utilização de suas práticas culturais, deslocam os valores e costumes 

enraizados a partir da noção tradicional de Nação para outros espaços. Essa tentativa de 

retomar seus valores originários torna-se, portanto uma via de manutenção de suas 

culturas e principalmente de afirmar suas identidades que, na maioria das vezes, é 

motivo de rechaço e discriminação. 

Sendo assim, La Villa del Señor representa a complexidade de diversos atores 

migrantes que buscam na sociedade argentina atual uma inserção na sociedade através 

de diversos meios. A instalação em algum território, mesmo que periférico seria o 

primeiro passo para essa inclusão e ainda demarca a multiplicidade da urbe 

contemporânea. 

Por conseguinte, as diferentes histórias, cenas que lemos em si me querés 

quereme transa nos garante a leitura de  uma favela como um texto. Nesta, os registros 

das cenas da cidade, ou da favela, são interpretações de alguns momentos da vida dentro 

desses territórios. Pensar, portanto a favela como um sistema de signos que se 
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apresentam voluntaria ou involuntariamente diante de quem os recolhe, mesmo que a 

primeira vista esse sistema pareça incoerente, ele pode ser lido e interpretado como um 

texto.   (ZARLO, 2009).  

Esse texto é o que lemos na obra com a representação de uma galeria de 

personagens e histórias e nos permite ler a própria favela a partir da criação do território 

ficcional periférico que é denominado em si me querés quereme transa como Villa del 

Señor. E embora este território não exista fisicamente pode ser associado a muitas 

periferias argentinas, por trazer em seu corpo questões conflitivas e negociações que 

ocorrem na Argentina atual no que tange o tema da imigração e de espaços e sujeitos 

que estão à margem da sociedade. 

Considerações finais 

A obra si me querés quereme transa traz como importante elemento a 

representação de uma favela fictícia : la villa del Señor, que surge após um intenso 

trabalho de investigação realizado pelo autor para o jornal em que trabalhou anos antes 

da publicação do romance. Nela o que se destaca é a concentração de diversos 

personagens provenientes dos países limítrofes a Argentina, demarcando na obra uma 

questão atual da urbe portenha. 

Após realizarmos um rápido percurso na questão imigratória na Argentina e de 

como este foi importante para a construção de um mito fundacional. Demarcamos os 

problemas enfrentados por esses imigrantes que passam a ocupar o território agrupando-

se em micro territórios, retomando assim valores estabelecidos a partir da concepção de 

Nação. 

Utilizamos para a análise dessas questões no romance os estudos de Jellin e 

Grimnson e a partir deles entendemos como se estabelecem os diversos conflitos e 

negociações existentes entre imigrantes e sociedade receptora. Estes demarcam, 

portanto, as diferentes negociações entre esses grupos. 

Dessa forma, demonstramos com os trechos retirados da obra, diversas práticas 

culturais das diferentes etnias. Na obra encontramos representadas muitas dessas 

práticas: músicas, comidas, festas e ritos. Nestas, os sujeitos procuram afirmar e 

disputar suas identidades. Para isso, recorremos aos conceitos de identidade, Nação, de 

Appadurai e Benedit Anderson. 
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Analisando as várias formas de utilização de suas identidades dentro do espaço, 

percebemos que na atualidade, o que procuram os imigrantes representados é a 

apropriação do território. E o fazem com o intuito de sentirem-se inseridos na sociedade 

como base para nossa análise de território fizemos usos dos estudos e aportes de 

Rogério Haesbaert. 

Portanto La villa del señor, traz para o campo literário a necessidade de ler e 

entender os novos modos de relacionar-se que surgem como mencionado por Canclini 

com a quebras das fronteiras fruto da globalização. A favela narrada nos possibilita 

compreender essas questões como sugerido por Sarlo, e ver em cada cena da favela um 

registro do que ocorre no cotidiano de uma, ou porque não de diversas periferias do 

mundo contemporâneo. 

Assim sendo, si me querés quereme transa coloca como centro da narrativa uma 

favela moderna, atual, que surge após um longo período de observação a territórios 

periféricos e que traz para o texto literário questões da urbe contemporânea  portenha. 

Neste sentido, demarca a necessidade de lançar o olhar aos espaços e sujeitos que 

ocupam a margem e repensar as formas de relacionar-se dentro dos novos territórios. 

Assim há a  quebra de fronteiras e aparece a multiplicidade,  a favela narrada 

consequentemente nos permite considerar que: “La ciudad criolla fue de barro, la ciudad 

moderna fue de ladrillo cocido y cemento, la ciudad tugurizada es de chapa.”                   

( SARLO, 2009, p. 71) 
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NAÇÃO E MEMÓRIA NA LITERATURA LATINO-AMERICANA 
CONTEMPORÂNEA 

Diogo de Hollanda Cavalcanti (UFRJ) 

 

RESUMO: Este trabalho reúne as primeiras constatações de uma pesquisa de pós-doutorado 
sobre as representações da nação e da memória histórica na literatura latino-americana 
contemporânea. O corpus é inicialmente composto pelos romances El testigo (2004), do 
mexicano Juan Villoro, El material humano (2009), do guatemalteco Rodrigo Rey Rosa, e La 
forma de las ruinas (2015), do colombiano Juan Gabriel Vásquez. A pesquisa busca verificar de 
que maneira as novas concepções de cultura nacional, identidade nacional e literatura nacional – 
vistas não mais como entidades coesas e atreladas às ideias de território e Estado-nação – 
aparecem nas três obras, marcadas pela desconstrução do imaginário nacional e o 
questionamento da memória histórica dos países de origem dos autores. Dialogando com o 
trabalho de Josefina Ludmer (“Tonos antinacionales en América Latina”, de 2010), 

identificamos nesses romances um gesto de profanação, no sentido dado por Giorgio Agamben 
em seu livro Profanações (2007), ou seja, o de restituir alguma coisa ao uso comum dos 
homens, retirando da esfera religiosa e sacra em que se achava confinada. Apropriando-nos 
desta definição, entendemos a profanação da nação como a tentativa de refundá-la sob um 
paradigma democratizante – ou, como diz Hugo Achugar (2006, p.160), de instaurar uma 
“memória democrática”, em que caibam não apenas os presidentes, os generais, os 

latifundiários, mas todos os setores da sociedade.  
Palavras-chave: Literatura latino-americana. Literatura e nação. Literatura e memória. 

 

De longa influência na literatura latino-americana, o tema da identidade nacional 

e regional vem experimentando transformações expressivas nas últimas décadas. A 

compreensão da identidade como essência, bastante visível até os anos 1980, tem sido 

cada vez mais substituída por noções como “posicionamento” (HALL, 2003), 

“afiliação” (SAID, 1983) e outras que ressignificam a ideia de pertencimento ao dar-lhe 

um caráter optativo. Ao mesmo tempo, a ambição de homogeneidade dos Estados-nação 

– materializada na unidade linguística, territorial e cultural – passou a ser não apenas 

desacreditada como frequentemente repudiada em um mundo transnacional em que as 

minorias lutam para ser ouvidas.  

Muitas são as razões que determinaram essas mudanças, entre as quais o 

aprofundamento da globalização, o desenvolvimento de novas tecnologias que alteram 
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as noções de espaço-tempo e as próprias reflexões teóricas que, analisando a gênese dos 

Estados-nação, realçam sua condição discursiva, sua natureza de construto voltado para 

sustentar interesses hegemônicos. Entre os trabalhos mais relevantes sobre o tema estão 

os livros Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do 

nacionalismo, de Benedict Anderson, Nações e nacionalismo, de Ernest Gelnner, e A 

invenção das tradições, de Eric Hobsbawm e Terence Ranger – todos, 

coincidentemente, editados no ano de 1983. Empenhadas em desconstruir a noção 

essencialista de identidade nacional, as três obras constituem referências fundamentais 

na abordagem deste tema. 

   Ao pensar as representações da nação na literatura contemporânea, é preciso 

considerar a magnitude dos movimentos migratórios, que, embora existam desde as 

origens da humanidade, jamais foram tão significativos quanto nas últimas décadas 

(BRISOLARA, 2010, p.285), quando o aprofundamento da globalização intensificou 

um crescimento iniciado no fim do século XIX com a corrida imperialista, a 

modernização dos meios de transporte e os excedentes de mão de obra resultantes das 

inovações industriais (TRIGO, 2003, p.41).  

A concepção de um mundo transnacional (uma das marcas do capitalismo 

financeiro) tornou-se então cada vez mais disseminada, e não apenas pelos fluxos 

humanos vazando fronteiras, mas por diversos outros fatores, entre eles a formação de 

blocos políticos supranacionais, como a União Europeia, que testemunham, segundo 

Stuart Hall (2003, p.36), a “erosão da soberania nacional” em um mundo cujo centro 

cultural está “em todo lugar e em lugar nenhum”. A globalização cultural, diz Hall, é 

desterritorializante. “Suas compressões espaço-temporais, impulsionadas pelas novas 

tecnologias, afrouxam os laços entre a cultura e o lugar” (HALL, 2003, p.36). 

Em livros publicados na década de 1990, quando a internet engatinhava e não 

havia Skype (2003), Facebook (2004), You Tube (2005) nem WhatsApp (2009), James 

Clifford (1997) e Arjun Appadurai (1996) destacavam formas de conexão que, já na 

época, subvertiam as noções de distância. Clifford dava o exemplo de cidades que, 

separadas por milhares de quilômetros, viviam relações de fronteira, graças à circulação 

de pessoas, dinheiro, mercadoria e informação. Appadurai, por sua vez, mencionava os 

trabalhadores turcos que, de seus apartamentos em Berlim, assistiam a filmes rodados 

na Turquia, e os motoristas de táxi paquistaneses que, circulando pelas ruas de Chicago, 

escutavam sermões de mesquitas do Paquistão em cassetes enviados por amigos e 

parentes.  
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Possibilidades como essas – que se multiplicaram e sofisticaram nos últimos 

anos – contribuem para redimensionar os laços identitários com a nação e o território. 

Graças aos meios de comunicação de massa – que fomentam, juntamente com os 

movimentos migratórios, o que Appadurai chama de “trabalho de imaginação” –, a 

subjetividade contemporânea é permeada de referências a outros lugares, de forma que 

quem não saiu de seu país frequentemente planeja fazê-lo, repensando os vínculos com 

o lugar de nascimento. Hoje, como define Stuart Hall, o que se vive está mais próximo 

de uma simultaneidade, um “estar dentro e fora ao mesmo tempo” (HALL, 2003, 

p.415).  

Esta percepção é compartilhada por um conjunto expressivo de escritores latino-

americanos que expressam o distanciamento de conceitos monolíticos de identidade. O 

posicionamento híbrido, flagrante em tantas narrativas, é assumido com desenvoltura 

quando falam sobre os vínculos que mantêm com seus países de origem. No discurso 

que proferiu ao receber o prêmio Rómulo Gallegos de 1999 (ou seja, quatro anos antes 

de morrer), o chileno radicado em Barcelona Roberto Bolaño, que também morou 

vários anos no México, afirmou: 

[…] a mí lo mismo me da que digan que soy chileno, aunque algunos 

colegas chilenos prefieran verme como mexicano, o que digan que soy 
mexicano, aunque algunos colegas mexicanos prefieren considerarme 
español, o, ya de plano, desaparecido en combate, e incluso lo mismo 
me da que me consideren español, aunque algunos colegas españoles 
pongan el grito en el cielo y a partir de ahora digan que soy 
venezolano, nacido en Caracas o Bogotá, cosa que tampoco me 
disgusta, más bien todo lo contrario. Lo cierto es que soy chileno y 
también soy muchas otras cosas  (BOLAÑO, 1999). 
 

    Improváveis em outros tempos, declarações como essa se multiplicaram nos 

últimos anos. O escritor barranquillero Julio Olaciregui, estabelecido em Paris há mais 

de duas décadas, define-se, por exemplo, como “pós-colombiano” (QUESADA 

GÓMEZ, 2011, p.34). O argentino Rodrigo Fresán, que vive em Barcelona desde 1999, 

diz que sua pátria é sua biblioteca1. O peruano Fernando Iwasaki, há 26 anos em 

Sevilha, afirma que, para ele, não existe literatura espanhola nem literatura hispano-

americana, somente literatura em espanhol (CORRAL, 2004, p.28). E o mexicano Jorge 

Volpi – que viveu em vários países – observa o seguinte sobre os autores latino-

americanos nascidos depois de 1960: “Si bien ninguno reniega abiertamente de su 

                                                           
1
Clarin, Revista de nueva literatura, 07/01/2007. 
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patria, se trata ahora de um mero referente autobiográfico y no de una denominación de 

origen (VOLPI, 2009, p.168). 

Atente-se à quantidade de escritores estabelecidos em outros países. Dos 16 

hispano-americanos selecionados para a antologia Los mejores narradores jóvenes en 

español, da revista inglesa Granta (2010), oito estão radicados fora da América Latina. 

Da mesma forma, dos 39 escritores com menos de 39 anos considerados promissores no 

festival Bogotá 39, realizado em 2007, pelo menos 15 viveram fora da região nos 

últimos anos. No contexto atual, esses autores dão um novo sentido à experiência do 

deslocamento, que acompanha os escritores latino-americanos desde o período colonial.   

Hoje, mesmo quando continuam a viver em seus países, inúmeros escritores 

assumem o deslocamento como um lugar de enunciação – ou seja, um lugar ao mesmo 

tempo “verdadeiro e imaginado, concreto e desejado, histórico e ficcional”, como define 

Hugo Achugar (2006, p.19). O ensaísta uruguaio entende o lugar como um 

posicionamento identitário, lembrando que o lugar de onde se fala (ab situ) nem mesmo 

precisa ter um caráter geográfico. Assim, o que muitos autores expressam é um desejo 

de distanciamento não necessariamente físico, mas discursivo da nação de origem.  

Este anseio aparece em dois conhecidos manifestos de escritores latino-

americanos da década de 1990: o prefácio da antologia de contos McOndo (1996), 

organizada pelos chilenos Alberto Fuguet e Sergio Gómez, e o Manifesto Crack, 

apresentado no mesmo ano por cinco escritores mexicanos: Jorge Volpi, Eloy Urroz, 

Ricardo Chávez Castañeda, Pedro Ángel Palou e Ignacio Padilla2. Uma reivindicação 

dos signatários é, precisamente, a de ambientar suas narrativas em qualquer época 

histórica e em qualquer lugar do mundo, retomando uma defesa feita mais de 40 anos 

antes por Jorge Luis Borges em “El escritor argentino y la tradición”.    

De fato, um panorama da produção literária dos últimos 20 anos mostra 

itinerários incomuns para a ficção latino-americana. Um exemplo é o volume de contos 

Microbios (2006), do argentino radicado em Paris Diego Vecchio, que escolhe lugares 

como Edmonton (Canadá) e a ilha de Fyn (Dinamarca) para histórias já por si 

singulares, que mesclam a temática médica com a literatura. Com exceção de uma trama 

passada na Patagônia, não há no livro de Vecchio nenhum elemento que o associe a uma 

paisagem argentina, o que não o impede de vincular-se a uma tradição argentina ligada 

ao fantástico e às misturas discursivas entre literatura e ciência (Borges, Quiroga, 

                                                           
2 O manifesto foi lido pela primeira vez em agosto de 1996 no lançamento conjunto de romances dos 
cinco autores (CASTILLO PÉREZ, 2006).  
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Lugones), assim como a certas formas de irrealidade na literatura (Macedonio 

Fernández, por exemplo). Ou seja, menos que rechaçar a nação, trata-se agora de 

redefinir o pertencimento a ela, dissolvendo paradigmas anteriores (como o do 

território) e afirmando outros laços. Neste sentido, também significativa é a antologia da 

narrativa argentina organizada em 2010 por Luis Gusmán. Alargando noções 

identitárias e extrapolando limitações temáticas e territoriais, Gusmán fez da diáspora o 

eixo estruturador de sua seleção, que reúne ingredientes que, em outros momentos, 

dificilmente entrariam em amostras do tipo. Basta citar a presença da nipo-americana 

Anna Kazumi Stahl, que nasceu e cresceu nos Estados Unidos e foi para Buenos Aires 

aos 25 anos para aprender o idioma em que hoje escreve, o castelhano. 

Cumpre lembrar que durante o boom, apesar das disparidades que o 

caracterizaram, a defesa de uma identidade latino-americana – impulsionada, em grande 

medida, por aglutinadores políticos como a Revolução Cubana (1959) – ocupou lugar 

de destaque na literatura da região. Exemplo dessa postura é o discurso de Gabriel 

García Márquez no recebimento do Prêmio Nobel, em 1982. Na ocasião, vestindo um 

típico traje caribenho, o escritor pediu que se respeitassem os caminhos trilhados pela 

América Latina em busca de uma identidade própria. 

Pues si estas dificultades nos entorpecen a nosotros, que somos de su 
esencia, no es difícil entender que los talentos racionales de este lado 
del mundo, extasiados en la contemplación de su propia cultura, se 
hayan quedado sin un método válido para interpretarnos. Es 
comprensible que insistan en medirnos con la misma vara con que se 
miden a sí mismos, sin recordar que los estragos de la vida no son 
iguales para todos, y que la búsqueda de la identidad propia es tan 
ardua y sangrienta para nosotros como lo fue para ellos  (GARCÍA 
MÁRQUEZ, 2010, p.26).  

 

O uso da palavra “essência” por García Márquez demarca ainda mais a distância 

das palavras do Nobel em relação ao discurso habitualmente proferido pelos autores que 

começaram a publicar nas últimas três décadas. Nestes, como aponta Catalina Quesada 

Gómez (2011, p.35), a busca de uma identidade coletiva tem sido cada vez mais 

substituída pelo esforço contrário de desmantelar a ideia de nação como comunidade 

coesa e homogênea. 

Segundo Josefina Ludmer (2010), o tom antinacional foi particularmente forte 

na literatura latino-americana dos anos 1990, em sintonia com os projetos neoliberais 

que se alastraram pela região, propondo a reformulação dos Estados mediante 

programas de privatização e desnacionalização. Ludmer cita obras que, exacerbando o 
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tom crítico, fazem uma verdadeira diatribe contra os países de seus autores, como La 

virgen de los sicarios (1994), do colombiano Fernando Vallejo, Contra o Brasil (1998), 

do brasileiro Diogo Mainardi, e El asco. Thomas Bernhard en San Salvador (1997), do 

salvadorenho Horacio Castellanos Moya. Todas, segundo a crítica argentina, convergem 

na acidez com que investem, numa atitude profanatória, contra a identidade nacional e 

cultural desses países. Compartilham também o lugar de enunciação dos narradores, 

personagens que vivem ou viviam fora e agora têm de suportar, penosamente, o retorno 

ou a breve estada em um ambiente que já não toleram.  

Nuestra voz antipatriótica está y no está territorialmente en la nación: 
está afuera-adentro, y no solo porque viene de afuera por un tiempo. 
Está físicamente y lingüísticamente y provisoriamente adentro, pero 
está intelectualmente afuera en relación con el territorio de la nación 
(LUDMER, 2010, p.163). 

  
Esta dupla posição – dentro e fora da nação – rompe, segundo Ludmer, a fusão 

entre nação e território, e contribui para reformular a relação entre nação e Estado ao 

longo dos anos 2000. Ao se deter no gesto de “profanação” ostentado pelos livros que 

analisa, a crítica cita um comentário de Giorgio Agamben que, se levado a um contexto 

mais amplo, ilumina um aspecto fundamental da literatura que, como a de Vásquez, 

Villoro e Rey Rosa, insurge-se contra o imaginário nacional nos últimos anos.  

Em “Elogio da profanação”, incluído no livro Profanações (2007), Agamben diz 

que a profanação, ao tornar profano o que é sagrado, restitui algo ao uso comum dos 

homens, retirando da esfera religiosa e sacra em que se achava limitado. De acordo com 

o filosofo, a religião subtrai do uso comum lugares, coisas, animais ou pessoas, 

deslocando-os para uma esfera à parte: toda separação contém um núcleo religioso e 

não há religião sem essa separação. Agamben distingue secularização de profanação. A 

secularização limita-se a deslocar algo de um lugar para outro, deixando intactas as 

forças (por exemplo, a secularização política dos conceitos teológicos). Já a profanação 

implica a neutralização do que se profana: depois de profanado, o que estava separado 

perde sua aura e é restituído ao uso comum. Trata-se de duas operações políticas: a 

primeira está ligada ao exercício do poder, enquanto a segunda desativa os dispositivos 

do poder e restitui ao uso comum o que havia sido confiscado. A criação de um novo 

uso, segundo Agamben, só é possível desativando o uso anterior, tornando-o inoperante. 

Apropriando-nos da definição do filósofo, podemos entender a profanação de 

uma nação como, possivelmente, a tentativa de restituí-la ao uso comum – ou, em outras 

palavras, refundá-la sob um paradigma democratizante. Essa compreensão vai ao 
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encontro do esforço para se instaurar uma “memória democrática” que Hugo Achugar 

(2006, p.160) identifica na América Latina das últimas três décadas. De acordo com o 

autor, após um longo período de regimes autoritários, manipuladores, excludentes, há 

hoje na região a busca por uma memória e uma história inclusivas, em que caibam não 

apenas os presidentes, os generais, os latifundiários, mas todos os setores da sociedade. 

 Na avaliação de Achugar, longe da derrocada, os Estados-nação passam por 

uma redefinição, norteada, entre outros fatores, pelo enfrentamento à concepção 

homogeneizante que prevalecia no século XIX. O desafio hoje, segundo ele, é pensar a 

categoria de nação “como lugar simbólico de um nós não uniforme, mas sim inclusivo e 

respeitoso da diversidade” (ACHUGAR, 2006, p.156). Esta tarefa tem sido 

desempenhada por muitos escritores não apenas na abordagem do presente – em que 

diversas formas de violência expõem as dissonâncias da comunidade nacional – mas 

também no questionamento à memória histórica.  

Abril Trigo define a memória histórica como um “montaje narrativo, literario y 

pedagógico manufacturado por equipos letrados con el fin de legitimar los orígenes, 

generalmente espurios, del estado (TRIGO, 2003, p.14). Trata-se, em outras palavras, da 

memória transmitida pela história hegemônica – também chamada “história oficial” –, 

constantemente reforçada em eventos (comemorações cívicas, aniversários, festivais) e 

em lugares como museus, cemitérios, santuários, entre outros3. Uma memória produzida 

pelos aparatos ideológicos do Estado, guiada primordialmente por objetivos 

nacionalistas, e que elimina tudo que é diferente, transgride a norma ou se desvia da 

eterna repetição do mesmo.  

Opondo-se a esta homogeneização, diversos autores contemporâneos mostram a 

memória nacional como uma construção permanente, um constante embate de 

memórias, rechaçando as visões monolíticas transmitidas pela história hegemônica e os 

meios de comunicação de massa. A atitude de profanação, neste sentido, funcionaria 

como um “contradispositivo”, conforme diz Agamben  (2009, p.45), e tem sido uma das 

mais adotadas para realçar a diversidade asfixiada.     

Podemos citar entre esses autores o mexicano Juan Villoro (1956), o 

guatemalteco Rodrigo Rey Rosa (1958) e o colombiano Juan Gabriel Vásquez (1973) – 

                                                           

3
 Sobre os lugares da memória histórica, ver NORA, Pierre (ed). Les lieux de mémoire. Paris: Gallimard, 

1984. 
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especialmente romances como El testigo (2004), de Villoro, El material humano 

(2009), de Rey Rosa, e La forma de las ruinas (2015), de Vásquez. Neles, os 

protagonistas investigam episódios mal acomodados na história hegemônica, 

detectando, num presente tempestuoso, a permanência e o agravamento das fraturas do 

passado.  

Palco de combates entre cristeros e tropas do governo – onde drapejam ainda 

hoje camisas de rebeldes mortos –, as terras da família Valdivieso, em El testigo, são 

agora zona de confronto entre cartéis rivais do tráfico, que fazem do assassinato, do 

sequestro e da tortura práticas cotidianas de acerto de diferenças. Em El material 

humano, as atrocidades compiladas no arquivo da Polícia Nacional, com documentos 

relativos a mais de um século de operações, confundem-se com a barbárie estampada 

diariamente nos jornais. E, em La forma de las ruinas, o assassinato do líder liberal 

Jorge Eliécer Gaitán, em 1948, continua a reverberar na violência desbordante da 

Colômbia contemporânea. 

Assim como seus autores, que vivem (Villoro) ou viveram longo tempo fora da 

América Latina (Vásquez e Rey Rosa), os protagonistas dos romances mantêm um 

distanciamento do país que tematizam. Sua presença é parcial, provisória, incerta. Após 

24 anos morando na Europa, o protagonista de El testigo, Julio Valdivieso, volta ao 

México para um período sabático, mas desde a primeira cena – num restaurante com as 

cores da bandeira, frente a um garçom com um “bigote canónico” (2004, p.20) – 

experimenta o estranhamento que Abril Trigo prognostica para os que emigraram e 

decidem regressar. Todo retorno, diz Trigo, “es como volver a partir, pero en sentido 

inverso, porque todo ha cambiado, empezando por el migrante mismo” (TRIGO, 2003, 

p.61). “Volver a México significaba fingir naturalidad”, comenta o narrador de Villoro 

(2004, p.251), para perguntar-se, páginas à frente: “¿Había algo más extraño para un 

mexicano que estar en México?” (p.256). 

Num país sitiado pela violência, em que a lei está do lado do crime e “cualquier 

dinero tiene que ver con el narco” (p.163), Valdivieso sofre com a percepção de piora 

ou, quando muito, permanência de velhos vícios, apesar das expectativas geradas pela 

queda do PRI (Partido Revolucionario Institucional). Os desenganos com a 

redemocratização aparecem também na Guatemala de Rey Rosa, onde os acordos de 

paz de 1996 mostram-se falaciosos frente à continuidade de grupos de extermínio, 

execuções políticas e práticas de “limpeza social”. A livre expressão, não raro, tem a 

morte como sentença inapelável e a rememoração do passado constitui, por si, uma 
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atividade de risco, como atestam as ligações que o personagem narrador – representação 

autoficcional do próprio Rey Rosa – começa a receber após o início de suas incursões 

ao arquivo. Recordando ocasiões anteriores em que viveu no Marrocos e em outros 

países, o narrador cogita uma nova fuga, a exemplo do que fizeram outros escritores 

ameaçados. 

Os três romances não têm a cólera das narrativas estudadas por Ludmer, mas o 

gesto de profanação está presente, em maior ou menor medida. Um aspecto-chave é a 

irreverência – e não necessariamente irrisão – frente ao panteão da cultura e da história. 

Miguel Ángel Asturias, por exemplo, é descrito como racista, defensor de um projeto 

absurdo de importação de sangue europeu (REY ROSA, 2009, p.75). Gaitán e López 

Velarde, por sua vez, aparecem como magmas de memórias conflitantes, apropriados 

por segmentos antagônicos. Atuando como mediadores, os protagonistas de Vásquez e 

Villoro expõem ambiguidades e optam por dessacralizar as duas figuras. 

Nas intrigas do arquivo policial, nas teorias sobre Gaitán ou nas disputas em 

torno de López Velarde, a memória nacional se apresenta como um constante embate de 

memórias e a nação como “um cenário-processo onde múltiplos sujeitos sociais 

representam sua leitura” (ACHUGAR, 2006, p.156). Ao realçar esta multiplicidade, os 

três romances reformulam a ideia de comunidade nacional, rechaçando as visões 

unívocas transmitidas pela história hegemônica e pelos meios de comunicação de 

massa.   
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DESLOCAMENTOS TERRITORIAIS E HIBRIDAÇÕES CULTURAIS EM LA 
COGNIZIONE DEL DOLORE DE CARLO EMILIO GADDA 

 

        Fabrizio Rusconi (UFRJ) 

       Elena C. Palmero González 
(UFRJ) 

 

Resumo: No romance La cognizione del dolore (1938-1941) de Carlo Emilio Gadda (1893-
1973), dois sistemas culturais e linguísticos parecem coexistir: um contexto regional italiano, a 
Brianza, e outro estrangeiro, latino-americano. Os fatos narrados se passam em um estado 
imaginário da América do Sul, que no romance assume formas e nomes de fantasia, por trás das 
quais podem ser lidas memórias e impressões de uma estadia na Argentina realizada pelo 
escritor engenheiro na década de 1920. Os efeitos que o texto provoca a partir desse ponto de 
vista estranho são consideráveis. Gadda subverte a perspectiva recorrente na literatura de 
viagem e de migração: “ao invés de falar da sua experiência e da própria cultura de um ponto de 

vista esterno, projeta externamente a matéria da narração e coloca o ponto de vista do narrador 
em seu lugar de origem” (DI RUZZA, 2011). Ademais, o contínuo emprego de uma língua, cujo 

nome é imaginário (o Maradagalese, a língua falada no Maradagàl, na verdade o Castelhano), 
parece responder a uma vontade deformante e, por consequência, paródica. Esse idioma 
funciona no texto como uma língua inexistente, continuamente “traduzida”, objeto de inúmeras 

glosas linguísticas colocadas em notas de rodapé ou comentadas pelo narrador heterodiegético. 
Em conclusão, La cognizione del dolore parece fornecer um aspecto ficcional que problematiza 
a existência de uma articulação linear e contínua entre literatura, língua e território 
(BOURRIAUD, 2009).     

Palavras-chave: Carlo Emilio Gadda. La Cognizione del Dolore. Maradagal. Deslocamentos 
territoriais. Hibridações. 
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Em La cognizione del dolore, romance escrito por Carlo Emilio Gadda e 

publicado em revista no final dos anos 30, os conceitos de deslocamento e hibridação 

encontram uma própria colocação ficcional. A articulação linear e coerente de literatura, 

língua e território vem sendo questionada, sem recorrer à demonstração teórica, ao texto 

crítico, mas, significativamente, à própria invenção romanesca. Significativa, nesse 

sentido, é também a circunstância que permitiu a esse estranho romance nascer e 

estruturar-se em uma construção particularmente viva de ambientes, personagens e 

situações: a diáspora pessoal e privada do seu autor, Carlo Emilio, que por motivos de 

trabalhos, entre 1922 e 1924, morou entre Buenos Aires, Montevideo e Resistencia. 

Gadda que pertence à escassa família dos escritores engenheiros trabalhou na América 

do Sul com a Compañía General de Fósforos. Dessa experiência nasceram alguns 

textos, de vária natureza, todos eles caracterizados por um exótica hibridação entre 

“latitudes” e “latinidades”. Além do romance La cognizione del dolore que, como será 

visto, passa-se em uma América do Sul imaginária, vários outros textos e ocasiões 

remetem à experiência sul-americana. Entre eles, artigos de jornais, ensaios excêntricos, 

textos ficcionais, demonstrando assim o caráter experimental da prosa gaddiana, a qual 

nasce já híbrida no que concerne aos gêneros e à matéria. Há muitas questões que 

perpassam o romance, apontando caminhos produtivos para o nosso tema.  

 

1. Um ponto de vista híbrido 

 

Uma questão central, da qual partir, concerne o ponto de vista e a voz narrativa. 

Dois conceitos teóricos pertencentes à narratologia, cuja importância em um romance 

paródico e complexo como La cognizione del dolore não pode ser subestimada. 

Justamente: “[...] os significados de um texto passam primeiramente pelos 

procedimentos técnico-narrativos com que se constrói o discurso” (BALDI, 2003, p. 11, 

tradução minha). Propedêutico a essa compreensão é nesse sentido um esclarecimento, 

o quanto mais possível analítico, sobre os procedimentos com os quais estrutura-se o 

ponto de vista (aquele que vê) e a voz narrativa (aquele que fala1), que nesse caso 

específico se complica pela sobreposição de uma língua estrangeira, o 

                                                             
1 “Aquele que fala”, no caso de Gadda, é na verdade um “aquele que escreve”: veremos justamente como 

a materialidade da escrita é ela mesma veículo de significados que interagem profundamente com o texto 
ficcional. 
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castelhano/maradagalese: deve-se, portanto, acrescentar à clássica investigação sobre 

aquele que fala, uma pergunta sobre a língua falada, essa realmente nova e perturbante.   

Di Ruzza, corretamente, insiste no dado perspectivo: 

[...] è la stessa figura del narratore a creare un effetto di 
rovesciamento: posizionando e collocando il proprio punto di vista nel 
luogo natio dell’autore (“la nostra indimenticabile Brianza”), proietta 
lontano (in un paese-maschera) la materia della narrazione. In questo 
modo Gadda compie un’operazione diametralmente opposta a quella 

generalmente compiuta dall’autore espatriato: invece di parlare del 
proprio vissuto e della propria cultura da un punto di vista esterno, 
proietta all’esterno la materia della narrazione e colloca il punto di 
vista del narratore nel proprio luogo d’origine

2 (DI RUZZA, 2013, p. 
2). 

Há, portanto, um ponto de vista que, no momento em que parece se colocar em 

um contexto territorial e cultural homogêneo ao dele, ao lembrar ao leitor “nossa 

inesquecível Brianza3
”, logo se afasta, introduzindo um elemento de absoluta 

estraneidade, também linguística, “a embrulhada espiga de banzavóis*”, que precisa ser 

esclarecido ao leitor por meio de uma perífrase explicativa “que é uma espécie de milho 

adocicado típico daquele clima” (GADDA, 1980, p. 9). Logo nessas primeiras linhas o 

jogo está estabelecido. Por um lado, temos um autor que escreve em italiano e que se 

dirige a uma comunidade de concidadãs (os brianzoli, da Brianza, região ao Norte da 

Lombardia), por outro, a detalhada descrição de uma terra distante e do nome 

estranhíssimo: o Maradagal. Indício linguístico desse afastamento é o demonstrativo 

“daquele” que marca uma distância em relação ao falante e que se contrapõe a um 

implícito “esse clima” que está do lado das coisas conhecidas, do pertencimento e de 

uma primeira pessoa plural (nos/nossa).     

Veremos de qual forma o jogo perspéctico entre “isto” e “aquilo”, entre “aquem” 

e “além”, entre familiar e estranho, é riquíssimo, porém não inteiramente resolvido e 

                                                             
2 “É a própria figura do narrador que cria um efeito de reversão: colocando o próprio ponto de vista na 
terra natal do autor (“nossa inesquecível Brianza”), projeta longe (em um país-máscara) a matéria da 
narração. Dessa forma, Gadda realiza uma operação diametralmente oposta àquela geralmente realizada 
pelo autor expatriado: em vez de falar de sua própria vida e da própria cultura de um ponto de vista 
externo, projeta no exterior a matéria da narração e coloca o ponto de vista do narrador em seu lugar de 
origem” (tradução minha). 
3 O adjetivo possessivo “nossa” estabelece de fato uma ligação de cultura, língua e memória. 
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tampouco claro na sua articulação narrativa. É justamente na trilha dessa ambiguidade 

que o híbrido se estabelece4.  

Essa terra estranhíssima e longínqua está cheia de objetos estranhos, cujos 

nomes são impronunciáveis para um falante de cultura lombarda ou brianzola. O 

banzavóis*, p.e., palavra pertencente a uma língua inexistente, que é propriamente o 

Maradagalese. E ainda, o croconsuelo*, que no romance toma o lugar do conhecido 

queijo milanês, o gorgonzola. No entanto, ao lado desses existentes imaginários, o autor 

diverte-se a colocar outros reais: entre eles o puchero, uma sopa de carne de galinha 

típico da culinária argentina. A cacarueta, termo explicado em nota de rodapé: 

“francesismo injustificado por aráquida, amendoim” (GADDA, 1988, p. 142). E sempre 

em nota, explicam-se certos “globos elétricos balançados pelo pampeiro”, que seria “o 

vento dos Pampas” (ibidem). Em suma, como os exemplos citados apontam, o híbrido 

está veiculado tanto à ambivalência linguística – italiano contra maradagalese –, quanto 

àquela entre objeitos existentes e nomes de fantasia. O maradagalese, ademais, 

incorpora plenamente essa ambivalência veiculada pelo híbrido: ela é uma língua 

inexistente e ao mesmo tempo existente. Inexistente considerando seu pertencimento a 

um território, uma nação ou um estado imaginário; existente já que é verbalizada em um 

correto castelhano5. Como resultado desse estatuto ambíguo, a meio caminho entre 

existência e inexistência, o maragadalese permite justapor elementos exóticos e, no 

entanto, reais e existentes meramente ficcionais e fantásticos, os quais são, por 

formação léxica, alheios à morfologia do italiano e, portanto, se hospedam no corpo da 

escrita como objetos estranhos, de fascínio exótico. A categoria do híbrido nasce, me 

parece, na confluência de todos esses fatores, dessa estranha mescla de conhecido e 

desconhecido, de real e de imaginário, de longínquo e de familiar.        

Partimos agora da enigmática sobreposição dos respectivos mapas territoriais, 

brianzolo/lombardo por um lado e maradagalese por outro, que reproduz em seu 

speculum as relações entre centro e província e até recoloca, após apropriado disfarce, 

algumas características orográficas densas de memórias e portanto simbolicamente 
                                                             
4 Sobre o conceito de híbrido, veja-se o verbete de dicionário etimológico on-line. “dicesi di animale nato 

da generanti dissimili, perché si reputa tale procreazione oltrepassare i limiti imposti dalla natura, ovvero 
fomentata da lascivie; per estens., anche di piante provenienti da specie differenti e di vocaboli composti 
di elementi tratti da lingue diverse”.  
5 O “correto castelhano” se apresenta no texto raramente em orações extensivas ou acabadas, enquanto é 

frequentíssimo no léxico isolado. “A língua do romance é apresentada como língua traduzida, do 

espanhol ou do dialeto, e isto cria uma língua de segundo grau, um afastamento em que a matéria narrada 
toma forma” (DI RUZZA, 2013, p. 6).   
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ativas, em um contexto culturalmente estrangeiro. Cabe aqui observar a expressão usada 

pela voz narrativa ao falar em “mundo revirado” e explicada em nota como sendo “o 

hemisfério austral”. Entretanto, as propriedades desse olhar revirado – situado no outro 

hemisfério, mas a partir do “próprio lugar de origem” lombardo/brianzolo – seriam, 

desde sempre, benéficas. A virtude que permite uma visão revirada pertence, me parece, 

desde sempre à sátira. Esta permite desnudar a verdadeira condição humana, ou ainda, 

mais limitadamente, mostrar os defeitos e os hábitos de nações e povos, a partir de um 

afastamento, isto é, ao tematizar o motivo da viagem e da chagada em terra estrangeira. 

Riquíssima a tradição satírica, sobretudo setecentista; penso principalmente nos nomes 

de Swift, Montesquieu e Voltaire, que Gadda conhecia e apreciava. Porém, 

permanecendo com os pés no século XX, esse olhar, que na época da sátira permitiria 

uma áurea reviravolta, escolhe a ambivalência do híbrido para transmitir um conteúdo 

satírico. A temática da viagem e do afastamento – perspéctico e cultural – não se resolve 

inteiramente, mas, como em um espelho deformante reflete o semblante reconhecível e, 

todavia, distorcido de quem olha. Cabe então fazer referência a um conceito fundador 

do século passado, o de estranhamento. O conceito se relaciona ao ponto de vista, ao 

ângulo visual com que o mundo é olhado: estranhar significa, então, olhar o mundo de 

uma forma nova ou inédita. Esse conceito coloca em jogo necessariamente a questão do 

ponto de vista.  

Sklovskij, em seu ensaio L’arte come procedimento, escreve:    

Scopo dell’arte è di trasmettere l’impressione dell’oggetto, come 

“visione” e non come “riconoscimento”; procedimento dell’arte è il 

procedimento dello “straniamento” degli oggetti e il procedimento 

della forma oscura che aumenta la difficoltá e la durata della 
percezione [...]6 (SKLOVSKIJ, 1976, p.12). 

A categoria se adapta ao nosso autor. Pertence a seu século e seu imaginário, que 

é parcialmente o do modernismo e do formalismo. Ademais, a palavra “estranhamento” 

[ostranenie, em russo], compartilha a raiz com o substantivo “estrangeiro”. 

Etimologicamente, os dois termos pertencem ao mesmo campo semântico. Tolstoj gera 

estranhamento, escreve Sklovskij, não chamando os objetos com seus nomes, Gadda 

chamando-os através de palavras estrangeiras ou de nomes de sua invenção. O olhar 

lançado sobre o mundo sul-americano é nesse sentido estrangeiro e estranho.  

                                                             
6 “O intuito da arte é transmitir a impressão do objeto, como “visão” e não como “reconhecimento”; 

procedimento na arte é o de “estranhamento” dos objetos e o procedimento da forma obscura que 
aumenta a dificuldade e a duração da percepção” (tradução minha).  
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Ademais, estrangeiro é o leitor ao texto, fazendo ele, inevitavelmente, 

experiência de uma alteridade originária: reconheço algo de familiar por baixo do 

disfarce. Através da ambivalência somos reconduzidos à categoria de híbrido. O 

disfarce dos topônimos exemplifica, portanto, o funcionamento do híbrido e de seu 

efeito perturbante. O triângulo manzoniano-pariniano querido ao autor – que tem uma 

forte conotação literária além de biográfica – cujos vértices são Milano, Como e Lecco, 

com a silhueta maciça do Resegone no fundo, é disfarçado na ficção por meio de 

topônimos inexistentes e, no entanto, relacionados a seus duplos reais graças a uma 

ligação sonora ou literal. Alguns exemplos: Milão encontra seu duplo ficcional em 

Pastrufácio – a cidade dos “pastrügn”, em dialeto milanês, “pasticci” –; Como [a 

cidade], no homônimo lago, torna-se Novokomi, acrescentando, como muitas vezes às 

cidades fundadas em novos continentes, o prefixo “novo”; Lecco seria Terepáttola; e ao 

Resegone, maciça montanha da forma de “resega”, em dialeto “sega”, alude o calco 

literal Serruchón (do espanhol serrucho = ‘serra’, com sufixo aumentativo); e ainda: o 

vilarejo de Longone al Segrino, torna-se Lukones (do dialeto milanês ‘lôkk’, esp. ‘loco’ 

ou ‘tonto’); a cidadezinha de Erba, torna-se por calco literal, El Prado etc7.     

O disfarce toponímico mostra sua riqueza híbrida e só pode produzir efeitos de 

estranhamento no leitor que vislumbra, por trás do termo exótico, seu duplo real.  

Estranho é também o híbrido veiculado pelos onomásticos, pelos nomes 

próprios. Também nesse caso, o idioma espanhol e o italiano contrapõem-se sem 

descontinuidade. Caso emblemático o nome de um dos deuteragonistas do romance: 

Pedro Mahagones, ou seja, Gaetano Palumbo. O Gaetano Palumbo que se esconde por 

razões de conveniência, por trás de um falso onomástico hispânico, reproduz a constante 

oscilação entre as duas culturas: por um lado a latino-americana, por outro a italiana, 

nesse caso italiana do sul – provavelmente campana.    

O jogo dos onomásticos é extremamente complexo e inclui nomes e apelidos dos 

mais variados e divertidos. Beppa e Beppina, e ainda Giuseppina apelada Pinina del 

Gôepp (alcunha de ascendência dialetal lombarda), “nos registros Giuseppina 

Voldehagos Citterio”. Citterio, sobrenome de proveniência claramente 

brianzola/lombarda e Voldehagos, estranho híbrido que remete em parte à morfologia 

                                                             
7 Fiz referência ao ensaio da Di Ruzza (2013) para uma explicação pontual dos vários topônimos e 
também do excelente “dicionário Maradagalese-Italiano” redatado por Emilio Manzotti. 
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hispânica, se bem que endurecido por uma sonoridade quase nórdica. Finalmente, o uso 

de nomes no plural para mostrar a convivência entre as duas culturas, os vários “josé, 

Pedri, Gonzali e Fernandi in copia (come chi dicesse Pasquali e Peppini)” (GADDA, 

1980, p. 18). Note-se de qual forma, aqui, o plural em “i”, aposto nos nomes hispânicos, 

faça descarilhar qualquer aparência de realismo, devolvendo-nos ao híbrido morfo-

gramatical.     

Diversamente, a rememoração das moças que segue de imediato é uma 

reprodução bastante fiel da outra cultura – aquela traduzida ou da qual se traduz: das 

“Ines, Mercedes, Dolores, Carmelite !Niñas queridas! !y que guapas! Testé guaglione e 

ora già nonne a 26 anni” (p. 18), [há pouco mocinhas e agora avós aos 26 anos]. 

Também dessa vez, à inserção em espanhol faz contraponto uma voz dialetal campana: 

o “guaglione” (jovem), que funciona, pelo visto, como uma espécie de pivot ou ponte 

entre os dois suis – aquilo propriamente italiano e o americano. De qualquer forma, sem 

aprofundar demais, os exemplos mostram de que maneira o Maradagal representa com 

efeito uma encruzilhada de várias culturas, culturas diferentes mas também 

semelhantes; um carrefour de estranhos e improváveis híbridos, “popolazioni turcasso-

celtiche”, emigração napoletana, brianzola e lombarda, essa mistura com que é feita a 

sátira.  

A sátira pode tomar forma a partir dessa plausível hibridez entre duas províncias 

do mundo, a brianzola e a sul-americana. A natureza híbrida, mascarada, permite duas 

leituras: a que transfere uma fenomenologia, em si deprecativa, no novo contexto, para 

destacar o elemento negativo – lembrando-nos a teoria do estranhamento proposta por 

Sklovskij –; e outra que, a partir de um exemplo local, talvez autóctone, funciona como 

a projeção de uma realidade italiana.    

No primeiro caso é acometida a tolice, a falta de gosto, a ignorância dos novos 

ricos, através das mansões e horríveis palacetes construídos pelos arquitetos 

pastrufacianos (leia-se milanês), no sopé do Serruchón (leia-se Resegone, ou seja, na 

Brianza), e inspirados nas modas e nas formas mais improváveis. Entre estes, a mansão 

“chalet svizzero” (“chalé suíço”), evidentemente apta para outros climas, que cozinha 

“na vastidão do verão americano”; ou ainda: “outras casinhas” caprichosamente 

decoradas com uma “pequena torre pseudo-senesa ou pastrufaciamente normanda” 

(tradução minha); e “mais umas outras distinguiam-se com pequenas abóbadas e 
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pináculos variados, ao estilo russo ou quase, parecendo rabanetes ou cebolas de cabeça 

para baixo, [...] De tal forma que tinham algo de um templo e de uma fábrica, e também 

ficavam no meio entre o Alhambra e o Kremlin” (GADDA, 1988, p. 25). Pode ser 

interessante notar como também essas moradias são realizações quase perfeitas do 

híbrido, que é sempre veículo de ridículo, desproporção e mau gosto. No segundo caso, 

diversamente, denuncia-se a miséria dos índios das fábricas do Chaco [Ciaco] que se 

reflete na condição dos camponeses da Brianza. A imagem passa das cartas para o 

romance: índios “in brache e piedi nudi, dediti a rovinose ubriacature di caña, cioè 

acquavite” (GRIGNANI, 2000) [índios em calças esfarrapadas e pés descalços, 

acostumados às ruinosas bebedeira de caña]. Grignani assinala como a extraordinária 

invenção do país imaginário e do disfarce linguístico está motivada também pela 

exigência de “dar pinceladas e toques de exotismo, quer aos relatos da própria história 

familiar, quer às alusões ao regime de Mussolini, arriscados entre 1938 e 1941 quando a 

Cognizione foi publicada em revista” (GRIGNANI, 2000). Todavia, graças à 

desenfreada fantasia romanesca, este “fazer de necessidade virtude” produziu uma obra 

potente e original.  

O híbrido em Gadda é motivo de atração e repulsão. E se é verdade que a América 

do Sul apresenta-se como um continente em que qualquer hibridação se torna 

virtualmente possível, hibridações culturais, étnicas, linguísticas, arquitetônicas e até 

mesmo culinárias8, estas refletem-se positivamente na própria organização romanesca e 

estilística. 

 

2. Territórios e híbridos 

 

A Itália é formada por vinte regiões, cento e dez províncias e mais de oito mil 

comuni – entidades territoriais e administrativas menores. A essa complexidade 

territorial está relacionada uma riqueza linguística surpreendente. A presença no 

                                                             
8 Cabe pelo menos mencionar o “croconsuelo” que alude a um queijo lombardíssimo, o gorgonzola –  do 
nome da localidade, perto de Milão, em que era originariamente produzido. Em Cognizione del dolore é 
descrito como “uma espécie de Roquefort do Maradagàl, porém não tão amadurecido: gorduroso, picante, 
fétido que provocaria vômitos num asteca, com um rico bolor verde-garrafa na ignomínia das fendas, 
gostosíssimo para espalmar com a faca na língua-nenúfar e mastigá-lo horas a fio como papa imunda 
bebendo em cima vinho tinto [...]” (GADDA, 1988, p. 23) 
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território nacional de verdadeiras línguas concorrentes com o italiano9 – cada uma com 

suas variedades dialetais – faz com que para a Itália possam ser usadas as palavras de 

Cornejo Polar: “somos uma totalidade heterogênea e contraditória” referidas ao 

continente latino-americano. Escreve Canclini, nesse sentido: “A hibridez tem um longo 

trajeto nas culturas latino-americanas. Recordamos antes as formas sincréticas criadas 

pelas matrizes espanholas e portuguesas com a figuração indígena” (1997, p. 19). Essa 

variedade cultural projeta-se inevitavelmente no imaginário literário e ficcional, 

adquirindo a fisionomia de um “um lugar híbrido, no qual se cruzam os lugares 

realmente vividos. Onetti o chama Santa María; García Márquez, Macondo; Soriano, 

Colonia Vela” (ibidem); e Gadda, Maradagàl. Portanto é provável, que o olhar de 

Gadda, lançado sobre a totalidade contraditória da realidade italiana, dê forma a um 

imaginário ficcional híbrido, o Maradagal precisamente, em que a já difícil convivência 

entre os dialetos e a língua italiana acaba estranhada pela inserção de uma língua 

estrangeira, o castelhano/maradagalês. Este “lugar híbrido”, na reflexão de Canclini, 

representação literária das variedades culturais latino-americanas, na Cognizione é 

formado por línguas e dialetos. Ademais, a América do Sul, vista pelos olhos de um 

europeu como Gadda, profundamente enraizado na civilidade literária italiana como 

também francesa, é atravessada por ressonâncias mágicas e lendárias. Vista de fora, a 

América Latina, “desde os textos dos colonizadores, [tem sido vista] como um território 

surpreendente, que beira entre a realidade e a magia; um espaço às vezes alheio às 

regras que regem o resto do mundo e onde tudo pode acontecer” (SANTANA, 2014, 

p.1). 

A extraordinária diversidade do território italiano pode reviver, graças ao transplante 

narrativo numa América Latina imaginária e, no entanto, verdadeira: a conhecida pelo 

autor na sua estadia de trabalho. Com finalidades expressivas e expressionistas, não 

miméticas e sim experimentais, empregou as novas cores que a estadia no Novo Mundo, 

acrescentava à sua paleta de escritor, permitindo-lhe de dar forma a um híbrido original 

que surgia pela mistura de dois mundos linguísticos e culturais e pelas semelhanças e 

dessemelhanças que essa sobreposição deixava emergir ou criava.     

                                                             
9 Língua Sarda, língua Friulana, língua ladina, língua occitana, língua franco/provenzal são apenas 
algumas das 12 línguas minoritárias espalhadas no território italiano. E ainda entre as variedades 
pertencentes ao grupo italoromanzo há o emiliano-romagnolo, o lígure, o lombardo, o napolitano, o 
piemontês, o veneto e o siciliano. 
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Para uma reflexão sobre o território e acerca dos processos reais e ficcionais pelos 

quais este pode ser tornar objeto de uma reconfiguração, resultam determinantes alguns 

conceitos desenvolvidos por Deleuze e Guattari. Na teoria da multiplicidade, 

desenvolvida em Mil Platôs, ocupa um papel estrutural a noção de “platôs” (zonas de 

intensidade contínuas), atravessados por vetores que “constituem territórios e graus de 

desterritorialização” (DELEUZE e GUATTARI, 2000, p. 8). No entanto, a teoria dos 

dois autores que analisa processos reais de estruturação capitalista no território e que 

tem, portanto, um alcance mais político que literário, não satisfaz inteiramente as 

questões postas pela pesquisa, cujo campo é literário e cujo imaginário é ainda o de um 

capitalismo servus político, não plenamente emancipado. Muito mais produtiva nos 

parece uma reflexão sobre o significante que se relaciona ao fluxo desterritorializado da 

escrita, a qual se encontra no Anti-Édipo (2004). Diria que os dois filósofos constroem 

uma nova mitologia da escrita, em alguns aspectos convergentes com a teoria platônica 

expressa no Fedro, pelo menos no sentido de atribuir à escrita alfabética efeitos 

deteriores (veja-se o mito de Theuth); teoria que enfim resulta extremamente útil para 

compreender de qual forma o significante funciona, ou seja, como um signo 

desterritorializado (a letra) sobrepõe-se aos signos físicos que caracterizam os vários 

territórios. A letra, signo do signo, portanto por essência tautológica, substitui 

inexoravelmente o signo inscrito no território gerando um movimento rumo à 

desterritorialização. Portanto:  

[...] em vez de signos não significantes que compõem as redes duma 
cadeia territorial, há um significante despótico donde correm 
uniformemente todos os signos, num fluxo desterritorializado de 
escrita. Chegou-se mesmo a ver os homens beberem este fluxo 
(DELEUZE e GUATTARI, 2004, p. 213). 

A escrita alfabética – entendida como um fluxo de letras cuja tautologia é perfeita – 

apaga as diferenças entre lugares e territórios, ou pelo menos permite sua infinita 

traduzibilidade. É bom nos perguntarmos se uma proposta tão radical possa ser posta 

em diálogo com um autor como Gadda, cujo universo de senso e de experimentação 

constitui-se dentro parâmetros modernistas. Se por um lado a Cognizione joga com a 

arbitrariedade do significante e com a sua essência desterritorializante, tanto que 

podemos dizer que estamos além do território, mas dentro de uma escrita – habitar um 

país inexistente, o Maradagal, é já um desafio –; por outro lado, essa escrita funda 

territórios híbridos por trás dos quais vislumbra-se sempre uma origem e uma 
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destinação. Não é, portanto, a implosão do território, antes a experiência da sua 

ubiquidade aquilo que essa escrita nos proporciona.   

O território chamado Brianza faz-se contaminar e ao mesmo tempo contamina 

outros territórios, outros mundos, outros signos. O resultado desse contato é uma 

tradução. Não é por acaso, então, se esse romance funda-se, ambiguamente, sobre 

afirmações contraditórias. Diz-se escrito em Maradagalese, que é na verdade um 

realíssimo castelhano da América do Sul, porém, afora algumas passagens e específicas 

locuções disseminadas no texto, que reproduzem essa língua, está escrito num italiano 

extremamente literário e maneirado, resultado de uma misteriosa operação tradutória, 

devida a um igualmente enigmático tradutor (também glosador e anotador). Falar em 

tradução como fundamento do pacto narrativo, significa enfatizar a ideia de escrita. 

Ademais, a tradução funciona à guisa de um conceito positivo que permite conquistar 

uma relação autêntica com a diversidade, tanto linguística quanto territorial: “La 

traducción se presenta pues como la piedra angular de lo diverso, como el acto ético 

central de ese “viajante nato” capaz de percibir lo diverso en su intensidad” 

(BOURRIAUD, 2009, p. 73). A intensidade daquilo que é diverso, mas também 

semelhante e, com base nessa semelhança, traduzível. Não pensamos, em suma, que 

num universo perfeitamente ficcional a escrita seja um fluxo desterritorializado, sem 

território, ou que engendre essa desterritorialização, antes, por meio do jogo de espelhos 

e de referências que ela cria se torna possível aceder a um potenciamento perceptivo e 

icônico do território. Escrever Serruchón, porém ler Resegone; dizer Pastrufácio 

entendendo Milão; ou ainda, croconsuelo no lugar de gorgonzola; significa, a nível do 

território, da sua geografia e da sua tipicidade culinária, produzir um potenciamento do 

signo que vai em direção contrária a uma sua dissolução na tautologia do significante.  

Para concluir, a noção de híbrido, de hibridação cultural e as dinâmicas de 

desterritorialização que esta vai produzindo são questionadas por Canclini em seu 

ensaio Culturas híbridas, poderes oblíquos (1997). Pode ser útil, portanto, começar por 

umas observações feitas pelo estudioso – observações e hipóteses que, no entanto, terão 

que ser relacionadas com os anos de composição do romance de Gadda (final das 

décadas dos 30), a fim de determinar continuidades e descontinuidades no que diz 

respeito a uma temática afetada, em anos recentes, por uma transformação tão rápida e 

radical. Diria, antes de tudo, que o modelo proposto e analisado pelo estudioso baseia-se 

num paradigma imigratório que vai se estruturando pelo menos a partir das décadas de 
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‘70 e ’80 do século passado, e cujos efeitos no que concerne à desterritorialização são 

extremamente profundos e radicais e implicam uma perda de origem, centro, destinação. 

Esse modelo que se reproduz tanto a nível geográfico, político, territorial, quanto 

estético e cultural, depende estritamente de uma sensibilidade já plenamente pós-

moderna. Todavia, Gadda é um autor cujo imaginário – para nos limitar a uma esfera 

diretamente conexa com o campo estético – embebe-se no clima modernista e em seus 

valores. A primeira edição da Cognizione del dolore é de 1938. A noção de 

desterritorialização, por conseguinte, está relacionada à influência de um núcleo 

identitário ainda forte. O modelo proposto no romance tematiza a presença de uma 

periferia – Lukones – a partir da qual se torna possível imaginar um centro – Pastrufácio 

– e vice-versa. A projeção desse modelo territorial que cria valores e desvalores se 

reproduz igualmente a nível global, na relação existente entre uma Europa central (em 

que a Itália fascista incluiu-se) e as colônias periféricas – no romance o Maradagal e o 

Parapagal. Estamos, em suma, ainda dentro ao esquema:  

[...] que opõe centro e periferia, também “expressão abstrata de um 

sistema imperial idealizado”, no qual as gradações de poder e riqueza 

estariam distribuídas concentricamente: o maior no centro e uma 
diminuição crescente à medida que caminhamos em direção a zonas 
circundantes (CANCLINI, 1997, p. 14). 

  No entanto, a substância satírica do romance, nos convida a uma leitura não tão 

pacífica quanto à relação centro-periferia. Antes de tudo, o território em que o romance 

se passa é um território já deslocado, não central, antes, periférico. A Brianza, região ao 

Norte de Milão, resulta, tendo em vista sua posição descentrada, a projeção ideal de 

uma realidade agrícola, pouco desenvolvida no que concerne ao setor industrial e 

terciário, e na qual funcionam as lógicas e os valores de uma periferia. A quase perfeita 

sobreposição entre essa realidade e uma América do Sul, embora imaginária, 

problematiza o pertencimento da Itália fascista ao primeiro mundo, ao mundo das 

inovações tecnológicas, militares, urbanísticas e produtivas. Intervém aqui também uma 

preocupação com a censura fascista: como Gadda não podia mostrar diretamente os 

defeitos da Itália fascista e desmascarar a retórica vazia com que o regime exaltava suas 

conquistas, deixa falar o genial disfarce ficcional que desterritorializa uma província em 

um continente, a América do Sul, sobre a qual pesa o preconceito de ser uma colônia 

subdesenvolvida. Apresenta-se, sob esse aspecto, aquela “obliquidade dos circuitos 

simbólicos [que] permite repensar os vínculos entre cultura e poder” de que fala 

Canclini, acrescentando: “Quando não conseguimos mudar o governante, nós o 
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satirizamos” (1997, p. 29). Reconhecendo que essa sátira emprega frequentemente os 

disfarces da máscara e do híbrido. 
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AMÉRICAS TRANSITIVAS E AS REDES DO LITERÁRIO, 
O CASO DOUGLAS DIEGUES 

Isabel Jasinski (UFPR) 
 
RESUMO: 
A reflexão sobre a literatura não pode ignorar as redes do literário, formadas pelos autores, suas 
obras e seus meios de circulação, a internet, o periodismo, as editoras, viagens, feiras e prêmios, 
ao considerar a relação e a mobilidade de escritores na atualidade. Ao pensar sobre os dilemas 
da globalização, se vincula em parte ao fenômeno da migração que coloca pessoas em 
comunidades onde várias línguas são faladas, como considera J. Hillis Miller (2012). Isso não é 
novo para os Estudos Literários, diversos escritores viveram fora de seus países de origem, é um 
dado histórico para a literatura moderna, comprovou Claudio Guillén em “El sol de los 

desterrados” (1998). A dinâmica dessa experiência contemporânea é mais complexa, 

obedecendo talvez a razões políticas, mas principalmente econômicas e culturais, que 
impulsionam seu nomadismo. Por intermédio da rede, eles saltam espaços e constroem relações, 
virtuais e físicas, envolvendo gesto e ação, linguagem, corpo e espaço. A expressão artística 
desses deslocamentos, então, se manifesta como hibridez de palavras, imagens e meios nas 
obras de escritores que publicam em “cartoneras” ou editoras independentes, escrevem em 
blogs, misturando texto, imagem e performance, vivem em fronteiras ou em pontes aéreas. Em 
decorrência disso, a literatura atual promove a disseminação de paradigmas de valor e 
julgamento em multiplicidades de referências, propondo uma nova política da sensibilidade, 
conforme Jacques Rancière em A partilha do sensível: estética e política (2005). Nesse sentido, 
ela pode se constituir como expressão da significância, na perspectiva de Jean-Luc Nancy 
(1993), que se desenvolve em espaços descentralizados para muitos escritores latino-
americanos. É o caso de Douglas Diegues ao elaborar a poiesis do portunhol selvagem na 
fronteira com o Paraguai, que essa comunicação propõe como leitura para discutir sobre a sua 
contemporaneidade e como as redes do literário constituem o ethos da sua poética 
descentralizada. 
Palavras-chave: Literaturas em trânsito. Redes do literário. Literatura contemporânea.  

Mesmo quando sofre seu efeito, o nômade não pertence a esse global 
relativo onde se passa de um ponto a outro, de uma região a outra. Ele 
está antes num absoluto local, um absoluto que tem sua manifestação 
no local, e seu engendramento na série de operações locais com 
orientações diversas: o deserto, a estepe, o gelo, o mar. (Gilles 
DELEUZE e Félix GUATTARI, 1995) 

De um certo ponto de vista o que representamos como redes são 
rastros de fluições: tentativas de capturar uma dinâmica que ocorre no 
espaço-tempo dos fluxos (...) Agrupamentos são configurações de 
rede. A pessoa como continuum de experiências intransferíveis e, ao 
mesmo tempo, como série intermitente de relacionamentos, se 
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comporta como ator (ou agente) por estar imersa (conectada e 
agrupada) em um ambiente interativo. Portanto, são a interação e a 
clusterização que “produzem” o agente (ou ator). (Augusto de 

FRANCO, 2010) 

Introdução 

O fluxo da rede pode se caracterizar como absoluto local do nômade cibernético, 

conectado às operações locais com orientações diversas. Nesse sentido, esse tipo de 

nômade contemporâneo é visto como agente criado pela interação e agrupamento, mas 

articulado às suas experiências intransferíveis. Tal nomadismo é ferramenta para 

relações que se estabelecem em todos os âmbitos, inclusive literário, produzindo afetos 

que definem a ação e o comportamento dos indivíduos, como entendem os teóricos do 

afeto, de acordo com Ruth Leys, pesquisadora da Universidade Johns Hopkins e autora 

de “The Turn to Affect: A Critique” (2011). No caso de uma parte da produção literária 

latino-americana atual, muita coisa se faz fora dos circuitos oficiais, de propriedades e 

royalties, privilegiando ações conjuntas que resultam em redes de “significância”, 

condição de possibilidade da significação (NANCY, 2003, p. 25). É o caso das editoras 

cartoneras que se disseminam pelas urbes do continente, fenômeno que se iniciou com 

Eloísa Cartonera em Buenos Aires/2003, fundada por Washington Cucurto e Javier 

Barilaro – sem falar das inúmeras editoras independentes, dos blogs e coletividades 

artísticas, que não cabem no recorte deste trabalho. 

Seguindo o percurso das mobilidades como tópico dos estudos literários para 

abordar a condição humana na contemporaneidade, relacionada à percepção da 

obscuridade que faz parte do presente (AGAMBEN, 2009, p. 62), esse estudo pretende 

considerar, no momento, a obra Triple frontera dreams do brasiguaio Douglas Diegues. 

Contudo, faz parte do corpus do projeto de pesquisa intitulado “Américas transitivas e 

as redes do literário”, junto com outros autores como Mario Bellatin, Maria Alzira 

Brum, Rey Andújar e Dani Umpi, projeto que oferece a sustentação teórica para esta 

reflexão. São todos escritores que vivem a mobilidade no espaço real e virtual, cuja ação 

não pretende alcançar um resultado predeterminado, mas circunscreve operações locais 

com direções diversas por meio das redes do literário, é nossa hipótese. A imprecisão, a 

oscilação, o hibridismo, a desreferencialização são alguns efeitos expressivos dessa 

condição de estrangeiro dos escritores, assim acontece com Douglas Diegues ao 

elaborar a poiesis do portunhol selvagem na fronteira do Brasil com o Paraguai, que se 

manifesta na expressão da língua, na estrutura do texto e no conteúdo do relato. 
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O cosmopolitismo, as fronteiras, o exílio, os desterros, as migrações são 

processos de constituição social, histórica, cultural do ser humano, marcantes para a 

formação da cultura ocidental, apesar do seu sedentarismo atual. Para Claudio Guillén 

(1998), partindo das primeiras considerações sobre o exílio do século V a.C., o desterro 

se tornou complexo em consequência do desenvolvimento social e político, o que se 

verificou nos diferentes desdobramentos dessa experiência, em condições diversas e 

adversas: peregrinações, nomadismo, flâneurie, turismo, as diversas formas de exclusão 

política e social, são alguns deles. Por outro lado, Ottmar Ette (2015), romanista da 

Universidade de Potsdam, aborda a questão da perspectiva da mobilidade para enfatizar 

o movimento como processo fundamental de formação na literatura, vinculada a 

processos históricos de globalização (a expansão da web, para ele, caracteriza a 4ª etapa 

da globalização). J. Hillis Miller (2012) aborda os dilemas da ideia de “global”, em How 

To (Un)Globe the Earth in Four Easy Lessons, para subverter a ideologia da 

globalização, sendo os estudos literários um dos caminhos para “desglobalizar” a Terra. 

No geral, a maior parte dos estudos relacionados à mobilidade, trata do assunto no 

âmbito dos Estudos Culturais e Pós-colonialistas, prevalecendo o caráter social, 

histórico e cultural na abordagem. Em vista disso, é uma discussão que anda par e passo 

com as reflexões sobre a modernidade e todas as suas derivas. A proposta a ser 

desenvolvida pela pesquisa, da qual esta comunicação é somente um preâmbulo, 

intenciona relacionar a mobilidade à linguagem e seus modos de articulação, como 

redes de significância promovidas por afetos, em que todas esses aspectos interagem e 

se modificam.  

A complexificação dos processos existenciais do sujeito a partir da mobilidade 

produziu a consciência acerca das diferenças entre os indivíduos, cujas experiências 

singulares marcam definitivamente sua posição no mundo, seu imaginário e sua 

linguagem. Esse movimento de autopercepção e expressão pontuou sua liberdade em 

oposição à massificação. Os questionamentos sobre o poder do Estado, decorrentes do 

Maio de 68 na França, reivindicaram a descentralização e propuseram modos diferentes 

de compreensão dos processos históricos, sociais, artísticos, contrários ao positivismo 

que amparava as instituições oficias. Com isso, o questionamento do sentido de 

verdade, de absoluto, de definitivo, passou a ser o foco das reflexões sobre os grandes 

discursos na segunda metade do século XX, desconstruindo as oposições dialéticas a 

favor da lógica do nem/nem. O sentido de transitoriedade foi uma percepção moderna 

que se intensificou na contemporaneidade, vista como precariedade relacionada ao 
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sentido de devir, como abertura à relação, ao imprevisível, ao indizível, ao indecidível. 

O desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação de massa acentuou esses 

processos, viabilizando a circulação de ideias, os agrupamentos de interesses e a ampla 

demanda de posicionamento dos indivíduos nas redes sociais, como observou Augusto 

de Franco (2010), afetando a linguagem no começo do século XXI. Consideramos que a 

expressão literária, tocada por esse processo, se caracteriza pelo fluxo de sentidos, que 

Jean-Luc Nancy (2003) entende como significância, ao tratar o sentido como sua 

própria disseminação. 

 

Aspectos de literatura e mobilidade 

Existem muitos estudos sobre o assunto, podemos entender que é uma das 

frentes de pesquisa nos Estudos Literários em expansão, como se observa pelos 

simpósios organizados para o XV Encontro da ABRALIC, pelos grupos de pesquisa do 

CNPq, como “Estudos literários interamericanos e transatlânticos”, ou em livros como 

Literaturas em trânsito, teorias peregrinas, publicado pela Editora da UFPR em 2015, 

que reúne artigos de pesquisadores de diferentes universidades brasileiras. O Dicionário 

das mobilidades culturais: percursos americanos, organizado por Zilá Bernd em 2010, 

entre outras obras, oferece referências básicas para os estudos relacionados ao tema, em 

uma perspectiva histórica e também conceitual, destacando o seu interesse na reflexão 

sobre a contemporaneidade, seus processos culturais e artísticos. Noções como 

alteridade, diversidade, pluralidade, além de fronteiras, passagens, confins, trânsito, 

percursos, movências, derivas fazem parte da constelação terminológica da mobilidade 

como tópico dos Estudos Literários. Pierre Ouellet, lembra Bernd, também “fala de 

migrâncias não apenas no sentido geocultural (...), mas de um deslocamento de natureza 

ontológica e simbólica, ou seja, deslocamento do sentido e do ser na experiência da 

alteridade” (2010, p. 18). A professora da UFRGS propõe uma tipologia das 

mobilidades a partir de alguns eixos temáticos, que definem um parâmetro de 

tratamento dessas questões no contexto americano, pontualmente canadense. 

São aspectos que também se destacam nas obras dos escritores que são objeto 

dessa pesquisa, porém se apresentam dinâmicos, porque se complementam e 

influenciam mutuamente. Por exemplo, Maria Alzira Brum, assim como Mario Bellatin 

e Douglas Diegues, constituem processos de des(re)territorialização em suas obras, a 

partir da autoficção e suas mobilidades memoriais ou intersubjetivas, que também 

podem ser linguísticas. Por outro lado, numa primeira abordagem da questão, Mario 
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Bellatin e Dani Umpi parecem construir uma espécie de mobilidade desviante, que a 

autora do verbete chama braconagem, invasão do “território do outro, sujeitando-se aos 

perigos” (HAREL apud BERND, 2005). Douglas Diegues, com Maria Alzira e Rey 

Andújar, efetua um deslocamento tanto no sentido transcultural quanto transacional, em 

um processo de disseminação radical. 

Num sentido amplo, a experiência intensiva da mobilidade na 

contemporaneidade alimentou um sentido ecológico para o sujeito, em que cada 

elemento incide sobre o conjunto, contribuindo para a dinâmica da rede. A relação eu-

outro se potencializa pelas variantes da outridade: o estrangeiro, a mulher, a criança, o 

homossexual, o transgênero, o animal, o vegetal, os outros de si. A literatura rompe com 

a ideia de legitimidade (origem, nação e identidade) para se abrir a relações entre 

linguagens, interartes e transmídiaticas, além dos aspectos sociais, históricos e culturais, 

desconstruindo o sentido de autonomia, procedimento relacionado às “literaturas pós-

autônomas” de Josefina Ludmer (2010). Assim, o sentido de literatura ganha diferentes 

acepções, porque o livro se desterritorializa no processo. 

 

Experiências artísticas da mobilidade 

A ideia de literatura, nessa perspectiva, passa a responder aos múltiplos agentes 

que se influenciam mutuamente, desde a obra (a palavra, o som, a imagem; o autor, o 

leitor, o narrador, o personagem), até a edição, a impressão, a crítica, a circulação do 

livro. Parte da literatura na contemporaneidade se articula frequentemente à ação 

literária, que procura propor uma política de sensibilidade, conforme entende Jacques 

Rancière (2005). Um exemplo disso é o projeto “Los cien mil libros” e “Escribir sin 

escribir” de Mario Bellatin (2014). Considere-se também a proposta das editoras 

cartoneras, como mencionamos a princípio, que pretende dar acesso à literatura para as 

camadas mais carentes da sociedade, além da preservação da natureza, da inclusão 

social dos catadores de papelão nos grandes centros urbanos latino-americanos. Um 

fenômeno cultural que vai da Argentina ao México, incluindo várias cidades brasileiras, 

observa Jesús Cano Reyes (2011). 

A experiência da mobilidade se manifesta como algo que ultrapassa a 

fetichização do objeto artístico, ao mesmo tempo em que o torna único. Isso se observa 

nos autores e textos a serem analisados nesse projeto de pesquisa, como também em 

outras expressões artísticas (como em Artur Barrio e seu CadernoLivro, 1978, por 

exemplo). Douglas Diegues deriva pela fronteira da sua origem colecionando vozes 
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híbridas que misturam poeticamente o português, o espanhol e o guarani, sem falar nas 

breves aparições do inglês e do francês. Cria uma poesia narrativa ou uma narrativa 

poética: sonetos que não obedecem a métrica; narrativas que oscilam entre o real e a 

fantasia. Brinca com referências culturais e históricas muito locais, mas também com a 

subjetividade e a singularidade do narrador, que marca deliberadamente um tempo-

espaço imprecisos, cheio de sensações extremas (raiva, paixão, delírio). Sua expressão 

define a frontera tríplice como absoluto local, um espaço fronteiriço onde a lei é 

suspensa, espaço do confim onde se manifesta o portunhol selvagem, “una música 

diferente, feita de ruídos, rimas nunca bistas, amor, água, sangre, árboles, piedras, sol, 

ventos, fuego, esperma” (DIEGUES, 2005). Não há padrão na criação poética da língua, 

o registro escrito das palavras pode variar, porque o que importa é o som de uma 

linguagem eminentemente oral. Com essa liberdade, pratica a tradução de poetas como 

Cruz e Sousa, Baudelaire, Fernando Pessoa para versões em portunhol selvagem, 

criando neologismos para significar um processo que funciona como intervenção 

poética, chamado “transdeliração”, em referência à teoria da transcriação de Haroldo de 

Campos: “transfernandopessoainventada”, “transcruz&sousainvencione”, 

“transbaudelarizado”. 

Em Triple frontera dreams (2012), a des(re)territorialização, a autoficção, as 

mobilidades memoriais e linguísticas, o deslocamento nos sentidos transcultural e 

transacional são aspectos que repercutem temas de obras anteriores, como um ruído que 

interfere na comunicação. Seu jogo narrativo poético é de aglutinação de imagens, 

repetição e ciclo, intensidades. Em “La xe sy”, a linguagem infantil é elaborada para dar 

ritmo ao texto, ela se sustenta sobre a reiteração de imagens como “todos querem 

fornicar con mi mamá”, “pero ella non se vende”, “Non es boba. Non se entrega fácil” 

(DIEGUES, 2012, p. 5). Porém, o conteúdo e malícia desse discurso não combinam 

com a referência etária, desmascarando o simulacro da infantilidade que marca seu 

discurso. Isso reforça o sentido da linguagem construída para gerar deslocamentos de 

sentido. A língua oficial se torna estranha nesse ambiente, situando a figura da mãe 

distante dos interesses masculinos, frustrados pela inacessibilidade ao objeto de desejo. 

Minha mãe é amável. // Trabalha na loja do meu avô. Foi educada no 
Inter, de Assunção. Recebe a todos com o mesmo sorriso de sempre. 
Mas los bugres-doutores, os diplomatas, los condes y los 
representantes comerciais confundem tudo y querem porque quierem 
fornicar com minha mãe. La beleza da minha mãe deixa los hombres 
desnorteados. Todos quierem poner la pija en la beleza de la xe sy. 
Nadie tem a pele mais suave que ella. Todos querem descargar sus 
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espermas gosmentos en la tatu ro’o da mi mamá. Pero la xe sy non se 

entrega. (DIEGUES, 2012, p. 5,6) 
 

A desreferencialização se apresenta no espelhamento das duas versões, em 

portunhol selvagem, em português selvagem, em que as pequenas diferenças marcam 

sua proximidade pela ausência de padrão. Esse procedimento também aparece na 

singularidade do menino, com a imprecisão de idade, pelo excesso de figuras 

masculinas, uma galeria da fronteira tríplice. Ela sustenta o contraste mãe-mulher-filha, 

que destaca os vários pontos de vista sobre a figura feminina. 

“Amantes perfectos”, segundo texto da obra, estabelece outro ritmo, de um lugar 

marcado pela resistência cultural aos Estados Unidos, sua origem paraguaia e a primeira 

viagem internacional do personagem. No espaço desreferencializado do aeroporto e do 

avião, na contramão da sua subjetividade, ele introduz a narrativa de uma ocorrência 

muito localizada, nos EUA, a do “karnicero de Milwaukee” (DIEGUES, 2012, p. 12), 

para criar tensão em um deslocamento que não se conclui. O discurso do eu, que parece 

definir o ponto de vista inicial, cede lugar a outra ação. O grotesco, o patológico, o 

necrofílico exercem um fascínio sobre o narrador. A narrativa parece cinematográfica, 

pela velocidade dos acontecimentos e pelo estereótipo de filmes noir norte-americanos. 

O submundo é o espaço em que os encontros acontecem nessa história, mas o gesto 

fatal se dá nos espaços familiares. Solidão e desejo subjugam o comportamento do 

assassino, o mistério e a complexidade do ser humano são aspectos desse relato que não 

exigem reposta nem conclusão, eles existem sem teleologia. Não se trata de o assassino 

ter sido preso, mas daquilo que o levou a cometer as atrocidades imputadas a ele. 

Esse impulso animal da possessão, eminentemente masculino, que familiariza os 

machos da “xe sy” com o “karnicero”, sofre uma reversão no último texto da obra, 

chamado “El beneno de la beleza y la lokura de las yiyis”, em que a pulsão erótica do 

macho se vê subjugada pela dominação da mulher. Por mais que ele vomite, cague, mije 

essa mulher que o ouve, a noite abre o espaço da reincidência do vício masoquista. 

Noite em Campo Grande, Curitiba, Assunção, São Paulo, Rio de Janeiro, como um 

deserto em que todos os caminhos são possíveis, “noche prosti, noche borracha de 

iluziones dolarizadas, la noche sucia de paniko y mentiras convincentes” (DIEGUES, 

2012, p. 21), espaço da pulsão animal, da sobrevivência, espaço do risco. A noite é o 

absoluto local para os amantes, em que vida e morte apagam suas fronteiras. 

 

Considerações finais 
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Nas obras de Douglas Diegues, o poeta/narrador apresenta os personagens em 

relação num mundo que, ao ser poetizado, perde suas referências, tornando-se peculiar e 

transitório, repetido e negado. Ao mesmo tempo, a expressão defende uma posição 

política, um lugar de fala que é o da fronteira, uma alternativa ao mundo globalizado, 

acadêmico, institucionalizado. Para isso, a obra e sua estética se apresentam como um 

projeto que propõe outro circuito, efêmero, compartilhado. É significativo que a maior 

parte dos livros tenham sido publicados em editoras cartoneras. Eduardo Embry, no 

texto “¡Welcome, compañero!”, que prefacia Tudo lo que você non sabe es mucho más 

que todo lo que você sabe (publicado por uma associação de cartoneras de diferentes 

países em 2015), identifica essa proposta com os “pliegos valencianos”, equivalentes a 

livros de bolso que, na Idade Média, foram alternativas populares contra a imprensa 

oficial controlada pelo poder eclesiástico. Essas encadernações precárias, apesar de 

cuidadosas, se definem como uma forma de resistência cultural, burlando a censura e os 

esquemas de legitimação, ao mesmo tempo provocando, com seu assédio, os pudores 

mais acadêmicos. Assim, novas redes do literário se constituem na precariedade do 

absoluto local que não possui fronteiras, mas delírios como ethos da sua poética 

descentralizada. 
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 O ITINERÁRIO NA TRADUÇÃO: JUAN VILLORO 

Livia Grotto (FFLCH-USP / FAPESP) 

 
RESUMO: O artigo busca deter-se na reflexão sobre a tradução literária e a alteridade proposta 
por Juan Villoro e desenvolvida, fundamentalmente, em dois de seus ensaios: "El traductor" 
(2000) e "Te doy mi palabra: un itinerario en la traducción" (2014). Para cumprir esse objetivo 
e, simultaneamente, comparar as opiniões sobre a tradução veiculadas nos dois ensaios, o artigo 
se divide em quatro momentos principais. O primeiro deles aproxima, compara e diferencia as 
concepções do autor de "ficção", "ensaio" e "tradução", mostrando-as como diferentes formas 
de leitura. Num segundo momento, aprofunda o tipo de leitura proposto pela tradução, 
relacionando-a com o erotismo e com o lugar fronteiriço que, segundo Villoro, ela ocupa: entre 
a ficção e o ensaio. Em seguida, compara a concepção de tradução de Villoro com a de outro 
escritor e tradutor, extensamente citado em "Te doy mi palabra": Jorge Luis Borges. Por fim, 
conclui que o tradutor, tantas vezes figurado e refigurado por Villoro, aparece como aquele que 
inscreve as suas próprias marcas – os "efeitos pessoais" segundo sua própria expressão – e 
traduz como um estrangeiro.  
.  
Palavras-chave: Juan Villoro. Tradução literária. Alteridade. Ensaio. Efectos personales. Jorge 
Luis Borges.  
 

A ficção, a tradução e o ensaio: três formas de leitura 

 

Para o Villoro que prologa De eso se trata, escrever ficção é uma forma de 

leitura solitária, enquanto no ensaio se lê em companhia, ao mostrar com o dedo, 

isolando um detalhe que passava inadvertido. Entretanto, ensaiar também é uma forma 

de tradução por ser uma tentativa de tornar o tema mais próximo do leitor: 

 

Para quien escribe ficción, pasar al ensayo representa una forma 
menos solitaria de la lectura. (Villoro, 2008, p. 7) 
(...) 
El ensayista acompaña y señala con el índice: "mira". No hay 
fotografía capaz de captar la extraña consonancia entre la mano que 
indica un detalle y la mirada brillante de quien no lo había advertido. 
Un invisible resplandor une al que muestra y al que entiende. El 
ensayo depende de ese gesto. (Villoro, 2008, p. 8) 
(...) 
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Ensayar es una forma de ejercer la traducción, un intento de volver 
próximo lo ajeno, buscar que autores de épocas y territorios distantes 
dispongan de una lengua y una moneda común. (Villoro, 2008, p. 10) 

 

Escrever ficção, traduzir e ensaiar são, por tanto, três formas de ler, graduadas 

segundo a presença do outro. Entre a solidão da ficção e a companhia do ensaio está a 

tradução. Em "El traductor", ensaio publicado em 2000, Villoro medita sobre o 

"mistério prático" da "solidão compartilhada", mostrando que a tradução literária é 

formada por elementos dos dois gêneros. Do ponto de vista interno ou da elaboração, o 

tradutor se aproxima da solidão da ficção porque ao imaginar o outro (o autor, seu texto) 

adota o tom aproximativo do ensaio, sublinhando, mas sem a certeza de que o alheio vai 

se tornar próximo. Do ponto de vista externo ou da recepção, o tradutor é pouco mais 

que um leitor, pouco menos que um autor. Enquanto traduz, sua solidão de leitor 

converge com a solidão do autor. 

Tudo isto foi exposto no fragmento seguinte de "El traductor" por intermédio da 

narração de outro, neste caso, o romance de Paul Auster, La invención de la soledad:  

 

"Cada libro es una imagen de la soledad", escribe Paul Auster; en el 
caso de la traducción, dicha soledad es tocada por una voz distante. 
Este intercambio de soledades define el acto de trasvasar idiomas: 
"Aunque sólo haya un hombre en el cuarto, en realidad hay dos. A. se 
imagina como una especie de fantasma de ese otro hombre, que 
simultáneamente está y no está ahí, y cuyo libro es y no es el mismo 
que él está traduciendo. Por eso, se dice a sí mismo, es posible estar y 
no estar solo en el mismo momento". (Villoro, 2001, p. 118) 

 

Tradução e erotismo 

 

 Por razões óbvias, a tradução literária, à diferença da ficção ou do ensaio, não 

pode ser enquadrada em um gênero. Ainda assim, Villoro considera-na como uma 

forma precisa de leitura por acumular três características principais e constantes: a 

"solidão compartilhada" entre o tradutor e o autor do original, o sentimento de dupla 

estrangeridade do tradutor e o fato de ocupar um lugar fronteiriço. Imantada pela ficção 

e o ensaio, a tradução existe sob a tensão que se estabelece entre eles e por isso é 

impura, com as conotações eróticas e sexuais que este último termo abarca, como o 

prazer e as paixões. Em "El traductor", descobrimo-na como uma "alcova" aonde o 

tradutor acede sub-repticiamente ao passar por uma "janela proibida", à maneira de 

Casanova. Nessa alcova deve ocorrer o encontro com a solidão do autor: 
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En las alcobas de la literatura, la noción de fidelidad se parece 
bastante a la de los grandes libertinos: la obtención de un placer 
verídico justifica la transgresión de las normas. 
La ciega obediencia está reñida con la traducción literaria (...) 
Las pasiones del idioma exigen que se llegue a ellas por la ventana 
prohibida, según el método de Casanova (...) (Villoro, 2001, p. 121) 

  

 As liberdades da tradução terminam por desvelar seu erotismo em "Te doy mi 

palabra", ensaio de 2014 que, desde o princípio, associa o itinerário de Villoro com a 

travessia pelo "bosque enfeitiçado" (2014, 53) dos contos de fada e da canção infantil 

"Hänschen klein" [Pequeno João/ Pequeño Juan] – "lugar escuro, cheio de perigos" 

(2014, 54). Com o tempo, esse lugar que "rodeava" Villoro durante os sonhos, "sob as 

túpidas ramagens da noite" e o "despertava empapado em suor frio" (2014, 55) se 

transforma "no desejo de explorar (...) o bosque dos signos" (2014, 56) da linguagem. O 

Märchen [conto de fadas] tinha finalmente exercido seu "papel liberador" (2014, 55). 

Pensada com justeza e revisada depois de várias leituras, a atração pelo bosque 

se explica na idade adulta por seu caráter erótico-sexual. Um dos capítulos de El tambor 

de hojalata de Grass – extensamente comentado por ser o romance que teria 

reconduzido Villoro ao idioma alemão – traz uma relação de correspondência entre o 

corpo de uma mulher e o bosque, seu pelos pubianos e o musgo. Segundo Villoro, essa 

associação do prazer com o universo infantil estaria na base de vários textos alemães: 

"En numerosos pasajes literarios (...) el vello púbico se asocia con el musgo, textura 

esencial del bosque que, a su vez, es el espacio primigenio del Märchen [cuento de 

hadas]" (Villoro, 2014, 62). 

 

A favor da língua 

 

 No ensaio "Te doy mi palabra", Villoro conta que ao traduzir do alemão as 

Memorias de un antisemita de Gregor von Rezzori, encontrou uma passagem que, "de 

manera simbólica, (...) capturaba las fatigas del traductor, que se acerca a un cuerpo que 

se le repliega" (2014, 63). O tradutor tenta, mais de uma vez, penetrar esses pelos 

púbicos ou o tecido do texto, ao passo que antes, no ensaio "El traductor", ele apenas 

"desvela[va]" (2001, 126) a outra língua, descobrindo o "velo" que a encobria. Em 

português, em vez dos pelos pubianos (ou o "vello" de "Te doy mi palabra"), Villoro 

simplesmente descobria o que estava encoberto ou velado (o "velo" em espanhol).  
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Em "El traductor", o autor afirmava que a tradução literária transladava os 

discursos irracionais, os estados ambíguos de consciência, as blasfêmias, os balbucios e 

o nonsense sem explicá-los. Em suma, a tradução deixava ver tudo o que o original 

comunicava, ainda que não fosse inteiramente compreensível no próprio original. Para 

isso, admitia o transgressivo "das alcovas" e acumulava liberdades como o uso de 

palavras que não são sinônimos, a adaptação estilística e psicológica assim como uma 

pontuação que não pertencia ao original.  

O que impedia a explicação e era obscuro obrigava à tradução. Por isso no 

ensaio "El traductor" a língua do outro era "desvelada" a favor da sua. Esta centralidade 

da língua de chegada seria formulada através da interpretação que Villoro apresenta do 

ensaio de Walter Benjamin, "A tarefa do tradutor", no qual este aconselharia pouca 

atenção às frases estrangeiras e mais às palavras que "deverão assumir as leis do outro 

idioma" (Villoro, 2001, 122). Para o tradutor de Marcel Proust ao alemão, recorda 

Villoro, a maior parte das línguas aspira comunicar "mensagens compartilháveis", por 

isso é desejável que a tradução fortaleça a língua de chegada com as riquezas da língua 

de partida. "Quien traduce del inglés al alemán" – reforça Villoro – "no debe germanizar 

el inglés sino anglificar el alemán" (2001, 125). 

Segundo Villoro, em Benjamin a moral da tradução equivaleria à forma de seu 

próprio ensaio: um texto "sagrado" que alterna a "luminosidade" com o "hermetismo" 

porque lê nas entrelinhas, mostrando uma capacidade que chama a discernir 

racionalmente (à maneira da cabala) aquilo que é da ordem do "espírito do autor e de 

seu tempo" (2001, 125). Para Villoro, traduzir é, uma vez mais – e à maneira dos 

ensaios – ler o outro a partir de si mesmo, mas o outro incorpóreo, no tempo passado. 

No lugar do "espírito do autor e de seu tempo" que atribui a Benjamin, em "El 

traductor" considera o outro como um fantasma: "El encierro con un espectro extranjero 

alerta los reflejos, obliga a una saludable paranoia: el idioma se mantiene en forma, 

perseguido por otro" (2001, 118). Esta paranoia que de certa forma dilata o perigo do 

outro – ele é o fantasma que se avizinha demais – gera uma situação de coação que é 

sobrepassada por um idioma atualizado, nem o do espectro passado, nem aquele que o 

tradutor emprega em sua vida cotidiana.  

Entretanto, quando no prólogo de Efectos personales o teórico George Steiner é 

mencionado, situações de risco como a tradução – quando se está trancafiado com um 

espectro estrangeiro, acossado pelo medo e com os reflexos prontos para atacar – 

pareceriam lançar mão dos recursos caracterizados como "efeitos pessoais". Cito 
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Villoro: "'El hombre acorralado se vuelve elocuente', ha dicho George Steiner. En la 

hora del riesgo las bagatelas son efectos" (2001, 8). 

Para o Villoro de "El traductor", o texto traduzido parece provir de uma conversa 

indireta: o que uma pessoa diz (o autor) através de outra (o tradutor) e cujos sentidos, no 

entanto, já não pertencem a ninguém, mas somente ao idioma. Apesar do ensaio "El 

traductor" fazer parte de um livro que se intitula Efectos personales e afiançar a 

presença do tradutor no texto traduzido através das transgressões libertinas a que nos 

referimos antes, suas marcas não se inscrevem com claridade. No ano 2000, quando é 

pela primeira vez publicado – e até 2007, quando o livro de ensaios De eso se trata é 

editado – os efeitos pessoais definem mais abertamente os ensaios que ao "traduzir" o 

outro entregam uma mensagem adicional sobre o ensaísta. 

Se em "El traductor" apenas o autor é fantasmagórico, em "Te doy mi palabra", 

tanto o autor como o tradutor o são. Nas palavras de Villoro: "Más que un pacto entre 

realidades [en la traducción] se sella un pacto entre fantasmas. No es casual que la 

traducción se haya asociado con la transmigración de las almas" (2014, 59). 

Convertidos em fantasmas ou almas sem corporeidade, em "Te doy mi palabra" o autor 

importa menos que o texto e o tradutor é menos importante que a inscrição de seus 

efeitos pessoais.  

 

O fantasma de Borges 

 

Apesar de elogiar a "versão corrigida" do conto "Las muertes concéntricas" de 

Jack London, em "Te doy mi palabra" Villoro se afasta parcialmente da concepção do 

Borges que o traduziu em 1934. Em virtude disso, cita, além do conto, um poema do 

Borges ancião no lugar dos ensaios mais conhecidos sobre tradução, como "Las 

versiones homéricas", "Las Kenningar" e "Los traductores de Las mil y una noches", 

escritos na década de trinta. 

Enquanto para o Villoro de "Te doy mi palabra", a tradução transforma o 

tradutor e o autor em fantasmas, para o aguerrido Borges da década de 1930, a tradução 

é o resultado de um processo de inscrição dos "hábitos literários" do tradutor (Borges, 

2009, 732), ou seja, de seu tempo, língua e cultura, condensados pela tradição literária 

de seu país de origem. Quanto mais violenta a inscrição, melhor a tradução. Por um 

lado, Borges dá a impressão de que o tradutor é um instrumento histórico que manifesta 

uma época, uma sociedade e um saber coletivo. Por outro, seu posicionamento aciona 
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outro processo interpretativo ao transferir parte da originalidade e da criatividade do 

escritor para o tradutor. É assim que para Borges o valor estético da produção de ambos 

passa a ter a mesma magnitude: situados em sua própria tradição literária e nacional, 

cada um deles reordena nomes e inventa linhagens. Longe, portanto, de ser um trabalho 

segundo, realizado depois do principal, para Borges a tradução é invenção. Um texto 

pela primeira vez escrito e um texto traduzido seriam equivalentes porque seriam 

igualmente formados pela tradição literária nacional que os precede. 

 O "efeitos pessoais" são devedores dos "hábitos do tradutor" borgeano no que se 

relaciona com a inscrição do que é próprio do tradutor. No entanto, enquanto os 

"hábitos" trazem consigo aquilo que se repete na realidade do escritor-tradutor, os 

efeitos não têm correspondência com os fatos, mas oferecem, antes, parcelas (artificiais 

ou ficcionais) da verdade do escritor-tradutor. Enquanto o Borges que traduz e corrige 

Jack London afirma que o faz com seu acento portenho, com o vocabulário típico do 

Rio da Prata e trazendo consigo o que elegeu da tradição argentina, Villoro acredita que 

a literatura passa por cima dos sistemas e das expressões nacionais. Para Borges, suas 

versões – e as boas versões em geral – são concebidas "depois de uma literatura" 

nacional (Borges, 2009, 743) e inscrevem uma permanência do eu, ou a mesmidade. 

Para Villoro, a tradução é a literatura: ambas surgem depois dos saberes e inscrevem um 

eu que se torna, ou a ipseidade (Ricoeur, 1996).  

 Villoro tambem advoga por uma "moeda común" (2008, p. 10), extraterritorial e 

"neutra", ou seja, uma língua que está acima das fronteiras nacionais. Da mesma forma 

que os efeitos pessoais são parcelas da verdade do escritor trabalhadas pela literatura, a 

língua extraterritorializada é o resultado de uma estilização. No lugar do idioma 

portenho de Borges, Villoro é mais "conservador" e por isso mesmo abarca um imenso 

público leitor, heterogêneo e internacional, a saber, todos aqueles que compartilham o 

espanhol: 

  

 La versión "neutra" no busca reproducir la forma en que se habla en 
una calle de Montevideo o Lima, sino la forma en que podría hablarse 
sin que eso desentonara. 
(...) La espontaneidad es uno de los mayores artificios del traductor. 
Para conseguirla, debe estilizar su propia lengua. (Villoro, 2014, p. 
58) 

 

O caráter fantasmagórico do autor e do tradutor permite a Villoro apenas uma 

aproximação do Borges ancião e cego, que abandona as autofigurações de escritor e de 
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tradutor para, com mais modéstia, dar-se a conhecer como leitor. No poema "Al idioma 

alemán", publicado em 1972 no livro El oro de los tigres, Borges se percebe distanciado 

da língua admirada que, diz, já não domina como antes. Para o Villoro de "Te doy mi 

palabra", as traduções de Borges obteriam "equivalências reais", "reflexos", "ecos" e 

"espectros do original" (2014, p. 60) em alemão. Aliás, um resultado similar ao de 

qualquer bom tradutor literário. Note-se, portanto, que a diferença com relação ao 

tradutor que tudo traduz do ensaio "El traductor" é evidente. 

A expressão do último verso do poema de Borges – "a álgebra e a lua" – resume 

a dificuldade de apreensão da língua que requer certo nível de abstração e de 

transcendência e assinala, igualmente, a distância que se interpôs entre ela e o eu lírico. 

Serve, em "Te doy mi palabra", como título da primeira parte do ensaio.  

O poema "Al idioma alemán" de Borges também anuncia dois temas 

desenvolvidos em "Te doy mi palabra". O primero deles é o amor sensual pela língua 

estrangeira. É assim que, em Villoro, os versos de Borges – a "música mais íntima" do 

alemão, o "rumor de selvas e de noites" e o indicativo de possessão em "Te tuve alguna 

vez"/"Já foste minha" – remetem ao ato sexual no qual o tradutor é o que deseja 

"penetrar" o corpo que se reprega. Não parece fortuito que a parte central de "Te doy mi 

palabra", dobrada entre a primeira e a última, intitule-se "No campo de eros". Desejar a 

linguagem e o texto do outro se assemelha a penetrar a diferença do corpo feminino, 

buscando a reunião de duas solidões que, à diferença da "solidão compartilhada" do 

ensaio "El traductor", já não podem ser reunidas.  

O segundo tema anunciado com o poema "Al idioma alemán" encontra-se no 

desafio de traduzir como o leitor proposto por Borges: o que duvida (e também fantasia) 

sobre os sentidos que lê, o que não tem certeza de sua própria capacidade de 

compreensão. Em Villoro, este leitor, ainda que tenha, segundo outra expressão 

sexualizada, a "possessão total" (2014, p. 61) da língua de partida, não é um nativo. 

 

Traduzir como um leitor estrangeiro 

 

"Quanto se aproxima o tradutor do original?", pergunta-se Villoro (2014, p. 58), 

revisando a posição do ensaio "El traductor" sobre a necessidade de tudo traduzir (até o 

que não se entende no original) e questionando a possibilidade de apreender o outro em 

sua completude. "Amante insatisfeito" que nunca "alcançará completamente" (2014, p. 

63) o objeto de desejo, em "Te doy mi palabra" o tradutor aceita a diferença e se 
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conserva na fronteira. Não somente a fronteira entre a ficção e o ensaio, delineada em 

"El traductor", senão a fronteira das línguas de chegada e de partida, espaço que criaria 

uma "leve distância entre os dois textos" e sugeriria uma "greta de sentido" (2014, p. 

58). 

Esta fronteira poderia ser identificada por um leitor-tradutor-estrangeiro que, 

distanciado, percebe a diferença. Essa zona fronteiriça, pregada ou dobrada, uma vez 

mais, entre as línguas de partida e a de chegada, "incerta" e por isso mesmo sensual, 

apela aos instintos do tradutor e está carregada de valor literário. É nela que o efeito 

pessoal de Villoro (ou seu fantasma) penetra com o desejo (sempre esperado, jamais 

realizado) de que se reúna com a "presença espectral" que já está ali. Nessa fronteira, o 

tradutor imagina "segundas intenções", reconhece o que pode ter do outro e o que pode 

dar de si, "encerra vínculos". 

Ao tentar prestar contas do conjunto das obras que traduziu e que assinou com 

seu nome, dando sua palavra, a estrangeridade e o erotismo aparecem como os efeitos 

pessoais mais destacados de Juan Villoro. Mais do que uma aprendizagem das técnicas 

literárias por meio da cópia de modelos de escritura – à maneira do aprendiz de pintor 

que copia as telas expostas nos museus –, suas traduções assinalariam verdades 

sucessivas do eu, irredutíveis, ainda que não sirvam como prova. Elas promoveriam 

(auto)reconhecimentos constantes e uma maneira de habitar os mundos construídos 

pelos textos como um estrangeiro que a cada interpretação (compreendida como leitura 

e tradução) se estrangeriza de uma forma diferente e própria. Como os ensaios que ao 

falar de outros deixam cair as chaves para que se leia a obra ficcional de um certo modo, 

as traduções de Juan Villoro podem deixar rastros, se bem que evanescentes, porque 

passam por um processo contínuo de ressignificação. 
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ENTRE LUGARES: OS BRASIS DE VILÉM FLUSSER E ELIZABETH BISHOP 

Manuela Fantinato (PUC-Rio) 

 

RESUMO: Vilém Flusser e Elizabeth Bishop tiveram suas vidas profunda e 
contraditoriamente marcadas pelo período que passaram no Brasil, embora nada possa 
aproximar suas experiências. No que toca à escrita, percorrem caminhos opostos, no entanto, 
igualmente pautados pela liberdade. Flusser empreende aprendizado obstinado da língua, que 
lhe abre a inspiração para um tipo particular de escrita, a ensaística, baseada em autotraduções 
constantes; Bishop mostra total desinteresse ao português, que nunca aprende, mas to qual não 
consegue se furtar, seja pelo uso de diversas palavras em seus poemas, seja porque empreende 
diversas tentativas de traduções de escritos brasileiros para o inglês. Ambas as experiências 
redefinem relações com o tempo, a memória e a subjetividade, além da mais evidente, com o 
espaço. Atravessam todas essas dimensões, atravessando culturas e criando um entre-lugar que 
parece nunca ser estável. Ao mesmo tempo, essas experiências criam lugares de mediação da 
cultura brasileira alhures. Este trabalho parte do livro de correspondências de Bishop, Uma Arte, 
e da autobiografia de Flusser, Bodenlos, para refletir sobre essas experiências e como 
configuram peças importantes de compreensão e interpretação da cultura brasileira, formada por 
tantos elementos estrangeiros e paradoxais.  

Palavras-chave: Vilém Flusser. Elizabeth Bishop. Exílio. Escrita. 
 

Em seu livro sobre escritores de fala alemã no Brasil durante a época do 

nazismo, Izabela Maria Furtado Kestler (2003) faz a ousada afirmação de que em 

nenhum outro país escritores exilados se ocuparam com tanta frequência do país que os 

abrigou. A afirmação é ousada, pois o assunto parece não gozar de muita popularidade 

por aqui e, portanto, são escassas as pesquisas sobre o tema. Enquanto isso, a academia 

alemã dedica grandes esforços à sistematização e compreensão das variadas formas do 

que chamam Literatura de Exílio, e intelectuais de países como Estados Unidos, México 

e Argentina, dedicam-se a estudar os efeitos de longa duração na cultura local 

provocados por intelectuais e artistas exilados. 

Quando se fala em experiências de exílio, parece frustrante e limitador procurar 

por respostas conclusivas ou dar qualquer contorno definido à multiplicidade de 
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exemplos sob os quais têm aparecido nestes últimos séculos. Trajetórias individuais, os 

motivos que as lançaram ao exílio e suas consequências são tão diversos quanto são os 

lugares de onde vêm, suas línguas maternas e suas religiões. Mas vale notar a 

particularidade da experiência de exílio da modernidade tardia, do homem que já possui 

determinadas noções de sociedade, subjetividade e liberdade mais permeáveis e 

complexas, de modo a problematizar toda e qualquer experiência a partir da consciência 

de riscos e possibilidades, de que o mundo e a vida não são medidas seguras e estáveis.  

No caso de artistas e intelectuais, é importante ter em mente que muitas dessas 

pessoas seguiram produzindo nos países que lhes acolheram, reunindo-se em 

comunidades de experiências semelhantes e também interagindo com seu ambiente, 

oferecendo novas referências e ressignificando as suas próprias em função dos novos 

contatos. Se esse trânsito de ideias possui relação direta com a circulação de 

conhecimento, ele também parece ser muito potente na produção de sentido, de novas 

ideias e novas interpretações. Isso produz dois efeitos que se alimentam reciprocamente 

– a relação com o mundo à sua volta e a relação consigo mesmo.  

De maneiras totalmente distintas, essa estranheza aparece na vida e na obra de 

dois contemporâneos no Brasil. Esse é o caso de Vilém Flusser e Elizabeth Bishop, que 

tiveram suas vidas profunda e contraditoriamente marcadas pelo período que passaram 

no Brasil, embora nada possa aproximar suas experiências. 

 

Sob as condições de afastamento e exclusão, de diferença, que se constrói o 

universo do exilado. A ruptura com as referências que o formam e com a convivência de 

seus iguais, o sujeito é subtraído de seu futuro cujo planejamento é renovado 

constantemente a partir dos valores, culturas e tradições aos quais está habituado. Perde 

o espelho a partir do qual criava e alimentava sua própria imagem. Vive sob a pressão 

de adaptar-se à nova realidade, mas mantém as referências idealizadas de um passado 

em outro lugar, vivendo permanentemente sob dois mundos e dois tempos, na 

impossibilidade de ter ambos. 

Não sendo reconhecido e não reconhecendo o mundo que o cerca, está em 

constante estranhamento, uma relação de mão dupla que negocia consigo e com o 

mundo. Ao mesmo tempo em que convive com o problema de adaptar-se – que pode se 
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traduzir em tentativa e rejeição –, provoca estranheza ao redor, estando em uma situação 

de permanente desconfiança, desconforto e deslocamento.  

Não há qualquer indício de que Flusser e Bishop tenham se conhecido ou se 

cruzado por aqui, e suas trajetórias são radicalmente diferentes. Talvez a única chave de 

aproximação possível seja o fato de terem passado parte de suas vidas do Brasil e terem 

deixado escritos que chamam atenção por contrastarem com as visões estrangeiras que 

retratam o país como um paraíso idílico de sorrisos, cuja natureza erótica convida à 

tentação.  

Enquanto Vilém Flusser chega no início de sua juventude ao Brasil em 1940, 

fugindo da ameaça nazista em Praga, após passar um ano na Inglaterra, e deixando para 

trás toda a sua família para morrer em campos de concentração, Elizabeth Bishop chega 

aqui 11 anos depois, aos 40 anos de idade e já com uma carreira como poeta. Flusser é 

apenas mais um dos milhares de judeus praguenses que procuram abrigo em algum 

local onde pudessem sobreviver, deixando para trás toda a tradição e as memórias nas 

quais se reconheciam e se projetavam. Bishop é menina órfã, que perde o pai ainda na 

infância, enquanto a mãe passa a vida em internada em uma instituição psiquiátrica. 

Cresce como agregada de parentes e amigos, sem jamais sentir-se em casa.  

  

Ao chegar ao Brasil, Flusser passa quase 20 anos trabalhando em atividades 

práticas e comerciais, distante das aspirações abandonadas com a fuga de Praga, onde 

estudava filosofia na célebre Universidade Carolíngea, que formara muitos intelectuais 

ilustres como Einstein e Rilke. Após aproximar-se de um grupo de intelectuais e artistas 

influentes de São Paulo, torna-se colaborador do Suplemento Literário de O Estado de 

S. Paulo e professor na Universidade de São Paulo (USP) e na Faculdade Armando 

Álvares Penteado (FAAP). Sem nenhum diploma formal, dedica-se à docência 

apaixonadamente e ganha reconhecimento. Nos anos 1970, decepcionado o cenário 

cultural brasileiro, retorna à Europa, baseando-se na Provença. Começa a escrever sua 

autobiografia que só será publicada com a sua morte, em 1991: Bodenlos, uma 

autobiografia filosófica.   

Nos cerca de 30 anos passados no Brasil, Flusser constrói família e uma sólida 

carreira que o permite tornar-se intelectual conhecido mundialmente quando retorna à 
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Europa, e escreve cinco livros, dois deles jamais publicados em vida. Seja como teórico 

das novas mídias, de filosofia da ciência e da linguagem, ou como pensador da 

fenomenologia, sua marca é a provocação e a livre reflexão; sem jamais associar-se a 

nenhuma escola ou linha de pensamento. Mantém-se fiel apenas ao ensaio, única escrita 

capaz de se articular, e ao método de retradução, pelo qual se escreve e traduz nas 

quatro línguas que domina: português, alemão, inglês e francês.  

Bodenlos, uma autobiografia filosófica é um grande ensaio – ou uma reunião de 

fragmentos ensaísticos – dedicado ao período que passa no Brasil. Não segue em 

nenhuma medida uma autobiografia tradicional. Dividida em quatro partes – Monólogo, 

Diálogo, Discurso e Reflexões – rejeita a cronologia e a teleologia. Seu nascimento 

discursivo, no primeiro capítulo chamado Atestado de falta de fundamento, se dá na 

experiência do exílio, cujo “clima” é de absurdo. Com essas palavras, abre o livro: 

O termo “absurdo” significa originalmente “sem fundamento”, 
no sentido de “sem raízes”. [...] A tendência das flores sem raiz 
é o clima da falta de fundamento. O presente livro atestará tal 
clima. [...] 

O termo “absurdo” significa na maioria das vezes “sem 
fundamento” no sentido de “sem significado”. [...] A 
movimentação sem significado, tendo por nada o horizonte, é o 
clima da falta de fundamento. O presente livro atestará tal clima. 
[...] 

O termo “absurdo” significa também sem fundamento no 
sentido de “sem base razoável”. [...] A sensação de estar-se 
boiando é o clima da falta de fundamento. O presente livro 
atestará tal clima. (FLUSSER, 2007, p.19) 

O Monólogo termina com a descoberta d’A língua brasileira, em cujo mergulho 

possibilitará, mais do que expressar-se – quase sempre o primeiro desafios dos exilados 

– encontrar algum espaço naquela estranha sociedade e, a partir daí, tornar-se ensaísta e 

professor. Através dela, que encara como matéria-prima para realizar a vida, Flusser 

troca sua busca de si pelo engajamento na cultura brasileira. A segunda parte do livro, 

Diálogo, é dedicada a textos sobre pessoas que o influenciaram em sua trajetória no 

Brasil. Ao introduzir outros em uma “escrita de si”, Flusser marca uma subjetividade 

formada por contatos e contexto. Os 11 capítulos que se seguem não são dedicados aos 

outros de sua intimidade, mas a artistas e intelectuais, muito deles também exilados, que 

marcaram seu pensamento e seu engajamento na escrita e na filosofia. Falando de Alex 
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Bloch, Milton Vargas, Vicente Ferreira da Silva, Guimarães Rosa, Haroldo de Campos, 

Dora Ferreira da Silva, José Bueno, Romy Fink, Miguel Reale e Mira Schendel, fala 

melhor de si mesmo, em diálogo com o ambiente que o acolheu e ao qual tentava 

integrar-se. Talvez por isso Flusser use “a gente” no lugar da primeira pessoa do 

singular, durante quase toda sua autobiografia. Entende-se como fruto do contato com 

toda a sua gente, aquela que ele escolhe e elege.  

Nesse contexto, é especialmente particular o comentário de Flusser sobre a 

natureza brasileira.  

Mas a vastidão brasileira não era grandiosa, mas coleção enorme 
de inúmeras pequenezas. Eram vales pequenos, cercados de 
colinas pequenas que escondiam outros vales pequenos em 
repetição infinita. Era, pois o contrário da grandiosidade, era 
enfado. Não importava em qual direção a gente se dirigia, e 
quantas centenas de quilômetros viajava: sempre encontrava a 
mesma natureza. Custava, até a gente se render à evidência de 
tal falta inacreditável de variedade. Até compreender que este 
era justamente o terror da natureza brasileira: destrói e tritura 
pela monotonia da pequenez eternamente repetida. De nada 
adiantam em tal monotonia os rios-colosso que a cortam: são 
muito menores que os pequenos rios europeus, por falta de 
perspectiva. Em suma: é natureza que nem abriga nem causa 
espanto, mas tritura. Nela era impossível viver para encontrar-
se. (FLUSSER, 2007. p. 90-91) 

A natureza brasileira é vista por Flusser na chave da ausência. Nela se refletem 

apenas a impossibilidade de retorno ao familiar e conhecido, e ao mesmo tempo sua 

própria inadequação no novo ambiente. Mas, se a natureza acentua seu deslocamento, a 

nova língua e as pessoas que cita constituem-se em sua nova “casa”. Seguem-se às duas 

primeiras partes de Bodenlos, Discurso, com capítulos sobre filosofia da ciência e teoria 

da comunicação, matérias com as quais iniciou sua vida de docente, e Reflexões, textos 

sobre as implicações do exílio e do não pertencimento da condição de estrangeiro. 

Prática teórica e experiência são, portanto, colocadas lado a lado na construção de si, 

alertando para um eu que supera a mera fragmentação, compreendendo-se como fruto 

de ações e tensões. Cada parte de sua autobiografia se abre para a seguinte não em uma 

lógica cronológica, mas de escolha. 

É preciso ressaltar que, embora Bodenlos se centre em torno do período ou das 

questões relacionadas à experiência de Flusser no e/ou sobre o Brasil, o livro é escrito 

em novo exílio. Após tentar engajar-se na cultura e na realidade brasileiras, Flusser, de 
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volta à Europa, passa a defender a condição de apatridade como seu próprio estar no 

mundo, abandonando qualquer desejo de relação com a terra. Esse é o teor da última 

parte de sua autobiografia, onde compara habitat com hábito: o que caracteriza o hábito 

é não ter consciência dele. Para ele “pátria não é um valor eterno, mas uma função de 

uma técnica específica” e apenas o abandono possibilitaria a verdadeira liberdade de 

escolha. Em suas palavras, existiriam fios invisíveis e inconscientes atando os 

domiciliados aos homens e às coisas da pátria; o cordão umbilical dos preconceitos e 

julgamentos que promovem a mesma falta de perspectiva que Flusser caracterizará tanto 

a natureza, quanto a sociedade brasileira, uma vez que vê cortados os fios que o atavam 

a ela.  

 

 Elizabeth Bishop prefigura um outro tipo de experiência de exílio. Em vez de 

experimentar uma perda ou expulsão que a confrontasse com a necessidade de encontrar 

novo lugar, é como se nascesse na ausência e se lançasse em viagens para escapar do 

não-lugar que era sua vida. Somada à sua orfandade, Bishop vivia, desde que fora 

obrigada a deixar os avós maternos, lutando contra intensas e sofridas crises de asma e, 

mais tarde, de alcoolismo, além da solidão da homossexualidade em uma sociedade 

protestante. Nesse movimento, embarca para uma viagem de circum-navegação da 

América e faz uma escala no Brasil. O que era para durar poucas semanas, se torna 16 

anos quando conhece Maria Carlota Costallat de Macedo Soares, com quem viverá uma 

intensa história de amor e uma inserção problemática na sociedade carioca. Lota lhe 

abre as portas de um pequeno paraíso particular, sua casa nos arredores de Petrópolis, 

chamada Samambaia. Aí, o tucano que ganha dos vizinhos refugiados poloneses, as 

intensas águas da chuva e as numerosas borboletas coloridas inspiram uma poesia 

descritiva que parece florescer ante o colorido novo.  

 O período em que Bishop passa no Brasil pode ser acompanhado através da 

vasta correspondência reunida no livro Uma Arte, onde se percebe a pulsação do 

encanto e da felicidade que finalmente encontra numa terra de frutas exóticas, em que 

porteiros e zeladores a chamam de “senhora” e “minha filha” na mesma frase e com a 

mesma horizontalidade; em que suas alergias e doenças são tratadas com cuidado e 

afeto. “(...) meu sangue anglo-saxão aos poucos está se desligando do ciclo das estações, 
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e estou perfeitamente disposta a viver na mais total confusão quanto às estações, frutas, 

línguas, geografia, tudo.”1  

 Nos primeiros anos, o Brasil é visto e vivido por Bishop do alto de uma 

montanha quase mágica, como um não-lugar onde pode se reinventar e fazer coisas que 

nunca tinha pensado, como dirigir, ter um tucano, trabalhar intensamente e viver o 

amor. “Estou trabalhando de verdade, escrevendo uns contos e um poema longo sobre o 

Brasil, e fora a asma as coisas não poderiam estar melhores.”2 A relação se torna 

conflituosa quando desce os cerca de 80 quilômetros que a separam da casa de Lota na 

orla do Rio, onde seu eldorado derrete entre ladrõezinhos pobres e onde uma elite 

pequena a ponto de todos se conhecerem e parecem parentes a espanta com seu inglês 

fluente. Em carta ao casal de amigos americanos, diz: 

[...] Gostaríamos muitíssimo de conhecer o senhor Gross – ou 
doutor Gross, como imagino que ele seja. (Quase todo homem 
que se conhece aqui, pertencente às classes respeitáveis, é 
doutor. Acho que até eu sou doutora, graças a meu mísero 
diploma de bacharel) Além disso, todo mundo que a gente 
conhece fala inglês, e como vocês dizem às vezes eu nem sei 
como eles conseguem. Diz a Lota que os brasileiros, como os 
russos, têm que ser bons em línguas, porque ninguém fala 
português. (GIROUX, 1995. p. 288) 

 Entre as relações que Bishop tece no Brasil, estão vários poetas como Manuel 

Bandeira, Vinícius de Morais, João Cabral de Melo Neto, apenas para citar poucos 

exemplos que, inclusive, traduzirá para o inglês. Mas também uma série de políticos, 

como Carlos Lacerda e incontáveis socialites e intelectuais, ao lado dos quais jamais se 

sentirá perfeitamente à vontade, muito embora todos compartilhassem as leituras 

constantes da Time, da New Yorker e da edição internacional do N.Y. Times. Essa 

relação ambígua com um deslocamento que de certa forma não se incomoda em 

desfazer, e um pequeno círculo social ao qual, sem interesse, se contenta, talvez 

explique em parte seu desinteresse em aprender a língua local.  

 O deslocamento de Elizabeth Bishop não se relaciona com a impossibilidade de 

retornar à casa, mas à falta de uma casa. O vínculo com Lota, e por conseguinte com o 

Brasil, começa a degringolar quando começam a passar tempo demais no Rio, em 

função da construção do Parque do Flamengo. As crises de alcoolismo de Bishop 
																																																													
1 GIROUX, 1995. p. 246 
2 Idem. p. 248 
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voltam a tornar-se recorrentes e ela assume um emprego nos Estados Unidos para se 

distanciar, embora ainda viesse ao Brasil e chegasse a comprar uma casa em Ouro Preto. 

Após a morte de Lota e já oficialmente baseada na América, vai a Brasil com sua nova 

companheira, mas jamais experimenta o mesmo Brasil. É a casa de Samambaia que 

configura seu lugar.  

Enquanto, no Brasil, Bishop se distancia do mundo real local – suas cartas, 

veículo de expressão das impressões pessoais, só foram publicadas após sua morte –, ao 

retornar para os Estados Unidos, parece empreender uma busca eterna por recriar uma 

espécie de Brasil. Ela, que nunca aprendeu inteiramente o português, dedica-se à 

tradução poetas publicados em uma antologia brasileira em 1972, e entre seus projetos 

está um não realizado livro sobre o Brasil, para o qual havia ganhado uma bolsa da 

Fundação Rockefeller. Publica vários poemas da fase brasileira ou que remetem às 

experiências vividas por aqui e escreve prosa sobre o Brasil: Trip do Vigia e To the 

botequim and back. Paulo Henriques Britto, tradutor brasileiro da poeta, conta que 

pouco antes de morrer, Bishop compra um apartamento no porto de Boston, que decora 

quase exclusivamente com elementos brasileiros, de artesanatos a referências religiosas, 

sobre a qual conta à amiga Ashley Brown, em carta de 1973: “A vista não chega aos pés 

do Rio, mas sem dúvida é melhor do que a Brattle Street”.3 

  

Flusser e Bishop tiveram suas vidas profunda e contraditoriamente marcadas pelo 

período que passaram no Brasil, embora nada possa aproximar suas experiências. No 

que toca à escrita, percorrem caminhos opostos – Flusser do aprendizado obstinado da 

língua, que lhe abre a inspiração para um tipo particular de escrita, a ensaística, baseada 

em autotraduções constantes; Bishop do total desinteresse ao português, que nunca 

aprende, mas do qual não consegue se furtar, seja pelo uso de diversas palavras em seus 

poemas, seja porque empreende diversas tentativas de traduções de escritos brasileiros 

para o inglês – para, ambos, adotarem a liberdade como critério principal de escrita. Se 

os ensaios de Flusser são gênero sem fundamento, uma vez que se caracterizam pela 

negação de todo o método, e que partem da experiência, combinando o pessoal, formal 

e o informativo, Bishop ao longo de sua carreira, jamais se fixa em uma métrica ou um 

																																																													
3 GIROUX, 1995. p. 641	
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tipo de poesia. Percorre diferentes tipos de verso, obedecendo o que acredita ser mais 

conveniente, e chega a publicar prosa e poemas em prosa.  

Bishop toma a natureza brasileira como musa para sua poesia e mantém intensa 

correspondência na qual registra opiniões e impressões que pouco ousava abrir 

publicamente, mas nos 16 anos que aqui passa, parece estar no Brasil como em qualquer 

outro lugar. Socialmente perfeitamente inserida na elite carioca, permanece deslocada e 

distante. Estranhamente é fora do Brasil que se volta a ele e termina em qualquer lugar 

como se aqui estivesse. Flusser se engaja a tal ponto na cultura brasileira que se torna 

professor influente de toda uma geração de jovens, coeditor da Revista Brasileira de 

Filosofia e colunista de um dos principais jornais do país. Quando sai do país, passa 20 

anos tentando processar a experiência brasileira que define sua vida, sobretudo no 

sentido da desilusão de engajar-se em um lugar.  

 Trata-se de experiências que redefinem relações com a memória e a 

subjetividade, além da mais evidente, com o espaço. Atravessam todas essas dimensões, 

atravessando culturas e criando um entre-lugar que parece nunca ser estável. Ao mesmo 

tempo, essas experiências criam lugares de mediação da cultura brasileira alhures. 

Lugares alternativos e pessoais, é verdade, mas que não devem ser ignorados como 

peças importantes de compreensão e interpretação dessa cultura formada por tantos 

elementos estrangeiros e paradoxais, sob a imagem imperativa dos braços abertos.  
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CENAS DO CONTEMPORÂNEO NAS POÉTICAS NARRATIVAS DO 

BRASILEIRO BERNARDO CARVALHO E DO ARGENTINO SERGIO 

CHEJFEC 

                                                                                          

                                                                      Rafaela Cassia Procknov (USP) 
                                                                    

 
RESUMO: Na condição de pesquisadores de literatura do presente milênio, movemo-nos por 
um solo avesso às fórmulas totalizantes e que abre caminho ao pensamento heteróclito. Tempo 
em que as rápidas transformações socioculturais desafiam as matrizes binárias de acesso ao 
mundo e nos convidam a redefinir nossa prática, tornando-a uma abordagem multifocal. Para 
prosseguirmos nessa direção, é fundamental resistirmos ao que se essencializou na crítica como 
o modo de se pensar o latino-americano. Partindo-se da premissa de que a nossa época 
reorganizou, sobretudo através das várias metamorfoses do capital, as relações entre o nacional 
e o global; entre o público e o privado; entre o particular e o universal, parece-nos pertinente 
indagar o lugar da chamada produção simbólica nessa realocação de paradigmas. Nessa alçada, 
se a literatura no auge da modernidade foi uma das expressões dessas dicotomias, na cena do 
agora as tem problematizado, erguendo uma reconfiguração do espaço literário. Diante do 
exposto, propomos uma reflexão acerca das políticas de escritura que a literatura contemporânea 
tem se valido para elaborar as recomposições socioculturais do tempo (a nova indústria da 
informação; as mudanças da noção de cidadania; de identidade; de nação, etc.). Para tanto, 
analisaremos as obras Reprodução (2013), de Bernardo Carvalho e Los incompletos (2004), de 
Sergio Chejfec. Aquela nos permite interrogar como a cultura da internet tem moldado uma 
subjetividade outra. Dessa maneira, como se daria hoje a relação entre sujeito e conhecimento? 
Quais os limites entre a opinião e o saber?A internet remodelou as relações espaços-temporais?  
Por ouro lado, esta coloca-nos a pergunta acerca de como se perfila uma identidade não 
associada a um território nacional. Assim sendo, quais os sentidos que mobilizam a noção de 
um sujeito planetário que se constitui no fora de pertencimento? Buscaremos realizar uma 
leitura mais aberta a perguntas do que a respostas conformadoras.  
 
Palavras-chave: Bernardo Carvalho; reconfigurações socioculturais; Sergio Chejfec.  

 

1. A cena do contemporâneo  

No contexto do presente milênio, atravessado, inevitavelmente, pelo 

esmorecimento das perspectivas telúricas do conhecimento, importante se mostra ao 

intérprete da cena cultural do agora escapar às clivagens monolíticas e abrir-se, na 
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medida do possível, à abordagem multifocal. Noutras palavras, se não se pretende 

incorrer em insipiência epistemológica, não se pode elidir a perda de sentido do mundo 

e, por conseguinte, ocultar os giros (linguístico, subjetivo, cultural) que esta 

desembocou. 

Não se trata, tampouco, de aderir, na posição de pesquisadores da cultura ou, 

mais especificamente, do chamado campo da literatura, às visões apocalípticas que 

decretaram uma sequência de derrocadas e de mortes, como o fim da história ou das 

artes. É, antes de tudo, admitir, talvez, que tais mortes não sepultaram a “coisa”, mas as 

representações fixas desta.  

Nesse sentido, o reconhecimento de que não há uma categoria fundamental de 

análise literária, seja esta qual for - raça, classe, gênero ou nação - é a aposta na não 

naturalização dos sistemas de representação. É assumir, assim, que a realidade não pode 

ser dita, ela toda, por nenhum enquadramento absoluto. Desse modo, pensar a palavra 

criativa é problematizar todo e qualquer intento de congelá-la numa imagem unívoca.  

No que diz respeito ao discurso crítico literário, em terras latino-americanas, 

configurou-se uma tradição que indagava o continente a partir da ideia de formação 

ancorada, por sua vez, na história das nações. No entanto, partindo-se da premissa de 

que o tempo presente reorganizou, principalmente, através das várias metamorfoses do 

capital, as relações entre o nacional e o global; entre o público e o privado e entre o 

particular e o universal, faz-se urgente considerar também as mutações suscitadas no 

espectro do repertório teórico. Além disso, urge indagar o lugar da produção simbólica 

das artes nessa realocação de paradigmas.  

Diante do exposto, se a literatura brasileira, em grande medida, no auge da 

modernidade foi uma das expressões de tais dicotomias, na contemporaneidade as tem 

matizado, erguendo uma reconfiguração do espaço literário. É no bojo dessa 

retextualização que, aparentemente, se inscreve Reprodução, de Bernardo Carvalho,  e 

Los incompletos, de Sergio Chejfec, colocadas em destaque em nossas linhas. 

 

2. A era digital  

 A antiga dualidade informação versus conhecimento, especialista versus público 

leigo, no contexto do universo digital, ganhou novos contornos. É, exatamente, por 
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possibilitar a qualquer pessoa discorrer sobre o que lhe convier que alguns teóricos 

enfatizam o caráter democratizante da rede1.  

 A internet possibilitou o emergir de uma gramática distinta aos preceitos do 

binário. A figura do especialista em política, economia, artes, etc., que escrevia no 

jornal, mobilizava a noção de domínio de um saber competente diferente do saber do 

homem comum.  

  As teias virtuais, nessa alçada, fizeram de cada ser humano um portador de 

saberes, não o Saber dos expertos, mas aquele, mediado pelo corte subjetivo, em que 

opinião/informação e conhecimento se entrecruzam.  

  Nas redes, como afirma Beatriz Sarlo (2003), o peso da intimidade adquire 

(quase) a mesma significação que o da esfera pública. Inclusive, tal cisão torna-se 

ineficiente quando notícias sobre a vida doméstica de um político, por exemplo, são 

postas e divulgadas, pela imprensa, em pé de igualdade com a plataforma eleitoral do 

candidato.  

 O cenário virtual parece haver descortinado, de certa maneira, a artificialidade 

dos muros erguidos pela modernidade. Nas redes, o véu de suposta neutralidade e de 

transparência que maculava a figura do intelectual, autorizado pela ciência, rasgou-se. 

Nelas, a informação “objetiva”, a separação entre sujeito e objeto do discurso, não tem 

encontrado um solo fértil. Assim, o jornalista que escreve no jornal, provavelmente, não 

ganhará notoriedade se não publicar também em um blog ou não criar um perfil no 

facebook, em que, aliado ao conteúdo veiculado, crie imagens de si mesmo e as 

imbrique à mensagem divulgada, pondera Sarlo.  

Na chamada era da informação, em que um indivíduo pode conectar-se a outro, 

desafiando os limites do espaço/tempo, a cultura digital parece haver alterado a própria 

razão humana. Não são apenas os objetos que, subordinados aos imperativos do capital, 

são arquitetados sob a égide da obsolescência programada, mas também, nós, os 

humanos, inseridos na lógica da aceleração do tempo, tivemos, defendem alguns 

teóricos, a memória e a psique redimensionadas2.  

A era da informação teria propiciado o delineamento de subjetividades próprias 

ao tempo presente: indivíduos mergulhados nos dispositivos virtuais, blogs, redes 

                                                             
1 A respeito da era digital há variados estudos, em diversas linhas interpretativas, ver TAPSCOTT (2010), 
TÜRCKE (2015), CARR (2011), etc.  
 
2 Christoph Türcke (2015) afirma que o chamado déficit de atenção não atinge somente os leitores 
comuns, alcança mesmo os chamados leitores intelectuais, nesse sentido, a dificuldade de concentração 
deveria ser pensada num corte de época e, em termos, de uma perspectiva cultural global.  
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sociais, instagram, etc., que criam “espetáculos de realidade” de si e do mundo e cuja 

dicotomia real/virtual/real/ficção não parece potente para pensá-los.  

Em “O animal político na web” a referida pesquisadora argentina reflete sobre as 

subjetividades do nosso tempo. Para ela, os internautas são potenciais bichos políticos 

na web. E o são, já que se sentem pequenos deuses do cotidiano e se dispõem a opinar 

sobre a realidade, sem a mediação das antigas instâncias autorizadas a fazê-lo. No 

entanto, nem tudo são flores. Se as redes proporcionaram a chamada democratização da 

circulação e produção de ideias, por outro lado, trouxeram à baila indivíduos, 

aparentemente, mais aptos a proliferar opiniões do que a escutar, a refletir.  

Se a comunicação humana pressupõe a dinâmica da interação, em que não há 

locutor sem interlocutor, o eu sem o outro, a emergência de sujeitos, nas redes, que 

buscam construírem-se a si mesmos fora da trama do espelho, movendo-se, em larga 

escala, egoicamente, pode revelar alguns impasses.   

Um dos principais impasses, explica Sarlo, oriundos da cultura digital é a falsa 

percepção de que se trata, somente, de um ambiente interativo/participativo, pois, na 

ânsia de performarem-se a si próprios, os indivíduos não estariam abertos, 

substancialmente, ao debate, à pluralidade de ideias. Além disso, a tal interatividade, na 

web, assumiria uma estrutura de boato. Citamo-la: 

 

O princípio do encadeamento estabelece uma espécie de equivalência: 
o perfil de alguém real certifica o blog de onde se “linka” a uma 

notícia falsa, a um boato ou ao Facebook de propaganda de um 
funcionário. A presença na web não obedece às leis de produção da 
informação nem de difusão da opinião comuns há dez anos. É outra 
lógica, mais semelhante à dinâmica do boato. Um jornalista, um 
funcionário, um político, um indivíduo que conseguiu que seu nome 
seja reconhecido diz algo. Tirou isso do rádio, do que escutou na 
calçada, do que lhe contou um amigo, do que lhe convém que se saiba, 
e o converte em fato. A partir desse momento, deixa-se de discutir seu 
caráter factual, as intenções que estão por trás do dado comunicado ou 
as conseqüências que se quer provocar com o que supostamente 
ocorreu. As coisas se dão como certas, como acontece com o boato, 
que é expansivo e não leva em conta o valor de verdade daquilo que se 
difunde. O encadeamento potencializa essa lógica do boato ao 
multiplicar a mesma coisa em vários lugares que parecem ser 
diferentes. Produz um circuito que é mais autorizado e verossímil que 
qualquer outro porque confirma a ideia de que os meios estabelecidos 
(e anteriores à web) invariavelmente escondem alguma coisa. O boato 
desmascara esses ocultamentos e se adapta bem às teorias 
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conspiratórias, que são seu modelo interpretativo predileto. (SARLO, 
2011, s/p).  

 

As potencialidades da web, com seus prós e contras, não fascinam apenas os 

inúmeros teóricos que têm refletido sobre o tema, mas também os artistas e os 

escritores. Bernardo Carvalho, em seu último romance, Reprodução, de 2013, 

apresenta-nos um texto, como trataremos de elucubrar na próxima seção, em que a 

experiência da contemporaneidade salta aos nossos olhos.  

 

3. Sobre Reprodução  

Um estudante de chinês, brasileiro, encontra, por acaso, a sua ex- professora da 

língua no aeroporto de Guarulhos. Quando, no entanto, tenta aproximar-se dela para 

perguntar-lhe por que razão abandonou as aulas do nível intermediário do idioma, é 

arrancado, juntamente com a moça da fila de embarque, por um agente da polícia 

federal. Esta é a cena de abertura do romance de Bernardo de Carvalho. É a única cena 

que apresenta um tom factual. A partir desta, não sabemos se o que acontece é realidade 

ou devaneio da cabeça do excêntrico protagonista da estória.  

O livro está dividido em três capítulos: I. “A língua do futuro”; II. “A língua do 

passado” e III. “A língua do presente”. No primeiro, o estudante de chinês é 

interrogado, o agente da polícia federal tenta perscrutar que tipo de relação ele possui 

com a chinesa e se está envolvido também no delito pelo qual a mulher foi acusada. No 

segundo, ocorre uma conversa entre o investigador e uma delegada, numa sala ao lado 

da que está detido o estudante e, no último, assistimos, uma vez mais, ao interrogatório 

ao estudante de chinês.  

A noção do tempo contínuo, cronológico, é esfacelada no romance. Os próprios 

títulos dos capítulos deixam entrever isso, pois não temos, em ordem sequencial, a 

língua do passado, a do presente e, finalmente, a do futuro, mas, a do futuro, a do 

presente e a do passado, nomeando as partes do texto. Além disso, em todos os 

capítulos, não há diferenciação do que seriam essas línguas. Poderíamos supor que “a 

língua do futuro” seria uma espécie de língua ideal, síntese de todas as outras, em que as 

falhas de comunicação inexistem, em que o que se fala é, exatamente, o que o outro 

escuta e, ainda, que é uma língua capaz de abarcar, por completo, o ontológico do 
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mundo. Não obstante, Reprodução não cede espaço para o afã totalizante. Deparamo-

nos, em todo o texto, com um imenso hiato entre o que se fala e o que se escuta. O 

diálogo entre o estudante de chinês e o investigador da polícia federal, nos capítulos I e 

III, na verdade, são longos monólogos, já que, supostamente, temos acesso às perguntas 

que o agente do Estado faz ao detido através das respostas deste.  

  A língua chinesa que, no imaginário do estudante de chinês, é a língua que 

dominará o mundo e com a qual ele mantém uma espécie de fetiche, ironicamente é o 

território do desconhecido a ele. Estudou-a por seis anos e não consegue expressar nem 

as fórmulas mais simples de saudação e despedida no idioma.          

Os três capítulos, formados cada um por uma espécie de parágrafo único, 

desmantelam o ímpeto por diálogos e por acontecimentos do leitor. Os longos 

monólogos do estudante de chinês rasuram o princípio da coesão sintática e nos inserem 

em um universo em que o referente é obliterado.  

O referente é obliterado não por dizer respeito a um texto voltado aos 

incessantes experimentalismos com a linguagem, em que o que está em evidência é, 

apenas, os procedimentos que constituem o romance. Aqui, obstrui-se o referente ao não 

poder-se traduzir o mundo através da forma, ao potencializarem-se os dilemas do tempo 

sem, contudo, cair-se no panfletário ou apostar-se nas retóricas desgastadas pelo 

mercado, de cariz previsível e linear. Assim, como poderíamos ler as falas do estudante 

de chinês, as quais parecem desafiar os pressupostos éticos e de respeito à alteridade? 

O discurso de ataque a negros, gays, judeus, etc., proferido pelo estudante de 

chinês, remete-nos às (já) mencionadas considerações de Beatriz Sarlo, dado que 

inferimos, pelo tom raivoso, sem fundamento e repetitivo da fala do personagem, que se 

trataria da elaboração estética do perfil de internauta que a pesquisadora denomina “o 

animal político na web”: indivíduos que se sentem autorizados a falar sobre qualquer 

temática e mesclam, sem hesitação e diferenciação, a opinião à informação, o boato ao 

fato, a mentira à verdade.    

O estudante de chinês move-se de acordo com a chamada teoria da conspiração, 

para ele, há algo de oculto em toda e qualquer informação. A cada disparate que enuncia 

diz ao seu, suposto, interlocutor: “Você não lê jornal, não navega na internet? eu 

escrevo em um blog, etc.”.  O personagem, aparentemente, tenta validar no mundo real 

a lógica do encadeamento da web. É como se buscasse uma equivalência entre o que 

pensa, o que acontece ao seu redor e as notícias que lê. Como tal correspondência é 

impossível, e ele não parece perceber, cria-se uma atmosfera de esquizofrenia no relato. 
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Inclusive, como não há a intromissão do deus demiurgo na narrativa (o narrador), 

organizando os sucessos, não sabemos, em que medida, esse sujeito acredita, de fato, no 

que diz.  

É justamente pela impossibilidade de o leitor identificar o que, de fato, se passa 

na narrativa (não sabemos, por exemplo, se houve realmente a conversa entre o agente 

da policia federal e uma delegada, se o estudante de chinês é quem diz ser, um ex- 

funcionário do mercado financeiro), é que não conseguimos ler as falas do personagem 

de acordo com princípios éticos e tampouco segundo as convenções do código realista 

de representação.  

Assumir que Reprodução mobiliza discursos e padrões de comportamento 

típicos do tempo é, somente, um dos pontos de reflexão sobre a obra. O mais instigante, 

dessa maneira, é termos, em cena, falas sobre: o direito à liberdade individual; a 

ascensão de um país (a China) no cenário global; o mercado paralelo internacional (de 

drogas?), etc., ou seja, debates de cunho político sem, contudo, termos uma escritura 

panfletária, engajada. 

 A detenção arbitrária do estudante de chinês, ao tentar embarcar para a China, 

lembra-nos de um mundo em que a livre circulação é efetiva, apenas, para as 

mercadorias, não para as pessoas. O personagem, embora se projete como um homem 

oriundo do mundo dos negócios, da especulação, é tratado mais como um ser humano 

destituído de direito, tendo seu direito de ir e vir suspenso, do que como um cidadão, de 

fato 3.  

  As tessituras do político não ganham um contorno utópico em Reprodução, 

pois não há “um acerto de contas” entre os, supostamente, injustiçados, o estudante e a 

chinesa, e os dispositivos do Estado que os detiveram. Não há uma resolução final para 

a cena de abertura da narrativa, a qual, em tese, teria colocado ambos os personagens 

em um engodo. Aliás, o fim da estória deixa entrever que o incerto, o engano, é o 

próprio motivo da literatura. E o incerto é o próprio ser literário, pois, neste, discursos 

tão engessados, tão duais, como os da esfera da política, podem circular numa zona de 

incomunicabilidade, em que os pressupostos da comunicação e da “certeza” são postos 

em xeque.  

                                                             
3 Deleuze (2000) afirma, nesse sentido, que os direitos do homem não salvam, não dizem coisa alguma 
acerca dos seres humanos destituídos de direito. Para o filósofo, a defesa dos direitos da pessoa humana 
deve ser extensiva à crítica interna a toda democracia.  
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   Em suma, Reprodução parece interrogar o contemporâneo e o faz através da 

envergadura que confere à forma da narrativa: a rasura na lógica causal que, para nos 

expressarmos de acordo com Barthes, é o signo da pacificação do mundo e do pacto do 

escritor com a sociedade (burguesa). No texto de Bernardo de Carvalho o “isso gerou 

aquilo” não comparece e o mundo não está ordenado pela síntese conciliadora. Temos, 

ao contrário disso, uma narrativa feita sob a égide da verborragia de um personagem, 

sem a primazia à transparência dos diálogos, ao andamento (dinâmico) das ações e sem 

a densidade psicológica das criaturas do romance. Reprodução é, pois, a cópia fiel da 

estrutura, inapreensível, do próprio presente.  

O tempo presente tem ressignificado também a relação da literatura (e da própria 

crítica) com o discurso do nacional. Sendo assim, a ideia da formação, ou seja, o ímpeto 

dos intelectuais e dos artistas de interpretarem os problemas históricos, sociais, 

econômicos de um Estado/nação e o que caracterizaria a cultura nacional e, por 

conseguinte, os modos de ser de um determinado povo parece relegada ao passado ou, 

em outros termos, à modernidade (alta). Tal guinada na conformação da teoria e das 

artes é, aparentemente, desdobramento de uma época em que não são os agentes, os 

protagonistas, que disputavam a legitimidade da autoridade (do fundamento) que estão 

em xeque. Dito de outro modo, não se trata, como antes, de indagar quem ocupa (por 

uma espécie de direito) o poder de instaurar a medida do mundo, da vida, do universo, 

(Deus, o homem, a ciência). Chegou-se a era em que nenhuma categoria transcende a 

história e, nessa alçada, nenhum SABER, em exclusividade, sem relação com os 

demais, pode reivindicar o absoluto. Nesse sentido, a obra Los incompletos, de Sergio 

Chejfec, parece dialogar, substancialmente, com as questões da contemporaneidade, 

como trataremos de abordar na seção subsequente.  

 

4. Sobre Los incompletos 

Os significantes da língua, dos costumes, da história, da religião, etc., 

amplamente mobilizados na literatura, em sua expressão moderna, são, formalmente, 

subvertidos em Los incompletos. Assim, a herança romântica (de amplo eco na tradição 

das literaturas ocidentais no século XX), de delinear os personagens em contiguidade 

com uma cultura local não é mobilizada na obra. Deparamo-nos, nesta, com a narração 
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em primeira pessoa, de um personagem que recebe pistas, através de enigmáticas cartas 

e de cartões postais, do paradeiro de um amigo do passado.  

Ambos os personagens são figurados como argentinos, o personagem narrador 

não nomeado e o viajante Félix. No entanto, a construção cultural identitária não perfila 

o ser deste último. Por outras palavras, o que se poderia reconhecer como signo de 

argentinidade não o associa aos seus conterrâneos. Desse modo, as esporádicas notícias 

que envia ao conhecido de outrora, dos lugares mais inusitados, como Moscou, por 

exemplo, não desvela a edificação de um vínculo entre compatriotas ou, mesmo, entre 

amigos. Sugere- se, antes, da relação entre eles, a impossibilidade da experiência. A 

experiência estaria esvaziada de sentido aqui, já que não se pode (mais) delinear o perfil 

de uma existência nos limiares da comunidade imaginada4, não se pode estabelecer um 

elo ao que se viveu e, dessa maneira, não seria possível narrar o ontológico. Um dos 

recursos mais expressivos na narrativa, que assinalam essa impossibilidade de conferir 

um princípio organizador ao mundo, é o lugar de inscrição das epístolas.  

O gênero epistolar, historicamente, atrelado ao referente é, na obra, destituído de 

significado referencial, sendo apenas uma espécie de disparador textual, pois, ao ler os 

cartões postais que recebe de Félix, o narrador constrói a narrativa. Esta é tecida pelo 

não dito. Por meio do que as cartas não enunciam, e estas não remetem às pegadas da 

trajetória de Félix, o narrador dá vazão à imaginação e oferece-nos um universo 

povoado por seres projetados e incompletos.  

Os diversos territórios pelos quais Félix passa, bem como o seu país de 

nascimento, a Argentina, não lhe conferem a percepção de pertencimento. Destarte, as 

viagens que o personagem empreende parecem distintas às que o herói do romance 

burguês realizava, as quais, de certa maneira, dotavam-lhe de algum tipo de aprendizado 

e  mudança de olhar sobre a realidade circundante.  

Os espaços geográficos, na narrativa, antes de nos remeterem a mapas de 

comunidades imaginadas, com seres em consócio entre si, coloca-nos frente a um 

mundo de perfeito desamparo e solidão. Sendo assim, Buenos Aires, Moscou, 

Barcelona (ou qualquer metrópole) não restitui uma origem, não oferece ao sujeito a 

compreensão de si e do universo. Além disso, a condição de Félix não seria exclusiva à 

do viajante, mas metáfora do próprio esfacelamento da experiência no presente.  

                                                             
4 Com a ideia de comunidade imaginada referimo-nos às formulações de Benedict Anderson (2008), que 
afirma que o nacionalismo não é uma simples ideologia, mas uma construção cultural que tende a 
alcançar a população de um território de forma homogênea e consensual, proporcionando a criação de 
laços, imaginários, de fraternidade e de solidariedade entre os membros de uma nação.  
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A atmosfera da narrativa coloca em primeiro plano a escrita enquanto devir. É a 

própria cena da escrita, sempre provisória, não transparente, que está em foco. Dessa 

maneira, quando o narrador reflete acerca do caráter inacabado daquilo que narra, das 

lacunas dos cartões enviados por Félix, deixa entrever que, em literatura, a distinção 

entre sonho e realidade, entre realidade e ficção e as inúmeras dualidades erguidas pela 

cultura são, potencialmente, transgredidas.  

 Em síntese, Los incompletos não parece mobilizar o lugar do cosmopolitismo e, 

tampouco, o do humanismo, pois Félix não seria exatamente um cidadão do mundo, o 

qual seria permeado pelas várias culturas e, em certo sentido, um misto de todas elas. 

Não se trataria, ainda, de um ser que toma para si a dor de todos os homens e que tem a 

totalidade da humanidade como destino. Ele é, aparentemente, um apátrida, um errante, 

aquele ser que, assim como a própria escrita, não congrega uma origem. Está, dessa 

maneira, totalmente desamparado e inabilitado às leituras projetistas, utópicas e 

conciliatórias.  

 

5. Linhas finais   

O argentino Damian Tabarovsky (2011), com a noção de “literatura de 

izquierda”, indaga quais seriam os lugares da narrativa, do romance, no contexto do 

milênio.   

Para Tabarovsky, o romance contemporâneo teria feito da linguagem 

tranquilizante a sua regra. No entanto, não apenas a narrativa do presente teria entrado 

em estado de mediocridade, mas também a própria cultura. Assim, literatura e cultura 

teriam sido “pasteurizadas” pela força do mercado e da Academia que escreveriam 

ambos a favor das convenções, escreveriam “em positivo”.  

Contudo, nem só da hegemonia das formas do mercado ou do forjamento de 

tradições, pela Academia, sobrevive a literatura. Há as criações que se perfazem sob o 

questionamento, permanente, dos paradigmas. A essa literatura que indaga as 

convenções, e não para instaurar o novo como valor, mas para dirigir-se à linguagem, 

Tabarovsky denomina “literatura de izquierda”. 

A literatura de esquerda, inepta às demandas do consumo, aos discursos das 

massas e às estéticas do trivial, nos desvelaria que, ainda que a ciência haja criado 

imensas novidades no âmbito da robótica, que a virtualização da vida nos imponha 
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outro ritmo e velocidade e que a arte pareça haver sido devorada por um mundo em que 

tudo tem valor de mercadoria, nem toda narrativa se rendeu ao “café com leite” da prosa 

simples. Nessa alçada, a pergunta de Magris (2009, p. 1027): “que pode fazer ou ser o 

romance?” desafiaria, somente, as formas que se sujeitaram à banalidade da indústria da 

cultura 5. 

Narrativas como a de Reprodução, que desafiam o ritmo da prosa 

tradicionalmente estruturada em parágrafos e afim aos vetores da coesão, vêm para nos 

dizer que podem (muito) e são. Reprodução é, desse modo, um romance que “arma” 

uma trama para suscitar a sua própria dissolução; propõe um, aparente, diálogo, mas não 

o concretiza, ao nos fazer ouvir (tão somente) a fala quase ininterrupta do estudante; 

convoca o “real” para sugerir que este é (pura) construção, artifício. Por outro lado, 

narrativas como a de Los incompletos corroem a nossa busca pelo referente, ao 

apresentar-nos uma estória que não avança em ritmo progressivo e não estabelece uma 

substância tangível ao universo criado.  

Enfim, Reprodução e Los incompletos, cada qual com a sua política de escritura,  

parece-nos gritar que o objeto da literatura é a linguagem. É a linguagem em constante 

devir, a linguagem que não apresenta um ponto de chegada e nem partida, a linguagem 

que renuncia a toda ideia de origem.  
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A Tradução como Dispositivo Cênico da Palavra em  

Samuel Beckett 

       Fábio Ferreira 

       Doutorando PUC Rio 

       Orientação: Helena Martins  

 

Esta comunicação relata e reflete um embate constante com a obra de Samuel Beckett, 

desdobrando-se em experiência de leitura, análise, pesquisa, tradução e encenação. 

Durante a fala traremos duas experiências de tradução, os textos Bing [1966] e Rockaby 

[1980], o primeiro uma prosa curta escrita incialmente em francês e o segundo um 

dramatículo escrito em inglês e traduzido para o francês.  Nessa mesma ordem fui 

impelido a traduzir Bing por ocasião do Seminário Beckett no CCBB Rio, no decorrer da 

encenação de Esperando Godot, por Zé Celso Martinez Correa [2001]; já Rockaby 

[Cadeira de Balanço], a tradução surge como parte do Seminário BOSQUE/PUC Rio – 

Fragmentos Beckett [julho de 2016], que incluiu a leitura dramática do texto pela atriz 

Carolina Virguez como parte da programação. 

De forma subliminar a ‘tradução’ de Beckett foi sendo necessária na pesquisa sobre o 

autor, par’além da necessidade íntima da leitura bilíngue que o estudioso de sua obra 

necessita desenvolver. Curiosamente a práxis da ‘tradução’ para a leitura, seguida pela 

‘tradução’ para pensar a cena – relação pública dos textos, foi tomando naturalmente mais 

espaço a partir da necessidade de criação de diálogo com os textos. 

Assim, esta exposição tem em si um caráter propriamente extemporâneo na disposição da 

experiência da tradução destes dois textos dispostos em um intervalo de 15 anos de 

diferença como campo de reflexão e pensamento acerca da própria ideia de ‘tradução’ 

como práxis artística de Samuel Beckett.  E em seguida propondo a provocação ao 

pensamento de como a práxis da tradução se configuraria como um ‘dispositivo cênico’ 

através da palavra. 

Ao observar a tessitura destes dois textos beckettianos também teremos a oportunidade 

de analisar as estratégias do autor para desmontar relógios, calendários, ampulhetas e 
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ainda assim propor uma experiência intensa de temporalidades – descontínuas e 

circulares. 

 

A TRADUÇÃO DE BING/PING – FRAGMENTAÇÃO, IMAGEM E JOGO  

Bing pode ser tomado como um texto-instalação, onde um número muito restrito de 

palavras faz surgir e se dissolver, dentro de um determinado ritmo e pulsação, a cena de 

um corpo dentro de um espaço-box muito reduzido, um universo branco iluminado ao 

extremo até a indicação do cinza [penumbra] e do preto [B.O.], com detalhes em azul, 

rosa e vermelho. Um corpo nú, provavelmente masculino. Bing é sem dúvida um esforço 

concentrado de escandir a linguagem ao máximo -  remetendo, por um lado a outros textos 

como Sans, 1969 [Lessness, 1970], Imagination Morte Imaginez, 1964 [imagination dead 

imagine, 1965], e outros textos ultra-curtos reunidos pela Édittions de Minuit na 

publicação "Pour finir encore et autres foirades” [1969]. Por outro lado ainda, podemos 

associá-lo a Worstward Ho, 1982 [Cap au Pire, 1991], pelo aspecto minimalista da escrita 

monossilábica e combinatória de partícula, grãos de linguagem – pensando no atomismo 

na obra de Beckett; e Le Dépeupleur, 1970 [The Lost Ones,1971], pelo aspecto asséptico 

e científico da cena. A cena laboratorial. Futurista. Estes textos apontam para um lugar 

extremo da escrita, impossível na cultura de gêneros da literatura até então. 

Como apontado por Helena Martins, em seu texto de 2009 – Beckett e a Língua dos 

Outros — Que Outros? -, existe na escrita do autor uma tensão apotropista por um lado e 

por outro uma provocação figurativa deslizante.  Ao pensar a tradução sob o signo da 

busca de auteridade, na circunstancia de um autor auto-tradutor, Helena se encontra diante 

da ausência do original, uma vez que o próprio Beckett encara suas traduções-versões 

para o francês ou inglês, como outras criações, e cita o autor: “Escrever o livro de novo 

em outra língua, isto é, de escrever um novo livro” [Knowlson, 2006]. 

Pensando em Walter Benjamin, e no conceito de traduzibilidade de  uma obra, como 

processo histórico, me ocorre pensar na possibilidade de validade do conceito no caso do 

auto-tradutor Samuel Beckett. A proximidade da compreensão do problema do original, 

e da superação do dilema da intraduzibilidade, com a percepção do trabalho do tradutor 

com ‘criador’, ou como aquele que restitui ou amplia as possibilidades de um texto em 

outro contexto histórico, cultural, por fim, semântico – parece plausível. Entretanto, 

pensar ‘processo histórico’ por dentro do texto beckettiano parece incongruente, uma vez 
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que o autor impossibilita a instauração de um tempo cronológico usual no romance ou na 

narrativa. Desde a trilogia de novelas O Expulso, O Calmante, e O Fim, de 1946, Beckett 

se esforçará de forma empedernida em apagar suas pegadas. Abandonar as referências de 

tempo e espaço. Não se referir, criar, imaginar, construir ambientes e temporalidades sob 

o signo da escassez e instabilidade. A extemporaneidade se inscreve como um 

procedimento de mobilidade ou de indefinição temporal.  

Bing é uma a expressão do extemporâneo em Beckett, onde não há História, mas o tempo 

está presente e atuante na própria palavra que soa como um gotejar ritmando a duração 

da operação do texto para projetar uma imagem bruxuleante. 

Relendo recentemente prefácios de traduções de Beckett para o português me reencontrei 

com a edição de Malone Morre, da editora brasiliense, na tradução de Paulo Leminski. E 

Leminski não nos oferece um prefácio, e sim um posfácio, lançando o leitor diretamente 

no fluxo de Malone, e comentando depois. Ali o tradutor aborda dois pontos do nosso 

interesse. Um é quando comenta que para ele era inédito trabalhar uma tradução a partir 

de um duplo original bilíngue “primeiro caso de uma bitradução simultânea”, e ao 

contrário da visão minuciosa de Ana Helena Souza ao analisar as diferentes soluções de 

Beckett para cada língua, completa: “O resultado final, em português, leva em conta 

valores dos textos nas duas línguas.” E acrescenta, “As diferenças entre os dois textos são 

mínimas, Beckett, afinal, é um ótimo tradutor de Beckett.” A questão da outridade 

tematizada por Helena Martins sobre o aspecto da tarefa do tradutor, sobre a ação de 

traduzir e o problema do original é absolutamente pertinente e torna a reflexão sobre o 

traduzir, saborosa. Outro ponto do posfácio de Leminski interessante é a predileção do 

tradutor pela versão em inglês Malone dies, que é posterior a em francês, e a desconfiança 

jocosa do poeta-tradutor de que talvez a primeira versão tenha sido escrita em inglês. E 

atribui a informação oficial ao típico gosto moderno pela farsa. 

Pois a traduzibilidade de Bing me assombrou no momento que desejei tratar do texto e 

me deparei com o[s] originais Bing e Ping, além da transcriação do mestre Haroldo de 

Campos em colaboração com Maria Helena Kopschitz. Então me vi com três textos, e 

com a transcriação em português que reformatou as palavras em uma lista numerada de 

setenta fragmentos. Tal intervenção, além de toda força da reflexão haroldiana sobre 

transcriação, reimaginação, transtextualização, transparadisação, transiliminação e por 

fim, transluciferação, produziu a coragem de agir, uma vez que traduzir transforma o 

esforço da leitura em algo físico além do processo estritamente mental, algo que mobiliza 
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o corpo também. E duas dinâmicas visuais se somaram ao esforço de tradução do texto 

em seu aspecto semântico, serial e rítmico; a questão da opção sempre que possível, de 

palavras curtas, observando o desejo redutor e minimalista do projeto estético do autor, e 

por outro lado, a mancha do papel, o tipo e a cor, assim passando a traduzir com um forte 

influencia do projeto mallarmaico e maiakovskiano, além da poesia concreta de Augusto 

de Campos. O resultado é projeto de um texto instalação neón, em forma de quadrado sob 

quadrado branco, com tipos que aparecem em branco, rosa, cinza, vermelho e preto, 

reportando a peça Quad, de 1981, escrita para televisão, onde figuras monocromáticas e 

encapuzadas caminham sobre um quadrado branco. 

 

TRADUÇÃO/ENCENAÇÃO, PALAVRA/DISPOSITIVO 

O surgimento da figura do encenador – metteur en scène -, se confunde com o surgimento 

do teatro moderno. O palco perde pouco a pouco seu aspecto de espaço pictural 

condicionado pela boca de cena como uma falsa pintura de cavalete emoldurada. A 

encenação é a possibilidade da própria problematização da ideia de cena, espaço cênico, 

relação palco-plateia. Essas linhas a título de preambulo tentam criar um lugar para 

Esperando Godot. Um lugar da recuperação da teatralidade como função específica do 

teatro, e a descoberta de uma cena sem a clausura de gênero de origem aristotélica, e os 

ditames ilusionistas da cena realista do século XIX.  Beckett com Godot, depois Fim de 

Partida e Dias Felizes, será um dos promovedores dessa revolução. A nossa sugestão 

aqui é aproximar dois aspectos dominantes da estética beckettiana, a voz imperativa e o 

diálogo aporético, como dispositivos cênicos, juntamente com outros dois elementos da 

escrita dramática do autor: as rubrica e as notas de orientação (incluindo diagramas de 

cena). 

No aspecto da tradução, já abordamos a característica da práxis do artista no que tange ao 

bilinguismo, mas gostaria de incluir na análise a ideia de uma práxis transmidiática, que 

Beckett irá desenvolver ao escrever para a cena, passar a acompanhar ensaios de suas 

peças e se tornar revisor de seus textos [Gontarski], para por fim, passar a dirigir seus 

textos. Então, estamos falando do escritos-encenador, e na influência mútua que tal  práxis 

assume na produção dos últimos textos e dramatículos como  Ping e Rockaby. 

Obviamente que nesta fala não caberá um justo desenvolvimento destas provocações, mas 

a troca de sugestões nesta direção. 
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Em outro momento, desenvolvi a análise da relação de Samuel Beckett com o diretor 

americano Alain Schneider, através de extensa correspondência, ressaltando uma relação 

entre diretor e autor onde a troca de instruções mútuas poderia ter criado ou contribuído 

para uma ‘formação’ do encenador Beckett, como o aprimoramento do dramaturgo após 

intensificar seu conhecimento dos dispositivos da cena moderna/contemporânea. 

Traduzir e transladar, mover e deslocar.   

Rockaby foi encenada por Alain Schneider com a atriz Billie Whitelaw, estreando em 

1981, em Nova York; depois de intensa troca de indicações, dúvidas sobre a planificação 

das vozes, posição dos braços e pés, intensidade e recorte do desenho da luz. A peça é 

uma destas em que não apenas o preciso uso das rubricas determinam o mecanismo da 

cena, mas também as notas que descrevem dinâmicas e funcionamento minucioso da 

engrenagem da dramaturgia do autor, assim como as vozes; uma que narra e outra que 

instaura a voz gravada e escuta. 

O conceito de dispositivo no teatro é talvez tão antigo quanto o próprio teatro, a questão 

aqui pautada é que provavelmente nenhum escritor ou dramaturgo se deteve de tal 

maneira na observação da precisão de tais dispositivos, que na contemporaneidade se 

tornam conceitualmente mais amplos, talvez em razão mesma da práxis beckettiana e sua 

influência na cena contemporânea. 

‘Mais’, repete a voz da octagenária senhora de Rockaby, num dispositivo de fazer fluir a 

voz gravada e suas emanações extemporânea, entre os dias, década e o tempo da cena 

marcado pelo dispositivo que faz o balanço da cadeira – a voz de comando do encenador 

está em cena ativando o próprio mecanismo da cena, se confundindo com as ações dos 

atores/personagens. 

Ocorre lembrar, entre outros prováveis e interessantes exemplos, o mecanismo da 

dramaturgia/encenação de Play, de 1962, onde o iluminador-performer, enquanto 

dispositivo dispara as vozes de três figuras enterradas em vasos, fazendo fluir ou estancar 

as narrativas, cada vez em que lança o canhão de luz sobre uma das três cabeças, que 

passam a falar convulsivamente. Entrar em cena depende do iluminador disposto no 

proscênio, a vista de todos. O dispositivo cênico está em cena, como parte da cena. Sem 

coxia.  

Não nos cabe aqui anunciar ou discriminar conceitualmente a formulação que Michel 

Foucault dará a Dispositivo em sua obra a partir de Vigiar e Punir, mas porque não, entre 
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tantas sugestões desta nossa fala breve, pegar uma carona na aproximação que Agamben 

faz entre Oiconomia, governança de homens, seres e coisa, com o conceito de Dispositivo 

em Foucault para aproximá-los; em Agamben, governança, de encenação, e de encenação 

com as cenas de punição/repressão em Foucault. E pensar nesse universo de Catastrophé,  

texto de 1982, onde Beckett realiza uma fusão entre uma cena de martírio comandada por 

um personagem nomeado ‘diretor’. 

Estes são alguns traços, linhas, contornos da minha pesquisa acerca da tradução, 

encenação e curadoria, como conceitos dilatados na obra de Samuel Beckett e sua 

projeção na cena contemporânea. 
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OS TEMPOS DA TRADUÇÃO – UM PENSAMENTO SOBRE A HERANÇA 

Iamni Reche Bezerra (UFPR)

Mauricio Mendonça Cardozo (UFPR)

Resumo:  Esta comunicação pretende discutir  a tradução no horizonte da questão do tempo.
Comumente  reduzida  à  continuidade  dos  dizeres  emitidos  pelo  texto  original,  portanto
responsável  por  uma  espécie  de  sobrevida  desse  original  em outra  língua,  a  tradução  fica
submetida à preservação de uma identidade primeira. Tal temporalidade surge pelo viés de uma
leitura que buscaria  encontrar  preservado o “eu” emitido pelo texto original  através  de sua
repetição em outra língua, permanecendo idêntico e contemporâneo a si mesmo. Se há nessa
relação  original-tradução uma temporalidade da natureza  da  continuidade,  buscamos  pensar
aqui  nas  expressões  de  descontinuidade  existentes  na  tradução –  momentos  em que  ela  se
encontra desarticulada da lógica da repetição do idêntico. Nesse movimento, passamos a ler na
tradução rastros de um tempo a sua maneira distinto, tendo com o original apenas uma de suas
possibilidades de relação – mas articulando de forma disseminada relações infinitas de outras
ordens: o tempo da tradução no horizonte da sua recepção, o tempo da tradução como obra
literária escrita no território da língua de chegada (portanto, também uma obra dessa cultura),
etc. Semelhante ao modo como entendemos a tradução, a dupla idade da personagem feminina
de  Avalovara nos  aponta  a  questão  das  diferentes  temporalidades  de  um  mesmo  corpo.
Ela,“nascida e nascida”, revela a necessária imprecisão da noção de origem, ao mesmo tempo
em que exibe uma herança que é menos da ordem da preservação da identidade do outro em si,
e mais algo como uma descontinuidade de si e do outro. Pretendemos, a partir de um trecho
desse  romance  de Osman Lins,  refletir  acerca da  temporalidade da  tradução,  atividade que
conformaria o paradigma da questão do tempo na linguagem, a partir da noção de herança e
daquilo que ela exibe de contemporâneo e extemporâneo.

Palavras-chave: Tradução. Temporalidade. Herança. Alteridade.

Doze anos, seis meses e dois dias. O tempo, a vida, os acontecimentos
(...)  Neste  centro  móvel,  impreciso,  com  imagens  que  não  são
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nenhuma imagem definida e dois pares de olhos me escrutam como se
fossem um só par, ou mesmo um olho, neste centro sondando através
de todas  as  janelas,  as  janelas  próximas,  eu,  inserida num jogo de
espelhos  arbitrários,  e  onde  as  interações,  por  incontáveis,  tendem
para  o  esférico,  vejo-me,  vejo  os  demais,  e  também  vejo  a  mim
mesma no ato de me ver  e de ver os  que me cercam.  Assim,  este
mundo de janelas abertas sobre inumeraveis segmentos do fluir das
coisas  e  que,  por  numerosas,  evocam a  forma  esferica,  duplica-se,
refratado  por  meu  duplo  olhar.  Duas  dilataveis  esferas  de  saloes
rodeados  de  janelas,  uns  trespassados  nos  outros,  ressoantes,
ressoantes dos meus passos, de vozes perdidas, ressoantes tambem dos
meus silencios e nao circunscritos a esses doze anos, seis meses e dois
dias: toda a minha existencia aí esta - e aquele centro movel, fugidio,
que transita de uma sala a outra, como se fosse o centro de gravidade
do tempo, e uma das formas - uma forma concreta - do presente, do
inapreensível agora. (LINS, 1973, p.194)

É  de  Avalovara (1973)  que  resgato  o  trecho  com  que  inicio  esta  minha

comunicação.  A  inscrição  é  da  personagem  feminina  cujo  nome  é  um  símbolo

impronunciável, não sem idade, mas com mais de uma, duas bocas, um par de olhos,

dois  hímens.  Assim,  a  condição  de  sua  existência,  nascida  e  nascida,  dá  nome aos

capítulos destinados a ela. Começo, portanto, com este trecho do romance de Osman

Lins, sem propriamente pretender falar sobre ele, no desenvolvimento do meu texto,

mas partindo de um movimento lido nele, tomando o centro móvel de sua falsa estrutura

como um operador de pensamento, busco flagrar algo que nos fale acerca das nossas

relações com o tempo na tradução e, em especial, com a noção de herança.

Nessa passagem de Avalovara vemos as salas, os cenários, exibindo um centro

móvel  e  fugidio  não  por  sermos  incapazes  de  apreendê-lo,  enquanto  centralidade

palpável de uma geografia, mas pela mobilidade do próprio tempo que ali se inscreve a

confundir todas as datas e as idades. É a partir dessa perspectiva que poderíamos flagrar

em Osman Lins uma construção sensível à contaminação concomitante entre tempo e

espaço:  não  parece  haver  uma  distinção  explícita  entre  eles,  mas  sim,  nomes  e  as

identidades confundidas na vertigem de um devir tempo/espaço. 

O  quadrado  e  a  espiral  parecem  portanto  serem  símbolos  de  um  mesmo

mistério. Neles, quase-encontramos a personagem feminina inominada. Ela, que é algo

entre duas idades, exibe sua heterogeneidade – nascida e nascida, o que diz respeito a

duas idades, mas também a dois locais de nascimento: locais de origem e tempos de

origem, portanto, contaminados. Uma díase, é o mínimo que se pode ter frente a síntese
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entre  tempo  e  espaço,  afirmou  Jacques  Derrida  em  “Ousia  e  Grammé”  (1991).  A

herança parece nos dizer também algo acerca dessa presença enquanto contaminação:

ela simultaneamente preserva uma marca do passado e a transmite para o futuro – uma

espécie de encenação do presente e do agora. A herança é algo como uma promessa para

o futuro, e portanto, não da ordem da identidade, da presença. É aquilo de antes, de um

outro sempre anterior a mim, que me acompanha pela ausência. Aquilo que resistiu à

passagem do tempo, ou ainda,  aquilo que denuncia a própria passagem do tempo –

portanto, da ordem do que permanece. 

Essa oportunidade de pensar o tempo na tradução parece ir, de alguma forma,

na contramão do pensamento usual de pensar a tradução como uma espacialidade entre

duas  línguas.  De fato,  já  se  observou que as  metáforas  sobre a  tradução costumam

privilegiar seu caráter de espacialidade dupla, através de metáforas como a da ponte, da

margem,  da  fronteira  -  tentativas  de  representação  de  um  entre.  Mesmo  quando

relacionada a noções como travessia, movimento, é comum que os locais de onde se

parte e para onde chegam sejam centrais para essas análises. Tal privilégio do espaço

nos remete ao próprio privilégio do ser enquanto nome, substantivo, discussão a que

Heidegger se ocupou em O ser e o tempo (1988), e retomada por Derrida em diversos

momentos, especialmente quando resgata, em Margens da Filosofia (1991), a tradição

filosófica ocidental que pensou o ser a partir de seu tempo presente (presença). 

A leitura de Derrida nos vem a propósito,  sobretudo porque a economia da

herança parece não caber na centralidade de um nome, mas naquilo que reconhecemos

como  um  devir  temporal/espacial,  na  dimensão  que  é  própria  ao  espaçamento.  A

tradução foi entendida, e acredito que possa ser entendida como o nome que se dá a tais

entre-lugares fronteiriços, a partir daquilo que aponta no espaço em que se divide.  Mas

ela é também o nome que se dá a qual tempo?

O  tempo  percebido  na  tradução  é  geralmente  um tempo  oriundo  do  texto

original, portanto, um tempo continuado, que salva o original de seu desaparecimento,

reservando ao original uma espécie de sobrevida. A tradução, assim, herda um tempo

que não é seu, para de alguma maneira preservá-lo em suas linhas, atualizá-lo, sim, mas

prevendo  a  permanência  de  certa  especificidade  anterior.  O  tema  da  fidelidade,

inclusive, se vale da preocupação com este primeiro conteúdo, e sobretudo, com sua

manutenção.  Aqui,  nos  surge  pontualmente  a  questão  da  economia  imprópria  da
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herança, porque ela é também uma descontinuidade no tempo e espaço. Isso porque a

tradução nega a si mesma, ao falar pelo outro, mas essa parte que transplanta em si, faz

relacionar-se  consigo  mesma.  Como  um  órgão  transplantado1,  talvez  um  coração,

preserva  de  alguém  que  não  está  mais  aqui  sua  carne,  mas  retrata  também  uma

necessária descontinuidade desta vida anterior, para que se diga “transplante”, ou ainda

“relação” ou “alteridade”. O que nos move a pensar na origem da herança.

Se buscamos mapear a herança, flagrar de onde de fato surge, esse retorno à

origem nos exibe apenas seu silêncio, como o animal no poema Galo, de Marcos Siscar

(2006): “E quando volta a si, é o bicho? Em seguida, nada, a ciscar, ou o resto apenas,

penas. Como quem procurou saber-se em círculo, uróboro, anda, e só encontra indícios.

Se restaram-lhe penas no bico, é que gira ainda, revoluto, circunscrito. Do sossego ou da

procura, apenas o resto fica.” (SISCAR, 2006, p.35). Os sulcos, os ciscos, esses vãos

inscritos na superfície da terra, são aquilo com que realmente podemos nos relacionar –

os  rastros  de  uma  existência  errante,  pedregulhos  de  uma  origem  necessariamente

incerta e nebulosa. Assim, o que resiste à busca pela origem é em si mesmo o silêncio –

um silêncio não a se desvendar, a que se valha o esforço de força-lo dizer, mas um

silêncio da ordem do segredo derridiano, que nada esconde, que se cala por nos exibir,

quando  indecifrado,  a  sua  própria  decifração.  Estamos  diante,  assim,  da  falta  de

representação originária da herança, que se subtrai a esfera do velamento/desvelamento,

assim como da esfera de algo que se presentifica como um nome, a quem se deveria

certa fidelidade e respeito.

A herança fala da chance de sobrevida, e portanto se relaciona intimamente

com a vida e a morte. Mesmo no código civil, ela exibe sua face imprópria: negando a

ideia de que as leis civis nos regeriam apenas enquanto vivos, a lei da herança estende

seus efeitos para depois de nossa morte, nos faz, a revelia de nossa própria vontade,

autores da herança, nos obriga uma responsabilidade sobre o outro na cena de nossa

ausência. É evidente que a herança, nos termos da lei que resgato aqui, pode ser negada

por seu sucessor. Mas nesse caso, não há propriamente uma interrupção de seu ciclo, a

herança renunciada, negada, (seu ser-fora-de-si imediato) passa ao Estado. Ou seja, sua

1 Jean-Luc Nancy (2006), ao discorrer acerca da experiência do transplante, escreveu: “Meu coração tem
vinte anos a menos do que eu, e o resto do meu corpo tem uma dúzia (no mínimo) a mais do que eu.
Assim rejuvenescido e envelhecido de  uma só vez,  não tenho mais  idade própria  e  não tenho mais
propriamente uma idade". Com o nome de O intruso, este ensaio abordou as diferentes temporalidades de
um mesmo corpo.
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negação, como se possível, apenas garante a continuidade ininterrupta de suas leis de

passagem e atravessamento de um outro, um herdeiro familiar ou ainda o município.

Assim,  não  há  como  fugirmos  de  deixar  uma  herança,  como  responsabilidade.

Tampouco  de  negá-la.   A herança,  portanto,  tem  uma  importante  dimensão  não-

intencional. Ela exibe, nesse sentido, um futuro impossível porque não delimitado, um

futuro  que,  enquanto  promessa,  nao  tem  nada  de  proprio  a  nos  dizer:  “unico,

imprevisível, sem horizonte, nao controlavel por nenhuma ipseidade (...) que se marca

em um “por vir” que, para alem do futuro nomeia a vinda do que chega e de quem

chega”  (DERRIDA,  2003,  p.127).  Há,  portanto,  na  tradução,  uma  hereditariedade

descontrolada, como quando se herda uma alergia, um sintoma de que o eu está em

relação com o algo tão do outro que meu corpo se sente na obrigação de aumentar suas

defesas, de se proteger dessa violenta relação dada entre culturas. Herdar uma doença

dita genética, é ser obrigado a responder por ela em seu próprio corpo.

Mas poderíamos receber uma herança de nós mesmos? Ou a herança sempre

me  colocará  em  relação  com  o  outro?  Parece  que  ambos.  Vejamos.  O  trecho  de

Avalovara com o qual iniciei esta minha reflexão, exibia, como vimos, a dupla idade da

personagem inominada.  A duplicidade  de  data  e  local  de  nascimento  desordena  os

acontecimento  da  sua  história  diacrônica,  confunde  sua  temporalidade,  revelando  a

ausência de contemporaneidade de si consigo mesma. Por ter mais de um local e data de

nascimento, ela está desmarcada de sua marca original. Também estamos todos nós,

quando por exemplo eu, nascida nos anos noventa, portanto leitora do que chamam de

“nosso tempo”, desse nosso século, ao mesmo tempo em que, por nunca ter lido Balzac,

sou também uma leitora pré-dezenove: a bonita multiplicidade de nossas experiências

de leitura. Estou portanto sensível ao que li e ao que não li, porque me vejo afetada por

esses movimentos que me tornam leitura “do meu tempo”, mas também de fora do meu

tempo: na minha dupla idade, a inscrição de um contratempo.

A tradução, assim, seria sempre e necessariamente uma relação com o outro,

ainda que um outro de si mesmo. Isso porque sua origem é também escorregadia, o

texto de partida não se inscreve como uma presença, um nome apreensível e estável –

pelo contrário, é apenas com os rastros de um texto anterior que a tradução pode se

relacionar. Heterogênea também é a sua idade: nascida e nascida, a tradução herda a

idade de um outro, somando-se a hereditariedade de si mesma, rastros de sua língua e

cultura. No texto traduzido, enquanto herdeiro dessa língua de chegada, há a reiteração
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de elementos da cultura de chegada, sendo a tradução também sensível a sua própria

cultura porque se afeta profundamente com essas reiterações. Assim, a partir de uma

perspectiva de extemporaneidade da tradução, podemos discutir o quanto ela, desviada

da leitura tradicional de continuidade de um texto anterior, se relacionaria com outros

tempos. 

A tradução não demanda de um esforço para herdar algo, tampouco para em

alguma medida subverter esta herança: são eventos que ocorrem juntamente com o ato

de traduzir, inclusive se confundem com o próprio conceito de tradução. O que de fato

parece estar em questão é o de uma tendência a um dos polos que, ressalto, não serão

excludentes nem na tradução que preza pela fidelidade, nem no mais subversivo dos

trabalhos tradutórios. A tendência à fidelidade, da qual me desvio de refletir sobre aqui,

tem sua discussão quase enquanto a autoridade de um viés necessário a toda tradução,

como vemos nas generalidades das reflexões dos Estudos da Tradução, assim como do

senso comum. Já a tradução que se inscreve a partir de um projeto de subversão da

herança,  ou seja,  daquela que,  de algum modo,  exibe  sua descontinuidade  temporal

enquanto continuidade de um texto anterior, 

Assim,  na  perspectiva  de  sua  descontinuidade  temporal,  a  herança  parece

reverberar uma “consciência do tempo”, a evidência de que algo do passado sobrevive

ao futuro, sim, mas especialmente que a tradução possui, para além de sua relação com

o original,  ela  mesma um tempo que lhe é  próprio:  herdeira  daquilo que não pode

permanecer com a língua de chegada, mas que essa língua de chegada deixou quando da

sua partida.  A tradução para uma língua estrangeira é então a evidência dos tempos

dessa  língua estrangeira,  ela  mesma confundida  por  seus  espaçamentos.  A tradução

herda  exatamente  ali  onde  estariam todas  as  justificativas  de  uma  “deserdação  por

indignidade”,  nos  termos  de  um tal  código  civil.  Não  necessita  de  uma disposição

testamentária pois o que herda não é propriamente um nome, mas algo sobre a morte e a

vida de si e de um outro. A tradução, nessa perspectiva, nunca será a legítima herdeira

de um texto original, porque não se refere a uma propriedade. Nascida e nascida porque

diferida de si mesma, a tradução assim se desvencilha dessa lei que dita que se faça jus

ao herdado,  não porque nega a herança (não me parece realmente se tratar  de uma

negação), mas porque de fato algo se herda exatamente ali onde o texto traduzido se

produz como invenção, nada ali permaneceria inalterado porque nada se presta a pura

continuidade.  Subverter  o  que se herda,  na linha  daquilo  que busquei  discutir  aqui,
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sugere que a tradução é também o espaçamento. É nesse sentido profanação, porque

modifica a parte do outro que recebe em função de sua própria lógica (da língua de

chegada). A tradução não pede permissão para herdar, e tampouco lhe seria cedido o

direito. Talvez porque seja no impróprio que se herda. 

Referências

DERRIDA, Jacques.  Margens da Filosofia. Trad. Joaquim Torres Costa e António M.

Magalhães. Campinas: Papirus, 1991.

________________.  Da  hospitalidade.  Trad.  Antônio  Romane.  São  Paulo:  Escuta,

2003.

HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Trad. Márcia de Sá Cavalcante. Petrópolis: Vozes,

1988.

LINS, Osman. Avalovara. São Paulo: Melhoramentos, 1973.

NANCY, Jean-Luc.  El  intruso.  Trad.  Margarita  Martínez.  Buenos Aires:  Amorrortu,

2006.

SISCAR, Marcos. O roubo do silêncio. Rio de Janeiro: Ed. 7Letras, 2006.

6639



O TEMPO DO IUARETÊ 

 

       Inês Oseki-Dépré (UAM) 

 

RESUMO: 

Para o tradutor literário existem duas acepções do contemporâneo: uma, que se poderia 
considerar como espacial: o contemporâneo do espaço público com suas leituras, performances, 
entrevistas, resenhas, a relação  entre o eu o outro (Habermas) e a temporal, que nos ocupa hoje, que 
supõe vários parâmetros e cuja relação pode ser anacrônica (Agamben). 

Assim, se considerarmos como Walter Benjamin que para o tradutor a primazia é dada ao 
original, podemos afirmar que todo original é atemporal, seja ele datado do século 16 ou 21 e a 
razão é que a “tradutibilidade”  do texto enquanto original é sempre um après-coup. 

Ou como diria Borges, citado por Augusto de Campos : “A verdade é que cada escritor cria os 
seus precursores. A sua obra modifica a nossa concepção do passado, como há de modificar o 
futuro.” 

Agamben ainda citando Barthes dirá que o contemporâneo é inatual, anacrônico. Não só 
porque o tradutor se transforma, nunca é o mesmo ontem hoje e amanhã,  mas porque o texto só 
poderá ser considerado contemporâneo após a passagem do tempo enquanto precursor, enquanto 
extemporâneo. 

Se considerarmos, por exemplo, Meu Tio  o Iauaretê de João Guimarães Rosa como um 
texto precursor, inédito e original, seria interessante examinarmos as propostas francesas de tradução 
que ele induziu para apreciar em que medida o texto é um original e em que medida suas traduções 
manifestam a presença do tempo do tradutor, da obra original na tradução, da tradução como 
original. Nossa proposta consiste em examinar o original em sua originalidade e as duas traduções 
que a obra engendra no século 20 e 21 (Jacques Thiériot e Mathieu Dosse) 
 
Fontes: 
Giorgio Agamben, Qu’est-ce que le contemporain?, Paris, Ed. Payot & Rivages, 2008. 
Walter Benjamin, “La tâche du traducteur”, in Mythe et Violence, Paris, Denoel, 1971. 
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Haroldo de Campos, “ A linguagem do Iuaretê”, Metalinguagem & Outras metas, S.P., Perspectiva, 
1992. 
Mathieu Dosse, Mon oncle le jaguar & autres histoires, Paris, Ed. Chandeigne, 2016. 
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João Guimarães Rosa, “Meu Tio o Iauaretê”, apud Estas Estórias,  R. J., Livraria José Olympio 
Editora, 1976. 
Jacques Thiériot, Mon oncle le jaguar, Paris, Albin Michel, 1998. 
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O TEMPO DO IUARETÊ 

       Inês Oseki-Dépré (UAM) 

 

Antes de proceder a um rápida avaliação das recentes traduções francesas de “O meu 

tio Iuaretê”, de João Guimarães Rosa, quero recordar aqui as características essenciais do 

conto, a saber: a metamorfose, de um lado, a linguagem especificamente roseana, do outro, 

intimamente ligadas.      

A metamorfose: 

“Meu tio o Iauaratê” foi publicado pela primeira vez em 1961 (na revista Senhor, n. 

25) e integrado no volume póstumo Estas Estórias (José Olympio, R.J.) em 1969, dois anos 

após o desaparecimento do autor. 

O texto pode ser considerado um original em todas as acepções da palavra, original 

para a tradução, mas também original das origens, oriundo de um tempo primitivo1; ele deu 

lugar a duas traduções em francês2. Tentarei a seguir explicitar a duas tentativas para se 

aproximarem do texto brasileiro. Com efeito, quais os recursos empregados para 

circunscrever esse texto indomável? Por outro lado, pode-se averiguar a temporalidade em 

que as traduções francesas se inscrevem? Constituem elas um outro original, extemporâneo? 

A história, sobejamente conhecida hoje, narra como um monólogo ou um diálogo, as 

tribulações de um onceiro que acolhe em sua moradia provavelmente no sertão longínquo, 

um viajante perdido, separado de seus homens e de seus animais, mas armado de um 

revólver. 

Animado pela cachaça que o forasteiro lhe oferece intencionalmente, o homem narra 

suas aventuras, a maneira como foi designado onceiro, como matou tantas onças até que se 

																																																								
1 […] « Meu Tio o Iauaretê » é […] uma in-vocação, o apelo fascinante do fundamento, de uma Origem que se 
esconde nas profundezas caóticas da natureza, lá onde as espécies, as raças, as línguas, se misturam num todo 
inextricável, numa wilderness indevassável », Ettore-Finassi Agro, palestra  pronunciada na Universidade de 
Stanford (California), abril 1992. 
2 Outras traduções : « My uncle the jaguar » in The Jaguar and Other Stories, trad. David Treece, Oxford 
Boulevard, 2001 ; Mein Onkel der Jaguar, trad. Curt Meyer-Clason, Frankfurt, Suhrkamp, 1982 ; Mio Zio il 
Giaguaro, trad. Roberto Mulinacci, Parma : Ugo Guanda, 1999. 
3  “Ã-hã. Maria-Maria é bonita, mecê devia de ver! Bonita mais do que alguma mulher. Ela cheira a flor de pau-
d’alho na chuva... Eu posso fazer festa, tempão, ela apreceia... Ela lambe minha mão, lambe mimoso, do jeito 
que elas sabem pra alimpar o sujo de seus filhotes delas...”(J.G.R., Estas estórias, Ed. J.Olympio,1976, p.139. 
1391313139). 
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apaixonou por Maria Maria3, uma delas, e resolveu protegê-las, tornando-se cada vez mais 

próximo (parente) da espécie.  

Da mesma forma, em seu longo monólogo, o leitor (e o personagem silencioso do 

visitante) são informados, de maneira sibilina, que o onceiro eliminou, além de inúmeras 

onças, vários habitantes da região, negros de preferencia :“onça gosta de carne de preto”, 

(J.G.R, 1976, p. 151), caçadores, seres humanos e um ou outro cavalo, sugerindo atos de 

canibalismo. 

Do ponto de vista (intra)diegético, o interesse desse longo monólogo reside na 

metamorfose progressiva do personagem que acaba se transformando em onça ao mesmo 

tempo em que sua linguagem vai se tornando estranha, cada vez mais híbrida, alucinada, 

integrando um número crescente de palavras tupis que o leitor (e o visitante certamente) 

tomam por onomatopeias, miados, gritos, grunhidos, de onça. A tal ponto que, sentindo-se 

ameaçado e não sem razão, in fine o visitante (silencioso) acaba atirando no onceiro 

suprimindo a ele e a sua fala, tal como Teseu vindo para exterminar esse estranho 

Minotauro. 

Portanto um texto isomórfico em que linguagem e realidade se transformam ao fio da 

narração  engendrando um verdadeiro monstro de genialidade: Guimarães Rosa opera no 

sentido da motivação do signo em que a palavra se apreende em sua forma e força materiais 

propondo ao leitor uma metamorfose em ação, numa operação radicalíssima anunciada em 

modo menor por Iracema, de José de Alencar. 

Haroldo de Campos (1992), autor de um inestimável ensaio4 sobre o conto salienta: 

“neste Iauaretê, o prosa incorpora o ‘momento mágico da metamorfose’, como queria Ezra 

Pound , “ela se faz o âmbito ovidiano onde se cumpre a metamorfose em ato”. 

Guimarães Rosa prossegue assim de certo modo e à sua maneira a linha inaugurada 

pelo Modernismo, a tradição da metamorfose, iniciada com Macunaíma (1928) cuja 

“ausência de caráter” lhe permite se transformar em permanência.  

Mas se Macunaíma acaba transformado em estrela da Grande Ursa, o personagem 

roseano, muito complexo, conhece uma metamorfose diferente. De bugre branco e caçador 

de onças ele se transforma, na medida em que narra os acontecimentos de sua vida, em 

bicho matador de homens, apesar de ter sido também estrela de uma constelação segundo 

																																																								
 

4 Haroldo de Campos, « A Linguagem do Iauaretê », in Metalinguagem & Outras metas, S. P., Perspectiva, 
1992 (4a ed.), pp 57-64. 
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sua mãe: ele é a estrela invisível  de  sejuçu, constelação da qual ele faz parte (J.G.R., 1976, 

p. 148)5. 

Outra herança da epistemê modernista, é o canibalismo presente na narrativa, aqui no 

sentido próprio, onde é sugerido que o onceiro devorou o empregado preto que trabalhava 

com ele ou os caçadores da redondeza e suas famílias quando se transforma em onça: “Eu 

tava em barro de sangue, unhas todas vermelhas de sangue. Veredeiro tava mordido morto, 

mulher do veredeiro, as filhas, menino  pequeno... “(J.G.R., 1976, p. 157)6. 

 

A linguagem do texto: 

Para uma avaliação justa das duas traduções, uma de Jacques Thiériot (1998) e outra 

de Mathieu Dosse (2016), é necessário tentar apreender as características mais evidentes do 

texto original, que constituem o estilo de Guimaraes Rosa, dificilmente traduzível...  

Ora, nesse texto aporético, (a aporia já se manifesta desde o inicio nas expressões tupi: 

Eh-eh: sim; n’t, n’t : não) mais do que o narrador, - no diálogo que empreende com o 

visitante, no qual ele não se define, diz e não diz7- , são as palavras que se animam, tornam-

																																																								
5 Comentando o conto de Guimarães Rosa, “Meu tio, o Iauaretê”, o antropologo Viveiros de Castro presta uma 
homenagem ao conceito de différance de Derrida. Joga o antropólogo com o conceito e o antropofagiza para 
“diferOnça”. O conto fala do devir-animal de um índio que também se trata do devir-índio de um mestiço; é a 
retransfiguração étnica por via de uma metamorfose. Viveiros de Castro vê aí um duplo e sombrio movimento: 
a desalienação metafísica e a abolição física da personagem, ao qual ele nomeia diferOnça. No Outro onça está 
o porvir. O ato em que o mestiço se torna onça estabelece a não-separação categórica entre homens e “animais”  
e refaz os laços do mestiço com sua indianidade, ainda que seduzido por uma perspectiva não-humana. 5 A 
prova disso é a hesitação quanto a própria identidade, ele tem vários nomes mas nenhum. revista landa Vol. 3 
N° 1 (2014) Antropofagia e perspectivismo: a diferonça canibal em “Meu tio o Iauaretê”, 84, por Ana 
Carolina Cernicchiaro, Universidade do Sul . 

Ver Suzi Frankl Sperber (“A virtude do jaguar: mitologia grega e indígena no sertão roseano”, Remate de 
Males, Campinas, (2): 89-94) 1992), prosseguindo o trabalho do antropólogo  Viveiros, lembra que a diegese 
da narrativa tem muita semelhança com mitos indígenas da tribo dos Araweté para a qual o jaguar é um animal 
sagrado não sem antes sublinhar a importância da linhagem matrilinear: o tio iuaretê é a autoridade patriarcal 
do onceiro e o jaguar o animal sagrado para essa tribo: Jaguaretê é parente: “Mas eu sou onça. Jaguaretê tio 
meu, irmão de minha mãe, tutira... Meus parentes! Meus parentes”... (p. 145). 
7 O narrador, que afirma e nega seu “da-sein”, flutua entre duas identidades: “Nome meu minha mae pôs: 
Bacuriquirepa. Breo. Bero também. Pai meu me levou pra o missionário. Batizou, batizou. Nome de Tonico; 
bonito será? Antonio de Eiesus... Depois me chamavam Macuncozo...(...) Agora, tenho nome nenhum, nao 
careço..(...)” (J.G.R., p. 144.) 
8 Ver « A fala do Iauaretê. A oralidade na escrita de Guimarães Rosa », Ruy Perini, Espéculo, UCM, n. 30, 
julho 2005. 
9 Do mesmo modo o onceiro manifesta uma grande proximidade com as onças, conhece todas elas pelo nome e 
hábitos : Mopoca (p. 140), Maramonhangara, Tatacica, Uinhua, Rapa-Rapa, Mpu, Nha-a, Tititaba, Coema-
Piranga, Puxuuêra, Suu-Suu, Mopoca, Uitauêra (p. 141)e pode descrevê-las física e moralmente... As vezes, 
raras, elas têm nome humano, como o macho Pé de Panela (p. 146). Só,  Maria-Maria, por quem ele tem grande 
paixão,  tem nome cristão, que lembra o nome de sua mãe (p. 143) como ele explica: “Mãe minha chamava 
Mar’Iara Maria, bugra...” (J.G.R., p.p. 143-144). 
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se personagens ou, como assinala Franklin de Oliveira8 citado por Ruy Perini (2005) 

criando um idioma... em que as palavras já são de si mesmo objetos, e não signos de uma 

pura estrutura semântica...”. O tempo, na alternância presente passado futuro próximo, é o 

tempo do hic et nunc, da agoridade, do texto se fazendo diante de nossos olhos. 

Hã-hã. Isto não é casa... É.. Havéra. Acho. Sou fazendeiro não, sou morador... Eh, também          
sou morador não. Eu – toda a parte. Tou aqui, quando eu quero eu mudo. É. Aqui eu durmo. 
Hum. Nhem? Mecê é que tá falando. Nhor não... Cê vai indo ou vem vindo? (J.G.R., p. 126). 

 

Palavra viva, palavra híbrida, misto de português regional (dialeto mineiro) e de 

tupinismos (“tupi or not tupi”) em que as frases são pontuadas, entre outros termos, por um 

“nhem”, assimilável à interjeição “hein?” que provém do nhengatu na realidade e que 

significa “falar”.  

A narração  inteiramente oralizada, impregnada de regionalismos do interior do Brasil, 

palavras deformadas, troncadas, num falar autenticamente “mineiro” já constitui o primeiro 

obstáculo a uma tradução francesa onde o “patois” (dialeto) de uma região não tem em geral 

estatuto “literário” 9 . Esse dialeto é caracterizado pelo uso intensivo de diminutivos 

(balançandinho, p. 129; esticadinha, p. 132; maciinho, p. 133, etc); de síncopes (“Cê”, 

“tou”, “tá”, “manheceu”; “às vezes inda”...); de aumentativos (bocão, p. 129; onção, p. 130;  

macharrão (p. 141), “narizão”, “pézão”,“fechadão”, p. 131); de solecismos ou de anacolutos 

(“Tenho dela hoje não”; “esses, onça já comeu”, “preto trabalhador, muito gostava” (p. 128) 

“ninguém não pode morar” (p. 131) “quer que eu vou embora”; “de torto a direito” (p. 

145)”muito homem iam lá (p. 154). Guimarães Rosa reproduz as deformações regionais: 

“quage”, “deistá”, “arrupeio”, “preguntando”, “aperceio”, “ponhei” além das apócopes 

(“sozim”, “espelhim” (135), “devagarim” (136), “arruvalhinho” (138) sem falar da 

hipersufixação (cabeçudinha, filhotinho)10.  

  Para citar apenas alguns exemplos franceses, Jacques Thiériot propõe soluções 

neológicas: para balançadinho, devagarim, mansim (p. 129) ele propõe  “embalancée, 

lenlente, doudoucement” (Thiériot, p. 23) mais marcadas que no original enquanto que 

Mathieu Dosse coloca “embalancée, lentement, doucement”, menos típicas, em francês 

standard (Dosse, 2016).Para “macharrão, machorro”, (p. 130), Thiériot propõe “ Un sacré 

gros mâle, macho” (Thiériot, p. 24) com uma conotação pejorativa (macho), enquanto 

																																																								
 

9 Algumas tentativas existem como nas traduções francesas do escritor siciliano Andrea Camilleri, cujo texto 
constitui um « simili » siciliano vertidas em francês da região lionesa… 
10 Todos os exemplos citados e por citar sao extraidos do conto « Meu tio Iuaretê », R. J., Ed. José Olympio, 
1976. 
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Dosse traduz:”Un gros grand maletou”, com uma dose quase afetuosa, inapropriada (Dosse,  

p. 82). 

Quanto ao anacoluto, ele aparece em grande quantidade: “Preto trabalhador, muito, 

gostava” (p. 128), “esses, onça já comeu” (p. 128) tem-se na tradução de Thiériot: “Un 

négro bosseur, sacrément, ‘l’aimait ça” (p. 21) onde a passagem de “noir” à “négro” indica 

uma hiper-tradução numa interpretação pejorativa, “négro” sendo um termo claramente 

racista em francês11. Dosse: “Un Noir bien travailleur, vraiment, il aimait ça”, em que a 

expressão correta manifesta apenas a presença do anacoluto. 

Solecismos existem em grande quantidade no texto, constituindo a maior parte dos 

desvios do falar do personagem. “Ninguém não pode morar (p. 131), “quer que eu vou 

embora”, “muito homem iam lá (p.154). “A gente caminhamos três dias” (p. 151). Em 

francês, as duas traduções do último exemplo coincidem: “on a marché trois jours” para 

Thiériot (p. 85); “on a marché trois jours” para Dosse (p. 126) e mostram a impossibilidade 

de traduzir em francês formas gramaticalmente incorretas12. 

Os dois tradutores, cientes da oralidade evidente do original, tentam se aproximar o 

máximo possível desse registro com uma ressalva: o registro regional não sendo possível 

em francês onde a língua nacional é dominante, é substituído por um registro “popular” 

(Thiériot) ou “familiar” (Dosse), ponto que desenvolverei a seguir. 

A maior dificuldade do texto roseano, porém, que constitui grande parte do interesse 

do original, é, como o assinalou Haroldo de Campos (1992), a tupinização do discurso 

roseano, o que faz do texto desde o início um texto bilíngue português-tupi: “um 

procedimento prevalece, com função não apenas estilística mas fabulativa; a tupinização, a 

intervalos, da linguagem” (p. 60). Nesse sentido, segundo Haroldo de Campos: “Meu Tio o 

Iuaretê” representa “o estágio mais avançado de seu experimento com a prosa”(p. 59). 

Assim Rosa rastreia seu texto de interjeições e onomatopeias desde o início da fala do 

onceiro (“Hum? Eh-eh”... Ã -hã”...”Hum, hum”... “Hum-hum”, n’t, n’t, ?? Ixe!... Axi... Hã-

hã”) que vão se resolver em termos do vocabulário tupi. E se Ixe pode designar “Virgem”, 

de maneira deformada, ele pode remeter à “eu”, pronome pessoal (Haroldo de Campos, 

1992) assim como Ã-hã, que pode parecer uma interjeição de assentimento pode designar a 

negação masculina “aan, aani”... 

																																																								
11 Diante do meu espanto quanto à escolha da palavra, Thiériot explicou que o caçador só podia ser um fascista, 
portanto um racista (ver o grupo francês de “chasse et pêche”, que designa uma categoria de indivíduos...) 
12 Pode haver aparentes ocorrências somente entre o escrito e o oral (ils chante...) sem que isso apareça no falar 
(N. d. A.).. 
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A sintaxe, tornada comum no coloquial de certas regiões do Brasil, também parece 

proceder da maneira tupi de colocar o advérbio de afirmação ou de negação no final da 

frase. 

Rosa inventa o verbo “nheengar”:... a partir de nhem, do nhemgatu: “em noite de lua 

incerta ele gritava bobagem, gritava, nheengava...”, (página 133) onde ele se aproxima da 

linguagem do Finnegans Wake joyciano. Famoso por reativar o vocabulário, utilizar 

arcaísmos, neologismos como Joyce, ele usa palavras-valise, aqui principalmente quando o 

texto fala tupi ao juntar “jaguaretê” (jaguar) a prefixos lexicais: jaguanhenhém”, 

“jaguaghém” (p.138): “Eh, ela rosneou e gostou, tornou a se esfregar em mim, miao-mia. 

eh, ela falava comigo, jaguanhenhém, jaguanhém” levando ao paroxismo o procedimento 

alencariano utilizado em Iracema... 

O certo é que “Ti,” segundo Couto de Magalhães, pode significar “não”, assim como 

“n’t, n’t” (Inti ou ti) que os tradutores parecem desconhecer. Haroldo acrescenta: “O 

hibridismo do fraseado é acentuado sempre que o referente contextual acena para a onça e 

seus atritos: “Eh, catu, bom, bonito, porá-poranga” (HC p. 61), onde catu: bom, porá ou 

poranga: bonito. 

O paroxismo da narração ocorre quando o onceiro se transforma em onça diante do 

viajante (e do leitor) que o elimina: 

 

“Ui ui, mecê é bom, faz isso comigo não, me mata não... eu – Macuncozo... Faz isso não, faz 
não... Nhenhenhém... heeeé! 
Hé... Aar-rrâ... aaâh... Cê me arrhoöu... Remuaci... Rêiucàanacê... Araaa... Uhm... Ui... UI... 
Uh...uh...êeêe...êê...ê...ê...”13 
 
Thiériot: 

Houah! houah, z’êtes bon, me faites pas ça, me tuez pas... Moi – Macuncozo... Faites pas ça, 
non, non... Niennienniem... Héhéhé! 
Rhé...Anhang-rrang...Aharr... M’avez aharrhoué...Rêmuaci... Rêioucàanacê... 
Harahahang...Rhoum...Rhouh...Rouh... Hou...ou...héhéhéhê...hêhê...hê...hê... 

 
Dosse: 

 
Ouille, ouille, vous êtes bon, me faites pas ça, me tuez pas... Moi – Macouncôzo... Faites pas ç

 a, faites pas ça, ... Gnegnengenm... Heeeé! 
Ehé...Aar-rran...Aaanh... M’avez arrhooué... Rémouaci... Réioucaanacé... Araaan... 
Uhm...Aïe...Aïe...Ouh...ouh...éeéé...éé...é...é... 

 

																																																								
13	Suzi Frankl-Sperber propõe como “tradução” desse ultimo segmento:: Sim (é). Saudação (aar-rrâ: sol). 
Eu.(A) Você me fez cair-nascer. Você se ofendeu (remuaci, ofender-se). Deve de ser matar índio (Rêi= deve-
se; iuca= matar; anacê: indio). Saudação (Sol nascente) . Oh. Oh não. Oh não. Oh Oh. Sim sim sim sim. Sim 
sim   sim sim (Ehê, ê, eh-eh)”. (op. cit.) 
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 Pela tradução do final, pode-se observar a importância das dificuldades, e mesmo dos 

obstáculos que o texto apresenta às traduções. Os tradutores resolvem o problema de 

maneira diferente, Thiériot optando pelo aspecto onomatopaico das palavras, Dosse 

tentando conservar os tupinismos em francês adaptando a pronúncia a uma possível 

legibilidade. 

Duas questões se colocam aqui: 

O que justifica a existência de duas  traduções tão próximas no tempo e ao mesmo 

tempo tão diversas no projeto tradutivo? Em outras palavras, por que a tradução de Jacques 

Thiériot (1996), que foi bem acolhida pela critica, como inovadora, roseana,  induziu uma 

re-tradução em tão pouco tempo, a de Mathieu Dosse sendo publicada apenas 18 anos 

depois? Mathieu Dosse retraduz a narrativa roseana contra a tradução de Thiériot?  

E se é o caso, quais as estratégias utilizadas pelos dois tradutores para tornar o texto 

francês ao mesmo tempo legível, accessível para o leitor e conservar “a obscuridade do 

mistério, que é o mundo” do projeto roseano14? 

Com efeito,  ambas as traduções são muito recentes e situadas na mesma epistemê. 

Nesses nem vinte anos de distância, não surgiu nenhuma teoria tradutológica nova, 

nenhuma revolução na maneira de traduzir desde o fim do século XX, senão um 

deslocamento da tradutologia do texto para as questões interculturais, post-coloniais, 

genéricas e a questão que se coloca é portanto a seguinte: Por que a retradução? Ou como 

afirma Walter Benjamin: “uma vez não chega”? 

A retradução manifesta um novo olhar hermenêutico, uma nova perspectiva filológica 

referente ao texto original?  Almeja ela colocar o original traduzido num outro tempo de 

leitura? ou pretende ela atingir um publico diferente? 

É certo que a retradução, segundo Antoine Berman 15 (1990), se situa numa 

configuração particular num “espaço da tradução”, que ela manifesta o desejo de encontrar 

algo que no original escapa constantemente. A questão é interessante pois o que se observa 

na leitura de “Mon Oncle le Jaguar”16 de Jacques Thiériot é o desejo de fazer obra (“faire 

œuvre”), de substituir em francês de certo modo o original, de perdurar. Seu prefácio 

resume perfeitamente as características do texto roseano17. Ele termina: “Amigos leitores, 

																																																								
14 Ver JGR, Carta à HO, sua tradutora para o inglês (05/01/1965). 
15 Antoine Berman, « La retraduction comme espace de la traduction », Palimpsestes, n° 4 :« Retraduire », 
Publications de la Sorbonne Nouvelle, 1990, pp. 1-7. 
16 Jacques Thiériot, Mon oncle le jaguar, Paris, Albin Michel, 1998. 
17 “texto híbrido, mestiçado, selvagem, bárbaro no qual se entremeiam interjeições, onomatopeias imitativas (...); 
palavras portuguesas (frequentemente deformadas) e palavras tupis (caracterizadas por uma forte nasalidade- das 
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um conselho: leiam esse livro em voz alta e talvez, por sua vez, vocês sairão transformados” 

(p. 10). O tradutor parece compreender perfeitamente o original, o que não é de se estranhar 

na medida em que, como profissional, antigo diretor do Colégio Internacional dos 

Tradutores em Arles, sua bibliografia conta com mais de 60 títulos entre os quais os mais 

difíceis e arrojados da literatura brasileira18 como Tutaméia e Sagarana. Sua experiência do 

texto « dificil » se nota claramente em sua tradução do Iauaretê. 

Nos termos de Antoine Berman19 a tradução de Jacques Thiériot “tient debout” (se 

mantém) e a razão disso consiste essencialmente no fato de ele ter assimilado e reproduzido 

o ritmo do original. Ela seduz o leitor pelo tom e pela rapidez de seu discurso. Vê-se que  o 

tradutor jubila ao traduzir e isso provém da escolha de um registro de língua: popular, 

mantido durante todo o conto. As expressões populares escolhidas provocam por seu lado o 

prazer da leitura, e por serem codificadas, estabelecem uma cumplicidade com o leitor. O 

texto pode ser lido sem o original, quase que, como diria Haroldo de Campos, se 

transformando num outro original, impelido pela “hybris” do tradutor. 

Mas a tradução de Mathieu Dosse, universitário bilíngue, autor de uma pesquisa sobre 

a leitura da tradução, consagrada entre outros a Guimarães Rosa, também tem suas 

qualidades, apesar de ser menos “espetacular”. Sua tradução faz parte da obra Estas 

histórias traduzida integralmente pelas edições Chandeigne. Sua intenção, ao retraduzir o 

conto é a de proporcionar uma leitura mais próxima do original, mais “aberta”, menos 

“repressiva” (Umberto Eco, 2000) do que a de Jacques Thiériot, respeitando portanto o 

ritmo e os tupinismos, que ele mantém. Segundo ele próprio, a tradução de Thiériot é 

sobrecarregada, a oralidade – no caso, de registro popular – é forçada enquanto que no 

original ela é natural20. Ele considera a tradução de Thiériot por vezes “vulgar”, próxima de 

San Antonio, o detetive que fala gíria (por exemplo, no emprego de “négro”, “se pointer” 

(por “chegar”)21, “macho” “cul”. 

																																																																																																																																																																													
quais o autor oferece frequentemente uma tradução consecutiva...) Um texto marcado por outro lado pelos 
efeitos reiterativos (...) ao mesmo tempo próprios à língua tupi e a um falar rural.” (p. 9). 
18	Mario de Andrade (Macunaima,	 Paris	 :	 Flammarion),	 Oswald de Andrade (Antropophagie,	 Paris	 :	
Flammarion	 ,	1982), Clarice Lispector (Liens	de	famille	Jacques	et	Teresa	Thiériot,	Paris	 :	des	Femmes-A.	
Fouque	 ,	 1989,	 cop.	 1960), João	Ubaldo	Ribeiro	 (Vive	 le	peuple	brésilien,	 Paris	 :	 P.	 Belfond	 ,	 1989)	 e de 
Guimaraes Rosa (Toutaméia,	glossaire	de	Francis	Uteza	/	Paris	:	Éd.	du	Seuil	,	1994)	Sagarana (Paris	:	10-
18	,	1999).	
19 Ver Pour une critique des traductions : John Donne, Paris, Gallimard, 1995. 
20	“O que é o mais surpreendente em Thiériot, sao os efeitos de ruptura brutal de registro (nível), como se 
lêssemos, de uma narrativa à outra, dois autores diferentes.”(entrevista)  
21	Pode-se	 ler	 em	 sua	 tese	 (	 (Poétique	 de	 la	 lecture	 des	 traductions,	 12/12/2011)p.	 216) “Existe uma 
diferença fundamental entre as traduções de Inês Oseki-Dépré e as de Jacques Thiériot: as primeiras são escritas 
num registro elevado, de acordo com o registro utilizado pelo autor no original; as traduções de Jacques Thiériot, 
por outro lado, o são em uma língua heterogênea na qual neologismos e arcaísmos se avizinham de palavras de 

6648

Ana
Pencil



	 10	

Cotejando o incipit das duas traduções, pode-se observar o que as distingue:: 

- duas traduções relevantes (no sentido derridiano: mot pour mot) 

- Thiériot substitui os tupinismos monossilábicos por interjeições ou onomatopeias : Eh-eh= 

hé-hé; A-ha= Ha-rhan; n’t, n’t= tsst, tsst ; Axi= Beuh, ao passo que Dosse os mantém : Eh-

eh; An-han; n’t, n’t; Axi=Chiste.22 

- Thiériot respeita a organização sintáica e escolhe vocábulos com a mesma estrutura do 

original, “quer entrar, pode entrar”: vous voulez entrer, pouvez entrer”, suprimindo o 

segundo pronome; Dosse mantém o pronome: vous voulez entrer, vous pouvez entrer, que é 

a forma francesa correta. 

- Para “mecê sabia que eu moro aqui? como é que sabia?”, Thiériot propõe : Saviez que 

j’habite ici (a omissão do pronome para “compensar” a forma mecê, caipira); Dosse: M’sieu 

savait que j’habite ici?, utilizando uma forma familiar mas correta. 

- Os dois tradutores empregam “comment que”, para traduzir “como é que” embora em 

português não seja incorreto, somente coloquial. 

- Thiériot utiliza a forma popular: “z’avez vu mon p’tit feu, de loin? enquanto Dosse : Vous 

avez vu mon petit feu de loin? 

Thiériot sistematiza a forma “z’avez”, “z’êtes”, popular. Assim como I’boite...’l’est. 

“Cavalo seu é esse só?” De cheval vous avez que çui-là”// Vous avez que ce cheval-là? 

Se as duas traduções francesas oferecem incoerências : no caso de Thiériot quanto à 

sua interpretação do personagem que se revela grosseiro na escolha do vocabulário, ou na 

sua indiferença quanto aos vocábulos tupi (que ele tanto traduz como onomatopeias ou os 

reproduz ), no caso de Dosse, em que fórmulas de francês standard, às vezes clássicas 23, 

alternam com expressões orais, as duas traduções se mantêm no horizonte de espera que 

lhes corresponde.  Os dois parecem partilhar essa jubilação da linguagem à qual se refere 

Henri Meschonnic (1999, p. 84): “traduzir não o que as palavras dizem mas o que elas 

fazem...” O risco é para Thiériot que sua tradução, por demais marcada, endereçada a um 

																																																																																																																																																																													
gíria. A sintaxe, igualmente, tenta reproduzir uma espécie de fala cabocla ou popular...Assim, Guimaraes Rosa, 
em sua escrita, fala constantemente como San Antonio”. (personagem de romance policial, de Frédéric Dard, 
muito popular na França, herói de uma série de 175 romances, N. d. A.). 
22 Quanto aos tupinismos, eles permanecem opacos mesmo ao leitor brasileiro e se é verdade que a tradução é 
por vezes consecutiva (“munhamunha: bobagem”, (p. 126); “munhamunhando”, (p. 128); “mopoama, mopoca, 
peteca” (p. 132); “Eu nhum – sozinho” (p. 133)” engolindo tudo, mucunando” (p. 133) “ela escorrega, ciririca, 
forceja” (p. 135); “Eh, catu, bom, bonito, porá-poranga!” (p. 138); “Ela balança bonito, jerejereba” (p. 
139)”mimbauamanhanaçara, vaqueiro desses” (p. 140); “tagoaiba, sombração” (p. 143);”mole,mole, membeca” 
(p. 149); “Eu tapijara, sapijara, achava os bichos...” (p. 155)...nem sempre isso ocorre. 
23	A outra razão que o levou a não exagerar a linguagem do Iauaretê é que o conto faz parte do conjunto Estas 
histórias, integralmente traduzido pelas Ediçoes Chandeigne onde ele tentou harmonizar o tom da tradução com 
o resto dos textos para não detonar. 
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público contemporâneo, cúmplice, envelheça como a língua. A neutralidade de Dosse 

permitirá talvez que ela continue acompanhando o original sem envelhecer. 

Quanto aos tupinismos, numerosos, muitos deles permanecendo opacos inclusive para 

o leitor brasileiro, Walter Benjamin os chamaria de alegoria, mas no caso do Iuaretê são 

antes palavras totêmicas, totens que percorrem o texto, cuja função é dupla: transcender a 

temporalidade permanecendo anacrônicas (Agamben) e resistir a qualquer apropriação.. . 

Atimbotra! 
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 AUTOTRADUÇÃO E OS EFEITOS DE DISTANCIAMENTO NA OBRA 

DE SAMUEL BECKETT 

 
Julia de Vasconcelos Magalhães Veras (UFMG/ Université Paris 8) 

 
RESUMO: Este trabalho pretende analisar a centralidade da autotradução na obra do escritor 
irlandês Samuel Beckett e os diversos efeitos de distanciamento da língua materna. A 
autotradução se coloca como um conceito limite dentro da teoria da tradução e colabora para 
questionar a concepção tradicional, que supõe uma hierarquia entre o texto de partida e o texto 
de chegada. Consideramos que, em Beckett, essa escrita literalmente estrangeira e a 
autotradução constituem, mais que um mero procedimento, uma poética. O movimento de vai-e-
vem de um texto para o outro corresponde à dimensão crítica dessa obra dupla, que se volta para 
si mesma e, analogamente, à dimensão da própria narrativa beckettiana, fragmentada, especular 
e estrangeira, seja qual for a sua língua de origem. Assim, o que se pode perceber é que essa 
duplicidade não se restringe ao caráter bilíngue da obra e que é, na verdade, reveladora de um 
tema onipresente nela. Esse jogo de espelhos invertidos e esse entre-lugar não podem ser 
compreendidos fora do processo de distanciamento original do lugar comum da língua materna. 
Se a tradução chega sempre a contratempo, a dimensão temporal, em Beckett, se coloca, de 
início, como problemática, já que há um distanciamento do próprio autor em relação à si mesmo 
(enquanto autotradutor). É ainda mais urgente considerar essas questões quando se trata de 
traduzir Beckett para uma terceira língua, como veremos no caso das traduções para o 
português. A impossibilidade de se estabelecer um “original” coloca o tradutor em uma situação 
ainda mais complexa, ao mesmo tempo que fascinante, frente a uma obra que radicaliza essas 
questões referenciais, temporais, identitárias, uma vez que esses “originais” já se constituem 
como temporalmente distantes e que o aspecto paradoxal dessa complementaridade e 
estranhamento entre eles é justamente o que define a própria obra. 
 
Palavras-chave: autotradução; distanciamento; entre-lugar. 

 
Como dizer, são palavras, são tudo o que tenho, e, ainda, são raras, 
as palavras falham, a voz se altera [...] (BECKETT, 1953, p.259; 1958, 
p.413 tradução nossa) 1 2 
 
Não saberei nunca, no silêncio não se sabe, é preciso continuar, não 
posso continuar, vou continuar. (BECKETT, 1953, p.262; 1958, p.414 
tradução nossa) 3 

																																																													
1 “Comment dire, ce sont des mots, je n’ai que ça, et encore, ils se font rare, la voix s’altère [...]”; “How 
can I say it, that’s all words, they´re all I have, and not many of them, the words fail, the voice fails [...]” 
2 Apresentarei as duas versões da obra de Beckett, com exceção dos casos em que não haja nenhuma 
diferença entre elas, quando mencionarei apenas a primeira versão. 
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O narrador de L’Innomable/ The Unnamable diz, em inglês, que “as palavras 

falham”, enquanto que no “original”, em francês, lemos que “a voz se altera”. Ao 

mesmo tempo, em inglês, o eu do narrador afirma que não é possível continuar ao passo 

que no francês essa impossibilidade não se apresenta. É a partir dessas epígrafes que 

pretendemos começar a análise de um dos aspectos mais curiosos da obra bilíngue desse 

escritor-autotradutor, o de permanecer sempre estrangeira. Essa obra nos permite pensar 

na impossibilidade radical de conceber um original sem remeter ao eco constante da 

outra língua. 

Samuel Beckett radicaliza a própria experiência com a linguagem ao escrever 

primeiramente em francês e se autotraduzir para a língua materna, o inglês, criando uma 

obra inevitavelmente bilíngue. Ele utiliza o distanciamento da língua materna e a 

tradução como um impulso criativo, como uma forma inventiva de se redefinir e, ao 

mesmo tempo, se dissolver, enquanto autoria, para alcançar novas possibilidades de 

criação e manipulação da linguagem.4 Como afirma o crítico Brian T. Fitch,  

 
Se ambas as línguas ocupam, para o escritor bilíngue, algo da 
estranheza que caracteriza qualquer língua estrangeira, é por que não 
importa qual das suas duas línguas ele usa, lá permanece sempre 
presente, sempre disponível, ao alcance, a outra língua alternativa. 
Essa “alteridade” das alternativas, em algum lugar entre as duas nas 
quais o autor acredita estar situado. Por estar entre as duas ele está 
necessariamente fora das duas. (1988, p.160 tradução nossa)5  
 

 Há algo de estranho, estrangeiro, distante na própria linguagem e que se torna 

mais evidente em uma tradução ou quando se usa uma língua estrangeira e que se 

explicita no seu emprego literário. Montini, sobre esse aspecto, afirma que: 

 
Ao utilizar duas línguas o autor se divide em muitos papéis: ele 
escreve uma obra de ficção, ele comenta a sua escrita como se fosse o 
crítico, ele é escritor e tradutor, ele é autor, narrador e personagem, ele 

																																																																																																																																																																																			
3 “Je ne le saurai jamais, dans le silence on ne sait pas, il faut continuer, je vais continuer”; I´ll never 
know, in the silence you don´t know, you must go on, I can’t go on, I´ll go on”.  
4 Cf. a minha dissertação PINTO, Julia V.M. ‘Literature of the Non-Word’: The Paradox of Bilinguism in 
Samuel Beckett’s Fiction. Dissertação. Programa de Pós-graduação em Estudos Literários. FALE/UFMG, 
2012, onde essa questão foi amplamente discutida. 
5 “If both languages take on, for the bilingual writer, something of the strangeness that characterizes any 
foreign language, it is because whichever of his two languages he is working in there remains ever 
present, ever available, ready to hand, the other alternative language. The ‘otherness’ of alternatives, 
somewhere between the two of which the writer finds himself to be situated. Being between both, he is 
necessarily outside them both.” 
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é sujeito e objeto de sua escrita, ele é o “eu” e o “ele” sendo ao mesmo 
tempo ninguém. (MONTINI, 2007, p.23 tradução nossa)6 
 

Assim, o uso de uma língua estrangeira permite a Beckett tomar a distância 

necessária de uma língua já tão natural (ou naturalizada), a materna e ocupar uma 

espécie de entre-lugar, ora na posição  do autor ora do tradutor, ou seja, uma posição de 

observador distante do próprio texto e ao mesmo tempo de apagamento de si mesmo em 

ambos os casos. 

Antoine Berman, em L’épreuve de l’étranger cita Beckett exatamente no 

momento em que aponta essa ambivalência da posição do tradutor, quando pretende 

“[...] forçar a sua língua a se carregar de estranheza, forçar a outra língua a se de-portar 

na sua língua materna. Ele se quer escritor, mas não é mais do que re-escritor. Ele é o 

autor e jamais o Autor. Sua obra de tradutor é uma obra, mas não é a Obra”. (1984, 

p.18-19 tradução nossa)7 O que dizer de uma obra escrita em língua estrangeira e já com 

esse distanciamento próprio do tradutor e depois, ainda, autotraduzida? Há uma 

complexidade na tradução que coincide com o entre-lugar da obra beckettiana. Assim, 

essa posição de ambivalência inerente à obra coincide com a própria posição do 

tradutor, ali, também, escritor. 

Todos os dispositivos retóricos e o projeto beckettiano consistem exatamente na 

construção dessa poética que tem, na autotradução, o seu princípio, e que caminha em 

direção ao fracasso, como anuncia o título da obra Worstward Ho.8 Ao mesmo tempo, a 

temática recorrente da obra também espelha esse procedimento de duplicidade e 

distanciamento; com a multiplicidade de vozes e a impossibilidade de situar o eu da 

narrativa, que se desdobra em muitos, ou que se dissolve na incomunicabilidade. Um 

recurso retórico comum que Beckett utiliza para construir essa impossibilidade de 

sentido é a negação e a inversão que fazem com que duas afirmações consecutivas 

sejam mutualmente excludentes, como vemos nesse trecho de Textes pour rien: “Oui, 

j’ai été mon père et j’ai éte mon fils” (1958, p.134)9, ou seja, não é possível ser nenhum 

dos dois e qualquer tentativa de conferir sentido está fadado ao fracasso. Temos uma 

																																																													
6 “En utilisant deux langues, l'auteur est partagé entre plusieurs rôles: il écrit un ouvrage de fiction, et 
commente son écriture comme s'il en était aussi le critique, il est écrivain et traducteur, il est auteur, 
narrateur et personnage, il est sujet et objet de l’écriture, il est le  ‘je’ et le ‘il’ tout en étant personne [...]”   
7 “[...] de forcer sa langue à se lester d’étrangété, forcer l’autre langue à se dé-porter dans sa langue 
maternelle. Il veut écrivain, mais n’est que ré-écrivain. Il est l’auteur-et jamais l’Auteur. Son oeuvre de 
traducteur est une oeuvre, mais n’est pas l’Oeuvre”.  
8 Na tradução Ed. Fournier para o francês, Cap au pire, que em uma tradução livre para o português seria 
exatamente Rumo ao pior. 
9 “sim, eu era meu pai e eu era meu filho”.  
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outra impossibilidade lógica; isto é, se o eu, o narrador, afirma insistentemente que 

mente, que toda a narrativa é falsa, ele pode estar mentindo ou não. A própria 

proposição, “All lies” (1958b, p. 314)10 tem esse aspecto indecidido, no qual podemos 

duvidar dela mesma. O que prevalece é a ambivalência própria de um discurso de 

double bind que, ao querer dizer tudo e abarcar todas as possibilidades de sentido, acaba 

por nada dizer, por apagar qualquer tentativa de nomeação e comunicação, mantendo 

esse eu sempre estrangeiro, isolado, distante. O tudo, que coincide com o nada, é 

vivenciado por esse eu do narrador, que não pode ser nomeado e que é obrigado a 

continuar. 

Os “eus” beckettianos serão, assim, sempre como aquele de L’Innomable/ The 

Unnamable “estrangeiros em uma terra estranha (1958, p.314 tradução nossa).11 Como 

afirma Cornwell, “O herói de Beckett não procura pela sua identidade, ele foge dela, sua 

busca é pelo anonimato, pela auto destruição”. (1973, p.41 tradução nossa).12 É, então, 

na primeira pessoa que vemos se esboçar esse rumo ao fracasso que vai também atingir 

outras instâncias, como a voz, ou a imagem para finalmente se consolidar como uma 

poética do fracasso da própria linguagem. 

Se muitas interpretações dos livros de Beckett (quase todos autotraduzidos) 

podem ser obtidas por uma leitura de uma das versões, ao se considerar a autotradução 

ou, simplesmente, ao se levar em conta o bilinguismo e a escrita estrangeira, outras 

interpretações se tornam possíveis. A autotradução literária questiona os parâmetros das 

teorias da tradução convencionais que elevam o original à uma dimensão quase sagrada 

ao qual se deve ter fidelidade. O tradutor, aqui, o escritor não deve nada ao autor ele, 

que por si mesmo, também escreve em um “francês estrangeiro”, como diria Berman.  

E, aqui, que nos aproximamos da proposta de Benjamin e da sua famosa 

metáfora da tradução como uma tarefa (também renúncia) de traduzir como se junta os 

cacos de um vaso quebrado que, embora não se correspondam, formam um todo, se 

complementam, de forma que se possa reconhecer uma “língua maior” (2011, p.77) que 

não estaria, portanto, em nenhuma das duas versões separadas. A autotradução é a 

radicalização máxima dessa espécie de busca incessante e idealizada (e, portanto, 

também impossível) de uma língua absoluta, “pura” e, ao mesmo tempo, em Beckett, é 

o que constitui o projeto de um fracasso constante e encenado. Como afirma Fitch, a 

																																																													
10 “eu minto”/ “tudo mente”. 
11 “foreigners in an unfamiliar land”.  
12 “The Beckett hero does not seek for his identity, he flees from it; his quest is for anonymity, for self-
annihilation”.  
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obra de Beckett não pode ser situada, na verdade, na versão francesa ou na inglesa, mas 

em um “entre-lugar”.13 (1988, p.160 tradução nossa) Há, portanto, uma tensão entre as 

duas línguas e as duas versões são paradoxalmente incompatíveis e interdependentes. A 

obra não pode ser, portanto, situada em nenhuma das duas versões sozinha, o que 

complexifica também a forma como tendemos a caracterizar e a privilegiar o “original” 

em relação à tradução. Não podemos menosprezar nenhuma das duas versões, 

especialmente em uma tradução de Beckett para uma terceira língua, como o português. 

A tradução de uma das duas versões não respeita o caráter bilíngue de uma obra 

autotraduzida. 

A ausência dessa referência das duas versões nas edições brasileiras gera 

algumas confusões, começando pela perda da riqueza desse material, que não chega ao 

leitor que desconhece o bilinguismo da obra, para atingir a crítica, que acaba por julgar 

uma tradução que apresenta muito mais possibilidades de invenções criativas por parte 

do tradutor do que a de uma obra traduzida de uma única língua. Souza afirma que, 

[d]ada esta característica inerente e constitutiva da obra, o que se 
coloca para seu tradutor estrangeiro, independentemente da língua do 
texto beckettiano a ser traduzido (inglês ou francês) é a necessidade de 
recorrer ao outro texto, para que possa fazer um cotejo entre eles. 
Assim, ampliam-se as possibilidades de tradução ou, pelo menos, do 
esclarecimento de dúvidas, ao se estabelecer um contato privilegiado 
com os procedimentos de criação/tradução do escritor. (SOUZA, 
2006, p.135) 

Assim, a tradutora compensa, de certa forma, essa falta nas edições brasileiras, 

com as suas reflexões teóricas sobre a obra e, especialmente, sobre a tradução da obra, 

depois de já ter afirmado que é preciso que se considere as duas versões. 

Como mostra a biografia de Beckett a mudança linguística não foi uma decisão 

tão abrupta quanto pode parecer. Para além das traduções que ele já tinha feito, há 

evidências de que trabalhava nas duas línguas simultaneamente. A primeira obra em 

francês, por exemplo, “Suite” (que será autotraduzida ironicamente como “The End”), 

não foi escrita totalmente em francês, já que as primeiras vinte páginas foram, na 

verdade, escritas em inglês, como mostram os manuscritos. O autor raramente se 

pronunciou a respeito dessa escolha de escrever em francês. Parece que a língua 

francesa foi uma maneira crucial de evitar a erudição, os automatismos, a exuberância 

característica de seus primeiros livros. Rumo a uma escrita minimalista, a uma narrativa 

																																																													
13 “space between”. 
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fragmentada e negando todos os parâmetros tradicionais de definição do romance, assim 

como o fez no teatro, distanciado da influência de Joyce e da sua própria pátria e língua, 

Beckett encontra as bases de sua escritura e do seu estilo em uma língua estrangeira.  

A partir de 1950 Beckett não se ocupa mais somente da tradução dos seus 

primeiros livros para o francês; ele começa a escrever extensivamente nessa língua e a 

traduzir a primeira versão quase que imediatamente para o inglês. A partir de então, 

quer os livros fossem escritos primeiramente em inglês ou em francês, Beckett traduzia 

obstinadamente todos os seus livros para a outra língua. 14 Não há um texto francês que 

não tenha sido traduzido para o inglês, com exceção de Eleutheria (1947), que foi 

traduzido bem mais tarde (em 1995) por B. Wright, além de alguns textos que constam 

em Pour finir encore et autres foirades (1976) e da maioria dos poemas que foram 

escritos em francês e que ainda permanecem sem tradução para o inglês, e que 

compõem a série Poèmes suivi des mirlitonnades (1978). Por outro lado, a obra em 

francês tem uma defasagem considerável de textos. Por outro lado, a obra em francês 

tem uma defasagem considerável de textos, como é o caso de : Dante… Bruno. Vico… 

Joyce (1929), Proust (1931), More Pricks than Kicks (1934), Echo’s Bones and Other 

Precipitates (1935), Watt (1941-44), Eleutheria (1947), All Strange Away (1963-64), 

Ghost Trio (1975), Neither (1976), …but the clouds…(1976), Quad (1981), Nacht un 

Traume (1982), Worstward Ho (1983), que não foram autotraduzidos. Esses textos 

foram, em sua maioria, recentemente traduzidos por Edith Fournier (Dante… Bruno. 

Vico… Joyce foi traduzido por J.-L. Houdebine, em 1979). Dream of Fair to Middling 

Women ainda não possui tradução para o francês, além de alguns poemas que foram 

escritos em inglês e que não foram autraduzidos e que permanecem sem tradução.  

A partir dessas considerações, podemos afirmar que o bilinguismo e a 

autotradução não são meras características dessa obra, mas, ao contrário, que constituem 

o seu eixo principal. Propomos, portanto, pensar a obra a partir de um princípio poético 

orientado pelo fracasso que está ligado à autotradução e sem o qual acreditamos ser 

impossível compreendê-la. Como afirma Clément,   

 
Beckett é sem dúvida o único escritor do mundo que escreveu quase a 
totalidade da sua obra em duas línguas. Existem, claro, escritores que 
mudaram, inclusive definitivamente de língua (Nabokov, Beckeford) 
ou que participaram da tradução dos seus textos (Tourgueniev), mas 

																																																													
14 Raramente Beckett contou com a colaboração de outros tradutores, como foi o caso de Patrick Bowles 
na tradução para o inglês de Molloy, de Agnès Janvier nas obras D’un ouvrage abandonné e Watt, além 
de Seaver, em alguns contos. 
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nenhum, que temos conhecimento, que tenha escrito, de cada um dos 
seus textos, duas versões. Não se trata de um mero detalhe, o 
bilinguismo da obra de Beckett não diz respeito apenas à proeza 
técnica, mas é, antes, a realização de um projeto de escrita 
incompreensível sem ele.15 (2006, p.13 tradução nossa) 
 

Assim, embora outros escritores tenham se expressado em outras línguas, 

nenhum escritor produziu uma obra quase inteiramente bilíngue como o fez Beckett. 

Embora a efetivação de uma obra bilíngue tenha se consolidado efetivamente nos anos 

50, depois da publicação das primeiras autotraduções, e o tema do estrangeiro e do 

bilinguismo já tenha aparecido desde Dream of Fair to Middling Woman e Watt, é em 

1937, bem antes de escrever os seus primeiros textos em francês, em uma carta 

endereçada à Axel Kaun, que vemos Beckett anunciar de forma clara o seu projeto 

literário da “despalavra”. Embora a adoção do francês como a sua língua 

privilegiadamente literária não tenha sido mencionada diretamente nessa carta, apenas 

oito anos depois Beckett publica em francês: Le monde et le pantalon, Nouvelles et 

Textes pour rien, Premier amour e Mercier et Camier, e a partir desse momento ele 

começa a autotraduzir as suas primeiras obras escritas em inglês (o primeiro texto 

autotraduzido teria sido Murphy, publicado em 1947). É notável que essa carta tenha 

sido escrita em outra língua estrangeira, o alemão, evidenciando-se que ela encena o que 

ela mesma tenta teorizar, uma vez que poderia muito bem ter sido escrita em inglês, 

língua que Kaun, tradutor do inglês para o alemão, dominava. Beckett se recusa, 

portanto, a escrever em sua língua materna e começa a ensaiar, pela primeira vez, aquilo 

que afirma como um projeto explícito de violação de uma língua estrangeira escolhida e 

da sua própria língua. Vale apena citar o longo trecho da carta:  

 
Está se tornando cada vez mais difícil, até sem sentido, para mim, 
escrever em inglês formal. E, cada vez mais, minha língua me parece 
um véu que precisa ser rasgado para se chegar às coisas (ou ao nada) 
por trás dele. [...] Tomara que chegue o tempo, graças a Deus que em 
certos meios já chegou, em que a linguagem é mais eficientemente 
empregada quando mal empregada. Como não podemos eliminar a 
linguagem de uma vez por todas, devemos pelo menos não deixar por 
fazer nada que possa contribuir para a sua desgraça. Cavar nela um 
buraco atrás do outro, até que aquilo que está à espreita por trás—seja 
isto alguma coisa ou nada—comece a atravessar; não consigo 

																																																													
15“Beckett est sans doute le seul écrivain au monde qui ait écrit l’intégralité de son oeuvre en deux 
langues. Il existe, bien sûr des écrivain qui ont changé, même définitivement de langue (Nabokov, 
Beckford) ou qui ont participé au travail de traduction de leur textes (Tourgueniev), mais aucun, à notre 
connaissance, qui ait écrit, de chacun de ce texte, deux version. Il ne s’agit pas d’un détail anecdotique, le 
bilanguisme de l’oeuvre de beckett ne relève evidement pas de la prouesse téchnique, il est la mise en 
oeuvre d’un projet d’écrivain incompreensible sans lui”. 
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imaginar objetivo mais elevado para o escritor de hoje [...] A caminho 
dessa literatura da despalavra, para mim tão desejável, alguma forma 
da ironia nominalista poderia ser uma etapa necessária. Mas não é 
suficiente que o jogo perca um pouco de sua sagrada solenidade. 
Vamos acabar com isso! [...] Uma tempestade de palavras em nome da 
beleza. Nesse meio tempo não estou fazendo nada. Apenas de tempos 
em tempos tenho o consolo, como agora, de poder violar 
involuntariamente uma língua estrangeira, como gostaria de fazer, 
com conhecimento de causa e de propósito, contra a minha própria e 
como – Deo juvante – farei (2009, p.518-520, grifo meu). 
 

A direção que Beckett viria a dar à sua obra é, portanto, explicitada nessa carta, 

que ficou conhecida como a “carta alemã”. Podemos fazer duas leituras possíveis e não 

necessariamente excludentes desse texto: podemos considerar a princípio simplesmente 

o anúncio de um projeto dessa “literatura da despalavra”, um gesto à primeira vista 

insignificante, sem perder de vista que, em se tratando de Beckett, esse oxímoro, 

aparentemente aberrante, é a expressão manifesta de um temperamento audacioso ou 

mesmo provocador. Podemos, também, propor uma outra leitura que, sem excluir a 

primeira, foca no caráter teórico e estético da proposta. Essa “literatura da despalavra” 

pode parecer ambígua e absurda, mas se identificamos um projeto estético por trás da 

adoção de uma língua estrangeira como língua de expressão, não pensaremos mais na 

obra de Beckett como uma obra que se contenta em se manter focada na linguagem e no 

desnudamento do seu fracasso—nada de novo, portanto, para um autor moderno—mas 

veremos nesse projeto uma poética do fracasso.  

O fracasso maior, por assim dizer, da própria linguagem é encenado e produzido 

por essa obra como um princípio poético, de apagamento, em última instância, do 

próprio sentido das palavras. É o que podemos perceber nesse trecho de Textes pour 

rien/ Text for Nothing: “Essa coisa inominável, que eu nomeio, nomeio, nomeio sem 

cansar e eu chamo isso de palavras […] dessa correnteza de palavras, com qual palavras 

devo nomear minhas palavras inomináveis (?)” (BECKETT, 1958, p.173; 1995, p.125  

grifo meu)16 Podemos notar a adição da pergunta, em inglês, como se os textos 

dialogassem, quando lidos, assim, lado a lado, e mantivessem, como quase sempre as 

perguntas mantém, nos textos de Beckett, pela ausência de resposta possível, o seu 

caráter de manutenção da pergunta enquanto enigma. A autotradução gera um efeito de 

distanciamento de Beckett em relação ao texto de origem (e portanto de si mesmo 

																																																													
16 “[...] cette innomable chose, que je nomme, nomme, nomme, sans l’user, et j’appele ça des mots [...] de 
cette gave de mots, avec quels mots les nommer, mes innomables mots”; “[...] this unnamable thing that I 
name and name and never wear out, and I call that words [...] that heart-burning glut of words, with what 
words shall I name my unnamable words?”. 

6658

Ana
Pencil



	 9	

enquanto autor) e o texto original também carrega a marca de um texto estrangeiro, já 

tendo sido escrito em uma língua estrangeira. A autotradução poderia significar, para 

Beckett, uma tentativa de “neutralizar a originalidade”, como afirma (LOUAR, 2004, 

p.576 tradução nossa).17 Há uma transposição desse eu que não pode ser nomeado, com 

a criação de um universo ficcional no qual as palavras pudessem ser autônomas e 

falassem por si só. E todo esse universo é retoricamente construído por essa obra tão 

formalmente exigente como é a de Beckett. 

Podemos perceber, a cada vez que nos deparamos com as duas versões e suas 

modificações, que o mesmo efeito de distanciamento também é produzido, ecoa na 

própria narrativa,	 na qual os personagens parecem sempre estrangeiros, tentando 

encontrar palavras ou dar sentido ao que eles próprios não entendem, e os narradores 

tentam narrar uma história que eles parecem não conhecer. Quando se trata da primeira 

pessoa, como é o caso de L’Innomable/The Unnamable, o “personagem”, “Je”/”I”, 

tateia as palavras em busca de uma nominação inacessível a si mesmo e se mostra 

incapaz de narrar a sua própria história, sendo, ainda, submetido a uma instância 

autoritária, uma voz, também inominável.  

Em Textes pour rien/ Texts for Nothing, não há personagens, mas somente essa 

mesma voz que diz: “Onde iria, se eu pudesse ir, quem eu seria se eu pudesse ser, o que 

eu diria se eu tivesse uma voz, quem fala isso dizendo ser eu? […]” passagem que 

possui uma adição na versão inglesa: “É o mesmo estranho de sempre, para quem, 

somente no acusativo eu existo, na cova da minha inexistência”.18 Esse eu no ingles, 

portanto, só pode ser nomeado pelo outro. Os personagens são reduzido a uma voz, sem 

corpo, sem identidade, inominável. Na obra tardia, vemos se esboçar um fracasso 

também da imagem, como em Imagination morte imaginez/ Imagination Dead Imagine. 

Cioran Ross, sobre a escrita bilíngue de Beckett, já apontou que “Beckett se 

impôs a tarefa de pensar sempre sob outra perspectiva” (1993, p.224).1920 Essa já 

referida, por Bruno Clément, “obsessão do distanciamento” (1994, p. 17),21 ou ainda, 

																																																													
17 “neutralizer l’originalité”. 
18 “Où irais-je, si je pouvais aller, que serais-je, si je pouvais être, que dirais-je si j’avais une voix, qui 
parle ainsi, se disant moi?”/ “Where would I go, if I could go, who would I be, what would I say, if I had 
a voice, who says this, saying it’s me? . . . It’s the same old stranger as ever, for whom alone 
accusative I exist, in the pit of my inexistence” (1958, p.153; 1995, p.114 grifo meu). 
19 “[...] Beckett s’impose la contrainte de penser toujours autrement”. 
20 “obséssion de l’écart”. 
21 É interessante observar que “écart” significa distância, assim como “s’écarter” se refere a perder-se. 
Cornwell também aponta como os personagens beckettianos não procuram por uma identidade, mas, ao 
contrário, tentam escapar de qualquer identificação, em “The Flight from the Self” (p.41). 

6659

Ana
Pencil



	 10	

por Michael Oustinoff de “estética da esquiva” (2002, p. 218)22 caracteriza-se, portanto, 

por duas dimensões distintas da obra. De um lado, temos a escolha de escrever em um 

língua estrangeira e a permanência de um processo constante de distanciamento crítico 

pela manutenção da autotradução no uso nas duas línguas (sendo que a outra língua está 

sempre presente, nesse processo). De outro lado, temos uma poética do fracasso, de uma 

obra que, formalmente, na própria linguagem, tematicamente, ou ainda nos diversos 

elementos que a constituem (personagem, narrador, temporalidade), busca o 

apagamento de toda e qualquer forma de referencialidade, que acaba levando a própria 

linguagem ao seu limite. É nisso que identificamos o princípio poético da autotradução, 

uma imagem que define o procedimento criativo de Beckett.  

Finalmente, o respeito à obra bilíngue passa necessariamente pela consideração 

das duas versões, na crítica e, ainda mais, numa tradução para uma terceira língua o que 

resultaria em uma tradução na qual as temidas notas de tradução são indispensáveis ou 

devem ser compensadas por uma introdução que informe, para o leitor, esse caráter 

peculiar de uma obra bilíngue. Tomamos como exemplo aqui, a reflexão de Chiara 

Montini sobre as traduções de Beckett para o italiano. Montini afirma que não há, que 

ela tenha conhecimento, em italiano, uma versão que tenha considerado as duas línguas 

da obra de Beckett: 

De fato a primeira tradução de uma livro de Beckett para o italiano, Watt 
(que apareceu em 1981) foi impressionante pela sua incompletude. Em uma 
comparação mais próxima com os originais deduzimos que essa tradução sem 
introdução e sem as ‘notas do tradutor’ se fez, sem dúvida, o que parece 
lógico, do ‘original’ em inglês, enquanto original, pois primeiro. Mas parece, 
evidentemente que o tradutor não conhece o texto francês, o que penaliza a 
tradução. Isso traz à tona um questionamento sobre o que vem a ser o texto 
bilíngue e sua relação com a tradução de um texto de Beckett. Se falamos na 
ideia de uma poética bilíngue, não seria necessário, por um ‘respeito à obra’, 
de se fazer referencia à dois textos originais? (2007, p.31 tradução nossa)23 

 
O “respeito à obra” bilíngue é a primeira consequência de uma consideração de 

uma obra autotraduzida e que guarda com a tradução uma relação poética, como é o 

caso de Beckett. É inevitável, portanto, que se corrija a tempo, também no Brasil, essa 

																																																													
22 “estéthique de l’esquive”. 
23En effet, la première traductions d'un ouvrage de Beckett en italien de Watt (parue en 1981), était 
frappante par son incomplétude. En la comparant de plus près aux originaux on devine que cette 
traduction, sans introduction et sans les « Notes du traducteur » se fond, sans doute, cela peut paraître 
logique, sur le texte anglais, en tant q’« original » car premier. Mais il apparaît évidement que le 
traducteur ne connaît pas le texte français et que cela pénalise la traduction. Cela porte à s’interroger sur 
la fonction du texte bilingue pour ce qui est de la traduction de l’œuvre de Beckett. Si nous parlons de 
l’idée d’une poétique bilingue, ne serait-il pas nécessaire aux fins de « respect de l’œuvre » de faire 
référence aux deux textes originaux? 
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carência de uma tradução bilíngue, ou da menção explícita às duas versões nas 

traduções de Beckett, o que, pelo que tenho conhecimento, só foi feito na edição da 

primeira tradução de Malone Morre, por Paulo Leminski, em 2004.24 
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ESPAÇO NA LITERATURA E LITERATURA NO ESPAÇO: O PROCESSO DE 
SIGNIFICAÇÃO REGIONAL E NACIONAL NOS ROMANCES FOGO MORTO 

E ILHÉU DE CONTENDA. 
 

Bruna Carolina de Almeida Pinto (UNESP/Assis)1 
 

Inserido na tradição literária regionalista brasileira, o romance Fogo morto (1943), de 
José Lins do Rego, é considerado pela crítica como uma expressão madura não só do 
conjunto de obras escrito pelo autor, como também do movimento ao qual ele 
pertenceu. Por ter assumido inicialmente um espírito combativo às ideias modernistas 
de 1922 e, ao lado de Gilberto Freyre, ter se tornado um dos principais defensores de 
um novo modelo de escrita literária, ele se tornou um dos escritores-chave para se 
compreender esse histórico movimento que promoveu uma transformação canônica na 
literatura brasileira. Este fato teve considerável repercussão entre os países africanos de 
língua portuguesa, cujos escritores e intelectuais, ávidos pela conquista de suas 
autonomias tanto no campo das letras, quanto no da política, incorporaram, 
remanejando em função dos seus próprios processos de renovação, alguns princípios do 
novo modelo literário brasileiro. O romancista e contista da literatura cabo-verdiana 
Henrique Teixeira de Sousa, autor de Ilhéu de Contenda (1978), pertenceu à geração de 
escritores claridosos que, por meio da constituição de uma revista de literatura e cultura, 
a Claridade (1936-1960), iniciou um profícuo diálogo com a literatura e cultura 
brasileira, tendo como um de seus intermediários o diplomata e poeta Ribeiro Couto e, a 
partir da década de 1950, o sociólogo e professor Fernando Augusto Albuquerque 
Mourão. Constituiu-se, assim, um intenso fluxo moderno de trocas materiais e 
simbólicas entre esses países de língua oficial portuguesa, que tem sido um amplo 
campo de pesquisa aos estudos comparatistas. Tendo em vista que a orientação 
regionalista visou explorar o espaço, sobretudo por meio da manipulação e 
experimentação da forma romanesca, pode-se dizer que, ideologicamente, ela se 
solidificou sobre uma dupla articulação no processo de promoção do significado 
elaborada em consonância com o espaço regional e as peculiaridades que o 
caracterizavam. Procedimento que interessava aos novos escritores e poetas das 
literaturas dos países africanos de língua portuguesa na tentativa de superarem em parte 
suas condições coloniais e de dependência, transpondo para o texto esteticamente 
elaborado questões de ordem local e nacional. Este trabalho visa, portanto, além de 
apontar e analisar as tensões em torno dessa dupla articulação nos dois romances 
especificamente, contribuir ainda para o debate do fenômeno literário em termos 
macroestruturais. 
 
Palavras-chave: Literatura comparada; Regionalismo; Espaço e Significação. 
 

Introdução 
 

Quando se trata de literatura regionalista, como é o caso dos dois romances 

focalizados aqui, é impossível não falar da importância elementar que o espaço exerce 

na construção da obra. Obras referenciadas como regionalistas, necessariamente, 

segundo José Maurício Gomes de Almeida (1999), têm de incorporar a região em sua 

                                                           
1Doutoranda em Letras pelo Programa de Pós-Graduação da UNESP/Assis. Bolsista FAPESP. 
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expressão e não apenas aludir a ela em sua tematização ou ainda na caracterização de 

seus personagens. Assim, elas devem expressar e sintetizar o seu sentido a partir de uma 

centralização espacial que congrega elementos determinantes de um modo de ser e de 

conceber o mundo.  

Dessa forma, a espacialidade, enquanto dimensão representativa, exerce na obra 

regionalista uma função estrutural e não simplesmente conceitual, tal como ocorre 

naquelas de tom caricatural ou pitoresco, em que prevalece uma impressão distanciada 

daquilo que é narrado. 

O Movimento Regionalista foi gestado em meados da década de 1920, em 

Pernambuco, onde se concentrava uma considerável parcela dos intelectuais 

nordestinos. Ele surge como reação às propostas modernistas de 1922, preocupadas em 

alavancar a sociedade brasileira rumo à modernidade e em superar as tradições que 

impediam o Brasil de se alinhar à modernidade dos países europeus tomados como 

modelo.  

Vale considerar aqui, em toda sua imbricação, que a ideologia tradicionalista de 

Freyre sintetizou-se, segundo Selma Moema D'Andrea (1987), no conceito unificador 

de região que atribuía ao nordeste açucareiro um conjunto de rígidos valores culturais 

seculares, promovendo, segundo a autora, uma visão "harmonicamente articulada" 

(D'ANDREA, 1987, p. 47) que dissimulou a existência de outras regiões nordestinas, 

em termos de tradição e cultura.  

É com Alfredo de Moraes Coutinho, em 1924 (AZEVÊDO, 1984, p. 133-135), 

que a questão do regionalismo passa a ser discutida em termos de integração nacional, 

em sentido também político, em uma concepção segundo a qual as regiões atuassem 

como partes autônomas. Segundo Neroaldo Pontes de Azevêdo:  

 
Tal base de pensamento estará presente no programa de atividades do 
Centro Regionalista do Nordeste e, em conseqüência, no 1º Congresso 
Regionalista do Nordeste. Aliás, é Moraes Coutinho que elabora o 
programa do Centro e quem faz o discurso de abertura dos trabalhos 
do Congresso, expondo, segundo os jornais da época, "o programa 
geral do movimento regionalista". (AZEVÊDO, 1984, p. 135).  
 

Ao tratar da articulação das regiões como uma nova visão sistemática e de 

coesão entre culturas e economias regionais, em oposição à pouco funcional divisão 

estatal, Moraes Coutinho principia ─ em defesa das necessidades de cada região ─ uma 

valorização da articulação em detrimento da centralização que deixava de lado as já 

estagnadas economias nordestinas e outras tantas periféricas. 
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De sua parte, e na esteira da tradição, a conceitualização do regionalismo por 

Freyre se traduziu, dessa forma, por um anseio de reunir, sintetizar e sistematizar pela 

escrita (fosse ela sociológica ou literária) as tradições de raízes longínquas, herdadas 

pelas sociedades regionais, que o processo de colonização conformou. Mas, tal como 

salienta D'Andrea, não se pode deixar de considerar que essa visão foi calcada em um 

ideário hegemônico e de valores patriarcais. Nesse sentido, mais do que o Nordeste, 

Pernambuco se torna o cerne das formulações do sociólogo, sendo o meio a partir do 

qual ele projeta sua visão a respeito da colonização portuguesa e uma consciência 

receosa de seu apagamento; sobretudo, porque ecos vindos do movimento modernista 

de 1922 ameaçavam encobri-la por considerá-la retrógrada, o que impedia o Brasil de se 

libertar do atraso e da dependência cultural.  

Aquele movimento se fundamentou, portanto, a partir de uma rejeição ao 

apagamento da formação histórica brasileira pela colonização, em oposição ao que se  

pretendeu entre os intelectuais modernistas de 22. Tratava-se, naquele momento, na 

visão de Gilberto Freyre, de compreender o profundo enraizamento das tradições 

nordestinas e a existência de uma casta nobre constituída pelos senhores de engenho 

(D'ANDREA, 1987, p. 126), em face do declínio econômico e da perda de sua aura 

fundadora mediante a emergência do surto industrial que transformava a paisagem e as 

relações citadinas, sobretudo, no sudeste. 

D'Andrea obtempera essas duas visões, caracterizando-as, em síntese, como 

relativas aos "modernistas da ordem", para definir a dos regionalistas-tradicionalistas, e 

"modernistas da desordem", deliberada aos seguidores do grupo paulista. Tais propostas 

contrárias entre si vão reverberar em produções literárias que projetam importantes 

perspectivas interpretativas acerca da "brasilidade" e do caráter nacional, de maneira a 

sintetizarem por meio da literatura o sentido da modernidade brasileira. 

Em um momento histórico no qual o que se buscava era a realidade e os 

fundamentos da vida social, cultural, política brasileira, a proposta do regionalismo 

nordestino se enviesou por um passadismo que procurou nas tradições (impostas pelo 

"costume") da colonização, e no conjunto de valores que com elas se criou, a autêntica 

"brasilidade". Ao passo que o modernismo paulista, de sua parte, buscava romper com 

as tradições coloniais postiças propondo o endosso da sociedade urbana pela 
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transformação da paisagem e o reconhecimento do subdesenvolvimento, herança 

colonial que urgia suplantar.  

 
Tradicionalismo via colonização portuguesa, tradição via 
patriarca1ismo é a tônica da ideologia da ordem da década de vinte, 
aqui no Brasil, do ponto de vista do Regionalismo-Tradicionalista 
Nordestino. Em torno desses interesses urgia lutar contra as forças 
desagregadoras do declínio rural. Mercê de uma visão apaixonada e a-
histórica são metidos no mesmo saco as "causas'' dessa desagregação: 
a República que implantara o Estadualismo, trazendo como 
conseqüência a descentralização regional, o progresso burguês, o 
positivismo, o liberalismo, o cientificismo, o militarismo, a 
democracia liberal e o ''futurismo" (D'ANDREA, 1987, p. 84-85) . 

 
 De um modo geral, pode-se dizer que o programa regionalista, enquanto 

abordagem literária, contribuiu para a ampliação da dimensão geográfica e sociocultural 

que o brasileiro tinha de seu território e de suas tradições. Prova disso são as obras que 

surgiram fora do âmbito nordestino e que foram enquadradas pela crítica como 

regionalistas, tais como as de Guimarães Rosa, Simões Lopes Neto e Érico Veríssimo. 

Em vista disso, e afora as contradições encerradas na própria trajetória 

intelectual de Freyre, o principal agente do movimento, as quais não cabem aqui 

discutirmos, importa destacar que essa valorização do espaço e das relações que nele se 

estabeleciam (fossem elas culturais, econômicas, políticas, familiares, amorosas etc.), 

que ele promoveu a partir do contexto nordestino, passou a exercer na literatura um 

importante e central fator para sua (re)formulação estética e temática ─ assim como 

havia ganhado relevância no campo da sociologia ─, ao ser trabalhada enquanto 

dimensão textual, ou seja, enquanto matéria literária. 

Nesse sentido, ocorre uma evidente conjugação entre literatura e geografia, 

porque o espaço não é tão somente compreendido como um domínio ficcional, mas é 

também uma referência externa ao texto, constituindo-se como matéria e ferramenta 

para a construção do seu significado. 

Ao textualizar a região por meio da literatura, o escritor cria significados que 

remetem a um espaço físico concreto e específico, mas que ao mesmo tempo é ficcional, 

posto que, e é isso o que nos interessa, está estrategicamente elaborado dentro de um 

conjunto específico de diretrizes estéticas e temáticas.  

Não se pode falar, portanto, de uma transposição fiel da paisagem, ainda que 

essa tenha sido a vontade do escritor, porque a sua elaboração respondeu a intenções 

predeterminadas e teve um impulso subjetivo, antes de mais nada. Mas é preciso 
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reconhecer que, nessa condição conceitual, a região exerce uma centralidade na 

composição do texto, o que requer o reconhecimento de sua dinâmica específica, na 

qual se insere um conjunto de práticas sociais e culturais, como requisito prévio dessa 

elaboração por parte do escritor. 

Nos casos aqui elucidados, o espaço regional é concebido como a esfera na qual 

se desenvolveu a consciência e a experiência social, emocional, política, econômica etc. 

do autor e na qual estarão imersas as suas personagens, bem como seu narrador. Sendo 

assim, enquanto uma modalidade de construção textual, o regionalismo mobiliza uma 

dupla dimensão do espaço: a infratextual e a intratextual, que podem ser interpretadas 

segundo os conceitos de close reading e distant reading, respectivamente.  

Embora passíveis de serem considerados como contrários, para nós, esses 

conceitos traduzem níveis de leitura e interpretação complementares para a apreensão e 

compreensão do fenômeno literário. Isso porque, no primeiro caso, opera-se segundo 

um método analítico que se aproxima ao de um "zoom", que visa chegar até a unidade 

mínima de significação do texto (método preconizado pelos estudos de I. A. Richards); 

no outro, inversamente, manifesta-se uma perspectiva distanciada que perde de vista o 

"word by word" para observar, no contorno e no entorno, as relações por meio da coleta 

de dados relativos a publicações, contextos, obras, textos e autores no tempo histórico e 

no espaço físico geográfico (método teorizado por críticos como Franco Moretti e 

Kathryn Schulz), e também os elementos que estruturam o texto, conduzindo a uma 

visualidade esquemática, tais como demonstram os estudos morettianos de topoanálise. 

Dessa forma, buscamos analisar e interpretar essas obras de modo a ressaltar as 

relações que estabelecem intratextualmente com a região e a nação na configuração de 

seu significado e, de modo complementar, apontar por meio da conceituação de Moretti 

(2003; 2008) a incorporação da forma local na construção das personagens, assim como 

do narrador; e, no plano histórico-literário buscamos evidenciar o diálogo existente 

entre elas no tempo e no espaço, ou seja, o contexto e as relações que estabeleceram-se 

em seu entorno. 

 

 

Fogo morto e o interior da Paraíba  

 

As três figuras que compõem as partes que conformam o romance Fogo morto 

são de grande relevância para a compreensão do universo nordestino dos engenhos. O 
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espaço a que ficam circunscritas delimita, no interior da narrativa, a condição 

existencial de cada uma delas.  

O seleiro José Amaro limita-se, a maior parte, ao ambiente de sua casa e à 

estrada que leva ao engenho Santa Fé e à Vila de Pilar. Ali, como que no meio do 

caminho, ele tenta resistir às forças que procuram aniquilar a sua existência: a exigência 

de retirada de sua família das terras do coronel Lula de Holanda e o declínio de seu 

ofício de seleiro: 

É o que lhe digo, seu Laurentino. Você mora na vila. Soube 
valorizar o seu ofício. A minha desgraça foi esta história de 
bagaceira. É verdade que senhor de engenho nunca me botou 
canga. Vivo nesta casa como se fosse dono. Ninguém dá valor a 
oficial de beira de estrada. Se estivesse em Itabaiana estava rico. 
Não é lastimar, não. Ninguém manda no mestre José Amaro. 
Aqui moro para mais de trinta anos. Vim para aqui com meu pai 
que chegou corrido de Goiana. Coisa de um crime que ele nunca 
me contou. O velho não contava nada. Foi coisa de morte, 
esteve no júri. Era mestre de verdade. Só queria que o senhor 
visse como aquele homem trabalhava na sola. Uma peça dele foi 
dada pelo barão de Goiana ao imperador. Foi pra trás. Veio cair 
nesta desgraça. É a vida, seu Laurentino. O mestre José Amaro 
não é homem para se queixar. Estou somente contando. Agüento 
no duro. (REGO, 1997, p. 14). 
 

A relação que José Amaro tem com o espaço não é de posse, mas de usufruto. 

Até porque a posse está restritamente ligada ao senhor de engenho, pois é em torno da 

casa-grande que todos os moradores do engenho, e da bagaceira, se organizavam 

enquanto forças de trabalho. Entretanto, como o engenho de seu Lula, e os engenhos 

arredores atravessavam suas decadências, o ofício do seleiro, dependente que era dos 

serviços prestados a eles, também declinava. 

A esse sentimento de incômodo servilismo a que a ordem social do sertão 

nordestino o submetera, condição que ele se recusa a aceitar, juntam-se a doença da 

filha, uma "moça de trinta anos" (REGO, 1997, p. 16) e o relacionamento conturbado 

com Sinhá, sua esposa, a quem atribui a falência de seu legado pela falta de um filho 

homem. A sua raiva e sede de justiça é o que o leva a admirar os cangaceiros, único 

poder capaz verdadeiramente de afrontar os senhores de engenho em nome de um povo 

explorado.  

Destaca-se que o mestre interage com diversos outros personagens que passam 

pela estrada e param em sua oficina, ou para solicitar seu trabalho ou simplesmente para 

cumprimentá-lo e trocar com ele impressões sobre esse raio espacial paraibano e suas 
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relações. Dessa forma, se pensarmos em uma esquematização da dinâmica conformada 

pelo espaço, a casa do mestre pode ser compreendida como um lugar de trânsito, de tal 

modo que torna-se o epicentro da narrativa. Daí, talvez, a focalização do enredo se fazer 

a partir dela, em um plano que, pela intensa movimentação dos personagens, constrói 

um verdadeiro palco de interações sociais por onde transitam as mais variadas figuras 

que vão evidenciando em seus discursos, sobretudo, a forte hierarquia social 

predominante nessa localidade. 

Seu Lula, por sua vez, não pertence ao universo dos engenhos e também fora 

transplantado para ele. É um homem da cidade e de interesses deslocados. Tendo 

assumido a propriedade do sogro sem preparo, ele é como um herdeiro ilegítimo que, de 

fino genro que impressionara D. Mariquinha, vai se transformando em um raivoso 

homem açoitador de negros. No avançar da narrativa, ele vive agonicamente sua 

clausura a uma casa e um corpo doentes. Seu confinamento moral o afasta da real 

decadência pela qual a sociedade nordestina, de modo geral, e o seu engenho, em 

específico, passam. E é justamente sobre essa dissimulação que se constrói essa 

personagem ambígua, oprimida pelo espaço e opressora dos circunscritos ao seu 

pequeno raio de ação. Uma das passagens que melhor evidenciam a sua relação com o 

espaço sertanejo é: 

Seu Lula parecia humilhado. Não pôde dormir. Dentro da mataria 
mexiam bichos, gemiam as vozes da noite. Os negros roncavam alto, o 
capitão enrolado para um canto, e o genro sem poder pregar os olhos. 
Veio-lhe então a lembrança do pai, noites e dias no meio das matas de 
Jacuípe, vivendo como um animal, assassinado, por fim, como um 
bandido perigoso. Morrera, pelo chefe Nunes Machado. Então seu 
Lula, naquele ermo do sertão, por debaixo do umbuzeiro, com os 
negros e o sogro deitados na mesma terra, viu que não era nada, que 
força nenhuma tinha para ser como fora o pai, Antônio Chacon. O que 
ele fora até ali? Nunca que um pensamento assim o perseguisse como 
aquele, naquele isolamento. (REGO, 1997, p. 137). 
 

 A recriação do "cenário" do sertão nordestino pela perspectiva de Lula de 

Holanda se faz por meio de um processo de tradução dos seus medos, em que o narrador 

desnuda, através da exposição em que se encontra o personagem "naquele ermo do 

sertão", a sua angústia diante da força opressora atribuída ao espaço (e aos homens) e o 

sentimento de impotência que ele incorpora diante dela. 

Depreende-se desse fator psicológico, o seu enclausuramento na casa-grande e, 

mesmo quando em trânsito, no abrigo de seu cabriolé. O desmoronamento desses 

espaços de acolhimento como que expõe as fraquezas e fragilidades de Lula. Em suma, 
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a casa-grande é para ele um refúgio para protegê-lo do mundo sertanejo e não para 

governar, tal como fora para o capitão Tomás. Tudo o que é dele fica retido aí de modo 

inerte: a filha solteirona, Amélia estéril, o piano mudo, o engenho de fogo morto. É por 

isso que o esvaziamento da casa por conta da abolição (acontecimento exógeno ao 

universo nordestino, mas com profunda irradiação sobre ele) agudiza o drama da 

família.  

A terceira figura conformada a partir do universo nordestino é a do Capitão 

Vitorino Carneiro da Cunha. Enquanto o mestre José Amaro e Lula permanecem presos 

a uma concepção de vida já inalcançável, aquele ao ofício de seleiro e este ao de senhor 

de engenho, ambos sofrendo de um confinamento moral, o Capitão Vitorino é um 

idealista que não consegue perceber a falência do patriarcalismo rural nordestino e 

ainda, contraditoriamente, persegue o ideal da justiça em um meio marcado por 

despotismos. Além disso, a tênue comicidade com que sua figura é traçada contrasta 

com a dramaticidade na qual estão envoltos os dois primeiros: 

 
Pela estrada passava um moleque, a cavalo, e quando viu o velho 
Vitorino, parou e largou a boca no mundo: 
─ Papa-Rabo, Papa-Rabo. 
Vitorino levantou-se com o corpo mole, pegou de uma pedra e saiu 
correndo atrás: 
─ Papa-Rabo é a mãe. 
E correu com tanto ímpeto que tropeçou nas raízes da pitombeira e foi 
ao chão como um jenipapo maduro. O mestre José Amaro levantou-se 
para ampará-lo. O velho quase que não podia falar. Estava branco 
como algodão, de corpo mole. Depois que se refez com o copo d'água 
que bebeu, disse com a voz ofegante: 
─ É isto que o senhor vê, meu compadre. Me perseguem deste jeito. 
Chegara gente da casa para animá-lo. 
─ Caí com o corpo todo. Muito obrigado. Estes cabras me pagam. Isto 

é coisa do Juca do Santa Rosa. Estas desgraças me pagam. Corto a 
cara do safado de rebenque. 
O mestre Amaro falou manso para o compadre: 
─ Compadre Vitorino, eu não quero dizer nada, mas o senhor é 

culpado de tudo isto. 
─ Culpado de quê? Não está vendo que isso é perseguição política? 

Estão com medo do meu eleitorado. Cabras safados. Vou mostrar a 
todos quem é este velho Vitorino Carneiro da Cunha. Não enjeito 
briga. Se querem no pau, vamos no pau.  
[...] 
E saiu, no passo do animal cansado. O vulto cresceu na tarde que se 
punha. Parecia um gigante, aos restos de sol que cobriam as 
cajazeiras. A égua pulou para um lado, como se fosse se arrebentar. O 
capitão meteu as esporas e sumiu-se por trás da moita grande de 
cabreira. O mestre José Amaro ainda o viu na curva da estrada. Ia 
gesticulando, sacudindo a tabica no ar como se golpeasse inimigos. 
Ouviu-se então em grito vindo de longe, numa voz fina de menino: 
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─ Papa-Rabo, Papa-Rabo. 
E uma gritaria de cachorro cobriu o brado rouco do capitão. 
─ É a mãe.                                      (REGO, 1997, p. 28). 
 

Montado em sua égua, Vitorino percorre os espaços já mencionados sem passar 

despercebido. Ainda que não seja ninguém importante na hierarquia social local, a sua 

fama se fez por essas andanças e pela ousadia (ou loucura) de desafiar a autoridade dos 

senhores de terras. 

Nesse trecho, ressalta-se o poder de resistência física (cair e levantar) que é uma 

das grande características do capitão. É, basicamente, esse aspecto que permite a sua 

intromissão em situações de conflito. Vergonha para ele é calar-se, não agir, submeter-

se. Por isso, ele gesticula, golpeia, grita, sacode, corre; embora suas ações não tenham 

poder de transformação, pois ninguém o teme. Até mesmo contra os moleques da 

Várzea, é ele quem sai em prejuízo. 

No entanto, sua função é importante na configuração do romance por questionar, 

justamente, a hierarquia social estabelecida pelos patriarcas. Se o seu contorno é 

cômico, no fim, seus ideais contrastam com a ordem vigente e ele faz valer a sua 

oposição por revelar a violência dos coronéis, da polícia e de todas as autoridades locais 

para com um pobre velho louco. 

A construção do espaço pela narração evidencia a circulação de personagens que 

perfazem a dinâmica local e o trânsito operado por Vitorino. Por meio dessa síntese 

espacial revela-se a configuração que os engenhos deram ao espaço nordestino, a partir 

da qual conformou-se o caráter das relações sociais. 

Grosso modo, essa análise semiótica dos elementos que estruturam essa 

narrativa aponta para uma desintegração sistemática dos valores fundamentados nesse 

espaço que corresponde, alegoricamente, às transformações a que ─  por determinações 

de ordem econômica e política ─, essa região, assim como outras paragens brasileiras 

essencialmente rurais, era submetida com a gradativa e desigual inserção da indústria. 

Os novos valores que emergiam com a modernidade, a indústria, as transformações do 

modo de produção, o trabalhador "livre", a fuga para as cidades etc. Essa não era uma 

realidade apenas do nordeste brasileiro, mas de muitas outras regiões afastadas dos 

grandes centros urbanos e dominadas pela antiga ordem dos coronéis. Daí, portanto, o 

significado nacional que a obra adquire, mesmo pertencendo a um movimento 

denominado regionalista. 
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Ilhéu de Contenda e a ilha do Fogo 

 

O romance do cabo-verdiano Teixeira de Sousa, diferentemente da obra do 

escritor paraibano, apresenta uma divisão formal em 77 capítulos ou fragmentos 

narrativos. O protagonista é Eusébio, um herdeiro dos valores aristocratas locais que, 

com a morte de seus pais e a partilha das últimas propriedades da família preocupa-se 

em manter o que restara da tradição familiar, sua memória sintetizada a partir do 

sobrado: 

Num cotovelo da estrada avistou-se o sobradão de Ilhéu de Contenda, 
meio tapado pelas árvores, as janelas em arco abatido, as vidraças 
multicores, as paredes escalavradas pelo tempo. Restaurado no 
princípio do século, o casarão ainda se mantinha firme e imponente. 
Foi construído pelo capitão-mor Afonso Sanches da Veiga, bisavô de 
Pedro Simplício da Veiga. Era duma daquelas janelas que o terrível 
Nhô Afonso roncava ordens para o seu pessoal. Quando assomava à 
janela, a negragem cá em baixo ficava a tremer quem nem varas 
verdes. Ai de quem o não obedecesse prontamente! O camião meteu-
se por um desvio mandado arranjar por Nha Caela, e ia ter mesmo ao 
portão do jardim. Mais alguns metros e estariam descansando num dos 
bancos do jardim, à sombra do caramanchão de buganvílias. (SOUSA, 
1978, p. 70). 
 

Nota-se que o plano narrativo encerra uma imagem espacial do presente 

associada à do passado. Esse processo é recorrente em todo o romance. O sobrado se 

tornara símbolo de um estilo de vida já obsoleto. Não obstante, a sua imagem é dotada 

de uma forte simbologia relacionada à estrutura social da ilha: 

 
Foi caminhando pela vereda que ia dar à calabaceira gigante, com a 
mesma grossura de tronco, o mesmo porte, as mesmas ramadas que 
conheceu em criança. Ali descansavam os homens da monda para 
almoçar. Ali eram amarrados os escravos rebeldes e vergastados com 
varas de marmeleiro. O trisavô Afonso Sanches da Veiga açoutou ali 
muita gente. Essa árvore tinha visto nascer quase toda a sua raça, do 
lado do pai, sendo assim um brasão de família, uma presença 
respeitável. (SOUSA, 1978, p. 80-81). 
 

Verifica-se, assim como na casa-grande do Santa Fé, um processo de 

esvaziamento do espaço do "sobradão" de Ilhéu de Contenda que se converte no último 

refúgio de Eusébio. A morte dos pais e a fuga dos irmãos compõem um gradual exaurir 

que conduz o protagonista a um confinamento existencial. 

Desse modo, a tradição nesse romance, assim como em Fogo morto, aparece 

condicionada a um espaço de contenção: o sobrado, que se fez símbolo do modo de vida 
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e do domínio dos primeiros colonizadores da ilha, passando de descendente a 

descendente a primazia exercida sobre a organização social, econômica e política das 

longas varandas.  

Eusébio mantém com esse espaço uma relação de posse, sob uma perspectiva 

idílica, que ele busca legitimar por meio da recorrência a símbolos memoráveis. Assim, 

a conformação espacial caracteriza e ao mesmo tempo é a própria herança deixada pelos 

homens cujos valores ele pretende seguir. 

O elemento que melhor sinaliza esse aspecto é a sua fuga da vila de S. Filipe 

para o campo onde se situa o sobrado, em um anseio declarado por retornar ao berço de 

seus antepassados, e em direção oposta ao modo de vida que lhe é contemporâneo; pois, 

na vila, que ia se transformando em cidade, uma nova dinâmica insurgia modificando a 

apropriação dos espaços e as relações: “ver a loja deserta e os fregueses correndo para 

o Anacleto, Antoninho Barato e outros de igual calibre era uma humilhação que não 

conseguia suportar.” (SOUSA, 1978, p. 179). Disso resulta uma organização narrativa 

do espaço baseada em campos binários. 

A cidade é envolta em uma aura de transformação que se opõe aos valores dos 

antigos donos de sobrado. Não porque os novos ricos se contraponham a eles, mas 

porque buscam incorporá-los como forma de legitimar o seu poder de aquisição desses 

espaços cercados de símbolos de dominação: 

 
A varanda interior era um atravancamento de caixas e grades, prontas 
para embarcar no próximo navio, o primeiro andar esmiolado do 
melhor que ali havia. Assim despido do recheio habitual, o casarão 
parecia ainda maior, as salas ocas, sem os sofás onde se sentava com 
prazer. Ludgero estranhou aquela reviravolta do sobrado que sempre 
conheceu repleto de tudo, acolhedor, fino, hospitaleiro. [...] 
E no meio daquele deserto de casa que mais parecia lugar 
abandonado, até a amendoeira tinha ar de tristeza, os ramos vergados 
de saudade, sofrendo a dor da despedida. Hora di bai é triste, pensou 
Ludgero, olhando em redor e só vendo o vazio e a desolação. 
(SOUSA, 1978, p. 221). 
  

O passeio do narrador pelo interior do sobrado revela, uma vez mais, o 

esvaziamento, dando a ideia de deserção que intensifica o processo de transição 

hierárquica entre os elementos que compõem a sociedade foguense. 

É importante ressaltar, entretanto, que a ocupação do espaço e a sua 

resignificação por meio da posse, por parte dos mulatos, é bastante significativa na 

sociedade em questão, levando-se em conta, sobretudo, o vigoroso processo de 

mestiçagem que ela conformou. Mas não se pode dizer que haja uma superação 
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sistemática da estrutura social até então vigorante na ilha, visto que, os novos donos dos 

sobrados, e também das lojas não pretendiam romper com os costumes dos antigos 

donos, mas reproduzi-los: 

 
Dez mil dólares por aquele mundão de casa, não era caro. Quantas 
vezes, trabalhando nas fábricas de Providence, Pawtucket, Newport, 
sonhou com um sobrado em S. Filipe, onde pudesse depois gozar o 
fruto do seu labor por terras da América. O sonho ia ser realidade, e 
logo no casarão duma das famílias mais brancas da ilha. [...] Seria, 
sim, um homem importante da cidade, como foi, por exemplo, Nhô 
Pedro da Veiga. Passaria também a fazer como os grandes de outrora, 
morando em S. Filipe e visitando as propriedades de vez em quando. 
(SOUSA, 1978, p. 219). 
 

Depreende-se pela passagem a existência de um ideal: o de viver como "um 

homem importante da cidade". Na concisão dessas formas, cria-se uma noção espacial 

que pode ser traduzida na oposição entre centro (cidade) e periferia (campo). A cidade 

conforma as forças da mudança, ao passo que o campo, distanciado delas, mantém-se na 

singularidade do passado.  

Essa oposição espacial pode ser observada de modo similar no que se refere às 

relações sociais, sejam elas familiares, econômicas, amorosas etc. A partir desse 

princípio é que Teixeira de Sousa deslinda a questão do racismo, da bastardia e da 

relação interétnica na ilha, demonstrando pela necessidade de manutenção da tradição 

uma exacerbação dos preconceitos simbólicos enraizados na hierarquia de classe, que 

era também a da cor da pele. 

Dessa forma, a composição do espaço e o tratamento da estrutura social em 

Ilhéu de Contenda configuram uma simetria, operada segundo um modo de 

resignificação nacional do processo de mestiçagem, na medida em que a partir do 

trânsito das personagens e da dissolução hierárquica tradicional (fechada e una), projeta 

uma nova dinâmica e um novo universo de relações, transformando, embora sem 

superar, as relações de poder.  

 

 

Travessias literárias 

 

Como forma de ratificar o trânsito de obras e conceitos do sistema literário 

brasileiro e do cabo-verdiano, recorremos à atuação de Rui Ribeiro Esteves de Almeida 

Couto (1898-1963), jornalista, escritor e magistrado brasileiro, como um dos mais 
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importantes intermediários de bens artísticos e culturais do Brasil para outras partes do 

mundo na fase moderna. 

A partir de 1928, Ribeiro Couto passa a desempenhar funções de magistrado na 

França, de onde é transferido para a Holanda, depois para Portugal e, finalmente, para a 

então Iugoslávia, onde foi promovido a embaixador. Por onde esteve, Ribeiro Couto se 

preocupou, além de questões políticas, também de questões literárias; e não só da 

produção, como ainda da divulgação da literatura brasileira na Europa como forma de 

legitimá-la.  

Tal como pode ser evidenciado pela correspondência pessoal do escritor 

brasileiro, abrigada na Fundação Casa de Rui Barbosa, a sua preocupação com a 

divulgação do que se produzia de novo no Brasil é constante e sinaliza um importante 

trânsito  literário que, para ele, era crucial alimentar, como também declara em um de 

seus artigos para o Jornal do Brasil datado de 1933: "Um livro é uma força em marcha. 

Está melhor quando passa de mão em mão, do que quando dorme o sono egoistico das 

bibliothecas." quando tratava da divulgação do livro Morna, do cabo-verdiano Eugénio 

Tavares. 

Nesse ínterim, sobretudo durante o período que esteve em Portugal (1944-1946) 

teceu relações com diversos outros escritores, o que culminou no contato com os jovens 

da Casa dos Estudantes do Império, instituição com sedes em Lisboa e Coimbra, que 

abrigava estudantes expedidos das colônias ultramarinas para se formarem em Portugal. 

Ali, o escritor brasileiro estabelece a primeira relação com aqueles intelectuais africanos 

de língua portuguesa que atuariam nos processos de transição de suas sociedades (em 

termos de literatura, política, economia e cultura) rumo à modernidade. 

Nos anos 1930, em Cabo Verde, surge a revista Claridade pelas mãos de seus 

idealizadores Manuel Lopes, Jorge Barbosa e Baltasar Lopes da Silva. Sua primeira 

publicação data de Março de 1936, na capital cultural do Mindelo, em São Vicente, e 

seus postulados se direcionavam também para uma renovação artística capaz de 

expressar o caráter sociocultural do arquipélago. Ainda que sua independência política 

só tenha sido alcançada em 1975, esses intelectuais já identificavam um conjunto 

cultural coeso próprio do ambiente social das ilhas e lançavam as bases de diferenciação 

que seriam depois recrudescidas no processo de emancipação política. 

Não obstante as dificuldades de publicação, difusão e circulação (dada a 

geografia islenha), criou-se por meio da revista um intenso circuito de leitores que foi 
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alimentado pelo anseio de compreender e construir, em um espaço de erudição, a 

dimensão cultural das ilhas. Tal como afirma Baltasar Lopes da Silva: 

 
Preocupava-nos sobretudo o problema da formação social destas ilhas, 
o estudo das raízes de Cabo Verde. Precisávamos de certezas 
sistemáticas que só nos podiam vir, como auxílio metodológico e 
como investigação, de outras latitudes. Ora aconteceu que por aquelas 
alturas nos caíram nas mãos, fraternalmente juntas, em sistema de 
empréstimo, alguns livros que consideramos essenciais pro doma 
nostra. Na ficção, o José Lins do Rego d'O Menino de engenho, do 
Banguê; o Jorge Amado do Jubiabá e Mar morto; o Amândio Fotes 
d'Os corumbas; o Marques Rebelo d'O caso da mentira, que 
conhecemos por Ribeiro Couto. Em poesia foi um alumbramento a 
<<Evocação do Recife>>, de Manuel Bandeira, que, salvo um ou 
outro pormenor, eu visualizava com as suas figuras dramáticas, na 
minha vila da Ribeira Brava. [...]. (FERREIRA, 1986, p. 29). 
 

O intercâmbio com as obras brasileiras, sobretudo as regionalistas, sucedeu às 

divulgações de Couto, sendo hoje um dos mais profícuos campos do trabalho literário 

comparativo.  

Por outro lado, e de modo complementar, anos mais tarde, pelas mãos do 

sociólogo Fernando Augusto de Albuquerque Mourão, intelectual brasileiro de intenso 

contato com os africanos da Casa, começam a ser publicadas no Brasil obras africanas 

elencadas em um projeto de apresentação dessas ficções. Entre os títulos da Coleção de 

Autores Africanos (editada pela Ática a partir de 1979), aparece em 1984, Ilhéu de 

contenda, de Teixeira de Sousa. 

A importância desse projeto literário se dá por duas razões. Além de 

complementar o trânsito literário em língua portuguesa, consolida a necessidade da 

recepção crítica dessas obras, o que pouco a pouco vai determinando no meio 

acadêmico a sua legitimidade. 

Em suma, esses agentes foram cruciais para o estabelecimento de um fluxo de 

obras que conduziu a transformação do sentidos continental de circulação de modelos 

literários em língua portuguesa. Promoveu-se, assim, a quebra sistemática em relação ao 

paradigma estético-literário português, que impunha uma visão, na maior parte das 

vezes, colonizadora.  

A desconstrução da língua academicista, tal como era empregada nas obras 

anteriores à reconfiguração dada pelo modernismo brasileiro e, conseguintemente, pelo 

regionalismo estético; assim como o tratamento do tema local e a atenção dada à 
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dinâmica regional, são alguns dos exemplos que atuaram na renovação desses fluxos 

alimentados por intermédio desses importantes "passeurs culturels". 

A produção literária africana de língua portuguesa se alinha a um ideal de 

negação dos modelos canônicos portugueses que lançavam uma sombra sobre a real 

dimensão dessas sociedades. Os intelectuais atuantes por trás dela se empenham na 

construção de modelos próprios que explorassem as tensões de suas sociedades, em 

oposição à imagem construída pelo colonizador. 

De certa forma, a Coleção de Autores Africanos organizada pelo professor 

Fernando Mourão constitui uma resposta criativa e empenhada na construção do 

aprimoramento de um novo conceitos de literatura em língua portuguesa. Grosso modo, 

os escritores africanos de língua portuguesa vivem hoje uma fase profícua que pode 

significar um nova inversão no sentido de modelos. Se as novidades literárias haviam 

deixado de virem de Portugal para irem do Brasil, agora podem estar ganhando força e 

lugar as obras de Luandino Vieira e Ondjak (Angola), Mia Couto e Rui Duarte de 

Carvalho (Moçambique), Germano Almeida e José Luis Tavares (Cabo Verde) para 

citar apenas alguns. 

Portanto, diante desse panorama de diálogos e confluências, a pesquisa 

comparada se revela como um instrumento oportuno de análise desses fluxos em 

sentidos e direções diversas. Dessa forma, a proposta de Moretti, segundo a qual a 

observação distanciada (distant reading) privilegia aspectos que a análise baseada no 

processo close reading perde de vista (MORETTI, 2008), nos é favorável na apreensão 

desse aspecto geral elucidado, que pode ser observado por meio do trânsito de escritores 

e que é, portanto, um fenômeno passível de ser mapeado para tornar visíveis relações 

ainda pouco visualizáveis.  

 

 

Considerações finais 

 

Na apreensão das obras analisadas, buscamos identificar os elementos 

relacionados às suas configurações espaciais de modo a demonstrar aspectos internos  

que conformam as narrativas produzindo, em ambos os casos, uma hierarquia que, 

apesar de ser local, se refere, de um modo geral, às formações históricas da sociedade 

brasileira e cabo-verdiana pautadas no processo de colonização e de instituição de uma 

classe dominante composta, em sua maioria, por descendentes de portugueses. 

6677

Ana
Pencil



16 
 

Em suma, as concepções que cada um dos personagens tem do espaço no qual se 

estabelecem as relações sociais estão pautadas em uma visão regional, que é como que 

suas condições existenciais específicas. Mas em que consistiria, por fim, a articulação 

entre região e nação? Justamente no elemento transformador que está por trás, pujante, 

na dinâmica dessas narrativas e que contribui para uma visão da desestabilização e 

atualização da sociedade. Nas palavras de Bakhtin: "toda atualidade importante e séria 

tem necessidade de uma imagem autêntica do passado, da autêntica linguagem 

estrangeira de um passado estrangeiro." (BAKHTIN, 2014, p. 419). Depreende-se, 

assim, a importância da configuração do espaço na construção dessa imagem, em cada 

obra, e a relação de complementaridade exercida pelas noções de região e nação. 
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 FRANCISCO VILLAESPESA: UM POETA MODERNISTA NO BRASIL 
 

Francielle Piuco Biglia (UPF e USP)1 
Ricardo Souza de Carvalho (USP)  

    

 

RESUMO: O poeta, dramaturgo e tradutor andaluz Francisco Villaespesa (1877-1936) é 

conhecido –sem certo esquecimento pela crítica espanhola atual– por ser um dos grandes 

defensores do Modernismo espanhol através da obra La Copa del rey de Thule (1900) que 

anunciava a primeira mostra da nova escola poética na lírica espanhola. Foi ele quem 

desempenhou o papel de articulador entre os poetas do Velho e do Novo Mundo, além de servir 

como bússola no intuito de guiar a Espanha na busca por novas estéticas literárias. Desta maneira, 

incita a curiosidade entre os literatos e frequentadores de tertúlias de Madri ao introduzir a este 

grupo versos de novos autores de difícil circulação.  
Durante sua permanência no Brasil, no período entre 1928 a 1931, Villaespesa entra em contato 

com vários expoentes da vida literária brasileira, entre eles o Ministro das Relações Exteriores 

Otávio Mangabeira, quem lhe confia um copioso número de traduções que formariam parte da 

“Biblioteca Brasileña”, permitindo, dessa maneira, a circulação e a divulgação dos nossos poetas 

e escritores célebres em solo espanhol. O projeto, ainda que audacioso, faz parte de um caso de 

recepção literária aparentemente sem final feliz. Villaespesa tem que voltar às pressas à sua terra 

natal devido a uma grave doença e decide enviar as caixas contendo a coleção da “Biblioteca” 

antes da sua partida. Ao chegar à Espanha, não consegue recuperá-las –são extraviadas ou 

roubadas– e com elas perde-se a possibilidade da literatura brasileira de conseguir uma acolhida 

fora do território nacional. À luz do exposto, nosso trabalho tem como objetivo recuperar a figura 

de Francisco Villaespesa dentro da poética Modernista espanhola e formular algumas hipóteses 

do que significou o estranho caso da “Biblioteca” na história de recepção das letras brasileiras na 

Espanha. 

Palavras-chave: Francisco Villaespesa. Modernismo espanhol. Poesia brasileira. Recepção 

literária. Tradução literária. 

Introdução 

Este trabalho de aproximação à figura do poeta, dramaturgo e tradutor de literatura 

brasileira Francisco Villaespesa (1877-1936) iniciou-se a partir de uma pesquisa mais 

ampla que trata sobre momentos decisivos da recepção e tradução da literatura brasileira 

                                                           
1 Em regime de cotutela com a Universidade Pompeu Fabra (Barcelona) e a Universidade de São Paulo.  
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na Espanha do século XX. Seguindo uma cronologia da recepção através de críticas 

literárias e, especialmente, de traduções, encontramos no cenário literário espanhol alguns 

intelectuais que estenderam esta ponte até o Brasil. Estas relações literárias, que não 

foram constantes, passaram por altos e baixos devido a processos políticos, movimentos 

literários e fragilidades humanas, a que qualquer pessoa não deixa de estar suscetível. 

Contudo, ao reconstruir essas relações, nas décadas de 20 e 30 do século passado, 

percebemos que, de alguma maneira, a literatura brasileira não passa despercebida aos 

olhares estrangeiros; e que de fato houve quem se interessasse por ela, num movimento 

sistemático de estudo, tradução com vistas à publicação; e com isso, contestamos algumas 

falsas suposições sobre sua ausência ou desconhecimento em território espanhol.  

Como peça fundamental para a reconstrução desses laços literários, vamos trazer 

à luz a figura do poeta andaluz Francisco Villaespesa –defensor aguerrido do Modernismo 

espanhol2 na virada do século–, quem assumiu o papel de divulgador das letras brasileiras 

na Espanha.  

Tendo em vista que o termo “Modernismo” pode trazer um significado ambíguo, 

esclarecemos que ele não equivale ao Modernismo no Brasil, relacionado com as 

vanguardas históricas europeias do século XX. 

O Modernismo na literatura de língua espanhola tem como porta-voz Ruben 

Darío, um poeta da Nicarágua, quem publica Azul em 1888 e influencia, assim como 

outros poetas da América Hispânica, a produção literária na Espanha.  

Neste estudo, recordamos, de modo simplificado, que o Modernismo espanhol foi 

uma tendência artística e literária surgida no final do século XIX e que tem como essência 

refinar a linguagem lírica através das “sensações”, sob a influência parnasiana e 

simbolista. Como fonte de inspiração e modelo a seguir, por exemplo, os modernistas 

seguiram a onda de evolução dos sentidos na poesia de Baudelaire. Para ilustrar, 

reproduzimos os versos finais de seu poema “Correspondances”: “Ayant l'expansion des 

choses infinies,/ Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens,/ Qui chantent les 

transports de l'esprit et des sens”3. 

Essas imagens podiam ser consideradas extravagantes para a época, mas tratam-

se, na realidade, de uma percepção aflorada que se “expande” num jogo de cores, sons e 

                                                           
 
3 Que possuem a expansão das coisas infinitas. / Como âmbar, o musgo, o benjoim e o incenso, / Que 

cantam os arrebatamentos do espírito e do sentido. 
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aromas, de forma que o Modernismo enriquece a linguagem lírica e expressa essa nova 

sensibilidade e inquietude desse tempo.   

 

O poeta Francisco Villaespesa: uma aproximação 

 

Rubén Darío, ao responder a pergunta “¿Qué piensa usted sobre el estado actual 

de la poesía española?” (DARÍO, 1906, p.201), formulada pelo redator da revista Mercure 

de France, Enrique Gómez Carrillo, inclui o nome do poeta Francisco Villaespesa ao lado 

de escritores espanhóis que ficaram para a posteridade: Antonio e Manuel Machado, 

Unamuno e Juan Ramón Jiménez; e deixa a seguinte descrição:  

Otro es Francisco Villaespesa. Enamorado de todas las formas, 
seguidor de todas las maneras, hasta que se encontró él mismo, si es que 
se ha encontrado. Dice ya sus propios ensueños y canta su mundo 
interior de modo que, ciertamente, seduce y encanta. También es cierto 
que ha sufrido mucho, y que no hay mejores indicaciones que las de 
Nuestro Maestro el Dolor (DARÍO, 1906, p. 208). 

 
O poeta Francisco Villaespesa, “seguidor de todas las formas”, havia cantado uma 

espécie de bordão ditado pelo poeta italiano Gabriele D’Annunzio “o rinnovarsi o 

morire”. Estas palavras são reproduzidas no prefácio da obra La copa del rey de Thule 

(1900) de Villaespesa e sintetizam seu escopo ao encarnar em suas páginas a primeira 

mostra do movimento modernista na Espanha.  

Na capital espanhola, entre os séculos XIX e XX, a presença de Rubén Darío faz 

de trampolim à nova estética e Villaespesa, estimulado pelo poeta nicaraguense, chega a 

influenciar a publicação de Ninfeas e Almas de violeta do poeta Juan Ramón Jiménez, 

ambas de 1900; assim como as obras poéticas posteriores de Alma (1902) de Manuel 

Machado e Soledades (1903) de seu irmão Antonio Machado. 

Ao trazer consigo ares de renovação, La Copa del rey de Thule não deixa de causar 

estranhamento ou admiração, dividindo a crítica espanhola finessecular. O famoso crítico 

Leopoldo Alas, mais conhecido como Clarín (1852-1901) assume desde o princípio uma 

atitude antimodernista. Clarín não economiza palavras e dá tinta à sua pluma na “luta” 

contra o Modernismo. Na revista Pluma y Lápiz, publicada em Barcelona, Clarín se 

mostra fiel em sua luta e tece sua crítica burlesca em forma de versos “al autor he de 

decirle/ sin rodeos,/ que no hay nada que revele todo el libro/ni un chispazo/ del ingenio/ 

los lugares más comunes por doquiera:/ todo el año treinta y cinco malos versos” 

(CLARÍN, 1901, p. 427).   
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Já na revista de Málaga Noche y día de 1900, publica-se uma das críticas 

favoráveis à novidade da obra de Villaespesa, intitulada “Triunfos: La copa del rey de 

Thule”4.  Nela, o autor da crítica, o poeta Juan Ramón Jiménez, reconhece os aspectos de 

ruptura frente aos velhos modelos do século XIX. Segundo Juan Ramón Jiménez: 

(…) todas las frases y todas las palabras del libro de Villaespesa son 

perfectamente apropiadas; todas dan una sensación, y yo quiero antes 

sensaciones que formas gramaticales, aun cuando para producir una 

sensación haya que metaforizar ó simbolizar ideas de la manera más 

atrevida (JIMÉNEZ, 1909, 16-17). 
 

Neste mosaico de virada do século literário, na agitação de ideias e de busca por 

novas linguagens e “sensações”, começam a despontar revistas literárias que traduzem a 

nova sensibilidade da época. Movido por este afã, Villaespesa ajuda a fundar numerosas 

e efêmeras revistas, entre elas, Electra (1901), na qual surgiriam versos produzidos no 

continente americano, incluindo uma das primeiras traduções de poesia brasileira: “La 

muerte del Jaguar5” do poeta parnasiano Luís de Guimarães Júnior (1845-1898), 

traduzida por Viriato Díaz y Pérez. Extraída da obra Sonetos e rimas, de 1880, a tradução 

da poesia intitulada em sua versão original “Jaguar”, preanuncia o interesse dos 

modernistas pelo ambiente exótico em que abundam os adjetivos. 

É interessante notar que, neste contexto do Modernismo espanhol, se espantam os 

velhos fantasmas literários, ao criar um ambiente de maior liberdade onde se abandonam 

os padrões de uniformidade literária. Como menciona Ruben Darío ao pôr as letras 

espanholas atuais num alto patamar: “La calidad es ya otra, gracias a la cultura importada, 

a la puerta abierta en la vieja muralla feudal” (DARÍO, 1906, p.208).   

Na “extravagância” de sua juventude de início do século, Villaespesa assume o 

Modernismo –movimento resistente a teorias e programas– com uma atitude e 

comportamento provocadores. Na miséria dissimulada através de uma boêmia com 

postura aristocrática, seu anticonformismo não era só de ordem literária ao rechaçar os 

“velhos moldes literários”, mas também mostrava seu desencanto com o mundo 

positivista. Em muitos estudos, como aponta a estudiosa Lily Litvak na nota preliminar 

do livro El Modernismo, publicado em 1975: 

Se subraya el esteticismo modernista y se olvida de señalar que esta 

actitud era una reacción al asfixiante materialismo de la clase media, un 

                                                           
4 Esta resenha será utilizada como prólogo na terceira edição da obra em 1909 com o título “Elogio del 

poeta”. 
5 GUIMARÃES DE, Luís. Jaguar. Tradução de Viriato Díaz y Pérez, Electra, Madri, n.4, p. 117, 6 abr. 

1901. 
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deseo de sustituir la darwiniana “lucha por la vida” de esa sociedad por 

la premisa de “la vida por el arte”, o, mejor aún, “la vida como arte” 

(LITVAK, 1986, 12, aspas do autor). 
 

Movido por este afã modernista “la vida como arte” Francisco Villaespesa se 

relaciona com um número variado de poetas da América Latina e traduz escritores 

portugueses e italianos, prefacia inúmeros livros e se dedica não só a realizar sua obra, 

mas se ocupa de livros de outros escritores e amigos produzindo uma vasta 

correspondência literária.   

As relações culturais entre Espanha e a América Hispânica eram parte dos 

elementos caracterizadores do Modernismo. Além disso, Villaespesa se aproxima da 

produção literária portuguesa, regido pelo signo da irmandade entre Portugal e Espanha, 

influenciado pelos ideais defendidos por intelectuais entre os séculos XIX e XX, que 

concebiam a união cultural e política da Península Ibérica. Em 1904, Villaespesa visita 

Portugal e, na sua infatigável atividade literária, cria uma rede de amizades entre os 

literatos portugueses para conhecer e ser conhecido através de traduções e revistas 

literárias.  

De pano de fundo, havia o desencanto e, por meio dele, um processo de 

reavaliação artística e filosófica vivido na Espanha, depois do colapso do seu Império em 

1898. Nesse ideário que animava o resgate do espírito ibérico num período de 

questionamentos, Villaespesa reconhece a necessidade de fortalecer os laços culturais que 

unem Espanha a Portugal, mostrando desde cedo seu interesse pela lírica produzida na 

Península Ibérica. Além disso, como parte desse ideal, o poeta concebe a união espiritual 

e cultural dos países ibéricos com os países da América Latina, incluindo o Brasil.  

Seu interesse por novas estéticas, o espírito de união ibérica aliado à sua adesão 

sem volta ao Modernismo e a necessidade de estreitar laços com movimentos literários e 

políticos do Novo Mundo preparam o terreno na incursão do poeta nas letras brasileiras.    

 

Francisco Villaespesa no Brasil 

 

Villaespesa realiza duas estadias na América Latina, separadas por uma 

brevíssima volta à Espanha, totalizando um período de mais de uma década em território 

americano: entre 1917 e 1931.  

A primeira viagem, iniciada em abril de 1917, tem como seu primeiro destino o 

México, passando, depois, por Cuba, República Dominicana, Porto Rico até chegar à 
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Venezuela, em 1921. Segundo o seu biógrafo J. Alvarez Sierra6, Villaespesa “consciente 

de los imperativos raciales de la cultura ibérica, llevó a cabo de su bolsillo particular y 

por su propia iniciativa” (ALVAREZ, 1949, p. 136). A viagem, na realidade, foi 

patrocinada pelo Presidente da República Mexicana Venustiano Carranza, com a intenção 

de estreitar laços intelectuais com a Espanha. Villaespesa aceita o convite para dar 

inúmeras palestras, colaborar na imprensa das localidades que visita, prefaciar livros de 

poetas e dramaturgos; além disso, aproveita para dar impulso à sua carreira teatral, gênero 

cultivado a partir da obra El alcazár de las perlas (1911)7 e apresenta em distintos teatros 

suas obras teatrais, como La maja de Goya, Doña María de Padilla, entre outras obras.  

Na República Dominicana ocupada pelas tropas dos Estados Unidos, Villaespesa 

anima seus habitantes, ao escrever (e recitar) o livro La isla cruxificada: Santo Domingo, 

a rebelarem-se contra seus invasores. Essa provocação causa a detenção e encarceramento 

do poeta, que é resgatado graças ao corpo diplomático.   

Esta primeira fase de seu itinerário americano, iniciada em 1917, finaliza-se com 

a oferta do presidente da Venezuela, Juan Vicente Gómez, para Villaespesa apresentar sua 

obra dramática Bolívar, disponibilizando os meios econômicos e os arquivos históricos 

do país. Para a realização de tal façanha artística, Villaespesa regressa à Espanha em 

fevereiro de 1921, com o objetivo de montar uma companhia teatral. Ele volta à 

Venezuela, em setembro de 1921, com o grupo formado para apresentar Bolívar para a 

Festa Nacional de Carabobo. 

Sua segunda viagem para a América Latina viria a se tornar uma permanência de 

dez anos. Sua itinerante vida literária, repleta de peripécias, estava muito longe de ser 

pacata, devido à vida de ostentação aliada ao descuido econômico do literato Villaespesa. 

No entanto, isso não impediu de seguir transitando por distintos países, como Cuba, 

Colômbia, Panamá, Peru, Argentina, até chegar ao Uruguai, em 1928, com a intenção de 

regressar definitivamente à Espanha. Uma vez em Montevidéu, Villaespesa recebe o 

convite de honra do Governo do Rio Grande do Sul e da Academia Brasileira de Letras 

para conhecer o Brasil. Mais uma vez, a visita, que seria de caráter breve, faz o poeta de 

                                                           
6 Existem poucos textos sobre a vida de Villaespesa. Em nosso estudo, além da biografia sobre Francisco 
Villaespesa de J. Alvarez Sierra (1949), consultamos também a recente biografia de DÍAZ ALONSO, José 
Francisco. Francisco Villaespesa: Retrato de un poeta inquieto. Almería: Instituto de Estudos Almerienses, 
2012.  
7 A obra El alcazár de las perlas: leyenda trágica en cuatro actos y en verso teve estreia no teatro Isabel la 
Católica no dia 8 de novembro de 1911 e foi publicada em 1912 pela editora Renacimiento.  
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Laujar de Andarax adiar seu regresso definitivo à Espanha, permanecendo no Brasil até 

1931. 

No Brasil, o poeta começa sua peregrinação a partir de Porto Alegre. No jornal 

local, Diário de Notícias, publica-se o testemunho do interesse e do entusiasmo do poeta 

da Copa del rey de Thule ao se encontrar em terras brasileiras, tanto que “não podia” –

diz Villaespesa– “voltar a Espanha sem conhecer esse país imenso e rico de poetas 

admiráveis que estão dentro da minha admiração”8. E antecipa algumas traduções por ele 

iniciadas dos poetas parnasianos Olavo Bilac, Raimundo Corrêa, Alberto de Oliveira e, 

entre os modernos, cita Menotti del Picchia com o “delicado trabalho poético que é 

'Mascáras' ”; além de referir-se ao poeta simbolista gaúcho, Alceu Wamosy9.   

Nesta primeira reportagem dada pela imprensa brasileira da qual temos notícia, a 

intenção de Villaespesa é de repetir, como nos outros países, suas atividades itinerantes 

de realizar palestras, participar de banquetes literários, sem perder de vista sua produção 

literária, que no Brasil se desdobra na atividade de tradução.  

O poeta peregrino visita Santos, São Paulo, Curitiba, Niterói, e tem como seu 

último destino Rio de Janeiro, para receber a honorífica nomeação da Academia Brasileira 

de Letras que lhe é ofertada. No Rio de Janeiro, o Ministro das Relações Exteriores, 

Otávio Mangabeira, convida Villaespesa a realizar a tradução de uma copiosa seleção de 

obras literárias brasileiras, a fim de fundar a coleção “Biblioteca Brasileña” em língua 

espanhola, “destinada a ser el más vivo e intenso lazo de unión espiritual entre todos los 

pueblos de origen ibérico, com la más honda gratitud y la más fervorosa admiración” 

(VILLAESPESA, 1930, n.p). 

O projeto da “Biblioteca” chega a ser matéria de jornal no outro lado do Atlântico. 

O jornal Heraldo de Madrid anuncia que “la literatura menos conocida para nosotros 

hasta ahora era la brasileña” e que, através do trabalho realizado por Villaespesa, “La 

biblioteca brasileña en idioma castellano es una espléndida realidad”. E descreve a 

variedade das obras traduzidas, ao selecionar para a biblioteca “obras de verso, de prosa, 

de teatro y libros, seleccionando además trabajos poéticos que forman una antología en 

varios tomos” (IDELFONSO, 1930, p. 8). 

                                                           
8 Encontramos este recorte do jornal Diário de Notícias intitulado “Acha-se em Porto Alegre o fulgurante poeta 
espanhol” sem data marcada no portal “Villaespesa y los escritores almerienses”, disponível em 

http://villaespesa.ual.es/. Acesso em 28 de out. de 2016. 
9 Poeta pouco estudado, Alceu de Freitas Wamosy nasceu em1895, em Uruguaiana, e falece em 1923, aos 28 
anos, na Revolução de 1923, atingido por uma bala.   

6685

Ana
Pencil



8 
 

Infelizmente, em 1931, Villaespesa tem que voltar às pressas à sua terra natal 

devido a uma hemiplegia, de modo que –sem dinheiro– pede a repatriação ao governo 

espanhol. Antes de sua partida, ele decide enviar as caixas contendo a coleção da 

“Biblioteca” à Espanha, mas não consegue recuperá-las –que são extraviadas ou 

roubadas– segundo diferentes versões.  

Seguindo uma ordem cronológica, o crítico A. De Larragoiti (1943) declara que, 

ao adoecer, o poeta envia à sua filha quarenta tomos de poesia brasileira, antes de ser 

repatriado; mas num ataque de ira, sua filha não quis mais restituir ao pai a obra traduzida. 

De acordo com uma versão diferente, do médico do poeta, J. Álvarez Sierra (1949), 

Villaespesa teria regressado com a biblioteca inteira, mas as caixas são roubadas e mesmo 

que ele tenha conseguido recuperá-las depois, a maioria dos livros teria desaparecido.  

Este projeto audacioso faz parte de um caso de recepção literária aparentemente 

sem final feliz; e dos prováveis tomos de poesia e obras de teatro, além de “livros” em 

geral que formariam parte da desejada “Biblioteca Brasileña”, somente se publicam três 

obras, em 1930, pela casa editora de Madri Alejandro Pueyo: Sonetos y poemas de Olavo 

Bilac, El navio negrero y otros poemas de Castro Alves e, por último, a poesia de Ronald 

de Carvalho, Toda la América.      

Significativo seria o livro de poesia publicado pelo poeta em 1935, Manos Vacías, 

que resume bem esse episódio de sua vida. O poeta volta cansado e doente à sua terra. E 

não consegue recuperar seus manuscritos com traduções de literatura brasileira, além de 

obras de sua própria criação que iriam lhe garantir seu sustento.  

Enquanto isso, no Brasil, algumas obras traduzidas por Villaespesa, finalizadas e 

levadas à impressão, têm sua publicação interrompida ao estalar a Revolução de 30, 

mudando de maneira precipitada o projeto de divulgação e, inclusive, chegando a perder 

o trabalho já feito na impressão. Na terceira edição de 1935 da tradução de Villaespesa 

de Toda la América de Ronald de Carvalho, o editor, P. Núñez Arca, adverte o público 

leitor da seguinte maneira: 

Recibí múltiples cartas pidiéndome esos libros, de casi todos los países 

de América, especial y repetidamente de México, Chile y Argentina, 

motivando esto una segunda edición de "Toda la América", así como de 

las primeras, también agotadas, de Castro Alves y Olavo Bilac, 

conjuntamente con "Luz Mediterrânea" de Raul de Leoní y dos 
volúmenes más: "Los Parnasianos" y "Teatro Brasileño''. Estaba 
procediéndose a la encuadernación de este libro y a la impresión de los 
demás, cuando estalló la revolución del 30, transtornando los planes de 
divulgación, con esta forma, del pensamiento brasileño, perdiéndose 

inclusive todo el trabajo realizado en la imprenta (ARCA, 1935, p.6). 
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E a história acabaria por aqui, com este ar de mistério que ronda a “Biblioteca 

Brasileña”, já que, por um lado, este caso de recepção da literatura brasileira na Espanha 

é interrompido com o extravio (ou roubo) dos manuscritos na Espanha; enquanto no 

Brasil, o fim da República Velha supõe uma forte mudança na política internacional do 

país, e o projeto de divulgar a literatura brasileira em âmbito espanhol é abandonado. 

No entanto, em 1978, com vista à comemoração do centenário do nascimento de 

Villaespesa, a Revista de cultura brasileña (nº. 46, junho de 1978) publicada em Madri, 

dedica suas páginas ao poeta que iria traduzir “Nada menos que ochenta volúmenes que 

irían integrar la «Biblioteca Brasileña»” (1978, p.31). No artigo sem autor, intitulado, 

“Poetas brasileños traducidos por Villaespesa”, aparecem publicados alguns poemas com 

traduções inéditas de Villaespesa encontrados no Brasil, sob custodia da viúva de Ronald 

de Carvalho. Os poemas traduzidos são acompanhados por uma breve nota explicativa 

para cada autor: “Soneto”, de Gregório de Matos; “Ser y no ser”, de José Bonifácio de 

Andrada; “A Carolina”, de Machado de Assis; “También ella”, de Junqueira Freire; “Los 

Krupinos”, de Felipe Oliveira; “El camarín”, de Gonçalves Crespo; “Momia”, de Cruz e 

Sousa; “Súcubo”, de Emiliano Pernetta; “Soneto XLI”, de Alphonsus de Guimaraens; 

“Profundamente”, de Manuel Bandeira; “Balada de las tres princesas”, de Cecília 

Meireles;  e “Bonanza” de Henriqueta Lisboa.    

Isto provaria que, além dos manuscritos na Espanha, o poeta teria deixado alguns 

manuscritos dispersos no Brasil; e que, além dos três livros publicados, algumas traduções 

teriam sido “perdidas” na impressão, como, por exemplo, a tradução de Villaespesa da 

História de la  Literatura Brasileña de Ronald de Carvalho, da qual não dispomos de 

nenhum exemplar, mas que formaria parte do conjunto da obra do poeta brasileiro 10.E, 

ao que tudo indica, mostra a intenção de Villaespesa de que uma parte da coleção ou 

“biblioteca” seria destinada a uma antologia em diferentes tomos, já que o tradutor verte 

ao espanhol poetas de diferentes épocas e escolas poéticas.  

 

Conclusões 

Estas observações preliminares têm como objetivo redimensionar a figura de 

Francisco Villaespesa no Modernismo espanhol e trazer à luz o desempenho do poeta 

                                                           
10 Na seção “Obras de Ronald de Carvalho” aparece a obra Historia de la literatura brasileña traduzida por 
Villaespesa e publicada em 2 volumes pela editora Alejandro Pueyo (Madri, 1931).  Até agora não encontramos 
esta obra catalogada em nenhum lugar.  
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como articulador entre os poetas do Velho e do Novo Mundo, assim como bússola no 

intuito de guiar a Espanha na busca por novas estéticas literárias, que na última etapa de 

sua vida, culmina com a vinda ao Brasil. 

O esforço do poeta Francisco Villaespesa através da criação da “Biblioteca 

Brasileña” e do que poderia ter significado para a recepção das letras brasileiras faz parte 

de uma crônica sem final feliz, mas que pode reservar futuras surpresas na história de 

aproximação entre Espanha e Brasil.   
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A TRADUTORA VISTA DE LONGE NOS 70 ANOS DE CRÍTICA: O CASO 
CLARICE LISPECTOR1 

Rony Márcio Cardoso Ferreira (UnB) 
 
RESUMO: Há mais de 70 anos, estreava Clarice Lispector no mundo literário, com a publicação 
de Perto do coração selvagem (1943). A partir de então, muita tinta e bastante papel foram 
gastos, pela crítica, a respeito da escritora e de sua literatura. Contudo, podemos dizer que falta, 
sem rusgas de dúvidas, um trato mais cuidadoso à tarefa da tradução exercida por Lispector ao 
longo de seu projeto intelectual como um todo, sobretudo porque suas atividades como 
tradutora iniciaram-se dois anos antes do romance de 1943, com a primeira tradução publicada 
pela então jornalista do Departamento de Imprensa de Propaganda (DIP). Entretanto, o perfil de 
Clarice tradutora ocupa, no mínimo, um espaço lacunar no seio da crítica, constatação essa 
corroborada pelas rápidas e rasteiras menções encontradas sobre o ofício exercido pela escritora. 
Sob essa égide, o presente artigo visa, a partir de uma breve explanação do que se entende por 
crítica na contemporaneidade (LIMA, 2013), a uma revisitação crítica dos estudos realizados 
acerca da tradutora, bem como pretende evidenciar um perfil de Lispector não sobressalente no 
meio crítico. É nesse sentido que acreditamos ser papel de uma crítica posterior o de assumir as 
responsabilidades pelos passados não ditos, não explorados ou não divulgados, já que, quando 
nos lembramos de Clarice Lispector, estamos destinados, de alguma forma, a falar a partir dos 
atuais tempos de pós-crítica. 
 
Palavras-chave: Crítica. Tradutora. Clarice Lispector. 
 
 

O exercício crítico é, objetivamente, uma ocasião de risco 
(LIMA, 2013, p. 400). 

 

O fragmento epigráfico de Luiz Costa Lima (2013), presente em seu livro 

Frestas: a teorização em um país periférico, salienta o que parece, ressalvadas as 

possíveis diferenças, ser um ponto comum quando se pensa na articulação do 

pensamento contemporâneo brasileiro: a crítica vive em um eterno estado de risco, que, 

por sua vez, tem gerado interpretações dos mais diversos ângulos (Cf. PERRONE-

MOISÉS, 2000, p. 338; NUNES, 2009, p. 66, SÜSSEKIND, 2013, p. 299). Tornou-se, 

                                                             
1 Este artigo integra uma pesquisa maior intitulada “Clarice Lispector: uma tradutora em fios de seda 
(teoria, crítica e tradução literária)”, que desenvolvemos em nível de doutorado, sob orientação da Profª. 
Dra. Germana Henriques Pereira de Sousa, na Linha de Pesquisa “Estudos Literários Comparados”, do 

Programa de Pós-Graduação em Literatura (PósLIT), da Universidade de Brasília (UnB). 
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então, inevitável, no atual contexto das inúmeras epistemologias abertas às revisões dos 

postulados e das leituras construídas ao longo do tempo, a emergência de formulações 

críticas promulgadoras tanto de (des)continuidades teóricas quanto de avanços que 

somente um porvir seria capaz de realizar. Ao invés de uma apressada rejeição, tal 

“risco” direcionou a crítica de hoje a um lugar de permanentes reconsiderações que não 

admitem um juízo determinante, uma vez que “a crítica literária não tem um lugar 

preciso. Não o tem porquanto concretiza um juízo de reflexão exercido sobre um tipo de 

objeto que não admite um juízo determinante” (LIMA, 2013, p. 445). 

Em seu recente texto “A crítica literária”, Leyla Perrone-Moisés (2016, p. 61) 

afirma que a crítica literária pode ser contemporaneamente dividida em: crítica 

universitária, crítica jornalística e crítica exclusivamente eletrônica. Sem nos atermos no 

tom ressentido e até mesmo reivindicatório do atual texto da estudiosa, interessa-nos, 

por ora, o segmento denominado “crítica universitária”, apesar de sabermos que o 

discurso acadêmico encontra-se cada vez mais próximo do meio jornalístico e dos blogs 

do mundo virtual, borrando as fronteiras (in)existentes entre essas três modalidades da 

crítica, sobretudo quando nos lembramos de que boa parte dos críticos a revisaram suas 

posições, saíram de seus gabinetes universitários e ocuparam o espaço virtual para que 

suas proposições se proliferassem em ritmo volátil nesta sociedade do saber efêmero. 

Situados nesse contexto, vários especialistas efetuaram uma saudável crítica da crítica e 

se mostraram como intérpretes alocados na sociedade, na história e na cultura, passíveis 

até mesmo de rever seus próprios postulados em futuros não muito distantes. Em outras 

palavras, colocaram-se em estado de “risco”. 

Em meio a essa multiplicidade de escolhas e meios de divulgação, consolidou-

se, na última virada de milênio no Brasil, o que se pode entender como uma crítica 

“universitária” especializada em determinados objetos de eleição (obras, escritores, 

períodos, linguagens, entre outros) e consolidada a partir de substanciosas leituras da 

persona literária de vários escritores locais. Foi nesse contexto que a fortuna crítica 

produzida a respeito da escritora Clarice Lispector e de sua obra se constituiu em um 

dos mais importantes capítulos da crítica literária brasileira. Pode-se dizer, seguramente, 

que a partir da escritora e de sua literatura inúmeros livros, teses, dissertações e artigos 

se fizeram notáveis. Há três anos, a crítica clariceana completou suas sete décadas de 

existência e garantiu um lugar de destaque frente a outras fortunas críticas de 

renomados escritores brasileiros, a exemplo daquelas que se voltam a Machado de Assis 
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e a Guimarães Rosa. Como uma senhora setuagenária, a crítica acerca da escritora de 

Perto do coração selvagem adquiriu maturidade e se tornou uma das mais distintas na 

esfera brasileira. No entanto, diga-se de passagem, tal crítica privilegiou, de modo geral, 

tão somente os papéis de escritora, jornalista e, até mesmo, pintora de Lispector, 

empurrando para debaixo do tapete da história o longo período de tempo em que Clarice 

exerceu o ofício de tradutora. 

Entre 1941 e 1977, a autora brasileira da prosa intimista do século XX traduziu 

46 títulos estrangeiros, somados a algumas autotraduções de textos curtos. O trabalho de 

tradutora foi tão importante no âmbito de seu projeto literário, que Lispector chegou a 

se valer da tradução de fragmentos, poemas e frases alheios para a constituição de sua 

própria literatura, efetuando uma espécie transmigração textual via tradução que 

“suplementou” (DERRIDA, 2008, p. 171 – 200) várias de suas criações, sobretudo 

quando nos lembramos de algumas crônicas publicadas no Jornal do Brasil entre 1967 e 

1973. Após a demissão do referido jornal, Clarice passou a traduzir obras estrangeiras 

com mais frequência e, simultaneamente, questionou dentro de sua ficção os padrões 

impostos aos gêneros literários, situação que fez de suas narrativas o espaço da lacuna e 

do fragmento por excelência, principalmente se comparadas ao seu projeto inaugural da 

década de 1940. 

Sob essa égide, apresentaremos aqui um breve exame dos esparsos e pontuais 

trabalhos críticos existentes a respeito do ofício de tradução levado a cabo pela 

escritora. Como sugere Benedito Nunes (2009, p. 80), ao propormos uma crítica da 

crítica executada sobre a escritora-tradutora, não vislumbramos apenas uma (re)leitura 

que se volte a uma negatividade do já posto, visto que, como bem entende Antoine 

Berman (2002, p. 218), o discurso crítico deve ser antes de tudo um ato positivo por 

meio do qual as obras, os escritores, as traduções e os tradutores subsistam no tempo. 

Essa crítica positiva coloca a compreensão em primeiro plano, pois, nessa perspectiva, 

crítica e tradução se aproximam, visto que tanto a crítica (tradução/compreensão de 

determinada obra), quanto o próprio ato de tradução literária (atividade crítica frente a 

um original) pode, em um movimento ambivalente, se pôr enquanto possibilidades de 

leituras inseridas em um contexto sócio-histórico-cultural. Assim, crítica e tradução 

seriam operações próximas frente aos exercícios de linguagem em seu amplo sentido. 

Na história da crítica, Eliane Vasconcellos (1993) foi a primeira estudiosa que 

listou, ainda que minimamente, um conjunto de textos traduzidos pela intelectual. No 
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Inventário do arquivo de Clarice Lispector, elaborado para fim catalográfico do acervo 

pessoal da escritora preservado pela Fundação Casa de Rui Barbosa, Vasconcellos 

apresenta, das 46 traduções feitas por Lispector, 8 traduções assinadas e publicadas, 

além de 4 traduções de teatro não publicadas, entre os 1466 documentos impressos e 

697 documentos manuscritos e datilografados que compõem o acervo. Por mais que não 

haja uma leitura crítica das traduções elencadas ou até mesmo de sua importância para o 

projeto intelectual de Clarice, em virtude da natureza do volume publicado (a função de 

inventariar um acervo), a atitude de Vasconcellos torna-se pioneira, pois, de certa 

forma, sinalizou uma face do projeto da escritora que estaria à espera de uma leitura 

mais cuidadosa por parte dos estudiosos. 

Dois anos depois do Inventário organizado por Eliane Vasconcellos, Nádia 

Battella Gotlib publica a mais importante, para não dizermos a mais substanciosa, 

biografia existente até hoje sobre Clarice Lispector. O livro de Gotlib, originado de sua 

tese de livre-docência defendida, em 1993, na Universidade de São Paulo, foi publicado 

pela editora Ática e, a partir de então, tornou-se um dos mais referenciados trabalhos 

sobre a escritora na história da crítica. Entretanto, podemos dizer, sem titubearmos, que 

o estudo empreendido por Gotlib à época deixou de lado tanto a face da tradutora 

Clarice Lispector (que se vê talvez até pormenorizada frente às suas atividades de 

entrevistadora, colunista, contista e escritora) quanto as quarenta e seis traduções de 

textos estrangeiros assinadas pela intelectual ao longo da vida, tornando-se, então, pelo 

menos naquele estágio da história da crítica clariceana, a tradutora uma ausente-

presença, como se pode notar. Em outras palavras, podemos dizer que a (in)existente 

tradutora foi, nos últimos anos do século passado, uma presença esquecida nas páginas 

da crítica, ainda que a escritora tivesse deixado em sua própria literatura rastros de seus 

ofícios de tradução. 

O primeiro ensaio crítico que trouxe desde o seu título o termo “tradutora” 

associado ao nome de Clarice data de 1998. De autoria de Renata Ruth M. Wasserman, 

“Clarice Lispector tradutora, em A paixão segundo G.H.” não trata especificamente das 

tarefas de tradução da escritora. Wasserman  emprega o termo “tradução” para indicar o 

quanto a escritora se valeu do jogo oblíquo de esconder uma possível “origem” em sua 

literatura; ou seja, interessa à estudiosa a relação estabelecida entre o camuflar da 

identidade judaica da Lispector e o elemento místico, associado ao tom biográfico, 

presentes no romance de 1964. A ampla noção de tradução veiculada por Wasserman, 
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grosso modo, compreende, de fato, a identidade judaica traduzida de Clarice em seu 

romance e, de certo modo, a traduzibilidade identitária da intelectual enquanto sujeito 

traduzido na cultura brasileira, por meio da necessidade de traição de uma origem 

primeira. 

Afastando-nos um pouco do corriqueiro e desgastado adágio italiano traduttore 

tradittore que move a reflexão de Wasserman, diríamos também que, via tradução, a 

escritora faz com que sua marca judaica “sobreviva” (BENJAMIN, 2010, p. 207), ainda 

que não se propusesse abertamente a esse fim, junto a outras “Clarices” existentes, 

como bem observou a crítica em geral. Mesmo assim, o ensaio da estudiosa não deixa 

de ser um capítulo significativo nas páginas da crítica, pois, além de veicular a 

identidade judaica da escritora à tradução, Wasserman também não deixa de aludir, em 

suas reflexões, à relação tradutória obra/vida e vida/obra, à tradução da literatura de 

Clarice para outras línguas e à intelectual enquanto tradutora de textos científicos e 

literários, aspectos esses muito caros ao projeto clariceano como um todo, visto que, 

como bem pontua Wasserman, Lispector “(...) começou e terminou a sua vida 

profissional como tradutora” (WASSERMAN, 1998, p. 76). Talvez estivesse, nessa 

afirmação, outra das grandiosidades do projeto intelectual de Clarice que seria mais bem 

desenvolvida pela crítica posterior.  

Em 2004, é publicada, nos Cadernos de Literatura Brasileira, do Instituto 

Moreira Salles, uma edição a respeito da intelectual. O volume, que conta com a 

colaboração de importantes estudiosos da obra de Clarice (Berta Valdman, Vilma 

Âreas, Yudith Rosenbaum, Silviano Santiago, Benedito Nunes, Nádia Gotlib, Olga de 

Sá, entre outros), apresenta em “De corpo inteiro”, o primeiro e mais completo Guia de 

referências de e sobre Clarice Lispector elaborado até então, duas seções que, neste 

momento, interessa-nos: “Obras da autora” e “Fortuna crítica”. A primeira seção, 

dividida em dez partes, apresenta um segmento intitulado “Traduções”, no qual se 

encontram referidos cinco volumes traduzidos por Clarice. Contudo, não nos chama 

atenção apenas o pequeno conjunto de traduções elencados no guia. Torna-se mais 

intrigante observar, na segunda seção (“Fortuna crítica”) – entre dissertações e teses; 

estudos, referências e ensaios (publicados em livros), textos em revistas diversas e 

periódicos acadêmicos; livros e entrevistas –, a não existência de um trabalho crítico 

que tivesse se voltado até o momento, exclusivamente, ofício da tradutora. 
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Se o ato de tratar criticamente da tradutora era, há uns dez atrás, uma ação 

inexistente, podemos dizer que dois especialistas em Clarice Lispector colocaram a 

tradutora em uma inicial projeção: André Luís Gomes (2007) e Edgar Cézar Nolasco 

(2007). Gomes, por meio de seu livro Clarice em cena: as relações entre Clarice 

Lispector e o teatro (2007), trouxe à visibilidade crítica um seguimento de obras 

traduzidas pela intelectual que, até o ano de publicação do referido livro, estava não só a 

espera de uma leitura crítica mais aguçada, como também se via apagado, ou até não 

mencionado propositalmente, pelos críticos: as peças de teatro. Nele, o crítico se volta 

às peças de Tchekhov, Mishima, Ibsen, Hellman, McCullers e Lorca traduzidas por 

Lispector na década de 1960, como mencionado anteriormente, e ensaia uma possível 

aproximação entre as peças traduzidas e as obras da própria escritora, ainda que pontue 

não ser esse o objetivo de seu estudo. Apesar do crítico explicitar tal assertiva logo na 

apresentação de seu livro (GOMES, 2007, p. 18), talvez essa aproximação se torne uma 

das grandes contribuições do trabalho de Gomes quando se fala do lugar da tradutora 

nas páginas da crítica: veicular as traduções de textos teatrais feitas por Clarice à sua 

própria literatura. 

Vale ressaltar que o lugar da tradutora não ficou circunscrito, exclusivamente, à 

tradução de textos dramáticos e que os inúmeros livros e textos traduzidos pela escritora 

continuariam a espera de um olhar mais atento. Foi nesse sentido que outro crítico, 

Edgar Nolasco (2007), voltou-se a um estudo mais detido sobre a figura de Clarice 

tradutora. Em sua pesquisa, o estudioso centrou-se, basicamente, na prática da tradução 

levada a cabo pela intelectual, entre os anos de 1974 e 1976, com a finalidade maior de 

perceber como o ofício tradutório de Clarice alterou, substancialmente, o seu projeto 

como escritora. Entre as produções mais significativas do crítico a respeito dessa 

questão encontra-se o artigo “Clarice Lispector Tradutora”, publicado no ano de 2007. 

O ensaio de Nolasco torna-se importante na história da crítica, pois é o primeiro a 

elencar um número significativo de traduções feitas por Lispector (28 títulos em seu 

total) e reconhecer que o lugar da tradutora não podia ser esquecido quando o assunto 

fosse o projeto intelectual de Clarice Lispector. 

A partir de uma visada que concebe a tradução enquanto diferença, o estudioso 

postulou que Lispector foi, na verdade, “tradutora dos outros”, “tradutora de si”, 

principalmente quando observadas as modalidades de tradução (“formas de tradução” 

na expressão de Nolasco) executadas pela intelectual: tradução, adaptação, reescrita, 
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seleção, entre outras. Por isso, o crítico acredita que Clarice ora “(...) traduz; ora faz 

adaptações (...); ora reescreve completamente algumas obras; ora recria com base em 

obra alheia” (NOLASCO, 2007a, p. 268). Sem falar da consistência teórica do ensaio de 

Nolasco, talvez a grande contribuição de seu estudo deva-se à observação apresentada 

de que, em Clarice Lispector tradutora, os processos de tradução se efetivam de forma 

variada e múltipla, subvertendo, de certo modo, até a emblemática noção de autoria 

quando se fala em obras traduzidas. 

Com o capítulo do livro de Gomes (2007) e o artigo de Nolasco (2007), a crítica 

escreveu mais uma página importante de sua história: aquela que se voltou à 

importância da tradutora Clarice Lispector. Um ano depois das publicações dos estudos 

de Gomes e Nolasco, Gotlib (2008) publica o livro Clarice Fotobiografia e expõe pela 

primeira vez, em imagens, uma parcela do conjunto de obras que a escritora traduziu. A 

Fotobiografia, que tem por objetivo básico, segundo a biógrafa, promover uma 

sobrevida da Clarice-Autora por meio do recurso visual (Cf. GOTLIB, 2008, p. 13), 

apresenta no décimo primeiro capítulo, “Ainda no Rio de Janeiro: horas da estrela”, 

uma seção intitulada “Traduções e adaptações”. Nessa parte, a estudiosa reproduz, em 

uma ação crítica inédita, o cartaz de divulgação da peça Hedda Gabler, de Ibsen, 

encenada pela Companhia Nydia Lícia em São Paulo, em que se verifica o nome de 

Clarice como tradutora do texto, e as capas de doze obras traduzidas por Clarice (Cf. 

GOTLIB, 2008, p. 413 – 417). 

Depois dos estudos de Gomes, Nolasco e Gotlib, quando a crítica clariceana já 

ultrapassava suas seis décadas de existência, surgiram em sua história os primeiros 

trabalhos que trataram da tradutora mais pontualmente. Em 2011, ano da consolidação 

da “virada institucional” (TORRES, 2015, p. 111) dos estudos da tradução no Brasil, 

Norma Andrade da Silva e Marie-Hélène Torres publicam o verbete “Clarice Lispector” 

no Dicionário de tradutores literários no Brasil (DITRA). As pesquisadoras 

apresentaram, à época, um conciso perfil biográfico e tradutório de Lispector, um 

excerto da tradução Entrevista com o vampiro [Interview with the vampire], de Anne 

Rice, ao lado do texto em língua inglesa, e uma Bibliografia (segmentada em traduções 

publicadas, traduções não publicadas e obra própria), que dá especial destaque aos 41 

títulos traduzidos por Clarice. O empreendimento de Silva e Torres contribui para a 

crítica na medida em que inserem o nome de intelectual no índice dos escritores-

tradutores da literatura brasileira, evidenciando, por conseguinte, a importância do 
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ofício da tradução de Lispector. Entretanto, as afirmações que encerram o perfil 

elaborado pelas autoras são passíveis de contestação, pois, a nosso ver, creem com certa 

veemência no postulado de Benjamin Moser (2009, p. 492) a respeito da não-

notabilidade do trabalho de Clarice enquanto tradutora. 

Em 2012, defendemos, salvo engano, o que viria a se tornar o primeiro trabalho 

de pesquisa em nível de mestrado que se voltou, exclusivamente, à relevância do ofício 

da tradutora frente a sua própria literatura. Depois disso, alguns capítulos de livros, 

artigos, ensaios e teses passaram a constituir o que podemos denominar de papéis 

esparsos da crítica. É tornado público, em 2013, por exemplo, um estudo de Lúcia 

Peixoto Cherem, que trata, grosso modo, da leitura e da recepção da obra de Clarice na 

França e no Quebec, por meio da tradução. O livro de Cherem apresenta, além disso, em 

uma seção do último capítulo, uma análise convergente, ressalvadas as possíveis 

diferenças, à ideia por nós defendida na pesquisa de 2012. A estudiosa compara 

criticamente A hora da estrela (1977), o romance La dentellière (1974), de Pascal 

Lainé, traduzido por Clarice em 1975, e a tela A rendeira (1669 – 1670), de Vermeer. 

Após a publicação do livro de Cherem, três teses de doutoramento foram 

defendidas em programas de pós-graduação brasileiros. A primeira delas, de autoria de 

Jean-Claude Miroir (2013), com o título Fúria e melodia – Clarice Lispector: crítica 

(d)e tradução, embora não trate exclusivamente do ofício da tradutora, volta-se, 

primeiramente, a uma leitura que busca compreender Lispector como crítica de 

tradução. A tese de Miroir, apesar de alguns senões, mostra-se relevante, principalmente 

quando observamos que, na história da crítica clariceana voltada à tradutora, nenhum 

estudioso antes dele tinha se detido com mais vagar a um exame minucioso da primeira 

tradução publicada por Lispector em 1941: a versão do conto “Le missionnaire”, de 

Claude Farrère (Cf. MIROIR, 2013, p. 57 – 61; 184 – 213). 

Já em 2014, é defendida a segunda tese de doutoramento que versa sobre Clarice 

tradutora. De autoria de Marcílio Garcia de Queiroga (2014), A voz da tradutora 

Clarice Lispector em livros infantojuvenis do gênero aventura apresenta uma 

investigação sobre a visibilidade da tradutora nas versões em português de Chamado 

selvagem, de Jack London; Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift; e O talismã, de 

Walter Scott. O interesse de Queiroga, grosso modo, pode ser apresentado a partir dos 

seguintes aspectos: 1) contribuição com a bibliografia especializada que se volta à 

tradução de textos infantojuvenis; 2) esclarecer a respeito da forma como a literatura 
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infantojuvenil escrita em língua estrangeira é traduzida no Brasil (prática de tradução); 

3) constatar como a tradutora deixa-se visível em sua tarefa projetando um possível 

perfil. Para chegar a esses três objetivos, o pesquisador revisa a bibliografia existente 

sobre literatura infantojuvenil (a questão do gênero), mapeia os livros traduzidos por 

Clarice ao longo da vida e, por fim, apresenta, por meio dos estudos da tradução com 

base na linguística de corpus, a voz da tradutora nos livros adaptados. 

Além dois trabalhos, podemos acrescentar mais uma pesquisa acadêmica que, 

em parte, também tratou de Clarice tradutora: a tese de doutoramento de Vanessa Lopes 

Lourenço Hanes (2015), The language of translation in Brazil: written representations 

of oral discourse in Agatha Christie. Afirmamos isso, pois, ao elencar os tradutores 

brasileiros que verteram os textos de Christie para a língua portuguesa no Brasil, Hanes 

dedica um espaço às versões assinadas por Lispector. Com o objetivo maior de 

examinar a representação do discurso oral em forma escrita nas traduções brasileiras de 

Christie, a pesquisadora também pode ser inserida entre os críticos que projetaram, em 

seus papéis esparsos, o lugar de Clarice como tradutora, ainda quando esse não fosse o 

objetivo central de seu estudo. 

O inventário crítico aqui apresentado sumariamente não visa ao esgotamento de 

toda a fortuna especializada que se voltou, por diferentes razões, à faceta da escritora-

tradutora. Pelo contrário, objetiva refletir sobre a ausência de trabalhos críticos que 

tratam, exclusivamente, das tarefas de tradução de Lispector associando-as ao seu 

projeto intelectual. Se, há dez anos, a fortuna crítica sobre Clarice já era suntuosa e se 

impunha tanto pela qualidade quanto pela quantidade dos trabalhos existentes, hoje, sem 

sombra de dúvidas, ela se mostra mais consistente ainda, mesmo em tempos em que seu 

ofício como tradutora ainda seja o ponto cego de alguns. Como ato de uma promissória 

crítica, o inventário apresentado, além de evidenciar que a tradutora ainda ocupa um 

não-lugar, de modo geral, nas incontáveis páginas da crítica clariceana, procura entrever 

o tardio início de uma projeção da tradutora, neste século. Por isso, acreditamos que 

tratar da escritora-tradutora (não)presente nas páginas da crítica é se voltar a uma parte 

do projeto de Clarice que foi, não raras vezes, vista de longe por seus críticos ao longo 

de sete décadas. 
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RECEPÇÃO E VISIBILIDADE DO VOLUME LA POÉSIE DU BRÉSIL – 

ANTHOLOGIE DU XVIe AU XXe SIÈCLE  NO SISTEMA CULTURA FRANCÊS  

 

 

Rosalia Rita Evaldt Pirolli (UFPR) 

 

RESUMO: A literatura brasileira traduzida tem, pouco a pouco, conquistado espaço dentro do 
rígido sistema cultural francês. O aumento da visibilidade pode ser atribuído, em graus distintos, 
a uma série de iniciativas, tais como uma maior exposição midiática do Brasil na imprensa 
internacional, a presença constante de autores e de editoras em grandes eventos literários e a 
ampliação do Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Autores Brasileiros no Exterior. 
No entanto, esse vigor da literatura brasileira traduzida se estende majoritariamente à prosa de 
ficção. A poesia brasileira em tradução ocupa ainda uma posição de quase invisibilidade dentro 
desse sistema cultural. Dessa forma, é notável a publicação da antologia La Poésie Du Brésil: 
Anthologie bilíngue du XVIe au XXe siècle (2012), organizada por Max de Carvalho. Tomando 
essa antologia como ponto de partida, procuraremos compreender como se deu a recepção dessa 
obra no sistema cultural francês. Um parâmetro valioso para compreender tal percurso, como 
aponta Rissardo (2015), é voltar os olhos para a mídia, analisando a recepção desse título na 
grande imprensa francesa.  
PALAVRAS-CHAVE: Poesia brasileira. Tradução. Recepção. França. Brasil.  
 

 

1 Poesia brasileira traduzida no sistema cultural francês 

 

A produção literária brasileira tem, progressivamente, conquistado espaço na 

França, apesar de o sistema cultural francês incorporar menos elementos estrangeiros e 

ser menos receptivo às influências e às inovações de outros sistemas culturais mais 

periféricos, como é o caso do brasileiro (EVEN-ZOHAR, 2012). Essa visibilidade se 

consolida sobretudo a partir da década de 1950, se intensificando e atingindo seu auge 

nos anos 2000, com a publicação anual de uma média de vinte obras de literatura 

brasileira traduzida. O aumento da circulação dessa literatura no sistema cultural francês 

não se deu ao acaso e pode ser atribuído, em graus distintos, a uma série de iniciativas: 
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uma maior exposição midiática do Brasil na imprensa internacional; uma aproximação 

diplomática entre os dois países, mediada por eventos tais como o Ano do Brasil na 

França (2005) e o Ano da França no Brasil (2009); a organização e a publicação do 

catálogo França-Brasil (2005), que se tornou uma importante referência em relação aos 

produtos culturais brasileiros disponíveis em tradução; a realização de duas edições do 

Salão do Livro em Paris, tendo o Brasil como país homenageado, em 1998 e em 2015; a 

presença crescente de autores e de editoras em eventos literários. Além disso, é preciso 

salientar que houve um crescimento significativo de investimentos na área de traduções 

de literária brasileira, graças principalmente ao Programa de Apoio à Tradução e à 

Publicação de Autores Brasileiros no Exterior, gerido pela Fundação da Biblioteca 

Nacional.  

Entre 2000 e 2013, foram traduzidos e publicados, segundo Spézia (2015), 193 

títulos de literatura brasileira no mercado francês. O jornalista e editor Bolívar Torres 

(2015) estima um crescimento editorial ainda mais acelerado nos anos seguintes: 42 

títulos publicados em 2014, contra metade desse número em 2013. Várias editoras 

francesas como a Métailié, a Gallimard, a Chandeigne, a Albin Michel, a Seuil e a 

Asphalte acolhem, em seus catálogos, coleções dedicadas à literatura estrangeira no 

geral, contendo um pequeno apanhado de títulos brasileiros. Entretanto, esse quadro de 

relativa visibilidade da literatura brasileira nesse sistema cultural se estende, 

majoritariamente, à prosa de ficção: dentre os livros traduzidos e publicados no período 

indicado, temos 148 volumes de prosa (romance, crônica ou conto) contra apenas 38 

livros de poesia. Nesse sentido, se a prosa brasileira parece ter encontrado um espaço 

nesse sistema literário, ainda que minoritário, “a poesia [ainda] ocupa uma posição mais 

periférica” (SPÉZIA, 2015, p. 61). 

A publicação de poesia se encontra sob a responsabilidade de editoras menores, 

assumidamente não comerciais ou que têm uma política editorial geral mais sensível à 

publicação de poesia. Para Rissardo (2013, p. 6), a atuação de atores locais como 

editores, tradutores e até mesmo jornalistas culturais, nesse caso, é imprescindível no 

processo de divulgação dessa produção poética estrangeira. Nesse quadro, é notável o 

trabalho da editora Chandeigne, fundada em 1992 com o propósito inicial de publicar 

récits de voyage que recuperassem a empreitada marítima europeia. Porém, essa editora 

foi, progressivamente, abrindo seu catálogo para outros gêneros, possibilitando a 
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criação de uma coleção chamada Bibliothèque lusitane que, segundo a apresentação na 

página virtual da editora: 

  

Oferece ao público francês, ao lado de obras históricas e sociológicas 
(Le Fado, Les Portugais à Paris, Histoire du Brésil, etc), uma seleção 
de autores, portugueses (Luís de Camões, Eça de Queiroz, Fernando 
Pessoa, Herberto Helder, Eduardo Lourenço), brasileiros (Machado de 
Assis, Guimarães Rosa, Luiz Ruffato, etc) e africanos (Mia Couto, 
Suleiman Cassamo) (CHANDEIGNE, s/d). 

 

A editora capitaneada por Michel Chandeigne desempenha um papel central 

para a tradução, publicação e divulgação da literatura brasileira no sistema cultural 

francês, tendo sido responsável por doze publicações desde 2012, incluindo o volume 

tratado mais especificamente neste artigo, a coletânea La poésie du Brésil: Antholohie 

du XVIe au XXe siècle. A antologia, que recebeu subsídio financeiro da Fundação da 

Biblioteca Nacional e da região Île-de-France, foi idealizada para preencher uma lacuna 

no mercado editorial francês relativamente à poesia brasileira traduzida. A última 

antologia dedicada a essa produção, editada nos anos 1980, se encontrava fora de 

catálogo e já não circulava mais. O ambicioso projeto de criação de um volume que 

pudesse dar uma ideia mínima acerca da variada produção da poesia brasileira foi 

entregue, então, ao poeta e tradutor Max de Carvalho, responsável pela seleção e 

organização da antologia, que contou com a colaboração de Magali de Carvalho, 

também tradutora, Françoise Beaucamp, consultora linguística e de outros tradutores 

como Ariane Witkowski, Isabel Meyrelles, Inês Oseki-Dépré, Patrick Quillier e Michel 

Riaudel.  

 

2 A antologia La poésie du Brésil  

 

Esse volume contraria o problema mais comum das antologias, referente à 

“limitação do tamanho ou [do] espaço” (LEFEVERE, 2007, p. 201) dedicado à 

literatura ou ao gênero contemplado. Na apresentação assinada pelos editores, o projeto 

é descrito nos seguintes termos, que serão recorrentemente evocados pelas resenhas e 

artigos publicados na imprensa francesa: a monumental dimensão da empreitada, 

distribuída em mais de 1500 páginas e 132 autores, e a sua vocação panorâmica em 

relação à produção poética brasileira compreendida entre os séculos XVI e XX.  
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Além disso, outra nota interessante, que será desenvolvida no prefácio, assinado 

pelo antologista, é a imagem desse conjunto de poemas como um florilégio, uma 

brassée de poèmes potencialmente capaz de trazer a lume uma produção poética 

praticamente desconhecida no universo francês. Essa criação poética, selecionada e 

harmonizada pelo tradutor, seria capaz de transportar o leitor a uma viagem sensorial, 

realizada sob o signo da exuberância, da vertigem e do exotismo, tendo como 

destinação o território paradisíaco dos trópicos brasileiros. Na impossibilidade de dar 

uma dimensão exata dessa extensa produção poética, o antologista seria o responsável 

em selecionar poetas e poemas que pudessem oferecem um panorama o mais variado 

possível.  

Mais que uma antologia, este volume é um convite a uma viagem 
sensorial, à celebração de uma desmedida particular do Brasil. Trata-
se de um buquê de poemas, ritmados pelo esplendor das paisagens, 
compondo um catálogo maravilhado que exalta o sabor da ilha Brasil 
através de seus frutos, de sua flora, de sua toponímia pontilhada de 
nomes indígenas, etc. Prova suficiente de que o poeta brasileiro estaria 
condenado a deixar transparecer, apesar de sua vontade, essa vertigem 
dos sentidos e essa exuberância da natureza. (CHANDEIGNE, 2012) 

 

Dessa forma, segundo Carvalho, a própria poesia brasileira, assim como seus 

criadores, não poderia escapar dessa ivresse des sens proporcionada pela desmesura de 

seu país natal.  Apesar de sua pretensão panorâmica, o projeto não deixa de contemplar 

uma das representações mais fortes relacionadas à cultura brasileira no sistema cultural 

francês: a do exotismo – que é particularmente reforçada por um apreço particular do 

tradutor, brasileiro que nunca residiu efetivamente no país, pela exuberância quase 

sufocante da natureza tropical.  

Não podemos nos esquecer também que essa antologia, assim como qualquer 

antologia, é concebida para um público potencial (LEFEVERE, 2007, p. 202). Dessa 

forma, qual seria o alcance de uma antologia de poesia brasileira que negasse 

completamente a dimensão tropical desse país? Como veremos na sequência, certos 

aspectos de uma representação estereotipada do Brasil e, consequentemente, de sua 

literatura ainda são produtivos na imprensa francesa. No entanto, alguns traços indicam 

uma sutil mudança em direção ao reconhecimento da originalidade e da potência de 

nossa produção literária. 
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2.1 Recepção e visibilidade de La Poésie du Brésil na grande imprensa francesa 

  

 Uma das formas de compreender a recepção mais imediata da literatura 

brasileira no sistema cultural francês é percorrer a mídia, tomando-a como uma espécie 

de “termômetro de avaliação da visibilidade da nossa ficção no exterior” (RISSARDO, 

2015, p. 6). Além disso, essa pesquisadora aponta também que, desde o mais recente 

Salão do Livro em Paris, a imprensa francesa tem se mostrado, de modo geral, mais 

sensível e atenta à pluralidade formal e temática da literatura brasileira, destacando 

autores e obras que escapam dos estereótipos usuais do exotismo tropical e do 

brutalismo urbano. Uma prova desse novo olhar da mídia cultural francesa é o fato de 

que a antologia de poesia brasileira da Chandeigne não passou, de forma alguma, em 

brancas nuvens, tendo recebido uma significativa atenção por parte da imprensa. Neste 

trabalho, iremos olhar mais atentamente para as notas e resenhas publicadas nos jornais 

Le Monde, L’Humanité, La Croix e Libération. Outros jornais de ampla circulação 

também noticiaram o lançamento, porém, recorrendo sobretudo ao press release da 

própria editora. Por ora, esses casos serão deixados de lado. 

As quatro publicações aqui analisadas, apesar de suas linhas editoriais bastante 

distintas, não pouparam elogios à empreitada de Chandeigne e de Carvalho. Na breve 

nota publicada pelo jornal Le Monde, tanto em seu suplemento literário, o Le Monde des 

livres quanto em sua versão digital, a jornalista recupera os mesmos pontos do texto de 

apresentação assinado pelos editores, já mencionado anteriormente. A antologia é 

apresentada como “uma antologia suntuosa [e] um florilégio inesgotável” (PETILLON, 

2013), colocando, em primeiro plano, o impressionante aspecto de sua dimensão – 

temporal e física. Além disso, a jornalista não escapa de trazer à tona o tema da viagem, 

introduzido não pela antologia, mas pela menção inicial ao Prose du Transsibérien, de 

Blaise Cendrars, obra que trata, sobretudo, do transe poético que revestiria as grandes 

viagens intercontinentais. O nome de Cendrars funciona como uma ponte, 

pavimentando o caminho das ligações culturais já estabelecidas entre esses dois países. 

O Brasil, que fascinou e serviu de matéria fértil para o escritor e viajante francês, se 

mostra então disponível à portée de main do leitorado francófono, desvelando “a 

vitalidade criadora dessa poesia, em que transparece a exuberância e o esplendor da ilha 

Brasil” (PETILLON, 2013).  
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 A resenha do jornal L’Humanité, assinada por Alain Nicolas, é um pouco mais 

interessante do que a nota quase protocolar publicado pelo Le Monde. Com o sugestivo 

título de “Brasil, poesia de um continente esquecido”, o jornalista inicia seu texto, 

fazendo um surpreendente mea-culpa (para a eurocêntrica imprensa francesa): 

 

Se a poesia brasileira goza, na França, de uma grande reputação, tal 
reputação se baseia sobretudo na ignorância ou em mal-entendidos. 
Nós conhecemos apenas alguns autores recentes, relacionados à 
música, à literatura de cordel nordestina e outros grandes nomes, tais 
como Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, 
eventualmente Mário Quintana ou Moacyr Felix. O resto é imaginado, 
com toques de clichê carregados de exotismo ou de um limitado 
conhecimento da prosa latino-americana ou ainda, por outro lado, 
como uma sombra projetada da poesia portuguesa. (NICOLAS, 2012) 

 

 Com essa afirmação, Nicolas critica a permanência dos estereótipos relacionados 

ao Brasil e o seu funcionamento enquanto filtros que dificultam uma recepção menos 

restrita e menos simbolicamente carregada da literatura brasileira. Ao mesmo tempo, o 

jornalista reivindica a posição de originalidade e de autonomia dessa produção poética 

na república mundial das letras. Em seguida, Nicolas examina a constituição da 

antologia, passando do inevitável elogio sobre sua dimensão titanesque ao fio condutor 

do projeto, que reúne, lado a lado, os cantos e mitos indígenas, a produção de poetas 

mais obscuros de séculos passados e vozes mais contemporâneas e familiares ao leitor 

de poesia brasileira traduzida, como Carlos Drummond de Andrade, por exemplo. Além 

disso, diferentemente da nota de Petillon, Nicolas não deixa de lembrar que se trata de 

uma obra de poesia traduzida, nomeando todos os tradutores envolvidos no projeto. 

Para fechar sua resenha, o jornalista não deixa de fazer um vaticínio sobre a sorte dessa 

publicação, confirmando o seu caráter de obra incontornável para os amantes do Brasil e 

de sua poesia.  

O crítico Patrick Kéchichian, em sua nota publicada no jornal católico La Croix, 

também evoca a monumentalidade da antologia, mas desloca o olhar do leitor para o 

trabalho de fundo dessa empreitada, mencionando a subjetividade racional que delineou 

as escolhas efetuadas por Max de Carvalho. Para o crítico, o volume de poesia brasileira 

“compreende efetivamente todos os territórios da poesia brasileira, da sua pré-história 

indígena até os dias de hoje” (KÉCHICHIAN, 2012). Sobre essa última parte, 

Kéchichian comete um pequeno lapso: o volume em questão pretende preencher um 

vazio em relação à poesia brasileira traduzida no sistema cultural francês, segundo uma 

6706

Ana
Pencil



7 

 

afirmação do próprio Michel Chandeigne, em uma entrevista a Sophie Nauleau, para a 

France Culture, sem, no entanto, se estender à produção poética brasileira mais 

contemporânea. Apesar desse pequeno deslize, essa nota é a única, dentre os textos 

analisados neste trabalho, que consagra algumas linhas ao aspecto tradutório da 

antologia em si, pinçando uma afirmação de Max de Carvalho, retirada de seu prefácio, 

que funciona como uma explicitação do procedimento adotado tanto na seleção dos 

poemas, quanto no processo de tradução. O esforço tradutório, na antologia, seria de 

“oferecer flores vivas, ao leitor, e não coroas funerárias” (KÉCHICHIAN, 2012). A 

antologia é vista, portanto, sob a ótica de um leitor exigente, que espera um trabalho que 

possa recriar, em língua francesa, a expressividade e o vigor da produção poética 

brasileira. Nesse sentido, o crítico é enfático: chapeau para o organizador da antologia, 

que parece ter cumprido perfeitamente o seu propósito.  

O último artigo, assinado pela crítica literária Louise de Crisnay, no jornal 

Libération, vai contra a brevidade dos textos observada até então. A resenha intitulada 

“O Brasil, terra de versos”, começa com uma provocação oswaldiana, qualificando a 

antropofagia brasileira como "um moedor implacável das inibições mais sólidas" 

(CRISNAY, 2012). Segundo essa crítica literária, esse procedimento do modernismo 

brasileiro, "deglutindo, sem reservas, a herança estrangeira" (CRISNAY, 2012), pode 

fornecer ao leitor francês a chave de leitura mais adequada para a antologia. Não se trata 

de uma simples viagem a um território estrangeiro, mas sim de um passeio exigente, um 

retorno necessário no qual o leitorado francês poderia se entregar ao jogo da assimilação 

do Outro por intermédio da inédita reunião de quatro séculos de poesia brasileira. A 

paisagem poética, no entanto, ainda é vista de um ponto de vista etnocêntrico e o Brasil 

como um "laboratório exótico" (CRISNAY, 2012) para o flâneur europeu. 

O trabalho do antologista é louvado, pela liberdade que proporcionaria ao leitor, 

pois os poemas são apresentados em ordem cronológica, localizando todo texto de 

acompanhamento – notas e biografias – no final do volume. Dessa forma, a leitura da 

produção poética seria entregue aos próprios poemas, proporcionando uma recepção 

“mais livre”, menos controlada pelas anotações do editor ou do tradutor. Dentre os 

autores que figuram no volume, Crisnay destaca a presença de um grupo de poetas, "dos 

marginais inflexíveis, mas nem sempre necessariamente marginais" (CRISNAY, 2012), 

citando nomes como Souzândrade (e a sua "redescoberta" por Haroldo de Campos), 

Augusto dos Anjos e Ferreira Gullar. Ao lado desses nomes menos familiares ao leitor 
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francês, Max de Carvalho não deixa, no entanto, de incluir certas presenças 

incontornáveis, que já construíram sua fama literária no sistema cultural francês, a 

exemplo de Carlos Drummond de Andrade. 

Finalmente, parece-nos que o longo e difícil processo de reconhecimento e 

legitimação da cultura literária de países periféricos e semiperiféricos na república 

mundial das letras (RISSARDO, 2015, p. 10) já está em marcha. A circulação de uma 

suntuosa antologia de poesia brasileira, afirmando a existência e a qualidade de nossa 

produção poética, é um passo importante para relativizar algumas das ideias 

preconcebidas a respeito da literatura brasileira no sistema cultural francês. No entanto, 

como pudemos perceber, por intermédio da análise desse modesto número de artigos da 

imprensa francesa, certas representações – sobretudo o exotismo – ainda são bastante 

poderosas e dificilmente poderão ser completamente substituídas no imaginário francês. 

Entretanto, parece-nos que a antologia de Chandeigne e de Carvalho pode ser um objeto 

potencialmente subversivo, oferecendo um largo conjunto de imagens alternativas a 

essas representações exaustivamente repetidas, aguardando, ainda, uma efetiva 

recepção.  
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OS ESCRITORES E A TRADUÇÃO NA EDITORA GLOBO ENTRE OS ANOS 
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RESUMO: É inegável a importância da Editora Globo de Porto Alegre na consolidação de uma 
literatura estrangeira de qualidade no Brasil. Por seu intermédio os leitores brasileiros puderam 
conhecer, em impecáveis traduções, as obras de Thomas Mann, Somerset Maughan, Virginia 
Woolf, Marcel Proust, Giovanni Papini, Conrad, Graham Greene, Aldous Huxley, John 
Steinbeck, entre outros nomes, que evidenciavam uma intenção de expandir as fronteiras do 
conhecimento literário para além da França, publicando, igualmente, escritores alemães, 
italianos, espanhóis etc. Para fazê-lo, os editores Bertaso e Verissimo, responsáveis pela seleção 
das obras que seriam traduzidas pela Globo, bem como pela escolha do tradutor incumbido para 
tal função, faziam questão de manter um seleto e experiente grupo de escritores-tradutores, que 
contou com nomes tais como Mario Quintana, um dos tradutores mais produtivos da Casa, 
Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles, José Lins do Rego, além do 
próprio Erico Verissimo, entre outros. Segundo Wyler (2003), diversas eram as razões que 
levavam uma editora a manter nomes de escritores ilustres entre seus colaboradores, dentre elas 
a preocupação com a qualidade do produto final, pois a assinatura de um grande escritor 
garantiria, a princípio, o rigor gramatical e o requinte poético necessários à realização de uma 
boa tradução, além, é claro, de motivações publicitárias, uma vez que tais traduções vendiam, 
simultaneamente, o nome e o trabalho de dois escritores. Tendo em vista tais fatos, pretende-se, 
com esse trabalho, investigar o quadro de tradutores da Coleção Nobel, única dedicada 
exclusivamente à literatura traduzida, atentando para a escolha dos tradutores de acordo com o 
valor literário atribuído à obra a ser traduzida, a fim de refletir acerca da influência do escritor-
tradutor na formação do cânone de literatura traduzida no Brasil. 
Palavras-chave: Editora Globo. Escritor-tradutor. Cânone Literário. Tradução literária.  
 
 

Introdução  

 

 É inegável a importância da Editora Globo, de Porto Alegre, na consolidação de 

uma literatura estrangeira de qualidade no Brasil. Por seu intermédio os leitores 

brasileiros travaram contato com as obras de Proust, Thomas Mann, Somerset 

Maughan, Virginia Woolf, James Joyce, Giovanni Papini, Conrad, Graham Greene, 

Huxley, Steinbeck, entre outros nomes, que evidenciavam uma intenção de expandir as 
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fronteiras do conhecimento literário para além da França, publicando, igualmente, 

escritores alemães, italianos, espanhóis etc. O que tanto mais impressiona dada sua 

localização fora do eixo Rio – São Paulo em uma época em que, de acordo com 

Laurence Hallewell:  

 

Nos derradeiros anos do Império, Porto Alegre era uma cidadezinha de 
25.000 almas, sem abastecimento público de água nem esgoto, sem 
iluminação de rua após as dez da noite, com apenas dois bancos e só 
três livrarias. Era uma capital sem nenhuma instituição de ensino 
superior e um porto que dependia de um solitário vapor que, uma vez 
por mês, a ligava ao resto do país. (1985, p. 310). 

 

O que não impediu que Laudelino Pinheiro Barcellos montasse, em parceria com 

Saturnino Alves Pinto, no ano de 1883, a Livraria do Globo, na Rua da Praia, n° 268, no 

centro de Porto Alegre. Inicialmente concebida como um comércio, a então Livraria do 

Globo funcionava como uma espécie de papelaria, onde eram oferecidos, além de 

artigos variados para escritório, "serviços de encadernação e pautação, fabricando 'livros 

em branco' para a escrituração dos estabelecimentos comerciais" (AMORIM, 2000, p. 

22). Com o passar do tempo, a empresa foi expandindo seus negócios, e, em 1909, eles 

compram a primeira linotipo e passam a publicar livros de autores da região. Entre 1924 

e 1930 foram editados cerca de 130 títulos (AMORIM, 2000, p. 32). No entanto, 

Mansueto Bernardi, que havia sido contratado para atuar como orientador literário da 

Casa, possuía ambições maiores para a empresa e decide, em comum acordo com 

Bertaso, dar os primeiros passos rumo à ampliação do mercado, que teve, no período de 

seis anos (1924-1930), 33 títulos traduzidos, não somente de língua francesa, mas 

também do italiano, inglês e espanhol.  

Porém, é somente a partir de 1930, quando Henrique Bertaso propõe a seu pai, 

José Bertaso, que eles organizassem, com o auxílio de Erico Verissimo, "uma seção 

editora, partindo de algumas ideias de Mansueto Bernardi, no sentido de que a Livraria 

do Globo traduzisse por conta própria e apresentasse aos leitores brasileiros obras de 

autores europeus" (BERTASO, 1993, p. 15), que a editora se consolida no mercado de 

literatura traduzida.  

 Então, em 1931, a Editora Globo nasce da Livraria do Globo, e a partir desse 

momento, Henrique e Erico investem a fundo em traduções, tanto de autores 

contemporâneos quanto clássicos, em um projeto que possuía motivações práticas 

decorrentes de sua situação geográfica: longe do eixo Rio-São Paulo, os poucos autores 
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nacionais publicados eram do Rio Grande do Sul, visto que os grandes escritores 

encontravam-se no Rio de Janeiro e eram publicados, sobretudo, pela José Olympio. 

Soma-se a isso a falta de recursos para desenvolver um projeto editorial complexo, a 

busca dos clientes por autores estrangeiros, enfim, tudo parece guiar os caminhos da 

editora para a edição de tradução. O que acaba por eliminar diversas etapas no processo 

de edição, tais como a delimitação das linhas editoriais, a captação de títulos existentes 

sobre os assuntos escolhidos, contatos com autores para a captação dos manuscritos, 

acompanhamento da elaboração dos originais, entre outros (cf. AMORIM, 2000, p. 71).  

De modo que a escolha pela área da edição de literatura traduzida apresenta-se 

como a saída mais coerente, visto que todas as etapas precitadas são eliminadas ou 

reduzidas, afinal, conforme aponta Amorim, o editor estrangeiro "já deu conta de 'quase' 

tudo: escolheu autor e obra, definiu formato, tipologia, configuração visual do livro, 

sem contar que já correu o risco de editar algo inédito, testando seu feeling editorial" 

(2000, p. 71). Portanto, as escolhas de Bertaso e Verissimo parecem ser as mais sábias, 

visto que os riscos são drasticamente reduzidos. É, também, nessa época que surgem as 

coleções, com o intuito de esvaziar os depósitos de livros que se encontravam atulhados, 

que eram vendidas no sistema porta a porta, a exemplo da editora José Olympio que já 

havia dado início a tal prática. Ao todo foram criadas dez coleções, a saber, Amarela, 

Biblioteca dos Séculos, Catavento, Clube do Crime, Espionagem, Globo, Tucano, 

Universo, Verde e a Nobel, que me interessa em particular por conter exclusivamente 

traduções, além de ter sido a série de maior repercussão já editada pela Globo, tendo 

influenciado toda uma geração de leitores, durante os 25 anos de duração, entre 1933 e 

1958.  

O fato de ter sido criada durante o período áureo da tradução no Brasil, entre 

1933 e 1958, pode explicar sua opção por publicar exclusivamente obras estrangeiras, 

apresentando-se "sem falsos patriotismos, como uma coletânea de livros traduzidos" e 

destacando-se por ser a única a fazê-lo, posto que em todas as outras coleções foram 

publicadas, igualmente, obras de autores nacionais. Além disso, destacava-se pela 

miscelânea de obras que compunham seu acervo que, ao contrário do que o nome 

indica, não publicou somente ganhadores do prêmio Nobel de Literatura, apesar de ter 

em sua lista alguns laureados, tais como Pearl Buck, William Faulkner, John 

Galsworthy, André Gide, Selma Lagerlöf, Sinclair Lewis, Thomas Mann, Roger Martin 

du Gard, Luigi Pirandello, Romain Rolland, George Bernard Shaw e John Steinbeck. 

Tampouco dedicava-se, exclusivamente, a autores de fama internacionalmente 
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reconhecida, razão pela qual o público pôde desfrutar de grandes clássicos da literatura 

universal, tais como Marcel Proust, James Joyce, Thomas Mann, além de autores de 

menor impacto, como é o caso de Liam O'Flaherty, Kathleen Norris, Richard Aldington, 

entre outros. Não obstante, vale lembrar que "vinte por cento da Nobel é de obras de um 

único autor, Somerset Maugham" (AMORIM, 2000, p. 91).  

 

Equipe de tradutores 

 

 Até 1947, a Globo contava com uma equipe de tradutores que trabalhava nas 

dependências da empresa, onde tinham acesso a obras de referência, bons dicionários, 

além do contato com outros tradutores, o que possibilitava uma troca de ideias 

produtiva acerca dos problemas enfrentados durante o processo de tradução. A ideia da 

criação da equipe surgiu por conta da qualidade questionável das traduções que vinham 

sendo produzidas não somente na Globo, mas no Brasil em geral, o que estimulou 

Verissimo e Bertaso a " pôr em prática o plano de 'saneamento' de nossas traduções. 

Contratamos vários tradutores com um salario fixo" (VERISSIMO, 1996, p. 50). 

Infelizmente, como lamenta Verissimo, "Foi em 1947, ano financeiramente mau para a 

Seção Editora, que essa admirável equipe foi dissolvida, embora permanecesse intacto o 

nosso propósito de dar a nossos livros as melhores versões brasileiras possíveis" (1996, 

p. 51). Todavia, os ilustres colaboradores, escritores-tradutores responsáveis pelas 

traduções da Casa, mantiveram o vínculo com a Globo mesmo após o término da 

equipe, o que permitiu que o nível das traduções não descaísse por conta disso. É 

curioso notar que a preferência por escritores-tradutores a tradutores não era um 

capricho de Erico e Henrique, fruto de um puro interesse comercial em vender, 

igualmente, o nome do escritor brasileiro que assinava a tradução, mas um consenso da 

época que, aliás, se estende até hoje, conforme lembra José Paulo Paes em seu livro 

Tradução: a ponte necessária. Aspectos e problemas da arte de traduzir (2008).  

 Por essa razão, a Globo investiu maciçamente em tradutores que já possuíam 

algum envolvimento literário pessoal, tais como escritores de fama reconhecida, 

intelectuais, críticos, acadêmicos, deixando aos tradutores exclusivos, ou seja, os que 

não possuíam outros vínculos com a literatura, as obras de menor valor literário. A fim 

de comprovar tal hipótese, eu realizei uma análise do quadro de traduções da Coleção 

Nobel, atentando para a escolha dos tradutores de acordo com o valor atribuído à obra a 

ser traduzida e pude verificar uma tendência por parte dos editores em reservar as obras 
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de reconhecido valor literário a escritores-tradutores, reforçando, assim, a canonicidade 

da obra em questão, visto que sua importância primária é acentuada pela influência 

positiva exercida pela presença de um escritor-tradutor responsável pela tradução.  

 

 A Coleção Nobel 

 

Conforme dito anteriormente, a Coleção Nobel foi sem dúvida a de maior 

repercussão já editada pela Editora Globo. Por conseguinte, os tradutores selecionados 

para traduzirem as obras que figurariam no catálogo da coleção eram escolhidos a dedo 

por Bertaso e Verissimo, de acordo com seu conhecimento e experiência, de modo que 

novatos não figuravam no time, como sugere Verissimo ao falar de Leonel Vallandro, 

que "foi então 'promovido por merecimento' da Coleção Amarela para a Nobel, e com o 

tempo transformou-se não só no melhor tradutor da casa como num dos melhores do 

Brasil" (1996, p. 52), sugerindo justamente a importância desta coleção, em comparação 

com as outras. A seleção dos tradutores devia, portanto, refletir o prestígio da coleção, 

dedicada exclusivamente à literatura estrangeira. É escusado lembrar que, nessa época, 

as editoras disputavam pela contratação de escritores-tradutores famosos, conforme 

indica Laurence Hallewell – uma prática comum entre Globo, Melhoramentos, 

Nacional, José Olympio – por vários motivos, dentre os quais motivações publicitárias, 

além de tranquilizar os editores com relação à qualidade do produto final. Fato que pode 

ser facilmente confirmado através de uma análise dos números da tabela de obras 

publicadas pela Coleção Nobel. Dos 128 títulos que figuram no catálogo, apenas 43 

foram traduzidos por tradutores que não possuem obra poética própria, contra 85 obras 

traduzidas por escritores-tradutores. Além dos principais colaboradores da coleção, 

previamente elencados, vale lembrar a participação feminina do quadro de tradutores. 

De 128 obras, apenas treze foram traduzidas por mulheres, sendo que sete delas 

exerciam, também, a profissão de escritora, deixando como representantes da categoria 

de tradutora apenas Berenice Xavier, Lourdes Sousa de Alencar e Felipa Muniz.  

Através do gráfico abaixo é possível perceber a desproporção entre as categorias 

de tradutor e escritor-tradutor atuantes na Coleção Nobel, traço que comprova a clara 

preferência da Editora por escritores-tradutores, em detrimento de tradutores, além de 

indicar a ínfima participação da mulher neste campo, cuja presença é reduzida a 2% 

para a categoria de tradutora e 6% para a categoria de escritora-tradutora: 
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De posse de tais dados, é possível destacar o perfil dos tradutores da Coleção 

Nobel, apontando a inclinação da Editora pela manutenção de um quadro de tradutores 

cuja atuação não se limitasse à prática da tradução, mas que atuasse, igualmente, como 

escritor, de modo a aumentar o prestígio da Coleção e impulsionar a venda de seus 

títulos, uma vez que tais obras possuem uma espécie de selo de garantia, assegurado 

pelo valor da assinatura da tradução. Fato que pode ser facilmente comprovado através 

da própria obra de Proust no Brasil, que conta com uma retradução integral realizada 

por Fernando Py (2001), publicada pela Editora Ediouro, que possui a vantagem de ter 

sido realizada a partir da versão definitiva da Pléiade, de 1987, organizada por Jean-

Yves Tadié, fruto de um imenso trabalho genético realizado pela equipe Proust do 

ITEM/ENS, que corrigiu centenas de trechos incorretos, além de acrescentar diversos 

excertos excluídos da edição da NRF, esta extremamente defeituosa, considerada 

"abominável" por Samuel Beckett (1990, p. 19 apud JULLIEN, 2015, p. 70), e que 

serviu de base para a tradução da Globo. Não obstante, ainda hoje, esta retradução 

permanece na sombra da primeira tradução, aclamada mais por conta do nome dos 

escritores-tradutores que pela precisão do texto em si, defeituoso pelo fato de ter tomado 

como texto-fonte uma versão desatualizada e problemática em diversos aspectos. 

Portanto, seria ingenuidade desconsiderar a importância do nome do escritor-tradutor, 

que muitas vezes sobressai à qualidade do trabalho em si.  

Além disso, preparei outro gráfico que aponta os principais tradutores da Nobel, 

como, por exemplo, Mario Quintana, que traduziu vinte títulos da coleção, ou seja, 15% 

das obras da Nobel foram de responsabilidade de um único escritor-tradutor. O mesmo 

33% 

2% 
59% 

6% 

Tradutores por gênero e categoria 

Tradutores

Tradutoras

Escritores-tradutores

Escritoras-tradutoras
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ocorre com o experiente tradutor Leonel Vallandro, segundo maior colaborador da 

Nobel, tendo traduzido dezesseis obras, seguido de Erico Verissimo, peça fundamental 

da Editora em diversos aspectos e tradutor de sete títulos da coleção, e, finalmente, Lino 

Vallandro, irmão de Leonel, tradutor de cinco livros da Nobel, assim como Agenor 

Soares de Moura. 

 

 

 

É interessante notar que embora Verissimo sugira que somente tradutores 

experimentados atuavam na Coleção Nobel, vemos Cecília Meireles estrear com a 

tradução de Orlando, obra canônica de Virginia Woolf (1948), ao contrário do que 

ocorre com Leonel Vallandro, por exemplo, que precisou traduzir diversas obras de 

menor impacto, em coleções secundárias, até galgar seu espaço no grupo de tradutores 

da Nobel.  

Ademais, a atribuição das obras que deveriam ser traduzidas entre os membros 

dessas duas categorias indica uma atenção especial à posição que o autor da obra ocupa 

no sistema literário mundial, respeitando, portanto, princípios canônicos. Nesse sentido, 

o autor e a obra de maior valor são destinados a escritores-tradutores, ao passo que 

autores secundários são traduzidos por tradutores, como sugere alguns dados do quadro 

de traduções da Coleção Nobel, em que uma autora canônica como Virginia Woolf é 

traduzida por Cecília Meireles, Orlando (1948), e Mario Quintana, Mrs. Dalloway 

(1946), enquanto a pouco conhecida Clemence Dane tem sua obra, A lenda de Madala 

15% 

13% 

5% 

4% 

4% 

59% 

Principais tradutores da Coleção 
Nobel 

Mario Quintana

Leonel Vallandro

Erico Verissimo

Lino Vallandro

Agenor Soares de Moura

Outros
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Grey (1949), traduzida por Esperança Medina, ou ainda Lion Feuchtwanger, cuja obra 

Flavius Josephus (1934) foi traduzida pelo tradutor Álvaro Franco.   

Se continuarmos a análise do quadro, veremos solidificar-se a hipótese de 

reforço da canonicidade da obra por meio do escritor-tradutor e a consequente 

marginalização do tradutor, que atua, sobretudo, em obras de menor impacto. Tal 

procedimento transparece em outros exemplos, como no caso da escritora russa Alia 

Rachmanova, cujas obras Estudantes, amor, tscheka e morte (1936) e Diário de uma 

exilada russa (1939) foram traduzidas respectivamente por Felipa Muniz e Esther de 

Viveiros. Ou ainda o escritor argentino Gustavo Adolfo Martínez Zuviría, publicado sob 

o pseudônimo Hugo Wast, que teve sua obra Dom Bosco e seu tempo (1933) traduzida 

pelo tradutor Almachio Cirne, bem como Cecil Scott Forester, cuja obra O general 

(1941), única do autor a figurar na Coleção, foi traduzida por Gino Luiz Cervi, enquanto 

autores de maior impacto e circulação como Aldous Huxley, que teve sete obras 

publicadas na Coleção, das quais seis foram traduzidas por grandes escritores-

tradutores, a saber, Erico Verissimo, Mario Quintana, Moacir Werneck de Castro, Paulo 

Moreira da Silva e V. de Miranda Reis.  

O mesmo ocorre com James Joyce, autor canônico, traduzido pelo escritor-

tradutor José Geraldo Vieira, Retrato do artista quando jovem (1945), ou então André 

Maurois, traduzido por Quintana, Charles Morgan, que teve três das cinco obras 

publicadas pela Nobel traduzidas por escritores-tradutores, a saber, Mario Quintana, A 

fonte (1944) e Sparkenbroke (1942), e Sérgio Milliet, A Viagem (1945), além de duas 

obras traduzidas por Lino Vallandro, tradutor profícuo da Globo, responsável por A 

história do juiz (1951) e Retrato num espelho (1948).  

Além dos autores precitados, podemos pensar nos ganhadores do prêmio Nobel 

que figuram na Coleção de mesmo nome. Das seis obras de Pearl Buck que constam no 

catálogo apenas uma é realizada por um tradutor que não possui obra poética própria, 

mas que é um tradutor renomado, Lino Vallandro, que aliás traduziu 4% das obras da 

Nobel (Ver Gráfico n°2), ao passo que as demais contaram com traduções de escritores-

tradutores tais como Oscar Mendes, China, velha China (1937), Mario Quintana, 

Debaixo do céu (1940), Antonio Acauã, Os filhos de Wang Lung (1951) e Casa dividida 

(1952), e Esther de Viveiros, O patriota (1940). O laureado John Galsworthy teve sua 

obra Flor escura (1940) traduzida pelo escritor-tradutor Miroel Silveira, que também 

foi importante teatrólogo, ensaísta, diretor e crítico teatral brasileiro. No mesmo fluxo, 

André Gide teve sua obra, O imoralista (1947), traduzida pelo escritor-tradutor 
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Theodomiro Tostes, assim como Luigi Pirandello e sua obra O falecido Matias Pascal 

(1933), traduzida por Augusto Gonçalves de Souza Júnior que, de acordo com Cunha 

(1999, p. 59) foi "um legítimo homem das letras", contista, novelista, romancista, 

tradutor e diretor do Jornal da Manhã, em 1934.  

O livro das lendas (1941), da laureada Selma Lagerlöf, foi traduzido pela 

escritora-tradutora Pepita de Leão, indicando com isso certa tendência por parte dos 

editores em atribuir às (escritoras-)tradutoras as poucas obras de autoria feminina que 

figuram na Nobel, como ocorre com Gilda Marinho, cujas únicas duas obras que 

traduziu para a Coleção foram das autoras Marie Bashkirtseff e de Margaret Kennedy, 

Cecília Meireles traduziu Virginia Woolf, Felipa Muniz tradutora de Alia Rachmanova 

etc. Ora, essa propensão segregativa parece ter a mesma motivação dos que acreditam 

que é preciso ser poeta para traduzir poesia, ou seja, que é preciso ser mulher para 

traduzir obras de autoria feminina, limitando, com isso, ainda mais o alcance das 

mulheres no ramo da tradução, se levarmos em conta a baixíssima quantidade de 

publicações de obras de autoria feminina.  

 

Considerações finais 

  

Busquei, com esta sucinta análise do quadro de tradutores da Coleção Nobel, 

revelar uma clara hierarquia entre os agentes responsáveis por tais traduções. De modo 

que se os puséssemos em uma régua, seguindo, portanto, critérios canônicos, iria da 

tradutora, em último lugar, com uma participação inexpressiva de 2%, seguido da 

escritora-tradutora, com 6% de participação nas traduções, aos tradutores que não 

possuem obra poética própria, com uma participação mais significativa, se comparada 

às mulheres, uma vez que são responsáveis por 33% das obras traduzidas, e, finalmente, 

os escritores-tradutores, sem dúvida, membros da categoria mais prestigiosa dentre as 

precitadas, responsáveis por 59% das traduções da Nobel.  

Ora, acredito que essa organização estratificada dos responsáveis pelas traduções 

da Nobel possui uma consequência negativa no que diz respeito à visibilidade do(a) 

tradutor(a) que não possui obra poética própria, e que acaba sendo impedido(a) de 

alcançar um nome em sua própria área profissional. Afinal, a possibilidade para um 

tradutor exclusivo de traduzir uma obra canônica, certamente proporcionaria uma maior 

visibilidade a este agente, que acaba cerceado em sua própria profissão, uma vez que, ao 

optar por um escritor-tradutor, está-se promovendo, na verdade, o nome do escritor, 
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deixando o tradutor, mais uma vez, à margem da criação, à sombra da autoria e de sua 

própria profissão. 
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PIRANDELLO CAPOCOMICO E A TEMPORADA LATINO-AMERICANA (1927) 

Alessandra Vannucci (PPGAC-ECO/UFRJ) 

  

RESUMO 

A passagem do Theatro d’Arte pelos palcos brasileiros, no triênio (1925-1928) em que 
Pirandello assumiu a direção cênica das suas peças, provocou um debate rico de contaminações, 
polêmicas, equívocos que perseveraram muito além do modernismo, acompanhando a fama do 
italiano ao longo da modernização do teatro no Brasil. Interessa aqui focar a saída do literato do 
recinto das letras, coincidindo para Pirandello com a empreitada latino-americana. O fato de ser 
oferecido como celebridade internacional, ou seja, um produto “moderno” de circulação global, 
implicando a exposição ao vivo para uma plateia em busca de entretenimento, forçou uma 
dinâmica de adaptação do autor ao mercado do espetáculo; tendo por consequência uma 
performance que tendia a dissolver (e não só para fins promocionais) as fronteiras entre “alto” e 
“baixo” consumo. Suas conferências, assim como as de outros ilustres viajantes como Marinetti 
(que visitou o Brasil em 1926) foram ocasião para uma percepção especular dos processos 
culturais brasileiros, onde convergências e distinções se definiam, também, através de um 
peculiar contágio: por influência do olhar e das opiniões dos viajantes. Assim como 
mistificaram, absorveram e acabaram rejeitando o futurismo, os intelectuais modernistas 
processaram as ideias de Pirandello na típica dinâmica antropofágica; algo que o mestre, ao 
confrontar o público brasileiro de 1927, durante sua passagem pelo país, intuiu e até solicitou – 
que fosse mastigado, digerindo e cuspido, como alimento orgânico ao debate artístico local. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Modernismo – formação de plateia – intelectuais no Brasil 

 

6722

Ana
Pencil



2 
 

O Brasil das primeiras décadas do século XX era uma nação que, pensando-se 

jovem e forte dos feitos de sua história recente (proclamação da Independência, 

abolição da escravatura, fim do regime imperial e entrada no regime republicano) 

pretendia projetar-se no panorama internacional como uma nação “nova” nos tempos 

modernos que então estreavam. Muitos intelectuais se esforçavam de entender o que 

uma tal ideia pudesse significar, enquanto o grande público demorava em seus hábitos 

de consumo e referências tradicionais. Era um país em que os modos cordiais e 

cosmopolitas da burguesia urbana em clima de eterna belle époque conviviam 

tranquilamente com o paternalismo autoritário dos militares positivistas e dos 

fazendeiros virando banqueiros. Na primeira década do século, no Rio de Janeiro, que 

entre seus muitos epítetos exibia então o de “Paris dos trópicos”, o prefeito Pereira 

Passos promoveu obras monumentais enterrando bairros inteiros e forçando morros a se 

encaixar no desenho racionalista dos bulevares olímpicos, quero dizer, parisienses, no 

que implicaria remover qualquer vestígio do passado escravagista – tanto que o povo 

chamou a violentíssima campanha de “bota abaixo”. O público sintetizava qualquer 

tendência moderna nas artes como “futurista” e os poetas ora vanguardistas ora 

parnasianos escondidos em todas as dobras do funcionalismo público não recusavam a 

qualificação, achando vantagem ser considerados modernos. No entanto, em 1909, 

enquanto os futuristas em Paris invocavam a demolição dos museus, o supracitado 

prefeito carioca inaugurou para gaudio dos cultos um luxuoso templo à cultura, o Teatro 

Municipal, pensado para sediar uma companhia estável de teatro nacional, mas que 

imediatamente lotou a pauta com a incessante temporada de companhias europeias em 

turnê. Desde a década de 1880, com frequência anual, coincidindo com os recessos dos 

teatros europeus, companhias de teatro, ópera e circo formadas especialmente para a 

empreitada embarcavam na rota latino-americana que incluía as capitais da costa 

atlântica e, no começo do novo século, também São Paulo.  

A conveniência e o triunfo destas turnês prova que boa parte do público urbano, 

em que pese o impacto das massas de imigrantes, continuava gravitando na constelação 

do velho mundo imperialista de onde procedia a quase totalidade das formas e 

produções culturais consumidas nas ex-colônias. Mas enquanto isso São Paulo, graças 

ao próspero crescimento do negócio mundial do café, que atraia massas de imigrantes1 

com consequente proliferação de construções civis, perdera as feições de aldeia colonial 

                                                           
1 A Lei do Povoamento, em 1907, atraiu 1 milhão de trabalhadores imigrantes nos primeiros 8 anos.   
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e se tornava um novo centro, fervilhando atividades e investimentos no setor industrial, 

imobiliário e, não último, artístico, ou seja, do entretenimento. Pedindo apoio aos 

próprios industriais (novos milionários ex-imigrados ou ex-fazendeiros esclarecidos), os 

intelectuais declaravam seu desprezo pela tradição em nome dos manifestos de 

Marinetti e dos caligramas de Apollinaire, invocando para São Paulo, que a rigor não 

tinha passado algum, o primado da cidade mais absolutamente moderna. As suas formas 

verticais e suspensas (arranha-céus, viadutos) engendravam concretamente uma possível 

imagem da metrópole futurista, enquanto o resto do Brasil, capitaneado pelo Rio de 

Janeiro que os paulistas tachavam de provinciana, estaria se atrasando num inerte 

ruralismo pós-aristocrático-colonial. A antiga corte jamais poderia ser capital da nação 

nova nos tempos modernos.  

Lá pela década de 20, ciclos de palestras de afamados literatos europeus foram 

incluídas na programação do público entretenimento, cúmplices alguns empresários já 

ativos no mercado, como o italiano Nicolino Viggiani e o português Faustino de Rosa. 

A introdução de um tal produto, ou seja, a presença física de autores “ilustres” (assim 

promovido pela mídia) inaugurou uma zona de contato entre literatura escrita e 

literatura como espetáculo que, de imediato, provocou peculiares expectativas e reações 

bizarras, seja por parte dos espectadores, seja por parte dos autores envolvidos que, de 

um dia para outro, viravam atração do show-biz. Os empresários contratavam as 

celebridades muito mais em função da fama que do assunto sobre o qual poderiam 

discorrer em qualidade de especialistas; os intelectuais, mesmo que dominassem alguns 

temas especialmente, se esforçavam de adequá-los às ignoradas expectativas da plateia e 

muitas vezes, esta adequação ocorria ao vivo, sob a chuva de perguntas; a plateia, 

enfim, estava ali basicamente para se divertir diante da exibição do “ilustre” intelectual 

no palco. A saída dos literatos do recinto das letras resultou, para eles, em mergulho 

repentino na performance ao vivo, com sua carga emotiva e não completamente 

controlada de produção de presença podendo desenvolver em polêmica, apropriações 

dúbias, equívocos e outros percalços do diálogo intercultural, quando este se torna 

“inter-corporal”. Suores, cheiro de cigarro, ruído de ventiladores, piadas 

inconsequentes, perguntas mal resolvidas e visões alucinadas de rostos estranhos em 

contextos ordinários interferem na descrição de encontros e desencontros, contaminando 

a produção de sentido pela impactante experiência da presença que motiva narrativas 

anedóticas peculiares – verdadeiros desabafos, por vezes – na volta. A antropofagia 

típica dos processos de intercâmbio, no sentido do comer, digerir, cuspir e/ou defecar o 
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outro, qualifica qualquer encontro como, antes, um desencontro; qualquer diálogo de 

um escambo eivado e ao mesmo tempo, sustentado por sobras e equívocos. Assim, 

enquanto mirabolantes empreitadas de circulação global da cultura como bem de 

consumo potencialmente massivo, as turnês dos ilustres por um lado provocaram, no 

discurso crítico dos próprios, uma rápida dissolução de fronteiras entre esferas então 

consideradas “altas” e “baixas” do consumo cultural; por outro lado, tiveram um efeito 

especular nos ambientes intelectuais que as recebiam. O “evento” da palestra (não 

necessariamente seu conteúdo, mas tudo que porventura aconteceria nela) tornava-se 

ocasião de percepção dos próprios processos culturais, através do olhar estranhado e das 

opiniões extemporâneas do ilustre estrangeiro. Neste espelho quebrado, tentava-se 

enxergar qual seria a imagem da “nova” nação no século mais futuro de todos.  

Quanto ao futurismo italiano, antes citado por seus feitos parisienses, uma 

primeira apropriação ambígua se deu em 1922, quando, algumas semanas antes da 

Semana da Arte Moderna, Sergio Buarque de Hollanda, então com dezenove anos 

publicou na revista Fon-Fon um texto com título “O futurismo paulista”2 em que 

convidava o público a não ter medo de inovações literárias quais a estética modernista 

de Brecheret, Menotti del Picchia, Oswald de Andrade, Mario de Andrade, Guilherme 

de Almeida. Seguiu-se ferrenha polêmica; o próprio Menotti del Picchia, no discurso de 

inauguração da Semana, tachou a etiqueta de “errônea”. A visita de Marinetti a São 

Paulo, em maio de 1926, deu ocasião para uma batalha campal que acabou no repúdio 

ao movimento inspirador do modernismo e ao seu papa, já messias dos intelectuais 

paulistas, que veio então a ser suspeito, não só de promover o regime fascista, como de 

ser “passadista” na poesia, se não nos trajes. E “passadista” era a maior injúria – assim 

eram tachados os poetas que se inspiravam, ao invés que nos franceses vanguardistas, 

nos franceses mais canônicos, como Romain Rolland e Proust.  

Porém, antes disso, o grande público havia assistido pelas mídias à seguinte 

sequência de eventos consagradores do futurista italiano em papel de cacique da tribo 

vanguardista local: acolhida triunfal por parte do time modernista completo no píer de 

Santos (“fotografada” por Marinetti no poema Velocitá brasiliane); fila de intelectuais e 

artistas para autografar coletivamente, no lançamento em São Paulo, coletânea de seus 

escritos em português com prefácio do Graça Aranha (Manifestos de Marinetti e seus 

companheiros); disputados e repetidos comparecimentos do ilustre nos salões 

                                                           
2 Fon-Fon, ano XV, n. 50, 10.12.1921    
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moderninhos dos industriais quatrocentões, onde Marinetti declamou seus poemas. Em 

seu diário de viagem, não deixou de registrar a desafinação do coro: “Declamo 

Bombardamento – escreve o poeta – e De Andrade, um tipo alto e rude, com aspecto de 

bom negro esbranquiçado, declama suspirosamente e leitosamente um de seus 

Noturnos”.3 De esculhambação em esculhambação, quatro anos mais tarde, Mário de 

Andrade resolveu denunciar o comportamento mimético dos modernistas que haviam 

feito pose de futuristas para ficar bem na foto, como “o maior de todos os mal-

entendidos que prejudicaram a evolução e a aceitação do movimento moderno no 

Brasil”.4 Logo ele, celebrado por Oswald de Andrade de “meu poeta futurista” para 

ocasião do lançamento de Paulicéia desvairada (1922); logo ele que, junto com Blaise 

Cendrars, Jean Cocteau e Jorge Luis Borges, havia sido admitido por Marinetti em uma 

disputadíssima lista de discípulos, no manifesto O futurismo mundial (1924). 

Foi neste fervente clima que, no verão italiano de 1927, Luigi Pirandello visitou 

o Brasil em qualidade de capocomico, isto é, diretor artístico e ensaiador de sua 

companhia, Theatro d’Arte, na turnê latino-americana. Empreendeu a viagem em 

obediência à uma dinâmica de promoção internacional que tentava capitalizar o sucesso 

estrondoso, embora escandaloso, recolhido na qualidade de autor em montagens 

dirigidas por nomes consagrados, como Max Reinhardt e Pitoeff, a partir de 1921, nas 

capitais europeias. Mas era por outra razão que Pirandello desejava especialmente a 

viagem latino-americana, entre as muitas possíveis: visitar a filha Lietta, casada com um 

militar chileno e residente desde 1913 em Santiago. O mestre aportou ao Rio de navio 

após tocar Buenos Aires, Rosario, Córdoba (onde passou algum tempo com a filha) e 

Montevidéu; teve que viajar de trem no trecho Rio-São Paulo, pois o transatlântico 

Giulio Cesare não fez escala em Santos; tudo atrasado de um dia, devido aos 

imponentes protestos promovidos pelos sindicatos portenhos após a condenação em 

Nova York dos anarquistas italianos Sacco e Vanzetti. Ficou 9 dias em São Paulo e 8 no 

Rio, apresentando no Municipal um repertório de 14 peças de sua autoria, mais 3 de 

outros autores, número apavorante para qualquer temporada atual. Praticamente a obra 

completa, àquela altura, do dramaturgo, incluindo as peças escritas especialmente para 

Marta Abba: L’amica delle mogli, Diana e la Tuda, Due in una, Vestire gli ignudi (esta 

última tirada às pressas do cartaz que ia ser apresentado no Brasil, após acusações de 

                                                           
3 Apud CASTRO ROCHA, J.C. “O Brasil mítico de Marinetti”, Folha de São Paulo, Caderno Mais! São 
Paulo, 12.5.2002 
4Diário Nacional, 11.2.1930. In SCHWARTZ, 1995 
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imoralidade em Montevidéu por parte de setores católicos que pretendiam obrigar o 

autor a modificar cenas). E mais: Sei personaggi in cerca d’autore, Il giuoco delle parti, 

Così é (se vi pare), Il berretto a sonagli, La vita che ti diedi, Ma non è una cosa seria, Il 

piacere dell’onestà, Come prima meglio di prima, Enrico IV, La morsa. Eram tempos 

em que os artistas italianos, para concorrer com os colegas espanhóis e portugueses5 

linguisticamente favorecidos nas capitais latino-americanas, se comprometiam a lançar 

uma novidade por dia; tudo, obviamente, no idioma original; e os pontos enlouqueciam 

na caixa. Os jornais apresentavam e resenhavam peça por peça (duas matérias cada) na 

secção “teatro e circo” e ainda pipocavam fofocas na secção “moda”, onde eram 

pontualmente comentados vestidos e chapéus da primadonna, “últimos modelos dos 

grandes magazines italianos”. Não faltava problema, imagino, para o capocomico às 

voltas com ciúmes do elenco, pânico das estreias, moleza dos cenotécnicos etc. assim 

como, imagino, tampouco sobrasse tempo para se dedicar à escrita; mesmo assim, reza a 

lenda, foi em Montevidéu que Pirandello esboçou as primeiras cenas dos Gigantes da 

montanha.   

Nas viagens às quais o obrigava a nova função, Pirandello ia remodelando as 

peças, confrontando-as com as versões dos outros e experimentando-se como 

encenador, confrontado consigo mesmo, como um dos três autores encenados pela 

companhia (juntamente com Bontempelli e Prezzolini). Durante os três anos em que 

Pirandello atuou como encenador, a mais valia da presença foi ressaltada pelos 

comentadores aos quais, além da evidente inovação dramatúrgica, interessava observar 

a forma nova que o próprio autor daria aos textos, quiçá revelando na prática as suas 

intenções. Não surpreende que o empresário (Ottavio Scotto) tenha aproveitado da 

vinda do “ilustre” para marcar conferências e lança-las na mídia sob a logo 

PIRANDELLO (em caixa alta) nas quais o mesmo prometia explicar o “mistério de sua 

arte” e o “significado artístico” de seu teatro. Não diversamente, sua fala era vendida 

como evento imperdível nos jornais franceses e russos. Haveria outra razão para 

tamanha superexposição. As viagens haviam sido programadas desde a fundação da 

companhia, em 1925, como uma das missões essenciais em troca da qual pleiteavam-se 

condições de exceção (passagens de navio gratuitas, patrocínio) para o Theatro d’Arte, 

que se oferecia ao regime como representativo da nação no exterior – uma espécie de 

                                                           
5 Segundo dados da SBAT, no período de 1927 a 1935, se apresentaram em média por ano no Municipal 
do Rio: 5 companhias francesas, 5 portuguesas, 5 italianas, 4 espanholas, 1 inglesa e 1 alemã (sem contar 
as companhias de opera, opereta, dialetal e circo). 
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teatro público, condição que Pirandello então invocava como “teatro de estado”. A 

proposta ia de encontro às ambições do Duce no âmbito de uma política cultural 

nacionalista que promoveria o fascismo através dos artistas, das associações de 

emigrantes e dos consulados, apoiando toda espécie de exibição do gênio pátrio no 

exterior quais: ciclos de palestras, edição de livros e até a criação de uma rede mundial 

de agentes particulares, para fomentar a expansão de autores italianos pelo mundo afora. 

Mas, mesmo com o título de membro do Partido no bolso, Pirandello estava bem 

precavido. Em Buenos Aires, a revista antifascista Critica havia polemizado sobre o 

favor presumivelmente concedido pelo regime ao Theatro d’Arte, em troca de 

propaganda; o autor negou publicamente, ao vivo e por escrito, ser um “político em 

missão de propaganda”;6 abriu a palestra declarando que viajava como escritor e diretor 

da companhia, apesar de que a frase mais repetida pelos jornais foi: “no exterior não há 

fascistas nem antifascistas: somos todos italianos”. Já no âmbito particular, Pirandello 

desabafou com os filhos por carta: “A política entra em tudo. Pra fora! Pra longe! Não 

quero nem mais botar os pés na Itália”.7 Na volta da viagem, foi convocado pelo 

Secretário do Partido; na mesa, viu uma pilha de recortes de jornais latino-americanos, 

documentando sua postura bem pouco patriótica; tirou o título do bolso, lançou-o em 

cima da mesa e saiu da sala furioso; o funcionário atônito teve que correr atrás dele, 

pedindo desculpas (ibidem, p. 34). No entanto, Pirandello sabia que qualquer declaração 

sua podia ser lida sob a chave do mimetismo (ou seja, da retórica do medo que todos 

tinham de se professar fascista) em tempos suspeitos, justamente quando a 

sobrevivência de sua companhia dependia do patrocínio do regime. Manteve-se na 

corda bamba até dezembro, quando deixou que se publicasse um longo “Colóquio com 

Pirandello fascista” em jornais de difusão local e nacional.8  

No Brasil, sua obra literária era conhecida desde a publicação de Novelle per um 

anno, em 1925, pela Livraria Italiana de São Paulo. As peças, mas do que objeto de 

encenação, eram objeto de espanto, como algo incontestavelmente “novo” no sentido de 

surpreendente, polêmico, potencialmente censurável – o que talvez embaraçasse 

montagens por parte artistas locais. Até a chegada do mestre, o público havia assistido 

as versões italianas dos Sei personaggi, no Theatro Municipal do Rio, em 1923 pela 

Cia. Vera Vergani e em 1925 pela cia. Niccodemi; Il gioco delle parti em 1924 pela 

                                                           
6 La Nacion, Buenos Aires, 14.6.1927 
7 Apud ALVARO, C. Prefácio à PIRANDELLO, L. Novelle per un anno. Milano: Mondadori: 1956, p.30 
8 Il Tevere, Roma, 12-13.12.1927 e La Stampa, Torino, 13.12.1927 
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Cia. Mimí Aguglia e em 1926, pela cia. Italia Almirante; Cosí é se vi pare e Come 

prima, meglio di prima em 1924 pela Cia. Maria Melato; alguns privilegiados haviam 

assistido os grandes sucessos do autor no Theatre de Champs-Elysés, em Paris, como 

Oswald de Andrade que comentou no Correio Paulistano as montagens francesas dos 

Pitoeff. A única montagem brasileira, de Così é (se vi pare) traduzida em português 

com título Pois é isso, ocupava cartazes nas grandes cidades e no interior desde 1924, 

quase que ininterruptamente, montada pela cia. Jaime Costa, que para homenagear o 

mestre, no dia de sua chegada mandou publicar um texto onde gabava-se de ser “o único 

intérprete do teatro de Pirandello no Brasil”.9 Trocando cortesias, Pirandello tirou a peça 

do cartaz da temporada carioca do Theatro d’Arte; arrumou um fraque e compareceu na 

apresentação de gala do colega no Teatro Trianon.  

Ator de corporatura maciça, Jaime Costa emprestava ao protagonista da peça, 

Lamberto Laudisi, não só a sua arte como também a sua expressão tipicamente colérica, 

seu bigode de português e suas olheiras fundas. Era um grande ator bem-amado pelo 

público que se portava como as estrelas da época, ou seja, ensaiava separado do elenco, 

recheava o seu papel de cacos e cortava sem piedade os papéis dos outros, ficando com 

todas as melhores falas, mesmo que incoerentes. Porém, para a ocasião, foi tomado de 

algum pudor: “A encenação é a mais rigorosa possível e mereceu de Jaime a maior 

atenção”,10 constata um jornalista. Havia tirado o ponto, relata atônito o mesmo, e 

pedido ajuda ao conceituado ator Atila de Moraes (pai da Dulcina) para dirigi-lo, como 

ditava a moda. O tradutor e poeta Paulo Gonçalves havia cuidado de retraduzir o texto 

(apesar de que, misteriosamente, aparece nos créditos sob nome feminino, 

presumivelmente um pseudônimo). Pirandello, enfim, assistiu e gostou. Aliás: “gostou 

mesmo”, relata um cronista do Correio da Manhã. “Louvou o bigode do Sr. Jaime, a 

sobrecasaca estilo 1830 do professor, o vestidinho de dois palmos da menina Ismenia, a 

caracterização magnífica”. Perguntado se pudera entender a encenação, Pirandello 

respondeu: “Não entendi nada, não senhor! O Sr. Jaime me fixava como para me 

consultar e eu acenava aprovando”. “Mas, se o senhor não entendia, como é que 

aprovava?”, perguntou sabiamente o cronista, ao que o mestre arrematou: “Por isso 

mesmo”.11 Sem mais. Alguns dias mais tarde, Pirandello conduziu-se a SBAT para 

investigar por que diabo nunca recebera um tostão da montagem brasileira de Pois é 

                                                           
9 Folha da Manhã, São Paulo, 8.9.1927 
10 Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 6.9.1927 
11 Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 11.9.1927 
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isso; pediu ao tesoureiro uma prestação de contas que não o deixou satisfeito.12 Uma 

vez em Roma, sugeriu à Sociedade Italiana de Autores e Editores (SIAE) exautorar a 

SBAT da arrecadação de seus direitos autorias, o que a SIAE fez para todos os autores 

italianos, que no Brasil passaram a ser administrados por um agente particular. Fato 

conveniente às políticas de promoção do regime fascista e inconveniente, no âmbito das 

boas relações que vinham gerando uma turma de brasileiros pirandellianos, como o 

próprio tradutor (misteriosamente preferindo ficar anônimo) Paulo Gonçalves, do qual 

um crítico agudo, dois anos mais cedo, havia dito: “Um belo dia, Gonçalves leu 

Pirandello. Foi um deslumbramento. Reformou sua visão de teatro, ganhou alma nova, 

encheu-se de ideias inovadoras, reentrou em seu tempo”.13 Como corolário, o caso da 

SBAT descortina o ambíguo negócio das traduções, administrado pela SBAT enquanto 

as versões na língua original não gerariam (a princípio) nenhum lucro suplementar, 

afora os direitos de percentual, que deveriam ser repassados ao autor.  

O mesmo agudo crítico, que é o escritor Antônio de Alcântara Machado, desde 

1925 vinha apontando o valor da obra de Pirandello no potencial de captar o “espírito 

do tempo”, mesmo que não fosse possível definir tal impacto de novidade com precisão, 

além de descrever o evidente corte com a tradição dramática. Expressava assim sua 

admiração por Seis personagens: “A ação desenrola-se aos arrancos, sem coerência, 

sem lógica. Os seis personagens não falam, deliram. Tudo nesta peça bizarra vagueia 

entre o perceptível e o ignoto” (apud DE LARA, 1987, p. 80). A tal “maneira” 

pirandelliana, fórmula quase que mágica de uma evidente modernidade estaria na 

mistura “entre fantasia e realidade, visível e impalpável, o que os olhos enxergam e o 

que só a imaginação pode ver”; mesmo que inapreensível pela dinâmica da imitação e 

da influência, pois Pirandello “não se contenta em renovar a forma: o seu teatro é 

diverso na essência como na forma” (ibidem), Alcântara Machado aponta neste “teatro 

da demolição e da reconstrução” um modelo vigoroso para os dramaturgos nacionais. 

Se a observação quanto à evidente novidade da cartilha pirandelliana era unânime, 

poucos outros comentaristas se declaravam satisfeitos e convencidos dos efeitos 

positivos que poderia gerar segui-la. Diante da gigantesca quantidade de comentários 

publicados em jornais, na média de dois ou mais a cada peça, destacam-se duas 

características reiteradas e que solicitam respostas por parte do autor, seja nas palestras, 

como na longa entrevista que concede ao Sérgio Buarque de Hollanda, publicada n’O 

                                                           
12 Revista da SBAT, set/1927 
13 Jornal do Comércio, São Paulo, 30.1.1925. Apud DE LARA, 1987, p. 101 
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Jornal, em dezembro de 1927. Aparece constante, nas resenhas, a assunção de que o 

teatro de Pirandello seria difícil, complicado, à beira do exotérico e que justamente esta 

seria a sua mais valia moderna; além disso, frequentemente, é notada a originalidade das 

soluções cênicas, inclusive de figurinos, maquilagem e efeitos, justificando o atributo 

“moderno” pelo mero fato de ser novidade, aparentemente atualizada às tendências das 

grandes metrópoles. Enfim: é moderno o que está na moda. Equívoco formalista que 

pairava sobre a totalidade da obra do autor nesta década e que, aliás, o autor verte em 

fala do personagem do Diretor (alter-ego do próprio Pirandello, então em função de 

capocomico) nos Seis personagens a procura de um autor. Na primeira cena da peça, o 

Diretor objeta ao Primeiro Ator que questiona a necessidade de vestir o chapéu de 

cozinheiro ao qual o obriga a rubrica: “Parece que sim, não é?! Se está escrito aí! 

(apontará para o texto)” e diante da insistência do outro que reclama: “Mas é ridículo, 

desculpe-me”, replica “erguendo-se de um salto, furioso”: 

Ridículo! Ridículo! O que o senhor quer que eu faça, se da França não nos chega 
mais uma peça que preste e só me resta encenar peças de Pirandello – parabéns 
para quem as entende – feitas de propósito para que nem atores nem críticos nem 
público fiquem jamais satisfeitos? 
 
As duas características recorrentemente notadas, que descrevi acima, revelam tal 

clima de insatisfação geral, mesmo mimetizada pelo desejo de parecer moderno a 

qualquer custo, que faz os comentaristas elogiar as novidades por si só. Para citar um 

crítico que parece ter resolvido chutar o balde, Pois é isso “é uma barafunda em três 

atos que, quando acaba, deixa o espectador no mesmo estado de ignorância da primeira 

cena”.14  

O que sobretudo – constata Alcântara Machado – assombra e delicia o indígena 
é a maneira de apresentar os personagens, de dividir as peças, de começar e 
terminar os atos. Mas pouca gente compreende que o que há de admirável em 
Pois é isso é o dinamismo tragicômico, produto e síntese do movimento que 
vivemos. Não se percebe que a forma reflete a essência. Se aquela é pitoresca e 
surpreendente, é porque esta o é, porque procura resumir o estado de espírito 
atual, feito de incertezas, de contrastes, hesitações, arranques e descaídas. (apud 
DE LARA, 1987, p.101)  

Nas entrevistas e na palestra, Pirandello sublinha que suas peças são commedie 

da fare, ou seja, peças por fazer, meta-teatrais e incompletas, faltando início, faltando 

desfecho, fugindo aos limites da cena, porque assim é a vida que não se edita se não 

                                                           
14 Correio da Manhã, Rio de Janeiro. 11.9.1927 
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com a morte. Ainda, com um fio daquela ansiedade que é própria do capocomico de 

cuja obra depende a sobrevivência da companhia (bem sabendo o quanto a arte depende 

do mercado e este, dos hábitos do público) repete como um mantra que tudo que é novo 

assombra o espectador, até este “criar ouvido” e se acostumar àquele “modo novo”. Um 

tanto contra vontade, Pirandello admite estar na moda, mas renega qualquer intenção de 

ser moderno no sentido de exotérico e sofisticado (um “filósofo” como vinha sendo 

promovido pelas mídias) porque, alega, a criação em arte não pode ser intencional, 

diversamente do pensamento filosófico. Declara, pelo contrário, que sua obra é 

perfeitamente clara e acessível pelo senso comum – com isso, ainda polemizando contra 

a fama formada a partir da opinião de críticos influentes, como Adriano Tilgher, que 

desde 1924 buscava encaixar a obra de Pirandello no âmbito do irracionalismo e do 

“essencial dualismo filosófico entre Vida e Forma” (1928, p. 262). De quebra, garante 

que nunca leu Proust, que jamais teve qualquer desavença com Gabriele D’Annunzio e 

que Marinetti é um cara legal. Coloca-se de modo a não ser apropriável pela polêmica 

bairrista na qual, há décadas, Rio de Janeiro e São Paulo disputavam pelo pódio da 

cidade mais moderna na nação nova. E o faz com ousada ironia: 

Os arranha céus no Brasil revelam um equívoco profundo: não faz sentido numa 
terra rica de espaço esse sistema de construções que em outras cidades, em Nova 
Iorque, por exemplo, tem sua razão de ser. É uma imitação. Mas as formas da 
arte não resultam de uma vontade e, sim, de uma necessidade. Por isso, arranha-
céus que não surgem espontaneamente da terra, são uma expressão falsa de arte. 
A arquitetura no Rio é uma ofensa à paisagem.15 

O juízo de Pirandello sobre os arranha-céus imitados parece metonímia 

transparente de toda uma avaliação mais ampla dos processos de absorção, deglutição e 

rejeição em ato nas culturas pós-coloniais como a brasileira, diante das tarefas postas 

pela história recente de emancipação e busca por identidade. Porém, não socorre o 

capocomico na compreensão do pôr que a temporada de espetáculos e palestra que em 

Buenos Aires, Rosário, Montevidéu e São Paulo havia resultado em grandes êxitos de 

público, com fila na bilheteria, no Rio de Janeiro resulta na cena desoladora de meia 

casa vazia, até a última apresentação e apesar das queixas envergonhadas dos 

comentaristas. “Dentro de dois dias abandonará Pirandello o nosso paiz, saindo da 

capital da Republica, sem ter tido o prazer de ver, ao menos uma noite, o theatro cheio. 

                                                           
15 Na entrevista concedida a Sérgio Buarque de Hollanda, O Estado de São Paulo, 31.12.1988 (data 
original informada: 11.12.1927) 
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Aliás, é sempre assim. O público não aceita com facilidade certas revoluções”.16 

Explorando o acervo de recorte observa-se que, em compensação, no Rio de Janeiro as 

revistas femininas elogiam incessantemente os acessórios do guarda-roupa da Marta 

Abba e que a barbicha de Pirandello prolifera nas charges satíricas. No dia 7 de 

setembro de 1927, o escritor foi homenageado pela Academia Brasileira de Letras, em 

sessão solene para comemoração da Independência. Aguentou a saudação solene 

declamada com eloquência lusitana por um Cláudio de Souza e presidiu (logo ele) as 

celebrações fúnebres do D’Annunzio local: aquele que se proclamava “o último elleno” 

e cujo nome, Coelho Neto, deve ter-lhe sugerido uma piada intempestiva (dito em 

italiano, aquele augusto nome soa coglionetto, isto é: babaca).  
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 O CARNAVAL DA TURBA MODERNISTA 

Ana Paula Freitas de Andrade (USP) 

 

Resumo: O artigo trata da repercussão do futurismo italiano no Brasil, especialmente dos 
manifestos e obras de Fillippo Tommaso Marinetti, bem como de outros autores da primeira 
fase do movimento, como Aldo Palazzeschi, Giovanni Papini e Ardegno Soffici, a partir da 
análise de crônicas de Menotti Del Picchia publicadas no Correio Paulistano, entre 1920 e 
1922, sob o pseudônimo de Hélios. Na época o escritor, já consagrado pelo seu Juca Mulato e 
responsável pela "Coluna Social" do jornal, foi um dos mais ativos participantes da polêmica 
sobre a vanguarda italiana veiculada na grande imprensa. Componente do Grupo dos Cinco – ao 
lado de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anitta Malfatti e Guilherme de Almeida –, 
Menotti assumiu a função de porta-voz dos artistas que buscavam inovar os padrões artísticos 
do País. Publicou uma série de crônicas em que promovia ideias, obras e escritores futuristas, 
muitas vezes traduzindo, diretamente dos originais italianos, fragmentos de poemas ou de textos 
em prosa; e, ao mesmo tempo, criticava a literatura passadista, sobretudo de autores românticos 
e parnasianos. Desse modo, estabeleceu-se a formulação de um futurismo compósito, adaptado 
à realidade brasileira, e esboçaram-se os principais conceitos do movimento modernista. 
 
Palavras- chave: Menotti Del Picchia. Filippo Tommaso Marinetti. Modernismo brasileiro. 
Futurismo italiano. Literatura comparada: Brasil-Itália. 
 

Em 1920, Menotti Del Picchia, Oswald e Mário de Andrade, Guilherme de 

Almeida e Anita Malfatti formaram o grupo dos cinco, que passou a divulgar ideias e 

palavras de ordem do futurismo italiano, com o objetivo de agitar o cenário artístico 

brasileiro, rompendo com a ordem estética vigente e escandalizando a academia. Aos 

poucos, o grupo foi angariando simpatizantes, como Brecheret, Di Cavalcanti, Sérgio 

Milliet, Cândido da Mota Filho e outros; mas também, conquistando oponentes, 

sobretudo os parnasianos mais ferrenhos e os críticos literários tradicionais. Os 

"profetas do novo verbo"1, foram rotulados de os futuristas de São Paulo, e, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Denominação usada por Menotti, na crônica "Os velhos", publicada no Correio Paulistano, em 3 de 
maio de 1921. Nas referências das crônicas de Menotti doravante citadas, CP corresponde a Correio 
Paulistano. 
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estrategicamente, aceitaram o apelido para atrair a atenção, criar polêmicas e se 

diferenciarem da ala conservadora. 

À época, dentre os cinco, Menotti Del Picchia era o único escritor consagrado, 

sobretudo por conta do poema narrativo Juca Mulato, publicado em 1917, que caíra nas 

graças dos leitores e da crítica – em pouco tempo, tinham sido vendidos mais de seis mil 

exemplares: um fenômeno para o mercado editorial brasileiro da época. Além de 

escrever para A Gazeta e o Jornal do Comércio, ele acabara de se tornar redator do 

Correio Paulistano, responsável pela “Crônica Social” e por artigos de primeira página. 

Entre 1920 e 1922, publicou cerca de mil crônicas, que assinou com o próprio nome e 

os pseudônimos Hélios e Aristófanes2. 

O escritor bem-sucedido, que passou a denominar-se o arauto do modernismo, 

soube aproveitar o alcance da grande imprensa para abrir caminho a uma prática 

literária inovadora no país. E o fez por meio da publicação frequente de crônicas que 

noticiam os planos da nova geração de artistas, atacam sem dó nem piedade a literatura 

passadista, difundem e discutem ideias, práticas e obras avanguardistas – para usar o 

termo italiano importado literalmente pelo cronista.  

A essa altura, todos do grupo já conheciam bem o futurismo. Menotti conta que 

Guilherme de Almeida "lê brochuras futuristas e adora Deus nas alturas e Soffici e 

Marinetti na terra" (CP, 14 out. 1920). Firme no propósito de enterrar definitivamente a 

"literatice anêmica" (A Gazeta, 18 fev. 1920) que devastava a poesia e a prosa 

brasileiras, Del Picchia viu na fórmula futurista a “violência irresistível e incendiária”3 

capaz de derrubar os "velhos e râncidos moldes literários" (CP, 24 jan. 1921). Nas 

páginas do Correio Paulistano, com a assinatura de Hélios, passou a promover uma 

ação polêmico-doutrinária, em que o futurismo se estabeleceu como o extrato da 

discussão e uma espécie de estatuto regulamentador da arte nova. 

Com esse objetivo em mente, ele ampliou o caráter de suas crônicas 

jornalísticas, transformando-as em críticas de arte, reflexões e comentários de cunho 

sócio-político-cultural, cartas e narrativas breves, além de nelas traduzir trechos de 

romances e poemas de futuristas italianos. É o que ocorre, por exemplo, em “Correntes 

estéticas” e “Os futuristas” (CP 23 mai. e 14 out. 1921). Na primeira, o cronista discorre 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2 A produção jornalística de Menotti Del Picchia do período foi recolhida por Yoshie Sakiyama 
Barreirinhas, em pesquisa de mestrado sob a orientação da profa. dra. Telê Ancona Lopez (os fac-símiles 
estão depositados no Setor de Arquivos do IEB-USP). 
3 Tradução nossa de fragmento do "Manifesto del Futurismo", de Filippo Tommaso Marinetti, 1909. 
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sobre as possibilidades estéticas do futurismo, e traduz os poemas “As rãs” e “As 

chaminés”, de Corrado Govoni. Na segunda, traduz trechos de Mafarka, il futurista, de 

Marinetti, e tece comentários sobre força a “titânica” desse “revolucionário das letras 

atuais”, fazendo elogios rasgados ao “romance másculo”, o qual anuncia o nascimento 

de “um novo senso de beleza", capaz de  arejar "o tempo da arte, iluminando-o com 

visões libertas e formidáveis”. 

A vanguarda encerra conteúdos contraditórios, por demonstrar um caráter que é, 

a um só tempo, avançado e retrógrado. Grosso modo, o primeiro atributo deve-se à 

identificação com os conceitos formais do industrialismo e do progresso; o segundo, à 

atitude despótica e bélica que fundamenta suas concepções teóricas e programáticas, as 

quais defendem o extermínio de representantes da cultura passadista, e inúmeras 

“práticas sociais e políticas autoritárias e repressivas” (SUBIRATS, 1993, p. 22). A 

contradição imanente ao movimento futurista motivou, nos dois primeiros anos da 

década de 1920, uma enxurrada de crônicas, críticas e notícias sobre a vanguarda 

italiana, na imprensa literária e na de grande circulação. Tanto a nascente geração 

modernista, quanto a velha guarda acadêmica sentiram-se obrigadas a tomar partido, em 

relação às concepções do futurismo e à atuação de Marinetti. 

A controvérsia foi a tônica predominante na recepção dos temas futuristas no 

Brasil, pois não somente os "misoneístas faquirizados" faziam-lhe objeções, mas 

também os "cantores dos novos Ritmos" tinham lá suas ressalvas4. Mesmo os 

defensores de uma atitude artístico-ideológica mais incisiva, de cunho marinettiano, 

passaram por fases de aceitação e rejeição ao futurismo ortodoxo, de modo que seus 

argumentos sobre preceitos, obras e artistas futuristas compreendiam desde as mais 

elogiosas e entusiasmadas observações, até as mais depreciativas e adversas. 

Na crônica “Futurismo” (CP, 6 dez. 1920), Del Picchia explicita as relações de 

negação e aceitação que se travaram na discussão sobre o futurismo italiano, e abre o 

jogo, ao relatar a própria experiência, admitindo que, a princípio, repudiara  o futurismo.  

Eu que fui um encruado perseguidor desses revoltados, só ao 
ouvir o nome de Marinetti sentia ânsias de estrangulamento e minhas 
mãos crispavam-se como tenazes. O leitor, como eu, certamente, 
prejulgou a nova escola pela sandice dos seus programas iniciais e 
pelas saraivadas de batatas e assobios que os apóstolos do novo credo 
recebiam a cada demonstração de força, aparatosamente feitas, nos 
centros cultos da Europa. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

4 Termos empregados por Del Picchia, para se referir a passadistas e inovadores, respectivamente, em 
"Na maré das reformas", CP, 24 jan. 1921; e "Novas correntes estéticas", CP, 03 mar. 1920. 
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Hoje, amansei minhas cóleras. Sem admitir-lhe as loucuras, 
sem aplaudir-lhe as aberrações, admirei-lhe as belezas. (...) isso não é 
um bicho de sete cabeças, que nos pintaram os primeiros e bulhentos 
futuristas. É uma coisa séria, raciocinada, honesta.   

Menotti mostra-se criterioso ao acatar determinadas teses, descartar outras e 

revelar incongruências da nova corrente. Na tentativa, talvez, de apaziguar os ânimos 

daqueles que ainda resistiam aos novos rumos da arte, enfatiza que o tempo é fator 

essencial para a assimilação das ideias vanguardistas. 

A crônica “Arte nova”, publicada apenas seis meses antes (CP, 22 jun. 1920), 

atesta esse processo. Nela, o futurismo é classificado de “uma escola enigmática e 

doida”. Menotti, que gosta de ser didático, faz questão de fundamentar a opinião. 

Segundo ele, a loucura da arte futurista e a ânsia pelo novo são, ironicamente, 

resultantes de velhas “leis universais que regem o mundo das ideias e das formas", de 

acordo com as quais "os aparentes ineditismos não são mais que combinações e arranjos 

de concepções preexistentes e seculares”.  

Mais uma vez, a fim de apagar os "incêndios erostráticos"5 que volta e meia 

Hélios atiçava, ao publicar crônicas carregadas num tom futurista mais veemente, o 

próprio cronista explica que a atuação das “forças filoneístas” é necessária para a 

evolução da cultura humana, pois “provoca a reação dos elementos conservadores, 

agitando a estratificação das ideias aceitas”.  

Tem-se a impressão de que o texto propõe um jogo de contradições, de acordo 

com o qual, o autor brinca com os conceitos futuristas, instigando o leitor a compor um 

mosaico dinâmico, em que, pode observá-los de perspectivas diferentes, e refletir sobre 

eles de modo abrangente. No início da crônica, antes de condenar o futurismo e depois 

de alinhavar considerações sobre o misoneísmo e o filoneísmo, que “mantêm o 

equilíbrio social e regulam a marcha evolutiva do progresso”, Hélios, numa afirmação 

muito próxima aos mandamentos do Manifesto do Futurismo, declara que “Os museus 

são túmulos. A história é um epitáfio”. Contudo, termina o texto atacando os futuristas, 

e defendendo a ideia de que não prestar culto aos gênios consagrados da arte é um 

sacrilégio. Como sustenta que as coisas devem sempre ser relativizadas, procura 

justificar a atitude radical dos futuristas, por meio da tese de que eles escarnecem do 

passado, devido ao decadentismo acentuado do pós-guerra, o qual se traduz numa 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

5 Expressão recorrente nas crônicas do Autor, em referência a Erostrato, pastor grego que teria incendiado 

o templo de Diana em Éfeso – como explica Menotti em "Um pintor argentino (Impressões da exposição 
Quirós)", CP, 17 nov. 1921. 

6737

Ana
Pencil



 5 

“loucura crescente de se reformar a face do mundo”, que os leva a engendrar “uma arte 

pueril, absurda e efêmera, que divinizam sob a égide do primitivismo e da ingenuidade”, 

e no amanhã será apenas “uma ridícula memória na história da arte”. 

Nesse caminho de avanços e recuos, em que opiniões são lançadas, revistas e 

reformuladas, Menotti vai elaborando um futurismo compósito, adaptado à realidade 

brasileira, e que esteia as principais teses modernistas, nessa etapa de gestação e difusão 

do movimento. Hélios encarregou-se da missão de despertar os brasileiros para a 

realidade do século XX, e, no trabalho de divulgação de informações sobre a vida e a 

arte modernas, buscava promover a educação dos leitores, preparando-os para a nova 

arte. 

A crônica "Peri" (CP 02 fev. 1921) exemplifica o modo como Menotti combina 

gesto combativo e espírito professoral. Na representação da guerra contra o passadismo, 

ele lança um grito de revolta, decretando a morte do índio de José de Alencar, e, ao 

mesmo tempo, explica por que essa é a única possibilidade de abertura para temas e 

motivos capazes de representarem artisticamente o mundo do pós-guerra. 

Peri está em plena moda. Matam-no, ressuscitam-no, 
incensam-no, esfolam-no, ele, o pobre guarani lírico, inofensivo e 
teatral, que fez a alegria das nossas vovós com suas façanhas e a 
propaganda do Brasil nos mercados europeus. 

Mas, o Peri em processo de canonização e em transe de ser 
assassinado não é em absoluto, a simpática personagem de Alencar. É 
um símbolo. É o passado. (...) 

É isso que se quer matar em Peri. E faz-se muito bem. 
Em toda a parte do mundo, após a guerra, as coisas mudaram. 

Mil problemas complexos e imprevistos apresentaram suas incógnitas 
aos estadistas e pensadores. Na economia, na vida gregária das 
multidões, na arte, na política surgiram enigmas a solicitar rápida 
solução. Essas equações trazem termos novos e suas soluções não 
podem ser procuradas nos velhos elementos de que dispúnhamos 
como dados conhecidos. (...) 

É por isso, e nesse sentido, que se levantou um clamor contra 
a velharia, contra a ferrugem, contra o bolor, procurando deslocar o 
problema dos seus falsos eixos para os seus termos justos, 
focalizando, com audácia, a questão e chamando a atenção de todos 
para a realidade (...) 

Peri fica no seu nicho, no museu literário, entre a veneração 
póstuma do nosso culto pelo passado, intangido e inerte.  

Nessa toada, Hélios vai criando condições à consolidação do movimento 

modernista no Brasil. Na série de “Cartas a Chrispim”, publicadas no Correio 

Paulistano entre outubro de 1920 e abril de 1921, ele se corresponde com um 

interlocutor fictício, do interior do Estado, que está ávido por “informações e minúcias 
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sobre a vida, obra e figura dos literatos paulistas” (CP, 4 out. 1920). A partir do mote, o 

cronista apresenta aos leitores as ideias e produções dos avanguardistas de São Paulo. 

 Eles borborilham por aqui, pejados todos, com formidáveis 
cousas no prelo, na gaveta ou em gestação nos miolos. Esses Júpiters 
de paletó cintado trazem no crânio Minervas que assombrarão 
brevemente o Brasil com o fulgor de sua sabedoria. Espere, Chrispim, 
mais alguns meses...  

Quando, em 1921, deu-se a divergência entre os Andrade, Hélios viu o motivo 

perfeito para simular mais um combate futurista na grande imprensa. O estopim foi o 

artigo “O meu poeta futurista” (Jornal do Comércio, 27 mai.), no qual Oswald sugere 

que Mário era adepto da bulhenta escola italiana. Incomodado com o rótulo atribuído 

aos seus poemas, Mário retrucou com a crônica “Futurista?!” (Jornal do Comércio, 6 

jun.), em que faz ressalvas à corrente marinettiana, e coloca questões a serem pensadas 

sobre o acolhimento do futurismo no projeto estético da arte nova nacional. 

O episódio atiçou a crítica tradicional, que aproveitou para lançar farpas na 

direção de ambos os escritores. Carregando nas tintas, Hélios publica “Odisseia 

futurista” (CP, 13 jul. 1921), uma espécie de parábola em que pinta a batalha artística 

que agita a cidade de São Paulo. 

Homero, cego vidente, aedo das barbas floridas, empresta-me 
tua tiorba olímpica, ó criador dos mitos da Hélade, e faz que, em estilo 
grandíloquo, descreva minha odisseia diária, nesta funambulesca urbe 
futurista, onde Carlos de Maia, cuja pena lembra a de Alberto Sousa, 
espanca o admirável Oswald — o maior artista de meu tempo (...) 

Transforma, ó troveiro ciclópico, esta crônica chula numa 
epopeia, onde eu cante a genialidade dos ignorantes de meu tempo, 
atrelados ao carroção perro do barão de Paranapiacaba, que sacodem 
as caudas dos artigos maçudos para espancar as ardentes e vívidas 
abelhas de ouro da lira sarcástica e admirável de Mário Moraes de 
Andrade!  

No texto em que Hélios pede que ele e seus companheiros sejam reconhecidos 

como poetas, o campo de combate é o jornal, e o cenário literário paulistano é 

comparado a Troia em chamas. Na crônica são combinados planos opostos: o clássico e 

o moderno. O primeiro diz respeito à paródia de narrativas épicas, e o segundo, à 

representação de motivos futuristas. A intertextualidade entre a crônica jornalística e o 

gênero épico propõe a carnavalização de elementos da tradição narrativa da 

Antiguidade, como um artifício para atribuir dignidade literária aos conceitos, motivos e 

práxis futuristas. O cronista da atualidade finca raízes no solo antigo da epopeia, com o 

objetivo de validar o futurismo e a arte nova, conferindo tratamento literário sério aos 

argumentos, à linguagem e ao estilo, convencionalmente deslocados da tradição. 
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Meses depois, em “O momento literário paulista” (CP, 13 dez. 1921), Menotti 

busca ainda amenizar o impacto causado pelo termo futurista. Ele avalia a adequação de 

seu uso no contexto artístico de São Paulo, e, em contrapartida, expõe a sua opinião 

sobre a evolução do movimento italiano. 

O que espanta e cria, da parte do público em geral, uma certa 
prevenção contra a falange nova de estetas em S. Paulo, é sua 
denominação diabólica de “futurista”. O apelido cheira a escândalo. 
Denominar “futuristas” a Guilherme de Almeida, Oswald d’Andrade, 
Plínio Salgado, (...) Mário Moraes de Andrade (...) e tantos outros, é 
usar com impropriedades, um termo que designou na Europa a reação 
de avanguardistas reacionários, cujos generais eram talentos e cujos 
aderentes eram imbecis. Esse “futurismo” com proclamações, códigos, 
disciplina, dogmas, foi um grito de rebelião sincera que depois, 
desmoralizado, degenerou em blague. 

Adotado entre nós o termo perdeu (...) a sua significação 
inicial. Representou apenas o início de um novo movimento estético, 
sem contudo ter como intenções os princípios dogmáticos da escola de 
Marinetti, mesmo porque o “futurismo” de S. Paulo odeia tudo quanto 
é escola. (...) 

A fórmula do futurismo paulistano encerra-se, pois, nisto: 
máxima liberdade dentro da mais espontânea originalidade.   

À medida que se aproximava a data programada para a Semana de Arte 

Moderna, no Teatro Municipal, Hélios intensificava a propaganda modernista na 

“Crônica Social”. Começou fazendo uma retrospectiva do movimento paulistano. A 

crônica “Futurismo no Municipal” (CP, 12 fev. 1922) abre a série, anunciando: “O 

futurismo nacional, filho legítimo de S. Paulo, vai ter sua consagração em S. Paulo. Pela 

primeira vez alguém foi profeta em seu país”. O cronista traça um histórico da bandeira 

futurista, retomando desde a repercussão das primeiras notícias da vanguarda italiana 

entre nós, a formação e o fortalecimento do grupo reacionário paulistano que abraçou as 

teses futuristas e adaptou-as à realidade brasileira, até o ajuste de nossa mentalidade 

artística ao “ritmo universal das novas correntes estéticas”.  

Hélios defendia com unhas e dentes a ideia de que São Paulo apresentava 

qualidades e ambientes perfeitos para abrigar a revolução artística que estava prestes a 

acontecer. No trabalho de divulgação da Semana, fez questão de ressaltar o 

cosmopolitismo da cidade, e afirmar que a energia construtora e a vitalidade de seus 

setores social, industrial, financeiro e cultural foram fundamentais para que nela, “antes 

de qualquer outra unidade de federação”, surgisse “um futurismo artístico tão sadio, tão 

moderno, tão vivo como o mais evolvido de todo o resto do mundo” (CP, 11 fev. 1922). 

Na sua coluna do Correio Paulistano, Menotti fez a cobertura da Semana. Como 

não poderia deixar de ser, os futuristas italianos e suas teses foram constantemente 
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mencionados nas apresentações. As crônicas “A segunda batalha” e “O combate” (CP, 

15 e 16 fev. 1922) dão conta do que se passava no Municipal, descrevendo os artistas e 

a programação, e prometendo coisas do arco-da-velha para todos os gostos. Ele foi o 

orador da segunda noite do evento, e fez um discurso6 em que esclarece questões sobre 

a escola futurista e Marinetti em relação à proposta modernista. 

A nossa estética é de reação. Como tal, é guerreira. O termo 
futurista, como que erradamente a etiquetaram, aceitamo-lo porque era 
um cartel de desafio. Na geleira de mármore de Carrara do 
parnasianismo dominante, a ponta agressiva dessa proa verbal 
estilhaçava como um aríete. Não somos, nem nunca fomos 
“futuristas”. Eu, pessoalmente, abomino o dogmatismo e a liturgia da 
escola de Marinetti. Seu chefe é para nós um precursor iluminado, que 
veneramos como um general da grande batalha da Reforma, que 
alarga seu “front” em todo o mundo. No Brasil não há, porém, razão 
lógica e social para o futurismo ortodoxo, porque o prestígio do seu 
passado não é de molde a tolher a liberdade da sua maneira de ser 
futura.  

O tumulto que reinou na plateia do Municipal, com assobios, vaias e batatas 

atiradas aos artistas, em nada diferia das serate futuriste, que havia mais de uma década 

a vanguarda italiana costumava promover, e, não raro, terminavam com a intervenção 

dos carabinieri. Ao final, Hélios avaliou o evento, na crônica “A Vitória” (CP, 18 fev. 

1922). Como o título sugere, o cronista considerou que os “libertadores da Arte” tinham 

triunfado, e deixado a “grande ideia” germinando, apesar do mau comportamento da 

plateia. 

Dias depois, foi publicada na “Crônica Social” uma carta que Mário de Andrade 

enviara a Del Picchia (CP, 23 fev. 1922), comemorando o sucesso da armadilha 

preparada para os "araras”: 

Realmente, amigo, outro meio não havia de conseguirmos a 
celebridade. Era só assim: aproveitando a cólera dos araras. Somos 
todos os pseudofuturistas, uns casos teratológicos. Somos burríssimos. 
Idiotas. Ignorantíssimos. Compreendes que com todas estas 
qualidades só havia um meio de alcançar celebridade: lançar uma arte 
verdadeiramente incompreensível, fabricar o Carnaval da Semana de 
Arte Moderna e... deixar que os araras falassem.  

Os modernistas podiam, finalmente, festejar o êxito da estratégia posta em 

prática havia dois anos, quando o grupo dos cinco dera início à renovação da arte 

nacional, adotando o rótulo futurista, e passando a alardear palavras de ordem e a 

experimentar preceitos da escola. Numa antecipação do que seria a atitude 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

6 O discurso de Menotti foi publicado na íntegra pelo Correio Paulistano em 17 de fevereiro de 1922. 
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antropofágica, os artistas de São Paulo devoraram conceitos e práticas do futurismo 

italiano, a fim de se fortalecerem como grupo, e consubstanciarem a criação de seus 

ideais. Trabalharam na construção do modernismo, elaborando um método de 

representação artística orientado pela estética futurista, mas ajustado aos conteúdos e 

processos sociopolíticos e culturais da realidade brasileira.  
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A VIAGEM DE PASOLINI AO BRASIL: UMA VISÃO DO TERCEIRO 

MUNDO 

 

Cláudia Tavares Alves1 (Unicamp) 

Profa. Maria Betânia Amoroso (Unicamp) 

 

RESUMO: O escritor e cineasta italiano Pier Paolo Pasolini veio ao Brasil em 1970, quando 
passou por Recife, Rio de Janeiro e Salvador durante alguns dias de suas férias. A visita, 
embora de curta duração, pôde proporcionar ao autor uma vivência interessante, pois lhe 
possibilitou ver, nas cidades brasileiras, os sinais vivos das contradições existentes em nosso 
país. Como relato dessa experiência, surgiram alguns poemas, dentre os quais se destaca 
“Hierarquia”, publicado no livro Trasumanar e organizzar (1971). Além disso, esse contato 
direto com um país subdesenvolvido ocorreu concomitantemente ao período em que o 
intelectual passou a escrever com obstinação análises políticas e sociais sobre a sociedade 
italiana, sobretudo por meio de textos publicados em jornais de grande circulação. Pasolini se 
mostrava interessado em observar e compreender de que maneira uma nova ordem, pautada por 
um certo modo de vida burguês e pelo consumismo, reverberava consequências sociais, 
políticas e culturais na Itália após os avanços econômicos possibilitados pela Revolução 
Tecnológica. Nesse sentido, e apesar das distâncias geográficas e históricas existentes entre 
Brasil e Itália, o escritor observava aspectos comuns ao desenvolvimento de países tão 
diferentes. Há então algo de muito particular que Pasolini reconhece na Itália dos anos de 1970 
que é também, em certa medida, algo que ele também vê em países do Terceiro Mundo, como é 
o caso do Brasil. Partindo dessas premissas, o principal interesse desse artigo é investigar, a 
partir de poemas e textos jornalísticos, de que maneira o autor percebe intersecções entre os dois 
países. Mais do que mapear as semelhanças e as diferenças entre ambos, a intenção é analisar 
como as percepções e os registros produzidos por Pasolini identificam na Itália e nos países do 
Terceiro Mundo uma relação entre os rumos econômicos e as manifestações sociais e culturais 
ocasionadas. 
Palavras-chave: Pier Paolo Pasolini. Viagem. Terceiro Mundo. Poesia. 

 

Introdução 

 

A ideia de conceber um arquivo ítalo-brasileiro para a contemporaneidade passa, 

inevitavelmente, pelos grandes escritores que deixaram suas marcas nas literaturas 

                                                           
1 Bolsista FAPESP com o projeto de doutorado “A importância de Pasolini no jornalismo italiano dos 

anos 1970”. 
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brasileira e italiana e nas possibilidades de intersecção entre esses dois países. Pensando 

sobre essa questão, é inevitável identificar a importância de Pier Paolo Pasolini como 

uma figura essencial na composição de tal arquivo.  Para além de seu reconhecimento 

como escritor e cineasta em seu país de origem, Pasolini também ganhou notoriedade 

mundial como um intelectual multifacetado, interessado em representar a realidade, que 

ele bem conhecia, por meio das mais diversas expressões artísticas, como poesia, 

cinema, jornalismo, entre outras. Essa produção de potencial crítico diversificado, e ao 

mesmo tempo polêmico e controverso em alguma medida, lhe garantiu um lugar na 

coleção de escritores italianos do século XXI que serão lembrados por várias gerações.  

Começando essa discussão a partir do lugar que lhe é assegurado nesse arquivo, 

poderíamos propor diversas entradas para tratar do tema Pasolini e o Brasil. Poderíamos 

abordar, por exemplo, a via da recepção crítica brasileira de sua obra, a qual acolhe sua 

produção cinematográfica a partir do final da década de 1960, quando o filme O 

Evangelho segundo Mateus (1964) é exibido aqui pela primeira vez2. Também pelo 

cinema, poderíamos refletir sobre a ideia que Pasolini tinha de realizar um filme sobre a 

América Latina3, o que possivelmente passaria por questões referentes ao Brasil. 

Poderíamos ainda pensar na diferenciação entre futebol de prosa e futebol de poesia4, já 

que o escritor, apaixonado pelo esporte, reconhecia no time brasileiro um raro exemplar 

de como se jogar bola de uma maneira poética.  

Dentre essas e outras tantas aproximações possíveis à obra de Pasolini, opto por 

levantar hipóteses que coloquem o Brasil como um país pertencente ao Terceiro Mundo 

conceituado por Pasolini. Por meio de tal abordagem, será ainda possível percorrer as 

relações estabelecidas entre esses países do Terceiro Mundo e o caso da Itália burguesa 

e consumista, também concebida nesses termos pelo intelectual.  

 

A viagem de Pasolini ao Brasil, país de Terceiro Mundo 

 

Em março de 1970, a caminho de um festival de cinema em Mar del Plata, 

Uruguai, para a exibição de Medeia (1969), Pasolini fez um pouso de emergência em 

Recife. Na semana seguinte, em seu percurso de volta à Itália, fez uma escala de alguns 

                                                           
2 Para mais informações sobre a recepção crítica brasileira de Pasolini, conferir o artigo “Os tempos de 

Pasolini no Brasil”, de Maria Betânia Amoroso (KACTUZ, 2014, pp. 120-124).   
3 Conferir o texto “Notas para um poema sobre o Terceiro Mundo” (KACTUZ, 2014, pp. 23-27). 
4 Pasolini desenvolve a ideia de que o futebol brasileiro faria parte do futebol de poesia no texto “Il calcio 
‘è’ un linguaggio con i suoi poeti e prosatori”, publicado em 1971, no jornal italiano Il giorno 
(PASOLINI, 1999, pp. 2545-2551). 
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dias no Brasil, passando pelas cidades do Rio de Janeiro e de Salvador. Em resumo, 

essas foram as poucas experiências do cineasta italiano em território brasileiro5. E, 

apesar de essas estadias terem sido de poucos dias, o que o escritor viu e viveu aqui 

bastou para ser usado como material para alguns textos sobre o país. “Hierarquia”, 

“Comunicado à Ansa (Recife)” e “A choradeira de que falava Marx”
6 foram os poemas 

publicados no livro Trasumanar e organizzar, de 1971, e que de alguma forma relatam 

a breve experiência de viagem do poeta no Brasil.  

No mesmo período em que visita e escreve sobre o Brasil, isto é, nos anos 

iniciais da década de 1970, Pasolini se encontra em um momento muito particular de 

sua produção – a saber, no momento ápice em que suas reflexões políticas e sociais 

sobre a sociedade italiana começam a ganhar fôlego e a gerar cada vez mais polêmicas. 

Chamaremos então de corsarismo7 esse momento específico de sua produção. Tal termo 

foi cunhado pela crítica pasoliniana para se referir a essa fase em que as críticas do 

escritor se intensificaram e funcionaram como uma denúncia do modelo consumista 

instaurado na Itália a partir da Segunda Revolução Industrial ou Revolução 

Tecnológica, ocorrida nas décadas de 1950 e 1960. Corsarismo é uma referência direta 

ao título do livro Scritti corsari (1975), que reúne os principais textos que trataram 

sobre esses temas, isto é, os ensaios jornalísticos publicados em grandes periódicos 

italianos, como Corriere della Sera, Tempo, Il Mondo etc. 

Em relação ao contexto da sociedade italiana, Pasolini está formulando noções 

como a do neocapitalismo e sua consequente revolução antropológica8, que afetam de 

maneira bastante violenta os jovens italianos, levando-os a uma padronização cultural 

sem precedentes históricos. Em linhas gerais, são conceitos que se referem aos anos 

posteriores à já mencionada Revolução Tecnológica, quando se dá a consolidação de 

um novo modelo econômico pautado pela produção e pelo consumo de mercadorias, 

                                                           
5 Mariarosaria Fabris tem pesquisado há alguns anos as relações entre Pasolini e o Brasil. Para mais 
informações, conferir o artigo “Pasolini interpreta o Brasil, o Brasil interpreta Pasolini” (KACTUZ, 2014, 

pp. 131-138). 
6 “Gerarchia”, “Comunicato all’Ansa (Recife)” e “Il piagnisteo di cui parlava Marx” foram traduzidos por 

Mariarosaria Fabris e publicados no catálogo da Mostra Pasolini ou quando o cinema se faz poesia e 
política de seu tempo (KACTUZ, 2014, pp. 10-22). “Gerarchia” também foi traduzido por Michel Lahud 

e publicado no livro A vida clara: linguagens e realidade segundo Pasolini  (1993). 
7 Esse foi o tema central da minha dissertação de mestrado, “O ensaísmo corsário de Pier Paolo Pasolini”, 

financiada pela FAPESP e defendida em 2015 na Universidade Estadual de Campinas.  
8 Conferir, por exemplo, “Studio sulla rivoluzione antropologica in Italia” (PASOLINI, 2001, p. 307) e 
“Ampliamento del ‘bozzetto’ sulla rivoluzione antropologica in Italia” (PASOLINI, 2001, p. 325), ambos  

publicados em Scritti corsari. 

6747

Ana
Pencil



4 
 

acarretando mudanças substanciais no conjunto da vida italiana9. Segundo as ideias do 

escritor, já não haveria nenhuma diferença entre os jovens burgueses e os jovens 

subproletários, ou ainda, entre os jovens do sul e os jovens do norte da Itália, afinal 

todos eles se vestiam e falavam da mesma forma, pois respondiam uniformemente às 

mesmas doutrinações econômicas.  

Em meio a esse universo de análises, há uma declaração em que Pasolini 

reconhece que o que acontecia na Itália estava no meio do caminho entre as 

experiências já vividas por outros países europeus no passado e as experiências futuras 

que ainda seriam vividas pelos países do Terceiro Mundo: “Eu vivi uma experiência 

histórica muito original, extremamente retardada, por um lado, mas também 

extremamente antecipada, por outro, porque é a experiência que viverão os países do 

Terceiro Mundo daqui a alguns anos” (PASOLINI apud LAHUD, 1993, p. 113).  

À primeira vista, quando fala sobre essa noção de Terceiro Mundo, o escritor 

coloca em perspectiva países extremamente diferentes entre si, afinal encontra algo em 

comum aos países da América do Sul, da África, além dos países árabes e asiáticos. 

Para o autor, apesar das diferenças históricas e geográficas, há ainda aspectos 

identificáveis em todos eles, como a formação da nacionalidade e das classes sociais, os 

embates entre as etnias, as guerras que podem surgir desses conflitos, o mundo da 

tradição em vias de desaparecer pela industrialização, o que os colocaria em certo pé de 

igualdade entre si.  

A comparação com a Itália se corrobora justamente pela possibilidade de 

supressão das particularidades de cada uma dessas nações devido ao modelo econômico 

capitalista que se estabelece invariavelmente em cada uma delas. Segundo esse ponto de 

vista, haveria algo superior e capaz de padronizar quaisquer diferenciações existentes 

em todos os países do Terceiro Mundo e até mesmo nos países mais desenvolvidos 

economicamente, o que poderia desencadear um processo mais amplo de aculturação.    

É nesse sentido e partindo dessa comparação que, quando vem ao Brasil, 

Pasolini tem a experiência de viver empiricamente a realidade de um país de Terceiro 

Mundo e presenciar suas próprias contradições. Aliás, segundo o escritor, é sempre e 
                                                           
9 Para ilustrar a força desse tipo de análise produzida por Pasolini, reproduzo um trecho de um de seus 
ensaios jornalísticos: “i ‘ceti medi’ sono radicalmente – direi antropologicamente – cambiati: i loro valori 
positivi non sono più i valori sanfedisti e clericali ma sono i valori (ancora vissuti solo esistenzialmente e 
non “nominati”) dell’ideologia edonistica del consumo e della conseguente tolleranza modernistica di tipo 
americano. È stato lo stesso Potere – attraverso lo ‘sviluppo’ della produzione di beni superflui, 

l’imposizione della smania del consumo, la moda, l’informazione (sopratutto, in maniera imponente, la 
televisione) – a creare tali valori gettando a mare cinicamente i valori tradizionali e la Chiesa stessa, che 
ne era il símbolo” (PASOLINI, 2001, p. 308). 
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apenas a partir desse lugar que ele poderia escrever de fato sobre essa experiência e 

chegar a certos “discursos ideológicos”, pois “é da experiência existencial, direta, 

concreta, dramática, corporal (da realidade) que nascem em conclusão todos os meus 

discursos ideológicos” (PASOLINI em LAHUD, 1993, p. 121).  

Com essa ideia, Pasolini reforça ainda o que alguns críticos chamam em sua 

obra de “vocação semiológica”, ao se referirem a essa premissa de que é preciso estar 

sempre atento aos sinais da sociedade para compreender seus desdobramentos mais 

profundos, ou, em outras palavras, de que “a linguagem do comportamento assume uma 

importância decisiva” quando a linguagem verbal convencional já pouco diferencia os 

indivíduos (PASOLINI, 2001, p. 315). E é finalmente a partir de sua interpretação dessa 

linguagem que Pasolini testemunhará, no poema “Hierarquia”, aquilo que ele viveu no 

Brasil. 

 

“Hierarquia” e uma visão do Brasil 

 

A hipótese de leitura aqui proposta de “Hierarquia”, o mais famoso e extenso 

poema sobre sua experiência no Brasil, busca sobretudo breves indícios que 

possibilitem a compreensão do Terceiro Mundo brasileiro segundo a concepção de 

Pasolini. Nesse texto, o escritor conta sobre o que presenciou quando esteve na cidade 

do Rio de Janeiro, “uma cidade desesperada onde europeus pobres / vieram recriar um 

mundo à imagem e semelhança do deles” (PASOLINI em LAHUD, 1993, p. 126). E é 

primeiramente pela própria narrativa criada que o autor constrói uma cidade repleta de 

contradições pertinentes ao que chama de Terceiro Mundo:  

 

dentro de cada habitante teu, meu concidadão,  
existe um anjo que não sabe nada,  
sempre debruçado sobre seu sexo,  
e, velho ou jovem, se apressa 
a pegar em armas e lutar,  
indiferentemente, pelo fascismo ou pela liberdade 
(PASOLINI em LAHUD, 1993, p. 129).   
 

Em um primeiro momento, fica bastante evidente a maneira como, para Pasolini, 

não existe a possibilidade de diferenciação social entre os cidadãos brasileiros. Estariam 

todos prontos para lutar por sua pátria, mas sem qualquer possibilidade de consciência 

política. Essa suposta energia de um país novo preparado para, talvez, propor as lutas 

revolucionárias seria sobreposta pela falta de possibilidade de se saber por que lutar. 
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São cidadãos indiferentes, “não sabem nada”, independentemente de sua idade. E essa 

indiferenciação geraria um verdadeiro descompasso entre todos, deixando ao acaso o 

posicionamento de cada um: “É assim por puro acaso que um brasileiro é fascista e um 

outro subversivo” (PASOLINI em LAHUD, 1993, p. 128). Nesse ponto, “no cume da 

Hierarquia”, Pasolini encontra “a ambiguidade, o nó inextricável” (PASOLINI em 

LAHUD, 1993, p. 129). 

Além desse fato, torna-se claro como o escritor estabelece explicitamente uma 

relação de afetividade e, principalmente, afinidade com o Brasil. Quando usa termos 

como “concidadão” e “minha terra natal” ao se referir ao país, Pasolini está 

relacionando com bastante proximidade suas experiências vividas em ambas as nações. 

Apesar das poucas horas que passou em terras brasileiras, há algo que ele identifica de 

imediato, algo que lhe transmite essa sensação de estar revivendo sensações já 

conhecidas. E é aqui, nesse lugar em que reconhece sua terra de origem, que suas velhas 

lutas, já superadas na Itália pela dominação do sistema capitalista, encontram novos 

sentidos: 

 

Ó Brasil, minha terra natal, onde  
as velhas lutas – bem ou mal, já vencidas –  
para nós, velhos, voltam a fazer sentido – 
respondendo à graça dos delinquentes ou dos soldados 
à graça brutal (PASOLINI em LAHUD, 1993, p. 129).  

 
Provocações finais 

 

Por um lado, pensando nas contradições e no acolhimento que Pasolini 

experienciou quando visitou o Brasil, me pergunto em que medida podemos reconhecer 

ainda hoje essas relações que o escritor estabelece entre Brasil e Itália. Por outro lado, é 

também necessário ressaltar que as proposições corsárias registradas nos textos 

jornalísticos ganham particularidade social – e também literária – por se referirem às 

especificidades da realidade italiana, anulando de certa maneira essa aproximação tão 

direta entre ambos os países.  

Não há como negar que as formulações pasolinianas muito nos dizem sobre 

nossa própria realidade brasileira (e também mundial) de hoje. Refiro-me 

especificamente à falsa liberdade sexual e à falsa tolerância, já que aqueles que não 

respondem ao padrão são sempre, no máximo, tolerados em nossas sociedades. Penso 

também nas instituições religiosas, que deixam de agregar e unificar fiéis e passam a 
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tratá-los como mercadoria. Em um âmbito mais genérico, seria a lógica do consumo 

aplicada a tudo em nossa vida, inclusive às questões políticas. 

E, seguindo essa noção universalizante das críticas formuladas por Pasolini, 

podemos pensar no tipo de fenômeno que tem acontecido com a sua própria figura em 

larga escala. Como exemplo, valeria uma análise mais aprofundada da enxurrada de 

homenagens e rememorações do escritor em 2015, quando se celebraram os 40 anos de 

sua morte. Nessa ocasião, dois tipos de leituras foram muito marcantes. Ora Pasolini era 

tratado como profeta, evocando novamente o intelectual corsário dos anos de 1970 que 

criticava veementemente a Itália de sua época, mas que acertou em muitos termos o 

futuro da sociedade italiana. Ora era visto por meio de leituras biografistas que retomam 

seus posicionamentos mais polêmicos, sua homossexualidade, as controvérsias e as 

incoerências de sua vida pessoal, com a finalidade de justificar a importância de sua 

obra. Para nós, fica a impressão de que, em senso comum, Pasolini também passa a ser 

consumido como cultura de massa. 

Intentando então contrabalancear essas ideias com o intuito de abarcar todas as 

complexidades de um intelectual multiforme, a pergunta que permanece é se seria ainda 

possível ler Pasolini hoje de outra forma. Sem a pretensão de responder a esse 

questionamento, esse artigo chega à conclusão de que, diante da impossibilidade de 

encontrar uma resposta, continua valendo mais a pena a tentativa despretensiosa de 

polemizar com um escritor tão polêmico.  
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MURILO MENDES DIANTE DO QUADRO1 
Luisa Destri (USP) 

 

Este texto propõe a análise de “Il quadro”, de Murilo Mendes, poema de Ipotesi (livro escrito 
em italiano e publicado postumamente, em 1977) que coloca o eu lírico diante da obra O Casal 
Arnolfini (1434), do flamengo Jan Van Eyck. O objetivo é mostrar, de um lado, a singularidade 
do poema na trajetória do poeta e, de outro, a sua capacidade de ilustrar a nova relação que a 
poesia muriliana passa a manter com a cultura após a Segunda Guerra Mundial. Para tanto, 
busca-se incialmente compreender a relação específica que o poema estabelece com o quadro. 
Na sequência, propõe-se a comparação entre “Il quadro” e “Harpa-sofá”, de Mundo enigma, 
composto a partir da obra Sofá harpa, de Maria Helena Vieira da Silva. Espera-se assim 
identificar a noção de cultura implicada em cada caso, além de pontuar como se modificaram, 
ao longo da trajetória poética, as relações entre sujeito e objeto, entre literatura e realidade. 
 
Palavras-chave: Murilo Mendes; écfrase; poesia; língua italiana.  
 

 
Para um leitor habitual da poesia de Murilo Mendes, constitui razão de espanto o 

encontro com as palavras que o poeta dirigiu a Candido Portinari em carta de 20 de 

março de 1936: “Hoje desencantei a nota sobre a exposição. [...] Aliás, não dou pra 

crítica e nem sei escrever sobre pintura, sou o primeiro a reconhecer”
2. Não apenas 

porque tal nota seria a primeira de muitas apreciações sobre arte, como as realizadas 

mais regularmente após a mudança para Roma, em 1957, em meios como catálogos de 

exposições, ou as que se incluem entre os seus Retratos-relâmpago, série de perfis de 

artistas e escritores publicada pela primeira vez, e de forma parcial, em 1973. O espanto 

                                                           
1 Uma primeira versão deste texto foi apresentada como trabalho de conclusão da disciplina “Imagem e 

cinematismo na poesia portuguesa moderna e contemporânea”, ministrado pela professora Dra. Rosa 

Maria Martelo (Universidade do Porto) na Universidade de São Paulo em novembro de 2015, sob 
coordenação das professoras Dras. Paola Poma e Viviana Bosi. 
2 Correspondência consultada em dezembro de 2013 no Museu de Arte Murilo Mendes, da Universidade 
Federal de Juiz de Fora. Há um conjunto de 35 cartas, trocadas entre Murilo e Portinari entre 1934 e 
1948, disponível para consulta, em que tratam de assuntos cotidianos (como viagens pessoais), de 
questões profissionais (como a edição de As metamorfoses - 1941), da arte brasileira e da vida no Brasil. 
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se deve sobretudo ao fato de que boa parte dos poemas murilianos escreve sobre pintura 

– para não dizer que a relação com as artes plásticas é constitutiva da obra. 

 Embora os “poemas críticos” de Murilo Mendes (Guimarães, 1993, p. 125) 

assumam configurações variadas – às vezes oferecendo um condensado comentário a 

respeito do conjunto da obra de referência, outras vezes emulando procedimentos 

plásticos3 –, menos frequentes são os poemas dedicados à descrição de um quadro em 

particular, levando a crer que se trata de ocorrências muito especiais4. Este é certamente 

o caso do seguinte poema: 

 

Il quadro 

È vero che Giovanni Arnolfini 
non guarda la moglie – forse incinta – 
guarda piuttosto lo spettatore 
anche lui protagonista / oltre che testimonio. 
 

● 
 
C’é un rumore di macchina a Trafalgar Square 
che altera la regola indispensabile 
all’esatto svolgimento dele nozze 
come lo ha voluto Van Eyck. 
 

● 
 
Il grande copricapo del negoziante 
conclude um ordine un sistema 
dove apparentemente 

« tout n’est qu’ordre et beauté, 
luxe, calme et volupté » . 

 
● 

 
Il gesto della mano destra benedice il cosmo. 
La donna china il viso orientalizzante, 
la testa è coperta da un velo in merletto di Malines ; 
il vestito verde s’atteggia in larghe pieghe. 
 

● 
 
Nello sfondo lo specchio, solita spia fiamminga, 
riflette i coniugi e altre due figure; 
reca dieci tondini com episodi della Passione. 
Il candeliere a sei bracci è nobile: 
potrebbe stare in cucina. 
 

● 
 
Le pantofole / il cane / sono pronti ad ubbidire. 
La frutta sulla tavola rappresenta 
un minimo di natura. 

                                                           
3 O primeiro é o caso, por exemplo, de “Maria Helena Vieira da Silva” (As metamorfoses), que comenta a 
obra da artista portuguesa: “Tece uma trama há mil anos/ Que se transforma com a luz/ Em contraponto 

às formas/ Da cidade organizada”. O segundo, de “Joan Miró” (Tempo espanhol – 1959), que se vale da 
enumeração para emular a liberdade dos elementos pictóricos: “Soltas a sigla, o pássaro e o losango./ 
Também sabes deixar em liberdade/ O roxo, qualquer azul e o vermelho”. 
4 A identificação desses casos está ainda em andamento. Até o momento, pude levantar, além do poema 
analisado neste trabalho, “Harpa-sofá” (sobre “Sofá harpa”, de Vieira da Silva), de Mundo enigma, 
“Sant’Ana e a Virgem”, [sobre um quadro de Maria Leontina dedicado a esse tema religioso, como 
sustenta Guimarães (1993, p. 118)], de Parábola, e “Ferrara” (sobre “As musas inquietantes”, de Giorgio 
De Chirico), de Convergência. 
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Per la finestra aperta entra l’aria di Bruges. 
Il grand letto nuziale è vermiglio : l’amore. 
 

● 
 
Le Fiandre reggiungono il vertice del potere economico 
scambiano cultura e merci con i mari distanti. 
 

● 
 
La coppia umana existe ancora, 
comanda ancora il sistema: 
tutto si regge perché appunto essa si regge5. 

   

O poema integra Ipotesi, livro escrito em italiano6 e publicado postumamente, 

em 1977, na Itália. Trata-se da abertura de sua quarta seção, “Omaggi” – cujas 

composições se dedicam a figuras diversas, como Bruegel, Alberto Magnelli, Giuseppe 

Ungaretti, Antonin Artaud e Galileo Galilei. Em termos de gênero, “Il quadro” constitui 

um exemplo perfeito do que James Heffernan identifica como a écfrase tipicamente 

moderna e que no poema “Musée des Beaux Arts”, de W. H. Auden, apresenta-se de 

forma modelar: em correlação com a institucionalização da arte, foca uma obra de arte 

em particular e incorpora ao texto o contexto do museu (1993, p. 138). Diferentemente 

do encerramento em um discurso especializado que tal configuração pode fazer supor, 

porém, o poema de Murilo Mendes aproveita a concentração em O Casal Arnolfini 

(1434), mais célebre obra do flamengo Jan Van Eyck, como impulso básico para sua 

abertura para o mundo. 

A primeira estrofe lança o leitor diretamente para dentro da cena pictórica, não 

oferecendo mediação além do título e configurando-se como a exposição de um ponto 

de vista sobre a obra: “È vero che...”. Os quatro versos se dão em torno da noção de 

olhar, que envolve poeta, leitor do poema e personagens em torno do quadro. 

                                                           
5 Na tradução de Murilo Marcondes de Moura e Júlio Castañon Guimarães: “É verdade que Giovani 
Arnolfini/ Não olha a mulher – talvez grávida – Olha antes o espectador / Também protagonista / além de 
testemunha.// ●// Há um barulho de carro em Trafalgar Square/ que altera a regra indispensável/ ao exato 
desenrolar das bodas/ tal como quis Van Eyck.// ●// O grande chapéu do comerciante/ conclui uma ordem 

um sistema/ onde aparentemente/ “tudo é apenas ordem e beleza,/ luxo, calma e volúpia”.// ●// O gesto da 

mão direita abençoa o cosmo/ a mulher abaixa o rosto orientalizante/ a cabeça está coberta por um véu de 
renda de Malines,/ o vestido verde acomoda-se em largas pregas.// ●// No fundo o espelho, habitual 

espião flamengo, / reflete os cônjuges e outras duas figuras;/ contém dez medalhões com episódios da 
Paixão./ O candelabro de seis braços é nobre:/ Poderia estar na cozinha. // ●// As pantufas / o cão / estão 

prontos para obedecer./ A fruta sobre a mesa representa/ um mínimo de natureza./ Pela janela aberta entra 
o ar de Bruges./ O grande leito nupcial é vermelho: o amor.// ●// As Flandres atingem o vértice do poder 

econômico/ trocam cultura e mercadorias com os mares distantes.// ●// O casal humano existe ainda,/ 

comanda ainda o sistema:/ tudo se sustenta porque justamente ele se sustenta” (Mendes, 2014, p. 237). 
6 Por limitações pessoais, lidarei mais com o poema traduzido do que com o texto original, 
inevitavelmente falhando na leitura formal do poema, bem como em sua consideração no conjunto do 
livro. 
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Na sequência, o recuo para o contexto de apreciação da obra aponta para dados 

objetivos implicados na enunciação: a localização na National Gallery, em Londres, a 

que pertence o quadro, e a ampla distância temporal entre a composição da tela e a do 

poema, que provoca ruídos na contemplação. 

As quatro estâncias seguintes dedicam-se à descrição em minúcia da pintura a 

óleo, ensaiando alguma interpretação quanto ao contexto representado por Van Eyck (o 

“sistema” que “o grande chapéu do comerciante” “conclui”). O interesse pelo momento 

histórico será confirmado na penúltima estrofe, que com seus dois versos refere o 

desenvolvimento econômico de Flandres, sede do capitalismo medieval.  

O terceto conclui o poema com uma homenagem ambígua ao par amoroso, pois 

reafirma o fascínio habitual do poeta pelas questões do amor e sugere a função 

institucional do casamento junto ao “sistema”. 

Independentes, as estrofes, separadas pelos pontos negros, realizam um 

movimento acumulativo, oferecendo uma visão complexa do objeto a que se referem. 

Aplica-se aqui o que afirmou João Cabral de Melo Neto sobre a adoção das “bolas” por 

Murilo Mendes7: somam-se fragmentos de impressões, que ganham unidade em razão 

do ponto de vista do sujeito. Trata-se, ainda assim, de uma combinação de impressões 

descontínuas, apesar da proximidade com a apreciação crítica da obra de arte e com o 

percurso do observador sobre o quadro. 

● 

 

O título atribuído ao poema torna único o quadro de Van Eyck, deixando claro 

se tratar de uma obra com a qual o poeta estabelece relação particular. Em um texto em 

prosa, Murilo Mendes dá testemunho da predileção: 

 

... posso antever qualquer paraíso sob as espécies de um museu. [...] Sou o 
passeante moderno dos museus [...]. Mas hoje na National Gallery, 
deixando de lado tantos inumeráveis prodígios, quero aludir a um só 
quadro, O casamento dos Arnolfini de Van Eyck, que me transmite em 
grau máximo a ideia da coisa perfeita, situada no plano da convergência 
da realidade e do sonho. Admiro não só a grandeza isolada do artista mas 

                                                           
7 “Você dará três ou quatro visões, equivalentes a três ou quatro disparos que tal objeto provocou da sua 
espingarda. Mas o fato de você ter botado no título do poema, que registra essas três ou quatro intuições, 
uma coisa qualquer que identifica seu título, dá unidade ao poema. Aquele poema já não é a justaposição 
de três ou quatro iluminações dissonantes. [...] Aquele poema é um poema sobre um assunto tal, apenas 
dividido em quatro partes, ou capítulos, ou ângulos de visão. Por isso, acho ótima a sua ideia de colocar 
aquelas bolas ● para separar as partes de alguns poemas”. O poeta pernambucano refere-se a Tempo 
Espanhol, nesta carta citada por Laís Corrêa de Araújo em Murilo Mendes (Petrópolis: Vozes, 1972, p. 
191-194). 
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ainda o contexto político-econômico-cultural que permitiu a criação desta 
obra, situada entre um quarto e o cosmo; marcando, com o retábulo do 
Agneau Mystique, um período novo na história da pintura. (1994, p. 1103) 

 

O trecho pertence ao décimo fragmento dedicado a Londres em Carta 

geográfica, conjunto de textos de viagem escritos entre 1965 e 1967, inédito até a 

inclusão em Poesia completa e prosa (1994). A confissão do amor pelos espaços da arte 

prepara a passagem para o excerto citado – “sou o passeante moderno dos museus” –, 

referindo um modo de apreciação a que “Il quadro” se presta com justeza:  

 

“[...] proponho-me ora acavalar, ora distinguir os diversos ciclos de 
cultura, consultar uma outra versão da história indicada pela diversidade 
de ambientes, classes, tipos, indumentária, a variedade dos estilos da obra 
de arte, instintiva, ritual, gratuita, inserida num contexto religioso, 
econômico, político; totalizando uma informação que nos ilumina os 
caminhos do tempo, desde as incertezas do começo até a plenitude do dia 
atual e o pressentimento do futuro” (Mendes, 1994, p. 1103). 

 

Não por acaso um olhar com tais interesses é capturado pelo quadro de Van 

Eyck: trata-se de uma das mais discutidas obras da arte ocidental – única, porque “ao 

mesmo tempo retrato, descrição de interior e já pintura de gênero”
8, como resumem 

Argan e Lassaigne. Pelo título com que Murilo Mendes identifica o quadro, a 

valorização dos elementos em particular e a menção a uma “testemunha” na primeira 

estrofe, pode-se localizar como referência para sua interpretação os estudos de Erwin 

Panofsky: desde a década de 1930 o crítico alemão sustentava que a simbologia do 

quadro indica o registro de um casamento9. Com a disputa de interpretações que se 

seguiu, sua tese não é hoje dominante; atualmente a National Gallery rejeita a hipótese 

do matrimônio, limitando-se a qualificar a obra como um retrato do casal e atribuindo-

lhe o título “The Arnolfini Portrait”. 

Os elementos destacados no poema são aqueles a partir dos quais se podem 

iluminar “os caminhos do tempo”. A condição social do comerciante é assinalada pela 

configuração do ambiente, com a luxuosa cama vermelha, as laranjas importadas de 

outros países, o espelho afixado na parede ao fundo, destacado em primeiro plano pelas 

mãos dadas do casal. Esse espelho, aliás, pela riqueza miúda de seus detalhes (os dez 

círculos representam passos da Paixão), impressiona os especialistas, que veem em Van 

                                                           
8 Tradução livre do seguinte fragmento: «cette oeuvre unique en son genre, à la fois portrait, description 
d'intérieur et déjà scène de moeurs» (Argan e Lassaigne, 1955, p. 19). 
9 A divulgação de seu estudo teve início em artigo publicado em 1934 (“Jan van Eyck's Arnolfini 
Portrait”), com desenvolvimentos em livro de 1953 (Early Netherlandish painting: its origins and 
character).   
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Eyck o precursor de um recurso que seria notabilizado duzentos anos depois por 

Velásquez, em As meninas (1656): a imagem reflexa do próprio pintor na cena retratada 

– no caso de O Casal Arnolfini, acompanhado de mais um homem. 

O jogo de espelhamento efetuado pelo quadro é reproduzido na primeira estrofe 

do poema: “È vero che Giovanni Arnolfini/ non guarda la moglie – forse incinta –/ 

guarda piuttosto lo spettatore/ anche lui protagonista / oltre che testimonio”. Se 

Panofsky via em uma das figuras o reflexo do artista e, em outra, uma segunda 

testemunha do casamento, “Il quadro” nomeia apenas um “espectador”, instaurando a 

ambiguidade que permite entendê-lo como o próprio espectador do quadro – na situação 

do poema, correspondente ao próprio sujeito poético. O verso seguinte, em vez de 

encerrar a indeterminação, acaba por intensificá-la: não seria o “protagonista” o próprio 

retratado, Arnolfini? Como pode o espectador do quadro atuar como “testemunha”?  

A fusão de planos característica de Murilo Mendes é buscada, aqui, por meio de 

um movimento contínuo entre o texto verbal e a representação pictórica. Na primeira 

estrofe, o equívoco linguístico atua sobre a atenção do leitor do poema no sentido de 

transferi-la da cena representada no quadro para a relação entre artista-espectador ou 

autor-leitor. Na seguinte, com a metonímia que toma “bodas” por quadro, um dado do 

contexto do espectador-poeta parece capaz de perturbar a obra desde o seu interior. 

Fusão de planos é também o que propõe, na terceira estância, a citação direta de 

“L’invitation au voyage”, de Baudelaire. Incluído em Les fleurs du mal (1857), o poema 

francês descreve o exílio dos amantes num “país” onde “tudo é paz e rigor,/ Luxo, 

beleza e langor”. Descolado de seu contato original, o fragmento pode sugerir o 

transporte do eu para dentro da obra pictórica – produto de um tempo histórico caro à 

idealização do passado pelo sujeito poético, como se pode concluir à luz do fragmento 

de Carta geográfica. 

Lida segundo o contexto de origem, a citação de Baudelaire ressaltaria a 

dimensão amorosa da cena, evidente no fecho e na sexta estrofe, que qualifica a cama 

como leito de amor, iluminando assim a importância do tema para o próprio poema. 

Algo nesse sentido, aliás, poderia estar implícito no comentário de abertura. Se não 

deixa claro a quê faz ressalva ao iniciar a exposição por “È vero che”, o sujeito permite 

que a compreensão se dê num sentido apontado por Panofsky ao se referir ao casal: 

“eles não se olham, e mesmo assim parecem unidos por um laço misterioso”
10. A 

                                                           
10 Tradução livre de “they do not look at each other yet seem to be united by a mysterious bond” 
(Panofsky, 1971, p. 202) 
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ligação amorosa constituiria, nesse caso, uma espécie de moldura temática do poema, 

cujo comentário final refere justamente o par. 

Como um poema sobre o amor, “Il quadro” apresentaria uma abordagem 

singular no contexto da obra de Murilo Mendes. A poesia amorosa muriliana, que em 

livros como A poesia em pânico (1938) e Mundo enigma (1945) aproxima-se do tom 

meditativo, tem na enunciação lírica11 uma de suas atitudes básicas: o sujeito 

geralmente descreve a mulher diante da qual se coloca, mostrando-a para o leitor, ou 

apresenta o encontro do qual ele mesmo participa como amante. A essa poesia baseada 

na relação sujeito-objeto parecem mais fascinantes os encontros amorosos que as 

ponderações quanto ao sentido do amor. Em “Il quadro”, permanece a enunciação – mas 

a ligação já não diz respeito ao sujeito, que contempla admirado o casal Arnolfini 

(“tutto si regge perché appunto essa si regge”), tomando-o como objeto de reflexão 

histórico-social (“comanda ancora il sistema”). 

A especificidade de “Il quadro” diz respeito sobretudo, porém, ao 

distanciamento entre sujeito e objeto. Embora não seja o único poema de Murilo 

Mendes que, dedicado a uma obra plástica, considera a experiência do espectador12, 

trata-se, muito provavelmente, do único que parte das condições de fruição para 

assinalar a distância entre o eu e a obra pictórica. Observe-se, a título de comparação, o 

seguinte poema, dedicado ao quadro Sofá harpa (1949), de Maria Helena Vieira da 

Silva: 

 

Harpa-Sofá 
(Um quadro de Vieira da Silva) 
 
Repousa na harpa-sofá 
A mulher com o filho pródigo, 
Sirène bleue nonchalante, 
Veio da terra de Siena 
Talvez medieval ou chinesa. 
Eis o grande no minúsculo: 
Da minha infância é que veio, 
Ou do tempo que virá. 

 

                                                           
11 Penso no conceito como definido por Kayser: “O eu defronta-se com alguma coisa, alguma coisa que 
existe, aprende-a e exprime-a” (1976, p. 377), o que acontece inclusive em poemas em que a amada é 

interpelada – pois, em vez de se estabelecer com ela um diálogo, descreve-se uma vivência (“Poema 

lírico”, de As metamorfoses, é exemplar: “Amiga, amiga! De braço dado atravessamos o arco-íris./ Quem 
nos dá esta força que nos impele acima do mar e das montanhas?...”). A questão, lateral na leitura de “Il 

quadro”, é de interesse para minha pesquisa de doutorado, sobre a poesia amorosa de Murilo Mendes, 
justamente. 
12 Como mostra Júlio Castañon Guimarães ao comentar “Grafito para Paolo Uccello”, de Convergência 
(1993, p. 130-131). 
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Incluído em Mundo engima, um dos últimos livros murilianos mais claramente 

marcados pela inspiração surrealista, o poema realiza a “convergência da realidade e do 

sonho” que o poeta havia projetado no quadro de Van Eyck. Trata-se, afinal, de um 

verdadeiro encontro, em que “a mulher com o filho pródigo” é identificada pelo eu à sua 

própria biografia, sentido oculto da obra de arte. Essa ligação tem natureza quase 

hermenêutica, a julgar pelo antepenúltimo verso: “eis o grande no minúsculo”, afirma o 

sujeito, num exercício de interpretação13. 

Mais de três décadas e muitos títulos de prosa e poesia separam os dois poemas, 

e as transformações por que passou a obra de Murilo são objeto de grande interesse da 

crítica14. Ainda que nenhum dos poemas possa ser qualificado como orgânico – por 

força da écfrase, ambos dependem dos quadros, objetos exteriores ao texto, para serem 

lidos e compreendidos –, pode-se dizer que diferem na relação que estabelecem com a 

arte. Em “Harpa-sofá”, a fusão entre os elementos da obra de arte e os sonhos de 

infância do eu lírico oferece “uma imagem viva da totalidade”, para usar uma 

formulação com que Peter Bürger. Em “Il quadro”, por sua vez, por mais que o olhar do 

crítico de arte deseje depreender informações da obra observada, o poema é ele mesmo 

a construção de um sentido: o olhar reúne elementos diversos – os ruídos londrinos, a 

descrição do quadro, o amor entre o casal Arnolfini, as intenções de Van Eyck –, e 

assim “junta fragmentos com intenção de atribuição de sentido” ao momento de 

apreciação da obra de arte (Bürger, 2012, p. 130). 

As formulações do ensaísta alemão, que retomam o estudo de Walter Benjamin 

sobre a alegoria, objetivam fornecer um modelo de leitura para obras da vanguarda. 

Conforme expõe o autor em Teoria da vanguarda, artistas ligados ao surrealismo e ao 

dadaísmo, por exemplo, emprestavam significado ao seu material ao “arrancá-lo ao seu 

contexto funcional”. O artista que Bürger identifica como clássico, porém, “reconhece e 

respeita o portador de um significado” (2012, p. 129). 

                                                           
13 A respeito desse mesmo verso, Guimarães afirma: “não há como não ler referência às dimensões do 

quadro, aos reduzidos elementos que compõem o quadro e à própria brevidade do poema” (1993, p. 116-
117). O quadro de Vieira da Silva é um pequeno guache, de 15 x 18,5 cm. 
14 Para citar alguns exemplos: após a Segunda Guerra Mundial, Sonetos brancos (redigido entre 1946 e 
1948) testemunharia a “conversão neoclássica” do autor, segundo Vagner Camilo (2014, p. 134); Tempo 
espanhol é, para Júlio Castañon Guimarães, a melhor apresentação da “dicção concisa e mais apegada a 

elementos concretos” que a partir da década de 1950 a obra de Murilo Mendes começa a apresentar 

(2001, p. 11); Alfredo Bosi, para quem Contemplação de Ouro Preto (1954) é uma “obra-prima de visão 
e ritmo”, vê também a partir de Sonetos brancos a tendência do poeta para “avizinhar-se da paisagem e 
dos objetos em busca de formas e dimensões concretas” (1975, p. 411). 
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Essas considerações, como exemplificam “Il quadro” e “Harpa-sofá”, não 

podem ser aplicadas diretamente à poesia de Murilo Mendes. O poema mais 

identificado à estética surrealista, afinal, é aquele que realiza a aposta mais evidente na 

totalidade. Construído em torno do estranhamento – um sofá que é também uma harpa, 

a mulher proveniente de uma terra distante, a descrição em francês –, encaminha-se, no 

entanto, para a familiaridade, “para um âmbito mais estreito, mais pessoal e mesmo 

íntimo” (Guimarães, 1993, p. 117). 

 Já no que diz respeito aos versos dedicados ao quadro de Van Eyck, a força da 

composição reside justamente no caráter fragmentário da experiência do sujeito, que 

recolhe materiais diversos. Aproveitando uma característica que é própria de seu objeto, 

o poema efetua um jogo entre leitor, poeta, pintor refletido na própria obra e 

protagonista da pintura que, gerando um efeito de distanciamento, permite ao poema ao 

mesmo tempo reproduzir procedimentos empregados no quadro e comentá-lo. 

Formaliza-se, assim, a constituição do ponto de vista, espécie de reconhecimento da 

impossibilidade de conhecimento total. 

A esses dois modos de se colocar diante da obra de arte correspondem dois 

modos de se colocar diante da realidade: da fenda entre o sujeito e o objeto nasce a 

consciência histórica, inscrita, em “Il quadro”, sob a forma do “rumore di macchina a 

Trafalgar Square”. No contexto da poesia de Murilo Mendes, isso representa uma 

mudança substancial – que implica dois movimentos15. Em primeiro lugar, o 

apaziguamento com uma concepção universalista da arte, que mesmo nos livros mais 

claramente influenciados pelo surrealismo, como As metamorfoses, tensionava a relação 

entre a poesia do autor e a vanguarda, fazendo-se sentir sob a forma de um 

universalismo incompatível com o desejo de transformação da arte que marcou a 

atuação de artistas como os articulados em torno de André Breton. 

Segundo, a descoberta do “sentido da história” (como formulou o próprio Murilo 

Mendes em entrevista16) – a qual implica, em sua poesia, o afastamento em relação ao 

Essencialismo, espécie de filosofia que o poeta concebeu juntamente com o amigo 

Ismael Nery e que pretendia abolir a passagem do tempo para que o conhecimento 

verdadeiro das coisas fosse possível. Tratava-se, em outras palavras, da defesa de um 

ponto de vista supra-histórico, reforçado pelo conteúdo católico da poesia muriliana, 

                                                           
15 Movimentos que venho procurando compreender no trabalho desenvolvido como tese de doutorado. 
16 Em entrevista a Renard Perez, Murilo Mendes diz ter descoberto o “sentido da história” na cidade 
espanhola Toledo, em 1953 (Mendes apud Perez, 1964, p. 248). 
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mas que a obra parece superar a partir de meados dos anos 1940 (momento em que se 

abre para os acontecimentos relacionados à Segunda Guerra Mundial). 

 Se a visão da trajetória muriliana permite relacionar “Il quadro” com as 

diferentes concepções de cultura e história identificáveis ao longo da poesia do autor, o 

conhecimento mais apurado do livro em que está publicado iluminará novos sentidos. 

Ipotesi é o último livro de poemas que Murilo Mendes concebeu como tal, e tem uma 

desesperança, um sentimento de impotência, que não se pode encontrar em nenhum de 

seus outros títulos. Pretende-se, por isso, seguir no estudo de suas particularidades – 

esforço necessário para compreender não apenas “Il quadro”, mas sobretudo o percurso 

que a poesia muriliana cumpriu entre a busca da totalidade e o retrato da constituição de 

um ponto de vista. 
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  CUORE, GRACILIANO  

Marcos Falchero Falleiros1 (UFRN) 

 

Resumo: Desde adolescente, Graciliano Ramos referia-se a seu aprendizado de italiano, cujos 
vestígios se encontram em resenha, em títulos e epígrafe de seus poemas. Quanto às aulas de 
italiano que possivelmente teria ministrado, há referências mas não há informações precisas 
sobre período e circunstâncias. De qualquer modo há algo de misterioso e exótico em suas 
constantes manifestações de forte adesão ao aprendizado de uma língua sem atrativos para a 
cultura sertaneja, que, quando pretendia sofisticar seu coronelismo com refinamentos de 
civilização, tinha, entre os itens bem demarcados de um luxo importado, o francês. No corpo 
biobibliográfico do autor também não se encontram informações específicas sobre os motivos 
de sua simpatia. Poder-se-ia pressupor que o jovem intelectual sertanejo teve tamanha afeição 
pelo italiano, sem nenhum contexto propício, graças ao contato com a Divina comédia, de Dante 
Alighieri, já que o grande leitor interiorano percorreu vorazmente a literatura ocidental pelo 
critério canônico das grandes obras. 
 
Palavras-chave: Graciliano Ramos. Língua italiana. Dante Alighieri. 
 

Graciliano Ramos referiu-se constantemente durante sua vida a seu aprendizado 

da língua italiana. Ainda na juventude, suas cartas registram o estudo do idioma, com 

certo destaque entre seus muitos interesses intelectuais. Nas cartas publicadas, 

encontram-se várias referências a respeito. Graciliano, depois da mudança com a família 

para Palmeira dos Índios em 1910, escreve, aos vinte anos de idade, em 07 de fevereiro 

de 1913 (Carta 5), ao amigo “Pinto velho dos pés compridos”, seu companheiro 

intelectual que havia ficado em Viçosa - Alagoas, onde antes eram vizinhos: 

 

Mas cá fico sempre esperando que cumpras a promessa que me andas 
fazendo há muito tempo, grandíssimo bandalho! Não gozarás aqui de 
grande conforto – mas sempre encontrarás um quarto com duas 
cadeiras e uma mesa, um bocado de livros, uma bilha d’água, papel, 
penas e tinta, enfim o necessário a um indivíduo que tem fumaças de 
literatura. Perguntas se ainda estudo o italiano. Não, eu não estudo 

                                                             
1 Professor de literatura brasileira e de literatura comparada na Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. E-mail: marcffal@gmail.com 
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nada: já sei muito, até mais do que era preciso saber. (RAMOS, 1994, 
p. 19) 
 

 Já bem exercitado na ironia, continua com bom humor brincalhão, mencionando 

métodos e manuais de língua estrangeira, como o de “Brunswick”, o “Pereira”, 

refugando o conselho do amigo para que estudasse francês, “língua miserável inventada 

pelo diabo para tormento dos infelizes como eu”. Na verdade, seu aprendizado de 

línguas era bem consistente, como as cartas revelam, mostrando, por exemplo, que fazia 

traduções dos sonetos em francês que Pinto produzia.  

 Quanto ao italiano, além das tantas referências que disseminou com particular 

destaque, ainda que esparsas, seu apreço sempre manifestado pela língua é estranho à 

cultura sertaneja, pois usualmente não havia atrativos para ela num contexto que, 

quando pretendia sofisticar seu coronelismo com refinamentos de civilização, tinha, 

entre os itens bem demarcados de um luxo importado, o francês. No corpo 

biobibliográfico do autor também não se encontram informações detalhadas dos 

motivos de sua simpatia. O certo é que, autodidata, como sempre foi em todas as suas 

atividades intelectuais, dedicou-se ao estudo de línguas, chegando na maturidade ao 

esperanto e à tradução de duas obras, uma de língua inglesa, em 1940, Memórias de um 

negro, de autoria do norte-americano Booker Taliaferro Washington,  outra, do francês, 

A peste, de Albert Camus, em 1950. 

 Educado com brutalidade e má vontade por um pai afligido pela busca de 

ascensão econômica e a “patente” de coronel, o menino, vítima da “bárbara educação 

nordestina” (RAMOS, 1985, p. 178, v. II), “era quase analfabeto” aos nove anos, como 

lembra Graciliano em Infância (1984, p. 199): as passagens bíblicas contadas pelo 

jovem Padre Pimentel, da família de Seu Nuno (este o havia encaminhado para ser 

coroinha), em cujos cenários via a imagem do sertão pernambucano (1984, p. 196), as 

histórias de Trancoso contadas por D. Agnelina, professora pouco alfabetizada mas 

talentosa para, durante as demoradas visitas noturnas a sua casa, despertar-lhe apego a 

“mentiras impressas” (1984, p. 206), e o estímulo do pai à leitura, impaciente após três 

noites, interrompendo a estória de uma família perdida na floresta, acenderam-lhe o 

fascínio pela literatura.  

Com o exemplo dos astrônomos, capazes de ler céu e estrelas, a prima Emília o 

encorajou a enfrentar sua agonia por desvendar as letras para decifrar até o fim a estória 

que o pai lhe sonegara (1984, p. 203). Nasceu sua afeição pelo estudo dos dicionários 
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além da mera consulta, aprendeu história e geografia nas figuras e bandeiras dos 

exemplares encalhados da loja do pai, decifrou jornais, folhinhas, almanaques.  

Sempre trêmulo e balbuciante ao ser acuado por zombarias, guinchos, insultos e 

desprezo de dois empregados da loja do pai e de um frequentador boçal, quando 

tripudiaram sobre sua pronúncia de “Samuel Smiles”, sentiu-se por fim silenciosamente 

seguro, pois o professor Rijo é que lhe havia indicado com firmeza e autoridade a forma 

correta (1984, p. 209). Curiosamente, esse, apesar de ser o 31º capítulo de Infância, de 

1945, foi o seu primeiro manuscrito produzido para a obra, escrito em 1938 (Cf. LIMA, 

1992, p. 52) e publicado neste mesmo ano no Diário de Notícias (RAMOS, 1938), 

como se o memorialista tivesse por impulso para o início de seu livro a vitória 

simultaneamente obtida sobre a condição oprimida de sua infância e a enigmática 

pronúncia de uma língua estrangeira. 

Ainda que segregado de um contexto de elite sertaneja, procurou alfabetizar-se 

por conta própria, magnetizado pelas histórias cujo texto ansiosamente procurava 

decifrar. Logo revelaria, aos onze anos, sua vocação literária, e, a partir dos quatorze, 

publicava na revista O Malho, do Rio de Janeiro, e nos jornais de seu estado, Jornal de 

Alagoas e Correio de Maceió, como também na revista Argos, poemas que atestam 

refinamento nas técnicas da versificação, com riqueza e propriedade de léxico e forte 

domínio tanto na articulação textual como nas construções imagéticas exercitadas em 

seus sonetos de parnasiano imberbe e tardio.  

Logo nos seus tempos de juventude, em Palmeira dos Índios, suas qualidades 

intelectuais tornaram-se conhecidas na região. Mais de um ano antes de relatar em carta 

(Carta 9, 18-02-1913), a conversa que tivera ao encontrar-se com o flerte que o amigo lá 

deixara na sua última visita – “Falamos sobre viuvez, saudades, coisas del cuore... E ela 

ouvia com prazer, ria, falava também” (1994, p. 26) – no dia em que completava 

dezenove anos, em 27-10-1911, escreveu a Joaquim Pinto da Mota Lima (Carta 4): 

 

Tens continuado a escrever? Finalmente, creio que cultivas o 
realismo, mas em tudo que escreves aparece claramente o imaginário, 
o impossível. Eu tenho sido caipora, porque tudo quanto produzo é 
miseravelmente assassinado pelos senhores tipógrafos. Apenas um dos 
meus trabalhos, uma coisa parecida com juízo crítico sobre Il 
cacciatore di smeraldi, de Carlo Parlagreco, teve poucos erros, 
malgrado ter sido estragado um trocadilho com que eu fechava o 
troço. Eu escrevi: “Se o senhor Carlo parla greco”, saiu publicado: 

“Se o senhor Carlo parla grego”. Ora, não há grego em italiano – há 
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greco. Demais o Sr. Carlo é Parlagreco e não gosta que lhe mudem o 
nome, como disse Eça de Queiroz. (1994, p. 18)                             

 

Trata-se de “Literatura”, publicado com o pseudônimo de Soeiro Lobato no 

Correio de Maceió, 04-10-1911, conforme a descoberta de Moacir Medeiros de 

Sant’Ana. O pesquisador localizou mas não transcreveu a resenha, embora revele ter 

tido acesso ao texto ao comentar a crítica do jovem Graciliano sobre a tradução italiana 

(editada por G. Romagna & C. Editore, Roma, 1908) das sextilhas de O caçador de 

esmeraldas, de Olavo Bilac: “classificou a tradução como ‘caricatura da obra de Bilac’, 

inclusive porque logo na primeira sextilha havia quatro versos quebrados, número que 

afirmou chegar a cerca de 150 em todo o trabalho” (1973, p. 83). Esse talvez seja o 

primeiro texto de crítica literária publicado por Graciliano Ramos. Apesar de todos os 

textos descobertos e localizados por Moacir Medeiros de Sant’Ana, Fernando Alves 

Cristóvão e Vivice M. C. Azevedo (1972) terem sido publicados por Thiago Mio Salla 

(Cf. RAMOS, 2012), a resenha continuou inédita em coletânea. Em seu “Catálogo da 

Exposição Biobibliográfica de Graciliano Ramos comemorativa dos 50 anos do 

romance Caetés, realizada pelo Arquivo Público de Alagoas, em novembro de 1983”, 

Moacir Medeiros indica que o texto ali esteve exposto (1983, p. 22). 

Das poucas dezenas de poemas que os pesquisadores Moacir Medeiros de 

Sant’Ana e Fernando Alves Cristóvão conseguiram recuperar, três deles utilizam o 

italiano ou no título ou na epígrafe. O primeiro deles é “Partenza tua”, um soneto, 

publicado em O Malho sob o pseudônimo S. de Almeida Cunha (CUNHA, 1910), com 

o título estropiado por “partneza tua”. Segundo registro da localização por Moacir 

Medeiros, sem transcrição do texto, e acrescido do apositivo “quadras”, o soneto foi 

anteriormente publicado no Jornal de Alagoas, 12-03-1910, com o título “Partenza” –  

apenas, sem o “tua” (1973, p. 85). Depois, entre os dezoito e os dezenove anos de idade, 

Graciliano publicou o soneto “A aranha”, com localização sem transcrição, ainda 

conforme registro do mesmo pesquisador, no Correio de Maceió, 01-10-1911, sob o 

pseudônimo de Soeiro Lobato (SANT’ANA, 1973, p. 83). Republicado em O Malho, n. 

482, 09-12-1911, com a epígrafe em italiano estropiada, o texto transcrito a seguir, 

corrigido, teve a autoria indicada pelo mesmo pseudônimo:  

                 

A aranha 
 
                A Braulio Cavalcante: 
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                Diedi parimente retta ad un bel ragno  
                che tappezzava una delle mie pareti.  
                             Silvio Pellico – Le mie prigioni 
 
Em dias de verão, na minha alcova cheia 
Da luz do sol, que, lado a lado, a doira e banha, 
Minha antiga inquilina, uma peluda aranha, 
Entre a parede e o teto o seu vulto passeia. 
 
É uma amiga pontual. Sempre arrepiada e feia, 
Ergue e balança no ar a sua forma estranha, 
Sobe, desce e no fio as pernas emaranha, 
Enquanto vai tecendo a complicada teia. 
 
Não lhe tenho aversão, não me aborreço dela, 
Pois vive egoisticamente a preparar a tela 
Que treme semelhando uma diáfana rede. 
 
Mesmo um facto anormal dá-se às vezes comigo: 
Fico inquieto em não vendo o velho insecto amigo 
Sempre no seu lugar  –  o canto da parede. 
 
Pernambuco                            Soeiro Lobato 
 

                                                                            (LOBATO, 1911) 
    
Além de usar pseudônimos, Graciliano escamoteava seu local de origem. Marili 

Ramos, nas memórias de sua vivência com o irmão, reproduziu o soneto sem a 

dedicatória, a epígrafe e o local (1979, p. 27). O soneto é dedicado a Braulio 

Cavalcante, jovem poeta e cronista que participou de agudas lutas políticas em Maceió. 

Formado em direito pela Faculdade de Recife, quando liderava grande manifestação 

oposicionista, foi assassinado em praça pública aos 25 anos de idade pelas forças do 

governo local, a 10-03-1912 (Cf. AMORIM, 2012), cinco meses após a publicação de A 

aranha.  

Transcrito o soneto para ser avaliado em Graciliano Ramos, poeta, Fernando 

Alves Cristóvão atribui também a ele o aspecto descritivo observado em poemas de 

Graciliano na 3ª. pessoa, que, acrescenta o crítico, além dos vínculos com o 

parnasianismo, lembram o “olhar perscrutante e frio” das “narrativas do nouveau 

roman, ávido de contemplar e descrever, contornando a superfície e os volumes dos 

objetos” (2005, p. 80). Mas há nele outros aspectos relevantes. 
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Se um jovem Graciliano de espírito crítico, político e engajado deixa-se mostrar 

na dedicatória e na epígrafe, estas não deixam de ser também espelho premonitório da 

prisão de que ele próprio seria vítima em 1936.  

Edlena da Silva Pinheiro, em correspondência pessoal, observa, a respeito dessa 

passagem de Le mie prigioni (obra publicada em 1832), a correlação com o poema de 

Graciliano: depois de narrar a amizade com uma aranha, a ponto de o inseto vir buscar 

as presas na sua mão, Silvio Pellico manifesta inquietação ao notar posteriormente em 

sua narrativa, no Capítulo XLII, a ausência dela por uns dias, quando então o autor 

lamenta que poderia perdê-la ao ser encaminhado para outra cela. É nessa passagem que 

ele retoma o assunto introduzido no Capítulo XXVI, de onde foi retirada a epígrafe, 

traduzível nestes termos: “Dei igualmente atenção a uma bela aranha que revestia uma 

de minhas paredes” (PELLICO, 1986, p. 79). A epígrafe e o desdobramento do soneto 

comprovam ter sido Graciliano leitor de Le mie prigioni. Se Moacir Medeiros de 

Sant’Ana não apresenta nenhuma obra italiana no levantamento que realizou das 

leituras do jovem Graciliano (1992a), Fernando Alves Cristóvão, entretanto, confirma 

com os dados contextuais acima apontados a possibilidade da leitura do texto em 

italiano, endossados pelo testemunho da esposa do escritor, Heloísa Ramos, e 

acrescenta uma informação interessante sobre determinado concurso de poesia, porém 

sem detalhar quaisquer circunstâncias: “Esse soneto glosa um mote extraído da obra de 

Silvio Pellico, talvez lida em italiano porque Graciliano estava familiarizado com essa 

língua, em que chegou a ganhar um concurso de poesia” (1977, p. 39). O livro 

certamente esteve nos estratos mnésicos mais profundos de Graciliano nos momentos 

em que escrevia Memórias do cárcere.  

Tal sugestão se fortalece ao vermos as duas obras, apesar das radicais diferenças 

de contexto, de épocas, posições ideológicas e nível de fé, mostrarem-se fraternas no 

tom reflexivo compreensivo que conduz suas literaturas de testemunho interior avessas 

ao descabelamento estentórico da ira dos injustiçados e da justa vingança. Edlena da 

Silva Pinheiro, ao apontar as diferenças entre as duas obras, conclui que a “ausência de 

fé nas Memórias do cárcere”, em contraposição a Le mie prigioni, “substitui a 

esperança redentora da religião, mas em suas páginas sugere no próprio homem a tarefa 

de reorganizar a sociedade de forma mais justa” (PINHEIRO, 2012, p. 141). O diálogo 

subjacente de Graciliano com esse estrato remoto de suas leituras juvenis mostra-se, 
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assim, menos antitético do que o de Infância com o Cuore (1886), de Edmondo de 

Amicis. 

Por outro lado, Edlena Pinheiro destaca a lembrança de Ricardo Ramos de suas 

conversas com o pai e o testemunho da importância que este dava a Antônio Gramsci 

(PINHEIRO, 2012, p. 59). É quando Ricardo Ramos lamenta que Memórias do cárcere 

tenha sido relacionada apenas a Pellico ou a Recordações da casa dos mortos, de 

Dostoiévski: 

 

Um dia, comentando artigo de Carpeaux sobre Gramsci, larguei uma 
frase infeliz, aligeirada, saíra de moda o teórico italiano. Meu pai veio 
com quatro pedras, defendendo o autor de Os intelectuais e a 
organização da cultura, mencionando o muito que ele esclarecera 
sobre o papel do escritor. Provavelmente, já trabalhando nas 
Memórias do cárcere, tivesse acordadas as antigas leituras dos 
cadernos e cartas da prisão. Ou apenas reagisse, pois lera em italiano a 
maior parte de sua teoria política. (É curioso observar, quando saíram 
as Memórias, as referências e aproximações foram Dostoiévski e 
Pellico, ninguém citou Gramsci.) No entanto, ele falou com respeito 
incomum. Como se o ensaísta fosse sua bíblia, rezasse por ela, dava a 
impressão de que era a própria raiz da sua opção partidária. (RAMOS, 
1992, p. 79) 
 

O terceiro dos poemas é relacionado ao italiano pelo título Ritorno, publicado 

em O Malho, n. 569, 09-08-1913, e transcrito por Moacir Medeiros de Sant’Ana 

(1992b, p. 14-15). Trata-se de um longo poema, cujo início já anuncia o desdobramento 

de andarilho que retorna a sua velha aldeia e passeia pelos lugares vividos da infância: 

 

Quanto tempo! Há treze anos, mais ou menos, 
Que eu te não via, ó pequenina vila, 
Onde os dias passei, lentos, serenos, 
De minha infância, límpida e tranquila. 
                                  (LOBATO,1913) 

                                                                                              

A “minha infância, límpida e tranquila”, em Buíque, sertão de Pernambuco onde o pai 

tentou em vão ascender a fazendeiro, desenhada aqui pelo convencionalismo do 

fingimento poético, será revirada pelo avesso nos anos 40, com um ritorno à Infância 

sombrio, de geométrica arqueologia, configurando-se agora, ao contrário do debate 

acima mencionado entre as memórias adultas dos prisioneiros, uma réplica de radical 

antagonismo ao bondoso e edificante memorialismo de Cuore,  de Amicis, como se, no 

andamento das memórias da infância sertaneja, a grande bondade oprimida de um 
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Graciliano indignado forçasse subjacentemente por contrastar com o parceiro italiano a 

sua própria realidade mesquinha.   

 Pelo que indicam os achados de pesquisa, Graciliano encerrou sua carreira de 

poeta aos 22 anos, quando passou um ano no Rio de Janeiro, entre o segundo semestre 

de 1914 e o primeiro de 1915, de onde escrevia cartas para os familiares, especialmente 

para a irmã mais próxima, a “Leonor del mio cuore”, falando de suas produções 

literárias em prosa e verso e do escasso trabalho de revisor nos jornais, além das 

crônicas que publicou num jornal do interior do Rio de Janeiro, Paraíba do Sul, como 

esta em que manifesta vivamente sua simpatia ao cinema, incluindo suas lições nas 

salas de projeção, cujo trecho indica a qualidade de seu humor: “Suponhamos que na 

tela um casal de namorados esteja atolado no mais agradável ‘dolce far niente’ deste 

mundo. ‘Dolce far niente’ não é, a rigor, a expressão conveniente. Os jovens fazem 

alguma coisa, fazem...” (1980, p. 26). 

Quanto às aulas de italiano que possivelmente teria ministrado, há referências 

mas também não há informações precisas sobre período e circunstâncias. O momento 

em que se deteve mais esmiuçadamente no assunto foi uma pilhéria de alta voltagem 

hilariante, com o título “Professores improvisados”, publicada originalmente na Revista 

de Ensino, em Maceió (RAMOS, 1929) e, postumamente, em Viventes das Alagoas. 

Trata-se de um crônica em que para exemplificar a precariedade do ensino no sertão, 

lembra que certa vez tentou dar aulas de italiano, um empreendimento que visava a 

lucros – relato em que sentimos um quê de O homem que sabia javanês, de Lima 

Barreto. Bastaria acrescentar “oni” ou “ine” no final das palavras e anunciar: “Italiano 

rápido e barato a cinco mil-réis por cabeça, mensalmente. Aproveitem. Lições em todos 

os dias úteis e inúteis. Tempo é dinheiro, como diz o gringo” (1976, p. 134). 

Assim polvilhados de pistas, migalhas inconsequentes, ficamos sem saber as 

razões deste mistério às claras. Além disso, poder-se-ia pressupor que o jovem 

intelectual sertanejo teve tamanha afeição pelo italiano, sem nenhum contexto propício, 

graças ao contato com a Divina Comédia, já que o grande leitor interiorano percorreu 

vorazmente a literatura ocidental pelo critério canônico das grandes obras. Seria uma 

ótima pista para equacionar na gênese de sua produção, e não só limitadamente a 

Angústia, a dívida, na forma, com o ritmo e a precisão árida da sintaxe e, no conteúdo, 

com a expressividade sombria do Inferno dantesco. Mas aqui, mais ainda, os dados são 

completamente escassos. Apenas Carpeaux, com sua erudição monumental no modo 
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distraído para detalhes comezinhos, retomando seu ensaio “Visão de Graciliano Ramos” 

na homenagem ao 7º dia da morte do autor, percebeu a possibilidade e testemunhou que 

Graciliano, “ainda em Maceió”, estudou italiano para ler Dante, tocado pelas palavras 

de dor e pelas inflexões de ira ouvidas dos condenados às fossas malditas do Inferno: 

 

Só poucos amigos íntimos sabem que Graciliano Ramos, quando 
ainda em Maceió, estudava muito a língua italiana. Para quê? A 
resposta que ele próprio deu, certa vez, surpreenderá: para ler Dante. 
Todas as obras de Graciliano Ramos parecem-se com círculos 
fechados em que, como nas malebolge, nos círculos do inferno 
dantesco, se ouvem “parole di dolore, accenti d’ira”. Ao próprio 

Graciliano Ramos escaparam, na conversa de todos os dias, “parole di 
dolore” e “accenti d’ira”. Foi, pela aspereza das expressões, pela 

inflexibilidade do caráter, uma figura dantesca. Viveu, entre nós, 
como um exilado. (1953) 
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RUBEM BRAGA: CORRESPONDENTE DE GUERRA NA ITÁLIA 

Maria de Lourdes Patrini Charlon (UFRN/CNPq) 
 

RESUMO: 

Em 1944, Rubem Braga, cronista e jornalista brasileiro, parte para a Itália - rumo a Segunda 
Grande Guerra Mundial - como correspondente de guerra do jornal Dário Carioca. As 
“histórias” desta experiência única e irreproduzível corporificada em escritura, produzidas 

durante a guerra, foram acolhidas por suportes diferentes e em tempos diferentes, transferidas e 
apropriadas por receptores, experiências e performances diferentes. O pesquisador, por meio de 
sua prática analítica que abriga: objeto, método, mas também um texto/escritura: fonte de 
significados e interpretação, está diante do “outro” materializado em escritura/texto e, desta 
forma, em narrativas que abrigam interlocuções de vozes, de contextos e apagamento de 
fronteiras. Nas crônicas da guerra tem-se o registro da vivência do campo de guerra, onde 
questões relativas aos sujeitos e aos objetos da tradução cultural estão expostas na experiência 
da escritura.  
Palavras-chave: crônicas, mediações, transferências culturais, fronteiras, aculturação. 

Rubem Braga esteve na Itália de setembro de 1944 a abril de 1945, cobrindo 

como jornalista/correspondente de guerra a participação do Brasil junto aos aliados, na 

Segunda Guerra Mundial. Quanto à sua produção realizada durante a guerra1, priorizo, 

neste trabalho, as crônicas publicadas no jornal Diário Carioca em 1944/194.   

Os jornalistas independentes viajaram no segundo e terceiro escalões. E Rubem 

Braga diria que só “chegou à Itália porque era teimoso e porque o diretor do Diário 

Carioca superou todas as dificuldades para enviar seu correspondente à Itália” 

(CARVALHO, 2007, p.15). “Quando afinal cheguei (e cheguei lá porque sou teimoso), 

havia, contra os correspondentes, um ambiente de desconfiança2 e mesmo de má 

                                                             
1 Em agosto de 1990, tive a oportunidade de visitar Rubem Braga em seu apartamento, no Rio de Janeiro. 
Acompanhou-me neste encontro, único e inesquecível, o correspondente de guerra e jornalista Francis 
Hallawel. Desde a guerra, os dois correspondentes não haviam mais se encontrado. Rubem Braga falou 
sobre o seu livro de crônicas da guerra. Revelou-me o seu descontentamento, chamando-me atenção para 
o seu propósito inicial. Braga relembrou também os esforços de companheiros que, como ele, 
pretenderam contar a experiência sentida da guerra.  
2 Em Estrada 47, filme de Vicente Ferraz, 2015, sobre a participação da F.E.B., na Segunda Guerra 
Mundial há uma cena onde está muito bem retratada a desconfiança existente entre os militares e os 
jornalistas. 
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vontade que prejudicava muito o nosso trabalho, desabafa Rubem Braga” (BRAGA, 

1985, p.7).  

Assim, o correspondente de guerra partiu para a Itália encarregado, pelo Diário 

Carioca, de cumprir uma tarefa: enviar ao jornal textos jornalísticos que abordassem os 

fatos da guerra. “A ideia de ir à Itália o apaixonava não como turista, como curioso, 

como repórter. Apaixonava o lutador antifascista da primeira hora. Ia o soldado de 

antigas lutas participar da luta maior.” (LESSA, 1945, Diário Carioca, 17/05/1945).   

Rubem Braga levou em sua valise o desejo de fazer desta empreitada uma causa 

também particular: “Rubem pensava em contar, dia a dia, a vida e a luta dos pracinhas 

numa linguagem simples e clara, sem grandes apelos a heroísmos e grandiloquência. 

[...] O cronista precisava daquilo; deixou bem claro que estava indo para uma guerra e 

que não sabia quando e se voltaria” (CARVALHO, 2007, p.15 e 17).  

Naquela manhã de 22/09/1944, a escolha já estava feita. Partir sem tempo certo 

para voltar ao seu país de origem. Sabemos que o exílio, a migração de intelectuais 

motivada por problemas políticos, pela guerra, entre outros, promovem a mobilidade e o 

deslocamento que exigem o rompimento de fronteiras.   

Sobre a noção de mobilidade, minha proposta neste texto é trabalhar conceitos e 

considerações teóricas e metodológicas adotados pela pesquisadora e estudiosa do 

assunto Helenice Rodrigues, em seus trabalhos de pesquisa. A pesquisadora apoiada nas 

considerações do filósofo Gilles Deleuze: “[...] o nomadismo (“mobilidade” para 

Deleuze) “refere-se a uma prática geográfica de migração, mas também a alguma coisa 

de irredutível na identidade humana”. (RODRIGUES, 2008, p.13). E, o correspondente 

de guerra parecia ser a prova disto. 

Assim, seguindo o tema proposto pelo simpósio: “Um arquivo ítalo-brasileiro 

para a contemporaneidade”, este trabalho tem como proposta apresentar através da 

produção do correspondente de guerra, os entrelaçamentos de vozes narrativas; modos 

alternativos de percepção de práticas de escritura e de construção de selves. O mundo, 

Brasil e Itália, o “eu” e o “outro” em permanente confronto.  

Rubem Braga viveu essa experiência ímpar juntamente com os soldados 

brasileiros que arregimentados pelo regime ditatorial brasileiro e pela guerra, partiram 

naquele navio para a Itália. Mas se a partida significa mobilidade, ela presume contatos, 

encontros e trocas culturais. Braga “[...] Fugia por um momento irrespirável a que a ditadura 

nos constrangia. Ninguém mais do que Rubem Braga o podia saber.” (LESSA, Diário Carioca, 

17/05/1944). 
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Todos a bordo  ... “E a Cobra Fumou” 

22 (14h.) Saímos. Adeus Rio de Janeiro, oh! Cidade, oh! Flamengo, 
oh! Copacabana, invisível Leblon. 
Caderneta de notas (texto inédito) 

Afinal o navio se move. Agora vamos. “... E A Cobra Fumou”. (BRAGA, 

1945/1985, p.9-10). Inicia-se a travessia, inédito percurso transoceânico Alguns 

cruzamentos previstos. Mas os tripulantes do navio desconheciam o porto destinado a 

lançar âncoras. Para os pracinhas o destino conhecido era a guerra. Durante a viagem e 

em solo italiano, o cronista produziu e publicou quase uma centena de crônicas. Textos 

gerados em meio ao desconforto de uma viagem onde:  

“O “pracinha” sua na escuridão vermelha do navio fechado [...] 379 
pracinhas empilhados, as luzes foram apagadas [...] uma parte da tropa 
enjoou horrivelmente [...] Havia pracinhas chegados há pouco tempo 
do interior e nunca tinham visto o mar em sua vida. [...] Em cima 
daquelas lonas, viajaram muitos homens para muitos destinos 
diferentes.” (BRAGA, Diário Carioca, 31/10/1944, p.1 e 10).  
 

Em plena viagem, os tripulantes do navio iniciam de forma casual, quase 

acidental, neste momento, os primeiros contatos com o espaço da guerra que os aguarda. 

A língua, enquanto instrumento de comunicação, permite que os fenômenos de 

circulação e de transferência de conhecimento circulem entre os homens vindos daqui e 

de lá: Em “Além do C – 503 – L é o fundo do mar”, Braga inicia seu texto: “O soldado 

inglês é um tommy, o francês é um poilu, o brasileiro é o pracinha. Agora o pracinha 

vai à guerra”. Nomear-se em línguas diferentes, um salvo conduto, um primeiro passo 

para a identificação de “si” e do “outro”. Quem é quem? De onde? As variações 

linguísticas promovem o reconhecimento, e, assim, inaugura-se o primeiro contato. 

Nomeia se os materiais, o vestuário do “pracinha”:  

[...] um pesado colete de lona impermeável cheio de paina, que a 
gente tem de carregar dia e noite. É grosso, incômodo, sujo. Uns 
o chamam de “para-quedas”, outros de “tatu”, outros, mais 
elegantes, de “renard” (BRAGA, 1944). 
 

Primeiras impressões: simples transposições linguísticas, pequenos registros de 

uma história que se inicia e de outras tantas histórias que serão contadas.  

“Ali, naquele mesmo beliche onde está esticado o corpo suado do 
nosso pracinha, já esteve o corpo de um soldado americano que ia 
atravessando o Atlântico para leste, ou o Pacífico, para oeste, para 
lutar. Ali esteve o corpo de um soldado francês que já ia lutar pela sua 
terra escravizada. Ali já esteve o corpo de um italiano que ia preso 
para a América, depois de lutar pelo seu Duce ridículo. Este navio tem 
andado por muitos mares e levado muitos homens para a guerra ou 
para a paz.” (BRAGA, 1944). 
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Resgata-se a história presente e passada. A viagem segue.  

            “... E a Cobra Fumou”, crônica escrita durante a viagem e publicada no Diário 

Carioca em 24/10/1944. O leitor atento pode perceber na leitura desta primeira crônica 

as marcas sutis, mas obstinadas da censura. Contudo, havia para o leitor do jornal, ainda 

que sutilmente, a possibilidade de leituras subliminares que desafiavam os fatos e a 

censura. Quem conhece as crônicas da guerra de Rubem Braga via livro, jamais viverá a 

mesma experiência de leitura dos textos publicados no jornal que, de forma peculiar, 

promove a captação dos momentos mais sutis da escritura do correspondente. A leitura 

de uma crônica publicada no jornal, no calor dos acontecimentos, ou mesmo após 

décadas e a revisão dos fatos, ainda assim, ela contém a força e a crença que Rubem 

Braga, como correspondente de guerra, ousou desafiar: as forças da censura. “[...] ele 

escrevia sob censura prévia. [...] Muitas vezes seu nome deixou de aparecer no jornal: a crônica 

fora devorada pelo DIP.” (LESSA, “O pracinha Rubem Braga”, Diário Carioca, 17/05/1945). 

A bordo, uma experiência de nomadismo 

Não se trata aqui de considerar as narrativas como fontes de dados ou numa 

perspectiva de reprodução ou espelhamento da vida social, mas que, enquanto uma 

prática de escritura, a narrativa problematize os códigos, as relações, as convenções, as 

orientações, as trocas, as transmissões e as apropriações que compõem aquilo que 

chamamos de cultura. Confirmando os pressupostos teóricos e metodológicos adotados 

neste trabalho de análise e interpretação dos textos de Braga, ressalto mais uma vez os 

adotados pela historiadora e professora Helenice Rodrigues em suas pesquisas. A citada 

pesquisadora ao discorrer sobre o método comparativo utilizado nos estudos das 

transferências culturais afirma que: “A comparação, um princípio indispensável ao 

estudo das áreas culturais, revelou-se, no entanto, insuficiente para enfatizar os 

mecanismos de aculturação e de transferência. Se ela é eficaz para opor os grupos 

sociais entre si, enfatizando mais as divergências do que as convergências, a 

comparação não cessa de reforçar as clivagens nacionais, impossibilitando a abordagem 

de uma historiografia transnacional.” (RODRIGUES, H. 2010, p. 212). 

Neste sentido, é que abordarei a história do pracinha Juan, texto enviado por 

Braga ao Diário Carioca em 26/10/1944. Juan 22 anos, soldado raso, um protagonista 

migrante, brasileiro, nascido em Sorocaba, no estado de São Paulo. Ele conta sua 

história e o narrador cede seu lugar ao protagonista: “Eu tinha cinco anos, os meus pais 

que eram espanhóis resolveram voltar para a Espanha”. 
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“Cresceu em Madri, onde seu pai era trabalhador. Um dia – tinha 14 anos – 

ouviu no rádio a declaração do general Miaja [...] Juan pegou em armas. [...] Depois 

voltou para casa: era muito criança [...] Juan entrou para a Brigada Internacional. Havia 

ali americanos ingleses, poloneses, franceses, italianos, alemães, brasileiros, homens de 

todas as raças [...] Juan foi para Truel. Tropas de mouros, italianos, alemães e espanhóis 

lutavam ali ao lado de Franco contra a República [...] Truel foi tomada [...] Juan passou 

para um batalhão espanhol [...] e lutou até o fim da guerra. [...] Juan foi procurado pela 

polícia franquista [...] voltou para Madri [...] Um dia, Juan soube que o Brasil tinha 

entrado na guerra contra a Alemanha, e lembrou-se que era brasileiro. [...] Aqui está ele, 

o pracinha Juan. [...] Quer lutar contra os nazistas [...] e agora veio à Itália.” 

A narrativa é pontuada pelos deslocamentos do protagonista. O narrador, por sua 

vez, não despreza nenhuma oportunidade de se servir do recurso de encaixes. Eles 

imprimem na narrativa as histórias de familiares e de amigos que oriundos de diferentes 

países adotaram a mobilidade e a circulação em busca de um mundo mais justo e livre. 

A contextualização traça vivências e [...] “Assim apreende-se o contexto cultural que 

motiva uma criação intelectual” (RODRIGUES, 2010, p.213). 

Intercaladas em meio à narrativa pela voz do narrador, estas histórias abrem o 

diálogo e, assim, narrador e protagonista sedimentam a trajetória de suas experiências. 

Os deslocamentos e as vivências múltiplas e híbridas compartilhados com 

companheiros em espaços culturais distintos geram um amálgama de intersecções 

plurais entre os personagens, entre os pracinhas brasileiros, e que, certamente, se 

estenderão aos outros soldados, em solo italiano. Lá, onde tantos “Juans” estarão 

movidos por interesses comuns. 

Um espetáculo inesquecível aos olhos dos viajantes 

Em 4/11/1944, o correspondente de guerra envia ao Diário Carioca a crônica “O 

episódio do submarino e as luzes de Tânger”, publicada em livros com o nome de 

“Gibraltar”. Ainda em viagem,  

 [...] ficamos até a noite vendo as terras da Espanha. [...] Depois de 
Algeciras (onde Franco desembarcou com seus mouros para liquidar a 
República), o rochedo de Gibraltar. [...] Ali naquele naco da Espanha, 
os ingleses vigiam a entrada do mare nostrum de Mussolini. [...] A 
boroeste, outros homens contemplavam Ceuta. Mas o grande 
entusiasmo foi Tãnger.  
 

O poético remete o narrador para a primeira pessoa. Discurso interior? Mas a 

realidade o desperta: “[...] Sabemos que neste mar ainda há portos de onde podem partir 
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navios, aviões, submarinos nazistas.” Num ziguezaguear o narrador volta para a primeira 

pessoa do plural e se junta à tropa. O olhar passa a ser coletivo. Aos poucos “outros 

homens também contemplam o Ceuta”. O narrador logo ganha um certo distanciamento. 

Fala de si e dos outros. O “eu” e o “eles” estão na narrativa. Num discurso dialógico, 

outros enunciadores ganham espaço e, passam a exprimir as suas emoções diante da 

beleza que se apresenta. Mas o cronista se distancia e dono do seu contar, informa ao 

leitor: “Agora todos (eles) já sabem com certeza para onde vamos – Nápoles – e o dia 

da chegada. E então todos começam a fazer planos: e depois cada um se afasta para um 

canto para escrever sua carta.” (BRAGA, Diário Carioca, 1944). Ao assumir a escritura 

autográfica, eles textualizam em suas cartas o seu contar. A experiência de 

deslumbramento vindo de “outras terras” é experimentada por cada tripulante. Mas, 

nesta viagem, eles estão em grupo, e, um grupo que atravessa a fronteira, transforma “as 

ideias e os valores transportados”. (RODRIGUES, H., 2010, p.204). E, assim, pouco a 

pouco “Rubem vai fundo na alma do pracinha brasileiro e, pelos seus olhos, também mergulha 

na alma dos “tedescos” e dos ”paisani”.” (A Tarde, 21/12/1990, Salvador, Bahia).  

Os soldados e o correspondente de guerra tocam o solo italiano, é chegada a hora do 

reconhecimento. A cidade de Nápoles passa a ser o cenário onde os fenômenos de 

mobilidade, de deslocamento e de re-apropriação estarão expondo as relações recíprocas 

e mestiçagens que eles promovem. 

Textos produzidos a cada dia, narrando a atuação das tropas brasileiras junto aos 

aliados. Crônicas que relatam o miúdo do dia a dia, as cartas recebidas, as crianças 

atingidas, o inimigo sempre a espreita, o sorriso sofrido das mulheres solitárias, mas 

destemidas, as virgens das capelas que o artista esculpiu, mas que as rajadas da granada 

agora destroem, enfim, experiências, histórias, fatos que aterrorizam, mas que 

propiciam as trocas, que engrandecem laços, e inauguram os contatos de mão dupla que 

serão confrontados “[...] à conjuntura da mundialização do conhecimento, ao retorno da 

hermenêutica e à problemática das “transferências culturais”, conforme apresentadas 

pela pesquisadora e historiadora Helenice Rodrigues:  

o estudo das imbricações interculturais abriu espaço ao enfoque 
transnacional, do transversal e do cruzamento cultural. Permitindo 
ultrapassar o quadro nacional do pensamento, as “transferências 

culturais” acentuaram as inter-relações e suas mestiçagens, rompendo, 
desse modo, com os limitados estudos sobre as relações ou as 
influências culturais, incapazes, segundo Michel Espagne, de 
“confrontar os elementos exteriores à tradição nacional”. 

(RODRIGUES, H., 2010, p.205) 
A Cidade de Nápoles 
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O correspondente de guerra apresenta ao leitor brasileiro a cidade de Nápoles. E 

os efeitos da guerra sobre a cidade italiana. E, assim, os moleques protagonistas da 

cidade e do texto ganham espaço. No jornal o título é: “Os moleques de Nápoles 

libertaram a cidade”, publicada no dia 13/12/1944. Após o título as chamadas: “Os 

“Scugnizzi”, Belos Moleques Esfarrapados – Livres como os Ratos e os Pardais – Os 

alimentos São Poucos e Caros - Em Primeiro Lugar os Civis.” Estas chamadas incitam e 

provocam o interesse do leitor. O cronista movimenta-se lentamente nas malhas do seu 

contar. Era preciso interiorizar a nova realidade para alcançar a readaptação do novo, do 

desconhecido e, ao mesmo tempo, atrair seu leitor para este novo campo. 

O narrador que tudo sabe e tudo vê, apresenta, solenemente, ao seu leitor: os 

Scugnizzi. Eles eram agora protagonistas de um novo contexto histórico que se abria aos 

olhos dos pracinhas viajantes e dos leitores brasileiros. No último parágrafo, o narrador 

se move e dirigindo-se aos seus interlocutores, ele diz:  

Os italianos sabem que devem sua libertação às armas aliadas. Mas 
perguntem a qualquer homem do povo, em Nápoles, quem expulsou 
os nazistas da cidade, e ele, apontando para alguns moleques, e 
sorrindo, dirá com verdadeiro orgulho: - “Gli scugnizzi!” 
BRAGA, 1944 
 

Desta forma, fomentar reflexões em torno da escritura da guerra de Rubem 

Braga, nas suas diversas formas, significa problematizar o olhar do correspondente 

sobre o outro, permitindo entrever as etapas e as modalidades de uma abordagem de 

pesquisa que privilegia: produção, circulação, transmissão e que requer uma pesquisa 

interdisciplinar. As narrativas, longe de serem formas discursivas neutras, tracejam e 

assumem diversos modos de representar o mundo, o homem e suas experiências. 

O narrador em terras italianas observa enquanto pinça os fatos. Ao leitor fica, às 

vezes, a impressão de que um grande silêncio invadiu o narrador. Ele também realiza 

solitariamente este encontro com o “outro”. A guerra, exposta no espaço da cidade, 

perambula entre os homens. “O espaço da mobilidade (nomadismo) exige a encarnação 

de um outro esquema identitário”, do narrador e seus ouvintes. (DELEUZE E 

GUATTTARI, 1980, p. 298).  São dois mundos que se confrontam e que se traduzem: 

O Brasil e a Itália: 

Já em “Saia da frente se não mamãe não me vê no cinema”, crônica publicada 

em 02/11/1944, no Diário Carioca, traz um cronista porta voz dos pracinhas. Mas entre 

as malhas do narrar, ele acaba se integrando aos desejos e anseios dos soldados rumo à 

guerra. Narrador atento, capta, extrai e apreende o que há de mais significativo nos 
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mecanismos de transposição, de re-apropriação e de readaptação dos pracinhas em 

outras terras. O tempo custa a passar e, assim,  

“[...] alguns procuram aproveitá-lo lendo os regulamentos de suas 
unidades ou aprendendo línguas. Eles se preparam para viver no 
mundo do “outro”. Há uma expectativa, por isto pensam em se 

preparar para o mundo e os homens que eles terão que conhecer e 
viver. Assim, ‘uma variedade de compêndios de inglês e italiano 
apareceu no salão: inglês sem mestre, o italiano em 40 lições, o inglês 
tal qual se fala, como aprender italiano em uma semana etc. – as aulas 
se improvisam por toda parte. Os homens da tripulação, de boa ou má 
vontade, servem de professores e atendem nas horas de folga os que 
querem praticar; alguns aprendem suas frases em português”.  
 

Assim as primeiras imbricações culturais se realizam através das relações 

recíprocas. Todos querem ser fotografados, afinal eles chegaram e isto preciso ser 

registrado e enviado ao Brasil e compartilhado com os que aqui ficaram. E o cronista 

narrador está atento. Lança grandes apelos aos leitores. É hora de compartilhar: 

“Se a Senhora é Parenta de Algum Expedicionário, Pode Ir ao Cinema 

Que “Ele” Está Lá – Mas se Exibissem Todos Os Filmes a Bordo, 
Daria Uma Fita Maior do que o “O Vento Levou”. A Corrida Pelas 
Fotografias e Cinematografistas – Atrás de Mim Alguém Me Puxa 
Pelo Salva- vidas – A Festa do Equador – os Diplomas do Rei Netuno, 
as Notas de 1 Dólar  autografadas – Ao Alto-Falantes, O Jogo de 
Cartas a “Leite de Pato” – As lições de Línguas e Outras Coisas 
Assim. (BRAGA,1944) 

 
            E, a viagem rumo à guerra continua. 

De Nápoles a Livorno os contatos se realizam mais profundamente e, assim, se 

manifesta o cronista: 

 “Assisti hoje a um diálogo extraordinariamente comovedor de um 

marinheiro americano e um cabo brasileiro. Nenhum dos dois fala 10 
palavras da língua do outro, mas trocaram cigarros e chocolate, com 
amplos gestos de gentileza. Depois disso, um tirou uma fotografia do 
bolso e mostrou ao outro. O outro na mesma hora puxou suas 
fotografias de família e mostrou também. E ficaram ali os dois 
homens, cada um olhando em silêncio o retrato da noiva ou da mulher 
do outro – duas mulheres distantes, em Minas e no Nebraska”. 
BRAGA, 1944 
 

           A crônica “Um L.C.I. é bem menor que uma barca da Cantareira” publicada em 

14/12/1944, no Diário Carioca, chega para o público leitor com uma diagramação 

diferente das anteriores. Não há “chamadas” habituais e nem tão pouco a presença de 

letras garrafais. Na edição daquele dia, o jornal apenas anuncia a crônica: “De Rubem 

Braga para o “Diário Carioca”. Em seguida, o título e o texto dividido em duas colunas 

com uma pequena foto do cronista entre as duas colunas do texto. Este texto foi escrito 
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a bordo de um L.C.I. no mar Tirreno. O corresponde jamais abandona seu olhar critico 

sobre a censura. 

”A princípio todo mundo ficou satisfeito com a beleza da costa 
italiana, mas quando veio o blackout [...] muita gente sucumbiu [...] e 
o correspondente do Diário Carioca acabou achando que devia ser 
solidário com a tropa. Mas agora há somente ondas amenas e podemos 
conversar com os tripulantes. São muitas histórias, muitas aventuras.  
À medida que vamos chegando perto da guerra o frio [...] aumenta.[...] 
Todo mundo agora está escrevendo cartas para a família, e o capitão 
que faz a censura me diz que todos falam bem da comida e do 
tratamento. BRAGA, 1944 
 

O pesquisador por meio da escritura/narrativa de Rubem Braga está diante do 

“outro” materializado em escritura/textos e, desta forma, em narrativas que abrigam 

interlocuções de vozes, de contextos e fronteiras. As histórias produzidas durante a 

guerra foram acolhidas por suportes diferentes e em tempos diferentes, gerando 

receptores, experiências, diferentes. No movimento, rumo à guerra, os soldados, mas 

também o correspondente de guerra encontrarão outros homens vindos de outras terras 

que ao se deslocarem, carregam em suas bagagens suas histórias: “Atrás e à frente do 

nosso barco, muitos outros avançam na mesma direção, conduzindo homens do 2º 

Escalão da FEB para o norte da Itália.” 3 (BRAGA, 1944). Eles estarão juntos num 

outro país que a guerra manejada pela força impiedosa e devastadora do fascismo 

transformou em campo de batalha. Logo, eles irão compartilhar um espaço pluricultural. 

No caso do correspondente de guerra, deslocar-se para viver uma guerra mundial 

significa também viver a circulação de sentidos e as trocas culturais não apenas como 

jornalista correspondente de guerra, mas também como homem. Todos, sem diferenças 

de divisas, estarão, igualmente, expostos às interpretações e às trocas, em regiões de 

fronteiras. 

 “Em Barga”: uma experiência de assimilação e re-apropriação textual 

O texto “Em Barga”, como outros tantos textos que o correspondente de guerra 

publicou mostra como a mobilidade constitui a essência do ser, o instrumento de sua 

criatividade e de sua constante adaptação ao contexto espaço-temporal.4 A título de 

                                                             
3 Quando esta crônica foi publicada em livro, o correspondente colocou em nota de rodapé “66 barcos 
L.C.I., cada um levando aproximadamente o efetivo de uma companhia, fizeram a viagem em 36 horas. 
Na tarde do primeiro dia, vimos um dos espetáculos mais assustadores e belos da natureza: as trombas 
marinhas. São colunas de água que se erguem entre as ondas e s nuvens. Saint-Exupéry descreveu isso em 
seu livro Terra dos homens, no Capítulo 1 – “A Linha”; e Camões, no Canto V dos Lusíadas, a partir do 

verso 22. Não conheço outras descrições. É fantástico. A tropa já estava recolhida a seus alojamentos, lá 
embaixo” (C.G.I., 1985, p.29.  
4 RODRIGUES, H. e KOHLER, H. Introdução teórica. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008, p.13. 
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esclarecimento, o correspondente de guerra não publicou, no Diário Carioca, nenhuma 

crônica com este título. A crônica, com o título, “Em Barga”, sai em primeira edição 

em: Com a FEB na Itália (1945), datada em 31/10/1944. Esta data significa algo que 

não pode ser esquecido. Retalhos dos acontecimentos vividos neste dia estarão sempre 

presentes na obra do cronista. Resgate do que foi e não pode ser dito: “[...] em 30 de 

outubro, que Squeff e eu visitamos pela primeira vez a frente. Lembro-me bem quando 

nosso jipe transpôs o portão da cidade murada de Barga, burgo agrícola [...]”. Teria o 

cronista dado tempo ao tempo para denunciar o que a censura impediu? Como disse o 

cronista algumas décadas depois: “Em tempo de guerra já é muito não se mentir; dizer 

qualquer verdade é impensável.” (Revista Nacional, 15/01/1984). “Em Barga” será 

novamente publicado em Crônicas da guerra na Itália (1965/1985) e parte do texto em 

1969, na revista Realidade, na reportagem: “Brasileiros na guerra”.   

Apesar de não ter havido a publicação de um texto com o título “Em Barga”, no 

Diário Carioca, durante a guerra, os três textos que compõe esta crônica foram 

publicados neste jornal, em: 06/12/1944, 07/12/1944 e 09/12/1945, respectivamente, 

com os títulos: “Prelúdio da áspera luta”, “Os Brasileiros atacam de surpresa” e “Esta 

estranha guerra”. Artimanhas do correspondente de guerra para driblar os inquisidores, 

talvez?! Entre os textos que compõem “Em Barga” há pequenas alterações textuais, mas 

que não interferem na estrutura e nem no conteúdo do texto. Quanto ao penúltimo e ao 

último parágrafos de “Em Barga”, estes não pertencem a nenhuma das crônicas 

mencionadas. Tudo indica que durante a guerra mesmo o nome da cidade – Barga - não 

podia figurar nas reportagens enviadas ao Brasil. A nota de rodapé da crônica “Em 

Barga”, publicada nos livros, parece confirmar que a censura ferrenha estava lá para se 

fazer valer.  

NOTA – Esta crônica, bastante truncada pela censura, refere-se ao 
ataque na frente de Barga, em 31 de outubro de 1944. Nossos homens 
conquistaram todos os objetivos, mas os alemães recuperaram suas 
posições, lançando um forte contra-ataque pela madrugada. As tropas 
em ação eram do 6º RI que teve muitas baixas. No dia seguinte, os 
brasileiros foram substituídos naquele setor, sendo mandados para a 
região de Porreta, onde lutaram até a ofensiva final. No dia 1º de 
novembro foi proibido aos correspondentes ir ao front. 
 

O pequeno trecho de 1969 confirma as palavras ditas em nota por Rubem Braga em 

1945: “[...]em Castelnuovo di Garfagnana jamais almocei: jantei e dormi agora, 25 anos depois: 

os nazistas ficaram lá até o fim da guerra e não só repeliram mais tarde um ataque bem mais 

forte de uma divisão de negros americanos, como ocuparam Barga. (Realidade: 1969, p.34). 
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á outros tantos casos que merecem ser apontados e que demonstram o esforço do 

correspondente em mostrar por meio do entrelaçamento de vozes narrativas e o 

apagamento de fronteiras, sugeridos e experenciados pelos mecanismos de aculturação e 

de transferência, a circulação de suas histórias numa multiplicidade de gêneros de 

escrita e de variedade de suportes. Ele soube como driblar a censura. Para isto, 

modificou títulos, alterou apresentações, travestiu histórias, sem deixar escapar a 

essência dos fatos. Manteve o humor, tônica de seu contar e, muitas vezes, sorriu com 

os pracinhas em voz baixa, lançando, em muitas situações, modos alternativos de 

percepção de práticas de escritura de construção de selves. Dos inúmeros exemplos, eu 

citaria um texto, onde ele trata de uma das suas grandes paixões: as artes plásticas5. 

Trata-se de: “E os pracinhas bebem suco de grape-fruit. Mas no momento eu 

quero água. A porta se abre, estou dentro de um convento ou um colégio de freiras. 

Alguém vai me buscar água, e enquanto espero sou apresentado à superiora. Em minha 

frente há um quadro flamengo do século 16. A Senhora sustenta no braço o Menino, que 

segura os deditos do pé esquerdo com a mão direita. É uma têmpera, e sua graça 

inesquecível se destacava entre vários óleos medíocres com retratos de mártires. Trazem 

me o copo d´ água [...]” (“Essa estranha guerra”, 09/12/1944).  

O texto de “Em Barga” é o mesmo da crônica anterior. Há apenas diferença na 

grafia de duas palavras. Já em 1969: “Encontro agora facilmente o mesmo convento, 

bato [...] a porta, sou recebido por uma pequena freira solícita, explico a minha história 

[...]”. As mudanças verificadas no texto acima foram as que o tempo e os fatos 

exigiram. Afinal, “[...] houve tanta confusão na guerra...[...]” (Realidade, p. 35). Os 

parágrafos: penúltimo e antepenúltimo de “Em Barga” são resgatados vinte e cinco anos 

depois, em 1969. Rubem Braga, em meio a sua viagem de reconhecimento, consulta seu 

livro de crônicas da guerra (1945, 1965,1985) e coloca no texto da reportagem os dois 

parágrafos, entre aspas. “Em Barga”, 1945, há também uma frase no final do texto que 

pertence somente à crônica publicada nos livros: “Saimos novamente pelas ruas e 

estradas.” 

                                                             
5Originalmente, o trecho que apresento foi concebido na crônica “Essa estranha guerra” e publicado no 

Diário Carioca (1944). Em seguida, “Em Barga”, foi publicada em Com a FEB na Itália (1945 e C.G.I. 
1965/1985) e na reportagem “Brasileiros na guerra”, na revista Realidade, em 1969. Conforme 
informação extraída de textos autográficos de Rubem Braga houve uma outra publicação, com o título de 
“Barga”, desta vez em “Caderno A”, em 1944. Esta versão ainda não foi encontrada.Após a guerra, 
“Barga” continuou presente em seus textos. 
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Após a guerra, Rubem Braga seguiu publicando textos que tratam das batalhas 

enfrentadas pelos soldados brasileiros na Itália e “Barga” está entre outras:  

Essas datas, esses nomes, esses números dizem alguma coisa. Não, 
nada, porém do que poderia se chamar de vida íntima da FEB: a 
emoção dos dias e das noites. Os momentos de tristeza e derrotismo 
[...] os atritos [...] ou as divergências. E também não contam os 
instantes de confraternização com outros soldados ou com a 
população italiana. Principalmente o povo das aldeias de montanha. 
Não falam da saudade nem do medo, nem da raiva, do entusiasmo, do 
orgulho, de tudo que é a alma de uma guerra. Quer dizer, afinal, de 
toda essa aventura? (Arquivo Rede Globo – FEB- 25/04/1980) 
 

Rubem Braga não mediu esforços para viver intensamente mais esta experiência 

de guerra que ele chama de “aventura”. Ele soube como captar a poesia e a ternura em 

meio aos horrores da guerra. Assim, ele descobre que a escritora Clarice Lispector 

estava morando no Sul daquele país:   

Impulsivo, convenceu o jornal a deixar a guerra para fazer uma 
viagem até a casa da amiga, num Jeep de Exército, dirigido por um 
soldado. Foram 900 quilômetros de estrada com apenas duas paradas 
(Roma e Siena) e ao chegar foi recebido com licor, massas e berinjelas 
gratinadas. Dormiu, no dia seguinte, retornou ao front. 
A Gazeta (Caderno Dois), Vitória ES, 14/01/1996. “Ai de ti, 
Copacabana”, de Sandra Aguiar.  
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UMA ESTRANGEIRA DO MUNDO –MEMÓRIAS DE CLARICE LISPECTOR 

NA ITÁLIA 

Mona Lisa Bezerra Teixeira1 (UERN) 

 

Resumo: De agosto de 1944 a abril de 1946, Clarice Lispector mora em Nápoles, Itália. Essa 
mudança do Rio de Janeiro para a Europa ocorreu para acompanhar o marido, Maury Gurgel 
Valente, que assumiria a posição de vice-cônsul do Brasil em suas atividades diplomáticas 
iniciais. Será nessa cidade que irá começar um período de dezesseis anos vivendo fora do Brasil, 
passando pela Suíça, Inglaterra e Estados Unidos, situação com a qual a escritora nunca se 
acostumou. Chegam em plena segunda guerra mundial juntamente com as tropas brasileiras, 
com mais de vinte e cinco mil homens integrando-se ao exército norte-americano, que já 
ocupava a cidade no combate às forças do Eixo. Com pouco tempo de sua chegada, Clarice 
recebe em outubro a notícia de que seu primeiro romance, Perto do coração selvagem, tinha 
ganhado o prêmio Graça Aranha, um dos mais importantes do Brasil na época. Essa estadia 
napolitana terá implicações importantes para Clarice Lispector, que inclusive trabalha em um 
hospital americano cuidando dos soldados feridos nos combates e mantém contato com os 
amigos e correspondentes de guerra, Rubem Braga e Joel Silveira, importantes testemunhas 
desse conflito através de relatos e crônicas sobre a presença brasileira na Itália. Conhece figuras 
muito importantes do meio intelectual e artístico italiano, como Giuseppe Ungaretti, que iria 
traduzir trechos de Perto do coração selvagem, e o pintor De Chirico, que fez um de seus 
retratos mais conhecidos e admirados.  
 

Palavras-chave:  Clarice Lispector. Literatura brasileira moderna. Itália 

 

Em julho de 1944, Clarice Lispector deixa o Brasil rumo à Europa para 

acompanhar o trabalho de vice-cônsul do marido, Maury Gurgel Valente, que já estava 

em Nápoles, Itália, organizando as instalações do consulado brasileiro. Eles 

permanecem na cidade de agosto de 1944 até abril de 1946. 

Em outubro de 1944, Clarice recebe o prêmio Graça Aranha, um dos mais 

importantes na época, pelo seu romance inaugural Perto do coração selvagem, que 

havia sido publicado no final de 1943 e provocara interesse de críticos consagrados 

                                                             
1 Professora na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte pelo programa de pós doutorado 
nacional (PNPD/ Capes). E-mail: mona.lisabt@uol.com.br  
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como Álvaro Lins e Sérgio Milliet, assim como do jovem Antonio Candido, que em seu 

texto publicado na Folha da Manhã, em julho de 1944, já indicava as potencialidades 

da escritora estreante e sua forma inovadora de pensar a língua portuguesa, destacando 

sua capacidade de exploração vocabular em associação a formas inéditas de expressão 

para narrar a história da personagem Joana.  

Apesar das dificuldades de comunicação devido às limitações provocadas pela 

guerra, mantém uma correspondência significativa com escritores, amigos e as irmãs. 

Nas cartas mostra sua preocupação com a finalização de seu segundo romance, O lustre, 

e as tentativas de publicá-lo pela José Olympio e outras editoras. Com a irmã Tania 

Kaufmann e o amigo Lúcio Cardoso discute possíveis limitações e equívocos na obra, a 

começar pelo título, criticado por ambos, mas sobre o qual ela afirma não poder ter 

nomeado de outra maneira.  

A protagonista, Virgínia, continua o trajetória solitária de todos os personagens 

dos romances de Clarice, que se inicia com Joana e se encerra na dispersão existencial 

de Ângela Pralini. Como exceção dessa sina, teremos Uma aprendizagem ou o livro dos 

prazeres, com a conversação estilizada entre Lóri e Ulisses, que se caracteriza pela 

presença de clichês e por uma tentativa de clareza nos diálogos que torna a narrativa 

incomum ao estilo da autora.  

Nesse período em Nápoles, trabalha em um hospital comandado pelos norte-

americanos, ajudando nos cuidados de soldados brasileiros feridos ou doentes nos 

combates. Por esses préstimos recebe o reconhecimento do governo brasileiro através 

do tenente-coronel-médico dr. Sette Ramalho, em abril de 1945. Do mesmo modo, o 

tenente-coronel-médico dr. Gilberto José Fontes Peixoto lhe agradece pela dedicação 

aos pacientes, por meio de um ofício em agosto de 1945. 

 Essa experiência junto aos combatentes aparece em vários momentos nas cartas 

para as irmãs Tania e Elisa. No depoimento de Elza Cansanção Medeiros, primeira 

mulher a se alistar como voluntária da FEB, é possível saber, sobre a atuação de Clarice, 

que seu trabalho consistia em conversar com os soldados, ler e escrever cartas para eles 

e ainda organizar atividades recreativas (MOSER, 2009, p. 220). 

Nas cartas para as irmãs fala sobre a cidade de Nápoles tanto pela sua beleza 

quanto com relação aos seus problemas, como o contrabando, o mercado negro, os 

assaltos e roubos, a prostituição e a dificuldade para conseguir comida fora das rações 

fornecidas pelo exército americano, mesmo para eles que estavam em uma condição 

privilegiada com relação à maioria da população.  
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Pretendo também visitar feridos. Ajudamos pessoalmente e em cada 
caso como podemos e isso não é nada. Os casos aqui são inúmeros e 
cada família tem o que contar. É verdade que se culpa a guerra de 
muita coisa que sempre existiu aqui. A prostituição, por exemplo, 
sempre foi aqui um grande meio de vida. Contam-nos que agora os 
meninos na rua oferecem as irmãs, o marido que diz que tem uma 
moça muito bonita e no fim sabe-se que é a mulher dele, mas todos 
dizem que isso é sempre. Tem aqui e que o povo napolitano é o + 
semvergonho do mundo. Os italianos dizem que a vergonha da Itália é 
Nápoles. Roubam como podem, e não sou eu quem os acusaria. 
(LISPECTOR, 2007, p. 69) 

 

 Um episódio interessante é relatado às irmãs sobre uma quadrinha musicada em 

ritmo de samba pelos soldados brasileiros, debochando do biscoito americano “nabisco” 

fornecido como alimentação. Com saudade do café brasileiro junto ao pão com 

manteiga, diziam: 

 

De covarde podem me chamar 
O fato é que já passei o Gibraltar  
Este “shiipe” pode até afundar, 
O que eu quero ver é o nabisco boiar                                      
                     ( LISPECTOR, 2007, p. 59) 

  

Numa rua de Nápoles, acaba comprando um cachorro de uma mulher, e o chama 

de Dilermando, personagem que sempre aparece nas cartas para as irmãs. Em uma 

delas, relata um episódio ocorrido com o animal de estimação. 

 

Nós tivemos aqui uma empregada muito burra e medrosa, uma noite 
voltamos tarde e encontramos o miúdo Dilermando de pé mas sem 
conseguir dar uma “palavra” que não fosse cortada de três bocejos: o 

cachorro nem tinha força de fazer festa, e bocejava tão alto que 
parecia uma gaveta se abrindo. A empregada estava vitoriosa, a burra, 
e disse: eu não deixei ele dormir para montar guarda na casa! [...] Essa 
empregada é que disse a moça que trabalha no Consulado que eu lhe 
parecia um pouco burra... ( LISPECTOR, 2007, p.89) 

 

 Quando teve que se mudar para Berna, na Suíça, em 1946, Clarice não pôde 

levar o cachorro, devido a dificuldades para transportá-lo e acabou doando-o para uma 

pessoa conhecida. Esse fato a marcaria profundamente, como relata, mais de uma vez, 

nas cartas para as irmãs. O cachorro aparecerá anos mais tarde como um personagem da 

obra A mulher que matou os peixes, que tem forte aspecto autobiográfico: 
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Os vira-latas são tão inteligentes que aquele que eu vi sentiu logo que 
eu era boa para os animais e ficou no mesmo minuto todo alvoroçado 
abanando o rabo. Quanto a mim, foi só olhar que logo me apaixonei 
pela cara dele. Apesar de ser italiano, tinha cara de brasileiro e cara de 
quem se chama Dilermando. Paguei um dinheiro para a dona dele e 
levei Dilermando para casa. (LISPECTOR, 1999, p. 8) 

 

E é possível vermos traços dessa situação no conto “O crime do professor de 

matemática”, em que o narrador inverte os papéis e fala sobre o fato de o animal ter sido 

o dono de uma pessoa tão poderosa que podia escolher, e escolheu abandoná-lo:  

 

Às vezes, tocado pela tua acuidade, eu conseguia ver em ti a tua 
própria angústia. Não a angústia de ser cão que era a tua única forma 
possível. Mas a angústia de existir de um modo tão perfeito que se 
tornava uma alegria insuportável: davas então um pulo e vinhas 
lamber meu rosto com amor inteiramente dado e certo perigo de ódio 
como fosse eu quem, pela amizade, te houvesse revelado. Agora estou 
bem certo de que não fui eu quem teve um cão. Foste tu que tiveste 
uma pessoa. (LISPECTOR, 1998. p.123)  

 

Esse período vivido na Itália será relembrado em crônicas como “O maior elogio 

que já recebi”, “Bichos”, “Aldeia nas montanhas”, “Corpo e alma” e “Uma italiana na 

Suíça”. Nelas ganham destaque as impressões sobre o povo italiano, a natureza do país e 

episódios particulares, como o caso de Rosa, a empregada. Na crônica “O chá”, como se 

figurasse ironicamente os cerimoniais da vida diplomática, imagina um encontro com as 

empregadas que teve, relembrando, numa espécie de síntese, as frases mais marcantes 

para sua memória. Entre elas, a de uma italiana:  

 
– Pois hoje de madrugada – me diz a italiana – quando eu vinha para 
cá as folhas começaram a cair, e a primeira neve também. Um homem 
na rua me disse assim: “É a chuva de ouro e de prata.” Fingi que não 

ouvi porque se não tomo cuidado os homens fazem de mim o que 
querem. (Lispector, 1999, p. 83) 

 

Foi também em Nápoles que se aproximou de Rubem Braga, que se tornaria um 

de seus grande amigos. Ele havia saído do Brasil em setembro de 1944, como 

correspondente de guerra do Diário Carioca, acompanhando o segundo escalão da FEB. 

Na Itália, os soldados brasileiros ficaram subordinados ao V Exército norte-americano, 

na figura do general Mark Clark.  
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Quando o final da segunda guerra foi anunciado, em 9 de maio de 1945, Clarice 

estava passando uns dias em Roma, sendo pintada pelo artista De Chirico e relata o 

episódio: 

 

Eu estava posando para De Chirico quando o jornaleiro gritou: É finita 
la guerra! Eu também dei um grito, o pintor parou, comentou-se a falta 
estranha de alegria da gente e continuou-se. Daqui a pouco eu 
perguntei se ele gostava de ter discípulos. Ele disse que sim e que 
pretendia ter quando a guerra acabasse... Eu disse: mas a guerra 
acabou! Em parte a frase dele vinha do hábito de se repeti-la, e em 
parte do fato de não ter mesmo a impressão exata de um alívio. ( 
LISPECTOR, 2002, p. 73)   

 

Rubem Braga publica um artigo intitulado “De Chirico” na revista Sombra, em 

setembro de 1945, que inclui a reprodução da tela de Clarice Lispector. Nesse período 

em Roma, ela conhece o escritor Giuseppe Ungaretti, que havia dado aulas na USP de 

Língua e Literatura Italiana, de 1937 a 1942. Ele e sua filha, Anna Maria, traduzem 

trechos escolhidos de Perto do coração selvagem, para que fossem publicados na 

revista italiana Prosa, mas isso não ocorreu. Segundo Nádia Battella Gotlib, Clarice 

recebe um capítulo intitulado “La Zia”, mas essa tradução não foi encontrada nos 

números da revista nos anos de 1945 e 1946: 

 

Em uma das cartas trocadas com Clarice, datada de 29 de julho de 
1945, Ungaretti escreve: Tenho estado atrás do meu caro Brasil todos 
estes meses: preparei transcrições de narrativas poéticas tupi, bororo e 
carajás, e tradução de uma longa e belíssima poesia popular 
nordestina: ‘O sapo do Cariri’, traduções de poesias de Anchieta, 
Gonzaga, Gonçalves Dias, Bandeira, Schmidt, Vinicius de Moraes e 
Drummond de Andrade. Acrescentei às traduções notas de todo tipo: 
sobre lugares, de ordem literária, etc. Tudo sairá em Poesia, e depois 
em uma edição de luxo ilustrada por clássicos. (GOTLIB, 2009, p. 
251) 

 

Também visita cidades que a impressionam de maneira significativa, como 

Roma, Pistoia e Florença. Suas vivências pessoais nesse período se transformariam, 

mais adiante, em mananciais para seus escritos, como é possível perceber nas suas 

trocas de correspondências com as irmãs, e os amigos Lúcio Cardoso e Manuel 

Bandeira,  para citar alguns, em que muitas vezes fala sobre os problemas com relação à 

adaptação de suas funções como esposa de diplomata, suas dificuldades com relação à 

elaboração de seus escritos e sobre os escritores que lê, como Marcel Proust, Emily 
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Brontë e Katherine Mansfield. É através das correspondências que se informa sobre a 

situação política do Brasil, assim como da vida intelectual do país, como se constata nas 

suas cartas trocadas com Manuel Bandeira.  

Mas chama atenção, em vários momentos, seu relato sobre não se adaptar à vida 

de formalidades da diplomacia:  

 

Os embaixadores me respeitam... As pessoas me acham 
“interessante”... Eu concordo com tudo, também, nunca discordo do 

que se diz, tenho muito tato e conquisto as pessoas necessárias. Como 
você vê, sou uma boa senhora de diplomata. ( LISPECTOR, 2007, p. 
94)   

 

E, seguindo sua capacidade de dizer as coisas, sem as dizer propriamente, 

também comenta: 

 

Sobre a vida de senhora de diplomata há muitas palavras a dizer, e na 
verdade, pela sutileza própria do assunto, inteiramente indizíveis. 
(LISPECTOR, 2007, p. 47)   

 

Essa vivência que se divide entre o público e o privado seria muitas vezes 

transfigurada em personagens que não se adaptam a um mundo de formalidades. Nesse 

universo podemos destacar alguns dos protagonistas de seus romances como Joana, 

Martim e Virgínia e outros personagens de seus contos, que, em algum momento na 

história irão despertar desse engessamento social, mesmo que depois tenham que 

retornar a uma vivência automatizada como é possível perceber em seus contos, através 

das personangens Ana, do conto “Amor”, e Carla, em “A bela e a fera”. Assim como 

G.H., que, mesmo ao passar por uma espécie de odisseia espiritual e ter consciência de 

não poder mais observar a realidade como o senso comum a apreende, sabe da 

impossibilidade de se desvincular das amarras do convívio em sociedade.  

A escritura de Clarice Lispector, estrangeira de todos os lugares, pode ser 

associada a uma espécie de desarticulação, que fragmenta o discurso e os sujeitos para 

melhor representá-los, seja com relação à estrutura de sua obra na caracterização de 

personagens, antes de tudo solitários e deslocados diante das pressões para ascensão 

social, seja com relação a narrativas de foro íntimo, como suas cartas e episódios 

pessoais relatados nas crônicas. Seu universo de criação acaba nos revelando uma 

dinâmica social, que vai muito além das impressões particulares. Como nos lembra 

Norbert Elias:  
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o indivíduo sempre existe, no nível mais fundamental, na relação com 
os outros, essa relação tem uma estrutura particular que é específica de 
sua sociedade. Ele adquire sua marca individual a partir da história 
dessas relações, dessas dependências, e assim, num contexto mais 
amplo, da história de toda a rede humana em que cresce e vive. Essa 
história e essa rede humana estão presentes nele e são representadas 
por ele, quer ele esteja de fato em relação com outras pessoas ou 
sozinho, quer trabalhe ativamente numa grande cidade ou seja um 
náufrago numa ilha a mil milhas de sua sociedade. (ELIAS, 1994, 
p.31)  
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ALÉM DAS FRONTEIRAS: OS MENINOS FUGITIVOS DE ITALO CALVINO 

E FERNANDO BONASSI 

 

Natalia Guerra Brisola Gomes (UEL)1 

 

RESUMO: A leveza é uma das características literárias de Italo Calvino dispostas em Seis 
propostas para o próximo milênio (1988). Segundo o autor italiano, sua função seria combater o 
peso com que eram representados os eventos humanos íntimos ou sociais, em sua natureza 
graves e melancólicos, dos quais ela se oporia por meio de imagens de levitação, traços de luz 
surgidos nas trevas, figuras insólitas, humor ou qualquer outra ferramenta que rompesse com 
essa monotonia e a negatividade. Para exemplificar o uso da leveza, podemos recorrer à própria 
ficção calviniana, como propomos fazer analisando o romance O barão nas árvores (1957). A 
história de um menino que decide passar o resto de sua vida sobre árvores, negando seu 
pertencimento à sociedade, por si só apresenta uma imagem de elevação física, constante 
desafio à lei da gravidade. Soma-se a isso o tom fabular que o narrador assume, a ironia na 
construção dos demais personagens e, por fim, a qualidade insólita do protagonista, que 
gradualmente afasta-se da representação do mundo real e integra-se a um ambiente oposto, 
maravilhoso: a floresta. Em seguida, buscaremos os pontos de encontro e divergência desse 
livro com uma narrativa brasileira mais recente, O menino que se trancou na geladeira (2004), 
de Fernando Bonassi, e seus métodos de alcance da leveza. Novamente deparamo-nos com uma 
narrativa lúdica e irônica, também protagonizada por um menino que não encontra seu lugar na 
comunidade em que nasceu. Assim como aconteceu com o personagem calviniano, a fuga dessa 
criança para a geladeira, um lugar mágico, é uma jornada de autoconhecimento que lhe confere 
autonomia sobre seus próprios atos. Em ambos os casos, a leveza não atua como evasão da 
realidade, mas como breve distanciamento, fundamental para melhor compreensão daquilo que 
existe no interior e ao redor do ser humano. 
Palavras-chave: Italo Calvino. Fernando Bonassi. Leveza. Insólito. 
 

Assim como as demais artes, a literatura caminha ao lado de conflitos de poder 

que envolvem a sociedade e de indagações subjetivas do indivíduo, havendo momentos 

em que se apropria e outros em que se afasta do caos em sua representação humana. O 

afastamento, contudo, nem sempre significa uma evasão do contexto em que se 

encontram seus autores, podendo ter justamente o propósito inverso, isto é, apresentar 
                                                           
1 Doutoranda em Estudos Literários na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e bolsista da CAPES. 
Mestra em Estudos Literários pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), graduada no curso de 
Letras com habilitação em Português e Literaturas de Língua Portuguesa pela Universidade Estadual do 
Norte do Paraná (UENP), Campus Jacarezinho. 
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uma nova forma de se enfrentar a realidade. Exemplo disso foi a abordagem ficcional de 

certos tabus, como a necrofilia, o incesto e a sensualidade excessiva, por meio de 

elementos insólitos durante o século XIX. Em sua Introdução à Literatura Fantástica, 

Tzvetan Todorov (2004, p. 168-169) comenta que tais temas escapavam da censura 

institucionalizada somente quando apresentados sob a máscara de vampiros, diabos e 

outros elementos sobrenaturais, deixando de ser tratados exclusivamente pela literatura 

somente após o advento da psicanálise, quando então passaram a ser investigados e 

discutidos com relativa abertura na sociedade. 

Foi a percepção dessa capacidade que a literatura tem de figurar a realidade de 

diversos modos que norteou a produção ficcional de Italo Calvino (1923-1985). No 

artigo “Calvino 1956: tre libri e la fine del mondo”, a especialista em literatura italiana 

Francesca Serra comenta sobre o processo de autoconhecimento do escritor quanto a seu 

tom de narrativa fabuloso, que o diferenciava dos colegas literatos contemporâneos, 

envolvidos com a corrente neorrealista2. Por meio de experiências de vida e de leitura, 

Calvino compreendeu, ainda na primeira metade de sua carreira literária, a liberdade 

que imagens insólitas têm de exprimir verdades e inspirar pessoas, prestando valiosa 

contribuição na luta pela transformação da sociedade e do indivíduo: “construir um 

sonho sem refugiar-se na evasão [...]. Melhor lição, poética e moral, as fábulas não 

poderiam nos dar” (CALVINO, 1992, p. 37)3. As fábulas de que fala Calvino são as 

histórias de tradição oral da cultura italiana, das quais ele havia realizado um trabalho 

de coleta, registro, tradução e reescrita que resultou em Fábulas italianas (Fiabe 

italiane, 1956). Segundo Serra (2011, p. 6), tais textos muito influenciaram o estilo de 

linguagem do autor, caracterizado pela objetividade e pelo diálogo entre a realidade 

imediata e a fantasia. 

Décadas mais tarde, procurando definir sua própria ficção, Italo Calvino (2002, 

p. 15) resumiria seus vários conteúdos e estilos como uma tentativa de amenizar a 

inércia e a mortificação que muitas vezes imperam na literatura enquanto esta é reflexo 

do peso de viver: “esforcei-me por retirar peso, ora às figuras humanas, ora aos corpos 

                                                           
2 O Neorrealismo foi um movimento artístico surgido após a Segunda Guerra Mundial, inicialmente no 
cinema, que buscava revelar a nação escondida pelos anos do fascismo e das guerras. Caracterizou-se pela 
linguagem econômica, pelo regionalismo e, principalmente, pelas cruas imagens de violência, que tinham 
por objetivo conscientizar a população e motivá-la a engajar-se politicamente.  
3 Em um tópico do primeiro capítulo de nossa dissertação, comentamos sobre esse período em que 
Calvino pensava ter de escolher entre o realismo e a fantasia, o engajamento social e seu estilo autêntico 
de escrita. GOMES, Natalia Guerra Brisola. Italo Calvino, o experimentalista engajado. In: ______. 
Ficcionalização histórica e insólito em Os nossos antepassados de Italo Calvino. 2016. 111p. Dissertação 
(Mestrado em Letras) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2016. p. 15-31. 

6795

Ana
Pencil



3 
 

celestes, ora às cidades; esforcei-me sobretudo por retirar peso à estrutura da narrativa e 

à linguagem”. Assim é introduzida a leveza, primeira das Seis propostas para o próximo 

milênio (Lezioni americane: Sei proposte per il prossimo millennio, 1988), série de 

conferências que o autor pretendia ministrar na Universidade de Harvard, em 

Cambridge, entre os anos de 1985 e 1986, mas que não chegaram a ocorrer devido a seu 

falecimento. Esse conjunto de estudos, desenvolvido num momento de questionamentos 

gerais quanto ao futuro dos livros e da literatura, dispõe-se a destacar valores que, para 

Calvino, garantiriam a persistência dessa arte nos tempos vindouros. Para vislumbrar o 

futuro, as palestras buscam exemplos no passado, elencando grandes nomes da literatura 

italiana e universal. Na lição sobre a leveza, são citados Ovídio, Eugenio Montale, 

Guido Cavalcanti, Lucrécio, Cervantes, Shakespeare, Boccaccio, Rabelais e Kafka, 

entre outros, de cujas produções são levantados efeitos de leveza, atingidos por meio de 

imagens de levitação, traços de luz surgidos das trevas, figuras insólitas, humor ou 

qualquer outra ferramenta que rompesse com a monotonia e a negatividade. O objetivo 

era sempre combater o peso com que eram representados os eventos humanos íntimos 

ou sociais, em sua natureza graves e melancólicos. 

Evidentemente, Calvino recusa qualquer associação da leveza à fuga de questões 

que atormentam a humanidade. Pelo contrário, seria ela uma forma de melhor se 

observar o contexto do indivíduo, proporcionando uma distância necessária para que se 

amplie a visão do problema. Tanto é assim que o autor diferencia essa leveza reflexiva 

de qualquer entendimento que pudesse aproximá-la da frivolidade, enquanto “aquela 

que muitos julgam ser a vitalidade dos tempos, estrepitante e agressiva, espezinhadora e 

estrondosa, pertence ao reino da morte” (CALVINO, 2012, p. 24). A leveza por ele 

defendida é, por vezes, associada à aparente gravidade do poeta-filósofo, que se desliga 

do estado imediato do mundo ao seu redor, num “salto ágil e imprevisto” (CALVINO, 

2012, p. 24), para refletir sobre ele com maior clareza. O elemento configura-se de 

modo que permite até mesmo a utilização do humor nos moldes de ironia melancólica. 

Tem-se, portanto, a abertura para a crítica social, efetuada em um confronto silencioso, 

mas de objetivos muito claros: “A leveza para mim está associada à precisão e à 

determinação, nunca ao que é vago ou aleatório” (CALVINO, 2012, p. 28). 

Escrito ainda naquele momento em que Calvino encontrava meios diversos aos 

do Neorrealismo para se alcançar uma literatura engajada, O barão nas árvores (Il 

barone rampante, 1957) é um dos melhores exemplos da utilização calviniana da 

leveza. O romance é protagonizado pelo barão Cosme Rondó, que na infância decidiu 
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tomar certa distância da sociedade e de suas imposições, vivendo sobre as árvores pelo 

resto da vida. Contudo, não se trata da história de um misantropo, pois a excentricidade 

do personagem caminha junto com os acontecimentos históricos que o cercam (desde os 

anos precedentes à Revolução Francesa até o início da Restauração). Como confirmação 

da teoria de Italo Calvino, o afastamento do personagem se fez necessário para que este 

pudesse estender um olhar abrangente sobre as pessoas e os fatos, “assim como é 

vocação do poeta, do explorador, do revolucionário” (CALVINO, 2014, p. 13), na 

explicação do autor em nota introdutória. O enredo em si torna-se uma afirmação da 

ideia de Calvino de que, ao se afastarem da realidade imediata, as narrativas insólitas 

ampliam-se na leitura do mundo, na criticidade e na atemporalidade. 

O mesmo efeito de aprofundamento da criticidade e da compreensão do mundo 

pelo afastamento é buscado pelo romance contemporâneo O menino que se trancou na 

geladeira (2004), de Fernando Bonassi (1962-). Ao invés de se voltar para um passado 

distante, como fez Italo Calvino ao ambientar sua história nas últimas décadas do século 

XVIII, o escritor brasileiro parece criar um futuro nacional distópico, em que os 

problemas de nossa época se agravaram. Apesar de manter conflitos semelhantes aos 

vividos na atualidade e não indicar datas, a ficção dá pistas de uma distância temporal 

de alguns séculos, suficiente para que ocorressem significativas mudanças na língua, na 

cultura e na memória de fatos históricos, cada vez mais remotos (em certa altura, o 

protagonista estuda um acontecimento que muito se aproxima da corrida espacial 

ocorrida durante a Guerra Fria e que envolvia dois países: os Estados Suínos e a Frente 

Rústica, como veremos adiante). Ainda assim, em muitos pontos a narrativa de Bonassi 

aproxima-se de O barão nas árvores: ambos criam uma atmosfera de conto maravilhoso 

com a presença de elementos insólitos, protagonistas infantis que decidem fugir do 

sofrimento e tipos sociais caricaturados por personagens secundários. 

Há também em ambos a abertura para reflexões metanarrativas, visto que os 

narradores, cada um à sua maneira, constantemente interrompem os fatos para expor 

suas opiniões ou relembrar suas atividades de escrita. Em O barão nas árvores, quem 

conduz a história é Biágio, o irmão mais novo de Cosme, que, já adulto, recorre a suas 

próprias lembranças de infância, a relatos incoerentes do protagonista e a depoimentos 

de outros moradores do vilarejo de Penúmbria para formular a história contada, uma 

espécie de biografia do Barão que a todo tempo tenta ser legitimada pela menção a 

datas, fatos e nomes históricos. O narrador parece assumir certo ar formal e descritivo 
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desde nas primeiras frases do livro, como que para garantir ao leitor que este poderia 

confiar em sua memória:  

 
Foi em 15 de junho de 1767 que Cosme Chuvasco de Rondó, meu 
irmão, sentou-se conosco pela última vez. Lembro como se fosse hoje. 
Estávamos na sala de jantar da nossa vila de Penúmbria, as janelas 
enquadravam as densas ramagens do grande carvalho ílex do parque. 
Era meio-dia e, seguindo antiga tradição, a família ia para a mesa 
naquele horário (CALVINO, 2014, p. 96). 

 
Apesar dessa aparente precisão, Biágio afirma em vários pontos que sua 

narrativa baseia-se unicamente em memórias e fantasias, apontando a subjetividade de 

um narrador que, além de tudo, pode ser influenciado pelo parentesco próximo que tem 

com o protagonista. O menino que se trancou na geladeira, por sua vez, apresenta um 

narrador observador, que não se envolve diretamente com os fatos e repetidamente 

denomina a narrativa como um romance-reportagem, mas que mesmo assim expressa 

seu posicionamento e seus sentimentos em relação ao que conta: “Ridículo, mas este 

romance-reportagem está longe de ser uma comédia, infelizmente” (BONASSI, 2004, p. 

67). Há o adicional de que, embora assuma “o compromisso de mostrar tudo” 

(BONASSI, 2004, p. 45, grifo do autor), o narrador, representando os editores do 

romance-reportagem, insiste em mostrar submissão às regras do autoritário governo da 

Civilização Brasileira, que podem distorcer os fatos como bem entenderem: 

 
Não conhecemos os detalhes desse tipo de experiência, pois coisas do 
gênero eram controladas estreitamente pelo SCI (os editores deste 
romance-reportagem informam que o acesso aos AMs, Arquivos 
Mortos, da Guerra Civil da Civilização Brasileira daquela época 
foram proibidos aos pesquisadores dessa, sob a alegação mesquinha 
de que “o futuro até pode pertencer a Deus, mas o passado, esse 

pertence aos homens poderosos”) (BONASSI, 2004, p. 83) 
 

A aparente submissão do narrador ao governo denuncia o abuso de poder que 

este tem sobre os cidadãos, mantendo uma rígida censura de suas atividades artísticas e 

cotidianas. Desse modo, o leitor é levado a uma reflexão não apenas sobre esse artifício 

utilizado em regimes ditatoriais para manipular a verdade, mas também, visto nomear-

se um romance-reportagem, sobre as deturpações de fatos que podem ocorrer na mídia 

em qualquer contexto, mesmo que democrático. O despotismo apresentado em O 

menino que se trancou na geladeira é tão intenso que parece absurdo e, somado a uma 

linguagem carregada de ironia, gera um riso amargo no leitor: “a escassa água limpa 

que havia era racionada somente para os Ricos que podiam lavar a calçada, os carros 
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importados e regar os jardins suspensos” (BONASSI, 2004, p. 213). Esse humor 

melancólico é descrito por Italo Calvino (2012, p. 32) como característico da leveza: 

“Assim como a melancolia é a tristeza que se tornou leve, o humor é o cômico que 

perdeu peso corpóreo [...] e põe em dúvida o eu e o mundo, com toda a rede de relações 

que os constituem”. 

Apesar de seu humor atingir a leveza, o romance de Bonassi não mantém essa 

propriedade no estilo de linguagem, mesmo sendo coloquial e cheio de expressões 

populares, de forma que poderíamos pensar tornar sua leitura bastante tranquila. Ocorre 

que as constantes interrupções do narrador entre parênteses e as longas siglas que 

reforçam ironicamente a burocracia da sociedade descrita (USÉIBIS, Unidades 

Sintéticas de Educação de Base do Sistema Educacional do Governo Nacional, por 

exemplo) arrastam a narrativa, que fica ainda mais sobrecarregada pela excessiva 

utilização de jogos semânticos e lexicais: “Nessa época... e há épocas que são épicas e 

épocas que são poucas” (BONASSI, 2004, p. 36). O estilo de O barão nas árvores é o 

oposto: breve e objetivo, ainda que sempre descrevendo a natureza que cercava Cosme, 

consegue exprimir em sua construção sintática a leveza que o próprio Calvino defendia.  

Guardadas as diferenças de estilo, podemos notar entre os livros uma crítica à 

sociedade feita de maneira muito semelhante, partindo das curiosas crianças 

protagonistas para desenhar um sistema de ensino falido, que os obriga a serem 

autodidatas para encontrarem respostas a seus questionamentos sobre o mundo. Nos 

dois casos, as instituições de ensino são ligadas à religião: Cosme é aluno de um abade 

de conhecimentos bastante limitados e acaba invertendo a situação dando aulas a seu 

mestre: 

 
Agora era ele quem procurava o abade Fauchelafleur para as lições, 
para que lhe explicasse Tácito e Ovídio, os corpos celestes e as leis da 
química, mas o velho padre, além de um pouco de gramática e uma 
dose de teologia, afogava-se num mar de dúvidas e de lacunas, e 
perante as questões do aluno alargava os braços e erguia os olhos para 
o céu. 
– Monsieur l’abbé, quantas mulheres se pode ter na Pérsia? Monsieur 

l’abbé, quem é o vigário Savoiardo? Monsieur l’abbé, poderia me 

explicar o sistema de Lineu? 
– Alors... Voyons... Maintenant... – começava o abade, depois se 
perdia, e não ia adiante. 
Mas Cosme, que devorava livros de todo tipo [...], tinha sempre 
alguma nova história para contar. Sobre Rousseau, que passeava 
colhendo ervas pelas florestas da Suíça, sobre Benjamin Franklin, que 
pegava raios com as pipas (CALVINO, 2014, p. 192-193). 
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 Em O menino que se trancou na geladeira, essa relação é feita de modo 

bastante sutil, mas nem por isso menos claro, ao denominar as escolas como Templos 

Educacionais (BONASSI, 2004, p. 63), termo de carga religiosa repleta da ideia de 

respeito e autoridade – total oposto às injustiças e à ineficiência que se encontravam 

nesses locais. Apresentamos dois trechos do romance de Bonassi, o primeiro 

demonstrando a capacidade de aprendizagem do... “menino” e o segundo apontando, 

com intensa ironia, o conteúdo obsoleto das aulas que o desinteressavam. Nesse último 

excerto, quem lhe pede que exponha o conteúdo passado na escola é Milâine, 

personagem também criança que é impedida de frequentar a instituição. 

 
Por força da visão constante dessas imagens tecnológicas nos selos, 
o... “menino” queria sê-lo e desenvolveu uma acurada desenvoltura 
nos assuntos cósmicos. Conheceria desde astronomia antiqüa do 
Egíypzio até as últimas imagens da sonda Vicious Five, passando 
pelas fabulações catholíycas de outros mundos, por estrelas, nebulosas 
e galáxias, bem como planetas secos, vermelhos ou simplesmente 
gasosos. [...] Nessa pesquisa pura ele descobriu por exemplo que, 
embora os Estados Suínos tivessem desenvolvido os melhores 
foguetes propulsores [...], era a Frente Rústica que aperfeiçoara as 
melhores células e cédulas de sobrevivência e reciclagem, pois 
praticamente tudo de primeira mão faltava em seu projeto espacial, 
além da Máphia local ter víyerba isenta de taxas e demais impostos 
para invertir (BONASSI, 2004, p. 75-76). 
Sequiosa, ela [Milâine] pedia ao... “menino” que lhe descrevesse as 

aulas, em todos os detalhes, de forma a que pudesse sugar tudo o que 
ele aprendera. A questão é que o... “menino” não apenas não aprendia 

nada como não prestava atenção. A nova solução encontrada por ele 
foi a mesma de sempre: mentir. Por gestos compenetrados e luxações 
da expressão facial, mentia que a matemática era precisa e que a física 
era newtoniana; mentia que a língua que se falava era a mesma usada 
nos vestibulares; mentia que os estudos cívicos promoviam a paz 
sobre a terra, omitindo os atentados das Prefeituras Fundamentalistas 
(BONASSI, 2004, p. 90). 

 
No que diz respeito ao insólito, os romances aqui analisados em muito se 

diferenciam, apesar de ambos conseguirem realizar o efeito de distanciamento, como já 

dissemos. Em O barão nas árvores, o protagonista vive a inusitada, porém realizável, 

experiência de morar sobre os galhos das árvores. Contudo, conforme Cosme foi 

amadurecendo, essa tarefa tornou-se cada vez mais complexa, devido ao respeito que 

deveria obter das demais pessoas por conta de seu título de barão e também à sua 

mobilidade, que se reduzia à medida em que envelhecia. Junto a isso, o personagem 

tornou-se uma espécie de lenda para as demais pessoas, que passaram a lhe atribuir 

habilidades sobre-humanas. Gradativamente, o espaço da floresta e, com ele, Cosme, 
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tornaram-se maravilhosos, opondo-se à realidade representada pelo vilarejo de 

Penúmbria e seus moradores.  

Em O menino que se trancou na geladeira, por sua vez, todos os espaços, cidade 

e Deserto, são insólitos enquanto caricaturas grosseiras da violência e do caos de nossa 

sociedade: no Hospital Público em que nasceu, por exemplo, o... “menino” foi retirado 

do ventre da mãe a facadas, no intervalo em que a equipe médica aproveitava para 

comer pão com manteiga, com “o mesmo instrumento perfurocortante previamente 

mergulhado na margarina sem colesterol ruim, uma pavorosa faca de serra” (BONASSI, 

2004, p. 13). Apesar de essa cena ser apresentada pelo narrador como lenda, toda a 

história é carregada de violência e caos, nunca questionados pelos personagens. 

Segundo nomenclatura de Todorov (2004, p. 60), chamamos de maravilhoso o texto 

insólito cujos “elementos sobrenaturais não provocam qualquer reação particular nem 

nas personagens, nem no leitor implícito”. Além desse ambiente decrepitamente 

mágico, o fato de o protagonista ser chamado apenas de... “menino” ou, posteriormente, 

Menino relembra os contos de fada, em que nomes como João ou Maria não carregavam 

qualquer marcar de pessoalidade, sendo apenas uma forma usual de denominar os 

personagens de diversas histórias, representantes da infância de modo geral. Mas o 

insólito também realiza-se na construção do texto, gerando a todo momento 

concretizações de expressões populares que, com o uso, haviam deixado de ser vistas 

por nós em seu sentido literal. É o caso do trecho: “Ali, com a ajuda de um ventilador, o 

Pai do... “menino” espalhou tudo o que pensava de pior” (BONASSI, 2004, p. 26). 

 Apesar dos espaços insólitos de O menino que se trancou na geladeira, quando 

pensamos nos cenários relacionados às experiências do... “menino” vemos uma clara 

representação da gravidade, e não da leveza: enquanto Cosme sobe nas árvores e 

praticamente voa saltando dentre os galhos desde as primeiras páginas, o protagonista 

de Bonassi passa a primeira metade da história sofrendo com a violência, a orfandade, a 

fome, a miséria e os sistemas de saúde e ensino falidos. Em todo momento ele anda, 

mantendo sempre os pés no chão; chega a invejar os astronautas, que podem levitar e 

ignorar o mundo que deixaram para trás (BONASSI, 2004, p. 77), mas nem por isso 

consegue se libertar do peso que o prende à terra. Na segunda metade da trama, ele 

descobre o Deserto e, por fim, decide refugiar-se numa geladeira, que adapta às suas 

necessidades físicas, como locomoção e alimentação. O eletrodoméstico faz total 

oposição ao refúgio natural do personagem calviniano e continua por manter o então 

Menino agarrado ao solo. Dentro dele, o personagem encontra a proteção que tanto 
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sonhara e passa a ser notado pela sociedade, mas também se torna moralmente 

corrompido e acaba tendo que se despedir de sua infância. 

O protagonista de O barão nas árvores também enfrenta, em certo momento, a 

despedida da infância, mas parece, ao contrário do Menino, se tornar cada vez mais 

nobre e justo. Quanto a seu destino, a narrativa abre possibilidade para duas 

interpretações, uma bastante ligada à leveza. Estando Cosme já bastante debilitado pela 

idade, eis que, em certa ocasião, ele e os penúmbrios próximos à árvore em que se 

encontrava observaram o voo de um balão que se afigurou sobre eles. Repentinamente, 

um vento fez com que os aeronautas perdessem o controle da condução, que rumou para 

o mar. Nesse instante, dando “um salto daqueles que costumava dar em sua juventude” 

(CALVINO, 2014, p. 312), o barão agarrou-se à âncora que inutilmente tinha sido 

lançada ao ar pelos pilotos, em uma tentativa de salvação. O peso extra de Cosme deu 

impulso ao balão para que conseguisse aterrissar na outra margem do golfo, porém, 

antes que a nave pousasse, o personagem desapareceu. Em meio a tantas pessoas que 

acompanhavam o voo de Cosme sobre o mar, nenhuma testemunhou sua queda na água. 

Enfim, ainda que tenham erigido um monumento em sua homenagem no jazigo da 

família, sua inscrição é ambígua: “Cosme Chuvasco de Rondó – Viveu nas árvores – 

Amou sempre a terra – Subiu ao céu” (CALVINO, 2014, p. 313). Nada impede que o 

“céu” citado seja entendido em seu sentido literal, e não no metafórico relacionado a um 

destino bem-aventurado após a morte. Se consideradas todas essas pistas da narrativa, 

torna-se admissível a suposição de que o barão tenha simples e miraculosamente se 

dissipado no ar. 

Podemos concluir que é possível encontrar, como supôs Italo Calvino, alguns 

artifícios da leveza neste representante da literatura do terceiro milênio que destacamos, 

O menino que se trancou na geladeira, mas, ao menos neste caso, tal característica não 

conseguiu se separar da violência e da miséria que conferem gravidade ao mundo tal 

qual havíamos visto em O barão nas árvores. É preciso destacar, contudo, que Calvino 

não condenava o peso que simultaneamente encontramos em Bonassi – e em grande 

parte da literatura contemporânea: “não poderemos admirar a leveza da linguagem se 

não soubermos admirar igualmente a linguagem dotada de peso” (CALVINO, 2012, p. 

27). Ainda assim é interessante observar como narrativas que dialogam tanto entre si 

como estas aqui analisadas tratam de assuntos muito próximos com abordagens e 

linguagens diferentes. A literatura se mostra capaz de superar barreiras temporais e 
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geográficas para assumir um caráter universal e atemporal, mas preservando as 

vivências e as escolhas de cada autor. 
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FISSURAS DO HOMEM, FISSURAS DE GÊNERO: CONSIDERAÇÕES A 
RESPEITO DE OBJECTO QUASE, DE JOSÉ SARAMAGO 

Angélica Maria Santana Batista (UERJ) 

Flavio García (UERJ) 

 

Este trabalho tem como objetivo principal demonstrar a emergência do insólito como uma 
estratégia de ressignificar as fronteiras existentes entre os chamados gêneros literários. A 
tradição crítica já estudou alguns gêneros presentes na literatura ocidental. No entanto, sabe-se 
que a produção ficcional é fugidia e a simples estruturação de gêneros não é mais uma resposta 
para as questões que os textos evocam. Um exemplo claro da impossibilidade de classificação é 
a obra Objecto Quase (1978), do autor português José Saramago. É a reunião de seis contos que 
exploram o insólito e retratam a absurdidade da existência do homem, além de retomar o 
passado mítico esvaziado de seu poder mágico (o que seria uma negação do maravilhoso e da 
magia). Deste modo, fazer um estudo sobre as narrativas escritas no século XX vinculadas a um 
imaginário que lida com a irrupção de elementos extraordinários ou sobrenaturais no enredo 
ficcional se faz necessário para que seja traçada uma “cartografia” em que sejam delineados e 

apontados a emergência do efeito insólito como resposta e metamorfose ficcional do contexto 
de produção do autor escolhido. 

Palavras-chave: José Saramago. Objecto Quase. Narrativa curta. Insólito. 

 

Confia-se no cotidiano, compreensível. Desde sempre, regras e modos de viver 

são maneiras de constituir e provar a existência. Milhares de anos atrás, éramos 

coletores e caçadores aterrorizados com o mundo hostil e inventamos lendas e histórias 

tentando explicar quem somos e de onde viemos. Por isso, não há nenhuma cultura sem 

as histórias da criação do mundo e do homem.  Atualmente, talvez tenhamos histórias 

mais “complexas”, mas a necessidade de ordenar o caos talvez seja a mesma.  

Nossas cidades se originaram como uma maneira mais eficiente para a 

comunidade crescer. Talvez, para nossos antepassados, a união pudesse controlar (ou 

conter) as forças do desconhecido: da simples convivência familiar, os territórios 

conquistados pelo homem acabaram por ser símbolos de sua importância. A invenção 
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da geometria, da matemática e da linha reta pode ser interpretada como resposta a falta 

de ordenação da natureza: o homem começou a construir um mundo mais palpável, 

mesmo que, paradoxalmente, estivesse imerso em uma ordenação mágico-religiosa. 

Para Bauman: 

para o homem e a mulher pré-modernos, verdade e realidade, 
combinadas numa só, eram produto da intenção de Deus, encarnada de 
uma vez para sempre na forma de Criação de Deus. Fora concedida 
desde o momento da criação e, portanto, não requeria nada além de 
respeitosa contemplação, quando muito um estudo cuidadoso. A 
determinação, a obviedade, a natureza atribuída e imutável do lugar de 
cada homem ou mulher na cadeia do ser, tudo sugeria tal 
entendimento do mundo – como consumação de uma intenção supra-
humana, divina. (1998, p.154) 

Pensar nas cidades, com suas ruas sinuosas e seus setores pretensamente 

definidos, é pensar na tentativa do homem em construir algo somente dele.  A divisão 

de espaços (casa, rua, estrada, reinado e etc) com tarefas e representatividade próprias, 

foi importante para o crescimento e propagação das culturas como um todo. A partir da 

benção de seres benevolentes, obtivemos o direito de intervir na geografia da terra, de 

retirar nosso sustento dos mares, de aprisionar animais e de guerrear com nossos 

inimigos (também instados por outros seres imateriais).  Dessa forma: 

Supostamente, trata-se de contemplarmos a glória de Deus, e 
participar nela, diferentemente das galinhas, que não são parte da 
glória do coq au vin. O mesmo se aplica ao serviço prestado a um 
estado, um movimento ou uma revolução. As pessoas podem acabar 
por sentir, quando são parte de algo mais vasto, que é também parte 
delas. Preocupam-se menos com o que lhes é peculiar, mas 
identificam-se suficientemente com o empreendimento mais vasto 
para se sentirem realizadas ao desempenhar o seu papel. (NAGEL, 
snb) 

Com o tempo, ficamos mais “confiantes”: diques, pontes, aterramentos, navios 

e outros elementos aumentaram nossa zona de atuação e a terra deixou de ser aterradora, 

bastava ter bons olhos (e certas ferramentas) para decifrá-la.  Formou-se então a ilusão 

da possibilidade de domar o mundo: tal pensamento “iluminou” o homem e a 

imutabilidade da natureza tornou-se apenas um fraco empecilho para a razão humana. 

Ironicamente, a metodologia científica transformou-se com o tempo em uma verdade 

filosófica (com todos os perigos de tal afirmação) e o ser humano, desconfiado da 

existência de uma presença supra-humana, começou a instituir o real e o científico e, a 

partir de conceitos nem sempre confiáveis, começou também a depreciar o irreal, 
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mágico ou pura ficção. De certa forma, o familiar tornou-se mais nítido e o hábito de 

viver, mais confortável; 

Mesmo assim, dentro de nossas muralhas e fronteiras, os terrores do 

desconhecido e do sobrenatural continuaram a nos desestabilizar. O absurdo espreita os 

momentos mais íntimos e singelos. O familiar pode se tornar um gatilho para o 

mergulho no absurdo. Tocados pela luz da ciência e da verdade, temos ainda o vazio e a 

dúvida como companheiros. Cercados por instrumentos e luzes artificiais, consolamo-

nos muito mal com as sombras da caverna. E aí, quando o inusitado ocorre, 

perguntamo-nos: o que estamos fazendo aqui? Por que continuamos a procurar 

respostas? 

Toda resposta é uma tentativa pífia de ordenar algo. Logo, talvez seja 

interessante caminhar pelas perguntas. 

O sentimento absurdo e a arte 

Aquilo que é familiar é confortante. Um universo ordenado aponta para certo 

sentido para a vida. O homem deixa de se sentir estrangeiro e habitua-se a viver o 

cotidiano. No entanto, com o declínio das crenças – em que “tudo o que é sólido 

desmancha no ar” e os halos são retirados de homens e mulheres, ou seja, “a vida se 

torna inteiramente dessantificada” (BERMAN, 2007, p.140) –, o absurdo se mostra com 

mais força e o caos verdadeiro da existência “trouxe em si a semente de uma arte 

caótica na aparência, por vezes abstrata, parecendo não ter nenhum objetivo e não 

propondo nada, senão a própria desesperança” (PALLOTTINI, 2015, p.148-149). 

A arte denuncia o absurdo demonstra o conflito “entre o mundo das 

personagens (leia-se do autor) e o mundo real, concreto, atual, em que, a despeito de 

tudo, vivemos” (PALLOTTINI, 2015, p.149). As personagens são inseridas em 

situações exemplares da falta de comunicação entre os homens e o mundo. O absurdo se 

coloca como uma verdade óbvia não enxergada por muitos incautos. Como um 

sentimento, pode ser identificado na arte em várias produções, não apenas no chamado 

Teatro do Absurdo, que tem em seu cerne o “repúdio da linguagem como instrumento 

de expressão das mais profundas camadas da significação” (ESSLIN, 1968, p. 278). 

Ora, o absurdo é expresso também como um sentimento de futilidade da vida. Logo, 

não é possível exprimir de verdade o drama humano, apenas identifica-lo. Tal paradoxo 
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– expresso em um mundo de lógica invertida, desligado da realidade, imerso em sonhos 

e brumas, parecido como um pesadelo cíclico e eterno –transparece em várias obras 

artísticas. 

A cidade: resposta ao absurdo. A ficção: fissura da cidade 

O absurdo está na coexistência entre o homem e o mundo. A consciência do 

homem traz à tona a absurdidade e a gratuidade de sua existência. O homem, consciente 

de sua curta existência em um universo que não domina, constrói paredes, muros e 

cidades para se prevenir. A cidade se transforma na resposta “lógica” do homem para o 

mundo sem regras. Além disso, sua construção e manutenção oferecem distrações 

necessárias e imediatas.  

Espaço construído como defesa, a cidade atribui papéis bem definidos a cada 

indivíduo. Tais papéis auxiliam a “levantar-se, bonde, quatro horas de escritório ou 

fábrica, refeição, bonde, quatro horas de trabalho, refeição, sono, e segunda, terça, 

quarta, quinta, sexta e sábado no mesmo ritmo, essa estrada se sucede facilmente a 

maior parte do tempo” (CAMUS, 2014, p.27). Os atos de uma vida mecânica embotam 

a consciência, no entanto,  

O cansaço está no final dos atos de uma vida mecânica, mas inaugura 
ao mesmo tempo o movimento da consciência. Ele a desperta e 
desafia a continuação. A continuação é o retorno inconsciente à 
mesma trama ou o despertar definitivo. No extremo do despertar vem, 
com o tempo, a consequência: suicídio ou restabelecimento. Em si, o 
cansaço tem alguma coisa de desanimador. Aqui, eu tenho de concluir 
que ele é bom. Pois tudo começa com a consciência e nada sem ela 
tem valor. Essas observações não têm nada de original. Mas são 
evidentes: por ora isso é suficiente para a oportunidade de um 
reconhecimento sumário das origens do absurdo. A simples 
"preocupação" está na origem de tudo (CAMUS, 2014, p.27) 

Se a cidade entra em colapso, as distrações de uma vida mecânica perdem a 

força. Tal colapso força o homem a ressignificar seu cotidiano e, perigosamente, o 

mundo e o homem podem se encarar. A ruína de uma cidade transforma-se na ruína do 

homem. 

Por outro lado, a cultura contemporânea está imersa em uma realidade em que 

“ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, 

crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor – mas ao mesmo 

tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos” 
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(BERMAN, 1987, p.15). A ficção se torna, assim, uma força pulsante que corrói os 

muros da cidade. Indica a falha do certo e do mecânico. Ora, estar diante de um texto 

ficcional é aceitar de antemão que a ficção – “o universo encenado pelo texto: a história, 

as personagens, o espaço-tempo” (REUTIER, 2002, p.27) – é uma verdade à parte. É 

absolutamente normal e esperada a construção de uma realidade outra que, no entanto, 

“se apóia parasitamente no mundo real, que toma por seu pano de fundo” (ECO, 1994, 

p.99), considerando verdadeiros todos os acontecimentos encenados. Nisso está o 

caráter verossímil da literatura: 

O verossímil é a máscara que a literatura coloca para, através dela, 
construir-se. É o discurso que se assemelha ao discurso que se 
assemelha ao real. O verossímil une dois discursos diferentes, dos 
quais um se projeta sobre o outro, que lhe serve de espelho: é um 
efeito. Não tem sentido fora do discurso, o imaginário e o real 
implicam uma mesma coisa que é o verossímil. (JOSEF, 2006, p.186-
187) 

Dessa forma, todo texto ficcional instaura uma realidade reconhecida ou não no 

mundo circundante. Cidade e ficção, assim, são construções superficialmente 

paradoxais do homem. Enquanto a cidade é a resposta linear e confiável frente ao 

mutável mundo, o texto se coloca em primeiro lugar, em contraste superficial com a 

realidade referencial, já que “o ato poético autêntico engendra o real e esta recriação é 

condição básica para a existência de qualquer obra de arte” (JOSEF, 2006, p.167). 

Partindo desse princípio básico, ao se deparar com textos que extrapolam os limites 

convencionados do “real”, é possível classificá-los como realistas ou não realistas. A 

cidade então se aprofunda na ficção, mas não como defesa, mas como local de 

questionamento. 

Por conseguinte, o absurdo se instaura no texto ficcional não como destruição 

dos espaços “seguros” do homem, mas como a própria negação de segurança. Há certa 

má vontade em se erigir uma vida mecânica reconhecidamente submissa. Deve-se 

desconfiar da literatura, pois ela, ao contrário da cidade, não tem nada de inocente e 

confiável. 

Objetos quase comuns, quase pueris e quase bobos causam espanto e lançam o 

homem ao absurdo. Assim, Objecto quase, de José Saramago, rouba o canto da sereia 

engendrado pela cidade.  

Objecto quase: uma obra quase absurda 
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José Saramago foi autor de obras adultas e infantis, também foi teatrólogo, 

ensaísta, jornalista, dramaturgo, contista, romancista e poeta. Ganhador do Nobel e do 

prêmio Camões, é um dos responsáveis pelo reconhecimento internacional da literatura 

portuguesa contemporânea. A quantidade de textos na forma conto é pequena em 

comparação a outros gêneros que escolheu escrever e está nos livros Objecto quase 

(1978), O conto da ilha desconhecida (2006) e em uma antologia com outros escritores 

chamada Poética dos cincos sentidos (1994). As narrativas longas de José Saramago 

possuem uma certa continuidade temática om a produção curta, mas é perceptível um 

tratamento diferenciado na última, talvez pela necessidade de se condensar os temas e 

exacerbar a linguagem empregada.  

Na sinopse da obra, são citadas algumas características das narrativas. 

Consideradas absurdas, são escritas de forma a demonstrar a circlação incessante e 

distanciadas das mercadorias, ou seja, dos objetos quase humanos. Ao ler os textos, 

percebe-se que, no decorrer do século XX, há certa “mutação” do que se convencionou 

chamar de absurdo, ou seja, deve-se fazer a relativização do “gênero” absurdo, como já 

se faz no gênero Fantástico, visto que o último é, atualmente: 

uma nueva etapa em la natural evolución del género fantástico, em 
función de uma noción diferente de hombre y del mundo: el problema 
planteado por los românticos acerca de la dificuldad de explicar 
racionalmente el mundo, ha derivado em nuestro siglo hacia uma 
concepción del mundo como pura irrealidad.(ROAS, 2001, p.40) 

A postura do crítico espanhol David Roas não se dá como algo assente na 

história das teorias acerca o Fantástico. A literatura não é um amontoado de regras a 

serem seguidas, então é possível tratar de textos irrealistas de uma forma mais ampla. 

Dessa maneira, a diferenciação entre o real e o irreal na literatura de Saramago deve ser 

a base para se pensar nos textos que, agregados, podem ser indicativo da expressão do 

extrapolar do sentido de real com o intuito de problematizar a realidade e o absurdo. 

 O que conta na obra saramaguiana é o desvelar de objetos e situações 

cotidianas dando lugar ao assombro, já que “o mundo nos escapa porque volta a ser ele 

mesmo. Esses cenários mascarados pelo hábito tornam a ser o que são. E se afastam de 

nós” (CAMUS, 2014,p. 28). Desestabilizado o familiar, surge o absurdo. 

“O embargo”: o absurdo e o familiar 
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Como exemplo para o estranhamento advindo de objetos comuns como 

precursores do colapso do homem e da cidade, “O embargo” conta a história de um 

homem comum, imerso em seu cotidiano, que entra em seu carro para trabalhar, mas o 

veículo acaba sendo origem de vários problemas para a personagem. 

Logo nos primeiros parágrafos, o narrador apresenta a personagem principal 

em um dia muito comum 

Quando o despertador tocou, passadas duas horas, o quarto estava 
claro. Disse à mulher que não se levantasse, que aproveitasse um 
pouco mais da manhã, e escorregou para o ar frio, para a humidade 
indefinível das paredes, dos puxadores das portas, das toalhas da casa 
de banho. Fumou o primeiro cigarro enquanto se barbeava e o 
segundo com o café, que entretanto aquecera. Tossiu como todas as 
manhãs.  (SARAMAGO) 

Percebe-se aqui a representação de um cotidiano bem seguro e confiável. O 

homem está imerso em seu mundo perfeito, pois “este mundo, posso tocá-lo e julgo 

ainda que ele existe. Pára aí toda a minha ciência, o resto é construção” (CAMUS, 2014, 

p. 32). A personagem, no entanto, é surpreendida por uma cidade tomada por um 

nevoeiro 

O prédio parecia mais silencioso que de costume. Talvez do nevoeiro, 
pensou. Reparara que o nevoeiro era assim como uma campânula que 
abafava os sons e os transformava, dissolvendo-os, fazendo deles o 
que fazia com as imagens. Estaria nevoeiro. No último lanço de 
escada já poderia ver a rua e saber se acertara. Afinal havia uma luz 
ainda cinzenta, mas dura e rebrilhante, de quartzo. Na berma do 
passeio, um grande rato morto. E enquanto, parado à porta, acendia o 
terceiro cigarro, passou um garoto embuçado, de gorro, que cuspiu 
para cima do animal, como lhe tinham ensinado e sempre via fazer 
(SARAMAGO) 

Não será aqui refletida a presença do nevoeiro na obra de Saramago, mas seus 

leitores percebem este fenômeno como prenunciador do surgimento de algo insólito. 

Talvez por seu aspecto fugidio, de uma brancura enganosa e mortal, o nevoeiro aponta 

para a relativização do que é familiar: a cidade é tomada pela natureza e seus muros e 

fronteiras não são tão visíveis. No nevoeiro, é preciso caminhar com cuidado. 

Imerso na bruma, o automóvel estacionado surge metros depois, coberto de 

gotículas e “se não fosse o frio tanto, poderia dizer-se que transpirava como um corpo 

vivo” (SARAMAGO), dando pistas para o que vai acontecer no decorrer da narrativa. 

Ao ser ligado, ele começa a vibrar, em um “frêmito animal que percorria em ondas as 
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chapas da carroçaria e lhe fazia estremecer o ventre. Ao sinal verde, o automóvel 

pareceu serpentear, alongar-se como um fluido, para ultrapassar os que lhe estavam à 

frente” (SARAMAGO). No decorrer do parágrafo, a preocupação com um embargo 

mostra que a cidade também não está em seu estado normal. Os postos de gasolina estão 

cheios, não há gasolina para todos. Um clima de inquietação toma conta da narrativa: 

Se encontrasse um posto de abastecimento a funcionar, aproveitaria. 
Pelo seguro, com todas as voltas que tinha de dar nesse dia antes de ir 
para o escritório, melhor de mais que de menos. Este estúpido 
embargo. O pânico, as horas de espera, em filas de dezenas e dezenas 
de carros. Diz-se que a indústria irá sofrer as consequências (…) 

Ligou a rádio e apanhou um noticiário. Notícias cada vez piores. Estes 
árabes. Este estúpido embargo.(…) O diabo do carro tinha sete 

fôlegos. Talvez que por causa de toda esta confusão do embargo, tudo 
em pânico, os serviços desorganizados tivessem feito meter nas 
bombas gasolina de muito maior potência. Teria a sua graça 
(SARAMAGO) 

Sem gasolina, a cidade e o carro estão com problemas. Congestionamentos, 

filas, atrasos… a série de problemas queima mais gasolina e deixa a personagem 

irritada. Decide ir para o escritório, mas o carro dá uma guinada e vai para a fila do 

posto de gasolina novamente. Perplexo, o homem percebe não pode mais decidir para 

onde vai: 

Em redor de si, as estruturas do carro vibravam profundamente, não à 
superfície mas no interior dos aços, e o motor trabalhava com aquele 
rumor inaudível de pulmões enchendo e esvaziando, enchendo e 
esvaziando. Ao princípio, sem saber por quê, deu por que estava a 
traçar mentalmente um itinerário que o afastasse doutras bombas de 
gasolina, e quando percebeu o que fazia assustou-se, temeu-se de não 
estar bom da cabeça (SARAMAGO) 

Quando finalmente consegue chegar ao escritório, outro fato extraordinário: 

não consegue sair do automóvel:  

O cinto estava pendurado ao lado, tripa negra e mole. Disparate, 
pensou. Devo estar doente. Se não consigo sair, é porque estou doente. 
(...) Acendeu um cigarro, e de repente preocupou-se com o que diria o 
patrão se assomasse a uma janela e o visse ali instalado, dentro do 
carro, a fumar, sem nenhuma pressa de sair. Um toque violento de 
claxon fê-lo fechar a porta, que abrira para a rua. Quando o outro 
carro passou, deixou descair lentamente a porta outra vez, atirou o 
cigarro fora e, segurando-se a mãos ambas ao volante, fez um 
movimento brusco, violento. Inútil, Nem sequer sentiu dores. O 
encosto do banco segurou-o doce mente e manteve-o preso. Que era 
isto que estava a acontecer? Puxou para baixo o retrovisor e olhou-se. 
Nenhuma diferença no rosto. Apenas uma aflição imprecisa que mal 
se dominava. (SARAMAGO) 
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Desesperado, o homem sai de perto do escritório. Mesmo perplexo, não pede 

ajuda. Sente vergonha: 

O que estava a passar-se era absurdo. Nunca ninguém ficara 
preso desta maneira no seu próprio carro, pelo seu próprio carro. 
Tinha de haver um processo qualquer de sair dali. À força não podia 
ser. Talvez numa garagem? Não. Como iria explicar? Chamar a 
polícia? E depois? Juntar-se-ia gente, tudo a olhar, enquanto a 
autoridade evidentemente o puxaria por um braço e pediria ajuda aos 
presentes, e seria inútil, porque o encosto do banco docemente o 
prenderia a si. E viriam os jornalistas, os fotógrafos e ele seria 
mostrado metido no seu carro em todos os jornais do dia seguinte, 
cheio de vergonha como um animal tosquiado, à chuva 
(SARAMAGO) 

Em nenhum momento da narrativa há questionamento sobre o ocorrido: um 

automóvel prendeu o dono e é uma realidade irrefutável. O absurdo sentido pela 

personagem não é relacionado propriamente ao evento em si, mas sim o fato ter 

acontecido com ela. A destituição do papel cotidiano e mecânico do homem é o mais 

importante aqui. Sair do cotidiano, ser diferente, é perigoso e absurdo. 

Assim como o homem preso está uma bagunça – ele urina e chora dentro do 

carro – a cidade também está fora de si: carros amontoados em posições anormais nas 

ruas só atrapalham mais ainda sua vida. Começa a chover e vai para casa. A situação 

torna-se mais inaceitável quando procura a sua esposa: 

E viu o marido, naquele casulo quente e embaciado que o isolava do 
mundo, torcer-se todo no assento para sair do carro e não conseguir. 
Atreveu-se a agarrá-lo por um braço e puxou, incrédula, e não pôde 
também movê-lo dali. E como aquilo era horrível de mais para ser 
acreditado, ficaram calados a olhar-se, até que ela pensou que o 
marido estava doido e fingia não poder sair. Tinha de ir chamar 
alguém para o tratar, para o levar aonde as loucuras se tratam 
(SARAMAGO) 

Tomado pela vergonha, o marido resolve fugir. Teme o carro. Já não tem mais 

dinheiro e as bombas estão esgotadas. Não tem mais esperança. O carro o leva para 

longe. Em um terreno baldio, a gasolina acaba e assim termina a narrativa: 

O motor pareceu arrancar-se a si mesmo e arrastou o carro por mais 
vinte metros. Era outra vez estrada para lá daquele lugar, mas a 
gasolina acabara. A testa cobriu-se-lhe de suor frio. Uma náusea 
agarrou nele e sacudiu-o dos pés à cabeça, um véu cobriu-lhe por três 
vezes os olhos. Às apalpadelas, abriu a porta para se libertar da 
sufocação que aí vinha, e nesse movimento, porque fosse morrer ou 
porque o motor morrera, o corpo pendeu para o lado esquerdo e 
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escorregou do carro. Escorregou um pouco mais, e ficou deitado sobre 
as pedras. A chuva recomeçara a cair (SARAMAGO) 

O conto de José Saramago demonstra o perigo de se viciar na vida cotidiana. 

Objetos comuns, criados pelo homem, podem ser ferramentas para demonstrar nossas 

fraquezas e medos. Fatos assim desnudam o cotidiano e refletem o inegável “divorcio 

entre o homem e sua vida” (CAMUS, 2014, p. 21). Para a arte, erigir cidades e prédios e 

instrumentos não é o suficiente para camuflar o caráter ridículo do costume: o hábito de 

viver deve ser desmascarado.  

Não há na narrativa a construção de uma personagem tomada por sentimentos 

contraditórios. Talvez isso demonstre a força da absurdidade: frente a uma situação-

limite, a personagem sem nome não tem como lutar contra as forças que a levam. O 

absoluto se impõe e a razão se desintegra. Não há referências para conviver com o 

absurdo, então cabe ao homem (esfacelado e fraco) conviver com ele.  

O absurdo então não possui uma imagem delineada ou um conjunto de palavras 

prévias: ele repousa na profundidade trágica da existência humana. Cabe à arte 

apresentar quando ele é percebido. Assim, o que chamamos de nonsense, de absurdo, de 

irreal, de fantástico, é a certeza da impossibilidade de possuir certezas, ou seja, a arte 

com esta característica “ao tentar destruir os limites da lógica e da linguagem, ela 

investe contra as próprias muralhas da condição humana” (ESSLIN, 1968, p. 291).   
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONDIÇÃO ONTOLÓGICA DOS 

MORTOS-VIVOS1 

Aparecido Donizete Rossi (UNESP – FCL-Ar) 

 

Resumo: O que é um morto-vivo? Qual a condição ontológica dessa criatura nos loci ficcionais 
em que habita ou se manifesta? Qual o impacto semântico-interpretativo causado por sua 
presença nos cronotopos do insólito que lhe são (ou não) habituais? A partir de uma abordagem 
filosófica sobre esse tipo de personagem, e longe do intento de propor respostas engessadas ou 
previsíveis para as questões ora levantadas, pretende-se, nesta comunicação, apresentar uma 
reflexão mais aprofundada sobre a representação dos mortos-vivos nos reinos da ficção, 
reflexão que possa contribuir para um melhor entendimento das implicações significativas de 
sua ocorrência nos gêneros, modalidades e suportes ficcionais do insólito. 
Palavras-chave: Mortos-vivos. Insólito. Cronotopo. Ficção. Filosofia. 
 

 Mortos-vivos são personagens clássicas e recorrentes da ficção de terror. Sejam 

os fantasmas dos mortos que se manifestam no canto onze da Odisseia homérica, o 

espectro do pai de Hamlet caminhando pelas muralhas de Elsinore, o vampiro de Stoker 

e sua imensa prole (Vlads, Lestats, Blades etc.) ou os zumbis de The Walking Dead, 

essas criaturas povoam o imaginário coletivo ocidental e costumam ser peças-chave na 

composição de arquiteturas do medo eficientes. Pela recorrência, impacto no imaginário 

e plasticidade, são muito populares entre o público consumidor de ficção, seja em 

plataformas tradicionais (literatura, teatro, cinema, TV), seja em plataformas em 

ascensão (internet, graphic novel, videogame, role playing games (RPG), card games). 

Poder-se-ia, diante desses indicadores, tecer uma reflexão, aos moldes ou embasados 

pela Escola de Frankfurt em sua fixação obsessiva-compulsiva pela indústria cultural, 

sobre as implicações mercadológicas funestas impostas ou advindas da popularidade 

espetaculosa e especulativa dessas figuras, mas isso diria muito pouco sobre o que são, 

                                                           
1 O texto que ora se apresenta constitui parte integrante de um trabalho mais amplo intitulado 
“Resurrectum de Tenebris: o Lich na ficção”, publicado na Revista Abusões (nº. 1, v. 1, p. 122-154, 
2015.2) e disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/abusoes/issue/view/1158/showToc>. Acesso em 11 de novembro de 2016. 
A versão aqui reproduzida foi ligeiramente alterada. 
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de fato, mortos-vivos, e ainda menos sobre o porquê deles estarem presentes de modo 

tão profundo, impactante e recorrente no imaginário ocidental, especialmente no 

decorrer de todo o século XX e nesses anos iniciais do século XXI. 

 É importante ressaltar que abordar e analisar mortos-vivos em termos de ser (o 

que são) e estar (porque existem) constitui um posicionamento crítico-teórico de linha 

filosófica que, acredita-se, seja produtivo em termos de significação, pois toma o 

imaginário como uma das condições da existência humana, e não apenas como uma das 

suas dimensões. Por consequência, tal posicionamento subentende reconhecer que os 

mortos-vivos — bem como figuras mitológicas, fantásticas e góticas em geral, o onírico 

e o próprio imaginário enquanto epistemologia — ocupam um lugar gerador e subversor 

de significados em meio a essa existência; ocupam, portanto, um lugar político. 

Nessa perspectiva, tais criaturas não são meramente produtos de uma indústria 

cultural danosa a uma tomada de consciência crítica frente à existência, mas sim uma 

crítica à própria condição existencial, à frágil, manipulável, fragmentária e perecível 

condição humana per se, pois, enquanto monstruosidades, constituem um modo do 

humano representar, e por conseguinte ver, a si mesmo à medida que pontuam e tocam, 

muitas vezes com uma clareza lancinante, os medos, fraquezas e impotências desse 

humano em relação a si mesmo (a natureza humana), aos seus iguais e ao mundo que o 

rodeia (a Natureza). Ao mesmo tempo, e de modo paradoxal, os mortos-vivos deixam 

entrever os desejos mais recônditos do humano, os quais não se resumem unicamente a 

tentar sobrepor-se ou superar sua condição transitória e efêmera ante as forças 

existenciais que o envolvem. Mais do que a busca por sobrepujar, mesmo que (e 

especialmente) no campo do imaginário, as alteridades máximas, as limitações auto-

impostas e impostas pelo meio — sua própria natureza (o mundo solipsista centrado no 

ego) e a Natureza (o mundo externo, seja ele a sociedade, a cultura ou o mundo natural, 

biológico, que dá suporte às demais exterioridades) —, o humano se regozija em 

idealizar, em projetar pela razão ou pelo imaginário ou por uma síntese de ambos, o 

como sobrepor-se, o como superar-se. Ciência, religião, cultura, política, economia, arte 

e literatura constituem manifestações representacionais sistêmicas, simulacros, desse 

prazeroso como, práxis do desejo. Logo, é esse como, mais do que o desejo em si, que, 

por meio de seus diversos encobrimentos criados pela mente humana, por meio de seus 

protocolos ficcionais tão ou mais fortes quanto seus simulacros racionais, revela o que o 

humano considera assustador, frágil e impotente em si e para si, ou seja, seus limites, ao 

mesmo tempo um convite à superação e o abismo do fracasso. 
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Tendo essas considerações em vista, no panteão da ficção de terror, fantasmas, 

espectros, vampiros, múmias, ghouls2, inferi3, zumbis e liches são criaturas 

genericamente denominadas mortos-vivos. São seres que, em termos interpretativos, um 

dia passaram pelo mundo dos vivos enquanto vivos, enquanto seres conscientes, sujeitos 

sócio-históricos, e, como tal, experimentaram as limitações impostas por tal condição. 

Ter sido humano — ter a humanidade como passado — é uma característica 

fundamental da condição de morto-vivo na ficção, ao mesmo tempo o que o define em 

relação às demais monstruosidades góticas (demônios, alienígenas etc.) e o que o torna 

particularmente impactante em meio aos leitores-consumidores das diversas ficções do 

insólito. Esse impacto se deve à injunção de dois vértices que convergem para formar 

uma aresta: por um lado, a condição humana não é alheia ao morto-vivo. O vampiro, o 

mais bem-acabado exemplo desse tipo de criatura, utiliza-se de sua experiência humana, 

que lhe permanece consciente mesmo depois do processo de transformação, em seu 

próprio benefício: potencializando, por meio de sua condição, os aspectos eróticos e 

sedutores da personalidade humana, considerados perversões, em um caminho inverso 

ao da repressão dos instintos e desejos, o vampiro detém em si a liberdade psicofísica 

que é tradicionalmente tolhida ao sujeito histórico. Todavia — e aqui se desvela uma 

outra característica definidora dos mortos-vivos, qual seja sua condição existencial 

ambígua —, justamente por ser pura manifestação do instinto e do desejo, e por não 

estar sob o jugo da suprema limitação ontológica, a morte, o vampiro perde ou desfigura 

seu lado humano a partir do momento em que sua condição implica, obrigatoriamente, 

tornar-se predador do humano, em transformar o humano em presa e alimento, o que 

acarreta, por consequência e pelo fenômeno da contaminação, a desumanização de si e 

do outro (o vampirismo é contagioso, logo, a cada refeição, um vampiro cria outros 

vampiros, em um processo cíclico, inevitável e incessante). Outrora humano e sempre 

semelhante ao humano, o vampiro se torna inumano, e em sua inumanidade reside seu 

poder representacional e simbólico no reino da ficção. 

                                                           
2 Não há correspondência em português para esta palavra, ainda que ela venha sendo comumente 
traduzida por “vampiro” (vide a tradução de Rachel de Queiroz para Wuthering Heights, de Emily 
Brontë, e a tradução de Lia Wyler para a série Harry Potter, nas quais “ghoul” foi traduzida como 

“vampiro”). Não creio adequada tal tradução, pois ghoul designa, nas culturas de língua inglesa, um 
monstro ou espírito maligno que reside em cemitérios e se alimenta de carne humana (“carniçal” ou 

mesmo “zumbi” seriam traduções mais próximas do sentido original do termo). A palavra é de origem 

árabe — designando, nessa língua e cultura, criatura muito semelhante, porém mais complexa, em 
comparação à pertencente ao folclore em língua inglesa — e entrou para o vocabulário dos mortos-vivos 
ocidentais pelas mãos de William Beckford em seu romance Vathek (1786). 
3 Inferi é uma categoria de mortos-vivos inserida na ficção por J. K. Rowling em sua série Harry Potter. 
Designa os cadáveres reanimados pelo bruxo das Trevas que os matou. 
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Por outro lado, o fato da condição humana não ser uma experiência alheia ao 

morto-vivo gera um ponto de identificação com o próprio humano, e isso é 

profundamente incômodo e assustador à medida que implica em reconhecer um traço de 

humanidade naquilo que é monstruoso, deturpado, corrompido, em suma, naquilo que 

não deveria ser humano ou que representa o desprovimento de uma aparência orgânico-

sistêmica e de uma “essência” racional. Esse reconhecimento também implica em tomar 

o monstruoso como parte inseparável e inegável da condição humana, em aceitá-lo 

como alteridade. Trata-se, nessa perspectiva, de acolher o unheimlich, aquilo que 

“remete ao que é conhecido, de velho, e há muito familiar” (FREUD, 1969, p. 238), o 

lado sombrio, incontrolável e maligno da psique, “algo reprimido que retorna” 

(FREUD, 1969, p. 258, grifo do autor), como um aspecto ontológico. Tal movimento 

equivale a enfrentar os medos que o humano impôs a si mesmo (e o medo é, ao mesmo 

tempo, proteção, controle e caos) e, com isso, dar crédito às Trevas, admitir que há 

conhecimento naquilo que a metafísica ocidental sempre relegou ao silêncio e ao 

rebaixamento porque desviante da iluminada e positiva racionalidade lógica, porque 

outro. É sumamente difícil para o humano admitir e aceitar que tudo aquilo por ele 

classificado como outro, diferente, estrangeiro, mau por oposição ao bom, grotesco por 

oposição ao belo, é, na verdade, ele mesmo. A condição de morto-vivo, quando tomada 

como não alheia, quando racionalizada pela ficção, lança o humano de modo brutal 

diante dessa dificuldade, diante desse espelho que o reflete como ele é, e não como ele 

quer ou gostaria de ser. Isso se torna terrificante à medida que “deixa à mostra a 

essência humana como irracionalidade congênita” (CHAUI, 1987, p. 44), pois o que o 

humano mais teme é a possibilidade de que a irrazão, projetada por ele mesmo nos seus 

outros, seja um elemento irredutível de sua própria condição. 

A questão do unheimlich em sua configuração como “reprimido que retorna” 

remete a uma outra característica definidora dos mortos-vivos: sua ligação com a morte. 

O morto-vivo é, necessariamente, uma criatura que já foi humana, que conheceu a 

dimensão da existência entendida pelo humano como vida. A vida é perecível, 

transitória, incerta e pautada por todas as formas de limitação — física, química, 

psíquica, espiritual, natural, biológica, ideológica etc. Limitar é reprimir, e a morte, 

única certeza absoluta inerente à condição humana, certeza ironicamente aleatória, pois 

nunca se sabe quando se vai morrer, é a conclusão inescapável da vida. Nos mundos da 

ficção, o morto-vivo passou pelo viver como todo e qualquer ente. A diferença, 

entretanto, reside no fato de que essa criatura não permaneceu morta e, por invocação, 
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contaminação ou escolha, retornou ao mundo dos vivos, de modo que sua existência 

resulta do rompimento de uma lei estabelecida como “natural” pelo entendimento e 

experiência humanos — a vida como presença e a morte como ausência — e a 

consequente revelação da possibilidade existencial de um plano metafísico. O morto-

vivo superou a limitação última da condição humana: o fim da existência consciente e 

do corpo material, a ausência. O morto-vivo conhece e é prova do Além, o mistério 

último, o que existe entre a presença e a ausência. Pelo fato de ter retornado, ele rompeu 

também com a lei estabelecida como natural do mundo dos mortos pelo entendimento 

empírico dos vivos, qual seja a impossibilidade de resgatar a existência consciente e o 

corpo material, a presença. Portanto, ele transita entre três mundos (a vida, a morte e o 

entre, o Além) e nenhuma das leis que regem esses mundos lhe é plenamente aplicável, 

limitadora ou repressora, pois o morto-vivo é o exemplo máximo da transgressão: como 

reprimido que retorna, ele revela o que foi escondido, descobre o que foi encoberto, 

aponta os erros, “afirma o ser limitado” (FOUCAULT, 2009, p. 33). 

O morto-vivo denuncia que não há limite absoluto entre lá (o mundo dos mortos) 

e cá (o mundo dos vivos), mas sim um continuum entre lá e cá que, em última instância, 

revela que o lá é o cá e que ambos são meramente convenções, maniqueísmos, do aqui. 

Entendido dessa forma, constitui mais uma característica definidora do morto-vivo o 

conhecimento da vida, da morte e do entre vida e morte. Como tal, ele representa, na 

ficção, uma ameaça ao entendimento humano de “realidade”, o qual se mostra ilusório, 

e coloca em perigo tudo aquilo que esse humano construiu e valoriza como verdade de 

si. Em sua condição de conhecedor da vida, da morte e do espaçamento entre ambas, o 

morto-vivo lança o humano (que é seu próprio criador, já que a ficção é uma criação 

humana e o morto-vivo é ficção até que se prove o contrário — só que, se houver uma 

prova em contrário, a realidade dará lugar à ficção e, obviamente, recair-se-á na mesma 

situação aporética ora apresentada) diante do fato inaceitável de que sua verdade de si 

não passa de simulacro e (dis)simulação, fragmentos randômicos do fenômeno da 

verdade, que não é unívoca e monológica, mas plural e multifacetada. 

Do quiasmo acima configurado como aresta surge um vetor, mas um vetor que 

pertence, emprestando-se palavras de Lovecraft em seu “Chamado de Cthulhu”, a uma 

geometria anormal, não euclidiana (2008, p. 376): se a condição humana não é alheia ao 

morto-vivo, e se a condição de morto-vivo não é alheia ao humano, então há um jogo 

entre vida e morte em questão tanto na ficção quanto na realidade empírica, um jogo 

indecidível — suspensão eterna, permear infinito — do mundo dos vivos no mundo dos 
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mortos e do mundo dos mortos no mundo dos vivos. No ponto em que as retas do 

quiasmo se cruzam, no momento em que os lados da aresta se cortam, há um espaço 

suspenso e em constante permear, um espaço que é resíduo do cruzamento e do corte 

entre a vida e a morte, o resto, o sulco, o traço irredutível que, existente e não existente, 

coloca em cheque, a todo tempo, a condição de vivo e a condição de morto (o que é 

estar vivo? o que é estar morto?). Esse espaçamento entre dois mundos — e todo 

espaçamento solicita uma temporização —, o espaço-tempo da vida e morte, é o 

(não)lugar dos mortos-vivos e, por certo, dos vivos-mortos, sua contraparte “real”, 

condição existencial do sujeito contemporâneo. Nesse cronotopo, as limitações impostas 

pela condição de vivo e pela condição de morto já não existem (ou talvez existam, mas 

não façam sentido, ou não sejam aceitas como significantes). Remete-se aqui, 

provavelmente, a uma configuração cósmica que se poderia entender como dimensão 

paralela ou mesmo como dimensão sobreposta. Ambos os entendimentos dessa 

configuração são, de acordo com a Física, ciência que busca entender e equacionar o 

tecido da realidade empírica por meio da lógica e da razão matemáticas, invisíveis aos 

limitados olhos tridimensionais do sujeito histórico, ainda que comprovadamente 

existentes, logo, mutuamente influentes. 

Ocorre, no entanto, que a ficção (e também a própria Física, a Biologia etc., que, 

em suas buscas pela “realidade” do “real” tangenciam, a todo instante, as bordas da 

ficção) às vezes joga com a possibilidade de fazer essa dimensão paralela ou sobreposta 

— que aqui se poderia denominar Cronotopo da Vida-Morte — colidir ou manifestar-se 

em um contexto formal-realista, a representação ficcional da realidade empírica, sendo 

“realidade empírica” a dimensão que o humano construiu, física e metafisicamente, 

como sua habitação. Quando isso acontece, ou mesmo quando a ficção se atém apenas 

ao seu próprio perímetro, o imaginário, um morto-vivo (ou uma legião deles, como 

geralmente se observa nas obras que se atrelam à temática do apocalipse zumbi), ser 

ilimitado, aparece na dimensão humana, limitada por natureza e de natureza limitada. O 

resultado será, em geral, o tratamento do morto-vivo, por parte dos humanos, como 

paradoxo, como hýbris, como algo a ser combatido e eliminado, o que se levará a cabo à 

duras penas, já que o conhecimento da vida, da morte e do entre torna o morto-vivo 

extremamente difícil de ser erradicado, ou mesmo indestrutível, o que lhe confere o 

status de ameaça potencial e aterrorizante; e o tratamento do humano, por parte do 

morto-vivo, como seres inferiores, escravos ou alimento, a serem dominados pelo bem 

do (re)estabelecimento de um humano, demasiado humano, império das Trevas. 
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Neste ponto, a ficção que trabalha com mortos-vivos toca em questões sócio-

políticas, históricas, raciais, de gênero etc. que não serão abordadas na presente 

reflexão, mas que podem ser resumidas em uma pergunta retórica aqui deixada 

propositalmente em aberto: se, como ora sugerido, realidade empírica e ficção são 

apenas extensões intercambiantes uma da outra, dimensões sobrepostas ou paralelas em 

constante permear-se uma pela outra, qual o lugar político de um morto-vivo? 
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O SERTÃO COMO ESPAÇO DAS CRENDICES, ABUSÕES E FEITIÇOS NO 
CONTO “PAI NORATO”, DE BERNARDO ÉLIS  

Fabianna Simão Bellizzi Carneiro, autora (UERJ)1 
Flavio Garcìa Queiroz de Melo, orientador (UERJ) 

  

Resumo: 

Considerado por Gilberto de Mendonça Teles (2007) “o Edgar Allan Poe do sertão”, 

Élis imprime às suas obras uma tessitura temática que se aproxima das narrativas 
góticas inglesas, com características que perfilaram em várias produções de escritores 
brasileiros considerados regionalistas. Portanto é este sertão onde perduram tradições e 
costumes antigos, argutamente trabalhado e evidenciado na escrita bernardiana, que nos 
interessa. No conto “Pai Norato”, por exemplo, Bernardo Élis entra com profundidade 

no tema abusões, mostrando que o sertão, ao contrário do purismo dicotômico sertão 
versus cidade, guarda mistérios que podem fornecer uma amostra do que seria a 
categoria sertanejo: “[...] personagem principal de uma narrativa mítica sobre a 

conquista da civilização pela nação brasileira” (SUÁREZ, 1988, p.30). Explorar o 

espaço do sertão e trazer à tona seus feitiços, encantos e mistérios, equivale a desvendar 
um lócus que não se restringe ao viés maniqueísta daquilo que não seria o litoral, ou do 
estudo limitado que insere o sertão dentro dos limites de vegetação e clima. Objetiva-se, 
portanto, mostrar que o espaço sertanejo - ao contrário da ausência de civilização, muito 
tem a dizer a respeito da própria história de nosso país. Trata-se de um trabalho não 
conclusivo, cuja metodologia se pauta em pesquisa bibliográfica que será devidamente 
referenciada ao longo do texto. Este trabalho está vinculado à Tese: “Um ser tão 
assombrado: as manifestações do gótico no Regionalismo brasileiro do Romantismo ao 
Modernismo”, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Letras da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro.  

Palavras-chave: Literatura brasileira – sertão – regionalismo – Bernardo Élis 

                                                           
1
 Doutoranda em Literatura Comparada pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Letras da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Este artigo faz parte do projeto de Tese: “Um ser tão 
assombrado: manifestações do Gótico no regionalismo brasileiro do Romantismo ao Modernismo”, sob 

orientação do Profº Drº Flavio Garcìa e coorientação do Profº Drº Alexander Meireles da Silva. E-mail 
para contato: fabianna_bellizzi@yahoo.com.br 
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Pressupostos teóricos e analíticos 

Ao refletirmos sobre o sertão brasileiro somos compelidos, em um primeiro 

momento, a pensar no termo enquanto espaço geográfico e que abarca, 

preferencialmente, as regiões do nordeste, centro-oeste e os pampas sulistas, 

caracterizando-se ainda pelo falar típico e regionalizado, por costumes antigos e 

arraigados, pela religiosidade e crença em coisas divinas e constituído por pessoas 

rústicas, atrasadas ou ignorantes. 

Uma segunda leitura nos dá conta de explicar o sertão através das lentes de 

intelectuais que, partindo do ponto de vista da cidade, explicam o sertão pelos hiatos 

opostos ao litoral, ou seja, o sertão como espaço da não-civilização. Esse sertão 

imaginado e toda uma criação de signos representativos do local (o caipira, a 

rusticidade, as comidas típicas), perduraram durante muitos anos no pensamento 

nacional brasileiro, alimentando ainda mais a ideia de sertão enquanto lugar do 

desconhecido: 

Uma leitura extensa dos discursos sobre o sertão e sobre sertões 
particulares deixa-nos o registro desses lugares e comunidades como 
cenários onde se marca uma diferença. Para se dizer sobre o sertão ou 
sobre sertões, o narrador recorre à comparação e à diferenciação com 
lugares e modos de viver que se vê como não sertão. A localização e a 
descrição do que é e do que não é sertão consiste no ato de nomear 
diferenças e de tentar impô-las como princípios de divisão e 
classificação do espaço nacional. Trata-se aqui de apontar os efeitos 
performativos da atividade de inúmeros intelectuais que escrevem 
sobre paisagens sociais e físicas ditas sertanejas (VIDAL E SOUSA, 
2010, p. 108). 

A polêmica torna-se ainda mais efusiva quando analisamos a produção artística, 

especificamente a produção literária, conceituada como literatura sertanista ou 

regionalista. Para o leitor incauto, a literatura sertanista poderia lhe parecer uma simples 

e rasa decupagem dos signos representativos (por vezes estereotipados) da região e 

transpostos para o papel, sem matizarem outras dimensões, como a social, política ou 

cultural. 

Albertina Vicentini no artigo intitulado “O sertão e a literatura” (1998, p.44) já 

sinaliza este problema. A autora reforça que alguns críticos brasileiros consideram 

genuína ou verdadeira produção sertanista apenas a que fora concebida e produzida por 

artistas locais: 

A literatura sertanista, da maneira como ela quer existir, isto é, como 
letra representante de um mundo iletrado não existe, diz a crítica, a 
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não ser na literatura oral ou popular, ou na de cordel, ou afins, no caso 
do sertão nordestino. O mundo da literatura sertanista é o mundo do 
escritor citadino fingindo de sertanejo, que escreve para um leitor 
também ele citadino, a respeito de uma cultura diferente da sua. 

Na tentativa de combater ou ao menos entender esse tipo de crítica, Vicentini 

(1998) parte de alguns pressupostos históricos que englobam o senso comum, a própria 

crítica e o pensamento social de forma geral. E um dos caminhos de entendimento 

circunda a etimologia da palavra, a noção de que a palavra sertão traz a antiga relação 

entre colonizador e colonizado, adquirida a partir de um tipo de linguagem “[...] em que 

o símbolo comandava a significação, produzindo-a de cima para baixo, verticalmente, 

sem levar em conta a linguagem do outro, do que estava sendo colonizado” 

(VICENTINI apud TELES, 1998, p. 44). Plasma-se, portanto à etimologia da palavra 

sertão a ideia de desalinho, de dissonância: 

De-Sertum, supino de desere, significa “o que sai da flieira”, e passou 

à linguagem militar para indicar o que deserta, o que sai da ordem, o 
que desaparece. Daí o substantivo desertanum para indicar o lugar 
desconhecido onde ia o desertor, facilitando a oposição lugar certo e 
lugar incerto, desconhecido e, figuradamente, impenetrável. [...] o 
adjetivo certum através da expressão domicilium certum e da forma 
que tomou em português arcaico, certão, pode haver contagiado a 
significação (não a forma) de desertanum como “lugar incerto”, 

sertão, vocábulo que aponta sempre para um sítio oposto e distante de 
quem está falando (VICENTINI apud TELES, 1998, p.45, grifos da 
autora). 

Consonante com as explicações de Vicentini, Nísia Trindade de Lima em Um 

sertão chamado Brasil (2013), observa que de acordo com a etimologia, a palavra 

sertão origina-se de desertão, segundo dicionários de língua portuguesa dos séculos 

XVIII e XIX e teria uma dupla ideia: “[...] a espacial de interior e a social de deserto, 

região pouco povoada” (LIMA apud MADER, 2013, p.103). Em dicionários mais 

recentes, e aqui citamos o trabalho de Francisco da Silveira Bueno, sertão seria: “Lugar 

inculto, distante de povoações; floresta no interior de um continente ou longe da costa; 

zona do interior” (2000, p.711). 

E a lexicologia de sertão, de acordo com os dicionários antigos, nos revela que o 

referencial, à época, era o ponto de vista da supremacia europeia, que avistava o litoral a 

partir de suas naus como sendo o outro lugar ou o lugar do outro, conforme nos mostra 

a carta de Pero Vaz de Caminha de 1500 (VICENTINI apud TELES, 1989, p.45): “[...] 

de pomta a pomta he toda a praya parma mujto chaã e mujto fremosa. Pelo sartaão nos 

pareceu do mar mujto grande”. 
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Conforme exposto, construiu-se no Brasil desde tempos coloniais a ideia de 

sertão como locus do distante em relação ao litoral, e também como espaço em total 

desalinho com a região colonial, “[...] que representaria o espaço preenchido pelo 

colonizador” (LIMA, 2013, p.104). Ainda mais significativa é a possibilidade de se 

naturalizar a palavra como algo que nos leva a noção de despovoamento, abandono ou 

“[...] o território do vazio, o domínio do desconhecido, o espaço ainda não preenchido 

pela colonização. É, por isso, o mundo da desordem, domínio da barbárie, da selvageria, 

do diabo” (LIMA apud MADER, 2013, p.104). 

Porém, ao adentrarmos o espaço do sertão, notamos que para além da visão 

arraigada – herança de nosso passado colonial - que nos leva a pensar no sertão como 

espaço oposto ao litoral, há outras possibilidades de leituras que não podem ser vistas 

como impasses aos problemas nacionais. Muito pelo contrário, uma vez que para se 

conhecer o Brasil por completo, há que se conhecer seu interior (VIDAL E SOUZA, 

1997). Além dos rótulos e nomes, o sertão deve ser analisado como “[...] conjunto de 

lugares demarcados e descritos em sua significância social” (VIDAL E SOUZA, 1997, 

p.38), e que pode nos fazer refletir a respeito da constituição de nosso país. 

Candice Vidal e Souza em A pátria geográfica (1997) inicia um estudo do sertão 

brasileiro contrapondo observações de diferentes autores. Divergências à parte, em 

comum seus autores selecionados admitem a heterogeneidade do espaço brasileiro. 

Aliás, Vidal e Souza (1997, p.36, grifos da autora) abre o primeiro capítulo de A pátria 

geográfica ressaltando que para pensarmos o Brasil em sua nacionalidade há que se 

passar pela história da ocupação espacial brasileira, ocupação essa acentuada por 

descontinuidades no espaço: 

O Brasil não é um mesmo em toda sua extensão. O escritor que 
demarca com segurança os contornos externos do mapa brasileiro, 
[...], preocupa-se em definir suas formas internas, investigar o 
conteúdo da imensidão de quilômetros quadrados por dentro das 
linhas divisórias com o exterior. A questão-desafio dos textos 
“brasiliana” é então definir o que há dentro do mapa. 

 Adiantamos, pois, que além das diferenças entre regiões – processo natural e até 

mesmo saudável na formação do todo nacional -, Vidal e Souza (1997) ressalta as 

desigualdades que compõem a história cartográfica brasileira. Em seus estudos, Vidal e 

Souza (1997) mapeia uma porção desconhecida do Brasil, levantando interessantes 

questionamentos: até que ponto essa porção também compartilha do espaço 

nacionalizado?: “Qual Brasil é surpreendido pela lente que desvenda o horizonte do 

território nacional?” (VIDAL E SOUZA, 1997, p.36). 
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Nesta análise de trabalhos de diferentes autores, Vidal e Souza sublinha que há 

outro Brasil cujos valores, costumes e vida social não se adequariam ao ideal de nação 

unificada. Esses autores, em sua maioria, concebem as diferenças e distinções como um 

entrave ao ideal de pais uno e solidificado: “[...] as interpretações do Brasil são 

proeminentemente discursos prescritivos que se opõem como falas autorizadas para 

dizer o que deve haver dentro desse grande mapa” (VIDAL E SOUZA, 1997, p.37, 

grifos da autora).  

E esse outro Brasil nos remete a um passado no qual o sertão agregava estórias e 

causos sobre crendices, superstições, abusões e mistérios que ainda persistem no campo 

e que têm origens em épocas coloniais, quando os europeus, ao chegarem em solo 

latino-americano, depararam-se com um continente que os levaria a concebê-lo como o 

locus do fenomenal e do maravilhoso.  

Nesse sentido é significativa a leitura que Alejo Carpentier defende em A 

literatura do maravilhoso (1987). De acordo com os relatos de Carpentier, o 

maravilhoso inicia-se pela fé, ou seja, quem não acredita em santos não pode se curar 

com milagres de santos, do contrário teríamos um amontoado de imagens meramente 

decorativas. Para o autor cubano, invocar o maravilhoso pela descrença não passa de 

artimanha literária (CARPENTIER, 1987). Não nos cabe questionar o exagero ou o tom 

passional de suas colocações, mas sem dúvida Carpentier fora audacioso ao cotejar, em 

suas pesquisas, a visão europeia sobre o continente latino-americano, apregoando que a 

Europa não consegue enxergar o maravilhoso em solo latino em sua justa dimensão. 

Uma dimensão que, no texto de Carpentier, inicia-se pela fé e alcança vetores sociais – 

algo que para a visão eurocêntrica limita-se ao apego em crenças arraigadas e atrasadas. 

Contudo, o autor as defende como formadoras da história do continente e mantenedoras 

de sua memória: 

[...] pela virgindade da paisagem, pela formação, pela ontologia, pela 
presença fáustica do índio e do negro, pela revelação que constitui sua 
recente descoberta, pelas fecundas mestiçagens que propiciou, a 
América está longe de ter esgotado seu caudal de mitologias. Mas que 
é a história da América inteira senão uma crônica do real 
maravilhoso? (CARPENTIER, 1987, p.142). 

Portanto, durante séculos, herdamos a pecha de continente insólito, estranho, 

surreal ou exótico aos olhos do europeu colonizador. Esta mentalidade iria se reproduzir 

(em escala menor e dentro de certas proporções) nas colônias. No Brasil, por exemplo, 

uma pequena elite imperialista sediada nas cidades litorâneas ou nos centros de 

comando, enxergava os centros produtores – principalmente o interior e sertões – como 
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locais atrasados compostos por pessoas bárbaras e ignorantes: “[...] é em contraste com 

a ideia de região colonial que o imaginário sobre sertão se constitui. A região colonial 

representaria o espaço preenchido pelo colonizador” (LIMA, 2013, p.104, grifos da 

autora). 

 Desta maneira, assim como na América Ibérica, o colonizador português, ao 

dominar o solo brasileiro, o faz a partir de uma ideia de superioridade, na qual os 

nativos em muito ganhariam com a submissão de sua cultura à cultura portuguesa. Isso 

incluía a exclusão de rituais e práticas de culto às divindades, por exemplo, que aqui 

eram exercidas pelos indígenas.  

Então, à semelhança do que ocorrera entre Europa e colônias, construiu-se entre 

cidade e sertão brasileiros um pernicioso processo dicotômico que encapsula o sertão de 

acordo com padrões sociais e simbólicos muito peculiares, e que percebe o sertão como 

espaço destinado aos párias, ignorantes, incultos e atrasados. E a leitura que se faz do 

sertão como lugar do inóspito, do ermo, distante e insólito, do outro não ocidental ou do 

outro não citadino, subscreve tal espaço dentro de parâmetros sociais de exclusão. Isso 

nos leva a pensar não em um sertão, mas em vários sertões presentes até mesmo nos 

centros urbanos. Jacques Lambert em Os dois Brasis (1967, p.101) sinaliza esta 

problemática ao comparar o novo Brasil industrializado ao antigo Brasil agrário, e as 

consequências sociais advindas dessa dicotomia: 

Observa-se, assim, dentro do próprio Brasil, a mesma diferença, 
grandemente acentuada, entre país novo, próspero e em constante 
transformação e sociedade velha, miserável e imóvel, que se nota no 
plano internacional. No Brasil reproduzem-se os contrastes do mundo: 
nele seria fácil encontrar aspectos que lembram os de Los Angeles ou 
Chicago e outros que, sem serem tão trágicos, pois no Brasil há lugar 
para todos, fazem lembrar os da Índia ou do Egito. 

E o autor prossegue ao explicar que essas diferenças advêm a partir do momento 

em que a tradição agrária é suplantada pela economia capitalista de forma desigual, 

causando fortes e profundas frestas na sociedade brasileira: 

O desenvolvimento das civilizações sempre ocorre em âmbitos 
regionais e, tal como acontece atualmente no Brasil, por toda parte o 
motor da evolução localizava-se nas cidades, de onde, mais tarde, se 
irradiava a mudança para o campo. Por toda parte, em seu início, o 
desenvolvimento da indústria aumentava a distância entre as cidades e 
o campo e desagregava a cultura dos países que se industrializavam. E 
é por essa razão que o campo, resistindo a uma mudança de cujos 
benefícios não desfrutava, foi sempre tão conservador. Na primeira 
fase de industrialização o citadino viu-se na mesma situação do colono 
estrangeiro entre camponeses indígenas e, assim como esse colono, foi 
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dificilmente tolerado; no sentido etimológico, o citadino é o burguês 
(LAMBERT, 1967, p.104). 

Na segunda metade do século XX, época em que Bernardo Élis publica grande 

parte de seu material, desenvolvíamos de modo significativo as formas de produção 

industrial no campo, muito embora ainda sofrêsssemos os efeitos sócio-econômicos 

advindos das diferenças entre Metrópole e Colônia alguns séculos anteriores.  

Com o fim do Imperialismo e início da República, em 1890, crescem as 

aspirações da elite citadina que aspirava por um Brasil moderno e industrializado e por 

uma nova ordem política desvinculada da mentalidade agrária, ao passo que a elite de 

fazendeiros paulistas via na República uma “[...] redistribuição do poder mais favorável 

a seus interesses regionais” (NEEDELL, 1993, p.23).  

 Essas ocorrências aparecem nas artes, e em especial na Literatura, de forma 

muito marcada. Durante o romantismo a cultura regionalista fora valorizada, fazendo 

parte do contexto de fundação, ao passo que no Modernismo a visão era outra. Essa 

cultura marcava o atraso de um país que se modernizava. E a “porção indesejável” 

anteriormente citada por Candice Vidal e Souza (1997) é retratada com destreza por 

Bernardo Élis. O autor goiano, criador de personagens castigados por causa do 

progresso e da civilização que cresciam nas cidades, volta-se para os problemas do 

homem do sertão, não se furtando de traçar um painel cru e aviltante da realidade 

sertaneja das décadas de 40 e 50 do século XX, emoldurado, em várias narrativas, pelo 

traço do insólito e do maravilhoso e pela presença de personagens que carregam a 

insígnia do “atraso” e da “ignorância”, por ainda darem crédito às superstições, 

crendices e profecias. 

Isso pode se dever ao fato de Bernardo Élis ter ultrapassado esquemas 

apriorísticos e retratado aspectos sociais e psicológicos do trabalhador rural goiano 

(ABADALA, 1983), algo que poucos escritores regionalistas de sua geração o fizeram. 

E ao assentar sua escrita em bases sociais e ainda assim conseguir deslindar aspectos tão 

genuínos como as superstições locais, Élis ultrapassa o simples relato do regionalismo 

pitoresco, fornecendo ao leitor um tipo de escrita mais humana e que tangencia os 

problemas do campo. Conforme pontua Moema de Castro e Silva Olivao (1981, s/p): 

Bernardo Élis não nos oferece quadros ou situações preconcebidas. 
Agita ante nossos olhos a própria realidade. A sua ideologia é 
progressiva no campo da reivindicação social, isto é, sacode uma 
tradição medieval, preparando novas eras: a da prevalência dos 
direitos humanos nesse “chão analfabeto” que era o seu Goiás 

d’antanho. 
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Necessário assinalar que as intenções sociais e críticas e as denúncias tão 

presentes na obra de Bernardo Élis advêm do fato de o próprio ter presenciado a vida do 

trabalhador rural em Corumbá de Goiás, cidade que à época era uma grande fazenda 

com certa comodidade urbana. O relato de Élis nos dá dimensão da dureza que era a 

vida no campo:  

Comecei a notar as más condições de vida dos roceiros. Eles vinham 
comprar na cidade e eram muito pobres, miseráveis e doentes – grande 
número de doenças... Durante muito tempo achei que pertenciam a 
outra raça, inclusive porque a comunicação com o campo era muito 
difícil naqueles tempos. Esse era o meu mundo, distante da literatura 
tradicional (ABDALA, 1983, p.6). 

Ao cotejar um tipo de escrita “distante da literatura tradicional”, Élis desvenda o 

mundo rural em sua realidade. Conforme o próprio Élis defende: “A literatura do país 

subdesenvolvido precisar passar pelo regional, mas deve superar o simples relato 

naturalista” (ABDALA, 1983, p.7).  

Influenciado por João de Minas, “[...] com uma prosa cáustica mas com 

pinceladas poéticas” (ABDALA, 1983, p.7), Élis nos fornece a realidade do interior em 

sua aspereza, mas sem deixar de lado o pincel poético, ao depurar os mistérios e medos 

do sertão: 

Minha infância foi muito atormentada com os problemas de pecado, 
do inferno... A educação caipira baseia-se muito no medo: o menino 
fica com temor de tudo. Não sai à rua, porque tem bêbado e tapuio que 
rouba menino. Não vai ao rio porque tem febre, pode se afogar e ainda 
tem bicho que pega menino. De noite tem capeta em cada canto, uma 
assombração em cada canto...Então, era a vitória do temor. E eu era 
uma pessoa muito “assombrada”. [...] E eu vivia num mundo 

fantástico e maravilhoso de duendes, sacis, fantasmas, etc. E passei 
muito medo. O medo foi um fator preponderante na minha existência. 
Talvez tenha concorrido para fazer com que eu me tornasse mais 
humano (ABDALA, 1983, p.6). 

Esses elementos são muito ressaltados em boa parte de sua obra. Na maioria das 

narrativas de Élis percebe-se o medo que assola as matas e florestas, sempre povoadas 

por criaturas da noite, ventos uivantes, animais que se escondem e criam ilusões 

assombrosas. 

Outrossim, interessante perceber que o sertão brasileiro tem como principal 

criatura assombrosa o seu próprio espaço, ou seja, sua densa mata, seus rios caudalosos, 

a vegetação por vezes árida e descampada. Não temos, genuinamente, criaturas do medo 

com atribuições determinadas. Nossos mitos são de movimento, “[...] de ambulação, 

porque recordam os velhos períodos dos caminhos, dos rios, das bandeiras, de todos os 

processos humanos de penetração e vitória sobre a distância” (CASCUDO, 1983, p.37). 
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O Lobisomem brasileiro, o Saci, o Curupira são mitos que passam, que atravessam o 

sertão. Eles não se fixam, mas apavoram quando correm e seriam “[...] ineficazes em 

atitude hirta, como uma parada de monstros. Mesmo nos rios, lagoas e mar, os seres 

assombrosos não têm pouso fixo” (CASCUDO, 1983, p.37). E essa natureza que 

amedronta e fascina, aparece em vários contos de Élis, conforme se nota no conto “Pai 

Norato” (2005, p): 

Quando as sombras sacudiam as asas viscosas do seio da mata, os 
olhos de pai Norato pegavam a crescer. Ao redor da gruta outras 
chamas passeavam lerdas, mortiças, ardendo: antas, onças, cobras, de 
tocaia. E os olhos arregalados do asceta destilavam uma luz violácea 
que adormentava a bicharada (ÉLIS, 2005, p.230). 

Com um ar “[...] asperamente sagrado de profeta e demônio” (ÉLIS, 2005, 

p.231), Pai Norato vivia de “[...] beberagens contra o gálico, benzeduras, responso, 

fechamento de corpo, etc.” (ÉLIS, 2005, p.232). Profeta e demônio colocam em relevo 

figuras contraditórias. Enquanto o primeiro anuncia o messias e o messianismo, 

apregoando um mundo que terminará para fazer surgir o paraíso perdido 

(LAPLANTINE; TRINDADE, 2003), o demônio é aquele que renuncia a Deus e 

ameaça toda cristandade. Ao criar um personagem antagônico, que oscila entre a 

profecia e o demoníaco, Élis evidencia a expressividade de sua escrita, traço constante 

em suas narrativas e que homologa um tipo específico de narrar que  

[...] ora se traduz trágico, ora cômico, ora quase fantástico; que migra 
do sublime presente na natureza dos ermos e gerais para a revelação 
do grotesco na alma subterrânea do homem que habita esses lugares 
(MARCHEZAN, 2005, p.XI). 

Místico e integrado às forças primitivas da natureza, o personagem Pai Norato 

seria um tipo de curandeiro e médium. À ele são solicitados favores e simpatias, como 

cura de doenças, cura para alcoolismo, rezas, enfim. Não por acaso que Pai Norato vive 

às margens do pequeno vilarejo, “[...] no fundão da mata, numa grota. [...]. Sua casa era 

uma furna escura” (ÉLIS, 2005, p.229), o que reforça nossas discussões sobre o sertão 

enquanto absorvedor do atraso e da ignorância. 

Carlos Roberto Figueiredo Nogueira (2004, p.61) em suas pesquisas sobre 

bruxaria e feitiçaria, revela que a irrupção da bruxaria se dá no meio rural, “[...] onde a 

presença de antigas tradições e a ausência da tutela ortodoxa lhe permite exercer as suas 

atividades [...]”. Isolado e alheado, Pai Norato representa o desprezo e a desumanização 

às quais estão submetidos os moradores do interior de Goiás dominados pelos que 

detêm o poder. Ou, numa leitura hiperbólica, Norato simboliza o próprio abandono em 

relação ao sertão goiano, cada vez mais aniquilado por conta do avanço capitalista. 
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Ironicamente, Pai Norato perde seus “encantos” ao ser devorado por uma onça, após 

matar o filho de seu afilhado para dormir com a mulher do rapaz: 

Assentou-lhe as patas na goela, rasgou, puxou as carnes com a 
dentuça afiada e faminta. Dilacerou-lhe o ventre e em seguida arrastou 
aqueles molambos lá para a grota. Plantou esse bagaço no chão fofo, 
cobriu de folhas secas e fugiu num coleio bambo do lombo luzidio 
(ÉLIS, 2005, p.238). 

 Traduz-se, assim, a escrita regionalista de Bernardo Élis, que ao mesclar o 

trágico, o desumano, os excessos que beiram a ironia, consegue migrar da natureza 

sublime e das veredas goianas para a “[...] revelação do grotesco na alma subterrânea do 

homem que habita esses lugares” (MARCHEZAN, 2005, p.XI). 

A título de considerações finais podemos depreender, portanto, a ideia de sertão 

tangenciando a ideia de dissonância ou desalinho (citada em parágrafos anteriores) que 

aparece no conto “Pai Norato”. Ao situar um espaço dado às crenças e povoado por 

pessoas alijadas, Élis nos mostra que são essas pessoas as portadoras da tradição que 

reconta a história de nosso país, e que curiosamente são colocadas em posição de 

inferioridade, desalinho ou “fora da ordem” por representarem o atraso, aos olhos da 

elite citadina. 

A visão estereotipada que concebe o sertão como o espaço do vazio, despovoado 

e atrasado, também concebe o sertão como o oposto à civilização e de um conjunto de 

características culturais e sociais tidas como normativas. Nesse sentido, o sertão pode 

ocupar espaços até mesmo dentro das cidades – algo já vislumbrado por escritores como 

Bernardo Élis: 

Tenho uma teoria, talvez um pouco exagerada, porque sou exagerado 
nas coisas: a favela do Rio de Janeiro hoje é mais sertão do que o 
lugar mais afastado de Goiás. A lavoura está em grande parte 
mecanizada. O roceiro agora consome quase tudo da cidade – ele já 
não produz quase nada. A alteração foi grande... As populações rurais 
foram para as periferias urbanas. Eu tenho a impressão de que hoje a 
minha literatura deve se deslocar para as periferias urbanas. É lá que 
se encontram as populações carentes e portadoras de uma cultura 
tradicional – que é a cultura em que se baseia a minha literatura 
(ABDALA, 1983, p.12). 

Se as crendices evidenciam um passado de tradições que se teima em apagar por 

conta do progresso e da modernidade, Élis reforça a ideia de que são as tradições e a 

cultura locais do sertão, com suas superstições e abusões que guardam um importante e 

triste pedaço da história do Brasil. Ao contrário da ideia de desalinho, que pode estar 

tanto no interior quanto até mesmo na favela do Rio de Janeiro, o sertão abarca um 

sentido que vai além do que seria o posto à civilização: “A cidade, que em muitos 
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aspectos é o engano supremo da humanidade, também, existe como um monumento à 

cobiça e à culpabilidade humana” (TUAN, 2005, p. 230). 

Apesar do progresso e da modernidade, o Pai Norato de Bernardo Élis, com seus 

feitiços e simpatias, reforça que o sertão ultrapassa a ideia ortodoxa de espaço 

geográfico mostrar que todos nós, independente do local ou do tempo, somos distintos, 

diferentes e únicos. E essa diferença não pode ser apagada ou absorvida pelos ditames 

sociais, econômicos ou culturais, afinal como bem define Riobaldo de Grande Sertão: 

Veredas (ROSA, 2006, p.309): “Compadre meu Quelemém diz: que eu sou muito do 

sertão? Sertão: dentro da gente. O senhor me acusa?” 
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O MUNDO COMO BIBLIOTECA 

 

Flávio Carneiro (UERJ) 

 

Resumo: 

 Babel (do conto “A biblioteca de Babel”, de Borges) é insólita não pelo fato de ser 
tomada como um universo, mas como o universo. E por abrigar livros inusitados – um deles é 
um labirinto de letras e na penúltima página se lê: Ó tempo suas pirâmides.  

 Leitor de Borges, Calvino (em As cidades invisíveis) reinventa Babel ao recriar Kublai 
Khan, num momento da vida do Imperador em que o tédio se aproxima e a única saída reside 
nos relatos de Marco Polo, que descreve as cidades invisíveis do Império. Essa biblioteca sem 
livros é o último desafio do grande Khan.  

 Mais modesta, a do detetive Espinosa (em Perseguido, de Garcia-Roza) vem juntar-se às 
anteriores. Se a primeira não tem fim e a segunda não tem livros, esta não tem estantes – os 
livros são dispostos no chão em fileiras que se alternam na horizontal e na vertical. Biblioteca 
que se revolve e a si mesmo se interroga, num equilíbrio instável, como o do próprio detetive. 

 Uma quarta se alinha às anteriores, com a diferença de, parecendo também ela ficção, 
erguer-se de fato, idealizada por Warburg e tendo como critério de organização do acervo o da 
“boa vizinhança” (ao lado de um tratado de química se instala outro de alquimia, seguido de um 
terceiro que corrige ou suplementa o anterior). O lugar dos livros variava conforme novas 
percepções teóricas de Warburg, cuja biblioteca era um espelho do modo como enxergava o 
mundo. 

 Diversas, as quatro são atravessadas por um fio tênue, ao qual nos agarramos para 
propor que toda biblioteca é um modelo único de relacionamento múltiplo, que sugere novas e 
desafiadoras formas de relacionamento humano, simulando um mundo mais surpreendente e 
menos intolerante. 

 

Palavras-chave: biblioteca; mundo; humanismo. 

 

 

O escritor russo Varlam Chalámov (CHALÁMOV, 2004) conta que teve a 

primeira e única biblioteca particular na vida quando tinha três anos de idade. Era 

composta de dois livros, duas histórias para crianças escritas por Tolstói. 

Não deveria causar espanto o fato de dizer que uma biblioteca pode ser constituída 

por apenas dois livros. Na verdade, se pensarmos que todo livro é sempre a memória de 

outros livros, com os quais dialoga, seja por se alinhar com eles, seja por contestá-los ou 
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simplesmente se inserir no mesmo gênero literário, bastaria um único livro para se ter 

uma biblioteca.  

Um livro – ou sendo mais radical ainda, um poema, um conto, um romance – é 

como as tradicionais bonecas russas, as matrioshkas. Uma boneca – normalmente 

retratando uma camponesa – traz dentro de si uma réplica, em tamanho inferior. E esta 

segunda boneca traz dentro de si uma terceira, e assim por diante.  

A diferença é que, no caso de um livro, os outros que vão dentro dele nem sempre 

são visíveis. E nem sempre são os mesmos. O próprio autor não pode ter controle absoluto 

de todos os livros que coloca dentro do livro que escreve. Alguns ele insere de propósito, 

de modo a seguir alguma estratégia pensada desde o início, visando a este ou aquele 

efeito, mas ninguém pode dar conta dos caminhos da memória ou do inconsciente, de 

modo que os livros dentro daquele livro são às vezes como fantasmas – sem os quais o 

livro jamais seria o que é. 

Ricardo Piglia (PIGLIA, 1994) via a crítica como uma variante do gênero policial, 

o crítico como um detetive que tenta decifrar um enigma (ainda que não haja enigma). 

Me agrada pensar no exercício da crítica literária como o de um detetive que busca 

encontrar num livro os livros que nele se esconderam. 

Bastaria então um único livro para que se possa ter uma biblioteca. Todo livro é 

um universo, como toda biblioteca o é. 

. 
Aquela criada por Borges, em “A biblioteca de Babel” (BORGES, 1986) é, aliás, 

definida pelo narrador do conto não apenas como um, mas o universo. Constituída por 

um número indefinido, e talvez infinito, de galerias hexagonais, atravessadas por saguões 

e escadas que se espalham para além do que pode alcançar a visão, a biblioteca de Babel 

tem o formato de uma esfera, cujo centro pode ser qualquer um dos hexágonos e cuja 

circunferência é inacessível. 

Como todos os homens da biblioteca, também o narrador viajou por ela, 

peregrinando em busca de um livro. As viagens eram longas e sempre solitárias. 
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Antigamente, havia um homem em cada hexágono. As enfermidades e os suicídios 

diminuíram essa proporção.  

Seu pai lhe contava que viu, no hexágono do circuito quinze noventa e quatro, 

uma obra em que estavam escritas apenas as letras MCV, repetidas da primeira à última 

linha. Um outro, bastante conhecido nessa mesma região da biblioteca, é feito sob a forma 

de um labirinto de letras, mas na penúltima página está escrito: “Ó tempo tuas pirâmides.” 

(BORGES, 1986, p. 63) 

Há quatro séculos investigadores oficiais tentam, em vão, decifrar o mistério da 

origem da biblioteca. E o narrador suspeita que, extinta a espécie humana, a biblioteca 

ainda vai existir: “iluminada, solitária, infinita, perfeitamente imóvel, armada de volumes 

preciosos, inútil, incorruptível, secreta.” (BORGES, 1986, p. 69) 

Ousaria dizer, lendo o conto de Borges, que a biblioteca de Babel não seria um 

lugar onde os livros estão. Seria ela mesma um imenso livro, onde os lugares estão – os 

lugares que existiram, os que existem e os que ainda não foram inventados. 

Como todo livro, como toda narrativa, Babel é um mundo. Semelhante a outros 

mundos e, no entanto, absolutamente único. 

. 
Também são únicos – e também se moldam como um mundo próprio – os livros 

não escritos da biblioteca invisível de Kublai Khan, ou do Kublai Khan reinventado por 

Calvino, em As cidades invisíveis (CALVINO, 1991) 

Leitor de Borges, Calvino criou a melhor parte da sua obra movido por um desejo, 

o de leitor. No início da carreira, Calvino, insatisfeito com os livros que vinha escrevendo 

– no estilo neorrealista que predominava no seu tempo – se deu conta de que escrevia o 

que os outros queriam ler. E decidiu mudar de rumo. Passaria a escrever os livros que ele, 

Calvino, gostaria de ler. Como Borges, acreditava também na hipótese de que o escritor 

escreve porque falta um livro na sua biblioteca, aquele que ele gostaria de ler e não existe 

ainda. Por isso se lança ao trabalho de escrevê-lo, de escrever o livro que falta e que 

poderá salvá-lo da monotonia e do cansaço. 
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Quando cria o seu Kublai Khan, Italo Calvino imagina o imperador mongol já no 

final da vida, naquele momento em que o imenso império que conquistou já não lhe 

desperta nada parecido com alegria ou glória. O tédio se aproxima como um abismo, em 

especial quando ele ouve os enfadonhos relatórios de seus embaixadores, viajantes que 

lhe trazem notícias de um novo território conquistado, de uma rebelião em algum ponto 

longínquo, das cifras que dão uma vaga ideia do seu tesouro: 

Existe um momento na vida dos imperadores que se segue ao orgulho 
pela imensa amplitude dos territórios que conquistamos, à melancolia e 
ao alívio de saber que em breve desistiremos de conhecê-los e 
compreendê-los, uma sensação de vazio que surge ao calar da noite (...) 
é o desesperado momento em que se descobre que este império, que nos 
parecia a soma de todas as maravilhas, é um esfacelo sem fim e sem 
forma, que a sua corrupção é gangrenosa demais para ser remediada 
pelo nosso cetro, que o triunfo sobre os soberanos adversários nos fez 
herdeiros de suas prolongadas ruínas. (CALVINO, 1991, p. 9)  

Apenas quando ouvia os relatos do seu novo embaixador, Marco Polo, o grande 

Khan “conseguia discernir, através das muralhas e das torres destinadas a desmoronar, a 

filigrana de um desenho tão fino a ponto de evitar as mordidas dos cupins.” (CALVINO, 

1991, p. 10). 

As cidades descritas – ou narradas – por Marco Polo diferem daqueles de que os 

outros embaixadores dão notícia ao imperador. Marco lhe conta sobre Ercília, por 

exemplo, cujos habitantes estendem fios entre as casas – brancos, pretos, cinza, preto-e-

brancos, conforme relações de parentesco, troca, autoridade. Quando há tantos fios que 

as pessoas não podem mais andar pelas ruas, as casas são desmontadas e levadas para 

outro lugar, onde constroem uma nova Ercília, restando da antiga apenas um enredo de 

fios pelo chão. 

Marco Polo não fala a língua do grande Khan e precisa se expressar com gestos, 

saltos, vozes de animais, improvisando mímicas que o imperador é obrigado a interpretar. 

E o jogo se torna ainda mais complexo quando se pensa que, entre outras, a pantomima 

de um homem nu atravessando o fogo sem se queimar pode estar se referindo a uma 

aventura vivida pelo viajante quando se aproximava ou se distanciava daquela cidade, ou 

a uma façanha do seu fundador, a profecia de um astrólogo ou uma charada para indicar 

o nome da cidade. 

Nesse embate de signos, Kublai Khan é obrigado a recriar seu império, ou, dito 

de outra forma, a conquistá-lo novamente. O que lhe dá vida, o que o fascina nos diálogos 
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com Marco Polo, é o fato de precisar tornar-se outra vez um valente guerreiro, agora num 

mundo invisível, sempre em construção. 

Os relatos de Marco Polo constituem, para o grande Khan, sua mais preciosa 

biblioteca. Insólita biblioteca. Nem tanto, talvez, pelo fato de ser composta por livros 

invisíveis, mas por livros que precisam ser escritos pelo próprio bibliotecário, antes de 

ocuparem seu lugar na estante. 

Como diz Marco Polo: 

O inferno dos vivos não é algo que será; se existe, é aquele que já está 
aqui, o inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando 
juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a 
maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto 
de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e 
aprendizagem contínuas: tentar saber reconhecer quem e o que, no meio 
do inferno, não é inferno, e preservá-lo, e abrir espaço. (CALVINO, 
1991, p. 150) 

 

Kublai Khan opta pela segunda. E só assim vai montando, a cada dia, sua  invisível 

biblioteca. A única que poderá salvá-lo. 

. 
Mais modesta e nem por isso menos rica e variada na sua constelação de signos, 

a biblioteca do detetive Espinosa, criado por Luiz Alfredo Garcia-Roza, de algum modo 

se alinha às de Borges e Calvino. Se a primeira não tem fim (supõe-se) e a segunda não 

tem livros, a de Espinosa não tem estantes. 

 Dispensáveis, as estantes. Os livros são dispostos no chão, em fileiras que se 

alternam, ora na horizontal, ora na vertical, servindo eles mesmo como suportes para os 

outros. A estante ultrapassa a altura de Espinosa e seu equilíbrio torna-se cada vez mais 

instável, podendo desabar a qualquer momento. 

 Espinosa, o detetive que não por acaso tem nome de filósofo, costuma percorrer 

os sebos do centro do Rio de Janeiro, nas suas horas de folga. No início do romance 

Perseguido (Garcia-Roza, 2003), o detetive tira parte do seu intervalo de almoço para ir 

a um sebo que frequenta desde os tempos em que fazia faculdade de Direito. 

6838

Ana
Pencil



6 
 

 Caminhando no meio da multidão, com um pé em cada nível – a rua e a calçada – 

Espinosa é a própria imagem da ambiguidade que o configura. Entre a realidade crua de 

um assassinato e o gosto por música clássica, entre o ambiente opressor de uma delegacia 

e o caos feliz de um sebo no centro da cidade, Espinosa vai se equilibrando como se 

equilibra sua biblioteca. 

 Quando abre mão das estantes, a biblioteca do detetive encena o jogo borgeano – 

também jogado por Calvino – de que um livro sempre dialoga com outro livro. No caso 

desta biblioteca, eles se movem uns sobre os outros como num longo mergulho nas e entre 

as páginas. 

 Para Espinosa, vale a preferência assumida por Daniel Quinn, o detetive criado 

por Paul Auster em Cidade de Vidro (AUSTER, 2000). O que interessava a Quinn, nos 

livros que escrevia – era também escritor – não estava na relação dos livros com o mundo 

dito real, mas com outros livros. 

Se, na sua origem e em diversos momentos da sua história, a ficção policial é um 

embate entre razão e mistério, sempre com a vitória do primeiro, um detetive que duvida, 

que desconfia de certezas absolutas e de conceitos como razão, pecado, inocência e culpa, 

é um personagem que nos interessa.  

Na vasta galeria de bibliotecas insólitas, a de Espinosa tem o seu espaço, à medida 

que se revolve e a si mesma se interroga, no seu eterno equilíbrio instável, como o do 

próprio detetive que a engendrou. 

. 
E se as bibliotecas de ficção parecem um convite ao devaneio, uma derradeira – 

no nosso breve passeio – delas difere e em certo sentido as supera por parecer fantasia 

quando se ergue real, concreta, na cidade de Hamburgo. 

O historiador de arte alemão Aby Warburg nasceu na segunda metade do século 

XIX e era o primogênito de uma bem sucedida família de banqueiros alemães. Aos 13 

anos, abriu mão da herança em nome do seu irmão mais novo, desde que este comprasse 

para ele todos os livros de que precisasse, até o final da vida. E foram muitos.  
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A biblioteca de Warburg causava estranheza pelo fato de os livros não estarem 

organizados de acordo com nenhum dos critérios usuais na época (e ainda hoje). Eram 

milhares de volumes (em 1911, já havia 15 mil) e não estavam nos seus lugares por 

critério de ordem alfabética, gênero literário, idioma, autor. Nada disso. O que guiava a 

organização dos livros nas estantes era o que Warburg chamava de “lei da boa 

vizinhança.” 

Uma coletânea de poemas de amor, por exemplo, não precisaria estar 

necessariamente ao lado de uma outra, mas de um romance policial, os dois livros 

irmanados pelo fato de serem diferentes versões do mistério.  

O proprietário da biblioteca colocava ao lado de uma obra outra que a 

complementava, ou simplesmente fazia alguma referência a ela, ou ainda: a contestava.   

A organização obedecia ao próprio modo como Warburg relacionava os principais 

temas das suas pesquisas: arte, religião e ciência. E à medida que formulava um novo 

conceito, uma nova forma de relação entre dois temas, ou autores, ou obras, era preciso, 

claro, mudar os livros de lugar. 

O que, para alguns, poderia parecer o caos, para outros era o paraíso (Albert 

Einstein, entre tantos, foi frequentador da biblioteca, quando se tornou pública). Não 

havia lugares fixos na biblioteca de Warburg. Os livros circulavam como deveriam, no 

mundo de fora, circularem ideias, sentimentos, pessoas. 

Em 1926, Warburg construiu, em Hamburgo, um edifício para abrigar sua 

biblioteca, que a partir de então se tornou aberta ao público. E mandou gravar, na entrada 

do salão de leitura – que, propositadamente, tinha uma forma oval – o nome Mnemosyne, 

deusa da memória.  

Durante a segunda guerra mundial, os nazistas queimaram 25.000 mil livros de 

autores supostamente contrários ao Terceiro Reich, em várias cidades universitárias 

alemãs. Os nazistas também cabiam na biblioteca de Warburg. Mas a biblioteca de 

Warburg não cabia no mundo estreito dos nazistas.  

Eles certamente a teriam colocado abaixo. Para evitar a tragédia, o acervo foi 

transferido para Londres, onde está até hoje, com mais de 350.000 obras e acessível a 

qualquer leitor. 
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(Algumas vezes pensei no projeto de escrever um conto em que um homem sonha 

que se perdeu na biblioteca de Warburg e caminha pelo labirinto de livros tentando achar 

a saída. Até que um bibliotecário, um menino, aparece na sua frente. O homem pergunta 

ao menino se é verdade que a biblioteca é infinita. O menino responde: só para quem 

sonha com ela. O homem então decide simplesmente acordar. E se arrepende.) 

. 
 Desejos diferentes movem os conceitos de biblioteca para Varlam Chalámov, 

Borges, Calvino, Garcia-Roza e Warburg. Mas há, entre essas bibliotecas caóticas e 

fascinantes, um fio tênue que as liga. A este fio me agarro para propor aqui a tese de que 

toda biblioteca, como um ou o universo, é em si um modelo de relacionamento múltiplo, 

não apenas entre os livros em si mas entre eles e quem os organiza, e também entre eles, 

quem os organiza e quem porventura os visite, e ainda entre todos eles e o espaço em que 

se encontram, e o tempo que os recobre de memória.  

Mais ainda, esse universo de algum modo sugere uma nova e desafiadora forma 

de relacionamento entre os homens, um novo humanismo – tema de outro artigo, por vir 

–, ensaiando um mundo menos previsível e menos intolerante. Como diria o narrador do 

conto de Borges: minha solidão alegra-se com essa elegante esperança. 
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CONFIGURAÇÕES DO INSÓLITO NO SURREALISMO: A FIGURAÇÃO 

INSÓLITA DO CORPO NOS CONTOS "LE DIAMANT" E "LE PAIN ROUGE" 

DE ANDRÉ PIEYRE DE MANDIARGUES 

Isabelle Godinho Weber (UERJ) 

RESUMO: 

A literatura francesa do século XX trouxe à tona novas escritas do corpo que, afastando-se da 
tarefa de representar a figura humana, desmantelaram a integridade física das figuras de ficção. 
Com o objetivo de refletir sobre as novas expressões ficcionais do corpo surgidas na literatura 
francesa novecentista, o presente trabalho propõe uma análise sobre a imagética do corpo 
insólito na vanguarda surrealista, investigando as conjunções entre as concepções estéticas do 
surrealismo - a partir da leitura dos manifestos escritos por André Breton - e as figurações 
insólitas do corpo presentes nos contos de André Pieyre de Mandiargues, autor francês do 
surrealismo tardio que, na década de 1950, dedicou-se à escrita de contos oníricos. Para tal 
propósito, examinaremos duas narrativas insólitas do autor: "Le Pain Rouge" ("O Pão 
Vermelho"), conto que narra as experiências metamórficas de um homem que encolhe 
progressivamente até adquirir as proporções de um inseto, o que irá lhe proporcionar um acesso 
inusitado a prazeres nunca antes experimentados; e "Le Diamant" ("O Diamante"), conto que 
narra a miniaturização de uma mulher que adentra um diamante, espaço ficcional no qual inicia 
relações sexuais com um ser insólito. 
Palavras-chave: André Pieyre de Mandiargues. Surrealismo. Corpo. Insólito. 

 

Introdução 

Ao atentarmos para a tematização do corpo na literatura novecentista francesa, 

logo notamos a distância que nos separa das produções literárias do século anterior. 

Onde estariam as belas silhuetas que se assemelhavam ao mármore e cujos traços 

pareciam saídos de uma estátua grega? Ou as representações realistas da figura humana, 

que a ilustravam tão detalhadamente como se pudéssemos tocá-la? No século XX, o 

cenário literário francês se tornou palco de propostas estéticas que pretendiam conjurar 

as tradições e reorientar a criação literária em direção a novos horizontes. Tal conjuntura 

possibilitou novas escritas do corpo que, refutando a tendência a representá-lo em uma 

esplendorosa gama de detalhes, dissolveram sua solidez e o investiram de novos 

significados. 
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Buscando contribuir para os estudos dedicados à escrita do corpo, campo que 

vem desenvolvendo pesquisas frutíferas sobre um tema de suma importância, o presente 

artigo propõe a análise da imagética do corpo nas narrativas insólitas de André Pieyre de 

Mandiargues. Importante expoente do surrealismo francês na década de 1950, o autor 

escreveu contos que, imbuídos de uma atmosfera onírica, narram o cotidiano de 

personagens que se metamorfoseiam subitamente e abandonam-se às sensações 

prazerosas que tal experiência propicia. 

 

Imagens surreais do corpo 

Nos manifestos surrealistas, André Breton definiu o surrealismo não como um 

movimento estético (embora tal faceta seja, a nosso ver, inegável), mas como um novo 

modo de expressão, que emanciparia o homem – aprisionado ao modo de percepção 

utilitário imposto pela era do capitalismo industrial - e recuperaria sua imaginação, a 

partir de um novo uso da linguagem. Segundo os surrealistas, as palavras - empregadas 

de acordo com as normas do sistema linguístico - são amordaçadas pela espessura das 

significações e distinções que nelas se cristalizam. Forçado a interiorizar tal conjunto de 

convenções linguísticas, o homem interpreta o mundo através do filtro das “velhas 

antinomias destinadas hipocritamente a prevenir toda agitação insólita do homem”1 

(BRETON, 1972, p. 76). Como observa Eduardo Peñuela Cañizal em seu ensaio 

dedicado ao surrealismo, 

As palavras nos forçam a conviver com o hábito e, dessa maneira, 
transmutam os objetos e as pessoas que nos rodeiam em significados 
consuetudinários, repetidos, na manhã de cada dia, no ritual de quem 
toma seu cafezinho amarrado à convicção de que tal gesto se situa 
longe das irradiações da fantasia. (1986, 1986, p. 1) 

A vanguarda surrealista baseou-se na premissa de que o homem deveria 

emancipar-se das regras sociais e linguísticas que cerceavam sua experiência do mundo, 

a partir da recuperação do poder das palavras. Para tal, os artistas do movimento 

afirmaram a necessidade de subverter o uso da linguagem, resgatando-a da lógica 

utilitarista na qual se encontrava presa. Recusando as palavras como instrumentos de 

                                                           
1  As traduções dos textos em francês foram feitas por nós. Citaremos sempre o texto original em nota de 
rodapé: “vieilles antinomies destinées hypocritement à prévenir toute agitation insolite de la part de 

l’homme” 
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enunciação do real, buscaram compor, através de experimentações artísticas não 

reguladas pela faculdade crítica, imagens que aproximassem “elementos da realidade de 

categorias tão distantes que a razão se recusaria a relacioná-los”2 (BRETON, 1972, p. 

185). Tal prática visava projetar imagens insólitas, que desfamiliarizassem o olhar do 

espectador e abolissem as relações antitéticas que organizam sua percepção da 

realidade, gerando assim "camadas de sentido que perturbam os significados habituais 

das palavras e das imagens" (CAÑIZAL, 1986, p. 7). 

Dentre as imagens insólitas que compuseram o repertório surrealista, destacam-

se as imagens do corpo. Como afirma Eliane Robert Moraes em O Corpo Impossível, a 

contestação da idealização do corpo ganhou impulso na arte surrealista que, recusando-

se a confinar a figura humana em uma imagem-corpo fixa, inventou novas expressões 

do corpo baseadas na fragmentação da corporeidade: “Às imagens ideais do homem 

veio contrapor-se um imaginário do dilaceramento, marcado pela obstinada intenção de 

alterar a forma humana a fim de lançá-la aos limites de sua desfiguração.” (MORAES, 

2010, p. 19). Refutando a imagética abstrata do corpo em sua “total indiferença pela 

particularidade dos seres concretos, de sua existência sensível e de sua materialidade 

singular” (MORAES, 2010, p. 88), a arte surrealista tomou para si a tarefa de destruir as 

formas sólidas do homem, movimentando a anatomia humana, desagregando suas 

partes e atribuindo-lhe formas insólitas, com o intuito de “conferir um novo sentido à 

vida” (MORAES, 2010, p. 89). 

Tal tendência estética pode ser notada em muitos artistas do movimento; basta 

observarmos as transfigurações do corpo nos quadros de Salvador Dalí, as esculturas de 

corpos femininos desarticulados de Hans Bellmer, as anatomias inusitadas presentes nas 

pinturas de André Masson, a série de colagens do corpo realizadas por Max Ernst ou, 

como veremos a seguir, os corpos metamorfoseados presentes nos contos de André 

Pieyre de Mandiargues. 

 

A metamorfose em le pain rouge e le diamant 

André Pieyre de Mandiargues afirmava viver “no sonho assim como na 

realidade, esperando que a realidade se apague diante do sonho”3 (MANDIARGUES, 

                                                           
2 “éléments de la réalité de catégories si eloignées l’une de l’autre que la raison se refuserait à les mettre 

en rapport” 

3 “dans le rêve autant que dans la réalité en attendant que la réalité s’efface devant le rêve” 
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1975, p. 189). Interessando-se desde o início de sua trajetória literária pela escrita dos 

sonhos, concentrou-se em registrá-los minuciosamente, com o intuito de revisitar suas 

experiências oníricas e superar a fronteira que as delimitavam de sua existência de 

vigília: “o sonho e o devaneio são tão inseparáveis de tudo que escrevi quanto da minha 

própria vida, a qual me esforço em considerar como um sonho, o que me parece ser a 

melhor maneira de torná-la aceitável”4 (MANDIARGUES, 1975, p. 188). 

 Determinado a criar narrativas que ultrapassassem os limites entre sonho e 

realidade, o autor empenhou-se na composição de imagens poéticas que introduzissem o 

“impossível na arte”5 (MANDIARGUES, 1975, p. 168). Tal proposta estética se 

traduziu em uma nova escrita do corpo, que o caracteriza como figura saída de um 

sonho e o dota de múltiplas formas. O autor, que afirmava que a dimensão física do 

indivíduo representa uma prisão, criou, em seus contos, criou, em seus contos, figuras 

de ficção cujos corpos metamórficos viabilizam o acesso a uma nova experiência do 

mundo. 

É o caso do conto Le Pain Rouge, publicado em 1954 na coletânea de contos 

Soleil des Loups. O protagonista do conto de Mandiargues é um observador: interessa-

se em contemplar os detalhes inesperados que se ocultam por detrás dos cenários 

ordinários do dia a dia; interrompe seu caminho e, virando uma folha ou olhando o que 

se esconde por debaixo de uma pedra, observa como cada trecho de mundo é permeado 

por uma variedade insuspeita de seres, que passam despercebidos pelo olhar da maioria 

dos homens. 

Desde o início do conto, a caracterização de tal figura ficcional introduz 

implicitamente questões que aproximam o autor das contestações que deram origem à 

vanguarda surrealista; dentre elas, uma crítica à automatização da percepção do homem 

moderno, cujo olhar opaco é insensível aos extraordinários detalhes que compõem o 

mundo, cuja imaginação encontra-se adormecida em decorrência das necessidades 

práticas que regem seu cotidiano. Como afirma André Breton no início do Primeiro 

Manifesto Surrealista, "o homem, esse sonhador definitivo"6 (1972, p. 11), encontra-se 

submisso às regras sociais de uma sociedade mecanizada, na qual a potência 

                                                           
4 “le rêve et la rêverie sont aussi inséparables de tout ce que j’ai écrit qu’ils le sont de ma vie même, que 

je m’efforce de considérer comme un rêve, ce qui me paraît le meilleur moyen de la rendre acceptable” 
5 "l’impossible dans l’art” 
6 “l’homme, ce rêveur définitif” 
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transformadora da imaginação representa um perigo: “As ameaças [da imaginação] se 

acumulam, e cedemos, abandonamos uma parte do terreno a ser conquistado. Essa 

imaginação que não admitia limites, permitimos que se exerça apenas segundo as leis de 

uma utilidade arbitrária.”7 (1972, p. 12). 

No início do conto, o protagonista de Mandiargues acorda em um quarto de 

hotel, após ter mantido relações sexuais com uma mulher que havia conhecido na noite 

anterior. Ao acordar, observa o quarto ao redor. Com um olhar que busca perscrutar 

minuciosamente o seu entorno, passa a examinar um resto de pão deixado na noite 

anterior na gaveta do quarto. Chama-lhe a atenção o fato de que o pão mudara de cor, 

emanando uma luz avermelhada. Intrigado, pousa o pedaço de pão na cama para 

observá-lo de perto e logo nota uma dezena de pequenas pulgas que caminham em 

bando pela superfície do objeto. Ao aproximar seu dedo e matar um dos insetos, sente a 

dor de uma leve picada; em seguida, sua vista se embaralha e o cenário ao redor perde 

sua nitidez. Quando volta a si, nota que havia diminuído, ganhando as proporções do 

inseto que matara pouco antes. 

A partir da miniaturização do corpo, o personagem adquire uma nova percepção 

da realidade, que desfamiliariza e magnifica o espaço ficcional. Sua metamorfose 

proporciona uma ampliação do olhar, de modo que os objetos corriqueiros que 

compunham o cenário no início do conto se transformam em vastas paisagens insólitas: 

a cama se torna um vasto prado escarpado pelas dobras do lençol e um pedaço de pão 

velho converte-se em uma área montanhosa repleta de grotas, cuja "cor fabulosa e o 

brilho escarlate que a aureolava magnificamente faziam sonhar também com um 

meteoro desconhecido surgido na noite boreal" (MANDIARGUES, 1951, p. 90)8. 

Sem manifestar surpresa ou temor com sua súbita metamorfose, o protagonista, 

tomado pela curiosidade de explorar os recantos extraordinários aos quais ganhara 

acesso, adentra, completamente nu, o pedaço de pão. No espaço labiríntico do objeto, 

atravessa uma infinidade de túneis e cavernas, ambientes que parecem simbolizar as 

cavidades do corpo feminino: a utilização de termos como "grota", "orifício", 
                                                           
7 “Les menaces s’accumulent,on cède, on abandonne une part du terrain à conquérir. Cette imagination 

qui n’admettait pas de bornes, on ne lui permet plus de s’exercer que selon les lois d’une utilité arbitraire” 

8 "couleur fabuleuse et le rayonnement écarlate qui l'auréolait magnifiquement faisaient rêver aussi à un 
météore inconnu surgi dans la nuit boréale." 
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"cavidade", "fenda" insinuam o teor erótico das experiências insólitas vivenciadas pelo 

protagonista, característica que irá intensificar-se durante o desenrolar da narrativa, 

atingindo seu ponto culminante no final do conto. 

No interior do pão, o personagem presencia cenas extravagantes. Em uma das 

inúmeras cavernas do local, vê uma mulher hindu que gesticula declamando cânticos 

com uma voz gutural, enquanto três homens assistem ao espetáculo em um "estado de 

voluptuosa êxtase"9 (MANDIARGUES, 1951, p. 97). Em outra caverna, encontra 

homens corpulentos reunidos em um círculo, assistindo a uma luta entre uma lagartixa e 

um sapo. Por fim, chega em uma caverna em que cada canto “continha um homem 

coberto de abelhas dos pés até o queixo”10 (MANDIARGUES, 1951, p. 100). Embora 

tal situação soe perigosa, “o rosto de todos os pacientes estava marcado por um prazer 

agudo”11 (MANDIARGUES, 1951, p. 100). Sem assustar-se com a cena, o personagem 

se deixa envolver pelas abelhas e experimenta o ápice do prazer: “percebi em cada 

polegar de minha epiderme a carícia do enxame e me descobri no cume de uma 

voluptuosidade tão grande que jamais poderia supor poder alcançar sem morrer.”12 

(MANDIARGUES, 1951, p. 101). 

Em sua travessia, o personagem percorre uma espacialidade insólita que 

irradiava "um brilho tão violento [...] como se todo esse labirinto tivesse sido escavado 

em uma matéria incandescente" (MANDIARGUES, 1951, p. 97)13. O trajeto luminoso 

percorrido pelo personagem assemelha-se a uma jornada de descobrimento, como se 

realizasse uma incursão subterrânea pelo inconsciente, se deixando levar pelas imagens 

fulgurantes que surgem diante de seus olhos, iluminando os caminhos de fruição dos 

desejos. Convém aqui recordar o belo trecho em que André Breton refere-se às imagens 

que, dos abismos do inconsciente, se revelam ao homem com tamanha potência que este 

                                                           
9  "état de voluptueuse extase" 

10  “contenait un homme couvert d’abeilles des pieds jusqu’au menton” 

11 “le visage de tous les patients était marqué d’une jouissance aiguë” 

12 “je perçus à mon tour, sur chaque pouce de mon épiderme, la caresse de l’essaim, je me découvris au 

sommet d’une volupté si haute que jamais je n’aurais supposé pouvoir y atteindre sans mourir” 

13 "un éclat aussi violent [...] que si tout ce labyrinthe eût été creusé dans une matière incandescente" 
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toma consciência da extensão ilimitada onde se manifestam seus 
desejos, onde o por e o contra se reduzem sem cessar, onde sua 
obscuridade não o trai. Ele vai, levado por essas imagens que o 
arrebatam, que mal o deixam o tempo de soprar o fogo de seus dedos. 
É a mais bela das noites, a noite dos clarões [...] (BRETON, p. 52)14. 

Outro conto no qual a metamorfose do corpo possibilita a experimentação de 

novos prazeres é Le Diamant, publicado em 1959 na coletânea de contos Feu de Braise. 

O conto narra as experiências insólitas que acometem Sarah Mose, filha de um lapidário 

que, desde pequena, sente-se profundamente atraída pela aura misteriosa que parece 

emanar das pedras preciosas, como se seu corpo fosse composto pela mesma matéria 

fria e mineral das pedras: "ela se julgava fria, se glorificava por tal frieza; e ela havia 

prometido a si mesma viver apenas entre as pedras" (MANDIARGUES, 2013, p. 156)15. 

Um dia, seu pai lhe informa que havia adquirido um belo e raro diamante cor de 

púrpura e pergunta a ela se gostaria de examiná-lo. Antes de aproximar-se da pedra, 

Sarah inicia o que considera um ritual de purificação do corpo: no primeiro raiar do sol, 

se levanta e se banha demoradamente, com um cuidado especial pela limpeza das partes 

íntimas. Após o banho, a personagem se dirige ao cômodo mais reservado da casa, no 

qual encontram-se todos os instrumentos de trabalho do pai, e despe-se completamente, 

para que a pedra entre em contato apenas com sua pele nua, detalhe que sugere uma 

relação misteriosa entre o corpo da personagem e a pedra preciosa. Por fim, passa a 

observar com uma lupa o objeto. 

Ao buscar uma posição que lhe permita examinar detalhadamente o diamante, 

Sarah deita-se na mesa de trabalho, porém logo perde o equilíbrio e tropeça. Em 

decorrência da queda, perde a consciência e, ao voltar a si, vê-se enclausurada em um 

ambiente desconhecido, cujas paredes formam as faces de um poliedro transparente. 

Após a surpresa inicial, constata que caíra dentro do diamante. 

De maneira similar ao observado no conto Le Pain Rouge, ocorre uma 

miniaturização do corpo da personagem, experiência que propicia uma ampliação de seu 

                                                           
14 "prend conscience des étendues illimitées où se manifestent ses désirs, où le pour et le contre se 
réduisent sans cesse, où son obscurité ne le trahit pas. Il va, porté par ces images qui le ravissent, qui lui 
laissent à peine le temps de souffler sur le feu de ses doigts. C'est la plus belle des nuits, la nuit des 
éclairs [...]" 

15 "elle se jugeait froide, se glorifiait de telle froideur; et elle s'étais promis de vivre parmi les pierres 
seulement" 
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olhar, que agora tem livre acesso às profundezas do objeto precioso. Ao alargar a 

percepção da protagonista, a narrativa introduz o leitor em uma nova realidade ficcional. 

Do interior do diamante, Sarah observa o ambiente do quarto como se se tratasse de 

uma paisagem insólita. Os objetos de uso cotidiano dispostos sobre a mesa de trabalho 

adquirem outra aparência, perdem sua identidade original e passam a compor 

arquiteturas irreais. A lupa passa a figurar na cena como uma máquina de usina, o cubo 

usado para apoiar o diamante ganha ares de túmulo muçulmano e a mesa de ébano se 

transforma em um vasto deserto, que se estende até o perder da vista. 

Esse novo espaço ficcional será o local do encontro sexual. A personagem, que 

se encontra nua no espaço fechado do diamante, vê nascer, de um raio solar que 

atravessa a pedra, uma figura masculina “cujo corpo, todo nu como o seu, tinha uma 

beleza suprema, mas cuja cabeça parecia com a de um leão. Sua pele, muito lisa, era de 

um vermelho ardente; sua enorme crina tinha um brilho dourado que o olhar mal podia 

tolerar” (MANDIARGUES, 2013, p. 173)16. 

Após a metamorfose, ocorre uma inversão na relação entre "sujeito" e "objeto": 

Sarah, que observava e manuseava o diamante com o intuito de categorizá-lo e constatar 

seu valor, é incorporada a ele e se transforma no objeto a ser observado. Como se seu 

corpo fosse um objeto de fetiche, destinado à satisfação sexual masculina, a 

protagonista é perseguida pelo homem-leão. Após resistir vigorosamente a seus ataques, 

o ser híbrido explica à protagonista que “ela havia entrado na grande pedra apenas para 

unir-se a ele, pois, de uma virgem da raça dos profetas e de um homem com a crina de 

um leão, vindo de um raio de sol e vermelho como o fogo original, nasceria, em um 

futuro próximo, uma cria de espírito soberano” (MANDIARGUES, 2013, p. 176)17. 

Após tal observação, a personagem mantém relações sexuais com o ser híbrido e, ao sair 

do diamante, confirma que está grávida. 

                                                           
16 “dont le corps, tout nu comme le sien, avait une beauté suprême, mais dont la tête ressemblait à celle 
d’un lion. Sa peau, très lisse, était d’un rouge ardent; sa grande crinière brillait avec un éclat doré que le 

regard tolérait à peine” 

17 “elle n’était entrée dans la grande pierre que pour s’unir avec lui, car d'une vierge de la race des 

prophètes et d'un homme à la crinière de lion, issu d'un rayon de soleil et rouge comme le feu de par son 
origine, naîtrait, dans le proche avenir, un rejeton à l'esprit souverain” 
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No conto em questão, a experiência metamórfica de Sarah e sua passagem para o 

interior do diamante simbolizam uma travessia insólita que leva ao despertar da 

sexualidade, caminhada que requer à personagem uma saída de si mesma, uma 

expansão das fronteiras do "eu" rumo ao encontro com um ser oposto: Sarah, mulher de 

personalidade gélida, mineral, une-se a um homem de natureza solar e, da fusão desses 

corpos, surge um novo ser. 

As imagens do corpo supracitadas integram harmoniosamente a realidade 

ficcional, o que as coloca em consonância com o interesse surrealista em criar imagens 

poéticas que diluíssem as fronteiras do admitido, abolindo as relações antitéticas que 

fundamentam nossa concepção da realidade. As narrativas breves de André Pieyre de 

Mandiargues apresentam, como procedimento narrativo, aquilo que Breton defendia 

como objetivo primordial da arte surrealista: a “resolução futura desses dois estados, em 

aparência tão contraditórios, do sonho e da realidade, em uma espécie de realidade 

absoluta, de surrealidade”18 (BRETON, 1972, p. 23-24). 

Nos contos que analisamos, o corpo configura-se como uma imagem onírica, 

que se movimenta e ganha sempre novas silhuetas, dentro de um universo em que os 

elementos que tomaríamos como contraditórios entram em sintonia, formando uma 

realidade ficcional multifacetada. Tais representações do corpo estão relacionadas à 

valorização surrealista dos sonhos, tidos como espaço primordial de superação das 

antinomias. Ao priorizar imagens poéticas surgidas no limiar entre sonho e vigília, o 

surrealismo baseou-se basilarmente na teoria dos sonhos de Sigmund Freud. 

Em A Interpretação dos Sonhos, Freud afirma que os sonhos representam os 

pensamentos inconscientes, que não conseguem obter acesso à consciência durante o 

estado de vigília, mas que adquirem maior espaço de atuação durante o sono, momento 

em que a censura psíquica diminui sua intensidade. No entanto, as imagens oníricas não 

possibilitam um acesso direto a tais pensamentos, pois não reproduzem as relações 

lógicas que os vinculam. Desconsiderando os nexos causais que encadeiam os 

pensamentos, os sonhos aproximam elementos distintos e muitas vezes contrários: “O 

“não” não parece existir no que diz respeito aos sonhos. Eles mostram uma preferência 

particular por combinar os contrários numa unidade ou por representá-los como uma só 

coisa.” (FREUD, 1996, p. 346). 

                                                           
18 “résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une 
sorte de réalité absolue, de surréalité” 
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Segundo o psicanalista, a única relação lógica que os sonhos expressam é “a 

relação de semelhança, consonância ou aproximação – a relação de “tal como”” 

(FREUD, 1996, p. 347). A partir de uma linguagem pictórica, a elaboração onírica cria 

elos entre elementos antitéticos e anula oposições e causalidades, aproximando “cadeias 

de ideias que eram diametralmente opostas uma à outra” (FREUD, 1996, p. 347) e que 

não seriam associadas pelo nosso pensamento durante o estado de vigília. 

Tais constatações, que em Freud possuíam um caráter puramente científico, em 

vista de conclusões terapêuticas, dotavam, aos olhos dos surrealistas, os sonhos de um 

valor poético fundamental. Como afirmou Breton no Primeiro Manifesto Surrealista, 

graças às descobertas de Freud, “a imaginação está talvez no ponto de reaver seus 

direitos”19 (BRETON, 1972, p. 19). Para os surrealistas, as imagens oníricas, compostas 

a partir de analogias ao invés de distinções, superavam as identidades que ordenam 

nossa percepção da realidade. Valendo-se das características dos sonhos identificadas 

por Freud, a vanguarda surrealista valorizou criações artísticas que postulassem a 

pluralidade do real, unindo elementos díspares na composição de novas imagens. 

Outra reflexão de Freud que terá grande importância na formação das ideias 

surrealistas é a de que os sonhos são realizações de desejos. Segundo Freud, as imagens 

oníricas não são fragmentos absurdos produzidos arbitrariamente pela atividade 

psíquica, mas representam distorções imagéticas dos desejos inconscientes do sonhador. 

Em consonância com tais ideias, as aspirações surrealistas de criar imagens oníricas que 

anulassem as contradições basearam-se na valorização dos desejos sexuais. Buscando 

destruir as barreiras que impediam uma existência plena, os surrealistas manifestaram-

se contra as prisões físicas e psíquicas que encarceravam o homem, buscando libertá-lo 

das funções utilitárias da sociedade burguesa e colocá-lo em um contato profundo com 

seus desejos inconscientes. 

Ao destituir o corpo de sua aparência natural, a arte surrealista buscou muni-lo 

de sentidos mais profundos, transformando-o na via de expressão e de realização dos 

desejos que se ocultam no inconsciente. É o que podemos identificar nos contos de 

André Pieyre de Mandiargues, em que os desejos oníricos se materializam nos corpos 

dos personagens. Como produtos da escrita dos sonhos, as narrativas de Mandiargues 

                                                           
19 “l’imagination est peut-être sur le point de reprendre ses droits” 
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evocam corpos que, ao se metamorfosearem, tornam-se libidinosos. É o caso dos contos 

Le Pain Rouge e Le Diamant, em que os personagens se tornam minúsculos e ganham 

acesso a experiências e sensações que nunca seriam possíveis se mantivessem suas 

dimensões originais. 

 

Conclusão 

Nesse artigo, buscamos examinar como André Pieyre de Mandiargues atribuiu 

grande valor poético à escrita do corpo, reconhecendo-o como elemento narrativo capaz 

de deflagrar novos sentidos. Nas narrativas insólitas aqui tratadas, a dimensão física dos 

personagens, ao se abrir para a realidade que a circunda, experimenta os prazeres da 

existência e se metamorfoseia de acordo com o contato que estabelece com o mundo. 

Em uma realidade ficcional caracterizada pela ampliação das conexões entre sonho e 

vigília, a metamorfose dos personagens não se caracteriza como um fenômeno 

desestabilizador, mas é narrada como uma experiência libertadora, que permite que 

ultrapassem sua realidade cotidiana. Os personagens, ao perderem suas dimensões 

originais, adentram os recantos de uma realidade ampliada, de tal modo que cada 

centímetro do mundo parece conter uma imensidão.  Neste mundo ficcional, o corpo se 

torna transitório, fluido; mas aquilo que perde em fixidez, ganha em profundidade, ao 

transformar-se no espaço de experimentação erótica dos personagens. 
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AS IF E WHAT IF?: ELEMENTOS DO FANTÁSTICO OITOCENTISTA NA 
CONSTRUÇÃO DE UCRONIAS TRANSFICCIONAIS

Jayme Soares Chaves (UERJ)

Orientador: Prof. Dr. João Cezar de Castro Rocha (UERJ)

RESUMO

A ficção científica, como todos sabemos, é um subgênero da literatura fantástica que comporta
dentro  de  si  várias  outras  subcategorias.  Novos  subgêneros  são  constituídos  a  partir  da
interpenetração  de  um  ou  mais  subgêneros  existentes,  tornando  sua  classificação  bastante
complexa.  Tomemos como exemplo o caso do  steampunk:  este  originou-se  da nostalgia  do
imaginário produzido pelos romances científicos do séc. XIX e da conexão entre três outros
subgêneros: a história alternativa, ou ucronia, a ficção recursiva e o retrofuturismo. Histórias
alternativas  (também  denominadas  “ucronias”)  caracterizam-se  por  criarem  “pontos  de
divergência” em eventos históricos reais e conhecidos, e assim, num exercício de imaginação,
reinventar o mundo em que ocorreram em seus aspectos sociais, geopolíticos e tecnológicos,
descrevendo uma mudança em eventos do passado, que por sua vez altera o desenvolvimento da
sociedade na qual estes eventos ocorreram. O retrofuturismo é a reminiscência, nostálgica ou
irônica, de um futuro que nunca aconteceu. No entanto, outra categoria veio a se fundir com o
retrofuturismo e a ucronia para criar um subproduto peculiar: o  crossover,  ou, como prefere
Richard Saint-Gelais, a transficcionalidade, definida como a relação entre dois ou mais textos
literários  que  compartilham  elementos  como  personagens,  locais  imaginários  e  mundos
ficcionais.  Ou,  sinteticamente,  segundo  Marie-Laure  Ryan,  é  uma  “migração  de  entidades
ficcionais de diferentes textos”. Ou ainda, “uma técnica que pode ser usada para criar histórias
alternativas,  geralmente  voltada  para  o  tempo  passado,  e  que  muitas  vezes  expressam  a
nostalgia  poderosa de um passado em que as  visões  dos primórdios  da literatura  de ficção
científica  podem,  de  fato,  se  tornar  realidade”  (CLUTER  &  NICHOLS).  Assim,  esta
comunicação pretende deter-se sobre a reciclagem da ficção fantástica dos primórdios da era
científica,  operada por  autores  contemporâneos  e  em como essas  reciclagens terminam por
constituírem-se em autênticas ucronias transficcionais. 

Palavras-chave: Ucronia. Fantástico. Transficcionalidade. Ficção científica.
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Umberto  Eco  (1984)  apontou  quatro  caminhos  possíveis  para  a  literatura

fantástica e de ficção científica. A alotopia, que é a construção de um mundo alternativo

onde  acontecem  coisas  que  não  são  possíveis  no  mundo  real;  a  utopia,  que  é  a

representação de uma sociedade ideal dentro de nosso próprio mundo (e não podemos

nos  esquecer  do  seu  negativo,  a  distopia,  embora  não  mencionada  por  Eco);  a

metacronia  ou metatopia,  que  representa uma fase futura  do mundo real  presente  e

talvez seja o caminho mais prolífico da ficção científica, que também, por isso mesmo,

é  chamada  de  romance  de  antecipação.  O  quarto  é  a  ucronia.  A ucronia  é  o  mais

complexo, pois sua definição, aceita por Umberto Eco, é a mesma usada para história

alternativa ou história contrafactual, ou seja, uma reconstrução da história ou de um

evento tal como poderia ter acontecido e não como aconteceu realmente. Como história

alternativa, é um experimento em prosa narrativa onde o autor imagina um ou mais

pontos de divergência em determinado evento histórico e cria um enredo ambientado

nesse passado alternativo, ou num presente modificado pela alteração do passado, ou

ainda num futuro resultante dessa modificação. Como história contrafactual, que Eco

também chama de  historiografia  ucrônica,  trata-se  de  um exercício  acadêmico  para

melhor  compreender  os  acontecimentos  históricos.  A  pergunta  básica  da  história

contrafactual é what if? Pelo fato de um mesmo procedimento poder ser aplicado tanto

nos estudos históricos acadêmicos como na prosa de ficção, parece estranho que a sua

prática ficcional possa ser enquadrada na literatura fantástica, e sua prática acadêmica,

por  outro  lado,  não  seja  considerada  uma  espécie  de  historiografia  fantástica.  Ou

insólita.  Embora  não  faltem,  entre  os  historiadores,  adversários  ferrenhos  deste

procedimento,  que  de  bom  grado  o  desclassificariam  como  tal.  E  ainda  há  quem

considere  ucronia  algo  distinto  tanto  da  história  alternativa  quanto  da  história

contrafactual, pois, se nos remetermos à etimologia da palavra ucronia, que significa

“não tempo”, ela melhor designaria um período hipotético na história do mundo, mas

não claramente definido. Nesse sentido, a Terra Média de Tolkien seria uma ucronia,

uma vez que ela está situada em uma hipotética pré-história da Inglaterra.

Seja qual for a definição de ucronia, ela não é uma exclusividade das narrativas

fantásticas,  apesar  de  ser  frequentemente  associada  à  ficção  científica.  É  difícil

considerar  O Homem do Castelo Alto,  uma das obras mais conhecidas de Philip K.

Dick, como ficção científica.  Complô contra a América, de Philip Roth, é um misto de
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história alternativa e autoficção, mas decididamente não é ficção científica. Já Bring the

Jubilee, de Ward Moore (1988), é história alternativa e ficção científica, pois é narrada

do ponto de vista de um personagem que habita um século XX alternativo, resultado da

vitória  do  Sul  na  guerra  civil  americana.  Uma  experiência  de  viagem  no  tempo

transporta  esse  personagem para  o  momento  da  batalha  de  Gettysburg,  e  ao  matar

inadvertidamente um oficial sulista, ele provoca o atraso do batalhão responsável pela

vitória,  modificando,  consequentemente,  o  futuro.  E  mais:  como  o  oficial  era  um

antepassado do inventor da máquina do tempo, esta jamais é construída, de modo que o

narrador não pode voltar para o seu próprio tempo, pois nem o seu tempo e nem a

máquina existem mais. O narrador torna-se então, ele mesmo, um ser ucrônico, um ser

sem tempo.

Outro caminho, dos muitos percorridos pela literatura fantástica nos últimos 40

anos, que Eco não assinalou, e que constitui o segundo subgênero que me interessa aqui,

se é que podemos considerá-lo um subgênero,  é  o  crossover.  A palavra  crossover é

difícil  de  traduzir,  graças  aos  seus  múltiplos  significados  em inglês,  e  mesmo  em

literatura  ela  pode ter  dois  sentidos:  crossover  fiction pode  se  referir  a  um tipo  de

literatura direcionada tanto para crianças como para adultos,  como também pode se

referir a um recurso no qual um ou mais personagens oriundos de diferentes universos

ficcionais e/ou de diferentes autores compartilham outro universo ficcional, ou seja, um

mundo ficcional construído com pedaços de outros mundos ficcionais. É a essa segundo

categoria, subgênero ou procedimento, que eu vou aludir. Mas, para evitar a confusão

entre  as  duas  acepções  do  termo  crossover,  talvez fosse  útil  adotar  a  nomenclatura

criada por Richard Saint-Gelais em 2001: transficcionalidade. Sua definição, publicada

na Routledge Enciclopedy of Narrative Theory: 

Dois (ou mais) textos exibem uma relação transficcional quando eles
compartilham elementos, tais como personagens, lugares imaginários,
ou  mundos  ficcionais.  A transficcionalidade  pode  ser  considerada
como  um ramo  da  intertextualidade,  mas  geralmente  esconde  esta
ligação intertextual porque não cita e nem reconhece suas fontes. Ao
contrário, ele usa o cenário e / ou os habitantes do texto de origem
como  se  eles  existissem  independentemente. (SAINT-GELAIS,
2010, pg. 785)
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O pesquisador Jess Nevins (2003) enumerou alguns tipos possíveis de crossover.

Podemos destacar: a fusão de mitos, a utilização de personagens recorrentes na obra de

um único autor, a reunião de personagens de determinado autor feita por outro autor,

reuniões  de  personagens  de  vários  autores  concebidas  por  outro  autor,  reunião  de

pessoas  reais  e  figuras  históricas  como  se  fossem  ficcionais,  etc.  Eu  não  vou

exemplificar  exaustivamente  cada  um desses  tipos  de  crossover,  mas  apenas  como

ilustração:  em  relação  ao  primeiro  tipo,  a  fusão  de  mitos,  remetemo-nos  quase

imediatamente ao mito de Jasão e os Argonautas.  Nada menos do que 50 entidades

mitológicas participam da empreitada, algumas bem conhecidas como Héracles, Orfeu,

Castor e Pólux, etc. No segundo tipo os exemplos mais famosos são, sem dúvida, a

Comédia Humana de Balzac, e o ciclo Rougon Marcquat de Zola. Dumas Pai também

vai usar esse recurso em seus romances históricos e Júlio Verne vai  criar  com suas

Viagens Extraordinárias todo um universo ficcional autorreferente.

 Devo dizer que, a essa lista, eu acrescentaria dois tipos: mundos ficcionais onde

personagens reais conviveriam com personagens ficcionais, incluindo escritores e seus

próprios personagens, como em Frankenstein Libertado, de Brian Aldiss (1988), onde

todos os personagens do romance de Mary Shelley compartilham com a própria Mary

Shelley, além de Percy Shelley e Lord Byron o mesmo universo ficcional criado por

Aldiss. O outro tipo de crossover que eu acrescentaria à lista de Nevins seria o oposto

ao quinto tipo: reunião de personagens fictícios como se fossem pessoas reais. Uma

espécie de biografia ficcional, ou combinação de biografias ficcionais, diferentes das

biografias  ficcionais  escritas,  por  exemplo,  por  Jorge  Luis  Borges  em  História

Universal  da Infâmia,  ou  Marcel  Schwob em  Vidas Imaginárias,  uma vez  que,  em

ambos os casos as biografias são ficcionais, mas os personagens realmente existiram. 

Desnecessário dizer que todos esses tipos de crossover são intercambiáveis. E é

no  último  tipo  da  lista  de  Nevins  que  podem  caber  todos  os  outros  em  infinitas

combinações: a construção de mundos ficcionais habitados por personagens de diversos

mundos ficcionais criados por diversos autores. Em outras palavras, todo um universo

transficcional. É um jogo de regras mais ou menos rígidas. Por mais que o autor liberte

a sua imaginação para fazer as conexões mais surpreendentes entre os personagens mais

improváveis, é necessário um profundo conhecimento dos textos originais, e, a maneira

de Schwob, preencher eventuais lacunas.  Nesse processo, joga-se mais de um único
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jogo.  Pois,  frequentemente,  não  basta  apenas  relacionar  personagens  e  mundos

ficcionais distintos. É preciso, como diz um dos adeptos do jogo transficcional, manter a

aparência de um mundo real, através de um conjunto de diretrizes e regras. 

Manter a aparência de um mundo real através de um jogo transficcional. Como

se.  As  if.  Podemos  rastrear  as  origens  desse  jogo.  Elas  podem ser  encontradas  no

romance  fantástico  e  no  romance  de  aventuras  do  século  XIX.  Em  As  If:  Modern

Enchantment  and  the  Literary  Prehistory  of  Virtual  Reality,  Michael  Saler  (2012)

circunscreve a proliferação de mundos fantásticos e imaginários na literatura do fim do

século XIX, nos termos de um projeto cultural maior do Ocidente: encantar um mundo

desencantado. 

Em 1918, na Universidade de Munique, Max Weber pronunciou o seu famoso

discurso intitulado “Ciência como vocação”, onde enunciava o seu não menos famoso

conceito  de  “desencantamento  do  mundo”.  Queria  dizer  com  isso  que,  graças  ao

progresso do conhecimento científico 

que sabemos  ou acreditamos que,  a  qualquer  instante,  poderíamos,
bastando  que  o  quiséssemos,  provar  que  não  existe,  em princípio,
nenhum poder misterioso e imprevisível que interfira com o curso de
nossa vida; em uma palavra, que podemos dominar tudo, por meio da
previsão. Equivale isso a despojar de magia o mundo. Para nós não
mais  se  trata,  como  para  o  selvagem  que  acredita  na  existência
daqueles poderes, de apelar a meios mágicos para dominar os espíritos
ou  exorcizá-los,  mas  de  recorrer  à  técnica  e  à  previsão.  Tal  é  a
significação essencial da intelectualização. 

(WEBER, 2004, pg. 30-31)

Quase cinquenta anos antes, Guy de Maupassant escreveu em 1881 uma crônica

intitulada “Adieu mystéres”, onde ele reconhecia esse desencanto e celebrava o triunfo

da razão sobre as antigas crenças e superstições:

Adeus mistérios, segredos antigos dos tempos antigos, velhas crenças
de nossos pais, antigas lendas infantis, velhos ornamentos do mundo
antigo!

Agora desfilamos tranquilos,  com um sorriso de orgulho, diante do
antigo  raio  dos  deuses,  o  raio  de  Júpiter  e  Jeová  prisioneiro  em
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garrafas!

Sim! Viva a ciência, viva o gênio humano! Glória ao trabalho deste
pequeno animal pensante que levanta um por um os véus da criação!
(...)

Eu não acredito nas  grosseiras  histórias  de nossos  pais.  Chamo de
histéricos os crentes em milagres. Eu raciocino, eu aprofundo, sinto-
me livre de superstições. (MAUPASSANT, 1881)

Mas Maupassant estava consciente das perdas profundas que a aurora dos novos

tempos acarretariam, pois logo em seguida ele lamenta:

Bem,  apesar  de  mim,  apesar  de  meu  desejo  e  alegria  dessa
emancipação, todos esses véus levantados entristecem-me. Parece-me
que o mundo foi despovoado. O invisível foi suprimido. E tudo parece
mudo, vazio, abandonado!(MAUPASSANT, 1881)

Diante  deste  quadro,  o  escritor  francês  chegou  mesmo  a  decretar  o  fim  da

literatura fantástica tal como até então era entendida, em outra crônica publicada em

1883, “Le fantastique”:

Lentamente, depois de vinte anos, o sobrenatural está desaparecido de
nossas almas. Evaporou-se como o perfume evapora quando a garrafa
que o  continha  é  aberta.  Levando o  recipiente  ao nariz  e  inalando
muito,  muito  tempo,  apenas  reconhecemos  uma  leve  fragrância.
Acabou. (…) Em vinte anos, o medo do irreal não existirá nem mesmo
entre os camponeses. Parece que a Criação tomou outro aspecto, outra
forma, outro significado do que o de antigamente. Nos dirigimos, com
toda  certeza,  para  o  fim da  literatura  fantástica.  (MAUPASSANT,
1883)

Ainda antes, em 1829, Edgar Allan Poe escreveu um soneto ironicamente dedicado à

ciência, To Science, cujas duas últimas estrofes lamentam:

Não foi Diana, por ti, de seu carro lançada?
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Não expulsaste a Dríada dos arvoredos,

Que em astro mais feliz buscou sua morada?

Tu não privaste a Náiada dos cursos ledos,

Da verde relva o Silfo, e a mim do sonho lindo,

O sonho de verão ao pé do tamarindo? 

(POE, trad. P. Vizioli, 1974. p. 23)

Mas  tanto  Poe  como  Maupassant  entenderam que,  na  verdade,  o  fantástico

haveria de adaptar-se aos novos tempos. Maupassant, antecipando cem anos antes todo

um capítulo  de  Tzvetan  Todorov  (1975)  sobre  o  “fantástico-estranho”,  vai  valer-se

justamente dos exemplos de Hoffmann e Poe:

Quando a dúvida finalmente penetrou nos espíritos, a arte tornou-se
mais sutil. O escritor tem procurado nuances, rondando em torno de
sobrenatural  em  vez  de  entrar  plenamente  nele.  Tem  encontrado
efeitos  terríveis  perto  do  limite  do  plausível,  jogando as  almas  na
hesitação,  no  desânimo.  O leitor  indeciso nada mais  sabe,  perde  o
equilíbrio como em um pântano sem fundo e de repente agarra-se a
realidade, afundando mais e mais, para novamente debater-se em uma
confusão dolorosa e febril como um pesadelo.

O extraordinário poder terrificante de Hoffmann e Edgar Allan Poe
vem dessa  sábia  habilidade,  desta  forma  particular  de  conceber  o
fantástico  e  perturbar  o  real  com fatos  naturais  que,  contudo,  não
deixam de ser  inexplicáveis  e  quase impossíveis.  (MAUPASSANT,
1883)

Em 1864 o editor francês Pierre-Jules Hetzel (CHESNEAUX, 1973, pg. 24), em

sua apresentação de Voyages et aventures du capitaine Hatteras, de Verne, assinalava o

crescimento, na França da época, do interesse por palestras e conferências de cunho

científico, e que graças a esse interesse os jornais estavam sendo obrigados a publicar os

últimos boletins da Academia de Ciências ao lado das críticas de arte e teatro. Hetzel

afirma a necessidade de reconhecer que “em nossa época a Arte pela Arte já não é

suficiente” e que era chegada a hora da “ciência ocupar o seu lugar na esfera literária”.

Em campo estético oposto, e até mesmo hostil, Emile Zola advogará o lugar da ciência
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na literatura nos ensaios que compõe O romance experimental.

A lógica rigorosa com que esses mundos eram construídos, servindo-se de toda

uma parafernália paratextual tomada de empréstimo dos tratados científicos, rompendo

os limites entre fato e ficção,  era, segundo Saler,  “uma solução para o problema do

desencantamento  moderno”.  Reinos  fantásticos  eram apresentados  de forma realista,

coesivamente  estruturados,  empiricamente  detalhados,  logicamente  embasados  e

frequentemente acompanhados de todo um aparato acadêmico como notas de rodapé,

glossarios,  apendices,  mapas  e  tabelas.  Desse  modo,  a  partir  de  Júlio  Verne  e  Poe,

passando  por  Bram Stoker,  H.G.Wells,  Conan  Doyle,  e  prosseguindo  nas  primeiras

décadas do século XX com o otimismo norte-americano da Era das Máquinas, toda uma

literatura  de  especulação  científica,  inicialmente  denominada  scientific  romances,  e

mais tarde conhecida como science fiction, foi concebida.

Não  por  acaso,  são  justamente  os  personagens  pertencentes  a  essa  literatura

oitocentista,  que  procurava  resgatar  o  encantamento  perdido  do  mundo,  os  mais

recorrentes no jogo transficcional. Não por acaso, um deles foi o primeiro personagem

literário a ser biografado, e de forma tão rigorosa que, por vezes, ficamos em dúvida

sobre a sua real existência: Sherlock Holmes. De fato, podemos considerar os estudos

do  cânone  sherlockiano,  iniciados  em  1928  com  a  publicação  de  Studies  in  the

Literature of Sherlock Holmes,  conferência do padre Ronald Knox feita originalmente

em 1911, bem como a primeira biografia completa do detetive escrita em 1962 por

William  Baring-Gould,  como  os  marcos  iniciais  de  uma  tradição  subterrânea  que

começou a tomar corpo em 1970 quando o escritor de FC Philip José Farmer publica

Tarzan Alive, uma biografia de Lord Greystoke. Que começa assim: essa é a biografia

de uma pessoa real.  Como assinala  Win Scott  Eckert,  prefaciador  e  continuador do

trabalho de  Farmer,  esse  livro  tem vários  pontos  em comum com outras  biografias

ficcionais: discute e resolve as inconsistências encontradas nos enredos; estabelece uma

linha cronológica da vida do personagem; fornece informações sobre a família  e os

ancestrais do personagem; considera que o seu biografado é uma pessoa real.

O que distingue Tarzan Alive de outras biografias ficcionais é o nível
de detalhe com o qual Farmer impregna seu tema e com a qual ele nos
desafia a duvidar. Farmer não apenas estudou a vida de Tarzan-Lord
Greystoke; ele realmente conheceu e entrevistou Greystoke. Farmer
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não  só  identificou  alguns  dos  antepassados  de  Tarzan;  ele  passou
horas incontáveis debruçado sobre a Burke’s Peerage em um esforço
para  descobrir  o seu verdadeiro nome,  títulos e  armas.  Farmer  não
apenas  descobriu  outros  personagens  da  vida  real  que  são
longinquamente  aparentados  com  Tarzan  (como  Lord  Byron);  ele
descobriu  uma  infinidade  de  outros  personagens  ostensivamente
‘fictícios’,  com  os  quais  Tarzan  está  relacionado  em  uma  árvore
genealógica enorme e complexa. (ECKERT, 2006, pg. x)

Imaginemos agora um universo transficcional povoado por vários personagens

oriundos da literatura fantástica e do romance de aventuras do final do século XIX.

Imaginemos  que  esse  universo  também  seja  habitado  por  personagens  históricos,

contemporâneos às obras literárias utilizadas em sua confecção e que, deste modo, não

haja distinção entre pessoas reais e personagens de ficção. E mais: imaginemos que este

universo seja uma réplica exata de um país europeu real, mas cuja história sofreu uma

modificação  através  das  ações  desses  personagens,  criando  não  apenas  um passado

alternativo,  mas também um desfecho alternativo para uma clássica obra literária.  É

exatamente o que acontece, por exemplo, no romance Anno Dracula, de Kim Newman.

Exemplo daquilo que Eric B. Henriet (2004)  denominou “ucronia ficcional”, este what

if? em curto-circuito diz respeito não apenas aos rumos da sociedade inglesa vitoriana,

mas  também aos  rumos  do  enredo  de  um de  seus  mais  paradigmáticos  e  icônicos

romances, o Dracula de Bram Stoker. 

Newman altera o final do livro original, fazendo o nobre vampiro derrotar seus

perseguidores e espalhar a peste do vampirismo por toda a Inglaterra, tornando-se o

Príncipe  Consorte  da  Rainha  Vitória.  A sociedade divide-se  então  entre  vampiros  e

mortais,  e  o  conflito  é  inevitável.  Único  sobrevivente  da  equipe  que  fracassou  na

tentativa de destruir o Conde, o Dr. John Seward sai à noite pela região de Whitechapel

para matar prostitutas-vampiras com seu bisturi de prata, tornando-se o misterioso Jack-

o-Estripador. Enquanto os crimes são investigados, Newman apresenta ao caos político

e  social  de  uma  sociedade  fantasmagórica,  onde  vampiros  ocupam  cadeiras  no

Parlamento e cargos importantes na administração pública, e, dialogando abertamente

com  as  tendências  teratológicas  das  subculturas  contemporâneas,  mostra  dandys
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decadentes que se tornam vampiros por razões estéticas e, por isso mesmo, brilham nos

salões da alta sociedade. 

Desfilam pelo romance nada menos que setenta e dois personagens retirados da

literatura,  dezenove  personagens  cinematográficos  e  treze  personalidades  históricas,

sem contar,  neste último grupo, aquelas que são apenas citadas como tendo tomado

decisões que influenciaram o curso dos acontecimentos. 

Evidentemente o caso ultrapassa a mera história alternativa. Newman cria um

universo  paralelo,  uma  Inglaterra  alternativa  não  apenas  em  seu  desenvolvimento

histórico e político, mas também em sua estrutura de realidade, que permite a Algernon

Swinburne e  Oscar Wilde dialogarem com Mycroft  Holmes e  Henry Wilcox.  É um

romance duplamente contrafactual: é contrafactual na ficção, porque altera o desfecho

do Dracula  de  Bram Stoker;  é  contrafactual  historicamente,  pois  cria  um ponto  de

divergência na história da Inglaterra.  Nesse ponto, assinalo a existência de um outro

subgênero, onde o what if se encontra com o as if, e que, partindo do termo utilizado por

Henriet, eu denomino ucronia transficcional. 
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OLHARES SOBRE A PRODUÇÃO CONTISTA DE JOSÉ J. VEIGA E MIA COUTO 

EM DIÁLOGO COM A TRADIÇÃO DO CONTO LITERÁRIO EM LÍNGUA 

PORTUGUESA 

João Olinto Trindade Junior (UERJ/UFRRJ) 

 

RESUMO 

É anterior ao advento da escrita a necessidade que o homem tem de contar histórias. 
Com o propósito de relatar acontecimentos – factuais ou ficcionais –, transmitir ensinamentos 
ou uma forma de passar o tempo, contadores de histórias, utilizavam-se de vários recursos 
lúdicos para uma melhor apreensão do texto; sua evolução, o conto literário escrito, ganha 
novos espaços na contemporaneidade. Outrora desprestigiado, lenta e gradualmente caminha 
para se tornar um gênero prestigiado. Alguns escritores, como Machado de Assis, salientaram o 
pouco valor dado – em épocas passadas – a esse gênero textual, por causa da sua aparência de 
“facilidade”, ao contrário da sua real dificuldade de produção. Ele oferece várias possibilidades 
para a narração de fatos comuns e incomuns, associados ou não ao cotidiano. De Boccaccio, 
Hoffmann e Guy de Maupassant, passando por Edgar Allan Poe até Cortazar, diversos escritores 
consagrados não apenas se apropriaram da estética do conto, como também realizaram suas 
próprias experiências, levando ao amadurecimento do gênero. Em língua portuguesa, temos 
grandes escritores que foram/são, também, grandes contistas, como Eça de Queirós, Guimarães 
Rosa e Luís Bernardo Honwana. No Brasil e em Moçambique, diversos escritores apropriaram-
se das possibilidades estéticas desse gênero, seja em resposta a uma prestigiosa produção 
romanesca, seja como forma de subversão da linguagem e resgate das tradições orais. José J. 
Veiga e Mia Couto, que para além da produção de narrativas longas, possuem uma ampla 
produção contística, as quais utilizaram como espaço para suas experimentações estéticas e seus 
percursos literários. O presente trabalho visa lançar olhares tanto sobre os percursos estéticos 
aproximativos desses dois escritores , bem como o diálogo que realizam, para além dos 
escritores “não-lusófonos”, com toda uma tradição de escritores “lusófonos” que amadureceram 
o gênero ao acrescentar-lhe as mais diferentes possibilidades do discurso literário. 
 

Palavras-Chave: Conto. Discurso literário. Lusofonia. Percurso estético 
 

É anterior ao advento da escrita a necessidade que o homem tem de contar 

histórias. Com o propósito de relatar acontecimentos – factuais ou ficcionais –, 
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transmitir ensinamentos ou uma forma de passar o tempo, contadores de histórias – ou 

“estórias”, numa acepção rosiana (MORAIS, 2002, p.6) –, utilizavam-se de vários 

recursos lúdicos para uma melhor apreensão do texto – em sua modalidade oral –; sua 

evolução, o conto literário escrito, gênero limitado apenas pela criatividade do escritor, 

ganha novos espaços na contemporaneidade. Sua utilização como instrumento de 

contravenção da ordem estabelecida habita em sua raiz, já que, segundo Jolles,  

Por esta razão, o conto se opõe radicalmente ao acontecimento real 
assim como ele é observado habitualmente no universo. [...]; o conto 
se opõe, então, a um universo da “realidade”. Todavia, este universo 
da realidade não é aquele em que se reconhece às coisas o ser como 
qualidade universalmente válida; é o universo no qual o 
acontecimento contradiz as exigências da moral ingênua, o universo 
que nós experimentamos ingenuamente como imoral. Pode-se dizer 
que a mentalidade do conto exerce aqui sua ação em dois sentidos: por 
um lado, considera e compreende o universo como uma realidade que 
recusa, e que não corresponde à sua ética do acontecimento, por outro, 
propõe e adota outro universo que satisfaz a todas as exigências da 
moral ingênua. (1976, 190-191) 

 

Já para a pesquisadora francesa Irène Bessiere,  

EI no realismo dei cuento, su componente maravilloso resultan dei 
paso de la actuación al acontecimiento, que permite definir los marcos 
sócio-cognitivos como universalmente válidos y situarlos fuera de las 
presiones y de las metamorfosis de la historia. La intemporalidad dei 
relato no ES otra que la que queremos conceder a la ideología, y la 
aparente invención de lo 1naravilloso, el indicio de una regulación que 
debe escapar a la ruína y a los fracasos del mundo 
concreto.(2001,p.91) 
 

O conto literário, gênero limitado apenas pela criatividade do escritor, ganha 

novos espaços na contemporaneidade. Outrora desprestigiado – a exemplo de escritores 

consagrados pela produção romanesca, só tendo sua produção contista valorizada na 

posteridade (KIEFER, 2004, p. 45; SILVA JÚNIOR, 2010, p. 4) –, ele oferece várias 

possibilidades para a narração de fatos comuns e incomuns, associados ou não ao 

cotidiano. Alguns escritores, como Machado de Assis, salieta(ra)m o pouco prestígio 

dado – em épocas passadas – ao gênero, por considerá-lo  

difícil, a despeito de sua aparente facilidade e creio que essa mesma 
aparência de facilidade lhe faz mal, afastando-se dele os escritores e 
não lhe dando, penso eu, o público, toda a atenção de que, muitas 
vezes, é credor (ASSIS, 1986b, p.806). 
 

 A capacidade artística do sujeito permite que este sempre produza discursos 

representativos daquilo que vê, pensa, imagina, em consonância com a estética vigente 

– ou seja, de prestígio – de sua época, ou subvertendo-a com o propósito de renová-la. 
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De Boccaccio, Hoffmann e Guy de Maupassant, passando por Edgar Allan Poe, Arthur 

Conan Doyle e Charles Dickens, até Kafka, Borges e Cortazar, diversos escritores 

consagrados não apenas se apropriaram da estética do conto, como também realizaram 

suas próprias experiências, levando ao amadurecimento do gênero.  

Não é por acaso que, para Julio Casares, a palavra “conto” é utilizada no sentido 

de “relato de um acontecimento[...] narração oral ou escrita de um acontecimento 

falso[...] fábula que se conta às crianças para diverti-las[...]”(apud GOTLIB, 2006, p.5). 

Essa última definição, por sinal, resgata parte da afirmação que Machado dera a seus 

contos, ao dizer que eram “um modo de passar o tempo” (ASSIS, 1986a, p.476). 

Entretanto, vale salientar que, muito antes, os irmãos Grimm lançam uma coletânea 

utilizando a mesma palavra que já era utilizada para designar outros textos, como “de 

fadas [...], de magia e fantasmagoria [...], de anedotas [...] e outros” (JOLLES, p.181, 

1976). É a partir da publicação dos irmãos Grimm que a palavra “conto” recebe a 

acepção de gênero literário e, lenta e gradualmente, caminha para se tornar um gênero 

prestigiado. 

Em língua portuguesa, há relatos de uma breve produção contística desde 

meados do século XVI, a maioria contos no estilo italiano, ou, simplesmente, traduções. 

É por volta do Oitocentos que o conto, em sua modalidade escrita, caminha para o seu 

amadurecimento. Existe uma correção entre a mudança de gosto do público em geral  – 

se bem que não podemos deixar de observar que o conceito de “público”, muito mais 

desenvolvido a partir do século XIX, vai transitando gradativamente da ideia de uma 

pequena elite letrada para o conceito de “público leitor”, o que em muito influencia e 

propicia um momento/espaço conveniente à produção de narrativas curtas – e o advento 

da prosa. Nas acepções de Erich Auerbach sobre a produção literária do século XVIII, 

ocorre um “relaxamento[...]; o estilo sublime, a atmosfera pomposa da corte se perdem; 

a diversão espiritual e brilhante e um certo realismo vivo e colorido dominam o gosto; 

os gêneros pequenos, tais como o conto galante, dominam”(1972,p.209). Não é por 

acaso que, para o filólogo alemão, a “conquista literária que[...] parece mais importante 

e mais fértil no século XIX é a da realidade cotidiana, cuja forma mais difundida a do 

romance(ou do conto) realista (p.242).  

O advento do texto em prosa vai sendo desenvolvido com gêneros como o conto. 

Continuamente resgatando seu caráter de entretenimento, sobrenatural ou não, sempre 

foi um gênero contestador, a começar pelo grande gênero do século XIX, o romance e, 

em última instância, um combate aos gostos clássicos. Segundo Auerbach, 
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o subjetivismo se introduziu, como é muito natural[...] na arte realista; 
produziu obras que davam, da vida humana, imagens muito pessoais, 
por vezes estranhas; elas consideravam e agrupavam os homens e os 
fatos de maneira insólita e imprevista, davam deles uma análise 
sociológica ou psicológica de acordo com um ponto de vista 
particular, iluminavam fenômenos anteriormente desapercebidos ou 
negligenciados. (1972, p.244, grifo nosso) 

 

Embora a primeira versão portuguesa da Demanda do Santo Graal – o qual 

resgata muitos dos elementos de daquilo que Jacques Le Goff viria a chamar de 

“maravilhoso Cristão” (1994, p.17) – seja quinhentista, Cronologicamente o conto 

começa em Portugal com os Contos e Histórias de Proveito e Exemplo, de Gonçalo 

Fernandes Trancoso, em 1575, coletânea na qual o autor explorava, em seu texto, “casos 

que circulavam no folclore ou na tradição popular portuguesa” (MOISÉS, 1980, p.145). 

A partir daí, temos grandes escritores que foram/são, também, grandes contistas, 

como Eça de Queirós, Machado de Assis, Miguel Torga, Guimarães Rosa, Luandino 

Vieira, Luís Bernardo Honwana e Boaventura Cardoso, dentre outros.  

No Brasil e em Moçambique, diversos escritores, em diferentes momentos da 

história de seus países, apropriaram-se das possibilidades estéticas desse gênero, seja 

em resposta a uma prestigiosa produção romanesca, seja como forma de subversão da 

linguagem e resgate das tradições orais. Embora aborde a evolução da prosa em terras 

moçambicanas, apropriaremo-nos aqui das acepções de Maria Fernanda Afonso para 

relacionar, também, a importância do conto em outros espaços “lusófonos”:  

A escrita narrativa do conto permanece espelho e esteio de uma 
identidade plural, colaborando segundo as suas possibilidades no 
projecto de construção de Nações de múltiplasfaces e línguas, 
reclamado pela maioria dos escritores (AFONSO, 2004, p.100) 

 
Muito dessa atmosfera ora de contestação, ora sobrenatural – ou ambos os casos 

– vai sendo resgatada no Oitocentos, a exemplos da crítica ao poder Clerical em “O 

bispo Negro” (1971), de Alexandre Herculano, ou a denúncia da frivolidade dos 

costumes burgueses em “Os canibais” (2004), de Álvaro de Carvalhal. No primeiro 

conto, Afonso Henriques se vê em uma disputa de entre as esferas política e religiosa do 

poder, enquanto promove um embate do poder nacional contra um poder estrangeiro; no 

segundo, o autor critica os lugares-comuns da narrativa romântica, construindo uma 

narrativa cheia de ambiguidades, criando uma aura de mistério, permitindo a inserção 

do leitor e criando as condições indispensáveis ao fantástico todoroviano ao colocar em 

xeque a real natureza do conde Aveleda.  
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Mesma atmosfera pode ser encontrada no conto “Um Jantar Muito original”, de 

Alexander Search, pseudônimo de Fernando pessoa. Nas considerações de Flavio 

Garcia, o conto - sob influência da literatura anglófona Oitocentista e de Edgar Allan 

Poe - “apresenta elementos de mistério, horror e do fantástico, podendo ser lido nos 

(sem) limites das vertentes da literatura fantástica Novecentista, principalmente sob as 

visões mais contemporâneas da crítica, posteriores a Todorov” (2013, p.32). Esse 

cenário soturno, sobrenatural, insólito, questionador de uma padrão literário real-

naturalista, aproveitava-se das oportunidades do conto literário.  

Tratando as opções e possibilidades do uso dessa estética, temos toda uma 

tradição de contistas portugueses – como “O defunto” (1951), de Eça de Queirós, “Uma 

Flor chamada Maria” (2008), de Alves Redol, ou o processo de antropomorfização na 

coletânea “bichos” (1996), de Miguel Torga – e não portugueses, mas que subvertem a 

seu bel-prazer a língua “do colonizador”, como Machado de Assis em “Pai Contra Mãe” 

(1986a) e “Entre Santos” (1986b), ou “as Mãos dos pretos” (2000), de Luís Bernardo 

Honwana. Esses escritores de outras nações que tem o português como língua oficial 

seguem realizando gradativamente – e, em especial, ao longo dos séculos XIX e XX – 

suas próprias experiências estéticas, ora em diálogo com uma tradição de contistas 

portugueses e não-portugueses, ora com elementos de seu próprio universo 

sociocultural: 

Na América Latina, o conto aparece-nos como uma forma literária em 
que, pela primeira vez, convergem normas de representação verbal 
próprias da cultura europeia, americana e africana [...]. No Brasil, os 
contos de Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade e 
Guimarães Rosa representam este sincretismo cultural próprio das 
culturas do Sul. As personagens de Guimarães Rosa pertencem à 
morfologia do sertão brasileiro um universo de tal maneira afastado da 
civilização que todas as experiências aí são possíveis, aceitando-se 
com naturalidade a emergência do irreal, da poesia. (AFONSO, 2004, 
p.59-60) 
 

É em constante diálogo com essa tradição de contistas em língua portuguesa – 

não negando, obviamente, outras influências – que José J. Veiga e Mia Couto realizam 

sua obra contista, em processo dialógico, aproveitando tanto as desse gênero, quanto o 

fruto de suas experimentações estéticas. Ambos os escritores, para além da produção de 

narrativas longas, possuem uma ampla produção contística, as quais utilizaram como 

espaço para suas experimentações estéticas e seus percursos literários. Observa-se, aqui, 

como ambos resgatam essa característica do conto como gênero contraventor, utilizando 

as diversas possibilidades do discurso literário, como o Fantástico. 
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Como contadores de histórias – e estórias – José J. Veiga e Mia Couto se 

apropriam das possibilidades estéticas do Fantástico, fazendo irromper o elemento 

insólito em suas narrativas como forma de ruptura do discurso oficial. Dessa maneira, 

realizam uma dupla subversão da ordem estabelecida ao optarem por um gênero e um 

tipo de literatura – o conto e a fantástica – por tanto tempo considerados “marginais”, 

apesar de toda uma tradição de escritores que souberam levar ao limite as possibilidades 

que estas opções permitiam. É no espaço estipulado entre a concisão do conto e a 

ruptura do real denunciada pela irrupção do insólito que os escritores elencados 

produzem seus discursos contra-hegemônicos. 

Não é incomum que esses escritores tenham assumido o manto de sábios 

modernos, transmissores de causos e histórias. Ao transmitirem essa oralidade para o 

conto escrito, vão em direção aos pressupostos de Jolles, quando este afirma que o 

conto “entendido como uma forma simples apresenta uma linguagem que permanece 

fluida, aberta, dotada de mobilidade e de capacidade de renovação constante” (1976, p. 

195). Ou, nas considerações de Jane Tutikian sobre a tradição de contistas que se 

envolveram nesse processo de subversão estético da escrita pela oralidade em sua 

produção contista: 

[...] o trabalho de subversão da linguagem resulta na sua poetização, 
por outro, representa resistência [...], contribuindo na introdução do 
insólito como acontecimento natural e cotidiano na obra e numa 
cultura cuja tradição está calcada no mito. É quando [...] o presente 
retoma a consciência mítica, buscando recuperar certos valores 
autóctones de raízes específicas, capazes de clarificar a consciência ou 
identidade nacional. Aí, mito e realidade formam um todo coerente e 
denunciador, opondo-se ao discurso do poder. (2006, p. 59) 

 

José J. Veiga e Mia Couto, ao problematizarem a história que se tem por oficial, 

o fazem sob múltiplas facetas – mesmo que isso não se explicite em suas entrevistas ou 

textos de opinião, pois são ficcionistas, e cabe à crítica observar tal aspecto –, como, por 

exemplo, através do recurso à Metaficção Historiográfica, em que se põem em 

discussão as relações entre história e literatura, entre fato e ficção, enfim, entre as 

manifestações da narrativização. 

Exemplo disso está nos contos “O Galo Impertinente”, do livro de contos A 

Máquina Extraviada (1997); do escritor goiano, e “O embondeiro que sonhava 

pássaros”, da coletânea Cada Homem é uma Raça (2003). No primeiro conto, o governo 
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instituído resolve construir uma estrada que atravessa o interior do país, interferindo no 

modo de viver das pessoas; em “O embondeiro que sonhada pássaros”, um vendedor 

negro adentra em um bairro de brancos para vender os mais belos pássaros. Além de 

resgatarem elementos históricos e recheá-los de elementos fantásticos que, por si, 

permitem sua melhor compreensão, ambos tratam, em suas narrativas curtas, o conceito 

de contra-hegemonia. Um misterioso galo surge e impede que a estrada seja utilizada, 

na narrativa veigueana. Ninguém sabe de onde veio, e nada consegue afastá-lo. No 

conto miacoutiano, a presença do vendedor causa repulsa e imputação de culpa por 

acontecimentos estranhos no bairro dos colonos, como os móveis que mudam de lugar.  

Em ambos os contos o recurso ao fantástico é utilizado como forma de contar 

histórias de enfrentamento, resistência a poderes estrangeiros e de subversão. Nem balas 

de um tanque conseguem derrubar o galo, e o vendedor se esvai da prisão de maneira 

misteriosa.  

A relação do fantástico está na interação com a natureza, o meio e a sociedade 

em conflito, os avanços da cidade grande sobre sociedades tradicionais. Essa opção pelo 

fantástico nos contos representa um 

desejo de afirmação e (…) consequente ruptura com a hegemonia dos 
cânones europeus. Este espírito manifesta-se na procura de uma 
postura própria, diferente e muitas vezes oposta à das literaturas 
europeias. Parece fundar-se aqui, por um lado, a rejeição do 
racionalismo, da abstracção intelectualista, da tentação científica, e a 
consequente tendência para a criação de universos fantásticos ou 
tendencialmente fantásticos. (MATUSSE, apud MARTINS, 2008, 
p.10) 

Nos dois casos, os escritores se apropriam da estética e do espaço curto de um 

conto para denunciarem a violência contra as sociedades tradicionais, seja pelo advento 

dos “métodos industrializados [...] e pelas máquinas complicadas que de repente 

emergem, vindas do mundo civilizado” (CAMPEDELLI, 1982, p.97), “os efeitos da 

nova tecnologia sobre a sociedade brasileira” (GINWAY, 2010, p.187-188), seja pela 

opressão sofrida durante o período colonial.  Os escritores recorrem a situações 

absurdas para denunciar a violência sofrida pelas sociedades mais tradicionais. E o 

fazem através de contos, gênero marginal por natureza: 

É, todavia, nos continentes do sul, América e África, que o conto 
literário ocupa lugar privilegiado, absorvendo problemas do homem 
moderno, reflectindo o imaginário e as tradições de culturas míticas. 
Nestes espaços que se viram obrigados a forjar novos valores no seio 
da maior revolta contra o colonizador, o conto ocupa um lugar de 
grande prestígio. Ao ganhar novos contornos, esta forma de narrativa 
parece escapar definitivamente aos cânones literários estabelecidos 
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pelo Ocidente, aproximando-se e misturando- se com outros géneros. 
(AFONSO, 2004, p.58) 

Com narrativas que resgatam elementos da cultura autóctone e a constante 

naturalização do sobrenatural, marcado por um insólito prosaico, Veiga e Couto 

ampliam as possibilidades do gênero conto, sendo influenciadas por tradições orais ao 

representar seus universos literários, ao passo que dialogam com toda uma tradição do 

conto literário em língua portuguesa. Embora desprivilegiado durante longo tempo, a 

produção contística em língua portuguesa, por muito considerada marginal, seguiu 

sendo apropriada por diversos escritores que, à sua maneira, ampliaram o leque de 

possibilidades do gênero, atingindo e expandindo o limiar do gênero na 

contemporaneidade. 
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A VARANDA DO FRANGIPANI: METÁFORAS INSÓLITAS NA 
NARRATIVA 

 

 Juliana Lannes (CPII- NUPELL) 

 

Nosso objeto de estudo é a obra A Varanda do Frangipani, de Mia Couto, importante 
autor moçambicano. Temos retratados nesse livro a história de uma pátria espoliada pela 
colonização e pela guerra civil. Contudo, a narrativa, mesmo que retratando um momento real 
da história, ganha ares de realismo fantástico graças à forma como é contada. As metáforas 
absolutas (Hans Blumenberg) como a água, o sal, o buraco e os símbolos permeiam toda a 
narração, a linguagem de tão metafórica torna-se nublada, complexa e plena de 
plurissignificação. Além disso, há na obra a construção da paisagem desse país através também 
da metáfora da fortaleza que representa a degradação total de Moçambique. Analisamos aqui a 
linguagem presente nas metáforas e na simbologia (Chevalier e Bachelard) que circundam a 
obra e a história verdadeira que permeia realidade narrada pelo autor. Estudaremos aqui, 
também, a paisagem heterotópica da fortaleza e baseamo-nos nas teorias de Foucault e de Denis 
Cosgrove para tal. 
 

Palavras chave: A varanda do Franfipani. Metáfora. Geografia Cultural. Cultura. Simbologia. 

 

A escrita de Mia Couto é conhecida por sua poeticidade. O escritor 

moçambicano narra períodos duros e acontecimentos cruéis da história de seu país com 

incomum sensibilidade. Durante a leitura da obra A Varanda do Frangipani, observa-se 

que a história factual de Moçambique é transferida para o romance e, além disso, que a 

história real, a qual está sendo narrada, não pertence aos campos da Geografia ou da 

História, mas identifica-se diretamente com o mito e a linguagem, pois o livro foi 

construído metaforicamente. 

É importante ressaltar, que suas histórias estão sempre envolvidas por essa 

realidade, como se através das páginas de Mia essa terra ganhasse vida, voz e 

finalmente fosse ouvida pelo mundo:  

...o Moçambique que amei está morrendo. Nunca mais voltará. Resta-me só 
este espaçozito em que me sombreio de mar. Minha nação é uma varanda. 
Nesta pequena pátria me venho espraiando todos estes anos, feito um 
estuário: vou fluindo, ensonado, meandrando sem atrito. Na sombra, me 
reiquintei, encostado àquele murmurinho como se fosse meu embalo de 
nascença. Apenas as cansadas pernas, certas vezes, me inconvinham. Mas os 
olhos andorinhavam o horizonte, compensando as dores da idade  (COUTO, 
2007, p.47). 

O trecho em destaque pertence à obra sobre a qual versa a pesquisa, A 

varanda do Frangipani (2007).  Ele é proferido por Domingos Mourão, o velho 

português, em sua confissão para o investigador Izidine Naíta, em razão de um evento 

surpreendente, um crime. Em primeira instância pode-se pensar que o trecho acima 
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suplanta poeticidade e se distância do insólito. Todavia isso é um breve engano. Ao 

lermos a obra por inteiro, percebemos que sua construção, mas principalmente, seu 

desfecho, permite-nos a “dúvida”, explicada por Todorov, em sua teorias acerca do 

fantástico. Mas,  outra questão que deve ser apreciada com cuidado e atenção é a 

questão de  que como a porticidade, os neologismos e , principalmente, as metáforas 

colaboram na percepção do insólito na narrativa. 

Ao lermos o trecho, é impossível escapar ao encantamento da narrativa.  A 

escolha e criação de palavras (andorinhavam – COUTO, 2007, p.47), a força das 

metáforas (Minha nação é uma varanda – id.,ib., p.47), a projeção do espaço 

geopolítico de Moçambique (o Moçambique que amei está morrendo id.,ib., p.47 ) 

concorrem para o traçado firme do contador de histórias que alcança historiografar fatos 

recentes e a longeva cultura da África portuguesa. Os dois últimos aspectos destacados 

desse pequeno trecho constituíram a força motriz de nossa pesquisa: as metáforas e as 

heterotopias, que unidas irão fomentar o fantástico.  

As metáforas possuem um poder profundo. São sugestivas, didáticas, 

filosóficas e pragmáticas, desencadeando o pensamento e a expressividade. Elas 

auxiliam a verbalização, assim como o encontro do núcleo expressivo de uma reflexão. 

No caso da obra analisada, a vida e a morte.  

Para cada um dos personagens d’ A Varanda do Frangipani, a ida para a 

fortaleza é um divisor de histórias pessoais, anteriores e posteriores àquilo que passa a 

ser o marco divisório de uma vida-livro.   

Nesse repertório de contos, em que cada um constitui o eixo em torno do 

qual todos os indivíduos giram e as respectivas histórias se criam, é a fortaleza que 

representa o centro desses mini cosmos. Com suas verdades metafóricas e suas 

micronarrativas.  A centralidade desse espaço, assim como a potência desses relatos, 

provoca a necessidade de serem contados e divididos pelos habitantes daquele local com 

o recém-chegado, Izidine Naíta. É pelas narrativas proferidas que as pesonagens-

histórias se conectam à terra. Isso graças às suas muitas metáforas e aos elementos 

mítico-simbólicos, que remetem à tradição da cultura moçambicana. 

Além disso, a obra tem pretensões a romance policial, mas não o é: ao nos 

fixarmos na figura de um investigador que busca solucionar um crime, redirecionamos 

automaticamente o texto lido para o romance policial. Mas Mia Couto se aproxima 

desse gênero apenas como um pretexto, superando-o. Segundo Tzvetan Todorov , em 

As estruturas narrativas, de 1970, o gênero policial expõe uma investigação que segue 
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uma metodologia para identificar um fato ou uma pessoa. Além disso, segundo ele, 

deve-se articular a narrativa adequadamente ao gênero. É preciso haver uma relação 

entre o detetive, o crime e a narração. Devemos ter duas histórias distintas: a do crime, 

finalizada antes mesmo do início da narração; e a da investigação para resolução do 

mistério, baseando-se nos indícios que são deixados pelo criminoso. 

No romance em tela, não temos um suspeito, e sim diversos réus confessos. 

Não há indícios, pistas ou subsídios lógicos para a investigação, mas confissões. E 

existe um crime que serve de trilha para a narrativa do verdadeiro crime. O grande 

crime a ser desvendado é a ameaça à cultura de Moçambique. Há várias confissões e 

nenhum assassino, não há corpo, não há evidência, não há arma do crime, existem 

muitas vítimas das malfeitorias do morto, vários motivos que tornam os idosos 

suspeitos, ainda que não haja possibilidade destes serem os assassinos. A estrutura da 

narrativa, apesar da premissa de suspense, fragmenta e reformula todas as características 

tradicionais dessa tipologia. 

Houve um assassinato em um asilo moçambicano que está isolado do 

restante do país por ser de acesso extremamente difícil. Está cercado pelo mar revolto, 

que impede a chegada de embarcações marítimas; e, por terra de minas terrestres do 

período da guerra. Um detetive, de nome Izidine, é mandado para solucionar o mistério, 

mas, paralelamente a isso, desenvolve-se a história de um morto, que não quer se tornar 

herói, embora o governo o tenha escolhido para esse destino. Todavia, para evitar tal 

desagrado, ele passa a dividir o corpo com o investigador, que está marcado para morrer 

em sete dias, sem que saiba de seu cruel destino. Durante a estada no asilo, o 

investigador se reencontra com as raízes de sua origem e cultura, e compreende um 

pouco mais a história dos moradores dali, que são cheios de mistérios, tradições e 

metáforas. 

Ao chegar ao asilo, o investigador estabelece uma diretriz para a sua 

pesquisa criminal: procuraria indícios durante o dia e interrogaria os habitantes do local 

durante a noite. A narrativa segue exatamente a organização estabelecida. 

 Iniciemos por Ermelindo Mucanga, o morto. Não recebeu as devidas honras 

ao falecer, por isso tornou-se um fantasma. Sua única alegria foi ser enterrado ao pé da 

árvore de frangipani, já que são as suas flores que o perfumam. Porém, um dia, ao ouvir 

barulho de escavação, descobriu que o governo queria desenterrá-lo e condecorá-lo 

como herói de guerra por ter combatido contra o ocupante colonial, o que era uma 

grande falácia. 
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Ermelindo não queria ser transformado em herói e, com a ajuda do seu 

Pangolim (ser que mora com os falecidos), resolve voltar ao mundo dos vivos para 

“remorrer” e se libertar dessa situação que tanto o desagradava. 

Ao longo da narrativa.  Ermelindo Mucanga, após aceitar o seu destino e ser 

condecorado como herói, decide fazer algo para salvar o detetive de seu inexorável 

destino, voltando como fantasma para salvar Izidine da morte. Assim, muda o destino 

do homem com o qual dividia o corpo. E na hora de voltar para o mundo dos mortos vê 

sua querida árvore de frangipani destruída. Ele a traz de volta à vida e juntamente com 

os outros velhos vai através da árvore para o outro mundo. Após o frangipani retornar 

da morte, Ermelindo e os outros velhos são tragados para dentro do vegetal, e 

convertidos em partes dele. A frangipaneira passa a simbolizar a ressurreição, a 

esperança de retomada das tradições. O local onde ela se encontra torna-se o útero, onde 

está contida a esperança de uma sociedade que preza a importância de sua cultura e suas 

tradições. 

Ermelindo tem a sua narrativa regida pelas metáforas do fantasma, da árvore 

e da ressurreição. Ao pensarmos em sua situação de fantasma, “xipoco”, vemos que não 

é somente Ermelindo que assume ares fantasmais. Outros elementos da narrativa unem-

se ao morto, nessa realidade paralela. 

“Sou o morto” (COUTO, 2007, p.9). Essa é a primeira oração do livro.  

Nela, já está explícita a existência de um xipoco na obra. Com o decorrer da narrativa, 

essa situação se aclara, e a função do fantasma se torna mais evidente. 

Outra presença ausente, diretamente ligada ao xipoco, é a guerra: seus dias 

já acabaram. Porém, o seu fantasma ainda está sobre aquele espaço e sobre toda 

Moçambique. A guerra é a grande criminosa da história, sua presença fantasmal traz à 

tona as recordações do período mais cruel e nefasto para os habitantes desse país. Não 

importa se são as minas terrestres, que ainda inundam a paisagem, ou se é a cultura, que 

ainda está sufocada. Essas fantasmagorias propagam- se por toda a narrativa. 

Na obra, muitas vezes, o xipoco cita a árvore e a sua importância para a sua 

história. Ele comenta que são parecidos: “Eu e a árvore nos semelhávamos” (COUTO, 

1996, p.17). E, após a sua morte, ressalta que ela é a sua companhia, pois suas folhas o 

perfumam, e a proximidade com aquele ser é uma de suas poucas alegrias. No final da 

obra, a árvore acaba morta, incinerada, e é o fantasma que, recordando os ensinamentos 

do Pangolim, a traz de volta à vida para, então, metamorfosear-se em vegetal, unindo-se 

a ela. 
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Percebemos muitas incorrências edipianas nas personagens, Marta, por 

exemplo, tem muito em comum com Tirésias. Ela, que em diversos momentos é 

diminuída pelo investigador pelo posto que ocupa, vê e sabe muito mais, porque 

lê/entende tudo o que ocorre naquele lugar. Ele escuta o que ela fala, mas não 

consegue/quer compreender. Os idosos aproximam-se da figura do oráculo, mas ao 

inverso. Ao invés do futuro, eles desvelam o passado. Porém, sem a compreensão 

verdadeira desse passado que está sendo contado por Marta e pelos demais depoentes, 

não há esperança de um futuro para aquela nação e seu povo. 

A velhice simboliza a sabedoria e a virtude. Em várias tradições, os idosos 

são honrados por personificarem o dom da longevidade e o acúmulo de experiências e 

de discernimento.  Para a cultura chinesa, os cabelos brancos simbolizam a eternidade, 

ser idoso é escapar das limitações temporais, existindo desde antes da origem e depois 

do fim do mundo. A metáfora dos velhos – chão do mundo – retrata a importância da 

consciência da imortalidade na cultura mágica de Moçambique, representada nas figuras 

desses indivíduos. 

Outro personagem de grande relevância na narrativa é o investigador Izidine 

Naíta. Um investigador é aquele que busca respostas e verdades em meio a situações 

adversas. Está procurando sempre solucionar um caso de assassinato, mas as suas 

referências não são Holmes ou Poirot, senão Édipo.  Da referência grega retrata- se a 

história de um homem extremamente sábio e perseguidor da verdade, sempre tentando 

saber o que havia ao seu redor. Mas, em um dado momento da tragédia, ele não 

consegue enxergar o mais importante, que ele era o parricida incestuoso, causador da 

desgraça de sua nação.  A dureza desta revelação modificaria para sempre a sua relação 

com o mundo. Era tão culto, sabia de tantas coisas, tinha sede de enxergar/saber e não 

conseguiu ver o que era mais óbvio.  A autoflagelação dos olhos está diretamente ligada 

à autopunição, ao desespero e à indignação pela inciência de si. 

O primeiro depoimento colhido pelo detetive é do velho-criança, Navaia 

Caetano. Ao iniciarmos seu relato, estabelecemos correlação imediata com outro 

personagem da literatura mundial que se encontra na mesma situação: Benjamin Button, 

de  O Curioso caso de Benjamin Button (1920) de F. Scott Fitzgerald. Esse personagem 

nasce com 70 anos de idade e, assim como Navaia, também mata a sua mãe, só que isso 

acontece mais cedo, durante o seu nascimento. Seu ciclo vital evolui retroativamente: 

em vez de envelhecer, rejuvenesce e sofre por ser um criança condenada a um corpo de 
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um velho cheio de doenças reumáticas, e impossibilitado de se locomover agilmente1. 

Navaia Caetano e Benjamin Button são personagens cuja idade temporal 

não se adequa à idade corporal. Todos os meninos-velhos denotam um desarranjo do 

tempo, uma “peça pregada” pela idade, que faz com que não se enquadrem em seu 

ambiente de convívio. Possuem a alma pueril e brincalhona, porém os corpos já estão 

velhos, cansados, pesados e desajeitados, e não acompanham seus desejos. 

O menino–velho de nosso corpus já nasceu sob o peso de uma maldição, 

sofre da doença da idade antecipada. No trecho da confissão de Navaia, notamos a 

escolha de dois símbolos metafóricos correlacionados –  a lua e o punhal. A lua seria 

para a humanidade o astro que simbolizaria a passagem da vida para a morte.  Em 

muitas culturas, é considerada o local onde esse trânsito ocorre. O mesmo “serviço” 

pode ser desempenhado pelo punhal, com a diferença de que o punhal representa o 

elemento masculino, enquanto a lua representa o elemento feminino.  Relacionam-se 

também pelo fato de o prateado da lâmina e o da superfície lunar exercerem uma 

relação de continuidade, como se um elemento fosse a extensão do outro. 

É válido citar a proximidade do instrumento eleito para o assassinato com o 

próprio nome do personagem executor: Navaia é um vocábulo próximo de navalha que, 

por sua vez, é um elemento similar ao punhal, a faca e armas brancas, em geral. 

Em seguida, temos  o relato de Domingos Mourão, o velho português ou 

“xidimingo”, como era chamado pelos outros moradores do asilo. Sua narrativa inicia-

se com um depoimento sobre a importância das flores da árvore de frangipani para a sua 

vida: “Quando vim para África, deixei de sentir o Outono. Era como se o tempo não 

andasse, como se fosse sempre a mesma estação. Só o frangipani me devolvia esse 

sentimento do passar do tempo” (COUTO, 2007, p.45). 

No trecho destacado, observamos a presença da árvore como metáfora para 

o tempo. Na Savana africana, todas as árvores são desprovidas de folhagens. Logo, não 

acontece a mudança no aspecto da paisagem que demonstra a troca de estações. Esse 

momento só ocorre com o frangipani, que possui folhagens e flores e que funcionam 

como um relógio natural, diferenciando o tempo e o passar das estações naquele local. 

Ele assume o crime por  amor à Ernestina, esposa de Vasto, ele se sujeita a assassinar 

                                                           
1 Enredo semelhante se encontra em “Viagem às origens” (1944) do autor cubano Alejo Carpentier. 
Temos nessa obra um relato que se baseia na reversibilidade temporal dos fatos que compõem a vida do 
Marquês Dom Marcial de Capellanías. O relato inicia-se com a sua morte, depois com a sua grave 
doença, retornado à juventude até chegar ao útero materno como o último sêmem derramado na cavidade 
uterina. 
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com uma pedra o homem que a maltratava. A mesma solidez do objeto que ele soube 

manejar está nas respostas que ele fornece, quando inquirido. 

Comparado com o assassinato cometido por Navaia, que foi passional, até 

mesmo pela arma escolhida, temos, em Mourão, a construção de um plano ardiloso e 

racional. Esse culminou na sua concretização, justamente, com uma pedra, símbolo de 

solidez e racionalização.  

Aqueles idoos estão esquecidos, abandonados pela Sociedade moçambicana. 

A realidade se inverteu, os valores estão trocados. Há uma inversão do aprendizado 

tradicional, uma carnavalização das circunstâncias. Os idosos, que em diversas culturas 

são preservados e bem tratados por serem exemplo de sabedoria e de longividade, em 

Moçambique são massacrados, explorados e esquecidos. Essa crítica à atualidade de 

Moçambique reflete a situação de desrespeito. Mia Couto faz uma denúncia contra o 

descaso da população em relação à sabedoria e cultura popular. Há, por parte do autor, 

uma simpatia por esses indivíduos, que tanto colaboraram com a existência desde país, e 

que mesmo hoje ainda são os grandes heróis dessa narrativa. Não há espaço, muito 

menos função para eles na sociedade. Salufo costuma dizer que “são a casca da laranja 

onde já não há nem sobra de fruta. Os donos da nossa terra já espremeram tudo. Agora, 

estão espremendo a casca para ver ser ainda sai sumo” (COUTO, 2007, p.108). 

Ao analisar as metáforas que permeiam essa obra, percebemos que essa 

confissões funcionam como a imagem indireta das fragilidades, como um pedido de 

defesa para aquilo que ainda resta de um processo de expoliação cultural, relato que 

alguém quer deixar para a eternidade. Essas fragilidades estão imersas na obscuridade 

da noite, na qual ver torna-se difícil. A leitura da obra também é nublada pelo signo do 

noturno, ganhando forma através da metáfora. eternidade. Essas fragilidades estão 

imersas na obscuridade da noite, na qual ver torna-se difícil. A leitura da obra também é 

nublada pelo signo do noturno, ganhando forma através da metáfora. E é justamente ela 

que possibilita uma expansão do ideário do insólito. 

O conceito de heterotopia surgiu em 1966, em  A Palavra e as Coisas, de Michel 

Foucault, como resultado da leitura do filósofo de um texto do autor argentino Jorge 

Luís Borges. Sua reflexão sobre a temática seria aprofundada na conferência Outros 

Espaços (1994), apresentada em 1967, em um congresso para geógrafos realizado na 

Tunísia: 

As heterotopias são os locais que estão além de todos os espaços. Refletem 

diretamente a sociedade que o criou. Devido a sua complexidade, estimulam a reflexão.  
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Em seu ensaio, Foucault propõe a criação de uma “heterotopologia”, 

buscando analisar as manifestações sociais que ocorrem nesses espaços, sejam elas 

míticas ou reais. Uma tal teoria se encaixa perfeitamente à análise do nosso corpus. 

Nesse estudo foucaultiano, outros pontos relevantes são as heterotopias de 

crise e as heterotopias de desvio. As primeiras são comuns às sociedades primitivas, e 

ocorreriam em geral com idosos e mulheres grávidas; as outras substituem as primeiras, 

e são aquelas que configuram os comportamentos desviantes da norma padrão imposta 

pela sociedade - são as prisões, os asilos.  

Observamos, no corpus de nosso trabalho, a ocorrência desses dois tipos de 

heterotopias. O espaço da história é um local reservado para pessoas em crise, que 

retornam a rituais religiosos quase primitivos – a enfermeira Marta, a feiticeira 

Nãozinha, o menino-velho Navaia Caetano. Porém essa fortaleza também é uma 

heterotopia de desvio, já que ela se reconfigura em prisão e asilo. 

A realidade utópica que Mia Couto cria mostra um país que está 

abandonando gradativamente a sua cultura. Todavia, durante a narrativa, o autor deixa 

claro a existência de uma esperança que resgatará a identidade daquela nação, 

simbolizada pelos idosos reclusos na fortaleza pela sociedade. A varanda que nomeia a 

obra e guarda a árvore – símbolo da vida, da força e da memória –  propicia, com a sua 

localização, a vista do horizonte, como se permitisse um vislumbre de esperança em 

meio ao caos das transições políticas, econômicas, estruturais e culturais. A chave para 

isso é não esquecer. Buscar no resgate da memória a possibilidade da superação dos 

problemas, para confrontá-los com a consciência de sua verdadeira identidade cultural. 

Entrando a fundo na narrativa, percebemos os aspectos heterotópicos nas 

contradições que estão sendo anunciadas na obra: as contradições familiares, políticas e 

religiosas. 

Analisando a obra de Mia Couto, notamos que os espaços representados vão 

muito além dos arquétipos do imaginário humano. Eles possuem uma identidade quanto 

à paisagem. Há ali uma resistência aos lugares comuns, ao engessamento da identidade 

moçambicana. Os sentidos dessas paisagens são emissários de uma mensagem 

fenomenológica ou ontológica. Percebemos isso através das inserções culturais daquele 

local: tanto na fortaleza, que quebra todas as expectativas, ao ser tudo, menos um 

espaço de força e imponência, quanto à varanda, que nem mesmo é um espaço existente 

nesse tipo de construção histórica, e que se localiza muito mais no desejo daqueles que 

observam a árvore ali surgida.   
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Esses espaços, devido à sua competência relacional, preservam a identidade 

e a subjetividade; o real e o imaginário; o eu e o coletivo. Por outro lado, entretanto, 

cada indivíduo ali representado torna-se um arquivo de identidades múltiplas: as 

passadas, as presentes e até mesmo as futuras. 

O principal espaço retratado no livro é a fortaleza. Essa é uma típica 

construção do período da ocupação portuguesa naquele país. Como um museu, onde as 

obras de arte são expostas para apresentar as manifestações culturais de um povo, cada 

uma das micronarrativas que pretendem contar/narrar as vivências de personagens, suas 

aventuras e desventuras (o menino-velho, a feiticeira que não é feiticeira, o português 

com alma de moçambicano), na verdade formam uma compilação identitária da cultura 

coletiva dessa nação, que busca através do espaço heterotópico da fortaleza 

resgatar/guardar a História de seu país. 

Os idosos moradores daquele local expõem-se através de seu narrar, 

apresentando a cultura e as manifestações simbólicas de seu povo, buscando entronizar 

nos assimilados (indivíduos que assumiram a cultura do europeu em detrimento da sua 

originária) a cultura originária daquele país, então esquecida/ abandonada pela maioria. 

Afinal, aqueles idosos são arquivos vivos da história de Moçambique, que pretendem, 

com suas narrativas, impedir que, no futuro, toda a força cultural daquele país caia em 

total ostracismo. 

Na obra analisada, o local onde ocorre a trama se multifaceta, adquirindo 

vários significados. No período da guerra, a fortaleza estava sendo construída para 

proteger os combatentes.  Após a guerra, quando a fortaleza já estava deteriorada, ganha 

uma nova função: torna-se um asilo que abriga os mais diversos tipos de idosos, todos 

eles, de alguma forma, rejeitados no meio no qual viviam. 

Porém, esse asilo, assim como muitos outros, torna-se uma prisão para 

aquelas pessoas. Lá eles eram reprimidos e controlados, até mesmo castigados, quando 

não respeitavam os mandos e desmandos de Vasto Excelêncio, diretor da instituição. 

Ademais, há também a prisão das circunstâncias, já que, geograficamente, o local era 

isolado, pois só se tinha acesso a ele através do ar - o mar era muito revolto, e o solo 

estava repleto de minas terrestres plantadas no período da guerra. 

Diante dessa inconstância na configuração do espaço, a proposta dessa 

pesquisa é, seguindo as modificações da obra, analisar: a fortaleza, que se torna um 

asilo; e que, por sua vez, é uma prisão. 
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O discurso que produz os jogos de sentidos, efeitos de significância 

atribuídos, sonhados, simulados, aludidos em que a História se entretece à história. 

Moçambique, o país, se transforma em livro; a vida, uma decorrência da leitura que se 

faz da terra.  O cidadão só pode nascer do/no indivíduo que se reconhece no espaço, no 

ambiente onde vive, em uma paisagem.  É na paisagem centrada no símbolo do 

frangipani que a moçambicanidade pode dar flores e frutos.  Onde as geograficidades 

moçambicanas estão ameaçadas, há o caos, lugar de nada, caverna devoradora, buraco 

negro, vazio absoluto, não-vida, morte. 

Observamos esses elementos através da construção da linguagem existente 

na narrativa que é insólita, criativa e original, manifestando-se pela ocorrência das 

metáforas, assim como de neologismos criados pelo autor. 

Ao contarem suas histórias, que se mesclam à História, retratam suas vidas 

através de metáforas, e colocam em prática a grande metáfora da obra: narrar é viver. 

Através das palavras proferidas para um homem descrente de tudo, os velhos, 

Moçambique, a fortaleza e principalmente a árvore de frangipani (grande metáfora de 

vida, morte e de imortalidade) ganham estatuto de imortais. 

Essa obra se finca na força mimética das metáforas e na dimensão 

plurissignificativa desse tropo. Temos uma fortaleza que é asilo; uma árvore que é vida, 

morte e esperança; uma narrativa que é imortalidade, e uma nação que, mesmo 

enfrentando uma história caótica, é o mundo. 

No caso de Moçambique, a nação que quer entrar para o mundo real, a 

nação que tanto se diferencia no contexto mundial, a nação que contém em si um mundo 

particular, a metáfora é o recurso mais seguro para compreender a realidade.   

Em conclusão, e retomando as linhas de força desta análise, em A Varanda 

do Frangipani, o universo de fantasia rompe não só a norma unidimensional da escrita, 

como conjuga feérico e fantástico, num texto de literariedade pluridimensional, 

agravada por suas metáforas e heterotopias, em que realidade, sonho e maravilhoso 

entretecem, na malha da ficção, estórias vividas num lugar que a Árvore de Vida do 

Frangipani tornou sagrado. 
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UM CONTISTA FANTÁSTICO CHAMADO MACHADO DE ASSIS 

Karla Menezes Lopes Niels (UFF) 

 

Resumo: Falar em fantástico em Machado de Assis pode, à primeira vista, parecer assaz 
estranho. Ora, o Bruxo do Cosme Velho tem sido apontado pelas historiografias literárias e 
pelos manuais didáticos como o principal nome da escola realista brasileira, cujo romance 
Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), junto ao O Mulato (1881), de Aluízio Azevedo, 
teria dado início à escola real-naturalista no Brasil. É no mínimo estranho pensar que um 
romance narrado por um defunto-autor e de estrutura tão lacunar seja de matriz realista. O 
que tem sido posto em xeque pela academia já há alguns anos. Basta perceber o crescente 
número de artigos, ensaios, dissertações e teses que questionam esse rótulo de romance 
realista para as Memórias. Aliás, não seria nesse mesmo romance dito fundador do realismo 
no Brasil que aparecem críticas contundentes à tal escola? Não seria esse mesmo romance a 
resposta ficcional de Machado ao Primo Brasílio de Eça de Queiroz? (Cf. BERNARDO, 
2011; ROCHA, 2013) Gustavo Bernardo (2011) defende a tese de que Machado de Assis não 
é realista. E vai mais além ao demonstrar que “o escritor brasileiro é ainda o adversário mais 
veemente e mais qualificado do realismo em qualquer época” (BERNARDO, 2011, p. 13). 
Wanderlei Barreiro Lemos (2014), num ensaio bastante provocativo aproxima dois escritores 
brasileiros ao escritor tcheco Franz Kafka, a saber, Machado de Assis e Murilo Rubião. A 
partir das reflexões de Jorge Luís Borges e Antônio Candido, Lemos defende a possibilidade 
de um parentesco literário entre os três autores. O estilo machadiano, ressalta, estaria bem 
próximo ao kafkiano, seja no estilo, seja no tema. Assim, consideraria o Bruxo do Cosme 
Velho como “um percussor” de Kafka e por extensão, de Murilo Rubião. Aproxime-se ou não 
de Kafka, o fato é que ao aproximar a obra machadiana à escola real-naturalista, taxando-a 
de realista, se nega não somente sua obra, como, principalmente, “seu combate explícito e 
simbólico ao realismo”. (Ibid., p. 50). Assim como problematizou a escola realista em sua 
obra pós Memórias, também o fez em relação aos contos fantásticos que escrevera, 
problematizou o gênero (Cf. SILVA, 2012). Por isso, o presente trabalho se dispõem a 
comentar dois contos fantásticos do Bruxo do Cosme Velho, sublinhado a originalidade do 
autor ao questionar e reinventar temas e expedientes recorrentes ao gênero fantástico. 

 

Palavras-chaves: Machado de Assis, fantástico, insólito, literatura brasileira 

 

Falar em fantástico em Machado de Assis pode, à primeira vista, parecer assaz 

estranho. Ora, o Bruxo do Cosme Velho tem sido apontado pelas historiografias literárias 

e pelos manuais didáticos como o principal nome da escola realista brasileira, cujo 

6887

Ana
Pencil



2 
 

romance Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), junto ao O Mulato (1881), de 

Aluízio Azevedo, teria dado início à escola real-naturalista no Brasil. É no mínimo 

estranho pensar que um romance narrado por um defunto-autor e de estrutura tão lacunar 

seja de matriz realista, o que tem sido posto em xeque pela academia já há alguns anos. 

Basta perceber o crescente número de artigos, ensaios, dissertações e teses que 

questionam esse rótulo de romance realista para as Memórias. Aliás, não seria nesse 

mesmo romance, dito fundador do realismo no Brasil, que aparecem críticas contundentes 

à tal escola? Não seria esse mesmo romance a resposta ficcional de Machado ao Primo 

Brasílio, de Eça de Queiroz? (Cf. BERNARDO, 2011; ROCHA, 2013). 

 Nesse respeito, cabe lembrar o livro publicado em 2011 por Gustavo Bernardo, O 

problema do realismo de Machado de Assis. No título o ensaísta já prenuncia a defesa da 

tese de que Machado de Assis não é realista. Em sua argumentação vai além ao 

demonstrar que “o escritor brasileiro é ainda o adversário mais veemente e mais 

qualificado do realismo em qualquer época” (BERNARDO, 2011, p. 13). 

 No terceiro capítulo, “Se o realismo não é bom”, problematiza a contradição 

imanente no próprio termo realismo: “a literatura que se quer realista se esforça 

desesperadamente para não ser o que não pode deixar de ser, isto é, literatura. Por isso, 

nem todos concordam com aquelas duas teses de Lukács: o realismo é o ideal a ser 

seguido por todos; logo, escritores não realistas como Kafka são escritores menores” 

(Ibid., p. 49).  

 Ora, não seria Machado de Assis também um Kafka?  

 Wanderlei Barreiro Lemos (2014), num ensaio bastante provocativo aproxima 

dois escritores brasileiros ao escritor tcheco Franz Kafka, a saber, Machado de Assis e 

Murilo Rubião. A partir das reflexões de Jorge Luís Borges e Antonio Candido, Lemos 

defende a possibilidade de um parentesco literário entre os três autores. O estilo 

machadiano, ressalta, estaria bem próximo ao kafkiano, seja no estilo, seja no tema. 

Assim, consideraria o Bruxo do Cosme Velho como “um percussor1” de Franz Kafka e 

por extensão, de Murilo Rubião.  

                                                           
1 Lemos usa o termo precursor com o mesmo sentido que fora utilizado por Borges. Explicita ele: “Em 
“Kafka e seus precursores” [...] Borges faz um registro dos textos e autores de diversas literaturas e de 
diversas épocas - entre os quais inclui desde um apólogo de Han Yu, prosador chinês do século IX, aos 
escritos do filósofo dinamarquês Kierkegaard – em que acredita ter reconhecido a voz ou os hábitos de 
Kafka. Já quase perto de finalizar seu ensaio, em seu último parágrafo, o autor de Ficções diz que, ainda 
que as peças pareçam heterogêneas enumeradas se pareçam com Kafka, nem todas se parecem entre si, e 
reflete: “este último fato é o mais significativo”, pois se, em grau maior ou menor, em cada uma dessas 
escritas habita “a idiossincrasia de Kafka”, se Kafka não houvesse escrito, nós leitores, não a perceberíamos, 
isto é, ela não existiria. Após isso, Borges arremata seu ensaio com a ideia que mais me interessa, e da qual 
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 Aproxime-se ou não de Kafka ou Rubião, o fato é que ao se aproximar a obra 

machadiana à escola real-naturalista, taxando-a de realista, se nega não somente sua obra, 

como, principalmente, “seu combate explícito e simbólico ao realismo”. (Ibid., p. 50). 

Sim, em praticamente toda sua obra, literária ou não, Machado brinca com as fórmulas e 

clichês da escola, como também o fez com a escola anterior. Conforme aponta Antonio 

Candido (2013) e também João Cezar de Castro Rocha (2013), o autor de Esaú e Jacó 

“se embebeu meticulosamente dos seus predecessores” para superá-los. Sebastião Rios 

Jr. é ainda mais categórico nesse quesito ao afirmar que nosso bruxo era “desafeto do 

realismo escola” (RIOS JR. Apud BERNARDO, 2011, p. 64).  

Aliás o próprio Machado se manifesta, direta ou indiretamente, contra a escola 

real-naturalista algumas vezes pela voz de seus narradores, outras, pela voz de seus 

personagens (Cf. BERNARDO, 2011, p. 75).  

 Se em seus romances problematizou ora o romantismo, nos romances anteriores 

ao Memórias (1881), ora o real-naturalismo, nos romances escritos após Memórias 

(1881), porque não o teria feito com outros gêneros? É o que parece acontecer em seus 

contos fantásticos. Ele, que era conhecedor de Edgard Allan Poe, haja vista ter traduzido 

“O Corvo”, e certamente de outros contistas fantásticos como Hoffmann, parece também 

ter escrito contos do gênero para questionar ou problematizar seus temas, fórmulas e 

clichês (Cf. SILVA, 2012). Por isso, o presente trabalho se dispõem a comentar dois dos 

contos fantásticos do Bruxo do Cosme Velho reunidos em 1973 por Raimundo Magalhães 

Júnior, “Capitão Mendonça” e “Decadência de dois grandes homens”, sublinhado a 

originalidade do autor ao questionar e reinventar temas e expedientes recorrentes ao 

gênero fantástico. 

 

Capitão Mendonça  

O Dr. Amaral conta uma insólita vivência após conhecer, entre o intervalo dos 

atos de um espetáculo no Teatro de São Pedro, o Capitão Mendonça, um antigo 

companheiro de serviço militar de seu pai.  

Era um homem de boa presença, gesto militar, olhar um tanto vago, 
barba de fonte a fonte, passando por baixo do queixo, como convém a 
um militar que se respeita. A roupa era toda nova, e o velho capitão 
mostrava estar acima das necessidades da vida. A expressão da cara 

                                                           
me aproprio: “no vocabulário crítico, a palavra precursor é indispensável, mas seria preciso purificá-la de 
toda a conotação de polêmica ou rivalidade. O fato é que cada escritor cria seus precursores. Seu trabalho 
modifica nossa concepção do passado assim como há de modificar o futuro. Nessa correlação, nada importa 
a identidade ou a pluralidade dos homens. (BORGES, 2007, p. 130).” (LEMOS, 2014, p. 50) 
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não era má; mas o olhar vago e as sobrancelhas espessas e salientes 
transtornavam o rosto. (MACHADO, 1998, p.170 – grifo nosso).  

 
 Observe-se que a descrição que Amaral faz do Capitão é a princípio bastante 

positiva. No entanto, dá ao leitor um pequeno indício do que deve esperar daquela 

personagem, posto que, apesar da boa aparência tinha “um olhar vago” e “sobrancelhas 

espessa e salientes” que lhe “transtornavam o rosto” (MACHADO, 1998, p. 170); 

descrição que durante a narrativa será acrescida de outros elementos que mudarão a visão 

inicial que o leitor fizera do personagem. Vejamos: 

“[...] tinha não sei o quê no gesto e nos olhos que me parecia excêntrico e original.” 

(Ibid., p. 171). 

“[...] surgiu-me no espírito a suspeita de que o pretendido amigo de meu pai não 

fosse mais que um ladrão, e aquilo uma ratoeira armada aos néscios” (Ibid., p. 172) 

“[...] seu olhar era sempre vesgo [...]” (Ibid., p. 172) 

“[...] suspeitei que o capitão estivesse doido” (Ibid., p. 173) 

“[...] homem tão singular [...]” (Ibid., Idem) 

 O capitão Mendonça convida ao narrador a sair do teatro e acompanhá-lo à ceia 

em casa sua. E como estava ali no teatro somente para passar o tempo e o espetáculo não 

o interessava aceitou ir com aquele que lhe inspirava algum desconforto dada a sua 

excentricidade, e posteriormente, a possibilidade da loucura.   

 Desconforto que aumenta quando chegam à residência do Capitão – “casa velha e 

escura” (Ibid., p. 172) cuja porta que abrira rangendo levava a um “corredor escuro e 

úmido”, mobiliada com móveis antiquados, decorada com animais empalhados 

pendurados pelas paredes, com destaque para uma coruja, cujos olhos de vidro verde 

“apesar de fixos pareciam acompanhar todos os movimentos que a gente fazia” (Ibid., p. 

175).  

 Amaral teve uma primeira impressão terrível da casa, o que o fez tremer de medo. 

Mas de um medo ainda real, medo da possibilidade de ter sido levado para a armadilha 

de um possível bandido. E comentou com o Capitão que aquela entrada mais se parecia 

com o corredor do inferno. “Sim; não é o inferno, mas o purgatório” (Ibid., 172), corrigiu 

seu anfitrião.   

 O próprio Capitão Mendonça, a casa, suas palavras só contribuíam para a criação 

de uma ambiência bastante propícia à deflagração do fantástico. Tudo isso fazia com que 

o narrador não só estremecesse de terror como começasse a duvidar da sanidade mental 

de seu anfitrião; “a singularidade da figura do capitão, a singularidade da casa, tudo se 
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acumulava para encher-me de terror” (Ibid., 172).  Em um dado momento o narrador 

reafirmaria o seu desconforto diante daquele ambiente ao dizer que tudo ali lhe parecia 

“fantástico” (Ibid., 175), de modo que já não mais duvidava do caráter purgatorial que 

lhe fora indicado pelo capitão. Note-se que o uso do adjetivo fantástico funciona como 

mais um indicativo do gênero em que o leitor se encontra. Trata-se do que Bellemin-Nöel 

(2014) nomeou de efeito fantástico, isto é, a aparição do epíteto fantástico seja no título, 

seja ao longo do texto. 

 Quando já na sala de jantar, um ambiente mais claro e menos amedrontador, se 

sente mais confortável e, principalmente, devido a presença da filha do Capitão, a jovem 

Augusta –  uma moça esguia, pálida e dotada de lindos olhos verdes como os da coruja 

empalhada que enfeita a primeira sala. A presença dessa, segundo o narrador, “indicava 

que o capitão, se era doido [...] ao menos era um doido manso” (Ibid., p. 173). 

 Ao perceber que o convidado estava encantado com os olhos de sua filha, o 

Capitão estranhamente pergunta a Amaral se não gostaria de tê-los para si. Mas antes que 

pudesse esboçar qualquer reação os retirou com naturalidade das cavidades oculares da 

menina e, estendendo as mãos, mostrou-os ao narrador. A contemplação daquela cena lhe 

causa enorme consternação e horror, conforme descreve: 

Olhei para Augusta Era horrível. Tinha no lugar dos olhos dois grandes 
buracos como uma caveira. Desisto de descrever o que senti; não pude 
dar um grito; fiquei gelado. A cabeça da moça era o que mais hediondo 
pode criar a imaginação humana; imaginem uma caveira viva, falando, 
sorrindo, fitando em mim os dois buracos vazios, onde pouco antes 
nadavam os mais belos olhos do mundo. Os buracos pareciam ver-me; a 
moça contemplava meu espanto com um sorriso angélico. [..]. Olhei para 
os olhos que o velho tinha na mão. Aqui foi pior; os dois olhos estavam 
fitos em mim, pareciam compreender-me tanto quanto os buracos vazios 
do rosto da moça; separados no rosto, não os abandonara a vida; a retina 
tinha a mesma luz e os mesmos reflexos. Daquele modo as das mãos do 
velho olhavam para mim como se fossem um rosto. (MACHADO, 1998, 
p. 176) 

  

 Como seria possível alguém retirar os olhos de outrem sem dor, sangue e, talvez, 

morte. Ora, o capitão explica ao seu convidado que Augusta não era sua filha natural, mas 

sua criação, “um produto químico” por ele criado. A sua quarta tentativa de criação de 

vida humana. A cena, assim como a própria ideia da criação de Augusta, lhe impactou 

tanto que, de volta à casa, não conseguiu conciliar o sono. Rememorava a cena e se 

questionava: “Estaria eu no mundo dos vivos, ou começara já a entrar na região dos 

sonhos e do desconhecido?” (MACHADO, 1998, p. 179) 
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 Aqui Machado dialoga com dois ícones da literatura gótica e fantástica, 

Frankenstein ou o moderno prometeu (1831), de Mary Shelley e “O homem de Areia” 

(1817), de E.T.A. Hoffmann, respectivamente. O primeiro um romance epistolar em que 

o capitão Robert Walton narra a sua irmã a insólita história que ouvira do moribundo 

doutor Victor Frankenstein, de como criara um “ser-humano”. O segundo um dos mais 

citados contos fantásticos de Hoffmann, “O Homem de Areia”. Nesse, conto também de 

característica epistolar, Natanael se apaixona pela filha do professor Spallanzani, 

Olímpia. Assim como a Augusta, em Machado, Olímpia era uma criatura de Spallanzani, 

um autômato construído pelo professor e o vendedor de barômetros Giuseppe Coppola. 

Um fizera o mecanismo; o outro os olhos. 

 Tanto o tema do autômato quanto o da criação da vida são temas recorrentes ao 

gênero em causa. Aliás, temas que se desdobrariam, anos depois, noutro gênero, a ficção 

científica. Mas a relação com Hoffmann é ainda mais estreita do que com Shelley pois, 

mais do que abordar a possibilidade da criação de vida humana, em “O Homem de Areia” 

os olhos também ganham destaque como em “Capitão Mendonça”. Primeiro, quando 

Natanael recorda de eventos que o aterrorizaram na infância envolvendo a lenda do 

homem de areia; segundo quando presencia os criadores de Olímpia brigando pelo seu 

corpo e contempla sua face sem os olhos e suas órbitas ensanguentadas. (Cf. HOFFMANN, 

2004, p. 77). O que nos remete ainda a outro conto machadiano, “Sem olhos”; 

especificamente a cena em que Lucinda tem seus olhos arrancados das órbitas por seu 

marido ciumento – punição por trocar olhares com outro homem.  

Cabe ainda observar que as relações que se podem estabelecer entre o conto 

machadiano e o hoffmanniano são tantas que o próprio Machado indica isso quando o 

narrador, durante uma noite de insônia, se questiona e pondera sobre tudo de insólito que 

ele presenciava na casa do Capitão. Lemos: 

Ocorreu-me um conto fantástico de Hoffmann em que um alquimista 
pretende ter alcançado o segredo de produzir criaturas humanas. A 
criação romântica de ontem não podia ser a realidade de hoje? E se o 
capitão tinha razão não era para mim grande glória denunciá-lo ao 
mundo? (MACHADO, 1998, p. 180 – grifo nosso) 
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 A alusão a Hoffmann funciona como mais uma estratégia que pretende localizar 

seu leitor no gênero do conto, o fantástico; estratégia essa chamada por Bellemin-Nöel 

(2014) de efeito de citação – citações explícitas ao auctorictas2 do gênero.  

 Amaral, a esta altura, já estava apaixonado por Augusta, de modo que “estava 

disposto a crer na origem química de Augusta, mas hesitava ouvindo os pormenores da 

composição” (Ibid., p. 181). E estava tão apaixonado que se mostra disposto a esposá-la. 

Mas, para fazê-lo, o Capitão e a filha estabeleceram uma condição que lhe causou grande 

pavor, permitir ao pai da moça realizar uma cirurgia em seu cérebro, uma aplicação de 

éter, que segundo ele o transformaria num gênio, gênio digno de desposar sua criatura. 

 Nesse momento, já não hesitava mais, o medo o fazia crer no insólito do que 

presenciava. Entrementes, cabe observar que o querer crer e o não crer, ou seja, a 

hesitação é fator essencial ao gênero em causa (Cf. TODOROV, 2007; FURTADO, 

1980). A possibilidade de duas explicações possíveis, uma natural e outra sobrenatural, 

uma possível e outra impossível, é a força motriz desse tipo de narrativa e seu elemento 

fulcral.  E no caso do conto machadiano, Amaral titubeia entre as duas possibilidades 

durante todo o conto. Somente ao fim, como é característico do conto fantástico 

machadiano, que tudo se desfaz e voltamos à realidade empírica do mundo, no momento 

em que Amaral acorda e descobre que tudo não passara de um sonho, ou melhor, de um 

pesadelo.  

 

Decadência de dois grandes homens 

 Miranda é um doutor em medicina que vinha de Minas ao Rio de Janeiro para 

tratar de assuntos políticos. Como de costume fora almoçar no Café Carceler. Durante 

seu almoço observou um tipo que lhe pareceu peculiar – “homem de seus cinquenta anos, 

barbas brancas, olhos encovados, cor amarela, algum abdômen, mãos ossudas e 

compridas” (MACHADO, 1998, p. 140). Uma descrição, observe, cadavérica e um tanto 

grotesca, o que nos faz lembrar doutra narrativa fantástica nacional, “As ruínas da 

Glória”, de Fagundes Varela. Aliás em diversos momentos da narrativa o narrador 

machadiano fará uso de expedientes grotescos para descrever o tal homem desconhecido. 

                                                           
2 Termo da retórica clássica que se refere àquele que é visto como autoridade em dado assunto. 
Transportando o conceito para a literatura, trazemos um exemplo arrolado por João Cezar de Castro Rocha: 
“Homero sempre foi auctorictas incontornável. Na cultura latina, submeter-se às prescrições desse gênero 
significava no mínimo principiar pela imitação da Ilíada e da Odisséia; quem não fizesse inepto e, como 
tal, desconsiderado como poeta.” (ROCHA, 2013, p. 179).  
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 Atiçada a curiosidade, questiona ao caixeiro quem era o freguês. Mas não 

consegue nenhuma informação a mais do que a sua observação lhe havia conferido. 

“Ninguém conhecia o velho; era mais uma razão para conhecê-lo eu” (MACHADO, 

1998, p. 141). Sua curiosidade o leva a seguir o desconhecido, mas, apesar de curioso, 

torna-se impaciente e desiste. Entrementes, ao encontrá-lo novamente no dia seguinte no 

mesmo Café, resolve dele se aproximar a fim de conhecê-lo. Aqui cabe um adendo: os 

olhos. Na primeira apreciação do sujeito, Miranda fala dos olhos encovados; na segunda 

enfatiza que a expressão desses olhos “que de ordinário era morta e triste, nessa ocasião 

tinha um quê de terror” (Ibid., 142).  

 Os olhos, tanto na narrativa fantástica, como na obra Machadiana, funcionam 

como espelho para o incognoscível. Tal expediente foi explorado ao máximo tanto em 

contos como “O Capitão Mendonça” e “Sem olhos”, quanto naquele que tem sido o mais 

comentado de seus romances, Dom Casmurro.  

 Miranda começa então a conversar com aquele que lhe instigava curiosidade. 

Chamava-se Jaime. Durante a conversa nosso narrador chama a atenção para o sorriso 

infernal, sombrio e lúgubre de seu interlocutor. Características que, conjugadas à 

descrição inicial, contribuem à configuração da ambiência fantástica nessa narrativa que 

gira em torno justamente da personagem de Jaime. No entanto, a sensação de 

fantasticidade será por vezes quebrada quando o doutor em medicina se refere ao seu 

interlocutor como possivelmente louco.  Vejamos: 

“Seria um doido, mas conversava com muito juízo” (MACHADO, 1998, p. 143). 

“Era evidentemente um doido; e ninguém discute com homem doido” (Ibid,, p. 

144). 

“Era impossível que não estivesse próximo a um acesso de loucura; mas o olhar 

do homem conservava a mesma inteligência e serenidade [...] é um doido manso, pensei 

eu [...]” (Ibid., p. 148). 

“Procurava um homem original e achei um maluco” (Ibid., 152) 

Assim como ocorre aos olhos, a loucura é um tema bastante explorado por 

Machado tanto em suas narrativas fantásticas quanto naquelas consideradas “realistas”. 

Lembremo-nos, por exemplo, do “Alienista”. No caso deste a loucura é tema do conto e 

é usada como forma de problematizar e questionar a escola naturalista; já no caso dos 

contos fantásticos a loucura é tão somente retomada como um expediente do gênero.  

O próprio Edgard Allan Poe, autor com cuja obra fantástica Machado tinha 

familiaridade, explorou bastante o tema da loucura, em contos como “Berenice”, “A 
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queda da casa de Usher” e “Gato preto”. Quanto a este último cabe aqui uma pequena 

digressão. Darlan Lula, em dissertação de 2005, aproximou “Decadência de dois grandes 

homens” do conto poeano “Gato Preto”. Em ambos contos o surgimento do fantástico se 

dá pela presença de um gato negro. Ora, a própria figura do felino, e sua cor, remente-nos 

à feitiçaria, à superstição, ao noturno e ao sombrio.  

Em Poe, o narrador possuía um gato todo negro, do qual arrancou um dos olhos 

durante um momento de embriaguez e fúria. Sem motivo aparente a perversidade do 

narrador aumentava gradativamente até o ponto de a enforcar o animal. No mesmo dia da 

morte do bichano, a casa do narrador é incendiada, restando em pé somente a parede do 

quarto, onde se via estampada a imagem de um “gato gigantesco” (POE, 1993, p. 48) com 

uma corda envolvendo-lhe o pescoço. Apesar de racionalizar esse acontecimento, o 

narrador fica apavorado e é atormentado por sua consciência. O pavor é de tal ordem que 

o conduz ao desespero! No entanto, para amenizar sua culpa e esquecer o acontecimento 

sobrenatural, adota um gato muito parecido ao que assassinara, a não ser por uma pequena 

mancha branca no pescoço que, dia após dia, diminuía até parecer uma marca de corda – 

algo que o narrador descreve como “a imagem da coisa odiosa, abominável: a imagem da 

forca! Oh, lúgubre e terrível máquina de horror e de crime, de agonia e de morte!” (Ibid., 

idem). Nesse ponto da narrativa o medo toma conta do nosso protagonista. A simples 

ideia de um gato reencarnado que volta para vingar-se de seu algoz leva-o à extrema 

loucura e a tornar-se assassino de sua própria esposa.  

Pressionado pelos tormentos que a presença daquele gato inspirava, o narrador 

poeano tenta exterminar o novo gato, mas, por engano mata sua esposa, cravando-lhe uma 

foice no crânio. Para livrar-se do corpo, empareda-o na adega do porão do prédio em que 

agora morava. Por engano, acaba sepultando junto o gato que, três dias depois, através de 

um “uivo agudo, um grito agudo, metade de horror, metade de triunfo, como somente 

poderia ter surgido do inferno” (idem, p. 51) acaba por delatar aos policiais o lugar onde 

jazia o corpo, frustrando o crime perfeito.  

De fato, Machado recupera a figura do gato e a coloca em sua narrativa, não para 

reforçar tal expediente ou simplesmente usá-lo como um clichê, mas para problematizá-

lo, como veremos adiante. 

Já na casa de Jaime, Miranda lê o título dos livros arrumados na estante. Um em 

especial lhe chama a atenção: “metempsicose” (MACHADO, 1998, 144). Curioso, o 

6895

Ana
Pencil



10 
 

narrador pergunta: “acredita na metempsicose?” (Ibid., idem).   O misterioso homem 

então lhe conta sua mirabolante história:  ele seria a reencarnação de Bruto e seu gato a 

reencarnação de César. Como castigo dos Deuses, pelos “idos de março”, o Bruto em 

corpo de Jaime se transformaria em um rato e seria devorado pelo gato César.  

Apesar de Miranda julgar seu interlocutor louco, parece crer em sua fantasia, e 

condiciona seu leitor também a nela crer. E de forma bastante machadiana, o narrador 

dirá ao leitor do Jornal das famílias3: “Por mais extravagante que estas palavras pareçam 

ao frio leitor, confesso que me causaram profunda sensação” (MACHADO, 1998, p. 145). 

Sensação esta que é aumentada quando em meio à continuação da narração de Jaime um 

“enorme trovão rolou nos ares e pareceu abalar a casa até os alicerces” (Ibid., p. 146).  

Jantaram, beberam, fumaram charutos opiados e continuaram a prosa. Estendido 

no sofá, nosso narrador, continuava a pasmar diante das narrações de seu Jaime-Bruto 

(Cf. MACHADO, 1998, p. 149). Passadas as dez horas da noite é chegado o momento 

ápice da narrativa: 

O meu anfitrião, sentado na cadeira de couro, olhava pra mim, abrindo 
dois grandes olhos e eis que estes começaram a crescer lentamente, e já 
ao fim de alguns minutos pareciam no tamanho e na cor as lanternas 
dos bondes de Botafogo. Depois começaram a diminuir até ficarem 
abaixo do tamanho natural. A cara foi-se-lhe alongando e tomando 
proporções de focinho; caíram as barbas; achatou-se o nariz; diminuiu 
o corpo, assim como as mãos; as roupas desapareceram; as carnes 
tomaram um a cor escura; saiu-lhe uma extensa cauda, e eis o ilustre 
Bruto, a saltar sobre a mesa, com a forma e as visagens de um rato 
(MACHADO, 1998, p. 150). 

 

Ao assistir a tal metamorfose, o narrador, já completamente crédulo, diz ter 

sentido medo, e seu corpo demostrava isso; cabelos eriçados, batimentos cardíacos 

acelerados e corpo trêmulo. De fato, o protagonista se amedronta diante da contemplação 

do impossível. Mas havia ainda muito mais a deixar o Doutor Miranda perplexo e 

apavorado pois após presenciar a metamorfose de Jaime-Bruto em um rato, presenciaria 

o gato Júlio persegui-lo, matá-lo e deglutí-lo com todos os requintes de crueldade 

característicos a um felino,  a própria morte do gato –  “Apenas comeu o rato, caiu 

trêmulo, miou alguns minutos e faleceu” (Ibid., p. 151) –, e, por fim,  a ascensão dos “dois 

homens ilustres ao céu” (Ibid., p. 151) na forma de duas pequenas luzes azuis que iriam 

compor o “firmamento estrelado” (Ibid., idem). 

                                                           
3 Jornal onde originalmente fora publicado o conto, em 1873. 
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Após essa cena, Machado parece fazer troça de seu leitor, que a esta altura já 

aceitou o pacto ficcional fantástico, suspendeu sua descrença (Cf. CORERIDGE Apud 

ECO, 2007) e, agora, acredita estar diante de um texto do mesmo gênero praticado por 

Poe e Hoffmann. Sendo assim, o lerá e interpretará como tal, recorrendo, se for o caso, 

ao seu repertório de leitura anterior acerca do gênero que direcionará seu horizonte de 

expectativa (Cf. JAUSS, 1994). O que não seria difícil para o leitor ou leitora do Jornal 

das famílias haja vista que, como destacamos no segundo capítulo desta tese, títulos 

fantásticos dos mais diversos autores, dentre eles Allan Poe e Hoffmann, por aqui 

circulavam (Cf. NIELS, 2016). 

No parágrafo que se segue o narrador titubeia pelas ruas seguindo as luzes que 

ascendiam ao céu e nesse momento sente seu próprio nariz mudar de forma, primeiro 

assumindo a forma de um chapéu, depois de um revolver e a seguir de uma jabuticaba. 

Continua errando pelas ruas até retorna à casa de Jaime onde assa a noite em claro. 

 Não estaria aqui Machado trazendo para a narrativa, mais um conto fantástico? 

Um nariz autônomo, tomando livres formas ao seu bel-prazer nos faz lembrar do conto 

fantástico de cunho humorístico e alegórico de Nikolai Vassilievitch Gogol, “O nariz”. 

No conto de Gogol o nariz do Major Kovalióv se descola de seu rosto e assume uma vida 

autônoma, passando-se inclusive por Conselheiro de Estado do Departamento de 

Instrução. Um nariz se desprende e some pelas ruas de Petersburgo, reaparece e volta ao 

seu lugar, “entre as duas bochechas do major Kovalióv” (GOGOL, 2004, p. 209). 

No dia seguinte retorna ao Carceler para o almoço e, para sua surpresa, lá encontra 

Jaime vivo e em forma humana! Ao questioná-lo sobre o incidente da noite anterior, 

somente lhe diz que tudo não passou do efeito dos charutos opiados que lhe havia dado 

na véspera. E assim se desfaz o efeito fantástico (Cf. TODOROV, 2007) gerado ao longo 

da narrativa! O ópio teria sido a causa de tudo que Miranda presenciara com tamanha 

vividez e a história de Jaime não passava de delírios de um louco! 
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CONSTRUÇÃO DE MUNDOS POSSÍVEIS DO INSÓLITO FICCIONAL SOB A 

ÉGIDE DOS NOVOS DISCURSOS DO FANTÁSTICO 
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Resumo: Os mundos possíveis do insólito ficcional são mundos construídos a partir de uma 
ruptura na base da composição de mundos e submundos narrativos, em que há a irrupção do 
inusitado. Nesses mundos possíveis ficcionais, as personagens se compõem de submundos 
articulados a mundos, que submetidos a um eixo central, mundo articulatório, desenvolvem-se 
por meio de traços profundamente conectados com a realidade dos seres de carne e osso. Nesse 
cenário em que o insólito se manifesta, a composição da personagem, com traços de 
ambiguidade e dúvida em seus diálogos, em geral, pode desencadear gradativos 
questionamentos capazes de pôr em xeque as estruturas compositivas dos mundos que habitam. 
Em “Aglaia” (1974, p.25-36), de Murilo Rubião, exemplo de construção desses mundos 
possíveis do insólito ficcional, a fenomenologia do insólito é denunciada a partir do incômodo, 
da privação das vontades. No mundo possível ficcional rubiano, as personagens são obrigadas a 
aceitar a decorrência de acontecimentos surpreendentes e, poder-se-ia dizer, fora de controle. 
Aglaia, que dá nome ao conto, é ser de ficção com existência ressignificada pela amargura 
crescente e pela incapacidade de controlar os eventos incomuns que invadem seu quotidiano. Os 
traços de caracterização, que configuram a personagem, são tramados para gerar dúvida, 
incerteza, com a confecção de um tipo pouco a pouco desconstruído psicologicamente e 
fisicamente após as sucessivas irrupções do insólito. Pretende-se demonstrar, na presente 
reflexão, os múltiplos tons assombreados da composição de personagens que se configuram pela 
descoberta de um novo indesejado, sem respostas esclarecedoras, mas profundamente 
desafiadoras. A procura pelos modelos de construção de mundos, tomando como eixo central a 
figuração das personagens, terá como foco o olhar das personagens sobre si mesmas e também 
as estruturas perpendiculares que desafiam os submundos de personagens, obrigando-as a pôr 
em xeque o próprio conhecimento acerca do mundo que as cerca. 
 
Palavras-chave: Mundos Possíveis. Insólito Ficcional. Personagem. Estudos Narrativos. 
 
 As discussões em torno da figuração das personagens dependem dos 

mecanismos presentes na construção de mundos possíveis do insólito ficcional, mundos 

gerados pelas impressões e escolhas de cada autor, que são, de certa forma, parte de seu 

olhar sobre os mundos que o cercam. A construção de mundos possíveis ficcionais 

vincular-se-ia a diversas manifestações em narrativas literárias, que tem por pano de 

fundo variados construtos culturais, reconstituídos na unidade do texto (ECO, 2011, 

p.112). Como observam Carlos Reis e Ana Cristina Lopes: 

 
fala-se de mundo possível para referir o próprio mundo narrativo, 
construção semiótica específica cuja existência é meramente textual. 
Cada texto narrativo cria um determinado universo de referência, onde 
se inscrevem as personagens, os seus atributos e as suas esferas de 
acção. Ao nível da história, cada texto narrativo apresenta-nos um 
mundo com indivíduos e propriedades, um mundo possível cuja 
lógica pode não coincidir com a do mundo real. (2011, p.245) 
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 Nos mundos possíveis ficcionais construídos por Murilo Rubião, as margens do 

fantástico são formuladas para desagregar os conceitos instituídos, forjando novos 

coloridos para o mundo em seu pleno entendimento. As composições internas das 

narrativas vão criando um universo entre o sonho e a experiência do real, vivenciável, 

gerando uma existência questionadora. Como revela Rubião em entrevista: “uns lutam 

nas selvas e outros escrevem” (2012, s.n.). A escrita seria, portanto, a experiência 

libertadora, de concretização, na narrativa dos mundos possíveis à volta do homem. Os 

que contam podem, talvez, mudar os rumos dos mundos ao seu redor, buscando nas 

trincheiras da literatura reconstruir seus mundos. 

 Mundos possíveis ficcionais seriam mundos que se baseiam: 

 
no seu processo de construção, num mundo que é o da experiência 
quotidiana dos sujeitos envolvidos no processo comunicativo. Mesmo 
que haja uma recusa de parte ou da quase totalidade das “leis 

naturais”, esta recusa só se poderá fazer a partir de uma atitude de 

consideração prévia dessa realidade empírica. (FONSECA, 2002, 
p.40) 
 

A construção de mundos possíveis do insólito ficcional ocorre a partir da concepção de 

um mundo possível ficcional ancorado na realidade dos seres de carne e osso, mas com 

ele rompendo a partir de manifestações insólitas, capazes de formular novos modelos de 

mundos, em que os mundos estabelecem-se até mesmo pela quebra de paradigmas. A 

ruptura das “leis naturais”, que ocasionam a instauração do caos, configuram outra 

ordem, “instalando na simples e prosaica vida cotidiana” histórias fantásticas para 

impressionar um leitor que, com o passar do tempo, foi se tornando cada vez mais 

cético diante do sobrenatural. (ROAS, 2014, p.115). As histórias fantásticas 

estabelecem progressivamente uma consolidação da dúvida nos mundos e submundos 

de personagens.  

 De acordo com Anderson Imbert, a personagem como uma vontade que, 

presente em todas as narrativas, lança-se de um ponto a outro (1999, p.26), sendo 

construída dentro de um sistema narrativo a partir das escolhas de um escritor. Para ele, 

a personagem de um conto, em oposição aos modelos da novela, não deixa que o 

passado seja esquecido, prolongando-o incidente após incidente. Caso, por exemplo, da 

narrativa “Aglaia” (RUBIÃO, 1974, p.25-36), em que logo no início, os filhos, “os da 

última safra” (RUBIÃO, 1974, p.27), são apresentados, primeiro por fotos, depois 

reunidos no cômodo em que se encontra o pai, Colebra. Com ódio e em tom sarcástico, 
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a personagem explica a natureza dos filhos (RUBIÃO, 1974, p.27), recém-nascidos da 

última safra, como se fossem plantas. 

 A irrupção do insólito, como se destacará, é derivada do ventre de uma mulher. 

As informações acerca de todo o ocorrido permitem uma constante conexão entre os 

mundos possíveis narrativos e os mundos possíveis dos seres de carne e osso, tornando 

os mundos possíveis ficcionais rubianos mais acessíveis e plenos de significação. O 

conto centraliza sua história na construção da vida de um jovem casal, sendo marcado 

por acordos pré-nupciais, legais, e pelo uso do discurso científico, da medicina. 

 A personagem-título, Aglaia, destoando um pouco das Petúnias na narrativa 

anterior, é a personagem com maior caracterização no conto, formada a partir do olhar 

do outro, mas ainda bem delimitada no âmbito textual. É, tal como Petúnia-Cacilda, 

alvo do desejo e vítima, de certa forma, dele. Como a epígrafe do conto já avisa: “eu 

multiplicarei os teus trabalhos e os teus partos (Gênesis, III, 16)” (RUBIÃO, 1974, 

p.25) e, assim, o mote e fado são lançados à narrativa, como prenúncio da constância do 

infortúnio, quer pelo caminho do nascimento, quer pelo da desordem.  

 A jovem menina rica, herdeira, é formulada pela raiz da inocência e da 

sensualidade, enquanto o pretendente é o embriagado, sem pudores. A personagem é 

prometida após um pacto de proteção de sua fortuna que, porém, não a resguarda da 

ganância de seu esposo. Tais delimitações das personagens são possíveis a partir das 

referências presentes nos estímulos-respostas contidos nos diálogos dos entes ficcionais. 

O oportunista e a dama inocente, personagens em conflito, mergulhadas na busca pelo 

prazer que, pela via dos novos discursos fantásticos, acaba por questionar os limites 

textuais, pondo em xeque o próprio mundo possível ficcional, em que o insólito se 

manifesta. Os signos do fantástico seriam, portanto, postulados no conto para provocar 

discussão, sendo até mesmo reconfigurados, a começar pelo discurso científico, que em 

vários momentos é questionado por Aglaia como ineficaz. 

 O pai, zeloso e ciente da sociedade de interesses e desumanização, em sua única 

e efetiva aparição narrativa, não se opõe ao casamento, apenas solicita que seja 

“realizado sob o regime de separação de bens” (RUBIÃO, 1974, p.28). Como destaca o 

narrador, ele (o pai) “procurava preservar a fortuna da filha, havida com o falecimento 

de uma tia” (RUBIÃO, 1974, p.28). Por sua vez, “Colebra concordou” (RUBIÃO, 1974, 

p.28), deixando claro sua condição financeira e ainda ditando estranhas regras, como se 

percebe no trecho: 
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– A sua desconfiança é justa, pois sabe que no momento nem emprego 
tenho. Por outro lado, as minhas condições são irrevogáveis: só me 
casarei mediante o compromisso de não termos filhos. 
A exigência era fácil de ser atendida, porque a noiva tinha idêntico 
pensamento. Repugnava-lhe uma prole: pequena ou numerosa. 
(RUBIÃO, 1974, p.28, negritos nossos) 
 

 Compromissos firmados, “cerimônia nupcial” (RUBIÃO, 1974, p.29) realizada, 

e, então, a “jovem mulher” (RUBIÃO, 1974, p.29), de “carnadura sólida e harmônica” 

(RUBIÃO, 1974, p.29) e “seios duros” (RUBIÃO, 1974, p.29), estaria preparada para 

entregar-se à vida a dois. Nas palavras do narrador, “Aglaia [...] tinha pressa de ir para 

cama” (RUBIÃO, 1974, p.29), querendo despir-se ali mesmo, na frente de seu marido, 

mas o “insólito pudor instigou-o a apontar o banheiro do apartamento” (RUBIÃO, 

1974, p.29). 

 A personagem estava, portanto, determinada pelo desejo, enquanto o esposo 

aparentava certo pudor, que nunca antes tivera –“jamais se envergonhara diante de 

mulheres desnudas!” (RUBIÃO, 1974, p.29). Assim, a narrativa vai possibilitando a 

visualização de personagens marcadas pela sensualidade, por uma conduta de 

desinibição e entrega ao desejo sexual.  Nesses mundos possíveis ficcionais 

construídos pela imersão na intimidade do casal, “tudo era festa e ruído na vida deles. 

Acompanhados de grupos irrequietos, corriam para a luz, refugiavam-se na penumbra. 

Vidros e espelhos, tinham de sugar sofregamente o que a noite lhes oferecia” 

(RUBIÃO, 1974, p.29). Depois do casamento, pela madrugada, “insaciados, abrigavam-

se em casa e prosseguiam no ritual orgíaco até a explosão final do sexo. (O cemitério de 

copos e garrafas)” (RUBIÃO, 1974, p.29). 

 Desse modo, as personagens dispostas ao casamento e à vida a dois, revelam-se, 

somente, pelo apetite sexual insaciável. A busca incansável por prazer, aliada a riqueza 

e a falta de preocupações, fazia com que Colebra pensa-se “satisfeito [...][:] nenhum 

filho nasceria para deformar aquele corpo” (RUBIÃO, 1974, p.29). A narrativa 

constrói-se sem receios, sem inconformidades, ambos apenas doutrinados pelo bem 

viver, pela disposição para os amores e festas. Contudo, “de repente houve ruptura 

violenta: cessaram as regras de Aglaia” (RUBIÃO, 1974, p.29).  

 Os recém casados, após festas e profundos desfrutes orgíacos, são provocados 

pelo primeiro conflito. Homem e mulher, que não desejavam nenhuma prole, sendo esse 

um pedido irrevogável, confiavam apenas no anovulatório como forma de impedir os 
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indesejáveis filhos. As personagens ainda “tentaram se enganar” (RUBIÃO, 1974, 

p.29), pois seria inacreditável que a vida os acometesse de tão grave infortúnio.  

 Nessa sequência, pode-se depreender a formulação de duas personagens 

profundamente centradas em si mesmas, dispostas a obter prazer, gozando os louros de 

uma vida próspera e sem limitações. O plano da normalidade, da vivência quotidiana, 

estaria ali estabelecido. Afinal, não seria o primeiro nem o último casal a ter um filho 

não desejado, após a falha com a pílula.  

 A constituição dos mundos possíveis ficcionais, respeitando a lógica e os 

preceitos da não-contradição, como afirma Ryan (2012, s.n.), estariam, então, 

estabelecidos na narrativa. Nessa construção lógica e bem engendrada, Rubião põe em 

xeque a decisão das duas personagens, não ter filhos, permitindo-lhes uma escolha: 

continuar grávida ou não. Tal opção é formulada pelos caminhos da ciência, portanto, 

não-contraditória; ao contrário, bastante plausível, bem como o uso da pílula. 

 Sem receios, isso em 1974, Rubião coloca em discussão um tema profundamente 

conflituoso, o aborto. Com isso, o autor propõe como resolução para a indesejável 

gravidez, uma saída, até hoje interdita no Brasil, possibilitada pela medicina. O escritor, 

em seus mundos possíveis ficcionais, traz à cena várias discussões de cunho cultural, 

familiar e, também, religioso, validando-as pela via do fantástico, como se confirmará. 

 A narrativa vai sendo figurada a partir de duas personagens autocentradas, a 

jovem mulher rica e o homem oportunista, ambos construídos pelo signo do culto à 

beleza. Apesar de abençoados por cerimônia nupcial, eram, agora, amaldiçoados pela 

suspeita de um filho. Sem hesitação, o jovem casal, na contramão do discurso corrente 

de ontem e de hoje, decide impedir o nascimento da criança (RUBIÃO, 1974, p.30), 

sendo até mesmo advertidos pelo médico. 

 Nesse sentido, a construção de um mundo rigorosamente comum, sólito, 

possibilita uma sensibilização entre leitor e personagem, tornando perceptível a 

existência de mulheres em situação semelhante. E, assim, o discurso científico é 

plenamente absorvido nos mundos possíveis ficcionais, construídos sob a égide dos 

novos discursos fantásticos, como se percebe:  

 
implorantes, abatidos, procuraram o ginecologista, que procedeu ao 
exame da paciência e concluiu por uma possível gravidez. 
– Possível? – indagou aborrecida. 
– Exato. Certeza só daqui a algum tempo, através do teste de 
laboratório. 
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– Doutor, tudo o que o senhor diz é vago e reticente. Como posso 
estar grávida, se tomei a pílula? (RUBIÃO, 1974, p.30, grifos nossos) 
 

 De modo estranho, mas muito próprio devido à condição humana no trato 

médico, a gravidez só poderia ser comprovada pelo laboratório, promovendo um contra 

discurso apoiado nas variantes de um exame primário em uma paciente grávida. A 

obviedade da cena, mais uma vez, expõe o caráter dessa mulher, que não aceita a 

possibilidade de uma criança em sua vida, buscando justificativas e depois saídas, sejam 

elas quais forem, para o seu problema. O esposo, categórico, cala-se, mas em outro 

momento do texto, revela-se ao pensar: “a estúpida não usara corretamente a pílula” 

(RUBIÃO, 1974, p.32). Seu pensamento viria entre parênteses, como um fluxo de 

consciência, construído para mostrar a insatisfação com a mulher, que, naquele 

momento, poderia devolvê-lo a sua condição financeira anterior, desempregado e sem 

expectativas.  

 Colebra e Aglaia, simplemente, tinham a “intenção de impedir [...] o nascimento 

a criança” (RUBIÃO, 1974, p.30), sendo capazes de qualquer ação para que isso 

acontecesse. O diagnóstico médico de “útero perfurado” (RUBIÃO, 1974, p.31), 

complicação após o aborto, derivando para um agravamento por uma septicemia 

(RUBIÃO, 1974, p.32), por causa das sucessivas hemorragias, ocasionou um estado de 

medo e apatia. Medo da morte, mas principalmente da pobreza. O interessante, na 

composição dessas personagens, é que o momento do aborto é completamente 

dominado pela personagem feminina, posteriormente, com a jovem doente, a narrativa 

se volta para as preocupações da personagem masculina referentes à herança. 

 Na primeira dificuldade e consciente do que poderia ocorrer no futuro, “Colebra 

se desesperou: tinham que salvá-la, senão ele retrocederia na escala social, os amigos 

desapareceriam à notícia de que perdera a fortuna” (RUBIÃO, 1974, p.32). A 

personagem, sem diploma, “temia o possível retorno aos tempos dos pequenos 

empregos, dos biscates humilhantes” (RUBIÃO, 1974, p.32), sendo sua única saída: 

“pedir à esposa que fizesse o testamento. Não desejava tudo para si, o sogro herdaria 

metade” (RUBIÃO, 1974, p.32). Para ele, “o dinheiro era a sua ideia fixa” (RUBIÃO, 

1974, p.32). A fortuna é, assim, colocada em destaque, como um bem maior, já que a 

morte podia estar à espreita. Nesse mundo possível ficcional, entre abortos e possíveis 

mortes, as personagens se desconectam ao primeiro sinal de risco, maquinais, tornando 

o outro descartável. 
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 Na construção das nuances de um ou do outro não há a menor referência aos 

dois, sendo ambos completamente diferentes dos arrebatados pelo desejo do início da 

narrativa. Nos mundos textuais, as personagens estão solitárias, violentadas antes pela 

gravidez indesejada e depois pela preocupação com a fortuna. Fato é que, nem Colebra, 

nem Aglaia, são personagens construídas pelo viés da manifestação do insólito, pela 

ruptura da ordem, ao contrário, são participantes narrativos formulados como indivíduos 

comuns e, poder-se-ia dizer, bem satisfeitos com noites de festa e orgias.  

 Em “Aglaia”, os mundos possíveis do insólito ficcional são muito bem 

configurados pela assunção mesmo do discurso científico, tão caro ao fantástico 

(FURTADO, 1980; TODOROV, 2010; ROAS, 2014) e, por isso, o retorno das 

personagens ao médico é recorrente, sempre em busca de certezas sobre o uso da pílula, 

sobre métodos capazes de impossibilitar a gravidez. Entretanto, mesmo sob os olhos 

atentos dos médicos, e com o uso rigoroso de métodos contraceptivos, a mulher acaba 

invariavelmente grávida. Em um primeiro momento, ter um filho volta a causar 

indignação, mal-estar, mas ainda se recuperando da gravidez, ela surpreendentemente, 

sofre outra (RUBIÃO, 1974, p.33). Benedito Nunes sintetiza, “a fertilidade de Aglaia 

ilude a eficácia clínica dos anticoncepcionais; a esterilização a que ela e Colebra se 

submetem agrava o mal: vítima duma autofecundação incoercível, a mulher produz 

ninhadas de filhos” (1975, s.n.). 

 Nesses mundos narrativos, mesmo evitando os contatos sexuais (RUBIÃO, 

1974, p.33), Aglaia sempre terminava grávida. Até depois de, “na desesperança, 

deixarem-se esterilizar” (RUBIÃO, 1974, p.33), as crianças surgiam, mais numerosas e 

em prazo menor que o normal. Dessa forma, a invariabilidade da gravidez, diante das 

maiores impossibilidades físicas conhecidas pela ciência, permite a instauração do caos 

no âmbito narrativo. Contudo, isso não ocorre de forma abrupta, mas de maneira 

gradativa, com recorrentes tentativas das personagens em controlar a geração dos filhos.  

 Os novos discursos fantásticos são, portanto, parte essencial das arquiteturas dos 

mundos possíveis de Rubião, formulados por leves pinceladas de negação, de dúvida e, 

nesse caso, de completa ruptura do discurso científico e metodológico. O “recurso à 

autoridade” (FURTADO, 1980, p. 54) é instituído para pôr em questão o saber médico, 

a própria ciência não reconhece os estranhos partos. A quebra do discurso médico é 

consolidada no trecho: “os médicos insistiam que todo um processo de fecundação fora 

violentamente alterado e a medicina não podia explicar o inexplicável. Insensíveis 
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aos conselhos e advertências, viam no sexo a maldição, a origem do caos” (RUBIÃO, 

1974, p.34, negritos nossos). 

 Nos mundos possíveis textuais, as personagens são figuradas como tipos sociais 

bem delimitados, formuladas por características físicas comuns e, em geral, marcadas 

por traços de personalidade, que permitem a percepção de modelos de constituição. 

Assim, estes participantes da ficção funcionariam como engrenagens na máquina 

narrativa, causando desequilíbrio devido aos recursos utilizados para fundamentar o 

choque derradeiro. Os muitos filhos, frutos não de atos sexuais, mas do caos instaurado, 

mantêm-se em produção mesmo após a completa separação. 

 Com isso, não se pode deixar de observar como os mundos possíveis narrativos 

em “Aglaia” são plenos de significação, construídos como um recorte quotidiano, em 

que personagens são geradas como se fossem pinçadas de famílias comuns, sendo 

mesmo quase seres de carne e osso. Nesse sentido, deve-se ressaltar o modelo de 

proposição desse mundo, sendo profundamente marcado por uma aura realista e 

cientificista para, em uma virada narrativa, ganhar a partir do próprio discurso científico 

o status de discurso fantástico, pois a “medicina não pode explicar o inexplicável”. Não 

há explicações para o insólito, apenas questionamento. 

 Os mundos possíveis em “Aglaia” são, portanto, determinados pela 

continuidade, pela manutenção da perda das certezas, afinal, a mulher já não poderia 

conter suas “proles”. Os mundos insólitos, sobreviventes na singularidade labiríntica de 

escrita rubiana, teriam, nas palavras do próprio autor: “essa circularidade dos meus 

textos permite que eu não termine a história, que ela continue. E continua sempre. Ela 

vai continuar no leitor, terá uma outra vida, diversa da que eu lhe dei. (RUBIÃO apud 

NUNES, 2016, s.n.). E, assim, são configurados os surpreendentes mundos do contista 

Murilo Rubião. 
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 LA MUJER SIN CABEZA E QUE HORAS ELA VOLTA: 

O OLHAR FEMININO NOS CINEMAS LATINO-AMERICANOS 

CONTEMPORÂNEOS 

 

Patrícia Crespan Mantelli (URI) 

Rosângela Fachel de Medeiros URI) 

 

RESUMO: O sistema cinematográfico sempre carregou consigo a definição e a 
representatividade sob um olhar masculino, de certo modo machista e preconceituoso. Pois para 
Kaplan: “o modo pelo qual a mulher é imaginada nos dramas convencionais de Hollywood 

emerge do inconsciente patriarcal masculino. São medos e fantasias do homem sobre a mulher 
que achamos nos filmes, não perspectivas e inquietações femininas” (KAPLAN apud LOPES, 

2002, p. 212). 
O presente ensaio destina-se a análise do meio cinematográfico Latino Americano da 
contemporaneidade, mediante o olhar feminino de suas diretoras fazendo recortes a questões de 
gênero, sexualidade, feminismo, machismo, poder e hierarquização. 
Como base da análise tomaremos por objeto de estudo o filme argentino intitulado “LA MUJER 

SIN CABEZA” de Lucrecia Martel, que aborda aspectos referentes as questões acima citadas, em 

conjunto com o curta-metragem denominado “ A VEREADORA ANTROPOFAGA” de Pedro 

Almodóvar. Objetiva-se promover discussões a partir da perspectiva de gênero, significados 
construídos historicamente em torno do desejo, das noções de masculinidade e feminilidade e da 
evolução cinematográfica Latino - americana. 
Como a presença feminina no cinema sempre ocupou o lugar de objeto a ser visto e desejado, faz-
se necessário mostrar o lugar que a mulher vem ocupando em todas as áreas sociais e 
principalmente no meio cinematográfico, este conquistado por mérito vindo diretamente de sua 
participação e contribuição sob um olhar voltado justamente para si e para as demais que ainda 
buscam o reconhecimento e o espaço a ser ocupado. 
 

Palavras- Chave: Cinema. Gênero. Feminina. Olhar. 

 

Segundo Rosângela Fachel (2014): O aspecto visual é fundamental por ser uma 

característica inerente à linguagem cinematográfica. E toda obra cinematográfica é 

construída a partir da perspectiva da presença de um espectador ideal, cujo olhar coincide 

com o foco da câmera.  
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No foco cinematográfico sempre esteve a figura feminina, o corpo, a sensualidade. 

A mulher é descrita a partir de um olhar masculino e para um público masculino, como 

uma espécie de objeto. Este olhar masculino não se trata propriamente do olhar de um 

homem, mas sim de um olhar masculino ao qual o espectador se submete.  

Segundo Laura Mulvey em “ Visual Pleausure and Narative Cinema” (1973), no 

cinema tradicional (hollywoodiano), sempre predominou o olhar masculino, deixando à 

mulher o papel de objeto passivo do olhar. É evidente a distinção que a autora propõe em 

relação ao papel masculino e feminino no fazer cinematográfico, distinção entre olhar 

(masculino) objeto do olhar (feminino). 

The magic of the Hollywood style at its best (and of all the cinema 
within its sphere of influence) arose, not exclusively, but in one 
important aspect, from its skilled and satisfying manipulation of visual 
pleasure. Unchallenged, mainstream film coded the erotic into the 
language of the dominant patriarchal order. In the highly developed 
Hollywood cinema it was only through these codes that the alienated 
subject, torn in his imaginary memory by a sense of loss, by the terror 
of potential lack in phantasy, came near to finding a glimpse of 
satisfaction: through its formal beauty and its play on his own formative 
obsessions (MULVEY, 1999, p. 834-5). 

As diretoras ocupam cada vez mais o campo do cinema latino-americano, muitas 

instaurando um novo olhar ao fazer cinematográfico, abrem espaço ao que se poderia 

chamar de um olhar feminino que se contrapõe ao olhar masculino. 

As mulheres na posição de cineastas abrem espaço para um olhar feminino que 

estabelece uma ideia divergente ao fazer cinematográfico masculino. Quais seriam as 

características desse olhar cinematográfico feminino latino-americano é a questão que 

permeia essa proposta de análise. Por muito tempo a presença feminina no cinema era 

apenas em frente às câmeras. Há vários filmes sobre mulheres, porém poucos dirigidos 

por elas. Kaplan destaca que o melodrama hollywoodiano pode expressar os sofrimentos, 

conflitos e opressões femininas em função do patriarcalismo, mas ainda em sua grande 

maioria, focalizando o que concerne aos homens, aos seus desejos e fantasias (Kaplan 

apud Lopes 2002). 

São muitas as diretoras que vem se destacando atualmente em meio ao fazer 

cinematográfico masculino como por exemplo, Isabel Coixet, Kathryn Bigelow e Jane 

Campion. Como prova deste destaque feminino, em 2010 foi concedido pela primeira vez 

na história, a maior premiação do cinema mundial o Oscar de melhor direção a uma 
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mulher. Kathryn Bigelow foi indicada por Guerra ao terror (The hurt Locker – 2008), que 

desde então, nenhuma outra mulher foi indicada a premiação. 

As duas referências teóricas predominantes nos trabalhos de Mulvey são a 

psicanálise e o feminismo. 

No artigo “Afterthoughts on Visual Pleasure....” Mulvey traz dois novos 

elementos para a sua reflexão: a mulher como espectadora e a personagem feminina como 

centro da narrativa, deixando explícito que o olhar masculino representa uma posição, um 

lugar.  

Quanto à mulher, na posição de espectadora assume o lugar masculino do olhar e 

do prazer. Partindo da reflexão de Mulvey, o cinema narrativo tradicional é feito sob um 

olhar masculino.As teorias de Mulvey serviram à teoria e à crítica feminista do cinema.  

Teresa de Laurentis, no texto “A tecnologia do gênero”, fala do cinema como 

umas das tecnologias de criação de subjetividades. Para ela, o foco das análises deveria 

ir além das diferenças sexuais de gênero e incluir, também, a diferença entre mulheres.  

O olhar feminino no cinema Latino-americano consiste na subjetividade da autora, 

na ênfase que é dada à protagonista e na forma como ela consegue envolver o público, 

feminino ou masculino.  

A maneira com a figura feminina é apresentada, sendo ou não objeto, é diferente 

ao olhar masculino e ao olhar feminino, pois quando se trata de uma diretora parece haver 

uma projeção subjetiva ao lugar da personagem. 

Para Mulvey, o fato da mulher, como portadora do olhar, poder optar por essa 

posição masculina é repressivo, mas também liberador. Liberador no sentido de ser uma 

experiência de distanciamento do olhar, que revela ser essa posição contingencial e não 

essencial. E a emergência da consciência desse olhar contingente possibilitou o 

surgimento de um olhar cinematográfico feminino mais curioso “sobre o que estou 

olhando, mais propriamente do que ‘eu sou apenas o sujeito da tela’” (MULVEY, 2005).  

A presença do olhar feminino no foco cinematográfico da obra: mulher sem cabeça 

Lucrecia Martel (1966) – diretora argentina do filme La Mujer sin cabeza, iniciou 

sua carreira dirigindo curta metragens em seguida passando a realizar os de longa 
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metragem. A mulher sem cabeça além de ser escrito a partir de um olhar feminino, tem 

como protagonista uma personagem feminina. 

La Mujer sin cabeza é o terceiro filme da cineasta, produzido com apoio da 

produtora da Almodóvar.  A narrativa está focada em Veronica, uma dentista de meia 

idade que após passar uma tarde com amigas, retorna para casa dirigindo distraidamente 

e acaba batendo em algo. Devido ao impacto da batida, Veronica fica meio atordoada e 

olhando pelo retrovisor, vê de longe um cão atropelado. Segue e mais à frente desse do 

carro, parece confusa e tendo batido a cabeça busca atendimento no hospital no qual seu 

marido trabalha.  

A maioria das críticas internacionais acerca do filme se detém na questão da 

oscilação entre realidade e fantasia, na qual estaria mergulhando Verônica após o acidente 

e assim “perdendo a cabeça”. Já na Argentina, aconteceu a leitura de um subtexto 

extremamente nacional, a própria diretora acredita que esse é seu filme mais argentino e 

que está repleto de referências regionais, e “esas cosas las registra y las entiende nuestra 

pequeña historia regional. Y esta película la necesita, así como necesita el idioma 

castellano” (MARTEL apud ENRIQUEZ, 2008) 

A questão principal não é, então, o jogo entre o que realmente aconteceu e o que 

pode ser fantasia, mas a forma como o impasse se resolve. Antes do acidente, Verônica 

vivia alienada em seu mundo burguês, indiferente às questões sociais e, principalmente, 

acomodada em seu papel de mulher: mãe, esposa, amante, magra, profissional, 

acreditando ser independente. Após o acidente, Verônica seguirá sua vida, mas com uma 

mudança muito drástica, a triste consciência de sua condição de mulher, e o único que 

pode fazer é calar. 

La mujer sin cabeza: 

A obra fílmica apresenta uma personagem feminina reprimida, assustada e 

retraída, que em meio aos seus devaneios, busca respostas para explicar situações vividas 

pela personagem em um curto espaço de tempo que a mesma não consegue lembrar. A 

imagem feminina é uma mulher perdida em seus medos, mentiras e verdades. 

 O Filme apresenta uma narrativa fragmentada e subjetiva que convida o 

espectador a ser cúmplice, sem saber ao certo o que vai acontecer, mesmo este 
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apresentando as cenas de maneira lenta e centrada na personagem, possibilita ao 

espectador a interagir com a dúvida da protagonista. 

A cineasta explora o sentimento e a memória, envolvidos numa trama de difícil 

classificação, na qual apresenta uma personagem feminina com dupla personalidade 

formada por duas visões: uma delas é a de como ela própria se vê e a outra como os outros 

a veem. Nesta perspectiva o espectador acaba construindo a personagem a partir da leitura 

de imagem feita através da sequência do foco narrativo. O segredo compartilhado 

somente com o espectador, faz com que esta interação cúmplice torne-se uma experiência 

intimista, angustiada e angustiante. 

Percebe-se que no cinema latino americano o corpo feminino é de uso explícito, 

demonstrando a identidade feminina, caracterizando o a personagem de acordo com a 

cena protagonizada. 

  

 A discriminação da mulher que horas ela volta? 

 É um longa metragem que possui um olhar crítico à sociedade contemporânea. 

Com direção e roteiro de Anna Muylaert, tem como protagonista a artista brasileira 

Regina Casé que interpreta a empregada doméstica Val, uma pernambucana que deixou 

a filha com a irmã e veio para São Paulo tentar a sorte. Ela acaba indo trabalhar numa 

mansão no Morumbi, onde além de empregada doméstica toma conta de Fabiano, filho 

do casal. 

 Durante as cenas bem focadas pelas lentes das câmeras atreladas ao olhar da 

diretora Anna, percebe-se através do jogo de imagens nos faz viajar no tempo. Tudo 

parece bem na rotina diária até que Val recebe um telefonema de sua filha Jéssica pedindo 

para vir para São Paulo, pois quer prestar vestibular. 

Que horas ela volta?: 

A figura feminina nos é apresentada como submissa, figurativa, embora esta 

exerça o papel de protagonista, estabelecendo padrões hierárquicos de uma sociedade 

ocidental arraigada de preconceito que insiste em manter viva a diferença de classes 

sociais persistente. Apesar de sua simplicidade e de trabalhar arduamente nunca deixou 
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de ser feminina, passando ao espectador a imagem da mulher humilde, nordestina, 

trabalhadora, sonhadora e dedicada que serve aos patrões. 

Tendo como foco principal a imagem feminina, simples e dedicada ao trabalho, o 

longa metragem Que hora ela volta? Enfatiza o abismo que separa o mundo dos patrões 

do mundo dos empregados. Através de uma espécie de referencial do olhar masculino, a 

cineasta Anna Muylaert procura mostrar a figura feminina como uma mulher de fibra, 

capaz de assumir vários papéis, sem deixar se abater pela diferença de classes sociais ou 

mesmo a minimização da mão de obra. 

Entre ruídos, o filme consegue passar o recado, e dar ao espectador um espelho 

(como tantos definiram) sobre nosso papel nesta história – com o mérito de colocar três 

mulheres (quatro, com a diretora) no centro de um debate sobre emancipação e 

determinações patriarcais (“aqui em casa todo mundo dança, mas sou eu quem escolhe a 

música”, diz, a certa altura, o pai, ainda inconsciente da sua decadência). 

Em ambos os filmes, destacam-se temas relacionados a contextos políticos e 

sociais, diversidade sexual, discriminação sexual, hierarquia social, aparentando haver 

uma espécie de diálogo entre as cineastas. É interessante destacar que os títulos dos filmes 

se relacionam com a condição que a imagem da mulher é passada ao público e por serem 

obras dirigidas por mulheres, revelam um olhar que explora a beleza, dialogando com os 

corpos reconstruindo ou mesmo construindo suas identidades. 

O olhar das diretoras quanto a apresentação do corpo feminino das protagonistas 

dialogam com os padrões esperados pelos espectadores e diante destes se recriam e se 

desconstroem em duas instâncias: o desejo e o temor. Na obra A mulher sem cabeça o 

olhar que permeia a narrativa é de um observador indefinido, imparcial e neutro, porém 

por vezes coincide com a perspectiva da personagem. Em que Horas ela volta o olhar é 

definido, explícito que passa ao espectador a realidade que estes conhecem e convivem 

cotidianamente. Apesar de parecer fácil a identificação do olhar feminino, faz-se 

necessária uma análise minuciosa das cineastas em questão e das personagens 

protagonizadas para que se entenda o que e como as diretoras de cinema latino –

americanas querem demonstrar. 

Segundo Rosângela Fachel (2014): Através da constituição de olhares 

cinematográficos femininos, cada uma das cineastas utiliza caminhos (estéticos e 
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narrativos) diferentes para abordar a questão da mulher e do feminino. É interessante 

destacar que as duas cineastas pertencem a sistemas cinematográficos nacionais, o 

brasileiro e o argentino, nos quais é reconhecida uma grande presença de mulheres 

realizadoras (cineastas, diretoras), fato que os diferencia de outros cinemas nacionais. 
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